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१. पररचय
हप्रय रहिवासी,
आधार कुटुां बात आपले स्वागत आिे!
आधार पुस्तिका आपल् या पुस्तिकासाठी िागयदशयक म्हणून काि करण्यासाठी हडझाइन केले ले आिे .
आम्ही आपल् याला या दिऐवजाद्वारे वाचण्यासाठी आहण आधारचा अिय आहण उद्दे श आत्मसात
करण्यासाठी उद् युक्त करतो.
िे पुस्तिका आपल् याला आपला आधार सिजण्यात िदत करे ल. तुिच्या सवय प्रशनाांचे - आधार कसे
हिळवायचे ते आपल् या आधारिधील तपशील कशा अपडे ट करायचा हकांवा आपण आपला आधार
कसा वापरू शकता या प्रशनाांची उत्तरे या पुस्तिका िध्ये हदली जातील. आपल् याला आधार प्रहिया
आहण आपल् या आधारशी सांबांहधत सेवाांचे तपशीलवार वणयन दे खील आढळे ल. प्रत्ेक हविागात,
आपल् याला क्यूआर कोड दे खील हदसतील. सांबांहधत वेबपृष्ठास िेट दे ण्यासाठी हकांवा निूद केले ल् या
सेवेवरील स्तिहडओ यूटोररयल पािण्यासाठी आपण आपल् या स्माटय फोनिध्ये कोणत्ािी QR कोड
स्कॅनर अप
ॅ सि सांबांहधत QR कोड स्कॅन करू शकता.
चला आधार काडय , सांबांहधत प्रहिया, आपल् यासाठी उपलब्ध सेवा आहण आपल् यासाठी खास
असले ल् या या 12-अांकी ििाांकाची शक्ती पिाण्यासाठी डोकावण्यासि आपला आधार प्रवास सुरू
करूया.

1.1 आधार आढावा
आधार म्हणजे अवद्वतीय ओळख प्रावधकरणािे (यूआयडीएआय) भारतीय रवििाशाांिा
प्रावधकरणािे िमूद केलेल्या पडताळणी प्रवियेचे (भाग २ मध्ये िणिि केलेले) समाधाि वदल्यािांतर िा
एक १२ आकडीचा अवद्वतीय ओळख िमाांक जारी केला आिे .

१.२आधार क णाला नमळू शकेल?
िारतातील कोणतीिी व्यक्ती, वय आहण हलां ग याची पवाय न करता, जो िारतीय रहिवासी
आिे हकांवा अहनवासी िारतीय (एनआरआय) आिे , तो आधार ििाांक हिळहवण्यासाठी नोांदणी करू
शकतो. एका व्यक्तीसाठी, केवळ एकच आधार ििाांक तयार केला जातो, कारण हवहशष्टता
डे िोग्राहफक आहण बायोिेहटि क डी-डु स्तिकेशनच्या प्रहियेद्वारे प्राप्त केली जाते.
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१.२.१ भारतातील रहिवाशाांसाठी आधार
आपण भारताचे रवििासी असल्यास आपण आधार ि द
ां णीसाठी पात्र आिात. याचा अर्ि,
पररभाषािुसार, आपण आधार ि द
ां णीसाठी अजि करण्याच्या तारखेच्या ताबडत ब बारा मविन्ाांत
एकशे बाऐशी वदिस (१2२ वदिस) वकांिा त्यापेक्षा जास्त कालािधीसाठी भारतात राविला आिे .

१.२.२ अहिवासी भारतीयाांसाठी आधार
आपण अवििासी भारतीय (एिआरआय) असल्यास, आपल्याकडे भारतीय पासप टि असल्यास आपण
आधारसाठी ि द
ां णी करू शकता.अवििासी भारतीयाांिा 18२ वदिसाांचा आदे श लागू ि त िािी.आपण
आधार केंद्रास भेट दे ऊ शकता आवण एिआरआय म्हणूि आधार ि द
ां णी करू शकता.अवििासी
भारतीयाांसाठी ओळख पुरािा (पीओआय) म्हणूि भारतीय पासप टि अवििायि आिे .अजिदार
यूआयडीएआयिे स्वीकारलेल्या कागदपत्राांमधूि इतर क णतेिी भारतीय पुरािा (पीओए) दे णे वििडू
शकत (कलम १.1.१, या पुष्क्रस्तकाच्या अिुबांध - १ पिा).
बॉक्स सांदेशः

अवििासी भारतीयाांच्या आधार ि द
ां णीसाठी भारतीय ओळखपत्र अवििायि ओळख

पुरािा आिे.

१.३ आधारची वैनशष्ट्ये
१.३.१ आधार एक अनिज्ञापक आहे
आधार िा 12-अांकीचा युहनक आयडी आिे जो एखाद्या व्यक्तीला हदले ला असतो. आधार रहिवासी
ओळखण्यासाठी लोकसांख्याशास्त्रीय िाहिती (नाव, जन्मतारीख, हलां ग आहण पत्ता), चेिरा छायाहचत्र,
बोटाचे ठसे आहण बुबुळ वापरतात. या िाहितीच्या गोष्टी अहनवायय आिेत. याव्यहतररक्त, आपल् याकडे
आपला िोबाइल फोन नांबर आहण ईिेल प्रदान करण्याचा पयायय आिे . आम्ही हशफारस करतो की
आपण िे तपशील दे खील प्रदान करा.

१.३.२ आधार आयडी आहे, यापेक्षाअनधक काही नाही
आधार ििाांक ओळखीचा पुरावा आिे . आधार नांबर धारकासांदिायत िे कोणत्ािी प्रकारचे नागररकत्व
हकांवा अहधवास ठे वण्याचा अहधकार दे त नािी. आपला आधार कोणत्ािी बुस्तिित्तेहवना रँ डि नांबर
आिे आहण याचा वापर जात, धिय, उत्पन्न, आरोग्य आहण िूगोल यावर आधाररत लोकाांना प्रोफाइल
करण्यासाठी केला जाऊ शकत नािी.
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१.४ आधार वापर
आधार प्रणाली रहिवाशाांना दे शिरात एकल स्त्रोत ऑफलाइन / ऑनलाइन ओळख पडताळणी प्रदान
करते. एकदा आपण नोांदणी केली की आपण आपली ओळख पटहवण्यासाठी एकाहधक वेळा
इले क्ट्ि ॉहनक िाध्यिाांद्वारे हकांवा ऑफलाइन पडताळणीद्वारे आपली ओळख पटवून दे ण्यासाठी आधार
नांबर वापरू शकता. प्रत्ेक वेळी सेवा, लाि आहण अनुदानािध्ये प्रवेश करण्याची इच्छा असल् यास
ओळख दिऐवज प्रदान करण्याची आवशयकता दू र करते.
बॉक्स सांदेशः आधार ओळखीचा पोटे बल पुरावा प्रदान करतो जो कधीिी, कोठे िी, ऑनलाइन आधार
प्रिाणीकरणाद्वारे सत्ाहपत केला जाऊ शकतो.

बॉक्स सांदेश: आधार ओळखीचा पोटे बल पुरावा प्रदान करतो जो कधीिी, कोठे िी, ऑनलाइन आधार
प्रिाणीकरणाद्वारे सत्ाहपत केला जाऊ शकतो.

२: आधारसाठी िावि द
ां णी कशी करावी?
आधार वमळविण्यासाठी तुम्हाला ि द
ां णी प्रवियेदरम्याि वकमाि ल कसांख्याशास्त्रविषयक ि
बाय मेवटि क माविती दे ऊि िाि ि द
ां िािे लागेल, जे पूणिपणे वििामूल्य आिे . कृपया लक्षात घ्या की
आपल्याला फक्त एकदाच आधार ि द
ां णी करणे आिश्यक आिे .

२.१ िावि द
ां णी प्रहिया
बॉक्स सांदेश : ऑपरे टरने आपले पॅकेट सबहिट करण्यापूवी कृपया हनवासी स्क्रीनवर दशयहवले ल् या सवय
डे टाची तपासणी करा आहण पुष्टी करा
आपण भारतीय रवििासी वकांिा एिआरआय असलात तरी खाली वदलेल्या प्रवियेचे अिुसरण करूि
आधार िमाांक वमळविण्यासाठी आपण ि द
ां णी करू शकताः
.आधार ि द
ां णी केंद्रास भेट द्या
. आधार ि द
ां णी फॉमि भरा
.डे म ग्रावफक आवण बाय मेवटि क डे टा द्या
.ऑपरे टरद्वारे स्कॅविांगसाठी ओळखपत्र (पीओआय) आवण पत्त्याचा पुरािा (पीओए) आवण जन्म
तारखेचा पुरािा (डीओबी) कागदपत्र सादर करा.
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.आपली मूळ कागदपत्रे ईआयडी (एिर लमेंट आयडी) असलेल्या प चपाितीसि परतघ्या.

जर रवििासी िेड ऑफ फॅवमली बेस्ड ि द
ां णी (Ref. हविाग 2.1.1.2) अांतगित ि द
ां णी करत असेल तर
त्याला फक्त नात्ाचा पुरावा (पीओआर) दस्तऐिज दे णे आिश्यक आिे .

आधार ि द
ां णी फॉमि डाउिल ड करण्यासाठी स्कॅि करा:
https://uidai.gov.in/images/aadarar_enrolment_correction_for_version_2.1.pdf

जिळील आधार ि द
ां णी केंद्राची माविती वमळिण्यासाठी स्कॅिः
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

बॉक्स सांदेश: िूळ केंद्राकडे िूळ कागदपत्रे ने. िे स्कॅन करून आपल् याला परत हदले जाईल.
कोणत्ािी फोटोकॉपीची आवशयकता नािी.
िरील प्रवियेमध्ये ज्या रवििाशाांच्या िािािर आिश्यक कागदपत्रे िािीत अशा रवििाशाांिा जसे की
कुटू ां बाचे सदस्य / बेघर / अिार् इत्यादी वकांिा बाय मेवटि क अपिाद ज्याांच्याकडे आिश्यक बाय मेवटि क
तपशील घेता येत िािी त्याांिा अपिाद आिेत. िािि द
ां णीच्या प्रत्येक घटकाचे खाली िणिि केले आिे :

२.१ कागदपत्र आधाररत िावि द
ां णी
िािि द
ां णी फॉमि वकांिा यूआयडीएआय िेबसाइटिर उपलब्ध िैध कागदपत्राां च्या यादीिुसार आपण
ओळख िैध पुरािा (पीओआय) आवण पत्त्याचा एक िैध पुरािा (पीओए) प्रदाि करुि आधार ि द
ां णी
करू शकता (विभाग 13.1, अनुलग्नक- I):
•

ओळखीचा पुरािा (पीओआय) - अवििायि

•

पत्त्याचा पुरािा (पीओए) - अवििायि

•

जन्मतारीख

(डीओबी)

-

यूआयडीएआयच्या

यादीिुसार

आपल्याला

िैध

डीओबी

कागदपत्राांपैकी एक सादर करणे आिश्यक आिे . आपल्याकडे ते िसल्यास आपण आपली
जन्मतारीख जािीर करू शकता वकांिा अांदाजे िय दे ऊ शकता.
आपल् याकडे वैध कागदपत्र असल् यास आपल् याकडे ते आधार नोांदणीसाठी तयार करावे लागेल.
आपल् याकडे कागदपत्रे नसल् यास आपण अहधकृत अहधकार्याद्वारे जारी केले ले प्रिाणपत्र दे खील
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वापरू

शकता

(

पररवशष्टII पिा). यूआयडीएआयने या प्रिाणपत्रासाठी िानक स्वरूप पररिाहित केले आिे . उपलब्ध
पडताळणीसाठी स्वीकायय सिाय्यक दिऐवजाांच्या यादीचा सांदिय घ्ाः
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
वैध सिियन करणार्या कागदपत्राांच्या यादीसाठी स्कॅन करा:
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

बॉक्स सांदेश: आधार ि द
ां णीसाठी असलेल्या दस्तऐिजात आपले िाि असािे.

२.२ कुटुां ब प्रमुख (एच ओ एफ ) आधाररत िावि द
ां णी
कुटुां बातील सदस्याांच्या िािि द
ां णीसाठी वजर्े िैयष्क्रक्तक कागदपत्रे उपलब्ध िािीत, ि फ आधाररत
िािि द
ां णीसाठी खालील तपशील दे ऊि ि द
ां णी करता येते:
•

कुांटू ब प्रमुखाचे िाि

•

रवििासी आवण एचओएफचा ररलेशिवशपचा पुरािा (पीओआर)

•

कुटू ां ब प्रमुखाचे आधार िमाांक

•

िािि द
ां णीच्या िेळी कुटुां बप्रमुखाांची बाय मेवटि क पुष्टीकरण

बॉक्स सांदेशः एचओएफ आधाररत िािि द
ां णीसाठी, कुटुां बप्रमुखाांिा िािि द
ां णीच्या िेळी बाय मेवटि क
पुष्टीकरण द्यािे.

२.१.३ पररचयकताा आधाररत िावि द
ां णी
आपल्याकडे िरीलपैकी क णतीिी कागदपत्रे िसल्यास आपण पररचयकताि आधाररत ि द
ां णी अांतगित
िद
ां णी करू शकता.िे ‘पररचयकताि ’ िे विबांधक वियुक्त केलेले सत्यावपत अवधकारी आिेत.
िे असू शकतात:
•

विबांधकाांचे स्वतःचे कमिचारी

•

वििडलेले स्र्ाविक सभासद

•

स्र्ाविक प्रशासकीय सांस्र्ाांचे सदस्य

•
•
•

प स्टमि
वशक्षकाांसारखे प्रभाि पाडणारे
आर ग्य कमिचारी
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•
•

डॉक्टर
अांगणवाडी / आशा कािगार

•

थिाहनक स्वयांसेवी सांथिाांचे प्रहतहनधी

पररचय-आधाररत नोांदणी दरम्यान ििगत केले ली िाहिती अशीः
•

पररचयकत्ायचे नाव

•

पररचयकत्ायचा आधार ििाांक

•

पररचयकत्ायच्या बायोिेहटि क िाहितीची एक पित

२.१.४ मुलाांची िावि द
ां णी
ििीि जन्मलेल्या मुलाांसि मुलेिी आधारसाठी ि द
ां णी करू शकतात. मुलाांची िािि द
ां णी मुलाच्या
ियािुसार खालील द ि पद्धती खालीलप्रमाणे आिे .
5 वर्ााखालील मुलाांसाठीीः
मुलाची िािि द
ां णी करण्यासाठी (ििीि जन्मापासूि ते 5 िषाांखालील मुलापयांत), मुलाच्या पालकाांपैकी
एखाद्यािे वकांिा पालकाांिी आधार प्रमाणीकरण आिश्यक आिे .त्याांच्या िािि द
ां णी दरम्याि 5
िषािखालील मुलाांचा बाय मेवटि क डे टा कॅप्चर केलेला िािी.मुलाचे िाि, जन्म तारीख, वलांग आवण
छायावचत्र िस्तगत केले.त्याांचा आधार त्याांच्या पालक / पालकाांशी ज डलेला आिे .
पालक / पालकाांनी खालील दिऐवजाांसि िुलाला जवळच्या कोणत्ािी आधार केंद्राकडे नेण्याची
आवशयकता आिे:
•

जन्माचे रहजस्ट्ि ार, ििानगरपाहलका हकांवा तालु का, तिसील इत्ादी कोणत्ािी इतर
अहधसूहचत थिाहनक सरकारी सांथिाांद्वारे जारी केले ले िुलाचे जन्म प्रिाणपत्र हकांवा िुलाच्या
जन्मासाठी सरकारी रुग्णालयाांनी हदले ली हडथचाजय काडय / स्तिप.

•

पालकाांपैकी एकाचे आधार (हकांवा नावनोांदणी स्तिप), शक्यतो आईवडील दोघे हजवांत
असतील(शक्यतो आईची)हकांवा पालक.

