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 1.تعبرف
ػضیض سہبئؾی ،
!آدھبس خبًذاى هیں خوػ آهذیذ
آدھبس کی کتبثچہ آدھبس کے لئے آپ کے سہٌوب کے ىوس پش کبم کشًے کے لئے ڈیضائي کیب گیب ہے۔ ہن آپ عے گضاسػ کشتے ہیں کہ اط
دعتبویض کو پڑھیں اوس آدھبس کے هؼٌی اوس همقذ کو خزة کشیں۔
یہ کتبثچہ آپ کو اپٌب آدھبس عودھٌے هیں هذد دے گی۔ آپ کے عبسے عواالت  -آدھبس کو کیغے زبفل کشیں یب اط عے پہلے کہ آپ اپٌے
آدھبس هیں کغی ثھی تفقیل کو اپ ڈیٹ کشیں یب آپ اپٌب آدھبس کیغے اعتؼوبل کشعکتے ہیں  -اط کتبة کب خواة دیب خبئے گب۔ آپ کو اپٌے
آدھبس عے هتؼلك آدھبس کے ػول اوس خذهبت کی تفقیلی ومبزت ثھی هل خبئے گی۔ ہش عیکؾي کے عبتھ  ،آپ کو لو آس کوڈص ثھی ًظش
آئیں گے۔ هتؼلمہ ویت پیح پش خبًے یب هزکوسہ خذهت پش ویڈیو ٹیوٹوسیل دیکھٌے کے لئے آپ اپٌے اعوبسٹ فوى هیں کغی ثھی لو آس کوڈ
اعکیٌش ایپ کے عبتھ هتؼلمہ لو آس کوڈ اعکیي کشعکتے ہیں۔

آئیے اپٌب آدھبس عفش آدھبس کی دًیب هیں خھبًکٌے  ،اط عے هتؼلمہ ػول  ،آپ کے لئے دعتیبة خذهبت اوس اط  76ہٌذعے کی ىبلت کے
لئے ؽشوع کشتے ہیں خو آپ کے لئے هٌفشد ہے۔
 1.1آدھبر کیب ہے؟
آدھبس اتھبسٹی کے رسیؼہ سکھے گئے تقذیك کے ػول (عیکؾي  6هیں ثیبى کشدہ) کو هيوئي کشًے کے ثؼذ ہٌذوعتبًی ثبؽٌذوں کو هٌفشد
ؽٌبختی اتھبسٹی آف اًڈیب (یو آئی ڈی اے آئی) کے رسیؼہ ایک  76ہٌذعوں کب هٌفشد ؽٌبختی ًوجش خبسی کیب خبتب ہے۔
 1.2آدھبر کوى حبصل کرضکتب ہے؟
ہٌذوعتبى هیں کوئی ثھی فشد  ،ػوش اوس فٌف عے ليغ ًظش  ،خو ہٌذوعتبى کب سہبئؾی ہے  ،یب غیش سہبئؾی ہٌذوعتبًی (ایي آس آئی) ہے ،
آدھبس ًوجش زبفل کشًے کے لئے اًذساج کشعکتب ہے۔ کغی فشد کے لئے  ،فشف ایک آدھبس ًوجش تیبس ہوتب ہے  ،کیوًکہ اًفشادیت
ڈیووگشافک اوس ثبئیو هیٹشک ڈی ڈوپلیکؾي کے ػول کے رسیؼے زبفل کی خبتی ہے۔
ببکص هیطح :آپ کب آدھبس ًوجش ایک ثبس آپ کو تفویل کیب خبئے گب وہ ہویؾہ آپ کے عبتھ سہے گب۔ یہ کغی دوعشے فشد کو االٹ ًہیں کیب
خبئے گب۔

 1.1.1ہٌذوضتبى کے رہبئػیوں کے لئے آدھبر
اگش آپ ہٌذوعتبى کے سہبئؾی ہیں تو آپ آدھبس اًذساج کے اہل ہیں۔ اط کب هيلت یہ ہے کہ آپ آدھبس اًذساج کے لئے دسخواعت کی تبسیخ
عے پہلے۔ ثبسہ هہیٌوں هیں ایک عو ثیبعی دى ( 786دى) یب اط عے صیبدہ هذت هیں ہٌذوعتبى هیں سہبئؼ اختیبس کی ہے۔
 1.1.2ایي آر آئی کے لئے آدھبر
اگش آپ غیش همین ہٌذوعتبًی (ایي آس آئی) ہیں تو  ،اگش آپ کے پبط ہٌذوعتبًی پبعپوسٹ ہے تو آپ آدھبس کے لئے اًذساج کش عکتے ہیں۔
 786دى کب هیٌڈیٹ ایي آس آئیوں کے لئے الگو ًہیں ہوتب ہے۔ آپ آدھبس هشکض هیں خبعکتے ہیں اوس ایي آس آئی کی زیثیت عے آدھبس کے
لئے اًذساج کشعکتے ہیں۔ ہٌذوعتبًی پبعپوسٹ ایي آس آئیوں کے لئے ؽٌبختی ثجوت (پی او آئی) کے ىوس پش الصهی ہے۔ دسخواعت گضاس
یو آئی ڈی اے آئی کے رسیؼہ لجول ؽذہ دعتبویضات هیں عے کغی ثھی دوعشے ہٌذوعتبًی ثجوت کب پتہ (پی او اے) دیٌے کب اًتخبة کشعکتب
هالزظہ کشیں۔ ) Iہے (عیکؾي  ، 7.71مویوہ  -اط کتبثچہ کب
ببکص هیطح :ہٌذوعتبًی پبعپوسٹ ایي آس آئیوں کے آدھبس اًذساج کے لئے ؽٌبختی الصهی ثجوت ہے۔
 1.3آدھبر کی خصوصیبت
 1.3.1آدھبر ایک غٌبخت کٌٌذہ ہے
آدھبس ایک  76ہٌذعوں کی هٌفشد ؽٌبخت ہے خو کغی فشد کو خبسی کی خبتی ہے۔ آدھبس کغی سہبئؾی کی ؽٌبخت کے لئے آثبدیبتی
هؼلوهبت (ًبم  ،تبسیخ پیذائؼ  ،خٌظ اوس پتہ)  ،چہشے کی تقویش  ،اًگلیوں کے ًؾبًبت اوس ایشط کب اعتؼوبل کشتب ہے۔ هؼلوهبت کی یہ
اؽیبء الصهی ہیں۔ اط کے ػالوہ  ،آپ کے پبط اپٌب هوثبئل فوى ًوجش اوس ای هیل فشاہن کشًے کب اختیبس ہے۔ ہوبسا هؾوسہ ہے کہ آپ یہ
تفقیالت ثھی فشاہن کشیں۔

 1.3.2آدھبر ایک غٌبخت ہےاور کچھ ًہیں
آدھبس ًوجش ؽٌبخت کب ثجوت ہے۔ آدھبس ًوجش سکھٌے والے کے علغلے هیں یہ ؽہشیت یب ڈوهیغبئل کب کوئی زك ًہیں دیتب ہے۔ آپ کب آدھبس
ایک ثے تشتیت ًوجش ہے خو کغی رہبًت عے هجشا ًہیں ہے اوس اعے رات  ،هزہت  ،آهذًی  ،فست اوس خغشافیہ کی ثٌیبد پش لوگوں کی
پشوفبئل کشًے کے لئے اعتؼوبل ًہیں کیب خبعکتب ہے۔
 1.2آدھبر کب اضتعوبل
آدھبس عغٹن ثبؽٌذوں کے لئے هلک ثھش هیں ایک رسیؼہ آف الئي  /آى الئي ؽٌبختی توثیك فشاہن کشتب ہے۔ خت آپ اًذساج کشلیں  ،آپ آدھبس
ًوجش کو الیکٹشاًک رسائغ کے رسیؼہ یب آف الئي تقذیك کے رسیؼہ هتؼذد ثبس اپٌی ؽٌبخت کی توثیك کشًے اوس اعے لبئن کشًے کے لئے
اعتؼوبل کشعکتے ہیں  ،خیغب کہ هؼبهلہ ہوعکتب ہے۔ خت آپ خذهبت  ،فوائذ اوس عجغڈی تک سعبئی زبفل کشًب چبہتے ہو تو ؽٌبختی
دعتبویضات کی فشاہوی کی مشوست کو ختن کشتب ہے۔
ثبکظ پیغبم :آدھبس ؽٌبخت کب ایک پوسٹیجل ثجوت فشاہن کشتب ہے خظ کی تقذیك آدھبس توثیك کے رسیؼے کجھی ثھی  ،کہیں ثھی کی خب
عکتی ہے۔
 2آدھبر کے لئے اًذراج کیطے کریں؟

آدھبس زبفل کشًے کےلئے  ،اًذساج کے ػول کے دوساى آپ کو کن عے کن آثبدیبتی اوس ثبئیو هیٹشک هؼلوهبت فشاہن کشکے اًذساج کشًب
پڑتب ہے  ،خو هکول ىوس پش هفت ہے۔ ثشاہ کشم ًوٹ کشیں کہ آپ کو فشف ایک ثبس آدھبس کے لئے اًذساج کی مشوست ہے۔
 2.1اًذراج کے عول
چبہے آپ ہٌذوعتبى کے سہبئؾی ہوں یب ایي آس آئی  ،آپ ریل هیں دیئے گئے ػول پش ػول کشکے آدھبس ًوجش زبفل کشًے کے لئے اًذساج
کش عکتے ہیں۔
آدھبس اًذساج هشکض خبیں
آدھبس اًذساج کے فبسم کو پُش کشیں
آثبدیبتی اوس ثبئیو هیٹشک ڈیٹب دیں
ؽٌبخت کب فسیر ثجوت (پی او آئی) اوس پتہ کب ثجوت (پی او اے) اوس تبسیخ پیذائؼ (ڈی او ثی) خوغ کشوائیں۔
آپشیٹش کے رسیؼہ اعکیٌٌگ کے لئے دعتبویض
اپٌی افلی دعتبویضات کے عبتھ عبتھ ؽٌبختی پشچی خظ هیں ای آئی ڈی (اًذساج آئی ڈی) ؽبهل ہے لے لیں ۔
اگش سہبئؾی ہیڈ آف فیولی ثیغڈ پش اًذساج کشا سہب ہے (زوالہ عے عیکؾي  ، )6.7.7.6تو اعے فشف تؼلمبت کب ثجوت (پی او آس) دعتبویض
دیٌے کی مشوست ہے۔
:آدھبر اًذراج فبرم ڈاؤى لوڈ کرًے کے لئے اضکیي کریں

https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf
:آدھبر اًذراج کے قریب هرکس کی تفصیالت حبصل کرًے کے لئے اضکیي

https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
ببکص پیغبم :افل دعتبویضات کو آدھبس هشکض هیں لے خبئیں۔ یہ اعکیي کش کے آپ کو واپظ کشدیئے خبتے ہیں۔ کغی فوٹو کبپی کی
مشوست ًہیں ہے۔
هزکوسہ ػول هیں اى سہبئؾیوں کے لئے هغتثٌیبت ہیں خي کے پبط مشوسی دعتبویضات ًہیں ہیں خي کے ًبم کٌجہ کے افشاد  /ثے گھش /
یتین وغیشہ ہیں۔ یب اى ثبعیوں کے لئے خي کے پبط ثبیوهیٹشکظ هغتثٌیبت ہیں خہبں مشوسی ثبئیو هیٹشک تفقیالت زبفل ًہیں کی
خبعکتی ہیں۔ اًذساج کے ہش هؼبهلے کی ومبزت ریل هیں کی گئی ہے۔
 2.1.1.1دضتبویس کی بٌیبد پر اًذراج
اًذساج فبسم یب یو آئی ڈی اے آئی کی ویت عبئٹ پش دعتیبة فسیر دعتبویضات کی فہشعت کے هيبثك آپ ؽٌبختی ؽٌبخت کب ایک دسعت
 I):ثجوت (پی او آئی) اوس ایڈسیظ (پی او اے) کے رسیؼہ آدھبس کے لئے اًذساج کشعکتے ہیں (عیکؾي  ، 7.71مویوہ
ؽٌبخت کب ثجوت (پی او آئی )  -الصهی ہے
پتہ کب ثجوت (پی او اے)  -الصهی ہے
تبسیخ پیذائؼ (ڈی او ثی)  -آپ کو یو آئی ڈی اے آئی کی فہشعت کے هيبثك دسعت دعتبویضات هیں عے ایک کو پیؼ کشًب ہوگب۔ اگش
آپ کے پبط یہ ًہیں ہے تو  ،آپ اپٌی تبسیخ پیذائؼ کب اػالى کشعکتے ہیں یب اًذاصا ػوش دے عکتے ہیں۔



اگش آپ کے پبط ایک دسعت دعتبویض ہے تو  ،آپ کو آدھبس اًذساج کے لئے اعے پیؼ کشًب ہوگب۔ اگش آپ کے ًبم پش دعتبویضات ًہ ہوں تو
 ،آپ هدبص اہلکبس کے رسیؼہ خبسی کشدہ عشٹیفکیٹ ثھی اعتؼوبل کشعکتے ہیں (مویوہ دوم هالزظہ کشیں)۔ یو آئی ڈی اے آئی ًے اط
:عشٹیفکیٹ کے لئے ایک هؼیبسی فبسهیٹ خبسی کیب ہے۔ دعتیبة تقذیك کے لئے لبثل لجول هؼبوى دعتبویضات کی فہشعت هالزظہ کشیں

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspxهؼبوى دعتبویضات کی فہشعت کے لئے اعکیي کشیں
ببکص پیغبم :آدھبس اًذساج کے لئے دعتبویض هیں آپ کب ًبم ہوًب چبہئے۔
 2.1.1.2خبًذاى کے ضربراہ (اچ اواف) کی بٌیبد پر اًذراج
کٌجہ کے هوجشوں کے اًذساج کے لئے خہبں اًفشادی دعتبویضات دعتیبة ًہیں ہیں  ،اچ او اف کے ثیظ پش هجٌی اًذساج کے لئے دسج ریل
:تفقیالت فشاہن کشکے کیب خبعکتب ہے

خبًذاى کے عشثشاہ کب ًبم Head
سہبئؾی اوساچ اواف کب سؽتہ کب ثجوت (پی او آس (
خبًذاى کے عشثشاہ کب آدھبس ًوجش
اًذساج کے ولت فیولی کے عشثشاہ کی ثبیوهیٹشک تقذیك
ثبکظ هیغح :اچ او اف پش هجٌی اًذساج کے لئے  ،خبًذاى کے عشثشاہ کو اًذساج کے ولت ثبیوهیٹشک تقذیك کشًی ہوگی۔







 2.1.1.3تعبرف پر هبٌی اًذراج
اگش آپ کے پبط هزکوسہ ثبال دعتبویضات هیں عے کوئی ثھی ًہیں ہے تو  ،آپ تؼبسف پش هجٌی اًذساج کے تست اًذساج کشعکتے ہیں۔ یہ
‘:تؼبسف کبس’ سخغٹشاس کے رسیؼہ همشس کشدہ تقذیك ؽذہ افغش ہیں۔ یہ ہوعکتے ہیں
سخغٹشاسوں کے اپٌے هالصهیي
هوکبهی اًتخبثی هوجش
همبهی اًتظبهی اداسوں کے هوجشاى
ڈاکیب •
ثباثش خیغے ٹیچشط
فست کے کبسکٌبى •
ڈاکٹشص
آًگي واڑی  /آؽب کبسکٌبى •
همبهی ایي خی اوص کے ًوبئٌذے











:تؼبسف کبس پش هجٌی اًذساج کے دوساى زبفل کشدہ هؼلوهبت یہ ہیں





تؼبسف کبس ًبم
تؼبسف کبس کب آدھبس ًوجش
تؼبسف کبس کی ثبیوهیٹشک هؼلوهبت کی ایک ومؼیت
 2.1.1.4بچوں کب اًذراج
ًئے پیذا ہوًے والے ثچوں عویت ثچے آدھبس کے لئے اًذساج کش عکتے ہیں۔ ثچوں کے اًذساج هیں داخلے کے ثؼذ ثچے کی ػوش کے هيبثك
هٌذسخہ ریل دو ىشیموں پش ػول کیب خبتب ہے۔

０

٥:ضبل ضے کن عور بچوں کے لئے
کغی ثچے کو اًذساج کشًے کے لئے ((ًے پیذا ہوئے عے لے کش  5عبل عے کن ػوش کے ثچے تک)  ،ثچے کے والذیي یب عشپشعت
هیں عے کغی کے رسیؼہ آدھبس کی تقذیك مشوسی ہے۔  5عبل عے کن ػوش ثچوں کے ثبئیو هیٹشک کوائف اًشولوٌٹ کے دوساى ًہیں
لیب گیب ہے۔ ثچے کب ًبم  ،تبسیخ پیذائؼ  ،خٌظ اوس تقویش کیپچشکی گئی ہے ۔ اط کب آدھبس اط کے والذیي  /عشپشعت عے هٌغلک ہے۔

والذیي  /عشپشعت کو هٌذسخہ ریل دعتبویضات کے عبتھ ثچے کو لشیت کے کغی ثھی آدھبس هشکض هیں لے خبًے کی مشوست ہے۔

بچوں کے پیذائع کب ضرٹیفکیٹ سخغٹشاس آف ثشتھ  ،هیوًغپل کبسپوسیؾي یب کغی ثھی هيلغ ؽذہ ثلذیبتی اداسوں خیغے تبلك  ،تسقیل • .
وغیشہ کے رسیؼہ خبسی کیب خبتب ہے۔ یب عشکبسی اعپتبلوں کے رسیؼہ کغی ثچے کی پیذائؼ کے لئے خبسج ہوًے واال کبسڈ  /پشچی



