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प्रस्तालना  

 

शी प्रशळषण ऩुस्ततका आधाय आणण बायतीम वलशळष्ट ओऱख प्राधधकयण (मुआमडीएआम) ची ओऱख करून देत.े  

शा वलबाग वलव लाचकाॊना मुआमडीएआम आणण आधायचा बक्कभ ऩामा देण्मावाठी आणण खारीर नभूद केरेल्मा 
ठयावलक रक्ष्म अवरेल्मा श्रोतमाॊवाठी तमाय कयण्मात आरेरे आशे  ; 

 नालनोंदणी प्रचारक / ऩमवलेषक  

 ननफॊधक आणण नालनोंदणी वॊतथा आणण ऩडताऱा कयणाये  

 ऩरयचम करून देणायी व्मक्ती  

 

 

 

 
 
 
  



 
 

आधायनोंदणीआणणअद्ममतन वभजून घेणे  

 

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page3 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ऩाठ १  

 

मुआमडीएआम आणण आधायचा ऩरयचम   
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ऩाठ१: मुआमडीएआम आणण आधायचा ऩरयचम   

 

बायत वयकायच्मा इरेक्रॉननक्व आणण भाहशती तॊत्रसान भॊत्रारमाॊतगवत (एभइआमटीलाम) १२ जुरै २०१६ योजी आधाय (आधथवक 
आणण अन्म अनुदान, राब आणण वेला माॊच ेरक्ष्म वलतयण ) कामदा, २०१६ (“आधाय कामदा २०१६”) च्मा तयतुदीॊन्लमे तथावऩत 
मुननक आमडेंटीफपकेळन अथॉयीटी ऑप इॊडडमा (मुआमडीएआम) शा लैधाननक अधधकाय आशे.    

लैधाननक अधधकायम्शणूनस्थापऩत शोण्माआधी मुआमडीएआम शा २८ जानेलायी, २००९ योजी ददनाॊफकत तवे्शाच्मा ननमोजन आमोग 
(आताच्मा एनआमटीआम आमोग) वॊदबभ Gazette NotificationNo.-A-४30११/0२/२00९-Admn.I) च ेवॊरग्न कामाभरम म्शणून 
कामभयत शोत.े नॊतय, १२ वप्टेंफय २०१५ योजी, मुआमडीएआम तवे्शाच्मा वॊऩकव  आणण भाहशती तॊत्रसान भॊत्रारम, म्शणजे आतताच्मा 
इरेक्रॉननक्व आणण भाहशती तॊत्रसान वलबागात (डीइआमटीलाम) वाभीर करून घेण्मावाठी वयकायने व्मलवाम ननमभ पलबाजनाच े
वुधायीकयण केरे.    

मुआमडीएआम बायताच्मा वलभ नागरयकाॊना मुननक आमडेंटीफपकेळन क्रभाॊक (मुआमडी), म्शणजे “आधाय” ननगभमभत कयण्माच्मा 
उद्देळाने तमाय कयण्मात आरे, म्शणजे ; 

(अ) प्रनतकृती आणण खोटी ओऱख लगऱण्माइतऩत ननफय, आणण  

(आ)  वोप्मा आणण स्लस्त ऩद्धतीने ऩडताऱणी आणण प्रभाणणत कयता मेऊ ळकत े 

आधाय कामदा२०१६ , च्मा अॊतगभत मुआमडीएआम शा आधाय नोंदणी आणण प्रभाणीकयण , ज्मात आधायच्मा लतुभऱातीर वलभ 
ऩातळमाॊलयीर फक्रमा आणण व्मलस्थाऩन, धोयणाचा पलकाव, वलभ व्मकतीॊना आधाय क्रभाॊक देण्माची कामभऩद्धती आणण व्मलस्था आणण 
ऩडताऱणी, तवेच ओऱखीच्मा भादशतीची आणण ऩडताऱणीच्मा नोंदीच्मा वुयषेची खात्री करून घेणे.  

 

 

 

https://uidai.gov.in/images/notification_28_jan_2009.pdf
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Important Definitions 

 

कामदा 

 

२५ भाचव २०१६ योजी आधाय (आधथवक आणण अन्म अनुदान , 
राब आणण वेला माॊच ेरक्ष्म वलतयण ) कामदा, २०१६ प्रशवद्ध 
झारा.  

अधधकाय 

 

१२ जुरै २०१६ योजी कामद्माच्मा करभ ११ , उऩ-करभ (१) 

अॊतगवत द मुननक आमडेंटीफपकेळन अथॉयीटी ऑप 
इॊडडमाप्रतथावऩत झारा. 
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वलननमभ 

 

१२ वप्टेंफय २०१६ योजी द आधाय (एनयॉरभेंट अॉड अऩडटे ) 

वलननमभ, २०१६ आणण तमानॊतय ननगवशभत केरेरी अन्म 
वलळोधने प्रतथावऩत झारी.  

वेन्रर आमडेंटीटीज 
डटेा रयऩॉस्जटयी 
(वीआमडीआय) 

 

एका फकॊ ला एकाशून अधधक हठकाणी कें द्रीम डटेाफेव ज्मात 
आधाय काडव अवणाऱ्मा व्मक्तीॊना हदरे जाणाये आधाय क्रभाॊक 
आणण तमावोफत अळा व्मक्तीॊची डभेोग्राफपक तवेच फामोभेहरक 
भाहशती आणण तमावॊफॊधधत अन्म भाहशती आशे.    

नोंदणी  

 

आधायभध्मे हदरेरी प्रफक्रमा (नोंदणीआणणअद्ममतन) कामदा, 
२०१६ (२०१६ भधीर २ ) जो,१२ वप्टेंफय २०१६ 
भध्मेनोंदणीवॊतथेकडून कामद्माअॊतगवत अळा व्मक्तीॊना आधाय 
क्रभाॊक देण्माच्मा काभावाठी व्मक्तीॊकडूनजनवाॊस्यमक आणण 
फामोभेहरक भाहशती शभऱलण्मावाठीप्रतथावऩत झारा.  

यस्जतराय 

 

 मा कामद्माअॊतगवत व्मक्तीॊची नोंदणी कयण्मावाठी 
कोणतमाशी अधधकाऱ्माकडून अधधकृत फकॊ ला ओऱखरी 
जाणायी कोणतीशी व्मक्ती  

 यस्जतरायभध्मेज्मा अधधकायाअॊतगवत नेभरेल्मा , 
ओऱखरेल्मा ळावकीम आणण बफगयळावकीम षेत्रातीर 
वॊतथा,तमाॊच्माकडून अथला तमाॊनी नेभरेल्मा / तमाॊच्माळी 
कयायफद्ध वॊतथेभधून यहशलाशमाॊची नोंदणी कयण्मावाठी 
अवतात तमाॊचा वाभलेळ शोतो.  

नोंदणी 
वॊतथा 

 

 मा कामद्माअॊतगवत व्मक्तीॊची जनवाॊस्यमक आणण 
फामोभेहरकभाहशती गोऱा कयण्माची लेऱ आल्माव , 
अधधकायी फकॊ ला यस्जतरायने नेभरेरी वॊतथा 

 नोंदणी वॊतथा अधधकाऱ्माॊकडूननोंदणी झारेल्मा ततृीम ऩष 
वॊतथा फकॊ ला नोंदणी झारेल्मा यहशलाशमाॊळी थेट वॊबाऴण 
कयतीर.  
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नोंदणी 
कें द्र 

 

यहशलाशमाॊची नोंदणी आणण तमाॊच्मा भाहशतीच ेअद्ममतन 
कयण्मावाठी नोंदणी वॊतथेकडून तमाय केरेरे कामभच ेफकॊ ला 
तातऩुयत ेकें द्र  

नोंदणी 
तथान  

 

 ह्मा प्रणारीत यहशलाशमाॊचाजनवाॊस्यमक आणण फामोभेहरक 
डटेा शभऱलरा जातो  

 नोंदणीवेट-अऩभध्मे वॊगणक,फामोभेहरकउऩकयण, जीऩीएव 
उऩकयण आणण वप्रॊटय तवेच तकॎ नयवायखी अन्म उऩकयणे 
माॊचा वभालेळ शोतो.  

शाडवलेअय आणण 
वॉफ्टलेअयवलके्रत े 

 

 शाडवलेअय वलके्रत ेअधधकाऱ्माॊच्मा ननदेळानुवाय रॎऩटॉऩ , 
डके्वटॉऩ, टॎफरेट्व, जीऩीएव उऩकयण, वप्रॊटय-कभ-तकॎ नय, 
एवटीक्मूवीने प्रभाणणत केरेरी फामोभेहरकउऩकयणे 
माॊवायखे शाडवलेअय ऩुयलतात.  

 वॉफ्टलेअयवलके्रत ेवॉफ्टलेअय जवे की , ऑऩयेहटॊग प्रणारी 
(वल ॊडोज एक्वऩी, वलतटा, वलॊडोज ७), अॎस्प्रकेळनवॉफ्टलेअय, 
इ. ऩुयलतात.  

 अधधकाऱ्माॊकडून नोंदणी/अद्ममतनवॉफ्टलेअय ऩुयलरे 
जातीर आणण तमात गोऱा केरेरी भाहशती वुयक्षषत 
कयण्मावाठी इन-बफल्ट वुयषा लैशळष्ट्मे अवतीर   

तऩावणी आणण 
प्रभाणन वॊतथा 

 

 नोंदणी वॊतथेत नोंदणी ऩरयचारक / ऩमवलेषक म्शणून काभ 
करून नोंदणी/ अद्ममतन करू इस्च्िणाऱ्मा व्मक्तीॊच े
भूल्माॊकन कयण्मावाठी अधधकाऱ्माॊळी वॊफॊधधत वॊतथा.  

 प्रभाणन प्रफक्रमा केलऱ प्रशळक्षषत आणण प्रभाणणत व्मक्ती 
नोंदणी/अद्ममतन प्रफक्रमा शाताऱतीर माची वुननस्शचती 
देईर  
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नोंदणीऩरयचारक 

 

नोंदणीकें द्राॊभध्मे नोंदणी प्रफक्रमा कयण्मावाठी नोंदणी वॊतथेने 
रूजू केरेरा प्रभाणणत कभवचायी.  

नोंदणीऩमवलेषक  

 

 

 

नोंदणी कें दे्र चारलून तमाॊची व्मलतथा फघण्मावाठी नोंदणी 
वॊतथाॊनी रूजू केरेरा प्रभाणणत कभवचायी. 
 

 

वतमाऩनकताव 

 

नोंदणी कें द्राॊभध्मे कागदऩत्राॊच्मा वतमाऩनावाठी यस्जतराववनी 
ननमुक्त केरेरा कभवचायी  

ऩरयचमकताभ 

 

यस्जतरायआणण अधधकाऱ्माॊवोफत नोंदणीकृत व्मक्ती जी , 
एखादी व्मक्ती स्जच्माकड ेतमाच्मा / नतच्मा ओऱखीचा 
(ऩीओआम) आणण ऩततमाचा (ऩीओए)लैध दाखरा नवेर नतच्मा 
ओऱखीची खात्री देईर   

वूचना :ऩरयचमकताव केलऱ तमारा ऩरयधचत अवरेल्मा 
व्मक्तीॊच्मा ओऱखीची आणण ऩततमाची खात्री देईर आणण शी 
भॊजूयी ऩरयचमकतमावचा आधाय क्रभाॊक आणण फामोभेहरक 
भॊजूयीने केरी जाईर 

यहशलावी 

 

आधाय नोंदणीच्मा अजावच्मा जरद प्रफक्रमेवाठीएखादी व्मक्ती 
एकूण एकळे अठ्ठालीवहदलव (१२८) फकॊ ला फाया भहशने अथला 
तमाशून जातत कारालधीवाठी बायतात याहशरी अवेर 
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जनवाॊस्यमक भाहशती  

 

कामद्माॊभध्मे ननहदवष्ट केल्मानुवाय आधाय क्रभाॊक जायी 
कयण्मावाठी व्मक्तीच ेनाल, जन्भतायीख, ऩतता आणण अन्म 
वॊफॊधधत भाहशती. 

वूचना: ह्मा भाहशतीत लॊळ, धभव,जात, जभात, जातीमता, बाऴा, 
अधधकायाच्मा नोंदी , उतऩन्न फकॊ ला लैद्मकीम नोंदी माॊचा 
वभालेळ नवाला.  

फामोभेहरकभाहशती 

 

कामद्माभध्मे ननहदवष्ट केल्मानुवाय व्मक्तीच ेपोटो,फोटाॊच ेठवे, 
डोळ्माच्मा फाशुरीच ेतकॎ न, फकॊ ला अवे अन्म ळायीरयक गुणधभव  

अतमॊत 
भशततलाचीफामोभेहरक

भाहशती 
 

 

कामद्माभध्मे ननहदवष्ट केल्मानुवाय फोटाॊच ेठवे , डोळ्माच्मा 
फाशुरीच ेतकॎ न, फकॊ ला अवे अन्म ळायीरयक गुणधभव  

नोंदणीओऱखऩत्र  

(इआमडी) 

 

नोंदणीच्मा लेऱी यहशलाशमाॊना लाटरा गेरेरा २८ 
आकडमाॊचानोंदणीओऱख क्रभाॊक 

आधाय 

ऩत्र 

 

यहशलाशमारा आधाय क्रभाॊक ऩोशोचलणाया दततऐलज 

वॊऩकभ  कें द्र 

 

नोंदणी/अद्ममतन माॊच्माळी वॊफॊधधत तवेच टोर फ्री क्रभाॊक 
१९४७आणण / फकॊ लाइ-भेर- help@uidai.gov.inभापव त 
यहशलाशमाॊना वुरब शोण्मावाठी ,वभतमा आणण तक्रायीच्मा 
ठयालावाठी वॊऩकावचा कें द्रबफ ॊद ू 
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मुआमडीएआमची दृष्टी आणण काभधगयी  

 

 

वलळेऴ ओऱख आणण कधीशी , कोठेशी प्रभाणीकयणावाठी डडस्जटर भॊच माॊभापव तबायतातीर 
यहशलाशमाॊना वषभ कयणे.  

 

 जागनतकरयतमायहशलाशमाॊना वुयेणखत कामवलाशी लेऱ आणण दजावच ेकठोय भेहरक्व माॊच ेऩारन 
करून  आधाय क्रभाॊक ऩोशचलणे.  

 यहशलाशमाॊना तमाॊची डडस्जटर ओऱखीच ेअद्मतन तवेच प्रभाणीकयण कयण्मावाठी अनुकूरता 
ऩुयलणाऱ्माऩामाबूत वुवलधा वेट अऩ कयण्मात बागीदायाॊना वशमोग कयणे 

 यहशलाशमाॊना प्रबालीऩणे, कामवषभतनेे आणण न्माय्म ऩद्धतीने वेला ऩुयलण्मावाठी आधायचा राब 
शभऱलण्माफाफत बागीदाय आणण वेला प्रदातमाॊना वशमोग कयणे  

 आधायळी शरॊक अवरेरी अॎस्प्रकेळन्व वलकशवत कयण्मावाठी वालवजननक आणण खाजगी 
वॊतथाॊना भॊच ऩुयलून, कल्ऩकतरेा प्रोतवाशन देणे 

 तॊत्रसानाळी वॊफॊधधत भूरबूत वुवलधेची उऩरब्धता, प्रभाणता आणण रलधचकता माॊची खात्री देणे  

 मुआमडीएआमची दृष्टी आणण भूल्मे ऩुढे चारलण्मावाठी दीघवकाऱ हटकणाऱ्मा वॊतथा वलकशवत 
कयणे.   

 लेगलेगळ्मा षेत्रातीर वलवशे्रष्ठ लैस्शलक कौळल्माॊना मुआमडीएआमवॊतथेरा भौल्मलान कल्ऩना 
देणे तवेच वशमोग कयण्मावाठी आकऴवक फनलणे 

 

 आम्शी एकास्तभकतचेी फकॊ भत कयतो  

 आम्शी वभालेळक याष्र उबायणीवाठी लचनफद्ध आशोत 

 आम्शी वशामक दृष्टीकोन अॊगीकारून आभच्मा बागीदायाॊची फकॊ भत कयतो 

 यहशलाशमाॊच्मा आणण वेला प्रदातमाॊच्मा उततभ वेलाॊवाठी आम्शी प्रमतन करू   

 आम्शी वततच ेशळषण आणण दजावतीर वुधायणाॊकड ेरष कें हद्रत करू  

 कल्ऩकता शेच आभच ेध्मेम अवूनआणण आभच्मा बागीदायाॊना कल्ऩक शोण्मावाठी भॊच ऩुयलतो  

 आम्शी ऩायदळवक आणण खुल्मा वॊतथेलय वलशलाव ठेलतो  
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आधायआणण अन्म ओऱखीच्मा कामभक्रभाॊभधीर पयक  

 

 

आधायची लैमळष््मे 

 

आधायम्शणजे शे आशे आधायम्शणजे शे नाशी 

 मादृस्च्िक १२ – आकडमाॊचा क्रभाॊक   अन्म एक काडव 

 एखाद्मा व्मक्तीरा हदरेरा वलशळष्ट आमडी क्रभाॊक 
जो अन्म कोणतमाशी व्मक्तीरा ऩुन्शा हदरा जाऊ नमे  

 एका कुटुॊफावाठी एक  

 यहशलाशमाॊच ेओऱख कयणे वषभ कयत ेज्माभुऱे 
मळतली प्रभाणीकयण शोऊ ळकते 

 आधायअन्म ओऱखऩत्राॊना ऩुनस्तथवत कयेर 

 जनवाॊस्यमक आणण फामोभेहरकभाहशती भाहशती 
गोऱा करून नोंद कयते(अऩॊगतल अवरेल्मा व्मक्तीॊना 
शाताऱणे वोडून)  

 प्रोफपशरॊग भाहशतीजवे की, जात, धभव आणण बाऴा 
गोऱा कयेर 

 अस्तततलात अवरेल्मा प्ररेखनाची ऩलाव न कयता 
वगळ्मा बायतातीर यहशलाशमाॊना हदरे जाते  

(नोंदणीलय अलरॊफून कुटुॊफप्रभुख आणण ऩरयचमकताव) 

 आधायनागरयकतलाचा ऩुयाला म्शणून लाऩयरे जाऊ 
ळकत.े  

 मुआमडीएआममुननलववर आमडेंटीटी इन्फ्रातरक्चय 
वुरु कयत ेजे कोणतशेी आमडीलय अलरॊफून 

 एका व्मक्तीरा एकाशून अधधकआधाय क्रभाॊक शभऱू 
ळकतात  
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आधायम्शणजे शे आशे आधायम्शणजे शे नाशी 

अॎस्प्रकेळन जवे की येळनकाडव, ऩायऩत्र तवेच अन्म 
माॊत लाऩयरे जाईर  

 आधाययहशलाशमाॊच्मा चशेऱ्माचा पोटो , जनवाॊस्यमक 
भाहशती, फोटाॊच ेठवे आणण डोळ्माॊची फाशुरी लाऩयते 

 आधाययहशलाशमाॊची वलततीम भाहशतीगोऱा कयते 

 

नोंदणीची ऩरयवॊस्था  
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ऩाठ २  

 

यस्जतरावव, नोंदणी वॊतथा आणण नोंदणीकभवचायी 
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ऩाठ २: यस्जतरावव, नोंदणी वॊतथा आणण  नोंदणीकभवचायी 
 

यजजस्रावभची ननमुकती  

 

१. देळातीर यहशलाशमाॊची नोंदणीतवेचअद्ममतन, ज्मात अळा व्मक्तीॊचाशी  
वभालेळ केरा जाऊ ळकतो ,ज्मा कामवक्रभाच्मा अॊभरफजालणीवाठी 
यहशलाशमाॊवोफत वॊबाऴण कयतीर , मावाठी अधधकाऱ्माॊकडून यस्जतराववची 
ननमुक्ती केरी जात.े ननमुक्ती झाल्मानॊतय प्रतमेक यस्जतरायरा यस्जतरायकोड 
वुऩूदव केरा जाईर . यस्जतरावव म्शणून ननमुक्ती शोण्मावाठी ऩात्र व्मक्ती 
म्शणजे :  

 याज्म / मुटीवयकाये 

 कें द्रीम भॊत्रारमे आणण वलबाग / तमाॊअॊतगवत मेणाऱ्मा वॊतथा  

 कें द्र / याज्म वयकायच्मा वालवजननक षेत्रातीर कॊ ऩन्मा  

 याष्रीम वुयषा डडऩॉणझटयी शरशभटेडचा वभालेळ करून वालवजननक षेत्रातीर फॉक्व आणण ननमभन वॊतथा  

 कें द्र / याज्म वयकायने तमाय केरेरी वलळेऴ उद्देळ लाशने (एवऩीली)  
 अनुवूधचत व्मालवानमक फॉक्व  

 टऩार खात े

 

२. यस्जतराववषेत्राच्मा ऩातऱीलयीर अॊभरफजालणी,ननयीषण आणण रेखाऩयीषणावाठी जफाफदाय अवतात.  

३. यस्जतराववनीअधधकाऱ्माॊना तमाॊनी व्माऩरेल्मा फकॊ ला तमाॊच्मा लतीने अन्म कोणतमाशी व्मक्तीने व्माऩरेल्मा षेत्राच्मालाजली 
प्रलेळारा ऩयलानगी तवेच यस्जतराय फकॊ ला तमाॊच्मा लतीने कामवयत अवरेल्मा अन्म व्मक्तीच्मा ताब्मात अवरेल्मा ऩुततके, 
नोंदी, प्ररेखने आणण वॊगणकातीर डटेा माॊच्मा तऩावणीची वुवलधा लाढलून, अधधकाऱ्माॊच्मा भताप्रभाणे रेखाऩयीषणाच्मा 
कामावळी वॊफॊधधत कागदऩत्राॊच्मा फकॊ ला अन्म वाहशतमाच्मा प्रती ऩुयलाव्मात.  

४. वीआमडीआयभध्मे भाहशतीच ेअद्ममतन वोडून अन्म कोणतमाशी काभावाठी यस्जतराववनी गोऱा केरेरी भाहशती लाऩरू नमे.  
५. नोंदणीआणणअद्ममतनवेलाॊफद्दरयस्जतराववनी तमाॊच्मा वॊकेततथऱालय ऩुयेळी आणण मोग्म भाहशती , ज्मात व्मक्तीच्मा 

वॊऩकावच ेतऩळीर,नोंदणीकेद्राचा ऩतता आणण यहशलाशमाॊना उऩरब्ध अवरेल्मा वेला द्माव्मात.  

६. नोंदणीआणणअद्ममतनप्रफक्रमेवाठी नेभरेरी फकॊ ला ननमुक्त केरेरी कोणतीशीवॊतथा आणण / फकॊ ला व्मक्ती तॊदरुुतत आणण 
मोग्म अवल्माची खात्री तवेच कृती कयण्मावाठी ऩात्र , तवेच नेभरेल्मा फकॊ ला ननमुक्त केरेल्मा षभतते ज्मात मोग्म 
व्मालवानमक प्रशळषण फकॊ ला अनुबल माॊचा वभालेळ शोतो तमाफाफत यस्जतराववनी वुननस्शचती द्मामरा शली.  

७. ततृीम ऩषारा नोंदणी वॊतथे कडून नोंदणी कामावचा उऩ -कयाय कयण्माव 
यस्जतराववने ऩयलानगी देऊ नमे . जय नोंदणी वॊतथा ज्मा व्मक्तीकडून 
भनुष्मफऱ ननमुक्त कयणाय आशे तमाच ेतऩळीर वादय कयत अवेर तय 
यस्जतराववततृीम ऩषाकडून षेत्राच्मा ऩातऱीलयीर भनुष्मफऱ ननमुक्त करू 
ळकतात. 

८. ऩरयमळष्ट अ भध्मे नभूद केरेरीआचाय वॊहशता यस्जतराववने प्रतमेक लेऱी ऩाऱरी 
ऩाहशजे.  

९. लेऱेनुवाय अधधकाऱ्माॊनी जायी केरेल्मा प्रफक्रमा , धोयणे आणण भागवदळवक 
ततले,काभाची मादी , अजव आणण वाच्माॊचे यस्जतराववनी ऩारन केरे ऩाहशजे . 
तवेच अळा प्रफक्रमाॊच ेनोंदणी वॊतथेकडून अनुऩारन शोत अवल्माची खात्री हदरी 
ऩाहशजे, इ.  
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नोंदणी वॊस्थेची नोंदणी  

 

१. अधधकाऱ्माॊनी नोंदणीवाठी खुल्मा वलनॊती (आयएपई) प्रफक्रमेने नोंदणी वॊतथेची 
नोंदणी करून लेऱेनुवाय अधधकाऱ्माॊनी नोंदणीची ऩात्रता, ननमभ आणण अटी 
वूधचत कयामरा शलेत. इच्िुक वॊतथाऩात्रता तवेच आयएपईच ेअन्म ताॊबत्रक 
आणण वलततीम ननकऴ ऩूणव करून नोंदणीवाठीअजव करू ळकतात. 

२. अधधकाऱ्माॊनी वॊतथाॊच्माअजावच ेभूल्माॊकन करून , आयएपईच्मा भागण्माॊची 
ऩूतवता करून ऩात्र वॊतथाॊची नोंदणी वॊतथा म्शणून नोंदणी कयाली. 

३. अधधकाऱ्माॊनी नोंदणी वॊतथा कोड ऩुयलाला जो लाऩरून यस्जतरायवीआमडीआयभध्मे  

नोंदणी झारेल्मा नोंदणी वॊतथा फोडवलय घेतीर.  

 

४. अधधकायी यस्जतराववना आलशमक तमा तक्रीननॊग प्रफक्रमा ऩूणव करून, अळा वॊतथा वाभलेळ कयण्माची प्रफक्रमा करून अन्म 
वॊतथाॊचा नोंदणी वॊतथा म्शणून वभालेळ कयण्माव ऩयलानगी देऊ ळकतीर.  

५. नोंदणी वॊतथा षेत्राच्मा ऩातऱीलयीर अॊभरफजालणी आणण रेखाऩयीषणावाठी जफाफदाय अवतीर.  

६. नोंदणी वॊतथाॊनी अधधकाऱ्माॊना तमाॊनी व्माऩरेल्मा फकॊ ला तमाॊच्मा लतीने अन्म कोणतमाशी व्मक्तीने व्माऩरेल्मा षेत्राच्मा 
लाजली प्रलेळारा ऩयलानगी तवेच यस्जतराय फकॊ ला तमाॊच्मा लतीने कामवयत अवरेल्मा अन्म व्मक्तीच्मा ताब्मात अवरेल्मा 
ऩुततके, नोंदी , प्ररेखने आणण वॊगणकातीर डटेा माॊच्मा तऩावणीची वुवलधा लाढलून , अधधकाऱ्माॊच्मा भताप्रभाणे 
रेखाऩयीषणाच्मा कामावळी वॊफॊधधत कागदऩत्राॊच्मा फकॊ ला अन्म वाहशतमाच्मा प्रती ऩुयलाव्मात.  

७. वीआमडीआयभध्मे भाहशतीच ेअद्ममतन वोडून अन्म कोणतमाशी काभावाठी नोंदणी वॊतथाॊनी गोऱा केरेरी भाहशती लाऩरू 
नमे.  

८. नोंदणीआणणअद्ममतनप्रफक्रमेवाठी नेभरेरी फकॊ ला ननमुक्त केरेरी कोणतीशी वॊतथा आणण / फकॊ ला व्मक्ती तॊदरुुतत आणण 
मोग्म अवल्माची खात्री तवेच कृती कयण्मावाठी ऩात्र , तवेच नेभरेल्मा फकॊ ला ननमुक्त केरेल्मा षभतते ज्मात मोग्म 
व्मालवानमक प्रशळषण फकॊ ला अनुबल माॊचा वभालेळ शोतो तमाफाफत नोंदणी वॊतथाॊनी वुननस्शचती द्मामरा शली.  

९. ऩरयमळष्ट अ भध्मे नभूद केरेरी आचाय वॊहशता नोंदणी वॊतथाॊनी प्रतमेक लेऱी 
ऩाऱरीऩाहशजे.  

१०. लेऱेनुवायअधधकाऱ्माॊनी जायी केरेल्मा प्रफक्रमा , धोयणे आणण भागवदळवक 
ततले, काभाची मादी, अजव आणण वाच्माॊच ेनोंदणी वॊतथाॊनी ऩारन केरे 
ऩाहशजे.  
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नोंदणीकभभचायीलगभ – ऩात्रता , काभे आणण जफाफदायी  

 

 
ऩमभलेषक कोण अवतो ? ... आणण त्माची / नतची ऩात्रता काम अवत े? 

नोंदणी केद्र चारलून तमाच ेव्मलतथाऩन फघण्मावाठी नोंदणी वॊतथेकडूनऩमवलेषकारा ननमुक्त केरेरे अवते. प्रतमेक नोंदणी कें द्रालय 
एक प्रभाणणत ऩमवलेषकअवणे आदेळातभक आशे. मा काभावाठी ऩात्र शोण्मावाठी, व्मक्तीने खारीर ननकऴात फवरे ऩाहशजे :  

 व्मक्ती १८ लऴे फकॊ ला तमालयीर अवामरा शली.  

 व्मक्ती फायाली ऩाव अवून ळक्मतो ऩदलीधय अवामरा शली.  

 व्मक्तीनेआधायभध्मे नोंदणी करून तमाचा / नतचाआधाय क्रभाॊक व्मुतऩन्न झारेरा शला.  

 व्मक्तीरा वॊगणक शाताऱामची चाॊगरी वभज आणण अनुबल अवामरा शलातवेच तथाननक बाऴेतीर कऱपरक तवेच 
शरप्मॊतयणाळी ती वोईतकय अवामरा शली.  

 प्रभाणऩत्र ऩयीषा देण्माऩूली व्मक्तीने अधधकाऱ्माॊच्मा वॊकेततथऱालय आधायनोंदणी/अद्ममतन मालयीरउऩरब्ध अवरेरे 
वगऱे प्रशळषणाच ेवाहशतम लाचरेरे अवामरा शले.  

 व्मक्तीरा अधधकाऱ्माॊनी ननमुक्त केरेल्मा तऩावणी आणण प्रभाणन वॊतथेकडून “ऩमभलेषक प्रभाणऩत्र”शभऱारेरे अवामरा 
शले.  

 वूचना : “ऩमवलेषक प्रभाणऩत्र ” शभऱाल्मालय उभेदलायाने अधधकाऱ्माॊनी नोंदणी केरेल्मा नोंदणी वॊतथेळी प्रनतफद्धता 
केल्माशळलाम नोंदणी/अद्ममतन वुरू कयण्माचा शक्क शभऱत नाशी.  

प्रभाणऩत्र मभऱाल्मालय आणण इएचा ऩमभलेषक म्शणून काभ वुरू कयण्माआधी :  

 नोंदण्माॊना प्रायॊब कयण्माऩूली अधधकाऱ्माॊच्मा भागवदळवक तततलाॊनुवायकोणतमाशी नोंदणी वॊतथेळी व्मक्ती वॊरग्न अवून 
वफक्रम अवामरा शला.  

 वलबागीम अधधकायी / नोंदणी वॊतथा माॊनी आधायनोंदणी/अद्ममतनप्रफक्रमा तवेच आधायनोंदणीच्मा लेऱी लाऩयरी गेरेरी 
लेगलेगऱी वाधने आणण उऩकयणे माॊलय घेतरेरे प्रशळषणाच ेलगव व्मक्तीने घेतरेरे शलेत. 

 

 

ऩमभलेषक  
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इएच्माऩमभलेषकाच्मा जफाफदाऱ्मा कोणत्मा? 

नोंदणी कें द्रालय,ऩुयलठ्माची व्मलतथा करून वलतताय तवेच नोंदणी केद्रालयीर अन्म भागण्मा , तवेच अधधकाऱ्माॊच्मा भागवदळवक 
तततलाॊनुवाय (ऩरयशळष्ट फी- नोंदणीकें द्र तमाय कयण्माची तऩाववूची), नोंदणी कें द्रालय नोंदणी तथानके तमाय कयणे,नोंदणी/ अद्ममतन 
कयणे, तवेच कें द्रालयीर प्रफक्रमाॊच ेऩमवलेषण कयणे शीऩमवलेषकाची बूशभका अवते. जेव्शा आधायनोंदणीकें द्रालय ऩमवलेषक म्शणून कामवयत 
अवताना खारीर गोष्टीॊची वुननस्शचती द्माली :  

षेत्राची तमायी 

 नोंदणीकें द्र तमाय कयण्माची तऩाववूचीतमाय करून  ती वाॊबाऱणे – 

अधधकाऱ्माॊनी नोंदणी वॊतथेरा नोंदणी तथानके आणण कें दे्र तमाय कयण्माची 
वुवलधा ऩुयलण्मावाठी नोंदणी कें द्र तमाय कयण्माची तऩाववूची ऩुयलरेरी आशे. 
ऩमवलेषक कें द्रावाठी तो / ती जफाफदाय अवरेल्मा वगळ्मा भागण्मा ऩूणव 
झाल्माची ऩमवलेषकाॊनी खात्री कयाली. तमाने / नतने प्रतमेक नोंदणी कें द्राच्मा 
वुरुलातीरा आणण / फकॊ ला आठलडमातून एकदा (जे रलकय शोईर ते)तऩाववूची 
बरून वशी कयाली.यस्जतराय / अधधकाऱ्माॊकडून फकॊ ला तमाॊनी नाभाॊफकत केरेल्मा 
काभधगयी तऩावनीव / वॊतथेकडून  प्रतमेक नोंदणी कें द्रालयीर तऩाववूची ऩुढीर 
ऩयीषण / रेखाऩयीषणावाठी मा वाॊबाऱून ठेलाव्मा रागतीर.  

 ऩमवलेषक रॎऩटॉऩ /डके्वटॉऩभध्मे आधाय ग्राशकावोफत जोडणी करून , तऩावणी करून , वगऱी उऩकयणे जवे की , 
एवटीक्मूवीने प्राभाणणक केरेरी फामोभेहरक घेणायी उऩकयणे, जीऩीएव उऩकयण आणण वप्रॊटय – कभ –तकॎ नवव जोडून, 
आधायची नोंदणी / अद्ममतन प्रफक्रमा वुरू कयण्मावाठी वगऱी उऩकयणे चारू स्तथतीत अवल्माची खात्री कयण्मावाठी 
जफाफदाय अवतो.  

 अद्ममालतआधायनोंदणीग्राशक /अद्ममतनवॉफ्टलेअयइन्तटॉर केरेरे अवल्माची खात्री कयणे. 

 नोंदणी कें द्राचा ऩरयवय नीटनेटका आणण तलच्ि, आयोग्मदामी, व्मलस्तथत आणण वलद्मुत / आगीच्मा धोक्माऩावून वुयक्षषत 
अवल्माची खात्री कयणे.  

 आदेळातभकरयतमा प्रतमेक नोंदणी तथानकालय नोंदणी कें द्राची भूरबूत भाहशती हदरेरी अवल्माची खात्री कयणे ( तथाननक 
बाऴा आणण इॊग्रजीत ) :  

– यस्जतरायाच ेनाल आणण वॊऩकव  क्रभाॊक  

– नोंदणी वॊतथेच ेनाल आणण वॊऩकव  क्रभाॊक 

– नोंदणी कें द्रालयीर इए ऩमवलेषकाॊच ेनाल, कोड आणण वॊऩकव  क्रभाॊक  

– ऩमवलेषकाच्मा वलरुद्ध तक्राय कयण्मावाठी लदृ्धीचा वाचा  

– नोंदणीकें द्राच ेकाभाच ेताव आणण वुट्टम्ा 
– मुआमडीएआमचा शेल्ऩराईन क्रभाॊक : १९४७आणण ईभेर आमडी: help@uidi.gov.in 

– आधायनोंदणी/अद्ममतनावाठी रागणाऱ्मा दततऐलजाॊची मादी  

– आधायळी वॊफॊधधत वलव वेलाॊच्मा येटची मादी 

 ऩमवलेषक,मुआमडीएआमभागवदळवक तततलाॊनुवाय यस्जतराय / अधधकाऱ्माॊनी ऩुयलरेरे आमइवी वाहशतम मोग्मयीतीने कें द्रालय 
दाखलरी गेल्माची खात्री कयेर.  

 यहशलाशमाॊप्रती ऩरयचारक तवेच अन्म कभवचायीलगावची लागणूक वलनमळीर अवल्माची खात्री कयेरतवेच कटू ऩरयस्तथती 
टाऱण्मावाठी अवभाधानी यहशलाशमाॊना ऩरयचारक जेव्शा वाॊबाऱू ळकत नवेर तवे्शा ऩरयस्तथतीचा ताफा घेईर. 
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 मुननपॉभवच्मा वलऴमी वलचाय केल्माव, माची खात्री कया की, नोंदणी कें द्रालय कभवचायीलगावने मुननपॉभव घातरा आशे जेणेकरून 
यहशलाशमाॊना गयज अवल्माव, कभवचायीलगावच्मा कऩडमाॊलरून तमाॊना ओऱखता मेईर.  

