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૧ પરિચય

નપ્રય નિવાસી,

આધાર પરરવારમાાં આપનુ ાં થવાગત છે !

આધાર હેન્ડબુક આધાર માટે તમારા માગાદનશિકા તરીકે સેવા આપવા માટે રચાયેલ છે . અમે તમિે આ
ુ ે ગ્રહણ કરવા નવિાંતી કરીએ છીએ.
દથતાવેજ દ્વારા વાાંચવા અિે આધારિા અથા અિે હેતિ

આ હેન્ડબુક તમિે તમારો આધાર સમજવામાાં મદદ કરશે. મારા આધારમાાં કોઈ નવગત કેવી રીતે અપડેટ

કરવી અથવા તમે તમારા આધારિો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકો - કેવી રીતે આધાર મેળવવાથી લઈિે
તમારા બધા પ્રશ્નોિા જવાબ આ હેન્ડબુકમાાં તમિે આધાર પ્રરિયાઓ અિે તમારા આધાર સાથે સાંબનાં ધત
સેવાઓનુ ાં નવગતવાર વણાિ પણ મળશે. દરે ક નવભાગ સાથે, તમે QR કોડ્સ પણ જોશો.
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સાંબનાં ધત વેબપેજિી મુલાકાત લેવા અથવા ઉલ્લેલખત સેવા પર નવરડઓ ટયુટોરરયલ જોવા માટે તમે તમારા
થમાટા ફોિમાાં કોઈપણ ક્યુઆર કોડ થકેિર એપ્લલકેશિ સાથે સાંબનાં ધત ક્ય ૂઆર કોડિે થકેિ કરી શકો છો..

આધારિી દુ નિયામાાં ઝલક સાથે, તમારી સાથે જોડાયેલ પ્રરિયાઓ, તમારા માટે ઉપલબ્ધ સેવાઓ અિે આ
12 અંકિી સાંખ્યા કે જે તમારા માટે અિન્ય છે તેિી શસ્તત સાથે તમારી આધાર યાત્રા શરૂ કરીએ.

૧.૧ આધાિ શું છે ?
આધાિ એક ૧૨ અંકની અનન્ય ઓળખ નુંબિ છે જે યવનક આઇડેન્ન્ટરિકેશન ઓથોરિટી ઓિ ઇન્ન્ડયા
(યઆઈડીએઆઈ) દ્વાિા ભાિતના િહેિાસીઓને વનધાારિત ચકાસણી પ્રરિયા (વિભાગ 2 માું િણાિેલ) ને
સુંતોષ્યા પછી આપિામાું આિે છે .

૧.૨ આધાિ કોને મળી શકે?
ભાિતમાું કોઈપણ વ્યક્તત, િય અને લલિંગને ધ્યાનમાું લીધા વિના, જે ભાિતનો િહેિાસી છે , અથિા લબન-

વનિાસી ભાિતીય (એનઆિઆઈ) છે , આધાિ નુંબિ મેળિિા માટે નોંધણી કિી શકે છે . એક વ્યક્તત માટે,

િતત એક જ આધાિ નુંબિ ઉત્પન્ન થાય છે , કાિણ કે ડેમોગ્રારિક અને બાયોમેરિક ડી-ડપ્લલકેશનની પ્રરિયા
દ્વાિા વિવશષ્ટતા પ્રાલત થાય છે .

બોતસ સુંદેશ: તમાિો આધાિ નુંબિ એકિાિ તમને સોંપેલ તે કાયમ તમાિી સાથે િહેશે. તે કોઈપણ અન્ય
વ્યક્તતને િાળિિામાું આિશે નહીં..

૧.૨.૧ ભાિતના િહેિાસીઓ માટે આધાિ

જો તમે ભાિતના િહેિાસી છો તો તમે આધાિ નોંધણી માટે પાત્ર છો. આ વ્યાખ્યા દ્વાિા અથા એ થાય કે તમે
આધાિ નોંધણી માટેની અિજીની તાિીખ પહેલાું બાિ મરહનામાું એક સો બ્યાશી રદિસ (૧૮૨ રદિસ) અથિા
િધના સમયગાળા માટે ભાિતમાું િસ્યા છો.
૧.૨.૧ એનઆિઆઈ માટે આધાિ

જો તમે લબિનિવાસી ભારતીય (એિઆરઆઈ) છો, તો તમારી પાસે ભારતીય પાસપોટા હોય તો તમે આધાર

માટે િોંધણી કરાવી શકો છો. ૧૮૨ રદવસિો આદે શ એિઆરઆઈ માટે લાગુ પડતો િથી. તમે આધાર
zકેન્રિી મુલાકાત લઈ શકો છો અિે એિઆરઆઈ તરીકે આધાર માટે િોંધણી કરી શકો છો. ભારતીય

પાસપોટા એિઆરઆઈ માટે ઓળખ પુરાવા (પીઓઆઇ) તરીકે ફરજજયાત છે . અરજદાર યુઆઇડીએઆઇ
દ્વારા થવીકૃત દથતાવેજોમાાંથી કોઈપણ અન્ય ભારતીય સરિામાિો પુરાવો (પીઓએ) આપવાનુ ાં પસાંદ કરી
શકે છે (આ હેન્ડબુકિો નવભાગ 13.1, પરરનશરટ - I જુ ઓ).

બોતસ સાંદેશ: એિઆરઆઈિા આધાર િોંધણી માટે ભારતીય પાસપોટા ફરજજયાત ઓળખ પુરાવા છે .

૧. 3 આધાિની સવિધાઓ

૧. 3.૧ આધાિ એક ઓળખકતાા છે

આધાિ એક ૧૨-અંકની અનન્ય આઇ.ડી છે જે વ્યક્તતને આપિામાું આિે છે . આધાિ વનિાસીને ઓળખિા

માટે િસ્તી વિષયક મારહતી (નામ, જન્મ તાિીખ, લલિંગ અને સિનામ)ું , ચહેિાનો િોટો, રિિંગિવપ્રન્્સ અને
આંખની કીકીનો ઉપયોગ કિે છે . આ બધી મારહતી િિજજયાત છે . આ ઉપિાુંત, તમાિી પાસે તમાિો મોબાઇલ
િોન નુંબિ અને ઇમેઇલ પ્રદાન કિિાનો વિકલ્પ છે . અમાિો સઝાિ આ મારહતી પણ પ ૂિી પાડિાનો છે
૧. 3.૨ આધાિ એ આઈડી છે , િધ કું ઈ નથી
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આધાિ નુંબિ ઓળખનો એક પિાિો છે . તે આધાિ નુંબિ ધાિકના સુંદભામાું નાગરિકત્િ અથિા િસિાટનો

કોઈ અવધકાિ આપતો નથી. તમાિો આધાિ કોઈપણ ગલત મારહતીથી મતત િે ન્ડમ નુંબિ છે અને તેનો
ઉપયોગ જાવત, ધમા, આિક, આિોગ્ય અને ભ ૂગોળના આધાિે લોકોને પ્રોિાઇલ કિિા માટે કિી શકાતો નથી.

૧. ૪ આધાિનો ઉપયોગ

આધાિ વસસ્ટમ દે શના િહેિાસીઓ માટે એક સ્રોત ઑફ્લાઇન / ઑન્લીન ઓળખ ચકાસણી પ્રદાન કિે છે .
એકિાિ તમે નોંધણી કિાિી લો, પછી તમે આધાિ નુંબિનો ઉપયોગ ઇલેતિોવનક માધ્યમથી અથિા
ઑફ્લાઇન ચકાસણી દ્વાિા, ઘણી િખત તમાિી ઓળખને પ્રમાલણત કિિા અને સ્થાવપત કિિા માટે કિી શકો

છો. જ્યાિે પણ તમે સેિાઓ, લાભો અને સબવસડીઓને accessતસેસ કિિા માુંગતા હો ત્યાિે ઓળખ
દસ્તાિેજો પ્રદાન કિિાની આિશ્યકતા તે દૂ િ કિે છે . જ્યાિે પણ તમે સેિાઓ, લાભો અને સબવસડીઓને
accessતસેસ કિિા માુંગતા હો ત્યાિે ઓળખ દસ્તાિેજો પ્રદાન કિિાની આિશ્યકતા તે દૂ િ કિે છે .

બોતસ સુંદેશ: આધાિ ઓળખનો પોટે બલ પિાિો પ્રદાન કિે છે જે કોઈપણ સમયે, કોઈપણ જગ્યાએ આધાિ
ઑથેન્ન્ટકેશન દ્વાિા ચકાસી શકાય છે .

૨ આધાિ માટે નોંધણી કેિી િીતે કિિી?

આધાિ મેળિિા માટે, તમાિે નોંધણી પ્રરિયા દિવમયાન ન્ય ૂનતમ િસ્તી વિષયક અને બાયોમેરિક મારહતી
પ્રદાન કિીને નોંધણી લેિી પડશે, જે સુંપ ૂણાપણે મિત છે . કૃપા કિીને નોંધો કે તમાિે િતત એક જ િાિ
આધાિ માટે નોંધણી કિિાની જરૂિ છે .

૨.૧ નોંધણી પ્રરિયા

તમે ભારતિા રહેવાસી છો કે એિઆરઆઈ, તમે િીચે દશાાવેલ પ્રરિયાિે અનુસરીિે આધાર િાંબર મેળવવા
માટે િોંધણી કરાવી શકો છો:
•
•
•
•

આધાર િોંધણી કેન્રિી મુલાકાત લો
આધાર િોંધણી ફોમા ભરો

વથતી નવષયક અિે બાયોમેરિક ડેટા આપો

ઓપરે ટર દ્વારા થકેિ કરવા માટે માન્ય દથતાવેજ ઓળખિો પુરાવો (પીઓઆઈ) અિે સરિામાિો
પુરાવો (પીઓએ) અિે જન્મ તારીખિો પુરાવો સબનમટ કરો

•

ઇ.આઈ.ડી (એિરોલમેન્ટ આઈડી) ધરાવતી થવીકૃનત કાપલી સાથે તમારા મ ૂળ દથતાવેજો એકનત્રત કરો.

જો નિવાસી હેડ ઓફ ફેનમલી આધારરત આધારરત િોંધણી હેઠળ િોંધણી કરાવી રહ્યો છે (નવભાગ 2.1.1.2 િો
સાંદભા લો), તેિ/
ે તેણીિે ફતત સાંબધ
ાં િો પુરાવો આપવાિી જરૂર છે .
આધાર િોંધણી ફોમા ડાઉિલોડ કરવા માટે થકેિ કરો:
https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf
િજીકિા આધાર િોંધણી કેન્રિી નવગતો મેળવવા માટે થકેિ:
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
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બોતસ સુંદેશ: આધાર કેન્ર પર અસલ દથતાવેજો લઈ જાઓ. આ થકેિ કરવામાાં આવે છે અિે તમિે પાછા
આપવામાાં આવે છે . કોઈ ફોટોકોપી જરૂરી િથી.

ઉપરોતત પ્રરિયામાાં એવા રહેવાસીઓ માટે અપવાદો છે જેમિી પાસે તેમિા િામે જરૂરી દથતાવેજો િથી

જેમ કે કુ ટુાંબિા સભ્યો / બેઘર / અિાથ વગેરે. અથવા બાયોમેરિક અપવાદો ધરાવતા નિવાસીઓ જયાાં
જરૂરી બાયમેરિક નવગતો મેળવી શકાતી િથી. િોંધણીિા દરે ક કેસો િીચે વણાવેલ છે :

૨.૧.૧ દસ્તાિેજ આધારિત નોંધણી

િોંધણી ફોમા અથવા યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ માન્ય દથતાવેજોિી સ ૂલચ અનુસાર તમે
ઓળખ માટે માન્ય પુરાવો અિે સરિામુાં (પીઓએ) આપીિે આધાર માટે િોંધણી કરી શકો છો (નવભાગ
૧3.૧, પરરનશરટ - ૧ જુ ઓ):
•

ઓળખિો પુરાવો (પીઓઆઈ) – ફરજજયાત

•

સરિામાાંિો પુરાવો (પીઓએ) - ફરજજયાત

•

તારીખ (ડીઓબી) - તમારે યુઆઈડીએઆઈિી સ ૂલચ મુજબ માન્ય ડીઓબી દથતાવેજોમાાંથી એક
સબનમટ કરવાિી જરૂર છે . જો તમારી પાસે તે િથી, તો તમે તમારી જન્મ તારીખિી ઘોષણા કરી
શકો છો અથવા આશરે વય આપી શકો છો.

જો તમારી પાસે માન્ય દથતાવેજ છે , તો તમારે આધાર િોંધણી માટે તે બતાવવુ ાં પડશે. જો તમારા િામે

દથતાવેજો િ હોય તો, તમે અનધકૃત અનધકારી દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્રિો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો
(અનુનશરટ. II િો સાંદભા લો). યુઆઈડીએઆઇએ આ પ્રમાણપત્ર માટે માિક બાંધારણમાાં વ્યાખ્યાનયત કરી છે .
ઉપલબ્ધ ચકાસણી માટે થવીકાયા સહાયક દથતાવેજોિી સ ૂલચિો સાંદભા લો:
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
માન્ય સહાયક દથતાવેજોિી સ ૂલચ માટે થકેિ કરો: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
બોતસ સાંદેશ: આધાર િોંધણી માટેિા દથતાવેજમાાં તમારુાં િામ હોવુ ાં જોઈએ.

૨.૧.૨ કટું બના િડા (એચઓએિ) આધારિત નોંધણી
કુ ટુાંબિા સભ્યોિી િોંધણી માટે જયાાં વ્યસ્તતગત દથતાવેજો ઉપલબ્ધ િથી, િોંધણી એચઓએફ આધારરત
િોંધણી માટે િીચેિી નવગતો પ્રદાિ કરીિે કરી શકાય છે :
•

કુ ટુાંબિા વડાનુ ાં િામ

•

નિવાસી અિે હોફિા સાંબધ
ાં િો પુરાવો (પીઓઆર)

•

કુ ટુાંબિો આધાર િાંબર વડા

•

િોંધણી સમયે કુ ટુાંબિા વડાિી બાયોમેરિક પુષ્ક્રટ
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બોતસ સાંદેશ: એચઓએફ આધારરત િોંધણી માટે, કુ ટુાંબિા વડાએ િોંધણી સમયે બાયમેરિક પુષ્ક્રટ આપવી
પડશે.

૨.૧. 3 પરિચય આધારિત નોંધણી
જો તમારી પાસે ઉપરોતત કોઈપણ દથતાવેજો િથી, તો તમે પરરચય આધારરત િોંધણી હેઠળ િોંધણી કરી
શકો છો. આ ‘પરરચયકારો’ રજજથિાર દ્વારા નિયુતત કરે લા ચકાસણી અનધકારીઓ છે . આ હોઈ શકે છે :
•

'રજજથિાસા' પોતાિા કમાચારીઓ

•

થથાનિક બોડીિા સભ્યો ચટાં ૂ ાયા

•

થથાનિક વહીવટી માંડળિા સભ્યો

•

પોથટમેિ

•

નશક્ષકો જેવા પ્રભાવશાળી

•

આરોગ્ય કાયાકરો

•

ડોકટરો

•

આંગણવાડીઓ / આશા કાયાકરો

•

થથાનિક એિજીઓિાાં પ્રનતનિનધઓ

પ્રથતાવિા આધારરત િોંધણી દરમ્યાિ મેળવેલી મારહતી છે :
•

પ્રથતાવિાનુ ાં િામ

•

પ્રથતાવિાિો આધાર િાંબર

•

પ્રથતાવિાિી બાયમેરિક મારહતીિી એક મોડયુલલટી

૧.૨.૧.૧ બાળકોની નોંધણી
િવા જન્મેલા બાળકો સરહતિા બાળકો આધાર માટે િોંધણી કરી શકે છે . બાળકોિી િોંધણી બાળકિી
િોંધણી કરવામાાં આવતી વય પ્રમાણે િીચેિી બે પદ્ધનતઓનુ ાં પાલિ કરે છે .
5 િષાથી ઓછી ઉંમિના બાળકો માટે:
બાળકિી િોંધણી માટે (િવા જન્મેલાથી માાંડીિે 5 વષાથી િીચેિી વય સુધી), બાળકિા માતાનપતા અથવા
વાલીઓમાાંથી એક દ્વારા આધાર પ્રમાણીકરણ આવશ્યક છે . 5 વષાથી ઓછી ઉંમરિા બાળકોિો બાયમેરિક
ડેટા તેમિા િોંધણી દરનમયાિ લેવામાાં આવતો િથી. બાળકનુ ાં િામ, જન્મ તારીખ, લલિંગ અિે ફોટોગ્રાફ
કબજે કરવામાાં આવ્યા છે . તેમિો આધાર તેમિા માતાનપતા / વાલી સાથે જોડાયેલો છે .
માતાનપતા / વાલીએ િીચેિા દથતાવેજો સાથે બાળકિે િજીકિા કોઈપણ આધાર કેન્રમાાં લઈ જવાિી જરૂર
છે :
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•

બાળજન્મના પ્રમાણપત્ર, જન્મ મુંડળના િજજસ્િાિ દ્વાિા િજૂ કિિામાું આિે છે , અથિા કોઈ અન્ય
સ ૂલચત સ્થાવનક સિકાિી સુંસ્થાઓ જેિા કે તાલક, તહસીલ િગે િે

•

માતાનપતામાાંિા એકિો આધાર (અથવા િોંધણી કાપલી), સાંભવતrably માતાનપતા બાંિે જીવાંત હોય
અથવા માતા - નપતા

કૃપા કરીિે િોંધો કે જો તમારે તમારા આધારમાાં હાલનુ ાં સરિામુાં અપડેટ કરવુ ાં હોય અિે બાળકિા
આધારમાાં િવુ ાં સરિામુાં મેળવવાનુ ાં હોય, તો બાળકિે આધાર માટે િોંધણી કરતાાં પહેલાાં તમારી નવગતો
અપડેટ કરો. એકવાર તમારુાં આધાર અપડેટ થઈ જાય, પછી તમે બાળકિે આધાર િોંધણી માટે લઈ શકો
છો અિે આ માટે તમારા અપડેટ કરે લા આધારિો ઉપયોગ કરી શકો છો.
5 થી 18 િષાની િયના બાળકો માટે:
બાળકિી િોંધણી માટે, માતાનપતા / વાલી િીચેિા દથતાવેજો સાથે બાળકિે િજીકિા કોઈપણ આધાર
કેન્રમાાં લઈ શકે છે :
•

જો બાળકના પોતાના દસ્તાિેજો સાથે નોંધણી કિાિિી - લચલ્ડ્રસ થકૂલ આઈડી (માન્ય શૈક્ષલણક
સાંથથાઓ દ્વારા જારી કરાયેલ) અથવા કોઈપણ અન્ય યુઆઇડીએઆઇ થવીકાયા દથતાવેજ.