والذیي هیں عے کغی کب آدھبس (یب اًذساج پشچی)  ،تشخیسب اط فوست هیں خت والذیي یب عشپشعت دوًوں صًذہ ہوں ،
ثشاہ کشم ًوٹ کشیں کہ اگش آپ کو اپٌے آدھبس هیں هوخودہ پتہ اپ ڈیٹ کشًب ہے اوس ثچے کے آدھبس هیں ًیب پتہ لگبًب ہے تو  ،ثچے
کو آدھبس هیں اًذساج کشًے عے پہلے اپٌی تفقیالت اپ ڈیٹ کشیں۔ ایک ثبس خت آپ کب آدھبس اپ ڈیٹ ہوخبتب ہے  ،تو آپ ثچے کو
آدھبس اًذساج کے ل لے عکتے ہیں اوس اط کے لئے اپٌب تبصہ کبسی ؽذہ آدھبس اعتؼوبل کشعکتے ہیں۔
٥:ضے  ٨١ضبل کی عور کے بچوں کے لئے
کغی ثچے کے اًذساج کے لئے ،والذیي  /عشپشعت دسج ریل دعتبویضات کے عبتھ ثچے کو لشیت کے کغی ثھی آدھبس هشکض هیں
لے خبعکتے ہیں۔
:اگر بچے کی اپٌی دضتبویسات کے ضبتھ اًذراج ہو رہب ہو

ثچوں کب اعکول آئی ڈی (تغلین ؽذہ تؼلیوی اداسوں کے رسیؼہ خبسی کیب گیب) یب کغی اوس یو آئی ڈی اے آئی لبثل لجول دعتبویض۔ -
اگر ہیڈ آف فیولی پر هبٌی اًذراج کے تحت اًذراج  -اگش ثچے کے پبط اعکول کب کوئی دسعت ؽٌبختی آئی ڈی یب کوئی دوعشا
دسج دعتبویض ًہیں ہے تو والذیي  /عشپشعت ثچے کو ہوف پش هجٌی اًذساج کے تست اًذساج کشاعکتے ہیں خظ هیں پشوف پشوف
)آف سیلیؾٌؼ (پی آس آس) دعتبویض کی مشوست ہوتی ہے (سخوع کشیں) عے 6.7.7.6
ًوٹً :بثبلغ کے آدھبس اًذساج کے لئے  ،والذیي  /عشپشعت ثچے کی ىشف عے آدھبس اًذساج کے لئے سمبهٌذی دیتے ہیں۔
ببکص پیغبم :آدھبس اًذساج کے لئے ثچوں کے اعکول کب آئی ڈی اعتؼوبل کیب خبعکتب ہے۔
 2.1.1.4ببیوهیٹرک هطتثٌیبت کے ضبتھ رہبئػیوں کب اًذراج
ثبیوهیٹشک هغتثٌیبت خیغے اًگلی  /گوؾذہ آًکھ وغیشہ کے زبهل ثبؽٌذوں کی فوست هیں  ،دسج ریل هؼلوهبت پش لجنہ کشًے
کی مشوست ہے۔
هکول آثبدیبتی هؼلوهبت 
ایک آئیشػ  ،اگش دوًوں آئیشػ پش لجنہ کشًب هوکي ًہیں ہے 
اًگلیوں کے گن ہوًے کی فوست هیں ثچی ہوئی اًگلیوں کے ًؾبًبت 
هغتثٌیٰ تقویش 
 2.2آدھبر اًذراج کے لئے پوائٌٹص یبد رکھیں
آدھبس کب ڈیٹب ہش سہبئؾی کے لئے دو صثبًوں هیں خوغ ہوتب ہے  -اًگشیضی (ڈیفبلٹ) اوس همبهی صثبى (خیغب کہ اًذساج کے ولت
سہبئؾی ًے هٌتخت کیب ہے)۔ سہبئؾی ہٌذی  ،تیلگو  ،تول  ،کٌڑا  ،هلیبلن  ،پٌدبثی  ،هشاٹھی  ،گدشاتی  ،ثٌگلہ  ،اوڈیہ  ،آعبهی اوس
اًگشیضی هیں عے اًتخبة کشعکتے ہیں۔
اًذساج کے فبسم هیں دی گئی آپ کی تفقیالت آپ کے عبهٌے اعکشیي پش هشئی ہیں۔ یہ مشوسی ہے کہ آپشیٹش کے پیؼ کشًے
عے پہلے آپ اًگشیضی اوس همبهی صثبى دوًوں هیں آپشیٹش کے رسیؼہ داخل کشدہ توبم تفقیالت چیک کشیں اوس اط کی تقذیك
کشیں۔ اط پش دعتخو کشًے عے پہلے آپ تقذیك کے پشچی پش دوثبسہ تفقیالت دیکھ عکتے ہیں۔

سہبئؾیوں کو فشف ایک ثبس اًذساج کی مشوست ہے کیوًکہ هتؼذد اًذساخبت کے ًتیدے هیں اًکبس ہوخبئے گب  ،خت تک کہ •
اتھبسٹی کے رسیؼہ اعے هؾوسہ ًہ دیب خبئے۔
سہبئؾی ڈیٹب پیکٹ زبفل ہوًے کے ثؼذ آدھبس هلٌے کب اًتظبس کشًے کب ولت  ٣٩دى تک هختلف ہوعکتب ہے۔ 
ببکص هیطح :اًگشیضی کے عبتھ عبتھ همبهی صثبى هیں ثھی توبم تفقیالت کب ثغوس خبئضہ لیں اوس آپ کے آدھبس اًذساج کے
لئے آپشیٹش کے پبط خوغ کشواًے عے پہلے کغی غليی کو دسعت کشیں۔
 2.3آدھبر اًذراج هرکس
یو آئی ڈی اے آئی ًے آدھبس خذهبت پیؼ کشًے کے لئے هلک ثھش هیں آدھبس اًذساج کے هشاکض لبئن کیے ہیں۔ یہ ثیٌک  ،ڈاکخبًے
 ،ثی ایظ ایي ایل هشاکض  ،عی ایظ عی ً ،بهضد سیبعتی زکوهت کے دفبتش اوس خقوفی آدھبس خذهت هشکض هیں دعتیبة ہیں۔

آپ کغی ثھی آدھبس اًذساج کے هشکض هیں خبکش آدھبس کے لئے اًذساج کشعکتے ہیں۔ آثبدیبتی تفقیالت (ًبم  ،پتہ  ،تبسیخ پیذائؼ ،
خٌظ  ،هوثبئل ًوجش  ،ای هیل) یب ثبئیو هیٹشکظ (فوٹو  ،فٌگش پشًٹظ یب ایشط اعکیي) کی تبصہ کبسی کے لئے ،آپ اپٌے آدھبس اوس
هؼبوى هؼبوى دعتبویضات کے عبتھ کغی هشکض کب دوسہ کشعکتے ہیں۔
 2.3.1اپٌے قریب آدھبر هرکس تالظ کریں
آپ کغی ثھی لشیجی آدھبس هشکض کی تفقیالت یہبں عے زبفل کشعکتے ہیں۔
1947پش کبل کشکے 

:آدھبس ویت عبئٹ عے َ: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx




ام ادھبس ایپ عے
ٹیوٹوسیل دیکھٌے کے لئے اعکیي کشیں کہ آپ آدھبس هشکض کو کظ ىشذ تالػ کشعکتے ہیں
اًرولوٌٹ هراکس کی اقطبم 2.3.2
آدھبس اًذساج کے هشاکض کو خذهت کی فشاہوی کی ؽکل کی ثٌیبد پش ثڑے پیوبًے پش دو صهشوں هیں دسخہ ثٌذی کیب خبعکتب
:ہے۔ یہ ہیں

رخطٹرار کے زیر اًتظبم آدھبر ضیٌٹر 2.3.2.1
یہ آدھبس هشکض ہیں خو پوسے هلک هیں ثیٌک  ،پوعٹ آفظ  ،ثی ایظ ایي ایل عٌٹشص  ،عی ایظ عی اوس سیبعتی زکوهت کے
دفبتش هیں دعتیبة ہیں۔ یہ اًذساج کے هتؼلمہ سخغٹشاس چالتے ہیں۔
یو آئی ڈی اے آئی کے زیر اًتظبم آدھبر ضروش ضٌٹر 2.3.2.2
آدھبس عشوط عٌٹشط یب اے اط کے اط خقوفی آدھبس هشاکض ہیں خو یو آئی ڈی اے آئی کے صیش اًتظبم ہیں خو خذیذ
هبزول هیں سہبئؾیوں کو آدھبس خذهبت فشاہن کشتے ہیں۔
لئے
کے
کشًے
زبفل
تفقیالت
هضیذ
هیں
ثبسے
کے
هشکض
خذهت
آدھبس

اعکیي
https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.htmlکشیں
ببکص پیغبم :آدھبس خذهت هشکض ػواهی تؼيیالت کے ػالوہ  ،ہفتے کے توبم عبت دى کھال سہتب ہے ،
فجر  ٠٣.٣ثدے عے ؽبم  ٠٣.٥ثدے تک ہش اے اط کے هیں  ٠٥٩عے  ٠٩٩٩عشوط کی دسخواعتوں کو سوصاًہ ہیٌڈل کشًے کی
گٌدبئؼ ہے۔
 2.4آى الئي تقرری کی خذهت
آدھبس اًذساج یب اپ ڈیٹ کے لئے اپبئٌٹوٌٹ ثک کشواًے کے لئے یو آئی ڈی اے آئی آى الئي عہولت ثھی پیؼ کشتب ہے۔ آپ آى الئي اپبئٌٹوٌٹ
عشوط کب اعتؼوبل اپٌے آپ کے لئے یب کغی کٌجہ کے هوجش یب دوعت کے لئے کش عکتے ہیں۔
: 2.4.1آدھبر خذهبت کے لئے تقرری
یہ عہولت آدھبس خذهت کیٌذس (اے اط کے ) یب کغی دوعشے دسج آدھبس هشکض هیں اپوائٌٹوٌٹ کی ثکٌگ کے لئے ہے خو آدھبس خذهبت ریل هیں
دعتیبة ہے۔
ًیب آدھبس اًذساج 
ًبم کی تبصہ کبسی
پتہ کی تبصہ کبسی
تبسیخ پیذائؼ کی تبصہ کبسی
فٌف کی تبصہ کبسی
ثبئیو هیٹشک (فوٹو  +فٌگش پشًٹظ  +آئیشط) اپ ڈیٹ









هوثبئل ًوجش اپ ڈیٹ
ای هیل آئی ڈی کی تبصہ کبسی
آپ کو آدھبس کب اًذساج  /اپ ڈیٹ فبسم آى الئي ثھشًب ہوگب  ،اپبئٌٹوٌٹ عٌٹش ٹبئن عالٹ ثک کشًب ہوگب اوس هٌتخت کشدہ آدھبس هشکض کب دوسہ
کشًب ہوگب۔ آپ کی تمشسی آئی ڈی اوس کیو آس کوڈ پش هؾتول ؽٌبختی پشچی ثھی آپ کب اًذساج  /تبصہ کبسی فبسم ہے۔ ولت کی ثچت کے
لئے آپ هشکض هیں ىجبػت ؽذہ کبپی لے کش خب عکتے ہیں۔ اے اط کے پش پشًٹ کی عہولت ثھی دعتیبة ہے۔
: https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspxاپٌی تمشسی ثک کشواًے کے لئے اعکیي کشیں
ثبکظ هیغح :اپٌے آپ یب اپٌے کٌجہ کے هوجش  /دوعت کے لئے هفت آى الئي هاللبت ثک کشیں اوس ولت کی ثچت کشیں
 2.4.2آى الئي اپبئٌٹوٌٹ بُک کرًے کب طریقہ

آپ یو آئی ڈی اے آئی کی ویت عبئٹ یب این ادھبس هوثبئل ایپ عے اپبئٌٹوٌٹ ثک کشعکتے ہیں۔ اگش آپ آدھبس اپ ڈیٹ کے لئے اپبئٌٹوٌٹ
ثک کشسہے ہیں تو  ،آدھبس ًوجش اوس هوثبئل ًوجش داخل کشًے کی مشوست ہے۔ یہ عہولت فشف آدھبس سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش تک ہی
:هسذود ًہیں ہے۔ آى الئي هاللبت کے لئے ثکٌگ کب ػول ریل هیں ہے

https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspxففسہ هالزظہ کشیں •
هشکض کب ًبم هٌتخت کشیں اوس 'ثک اپبئٌٹوٌٹ پش آگے ثڑھیں' پش کلک کشیں۔ 
خظ خذهت تک آپ سعبئی زبفل کشًب چبہتے ہیں اط کب اًتخبة کشیں ً -یب آدھبس یب آدھبس اپ ڈیٹ 
اپٌب هوثبئل ًوجش پُش کشیں اوس کیپچب دسج کشیں اوس عجوٹ کشیں 
آپ ًے خو هوثبئل ًوجش داخل کیب ہے اط پش هوفولہ او ٹی پی دسج کشیں 
آپ کے هوثبئل کی کبهیبة توثیك پش  ،هيلوثہ تفقیالت کو پُش کشًے کے لئے ایک فبسم دکھبیب خبتب ہے۔ هيلوثہ تفقیالت پُش 
کشیں اوس فبسم عجوٹ کشیں
آپ ’’ تمشسی کب اًتظبم کشیں ‘‘ ٹیت پش خبکش تمشسی کی تفقیالت (تبسیخ اوس ولت) کب اًتظبم کشعکتے ہیں •



 https://youtu.be/8ZurY3nrv7Uعجك دیکھٌے کے لئے اعکیي کشیں
 2.5ادھبر خٌریػي کی حیثیت
اگش آپ اًذساج کے دوساى هوثبئل ًوجش  /ای هیل آئی ڈی دے چکے ہیں تو  ،آپ کو اپٌی آدھبس خٌشیؾي عے هتؼلك اط ام اط  /ای
هیل کی اىالػبت هلیں گی۔ اگش آپ کب آدھبس ثي گیب ہے تو یو آئی ڈی اے آئی کی ویت عبئٹ عے گیب ہے یب ہوبسی ہیلپ الئي 7491
پش کبل کشکےپتب کش عکتے ہیں
اپٌی آدھبس خٌشیؾي کی زیثیت کو خبًچٌے کے لئے  ،آپ کو اپٌی ای آئی ڈی (اًذساج کی ؽٌبخت) کی مشوست ہوگی۔ آپ کے
اًذساج کی هٌظوسی کی پشچی کے اوپش ثبئیں ىشف هیں اًذساج کے  79ہٌذعوں کے اًذساج ًوجش ( )76195/76195/7619اوس 79
ہٌذعوں کب ٹبئن اعٹیوپ ہے خظ هیں تبسیخ اوس ولت (ڈی ڈی  /ام ام  /وائی وائی وائی وائی :اچ اچ :ام ام  :ایظ ایظ) ہے۔ یہ 68
ہٌذعے هل کش اًشولوٌٹ آئی ڈی (ای آئی ڈی ) تؾکیل دیتے ہیں۔
: https://youtu.be/H9DmEW9zBx8ای آئی ڈی پش ٹیوٹوسیل دیکھٌے کے لئے اعکیي کشیں
 2.5.1اگرای آئی ڈی کھو گیب تو کیب کریں؟
اًشولوٌٹ آئی ڈی کب رکش اى پزیش پشچی پش ہوتب ہے خو آپ کو اًذساج کے ثؼذ هوفول ہوا تھب۔ ثشائے هہشثبًی اط پشچی کو ازتیبه
عے سکھیں۔ آپ کو اپٌے سیکبسڈ کے لئے علپ کی وامر تقویش پش کلک کشًے کب هؾوسہ دیب گیب ہے۔ اگش آپ پشچی کو غلو خگہ
:پش سکھتے ہیں یب کھو دیتے ہیں تو  ،آپ اى دو ىشیموں عے اپٌی ای آئی ڈی ثبصیبفت کشعکتے ہیں

یو آئی ڈی اے آئی.خی او وی .اى عے آى الئي ( اط کے لئے سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش الصهی ہے (
آدھبس ہیلپ الئي  ٠٣٩١پش کبل کش کے




کھوئے ہوئے ای آئی ڈی  /یو آئی ڈی کو ثبصیبفت کشًے کے ىشیمے کے ثبسے هیں ٹیوٹوسیل دیکھٌے کے لئے اعکیي
: https://youtu.be/wn6ec6OGbhAکشیں
:اپٌب

ای

آئی

ڈی

یب

یو

آئی

ڈی

(آدھبس

ًوجش)

ثبصیبفت

کشًے

کے

لئے

اعکیي

کشیں

https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid
ادھبر اپ ڈیٹ 3
آپ هلک ثھش هیں کغی ثھی آدھبس هشکض عے اپٌے آدھبس هیں کغی ثھی آثبدیبتی تفقیالت (ًبم  ،پتہ  ،تبسیخ پیذائؼ  ،خٌظ ،
هوثبئل ًوجش یب ای هیل آئی ڈی )  ،یب ثبئیو هیٹشک تفقیالت (فوٹو  ،فٌگش پشًٹظ  ،ایشط اعکیي) کو اپ ڈیٹ کشعکتے ہیں۔
آپ ایک ہی ولت هیں آدھبس هشکض هیں ایک عے صیبدہ اًٹشی اپ ڈیٹ کشعکتے ہیں۔ عٌگل اًذساج (خیغے پتہ) اوس هتؼذد
اًذساخبت (خیغے پتہ  ،هوثبئل فوى ًوجش  ،ای هیل پتہ وغیشہ) کی تبصہ کبسی کی فیظ ایک خیغی ہے۔ لہزا اى توبم اًذساخبت
کو ایک عبتھ اپ ڈیٹ کشًب خظ کو اپ ڈیٹ کشًے کی مشوست ہے وہ آپ کے لئے آعبى اوس لیوت هٌذ ہے۔ لہزا  ،کغی تبصہ
کبسی کے لئے آدھبس هشکض کب دوسہ کشًے عے پہلے  ،آپ کو کغی اوس هيلوثہ تبصہ کبسی کے ل اپٌے آدھبس کی تفقیالت
دیکھیں۔

