યુનિક આઈડેનટિફિકેશિ ઓથોફિિી ઓિ ઈનટડયા
નિષય સૂનિ
નિભાગ - 1 : પફિિય
૧.૧ આધાિ અિલોકિ / નિિીક્ષણ
૧.૨ આધાિ કોિે મળી શકે?
૧.૨.૧ ભાિતિા િહેિાસીઓ માિે આધાિ
૧.૨.૨ એિઆિઆઈ માિે આધાિ
૧.૩ આધાિ િી નિશેષતાઓ
૧.૩.૧ આધાિ એક ઓળખકતાા છે
૧.૩.૨ આધાિ એક આઈડી છે , િધુ કંઈ િથી
૧.૪ આધાિ િો ઉપયોગ

……..
……..
…….
……..
……..
……..
……..
……..
……..

નિભાગ – ૨ : આધાિ માિે િોંધણી કેિી િીતે કિિી?
૨.૧ િોંધણી પ્રફિયા
૨.૧.૧ દસ્તાિેજ આધાફિત િોંધણી
૨.૧.૨ કુિુંબિા િડા આધાફિત િોંધણી
૨.૧.૩ પફિિય આધાફિત િોંધણી
૨.૧.૪ બાળકોિી િોંધણી
૨.૧.૫ બાયોમેફિક અપિાદો સાથે નિિાસીિી િોંધણી
૨.૨ આધાિ િોંધણી માિે યાદ િાખિા માિેિા મુદ્દાઓ
૨.૩ આધાિ િોંધણી કેટર
૨.૩.૧તમાિી િજીકમાં આધાિ કેટર શોધો.
૨.૩.૨ િોંધણી કેટરોિા પ્રકાિ
૨.૪ ઓિલાઈિ નિમણૂક (એપોઇટિમેટિ) સેિા
૨.૪.૧ ઓિલાઇિ એપોઇટિમેટિ કેિી િીતે બુક કિિી
૨.૪.૨ આધાિ સેિાઓ માિે નિમણૂક (એપોઇટિમેટિ)
૨.૫ આધાિ જિિેશિ નસ્થનત
૨.૫.૧ આધાિ િોંધણી નસ્થનત તપાસો
૨.૫.૨ જો ઈઆઈડી (EID) ખોિાઈ જાય તો શું કિિું?

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

નિભાગ - 3 : આધાિ અપડેિ
૩.૧ અપડેિ માિે જરૂિી દસ્તાિેજ
૩.૨ ઓિલાઇિ અડ્રેસ અપડેિ સુનિધા

……..
……..
…….

૩.૨.૧ દસ્તાિેજ સાથે િસનતનિષયક (ડેમોગ્રાફિક) ઓિલાઇિ અપડેિ કિિું
૩.૨.૨ એસએસયુપી દ્િાિા અદ્યતિ (અપડેિ) નિિંતીિે િકાિી કાઢિા માિેિા
પોઇટ્સ તપાસો
૩.૩ બાળકો માિે િિનજયાત બાયોમેફિક અપડેિ
૩.૪ આધાિ સિિામાંમાં 'કેિ ઓિ’ િીલ્ડઅ પડેિ કિિું
૩.૫ અપડેિિી સંખ્યા પિ મયાાદા
૩.૬ આધાિ અપડેિ માિેિી અપિાદ પ્રફિયા
૩.7 આધાિ નિનરિયકિણિા (ડીએનટિિેશિ) ફકસ્સામાં અપડેિ
૩.૮ આધાિ અપડેિ નસ્થનત તપાસો

……..
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……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

૩.૯ આધાિ અપડેિ માિે યાદ િાખિાિા મુદ્દા
૩.૧૦ આધાિમાંથી બહાિ િીકળો

……..
……..

નિભાગ ૪ : આધાિિોંધણી / અપડેિમાિેદસ્તાિેજોિી િેલીડ સૂનિ.
૪.૧ ઓળખિો પુિાિો (પીઓઆઇ - પ્રૂિ ઓિ આઇડેનટિિી)
૪.૨ સિિામાંિો પુિાિો (પીઓએ - પ્રૂિ ઓિ અડ્રેસ)

……..
……..
……..

૪.૩ જટમ તાિીખ (ડીઓબી –ડેિ ઓિ બથા )
૪.૪ સંબંધિો પુિાિો (પીઓઆિ - પ્રૂિ ઓિ ફિલેશિ)
૪.૫ આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિેિું પ્રમાણપત્ર

……..
……..
……..

નિભાગ ૫ : આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિે િી / શુલ્ક
૫.૧ આધાિ િોંધણી / અપડેિ િોમા માિે કોઈ શુલ્ક િથી
૫.૨ જો કેટર તમાિી પાસેથી િધાિાિી િકમ લેશે તો િફિયાદ કેિી િીતે કિિી

……..
……..
……..

નિભાગ ૬ : આધાિ મેળિો
૬.૧ આધાિ જિિેશિ
૬.૨ આધાિ પત્ર
૬.૩ આધાિ ડાઉિલોડ કિો
૬.૩.૧ આધાિ અિે પાસિડા ડાઉિલોડ કિિા માિે ઓ.િી.પી.
૬.૩.૨ ઇઆધાિ પિ ડીજીિલ હસ્તાક્ષિ માટય
૬.૩.૩ ડાનઉલોડ કિેલો આધાિ કાયદેસિ િીતે માટય છે
૬.૩.૪ આધાિ િી લાક્ષનણકતાઓ
૬.૪ આધાિ પીિીસી કાડા
૬.૫ એમઆધાિ મોબાઈલ એપ્લીકેશિ

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..

નિભાગ – 7 : આધાિિી િકાસણી
૭.૧ કોઈપણ આધાિ ઓિલાઈિ િકાસો
૭.૨ આધાિ પિ નસટયોિ ટયુઆિ કોડ

……..
……..
……..

નિભાગ – ૮ : આધાિ ઓિલાઈિ સેિાઓ
૮.૧ આધાિ ઓિલાઇિ સેિાઓ (જે િે િજીસ્િડા મોબાઇલિંબિિી જરૂિ િથી)
૮.૨ આધાિ ઓિલાઈિ સેિાઓ (જે િે િજીસ્િડા મોબાઇલ આિશ્યક છે )
૮.૩ િાિંિાિ પૂછાતા પ્રશ્િો

……..
……..
……..
……..

નિભાગ ૯ : તમાિા આધાિ ડેિાિી ગુપ્તતા અિે સુિક્ષા
૯.૧ યુઆઈડીએઆઈ ગોપિીયતા અિે માનહતીિું િક્ષણ કિે છે
૯.૨ સીઆઈડીઆિ માં ડેિા નસટયુફિિી
૯.૩ તમે તમાિી આધાિ માનહતીિે આગળ કેિી િીતે સુિનક્ષત કિી શકો છો

……..
……..
……..
……..

નિભાગ ૧૦ : ગ્રીિટસ હેટડલલંગ
૧૦.૧ આધાિ સંપકા કેટર - હેલ્પલાઈિ ૧૯૪૭
૧૦.૨ ઇમેઇલ દ્િાિા સહાય
૧૦.૩ આધાિ િેબસાઇિ
૧૦.૪ આધાિ િેિબોિ
૧૦.૫ સામાનજક મીફડયા

……..
……..
……..
……..
……..
……..
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૧૦.૫.૧ સત્તાિાિ સોનશયલ મીફડયા પ્રોિાઇલ્સ:
૧૦.૫.૨ િકલી રૂપિેખાઓ / િપિાશકતાા એકાઉટ્સથી સાિધ િહો
૧૦.૬ આધાિ પ્રાદેનશક કિેિીઓ

……..
……..
……..

નિભાગ ૧૧ : આધાિ અનધનિયમ ૨૦૧૬
૧૧.૧ યુઆઇડીએઆઇ િી જિાબદાિીઓ

……..
……..

નિભાગ ૧૨ : આધાિ (િોંધણી અિે અપડેિ) નિયમો, 2016
૧૨.૧ પ્રકિણ II - નિિાસી િોંધણી પ્રફિયા
૧૨.૨ પ્રકિણ IV - નિિાસી માનહતી અપડેિ
૧૨.૩ પ્રકિણ VI - આધાિ િંબિ અિે ઓળખ માનહતીિે બાકાત િાખિી અથિા નિનરિય કિિું

……..
……..
……..
……..

નિભાગ ૧૩ : પફિનશષ્ટ
13.1 જોડાણ I - માટય સહાયક દસ્તાિેજોિી સૂનિ
13.2 જોડાણ II - પ્રમાણપત્રિું િોમેિ (આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિે)
૧૩.3 જોડાણ III - (આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિેિું પ્રમાણપત્ર) કેિી િીતે ભિિું.
૧૩.૪ જોડાણ IV - િોંધણી િોમા
૧૩.૫ આધાિ ્યુિોફિયલ નિફડઓઝ
૧૩.૬ આધાિ ઓિલાઇિ સેિાઓ
૧૩.૭ આધાિ સોનશઅલ મીફડયા

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
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૧ પફિિય
નપ્રય નિિાસી,
આધાિ પફિિાિમાં આપિું સ્િાગત છે !
આધાિ હેટડબુક આધાિ માિે તમાિા માગાદર્શાકા તિીકે સેિા આપિા માિે િિાયેલ છે . અમે તમિે આ દસ્તાિેજ દ્િાિા િાંિિા અિે
આધાિિા અથા અિે હેતુિે ગ્રહણ કિિા નિિંતી કિીએ છીએ.
આ હેટડ બુક તમિે તમાિો આધાિ સમજિામાં મદદ કિશે. તમાિા બધા પ્રશ્િો - આધાિ કેિી િીતે મેળિિો
અિે તમાિા આધાિમાં કોઈ નિગતિાિ અપડેિ કેિી િીતે કિિું , તમે કેિી િીતે તમાિા આધાિિો ઉપયોગ કિી શકો છો – આ
હેટડબુકમાં તે જિાબ આપિામાં આિશે.. તમિે આધાિ પ્રફિયાઓ અિે સંબંનધત સેિાઓિું નિગતિાિ િણાિ પણ મળશે . દિેક
નિભાગ સાથે, તમે ટયૂઆિ કોડ્સ પણ જોશો. તમે કોઈપણ સંબંનધત ટયૂઆિ કોડિે સ્કેિ કિી શકો છો. સંબંનધત િેબ પેજ િી
મુલાકાત લેિા અથિા ઉલ્લેનખત સેિા પિ નિડીઓ ્યુિોફિયલ જોિા માિે તમે તમાિા સ્માિા િોિમાં કોઈ પણ ટયુઆિ કોડિે સ્કેિ
કિી શકો છો.
આધાિિી દુનિયામાં ઝલકસાથે, તમાિી સાથે જોડાયેલ પ્રફિયાઓ તમાિા માિે ઉપલબ્ધ સેિાઓ અિે આ 12 અંકી સંખ્યા કે જે
તમાિા માિે અિટય છે તેિી શનટત સાથે તમાિી આધાિ યાત્રા શરૂ કિીએ.

૧.૧ આધાિ અિલોકિ / નિિીક્ષણ
આધાિ એક ૧૨ અંકિો અિટય ઓળખ િંબિ છે જે યુનિક આઇડેનટિફિકેશિ ઓથોફિિી ઓિ ઈનટડયા (યુઆઈડીએઆઈ) દ્િાિા
ભાિતિા િહેિાસીઓિે નિધાાફિત િકાસણી પ્રફિયા (નિભાગ ૨ માં િણાિેલ) િે સંતોરયા પછી આપિામાં આિે છે .

૧.૨આધાિ કોિે મળી શકે?
ભાિતમાં કોઈપણ વ્યનટત, િય અિે લલંગિે ધ્યાિમાં લીધા નિિા, જે ભાિતિો િહેિાસી છે , અથિા નબિનિિાસી ભાિતીય
(એિઆિઆઈ) છે , આધાિ િંબિ મેળિિા માિે િોંધણી કિી શકે છે . એક વ્યનટત માિે િટત એક જ આધાિ િંબિ ઉત્પટિ (જિિેિ)
થાય છે , કાિણ કે ડેમોગ્રાફિક અિે બાયોમેફિક ડી-ડુપ્લીકેશિિી પ્રફિયા દ્િાિા નિનશષ્ટતા પ્રાપ્ત થાય છે .

૧.૨.૧ ભાિતિા િહેિાસીઓ માિે આધાિ
જો તમે ભાિતિા િહેિાસી છો તો તમે આધાિ િોંધણી માિે પાત્ર છો.આ વ્યાખ્યા દ્િાિા અથા એ થાય કે તમે આધાિ
િોંધણી માિેિી અિજીિી તાિીખ પહેલાં બાિ મનહિામાં એક સો બ્યાશી ફદિસ (૧૮૨ ફદિસ) અથિા િધુિા
સમયગાળા માિે ભાિતમાં િસ્યા છો.

૧.૨.૧ એિઆિઆઈ માિે આધાિ
જો તમે નબિનિિાસી ભાિતીય (એિઆિઆઈ) છો, તો તમાિી પાસે ભાિતીય પાસપોિા હોય તો તમે આધાિ માિે
િોંધણી કિાિી શકો છો.૧૮૨ફદિસિો આદેશ એિઆિઆઈ માિે લાગુ પડતો િથી. તમે આધાિ કેટરિી મુલાકાત લઈ
શકો છો અિે એિઆિઆઈ તિીકે આધાિ માિે િોંધણી કિી શકો છો. ભાિતીય પાસપોિા એિઆિઆઈ માિે ઓળખ
પુિાિા (પીઓઆઇ) તિીકે િિનજયાત છે . અિજદાિ યુઆઇડીએઆઇ દ્િાિા સ્િીકૃત દસ્તાિેજોમાંથી કોઈપણ અટય
ભાિતીય સિિામાિો પુિાિો (પીઓએ) આપિાિું પસંદ કિી શકે છે (આ હેટડબુકિો નિભાગ 13.1, પફિનશષ્ટ -I
જુ ઓ).
બોટસ સંદશ
ે : એિઆિઆઈિા આધાિ િોંધણી માિે ભાિતીય પાસપોિા િિનજયાત ઓળખ પુિાિા છે .

૧.3 આધાિિી નિશેષતાઓ
૧.3.૧ આધાિ એક ઓળખકતાા છે
આધાિ એક ૧૨-અંકિી અિટય આઇ.ડી છે જે વ્યનટતિે આપિામાં આિે છે . આધાિ નિિાસીિે ઓળખિા માિે િસ્તી
નિષયક માનહતી (િામ, જટમ તાિીખ, લલંગ અિે સિિામું), િહેિાિો િોિો, ફિંગિનપ્રટ્સ અિે આંખિી કીકીિો ઉપયોગ
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કિે છે . આ બધી માનહતી િિનજયાત છે . આ ઉપિાંત, તમાિી પાસે તમાિો મોબાઇલ િોિ િંબિ અિે ઇમેઇલ પ્રદાિ
કિિાિો નિકલ્પ છે . અમાિો સુઝાિ આ માનહતી પણ પૂિી પાડિાિો છે

૧.3.૨ આધાિ એક આઈડી છે , િધુ કંઈ િથી
આધાિ િંબિ ઓળખિો એક પુિાિો છે . તે આધાિ િંબિ ધાિકિા સંદભામાં િાગફિકત્િ અથિા િસિાિિો કોઈ અનધકાિ
આપતો િથી. તમાિો આધાિ કોઈપણ ગુપ્ત માનહતીથી મુટત િેટડમ િંબિ છે અિે તેિો ઉપયોગ જાનત, ધમા, આિક,
આિોગ્ય અિે ભૂગોળિા આધાિે લોકોિે પ્રોિાઇલ કિિા માિે કિી શકાતો િથી.

૧.૪ આધાિિો ઉપયોગ
આધાિ નસસ્િમ દેશિા િહેિાસીઓ માિે એક સ્રોત ઑફ્લાઇિ / ઓિલાઈિ ઓળખ િકાસણી પ્રદાિ કિે છે .એકિાિ તમે િોંધણી
કિાિી લો, પછી તમે આધાિ િંબિિો ઉપયોગ ઇલેટિોનિક માધ્યમથી અથિા ઑફ્લાઇિ િકાસણી દ્િાિા, ઘણી િખત તમાિી
ઓળખિે પ્રમાનણત કિિા અિે સ્થાનપત કિિા માિે કિી શકો છો.જ્યાિે પણ તમે સેિાઓ, લાભો અિે સબનસડીઓિે એટસેસ કિિા
માંગતા હો ત્યાિે ઓળખ દસ્તાિેજો પ્રદાિ કિિાિી આિશ્યકતા તે દૂિ કિે છે . જ્યાિે પણ તમે સેિાઓ, લાભો અિે સબનસડીઓિે
એકટસેસ કિિા માંગતા હો ત્યાિે ઓળખ દસ્તાિેજો પ્રદાિ કિિાિી આિશ્યકતા તે દૂિ કિે છે .
બોટસસંદશ
ે : આધાિ ઓળખિો પોિેબલ પુિાિો પ્રદાિ કિે છે જે કોઈપણ સમયે, કોઈપણ જગ્યાએ આધાિ ઑથેનટિકેશિ દ્િાિા
િકાસી શકાય છે .
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૨ આધાિ માિે િોંધણી કેિી િીતે કિિી?
આધાિ મેળિિા માિે, તમાિે િોંધણી પ્રફિયા દિનમયાિ ટયૂિતમ િસ્તી નિષયક અિે બાયોમેફિક માનહતી પ્રદાિ કિીિે િોંધણી લેિી
પડશે, જે સંપૂણાપણે મિત છે . કૃપા કિીિે િોંધો કે તમાિે િટત એક જ િાિ આધાિ માિે િોંધણી કિિાિી જરૂિ છે .

૨.૧િોંધણી પ્રફિયા
ઓપિેિિ તમાિા ડેિા િે સબનમિ કિે તે પહેલાં, કૃપા કિીિે નિિાસી સ્િીિ પિ બતાિેલ તમામ ડેિાિે તપાસો અિે પુનષ્ટ
કિો
તમે ભાિતિા િહેિાસી છો કે એિઆિઆઈ, તમે િીિે દશાાિેલ પ્રફિયાિે અિુસિીિે આધાિ િંબિ મેળિિા માિે િોંધણી કિાિી શકો
છો:
 આધાિ િોંધણી કેટરિી મુલાકાત લો
 આધાિ િોંધણી િોમા ભિો
 િસ્તી નિષયક (ડેમોગ્રાફિક) અિે બાયોમેફિક ડેિા આપો
 ઓપિેિિ દ્િાિા સ્કેિ કિિા માિે માટય દસ્તાિેજ ઓળખિો પુિાિો (પીઓઆઈ) અિે સિિામાિો પુિાિો (પીઓએ) અિે
જટમ તાિીખ (ડીઓબી) િો પુિાિો સબનમિ કિો
 ઇ.આઈ.ડી (એિિોલમેટિ આઈડી) ધિાિતી સ્િીકૃનત કાપલી (એિિોલ્મેટિ નસ્લપ) સાથે તમાિા મૂળ દસ્તાિેજો એકનત્રત કિો.


જો નિિાસી હેડ ઓિ િેનમલી આધાફિત આધાફિત િોંધણી હેઠળ િોંધણી કિાિી િહ્યો છે (નિભાગ 2.1.1.2 િો સંદભા
લો), તેિે/તેણીિે િટત સંબંધિો પુિાિો આપિાિી જરૂિ છે .

બોટસસંદશ
ે : આધાિ કેટર પિ અસલ દસ્તાિેજો લઈ જાઓ. આ સ્કેિ કિિામાં આિે છે અિે તમિે પાછા આપિામાં આિે છે . કોઈ
િોિોકોપી જરૂિી િથી.
ઉપિોટત પ્રફિયામાં એિા િહેિાસીઓ માિે અપિાદો છે જે મિી પાસે તેમિા િામે જરૂિી દસ્તાિેજો િથી જે મ કે કુિુંબિા સભ્યો /
બેઘિ / અિાથ િગેિે. અથિા બાયોમેફિક અપિાદો ધિાિતા નિિાસીઓ જ્યાં જરૂિી બાયમેફિક નિગતો મેળિી શકાતી
િથી.િોંધણીિા દિેક કેસો િીિે િણાિેલ છે :

૨.૧.૧ દસ્તાિેજ આધાફિત િોંધણી
િોંધણી િોમા અથિા યુઆઈડીએઆઈ િેબસાઇિ પિ ઉપલબ્ધ માટય દસ્તાિેજોિી સૂનિ અિુસાિ તમે ઓળખ માિે
માટય પુિાિો (પીઓઆઈ’) અિે સિિામું (પીઓએ) આપીિે આધાિ માિે િોંધણી કિી શકો છો (નિભાગ ૧3.૧,
પફિનશષ્ટ -૧જુ ઓ):

ઓળખિો પુિાિો (પીઓઆઇ -પ્રૂિ ઓિ આઇડેનટિિી) – િિનજયાત


સિિામાંિો પુિાિો (પીઓએ -પ્રૂિ ઓિ અડ્રેસ) - િિનજયાત



તાિીખ (ડીઓબી –ડેિ ઓિ બથા) - તમાિે યુઆઈડીએઆઈિી સૂનિ મુજબ માટય ડીઓબી દસ્તાિેજોમાંથી

એક સબનમિ કિિાિી જરૂિ છે . જો તમાિી પાસે તે િથી, તો તમે તમાિી જટમ તાિીખ જાહેિ કિી શકો છો અથિા
આશિે િય આપી શકો છો.
જો તમાિી પાસે માટય દસ્તાિેજ છે , તો તમાિે આધાિ િોંધણી માિે તે બતાિિું પડશે . જો તમાિા િામે દસ્તાિેજો િ
હોય તો, તમે અનધકૃત અનધકાિી દ્િાિા જાિી કિાયેલ પ્રમાણપત્રિો ઉપયોગ પણ કિી શકો છો (અિુનશષ્ટ. II િો સંદભા
લો). યુઆઈડીએઆઇએ આ પ્રમાણપત્ર માિે માિક બંધાિણમાં વ્યાખ્યાનયત કિી છે . ઉપલબ્ધ િકાસણી માિે સ્િીકાયા
સહાયક
દસ્તાિેજોિી
સૂનિિો
સંદભા
લો:
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
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બોટસ સંદશ
ે : આધાિ િોંધણી માિેિા દસ્તાિેજમાં તમારં િામ હોિું જોઈએ.

૨.૧.૨ કુિબ
ું િા િડા (એિઓએિ – હેડ ઓિ િેનમલી) આધાફિત િોંધણી
કુિુંબિા સભ્યોિી િોંધણી માિે જ્યાં વ્યનટતગત દસ્તાિેજો ઉપલબ્ધ િથી, એિઓએિ (હેડ ઓિ િેનમલી) આધાફિત
િોંધણી માિે િીિેિી નિગતો પ્રદાિ કિીિે કિી શકાય છે :


કુિુંબિા િડાિું િામ



નિિાસી અિે એિઓએિ સંબંધિો પુિાિો (પીઓઆિ – પ્રૂિ ઓિ ફિલેશિ)



કુિુંબિા િડાિો આધાિ િંબિ



િોંધણી સમયે કુિુંબિા િડાિી બાયોમેફિક પુનષ્ટ

બોટસ સંદેશ:એિઓએિ આધાફિત િોંધણી માિે, કુિુંબિા િડાએ િોંધણી સમયે બાયમેફિક પુનષ્ટ આપિી પડશે.

૨.૧.૩ પફિિય આધાફિત િોંધણી
જો તમાિી પાસે ઉપિોટત કોઈપણ દસ્તાિેજો િથી, તો તમે પફિિય આધાફિત િોંધણી હેઠળ િોંધણી કિી શકો છો. આ
‘પફિિયકાિો’ િનજસ્િાિ દ્િાિા નિયુટત કિેલા િકાસણી અનધકાિીઓ છે .


'િનજસ્િાસા' પોતાિા કમાિાિીઓ



િૂંિાયેલા સ્થાનિક સભ્યો



સ્થાનિક િહીિિી મંડળિા સભ્યો



પોસ્િમેિ



પ્રભાિશાળી નશક્ષકો જે િા



આિોગ્ય કાયાકિો



ડોકિિો



આંગણિાડીઓ / આશા કાયાકિો



સ્થાનિક એિજીઓ િાં પ્રનતનિનધઓ

પ્રસ્તાિિા આધાફિત િોંધણી દિમ્યાિ મેળિેલી માનહતી છે :


પ્રસ્તાિિાિું િામ



પ્રસ્તાિિાિો આધાિ િંબિ



પ્રસ્તાિિાિી બાયમેફિક માનહતીિી એક મોડ્યુનલિી

૨.૧.૪ બાળકોિી િોંધણી
િિા જટમેલા બાળકો સનહતિા બાળકો આધાિ માિે િોંધણી કિી શકે છે . બાળકોિી િોંધણી બાળકિી િોંધણી કિિામાં
આિતી િય પ્રમાણે િીિેિી બે પદ્ધનતઓિું પાલિ કિે છે .