 यस्जतरावव/ अधधकाऱ्माॊवोफत मोग्म कयायाशळलाम कोणतमाशी हठकाणी नोंदणीच्मा प्रफक्रमा शाती घेऊ नका .  

स्लतःच ेआणण इतयाॊच ेफोडडिंग कयण्माफाफत   

 ऩमवलेषकाॊनी तमाचा / नतचा“ऑन फोडडिंग अजव”आलशमक अवरेल्मा 
दततऐलजाॊवश नोंदणी वॊतथेकड ेजभा कयाला, ज्मा तमानॊतय वतमाऩनावाठी तो 
अजव वॊफॊधधत “अधधकाऱ्माॊच्मावलबागीम कामावरमाॊकडे” जभा कयतीर.   

 वतमाऩनानॊतय ,अधधकाऱ्माॊची वलबागीम कामावरमे वॊफॊधधत नोंदणी वॊतथेळी 
ऑन फोडडिंग तलीकायतीर / नाकायतीर.  

 नोंदणी वॊतथाऩमवलेष कारा आधायग्राशकवॉफ्टलेअयभध्मे तमाच े / नतच े
फामोभेहरक्व घेऊन ,जोडून नोंदणी मॊत्र चारलण्मावाठी मुजयच ेनाल आणण 
ऩावलडव ऩुयलतीर.  

 नोंदणी झारेरे लाऩयकत ेम्शणजे ज्माॊच्मा फामोभेहरकतऩशळराॊच े वतमाऩन मळतलीऩणे ऩूणव झारेरे आशे आणण नोंदणी 
तथानकाॊलयीर तथाननक डटेाफेवभध्मे वाठलून ठेलरा आशे.  

 तथाननक प्रभाणीकयणावाठी तथानकाॊलय वगळ्मा “ऩरयचारकाॊचे” ऑन- फोडडे अवल्माची खात्री ऩमवलेषकाने कयामरा शली.  

कें द्रातीर प्रफक्रमाॊच ेव्मलस्थाऩन  

 अडचणीच्मा लेऱी गयज अवल्माव,ऩमवलेषक ऩरयचारक म्शणूनशी काभ ऩाशतो.  
 अधधकाऱ्माॊकडून लेऱेनुवाय प्रकाशळत झारेल्मा नोंदणीआणणअद्ममतनाळी वॊफॊधधत 

अद्ममालत भागवदळवक ततले आणण धोयणाॊफद्दर ऩमवलेषक जागरूक अवामरा शला.  
 ऩमवलेषक तमाच्मा / नतच्मा नोंदणी कें द्रालयीर नोंदणी प्रफक्रमेच ेव्मलतथाऩन कयतो.तो 

/ ती कें द्रालय मुआमडीएआमनोंदणी प्रफक्रमा आणण भागवदळवक तततल तवेच 
जभलरेल्मा डटेाचा चाॊगरा दजाव माॊच ेऩारन कयण्माची खात्री देतात.  

 नलीन नोंदणीवाठी आरेरे यहशलाशमाॊनी माआधी नोंदणी ग्राशकाॊभध्मे ऩुयलरेरी “आधायवुवलधा ळोधा” लाऩरून आधायवाठी 
नोंदणी केरी नवल्माचीऩमवलेषकाॊनी खात्री कयाली.  

 ऩमवलेषकाॊनी केलऱ आधायनोंदणी/अद्ममतनावाठी तमाच े/ नतच ेफामोभेहरकलाऩयरे जाण्माची यहशलाशमाॊना आधीच भाहशती 
अवल्माची वुननस्शचती कयाली.  

 आधायनोंदणी/अद्ममतनावाठी यहशलाशमाॊनी मोग्म वलहशत अजव बयल्माची तवेच तकॎ ननॊगवाठी वगऱे वतम 
दततऐलजआणल्माचीऩमवलेषकाॊनी खात्री करून घ्माली.  

 गोऱा केरेल्मा डटेाची नक्कर शोऊ नमे म्शणून अद्ममतनाळी वॊफॊधधत केलऱ आलशमक त ेघटक तऩावरे गेल्माची, उदा. 
जय ऩततमाच ेअद्ममतन कयामच ेअवेर तय केलऱ ऩतमाचा तऩावणी फॉक्व ननलडरा गेल्माचीऩमवलेषकाने खात्री कयाली.  

 जजथे यदशलाश्माचा“फामोभेदरकअऩलाद”अवेर त्माप्रत्मेक नोंदणीलय आधाय ग्राशकालय ऩमभलेषकाने “वाईनऑप” केरेरे 
अवणे आलश्मक आशे.  

 तथानकालयीर यहशलाशमाॊच्मा नोंदणीडटेाच्मा ऩयीषणादयम्मान ज्मा गॊबीय भुद्दमाॊच ेऩयीषण कयामच ेआशे त ेऩरयचारकारा 
भाशीत अवल्माची तवेच तमा भुद्दमाॊची प्रत तमाच्माकड ेअवल्माचीऩमवलेषकाने खात्री कयाली.  
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 ऩरयचारक प्रतमेक नोंदणी/अद्ममतनावाठी यहशलाशमाॊकडून घेतरेल्मा डटेाच ेऩरयश्रभऩूलवक ऩयीषण कयत अवल्माची आणण 
यहशलाशमाॊनी दाखलल्मानॊतय चुका वुधायत अवल्माची खात्री ऩमवलेषकाने द्माली. 

 ऩरयचारकप्रतमेक आधायनोंदणी/अद्ममतनानॊतय तमाच े/ नतच ेफामोभेहरक ऩुष्टीकयण देत अवल्माची ऩमवलेषकाने खात्री 
कयाली.  

 प्रतमेक नोंदणीनॊतय ऩोच ऩालतीची वप्र ॊट शोत अवल्माची तवेच यहशलावी तमालय तलाषयी कयत अवल्माची खात्रीऩमवलेषकाने 
कयाली.  

 प्रतमेक नोंदणीवाठी वतम दततऐलज जवे की,ओऱखीचा दाखरा / नातमाचा दाखरा / ऩततमाचा दाखरा / जन्भाचा दाखरा 
लाऩयल्माची तवेच तलाषयीकृत ऩोच ऩालती तकॎ नकेल्माची वुननस्शचती ऩमवलेषकाने द्माली.  

 हदलवबयात आऩण काम शळकरो आणण काम वभतमाॊना तोंड हदरे शे इतयाॊवोफत लाटण्मावाठी ऩमवलेषक हदलवाच्मा ळेलटची 
वबा घेऊ ळकतो. 

 ऩमवलेषकाने हदलवाच्मा ळेलटी कें द्रालयीर वाठा घ्माला आणण ऩुढीर हदलवाच्मा वुरब नोंदणीवाठी दोऴमुक्त उऩकयणे, 
शाडवलेअय तवेच अन्म ऩुयलठा फदरण्माची व्मलतथा कयाली.  

 ननमशभतऩणेउऩकयणे ओयखड,े पोकव नवरेरी िामाधचत्रे फकॊ ला केलऱ काशी बागच िामाधचबत्रत शोत अवेर तय तमावाठी 
तऩावालीत. जय अवे काशी दोऴ आढऱरे, तय वॊफॊधधत नोंदणी वॊतथेचा व्मलतथाऩक / भुयमारमाकड ेतमाफाफत तक्राय आणण 
उऩकयण फदरण्माची वलनॊती कयाली. 

 अऩघात टाऱण्मावाठी वगऱी उऩकयणे आणण वॊगणक फॊद अवून लीजऩुयलठा फॊद अवल्माची खात्री कयाली.  
 वगऱी उऩकयणे आणण वाधनाॊच्मा वुयषेच्मा व्मलतथेची खात्री द्माली.  
 वलशळष्ट कारालधीवाठी इए प्रफक्रमेच्मा वुरबतवेाठी ग्राशकालय वलळेऴ हदलवाच्मा ळेलटाच ेअशलार उऩरब्ध अवतीर . 

ऩमवलेषक कें द्रालय मा अशलाराॊच्मा लाऩयाने हदलवाच्मा प्रफक्रमाॊच ेव्मलतथाऩन करू ळकतो.  
 आधायनोंदणी/अद्ममतनाच्मा अॊभरफजालणीच्मा लेऱी कें द्रालयीर कभवचायीलगव उच्च नैनतकतचे्मा भानकाॊच ेननयीषण करून 

हदरेरेळुल्क वोडल्माव कोणतमाशी अनतरयक्त ऩैळाची भागणी केरे जाणाय नाशीमाची ऩमवलेषकाने खात्री द्माली.   
 आधायनोंदणीच्मा लेऱी जभा केरेल्मा डटेाची गुप्तता आणण वुयषा जऩण्मावाठीशी ऩमवलेषक जफाफदाय अवतो.  

जीऩीएवलयीर हठकाण , फॎकअऩ, शवॊक आणण ननमावत  

 अधधकाऱ्माॊच्मा भागवदळवक तततलाॊनुवाय, एक्वटनवर शाडव डडतकभध्मे वगळ्मा 
नोंदणीच्मा डटेाचा हदलवातून दोन लेऱाफॎकअऩ घेण्माची ऩमवलेषक वुननस्शचती 
देतो. वगऱी तथानके फॎकअऩ झाल्माची आणण कोणतशेी तथानक याहशरे 
नवल्माची खात्री कयण्मावाठी स्जथे फॎकअऩ केरा गेरा नतथरी तायीख आणण 
तथानकाचा क्रभाॊक नोंदला.  

 योज नोंदणी ग्राशक लाऩयण्माऩूली जीऩीएवच ेकोऑडीनेट्व कॎ प्चय केरेरे 
अवल्माचीऩमवलेषकाने खात्री द्माली.  

 दय १० हदलवाॊनी नोंदणी तथानके शवॊक्ड अवल्माची ऩमवलेषकाणे खात्री कयाली.  
 अधधकाऱ्माॊच्मा वलवयलय नोंदणी डटेाच्मा लेऱेनुवाय ननमावतीच ेजवे की, जाततीत 

जातत ५ हदलवाॊऩमिंत व्मलतथाऩन ऩमवलेषक कयतो.  

 एक्तऩोटव केरेल्मा डटेावाठी ऩमवलेषक यस्जतटय वाॊबाऱू ळकतो. वरोयमावाठी प्रतमेक तथानकालयीर तायीख, तथानकाचा 
क्रभाॊक आणण ननमावत केरेल्मा ऩाफकटाॊची नोंद ठेलणे. 
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हदलवाच्मा ळेलटच ेऩयीषण / वुधायणा 
 ऩमवलेषकाने हदलवाच्मा वगळ्मा नोंदण्मा, हदलवाचा ळेलट (इओडी), माॊच ेऩयीषण कयामरा 

शले, तवेच प्रतमेक यहशलाशमावाठी आधाय ग्राशकात टाकरेरा डटेा मोग्म अवल्माची खात्री 
कयाली.  

 हदलवाच्मा ळेलटाच्मा ऩयीषणावाठी मॊत्रालय ऑन फोडव अवरेरा ऩरयचारकऩमवलेषक तैनात 
करू ळकतो. भात्र,ज्मा ऩरयचारकाने नोंदणी केरेरी आशे तो / ती त्माच्मा स्लतःच्मा ऩाफकटाॊच े
ऩयीषण करू ळकत नाशी. 

 प्रवलष्ट केरेल्मा डटेाभध्मे जय कोणतशेी दोऴ / ताफकव क अवॊगत शभऱारी तय वुधायणेच्मा 
कारालधीभध्मे यहशलाशमाॊना नोंदणी कें द्रालय मेण्माव वाॊगाले . हदलवाच्मा ळेलटच्मा 
ऩयीषणानॊतय ऩमवलेषकाने तमाच्मा / नतच्मा फोटाॊच ेठवे देऊन वाईन ऑप कयाले.  

 यहशलाशमाॊच्मा डटेाभध्मे वुधायणा झाल्मानॊतय,ऩमवलेषक ऩुन्शा वुधायणेवाठी थाॊफलण्मात आरेरी ऩाफकटे तलत् तलीकायालीत 
/ नाकायालीत, जय नाकायरे तय मोग्म कायण द्माले.  

काभधगयीची देखयेख  

 ऩमवलेषक नोंदणी कें द्रालयीर व्मलतथाऩन आणण  रेखाऩयीषण कामे 
कयण्मावाठी अधधकायी /यस्जतरायच्मा चारकाॊना वशकामव तवेच तमाच्मा / 

नतच्मा उततभ सानानुवाय तमाॊच्मा प्रशनाॊची उततये देतो . प्रमोगादयम्मान 
नोंदलून घेतरेरे ऩमवलेषकाचेतऩळीर प्रमोगाच्मा व्मलतथाऩनाच्मा ळीटलय 
वाईन कयतात.  

 नोंदणीप्रफक्रमा आणण डटेाचा दजाव वतत वुधायण्मावाठी रेखाऩयीषणाचा 
प्रनतवाद, जय अवेर, तय तो वभावलष्ट करून घेण्माची ऩमवलेषक खात्री करून 
घेतो.  

 

 

ऩरयचारककोण अवतो ? ... आणण तमाची / नतची ऩात्रता काम अवत े? 

नोंदणी तथानकाॊलय नोंदणी कयण्मावाठी नोंदणी वॊतथेकडूनऩरयचारकारा ननमुक्त केरेरे अवते.  

मा काभावाठी ऩात्र शोण्मावाठी, व्मकतीने खारीर ननकऴात फवरे ऩादशजे :   

 व्मक्ती १८ लऴे फकॊ ला तमालयीर अवामरा शली.  

 व्मक्ती फायाली ऩाव अवून ळक्मतो ऩदलीधय अवामरा शली.  

 व्मक्तीनेआधायभध्मे नोंदणी करून तमाचा / नतचाआधाय क्रभाॊक व्मुतऩन्न झारेरा शला.  

 व्मक्तीरा वॊगणक शाताऱामची चाॊगरी वभज आणण अनुबल अवामरा शला तवेच तथाननक बाऴेतीर कऱपरक तवेच 
शरप्मॊतयणाळी ती वोईतकय अवामरा शली.    

 व्मक्तीरा अधधकाऱ्माॊनी ननमुक्त केरेल्मा तऩावणी आणण प्रभाणन वॊतथेकडून “ऩरयचारक प्रभाणऩत्र”शभऱारेरे अवामरा 
शले.  

ऩरयचारक  
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 वूचना : “ऩरयचारक प्रभाणऩत्र” शभऱाल्मालय उभेदलायाने अधधकाऱ्माॊनी नोंदणी केरेल्मा नोंदणी वॊतथेळी प्रनतफद्धता 
केल्माशळलाम नोंदणी/अद्ममतन वुरू कयण्माचा शक्क शभऱत नाशी.  

ऩरयचारकम्शणून काभ वुरू कयण्माआधी : 

 नोंदण्माॊना प्रायॊब कयण्माऩूली अधधकाऱ्माॊच्मा भागवदळवक तततलाॊनुवाय कोणतमाशी नोंदणी वॊतथेळी व्मक्ती 
वॊरग्न अवून वफक्रम अवामरा शला. 

 वलबागीम अधधकायी / नोंदणी वॊतथा माॊनी आधायनोंदणी/अद्ममतन प्रफक्रमा तवेच आधायनोंदणीच्मा 
लेऱी लाऩयरी गेरेरी लेगलेगऱी वाधने आणण उऩकयणे माॊलय घेतरेरे प्रशळषणाच ेलगव व्मक्तीने घेतरेरे 
शलेत. 

 प्रभाणऩत्र ऩयीषा देण्माऩूली व्मक्तीने अधधकाऱ्माॊच्मा वॊकेततथऱालय आधायनोंदणी/अद्ममतन 
मालयीरउऩरब्ध अवरेरे वगऱे प्रशळषणाच ेवाहशतम लाचरेरे अवामरा शले. 

 व्मक्ती तथाननक बाऴेतीर कऱपरक तवेच शरप्मॊतयणाळी वोईतकय अवामरा शली. 

 ऩरयचारकाच ेऑन – फोडडिंग 

ऩरयचारकाने तमाचा / नतचा “ऑन फोडडिंगअजभ”आलशमक अवरेल्मा दततऐलजाॊवश     नोंदणी 
वॊतथेकड ेजभा कयाला , ज्मा तमानॊतय वतमाऩनावाठी तो अजव वॊफॊधधत “अधधकाऱ्माॊच्मा वलबागीम 
कामावरमाॊकड”े जभा कयतीर.    वतमाऩनानॊतय , अधधकाऱ्माॊची वलबागीम कामावरमे वॊफॊधधत नोंदणी 
वॊतथेळी ऑन फोडडिंग तलीकायतीर / नाकायतीर. 

नोंदणी वॊतथाऩरयचारकारा आधायग्राशकवॉफ्टलेअयभध्मे तमाच े/ नतच ेफामोभेहरक्व घेऊन, जोडून नोंदणी     
मॊत्र चारलण्मावाठी मुजयच ेनाल आणण ऩावलडव ऩुयलतीर . नोंदणी झारेरे लाऩयकत ेम्शणजे 
मुआमडीएआमभध्मे ज्माॊच्मा फामोभेहरकतऩशळराॊच े वतमाऩन  मळतलीऩणे ऩूणव झारेरे आशे आणण 
नोंदणी तथानकाॊलयीर तथाननक डटेाफेवभध्मे वाठलून ठेलरा आशे. 

 

यहशलावीनोंदणीच्मा दयम्मान ऩरयचारक/ऩमवलेषकाने रषात ठेलामच ेभशततलाच ेआदेळ   

 प्रतमेक हदलळी नोंदणीच्मा वुरुलातीरा 
जीऩीएवच ेघटक कॎ प्चय कयालेत. Capturing 

GPS coordinates at start of नोंदणीs every 

day. 

 प्रतमेक रॉगइनच्मा लेऱी, वॊगणकात तायीख 
आणण लेऱेच्मा वेहटॊगभध्मे वध्माची तायीख 
आणण लेऱ हदवत अवल्माची खात्री कया.  

 नोंदणी कयण्मावाठी तुभचा तलत्चा ऩरयचारकआमडी, आधाय ग्राशक लय टाकून रॉगइनकयत अवल्माची 
खात्री कया आणण इतय कोणीशी तुभची रॉगइनवलॊडो लाऩरू नमे म्शणून जेव्शा तुम्शी आवन वोडून जार 
तवे्शा अॎस्प्रकेळनभधून रॉग ऑप कया.  

 यहशलाशमाॊना तलतथ ठेऊन डटेा घेण्मावाठी 
नोंदणी/अद्ममतनप्रफक्रमेआधी आणण 
प्रफक्रमेदयम्मान तमाॊना प्रफक्रमेफद्दर भाहशती 
वाॊगत यशाली.  

 अधधकाऱ्माॊच्माभागवदळवक तततलाॊनुवाय 
तथानकाच ेरेआउट अवल्माची खात्री करून 
घ्मा . 

 

 माआधी कधीशी यहशलाशमाॊनी आधायवाठी नोंदणी केरी नवल्माची आणण ग्राशकालय हदरेरी “आधायळोधा 
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वुवलधा” लाऩरून यहशलावी नलीन नोंदणी कयत अवल्माची खात्री कया.  

 अद्ममतनग्राशकमरट लाऩरून  

जनवाॊस्यमक भाहशती जवे की, नाल, शरॊग,जन्भ 
तायीख आणण ऩतता, भ्रभणध्लनी क्रभाॊक आणण 
इभेर तवेच इवीएभऩीच्मा लाऩयाने अन्म 
प्रकायच्मा जनवाॊस्यमक / फामोभेहरकअद्ममतन 
कया.. 

 यहशलाशमाॊनी वलनॊती केरेल्मा 
नोंदणी/अद्ममतनावाठी आलशमक अवरेरे 
वगऱे वतम दततऐलज उऩरब्ध अवल्माची 
आणणज्मा व्मक्तीची नोंदणी/अद्ममतन शोत 
आशे, तमाचचे अवल्माची खात्री कया.  

 यहशलाशमाॊवोफत ऩुढीर वॊबाऴणावाठी तवेच अन्म लाऩय जवे की,ओटीऩी लय अलरॊफून प्रभाणीकयण आणण 
ऑनराईन आधायअद्ममतन वुवलधा माॊवाठी यहशलाशमाने तमाचा भ्रभणध्लनी क्रभाॊक हदरा अवल्माची 
खात्री कया.  

 यहशलाशमाॊचा 
आधायनोंदणी/अद्ममतनअजवतऩावरा गेल्माची 
आणण तमालय तऩावकाची तलाषयी / फोटाॊच ेठवे 
तवेच ठवा / इननशळअल्व अवल्माच ेतऩावा. 

 यहशलाशमाॊना तमाच े/ नतच ेफामोभेहरक अन्म 
कोणतमाशी कायणावाठी न लाऩयता केलऱ 
केलऱ आधायनोंदणी/अद्ममतनावाठी 
लाऩयरे जाण्माची भाहशती अवल्माची खात्री 
कया.  

 ऩरयचमकताव / एचओएपलय अलरॊफून नोंदणीच्मा ऩरयस्तथतीत,अजावलय ऩरयचमकताव आणण एचओएपळी 
वॊफॊधधत फपल्डभध्मे तमाॊच ेतऩळीर आणण ऩरयचमकताव / एचओएपची तलाषयी / अॊगठ्माचा ठवा अवामरा 
शला.  

 वॉफ्टलेअयग्राशकालय हदरेल्मा तक्रीन्वलयीर 
घेतरेल्मा डटेाच्मा 
क्रभानुवाययहशलाशमाचाआधायग्राशक 
वॉफ्टलेअयभध्मे (इवीएभऩी / मुवीएर) 
जनवाॊस्यमक आणण फामोभेहरकडटेा कॎ प्चय 
कयाला. . 

 नोंदणी/अद्ममतनाच्मा लेऱी यहशलाशमाॊची 
तक्रीन वॊऩूणव लेऱ ऑन अवल्माची खात्री कया 
आणण वाईन ऑप कयण्माऩूली टाकण्मात 
आरेरा डटेा यहशलाशमाॊना तऩावामरा  
वाॊगा,तवेच तमाॊच्मावोफत जनवाॊस्यमक 
डटेाच ेऩयीषण कया. 

 यहशलाशमाॊना ऩोच ऩालतीची प्रत आणण वशी 
ऩुयलून, नोंदणीच्मा ळेलटी कन्वेंटलय 
यहशलाशमाॊची तलाषयी घ्मा.  

 नोंदणी/अद्ममतनग्राशकालय 
नोंदणी/अद्ममतनअजव, 
भूऱदततऐलजतलाषयी केरेरी कन्वेंट ऩालती 
अऩरोड केल्माची खात्री कया आणण वगऱे 
दततऐलज यहशलाशमाॊना ऩयत कया. 

 

वीइएरवी ऩरयचारककोण अवतो ? ... आणण त्माची / नतची ऩात्रता काम अवत े? 

नोंदणी तथानकाॊलय नोंदणी कयण्मावाठी नोंदणी वॊतथेकडून वीइएरवीऩरयचारकारा ननमुक्त केरेरे अवत.े माची नोंद घ्माली की, 
वीइएरवीऩरयचारकइतय कोणत्माशी प्रकायची नोंदणी न कयता केलऱ फाल्म नोंदणी / अद्ममतन कयतो.  

मा काभावाठी ऩात्र शोण्मावाठी, व्मकतीने खारीर ननकऴात फवरे ऩादशजे :   

 व्मक्ती १८ लऴे फकॊ ला तमालयीर अवामरा शली.  

 व्मक्ती फायाली ऩाव अवून ळक्मतो ऩदलीधय अवामरा शली.  

 अॊगणलाडी आळा कभवचाऱ्माच्मा फाफतीत, १० ली ऩाव ऩात्र आशेत.  
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 व्मक्तीनेआधायभध्मे नोंदणी करून तमाचा / नतचाआधाय क्रभाॊक व्मुतऩन्न झारेरा शला.  

 व्मक्तीरा अॉड्रॉइड ओएव अवरेरा तभाटवपोन / वॊगणक शाताऱामची भूरबूत वभज अवामरा शली तवेच तथाननक बाऴेतीर 
कऱपरक तवेच शरप्मॊतयणाळी ती वोईतकय अवामरा शली.    

 व्मक्तीरा अधधकाऱ्माॊनी ननमुक्त केरेल्मा तऩावणी आणण प्रभाणन वॊतथेकडून “वीइएरवी ऩरयचारक प्रभाणऩत्र”शभऱारेरे 
अवामरा शले.  

 वूचना : “वीइएरवीऩरयचारक प्रभाणऩत्र ” शभऱाल्मालय उभेदलायाने अधधकाऱ्माॊनी नोंदणी केरेल्मा नोंदणी वॊतथेळी 
प्रनतफद्धता केल्माशळलाम नोंदणी/अद्ममतन वुरू कयण्माचा शक्क शभऱत नाशी.  

वीइएरवीऩरयचारकम्शणून काभ वुरू कयण्माआधी : 

 नोंदण्माॊना प्रायॊब कयण्माऩूली अधधकाऱ्माॊच्मा भागवदळवक तततलाॊनुवाय कोणतमाशी नोंदणी वॊतथेळी व्मक्ती वॊरग्न अवून 
वफक्रम अवामरा शला. 

 वलबागीमकामावरमे / नोंदणी वॊतथा माॊनी फाल्म नोंदणी प्रफक्रमेलय घेतरेरे प्रशळषणाच ेलगव तवेच फाल्माच्मा नोंदणीच्मा 
लेऱी लाऩयण्मात आरेरे वीइएरवी टॅफरेट माॊभधून व्मक्ती गेरेरी अवरी ऩाहशजे.  

 प्रभाणऩत्र ऩयीषा देण्माऩूली व्मक्तीने अधधकाऱ्माॊच्मा वॊकेततथऱालय फाल्मनोंदणीलयीरउऩरब्ध अवरेरे वगऱे प्रशळषणाच े
वाहशतम लाचरेरे अवामरा शले. 

 वीइएरवी ऩरयचारकाने तमाचा / नतचा “ऑन फोडडिंगअजभ”आलशमक अवरेल्मा दततऐलजाॊवश  नोंदणी वॊतथेकड ेजभा 
कयाला, ज्मा तमानॊतय वतमाऩनावाठी तो अजव वॊफॊधधत “मुआमडीएआमच्मा वलबागीम कामावरमाॊकडे” जभा कयतीर . 

वतमाऩनानॊतय , वलबागीम कामावरमे वॊफॊधधत नोंदणी वॊतथेळी ऑन फोडडिंग तलीकायतीर / नाकायतीर. 

 नोंदणीवॊतथावीइएरवी ऩरयचारकारा आधायग्राशकवॉफ्टलेअयभध्मे तमाच े/ नतच ेफामोभेहरक्व घेऊन, जोडून वीइएरवी 
टॅफरेट चारलण्मावाठी मुजयच ेनाल आणण ऩावलडव ऩुयलतीर.  

 नोंदणी झारेरे लाऩयकत ेम्शणजे मुआमडीएआमभध्मे ज्माॊच्मा फामोभेहरकतऩशळराॊच े वतमाऩन मळतलीऩणे ऩूणव झारेरे 
आशे आणण नोंदणी तथानकाॊलयीर तथाननक डटेाफेवभध्मे वाठलून ठेलरा आशे. 

 

 

तऩावनीव म्शणजे कोण ? आणण तमाच्मा  / नतच्मा जफाफदाऱ्मा कोणतमा ? 

 यहशलावी जेव्शा आधायच्मा नोंदणीवाठी नोंदणी कें द्रालय मेतीर तवे्शा तमाॊनी हदरेल्मा दततऐलजाभधून तमाॊची जनवाॊस्यमक 
भाहशती टाकरी जाईर.  

 दततऐलज तऩावण्मावाठी अधधकृत अधधकाऱ्माॊकडून यहशलाशमाॊनी हदरेरे दततऐलजाच ेप्रभाणीकयण तऩावण्मात मेईर.  

 यहशलाशमाॊनी बयरेल्मा नोंदणी/अद्ममतनअजावच्मा वलरुद्ध जभा केरेरे दततऐलज नोंदणी केद्रालय उऩस्तथत अवरेरा 
तऩावनीव तऩावेर. 

 यस्जतरावव जय दततऐलजाच्मा वतमाऩनावाठी अधधकाऱ्माॊची वुटका करू ळकत नवतीर तय वेलाननलतृत झारेल्मा वयकायी 
अधधकाऱ्माॊच्मा वेला ज्मा अळा वतमाऩनाच्मा प्रफक्रमाॊळी ऩरयधचत आशेत तमाॊचा लाऩय केरा जाला. 

तऩावनीव 
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 वयकाय ( आम्डव पोवेव आणण वीऩीएभएपव) आणण ऩीएवमुज ज्मात ग्रुऩ „वी‟ / लगव III फॉकाॊतीर कभवचायी माॊतीरकोणतशेी 
वेला ऩुयलणाये / वेलाननलतृत अधधकायी तऩावनीव म्शणून ननमुक्त केरे जाऊ नमेत. भोठी ळशये आणण भेरोजवाययमा 
षेत्राॊभध्मे स्जथे यस्जतराय अळा वेलाननलतृत / वेला ऩुयलणाऱ्मा अधधकाऱ्माॊच्मा वेलाॊचा राब घेऊ ळकत नाशीत , नतथे, 
अधधकाऱ्माॊच्मा वलबागीम कामावरमाकडून तऩावनीव ऩुयलण्मावाठी आऊटवोवव केरेल्मा वलके्रतमाॊच्मा वेलाॊचा राब घ्माला.  

 नोंदणी वॊतथा म्शणून ननमुक्त केरेल्मा तमाच वलके्रतमाकडून नोंदणी कें द्रातीर तऩावनीव अवू ळकत नाशीत. षेत्रालय रुजू 
शोण्माआधी तऩावनीव ऩूणवऩणे प्रशळक्षषत अवल्माची यस्जतरायने खात्री कयाली. जय आणण स्जथे गयज अवेर नतथे यस्जतराय 
एकाशून अधधक तऩावनीव ननमुक्त करू ळकतो.  

 वॊफधधत वलबागीम कामावरमावोफत यस्जतरायकडूननोंदणीऩूली वगळ्मा तऩावनीवाॊची मादी तमाॊच्मा ऩदावशवूधचत करून, 
तमाॊना हदरी जाली.  

दस्तऐलज तऩावताना वत्माऩनावाठी कोणती मुआमडीएआमभागभदळभक तत्ले आशेत जी तऩावनीवाने रषात ठेलामरा शलीत ? 

 वतमाऩनावाठी यहशलाशमाकड ेभूऱ दततऐलज अवल्माची खात्री कया.  

 यहशलाशमाने आधायनोंदणी/अद्ममतनावाठी हदरेरा दततऐलज केलऱ मुआमडीएआमने भॊजुयी हदरेल्मादततऐलजाच्मा मादीत 
अवामरा शला. only  

 ऩरयमळष्ट वी नुवाय वाचा पक्त अधधकायी / वॊतथा (मुआमडीएआमने ऩात्रदततऐलजाच्मा मादीत) माॊकडून प्रभाणणत कयण्मात 
मेणाऱ्मा प्रभाणऩत्रावाठी जवे कीओऱखीचा दाखरा, ऩत््माचा दाखरा, नात्माचा दाखरा, जन्भाचा दाखरा माॊवाठी आशे.  

 तऩावाकाॊना खोट्मा / फदरेल्मा दततऐलजाचा वॊळम आल्माव त ेवतमाऩन नाकारू ळकतात. जय तऩावाकानेदततऐलजाच े
वतमाऩन नाकायरे तय नोंदणी अजावलय तमाच ेवलतततृ कायण येकॉडव कयामरा शले. 

 जय तऩावाकाने कायण देऊन वतमाऩन नाकायरे फकॊ ला यहशलाशमारा कोणतशेी कायण नभूद न कयता ऩयत ऩाठलरे, तय 
यहशलावी यस्जतरायनेनेभरेल्मा अधधकाऱ्माॊकड ेतक्राय ननलायणावाठी जाऊ ळकतात. 

 ऩीओआम, डीओफी, ऩीओए, ऩीओआयच्मा वलरुद्ध नाल, जन्भतायीख, ऩतता आणण नातमाच ेतऩळीर तऩावा  

– नाल  

– ऩीओआमरा यहशलाशमाॊच ेनाल आणण िामाधचत्र अवरेल्मा दततऐलजाची गयज आशे, आधायबूत दततऐलजात दोन्शी 
अवल्माची तऩावणी कया.  

– जय जभा केरेल्मा कोणतमाशीऩीओआमदततऐलजात यहशलाशमाच ेिामाधचत्र नवेर तय लैध ऩीओआमम्शणून त ेघेतरे 
जाणाय नाशी .वभालेळक आणण त्रावभुक्त शोण्मावाठी , जुनीिामाधचत्रे अवरेरे दततऐलज तलीकामव आशेत .
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 यहशलाशमारा तमाच े/ नतच ेनाल वलचारून नालारा ऩुष्टी द्मा. शे यहशलावी तमाच ेतलत्चदेततऐलज ऩुयलत अवल्माची खात्री 
कयण्मावाठी आशे. 

 व्मक्तीच ेवॊऩूणव नाल द्मामरा शले. तमात अशबलादन फकॊ ला ळीऴवक जवे की, श्री., कु., वौ., भेजय, वेलानन.,डॉ. इ. चा वभालेळ 

अवू नमे.  

अ. व्मक्तीचऩेूणवनालनीटआणणकाऱजीऩूलवकशरहशणेआलशमकआशे . उदाशयणाथव, प्रनतवादक तमाच ेनाल ली. वलजमन म्शणून वाॊगेर, 
भात्र तमाच ेऩूणव नाल कदाधचत लेंकटयाभन वलजमन अवेर तवेच आय.के. श्रीलाततल माॊच ेऩूणव नाल यभेळ कुभाय श्रीलाततल 
अवू ळकेर. तमाचप्रभाणे, एखादी नोंदणी कयणायी तत्री नतच ेनाल के.एव.के.दगुाव म्शणून वाॊगेर भात्र नतच ेऩूणव नाल कल्रुयी 
वूमाव कनक दगुाव अवू ळकेर. तमाच्मा / नतच्माकडून तमाॊच्मा इननशळमल्वचा वलतताय वलचाया आणण ऩुयाव्मादाखर हदरेल्मा 
दततऐलजात त ेतऩावा.  

 

फ. येकॉडवकेरेरेनालआणणदततऐलजालयीर (ऩीओआम) नाल माॊच्मात तऩेशरॊग आणण फकॊ ला ऩहशरे, भधरे आणण ळेलटच ेनाल 
माॊफाफत पयक अवेर तय, यहशलाशमाकडून वाॊधगतरे गेरेरे नाल येकॉडव कयाले.
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क. जय नोंदणी कयण्माऱ्मा व्मक्तीच्मा दोन दततऐलजातीर ऩुयाव्मात नालाचा पयक अवेर (जवे की, इननशळमल्व आणण ऩूणव 
नालावश) तय तमा व्मक्तीच ेऩूणव नाल येकॉडव केरे जाले.  

ड. कधीतयी नलजात भूर फकॊ ला रशान भुराॊच ेनाल ठेलरे गेरे नवेर. अळा लेऱी, नोंदणी कयण्माऱ्मा व्मक्तीरा नाल घेण्माच े
आणण इआमडी देण्माच ेभशततल वाॊगून भुराच ेठेलरे जाणाये नाल वलचारून घ्मा. जय ऩीओआमरा ऩुष्टी देणाये दततऐलज 
अनुऩरब्ध अवतीर तय ऩरयचमकतमावच्मा भागवदळवनावश नाल येकॉडव केरे जाले.  

जन्भतायीख  (डीओफी) 

अ. यहशलाशमाच्मा जन्भतायखेने आलशमक तमा फपल्डभध्मे हदलव , भहशना आणण लऴव वुचलामरा शले.  

फ. जय यहशलाशमाने जन्भतायखेचा दततऐलजाचा ऩुयाला हदरा तय जन्भतायीख “तऩावरी गेल्माच”े वभजरे जात.े 

जेव्शा कोणतमाशी ऩुयाव्माशळलाम यहशलावी जन्भतायीख केलऱ वाॊगतात तवे्शा जन्भतायीख “घोवऴत” वभजरी जात.े  

क. जेव्शा यहशलावीअचूक जन्भतायीख वाॊगण्माव अवभथव अवतीर आणण तमाॊनी केलऱ लम वाॊधगतरे अवेर फकॊ ला 
तऩावनीवाने त ेओऱखरे अवेर तय केलऱ लम नोंदलरे जाले. अळा स्तथतीत वॉफ्टलेअय तलत्च जन्भ लऴव भोजेर.  