•

જો હેડ ઓિ િેવમલી આધારિત નોંધણી હેઠળ નોંધણી કિાિિી -

•

જો બાળક પાસે માન્ય થકૂલ આઈડી અથવા અન્ય સ ૂલચબદ્ધ દથતાવેજ િથી, તો માતા-નપતા /
વાલીએ બાળકિે હોએફ આધારરત આધારરત િોંધણી હેઠળ િોંધણી કરાવી શકે છે જેમાાં સાંબધ
ાં િો
પુરાવો દથતાવેજ જરૂરી છે (2.1.1.2 િો સાંદભા લો)

િોંધ: સગીરિા આધાર િોંધણી માટે, માતાનપતા / વાલીએ બાળક વતી આધાર િોંધણી માટે સાંમનત આપી
છે .
બોતસ સાંદેશ: બાળકિી શાળા આઈડીિો ઉપયોગ આધાર િોંધણી માટે થઈ શકે છે .

૧.૨.૧.૨ બાયોમેરિક અપિાદો સાથે વનિાસીઓની નોંધણી
બાયોમેરિક અપવાદો ધરાવતા રહેવાસીઓિા રકથસામાાં જેમ કે આંગળી / ગુમ થયેલ આંખ વગેરે. િીચેિી
મારહતીિે કબજે કરવાિી જરૂર છે :
•

સાંપ ૂણા વથતી નવષયક મારહતી

•

એક આઇરરસ, જો બાંિે આઇરરસિે પકડવાનુ ાં શક્ય િ હોય તો
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•

ગુમ થયેલી આંગળી (ઓ) િા રકથસામાાં બાકીિી આંગળીઓિા આંગળીિા છાપ

•

અપવાદ ફોટોગ્રાફ

૧.૩ આધાિ નોંધણી માટે યાદ િાખિાના મદ્દા
•

આધાર ડેટા દરે ક રહેવાસી માટે બે ભાષાઓમાાં સાંગ્રરહત થાય છે - અંગ્રેજી (રડફોલ્ટ) અિે થથાનિક
ુ ,ુ તનમલ, કન્નડ, મલયાલમ,
ભાષા (િોંધણી સમયે નિવાસી દ્વારા પસાંદ કરે લ). રહેવાસી રહન્દી, તેલગ
પાંજાબી, મરાઠી, ગુજરાતી, બાાંગ્લા, ઓરડયા, આસામી અિે અંગ્રેજીમાાંથી પસાંદ કરી શકે છે .

•

િોંધણી ફોમામાાં આપેલી તમારી નવગતો તમારી સામે થિીિ પર દૃ શ્યમાિ છે . તે મહત્વનુ ાં છે કે તમે
Englishપરે ટર દ્વારા સબનમટ કરતા પહેલા, અંગ્રેજી અિે થથાનિક ભાષા બાંિેમાાં operatorપરે ટર દ્વારા
દાખલ કરે લી બધી નવગતોિે તપાસી અિે પુષ્ક્રટ કરો. તમે સહી કરતાાં પહેલાાં તેિે ફરીથી થવીકૃનત
કાપલી પર નવગતો ચકાસી શકો છો.

•

અથોરરટી દ્વારા સલાહ આપવામાાં િ આવે ત્યાાં સુધી, નિવાસીઓિે ફતત એક જ વાર િોંધણી
કરવાિી જરૂર છે કારણ કે બહુનવધ િોંધણીઓિે િકારવામાાં આવશે.

•

આધાર પે generationીી માટે રાહ જોતા રહેવાસીઓિા ડેટા પેકેટિી પ્રાપ્લત પછીિા 90 રદવસ સુધી
બદલાઇ શકે છે .

બોતસ સાંદેશ: અંગ્રેજી અિે થથાનિક ભાષાિી બધી નવગતો કાળજીપ ૂવાક તપાસો અિે mistakesપરે ટરિે
તમારા આધાર િોંધણી માટે સબનમટ કરતા પહેલાાં કોઈપણ ભ ૂલો સુધારી લો.
૧.૪ આધાિ નોંધણી કેન્ર
યુઆઈડીએઆઇએ આધાર સેવાઓ પ્રદાિ કરવા માટે દે શભરમાાં આધાર િોંધણી કેન્રો થથાલયા છે આ છે .
બેંકો, પોથટ ઓરફસો, બીએસએિએલ કેન્રો, સીએસસી, નિયુતત રાજય સરકારી કચેરીઓ અિે નવનશરટ આધાર
સેવા કેન્રમાાં ઉપલબ્ધ છે .
તમે કોઈપણ આધાર િોંધણી કેન્રિી મુલાકાત લઈિે આધાર માટે િોંધણી કરી શકો છોવથતી નવષયક

.

નવગતોિા અપડેટમાટે(િામ, સરિામુ,ાં જન્મ તારીખ, લલિંગ, મોબાઇલ િાંબર, ઇમેઇલ અથવા બાયોમેરિતસ (
ફોટોગ્રાફ), રફિંગરનપ્રન્ટ્સ અથવા આઇરરસ થકેિ),તમે તમારા આધાર અિે માન્ય સહાયક દથતાવેજો સાથેિા
કેન્રિી મુલાકાત લઈ શકો છો.
૧.૪.૧ તમાિી નજીકમાું આધાિ કેન્ર શોધો
તમે િજીકિા કોઈપણ આધાર કેન્રિી નવગતો આમાાંથી મેળવી શકો છો:
• 1947 પર ફોિ કરીિે
• આધાર વેબસાઇટ પરથી :https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
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• mAadhaar એપ્લલકેશિ દ્વારા
તમે આધાર કેન્ર કેવી રીતે શોધી શકો છો તેિા પરિા ટયુટોરરયલ જોવા માટે થકેિ કરો :
https://youtu.be/Iw2qihwxUE0
૧.૪.૨ નોંધણી કેન્રોના પ્રકાિ
આધાર િોંધણી કેન્રોિે સેવા નવતરણિા ફોમેટિા આધારે બે કેટેગરીમાાં વ્યાપકપણે વગીકૃત કરી શકાય છે
આ છે :
૧.૪.૨૨ િજજસ્િાિ સુંચાલલત આધાિ કે.
આ આધાર કેન્ર છે જે બેંકો, પોથટ ઓરફસો, બીએસએિએલ કેન્રો, સીએસસી અિે રાજયમાાં ઉપલબ્ધ છે
દે શભરમાાં સરકારી કચેરીઓ.આ સાંબનાં ધત િોંધણી રજજથિાર દ્વારા ચલાવવામાાં આવે છે .
૧.૪૨ યઆઈડીએઆઈ સુંચાલલત આધાિ સેિા કેન્ર.૨.
આધાર સેવા કેન્રો અથવા એએસકે યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા સાંચાલલત નવનશરટ આધાર કેન્રો છે જે આધાર
સેવાઓ પ ૂરી પાડે છે આધાર સેવા કેન્ર પર વધુ નવગતો મેળવવા માટે .અદ્યતિ વાતાવરણમાાં રહેવાસીઓિે.
:થકેિ કરોhttps://uidai.gov.in/ecosystem/enrolmentecosystem/aadhaar-seva-kendra.html
બોતસ સાંદેશઆધાર સેવા કેન્ર જાહેર રજાઓ નસવાય અઠવારડયાિા તમામ સાત રદવસ ખુલ્લા છે :,
સવારે દરે ક .સુધી 5.30 થી 9.30ASK માાં દરરોજ સેવા નવિાંતીઓનુ ાં સાંચાલિ કર 1000 થી 250વાિી ક્ષમતા
છે
૧.૫ ઓનલાઇન વનમણ ૂક સેિા
યુઆઈડીએઆઈ આધાર િોંધણી અથવા અપડેટ માટે બુક એપોઇન્ટમેન્ટ માટેિી સુનવધા પણ પ્રદાિ કરે
છે તમે તમારા માટે અથવા કુ ટુાંબિા સભ્ય અથવા નમત્ર માટે નિમણ ૂક બુક કરવા માટે .ઓિલાઇિ નિમણ ૂક
સેવાિો ઉપયોગ કરી શકો છો.
૧.૫.૧ આધાિ સેિાઓ માટે વનમણક:
આધાર સેવા કેન્ર અથવા અન્ય કોઈપણ સ ૂલચબદ્ધ આધાર કેન્રમાાં નિમણ ૂક બુક કરવા માટેિી (એએસકે)
:સુનવધા િીચે આધાર સેવાઓ માટે ઉપલબ્ધ છે
•

િવી આધાર િોંધણી

•

િામ સુધાર

•

સરિામુાં સુધાર

•

જન્મ તારીખ સુધાર
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•

લલિંગ અપડેટ

•

બાયોમેરિક સુ (આઇરરસ + રફિંગરનપ્રન્ટ્સ + ફોટો)ધાર

•

મોબાઇલ િાંબર સુધાર

•

ઇમેઇલ આઈડી સુધાર

તમારે આધાર િોંધણી અપડેટ ફોમા /ઓિલાઇિ ભરવાિી જરૂર છે , નિમણ ૂક કેન્ર સમયથલોટ બુક કરો તમારી .અિે પસાંદ કરે લા આધાર કેન્રિી મુલાકાત લોએપોઇન્ટમેન્ટ આઈડી અિે ક્ય ૂઆરવાળી થવીકૃનત
કાપલી કોડ તમારો િોંધણી અપડેટ ફોમા પ /ણ છે સમય બચાવવ .ીા માટે તમે કેન્રમાાં એક મુરરત િકલ
લઈ શકો છો .ASK પર છાપવાિી સુનવધા પણ ઉપલબ્ધ છે .
તમારી નિમણ ૂક બુક કરવા માટે થકેિ કરો: https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
બોતસ સાંદેશતમારા અથવા તમાર :ીા પરરવારિા સભ્ય નમત્ર માટે /નિ શુલ્ક.ઓિલાઇિ નિમણ ૂક બુક કરો
અિે સમય બચાવો.
૧.૫.૨ ઓિલાઇિ એપોઇંટમેન્ટ કેવી રીતે બુક કરવુ ાં
તે તમે યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઇટ અથવા એમઆધાર મોબાઇલ એપ્.લલકેશિથી એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવી
શકો છોજો તમે આધાર અપડેટ માટે એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરી રહ્યા છો ., તો આધાર િાંબર અિે મોબાઇલ
િાંબર દાખલ કરવો જરૂરી છે આ સુનવધા .ફતત આધાર રજજથટર કરે લ મોબાઇલ િાંબર સુધી મયાારદત િથી .
ઓિલાઇિ એપોઇન્ટમેન્ટ બુરકિંગ માટેિી પ્રરિયા િીચે મુજબ છે .
•

પ ૃરઠિી મુલાકાત લો: https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx

•

કેન્રનુ ાં િામ પસાંદ કરો અિે ‘બુક એપોઇન્ટમેન્ટ પર આગળ વધો’ િે પ્તલક કરો.

•

તમે પ્રવેશ કરવા માાંગો છો તે સે -વા પસાંદ કરો િવો આધાર અથવા આધાર અપડેટ -

•

તમારો મોબાઇલ િાંબર ભરો અિે કેલચા દાખલ કરો અિે સબનમટ કરો

•

તમે દાખલ કરે લા મોબાઇલ િાંબર પર પ્રાલત ઓટીપી દાખલ કરો

•

તમારા મોબાઇલિી સફળ પ્રમાણીકરણ પર, જરૂરી નવગતો ભરવા માટેન ુ ાં એક ફોમા પ્રદનશિત થાય છે .
જરૂરી નવગતો ભરો અિેફોમા સબનમટ કરો

•

તમે મુલાકાતિી નવગતો મેિજ
ે કરી શકો છો (તારીખ અિે સમય)‘એપોઇન્ટમેન્ટમેંટ મેિેજ કરો’ િી
મુલાકાત લઈિે.

ટયુટોરરયલ જોવા માટે થકેિ કરો :https://youtu.be/8ZurY3nrv7U
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૧.૬ આધાિ જનિે શન ક્સ્થવત
જો તમે િોંધણી દરનમયાિ મોબાઇલ િાંબર ઇમેઇલ આઈડી આલયો છે /, તો તમિે એસએમએસ ઇમેઇલ /
તમે પણ ચકાસી શકો છો કે તમારો આધાર .સ ૂચિાઓ તમારી આધાર જિરે શિથી સાંબનાં ધત મળશે
યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઇટ પરથી બિાવવામાાં આવ્યો છે કે પછી અમારી હેલ્પલાઈિ1947 પર ફોિ કરીિે .
તમારી આધાર જિરે શિિી સ્થથનત તપાસવા માટે, તમારે તમારી EID (િોંધણી ID) િી જરૂર પડશેતમારી .
અિે (12345/12345/1234) અંકોિી િોંધણી િાંબર 14 િોંધણીિી થવીકૃનતિી કાપલીિી ઉપરિી ડાબી બાજુ
આ .(સે :મીમી :યીએચ / મીમી / ડીડી) રડજજટ ટાઇમ થટેમ્પ છે 14 િોંધણીિો તારીખ અિે સમય ધરાવતા
અંકો એક સાથે િોંધ 28ણી ID (EID) િે ભેગા કરે છે .
EID પરિા ટયુટોરરયલ જોવા માટે થકેિ કરો :https://youtu.be/H9DmEW9zBx8
૧.૬.૧ જો EID ખોિાઈ જાય તો શ ું કિવ?ું
એિરોલમેન્ટ આઈડીિો ઉલ્લેખ કબ ૂલાતિી કાપલી પર કરવામાાં આવે છે એ તમિે એિરોલમેન્ટ થયા બાદ
મળે છે કૃપા કરીિે આ કાપલી કાળજી પ ૂવાક સાંભાળીિે રાખો .તમિે તમારા રે કોર્્ ા સ માટે સ્થલપિા થપરટ
લચત્રિે પ્તલક કરવાિી સલાહ આપવામાાં આવે છે જો .કોઈ કારણોસર તમે કાપલીિે ખોવડો, તો તમે આ બે
પદ્ધનતઓ દ્વારા તમારુાં EID પાછાં મેળવી શકો છો
• uidai.gov.in પરથી ઓિલાઇિ(આ માટે રજીથટર થયેલ મોબાઇલ િાંબર ફરજજયાત છે )
• આધાર હેલ્પલાઈિ 1947 પર ફોિ કરો
ખોવાયેલ EID / UID િે કેવી રીતે પાછાં મેળવવુ ાં તેિા ટયુટોરરયલ જોવા માટે થકેિ કરો :
https://youtu.be/wn6ec6OGbhA તમારુાં EID અથવા UID (આધાર િાંબર :પાછાં મેળવવા માટે થકેિ કરો (
https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid
૨. આધાિ સધાિો
તમે દે શિા કોઈપણ આધાર કેન્રમાાંથી તમારા આધારમાાં કોઈપણ વથતી નવષયક નવગતો િામ), સરિામુ,ાં
જન્મ તારીખ, લલિંગ, મોબાઇલ િાંબર અથવા ઇમેઇલ આઈડીફોટોગ્રાફ) અથવા બાયોમેરિક નવગતો (,
રફિંગરનપ્રન્ટ્સ, આઇરરસ થકેિ િે (સુધારો કરી શકો છો.
તમે એક જ સમયે આધાર કેન્રમાાં સુધાર થયેલા એક કરતા વધુ એન્િી મેળવી શકો છોજેમ ) નસિંગલ એન્િી .
જેમ કે સરિામુ)ાં અિે મલ્ટીપલ એન્િીઝ (કે સરિામુ,ાં મોબાઈલ ફોિ િાંબર, ઇમેઇલ એડ્રેસ વગેરેિા (
તેથ .અપડેટ માટેિી ફી એક સમાિ છે ીી તે બધી પ્રવેશોિે એક સાથે સુધાર કરવી કે જેિે સુધાર કરવાિી
જરૂર છે તે તમારા માટે અનુકૂળ અિે ખચા અસરકારક છે તેથી ., સુધારા માટે આધાર કેન્રિી મુલાકાત લેતા
પહેલા, તમારે કોઈપણ અન્ય આવશ્યક સુધારા માટે તમારા આધારિી નવગતો તપાસવી જોઈએ.

