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3 ஆதார் புதுப்பிப்பு
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5.2 கேயம் உங்களிடம் 14 கூடுதல் கட்ட

ங்கள்

ம் இல்கை

ம் வசூைித்தால் எவ்வாறு புகார் பசய்வது
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2

7.1 எந்த ஆதார் ஆன்கைகனயும் சரிபார்க்கவும்
7.2 ஆதார் குறித்த பாதுகாப்பான QR குறியீடு
8 ஆதார் ஆன்கைன் யசகவகள்
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8.3 அடிக்கடி யகட்கப்படும் யகள்விகள்
9 உங்கள் ஆதார் தரவின் தனியுரிகே ேற்றும் பாதுகாப்பு
9.1 UIDAI தனியுரிகே ேற்றும் தகவல்ககளப் பாதுகாத்தல்
9.2 சிஐடிஆரில் தரவு பாதுகாப்பு
9.3 உங்கள் ஆதார் தகவகை எவ்வாறு யேலும் பாதுகாக்க முடியும்
10 ககத்திறன் ககயாளுதல்
10.1 ஆதார் சம்பர்க் யகந்திரா - பெல்ப்கைன் 1947
10.2 ேின்னஞ்சல் வழியாக உதவி
10.3 ஆதார் வகைத்தளம்
10.4 ஆதார் சாட்யபாட்
10.5 சமூக ஊடகங்கள்
10.5.1 அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக சுயவிவரங்கள்:
10.5.2 யபாைி சுயவிவரங்கள் / பயனர் க

க்குகள் குறித்து ஜாக்கிரகத

10.6 ஆதார் பிராந்திய அலுவைகங்கள்
11 தி ஆதார் சட்டம் 2016
12 ஆதார் (பதிவு ேற்றும் புதுப்பிப்பு) விதிமுகறகளின் பதாடர்புகடய பிரிவு, 2016
12.1 அதிகாரம் II - குடியிருப்பாளர் யசர்க்கக பசயல்முகற
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12.3 அதிகாரம் VI - ஆதார் எண் ேற்றும் அகடயாளத் தகவல்ககள நீக்குதல் அல்ைது
பசயைிழக்க பசய்தல்
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13 பின் இக

ப்பு

13.1 இக

ப்பு I - பசல்லுபடியாகும் துக

13.2 இக

ப்பு II - ஆதார் பதிவு / புதுப்பிப்புக்கான சான்றிதழுக்கான வடிவம்

13.3 இக

ஆவ

ப்பு III - யசர்க்கக படிவம்

13.4 ஆதார் டுயடாரியல் வடியயாக்கள்
ீ
13.5 ஆதார் ஆன்கைன் யசகவகள்
13.6 சமூக ஊடகங்களில் ஆதார்
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ங்களின் பட்டியல்

அறிமுகம்!
அன்புள்ள குடியிருப்பாளர்,
ஆதார் ககயயடு ஆதார் உங்கள் வழிகாட்டியாக வடிவகேக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆவ
மூைம்

படித்து

ஆதாரின்

யகட்டுக்பகாள்கியறாம்.

அர்த்தத்கதயும்

யநாக்கத்கதயும்

த்தின்

உள்வாங்குோறு

இந்த ககயயடு உங்கள் ஆதார் புரிந்து பகாள்ள உதவும். உங்கள் எல்ைா யகள்விகளும் -- ஆதார்

எவ்வாறு பபறுவது என்பதிைிருந்து உங்கள் ஆதாரில் எந்த விவரத்கதயும் புதுப்பிப்பது
எப்படி

அல்ைது

பதிைளிக்கப்படும்.

உங்கள்

உங்கள்

ஆதார்

ஆதார்

எவ்வாறு

பயன்படுத்தைாம்--

பதாடர்பான

ஆதார்

யசகவகளின் விரிவான விளக்கங்ககளயும் நீங்கள் கா

இந்த

ககயயட்டில்

பசயல்முகறகள்

ேற்றும்

ைாம். ஒவ்பவாரு பிரிவிலும்,

நீங்கள் QR குறியீடுககளயும் காண்பீர்கள். சம்பந்தப்பட்ட வகைப்பக்கத்கதப் பார்கவயிட
அல்ைது

குறிப்பிட்ட

யசகவயில்

வடியயா
ீ

டுயடாரியகைப்

பார்க்க

உங்கள்

ஸ்ோர்ட்யபானில் உள்ள எந்த QR குறியீடு ஸ்யகனர் பயன்பாட்டுடன் பதாடர்புகடய QR
குறியீட்கட ஸ்யகன் பசய்யைாம். உங்கள் ஆதார் பய

த்கத ஆதார் உைகம், அதனுடன்

பதாடர்புகடய பசயல்முகறகள், உங்களுக்கு கிகடக்கும் யசகவகள் ேற்றும் உங்களுக்கு
தனித்துவோன இந்த 12 இைக்க எண்

ின் சக்தி ஆகியவற்கறக் கா

ைாம்.

1.1 ஆதார் என்றால் என்ன?
ஆதார்

என்பது

இந்தியாவின்

தனித்துவோன

அகடயாள

ஆக

யம்

(யுஐடிஏஐ)

இந்தியாவில் வசிப்பவர்களுக்கு 12 இைக்க தனித்துவோன அகடயாள எண் பவளியீடு
ஆகும், இது அதிகாரசகபயினால் நிர்

யிக்கப்பட்ட சரிபார்ப்பு பசயல்முகறகய (பிரிவு 2

இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது) திருப்திப்படுத்தியது.

1.2 ஆதார் யார் பபற முடியும்?
5

இந்தியாவில்

வசிக்கும்

பபாருட்படுத்தாேல்,

எந்தபவாரு

இந்தியாவில்

இந்தியர் (என்.ஆர்.ஐ), ஆதார் எண்க
ஒரு

ஆதார்

எண்

ேட்டுயே

நபரும்,

வசிப்பவர்,

வயது

அல்ைது

ஒரு

ேற்றும்

பாைினத்கதப்

குடியுரிகே

இல்ைாத

ப் பபற பதிவு பசய்யைாம். ஒரு தனிநபருக்கு, ஒயர

உருவாக்கப்படுகிறது,

ஏபனனில்

ேக்கள்பதாகக

ேற்றும்

பயயாபேட்ரிக் டி-டூப்ளியகஷன் பசயல்முகறயின் மூைம் தனித்துவம் அகடயப்படுகிறது.

பாக்ஸ் செய்தி: உங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட உங்கள் ஆதார் எண் எப்யபாதும் உங்களுடன்
இருக்கும். இது யவறு எந்த நபருக்கும் ஒதுக்கப்படாது.

1.2.1 இந்தியொவில் வசிப் வர்களுக்கு ஆதொர்
நீங்கள் இந்தியாவில் வசிப்பவராக இருந்தால் ஆதார் யசர்க்ககக்கு தகுதியுகடயவர். இது,
வகரயகறயின்படி, ஆதார் யசர்க்ககக்கான விண்
ப்ப யததிக்கு முந்கதய பன்னிரண்டு
ோதங்களில் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு நாட்கள் (182 நாட்கள்) அல்ைது அதற்கு யேற்பட்ட
காைப்பகுதி அல்ைது காைத்திற்கு நீங்கள் இந்தியாவில் வசித்து வந்தீர்கள் என்பதாகும்.

1.2.2 என்.ஆர்.ஐ.க்களுக்கு ஆதொர்
நீங்கள் ஒரு குடியுரிகே இல்ைாத இந்தியர் (என்.ஆர்.ஐ) என்றால், உங்களிடம் இந்திய
பாஸ்யபார்ட் இருந்தால் ஆதார் பதிவு பசய்யைாம். என்.ஆர்.ஐ.க்களுக்கு 182 நாட்கள் ஆக
பபாருந்தாது. நீங்கள் ஒரு ஆதார் யகந்திராகவப் பார்கவயிடைாம் ேற்றும் ஒரு என்.ஆர்.ஐ ஆக
ஆதார் பதிவு பசய்யைாம். என்.ஆர்.ஐ.க்களுக்கான அகடயாளச் சான்று (யபாய்) என இந்திய
பாஸ்யபார்ட்
கட்டாயோகும்.
விண்
ப்பதாரர்
UIDAI
ஆல்
ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட
ஆவ
ங்களில் இருந்து யவறு எந்த இந்திய சான்கறயும் (PoA) பகாடுக்க யதர்வு பசய்யைாம்
(இந்த ககயயட்டின் பிரிவு 13.1, இக
ப்பு - I ஐப் பார்க்கவும்).
பாக்ஸ் பசய்தி: என்.ஆர்.ஐ.க்களின் ஆதார் பதிவுக்கான அகடயாள சான்று இந்திய பாஸ்யபார்ட்
கட்டாயோகும்.

1.3 ஆதார் அம்சங்கள்
1.3.1 ஆதார் ஒரு அகடயாளங்காட்டி
ஆதார்

என்பது

ஒரு

தனிநபருக்கு

குடியிருப்பாளகர அகடயாளம் கா
பாைினம்

ேற்றும்

முகவரி),

வழங்கப்பட்ட
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இைக்க

தனிப்பட்ட

ஐடி.

ஒரு

ஆதார் புள்ளிவிவர தகவல்கள் (பபயர், பிறந்த யததி,

முகத்தின்

புககப்படம்,

ககயரகககள்

ேற்றும்

கருவிழி

ஆகியவற்கறப் பயன்படுத்துகிறது. இந்த தகவல்கள் கட்டாயோகும். கூடுதைாக, உங்கள்
6

போகபல் பதாகையபசி எண் ேற்றும் ேின்னஞ்சகை வழங்க உங்களுக்கு விருப்பம் உள்ளது.
இந்த விவரங்ககளயும் வழங்குோறு நாங்கள் பரிந்துகரக்கியறாம்.

1.3.2 ஆதார் ஒரு ஐடி, அதற்கு யேல் எதுவும் இல்கை
ஆதார் எண் அகடயாளத்திற்கு ஒரு சான்று. இது ஒரு ஆதார் எண் கவத்திருப்பவருக்கு
குடியுரிகே அல்ைது குடியிருப்புக்கான எந்தபவாரு உரிகேகயயும் வழங்காது. உங்கள்

ஆதார் எந்தபவாரு உளவுத்துகறயும் இல்ைாத ஒரு சீரற்ற எண் ேற்றும் சாதி, ேதம்,
வருோனம்,

சுகாதாரம்

ேற்றும்

புவியியல்

விவரப்படுத்த இகதப் பயன்படுத்த முடியாது.

ஆகியவற்றின்

அடிப்பகடயில்

ேக்ககள

1.4 ஆதார் பயன்பாடு
ஆதார் அகேப்பு நாடு முழுவதும் ஒற்கற மூை ஆஃப்கைன் / ஆன்கைன் அகடயாள
சரிபார்ப்கப வழங்குகிறது. நீங்கள் பதிவுபசய்ததும், ஆதார் எண்க

ப் பயன்படுத்தி ேின்னணு

வழிககளப் பயன்படுத்தி அல்ைது ஆஃப்கைன் சரிபார்ப்பு மூைம் உங்கள் அகடயாளத்கத பை
முகற அங்கீ கரிக்கவும் நிறுவவும் முடியும். ஒவ்பவாரு முகறயும் நீங்கள் யசகவகள்,
சலுகககள்

ேற்றும்

ோனியங்ககள

அணுக

வழங்குவதன் யதகவகய இது நீக்குகிறது.

விரும்பும்

அகடயாள

ஆவ

ங்ககள

பாக்ஸ்செய்தி: எந்த யநரத்திலும், எந்த இடத்திலும் ஆன்கைனில் ஆதார் அங்கீ காரத்தின்
மூைம் சரிபார்க்கக்கூடிய அகடயாளத்திற்கான சிறிய ஆதாரத்கத ஆதார் வழங்குகிறது.

2 ஆதார் பதிவு பசய்வது எப்படி?
ஆதார்

பபற,

யசர்க்கக

பசயல்பாட்டின்

யபாது

குகறந்தபட்ச

புள்ளிவிவர

ேற்றும்

பயயாபேட்ரிக் தகவல்ககள வழங்குவதன் மூைம் நீங்கள் பதிவு பசய்ய யவண்டும், இது
முற்றிலும் இைவசம். நீங்கள் ஒரு முகற ேட்டுயே ஆதார் பதிவு பசய்ய யவண்டும் என்பகத
நிகனவில் பகாள்க.

2.1 யசர்க்கக பசயல்முகற
நீங்கள் இந்தியாவில் வசிப்பவராக இருந்தாலும் அல்ைது என்.ஆர்.ஐ ஆக இருந்தாலும், கீ யழ
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பசயல்முகறகயப் பின்பற்றி ஆதார் எண்க
•
•

ஆதார் யசர்க்கக கேயத்கதப் பார்கவயிடவும்
ஆதார் யசர்க்கக படிவத்கத நிரப்பவும்
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ப் பபற பதிவு பசய்யைாம்:

•
•

ஆபயரட்டரால் ஸ்யகன் பசய்ய அகடயாள அகடயாளம் (PoI) ேற்றும் முகவரி சான்று
(PoA) ேற்றும் பிறந்த யததி சான்று (DoB) ஆவ
உங்கள்

அசல்

யசகரிக்கவும்

ஆவ

ங்ககள

ஈஐடி

த்கத சேர்ப்பிக்கவும்.

(பதிவு

ஐடி)

பகாண்ட

ஒப்புதல்

சீட்டுடன்

குடும்ப அடிப்பகடயிைான யசர்க்ககக்கு (பிரிவு 2.1.1.2 ஐப் பார்க்கவும்) கீ ழ் வசிப்பவர்
பதிவுபசய்தால், அவர் / அவள் உறவின் சான்று (PoR) ஆவ

த்கத ேட்டுயே பகாடுக்க

யவண்டும்..

ஆதார்

யசர்க்கக

படிவத்கதப்

பதிவிறக்க

ஸ்யகன்

:

https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf
அருகிலுள்ள ஆதார் யசர்க்கக கேயத்தின் விவரங்ககளப் பபற ஸ்யகன்:
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx

பாக்ஸ் செய்தி: அசல் ஆவ
ஸ்யகன்

பசய்யப்பட்டு

ங்ககள ஆதார் கேயத்திற்கு பகாண்டு பசல்லுங்கள். இகவ

உங்களுக்குத்

யதகவயில்கை.

திருப்பித்

தரப்படுகின்றன.

புககப்பட

நகல்

குடும்ப உறுப்பினர்கள் / வடற்றவர்கள்
ீ
/ அனாகதகள் யபான்ற பபயரில் யதகவயான
ஆவ

ங்கள் இல்ைாத குடியிருப்பாளர்களுக்கு அல்ைது யதகவயான பயயாபேட்ரிக்

விவரங்ககள

ககப்பற்ற

குடியிருப்பாளர்களுக்கு

முடியாத

யேற்கண்ட

பயயாபேட்ரிக்ஸ்

விதிவிைக்குககளக்

பசயல்முகறயில்

விதிவிைக்குகள்

யசர்க்ககக்கான ஒவ்பவாரு வழக்குகளும் கீ யழ விளக்கப்பட்டுள்ளன:

2.1.1.1 ஆவ
பதிவு
ஆவ

படிவம்

பகாண்ட
உள்ளன.

அடிப்பகடயிைான பதிவு
அல்ைது

யுஐடிஏஐ

இக

யதளத்தில்

கிகடக்கும்

பசல்லுபடியாகும்

ங்களின் பட்டியைின் படி பசல்லுபடியாகும் அகடயாளச் சான்று (பிஓஐ) ேற்றும்

பசல்லுபடியாகும் முகவரி (பிஓஏ) வழங்குவதன் மூைம் நீங்கள் ஆதார் பதிவு பசய்யைாம்
(பிரிவு 13.1, இக
•
•
•

ப்பு -1 ஐப் பார்க்கவும்):

அகடயாள சான்று (POI) – கட்டாயோகும்
முகவரி சான்று (POA) – கட்டாயோகும்

பிறந்த யததி (DOB) - UIDAI பட்டியைின் படி நீங்கள் பசல்லுபடியாகும் DoB ஆவ

ங்களில்

ஒன்கற சேர்ப்பிக்க யவண்டும். உங்களிடம் அது இல்கைபயன்றால், உங்கள் பிறந்த
யததிகய அறிவிக்கைாம் அல்ைது யதாராயோன வயகதக் பகாடுக்கைாம்.
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•

உங்களிடம் சரியான ஆவ

ம் இருந்தால், நீங்கள் அகத ஆதார் யசர்க்ககக்கு தயாரிக்க

யவண்டும். உங்கள் பபயரில் ஆவ
அதிகாரி

வழங்கிய சான்றிதகழயும்

பார்க்கவும்).

இந்த

ங்கள் இல்கைபயன்றால், அங்கீ கரிக்கப்பட்ட
நீங்கள்

சான்றிதழுக்கான

பயன்படுத்தைாம்

நிகையான

ப்பு

(இக

வடிவகேப்கப

வகரயறுத்துள்ளது. சரிபார்ப்பிற்கான ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய துக
பட்டியகைப் பார்க்கவும்:

ஆவ

ஐப்

II

UIDAI
ங்களின்

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

பசல்லுபடியாகும்

துக

ஆவ

ங்களின்

பட்டியகை

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்:

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

2.1.1.2 குடும்பத் தகைவர் (யொஃப்) அடிப்பகடயிைான யசர்க்கக
தனிப்பட்ட ஆவ
ங்கள் கிகடக்காத குடும்ப உறுப்பினர்ககளச் யசர்ப்பதற்கு, யொஃப்
அடிப்பகடயிைான யசர்க்ககக்கு பின்வரும் விவரங்ககள வழங்குவதன் மூைம் பதிவு பசய்ய
முடியும்:
•
குடும்பத் தகைவரின் பபயர்
•
•
•

குடியிருப்பாளரின் உறவின் சான்று (PoR) ேற்றும் யொஃப்
குடும்பத்தின் ஆதார் எண்

ின் தகைவர்

யசர்க்கக யநரத்தில் குடும்பத் தகைவரின் பயயாபேட்ரிக் உறுதிப்படுத்தல்

பாக்ஸ் பசய்தி: யொஃப் அடிப்பகடயிைான யசர்க்ககக்கு, குடும்பத் தகைவர் யசர்க்கக
யநரத்தில் பயயாபேட்ரிக் உறுதிப்படுத்தல் வழங்க யவண்டும்.