ड. तऩावनीवाने नोंदणी/अद्ममतनअजावत नोंद तऩावा आणण यहशलाशमाने मोग्मयीतीने जन्भतायीख “तऩावरी 
गेल्माच”े / “घोवऴत” वूधचत फकॊ ला तमाच े/ नतच ेलम मोग्म बयल्माची खात्री कया. 

याशण्माचा ऩतता  

अ. ऩीओए लय नाल आणण ऩतता अवल्माची खात्री कया. ऩीओए दततऐलजालयीर नाल आणण ऩीओआम दततऐलजालयीर 
नाल वभान अवल्माची तऩावनीवाने खात्री कयाली. ऩीओए दततऐलजालयीर नाल आणण ऩीओआम दततऐलजालयीर 
नालात केलऱ तऩेशरॊग आणण फकॊ ला ऩहशल्मा, भधल्मा आणण ळेलटच्मा नालात पयक अवल्माव तो दततऐलज 
तलीकायरा जाईर.  

फ. “केअय ऑप” व्मक्तीच ेनाल शे जय अवल्माव, रशान भुरे आणण लमोलदृ्ध व्मक्ती ज्मा ऩारक आणण भुराॊफयोफय 
याशतात तमाॊच्मावाठी अवते. जय उऩरब्ध नवेर तय ती ऩततमाची ओऱ रयकाभी ठेऊ ळकता.  

क. ऩततमात लाढ झारेरी भान्म आशे. जय ऩीओए दततऐलजातीर भूऱ ऩततमात फदर शोणाय नवतीर तय यहशलावी 
ऩीओएभध्मे नभूद केरेल्मा ऩततमात िोट्मा गोष्टी, जवे की,घय क्रभाॊक, यततमाचा क्रभाॊक, यततमाच ेनाल, 
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रेखनातीर चुका दरुूतत कयणे, वऩन कोडभधीर िोटे फदर / वुधायणा इ. करू ळकतात.

 

ड. जय ऩततमाच्मा लाढीत वलनॊती केरेरॊ फदर ठोव अवतीर आणण ऩीओए भध्मे नभूद केरेल्मा ऩततमात फदर 
कयत अवतीर तय यहशलाशमाॊनी दवुया ऩीओए द्माला फकॊ ला ऩरयचमकतमावकडून नोंदणी कयाली. 

 

नात्माचेतऩळीर : 

अ. ५ लऴािंखारीर भुराॊच्मा फाफतीत,दोनऩैकी एका ऩारकाच ेफकॊ ला वॊयषकाच े“नाल” आणण “आधाय क्रभाॊक” आदेळातभक आशे. 
ऩाल्माची नोंदणी कयताना ऩारक / वॊयषकाने आधायच ेऩत्र ( फकॊ ला तमाॊची नोंदणी एकत्र केरी जाऊ ळकेर) द्माले.  

फ. प्रौढ व्मक्तीच्मा फाफतीत, जय ती ऩारक फकॊ ला वशचाऱ्माच्मा भाहशतीवाठी अवेर तय नतच ेवतमाऩन केरे जाणाय नाशी. 

त ेपक्त अॊतगवत उद्देळावाठी येकॉडव केरे जातात. 
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कुटुॊफप्रभुख (एचओएप): 

अ. ऩीओआय दततऐलज कुटुॊफप्रभुख आणण कुटुॊफातीर वदतमाॊतीर नात ेप्रतथावऩत कयत अवल्माची तऩावणी कया. ज्माॊच ेनाल 
नातमाच्मा दततऐलजालय नभूद केरेरे आशेत केलऱ त ेकुटुॊफातीर वदतम नातमाच्मा दततऐलजालय (ऩीओआय) अलरॊफून 
नोंदणी करू ळकतात.  

फ. कुटुॊफातीर वदतमाॊची नोंदणी शोत अवताना कुटुॊफप्रभुखाने नेशभी तमाॊच्मावोफत माले.  

क. तऩावनीवाने एचओएपलय अलरॊफून वतमाऩनावाठी नोंदणी/ अद्ममतनअजावतीर एचओएपच ेतऩळीर तऩावालेत . 

आधायच्मा ऩत्राच्मा वलरुद्ध एचओएपच ेनाल आणण आधाय क्रभाॊक तऩावरा जाला.  

ड. एचओएपलय अलरॊफून नोंदणीच्मा लेऱी, अजावत नभूद केरेरे नातमाच ेतऩळीर एचओएपचचे अवल्माची खात्री कया. 

भ्रभणध्लनी क्रभाॊक आणण इभेर:  

अ. ओटीऩीभधून इकेलामवी वाठी भ्रभणध्लनी क्रभाॊकाच ेभशततल वभजालून वाॊगून यहशलावी तमाचा / नतचा भ्रभणध्लनी 
क्रभाॊक ऩुयलतीर माची खात्री कया. (आदेळातभक) 

फ. वगऱे अमळतली फकॊ ला मळतली झारेरे प्रभाणीकयण यहशलाशमाॊना इभेरभधून कऱलरे जात अवल्माने जातत वुयषा 
जोडरी जात ेम्शणून तुम्शी यहशलाशमारा तमाचा / नतचा इभेर देण्माफाफतशी वल्रा देऊ ळकता. 

 

आधायभध्मे नोंदणी केरेल्मा दस्तऐलजाॊमळलाम यदशलावी कवे आशेत ? 

अ. नोंदणीच्मा लेऱी भशततलाची जनवाॊस्यमक भाहशती तऩावरी गेरी ऩाहशजे . 

यहशलावी कोणताशी भान्म अवरेरा दततऐलजओऱखीचा ऩुयाला (ऩीओआम) 

आणणऩततमाचा ऩुयाला (ऩीओए) आणू ळकतात.  

फ. जययहशलावीओऱखीच्मा ऩुयाव्माचा दततऐलज ऩुयलण्माव अवभथव अवतीर 
तययस्जतराय फकॊ ला वलबागीम कामावरमाॊकडून ओऱखरे जाऊन वूधचत केरेल्मा 
ऩूलव-ननमुक्त “ऩरयचमकतमावकडून” तमाॊची नोंदणी केरी जाऊ ळकते.  

क. ऩीओए/ऩीओआमदततऐलज ज्माॊच्माकड ेनाशी अळा यहशलाशमाचा ऩरयचम 
देण्मावाठी यस्जतरायकडून अधधकृत केरेरी व्मक्ती म्शणजे ऩरयचमकताव. ह्मा ऩरयचमाचा अथव यहशलाशमारा व्मस्क्तभततलाच े
प्रभाणऩत्र देणे नाशी.  

ऩरयचमकताभ म्शणजे कोण ?  

अ. ऩरयचमकताव म्शणजे यस्जतरायने ओऱखरेरा आणण मुआमडीएआमच्मा वीआमडीआयभध्मे “ऩरयचमकताव” 

(उदाशयणाथव,यस्जतरायच ेकभवचायी, ननलडरे गेरेरे तथाननक वबावद, तथाननक व्मलतथाऩन वभूशाच ेवदतम, ऩोतटभन, 
प्रबाली व्मक्ती जवे की, शळषक, आयोग्म कभवचायी आणण डॉक्टय, अॊगणलाडी / आळा कभवचायी, तथाननक एनजीओच े
प्रनतननधी इ.) म्शणून नोंदणीकृत अवरेरी व्मक्ती. 

ऩरयचमकताभ 
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फ. काशी वलशळष्ट केवेवभध्मे ,मुआमडीएआमवलबागीम कामावरम यस्जतरावव च्मा वुवलधेवाठी ऩरयचम कतमािंचा ऩूर 
ओऱखण्मावाठी ऩुढाकाय घेतात.  

क. ऩरयचमकतमावच ेलम १८ लऴावलयीर अवाले आणण तमाची कोणतीशी अऩयाधधक नोंद नवाली .  

ड. ऩरयचमकतावयस्जतरायळी जोडरेरा अवेर. एकच ऩरयचमकतावजय वॊफॊधधत यस्जतरायकडून ओऱखरा जात अवेर आणण 
एका वलशळष्ट ऩरयचमकतमाववाठी मुआमडीएआमच्मा वीआमडीआयभध्मे “ऩरयचमकताव” नोंदणीकृत एकाऩेषा जातत 
यस्जतरायकडून लाऩयरा जाऊ ळकतो. तमाभुऱे ऩरयचमकताव केलऱयस्जतरायच्मा अधधकायषेत्रात अवरेल्मा व्मक्तीॊचा 
ऩरयचम देऊ ळकतो. तमात बय म्शणून, व्मलतथाऩकीम भमावदा ( याज्म, स्जल्ह्माची ऩातऱी) घारून ऩरयचमकतमावच ेकाभ 
भमावहदत करू ळकतो.  

ऩरयचमकत्माभच्मा जफाफदाऱ्मा कोणत्मा ? 

a. जेव्शायस्जतराय वलबागानुवाय ( स्जल्शा / याज्म ज्मात ऩरयचमकतमावरा काभ कयणे अधधकृत आशे ) ऩरयचमकतमावरा 
ओऱखेर आणण तमारा कऱलेर. 

b. आधाय प्रफक्रमेळी तलत्रा ऩरयधचत करून घेण्मावाठी तवेच ऩरयचमकतमावच्मा जफाफदाऱ्मा आणण दानमतले वभजून 
घेण्मावाठीयस्जतरायआणणमुआमडीएआमने आमोस्जत केरेरी आधाय जागरूकतचे्मा कामवळाऱेरा 
ऩरयचमकतमािंनीउऩस्तथत याहशरे ऩाहशजे.  

c. जय ओऱखरेरा ऩरयचमकताव,ऩरयचमकताव म्शणून कामव कयण्माव तमाय अवेर तय, तमाने / नतने आधाय नोंदणी 
वुरू कयण्माच्मा काभावाठी तवेच मुननक आमडेंटीफपकेळन अथॉयीटी ऑप इॊडडमा (मुआमडीएआम) आणण 
यस्जतरायने ऩरयचमकतमाववाठी हदरेरी भागवदळवक तततले आणण प्रफक्रमा ऩाऱण्मावाठीऩरयचमकताव म्शणून अवण्माची 
रेखी वॊभती (“ऩरयमळष्ट डी” म्शणून जोडरेरे वलहशत प्रऩत्र )द्माली. 

d. षेत्रात यहशलाशमाॊची ओऱख कयण्माआधी ऩरयचमकतमावने नोंदणी करून, तमाच्माकड ेआधाय क्रभाॊक अवामरा शला 
तवेच तलाषयी केरेरा वॊभती अजव अवामरा शला. 

e. मुआमडीएआमभध्मे यस्जतरायनी नोंदणी केल्माची आणण ऩरयचमकताव म्शणून तमाॊना घोवऴत केल्माची तमाॊनी खात्री 
कयाली.  

f. तमाॊच्मा ठयरेल्मा षेत्रात नोंदणी लेऱाऩत्रकात, नोंदणी कें द्राच्मा रोकेळन्वलय आणण नोंदणी कें द्राच्मा काभाच्मा 
लेऱेत ऩरयचमकतमावनी तलत्रा भाहशतीत ठेलाले.  

g. नोंदणी कें द्रालय तमाॊच्मा वॊऩकावची भाहशती मोग्मयीतीने अवल्माची तमाॊनी खात्री कयाली. जय भाहशती नवेर / चुकीची 
भाहशती अवेर तय नोंदणी कें द्राच्मा ऩमवलेषकारा भाहशती देण्माव / मोग्म तऩळीर देण्माव वाॊगाले.  

h. ऩरयचमकतमावने यहशलाशमाॊवाठी उऩरब्ध अवाले.  
i. ऩरयचमकतमावने मोग्म आणण वॊऩूणवतवेाठी यहशलाशमाॊच ेनाल आणण ऩतता तऩावाला. ऩरयचमकतमावने अजावलयीर 

तलत्च ेतऩळीरशी तऩावाले आणण नोंदणी अजावलय हदरेल्मा जागेत तमाची / नतची तलाषयी आणण फोटाॊच ेठवे 
ऩुयलालेत.  

j. इवीच्मा काभाच्मा लेऱेत यहशलाशमाॊच ेवभथवन कयण्मावाठी ऩरयचमकतमावने तमारा उऩरब्ध कयाले. जय काभाच्मा 
लेऱी त ेउऩरब्ध नवतीर तय हदलवाच्मा ळेलटी नोंदणी कें द्रात जाऊन तमाॊनी वभथवनावाठी थाॊफरेल्मा यहशलाशमाॊची 
मादी तऩावाली.  

k. ऩरयचमकतमावने काऱजीऩूलवक यहशलाशमाॊच ेनाल आणण ऩततमाच ेतऩळीर तऩावालेत आणण तमाॊची तलीकृती /नकाय 
ऩुयलाला.. 

l. ऩरयचमकतमावने यहशलाशमाॊच्मा नोंदणीच ेवभथवन कयण्मावाठी आधाय ग्राशकात तमाॊच ेफामोभेहरक टाकाल.े 

m. नोंदणीवाठीच्मा वॊभतीलय स्जथे वॊभतीची प्रत शली आशे नतथे ऩरयचमकतमािंनी तलाषयी करून / फोटाॊच ेठवे ऩुयलालेत.  
n. ऩरयचमकतमावने ज्मा यहशलाशमाॊचा ऩरयचम हदरा तमाॊच्मा ओऱख आणण ऩततमाची तो ऩुष्टी देतो .  
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o. ज्मा यहशलाशमाॊकड ेओऱखीचा फकॊ ला ऩततमाचा दततऐलज ऩुयाला नवेर केलऱ तमाॊचा ऩरयचम ऩरयचमकतमावने द्माला.  
p. ज्मा व्मक्ती ऩरयचमकतमावरा बेटतीर तमा वगळ्माॊचा ऩरयचम देण्माव तो फाॊधीर नवेर.  

q. यहशलाशमाॊचा ऩरयचम देण्मावाठी ऩरयचमकताव कोणतशेी ळुल्क आकारू ळकत नाशी. भात्र, यस्जतराववमा काभावाठी 
तमाॊना भानधन शभऱण्मावाठी वशाय्म करू ळकतात.  

ऩरयचमकत्माभच ेदानमत्ल काम आशे ? 

a. नोंदणीच्मा लेऱी ऩरयचमकतमावने एखाद्मा (भतृ अथला स्जलॊत) व्मक्तीरा पवलण्मावाठी दवुऱ्मा व्मक्तीवोफत कट यचू नमे.  
b. ऩरयचमकतमावने एखाद्मा आधाय अवरेल्मा जनवाॊस्यमक भाहशती फदरून व्मक्तीरा दवुयी व्मक्ती अवल्माच ेबावलण्मावाठी 

भदत करू नमे फकॊ ला खोटी फामोभेहरकभाहशतीऩुयलण्मावाठी कटशी यचू नमे.  

c. भागवदळवक ततलाॊच ेउल्रॊघन केल्माव तऩावनीवाच्मा वलरुद्ध कडक कायलाई केरी जाईर. 
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ऩाठ ३ 

 

नोंदणी वॊतथेचे ऑन-फोडडिंग आणणनोंदणीकभवचायीलगव 
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ऩाठ ३: नोंदणी वॊतथेचे ऑन-फोडडिंग आणणनोंदणीकभवचायीलगव 
 

नोंदणी वॊतथेच ेऑन-फोडडिंग 

 

 

 

 
 

नोंदणीतथानकाॊवाठी नोंदणी वॊतथाॊना ऑन – फोडडिंगच्मा 
प्रफक्रमाॊतून जाले रागत.े  

यस्जतराववआणणइए वोफत  
ऑन-फोडडिंगप्रफक्रमेवाठीअधधकायी वभन्लम वाधतीर. 

 

 
ऑन-फोडडिंगप्रफक्रमेत इतय गोष्टीॊवोफत खारीर गोष्टीॊचा 
वभालेळ शोईर :  

 इए नोंदणी तथानकाॊच्मा 
उऩमोजनेच्मा 
आयाखडमाफाफत म्शणजे 
कधी आणण कुठे कें द्राॊच ेउऩमोजन शोईर 
तमाचीघोऴणा कयतीर.  

 इए तमाॊच्माकड ेप्रभाणणत आणण उऩरब्ध अवरेरे 
ऩरयचारक,आलशमक मॊत्रे आणण उऩमोजनावाठी 
शाडवलेअय उऩरब्ध  अवल्माच ेप्रातमक्षषक देतीर. 

 नोंदणी कें द्राच्मा ऩमवलेषणावाठी मोग्म भूरबूत 
वुवलधा अवल्माचशेी प्रातमक्षषक इए कयतीर. 

  

 

 

 

 

 

ऩरयचारक/ऩमवलेषक जे तमाॊच्मा 
इएच्मा खारी काभ कयतात तमाॊनी मा 
गोष्टीची खात्री कयाली की कोड 
ऩरयचारक शवॊक तवेच ऩॎकेट शवॊक 
कयतो माची इएने खात्री कयाली. 

मुआमडीएआमननमुक्ती ऩोटवरलय 
जेव्शा नभूद केरेल्मा लायॊलायतनुेवाय 
शवॊकीॊग प्रफक्रमा वॊऩल्मानॊतयवलव वुरू 
अवरेल्मा तथानकाॊची मादी मेईर.  

 
यस्जतरायवोफत इए योर आऊट आणण मॊत्राच्मा 
उऩमोजनाचा आयाखडा फनलतीर आणण अधधकाऱ्माॊची 
कामावरमे /  नोडर अधधकायी जे उऩमोजनाचा आयाखडा 
नॊतय भान्म कयतीर तमाॊच्मावोफत लाटाला .
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नोंदणीकभभचाऱ्माॊच ेऑन-फोडडिंग 

 

 

 

 

१.अधधकाऱ्माने ननमुक्त केरेल्मा तऩावणी आणण प्रभाणन 
वॊतथेकडून नोंदणी कभवचायीलगव प्रभाणणत केरेरा शला. 

 २. लैध प्रभाणऩत्र शभऱाल्मानॊतय नोंदणी कभवचायीलगावने 
ऑन-फोडडिंगअजव बरून तो तमाॊच्मा नोंदणी वॊतथेकडून 
वतमाऩन / वुरू कयण्मावाठी अधधकाऱ्माॊच्मा वलबागीम 
कामावरमात बयाला.  

 

 

 

 

४. ऑन-फोडडिंगच्मा लेऱी प्रभाणीकयणानॊतय नोंदणी ग्राशकात 
नोंदणी कभभचायीलगाभचेफामोभेहरकतथालरे जातात. 

ऑन-फोडडिंग प्रफक्रमेच्मा लेऱीनोंदणी ग्राशकाने आॊतयजाराळी 
जोडरेरे याशणे जरुयी आशे. 

 

 ३. ऑन-फोडडिंगच्मा आधी कोणताशी लाऩयकताव , मुजय 
के्रडसे्न्ळमर पाईर डाऊनरोड केरी जाऊन नोंदणी 
अॎस्प्रकेळनभध्मे इम्ऩोटव केरे जातात.  

मुजय के्रडसे्न्ळमर पाईर शी डडजीटर तलाषयी 
केरेरी .xmlपाईर अवत.े  

 

 

 

 

 

५. ननरॊबफत केरेल्मा ऩरयचारकाॊवाठी भातटय डटेा डाऊनरोड 
केल्मानॊतय तमालेऱेनॊतय अवे ऩरयचारक नोंदणी फकॊ ला 
ऑन-फोडव करू ळकत नाशीत माची ग्राशक खात्री वुननस्शचती 
देतो.  

 ६.ऑन-फोडडिंगच्मा लेऱचा तटेटव: 

 ऑन-फोडभ(नोंदणीकृत)मुजय :लाऩयकतमावच्मा 
फामोभेहरकतऩशळराॊच े वतमाऩन मळतलीऩणे ऩूणव झारे 
अवून, तथाननक डटेाफेवभध्मे वाठलरे गेरे आशे.  

 नोंदणी न झारेरे :लाऩयकतमावच्मा फामोभेहरकतऩशळराॊच े 
वतमाऩनमळतलीऩणे ऩूणव झारे नवून , तथाननक 
डटेाफेवभध्मे वाठलरे गेरे नाशीमे. 
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७.  नोंदणीकभवचायीलगव तमाॊच्मा फोटाॊच ेठवे ऩुयलतीर (डाली 
तरॎऩ, उजली तरॎऩ,आणण दोन्शी अॊगठे) 

 जेव्शा फामोभेहरकचा दजाव थे्रळोल्डच्मा लय अवेर तय 
लाऩयकतमावरा ऩावच ेइॊडडकेटय दाखलरे जाईर .  

 आलशमक त ेथे्रळोल्ड ऩाव कयण्मावाठी लाऩयकतमावरा 
फामोभेहरककॎ प्चय कयण्मावाठी शले नततके अटेम्प्ट 
शभऱतीर .  

 ८. जेव्शाफामोभेहरककॎ प्चय केरे जाईर तवे्शा लाऩयकताव 
वीआमडीआय वलवयरा प्रभाणीकयणावाठी वलनॊती ऩाठलेर.  

 वलवयलयप्रभाणीकयणाच्मा लेऱी , नोंदणी कभवचायीलगावच े
फामोभेहरक तमाच व्मक्तीने नोंदणीच्मा लेऱी हदरेल्मा  
फामोभेहरकवोफत तऩावरे जातीर.   

 

 

भशत्त्लाचे 
 प्रतमेक लेऱी नोंदणी उऩकयण, जीऩीएव उऩकयणाळी जोडरेरे अवल्माची इए कभवचायीलगावने खात्री 

कयाली.  
 नोंदणी ग्राशकात रॉगइनच्मा लेऱी उऩकयण ऩूणवऩणे कामवयत अवल्माची इएकभवचायीलगावने खात्री कयाली.  
 प्रतमेक नोंदणीवोफत उऩकयणाच ेकोऑडीनेट्वकॎ प्चय शोत अवल्माची इए कभवचायीलगावने खात्री कयाली.  
 नोंदणी ऩाफकटात उऩकयणाच ेजीऩीएव कोऑडीनेट्व उऩरब्ध नवण्माच्मा ऩरयस्तथतीत नोंदणी 

नाकायरी जाऊन ऩरयचारक ब्रॎकशरतट शोईर फकॊ ला ऩरयचारक / ऩमवलेषकाच्मा वलरूद्ध कामदेळीय कृती 
केरी जाईर.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

नोंदणीउऩकयणाचे जीऩीएव 
मवॊक 
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ऩाठ४ 

 

आधायनोंदणी/अद्ममतनप्रफक्रमा  
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ऩाठ४ : आधायनोंदणी/अद्ममतनप्रफक्रमा  

 

आधायनोंदणीप्रफक्रमेत नोंदणी कें द्रारा बेट देणे,आधायनोंदणी/वुधायणा– ऩरयशळष्ट इ बयणे, जनवाॊस्यमक आणणफामोभेहरकडटेा घेणे, 

ओऱखीचा ऩुयाला (ऩीओआम) आणणऩततमाचा ऩुयाला (ऩीओए) देणे , नातमाचा ऩुयाला  (ऩीओआय), जन्भतायखेचा ऩुयाला शे 
दततऐलजइआमडी (नोंदणीआमडी) अवरेरी ऩोचऩालती घेण्माऩूली जभा कयालेत.  

 ज्मा यहशलाशमाॊकड ेओऱखीचा ऩुयाला आणण ऩततमाचा ऩुयाला नवेर तमाॊच्मावाठी नोंदणीचा अजून एक भागव आशे, तो म्शणजे 
ऩरयचमकतमावलय अलरॊफून नोंदणी फकॊ ला कुटुॊफप्रभुखालय अलरॊफून नोंदणी.  

 एखादी व्मक्ती नोंदणीच्मा अजावच्मा आधी एकूण एकळे अठ्ठालीव हदलव (१२८) फकॊ ला फाया भहशने अथला तमाशून जातत 
कारालधीवाठी बायतात याहशरी अवेर तय ती आधाय नोंदणीवाठी ऩात्र ठयते.  

 अधधकाऱ्माने वल्रा हदल्माशळलाम यहशलाशमाने एकाशून अधधक लेऱा नोंदणी करू नमे, नाशीतय ती नाकायरी जाते.  

 वीआमडीआयभधीर यहशलाशमाॊच्मा डटेा ऩाफकटाॊच्मा ऩालतीनॊतय आधाय शभऱण्माच्मा प्रतीषेचा कारालधी ९० 
हदलवाॊऩमिंतफदरू ळकतो.  

 वूचना : Iएकाशून जातत आधाय क्रभाॊक अवल्माच ेकायण वोडल्माव इतय कोणतमाशी कायणावाठी आधाय क्रभाॊक लगऱरा 
गेल्माव, यहशलाशमाॊनी ऩुन्शा नोंदणी कयणे आलशमक आशे. आधाय क्रभाॊक लगऱरा गेल्माची कायणे ऩरयमळष्ट एप भध्मे 
हदरे आशे.  

नोंदणीच ेप्रकाय  

 

दस्तऐलजालय 
अलरॊफूननोंदणी 

 

 ओऱखीचा ऩुयाला (ऩीओआम) - आदेळातभक  

 ऩततमाचा ऩुयाला  (ऩीओए) - आदेळातभक  

 जन्भतायीख(डीओफी) -ऩमावमी  

ऩरयचमकत्माभलय 
अलरॊफूननोंदणी 

 

ऩरयचमकतमािंभध्मे माॊचा वभालेळ शोतो: 
 यस्जतराववच ेतलत्च ेकभवचायी  

 तथाननक वभूशातीर ननलडरेरे वदतम  

 तथाननक व्मलतथाऩन वभूशातीर वदतम  

 ऩोतटभन  

 प्रबाल ऩाडणाये जवे की शळषक  

 आयोग्म कभवचायी  

 डॉक्टवव 
 अॊगणलाडी / आळा कभवचायी  

 तथाननक एनजीओच ेप्रनतननधी  
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ऩरयचमकतमावलय अलरॊफूननोंदणीच्मा लेऱी शभऱारेरी भाहशती:  
 ऩरयचमकतमावच ेनाल 

 ऩरयचमकतमावचाआधाय क्रभाॊक  

 ऩरयचमकतमावच्माफामोभेहरकभाहशतीची एक ऩद्धत  

कुटुॊफप्रभुखालय 
अलरॊफून नोंदणी 

 

 कुटुॊफप्रभुखाच ेनाल   

 यहशलाळी आणण एचओएपच्मा नातमाचा ऩुयाला (ऩीओआय)  

 कुटुॊफप्रभुखाचा आधाय क्रभाॊक  

 नोंदणीच्मा लेऱी कुटुॊफप्रभुखाच्मा फामोभेहरकच ेऩुष्टीकयण.  

फाल्मनोंदणी (ऩाच 
लऴािंखारीर) 

 

 जन्भतायखेचा ऩुयाला  

 नातमाचा ऩुयाला (ऩारक आणण ऩाल्म)  

 दोन्शी ऩारक फकॊ ला वॊयषक स्जलॊत अवण्माच्मा ऩरयस्तथतीत 
कोणतमाशी एका ऩारकाचा ळक्मतोलय आईचा आधाय 
क्रभाॊक फकॊ ला नोंदणी आमडी.  

 नोंदणीच्मा लेऱी कोणतमाशी एका ऩारकाच्मा फामोभेहरकच े
ऩुष्टीकयण 

 भुराचा ऩतता जोडरेल्मा ऩारक / वॊयषकाचाच अवेर.  

 

 ऩरयमळष्ट जीभध्मे नभूद केल्मानुवाय ऩयलानगी अवरेल्मा दततऐलजाॊची मादी 

 

 वुपलधाळुल्क :५ लऴे लमाच्मा भुराॊची नलीन नोंदणी आणण आदेळातभकफामोभेहरकअद्ममतन वॊऩूणवऩणे नन्ळुल्क आशे. 

ऩरयचारक/ ऩमवलेषक जे अळा काभाॊवाठी ऩैळाॊची भागणी कयतीर त ेकदाधचत ब्रॎकशरतट शोऊ ळकतीर फकॊ ला तमाॊच्मावलरुद्ध 
कामदेळीय कायलाई केरी जाईर. यहशलाशमाॊकडून गोऱा केल्मा जाणाऱ्मा ळुल्काच ेतऩळीर ऩरयमळष्ट एच भध्मे नभूद केरेरे 
आशेत.  
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नोंदणीदयम्मान कॅप्चय केरेरी भादशती  

 

५ लऴावखारीर भुरे वोडल्माव वगळ्मा व्मक्तीॊना नोंदणीवाठी आलशमक अवरेरी फामोभेहरकभाहशती.  

 

 

 

 

 

चशेया  दशा फोटाॊच ेठवे  दोन्शी डोळ्माॊच्मा फाशुरीच ेतकॎ न्व 

 

फामोभेहरकभाहशतीनालाप्रभाणे –५ लऴािंखारीर भुराॊवाठी दशा फोटे 
आणण डोळ्माची फाशुरी आलशमक नाशी. ५ लऴािंखारीर भुराॊचा चशेया 
कॎ प्चय केरा जातो.  

जनवाॊस्यमक भाहशतीत यहशलाशमाचा लॊळ, धभव, जात, जभात,जातीमता, 
बाऴा,अधधकायाच्मा नोंदी, उतऩन्न फकॊ ला लैद्मकीम नोंदी माॊचा वभालेळ 
नवाला.   

यहशलाशमाॊच्मा नोंदणीवाठीफामोभेहरक गयजा जवे की, गशाऱ फोट / गशाऱ डोऱा इ. कॎ प्चय शोण्माची गयज आशे :- 

 वॊऩूणवजनवाॊस्यमकभाहशती 

 दोन्शी डोळ्माॊची फाशुरी कॎ प्चय कयणे ळक्म नवल्माव,एक डोळ्माची फाशुरी  

 गशाऱ फोटाॊच्मा ऩरयस्तथतीत उयरेल्मा फोटाॊच ेठवे 

 अऩलाद अवरेरे िामाधचत्र 

 

आधायतमाय कयणे / अद्ममतनाच्मा ऩामऱ्मा 
 

   

ऩामयी १ : नोंदणी/अद्ममतन   

अधधकाऱ्माॊनी ऩुयलरेरे 
वॉफ्टलेअयलाऩरूनवीआमडीआयभध्मे 
नोंदणी/अद्ममतन ऩाकीट नोंदणी वॊतथाॊनी अऩरोड 
केरे ऩाहशजे. 

 

 

 

ऩामयी २: वीआमडीआय आधायलय प्रफक्रमा  

 

 

 

 

 

 नोंदणी वॊतथेकडून शभऱारेरा 
नोंदणी/अद्ममतनडटेाअधधकाऱ्माॊनी प्रफक्रमेत आणाला.  
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ऩामयी ३ : नकाय   

फनालट नोंदणी, दजाव फकॊ ला अन्म कोणतमाशी ताॊबत्रक 
कायणाभुऱे अधधकायी नोंदणी/अद्ममतन वलनॊती 
नाकारू ळकतात.  

 ऩामयी ४: अद्पलतीमीकयण / तऩावण्मा  

अद्वलतीमीकयण आणण अन्म दजावच्मा तऩावण्माॊनॊतय 
अधधकाऱ्माॊनी नभूद केल्माप्रभाणे आधाय क्रभाॊक 
अधधकायी कयतात / अद्ममतन कयतात.    

ऩामयी ५: आधाय क्रभाॊक ऩोचलणे   

 आधाय ळायीरयक स्तथतीत यहशलाशमाॊना ऩोचलाल े
(आधायऩत्र) 

 वलद्मुत अजव (इ-आधाय) डाऊनरोड कयण्मावाठी  
https://resident.uidai.gov.in/ लय उऩरब्ध आशे. 
(नोंदणीकृत भ्रभणध्लनी क्रभाॊक आलशमक आशे.) 

 एभ-आधायअॉड्रॉईडअॎस्प्रकेळन(नोंदणीकृत 
भ्रभणध्लनी क्रभाॊक आलशमक आशे.) 

 ऩामयी ६ : वुधायणा फकॊ लाअद्ममतन 

 इ-आधाय फकॊ ला आधाय ऩत्रात नभूद केरेल्मा 
भाहशतीत काशी चूक अवल्माव, यहशलावी १९४७ 
लय पोन करून फकॊ ला help@uidai.gov.in लय 
शरशून अधधकाऱ्माॊळी वॊऩकव  वाधू ळकतात.  

 यहशलावीअधधकाऱ्माॊनी नभूद केरेल्मा 
आधायअद्ममतनप्रफक्रमेच ेऩारन करून 
यहशलावीअद्ममतनवलनॊती ऩाठलू ळकतात.  

 

आधायअद्ममतनप्रफक्रमा  

 

अधधकाऱ्माॊनी नभूद केरेल्मा आधायअद्ममतनप्रफक्रमेभधून खारी नभूद केरेल्मा ऩरयस्तथतीतआधाय क्रभाॊक अवणायी व्मक्ती तमाची 
जनवाॊस्यमक भाहशतीफकॊ ला फामोभेहरकभाहशतीफदरू ळकतात.  

 आधाय क्रभाॊक अवणाऱ्मा व्मक्तीची जनवाॊस्यमक भाहशती चुकीची अवेर फकॊ ला फदररी अवेर, तय वीआमडीआयभधीर 
नोंदीत अधधकाऱ्माॊना वलनॊती करूनआधाय क्रभाॊक अवणाऱ्मा व्मक्तीने तो फदरण्माची वलनॊती कयाली. 

 आधाय क्रभाॊक अवणाऱ्मा व्मक्तीची फामोभेहरकभाहशतीशयलरी फकॊ ला कोणतमाशी कायणाततल फदररी, तय आधाय क्रभाॊक 
अवणाऱ्मा व्मक्तीने वीआमडीआयभधीर नोंदीत अधधकाऱ्माॊना वलनॊती करून मोग्म त ेफदर कयण्माची वलनॊती कयाली .  

 आदेळातभक अद्ममतन :भुराॊची ऩाच आणण ऩॊधया लऴे झाल्मानॊतय भुराॊच्मा फामोभेहरकभाहशतीचअेद्ममतन कयणे 
आदेळातभक आशे.  

 फॊद कयण्माच्मा लेऱी,आधाय क्रभाॊक अवणाऱ्मा व्मक्ती फकॊ ला यहशलाशमाने तमाच्मा फकॊ ला नतच्मा ओऱखीच्मा भाहशतीच े
बागाॊभध्मे फकॊ ला ऩूणवऩणे अद्ममतन कयणे आलशमक आशे. 

  यहशलाशमाच्मा ऩयलानगी फकॊ ला वलनॊतीशळलाम कें द्रीम ओऱख डटेा रयऩॉणझटयीभधीर कोणतीशी ओऱखीची भाहशतीफदररी 
/ अद्ममतन केरी जाऊ नमे. आधाय क्रभाॊक फॊद कयण्माची कायणेऩरयशळष्ट आम भध्मे नभूद केरेरी आशेत.  
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अद्ममतनाची ऩद्धत  

 

बेटीच े 

नोंदणी 
कें द्र 

 

 ऩरयचारक आणण / फकॊ ला ऩमवलेषकाच्मा वशकामावने 
कोणतमाशी नोंदणी कें द्रालय आधाय अद्ममतन अजव 
ऩरयशळष्ट जे (ए) भध्मे नभूद केरा आशे.  

 यहशलाशमाच ेफामोभेहरक प्रभाणीकयण शोऊन ज्मा भाहशतीच े
अद्ममतन फकॊ ला वॊफॊधधत दततऐलज म्शणून लगीकृत 
शोणाय अवतीर तमाॊवोफत तमाॊचा आधाय क्रभाॊक ऩुयलणे 
आलशमक आशे.  

 नोंदणी कें द्राॊची मादी मेथे उऩरब्ध आशे : 

https://appointments.uidai.gov.in/ 

ऑनराईन ऩद्धत  

 

 आधाय क्रभाॊक , नोंदणीकृत भ्रभणध्लनी क्रभाॊक आणण 
वॊफॊधधत कागदऩत्रे देऊन यहशलाशमाॊचा ऩतता एवएवमुऩी 
ऩोटवरकडून ऑनराईन अद्ममतन करू ळकतात.  

 नोंदणीकृत भ्रभणध्लनी क्रभाॊकालय ऩाठलण्मात आरेल्मा 
लन टाईभ ऩावलडव (ओटीऩी) भधून प्रभाणीकयणकेरे 
जाईर.  