12

બોતસ સાંદેશ જયારે તમે તમારા આધારિે :સુધાર કરો છો, ત્યારે ફતત તમારી આધાર નવગતો સુધાર થાય
છે , આધાર િાંબર સમાિ રહેશે.
૨.૨ અપડેટ માટે જરૂિી દસ્તાિેજો
તમારે તમારામાાં િીચેિી નવગતો અપડેટ કરવા માટે ચકાસણી માટે માન્ય સપોરટિંગ દથતાવેજ સબનમટ
કરવાિી જરૂર છે
આધાર:
• િામ
• સરિામુાં
• જન્મ તારીખ
દથતાવેજ અરજદારિા િામે હોવો જોઈએથવીકાયા દથતાવેજોિી સ ૂલચ આધાર વેબસાઇટ અિે એમ આધાર .
13.1 નવભાગ) .એપ્લલકેશિ પર ઉપલબ્ધ છે , અનુસ ૂલચ -I જુ ઓ(
િીચેિી નવગતો અપડેટ કરવા માટે કોઈ દથતાવેજિી જરૂર િથી:
• લલિંગ
• મોબાઇલ િાંબર
• ઇમેઇલ આઈડી
• ફોટોગ્રાફ
• રફિંગરનપ્રન્ટ્સ અિે આઇરરસ થકેિ
• થથાનિક ભાષા
િોંધ આધાર ધારક .પનતનુ ાં િામ સરિામુાં ક્ષેત્રિો એક ભાગ છે / માતાનુ ાં / આધારમાાં નપતાિો :આિે
કોઈપણ સમયે અપડેટ કરી શકે છે .િો સાંદભા લો 4.4 નવગતો માટે નવભાગ .
૨.૩ ઓનલાઇન સિનામ ું અપડેટ સવિધા
યુઆઈડીએઆઇ સેલ્ફ- (એસએસયુપી) સનવિસ અિે અપડેટ પોટા લ-https: //ssup.uidai.gov.in/ssup/ પરથી
ઓિલાઇિ સરિામાાંિે અપડેટ કરવાિી સુનવધા પણ આપે છે એસએ .સયુપીમાાં પ્રવેશ કરી ઓટીપી
મેળવવા માટે તમારી પાસે તમારો િોંધાયેલ મોબાઇલ િાંબર હોવો જરૂરી છે જો રજજથટડા મોબાઈલ િાંબર .
ઉપલબ્ધ િ હોય, તો તમે અપડેટ નવિાંતી કરવા માટે તમારા આધાર અિે સહાયક દથતાવેજ સાથે કોઈપણ
આધાર કેન્રિી મુલાકાત લઈ શકો છો.
2.૩.૧ દસ્તાિેજ સાથે સિનામ ું .ઓનલાઇન અપડેટ કિવ:ું
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તમે તમારા િામમાાં સરિામાાંિે તમારા િામમાાં માન્ય પુરાવા સાથે અપડેટ કરવાિી નવિાંતી મ ૂકી શકો છો
. નવભાગ૧૩)૧, અનુસ ૂલચ -I માાં સ ૂલચ જુ ઓ (ઓિલાઇિ સરિામુાં અપડેટ માટેિી પ્રરિયા િીચે મુજબ છે :
૧ .SSUP િી મુલાકાત લો -https://ssup.uidai.gov.in/ssup/
૨ .તમારા આધાર િાંબર સાથે પ્રવેશ કરો
૩ .તમારા મોબાઇલ પર પ્રાલત ઓટીપી દાખલ કરો
૪ .િવુ ાં સરિામુાં દાખલ કરો
૫. યુઆઈડીએઆઈિે તમારા આધારમાાં થથાનિક ભાષામાાં અનુવાદ કરવાિી માંજૂરી આપો અથવા
થવયાંચાલલત લખાણથી જાતે જોડણી સુધારો.
૬ .એકવાર તમે બધી નવગતો અિે જોડણીથી સાંતરુ ટ થઈ જાઓ, સબનમટ કરો
૭. સહાયક દથતાવેજિા રાં ગીિ થકેિ લો જો દથતાવેજમાાં બહુનવધ પ ૃરઠો હોય), તો બધાિે થકેિ કરો અિે
એકઅિે અપલોડ કરો (પીડીએફ ફાઇલ તરીકે સાચવો .
૮ .ભાનવ સાંદભા માટે યુઆરએિ સાચવો / િે િોંધો (અપડેટ નવિાંતી િાંબર)
ઓિલાઇિ સરિામાાં અપડેટ પર ટયુટોરરયલ જોવા માટે થકેિ કરો https://youtu.be/u7QFDiVyWbM
થવીકાયા દથતાવેજોિી સ ૂલચિો સાંદભા લેવા માટે થકેિ કરો
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
૨.૩.૨ દથતાવેજો નવિા સરિામુાં અપડેટ કરવુ ાં
યુઆઈડીએઆઇ એ લોકો માટે સરિામાાં અપડેટિો નવકલ્પ પ્રદાિ કરે છે કે જેમિી િામે સરિામાાંિા પુરાવા
િથી આ ખાસ કરીિે .‘કુ ટુાંબિા સભ્યો’, ‘લગ્િ પછીનુ ાં સરિામુાં બદલાવ’ અથવા ‘ભાડા પર િવા થથાિે
ખસેડવામાાં’ પ્રકારિાાં કેસોિા સરિામાાં અપડેટ માટે ઉપયોગી છે આ એડ્રેસ અપડેટ એડ્રેસ વેલલડેશિ .
લેટરિી મદદથી કરી શકાય છે
આ પ્રરિયામાાં બે કાંપિીઓ શામેલ છે :
• રહેવાસી તેમિા સરિામાાંિે અપડેટ કરવા ઇચ્છતા આધાર ધારક - (અરજદાર)
• સરિામુાં ચકાસણી કરિાર આધાર ધારક જે અરજદારિે તેમનુ ાં સરિામુાં આપવા માટે તૈયાર છે નિવાસીએ પ્રરિયા શરૂ કરતા પહેલા થોડાક અવશેષો હોવા જોઈએ :
• રહેવાસી અિે સરિામુાં ચકાસણી કરિાર બાંિે પાસે આધાર િોંધાયેલા મોબાઇલ િાંબર હોવા જોઈએ
• સરિામાાં માન્યતા પત્ર માટેિી નવિાંતી હજી પ્રરિયામાાં છે ત્યારે બાંિેિે સમન્વનયત અિે કરારમાાં રાખવુ ાં
જરૂરી છે .
સરિામાાં માન્યતા પત્ર પ્રરિયા પરિા ટયુટોરરયલ જોવા માટે થકેિ કરો -https://youtu.be/Yk839pM-IJU
આ સેવાથી સાંબનાં ધત પ્રશ્નો વાાંચવા માટે થકેિ કરો -https://uidai.gov.in/contact-support/have-anyquestion/ -923faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html
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૨.૪ બાળકો માટે ફરજીયાત બાયોમેરિક અપડેટ
બાળકોિી બાયોમેરિક નવગતો જયારે બાળક વષાિી ઉંમરે ફરી એક વાર 15 વષાિી વયે પ્રાલત કરે છે અિે 5
બાળકિા રફિંગરનપ્રન્ટ્સ .તેમિા આધારમાાં અપડેટ થવુ ાં જરૂરી છે , આઇરરસ થકેિ અિે ફોટોગ્રાફ્સ તેમિા
આધાર ડેટામાાં કેલચર અિે અપડેટ કરવામાાં આવ્યા છે આ બાળકિે જયાાં પણ જરૂરી હોય ત્યાાં ઓળખકતાા .
બાળકો .બાળકિે સોંપેલ આધાર િાંબર સમાિ રહે છે .તરીકે તેિા આધારિો ઉપયોગ કરવામાાં મદદ કરે છે
.માટે આ ફરજજયાત બાયોમેરિક અપડેટ મફત છે
૨.૫ આધાિ સિનામામાું ના/દ્વાિા ક્ષેત્રને સધાિતી િખતે
આધાર િા/દ્વારા નવગતોિી જગ્યામાાં એ સરિામાાં ક્ષેત્રિો એક ભાગ છે . આિો અગાવમાાં ડબલ્યુ/ઓ,
ડી/ઓ, એસ/ઓ, અથવા િા/દ્વારા તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાાં આવ્યો હતો. આ હવે િા/દ્વારા માાં પ્રમાલણત
કરવામાાં આવ્યુ ાં છે .
જો તમે આિે સુધારવા માાંગતા હો, તો તમે સરિામાિી સુધારા નવિાંતી મ ૂકી શકો છો (ક્યાાં તો આધાર
કેન્રમાાંથી અથવા એસએસયુપીિી કલમ ૩.૨.૧ દ્વારા ઓિલાઈિ કરી શકો છો. દથતાવેજ તમારા િામે હોવો
જોઈએ. અિે જેનુ ાં િામ તમે િા/દ્વારા ક્ષેત્રમાાં સુધાર કરવા માાંગો છો તે વ્યસ્તતનુ ાં િામ હોવુ ાં જરૂરી િથી. આ
ફરજીયાત ક્ષેત્ર િથી. તો તમારા સરિામાાંમાાં િા/દ્વારા ક્ષેત્ર છોડી શકવાનુ ાં પસાંદ કરી શકો છો.
બોતસ મેસેજ: િા/દ્વારા ક્ષેત્ર ફરજીયાત ક્ષેત્ર િથી. તમે તમારા સરિામામાાં િા/દ્વારા ક્ષેત્ર છોડી શકવાનુ ાં
પસાંદ કરી શકો છો.

૨.૬ સધાિાઓની સુંખ્યા પિ મયાાદા
યુઆઈડીએઆઈિી સુધારા િીનત મુજબ, તેમિા આધારમાાં વથતીનવષયક મારહતીિા સુધારા માટે િીચેિી
મયાાદા કરવામાાં આવી છે .
•

િામ – બે વાર સુધારો કરી શકાય છે

•

લલિંગ – એકવાર

•

જન્મ તારીખ – એકવાર
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અનુમનત મયાાદામાાં ઉપરિા સુધારા માટેિી પ્રરિયા ઉપરોતત નવભાગ ૩.૧ માાં વણાવ્યા મુજબ જ છે . તમારા
આધારમાાંિી કોઈપણ અન્ય મારહતી જયારે જરૂરી હોઈ ત્યારે સુધારી શકાય છે . અન્ય કોઈ વથતીનવષયક
મારહતી માટેિા સુધારાિી સાંખ્યા પર કોઈ મયાાદા િથી – સરિામુ,ાં ઈમેલ આઈડી, મોબાઈલ િાંબર અથવા
બાયોમેરિકસ – ફોટોગ્રાફ, રફિંગરનપ્રન્ટસ, આઈરીસ થકેિ.
૨.૭ આધાિ સધાિા માટે સધાિાની પ્રરિયા
જો તમિે કોઈ કારણ છે , તો તમારે તમારા આધારમાાં ફરીથી ઉપર ( અનુમનત મયાાદાથી આગળ) ઉપરિા
ત્રણ ક્ષેત્ર (િામ, લલિંગ અિે જન્મ તારીખ) િે સુધાર કરવાિી જરૂર છે .
૧. કોઈપણ આધાર કેન્રિી મુલાકાત લો (િામ અિે જન્મ તારીખ માટે માન્ય સહાયક દથતાવેજો સાથે)
૨. સુધારાિી નવિાંતી મુકો.
૩. આધાર સહાય કેન્રિે ૧૯૪૭ પર કોલ કરીિે અથવા ઈમેલ દ્વારા help@uidai.gov.in પર િવીિતમ
યુઆરએિ (સુધારા નવિાંતી િાંબર) મોકલો અિે ‘અપવાદ સુધારા’ માટે નવિાંતી કરો. ત્યારબાદ આ કેસ
યુઆઈડીએઆઈિી પ્રાદે નશક કચેરીિે સોપવામાાં આવે છે . જે તમારા ક્ષેત્રિે યોગ્ય ધ્યાિથી સાંભાળે છે .
એકવાર ચકાથયા પછી, તમારી સુધારા નવિાંતી પર પ્રરિયા કરવામાાં આવશે અિે પરરણામ તમિે જIણ
કરવામાાં આવશે.
૨.૮ આધાિ સસ્પેન્સન રકસ્સામાું સધાિો.
તમારો આધાર ડેટા સમયાાંતરે ગુણવત્તા ચકાસણીિે અધીિ છે . યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા આવી ગુણવત્તા
ચકાસણી દરનમયાિ, જો કોઈ સહાયક દથતાવેજો અથવા કોઈ રહેવાસીિા બાયોમેરિક ડેટામાાં કોઈ
નવસાંગતતા જોવા મળે છે . તો તેિાાં આધારિે અથથાયી ધોરણે સથપેન્સડ કરવામાાં આવે છે અિે આધાર
ધારકિે આ નવષે યોગ્ય રીતે જાણ કરવામાાં આવે છે . જો તમારો આધાર સથપેન્સડ થઇ જાય છે , તો તમે
આધાર ઓટીપી / બાયોમેરિક ઓથેષ્ક્ન્ટકેશિિા આધારે કોઈપણ સેવા મેળવી શકશો િહી.
આવાાં રકથસામાાં, તમારે આ પગલાાંિે અનુસરવાિી જરૂર છે :
૧. ‘આધાર સથપેન્સિ’ માટેન ુ ાં કારણ અિે ત્યારબાદિી કાયાવાહીિો માગા જાણવા યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા
ઈમેલ / એસએમએસ / પત્રિો સાંદભા લો.
૨. જો સથપેન્સિ બાયોમેરિકસ સાંબધ
ાં ીત કારણિે કારણે છે , તો કોઈપણ આધાર સેવા કેન્રિી મુલાકાત લો
અિે તમારા બાયોમેરિકસમાાં સુધારા કરો.
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૩. જો દથતાવેજો સાંબધ
ાં ીત કારણસર સથપેન્સિ, યોગ્ય ખાંત પછી સુધારા માટે સાંબધ
ાં ીત આધાર પ્રાદે નશક
કચેરીિે સાંપકા કરો / મુલાકાત લો.
૨.૯ ક્સ્થવત તપાસો.
તમે તમારી આધાર સુધારા નવિાંતીિી સ્થથનત ચકાસવા માટે. સુધારાિી થવીકૃનત કાપલી પર ઉલેલખત ૧૪
અંક સુધારા નવિાંતી િાંબર (યુઆરએિ) આિે તારીખ અિે સમય થટેમ્પિો ઉપયોગ કરી શકો છો:
•