5 િષાથી ઓછી ઉંમિિા બાળકો માિે:
બાળકિી િોંધણી માિે (િિા જટમેલાથી માંડીિે 5 િષાથી િીિેિી િય સુધી), બાળકિા માતાનપતા અથિા
િાલીઓમાંથી એક દ્િાિા આધાિ પ્રમાણીકિણ આિશ્યક છે . 5 િષાથી ઓછી ઉંમિિા બાળકોિો બાયમેફિક ડેિા તેમિા
િોંધણી દિનમયાિ લેિામાં આિતો િથી. બાળકિું િામ, જટમ તાિીખ, લલંગ અિે િોિોગ્રાિ કેપ્િિ કિિામાં આવ્યા છે .
તેમિો આધાિ તેમિા માતાનપતા / િાલી સાથે જોડાયેલો છે .
માતાનપતા / િાલીએ િીિેિા દસ્તાિેજો સાથે બાળકિે િજીકિા કોઈપણ આધાિ કેટરમાં લઈ જિાિી જરૂિ છે .


બાળકિું જટમ પ્રમાણપત્ર, જે , મ્યુટસીપાલ કોપોિેશિ ,જટમ મંડળિા િનજસ્િાિ અથિા કોઈપણ
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તાલુકો, તહસીલ િગેિે જે િા અટય જાહેિ ક્ષેત્રિી સંસ્થાઓ દ્િાિા પ્રાપ્ત થયેલ હોય. અથિા ડીસ્િાજા કાડા / નસ્લપ જે
બાળકિા જટમ સમયે સિકાિી હોસ્પીિલ દ્િાિા પ્રાપ્ત થયેલ હોય.


માતાનપતા બંિે માંથી એકિો આધાિ (અથિા િોંધણી કાપલી), સંભિત માતા નપતા બંિે જીિંત હોિા જોઈએ.

કૃપા કિીિે િોંધો કે જો તમાિે તમાિા આધાિમાં હાલિું સિિામું અપડેિ કિિું હોય અિે બાળકિા આધાિમાં િિું
સિિામું મેળિિાિું હોય, તો બાળકિે આધાિ માિે િોંધણી કિતાં પહેલાં તમાિી નિગતો અપડેિ કિો. એકિાિ તમારં
આધાિ અપડેિ થઈ જાય, પછી તમે બાળકિે આધાિ િોંધણી માિે લઈ જઈ શકો છો અિે આ માિે તમાિા અપડેિ કિેલા
આધાિિો ઉપયોગ કિી શકો છો.

5 થી 18 િષાિી િયિા બાળકો માિે:
બાળકિી િોંધણી માિે, માતાનપતા / િાલી િીિેિા દસ્તાિેજો સાથે બાળકિે િજીકિા કોઈપણ આધાિ કેટરમાં લઈ શકે
છે :


જો બાળકિા પોતાિા દસ્તાિેજો સાથે િોંધણી કિાિિી હોય તો - બાળ સ્કૂલ આઈડી (માટય શૈક્ષનણક

સંસ્થાઓ દ્િાિા જાિી કિિામાં આિે છે ) અથિા અટય કોઈ યુઆઈડીએઆઇ દસ્તાિેજ સ્િીકાયા.


જો હેડ ઓિ િેનમલી હેઠળ આધાફિત િોંધણી કિાિિી - જો બાળક પાસે માટય સ્કૂલ આઈડી અથિા અટય

સૂનિબદ્ધ દસ્તાિેજ િ હોય તો, માતાનપતા / િાલીએ બાળકિે એિઓએિ – હેડ ઓિ િેનમલી આધાફિત િોંધણી
હેઠળ િોંધણી કિાિી શકે છે જે માં સંબંધિો પુિાિો (પ્રૂિ ઓિ ફિલેશિ ) દસ્તાિેજ જરૂિી છે .(સંદભા 2.1.1.2).
િોંધ: સગીિિા આધાિ િોંધણી માિે, માતાનપતા / િાલીએ બાળક િતી આધાિ િોંધણી માિે સંમનત આપી છે .


બોટસ સંદેશ: બાળકિી શાળા આઈડીિો ઉપયોગ આધાિ િોંધણી માિે થઈ શકે છે .

૨.૧.૫ બાયોમેફિક અપિાદો સાથે નિિાસીઓિી િોંધણી
બાયોમેફિક અપિાદો ધિાિતા િહેિાસીઓિા ફકસ્સામાં જે મ કે આંગળી િ હોય/આંખ માં તકલીિ હોય કે આંખ િા
હોય િગેિે. િીિેિી માનહતીિે કેપ્િિ કિિાિી જરૂિ છે :


સંપૂણા િસ્તી નિષયક (ડેમોગ્રાફિક) માનહતી



એક આઇફિસ, જો બંિે આઇફિસિે કેપ્િિ કિિાિું શટય િ હોય તો



ગુમ થયેલી આંગળી (ઓ) િા ફકસ્સામાં બાકીિી આંગળીઓિી છાપ



અપિાદ િોિોગ્રાિ

૨.૨ આધાિ િોંધણી માિે યાદ િાખિાિા મુદ્દા


આધાિ ડેિા દિેક િહેિાસી માિે બે ભાષાઓમાં સંગ્રનહત થાય છે - અંગ્રેજી (ફડિોલ્િ) અિે સ્થાનિક ભાષા (િોંધણી સમયે
નિિાસી દ્િાિા પસંદ કિેલ). િહેિાસી નહટદી, તેલુગુ, તનમલ, કટિડ, મલયાલમ, પંજાબી, મિાઠી, ગુજિાતી, બાંગ્લા,
ઓફડયા, આસામી અિે અંગ્રેજીમાંથી પસંદ કિી શકે છે .



િોંધણી િોમામાં આપેલી તમાિી નિગતો તમાિી સામે સ્િીિ પિ પ્રત્યક્ષ છે . તે મહત્િિું છે કે તમે ઓપિેિિ દ્િાિા દાખલ
કિેલી બધી નિગતો તપાસી અિે પુનષ્ટ કિો. ઓપિેિિ સુપિત કિે તે પહેલાં તે ઇંગનલશ અિે પ્રાદેનશક બંિે ભાષામાં છે કે
િનહ તે િકાસો. સહી કિતાં પહેલાં તમે િિીથી સ્િીકૃનત કાપલી પિ નિગતો િકાસી શકો છો.



નિિાસીિે િટત એક જ િાિ િામ િોંધાિિાિી જરૂિ છે , કાિણ કે ઓથોફિિી દ્િાિા સલાહ આપિામાં િ આિે ત્યાં સુધી
બહુ નિધ િોંધણીઓિે િકાિી કાઢિામાં આિશે.
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આધાિ જે િિેશિ માિે િાહ જોતા િહેિાસીઓિા ડેિા પેકેિિી પ્રાનપ્ત પછીિા ૯૦ ફદિસ સુધી બદલાઇ શકે છે .

બોટસ : અંગ્રેજી અિે પ્રાદેનશક ભાષાિી બધી નિગતોિી કાળજીપૂિાક તપાસ કિો અિે ઓપિેિિ તમાિી આધાિ િોંધણી સબનમિ કિે
તે પહેલાં કોઈપણ ભૂલો સુધાિી દો.

૨.૩ આધાિ િોંધણી કેટર
યુઆઈડીએઆઇએ આધાિ સેિાઓ પ્રદાિ કિિા માિે દેશભિમાં આધાિ િોંધણી કેટરો સ્થાપ્યા છે
જે બેંકો, પોસ્િ ઓફિસો, બીએસએિએલ કેટરો, સીએસસી, નિયુટત િાજ્ય સિકાિી કિેિીઓ અિે નિનશષ્ટ આધાિ સેિા કેટરમાં
ઉપલબ્ધ છે .
તમે કોઈપણ આધાિ િોંધણી કેટરિી મુલાકાત લઈિે આધાિ માિે િોંધણી કિી શકો છો. િસ્તી નિષયક (ડેમોગ્રાફિક) નિગતોિા
અપડેિ માિે (િામ, સિિામું, જટમ તાિીખ, લલંગ, મોબાઇલ િંબિ, ઇમેઇલ) અથિા બાયોમેફિટસ (િોિોગ્રાિ, ફિંગિનપ્રટ્સ અથિા
આઇફિસ સ્કેિ), તમે તમાિા આધાિ સહાયક દસ્તાિેજો સાથે કેટરિી મુલાકાત લઈ શકો છો.

૨.૩.૧ તમાિી િજીકમાં આધાિ કેટર શોધો
તમે િજીકિા કોઈપણ આધાિ કેટરિી નિગતો મેળિી શકો છો:
 1947 પિ િોિ કિીિે
 આધાિ િેબસાઇિ પિથી :https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
 mAadhaar એનપ્લકેશિ દ્િાિા

૨.૩.૨ િોંધણી કેટરોિા પ્રકાિ
આધાિ િોંધણી કેટરોિે સેિા નિતિણિા િોમેિિા આધાિે બે કેિેગિીમાં વ્યાપકપણે િગીકૃત કિી શકાય છે જે આ પ્રમાણે
છે .

૨.૩.૨.૧ િનજસ્િાિ સંિાનલત આધાિ િોંધણી કેટર
આ આધાિ િોંધણી કેટર દેશભિમાં બેંકો, પોસ્િ ઓફિસો, બીએસએિએલ કેટરો, સીએસસી અિે િાજ્ય સિકાિિી
કિેિીઓમાં ઉપલબ્ધ છે . આ સંબંનધત િોંધણી િનજસ્િાસા દ્િાિા િલાિિામાં આિે છે .

૨.૩.૨.૨ યુઆઈડીએઆઈ સંિાનલત આધાિ સેિા કેટર
આધાિ સેિા કેટરો અથિા એએસકે યુઆઈડીએઆઇ દ્િાિા સંિાનલત નિનશષ્ટ આધાિ કેટરો છે જે િાજ્યિા આધુનિક
િાતાિિણમાં િહેિાસીઓિે આધાિ સેિાઓ પ્રદાિ કિે છે .
બોટસ : આધાિ સેિા કેટર અઠિાફડયાિા સાત ફદિસ ખુલ્લા છે , જાહેિ િજાઓ નસિાય, સિાિિા 9.30 થી સાંજિા
5.30 સુધી. દિેક ASK દિિોજ 250 થી 1000 સેિા નિિંતીઓિે હેટડલ કિિાિી ક્ષમતા ધિાિે છે .

૨.4 ઓિલાઇિ નિમણૂક (એપોઇટિમેટિ) સેિા
યુઆઈડીએઆઈ આધાિ િોંધણી અથિા અપડેિ માિે બુક એપોઇટિમેટિ માિેિી િેસીનલિી ઓિલાઇિ સુનિધા પણ આપે છે .તમે
ઓિલાઇિ એપોઇટિમેટિ સેિાિો ઉપયોગ તમાિા માિે અથિા કુિુંબિા સભ્ય અથિા નમત્ર માિે બુક કિિા માિે કિી શકો છો.

૨.૪.૧ ઓિલાઇિ એપોઇટિમેટિ કેિી િીતે બૂક કિિી
કોઈપણ આધાિ િોંધણી કેટર (એએસકે) અથિા અટય સૂનિબદ્ધ આધાિ િોંધણી કેટર પિ એપોઇટિમેટિ બુક કિિાિી
સુનિધા છે . આ સુનિધા િીિે દશાાિેલ આધાિ સેિાઓ માિે ઉપલબ્ધ છે :

િિી આધાિ િોંધણી

િામ અપડેિ

સિિામું અપડેિ

જટમ તાિીખ અપડેિ

લલંગ અપડેિ
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બાયોમેફિક (િોિો + ફિંગિનપ્રટ્સ + આઇફિસ) અપડેિ

મોબાઇલ િંબિ અપડેિ

ઇમેઇલ આઈડી અપડેિ
તમાિે આધાિ િોંધણી / અપડેિ િોમા ઓિલાઇિ ભિિાિી જરૂિ છે ,
એપોઇટિમેટિ સેટિિ િાઇમ-સ્લોિ બુક કિો અિે પસંદ કિેલા આધાિ કેટરિી મુલાકાત લો
તમાિી સાથેિી સ્િીકૃનતિી કાપલી, અપોઇટિમેટિ આઈડી અિે ટયૂઆિ કોડ એ પણ તમાિી િોંધણી / અપડેિ િોમા છે .
સમય બિાિિા માિે તમે કેટરમાં એક મુફરત કોપી લઈ શકો છો. એએસકે (ASK)પિ નપ્રટિ સુનિધા પણ ઉપલબ્ધ છે .
બોટસ સંદશ
ે : તમાિા અથિા તમાિા પફિિાિિા સભ્ય / નમત્ર માિે નિશુલ્ક ઓિલાઇિ અપોઇટિમેટિ બુક કિો અિે
સમય બિાિો.
૨.૪.૨ આધાિ સેિાઓ માિે નિમણૂક (એપોઇટિમેટિ)
તમે યુઆઈડીએઆઇ િેબસાઇિ અથિા એમએઆધાિ મોબાઇલ એનપ્લકેશિથી એપોઇટિમેટિ બુક કિી શકો છો. જો
તમે આધાિ અપડેિ માિે અપોઇટિમેટિ લો છો, તો આધાિ િંબિ અિે મોબાઇલ િંબિ દાખલ હોિો જરૂિી છે . આ
સુનિધા િટત આધાિ િનજસ્િિ કિેલા મોબાઇલ િંબિ સુધી મયાાફદત િથી. ઓિલાઇિ એપોઇટિમેટિ બુફકંગ માિે પ્રફિયા
િીિે મુજબ છે :

આ પેજ િી મુલાકાત લો : https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx

કેટરિું િામ પસંદ કિો અિે ‘બુક એપોઇટિમેટિ પિ આગળ િધો’ િે નટલક કિો.

તમે એટસેસ કિિા માંગો છો તે સેિા પસંદ કિો - િિો આધાિ અથિા આધાિ અપડેિ

તમાિો મોબાઇલ િંબિ િાઈપ કિો અિે કેપ્િા દાખલ કિો અિે સબનમિ કિો.

તમાિા મોબાઇલ િંબિ પિ પ્રાપ્ત ઓિીપી દાખલ કિો

તમાિા મોબાઇલિી સિળ પ્રમાનણતતા પિ, એક િોમા પ્રદર્શાત થાય છે . એ િોમા પિ જરૂિી નિગતો ભિો અિે
િોમા સબનમિ કિો

‘એપોઇટિમેટિ મેિજ
ે કિો’ િેબ થી તમે એપોઇટિમેટિ નિગતો (તાિીખ અિે સમય) મેિેજ કિી શકો છો.

૨.૫ આધાિ જિિેશિ નસ્થનત
૨.૫.૧ આધાિ િોંધણી નસ્થનત તપાસો
જો તમે આધાિ િોંધણી િખતે મોબાઈલ િંબિ અથિા ઈમેઇલ આઈડી આપ્યું હશે તો તમિે આધાિ સંબંનધત
એસએમએસ/ ઈમેઇલ દ્િાિા સૂિિાઓ મળશે. તમારં આધાિ જિિેિ થયું છે કે એ તમે યુઆઈડી િી િેબસાઈિ
અથિા અમાિી હેલ્પ લાઈિ 1947 પિ િોિ કિીિે પણ િકાસી શકો છો
તમાિી આધાિ જિિેશિિી નસ્થનત તપાસિા માિે, તમાિે તમાિી EID (િોંધણી ID) િી જરૂિ પડશે. તમિે મળેલી
સ્િીકૃનત સ્લીપ િી ઉપિિી ડાબી બાજુ ૧૪ અંક િો િોંધણી િંબિ આપેલો છે , ૧૪ અંકમાં તાિીખ અિે સમય પણ
હોય છે ((dd/mm/yyyyhh:mm:ss).

૨.૫.૨ જો EID ખોિાઈ જાય તો શું કિિુ?ં
સ્િીકૃનત (એિિોલ્મેટિ નસ્લપ) કાપલી કે જે તમે િોંધણી િખતે પ્રાપ્ત કિી છે એિા પિ એિિોલમેટિ આઈડીિો ઉલ્લેખ
કિિામાં અવ્યો છે . આ કાપલી કાળજીપૂિાક સંભાળીિે િાખો. તમિે તમાિા િેકોડ્સા માિે નસ્લપિા સ્પષ્ટ નિત્રિે (િોિો)
નટલક કિિાિી સલાહ આપિામાં આિે છે જોકોઈ કાિણોસિ તમે કાપલીિે ખોઈ િાખો, તો તમે આ બે પદ્ધનતઓ
દ્િાિા તમારં EID પાછુ ં મેળિી શકો છો.



uidai.gov.in આ િેબસાઈિ પિથી ઓિલાઈિ (આ માિે મોબાઈલ િંબિ િજીસ્િિ હોિો િિજીયાત છે )
આધાિ હેલ્પ લાઈિ 1947 પિ િોિ કિો
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નિભાગ ૩ : આધાિ સુધાિો (અપડેિ)
તમે દેશિા કોઈ પણ આધાિ કેટરમાંથી િસનત નિષયક (ડેમોગ્રાફિક) માનહતી (િામ, સિિામુ,ં જટમ તાિીખ, લલંગ, મોબાઈલ િંબિ
અથિા ઇમેંઈલ આઈડી) અથિા બાયોમેફિક માનહતી (િોિો, ફિંગિનપ્રટ્સ, આઈિીસ સ્કેિ) અપડેિ કિી શકો છો.
તમે એક જ સમયે આધાિ િોંધણી કેટરમાં અપડેિ થયેલા એક કિતા િધુ એટિી મે ળિી શકો છો. લસંગલ એટિી (જે મ કે સિિામું)
અિે મલ્િીપલ એટિીઝ (જે મ કે સિિામું, મોબાઈલ િોિ િંબિ, ઇમેઇલ એડ્રેસ િગેિે) િા અપડેિ માિેિી િી એક સમાિ છે . , જે િે
આધાિ અપડેિ કિિાિી જરૂિ છે . તેણે બધી એટિી એક સાથે અપડેિ કિિી તેથી તે તમાિા માિે અિુકૂળ અિે ખિાકાિક છે . તેથી,
અપડેિ માિે આધાિ િોંધણી કેટરિી મુલાકાત લેતા પહેલા, તમાિે અટય કોઈપણ આિશ્યક અપડેિ માિે તમાિા આધાિિી નિગતો
તપાસિી જોઈએ.
જ્યાિે તમે તમાિા આધાિિે અપડેિ કિો છો, ત્યાિે િટત તમાિી આધાિ નિગતો અપડેિ થાય છે , આધાિ િંબિ સમાિ િહેશે.

૩.૧ અપડેિ માિે જરૂિી દસ્તાિેજો
તમાિે તમાિા આધાિમાં િીિેિી નિગતો અપડેિ કિિા માિે િકાસણી માિે માટય સહાયક દસ્તાિેજ સબનમિ કિિાિી જરૂિ છે :
 િામ
 સિિામું
 જટમ તાિીખ
દસ્તાિેજ અિજદાિિા િામે હોિો જોઈએ. સ્િીકાયા દસ્તાિેજોિી સૂનિ આધાિ િેબસાઇિ અિે એમ આધાિ એનપ્લકેશિ પિ
ઉપલબ્ધ છે . (નિભાગ ૧૩.૧, અિુસૂનિ- I જુ ઓ)
િીિેિી નિગતો અપડેિ કિિા માિે કોઈ દસ્તાિેજિી જરૂિ િથી.







લલંગ
મોબાઇલ િંબિ
ઇમેઇલ આઈડી
િોિોગ્રાિ
ફિંગિનપ્રટ્સ અિે આઇફિસ સ્કેિ
સ્થાનિક ભાષા
િોંધ: નપતાિું / માતાિું / પનતિું િામ આધાિ એ સિિામાં ક્ષેત્રિો એક ભાગ છે . આધાિ ધાિક આિે કોઈપણ સમયે
અપડેિ કિી શકે છે . નિગતો માિે નિભાગ 4.4 િો સંદભા લો.

૩.૨ ઓિલાઇિ ડેમોગ્રાફિક અપડેિ સુનિધા
યુઆઈડીએઆઇ સેલ્િ સર્િાસ અપડેિ પોિાલ (એસએસયુપી) https: //ssup.uidai.gov.in/ssup/પિથી ઓિલાઇિ
સિિામાંિે અપડેિ કિિાિી સુનિધા પણ આપે છે . એસએસયુપી માં લોગ ઇિ કિીિે ઓિીપી મેળિિા માિે તમાિો મોબાઈલ િંબિ
િોંધાયેલો (િજીસ્િડા) હોિો જરૂિી છે . જો િજીસ્િડા મોબાઈલ િંબિ ઉપલબ્ધ િા હોય, તો તમે તમાિા આધાિ અિે સહાયક
દસ્તાિેજો સાથે કોઈપણ આધાિ કેટર િી મુલાકાત લઈ શકો છો.

૩.૨.૧ દસ્તાિેજ સાથે ડેમોગ્રાફિક ઓિલાઇિ અપડેિ કિિું
તમે તમાિા (અિજદાિ) િામિા દસ્તાિેજોિા માટય પુિાિા સાથે ડેમોગ્રાફિક (િામ (સગીિ અપડેિ), સિિામું, જટમ
તાિીખ (ડીઓબી), લલંગ, પ્રાદેનશક ભાષા) નિગતો અપડેિ કિિા નિિંતી કિી શકો છો (નિભાગ ૧૩.૧ સૂનિમાં,
એિેટસ-I માં જુ ઓ). ઓિલાઇિ અપડેિ માિેિી પ્રફિયા િીિે મુજબ છે .
૧. SSUP િી મુલાકાત લો - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/
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૨. તમાિા આધાિ િંબિ સાથે લોગ ઇિ કિો
૩. તમાિા મોબાઇલ પિ પ્રાપ્ત ઓિીપી દાખલ કિો
૪. િસ્તી નિષયક (ડેમોગ્રાફિક) નિગતો દાખલ કિો
૫. યુઆઈડીએઆઈિે તમાિા આધાિમાં તમાિી પ્રાદેનશક ભાષામાં નલવ્યંતિણ કિિાિી મંજૂિી આપો અથિા પ્રાદેનશક
ભાષાિે સ્િતઃઅિુિાફદત લખાણથી જાતે સુધાિશો.
૬. એકિાિ તમે બધી નિગતો અિે જોડણીથી સંતુષ્ટ થઈ જાઓ, પછી સબનમિ કિો.
૭. તમાિી નિિંતી સાથે સહાયક દસ્તાિેજિી એક સ્પષ્ટ િકલ (પીડીએિ, પીએિજી, અથિા જે પીઇજી િોમેિમાં)
અપલોડ કિો. જો દસ્તાિેજમાં બહુ નિધ પૃષ્ઠો છે , તો બધા સંબંનધત પૃષ્ઠોિે સ્કેિ કિો અિે અપલોડ કિતા પહેલા એક
પીડીએિ િાઇલ તિીકે સાિિો.
૮. અપલોડ કિિા માિે મૂળ દસ્તાિેજિે સ્કેિ કિિાિી સલાહ આપિામાં આિે છે . જો મૂળ દસ્તાિેજ ઉપલબ્ધ િ
હોય તો, િહેિાસીઓ, દસ્તાિેજિી િકલ, િોિિી પનબ્લક અથિા ગેઝેિેડ ઓફિસિ દ્િાિા પ્રમાનણત પ્રમાણપત્ર અપલોડ
કિી શકે છે .
૯. િિીથી નિગતો અિે જોડણી અિે સહાયક દસ્તાિેજિી સમીક્ષા કિો, કૃપા કિીિે તેમાં કોઈ સુધાિણા કિિા માિે
િેિિાિ કિો નિકલ્પિો ઉપયોગ કિો.
૧૦. કૃપા કિીિે મેક પેમેટિ બિિ પિ નટલક કિો અિે િુકિણીિી પ્રફિયા કિો
૧૧. એસએસયુપી માિે નિિંતી દીઠ િી રૂનપયા ૫૦/- છે , એક કિતા િધુ ક્ષેત્રિી નિિંતી (ફિકિેસ્િ) માિે પણ રૂનપયા
૫૦/- લેિામાં આિે છે .
૧૨. િહેિાસી બીપીઓ પ્રોસેલસંગ (િદ થિા પિ) પહેલાં અપડેિ નિિંતી પણ િદ કિી શકે છે
અથિા (િૂકિણીિી િકમ જો નિરિળતાથી િૂકિેલ હોય તો તે નિિાસીિે પિત કિિામાં આિશે).
૧૩. જો તમાિી પાસે અગાઉિી નિિંતી નિરિળ થઈ છે (િુકિણીિી નિરિળતાિા આધાિે), તો તમે એસએસયુપી
પોિાલ પિ લોગ ઇિ થયા પછી તે નિિંતીિે િદ કિી શકો છો
િોંધ: િામ, ડીઓબી અિે લલંગ માિેિી અપડેિ મયાાદા િીિે ઉલ્લેનખત કિી છે
a) ડીઓબી સુધાિા માિે – ૧ િખત / b) િામ સુધાિા માિે – ૨ િખત / c) લલંગ સુધાિમાિે – ૧ િખત
૩.૨.૨ એસએસઅપ દ્િાિા મૂકિામાં આિેલી અપડેિ નિિંતી (િીટિેસ્િ) િકાિિા માિે પોઈટ્સ િેક કિો
• કૃપા કિીિે ઓિલાઇિ એસએસયુપી િોમામાં માટય ડેિા દાખલ કિો; અપડેિ નિિંતીમાં અપલોડ કિેલા દસ્તાિેજો
સાથે મેળ ખાતા ડેિાિી ખાતિી કિો.
• કૃપા કિીિે ખાતિી કિો કે અપલોડ કિેલા દસ્તાિેજ માં એ િહેિાસીિું િામ છે , જે િા માિે અપડેિ નિિંતી કિિામાં
આિી છે .
• કૃપા કિી દસ્તાિેજમાં આપેલું િામ િેક કિો; જે અપલોડ થયેલ છે અિે ખાતિી કિે છે કે તે દસ્તાિેજ પુિાિા સાથે
મેળ ખાય છે .
• કૃપા કિીિે મૂળ દસ્તાિેજોિી ઉચ્િ િીઝોલ્યુશિ છબીઓિે માટય પ્રૂિ દસ્તાિેજ તિીકે અપલોડ કિતી િખતે ઉપયોગ
કિો.
• દસ્તાિેજ પિ ઉલ્લેનખત ઉંમિ અિે આધાિ પિિો િોિો મેિ થિો જોઈએ.
• નિિાસી અિે િોિોિું લલંગ (જે ટડિ) સુમેળમાં હોિું જોઈએ (મેિ કિિું).
• કૃપા કિીિે અપૂણા નિગતો સાથે નિિંતી (િીટિેસ્િ)સબનમિ કિશો િહીં.