 एवएवमुऩी ऩोटवर मेथे उऩरब्ध आशे : 

https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home 

 तटेटव फघण्मावाठी यहशलाशमारा अऩडटे आमडी ननमुक्त केरा जाईर आणण वुधारयत आधाय ऩत्र यहशलाशमारा ळायीरयक 
फकॊ ला वलद्मुत प्रकायात उऩरब्ध करून हदरे जाईर.  

 

 
 

  

https://appointments.uidai.gov.in/
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
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ऩाठ५ 

 

यदशलाश्माॊचेजनवाॊजयमक आणणफामोभेदरक 

तऩळीर कॅप्चय करून नोंदणी/अद्ममतन ग्राशकाॊचा लाऩय  
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ऩाठ५ : यदशलाश्माॊचेजनवाॊजयमक आणणफामोभेदरक 

तऩळीर कॅप्चय करून नोंदणी/अद्ममतन ग्राशकाॊचा लाऩय  
 

जनवाॊजयमक येकॉडभ कयण्मावाठी तऩळीरलाय भागभदळभक तत्ल े

 

a. वतमाऩन झारेल्मानोंदणी/अद्ममतनअजावतून यहशलाशमाची जनवाॊस्यमक भाहशती टाका.   

b. आधायअद्ममतनाच्मा ऩरयस्तथतीत, केलऱ त ेषेत्र ज्माच ेअद्ममतन शोणे जरुयी आशे तमाॊनाच खूण करून त ेबयरे ऩाहशजे.   

c. यहशलाशमाने अजावत तमाचा / नतचा भ्रभणध्लनी क्रभाॊक ऩुयलरा अवल्माची खात्री कया. तमाचफयोफय,गयज ऩडल्माव, जवे 
की, ऩयत ऩाठलरेल्मा ऩत्राच्मा फाफतीत ,मुआमडीएआमने शे तऩळीर लाऩरून यहशलाशमावोफत वॊऩकव  वाधाला यम्शणून 
हशलाशमारा अजावत इभेर आमडी बयण्माव प्रलतृत कया.  

d. जनवाॊस्यमकडटेाकॎ प्चयच्मा लेऱी अॎतथेहटक्वकड ेरष द्मा. डटेाकॎ प्चयच्मा लेऱी जागा, वलयाभधचन्शे,कॎ वऩटर आणण तभॉर 
रेटववचा अमोग्म लाऩय टाऱा.  

e. फेकामदेळीय बाऴेचा लाऩय आणण शरप्मॊतयातीर चुका टाऱा.  

f. आदेळातभक नवरेरे षेत्र स्जथे यहशलाशमाॊनी कोणताशी डटेा द्मामचा नाशीमे त ेरयकाभे वोडा. स्जथे यहशलाशमाने कोणताशी 
डटेा ऩुयलरेरा नाशी नतथे एन / ए, एनए इ. टाकू नका.  

g. यहशलाशमाॊवाठी जय त े५ लऴािंलयीर प्रौढ अवून उघड कयण्माच्मा ऩरयस्तथतीत नवल्माव फकॊ ला उघड कयामच ेनवल्माव 
लडीर / आई / ऩती / ऩतनी / वॊयषक बयणे आदेळातभक नाशी. तमा लेऱी “यहशलाशमावोफत नाते” भध्मे “हदरेरे नाशी” 

चकेफॉक्व ननलडा.  

h. ५ लऴािंखारीर भुराॊच्मा फाफतीत , कोणतमातयी एका ऩारक फकॊ ला वॊयषकाच ेनाल आणण आधाय क्रभाॊक येकॉडव कयणे 
आदेळातभक आशे.  

i. „ऩारकाॊच ेनाल‟ भध्मे पक्त लडडराॊच ेनाल येकॉडव कयणे गयजेच ेनाशी. जय ऩारकाॊची इच्िा अवेर तय,„ऩारक / वॊयषकाच‟े 
नाल भध्मे केलऱ आईच ेनाल येकॉडव केरे जाऊ ळकते.  

j. भुराऩूली ऩारकाॊची नोंदणीआदेळातभक आशे. जय भुराच ेलडीर / आई / वॊयषक माॊनी नोंदणी केरी नवेर फकॊ ला आधाय 
क्रभाॊक शभऱारा नवेर तय नोंदणीच्मा लेऱी, भुराची नोंदणी केरी जाणाय नाशी.  
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k. कुटुॊफप्रभुखालय अलरॊफून वतमाऩनावाठी एचओएपच ेनाल, आधाय क्रभाॊक आणण एचओएपळी कुटुॊफातीर वदतमाॊच्मा 
नातमाच ेआदेळातभक तऩळीर येकॉडव केरेच ऩाहशजेत.
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इसीएमपी ग्राहक वापरून रहहवाश्ाांची नोदणी करण््ाच््ा पा्ऱ््ा. 

ऩामयी १ 

 

अद्ममालत 
इवीएभऩीग्राशकतुभचरेॉगइनके्रडसे्न्ळमल्वलाऩरू

न रॉगइन कया. 
 

 

 

ऩामयी २ 

 

लैमजकतक तऩळीर पलबागात आलशमक त े
तऩळीर शरशा. भुराच्मा नोंदणीच्मा  फाफतीत 

ऩामयी ६&७ ची रागू नाशीत.  

 

 

ऩामयी ३ 

 

भ्रभणध्लनी क्रभाॊक आणण 
इभेर वभावलष्ट करून 
वगऱी जनवाॊस्यमक 

भाहशती आणण 
वॊऩकाभचतेऩळीर बया.  
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ऩामयी ४ 

 

वॊदबभ टॎफलय स्क्रक करून 
जन्भतायखेचा ऩुयाला 

(ऩीओफी) च्मा ड्रॉऩडाऊन 
भेन्मूलरून दततऐलजननलडा.. 

 

 

ऩामयी ५ 

 

आता यहशलाशमाॊनी हदरेरे 
दततऐलज ऩततमाचा ऩुयाला  

(ऩीओए)आणणओऱखीचा 
ऩुयाला (ऩीओआम)म्शणून 
ननलडा आणण ड्रॉऩडाऊन 

भेन्मूलरून 
दततऐलजननलडा.. 

 

ऩामयी ६ 

 

वूचना 
–कुटुॊफप्रभुखाच]ेतऩळीर 
बया (केलऱ एचमुएप 

नोंदणीवाठी)  

 

नोंदणीच्मा प्रकायालय 
अलरॊफून ऩुष्टी देणाऱ्मा 
दततऐलजाॊचा क्रभाॊक टाका.   
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ऩामयी ७ 

 

छामाधचत्रटॎफलय स्क्रक 
करून यहशलाशमाच े
िामाधचत्रघ्मा. 

 

 

ऩामयी ८ 

 

फोटाॊच्मा ठळाॊच्माटॎफलय 
जा. . 

फामोभेहरकउऩकयण 
लाऩरून डाव्मा शाताच्मा 
फोटाॊच ेठवे आणण नॊतय 
उजव्मा शाताॊच्मा फोटाॊच े
ठवे तवेच दोन्शी अॊगठ्माॊच े

ठवे कॎ प्चय कया. 
 

 

ऩामयी ९ 

 

फाशुरीच्माटॎफलय स्क्रक 
कया. 

आमरयव तकॎ नय लाऩरून 
दोन्शी डोळ्माॊच्मा फाशुरीची 

िाऩकॎ प्चय कया. 
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ऩामयी १० 

 

अॊनतभत्,ऩयीषणटॎफलयस्क्रक 
कया आणण यहशलाशमावोफत 
तऩळीराची खात्री कया.  
काशी दोऴ आढऱल्माव 

वॊफॊधधत टॎफलय जाऊन ती चूक 
वुधाया. 

कन्पभभ लय स्क्रक कया. 
 

ऩामयी ११ 

 

The ऩरयचारक should 

give his/her thumb 
impression in the 

फामोभेहरकलय 
ऩरयचारकाने तमाच्मा / 

नतच्मा अॊगठ्माचा ठवा 
देऊन वेल लयस्क्रक कयाले. 

 

ऩामयी १२ 

 

ऩोचऩालतीची प्रत घेऊन 
तमालय यहशलाशमाॊकडून 
तलाषयी करून घेणे.  

 

ऩामयी १३ 

 

ऩुष्टी देणाये दततऐलज, 
ऩोचऩालती आणण 

आधायनोंदणीअजव माॊच े 
आदेळातभक तकॎ ननॊग 
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वीइएरवीग्राशक लाऩरून भुराची नोंदणी कयण्माच्मा ऩामऱ्मा: 

 

ऩामयी १ 

रॉगइनके्रडसे्न्ळमल्व लाऩरून 
वीइएरवीग्राशक उघडा. 
जनवाॊस्यमकभाहशती बया. 

 

 

 

ऩामयी २ 

ऩारकाॊचा भ्रभणध्लनी आणण 
आधाय क्रभाॊक बया. 

तमानॊतय भुराचेिामाधचत्र 
घ्मा. 

 

 

 

ऩामयी ३ 

वफशभट केरेरादततऐलज 
ननलडा आणण दततऐलजाच े
िामाधचत्र कॎ प्चय कया. 
तमानॊतय, ज्मा ऩारकाचा 

आधाय क्रभाॊक नभूद केरेरा 
आशे तमाच्मा फोटाॊची िाऩ 

कॎ प्चय कया.  
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ऩामयी ४ 

हदरेरी फामोभेहरकिाऩ लैध 
कयण्मावाठी ऩयीषण लय 
स्क्रक कया.   

 

 

 

ऩामयी ५ 

अॊनतभत्,नोंदणी वभाप्ती लय 
स्क्रक कयाआणण नोंदणी 
स्टेटवच्मा वल ॊडोभध्मे 
ओकेस्क्रक कया. 

 

 

 

ऩामयी ६ 

नोंदणी ऩूणव झाल्मालय नोंदणी 
केरेल्मा भुराच्मा ऩारकाॊना 

एवएभएव भध्मे 
नोंदणीक्रभाॊक शभऱेर. 

 

 

 
 

ऩामयी ७ 

जय जन्भ नोंदणी क्रभाॊक 

उऩरब्ध अवेर, तय कृऩमा शो 
ननलडा आणण BRN/BAN क्र. 

टाका. ग्राशकभुराच ेनाल, 

डीओफीआणण शरॊग रयटनव 
कयेर. 
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वीइएरवीग्राशक लाऩरून भ्रभणध्लनी क्रभाॊकाच ेअद्ममतन कयण्माच्मा ऩामऱ्मा : 

 

 

 

 

ऩामयी १ 

यहशलाशमाॊच्माभ्रभणध्लनी 
क्रभाॊकाच े  अद्ममतन  
कयण्मावाठी  
वीइएरवीटॎफरेट लाऩयरा 
जाऊ ळकतो.  
 

ऩरयचारकके्रडसे्न्ळमल्व 
लाऩरून  रॉगइन कया आणण 
“भ्रभणध्लनीअद्ममतन” 
ननलडा ऩामयी २ 

टॎफरेट भध्मे  रॉगइन  
कयण्मावाठी ऩरयचारकारा  
ओटीऩीतमाय कयाला रागेर.  

ऩामयी ३ 

ऩरयचारकारायहशलाशमाॊचाआधाय 
क्रभाॊक , तमाचा / नतचा 
तलत्चाआधाय क्रभाॊक , 

नलीनभ्रभणध्लनी क्रभाॊक आणण 
भ्रभणध्लनी आरेरा ओटीऩी 
आणण ऩुष्टीकयणावाठी 
यहशलाशमाॊचपे्रभाणीकयण द्माले 
रागेर. 

 

यहशलाशमाॊच ेडडतक्रोजय 
“तऩावणे” गयजेच ेआशे.  
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ऩामयी ४ 

ऩरयचारकारा तमाच े / नतच े 
फामोभेहरकऩुष्टीकयण देऊन 
तमाच े / नतच े ऩुष्टीकयण   
द्माले रागेर.  

ऩामयी५ 

वगळ्मा ऩामऱ्मा मळतलीऩणे 
वेल झाल्मालय ऩरयचारकाने 
अॊनतभ ऩुष्टीकयणावाठी 
“ओके” लय स्क्रक कयाले. 

ऩामयी ६ 

भ्रभणध्लनीअद्ममतनावाठी 
इआमडी तमाय झारा अवून 
यहशलावी  अद्ममतनइआमडी 
लाऩरून तटेटव रॎक करू 
ळकतात.  
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इवीएभऩीभध्मे फामोभेदरकतऩमळराॊच े अद्ममतन कयण्माच्मा ऩामऱ्मा 

 

ऩामयी१ 

राईप वामकर चेंजेव भेन्मू 
ननलडा.  
यदशलाश्माॊच्माभादशतीचअेद्मम
तनतऩळीर लय स्क्रक कया. 

 

 

 

ऩामयी२ 

यहशलाशमाचाआधाय क्रभाॊक , 

जन्भतायीखआणणशरॊग टाका.  
वूचना- 

“फामोभेदरकअद्ममतनचके 
फॉकव”ननलडा. 

 

 

ऩामयी ३ 

वॊदबभटॎफलय जा. 
“नॉट गीलन – चके फॉकव” 

ननलडा.दततऐलजाॊची वॊयमा २ 

टाका 
म्शणजेच,अद्ममतनअजवआणणऩो

चऩालती 
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ऩामयी ४ 

यहशलाशमाचेिामाधचत्रघेऊन ऩुढे लय 
स्क्रक कया.  
 

 
 

 

ऩामयी ५ 

यहशलाशमाच्मा वगळ्मा फोटाॊच े
ठवे कॎ प्चयकरून दोन्शी 
अॊगठ्माॊच ेिाऩ घेऊन ऩुढे लय 
स्क्रक कया. 

 

 

 

ऩामयी६ 

यहशलाशमाॊच्मा दोन्शी 
डोळ्माॊच्मा फाशुरीची िाऩ 
कॎ प्चयकरून ऩुढे लय स्क्रक 

कया. 
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ऩामयी ७ 

तऩळीराच ेऩयीषण करून 
यहशलाशमाकडून ऩुष्टी घेऊन 
कन्पभभ लय  

स्क्रक कया. 
 

 

 

ऩामयी ८ 

ऩोचऩालतीची प्रत घेऊन 
तमालय यहशलाशमाॊकडून 
तलाषयी करून घेणे.  

 

 

ऩामयी ९ 

तलाषयी केरेरी ऩोचऩालती 
आणण अद्ममतनअजव माॊच े 
आदेळातभक तकॎ ननॊग 
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इवीएभऩीभध्मे जनवाॊजयमक भादशतीच ेअद्ममतन कयण्माच्मा ऩामऱ्मा 

ऩामयी १ 

 

यदशलावीनोंदणीभेन्मूभधून, 

मोग्मनोंदणीतऩळीरननलडा. 
 

ऩामयी २ 

 

यहशलाशमाचे नाल, आधाय 
क्रभाॊक, आणणखूण केरेरी 
षेत्रअेद्ममतनावाठी बया 
(अद्ममतनअजावनुवाय) 

ऩुढे लय स्क्रक कया. 
 

 

ऩामयी ३ 

वॊदबभटॎफलय जा. 
अद्ममतन वलनॊतीनुवाय 
ऩुष्टीकयणाच ेदततऐलज 

ननलडा. 
 

अद्ममतन वलनॊतीनुवाय 
दततऐलजाॊची वॊयमा टाका.ऩुढे 

लय स्क्रक कया. 
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ऩामयी ४ 

 

यहशलाशमाॊचिेामाधचत्र 
आणणकोणताशी 

एकफामोभेहरक गुणधभव 
घेऊनऩुढे लय  

स्क्रक कया. 
 

ऩामयी ५ 

 

हदरेल्मातऩळीराच ेऩयीषण 
करून यहशलाशमाॊकडून तमाची 

ऩुष्टी घ्मा.  
वेल लय स्क्रक कया 

 

ऩामयी ६ 

 

ऩरयचारकाने तमाच्मा / 

नतच्मा फोटाॊची िाऩ द्मा 
आणणवेल लय स्क्रक कया. 
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ऩामयी ७ 

 

ऩोचऩालतीची प्रत घेऊन 
तमालय यहशलाशमाॊकडून 
तलाषयी करून घेणे.  

 

ऩामयी ८ 

 

ऩुष्टीकयणाच े
दततऐलज,ऩोचऩालती आणण 

अद्ममतनअजव माॊच े
आदेळातभक तकॎ ननॊग 
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मुवीएरग्राशकात जनवाॊजयमक भादशतीच ेअद्ममतन कयण्माच्मा ऩामऱ्मा : 

 

ऩामयी १ 

रॉगइनके्रडसे्न्ळमल्व लाऩरून 
मुवीएर ग्राशक उघडा. 

यहशलाष्माचाआधाय क्रभाॊक 
द्मा आणण तमाच े/ नतच े
तऩळीर घेण्मावाठी 
फामोभेहरकतऩळीर घ्मा.  
ऩुढे, यदशलाश्माॊच ेतऩळीर घ्मा 
लय स्क्रक कया.  

 

 

ऩामयी २ 

 „जनवाॊस्यमक‟ च्मा 
ऩानालय,अद्ममतनअजावनुवाय 
अद्ममालत भाहशती 
बयाआणणऩुढे लय स्क्रक कया. 

 

 

ऩामयी ३ 

अद्ममतनवलनॊतीनुवाय, ऩुष्टी 
देणायेदततऐलजड्रॉऩ 
डाऊनभधून ननलडून तमानुवाय  
दततऐलजाॊची वॊयमा नभूद 
केरी जात.े 
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ऩामयी४ 

हदरेल्मा तऩळीराच ेऩयीषण 
कयाआणणकन्पभभ लय स्क्रक 

कया. 
 

 

 

ऩामयी ५ 

यहशलावी आणण ऩरयचारक 
माॊच ेफामोभेहरकऩुष्टीकयण 
कॎ प्चयकया आणण तऩावा लय  

स्क्रक कया. 
 

 

 

ऩामयी ६ 

ऩुष्टी 
देणायेदततऐलजआणणअद्ममत

नअजव माॊचेआदेळातभक 
तकॎ ननॊग. 
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ऩामयी ७ 

जनवाॊस्यमक भाहशतीच े
अद्ममतन ऩूणव 
कयण्मावाठी वफमभट लय 
स्क्रक कया.  . 

 

 

 

ऩामयी ८ 

ऩालती वप्रॊट लय स्क्रक 
कयाआणण ऩोचऩालतीची 
प्रत घ्मा. 
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मुवीएरग्राशकात छामाधचत्राच ेअद्ममतन कयण्माच्मा ऩामऱ्मा : 

ऩामयी १ 

 

यदशलाश्माॊचाआधाय 
क्रभाॊकटाका आणणतमाच े / 

नतचफेामोभेहरक्व घ्मा 
आणणयदशलाश्माॊचेतऩळीर 
घ्मा लयस्क्रक कया. 

 

 

 

ऩामयी २ 

 „जनवाॊस्यमक‟ ऩानालय , 

“छामाधचत्रअद्ममतन” चके 
फॉक्व ननलडाऩुढे लयस्क्रक 
कया.  

 

  

 

ऩामयी ३ 

ऩुष्टी देणाऱ्मा दततऐलजाॊची 
वॊयमा“१”टाका 
म्शणजेच,अद्ममतनअजभ 
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ऩामयी ४ 

 

आताछामाधचत्रटॎफलय 
जाआणणयदशलाश्माॊच े

छामाधचत्र लयस्क्रक कया. 
 

 

ऩामयी ५ 

 

ऩयीषणटॅफलयस्क्रक 
कयाआणणयहशलाशमाच्मा 

ऩुष्टीकयणावश 
अद्ममालततऩळीर 

तऩावा. अॊनतभत्,वेललय 
स्क्रक कया. 

 

 

 

ऩामयी ६ 

ऩरयचारकआणणयहशलाशमाचफेामोभेहरक 
ऩुष्टीकयण कॎ प्चय कया. 

 

तऩावा लय स्क्रक कया 
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ऩामयी ७ 

 

यहशलाशमाकडून बयरा 
गेरेरा 

अद्ममतनअजवतकॎ न करून 
अद्ममतन कया.  

 

 

 

ऩामयी ८ 

जनवाॊस्यमक भाहशतीच े
अद्ममतन ऩूणव 
कयण्मावाठी वफमभट लय 
स्क्रक कया. 

 

 

 

ऩामयी ९ 

ऩालती पप्रॊट लय स्क्रक 
कयाआणणऩोचऩालतीची प्रत 
घ्मा. 
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नोंदणी/अद्ममतनप्रफक्रमेच्मा (इवीएभऩीग्राशक) वुरूलातीरा जीऩीएव मवॊकवाठीच्मा ऩामऱ्मा 

ऩामयी १ 

 

 

• तटाटव भेन्मू उघडा  

• कॊ रोर ऩॎनर लय स्क्रक कया 
• वल ॊडोज पामयलेर लय स्क्रक कया 
• वल ॊडोज पामयलेर फॊद कया.  

(Viewed  

• उजलीकड ेजोडरेल्माप्रभाणे वलॊडो 
उघडरे.  

• फॊद कयण्मावाठी तीनशी येडीओ 
फटन्वलय स्क्रक कया 

 firewall  

• ओके फटणालय स्क्रक कया 
• प्रणारी रयतटाटव कया.  
• जीऩीएव वुरू कया.  

ऩामयी २ 

 

• वलव जोडरेरीउऩकयणे तऩावा. 
• नोंदणी ग्राशकालय शा फाय वगळ्मा 

ऩानाॊलय हदवेर  (left डालीकडचा 
खारचा कोऩया ), जो मॊत्रारा 
कोणती उऩकयणे जोडरेरी आशेत 
त ेदाखलतो.  

 

 

 

ऩामयी ३ 

 “ 

जीऩीएवउऩकयणाच्मा
आमकनलय ”स्क्रक 
कया. 

 तटाटव जीऩीएव फटण 
लय स्क्रक कया. 
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ऩामयी ५ 

 

” जीऩीएव उऩकयणवुरू 
झाल्माचा” तटेटव तऩावा.  

 

 

ऩामयी ६ 

 

तटेटव तऩावा येड तटेटव 
काढरा 
जाऊनआणणअद्ममतन 
झारेरे कोऑडीनेट्व 
दाखलरे जात आशेत.  

 

ऩामयी७ 

 

“फॉड येट ९६००” म्शणून 
ननलडा.  
 

जीऩीएव शवॊक ऩेज ऩूणव 
झाल्मालय, ऩरयचारकाच े
शवॊक ऩेज मेईर. 

 

ऩाकीट मवॊकआणणऩरयचारकमवॊक (मुवीएरआणणइवीएभऩीग्राशक) वाठीच्मा ऩामऱ्मा 

 ग्राशकात ऩहशल्माॊदा रॉगइन केल्मानॊतय ऩरयचारकाच्मा तऩशळराॊच ेवभक्रभण कयणे अतमालशमक आशे , ज्मावाठी 
ऩरयचारक/ऩमवलेषकारा आधायवाठी नोंदणीकृतभ्रभणध्लनी क्रभाॊक अवणे गयजेच ेआशे.  

 

 वूचना: जयऩरयचारक/ऩमवलेषकाॊनी १० हदलवाॊऩमिंत रॉगइन केरे नाशी तय ऩरयचारकाच्मा तऩशळराॊच ेवभक्रभण ऩुन्शा कयाले 
रागेर.  

 

 ऩरयचारकाच्मातऩशळराॊच ेवभक्रभण (ऩरयचारक/ऩमवलेषकाकड ेशवॊकवाठी भ्रभणध्लनी क्रभाॊक अवणे आलशमक आशे आणण जय१० 
हदलवाॊऩमिंत रॉगइन केरे नाशी तय वभक्रभण ऩुन्शा कयाले रागेर.) 
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ऩामयी१ 

 

नोंदणीग्राशकात ऩरयचारक 
शवॊक ऩानालय स्क्रक कया.  
 

 

 

ऩामयी २ 

 

अद्ममतन शोण्मावाठीच्मा 
“उयरेल्मा ऩाफकटाॊचे ” 

तऩळीर तऩावा.  

 

ऩामयी ३ 

 

 

“ऩूणव शवॊक शवॊक” 

आणणनॊतय 

“ऩरयचारकशवॊक” लय 
स्क्रक कया.  
 

 

ऩामयी ४ 

 

 

 

“ऩूणवऩाकीटशवॊक” 
झाल्मानॊतय ऩुष्टीकयणाचा 
वॊदेळ तऩावा.  
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ऩामयी५ 

 

 “ऩरयचारकशवॊक” लय 
स्क्रक कयाआणण  
शवॊकीॊग प्रफक्रमा वुरू 
शोईऩमिंत थाॊफा. 

 प्रफक्रमा ऩूणव झाल्मालय 
ओके लय स्क्रक कया. 

 

 

ऩामयी ६ 

 

 ऩरयचारकाच्मा 
नोंदणीकृतभ्रभणध्लनी 
क्रभाॊकालय आरेरा 
ओटीऩी टाका.   

 

 प्रफक्रमा ऩूणव 
कयण्मावाठी एक तय 
डोऱा फकॊ ला शाताने 
ऩुष्टीकयण द्मा.  

 

ऩामयी ७ 

 

ऩुष्टीकयण तक्रीनवाठी 
थाॊफा.  
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ऩरयचारक/ऩमभलेषकाॊवाठीआदेळात्भक तऩाववूची /प्रफक्रमा 
 

१.  नोंदणी/अद्ममतन ऩूणभ झाल्मानॊत, इओडी ऩयीषण कयाआणणवगऱी ऩाफकटे ननमाभत कया-भेन्मू – प्रफक्रमा ->नोंदणीतऩळीर 
तऩावा ->मुजय ऩयीषणाचा ळॉटभकट – Alt + Ctrl + V  

२.  नोंदणीऩाफकटाॊच ेमवॊक  

३.  ऩरयचारकमवॊककृती कया  

४.  एवएपटीऩी भधून ऩाफकटे अऩरोड कया  

डल्रीबयरेल्मानोंदणी/ वुधायणा अजाभच ेवत्माऩन 

 

वत्माऩनकत्माभकडून आधायनोंदणी / वुधायणाअजाभच ेवत्माऩन  

 दततऐलजालय अफरॊफून नोंदणीवाठी,डल्री बयरेरेआधायनोंदणी / वुधायणा अजव ऩुष्टी 
देणायेऩीओआम,ऩीओएदततऐलज माॊच्मा वलरुद्ध तऩावरे ऩाहशजेत.   

 कुटुॊफप्रभुखालय अफरॊफून नोंदणीवाठी–यहशलाशमावोफत नाल,आधाय क्रभाॊक / 
एचओएपचा इआमडी आणण नातमाचा भूऱ ऩुयाला(ऩीओआय) तऩावून आधाय नोंदणी / 

वुधायणा अजावत डल्री नभूद केरेरे शले.  

 ५ लऴािंखारीर भुरावाठी,वतमाऩनावाठी ऩीओआमआणणऩीओएदततऐलजाॊची आलशमकता 
नाशी,भात्र जन्भाचा भूऱ ऩुयाला ,  कोणतमाशी एका ऩारकाचा आधाय क्रभाॊक 

/ इआमडी तऩावून आधाय नोंदणी / वुधायणा अजावत डल्री नभूद केरेरे शले.  

 ऩरयचमकतमावलय अफरॊफूननोंदणीवाठी,ऩरयचमकतमावच ेनालआणणआधाय क्रभाॊक आधायनोंदणी / वुधायणा अजावत नोंद 
व्शामरा शलेत. नोंदणीग्राशकात ऩरयचमकतमावच ेतऩळीर उऩरब्ध अवामरा शलेत.  

 नोंदणी/अद्ममतनअजावत नोंदणी कयणाऱ्माचा भ्रभणध्लनी क्रभाॊक टाकणे आदेळातभक आशे.  

नोंदणीऩूलभ आमडी  

 नोंदणीऩूलव आमडी (उऩरब्ध अवल्माव) लाऩरून नोंदणीऩूलव डटेा 
शभऱलण्मावाठी शे षेत्र लाऩयरे जात.े  

 नोंदणीऩूलव आमडी टाकून “गो” लय स्क्रक कया. वॊफॊधधत षेत्रात 
नोंदणीऩूलव डटेा हदवेर.  

 मा नोंदणीऩूलव डटेाभध्मे वुधायणेची आलशमकता आशे.  

एनऩीआय ऩालती क्रभाॊक  

जय यहशलाशमाकड ेएनऩीआय ऩालती अवेर, तय षेत्राभध्मे ऩालती क्रभाॊक येकॉडव कया फकॊ ला 
एन / ए म्शणून खूण कया.  
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ऩूणभनाल  

 दततऐलजालय अफरॊफूननोंदणीच्मा ऩरयस्तथतीत , नाल येकॉडव कयण्माऩूली यहशलाशमाॊनी हदरेरा 
ओऱखीच्मा ऩुयाव्माचा दततऐलज (ऩीओआम) तऩावा.  

 यहशलाशमाॊचनेाल येकॉडव कयताना खारीर भागवदळवक ततलाॊच ेऩारन कया : 

- ऩूणवनालटाका–तमाच्मा / नतच्माकडून तमाच्मा / नतच्मा इननशळअल्वचा वलतताय जाणून घ्मा. उदाशयणाथव, यहशलावी तमाॊच ेनाल 
ली. वलजमन वाॊगतीर ऩण तमाॊच ेऩूणव नाल लेंकटयाभन वलजमन अवू ळकेर.  

- अशबलादन फकॊ ला ळीऴवक जवे की, श्री., कु., वौ., भेजय, वेलानन.,डॉ. इ. चा वभालेळ करू नका. 

- कधीतयी नलजात भूर फकॊ ला रशान भुराॊच ेनाल ठेलरे गेरे नवेर. अळा लेऱी, नोंदणी कयण्माऱ्मा व्मक्तीरा नाल घेण्माच े
आणण इआमडी देण्माच ेभशततल वाॊगून भुराच ेठेलरे जाणाये नाल वलचारून घ्मा. जय ऩीओआमरा ऩुष्टी देणाये दततऐलज 
अनुऩरब्ध अवतीर तय ऩरयचमकतमावच्मा भागवदळवनावश नाल येकॉडव केरे जाले.  

- ५ लऴािंखारीर भुराॊच्मा फाफतीत, ऩीओआम / ऩीओए जी आलशमकता नाशी, भात्र डीओफी ऩुयाव्मात नभूद केल्माप्रभाणे 
दोनऩैकी एका ऩारकाचा जन्भाचा भूऱ ऩुयाला आणण आधाय क्रभाॊकाची आलशमकता आशे.  

मरॊग  

 ऩऩुुरूऴाॊवाठी 

 स्त्री तत्रीवाठी 

 टी रान्वजेंडयवाठी 

जन्भतायीख(डीओफी)  

 जन्भतायीख येकॉडव कया, जी आलशमक तमा फपल्डभध्मे हदलव, भहशना आणण लऴव दाखलेर .  

 जय यहशलाशमाने जन्भतायखेचा दततऐलजाचा ऩुयाला हदरा तय जन्भतायीख “तऩावरी 
गेल्माच्मा” फॉक्वलय खूण कया आणण यहशलाशमाकडून ऩुयलल्मा गेरेल्मा 
डीओफीदततऐलजावाठी ऩुयलरेल्मा ड्रॉऩ डाऊन भेन्मूभधून नाल ननलडा.  

 जय यहशलाशमाकड ेकोणताशी ऩुयाला नवेर (डीओफी ऩुयाला) तय जन्भतायीख नोंदलून घ्मा आणण “घोवऴत” फॉक्व ननलडा.  

 जेव्शायहशलावी अचूक जन्भतायीख वाॊगण्माव अवभथव अवतीर आणण तमाॊनी केलऱ लम वाॊधगतरे अवेर फकॊ ला तऩावनीवाने 
त ेओऱखरे अवेर तय केलऱ लम नोंदलरे जाले. अळा स्तथतीत वॉफ्टलेअय तलत्च जन्भ लऴव भोजेर.     

याशण्माचा ऩत्ता आणणवॊऩकाभचेतऩळीर  

 यहशलाशमाने वाॊधगतल्माप्रभाणे वी / ओ ऩततमाच ेतऩळीर बया. 

 जय दततऐलजालय अलरॊफून नोंदणी अवेर तय, ऩतता येकॉडव कयण्माऩूली यहशलाशमाने 
हदरेल्मा ऩततमाच्मा ऩुयाव्माच्मादततऐलजाची (ऩीओए) तऩावणी कया.  
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 ओऱखीची हठकाणे आणण वऩनकोड वभावलष्ट करून ऩतता बया.  

 तथाननक बाऴेतीर शरप्मॊतय  ध्लन्मातभकतभेुऱे आणण अन्म कायणाॊभुऱे चुकीच ेअवू ळकत ेआणण तमाभुऱे तमात तलत् 
वुधायणा करून यहशलाशमाकडून त ेतऩावून घेण्माची गयज अवते.  

 ऩीओएच्मा ड्रॉऩ डाऊनमादी त जय वुवज्ज दततऐलज उऩरब्ध नवेर तय ,तो तलीकामव ऩीओएदततऐलजनाशी आणण 
यहशलाशमाॊना तलीकामव अवरेरे ऩीओए द्मामरा वाॊधगतरे जाऊ ळकते . अळा ऩरयस्तथतीत जोलय यहशलावी तलीकामव 
दततऐलज देत नाशीत तोलय नोंदणी केरी जाऊ नमे. 

 यदशलाश्माॊची नोंदणी/ अद्ममतनअजाभत यदशलाश्माॊचा भ्रभणध्लनी क्रभाॊक ददरेरा अवाला. त्माचफयोफय, स्टेटव अऩडटे 
आणण आधायलय अलरॊफून लेगलेगळमा वेलाॊचा राब घेण्मावाठी इभेर आमडी ऩुयलण्मावाठी यदशलाश्माॊना प्रलतृ्त कयाले. 

यदशलाश्मावोफत नात े(ऩरयजस्थतीजन्म)  

 शे केलऱ एचओएप (कुटुॊफप्रभुख ) लय अलरॊफून नोंदणीवाठी आशे.  

 लडीर / ऩती / वॊयषक फकॊ ला आई / ऩतनी / वॊयषक बयणे ऩमावमी आशे . जय शी भाहशती 
यहशलाशमाकडून ऩुयलरी गेरी तय ती येकॉडव केरी जाली.  

 प्रौढ व्मक्तीरा उघड कयामच ेनवल्माव “यहशलाशमावोफत नात”े भध्मे “हदरेरे नाशी” चकेफॉक्व ननलडा.  

 ५ लऴािंखारीर भुराॊच्मा फाफतीत, कोणतमातयी एका ऩारक / नातलेाईकाचा आधाय क्रभाॊक / इआमडी 
येकॉडव कयणे आदेळातभक आशे.  

प्रकटीकयण  

आधाय (वलततीम आणण अन्म अनुदान, राब आणण वेला माॊच ेरक्ष्म वलतयण)कामदा, २०१६ च्मा वलबाग ३ (२) च्मा अॊतगवत 
प्रकटीकयण : 

 मा प्रकटीकयणालय यहशलाशमाने तलाषयी / अॊगठ्माचा ठवा हदल्माची खात्री कया.  

 मा प्रकटीकयणाच ेऩरयणाभ यहशलाशमाॊना भाहशत अवालेत.  

 ऩरयचारक आणण यदशलाश्माॊकडून ऩयीषण 

 नोंदणी वॊऩलण्माऩूली ऩरयचारकाने यहशलाशमाॊना गॊबीय षेत्रे लाचून दाखलालीत. ऩरयचारकाने खारी हदरेरी षेत्रे 
ऩुन्शा तऩावालीत :  

– यहशलाशमाॊच्मानालाच ेमोग्म तऩेशरॊग (आदेळातभक ) 

– मोग्म शरॊग (आदेळातभक ) 

– मोग्म लम / जन्भतायीख (आदेळातभक ) 

– ऩतता – वऩन कोड ; इभायत; गाल/ ळशय / ळशय ; स्जल्शा ; याज्म(आदेळातभक ) 

– नातमाच ेतऩळीर  – ऩारक /वशचायी /वॊयषक ; नातलेाईकाचेनाल(आदेळातभक ) 

– यहशलाशमाच्मा िामाधचत्राची मोग्मता आणण तऩष्टता (आदेळातभक ) 

– भ्रभणध्लनी क्रभाॊक(आदेळातभक ) 

– इभेर आमडी (ऩमावमी ) 
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 ऩरयचारकाने एनए, एन / ए फकॊ ला एनडी वायखा टेक्तटकोणतीशी भाहशती नवरेल्मा षेत्रात टाकरा जाणाय नाशी माची 
खात्री कयाली.  

 अजावत स्जथे यहशलाशमाकडून कोणताशी डटेा ऩुयलरा जाणाय नाशी अळी  आदेळातभक नवरेरी षेत्रे रयकाभी ठेला.  