2.1.1.3 அறிமுகம் அடிப்பகடயிைான பதிவு
உங்களிடம் யேயை உள்ள ஆவ

ங்கள் எதுவும் இல்கை என்றால், நீங்கள் அறிமுகம்

அடிப்பகடயிைான யசர்க்ககயின் கீ ழ் யசரைாம். இந்த ‘அறிமுகம் பசய்பவர்கள்’

பதிவாளர்களால் நியேிக்கப்பட்ட சரிபார்க்கப்பட்ட அதிகாரிகள். இகவ பின்வருோறு :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

பதிவாளர்களின் பசாந்த ஊழியர்கள்

யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட உள்ளாட்சி அகேப்பு உறுப்பினர்கள்
உள்ளூர் நிர்வாக அகேப்புகளின் உறுப்பினர்கள்
தபால்காரர்

ஆசிரியர்கள் யபான்ற பசல்வாக்கு பசலுத்துபவர்கள்
சுகாதார ஊழியர்கள்
ேருத்துவர்கள்

அங்கன்வாடிஸ் / ஆஷா பதாழிைாளர்கள்

உள்ளூர் தன்னார்வ பதாண்டு நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள்
9

அறிமுகம் சார்ந்த யசர்க்ககயின் யபாது ககப்பற்றப்பட்ட தகவல்கள்:
•
•
•

அறிமுகம் பசய்பவரின் பபயர்

அறிமுகம் பசய்பவரின் ஆதார் எண்

அறிமுகம் பசய்பவரின் பயயாபேட்ரிக் தகவைின் ஒரு முகற

2.1.1.4 குழந்கதகளின் யசர்க்கக
புதிதாகப் பிறந்த குழந்கதகள் உட்பட குழந்கதகள் ஆதார் பதிவு பசய்யைாம். குழந்கதகளின்
யசர்க்கக குழந்கதயின் வயதுக்கு ஏற்ப பின்வரும் இரண்டு முகறககளப் பின்பற்றுகிறது.
5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ததகளுக்கு:

ஒரு குழந்கதகயச் யசர்ப்பதற்கு (புதிதாகப் பிறந்தவர் முதல் 5 வயதுக்குக் குகறவானவர்
வகர), குழந்கதயின் பபற்யறார் அல்ைது பாதுகாவைர்களில் ஒருவரால் ஆதார் அங்கீ காரம்

யதகவ. 5 வயதிற்குட்பட்ட குழந்கதகளின் பயயாபேட்ரிக் தரவு அவர்கள் யசரும்யபாது

பிடிக்கப்படவில்கை. குழந்கதயின் பபயர், பிறந்த யததி, பாைினம் ேற்றும் புககப்படம்
ஆகியகவ

ககப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

பாதுகாவைருடன் இக

அவர்களின்

க்கப்பட்டுள்ளது.

பபற்யறார் / பாதுகாவைர் பின்வரும் ஆவ
பிறப்பு

பதிவாளர்,

அறிவிக்கப்பட்ட

ோநகராட்சி

உள்ளாட்சி

அவர்களின்

பபற்யறார்

/

ங்களுடன் குழந்கதகய அருகிலுள்ள எந்த ஆதார்

யகந்திராவிற்கும் அகழத்துச் பசல்ை யவண்டும்:
•

ஆதார்

அல்ைது

அகேப்புகளால்

தாலுகா,

பதஹ்ஸில்

வழங்கப்பட்ட

யபான்ற

குழந்கதயின்

பிற

பிறப்பு

சான்றிதழ் அல்ைது ஒரு குழந்கத பிறப்பதற்காக அரசு ேருத்துவேகனகள் வழங்கிய
•

பவளியயற்ற அட்கட / சீட்டு

பபற்யறார்களில் ஒருவரின் ஆதார் (அல்ைது பதிவு சீட்டு), முன்னுரிகே பபற்யறார்
இருவரும் உயிருடன் இருந்தால், அல்ைது பாதுகாவைர்

உங்கள்

ஆதாரில்

குழந்கதயின்

தற்யபாகதய

ஆதாரில்

புதிய

முகவரிகய

முகவரிகய

நீங்கள்

பபற

புதுப்பிக்க

விரும்பினால்,

யவண்டும்

குழந்கதகய

ேற்றும்
ஆதார்

யசர்ப்பதற்கு முன் உங்கள் விவரங்ககள புதுப்பிக்கவும். உங்கள் ஆதார் புதுப்பிக்கப்பட்டதும்,
நீங்கள் குழந்கதகய ஆதார் யசர்க்ககக்கு அகழத்துச் பசன்று, புதுப்பிக்கப்பட்ட ஆதாகரப்
பயன்படுத்தைாம்.

5 முதல் 18 வயதுக்குட்பட்ட குழந்ததகளுக்கு:

ஒரு குழந்கதகயச் யசர்ப்பதற்கு, பபற்யறார் / பாதுகாவைர் பின்வரும் ஆவ

ங்களுடன்

குழந்கதகய அருகிலுள்ள எந்த ஆதார் யகந்திராவிற்கும் அகழத்துச் பசல்ைைாம்:
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•

குழந்கதயின் பசாந்த ஆவ

ங்களுடன் பதிவுபசய்தால் - குழந்கதயின் பள்ளி ஐடி

(அங்கீ கரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனங்களால் வழங்கப்படுகிறது) அல்ைது யவறு ஏயதனும்
•

UIDAI ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய ஆவ

ம்.

குடும்ப அடிப்பகடயிைான யசர்க்ககத் தகைவரின் கீ ழ் பதிவுபசய்தால் - குழந்கதக்கு
சரியான பள்ளி ஐடி அல்ைது பிற பட்டியைிடப்பட்ட ஆவ

ம் இல்கைபயன்றால்,

பபற்யறார் / பாதுகாவைர் குழந்கதகய யொஃப் அடிப்பகடயிைான யசர்க்ககயின் கீ ழ்
யசர்க்கைாம், அதில் உறவு சான்று (யபாஆர்) ஆவ

ம் யதகவப்படுகிறது (பார்க்கவும்

2.1.1.2)
குறிப்பு: கேனர் ஆதார் யசர்க்ககக்கு, பபற்யறார் / பாதுகாவைர் குழந்கத சார்பாக ஆதார்
யசர்க்ககக்கு ஒப்புதல் அளிக்கிறார்கள்.

பாக்ஸ்செய்தி: குழந்கதயின் பள்ளி ஐடிகய ஆதார் யசர்க்ககக்கு பயன்படுத்தைாம்.

2.1.1.5 பயயாபேட்ரிக் விதிவிைக்குகளுடன் குடியிருப்பாளர்களின் பதிவு
கா
ாேல் யபான விரல் / கா
ாேல் யபான கண் யபான்ற பயயாபேட்ரிக் விதிவிைக்குககளக்
பகாண்ட குடியிருப்பாளர்களின் விஷயத்தில், பின்வரும் தகவல்ககளப் பிடிக்க யவண்டும்:
• முழுகேயான புள்ளிவிவர தகவல்கள்
•
•
•

ஒரு கருவிழி, இரு கருவிழிககளயும் ககப்பற்ற முடியாவிட்டால்
விரல்கள் கா

ாேல் யபானால் ேீ தமுள்ள விரல்களின் ககயரகககள்

விதிவிைக்கு புககப்படம்

2.2 ஆதார் யசர்க்ககக்கு நிகனவில் பகாள்ள யவண்டிய புள்ளிகள்
•

ஒவ்பவாரு குடியிருப்பாளருக்கும் ஆதார் தரவு இரண்டு போழிகளில் யசேிக்கப்படுகிறது
-ஆங்கிைம்

(இயல்புநிகை)

குடியிருப்பாளரால்

ேற்றும்

உள்ளூர்

யதர்ந்பதடுக்கப்பட்டபடி).

போழி

இந்தி,

(பதிவுபசய்த

பதலுங்கு,

தேிழ்,

யநரத்தில்

கன்னடம்,

ேகையாளம், பஞ்சாபி, ேராத்தி, குஜராத்தி, பங்களா, ஒடியா, அசாேி ேற்றும் ஆங்கிைம்
•

ஆகிய இடங்களிைிருந்து வசிப்பவர்கள் யதர்வு பசய்யைாம்.

பதிவு படிவத்தில் பகாடுக்கப்பட்ட உங்கள் விவரங்கள் உங்களுக்கு முன்னால் உள்ள
திகரயில் பதரியும். ஆபயரட்டர் சேர்ப்பிக்கும் முன், ஆங்கிைம் ேற்றும் உள்ளூர் போழி
இரண்டிலும்

ஆபயரட்டர்

உள்ளிட்ட

அகனத்து

விவரங்ககளயும்

சரிபார்த்து

உறுதிப்படுத்த யவண்டியது அவசியம். ககபயாப்பேிடுவதற்கு முன் விவரங்ககள
•
•

ஒப்புதல் சீட்டில் ேீ ண்டும் சரிபார்க்கைாம்.

அதிகாரியால் அறிவுறுத்தப்படாவிட்டால், பை பதிவுகள் நிராகரிக்கப்படும் என்பதால்
குடியிருப்பாளர் ஒரு முகற ேட்டுயே பதிவு பசய்ய யவண்டும்.

ஆதார் தகைமுகறக்கான காத்திருப்பு யநரம் குடியுரிகே தரவு பாக்பகட் கிகடத்த 90
நாட்கள் வகர ோறுபடைாம்.
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பபட்டி பசய்தி : ஆங்கிைம் ேற்றும் உள்ளூர் போழியில் அகனத்து விவரங்ககளயும்
கவனோக

சரிபார்த்து,

உங்கள்

ஆதார்

யசர்க்ககக்கு

ஏயதனும் தவறுககள சரிபசய்யவும்.

2.3 ஆதார் யசர்க்கக கேயம்
ஆதார்

யசகவககள

கேயங்ககள
கேயங்கள்,

வழங்குவதற்காக

அகேத்துள்ளது.

சிஎஸ்சிகள்,

இகவ

UIDAI

வங்கிகள்,

நியேிக்கப்பட்ட

ஆபயரட்டர்

நாடு

முழுவதும்

தபால்

ோநிை

சேர்ப்பிக்கும்

ஆதார்

நிகையங்கள்,

அரசு

முன்

யசர்க்கக

பிஎஸ்என்எல்

அலுவைகங்கள்

பிரத்தியயக ஆதார் யசவா யகந்திரங்களில் கிகடக்கின்றன.

ேற்றும்

எந்த ஆதார் யசர்க்கக கேயத்கதயும் பார்கவயிடுவதன் மூைம் நீங்கள் ஆதார் பதிவு
பசய்யைாம்.
போகபல்
அல்ைது
ஆவ

ேக்கள்பதாகக

எண்,

கருவிழி

விவரங்ககள

ேின்னஞ்சல்)
ஸ்யகன்)

அல்ைது

புதுப்பிக்க,

(பபயர்,

முகவரி,

பயயாபேட்ரிக்ஸ்
உங்கள்

ஆதார்

ங்களுடன் ஒரு கேயத்கதப் பார்கவயிடைாம்.

பிறந்த

யததி,

பாைினம்,

சரியான

துக

(புககப்படம்,
ேற்றும்

ககயரகககள்

2.3.1 உங்களுக்கு அருகில் ஆதார் யகந்திராகவக் கண்டுபிடி
அருகிலுள்ள எந்த ஆதார் யகந்திரத்தின் விவரங்ககளயும் நீங்கள் பபறைாம்:
•
•
•

1947 ஐ அகழப்பதன் மூைம்

ஆதார் வகைத்தளத்திைிருந்து: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
MAadhaar பயன்பாட்டிைிருந்து

ஆதார் யகந்திராகவ நீங்கள் எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது என்பது குறித்த டுயடாரியகைப் பார்க்க
ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்: https://youtu.be/Iw2qihwxUE0

2.3.2 யசர்க்கக கேயங்களின் வகககள்
யசகவ வழங்கல் வடிவத்தின் அடிப்பகடயில் ஆதார் யசர்க்கக கேயங்ககள பரவைாக
இரண்டு பிரிவுகளாக வககப்படுத்தைாம். அகவயாவன:

2.3.2.1 பதிவாளர் நடத்தும் ஆதார் யகந்திரா
இகவ நாடு முழுவதும் உள்ள வங்கிகள், தபால் நிகையங்கள், பி.எஸ்.என்.எல் கேயங்கள்,
சி.எஸ்.சி ேற்றும் ோநிை அரசு அலுவைகங்களில் கிகடக்கும் ஆதார் யகந்திரா. இகவ அந்தந்த
பதிவு பதிவாளர்களால் இயக்கப்படுகின்றன.

2.3.2.2 யுஐடிஏஐ நடத்தும் ஆதார் யசவா யகந்திரா
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ஆதார் யசவா யகந்திரங்கள் அல்ைது ஏஎஸ்யகக்கள் யுஐடிஏஐ நடத்தும் பிரத்தியயக ஆதார்
கேயங்களாகும்,
வழங்குகின்றன.
ஆதார்

யசவா

அகவ

யகந்திரா

அதிநவன
ீ

பற்றிய

சூழைில்

கூடுதல்

வசிப்பவர்களுக்கு

விவரங்ககளப்

பபற

ஆதார்

யசகவககள

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்:

https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html
பாக்ஸ் செய்தி: பபாது விடுமுகற நாட்ககளத் தவிர, வாரத்தின் ஏழு நாட்களிலும் ஆதார்
யசவா யகந்திரம் காகை 9.30 ே

ி முதல் ோகை 5.30 ே

ி வகர திறந்திருக்கும். ஒவ்பவாரு

ASK க்கும் ஒரு நாகளக்கு 250 முதல் 1000 யசகவ யகாரிக்ககககள ககயாளும் திறன் உள்ளது.

2.4 ஆன்கைன் நியேனம் யசகவ
ஆதார் பதிவு அல்ைது புதுப்பிப்புக்கான சந்திப்பு முன்பதிவு பசய்வதற்கான ஆன்கைன்

வசதிகயயும் யுஐடிஏஐ வழங்குகிறது. உங்களுக்காக அல்ைது ஒரு குடும்ப உறுப்பினர் அல்ைது
நண்பருக்கு சந்திப்பு முன்பதிவு பசய்ய ஆன்கைன் சந்திப்பு யசகவகயப் பயன்படுத்தைாம்.

2.4.1 ஆதார் யசகவகளுக்கான நியேனம்:
இந்த வசதி ஒரு ஆதார் யசவா யகந்திரத்தில் (ASK) அல்ைது யவறு பட்டியைிடப்பட்ட ஆதார்
யகந்திராவில் சந்திப்கப முன்பதிவு பசய்வதற்கானது, கீ யழயுள்ள ஆதார் யசகவகளுக்கு
கிகடக்கிறது:
•
•
•
•
•
•
•
•

புதிய ஆதார் யசர்க்கக
பபயர் புதுப்பிப்பு

முகவரி புதுப்பிப்பு

பிறந்த யததி புதுப்பிப்பு
பாைின புதுப்பிப்பு

பயயாபேட்ரிக் (புககப்படம் + ககயரகககள் + ஐரிஸ்) புதுப்பிப்பு
போகபல் எண் புதுப்பிப்பு

ேின்னஞ்சல் ஐடி புதுப்பிப்பு

நீங்கள் ஆன்கைனில் ஆதார் யசர்க்கக / புதுப்பிப்பு படிவத்கத பூர்த்தி பசய்ய யவண்டும்,
சந்திப்பு கேய யநர இடத்கத பதிவு பசய்து யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட ஆதார் கேயத்கதப்

பார்கவயிடவும். உங்கள் சந்திப்பு ஐடி ேற்றும் கியூஆர் குறியீட்கடக் பகாண்ட ஒப்புதல் சீட்டு
உங்கள் பதிவு / புதுப்பிப்பு படிவோகும். யநரத்கத ேிச்சப்படுத்த அச்சிடப்பட்ட நககை
கேயத்திற்கு எடுத்துச் பசல்ைைாம். ASK இல் அச்சு வசதியும் கிகடக்கிறது.
உங்கள்

சந்திப்கப

முன்பதிவு

பசய்ய

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்:

https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
பாக்ஸ் பசய்தி: உங்களுக்காக அல்ைது உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் / நண்பருக்கு இைவச
ஆன்கைன் சந்திப்கப பதிவு பசய்து யநரத்கத ேிச்சப்படுத்துங்கள்
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2.4.2 ஆன்கைன் சந்திப்கப எவ்வாறு பதிவு பசய்வது
UIDAI வகைத்தளம் அல்ைது mAadhaar போகபல் பயன்பாட்டிைிருந்து சந்திப்கப நீங்கள்
பதிவு

பசய்யைாம்.

ஆதார்

புதுப்பிப்புக்கு

நீங்கள்

என்றால், ஆதார் எண் ேற்றும் போகபல் எண்க
ஆதார்

பதிவு

பசய்யப்பட்ட

போகபல்

சந்திப்கப

எண்ணுக்கு

முன்பதிவு

பசய்கிறீர்கள்

உள்ளிட யவண்டும். இந்த வசதி

ேட்டும்

கட்டுப்படுத்தப்படவில்கை.

ஆன்கைன் சந்திப்பு முன்பதிவுக்கான பசயல்முகற கீ யழ உள்ளது:
•
•
•
•
•
•

பக்கத்கதப பார்கவயிடவும்:https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx

கேயப் பபயகரத் யதர்ந்பதடுத்து, ‘புத்தக நியேனம் பதாடரவும்’ என்பகதக் கிளிக்
பசய்க

நீங்கள் அணுக விரும்பும் யசகவகயத் யதர்வுபசய்க - புதிய ஆதார் அல்ைது ஆதார்
புதுப்பிப்பு

உங்கள் போகபல் எண்க

நிரப்பி யகப்ட்சாகவ உள்ளிட்டு சேர்ப்பிக்கவும்

நீங்கள் உள்ளிட்ட போகபல் எண்

ில் பபறப்பட்ட OTP ஐ உள்ளிடவும்

உங்கள் போகபைின் பவற்றிகரோன அங்கீ காரத்தில், யதகவயான விவரங்ககள
நிரப்ப ஒரு படிவம் காண்பிக்கப்படும். யதகவயான விவரங்ககள பூர்த்தி பசய்து
படிவத்கத சேர்ப்பிக்கவும்

டுயடாரியகைப் பார்க்க ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்: https://youtu.be/8ZurY3nrv7U

2.5 ஆதார் தகைமுகற நிகை
பதிவு

பசய்யும்

யபாது

நீங்கள்

போகபல்

எண்

/

ேின்னஞ்சல்

ஐடிகயக்

பகாடுத்திருந்தால், உங்கள் ஆதார் தகைமுகற பதாடர்பான எஸ்எம்எஸ் / ேின்னஞ்சல்
அறிவிப்புககளப்

பபறுவர்கள்.
ீ

உங்கள்

ஆதார்

யுஐடிஏஐ

வகைத்தளத்திைிருந்து

உருவாக்கப்பட்டதா அல்ைது எங்கள் பெல்ப்கைன் 1947 ஐ அகழப்பதன் மூைமும்
சரிபார்க்கைாம்.