ببکص هیطح :خت آپ اپٌب آدھبس اپ ڈیٹ کشتے ہیں تو فشف آپ کے آدھبس کی تفقیالت اپ ڈیٹ ہوخبتی ہیں  ،آدھبس ًوجش
وہی سہتب ہے۔
:3.1اپ ڈیٹ کے لئے ضروری دضتبویسات
اپٌے آدھبس هیں دسج ریل تفقیالت کی تبصہ کبسی کے لئے تقذیك کے لئے آپ کو ایک دسعت هؼبوًت دعتبویض پیؼ کشًے
کی مشوست ہے۔
ًبم •

پتہ •
پیذائؼ کی تبسیخ •
دعتبویض دسخواعت دہٌذہ کے ًبم پش ہوًی چبہئے۔ لبثل لجول دعتبویضات کی فہشعت آدھبس ویت عبئٹ اوس این اے ڈیھبس ایپ پش
هالزظہ کشیں۔ ) Iدعتیبة ہے۔ (عیکؾي  ، 7.71مویوہ
دسج ریل تفقیالت کی تبصہ کبسی کے لئے کغی دعتبویض کی مشوست ًہیں ہے۔
فٌف •
هوثبئل فوى کبًوجش •
ای هیل کب پتہ •
تقویش •
فٌگش پشًٹظ اوس آئشط اعکیٌض •
همبهی صثبى •
ًوٹ :آدھبس هیں والذ کب  /والذہ  /ؽوہش کب ًبم پتہ کے هیذاى کب ایک زقہ ہے۔ آدھبس سکھٌے واال اعے کغی ثھی ولت اپ ڈیٹ
کشعکتب ہے۔ تفقیالت کے لئے عیکؾي  9.1عے سخوع کشیں۔
آى الئي ایڈریص اپ ڈیٹ کی ضہولت 3.2
عے آى الئي ) - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/.یو آئی ڈی اے آئی خود عشوط اوس اپ ڈیٹ پوسٹل (ایظ ایظ یو پی
ایڈسیظ کو اپ ڈیٹ کشًے کی عہولت ثھی پیؼ کشتب ہے۔ ایظ ایظ یو پی هیں الگ اى ہوًے کیلئے او ٹی پی کو زبفل کشًے
آپ کو اپٌب سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش سکھٌے کی مشوست ہے۔ اگش سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش دعتیبة ًہیں ہے تو  ،آپ اپٌے آدھبس اوس کیلئے
هؼبوى دعتبویض کے عبتھ کغی ثھی آدھبس هشکض کب دوسہ کشعکتے ہیں تبکہ اپ ڈیٹ کی دسخواعت کی خبعکے۔
:دضتبویس کے ضبتھ ایڈریص کو آى الئي اپ ڈیٹ کرًب 3.2.1
آپ اپٌے ًبم هیں ایڈسیظ کے دسعت ثجوت کے عبتھ اپٌے آدھبس هیں اپ ڈیٹ کشًے کی دسخواعت کشعکتے ہیں (عیکؾي ، 7.71
هیں فہشعت دیکھیں)۔ آى الئي ایڈسیظ کی تبصہ کبسی کب ػول هٌذسخہ ریل ہے۔  – Iمویوہ
https://ssup.uidai.gov.in/ssup/دیکھیں اس اس یو پی

اپٌے آدھبس ًوجش کے عبتھ الگ اى کشیں .
اپٌے هوثبئل پش هوفولہ او ٹی پی دسج کشیں .
ًیب پتہ دسج کشیں .
یو آئی ڈی اے آئی کو اپٌے آدھبس هیں همبهی صثبى هیں تشخوہ کشًے کی اخبصت دیں یب خود تشخوہ ؽذہ هتي عے .
خود ہدے کو دسعت کشیں
ایک ثبس خت آپ توبم تفقیالت اوس ہدے عے هيوئي ہوخبئیں  ،عجوٹ کشیں .

هؼبوى دعتبویض کب سًگیي اعکیي لیں (اگش دعتبویض هیں هتؼذد ففسبت ہیں تو  ،توبم کو اعکیي کشیں اوس ایک ہی .
پی ڈی ایف فبئل کی زیثیت عے هسفوً کشیں) اوس اپ لوڈ کشیں۔
یو آس ایي (تبصہ کبسی کی دسخواعت ًوجش) کو ًوٹ کشیں  /هسفوً کشیں هغتمجل کے زوالہ کے لئے .
آى

الئي

ایڈسیظ

اپ

ڈیٹ

کے

ثبسے

اعکیي
لئے
کے
دیکھٌے
عجك
هیں
https://youtu.be/u7QFDiVyWbMکشیں

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
 3.2.2دضتبویسات کے بغیر ایڈریص کو اپ ڈیٹ کرًب

یو آئی ڈی اے آئی اى لوگوں کے لئے ایڈسیظ اپڈیٹ کب آپؾي پیؼ کشتب ہے خي کے پبط ایڈسیظ پشوف ًہیں ہے۔ یہ خبؿ ىوس پش
’کٌجہ کے افشاد‘ کی ایڈسیظ اپ ڈیٹ ’ ،ؽبدی کے ثؼذ پتہ ثذلٌب‘ یب ’کشایے پش کغی ًئی خگہ‘ هٌتمل ہو گیب ہے۔ اط ایڈسیظ کی تبصہ
کبسی ایڈسیظ کی توثیمی خو کی هذد عے کی خبعکتی ہے۔
:اش عول هیں دو ادارے غبهل ہیں
سہبئؾی (دسخواعت دہٌذہ)  -آدھبس ہولڈس خو اپٌب پتہ اپ ڈیٹ کشًب چبہتے ہیں
ایڈسیظ کی تقذیك کٌٌذہ  -آدھبس ہولڈس خو دسخواعت دہٌذہ کو اپٌب پتہ لشك دیٌے پش سامی ہے
:سہبئؾی کے ػول ؽشوع ہوًے عے پہلے کچھ چیضیں سکھٌی چبہئیں

•
•

سہبئؾی اوس پتے کی تقذیك کٌٌذہ دوًوں کے پبط آدھبس سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش ہوًب چبہئے
دوًو کو سٌک اور هوہبدے هے ہوًب ضروری ہے جب کی پتب کی توشیقی خط کی درخواست ابھی بھی جبری ہے
https://youtu.be/Yk839pM-IJUایڈسیظ کی توثیك خو کے ػول پش عجك دیکھٌے کے لئے اعکیي کشیں

•
•

- https://uidai.gov.in/contact-support/have-اط عشوط عے هتؼلك ػووهی عوالٌبهہ پڑھٌے کے لئے اعکیي کشیں

any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html
 3.3بچوں کے لئے الزهی ببیوهیٹرک اپ ڈیٹ
خت ثچوں کی ػوش  5عبل اوس ایک ثبس پھش  75عبل کی ػوش هیں ہوخبئے تو ثچوں کی ثبئیو هیٹشک تفقیالت کو اى کے آدھبس هیں
اپ ڈیٹ کشًے کی مشوست ہوتی ہے۔ ثچے کے فٌگش پشًٹظ  ،آئیشط اعکیٌض اوس تقبویش اى کے آدھبس ڈیٹب هیں کیپچش کیب اوس اپ
ڈیٹ کیب خبتب ہے ۔ اط عے ثچے کو خہبں ثھی مشوست ہو ؽٌبخت کٌٌذہ کے ىوس پش اپٌب آدھبس اعتؼوبل کشًے هیں هذد هلتی ہے۔
ثچے کو تفویل کشدہ آدھبس ًوجش وہی سہتب ہے۔ ثچوں کے لئے یہ الصهی ثبئیو هیٹشک تبصہ کبسی هفت ہے۔
 3.4آدھبر پتے هیں ’کیئر آف فیلڈ‘ کو اپ ڈیٹ کرًب
آدھبس هیں ’کیئشآف فیلڈ ‘ تفقیالت ایڈسیظ فیلڈ کب ایک زقہ ہیں۔  .اط عے پہلے ڈثلیو  /او  ،ڈی  /او  ،ایظ  /او یب عی  /او کے ىوس
پش رکش کیب گیب تھب۔ اى کو اة هؼیبسی دسخہ زشاست عی  /او کشدیب گیب ہے۔ اگش آپ اپٌب آدھبس اپ ڈیٹ کشتے ہیں یب تبصہ تشیي آدھبس
ڈاؤى لوڈ کشتے ہیں تو  ،اط عے هتؼلمہ تفقیالت ثيوس عی /او ظبہش ہوں گی
اگش آپ اعے اپ ڈیٹ کشًب چبہتے ہیں تو  ،آپ ایڈسیظ اپ ڈیٹ کی دسخواعت (یب تو آدھبس هشکض عے یب ایظ ایظ یو پی کے رسیؼہ آى
الئي  -سیفش عیکؾي  )1.6.7سکھ عکتے ہیں۔
دعتبویض آپ کے ًبم پش ہوًی چبہئے اوس اط ؽخـ کب ًبم سکھٌے کی مشوست ًہیں ہے خظ کب ًبم آپ عی  /او فیلڈ هیں اپ ڈیٹ
کشًب چبہتے ہو۔ یہ الصهی فیلڈ ًہیں ہے۔ آپ اپٌے پتے پش عی  /او فیلڈ چھوڑًے کب اًتخبة کشعکتے ہیں۔
ببکص پیغبم :عی  /او فیلڈ الصهی فیلڈ ًہیں ہے۔ آپ اپٌے پتے پش عی  /او فیلڈ چھوڑًے کب اًتخبة کشعکتے ہیں۔
 3.5اپ ڈیٹص کی تعذاد پر حذود
یو آئی ڈی اے آئی کی تبصہ کبسی کی پبلیغی کے هيبثك  ،اى کے آدھبس هیں آثبدیبتی هؼلوهبت کی تبصہ کبسی کے لئے دسج ریل زذود
ىے کی گئی ہیں۔
ًبم  -دو ثبس تبصہ کبسی کی خبعکتی ہے •
فٌف  -ایک ثبس •
تبسیخ پیذائؼ  -ایک ثبس •
خبئض زذود هیں هزکوسہ اپڈیٹظ کب ػول ویغب ہی ہے خیغب کہ هزکوسہ ثبال عیکؾي  1.7هیں ثیبى کیب گیب ہے۔ خت آپ کی
مشوست ہو تو آپ کے آدھبس هیں کغی ثھی دوعشی هؼلوهبت کی تبصہ کبسی کی خبعکتی ہے
کغی دوعشی آثبدیبتی هؼلوهبت کے ثبسے هیں تبصہ کبسی کی تؼذاد کی کوئی زذ ًہیں ہے  -پتہ  ،ای هیآلئی ڈی  ،هوثبئل ًوجش۔ یب
ثبئیو هیٹشکظ  -فوٹو  ،فٌگش پشًٹ  ،آئشػ اعکیي۔
 3.6آدھبر اپ ڈیٹ کے لئے هطتثٌیٰ عول
اگش کغی ثھی وخہ عے  ،آپ کو اپٌے آدھبس هیں هزکوسہ ثبال تیي ؽؼجوں (ًبم  ،خٌظ اوس تبسیخ پیذائؼ) کو دوثبسہ (خبئض زذ عے
:آگے) اپ ڈیٹ کشًے کی مشوست ہے  ،آپ کو یہ کشًے کی مشوست ہے

کغی ثھی آدھبس هشکض (ًبم اوس تبسیخ پیذائؼ کی تبسیخ کے لئے هؼبوى هؼبوى دعتبویض کے عبتھ) پش خبیں 1.
اپ ڈیٹ کی دسخواعت کشیں 2.
آدھبس ہیلپ عٌٹش کو تبصہ تشیي یو آس ایي (تبصہ تشیي دسخواعت ًوجش)  ٠٣٩١پش کبل کشکے یب ای هیل کے رسیؼے پش ثھیدیں 3.
 help@uidai.gov.inاوس ’اعتثٌبء اپ ڈیٹ‘ کی دسخواعت کشیں۔
اط کے ثؼذ هؼبهلہ یو آئی ڈی اے آئی کے سیدٌل آفظ کو تفویل کیب خبےگب خو آپ کے ػاللے کو هٌبعت هغتؼذی عے ًوٹبتب
ہے۔ ایک ثبس تقذیك ہوخبًے کے ثؼذ  ،آپ کی تبصہ کبسی کی دسخواعت پش کبسسوائی ہوگی اوس ًتیدہ آپ کو ثتبیب خبئے گب۔

 3.7آدھبر هعطلی کی صورت هیں تبزہ کبری
آپ کب آدھبس کب ڈیٹب ولتب فولتب هؼیبس کی خبًچ پڑتبل عے هؾشوه ہے۔ یو آئی ڈی اے آئی کے رسیؼہ اط ىشذ کے هؼیبس کی
خبًچ پڑتبل کے دوساى  ،،اگش هؼبوى دعتبویضات هیں کوئی تنبد پبیب خبتب ہے یب کغی سہبئؾی کے ثبئیو هیٹشک ڈیٹب زبفل کیب گیب
ہے ،اط کب  /اط کی آدھبس کو ػبسمی ىوس پش هؼيل کش دیب گیب ہے اوس آدھبس ہولڈس کو اط کے ثبسے هیں هٌبعت ىوس پش
هيلغ کیب گیب ہے۔ اگش آپ کب آدھبس هؼيل ہوخبتب ہے تو  ،آپ آدھبس او ٹی پی  /ثبئیو هیٹشک توثیك کی ثٌیبد پش کوئی خذهت زبفل
ًہیں کشعکیں گے۔
ایغی فوستسبل هیں  ،آپ کو اى الذاهبت پش ػول کشًے کی مشوست ہے۔
آدھبس هؼيلی' کی وخہ اوس اط کے ًتیدے هیں ہوًے والے ػول کے ثبسے هیں خبًٌے کے لئے یو آئی ڈی اے آئی کے ' 1.
ای هیل  /ایظ این ایظ  /خو کب زوالہ دیں۔
اگش هؼيلی ثبئیو هیٹشکظ عے هتؼلك وخوہبت کی ثٌبء پش ہے تو  ،کغی ثھی آدھبس خذهت هشکض پش خبئیں اوس اپٌے 2.
ثبیوهیٹشکظ کی تبصہ کبسی کشیں۔
اگش هؼيلی دعتبویضات عے هتؼلك وخہ عے ہے تو  ،هغتؼذی کے ثؼذ تبصہ کبسی کے لئے هتؼلمہ آدھبس ػاللبئی دفتش عے 3. .
ساثيہ کشیں  /دیکھیں۔
اپ ڈیٹ حیثیت خبًچ پڑتبل کریں
آپ اپٌی آدھبس کی تبصہ کبسی کی دسخواعت کی زیثیت کو خبًچٌے کے لئے اپ ڈیٹ کی هٌظوسی پشچی پش دسج  ٠٩ہٌذعوں
کی تبصہ کبسی کی دسخواعت ًوجش (یو آساى ) اوس تبسیخ اوس ولت کب اعتؼوبل کشعکتے ہیں۔
آدھبس ہیلپ الئي – • ٠٣٩١
یو آئی ڈی اے آئی .خی او وی .اى •
ام ادھبس ایپ •
ایظ ایظ یو پی کے رسیؼے ایڈسیظ اپ ڈیٹ دسخواعت کی کبهیبثی عے عجوٹ ہوًے کے ثؼذ
ؽکل کب یو آس ایي (اپ ڈیٹ دسخواعت ًوجش) هوفول ہوتب ہے۔ XXX / XXXXXآپ کو 11 / 1111
یہ اعکشیي پش دکھبیب گیب ہے اوس آپ کے سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش پش ایظ این ایظ کے رسیؼہ ثھیدب گیب ہے۔
:اط عے اپٌے آدھبس کی تبصہ کبسی کی زیثیت کب پتہ لگبًے کے لئے یہ یو آس ایي اوس اپٌب آدھبس ًوجش اعتؼوبل کشیں

https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus
https://resident.uidai.gov.in/checkاپٌی تبصہ کبسی کی دسخواعت کی زیثیت کو خبًچٌے کے لئے اعکیي کشیںاپٌی آى الئي پتے کی تبصہ کبسی کی دسخواعت کی زیثیت کو خبًچٌے کے لئے اعکیي aadhaar
https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatusکشیں
 3.9پوائٌٹص آدھبر اپ ڈیٹ کے لئے یبد رکھیں
فشف آدھبس ہولڈس اپٌے  /اپٌے آدھبس هیں تبصہ کبسی کے لئے دسخواعت کشعکتب ہے۔ کوئی ثھی آدھبس سکھٌے والے کی خبًت 1.
عے اپ ڈیٹ کی دسخواعت ًہیں دے عکتب (عوائے  5عبل عے کن ػوش کے ثچوں کے)۔
آدھبس اپ ڈیٹ کی دسخواعت کو آدھبس والے عے تقذیك کی مشوست ہے۔ یہ توثیك یب تو آدھبس هشکض هیں ثبئیو هیٹشک تقذیك 2.
کے ىوس پش کی خبتی ہے یب آى الئي ایڈسیظ اپ ڈیٹ کیلئے او ٹی پی تقذیك۔  ٥عبل عے کن ػوش ثچوں کے لئے  ،یہ توثیك والذیي
 /عشپشعت کے رسیؼہ کی خبتی ہے خظ کے اًذساج کے ولت آدھبس ثچے کے عبتھ هٌغلک ہوتب تھب
اگش آپ اپٌی تبصہ کبسی کی پشچی عے هسشوم ہوخبتے ہیں یب اپ ڈیٹ کی دسخواعت ًوجش ًہیں سکھتے ہیں تو  ،ای آئی ڈی 3.
ثبصیبفت کشًے کے ػول پش ػول کشیں خیغب کہ عیکؾي هیں ثیبى کیب گیب ہے۔ ٠.٥.٠
اگش آپ کی تبصہ کبسی کی دسخواعت هغتشد ہوخبتی ہے تو آپ  7491پش کبل کشعکتے ہیں اوس هغتشد ہوًے کی وخہ زبفل 4.
کشعکتے ہیں اوس اپ ڈیٹ کی کوئی اوس دسخواعت دیٌے عے پہلے افالزی الذام اٹھبعکتے ہیں۔
اگش آپ کب آدھبس 'غلو' دکھبتب ہے تو  ،هضیذ سہٌوبئی زبفل کشًے کے لئے  7491پش کبل کشیں۔ 5.