 नोंदणी अजावतीर नभूद केरेल्मा वॊऩूणव भाहशतीलय यहशलाशमाॊच ेऩुष्टीकयण घेतरे जाले आणण नोंदणी अॊनतभ कयण्माऩूली 
तथाननक बाऴेतीर बाऴाॊतय यहशलाशमाने तऩावाले. 

ऩरयचारक / ऩमभलेषक / ऩरयचमकताभ / एचओएपवाईन ऑप  

 ऩरयचारकाने तमाच्मा / नतच्मा फोटाचा ठवा देऊन प्रतमेक नोंदणी वाईन ऑप कयाली. 

 ऩमवलेषकाच ेवाईन ऑप झारे अवून फामोभेहरकअऩेषेच्मा लेऱी ऩुयलरे गेरे  

 ५ लऴािंखारीर भुरावाठी, जोडरेल्मा ऩारक / नातलेाईकाॊच ेफामोभेहरकऩुष्टीकयणकॎ प्चय केरे जाले 

 ऩरयचमकताव/ एचओएप लय अलरॊफूननोंदणीवाठी ,ऩरयचमकताव/ एचओएपच ेफामोभेहरकऩुष्टीकयणकॎ प्चय केरे जाले 

ऩोचऩालतीची प्रत काढणे  

 इआमडी(नोंदणीआमडी) अवरेल्मा ऩोचऩालतीची ऩरयचारकाने प्रत घ्मामरा शली.  

 यहशलाशमाने काउॊ टय ऩालतीलय तलाषयी करून ऩरयचारकारा ती तकॎ ननॊगवाठी द्माली.  

आदेळात्भक स्कॅननॊग  

 आधायनोंदणी/वुधायणा अजव, भूऱऩुष्टी देणायेदततऐलजआणणतलाषयी केरेरीऩोचऩालतीज्मालय 
इआमडी (नोंदणीआमडी ) आशे ती नोंदणी ऩूणव कयण्मावाठी तकॎ न कयणे जरुयी आशे.  

 वगऱेदततऐलजयहशलाशमारा ऩयत हदरे जाऊनआणणऩरयचारकाने त ेठेऊ नमेत.  

फामोभेदरकडटेा गोऱा कयण्मावाठी तऩळीरलाय भागभदळभक तत्ल े

 

फामोभेहरकडटेाकॎ प्चयकयण्मावाठीएवटीक्मूवीने प्रभाणणत केरेरी फामोभेहरकउऩकयणे जवे की, फोटाॊच ेठवे आणण फाशुरी कॎ प्चय 
उऩकयण. एवटीक्मूवीने प्रभाणणत केरेल्मा फामोभेहरकउऩकयणाॊची मादी एवटीक्मूवीच ेवॊकेततथऱ http://www.stqc.nic.in/मेथे 
उऩरब्ध आशे.  

 

 

फोटाॊचे ठवे कॅप्चय 

http://www.stqc.nic.in/
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 प्रथभ डाव्मा शाताची ऩहशरी चाय फोटे तमानॊतय उजव्मा शाताची चाय फोटे ल तमानॊतय दोन्शी अॊगठे अळा क्रभात फोटाॊच े
ठवे कॎ प्चयव्शामरा शलेत.  

 कॎ प्चय वुरू कयण्मावाठी फामोभेहरकउऩकयणालय फोटे मोग्मयीतीने ठेलरी ऩाहशजेत.  

 फामोभेहरकउऩकयणालय थेट प्रकाळाची चकाकी नवाली. उऩकयणालयीर ननदेळके लाऩरून फोटे ठेलालीत.  

 फामोभेहरकउऩकयणालय मोग्म हदळेरा फोटे ठेलरी जालीत.  

 फामोभेहरकउऩकयणाची ऩटरे लेऱेनुवाय तलच्ि कयण्मावाठी शरॊट फ्री काऩड लाऩयाले.  

 उऩकयणे ओयखडे, पोकव नवरेरी िामाधचत्रे फकॊ ला अधेच पोटो मेण्मावाठी वतत तऩावालीत.  

 फोटाॊच ेठवे अधे आरे, ओरे / दभट फोटाॊच ेठवे, अमोग्म दाफाभुऱे आरेरे शरके ठवे माॊभुऱे दजाव कभी शोईर.  

 यहशलाशमाॊच ेशात तलच्ि अवरे ऩाहशजेत (धचखर, तरे इ. नाशी). गयज अवल्माव यहशलाशमाॊना वाफण आणण ऩाण्माने 
शात धुलामरा वाॊगा.  

 फोटे अनतरयक्त ओरी फकॊ ला वुकी नवालीत.  

 पोय- फपॊ गयकॎ प्चयवाठी यहशलाशमारा डाला शात / उजला शात / दोन्शी अॊगठे मोग्म वॊऩकव  
आणण कॎ प्चय केरेल्मा फोटाॊच्मा ठळाॊच ेषेत्र कभी कयण्मावाठी, फपॊ गयवप्रॊट तकॎ नयलय 
ठेलण्माची वलनॊती कयाली. 

 जोलय फोटाॊची लयची जोडणी फपॊ गयवप्रॊट तकॎ नयलय ठेलरी जात नाशीत तोलय वगऱी फोटे 
वऩाट ठेलल्माची खात्री कया.   

 जय ऑटोभॎटीककॎ प्चय झारे नाशी, तय ऩरयचारकाने उऩकयणालयीर वगऱे हदले हशयले 
शोत नाशीत तोलय कॎ प्चय४लेऱा दाफाले.  

 कॎ प्चयशोत नवल्माव ऩरयचारकाने कृतीमोग्म प्रनतवाद तऩावाला . वॉफ्टलेअयने ऩुयलरेरे काशी कृतीमोग्म प्रनतवाद 
खारीरप्रभाणे: 

 अऩेक्षषत अवरेल्मा फोटाॊच्मा क्रभाॊकावोफत अवरेल्मा फोटाॊची वॊयमा जुऱत नाशी.  

– फोटे नीट ठेलरेरी नाशीत  

– अनतरयक्त दाफ (डमुटीवामकर) 

– खूऩ कभी दाफ  

– भधरा बाग गशाऱ  

– अनतरयक्त दभट (ओरेऩणा) 

– अनतरयक्त ळुष्कता 

 उबे अवताना फोटाॊच ेठवे अगदी मोग्म कॎ प्चय शोतात  

 अनतरयक्त फोटाच्मा ऩरयस्तथतीत त ेफोट टाऱा आणण भुयम ऩाच फोटे कॎ प्चय कया 

 फपॊ गयवप्र ॊटकॎ प्चयच्मा लेऱी फोटाॊच्मा मोग्म स्तथतीची खात्री द्मा.  

 फोट गशाऱ झाल्माव, शभशवॊग फपॊ गय ननलडा आणण फामोभेहरकएक्वेप्ळन शॉडशरॊगभेकॎ ननझभच ेऩारन कया.  
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 डाव्मा आणण उजव्मा डोळ्माची मोग्म अराईनभेंट तऩावा ती योरचा मोग्म कोन देते.  

 यहशलाशमाॊना ऩोरेटिामाधचत्र घेताना जवे फवतात तवे स्तथय फवाले रागेर.  

 वॉफ्टलेअयफाशुरीच्मा िामाधचत्राची वाईझ भोजू ळकते . कॎ प्चयप्रफक्रमेच्मा लेऱी 
ऩरयचारकारा प्रनतवाद देण्मावाठी प्राथशभक िामाधचत्र दजावच ेभूल्माॊकन केरे जाईर. 
जय कॎ प्चयझारेरी फाशुरी अमोग्म भाऩाची अवेर तय वॉफ्टलेअयऩरयचारकारा कृतीमोग्म प्रनतवाद देत.े वॉफ्टलेअयने 
हदरेरे काशीकृतीमोग्म प्रनतवाद ऩुढीरप्रभाणे :  

– प्रनतफॊध (फाशुरीचा भुयम बाग हदवत नाशी) 

– फाशुरी पोकवभध्मे नाशी  

– नजय चुकीची आशे (यहशलावीदवुयीकड ेऩाशतोम) 

– फाशुरीऩवयणे  

 फाशुरी कॎ प्चयप्रफक्रमा वबोलतारच्मा प्रकाळावाठी वॊलेदनळीर आशे. थेट फकॊ ला खोटा प्रकाळाच ेप्रनतबफॊफ थेट यहशलाशमाॊच्मा 
डोळ्मात ऩडामरा नको.  

 उऩकयणस्तथय ऩकडरे ऩाहशजे. जय उऩकयण यहशलाशमाने ऩकडामच ेअवेर, तय नोंदणीऩरयचारक/ऩमवलेषक उऩकयण स्तथय 
ऩकडण्मावाठी यहशलाशमारा वशाय्म करू ळकतात.  

 चशेऱ्माच्मा िामाधचत्राच्माकॎ प्चयच्मा लेऱी लाऩयरेरा हदला फाशुरी कॎ प्चयच्मा लेऱी फॊद कयाला.  

 थेट वूमवप्रकाळ फकॊ ला अन्म कोणतमाशी प्रखय उजेडाची चकाकी यहशलाशमाच्मा डोळ्मालय प्रनतबफॊफ ननभावण कयेर ज्माने 
िामाधचत्राचा दजाव खारालेर.  

 ऩरयचारकाने यहशलाशमाॊना थेट कॎ भेऱ्मात फघण्माची, डोऱे ऩूणवऩणे उघडण्माची, ऩाऩण्मा अस्जफात न शभटण्माची आणण 
फाशुरीच्मा कॎ प्चयच्मा लेऱी स्तथय याशण्माची वूचना द्माली 

 जय यहशलाशमारा फाशुरीच्मा तकॎ नभध्मे त्राव शोत अवेर आणणआणणयीकॎ प्चयची गयज अवेर तय अन्म तऩळीर घेण्मावाठी 
ऩरयचारक तमाॊना दवुऱ्मा तक्रीनकड ेनेईर आणण ऩुन्शा फाशुरीच्मा कॎ प्चयवाठी घेऊन मेईर. माभुऱे फाशुरीच्मा कॎ प्चयवाठी 
वतत डोऱे वॊऩूणव उघड ेठेलण्माच्मा ताणातून यहशलावी भुक्त शोतीर.  

 कॎ प्चयच्मा लेऱी ऩरयचारकाने वॊमभी याशाले आणण तक्रोशरॊग, तक्रीनच्मा ऩुढे आणण भागे जाणे टाऱून उऩकयण प्रनतवाद 
देईऩमिंत थाॊफाले.  

 जय आलशमकतनुेवाय फाशुरी कॎ प्चय झारी नाशी तयऩरयचारकाने ४ लेऱा फाशुरी कॎ प्चय कयण्माचा प्रमतन कयाला.   
 

 

 स्तथती:चशेया कॎ प्चय कयण्मावाठी , ऩरयचारकारा अवा वल्रा देण्मात मेतो की , 
यहशलाशमारा तमारा / नतरा मोग्म अॊतय फकॊ ला स्तथती ऩाशून स्तथय शोण्माऩेषा तमाने 
कॎ भेया शरलाला. वभोयची फाजू कॎ प्चय केरी जाली, म्शणजेच, डोके शरलणे फकॊ ला एका 
फाजूव झुकलणे नाशी.  

फाशुरीकॅप्चय 

चशेऱ्माच्मा छामाधचत्राच ेकॅप्चय 
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 पोकव:कॎ प्चयउऩकयणाने ऑटो पोकव आणण ऑटो -कॎ प्चयपॊ क्ळन्व लाऩयालीत . अॊनतभ िामाधचत्र गतीभुऱे ब्रय , 
अनतरयक्त फकॊ ला खूऩ कभी एक्तऩोजय, अनैवधगवक यॊगाचा प्रकाळ आणण येडीअर डीतटॉळवनभुऱे खयाफ शोऊ नमे.  

 शालबाल:ऑटोभॎटीक पेव येकस्ग्नळनच्मा ऩयपॉभवन्वलय शालबालाॊचा आणण भाणवाॊकडून मोग्म स्व्शज्मुअर 
तऩावणीलयऩरयणाभ शोतो. अळी शळपायव केरी जात ेकी, न्मुरर शालबाल (न शवणाया चशेया) अवणाया चशेया कॎ प्चय 
व्शाला, ओठ शभटरेरे आणण दोन्शी डोऱे उघडे.  

 इल्मुशभनेळन:लाईट इल्मुशभनेळनचा पेव येकस्ग्नळनलय भोठा ऩरयणाभ शोतो. भानली ऩरयचारकाॊना लाईट इल्मुशभनेळन 
अवरेल्मा चशेऱ्माच्मा िामाधचत्राॊना ओऱखणे आणण तमाॊच ेवलशरेऴण कयणे कठीण जात ेमोग्म आणण वगऱीकड ेऩवयरेरा 
प्रकाळ लाऩयाला ज्माने चशेऱ्मालय, डोळ्माॊलय वालरी मेणाय नाशी आणण शॉट तऩॉट अवणाय नाशीत. नोंदणीकतमावच्मा लय 
प्रकाळ लाऩयरा जाऊन नमे कायण तमाने वालरी ननभावण शोईर. प्रकाळ हदफ्मुज केरा जाऊन नोंदणीकतमावच्मा वभोय 
अवाला ज्माने डोळ्माॊखारी वालरी अवणाय नाशी. 

 चष्भा:जय व्मक्ती नेशभी चष्भा रालत अवेर तय,अळी शळपायव केरी जात ेकी,छामाधचत्र चष्म्मामळलाम घेतरे जाल.े 

 उऩवाधने:चशेऱ्माचा कोणताशी बाग झाकणाऱ्मा उऩवाधनाॊचा लाऩय टाऱाला. ऩुढे, उऩवाधने जवे की, ऩगडी, धाशभवक, 
ऩायॊऩरयक वयाल म्शणून चारू ळकत े

 वॉफ्टलेअयची भागणी ऩूणव कयण्मावाठी चशेऱ्माच ेमोग्म िामाधचत्र शभऱलण्मावाठी ऩरयचारक प्रशळक्षषत अवरे ऩाहशजेत.  
 रशान भुरे ऩारकाॊच्मा भाॊडीलय फवरेरी चारतीर, भात्र भुरावोफत ऩारकाॊचा चशेयाकॎ प्चय शोत नवल्माची खात्री केरी 

जाली  

 अमळतली झारेल्मा कॎ प्चयवाठी कृतीमोग्म प्रनतवाद तऩावाला. वॉफ्टलेअयभधीर काशी कृतीमोग्म प्रनतवाद खारीरप्रभाणे : 

– चशेया शभऱारा नाशी  

– यहशलावीखूऩ राॊफ आशे (इनऩुट धचत्रातीर डोऱमाॊच ेअॊतय९0 ऩेषा कभी आशे) 

– यहशलावीखूऩ जलऱ आशे(इनऩुट धचत्रातीर डोऱमाॊच ेअॊतयधचत्राच्मा रुॊ दीच्मा एक ततृीमाॊळ जातत आशे) 

– ऩोझ (वभोय फघा) 

– प्रकाळ अऩुया आशे 

– चशेऱ्माचा आतभवलशलाव खूऩ कभी आशे (पेवनेव, भानली चशेया म्शणून ओऱखरा जात नाशी) 

– ऩोझ (आऊटऩुट धचत्रातीर शनुलटीचा कोन ११.५डडग्रीऩेषा जातत आशे) 

– वततचा प्रकाळ नाशी (आऊटऩुट धचत्रातीर चशेऱ्मात) 

– अमोग्म ऩाशलवबूभी (आऊटऩुट धचत्रात) 

– प्रकाळ अऩुया आशे (आऊटऩुट धचत्रातीर लाईट याखाडी लॎल्मूज)् 
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ऩाठ६ 

 

अऩलादात्भक शाताऱणी 
 
 
 



 
 

आधायनोंदणीआणणअद्ममतन वभजून घेणे  

 

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

  

Page76 

 
 

ऩाठ६: अऩलादात्भक शाताऱणी 
 

अळी ऩरयस्तथती जवे की, अऩघात, फोटाॊच े/ शाताॊच ेवलच्िेदन आणण डोळ्माॊनाशी ततवभ वभतमा अळा ऩरयस्तथतीत यहशलाशमारा 
फामोभेहरक्वचा वॊऩूणव वेट देणे ळक्म नवेर. अवे अऩलाद शाताऱताना ऩाऱामची भागवदळवक ततले खारीरप्रभाणे :   

 

वभस्मा 
फोटाॊच्मा ठळाॊच ेछामाधचत्रकॅप्चय 

कयतानाची अऩलादात्भक 
शाताऱणी 

वल्रे 

गशाऱ / पलच्छेददत / 

फॉडजे्डफोटे 

 

1. वॉफ्टलेअयभध्मे अऩलादाच्मा िामाधचत्रावश अऩलादाचा प्रकाय 
तऩष्टऩणे भाकव  केरेरा शला.  

2. उयरेल्मा फोटाॊच ेठवे कॎ प्चय केरे गेरे. 

3. ऩुढे जाण्माआधी यहशलाशमाॊकडून यहशलाशमाॊकडून मा स्तथतीच े
ऩुष्टीकयण घ्माल.े  

वभस्मा 
फाशुरीच ेछामाधचत्रकॅप्चय 
कयतानाची अऩलादात्भक 

शाताऱणी 
वल्रे 

फाशुरीच ेछामाधचत्र 
कॅप्चय कयणे ळकम 

नाशी  

 

1. एक फकॊ ला दोन्शी डोऱे नवल्माने फकॊ ला एक फकॊ ला दोन्शी डोऱे 

/ अन्म कोणताशी आजाय फकॊ ला इजा अवल्माव ,फाशुरीच े
िामाधचत्र घेणे ळक्म नवल्माव तवे प्रणारीत येकॉडव कयामरा 
शल.े  

2. ऩुढे जाण्माआधी यहशलाशमाॊकडून यहशलाशमाॊकडून मा स्तथतीच े
ऩुष्टीकयण घ्माल.े  

नतयऱे / चकणे डोऱे 
 

 

1. वॉफ्टलेअयभध्मे अऩलादाच्मा िामाधचत्रावश अऩलादाचा प्रकाय 
तऩष्टऩणे भाकव  केरेरा शला.   

2. जय एका फाशुरीत दोऴ अवेर तय दवुयी फाशुरीकॎ प्चयकेरी 
जाली. 

3. ऩुढे जाण्माआधी यहशलाशमाॊकडून यहशलाशमाॊकडून मा स्तथतीच े
ऩुष्टीकयण घ्माल.े  
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ऩाठ७ 

 

नोंदणी/अद्ममतनाच्मा दजाभलय नोंदणीऩरयचारक/ ऩमभलेषकावाठी 
भागभदळभक तत्ले 
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ऩाठ७: नोंदणी/अद्ममतनाच्मा दजाभलय नोंदणीऩरयचारक/ 

ऩमभलेषकावाठी भागभदळभक तत्ले 
 

नलीननोंदणीआणणअद्ममतनाच्मा लेऱी जनवाॊस्यमक भाहशतीआणणऩुष्टी देणायेदततऐलजाॊच्मा दजावची तऩावणी यहशलाशमाॊना आधाय 
काडव देण्माऩूली केरे जाले. प्रणारीतीर डटेाची मोग्मता आणण दजाव माॊची वुननस्शचती देण्मावाठी शे आशे.  

प्रफक्रमा आणणप्रात्मक्षषकातीरत्रटुीॊना ऩढुाकाय देणायी नोंदणी दजाभचे घटक 

 

 अधधकाऱ्माॊनी नभूद केल्माप्रभाणे दजावच ेघटक नोंदणीऩरयचारक/ऩमवलेषकाॊनी ऩाऱालेत आणण मोग्म ऩद्धतीने जनवाॊस्यमक 
आणणफामोभेहरकतऩळीरकॎ प्चय कयालेत.  

 कोणतशेी वलततीम ऩरयणाभ आणण अधधकाऱ्माॊकडून ब्रॎकशरस्तटॊगटाऱण्मावाठी खारी नभूद केल्माप्रभाणे त्रुटी टाऱाव्मात. 

 नोंदणी/अद्ममतनाच्मा लेऱी झारेल्मा त्रुटीॊभुऱे ऩरयचारकाच ेब्रॎकशरस्तटॊग शोऊन, तो कोणतीशी नोंदणी/अद्ममतन करू 
ळकणाय नाशी.  

नोंदणीआणणअद्ममतनाच्मा दजाभची तऩावणी  

 

षेत्रे शे कयाआणणशे करू नका 

नाल 

नोंदणीऩरयचारकाने यहशलाशमाने हदरेल्मा दततऐलजाच्मा ऩुयाव्माच्मा वलरूद्ध नाल तऩावून जोडामरा 
शले.  

कोणतीशी जॊक लॎल्मू जोडू नका फकॊ ला फेकामदेळीय बाऴेचा लाऩय करू नका कायण तमाने ऩरयचारकाच े
ब्रॎकशरस्तटॊग शोऊ ळकत.े  

नालात अशबलादन फकॊ ला ळीऴवक जवे की, श्री., कु., वौ., भेजय, वेलानन.,डॉ. इ. चा वभालेळ करू नका, 
अन्मथा अळी नोंदणी नाकायरी जाईर. 

तथाननक बाऴेतीर शरप्मॊतय इॊग्रजीतीर नालाळी जुऱरे ऩाहशजे.  

मरॊग व्मक्तीच ेशरॊग मोग्म ऩद्धतीनेकॎ प्चय झारे ऩाहशजे. 

लम 

तऩावरे अवण्माच्मा ऩरयस्तथतीत वफशभट केरेल्मा दततऐलजाॊनुवाय यहशलाशमाची जन्भतायीख 
मोग्म ऩद्धतीने कॎ प्चय केरी जाली.   
 

ऩत्ता 
यहशलाशमाने वफशभट केरेल्मा दततऐलजाॊच्मा ऩुयाव्मावलरुद्ध नोंदणी ऩरयचारकाने ऩतता तऩावून 
जोडाला.  

कोणतीशी जॊक लॎल्मू जोडू नका फकॊ ला फेकामदेळीय बाऴेचा लाऩय करू नका कायण तमाने ऩरयचारकाच े
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ब्रॎकशरस्तटॊग शोऊ ळकत.े  

तथाननक बाऴेतीर शरप्मॊतय इॊग्रजीतीर ऩततमाळी जुऱरे ऩाहशजे.  

ऩूणव ऩतता कॎ प्चय कयाला ज्मात तऩळीरजवे की, घयाचा क्र. / नाल, हठकाण, यतता, ळशय / ळशय 
/ गाल, वऩन कोड इ.   . 

 

छामाधचत्र 

मुआमडीएआमने ऩुयलरेल्मा भागवदळवक तततलाॊनुवाय यहशलाशमाच ेिामाधचत्र मोग्मयीतीने कॎ प्चय झारे 
ऩाहशजे.  

िामाधचत्र अगदी काऱोखे फकॊ ला अगदी प्रखय नवाले. 

यहशलाशमाचा चशेया तऩष्टऩणे हदवणाया आणण ओऱखू मेणाया शला. 
 

 

 

प्रफक्रमा  लणभन 

यदशलावीछामाधचत्रकॅप्चय 
कयणे  

नोंदणीऩरयचारक/ऩमवलेषकाने खात्री कयाली की, िामाधचत्र इथून घेतरेरे नाशी : 

 िामाधचत्राची प्रत (ऩायऩत्र िामाधचत्र इ.)  

 भॉननटयलयीर िामाधचत्र 

 भ्रभणध्लनी उऩकयणालयीर िामाधचत्र 

 ननमतकाशरक / लतृतऩत्र / ऩुततक / ऩोतटय माॊभधीर िामाधचत्र 

िामाधचत्रतऩष्ट अवाले, अतऩष्ट अवू नमे. िामाधचत्र घेताना ऩुयेवा प्रकाळ अवामरा शला. 
 

यदशलावीजनवाॊजयमक 
भादशतीकॅप्चय कयणे 

नोंदणीऩरयचारक/ऩमवलेषकाने फेकामदेळीय / आषेऩाशव बाऴा न लाऩयण्माची खात्री द्माली. 

दस्तऐलजाॊच ेवत्माऩन 

यहशलाशमाने हदरेल्मा दततऐलजाॊच्मा ऩुयाव्माची तऩावणी नोंदणीऩरयचारक/ऩमवलेषकाने करून 
खारीर गोष्टीॊची खात्री द्माली :  

1. वफशभट केरेल्मा दततऐलजावोफत नाल, ऩतता , डीओफीजुऱरे ऩाहशजेत. 

2. मुआमडीएआमच्मा भॊजूय दततऐलजाॊच्मा मादीनुवाय केलऱ लैध आणण भॊजूय दततऐलज 
घेतरे ऩाहशजेत. 

प्रफक्रमेतीर त्रुटी 
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3. वलव तऩळीर तऩष्टऩणे कॎ प्चय शोतीर अळाप्रकाये दततऐलजाॊच ेवॊऩूणव तकॎ नकयाल.े  

4. ऩुयाला म्शणून कोणताशी खोटा / फदर केरेरा दततऐलजतलीकायरा जाऊ नमे.  

5. ऩुयाव्माच्मा दततऐलजाॊच ेतकॎ नतऩष्ट आणण लाचनीम शले.  
6. ग्राशकालय ननलडरेरे नाल वफशभट केरेल्मा दततऐलजाळी जुऱामरा शल.े 

 

दस्तऐलजत्रटुी – खूऩ वाभान्म नकायाची कायणे  

 

 यहशलाशमाॊनी वफशभट केरेल्मा अलेध दततऐलजाॊभुऱे फऱ्माच नोंदणी नाकायल्मा जात आशेत.  

 नोंदणीऩूली दततऐलजतऩावण्मात नोंदणी कें द्रातीर ऩयीषणकतमािंनी थोड ेअजून जागरूक शोण्माची गयज आशे . अलेध 
दततऐलजवलबागातीर काशी वाभान्म नकाय खारीरप्रभाणे.  

 

दस्तऐलजत्रुटी नाकायण्माच ेकायण 

अलैधदस्तऐलज 

 

 लैध दततऐलजाॊच्मा मादीत नवरेरे तकॎ न्ड दततऐलज जवे 
की,ऩीओआम/ऩीओए/ऩीओआय/ऩीओफीनाकायरे जातीर.  

 ऩीओआमदततऐलजात जय नाल आणण िामाधचत्र गशाऱ अवेर तय त ेनाकायरे जाईर.  

 उदाशयणाथव, येळन काडव जय तमालय यहशलाशमाच ेनाल आणण िामाधचत्र अवेर तयऩीओआम 
म्शणून लाऩयरे जाईर. 

 तकॎ न केरेरे आधायकाडव /ऩत्र ऩीओआम/ऩीओए/ऩीओआय/डीओफीम्शणून नाकायरे जाईर.  

 भॊजूय केरेल्मामादीनुवाय अधधकृत व्मक्तीकडून प्रभाणऩत्र इशमू केल्माच्मा ऩरयस्तथतीत 
यहशलाशमाच ेिामाधचत्रआदेळातभक अवून तमालय प्रभाणऩत्र देण्माऱ्मा व्मक्तीचा शळक्का आणण 
तलाषयी अवामरा शली, नाशीतय त ेनाकायरे जाईर.   

 जय दततऐलज ऩीओआम/ऩीओए/ऩीओआय/डीओफीम्शणून जोडरेरे अवतीर आणण त े
कारफाह्म झारे तय त ेनाकायरे जाईर.  

 जेव्शा भतदान आमडीऩीओए म्शणून वफशभट केरे जाते, तवे्शा आमडी काडवच्मा दोन्शी फाजू 
तकॎ न कयणे गयजेच ेअवते, नाशीतयत ेनाकायरे जाईर 
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नोंदणीऩरयचारकाॊकडून शोणाऱ्मा वाभान्म त्रटुी 
 

नोंदणीऩरयचारकाॊकडून शोणाऱ्मा मा काशी वाभान्म त्रुटी आशेत. प्रतमेकऩरयचारकाने तमा टाऱण्माफाफत काऱजी घेतरी ऩाहशजे. 

नोंदणीऩालती 
/आधायकाडभशेऩीओआम/ऩी
ओए/ऩीओआय/डीओफी 

म्शणून जोडरे आशे: क्मूवी 
भध्मे अलैध दततऐलज 

म्शणून शे नाकायरे जाईर. 

नोंदणीऩरयचारकानेनोंदणीऩालती /आधायओऱखीचा ऩुयाला / ऩतता / जन्भतायीख म्शणून जोडू नमे. 
शा लैध ऩुयाला नाशीआणणदजावच्मा तऩावणीच्मा लेऱी तो नाकायरा जाईर . अमोग्म दततऐलज 
अऩरोड केल्माफद्दर ऩरयचारकशी ब्रॎकशरतट शोऊ ळकतो.  

अलैधदस्तऐलज:आधायऩत्र 
शे 

ऩीओआम/ऩीओए/ऩीओआय 
इतके लैध 

नाशीआणणअलैधदततऐलजा
च्मा अॊतगवत नाकायरे 

जाईर. 

नोंदणीच्मा लेऱी, नोंदणीऩरयचारकाने दततऐलजतलीकायरे जात अवल्माची खात्री कयाली आणण 
मुआमडीएआमभॊजूय दततऐलजाॊच्मा मादीनुवाय ऩीओआम/ऩीओए/ऩीओआय/डीओफीतकॎ न कयाले . 
ऩरयचारकानेदततऐलजघेण्माच्मा तायखेऩूली तो लैध अवल्माचीशी खात्री कयाली. अलैध दततऐलज 
तलीकायण्माने ऩरयचारकारा दॊड फवेर आणण ऩरयचारक ब्रॎकशरतट शोईर. 

अलैधदस्तऐलज: स्कॅन 
केरेरी प्रत केलऱ 

भतदानाच्माआमडीची एक 
फाजू 

अलैधदततऐलजम्शणून 
वभजरी जात.े 

ऩरयचारकाने 
भतदानाच्माआमडीच्मा 
दोन्शी फाजू तकॎ न 

अवल्माची खात्री कयाली.  

दजाव तऩावणीच्मा लेऱी उघडकीव आरेरी, नोंदणी ऩरयचारकाकडून घडणायी एक वाभान्म चूक 
म्शणजे भतदानाचा आमडी ऩीओए म्शणून घेताना , ऩरयचारकाने दोन्शी फाजू तकॎ न केरेल्मा 
अवल्माची खात्री कयाली. जय भतदान आमडीच्मा दोन्शी फाजू तकॎ न केरेल्मा नवतीर तय नोंदणी 
नाकायरी जाईर. 

अलैधदस्तऐलज: प्रभाणऩत्र 

issued by वप्रस्न्वऩर 
/गालाच्मा प्रभुखाने 

यहशलाशमाच ेनाल आणण 
िामाधचत्राशळलाम 

प्रभाणऩत्र हदल्माव तो 
अलैधदततऐलज वभजरा 

गालच ेप्रभुख / वप्रस्न्वऩरकडून रेटय शेडलय ऩीओआम/ऩीओएम्शणून प्रभाणऩत्र तलीकायताना नोंदणी 
ऩरयचारकाने मा गोष्टीची खात्री कयाली, की,प्रभाणऩत्रालय यहशलाशमाच ेिामाधचत्रइशमू कयण्माऱ्मा 
अधधकाऱ्माच्मा तलाषयी आणण शळक्क्मावश अटेतट केरेरे अवेर. जय िामाधचत्र गशाऱ अवेर तय 
प्रभाणऩत्र अलैध वभजून नाकायरे जात.े 
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जातो. 

मरप्मॊतयत्रुटी: इॊग्रजीतीर 
जनवाॊजयमक भादशती 
स्थाननक बाऴेळी जुऱत 

नाशी  

यहशलाष्माची जनवाॊस्यमक भाहशती बयताना ऩरयचारकाने रष कें हद्रत कयामरा शले. जय कॎ प्व रॉक 
वुरू अवेर तय, शरप्मॊतयाकड ेरष हदरे ऩाहशजे. इॊग्रजीभध्मे हदरेरी जनवाॊस्यमक भाहशतीतथाननक 
बाऴेळी जुऱत अवल्माची खात्री ऩरयचारकारा कयाली रागेर नाशीतय नोंदणी नाकायरी जाईर  

ऩीओआम: 

ऩीओआमभधीरउऩनाल 
„मुआयएप‟ अवरेरे 

यदशलावीनाल 

ऩीओआमदततऐलज तलीकायताना ऩरयचारकारा रष द्माले रागेर , यहशलावीनालातओऱखीच्मा 
ऩुयाव्माच्मा वफशभट केरेल्मा दततऐलजात „मुआयएप‟,„उऩनाल‟अवू नमे . अवेदततऐलजदजाव 
तऩावणीच्मा लेऱी नाकायरे जातात . वफशभट केरेल्मा ऩीओआमदततऐलजातनोंदणी अजावत 
बयरेल्माप्रभाणे केलऱ एकच नाल अवामरा शले. „मुआयएप‟,„उऩनाल‟ माॊवश यहशलाशमाच ेनाल.  

लम-छामाधचत्रजुऱत नाशी : 
यदशलाश्माच ेलम आणण 
छामाधचत्र जुऱत नाशी  

जेव्शाडीओफी वाॊधगतरी जाईर, तवे्शा यहशलाळाच ेजन्भ लऴव तऩावण्माची काऱजी घेतरी ऩाहशज.े  

रशान भुराॊच्मा फाफतीत,वाॊधगतरी गेरेरी डीओफी बयताना ऩारकाॊवोफत जन्भ लऴव तऩावरे जाईर. 
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ऩाठ८ 

 

गुन्शे आणण दॊड 
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ऩाठ८: गुन्शे आणण दॊड 
 

आधायकामदाआणणधोयणाॊनुवाय गुन्शे आणण दॊड 

 

 

गुन्शा दॊड 

जो कोणी खोटी जनवाॊस्यमक 
भाहशतीफकॊ लाफामोभेहरकभाहशती देऊन स्जलॊत 
अथला भतृ , खया अथला काल्ऩननक व्मक्तीची 
नक्कर कयेर, फकॊ ला दवुऱ्मा व्मक्तीची नक्कर 
कयण्माचा प्रमतन कयेर.  

 ३ लऴािंवाठी कैद 

फकॊ ला 

 रू.१0,000 ऩमिंत दॊड  

फकॊ ला दोन्शी  

त्राव फकॊ ला भतकयीच्मा इच्िेने फकॊ ला आधाय 
क्रभाॊक धायकाची ओऱख फदरण्माचा फकॊ ला 
जनवाॊस्यमक भाहशती फकॊ लाफामोभेहरकभाहशती 
फदरण्माचा,जो कोणी स्जलॊत अथला भतृ , खया 
अथला काल्ऩननक व्मक्तीची नक्कर कयेर, फकॊ ला 
दवुऱ्मा व्मक्तीची नक्कर कयण्माचा प्रमतन कयेर.  