உங்கள் ஆதார் தகைமுகற நிகைகய சரிபார்க்க, உங்கள் EID (பதிவு ஐடி) யதகவப்படும்.

உங்கள் யசர்க்கக ஒப்புதல் சீட்டின் யேல் இடது பக்கத்தில் 14 இைக்க பதிவு எண்
(1234/12345/12345) ேற்றும் பதிவு ேற்றும் யததி ேற்றும் யநரம் (dd / mm / yyyy hh: mm: ss) உள்ள

14 இைக்க யநர முத்திகர உள்ளது. இந்த 28 இைக்கங்களும் யசர்ந்து பதிவு ஐடிகய (ஈஐடி)
உருவாக்குகின்றன.
EID குறித்த .

டுயடாரியகைக் கா

ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்: https://youtu.be/H9DmEW9zBx8

2.5.1 ஈஐடி இழந்தால் என்ன பசய்வது?

பதிவுபசய்த பிறகு நீங்கள் பபற்ற ஒப்புதல் சீட்டில் பதிவு ஐடி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த

சீட்கட கவனோக கவத்திருங்கள். உங்கள் பதிவுகளுக்கான சீட்டின் பதளிவான படத்கதக்

14

கிளிக் பசய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறீர்கள். வழக்கில், நீங்கள் சீட்கட தவறாக இடுகிறீர்கள், இந்த
இரண்டு முகறகள் மூைம் உங்கள் EID ஐ ேீ ட்படடுக்கைாம்:
•
•

Uidai.gov.in இைிருந்து ஆன்கைனில் (இதற்கு பதிவு பசய்யப்பட்ட போகபல் எண்
கட்டாயோகும்)

ஆதார் பெல்ப்கைன் 1947 இைிருந்து அகழப்பில்

இழந்த EID / UID ஐ எவ்வாறு ேீ ட்படடுப்பது என்பது குறித்த டுயடாரியகைப் பார்க்க ஸ்யகன்
பசய்யுங்கள்: https://youtu.be/wn6ec6OGbhA
உங்கள்

EID

அல்ைது

UID

ஐ

ேீ ட்படடுக்க

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்

(ஆதார்

எண்):

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

3 ஆதார் புதுப்பிப்பு
நாடு முழுவதும் உள்ள எந்த ஆதார் கேயத்திைிருந்தும் உங்கள் ஆதாரில் உள்ள புள்ளிவிவர

விவரங்கள் (பபயர், முகவரி, பிறந்த யததி, பாைினம், போகபல் எண் அல்ைது ேின்னஞ்சல் ஐடி)
அல்ைது

பயயாபேட்ரிக்

புதுப்பிக்கைாம்.

விவரங்கள்

(புககப்படம்,

ககயரகககள்,

கருவிழி

ஸ்யகன்)

ஒயர யநரத்தில் ஆதார் யகந்திரத்தில் ஒன்றுக்கு யேற்பட்ட உள்ள ீடுககளப் புதுப்பிக்கைாம்.
ஒற்கற நுகழவு (முகவரி யபான்றகவ) ேற்றும் பை உள்ள ீடுககள (முகவரி, போகபல்
பதாகையபசி எண், ேின்னஞ்சல் முகவரி யபான்றகவ) புதுப்பிப்பதற்கான கட்ட

ம் ஒன்யற.

எனயவ புதுப்பிக்க யவண்டிய அகனத்து உள்ள ீடுககளயும் ஒன்றாகப் புதுப்பிப்பது உங்களுக்கு
வசதியானது ேற்றும் பசைவு குகறந்ததாகும். எனயவ, புதுப்பிப்பிற்காக ஆதார் யகந்திராகவப்
பார்கவயிடுவதற்கு முன்பு, யதகவயான யவறு எந்த புதுப்பித்தலுக்கும் உங்கள் ஆதார்
விவரங்ககள நீங்கள் சரிபார்க்க யவண்டும்.

பாக்ஸ் பசய்தி: உங்கள் ஆதார் புதுப்பிக்கும்யபாது, உங்கள் ஆதார் விவரங்கள் ேட்டுயே
புதுப்பிக்கப்படும், ஆதார் எண் அப்படியய இருக்கும்.

3.1 புதுப்பிப்புக்கு யதகவயான ஆவ

ங்கள்:

உங்கள் ஆதாரில் பின்வரும் விவரங்ககள புதுப்பிப்பதற்கான சரிபார்ப்புக்கு சரியான துக
ஆவ
•
•
•

த்கத நீங்கள் சேர்ப்பிக்க யவண்டும்:

பபயர்

முகவரி

பிறந்த யததி
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ஆவ
ஆவ

ம்

விண்

ப்பதாரரின்

பபயரில்

இருக்க

ப்பு -1 ஐப் பார்க்கவும்).

பின்வரும் விவரங்ககள புதுப்பிக்க எந்த ஆவ
•
•
•
•
•

ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய

ங்களின் பட்டியல் ஆதார் வகைத்தளம் ேற்றும் mAadhaar App இல் கிகடக்கிறது. (பிரிவு

13.1, இக
•

யவண்டும்.

மும் யதகவயில்கை:

பாைினம்

ககயபசி எண்

ேின்னஞ்சல் முகவரி
புககப்படம்

ககயரகககள் ேற்றும் ஐரிஸ் ஸ்யகன்
உள்ளூர் போழி

குறிப்பு: ஆதாரில் தந்கதயின் / தாயின் / க

வரின் பபயர் முகவரி புைத்தின் ஒரு

பகுதியாகும். ஆதார் கவத்திருப்பவர் இகத எப்யபாது யவண்டுோனாலும் புதுப்பிக்கைாம்.
விவரங்களுக்கு பிரிவு 3.4 ஐப் பார்க்கவும்.

3.2.1 ஆவ

த்துடன் ஆன்கைனில் முகவரிகயப் புதுப்பித்தல்:

உங்கள் பபயரில் பசல்லுபடியாகும் முகவரி ஆதாரத்துடன் உங்கள் ஆதாரில் முகவரிகயப்
புதுப்பிக்க நீங்கள் ஒரு யகாரிக்கககய கவக்கைாம் (பிரிவு 13.1, இக

ப்பு -1 இல் உள்ள

பட்டியகைப் பார்க்கவும்). ஆன்கைன் முகவரி புதுப்பிப்புக்கான பசயல்முகற பின்வருோறு:
1. SSUP ஐப் பார்கவயிடவும் - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/
2. உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் உள்நுகழக

3. உங்கள் போகபைில் பபறப்பட்ட OTP ஐ உள்ளிடவும்
4. புதிய முகவரிகய உள்ளிடவும்
5.

உங்கள்

ஆதாரில்

உள்ள

உள்ளூர்

போழியில்

போழிபபயர்ப்கபச்

பசய்ய

UIDAI

ஐ

அனுேதிக்கவும் அல்ைது தானாக போழிபபயர்க்கப்பட்ட உகரயிைிருந்து எழுத்துப்பிகழககள
நீங்கயள சரிபசய்யவும்

6. அகனத்து விவரங்கள் ேற்றும் எழுத்துப்பிகழகளில் நீங்கள் திருப்தி அகடந்தவுடன்,
சேர்ப்பிக்கவும்.
7.

துக

இருந்தால்,

ஆவ

த்தின்

அகனத்கதயும்

பதியவற்றவும்

வண்

ஸ்யகன்

ஸ்யகன்

பசய்து

எடுத்து

ஒற்கற

(ஆவ
.pdf

த்தில்

பை

யகாப்பாக

பக்கங்கள்

யசேிக்கவும்)

8. எதிர்காை குறிப்புக்காக URN (புதுப்பிப்பு யகாரிக்கக எண்) ஐக் குறிக்கவும் / யசேிக்கவும்
ஆன்கைன்

முகவரி

புதுப்பிப்பில்

https://youtu.be/u7QFDiVyWbM
ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய ஆவ

டுயடாரியகைக்

கா

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்

ங்களின் பட்டியகைக் குறிக்க ஸ்யகன் பசய்யுங்கள் -

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
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:

3.2.2 ஆவ

ங்கள் இல்ைாேல் முகவரிகயப் புதுப்பித்தல்

UIDAI அவர்களின் பபயரில் முகவரி ஆதாரம் இல்ைாத நபர்களுக்கு முகவரி புதுப்பிப்புக்கான
விருப்பத்கத வழங்குகிறது. ‘குடும்ப உறுப்பினர்கள்’, ‘திருே

த்திற்குப் பிறகு முகவரி

ோற்றம்’ அல்ைது ‘வாடககக்கு ஒரு புதிய இடத்திற்கு ோற்றப்பட்டது’ வகக வழக்குகளின்

முகவரி புதுப்பிப்புக்கு இது ேிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். முகவரி சரிபார்ப்புக் கடிதத்தின்
உதவியுடன் இந்த முகவரி புதுப்பிப்கபச் பசய்யைாம்.

இந்த பசயல்முகற இரண்டு நிறுவனங்ககள உள்ளடக்கியது:
•
•

குடியுரிகே (விண்
விரும்புகிறார்

ப்பதாரர்) - ஆதார் கவத்திருப்பவர் தங்கள் முகவரிகயப் புதுப்பிக்க

முகவரி சரிபார்ப்பு - விண்

ப்பதாரருக்கு தங்கள் முகவரிகயக் பகாடுக்க தயாராக

இருக்கும் ஆதார் கவத்திருப்பவர்

குடியிருப்பாளர் பசயல்முகறகயத் பதாடங்குவதற்கு முன் ஒரு சிை இருக்க யவண்டும்:
•
•

குடியிருப்பாளர் ேற்றும் முகவரி சரிபார்ப்பு இரண்டிலும் ஆதார் பதிவு பசய்யப்பட்ட
போகபல் எண்கள் இருக்க யவண்டும்

முகவரி சரிபார்ப்பு கடிதம் யகாரிக்கக இன்னும் பசயல்பாட்டில் இருக்கும்யபாது
இரண்டும் ஒத்திகசவு ேற்றும் உடன்பாட்டில் இருக்க யவண்டும்.

முகவரி சரிபார்ப்பு கடிதம் பசயல்முகற குறித்த டுயடாரியகைக் கா

ஸ்யகன் பசய்யுங்கள் -

https://youtu.be/Yk839pM-IJU
இந்த யசகவ பதாடர்பான யகள்விகள் படிக்க ஸ்யகன் பசய்யுங்கள் - https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html

3.3 குழந்கதகளுக்கான கட்டாய பயயாபேட்ரிக் புதுப்பிப்பு
குழந்கதயின் பயயாபேட்ரிக் விவரங்கள் குழந்கத 5 வயகத எட்டும் யபாது, ேீ ண்டும் 15
வயதில், அவர்களின் ஆதாரில் புதுப்பிக்கப்பட யவண்டும். குழந்கதயின் ககயரகககள்,

கருவிழி ஸ்யகன் ேற்றும் புககப்படங்கள் அவற்றின் ஆதார் தரவுகளில் ககப்பற்றப்பட்டு
புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. இது யதகவப்படும் இடங்களில் அகடயாளங்காட்டியாக தனது / அவள்

ஆதாகரப் பயன்படுத்த குழந்கதக்கு உதவுகிறது. குழந்கதக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஆதார் எண்
அப்படியய உள்ளது. குழந்கதகளுக்கான இந்த கட்டாய பயயாபேட்ரிக் புதுப்பிப்பு இைவசம்.

3.4 ஆதார் முகவரியில் ‘கவனிப்பு’ புைத்கதப் புதுப்பித்தல்
ஆதாரில் உள்ள ‘கவனிப்பு’ விவரங்கள் முகவரி புைத்தின் ஒரு பகுதியாகும். இகவ முன்னர்

W / o, D / o, S / o அல்ைது C / o என குறிப்பிடப்பட்டன. இகவ இப்யபாது C / o க்கு
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தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. உங்கள் ஆதார் புதுப்பித்தால் அல்ைது சேீ பத்திய ஆதார் பதிவிறக்கம்
பசய்தால், அது உறவு விவரங்ககள சி / ஓ எனக் காண்பிக்கும்.

இகத நீங்கள் புதுப்பிக்க விரும்பினால், நீங்கள் முகவரி புதுப்பிப்பு யகாரிக்கககய கவக்கைாம்
(ஆதார் யகந்திராவிைிருந்து அல்ைது ஆன்கைனில் SSUP வழியாக - ref. Sec. 3.2.1). ஆவ

ம்

உங்கள் பபயரில் இருக்க யவண்டும் ேற்றும் சி / ஓ புைத்தில் நீங்கள் புதுப்பிக்க விரும்பும்
நபரின்

பபயகர

கவத்திருக்க

யதகவயில்கை.

இது

கட்டாய

புைம்

முகவரியில் சி / ஓ புைத்கத காைியாக விட நீங்கள் யதர்வு பசய்யைாம்.

அல்ை.

உங்கள்

பாக்ஸ்செய்தி: C / o புைம் கட்டாய புைம் அல்ை. உங்கள் முகவரியில் சி / ஓ புைத்கத காைியாக
விட நீங்கள் யதர்வு பசய்யைாம்.

3.5 புதுப்பிப்புகளின் எண்

ிக்ககயில் வரம்புகள்

UIDAI இன் புதுப்பிப்புக் பகாள்ககயின்படி, அவர்களின் ஆதாரில் ேக்கள்பதாகக தகவல்ககளப்
புதுப்பிக்க பின்வரும் வரம்புகள் அகேக்கப்பட்டுள்ளன:
•
•
•

பபயர் - இரண்டு முகற புதுப்பிக்க முடியும்
பாைினம் - ஒரு முகற

பிறந்த யததி - ஒரு முகற

யேயை உள்ள புதுப்பிப்புகளுக்கான பசயல்முகற அனுேதிக்கப்பட்ட வரம்புகளுக்குள் யேயை
உள்ள பிரிவு 3.1 இல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் ஆதாரில் உள்ள யவறு எந்த தகவலும்
யதகவப்படும்யபாது

புதுப்பிப்புகளின் எண்

புதுப்பிக்கப்படைாம்.

யவறு

எந்த

ேக்கள்பதாகக

தகவல்களுக்கும்

ிக்ககயில் வரம்பு இல்கை - முகவரி, ேின்னஞ்சல் ஐடி, போகபல்

எண்; அல்ைது பயயாபேட்ரிக்ஸ் - புககப்படம், ககயரகககள், கருவிழி ஸ்யகன்.

3.6 ஆதார் புதுப்பிப்புக்கான விதிவிைக்கு பசயல்முகற
எந்தபவாரு கார

த்திற்காகவும், உங்கள் ஆதாரில் யேயை உள்ள மூன்று புைங்ககள (பபயர்,

பாைினம் ேற்றும் பிறந்த யததி) ேீ ண்டும் புதுப்பிக்க யவண்டும் (அனுேதிக்கப்பட்ட வரம்கபத்
தாண்டி), நீங்கள் பசய்ய யவண்டியது:
1. .

எந்த

ஆதார்

யகந்திராகவயும்

பார்கவயிடவும்

புதுப்பிக்கப்பட்டதற்கான சரியான துக

2. புதுப்பிப்பு யகாரிக்கககய கவக்கவும்

ஆவ

(பபயர்

த்துடன்)

ேற்றும்

பிறந்த

யததி

3. சேீ பத்திய யுஆர்என் (புதுப்பிப்பு யகாரிக்கக எண்) ஆதார் உதவி கேயத்திற்கு 1947 ஐ
அகழப்பதன் மூைோகயவா அல்ைது help@uidai.gov.in என்ற ேின்னஞ்சல் வழியாகயவா
அனுப்பவும் ேற்றும் ‘விதிவிைக்கு புதுப்பிப்பு’ யகாருங்கள்
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இந்த வழக்கு UIDAI இன்

பிராந்திய அலுவைகத்திற்கு ஒதுக்கப்படுகிறது, இது உங்கள்

பிராந்தியத்கத சரியான விடாமுயற்சியுடன் ககயாளுகிறது. சரிபார்க்கப்பட்டதும், உங்கள்
புதுப்பிப்பு யகாரிக்கக பசயல்படுத்தப்பட்டு, விகளவு உங்களுக்குத் பதரிவிக்கப்படும்.

3.7 ஆதார் இகடநீக்கம் பசய்யப்பட்டால் புதுப்பிக்கவும்
உங்கள் ஆதார் தரவு அவ்வப்யபாது தர யசாதகனகளுக்கு உட்பட்டது. UIDAI இன் அத்தககய தர
யசாதகனகளின் யபாது, துக

ஆவ

ங்களில் ஏயதனும் முரண்பாடு கா

ப்பட்டால் அல்ைது

ஒரு குடியிருப்பாளரின் ககப்பற்றப்பட்ட பயயாபேட்ரிக் தரவுகளில், அவரது / அவள் ஆதார்

தற்காைிகோக இகடநிறுத்தப்பட்டு, ஆதார் கவத்திருப்பவருக்கு இது குறித்து முகறயாக

அறிவிக்கப்படும். உங்கள் ஆதார் இகடநீக்கம் பசய்யப்பட்டால், ஆதார் OTP / பயயாபேட்ரிக்
அங்கீ காரத்தின் அடிப்பகடயில் எந்த யசகவகயயும் நீங்கள் பபற முடியாது.

அத்தககய சந்தர்ப்பத்தில், நீங்கள் இந்த வழிமுகறககளப் பின்பற்ற யவண்டும்:
1. ‘ஆதார் இகடநீக்கம்’ என்பதற்கான கார

த்கதயும் அடுத்தடுத்த நடவடிக்ககககளயும்

அறிய UIDAI இன் ேின்னஞ்சல் / எஸ்எம்எஸ் / கடிதத்கதப் பார்க்கவும்.
2. சஸ்பபன்ஷன் பயயாபேட்ரிக்ஸ் பதாடர்பான கார

த்தால் ஏற்பட்டால், எந்த ஆதார் யசவா

யகந்திரத்கதயும் பார்கவயிட்டு உங்கள் பயயாபேட்ரிக்கஸ புதுப்பிக்கவும்.
3. இகடநீக்கம் ஆவ

ங்கள் பதாடர்பான கார

த்தால் ஏற்பட்டால், உரிய விடாமுயற்சியின்

பின்னர் புதுப்பிக்க சம்பந்தப்பட்ட ஆதார் பிராந்திய அலுவைகத்கத பதாடர்பு பகாள்ளவும் /
பார்கவயிடவும்.