اگش آپ کے آدھبس خو هیں فشف ‘عبل کب پیذائؼ’ ہی چھپب ہوا ہے تو  ،تبصہ کبسی ًہ کشیں۔ اپٌے آدھبس کو هکول تبسیخ پیذائؼ 6.
ظبہش کشًے کے لئے فشف یو آئی ڈی اے آئی.خی او وی .اى عے اپٌب تبصہ تشیي آدھبس یب آدھبس کے دوثبسہ اؽبػت کب آسڈس ڈاؤى لوڈ
کشیں۔
 4ادھبر اپ ڈیٹ کے لئے درضت دضتبویسات کی فہرضت

هؼبوى دعتبویض فشاہن کشکے آپ آدھبس کے لئے اًذساج کش عکتے ہیں یب اپٌے آدھبس هیں آثبدیبتی تفقیالت کو اپ ڈیٹ کشعکتے ہیں۔
ثجوت کے ؽٌبخت کی یہ فہشعت (پی او آئی )  /ثجوت کب پتہ (پی او اے )  /تبسیخ پیذائؼ (ڈی او ثی )  /ثجوت کب سؽتہ (پی او آس )
ہوبسی ویت عبئٹ یو آئی ڈی اے آئی .خی اواے .اى پش دعتیبة ہے ،
عیکؾي  )71.7هیں ثھی فشاہن کیب گیب۔(  Iام ادھبس ایپ اوس مویوہ
ایک هؼبوى دعتبویض الصهی ہے۔
آدھبس اًذساج •
ًبم کی تبصہ کبسی •
پتہ کی تبصہ کبسی •
تبسیخ پیذائؼ کی تبصہ کبسی •
آپ اپٌے آدھبس هیں کغی دوعشے آثبدیبتی یب ثبئیو هیٹشک تفقیالت کی تبصہ کبسی کے لئے آدھبس کے عبتھ آدھبس هشکض پش خب
عکتے ہیں یہ ثھی ًوٹ کشیں کہ  ،ایي آس آئی اًذساج کے لئے ثھی ہے
ہٌذوعتبًی پبعپوسٹ الصهی پی او آئی ہے۔ ایي آس آئی کغی ثھی دوعشے دعتبویض (دسعت دعتبویضات کی فہشعت کے هيبثك)
پی او اے کے ىوس پش دیٌے کب اًتخبة کشعکتے ہے۔
لبثل لجول دعتبویضات کی فہشعت کب زوالہ دیٌے کے لئے اعکیي کشیں

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
 4.1.1.1غٌبخت کب ثبوت (پی او آئی(
آدھبس اًذساج یب ًبم کی تبصہ کبسی کے لئے ،آپ کو دسعت دعتبویضات کی فہشعت کے هيبثك فوٹو کے عبتھ کن اص کن ایک پی او آئی دعتبویض
فشاہن کشًب ہوگی۔
 4.1.1.2ایڈریص کب ثبوت (پی او اے(
آدھبس هشکض پش یب ایظ ایظ یو پی کے رسیؼہ آى الئي ایڈسیظ اپڈیٹ کے لئے  ،آپ کو اپٌے ًبم پش ایک پی او اے دعتبویض فشاہن کشًب ہوگی۔ آپ
)ایڈسیظ کی توثیك خو کی خذهت ثھی اعتؼوبل کشعکتے ہیں (سیفشی .عیکؾي 6.6.1

 4.1.1.3تبریخ پیذائع (ڈی او بی (
اپٌے آدھبس هیں تبسیخ پیذائؼ کی تبصہ کبسی کے لئے  ،آپ کو یو آئی ڈی اے آئی کے رسیؼہ لجول ؽذہ دعتبویضات کی فہشعت کے هيبثك اپٌے
ًبم پش ایک ڈی او ثی دعتبویض فشاہن کشًب ہوگی۔
) 4.1.1.4پی او آر( تعلقبت کب ثبوت

ہیڈ آف فیولی' پش هجٌی اًذساج یب 'چبئلڈ اًشولوٌٹ' کے لئے  ،آپ کو یو آئی ڈی اے آئی کے رسیؼہ لجول ؽذہ پی او آس دعتبویضات کی فہشعت کے '
هيبثك تؼلمبت کب ثجوت (پی او آس) دعتبویض فشاہن کشًب ہوگی۔
 4.1.1.5آدھبر اًذراج  /تبزہ کبری کے لئے ضٌذ
هؼبوى دعتبویضات کی فہشعت کے هيبثك  ،آپ آدھبس اًذساج  /اپ ڈیٹ کے لئے هدبص اتھبسٹی کے رسیؼہ خبسی کشدہ عشٹیفکیٹ کو ثيوس پی او
آئی  /پی او اے /دی او ثی ثجوت  /پی او آس اعتؼوبل کشعکتے ہیں۔ یو آئی ڈی اے آئی ًے اط عشٹیفکیٹ کے لئے ایک هؼیبسی فبسهیٹ
۔ آپ کو اط ىشذ کب عشٹیفکیٹ فشف اط فوست هیں اعتؼوبل کشًب چبہئے خت آپ کے ) IIتدویض کیب ہے (دیکھیں عیکؾي  ، 6.71مویوہ
پبط پی او آئی /پی او اے  /ڈی او ثی کے لئے لجول ؽذہ دعتبویضات کی فہشعت هیں کوئی اوس دعتبویض هوخود ًہ ہو۔
:آدھبس اًذساج  /تبصہ کبسی کے لئے عٌذ کے لئے هؼیبسی فبسهیٹ دیکھٌے کے لئے اعکیي کشیں

https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
 5ادھبراًذراج /اپ ڈیٹ کے لئے فیص  /فیص /
یوآئی ڈی اے آئی ًے توبم سخغٹشاسوں کے رسیؼہ  ،سہبئؾیوں عے آدھبس عے هتؼلك هختلف خذهبت کے لئے صیبدہ عے صیبدہ سلن هخقوؿ
کی ہے۔ ایک هثبل کے ىوس پش ایک عے صیبدہ فیلڈ کی تبصہ کبسی کو ایک اپ ڈیٹ کے ىوس پش عودھب خبتب ہے۔ یہ تدویض ہے کہ آپ اپٌے
آدھبس کی تفقیالت دیکھیں اوس ولت اوس پیغہ ثچبًے کےلئے کغی ثھی آدھبس هشکض هیں اپٌے دوسے کے دوساى اپ ڈیٹ کی مشوست والے
توبم فیلڈص کو اپ ڈیٹ کشیں۔
الضاهبت کی اًفوگشافک
 5.1آدھبر اًذراج  /اپ ڈیٹ فبرم کیلئے کوئی هعبوضہ ًہیں
ثیٌکوں  ،ڈاکخبًے  ،ثی ایظ ایي ایل هشاکض  ،عی ایظ عی یب سیبعتی زکوهت کے دفبتش یب کبهي عشویظ هشاکض دفبتش یب یو آئی ڈی اے آئی کے
صیشاًتظبم آدھبس خذهت هشکض هیں کغی ثھی سخغٹشاس کے تست چالئے خبًے والے آدھبس هشکض کب دوسہ کشتے ہوئے  ،ثشاہ کشم ًوٹ کشیں کہ

آدھبس اًذساج/اپ ڈیٹ فبسم کے لئے کوئی هؼبومہ ادا کشًے کی مشوست ًہیں ہے۔ چبسج فشف آدھبس اپ ڈیٹ یب پشًٹ کے لئے ہیں خیغب کہ
اوپش ثتبیب گیب ہے۔ اگش آپ اپٌی هاللبت آى الئي ثک کشتے ہیں تو  ،آپ لبثل اىالق چبسخض آى الئي ادا کشًے کب اًتخبة کشعکتے ہیں۔
ثبکظ هیغح :اپٌب آدھبس اًذساج  /اپ ڈیٹ فبسم یو آئی ڈی اے آئی .خی او وی .اى عے ڈاؤى لوڈ کشیں۔ فبسم کے لئے کغی ثھی ایدٌٹ  /ایدٌغی
کو کوئی هؼبومہ ادا ًہ کشیں۔
 5.2اگر هرکس آپ ضے زیبدہ فیص لیتب ہے تو غکبیت کیطے کریں
اگش هشکض ًے آپ عے هزکوسہ عشوط چبسج عے صیبدہ فیظ لی ہے تو  ،آپ دسج ریل ىشیموں عے ؽکبیت دسج کش عکتے ہیں۔
پش کبل کشیں اوس ؽکبیت دسج کشیں ٠٣٩١
help@uidai.gov.inاپٌے یو آس اى کے عبتھ عبتھ عیٌٹش کی تفقیالت اوس ساثيہ کی تفقیالت پش ای هیل کشیں
: https://resident.uidai.gov.in/file-complaintآى الئي عے ؽکبیت دسج کشوائیں





 6ادھبرحبصل کریں
 6.1ادھبر خٌریػي
خیغب کہ اوپش ثیبى کیب گیب ہے یو آئی ڈی اے آئی کے رسیؼہ ومغ کشدہ ػول پش ػول کشکے آدھبس کے اًذساج کے ثؼذ  ،آپ کب ڈیٹب هتؼذد
هؼیبس کی خبًچ پڑتبل عے هؾشوه ہے۔ ػول کی کبهیبثی کے عبتھ  ،آپ کب آدھبس تیبس ہوخبتب ہے۔ آدھبس اپ ڈیٹ کی ہش دسخواعت کے ثؼذ
ثھی اعی ىشذ کے هؼیبس کی خبًچ کب ػول ػول هیں آتب ہے۔ خت آپ کب آدھبس تیبس  /اپ ڈیٹ ہوتب ہے تو آپ کو اپٌے سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش
پش ایک اط ام اط هوفول ہوتب ہے۔
 6.2آدھبر خط
ایک ثبس خت آدھبس تیبس ہوخبتب ہے یب آپ کے رسیؼہ خوغ کشائی خبًے والی تبصہ کبسی کی دسخواعت هکول ہوخبتی ہے  ،آپ کب آدھبس خو
چھپ خبتب ہے اوس اًڈیب پوعٹ کی ثبلبػذہ پوعٹل عشوط کے رسیؼہ آپ کے سخغٹشڈ پتے پش ثھیح دیب خبتب ہے۔ خت آپ کب آدھبس خو
سواًہ ہوتب ہے تو آپ کو اپٌے سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش پش ایک اط ام اط هوفول ہوگب۔
آپ اپٌے آدھبس خو کی تشعیل کی تبسیخ زبفل کشًے کے لئے  ٠٣٩١پش ثھی کبل کشعکتے ہیں اوس آدھبس خو کی فشاہوی کے لئے اپٌے
همبهی ڈاکخبًہ عے ساثيہ کشیں۔
ببکص هیطح :اگش آپ کو ثھیدٌے کی تبسیخ کے  ٠٥دى کے اًذس اًذس آدھبس خو هوفول ًہیں ہوتب ہے تو  ،آپ کی فشاہوی هیں تبخیش کی
وخہ هؼلوم کشًے کے لئے اپٌے همبهی ڈاکخبًہ عے ساثيہ کشعکتے ہیں۔
 6.3ادھبر ڈاؤى لوڈ کریں
- https://eaadhaar.uidai.gov.in/#/آپ اپٌب آدھبس یو آئی ڈی اے آئی کی ویت عبئٹ عے ثھی ڈاؤى لوڈ کشعکتے ہیں
:یب ام ادھبسایپ۔ آپ اپٌب آدھبس اط کے رسیؼہ ڈاؤى لوڈ کشعکتے ہیں
اپٌب آدھبس ڈاؤى لوڈ کشًے کے لئے اپٌب  ٠٢ہٌذعوں کے اًذساج ًوجش کے عبتھ هکول ًبم اوس پي کوڈ :ای آئی ڈی (اًذراج آئی ڈی ) کب اضتعوبل
(خیغے اًذساج کے دوساى دیب گیب ہے) اعتؼوبل کشیں۔
اپٌب آدھبس ڈاؤى لوڈ کشًے کے لئے اپٌب  ٠٠ہٌذعوں کب آدھبس ًوجش اوس هکول ًبم اوس پي کوڈ کے عبتھ :یو آئی ڈی (آدھبر ًوبر) کب اضتعوبل
اعتؼوبل کشیں۔
 6.3.1آدھبر اور پبش ورڈ ڈاؤى لوڈ کرًے کے لئے او ٹی پی
آدھبس کو ڈاؤى لوڈ کشًے کب او ٹی پی آپ کے آدھبس سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش پش هوفول ہوتب ہے۔ .اط او ٹی پی کی ثدبئے  ،آپ ای ادھبسڈاؤى لوڈ
کشًے کیلئے ٹی -او ٹی پی (یب ولت پش هجٌی او ٹی پی ) ثھی اعتؼوبل کشعکتے ہیں۔
ام ادھبس ایپ کب اعتؼوبل کشکے ٹی -او ٹی پی تیبس کیب خبعکتب ہے۔
>ام ادھبرایپ ضے ٹی او ٹی پی ضروش کب اضکریي غبٹ غبهل کریں<
ڈاؤى لوڈ کشدہ آدھبس  ،خغے ای ادھبس ثھی کہب خبتب ہے  ،آپ کے آدھبس کی پبط وسڈ عے هسفوً الیکٹشاًک کبپی ہے۔ اعے .پی ڈی اف
دعتبویض کے ثيوس ڈاؤى لوڈ کیب خبتب ہے۔ آپ کے ای ادھبس .پی ڈی اف فبئل کے لئے پبط وسڈ کیپٹل هیں ًبم کے پہلے  9زشفوں اوس پیذائؼ
کے عبل (وائی وائی وائی وائی ) کب هدووػہ ہے۔

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-faqs/aadhaar-online-services/eaadhaar.html
6.3.2ای ادھبر پر ڈیدیٹل دضتخط کی توثیق کرًب
آپ کب ای ادھبس یو آئی ڈی اے آئی کی ىشف عے ڈیدیٹل دعتخو کیب گیب ہے اگش آپ کے ای ادھبس پش ڈیدیٹل دعتخو عوالیہ ًؾبى ‘؟’ دکھبتب ہے
تو آپ کو کغی ثھی همقذ کے لئے اعتؼوبل کشًے عے پہلے ڈاؤى لوڈ ؽذہ آدھبس پش ڈیدیٹل دعتخو کی توثیك کشًب ہوگی۔

:ای ادھبس پش ڈیدیٹل دعتخو کی توثیك کشًے کے ىشیمہ کبس کے ثبسے هیں عجك دیکھٌے کے لئے اعکیي کشیں

https://youtu.be/qKltutvyUnU
 6.3.3ڈاؤى لوڈ غذہ آدھبر قبًوًی طور پر درضت ہے
ڈاؤى لوڈ کشدہ آدھبس لبًوًی ىوس پش دسعت دعتبویض ہے اوس اعی ىشذ آدھبس خو کی ىشذ اعتؼوبل کیب خبعکتب ہے۔ ڈاؤى لوڈ کشدہ آدھبس پش
هوخود کیو آس کوڈ کو اعکیي کشکے ثھی اط کی تقذیك کی خبعکتی ہے۔
:ای ادھبس کے خواص کے ثبسے هیں عشکلش دیکھٌے کے لئے اعکیي کشیں

https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf
 6.4این ادھبر هوببئل ایپ
این ادھبس کے عشکبسی هوثبئل ایپ کے رسیؼہ اپٌے اعوبسٹ فوى هیں آپ اپٌب آدھبس لے خب عکتے ہیں۔
یہ ایپ آدھبس سکھٌے والے کو  ٥٥عے صیبدہ آى الئي آدھبس خذهبت فشاہن کشتی ہے۔
گوگل پلے اعٹوس اوس ایپل ایپ اعٹوس عے ڈاؤى لوڈ کشیں۔
اًڈسوئذ ام ادھبس اپلی کیؾي ڈاؤى لوڈ کشًے کے لئے اعکیي کشیں

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN
آئی اواط ام ادھبس اپلی کیؾي ڈاؤى لوڈ کشًے کے لئے اعکیي کشیں

: https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474
 6.5آدھبردوببرہ پرًٹ کریں
یو آئی ڈی اے آئی اى سہبئؾیوں کے لئے آسڈس آدھبس دوثبسہ اؽبػت کی پیؼ کؼ کشتی ہے خي کے پبط اپٌب آدھبس خو ًہیں ہے یب اپٌب آدھبس کھو
گیب ہے یب کغی اوس کبپی کو ىجبػت کشکے اپٌے پتے پش پہٌچبًب چبہتب ہے۔ یہ ایک ادا ؽذہ خذهت ہے۔ ثشائے ًبم فیظ  ٥٩کے لئے۔  ،آپ یوآئی
ڈی اے آئی .خی او وی.اى یب ام ادھبس ایپ عے اپٌے آدھبس پش دوثبسہ اؽبػت کب زکن دے عکتے ہیں۔
دوثبسہ چھپی ہوئی آدھبس ہٌذوعتبى پوعٹ کی اعپیڈ پوعٹ عشوط کے رسیؼے ثھیدی خبتی ہے اوس دسخواعت دیٌے کے  ٠٥دى کے اًذس آپ
کے سخغٹشڈ ایڈسیظ پش پہٌچبدی خبتی ہے۔ اط خذهت کو اعتؼوبل کشًے کے لئے سخغٹشڈ هوثبئل ًوجش الصهی ًہیں ہے۔ آپ اى ؽٌبخت کبسوں
کو دوثبسہ اؽبػت کب آسڈس دیٌے کے لئے اعتؼوبل کشعکتے ہیں۔
آدھبس ًوجش ( ٢١ہٌذعہ( 
)وسچوئل آئی ڈی ( ٢١ہٌذعوں کب وی آئی ڈی ایک ٹوکي ؽٌبخت کٌٌذہ ہے خو آدھبس ًوجش کی خگہ پش اعتؼوبل ہوعکتب ہے