 ३ लऴािंलय जाणाऱ्मा कारालधीवाठी कैद 
आणण 

 रू.१0,000 च्मा ऩुढे जाणाया दॊड  

 

मा कामद्माअॊतगवत ओऱखीची भाहशती घेण्मावाठी 
अधधकृत नवरेरी व्मक्ती नतचळेब्द , आचाय 
अथला लतवणूक माॊलरून ती अधधकृत अवल्माच े
दाखलत े 

 ३ लऴािंलय जाणाऱ्मा कारालधीवाठी कैद 
आणण 

 रू.१0,000 च्मा ऩुढे जाणाया दॊड  

 कॊ ऩन्माॊच्मा फाफतीत, रू. १ राख च्मा 
लय जाणाया दॊड फकॊ ला दोन्शी  

 

 

गुन्शा दॊड 

नोंदणी फकॊ ला प्रभाणीकयणाच्मा प्रफक्रमेदयम्मान 
गोऱा केरेल्मा ओऱखीची भाहशतीजो कोणी मा 
कामद्माअॊतगवत फकॊ ला तमाय केरेल्मा 
धोयणाॊअॊतगवत फकॊ ला कोणतमाशी कयाय फकॊ ला 
व्मलतथाऩनाच ेउल्रॊघन फकॊ ला मा कामद्मात 

 ३ लऴािंलय जाणाऱ्मा कारालधीवाठी कैद 
आणण 

 रू.१0,000 च्मा ऩुढे जाणाया दॊड  

 कॊ ऩन्माॊच्मा फाफतीत, रू. १ राख च्मा 

नककर कयण्मावाठीचा दॊड 

ओऱखीची भादशती उघड केल्माफद्दर दॊड 
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अनुवयणकताव म्शणून  अधधकृत नाशी तमा 
व्मक्तीरा जाणीलऩूलवक उघड , ऩवयलेर फकॊ ला 
नक्कर कयेर फकॊ ला अन्मथा नतचा प्रवाय कयेर  

लय जाणाया दॊड फकॊ ला दोन्शी 

 

 

गुन्शा दॊड 

कोणीशी जो अधधकाऱ्माॊकडून अधधकृत नाशी तो, जाणीलऩूलवक: 

a. कें द्रीमओऱखडटेारयऩॉणझटयी (वीआमडीआय)भध्मे शळयकाल 
कयेर फकॊ ला शळयकाल वुयक्षषत कयेर 

b. वीआमडीआय फकॊ ला कोणतमाशी रयभुव्शेफर तटोयेज 
शभडीमभभधून कोणताशी डटेा डाऊनरोड , कॉऩी फकॊ ला 
काढल्माव 

c. वीआमडीआयभधीर कोणतमाशी वॊगणकात लामयव 
ऩरयधचत फकॊ ला ऩरयधचत कयण्माव कायणीबूत ठयल्माव  

d. वीआमडीआयभधीर डटेारा नुकवान / नुकवान ऩोचलण्माच े
कायण ठयल्माव 

e. वीआमडीआयभधीर शळयकालात अडथऱे ननभावण केल्माव 

f. वीआमडीआयभध्मे शळयकाल कयण्मावाठी अधधकृत 
अवरेल्मा व्मक्तीरा वलयोध फकॊ ला शळयकालारा वलयोध 
केल्माव 

g. वलबाग २८ च्मा उऩ-वलबाग (५) अॊतगवत कोणतीशी भाहशती 
उघड, लाटऩ फकॊ ला वलबाग २९ च्मा अॊतगवत भाहशती लाऩयेर 
फकॊ ला डडतप्रे कयेर फकॊ ला लयीर नभूद कामद्माॊतीर 
व्मक्तीरा वशाय्म कयेर 

h. वीआमडीआयफकॊ ला कोणतमाशी रयभुव्शेफर तटोयेज 

शभडीमभभधून कोणताशी डटेा नष्ट, डडरीट फकॊ ला फदरतो 
फकॊ ला तमाचा दजाव फकॊ ला उऩरब्धता कभी कयतो आणण 

तमाचा ऩरयणाभ कोणतमाशी ऩद्धतीने शोतो i. नुकवान 

कयण्माच्मा शेतूने अधधकायी लाऩयत अवेरल्मा वॊगणकाचा 
वोवव कोड चोयणे, रऩलणे, नष्ट फकॊ ला फदरणे फकॊ ला अन्म 

व्मक्तीरा चोयणे, रऩलणे, फकॊ ला नष्ट कयण्मावाठी प्रलतृत 

कयणे  

 ३ लऴािंलय जाणाऱ्मा 
कारालधीवाठी कैद आणण 

 रू. १० राख च्मा खारी न 
मेणाया दॊड  

वीआमडीआयभध्मे अनधधकृत मळयकालावाठी दॊड 
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गुन्शा दॊड 

अधधकाऱ्माॊकडून अधधकृत नवरेरी कोणतीशी व्मक्ती 
आधाय क्रभाॊक अवरेल्मा व्मक्तीळी वॊफॊधधत भाहशती 
फदरण्मावाठी फकॊ ला नलीन भाहशती ळोधण्मावाठी 
वीआमडीआयभधीर फकॊ ला कोणतमाशी रयभुव्शेफर 
तटोयेज भाध्मभातूनडटेा लाऩयत ेफदरत े 

 ३ लऴािंलय जाणाऱ्मा कारालधीवाठी 
कैद आणण 

 रू.१0,000 च्मा ऩुढे जाणाया दॊड  

 

 

 

 

गुन्शा दॊड 

कोणीशी वलनॊती कयणायी व्मक्ती, वलबाग ८ च्मा 
उऩ-वलबाग (३) च ेउल्रॊघन करून एखाद्मा 
व्मक्तीच्मा ओऱखीची भाहशती लाऩयत े  

 ३ लऴािंलय जाणाऱ्मा कारालधीवाठी कैद 
आणण 

 रू.१0,000 च्मा ऩुढे जाणाया दॊड  

 कॊ ऩन्माॊच्मा फाफतीत, रू. १ राख च्मा 
लय जाणाया दॊड फकॊ ला दोन्शी 

 

 

गुन्शा दॊड 

कोणीशी जी नोंदणी वॊतथा फकॊ ला वलनॊती कयणायी 
व्मक्ती, वलबाग ८ च्मा उऩ -वलबाग (२) च्मा 
भागण्माॊच ेऩारन कयण्माव अवभथव ठयतीर  

 ३ लऴािंलय जाणाऱ्मा कारालधीवाठी कैद 
आणण 

 रू.१0,000 च्मा ऩुढे जाणाया दॊड  

 कॊ ऩन्माॊच्मा फाफतीत, रू. १ राख च्मा 
लय जाणाया दॊड फकॊ ला दोन्शी 

 

 

 

 

वीआमडीआयभधीर डटेात फदर कयण्माचा दॊड 

पलनॊतीच्मा व्मकतीच्मा अनधधकृत लाऩयावाठी दॊड 

वूचनेच्मा भागणीळी गैय ऩारनावाठी दॊड 
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गुन्शा दॊड 

मा कामद्माच्मा वलरुद्ध फकॊ ला ननमभ फकॊ ला 
धोयणाॊवलरुद्ध कोणीशी गुन्शा केल्माव ज्मावाठी शा 
वलबाग वोडल्माव अन्म कोणतमाशी हठकाणी दॊड 
हदरेरा नाशी.  

 १ लऴािंलय जाणाऱ्मा कारालधीवाठी कैद 
आणण 

 रू.२५,000 च्मा ऩुढे जाणाया दॊड  

 कॊ ऩन्माॊच्मा फाफतीत, रू. १ राख च्मा 
लय जाणाया दॊड फकॊ ला दोन्शी 

 

 

गुन्शा दॊड 

जेव्शा मा कामद्माअॊतगवत कॊ ऩनीकडून कोणताशी 
गुन्शा केरा जाईर, तमालेऱी जी कोणी व्मक्ती इन 
-चाजव अवेर आणण कॊ ऩनी , कॊ ऩनीच्मा 
व्मलवामाच्मा आचायावाठी जफाफदाय 
अवेर,तमाचफयोफय ती कॊ ऩनी तमा गुन्ह्मावाठी 
जफाफदाय धयरी जाईर आणण ती प्रीशवड केरी 
जाऊन तमानुवाय शळषा केरी जाईर:  

मा उऩ-वलबागात अवे काशीशी नाशी की जे, 
अळी व्मक्ती जी शे शवद्ध कयेर की नतच्मा 
सानाशळलाम फकॊ ला मा गुन्ह्माच ेऩरयणाभ 
भाहशत अवूनशी नतने शा गुन्शा केरा शे शवद्ध 
करू ळकेर नतच्मावाठी शळषेलाचून ऩमावम 
नाशी.  

मा उऩ -वलबाग (१), स्जथे मा 
कामद्माअॊतगवत कोणताशी गुन्शा 
कॊ ऩनीकडून केरा जाईर आणण शे शवद्ध शोईर 
फक गुन्शा ऩयलानगीने फकॊ लाज्मा कायणावाठी 
तो केरा गेरा , वॊतथाऩक , व्मलतथाऩक , 
वेके्रटयी फकॊ ला अन्म अधधकायी माॊच्माकडून 
दरुवष झारे तय तमाॊनाशी मा गुन्ह्माच ेदोऴी 
वभजून प्रीशवड केरे जाऊन तमानॊतय शळषा 
केरी जाईर.  

 

 

 

गुन्शा दॊड 

उऩ-वलबाग (२) च्मा धोयणाॊना भान्म करून , 
कोणतीशी व्मक्ती, तमाॊच ेनागरयकतल फाजूरा 
ठेऊन जी बायताफाशेय कोणताशी गुन्शा फकॊ ला 

उऩ-वलबाग (१) च्मा उहद्दष्टाॊवाठी मा कामद्माची 
धोयणे जी बायताफाशेय कोणताशी गुन्शा फकॊ ला 
उल्रॊघन कयेर, जय शा कामदा फकॊ ला आचाय का 

वाभान्म दॊड 

कॊ ऩनीकडून शोणाये गुन्शे 

बायताफाशेय घडरेरा गुन्शा फकॊ ला उल्रॊघनावाठी नोंदणी कयण्मावाठीचा कामदा 
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उल्रॊघन कयेर तमावाठी आशे.  गुन्शा फकॊ ला उल्रॊघन मात कें द्रीम ओऱख डटेा 
रयऩोणझटयीचा डटेा तमात गुॊतरेरा अवेर तय 
तमावाठी लाऩयरा जाईर. 

 

 

 

गुन्शेगायी प्रफक्रमा, १९७३, च्मा आचायात नभूद केल्माप्रभाणे, ऩोरीव अधधकायी, इन्तऩेक्टय ऑप 
ऩोरीवच्मा खारच्मा ऩदलीचा नाशी, तो मा कामद्माअॊतगवत कोणताशी गुन्शा तऩावू ळकतो.  

 

 

मा कामद्मात आकायण्मात आरेरा दॊड कोणतमाशी अन्म कामद्माअॊतगवत कोणतमाशी दॊडारा 
फकॊ ला शळषेरा लेऱेनुवाय थाॊफलू ळकत नाशी.  

 

 

१. कोणतमाशी कोटावने मा कामद्माअॊतगवत शळषेव ऩात्र अवण्मात दखर घेऊ नमे,अधधकायी फकॊ ला 
अन्म अधधकायी फकॊ ला अधधकृत व्मक्ती माॊकडून केरी जाणायी तक्राय लाचला.  

२. मा कामद्माअॊतगवत शळषेव ऩात्र अवण्मात चीप भेरोऩोशरटीमन भॎस्जतरेट फकॊ ला चीप 
ज्मुडीशळमर भॎस्जतरेट माॊत कोणतमाशी कोटावने दखर घेऊ नमे.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गुन्शे ळोधण्माची ताकद 

अन्म मळषेत शस्तषेऩ करू नमे म्शणून दॊड  

गुन््माची दखर  
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नोंदणी/अद्ममतनादयम्मान आरेल्मा त्रटुीॊभुऱे शोणाये गुन्शे आणण दॊड  

 

 

 

उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

I. नोंदणीच्मा तायखेच्मा १० हदलवाॊऩावून नोंदणी 
ऩाकीट रोड कयण्मावाठी उळीय  

II. नोंदणीच्मा तायखेच्मा २० हदलवाॊऩावून नोंदणी 
ऩाकीट रोड कयण्मावाठी उळीय  

 

मवॊकऩण अऩरोड झारेरे नाशी : नोंदणीच्मा 
तायखेच्मा ३० हदलवाॊऩावून नोंदणी ऩाकीट अऩरोड 
कयण्मावाठी उळीय झाल्माव त ेगशाऱ शोईर 

I. योखरेरी यक्कभ रू. २५ प्रती नोंदणी 
ऩाकीट  

II. योखरेरी यक्कभ रू. ५० प्रती नोंदणी 
ऩाकीट  

III. योखरेरी यक्कभ रू. ५० प्रती नोंदणी 
ऩाकीट  

 

 

उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

मा डटेाभधीर त्रुटी आशेत, जवे की,िामाधचत्राचा 
लाईट दजाव, वाशस्जकशरॊग फकॊ लाजन्भतायीखत्रुटीइ.  

योखरेरी यक्कभ रू . २५ प्रती ऩाकीट . 

भहशनाबयाच्मा कमुभीरेटीव्शत्रुटीॊवाठी  

I) ३0 केवेववाठी - १ ८0 हदलवाॊवाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन  

II) ५०केवेववाठी– १ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

 

 

उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

पोटो भागवदळवक तततलानुवाय नाशी  

योखरेरी यक्कभ रू. २५ प्रती केव ऩाकीट . 
भहशनाबयाच्मा कमुभीरेटीव्श फीइ 
IIIत्रुटीॊवाठी  

 I) ३0 केवेववाठी - १ ८0 हदलवाॊवाठी 

मवॊक ऩण अऩरोड झारेरे नाशी  

जनवाॊजयमक त्रुटी (डीइ) 

फामोभेदरकत्रुटी III (फीई-III) 
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ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन  

(II) ५०केवेववाठी– १ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

 

 

 

उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

 गशाऱ म्शणून ऩूणव फोटाचा ठवा फकॊ ला ऩूणव 
फाशुरी अमोग्म ऩद्धतीने येकॉडव केरी गेरी.  

 फीई भध्मे पोटोत पोटो 

 लेगळ्मा व्मक्तीचा अऩलादातभक पोटो 

योखरेरी यक्कभ रू . १००० प्रती केव 
ऩाकीट .  

भहशनाबयाच्मा कमुभीरेटीव्श फीइ Iत्रुटीॊवाठी  

 I) एक फकॊ ला अनेककेवेववाठी -१ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

(II) ५ फकॊ ला अधधककेवेववाठी–५ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

जय कमुभीरेटीव्श त्रुटी भोजणी >=१ अवेर 
तय कामदेळीय कायलाई कयाली रागेर.  

 
 

 

 

उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

 अऩलादातभक पोटोत पोटोचा लाईट 
दजाव  

 अऩलादातभक पोटोत अऩलाद हदवून न 
मेणे  

योखरेरी यक्कभ रू . २५ प्रती केव ऩाकीट . 

भहशनाबयाच्मा कमुभीरेटीव्श फीइ IIत्रुटीॊवाठी  

 I) ३0 केवेववाठी - १ ८0 हदलवाॊवाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन  

(II) ५०केवेववाठी– १ लऴाववाठी ऩरयचारकाॊच े
ननरॊफन 

 

 

 

 

फामोभेदरकत्रुटी I (फीई-I) 

फामोभेहरक Error II (BE-II) 
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उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

जेव्शा पोटो अन्म पोटोचा / अभानली अवतो   

योखरेरी यक्कभ रू. १००० प्रती केव ऩाकीट .  

भहशनाबयाच्मा कमुभीरेटीव्श फीइ Iत्रुटीॊवाठी  

 I) एक फकॊ ला अनेककेवेववाठी - १ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

(II) ५ फकॊ ला अधधककेवेववाठी– ५ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

जय कमुभीरेटीव्श त्रुटी भोजणी >=१ अवेर तय 
कामदेळीय कायलाई कयाली रागेर. 

 

 

 

उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

यहशलाशमाॊच्माजनवाॊस्यमकात फेकामदेळीय / 

लाईट बाऴेचा लाऩय  

योखरेरी यक्कभ रू. १००० प्रती केव ऩाकीट .  

भहशनाबयाच्मा कमुभीरेटीव्श फीइ Iत्रुटीॊवाठी  

 I) एक फकॊ ला अनेककेवेववाठी - १ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

(II) ५ फकॊ ला अधधककेवेववाठी– ५ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

जय कमुभीरेटीव्श त्रुटी भोजणी >=१ अवेर तय 
कामदेळीय कायलाई कयाली रागेर. 

 

 

उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

नोंदणी,मुआमडीएआमच्माप्रफक्रमेच ेऩारन 
आणणभागवदळवक ततले माॊवाययमा दजाव घटकाॊलय 
अलरॊफून प्रतमेक नोंदणी वॊतथेचा ऩयपॉभवन्व येट 

जय ऩयपॉभवन्व येट ९०% च्मा खारी गेरा तय 
इएरा येड झोन भध्मे अवल्मावायखे लागलरे 
जाईर आणण जय ऩयपॉभवन्व येट ८५% च्मा 

पोटोचा पोटो (ऩीओऩी) 

फेकामदेळीय बाऴा 

नोंदणी वॊस्थाऩयपॉभभन्व 
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केरा जाईर.  खारी गेरा तय वॊतथेची नोंदणीची काभे 
ननरॊबफत केरी जातीर आणण तमाॊचा इए 
कोड आणण गट ३ लऴािंवाठी काढून घेतरा 
जाईर.  

 

 उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

 

त्रैभाशवक ऩयपॉभवन्वभध्मे अनतरयक्त चुका 
आणण उल्रॊघन स्जथे ऩयीषणावाठीच्मा 
कारालधीवाठी योखरेरी यक्कभ ५० % ऩुढे 
जाईर.  

वॊतथेची नोंदणीची काभे ननरॊबफत केरी जातीर 
आणण तमाॊचा इए कोड आणण गट ३ लऴािंवाठी 
काढून घेतरा जाईर. 

हदरेल्मा भागवदळवक ततलाॊच ेकोणतमाशी 
उद्देळाशळलाम उल्रॊघन - 

मुआमडीएआमवेलाॊवाठी यहशलाशमाॊना 
अनतरयक्त ऩैवे भागणे  / चुकीच्मा भागावरा 
रागणेआणणतऩावणीच्मा लेऱी शभऱारेरा 
अनधधकृत ऩीइवी चारलणे 

रू. ५0,000 प्रतमेक लेऱेवाठीआणण१ लऴाववाठी 
ऩरयचारकारा काळ्मा मादीत घारणे.  

हदरेल्मा भागवदळवक ततलाॊच ेकोणतमाशी 
उद्देळाशळलाम उल्रॊघन - 

मुआमडीएआमच्मावॉफ्टलेअयळी रुडफुड कयणे 

(ऩरयचारक/ऩमवलेषक फामोभेहरकच ेफामऩाव) 

रू. १०0,000 प्रतमेक लेऱेवाठीआणण५ लऴाववाठी 
ऩरयचारकारा काळ्मा मादीत घारणे. 

दततऐलजत्रुटीडीओइ I  

 खोटादततऐलज 

 गशाऱदततऐलज 

भहशनाबयाच्मा कमुभीरेटीव्श डीओइ-Iत्रुटीॊवाठी  

 I) एक फकॊ ला अनेककेवेववाठी - १ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

(II) ५ फकॊ ला अधधककेवेववाठी– ५ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

 जय कमुभीरेटीव्श त्रुटी भोजणी >=१ अवेर 
तय कामदेळीय कायलाई कयाली रागेर. 

 दततऐलजत्रुटीडीओइII  भहशनाबयाच्मा कमुभीरेटीव्श डीओइ II  

ऩयीषण 
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 उणणलेचा प्रकाय  भहशन्माने कयामच्मा कृती   

 अलैधदततऐलज 

 दततऐलजाचा लाईट दजाव  

 दततऐलजातीर डटेाभध्मे तपालत  

 दततऐलजाच्मा नालाततपालत 

त्रुटीॊवाठी  

 I) ३0 केवेववाठी - १ ८0 हदलवाॊवाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन  

 (II) ५०केवेववाठी– १ लऴाववाठी 
ऩरयचारकाॊच ेननरॊफन 

दततऐलजत्रुटीॊवाठी वलततीम प्रनतफॊधक (I, II 

आणण III) 

डीओइत्रुटी I आणण II जनवाॊस्यमक त्रुटी  
वभजरी जाईर आणणभहशनाबयावाठी 
चुकरेल्मा ऩाफकटाॊच्मा एकूण वॊयमेच्मा वलरुद्ध 
तऩावरेल्मा ऩाफकटाॊच्मा एकूण वॊयमेच्मा 
डीइ % भध्मे भोजरे जाईर आणण त ेवभान 
एकूण उतऩन्नाच्मा तमाच % भध्मे तमा 
भहशन्माच्मा ऩैळात मेईर आणण डीइ त्रुटीभधून 
काऩरे जाईर.  

 
* एकूण वलततीम प्रनतफॊधकारा कॎ वऩ ॊग : प्रतमेक भहशन्माच्मा ऩेभेंट वामकरभधून एकूण 
उतऩन्नाच्मा @ ५0% कॎ ऩ केरे जातीर.  

 

ऩरयचारकापलरुद्धच्मा कृती  

 

त्रुटीचा प्रकाय  लणवन 

 जनवाॊस्यमक त्रुटी 

 फामोभेहरकत्रुटी 

 िामाधचत्राच ेिामाधचत्र (ऩीओऩी) 

 यहशलाशमाॊच्माजनवाॊस्यमकात फेकामदेळीय / लाईट बाऴेचा 
लाऩय 

 खोटाऩीओआम/ऩीओए लाऩरून नोंदणी , खोटी कन्वेंट 
ऩालती तमाय कयणे / मुआमडीएआमवॉफ्टलेअयभध्मे फदर 
करून केरेरी नोंदणी  

 केरेल्मा त्रुटीच्मा प्रकायानुवाय ऩरयचारक/ऩमवलेषकारा 
६ भहशने त े५ लऴािंऩमिंत ब्रॎकशरतट केरे जाईर.  

 मोग्म कामदेळीय कायलाई केरी जाईर. 
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ऩाठ९ 

 

ग्राशकाॊचे वभाधान लाढलण्मावाठी तवेच रफाडी आणण भ्रष्टाचाय 
टाऱण्मावाठीनोंदणी कभभचायीलगाभवाठी भागभदळभक तत्ले 
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ऩाठ९: ग्राशकाॊचे वभाधान लाढलण्मावाठी तवेच रफाडी आणण भ्रष्टाचाय 
टाऱण्मावाठी नोंदणी कभभचायीलगाभवाठी भागभदळभक तत्ले 

 

***जय अधधकाऱ्माॊकडून आधायनोंदणीआणणअद्ममतन शोत अवताना तुम्शारा ननमभ आणण धोयणे ऩाऱण्मात कोणतीशी गपरत 
हदवरी तय रगेच वॊफॊधधत अधधकाऱ्माॊना रयऩोटव कया. 

वलचरन रयऩोटव कयण्मावाठी हदरेरा क्रभ ऩाऱा: 

    

ऩरयचारक ऩमवलेषक  इए (नोडर अधधकायी) आयओ (वॊफॊधधत) 

 

नभुनाएतकरेळन भॎहरक्व(प्रतमेक कें द्रालय दाखलणे आलशमक आशे) 

 

कें द्राचाऩतता : 

इएचनेालआणणकोड : 

ऩरयचारकनालआणणवॊऩकव  क्रभाॊक : 

ऩमवलेषक नालआणणवॊऩकव  क्रभाॊक : 

इए (नोडर अधधकायी) नालआणणवॊऩकव  क्रभाॊक : 

यस्जतराय (नोडर अधधकायी) नालआणणवॊऩकव  क्रभाॊक : 

वॊऩकव  क्रभाॊकतक्राय वेर, मुआमडीएआम, आयओ : 

*** डडफ्रन्टरी - एब्ल्डयहशलावी आणण लमोलदृ्धाॊना ऩरयचारकाने भशततल द्माले. 

लमोलदृ्धाॊच्मा ऩरयजस्थतीत  
डडफ्रन्टरी - एब्लल्डयदशलावी फकॊ ला फामोभेदरकअऩलादाॊच्मा 
ऩरयजस्थतीत: 

ऩरयचारकाने वगऱे फामोभेहरक म्शणजे १० फोटाॊच ेठवे , २ 
फाशुल्मा आणणिामाधचत्रकॎ प्चयकया. जय 
फामोभेहरकउऩकयणलमोलदृ्धाॊचफेामोभेहरक घेऊ ळकरा नाशी तय 

ऩरयचारकाने तो वलशळष्ट अऩलाद वॉफ्टलेअयभध्मे भाकव  कयाला 
आणण अन्म वगऱे फामोभेहरककॎ प्चय कयालेत.  

ऩरयचारकाने अऩलाद तऩष्टऩणे हदवेर 
अळाप्रकायेअऩलादातभकिामाधचत्रकॎ प्चयकयाले 
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ऩरयचारकाने पोवभकॅप्चय ऩमावम ननलडाला.  

 

 

जफाफदायी  

शे कया शे करू नका 

ग्राशकाॊच ेवभाधान लाढलण्मावाठी  

नोंदणी वॊतथा  ऩरयचारक/ऩमवलेषकऑन-फोडडिंगवाठी भानक 
प्रफक्रमेची खात्री कया : ऩरयचारक/ऩमवलेषकाॊची 
नोंदणी, ऩरयचारक/ऩमवलेषकाॊना प्रशळषण देऊन 
प्रभाणणत कया , इएअॎडशभन 
ऩोटवरभध्मेऩरयचारकाची नोंदणी करून वुरू कया.  

 उऩकयणवलके्रत े /मुआमडीएआमवलबागीम 
कामावरम माॊच्मा भदतीने 
उऩकयण-तऩेशवफपकप्रशळषणाचा वभालेळ 
करूनऩरयचारकाॊच्मा मोग्म प्रशळषणाची खात्री 
द्मा.  

 ऩरयचारकाकडून दजेदाय डटेा येकॉडव कयण्मावातठी 
मोग्म शवटीॊग कया.  

 गदी आणण लेऱ व्मलतथाऩन आणण ग्राशकाॊच्मा 
वभतमा वोडलणे माॊची खात्री देऊन „भदत कष‟ 
वेट अऩ कया.  

 प्रतमेक नोंदणी कें द्रालय एक रॎऩटॉऩफॎक-अऩ 
उऩरब्ध कया 

 नोंदणीऩूलव डटेा गोऱा करून तलच्ि कया आणण 
कें द्रालय नोंदणी लेऱ टाका.  

 केलऱ मुआमडीएआमने भॊजूय 
केरेरीफामोभेहरकउऩकयणे ठेला .नोंदणी कें द्राॊलय 
नोंदणीवाठी रागणायी वगऱी उऩकयणे उऩरब्ध 
अवल्माची खात्री कया.  

 प्रतमेक नोंदणीच्मा ळेलटीऩमवलेषक  /ऩरयचारक 

 लेगलेगळ्मा ऩरयचारकआमडीॊच्मा 
वभूशावाठी एकच ऩावलडव लाऩया 

 कोणतमाशी दोन ऩरयचारकाॊकड े
वभान ऩरयचारक आमडी (मुजय 
कोड) नवाला.  

 ऑन-फोडडिंगच्मा लेऱी ऩरयचारक / 
ऩमवलेषकाच्मा फामोभेहरक्वच ेपोवव 
कॎ प्चय थाॊफला 

 प्रभाणणत नवरेरा 
ऩरयचारक/ऩमवलेषक नेभरा जाऊ 
नमे 

 नोंदणीतथानकाॊलय तैनात केरेल्मा 
उऩकयणाॊच्मा दजावलय तडजोड करू 
नका.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

आधायनोंदणीआणणअद्ममतन वभजून घेणे  

 

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page97 

 
 

जफाफदायी  

शे कया शे करू नका 

ग्राशकाॊच ेवभाधान लाढलण्मावाठी  

 माॊच्मा फोटाॊच ेठवे घेणे फकती भशततलाच ेआशे, शे 
तमाॊना वभजला.  

 नोंदणीकें द्रालय येट काडव धचकटलरे आशे. 

इएकभवचायीलगव- 
ऩरयचारक/ऩमवलेषक  

 नोंदणी तथानकाची मोग्म रेआऊट ,जवे की 
टेफराची उॊची, उऩकयणाॊची जागा, यहशलावी तवेच 
ऩरयचारकाची जागा , हदले आणण ऩाॊढऱ्मा 
ऩाशलवबूभीची जागा आणण मोग्मता.  

 यहशलाशमाॊना नोंदणी वुरू शोण्माऩूली आणण वुरू 
अवताना नोंदणी प्रफक्रमा तऩळीरलाय वाॊगत 
यहशलाशमाॊना आयाभदामक कया आणण डटेाकॎ प्चय 
वुरू कया.  

 यहशलाशमारा लाचता मेत नवेर तय तमारा लाचून 
दाखला. नालाच ेतऩेशरॊग्व , शरॊग, ऩतता, नातमाच े
तऩळीर मोग्म अवल्माची खात्री कया.  

 नोंदणीदयम्मान वॊमभ याखा आणण यहशलाशमाॊळी 
नीट लागा.  

 यहशलाशमाॊचा भ्रभणध्लनी क्रभाॊक  प्रणारीत 

 कोणतमाशी 
प्रकायच्माआधायअद्ममतनावाठी 
ठयरेरे ळुल्क वोडल्माव अन्म 
कोणतशेी ऩैवे घेऊ नका.  

 फामोभेहरकs अऩलाद आणण 
फोटाॊच्मा ठळाॊच्मा लाईट दजावच्मा 
फाफतीत कोणतमाच यहशलाशमारा 
नोंदणीवाठी नकाय देऊ नका  

 यहशलाशमाॊळी कठोयऩणे फोरू नका 

 यहशलाशमाॊच्मा आधीच्मा नोंदणीचा 
तटेटव तऩावल्माशळलाम 
यहशलाशमाॊची ऩुन्शा नोंदणी करू 
नका. 

 यहशलाशमाॊनी डटेा न हदरेल्मा 
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जफाफदायी  

शे कया शे करू नका 

ग्राशकाॊच ेवभाधान लाढलण्मावाठी  

बयल्माची खात्री कया.  

 नोंदणी/अद्ममतनात इभेर आमडीच ेभशततल 
यहशलाशमाॊना कऱल्माची खात्री कया 

 नकाय कभी कयण्मावाठी नलीन नोंदणीआधी 
ऩरयचारकाॊनी “ळोधाआधायवुपलधा- 
अॅडलान्ववचभ”लाऩयाला.  

 आधायजनयेळन / अऩडळेनवाठीचा कारालधी 
म्शणजेच, ९० हदलवाॊऩमिंत अवल्माच ेयहशलाशमाॊना 
कऱला.  

 मुआमडीएआमकडून आधाय जनयेळन एवएभएव 
आल्मानॊतय यहशलाशमाॊना इ - आधाय डाऊनरोड 
कयामरा वाॊगा.  

 यहशलाशमाॊना आधाय जनयेळन क्रभाॊक न 
शभऱाल्माव फकॊ ला ९० हदलवानॊतय आधाय 
डाऊनरोडवाठी उऩरब्ध नवल्माव१९४७ लय पोन 
कयामरा फकॊ ला help@uidai.gov.inलय इभेर 
कयामरा वाॊगा.  

 यहशलाशमाॊना आयाभदामी कया आणण 
नोंदणीदयम्मान यहशलाशमाॊची तक्रीन वुरु 
अवल्माची खात्री करून यहशलाशमाॊना टाकण्मात 
मेत अवरेरा डटेा मोग्म अवल्माच ेतऩावामरा 
वाॊगा.  

 लमोलदृ्ध, हदव्मॊग आणण गबावय स्तत्रमाॊना भशततल 
द्मा.  

 तुम्शी तलत्शून नोंदणी अजावत कोणताशी फदर 
करू नका. जयी यहशलाशमाने अजावत िोटे फदर 
कयामरा वाॊधगतरे तयी ऩरयचारकाने त े
वतमाऩनकतमावच्मा दृष्टीव मेऊ द्माले . माऩुढे 
अजावलय,अळा ऩरयस्तथतीत ऩरयचारकाने नम्रऩणे 

हठकाणी एन/ए, एनए शरशू नका 
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जफाफदायी  

शे कया शे करू नका 

ग्राशकाॊच ेवभाधान लाढलण्मावाठी  

यहशलाशमारा वतमाऩनकतमावकड ेजामरा वाॊगून 
फदर करून वतमाऩनकतमावची तलाषयी घ्मामरा 
वाॊगाली.  
 

जफाफदायी  

शे कया शे करू नका 

रफाडीआणणभ्रष्टाचाय टाऱण्मावाठी  

इएकभवचायीलगव- 
ऩरयचारक/ऩमवलेषक  

 आधायग्राशकात तुभचा तलत्चा ऩरयचारकआमडी 
टाकून रॉगइन कया आणणआवन वोडताना रॉग 
आऊट कया जेणेकरून कोणीशी तुभची रॉगइन 
वलडो लाऩरू ळकणाय नाशी  

 तुभचा रॉगइनऩावलडव वतत फदरा 

 अधधकाऱ्माॊनी नभूद केल्माप्रभाणे भानक ऑऩयेहटॊग 
प्रफक्रमा ऩाऱा . Use the prescribed 

ऩीओआम/ऩीओए only 

 अन्म इए कभवचायीलगावकडून रफाडी झाल्माव 
रगेच अधधकाऱ्माॊना कऱला.  

 मुआमडीएआमभागवदळवक तततलाॊनुवायनोंदणीडटेा 
बरून,फॎक-अऩ घेऊन वाठला.  

 ऩरयश्रभानॊतय वगळ्मा फामोभेहरकअऩलादातून 
वाईन ऑप कया.  

 कोणतमाशीनोंदणी/अद्ममतनारा वुरुलात 
कयण्माऩूली प्रतमेक हदलळी वगळ्मा नोंदणी मॊत्राॊच े
जीऩीएव कोऑडीनेट्व कॎ प्चय केरे अवल्माची 
खात्री कया.  
 

 

 नोंदणीग्राशक/मॊत्रात रुडफुड करू 
नका 

 यहशलाशमाची नोंदणी कयण्मावाठी 
िामाधचत्राचा पोटो घ्मा , देलाचा 
घ्मा (देल), लततू, प्राणी / शे वगऱे 
यहशलाशमाॊच्मा पोटोच्मा हठकाणी 
घ्मा आणण यहशलावीजनवाॊस्यमक 
भाहशतीच्मा लेऱी फेकामदेळीय बाऴा 
लाऩया.  

 फामोभेहरक घेणे टाऱण्मावाठी 
प्रौढाची रशान भूर म्शणून नोंदणी 
कया फकॊ ला५ लऴावखारीर भुराची 
प्रौढ म्शणून नोंदणी कया 

 केलऱ नोंदणीच्मा काभावाठी 
भुराच ेऩारक फकॊ ला वॊयषक 
म्शणून लागा.  

 नोंदणीराऩुष्टी देण्मावाठी 
अमोग्मदततऐलजजवे की 
लतृतऩत्राचीतकॎ न कॉऩी अऩरोड 
कया 
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जफाफदायी  

शे कया शे करू नका 

ग्राशकाॊच ेवभाधान लाढलण्मावाठी  

  यहशलाशमाच्मा आधायवाठी तुभचा 
भ्रभणध्लनी क्रभाॊकआणणइभेर 
आमडीलाऩया.  

 नोंदणीच्मा लेऱी यहशलाशमाॊच े
फामोभेहरक्व शभक्व कया. 

 अन्म कोणतमाशी ऩरयचारकाकडून 
नोंदणी झाल्माची तलाषयी घ्मा.  

 भूऱ ऩीओआम/ऩीओए वोडून  
िामाप्रत, तकॎ न केरेरा 
दततऐलजफकॊ ला 
कोणताशीदततऐलजअजवघ्मा.  

 यहशलाशमाॊच्मा ऩीओआम/ऩीओएची 
प्रत ठेला   (शाडवकॉऩी 
फकॊ लावलद्मुतअजव) 
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आधायऩुनप्राभप्तीप्रफक्रमा  

 

 आधायऩुनप्राभप्तीची कायणे : 

– यहशलावी तमाॊच ेआधाय शरॊक आणण शवड कयण्माच्मा घाईत अवतीर  

– ९0 हदलवानॊतयशी ऩत्र तमाच्मा हठकाणी ऩोचरे नाशी  

– यहशलाशमाॊनी तमाॊची इआमडी / मुआमडी ऩालती शयलरी आशे 

 आधायजनयेळन: वाभान्मत्, नोंदणी वॊतथेकडून मुआमडीएआमकडून नोंदणी ऩाफकटाच्मा ऩालतीच्मा हदलवाऩावून जाततीत 
जातत ९० हदलव रागतात आणण वगळ्मा वतमाऩनप्रफक्रमा ऩाव कयण्मालय त ेअलरॊफून आशे.  

 आधाय ऩोचलणे: वाभान्मत्,मुआमडीएआमच्मा वीआमडीआयकडून  नोंदणी ऩाफकटाच्मा ऩालतीच्मा हदलवाऩावून ऩततमालय 
ऩोचण्मावाठी  जाततीत जातत ९० हदलव रागतात.  

 भोड ऑप डडमरव्शयी: बायत ऩोस्टभधून वगळमा ऩत्त्मालय ऩाठलरे,मुआमडीएआमवॊकेततथऱालरून डाऊनरोड केरे फकॊ ला 
नोंदणीकृत भ्रभणध्लनी क्रभाॊक लाऩरून एभ-आधाय डाऊनरोड केरे. 

 ऩत्राॊचा स्टेटव: काशी ऩत्रे प्रलावात शयलरी तय काशी यहशलाशमाॊनी घय फदरेरे आशे.  

केलऱनोंदणीआमडी (इआमडी) उऩरब्लध आशे 

 

 यहशलाशमाॊनी बेट द्माली :https://eaadhaar.uidai.gov.in/ 

 इआमडी क्रभाॊक टाका,ओटीऩी शभऱलण्मावाठीनोंदणीकृतभ्रभणध्लनी क्रभाॊकटाका 
आणण आधायच्मा ऩत्राची ऩीडीएप (इ-आधाय) डाऊनरोड कया. 