3.8 புதுப்பிப்பு நிகை யசாதகன
உங்கள் ஆதார் புதுப்பிப்பு யகாரிக்ககயின் நிகைகய சரிபார்க்க, புதுப்பிப்பு ஒப்புதல்
சீட்டில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
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இைக்க

புதுப்பிப்பு

யகாரிக்கக

ேற்றும் யததி ேற்றும் யநர முத்திகரகயப் பயன்படுத்தைாம்:
•
•
•
SSUP

எண்

(யுஆர்என்)

ஆதார் பெல்ப்கைன் - 1947
uidai.gov.in

mAadhaar App

வழியாக

ஆன்கைன்

முகவரி

புதுப்பிப்பு

யகாரிக்கககய

பவற்றிகரோக

சேர்ப்பித்தவுடன், 0000 / 00XXX / XXXXX வடிவத்தின் URN (புதுப்பிப்பு யகாரிக்கக எண்)
பபறுவர்கள்.
ீ
இது திகரயில் காண்பிக்கப்படுகிறது, யேலும் உங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்ட
போகபல்

புதுப்பிப்பின்

எண்ணுக்கு

நிகைகய

எஸ்எம்எஸ்

அறிய

இந்த

வழியாகவும்

யுஆர்என்

அனுப்பப்படும்.

ேற்றும்

உங்கள்

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

புதுப்பிப்பு

யகாரிக்ககயின்

நிகைகய

https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar
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சரிபார்க்க

உங்கள்

ஆதார்

ஸ்யகன்

ஆதார்

எண்க

ப்

பசய்யுங்கள்:

உங்கள் ஆன்கைன் முகவரி புதுப்பிப்பு யகாரிக்ககயின் நிகைகய சரிபார்க்க ஸ்யகன்
பசய்யுங்கள்: https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus

3.9 ஆதார் புதுப்பிப்புக்கு நிகனவில் பகாள்ள யவண்டிய புள்ளிகள்
1. ஆதார் கவத்திருப்பவர் ேட்டுயே தனது / அவள் ஆதாரில் புதுப்பிக்கக் யகார முடியும். ஆதார்
கவத்திருப்பவரின் சார்பாக யாரும் புதுப்பிப்பு யகாரிக்கககய கவக்க முடியாது (5
வயதுக்குட்பட்ட குழந்கதககளத் தவிர).
2. ஆதார் புதுப்பிப்பு யகாரிக்ககக்கு ஆதார் கவத்திருப்பவரின் அங்கீ காரம் யதகவப்படுகிறது.
இந்த அங்கீ காரம் ஆதார் யகந்திராவில் பயயாபேட்ரிக் அங்கீ காரோக அல்ைது ஆன்கைன்
முகவரி

புதுப்பிப்புக்கான

குழந்கதகளுக்கு,

இந்த

OTP

அங்கீ காரோக

அங்கீ காரம்

பபற்யறார்

பதிவுபசய்த யநரத்தில் குழந்கதயுடன் ஆதார் இக

பசய்யப்படுகிறது.
/

5

பாதுகாவைரால்

வயதிற்குட்பட்ட

பசய்யப்படுகிறது,

க்கப்பட்டிருந்தது

3. உங்கள் புதுப்பிப்பு சீட்கட நீங்கள் இழந்தால் அல்ைது உங்கள் புதுப்பிப்பு யகாரிக்கக எண்
இல்கைபயன்றால்,

இல்

Sec

விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி

EID

பசயல்முகறகயப் பின்பற்றவும். 2.5.1

ஐ

ேீ ட்படடுப்பதற்கான

4. உங்கள் புதுப்பிப்பு யகாரிக்கக நிராகரிக்கப்பட்டால், நீங்கள் 1947 ஐ அகழக்கைாம் ேற்றும்
நிராகரிப்பதற்கான கார

த்கதப் பபறைாம் ேற்றும் ேற்பறாரு புதுப்பிப்பு யகாரிக்கககய

கவப்பதற்கு முன் சரியான நடவடிக்கக எடுக்கைாம்.

5. உங்கள் ஆதார் ‘தவறானது’ என்பகதக் காட்டினால், யேலும் வழிகாட்டுதகைப் பபற 1947 ஐ
அகழக்கவும்.

6. உங்கள் ஆதார் கடிதத்தில் ‘பிறந்த ஆண்டு’ ேட்டுயே அச்சிடப்பட்டிருந்தால், புதுப்பிக்க

யவண்டாம். முழுகேயான பிறந்த யததிகயக் காட்டும் உங்கள் ஆதார் பபற உங்கள் சேீ பத்திய
ஆதார் அல்ைது ஆர்டர் ஆதார் ேறுபதிப்கப uidai.gov.in இைிருந்து பதிவிறக்குங்கள்.

4 ஆதார் யேம்பாடு / புதுப்பிப்புக்கான ஆவ

ங்களின் பசல்லுபடியாகும்

பட்டியல்

சரிபார்ப்பிற்கான சரியான துக
பசய்யைாம்

அல்ைது

உங்கள்

ஆவ

த்கத வழங்குவதன் மூைம் நீங்கள் ஆதார் பதிவு

ஆதாரில்

புள்ளிவிவர

விவரங்ககள

புதுப்பிக்கைாம்.

அகடயாளச் சான்று (POI) / முகவரி சான்று (POA) / பிறந்த யததிக்கான சான்று (DOB) / உறவின்
சான்று

(POR)

ஆகியகவ

எங்கள்

கிகடக்கின்றன, யேலும் இது இக
இதற்கு சரியான துக
•
•
•

ஆதார் பதிவு

ஆவ

வகைத்தளோன

uidai.gov.in,

mAadhaar

பயன்பாட்டில்

ப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ளது -நான் (பிரிவு 13.1).

ம் கட்டாயோகும்:

பபயர் புதுப்பிப்பு

முகவரி புதுப்பிப்பு
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•

பிறந்த யததி புதுப்பிப்பு

உங்கள் ஆதாரில் உள்ள யவறு எந்த ேக்கள்பதாகக அல்ைது பயயாபேட்ரிக் விவரங்ககளயும்

புதுப்பிக்க உங்கள் ஆதார் மூைம் யநரடியாக ஒரு ஆதார் யகந்திரத்கதப் பார்கவயிடைாம்.

என்.ஆர்.ஐ யசர்க்ககக்கு, இந்திய பாஸ்யபார்ட் கட்டாய பி.ஓ.ஐ ஆகும் என்பகதயும் நிகனவில்
பகாள்க.

என்.ஆர்.ஐ

யவறு

எந்த

ஆவ

த்கதயும்

(பசல்லுபடியாகும்

பட்டியைின்படி) POA ஆக பகாடுக்க யதர்வு பசய்யைாம்.
ஏற்றுக்பகாள்ளக்கூடிய ஆவ

ஆவ

ங்களின்

ங்களின் பட்டியகைக் குறிக்க ஸ்யகன் பசய்யுங்கள் -

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

4.1.1.1 அகடயாள சான்று (POI)

ஆதார் பதிவு அல்ைது பபயர் புதுப்பிப்புக்கு, பசல்லுபடியாகும் ஆவ
புககப்படத்துடன் குகறந்தபட்சம் ஒரு POI ஆவ

ங்களின் பட்டியைின் படி

த்கதயாவது வழங்க யவண்டும்.

4.1.1.2 முகவரி சான்று (POA)

முகவரி புதுப்பிப்புக்கு ஆதார் யகந்திராவில் அல்ைது ஆன்கைனில் SSUP மூைம், உங்கள்
பபயரில் POA ஆவ

த்கத வழங்க யவண்டும். முகவரி சரிபார்ப்பு கடிதம் யசகவகயயும்

நீங்கள் பயன்படுத்தைாம் (ref. Sec. 3.2.2)

4.1.1.3 பிறந்த யததி (DOB)
உங்கள்

ஆதாரில்

பசல்லுபடியாகும்
ஆவ

பிறந்த

ஆவ

யததிகயப்

ங்களின்

த்கத வழங்க யவண்டும்.

புதுப்பிக்க,

பட்டியைின்

4.1.1.4 உறவின் சான்று (POR)
‘குடும்பத்
என்பதற்கு,

தகைவர்’
யுஐடிஏஐ

அடிப்பகடயிைான

ஏற்றுக்பகாண்ட

UIDAI

ஆல்

ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட

படி

உங்கள்

பபயரில்

ஒரு

யசர்க்கக

அல்ைது

‘குழந்கத

யசர்க்கக’

பசல்லுபடியாகும்

பட்டியைின் படி நீங்கள் உறவின் சான்று (பிஓஆர்) ஆவ

பிஓஆர்

ஆவ

DOB

ங்களின்

த்கத வழங்க யவண்டும்.

4.1.1.5 ஆதார் பதிவு / புதுப்பிப்புக்கான சான்றிதழ்
துக

ஆவ

ங்களின் பட்டியைின் படி, ஆதார் பதிவு / புதுப்பிப்புக்கு POI / POA / DOB proof

/ POR ஆக தகுதிவாய்ந்த அதிகாரத்தால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதகழப் பயன்படுத்தைாம்.
இந்த சான்றிதழுக்கான நிகையான வடிவகேப்கப UIDAI பரிந்துகரத்துள்ளது (பிரிவு 13.2,
இக

ப்பு -2 ஐப் பார்க்கவும்). POI / POA / DOB க்காக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ட ஆவ

பட்டியைில் யவறு எந்த ஆவ

மும் உங்களிடம் இல்கைபயன்றால் ேட்டுயே நீங்கள்

அத்தககய சான்றிதகழப் பயன்படுத்த யவண்டும்.
ஆதார்

பதிவு

/

புதுப்பிப்புக்கான

ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்:

ங்களின்

சான்றிதழுக்கான

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
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நிகையான

வடிவகேப்கபக்

கா

5 ஆதார் யேம்பாடு / புதுப்பிப்புக்கான கட்ட

ங்கள் / கட்ட

ங்கள்

குடியிருப்பாளர்களிடேிருந்து பல்யவறு ஆதார் பதாடர்பான யசகவகளுக்காக, அகனத்து
பதிவாளர்களிடேிருந்தும்

வசூைிக்கப்பட

யவண்டிய

அதிகபட்ச

பதாகககய

யுஐடிஏஐ

குறிப்பிட்டுள்ளது. ஒற்கற நிகழ்வில் ஒன்றுக்கு யேற்பட்ட புைங்களின் புதுப்பிப்பு ஒரு
புதுப்பிப்பாகக் கருதப்படுகிறது. யநரத்கதயும் ப

த்கதயும் ேிச்சப்படுத்த உங்கள் ஆதார்

விவரங்ககள சரிபார்த்து, எந்த ஆதார் யகந்திராவிற்கும் நீங்கள் பசன்றயபாது புதுப்பிப்பு
யதகவப்படும் அகனத்து துகறககளயும் புதுப்பிக்க பரிந்துகரக்கப்படுகிறது.
கட்ட

ங்களின் விளக்கப்படம்

5.1 ஆதார் பதிவு / புதுப்பிப்பு படிவத்திற்கு கட்ட

ம் இல்கை

வங்கிகள், தபால் நிகையங்கள், பிஎஸ்என்எல் கேயங்கள், சிஎஸ்சிகள் அல்ைது ோநிை
அரசு அலுவைகங்கள் அல்ைது பபாது யசகவ கேய அலுவைகங்கள் அல்ைது யுஐடிஏஐ
நடத்தும்

ஆதார்

யசவா

யகந்திரங்களில்

பதிவாளர்

பார்கவயிடும்யபாது, ஆதார் யசர்க்ககக்கு கட்ட

பசய்தால்,

அல்ைது

பசய்யைாம்.
பாக்ஸ்

அச்சுக்கு

பபாருந்தக்கூடிய

பசய்தி:

uidai.gov.in

ேட்டுயே.

கட்ட

இைிருந்து

யகந்திராகவப்

ங்கள் யேயை குறிப்பிட்டுள்ளபடி ஆதார்

உங்கள்

ங்ககள

ஆதார்

ம் பசலுத்த யவண்டியதில்கை என்பகத

நிகனவில் பகாள்க. புதுப்பிப்பு படிவம். கட்ட
புதுப்பிப்பு

நடத்தும்

சந்திப்கப

ஆன்கைனில்

உங்கள்

ஆதார்

பதிவு

ஆன்கைனில்
பசலுத்த

/

முன்பதிவு

நீங்கள்

புதுப்பிப்பு

யதர்வு

படிவத்கதப்

பதிவிறக்கவும். படிவத்திற்காக எந்தபவாரு முகவர் / நிறுவனத்திற்கும் எந்த கட்ட
பசலுத்த யவண்டாம்.

5.2 கேயம் உங்களிடம் அதிக கட்ட
பசய்வது

யேயை குறிப்பிட்டுள்ள யசகவ கட்ட

ம் வசூைித்தால் எவ்வாறு புகார்

த்கத விட கேயம் உங்களிடம் அதிக கட்ட

வசூைித்தால், பின்வரும் வழிகளில் நீங்கள் புகார் அளிக்கைாம்:
•
•
•

1947 ஐ அகழத்து புகார் பதிவு பசய்யுங்கள்
உங்கள்

யுஆர்என்

ேற்றும்

பதாடர்பு

ேின்னஞ்சல் பசய்யவும் - help@uidai.gov.in
இைிருந்து

புகாகர

ஆன்கைனில்

விவரங்களுடன்

தாக்கல்

complaint
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மும்

பசய்யுங்கள்

கேய

ம்

விவரங்ககள

https://resident.uidai.gov.in/file-

6 ஆதார் பபறுதல்

6.1 ஆதார் தகைமுகற
யேயை

விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி

யுஐடிஏஐ

வகுத்த

பசயல்முகறகயப்

பின்பற்றி

ஆதார்

பதிவுபசய்த பிறகு, உங்கள் தரவு பை தர யசாதகனகளுக்கு உட்பட்டது. பசயல்முகற

பவற்றிகரோக முடிந்ததும், உங்கள் ஆதார் உருவாக்கப்படுகிறது. ஒவ்பவாரு அடுத்தடுத்த
ஆதார்

புதுப்பிப்பு

யகாரிக்ககக்கும்

பின்பற்றப்படுகிறது.

உங்கள்

ஆதார்

பதிவுபசய்யப்பட்ட போகபல் எண்

6.2 ஆதார் கடிதம்
ஆதார்

உருவாக்கப்பட்டதும்

முடிந்ததும்,

உங்கள்

ஆதார்

இயதயபான்ற

தர

உருவாக்கப்படும்

யசாதகன

/

பசயல்முகற

புதுப்பிக்கப்படும்

யபாது

ில் எஸ்எம்எஸ் பபறுவர்கள்.
ீ

அல்ைது

கடிதம்

நீங்கள்

அச்சிடப்பட்டு

சேர்ப்பித்த
இந்தியா

புதுப்பிப்பு

யபாஸ்டின்

யகாரிக்கக

வழக்கோன

அஞ்சல் யசகவ வழியாக உங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்ட முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். உங்கள்
ஆதார் கடிதம் அனுப்பப்படும் யபாது பதிவுபசய்யப்பட்ட போகபல் எண்
பபறுவர்கள்.
ீ
உங்கள்

ஆதார்

பாக்ஸ்

பசய்தி:

கடிதத்கத

அனுப்பும்

யததிகயப்

பபற

1947

ஐ

அகழக்கவும்,

கடிதத்கத வழங்க உங்கள் உள்ளூர் தபால் நிகையத்துடன் ஒருங்கிக
கடிதத்கதப்

அனுப்பப்பட்ட

பபறவில்கை

யததியிைிருந்து

எனில்,

உங்கள்

15

உள்ளூர்

பகாண்டு வழங்குவதில் தாேதம் ஏற்படுவதற்கான கார

6.3 ஆதார் பதிவிறக்கவும்
உங்கள்

ஆதாகர

UIDAI

வகைத்தளத்திைிருந்து

நாட்களுக்குள்

தபால்

ில் எஸ்எம்எஸ்

க்கவும் முடியும்.
நீங்கள்

நிகையத்கத

த்கத அறியைாம்.

பதிவிறக்கம்

ஆதார்
ஆதார்

பதாடர்பு

பசய்யைாம்

https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/ அல்ைது mAadhaar App. உங்கள் ஆதார் பதிவிறக்கம் பசய்யைாம்:
•

EID ஐப் பயன்படுத்துதல் (பதிவு ஐடி): உங்கள் ஆதார் பதிவிறக்கம் பசய்ய உங்கள் 28
இைக்க

•

-

பதிவு

எண்க

முழு

பபயர்

ேற்றும்

பின்

குறியீட்கடப்

(யசர்க்ககயின் யபாது பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது) பயன்படுத்தவும்.
யுஐடிகயப்
உங்கள்

12

பயன்படுத்துதல்
இைக்க

பயன்படுத்தவும்.

ஆதார்

(ஆதார்

எண்க

எண்):

உங்கள்

முழு

பபயர்

ஆதார்

ேற்றும்

பயன்படுத்தி

பதிவிறக்கம்
பின்

பசய்ய

குறியீட்கடப்

6.3.1 ஆதார் ேற்றும் கடவுச்பசால்கைப் பதிவிறக்க OTP
ஆதார் பதிவிறக்கம் பசய்வதற்கான OTP உங்கள் ஆதார் பதிவு பசய்யப்பட்ட போகபல்
எண்

ில் பபறப்படுகிறது. இந்த OTP க்கு பதிைாக, eAadhaar ஐ பதிவிறக்க T-OTP (அல்ைது

யநரத்கத அடிப்பகடயாகக் பகாண்ட OTP) ஐப் பயன்படுத்தைாம். MAadhaar பயன்பாட்கடப்
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பயன்படுத்தி

T-OTP

ஐ

உருவாக்க

முடியும்.

யசகவயின் ஸ்கிரீன்ஷாட்கடச் யசர்க்கவும்>

<MAadhaar

பயன்பாட்டிைிருந்து

T-OTP

பதிவிறக்கம் பசய்யப்பட்ட ஆதார், ஈஆதார் என்றும் அகழக்கப்படுகிறது, இது உங்கள்
ஆதாரின்

கடவுச்பசால்

பாதுகாக்கப்பட்ட

ேின்னணு

நகைாகும்.

இது

.pdf

ஆவ

ோக

பதிவிறக்கம் பசய்யப்படுகிறது. உங்கள் eAadhaar .pdf யகாப்பிற்கான கடவுச்பசால் என்பது
யகபிட்டைில் உள்ள முதல் 4 எழுத்துக்கள் ேற்றும் பிறந்த ஆண்டு (YYYY) ஆகியவற்றின்
கைகவயாகும்.

ஈஆதார் பற்றி யேலும் படிக்க ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்: - https://uidai.gov.in/contact-support/have-anyquestion/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html

6.3.2 eAadhaar இல் டிஜிட்டல் ககபயாப்பத்கத சரிபார்க்கிறது
உங்கள் eAadhaar டிஜிட்டல் முகறயில் UIDAI ஆல் ககபயாப்பேிடப்பட்டுள்ளது. உங்கள்
eAadhaar

இல்

காட்டினால்,

உள்ள

டிஜிட்டல்

பதிவிறக்கம்

ககபயாப்பம்

பசய்யப்பட்ட

ஒரு

ஆதாரில்

யகள்விக்குறி
டிஜிட்டல்

‘?’