આધાર હેલ્પલાઇિ – ૧૯૪૭

•

uidai.gov.in

•

mAadhaar App
એસએસયુપી દ્વારા ઓિલાઈિ સરિામાાં સુધારા નવિાંતીિી સફળ રજૂઆત પર, તમે
0000/00xxx/xxxxx ફોમેટનુ ાં યુઆરએિ (અપડેટ નવિાંતી િાંબર) મેળવો. આ થકેિ પર બતાવવામાાં
આવ્યુ ાં છે અિે તમારા રજીથટર મોબાઈલ િાંબર પર એસએમએસ દ્વારા પણ મોકલવામાાં આવે છે .
https://ssup.uidai.gov.in/checkssupstatus/checkupdate આ પરથી તમારા આધાર સુધારાિી
સ્થથનતિે શોધવા માટે આ યુઆરએિ અિે તમારા આધાર િાંબરિો ઉપયોગ કરો. તમારી સુધારા
નવિાંતીિી સ્થથનત ચકાસવા માટે થકેિ કરો: https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar
તમારી ઓિલાઈિ સરિામાાં સુધારા નવિાંતીિી સ્થથનત તપાસવા માટે થકેિ કરો:
https://ssup.uidai.gov.in/checkssupstatus/checkupdatestatus .
૨.૧૦ આધાિ સધાિા માટે યાદ િાખિા માટેના મદ્દાઓ:
૧. ફતત આધાર ધારક તેિા/ તેણીિા આધારમાાં સુધારા માટે નવિાંતી કરી શકે છે . કોઈપણ આધાર
ધારક વતી સુધારા નવિાંતી મ ૂકી શકશે િરહ (પાાંચ વષાથી િીચેિા બાળકો નસવાય)
૨. આધાર સુધાર નવિાંતીિે આધાર ધારક દ્વારા પ્રમાણીકરણ અથવા ઓિલાઇિ સરિામાાં સુધાર
માટે ઓટીપી પ્રમાણીકરણ તરીકે કરવામાાં આવે છે . ૫ વષાથી ઓછી વયિા બાળકો માટે, આ
પ્રમાણીકરણ માતાનપતા / વાલી દ્વારા કરવામાાં આવે છે . જેનુ ાં િામ િોંધણી સમયે બાળક સાથે
જોડાયેલ ુાં હતુ.ાં
૩. જો તમે તમારી સુધારા કાપલી ગુમાવો છો અથવા તમારી સુધારા નવિાંતી િાંબર િથી, તો
કલમ ૨.૫.૧ માાં વણાવ્યા અનુસાર ઈઆઈડી પુિઃપ્રાલત કરવાિી પ્રરિયાિે અનુસરો.
૪. જો તમારી સુધારા નવિાંતી િકારવામાાં આવે છે , તો તમે ૧૯૪૭ પર કોલ કરી શકો છો અિે
અથવીકારનુ ાં કારણ મેળવી શકો છો અિે બીજી સુધારાિી નવિાંતી કરો તે પહેલાાં તમે સુધારાત્મક
પગલાાં લઈ શકો છો.
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૫. જો તમારો આધાર ‘અમાન્ય” બતાવે છે , તે વધુ માગાદશાિ મેળવવા માટે ૧૯૪૭ પર કોલ કરો.
૬. જો તમારા આધાર પત્રમાાં ફતત ‘જન્મ વષા” છપાયેલ છે , તો સુધારો કરશો િરહ. ફતત તમારા
તાજેતરિા આધારિે ડાઉિલોડ કરો અથવા uidai.gov.in પરથી આધાર રરનપ્રન્ટ ઓડઁર કરો જેથી
તમારો આધાર સાંપ ૂણાજન્મ તારીખ બતાવે છે .
૩. આધાિ નોંધણી/ સધાિ માટે દસ્તાિેજોની માન્ય સ ૂચી
આધાર િોંધણી / સુધારા માટે દથતાવેજોિી માન્ય સ ૂચી તમે આધાર માટે િોંધણી કરી શકો છો
અથવા ચકાસણી માટે માન્ય સહાયક દથતાવેજ પ્રદાિ કરીિે તમારા આધારમાાં વથતી નવષયક
નવગતોિે સુધારર શકો છો. િામિા પુરાવા (પીઓઆઈ) / સરિામાાંિો પુરાવો (પીઓએ) / જન્મ
તારીખિો પુરાવો (ડીઓબી) / સાંબધ
ાં િો પુરાવો (પીઓઆર) અમારી વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે .
Uidai.gov.in, mAadhaar એલલીકેશિ અિે Annex – 1 નવભાગ ૧૩.૧) પર પુરા પાડવામાાં આવેલ છે .
માન્ય સહાયક દથતાવેજ આ માટે દથતાવેજ છે .
•

આધાર િોંધણી

•

િામ સુધાર

•

સરિામુાં સુધાર

•

જન્મ તારીખ સુધાર

તમે તમારા આધારમાાં અન્ય કોઈ વથતી નવષયક અથવા બાયોમેરિક નવગતોિા સુધારા માટે તમારા આધાર
સાથે સીધા જ એક આધાર કેન્રિી મુલાકાત લઈ શકો છો. એિઆરઆઈ િોંધણી માટે, ભારતીય પાસપોટા
ફરજીયાત પી.ઓ.આઈ. છે .
એિઆરઆઈ કોઈ અન્ય દથતાવેજ (માન્ય દથતાવેજોિી સ ૂચી મુજબ) પીઓએ તરીકે આપવાનુ ાં પસાંદ કરી
શકે છે . થવીકાયા દથતાવેજોિી સ ૂલચિો સાંદભા લેવા થકેિ કરો: https://uidai.gov.in/images/commdoc/validdocuments-list.pdf.
૩.૨.૧.૧. નામનો પિાિો (પીઓઆઈ)
આધાર િોંધણી અથવા િામ અપડેટ માટે, તમારે માન્ય દથતાવેજોિી સ ૂચી મુજબ ફોટોગ્રાફ સાથે ઓછામાાં
ઓછા એક પીઓઆઈ દથતાવેજ પ્રદાિ કરવાિી જરૂર છે .
૩.૨.૧.૨. સિનામાનો પિાિો (પીઓએ)
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આધાર કેન્ર પર સરિામુ અપડેટ માટે અથવા એસએસયુપી દ્વારા ઓિલાઈિ તમારે તમારા િામ પર એક
પીઓએ દથતાવેજ પ્રદાિ કરવો પડશે. તમે સરિામાાં માન્યતા પત્ર સેવાિો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો
(સાંદભા.કલમ.૩.૨.૨)
૩.૨.૧.૩. જન્મ તાિીખ (ડીઓબી)
તમારા આધારમાાં જન્મ તારીખ સુધારવા માટે, તમારે યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા થવીકૃનત માન્ય દથતાવેજોિી
સ ૂચી અનુસાર તમારા િામે ડીઓબી દથતાવેજ પ્રદાિ કરવો પડશે.
૩.૨.૧.૪. સુંબધ
ું નો પિાિો (પીઓઆિ)
કુ ટુાંબ આધારરત િોંધણીિા વડા અથવા ‘બાળ િોંધણી’ માટે, તમે યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા થવીકૃનત માન્ય
પીઓઆર દથતાવેજોિી સ ૂચી મુજબ સાંબધ
ાં િો પુરાવો દથતાવેજ (પીઓઆર) પ્રદાિ કરવાિી તૈયારીમાાં છે .
૩.૨.૧.૫. આધાિ નોંધણી / સધાિા માટેન ું પ્રમાણપત્ર.
સહાયક દથતાવેજોિી સ ૂચી મુજબ, તમે સક્ષમ અથોરીટી માટે આધાર િોંધણી / સુધાર દ્વારા પીઓઆઈ /
પીઓએ / ડીઓબી પુરાવો / પીઓઆર તરીકે અપાયેલ પ્રમાણપત્રિો ઉપયોગ કરી શકો છો.
યુઆઈડીએઆઈ આ પ્રમાણપત્ર માટે પ્રમાણભ ૂત બાંધારણ સ ૂચવ્યુ ાં છે . (જુ ઓ કલમ ૧૩.૨, જોડાણ -૨). જો
તમે પીઓઆઈ / પીઓએ / ડીઓબી માટે થવીકૃનત દથતાવેજોિી સ ૂલચમાાં અન્ય કોઈ દથતાવેજ િ હોઈ તો
જ તમારે આવા પ્રમાણપત્રિો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આધાર િોંધણી / સુધાર માટેિા પ્રમાણપત્રનુ ાં
પ્રમાણભ ૂત બાંધારણ જોવા માટે થકેિ કરો: https://uidai.gov.in/images/commdoc/validdocumentslist.pdf
૪. આધાિ નોંધણી / સધાિ માટે શલ્ક / િી
યુઆઈડીએઆઈ તમામ રજીથિાર દ્વારા વસુલવામાાં આવતી નવનવધ આધાર સબાંનધત સેવા માટે મહતમ
રકમિો ઉલ્લેખ કયો છે . એક દાખલા પર એક કરતા વધારે ફીલ્ડ્સિા સુધારાિે એલ સુધાર માિવામાાં
આવે છે . એવી ભલામણ કરવામાાં આવે છે કે તમે સમય અિે પૈસા બચાવવા માટે અન્ય કોઈપણ આધાર
કેન્રમાાં તમારી મુલાકાત દરનમયાિ સુધારાિી જરૂર હોઈ તેવા બધા ક્ષેત્રોમાાં સુધાર કરો.
ખચાની ઇન્િોગ્રારિક
૪.૨ આધાિ નોંધણી / સધાિ િોમા માટે કોઈ શલ્ક નથી
બેંકો, પોથટ ઓરફસો, બીએસએિએલ કેન્રો, સીએસસી અથવા રાજય સરકારિી કચેરીઓ અથવા સામાન્ય
સેવાઓ કેન્ર કચેરીઓ અથવા યુઆઈડીએઆઈ – સાંચાલલત આધાર સેવા કેન્રમાાં કોઈપણ રજીથિાર
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સાંચાલલત આધાર કેન્રિી મુલાકાત લેતા, મહેરબાિી કરીિે િોંધ લો કે આધાર િોંધણી / સુધાર માટે
ચુકવણી કરવા માટે કોઈપણ ચાર્જ િથી. શુલ્ક ફતત ઉપર સુધાર અથવા ઉપર જણાવ્યા મુજબ છાપવા માટે
છે . જો તમે તમારી નિમણુક ઓિલાઇિ બુક કરો છો, તો તમે લાગુ ચાર્જ ઓિલાઈિ ચ ૂકવવાનુ ાં પસાંદ કરી
શકો છો.
બોતસ મેસેજ: તમારો આધાર િોંધણી / સુધાર ફોમા uidai.gov.in પરથી ડાઉિલોડ કરો. ફોમા માટે કોઈપણ
એજન્ટ / એજન્સીિે કોઈ ચાર્જ ચ ૂકવશો િરહ.
૪.૩ જો કેન્ર તમાિાથી િધ િી લેશે તો િરિયાદ કેિી િહેશે.
જો કેન્ર દ્વારા વધુ ચાર્જ લેવામાાં આવે તો ઉપર જણાવેલ સ ૂલચત સેવા ચાર્જ, તમે િીચેિી રીતોમાાં ફરરયાદ
િોંધાવી શકો છો:
•

૧૯૪૭ પર કોલ કરો અિે ફરરયાદ િોંધાવો

•

તમારા યુઆરએિ સાથે કેન્રિી નવગતો અિે help@uidai.gov.in પર સાંપકા નવગતો ઈમેલ કરો.

•

https://resident.gov.in/file-complaint તરફથી ઓિલાઈિ ફરરયાદ િોંધાવો.

૫. આધાિ મેળિિામાું
૫.૨ આધાિ જનિે શન
ઉપર મુજબ વણાવ્યા અનુસાર યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા રલચત પ્રરિયાિે અનુસરીિે તમે આધાર માટે િોંધણી
કરાવ્યા પછી, તમારો ડેટા અિેક ગુણવત્તા ચકાસણીિે અધીિ છે . પ્રરિયાિા સફળ સમાપ્લત પછી, તમારો
આધાર જિરે ટ થાય છે . દરે ક અનુગામી આધાર સુધાર નવિાંતી માટે પણ સમાિ ગુણવત્તાિી તપાસ
પ્રરિયાિે અનુસરવામાાં આવે છે . જયારે તમારો આધાર જિરે ટ અિે સુધાર થાય છે ત્યારે તમિે તમારા
રજીથટર મોબાઈલ િાંબર પર એક એસએમએસ પ્રાલત થાય છે .
૫.૩ આધાિ પત્ર
એકવાર આધાર જિરે ટ થાય અથવા તમારા દ્વારા સબનમટ કરે લી સુધાર નવિાંતી પ ૂણા થઈ જઈ, તમારુાં
આધાર પત્ર છાપવામાાં આવશે અિે તમારા રજીથટર સરિામાાં પર મોકલવામાાં આવશે, જેથી પોથટ નિયનમત
ટપાલ સેવા ભારત પોથટ દ્વારા છે . જયારે તમારા આધાર પત્ર મોકલવામાાં આવશે ત્યારે તમિે તમારા
િોંધાયેલા મોબાઈલ િાંબર પર એક એસએમએસ પ્રાલત થશે. તમે તમારા આધાર પત્રિી રવાિગીિી
તારીખ મેળવવા માટે ૧૯૪૭ પર કોલ કરી શકો છો અંિે આધાર પત્ર પહોચાડવામાાં માટે તમારી થથાનિક
પોથટ ઓફીસ સાથે સાંકલિ કરી શકો છો.
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બોતસ મેસેજ: જો તમિે રવાિગીિી તારીખિા ૧૫ રદવસિી અંદર આધાર પત્ર િરહ મળે , તો તમે
ડીલીવરીમાાં નવલાંબ થવાનુ ાં કારણ તપાસવા માટે તમારી થથાનિક પોથટ ઓરફસિો સાંપકા કરી શકો છો.
૫.૪ ડાઉનલોડ આધાિ
તમે યુઆઈડીએઆઈ વેબસાઈટ https://eaadhaar.uidai.gov.in અથવા mAadhaar એલલીકેશિથી પણ
તમારા આધારિે ડાઉિલોડ કરી શકો છો. તમે તમારા આધારિે આ દ્વારા ડાઉિલોડ કરી શકો છો:
•

ઈઆઈડી (નોંધણી આઈડી): િો ઉપયોગ કરીિે: તમારુાં આધાર ડાઉિલોડ કરવા માટે તમારા સાંપ ૂણા
િામ અિે પીિકોડ (િોંધણી દરનમયાિ આપવામાાં આવેલ) સાથે તમારા ૨૮ અંકિી િોંધણી
િાંબરિો ઉપયોગ કરો.

•

યઆઈડી (આધાિ નુંબિ) નો ઉપયોગ: તમારા આધારિે ડાઉિલોડ કરવા માટે સાંપ ૂણા િામ
અિે નપિ કોડ સાથે તમારા 12 અંકિો આધાર િાંબર વાપરો.

૫.૪.૧ આધાિ અને પાસિડા ડાઉનલોડ કિિા ઓટીપી
આધાર ડાઉિલોડ કરવા માટેિો ઓટીપી તમારા આધાર રજજથટર મોબાઇલ િાંબર પર પ્રાલત થાય છે . આ
OTP િે બદલે, તમે eAadhar િે ડાઉિલોડ કરવા માટે T-OTP (અથવા સમય આધારરત OTP) િો
ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ટી-ઓટીપી એમએઆધાર એપ્લલકેશિિો ઉપયોગ કરીિે જિરે ટ કરી શકાય છે .
< ADD SCREENSHOT OF T-OTP service from mAadhaar App>
ડાઉિલોડ કરે લો આધાર, જેિે ઇઆધાર તરીકે પણ ઓળખાય છે , તે તમારા આધારિી પાસવડા થી સુરલક્ષત
ઇલેતિોનિક કોનપ છે .તે પીડીએફ ડોક્યુમેન્ટ તરીકે ડાિલોડ થયેલ છે . તમારા િામિા પહેલા 4 અક્ષર કેનપટલ
અિે જન્મ વષા એ તમારા પીડીએફ ફાઈલ િો પાસવડા છે (YYYY).
આધાર નવશે વધુ વાાંચવા માટે થકેિ કરો : https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283fags/aadhaar-online-service/e-aadhaar.html
૫.૪.૨ ઇ-આધાિ પિ રડજજટલ હસ્તાક્ષિ માન્ય
તમારા ઇ-આધાર રડજજટલી યુઆઈડીએઆઈ દ્વારા સહી થયેલ છે . જો તમારા ઇ-આધાર પરિા રડજજટલ
હથતાક્ષર જેવા પ્રશ્નાથા ? લચહ્ન બતાવે છે તો તમારે કોઈપણ હેત ુ માટે ઉપયોગ કરતા પહેલા ડાઉિલોડ કરે લ
આધાર પર રડજજટલ સહી માન્ય કરવી પડશે.
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ઇ આધાર પર રડજજટલ સહીિે કેવી રીતે માન્ય કરવી તેિા ટયુટોરરયલ જોવા માટે થકેિ કરો :
https://youtu.be/qKltutvyUnU
૫.૪.૩ ડાઉનલોડ કિે લ આધાિ કાયદે સિ િીતે માન્ય છે
ડાઉિલોડ કરે લો આધાર કાયદે સર રીતે માન્ય દથતાવેજ છે અિે તેિો આધાર પત્રિી જેમ ઉપયોગ કરી
શકાય છે . આ ડાઉિલોડ કરે લા આધાર પર ક્યુઆર કોડિે થકેિ કરીિે પણ ચકાસી શકાય છે . ઇ આધાર
માન્યતા સાંબનાં ધત પરરપત્ર જોવા માટે થકેિ કરો.
https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf
૫.૫ mAadhaar મોબાઇલ એપ્લલકેશન
આધાર-એમઆધારિી સત્તાવાર મોબાઇલ એપ્લલકેશિ દ્વારા તમે તમારા આધારિે તમારા થમાટા ફોિમાાં પણ
લઈ શકો છો. આ એપ્લલકેશિ આધાર ધારકિે 35 થી વધુ ઓિ લાઇિ આધાર સેવાઓ પ્રદાિ કરે છે .
ગ ૂગલ લલે થટોર અિે એપલ એપ થટોર પરથી ડાઉિલોડ કરવા માટે mAadhar ઉપલબ્ધ છે .
એન્ડ્રોઇડ mAadhaar એપ્લલકેશિ ડાઉિલોડ કરવા માટે થકેિ કરો:
https://play .google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlua&hl=en IN
Android એમ-આધાર એપ્લલકેશિ ડાઉિલોડ કરવા માટે થકેિ કરો:
https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474
૫.૬ આધાિ રિવપ્રન્ટ
યુઆઈડીએઆઈ એવા રહેવાસીઓ માટે આધાર પુિનપ્રિન્ટ સેવાઓ પ્રદાિ કરે છે જેમિી પાસે આધાર પત્ર
િથી અથવા તેમનુ ાં આધાર ખોવાય ગયુ ાં હોય અથવા રહેવાસીિે બીજી િકલ જોઈતી હોય તો યુઆઈડીઆઈ
બીજી િકલ ચાાંપીિે સરિામાાં પાર મોકલી આપે છે . આ એક ચ ૂકવણી સેવાઓ છે . િજીવી 50 રૂનપયા ફી
ચ ૂકવીિે તમે તમારા આધારિી બીજી િકલ uidai.gov.in અથવા mAadhaar પરથી મેળવી શકો છો.
રરનપ્રન્ટ િી નવિાંતીિા 15 રદવસ પછી આધાર િી િકલ તમિે ઇષ્ક્ન્ડયા પોથટિી થપીડ પોથટ સનવિસ દ્વારા
તમારા રજીથટડા સરિામાાં પર મોકલવામાાં આવે છે . આ સેવાિો ઉપયોગ કરવા માટે રજજથટડા મોબાઈલ
િાંબર ફરજજયાત િથી. બીજી િકલ છાપવા માટે તમે િીચે આપેલી ઓળખકતાા િો ઉપયોગ કરી શકો છો.
•

આધાર િાંબર (12 અંક)
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•

વચ્યુઅ
ા લ આઈડી (16-અંક (VID) વીઆઈડી એ ટોકિ આઇડેષ્ક્ન્ટફાયર છે જેિો ઉપયોગ આધાર
િાંબરિી જગ્યાએ કરી શકાય છે .