कृपया लक्षात घ्या की आपण आपल्या आधारामध्ये सध्याचा पत्ता अद्यतवित करायचा असेल आवण
मुलाच्या आधारमध्ये ििीि पत्ता घ्यायचा असेल तर मुलाला आधारसाठी ि द
ां णी करण्यापूिी आपले
तपशील अद्यतवित करा. एकदा आपला आधार अद्यतवित झाल्यािर आपण मुलास आधार
िद
ां णीसाठी घेऊ शकता आवण त्यासाठी आपला अद्यतवित आधार िापरू शकता.
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5 ते 18 विे वयोगटातील िुलाांसाठी:
िुलाची नावनोांदणी करण्यासाठी, आईवडील / पालक खालील कागदपत्राांसि िुलाला जवळच्या
कोणत्ािी आधार केंद्राकडे घेऊन जाऊ शकतात:
•

िुलाच्या स्वतःच्या कागदपत्राांसि नावनोांदणी करत असल् यास - िुलाचा शाळे चा आयडी
(िान्यताप्राप्त शैक्षहणक सांथिाांद्वारे जारी केले ला) हकांवा इतर कोणत्ािी यूआयडीएआय
स्वीकारण्यायोग्य दिऐवज.

•

कुटुां बप्रिुख आधाररत नोांदणी अांतगयत नोांदणी करत असल् यास - िुलाकडे वैध शाळे चा
आयडी हकांवा इतर सूचीबि दिऐवज नसल् यास, आईवडील / पालक िुलाला एचओएफ
आधाररत नोांदणी अांतगयत नोांदणी करू शकतात ज्यात सांबांध पुरावा (POR)कागदपत्र
आवशयक आिे (सांदिय २.१.१.२ पासून)

टीपः अल् पवयीन िुलाच्या आधार नोांदणीसाठी, आईवडील / पालक िुलाच्या वतीने आधार
नोांदणीसाठी सांिती दे तात.

बॉक्स सांदेश: िुलाची शाळे चा आयडी आधार नोांदणीसाठी वापरला जाऊ शकतो.

२.१.५ बाय मेहटि क अपवाद असलेल्या रहिवाशाांची िावि द
ां णी
बाय मेवटि क अपिाद असलेल्या रवििाशाांच्या बाबतीत, जसे की गिाळ ि णारे ब ट / िरिलेले ड ळे
इ., खालील माविती िस्तगत करणे आिश्यक आिे :
•
•

पूणि ल कसांख्याशास्त्रीय माविती
एक बुबुळ, जर द न्ही बुबुळिस्तगत करणे शक्य िसेल तर

•
•

ब टे गिाळ झाल्यास उििररत ब टाांच्या ब टाचे ठसे
अपिाद छायावचत्र

२.२ आधार ि द
ां णी साठी लक्षात ठे वण्याचे मुद्दे
•

प्रत्येक रवििाशासाठी आधार डे टा द ि भाषाांमध्ये सांग्रवित केला जात - इां ग्रजी (डीफॉल्ट)
आवण स्र्ाविक भाषा (ि द
ां णीच्या िेळी रवििासी वििडलेल्या म्हणूि). रवििासी विांदी, तेलगू,
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तावमळ, कन्नड, मल्याळम, पांजाबी, मराठी, गुजराती, बाांगला, ओवडया, आसामी आवण
इां ग्रजीमधूि वििडू शकतात.
•

िािि द
ां णी फॉमिमध्ये वदलेली आपली माविती तुमच्या सम र स्क्रीििर दृश्यमाि आिे.
ऑपरे टरिे सबवमट करण्यापूिी आपण इां ग्रजी आवण स्र्ाविक भाषेमध्ये ऑपरे टरिे प्रविष्ट
केलेल्या सिि तपशीलाांची तपासणी करणे आवण पुष्टी करणे मित्वाचे आिे. साइि इि
करण्यापूिी आपण पािती ष्क्रिपिर पुन्हा तपशील तपासू शकता.

•

प्रावधकरणािे सल्ला ि वदल्यास रवििाशाांिा फक्त एकदाच िािि द
ां णी करणे आिश्यक आिे
कारण एकापेक्षा जास्त साठी नोांदणीनाकारले जाईल.

•

रवििासी डे टा पॅकेट वमळाल्यािांतर आधार विवमितीसाठी प्रतीक्षा िेळ 90 वदिसाांपयांत असू
शकते.

बॉक्स सांदेशः इां ग्रजी तसेच स्र्ाविक भाषेतील सिि तपशील काळजीपूििक तपासा आवण ऑपरे टरिे
आपल्याकडे ि द
ां णीसाठी सबवमट करण्यापूिी कािी चुका दु रुस्त करा.

२.३ आधार न द
ों णी केंद्र
आधार सेवा दे ण्यासाठी यूआयडीएआयने दे शिरात आधार नोांदणी केंद्रे सुरू केली आिेत. िी बँका,
पोस्ट् कायायलये, बीएसएनएल केंद्रे , सीएससी, हनयुक्त राज्य सरकार कायायलये आहण हवहशष्ट आधार
सेवा केंद्रात उपलब्ध आिेत.
कोणत्ािी आधार नोांदणी केंद्राला िेट दे ऊन तुम्ही आधार नोांदणी करू शकता. डे िोग्राहफक तपशील
(नाव, पत्ता, जन्मतारीख, हलां ग, िोबाइल नांबर, ईिेल) हकांवा बायोिेहटि क्स (छायाहचत्र, हफांगरहप्रांट्स
हकांवा आयरीस स्कॅन) च्या अद्ययावत िाहितीसाठी आपण आधार आहण वैध आधारिूत कागदपत्राांसि
एका केंद्रास िेट दे ऊ शकता.

२.३.१तुमच्या जवळ आधार केंद्र श धा
येर्ूि जिळच्या क णत्यािी आधार केंद्राचा तपशील आपण येर्ूि वमळिू शकता:
•

1947 ला कॉल करूि

•

आधार िेबसाइट िरूि: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

•

एमएधार अॅपिरूि
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आपण आधार केंद्र कसे शोधू शकता याबद्दलचे यूटोररयल पािण्यासाठी स्कॅन करा:
https://youtu.be/Iw2qihwxUE0

२.३.२ नावन द
ों णी केंद्राचे प्रकार
आधार नोांदणी केंद्रे सेवा हवतरणाच्या स्वरूपाच्या आधारे दोन श्रेणीांिध्ये हविृतपणे वगीकृत केली
जाऊ शकतात. िे आिेतः
२.3.२.१ हनबांधक सांचाहलत आधार केंद्र
िी आधार केंद्र दे शिरातील बँका, पोस्ट् कायायलये, बीएसएनएल केंद्रे , सीएससी आहण राज्य सरकार
कायायलयाांिध्ये उपलब्ध आिेत. िे सांबांहधत नोांदणी हनबांधकाांद्वारे चालवतात.
२.3.२.२ यूआयडीएआय सांचाहलत आधार सेवा केंद्र
आधार सेवा केंद्रे हकांवा एएसके िी यूआयडीएआय द्वारा सांचाहलत खास आधार केंद्रे आिे त जे
अत्ाधुहनक वातावरणात रहिवाशाांना आधार सेवा प्रदान करतात.
आधार सेवा केंद्रावरील अहधक िाहिती हिळहवण्यासाठी स्कॅन करा:
https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html
बॉक्स सांदेशः आधार सेवा केंद्र सावयजहनक सुटीहशवाय आठवड्याच्या सवय सात हदवस सकाळी 9.30 ते
सांध्याकाळी 5.30 पयंत खुले आिे. प्रत्ेक एएसकेिध्ये दररोज 250 ते 1000 सेवा हवनांत्ा
िाताळण्याची क्षिता आिे .

२.४ ऑनलाईन ननयुक्ती सेवा
यूआयडीएआय आधार नोांदणी हकांवा अद्ययावतसाठी हनयुक्ती बुक करण्यासाठी ऑनलाईन
सुहवधादे खील उपलब्ध करुन दे ते. आपण स्वत: साठी हकांवा कुटुां बातील सदस्यासाठी हकांवा हित्रासाठी
अपॉइां टिेंट बुक करण्यासाठी ऑनलाइन अपॉईांटिेंट सेवेचा वापर करू शकता.

२.४.१ ऑनलाइन अपॉइों टमेंट कशी बुक करावी
आधार सेवा केंद्रात (एएसके) हकांवा इतर सूचीबि आधार केंद्रावर अपॉईांटिेंट बुक करण्यासाठी िी
सुहवधा खाली आधार सेवाांसाठी उपलब्ध आिे .
•

नवीन आधार नोांदणी

•

नाव अद्यतन
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•

पत्ता अद्यतन

•

जन्म तारीख अद्यतन

•

हलां ग अद्यतन

•

बायोिेहटि क (फोटो + हफांगरहप्रांट्स + आयररस) अद्यतन

•

िोबाइल ििाांक अद्यतन

•

ईिेल आयडी अद्यतन

आपण आधार ि द
ां णी / अद्यति फॉमि ऑिलाईि भरणे आिश्यक आिे , अपॉईांटमेंट सेंटर टाइमिॉट बुक करा आवण वििडलेल्या आधार केंद्राला भेट द्या.तुमचा अपॉईांटमेंट आयडी आवण क्यूआर
क ड असलेली प चपािती (ष्क्रिप) दे खील तुमचा ि द
ां णी / अद्यति फॉमि आिे .िेळ िाचविण्यासाठी
आपण केंद्राकडे एक मुवद्रत प्रत घेऊि जाऊ शकता.एएसकेिर मुद्रण सुविधा दे खील उपलब्ध आिे .

आपली वियुक्ती बुक करण्यासाठी स्कॅि करा:
https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
बॉक्स सांदेशः स्वतःसाठी हकांवा आपल् या कुटुां बातील सदस्यासाठी / हित्राांसाठी हवनािूल्य ऑनलाइन
िेट बुक करा आहण वेळ वाचवा

२.४.२ आधार सेवाोंसाठी ननयुक्तीीः
आपण यूआयडीएआय वेबसाइट हकांवा एिआधार िोबाइल अॅपवरून अपॉइां टिेंट बुक करू शकता. जर
आपण आधार अद्यतनासाठी अपॉईांटिेंट बुक करत असाल तर आधार नांबर आहण िोबाइल नांबर प्रहवष्ट करणे
आवशयक आिे . िी सुहवधा केवळ आधार नोांदणीकृत िोबाइल ििाां कापुरती ियाय हदत नािी. ऑनलाईन
अपॉइां टिेंट बुहकांगची प्रहिया खालीलप्रिाणे आिे.
• https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspxपृष्ठास भेट द्या
•

केंद्राचे िाि वििडा आवण ‘बुक अपॉईांटमेंट िर जा’ िर ष्क्रिक करा

•

आपण प्रिेश करू इष्क्रित सेिा वििडा - ििीि आधार वकांिा आधार अद्यति

•

आपला म बाइल िांबर भरा आवण कॅप्चा प्रविष्ट करा आवण सबवमट करा

•

आपण प्रविष्ट केलेल्या म बाइल िांबरिर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करा

•

आपल्या म बाइलच्या यशस्वी प्रमाणीकरणािर, आिश्यक तपशील भरण्यासाठी एक फॉमि वदसेल.
आिश्यक तपशील भरा आवण फॉमि सबवमट करा
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•

‘आपण‘ अपॉईांटमेंट व्यिस्र्ावपत करा ’टॅ बला भेट दे ऊि भेटीचे तपशील (तारीख ि िेळ) व्यिस्र्ावपत
करू शकता

प्रवशक्षण पािण्यासाठी स्कॅि करा: https://youtu.be/8ZurY3nrv7U

2.5.आधार नननमिती स्थिती
2.5.1 आधार नननमिती स्थिती तपासा
नावनोांदणी दरम्यान आपण िोबाईल ििाांक / ईिेल आयडी हदला असल् यास आपल् या आधार
हपढीशी सांबांहधत एसएिएस / ईिेल सूचना प्राप्त िोतील. आपला आधार यूआयडीएआय
वेबसाइटवरून तयार झाला आिे की नािी िे तपासू शकता हकांवा आिच्या िेल्पलाइन 1947 वर
कॉल करून दे खील पाहू शकता.

आपली आधार हनहियतीची स्तथिती तपासण्यासाठी आपणास आपला ईआयडी (नोांदणी आयडी)
आवशयक असेल. आपल् या नोांदणी पोचपावतीच्या वरच्या डाव्या बाजूला १४ अांकी नोांद ििाांक
(1234/12345/12345)
वेळ

आहण १४ अांकाांचा टाइि स्ट्ॅ म्प असून हतचा नावनोांदणीचा हदनाांक व
(dd/mm/yyyy

hh:mm:ss)

िे २८ digit अांक हिळू न एनरोलिेंट आयडी (ईआयडी) तयार करतात.
ईआयडीवरील यूटोररयल पािण्यासाठी स्कॅन करा: https://youtu.be/H9DmEW9zBx8

२.५. २ ई आय डी हरवल् यास काय करावे?
नावनोांदणीनांतर आपल् याला हिळाले ल् या पोचपावतीवर एनरोलिेंट आयडी निूद केला जातो. कृपया
िी स्तिप काळजीपूवयक ठे वा. आपल् या रे कॉडय साठी स्तिपच्या स्पष्ट हचत्रावर स्तिक करा. जर आपण
स्तिप चुकीची ठे वली तर आपण या दोन पितीांनी आपले EID पुनप्रायप्त करू शकता:

•

ऑनलाईनuidai.gov.in वरून (यासाठी नोांदणीकृत िोबाईल ििाांक अहनवायय आिे )

•

कॉल आधार िेल्पलाइन १९४७
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गिावले ला EID / UID कसा हिळवायचा याबद्दलचे प्रहशक्षण पािण्यासाठी स्कॅन करा:
https://youtu.be/wn6ec6OGbhA

आपले

ईआयडी

हकांवा

यूआयडी

(आधार

ििाांक)

पुनप्रायप्त

करण्यासाठी

स्कॅन

करा:

https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid

३. आधार अद्ययावत
आपण दे शिरातील कोणत्ािी आधार केंद्रावरून आपल् या आधारिधील कोणतीिी लोकसांख्याशास्त्र
तपशील (नाव, पत्ता, जन्मतारीख, हलां ग, िोबाइल नांबर हकांवा ईिेल आयडी) हकांवा बायोिेहटि क
तपशील (छायाहचत्र, हफांगरहप्रांट्स, आयरीस स्कॅन) अद्यतहनत करू शकता.
आपण एकाच वेळी आधार केंद्रािध्ये एकापेक्षा जाि नोांदी अद्ययावत करू शकता. एकच नोांद (जसे
की पत्ता) आहण एकाहधक नोांदी (जसे की पत्ता, िोबाइल फोन नांबर, ईिेल पत्ता इत्ादी) अद्यतहनत
करण्यासाठी फी सिान आिे . म्हणून त्ा सवय नोांदी एकहत्रतपणे अद्यतहनत केल् या गेल्या आिेत ज्याांना
अद्यतहनत केले जाणे आपल् यासाठी सोयीचे आहण प्रिावी आिे . म्हणूनच, अद्यतनासाठी आधार
केंद्राला िेट दे ण्यापूवी आपण आवशयक असले ल् या कोणत्ािी अद्ययावत िाहितीसाठी आधारचा
तपशील तपासून पिा.

बॉक्स सांदेशः जेिा आपण आपला आधार अद्यतहनत करता तेिा केवळ आपले आधार तपशील
अद्ययावत िोतात, आधार ििाांक सिान रािील.

३.१ अद्ययावत करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
आपल्या आधारिध्ये खालील तपशील अद्यतहनत करण्यासाठी सत्ापनासाठी आपल्याला एक वैध
सिियन दिऐवज सबहिट करणे आवश्यक आिे :
•

नाव

•

पत्ता

•

जन्म तारीख

कागदपत्र अजयदाराच्या नावे असावे. स्वीकायय कागदपत्राांची यादी आधार वेबसाइट आहण एिएधार
अॅपवर उपलब्ध आिे. (हविाग1 ३.१, पररहशष्ट- I पिा)
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खालील तपशील अद्यतहनत करण्यासाठी कोणत्ािी दिऐवजाची आवशयकता नािी:
•

हलां ग

•

िोबाइल नांबर

•

ई - िेल आयडी

•

फोटो

•

बोटाचे ठसे आहण आयरीस स्कॅन

•

थिाहनक िािा

टीप: आधारिधील वहडलाांचे / आईचे / पतीचे नाव पत्ता क्षेत्राचा एक िाग आिे . आधारधारक िे
कधीिी अद्यतहनत करू शकतो.तपशीलासाठी हविाग ३.४ पिा.