அகடயாளத்கதக்

ககபயாப்பத்கத

யநாக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு அகத நீங்கள் சரிபார்க்க யவண்டும்.
ஈஆதரில்

டிஜிட்டல்

டுயடாரியகைக் கா

ககபயாப்பத்கத

எவ்வாறு

சரிபார்க்கைாம்

ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்: https://youtu.be/qKltutvyUnU

எந்த

என்பதற்கான

6.3.3 பதிவிறக்கம் பசய்யப்பட்ட ஆதார் சட்டப்பூர்வோக பசல்லுபடியாகும்
பதிவிறக்கம் பசய்யப்பட்ட ஆதார் சட்டப்பூர்வோக பசல்லுபடியாகும் ஆவ

ம் ேற்றும் ஆதார்

கடிதத்கதப் யபாையவ பயன்படுத்தைாம். பதிவிறக்கம் பசய்யப்பட்ட ஆதாரில் உள்ள கியூஆர்
குறியீட்கட ஸ்யகன் பசய்வதன் மூைமும் இகதச் சரிபார்க்க முடியும்.

ஈஆதார் பசல்லுபடியாகும் பதாடர்பான சுற்றறிக்கககயப் பார்க்க ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்:

https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf

6.4 mAadhaar போகபல் பயன்பாடு

ஆதார் - mAadhaar இன் அதிகாரப்பூர்வ போகபல் பயன்பாடு வழியாக உங்கள் ஸ்ோர்ட்யபானில்

உங்கள் ஆதாகர எடுத்துச் பசல்ைைாம். இந்த பயன்பாடு 35 ஆன்கைன் ஆதார் யசகவககள

ஆதார் கவத்திருப்பவருக்கு வழங்குகிறது. கூகிள் பியள ஸ்யடார் ேற்றும் ஆப்பிள் ஆப்
ஸ்யடாரிைிருந்து பதிவிறக்கம் பசய்ய mAadhaar கிகடக்கிறது.
Android mAadhaar பயன்பாட்கடப் பதிவிறக்க ஸ்யகன்:

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN
IOS mAadhaar பயன்பாட்கடப் பதிவிறக்க ஸ்யகன்: https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474
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6.5 ஆதார் ேறுபதிப்பு

தங்களது ஆதார் கடிதம் இல்ைாத அல்ைது ஆதார் இழந்த அல்ைது குடியிருப்பாளர்களுக்கு
ஆர்டர் ஆதார் ேறுபதிப்பு யசகவகய யுஐடிஏஐ வழங்குகிறது அல்ைது ேற்பறாரு நககை
அச்சிட்டு தங்கள் முகவரிக்கு வழங்க விரும்புகிறது. இது கட்ட

யசகவ. பபயரளவு கட்ட

ம்

ரூ. 50, உங்கள் ஆதார் ேறுபதிப்கப uidai.gov.in அல்ைது mAadhaar பயன்பாட்டிைிருந்து ஆர்டர்
பசய்யைாம்.

ேறுபதிப்பு பசய்யப்பட்ட ஆதார் இந்தியா யபாஸ்டின் ஸ்பீட் யபாஸ்ட் யசகவ வழியாக
அனுப்பப்பட்டு

யகாரிக்கககய கவத்து 15 நாட்களுக்குள் உங்கள் பதிவு

பசய்யப்பட்ட

முகவரிக்கு அனுப்பப்படும். இந்த யசகவகயப் பயன்படுத்த பதிவு பசய்யப்பட்ட போகபல்
எண்

கட்டாயேில்கை.

பயன்படுத்தைாம்:
•
•
•

ேறுபதிப்புக்கு

ஆர்டர்

பசய்ய

இந்த

அகடயாளங்காட்டிககளப்

ஆதார் எண் (12 இைக்க)

பேய்நிகர் ஐடி (16 இைக்க விஐடி என்பது யடாக்கன் அகடயாளங்காட்டியாகும், இது
ஆதார் எண்ணுக்கு பதிைாக பயன்படுத்தப்படைாம்)
EID (28 இைக்க பதிவு ஐடி)

கிபரடிட் / படபிட் கார்டு, பநட் யபங்கிங் அல்ைது யுபிஐ பயன்படுத்தி ஆன்கைனில் உங்கள்
ஆதார்

ேறுபதிப்புக்கு

ப

ம்

பசலுத்தைாம்.

எஸ்ஆர்என்

(யசகவ

யகாரிக்ககயின் நிகை ேற்றும் ஸ்பீட் யபாஸ்ட்கடக் கண்கா

யகாரிக்கக

எண்),

ிக்க AWB (ஏர்யவ பில் எண்)

ஆகியவற்றிற்கான உங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்ட / பகாடுக்கப்பட்ட போகபல் எண்ணுக்கு
எஸ்எம்எஸ் அறிவிப்புகள் அனுப்பப்படுகின்றன.
ஆர்டர்

ஆதார்

ேறுபதிப்பு

பற்றி

யேலும்

படிக்க

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்:

https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html
டுயடாரியல் வடியயாகவப்
ீ
பார்க்க ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்: https://youtu.be/TCyvnWXDDAQ

7 ஆதார் சரிபார்ப்பு

7.1 எந்த ஆதார் ஆன்கைகனயும் சரிபார்க்கவும்
எந்த ஆதார் எண்க
வழங்கப்பட்ட
யசகவகயப்

எந்த

யும் uidai.gov.in இைிருந்து ஆன்கைனில் சரிபார்க்கைாம். உங்களுக்கு
ஆதார்

எண்

பயன்படுத்தைாம்.

ின்

நம்பகத்தன்கேகயயும்

உள்ளிடப்பட்ட

ஆதார்

கவத்திருப்பவரின் பின்வரும் விவரங்ககளப் பபறுவர்கள்:
ீ

சரிபார்க்க

இந்த

எண்ணுக்கு,

ஆதார்

இைக்கங்ககள

ேட்டுயே

Ad ஆதார் எண் இருந்தால்
•
•
•
•

வயதுக் குழு
பாைினம்

வசிக்கும் நிகை
போகபல்

காட்டுகிறது)

எண்

(முகமூடி

வடிவத்தில்
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ககடசி

4

முடிவின் ஸ்கிரீன் ஷாட்கடச் யசர்க்கவும்
யேலும் அறிய QR குறியீட்கட ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்: சூழல் வடியயாவுடன்
ீ
இக
யசர்க்கவும்

ப்கபச்

தவிர, ஒரு யசகவ வழங்குநர் பின்வரும் யசகவககளப் பயன்படுத்தி ஒரு நபர் வழங்கிய
ஆதார் சரிபார்க்கவும் முடியும்:

1. ஆன்கைனில் இருந்து: https://resident.uidai.gov.in/verify
2. mAadhaar பயன்பாட்டிைிருந்து

3. ஆதார் QR குறியீடு ஸ்யகனர் பயன்பாடு அல்ைது mAadhaar பயன்பாட்கடப் பயன்படுத்தி
வழங்கப்பட்ட ஆதாரில் QR குறியீட்கட ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்.

7.2 ஆதார் குறித்த பாதுகாப்பான QR குறியீடு

ஆதார் கடிதம் ேற்றும் ஈஆதார் ஆகியகவ டிஜிட்டல் முகறயில் ககபயாப்பேிடப்பட்ட
பாதுகாப்பான

கியூஆர்

குறியீட்கடக்

பகாண்டுள்ளன,

இது

புககப்படத்துடன்

ஆதார்

கவத்திருப்பவரின் புள்ளிவிவர விவரங்ககளக் பகாண்டுள்ளது. இந்த கியூஆர் குறியீட்கட
ஆதார் கவத்திருப்பவரின் அகடயாளத்கத சரிபார்க்க பயன்படுத்தைாம்.
வழங்கப்பட்ட

ஆதாரில்

பாதுகாப்பான

கியூஆர்

குறியீட்கட

ஸ்யகன்

பசய்ய

யசகவ

வழங்குநர் ஆதார் க்யூஆர் யகாட் ஸ்யகனர் பயன்பாட்கட (எம்ஆதாரிலும் கிகடக்கிறது)
பயன்படுத்த யவண்டும்.
பாதுகாப்பான

QR

குறியீட்டில்

https://youtu.be/kMgUpc63dFs
பாதுகாப்பான
QR
குறியீட்கடப்

டுயடாரியகைக்

கா

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்:

பற்றி

படிக்க

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்:

யேலும்

https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-readerbeta.html

8 ஆதார் ஆன்கைன் யசகவகள்

UIDAI ஆதார் பதாடர்பான பை ஆன்கைன் யசகவககள ஆதார் வகைத்தளோன uidai.gov.in
ேற்றும்

mAadhaar

App

இல்

வழங்குகிறது.

உங்கள்

ஆதார்

தரவின்

சிறந்த

பதரிவுநிகைகயயும் கட்டுப்பாட்கடயும் பபற இந்த யசகவககளப் பயன்படுத்தைாம்.

8.1 ஆதார் ஆன்கைன் யசகவகள் (பதிவுபசய்யப்பட்ட போகபல் எண்
யதகவயில்கை)
•

பதிவு

தையத்ததக்

கண்டறிக:

அருகிலுள்ள

அகனத்து

ஆதார்

யகந்திரத்தின்

விவரங்ககளயும் பவவ்யவறு யதடல் அளவுருக்ககளப் பயன்படுத்தி பபறைாம்.
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•

ஒரு ெந்திப்தப பதிவு செய்யுங்கள்: ஆதார் யசர்க்ககக்கான சந்திப்கப நீங்கள்
பதிவு

•

பசய்யைாம்

ஆதார்

நிதைதயச்

முத்திகரகய

14

ெரிபார்க்கவும்:

இைக்க

உள்ளிட்டு

பதிவு

உங்கள்

நிகைகய நீங்கள் சரிபார்க்கைாம்.

அல்ைது

ஒரு

குடும்ப

உறுப்பினர்

ஐடி

முழு
/

ஆதார்

எண்

யுஆர்என்
பதிவு

/

ேற்றும்

ேற்றும்

புதுப்பிப்பு

14

பின்

குறியீடு

இைக்க

யநர

யகாரிக்ககயின்

ஆர்டர் ஆதார் ைறுபதிப்பு: உங்கள் ஆதார் அல்ைது குடும்ப உறுப்பினரின் ஆதார்
ேறுபதிப்புக்கு

•

உங்களுக்காக

அல்ைது நண்பருக்காக எந்த வசதியான ஆதார் யகந்திரத்திலும் புதுப்பிக்கைாம்.
விவரங்களுடன்

•

அல்ைது

உத்தரவிடைாம்.

பநாடியில். யேயை 6.4.
ைறுபதிப்பு

நிதைதய

இது

ெரிபார்க்கவும்:

ேற்றும் ஆதார் எண்க

கட்ட

யசகவ.

எஸ்ஆர்என்

யேலும்

(யசகவ

விவரங்கள்

யகாரிக்கக

எண்)

உள்ளிட்டு உங்கள் ஆதார் ேறுபதிப்பு யகாரிக்ககயின்

நிகைகய நீங்கள் சரிபார்க்கைாம்.

8.2 ஆதார் ஆன்கைன் யசகவகள் (பதிவுபசய்யப்பட்ட போகபல் எண்
யதகவ)
சிை

ஆதார்

ஆன்கைன்

யசகவகளுக்கு

OTP

அங்கீ காரம்

யதகவப்படுகிறது,

எனயவ,

அவற்கறப் பயன்படுத்த பதிவு பசய்யப்பட்ட போகபல் எண் கட்டாயோகும். இந்த OTP
க்கு பதிைாக, eAadhaar ஐ பதிவிறக்க T-OTP (அல்ைது யநரத்கத அடிப்பகடயாகக் பகாண்ட

OTP) ஐப் பயன்படுத்தைாம். MAadhaar பயன்பாட்கடப் பயன்படுத்தி T-OTP ஐ உருவாக்க
முடியும்.
•

ஆதார் பதிவிறக்கு: உங்கள் ஆதாகர எப்யபாது யவண்டுோனாலும் பதிவிறக்கம்
பசய்து

பயன்படுத்தைாம்.

இது

அங்கீ காரம் யதகவப்படுகிறது.

ஒரு

இைவச

யசகவ

ேற்றும்

கட்டாய

OTP

பாக்ஸ் செய்தி: ஒரு காைண்டர் ஆண்டில் உங்கள் ஆதார் அதிகபட்சோக 20 முகற
பதிவிறக்கம் பசய்யைாம்.
•

சதாதைந்து

பபான

/

ைறந்துவிட்ட

UID

/

EID

ஐ

ைீ ட்சடடுங்கள்:

இந்த

யசகவகயப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் இழந்த பதிவு ஐடி அல்ைது ஆதார் எண்க
•

(UID) ேீ ட்படடுக்கைாம். இந்த யசகவக்கு கட்டாய OTP அங்கீ காரம் யதகவ.
ஆன்தைனில்

முகவரிதயப்

யபார்டல்)

பயன்படுத்தி

புதுப்பிக்கவும்:

உங்களிடம்

ஆதார்

பதிவு

பசய்யப்பட்ட போகபல் எண் இருந்தால், ஆதாரின் SSUP (சுய யசகவ புதுப்பிப்பு

•

ஐப்

ஆன்கைன்

முகவரி

புதுப்பிப்பு

கவக்கைாம். இந்த யசகவக்கு கட்டாய OTP அங்கீ காரம் யதகவ.
ெரிபார்ப்பு

கடிதத்திற்கான

(ேற்பறாரு

ஆதார்

சரிபார்ப்பவரின்

பகாரிக்தக:

முகவரிகயப்

புதுப்பிக்க

கவத்திருப்பவர்

தங்கள்
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இந்த

ஒரு

யசகவ

உங்கள்

விருப்பத்கத

முகவரிகயக்

யகாரிக்கககய
ஆதாரில்

வழங்குகிறது

யகாருவதற்கு

கடன்

பகாடுக்க தயாராக இருக்கிறார்). இந்த யசகவயின் கூடுதல் விவரங்களுக்கு பிரிவு
3.2.2 ஐப் பார்க்கவும்.

•

ஆதார் வங்கி இதைக்கும் நிதை: இந்த யசகவகயப் பயன்படுத்தி என்.பி.சி.ஐ
யேப்பரில் உங்கள் ஆதார் ேற்றும் வங்கி க

க்கு இக

க்கும் நிகைகய நீங்கள்

சரிபார்க்கைாம். இந்த யசகவக்கு கட்டாய OTP அங்கீ காரம் யதகவ.

பாக்ஸ் செய்தி: நீங்கள் NPCI யேப்பருக்கு வகரபடோக்கிய ஒயர ஒரு க
அடிப்பகடயிைான வரவுககளப் பபறுவர்கள்.
ீ

8.3 அடிக்கடி யகட்கப்படும் யகள்விகள்
ஆதார்

பசயல்முகற,

குடியிருப்பாளர்களுக்கு

யசகவகள்

உதவுவதற்காக

ேற்றும்

UIDAI

இக

தயாரிப்புககளப்

பிரிவு ேற்றும் mAadhaar பயன்பாட்கடக் பகாண்டுள்ளது.
•

FAQ

ககளப்

படிக்க

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்:

யதளத்தில்

க்கில் ஆதார்

புரிந்துபகாள்ள

விரிவான

யகள்விகள்

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/277-faqs.html

9 உங்கள் ஆதார் தரவின் தனியுரிகே ேற்றும் பாதுகாப்பு

உங்கள் தரவின் பாதுகாப்பு ஆதார் திட்டத்தின் வடிவகேப்பில் இயல்பாகயவ உள்ளது.
ஒரு

சீரற்ற

அம்சங்கள்

எண்க

வகர,

க்

UIDAI

பகாண்டிருப்பது

குடியிருப்பாளரின்

முதல்

யநாக்கங்களின் கேயத்தில் கவத்திருக்கிறது.

கீ யழ

ஆர்வத்கத

பட்டியைிடப்பட்டுள்ள

அதன்

யநாக்கம்

பிற

ேற்றும்

9.1 UIDAI தனியுரிகே ேற்றும் தகவல்ககளப் பாதுகாத்தல்
•

வதையறுக்கப்பட்ட தகவல்கதை பெகரித்தல்: யுஐடிஏஐ யசகரித்த தரவு ஆதார்
எண்க
ஆதார்

பவளியிடுவதற்கான யநாக்கத்துடன் ேட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, யேலும்

எண்

கவத்திருப்பவரின்

அகடயாளத்கத

உறுதிப்படுத்துகிறது.

அகடயாளத்கத நிறுவ அடிப்பகட தரவு ேட்டுயே ககப்பற்றப்படுகிறது - பபயர்,

பிறந்த யததி, பாைினம் ேற்றும் முகவரி, ேற்றும் புககப்படம், பத்து விரல் அச்சிட்டு
ேற்றும்

கருவிழி

பபற்யறாரின்
•

/

ஸ்யகன்

ஆகியவற்கற

பாதுகாவைரின்

பபயர்

உள்ளடக்கிய

குழந்கதகளுக்கு

பயயாபேட்ரிக்
அவசியம்,

தரவு.

ஆனால்

ேற்றவர்களுக்கு அல்ை. போகபல் எண் ேற்றும் ேின்னஞ்சல் ஐடி விருப்போனது.
விவைக்குறிப்பு

ைற்றும்

கண்காைிப்பு

தகவல்கள்

எதுவும்

தகவல்ககள

யசகரிப்பதில்

பெகரிக்கப்படவில்தை: ேதம், சாதி, சமூகம், வர்க்கம், இனம், வருோனம் ேற்றும்
சுகாதார

நிகை

யபான்ற

முக்கியோன

தனிப்பட்ட

இருந்து UIDAI பகாள்கக அகதத் தடுக்கிறது. யசகரிக்கப்பட்ட தரவு அகடயாளம்
ேற்றும்

அகடயாள

உறுதிப்படுத்தலுக்குத்
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யதகவயானவற்றுடன்

ேட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால், யுஐடி அகேப்பு மூைம் தனிநபர்களின் விவரக்குறிப்பு
•

சாத்தியேில்கை.
தைவு

குறியாக்கத்துடன்

ொன்றைிக்கப்பட்ட

இயந்திைங்கள்:

சான்றளிக்கப்பட்ட

சாதனங்ககள ேட்டுயே பயன்படுத்தி யுஐடிஏஐ வழங்கிய பேன்பபாருளுடன் ஆதார்

பதிவு / புதுப்பிப்பு நடக்கிறது. எந்தபவாரு யபாக்குவரத்தும் கசிகவத் தடுப்பதற்காக
•

தரவு யசகரிக்கப்பட்டவுடன் குறியாக்கம் பசய்யப்படுகிறது.
தகவல்

சவைியீடு

-

ஆம்

அல்ைது

பதில்

இல்தை:

ஆதார்

தரவுத்தளத்தில்

தனிப்பட்ட தகவல்ககள UIDAI பவளிப்படுத்தவில்கை. சரிபார்ப்பு யநாக்கத்திற்காக
உங்கள் ஆதாகரப் பயன்படுத்தினால், UIDAI இன் ஒயர பதில் யகாரிக்ககக்கு ‘ஆம்’
•

அல்ைது ‘இல்கை’.
ID

UIDAI

தகவல்கதை

ைற்ற

தைவுத்தைங்களுடன்

இதைத்தல்

ைற்றும்

இதைத்தல்: ஆதார் தரவுத்தளம் யவறு எந்த தரவுத்தளத்துடனும் அல்ைது பிற
தரவுத்தளங்களில் உள்ள தகவலுடனும் இக
பபறும்

யநரத்தில்

ஒரு

நபரின்

க்கப்படவில்கை. ஒரு யசகவகயப்

அகடயாளத்கத

ஆதார் கவத்திருப்பவரின் ஒப்புதலுடன்.