૩.૩ બાળકો માિે િિનજયાત બાયોમેફિક અપડેિ
જ્યાિે બાળક 5 િષાિો થાય, ત્યાિે બાળકોિી બાયોમેફિક નિગતો તેમિા આધાિ માં અપડેિ કિિાિી જરૂિ છે , અિે
એકિાિ િિી 15 િષાિી ઉંમિે પણ અપડેિ કિિાિી જરિ છે . બાળકિા ફિંગિનપ્રટ્સ, આઇફિસ સ્કેિ અિે િોિોગ્રાફ્સ
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તેમિા આધાિ ડેિામાં કેપ્િિ અિે અપડેિ કિિામાં આિે છે . આ પ્રોસેસ બાળકિે જ્યાં ઓળખકતાા તિીકે જરૂિી હોય
ત્યાં આધાિિો ઉપયોગ કિિામાં મદદ કિે છે . બાળકિે સોંપેલ આધાિ િંબિ સમાિ િહે છે . બાળકો માિે આ િિનજયાત
બાયોમેફિક અપડેિ મિત છે .

૩.૪ આધાિ સિિામા માં ‘કેિ ઓિ’ િીલ્ડ અપડેિ કિિું
આધાિમાં નિગતોિી ‘કેિ ઓિ’ એ સિિામાં ક્ષેત્રિો એક ભાગ છે . આિો અગાઉ ડબલ્યુ/ઓ (W/o), ડી/ઓ (D/o), એસ/ઓ
(S/o) અથિા સી/ઓ (C/o) તિીકે ઉલ્લેખ કિિામાં આવ્યો હતો.આ હિે સી/ઓ (C/o) માં ધોિણસિ કિાઈ છે . જો તમે
તમાિો આધાિ અપડેિ કિો છો અથિા િિીિતમ આધાિ ડાઉિલોડ કિો છો,તે સંબંધિી નિગતો સી/ઓ (C/o) તિીકે બતાિશે.
જો તમે આિે અપડેિ કિિા માંગતા હો, તો તમે સિિામાં અપડેિ નિિંતી (ટયાં તો આધાિ િોંધણી કેટરમાંથી અથિા એસએસયુપી
- િેિ. નિભાગ. 3..૨.૧ દ્િાિા) મૂકી શકો છો.દસ્તાિેજ તમાિા િામે હોિો જોઈએ અિે તે વ્યનટતિું િામ હોિું જરૂિી િથી કે જે િું
િામ તમે C / o ક્ષેત્રમાં અપડેિ કિિા માંગો છો.આ િિનજયાત ઓપ્શિ િથી. તમે તમાિા સિિામાંમાં સી/ઓ (C / o) ઓપ્શિ
છોડી શકિાિું પસંદ કિી શકો છો.
સી/ઓ (C / o) ક્ષેત્ર િિનજયાત ઓપ્શિ િથી. તમે તમાિા સિિામાંમાં સી/ઓ (C / o) ઓપ્શિ છોડી શકિાિું પસંદ કિી શકો
છો.

૩.૫ સુધાિાઓિી સંખ્યા પિ મયાાદા
આધાિમાં જટમ તાિીખ, િામ અિે લલંગ અપડેિ કિિા માંગો છો?
યુઆઈડીએઆઈિી અપડેિ િીનત મુજબ, તેમિા આધાિમાં િસ્તી નિષયક માનહતીિા અપડેિ માિે િીિેિી મયાાદા નિધાાફિત કિિામાં
આિી છે :


જટમ તાિીખ – એકિાિ



િામ – બે િાિ સુધાિો કિી શકાય છે



લલંગ – એકિાિ

અિુમનત મયાાદામાં ઉપિિા સુધાિા (અપડે્સ) માિેિી પ્રફિયા ઉપિિા નિભાગ ૧.૧ માં િણાવ્યા મુજબ જ છે . તમાિા આધાિમાંિી
કોઈપણ અટય માનહતી જયાિે જરૂિી હોઈ ત્યાિે સુધાિી શકાય છે . અટય કોઈ િસ્તીનિષયક માનહતી માિેિા સુધાિાિી સંખ્યા પિ
કોઈ મયાાદા િથી – જે મ કે સિિામું, ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ િંબિ અથિા બાયોમેફિકસ – િોિોગ્રાિ, ફિંગિનપ્રટિસ, આઈિીસ સ્કેિ.

૩.૬ આધાિ અપડેિ માિેિી અપિાદ પ્રફિયા
જો કોઈ કાિણોસિ, તમાિે તમાિા આધાિમાં િિીથી ઉપિ દશાાિલ
ે ( અિુમનત મયાાદાથી આગળ) ઉપિિા ત્રણ ક્ષેત્ર (િામ, લલંગ અિે
જટમ તાિીખ) િે સુધાિ કિિાિી જરૂિ છે .
૧. કોઈપણ આધાિ કેટરિી મુલાકાત લો (િામ અિે જટમ તાિીખ માિે માટય સહાયક દસ્તાિેજો સાથે)
૨. સુધાિાિી નિિંતી મુકો.
૩. આધાિ સહાય કેટરિે ૧૯૪૭ પિ કોલ કિીિે અથિા ઈમેલ દ્િાિા help@uidai.gov.in પિ િિીિતમ યુઆિએિ (સુધાિા
નિિંતી િંબિ) મોકલો અિે ‘અપિાદ સુધાિા’ માિે નિિંતી કિો.
ત્યાિબાદ આ કેસ યુઆઈડીએઆઈિી પ્રાદેનશક કિેિીિે સોપિામાં આિે છે . જે તમાિા ક્ષેત્રિે યોગ્ય ધ્યાિથી સંભાળે છે . એકિાિ
િકાસ્યા પછી, તમાિી સુધાિા નિિંતી પિ પ્રફિયા કિિામાં આિશે અિે પફિણામ તમિે જIણ કિિામાં આિશે.
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૩.૭ આધાિ નિનરિયકિણ (ડીએનટિિેશિ) િા ફકસ્સામાં અપડેિ
તમાિો આધાિ ડેિા સમયાંતિે ગુણિત્તા િકાસણીિે અધીિ છે . યુઆઈડીએઆઈ દ્િાિા આિી ગુણિત્તા િકાસણી દિનમયાિ, જો
કોઈ સહાયક દસ્તાિેજો અથિા કોઈ િહેિાસીિા બાયોમેફિક ડેિામાં કોઈ નિસંગતતા જોિા મળે છે . તો તેિાં આધાિિે અસ્થાયી
ધોિણે ડીએનટિિેિ કિિામાં આિે છે અિે આધાિ ધાિકિે આ નિષે યોગ્ય િીતે જાણ કિિામાં આિે છે . જો તમાિો આધાિ સસ્પેટસડ
થઇ જાય છે , તો તમે આધાિ ઓિીપી / બાયોમેફિક ઓથેનટિકેશિિા આધાિે કોઈપણ સેિા મેળિી શકશો િહી.
આિા ફકસ્સાઓમાં, આધાિ ધાિકિે િીિેિા પગલાંિે અિુસિિાિી જરૂિ છે :
૧. ‘આધાિ સસ્પેટશિ’ માિેિું કાિણ અિે ત્યાિબાદિી કાયાિાહીિો માગા જાણિા યુઆઈડીએઆઈ દ્િાિા ઈમેલ / એસએમએસ /
પત્રિો સંદભા લો.
૨. જો સસ્પેટશિ બાયોમેફિકસ સંબંધીત કાિણિે કાિણે છે , તો કોઈપણ આધાિ સેિા કેટરિી મુલાકાત લો અિે તમાિા
બાયોમેફિકસમાં સુધાિા કિો.
૩. જો દસ્તાિેજો સંબંધીત કાિણસિ સસ્પેટશિ, યોગ્ય ખંત પછી સુધાિા માિે સંબંધીત આધાિ પ્રાદેનશક કિેિીિે સંપકા કિો /
મુલાકાત લો.

૩.૮ આધાિ નસ્થનત તપાસો
તમાિી આધાિ અપડેિ નિિંતીિી નસ્થનત િકાસિા માિે તમે અપડેિિી સ્િીકૃનત નસ્લપ પિ ઉલ્લેનખત 8 અંકિી અપડેિ નિિંતી િંબિ
(યુઆિએિ) િો ઉપયોગ કિી શકો છો:


આધાિ હેલ્પલાઈિ પિ કોલ કિિો – 1947



help@uidai.gov.in પિ ઇમેઇલ મોકલિા



uidai.gov.in િી મુલાકાત લેિી



mAadhaar એનપ્લકેશિ દ્િાિા

એસએસયુપી દ્િાિા ઓિલાઇિ સિિામાં અપડેિ નિિંતીિી સિળ િજૂ આત પિ, તમિે યુઆિએિ (અપડેિ નિિંતી િંબિ) પ્રાપ્ત
થાય છે . એ સ્િીિ પિ બતાિિામાં આિે છે અિે તમાિા િજીસ્િિ મોબાઇલ િંબિ પિ એસએમએસ દ્િાિા પણ મોકલિામાં આિે
છે . તમાિા આધાિ અપડેિિી નસ્થનતિે િેક કિિા માિે યુઆિએિ અિે તમાિા આધાિ િંબિિો ઉપયોગ આ િીિે આપેલી િેબસાઈિ
પિ કિો https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus.

૩.૯ આધાિ િોંધણી કેટરમાં આધાિ અપડેિ માિે યાદ િાખિાિા મુદ્દાઓ
૧. કોઈપણ આધાિ ધાિક આધાિ, અપડેિ માિે નિિંતી કિી શકે છે
૨.આ ઓથેંિીકેશિ કાં તો આધાિ િોંધણી કેટરમાં બાયમેફિક ઓથેનટિકેશિ અથિા ઓિલાઇિ સિિામાં અપડેિ માિે ઓિીપી
ઓથેનટિકેશિ તિીકે કિિામાં આિે છે .5 િષાથી ઓછી િયિા બાળકો માિે, આ પ્રમાણીકિણ માતાનપતા / િાલી દ્િાિા કિિામાં
આિે છે , જે િો આધાિ િોંધણી સમયે બાળકિા આધાિ સાથે જોડિામાં આવ્યો હોય છે .
૩. આધાિ અપડેિ કિિા માિે 18 િષાથી ઓછી ઉંમિિા બાળકોિા માતાનપતા / િાલીિી સંમનત એકનત્રત કિિામાં આિે છે .
૪. જો તમે તમાિી અપડેિ નસ્લપ ગુમાિો છો અથિા તમાિી અપડેિ નિિંતી િંબિ િથી, તો ૨.૫.૧ માં િણાવ્યા પ્રમાણે ઈઆઈડી
પુિઃ પ્રાપ્ત કિિાિી પ્રફિયાિે અિુસિો.
૫. જો તમાિી અપડેિ નિિંતી િકાિી કાઢિામાં આિે, તો તમે 1947 પિ કોલ કિી શકો છો અિે અસ્િીકાિિું કાિણ મેળિી શકો છો
અિે બીજી અપડેિ નિિંતી કિો તે પહેલાં તમે સુધાિાત્મક પગલા લઈ શકો છો.
૬. જો તમાિો આધાિ 'અમાટય' બતાિે છે , તો િધુ માગાદશાિ મેળિિા માિે 1947 પિ કોલ કિો.
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૭. જો તમાિા આધાિ પત્રમાં િટત ‘જટમ િષા’ છપાયેલ છે , તો અપડેિ કિશો િહીં. તમાિા આધાિિે સંપૂણા જટમ તાિીખ બતાિિા
માિે િટત uidai.gov.in પિથી તમાિા તાજે તિિા આધાિ અથિા ઓડાિ આધાિ ફિનપ્રટિિે ડાઉિલોડ કિો.

૩.૧૦ આધાિ અપડેિ માિે યાદ િાખિાિા મુદ્દા
એિા િહેિાસી જે આધાિકાડા ધાિક છે ,જે અઢાિ િષાિી િય પ્રાપ્ત કયાા પછી, તેિો આધાિ િંબિ િદ કિિાિી અિજી અઢાિ િષાિી
િયિી તાિીખથી છ મનહિાિી અિનધમાં યુઆઈડીએઆઈિી પ્રાદેનશક કિેિીિે કિી શકે છે . આધાિ પ્રમાણપત્ર અથિા અટય કોઈપણ
માધ્યમ દ્િાિા તેિી ઓળખ સ્થાનપત કિિા માિે નિિાસીિે નિધાાફિત તાિીખ અિે સમય પિ પ્રાદેનશક (િીજિલ) ઓફિસિી
મુલાકાત લેિી પડશે જે થી, પ્રાદેનશક કિેિી આધાિ િંબિ િદ કિિાિી પ્રફિયા શરૂ કિી શકે છે , જે ત્રણ મનહિાિી અિનધમાં િદ
કિિામાં આિશે.
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નિભાગ ૪ : દસ્તાિેજોિી િેનલડ સૂનિ આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિે
તમે િકાસણી માિે માટય સહાયક દસ્તાિેજ પ્રદાિ કિીિે આધાિ માિે િોંધણી કિી શકો છો અથિા તમાિા આધાિમાં િસ્તી નિષયક
નિગતોિે અપડેિ કિી શકો છો. ઓળખિો પુિાિો (POI) / સિિામાિો પુિાિો (POA) / જટમ તાિીખિો પુિાિો (DOB) /
ફિલેશિનશપિો પુિાિા (POR.) િું લીસ્િ અમાિી િેબસાઇિ uidai.gov.in, mAadar App પિ ઉપલબ્ધ છે .
માટય સહાયક દસ્તાિેજ આ માિે િિનજયાત છે :


આધાિ િોંધણી



િામ અપડેિ



સિિામું અપડેિ



જટમ તાિીખ અપડેિ

તમાિા આધાિમાં અટય કોઈ િસ્તી નિષયક અથિા બાયોમેફિક નિગતોિા અપડેિ માિે તમે તમાિા આધાિ સાથે સીધા આધાિ
િોંધણી કેટરિી મુલાકાત લઈ શકો છો. એિઆિઆઈ િોંધણી માિે, ભાિતીય પાસપોિા િિનજયાત પી.ઓ.આઇ.(POI) છે .
એિઆિઆઈ કોઈ અટય દસ્તાિેજ (માટય દસ્તાિેજોિી સૂનિ મુજબ) પીઓએ (POA) તિીકે આપિાિું પસંદ કિી શકે છે .

૪.૧ ઓળખિો પુિાિો (પી.ઓ.આઈ.)
આધાિ િોંધણી અથિા િામિા અપડેિ માિે, તમાિે માટય દસ્તાિેજોિી સૂનિ મુજબ િોિોગ્રાિ સાથે ઓછામાં ઓછુ ં એક
પીઓઆઈ (POI) દસ્તાિેજ પ્રદાિ કિિાિી જરૂિ છે .

૪.૨ સિિામાિો પુિાિો (POA - પી.ઓ.એ.)
આધાિ િોંધણી કેટરમાં સિિામું અપડેિ કિિા માિે અથિા એસએસયુપી દ્િાિા ઓિલાઇિ, તમાિે તમાિા િામે એક પીઓએ
દસ્તાિેજ પ્રદાિ કિિો પડશે. તમે સિિામાં માટયતા પત્ર સેિા (સંદભા. ૩.૨.૨) િો પણ ઉપયોગ કિી શકો છો.

૪.3 જટમ તાિીખ (ડીઓબી)
તમાિા આધાિમાં જટમ તાિીખ અપડેિ કિિા માિે, તમાિે યુઆઈડીએઆઈ દ્િાિા સ્િીકૃત માટય દસ્તાિેજોિી સૂનિ અિુસાિ
તમાિા િામે ડીઓબી (DOB) દસ્તાિેજ પ્રદાિ કિિો પડશે.

૪.૪ પ્રૂિ ઓિ ફિલેશિનશપ (પીઓઆિ - POR)
‘હેડ ઓિ િેનમલી’ આધાફિત િોંધણી અથિા ‘બાળ િોંધણી’ માિે, તમાિે યુઆઈડીએઆઇ દ્િાિા સ્િીકૃત માટય પીઓઆિ
દસ્તાિેજોિી સૂનિ મુજબ પ્રૂિ ઓિ ફિલેશિનશપ (પીઓઆિ) દસ્તાિેજ પ્રદાિ કિિો પડશે.

૪.૫ આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિેિું પ્રમાણપત્ર
સહાયક દસ્તાિેજોિી સૂનિ મુજબ, તમે સક્ષમ ઓથોફિિી દ્િાિા જાિી કિાયેલ પ્રમાણપત્રિો ઉપયોગ આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિે
POI / POA / DOB / POR તિીકે કિી શકો છો. યુઆઈડીએઆઇએ આ પ્રમાણપત્ર માિે પ્રમાણભૂત બંધાિણ સૂિવ્યું છે (નિભાગ
13.2, અિુસૂનિ- II જુ ઓ).જો તમાિે POI / POA / DOB માિે સ્િીકૃત દસ્તાિેજોિી સૂનિમાં અટય કોઈ દસ્તાિેજ િ હોય તો
જ તમાિે આિા પ્રમાણપત્રિો ઉપયોગ કિિો જોઈએ.
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નિભાગ 5: આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિે શુલ્ક / િી (તાિીખ ૧.૧.૨૦૧૯ થી લાગૂ)
યુઆઈડીએઆઇએ, તમામ િનજસ્િાિ દ્િાિા િસૂલિાિી મહત્તમ િકમ, િહેિાસીઓ પાસેથી આધાિ સંબંનધત નિનિધ સેિાઓ માિે
નિધાાફિત કિી છે .એક દાખલા પિ એક કિતા િધાિે િીલ્ડ્સિા અપડેિિે એક અપડેિ માિિામાં આિે છે .એિી ભલામણ કિિામાં
આિે છે કે તમે સમય અિે પૈસા બિાિિા માિે અટય કોઈપણ આધાિ કેટરમાં તમાિી મુલાકાત દિનમયાિ સુધાિાિી જરૂિ હોઈ તેિા
બધા ક્ષેત્રોમાં સુધાિ કિો.

૫.૧ આધાિ િોંધણી / સુધાિ િોમા માિે કોઈ શુલ્ક િથી
બેંકો, પોસ્િ ઓફિસો, બીએસએિએલ કેટરો, સીએસસી અથિા િાજ્ય સિકાિિી કિેિીઓ અથિા સામાટય સેિાઓ કેટર કિેિીઓ
અથિા યુઆઈડીએઆઈ – સંિાનલત આધાિ સેિા કેટરમાં કોઈપણ િજીસ્િાિ સંિાનલત આધાિ કેટરિી મુલાકાત લેતા, મહેિબાિી
કિીિે િોંધ લો કે આધાિ િોંધણી / સુધાિ માિે િુકિણી કિિા માિે કોઈપણ િાજા િથી. િાજા િટત આધાિ અપડેિ અથિા ઉપિ
જણાવ્યા મુજબ છાપિા (નપ્રટિ) માિે છે . જો તમે તમાિી નિમણૂક (િજીસ્િેશિ) ઓિલાઇિ બુક કિો છો, તો તમે લાગુ િાજા
ઓિલાઇિ િૂકિિાિું પસંદ કિી શકો છો
તમાિો આધાિ િોંધણી / અપડેિ િોમા uidai.gov.in પિથી ડાઉિલોડ કિો. િોમા માિે કોઈપણ એજટિ / એજટસીિે કોઈ શુલ્ક
િૂકિશો િહીં.
નિિાસી િીિેિી લલંક પિથી આધાિ િોંધણી / અપડેિ ડાઉિલોડ અિે નપ્રટિ કિી શકે છે . https://www.
uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf. ભૂલો િાળિા માિે નિિાસી કોઈપણ કેટરમાં ભિેલા
િોમા લાિી શકે છે

૫.૨ જો કેટર તમાિાથી િધાિાિો િાજા લે અથિા જો તમે સેિાથી સંતષ્ટ
ુ િ હો તો િફિયાદ કેિી િીતે કિિી
જો કેટરએ તમિે ઉપિ જણાિેલા સૂનિત સેિા િાજા / િી િધુ િાજા કિી હોય, તો તમે િીિેિી િીતોથી િફિયાદ િોંધાિી શકો છો:
 ૧૯૪૭ પિ કોલ કિો અિે િફિયાદ િોંધો
 તમાિા યુઆિએિ સાથે કેટરિી નિગતો અિે સંપકા નિગતhelp@uidai.gov.in પિ ઇમેઇલ કિો
https://resident.uidai.
 https://resident.uidai.gov.in/file-complaintપિ ઓિલાઈિ િફિયાદ િોંધાિો.
 નિિાસી સંબંનધત િનજસ્િાિ સામે િફિયાદ કિી શકે છે , િનજસ્િાિિી નિગતો તમાિા કેટર પિ ઉપલબ્ધ છે
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નિભાગ 6: આધાિ મેળિિો
૬.૧ આધાિ જિિેશિ
એકિાિ આધાિ જિિેિ થાય અથિા તમાિા દ્િાિા સબનમિ થયેલ અપડેિ નિિંનત પૂણા થઈ જાય, પછી તમારં આધાિ પત્ર
છાપિામાં આિશે અિે ઇનટડયા પોસ્િિી નિયનમત િપાલ સેિા દ્િાિા તમાિા િોંધાયેલા સિિામાં પિ મોકલિામાં આિશે .
તમે તમાિા આધાિ પત્રિી િિાિગીિી તાિીખ મેળિિા માિે 1947 પિ કોલ કિી શકો છો અિે આધાિ પત્ર પહોંિાડિા માિે તમાિી
સ્થાનિક પોસ્િ ઓ.ફિસ સાથે સંકલિ/સમ્પકા કિી શકો છો.

૬.૨ આધાિ પત્ર
એકિાિ આધાિ જિિેિ થાય અથિા તમાિા દ્િાિા સબનમિ થયેલ અપડેિ નિિંતી પૂણા થઈ જાય, ત્યાિે તમારં આધાિ પત્ર
છાપિામાં આિશે અિે ઇનટડયા પોસ્િિી નિયનમત િપાલ સેિા દ્િાિા તમાિા િોંધાયેલા સિિામાં પિ મોકલિામાં આિશે . જ્યાિે
તમાિો આધાિ પત્ર મોકલિામાં આિે ત્યાિે તમિે તમાિા િોંધણી િોમા પિ ઉલ્લેનખત/િોંધાયેલા મોબાઇલ િંબિ પિ એક
એસએમએસ મળશે.
તમે તમાિા આધાિ પત્રિી િિાિગીિી તાિીખ મેળિિા માિે 1947 પિ ક callલ કિી શકો છો અિે આધાિ પત્ર પહોંિાડિા માિે
તમાિી સ્થાનિક પોસ્િ .ફિસ સાથે સંકલિ કિી શકો છો.
જો તમિે િિાિગીિી તાિીખિા 15 ફદિસિી અંદિ આધાિ પત્ર િહીં મળે, તો તમે ફડનલિિીમાં નિલંબ થિાિું કાિણ તપાસિા માિે
તમાિી સ્થાનિક પોસ્િ ઓફિસિો સંપકા કિી શકો છો.

૬.૩ ડાઉિલોડ આધાિ
તમે યુઆઈડીએઆઈ િેબસાઈિ https://eaadhaar.uidai.gov.in અથિા એમઆધાિ (mAadhaar) એપ્લીકેશિથી પણ
તમાિા આધાિિે ડાઉિલોડ કિી શકો છો. તમે તમાિા આધાિિે આ દ્િાિા ડાઉિલોડ કિી શકો છો:


ઇઆઈડી (િોંધણી આઈડી) િો ઉપયોગ કિીિે: તમાિો આધાિ ડાઉિલોડ કિિા માિે તમાિા 28 અંકિી િોંધણી િંબિ
સાથે સંપૂણા િામ અિે નપિ કોડ (િોંધણી દિનમયાિ આપેલ મુજબ) િો ઉપયોગ કિો



યુઆઈડી (આધાિ િંબિ) િો ઉપયોગ: તમાિા આધાિિે ડાઉિલોડ કિિા માિે સંપૂણા િામ અિે નપિ કોડ સાથે તમાિા 12
અંકિો આધાિ િંબિ િાપિો.