३.२ ऑनलाईन पत्ता अद्यतन सुनवधा
यूआयडीएआय

सेल्फ-सस्तियस

अँड

अपडे ट

पोटय ल

(एसएसयूपी)

-

https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ वरून ऑनलाईन पत्ता अद्यतहनत करण्याची सुहवधा दे खील
प्रदान करते.एसएसयूपीिध्ये लॉग इन करण्यासाठी ओटीपी हिळहवण्यासाठी आपल्याकडे आपला
नोांदणीकृत िोबाइल नांबर असणे आवश्यक आिे .नोांदणीकृत िोबाइल नांबर उपलब्ध नसल्यास, आपण
आपल्या आधार आहण सिियन दिऐवजासि कोणत्ािी आधार केंद्रास िेट दे ऊ शकता अद्यतन
हवनांतीसाठी.
३.२.१ दस्तऐवजा सह पत्ता अद्यतननत करणे :
आपण आपल् या नावावर आपल् या पत्त्याच्या वैध पुराव्यासि नाव (हकरकोळ अद्यतन), पत्ता,
जन्मतारीख, हलां ग, प्रादे हशक िािा अद्यतहनत करण्यासाठी हवनांती करू शकता (हविाग1३.१, पररहशष्ट
- I पिा). ऑनलाईन अॅडिेस अपडे टची प्रहिया खालीलप्रिाणे आिे .
1. एसएसयूपीला िेट द्या - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/
२. तुिच्या आधार ििाां कासि लॉहगन करा
३. आपल् या िोबाइलवर प्राप्त ओटीपी प्रहवष्ट करा
४. नवीन पत्ता प्रहवष्ट करा
५. यूआयडीएआयला आपल् या आधारिधील थिाहनक िािेिध्ये िािाांतर करण्यास अनुिती द्या हकांवा
स्वयांचहलतररत्ा िािाांतररत िजकूरातून स्वतःच शब्दले खन दु रुि करा
६. एकदा आपण सवय तपशील आहण शब्दले खन सिाधानी झाल् यावर सबहिट करा
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७. सिाय्यक दिऐवजाचे रां गीत स्कॅन घ्ा (जर कागदजत्रात एकाहधक पृष्ठे असतील तर, सवय स्कॅन
करा आहण एकच पीडीएफ फाइल म्हणून जतन करा) आहण अपलोड करा
8. अपलोड करण्यासाठी िूळ कागदपत्र स्कॅन करण्याचा सल् ला हदला जातो.
िूळ कागदजत्र उपलब्ध नसल् यास रहिवाशयाांनी नोटरी सावयजहनक हकांवा राजपहत्रत अहधकारी याांनी
प्रिाहणत
दिऐवजाची एक प्रत योग्यप्रकारे सत्ाहपत / अपलोड करू शकता.
9. पुनरावलोकन तपशील आहण शब्दले खन आहण सिियन याांच्यात कािी दु रुिी असल् यास कृपया
पुन्हा दिऐवज तयार करण्यासाठी सांपादन पयायय वापरा.
१०. कृपया पेिेंटवर स्तिक करा आहण पेिेंटवर प्रहिया करा
११. एसएसयूपीचे शुल्क प्रहत हवनांती ५० / - आिे , हकवा एकापेक्षा जाि फील् ड हवनांती हवचारात
घेतली जाईल त्ासाठी ५०/- शुल्क आकारले जातील.
१२. बीपीओ प्रहिया करण्यापूवी रहिवासी अद्ययावत हवनांती रद्द करू शकतात (रद्द केल् यावर)
हकांवा दे य झाल् यास दे य असफलतेची रक्कि रहिवासीला परत केली जाईल).
13. आपल् याकडे िागील हवनांती अयशस्वी झाल् यास (दे य अयशस्वी झाल् यास), आपण रद्द करू
शकता
एसएसयूपी पोटय लवर लॉग-इन केल् यानांतर िी हवनांती.

टीपः खाली निूद केले ले नाव, जन्मतारीख आहण हलां ग यासाठी अद्ययावत ियाय दा अ) जन्मतारीख दु रुिीसाठी- 1 वेळा | ब) नाव सुधारणासाठी- 2 वेळा | क) हलां ग सुधारणेसाठी- १
वेळा

३.२.२ एसएसयूपीद्वारे अद्ययावत नवनोंती नाकारण्यासाठी चेकपॉईोंट्स
• कृपया ऑनलाइन एसएसयूपी फॉियिध्ये वैध डे टा प्रहवष्ट करा; अद्यतन हवनांतीिध्ये अपलोड केले ले
दिऐवज.सि जुळले ला डे टा याची खात्री करा.
• कृपया अपलोड केले ल् या दिऐवजाचे रहिवासी नाव आिे याची अद्यतहनत हवनांती करा.
• कृपया योग्य कागदजत्र नाव हनवडा; जे अपलोड केले आिे आहण ते जुळते याची दिऐवज पुरावा
सि खात्री करा.
• कृपया िूळ कागदपत्राांच्या अपलोड करताना वैध पुरावा दिऐवज म्हणून उच्च ररझोल् यूशन प्रहतिा
वापरा.
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• दिऐवजावर निूद केले ले वय आहण आधारवरील फोटो जुळणे आवशयक आिे .
• रहिवासी आहण फोटोचे हलां ग सांिहित (जुळले ले ) असावे.
• कृपया अपूणय तपशीलाांसि हवनांती सबहिट करू नका.
३.३ मुलाोंसाठी अननवायि बाय मेनटि क अद्यतन
िुलाांचे बायोिेहटि क तपशील जेिा िुलाचे वय ५विे िोते आहण नांतर पुन्हा १५ विांचे झाल् यावर
अद्यतहनत केले जाणे आवशयक आिे . िुलाच्या हफांगरहप्रांट्स, आयरीस स्कॅन आहण छायाहचत्रे त्ाांच्या
आधार डे टािध्ये कॅप्चर आहण अद्यतहनत केल् या आिे त. िे आवशयकतेनुसार हजिे आवशयक असेल
हतिे िुलाला त्ाचा आधार ओळखकताय म्हणून वापरण्यास िदत करते . िुलाला हदले ला आधार
ििाांक सिान आिे. िुलाां साठी िे अहनवायय बायोिेहटि क अद्यतन हवनािूल्य आिे .

३.४आधार पत्त्यात‘ Care of’ फील् ड अद्ययावत करणे
आधारिधील ‘केअर ऑफ’ तपशील अड
ॅ ि े स फील् डचा एक िाग आिेत. यापूवी डब्ल् यू / ओ, डी / ओ,
एस / ओ हकांवा सी / ओ म्हणून उल् ले स्तखत िोते. िे आता सी / ओ प्रिाहणत केले आिेत. आपण
आपला आधार अद्यतहनत केल् यास हकांवा नवीनति आधार डाउनलोड केल् यास ते सांबांध तपशील C /
o म्हणून दशयवेल.
जर आपणास िे अद्यतहनत करायचे असेल तर आपण अड
ॅ ि े स अपडे ट हवनांती दे ऊ शकता (एकतर
आधार केंद्राकडून हकांवा एसएसयूपी - रे फरी सेक्शन ३.२.१ िागे). दिऐवज आपल् या नावावर
असावा आहण ज्याचे नाव आपण सी / ओ फील् डिध्ये अद्यतहनत करू इस्तच्छत आिात त्ाचे नाव
असणे आवशयक नािी. िे अहनवायय क्षेत्र नािी. आपण आपल् या पत्त्यात ररकािे C/oफील् ड ठे वणे
हनवडू शकता.

बॉक्स सांदेश: क / ओ फील्ड िे अहनवायय फील्ड नािी. आपण आपल्या पत्त्यात ररकािे क / ओ फील्ड
ठे वणे हनवडू शकता.

18

३.५ अद्यतनाोंच्या सोंख्येवरील मयािदा
यूआयडीएआयच्या अद्ययावत धोरणानुसार, त्ाांच्या आधारिधील लोकसांख्याशास्त्रीय िाहिती
अद्ययावत करण्यासाठी खालील ियायदा हनस्तशचत केल् या आिेत:
•

नाव - दोनदा अद्यतहनत केले जाऊ शकते

•

हलां ग - एकदा

•

जन्म तारीख - एकदा

परवानगी हदले ल् या ियाय देत वरील अद्यतनाांची प्रहिया हविाग ३.१ िध्ये वणयन केल् याप्रिाणेच आिे.
आपल् या आधारिधील इतर कोणतीिी िाहिती आवशयकतेनुसार अद्यतहनत केली जाऊ शकते. इतर
कोणत्ािी लोकसांख्याशास्त्रीय िाहितीच्या अद्यतनाां च्या सांख्येवर ियायदा नािी - पत्ता, ईिेल आयडी,
िोबाइल नांबर; हकांवा बायोिेहटि क्स - छायाहचत्र, हफांगरहप्रांट्स, आयरीस स्कॅन.

३.६ आधार अद्यतनासाठी अपवाद प्रनिया
कोणत्ािी कारणािव, आपल्याला आपल्या आधारावर वरील तीन फील्ड (नाव, हलांग आहण
जन्मतारीख) पुन्हा अद्यतहनत करणे आवश्यक आिे (परवानगी परवान्याच्या पलीकडे ), आपल्याला िे
करणे आवश्यक आिेः
१. कुठल्यािी आधार केंद्राला िेट द्या (नाव व जन्म तारखेसाठी वैध आधारिूत कागदपत्राांसि)
२. अद्ययावत हवनांती ठे वा.
३.आधार िदत केंद्रावर १९४७ वर कॉल करून नवीनति यूआरएन(अद्यतन हवनांती ििाां क) पाठवा
हकांवा ईिेलद्वारे help@uidai.gov.in वर पाठवा आहण ‘अपवाद अपडे ट’ साठी हवनांती करा.
त्यािांतर प्रकरण यूआयडीएआयच्या क्षेत्रीय कायािलयात स पविण्यात आले आिे जे आपल्या क्षेत्राला
य ग्य व्यासांग िाताळते.एकदा सत्यावपत झाल्यािर, आपल्या अद्यतिाची वििांतीिर प्रविया केली जाईल
आवण विकाल आपल्याला कळविला जाईल.

३.७. आधार हिलांबिाच्या बाबतीतअपडे ट
आपला आधार डे टा वियतकावलक गुणित्ता तपासणीच्या अधीि आिे . यूआयडीएआयच्या अशा
गुणित्ता तपासणी दरम्याि, एखाद्या सिाय्यक दस्तऐिजामध्ये वकांिा एखाद्या रवििाशाच्या बाय मेवटि क
डे टामध्ये कािी फरक आढळल्यास, त्याचा आधार तात्पुरते विलांवबत केला जात आवण आधारधारकास
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याची य ग्य सूचिा वदली जाते. जर आपला आधार विलांवबत झाला तर आपण आधार ओटीपी /
बाय मेवटि क प्रमाणीकरणािर आधाररत क णतीिी सेिा वमळिू शकणार िािी.
अशा पररस्तथितीत, आपण या चरणाांचे अनुसरण करणे आवशयक आिे :
१. ‘आधार हनलां बन’ आहण त्ानांतरच्या कारवाईचे कारण जाणून घेण्यासाठी यूआयडीएआयच्या ईिेल /
एसएिएस / पत्राचा सांदिय घ्ा.
२. बायोिेहटि क सांबांहधत कारणािुळे हनलां बन असल् यास, कोणत्ािी आधार सेवा केंद्राला िेट द्या व
आपले बायोिेहटि क्स अद्ययावत करा.
३. हनलां बन कागदपत्राांशी सांबांहधत कारणािुळे असल् यास, योग्य व्यासांगकेल् यावर अद्ययावत
करण्यासाठी सांबांहधत आधार क्षेत्रीय कायायलयाशी सांपकय साधा / िेट द्या.

३.८ अद्यतन स्थिती तपासणी
आपल्या आधार अद्यतिणाच्या वििांतीची ष्क्रस्र्ती जाणूि घेण्यासाठी आपण अद्यति पािती ष्क्रिपिर िमूद केलेला
१४ अांकी अद्यति वििांती िमाांक (यूआरएि) आवण तारीख आवण िेळ मुद्राां क िापरू शकता:

•

आधार िे ल्पलाइि – १९४७

•

सेंवडां ग ई-मेल help@uidai.gov.in

•

uidai.gov.in

•

एमएधार अॅप

एसएसयूपी

िागे

ऑनलाइन

अॅडिेस

अपडे ट

हवनांती

यशस्वीपणे

सबहिट

केल् यावर

आपणास

0000/00XXX/XXXXX स्वरूपातील एक यूआरएन (अद्यतन हवनांती ििाां क) प्राप्त िोईल. िे स्क्रीनवर दशयहवले

जाते आहण आपल् या नोांदणीकृत िोबाइल नांबरवर एसएिएसद्वारे दे खील पाठहवले जाते. आपल् या आधार
अद्यतनाची

स्तथिती

टि ॅ क

करण्यासाठी

िा

यूआरएन

आहण

आपला

आधार

नांबर

वापराः

https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus

आपल् या अद्यतन हवनांतीची स्तथिती तपासण्यासाठी स्कॅन कराः https://resident.uidai.gov.in/checkaadhaar

आपल् या

ऑनलाइन

अॅडिेस

अपडे ट

हवनांतीची

स्तथिती

तपासण्यासाठी

https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus
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स्कॅन

करा:

३.९ एिर लमेंट सेन्टर येथे आधार अद्यतनासाठी लक्षात ठे वण्याचे मुद्दे
१. केवळ आधारधारक त्ाच्या / हतच्या आधार अद्ययावत करण्यासाठी हवनांती करू शकतो.
२.आधारधारकाच्या वतीने (५ िषािखालील मुलाांिा िगळता) अद्ययावत हवनांती कोणीिी ठे वू शकत
नािी.
३. आधार अद्ययावत हवनांतीस आधारधारकाद्वारे प्रिाणीकरण आवशयक आिे . िे प्रिाणीकरण एकतर
आधार केंद्रावर बायोिेहटि क प्रिाणीकरण हकांवा ऑनलाइन अॅडिेस अद्यतनासाठी ओटीपी प्रिाणीकरण
म्हणून केले जाते. ५ विांपेक्षा किी वयाच्या िुलाांसाठी, िे प्रिाणीकरण आई वडील / पालकाांकडून
केले जाते ज्याांचा आधार िुलाच्या नोांदणीच्या वेळी िुलाशी जोडला गेला िोता.
४. जर आपण आपली अद्यतन स्तिप गिावली हकांवा आपला अद्ययावत हवनांती ििाांक नसेल तर
हविाग २.५.१िध्ये

वणयन केल् यानुसार ईआयडी पुनप्रायप्त करण्यासाठी प्रहियेचे अनुसरण करा.

५. जर आपली अद्ययावत हवनांती नाकारली गेली तर आपण १९४७ वर कॉल करून नकारण्याचे
कारण हिळवू शकता आहण आपण दु सरी अद्यतन हवनांती करण्यापूवी सुधारात्मक उपाययोजना करू
शकता.
६.जर आपला आधार ‘अवैध’ दशयहवत असेल तर पुढील िागयदशयन हिळहवण्यासाठी १९४७ वर कॉल
करा.
७. जर तुिच्या आधार पत्रात फक्त ‘जन्म विय’ छापले ले असेल तर अद्यतहनत करू नका. आपला
आधार सांपूणय जन्मतारीख दशयहवण्यासाठी uidai.gov.in वरून फक्त आपले नवीनति आधार हकांवा
आधार पुनहप्रंट ऑडय र करा.