சரிபார்க்க

யவண்டும்,

அதுவும்

9.2 சிஐடிஆரில் தரவு பாதுகாப்பு
UIDAI

இன்

ேத்திய

கவத்திருப்பவர்களின்

அகடயாளங்கள்
தரவு

தரவு

பாதுகாப்பானது

களஞ்சியத்தில்
ேற்றும்

(CIDR)

அகனத்து

பாதுகாப்பானது.

ஆதார்

யதகவயான

பாதுகாப்பு அனுேதி பபற்ற யதர்ந்பதடுக்கப்பட்ட நபர்களால் சிஐடிஆர் ேின்னணு ேற்றும்
உடல்

ரீதியாக

கிகடக்கும்

பாதுகாக்கப்படுகிறது.

சிறந்த

குறியாக்க

ேிகவும்

பாதுகாப்பான

பதாழில்நுட்பங்களுடன்

தரவு

அகனத்து அணுகல் விவரங்களும் சரியாக உள்நுகழந்துள்ளன.
UIDAI

இடத்தில்

பாதுகாப்பு

தகவல்ககள
எந்தபவாரு

கடுகேயான

ேீ றலுக்கான

பாதுகாப்பு

அபராதங்கள்

பவளியிடுவதற்கான

அங்கீ காரேற்ற

யசதப்படுத்துவது

உட்பட,

ேற்றும்

ஆதார்

விகளவுககளயும் பகாண்டுள்ளது.

கடுகேயானகவ,

அபராதமும்

அணுகலும்,

யசேிப்பு

சட்டம்,

இதில்

யெக்கிங்
2016

இன்

பபட்டகத்தில்

பாதுகாக்கப்படுகிறது.

பநறிமுகறகள்
யேலும்

அடங்கும்.

அல்ைது
படி

தரவு

உள்ளன.

அகடயாளத்

சிஐடிஆருக்கு

சிஐடிஆரில்

கடுகேயான

தரகவ

தண்டகன

9.3 உங்கள் ஆதார் தகவகை எவ்வாறு யேலும் பாதுகாக்க முடியும்
இந்த பாதுகாப்பு நகடமுகறககளத் தவிர, உங்கள் ஆதார் விவரங்ககளத் தனிப்பட்டதாக
கவத்திருக்கவும்,

உங்கள்

தரவுகளில்

ேற்பறாரு

அடுக்கு

பாதுகாப்கபச்

யசர்க்கவும்

உதவும் இன்னும் சிை ஆன்கைன் யசகவககள UIDAI வழங்குகிறது. அகவயாவன:
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•

ஆதார்

புதுப்பிப்பு

புதுப்பிப்புகளின்

வைைாறு:

காைவரிகச

உங்கள்

ஆதாரில்

வரைாற்கறப்

பபற

பசய்யப்பட்ட
இந்த

அகனத்து

யசகவகயப்

பயன்படுத்தைாம். இந்த யசகவக்கான OTP உங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்ட போகபல்
எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும்

டுபடாரியதைப் பார்க்க ஸ்பகன் செய்யுங்கள்: https://youtu.be/gLp33gyQWj0
•

ஆதார் ெரிபார்க்கவும்: வழங்கப்பட்ட எந்த ஆதாகரயும் சரிபார்க்க இந்த யசகவகய
யாராலும் பயன்படுத்தைாம்.

டுயடாரியகைப் பார்க்க ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்: https://youtu.be/2FOuvHUq3dc
•

ைின்னஞ்ெல் / சைாதபல் எண்தைச் ெரிபார்க்கவும்: உங்கள் ஆதாரில் அவர்களின்
ேின்னஞ்சல் அல்ைது போகபல் எண்க

ச் சரிபார்க்க இந்த யசகவகயப்

பயன்படுத்தைாம். இந்த யசகவக்கான OTP உங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்ட போகபல்
எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும்.
ஆதாரில் உங்கள் ேின்னஞ்சல் / போகபல் எண்க

ச் சரிபார்க்க ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்:

https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile
•

சைய்நிகர் ஐடி (விஐடி) செனபைட்டர்: ஆதார் அடிப்பகடயிைான அங்கீ கார யசகவகயப்
பயன்படுத்தும் யபாது உங்கள் ஆதார் எண்க

ப் பகிர விரும்பவில்கை என்றால்,

பேய்நிகர் ஐடி அல்ைது விஐடிகயப் பயன்படுத்தைாம் - உங்கள் ஆதாருக்கான 16 இைக்க
யடாக்கன். உங்கள் VID ஐ uidai.gov.in, mAadhaar App அல்ைது ஆதார் எஸ்எம்எஸ் யசகவ
வழியாக உருவாக்கைாம்.

VID பற்றி யேலும் அறிய SCAN: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaaronline-services/virtual-id-vid.html
ஆதார் எஸ்எம்எஸ் யசகவகயப் பற்றி யேலும் அறிய ஸ்யகன்: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
•

ஆதார் அங்கீ காை வைைாறு: இந்த யசகவகயப் பயன்படுத்தி, கடந்த 6 ோதங்களில்

நீங்கள் நிகழ்த்திய அங்கீ கார விவரங்ககளப் பபறைாம். இந்த யசகவக்கான OTP உங்கள்
பதிவு பசய்யப்பட்ட போகபல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும்.

ஆதார் அங்கீ கார வரைாறு பற்றி யேலும் அறிய ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்:

•

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaarauthentication-history.html
பபயாசைட்ரிக் பூட்டு / திறத்தல்: இந்த யசகவ ஆதாரில் உங்கள் பயயாபேட்ரிக்கஸ

பூட்டவும் தற்காைிகோக திறக்கவும் உதவுகிறது. இந்த யசகவக்கான OTP உங்கள் பதிவு
பசய்யப்பட்ட போகபல் எண்ணுக்கு அனுப்பப்படும்.
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பயயாபேட்ரிக் பூட்டு / திறத்தல் யசகவகயப் பற்றி யேலும் அறிய ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lockunlock.html
•

ஆதார் பூட்டு / திறத்தல்: உங்கள் ஆதார் பயன்படுத்த விரும்பவில்கை என்றால்,
உங்கள் ஆதார் எண்க

பூட்டைாம். இகதச் பசய்வதன் மூைம், பயயாபேட்ரிக்,

ேக்கள்பதாகக ேற்றும் OTP அடிப்பகடயிைான அங்கீ காரத்திற்காக ஆதார், விஐடி

ேற்றும் ஏஎன்சிஎஸ் யடாக்ககனப் பயன்படுத்தி எந்த அங்கீ காரத்கதயும் நீங்கள் பசய்ய
முடியாது. விஐடி (பேய்நிகர் ஐடி) ஐப் பயன்படுத்தி ேட்டுயே ஆதார் திறக்க முடியும்.
இந்த யசகவக்கான OTP உங்கள் பதிவு பசய்யப்பட்ட போகபல் எண்ணுக்கு
அனுப்பப்படும்.

ஆதார் பூட்டு / திறத்தல் யசகவகயப் பற்றி யேலும் அறிய ஸ்யகன் பசய்யுங்கள்:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lockunlock.html
•

ஆஃப்தைன் eKYC பெதவ: இந்த யசகவகயப் பயன்படுத்தி, KYC யநாக்கங்களுக்காக
நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய டிஜிட்டல் ககபயாப்பேிடப்பட்ட ஆதார் விவரங்ககள
உருவாக்கைாம்.

ஆதார் யபப்பர்பைஸ் ஆஃப்கைன் eKYC பற்றி யேலும் அறிய ஸ்யகன்: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html

10 ககத்திறன் ககயாளுதல்
உங்கள் கவகைககள பவளிப்படுத்த அல்ைது ஆதார் பதாடர்பான கருத்துககளப் பகிர்ந்து
பகாள்ள UIDAI பல்யவறு பதாடு புள்ளிககள உருவாக்கியுள்ளது. இதுயபான்ற அகனத்து
தளங்களும் எளிதில் அணுகக்கூடியகவ ேற்றும் UIDAI இன் அர்ப்ப
ிப்பு உதவி கேயக்
குழுக்களின் உதவிகய அகடய உங்களுக்கு உதவுகின்றன. நீங்கள் UIDAI ஐ பதாடர்பு
பகாள்ளக்கூடிய தளங்கள்:

10.1 ஆதார் சம்பர்க் யகந்திரா - பெல்ப்கைன் 1947
நீங்கள்
கட்ட

அவர்களின்

யைண்ட்கைன்

அல்ைது

போகபல்

பதாகையபசிகளிைிருந்து

ேில்ைா பெல்ப்கைன் 1947 ஐ அகழக்கைாம் ேற்றும் தானியங்கி ஐவிஆர்எஸ்

பயன்முகற மூைம் உதவி பபறைாம் அல்ைது ஆதார் பராேரிப்பு நிர்வாகியிடம் யபசைாம்.
இந்தி, பதலுங்கு, தேிழ், கன்னடம், ேகையாளம், பஞ்சாபி, ேராத்தி, குஜராத்தி, பங்களா,
ஒடியா, அசாேி ேற்றும் ஆங்கிைம் ஆகிய 12 போழிகளில் ஆதார் சம்பர்க் யகந்திரம் உதவி
வழங்குகிறது.

அருகிலுள்ள ஆதார் யகந்திராவின் விவரங்ககள நீங்கள் பபறைாம், உங்கள் ஆதார் யசகவ

யகாரிக்கககளின் நிகைகய சரிபார்க்கைாம், புதுப்பிப்பு நிராகரிக்கப்பட்டால் சரியான
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பசயல்முகறக்கு உதவி பபறைாம், உங்கள் இழந்த பதிவு ஐடிகயப் பபறைாம், புகார்

அளிக்கைாம் அல்ைது ஆதாரிைிருந்து அகழப்பில் ஏயதனும் ஆதார் யசகவ குறித்த
தகவல்ககளப் பபறைாம். சம்பர்க் யகந்திரா.

10.2 ேின்னஞ்சல் வழியாக உதவி
உங்கள் யகள்விகள் / கருத்துகள் / பரிந்துகரகள் அல்ைது குகறககள ஆதார் மூைம்
ேின்னஞ்சல் வழியாக help@uidai.gov.in.
என்ற ேின்னஞ்சல் முகவரிக்கு ேின்னஞ்சல்
பசய்யைாம். பதாடர்பு கேய நிபு
ர்களின் பிரத்யயக குழுவால் இது ககயாளப்படுகிறது.
டிக்பகட் முகற உங்கள் வழக்கின் ஐடிகய உருவாக்க உதவுகிறது, இது உங்கள்
ேின்னஞ்சலுக்கு பதிைளிக்கும் வககயில் உங்களுடன் பகிரப்படுகிறது. இந்த வழக்கு
ஐடிகய யேற்யகாள் காட்டி உங்கள் வழக்கின் நிகைகய நீங்கள் கண்கா
ிக்கைாம்.

10.3 ஆதார் வகைத்தளம்
ஆதார் பதாடர்பான அகனத்து தகவல்களுக்கும், ஆதார் ஆன்கைன் யசகவகள், அகனத்து
யுஐடிஏஐ ஆவ
ங்களின் களஞ்சியம் ேற்றும் பிற பயனுள்ள ஆதாரங்களுக்கும் ஆதார்
வகைத்தளம் ஒரு இடோகும். உங்கள் போகபல் யபான், படஸ்க்டாப் அல்ைது
ேடிக்க
ினியிைிருந்து
இந்தியாவில்
எங்கிருந்தும்
யுஐடிஏஐ
வகைத்தளோன
www.uidai.gov.in ஐ அணுகைாம். தகவல் பின்வரும் தகைப்புகளின் கீ ழ் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
• எனது ஆதார் பிரிவு: யசர்க்கக / புதுப்பித்தல் நகடமுகற, ஆதார் கேயங்களின்
இருப்பிடம், முன் சந்திப்புககள முன்பதிவு பசய்தல், ஈஆதார் பதிவிறக்குதல், பதிவு /

புதுப்பித்தலுக்குப் பிறகு ஆதார் நிகைகய சரிபார்க்கவும், இழந்த ஈஐடி / யுஐடிகய
•

ேீ ட்படடுக்கவும், ஆதார் ேறுபதிப்புக்கு ஆர்டர் பசய்யவும்.
யுஐடிஏஐ பிரிவு பற்றி: யுஐடிஏஐ பார்கவ ேற்றும் ப

ி, நிறுவன அகேப்பு, சட்ட

கட்டகேப்யபாடு அதிகாரத்தின் அகேப்பு, விதிகள், ஒழுங்குமுகறகள், அறிவிப்புகள்
ேற்றும் யவகை வாய்ப்புகள் ஆகியவற்றின் அடிப்பகடயில் ஆதார் பற்றிய தகவல்ககள
இந்த பிரிவு விரிவாக https://uidai.gov.in/about-uidai.html
•

சுற்றுச்சூழல்

அதைப்பு

பிரிவு:

சாதனங்கள், அங்கீ கார ஆவ

அங்கீ கார

சாதனங்கள்,

பயயாபேட்ரிக்

ங்கள், கியூஆர் யகாட் ரீடர் ேற்றும் காகிதேற்ற இ-

யகஒய்சி பற்றிய தகவல்ககள இந்த பிரிவின் மூைம் https://uidai.gov.in/ecosystem.html
•

இல் அணுகைாம்.
சதாடர்பு

ைற்றும்

சம்பந்தப்பட்ட

பிராந்திய

பராேரிக்கப்படும்
இக

ஆதைவு

பிரிவு:

நீங்கள்

அலுவைகத்கதயும்,

நிவார

யுஐடிஏஐ

யுஐடிஏஐ

வழிமுகறயின்

https://uidai.gov.in/contact-support.html இைிருந்து அணுகைாம்.

அகடவு

இக

புகார்

ேற்றும்

யதளத்தில்

பகுதிகயயும்

யதளத்தில் கிகடக்கும் பல்யவறு யசகவககள நீங்கள் பயன்படுத்தைாம். UIDAI

குழுவின் பதாடர்பு விவரங்ககளயும் நீங்கள் பபறைாம். இக

யதளத்தில் அடிக்கடி

யகட்கப்படும் யகள்விகளுக்கான (யகள்விகள்) ஒரு பிரத்யயக பகுதியும் உள்ளது, இது
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அகனத்து ஆதார் பசயல்முகறகள் ேற்றும் யசகவகள் பதாடர்பான யகள்விகளுக்கு
விரிவான பதில்ககள அளிக்கிறது.
சபட்டி

செய்தி:

எந்தபவாரு குகறக்கும், ஆன்கைனில் இருந்து புகார் அளிக்கைாம்:

https://resident.uidai.gov.in/file-complaint ேற்றும் உங்கள் புகாரின் நிகைகயக் கண்கா

ிக்கவும்:

https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus

10.4 ஆதார் சாட்யபாட்
உங்களுக்காக ஒரு புதிய பதாடு புள்ளிகயச் யசர்த்து, யுஐடிஏஐ ஆதார் இக
யதளத்தில்
சாட்யபாட் யசகவகய அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. ஆதார் பதாடர்பான உங்கள் யகள்விககள
அரட்கட மூைம் யகட்கைாம். நீங்கள் பவறுேயன uidai.gov.in ஐப் பார்கவயிட யவண்டும்
ேற்றும் பக்கத்தின் வைது கக கீ ழ் மூகையில் உள்ள ‘ஆதார் யகளுங்கள்’ ஐகாகனக் கிளிக்
பசய்ய யவண்டும். ‘யகளுங்கள் ஆதார்’ சாட்யபாட் உங்கள் யகள்விகளுக்கு உடனடியாக
சரியான பதிகை அளிக்கிறது. எங்கள் சாட்யபாட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு கருத்கதயும்
பதரிவிக்கைாம், யேலும் இந்த யசகவகய யேம்படுத்த உங்கள் பரிந்துகரககள
இக
ப்பதில் நாங்கள் ேகிழ்ச்சியகடயவாம்.

10.5 சமூக ஊடகங்கள்
இன்கறய உைகில் சமூக ஊடகோனது ேிகவும் விரும்பத்தக்க ேற்றும் அணுகக்கூடிய
தகவல்பதாடர்பு முகறயாக ோறுகிறது. ஆதார் சமூக ஊடகங்களின் பசல்வாக்ககயும்
பயன்பாட்கடயும் புரிந்துபகாண்டு ஆதார் கவத்திருப்பவர்களுக்கு பை தளங்ககள
வழங்குகிறது.

10.5.1 அதிகாரப்பூர்வ சமூக ஊடக சுயவிவரங்கள்:

பின்வரும் சமூக ஊடக தளங்களில் நீங்கள் UIDAI குழுகவ அணுகைாம்:

10.5.1.1 ட்விட்டர்:

UIDAI அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் ககயாளுதல்ககளப் பின்பற்றுகிறது:
பதெிய நிதை:
•
•
•

@ஆதார்_யகர் https://twitter.com/Aadhaar_Care) - அதிகாரப்பூர்வ ஆதார் வாடிக்ககயாளர்

பராேரிப்பு ககப்பிடி
@UIDAI

(https://twitter.com/UIDAI) ஆதார்

@Ceo_uidai

(https://twitter.com/ceo_uidai) -

பதாடர்பான

அறிவிப்புககளயும் நீங்கள் பபறும் ககப்பிடி
அதிகாரப்பூர்வ சுயவிவரம்.