•

EID 28 અંકિી િોંધણી ID

તમે િેરડટ / ડેલબટ કાડા , િેટ બેષ્ક્ન્કિંગ અથવા યુપીઆઈિો ઉપયોગ કરીિે તમારા આધાર રરનપ્રન્ટ માટેિી
ચુકવણી ઓિલાઇિ કરી શકો છો. નવિાંતીિી સ્થથનત અિે િેરકિંગ થપીડ પોથટ માટે AWB (એરવે લબલ
િાંબર), એસઆરએિ (સેવા નવિાંતી િાંબર) માટે તમારા િોંધાયેલા / આપેલા મોબાઇલ િાંબર પર
એસએમએસ સ ૂચિા મોકલવામાાં આવે છે , આધાર ઓડા ર નવશે વધુ વાાંચવા માટે થકેિ કરો.
https://uidai.gov.in/contact-support/have-anyquestion/924-faqs/aadhaar-online-servies/orderaadhaar-html
ટયુટોરરયલ નવરડઓ જોવા માટે થકેિ કરો : https;//youtu.be/TCyvnWXDDAQ
૬ આધાિ ની ચકાસણી
૬.૧ કોઈપણ આધાિ ઓનલાઇન ચકાસો
કોઈપણ આધારિી ઓિલાઇિ ચકાસણી uidai.gov.in પર કરી શકાય છે . તમે આ સેવાિો ઉપયોગ તમિે
રજૂ કરે લા કોઈપણ આધાર િાંબરિી પ્રામાલણકતા તપાસવા માટે કરી શકો છો. દાખલ કરે લ આધાર િાંબર
માટે, તમે આધાર ધારકિી િીચેિી નવગતો મેળવો છો:
•

જો આધાર િાંબર અસ્થતત્વમાાં છે

•

ઉંમર

•

લલિંગ

•
•

રે નસડેન્ટ્સ નુ ાં રાજય
મોબાઇલ િાંબર (ફતત છે લ્લા 4 અંકો દશાાવતા માથકવાળા ફોમામાાં)

પરરણામિો થિીિશોટ ઉમેરો
વધુ જાણવા QR કોડ થકેિ કરો: સાંદભા નવરડઓ સાથે લલિંક ઉમેરો.
આ ઉપરાાંત, કોઈ સેવા પ્રદાતા િીચેિી સેવાઓિો ઉપયોગ કરીિે વ્યસ્તત દ્વારા પ્રથતુત કરવામાાં આવેલા
આધારિે પણ ચકાસી શકે છે :
•

1. ઓિલાઇિ તરફથી: https://resident.uidai.gov.in/verify

•

2. mAadhaar એપ્લલકેશિ થી
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•

આધાર ક્યુઆર કોડ થકેિર એપ્લલકેશિ અથવા એમએઆરએઆર એપિો ઉપયોગ કરીિે પ્રથતુત
આધાર પર ક્યુઆર કોડ થકેિ કરો

૬.૩ આધાિ પિ સિલક્ષત ક્યઆિ
કોડ
ૂ
આધાર પત્ર અિે mAadhaar માાં રડજજટલી સહી કરે લ સુરલક્ષત ક્ય ૂઆર કોડ છે જેમાાં ફોટોગ્રાફ સાથે આધાર
ધારકિી વથતી નવષયક નવગતો છે . આ ક્ય ૂઆર કોડિો ઉપયોગ આધાર ધારકિી ઓળખ ચકાસવા માટે
થઈ શકે છે .
વસક્યિ ક્યઆિ કોડ પિ ટયટોરિયલ જોિા માટે સ્કેન કિો: https://youtu.be/kMgUpc63dFs
વસક્યિ ક્યઆિ કોડ વિશે િધ િાુંચિા માટે સ્કેન કિો: : https://www.uidai.gov.in/contact-support/haveany-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html

૭ આધાિ ઓનલાઇન સેિાઓ
યુઆઈડીએઆઇ આધાર વેબસાઇટ સાથે સાંબનાં ધત uidai.gov.in અિે mAhahaar એપ્લલકેશિ દ્વારા અિેક
ઓિિલાઇિ સેવાઓ ધરાવે છે . તમે આ સેવાઓિો ઉપયોગ તમારા આધાર ડેટાિે વધુ સારી દૃ શ્યતા અિે
નિયાંત્રણ મેળવવા માટે કરી શકો છો.
૭.૨ આધાિ ઓનલાઇન સેિાઓ (જેને િજજસ્ટડા મોબાઇલ નુંબિની જરૂિ નથી)
•

િોંધણી કેન્ર શોધો: તમે નવનવધ શોધ પરરમાણોિો ઉપયોગ કરીિે િજીકિા તમામ આધાર કેન્રિી
નવગતો મેળવી શકો છો.

•

એક એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરો: તમે આધાર િોંધણી માટે એપોઇન્ટમેન્ટ બુક કરાવી શકો છો અથવા
તમારા માટે અથવા કુટુાંબિા સભ્ય અથવા નમત્ર માટે કોઈપણ અનુકૂળ આધાર કેન્ર પર અપડેટ
બુક કરી શકો છો.

•

આધારિી સ્થથનત તપાસો: તમે સાંપ ૂણા િામ અિે નપિ કોડ નવગતો સાથે, 14-અંકિી િોંધણી

આઈડી / યુઆરએિ અિે 14-અંક ટાઇમ થટેમ્પ દાખલ કરીિે તમારા આધાર િોંધણી / અપડેટ
નવિાંતીિી સ્થથનત ચકાસી શકો છો.
•

આધાર રરપ્રીંટ(બીજી િકલ) ઓડા ર કરો: તમે તમારા આધાર અથવા કુટુાંબિા સભ્યિા આધાર
પર ફરીથી મુરણ(બીજી િકલ) માટે ઓડા ર આપી શકો છો. ઉપર ૬.૪ માાં વધુ નવગતો માટે
જુઓ.
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•

રરનપ્રન્ટિી સ્થથનત તપાસો: તમે એસઆરએિ (સેવા નવિાંતી િાંબર) અિે આધાર િાંબર દાખલ
કરીિે તમારી આધાર પુિનપ્રિન્ટ નવિાંતીિી સ્થથનત ચકાસી શકો છો.

૭.૩ આધાર ઓિલાઇિ સેવાઓ (જેિે િોંધાયેલ મોબાઇલ િાંબરિી જરૂર છે )
કેટલીક આધાર ઓિલાઇિ સેવાઓ માટે ઓટીપી ઓથેષ્ક્ન્ટકેશિિી આવશ્યકતા હોય છે અિે તેથી, તેિો
ઉપયોગ કરવા માટે િોંધાયેલ મોબાઇલ િાંબર ફરજજયાત છે . આ OTP િે બદલે, તમે eAadhaar િે
ડાઉિલોડ કરવા માટે T-OTP (અથવા સમય આધારરત OTP) િો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ટી-ઓટીપી
એમએઆધાર એપ્લલકેશિિો ઉપયોગ કરીિે જિરે ટ કરી શકાય છે .
•

આધાિ ડાઉનલોડ કિો: તમે કોઈપણ સમયે તમારા આધારિે ડાઉિલોડ કરી શકો છો અિે તેિો
ઉપયોગ કરી શકો છો. આ એક મફત સેવા છે અિે તેિે ફરજજયાત OTP પ્રમાણીકરણિી જરૂર છે .

બોતસ સુંદેશ: તમે કેલેન્ડર વષામાાં તમારા આધારિે મહત્તમ 20 વાર ડાઉિલોડ કરી શકો છો.
•

ખોિાયેલ / ભ ૂલી ગયેલા યઆઈડી / ઇઆઇડીને િિીથી પ્રાલત કિો: આ સેવાિો ઉપયોગ કરીિે, તમે
તમારી ખોવાયેલી િોંધણી ID અથવા આધાર િાંબર (યુઆઈડી) મેળવી શકો છો. આ સેવાિે
ફરજજયાત OTP પ્રમાણીકરણિી જરૂર છે .

•

અપડેટ ઓનલાઇન સિનામ:ું જો તમારી પાસે તમારો આધારમાાં િોંધાયેલ મોબાઇલ િાંબર છે , તો
તમે આધારિા એસએસયુપી (થવ-સેવા અપડેટ પોટા લ) િો ઉપયોગ કરીિે ઓિલાઇિ સરિા મુ
અપડેટ નવિાંતી મ ૂકી શકો છો. આ સેવાિે ફરજજયાત OTP પ્રમાણીકરણિી જરૂર છે .

•

માન્યતા પત્ર માટેની વિનુંતી: આ સેવા તમિે તમારા આધારમાાં સરિામુાં ચકાસણીકતાાિે અપડેટ
કરવાિો નવકલ્પ આપે છે (અન્ય આધાર ધારક જે તે સરિામાાંિી માાંગણી કરિારિે ઉધાર આપવા
માટે તૈયાર છે ). કૃપા કરીિે આ સેવાિી વધુ નવગતો માટે નવભાગ 3.૨.૨ જુ ઓ.

•

આધાિ બેંકને જોડિાની ક્સ્થવત: તમે આ સેવાિો ઉપયોગ કરીિે NPCI મેપરમાાં તમારા આધાર
અિે બેંક એકાઉન્ટિે જોડવાિી સ્થથનત ચકાસી શકો છો. આ સેવાિે ફરજજયાત OTP પ્રમાણીકરણિી
જરૂર છે .

બોતસ સુંદેશ: તમે કોઈપણ આધાર આધારરત િેરડટ્સ ફતત એક જ ખાતામાાં પ્રાલત કરશો કે જેિે તમે
એિપીસીઆઇ મેપર પર મેપ કયાા છે .
૭.૪ િાિું િાિ પ ૂછાતા પ્રશ્નો
રહેવાસીઓિે આધાર પ્રરિયા, સેવાઓ અિે ઉત્પાદિોિે સમજવામાાં મદદ કરવા માટે યુઆઈડીએઆઇ પાસે
વેબસાઇટ અિે mAadhaar એપ્લલકેશિ પર વ્યાપક FAQs નવભાગ પણ છે .
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•

FAQs વાાંચવા માટે થકેિ કરો : https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277faqs.html

૮ તમાિા આધાિ ડેટાની ગલતતા અને સિક્ષા
તમારા ડેટાિી સુરક્ષા આધાર પ્રોજેતટિી રચિામાાં સહજ છે . રે ન્ડમ િાંબર હોવાથી જે વ્યસ્તત નવશે કાંઈપણ
જાહેર કરતુાં િથી. િીચે સ ૂલચબદ્ધ અન્ય સુનવધાઓ માટે, યુઆઈડીએઆઈ તેિા હેત ુ અિે ઉદ્દે શોિા કેન્રમાાં
રહેવાસીનુ ાં રહત રાખે છે .
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૮.૨ યઆઈડીએઆઈ ગલતતા અને મારહતીન ું િક્ષણ કિે છે
•

મયાારદત મારહતી એકઠી કિિી: યુઆઈડીએઆઇ દ્વારા એકનત્રત કરવામાાં આવેલા ડેટા આધાર િાંબર
જારી કરવાિા હેત ુ સુધી મયાારદત છે , અિે આધાર િાંબર ધારકિી ઓળખિી પુષ્ક્રટ કરવી. ઓળખ
થથાનપત કરવા માટે ફતત મ ૂળ મારહતી જ કબજે કરવામાાં આવી છે - િામ, જન્મ તારીખ, લલિંગ અિે
સરિામુાં અિે બાયોમેરિક ડેટા જેમાાં ફોટોગ્રાફ, દસ રફિંગર નપ્રન્ટ અિે આઇરરસ થકેિિો સમાવેશ થાય
છે . માતાનપતાનુ ાં / વાલીનુ ાં િામ બાળકો માટે જરૂરી છે , પરાં ત ુ અન્ય માટે િહીં. મોબાઇલ િાંબર અિે
ઇમેઇલ આઈડી વૈકપ્લ્પક છે .

•

કોઈ પ્રોિાઇલલિંગ અને િેરકિંગ મારહતી એકવત્રત કિિામાું આિી નથી: યુઆઇડીએઆઇ િીનતમાાં ધમા,
જાનત, સમુદાય, વગા, વાંશીયતા, આવક અિે આરોગ્યિી સ્થથનત જેવી સાંવેદિશીલ વ્યસ્તતગત
મારહતીિે એકનત્રત કરવા પર પ્રનતબાંધ છે . વ્યસ્તતઓનુ ાં પ્રોફાઇલલિંગ યુઆઈડી નસથટમ દ્વારા શક્ય
િથી કારણ કે એકનત્રત ડેટા ઓળખ અિે ઓળખ પુષ્ક્રટ માટે જરૂરી છે તે સુધી મયાારદત છે .

•

ડેટા એન્ન્િલશનિાળા સરટિિાઇડ મશીનો: આધાર િોંધણી / અપડેટ ફતત સરટિફાઇડ રડવાઇસીસિો
ઉપયોગ કરીિે યુઆઇડીએઆઇ દ્વારા પ્રદાિ કરવામાાં આવતા સોફ્ટવેર સાથે થાય છે . િાપ્ન્ઝટમાાં
થતી કોઈપણ લલકિે અટકાવવા માટે ડેટા એકઠા થતાાં જ એષ્ક્ન્િલટ કરવામાાં આવે છે .

•

મારહતીન ું પ્રકાશન - હા અથિા કોઈ જિાબ નથી: યુઆઈડીએઆઈ આધાર ડેટાબેઝમાાં વ્યસ્તતગત
મારહતી જાહેર કરતુાં િથી. જો તમે ચકાસણી હેત ુ માટે તમારા આધારિો ઉપયોગ કરો છો, તો
યુઆઈડીએઆઈ તરફથી ફતત નવિાંતીિો જવાબ 'હા' અથવા 'િા' હશે.

•

યઆઈડીએઆઈ મારહતીને અન્ય ડેટાબેસેસ સાથે કન્િઝાન અને લલિંતસ કિિા માટે: યુઆઈડીએઆઈ
મારહતીિે અન્ય ડેટાબેસેસ સાથે કન્વઝાિ અિે લલિંરકિંગ: આધાર ડેટાબેઝ કોઈ અન્ય ડેટાબેઝ સાથે,
અથવા અન્ય ડેટાબેઝમાાં રાખેલી મારહતી સાથે જોડાયેલ િથી. તેિો એકમાત્ર હેત ુ સેવા પ્રાલત
કરવાિા થથળે કોઈ વ્યસ્તતિી ઓળખિી ચકાસણી કરવાિો છે , અિે તે પણ આધાર ધારકિી
સાંમનતથી.

૮.૩ સીઆઈડીઆિમાું ડેટા સિક્ષા
બધા આધાર ધારકોિો ડેટા યુઆઈડીએઆઈિી સેન્િલ આઈડેષ્ક્ન્ટટી ડેટા રરપોલઝટરી
(સીઆઈડીઆર) માાં સલામત અિે સુરલક્ષત છે . સીઆઈડીઆર જરૂરી સુરક્ષા માંજૂરી સાથે પસાંદ
કરે લા વ્યસ્તતઓ દ્વારા ઇલેતિોનિક અિે શારીરરક બાંિે રીતે રલક્ષત છે . અત્યાંત સુરલક્ષત ડેટા વોલ્ટમાાં
ઉપલબ્ધ શ્રેરઠ એષ્ક્ન્િલશિ તકિીકો સાથે ડેટા સુરલક્ષત છે . બધી એતસેસ નવગતો યોગ્ય રીતે લોગ્ડ
ઇિ છે .
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યુઆઇડીએઆઇ પાસે સખત સુરક્ષા અિે થટોરે જ પ્રોટોકોલ છે . સુરક્ષાિા ઉલ્લાંઘિ માટેિા દાં ડ સખત
હોય છે , અિે ઓળખિી મારહતી જાહેર કરવા બદલ દાં ડ શામેલ છે . સુરક્ષાિા ઉલ્લાંઘિ માટેિા દાં ડ
સખત હોય છે , અિે ઓળખિી મારહતી જાહેર કરવા બદલ દાં ડ શામેલ હોય છે . સીઆઈડીઆરિી
કોઈપણ અિનધકૃત એતસેસ, હેરકિંગ અથવા સીઆઈડીઆરમાાં ડેટા સાથે કોઈ ચેડા સરહત, પણ
આધાર અનધનિયમ, 2016 મુજબ ગાંભીર દાં ડિીય પરરણામો છે .