૬.3.૧ પાસ િડા આધાિ ડાઉિલોડ કિિા ઓિીપી
આધાિિે ડાઉિલોડ કિિા માિેિો ઓિીપી તમાિા આધાિમાં િોંધાયેલ મોબાઇલ િંબિ પિ પ્રાપ્ત થાય છે . આ
ઓિીપીિે બદલે, તમે ઈઆધાિિે ડાઉિલોડ કિિા માિે િી-ઓિીપી (T-OTP) (અથિા સમય આધાફિત OTP) િો
ઉપયોગ પણ કિી શકો છો. િી-ઓિીપી એમએઆધાિ એનપ્લકેશિિો ઉપયોગ કિીિે જિિેિ કિી શકાય છે .
ડાઉિલોડ કિેલો આધાિ, જે િે ઇઆધાિ તિીકે પણ ઓળખાય છે ,તે પાસિડા તમાિા સુિનક્ષત આધાિિી ઇલેટિોનિક કોનપ
છે .તે પીડીએિ (pdf)દસ્તાિેજ તિીકે ડાઉિલોડ થયેલ છે .તમાિા ઈઆધાિ (eAadhaar .pdf) િાઇલ માિેિો પાસિડા
કેનપિલ માં િામિા પ્રથમ 4 અક્ષિો અિે જટમ િષા (YYYY) િું સંયોજિ છે .

૬.3.૨ ઇઆધાિ પિ ફડનજિલ હસ્તાક્ષિિે માટયતા આપિી
તમાિા ઇઅધાિ (eAadhaar) ફડનજિલી યુઆઈડીએઆઇ દ્િાિા સહી થયેલ છે .જો તમાિા ઇઆધાિ
(eAadhaar) પિ ફડનજિલ હસ્તાક્ષિ કોઈ પ્રશ્િ નિહ્િ બતાિે છે ‘?’ તમાિે કોઈપણ હેતુ માિે ઉપયોગ કિતા પહેલા
તેિે ડાઉિલોડ કિેલ આધાિ પિ ફડનજિલ સહી માટય કિિી પડશે.

૬.૩.૩ ડાઉિલોડ કિેલો આધાિ કાયદેસિ િીતે માટય છે
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ડાઉિલોડ કિેલો આધાિ કાિૂિી િીતે માટય દસ્તાિેજ છે (ઇઆધાિ) અિે આધાિ પત્રિી જે મ ઉપયોગમાં લઈ શકાય
છે . ડાઉિલોડ કિેલા આધાિ પિ આપેલ ટયુઆિ કોડિે સ્કેિ કિીિે પણ િકાસી શકાય છે .

૬.૩.૪ ઇઅધાિિી લાક્ષનણકતાઓ








સુધાિેલ ફડઝાઇિ - િેટસ્િિી િિીથી ગોઠિણી સાથે
ઇશ્યુિી તાિીખ - આધાિ જિિેશિિી તાિીખ છે
મોિી છબી - િધુ સાિી િીતે િહેિાસી દૃશ્યતા
િી.આઇ.ડી. - િી િીિે મુફરત આધાિ િંબિ
અપડેિ માનહતી - સુિનક્ષત ઉપયોગ અંગે ઇશ્યુિી તાિીખ ટયૂઆિ કોડ
પ્રતીક અિે આધાિ લોગો બંિે બાજુ એ
ફડનજિલી સહી સુિનક્ષત ટયૂઆિ કોડ િોિો સાથે

૬.૪ એમ આધાિ મોબાઇલ એનપ્લકેશિ
તમે એમઆધાિ (mAadhaar)િી ઓફિનશયલ મોબાઇલ એનપ્લકેશિ દ્િાિા તમાિા સ્માિાિોિમાં તમાિા આધાિિે પણ લઈ શકો
છો. આ એનપ્લકેશિ આધાિ ધાિકિે 35 થી િધુ ઓિલાઇિ આધાિ સેિાઓ પ્રદાિ કિે છે . એમઆધાિ (mAadhaar) ગૂગલ પ્લે
સ્િોિ અિે એપલ એપ સ્િોિ પિથી ડાઉિલોડ કિિા માિે ઉપલબ્ધ છે .

૬.૫ આધાિ પીિીસી કાડા
આધાિ પીિીસી કાડા એ યુઆઈડીએઆઈ દ્િાિા િજૂ કિાયેલ આધાિિું િિીિતમ સ્િરૂપ છે .િહિ કિિામાં સિળ અિે િકાઉ હોિા
નસિાય, પીિીસી-આધાફિત આધાિ કાડામાં ફડનજિલ સહી થયેલ સલામત ટયૂઆિ કોડ છે , જે માં અિેક સુિક્ષા સુનિધાઓ સાથે
િોિોગ્રાિ અિે િસ્તી નિષયક નિગતો છે . uidai.gov.in અથિા resident.uidai.gov.in દ્િાિા ઓિલાઈિ ઓડાિ આપી શકાય
છે જે માં રૂ. 50 / -શુલ્ક લાગુ છે .
આધાિ પીિીસી કાડામાં સુિક્ષા સુનિધાઓ શામેલ છે જે મ કે:
 સુિનક્ષત ટયુઆિ કોડ
• હોલોગ્રામ
 માયિો માયિોિેટસ્િ
• ઘોસ્િ ઈમેજ
 ઈશ્યુ ડેિ અિે નપ્રટિ ડેિ
• નગલોિે પેિિા
 એમ્બોસ્ડ આધાિ લોગો
આધાિ પીિીસી કાડા સ્પીડ પોસ્િ દ્િાિા નિિાસીિા સિિામાં પિ પહોંિાડિામાં આિે છે .નિિાસીઓ કે જે મિો પાસે િનજસ્િિ
થયેલ મોબાઈલ િંબિ િથી તેઓ નબિ-િોંધાયેલ / િૈકનલ્પક મોબાઇલ િંબિિો ઉપયોગ કિીિે ઓડાિ પણ આપી શકે છે . તમે
આધાિ પીિીસી કાડાિો ઓડાિ આપિા માિે આ ઓળખકતાાઓિો ઉપયોગ કિી શકો છો:
 આધાિ િંબિ (૧૨ અંક)
 િચ્યુાઅલ આઈડી (16-અંકિો િીઆઇડી એ એક િોકિ આઇડેનટિિાયિ છે જે િો ઉપયોગ આધાિ િંબિિી જગ્યાએ કિી
શકાય છે )
 EID (૨૮ અંકિી િોંધણી ID)
તમે િેફડિ / ડેનબિ કાડા, િેિ બેલટકંગ અથિા યુપીઆઈિો ઉપયોગ કિીિે તમાિા આધાિ પીિીસી કાડા માિે ઓિલાઇિ િુકિણી કિી
શકો છો. (સર્િાસ ફિકિેસ્િ િંબિ), નિિંતીિી નસ્થનત અિે સ્પીડ પોસ્િિે િેફકંગ કિિા માિે એડબ્લ્યુબી (AWB) માિે તમાિા
િોંધાયેલા / આપેલા મોબાઇલ િંબિ પિ એસએમએસ સૂિિો મોકલિામાં આિે છે .
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નિભાગ ૭ : આધાિિી િકાસણી
૭.૧ કોઈપણ આધાિ ઓિલાઇિ િકાસો
કોઈપણ આધાિ િંબિ uidai.gov પિથી ઓિલાઇિ િકાસી શકાય છે . તમે આ સેિાિો ઉપયોગ તમિે િજૂ કિેલા કોઈ પણ
આધાિ િંબિિી પ્રામાનણકતા તપાસિા માિે કિી શકો છો. દાખલ કિેલ આધાિ િંબિ માિે, તમે આધાિ ધાિકિી િીિેિી નિગતો
મેળિો છો:






જો આધાિ િંબિ અનસ્તત્િમાં છે
ઉંમિ
લલંગ
િેનસડેટ્સિુંિાજ્ય
મોબાઇલિંબિ (િટતછે લ્લા 4 અંકોદશાાિતામાસ્કિાળાિોમામાં)

આ ઉપિાંત, કોઈ સેિા પ્રદાતા િીિેિી સેિાઓિો ઉપયોગ કિીિે વ્યનટત દ્િાિા પ્રસ્તુત કિિામાં આિેલા આધાિિે પણ િકાસી શકે
છે :
૧.ઓિલાઇિ થી: https://resident.uidai.gov.in/verify
૨.એમાધાિ (mAadhaar)એનપ્લકેશિથી
૩.
આધાિટયુઆિકોડસ્કેિિએનપ્લકેશિઅથિાએમઆધાિ
(mAadhaar)એપિોઉપયોગકિીિેપ્રસ્તુતઆધાિપિટયુઆિકોડસ્કેિકિો

૭.૩ આધાિ પિ સુિનક્ષત ટયુઆિ કોડ
આધાિપત્ર, આધાિ પીિીસી કાડા અિે ઇઆધાિ માં ફડનજિલી સહી કિેલ સુિનક્ષત ટયૂઆિકોડ છે જે માં િોિોગ્રાિ સાથે આધાિ
ધાિકિી િસ્તી નિષયક નિગતો છે . આ ટયૂઆિકોડ િો ઉપયોગ આધાિ ધાિકિી ઓળખ િકાસિા માિે થઈ શકે છે .
સેિા પ્રદાતાએ પ્રસ્તુત આધાિ પિ નસટયુિ ટયુઆિ કોડિે સ્કેિ કિિા માિે આધાિ ટયૂઆિ કોડ સ્કેિિ એનપ્લકેશિ (એમઆધાિ માં
પણ ઉપલબ્ધ છે ) િો ઉપયોગ કિિાિી જરૂિ છે
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નિભાગ 8: આધાિ ઓિલાઇિ સેિાઓ
યુઆઈડીએઆઇ આધાિ િેબસાઇિ સાથે સંબંનધત uidai.gov.in અિેએમઆધાિ (mAadhaar) એનપ્લકેશિ દ્િાિા અિેક
ઓિલાઇિ સેિા ઓ ધિાિે છે . તમે આ સેિાઓિો ઉપયોગ તમાિા આધાિ ડેિાિે િધુ સાિી દૃશ્યતા અિે નિયંત્રણ મેળિિા માિે કિી
શકો છો.
૮.૧ આધાિ ઓિલાઇિ સેિાઓ (જે િે િનજસ્િડા મોબાઇલ િંબિિી જરૂિ િથી)


િોંધણી કેટર શોધો: તમે નિનિધ શોધ પફિમાણોિો ઉપયોગ કિીિે િજીકિા તમામ આધાિ િોંધણી કેટરિી નિગતો મેળિી
શકો છો.



એપોઇટિમેટિ બુક કિો: તમે આધાિ િોંધણી માિે એપોઇટિમેટિ બુક કિાિી શકો છો અથિા કોઈ પણ અિુકૂળ આધાિ
િોંધણી કેટર પિ તમાિા માિે અથિા કુિુંબિા સભ્ય અથિા નમત્ર માિે અપડેિ કિી શકો છો.



આધાિિી નસ્થનત તપાસો: તમે સંપૂણા િામ અિે નપિ કોડ નિગતો સાથે , 14-અંકિી િોંધણી આઈડી / યુઆિએિ અિે
14-અંકિી િાઇમ સ્િેમ્પ દાખલ કિીિે તમાિા આધાિ િોંધણી / અપડેિ નિિંતીિી નસ્થનત િકાસી શકો છો.



પીિીસી કાડાઓડાિ કિો: તમે તમાિા આધાિ અથિા કુિુંબિા સભ્યિા આધાિિો આધાિ પીિીસી કાડા ઓડાિ કિી શકો છો.
આ એક પેઇડ સર્િાસ છે . િધુ નિગતો ઉપિ ૬.૪



પીિીસી કાડાિી નસ્થનત તપાસો: તમે એસઆિએિ (સેિા નિિંતી િંબિ) અિે આધાિ િંબિ દાખલ કિીિે તમાિી આધાિ
પીિીસી કાડા નિિંતીિી નસ્થનત િકાસી શકો છો.



આધાિ િકાસો: આ સેિા કોઈપણ પ્રસ્તુત આધાિિે િકાસિા માિે કોઈપણ દ્િાિા ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે .

૮.૨ આધાિ ઓિલાઇિ સેિાઓ (મોબાઇલ િંબિ િોંધાયેલ (િનજસ્િડા) આિશ્યક છે )
કેિલીક આધાિ ઓિલાઇિ સેિાઓ માિે ઓિીપી ઓથેનટિકેશિિી આિશ્યકતા હોય છે અિે તેથી, તેિો ઉપયોગ કિિા માિે
િોંધાયેલ મોબાઇલ િંબિ િિનજયાત છે . આ ઓિીપી િે બદલે, તમે ઇઆધાિ ડાઉિલોડ કિિા માિે િી-ઓિીપી (T-OTP) (અથિા
સમય-આધાફિત OTP) િો ઉપયોગ પણ કિી શકો છો. િી-ઓિીપી એમએઆધાિ એનપ્લકેશિિો ઉપયોગ કિીિે જિિેિ કિી શકાય
છે .


આધાિ ડાઉિલોડ કિો: તમે તમાિા આધાિિે કોઈપણ સમયે ડાઉિલોડ કિી શકો છો અિે તેિો ઉપયોગ કિી શકો છો. આ
એક મિત સેિા છે અિે તેિે િિનજયાત OTP પ્રમાણીકિણિી જરૂિ છે

તમે ક કેલેટડિ િષામાં તમાિા આધાિિે મહત્તમ 20 િાિ ડાઉિલોડ કિી શકો છો


ખોિાયેલ / ભૂલી ગયેલા યુઆઈડી / ઇઆઇડીિે પુિઃપ્રાપ્ત કિો: આ સેિાિો ઉપયોગ કિીિે, તમે તમાિી ખોિાયેલી
િોંધણી આઈડી અથિા આધાિ િંબિ (યુઆઈડી) મેળિી શકો છો .આ સેિાિે િિનજયાત ઓિીપી ઓથેનટિકેશિિી જરૂિ
છે .



આધાિ બેંકિે જોડિાિી નસ્થનત: તમે આ સેિાિો ઉપયોગ કિીિે એિપીસીઆઈ (NPCI) મેપિમાં તમાિા આધાિ અિે
બેંક એકાઉટિિે જોડિાિી નસ્થનત િકાસી શકો છો. આ સેિાિે િિનજયાત ઓિીપી (OTP) પ્રમાણીકિણિી જરૂિ છે .

તમિે િટત એક જ ખાતામાં કોઈપણ આધાિ આધાફિત િેફડ્સ પ્રાપ્ત થશે, જે તમે એિપીસીઆઈ મેપિ પિ મેપ કયો છે .


આધાિ અપડેિ ઇનતહાસ: તમે આ સેિાિો ઉપયોગ તમાિા આધાિમાં કિિામાં આિેલા બધા અપડે્સિા કાલિનમક
ઇનતહાસ મેળિિા માિે કિી શકો છો. આ સેિા માિેિો ઓિીપી તમાિા િનજસ્િડા મોબાઇલ િંબિપિ મોકલિામાં આિશે
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ઇમેઇલ / મોબાઇલ િંબિિે િકાસો: તમે આ સેિાિો ઉપયોગ કિી શકો છો તમાિા આધાિમાં તેમિા ઇમેઇલ અથિા
મોબાઇલ િંબિિે િકાસો. આ આ સેિા માિેિો ઓિીપી તમાિા િનજસ્િડા મોબાઇલ િંબિ.પિ મોકલિામાં આિશે.



આધાિ પ્રમાણીકિણ ઇનતહાસ: આ સેિાિો ઉપયોગ કિીિે, તમે પાછલા 6 મનહિામાં તમાિા દ્િાિા કિિામાં આિેલ
પ્રમાણીકિણિી નિગતો મેળિી શકો છો. આ સેિા માિેિો ઓિીપી તમાિા િનજસ્િડા મોબાઇલ િંબિ પિ મોકલિામાં
આિશે.



ઓિલાઇિ ઇકેિાયસી (eKYC)સેિા: આ સેિાિો ઉપયોગ કિીિે, તમે તમાિી ફડનજિલી સહી કિેલ આધાિ નિગતો
બિાિી શકો છો કે જે િો ઉપયોગ તમે કેિાયસી (KYC) હેતુ માિે કિી શકો છો.

૮.૩ િાિંિાિ પૂછાતા પ્રશ્િો
યુઆઈડીએઆઇ િી િેબસાઇિ પિ વ્યાપક પ્રશ્િોિા નિભાગ અિે એમઆધાિ (mAadhaar) એપ્લીકેશિ પણ છે , જે થી
િહેિાસીઓિે આધાિસેિાઓ,ઉત્પાદિો અિે પ્રફિયાિે સમજિામાં મદદ મળી શકે.
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નિભાગ 9: તમાિા આધાિ ડેિાિી ગુપ્તતા અિે સલામતી
તમાિા ડેિાિી સુિક્ષા આધાિ પ્રોજે ટિિી િિિામાં સહજ છે . િેટડમ િંબિ હોિાિા કાિણે જે િીિે સૂનિબદ્ધ અટય સુનિધાઓ માિે
વ્યનટત નિશે કંઈ પણ જાહેિ કિતું િથી, યુઆઈડીએઆઈ તેિા હેતુ અિે ઉદ્દેશો િા કેટરમાં િહેિાસીિી રનિ િાખે છે .

૯.૧ યુઆઈડીએઆઈ ગુપ્તતા અિે માનહતી િું િક્ષણ કિે છે


મયાાફદત માનહતી એકઠી કિી: યુઆઈડીએઆઈ દ્િાિા એકનત્રત કિિામાં આિેલા ડેિા જાિી કિિાિા હેતુ સુધી મયાાફદત છે ,
આધાિ િંબિ, અિે આધાિ િંબિ ધાિકિી ઓળખિી પુનષ્ટ. િામ, જટમતાિીખ, લલંગ અિે સિિામુ,ં અિે બાયોમેફિક ડેિા
જે માં િોિોગ્રાિ, દસ ફિંગિ નપ્રટિ અિે આઇફિસ સ્કેિ િો સમાિેશ થાય છે –ઓળખ સ્થાનપત કિિા માિે િટત મૂળ
માનહતી જ કબજે કિિામાં આિી છે .માતા નપતાિું / િાલીિું િામ બાળકો માિે જરૂિી છે , પિંતુ અટય માિે િહીં.મોબાઇલ
િંબિ અિે ઇમેઇલ આઈડી િૈકનલ્પક છે .



કોઈ પ્રોિાઇલલંગ અિે િેફકંગ માનહતી એકનત્રત કિી િથી :યુઆઇડીએઆઇ િીનત માં ધમા, જાનત, સમુદાય, િગા, જાનત,
આિક અિે આિોગ્યિી નસ્થનત જે િી સંિેદિશીલ વ્યનટતગત માનહતી એકનત્રત કિિા પિ પ્રનતબંધ છે . યુઆઈડી નસસ્િમ
દ્િાિા વ્યનટતઓિી પ્રોિાઇલલંગ શટય િથી એકનત્રત કિેલ માનહતી ઓળખ અિે ઓળખ પુનષ્ટ માિે જરૂિી છે તે સુધી
મયાાફદત છે .



ડેિા એનટિપ્શિિાળા પ્રમાનણત મશીિો : આધાિ િોંધણી / અપડેિ િટત સર્િાિાઇડ ફડિાઇસેસિો ઉપયોગ કિીિે
યુઆઇડીએઆઇ દ્િાિા પ્રદાિ કિિામાં આિતા સોફ્િિેિ સાથે થાય છે . િાનટઝિમાં થતી કોઈ પણ નલકિે અિકાિિા માિે
ડેિા એકઠા થતાં જ એનટિપ્િ કિિામાં આિે છે .



માનહતી પ્રકાશિ–હા અથિા કોઈ જિાબ િથી : યુઆઈડીએઆઈ આધાિ ડેિા બેઝમાં વ્યનટતગત માનહતી જાહેિ કિતું
િથી. જો તમે િકાસણી હેતુ માિે તમાિા આધાિિો ઉપયોગ કિો છો, તો યુઆઈડીએઆઈ તિિથી િટત નિિંતીિો જિાબ
'હા' અથિા 'િા'હશે.



યુઆઈડીએઆઈ માનહતી િે અટય ડેિાબેસસ
ે સાથે કટિઝા િ અિે નલટક કિિા : આધાિ ડેિાબેઝ કોઈપણ અટય ડેિા બેઝ
સાથે અથિા અટય ડેિાબેઝ માં િાખિામાં આિેલી માનહતી સાથે જોડાયેલ િથી. તેિો એકમાત્ર હેતુ કોઈ સેિા પ્રાપ્ત
કિિાિા સ્થળે વ્યનટતિી ઓળખિે િકાસિાિો છે અિે તે પણ આધાિ ધાિકિી સંમનતથી.

૯.૨ સીઆઈડીઆિ માં ડેિા નસટયુફિિી
બધા આધાિ ધાિકોિો ડેિા યુઆઈડીએઆઈ િી સેટિલ આઈડેનટિિી ડેિા ફિપોનઝિિી (સીઆઈડીઆિ) માં સુિનક્ષત
છે .સીઆઈડીઆિ જરૂિી સુિક્ષા મંજૂિી સાથે પસંદ કિેલાવ્યનટતઓ દ્િાિા ઇલેટિોનિક અિે શાિીફિક બંિે િીતે િનક્ષત છે . ઉપલબ્ધ
શ્રેષ્ઠ એનટિપ્શિ તકિીકીઓ સાથે ડેિા સુિનક્ષત કિિામાં આવ્યો છે , ખૂબ સુિનક્ષત ડેિા િોલ્િમાં.તમામ ઍટસેસ નિગતો યોગ્ય િીતે
લૉગ ઇિ છે . યુઆઇડીએઆઇ પાસે સખત સુિક્ષા અિે સ્િોિેજ પ્રોિોકોલ છે . સુિક્ષા ઉલ્લંઘિ માિેિા દંડ સખત હોય છે , અિે
ઓળખિી માનહતી જાહેિ કિિા બદલ દંડ શામેલ છે . સીઆઈડીઆિમાં કોઈપણ અિનધકૃત ઍટસેસ, હેફકંગ અથિા
સીઆઈડીઆિમાં ડેિા સાથે કોઈ િેડા સનહત, તેિાઆધાિકાયદા, ૨૦૧૬મુજબસખતદંડિીયપફિણામોપણછે .
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૯.૩ તમે તમાિી આધાિ માનહતીિે આગળ કેિી િીતે સુિનક્ષત કિી શકો છો
આ સુિક્ષા પ્રથાઓ ઉપિાંત, યુઆઈડીએઆઇ કેિલીક િધુ ઓિલાઇિ સેિાઓ પણ પ્રદાિ કિે છે , આ સુિક્ષા પ્રથાઓ ઉપિાંત,
યુઆઈડીએઆઇ કેિલીક િધુ ઓિલાઇિ સેિાઓ પણ પ્રદાિ કિે છે , જે તમાિી આધાિ નિગતોિે ખાિગી િાખિામાં અિે તમાિા
ડેિામાં સુિક્ષાિી બીજી સ્તિ ઉમેિિામાં સહાય કિે છે .


િચ્યુઅ
ા લ આઈડી (િીઆઈડી) જિિેિિ: જો તમે આધાિ આધાફિત આનધકાફિકિણ સેિાિો ઉપયોગ કિતી િખતે તમાિો
આધાિ િંબિ શેિ કિિા માંગતા િ હો, તો તમે િચ્યુાઅલ આઈડી અથિા િીઆઈડી - તમાિા આધાિ માિે 16-અંકિો
િોકિ િાપિી શકો છો. તમે યુઆઈડી માંથી તમાિી િીઆઈડી (VID) જિિેિ કિી શકો છો. gov.in, એમઆધાિ
(mAadhaar)અથિા આધાિ એસએમએસ સેિા દ્િાિા.
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નિભાગ ૧૦ : ગ્રીિટસ (િફિયાદ) હેટડલલંગ
યુઆઈડીએઆઈએ તમાિી લિંતા/િફિયાદ વ્યટત કિિા અથિા આધાિથી સંબંનધત પ્રનતસાદ શેિ કિિા માિે નિનિધ િિ-પોઇટ્સ
બિાવ્યાં છે . આિા બધા પ્લેિિોમા સહેલાઇથી એટસેનસબલ છે અિે તમિે યુઆઈડીએઆઈિી સમર્પાત સહાય કેટર િીમો દ્િાિા
સહાય માિે પહોંિિામાં સક્ષમ છે . તે પ્લેિિોમા કે જે િા દ્િાિા તમે યુઆઈડીએઆઇિો સંપકા કિી શકો છો:

૧૦.૧ આધાિ સંપકા કેટર - હેલ્પલાઈિ ૧૯૪૭
તમે તેમિી લેટડલાઇિ અથિા મોબાઇલ િોિથી િોલ ફ્રી હેલ્પલાઇિ 1947 પિ કોલ કિી શકો છો અિે સ્િયંસંિાનલત IVRS મોડ
દ્િાિા સહાય લઈ શકો છો અથિા આધાિ કેિ એનટઝટયુફિિ સાથે િાત કિો. આધાિ સંપકા કેટર નહટદી, તેલુગુ, તનમલ, કટિડ,
મલયાલમ, પંજાબી, મિાઠી, ગુજિાતી, બાંગ્લા, ઓફડયા, આસામી અિે અંગ્રેજી - 12 ભાષાઓમાં સહાય આપે છે . તમે િજીકિા
આધાિ કેટરિી નિગતો મેળિી શકો છો, તમાિી આધાિ સેિા નિિંતીઓિી નસ્થનત િકાસી શકો છો, અપડેિ અસ્િીકાિિા ફકસ્સામાં
યોગ્ય પ્રફિયામાં સહાય, તમાિી ખોિાયેલી િોંધણી આઈડી મેળિો, િફિયાદ િોંધાિી શકો છો અથિા આધાિ સંપકા કેટરથી કોલ કિિા
પિ કોઈપણ આધાિ સેિાિી માનહતી મેળિી શકો છો.