३. १०. आधार अद्यतनासाठी लक्षात ठे वण्याचे मुद्दे
आधार िमाांक धारक असलेला रवििासी ियाचे अठरा िषे झाल्यािर, त्याचा आधार िमाांक रद्द
करण्यासाठी अजि करू शकत . यूआयडीएआयच्या प्रादे वशक कायाि लयातियाच्या अठरा िषाांच्या
तारखेपासूि सिा मविन्ाांच्या कालािधीत रवििाशास विवित िेळेिर आवण िेळेिर प्रादे वशक
कायािलयात जाणे आिश्यक आिे. आधार ओळख पटिूि वकांिा इतर क णत्यािी मागाििे आपली
ओळख स्र्ावपत करणे जेणेकरुि प्रादे वशक कायािलय आधार िमाांक रद्द करण्याची प्रविया तीि
मविन्ाांच्या कालािधीत सुरू करू शकेल.
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४. आधारि द
ां णी / अद्ययावतकररता कागदपत्राोंची वैध यादी
आपण पडताळणीसाठी वैध आधारिूत कागदपत्र प्रदान करुन आधारसाठी नावनोांदणी करू शकता
हकांवा आपल् या आधारात लोकसांख्याशास्त्र तपशील अद्ययावत करू शकता. पुरािा ओळख
(पीओआय) / पत्त्याचा पुरािा (पीओए) / जन्म तारखेचा पुरािा (डीओबी) / ररलेशिवशपचा पुरािा
(पीओआर) आमच्या िेबसाइट uidai.gov.in, mAadar अॅप िर उपलब्ध आिे आवण अॅिेक्स-I मध्ये
दे खील प्रदाि केला आिे(हविाग १३.१)
यासाठी िैध समर्िि दस्तऐिज अवििायि आिे :
•

आधार नोांदणी

•

नाव अद्यतन

•

पत्ता अद्यतन

•

जन्म तारीख अद्यतन

आपल् या आधारिधील इतर कोणत्ािी डे िोग्राहफक हकांवा बायोिेहटि क तपशीलाांच्या अद्यतनासाठी
आपण आपल् या आधारसि िेट आधार केंद्रास िेट दे ऊ शकता. िे दे खील लक्षात घ्ा की एनआरआय
नोांदणीसाठी िारतीय पासपोटय अहनवायय पीओआय आिे . अहनवासी िारतीय पीओए म्हणून इतर
कोणतेिी कागदपत्र (वैध कागदपत्राांच्या यादीनुसार) दे ण्यास हनवडू शकतात.
स्वीकायय कागदपत्राांच्या यादीचा सांदिय घेण्यासाठी स्कॅन करा https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

४.१ ओळखीचा पुरावा (पीओआय)
आधार ि द
ां णी वकांिा िाि सुधारणा, वैध कागदपत्राांच्या यादीनुसार आपल् याला छायाहचत्राांसि हकिान
एक पीओआय दिऐवज प्रदान करण्याची आवशयकता आिे .

४.२ पत्त्याचा पुरावा (पीओए)
आधार केंद्रावर हकांवा एसएसयूपीद्वारे ऑनलाईन पत्ता अद्यतहनत करण्यासाठी तुम्हाला आपल् या
नावावर पीओए कागदपत्र प्रदान करावे लागेल. आपण पत्ता वैधता पत्र सेवा दे खील वापरू शकता
(सांदिय हविाग. 3.२.२)
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४.३ जन्म तारीख (डीओबी)
तुिच्या आधारिध्ये जन्मतारीख अद्ययावत करण्यासाठी तुम्हाला यूआयडीएआयने िान्य केले ल् या वैध
कागदपत्राांच्या यादीनुसार डीओबी कागदपत्र तुिच्या नावावर द्यावे लागेल.

४.४ िात्याचा पुरावा (पीओआर)
‘कुटुां बप्रमुख’ आधाररत ि द
ां णी वकांिा ‘बाल ि द
ां णी’ यासाठी तुम्हाला यूआयडीएआयिे मान् केलेल्या
पीओआर कागदपत्राांच्या यादीिुसार प्रूफ ऑफ ररलेशिवशप (पीओआर) कागदपत्र प्रदाि करािे
लागेल.

४.५ आधार न द
ों णी / अद्यतनासाठी प्रमाणपत्र
आधारिूत कागदपत्राांच्या यादीनुसार, आपण आधार नोांदणी / अद्ययावत करण्यासाठी पीओआय /
पीओए / डीओबी पुरावा / पीओआर म्हणून सक्षि प्राहधकरणाद्वारे जारी केले ले प्रिाणपत्र वापरू
शकता. यूआयडीएआयने या प्रिाणपत्रासाठी प्रिाहणत निुना हनधायररत केला आिे (हविाग १३.२,
अनुबांध -२ पिा). आपल् याकडे पीओआय / पीओए / डीओबीसाठी स्वीकारले ल् या कागदपत्राांच्या
यादीिध्ये इतर कोणतेिी कागदपत्र नसल् यास केवळ आपण असे प्रिाणपत्र वापरावे.

५ . आधारन द
ों णी / अद्ययावतशुल्क / फी
यूआयडीएआयने सवय रहिवाशाांकडून हनबांधकाद्वारे आकारण्यासाठी जािीत जाि रक्कि हनहदय ष्ट केली
आिे.एकाच प्रसांगी एकापेक्षा जाि फील् ड अद्यतहनत करणे िे एक अद्यतन िानले जाते. वेळ व
पैशाची बचत करण्यासाठी तुम्ही कोणत्ािी आधार केंद्राला िेट दे ताना आवशयक असणारी सवय
फील् ड अद्ययावत करुन घ्ावे अशी हशफारस केली जाते.

५.१ आधारन द
ों णी / अद्यतनफॉमिसाठी क णतेही शुल्क नाही
बँका, टपाल कायायलये, बीएसएनएल केंद्रे , सीएससी हकांवा राज्य सरकार कायायलये हकांवा सािान्य सेवा
केंद्रे कायायलये हकांवा यूआयडीएआय सांचाहलत आधार सेवा केंद्राां िध्ये कोणत्ािी हनबांधक-सांचाहलत
आधार

केंद्राला

िेट

दे ताना

कृपया लक्षात घ्या की आधार ि द
ां णी / अद्यति फॉमिसाठी क णतेिी शुल्क द्यािे लागणार िािी.
शुल्क केिळ आधार अद्ययाित वकांिा िर िमूद केल्यािुसार मुद्रणासाठीच आिे .आपण आपली भेट
ऑिलाईि बुक केल्यास आपण लागू असलेले शुल्क ऑिलाइि भरणे वििडू शकता.
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बॉक्स सांदेशः uidai.gov.in वरून आपला आधार नोांदणी / अद्यतन फॉिय डाउनलोड करा.
फॉियसाठी कोणत्ािी एजांट / एजन्सीला कोणतेिी शुल्क दे ऊ नका.

५.२ केंद्र आपल्याकडूि अहधक शुल्क आकारल्यास तिार कशी करावी
जर केंद्रािे आपल्याला िर िमूद केलेल्या विवित सेिा शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारले असेल तर आपण
खालील प्रकारे तिार दाखल करू शकता :
•

१९४७ िर कॉल करा आवण तिार ि द
ां िा

•

केंद्राच्या तपशीलासि आपल्या यूआरएिसि आवण सांपकि तपवशलास मदत पाठिण्यासाठी ईमेल करा
help@uidai.gov.in

•

येर्ूि ऑिलाइि तिार ि द
ां िा : https://resident.uidai.gov.in/file-complaint

•

रवििासी सांबांवधत विबांधकाकडे तिार करू शकतात, रवजस्टि ारचा तपशील आपल्या केंद्रात उपलब्ध
आिे .

६. आधार नमळवणे
६.१ आधार हिहमाती
आपण िर िणिि केल्यािुसार यूआयडीएआयिे वदलेल्या प्रवियेचे अिुसरण करूि आधारसाठी
िािि द
ां णी केल्यािांतर आपला डे टा वकत्येक गुणित्ता तपासणीच्या अधीि आिे. प्रवियेच्या यशस्वी
समाप्तीिांतर आपला आधार उत्पन्न केला जात . त्यािांतरच्या प्रत्येक आधार अद्यति वििांतीसाठीिी
अशीच गुणित्ता तपासणी प्रविया अिुसरण केली जाते. जेिा आपला आधार उत्पन्न / अद्यतवित केला
जात तेिा आपणास आपल्या ि द
ां णीकृत म बाइल िमाांकािर एक एसएमएस प्राप्त ि त .

६.२ आधारपत्र
एकदा आधार तयार झाल् यावर हकांवा आपल् याद्वारे सादर केले ली अद्यतन हवनांती पूणय झाल् यावर
आपले आधार पत्र िुहद्रत केले जाईल आहण इां हडया पोस्ट्च्या हनयहित पोस्ट्ल सेवेद्वारे आपल् या
नोांदणीकृत पत्त्यावर पाठहवले जाईल. जेिा आपले आधार पत्र पाठवले जाते तेिा आपल् याला
आपल् या नोांदणीकृत िोबाइल ििाांकावर एक एसएिएस प्राप्त िोईल.
आपल् या आधार पत्राची तारीख पाठहवण्यासाठी आपण १९४७ वर कॉल करू शकता आहण आधार
पत्राच्या हवतरणासाठी आपल् या थिाहनक पोस्ट् ऑहफसशी सिन्वय साधू शकता.
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बॉक्स सांदेशः जर तुम्हाला पाठहवण्याच्या तारखेनांतर १५ हदवसाांच्या आत आधार पत्र न हिळाल् यास
हवतरणास उशीर िोण्याचे कारण शोधण्यासाठी आपण आपल् या थिाहनक पोस्ट् ऑहफसशी सांपकय
साधू शकता.

६.३ आधार डाउनल ड करा
आपण आपला आधार यूआयडीएआय वेबसाइट - https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/
हकांवा mAadhaar अॅपवरून दे खील डाउनलोड करू शकता.
आपण आपला आधार याद्वारे डाउनलोड करू शकता :
•

ईआयडी (एनरोलिेंट आयडी) वापरणे : आपला आधार डाउनलोड करण्यासाठी आपला २८
अांकी नावनोांदणी ििाां क तसेच पूणय नाव आहण हपन कोड (नोांदणी दरम्यान हदले ला) वापरा.

•

यूआयडी (आधार ििाांक) वापरणे : आपला आधार डाउनलोड करण्यासाठी आपला १२
अांकी आधार नांबर व पूणय नाव व हपन कोड वापरा.

६.३.१ आधार व सोंकेतशब्द डाउनल ड करण्यासाठी ओटीपी
आधार डाउनलोड करण्यासाठीचा ओटीपी आपल् या आधार नोांदणीकृत िोबाइल नांबरवर प्राप्त िोतो.
या ओटीपीऐवजी ई-आधार डाउनलोड करण्यासाठी तुम्ही टी-ओटीपी (हकांवा वेळ-आधाररत ओटीपी)
दे खील वापरू शकता. टी-ओटीपी एिएआधार अॅपद्वारे तयार केले जाऊ शकते. अधार अॅप वरून
टी-ओटीपी सेवेचा स्तस्क्रनशॉट जोडा डाउनलोड केले ला आधार, ज्याला ई-आधार म्हणून ओळखले
जाते, िी आपल् या आधारची सांकेतशब्द सांरहक्षत इले क्ट्ि ॉहनक प्रत आिे . ते . pdf दिऐवज म्हणून
डाउनलोड केले आिे. आपल् या eAadhaar .pdf फाईलसाठी सांकेतशब्द कॅवपटलमधील िािाची
पविली ४ अक्षरे आहण जन्म विय (YYYY) चे सांयोजन आिे .

६.३.२ आधारवर हडहजटल स्वाक्षरीचे प्रमाणीकरण
आपले eAadar वडवजटली रूपात UIDAI द्वारे स्वाक्षरीकृत आिे . जर आपल्या eAadhaar िरील
वडवजटल स्वाक्षरीिे प्रश्नवचन्हे ‘?’ वचन्ह दशिविले असेल तर, क णत्यािी िेतूसाठी आपण डाउिल ड
केलेल्या आधारिर वडवजटल स्वाक्षरी प्रमावणत करािी लागेल.
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६.३.३ डाउनल ड केले ला आधार कायदे शीरररत्या वैध आहे
डाउनलोड केले ला आधार कायदे शीरररत्ा वैध कागदपत्र आिे आहण आधार पत्राप्रिाणेच वापरला
जाऊ शकतो. डाउनलोड केले ल् या आधारवर उपस्तथित असले ला क्यूआर कोड स्कॅन करून याची
दे खील तपासणी केली जाऊ शकते.

६.४ एमआधार म बाईल अप
ॅ
आपण आधार - एि आधारच्या अहधकृत िोबाइल अॅपद्वारे आपल् या स्माटय फोनिध्ये आपला आधार
दे खील ठे वू शकता. िे अॅप आधार धारकाला ३५ हून अहधक ऑनलाइन आधार सेवा प्रदान करते.
गूगल िे स्ट्ोअर व अॅपल अॅप स्ट्ोअर वरून डाउनलोड करण्यासाठी एिएधार उपलब्ध आिे .

६.५ आधारपुिमुाद्रण
यूआयडीएआय ज्या रहिवाशाांना आधार पत्र नािी हकांवा त्ाांचा आधार िरवला आिे हकांवा त्ाांची दु सरी
प्रत िुहद्रत करायची आिे आहण त्ाांच्या पत्त्यावर हवतररत करायची आिे त्ाांच्यासाठी ऑडय र आधार
रीहप्रांट सेवा उपलब्ध करते .िी दे य सेिा आिे . िाममात्र फीसाठी रू.५०/-, आपण uidai.gov.in वकांिा
mAhahaar अॅप िरूि आपल्या आधाराचे पुिमुिद्रण ऑडि र करू शकता.
पुन्हा मुवद्रत केलेला आधार इां वडया प स्टच्या स्पीड प स्ट सेिेद्वारे पाठविला जात आवण वििांती
केल्याच्या १५ वदिसाांच्या आत आपल्या ि द
ां णीकृत पत्त्यािर पाठविला जात . िी सेिा िापरण्यासाठी
िद
ां णीकृत म बाइल िांबर अवििायि िािी. आपण या अवभज्ञापकाांचा पुिमुिद्रण ऑडि र करण्यासाठी
िापरू शकता:
•

आधार िमाांक (१२ अांक)

•

िच्युिअल आयडी (१६-अांकी िीआयडी एक ट कि अवभज्ञापक आिे ज आधार िांबरच्या
जागी िापरला जाऊ शकत )

•

ईआयडी (२८ अांकी िािि द
ां णी आयडी)
आपण िेवडट / डे वबट काडि , िेट बँवकांग वकांिा यूपीआय िापरुि आपल्या आधार पुिवप्रांटसाठी
पेमेंट करू शकता. एसआरएि (सेिा वििांती िमाांक), वििांतीची ष्क्रस्र्ती आवण स्पीड प स्टचा
माग िा घेण्यासाठी एडब्ल्यूबी (एअरिे वबल िांबर) साठी आपल्या ि द
ां णीकृत / वदलेल्या
म बाइल िांबरिर एसएमएस सूचिा पाठविल्या जातात.
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७ आधार सत्यापन
७.१ क णतािी आधारिमाांक uidai.gov.in वरूि ऑिलाईि पडताळणी करता येईल. आपण
सादर केलेल्या क णत्यािी आधार िांबरची सत्यता तपासण्यासाठी आपण या सेिेचा िापर करू शकता.
प्रविष्ट केलेल्या आधार िमाांकासाठी तुम्हाला आधारधारकाची पुढील माविती वमळतेः
•

आधार िमाांक अष्क्रस्तत्त्वात असल्यास

•

िय बँड

•

वलांग

•

रािण्याचे राज्य

•

म बाइल िांबर ( मुखिटा घातलेल्या फॉमिमध्ये केिळ शेिटचे ४ अांक दशिविलेले आिेत )

हनकालाचा स्क्रीनशॉट जोडा
अवधक जाणूि घेण्यासाठी क्यूआर क ड स्कॅि करा: सांदभि ष्क्रिवडओमध्ये दु िा ज डा

याव्यहतररक्त, सेवा प्रदाता खालील सेवा वापरुन एखाद्या व्यक्तीने सादर केले ला आधार सत्ाहपत
दे खील करू शकतो:
१. ऑनलाइन वरून: https://resident.uidai.gov.in/verify
२. एिएआधार अप
ॅ वरून
३. आधार क्यूआर कोड स्कॅनर अॅप हकांवा एिआधार अॅपचा वापर करुन सादर केले ला आधार
क्यूआर कोडस्कॅन करा.