 यहशलाशमाने ५१९६९ लय एवएभएव कया, शरशा: 

 UID STATUS <१४-digit EID >फकॊ ला 

 UID STATUS <२८-digit EID > 

 यहशलाशमाॊना तमाच्मा / नतच्मा क्रभाॊकालय 
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-noइथे बेट देऊन 
आधाय शभऱू ळकतो.  

 इआमडी क्रभाॊक, नोंदणीकृतभ्रभणध्लनी क्रभाॊकआणणओटीऩी माॊची 
आलशमकता आशे. 

 अधधकाऱ्माॊनी ठयलरेल्मा फकॊ भतीत कामभनोंदणीकें द्रालरून (ऩीइवी) यहशलाशमाॊना 
तमाॊच ेइ-आधाय  वप्रॊट करून शभऱू ळकेर  

 यहशलावी१९४७ लय वॊऩकव  करू ळकतात.  

https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
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 यहशलावी help@uidai.gov.inलय इभेरशी करू ळकतात.  

मुआमडी / आधायओऱखीच ेऩण रेट्टय गशाऱ / अनुऩरब्लध आशे 

 

 यहशलावीhttps://eaadhaar.uidai.gov.in/बेट देऊ ळकतात 

 आधाय टाका 

 ओटीऩी शभऱलण्मावाठी नोंदणी केरेरा भ्रभणध्लनी क्रभाॊक द्मा.   

 आधायच्माऩत्राचीऩीडीएप (इ-आधाय) डाऊनरोडकया. 

 यहशलावी५१९६९ लय एवएभएव कयाआणणशरशा: 

 UID Eआधाय<आधाय><इभेर आमडी>< PIN code > 

गशाऱइआमडीआणण/फकॊ लामुआमडी / आधाय 

 

 यहशलावीhttps://resident.uidai.gov.in/find-uid-eidबेट देऊ ळकतात 

 नाल इॊग्रजी बाऴेत द्मा 

 नोंदणीच्मा लेऱी टाकरेरा नोंदणी केरेरा भ्रभणध्लनी क्रभाॊक 
फकॊ लाइभेर आमडीद्मा 

 नोंदणी केरेल्माभ्रभणध्लनी क्रभाॊक/ इभेर आमडीलय आधाय फकॊ ला 
इआमडी तटेटव शभऱलण्मावाठी ओटीऩीमेईर.  

 यहशलावी१९४७ लय वॊऩकव  करू ळकतात.  

 यहशलावीhelp@uidai.gov.inलय इभेरशी करू ळकतात  

 आधायकामभनोंदणीकें द्राॊना बेट द्मा.  

 ऩरयचारकारा “अॎडव्शाॊववचव ”लाऩयामरा वाॊगा. 

 तुभच ेनोंदणीतऩळीर ळोधण्मावाठी ऩरयचारकारा जनवाॊस्यमक 
भाहशती ऩुयला.  

 यहशलावीजलऱच्मा मुआमडीएआमच्मा वलबागीम कामावरमारा(आयओ) बेट देऊ 
ळकतात.  

 प्रतमेक आय ओ भध्मे काशी भदतकष आशेत.  

 यहशलाशमाॊना भदत कयामरा अधधकाऱ्माॊना आनॊद अवेर.  

mailto:help@uidai.gov.in
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid
mailto:help@uidai.gov.in
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ऩाठ१0 

 

ऩरयमळष्ट  (एव) 
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ऩाठ१0: ऩरयमळष्ट (एव) 

 

ऩरयमळष्ट ए– आचाय वॊदशता  

 

 

१. वेला प्रदातमाॊनीयहशलाशमाॊच्मा आलडी जऩण्माचा प्रमतन कयाला.  

२. वेला प्रदातमाॊनीआधायनोंदणीआणणयहशलाशमाॊच्मा अद्ममतनातनैनतकता, वचोटी, भोठेऩण आणण प्राभाणणकऩणाचा उच्च दजाव वतत 
वाॊबाऱाला.  

3. वेला प्रदातमाॊनी तमाॊच्मा ततऩय, नैनतक आणण व्मालवानमक कामावच्मा जफाफदाऱ्मा वतत ऩूणव कयाव्मात.    

४. वेला प्रदातमाॊनीप्रतमेक लेऱी ऩरयश्रभ घ्मालेत, मोग्म काऱजीची खात्री द्माली आणण तलतॊत्र व्मालवानमक न्माम कयाला.  

५. वेला प्रदातमाॊनीउघडऩणे कोणाराशी फोरताना फकॊ ला शरहशण्मातून,प्रतमषऩणे फकॊ ला अप्रतमषऩणे फोरू नमे, यहशलाशमाॊफद्दर कोणतीशी 
खावगी भाहशती जी तमाॊच्मा भाहशतीत आरी आशे, स्जथे कामद्माच्मा वशाय्माने शे उघड कयणे गयजेच ेआशे फकॊ ला ऩहशल्माॊदा पोववभध्मे 
अवताना तमा लेऱेरा कोणतमाशी अन्म कामद्माने शे उघड कयणे जरुयी आशे.  

६. वेला प्रदातमाॊनीकोणतमाशी चुकीच्मा कृतीॊभध्मे अडकू नमे. 

७. वेला प्रदातमाॊनीयहशलाशमाॊच्मा तक्रायी भुक्त शोऊन मोग्म प्रकाये तमा वोडलल्मा जात अवल्माची खात्री कयाली.  

८. वेला प्रदातमाॊनीचुकीच ेदाखलरे जाऊ नमे मावाठी भेशनत घ्माली आणणयहशलाशमाॊनी ऩुयलरेरी भाहशती चुकीची नवल्माची खात्री 
कयाली.  

९. वेला प्रदातमाॊनीस्जथे आलशमक आशेत नतथे आणण लेऱेनुवाय कामद्माची धोयणे आणण वयकायने फनलरेरे ननमभ, धोयणे तवेच 
अधधकायी माॊच ेननमभ ऩाऱालेत.  

१0. वेला प्रदातमाॊनीकोणतमाशीदततऐलजात, नोंदीत, ऩेऩयभध्मे फकॊ ला अधधकाऱ्माॊना हदरेल्मा भाहशतीत खोटी वलधाने फकॊ ला कोणतशेी 
वतम रऩलू नमे.  

११. वेला प्रदातमाॊनीअधधकाऱ्माॊना तमाॊच्मावलरुद्ध कोणतमाशी भटेरयमर ब्रीच फकॊ ला कोणताशी कामदा, ननमभ, धोयणे आणण अधधकाऱ्माॊच े
डामयेक्ळन्व फकॊ ला कोणतमाशी येग्मुरेटयी फॉडीच ेऩारन न केल्माफद्दर कोणतमाशी कृती, कामदेळीय कायलाई, इ.फद्दर रगेच कऱलरे 
गेल्माची खात्री कयाली.  

१२. वेला प्रदातमाॊनीतमाॊच्मा वॊतथाॊच्मा तवेच  नोंदणीआणणअद्ममतनवेलाॊळी वॊफॊधधत तमाॊच्मा कभवचाऱ्माॊच्मा आचायाच्मा 
ओशभळनच्मा कामद्मावाठी जफाफदाय अवाले. 

१3. वेला प्रदातमाॊकड ेयहशलाशमाॊना मोग्म, झटकन आणण उततभ वेला देण्मावाठी मोग्म प्रशळक्षषत कभवचायीलगव अवामरा शला.  

१४. वेला प्रदातमाॊनीअॊतगवत कामे कयण्मावाठी तवेच आऩाऩरी काभे कयण्मावाठी तमाच्मा वॊतथा, कभवचायी आणण अधधकायी माॊच्मा 
मोग्म आचायाची भानके रे डाऊन कयण्मावाठी तमाॊची तलत्ची अॊतगवत आचायवॊहशता प्रतथावऩत कयाली. अळी आचायवॊहशता 
व्मलवानमक मळ आणण भानके,वचोटी, गोऩनीमता,लततुननष्ठता आणण आलडीलरून शोणाये लाद टाऱण्मावाठी जऩण्मावाठी लाढू 
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ळकत.े   

१५. वेला प्रदातमाॊनीनोंदणीआणणअद्ममतनडटेाच्मा अचूकतचेी खात्री देण्मावाठी भेकय – चकेय वॊकल्ऩना ऩाऱाली. 

१६. वेला प्रदातमाॊनीनोंदणीआणणअद्ममतनाच्मा प्रफक्रमेच्मा तलाथी आणण खोट्मा कृतीॊभध्मे अडकू नमे. 

१७. वेला प्रदातमाॊनीमा काभावाठी नभूद केरेल्मा अधधकाऱ्माॊची धोयणे आणण प्रफक्रमाॊनुवाय यहशलाशमाॊकडून गोऱा केल्मा गेरेल्मा 
डटेाच े(जनवाॊस्यमक /फामोभेहरक) वॊयषण आणण वुयषा माॊची खात्री द्माली.  

१८. वेला प्रदातमाॊनीअधधकाऱ्माॊचा नोंदणी वॊतथा,ऩरयचारक, ऩमवलेषक माॊचनेनरॊफन / काढून टाकणे / डडवए्म्ऩेनरभेंटमाफाफतचा 
ननणवम स्जथे गयज अवेर नतथे रागू कयाला.  

१९. वेला प्रदातमाॊनीअधधकाऱ्माॊनी नभूद केरेरी डटेाषेत्र,े डटेावतमाऩनआणणफामोभेहरकषेत्रेमाॊच्मावाठी भानकाॊच ेऩारन कयाले. 

२0. स्जथे गयज अवेर नतथे, वेला प्रदातमाॊनीकेलऱ ती उऩकयणे आणणआमटीप्रणारीलाऩयालीत ज्माॊच ेतऩेशवफपकेळन अधधकाऱ्माॊनी 
भॊजूय केरे आशे.  

२१. वेला प्रदातमाॊनीनोंदी ठेलण्मावाठी आणण व्मलतथाऩनावाठी अधधकाऱ्माॊनी नभूद केरेरे प्रोटोकॉल्व ऩाऱालेत.  

२२. वेला प्रदातमाॊनी गोऱा केरेल्मा डटेाच्मा लशनावाठी अधधकाऱ्माॊनी नभूद केरेल्मा प्रफक्रमा आणण प्रणारी ऩाऱाव्मात.  

२3. वेला प्रदातमाॊनीअधधकाऱ्माॊनी नभूद केरेरी गोऩनीमता, लैमस्क्तकता आणण वुयषा प्रोटोकॉल्व ऩाऱालेत.  

२४. वेला प्रदातमाॊनीवॊदेळ ऩाठलून, वॊबाऴण कयणे, आधाय प्रकल्ऩाचा कॊ टेंट आणण इॊटेन्ट मावाठी अधधकाऱ्माॊनी नभूद केरेरे 
प्रोटोकॉल्व ऩाऱालेत. आधायचा रोगो, ब्रॉडच ेनाल मा अधधकाऱ्माॊची भारभतता अवल्माने, अधधकायी अधधकृत रोगो, ब्रॉडच ेनाल, 
ब्रॉडच ेडडझाईन आणण अन्म वॊबाऴण तवेच जागरूकता वाहशतम माॊच्मा लाऩयाची ऩद्धत आणण भमावदा नभूद कयतीर .  

२५. वेला प्रदातमाॊनीआधाय प्रफक्रमेच्मा अॊभरफजालणीवाठी  अधधकाऱ्माॊनी नभूद केरेरे प्रोटोकॉल्व, प्रफक्रमा आणण भानके ऩाऱालीत.  

२६. वेला प्रदातमाॊनी अधधकाऱ्माॊनी नभूद केल्मानुवाय नोंदणीच ेकारानुरूऩ रयऩोट्वव तमा प्रकाय आणण ऩद्धतीत अधधकाऱ्माॊना द्माले. 

२७. वेला प्रदातमाॊनीअधधकाऱ्माॊनी वलनॊती केल्माप्रभाणे आधाय प्रफक्रमेची लेऱेनुवाय वगऱी भाहशती तमाॊना ऩुयलाली.  

ऩरयमळष्ट फी – नोंदणीकें द्र (तऩाववचूी ) 

 

 

यस्जतराय: _______________________________________________________ 

 

 

नोंदणी वॊतथा: ______________________________________________ 

 

 

नोंदणीकें द्रहठकाण:  वॊऩूणवऩतता_____________________ 

 

 
___________________________________________________________ 

 

 
__________________________________________________________ 

 

 

नोंदणीतथानकाच ेकोडव:  वगऱी तथानके_______________________ 

 

 
_________________________________________________________ 

 

 

नोंदणी वॊतथाऩमवलेषक नाल: ___________________________ 
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अनु 
क्र. 

तऩावामच ेबाग  
नोंदणी 

वॊस्थाऩमभलेषक  

  आदेळात्भक भागण्मा   

ए स्थानक  

ए.१ रॎऩटॉऩ/डके्वटॉऩफामोभेहरकआणणअन्मउऩकयणे जोडण्मावाठी मुएवफी शफची उऩरब्धता; (नलीन 
भागण्माॊवाठी नेशभी तऩावा techsupport@uidai.gov.in). 

इवीएभऩीलजवन२.0 

• २Ghz,डमुअर कोअय CPU फकॊ ला रेटय 

•३GB RAM फकॊ ला जातत 

• १६0GB HDD  

• डडेडकेटेडमुएवफी२.0 ऩोटव(कभीतकभी ५ ऩोटवची आलशमकता आशे५ ) 

वूचना: (वल ॊडोजवलतटा/कोणतीशी६४ bit ऑऩयेहटॊग प्रणारीवऩोटव कयत नाशी) 

  

ए.२ मुआमडीएआमवॉफ्टलेअयइन्तटॉर, तऩावणी केरेरे , कन्पीग्मडवआणणइन्तटॉरेळन तवेच कन्पीग्मयेळन 
भॎन्मुअरनुवाय वीआमडीआयवोफत नोंदणी झारेरे आशे. वगळ्मा नोंदणीकृत रॎऩटॉप्वच्मा रयरीजच्मा 
एक भहशन्मात नलीन लजवनइन्तटॉरकेरे जाऊ ळकेर. लीडीएभ इन्तटॉरकेरेरे अवून उऩकयणाच्मा वेला 
कामवयत आशेत.  

  

ए.३ फाशुरी कॎ प्चयकयणाये उऩकयणउऩरब्ध ( भेक आणण भॉडरे येकॉडव)   

     

ए.४  फोटाॊच ेठवे कॎ प्चयकयणाये उऩकयणउऩरब्ध ( भेक आणण भॉडरे येकॉडव)   

     

ए.५ डडस्जटरकॎ भेया (भेक आणण भॉडरे येकॉडव) मुआमडीएआमच्मा ननदेळाॊना कन्पभव केरे ऩाहशजे.   

     

ए.६ ऩाॊढयी फॎकग्राउॊ ड तक्रीन, प्रनतबफॊफ न ऩडणायी, ओऩेक, ३ पू रुॊ द आणण तटॉडवश, िामाधचत्र काढण्मावाठी 
उऩरब्ध  

  

ए.७ यहशलाशमाॊनी तमाॊचा डटेा तऩावाला म्शणून जाततीचा भॉननटय (१५-१६" १0२४x७६८ येझोल्मुळनवश )   

ए.८ नोंदणीवाठी आलशमक अवणाऱ्मा वगळ्मा उऩकयणाॊनी मुआमडीएआमच्मा ननदेळाॊना ऩुष्टी द्मामरा 
शली 

  

ए.९ प्रतमेक तथानकालय उऩकयणाॊच ेलफकिं ग तऩावणे    

ए.१० डटेारान्तपयवाठी भेभयी स्तटक (४ GB ऩेनड्राईव्श१वेंटय/हदलवम्शणजेच ~५तथानकाॊवाठी 
ऩुयेवानोंदणीकेद्रात २० हदलवाॊचा वाठा अवामरा शला) 

  

ए.११ वप्र ॊटय ( ए४रेझयवप्रॊटय; चाॊगल्मा दजावचा ऩालतीवश पोटो वप्र ॊट कयामरा शला )   

ए.१२ वप्र ॊटयकागद( ५ तथानकाॊवाठी १० हदलवाॊवाठी वाठा ~ २0 यीम्व)   

ए.१३ अॉटीलामयव / अॉटीतऩामलेअय तऩावणी   

ए.१४ नोंदणीग्राशकावाठी डटेाकाडव  /इॊटयनेट जोडणी . १० हदलवाॊभध्मे ग्राशकशवॊकआदेळातभक आशे.  
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ए.१५ आधायभध्मे नोंदणी केरेरे वगऱेऩरयचारकआणणऩमवलेषक, वीआमडीआयवोफत नोंदणी केरेरे प्रभाणणत 
आणण वुरू.  

  

ए.१६ तथाननक प्रभाणीकयणावाठी आधाय ग्राशकात फोडव केरेरे वगऱेऩरयचारक, ऩमवलेषकआणणऩरयचमकत े   

ए.१७ यस्जतरावववाठी नोंदणीऩूलव डटेा, जय लाऩयल्माव, रॎऩटॉऩलय इम्ऩोटववाठी उऩरब्ध आशे.   

ए.१८ जययस्जतरायकड ेकॎ प्चय कयण्मावाठी अनतरयक्त षेत्रे अवतीर, तयकेलामआय +वॉफ्टलेअयकेलामआय 
कॎ प्चय+ षेत्रेकन्पीगय शोऊन तऩावरी गेरी आशेत. 

  

ए.१९ ओरे कयण्मावाठी तऩॊज आणण शाताने तलच्ि कयण्मावाठी काऩड उऩरब्ध आशे.    

ए.२० मुआमडीएआमतऩेक्वनुवाय जीऩीएव रयशवव्शय    

ए.२१ वुयषेच्मा कायणावाठी नोंदणी तथानकाॊवाठी शाडवलेअय कीज (कदाधचत ऑक्टोफय २0१२ ऩावून शळपायव 
केरेरे अवेर) 

  

ए.२२ नोंदणीच्मा लेऱी दततऐलजाॊच ेतकॎ ननॊगकयण्मावाठी तकॎ नय, स्जथे तकॎ ननॊग लाऩयरे जात े
(तकॎ नऩूलवदततऐलजशी जोडरे जाऊ ळकतात.)  

  

फी वेंटय 

फी.१ वेंटयभध्मे ठेलरेल्मा प्रतमेक ५ नोंदणी तथानकातीर २ केलीए षभतचेा ऩॉलय वप्रामचा (जनयेटय) फॎकअऩ   

फी.२ जनयेटय चारलण्मावाठी इॊधन    

फी.3 प्रत अवरेरेआधायनोंदणी/वुधायणा अजवफऱ्माच वेंटयलय उऩरब्ध अवून / आधी लाटरेरे आशेत.    

फी.४ पुग्माॊच ेऩाकीट,ऩाणी येणझतटन्ट ,एन्लल्प्व (वीडीभेरय)वीआमडीआयभध्मे ऩेनड्राईव्शव / शाडवडडतकव 
रान्तपय कयण्मावाठी (२एन्लल्प्व /हदलव/वेंटय. नोंदणीकें द्रात कभीतकभी २० हदलवाॊचा वाठा अवामरा 
शला) 

  

फी.५ जय तुम्शीवीआमडीआयभध्मे डटेा रान्तपय कयण्मावाठी ऑनराईन भोड लाऩयत अवार तय 
आधायएवएपटीऩीग्राशकाच ेनलीन लजवन डाऊनरोड करून जोडणी कया. नोंदणीच्मा २० हदलवाॊभध्मे 
वगळ्मा ऩाफकटाॊच ेअऩरोड झारेरे शल.े नोंदणीग्राशकऩाकीट अऩरोड शोण्मावाठी थाॊफरेरे फघून फ्रीज 
शोईर आणण तथानकालय १००० एस्क्वड शोतीर.  

  

फी.६ यहशलाशमाॊच ेऩीओआम,ऩीओएदततऐलजाॊच्मा प्रतीॊवाठी पोटोकॉऩीमय(फकॊ ला कयायानुवाय वुवलधा)    

फी.७ एक्वटनवर शाडव डडतकलय हदलवातून दोन लेऱा प्रतमेक तथानकाचा डटेाफॎकअऩ (फॎकअऩकभीतकभी ६० 
हदलवाॊऩमिंत ठेलाला). 

  

फी.८ मोग्म प्रकाळ, ऩॊख&ेलेगलेगऱी फामोभेहरकउऩकयणे जोडण्मावाठी ऩॉलयऩॉईंटउऩरब्ध   

फी.९ नोंदणी लेऱाऩत्रकात तथाननक अधधकाऱ्माॊना कऱलरे    

फी.१0 नोंदणी लेऱाऩत्रकात ऩरयचमकतमािंना कऱलरे    

फी.११ प्रलेळालय नोंदणी कें द्राच ेफॎनय    

फी.१२ इॊग्रजीतआणण तथाननक बाऴेत हदवेर अळा हठकाणी नोंदणीप्रफक्रमा शरहशरेरे ऩोतटयलय अवेर    

फी.१3 तक्राय ननलायण भदत क्रभाॊक आणण अन्म भशततलाच ेक्रभाॊक नोंदणी कें द्राच्मा आत आणण फाशेय ठऱकऩणे 
दाखलरे जाले.  
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फी.१४ तमाय वॊदबाववाठीवॉफ्टलेअयउऩरब्ध आशे आणणऩरयचारकाॊना तमाची कल्ऩना आशे   

फी.१५ यहशलावी/ऩरयचमकताव स्जथे तलाषयी करू ळकत नवेर तमाहठकाणी फोटाॊचा ठवा देण्मावाठी इॊक ऩॎड   

फी.१६ फॎकअऩ घेण्मावाठी एक्वटनवर शाडव डडतक    

फी.१७ भोफाईर पोन / रॉड पोन/ मुआमडीएआम /यस्जतराववइ. वोफत रगेच वॊबाऴणावाठी इॊटयनेट उऩरब्ध 
आशे 

  

  इजच्छत   

वी अन्म रॉजजजस्टकव   

वी.१ ऩॉलय लामयवाठी एक्वटेन्ळन फॉक्व   

वी.२ शात धुण्मावाठी ऩाणी, वाफण आणण टॉलेर   

वी.3 वऩण्माच्मा ऩाण्माची वोम उऩरब्ध    

वी.४ नोंदणीतथानकाॊच्माऩरयचारकाॊवाठी मोग्म वॊयमेत टेफर आणण खुच्माव   

वी.५ थाॊफणाऱ्मा नोंदणीकतमािंवाठी वालरीत खुच्माव / फेंचवे   

वी.६ फामोभेहरकभाहशती घेताना नोंदणीकतमावची शारचार कभी कयण्मावाठी भोठी आणण पननवचय अवरेरा 
शॉर / रूभ 

  

वी.७ ळायीरयकरयतमा वलकराॊग, गबावय फामका, रशान फाऱ अवरेल्मा फामकाआणण लमोलदृ्ध नोंदणीकतमािंवाठी 
एकतयी तथानक शले. शे तथानक हदवण्मामोग्म फॎनयने भाकव  केरेरे अवरेरे. नोंदणी कें द्र कदाधचत 
तऱभजल्मालय अवाले  

  

वी.८ वगळ्मा उऩरब्ध उऩकयणाॊवाठी केवेव घ्मा   

वी.९ उऩकयण उतऩादकाने नभूद केल्मानुवाय फामोभेहरकउऩकयण आणण रॎऩटॉऩ तलच्ि कयण्मावाठी वाहशतम    

वी.१0 “ऩदाव-नळीन” स्तत्रमाॊची नोंदणी कयण्मावाठी लेगऱे इॊक्रोजय आशे    

वी.११ काभाच्मा योटेळन आणण ऩरयचारकाॊना थकला मेऊ नमे म्शणून ऩरयचारकाॊची मोग्म वॊयमा    

वी.१२ तत्रीनोंदणीकतमािंना वशाय्म कयण्मावाठी तत्री ऩरयचारक / तलमॊवेलक   

वी.१3 वुयषा व्मलतथा जी नोंदणीकतमािंना नोंदणी केद्रात वऩळव्मा / वूटकेव फकॊ ला अन्म कोणतशेी वाहशतम 
नेण्माऩावून थाॊफलेर.  

  

वी.१४ हदव्माॊग आणण लमोलदृ्धाॊवाठी यॎम्ऩ; अळी शळपायव केरी जात ेकी वेंटय तऱभजल्मालयच अवामरा शले.   

वी.१५ प्रथभोऩचाय ऩेटी उऩरब्ध    

वी.१६ अनतरयक्त उन्शाच्मा ऩरयस्तथतीत ओआयएव कीट उऩरब्ध आशे   

  नोंदणीकें द्र–आयोग्म आणण वुयषा पलचाय  

डी.१ वगऱी वलद्मुत उऩकयणे मोग्मयीतीने अथेड    

डी.२ जशभनीलयीर फकॊ ला शबॊतीरगत वगऱे लामरयॊग इन्वुरेटेड   

डी.3 जनयेटय फॎकअऩआणणनीट व्मलतथाऩन केरेल्मा नोंदणीवाठी लेगलेगऱी उऩकयणे जोडण्मावाठी    

डी.४ जनयेटयवाठी इॊधन फकॊ ला अन्म ज्लाराग्राशी वाहशतम नोंदणी षेत्राऩावून राॊफ वाठलरे जाले   

डी.५ शातारा शभऱेत अवे आग वुयषा उऩकयण    

डी.६ नोंदणी तथानकाऩावून मोग्म अॊतय राॊफ ठेलरेरा ऩॉलय जनयेटय   

डी.७ कें द्रालय तथाननक तातकाऱ भदत क्रभाॊक आशेत ऩरयचारकारा तमाची कल्ऩना आशे.    
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__________________________ ________ 

 तायीख स्लाषयी 
 

ऩरयमळष्ट वी 
 

आधायनोंदणी/अद्ममतनावाठी ओऱख / ऩत्त्माच ेनभुना प्रभाणऩत्र 

(इशमू कयणाऱ्मा अधधकाऱ्माॊच्मा अधधकृत रेटय शेडलय इशमू केरे जाले) 

 

 

प्राभाणणत कयण्मात मेत ेकीश्री./वौ. (  यहशलाशमाच ेनाल  ) भुरगा/भुरगी/फामको/नलया/ लॉडव (नातमाच े/ वॊयषकाच े
नाल  ) माॊना भी गेरे _____ लऴे ओऱखतो. तमाच े/ नतचेिामाधचत्रजोडरेरे अवून भी त ेअटेतट कयत आशे.  

तमाचा / नतचा वध्माचा ऩतता खारी नभूद केरा आशेआणणशेप्रभाणऩत्रकेलऱऩततमाचा ऩुयाला / अद्ममतनाचा ऩुयाला 
आधाय क्रभाॊक ……………………………//// वाठी 
शेप्रभाणऩत्रऩततमाचा ऩुयाला (ऩीओए)/ओऱखीचा ऩुयाला (ऩीओआम) म्शणून लाऩयरे जाऊ ळकत.े  

यहशलाशमाचा वध्माचा ऩतता: 
 

तायीख: 

इशमू कयण्माऱ्मा अधधकाऱ्माची वशी : 

इशमू कयण्माऱ्मा अधधकाऱ्माच ेऩूणव नाल: 

इशमू कयण्माऱ्मा अधधकाऱ्माचा शुद्दा: 
इशमू कयण्माऱ्मा अधधकाऱ्माचा दयूध्लनी क्रभाॊक : 

: 

 

 

 

(इशमू कयण्माऱ्मा अधधकाऱ्माने तलत् वशी कयाली. खोटी वशी चारणाय नाशी ) 

 

 
 

कायदशेीर शशक्का 

यहशलाशमाचा वध्माचा यॊगीत 
ऩावऩोटव वाईझ पोटो (अध्माव 

पोटोलय हदवणाया इशम ू
कयणाऱ्मा अधधकाऱ्माची अधी 

तलाषयी आणण शळक्का) 
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ऩरयमळष्ट डी 
 

ऩरयचमकत्माभने ऩुयलरेरा कन्वेंटचा नभुना  

 

प्रनत, 

______________________________________ (यस्जतरायनोडर अधधका ऱ्माच े नाल / शुद्दा ) 

____________________________________________________________ (यस्जतरायच ेनाल ) भी, (नाल) 

_______________________ (S/O, D/O, W/O) _______________________ याशणाय (ऩतता) 

_______________________________________________आणणमा ऩदालय  (शुद्दा) 

___________________________इथे(वॊतथा)_______________________, आधायवाठी यहशलाशमाच्मा 

नोंदणीवाठी ऩरयचमकताव म्शणून कन्वेंट आणण यस्जतराय तवेच मुननक आमडहेटफपकेळन ऑप इॊडडमा माॊच्माकडून 

ऩरयचमकतमाववाठी रेड डाऊन केरेल्मा प्रफक्रमा आणण भागवदळवक तततलाॊच ेऩारन कयेन. भी केलऱ तमाच यहशलाशमाॊचा 

ऩरयचम देईन ज्माॊची ओऱख आणण ऩतता भरा लैमस्क्तकरयतमा भाहशत आशे . भरा कल्ऩना आशे की, भाझ्मा 

ऩरयचमालय अलरॊफून शोऊन मुआमडीएआममुननक आमडी क्र. (आधाय) इशमू कयणाय आशेत.  

भी खोटी जनवाॊस्यमक भाहशतीफकॊ लाफामोभेहरकभाहशती देऊन स्जलॊत अथला भतृ, खया अथला काल्ऩननक व्मक्तीची 

नक्कर कयणाय नाशी, फकॊ ला दवुऱ्मा व्मक्तीची नक्कर कयण्माचा प्रमतन कयणाय नाशी 

आधाय क्रभाॊक  / नोंदणीक्रभाॊक: 

नाल:      शुद्दा : 

तलाषयी :     तायीख: 

रॉडराईनपोनक्रभाॊक (कामावरमआणणघय):     

भ्रभणध्लनी क्रभाॊक :  

इभेर: 
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ऩरयमळष्ट इ– नोंदणी/वुधायणा अजभ 
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ऩरयमळष्ट एप – लगऱण्माच्मा केवेव 
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आधाय क्रभाॊक लगऱण्माची आलश्मकता अवणाऱ्मा केवेव 

आधाय क्रभाॊक शोल्डयचा आधाय क्रभाॊक खारीर ऩरयस्तथतीत यद्द केरा जाला: 

(a) जय एकच आधाय क्रभाॊक दोन व्मक्तीॊना हदल्माच ेउजेडात आरे तय आधी आधाय क्रभाॊक अवाईन झारेल्मा व्मक्तीचा 
क्रभाॊक याशून अन्म आधाय क्रभाॊक यद्द केरे जातात.  

(b) नभूद केरेल्माभागवदळवक तततलाॊच ेउल्रॊघन करून आधाय क्रभाॊक जनयेट केरा गेरा: 

I. “पोटोलय पोटो ” केव, स्जथे भूऱ फामोभेहरकभाहशतीउऩरब्ध नवते : स्जथे नोंदणी कें द्रालय नलीन पोटो 
काढण्माऐलजी आधीच अवरेरे िामाधचत्र नोंदणीवाठी लाऩयरे जाते , आणण स्जथे नोंदणीच्मा लेऱी भुयम  
फामोभेहरकभाहशतीकॎ प्चय केरी जात नाशी, नतथे यहशलाशमाॊचा आधाय क्रभाॊकयद्द केरा जाला 

II. “खोटाफामोभेहरकअऩलाद” केवेव: स्जथे खोटी „फामोभेहरकअऩलाद‟केव म्शणून नोंदणी केरी जात ेनतथे आधाय 
क्रभाॊकयद्द केरा जाला 

III. फामोभेहरक घेणे टाऱण्मावाठी प्रौढाची रशान भूर म्शणून नोंदणी केरी जातनेतथे आधाय क्रभाॊकयद्द केरा जाला 

IV. अधधकाऱ्माॊना नोंदणी खोटी लाटल्माव नोंदणी यद्द केरी जाते 

यद्द केल्मानॊतय, अधधकाऱ्माॊनी आधाय क्रभाॊक शोल्डयरा हदरेल्मा वेला कामभच्मा फॊद शोत नाशीत. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ऩरयमळष्ट जी –आधायनोंदणी/अद्ममतनावाठी ऩुष्टी देणाऱ्मादस्तऐलजाॊची मादी 
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ऩुष्टीकयण देणायेऩीओआमदततऐलजज्मालयनालआणणपोटो आशे 
ऩुष्टीकयण 

देणायेऩीओआमदततऐलजज्मालयनालआणणऩतता आशे 

1. ऩायऩत्र   

2. ऩॎनकाडव  

3. येळन / ऩीडीएवपोटोकाडव  

4. भतदानआमडी  

5. लाशन ऩयलाना   

6. ऩीएवमुने इशमू केरेरे वयकायी पोटो आमडीकाडव/ 
वेलापोटोआमडीकाडव 

7. एनआयइजीएव जॉफ काडव  

8. चाॊगल्मा ळैषणणक वॊतथेने हदरेरा पोटो आमडी  

9. आम्ववऩयलाना  

10. पोटो फॉकएटीएभकाडव  

11. पोटो के्रडीटकाडव  

12. ऩेन्ळनय पोटोकाडव  

13. तलातॊत्र्मवैननक पोटोकाडव  

14. फकवान पोटो ऩावफुक   

15. वीजीएचएव / इवीएवएवपोटोकाडव  

16. टऩारखातमाने इशमू केरेरे ऩतताकाडवज्मालयनालआणणपोटो आशे  

17. रेटयशेडलय ओऱखीच ेप्रभाणऩत्रजे याजऩबत्रत अधधकायी फकॊ ला 
तशवीरदायाकडून पोटो इशमू झारेरे अवत े 

18. अऩॊगतल आमडीकाडव/ वॊफॊधधत याज्म / मुटी वयकाय / व्मलतथाऩन 
माॊनी इशमू केरेरे वलकराॊग लैद्मकीम प्रभाणऩत्र  

1. ऩायऩत्र  

2. फॉकतटेटभेंट/ ऩावफुक 

3. ऩोतट ऑफपव खात ेतटेटभेंट /ऩावफुक 

4. येळन काडव 
5. भतदानआमडी  

6. लाशन ऩयलाना  

7. ऩीएवमुने इशमू केरेरे वयकायी पोटो आमडीकाडव/ 
वेलापोटोआमडीकाडव 

8. लीज बफर (३ भहशन्माॊऩेषा जुने नाशी) 
9. ऩाण्माच ेबफर(३ भहशन्माॊऩेषा जुने नाशी) 
10. दयूध्लनी क्रभाॊकाचबेफर(३ भहशन्माॊऩेषा जुने 

नाशी) 
11. भारभतता कय ऩालती (१ लऴावऩेषा जुने नाशी) 
12. के्रडीट काडव तटेटभेंट(३ भहशन्माॊऩेषा जुने नाशी) 
13. आमुवलवभा 
14. रेटयशेडलय फॉकेतीर पोटो अवरेरे तलाषयी 

अवरेरे ऩत्र 

15. रेटयशेडलय नोंदणीकृत वॊतथेने पोटो अवरेरे 
तलाषयी अवरेरे ऩत्र 

16. रेटयशेडलय चाॊगल्मा ळैषणणक वॊतथेने पोटो 
अवरेरे तलाषयी अवरेरे ऩत्र 

17. एनआयइजीएव जॉफ काडव 
18. आम्ववऩयलाना 
19. ऩेन्ळनयकाडव 
20. तलातॊत्र्मवैननक काडव 
21. फकवान ऩावफुक  

22. वीजीएचएव / इवीएवएवकाडव  

23. रेटयशेडलय ऩततमाच ेप्रभाणऩत्रजे एभऩी फकॊ ला 
एभएरए याजऩबत्रत अधधकायी फकॊ ला 
तशवीरदायाकडून पोटो इशमू झारेरे अवत े 

24. गालची ऩॊचामत फकॊ ला वभान शक्क अवरेरी 
अधधकायी (गालावाठी) माॊनी इशमू केरेरे ऩततमाच े
प्रभाणऩत्र  

25. आमकय अवेवभेंट आसा 
26. लाशन नोंदणीप्रभाणऩत्र 

ऩुष्टीकयण देणाये कुटुॊफप्रभुखाच ेतऩळीर अवरेरे ऩीओआय दततऐलज 

1. ऩीडीएवकाडव 
2. एभएनआयइजीए जॉफकाडव 
3.वीजीएचएव / याज्म वयकाय / इवीएचएव / इएवआमवी भेडडकर काडव 
4. ऩेन्ळनकाडव 
5. आभीकॉ टीनकाडव 
6. ऩायऩत्र 

7. जन्भ, म्मुननशवऩर कॉऩोयेळन आणण अन्म नोटीपाईड तथाननक 
वयकायी गट जवे की तारुका तशवीर इ. ने इशमू केरेरे जन्भ 
प्रभाणऩत्र . 