૧૦.૨ ઇમેઇલ દ્િાિા સહાય કિો:
તમે આધાિ પિ તમાિા પ્રશ્િો / પ્રનતસાદ / સૂિિો અથિા િફિયાદોિે ઇમેઇલ દ્િાિા ઇમેઇલ દ્િાિા help@uidai.gov.in પણ
ઇમેઇલ કિી શકો છો. આ સંપકા કેટરિા વ્યાિસાનયકોિી સમર્પાત િીમ દ્િાિા સંિાનલત કિિામાં આિે છે . ફિફકફિંગ નસસ્િમ તમાિા
કેસિી આઈડી િી િિિાિે સક્ષમ કિે છે , જે તમાિા ઇમેઇલિા જિાબમાં તમાિી સાથે શેિ કિેલી છે . તમે આ કેસ ID િે િાંકીિે
તમાિા કેસિી નસ્થનતિે પણ શોધી શકો છો
૧૦.૩ આધાિ િેબસાઈિ
આધાિ િેબસાઇિ બધી આધાિ-સંબંનધત માનહતી, આધાિ ઓિલાઇિ સેિાઓ, બધા યુઆઈડીએઆઈ દસ્તાિેજો અિે અટય
ઉપયોગી સંસાધિોિી ભંડાિ માિેિું એક સ્િોપ ગંતવ્યસ્થાિ છે . તમાિા મોબાઇલ િોિ, ડેસ્કિોપ અથિા લેપિોપથી ભાિતિા
કોઈપણ સ્થળેથી તમે યુઆઈડીએઆઇ આ િેબસાઇિ www.uidai.gov.in િો ઉપયોગ કિી શકો છો
માનહતી િીિેિા િડાઓ હેઠળ અલગ પાડિામાં આિે છે :
માિો આધાિ નિભાગ: િોંધણી / સુધાિો પ્રફિયા, આધાિ કેટરોિું સ્થાિ, બુફકંગ પહેલાં એપોઇંિમેંિ, ઇઆધાિ ડાઉિલોડ
કિિા, િોંધણી / અપડેિ પછી આધાિિી નસ્થનત તપાસો, િિીથી મેળિો ખોિાયેલ EID / UID, ઓડાિ આધાિ ફિનપ્રટિ
િગેિ.ે
 યુઆઇડીએઆઇ નિભાગ નિશે: આ નિભાગમાં આધાિ નિશેિી માનહતીિે નિસ્તૃતરૂપે પૂિી પાડિામાં આિે છે .
યુઆઇડીએઆઇ રનષ્ટ અિે નમશિિી શિતો, સંગઠિાત્મક માળખુ,ં સત્તાિી િિિા સાથે
કાિૂિી માળખા, નિયમો, નિયમિો, સૂિિાઓ અિે યુઆઈડીએઆઇ સાથે કાયાકાિી તકો સાથ https://uidai.gov.in/about

uidai.html પિ: આ નિભાગમાં આધાિ નિશેિી માનહતીિે નિસ્તૃત રૂપે


પૂિી પાડિામાં આિે છે

ઇકોનસસ્િમ નિભાગ: પ્રમાણીકિણ ઉપકિણો, બાયોમેફિક ઉપકિણો, પ્રમાણીકિણ પિિી માનહતી
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દસ્તાિેજો, ટયૂઆિ કોડ િીડિ અિે પેપિલેસ ઇ-કેિાયસી પિિી માનહતી https://uidai.gov.in/ecosystem.html
આ નિભાગ દ્િાિા ઉપયોગ કિી શકાય છે .
સંપકા અિે સમથાિ નિભાગ: તમે યુઆઇડીએઆઇ નિદેનશક અિે સંબંનધત પ્રાદેનશક કિેિી સુધી પહોંિી શકો છો અિે
યુઆઇડીએઆઇ િેબસાઇિ પિ નિિાિણ પધ્ધનતિો િફિયાદ નિભાગ પણ https://uidai.gov.in/contactsupport.html પિથી મેળિી શકો છો.
તમે િેબસાઇિ પિ ઉપલબ્ધ નિનિધ સેિાઓિો ઉપયોગ કિી શકો છો. તમે યુઆઇડીએઆઇિી િીમ સંપકાિી નિગતો પણ મેળિી


શકો છો. િેબસાઇિમાં િાિંિાિ પૂછાતા પ્રશ્િો (એિએટયુ) માિે સમર્પાત નિભાગ પણ છે જે તમામ આધાિ પ્રફિયાઓ અિે સેિાઓ
સંબંનધત પ્રશ્િોિા નિગતિાિ જિાબો આપે છે .

બોટસ

સંદેશ: કોઈપણ

િફિયાદ

માિે,

તમે

અહીંથી

ઓિલાઇિ

િફિયાદ

િોંધાિી

શકો

છો:https://resident.uidai.gov.in/file-complaint અિે અહીંથી તમાિી િફિયાદિી નસ્થનતિે િેક પણ કિી શકો છો:
https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus.
૧૦.૪ આધાિ િેિબોિ
તમાિા માિે એક િિો િિ પોઇટિ ઉમેિતા, યુઆઈડીએઆઇએ આધાિ િેબસાઇિ પિ િેિબોિ સેિા શરૂ કિી છે .િેિ દ્િાિા આધાિથી
સંબંનધત તમાિી પ્રશ્િો પૂછી શકો છો. તમાિે ખાલી uidai.gov.in િી મુલાકાત લેિાિી જરૂિ છે .પાિાંિી જમણી બાજુ િીિે
ખૂણા પિ નિહ્િ ‘પૂછો આધાિ’ પિ નટલક કિો.‘પૂછો આધાિ’ િેિબોિ તમાિા પ્રશ્િોિા જિાબ તિત જ સિોિ આપે છે . તમે
અમાિા િેિબોિ માિે પિ પ્રનતસાદ પણ આપી શકો છો.આ સેિાિે સુધાિિા માિે તમાિા સૂિિો શામેલ કિિામાં અમિે આિંદ થશે.
૧૦.૫ સામાનજક મીફડયા
સોનશયલ મીફડયા ઝડપથી આજિાં દુનિયાિા સંદેશાવ્યિહાિિા સૌથી પ્રાધાટય અિે સુલભ મોડમાં િેિિાઈ િહ્યું છે . આધાિ
સોનશયલ મીફડયાિા પ્રભાિ અિે ઉપયોગિે સમજે છે અિે આધાિ ધાિકોિે મનલ્િ-પ્લેિિોમા પહોંિિી ઓિિ કિે છે
૧૦.૫.૧ સત્તાિાિ સામાનજક મીફડયા પ્રોિાઇલ:
તમે િીિેિા સોનશયલ મીફડયા પ્લેિિોમા પિ િીમ યુઆઈડીએઆઈ સુધી પહોંિી શકો છો:
૧૦.૫.૧.૧ ન્િિિ:
યુઆઈડીએઆઈએ િીિે આપેલા સત્તાિાિ ન્િિિ હેટડલ્સ િીિે મુજબ છે :
િાષ્ટ્રીય કક્ષા:
 @Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar_Care) - સત્તાિાિ આધાિ ગ્રાહક સંભાળ હેટડલ
 @UIDAI (https://twitter.com/UIDAI) - જ્યાં તમિે આધાિ સંબંનધત જાહેિાતો / બધી માનહતી મળશે તે
હેટડલ
 @ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai)- યુઆઈડીએઆઈિા સીઈઓિી સત્તાિાિ પ્રોિાઇલ.
પ્રાદેનશક સ્તિ:


@UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) - યુઆઈડીએઆઈિું પ્રાદેનશક કિેિી િંદીગઢિું

સત્તાિાિ ન્િિિ એકાઉટિ. િંદીગઢ, જે એટડ કે (J&K), લદ્દાખ, હફિયાણા, એિપી (HP) અિે પંજાબ સંબંનધત પ્રશ્િો
માિે નિિાસીઓ આ ખાતાિો સંપકા કિી શકે છે
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@UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) - યુઆઈડીએઆઈિું પ્રાદેનશક કિેિી ફદલ્હીિું સત્તાિાિ ન્િિિ

એકાઉટિ.િિી ફદલ્હી, મધ્ય પ્રદેશ, િાજસ્થાિ અથિા ઉત્તિાખંડિો નિસ્તાિ સંબંનધત કોઈપણ પૂછપિછ માિે નિિાસીઓ
આ એકાઉટિિો સંપકા કિી શકે છે .


@UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - યુઆઈડીએઆઈિું પ્રાદેનશક કિેિી મુંબઇ સત્તાિાિ

ન્િિિ એકાઉટિ. મહાિાષ્ટ્રથી ગુજિાત, ગોિા, દમણ અિે દીિ અિે દાદિા અિે િગિ હિેલી પ્રદેશો સંબંનધત પ્રશ્િો માિે
નિિાસીઓ આ ખાતાિો સંપકા કિી શકે છે ,


@UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) - યુઆઈડીએઆઈિું પ્રાદેનશક કિેિી બેંગલોિિું

સત્તાિાિ ન્િિિ એકાઉટિ. કણાાિકથી કેિળ, તાનમલિાડુ, પુડુિેિી અિે લક્ષદ્િીપ સંબંનધત પ્રશ્િો માિે નિિાસીઓ આ
ખાતાિો સંપકા કિી શકે છે .


@UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) - યુઆઈડીએઆઈિું પ્રાદેનશક કિેિી હૈદિાબાિું

સત્તાિાિ ન્િિિ એકાઉટિ. આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગાણા, ઓફડશા, છત્તીસગ. અિે આંદામાિ અિે નિકોબાિ આઇલેટડ્સ
િહેિાસીઓ સંબંનધત પ્રશ્િો માિે આ ખાતાિો સંપકા કિી શકે છે


@UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - યુઆઈડીએઆઇ પ્રાદેનશક કિેિી િાંિીિું સત્તાિાિ ન્િિિ

એકાઉટિ. ઝાિખંડ, નબહાિ અિે પનશ્િમ બંગાળિા પ્રદેશો સંબંનધત પ્રશ્િો માિે નિિાસીઓ આ ખાતાિો સંપકા કિી શકે
છે


@UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - યુઆઈડીએઆઈિું પ્રાદેનશક કિેિી લખિઉિું

સત્તાિાિ ન્િિિ એકાઉટિ. ઉત્તિ પ્રદેશ ક્ષેત્રથી સંબંનધત પ્રશ્િો માિે નિિાસીઓ આ ખાતાિો સંપકા કિી શકે છે


@UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - યુઆઈડીએઆઈિું પ્રાદેનશક કિેિી ગુિાહાિીિું

સત્તાિાિ ન્િિિ એકાઉટિ. આસામ, મેઘાલય, િાગાલેટડ, મનણપુિ, નમઝોિમ, અરણાિલ પ્રદેશ, નત્રપુિા અિે નસનટકમ સાથે
સંબંનધત પ્રશ્િો માિે નિિાસીઓ આ ખાતાિો સંપકા કિી શકે છે .
તમે સીધા ્િી્સ અથિા સીધા સંદેશ દ્િાિા યુઆઈડીએઆઈ સુધી પહોંિી શકો છો. અમારં સોનશયલ મીફડયા િફિયાદ મેિેજમેટિ
િીમ તમિે મદદ કિશે.
૧૦.૫.૧.૨ િેસબુક:
યુઆઈડીએઆઇ પાસે િેસબુક પિ એક જ સત્તાિાિ પૃષ્ઠ છે - www.facebook.com/AadhaarOfficial. તમે ખાલી િેસબુક
પિ @AadararOfficialમાિે શોધો કિી શકો છો અિે બધી િિી માનહતી માિે અમિે લાઈક / િોલો કિો. િોટકસ પ્રશ્િો માિે, તમે
અમિે કોઈ ખાિગી સંદેશ મોકલી શકો છો અથિા અમાિી કોઈપણ િેસબુક પોસ્િ પિ ફિપ્પણી કિી શકો છો.

૧૦.૫.૧.૩ યુ્યુબ:
સત્તાિાિ આધાિ િેિલ https://www.youtube.com/user/Aadarar યુ્યુબ પિિા બધા િપિાશકતાાઓ દ્િાિા િપિાશ
કિી શકાય છે .તમે યુ્યુબ પિ ‘આધાિ યુઆઈડી’ શોધી શકો છો.અમાિી સત્તાિાિ િેિલ પિ સબ્સ્િાઇબ કિી શકો છો. આ િેિલમાં
અમાિા ઓિલાઇિ સેિાઓિા તમામ ્યુિોફિયલ નિફડઓઝ, , આધાિ સાથે સંબંનધત માનહતીપ્રદ નિફડઓઝ, અમાિી બધી િીિી
જાહેિાતો, નિશેષ સંદેશાઓ, સમાિાિ અહેિાલો, હિીિાઈ નિફડઓઝ અિે િધુિી પ્લેનલસ્્સ સમર્પાત છે . માનહતીપ્રદ હોિા ઉપિાંત,
િેિલ તમિે દેશભિમાં આધાિ ધાિકો દ્િાિા બિાિેલી નિફડઓ સામગ્રી આશ્િયાજિકિી ઝલક આપે છે . તમે પણ અમાિા
નિફડઓઝ પિ એક ફિપ્પણી મૂકી શકો છો અથિા પ્રનતસાદ શેિ કિી શકોછો.

૧૦.૫.૧.૪ ઇટસ્િાગ્રામ:
યુઆઈડીએઆઈએ તાજે તિમાં ઇટસ્િાગ્રામ પિ આધાિિું સત્તાિાિ કસ્િમિ કેિ એકાઉટિ શરૂ કયુું હતું . તમે અમિે
@aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official) પિ અિુસિી શકો છો
કોઈપણ નિનશષ્ટ પ્રશ્િો માિે, તમે અમિે સીધો સંદેશ મોકલી શકો છો અિે અમાિી િીમ પ્રનતસાદ આપશે.
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૧૦.૫.૧.૫ લલંટડીિ:
યુનિક આઇડેનટિફિકેશિ ઔથોિીિી ઓિ ઇનટડયા માિેિું સત્તાિાિ પૃષ્ઠ છે
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-. આ પ્રોિાઇલ પિ
આધાિ અિે આધાિ સાથે સંબંનધત સમાિાિ અમે શેિ કિીએ છીએ
૧૦.૫.૨ િકલી રૂપિેખાઓ / િપિાશકતાા એકાઉટ્સથી સાિધ િહો
યુઆઈડીએઆઈિી તમામ સત્તાિાિ સોનશયલ મીફડયા પ્રોિાઇલ િકાસે છે અિે તમિે સલાહ આપિામાં આિે છે કે તમે િટત
સત્તાિાિ પ્રોિાઇલ્સિે અિુસિો / સંપકા કિો. િકલી પ્રોિાઇલ પોસ્્સ પિ કંઈપણ માિશો િહીં. આધાિ અથિા યુઆઈડીએઆઇ
હોિાિું દશાાિતા અટય કોઈપણ સોનશયલ મીફડયા એકાઉટિ સાથેિી તમાિી માનહતી, િાતિીતમાં અથિા શેિમાં જોડાશો િહીં.
મહેિબાિી કિીિે િોંધ કિો કે જો કોઈ વ્યનટતએ આધાિિી સત્તાિાિ પ્રોિાઇલિે સોનશયલ મીફડયા પ્રોિાઇલમાં તેમિા કાયાક્ષેત્ર તિીકે
ઉમેયાા છે , તેિો અથા એ િથી કે તે / તે યુઆઇડીએઆઇિો કમાિાિી છે . કોઈ પણ વ્યનટત દ્િાિા કિિામાં આિેલા કાયાસ્થળિા
દાિાિી પુનષ્ટ કિિા માિે uidai.gov.in પિ નિદેનશકાિો કૃપા કિીિે સંપકાિો સંદભા લો.

૧૦.૬ આધાિ પ્રાદેનશક કિેિીઓ:
યુઆઈડીએઆઇએ સોંપાયેલા િાજ્યો અિે કેટરશાનસત પ્રદેશોિા સંદભામાં કામગીિી, કામગીિી સંિાલિ અિે ઇસ્યુિી સુનિધા માિે
8 પ્રાદેનશક કિેિીઓ (આિઓ) િી સ્થાપિા કિી છે . દિેક આિઓ પાસે તે નિયુટત અનધકાિક્ષેત્ર છે જે તે ક્ષેત્રિે આિિી લે છે . તે
ક્ષેત્રિે આધાિે અનધકાિક્ષેત્રમાં તે સંબંનધત કામગીિી અિે િફિયાદોિે આિિી લે છે અિે સંભાળે છે . સંબંનધત પ્રાદેનશક કિેિીિી સંપકા
નિગતો આિા પિ ઉપલબ્ધ છે :
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html
8 પ્રાદેનશક કિેિીઓ આમાં નસ્થત છે :
 િિી ફદલ્હી - િિી ફદલ્હી, મધ્ય પ્રદેશ, િાજસ્થાિ અથિા ઉત્તિાખંડ ક્ષેત્રિે આિિી લે છે
સિિામુ:ં ગ્રાઉટડિલોિ, પ્રગનત મેદાિ મેિો સ્િેશિ પ્રગનત મેદાિ, ટયૂ ફદલ્હી -110001


બેંગલુર, કણાાિક - કણાાિક, કેિળ, તાનમલિાડુ, પુડુિેિી અિે લક્ષદ્િીપ ક્ષેત્રિે આિિી લે છે
સિિામું : ખાિીજા ભિિ, િંબિ 49, 3 જો માળ, સાઉથ લિંગ િેસકોસા િોડ, બેંગલોિ- 56000



િંદીગઢ - િંદીગઢ,, જમ્મુ અિે કાશ્મીિ, લદ્દાખ, હફિયાણા, નહમાિલ પ્રદેશ અિેપંજાબ ક્ષેત્રિે આિિી લે છે .
સિિામુ:ં એસસીઓ 95-98, ગ્રાઉટડ અિે બીજો માળ, સેટિિ 17- બી, િંદીગઢ. 160017



મુબ
ં ઈ, મહાિાષ્ટ્ર - મહાિાષ્ટ્ર, ગુજિાત, ગોિા, દમણ અિે દીિ અિે દાદિા અિે
િગિ હિેલી પ્રદેશો ક્ષેત્રિે આિિી લે છે .
સિિામુ:ં 7 મોમાળ, એમિીએિએલ એટસિેંજ, જીડી સોમાિી માગા, કિ પિેડ, કોલાબા, મુંબઇ- 400 005



િાંિી, ઝાિખંડ - ઝાિખંડ, નબહાિ અિે પનશ્િમ બંગાળિા ક્ષેત્રિે આિિે છે
સિિામુ:ં 1 લો માળ, RIADA કેટર દિતિિી નબલ્ડીંગ, િામકુમ ઔદ્યોનગક નિસ્તાિ, િજીક STPI લોઆદીહ
િાંિી - 834 010



ગુિાહાિી, આસામ - આસામ, મેઘાલય, િાગાલેટડ, મનણપુિ, નમઝોિમ, અરણાિલ પ્રદેશ, નત્રપુિા અિે નસનટકમ પ્રદેશોિે
આિિે છે
સિિામું : બ્લોક-િી, ૧ લો માળ, હાઉસિેડ કોમ્પ્લેટસ, બેિોલા-બનસસ્તાિોડ, ફદસપુિ,
ગુિાહાિી - 781 006
લખિૌ, ઉત્તિપ્રદેશ - આખા ઉત્તિ પ્રદેશિા ક્ષેત્રિે આિિી લે છે
સિિામુ:ં ત્રીજો માળ, ઉત્તિપ્રદેશ સમાજ કલ્યાણ નિમાાણ નિગમ મકાિ, િીસી--/ /
િી, નિભૂનતખાંડ, ગોમતીિગિ, લખિઉ- 226 010
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હૈદિાબાદ, તેલગ
ં ાણા - આંધ્રપ્રદેશ, તેલંગણા, ઓફડશા, છત્તીસગઅિે આંદામાિ અિે નિકોબાિ િાપુઓ પ્રદેશો ક્ષેત્રિે આિિી
લે છે
સિિામુ:ં છઠઠુંમાળ, પૂિાબ્લોક, સ્િણાા જયંતી સંકુલ, માત્રીિિમ િી બાજુ માં, અમીિપેિ હૈદિાબાદ -500 038,
તેલંગાણા િાજ્ય
પ્રાદેનશક કિેિીઓિી સંપકા નિગતો મેળિિા માિે સ્કેિ કિો: https://uidai.gov.in/contact-support/contactdirectory/regional-offices.html
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૧૧ આધાિ આધાિ અનધનિયમ 2016
યુઆઈડીએઆઇ એ ૨૬ માિા ૨૦૧૬ િા િોજ સત્તાિાિ ગેઝેિમાં પ્રકાનશત આધાિ (િાણાકીય અિે અટય સહાય, લાભ
અિે સેિાઓ અનધનિયમ, ૨૦૧૬ િી આધાિ (જો લક્ષ્યપૂણા નિતિણિી જોગિાઈઓ) હેઠળ સ્થાનપત િૈધાનિક સત્તા છે
યુઆઈડીએઆઈ િે 12 જુ લાઈ, ૨૦૧૬ િા િોજ સત્તા તિીકે સૂનિત કિાયું હતું. ૨૧ જુ લાઈ, ૨૦૧૬ િા િોજ ડૉ. એ બી પાંડે િે
યુઆઈડીએઆઈ િા પ્રથમ સીઇઓ તિીકે નિમણૂક કિિામાં આિી હતી. અધ્યક્ષ અિે ઓથોફિિી િા સભ્યોિી નિમણૂંક ૧૨ સપ્િેમ્બિ,
૨૦૧૬ િા િોજ કિિામાં આિી હતી. આધાિ કાયદાિી તમામ કલમો, નિભાગ ૨૧ નસિાય, તેજ ફદિસે સૂિિા આપિામાં આિી
હતી.
િીિેિા નિયમોિે ૧૪ મી સપ્િેમ્બિ, ૨૦૧૬ િા િોજ સૂનિત કિિામાં આવ્યા હતા:


ભાિતિી અિોખી ઓળખ સત્તામંડળ (ઓથોફિિીિી મીફિંગ્સમાં નબઝિેસ માં િાટઝે ટશિ) નિયમો, ૨૦૧૬ (૨૦૧૬ િો
િં.૧)



આધાિ (િોંધણી અિે અપડેિ) નિયમો, ૨૦૧૬ (૨૦૧૬ િો િં॰૨)



આધાિ (પ્રમાણીકિણ) નિયમો, ૨૦૧૬ (૨૦૧૬ િો િં. 3)



આધાિ (ડેિાનસટયુફિિી) નિયમો, ૨૦૧૬ (૨૦૧૬ િો િં.૪)



આધાિ (માનહતીિીશેફિંગ) નિયમો, ૨૦૧૬ (૨૦૧૬ િો િં. ૫)
ભાિતિી યુનિક આઇડેનટિફિકેશિ સત્તા (યુઆઈડીએઆઈ) એ ભાિત સિકાિ િા ઇલેટિોનિટસ અિે ઇટિમેશિ િેકિોલોજી
(MeitY) મંત્રાલય હેઠળ એક કાિૂિી સત્તા તિીકે કામ કિે છે .