७.२ आधारवर सुरहक्षत क्यूआरक ड
आधार पत्र आवण eAaadhaarवर एक वडवजटल स्वाक्षरी केलेला सुरवक्षत QR क ड आिे ज्यात
छायावचत्राांसि आधार धारकाचे डे म ग्रावफक तपशील आिेत. िा क्यूआर क ड आधारधारकाची
ओळख सत्यावपत करण्यासाठी िापरला जाऊ शकत .
सेिा प्रदात्यािे सादर केलेल्या आधारिरील वसक्युअर क्यूआर क ड स्कॅि करण्यासाठी आधार क्यूआर
क ड स्कॅिर अॅप (एमएआधारमध्ये दे खील उपलब्ध) िापरण्याची आिश्यकता आिे .

वसक्युअर

क्यूआर

क डिरील

यूट ररयल

https://youtu.be/kMgUpc63dFs
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पािण्यासाठी

स्कॅि

करा:

वसक्यूर

क्यूआर

क डबद्दल

अवधक

िाचण्यासाठी

स्कॅि

करा:

https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/ahaha-lineline-services/secure-qr-code-reader-beta .html

८. आधार ऑनलाईन सेवा
यूआयडीएआय आधार सांबांवधत िेबसाइट uidai.gov.in आवण mAaadhaar अॅपिर आधारशी
सांबांवधत अिेक ऑिलाइि सेिा प्रदाि करते.आपल्या आधार डे टाचे अवधक चाांगले दृश्यमािता आवण
वियांत्रण वमळविण्यासाठी आपण या सेिा िापरू शकता.

८.१ आधार ऑिलाईि सेवा (ज्यास ि द
ां णीकृत म बाइलिांबरची आवश्यकता िािी)
•

एिर लमेंट सेंटर श धा: िेगिेगळे सचि पॅरामीटसि िापरुि जिळपासच्या सिि आधार केंद्राचा
तपशील तुम्हाला वमळू शकेल.

•

अपॉईांटिेंट बुक करा : आपण आधार नोांदणीसाठी अपॉईांटिेंट बुक करू शकता ,स्वतःसाठी
हकांवा कुटुां बातील सदस्य हकांवा हित्रासाठी कोणत्ािी सोयीस्कर आधार केंद्रावर अद्ययावत
करू शकता.

•

आधार स्तथिती तपासा : आपण सांपूणय नाव आहण हपन कोड तपशीलाांसि १४-अांकी एनरोलिेंट
आयडी / यूआरएन आहण १४-अांकी टाइि स्ट्ॅ म्प प्रहवष्ट करुन आपल् या आधार नोांदणी /
अद्ययावत हवनांतीची स्तथिती तपासू शकता.

•

आधार पुनिुयद्रण ऑडय र : आपण आपला आधार हकांवा कुटुां बातील सदस्याच्या आधारच्या
पुनिुयद्रणाची िागणी करू शकता. िी दे य सेवा आिे . अहधक तपशील से. ६.४ वरील.

•

पुनिुयद्रण स्तथिती तपासा: आपण एसआरएन (सेवा हवनांती ििाां क) आहण आधार ििाांक प्रहवष्ट
करून आपल् या आधार पुनिुयद्रण हवनांतीची स्तथिती तपासू शकता.

८.२ आधार ऑिलाइि सेवा (यासाठी ि द
ां णीकृत म बाइलिांबर आवश्यक आिे)
कािी आधार ऑिलाइि सेिाांसाठी ओटीपी प्रमाणीकरण आिश्यक आिे आवण म्हणूिच त्याांचा िापर
करण्यासाठी ि द
ां णीकृत म बाइल िांबर अवििायि आिे .या ओटीपीऐिजी ई-आधार डाउिल ड
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करण्यासाठी तुम्ही टी-ओटीपी (वकांिा िेळ-आधाररत ओटीपी) दे खील िापरू शकता. टी-ओटीपी
एमआधार अप
ॅ द्वारे तयार केले जाऊ शकते.
•

आधार डाउिल ड करा: आपण कधीिी आपला आधार डाउिल ड करू आवण िापरू
शकता. िी एक वििामूल्य सेिा आिे आवण त्यासाठी आिश्यक ओटीपी प्रमाणीकरण
आिश्यक आिे.

बॉक्स सांदेशः आपण कॅलें डर विायत आपला आधार जािीत जाि २० वेळा डाउनलोड करू शकता.

गिावले / हवसरले ला यूआयडी / ईआयडी पुनप्रायप्त करा : िी सेवा वापरुन, आपण आपला

•

गिावले ला नोांदणी आयडी हकांवा आधार ििाांक (यूआयडी) पुनप्रायप्त करू शकता. या
सेवेसाठी अहनवायय ओटीपी प्रिाणीकरण आवशयक आिे .

•

अड
ॅ ि े स ऑनलाईन अद्यतहनत करा : आपल् याकडे आपला आधार नोांदणीकृत िोबाइल नांबर
असल् यास आपण आधारचे एसएसयूपी (सेल्फ-सस्तियस अपडे ट पोटय ल) वापरून ऑनलाइन
अड
ॅ ि े स अपडे ट हवनांती करु शकता. या सेवेसाठी अहनवायय ओटीपी प्रिाणीकरण आवशयक
आिे .

•

प्रिाणीकरण पत्रासाठी हवनांती : िी सेवा आपल् याला आपल् या आधारिधील पत्ता
सत्ाहपतकत्ायच्या पत्त्यावर अद्यतहनत करण्याचा एक पयायय दे ते (दु सरा आधारधारक जो पत्ता
िागणार्यास दे ण्यास तयार आिे). कृपया या सेवेच्या अहधक तपशीलाांसाठी हविाग ३.२.२ पिा.

•

आधार बँक जोडण्याची स्तथिती : आपण िी सेवा वापरुन एनपीसीआय िॅपरिध्ये आपला आधार
आहण बँक खाते जोडण्याची स्तथिती तपासू शकता. या सेवेसाठी अहनवायय ओटीपी प्रिाणीकरण
आवशयक आिे.

बॉक्स सांदेशः आपण एनपीसीआय िॅपरवर िॅप्ड केले ल् या केवळ एका खात्ात कोणतीिी आधारआधाररत िेहडट् स प्राप्त कराल.
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•

आधार अद्यतन इहतिास : अद्यतनाांचा कालििानुसार इहतिास हिळहवण्यासाठी आपण िी सेवा
वापरू शकता.या सेवेचा ओटीपी आपल् या नोांदणीकृत िोबाइल नांबर वर पाठहवला जाईल

•

ईिेल / िोबाइल नांबर सत्ाहपत करा : तुम्ही त्ाांचा आधार हकांवा ईिेल सत्ाहपत करण्यास िी
सेवा वापरू शकता. या सेवेसाठी ओटीपी आपल् या नोांदणीकृत िोबाइलवर पाठहवला जाईल.

•

आधार प्रिाणीकरण इहतिास : िी सेवा वापरुन आपण ६िहिन्यापूवी केले ल् या प्रिाणीकरणाचा
तपशील हिळवू शकता.या सेवेचा ओटीपी आपल् या नोांदणीकृत िोबाइल ििाां कावर पाठहवला
जाईल

•

ऑफलाइन eKYC सेवा : िी सेवा वापरुन आपण हडहजटल स्वाक्षरी केले ले आधार तपशील
उत्पन्न करू शकता व केवायसी िेतूकररता आपण वापरू शकता.

८.३ वारां वार हवचारले जाणारे प्रश्न
रवििाशाांिा आधार प्रविया, सेिा आवण उत्पादिे समजूि घेण्यासाठी मदत करण्यासाठी
यूआयडीएआयकडे िेबसाइट आवण एमआधार अॅपिर विस्तृत सामान् प्रश्न विभाग आिे .
सामान् प्रश्न िाचण्यासाठी स्कॅि करा: https://uidai.gov.in/contact-support/have-anyquestion/277-faqs.html

९ आपल्या आधार डे टाची ग पिीयता आहण सुरहक्षतता
आधार डे टाच्या वडझाइिमध्ये आपल्या डे टाची सुरक्षा अांतभूित आिे . खाली सूचीबद्ध केलेल्या इतर िैवशष्ट्याां सि
एखाद्या व्यक्तीबद्दल कािीच प्रकट ि त िसलेल्या यादृष्क्रिक सांख्येपासूि, यूआयडीएआय रवििासीचे वित आवण
िे तू त्याच्या केंद्रस्र्ािी ठे िते.

९.१ यूआयडीएआय ग पनीयता आनण मानहतीचे सोंरक्षण
•

ियायहदत िाहिती गोळा करणे : यूआयडीएआय द्वारे गोळा केले ला डे टा आधार ििाांक जारी
करणे आहण आधार नांबर धारकाची ओळख पटहवण्याच्या उद्दे शयापयंत ियायहदत आिे .
ओळख, नाव, जन्मतारीख, हलां ग आहण पत्ता आहण छायाहचत्र, दिा बोटाांचे हप्रांट आहण आयरीस
स्कॅन याांचा सिावेश असले ल् या बायोिेहटि क डे टा - ओळख थिाहपत करण्यासाठी केवळ
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िूलिूत डे टा ििगत केला जातो. आईवडील/ पालकाांचे नाव िुलाांसाठी आवशयक आिे परां तु
इतराांसाठी नािी. िोबाइल नांबर आहण ईिेल आयडी पयाययी आिेत.
•

कोणतीिी प्रोफाइहलां ग आहण िागोवा घेणारी िाहिती सांकहलत केली नािी : यूआयडीएआय
धोरणानुसार सांवेदनशील वैयस्तक्तक िाहिती जसे की धिय, जाती, सिुदाय, वगय, वाांहशक, उत्पन्न
आहण आरोग्य स्तथिती एकहत्रत करण्यास प्रहतबांहधत करते. यूआयडी प्रणालीद्वारे व्यक्तीांचे
प्रोफाइहलां ग शक्य नािी कारण गोळा केले ला डे टा ओळख आहण ओळख पुष्टीकरणासाठी
आवशयक असले ल् या ियायहदत आिे .

•

डे टा एस्तरिप्शनसि प्रिाहणत िशीन्स : यूआयडीएआय द्वारा प्रदान केले ल् या सॉफ्टवेअरसि
आधार नोांदणी / अद्यतहनत केवळ प्रिाहणत हडिाइस वापरते. वाितुकीत कोणत्ािी
प्रकारची गळती रोखण्यासाठी डे टा सांकहलत िोताच डे टा कूटबि केला जातो.

•

िाहिती जािीर करणे - िोय हकांवा नािी प्रहतसाद : यूआयडीएआय आधार डे टाबेसिध्ये
वैयस्तक्तक िाहिती उघड करीत नािी. आपण पडताळणीच्या उद्दे शासाठी आपला आधार
वापरल् यास, यूआयडीएआय कडून हिळाले ला एकिेव प्रहतसाद हवनांतीस 'िोय' हकांवा 'नािी'
असेल.

•

यूआयडीएआयच्या िाहितीची इतर डे टाबेसशी सांप्रेिण आहण जोडणी : आधार डे टाबेसचा
इतर कोणत्ािी डे टाबेसशी हकांवा इतर डे टाबेसिध्ये असले ल् या िाहितीशी सांबांध नािी. सेवा
हिळहवण्याच्या टप्यावर एखाद्या व्यक्तीची ओळख सत्ाहपत करणे आहण तेदेखील
आधारधारकाच्या सांितीने करणे िा त्ािागील िेतू आिे .

९.२ सीआयडीआर मधील डे टा सुरक्षा
सवय आधारधारकाांचा डे टा यूआयडीएआयच्या सेंटिल आयडें हटटीज डे टा ररपॉहझटरी (सीआयडीआर)
िध्ये हनधोक आहण सुरहक्षत आिे. आवशयक सुरक्षा िांजूरी असले ल् या हनवडले ल् या व्यक्तीांकडून
इले क्ट्ि ॉहनक आहण शाररररक सीआयडीआर सांरहक्षत केला जातो. अत्ांत सुरहक्षत डे टा हतजोरीत
उपलब्ध सवोत्ति एनहिप्शन तांत्रज्ञानासि डे टा सुरहक्षत केला आिे . सवय प्रवेश तपशील योग्यररत्ा लॉग
केले ले आिेत.
यूआयडीएआय कडे कडक सुरक्षा आहण सांग्रहित प्रोटोकॉल आिेत. सुरहक्षततेच्या उल् लां घनासाठी दां ड
कठोर असतो आहण ओळख िाहिती जािीर करण्यासाठी दां ड सिाहवष्ट करतो. सीआयडीआरिध्ये
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कोणत्ािी अनहधकृत प्रवेशासि, िॅहकांग हकांवा सीआयडीआरिधील डे टासि कोणत्ािी छे डछाडीसि,
आधार कायदा, २०१६. नुसार कठोर दां डात्मक पररणाि दे खील िोगावे लागतात.

९.३ आपण आपली आधार मानहती अजूनही पुढे सोंरनक्षत कशी करू शकता
या सुरक्षा पितीांव्यहतररक्त, यूआयडीएआय कािी अहधक ऑनलाइन सेवा दे खील प्रदान करते ज्या
आपल् याला आपला आधार तपशील खाजगी ठे वण्यात आहण आपल् या डे टािध्ये सुरहक्षततेचा आणखी
एक िर जोडण्यास िदत करतात. त्ा आिे तः
• िच्युयअल आयडी (िीआयडी) जनरे टर : जर तुम्ही आधार आधाररत प्रिाणीकरण सेवा वापरताना
आपला आधार नांबर सािाहयक करू इस्तच्छत नसाल तर आपण िच्युयअल आयडी हकांवा िीआयडी
वापरू शकता - आपल् या आधारासाठी १६-अांकी टोकन. आपण आपली िीआयडी
uidai.gov.in,एिआधारअॅप हकांवा आधार एसएिएस सेवेद्वारे तयार करू शकता.

• बाय मेहटि क लॉक / अिलॉक : िी सेिा आपल्याला आपले बाय मेवटि क आधारमध्ये लॉक करण्यास
आवण तात्पुरते अिलॉक करण्यास सक्षम करते. या सेिेचा ओटीपी आपल्या ि द
ां णीकृत म बाइल
िांबरिर पाठविला जाईल.
• आधार लॉक / अिलॉक : आपण आपला आधार िापरू इष्क्रित िसल्यास आपण आपला आधार
िांबर लॉक करू शकता. असे केल्यािे आपण बाय मेवटि क, डे म ग्रावफक आवण ओटीपी आधाररत
प्रमाणीकरणासाठी आधार, िीआयडी आवण एएिसीएस ट कि िापरुि क णतेिी प्रमाणीकरण
करण्यास सक्षम असणार िािी. आधार केिळ िीआयडी (िच्युिअल आयडी) िापरूि अिलॉक केला
जाऊ शकत .या सेिेचा ओटीपी आपल्या ि द
ां णीकृत म बाइल िांबरिर पाठविला जाईल.

१० तिार हाताळणी
यूआयडीएआयिे आपल्या वचांता व्यक्त करण्यासाठी वकांिा आधारशी सांबांवधत अवभप्राय सामावयक
करण्यासाठी विविध टच पॉईांट्स तयार केले आिेत. असे सिि प्लॅटफॉमि सिज उपलब्ध असतात आवण
युआयडीएआयच्या समवपित मदत केंद्राांच्या कायिसांघाद्वारे मदतीसाठी आपल्याला प ि चण्यास सक्षम
करतात. आपण यूआयडीएआयशी सांपकि साधू शकता अशा प्लॅटफॉमि आिेतः
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१०.१ आधारसोंपकिकेंद्र – हेल्पलाईन १९४७
टोल फ्री िेल्पलाईनवर त्ाांच्या लँ डलाईनवर हकांवा िोबाईल फोनवरून १९४७ वर सांपकय साधू शकता
आहण स्वयांचहलत आयिीआरएस िोडद्वारे िदत घेऊ शकता हकांवा आधार केअर काययकाररणीशी
बोलू शकता. आधार सांपकय केंद्र हिांदी, तेलगू, ताहिळ, कन्नड, िल् याळि, पांजाबी, िराठी, गुजराती,
बाांगला, ओहडया, आसािी आहण इां ग्रजी या १२ िािाांिध्ये सिाय्य करते.
आपण जवळील आधार केंद्राचा तपशील, आपल् या आधार सेवा हवनांतीची स्तथिती तपासू शकता,
अद्ययावत नाकारल् यास योग्य प्रहियेस िदत हिळवू शकता, आपली िरवले ली नावनोांदणी आयडी
हिळवू शकता, तिार नोांदवू शकता हकांवा आधार कॉलवरून कोणत्ािी आधार सेवेची िाहिती हिळवू
शकता.