8. अन्मकोणतशेीकें द्र / 

याज्मवयकायनेइशमूकेरेरेकुटुॊफएनटामटरभेंटदततऐलज 

9. वयकायनेइशमूकेरेरेवललाशप्रभाणऩत्र 
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डीओफीदस्तऐलजाॊच्मा ऩुष्टीकयणाचा ऩुयाला  27. नोंदणीकृतवलक्री / रीज / बाडमाचा कयाय 

28. टऩारखातमाने पोटो इशमू केरेरे ऩतताकाडव 
29. याज्म वयकायकडून पोटो इशमू झारेरे 

जातआणणडोशभवाईरप्रभाणऩत्र 

30. अऩॊगतल आमडीकाडव/ वॊफॊधधत याज्म / मुटी 
वयकाय / व्मलतथाऩन माॊनी इशमू केरेरे वलकराॊग 
लैद्मकीम प्रभाणऩत्र  

31. गॎव जोडणी बफर(३ भहशन्माॊऩेषा जुने नाशी) 
32. फामकोच ेऩायऩत्र  

33. ऩारकाॊच ेऩायऩत्र  (जय भामनय अवल्माव) 

34. कें द्र / याज्म वयकायने  इशमू केरेरे अरॉटभेंट 
अकोभोडळेन ऩत्र ३ लऴािंऩेषा जातत जुने अवू नमे 

35. वयकायने इशमू केरेरे वललाशप्रभाणऩत्रज्मालय 
ऩतता आशे  

1. जन्भप्रभाणऩत्र 

2. एवएवएरवीफुक/प्रभाणऩत्र 

3. ऩायऩत्र  

4. रेटयशेडलय जन्भाचेप्रभाणऩत्रजे याजऩबत्रत अधधकाऱ्माकडून पोटो 
इशमू झारेरे अवत े 

5. ऩॎनकाडव 
6. वयकायी फोडव फकॊ ला वलद्माऩीठाकडून इशमू झारेरी गुणऩबत्रका  

7. ऩीएवमु ने इशमू केरेल्मा डीओफी अवरेरा वयकायीपोटो आमडीकाडव 
/ पोटो  

8. कें द्रीम / याज्म ऩेन्ळन ऩेभेंट ऑडवय  

9. कें द्र वयकाय आयोग्म वेलातकीभ पोटोकाडवफकॊ ला एक्व-ववलववभन 
कॉन्रीब्मुटयी शेल्थ तकीभ पोटो काडव 
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ऩरयमळष्ट एच– वुपलधा ळुल्क 
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ऩरयमळष्ट I – Dइएctivation of आधाय 

 

 

 

आधाय क्रभाॊक लगऱण्माची आलश्मकता अवणाऱ्मा केवेव 

१. आधाय क्रभाॊक शोल्डयचा आधाय क्रभाॊक खारीर ऩरयस्तथतीत यद्द केरा जाला: 

a. “पोटोलय पोटो”, जजथे भूऱफामोभेदरकभादशतीउऩरब्लध अवत:े स्जथेनोंदणी कें द्रालय नलीन पोटो काढण्माऐलजी 
आधीच अवरेरे िामाधचत्र नोंदणीवाठी लाऩयरे जाते , आणण स्जथे नोंदणीच्मा लेऱी भुयम  
फामोभेहरकभाहशतीकॎ प्चय केरी जात ेनाशी, नतथे यहशलाशमाॊचा आधाय क्रभाॊकयद्द केरा जाला. आणण यहशलाशमाॊना 
पोटो अऩडटे कयामरा वाॊगाला. पोटोच ेमळतली अऩडटे झाल्मालय आधाय क्रभाॊक ऩुन्शा वुरु शोईर 

b. “खोटाअॊळतः फामोभेदरकअऩलाद” केवेव: स्जथे काशी फामोभेहरकभाहशतीयहशलाळी ती ऩुयलण्माच्मा तमायीत 
अवतानाशी घेतरी गेरी नाशी अळा लेऱी आधाय क्रभाॊकयद्द केरा जाला 

c. ऩुढीर ऩातऱीलय जेव्शा कऱत ेकी, लैधऩुष्टी देणाऱ्मादततऐलजाॊशळलाम नोंदणी कयण्मात आरी आशे , तवे्शाआधाय 
क्रभाॊक आधाय क्रभाॊक शोल्डयने लैध ऩुष्टीकयणाच ेदततऐलज देऊनअद्ममतन शोईऩमिंत फॊद कयण्मात माला.  

d. स्जथेकॎ प्चय केरेरी भाहशती लाईट डटेा म्शणून फ्रॎग केरी जात ेआणण नतरा अद्ममतनाची गयज अवत े(जवे 
की, शभक्तड / अनोभोरव फामोभेहरकभाहशती, अलावच्म / लाईट ळब्द आणण फेकामदेळीय बाऴा, एककाच नालात 
फयीच नाले ज्मात „urf‟ आणण „उऩनाल‟ चा वभालेळ आशे) आधाय क्रभाॊक जोलय शोल्डय अद्ममतन कयत 
नाशी तोलय फॊद याशाला.  

e. जेव्शा भुराची ५ फकॊ ला १५ लऴे ऩूणव शोतात आणण तमानॊतय २ लऴावच्मा कारालधीभध्मेशी तमाची / 

नतचीफामोभेहरकभाहशतीअद्ममतन कयामरा वलवयतो तवे्शा आधाय क्रभाॊक फॊद केरा जाला. आधाय क्रभाॊक फॊद 
केल्माच्मा एक लऴावनॊतयशी अवे अद्ममतन झारे नाशी तय आधाय क्रभाॊक लगऱून टाकाला.  

f. अधधकाऱ्माॊना नोंदणी खोटी लाटल्माव नोंदणी यद्द केरी जाते. 

२.यद्द केल्मानॊतय, अधधकाऱ्माॊनी आधाय क्रभाॊक शोल्डयरा हदरेल्मा वेला कामभच्मा फॊद शोत नाशीत तय जोलय आधाय क्रभाॊक शोल्डय 
अद्ममतन फकॊ ला भाहशती तऩावत नाशी तोलय आधाय क्रभाॊक वुरू शोत नाशी.  

 
लगऱणेफकॊ ला फॊद कयण्माची आलश्मकता अवणाऱ्मा केवेवचा तऩाव 

१. कोणतीशी केव जी लगऱणेफकॊ ला फॊद कयण्माची आलश्मकता अवणायी केव म्शणून रयऩोटभ केरी जात ेफकॊ ला ओऱखरी 
जात ेतवे्शा त्मा षेत्र तऩावाची गयज अवते. ज्मात ती व्मकती जजचा आधाय क्रभाॊक लगऱरा फकॊ ला फॊद केरा जाणाय 
आशे नतच्माकडून ऐकामरा मभऱते.  

२. मा काभावाठी अधधकाऱ्माॊनी नभूद केरेल्मा प्रफक्रमाॊनुवाय एखादी वॊतथा स्जरा अधधकाऱ्माॊनी तऩाव / चौकळी कयामरा 
नेभरे आशे नतने ती करून अधधकाऱ्माॊना तमाचा रयऩोटव वफशभट कयाला.  

3. रयऩोटव शभऱाल्मालय अधधकायी आलशमक ती कृती कयतीर आणण आधाय क्रभाॊक लगऱामचा की फॊद कयामचा माचा 
ननणवम अधधकाऱ्माॊकड ेयाशतो.  
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ऩरयमळष्ट ज े(ए) –नोंदणीकें द्रालय लाऩयामचा आधायअद्ममतनअजभ 
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ऩरयमळष्ट के – ऩरयचारकऑन-फोडडिंगअजभ 
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ऩरयमळष्ट एर – आधायनोंदणीकीट 

आधायनोंदणीकीटभध्मेशाडवलेअयउऩकयणाॊचा वॊच जो मळतली आधायनोंदणी&अद्ममतनावाठी गयजेचा अवतो. मा वॊचात खारीर 
उऩकयणाॊचा वभालेळ शोतो  

I. रॎऩटॉऩ/डके्वटॉऩ 

II. भॉननटय 

III. भल्टीपॊ क्ळन वप्रॊटय/तकॎ नय 

IV. ऩाॊढयी तक्रीन 

V. पोकव राईट 

VI. वजव प्रोटेक्टय तऩाईक 

VII. फाशुरीतकॎ नय 

VIII. कॎ भेया 
IX. तल्ऩतकॎ नय 

X. जीऩीएवउऩकयण 

 

1. शी वलव उऩकयणेमुआमडीएआमच्माननदेळानुवाय शलीत. 

2. फामोभेहरकउऩकयणs (तल्ऩ/फाशुरीतकॎ नय) एवटीक्मूवी प्रभाणणत शलीत.  

3. वॊऩूणव कीटची लॉयन्टी ३ लऴावची आशे ज्मात ऩाॊढयी तक्रीन, पोकव राईट, वजव प्रोटेक्टय तऩाईक माॊचा वभालेळ शोत नाशी.  

4. लॉयन्टीत, दोऴमुक्त उऩकयणे फदररी जालीत /७ हदलवाॊत दरुुतत केरी जालीत.  

5. आधायनोंदणीकीटज्मात वलशळष्ट भेक / भॉडरउऩकयणजेमुआमडीएआमप्रभाणणत आणण नलीन मुआमडीएआम‟s 

नोंदणीग्राशकावोफत काभावाठी प्रभाणणत आशे. (इवीएभऩी) 

आधायनोंदणीउऩकयणाच ेकभीतकभीननदेळ 

 

Item S.१.१. – रॎऩटॉऩ/डके्वटॉऩ 

 

ननदेळ  तऩळीर  

  मॊत्रअजवगुणधभव  रॎऩटॉऩ/डके्वटॉऩ 

  
भॉडर नलीन आमडीवी रयऩोटवनुवाय५ भुयम वलके्रतमाॊकडून  

वीऩीमु २-GHz Dual Core फकॊ ला रेटय 

  डडतप्रे जाततीतजातत१४" HD अॉटी-ग्रेय (१६:९) 

  कनेक्टीस्व्शटी ब्रूटूथवाठी बफल्टइन वऩोटव४.0, Wi-Fi (IEEE 

 

८0२.११b/g/n) आणणइथयनेट (१0/१000 Base-T), रॎऩटॉऩ अवल्माव ब्रूटूथची गयज नाशी  

  भेभयी ४-GB DDR3 फकॊ ला जातत, SDRAM @१0६६MHZ लाढील 
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to ८-GB वोफत १DIशभभीतरॉट भोपत 

  लेफकॎ भ जाततीतजातत शाम डफेपनेळन ७२0pवश, जो रॎऩटॉऩच्मा केवभध्मे गयजेचा नाशी, बफल्ट इन लेफकॎ भ    

  
HDD कभीतकभी५00GB (फकॊ ला जातत) शाडव डडतक 

  इनऩुट  / आऊटऩुट ऩोटव एक HDMI 

  

 

लक VGA, रॎऩटॉऩच्मा फाफतीत २ 

  

 

डडेडकेटेड जाततीतजातत५मुएवफी२.0 port* 

  

 

एकइथयनेट(RJ-४५) 

  फॎटयीफॎकअऩ ४वेर or ६वेरशरधथमभ/0.५ केलीए UPS ३० शभनी.फॎकअऩलेऱ 

  धचऩवेट वीऩीमुळी इॊहटगे्रटेडफकॊ ला वभान 

  ग्राफपक्व इॊहटगे्रटेडग्राफपक्व 

   

 

ननदेळ  तऩळीर  

  कीफोडव 
वॊऩूणव वाईझ (जाततीतजातत८४चाव्मा) वल ॊडोज कम्ऩॎटीफर तऩीर येणझतटन्ट कीफोडव 

 
  टचऩॎड कीफोडवच्मा खारी भोठ टचऩॎड, रॎऩटॉऩवाठी गयजेच ेनाशी  

  प्रीरोडडेओएव वल ॊडोज१0 प्रोपेळनर 

  भामक्रोपोन्व एक बफल्ट इन भाईक , रॎऩटॉऩवाठी गयजेच ेनाशी 

  उऩवाधने रॎऩटॉऩठेलण्माची केव 

  

 

3 लऴािंची   कॉभप्रीशेस्न्वव्श   ऑनवाईट- लॉयन्टीत.  फॎटयी  आणण 

लॉयन्टी चाजवयरा १ लऴािंची लॉयन्टी आशे 

  अॉटी-लामयव वॊऩूणव वुयषेवाठी  

  

  
  

*जयरॎऩटॉऩरा५मुएवफी२.0 ऩोटव ऩेषा कभी अवतीर तय , मुएवफीशफजातत खूऩ मुएवफीकनेक्ळन्व (५उऩकयण प्रग -इन 
मुएवफीऩोटव भापव त) कोणतमाशी अनतरयक्त ऩैळाॊशळलाम ऩुयलरे जाले.  
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Item S.१.२. – भॉननटय 

 

 

ननदेळ  तऩळीर  

  
     

 

ओइएभ 

बायतातीर “रीडवव” भध्मे गणरे जाणाये दोन क्लाटववव आमडीवी भध्मे ऩस्ब्रळ झाल्माप्रभाणे गाटवनय 
/ फ्रोतट आणण ऩीवी / रॎऩटॉऩ / भॉननटयवाठी वुरीलान रयऩोटव 

 

    

    

     

 

वाईझ १५-१६इॊच फकॊ ला तमाशून जातत 

  
     

 

प्रकाय एरवीडी 
  

     

 

येझोल्मुळन १0२४ x ७६८फकॊ ला तमालय  

  
     

 

 
 
 

Item S.१.3. –भल्टी पॊ क्ळनरउऩकयण (एभएपडी) 
  

     

 

ननदेळ  तऩळीर  

  
     

 

पॊ क्ळन  वप्र ॊटकॉऩीतकॎ न 

  
     

 

ऩानाॊभध्मे डमुटी 
वामकर ८000 ऩाने 

  
     

 

ऩीऩीएभ – काऱा (A४) १८ PPM 

  
     

 

भॉडर नलीन आमडीवी रयऩोटवनुवाय५ भुयम वलके्रतमाॊकडून 

  
     

 

येझोल्मुळन ६00X६00 DPI 

  
    

 

लाऩयरेरा शभडीमा  कभी कॉतट यननॊगवाठी इॊक टॉक 

 

     
       

ननदेळ  

  

तऩळीर  

   

कतटभ शभडडमा वाईझ 

 

अऩटू 
कामदेळीय 

   भानक 
 

Compatible  with  वल ॊडोज  ८,  वल ॊडोज  १0   आणण 
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ऑऩयेहटॊग 
शवतटीभ 
वऩोटेड 

  

आधीचेवल ॊडोजच ेलजवन(XP, Vista) आणणशरनक्व 

    तकॎ नउऩाम 

 

६00X६00 DPI OPTICAL 

   
BIT/COLOR DEPTH 

 

२४ BITS 

   कॉऩी तऩीड काऱा 
 

१८ CPM 

   कॉऩी येझोल्मुळन 

 

६00 X ६00 DPI 

     

Item S.१.४. – ऩाॊढयी तक्रीन 

 

 

ननदेळ  तऩळीर  

  
     

 

वाईझ ४ X ५पूतटॉडभाऊॊ टेफर / लॉरभाऊॊ टेफर 

  
     

 

उऩवाधने तटॉड 

  
     

 

प्रनतबफॊफ नवरेरे शो 
  

     

 

ओऩेक शो 
  

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Item S.१.५ – पोकव   राईट 

  

     

 

ननदेळ  तऩळीर  

  
     

 

षभता  ६0 लॎ 
  

    

 

उऩवाधने तटॉड, २ भीलामयआणणऩरयचारकाजलऱचा चारू / फॊद तलीच 
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Item S.१.६. – वजव प्रोटेक्टय तऩाईक 

     

 

ननदेळ  तऩळीर  

  
     

 

वाभान्म ६  क्र.  ५ए  वॉकेट्व  (४  बायतीम  ऩद्धत  +  २  जागनतक 

 

  

ऩद्धत), फ्मूज, चारू / फॊद तलीचआणणआमएवओ भाकव  
  

      

Item S.२.१. – फाशुरीउऩकयणननदेळ  

 

(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-0८.pdf) 

 

 

ननदेळ  

   

तटेळनयी शाताने शाताऱरेरे२ शाताने शाताऱरेरे 

 

     

(भाऊॊ टेड:  शबॊत , 

 

अराइनभेंट एड 3 
वश  

 

     

रामऩॉडफकॊ लातटॉड)१ 

            

 

फाशुरीचा व्माव (वऩक्वरभध्मे) 

    

>२१0 

  
         

 

तऩाटीमर उऩाम वऩक्वर 

 
>६0% @ ४.0 Lp/शभभी>१६वऩक्वल्व/शभभी 

 
 उऩाम     
        
        

 

# वभान लेऱीकॎ प्चय केरेरे 

  

२ 

  
          

१. तटेळनयी: कोणतीशीकॎ प्चयप्रफक्रमा उऩकयण स्तथय आणण वब्जेक्टने शरून तलत्रा येतट कयणे गयजेच ेआशे.  

 

२.शाताने शाताऱरेरा : ऩरयचारककॎ भेया चारलतो आणण शाताऱतो आणणवब्जेक्ट स्तथय अवतो.३ अराईनभेंट एड: कॎ भेऱ्मात 
अराईनभेंटवाठी माॊबत्रक फपक्तचयआशे. ऑप्टीकर व्मू पाईंडय अराईनभेंट एडवभजरा जात नाशी.  
 
 

ननदेळ  

 

तटेळनयी 
 

शाताने शाताऱरेरे२ 
 

शाताने शाताऱरेरे 

 

  

(भाऊॊ टेड:  शबॊत , , 
  

अराइनभेंट एड 3 वश  

  

रामऩॉडफकॊ लातटॉड)१ 

            आईज४ 

       
        व्मू पाईंडय 

 

फाह्म 

 

अॊतगवत  

 

फाह्म फकॊ ला 

      

अॊतगवत 

 
        कॎ प्चयअॊतय 

 

>७५0 शभभी 
 

>५0 शभभी 
 

>२0 शभभी 
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कॎ प्चय लॉल्मूभ > 
 

>२0x१५x१२शभभी 
 

>२0x१५x१२शभभी 
(रुॊ दी /उॊची/खोरी) 

 

२५0x५00x५00शभभी 
    

        एक्तऩोजय लेऱ 

 

<१५शभवे 

 

<३3 शभवे 

 

<३3 शभवे 

 
        इभेस्जॊग लेलरेंथ 

 

७00-९00 nm 

     
      तऩेक्रर तपे्रड 

 

कोणतमाशी १00nm भध्मे ऩॉलयbआणण>३५% एकूण ऩॉलय 

 
        तकॎ नप्रकाय  

 

प्रोस्सवव्श 

     
     

इभेजभास्जवन 

 

डाली&उजली: 0.५0x फाशुरीचाडामभीटय, लयची फाजू&खारची फाज:ू 0.२५x फाशुरीचा 
डामभीटय 

        
        वऩक्वर खोरी 

 

>८ bits/pixel 

     
     इभेज मेण्माच्मा फे्रभची लेऱ  >५ frames/sec, वतत इभेजकॎ प्चय 

 
     

कॎ प्चयभोड 

 

ऑटोकॎ प्चयबफल्ट इन दजाव तऩावणीवश  (incorporates एनआमएवटी दजावच्मा 
वलचायाॊना वभावलष्ट कयते) 

      
       वेन्वय शवग्नरऩावून आलाजाचा 
येशमो >३६ DB 

     
      

कनेक्टीस्व्शटी५ 

 

मुएवफी   २,   मुएवफी- जय 
प्रभाणणत फकॊ ला  मुएवफी२, मुएवफी- जय प्रभाणणत अवल्माव 

 

        

  

नेटलक्डव अवेर 

     

  

(टीवीऩी/आमऩी) 
     

       ऩॉलय 

 

मुएवफीफकॊ ला तलतॊत्र PS 

   
        लजन  

 
NA 

 

<१ kg 

 

<१ kg 

 
     डामभेन्ळन 

 

<300 x १00 x३00 <२२0 x २00 x <२२0 x २00 x १00 

  

शभभी 
 

१00 शभभी शभभी 
 

       ऑऩयेहटॊग ताऩभान  0-४९C 
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आद्रवता  

 

१0 – ९0% नॉन-कन्डसे्न्वॊग 

 
   

        हटकाऊऩणा /ळॉक 

 

IP५४ 

     
      वुयषेच ेभानक 

 

प्रती IEC ६२४७१:२00६-0७ वभूश एक्झमे्प्ट कया 
   

       भानके 

 

FCC क्राव A, RoHS 

    
        ४. जय ऩहशल्मा डोळ्माची २ वेकॊ द वॊऩण्माआधीच उऩकयण न शरलता दवुया डोऱा २ वेकॊ दातकॎ प्चय झारा तय वामभल्टेननमव 
वभजरे जात े 

५.वगळ्मामुएवफीऩोटवऩैकी केलऱ एकच कनेक्टीस्व्शटी आणण ऩॉलयवाठी उऩरब्ध अवेर.  

 

ननदेळ  तटेळनयी 
 

शाताने शाताऱरेरे२ 

 

शाताने शाताऱरेरे 

 

 

(भाऊॊ टेड:  शबॊत , , 
  

अराइनभेंट एड 3 वश  

 

रामऩॉडफकॊ लातटॉड)१  

          वॉफ्टलेअय AP 

 

 अद्ममालत मुआमडीएआमननदेळानुवाय तक्राय कया  उऩकयण   कॎ प्चय API 

 

s. 

शरनक्व /वल ॊडोज६४ bit VDM येडीमुआमडीएआमने प्रभाणणत केरेरा 
   

        

Item S.२.२ –कॎ भेया (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-0८.pdf) 

 

ननदेळ  तऩळीर  

  कॎ प्चयभोड प्रेन राइव्शकॎ प्चय 

  पोटोचा दजाव  ऩूणव फ्रॊ टर (0x0१) ISO/IEC १९७९४-५ नुवाय  

  कभीतकभी येझोल्मुळन ८00 x ६00 

  कॎ प्चयभोड ऑटो पोकववश भॎन्मुअरकॎ प्चयआणणऑटोरामहटॊगची व्मलतथा 

  वेन्वय  >२ Mega Pixel Native 

  कनेक्टीस्व्शटी ६  लेगलानमुएवफी२.0, मुएवफी- जय प्रभाणणत अवल्माव 

  रेन्व फपक्तड, SLR 

  ऩॉलय मुएवफी/तलतॊत्र PS/शरधथमभ रोन AA/AAA वाठी फ्रीफ्र्ड भधून 

 

फॎटयी 
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भाऊॊ ट रामऩॉड 

  ऑऩयेहटॊग 0 to ५0 डडग्री वेस्ल्वअव 

ताऩभान 

 
  आद्रवता  १0 – ९0% 

  वुयषा भानके  UL 

  वॉफ्टलेअय API मुआमडीएआमउऩकयणकॎ प्चयएऩीआमननदेळानुवाय तक्राय कया 

  हटकाऊऩणा / ळॉक IP ५४ 

  वूचना: वगळ्मामुएवफीऩोटवऩैकी केलऱ एकच कनेक्टीस्व्शटी आणण ऩॉलयवाठी उऩरब्ध अवेर.  

 

Item S.२.3. – फोटाॊच्मा ठळाॊचउेऩकयणननदेळ  

(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-0८.pdf ) 

 

ननदेळ  

  

तऩळीर  

    कॎ प्चयभोड 

  

प्रेन राइव्शतकॎ नकॎ प्चय 

    इभेज अॎक्लझीळन भागण्मा 
 

ऩातऱी ३१ फकॊ ला जातत वेट (Section ९.१ of फामोभेहरकडडझाईन  

   

भानके UID अॎस्प्रकेळनवाठी V१.0) 

   इभेज इलॎल्मूएळन फे्रभ येट  >३फे्रम्व/sec, वततइभेजकॎ प्चय 

    कॎ प्चयभोड 

  

ऑटोकॎ प्चयबफल्ट इन दजाव तऩावणी वश (एनआमएवटीचा वभालेळ करून 

    

     

६.वगळ्मामुएवफीऩोटवऩैकी केलऱ एकच कनेक्टीस्व्शटी आणण ऩॉलयवाठी उऩरब्ध अवेर 

 

ननदेळ  तऩळीर  

  

 

दजावच ेवलचाय ) 

  कॎ प्चयषेत्र >७६शभभी x ८0शभभी 

  कनेक्टीस्व्शटी ७ मुएवफी२, मुएवफी - जय प्रभाणणत अवल्माव 

  ऩॉलय मुएवफीभधून 

  डामभेन्ळन (W X H X D) <१६0शभभी x १६0शभभी x १६0शभभी 
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लजन जाततीतजातत२.५ Kg. 

  ऑऩयेहटॊगताऩभान  0 – ५0 C 

  आद्रवता  १0 – ९0% नॉन-कन्डसे्न्वॊग 

  हटकाऊऩणा / ळॉक IP ५४ 

  भानके मुएर  प्रभाणणत  (जय गयज अवल्माव).  भीट्व  ISO  १९७९४-४:२00५ 

 

Section  ७  आणण  अनेक्व  A  प्रभाणऩत्राच्मा  भागण्मा  (IAFIS 

 

ऩरयशळष्ट  F प्रभाणणत). 

 
 

  वॉफ्टलेअय API Compliant   with   latest   मुआमडीएआम   उऩकयण   कॎ प्चय   API 

 

ननदेळ s 

Linux/वल ॊडोज६४ bit VDM rइएdy certified by मुआमडीएआम 

  वूचना: वगळ्मामुएवफीऩोटवऩैकी केलऱ एकच कनेक्टीस्व्शटी आणण ऩॉलयवाठी उऩरब्ध अवेर 

 

Item S.२.४. – जीऩीएवउऩकयण 

 ननदेळ  तऩळीर  

  वाभान्म जीऩीएव उऩकयण मुआमडीएआमकडून प्रभाणणत शफे  

 

जीऩीएववॊफॊधधत OM ४(४)/५७/१२२/२0१६/E&U-Pt 

  

 

वूचना: मादी भान्म जीऩीएववलके्रतमाॊची मादी वॊकेततथऱालय उऩरब्ध आशेwww.uidai.gov.in 

  
  उऩवाधने वगळ्मा जरुयी लामवव आणण  उऩवाधनाॊवश ऩीवी / रॎऩटॉऩरा जोडा 

  
  लॉयॊटी ३ लऴािंची ऑन वाईट लॉयॊटी 

   

७.वगळ्मामुएवफीऩोटवऩैकी केलऱ एकच कनेक्टीस्व्शटी आणण ऩॉलयवाठी उऩरब्ध अवेर 

 

आधायनोंदणीकीटवाठी वलळेऴ वूचना आणण ऩरयस्तथती  

 

1. जोडणी आणण कशभळननॊग : फीडयन आधाय नोंदणी कीटच्मा जोडणीवाठी रयभोट वऩोटव वुवलधा द्मामरा शली.  
2. डडशरव्शयी कारालधी:- ऩयचवे ऑडवयच्मा तायखेऩावून ३० हदलवाॊत फीडयने वॊऩूणव डडशरव्शयी ऩूणव कयाली.  
3. ऩयपॉभवन्व फॉक शभी -, कयायाच्मा ऩैळालय ऩेभेंट शोण्माऩूली ऩयचवेयलय फीडयने १०& ऩीफीजी द्माला.  
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4. ऩेभेंट: आधाय नोंदणी कीटच्मा ऩुयलठ्मानॊतय ती शभऱून ऩीजीफीच्मा वफशभळननॊतय१० हदलवाॊत १00 टक्केऩैवे हदरे जातीर 
5. वॊऩूणव कीटवाठी लॉयॊटी३ लऴे आशे ज्मात ऩाॊढयी तक्रीन, पोकव राईट आणण वजव प्रोटेक्टय माॊचा वभालेळ शोत नाशी.  
6. एवएरए:  जय ७ हदलवाॊच्मा आत दोऴमुक्त उऩकयण फदल्माव / दरुुतत कयण्मात अवभथव (उऩकयण लॉयॊटीभध्मे आशे) 

तय उऩकयण फदरून / दरुुतत शोईऩमिंत योज १०० रुऩमे अवा दॊड आकायरा जाईर.  

7. आधायनोंदणीकीटची वलक्री फकॊ भत १.५ राख आशे, जे जेभ ऩोटवरलय अळा प्रकाये दाखलरॊ जालॊ की वलके्रतमाॊना हदवणाय 
नाशी ऩण वलक्री फकभतीऩेषा हदरेरी फकॊ भत जातत अवल्माच ेजेभ ऩोटवररा चारणाय नाशी.  
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ऩरयमळष्ट एन –इवीएभऩी ग्राशक आणण ठयाल माॊतीर वाभान्म चुका  

 

नोंदणीवॊतथाॊनी अधधकाऱ्माॊनी हदरेल्मा ऩाथलरूननलीनइवीएभऩीग्राशकडाऊनरोड कयाल.े ग्राशकडाऊनरोड केल्मालय आणणलाऩयाच्मा 
लेऱी, ऩरयचारक/ऩमवलेषक खारी नभूद केल्माप्रभाणे अनेक वभतमा / आव्शानाॊना वाभोये जातात. प्रतमेक त्रुटीलय कभवचायीलगावरा कयाले 
रागणाये उऩाम वॊदबाववाठी हदरे आशेत आणण खारी नभूद वूचना ऩाऱून -  

अनु. 

क्र 

त्रुटी –स्क्रीनळॉट त्रुटीनाल- उऩाम 

१. 

 

त्रुटी- 
ऩरयचारकप्रभाणीकयणपेर 

उऩाम– 

 फामो रॉक तऩावा   

(ऩोटवरभध्मे / एभ-आधाय) 

 आधायननरॊबफत झारे आशे  

(फामोअद्ममतनाची गयज 
आशे) 

 ऑथ टेभप्रेट ऩुन्शा 
काढणे >मुआमडीएआम 
टेक वऩोटवरा पोन कया 

२. 

 

त्रुटी- नोंदणी पेर 

उऩाम– 

 डटेाकाडव / नेटलकव  
कनेक्टीस्व्शटी फदरा 
आणण ऩुन्शा प्रमतन कया.   

 ग्राशकाची ऩुन्शा नोंदणी 
कया.  

 आमऩी शरतटेड / 

पामयलेर वेहटॊगभध्मे 
नवल्माने कदाधचत शे 
झारे अवाले.  
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3. 

 

त्रुटी- ऩरयचारकतऩळीर गशाऱ 

 

उऩाम – 

 कृऩमा नेटलकव  
कनेक्टीस्व्शटी तऩावा 
(शरॊक / तऩीड)  

 जय नेटलकव  मोग्म अवेर 
तय रयऑनफोडव कया. 

४. 

 

त्रुटी- फाशुरीउऩकयणओऱखरे 
जात नाशी  

 

उऩाम–उऩकयणाच ेकनेक्ळन 
तऩावा आणण वेला ऩुन्शा वुरू 
करून तऩावा.  

५. 

 

त्रुटी- ऩरयचारकमवॊकअमळस्ली 

 

उऩाम -ऩरयचारक 
ऑन-फोडडिंगची प्रफक्रमा ऩुन्शा 
कया.  
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६. 

 

त्रुटी- पऩनकोडडटेात्रुटी 

 

उऩाम –  

• वॊऩूणव वऩनकोड डटेा द्मा 
(क्रभाॊक, स्जल्शा , 
उऩ-स्जल्शा,वलटीवी)  

• अद्ममालत भातटय डटेा 
डाऊनरोड करून 
(इवीएभऩी  /  मुवीएर) 
भध्मे इम्ऩोटव कया.  

७. 

 

त्रुटी- ऩाकीटमवॊकत्रुटी 

 

उऩाम– 

 प्रफक्रमा  

->एक्वऩोटवनोंदणीडटेा -> 

 शवॊक्रोनाइजऩरयचारकतऩ
ळीर  

->शवॊक्रोनाइजऩाकीटतटेट
व (ऩूणवशवॊक ळक्म नाशी ) 

८. 

 

त्रुटी- ओटीऩीवलभयरा जोडणे 

 

उऩाम – Contact 

मुआमडीएआमच्मा टेक वऩोटव 
टीभळी वॊऩकव  वाधा.  
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९. 

 

त्रुटी- पप्र ॊटच्मा लेऱी जाणलरेरी 
त्रुटी 

 

उऩाम–वप्र ॊटयची जोडणी तऩावा.  

 

१0. 

 

त्रुटी- नोंदणीग्राशकनोंदणीकृत 
नाशी 

 

उऩाम–ग्राशकाची ऩुन्शा नोंदणी 
कया. 
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११. 

 

त्रुटी- वलभय कनेकळन पेल्ड  

 

उऩाम–कृऩमा नेटलकव  कनेक्ळन 
तऩावून ऩुन्शा रॉगइनकया.  

 

१२. 

 

त्रुटी- अऩेक्षषत क्रभाॊकावोफत 
फोटाॊची वॊयमा जुऱत नाशी. 

 

उऩाम–मोग्म हदळेने मोग्म 
फामोभेहरकफोटे हदल्माची खात्री 
कया.  

 

१3. 

 

त्रुटी- काशी पाईल्व फदरल्मा 
गेल्मा आशेत.  

 

उऩाम– 

 ऩरयचारकमोग्मऩद्धतीने 
ऑन फोडडे नाशी , ऩुन्शा 
ऑन फोडव कया.  

 काशी शवतटीभ पाईल्व / 

पोल्डवव एडीट केरे आशेत.  
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१४. 

 

त्रुटी- स्थाननक वत्माऩनवेला 
उऩरब्लध नाशी 

 

उऩाम– 

 शवतटीभ वुरू केल्मानॊतय 
काशी लेऱ थाॊफून भग 
ग्राशक वुरू कया.  

 जय वभतमा तळीच 
याहशरी तय आऩल्मारा 
ववलववेव 
->आधायभल्टीपॉभव 
डडव्शाइव व्मलतथाऩक 
आणण आधाय 
क्मूक्मूएवएवआमटीलीवे
लारयतटाटव कया 

१५. 

 

त्रुटी- स्कॅनयगशाऱत्रुटी 

 

उऩाम–कृऩमा तुभच्मा वप्र ॊटय + 

तकॎ नय उऩकयणाच ेफपस्जकर / 
शाडवलेअय कनेक्ळन तऩावून 
ऩुन्शा प्रमतन कया.  

१६. 

 

त्रुटी- नेटलकभ  कनेकळनत्रुटी 

उऩाम 

-शीत्रुटीभुयमत्एवएपटीऩीवॉ
फ्टलेअयभध्मे आढऱते  

->नेटलकव  कनेक्ळन तऩावा  

->डटेाफेव पाईर रयप्रेव करून 
ऩुन्शा नोंदणी कया. 
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१७. 

 

त्रुटी- वीआमडीआयवोफत 
नोंदणी पेर झारी 

 

उऩाम–टाकरेरे 
नोंदणीचकेे्रडसे्न्ळमल्व तऩावा  

(मुजयनालआणणऩावलडव) 

१८. 

 

त्रुटी- जोडणी कयतानाची 
घातक तत्रुटी  

 

उऩाम -ग्राशक मॊत्राची मोग्म 
जोडणी झारी नव्शती  

->वगऱेग्राशकवॉफ्टलेअय 
काढून टाकून शवतटीभ ऩुन्शा 
वुरू कया  ->जोडणीप्रफक्रमा 
ऩुन्शा वुरू कया 

१९. 

 

जे नेटलकव  लाऩयरे गेरे आशे त े
मुआमडीएआमच्मा वलवयरा 
जोडरे जात नाशीमे  / ग्राशक 
नोंदणी केरेरा नाशी / 

क्मूएवएवआमटीव्शी ववलवव 
प्रनतवाद देत नाशी  ( अॊळत् 
नोंदणी केरेरा)– „मुजय इॊयोर‟ 
लय स्क्रक कयण्माऩूली 
ऑन-फोडडिंगऩूली / प्रभाणऩत्र 
आणण आधायलयीर नाल लेगऱे 
आशे / आधाय 
क्मूएवएवआमटीव्शी ऩुन्शा वुरू 
कया / यस्जतराय वॊफॊधधत 
ऩरयचारक आमडीळी जोडरेरा 
नाशी / यस्जतराय अॎस्क्टव्श नाशी 
/ इएअॎस्क्टव्श नाशी / 

ऩरयचारकअॎस्क्टव्श नाशी / 

ऩरयचारकदवुऱ्माइएळी 
जोडरेरा आशे / 

फामोभेहरककॎ प्चय६0% ऩेषा 
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कभी आशे .-डाली तरॎऩ (चाय 
फोटे) देण्माचा आणण उजला 
तरॎऩ फकॊ ला केलऱ दोन अॊगठे 
देण्माचा प्रमतन कया.  

 