૧૧.૧ યુઆઇડીએઆઇ િી જિાબદાિીઓ
આધાિ એટિ ૨૦૧૬ હેઠળ આધાિ િોંધણી અિે પ્રમાણીકિણ માિે યુઆઈડીએઆઈ જિાબદાિ છે . જિાબદાિીઓમાં
શામેલ છે :


આધાિ જીિિ િિિા તમામ તબટકાઓિી કામગીિી અિે સંિાલિ



િીનત નિકાસ



વ્યનટતઓિે આધાિ િંબિ આપિાિી પ્રફિયાઅિે નસસ્િમ



પ્રમાણીકિણ કામગીિી
આધાિએટિ૨૦૧૬િીિકલકોપીકિિાઅહીંસ્કેિકિો
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૧૨ આધાિ (િોંધણી અિે સુધાિો) નિયમો, ૨૦૧૬
તમારં િોંધણી અિે અપડેિ આધાિ (િોંધણી અિે સુધાિો) નિયમો, ૨૦૧૬ દ્િાિા સંિાનલત છે .તમાિી પ્રત્યે સીધી
સંબદ્ધતાિા નિયમો તમાિી માનહતી માિે િીિે િિીથી િજૂ કિિામાં આિે છે :

૧૨.૧ પ્રકિણ II - નિિાસી િોંધણી પ્રફિયા
૩. િોંધણી માિે જરૂિી બાયોમેફિક માનહતી.(1) િીિેિી બાયોમેફિક માનહતી િોંધણી કિાિેલ તમામ વ્યનટતઓ (પાંિ િષાથી ઓછી િયિા બાળકો નસિાય) પાસેથી
એકનત્રત કિિામાં આિશે:
(i) િહેિાિી છબી;
(ii) બધા દસ ફિંગિનપ્રટ્સ; અિે
(iii) બંિે આઇફિનઝસિા સ્કેિ.
(2) બાયોમેફિક માનહતી એકનત્રત કિિાિાં ધોિણો આ હેતુ માિે ઓથોફિિી દ્િાિા નિર્દાષ્ટ કિિામાં આિશે.
4. િોંધણી માિે િસ્તી નિષયક માનહતી આિશ્યક છે . (1) િીિેિી િસ્તી નિષયક માનહતી િોંધણી કિાિેલ તમામ વ્યનટતઓ (પાંિ િષાથી ઓછી

િયિા

બાળકો

નસિાય) પાસેથી એકનત્રત કિિામાં આિશે:
(i) િામ
(ii) જટમ તાિીખ
(iii) લલંગ
(Iv) નિિાસી સિિામું
(૨) િોંધણી દિમ્યાિ િીિેિી િસ્તી નિષયક માનહતી પણ વ્યનટતગત િોંધણીમાંથી પસાિ

થિાિાં નિકલ્પ પિ

એકનત્રત કિી શકાય છે .
(i) મોબાઇલ િંબિ
(ii) ઇમેઇલ સિિામું
(3)પફિિય આધાફિત િોંધણી ફકસ્સામાં, િીિેિી િધાિાિી માનહતી એકનત્રત કિિામાં આિશે:
(i)પફિિયિું િામ
(Ii)પફિિયિો આધાિ િંબિ
31 | P a g e

(4) કુિુંબિા િડા આધાફિત િોંધણીિા ફકસ્સામાં, િીિેિી િધાિાિી માનહતી એકનત્રત

કિિામાં

આિશે:
(i) કુિુંબિા િડાિું િામ
(ii) સંબંધ
(iii) કુિુંબિા િડાિું આધાિ િંબિ
(iv) કુિુંબિા િડાિી બાયોમેફિક માનહતીિી એક નસ્થનત
(5) ઉપિોટત િસ્તી નિષયક માનહતીિા ધોિણો આ હેતુ માિે ઓથોફિિી દ્િાિા નિર્દાષ્ટ

કિિામાં આિશે.

(6) િસ્તી નિષયક માનહતીમાં િણા , ધમા, જાનત, આફદજાનત, િંશીયતા, ભાષા, હકદાિિો િેકોડા,
િહેિાસીિી આિક અથિા તબીબી ઇનતહાસિો સમાિેશ થતો િથી.
5. પાંિ િષાથી ઓછી ઉંમિિા બાળકોિા િોંધણી માિે જરૂિી માનહતી.(1) પાંિ િષાથી િીિેિા બાળકો માિે, િીિેિી િસ્તી નિષયક અિે બાયોમેફિક માનહતી

એકનત્રત

કિિામાં આિશે:
(a) િામ
(b) જટમ તાિીખ
(c) લલંગ
(d) િોંધણી આઈડી અથિા કોઈપણ માતાનપતાિો આધાિ િંબિ, પ્રાધાટય માતાિી બંિે માતા-નપતા
જીિંત છે , અથિા િાલી. આિા માતાનપતા અથિા િાલીિો આધાિ િંબિ અથિા િોંધણી આઈડી
િિનજયાત છે , અિે સંબંધ માિેિું ક્ષેત્ર પણ િેકોડા કિિામાં આિશે.
e) આિા બાળકિું સિિામું જે સાથે જોડાયેલ માતાનપતા / િાલી જે િું જ હોિું જોઇયે
f ) બાળકિી િહેિાિી તસિીિ કબજે કિિામાં આિશે. િોંધણી દિમ્યાિ કોઈપણ એક માતાનપતા /
િાલીિી બાયોમેફિક માનહતી કેપ્િિ અથિા પ્રમાનણત કિિામાં આિશે.
(૨) સાથે જોડાયેલ માતનપતા/ િાલી અિે બાળક િચ્િેિા સંબંધ સ્થાનપત કિિા માિે શેડ્યૂલ II માં
સૂનિબદ્ધ કયાા મુજબ સંબંધિો પુિાિો (પી.ઓ.આિ.) દસ્તાિેજ િોંધણી સમયે એકનત્રત કિિામાં આિશે.
િટત તે બાળકો જ ફિલેશિનશપ ડોટયુમેટિ (પીઓઆિ) િા આધાિે િોંધણી કિાિી શકાય છે , જે મિા િામ
સંબંધ દસ્તાિેજમાં િોંધાયેલા છે .
6. બાયોમેફિક અપિાદોિાળા નિિાસીઓિી િોંધણી.(1) િહેિાસીઓ છે , જે ઓ, ફિંગિ પૂિી પાડિા માિે અસમથા છે , જે મ કે ઈજા, નિકૃનત, આંગળીઓ /
હાથ અથિા અટય કોઇ સંબંનધત કાિણ કાપિું પડે કાિણ કે કાિણો કાિણે, માત્ર આઇફિસ આિા
િહેિાસીઓ સ્કેિ એકનત્રત કિિામાં આિશે.
2) િહેિાસીઓ છે , જે ઓ આ નિયમિો દ્િાિા ઇિાદો કોઇ બાયોમેફિક માનહતી પૂિી પાડિા માિે
અસમથા હોય છે , ઓથોફિિી િોંધણી અિે અપડેિ સોફ્િિેિમાં આિા અપિાદો સંભાળિા માિે પૂિી
પાડે છે િહેશે, અિે આિા િોંધણી દ્િાિા ઉલ્લેનખત કિિામાં આિી શકે છે કાિણ કે પ્રફિયા મુજબ
હાથ ધિિામાં આિશે.
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12.2 પ્રકિણ IV - નિિાસી માનહતીિું સુધાિો
16. ઓળખ માનહતી સુધાિો માિે નિિંતી.આ પ્રકિણમાં ઉલ્લેનખત સુધાિો પ્રફિયા અિુસાિ અનધનિયમિી કલમ હેઠળ નિર્દાષ્ટ કેસોમાં આધાિ
િંબિ ધાિક તેિી િસ્તી નિષયક માનહતી અથિા બાયોમેફિક માનહતીમાં િેિિાિ કિી શકે છે .
17. બાળકો માિે િિનજયાત સુધાિો સત્તાએ બાળકોિી બાયોમેફિક માનહતીિે સત્તા દ્િાિા નિધાાફિત પ્રફિયા અિુસાિ પાંિ િષાિી અિે
પંદિ િષાિી િય પ્રાપ્ત કયાા પછી સુધાિો કિિાિી આિશ્યકતા િહેશે.
19. િહેિાસીઓિી માનહતીિે અપડેિ કિિાિી િીત. સીઆઈડીઆિમાં િહેિાસીઓિી માનહતીિે અપડેિ કિિાિી પ્રફિયા િીિેિી નસ્થનતઓ દ્િાિા થઈ
શકે છે : (અ) ઓપિેિિ અિે / અથિા સુપિિાઇઝિિી સહાયથી કોઈપણ િોંધણી
નિિાસીિે બીઓમેફિક પ્રમાનણત કિિામાં આિશે અિે અપડેિ

કેટર પિ

કિિા માંગેલી ઓળખિી

માનહતી સાથે તેિો આધાિ િંબિ આપિો પડશે.
(બ) ઓિલાઇિ મોડ: આધાિ િંબિ અિે િોંધાયેલા મોબાઇલ િંબિ
નિયુટત પોિાલો દ્િાિા િસ્તી નિષયક માનહતી

નિિેદિ કયાા પછી

ઓિલાઇિ અપડેિ કિી શકાય છે . િનજસ્િડા

મોબાઇલ િંબિ પિ મોકલિામાં આિેલા િિ-િાઇમ પાસિડા (ઓિીપી) દ્િાિા પ્રમાણીકિણ
કિિામાં આિશે.
િહેિાસીિે સ્િેિસ અપડેિિે િેફકંગ કિિા માિે એક અપડેિ આઈડી સોંપિામાં આિશે , અિે સુધાિેલા
આધાિ પત્ર નિિાસીિે આ હેતુ માિે સત્તા દ્િાિા સ્પષ્ટ કિેલ કાયાિાહી અિુસાિ શાિીફિક અથિા
ઇલેટિોનિક સ્િરૂપમાં ઉપલબ્ધ કિાિી શકાય છે . સુધાિણા, ધોિણો અિે માગાદર્શાકા સાથે અપડેિ
કિિાિી કાયાિાહી, અપડેિ િહિ કિિા માિે ઉપયોગમાં લેિાતા િોમે્સ, િમૂિાઓ, િેકનલસ્િિી સાથે
આ હેતુ માિે સત્તા દ્િાિા નિર્દાષ્ટ કિિામાં આિશે.
20. સુનિધા િી.િસ્તી નિષયક માનહતી અિે બાયોમેફિક માનહતીિા અપડેિ માિે ઓથોફિિી િનજસ્િાિિે િહેિાસીઓ
પાસેથી સુનિધા િી િસૂલિા માિે અનધકૃત કિી શકે છે .
12.3 પ્રકિણ VI - આધાિ િંબિ અિે ઓળખ માનહતીિી છૂ િ અથિા નિનરિયકિણ
27. આધાિ િંબિિે બાકાત િાખિાિા કેસો.(1) આધાિ િંબિ ધાિકિો આધાિ િંબિ િીિેિા સંજોગોમાં િદ કિિામાં આિશે:(અ) જો તે સ્થાનપત થઈ ગયું છે કે એક જ વ્યનટતિે એક કિતા િધાિે આધાિ િંબિ આપિામાં
આવ્યા છે , તો અગાઉિી િોંધણીમાંથી સોંપાયેલ આધાિ િંબિ જાળિી િાખિામાં આિશે, અિે
ત્યાિબાદિા તમામ આધાિ િંબિ િદ કિિામાં આિશે.
(બ) જ્યાં નિધાાફિત માગાદર્શાકાિા ઉલ્લંઘિમાં આધાિ િંબિ બિાિિામાં આવ્યો છે : (i) "િોિો પિ િોિો" કેસ જ્યાં મુખ્ય બાયોમેફિક માનહતી ઉપલબ્ધ િથી:

જ્યાં

િોંધણી કેટર પિ િિો િોિોગ્રાિ કેપ્િિ કિિાિે બદલે હાલિા િોિોગ્રાિિો ઉપયોગ િોંધણી માિે
કિિામાં આિે છે , અિે જ્યાં િોંધણી

દિનમયાિ મૂળ બાયોમેફિક માનહતી લેિામાં આિી િથી, ત્યાં

િહેિાસી આધાિ િંબિ િદ કિિામાં આિશે.
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(ii) “ખોિા બાયોમેફિક અપિાદ” કેસ: જ્યાં િોંધણી ખોિી િીતે ‘બાયોમેફિક
અપિાદ’ કેસ તિીકે કિિામાં આિી છે , આધાિ િંબિ િદ કિિામાં

આિશે.

(iii) જ્યાં કોઈ પુખ્ત િયિા બાયોમેફિક માનહતી મેળિિાથી બિિા માિે
િષાથી ઓછી ઉંમિિા બાળક તિીકે િોંધણી કિિામાં આિી હોય, તો

પાંિ

આધાિ િંબિ િદ કિિામાં

આિશે.
(iv) િોંધણીિે કાિણે િદ કિિાિી આિશ્યકતા માિેિો બીજો અટય કેસ,

જે

સત્તાિે કપિ બતાિે છે
(૨) િદ થયા પછી, આધાિ િંબિ ધાિકિે સત્તા દ્િાિા આપિામાં આિતી સેિાઓ કાયમી ધોિણે
અક્ષમ કિિામાં આિશે.
28. આધાિ િંબિિે નિનરિય કિિા માિેિા કેસો. (1) આધાિ િંબિ ધાિકિો આધાિ િંબિ િીિેિા સંજોગોમાં નિનરિય કિિામાં આિશે:
(a) “િોિો પિ િોિો” અિે મુખ્ય બાયોમેફિક માનહતી ઉપલબ્ધ છે : જ્યાં
કેટરમાં તાજી િોિોગ્રાિ કેપ્િિ કિિાિે બદલે અનસ્તત્િમાં છે તે
આિે છે , અિે જ્યાં િહેિાસીિી મૂળ

િોંધણી

િોિોગ્રાિિો ઉપયોગ કિિામાં

બાયોમેફિક માનહતી મેળિિામાં આિી છે ,આધાિ િંબિ ફડ-

એનટિિ કિિામાં આિશે, અિે િહેિાસીએ તેિા િોિોગ્રાિિે અપડેિ કિિાિું કહ્યું તેિા િોિોગ્રાિિા
સિળ અપડેિ પછી, આધાિ િંબિ િિીથી સફિય થઈ શકે છે .
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નિભાગ ૧૩ : પફિનશષ્ટ
આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિેિું પ્રમાણપત્ર ભિિાિી સૂિિા
એ : સામાટય સૂિિા : કૃપા કિીિે અિજી િોમા ભિતા પહેલા િીિેિી સૂિિાઓ કાળજીપૂિાક િાંિો. અિજી િોમામાં બે ભાગ હોય છે , એિલે કે
િહેિાસી નિગત અિે સર્િાિાયિ નિગત. ભિેલું િોમા (િમુિો), સંદભા માિે સૂિિાઓ સાથે ઇિલાઇિ આપિામાં આવ્યું છે . િહેિાસીઓિે પણ,
સૂિિાઓ િાંચ્યા પછી પૂિા પાડિામાં આિેલ િમૂિા ભિેલા િોમાિે જોિાિી સલાહ આપિામાં આિે છે .
કૃપા કિીિે િોંધો: અપૂણા અથિા અયોગ્ય િીતે ભિેલા એનપ્લકેશિ િોમા સ્િીકાિિામાં આિશે િહીં.
કૃપા કિીિે િોમા ભિતા િીિે આપેલ સૂિિોિે અિુસિો


પ્રમાણપત્ર પ્લેિ કાગળ પિ છાપેલા હોિા જોઈએ



િટત િીિેિી છબીમાં બતાવ્યા પ્રમાણે મોિા (કેનપિલ) અક્ષિોિો ઉપયોગ કિો

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


પ્રમાણભૂત િોટ્સિો ઉપયોગ કિો અિે શૈલીયુટત લેખિ િાળો



િટત કાળી અથિા િાદળી બોલ પેિિો ઉપયોગ કિો



શાહી પેિ અથિા પેંનસલથી એનપ્લકેશિ િોમા ભિો િહીં



જ્યાં તમાિે તમાિા જિાબ તિીકે નિકલ્પો પસંદ કિિા હોય ત્યાં આટસિ (જિાબ) બોટસમાં ફિક માકા (Right Tick) લગાિો અિે
બીજા નિકલ્પો િે ખાલી છોડી દો.



સીમાઓિે સ્પશા કયાા નિિા બોટસિી અંદિ સ્પષ્ટ લખો.



િીિેિી છબીમાં બતાવ્યા પ્રમાણે, બોટસિા સેટિિમાં લખિાિો પ્રયાસ કિો
m e h
Incorrect
M E
Correct

t a

H T A



દિેક સંપૂણા શબ્દ પછી એક બોટસ ખાલી છોડી દો.



કોલમ તમાિા કેસ માિે સુસંગત િથી તેિું જણાિિા માિે િોમામાં કોઈપણ બોટસમાં "એિએ" અથિા એિ / એ લખી શકશો િહીં
અથિા લાગુ િથી. કોલમ ખાલી છોડી દો
બી : "આધાિ િોંધણી / અપડેિ માિેિું પ્રમાણપત્ર" ભિિા માિે ક્ષેત્રિાિ માગાદર્શાકા. િહેિાસી નિભાગ
િીિે આપેલા સૂિિો પ્રમાણે ખાતિી કિો કે બધા ક્ષેત્રો (ખાિા) યોગ્ય િીતે ભિેલા છે .
અિુિમ
િંબિ

ક્ષેત્ર િામ

સામાટય સૂિિાઓ
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૧

ઇશ્યુિી તાિીખ

•
•
•

૨

િહેિાસી િગા

•

૩

િોંધણી પ્રકાિ

•

૪

આધાિ િંબિ

૫

પૂરં િામ

•
•
•
•
•

૬

કેિ ઓિ (C/o)

૭
૮
૯

મકાિ િં/ ઘિ /ઈમાિત
શેિી / માગા / ગલી
જમીિ નિહ્િ (લેટડ
માકા)
ક્ષેત્ર / નિસ્તાિ / સેટિિ
ગામ / િગિ / શહેિ
પોસ્િ ઓિીસ
જીલ્લો

૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭

િાજ્ય
નપિકોડ
જટમ તાિીખ
સહી

૧૮

િહેિાસી િોિો

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DD-MM-YYYY િોમેિમાં તાિીખિો ઉલ્લેખ કિો
ઇશ્યુ થયાિી તાિીખિા 3 મનહિાિી અંદિ સબનમિ કિેલું પ્રમાણપત્ર સુનિનશ્િત
કિો
જો ઇશ્યૂિી તાિીખ ખાલી હશે અથિા પ્રમાણપત્રિી સમયસીમા સમાપ્ત થઈ
હશે તો િોંધણી અથિા અપડેિ નિિંતીિે િકાિી કાઢિામાં આિશે
નિિાસી ભાિતિા મૂળ િતિી છે અથિા નબિ નિિાસી ભાિતીય (NRI) કેિેગિીિા
છે તે સ્પષ્ટ કિો
હાલિી નિિંતી સ્પષ્ટ કિો કે તે આધાિકાડા મેળિિા માિે છે કે જે િે "િિી િોંધણી"
તિીકે ઓળખિામાં આિે છે અથિા હાલિી આધાિ નિગતોિે અપડેિ કિિા માિે
છે જે િે "અપડેિ નિિંતી" તિીકે ઓળખિામાં આિે છે .
તમાિો આધાિ િંબિ જણાિો
િોંધણીિા ફકસ્સામાં, કૃપા કિીિે તેિે ખાલી છોડી દો
અપડેિિા ફકસ્સામાં આધાિ િંબિિો ઉલ્લેખ કિિો િિનજયાત છે
નિિાસીિું િામ જણાિો
આધાિમાં િેકોડા કિિામાં આિેલ પ્રમાણેિા િામિો િોમેિમાં ઉલ્લેખ કિિામાં
આિશે
સિિામાંિા ખાિા (કોલમ) માં જરૂિી હોય તો કેિ ઓિ (C/o) િો ઉલ્લેખ કિો
આ ખાિા (કોલમ) પણ ખાલી છોડી શકાય છે
સિિામાં પ્રમાણે ઘિિો િંબિ, મકાિિું િામ અથિા એપાિામેટિિું િામ જણાિો
સિિામાિી શેિીિું િામ, માગા અિે ગલીિો ઉલ્લેખ કિો
તમાિા સિિામાંિી િજીકિા જમીિિા નિશાિ (લેટડ માકા) િો ઉલ્લેખ કિો
જો જરૂિી િ હોય તો, આ ક્ષેત્ર (ખાિું) પણ ખાલી છોડી શકાય છે
તમાિા સિિામાંિા ક્ષેત્ર, નિસ્તાિ અિે સેટિિિો ઉલ્લેખ કિો
તમાિા સિિામાંિા ગામ / િગિ / શહેિિો ઉલ્લેખ કિો
તમાિા સિિામાંિી િજીકિી પોસ્િ ઓફિસિો ઉલ્લેખ કિો
તમાિા સિિામાંિા નજલ્લાિો ઉલ્લેખ કિો










તમાિા સિિામાંિા િાજ્યિો ઉલ્લેખ કિો
તમાિા સિિામાંિા નપિકોડિો ઉલ્લેખ કિો.
જટમ તાિીખિો ઉલ્લેખ કિો
નિિાસી તેિી સહી માિે સ્પષ્ટ કિેલા બોટસમાં તેિી સહી મૂકશે.
અભણ નિિાસી અંગૂઠો અથિા આંગળીિી છાપ પ્રદાિ કિી શકે છે .
નિિાસી કદ 3.5 સે.મી. X 4.5 સે.મી.િો િિીિતમ િંગ િોિોગ્રાિ પેસ્િ કિશે
ખાતિી કિો કે િોિો પ્રદાિ કિેલી જગ્યામાં પેસ્િ કિિામાં આવ્યો છે . તે િેટસ્િ
બોટસમાં ઓિિલેપ િહીં કિે.
િોિો પ્રમાનણતકતાા દ્િાિા િોસ સાઇિ ઇિ હોિું જરૂિી છે .
પ્રમાનણતકતાા દ્િાિા િોિોિે િોસ સ્િેમ્પ કિિાિી જરૂિ છે .

સી. "આધાિ િોંધણી / સુધાિણા માિેિું પ્રમાણપત્ર" - પ્રમાણપત્ર નિભાગ ભિિા માિે િીલ્ડ િાઈઝ માગાદર્શાકાઓ
કૃપા કિીિે ખાતિી કિો કે બધી િાઇલો પ્રમાનણતકતાા(સર્િાિાયિ) દ્િાિા સંપણ
ૂ ા િીતે ભિિામાં આિે છે , િીિેિી સૂિિાઓ
મુજબ.
એસ િં

િામ ભયુું

૧

પ્રમાનણત
િામ

સામાટય સૂિિાઓ
(સર્િાિાયિ)કિિાિિું



પ્રમાનણતકતાા (સર્િાિાયિ)િામ જણાિો

36 | P a g e

૨

હોદ્દો અિે ઓફિસિું િામ



સર્િાિાયિિું હોદ્દો અિે ઓફિસિું િામ સ્પષ્ટ કિો.

૩

ઓફિસિું સિિામું



૪

સંપકા િંબિ



પ્રમાણપત્રિું (સર્િાિાયિ) સંપૂણા સિિામું, નિભાગિા િામ સાથે સ્પષ્ટ
કિો.
સર્િાિાયિિી સંપકા નિગતોિો ઉલ્લેખ કિો.

૫

પ્રમાણપત્ર(સર્િાિાયિ) પ્રકાિ



ફિક દ્િાિા સર્િાિાયિ પ્રકાિિો ઉલ્લેખ કિો ()િીિે આપેલા કેિેગિીિી
નિરદ્ધ પ્રદાિ કિેલા બોટસમાંથી એક પિ નિનહ્િત કિો :
o ગેઝેિેડ અનધકાિી - જૂ થ એ
o ગામ પંિાયત િડા અથિા મુખીયા
o ગેઝેિેડ અનધકાિી - જૂ થ બી
o એમપી / એમએલએ / એમએલસી / મ્યુનિનસપલ
કાઉનટસલિ
o તહસીલદાિ
o માટયતા પ્રાપ્ત નશક્ષણ સંસ્થાિા િડા
o સુપફિટિેટડટિ / િોડાિ / મેિોિ / માટય આશ્રય ઘિો /
અિાથાલયોિા સંસ્થાિા િડા
o ઈપીએિઓ અનધકાિી

૬

પ્રમાનણતકતાા (સર્િાિાયિ) માિે
િેકનલસ્િ



૭

પ્રમાનણતકતાા
(સર્િાિાયિ)િી
સહી અિે સ્િેમ્પ



બોટસ પિ ફિક ()માકા મૂકીિે િીિેિી સૂનિ િકાસો.
o િિીથી લખાઈ િહીં
o ઇશ્યૂ તાિીખ ભિિામાં આિે છે
o નિિાસીિી સહી
o પ્રમાનણતકતાાિી નિગતો
o નિિાસીિો િોિો િોસ સહી અિે િોસ સ્િેમ્પ્ડ (કાગળથી િોિો
અથિા િોિાથી કાગળ)
o કૃપા કિીિે ખાતિી કિો કે સંપૂણા િોમા યોગ્ય િીતે ભિેલું છે ,
અિે બધા પસંદ કિેલ િેકનલસ્િમાંથી.
પ્રમાનણતકતાાિી સહી અિે સ્પષ્ટ કિેલી જગ્યામાં સ્િેમ્પ પ્રદાિ કિો.