१०.२ ईमेलद्वारे मदत
आपण आपले क्वेरी / प्रवतविया / सूचिा वकांिा तिारी आधार ईमेलकडे मदत ईमेलद्वारे ईमेल करू
शकता help@.uidai.gov.in.िे सांपकि केंद्र व्यािसावयकाांच्या समवपित टीमद्वारे िाताळले जाते.वतकीट
प्रणाली आपल्या केसचा आयडी तयार करण्यास सक्षम करते, जी आपल्या ईमेलच्या प्रवतसादािे
आपल्यासि सामावयक केली जाते.आपण िा केस आयडी उद् धृत करूि आपल्या केसची ष्क्रस्र्ती
दे खील जाणूि घेऊ शकता.

१०.३ आधार वेबसाइट
आधारशी सांबांवधत माविती, आधार ऑिलाइि सेिा, यूआयडीएआयच्या सिि कागदपत्राांचे भाांडार आवण
इतर उपयुक्त स्त्र ताांसाठी आधार िेबसाइट िे एक स्टॉप डे ष्क्रस्टिेशि आिे .आपण यूआयडीएआय
िेबसाइट www.uidai.gov.in िर आपल्या म बाइल फ ििरूि, डे स्कटॉपिरूि वकांिा लॅपटॉपिरूि
भारतातूि क ठूििी प्रिेश करू शकता.
माविती खालील प्रमुखाांच्या खाली विभागली गेली आिे :
• माझा आधार विभागः िािि द
ां णी / अद्ययाित प्रविया, आधार केंद्राांची जागा, पूिीच्या भेटीची
बुवकांग, ई-आधार डाउिल ड करणे, िािि द
ां णी / अद्ययाित झाल्यािांतर आधार ष्क्रस्र्ती तपासणे,
गमािलेला ईआयडी / यूआयडी परत वमळिणे, आधार पुिमुिद्रण ऑडि र इ.
•

यूआयडीएआय बद्दल: िा हविाग यूआयडीएआय स्तिजन आहण ध्येय, सांघटनात्मक सांरचना,
अहधकाराची

रचना

तसेच

कायदे शीर
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चौकट,

हनयि,

हनयि,

अहधसूचना

आहण

यूआयडीएआयच्या कायय सांधी याांच्या सांदिायत आधार हवियी हविृत िाहिती प्रदान
करतोhttps://uidai.gov.in/about-uidai.html
•

इक वसस्टम विभागः प्रमाणीकरण साधिे, बाय मेवटि क उपकरणे, प्रमाणीकरण दस्तऐिज,
क्यूआर

कड

रीडर

आवण

पेपरलेस

ई-केिायसी

सांबांधी

माविती

https://uidai.gov.in/ecosystem.html येर्े या विभागात उपलब्ध आिे .
•

सांपकि आवण सिाय्य विभाग: आपण यूआयडीएआय विदे वशका आवण सांबांवधत प्रादे वशक
कायािलय आवण यूआयडीएआय िेबसाइटिर दे खरे खीच्या विराकरण यांत्रणेच्या तिारी
विभागास https://uidai.gov.in/contact-support.html िरूि सांपकि साधू शकता.

आपण िेबसाइटिर उपलब्ध असलेल्या विविध सेिाांचा िापर करू शकता.यूआयडीएआय
कायिसांघाची सांपकि माविती दे खील आपण वमळिू शकता.िेबसाइटिर िेिमी विचारले जाणारे प्रश्न
(एफएक्यू) साठी एक समवपित विभाग दे खील आिे ज सिि आधार प्रविया आवण सेिा सांबांवधत
प्रश्नाांची तपशीलिार उत्तरे दे त .

बॉक्स सांदेशः कोणत्ािी तिारीसाठी आपण येिून ऑनलाईन तिार दाखल करू शकताः
https://resident.uidai.gov.in/file-complaint आहण आपल् या तिारीची स्तथिती िागोवा येिून:
https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus

१०.४ आधार चॅटबॉट
आपल् यासाठी नवीन टच पॉईांट जोडत यूआयडीएआयने आधार वेबसाइटवर चॅटबॉट सेवा सुरू केली
आिे. आपण गप्पा िारून आपल् यास आधारशी सांबांहधत प्रशन हवचारू शकता. आपल् याला फक्त
uidai.gov.in ला िेट दे णे आवशयक आिे आहण पृष्ठाच्या उजव्या कोपर्यातील ‘आधार हवचारा’
हचन्हावर स्तिक करा. ‘हवचारा आधार’ चॅटबॉट आपल् या प्रशनाांना त्वररत अचूक प्रहतसाद दे तो.
आिच्या चॅटबॉटसाठी आपण अहिप्राय दे खील सोडू शकता आहण िी सेवा सुधारण्यासाठी आपल् या
सूचना सिाहवष्ट करण्यात आम्हाला आनांद िोईल.
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१०.५ स शल मीनडया
आजच्या जगात सोशल िीहडया जलद सांप्रेिणाच्या सवायत पसांतीच्या आहण प्रवेश करण्यायोग्य
पितीिध्ये रुपाांतर करीत आिे .आधार सोशल िीहडयाचा प्रिाव आहण त्ाचा वापर सिजतो आहण
आधार धारकाांना िल्टी-प्लॅटफॉिय पोिोच प्रदान करतो.

१०.५.१ अनधकृत स शल मीनडया प्र फाइलीः

आपण खालील सोशल िीहडया प्लॅटफॉियवर टीि यूआयडीएआय पयंत पोिोचू शकता:
१०.५.१.१ निटर:

यूआयडीएआय चे खालील अहधकृत हिटर िँडल आिेतः
राष्ट्िीय पातळी:
• @ आधार_केअर (https://twitter.com/Aadhaar_Care) – अहधकृतग्रािक सेवा िँडल
•@UIDAI (https://twitter.com / UIDAI) - आधारशी सांबांहधत सवय िाहिती / घोिणा
आपल्याला हिळतील असे िँडल
•@ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai) - यूआयडीएआयच्या िुख्य काययकारी
अहधकारी याांचे अहधकृत प्रोफाइल
प्रादे नशक स्तर:
•@UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) - आधार क्षेत्रीय कायायलय
चांडीगडचे अहधकृत हिटर खाते. चांदीगड, जम्मू-काश्मीर, लडाख, िररयाणा, एचपी आहण पांजाबशी
सांबांहधत प्रश्ाांसाठी रहिवासी या खात्ावर सांपकय साधू शकतात
•@UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) - आधार प्रादे हशक कायायलय, हदल्लीचे
अहधकृत हिटर खाते. नवी हदल्ली, िध्य प्रदे श, राजथिान हकांवा उत्तराखांड प्रदे शाशी सांबांहधत कोणत्ािी
प्रश्ासाठी रहिवासी या खात्ावर सांपकय साधू शकतात.
•@UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - यूआयडीएआय क्षेत्रीय कायायलय
िुांबईचे अहधकृत हिटर खाते. ििाराष्टि, गुजरात, गोवा, दिण आहण दीव आहण दादरा आहण नगर
िवेली हविागाांशी सांबांहधत प्रश्ाांसाठी रहिवासी या खात्ावर सांपकय साधू शकतात.
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•@UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) - यूआयडीएआय क्षेत्रीय
कायायलय बेंगळु रूचे अहधकृत हिटर खाते. कनायटक, केरळ, ताहिळनाडू, पुडुचेरी आहण लक्षद्वीपशी
सांबांहधत प्रश्ाांसाठी रहिवासी या खात्ावर सांपकय साधू शकतात.
•@UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) - यूआयडीएआय क्षेत्रीय
कायायलय िैदराबादचे अहधकृत हिटर खाते. आां ध्र प्रदे श, तेलांगणा, ओहडशा, छत्तीसगड आहण अांदिान
हनकोबार बेटाांशी सांबांहधत प्रश्ाांसाठी रहिवासी या खात्ावर सांपकय साधू शकतात.
•@UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - यूआयडीएआय प्रादे हशक कायाय लय
राांचीचे अहधकृत हिटर खाते. झारखांड, हबिार आहण पहिि बांगाल प्रदे शाांशी सांबांहधत प्रश्ाांसाठी
रहिवासी या खात्ावर सांपकय साधू शकतात.
•@UIDAILucknow

(https://twitter.com/UIDAILucknow)

-

यूआयडीएआय

क्षेत्रीय

कायायलय लखनऊचे अहधकृत हिटर खाते . उत्तर प्रदे श प्रदे शाशी सांबांहधत प्रशनाांसाठी रहिवासी या
खात्ावर सांपकय साधू शकतात.
•@UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - यूआयडीएआय क्षेत्रीय
कायायलय गुवािाटीचे अहधकृत हिटर खाते. आसाि, िेघालय, नागालँ ड, िहणपूर, हिझोरि, अरुणाचल
प्रदे श, हत्रपुरा आहण हसक्कीिशी सांबांहधत प्रशनाांसाठी रहिवासी या खात्ावर सांपकय साधू शकतात.

आपण िेट हिटद्वारे हकांवा िेट सांदेशाद्वारे यूआयडीएआय पोिोचू शकता. आिची सोशल िीहडया
तिार व्यवथिापन टीि आपल्याला िदत करे ल.
१०.५.१.२ फेसबुक:
यूआयडीएआयचे

फेसबुकवर

फक्त

एकच

अहधकृत

पृष्ठ

आिे

-

www.facebook.com/AadhaarOfficial. आपण फक्त फेसबुकवर @AadhaarOfficial शोधू
शकता आहण सवय नवीन िाहितीसाठी आम्हाला आवडले / अनुसरण करा. हवहशष्ट प्रशनाांसाठी, आपण
आम्हाला खासगी सांदेश पाठवू शकता हकांवा आिच्या कोणत्ािी फेसबुक पोस्ट्वर हटप्पणी दे ऊ
शकता.
१०.५.१.३ YouTube:
अहधकृत आधार चॅनेल https://www.youtube.com/user/AadhaarUID िागे YouTube वर
सवय वापरकत्ांसाठी प्रवेशयोग्य आिे. आपण यूयूबवर ‘आधार यूआयडी’ शोधू शकता आहण आिच्या
अहधकृत चॅनेलची सदस्यता घेऊ शकता. या चॅनेलने आिच्या ऑनलाइन सेवाांचे सवय यूटोररयल
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स्तिहडओ, आधारशी सांबांहधत िाहिती स्तिहडओ, आिच्या सवय टीिी जाहिराती, हवशेि सांदेश, बातम्याांचे
अिवाल, स्पधेचे स्तिहडओ आहण बरे च कािी या िे हलस्ट् सिहपयत केल् या आिेत.िाहिती
दे ण्याव्यहतररक्त, चॅनेल आपल् याला दे शिरातील आधार धारकाांनी तयार केले ल् या आशचययकारक
स्तिहडओ सािग्रीची झलक दे तो. आपण आिच्या स्तिहडओवर हटप्पणी दे खील दे ऊ शकता हकांवा
अहिप्राय सािाहयक करू शकता.

१०.५.१.४ इन्स्टाग्राम:
यूआयडीएआयने अलीकडे च इन्स्टाग्रािवर आधारचे अहधकृत ग्रािक सेवा खाते सुरू केले.आपण
आम्हाला @aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official) अनुसरण करू
शकता.कोणत्ािी हवहशष्ट प्रश्ाांसाठी, आपण आम्हाला िेट सांदेश पाठवू शकता आहण आिचा काययसांघ
प्रहतसाद दे ईल.

१०.५. १. ५ नलोंक्डइनीः
िारताची हवहशष्ट ओळख प्राहधकरणअहधकृत पृष्ठ https://www.linkedin.com/company/uniqueidentification-authority-of-india-uidai-- आिे . आम्ही या प्रोफाइलवर आधारशी सांबांहधत

िाहिती आहण बातम्या सािाहयक करतो.

१०.५.२ बनावट प्र फाइल / वापर कताि खात्याोंपासून सावध रहा
यूआयडीएआयची सवय अहधकृत सोशल िीहडया प्रोफाइल सत्ाहपत आिेत आहण आपण केवळ
अहधकृत प्रोफाइलचे अनुसरण / सांपकय साधण्याचा सल् ला हदला आिे . बनावट प्रोफाइल पोस्ट्वर
कशावरिी हवशवास ठे वू नका. आधार हकांवा यूआयडीएआय असल् याचे दशयहवणार्या कोणत्ािी अन्य
सोशल िीहडया खात्ावर सांिािणात िाग घेऊ नका हकांवा आपली िाहिती सािाहयक करू नका.
कृपया लक्षात घ्ा की एखाद्या व्यक्तीने त्ाांच्या सोशल िीहडया प्रोफाइलिध्ये आधारचे अहधकृत थिान
त्ाांच्या कायायसाठी जोडले असेल तर याचा अिय असा नािी की तो / ती यूआयडीएआयचा कियचारी
आिे. कृपया कोणत्ािी व्यक्तीने केले ल् या कािाच्या जागेच्या िक्काची पुष्टी करण्यासाठी
uidai.gov.in वर सांपकय हडरे क्ट्रीचा सांदिय घ्ा.
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१०.६ आधार प्रादे नशक कायािलये
यूआयडीएआय ने हनयुक्त केलेल्या राज्ये आहण केंद्रशाहसत प्रदे शाांच्या सांदिायत कािकाज, ऑपरे शन
व्यवथिापन आहण ठराव सोडहवण्यासाठी८ क्षेत्रीय कायायलये (आरओ) थिापन केली आिेत. प्रत्ेक
आरओने त्ाच्या काययक्षेत्रानुसार हनयुक्त केलेला काययक्षेत्र असतो आहण त्ा हवहशष्ट प्रदे शाशी सांबांहधत
ऑपरे शन्स आहण तिारी िाताळतात. सांबांहधत प्रादे हशक कायायलयाचे सांपकय तपशील येिे उपलब्ध
आिेत:
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html

८ क्षेत्रीय कायायलयातील आिेत:
• नवी नदल् ली –
नवी हदल् ली, िध्य प्रदे श, राजथिान आहण उत्तराखांड प्रदे श व्यापतो
पत्ता: तळ िजला, प्रगती िैदान िेटिो स्ट्े शन, प्रगती िैदान, नवीन
हदल् ली -110001
• बेंगलु रू, कनािटक –
कनायटक, केरळ, ताहिळनाडू, पुडुचेरी आहण लक्षद्वीप प्रदे श व्यापतात
पत्ता: खाहनजा िवन, ििाांक 49,, हतसरा िजला, साऊि हवांग रे स कोसय रोड, बेंगलु रू
- 560001
• चोंदीगड –
चांडीगड, जम्मू आहण काशिीर, लडाख, िररयाणा, हििाचल प्रदे श आहण पांजाब प्रदे श व्यापतो
पत्ताीः एससीओ 95-98, िैदान आहण दु सरा िजला, सेक्ट्र 17- बी, चांदीगड 160017
• मुोंबई, महाराष्ट्ि –
ििाराष्टि, गुजरात, गोवा, दिण आहण दीव आहण दादरा आहण नगर िवेली हविागाांचा सिावेश आिे
पत्ताीः 7th वा िजला, एिटीएनएल एक्सचेंज, जीडी सोिानी िागय, कफ परे ड, कुलाबा, िुांबई
- 400 005
• राोंची, झारखोंड –
झारखांड, हबिार आहण पस्तशचि बांगाल प्रदे श व्यापतात
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पत्ताीः पहिला िजला, आरआयएडीए िध्यवती कायायलय इिारत, नािकुि औद्योहगक क्षेत्र,
एसटीपीआय जवळ लोवाडीि, राांची - 834 010
• गुवाहाटी, आसाम –
आसाि, िेघालय, नागालँ ड, िहणपूर, हिझोरि, अरुणाचल प्रदे श, हत्रपुरा आहण हसक्कीि क्षेत्रे
व्यापतात.
पत्ताीः ब्लॉक-िी, पहिला िजला, िौसफेड कॉम्प्िेक्स, बेल्टोला-बहशष्ठ रोड, हडसपूर,
गुवािाटी - 781 006
• लखनऊ, उत्तर प्रदे श –
सांपूणय उत्तर प्रदे श प्रदे श व्यापतो
पत्ताीः हतसरा िजला, उत्तर प्रदे श सिाज कल् याण हनगि इिारत, टीसी--/ /
िी, हविूती खांड, गोिती नगर, लखनऊ- 226 010
• हैदराबाद, तेलोंगणा –
आां ध्र प्रदे श, तेलांगणा, ओहडशा, छत्तीसगड आहण अांदिान हनकोबार बेटे
पत्ताीः 6th वा िजला, पूवय ब्लॉक, स्वणय जयांती कॉम्प्िेक्स, िातृवनि बाजूला, अिीरपेट िैदराबाद 500 038, तेलांगाना राज्य

११: आधार कायदा २०१६
यूआयडीएआय िा एक वैधाहनक प्राहधकरण आिे जो २६ िाचय २०१६ रोजी अहधकृत राजपत्रात
प्रकाहशत केलेल्या आधार (हवत्तीय आहण इतर अनुदान, लाि आहण सेवाांचे लस्तित हवतरण)
अहधहनयि, २०१६ च्या तरतुदीांनुसार थिाहपत केले गेले आिे .
१२ जुलै, २०१६ on रोजी यूआयडीएआयला प्राहधकरण म्हणून अहधसूहचत करण्यात आले. २१ जुलै,
२०१६ रोजी डॉ. ए.बी.पाांडे याांना यूआयडीएआयचे पहिले सीईओ म्हणून हनयुक्त केले गेले. अध्यक्ष
आहण प्राहधकरण सदस्याांची १२ सप्टेंबर २०१६ रोजी हनयुक्ती करण्यात आली. कलि २१ वगळता
आधार अहधहनयिातील सवय कलि., त्ाच हदवशी सूहचत केले गेले.