ای آئی ڈی ( ١٢ہٌذعوں کے اًذساج آئی ڈی(




آپ کشیڈٹ  /ڈیجٹ کبسڈ ً ،یٹ ثیٌکٌگ یب یوپیآئ کب اعتؼوبل کشکے اپٌے آدھبس پشًٹ کے لئے ادائیگی آى الئي کشعکتے ہیں۔
دسخواعت کی زیثیت اوس اعپیڈ پوعٹ عے ثبخجش سکھٌے کے لئے اے ڈثل.یو ثی (ایئشوے ثل ( اط آس اى (خذهت کی دسخواعت ًوجش (
ًوجش کے لئے آپ کے سخغٹشڈ  /دیئے گئے هوثبئل ًوجش پش ایظ این ایظ اىالػبت ثھیح دی خبتی ہیں
: https://www.uidai.gov.in/contact-آسڈس آدھبس کے دوثبسہ اؽبػت کے ثبسے هیں هضیذ پڑھٌے کے لئے اعکیي کشیں

support/have-any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html
: https://youtu.be/TCyvnWXDDAQعجك ویڈیو دیکھٌے کے لئے اعکیي کشیں

 7آدھار کی تصدیق
 7.1کطی بھی آدھار آى الئي کی
تصدیق کریں
کكی ةھی آظھاؼ منرب کی تًعیك  uidai.gov.inـے آى الئي کی تًعیك کی
خبقکتی ہے۔ آپ اـ ضعهت کب اقتؿوبل کكی ةھی آظھاؼ منرب کی يعالت کی

خبًچ کؽىے کے لئے کؽقکتے ہیں خو آپ کو پیم کیب خبتب ہے۔ ظاضل
کؽظہ آظھاؼ منرب کے لئے  ،آپ کو آظھاؼ ہولڈؼ کی هٌعؼجہ غیل تفًیالت
هل خبتی ہیں۔
اگؽ آظھاؼ منرب هوخوظ ہے
• ایح ثیيڈ
يٌف
•
 ؼہائم کی زبلت
• هوثبئل منرب (ًمبة پول نکل هیں يؽف آضؽی  4ہًعقوں کی منبئم)
ًتبئح کب اقکؽیي نبٹ نبهل کؽیں
هؿیع خبًيے کے لئے کیو آؼ کوڈ اقکیي کؽیں :قیبق و قجبق کی
ویڈیو هیں لٌک نبهل کؽیں
اـ کے ؾالوہ  ،ایک ضعهت فؽاہم کٌٌعہ هٌعؼجہ غیل ضعهبت کب اقتؿوبل
کؽتے ہوئے کكی نطى کے غؼیؽہ پیم کؽظہ آظھاؼ کی ةھی تًعیك کؽقکتب
ہے:
 .1آى الئي هٌدبًتhttps://resident.uidai.gov.in/verify :
 .2آظھاؼ این ایپ ـے
. 3آظھاؼ کیو آؼ کوڈ اقکیٌؽ ایپ یب این آظھاؼ ایپ کب اقتؿوبل
کؽتے ہوئے پیم کؽظہ آظھاؼ پؽ کیو آؼ کوڈ اقکیي کؽیں
 1.2قیکیوؼ کیو آؼ کوڈ آظھاؼ پؽ
آظھاؼ ضط اوؼ ای آظھاؼ هیں ایک ڈیدیٹل طوؼ پؽ ظقتطط نعہ حمفوظ
کیو آؼ کوڈ ہوتب ہے خف هیں تًویؽ کے قبتھ آظھاؼ ؼکھىے والے کی
آثبظیبتی تفًیالت ہوتی ہیں۔ اـ کیو آؼ کوڈ کو آظھاؼ ؼکھىے والے کی
نٌبضت کی تًعیك کے لئے اقتؿوبل کیب خبقکتب ہے۔
ضعهت فؽاہم کٌٌعہ کو پیم کؽظہ آظھاؼ پؽ قیکیوؼ کیو آؼ کوڈ اقکیي
کؽىے کے لئے آظھاؼ کیو آؼ کوڈ قکیٌؽ ایپ (این آظھاؼ هیں ةھی
ظقتیبة) اقتؿوبل کؽىے کی َؽوؼت ہے۔
کریں:
اسکیي
لئے
کے
دیکھٌے
سبق
هتعلق
سے
کوڈ
آر
کیو
سیکیور

https://youtu.be/kMgUpc63dFs

 7.2ضیکیور کیو آر کوڈ کے تارے هیں هسید پڑھىے کے لئے اضکیي
کریں:
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secureqr-code-reader-beta.html

8آى الئي خدهات

یو آئی ڈی اے آئی آظھاؼ ـے هتؿلك هتؿعظ آى الئي ضعهبت آظھاؼ ویت
قبئٹ uidai.gov.inاوؼاین آظھاؼ ایپ پؽ پیم کؽتب ہے۔ آپ اى ضعهبت کب
اقتؿوبل اپيے آظھاؼ کے ڈیٹا کو ةہتؽ منبئم اوؼ کيٹؼول زبيل
کؽىے کے لئے کؽقکتے ہیں۔
 2.1آظھاؼ آى الئي ضعهبت (خف هیں ؼخفٹؼڈ هوثبئل منرب کی َؽوؼت ىہیں
ہے)
 اًؽومليٹ قيٹؼ کب پتہ لگبئیں :آپ تالل کے خمتلف پیؽاهیٹؼؾ کب
اقتؿوبل کؽکے آـ پبـ کے دتبم آظھاؼ هؽکؿ کی تفًیالت زبيل
کؽقکتے ہیں۔
 ایک تمؽیؽ ثک کؽوائیں :آپ آظھاؼ اًعؼاج کے لئے اپبئيٹهيٹ
ثک کؽقکتے ہیں یب اپيے یب ضبًعاى کے کكی دمرب یب ظوقت کے
لئے کكی ةھی آظھاؼ هؽکؿ هیں اپ ڈیٹ کؽقکتے ہیں۔
 آظھاؼ کی زیثیت کی خبًچ پڑتبل کؽیں :آپ اپيے پوؼے ًبم اوؼ
پي کوڈ کی تفًیالت کے قبتھ  14منربوں کے اًعؼاج  Iآئی ڈی  /یو
آؼ ایي اوؼ  14ہًعقوں کب ٹائن اـٹیوپ ظؼج کؽکے اپيے آظھاؼ
اًعؼاج  /اپ ڈیٹ کی ظؼضواقت کی زیثیت کی خبًچ پڑتبل
کؽقکتے ہیں۔
 آظھاؼ کے ظوثبؼہ انبؾت کب آؼڈؼ :آپ اپيے آظھاؼ یب ضبًعاى
کے کكی دمرب کے آظھاؼ کے ظوثبؼہ انبؾت کب آؼڈؼ ظے قکتے ہیں۔
یہ ایک اظا نعہ ضعهت ہے۔ قیکيڈ هیں هؿیع تفًیالت  6.4اوپؽ
 ظوثبؼہ پؽىٹ کی زیثیت کی خبًچ پڑتبل کؽیں :آپ ایف آؼ ایي
(قؽوـ ؼیکوـٹ منرب) اوؼ آظھاؼ منرب ظؼج کؽکے اپٌی آظھاؼ کے
ظوثبؼہ پؽىٹ کی ظؼضواقت کی زیثیت کی خبًچ کؽقکتے ہیں۔
 8.2آدھار آى الئي خدهات جسص هیں رسصٹرڈ هوتائل منرب کی ضرورت ہوتی
ہے)
آظھاؼ کی کچھ آى الئي ضعهبت کو او ٹی پی کی توثیك کی َؽوؼت ہوتی
ہے لہغا  ،ؼخفٹؼڈ هوثبئل منرب اقتؿوبل کؽًب الؾهی ہے۔ اـ او ٹی پی
کی جببئے  ،آپ ای آظھاؼڈاؤى لوڈ کؽىے کیلئے ٹی  -او ٹی پی (یب
ولت پؽ هجٌی او ٹی پی) ةھی اقتؿوبل کؽقکتے ہیں۔ این ایڈھاؼ ایپ
کب اقتؿوبل کؽکے ٹی  -او ٹی پی تیبؼ کیب خبقکتب ہے۔
 آظھاؼ ڈاؤى لوڈ کؽیں :آپ اپيے آظھاؼ کو کكی ةھی ولت ڈاؤى
لوڈ کؽقکتے ہیں اوؼ اـے اقتؿوبل کؽقکتے ہیں۔ یہ ایک هفت
ضعهت ہے اوؼ الؾهی طوؼ پؽ او ٹی پی کی توثیك کی َؽوؼت ہے
ثبکف هیكح :آپ ایک کیليڈؼ قبل هیں اپٌب آظھاؼ ؾیبظہ ـے ؾیبظہ 22
ثبؼ ڈاؤى لوڈ کؽقکتے ہیں۔
 کھوئے ہوئے  /ةھولے ہوئے یو آئی ڈی  /ای آئی ڈی کو ثبؾیبفت
کؽیں :اـ ضعهت کب اقتؿوبل کؽتے ہوئے  ،آپ اپٌب کھوئے ہوئے

اًعؼاج آئی ڈی یب آظھاؼ منرب (یو آئی ڈی) ثبؾیبفت کؽقکتے ہیں۔
اـ قؽوـ کو الؾهی طوؼ پؽ او ٹی پی کی توثیك کی َؽوؼت ہے۔
 ایڈؼیف آى الئي اپ ڈیٹ کؽیں :اگؽ آپ کے پبـ اپٌب آظھاؼ
ؼخفٹؼڈ هوثبئل منرب ہے تو  ،آپ آظھاؼ کے ایف ایف یو پی
(قیلف قؽوـ اپ ڈیٹ پوؼٹل) کب اقتؿوبل کؽتے ہوئے ایک آى
الئي ایڈؼیف اپ ڈیٹ ظؼضواقت ظے قکتے ہیں۔ اـ قؽوـ کو الؾهی
طوؼ پؽ او ٹی پی کی توثیك کی َؽوؼت ہے۔
 توثیمی ضط کی ظؼضواقت :یہ ضعهت آپ کو اپيے آظھاؼ هیں پتے
کی تًعیك کؽىے والے کو نٌبضت کؽىے کب اضتیبؼ فؽاہم کؽتی
ہے (ایک اوؼ آظھاؼ ہولڈؼ خف کب هطبلتہ هطلوةہ نطى کو اپٌب
لؽٌ ظیيے پؽ ؼاَی ہوتب ہے)۔ ثؽاہ کؽم اـ قؽوـ کی هؿیع
تفًیالت کے لئے قیکهي  3.2.2ظیکھیں۔
 آظھاؼ ثیٌک کو خوڑىے کی زیثیت :آپ اـ قؽوـ کب اقتؿوبل
کؽتے ہوئے ایي پی قی آئی هیپؽ هیں اپيے آظھاؼ اوؼ ثیٌک
اکبؤىٹ ـے هٌكلک ہوىے کی زیثیت کی خبًچ پڑتبل کؽقکتے ہیں۔
اـ قؽوـ کو الؾهی طوؼ پؽ او ٹی پی کی توثیك کی َؽوؼت ہے۔
ثبکف هیكیح :آپ کو يؽف ایک اکبؤىٹ هیں آظھاؼ پؽ هجٌی
کوئی کؽیڈٹ هلے گب خو آپ ىے ایي پی قی آئی هیپؽ ـے ًممہ
لگبیب ہے۔
 8.3اکثر پوچھے گئے ضواالت
ؼہائهیوں کو آظھاؼ کے ؾول  ،ضعهبت اوؼ هًٌوؾبت کو مسحھىے هیں
هعظ کے لئے یو آئی ڈی اے آئی کے پبـ ویت قبئٹ اوؼ این ای
آظھاؼ ایپ پؽ وقیؽ قواالت کے قیکهي ةھی ہیں۔
 ؾووهی قوالٌبمہ پڑھىے کے لئے اقکیي کؽیں:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-faqs.html

 9آپ کے آدھار ڈیٹا کی رازداری اور حفاظت
آظھاؼ پؽوخیکٹ کے ڈیؿائي هیں آپ کے ڈیٹا کی زفبغت هوؼوثی ہے۔
کكی ةے تؽتیت تؿعاظ کے ہوىے ـے خو فؽظ کے ثبؼے هیں کچھ ةھی
غبہؼ ىہیں کؽتب ہے ًیچے ظیئے گئے ظیگؽ ضًويیبت هیں  ،یو آئی ڈی
ؼہائهی کی ظلچكپی کو اپيے همًع اوؼ همبيع کے هؽکؿ هیں ؼکھتب ہے۔
 9.1یو آئی ڈی ؼاؾظاؼی اوؼ هؿلوهبت کی زفبغت کؽًب
 حمعوظ هؿلوهبت مجؽ کؽًب :یو آئی ڈی اے آئی کے غؼیؽہ اکٹھا
کیب گیب ڈیٹا آظھاؼ منرب خبؼی کؽىے اوؼ آظھاؼ منرب ؼکھىے والے
کی نٌبضت کی تًعیك کے همًع تک حمعوظ ہے۔ نٌبضت کو لبئن
کؽىے کے لئے يؽف ثٌیبظی اؾعاظ و مشبؼ پؽ لجٍہ کیب گیب ہے -
ًبم  ،تبؼیص پیعائم  ،يٌف  ،اوؼ پتہ  ،اوؼ فوٹو  ،ظـ فٌگؽ

پؽىٹـ اوؼ آئیؽـ اقکیي پؽ ههتول ثبئیو هیٹؼک ڈیٹا۔ والعیي
 /قؽپؽقت کب ًبم ثچوں کے لئے َؽوؼی ہے لیکي ظوقؽوں کے
لئے ىہیں۔ هوثبئل منرب اوؼ ای هیل کی نٌبضت اضتیبؼی ہے۔
 کوئی پؽوفبئلٌگ اوؼ ٹؼیکٌگ ـے هتؿلك هؿلوهبت اکٹھی ىہیں کی
گئیں :یو آئی ڈی اے آئی کی پبلیكی هػہة  ،غات  ،ثؽاظؼی ،
طجكے ً ،كل  ،آهعًی اوؼ يست کی زیثیت خیفے زكبـ غاتی
هؿلوهبت کو اکٹھا کؽىے ـے ؼوکتی ہے۔ یو آئی ڈی قفٹم کے
غؼیؽہ افؽاظ کی پؽوفبئلٌگ دمکي ىہیں ہے کیوًکہ اکٹھا کیب گیب
ڈیٹا نٌبضت اوؼ نٌبضت کی تًعیك کے لئے َؽوؼی ہے۔
 ڈیٹا اًکؽپهي والی هًعقہ ههیٌیں :یو آئی ڈی اے آئی کے
غؼیؽہ فؽاہم کؽظہ قوفٹویئؽ کے قبتھ آظھاؼ اًعؼاج  /اپ ڈیٹ
ہوتب ہے خو يؽف هًعقہ آالت اقتؿوبل کؽتے ہیں۔ ٹؼاًؿٹ هیں کكی
لكن کی ؼقبو کو ؼوکيے کے لئے اؾعاظ و مشبؼ کو مجؽ ہوتے ہی
اًکؽپٹ کؽظیب خبتب ہے۔
 هؿلوهبت کب اخؽا  -ہاں یب کوئی خواة ىہیں :یو آئی ڈی اے
آئی آظھاؼ ڈیٹا ثیف هیں غاتی هؿلوهبت کو غبہؼ ىہیں کؽتب ہے۔
اگؽ آپ اپيے آظھاؼ کو توثیك کے همًع کے لئے اقتؿوبل
کؽتے ہیں تو  ،یو آئی ڈی اے آئی کی خبًت ـے يؽف خواة هیں
'ہاں' یب 'ىہیں' هلے گب۔
 ظیگؽ ڈیٹا ثیف ـے یو آئی ڈی اے آئی کی هؿلوهبت کب تجبظلہ
اوؼ هٌكلک ہوًب :آظھاؼ ڈیٹا ثیف کب تؿلك کكی ظوقؽے ڈیٹا
ثیف ـے ىہیں  ،یب ظوقؽے ڈیٹا ثیف هیں ؼکھی ہوئی هؿلوهبت ـے
ىہیں ہے۔ اـ کب وازع همًع ضعهت ويول کؽىے کے هولؽ پؽ کكی
نطى کی نٌبضت کی تًعیك کؽًب ہے  ،اوؼ وہ ةھی آظھاؼ ہولڈؼ کی
ؼَبهٌعی ـے۔
 9.2ضی آئی ڈی آر هیں ڈیٹا ضیکیورٹی
دتبم آظھاؼ والوں کب ڈیٹا یو آئی ڈی اے آئی کے هؽکؿی نٌبضتی
اؾعاظ و مشبؼ کے غضیؽے (قی آئی ڈی آؼ) هیں حمفوظ اوؼ حمفوظ ہے۔
هطلوةہ زفبغتی هٌػوؼی کے زبهل هٌتطت افؽاظ کے غؼیؽہ الیکٹؼاًک
اوؼ خكوبًی طوؼ پؽ قی آئی ڈی آؼ کی زفبغت کی خبتی ہے۔ اًتہائی
حمفوظ ڈیٹا والٹ هیں ظقتیبة ةہتؽیي اًکؽپهي ٹکٌبلوخی کے قبتھ
ڈیٹا کو حمفوظ ثٌبیب گیب ہے۔ دتبم ؼقبئی کی تفًیالت هٌبقت طؽیكے
ـے الگ آى ہیں۔
یو آئی ڈی اے آئی کے پبـ قطت زفبغتی اوؼ اـٹوؼیح پؽوٹوکول
هوخوظ ہیں۔ قیکیوؼٹی کی ضالف وؼؾی پؽ خؽهبىے قطت ہیں  ،اوؼ نٌبضت
کی هؿلوهبت افهب کؽىے پؽ خؽهبىہ ةھی نبهل ہے۔ قی آئی ڈی آؼ تک
کكی ةھی غیؽ جمبؾ ؼقبئی  ،ثهوول ہیکٌگ یب قی آئی ڈی آؼ هیں اؾعاظ