૮.૪ તમે તમાિી આધાિ મારહતીને આગળ કેિી િીતે સિલક્ષત કિી શકો છો
આ સુરક્ષા પ્રથાઓ ઉપરાાંત, યુઆઈડીએઆઇ કેટલીક વધુ ઓિલાઇિ સેવાઓ પણ પ્રદાિ કરે છે જે
તમિે તમારા આધારિી નવગતોિે ખાિગી રાખવામાાં અિે તમારા ડેટામાાં સુરક્ષાિી બીજી થતર
ઉમેરવામાાં સહાય કરે છે . િીચે પ્રમાણે છે :
•

આધાિ અપડેટ ઇવતહાસ: તમે આ સેવાિો ઉપયોગ તમારા આધારમાાં કરવામાાં આવેલા બધા
અપડેટ્સિા કાલિનમક ઇનતહાસ મેળવવા માટે કરી શકો છો. આ સેવા માટેિો ઓટીપી તમારા રજજથટડા
મોબાઇલ િાંબર પર મોકલવામાાં આવશે.
ટયુટોરરયલ જોવા માટે થકેિ કરો : https://youtu.be/gLp33gyQWj0

•

આધાિને ચકાસો: આ સેવા કોઈપણ પ્રથતુત આધારિે ચકાસવા માટે કોઈપણ દ્વારા ઉપયોગમાાં લઈ
શકાય છે . ટયુટોરરયલ જોવા માટે થકેિ કરો: : https://youtu.be/2FOuvHUq3dc

•

ઇમેઇલ / મોબાઇલ નુંબિને ચકાસો: તમે આ સેવાિો ઉપયોગ તમારા આધારમાાં તેમિા ઇમેઇલ અથવા
મોબાઇલ િાંબરિે ચકાસવા માટે કરી શકો છો. આ સેવા માટેિો ઓટીપી તમારા રજજથટડા મોબાઇલ િાંબર
પર મોકલવામાાં આવશે.
આધારમાાં

તમારુાં

ઇમેઇલ

/

મોબાઇલ

િાંબર

તપાસવા

માટે

થકેિ

કરો:

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

•

િર્ચયઅ
ા લ આઈડી (િીઆઈડી) જનિે ટિ: જો તમે ઉપયોગ કરતી વખતે તમારો આધાર િાંબર શેર કરવા
માાંગતા િથી.આધાર-આધારરત ઓથેષ્ક્ન્ટકેશિ સેવા, આ માટે 16-અંકનુ ાં ટોકિ તમારો આધાર, તમે
વચુઅ
ા લ આઈડી અથવા વીઆઈડીિો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે તમારી વીઆઇડી uidai.gov.in,
mAadhaar એપ્લલકેશિ અથવા આધાર એસએમએસ દ્વારા જિરે ટ કરી શકો છો.

વીઆઇડી સેવા નવશે વધુ જાણવા માટે થકેિ: https://uidai.gov.in/contact-support/have-anyquestion/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html
આધાર એસએમએસ સેવા નવશે વધુ જાણવા માટે થકેિ કરો: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
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•

આધાિ પ્રમાણીકિણ ઇવતહાસ: આ સેવાિો ઉપયોગ કરીિે, તમે પાછલા 6 મરહિામાાં તમારા દ્વારા
કરવામાાં આવેલ પ્રમાણીકરણિી નવગતો મેળવી શકો છો. આ સેવા માટેિો ઓટીપી તમારા
િોંધાયેલા મોબાઇલ િાંબર પર મોકલવામાાં આવશે

આધાર ઓથ ઇનતહાસ નવશે વધુ જાણવા માટે થકેિ કરો: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history
•

બાયોમેરિક લોક / અિલોક: આ સેવા તમિે તમારી બાયોમેરિતસિે લોક અિે અથથાયી રૂપે
અિલોક કરવામાાં સક્ષમ કરે છે . આ સેવા માટેિો ઓટીપી તમારા િોંધાયેલા મોબાઇલ િાંબર પર
મોકલવામાાં આવશે.

બાયોમેરિક લોક / અિલોક સેવા નવશે વધુ જાણવા માટે થકેિ કરો: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html
•

આધાિ લોક / અનલોક: જો તમે તમારા આધારિો ઉપયોગ કરવા માાંગતા િ હો, તો તમે તમારો
આધાર લોક કરી શકો છો. આ કરવાથી, તમે બાયોમેરિક, ડેમોગ્રારફક અિે ઓટીપી આધારરત

પ્રમાણીકરણ માટે આધાર, વીઆઇડી અિે એએિસીએસ ટોકિિો ઉપયોગ કરીિે કોઈ પણ
પ્રમાણીકરણ કરી શકશો િહીં. આધારિે ફતત વીઆઈડી (વચ્યુઅ
ા લ આઈડી) િો ઉપયોગ કરીિે

અિલોક કરી શકાય છે . આ સેવા માટેિો ઓટીપી તમારા િોંધાયેલા મોબાઇલ િાંબર પર
મોકલવામાાં આવશે.

આધાર લોક/અિલોક સેવા નવશે વધુ જાણવા માટે થકેિ કરો: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html
•

ઓિલાઇન ઇકેિાયસી સેિા: આ સેવાિો ઉપયોગ કરીિે, તમે તમારી રડજજટલી સહી કરે લ સપોટા
નવગતો બિાવી શકો છો કે જે તમે કેવાયસી હેત ુ માટે વાપરી શકો છો.

આધાર

પેપરલેસ

ઓફલાઇિ

ઇકેવાયસી

નવશે

વધુ

જાણવા

માટે

થકેિ

કરો:

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-onlineservices/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html

૯.

ગ્રીવન્સ હેન્ડલલિંગ

યુઆઈડીએઆઇએ તમારી લચિંતા વ્યતત કરવા અથવા તેિાથી સાંબનાં ધત પ્રનતસાદ શેર કરવા માટે નવનવધ

ટચ-પોઇન્ટ્સ બિાવ્યાાં છે . આવા બધા લલેટફોમા સહેલાઇથી સુલભ છે અિે તમિે યુઆઈડીએઆઈિી

સમનપિત સહાય કેન્ર ટીમો સહાય દ્વારા પહોંચવામાાં સક્ષમ કરે છે . તે લલેટફોમા કે જેિા દ્વારા તમે
યુઆઈડીએઆઇિો સાંપકા કરી શકો છો:
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૯.૨ આધાિ સુંપકા કેન્ર - હેલ્પલાઈન ૧૯૪૭
તમે તેમિી લેન્ડલાઇિ અથવા મોબાઇલ ફોિથી ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇિ 1947 પર કોલ કરી શકો છો અિે
થવયાંસચ
ાં ાલલત IVRS મોડ દ્વારા સહાય લઈ શકો છો અથવા આધાર કેર એપ્તઝક્યુરટવ સાથે વાત કરો. આધાર

ુ ,ુ તનમલ, કન્નડ, મલયાલમ, પાંજાબી, મરાઠી, ગુજરાતી, બાાંગ્લા, ઓરડયા, આસામી અિે
સાંપકા કેન્ર રહન્દી, તેલગ

અંગ્રેજી - 12 ભાષાઓમાાં સહાય આપે છે . તમે િજીકિા આધાર કેન્રિી નવગતો મેળવી શકો છો, તમારી
આધાર સેવા નવિાંતીઓિી સ્થથનત ચકાસી શકો છો, અપડેટ અથવીકારિા રકથસામાાં યોગ્ય પ્રરિયામાાં સહાય,
તમારી ખોવાયેલી િોંધણી આઈડી મેળવો, ફરરયાદ િોંધાવી શકો છો અથવા આધાર સાંપકા કેન્રથી કોલ
કરવા પર કોઈપણ આધાર સેવાિી મારહતી મેળવી શકો છો.

૯.૩ ઇમેઇલ દ્વાિા સહાય કિો:
તમે આધાર પર તમારા પ્રશ્નો / પ્રનતસાદ / સ ૂચિો અથવા ફરરયાદોિે ઇમેઇલ દ્વારા ઇમેઇલ દ્વારા

help@uidai.gov.in પણ ઇમેઇલ કરી શકો છો. આ સાંપકા કેન્રિા વ્યાવસાનયકોિી સમનપિત ટીમ દ્વારા

સાંચાલલત કરવામાાં આવે છે . રટરકરટિંગ નસથટમ તમારા કેસિી ID િી રચિાિે સક્ષમ કરે છે , જે તમારા
ઇમેઇલિા જવાબમાાં તમારી સાથે શેર કરે લી છે . તમે આ કેસ ID િે ટાાંકીિે તમારા કેસિી સ્થથનતિે પણ
શોધી શકો છો

૯.૪ આધાિ િેબસાઈટ
આધાર વેબસાઇટ બધી આધાર-સાંબનાં ધત મારહતી, આધાર ઓિલાઇિ સેવાઓ, બધા યુઆઈડીએઆઈ
દથતાવેજો અિે અન્ય ઉપયોગી સાંસાધિોિી ભાંડાર માટેન ુ ાં એક થટોપ ડેષ્ક્થટિેશિ છે . તમારા મોબાઇલ ફોિ,
ડેથકટોપ

અથવા

લેપટોપથી

ભારતિા

www.uidai.gov.in િો ઉપયોગ કરી શકો છો

કોઈપણ

થથળે થી

તમે

યુઆઈડીએઆઇ

આ

વેબસાઇટ

મારહતી િીચેિા વડાઓ હેઠળ અલગ પાડવામાાં આવે છે :
•

માિો આધાિ વિભાગ: િોંધણી / અપડેટ પ્રરિયા, આધાર કેન્રોનુ ાં થથાિ, બુરકિંગ પહેલાાં એપોઇંટમેંટ,

ઇઆધાર ડાઉિલોડ કરવા, િોંધણી / અપડેટ પછી આધારિી સ્થથનત તપાસો, ફરીથી મેળવો
ખોવાયેલ EID / UID, ઓડા ર આધાર રરનપ્રન્ટ વગેરે.
•

યઆઇડીએઆઇ વિભાગ વિશે: આ નવભાગમાાં આધાર નવશેિી મારહતીિે નવથત ૃતરૂપે પ ૂરી પાડવામાાં
આવે છે . યુઆઇડીએઆઇ રષ્ક્રટ અિે નમશિિી શરતો, સાંગઠિાત્મક માળખુ,ાં સત્તાિી રચિા સાથે

કાન ૂિી માળખા, નિયમો, નિયમિો, સ ૂચિાઓ અિે યુઆઈડીએઆઇ સાથે કાયાકારી તકો સાથે

https://uidai.gov.in/about-uidai.html પર: આ નવભાગમાાં આધાર નવશેિી મારહતીિે નવથત ૃતરૂપે
પ ૂરી પાડવામાાં આવે છે

•

ઇકોવસસ્ટમ વિભાગ: પ્રમાણીકરણ ઉપકરણો, બાયોમેરિક ઉપકરણો, પ્રમાણીકરણ પરિી મારહતી
દથતાવેજો,

ક્ય ૂઆર

કોડ

રીડર

અિે

પેપરલેસ

ઇ-કેવાયસી

https://uidai.gov.in/ecosystem.html આ નવભાગ દ્વારા ઉપયોગ કરી શકાય છે .

પરિી

મારહતી
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•

સુંપકા અને સપોટા વિભાગ: તમે યુઆઇડીએઆઇ રડરે તટરી અિે સાંબનાં ધત પ્રાદે નશક કચેરી સુધી

પહોંચી શકો છો અિે યુઆઇડીએઆઇ વેબસાઇટ પર નિવારણ પધ્ધનતિો ફરરયાદ નવભાગ પણ
https://uidai.gov.in/contact-support.html પરથી મેળવી શકો છો.

તમે વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ નવનવધ સેવાઓિો ઉપયોગ કરી શકો છો. તમે યુઆઇડીએઆઇિી ટીમ
સાંપકા િી નવગતો પણ મેળવી શકો છો. વેબસાઇટમાાં વારાં વાર પ ૂછાતા પ્રશ્નો (એફએક્યુ) માટે સમનપિત
નવભાગ પણ છે જે તમામ આધાર પ્રરિયાઓ અિે સેવાઓ સાંબનાં ધત પ્રશ્નોિા નવગતવાર જવાબો આપે છે .
બોતસ સાંદેશ: કોઈપણ ફરરયાદ માટે, તમે અહીંથી ઓિલાઇિ ફરરયાદ િોંધાવી શકો છો:

https://resident.uidai.gov.in/file-complaint અિે અહીંથી તમારી ફરરયાદિી સ્થથનતિે િેક પણ કરી શકો છો:
https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus.

૯.૫ આધાિ ચેટબોટ
તમારા માટે એક િવો ટચ પોઇન્ટ ઉમેરતા, યુઆઈડીએઆઇએ આધાર વેબસાઇટ પર ચેટબોટ સેવા શરૂ કરી

છે .ચેટ દ્વારા આધારથી સાંબનાં ધત તમારા પ્રશ્નો પ ૂછી શકો છો. તમારે ખાલી uidai.gov.in િી મુલાકાત લેવાિી

જરૂર છે .પાિાાંિી જમણી બાજુ િીચે ખ ૂણા પર આયકિ ‘પ ૂછો આધાર’ પર પ્તલક કરો.‘પ ૂછો આધાર’ ચેટબોટ
તમારા પ્રશ્નોિા જવાબ તરત જ સચોટ આપે છે . તમે અમારા ચેટબોટ માટે પર પ્રનતસાદ પણ આપી શકો
છો.આ સેવાિે સુધારવા માટે તમારા સ ૂચિો શામેલ કરવામાાં અમિે આિાંદ થશે.

૯.૬ સામાજજક મીરડયા
સોનશયલ મીરડયા ઝડપથી આજિાાં દુ નિયાિા સાંદેશાવ્યવહારિા સૌથી પ્રાધાન્ય અિે સુલભ મોડમાાં ફેરવાઈ

રહ્ુાં છે . આધાર સોનશયલ મીરડયાિા પ્રભાવ અિે ઉપયોગિે સમજે છે અિે આધાર ધારકોિે મષ્ક્લ્ટ-લલેટફોમા
પહોંચિી ઓફર કરે છે

૯.૬.૧ સત્તાિાિ સામાજજક મીરડયા પ્રોિાઇલ:
તમે િીચેિા સોનશયલ મીરડયા લલેટફોમા પર ટીમ યુઆઈડીએઆઈ સુધી પહોંચી શકો છો:

૯.૬.૧.૧ ટ્ વિટિ:
યુઆઈડીએઆઈએ િીચે આપેલા સત્તાવાર ટ્ નવટર હેન્ડલ્સ િીચે મુજબ છે :
િાષ્િીય કક્ષા:
•
•

@Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar_Care) - સત્તાવાર આધાર ગ્રાહક સાંભાળ હેન્ડલ

@UIDAI (https://twitter.com/UIDAI) - જયાાં તમિે આધાર સાંબનાં ધત જાહેરાતો / બધી મારહતી
મળશે તે હેન્ડલ
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•

@ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai)- યુઆઈડીએઆઈિા સીઈઓિી સત્તાવાર પ્રોફાઇલ.

પ્રાદે વશક સ્તિ:
•

@UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) - યુઆઈડીએઆઈનુ ાં પ્રાદે નશક કચેરી
ચાંદીગઢનુ ાં સત્તાવાર ટ્ નવટર એકાઉન્ટ. ચાંદીગઢ, જે એન્ડ કે, લદ્દાખ, હરરયાણા, એચપી અિે પાંજાબ
સાંબનાં ધત પ્રશ્નો માટે નિવાસીઓ આ ખાતાિો સાંપકા કરી શકે છે

•

@UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) - યુઆઈડીએઆઈનુ ાં પ્રાદે નશક કચેરી રદલ્હીનુ ાં
સત્તાવાર ટ્ નવટર એકાઉન્ટ.િવી રદલ્હી, મધ્ય પ્રદે શ, રાજથથાિ અથવા ઉત્તરાખાંડિો નવથતાર
સાંબનાં ધત કોઈપણ તવેરી માટે નિવાસીઓ આ એકાઉન્ટિો સાંપકા કરી શકે છે .

•

@UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - યુઆઈડીએઆઈનુ ાં પ્રાદે નશક કચેરી મુબ
ાં ઇ

સત્તાવાર ટ્ નવટર એકાઉન્ટ. મહારારિથી ગુજરાત, ગોવા, દમણ અિે દીવ અિે દાદરા અિે િગર
હવેલી પ્રદે શો સાંબનાં ધત પ્રશ્નો માટે નિવાસીઓ આ ખાતાિો સાંપકા કરી શકે છે ,
•

@UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) - યુઆઈડીએઆઈનુ ાં પ્રાદે નશક કચેરી
બેંગલોરનુ ાં સત્તાવાર ટ્ નવટર એકાઉન્ટ. કણાાટકથી કેરળ, તાનમલિાર્ુ, પુર્ુચેરી અિે લક્ષદ્વીપ સાંબનાં ધત
પ્રશ્નો માટે નિવાસીઓ આ ખાતાિો સાંપકા કરી શકે છે .