UIDAI

பிைாந்திய நிதை:
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இன்

அகனத்து

தகவல்ககளயும்

தகைகே நிர்வாக

/

அதிகாரியின்

•

@UIDAIChandigarh

(https://twitter.com/UIDAIChandigarh)

சண்டிகரின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் க
ெரியானா,
•

பெச்பி

ேற்றும்

குடியிருப்பாளர்கள் இந்த க
@UIDAIDelhi

-

ஆதார்

பிராந்திய

அலுவைகம்

க்கு. சண்டிகர், யஜ அண்ட் யக, ைடாக்,

பஞ்சாப்

பதாடர்பான

க்கக பதாடர்பு பகாள்ளைாம்.

(https://twitter.com/UIDAIDelhi)

அலுவைகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் க

-

படல்ைியின்

யகள்விகளுக்கு

ஆதார்

பிராந்திய

க்கு. புது தில்ைி, ேத்திய பிரயதசம்,

ராஜஸ்தான் அல்ைது உத்தரகண்ட் பகுதி பதாடர்பான எந்தபவாரு வினவலுக்கும்
•

குடியிருப்பாளர்கள் இந்த க
@UIDAIMumbai

க்கக பதாடர்பு பகாள்ளைாம்.

(https://twitter.com/UIDAIMumbai)

-

அலுவைகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் க

மும்கபயின்

UIDAI

பிராந்திய

க்கு. ேகாராஷ்டிரா, குஜராத், யகாவா,

தேன் & டியு ேற்றும் தாத்ரா ேற்றும் நகர் ெயவைி பிராந்தியங்கள் பதாடர்பான
•

யகள்விகளுக்கு குடியிருப்பாளர்கள் இந்த க

க்கக பதாடர்பு பகாள்ளைாம்.

பபங்களூரின்

க்கு.

@UIDAIBengaluru

(https://twitter.com/UIDAIBengaluru)

அதிகாரப்பூர்வ

ட்விட்டர்

க

-

UIDAI

பிராந்திய

கர்நாடகா,

யகரளா,

அலுவைகம்

தேிழ்நாடு,

புதுச்யசரி ேற்றும் ைட்சத்தீவு பதாடர்பான யகள்விகளுக்கு குடியிருப்பாளர்கள் இந்த
•

க

க்கக பதாடர்பு பகாள்ளைாம்.

@UIDAIHyderabad

(https://twitter.com/UIDAIHyderabad)

கெதராபாத்தின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் க

-

UIDAI

பிராந்திய

அலுவைகம்

க்கு. ஆந்திரா, பதலுங்கானா, ஒடிசா,

சத்தீஸ்கர் ேற்றும் அந்தோன் & நிக்யகாபார் தீவுகள் பதாடர்பான யகள்விகளுக்கு
•

குடியிருப்பாளர்கள் இந்த க
@UIDAIRanchi

க்கக பதாடர்பு பகாள்ளைாம்.

(https://twitter.com/UIDAIRanchi)

அதிகாரப்பூர்வ

பிராந்தியங்கள்

ட்விட்டர்

க

பதாடர்பான

பதாடர்பு பகாள்ளைாம்.

•

•

க்கு.

-

UIDAI

ஜார்கண்ட்,

யகள்விகளுக்கு

பீகார்

அலுவைக

ேற்றும்

குடியிருப்பாளர்கள்

ராஞ்சியின்

யேற்கு

இந்த

க

வங்க
க்கக

@UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - UIDAI பிராந்திய அலுவைகம் ைக்யனாவின்
அதிகாரப்பூர்வ

ட்விட்டர்

@UIDAIGuwahati

(https://twitter.com/UIDAIGuwahati)

குடியிருப்பாளர்கள் இந்த க

க

க்கு.

உத்தரபிரயதசம்

ே

ிப்பூர், ேியசாரம், அரு

பதாடர்பான

க்கக பதாடர்பு பகாள்ளைாம்.

குவொத்தியின் அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் க

-

UIDAI

யகள்விகளுக்கு

பிராந்திய

அலுவைகம்

க்கு. அசாம், யேகாையா, நாகாைாந்து,

ாச்சை பிரயதசம், திரிபுரா ேற்றும் சிக்கிம் பதாடர்பான

யகள்விகளுக்கு குடியிருப்பாளர்கள் இந்த க
•

பிராந்திய

க்கக பதாடர்பு பகாள்ளைாம்.

@UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - UIDAI பிராந்திய அலுவைகம் ைக்யனாவின்
அதிகாரப்பூர்வ ட்விட்டர் க
பதாடர்பான

பகாள்ளைாம்.

க்கு. உத்தரபிரயதசம்

யகள்விகளுக்கு

குடியிருப்பாளர்கள்
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இந்த

க

க்கக

பதாடர்பு

•

@UIDAIGuwahati

(https://twitter.com/UIDAIGuwahati)

குவொத்தியின்
நாகாைாந்து, ே
பதாடர்பான

பகாள்ளைாம்.

அதிகாரப்பூர்வ

ட்விட்டர்

ிப்பூர், ேியசாரம், அரு

யகள்விகளுக்கு

-

UIDAI
க

பிராந்திய

க்கு.

அலுவைகம்

அசாம்,

யேகாையா,

ாச்சை பிரயதசம், திரிபுரா ேற்றும் சிக்கிம்

குடியிருப்பாளர்கள்

இந்த

க

க்கக

பதாடர்பு

யநரடி ட்வட்
ீ அல்ைது யநரடி பசய்தி வழியாக நீங்கள் UIDAI ஐ அணுகைாம். எங்கள் சமூக
ஊடக குகற தீர்க்கும் குழு உங்களுக்கு உதவும்.

10.5.1.2 யபஸ்புக்:

யுஐடிஏஐ யபஸ்புக்கில் ஒயர ஒரு அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்கத ேட்டுயே பகாண்டுள்ளது -

நீங்கள் யபஸ்புக்கில் adAadhaarOfficial ஐத் யதடைாம் ேற்றும்

www.facebook.com/AadhaarOfficial.
அகனத்து

சேீ பத்திய

தகவல்களுக்கும்

எங்ககள

விரும்புங்கள்

/

பின்பதாடரைாம்.

அகனத்து

பயனர்களுக்கும்

குறிப்பிட்ட யகள்விகளுக்கு, நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட பசய்திகய அனுப்பைாம்
அல்ைது எங்கள் யபஸ்புக் இடுகககளில் கருத்து பதரிவிக்கைாம்.

10.5.1.3 யூடியூப்:
அதிகாரப்பூர்வ

ஆதார்

யசனகை

https://www.youtube.com/user/AadhaarUID.
யதடைாம்
எங்கள்

ேற்றும்

ஆன்கைன்

எங்கள்

YouTube

இல்

உள்ள

வழியாக அணுகைாம். யூடியூபில் ‘ஆதார் யுஐடிகய’

அதிகாரப்பூர்வ

யசகவகளின்

யசனலுக்கு

அகனத்து

குழுயசரைாம்.

டுயடாரியல்

இந்த

யசனைில்

வடியயாக்கள்,
ீ

ஆதார்

பதாடர்பான தகவல் வடியயாக்கள்,
ீ
எங்கள் அகனத்து பதாகைக்காட்சி விளம்பரங்கள்,
சிறப்பு

பசய்திகள்,

பியளைிஸ்ட்கள்

பசய்தி

உள்ளன.

அறிக்கககள்,

யபாட்டி

தகவைறிந்தகதத்

தவிர,

வடியயாக்கள்
ீ
நாடு

ேற்றும்

முழுவதும்

பைவற்றின்

உள்ள

ஆதார்

கவத்திருப்பவர்கள் உருவாக்கிய அற்புதோன வடியயா
ீ
உள்ளடக்கத்கதப் பற்றிய ஒரு
காட்சிகய

யசனல்

உங்களுக்கு

வழங்குகிறது.

எங்கள்

வடியயாக்களில்
ீ

கருத்கத பவளியிடைாம் அல்ைது கருத்துககளப் பகிரைாம்.

10.5.1.4 இன்ஸ்டாகிராம்:
யுஐடிஏஐ

சேீ பத்தில்

வாடிக்ககயாளர்
aadhaar_official

க

இன்ஸ்டாகிராேில்

க்கக

ஆதார்

அறிமுகப்படுத்தியது.

நிறுவனத்தின்

நீங்கள்

(https://instagram.com/aadhaar_official எந்தபவாரு

எங்ககள

குறிப்பிட்ட

நீங்கள்

அதிகாரப்பூர்வ
பின்பற்றைாம்

யகள்விகளுக்கும்,

நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு யநரடி பசய்திகய அனுப்பைாம், எங்கள் குழு பதிைளிக்கும்.

10.5.1.5 பசன்டர்:
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ஒரு

இந்திய

தனித்துவ

அகடயாள

ஆக

யத்தின்

அதிகாரப்பூர்வ

https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-.

இந்த

பக்கம்

சுயவிவரத்தில்

ஆதார் பதாடர்பான தகவல்ககளயும் பசய்திககளயும் பகிர்ந்து பகாள்கியறாம்.

10.5.2 யபாைி சுயவிவரங்கள் / பயனர் க
UIDAI

இன்

அகனத்து

சரிபார்க்கப்படுகின்றன,

யேலும்

அதிகாரப்பூர்வ
நீங்கள்

க்குகள் குறித்து ஜாக்கிரகத

சமூக

அதிகாரப்பூர்வ

ஊடக

சுயவிவரங்களும்

சுயவிவரங்ககள

ேட்டுயே

பின்பற்ற / பதாடர்பு பகாள்ளுோறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது. யபாைி சுயவிவர இடுகககளில்

எகதயும் நம்ப யவண்டாம். உகரயாடைில் ஈடுபட யவண்டாம் அல்ைது ஆதார் அல்ைது
யுஐடிஏஐ எனக் காட்டும் யவறு எந்த சமூக ஊடகக் க
பகிர யவண்டாம்.
ஒரு

நபர்

ஆதாரின்

சுயவிவரத்தில் தங்கள் ப

உத்தியயாகபூர்வ

க்கிலும் உங்கள் தகவல்ககளப்

சுயவிவரத்கத

அவர்களின்

சமூக

ஊடக

ியிடோக யசர்த்திருந்தால், அவர் / அவள் UIDAI இன் ஊழியர்

என்று அர்த்தேல்ை. எந்தபவாரு நபரும் பசய்த ப

ியிட உரிகேயகாரகை உறுதிப்படுத்த

தயவுபசய்து uidai.gov.in இல் உள்ள பதாடர்பு யகாப்பகத்கதப் பார்க்கவும்.

10.6 ஆதார் பிராந்திய அலுவைகங்கள்
ஒதுக்கப்பட்ட ோநிைங்கள் ேற்றும் யூனியன் பிரயதசங்கள் பதாடர்பாக பசயல்பாடுகள்,
பசயல்பாட்டு யேைாண்கே ேற்றும் பவளியீட்டுத் தீர்கவ எளிதாக்குவதற்காக UIDAI 8
பிராந்திய அலுவைகங்ககள (RO கள்) அகேத்துள்ளது. ஒவ்பவாரு RO க்கும் அது
நிர்
யிக்கப்பட்ட எல்கைக்கு ஏற்ப அதன் நியேிக்கப்பட்ட அதிகார வரம்பு உள்ளது
ேற்றும் குறிப்பிட்ட பிரயதசத்துடன் பதாடர்புகடய பசயல்பாடுகள் ேற்றும் குகறககள
ககயாளுகிறது. அந்தந்த பிராந்திய அலுவைகத்தின் பதாடர்பு விவரங்கள் இங்யக
கிகடக்கின்றன:
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html
8 பிராந்திய அலுவைகங்கள் பின்வருோறு :
•
•
•
•
•

புது

தில்ைி

-

புது

தில்ைி,

ேத்தியப்

உத்தரகண்ட் பிராந்தியத்கத உள்ளடக்கியது

பிரயதசம்,

ராஜஸ்தான்

அல்ைது

சபங்களூரு, கர்நாடகா - கர்நாடகா, யகரளா, தேிழ்நாடு, புதுச்யசரி ேற்றும்
ைட்சத்தீப் பகுதிகய உள்ளடக்கியது

ெண்டிகர் - சண்டிகர், ஜம்மு & காஷ்ேீ ர், ைடாக், ெரியானா, இோச்சைப்
பிரயதசம் ேற்றும் பஞ்சாப் பகுதி
மும்தப,

ைகாைாஷ்டிைா

-

ேகாராஷ்டிரா,

குஜராத்,

யகாவா,

தேன்

ேற்றும் தாத்ரா ேற்றும் நகர் ெயவைி பகுதிககள உள்ளடக்கியது

&

டியு

ைாஞ்ெி, ொர்க்கண்ட் - ஜார்க்கண்ட், பீகார் ேற்றும் யேற்கு வங்கப் பகுதிககள
உள்ளடக்கியது
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•

குவாஹாட்டி,
ேியசாரம்,

•
•
பிராந்திய

அரு

அொம்

ாச்சை

உள்ளடக்கியது

-

அஸ்ஸாம்,

பிரயதசம்,

யேகாையா,

திரிபுரா

நாகாைாந்து,

ேற்றும்

சிக்கிம்

ே

ிப்பூர்,

பகுதிககள

ைக்பனா, உத்தைப்பிைபதெம் - முழு உத்தரப்பிரயதசத்கதயும் உள்ளடக்கியது

தஹதைாபாத், சதலுங்கானா - ஆந்திரா, பதலுங்கானா, ஒடிசா, சத்தீஸ்கர்
ேற்றும் அந்தோன் & நிக்யகாபார் தீவுகள் பகுதிககள உள்ளடக்கியது.

அலுவைகங்களின்

பதாடர்பு

விவரங்ககளப்

பபற

ஸ்யகன்

பசய்யுங்கள்:

https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html

11 தி ஆதார் சட்டம் 2016

யுஐடிஏஐ என்பது ோர்ச் 26, 2016 அன்று அதிகாரப்பூர்வ வர்த்தோனியில் பவளியிடப்பட்ட
ஆதார்

(நிதி

ேற்றும்

பிற

ோனியங்கள்,

நன்கேகள்

ேற்றும்

யசகவகளின்

விநியயாகம்) சட்டத்தின் கீ ழ் நிறுவப்பட்ட ஒரு சட்டரீதியான அதிகாரோகும்.

இைக்கு

ஜூகை 12, 2016 அன்று யுஐடிஏஐ ஒரு அதிகாரியாக அறிவிக்கப்பட்டது. டாக்டர் ஏபி

பாண்யட யுஐடிஏஐயின் முதல் தகைகே நிர்வாக அதிகாரியாக 2016 ஜூகை 21 அன்று
நியேிக்கப்பட்டார்.

தகைவர்

ேற்றும்

அதிகாரசகப

உறுப்பினர்கள்

12

பசப்டம்பர்

2016

அன்று நியேிக்கப்பட்டனர். பிரிவு 21 ஐத் தவிர ஆதார் சட்டத்தின் அகனத்து பிரிவுகளும் ,
ஒயர நாளில் அறிவிக்கப்பட்டது.

பின்வரும் விதிமுகறகள் பசப்டம்பர் 14, 2016 அன்று அறிவிக்கப்பட்டன:
•
•
•
•
•

இந்தியாவின் தனித்துவோன அகடயாள ஆக

வ

ிக பரிவர்த்தகன)

யம் (அதிகாரத்தின் கூட்டங்களில்

ஆதார் (யசர்க்கக ேற்றும் புதுப்பிப்பு) விதிமுகறகள், 2016 (2016 ஆம் ஆண்டின் எண்

2)

ஆதார் (அங்கீ காரம்) விதிமுகறகள், 2016 (2016 ஆம் ஆண்டின் எண் 3)

ஆதார் (தரவு பாதுகாப்பு) விதிமுகறகள், 2016 (2016 ஆம் ஆண்டின் எண் 4)

• ஆதார் (தகவல் பகிர்வு) விதிமுகறகள், 2016 (2016 ஆம் ஆண்டின் எண் 5)

இந்திய தனித்துவ அகடயாள ஆக

யம் (யுஐடிஏஐ) இந்திய அரசின் ேின்னணு ேற்றும்

தகவல் பதாழில்நுட்ப அகேச்சகத்தின் (ேீ டிஒய்) கீ ழ் ஒரு சட்டரீதியான அதிகாரோக
பசயல்படுகிறது.

11.1 UIDAI இன் பபாறுப்புகள்

ஆதார் சட்டம் 2016 இன் கீ ழ் ஆதார் பதிவு ேற்றும் அங்கீ காரத்திற்கு யுஐடிஏஐ பபாறுப்பு.
பபாறுப்புகளில் பின்வருவன அடங்கும்:
•
•

ஆதார்

வாழ்க்ககச்

யேைாண்கே

சுழற்சியின்

அகனத்து

பகாள்கக யேம்பாடு
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நிகைகளின்

பசயல்பாடு

ேற்றும்

•
•

தனிநபர்களுக்கு ஆதார் எண்ககள வழங்குவதற்கான நகடமுகற ேற்றும் அகேப்பு
அங்கீ கார பசயல்திறன்.

12 ஆதார் (பதிவு ேற்றும் புதுப்பிப்பு) விதிமுகறகள், 2016
உங்கள் பதிவு ேற்றும் புதுப்பிப்பு ஆதார் (பதிவு ேற்றும் புதுப்பிப்பு) விதிமுகறகள்,
2016 ஆல் நிர்வகிக்கப்படுகிறது. உங்களுகடய யநரடி பபாருத்தத்தின் விதிமுகறகள்
உங்கள் தகவலுக்காக கீ யழ ேீ ண்டும் உருவாக்கப்படுகின்றன:

12.1 அதிகாரம் II - குடியிருப்பாளர் யசர்க்கக பசயல்முகற
3. யசர்க்ககக்கு யதகவயான பயயாபேட்ரிக் தகவல். (1) யசர்க்ககக்கு உட்பட்ட அகனத்து நபர்களிடேிருந்தும்
குகறவான

குழந்கதககளத்

யசகரிக்கப்படும்:

தவிர)

பின்வரும்

(ஐந்து

பயயாபேட்ரிக்

வயதுக்குக்
தகவல்கள்

(i) முகப் படம்;

(ii) பத்து ககயரகககள்; ேற்றும்

(iii) இரு கருவிழிகளின் ஸ்யகன்.

(2) பயயாபேட்ரிக் தகவல்ககளச் யசகரிப்பதற்கான தரங்கள் இந்த யநாக்கத்திற்காக
அதிகாரசகபயால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.