و مشبؼ کے قبتھ کكی طؽذ کی چھیڑ چھاڑ  ،آظھاؼ ایکٹ  2216 ،کے
هطبثك قطت قؿائے هوت کے زبهل ہیں۔
 9.3آپ اپٌی آدھار هعلوهات کی هسید حفاظت کیصے کرضکتے ہیں
اى زفبغتی طؽیموں کے ؾالوہ  ،یو آئی ڈی اے آئی کچھ اوؼ آى الئي
ضعهبت ةھی پیم کؽتب ہے خو آپ کو اپيے آظھاؼ کی تفًیالت کو ذمی
ؼکھىے هیں اوؼ آپ کے ڈیٹا هیں قیکیوؼٹی کی ایک اوؼ پؽت کو
نبهل کؽىے هیں هعظ کؽتب ہے۔ یہ ہیں:
 آظھاؼ کی تبؾہ کبؼی کی تبؼیص :آپ اپيے آظھاؼ هیں کی گئی
دتبم تبؾہ کبؼیوں کی تبؼیص قبؾی کی تبؼیص کے لئےاـ ضعهت کب
اقتؿوبل کؽقکتے ہیں۔ اـ قؽوـ کے لئے او ٹی پی آپ کے
ؼخفٹؼڈ هوثبئل منرب پؽ ةھیدب خبئے گب۔ضثق دیکھىے کے لئے
اضکیي کریںhttps://youtu.be/gLp33gyQWj0:
 کكی آظھاؼ کی تًعیك کؽیں :اـ پیم ضعهت کو کكی ةھی پیم
کؽظہ آظھاؼ کی تًعیك کے لئے اقتؿوبل کؽقکتب ہے۔
ضثق دیکھىے کے لئے اضکیي کریںhttps://youtu.be/2FOuvHUq3dc :
 ای هیل  /هوثبئل منرب کی تًعیك کؽیں :آپ اپيے آظھاؼ هیں اى
کے ای هیل یب هوثبئل منرب کی تًعیك کے لئےاـ ضعهت کب
اقتؿوبل کؽقکتے ہیں۔ اـ قؽوـ کے لئے او ٹی پی آپ کے
ؼخفٹؼڈ هوثبئل منرب پؽ ةھیدب خبئے گب۔
آدھبر هیں اپٌب ای هیل  /هوببئل ًوبر چیک کرًے کے لئے اسکیي کریں :
https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile

 وؼچوئل آئی ڈی (وی آئی ڈی ) خٌؽیٹؼ :اگؽ آپ آظھاؼ پؽ هجٌی
توثیمی ضعهت اقتؿوبل کؽتے ہوئے اپٌب آظھاؼ منرب ثبىٹًب ىہیں
چبہتے ہیں تو  ،آپ وؼچوئل آئی ڈی یب وی آئی ڈی  -اپيے
آظھاؼ کے لئے  16ہًعقوں کب ٹوکي اقتؿوبل کؽقکتے ہیں۔ آپ
اپٌب uidai.gov.in,این آظھاؼ ایپ ـے یب آظھاؼ ایف این ایف
قؽوـ کے غؼیؽہ تیبؼ کؽقکتے ہیں۔
وی آئی ڈی کے ثبؼے هیں هؿیع خبًيے کے لئے اقکیي:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtualid-vid.html

آظھاؼ ایف این ایف قؽوـ کے ثبؼے هیں هؿیع خبًيے کے لئے
اقکیي:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-onlineservices/aadhaar-sms-service.html

 آظھاؼ کی توثیك کی تبؼیص :اـ ضعهت کب اقتؿوبل کؽتے ہوئے ،
آپ پچھلے  6مہیٌوں هیں اپيے غؼیؽہ قؽٹیفیکیهي کی تفًیالت

زبيل کؽقکتے ہیں۔ اـ قؽوـ کے لئے او ٹی پی آپ کے ؼخفٹؼڈ
هوثبئل منرب پؽ ةھیدب خبئے گب۔
آدھبر اوتھ کی تبریخ کے ببرے هیں هزید جبًٌے کے لئے اسکیي کریں :
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaarauthentication-history.html

 ثبئیو هیٹؼک الک  /اًالک :یہ ضعهت آپ کو اپيے ثبیوهیٹؼکف کو
آظھاؼ هیں ؾبؼَی طوؼ پؽ الک اوؼ اًالک کؽىے کے لبثل ثٌبتی
ہے۔ اـ قؽوـ کے لئے او ٹی پی آپ کے ؼخفٹؼڈ هوثبئل منرب پؽ
ةھیدب خبئے گب۔
ثبیوهیٹؼک الک  /اًالک قؽوـ کے ثبؼے هیں هؿیع هؿلوهبت کے
لئے اقکیي کؽیں:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-onlineservices/biometric-lock-unlock.html

 آظھاؼ الک  /اًالک :اگؽ آپ اپٌب آظھاؼ اقتؿوبل ىہیں کؽًب
چبہتے تو آپ اپٌب آظھاؼ منرب الک کؽقکتے ہیں۔ ایكب کؽىے ـے ،
آپ ثبئیو هیٹؼک  ،آثبظیبتی اوؼ او ٹی پی پؽ هجٌی توثیك
کیلئے آظھاؼ  ،وی آئی ڈی اوؼ اے ایي قی ایف ٹوکي کب
اقتؿوبل کؽکے کوئی توثیك ىہیں کؽقکیں گے۔ يؽف وی آئی ڈی
(وؼچوئل آئی ڈی) کب اقتؿوبل کؽتے ہوئے آظھاؼ کو غیؽ همفل
کیب خبقکتب ہے۔ اـ قؽوـ کے لئے او ٹی پی آپ کے ؼخفٹؼڈ
هوثبئل منرب پؽ ةھیدب خبئے گب۔
آظھاؼ الک  /اًالک قؽوـ کے ثبؼے هیں هؿیع هؿلوهبت کے لئے
اقکیي کؽیں:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-onlineservices/aadhaar-lock-unlock.html

 آف الئي ای کے وائی قی قؽوـ :اـ ضعهت کب اقتؿوبل کؽتے
ہوئے  ،آپ اپٌی ڈیدیٹل طوؼ پؽ ظقتطط نعہ آظھاؼ کی تفًیالت
تیبؼ کؽقکتے ہیں خفے آپ کے وائی قی همبيع کے لئے اقتؿوبل
کؽقکتے ہیں۔
آظھاؼ پیپؽ لیف آف الئي ای کے وائی قی کے ثبؼے هیں هؿیع
هعلوهات کے لئے اضکیي کریں:
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaaronline-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html

 10رشوت ہیيڈلٌگ

یوآئی ڈی اے آئی ىے اپيے ضعنبت غبہؼ کؽىے یب آظھاؼ ـے هتؿلك
ؼائے کو نیئؽ کؽىے کے لئے آپ کے لئے خمتلف ٹچ پوائيٹ تیبؼ
کیے ہیں۔ اـ طؽذ کے دتبم پلیٹ فبؼم آقبًی ـے لبثل ؼقب ہیں اوؼ
آپ کو یو آئی ڈی اے آئی کی قؽنبؼ ہیلپ قيٹؼ ٹیووں کے غؼیؽہ هعظ
تک پہًچيے کے لبثل ثٌبتے ہیں۔ وہ پلیٹ فبؼم خي کے غؼیؽے آپ یو
آئی ڈی اے آئی ـے ؼاثطہ کؽقکتے ہیں وہ ہیں:
 10.1آدھار پور راتطہ هرکس۔ ہیلپ الئي 7391
اى کی لیيڈ الئي یب هوثبئل فوى ـے ٹول فؽی ہیلپ الئي  1947پؽ کبل
کؽقکتے ہیں اوؼ ضوظکبؼ آئی وی آؼ ایف وَؽ کے غؼیؽہ هعظ لے
قکتے ہیں یب آظھاؼ کیئؽ ایگؿیکٹو ـے ثبت کؽقکتے ہیں۔ آظھاؼ
ؼاثطہ هؽکؿ ہًعی  ،تیلگو  ،دتل  ،کيڑا  ،هلیبمل  ،پٌدبثی  ،هؽاٹھی
 ،گدؽاتی  ،ثٌگلہ  ،اوڈیہ  ،آقبهی اوؼ اًگؽیؿی هیں  12ؾثبًوں هیں
هعظ فؽاہم کؽتب ہے۔
آپ آـ پبـ کے آظھاؼ هؽکؿ کی تفًیالت زبيل کؽقکتے ہیں  ،اپٌی
آظھاؼ قؽوـ کی ظؼضواقتوں کی زیثیت کو چیک کؽقکتے ہیں  ،اپ ڈیٹ
هكرتظ ہوىے کی يوؼت هیں يسیر ؾول هیں هعظ زبيل کؽقکتے ہیں ،
اپٌب اًعؼاج نعہ نٌبضت ًبمہ زبيل کؽقکتے ہیں  ،نکبیت ظؼج
کؽقکتے ہیں یب آظھاؼ ـے کبل پؽ کكی ةھی آظھاؼ قؽوـ ـے هتؿلك
هؿلوهبت زبيل کؽقکتے ہیں۔ ؼاثطہ هؽکؿ۔
 10.2ای هیل کے ذریعے هدد کریں
آپ اپيے قواالت  /آؼاء  /ههوؼے یب نکبیبت کو ای هیل کے
غؼیؽہ ةھی آظھاؼ پؽ ای هیل کؽقکتے ہیں.help@uidai.gov.in :
اـ کو ؼاثطہ قیيٹؼ کے پیمہ وؼ افؽاظ کی ایک قؽنبؼ ٹین ىے
قٌتھاال ہے۔ ٹکٹًگ قفٹم آپ کے هؿبهلے کی آئی ڈی ثٌبىے کے لبثل
ثٌبتب ہے  ،خو آپ کے ای هیل کے خواة هیں آپ کے قبتھ نیئؽ کیب
خبتب ہے۔ آپ اـ کیف آئی ڈی کب زوالہ ظے کؽ اپيے کیف کی زیثیت کو
ةھی ظیکھ قکتے ہیں۔
 10.3آدھار ویة ضائٹ
ظھاؼ ویت قبئٹ آظھاؼ ـے هتؿلك دتبم هؿلوهبت  ،آظھاؼ آى الئي
ضعهبت  ،یو آئی ڈی اے آئی کے دتبم ظقتبویؿات اوؼ ظیگؽ هفیع
وقبئل کے لئے ایک اـٹاپ هٌؿل ہے۔ آپ یو آئی ڈی اے آئی کی ویت
قبئٹ تک ؼقبئی زبيل کؽقکتے ہیں www.uidai.gov.in:ہًعوقتبى هیں کہیں
ـے ةھی آپ کے هوثبئل فوى  ،ڈیكک ٹاپ یب لیپ ٹاپ ـے۔ هؿلوهبت
کو هٌعؼجہ غیل قؽثؽاہاى کے حتت الگ کیب گیب ہے۔
 هیؽا آظھاؼ قیکهي :اًعؼاج  /اپ ڈیٹ کب طؽیكہ کبؼ  ،آظھاؼ
هؽاکؿ کب همبم  ،لجل اؾ ولت تمؽؼیوں کی ثکٌگ  ،ای آظھاؼ

ڈاؤى لوڈ  ،اًعؼاج  /اپ ڈیٹ کے ثؿع آظھاؼ کب ظؼجہ چیک کؽیں
 ،کھوئی ہوئی ای آئی ڈی  /یوآئی ڈی ثبؾیبفت کؽیں  ،آظھاؼ
پؽىٹ کب آؼڈؼ ظیں۔
 یو آئی ڈی اے آئی قیکهي کے ثبؼے هیں :یہ قیکهي یو آئی ڈی
اے آئی کے ًػؽیہ اوؼ ههي  ،تٌػیوی ڈھاًچے  ،اتھاؼٹی کی
تهکیل کے قبتھ لبًوًی ڈھاًچے  ،لواؾع َ ،واثط  ،اطالؾبت
اوؼ یو آئی ڈی اے آئی کے قبتھ کبم کؽىے کے هوالؽ کے حلبظ
ـے آظھاؼ کے ثبؼے هیں خبهؽ هؿلوهبت فؽاہم کؽتب ہے۔
https://uidai.gov.in/about-uidai.html



 ایکو ضصٹم ضیکشي :تًعیك کے آالت  ،ثبئیو هیٹؼک ڈیوائكؿ ،
تًعیك ظقتبویؿات  ،کیو آؼ کوڈ ؼیڈؼ اوؼ پیپؽ لیف ای کے
وائی قی ـے هتؿلك هؿلوهبت اـ زىے کے غؼیؽے زبيل کی
خبقکتی ہیں۔https://uidai.gov.in/ecosystem.html
 راتطہ اور هعاوًت کا ضیکشي :آپ یو آئی ڈی اے آئی کی
ڈائؽکٹؼی اوؼ هتؿلكہ ؾاللبئی ظفرت تک پہًچ قکتے ہیں اوؼ اـ
کے اؾالہ هیکبًؿم کے نکبیتی قیکهي کو ةھی یو آئی ڈی اے
ؼکھتے
ثؽلؽاؼ
پؽ
قبئٹ
ویت
کی
آئی
ہیں۔https://uidai.gov.in/contact-support.html
آپ ویت قبئٹ پؽ ظقتیبة خمتلف ضعهبت کب اقتؿوبل کؽقکتے ہیں۔ آپ
یو آئی ڈی اے آئی کی ٹین ـے ؼاثطہ کی تفًیالت ةھی زبيل کؽقکتے
ہیں۔ ویت قبئٹ هیں اکثؽ پوچھے خبىے والے قواالت (قواالت) کے لئے
ایک قؽنبؼ قیکهي ةھی هوخوظ ہے خو آظھاؼ کے دتبم ؾولوں اوؼ ضعهبت
ـے هتؿلك قواالت کے تفًیلی خواثبت ظیتب ہے۔
ثبکف پیغبم :کكی ةھی نکبیت کے لئے  ،آپ آى الئي نکبیت ظؼج کؽ
قکتے ہیں https://resident.uidai.gov.in/file-complaint:اوؼ یہاں تک کہ
اپٌی شکایت کی حیثیت شے تاخرب رہًا:
https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus

 10.4آدھار چیٹ توٹ
آپ کے لئے ایک ًیب ٹچ پوائيٹ نبهل کؽتے ہوئے  ،یو آئی ڈی اے
آئی ىے آظھاؼ ویت قبئٹ پؽ چیٹ ثوٹ قؽوـ کب آغبؾ کیب۔ آپ چیٹ
کے غؼیؽہ آظھاؼ ـے هتؿلك اپيے قواالت پوچھ قکتے ہیں۔ آپ کو
آقبًی ـے uidai.gov.inهالزعہ کؽىے کی َؽوؼت ہے اوؼ يفرے کے ظائیں
ہاتھ کے ًیچے کوىے هیں هوخوظ 'آظھاؼ ـے پوچھیں' آئیکي پؽ کلک
کؽیں۔ ’پوچھیں آظھاؼ‘ چیٹ ثوٹ فوؼی طوؼ پؽ آپ کے قوالوں کب
ظؼقت خواة ظیتب ہے۔ آپ ہهبؼے چیٹ ثوٹ کے لئے ةھی ؼائے ظے قکتے
ہیں اوؼ ہهیں اـ ضعهت کو ةہتؽ ثٌبىے کے لئے آپ کی جتبویؿ کو
نبهل کؽىے هیں ضونی ہوگی۔

 10.5ضوشل هیڈیا
قونل هیڈیب تیؿی ـے آج کی ظًیب هیں هوايالت کے اًتہائی تؽخیسی
اوؼ لبثل ؼقبئ هوڈ هیں ثعل ؼہا ہے۔ آظھاؼ قونل هیڈیب کے اثؽ و
ؼقوش اوؼ اقتؿوبل کو مسحھتب ہے اوؼ آظھاؼ والوں کو هلٹی پلیٹ
فبؼم پہًچيے کی پیم کم کؽتب ہے۔
 10.5.1ضرکاری ضوشل هیڈیا پروفائلس:
آپ هٌعؼجہ غیل قونل هیڈیب پلیٹ فبؼهؿ پؽ ٹین یو آئی ڈی اے آئی
تک پہًچ قکتے ہیں۔
10.5.1.1ٹویٹر:
یو آئی ڈی اے آئی کے پبـ ٹویٹؼ کے ثبَبثطہ ہیيڈل ہیں
قوهی ضطح:
 آظھاؼ کفٹهؽ کیئؽ کب ثبَبثطہ ہیيڈل:
)(https://twitter.com/Aadhaar_Care

 وہ ہیيڈل جہاں آپ کو آظھاؼ ـے هتؿلك دتبم هؿلوهبت  /اؾالًبت
هلیں گے(https://twitter.com/UIDAI):
 یو آئی ڈی اے آئی کے قی ای او کی آفیهل پؽوفبئل
)(https://twitter.com/ceo_uidai