•

@UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) - યુઆઈડીએઆઈનુ ાં પ્રાદે નશક કચેરી

હૈદરાબાદનુ ાં સત્તાવાર ટ્ નવટર એકાઉન્ટ. આંધ્રપ્રદે શ, તેલગ
ાં ાણા, ઓરડશા, છત્તીસગ. અિે આંદામાિ
અિે નિકોબાર આઇલેન્ડ્સ રહેવાસીઓ સાંબનાં ધત પ્રશ્નો માટે આ ખાતાિો સાંપકા કરી શકે છે
•

@UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - યુઆઈડીએઆઇ પ્રાદે નશક કચેરી રાાંચીનુ ાં
સત્તાવાર ટ્ નવટર એકાઉન્ટ. ઝારખાંડ, લબહાર અિે પનિમ બાંગાળિા પ્રદે શો સાંબનાં ધત પ્રશ્નો માટે
નિવાસીઓ આ ખાતાિો સાંપકા કરી શકે છે

•

@UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - યુઆઈડીએઆઈનુ ાં પ્રાદે નશક

કચેરી

લખિઉનુ ાં સત્તાવાર ટ્ નવટર એકાઉન્ટ. ઉત્તર પ્રદે શ ક્ષેત્રથી સાંબનાં ધત પ્રશ્નો માટે નિવાસીઓ આ
ખાતાિો સાંપકા કરી શકે છે
•

@UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - યુઆઈડીએઆઈનુ ાં પ્રાદે નશક કચેરી

ગુવાહાટીનુ ાં સત્તાવાર ટ્ નવટર એકાઉન્ટ. આસામ, મેઘાલય, િાગાલેન્ડ, મલણપુર, નમઝોરમ, અરુણાચલ
પ્રદે શ, નત્રપુરા અિે નસજિમ સાથે સાંબનાં ધત પ્રશ્નો માટે નિવાસીઓ આ ખાતાિો સાંપકા કરી શકે છે .

તમે સીધા ટ્વીટ્સ અથવા સીધા સાંદેશ દ્વારા યુઆઈડીએઆઈ સુધી પહોંચી શકો છો. અમારુાં સોનશયલ
મીરડયા ફરરયાદ મેિેજમેન્ટ ટીમ તમિે મદદ કરશે.

૯.૬.૧.૨ િેસબક:
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યુઆઈડીએઆઇ પાસે ફેસબુક પર એક જ સત્તાવાર પ ૃરઠ છે - www.facebook.com/AadhaarOfficial. તમે

ખાલી ફેસબુક પર @AadararOfficial માટે શોધો કરી શકો છો અિે બધી િવી મારહતી માટે અમિે લાઈક /
ફોલો કરો. ચોિસ પ્રશ્નો માટે, તમે અમિે કોઈ ખાિગી સાંદેશ મોકલી શકો છો અથવા અમારી કોઈપણ
ફેસબુક પોથટ પર રટલપણી કરી શકો છો.

૯.૬.૧.૩ યટયબ:
સત્તાવાર આધાર ચેિલ https://www.youtube.com/user/Aadarar યુટયુબ પરિા બધા વપરાશકતાાઓ
દ્વારા વપરાશ કરી શકાય છે .તમે યુટયુબ પર ‘આધાર યુઆઈડી’ શોધી શકો છો.અમારી સત્તાવાર ચેિલ પર
સબ્થિાઇબ કરી શકો છો. આ ચેિલમાાં અમારા ઓિલાઇિ સેવાઓિા તમામ ટયુટોરરયલ નવરડઓઝ, ,
આધાર સાથે સાંબનાં ધત મારહતીપ્રદ નવરડઓઝ, અમારી બધી ટીવી જાહેરાતો, નવશેષ સાંદેશાઓ, સમાચાર

અહેવાલો, હરીફાઈ નવરડઓઝ અિે વધુિી લલેલલથટ્સ સમનપિત છે . મારહતીપ્રદ હોવા ઉપરાાંત, ચેિલ તમિે

દે શભરમાાં આધાર ધારકો દ્વારા બિાવેલી નવરડઓ સામગ્રી આિયાજિકિી ઝલક આપે છે . તમે પણ અમારા
નવરડઓઝ પર એક રટલપણી મ ૂકી શકો છો અથવા પ્રનતસાદ શેર કરી શકોછો.

૯.૬.૧.૪ ઇન્સ્ટાગ્રામ:
યુઆઈડીએઆઈએ તાજેતરમાાં ઇન્થટાગ્રામ પર આધારનુ ાં સત્તાવાર કથટમર કેર એકાઉન્ટ શરૂ કયુું હતુ.ાં તમે
અમિે @aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official) પર અનુસરી શકો છો

કોઈપણ નવનશરટ પ્રશ્નો માટે, તમે અમિે સીધો સાંદેશ મોકલી શકો છો અિે અમારી ટીમ પ્રનતસાદ આપશે.

૯.૬.૧.૫ લલિંતડઇન:
યુનિક આઇડેષ્ક્ન્ટરફકેશિ ઔથોરીટી ઓફ ઇષ્ક્ન્ડયા માટેન ુ ાં સત્તાવાર પ ૃરઠ છે

https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-. આ પ્રોફાઇલ પર
આધાર અિે આધાર સાથે સાંબનાં ધત સમાચાર અમે શેર કરીએ છીએ

૯.૬.૨ નકલી રૂપિે ખાઓ / િપિાશકતાા એકાઉન્્સથી સાિધ િહો
યુઆઈડીએઆઈિી તમામ સત્તાવાર સોનશયલ મીરડયા પ્રોફાઇલ ચકાસે છે અિે તમિે સલાહ આપવામાાં
આવે છે કે તમે ફતત સત્તાવાર પ્રોફાઇલ્સિે અનુસરો / સાંપકા કરો. િકલી પ્રોફાઇલ પોથટ્સ પર કાંઈપણ

માિશો િહીં. આધાર અથવા યુઆઈડીએઆઇ હોવાનુ ાં દશાાવતા અન્ય કોઈપણ સોનશયલ મીરડયા એકાઉન્ટ
સાથેિી તમારી મારહતી, વાતચીતમાાં અથવા શેરમાાં જોડાશો િહીં. મહેરબાિી કરીિે િોંધ કરો કે જો કોઈ

વ્યસ્તતએ આધારિી સત્તાવાર પ્રોફાઇલિે સોનશયલ મીરડયા પ્રોફાઇલમાાં તેમિા કાયાક્ષેત્ર તરીકે ઉમેયાા છે ,
તેિો અથા એ િથી કે તે / તે યુઆઇડીએઆઇિો કમાચારી છે . કોઈ પણ વ્યસ્તત દ્વારા કરવામાાં આવેલા
કાયાથથળિા દાવાિી પુષ્ક્રટ કરવા માટે uidai.gov.in પર રડરે તટરીિો કૃપા કરીિે સાંપકા િો સાંદભા લો.
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૯.૭ આધાિ પ્રાદે વશક કચેિીઓ:
યુઆઈડીએઆઇએ સોંપાયેલા રાજયો અિે કેન્રશાનસત પ્રદે શોિા સાંદભામાાં કામગીરી, કામગીરી સાંચાલિ અિે
ઇથયુિી સુનવધા માટે 8 પ્રાદે નશક કચેરીઓ (આરઓ) િી થથાપિા કરી છે . દરે ક આરઓ પાસે તે નિયુતત

અનધકારક્ષેત્ર છે જે તે ક્ષેત્રિે આવરી લે છે . તે ક્ષેત્રિે આધારે અનધકારક્ષેત્રમાાં તે સાંબનાં ધત કામગીરી અિે

ફરરયાદોિે આવરી લે છે અિે સાંભાળે છે . સાંબનાં ધત પ્રાદે નશક કચેરીિી સાંપકા નવગતો આિા પર ઉપલબ્ધ છે :
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html
8 પ્રાદે નશક કચેરીઓ આમાાં સ્થથત છે :
•
•
•
•
•

નિી રદલ્હી - િવી રદલ્હી, મધ્ય પ્રદે શ, રાજથથાિ અથવા ઉત્તરાખાંડ ક્ષેત્રિે આવરી લે છે

બેંગલર, કણાાટક - કણાાટક, કેરળ, તાનમલિાર્ુ, પુર્ુચેરી અિે લક્ષદ્વીપ ક્ષેત્રિે આવરી લે છે
ચુંદીગઢ - ચાંદીગઢ,, જમ્મુ અિે કાશ્મીર, લદ્દાખ, હરરયાણા, રહમાચલ પ્રદે શ અિે
પાંજાબ ક્ષેત્રિે આવરી લે છે .

મબ
ું ઈ, મહાિાષ્િ - મહારારિ, ગુજરાત, ગોવા, દમણ અિે દીવ અિે દાદરા અિે
િગર હવેલી પ્રદે શો ક્ષેત્રિે આવરી લે છે .

•
•

િાુંચી, ઝાિખુંડ - ઝારખાંડ, લબહાર અિે પનિમ બાંગાળિા ક્ષેત્રિે આવરે છે

ગિાહાટી, આસામ - આસામ, મેઘાલય, િાગાલેન્ડ, મલણપુર, નમઝોરમ, અરુણાચલ પ્રદે શ, નત્રપુરા અિે
નસજિમ પ્રદે શોિે આવરે છે

•

લખનૌ, ઉત્તિપ્રદે શ - આખા ઉત્તર પ્રદે શિા ક્ષેત્રિે આવરી લે છે

•

હૈદિાબાદ, તેલગ
ું ાણા - આંધ્રપ્રદે શ, તેલગ
ાં ણા, ઓરડશા, છત્તીસગ અિે આંદામાિ અિે નિકોબાર
ટાપુઓ પ્રદે શો ક્ષેત્રિે આવરી લે છે

પ્રાદે નશક કચેરીઓિી સાંપકા નવગતો મેળવવા માટે થકેિ કરો: https://uidai.gov.in/contactsupport/contact-directory/regional-offices.html

૧૦. આધાિ અવધવનયમ 2016
યુઆઈડીએઆઇ એ ૨૬ માચા ૨૦૧૬ િા રોજ સત્તાવાર ગેઝેટમાાં પ્રકાનશત આધાર (િાણાકીય અિે
અન્ય સહાય, લાભ અિે સેવાઓ અનધનિયમ, ૨૦૧૬ િી આધાર (જો લક્ષ્યપ ૂણા નવતરણિી
જોગવાઈઓ) હેઠળ થથાનપત વૈધાનિક સત્તા છે

યુઆઈડીએઆઈિે ૧૨ જુ લાઈ, ૨૦૧૬ િા રોજ સત્તા તરીકે સ ૂલચત કરાયુ ાં હતુ.ાં ૨૧ એ જુ લાઈ, ૨૦૧૬ િા રોજ
ડૉ.એ બી પાાંડેિે યુઆઈડીએઆઈિા પ્રથમ સીઇઓ તરીકે નિમણ ૂક કરવામાાં આવી હતી. અધ્યક્ષ અિે
ઓથોરરટીિા સભ્યોિી નિમણકાં ૂ ૧૨ સલટેમ્બર, ૨૦૧૬ િા રોજ કરવામાાં આવી હતી. આધાર કાયદાિી તમામ
કલમો, નવભાગ ૨૧ નસવાય, તે જ રદવસે સ ૂચિા આપવામાાં આવી હતી.
િીચેિા નિયમોિે ૧૪ મી સલટેમ્બર, ૨૦૧૬ િા રોજ સ ૂલચત કરવામાાં આવ્યા હતા:
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•

ભારતિો અિોખો ઓળખ સત્તામાંડળ (ઓથોરરટીિી મીરટિંગ્સમાાં લબઝિેસમાાં િાન્ઝેતશિ) નિયમો,
૨૦૧૬(૨૦૧૬ િો િાં. ૧)

•

આધાર (િોંધણી અિે અપડેટ) નિયમો, ૨૦૧૬ (૨૦૧૬ િો િાં॰ ૨)

•

આધાર (પ્રમાણીકરણ) નિયમો, ૨૦૧૬ (૨૦૧૬ િા િાં. ૩)

•

આધાર (ડેટા નસક્યુરરટી) નિયમો, ૨૦૧૬ (૨૦૧૬ િા િાં .૪)

•

આધાર (મારહતીિી શેરરિંગ) નિયમો, ૨૦૧૬ (૨૦૧૬ િા િાં. ૫)
ભારતિી યુનિક આઇડેષ્ક્ન્ટરફકેશિ સત્તા (યુઆઈડીએઆઈ) એ ભારત સરકારિા ઇલેતિોનિતસ અિે
ઇન્ફમેશિ ટેકિોલોજી (MeitY) માંત્રાલય હેઠળ એક કાન ૂિી સત્તા તરીકે કામ કરે છે .
૧૦.૨ યુઆઇડીએઆઇિી જવાબદારીઓ
આધાર એતટ ૨૦૧૬ હેઠળ આધાર િોંધણી અિે પ્રમાણીકરણ માટે યુઆઈડીએઆઈ જવાબદાર છે .
જવાબદારીઓમાાં શામેલ છે :
•

આધાર જીવિ ચિિા તમામ તબિાઓિી કામગીરી અિે સાંચાલિ

•

િીનત નવકાસ

•

વ્યસ્તતઓિે આધાર િાંબર આપવાિી પ્રરિયાઅિે નસથટમ

•

પ્રમાણીકરણ કામગીરી

૧૧ આધાિ (નોંધણી અને અપડેટ) વનયમો, ૨૦૧૬
તમારુાં િોંધણી અિે અપડેટ આધાર (િોંધણી અિે અપડેટ) નિયમો, ૨૦૧૬ દ્વારા સાંચાલલત
છે .તમારી પ્રત્યે સીધી સાંબદ્ધતાિા નિયમો તમારી મારહતી માટે િીચે ફરીથી રજૂ કરવામાાં આવે છે :