ડી. મહત્િપૂણા સૂિિાઓ
િીિે કેિલાક મહત્િપૂણા પગલાં છે જે નિિાસી િોમા સબનમિ કિતા પહેલા ખાતિી કિશે :










પ્રમાણપત્ર સાદા કાગળ પિ છાપેલ હોિું જ જોઈએ.
ઇશ્યુ થયાિી તાિીખિા 3 મનહિાિી અંદિ િોમા સબનમિ કિિું આિશ્યક છે .
િોમામાં કોઈ ઓિિિાઇફિંગ સુનિનશ્િત કિો.
ઇશ્યુિી તાિીખ DD-MM-YYYY િોમેિમાં યોગ્ય િીતે ભિિી આિશ્યક છે .
નિિાસી સહી અથિા અંગૂઠાિી છાપ આિશ્યક છે .
સર્િાિાયિ નિગતો યોગ્ય િીતે ભિિી આિશ્યક છે .
૩.૫ સે.મી. X ૪.૫સે.મી.િો િિીિતમ િંગિો િોિોગ્રાિ નિધાાફિત નિસ્તાિમાં િોંિાડિો જોઈએ.
સર્િાિાયિ િોસ સાઇિ અિે િોસ સ્િેમ્પ નિિાસી િોિોગ્રાિ પિ ઉપલબ્ધ હોિા આિશ્યક છે .
પ્રમાનણતકતાાિી સંપૂણા નિગતો ભિિી આિશ્યક છે .
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મારો આધાર,મારી ઓળખ

૨૭ નવેમ્બર - ૨૦૧૯

ચકાસણી માટે માન્ય સહાયક દસ્તાવેજોની યાદી
યાદી-A ઓળખના પુરાવાના દસ્તાવેજ

યાદી- B- સરનામાાંના પુરાવાના દસ્તાવેજો

1.

પાસપોર્ટ

2.

પાન કાર્ટ

3.

રે શન કાર્ટ ડર્ેર ુંરારફ ોફા ું ન વ ણોર્ારાિવ કાર્ટ

4.

માદાર ઓળખપત્ર

5.

ડ્રાઇુંરિંગ

6.

ણોર્ારાિવ સરકારી ઓળખપત્ર/ડર્ેરક્ષેત્રના એકમે આપેલ નવ

ાઇસન્સ

ણોર્ારાિવ ઓળખપત્ર
7.

રાષ્ટ્રીય ગ્રામુંફ રોજગાર બાવયધરી યોજના(મનરે ગા) ન વ જોબ
કાર્ટ

8.

માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થા ન વ ણોર્ારાિવ ઓળખપત્ર

9.

ર્ુંથયારનો પરરાનો

10.

ણોર્ારાિવ બેન્ક એર્ીએમ કાર્ટ

11.

ણોર્ારાિવ ક્રેડર્ર્ કાર્ટ

12.

ણોર્ારાિવ પેન્શનર કાર્ટ

13.

ણોર્ારાિવ સ્રાાવત્ર્ય સૈુંનક ન ઓળખપત્ર

14.

ણોર્ારાળી ડકસાન પાસબ ૂક

15.

CGHS / ECHS ણોર્ો ઓળખપત્ર

16.

ર્પા ખાાા દ્વારા આપરામાવ આરે

નામ ાથા ણોર્ારાિવ

રાજ્યપુંત્રા અુંધકારી અથરા મામ ાદાર દ્વારા આધાર
નોંધફું/સનધારફા માર્ે યનઆઇર્ીએઆઇ દ્વારા ુંનયા કરે
નમ ૂનામાવ

આપરામાવ

આરેલ નવ

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

સરનામા કાર્ટ
17.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ણોર્ોરાિવ

અંગે ન વ

ઓળખ

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ોમાફપત્ર.
18.

સવબુંધા રાજ્ય/સવધ ોદે શ સરકાર/રર્ીરર્દાર દ્વારા આપે
અશક્ાાા આઇર્ી કાર્ટ /ડદવયાવગ ાબુંબું ોમાફપત્ર.

19.

ભામશાર્ કાર્ટ

20.

સરકાર માન્ય સવસ્થાના અુંધક્ષક/રોર્ટ ન/મેરોન/અનાથ માર્ે
માન્યાા ોાપ્ા અનાથઆશ્રમના રર્ા રગેરે દ્વારા આધાર
નોંધફું/સનધારફા માર્ે યનઆઇર્ીએઆઇ દ્વારા ુંનયા કરે
નમ ૂનામાવ

આપરામાવ

આરેલ નવ

ણોર્ોરાિવ

અંગે ન વ

ઓળખ

24.

25.
26.
27.
28.
29.

ોમાફપત્ર.
21.

સવસદસભ્ય/ધારાસભ્ય/ુંરધાન પડરષદના સભ્ય/મ્યનુંનુંસપ
કાઉન્ન્સ ર

દ્વારા

આધાર

નોંધફું/સનધારફા

યનઆઇર્ીએઆઇ દ્વારા ુંનયા કરે

માર્ે

નમ ૂનામાવ આપરામાવ

આરેલ નવ ણોર્ોરાિવ ઓળખ અંગે ન વ ોમાફપત્ર.
22.

ગ્રામ પવચાયાના સરપવચ અથરા સમકક્ષ સત્તુંધકારી દ્વારા
આધાર નોંધફું/સનધારફા માર્ે યનઆઇર્ીએઆઇ દ્વારા ુંનયા
કરે

નમ ૂનામાવ આપરામાવ આરેલ નવ ણોર્ોરાિવ ઓળખ અંગે ન વ

ોમાફપત્ર.(ગ્રામ્ય ુંરસ્ાાર માર્ે)
23.

નામ બદલવા અંગેન ુ ગેઝેટ નોટીફિકેશન

24.

સરકાર દ્વારા આપેલ િોટો સાથેન ુ લગ્ન નોંધણી પ્રમાણપત્ર

25.

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય રુંમા યોજના (RSBY) કાર્ટ

26.

અરજદારનો

િોટો

ધરાવતી

માધ્યમમક

છોડયા

ન ૂણચા ડુંા/ અ સ
ન ૂણચા જનડુંા/અન્ય પછાા ડુંા
અ સ
અંગે ન વ રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપરામાવ આરેલ નવ

ણોર્ારાિ

ોમાફપત્ર
28.

નામ

અને

ણોર્ો

ધરારત નવ

શાળા

છોર્યા

અંગે ન વ

ોમાફપત્ર/શાળા સ્થળાવાર કયાટ અંગે ન વ ોમાફપત્ર
29.

માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થાના રર્ા દ્વારા આપરામાવ આરે

નામ

અને સરનામાવ સાથેના શાળા રે કોર્ટ ના ઉાારા
30.

નામ અને િોટો ધરાવતી બેંક પાસબુક

31.

માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થાના રર્ા દ્વારા આધાર નોંધફું/સનધારફા
માર્ે યનઆઇર્ીએઆઇ દ્વ્રારા ુંનયા કરે
આરે

32.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.
શાળા

પ્રમાણપત્ર બ ૂક
27.

30.

નમ ૂનામાવ આપરામાવ

નામ અને ણોર્ા સાથે ન વ ઓળખપત્ર

કમમચારી ભમવષ્ય મનમધ સાંસ્થા દ્વારા આધાર નોંધણી/ સુધારણા
માટે યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનામાાં આપવામાાં
આવેલ નામ,જન્મ તારીખ અને િોટા સાથેન ુાં ઓળખપત્ર

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

પાસપોર્ટ
બેક સ્ર્ેર્મેન્ર્/પાસબનક
પોસ્ર્ ઓડણસ ખાાા સ્ર્ેર્મેન્ર્/ પાસબનક
રે શન કાર્ટ
માદાર ઓળખપત્ર
ડ્રાઇુંરિંગ ાઇસન્સ
ણોર્ારાિ સરકારી ઓળખપત્ર/ડર્ેર ક્ષેત્રના એકમે આપેલ નવ ણોર્ારાિવ
ઓળખપત્ર
રુંજળી બું (૩ માસથું જન ન વ નડર્.)
પાફું બું (૩ માસથું જન ન વ નડર્.)
ર્ે ુંણોન ેંર્ ાઈન બું (૩ માસથું જન ન વ નડર્.)
ુંમલ્કા રેરાનું રસુંદ(૧ રષટથું જન ન વ નડર્.)
ક્રેડર્ર્ કાર્ટ ન સ્ર્ૅર્મેન્ર્(૩ માસથું જન ન વ નડર્.)
રુંમાનું પો ુંસું
બેન્કના ેર્રર્ેર્ પર ખાયે ો ણોર્ોરાળો ાથા બેન્ક અુંધકારીનું સર્ીરાળો
પત્ર
રજજસ્ર્ર્ટ કવપનુંના ેર્રર્ેર્ પર ખાયે ો ણોર્ોરાળો ાથા સર્ીરાળો પત્ર
માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થાના ેર્રર્ેર્ પર ખાયે ો ણોર્ોરાળો ાથા સર્ીરાળો
પત્ર અથરા માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થા દ્વારા અપાયેલ નવ સરનામાવ સાથે ન વ ણોર્ારાિવ
ઓળખપત્ર
રાષ્ટ્રીય ગ્રામુંફ રોજગાર બાવયધરી યોજના( મનરે ગા) ન વ જોબ કાર્ટ
ર્ુંથયારનો પરરાનો
પેન્શનર કાર્ટ
સ્રાાવત્ર્ય સૈુંનક ન કાર્ટ
ડકસાન પાસબ ૂક
CGHS / ECHS કાર્ટ
સવસદસભ્ય/ધારાસભ્ય/ુંરધાન પડરષદના સભ્ય/રાજયપુંત્રા અુંધકારી
અથરા મામ ાદાર દ્વારા આધાર નોંધફું/સનધારફા માર્ે યનઆઇર્ીએઆઇ
દ્વારા ુંનયા કરે
નમ ૂનામાવ આપરામાવ આરેલ નવ ણોર્ારાિવ સરનામા ન વ
ોમાફપત્ર.
ગ્રામ પવચાયાના સરપવચ અથરા સમકક્ષ સત્તાુંધકારીએ આધાર
નોંધફું/સનધારફા માર્ે યનઆઇર્ીએઆઇ દ્વારા ુંનયા કરે
નમ ૂનામાવ
આપરામાવ આરેલ નવ ણોર્ારાિવ સરનામા ન વ ોમાફપત્ર(ગ્રામ્ય ુંરસ્ાાર માર્ે)
આરકરેરા આકારફુંનો હનકમ
રાર્ન નોંધફું ોમાફપત્ર
રજજસ્ર્ર કરરામાવ આરે રેચાફ/ ુંઝ/ભાર્ાનો કરાર
ર્પા ખાાા દ્વારા આપરામાવ આરે ણોર્ારાિવ સરનામનવ ધરારત નવ કાર્ટ
જ્ઞાુંા ાથા ુંનરાસ ન વ રાજય સરકાર દ્વારા આપરામાવ આરેલ નવ ણોર્ોરાિવ
ોમાફપત્ર
સવબુંવ ધા રાજ્ય/સવઘ ોદે શ સરકાર/રર્ીરર્દાર દ્વારા આપે
અશક્ાાા
આઈર્ી કાર્ટ /ડદવયાવગ ાબુંબું ોમાફપત્ર
ગેસ જોર્ાફ બું (૩ માસથું જન ન વ નડર્)
પુંા કે પત્નુંનો પાસપોર્ટ
માાા કે ુંપાાનો પાસપોર્ટ ( સગુંરરયના ડકસ્સામાવ)
કેન્ર/રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપે આરાસ ણાળરફુંપત્ર(૩ રષટથું જન વૂ નર્ી)
સરકાર દ્વારા આપે નામ અને સરનામાવનું ુંરગા સાથે ન વ ગ્ન નોંધફું
ોમાફપત્ર
ભામાશાર્ કાર્ટ
સરકાર
માન્ય
સવસ્થાના
અુંધક્ષક/રોર્ટ ન/મેરોન/માન્યાા
ોાપ્ા
અનાથાશ્રમના રર્ા રગેરે દ્વારા આધાર નોંધફું/સનધારફા માર્ે
યનઆઇર્ીએઆઇ દ્વારા ુંનયા કરે નમ ૂનામાવ આપરામાવ આરે સરનામા ન વ
ોમાફપત્ર.
મ્યનુંનુંસપ કાઉન્ન્સ ર દ્વારા આધાર નોંધફું/સનધારફા માર્ે યુઆઈડીએઆઈ
દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનામાાં આપવામાાં સરનામાાંન ુાં પ્રમાણપત્ર.
માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થા દ્વારા અપાયેલ નવ સરનામાવ સાથે ન વ ણોર્ારાિવ ઓળખપત્ર
ણોર્ા સાથેનું માધ્યુંમક શાળા છોર્યાનું ોમાફપત્ર બ ૂક
શાળા દ્વારા આપરામાવ આરે સરનામાવ સાથે ન વ ણોર્ારાિવ ઓળખપત્ર
નામ અને સરનામનવ ધરારત ન શાળા છોર્યા અંગે ન વ ોમાફપત્ર/શાળા સ્થળાવાર
કયાટ અંગે ન વ ોમાફપત્ર
માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થાના રર્ા દ્વારા આપરામાવ આરે નામ અને સરનામાવ
સાથેના શાળા રે કોર્ટ ના ઉાારા
માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થાના રર્ાનું સર્ીથું આધાર નોંધફું/સનધારફા માર્ે
યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનામાાં ઇસ્યુ કરવામાાં આવેલ નામ,
સરનામાાં અને િોટા સાથેન ુાં પ્રમાણપત્ર.
કમમચારી ભમવષ્ય મનમધ સાંસ્થા દ્વારા આધાર નોંધણી/સુધારણા માટે
યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનામાાં આપવામાાં આવેલ નામ,જન્મ
તારીખ અને િોટા સાથેન ુાં ઓળખપત્ર

યાદી- C અરજદારનુાં નામ અને કુ ટુાંબના વડાનુાં નામ
સમાવતા સાંબધ
ાં ના પુરાવાના દસ્તાવેજ
1.

ડર્ેર ુંરારફ ોફા ું ન વ કાર્ટ

2.

રાષ્ટ્રીય ગ્રામુંફ રોજગાર બાવયધરી યોજના(મનરે ગા) ન વ જોબ કાર્ટ

3.

CGHS /રાજ્ય સરકાર/ECHS/ESIC/મેર્ીક

4.

પેન્શન કાર્ટ

5.

કાર્ટ

શ્કરી કેન્ર્ીન કાર્ટ

6.

પાસપોર્ટ

7.

જન્મ રજજસ્રાર, મર્ાનગરપાણ કા અને ાાલનકા રગેરે જેરું અન્ય નોડર્ણાઈર્
સવસ્થા દ્વારા આપે

8.

જન્મ ોમાફપત્ર

કેન્ર/રાજ્ય સરકાર દ્વારા કન ટનવબને મળરાપાત્ર

ાભો માર્ે આપરામાવ આરે

અન્ય દસ્ાારેજ
9.

સરકાર દ્વારા આપે

10.

ર્પા ખાાા દ્વારા આપરામાવ આરે

ગ્ન નોંધફું ોમાફપત્ર

11.

ભામાશાર્ કાર્ટ

12.

બાળકના જન્મ માર્ે સરકારી દરાખાના દ્વારા આપરામાવ આરે

નામ ાથા ણોર્ારાિવ સરનામા કાર્ટ

ડર્સ્ચાર્જ

કાર્ટ /ન્સ્ પ
13.

સવસદસભ્ય/ધારાસભ્ય/ુંરધાન
કાઉન્ન્સ /રાજયપુંત્રા

અુંધકારી

યનઆઇર્ીએઆઇ દ્વારા ુંનયા કરે

પડરષદના
દ્વારા

આધાર

સભ્ય/મ્યનુંનુંસપ
નોંધફું/સનધારફા

માર્ે

નમ ૂનામાવ આપરામાવ આરેલ નવ ણોર્ારાિવ

ઓળખ ન વ ોમાફપત્ર
14.

કન ટનવબના રર્ા સાથેના સવબ વધ ોસ્થાુંપા કરત ન ગ્રામ પવચાયાના સરપવચ અથરા
સમકક્ષ સત્તાુંધકારી દ્વારા આધાર નોંધફું/સનધારફા માર્ે યનઆઇર્ીએઆઇ
દ્વારા ુંનયા કરે
ોમાફપત્ર

નમ ૂનામાવ આપરામાવ આરેલ નવ ણોર્ારાિવ ઓળખ અંગે ન વ

(ગ્રામ્ય ુંરસ્ાાર માર્ે)

યાદી- D ( DOB – જન્મના પુરાવાના દસ્તાવેજો)
1. જન્મ પ્રમાણપત્ર

2. માધ્યમમક શાળા છોડયાનુાં પ્રમાણપત્ર
3. પાસપોટમ
4. વગમ-૧

ના

રાજ્યપમત્રત

અમધકારી

દ્વારા

આધાર

નોંધણી/સુધારણા

માટે

યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનામાાં આપવામાાં આવેલ ાં ુ જન્મતારીખનુાં
પ્રમાણપત્ર
5. સરકારી સત્તાતાંત્ર દ્વારા આધાર નોંધણી/સુધારણા માટે યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા મનયત
કરે લ નમ ૂનામાાં આપવામાાં આવેલ િોટા અને જન્મતારીખનુાં પ્રમાણપત્ર અથવા
ઓળખપત્ર
6. સરકાર માન્ય શમાવણક સાંસ્થા દ્વારા ઇસ્યુ કરવામાાં આવેલ આપવામાાં આવેલ જન્મ
તારીખ સાથેન ુાં ઓળખપત્ર
7. PAN કાડમ
8. સરકાર માન્ય બોડમ /યુમનવમસિટી દ્વારા ઇસ્યુ કરે લ માકમ શીટ
9. સરકારનુાં િોટા સાથેન ુાં ઓળખપત્ર/જન્મ તારીખની મવગત સાથેન ુાં જાહેર સાહસ
દ્વારા ઇસ્યુ કરે લ ઓળખપત્ર
01. કેન્ર/રાજ્ય સરકારના પેન્શન ચ ૂકવણી હુકમ પત્ર
00. કેન્ર સરકારની હેલ્થ સમવિસ સ્કીમનુાં િોટો કાડમ /એક્સ સમવિસમેન કોન્રીબ્યુટી હેલ્થ
સ્કીમનુાં િોટો કાડમ
01. નામ અને જન્મ તારીખ સાથેન ુાં શાળા છોડયા અંગેન ુાં પ્રમાણપત્ર/શાળા સ્થળાાંતર
કયામ અંગેન ુાં પ્રમાણપત્ર
13. માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થાના રર્ા દ્વારા આપરામાવ આરે

નામ, જન્મ ાારીખ અને

ણોર્ા સાથેના શાળા રે કોર્ટ ના ઉાારા
14. માન્ય શૈક્ષણફક સવસ્થાના રર્ા દ્વારા આધાર નોંધફું/સનધારફા માર્ે યનઆઇર્ીએઆઇ
દ્વ્રારા ુંનયા કરે

નમ ૂનામાવ ઇસ્યન કરરામાવ આરે

નામ, જન્મ ાારીખ અને ણોર્ા

સાથે ન વ ઓળખપત્ર
15. કમમચારી ભમવષ્ય મનમધ સાંસ્થા દ્વારા આધાર નોંધણી/સુધારણા માટે યુઆઇડીએઆઇ
દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનામાાં આપવામાાં આવેલ નામ,જન્મ તારીખ અને િોટા
સાથેન ુાં ઓળખપત્ર



ુ ારણા માટે અસલ દસ્તાવેજો લાવવા. િોટોકોપી લાવવાની જરૂર નથી.
આધાર નોંધણી/સધ



ુ ારણા માટે અસલ દસ્તાવેજો લાવવા.
અસલ દસ્તાવેજો સ્કેન કરી આપને પરત કરવામાાં આવે છે . આધાર નોંધણી / સધ

નોંધણી ફોર્મ ભરતી વખતે ધ્યાનર્ાાં રાખવાની સ ૂચના
ફિલ્ડ-૩
નામ

સંબોધન અથવા શીર્ષક વગર સંપ ૂર્ષ નામ લખો. તમારી ઓળખ માટે અસલ દસ્તાવેજી પ ૂરાવા સાથે રાખો.(નીચે દશાષવેલ યાદી ”A” જુ ઓ). જો નનવાસી ઇચ્છતો હોય તો ઓળખના પ ૂરાવાના દસ્તાવેજમાં દશાષવેલ
નામમાં િેરિાર ન થાય તે રીતે નનવાસી પોતાના નામમાં જોડર્ીના સામાન્ય િેરિાર કરાવી શકશે. દા.ત. ઓળખપત્રમાં રહેવાસી તેન ુ ં નામ “Preeti” હોય તો “Priti” તરીકે નોંધાવી શકશે.

ફિલ્ડ-૫
જ્નન્મ તારીખ/ઉંમર

જ્નન્મ તારીખ DD/MM/YY પ્રમાર્ે લખો. જો ચોક્કસ જન્મ તારીખ ખબર ન હોય તો નનયત જગ્યામાં અંદાજજત ઉંમર વર્ોમાં લખવી. જન્મ તારીખનુ ં અસલ પ્રમાર્પત્ર ઉપલબ્ધ હોય તો સાથે રાખવું (નીચે દશાષવેલ
યાદી ” D” જુ ઓ) જો જ્નન્મનો માન્ય પ ૂરાવો ન હોય તો “Declared” ના બોક્સમાં ખરાની નનશાની કરવી. રહેવાસીએ જન્મના પુરાવા આપેલ હોય તો “Verified” ના બોક્સમાં ખરાની નનશાની કરવી.

ફિલ્ડ-૬
સરનામું

પુરુ સરનામું લખો. સરનામાં અંગેના અસલ પુરાવા સાથે રાખો.(નીચે દશાષવેલ યાદી B” જુ ઓ). આપે નોધાંવેલા સરનામાં પર જ “આધાર” પત્ર મોકલવામાં આવશે. જેની નોંધ લેવી.

સરનામાં ભાગ રૂપે માતા/નપતા/વાલી/પનત/પત્નીનુ ં નામ ઉમેરવા માટે યોગ્ય બોક્સની પસંદગી કરીને વ્યક્ક્તનુ ં નામ લખવું

સરનામાના પુરાવામાં મ ૂળ સરનામાને બદલ્યા વગર સરનામામાં સામાન્ય સુધારા વધારા કરી શકાશે.

ફિલ્ડ-૭
સંબધ
ં

જો બાળક ૫ વર્ષથી નાનુ ં હોય તો માતા-નપતા/વાલીનો આધાર નોંધર્ી નંબર EID નંબર િરજીયાત આપવાનો રહેશે.

રહેવાસી પાસે ઓળખનો પુરાવો ન હોય અને નોંધર્ી માટે કુ ંટુબના વડાનો આધાર દશાષવેલ હોય તો કુ ટુંબના વડાની નવગતો તેમના આધાર/આધાર નોંધર્ી નંબર (EID) સાથે આપવાની રહેશે. EID
ભરવા માટે નીચેન ુ ં ઉદાહરર્ જુ ઓ. સંબધનો સાચો પુરાવો સાથે લાવવા નવનંતી છે .(નીચે દશાષવેલ યાદી “ C” જુ ઓ)

અન્ય ફકસ્સામાં સંબધ નવર્યક નવગતો આપવી મરજજયાત છે .

ફિલ્ડ-૮
દસ્તાવેજ

ઓળખના પુરાવા અને સરનામાંના પુરાવા માટે રજુ કરે લ દસ્તાવેજનુ ં નામ લખો. જે જન્મ તારીખનો પુરાવો ઉપલબ્ધ હોય તો જન્મ તારીખના દસ્તાવેજોનુ ં નામ લખો. જો રહેવાસી પોતાનુ ં ઓળખપત્ર ધરાવતો ન
હોય અને નોંધર્ી માટે કુ ંટુબના વડાના પુરાવાનો ઉપયોગ કરતો હોય ત્યારે દસ્તાવેજનુ ં નામ સંબધના પુરાવા પ્રમાર્ે લખવુ.ં યોગ્ય દસ્તાવેજની યાદી માટે નીચે આપેલ દસ્તાવેજની યાદીનો સંદભષ લો.(નીચે યાદી “
C” જુ ઓ)
જો રહેવાસી પાસે પોતાની ઓળખનો પુરાવો અને સરનામાંનો પુરાવો ન હોય તેની ઓળખકતાષ /કુ ટુંબના વડા દ્વારા નોંધર્ી થઇ શકશે. વધુ માફહતી માટે તમારી નજીકના સ્થળ અથવા રજીસ્રારની રૂબરૂ મુલાકાત લો.

ફિલ્ડ-૯
ઓળખ કતાષ/કુ ટુંબના વડા

યાદી - A ઓળખના પુરાવાના દસ્તાવેજ
1.

પાસપોટષ

1.

2.

પાન કાડષ

2.

3.

રેશ ન કાડષ ડહેર નવતરર્ પ્રર્ાલીનું િોટાવાિં કાડષ

4.

મતદાર ઓળખપત્ર

5.

ડ્રાઇનવિંગ લાઇસન્સ

6.

િોટાવાિં સરકારી ઓળખપત્ર/ડહેરક્ષેત્રના એકમે આપેલ ુ ં િોટાવાિં

3.
4.
5.
6.
7.

ઓળખપત્ર

8.

7.