عالقائی ضطح:
 آظھاؼ ؾاللبئی ظفرت چٌعی گڑھ کب آفیهل ٹویٹؼ اکبؤىٹ۔ چٌعی
گڑھ  ،مجوں و کهویؽ  ،لعاش  ،ہؼیبىہ  ،ایچ پی اوؼ پٌدبة ـے
هتؿلك قواالت کے لئے ؼہائهی اـ اکبؤىٹ ـے ؼاثطہ کؽقکتے
ہیں(https://twitter.com/UIDAIChandigarh):
 آظھاؼ ؾاللبئی ظفرت  ،ظہلی کب آفیهل ٹویٹؼ اکبؤىٹ۔ ؼہائهی اـ
اکبؤىٹ ـے ًئی ظہلی  ،هعھیہ پؽظیم  ،ؼاخكتھاى یب اتؽاکھىڈ
ضطے ـے هتؿلك کكی ةھی قوال کے لئے ؼاثطہ کؽقکتے
ہیں۔)(https://twitter.com/UIDAIDelhi
 یو آئی ڈی اے آئی ؼیدٌل آفف دمجئی کب آفیهل ٹویٹؼ اکبؤىٹ۔
مہاؼالٹؼ  ،گدؽات  ،گوا  ،ظاهبى اوؼ ظیو اوؼ ظاظؼا اوؼ
ًگؽ زویلی ؾاللوں ـے هتؿلك قواالت کے لئے ؼہائهی اـ اکبؤىٹ
ـے ؼاثطہ کؽقکتے ہیں۔)(https://twitter.com/UIDAIMumbai
 یو آئی ڈی اے آئی ؼیدٌل آفف ثٌگلوؼو کب آفیهل ٹویٹؼ
اکبؤىٹ۔ ؼہائهی اـ اکبؤىٹ ـے کؽًبٹک  ،کیؽالہ  ،دتل ًبڈو ،
پڈوچیؽی اوؼ لکهعیپ ـے هتؿلك قواالت کے لئے ؼاثطہ کؽقکتے
ہیں۔)(https://twitter.com/UIDAIBengaluru
 یو آئی ڈی اے آئی ؼیدٌل آفف زیعؼآثبظ کب آفیهل ٹویٹؼ
اکبؤىٹ۔ ؼہائهی آًعھؼا پؽظیم  ،تلٌگبىہ  ،اوڈیمہ  ،چھتیف گڑھ

اوؼ اىڈهبى و ًکوثبؼ خؿیؽوں ـے هتؿلك قواالت کے لئےاـ
اکبؤىٹ ـے ؼاثطہ کؽقکتے ہیں۔)https://twitter.com/UIDAIHyderabad
 یو آئی ڈی اے آئی ؼیدٌل آفف ؼاًچی کب آفیهل ٹویٹؼ اکبؤىٹ۔
جھاؼکھىڈ  ،ةہاؼ اوؼ هغؽثی ثٌگبل کے ؾاللوں ـے هتؿلك قواالت
کے لئے ؼہائهی اـ اکبؤىٹ ـے ؼاثطہ کؽقکتے
ہیں۔)(https://twitter.com/UIDAIRanchi
 یو آئی ڈی اے آئی ؼیدٌل آفف لکھًؤ کب آفیهل ٹویٹؼ اکبؤىٹ۔
ؾالقہ اتؽپؽظیم ـے هتؿلك قواالت کے لئے ؼہائهی اـ اکبؤىٹ
ـے ؼاثطہ کؽقکتے ہیں۔)(https://twitter.com/UIDAILucknow
 یو آئی ڈی اے آئی ؼیدٌل آفف گوہاٹی کب آفیهل ٹویٹؼ
اکبوىٹ۔ آقبم  ،هیگھالیہ ً ،بگبلیيڈ  ،هٌی پوؼ  ،هیؿوؼم ،
اؼوًبچل پؽظیم  ،تؽیپوؼہ اوؼ قکن ـے هتؿلك قواالت کے لئے
ؼہائهی اـ اکبؤىٹ ـے ؼاثطہ کؽقکتے
ہیں۔)(https://twitter.com/UIDAIGuwahati
آپ ثؽاہ ؼاقت ٹویٹـ یب ثؽاہ ؼاقت پیغبم کے غؼیؽہ یو آئی ڈی اے
آئی تک پہًچ قکتے ہیں۔ ہهبؼی قونل هیڈیب نکبیبت اًتػبهیہ کی ٹین
آپ کی هعظ کؽے گی۔
فیص تک:
10.5.1.2
یو آئی ڈی اے آئی کب فیف ثک پؽ يؽف ایک آفیهل پیح ہے
 .www.facebook.com/AadhaarOfficialآپ آقبًی ـے فیف ثک پؽآظھاؼ آفیهل
کی تالل کؽقکتے ہیں اوؼ دتبم تبؾہ تؽیي هؿلوهبت کے لئے ہهیں الئیک
 /فبلو کؽیں۔ خمًوو قواالت کے لئے ،آپ ہهیں ذمی پیغبم ةھیح قکتے
ہیں یب ہهبؼی کكی ةھی فیف ثک پوـٹ پؽ تجًؽہ کؽقکتے ہیں
 10.5.1.3یوٹیوب
ثبَبثطہ آظھاؼ چیٌل یوٹیوة کے غؼیؽے دتبم يبؼفیي کیلئے لبثل
ؼقبئی ہے .https://www.youtube.com/user/AadhaarUIDیوٹیوة پؽ 'آظھاؼ یو
آئی ڈی' تالل کؽقکتے ہیں اوؼ ہهبؼے قؽکبؼی چیٌل کو قجكکؽائت
کؽقکتے ہیں۔ اـ چیٌل ىے ہهبؼی آى الئي قؽوقؿ کے قت ٹیوٹوؼیل
ویڈیوؾ  ،آظھاؼ ـے هتؿلك هؿلوهبتی ویڈیوؾ  ،ہهبؼے دتبم ٹی وی
انتہاؼات  ،ضًويی پیغبهبت  ،ضربوں کی اطالؾوں  ،هكبثمتی ویڈیوؾ
اوؼ ةہت کچھ کی ویڈیوؾ کو پیم کیب ہے۔ هؿلوهبتی ہوىے کے ؾالوہ ،
چیٌل آپ کو هلک ةھؼ هیں آظھاؼ ہولڈؼؾ کے غؼیؽہ ختلیك کؽظہ زیؽت
اًگیؿ ویڈیو هواظ کی ایک جھلک فؽاہم کؽتب ہے۔ آپ ہهبؼے ویڈیوؾ پؽ
ةھی اپٌی ؼائے ظے قکتے ہیں یب آؼاء ثبىٹ قکتے ہیں۔

10.5.1.4اًصٹاگرام:

یو آئی ڈی اے آئی ىے زبل ہی هیں اًفٹاگؽام پؽ آظھاؼ کب
آفیهل کفٹهؽ کیئؽ اکبؤىٹ نؽوؼ کیب۔ آپ ہهبؼی پیؽوی کؽ قکتے
ہیں@aadhaar_official (https://instagram.com/aadhaar_official).
کكی ةھی خمًوو قواالت کے لئے ،آپ ہهیں ثؽاہ ؼاقت پیغبم ةھیح
قکتے ہیں اوؼ ہهبؼی ٹین خواة ظے گی۔
 10.5.1.5لٌکڈاى:
ہًعوقتبًی هٌفؽظ نٌبضتی اتھاؼٹی کب ثبَبثطہ يفرہ ہے
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-.

ہم اـ پؽوفبئل پؽ آظھاؼ ـے هتؿلك هؿلوهبت اوؼ ضربیں نیئؽ
کؽتے ہیں۔
 10.5.2سعلی پروفائلس  /صارف اکاؤىٹش شے تچو
یو آئی ڈی اے آئی کے دتبم قؽکبؼی قونل هیڈیب پؽوفبئلؿ کی
تًعیك کی خبتی ہے اوؼ یہ ههوؼہ ظیب خبتب ہے کہ آپ يؽف
قؽکبؼی پؽوفبئلؿ کی پیؽوی  /ؼاثطہ کؽیں۔ خؿلی پؽوفبئل
پوـٹـ پؽ کكی ةھی چیؿ پؽ یمیي ىہ کؽیں۔ کكی ةھی ظوقؽے قونل
هیڈیب اکبؤىٹ کے قبتھ آظھاؼ یب یو آئی ڈی اے آئی ہوىے کی
ثبت چیت هیں نبهل ىہ ہوں اوؼ ىہ ہی اپٌی هؿلوهبت کب انرتاک
کؽیں۔
ثؽاہ کؽم ًوٹ کؽیں کہ اگؽ کكی فؽظ ىے اپيے قونل هیڈیب
پؽوفبئل هیں آظھاؼ کے آفیهل پؽوفبئل کو اپيے کبم کی خگہ
کے طوؼ پؽ نبهل کیب ہے  ،تو اـ کب هطلت یہ ىہیں ہے کہ وہ /
وہ یو آئی ڈی اے آئی کب هالؾم ہے۔ کكی ةھی فؽظ کے غؼیؽہ کیے
خبىے والے کبم کی خگہ کے ظؾوے کی تًعیك کے لئے ثؽاہ کؽم
uidai.gov.inپؽ ؼاثطہ ڈائؽکٹؼی کب زوالہ ظیں۔
10.6آدھار عالقائی دفاتر
یوآئی ڈی اے آئی ىے تفویٍ کؽظہ ؼیبقتوں اوؼ هؽکؿ ؼیبقتوں
کے زوالے ـے کبم  ،آپؽیهٌل هیٌدويٹ اوؼ ؼیؿولوني خبؼی
کؽىے هیں آقبًی کے لئے  8ؾاللبئی ظفبتؽ (آؼوؾ) تهکیل ظیئے
ہیں۔ ہؼ آؼو کب اپٌب خمتى ظائؽہ اضتیبؼ اـ ضطے کے هطبثك ہوتب
ہے خو اـ هیں نبهل ہوتب ہے اوؼ ضبو ؾالقے ـے هتؿلك

کبؼوائیبں اوؼ نکبیبت کب ازبطہ کؽتب ہے۔ هتؿلكہ ؾاللبئی ظفرت
ـے ؼاثطے کی تفًیالت پؽ ظقتیبة ہیں:
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html

 11ؾاللبئی ظفبتؽ هیں والؽ ہیں
• ًئی ظہلی۔ ًئی ظہلی  ،هعھیہ پؽظیم  ،ؼاخكتھاى یب اتؽاکھىڈ
کے ؾالقے کو نبهل کؽتی ہے
• ثٌگلوؼو  ،کؽًبٹک  -کؽًبٹک  ،کیؽاال  ،تبهل ًبڈو ،
پڈوچیؽی اوؼ لکهعیپ ضطے کب ازبطہ کؽتب ہے
• چٌعی گڑھ۔ چٌعی گڑھ  ،مجوں و کهویؽ  ،لعاش  ،ہؼیبىہ  ،ہهبچل
پؽظیم اوؼ پٌدبة کے ؾاللوں کو حمیط ہے
• دمجئی  ،مہاؼالٹؼا  -مہاؼالٹؼ  ،گدؽات  ،گوا  ،ظاهبى اوؼ
ظیو اوؼ ظاظؼا اوؼ ًگؽ زویلی کے ؾاللوں کو حمیط ہے
• ؼاًچی  ،جھاؼکھىڈ  -جھاؼکھىڈ  ،ةہاؼ اوؼ هغؽثی ثٌگبل کے
ؾاللوں پؽ حمیط ہے
گوہاٹی  ،آقبم  -آقبم  ،هیگھالیہ ً ،بگبلیيڈ  ،هٌی پوؼ ،
هیؿوؼم  ،اؼوًبچل پؽظیم  ،تؽیپوؼہ اوؼ قکن کے ؾاللوں پؽ حمیط
ہیں۔
• لکھًؤ  ،اتؽ پؽظیم  -پوؼے اتؽ پؽظیم کے ؾالقے کو حمیط ہے
• زیعؼآثبظ  ،تلٌگبىہ۔ آًعھؼا پؽظیم  ،تلٌگبىہ  ،اوڈیمہ ،
چھتیف گڑھ اوؼ اىڈهبى اوؼ ًکوثبؼ خؿیؽے کے ؾاللوں پؽ حمیط
ہیں۔
عالقبئی دفبتر سے رابطہ کی تفصیالت حبصل کرًے کے لئے اسکیي کریں:
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html

 11ادھار ایکٹ 6172
یو آئی ڈی اے آئی ایک لبًوًی اتھاؼٹی ہے خو  26هبؼچ  2216کو
قؽکبؼی گؿٹ هیں نبئؽ ہوىے والے آظھاؼ (هبلی اوؼ ظیگؽ قجفڈی
 ،فوائع اوؼ ضعهبت کی اہظاف کی فؽاہهی) ایکٹ  2216کی ظفؿبت
کے حتت لبئن کیب گیب ہے۔
یو آئی ڈی اے آئی کو  12خوالئی  2216 ،کو اتھاؼٹی کی زیثیت
ـے هطلؽ کیب گیب تھا۔ ڈاکٹؼ اے ثی پبىڈے کو  21خوالئی 2216 ،
کو یو آئی ڈی اے آئی کب پہال قی ای او همؽؼ کیب گیب تھا۔
چیئؽ پؽقي اوؼ اتھاؼٹی دمرباى کی تؿیٌبتی  12قتورب  2216کو کی
گئی تھی۔ قیکهي  21کو چھوڑ کؽ آظھاؼ ایکٹ کے دتبم زىے  ،اقی
ظى هطلؽ کیب گیب تھا۔

هٌعؼجہ غیل لواؾع و َواثط کو  14قتورب  2216 ،کو هطلؽ کیب
گیب تھا:
 ہًعوقتبى کی هٌفؽظ نٌبضتی اتھاؼٹی (اتھاؼٹی کے اخالقوں
هیں کبؼوثبؼ کب لیي ظیي) َبثطے  2216( 2216 ،کب منرب )1
 آظھاؼ (اًعؼاج اوؼ تبؾہ کبؼی) َبثطے  2216( 2216 ،کب منرب
)2
 آظھاؼ (توثیك) َبثطے  2216( 2216 ،کب منرب )3
 آظھاؼ (ڈیٹا قیکیوؼٹی) ؼیگولیهٌؿ  2216( 2216 ،کب منرب )4
 آظھاؼ (هؿلوهبت کب انرتاک) َبثطہ  2216( 2216 ،کب منرب )5
اىڈیب کی هٌفؽظ نٌبضتی اتھاؼٹی (یو آئی ڈی اے آئی)
ہًعوقتبًی زکوهت کی وؾاؼت الیکٹؼاًکف اوؼ اًفبؼهیهي
ٹکٌبلوخی (MeitY),کے حتت ایک لبًوًی اضتیبؼ کے طوؼ پؽ کبم
کؽتی ہے۔
 11.1یو آئی ڈی اے آئی کی ذمہ داریاں
یو آئی ڈی اے آئی آظھاؼ ایکٹ  2216کے حتت آظھاؼ اًعؼاج اوؼ
توثیك کے لئے غمہ ظاؼ ہے۔ غمہ ظاؼیوں هیں یہ نبهل ہیں:
 آظھاؼ ؾًعگی کے چکؽ کے دتبم هؽازل کب آپؽیهي اوؼ
اًتػبم
 پبلیكی کی تؽلی
 افؽاظ کو آظھاؼ منرب خبؼی کؽىے کب طؽیكہ کبؼ اوؼ ًػبم
 توثیك کی کبؼکؽظگی
 12آدھار جاًدراج اور تازہ کاری) ضاتطے 6172 ،
آپ کے اًعؼاج اوؼ اپ ڈیٹ کو آظھاؼ (اًعؼاج اوؼ تبؾہ کبؼی)
ؼیگولیهٌؿ  ،کے تحت کیب جبتب ہے۔ آپ سے براہ راست هطببقت کے قواعد آپ کی هعلوهبت
کے لئے دوببرہ تیبر کیے جبتے ہیں:

12.1
تاب  - IIرہائشی اًدراج کا عول
 .3اًعؼاج کے لئے ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت ظؼکبؼ ہیں۔ -

( )1ظؼج غیل ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت اًؽومليٹ ـے گؿؼىے والے
دتبم افؽاظ (پبًچ قبل ـے کن ؾوؽ کے ثچوں کے ؾالوہ) ـے مجؽ
کی خبًی چبہ:۔
( )iچہؼے کی تًویؽ؛
( )iiدتبم ظـ اًگلیوں کے ًهبًبت؛ اوؼ
( )iiiظوًوں آؼیؿوں کے اقکیي۔
( )2ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت اکٹھا کؽىے کے هؿیبؼات اتھاؼٹی
کے غؼیؽہ اـ همًع کے لئے ثتبئے خبئیں گے۔
 .4اًعؼاج کے لئے آثبظیبتی هؿلوهبت ظؼکبؼ ہیں۔ -
( )1ظؼج غیل آثبظیبتی هؿلوهبت اًؽومليٹ ـے گؿؼىے والے دتبم
افؽاظ (پبًچ قبل ـے کن ؾوؽ کے ثچوں کے ؾالوہ) ـے مجؽ کی
خبئیں گی۔
(ً )iبم
( )iiتبؼیص پیعائم
( )iiiيٌف
( )iiؼہائهی پتہ
( )2ظؼج غیل آثبظیبتی هؿلوهبت ةھی اًعؼاج کے ظوؼاى اًعؼاج
کے ظوؼاى فؽظ کے اضتیبؼ پؽ مجؽ کی خبقکتی ہیں۔
( )iهوثبئل منرب
( )iiای هیل پتہ
( )3تؿبؼف کبؼ پؽ هجٌی اًعؼاج کی يوؼت هیں  ،ظؼج غیل
اَبفی هؿلوهبت مجؽ کی خبئیں گی۔
( )iتؿبؼف کب ًبم
( )iiتؿبؼف کبؼ کب آظھاؼ منرب
( )4ہیڈ آف فیولی پؽ هجٌی اًعؼاج کی يوؼت هیں  ،ظؼج غیل
اَبفی هؿلوهبت اکٹھی کی خبئیں گی۔
( )iکٌتہ کے قؽثؽاہ کب ًبم
( )iiؼنتہ
( )iiiہیڈ فیولی کب آظھاؼ منرب
( )iiہیڈ آف فیولی کی ثبیوهیٹؼک هؿلوهبت کی ایک وَؿیت