१४ सप्टेंबर, २०१६ रोजी खालील हनयिाांना अहधसूहचत करण्यात आले ः
• िारतीय अहद्वतीय ओळख प्राहधकरण (प्राहधकरणाच्या बैठकीत व्यवसायाचा व्यविार) हनयि, २०१६
(२०१६चा

ििाांक १)

• आधार (नोांदणी आहण अद्ययावत) हनयि, २०१६ (२०१६चा ििाांक २)
• आधार (प्रिाणीकरण) हनयि, २०१६ (२०१६चा ििाांक ३)
• आधार (डे टा सुरक्षा) हनयि, २०१६ (२०१६चा ििाांक ४)
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• आधार (िाहिती सािाहयकरण) हनयि, २०१६ (२०१६चा ििाांक ५)
इले क्ट्ि ॉहनक्स आहण िाहिती तांत्रज्ञान िांत्रालय (िीटीवाय) िांत्रालयाांतगयत िारतीय हवहशष्ट ओळख
प्राहधकरण (यूआयडीएआय) एक वैधाहनक प्राहधकरण म्हणून काि करते.

११.१ यूआयडीएआयच्या जबाबदाऱ्या .
आधार कायदा २०१६अांतगयत आधार नोांदणी आहण प्रिाणीकरणासाठी यूआयडीएआय जबाबदार आिे.
जबाबदायांिध्ये िे सिाहवष्ट आिेः
•आधार जीवन चिातील सवय चरणाांचे ऑपरे शन आहण व्यवथिापन
• धोरण हवकास
•व्यक्तीांना आधार ििाांक दे ण्याची प्रहिया व प्रणाली
•प्रिाणीकरण काययप्रदशयन

१२ आधार (न द
ों णी आनण अद्ययावत) ननयम, २०१६
आपली नोांदणी आहण अद्यतन आधार (नोांदणी आहण अद्यतन) हवहनयि, २०१६ द्वारे हनयांहत्रत केले गेले
आिे. आपल्याशी िेट सांबितेचे हनयि आपल्या िाहितीसाठी खाली पुनरुत्पाहदत केले गेले आिेत:

१२.१ प्रकरणII - ननवासीनावन द
ों णीप्रनिया
३. नावन द
ों णीसाठी बाय मेनटि क मानहती आवश्यक. (१) खालील बायोिेहटि क िाहिती नोांदणी घेत असले ल् या सवय व्यक्तीांकडून (पाच विांपेक्षा किी वयाच्या
िुलाांहशवाय
) गोळा केली जाईल:
(i) चेियायचा प्रहतिा;
(ii) सवय दिा बोटाचे ठसे; आहण
(iii) दोन्ही आयरीसेसचे स्कॅन
(२) बायोिेहटि क िाहिती सांकहलत करण्याचे िानक या िेतूने प्राहधकरणाने हनहदय ष्ट केल् याप्रिाणे
असतील.

४.नावन द
ों णीसाठी ल कसोंख्याशास्त्रनवषयक मानहती आवश्यक आहे . -
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(१) खालील लोकसांख्याशास्त्रीय िाहिती नोांदणी घेत असले ल् या सवय व्यक्तीांकडून (पाच विांपेक्षा किी
वयाच्या िुलाांहशवाय) गोळा केली जाईल
(i) नाव
(ii) जन्म तारीख
(iii) हलां ग
(iv) हनवासी पत्ता

(२) खालील लोकसांख्याशास्त्रीय िाहिती नावनोांदणीच्या वेळी िरती केले ल् या व्यक्तीच्या पयाययावर
दे खील सांकहलत केली जाऊ शकते:
(i) िोबाईल नांबर
(ii) ईिेल पत्ता

(३) पररचय-आधाररत नावनोांदणीच्या बाबतीत खालील अहतररक्त िाहिती गोळा केली जाईल:
(i) पररचयकत्ायचे नाव
(ii) पररचयकत्ायचा आधार ििाांक

(४) कुटुां बप्रिुख आधाररत नोांदणीच्या बाबतीत खालील अहतररक्त िाहिती सांकहलत केली जाईल:
(i) कुांटू ब प्रिुखाचे नाव
(ii) सांबांध
(iii) कुटुां बप्रिुखाांचा आधार ििाांक
(iv) कुटुां ब प्रिुखाांच्या बायोिेहटि क िाहितीची एक पित
(५) वरील लोकसांख्याशास्त्रीय िाहितीचे िानक या िेतूने प्राहधकरणाने हनहदय ष्ट केल्याप्रिाणे असतील.
(६) लोकसांख्याशास्त्रीय िाहितीिध्ये वांश, धिय, जाती, जिाती, वाांहशक, िािा, िक्काांची नोांद,
रहिवाश्याचे उत्पन्न हकांवा वैद्यकीय इहतिास याांचा सिावेश नािी.

५.पाच वषािखालील मुलाोंच्या नावन द
ों णीसाठी आवश्यक मानहती. –
(१) पाच विांखालील िुलाांसाठी खालील लोकसांख्याशास्त्रहवियक आहण बायोिेहटि क िाहिती सांकहलत
केली जाईल:
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(अ)नाव
(ब) जन्म तारीख
(सी) हलां ग
(ड) कोणत्ािी आई-वहडलाांचा नावनोांदणी आयडी हकांवा आधार ििाांक, शक्यतो घटनेत आई-वडील
दोघेिी हजवांत हकांवा पालक असतील. अशा पालकाांचा हकांवा पालकाांचा आधार ििाांक हकांवा ईआयडी
अहनवायय आिे आहण सांबांधातील फील् ड दे खील रे कॉडय केले जाईल.
(इ) अशा िुलाचा पत्ता जो जोडले ल् या पालक / आई-वहडलाांचा पत्त्यासारखाच असतो.
(फ) िुलाची चेियायवरील प्रहतिा ििगत केली जाईल. कोणत्ािी पालक / आई-वहडलाांचा
बायोिेहटि क िाहिती नावनोांदणी दरम्यान ििगत केली जाईल हकांवा प्रिाणीकृत केली जाईल.

(२) दु वा साधलेल्या आई-वहडल / पालक आहण िुलािध्ये सांबांध थिाहपत करण्यासाठी अनुसूची २ िध्ये
निूद केल्यानुसार ररलेशनहशप प्रूफ ऑफ ररलेशनहशप (पीओआर) दिऐवज नावनोांदणीच्या वेळी
गोळा केला जाईल. ररलेशनहशप डॉक्युिेंट (पीओआर) च्या आधारे केवळ त्ा िुलाांची नोांदणी केली
जाऊ शकते, ज्याांची नावे ररलेशनहशप डॉक्युिेंटिध्ये नोांदली गेली आिेत.

६.बाय मेनटि क अपवाद असले ल् या रनहवाशाोंची नावन द
ों णी. –
(१) दु खापत, हवकृती, बोटाांनी / िाताांचे हवच्छे दन हकांवा इतर कोणत्ािी सांबांहधत कारणािव बोटाचे
ठसे प्रदान करण्यात असििय असणार्या रहिवाशाांसाठी केवळ अशा रहिवाशाांचे आयरीस स्कॅन जिा
केले जातील.
(२) या हनयिाांद्वारे हवचारात घेतले ली बायोिेहटि क िाहिती दे ण्यास असििय असणाया नागररकाांना
नावनोांदणी व अद्ययावत सॉफ्टवेअरिध्ये असे अपवाद िाताळण्याची तरतूद करे ल आहण अशा नोांदणी
प्रहियेनुसार हनस्तशचत केल् याप्रिाणे केल् या जातील. या िेतूने प्राहधकरण.

१२.२ अध्याय IV – ननवासी मानहतीचे अद्यतन
१६ओळख मानहती अद्ययावत करण्यासाठी नवनोंती. या अध्यायात निूद केलेल्या अद्ययावत प्रहियेनुसार अहधहनयि कलि ३१ नुसार हनहदय ष्ट प्रकरणाांिध्ये
आधार ििाांक धारक आपली लोकसांख्याशास्त्रहवियक िाहिती हकांवा बायोिेहटि क िाहितीिध्ये बदल
करू शकतात.
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१७. मुलाोंसाठी अननवायि अद्यतन. –
प्राहधकरणाने हनहदय ष्ट केलेल्या प्रहियेनुसार पाच विय व पांधरा विे वयाच्या िुलाांची बायोिेहटि क िाहिती
अद्ययावत करणे आवश्यक आिे.

१९. रनहवाशाोंची मानहती अद्ययावत करण्याची पद्धत. –
सीआयडीआरिधील रहिवाश्याांची िाहिती अद्ययावत करण्याची प्रहिया पुढील पितीांद्वारे केली जाऊ
शकते: -

(अ) ऑपरे टर आहण / हकांवा पययवेक्षकाच्या िदतीने कोणत्ािी नोांदणी केंद्रात. रहिवाशाचे बायोिेहटि क
प्रिाणीकरण केले जाईल आहण त्ाचा आधार ििाांक आवश्यक असेल, तर त्ाची िाहिती प्रदान
करणे आवशयक आिे .
(बी) ऑनलाइन िोड: आधार ििाांक आहण नोांदणीकृत िोबाइल नांबर सादर केल् यावर हनयुक्त
केले ल् या पोटय लद्वारे लोकसांख्याशास्त्रहवियक िाहिती ऑनलाइन अद्ययावत केली जाऊ शकते.
नोांदणीकृत िोबाइल ििाां कावर पाठहवले ल् या एका-वेळ सांकेतशब्दाद्वारे (ओटीपी) प्रिाणीकरण केले
जाईल.

रहिवाश्याला स्तथिती अद्ययावत टि ॅ क करण्यासाठी अद्ययावत आयडी दे ण्यात येईल, व त्ाकररता
प्राहधकरणाने हनहदय ष्ट केलेल्या प्रहियेनुसार सुधाररत आधार पत्र रहिवाशाांना प्रत्क्ष हकांवा इलेक्ट्िॉहनक
स्वरुपात उपलब्ध करुन हदले जाऊ शकते. अद्ययावत करण्यासाठी िानके आहण िागयदशयक सूचनाांचे
पालन करणे आवश्यक आिे.अद्ययावत करण्याकररता वापरल्या जाणार्या स्वरूप, टे म्पलेट्स,
चेकहलस्ट्सि या काययपिती प्राहधकरणाने हनहदय ष्ट केल्याप्रिाणे असतील.

२0. सुनवधा शुल्क –
लोकसांख्याशास्त्रहवियक िाहिती व बायोिेहटि क िाहिती अद्ययावत करण्यासाठी प्राहधकरणाने
हनबांधकाांना रहिवाशाांकडून सुहवधा शुल्क आकारण्यास अहधकृत केले आिे , प्राहधकरणाने हनहदय ष्ट
केलेल्या रकिेपेक्षा जाि नािी.
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१२.३ अध्यायसहावा - आधारिमाोंकआनणओळखमानहतीचे वगळणे नकोंवाननस्ियता
२७. आधार िमाोंक वगळण्याची प्रकरणे. –

(१) आधार ििाांक धारकाचा आधार ििाांक खालीलप्रिाणे पररस्तथितीत रद्द केला जाईल: (अ) जर एखाद्या व्यक्तीला एकापेक्षा जाि आधार ििाांक हदले गेले असतील तर पूवीच्या
नावनोांदणीतून नेिलेला आधार ििाांक कायि ठे वला जाईल आहण त्ानांतरचे सवय आधार ििाांक रद्द
केले जातील.
(ब) हवहित िागयदशयक तत्त्ाांचे उल् लां घन करून आधार ििाांक व्युत्पन्न केला गेला आिेः
(i) िुख्य बायोिेहटि क िाहिती उपलब्ध नसल्यास “फोटोवरील छायाहचत्र” प्रकरण: जेिे नोांदणी केंद्रावर
नवीन छायाहचत्र हटपण्याऐवजी नोांदणीसाठी अस्तित्वातील छायाहचत्र वापरला जातो आहण जेिे नोांद
घेताना कोर बायोिेहटि क िाहिती घेतली गेली नािी, तेिील रहिवासी आधार ििाांक रद्द केला जाईल.

(ii) “खोया बायोिेहटि क अपवाद” प्रकरणे: जेिे ‘बायोिेहटि क अपवाद’ प्रकरण म्हणून नावनोांदणी
चुकीच्या पितीने केली गेली असेल, तर आधार ििाांक रद्द केला जाईल.
(iii) बायोिेहटि क िाहिती हिळहवणे टाळण्यासाठी एखाद्या प्रौढ व्यक्तीने पाच विायखालील िुलाच्या
रूपात नोांदणी केली असेल तर आधार ििाांक रद्द केला जाईल.
(iv) नावनोांदणीची आवश्यकता असणारी अन्य कोणतीिी बाब प्राहधकरणास फसव्या असल्याचे
हदसते
(२) रद्द केल्यावर, आधार ििाांक धारकाला प्राहधकरणाद्वारे पुरहवल्या गेलेल्या सेवा कायिस्वरुपी
अक्षि केल्या जातील.

२८. आधार िमाोंक ननस्िय करणे आवश्यक प्रकरणे. –
(१) आधार ििाां क धारकाचा आधार ििाां क खालील पररस्तथितीांिध्ये हनस्तिय केला जाईल:

44

(अ) “फोटोवरील फोटो” आहण िूळ बायोिेहटि क िाहिती उपलब्ध आिे : जेिे नोांदणी केंद्रावर नवीन
छायाहचत्र हटपण्याऐवजी अस्तित्वातील छायाहचत्र वापरला जाईल आहण तेिील रहिवाशाची कोर
बायोिेहटि क िाहिती घेतली गेली असेल तर आधार ििाांक हनस्तियकेला जाईल आहण रहिवाशाने त्ाचे
छायाहचत्र अद्यतहनत करण्यास साांहगतले जाईल. त्ाच्या छायाहचत्राांचे यशस्वी अद्यतहनत केल् यावर,
आधार ििाां क पुन्हा सहिय केला जाऊ शकतो.