રાષ્ટ્રીય ગ્રામીર્ રોજગાર બાંયધરી યોજના(મનરે ગા)નુ ં જોબ કાડષ

9.

8.

માન્ય શૈક્ષણર્ક સંસ્થાનુ ં િોટાવાિં ઓળખપત્ર

10.

9.

હનથયારનો પરવાનો

10.

િોટાવાિં બેન્ક એટીએમ કાડષ

11.

િોટાવાિં ક્રેફડટ કાડષ

12.

િોટાવાિં પેન્શનર કાડષ

11.
12.
13.
14.
15.

13.

િોટાવાિં સ્વાતંત્ર્ય સૈ નનકનુ ઓળખપત્ર

14.

િોટાવાળી ફકસાન પાસબ ૂક

15.

CGHS / ECHS િોટો ઓળખપત્ર

16.

ટપાલખાતા દ્વારા આપવામાં આવેલ નામ તથા િોટાવાિં સરનામા કાડષ

17.

રાજ્યપનત્રત અનધકારી અથવા મામલતદાર દ્વારા આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ા

16.
17.
18.

િોટોવાિં ઓળખ અંગેન ુ ં પ્રમાર્પત્ર.

19.
20.
21.
22.

સંબનધત રાજ્ય/સંધ પ્રદે શ સરકાર/વહીવટદાર દ્વારા આપેલ અશક્તતા

23.

ભામશાહ કાડષ

20.

સરકાર માન્ય સંસ્થાના અનધક્ષક/વોડષ ન/મેરોન/અનાથ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત
વગેરે

દ્વારા

આધાર

નોંધર્ી/સુધારર્ા

ઓળખ અંગેન ુ ં પ્રમાર્પત્ર.

22.

24.

25.
26.
27.

દ્વારા આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ા માટે યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા નનયત કરેલ

28.

નમ ૂનામાં આપવામાં આવેલ ુ ં િોટોવાિં ઓળખ અંગેન ુ ં પ્રમાર્પત્ર.

29.

ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અથવા સમકક્ષ સત્તનધકારી દ્વારા આધાર
યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા નનયત કરે લ નમ ૂનામાં

આપવામાં આવેલ ુ ં િોટોવાિં ઓળખ અંગેન ુ ં પ્રમાર્પત્ર.(ગ્રામ્ય નવસ્તાર માટે )

30.
31.
32.

નાર્ બદલવા અંગેન ગેઝેટ નોટીફફકેશન

24.

સરકાર દ્વારા આપેલ ફોટો સાથેન લગ્ન નોંધણી પ્રર્ાણપત્ર

34.

25.

રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય વીમા યોજના (RSBY) કાડષ

35.

33.

36.

26.

અરજદારનો ફોટો ધરાવતી ર્ાધ્યમર્ક શાળા છોડયા પ્રર્ાણપત્ર બ ૂક

27.

અનુસ ૂણચત ડનત/અનુસ ૂણચત જનડનત/અન્ય પછાત ડનત અંગેન ુ ં રાજ્ય

37.

નામ અને િોટો ધરાવતુ ં શાળા છોડયા અંગેન ુ ં પ્રમાર્પત્ર/શાળા સ્થળાંતર

38.

માન્ય શૈક્ષણર્ક સંસ્થાના વડા દ્વારા આપવામાં આવેલ નામ અને સરનામાં

39.

સાથેના શાળા રે કોડષ ના ઉતારા

40.

30.

નાર્ અને ફોટો ધરાવતી બેંક પાસબક

31.

માન્ય શૈક્ષણર્ક સંસ્થાના વડા

દ્વારા

41.
આધાર

નોંધર્ી/સુધારર્ા માટે

યુઆઇડીએઆઇ દ્વ્રારા નનયત કરે લ નમ ૂનામાં આપવામાં આવેલ નામ અને
િોટા સાથેન ુ ં ઓળખપત્ર
કર્મચારી

ભમવષ્ય

મનમધ

વીજળી બીલ (૩ માસથી જુ ન ુ ં નફહ.)
પાર્ી બીલ (૩ માસથી જુ નુ ં નફહ.)

સાંસ્થા

દ્વારા

આધાર

નોંધણી/સધારણા

ર્ાટે

42.

પેન્શન કાડષ

5.

લશ્કરી કેન્ટીન કાડષ

6.

પાસપોટષ

7.

જન્મ રજજસ્રાર, મહાનગરપાણલકા અને તાલુકા વગે રે જેવી અન્ય નોફટિાઈડ સંસ્થા
દ્વારા આપે લ જન્મ પ્રમાર્પત્ર

નમલ્કત વે રાની રસીદ (૧ વર્ષથી જુ ન ુ ં નફહ.)

ક્રેફડટ કાડષ ન ુ સ્ટેટમેન્ટ (૩ માસથી જુ ન ુ ં નફહ.)

દસ્તાવેજ

વીમાની પોલીસી

બેન્કના લેટરહેડ પર લખાયેલો િોટોવાળો તથા બેન્ક અનધકારીની સહીવાળો પત્ર
રજજસ્ટડષ કંપનીના લેટરહેડ પર લખાયેલો િોટોવાળો તથા સહીવાળો પત્ર

માન્ય શૈક્ષણર્ક સંસ્થાના લેટરહેડ પર લખાયેલો િોટોવાળો તથા સહીવાળો પત્ર
રાષ્ટ્રીય ગ્રામીર્ રોજગાર બાંયધરી યોજના(મનરે ગા)નુ ં જોબ કાડષ
હનથયારનો પરવાનો
પેન્શનર કાડષ

9.

સરકાર દ્વારા આપેલ લગ્ન નોંધર્ી પ્રમાર્પત્ર

10.

ટપાલખાતા દ્વારા આપવામાં આવેલ નામ તથા િોટાવાિં સરનામા કાડષ

11.

ભામાશાહ કાડષ

12.

બાળકના જન્મ માટે સરકારી દવાખાના દ્વારા આપવામાં આવેલ ફડસ્ચાર્જ કાડષ /ક્સ્લપ

13.

સંસદસભ્ય/ધારાસભ્ય/નવધાન પફરર્દના સભ્ય/મ્યુનનનસપલ કાઉક્ન્સલ/રાજયપનત્રત
અનધકારી દ્વારા આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ા માટે યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા નનયત કરેલ

સ્વાતંત્ર્ય સૈનનકનુ કાડષ
ફકસાન પાસબ ૂક

નમ ૂનામાં આપવામાં આવેલ ુ ં િોટાવાિં ઓળખનુ ં પ્રમાર્પત્ર

CGHS /ECHS કાડષ

સંસદસભ્ય/ધારાસભ્ય/નવધાન પફરર્દના સભ્ય/રાજયપનત્રત અનધકારી અથવા

14.

આવકવેરા આકારર્ીનો હુકમ

નમ ૂનામાં આપવામાં આવેલ ુ ં િોટાવાિં ઓળખનુ ં પ્રમાર્પત્ર(ગ્રામ્ય નવસ્તાર માટે )

યાદી- D ( DOB – જન્ર્ના પરાવાના દસ્તાવેજો)

વાહન નોંધર્ી પ્રમાર્પત્ર

1. પ્રર્ાણપત્ર જન્ર્

ટપાલ ખાતા દ્વારા આપવામાં આવેલ િોટાવાિં સરનામુ ં ધરાવતુ ં કાડષ

3. પાસપોટમ

રજજસ્ટર કરવામાં આવેલ વેચાર્/લીઝ/ભાડાનો કરાર

2.

જ્ઞાનત તથા નનવાસનુ ં રાજય સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલ ુ ં િોટોવાિં પ્રમાર્પત્ર

4. વગમ-૧ ના રાજ્યપમત્રત અમધકારી દ્વારા આધાર નોંધણી/સધારણા ર્ાટે યઆઇડીએઆઇ દ્વારા

સંબનં ધત રાજ્ય/સંઘ પ્રદેશ સરકાર/વહીવટદાર દ્વારા આપેલ અશક્તતા આઈડી

ર્ાધ્યમર્ક શાળા છોડયાન ાં પ્રર્ાણપત્ર

મનયત કરે લ નમ ૂનાર્ાાં આપવાર્ાાં આવેલ ાં જન્ર્તારીખન ાં પ્રર્ાણપત્ર
5. સરકારી સત્તાતાંત્ર દ્વારા આધાર નોંધણી/સધારણા ર્ાટે યઆઇડીએઆઇ દ્વારા મનયત કરે લ

ગેસ જોડાર્ બીલ( ૩ માસથી જુ ન ુ ં નફહ)

નમ ૂનાર્ાાં આપવાર્ાાં આવેલ ફોટા અને જન્ર્તારીખન ાં પ્રર્ાણપત્ર અથવા ઓળખપત્ર

પનત કે પત્નીનો પાસપોટષ

માતા કે નપતાનો પાસપોટષ ( સગીરવયના ફકસ્સામાં)

6. સરકાર ર્ાન્ય શેવઆણક સાંસ્થા દ્વારા ઇસ્ય કરવાર્ાાં આવેલ આપવાર્ાાં આવેલ જન્ર્ તારીખ

સરકાર દ્વારા આપેલ નામ અને સરનામાંની નવગત સાથેન ુ ં લગ્ન નોંધર્ી પ્રમાર્પત્ર

7. PAN કાડમ

સાથેન ાં ઓળખપત્ર

કેન્ર/રાજ્ય સરકાર દ્વારા આપેલ આવાસ િાળવર્ીપત્ર(૩ વર્ષથી જુ ન ંૂ નહી)
ભામાશાહ કાડષ

સરકાર માન્ય સંસ્થાના અનધક્ષક/વોડષ ન/મેરોન/માન્યતા પ્રાપ્ત અનાથાશ્રમના વડા

મ્યુનનનસપલ કાઉક્ન્સલર દ્વારા આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ા માટે યઆઈડીએઆઈ દ્વારા

8. સરકાર ર્ાન્ય બોડમ /યમનવમસિટી દ્વારા ઇસ્ય કરે લ ર્ાકમ શીટ
9. સરકારન ાં ફોટા સાથેન ાં ઓળખપત્ર/જન્ર્ તારીખની મવગત સાથેન ાં જાહેર સાહસ દ્વારા ઇસ્ય
કરે લ ઓળખપત્ર
11. કેન્ર/રાજ્ય સરકારના પેન્શન ચ ૂકવણી હકર્ પત્ર

મનયત કરે લ નમ ૂનાર્ાાં આપવાર્ાાં સરનાર્ાાંન ાં પ્રર્ાણપત્ર.

11. કેન્ર સરકારની હેલ્થ સમવિસ સ્કીર્ન ાં ફોટો કાડમ /એક્સ સમવિસર્ેન કોન્રીબ્યટી હેલ્થ સ્કીર્ન ાં

િોટા સાથેની માધ્યનમક શાળા છોડયાની પ્રમાર્પત્ર બ ૂક

11. નાર્ અને જન્ર્ તારીખ સાથેન ાં શાળા છોડયા અંગેન ાં પ્રર્ાણપત્ર/ શાળા સ્થળાાંતર કયામ

ફોટો કાડમ

માન્ય શૈક્ષણર્ક સંસ્થા દ્વારા અપાયેલ ુ ં સરનામાં સાથેન ુ ં િોટાવાિં ઓળખપત્ર
શાળા દ્વારા આપવામાં આવેલ સરનામાં સાથેન ુ ં િોટાવાિં ઓળખપત્ર

નામ અને સરનામુ ં ધરાવતુ શાળા છોડયા અંગેન ુ ં પ્રમાર્પત્ર/શાળા સ્થળાંતર કયાષ
માન્ય શૈક્ષણર્ક સંસ્થાના વડા દ્વારા આપવામાં આવેલ નામ અને સરનામાં સાથેના
માન્ય

શૈક્ષણર્ક

સંસ્થાના

વડાની

સહીથી

આધાર

નોંધર્ી/સુધારર્ા

માટે

યઆઈડીએઆઈ દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનાર્ાાં ઇસ્ય કરવાર્ાાં આવેલ નાર્, સરનાર્ાાં
અને ફોટા સાથેન ાં પ્રર્ાણપત્ર.
45.

કુ ટુંબના વડા સાથેના સંબધ
ં પ્રસ્થાનપત કરતુ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અથવા સમકક્ષ
સત્તાનધકારી દ્વારા આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ા માટે યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા નનયત કરે લ

ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ અથવા સમકક્ષ સત્તાનધકારીએ આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ા

શાળા રે કોડષ ના ઉતારા
44.

કેન્ર/રાજ્ય સરકાર દ્વારા કુ ટુબ
ં ને મળવાપાત્ર લાભો માટે આપવામાં આવેલ અન્ય

8.

અંગેન ુ ં પ્રમાર્પત્ર
43.

યઆઇડીએઆઇ દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનાર્ાાં આપવાર્ાાં આવેલ નાર્,જન્ર્
તારીખ અને ફોટા સાથેન ાં ઓળખપત્ર

CGHS /રાજ્ય સરકાર/ECHS/ESIC/મેડીકલ કાડષ

4.

ટેલીિોન લેંડલાઈન બીલ (૩ માસથી જુ ન ુ ં નફહ.)

નમ ૂનાર્ાાં આપવાર્ાાં આવેલ સરનાર્ાાંન ાં પ્રર્ાણપત્ર.

કયાષ અંગેન ુ ં પ્રમાર્પત્ર

32.

િોટાવાિં સરકારી ઓળખપત્ર/ડહેર ક્ષેત્રના એકમે આપેલ ુ ં િોટાવાિં ઓળખપત્ર

વગેરે દ્વારા આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ા માટે યઆઈડીએઆઈ દ્વારા મનયત કરે લ

સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલ ુ ં િોટાવાિ પ્રમાર્પત્ર

29.

ડ્રાઇનવિંગ લાઇસન્સ

કાડષ /ફદવ્યાંગ તબીબી પ્રમાર્પત્ર

23.

28.

મતદાર ઓળખપત્ર

રાષ્ટ્રીય ગ્રામીર્ રોજગાર બાંયધરી યોજના(મનરે ગા)નુ ં જોબ કાડષ

3.

સરનામાનુ ં પ્રમાર્પત્ર.(ગ્રામ્ય નવસ્તાર માટે)

સંસદસભ્ય/ધારાસભ્ય/નવધાન પફરર્દના સભ્ય/મ્યુનનનસપલ કાઉક્ન્સલર

નોંધર્ી/સુધારર્ા માટે

રેશ ન કાડષ

ડહેર નવતરર્ પ્રર્ાલીનુ ં કાડષ

2.

માટે યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા નનયત કરે લ નમ ૂનામાં આપવામાં આવેલ ુ ં િોટાવાિં

માટે

યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા નનયત કરે લ નમ ૂનામાં આપવામાં આવેલ ુ ં િોટોવાિં
21.

પોસ્ટ ઓફિસ ખાતા સ્ટેટમેન્ટ/ પાસબુક

1.

કરે લ નમ ૂનામાં આપવામાં આવેલ ુ ં િોટાવાિં સરનામાનુ ં પ્રમાર્પત્ર.

19.

વડા

બેક સ્ટેટમેન્ટ/પાસબુક

મામલતદાર દ્વારા આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ા માટે યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા નનયત

આઇડી કાડષ /ફદવ્યાંગ તબીબી પ્રમાર્પત્ર.

અનાથઆશ્રમના

સાંબધ
ાં ના પરાવાના દસ્તાવે જ

પાસપોટષ

અથવા માન્ય શૈક્ષણર્ક સંસ્થા દ્વારા અપાયેલ ુ ં સરનામાં સાથેન ુ ં િોટાવાિં ઓળખપત્ર

માટે યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા નનયત કરે લ નમ ૂનામાં આપવામાં આવેલ ુ ં
18.

યાદી - C અરજદારન ાં નાર્ અને કટાં બના વડાન ાં નાર્ સર્ાવતા

યાદી- B- સરનામાંના પુરાવાના દસ્તાવેજો

કર્મચારી ભમવષ્ય મનમધ સાંસ્થા દ્વારા આધાર નોંધણી/સધારણા ર્ાટે યઆઇડીએઆઇ

દ્વારા મનયત કરે લ નમ ૂનાર્ાાં આપવાર્ાાં આવેલ નાર્,જન્ર્ તારીખ અને ફોટા સાથેન ાં

અંગેન ાં પ્રર્ાણપત્ર
13. માન્ય શૈક્ષણર્ક સંસ્થાના વડા દ્વારા આપવામાં આવેલ નામ, જન્મ તારીખ અને િોટા સાથેના
શાળા રે કોડષ ના ઉતારા
14. માન્ય શૈક્ષણર્ક સંસ્થાના વડા દ્વારા આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ા માટે યુઆઇડીએઆઇ દ્વ્રારા
નનયત કરે લ નમ ૂનામાં ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ નામ, જન્મ તારીખ અને િોટા સાથેન ુ ં
ઓળખપત્ર
15. કર્મચારી ભમવષ્ય મનમધ સાંસ્થા દ્વારા આધાર નોંધણી/સધારણા ર્ાટે યઆઇડીએઆઇ દ્વારા
મનયત કરે લ નમ ૂનાર્ાાં આપવાર્ાાં આવેલ નાર્,જન્ર્ તારીખ અને ફોટા સાથેન ાં ઓળખપત્ર

ઓળખપત્ર

આધાર નોંધણી નાંબર(EID) ભરવા ર્ાટે ન ાં વણમ ન
પાવતી/ નોંધણી ર્ાટે સાંર્મત
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

નોંધણી ક્રર્ાક: 0008/12345/00020 *** આ આધાર નાંબર નથી *** તારીખ: 28/04/2011 15:50:16
અથવા EID No:

0081234500020 28042011155016

નોંધ: જ્યાાં અસલ દસ્તાવે જો ઉપલબ્ધ નથી, તયાાં નોટરી/રાજ્યપમત્રત અમધકારી દ્વારા પ્રર્ાઆણત નકલો સ્વીકારવાર્ાાં આવશે.

આધાર (નાણાકીય અને અન્ય સહાય, લાભો અને સેવાઓની લઆવત સેવા) અમધમનયર્,૨૦૧૬ (આધાર અમધમનયર્)ની કલર્-૩ અન્વયે
આધાર નોંધણી / સધારણા ફોર્મ
આધાર નોંધણી અને ફરજજયાત બાયોર્ેરીક સધારણા મન:શલ્ક છે . આધાર નોંધણી ર્ાટેન ાં ફોર્મ મન:શલ્ક છે . આધાર નોંધણી સધારણાના ફકસ્સાર્ાાં તર્ારો
આધાર નોંધણી નાંબર (EID), પરૂ નાર્ અને જે મવગતર્ાાં સધારો કરવાનો હોય ફક્ત તે જ મવગત ભરો.
રહેવાસી
૧

આબન મનવાસી ભારતીય

નોંધ: ફોર્મ ભરતી વખતે પાછળ દશામવેલ સ ૂચનાઓ ધ્યાને લેવી. ફક્ત અંગ્રેજી લેમપટલ અવરોર્ાાં લખો.

પ ૂવષ આધાર નોંધર્ી નંબર EID : (જો લાગુ પડતુ હોય તો)

૨.

૨

બાયોમેફરક સુધારર્ા(િોટો+ ફિિંગર નપ્રિંટ+ આઇરીસ)

૩

પુરું નામ :

૪

ડનત

:

પુરૂર્

સ્ત્રી

ત્રીજી ડનત

આધાર નંબર : આધાર સુધારર્ાના ફકસ્સામાં

મોબાઈલ

૫

ઉંમર :

જન્મ તારીખ

સરનામુ ં

નામ

ઈમેલ

વર્ષ અથવા જન્મ તારીખ :DD/MM/YYYY
ડહેર કરે લ

૬

ડનત

ચકાસેલ

સરનામુ ં :C/o
મકાન નં/એપાટષ મેન્ટ/બીલ્ડીંગ

શેરી/માગષ/ગલી

નજીકનુ ડર્ીતુ સ્થળ :

નવસ્તાર/વસાહત/સેક્ટર

ગામ: શહેર/નગર

પોસ્ટ ઓફિસ :

જજલ્લો :

તાલુકો :

રાજ્ય :

ઈમેલ :

મોબાઈલ નંબર :

નપન કોડ :

૭

નપતા

માતા

વાલી

પનત

પત્ની ની નવગત :

૫ વર્ષથી નીચેના બાળક માટે નપતા/માતા/વાલીની નવગત િરજજયાત છે . પુખ્તવયની વ્યક્ક્તઓએ આ નવગત ભરવી િરજજયાત નથી.
નામ:
EID/ આધાર નંબર :| | | | | | | | | | | | | | | dd |mm| yyyy|hh: mm: ss|
ચકાસર્ીનો પ્રકાર

: દસ્તાવેજ આધાફરત

ઓળખકતાષ આધાફરત

કુ ટુંબના વડા આધાફરત

ઉપરમાંથી િક્ત એકની પસંદગી કરો. જો તમારી પાસે ઓળખ અને/અથવા સરનામાનો કોઇ દસ્તાવેજી પુરાવો ન હોય તો ઓળખકતાષ આધાફરત અથવા કુ ટુંબના વડા આધાફરત
પસંદ કરો. દસ્તાવેજ આધાફરત ચકાસર્ી માટે ઓળખકતાષ અને કુ ટુંબના વડાની નવગત જરૂરી નથી.
૮

દસ્તાવેજ આધાફરત નોંધર્ી માટે (રજૂ કરે લ દસ્તાવેજની નવગત દશાષ વો. માન્યતા પ્રાપ્ત દસ્તાવેજોની યાદી માટે િોમષની પાછળ જુ ઓ)

ક ઓળખનો પુરાવો .

ખ. સરનામાનો પુરાવો

ગ. જન્મ તારીખ

ઘ. સંબધનો પુરાવો

(ચકાસર્ી કરે લ જન્મ તારીખના ફકસ્સામાં દસ્તાવેજ િરજજયાત)

(કુ ટુંબના વડા આધાફરત આધાર નોંધર્ી/સુધારર્ાના ફકસ્સામાં િરજજયાત)

૯

ઓળખકતાષ આધાફરત નોંધર્ી માટે

કુ ટુંબના વડા આધાફરત નોંધર્ી માટે

ઓળખકતાષ નો આધાર નંબર :

કુ ટુંબના વડાનો EID/આધાર નંબર :

નપતા

માતા

વાલી

પનત

પત્ની ની નવગત

આથી, હુ ં ખાતરી આપુ ં છં કે ______________________________________ના ઓળખ અને સરનામાની નવગત સાચી, ખરી અને ચોક્કસ છે .
ઓળખકતાષ /કુ ટુંબના વડાનુ ં નામ:

ઓળખકતાષ / કુ ટુંબના વડાની સહી

આધાર(નાણાફકય અને અન્ય સહાય,લાભો અને સે વાઓની લઆવત સેવા)અમધમનયર્,૨૦૧૬(આધાર અમધમનયર્)ની કલર્-૩(૨) અન્વયે જાહેરાત.
*

આથી, હુ ં ખાતરી આપુ ં છં કે હુ ં છે લ્લા ૧૨ મફહનામાં ઓછામાં ઓછા ૧૮૨ ફદવસોથી હુ ં ભારતમાં રહુ ં છં /હુ ં ણબન નનવાસી ભારતીય છં અને UIDAIને આપેલી માફહતી(બાયોમેરીક
સહીતની) મારી પોતાની, સાચી, ખરી અને ચોક્કસ છે . મને ડર્ છે કે મારી બાયોમેરીક સફહતની માફહતી આધાર બનાવવા અને તેના પ્રમાર્ીકરર્ માટે વાપરવામાં આવશે. હુ ં સમજુ ં
છં કે મારી ઓળખની માફહતી(કોર બાયોમેરીક નસવાયની) પ્રમાર્ીકરર્ દરનમયાન િક્ત મારી સંમનતથી અથવા આધાર અનધનનયમની જોગવાઇઓ મુજબ એજન્સીને પુરી પાડવામાં
આવશે. UIDAI દ્વારા નનધાષફરત કાયષવાહી અનુસરીને મારી ઓળખની માફહતી(બાયોમેફરકસ નસવાયની) મેળવવાનો મને અનધકાર છે .
ચકાસણી કરનારનો મસક્કો અને સહી

અરજદારની સહી/અંગઠાન ાં મનશાન

ુ ં ર્ીનુ ં નામ લખવુ.ં )
(જો નસક્કો ન હોય તો ચકાસર્ી કરનારે તેન/તે
........... .................................................................................................................................................... ......... ......... ......... ......... ......... ...........................
(િક્ત નોંધર્ી એજન્સીએ ભરવુ)ં
નોંધ: સગીરવયના ફકસ્સામાં માતા/નપતા/વાલીએ સહી કરવી. અસમથષ વ્યક્ક્તના ફકસ્સામાં, અસમથષ વ્યક્ક્તના કાન ૂની વાલીએ સહી કરવી.
* એનઆરઆઈના ફકસ્સામાં, ઓળખના પુરાવા(POI) તરીકે િક્ત ભારતીય પાસપોટષ જ માન્ય રહેશે.

નોંધર્ીનો સમય અને તારીખ ............................... :