( )5هٌعؼجہ ثبال آثبظیبتی هؿلوهبت کے هؿیبؼات اتھاؼٹی ک
غؼیؽہ اـ همًع کے لئے ثتبئے خبئیں گے۔
( )6آثبظیبتی هؿلوهبت هیں ًكل  ،هػہة  ،غات  ،لجیلہ ً ،كل ،
ؾثبى  ،اہلیت کب ؼیکبؼڈ  ،ؼہائهی کی آهعًی یب طجی تبؼیص
نبهل ىہیں ہوگی۔
.5پبًچ قبل ـے کن ؾوؽ کے ثچوں کے اًعؼاج کے لئے ظؼکبؼ
هؿلوهبت۔ -
( )1پبًچ قبل ـے کن ؾوؽ ثچوں کے لئے  ،هٌعؼجہ غیل
آثبظیبتی اوؼ ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت مجؽ کی خبئیں گی۔
)ً(aبم
( )bتبؼیص پیعائم
( )cيٌف
( )dاًعؼاج آئی ڈی یب کكی ایک والعیي کب آظھاؼ منرب  ،تؽخیسب
ت اـ يوؼت هیں خت والعیي ظوًوں ؾًعہ ہوں  ،یب قؽپؽقت والعہ
ہے ۔ ایفے والعیي یب قؽپؽقت کب آظھاؼ منرب یب ای آئی ڈی الؾهی
ہے  ،اوؼ ؼنتہ کیلئے ایک فیلڈ ةھی ؼیکبؼڈ کیب خبئے گب۔
) (eایفے ثچے کب پتہ خو واثكتہ والعیي  /قؽپؽقت کے خیكب
ہوتب ہے۔
( )fثچے کی چہؼے کی تًویؽ کو پکڑ لیب خبئے۔ کكی ةھی والعیي
 /قؽپؽقت کی ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت اًعؼاج کے ظوؼاى لجٍہ یب
تًعیك کی خبًی چبہئے۔
( )2هٌسلک والدیي  /سرپرست اور بچے کے هببیي تعلقبت قبئن کرًے کے لئے شیڈول دوم هیں درج
دستبویزات کب ثبوت اًدراج کے وقت جوع کیب جبئے گب۔ صرف اى بچوں کو ہی رشتے کی دستبویز (پی
او آر) کی بٌیبد پر اًدراج کیب جبسکتب ہے  ،جي کے ًبم ؼنتے کی ظقتبویؿ هیں ظؼج
ہیں
 .2تایوهیٹرک هطتثٌیات کے حاهل تاشٌدوں کا اًدراج۔ –
( )1ؼہائهیوں کے لئے خو چوٹ  ،ثعًبهی  ،اًگلیوں  /ہاتھوں
کب کٹاؤ یب کكی اوؼ هتؿلكہ وخوہات کی ثٌبء پؽ اًگلیوں کے
ًهبى فؽاہم کؽىے ـے لبيؽ ہیں  ،يؽف ایفے ؼہائهیوں کے آیؽـ
اقکیي مجؽ کیے خبئیں گے۔
( )2ؼہائهیوں کے لئے خو اى لواؾع و َواثط کے حتت کوئی ةھی
ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت فؽاہم کؽىے ـے لبيؽ ہیں  ،اتھاؼٹی
اًؽومليٹ اوؼ اپ ڈیٹ قبفٹ ویئؽ هیں اـ طؽذ کے اقتثٌبء کو

قٌتھاليے کے لئے فؽاہم کؽے گی  ،اوؼ اـ طؽذ کے اًعؼاج کو
طؽیكہ کبؼ کے هطبثك اذمبم ظیب خبئے گب خف کے غؼیؽہ ثیبى
کیب خبقکتب ہے اـ همًع کے لئے اتھاؼٹی.
 12.2تاب چہارم  -رہائشی هعلوهات کی تازہ کاری
 .72شٌاخت کی هعلوهات کی تازہ کاری کے لئے درخواضت- .
اـ ثبة هیں ثیبى کؽظہ تبؾہ کبؼی کے طؽیكہ کبؼ کے هطبثك ایک
آظھاؼ منرب ؼکھىے واال ایکٹ کی ظفؽہ  31کے حتت خمًوو همعهبت هیں
اپٌی آثبظیبتی هؿلوهبت یب ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت هیں ؼظوثعل
کؽقکتب ہے۔
 .71تچوں کے لئے الزهی اپ ڈیٹ۔ -
تھاؼٹی کے غؼیؽہ پبًچ قبل اوؼ پٌعؼہ قبل کی ؾوؽ کے زًول
کے ثؿع ثچوں کی ثبیوهیٹؼک هؿلوهبت کو تبؾہ کبؼی کؽىے کی
َؽوؼت ہوگی۔
 .73رہائشیوں کی هعلوهات کو اپ ڈیٹ کرىے کا طریقہ۔ -
قی آئی ڈی آؼ هیں ؼہائهیوں کی هؿلوهبت کو اپ ڈیٹ کؽىے کب
ؾول هٌعؼجہ غیل طؽیموں کے غؼیؽہ اذمبم ظیب خبقکتب ہے۔
( -)aکكی ةھی اًعؼاج هؽکؿ هیں آپؽیٹؼ اوؼ  /یب قپؽوائؿؼ کی
هعظ ـے۔ ثبنٌعے ثبیوهیٹؼک اؾتجبؼ ـے هكتٌع ہوں گے اوؼ اـے
اپ ڈیٹ کؽىے کی کونم کی خبىے والی نٌبضتی هؿلوهبت کے قبتھ
اپٌب آظھاؼ منرب ةھی فؽاہم کؽًب ہوگب۔
( -)bآى الئي هوڈ :آظھاؼ منرب اوؼ ؼخفٹؼڈ هوثبئل منرب مجؽ کؽواىے
کے ثؿع ًبهؿظ پوؼٹلؿ کے غؼیؽہ آثبظیبتی هؿلوهبت کو آى الئي
اپ ڈیٹ کیب خبقکتب ہے۔ تًعیك ًبمہ ؼخفٹؼڈ هوثبئل منرب پؽ
ةھیحے گئے ایک ولتی پبـ وؼڈ او ٹی پی کے غؼیؽے کیب خبئے
گب۔
ؼہائهی کو اـٹیٹـ اپ ڈیٹ ـے ثبضرب ؼہىے کے لئے ایک اپ ڈیٹ
آئی ڈی تفویٍ کیب خبئے گب  ،اوؼ تؽهین نعہ آظھاؼ ضط ؼہائهی
کو خكوبًی یب الیکٹؼاًک نکل هیں اـ طؽیكہ کبؼ کے هطبثك
مہیب کیب خبقکتب ہے خو اـ همًع کے لئے اتھاؼٹی کے غؼیؽہ
ثیبى کیب خبقکتب ہے۔ تبؾہ کبؼی  ،هؿیبؼات اوؼ ہظایبت کے
قبتھ قبتھ وَؽ کی گئی نکلوں  ،ٹیوپلیٹـ  ،چیک لفٹ کے قبتھ

ؾول کؽىے کے طؽیكہ کبؼ خو اتھاؼٹی کے غؼیؽہ اـ همًع کے
لئے خمًوو کیب خبقکتب ہے۔
 .61شہولت فیص -
اتھاؼٹی ؼخفٹؼاؼوں کو آثبظیبتی هؿلوهبت اوؼ ثبئیو هیٹؼک
هؿلوهبت کی تبؾہ کبؼی کے لئے ثبنٌعوں ـے ـہولت فیف ويول
کؽىے کب اضتیبؼ ظے قکتی ہے۔
 12.3تاب چھٹا  -آدھار منرب اور شٌاخت کی هعلوهات کو خارج یا
غیر فعال کرًا
 .61ایصے هقدهات سي هیں آدھار منرب کو چھوڑًا ہوتا ہے۔ -
( )1آظھاؼ منرب ؼکھىے والے کب آظھاؼ منرب ظؼج غیل زبالت هیں
هٌكوش کؽظیب خبئے گب۔
( )aاگؽ یہ ثبثت ہوخبتب ہے کہ ایک ہی نطى کو ایک ـے ؾیبظہ
آظھاؼ منرب خبؼی کؽظیئے گئے ہیں  ،تو پہلے اًعؼاج ـے تفویٍ
کؽظہ آظھاؼ منرب ثؽلؽاؼ ؼکھا خبئے گب  ،اوؼ اـ کے ثؿع کے
دتبم آظھاؼ منرب هٌكوش کؽظیئے خبئیں گے۔
( )bجہاں پؽ همؽؼ کؽظہ ؼہمنب ضطوط کی ضالف وؼؾی کؽتے ہوئے
آظھاؼ منرب تیبؼ کیب گیب ہے- :
(" )iفوٹو آى فوٹو" هؿبهلہ جہاں ثٌیبظی ثبئیو هیٹؼک
هؿلوهبت ظقتیبة ىہیں ہیں :جہاں اًعؼاج کے هؽکؿ هیں ایک
ًئی تًویؽ لیيے کے جببئے اًعؼاج کے لئے هوخوظہ تًویؽ
کب اقتؿوبل کیب خبتب ہے  ،اوؼ جہاں اًعؼاج کے ظوؼاى
ثٌیبظی ثبیوهیٹؼک هؿلوهبت زبيل ىہیں کی گئی ہے  ،وہ
ؼہائهی کی آظھاؼ منرب هٌكوش کیب خبئے گب۔
(" )iiجھوٹے ثبیوهیٹؼک اقتثٌبء" کے هؿبهالت :جہاں
اًعؼاج کو غلط طوؼ پؽ ثبئیو هیٹؼک اقتثٌبء کے طوؼ پؽ
اذمبم ظیب گیب ہے  ،وہاں آظھاؼ منرب هٌكوش کؽظیب خبئے گب
( )iiiجہاں ثبیوهیٹؼک هؿلوهبت پؽ لجٍہ کؽىے ـے ثچيے
کے لئے ایک ثبلغ طوؼ پؽ پبًچ قبل ـے کن ؾوؽ کے ثچے

کے طوؼ پؽ ظاضلہ لیب گیب ہے  ،تو آظھاؼ منرب هٌكوش کیب
خبئے گب۔
( )iiاًؽومليٹ اتھاؼٹی کو ظھوکہ ظہؼی ـے غبہؼ ہوىے کی
وجہ ـے هٌكوضی کی َؽوؼت ہوتی ہے
( )2هٌكوضی پؽ  ،اتھاؼٹی کے غؼیؽہ آظھاؼ منرب ہولڈؼ کو فؽاہم
کی خبىے والی ضعهبت هكتمل طوؼ پؽ غیؽ فؿبل ہوخبئیں گی۔
 .62ایفے هؿبهالت خي هیں آظھاؼ منرب کو غیؽ فؿبل کؽًب پڑتب ہے۔
( )1آظھاؼ منرب ؼکھىے والے کب آظھاؼ منرب ظؼج غیل زبالت هیں غیؽ
فؿبل کؽظیب خبئے گب۔
(" )aفوٹو پؽ فوٹو" اوؼ ثٌیبظی ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت
ظقتیبة ہیں :جہاں اًعؼاج کے هؽکؿ هیں کكی ًئی تًویؽ کو
پکڑىے کے جببئے هوخوظہ تًویؽ اقتؿوبل کی خبئے  ،اوؼ
جہاں ؼہائهی کی ثٌیبظی ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت پکڑی گئی ہو
 ،وہاں آظھاؼ منرب ظؼج کیب خبئے غیؽ فؿبل  ،اوؼ ؼہائهی
ىے اپٌی تًویؽ کو اپ ڈیٹ کؽىے کے لئے کہا۔ اـ کی
تًویؽ کو کبهیبة اپ ڈیٹ کؽىے پؽ  ،آظھاؼ منرب ظوثبؼہ
چبلو کیب خبقکتب ہے۔
(" )bخؿوی ثبیوهیٹؼک اقتثٌبء" کے هؿبهالت :جہاں
ثبیوهیٹؼک هؿلوهبت کے زبهل کچھ اويبف اـ کے ثبوخوظ
ىہیں پکڑے گئے ہیں کہ ثبنٌعے اىہیں فؽاہم کؽىے کی
پوؾیهي هیں ہیں  ،تو آظھاؼ منرب کو چبلو کیب خبئے گب۔
( )cخت یہ کكی ظوقؽے هؽزلے پؽ پتب چلتب ہے کہ اًعؼاج
ًبمہ ظؼقت هؿبوى ظقتبویؿات کے ثغیؽ ہوا ہے تو  ،آظھاؼ
منرب اـ ولت تک غیؽ فؿبل کؽظیب خبئے گب خت تک کہ اـ کی
محبیت کؽىے والے ظؼقت ظقتبویؿات پیم کؽىے کے ثؿع
آظھاؼ منرب ؼکھىے والے اـ کی تبؾہ کبؼی ىہ کؽیں۔

( )dجہاں زبيل کی گئی هؿلوهبت کو ضؽاة ڈیٹا ؼکھىے اوؼ
اپ ڈیٹ کی َؽوؼت کے طوؼ پؽ ًهبى ؾظ کیب گیب ہے (خیفے
خملوط  /غیؽ هؿوولی ثبئیو هیٹؼکف ـے هتؿلك هؿلوهبت ،
هکؽوہ  /گكتبضبىہ الفبظ اوؼ ؼہائهی آثبظیبت هیں غیؽ

پبؼلیويٹؼی ؾثبى  ،ایک ًبم هیں هتؿعظ ًبم یب 'ؾؽف'
اقتؿوبل کؽتے ہوئے) ،آظھاؼ منرب اـ ولت تک غیؽ فؿبل
کؽظیب خبئے گب خت تک کہ اـ کو آظھاؼ زبهل کے غؼیؽہ اپ
ڈیٹ ىہ کیب خبئے۔
( )eجہاں ایک ثچہ پبًچ یب پٌعؼہ قبل کی ؾوؽ زبيل کؽ
چکب ہو  ،وہ اـ ؾوؽ کو زبيل کؽىے کے ظو قبل کے اًعؼ
اًعؼ اپٌی ثبئیو هیٹؼک هؿلوهبت کو اپ ڈیٹ کؽىے هیں
ًبکبم ؼہتب ہے  ،تو اـ کب آظھاؼ منرب غیؽ فؿبل کؽظیب
خبئے گب۔ اى هؿبهالت هیں جہاں غیؽ فؿبل ہوىے کے ثؿع ایک
قبل کے اضتتبم پؽ اـ طؽذ کی تبؾہ کبؼی ىہیں کی گئی ہے
 ،آظھاؼ منرب کو چھوڑ ظیب خبئے گب۔
()fاتھاؼٹی کے غؼیؽہ هوؾوں مسحھے خبىے کے لئے غیؽ
هوؾوں ہوىے کی َؽوؼت ہو۔
( )2غیؽ فؿبل ہوىے پؽ  ،آظھاؼ منرب ہولڈؼ کو اتھاؼٹی کے
غؼیؽہ فؽاہم کی خبىے والی ضعهبت کو ؾبؼَی طوؼ پؽ ثٌع
کؽظیب خبئے گب خت تک اـ ولت تک آظھاؼ منرب ؼکھىے والے
هؿلوهبت کی تبؾہ کبؼی یب هؿلوهبت کی ايالذ ىہیں کؽے گب
 ،اقی وجہ ـے اتھاؼٹی کے غؼیؽہ اـ کب آظھاؼ منرب غیؽ
فؿبل کؽظیب گیب ہے۔
 .63اى هؿبهالت کی اًکوائؽی خي هیں چکبئی یب غیؽ فؿبلی کی
َؽوؼت ہوتی ہے۔ -
( )1کكی ةھی هؿبهلے کی اطالؼ ظی گئی ہے خف کی ًهبًعہی
کی گئی ہے اوؼ اـ کی ًهبًعہی کؽىے کے لئے فیلڈ
اًکوائؽی کی َؽوؼت پڑقکتی ہے خف هیں اى افؽاظ کی مسبؾت
نبهل ہوقکتی ہے خي کے آظھاؼ منرب کو ضبؼج یب غیؽ فؿبل
کؽىے کی کونم کی گئی ہے۔
( )2اتھاؼٹی کے غؼیؽہ ًبهؿظ کؽظہ ایک ایدٌكی خبًچ
پڑتبل  /پوچھ تبچھ کؽے گی اوؼ اـ همًع کے لئے اتھاؼٹی
کے غؼیؽہ ثیبى کؽظہ طؽیكہ کبؼ کے هطبثك اتھاؼٹی کو
ؼپوؼٹ پیم کؽے گی۔
( )3اتھاؼٹی ؼپوؼٹ هويول ہوىے پؽ َؽوؼی کبؼوائی کب
آغبؾ کؽ قکتی ہے اوؼ آظھاؼ منرب کو ضبؼج یب غیؽ فؿبل
کؽىے کب فیًلہ اتھاؼٹی کے پبـ ہوگب۔
 .01آظھاؼ منرب ؼکھىے والے ـے ثبت چیت۔ -

( )1آظھاؼ منرب ؼکھىے والے کو ایف این ایف  ،ؼخفٹؼڈ ای
هیل آئی ڈی  ،ٹیلی کبلٌگ  ،ضط یب اتھاؼٹی کے غؼیؽہ فٹ
مسحھے خبىے والے غؼائؽ کے غؼیؽہ وخوہات کے قبتھ قبتھ
اپيے آظھاؼ منرب کو چھوڑىے یب غیؽ فؿبل کؽىے کے ثبؼے
هیں ثتبیب خبئے گب۔
( )2آظھاؼ منرب ہولڈؼ کی کكی ةھی نکبیت کو اـ طؽذ کی
غلطی یب غیؽفؿبلیت کے قلكلے هیں اتھاؼٹی کے غؼیؽہ
لبئن کؽظہ نکبیت کے طؽیكہ کبؼ کے غؼیؽے زل کیب خبقکتب
ہے۔
 .07تًسیر کی کبؼوائی- :
( )1هتؿعظ آظھاؼ منرب خبؼی کیے خبىے کے ؾالوہ ظیگؽ
وخوہات کی ثٌب پؽ آظھاؼ منرب کو چھوڑىے کی يوؼت هیں ،
ؼہائهیوں کو ظوثبؼہ اًعؼاج کؽًب ہوگب۔
( )2غیؽ فؿبل ہوىے کی يوؼت هیں  ،ؼہائهی کو الؾهی طوؼ
پؽ اپٌی نٌبضت کی هؿلوهبت هکول طوؼ پؽ اپ ڈیٹ کؽىے کی
َؽوؼت ہوگی  ،خف کی اتھاؼٹی کے غؼیؽہ ثیبى کؽظہ ؼہمنب
ضطوط یب پبلیكیبں ہیں۔
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