(ब) “खोया अधयवट बायोिेहटि क अपवाद” प्रकरणे: हजिे बायोिेहटि क िाहिती असणारी कािी हवहशष्ट
वैहशष्ट्ये हनवासी उपलब्ध करुन दे ण्याच्या स्तथितीत असूनिी त्ाांना ताब्यात घेण्यात आलेली नािीत,
हतिे आधार ििाांक सिीय केला जाईल.

(क) नांतर जेिा असे आढळले की िान्यताप्राप्त कागदपत्राांहशवाय नावे नोांदहवली गेली आिेत, तर
आधार ििाांक धारकाद्वारे वैध आधारिूत कागदपत्रे सादर केल्यावर आधार ििाांक अद्यतहनत
िोईपयंत तो हनस्तिय केला जाईल.

(ड) हजिे ििगत केलेली िाहिती खराब डे टा आिे आहण अद्यतहनत करणे आवश्यक आिे असे
ध्वजाांहकत केले गेले आिे (जसे की हिहश्रत / हवसांगत बायोिेहटि क्स िाहिती, अपिानास्पद /
स्पष्टीकरणात्मक शब्द आहण हनवासी लोकसांख्याशास्त्रात सांसदीय िािा, 'यूआरएफ' हकांवा 'उफय'
वापरुन एकाच नावाने एकाहधक नावे ) आधारधारकाद्वारे अद्यतहनत िोईपयंत आधार ििाांक हनस्तिय
केला जाईल.
(इ) वयाच्या पाच हकांवा पांधरा विायच्या िुलास, अशा वयानांतर दोन विांच्या आत बायोिेहटि क िाहिती
अद्यतहनत करण्यात अपयशी ठरल्यास त्ाचा आधार ििाांक हनस्तिय केला जाईल. हनस्तियतेनांतर
एक विायच्या सिाप्तीच्या वेळी असे अद्यतन न केलेले प्रकरणाांिध्ये, आधार ििाां क वगळला जाईल.

(फ) प्राहधकरणाद्वारे योग्य वाटे ल अशा प्रकारच्या इतर हनस्तियतेची आवश्यकता असल्यास.

(२) अक्षि केल्यावर आधार ििाांक धारकाला प्राहधकरणाद्वारे पुरहवल्या गेलेल्या सेवा आधार नांबर
धारकाची िाहिती अद्ययावत हकांवा सुधाररत िोईपयंत तात्पुरती बांद ठे वण्यात येतील, ज्यािुळे त्ाचा
आधार ििाांक प्राहधकरणाद्वारे हनस्तिय केला गेला आिे .
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२९. वगळणे नकोंवा ननस्ियता आवश्यक असले ल् या प्रकरणाोंची चौकशी. (१) चुकवल्या जाणार्या हकांवा हनस्तियतेसाठी आवश्यक असणारी केस म्हणून ओळखल्या गेलेल्या
हकांवा त्ा प्रकरणात ओळखल्या जाणार्यास फील्ड चौकशीची आवश्यकता असू शकते ज्यािध्ये ज्या
व्यक्तीचा आधार ििाांक वगळला जावा हकांवा हनस्तिय करावा लागला असेल अशा व्यक्तीांच्या
सुनावणीचा सिावेश असू शकेल.

(२) प्राहधकरणाद्वारे नाहित केलेली एजन्सी या िेतूने प्राहधकरणाने हनहदय ष्ट केलेल्या प्रहियेनुसार
तपासणी / चौकशी आहण प्राहधकरणास अिवाल सादर करे ल.

(3) अिवाल हिळाल् यानांतर प्राहधकरण आवशयक ती कारवाई करू शकते आहण आधार ििाां क
वगळणे हकांवा हनस्तिय करण्याचा हनणयय प्राहधकरणाकडे असेल.

३0.आधार नोंबर धारकाशी सोंवाद. –
(१) आधार ििाांक धारकास एसएिएस, नोांदणीकृत ई-िेल आयडी, टे हल-कॉहलांग, पत्र हकांवा
प्राहधकरणाद्वारे योग्य वाटे ल अशा िाध्यिाांद्वारे त्ाांचा आधार ििाांक वगळणे हकांवा हनस्तिय करणे
याबद्दल िाहिती दे ण्यात येईल.

(२) आधार ििाांक धारकाची अशी चूक हकांवा हनस्तियतेबाबत कोणतीिी तिार प्राहधकरणाने थिापन
केलेली तिार हनवारण यांत्रणेद्वारे सोडहवली जाऊ शकते.

३१. दु रुस्ती निया. (१) एकाहधक आधार नांबर व्यहतररक्त इतर कारणाांिुळे आधार ििाांक वगळल्यास, रहिवाशाांना पुन्हा
नोांदणी करणे आवश्यक आिे .
(२) अकाययक्षितेच्या बाबतीत, रहिवाशाने प्राहधकरणाने हनहदय ष्ट केलेल्या िागयदशयक सूचना हकांवा
धोरणाांनुसार, त्ाांची ओळख िाहिती अांशतः हकांवा पूणयतः अद्यतहनत करणे आवश्यक आिे .
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१३ पररनशष्ट्
१३.१ दस्तऐवजाांची यादी
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१३.२ आधार अद्यतिासाठी प्रमाणपत्र
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१३.३ आधार नोांदणी / अद्यतनासाठी प्रिाणपत्र िरण्याची सूचना
अ : सािान्य सूचना: कृपया अजय िरण्यापूवी खालील सूचना काळजीपूवयक वाचा. अजायिध्ये दोन िाग आिे त,
रहिवासी तपशील आहण प्रिाणपत्र तपशील. पूणय केलेला फॉिय (निुना) सांदिाय तील हनदे शाांसि इनलाइन प्रदान
केला आिे . सूचना वाचल्यानांतर निुना िरलेला फॉिय पिाण्याचा सल्लािी रहिवाशाांना दे ण्यात आला आिे .
कृपया न द
ों घ्या: अपूणय हकांवा चुकीच्या पितीने िरलेले अजय स्वीकारले जाणार नािीत.
कृपया फॉिय िरण्यासाठी खालील सूचनाां चे अनुसरण करा
•

प्रिाणपत्र साध्या कागदावर छापले जावे

•

खाली हदलेल्या प्रहतिेिध्ये दाखवल्याप्रिाणे फक्त कॅहपटल अक्षरे वापरा

r a m e s h
Incorrect
R A M E S H
Correct

•

िानक फॉन्ट वापरा आहण शैलीगत लेखन टाळा

•

केवळ काळा हकांवा हनळा बॉल पेन वापरा

•

शाई पेन हकांवा पेस्तन्सलने अजय िरु नका

•

ज्या उत्तर बॉक्सला आपण आपले उत्तर म्हणून पयाय य हनवडू इस्तच्छता हतिे उत्तर बॉक्स वर हटक करा
आहण इतर पयाय य ररक्त सोडा.

•

सीिाां ना स्पशय न करता बॉक्सिध्ये स्पष्टपणे हलिा.

•

खालील प्रहतिेिध्ये दाखवल्यानुसार बॉक्सच्या िध्यिागी टाइप करण्याचा प्रयत्न करा

m e h t a
Incorrect
M E H T A
Correct
•

प्रत्ेक पूणय शब्दानांतर एक बॉक्स ररक्त सोडा.

•

िांि आपल्या केसशी सांबांहधत नािी हकांवा लागू नािी िे दशयहवण्यासाठी आपण फॉियिधील कोणत्ािी
बॉक्सिध्ये "एनए" हकांवा एन / ए टाइप करू शकत नािी. िांि ररक्त सोडा

ब: "सिियन नोांदणी / अद्यतनाचे प्रिाणपत्र" िरण्यासाठी फील्ड हनिाय िागयदशयक हनवासी हविाग
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खाली हदलेल्या सूचनाां नुसार सवय फील्ड (बॉक्स) योग्य प्रकारे िरल्या आिे त याची खात्री करा.

िि ििाां क
१

फील्ड नाव
जारी करण्याची तारीख

सािान्य सूचना
• DD-MM-YYYY स्वरूपात तारीख हनहदय ष्ट
करा
• प्रिाणपत्र सादर केल्याच्या तारखेपासून 3
िहिन्याां च्या आत जिा केले असल्याचे
सुहनहित करा
• जारी करण्याची तारीख ररक्त असल्यास
हकांवा प्रिाणपत्र कालबाह्य झाले असल्यास
नोांदणी हकांवा अद्ययावत हवनांती नाकारली
जाईल
• रहिवासी िारताचा िूळ रहिवासी आिे की
तो अहनवासी िारतीय (एनआरआय)
श्रेणीचा आिे का ते हनहदय ष्ट करा

२

रहिवासी वगय

३

नोांदणी प्रकार

४

आधार ििाां क

५

पूणय नाव

६

Care ऑफ (सी / ओ) ची काळजी

७

घर ििाां क / घर / इिारत

•

पत्त्यानुसार घराचा नांबर, घराचे नाव हकांवा
अपाटय िेंटचे नाव साां गा

८

रिा / गल्ली

•

९

िित्त्ाचा खूण

•

रस्त्याचे नाव, रिा आहण रस्त्याचा पत्ता
हनहदय ष्ट करा
आपल्या पत्त्याजवळ एक िित्त्ाचा खूण
हनहदय ष्ट करा

१०

प्रदे श / क्षेत्र

•

नवीन नोांदणी" म्हणून ओळखले जाणारे
आधार काडय हिळहवण्यासाठी हकांवा
"अद्यतन हवनांती" म्हणून ओळखल्या
जाणार्या हवद्यिान आधार तपशील
अद्यतहनत करण्यासाठी सध्याची हवनांती
हनहदय ष्ट करा.
• आपला आधार ििाां क साां गा
• नोांदणी झाल्यास कृपया ते ररक्त ठे वा
अपडे ट झाल्यास आधार ििाां काचा उल्लेख करणे
बांधनकारक आिे
•

• रहिवाशाचे नाव साां गा
आधारिध्ये नोांदवलेल्या नावाां चा उल्लेख स्वरूपात
केला जाईल
•
• अॅडिेस बॉक्सिध्ये (कॉलि) आवश्यक
असल्यास काळजी घ्ा (सी / ओ)
• • िा बॉक्स (िांि) दे खील ररक्त ठे वला
जाऊ शकतो
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आपल्या पत्त्याचे क्षेत्र, क्षेत्र आहण क्षेत्र
हनहदय ष्ट करा

११

गाव / नगर /शिर

•

आपल्या पत्त्यावर गाव / नगर / शिर
हनहदय ष्ट करा

१२

पोस्ट् ऑहफस

•

तुिच्या पत्त्याजवळील पोस्ट् ऑहफसचा
उल्लेख करा

१३

हजल्हा
राज्य
हपन कोड
जन्मतारीख
स्वाक्षरी

•
•
•
•
•

तुिच्या पत्त्यावरचा हजल्हा हनहदय ष्ट करा
तुिच्या पत्त्यावरचा राज्य हनहदय ष्ट करा
आपल्या पत्त्याचा हपन कोड हनहदय ष्ट करा.
जन्मतारीख निूद करा
रहिवासी स्वाक्षरीसाठी हनहदय ष्ट बॉक्सिध्ये
आपली सिी ठे वेल
अहशहक्षत रहिवासी िांबहप्रांट हकांवा
हफांगरहप्रांट प्रदान करू शकेल.
रहिवासी आकार 3.5 सेिी. एक्स 4.5
सेिीचा नवीनति रां ग छायाहचत्र पेस्ट् करे ल
प्रदान केलेल्या जागेत फोटो पेस्ट् केलेला
असल्याची खात्री करा. िे िजकूर
बॉक्सिध्ये आच्छाहदत िोणार नािी.
फोटो प्रिाणपत्रकत्ाय द्वारे साइन इन
केलेले असणे आवश्यक आिे .
प्रिाणपत्र दे णार्याद्वारे फोटोला िॉस स्ट्ँ प
असणे आवश्यक आिे

१४
१५
१६
१७

•
१८

हनवासी फोटो

•
•

•
•

क : "आधार न द
ों णी / सुधारण्याचे प्रमाणपत्र" - प्रमाणपत्र िरण्यासाठी फील् ड ननहाय मागिदशिक सूचना
कृपया खाली नदले ल् या सूचनाोंचे अनु सरण करून सवि फायली प्रमाणपत्र केले ल् याद्वारे पूणिपणे िरल् या असल् याचे
सुननस्श्चत करा.

िि ििाां क
१
२

फील्ड नाव
प्रिाण पत्र दे णायाय चे (सहटय फायरचे) नाव
पदनाि व कायाय लयाचे नाव

३

कायाय लयाचा पत्ता

४
५

सांपकय ििाां क
प्रिाणपत्र प्रकार
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सािान्य सूचना
प्रिाणपत्र दे णायाय चे नाव घ्ा
प्रिाणपत्र दे णार्याचे पदनाि व कायाय लयाचे नाव
हनहदय ष्ट करा.
हविागाच्या नावासि प्रिाणपत्राचा सांपूणय पत्ता
हनहदय ष्ट करा.
प्रिाणपत्र दे णार्याचे सांपकय तपशील हनहदय ष्ट करा.
प्रिाणपत्र प्रकार दाखवून हनहदय ष्ट करा (राइट)
खालील श्रेणीच्या हवरूि प्रदान केलेल्या बॉक्सपैकी
एक हचन्हाां हकत करा:
o राजपहत्रत अहधकारी - गट अ.
o ग्रािपांचायत प्रिुख हकांवा िुस्तखया
o राजपहत्रत अहधकारी - गट ब
o खासदार / आिदार / एिएलसी / नगरसेवक
o तिसीलदार
o िान्यताप्राप्त शैक्षहणक सांथिेचे प्रिुख
o अधीक्षक / वॉडय न / िॅटिॉन / अहधकृत हनवारा /
अनािाश्रि प्रिुख

६

सहटय फायसयसाठी चेकहलस्ट्

७

प्रिाणपत्र दे णार्याची सिी व हशक्का

o ईपीएफओ अहधकारी
o ईपीएफओ अहधकारी
बॉक्सवर हटक (राइट) हचन्ह ठे वून खालील यादी
तपासा.
o पुन्हा हलहिले ले नािी
o जारी करण्याची तारीख िरली आिे
o रहिवाशाची सिी
o प्रिाणन तपशील
o रहिवासी फोटो िॉस हसग्नेचर आहण िॉस स्ट्ँ प्ड
(कागदाचा कागद हकांवा फोटो िधील कागद)
o कृपया खात्री करा की पूणय केले ला फॉिय योग्य
प्रकारे िरला आिे आहण सवय हनवडले ल् या
चेकहलस्ट्िधून.
हनहदय ष्ट केलेल्या जागेवर प्रिाणपत्र दे णार्याची सिी
व िुद्राां क द्या.

ड. िित्त्पूणय सूचना
खाली कािी िित्त्पूणय चरण हदले आिे त ज्याां चे रहिवासी फॉिय सबहिट करण्यापूवी हनस्तशचत करे लः
•

प्रिाणपत्र साध्या कागदावर छापले जाणे आवशयक आिे .

•

फॉिय जारी झाल् यापासून 3 िहिन्याां च्या आत सबहिट करणे आवशयक आिे .

•

फॉियिध्ये अहधहलस्तखत नसल् याचे सुहनस्तशचत करा.

•

जारी करण्याची तारीख DD-MM-YYYY स्वरूपात योग्यररत्ा िरली जाणे आवशयक आिे .

•

हनवासी स्वाक्षरी हकांवा िांबहप्रांट आवशयक आिे .

•

प्रिाणपत्र तपशील योग्यररत्ा िरला जाणे आवशयक आिे .

•

4.5 सेिी. X 4.5 सेिीचा नवीनति रां गीत फोटो हनहदय ष्ट क्षेत्रात हचकटवावा.

•

प्रिाणपत्र िॉस साइन आहण िॉस स्ट्ॅ म्प रहिवासी छायाहचत्राां वर उपलब्ध असणे आवशयक आिे .

•

प्रिाणपत्र दे णार्याचे पूणय तपशील िरले जाणे आवशयक आिे .
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१३.४ आधार ि द
ां णी / दु रुस्तीपत्र
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