૧૧.૨ પ્રકરણ II - નિવાસી િોંધણી પ્રરિયા
૩. િોંધણી માટે જરૂરી બાયોમેરિક મારહતી.(૧) િીચેિી બાયોમેરિક મારહતી િોંધણી કરાવેલ તમામ વ્યસ્તતઓ (પાાંચ વષાથી ઓછી વયિા
બાળકો નસવાય) પાસેથી એકનત્રત કરવામાાં આવશે:
(i) ચહેરાિી છબી;
(ii) બધા દસ રફિંગરનપ્રન્ટ્સ; અિે
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(iii) બાંિે આઇરરલઝસિા થકેિ.
(૨) બાયોમેરિક મારહતી એકનત્રત કરવાિાાં ધોરણો આ હેત ુ માટે ઓથોરરટી દ્વારા નિરદિ રટ કરવામાાં
આવશે.
૪. િોંધણી માટે વથતી નવષયક મારહતી આવશ્યક છે . (૧) િીચેિી વથતી નવષયક મારહતી િોંધણી કરાવેલ તમામ વ્યસ્તતઓ (પાાંચ વષાથી ઓછી
વયિા બાળકો નસવાય) પાસેથી એકનત્રત કરવામાાં આવશે:
(i) િામ
(ii) જન્મ તારીખ
(iii) લલિંગ
(Iv) નિવાસી સરિામુાં
(૨) િોંધણી દરમ્યાિ િીચેિી વથતી નવષયક મારહતી પણ વ્યસ્તતગત િોંધણીમાાંથી પસાર
થવાિાાં નવકલ્પ પર એકનત્રત કરી શકાય છે .
(i) મોબાઇલ િાંબર
(ii) ઇમેઇલ સરિામુાં
(3) પરરચય આધારરત િોંધણી રકથસામાાં, િીચેિી વધારાિી મારહતી એકનત્રત કરવામાાં આવશે:
(i) પરરચયનુ ાં િામ
(Ii) પરરચયિો આધાર િાંબર
(૪) કુ ટુાંબિા વડા આધારરત િોંધણીિા રકથસામાાં, િીચેિી વધારાિી મારહતી એકનત્રત
કરવામાાં આવશે:
(i) કુ ટુાંબિા વડાનુ ાં િામ
(ii) સાંબધ
ાં
(iii) કુ ટુાંબિા વડાનુ ાં આધાર િાંબર
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(iv) કુ ટુાંબિા વડાિી બાયોમેરિક મારહતીિી એક સ્થથનત
(૫) ઉપરોતત વથતી નવષયક મારહતીિા ધોરણો આ હેત ુ માટે ઓથોરરટી દ્વારા નિરદિ રટ
કરવામાાં આવશે.
(૬) વથતી નવષયક મારહતીમાાં વણા, ધમા, જાનત, આરદજાનત, વાંશીયતા, ભાષા, હકદારિો રે કોડા ,
રહેવાસીિી આવક અથવા તબીબી ઇનતહાસિો સમાવેશ થતો િથી.
૫. પાાંચ વષાથી ઓછી ઉંમરિા બાળકોિા િોંધણી માટે જરૂરી મારહતી.(૧) પાાંચ વષાથી િીચેિા બાળકો માટે, િીચેિી વથતી નવષયક અિે બાયોમેરિક મારહતી
એકનત્રત કરવામાાં આવશે:
(અ) િામ
(બ) જન્મ તારીખ
(ક) લલિંગ
(ડ) િોંધણી આઈડી અથવા કોઈપણ માતાનપતાિો આધાર િાંબર, પ્રાધાન્ય
માતાિી બાંિે માતા-નપતા જીવાંત છે , અથવા વાલી. આવા માતાનપતા અથવા
વાલીિો આધાર િાંબર અથવા િોંધણી આઈડી ફરજજયાત છે , અિે સાંબધ
ાં માટેન ુ ાં
ક્ષેત્ર પણ રે કોડા કરવામાાં આવશે.
(ઈ) આવા બાળકનુ ાં સરિામુાં જે સાથે જોડાયેલ માતાનપતા / વાલી જેવુ ાં જ હોવુ ાં
જોઇયે
(ફ) બાળકિી ચહેરાિી તસવીર કબજે કરવામાાં આવશે. િોંધણી દરમ્યાિ કોઈપણ
એક માતાનપતા / વાલીિી બાયોમેરિક મારહતી કેલચર અથવા પ્રમાલણત કરવામાાં
આવશે.
(૨) સાથે જોડાયેલ માતનપતા/ વાલી અિે બાળક વચ્ચેિા સાંબધ
ાં થથાનપત કરવા માટે
શેડય ૂલ II માાં સ ૂલચબદ્ધ કયાા મુજબ સાંબધ
ાં િો પુરાવો (પી.ઓ.આર.) દથતાવેજ િોંધણી
સમયે એકનત્રત કરવામાાં આવશે. ફતત તે બાળકો જ રરલેશિનશપ ડોક્યુમેન્ટ
(પીઓઆર) િા આધારે િોંધણી કરાવી શકાય છે , જેમિા િામ સાંબધ
ાં દથતાવેજમાાં
િોંધાયેલા છે .
૬. બાયોમેરિક અપવાદોવાળા નિવાસીઓિી િોંધણી.-
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(૧) રહેવાસીઓ છે , જેઓ, રફિંગર પ ૂરી પાડવા માટે અસમથા છે , જેમ કે ઈજા,
નવકૃનત, આંગળીઓ / હાથ અથવા અન્ય કોઇ સાંબનાં ધત કારણ કાપવુ ાં પડે કારણ કે
કારણો કારણે, માત્ર આઇરરસ આવા રહેવાસીઓ થકેિ એકનત્રત કરવામાાં આવશે.
(૨) રહેવાસીઓ છે , જેઓ આ નિયમિો દ્વારા ઇરાદો કોઇ બાયોમેરિક મારહતી પ ૂરી
પાડવા માટે અસમથા હોય છે , ઓથોરરટી િોંધણી અિે અપડેટ સોફ્ટવેરમાાં આવા
અપવાદો સાંભાળવા માટે પ ૂરી પાડે છે રહેશે, અિે આવા િોંધણી દ્વારા ઉલ્લેલખત
કરવામાાં આવી શકે છે કારણ કે પ્રરિયા મુજબ હાથ ધરવામાાં આવશે.
૧૧.૩ પ્રકિણ IV - વનિાસી મારહતીન ું અપડેટ
૧૬. ઓળખ મારહતી અપડેટ માટે નવિાંતી.આ પ્રકરણમાાં ઉલ્લેલખત અપડેટ પ્રરિયા અનુસાર અનધનિયમિી કલમ હેઠળ નિરદિ રટ કેસોમાાં આધાર િાંબર
ધારક તેિી વથતી નવષયક મારહતી અથવા બાયોમેરિક મારહતીમાાં ફેરફાર કરી શકે છે .
૧૭. બાળકો માટે ફરજજયાત અપડેટ. સત્તાએ બાળકોિી બાયોમેરિક મારહતીિે સત્તા દ્વારા નિધાારરત પ્રરિયા અનુસાર પાાંચ વષાિી અિે પાંદર
વષાિી વય પ્રાલત કયાા પછી અપડેટ કરવાિી આવશ્યકતા રહેશે.
૧૯. રહેવાસીઓિી મારહતીિે અપડેટ કરવાિી રીત. સીઆઈડીઆરમાાં રહેવાસીઓિી મારહતીિે અપડેટ કરવાિી પ્રરિયા િીચેિી સ્થથનતઓ દ્વારા થઈ શકે છે : (અ) ઓપરે ટર અિે / અથવા સુપરવાઇઝરિી સહાયથી કોઈપણ િોંધણી કેન્ર પર નિવાસીિે
બીઓમેરિક પ્રમાલણત કરવામાાં આવશે અિે અપડેટ કરવા માાંગેલી ઓળખિી મારહતી સાથે
તેિો આધાર િાંબર આપવો પડશે.
(બ) ઓિલાઇિ મોડ: આધાર િાંબર અિે િોંધાયેલા મોબાઇલ િાંબર નિવેદિ કયાા પછી
નિયુતત પોટા લો દ્વારા વથતી નવષયક મારહતી ઓિલાઇિ અપડેટ કરી શકાય છે . રજજથટડા
મોબાઇલ િાંબર પર મોકલવામાાં આવેલા વિ-ટાઇમ પાસવડા (ઓટીપી) દ્વારા પ્રમાણીકરણ
કરવામાાં આવશે.
રહેવાસીિે થટેટસ અપડેટિે િેરકિંગ કરવા માટે એક અપડેટ આઈડી સોંપવામાાં આવશે, અિે સુધારે લા આધાર
પત્ર નિવાસીિે આ હેત ુ માટે સત્તા દ્વારા થપરટ કરે લ કાયાવાહી અનુસાર શારીરરક અથવા ઇલેતિોનિક
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થવરૂપમાાં ઉપલબ્ધ કરાવી શકાય છે . સુધારણા, ધોરણો અિે માગાદનશિકા સાથે અપડેટ કરવાિી કાયાવાહી,
અપડેટ વહિ કરવા માટે ઉપયોગમાાં લેવાતા ફોમેટ્સ, િમ ૂિાઓ, ચેકલલથટિી સાથે આ હેત ુ માટે સત્તા દ્વારા
નિરદિ રટ કરવામાાં આવશે.
૨૦. સુનવધા ફી.વથતી નવષયક મારહતી અિે બાયોમેરિક મારહતીિા અપડેટ માટે ઓથોરરટી રજજથિારિે રહેવાસીઓ પાસેથી
સુનવધા ફી વસ ૂલવા માટે અનધકૃત કરી શકે છે .
૧૧.૪ પ્રકિણ VI - આધાિ નુંબિ અને ઓળખ મારહતીની છૂટ અથિા વનન્ષ્િયકિણ
૨૭. આધાર િાંબરિે બાકાત રાખવાિા કેસો.(૧) આધાર િાંબર ધારકિો આધાર િાંબર િીચેિા સાંજોગોમાાં રદ કરવામાાં આવશે:(અ) જો તે થથાનપત થઈ ગયુ ાં છે કે એક જ વ્યસ્તતિે એક કરતા વધારે આધાર િાંબર
આપવામાાં આવ્યા છે , તો અગાઉિી િોંધણીમાાંથી સોંપાયેલ આધાર િાંબર જાળવી
રાખવામાાં આવશે, અિે ત્યારબાદિા તમામ આધાર િાંબર રદ કરવામાાં આવશે.
(બ) જયાાં નિધાારરત માગાદનશિકાિા ઉલ્લાંઘિમાાં આધાર િાંબર બિાવવામાાં આવ્યો છે : (i) "ફોટો પર ફોટો" કેસ જયાાં મુખ્ય બાયોમેરિક મારહતી ઉપલબ્ધ િથી:
જયાાં િોંધણી કેન્ર પર િવો ફોટોગ્રાફ કેલચર કરવાિે બદલે હાલિા
ફોટોગ્રાફિો ઉપયોગ િોંધણી માટે કરવામાાં આવે છે , અિે જયાાં િોંધણી
દરનમયાિ મ ૂળ બાયોમેરિક મારહતી લેવામાાં આવી િથી, ત્યાાં રહેવાસી આધાર
િાંબર રદ કરવામાાં આવશે.
(ii) “ખોટા બાયોમેરિક અપવાદ” કેસ: જયાાં િોંધણી ખોટી રીતે ‘બાયોમેરિક
અપવાદ’ કેસ તરીકે કરવામાાં આવી છે , આધાર િાંબર રદ કરવામાાં

આવશે.

(iii) જયાાં કોઈ પુખ્ત વયિા બાયોમેરિક મારહતી મેળવવાથી બચવા માટે
પાાંચ વષાથી ઓછી ઉંમરિા બાળક તરીકે િોંધણી કરવામાાં આવી હોય, તો
આધાર િાંબર રદ કરવામાાં આવશે.
(iv) િોંધણીિે કારણે રદ કરવાિી આવશ્યકતા માટેિો બીજો અન્ય કેસ,

જે

સત્તાિે કપટ બતાવે છે
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(૨) રદ થયા પછી, આધાર િાંબર ધારકિે સત્તા દ્વારા આપવામાાં આવતી સેવાઓ કાયમી ધોરણે અક્ષમ
કરવામાાં આવશે.
૨૮. આધાર િાંબરિે નિષ્ક્રિય કરવા માટેિા કેસો. (૧) આધાર િાંબર ધારકિો આધાર િાંબર િીચેિા સાંજોગોમાાં નિષ્ક્રિય કરવામાાં આવશે:
(અ) “ફોટો પર ફોટો” અિે મુખ્ય બાયોમેરિક મારહતી ઉપલબ્ધ છે : જયાાં િોંધણી કેન્રમાાં તાજી
ફોટોગ્રાફ કેલચર કરવાિે બદલે અસ્થતત્વમાાં છે તે
અિે જયાાં રહેવાસીિી મ ૂળ
એષ્ક્તટવ

ફોટોગ્રાફિો ઉપયોગ કરવામાાં આવે છે ,

બાયોમેરિક મારહતી મેળવવામાાં આવી છે , આધાર િાંબર રડ-

કરવામાાં આવશે, અિે રહેવાસીએ તેિા ફોટોગ્રાફિે અપડેટ કરવાનુ ાં કહ્ુાં તેિા

ફોટોગ્રાફિા સફળ અપડેટ પછી, આધાર િાંબર ફરીથી સરિય થઈ

શકે છે .

(બ) “ખોટી અપ ૂણા બાયોમેરિક અપવાદ” કેસો: જયાાં બાયોમેરિક મારહતી ધરાવતા કેટલાક
નવશેષતાઓ નિવાસી સ્થથનત પ ૂરી પાડવાિી સ્થથનતમાાં

હોવા છતાાં કબજે કરવામાાં આવ્યાાં

િથી, આધાર િાંબર નિષ્ક્રિય કરવામાાં આવશે.
(ક) જયાાં પછીિા તબિે જાણવા મળે છે કે કાયદે સર સહાયક દથતાવેજો

નવિા િોંધણી

હાથ ધરવામાાં આવી છે , ત્યાાં કાયદે સર સહાયક દથતાવેજો રજૂ કયાા પછી આધાર િાંબર ધારક
દ્વારા અપડેટ િ થાય ત્યાાં સુધી આધાર

િાંબર નિષ્ક્રિય કરવામાાં આવશે.

(ડ) જયાાં કબજે કરે લી મારહતીિે ખરાબ ડેટા હોવા અિે તેિે અપડેટ
તરીકે ફ્લેગ કરવામાાં આવી છે (જેમ કે નમશ્ર /
અપમાિજિક / નિરથાક શબ્દો અિે
'urf' અથવા '

કરવાિી આવશ્યકતા

નવસાંગત બાયોમેરિતસ મારહતી,

નિવાસી વથતી નવષયક ભાષામાાં લબિસલાહભયાા ભાષા,

ઉપિામ' િો ઉપયોગ કરીિે એક િામિા બહુનવધ િામો ), આધાર ધારક

દ્વારા અપડેટ િ થાય ત્યાાં સુધી આધાર િાંબર નિષ્ક્રિય કરવામાાં આવશે.
(ઈ) જયાાં બાળક પાાંચ કે પાંદર વષાિી વય પ્રાલત કરે છે , આવી વય પ્રાલત
વષામાાં તેિી બાયોમેરિક મારહતીિે અપડેટ કરવામાાં નિરફળ

થયાિા બે

જાય છે , ત્યારે તેિો આધાર

િાંબર નિષ્ક્રિય કરવામાાં આવશે. નિષ્ક્રિયકરણ પછીિા એક વષાિી સમાપ્લત પર આવા અપડેટ
કરવામાાં આવ્યાાં િ હોય તેવા રકથસામાાં, આધાર િાંબર બાકાત કરવામાાં આવશે.
(ફ) ઓથોરરટી દ્વારા યોગ્ય માિવામાાં આવતા નિષ્ક્રિયકરણિી

આવશ્યકતા માટેિો અન્ય

કોઈ કેસ.
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(૨) નિષ્ક્રિયકરણ પર, આધાર િાંબર ધારકિે સત્તા દ્વારા પ ૂરી પાડવામાાં આવતી સેવાઓ અથથાયી રૂપે બાંધ
કરવામાાં આવશે ત્યાાં સુધી આધાર િાંબર ધારક અપડેટ કરે છે અથવા મારહતીિે સુધારે છે , જેિા કારણે સત્તા
દ્વારા તેિો આધાર િાંબર નિષ્ક્રિય કરવામાાં આવ્યો છે .
૨૯. ચ ૂકવણી અથવા નિષ્ક્રિયકરણિી આવશ્યકતાવાળા કેસોિી પ ૂછપરછ. (૧) કોઈ પણ કેસ િોંધાયેલ અથવા સાંભનવત કેસ તરીકે ઓળખવામાાં આવે છે જેિી ચ ૂકવણી
અથવા નિષ્ક્રિયકરણિી આવશ્યકતા હોય તો તે ક્ષેત્રિી તપાસિી જરૂર પડી શકે છે , જેમાાં એવા
લોકોિી સુિાવણી શામેલ હોઈ શકે છે જેમિા આધાર િાંબરિે છોડી દે વા અથવા નિષ્ક્રિય કરવા
માાંગવામાાં આવે છે .
(૨) સત્તા દ્વારા નિયુતત કરાયેલ સાંથથા, આ હેત ુ માટે સત્તા દ્વારા નિરદિ રટ કાયાવાહી મુજબ
તપાસ / પ ૂછપરછ કરશે અિે સત્તાિે રરપોટા રજૂ કરશે.
(૩) રરપોટા મળ્યા બાદ સત્તા જરૂરી કાયાવાહી શરૂ કરી શકે છે અિે

આધાર િાંબરિે

બાકાત અથવા નિષ્ક્રિય કરવાિો નિણાય સત્તા પાસે રહેશે.
૩૦. આધાર િાંબર ધારક સાથે વાતચીત.(૧) આધાર િાંબર ધારકિે એસએમએસ, રજજથટડા ઇ-મેઇલ આઈડી દ્વારા

કારણો સાથે

તેમિો આધાર િાંબર ચ ૂકવવા અથવા નિષ્ક્રિય કરવા ટેલલ- કોલલિંગ,પત્ર અથવા સત્તા દ્વારા
યોગ્ય માિવામાાં આવતા માધ્યમો દ્વારા.નવશે જાણ કરવામાાં આવશે.
(૨) આવા ચુકવણી અથવા નિષ્ક્રિયકરણિા સાંદભામાાં આધાર િાંબર
ફરરયાદ સત્તા દ્વારા ગોઠવાયેલી ફરરયાદ નિવારણ

ધારકિી કોઈપણ

પદ્ધનત દ્વારા નિવારી શકાય છે .

૩૧. સુધારણા રિયા.(૧) આધાર િાંબરિી બાદબાકીિા રકથસામાાં, અિેક આધાર િાંબર બહાર પાડયા નસવાયિા
અન્ય કારણોસર, રહેવાસીઓિે ફરીથી િોંધણી કરવી પડશે.
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(૨) નિષ્ક્રિયકરણિા રકથસામાાં, નિવાસીએ તેિી ઓળખ મારહતીિે અંશત જરૂરી અથવા
સાંપ ૂણારૂપે અપડેટ કરવાિી રહેશે, જે સત્તા દ્વારા નિરદિ રટ માગાદનશિકા અથવા િીનતઓ મુજબ
જરૂરી છે .
૧૨ પરરનશરટ
૧૨.૨ જોડાણ I - કાયદે સર સહાયક દથતાવેજોિી સ ૂલચ
૧૨.૩ જોડાણ II - આધાર િોંધણી / અપડેટ માટેિા પ્રમાણપત્રનુ ાં ફોમેટ
૧૨.૪ જોડાણ III - િોંધણી ફોમા
૧૨.૫ આધાર ટયુટોરરયલ નવરડઓઝ
૧૨.૬ આધાર ઓિલાઇિ સેવાઓ
૧૨.૭ આધાર સોનશયલ મીરડયા પર
કૃપા કરીિે કોઈપણ રટલપણીઓ / પ્રનતભાવ માટે, અમિે અહીં લખો: resident.handbook@uidai.net.in
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