4. யசர்க்ககக்கு ேக்கள்பதாகக தகவல் யதகவ. (1)

பதிவுபசய்யப்படும்

அகனத்து

நபர்களிடேிருந்தும்

(ஐந்து

வயதுக்குட்பட்ட

குழந்கதககளத் தவிர) பின்வரும் புள்ளிவிவர தகவல்கள் யசகரிக்கப்படும்:
(i) பபயர்

(ii) பிறந்த யததி
(iii) பாைினம்

(iv) வட்டு
ீ
முகவரி

(2) பதிவுபசய்யும்யபாது, பதிவுபசய்யும் யபாது, தனிநபர் யசர்க்ககக்கு விருப்பப்படி,
பின்வரும் புள்ளிவிவரத் தகவல்களும் கூடுதைாக யசகரிக்கப்படைாம்:
(i) போகபல் எண்

(ii) ேின்னஞ்சல் முகவரி
(3)

அறிமுகம்

யசகரிக்கப்படும்:

அடிப்பகடயிைான

யசர்க்ககக்கு,

பின்வரும்

கூடுதல்

தகவல்கள்

(i) அறிமுகம் பசய்பவரின் பபயர்

(ii) அறிமுகம் பசய்பவரின் ஆதார் எண்

(4) குடும்ப அடிப்பகடயிைான யசர்க்ககக்குத் தகைவராக இருந்தால், பின்வரும்
கூடுதல் தகவல்கள் யசகரிக்கப்படும்:
(i) குடும்பத் தகைவரின் பபயர்
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(ii) உறவு

(iii) குடும்பத்தின் ஆதார் எண்

(iv) குடும்பத் தகைவரின் பயயாபேட்ரிக் தகவைின் ஒரு முகற
(5)

யேற்கண்ட

ேக்கள்பதாகக

தகவல்களின்

அதிகாரசகபயால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
(6)

ேக்கள்பதாகக

உரிகேயின்

பதிவு,

தகவல்களில்
வருோனம்

ஆகியகவ அடங்காது.

5.

இனம்,

அல்ைது

தரங்கள்

ேதம்,

சாதி,

இந்த

யநாக்கத்திற்காக

பழங்குடி,

குடியிருப்பாளரின்

இனம்,

ேருத்துவ

போழி,

வரைாறு

ஐந்து வயதுக்குட்பட்ட குழந்கதககளச் யசர்ப்பதற்குத் யதகவயான தகவல்கள். -

(1)

ஐந்து

வயதிற்குட்பட்ட

குழந்கதகளுக்கு,

பயயாபேட்ரிக் தகவல்கள் யசகரிக்கப்படும்:

பின்வரும்

புள்ளிவிவர

ேற்றும்

(ஒரு பபயர்

(ஆ) பிறந்த யததி
(இ) பாைினம்

(ஈ) எந்தபவாரு பபற்யறாரின் யசர்க்கக ஐடி அல்ைது ஆதார் எண், முன்னுரிகே
பபற்யறார்

இருவரும்

உயிருடன்

இருந்தால்,

அல்ைது

பாதுகாவைர்.

அத்தககய

பபற்யறார் அல்ைது பாதுகாவைரின் ஆதார் எண் அல்ைது ஈஐடி கட்டாயோகும்,
யேலும் உறவுக்கான ஒரு துகறயும் பதிவு பசய்யப்படும்.
(இ) இக

க்கப்பட்ட பபற்யறார் / பாதுகாவைரின் முகவரிக்கு சேோன அத்தககய

குழந்கதயின் முகவரி.
(எஃப்)

குழந்கதயின்

முகப்

படம்

பிடிக்கப்படும்.

எந்தபவாரு

பபற்யறார்

/

பாதுகாவைரின் பயயாபேட்ரிக் தகவல்களும் யசர்க்ககயின் யபாது ககப்பற்றப்படும்
அல்ைது அங்கீ கரிக்கப்படும்.
(2) இக

உறகவ
சான்று
ஆவ

க்கப்பட்ட பபற்யறார் / பாதுகாவைர் ேற்றும் குழந்கதக்கு இகடயிைான

நிறுவுவதற்கான

(PoR)

ஆவ

ம்

அட்டவக

பதிவுபசய்யப்பட்ட

(1)

இல்

பட்டியைிடப்பட்டுள்ள

யநரத்தில்

உறவின்

யசகரிக்கப்படும்.

உறவு

த்தில் (PoR) அடிப்பகடயில் அந்த குழந்கதககள ேட்டுயே யசர்க்க முடியும்,

அதன் பபயர்கள் உறவு ஆவ

6.

II

த்தில் பதிவு பசய்யப்படுகின்றன.

பயயாபேட்ரிக் விதிவிைக்குகளுடன் குடியிருப்பாளர்களின் பதிவு. ககயரகக

விரல்கள்

/

வழங்க

ககககள

முடியாத

குடியிருப்பாளர்களுக்கு,

பவட்டுதல்

அல்ைது

யவறு

காயம்,

ஏயதனும்

குகறபாடுகள்,

கார

ங்களால்,

அத்தககய குடியிருப்பாளர்களின் கருவிழி ஸ்யகன் ேட்டுயே யசகரிக்கப்படும்.
. இந்த யநாக்கத்திற்காக அதிகாரம்.

12.2 அதிகாரம் IV - குடியுரிகே தகவைின் புதுப்பிப்பு
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16. அகடயாளத் தகவகைப் புதுப்பிப்பதற்கான யகாரிக்கக. இந்த

அத்தியாயத்தில்

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

புதுப்பிப்பு

நகடமுகறக்கு

ஏற்ப

ஒரு

ஆதார் எண் கவத்திருப்பவர் சட்டத்தின் பிரிவு 31 இன் கீ ழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
வழக்குகளில் தனது ேக்கள்பதாகக தகவல் அல்ைது பயயாபேட்ரிக் தகவல்ககள
ோற்ற முற்படைாம்.

17. குழந்கதகளுக்கு கட்டாய புதுப்பிப்பு. –

அதிகாரசகபயால் குறிப்பிடப்பட்ட நகடமுகறக்கு இ
பதிகனந்து

வயகத

எட்டியவுடன்

புதுப்பிக்க அதிகாரம் யகாருகிறது.

குழந்கதகளின்

ங்க, ஐந்து வயது ேற்றும்

பயயாபேட்ரிக்

19. குடியிருப்பாளர்களின் தகவல்ககளப் புதுப்பிக்கும் முகற. சி.ஐ.டி.ஆரில்

குடியிருப்பாளர்களின்

தகவல்ககளப்

புதுப்பிக்கும்

பின்வரும் முகறகள் மூைம் யேற்பகாள்ளப்படைாம்: (அ)

ஆபயரட்டர்

/

எந்த

யேலும் புதுப்பிக்க முயன்ற அகடயாளத் தகவலுடன் அவரது ஆதார் எண்க

யும்

கேயத்திலும்.

அல்ைது

யேற்பார்கவயாளரின்

பசயல்முகற

உதவியுடன்

யசர்க்கக

ேற்றும்

தகவல்ககள

குடியிருப்பாளர்

பயயாபேட்ரிக்

அங்கீ காரம்

பபறுவார்,

வழங்க யவண்டும்.

(ஆ) ஆன்கைன் பயன்முகற: ஆதார் எண் ேற்றும் பதிவுபசய்யப்பட்ட போகபல்
எண்க

சேர்ப்பித்தவுடன்

நியேிக்கப்பட்ட

இக

யதளங்கள்

மூைம்

புள்ளிவிவரங்கள் ஆன்கைனில் புதுப்பிக்கப்படைாம். பதிவுபசய்யப்பட்ட போகபல்
எண்ணுக்கு

அனுப்பப்படும்

யேற்பகாள்ளப்படும்.

ஒரு

நிகை புதுப்பிப்கபக் கண்கா
ஒதுக்கப்படும்,

நகடமுகறக்கு

யேலும்
ஏற்ப

இந்த

முகற

கடவுச்பசால்

(OTP)

மூைம்

அங்கீ காரம்

ிப்பதற்கு குடியிருப்பாளருக்கு ஒரு புதுப்பிப்பு ஐடி

யநாக்கத்திற்காக

திருத்தப்பட்ட

ஆதார்

அதிகாரசகபயால்

கடிதம்

குறிப்பிடப்பட்ட

குடியிருப்பாளருக்கு

உடல்

அல்ைது ேின்னணு வடிவத்தில் கிகடக்கக்கூடும். புதுப்பிப்பு, தரநிகைகள் ேற்றும்
வழிகாட்டுதல்களுடன்
புதுப்பித்தகைச்

பின்பற்ற

பசயல்படுத்த

யவண்டிய

பயன்படுத்த

வடிவங்கள்,

யவண்டிய

வார்ப்புருக்கள்,

சரிபார்ப்பு

பட்டியல்

ஆகியகவ இந்த யநாக்கத்திற்காக அதிகாரசகபயால் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
20. வசதியான கட்ட
ேக்கள்பதாகக

ம். -

தகவல்

அதிகாரிகளிடேிருந்து

ேற்றும்

குடியிருப்பாளர்களிடேிருந்து

பயயாபேட்ரிக்

குறிப்பிடப்பட்ட
வசதிக்

கட்ட

பதிவாளர்களுக்கு அங்கீ காரம் வழங்கைாம்.

12.3

அதிகாரம்

VI

-

ஆதார்

தகவல்ககளப்

பதாகககயத்

த்கத

எண்

புதுப்பிப்பதற்காக,

வசூைிக்க

ேற்றும்

தகவல்ககள நீக்குதல் அல்ைது பசயைிழக்க பசய்தல்
27. ஆதார் எண்க

த் தவிர்க்க யவண்டிய வழக்குகள். 40

தாண்டாேல்,

அதிகாரசகப

அகடயாளத்

(1) பின்வரும் சூழ்நிகைகளில் ஆதார் எண் கவத்திருப்பவரின் ஆதார் எண் ரத்து
பசய்யப்படும்: -

(அ) ஒயர நபருக்கு ஒன்றுக்கு யேற்பட்ட ஆதார் எண்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன என்று
நிறுவப்பட்டால்,

தக்ககவக்கப்படும்,
பசய்யப்படும்.
(ஆ)

முந்கதய

பதிவிைிருந்து

யேலும்

பரிந்துகரக்கப்பட்ட

அடுத்தடுத்த

அகனத்து

வழிகாட்டுதல்ககள

இடத்தில்: -

ஒதுக்கப்பட்ட

ேீ றி

ஆதார்

ஆதார்

எண்

ஆதார்

எண்

எண்களும்

ரத்து

உருவாக்கப்பட்ட

(i) யகார் பயயாபேட்ரிக் தகவல்கள் கிகடக்காத “ஃயபாட்யடா ஆன் ஃயபாட்யடா”

வழக்கு: பதிவு கேயத்தில் ஒரு புதிய புககப்படத்கத ககப்பற்றுவதற்குப் பதிைாக
ஏற்கனயவ இருக்கும் புககப்படம் பதிவு பசய்யப் பயன்படுத்தப்படுகிறது, ேற்றும்
பதிவு

பசய்யும்

யபாது

முக்கிய

பயயாபேட்ரிக்

தகவல்கள்

நிகையில், குடியிருப்பாளரின் ஆதார் எண் ரத்து பசய்யப்படும்.
(ii)

“தவறான

‘பயயாபேட்ரிக்

பயயாபேட்ரிக்

விதிவிைக்கு”

விதிவிைக்கு’

வழக்காக

எண் ரத்து பசய்யப்படும்.

வழக்குகள்:

தவறாக

ககப்பற்றப்படாத

பதிவுபசய்தல்

யேற்பகாள்ளப்பட்டால்,

ஒரு

ஆதார்

(iii) பயயாபேட்ரிக் தகவல்ககளப் பிடிப்பகதத் தவிர்ப்பதற்காக ஒரு வயது வந்தவர்
ஐந்து

வயதுக்குட்பட்ட

குழந்கதயாக

பசய்யப்படும்.

யசர்க்கப்பட்டால்,

ஆதார்

எண்

ரத்து

(iv) அதிகாரசகபக்கு யோசடி எனக் கருதப்படுவதால், ரத்து பசய்யப்பட யவண்டிய
யவறு ஏயதனும் வழக்கு
(2)

ரத்து

பசய்யப்பட்டதும்,

ஆதார்

எண்

கவத்திருப்பவருக்கு

வழங்கப்படும் யசகவகள் நிரந்தரோக முடக்கப்படும்.
28. ஆதார் எண்க

எண்

அதிகாரசகபயால்

பசயைிழக்க யவண்டிய வழக்குகள். -

(1)

ஆதார்

.

பசயல்படுத்தப்பட்டது,

பசயைிழக்கப்படும்:

கவத்திருப்பவரின்

ஆதார்

ேற்றும்

எண்

பின்வரும்

குடியிருப்பாளர்

சூழ்நிகைகளில்

தனது

புககப்படத்கத

வழக்குகள்:

பயயாபேட்ரிக்

புதுப்பிக்கும்படி யகட்டார். அவரது புககப்படத்கத பவற்றிகரோக புதுப்பித்தவுடன்,
ஆதார் எண் ேீ ண்டும் பசயல்படுத்தப்படைாம்.
(ஆ)

“தவறான

தகவல்ககளக்

பகுதி

பயயாபேட்ரிக்

பகாண்ட

சிை

விதிவிைக்கு”

பண்புக்கூறுகள்

குடியிருப்பாளர்

அவற்கற

வழங்கக்கூடிய நிகையில் இருந்தயபாதிலும் ககப்பற்றப்படவில்கை எனில், ஆதார்
எண் பசயல்படுத்தப்படாது.

(இ) பசல்லுபடியாகும் துக
என்பது
ஆவ

பிற்காைத்தில்

ஆவ

ங்கள் இல்ைாேல் பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது

கண்டறியப்பட்டால்,

பசல்லுபடியாகும்

துக

ங்ககள வழங்கிய பின்னர் ஆதார் எண் கவத்திருப்பவர் புதுப்பிக்கும் வகர

ஆதார் எண் பசயைிழக்கப்படும்.

(ஈ) ககப்பற்றப்பட்ட தகவல்கள் யோசோன தரவு ேற்றும் புதுப்பிப்பு யதகவ எனக்
பகாடியிடப்பட்ட இடத்தில் (கைப்பு / முரண்பாடான பயயாபேட்ரிக்ஸ் தகவல்கள்,
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தவறான

/

விரிவான

பசாற்கள்

ேற்றும்

குடியுரிகே

புள்ளிவிவரங்களில்

பாராளுேன்ற போழி யபான்றகவ, ஒற்கற பபயரில் பை பபயர்கள் 'உர்ஃப்' அல்ைது
'அைியாஸ்'

),

ஆதார்

பசயைிழக்கப்படும்.
(இ)

ஐந்து

அல்ைது

கவத்திருப்பவர்

பதிகனந்து

வயகத

புதுப்பிக்கும்

அகடந்த

வகர

ஒரு

ஆதார்

குழந்கத,

எண்

அத்தககய

வயகத அகடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் தனது பயயாபேட்ரிக் தகவல்ககளப்
புதுப்பிக்கத்

பசய்யப்பட்ட

தவறினால்,
ஒரு

அவரது

வருடம்

ஆதார்

எண்

பசயைிழக்கப்படும்.

காைாவதியாகும்

யபாது

இதுயபான்ற

யேற்பகாள்ளப்படாத சந்தர்ப்பங்களில், ஆதார் எண் தவிர்க்கப்படும்.
(எஃப்)

அதிகாரசகபயால்

பபாருத்தோனதாகக்

யதகவப்படும் யவறு ஏயதனும் வழக்கு.
.

29.

விடுபடுதல்

விசாரக
.

அல்ைது

. -

பசயைிழக்க

கருதப்படும்

யவண்டிய

பசயைிழக்கச்

வழக்குகள்

புதுப்பிப்பு

பசயைிழப்பு
பதாடர்பான

(2) அதிகாரசகபயால் பரிந்துகரக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இந்த யநாக்கத்திற்காக
அதிகாரசகபயால் குறிப்பிடப்பட்ட நகடமுகறகளின் படி ஆக
/ விசாரித்து அறிக்கககய சேர்ப்பிக்கும்.
(3)

அறிக்கககயப்

பதாடங்கைாம்

பபற்றவுடன்

ேற்றும்

ஆதார்

அதிகாரம்

எண்க

த்

யதகவயான

தவிர்ப்பது

பசய்வது என்ற முடிவு அதிகாரசகபயிடம் இருக்கும்.

யத்கத ஆராய்ந்து

நடவடிக்ககககளத்

அல்ைது

30. ஆதார் எண் கவத்திருப்பவருக்கு பதாடர்பு. -

(1) ஒரு ஆதார் எண் கவத்திருப்பவர் தங்கள் ஆதார் எண்க

பசயைிழக்கச்

த் தவிர்ப்பது அல்ைது

பசயைிழக்கச் பசய்வது குறித்து எஸ்எம்எஸ், பதிவு பசய்யப்பட்ட ேின்னஞ்சல் ஐடி,
பதாகையபசி

அகழப்பு,

கருதப்படுவது யபான்ற கார

கடிதம்

அல்ைது

அதிகாரசகபயால்

ங்கள் மூைம் பதரிவிக்கப்படும்.

பபாருத்தோக

(2) அத்தககய விடுபடுதல் அல்ைது பசயைிழக்கச் பசய்தல் பதாடர்பாக ஆதார் எண்
கவத்திருப்பவரின் எந்தபவாரு புகாரும் அதிகாரசகபயால் அகேக்கப்பட்ட குகற
தீர்க்கும் பபாறிமுகறயின் மூைம் தீர்க்கப்படைாம்.
31. திருத்த நடவடிக்கக. -

(1) வழங்கப்பட்ட பை ஆதார் எண்ககளத் தவிர யவறு கார
எண்க

ங்களுக்காக ஆதார்

த் தவிர்த்துவிட்டால், குடியிருப்பாளர்கள் ேீ ண்டும் யசர யவண்டும்.

(2) பசயைிழக்கச் பசய்தால், ஒரு குடியிருப்பாளர் தனது அகடயாளத் தகவகை
ஓரளவு

அல்ைது

முழுகேயாக

யதகவக்யகற்ப

புதுப்பிக்க

யவண்டும்,

அதிகாரசகபயால் குறிப்பிடப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் அல்ைது பகாள்கககளின்படி.

13 பின் இக
13.1 இக

ப்பு

ப்பு I - பசல்லுபடியாகும் துக
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ஆவ

ங்களின் பட்டியல்

13.2 இக
13.3 இக

ப்பு II - ஆதார் பதிவு / புதுப்பிப்புக்கான சான்றிதழுக்கான வடிவம்
ப்பு III - யசர்க்கக படிவம்

13.4 ஆதார் டுயடாரியல் வடியயாக்கள்
ீ
13.5 ஆதார் ஆன்கைன் யசகவகள்
13.6 சமூக ஊடகங்களில் ஆதார்
ஏயதனும்

கருத்துகள்

/

கருத்துகளுக்கு,

resident.handbook@uidai.net.in
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தயவுபசய்து

எங்களுக்கு

எழுதுங்கள்:

