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1 ପରିଚୟ
ପ୍ରି ୟ ନିବାସୀ,
ଆଧାର ପରିବାରକୁ ସ୍ଵାଗତ !
ଆଧାର ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁ କ୍ ଆଧାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ଭାବଟର ଟସବା କରିବାକୁ ଡିଜାଇନ୍ ଟହ୍ାଇଛି | ଆଟମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହ୍ି ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍
ପଢିବାକୁ ଏବଂ ଆଧାରର ଅଥ୍ଜ ଏବଂ ଉଟେଶୟ ଗ୍ରହ୍ଣ କରିବାକୁ ଅନୁ ଟରାଧ କରୁଛୁ |
ଏହ୍ି ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁ କ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ବୁ ଝିବାଟର ସାହ୍ାଯୟ କରିବ | ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶନ - ଆଧାର କିପରି ପାଇଟବ, ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଟଯଟକୌଣସି ସବିଟଶଷ ତଥ୍ୟ ଅପଟଡଟ୍ କରିଟବ କିମବା ଆପଣ କିପରି ଆଧାର ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ - ଏହ୍ି
ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁ କ୍ ଟର ଉତ୍ତର ଦିଆଯି ବ | ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହ୍ିତ ଜଡିତ ଆଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଟସବାଗୁଡିକର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଟବ
| ପ୍ରଟତୟକ ବିଭାଗ ସହ୍ିତ, ଆପଣ QR ଟକାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଟଦଖିଟବ | ସଂପୃକ୍ତ ଟୱବପୃଷ୍ଠା ପରିଦଶଜନ କରିବାକୁ କିମବା ଉଟେଖିତ ଟସବା ଉପଟର
ଏକ ଭିଡିଓ େୁ ୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାେଜଟଫାନଟର ଟଯଟକୌଣସି QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନର୍ ଆପ୍ ସହ୍ିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ QR
ଟକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିଟବ |
ଆସନ୍ତୁ, ଆଧାର ଦୁ ନଆ
ି ଟର, ସମବନ୍ଧତ
ି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡିକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଟସବାଗୁଡିକ ଏବଂ ଏହ୍ି 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଶକ୍ତି
ଯାହ୍ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦ୍ଵିତୀୟ ଅଟେ, ତାହ୍ା ସହ୍ିତ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା

1.1 ଆଧାର କଣ ଅଟେ ?
ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ (ବିଭାଗ 2 ଟର ବର୍ଣ୍ିତ) ସନ୍ତୁଷ୍ଟ୍ କରିବା ପଟର ଆଧାର ଟହ୍ଉଛି ଭାରତର ନିବାସୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ
ବିଶିଷ୍ଟ୍ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଦ୍ଵାରା ଜାରି ଏକ 12-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସଂଖ୍ୟା |

1.2 ଆଧାର କିଏ ପାଇପାରିବ ?
ଭାରତର ଟଯଟକୌଣସି ବୟକ୍ତି , ବୟସ ଏବଂ ଲି ଙ୍ଗ ନିବଟି ଶଷଟର, ଯି ଏ ଭାରତର ନିବାସୀ ହ୍ୁ ଅନ୍ତୁ , କିମବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ (NRI) ହ୍ୁ ଅନ୍ତୁ,
ଆଧାର ନମବର ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଟବ | ଜଟଣ ବୟକ୍ତିବଟି ଶଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଟକବଳ ଟଗାେିଏ ହ୍ିଁ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ୁ ଏ,
ଟଯଟହ୍ତୁ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ଡି-ଡୁପ୍ଳି ଟକଶନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମଟର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ହ୍ାସଲ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ |

ବକ୍ସ ଟେଟେଜ୍: ଥଟର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆଧାର ନେବର ଆପଣଙ୍କ ପାଟେ େବୁ ଦନ
ି ପାଇଁ ରହିବ | ଏହା ଅନୟ ଟକୌଣେି
ବୟକ୍ତି ବଟି େଷଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯି ବ ନାହିଁ |

1.2.1

ଭାରତର ନିବାେୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର

ଯଦି ଆପଣ ଭାରତର ନିବାସୀ ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଟଯାଗୟ ଅେନ୍ତି | ଏହ୍ାର ପରିଭାଷା ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହ୍ାର ଅଥ୍ଜ
ଟହ୍ଉଛି ଟଯ ଆପଣ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଟବଦନ ତାରିଖ୍ର ପୂବଜ ବାର ମାସଟର ତୁ ରନ୍ତ ଏକ ଶହ୍ ବାଇଶି ଦିନ (182 ଦିନ) କିମବା
ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତଟର ରହ୍ିଛନ୍ତି।
1.2.2

ପ୍ରବାେୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର

ଯଦି ଆପଣ ଜଟଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ (NRI), ଟତଟବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପାସଟପାେଜ ଅଛି ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାର ପାଇଁ
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଟବ | 182 ଦିନର ଆଟଦଶ ନରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜୟ ନୁ ଟହ୍ଁ | ଆପଣ ଏକ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରି ଓ ଏକ
NRI ଭାବଟର ଆଧାର ପାଇଁ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ କରିପାରିଟବ। NRI ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାସଟପାେଜ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ (PoI) ଭାବଟର
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ | UIDAI ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାଟବଜଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଆଟବଦନକାରୀ ଅନୟ ଟକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଠିକଣାର
ପ୍ରମାଣ (PoA) ଟଦବାକୁ ବାଛି ପାରିଟବ (ଏହ୍ି ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁ କ୍ ର ଅଂଶ 13.1, ପରିଶିଷ୍ଠ - I ଟଦଖ୍ନ୍ତୁ) |
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: NRI ମାନଙ୍କ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାସଟପାେଜ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବଟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ|

1.3 ଆଧାରର ଟବୈେିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡକ
ି
1.3.1

ଆଧାର ଟହଉଛି ଏକ ପରିଚାୟକ

ଆଧାର ଟହ୍ଉଛି ଏକ 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ID ଯାହ୍ାକି ଜଟଣ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ୍ାଏ | ଆଧାର ନିବାସୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନବ
ି ା ପାଇଁ
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା (ନାମ, ଜନମ ତାରିଖ୍, ଲି ଙ୍ଗ ଏବଂ ଠିକଣା), ମୁଖ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଆଙ୍ଗୁ ଠି ଛାପ ଏବଂ ଆଇରିସ୍ ବୟବହ୍ାର କରିଥ୍ାଏ |
ଏହ୍ି ସୂଚନା ଗୁଡିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ | ଏହ୍ା ସହ୍ିତ, ଆପଣଙ୍କର ଟମାବାଇଲ୍ ଟଫାନ୍ ନମବର ଏବଂ ଇଟମଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି
| ଆଟମ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ ଟଯ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହ୍ି ବିବରଣୀଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
1.3.2

ଆଧାର ଟହଉଛି ଏକ ID, ଆଉ କିଛ ି ନୁ ଟହଁ

ଆଧାର ନମବର ଟହ୍ଉଛି ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ | ଆଧାର ନମବରଧାରୀଙ୍କ ସମବନ୍ଧଟର ଏହ୍ା ନାଗରିକତ୍ୱ କିମବା ବାସସ୍ଥାନର ଟକୌଣସି ଅଧିକାର
ପ୍ରଦାନ କଟର ନାହ୍ିଁ | ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଟକୌଣସି ବୁ ଦ୍ଧମ
ି ତା ବିନା ଏକ ଅନିୟମିତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହ୍ା ଜାତି, ଧମଜ, ଆୟ, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ
ଟଭୌଟଗାଳିକ ଆଧାରଟର ଟଲାକଙ୍କୁ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ କରିବାଟର ବୟବହ୍ାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହ୍ିଁ |

1.4 ଆଧାରର ବୟବହାର
ଆଧାର ସିଷ୍ଟ୍ମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଟଦଶଟର ଅଫଲାଇନ୍ / ଅନଲାଇନ୍ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥ୍ାଏ | ଥ୍ଟର ଆପଣ
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପଟର, ଆପଣ ଇଟଲଟକ୍ ରାନିକ୍ ମାଧ୍ୟମ ବୟବହ୍ାର କରି କିମବା ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟକୁ
ଏକାଧିକ ଥ୍ର ପ୍ରମାଣିକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଧାର ନମବର ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ, ଟଯପରି ଟହ୍ାଇପାଟର | ପ୍ରଟତୟକ ଥ୍ର
ଆପଣ ଟସବା, ସୁବଧ
ି ା ଏବଂ ସବସିଡି ଆଟକ୍ସସ୍ କରିବାକୁ ଚାହ୍ଁୁଥିବାଟବଟଳ ଏହ୍ା ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଆବଶୟକତାକୁ ଦୂ ର
କରିଥ୍ାଏ |

ବକ୍ସ ଟେଟେଜ୍: ଆଧାର ପରିଚୟର ଏକ ଟପାଟେେବଲ୍ ପ୍ରୋଣ ପ୍ରଦାନ କଟର ଯାହା ଆଧାର ପ୍ରାୋଣିକରଣ ୋଧ୍ୟେଟର ଅନଲାଇନଟର
ଟଯଟକୌଣେି େେୟଟର, ଟଯଟକୌଣେି ସ୍ଥାନଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ |

2 ଆଧାର ପାଇଁ କିପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଟବ ?
ଆଧାର ପାଇବାକୁ , ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟଟର ଆପଣଙ୍କୁ ସବଜନମ
ି ନ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହ୍ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ମାଗଣା ଅଟେ | ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଟଯ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ପାଇଁ ଟକବଳ ଥ୍ଟର ମାତ୍ର
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ |

2.1 ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଆପଣ ଭାରତର ନିବାସୀ କିମବା NRI ହ୍ୁ ଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିମନଟର ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁ ସରଣ କରି ଆଧାର ନମବର ପାଇବାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ
କରିପାରିଟବ:
ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦଶଜନ କରନ୍ତୁ |
ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫମଜ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |
ଟଡଟମାଗ୍ରାଫି କ୍ ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ |
ଅପଟରେର୍ ଦ୍ଵାରା ସ୍କାନ କରିବା ପାଇଁ ଟବୈଧ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ (PoI) ଏବଂ ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ (PoA) ଏବଂ ଜନମତଥି
ି ର ପ୍ରମାଣ
(DoB) ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଦାଖ୍ଲ କରନ୍ତୁ |
EID (ପଞ୍ଜୀକରଣ ID) ଧାରଣ କରିଥିବା ସ୍ଵୀକୃ ତି ସିିପ୍ ସହ୍ିତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ସଂଗ୍ରହ୍ କରନ୍ତୁ |
ଯଦି ନିବାସୀ ଟହ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫୟାମିଲି ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ (ଟରଫର୍ ଟସକ୍ସନ୍ 2.1.1.2) ଅଧୀନଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଟତଟବ ତାଙ୍କୁ
ଟକବଳ ପୁଫ୍ ଅଫ୍ ରିଟଲସନସିପ୍ (PoR) ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଟଦବାକୁ ପଡିବ |
ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫମଜ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ:
https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf
ନିକେସ୍ଥ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରର ବିବରଣୀ ପାଇବାକୁ ସ୍କାନ୍:
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ମୂଳ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଗୁଡିକୁ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ଟନଇଯାଅ | ଏଗୁଡିକ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଆପଣଙ୍କୁ ଟଫରାଇ ଦିଆଯାଏ | ଟକୌଣସି
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆବଶୟକ ନାହ୍ିଁ |
ଟଯଉଁମାନଙ୍କ ନାମଟର ଆବଶୟକୀୟ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ନାହ୍ିଁ ଟଯପରିକି ପରିବାର ସଦସୟ / ଭୂମିହ୍ୀନ / ଅନାଥ୍ ଇତୟାଦି କିମବା ଟସହ୍ି
ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ବୟତିକ୍ରମଣଣ ଥିବା ନିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଯଉଁଠାଟର ଆବଶୟକ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ବିବରଣୀ ଧରାଯାଇପାରିବ ନାହ୍ିଁ, ଟସହ୍ି
ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଟରାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟର ବୟତିକ୍ରମଣଣ ରହ୍ିଛ ି | ପଞ୍ଜୀକରଣର ପ୍ରଟତୟକ ମାମଲା ନିମନଟର ବର୍ଣ୍ଜନା କରାଯାଇଛି:

2.1.1.1 ଡକୁ ୟଟେଣ୍ଟ୍ ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫମଜ କିମବା UIDAI ଟୱବସାଇେଟର ଉପଲବ୍ଧ ଟବୈଧ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ତାଲି କା ଅନୁ ଯାୟୀ ଏକ ଟବୈଧ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ (PoI)
ଏବଂ ଏକ ଟବୈଧ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ (PoA) ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣ ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଟବ (ଭାଗ 13.1, ପରିଶିଷ୍ଠ -1
ଟଦଖ୍ନ୍ତୁ):
ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣ (POI) - ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ |
ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ (POA) - ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ |
ଜନମ ତାରିଖ୍ (DOB) - UIDAI ତାଲି କା ଅନୁ ଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟବୈଧ DoB ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଦାଖ୍ଲ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଯଦି
ଆପଣଙ୍କର ତାହ୍ା ନାହ୍ିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନମ ତାରିଖ୍ ଟ ାଷଣା କରିପାରିଟବ କିମବା ଆନୁ ମାନିକ ବୟସ ଟଦଇପାରିଟବ |
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଟବୈଧ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଅଛି, ଟତଟବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ତାହ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଯଦି
ଆପଣଙ୍କ ନାମଟର ଆପଣଙ୍କର ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ନାହ୍ିଁ, ଆପଣ ପ୍ରାଧିକୃ ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାେିଫିଟକଟ୍ ମଧ୍ୟ
ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ (ପରିଶିଷ୍ଠ II କୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ) | UIDAI ଏହ୍ି ସାେିଫିଟକଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ମାନକ ଫମଜାଟ୍ ବୟାଖ୍ୟା କରିଛ ି |
ଏଠାଟର ଉପଲବ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଗୁଡିକର ତାଲି କାକୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ:
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଗୁଡିକର ତାଲି କା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଟର ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରହ୍ିବା ଉଚିତ୍ |
2.1.1.2 ପରିବାରର େୁେୟ (HoF) ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଟଯଉଁଠାଟର ବୟକ୍ତିଗତ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହ୍ିଁ, HoF ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନିମନଲିଖିତ
ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ:
ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ
ନିବାସୀ ଏବଂ HoF ର ସମ୍ପକଜର ପ୍ରମାଣ (PoR)
ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର ନମବର
ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ନିଶ୍ଚିତକରଣ
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: HoF ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଟଦବାକୁ
ପଡିବ |
2.1.1.3 ପରିଚୟକର୍ତ୍ୋ ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉପଟରାକ୍ତ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ଟକୌଣସିେି ନାହ୍ିଁ, ଆପଣ ପରିଚୟକତ୍ତଜା ଭିତ୍ତକ
ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧୀନଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ
ପାରିଟବ | ଏହ୍ି ‘ପରିଚୟକତ୍ତଜା’ ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅେନ୍ତି | ଏଗୁଡିକ ଟହ୍ାଇପାଟର:
ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାରମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ କମଜଚାରୀ
ନିବଜାଚିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସୟମାଟନ
ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥାର ସଦସୟ
ଟପାଷ୍ଟ୍ମୟାନ୍

ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୟକ୍ତି
ସ୍ଵାସ୍ଥୟ କମଜୀ
ଡାକ୍ତରମାଟନ
ଅଙ୍ଗନୱାଡି / ଆଶା କମଜୀ
ସ୍ଥାନୀୟ ଏନଜିଓ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନଧି
ି
ପରିଚୟକତ୍ତଜା-ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ସଂଗୃହ୍ତ
ି ସୂଚନା ଟହ୍ଉଛି:
ପରିଚୟକାରୀଙ୍କ ନାମ
ପରିଚୟକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା
ପରିଚୟକାରୀଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନାର ଟଗାେିଏ ପ୍ରକାର ଭି ତ୍ତି
2.1.1.4 େିେୁୋନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ
ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସଟମତ ପିଲାମାଟନ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଟବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟହ୍ାଇଥିବା
ବୟସ ଅନୁ ଯାୟୀ ନିମନଲିଖିତ ଦୁ ଇେି ପଦ୍ଧତି ଅନୁ ସରଣ କଟର |
5 ବଷେରୁ କମ୍ ପିଲାୋନଙ୍କ ପାଇଁ:
ଏକ ଶିଶୁକୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ (ନବଜାତ ଠାରୁ 5 ବଷଜରୁ କମ୍ ପଯଜୟନ୍ତ), ଶିଶୁର ଜଟଣ ପିତାମାତା କିମବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଧାର
ପ୍ରମାଣିକରଣ ଆବଶୟକ | 5 ବଷଜରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ ଟସମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ଧରାଯାଏ ନାହ୍ିଁ | ଶିଶୁର
ନାମ, ଜନମ ତାରିଖ୍, ଲି ଙ୍ଗ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କଏଦ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ | ଟସମାନଙ୍କର ଆଧାର ଟସମାନଙ୍କ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ୍ିତ
ସଂଯୁକ୍ତ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ |
ପିତାମାତା / ଅଭି ଭାବକ ପିଲାେିକୁ ନିମନଲିଖିତ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ସହ୍ିତ ନିକେସ୍ଥ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ଟନବା ଆବଶୟକ :
ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫ୍ ବାଥ୍ଜ , ମୁୟନିସିପାଲି େି କଟପଜାଟରସନ୍ କିମବା ତାଲୁ କ, ତହ୍ସିଲ ଇତୟାଦି ଅନୟାନୟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ
ସଂସ୍ଥା କିମବା ଶିଶୁ ଜନମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ଦ୍ଵାରା ଡିସଚାଜଜ କାଡଜ / ସିିପ୍ ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶିଶୁ ଜନମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର (କିମବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସିିପ୍), ବିଟଶଷତଃ ମାତାଙ୍କର, ଉଭୟ ପିତାମାତା କିମବା ଅଭିଭାବକ
ଜୀବିତ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର |
Please note that if you have to update the present address in your Aadhaar and wish to have the new
address in the child’s Aadhaar, update your details before enrolling the child for Aadhaar. Once your
Aadhaar is updated, you can take the child for Aadhaar enrolment and use your updated Aadhaar for
this.
5 ରୁ 18 ବଷେ ବୟେର ପିଲାୋନଙ୍କ ପାଇଁ:
ଏକ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ, ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକ ଶିଶୁକୁ ନିମନଲିଖିତ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ସହ୍ିତ ନିକେସ୍ଥ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ଟନଇପାରିଟବ:
ଯଦି ଶିଶୁର ନିଜସ୍ଵ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ସହ୍ିତ ନାମ ଟଲଖ୍ାଏ - ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍କୁଲ ID (ସ୍ଵୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ଜାରି) କିମବା ଅନୟ
ଟକୌଣସି UIDAI ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ |
ଯଦି ଟହ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫୟାମିଲି ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧୀନଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ - ଯଦି ପିଲାେିର ଏକ ଟବୈଧ ସ୍କୁଲ୍ ଆଇଡି କିମବା
ଅନୟାନୟ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ନଥ୍ାଏ, ଟତଟବ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକ ପିଲାେିକୁ HoF ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧୀନଟର

ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଟବ ଟଯଉଁଥିଟର ଏକ ପୁଫ୍ ଅଫ୍ ରିଟଲସନସିପ୍ (PoR) ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଆବଶୟକ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ( 2.1.1.2 କୁ
ଟରଫର କରନ୍ତୁ) |
େିପ୍ପଣୀ: ନାବାଳିକାର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକ ପିଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ
କରନ୍ତି |
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ID ବୟବହ୍ାର କରାଯାଇପାରିବ |
2.1.1.5 ବାଟୟାଟେଟ୍ରିକ୍ ବୟତିକ୍ରେଣଣ େହିତ ନିବାେୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ବୟତିକ୍ରମଣଣ ଥିବା ନିବାସୀଙ୍କ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଟଯପରିକି ଆଙ୍ଗୁ ଠି / ନିଟଖ୍ାଜ ଆଖି ଇତୟାଦି, ନିମନଲିଖିତ ସୂଚନାକୁ ସଂଗ୍ରହ୍ କରିବା
ଆବଶୟକ:
ସଂପୂର୍ଣ୍ଜ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା
ଉଭୟ ଆଇରିସ୍ ସଂଗ୍ରହ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ଟଗାେିଏ ଆଇରିସ୍
ନିଟଖ୍ାଜ ଆଙ୍ଗୁ ଠି ମାମଲାଟର ଅବଶିଷ୍ଟ୍ ଆଙ୍ଗୁ ଠିର ଚିହ୍ନ
ବୟତିକ୍ରମଣଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍

2.2 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ େଟନରଖିବା ପ୍ରେଙ୍ଗ
ଆଧାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଟତୟକ ନିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁ ଇେି ଭାଷାଟର ଗଚ୍ଛିତ ଟହ୍ାଇଅଛି - ଇଂରାଜୀ (ଡିଫଲ୍) ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା
(ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ନିବାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଟନାନୀତ) | ନିବାସୀ ହ୍ିନ୍ଦୀ, ଟତଲୁ ଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍, ପଞ୍ଜାବୀ,
ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାେୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡିଆ, ଆସାମିସ ଏବଂ ଇଂରାଜୀକୁ ଚୟନ କରିପାରିଟବ।
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫମଜଟର ଦିଆଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସାମନାଟର ପରଦାଟର ଦୃ ଶୟମାନ ହ୍ୁ ଏ | ଅପଟରେର
ଦାଖ୍ଲ କରିବା ପୂବଜରୁ ଆପଣ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଟର ଅପଟରେର୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ
ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ | ଦସ୍ତଖ୍ତ କରିବା ପୂବଜରୁ ସ୍ଵୀକୃ ତି ସିିପ୍ ଉପଟର ଆପଣ ସବିଟଶଷ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ
କରିପାରିଟବ |
ଟଯଟତଟବଟଳ ପଯଜୟନ୍ତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ପରାମଶଜ ଦିଆଯାଇନଥ୍ାଏ ନିବାସୀ ଟକବଳ ଥ୍ଟର ମାତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା
ଆବଶୟକ ଟଯଟହ୍ତୁ ଏକାଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ।
ଆଧାର ଡାୋ ପୟାଟକଟ୍ ପାଇବା ପଟର ଆଧାର ପ୍ରାପ୍ତି ର ଅଟପକ୍ଷା ସମୟ 90 ଦିନ ପଯଜୟନ୍ତ ଟହ୍ାଇପାଟର |
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଇଂରାଜୀଟର ତଥ୍ା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଟର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀକୁ ଯତ୍ନର ସହ୍ିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପଟରେର ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର
ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦାଖ୍ଲ କରିବା ପୂବଜରୁ ଟକୌଣସି ତୁେି ସଂଟଶାଧନ କରନ୍ତୁ |

2.3 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର
UIDAI ଆଧାର ଟସବା ଟଯାଗାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଟଦଶଟର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛ ି | ଏଗୁଡିକ ବୟାଙ୍କ, ଟପାଷ୍ଟ୍ ଅଫି ସ୍,
ବିଏସଏନଏଲ ଟକନ୍ଦ୍ର, ସିଏସସି, ନିଯୁକ୍ତ ରାଜୟ ସରକାରୀ କାଯଜୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଉପଲବ୍ଧ |

ଆପଣ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରି ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଟବ | ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ବିବରଣୀ
(ନାମ, ଠିକଣା, ଜନମ ତାରିଖ୍, ଲି ଙ୍ଗ, ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର, ଇଟମଲ୍) କିମବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ସ (ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଫି ଙ୍ଗର ପ୍ରି ଣ୍ଟ କିମବା ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍)
ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ଆଧାର ଏବଂ ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ସହ୍ିତ ଏକ ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରିପାରିଟବ |
2.3.1

ନିକେସ୍ଥ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର ଅନୁ େନ୍ଧାନ

ଆପଣ ନିକେସ୍ଥ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରର ବିବରଣୀ ପାଇପାରିଟବ:
1947 କୁ କଲ କରି
ଆଧାର ଟୱବସାଇଟ୍ ରୁ: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
mAadhaar App ରୁ
2.3.2

ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକ
ି ର ପ୍ରକାର

ଟସବା ବିତରଣର ଫମଜାେ ଉପଟର ଆଧାର କରି ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକୁ ବୟାପକ ଭାବଟର ଦୁ ଇେି ଟେଣୀଟର ବିଭକ୍ତ
କରାଯାଇପାରିବ | ଏହ୍ି ସବୁ :
2.3.2.1 ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର
ଏଗୁଡିକ ଟହ୍ଉଛି ସାରା ଟଦଶଟର ଥିବା ବୟାଙ୍କ, ଟପାଷ୍ଟ୍ ଅଫି ସ୍, ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟକନ୍ଦ୍ର, ସିଏସସି ଏବଂ ରାଜୟ ସରକାରୀ କାଯଜୟାଳୟଟର
ଉପଲବ୍ଧ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର ଅଟେ | ଏଗୁଡିକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ |
2.3.2.2 UIDAI ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆଧାର ଟେବା ଟକନ୍ଦ୍ର
ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର ବା ASK ଗୁଡିକ UIDAI ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ଯାହ୍ା ଏକ ଅତୟାଧୁନକ
ି ପରିଟବଶଟର ନିବାସୀଙ୍କୁ
ଆଧାର ଟସବା ଟଯାଗାଇଥ୍ାଏ |
ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର ଉପଟର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolmentecosystem/aadhaar-seva-kendra.html
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ଛୁ େି ବୟତୀତ ସକାଳ 9.30 ରୁ 5.30 p.m. ପଯଜୟନ୍ତ ସପ୍ତାହ୍ର ସାତ ଦିନ ଟଖ୍ାଲା ରହ୍ିବ |
ପ୍ରଟତୟକ ASK ଟର ପ୍ରତିଦନ
ି 250 ରୁ 1000 ଟସବା ଅନୁ ଟରାଧ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ରହ୍ିଛ ି |

2.4 ଅନଲାଇନ୍ ୋକ୍ଷାତ ଟେବା
UIDAI ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମବା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକୁ ବୁ କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବଧ
ି ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଟର | ଆପଣ ନିଟଜ
କିମବା ପରିବାର ସଦସୟ କିମବା ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକୁ ବୁ କ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତ ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ |
2.4.1

କିପରି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ୋକ୍ଷାତ ବୁ କ୍ କରିଟବ:

ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର (ASK) ଟର ଏକ ସାକ୍ଷାତ ବୁ କିଂ ପାଇଁ କିମବା ଅନୟାନୟ ତାଲି କାଭୁକ୍ତ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର ନିମନଲିଖିତ ଆଧାର
ଟସବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ:
ନୂ ତନ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ
ନାମ ଅପଟଡଟ୍
ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍
ଜନମ ତାରିଖ୍ ଅପଟଡଟ୍
ଲି ଙ୍ଗ ଅପଟଡଟ୍

ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ (ଫଟୋ + ଫି ଙ୍ଗର ପ୍ରି ଣ୍ଟ୍ + ଆଇରିସ୍) ଅପଟଡଟ୍
ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଅପଟଡଟ୍
ଇଟମଲ୍ ID ଅପଟଡଟ୍

ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନଟର

ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଫମଜ ପୂରଣ କରିବା, ସାକ୍ଷାତ ଟକନ୍ଦ୍ର ସମୟ-ସିଟ୍ ବୁ କ୍ କରିବା ଏବଂ

ମଟନାନୀତ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରିବା ଆବଶୟକ | ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ID ଏବଂ QR ଟକାଡ୍ ଧାରଣ କରିଥିବା ସ୍ଵୀକୃ ତି ସିିପ୍ ମଧ୍ୟ
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଫମଜ | ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ଟନଇପାରନ୍ତି | ASK ଟର ପ୍ରି ଣ୍ଟ ସୁବଧ
ି ା
ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |
ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକୁ ବୂ କ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ : https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
BOX MESSAGE: ନିଜପାଇଁ କିମବା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସୟ / ବନ୍ଧୁ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତ ବୂ କ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ
କରନ୍ତୁ |
2.4.2 ଆଧାର ଟେବା ପାଇଁ ୋକ୍ଷାତକରଣ
ଆପଣ UIDAI ଟୱବସାଇଟ୍ କିମବା ଆଧାର ଟମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ବୁ କ୍ କରିପାରିଟବ | ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ
ଏକ ସାକ୍ଷାତ ବୁ କିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟତଟବ ଆଧାର ନମବର ଏବଂ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ କରିବା ଆବଶୟକ | ଏହ୍ି ସୁବଧ
ି ା ଟକବଳ ଆଧାର
ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ସୀମିତ ନୁ ଟହ୍ଁ | ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତ ବୁ କିଂ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନଟର ଦିଆଯାଇଛି:
ଏହ୍ି ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯାଇ https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
ଟକନ୍ଦ୍ର ନାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ବୁ କ୍ ସାକ୍ଷାତକୁ ଅଗ୍ରଗତି’ଟର କିିକ୍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣ ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହ୍ଁୁଥିବା ଟସବାକୁ ବାଛନ୍ତୁ - ନୂ ତନ ଆଧାର କିମବା ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍
ଆପଣଙ୍କର ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ପୁରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ Captcha ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦାଖ୍ଲ କରନ୍ତୁ
ଆପଣ ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ କରିଥିବା ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ପ୍ରାପ୍ତ OTP ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କ ଟମାବାଇଲର ସଫଳ ପ୍ରମାଣିକରଣ ଉପଟର, ଆବଶୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏକ ଫମଜ ପ୍ରଦଶିତ ଟହ୍ବ |
ଆବଶୟକ ବିବରଣୀ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଫମଜ ଦାଖ୍ଲ କରନ୍ତୁ
ଆପଣ ‘ନିଯୁକ୍ତି ପରିଚାଳନା’ େୟାବ୍ ପରିଦଶଜନ କରି ନିଯୁକ୍ତି ବିବରଣୀ (ତାରିଖ୍ ଏବଂ ସମୟ) ପରିଚାଳନା କରିପାରିଟବ
େୁ ୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://youtu.be/8ZurY3nrv7U

2.5 ଆଧାର ଜାରି ସ୍ଥିତ ି
2.5.1 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ
ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର / ଇଟମଲ୍ ID ଟଦଇଛନ୍ତି, ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାର ପ୍ରାପ୍ତି ସହ୍ିତ ଜଡିତ SMS /
ଇଟମଲ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଇଟବ | UIDAI ଟୱବସାଇେରୁ କିମବା ଆମର ଟହ୍ଲପଲାଇନ 1947 କୁ କଲ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସୃଷ୍ଟ୍ି ଟହ୍ାଇଛି କି
ନାହ୍ିଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିଟବ |

ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ , ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର EID (ପଞ୍ଜୀକରଣ ID) ଆବଶୟକ ଟହ୍ବ | ଆପଣଙ୍କ
ପଞ୍ଜୀକରଣ ସ୍ଵୀକୃ ତି ସିିପର ଉପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଜଟର 14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା (1234/12345/12345) ଏବଂ ତାରିଖ୍
ଏବଂ ସମୟ ଥିବା 14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ାମ୍ପ (dd / mm / yyyy hh: mm: ss) ରହ୍ିଛ ି |
EID ଉପଟର େୁ ୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ : https://youtu.be/H9DmEW9zBx8

2.5.2 ଯଦି EID ହଜିଯାଏ ଟତଟବ କଣ କରିଟବ?
ପଞ୍ଜୀକରଣ ID ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପଟର ଗ୍ରହ୍ଣ କରିଥିବା ସ୍ଵୀକୃ ତି ସିିପଟର ଉଟେଖ୍ କରାଯାଇଛି | ଦୟାକରି ଏହ୍ି ସିିପକୁ ଯତ୍ନର
ସହ୍ିତ ରଖ୍ନ୍ତୁ | ଆପଣଙ୍କ ଟରକଡଜଗୁଡିକ ପାଇଁ ସିିପ୍ ର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ଚିତ୍ର କିିକ୍ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମଶଜ ଦିଆଯାଇଛି | ଯଦି, ଆପଣ
ସିିପ୍ କୁ ଭୁଲ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି, ଆପଣ ଏହ୍ି ଦୁ ଇେି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର EID ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଟବ:
ଅନଲାଇନ୍ ଟର Uidai.gov.in ରୁ (ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ)
ଆଧାର ଟହ୍ଲପଲାଇନ 1947 କୁ କଲ୍ କରି
ହ୍ଜିଯାଇଥିବା EID

/

UID

କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯି ବ ଟସ ସମବନ୍ଧଟର େୁ ୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ:

https://youtu.be/wn6ec6OGbhA
ଆପଣଙ୍କର EID କିମବା UID (ଆଧାର ନମବର) ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://resident.uidai.gov.in/lostuideid

3 ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍
ଆପଣ ଟଦଶର ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଟଯଟକୌଣସି ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ବିବରଣୀ (ନାମ, ଠିକଣା, ଜନମ ତାରିଖ୍,
ଲି ଙ୍ଗ, ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର କିମବା ଇଟମଲ୍ ID), କିମବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ବିବରଣୀ (ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଫି ଙ୍ଗର ପ୍ରି ଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍) ଅପଟଡଟ୍
କରିପାରିଟବ |
ଆପଣ ଏକ ସମୟଟର ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଏକରୁ ଅଧିକ ଏଣ୍ଟି ି ଅପଟଡଟ୍ ପାଇପାରିଟବ | ଟଗାେିଏ ପ୍ରଟବଶ (ଟଯପରିକି ଠିକଣା) ଏବଂ
ଏକାଧିକ ପ୍ରଟବଶ (ଟଯପରିକି ଠିକଣା, ଟମାବାଇଲ୍ ଟଫାନ୍ ନମବର, ଇଟମଲ୍ ଠିକଣା ଇତୟାଦି) ର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଟଦୟ ସମାନ | ଟତଣୁ
ଟସହ୍ି ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟିଗ
ି ାଜନକ ଏବଂ
ି ୁଡିକୁ ଏକାଠି ଅପଟଡଟ୍ କରିବା ଯାହ୍ା ଅପଟଡଟ୍ ଟହ୍ବା ଆବଶୟକ, ତାହ୍ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ସୁବଧ
ବୟୟବହ୍ୁ ଳ ଅଟେ | ଟତଣୁ, ଏକ ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରିବା ପୂବଜରୁ, ଅନୟ ଏକ ଟକୌଣସି ଆବଶୟକୀୟ ଅପଟଡଟ୍
ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍

|

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଟଯଟତଟବଟଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ କରନ୍ତି, ଟକବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ଅପଟଡଟ୍
ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ, ଆଧାର ନମବର ସମାନ ରହ୍ିବ |

3.1 ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଆବେୟକ ଡକୁ ୟଟେଣ୍ଟ୍ :
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ନିମନଲିଖିତ ବିବରଣୀ ଅପଟଡଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଟବୈଧ୍ୟ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଦାଖ୍ଲ
କରିବାକୁ ପଡିବ:
ନାମ

ଠିକଣା
ଜନମପ୍ରମାଣ ପତ୍ର
ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ଆଟବଦନକାରୀଙ୍କ ନାମଟର ଟହ୍ବା ଉଚିତ୍ | ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଦଲି ଲଗୁଡିକର ତାଲି କା ଆଧାର ଟୱବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଏମ-Aadhaar
App ଟର ଉପଲବ୍ଧ | (ଅଂଶ 13.1, ସଂଲଗ୍ନ- I ଟଦଖ୍ନ୍ତୁ) |
ନିମନଲିଖିତ ବିବରଣୀକୁ ଅପଟଡଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟକୌଣସି ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ଆବଶୟକ ନାହ୍ିଁ:
ଲି ଙ୍ଗ
ଟମାବାଇଲ ନମବର
ଇଟମଲ୍ ID
ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍
ଆଙ୍ଗୁ ଳି ଚିହ୍ନ ଏବଂ ଆଇରିସ ସ୍କାନ
ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା
େିପ୍ପଣୀ: ଆଧାରଟର ପିତା / ମାତା / ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ ଠିକଣା ଟକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ | ଆଧାର ଧାରକ ଏହ୍ାକୁ ଟଯଟକୌଣସି ସମୟଟର ଅପଟଡଟ୍
କରିପାରିଟବ | ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଅଂଶ 3.4 କୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ |

3.2 ଅନଲାଇନ୍ ଟଡଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍ େୁବଧ
ି ା
UIDAI ସ୍ଵୟଂ ଟସବା ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍ ଟପାେଜାଲ୍ (SSUP) ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟର ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କଟର https://ssup.uidai.gov.in/ssup/. SSUP କୁ ଲଗଇନ୍ କରିବାକୁ OTP ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର
ରହ୍ିବା ଆବଶୟକ | ଯଦି ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଉପଲବ୍ଧ ନାହ୍ିଁ, ଟତଟବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ଏକ ଅପଟଡଟ୍
ଅନୁ ଟରାଧ ରଖିବା ପାଇଁ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ସହ୍ିତ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରିପାରିଟବ |
3.2.1

ଡକୁ ୟଟେଣ୍ଟ୍ େହିତ ଅନଲାଇନଟର ଟଡଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍:

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନାମଟର ଥିବା ଏକ ଟବୈଧ ପୁଫ୍ ସହ୍ିତ ଆଧାରଟର ସବିଟଶଷ ବିବରଣୀ ଯଥ୍ା ଟଡଟମାଗ୍ରାଫି କ୍ ବିବରଣୀ (ନାମ (ଟଛାେ
ଅପଟଡଟ୍), ଠିକଣା, ଜନମ ତାରିଖ୍,ଲି ଙ୍ଗ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଈତୟାଦି ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ ଏକ ଅନୁ ଟରାଧ ରଖିପାରିଟବ | (ଅଂଶ 13.1,
ପରିଶିଷ୍ଠ - I ଟର ତାଲି କା ଟଦଖ୍ନ୍ତୁ) | ଅନଲାଇନ୍ ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନଲିଖିତ ଅଟେ:
1. SSUP ପରିଦଶଜନ କରନ୍ତୁ - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/
2. ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ସହ୍ିତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ
3. ଆପଣଙ୍କ ଟମାବାଇଲଟର ପ୍ରାପ୍ତ OTP ପ୍ରଟବଶ କରନ୍ତୁ
4. ଟଡଟମାଗ୍ରାଫି କ୍ ବିବରଣୀ ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ
5. UIDAI କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରଟର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଟର ଅନୁ ବାଦ କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଅନ୍ତୁ କିମବା ଅଟୋ-ଅନୁ ବାଦିତ ପାଠୟରୁ
ନିଟଜ ବନାନକୁ ସଂଟଶାଧନ କରନ୍ତୁ
6. ଥ୍ଟର ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଏବଂ ବନାନଟର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ୍ ଟହ୍ଟଲ, ଦାଖ୍ଲ କରନ୍ତୁ
7. ଆପଣଙ୍କ ଅନୁ ଟରାଧ ସହ୍ିତ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ର ଏକ ସ୍ଵଚ୍ଛ କପି ଅପଟଲାଡ୍ କରନ୍ତୁ (pdf, png, କିମବା jpeg ଫମଜାଟ୍) |
ଯଦି ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ର ଏକାଧିକ ପୃଷ୍ଠା ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡିକ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅପଟଲାଡ୍ କରିବା ପୂବଜରୁ ଟଗାେିଏ
pdf ଫାଇଲ୍ ଭାବଟର ଟସଭ୍ କରନ୍ତୁ |

8. ଅପଟଲାଡ୍ ପାଇଁ ମୂଳ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ପରାମଶଜ ଦିଆଯାଇଛି |ଯଦି ମୂଳ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହ୍ିଁ, ନିବାସୀ
ଟନାୋରୀ ପବିିକ୍ କିମବା ଟଗଟଜଟେଡ୍ ଅଫି ସରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଠିକ୍ ଭାବଟର ପ୍ରମାଣିତ ଟହ୍ାଇଥିବା ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ର ଏକ କପି
ଅପଟଲାଡ୍ କରିପାରିବ |
9. ବିବରଣୀ,ବନାନ ଏବଂ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଗୁଡିକର ପୁନବଜାର , ଯଦି କିଛ ି ସଂଟଶାଧନ ଅଛି ଟତଟବ ଦୟାକରି ଏଡିେ ବିକଳ୍ପ
ବୟବହ୍ାର କରି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |
10. ଦୟାକରି ଟମକ୍ ଟପଟମଣ୍ଟ ବେନ୍ ଉପଟର କିିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟଦୟ ପ୍ରକ୍ରି ୟା କରନ୍ତୁ |
11. SSUP ପାଇଁ ଟଦୟ ଟହ୍ଉଛି 50 / - ଅନୁ ଟରାଧ ପ୍ରତି , ଏକାଧିକ ଅନୁ ଟରାଧକୁ ଟଗାେିଏ ଅନୁ ଟରାଧ ଭାବଟର ମଧ୍ୟ ବିଚାର
କରାଯାଇ 50 / - ଟଦୟ ଅଦାୟ କରାଯି ବ |
12. ନିବାସୀ BPO ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପୂବଜରୁ ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରିପାରିଟବ (ବାତିଲ୍ ଉପଟର କିମବା ଟଦୟ ବିଫଳତା
ରାଶି ଯଦି ନିବାସୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଟତଟବ ନିବାସୀଙ୍କୁ ଟଫରସ୍ତ କରାଯି ବ) |
13. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂବଜ ଅନୁ ଟରାଧ ବିଫଳ ଟହ୍ାଇଛି (ଟଦୟ ବିଫଳତା ଟହ୍ତୁ ), SSUP ଟପାେଜାଲକୁ ଲଗ୍ ଇନ୍ କରିବା ପଟର
ଟସହ୍ି ଅନୁ ଟରାଧକୁ ଆପଣ ବାତିଲ୍ କରିପାରିଟବ |
େିପନ୍ତୁ: ନିମନଟର ଉଟେଖ୍ କରାଯାଇଥିବା ନାମ, DOB ଏବଂ ଲି ଙ୍ଗ ପାଇଁ ଅପଟଡଟ୍ ସୀମା –
a) DoB ସଂଟଶାଧନ ପାଇଁ - 1 ଥ୍ର | b) ନାମ ସଂଟଶାଧନ ପାଇଁ - 2 ଥ୍ର | c) ଲି ଙ୍ଗ ସଂଟଶାଧନ ପାଇଁ - 1 ଥ୍ର

ଅନଲାଇନ୍

ଟଡଟମାଗ୍ରାଫି କ

ଠିକଣା

ଅପଟଡଟ୍

ଉପଟର

େୁ ୟଟୋରିଆଲ୍

ଟଦଖିବାକୁ

ସ୍କାନ୍

କରନ୍ତୁ

https://youtu.be/u7QFDiVyWbM
ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଗୁଡିକର ତାଲି କାକୁ ଅନୁ ସରଣ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ –
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
3.2.2

SSUP ୋଧ୍ୟେଟର କରାଯାଇଥିବା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧକୁ ପ୍ରତୟାେୟାନ ନକରିବା ପାଇଁ ଟଚକପଏଣ୍ଟ
ଦୟାକରି ଅନଲାଇନ୍ SSUP ଫମଜଟର ଟବୈଧ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ; ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧଟର ଅପଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍
ସହ୍ିତ ଟମଳ ଟହ୍ାଇଥିବା ତଥ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତତା କରନ୍ତୁ |
ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଟଯ ଅପଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଟର ନିବାସୀ ନାମ ଅଛି ଯାହ୍ାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ
ଟହ୍ାଇଛି |
ଦୟାକରି ସଠିକ୍ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ନାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ; ଯାହ୍ା ଅପଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଛି ଏବଂ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ପୁଫ୍ ସହ୍ିତ ଏହ୍ା ଟମଳ
ଖ୍ାଉଥିବାର ନିଶ୍ଚିତତା କରନ୍ତୁ |
ଟବୈଧ ପୁଫ୍ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଭାବଟର ଟସଗୁଡିକ ଅପଟଲାଡ୍ କରିବା ସମୟଟର ଦୟାକରି ମୂଳ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଗୁଡିକର ଉଚ୍ଚ
ଟରଟଜାଲୁ ସନ ଚିତ୍ର ବୟବହ୍ାର କରନ୍ତୁ |
ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଟର ଉଟେଖ୍ କରାଯାଇଥିବା ବୟସ ଏବଂ ଆଧାରଟର ଥିବା ଫଟୋ ସହ୍ିତ ଟମଳ ଖ୍ାଇବା ଉଚିତ୍ |
ନିବାସୀଙ୍କ ଲି ଙ୍ଗ ଏବଂ ଫଟୋ ସିଙ୍କ (ଟମଳ) ଖ୍ାଇବା ଉଚିତ୍ |
ଦୟାକରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ବିବରଣୀ ସହ୍ିତ ଅନୁ ଟରାଧ ଦାଖ୍ଲ କରନ୍ତୁ ନାହ୍ିଁ |

-

3.3 େିେୁୋନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାେୂଳକ ବାଟୟାଟେଟ୍ରିକ୍ ଅପଟଡଟ୍
ଟଯଟତଟବଟଳ ଶିଶୁଙ୍କୁ 5 ବଷଜ ଏବଂ ପୁଣି ଥ୍ଟର 15 ବଷଜ ବୟସଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ବିବରଣୀ ଆଧାରଟର ଅପଟଡଟ୍
କରାଇବା ଆବଶୟକ | ଶିଶୁର ଫି ଙ୍ଗର ପ୍ରି ଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଟସମାନଙ୍କର ଆଧାର ତଥ୍ୟଟର କଏଦ ଟହ୍ାଇ ଅପଟଡଟ୍
ଟହ୍ାଇଅଛି | ଏହ୍ା ପିଲାକୁ ଆବଶୟକ ସ୍ଥଟଳ ଏକ ପରିଚାୟକ ଭାବଟର ବୟବହ୍ାର କରିବାଟର ସାହ୍ାଯୟ କଟର | ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା
ଆଧାର ନମବର ସମାନ ରହ୍ିଛ ି | ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ୍ି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ଅପଟଡଟ୍ ମାଗଣା |

3.4 ଆଧାର ଠିକଣାଟର ‘ଟକୟାର ଅଫ୍’ଫି ଲଡ ଅପଟଡଟ୍
ଆଧାରଟର ଥିବା ‘ଟକୟାର ଅଫ୍’ବିବରଣୀ ଠିକଣା ଟକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ | ଏଗୁଡିକ ପୂବଜରୁ W / o, D / o, S / o କିମବା C / o
ଭାବଟର ଉଟେଖ୍ କରାଯାଇଥିଲା | ଏଗୁଡିକ ବତ୍ତଜମାନ C / o ଟର ମାନକ ଟହ୍ାଇଛି | ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରକୁ ଅପଟଡଟ୍ କରନ୍ତି
କିମବା ସବଜଟଶଷ ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରନ୍ତି, ଏହ୍ା ସମ୍ପକଜ ବିବରଣୀକୁ C / o ଭାବଟର ଟଦଖ୍ାଇବ |
ଯଦି ଆପଣ ଏହ୍ାକୁ ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହ୍ଁାନ୍ତି, ଟତଟବ ଆପଣ ଏକ ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ରଖିପାରିଟବ (ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରରୁ କିମବା
ଅନଲାଇନ୍ SSUP ମାଧ୍ୟମଟର – ଟରଫର ଭାଗ - 3.2.1) | ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟର ଟହ୍ବା ଉଚିତ ଏବଂ ଟସହ୍ି ବୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ
ରହ୍ିବା ଆବଶୟକ ନାହ୍ିଁ ଯାହ୍ାର ନାମ ଆପଣ C / o ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହ୍ଁୁଛନ୍ତି | ଏହ୍ା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟକ୍ଷତ୍ର ନୁ ଟହ୍ଁ |
ଆପଣ ନିଜ ଠିକଣାଟର C / o ଟକ୍ଷତ୍ର ଛାଡିବାକୁ ବାଛିପାରନ୍ତି |
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ: C / o ଟକ୍ଷତ୍ର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟକ୍ଷତ୍ର ନୁ ଟହ୍ଁ | ଆପଣ ନିଜ ଠିକଣାଟର C / o ଟକ୍ଷତ୍ର ଛାଡିବାକୁ ବାଛିପାରନ୍ତି

3.5 ଅପଟଡଟ୍ େଂେୟା ଉପଟର େୀୋ
UIDAI ର ଅପଟଡଟ୍ ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ, ଟସମାନଙ୍କର ଆଧାରଟର ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ନିମନଲିଖିତ ସୀମା ସ୍ଥିର
କରାଯାଇଛି:
ନାମ - ଦୁ ଇଥ୍ର ଅପଟଡଟ୍ ଟହ୍ାଇପାରିବ
ଲି ଙ୍ଗ - ଥ୍ଟର
ଜନମ ତାରିଖ୍ - ଥ୍ଟର
ଅନୁ ମତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟଟର ଉପଟରାକ୍ତ ଅପଟଡେଗୁଡିକ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଟରାକ୍ତ ଅଂଶ 3.1 ଟର ବର୍ଣ୍ଜନା କରାଯାଇଥିବା ପରି ସମାନ |
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଥିବା ଅନୟ ଟକୌଣସି ସୂଚନାକୁ ଆବଶୟକତା ଅନୁ ସାଟର

ଅପଟଡଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ

| ଅନୟ ଟକୌଣସି

ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା - ଠିକଣା, ଇଟମଲ୍ ID, ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର କିମବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ସ - ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଫି ଙ୍ଗର ପ୍ରି ଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍
ସ୍କାନ୍ ପାଇଁ ଅପଟଡଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପଟର ଟକୌଣସି ସୀମା ନାହ୍ିଁ |

3.6 ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ବୟତିକ୍ରେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଯଦି ଟକୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଉପଟରାକ୍ତ ତିଟନାେି ଟକ୍ଷତ୍ର (ନାମ, ଲି ଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନମ ତାରିଖ୍) ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ
(ଅନୁ ମତିପ୍ରାପ୍ତ ସୀମା ବାହ୍ାଟର), ଆପଣଙ୍କୁ ଏହ୍ା କରିବାକୁ ପଡିବ:
1. ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରନ୍ତୁ (ନାମ ଏବଂ ଜନମ ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଟବୈଧ୍ୟ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ସହ୍ିତ)
2. ଏକ ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ରଖ୍ନ୍ତୁ
3. ଅତୟାଧୁନକ
ି URN (ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ନମବର) ଆଧାର ସହ୍ାୟତା ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ 1947 କୁ କଲ କରି କିମବା
help@uidai.gov.in କୁ ଇଟମଲ ମାଧ୍ୟମଟର ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ‘ବୟତିକ୍ରମଣ ଅପଟଡଟ୍’ ପାଇଁ ଅନୁ ଟରାଧ କରନ୍ତୁ |

ଏହ୍ା ପଟର UIDAI ର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଜୟାଳୟକୁ ନୟସ୍ତ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ଯାହ୍ା ଯତ୍ନଶୀଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଟର | ଥ୍ଟର
ଯାଞ୍ଚ ଟହ୍ାଇଗଟଲ, ଆପଣଙ୍କର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଟହ୍ବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବ |

3.7 ଆଧାର ସ୍ଥଗିତକରଣ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଅପଟଡଟ୍
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ପଯଜୟାୟକ୍ରଟମ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନଟର ରହ୍ିଥ୍ାଏ | UIDAIର ଏହ୍ିପରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟଟର, ଯଦି
ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ କିମବା ଟକୌଣସି ନିବାସୀଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟଟର ଟକୌଣସି ଅସଙ୍ଗତି ଟଦଖ୍ାଯାଏ, ଟତଟବ ତାଙ୍କ ଆଧାରକୁ ସାମୟି କ
ଭାବଟର ସ୍ଥଗିତ ରଖ୍ାଯି ବ ଏବଂ ଆଧାର ଧାରକଙ୍କୁ ଏହ୍ା ବିଷୟଟର ଯଥ୍ାଥ୍ଜ ଭାବଟର ସୂଚତ
ି କରାଯି ବ | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନିଲମ୍ବି ତ
ହ୍ୁ ଏ, ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାର OTP / ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣିକରଣ ଉପଟର ଆଧାର କରି ଟକୌଣସି ଟସବା ପାଇବାକୁ ସମଥ୍ଜ ଟହ୍ଟବ ନାହ୍ିଁ
|
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତଟି ର, ଆପଣ ଏହ୍ି ପଦଟକ୍ଷପଗୁଡିକୁ ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଆବଶୟକ:
1. ‘ଆଧାର ନିଲମବନ’ର କାରଣ ଏବଂ ପରବତ୍ତଜୀ କାଯଜୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ UIDAI ଦ୍ଵାରା ଇଟମଲ / SMS / ଚିଠିକୁ
ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ |
2. ଯଦି ନିଲମବନ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ସ ସମବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ, ଟତଟବ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରନ୍ତୁ
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ଅପଟଡଟ୍ କରନ୍ତୁ |
3. ଯଦି ନିଲମବନ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ, ଟତଟବ ଯତ୍ନଶୀଳ ଟହ୍ବା ପଟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ସଂପୃକ୍ତ ଆଧାର
ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଜୟାଳୟ ସହ୍ିତ ଟଯାଗାଟଯାଗ / ପରିଦଶଜନ କରନ୍ତୁ |

3.8 ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ସ୍ଥିତ ି ଯାଞ୍ଚ
ଆପଣ ଅପଟଡଟ୍ ସ୍ଵୀକୃ ତି ସିିପ୍ ଟର ଉଟେଖ୍ କରାଯାଇଥିବା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ସଂଖ୍ୟା (URN) ବୟବହ୍ାର କରି
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ର ସ୍ଥିତି ନିମନଟର ଦିଆଯାଇଥିବା ମାଧ୍ୟମରୁ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିଟବଆଧାର ଟହ୍ଲପଲାଇନକୁ କଲ୍ କରି – 1947
help@uidai.gov.in କୁ ଇଟମଲ ପଠାଇ
uidai.gov.in କୁ ଯାଇ
ଏମଆଧାର ଆପ ମାଧ୍ୟମଟର
SSUP ମାଧ୍ୟମଟର, ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧର ସଫଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପଟର ଆପଣ ଏକ URN (ଅନୁ ଟରାଧ
ନମବର ଅପଟଡଟ୍) ଗ୍ରହ୍ଣ କରିଟବ | ଏହ୍ା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କି ନ
ି ଟର ପ୍ରଦଶିତ ଟହ୍ବା ସହ୍ିତ SMS ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍
ନମବରକୁ ପଠାଯାଇଥ୍ାଏ | ଏହ୍ି URN ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ବୟବହ୍ାର କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ:
https: //ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus।
ଆପଣଙ୍କର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar
ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ:
https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus

3.9 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ େଟନରଖିବାକୁ ପଏଣ୍ଟ
1. ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଧାରକ ତାଙ୍କ ଆଧାରଟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁ ଟରାଧ କରିପାରିଟବ |
2. ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣିକରଣ ଟହ୍ବା ଆବଶୟକ | ଏହ୍ି ପ୍ରମାଣିକରଣ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର
ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣିକରଣ କିମବା ଅନଲାଇନ୍ ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ OTP ପ୍ରମାଣିକରଣ ଭାବଟର କରାଯାଇଥ୍ାଏ | 5
ବଷଜରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହ୍ି ପ୍ରମାଣିକରଣ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥ୍ାଏ ଯାହ୍ାର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ସମୟଟର ପିଲାଙ୍କ ସହ୍ିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା |
3. 18 ବଷଜରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସମ୍ମତି ସଂଗ୍ରହ୍
କରାଯାଇଥ୍ାଏ |
4. ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପଟଡଟ୍ ସିିପ୍ ହ୍ରାଇଛନ୍ତି କିମବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖ୍ଟର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ନମବର ନାହ୍ିଁ, ଭାଗ ୨.୫.୧
ଟର ବର୍ଣ୍ଜନା କରାଯାଇଥିବା ପରି EID ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ |
5. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ହ୍ୁ ଏ, ଆପଣ 1947 କୁ କଲ କରିପାରିଟବ ଏବଂ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନର କାରଣ
ପାଇପାରିଟବ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୟ ଏକ ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ରଖିବା ପୂବଜରୁ ସଂଟଶାଧନ ପଦଟକ୍ଷପ ଗ୍ରହ୍ଣ କରିପାରିଟବ |
6. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ‘ଅଟବୈଧ’ ଟଦଖ୍ାଏ, ଟତଟବ ଅଧିକ ମାଗଜଦଶଜନ ପାଇବାକୁ 1947 କୁ କଲ କରନ୍ତୁ |
7. ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅକ୍ଷରଟର ଟକବଳ ‘ଜନମ ବଷଜ’ ପ୍ରି ଣ୍ଟ୍ ଟହ୍ାଇଛି, ଅପଟଡଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହ୍ିଁ | ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଜ
ଜନମ ତାରିଖ୍ ଟଦଖ୍ାଇବା ପାଇଁ uidai.gov.in ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସବଜଟଶଷ ଆଧାର କିମବା ଅଡଜର ଆଧାର ପୁନଃପ୍ରି ଣ୍ଟ ଡାଉନଟଲାଡ୍
କରନ୍ତୁ |

3.10 ଆଧାରରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ
ଜଟଣ ଆଧାର ନମବର ଧାରକ କରିଥିବା ନିବାସୀ, ଯି ଏ ଅଠର ବଷଜ ବୟସ ଟହ୍ବା ଦିନଠାରୁ ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟଟର,ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମବର
ବାତିଲ୍ ପାଇଁ UIDAI ର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଜୟାଳୟକୁ ଏକ ଆଟବଦନ କରିପାରିଟବ |
ନିବାସୀଙ୍କୁ ଆଧାର ପ୍ରମାଣିକରଣ କିମବା ଅନୟ ଟକୌଣସି ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମଟର ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିେଷ୍ଟ୍
ି ତାରିଖ୍ ଏବଂ ସମୟଟର
ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଜୟାଳୟ ପରିଦଶଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହ୍ା ଦ୍ଵାରା ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଜୟାଳୟ ଆଧାର ନମବର ବାତିଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ,
ଯାହ୍ା ତିନମ
ି ାସ ମଧ୍ୟଟର ବାତିଲ ଟହ୍ବ |

4 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଟବୈଧ ଡକୁ ୟଟେଣ୍ଟ୍ ର ତାଲି କା
ଆପଣ ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଟବ କିମବା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ବିବରଣୀ ଅପଟଡଟ୍ କରିପାରିଟବ | ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (POI) / ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (POA) / ଜନମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
(DOB) / ସମ୍ପକଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (POR) ର ଏହ୍ି ତାଲି କା ଆମ ଟୱବସାଇଟ୍ uidai.gov.in, mAadhaar ଆପ୍ ଟର ଉପଲବ୍ଧ
ଏବଂ ପରିଶିଷ୍ଠ -I (ବିଭାଗ 13.1) ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି |
ଏକ ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ:
ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ
ନାମ ଅପଟଡଟ୍
ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍
ଜନମତାରିଖ୍ ଅପଟଡଟ୍

ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଅନୟ ଟକୌଣସି ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ କିମବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସବିଟଶଷ ତଥ୍ୟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ୍ ଆଧାର
ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରିପାରିବ | ଏହ୍ା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଟଯ, NRI ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ପାସଟପାେଜ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ POI |
NRI POA ଭାବଟର ଅନୟ ଟକୌ ଣସି ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ (ଟବୈଧ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ତାଲି କା ଅନୁ ଯାୟୀ) ଟଦବାକୁ ବାଛିପାଟର |
ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଗୁଡିକର ତାଲି କାକୁ ଅନୁ ସରଣ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ –
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
4.1.1.1 ପରିଚୟର ପ୍ରୋଣ (POI)
ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମବା ନାମ ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ, ଟବୈଧ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ତାଲି କା ଅନୁ ଯାୟୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସହ୍ିତ ଅତି କମଟର ଟଗାେିଏ POI
ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ |
4.1.1.2 ଠିକଣାର ପ୍ରୋଣ (POA)
ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର କିମବା SSUP ମାଧ୍ୟମଟର ଅନଲାଇନ୍ ଟର ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମଟର ଏକ POA ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍
ଟଦବାକୁ ପଡିବ | ଆପଣ ଠିକଣା ଟବୈଧତା ଚିଠି ଟସବା ମଧ୍ୟ ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ (ଟରଫର ଭାଗ 3.2.2)
4.1.1.3 ଜନମ ତାରିେ (DOB)
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଜନମ ତାରିଖ୍ ଅପଟଡଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, UIDAI ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଟବୈଧ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ତାଲି କା ଅନୁ ଯାୟୀ
ଆପଣଙ୍କ ନାମଟର ଏକ DOB ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ |
4.1.1.4 େମ୍ପକେର ପ୍ରୋଣ (POR)
‘ଟହ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫୟାମିଲି’ ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କିମବା ‘ଶିଶୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ’ ପାଇଁ, UIDAI ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଟବୈଧ POR
ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ତାଲି କା ଅନୁ ଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପୁଫ୍ ଅଫ୍ ରିଟଲସନସିପ୍ (POR) ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ |
4.1.1.5 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଣପତ୍ର
ସହ୍ାୟକ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଗୁଡିକର ତାଲି କା ଅନୁ ଯାୟୀ, ଆପଣ POI / POA / DOB ପ୍ରମାଣ / POR ଭାବଟର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ /
ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ କତ୍ତଜୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | UIDAI ଏହ୍ି ସାେିଫିଟକଟ୍ ପାଇଁ
ଏକ ମାନକ ଫମଜାଟ୍ ନିଟଦଜଶ ଟଦଇଛି (ପରିଶିଷ୍ଠ-୨, ଭାଗ 13.2 ଟଦଖ୍ନ୍ତୁ) | POI / POA / DOB ପାଇଁ ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ
ତାଲି କାଟର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନୟ ଟକୌଣସି ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ନାହ୍ିଁ ଟତଟବ ଆପଣ ଏହ୍ିପରି ସାେିଫିଟକଟ୍ ବୟବହ୍ାର କରିବା ଉଚିତ୍ |
ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ସାେିଫିଟକଟ୍ ପାଇଁ ମାନକ ଫମଜାଟ୍ ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ:
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf

5 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଚାଜେ / ଟଦୟ (୦୧.୦୧.୨୦୧୯ ଠାରୁ)
ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ଟସବା ପାଇଁ UIDAI ସମସ୍ତ ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାଯଜୟ ଟହ୍ବାକୁ ଥିବା ସବଜାଧିକ
ପରିମାଣ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ୍
ି କରିଛ ି | ଟଗାେିଏ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଏକରୁ ଅଧିକ ଟକ୍ଷତ୍ରର ଅପଟଡଟ୍ ଗୁଡିକ ଟଗାେିଏ ଅପଟଡଟ୍ ଭାବଟର ବିଟବଚନା କରାଯାଏ |
ପରାମଶଜ ଦିଆଯାଇଛି ଟଯ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଏବଂ ଅଥ୍ଜ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଟଯଟକୌଣସି
ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ ସମୟଟର ଅପଟଡଟ୍ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଟକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅପଟଡଟ୍ କରନ୍ତୁ |

5.1 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଫେେ ପାଇଁ ଟକୌଣେି ଟଦୟ ନାହିଁ
ବୟାଙ୍କ, ଡାକ ର, ବିଏସଏନଏଲ ଟକନ୍ଦ୍ର, ସିଏସସି କିମବା ରାଜୟ ସରକାରୀ କାଯଜୟାଳୟ କିମବା ସାଧାରଣ ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର କାଯଜୟାଳୟ କିମବା
UIDAI ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଟଯଟକୌଣସି ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରିବାଟବଟଳ ଦୟାକରି
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଟଯ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ/ ଅପଟଡଟ୍ ଫମଜ ପାଇଁ ଟଦୟ ଟଦବାକୁ ପଡିବ ନାହ୍ିଁ | ଚାଜଜଗୁଡିକ ଟକବଳ ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ କିମବା
ଉପଟରାକ୍ତ ପରି ପ୍ରି ଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ | ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟର ବୁ କ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଅନଲାଇନଟର ପ୍ରଯୁଜୟ ଟଦୟ ଟଦବାକୁ
ବାଛି

ପାରିଟବ

|

ନିବାସୀ

ନିମନଟର

ଦିଆଯାଇଥିବା

ଲି ଙ୍କରୁ

https:

//

www.uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଫମଜକୁ
ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ କରିପାରିଟବ | ତୁେି ଏଡାଇବା ପାଇଁ ନିବାସୀ ଟଯଟକୌଣସି ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଜ ଫମଜ ଆଣିପାରିଟବ |
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: uidai.gov.in ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଫମଜ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରନ୍ତୁ | ଫମଜ ପାଇଁ ଟକୌଣସି
ଏଟଜଣ୍ଟ / ଏଟଜନିିକୁ ଟକୌଣସି ଟଦୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହ୍ିଁ |

5.2 ଯଦି ଟକନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଜେ କଟର କିେବା ଯଦି ଆପଣ ଟେବା େହିତ େନ୍ତୁଷ୍ଟ୍ ନୁ ହଁନ୍ତି ଟତଟବ କିପରି
ଅଭିଟଯାଗ କରିଟବ
ଯଦି ଉପଟରାକ୍ତ ଟସବା ଚାଜଜଠାରୁ ଟକନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚାଜଜ କଟର, ଟତଟବ ଆପଣ ନିମନଲିଖିତ ଉପାୟଟର ଅଭିଟଯାଗ କରିପାରିଟବ:
1947 କୁ କଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଅଭିଟଯାଗ ପଞ୍ଜି କରଣ କରନ୍ତୁ
ଆପଣଙ୍କର URN ସହ୍ିତ ଟକନ୍ଦ୍ର ବିବରଣୀ ଏବଂ help@uidai.gov.in କୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ ବିବରଣୀ ଇଟମଲ କରନ୍ତୁ
ଅନଲାଇନଟର ଅଭିଟଯାଗ ଦାଖ୍ଲ କରନ୍ତୁ: https://resident.uidai.gov.in/file-complaint
ନିବାସୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ନିକେଟର ଅଭିଟଯାଗ କରିପାରିଟବ,ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାରର ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଉପଲବ୍ଧ |

6 ଆଧାର ପାଇବା
6.1 ଆଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ
ଉପଟରାକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଜନା ଅନୁ ଯାୟୀ UIDAI ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁ ସରଣ କରି ଆପଣ ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପଟର,
ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅଟନକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନଟର ଯାଇଥ୍ାଏ | ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳ ଟହ୍ବା ପଟର, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସୃଷ୍ଟ୍ି ହ୍ୁ ଏ | ପ୍ରଟତୟକ
ପରବତ୍ତଜୀ ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁ ସରଣ କରାଯାଏ | ଟଯଟତଟବଟଳ ଆପଣଙ୍କ
ଆଧାର ଟଜଟନଟରଟ୍ / ଅପଟଡଟ୍ ହ୍ୁ ଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ଏକ SMS ଗ୍ରହ୍ଣ କର |

6.2 ଆଧାର ପତ୍ର
ଥ୍ଟର ଆଧାର ସୃଷ୍ଟ୍ି ଟହ୍ାଇଗଟଲ କିମବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦାଖ୍ଲ ଟହ୍ାଇଥିବା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ସମାପ୍ତ ଟହ୍ାଇଗଟଲ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର
ପତ୍ର ଛପା ଟହ୍ାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପାଷ୍ଟ୍ର ନିୟମିତ ଡାକ ଟସବା ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଠିକଣାକୁ ପଠାଯାଏ | ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ଫମଜ ଉପଟର ଟମାବାଇଲ ନମବର ଉଟେଖ୍ କରିଥିଟବ ଟତଟବ ଟଯଟତଟବଟଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଚିଠି ପଠାଯାଏ ଟସଟତଟବଟଳ ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ଏକ SMS ପାଇଟବ |
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ପତ୍ରର ପଠାଇବା ତାରିଖ୍ ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଆଧାର ପତ୍ର ବିତରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ ର ସହ୍ିତ ସମନବୟ ରକ୍ଷା
କରିବାକୁ ଆପଣ 1947 କୁ କଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ |

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ପଠାଇବା ତାରିଖ୍ର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟଟର ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ପତ୍ର ଗ୍ରହ୍ଣ କରନ୍ତି ନାହ୍ିଁ, ଟତଟବ ଟଡଲି ଭରିଟର ବିଳମବ
ଟହ୍ବାର କାରଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ ର ସହ୍ିତ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରିଟବ |

6.3 ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍
UIDAI ଟୱବସାଇଟ୍ https://ଇ-ଆଧାର.uidai.gov.in/#/ କିମବା mAadhaar App ରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର
ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିପାରିଟବ | ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିପାରିଟବ:
EID (ପଞ୍ଜୀକରଣ ID) ବୟବହ୍ାର କରି: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଜ ନାମ ଏବଂ ପିନ୍ ଟକାଡ୍ ସହ୍ିତ
ନାମକରଣ ନାମ ସହ୍ିତ ନମବର ବୟବହ୍ାର କରନ୍ତୁ |
UID (ଆଧାର ନମବର) ବୟବହ୍ାର କରିବା: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଜ ନାମ ଏବଂ ପିନ୍ ଟକାଡ୍ ସହ୍ିତ
ଆପଣଙ୍କର 12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ଆଧାର ନମବର ବୟବହ୍ାର କରନ୍ତୁ |
6.3.1

ଆଧାର ଏବଂ ପାେୱାଡେ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ OTP

ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ OTP ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ପ୍ରାପ୍ତ ଟହ୍ାଇଛି | ଏହ୍ି OTP ପରିବଟତ୍ତଜ, ଆପଣ
e-ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ T-OTP (କିମବା ସମୟ ଆଧାରିତ OTP) ମଧ୍ୟ ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | MAadhaar ଆପ୍ ବୟବହ୍ାର
କରି T-OTP ସୃଷ୍ଟ୍ି କରାଯାଇପାରିବ |
ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଧାର, ଯାହ୍ାକି ଆଧାର ଭାବଟର ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏହ୍ା ଟହ୍ଉଛି ଆଧାରର ଏକ ପାସୱାଡଜ ସଂରକ୍ଷିତ
ଇଟଲଟକ୍ ରାନିକ୍ କପି | ଏହ୍ା .pdf ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ଭାବଟର ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଛି | ଆପଣଙ୍କର ଇ-ଆଧାର .pdf ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ପାସୱାଡଜ
ଟହ୍ଉଛି CAPITAL ର ପ୍ରଥ୍ମ 4 ଅକ୍ଷରର ମିେଣ ଏବଂ ଜନମ ବଷଜ (YYYY) |
ଇଆଧାର ବିଷୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html
6.3.2

ଇ-ଆଧାର ଟର ଡିଜେ
ି ାଲ୍ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଟବୈଧତା

ଆପଣଙ୍କ ଇ-ଆଧାର UIDAI ଦ୍ଵାରା ଡିଜେ
ି ାଲ୍ ସାଇନ୍ ଟହ୍ାଇଛି | ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇ-ଆଧାର ଟର ଡିଜେ
ି ାଲ୍ ହ୍ସ୍ତାକ୍ଷର ଏକ ପ୍ରଶନ ଚିହ୍ନ ‘?’
ଚିହ୍ନ ଟଦଖ୍ାଏ, ଟତଟବ ଏହ୍ାକୁ ଟକୌଣସି ଉଟେଶୟଟର ବୟବହ୍ାର କରିବା ପୂବଜରୁ ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଧାରଟର ଡିଜେ
ି ାଲ୍ ହ୍ସ୍ତାକ୍ଷର
ଟବୈଧ କରିବାକୁ ପଡିବ |
ଇ-ଆଧାର ଟର ଡିଜେ
ି ାଲ୍ ହ୍ସ୍ତାକ୍ଷର କିପରି ଟବୈଧ କରାଯି ବ ଟସ ସମବନ୍ଧଟର େୁ ୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ:
https://youtu.be/qKltutvyUnU
6.3.3

ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହାଇଥିବା ଆଧାର ଆଇନଗତ ଭାବଟର ଟବୈଧ ଅଟେ

ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଧାର ଆଇନଗତ ଭାବଟର ଟବୈଧ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଧାର ପତ୍ର ପରି ସମାନ ଭାବଟର ବୟବହ୍ାର
କରାଯାଇପାରିବ | ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଧାରଟର ଉପସ୍ଥିତ QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଏହ୍ା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ |
ଇ-ଆଧାର ଟବୈଧତା ସମବନ୍ଧଟର ସକଜୁଲାର ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ:
https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf

6.3.4

ଈ-ଆଧାର ଟବୈେିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ

6.4 ଆଧାର ପିଭିେି କାଡେ
UIDAI ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଧାର PVC କାଡଜ ଟହ୍ଉଛି ଆଧାରର ସବଜଟଶଷ ରୂପ | ବହ୍ନ କରିବା ସହ୍ଜ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଟହ୍ବା
ବୟତୀତ, PVC- ଆଧାରିତ ଆଧାର କାଡଜଟର ଏକାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଟବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସହ୍ିତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଟଡଟମାଗ୍ରାଫି କ୍ ବିବରଣୀ ସହ୍ିତ
ଡିଜେ
ି ାଲ୍ ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ସୁରକ୍ଷିତ QR ଟକାଡ୍ ଅଛି | Uidai.gov.in କିମବା resident.uidai.gov.in ମାଧ୍ୟମଟର ନାମମାତ୍ର 50 / - ଟଦୟ
ପ୍ରଦାନ କରି ଅନଲାଇନଟର ଅଡଜର କରାଯାଇପାରିବ |
ଆଧାର PVC କାଡଜଟର ସୁରକ୍ଷା ଟବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକ ରହ୍ିଛ:ି
ସୁରକ୍ଷିତ QR ଟକାଡ୍

• ଟହ୍ାଲଗ୍ରାମ

ମାଇଟକ୍ରା ଟେକ୍ସଟ୍

• ଭୂତ ପ୍ରତିଛବି

ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ୍ ଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ ତାରିଖ୍

• ଗୁଇଟଲାଚ୍ ପାେନଜ

ଏଟମବାସଡ୍ ଆଧାର ଟଲାଟଗା
ଆଧାର ପିଭିସି କାଡଜ ସ୍ପିଡ୍ ଟପାଷ୍ଟ୍ ଦ୍ଵାରା ନିବାସୀଙ୍କ ଠିକଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ୍ାଏ | ଟଯଉଁ ନିବାସୀ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ
କରିନାହ୍ଁାନ୍ତି ଟସମାଟନ ଅଣ-ପଞ୍ଜୀକୃ ତ / ବିକଳ୍ପ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ବୟବହ୍ାର କରି ଅଡଜର କରିପାରିଟବ | ଆଧାର PVC କାଡଜ ଅଡଜର
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହ୍ି ପରିଚାୟକଗୁଡିକୁ ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ:
ଆଧାର ନମବର (12 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍)
ଭଚଜୁଆଲ୍ ID (16 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ VID ଟହ୍ଉଛି ଏକ ଟୋଟକନ୍ ପରିଚାୟକ ଯାହ୍ା ଆଧାର ନମବର ସ୍ଥାନଟର ବୟବହ୍ାର
କରାଯାଇପାରିବ)
EID (28 ଅଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ID)
ଟକ୍ରଡିଟ୍ / ଟଡବିଟ୍ କାଡଜ, ଟନଟ୍ ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ କିମବା ୟୁ ପିଆଇ ବୟବହ୍ାର କରି ଅନଲାଇନଟର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର PVC କାଡଜ ପାଇଁ ଟଦୟ
ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଟବ | SRN (ଟସବା ଅନୁ ଟରାଧ ନମବର), ଅନୁ ଟରାଧର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ଟପାଷ୍ଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପାଇଁ AWB (ଏୟାରଟୱ ବିଲ୍
ନମବର) ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ / ଦିଆଯାଇଥିବା ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ SMS ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପଠାଯାଏ |

6.5 mAadhaar ଟୋବାଇଲ୍ ଆପ୍
ଆଧାରର ଅଫି ସିଆଲ୍ ଟମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣ ନିଜ ସ୍ମାେଜଟଫାନଟର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ବହ୍ନ କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ି ଆପ୍ ଆଧାର
ଧାରକକୁ 35 ରୁ ଅଧିକ ଅନଲାଇନ୍ ଆଧାର ଟସବା ପ୍ରଦାନ କରିଥ୍ାଏ | ଗୁଗୁଲ୍ ଟପି ଟଷ୍ଟ୍ାର ଏବଂ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଟଷ୍ଟ୍ାରରୁ ଡାଉନଟଲାଡ୍ ପାଇଁ
mAadhaar ଉପଲବ୍ଧ |
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ mAadhaar ଆପ୍ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN
IOS mAadhaar ଆପ୍ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ:
https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474

7 ଆଧାରର ଯାଞ୍ଚକରଣ
7.1 ଟଯଟକୌଣେି ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
Uidai.gov.in ରୁ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ନମବର ଅନଲାଇନଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ | ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ ଟହ୍ାଇଥିବା ଟଯଟକୌଣସି
ଆଧାର ନମବରର ସତୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣ ଏହ୍ି ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ ଆଧାର ନମବର ପାଇଁ, ଆପଣ ଆଧାର
ଧାରକଙ୍କ ନିମନଲିଖିତ ବିବରଣୀ ପାଇଟବ:
ଯଦି ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବିଦୟମାନ ଅଛି
ବୟସ ବନ୍ଧନୀ
ଲି ଙ୍ଗ
ବାସସ୍ଥାନ
ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର (ମାଟସ୍କଡ୍ ଫମଜଟର ଟକବଳ ଟଶଷ 4 ଅଙ୍କ ଟଦଖ୍ାଉଛି)
ଫଳାଫଳର ଏକ ସ୍କି ନ
ି ସଟ୍ ଟଯାଡନ୍ତୁ
ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ସହ୍ିତ ଲିଙ୍କ୍ ଟଯାଡନ୍ତୁ
ଏହ୍ା ବୟତୀତ, ଏକ ଟସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ନିମନଲିଖିତ ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରୁଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଆଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ
କରିପାରିଟବ:
1. ଏହ୍ିଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟର : https://resident.uidai.gov.in/verify
2. ଆଧାର ଆପ୍ ଠାରୁ
3. ଆଧାର QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନର୍ ଆପ୍ କିମବା mAadhaar ଆପ୍ ବୟବହ୍ାର କରି ଉପସ୍ଥାପିତ ଆଧାର ଉପଟର QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନ୍
କରନ୍ତୁ

7.2 ଆଧାରଟର େୁରକ୍ଷିତ QR ଟକାଡ୍
ଆଧାର ପତ୍ର, ଆଧାର ପିଭିସି କାଡଜ ଏବଂ ଇ-ଆଧାର ଏକ ଡିଜେ
ି ାଲ୍ ହ୍ସ୍ତାକ୍ଷର ସୁରକ୍ଷିତ QR ଟକାଡ୍ ଧାରଣ କରିଥ୍ାଏ ଟଯଉଁଥିଟର
ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସହ୍ିତ ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ବିବରଣୀ ରହ୍ିଛ ି | ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏହ୍ି QR ଟକାଡ୍
ବୟବହ୍ାର କରାଯାଇପାରିବ |
ଉପସ୍ଥାପିତ ଆଧାରଟର ସୁରକ୍ଷିତ QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆଧାର QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନର୍ ଆପ୍ (ଏମଆଧାରଟର
ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ) ବୟବହ୍ାର କରିବା ଆବଶୟକ କରନ୍ତି |
ସୁରକ୍ଷିତ QR ଟକାଡ୍ ଉପଟର େୁ ୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://youtu.be/kMgUpc63dFs
ସୁରକ୍ଷିତ QR ଟକାଡ୍ ବିଷୟଟର ଅଧିକ ପଢିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-anyquestion/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html

8 ଆଧାର ଅନଲାଇନ ଟେବା
UIDAI ଆଧାର ଟୱବସାଇଟ୍ uidai.gov.in ଏବଂ mAadhaar ଆପଟର ଆଧାର ସହ୍ିତ ଜଡିତ ଅଟନକ ଅନଲାଇନ୍ ଟସବା
ପ୍ରଦାନ କଟର | ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ତଥ୍ୟର ଏକ ଉତ୍ତମ ଦୃ ଶୟମାନତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହ୍ି ଟସବାଗୁଡିକ ବୟବହ୍ାର
କରିପାରିବ |

8.1 ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ ଟେବା (ଯାହା ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟୋବାଇଲ୍ ନେବର ଆବେୟକ କଟର ନାହିଁ)
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ: ବିଭିନ୍ନ ସଚ୍ଚଜ ପାରାମିେର ବୟବହ୍ାର କରି ଆପଣ ନିକେସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ
ଟକନ୍ଦ୍ରର ବିବରଣୀ ପାଇପାରିଟବ
ଏକ ସାକ୍ଷାତ ବୁ କ୍ କରନ୍ତୁ : ଆପଣ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ବୁ କ୍ କରିପାରିଟବ କିମବା ନିଜ ପାଇଁ କିମବା ପରିବାର
ସଦସୟ କିମବା ବନ୍ଧୁ ଙ୍କ ପାଇଁ ଟଯଟକୌଣସି ସୁବଧ
ି ାଜନକ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଅପଟଡଟ୍ କରିପାରିଟବ |
ଆଧାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ : ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଜ ନାମ ଏବଂ ପିନ୍ ଟକାଡ୍ ବିବରଣୀ ସହ୍ିତ 14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ID / URN
ଏବଂ 14 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ାମ୍ପ ପ୍ରଟବଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ
କରିପାରିଟବ |
PVC କାଡଜ ଅଡଜର କରନ୍ତୁ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କିମବା ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ ଆଧାରର PVC କାଡଜ ଅଡଜର କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ା
ଏକ ଟଦୟଯୁକ୍ତ ଟସବା | ବିଭାଗ 6.4 ଟର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି |
PVC କାଡଜ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଆପଣ SRN (ଟସବା ଅନୁ ଟରାଧ ସଂଖ୍ୟା) ଏବଂ ଆଧାର ନମବର ପ୍ରବିଷ୍ଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର
ଆଧାର PVC କାଡଜ ଅନୁ ଟରାଧର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିଟବ |
ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଏହ୍ି ଟସବା ଟଯଟକୌଣସି ଉପସ୍ଥାପିତ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଟଯଟକୌଣସି ବୟକ୍ତି ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ |

8.2 ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ ଟେବା (ଯାହା ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟୋବାଇଲ୍ ନେବର ଆବେୟକ କଟର)
ଟକଟତକ ଅନଲାଇନ୍ ଟସବା OTP ପ୍ରମାଣିକରଣ ଆବଶୟକ କଟର ଏବଂ ଟସଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଟସଗୁଡିକ ବୟବହ୍ାର
କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ | ଏହ୍ି OTP ପରିବଟତ୍ତଜ, ଆପଣ ଇ-ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ T-OTP (କିମବା ସମୟ ଆଧାରିତ OTP)
ମଧ୍ୟ ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | MAadhaar ଆପ୍ ବୟବହ୍ାର କରି T-OTP ସୃଷ୍ଟ୍ି କରାଯାଇପାରିବ |
ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରନ୍ତୁ: ଆପଣ ଟଯଟକୌଣସି ସମୟଟର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିପାରିଟବ ଏବଂ ଏହ୍ାକୁ
ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ା ଏକ ମାଗଣା ଟସବା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ OTP ପ୍ରମାଣିକରଣ ଆବଶୟକ କଟର |
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଏକ କୟାଟଲଣ୍ଡର ବଷଜଟର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରକୁ ସବଜାଧିକ 20 ଥ୍ର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିପାରିଟବ |
ହ୍ଜିଯାଇଥିବା / ଭୁଲି ଯାଇଥିବା UID / EID ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ଏହ୍ି ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରି, ଆପଣ ହ୍ଜିଯାଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ID
କିମବା ଆଧାର ନମବର (UID) ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ି ଟସବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ OTP ପ୍ରମାଣିକରଣ ଆବଶୟକ କଟର |
ଅନଲାଇନ୍ ଟଡଟମାଗ୍ରାଫି କ ଅପଟଡଟ୍: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଅଛି, ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାରର
SSUP (ଟସଲଫ ସଭିସ୍ ଅପଟଡଟ୍ ଟପାେଜାଲ୍) ବୟବହ୍ାର କରି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଠିକଣା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁ ଟରାଧ ରଖିପାରିଟବ |
ଏହ୍ି ଟସବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ OTP ପ୍ରମାଣିକରଣ ଆବଶୟକ କଟର |
ଆଧାର ବୟାଙ୍କ ଲି ଙ୍କ୍ ସ୍ଥିତ:ି ଏହ୍ି ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରି NPCI ମୟାପରଟର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍
ଲି ଙ୍କ୍ ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ି ଟସବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ OTP ପ୍ରମାଣିକରଣ ଆବଶୟକ କଟର |

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଆପଣ ଟକବଳ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟଟର ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର-ଆଧାରିତ ଟକ୍ରଡିଟ୍ ପାଇଟବ ଯାହ୍ାକୁ ଆପଣ NPCI ମୟାପର୍
ସହ୍ିତ ମୟାପ୍ କରିଛନ୍ତି |
ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ବୃ ତ୍ତାନ୍ତ: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରଟର କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଟଡଟ୍ ଗୁଡିକର ବୃ ତ୍ତାନ୍ତ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହ୍ି ଟସବା
ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ି ଟସବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ଆପଣଙ୍କ ନିକେକୁ OTP ପଠାଯି ବ |
ଇଟମଲ / ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରଟର ଟସମାନଙ୍କର ଇଟମଲ୍ କିମବା ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଯାଞ୍ଚ
କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହ୍ି ଟସବାକୁ ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ି ଟସବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ଆପଣଙ୍କ
ନିକେକୁ OTP ପଠାଯି ବ |
ଆଧାର ପ୍ରମାଣିକରଣ ବୃ ତ୍ତାନ୍ତ: ଏହ୍ି ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରି , ଆପଣ 6 ମାସ ଅତୀତଟର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା
ପ୍ରମାଣିକରଣର ବିବରଣୀ ପାଇପାରିବ | ଏହ୍ି ଟସବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ଆପଣଙ୍କ ନିକେକୁ OTP ପଠାଯି ବ
|
ଅଫଲାଇନ୍ eKYC ଟସବା: ଏହ୍ି ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର KYC ଉଟେଶୟ ଟର ବୟବହ୍ୃ ତ ଡିଜେ
ି ାଲ୍ ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ
ଆଧାର ବିବରଣୀ ସୃଷ୍ଟ୍ି କରିପାରିଟବ |

8.3 ବାରେବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରେନ
UIDAI ର ଟୱବସାଇଟ୍ ଏବଂ mAadhaar ଆପ୍ ଟର ବିସ୍ତୃତ FAQs ବିଭାଗ ଅଛି ଯାହ୍ା ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଆଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଟସବା
ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବୁ ଝିବାଟର ସାହ୍ାଯୟ କଟର |
ପ୍ରଶନଗୁଡିକ

ପଢିବାକୁ

ସ୍କାନ୍

କରନ୍ତୁ:

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-

faqs.html

9 ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ତଥୟର ଟଗାପନୀୟତା ଏବଂ େୁରକ୍ଷା
ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଆଧାର ପରିଟଯାଜନା ଡିଜାଇନ୍ ଟର ଅନ୍ତନିହ୍ତ
ି ଅଟେ | ଏକ ଅନିୟମିତ ନମବର ରହ୍ିବା ଠାରୁ ଯାହ୍ା ନିମନଟର
ତାଲି କାଭୁକ୍ତ ଅନୟ ବଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ବିଷୟଟର ବୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟଟର କିଛ ି ପ୍ରକାଶ କଟର ନାହ୍ିଁ, UIDAI ନିଜର ଉଟେଶୟ ଏବଂ ଉଟେଶୟର
ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ନିବାସୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ୍କୁ ରଟଖ୍ |

9.1 UIDAI ଟଗାପନୀୟତା ଏବଂ େୂଚନା ରକ୍ଷା କରିବା
ସୀମିତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ୍: UIDAI ଦ୍ଵାରା ସଂଗୃହ୍ତ
ି ତଥ୍ୟ ଆଧାର ନମବର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ
କରିବା ଉଟେଶୟଟର ସୀମିତ | ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଟକବଳ ଟମୌଳିକ ତଥ୍ୟ ଧରାଯାଏ - ନାମ, ଜନମ ତାରିଖ୍, ଲି ଙ୍ଗ, ଏବଂ
ଠିକଣା, ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଦଶ ଆଙ୍ଗୁ ଠି ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍ ସହ୍ିତ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟ | ପିତାମାତାଙ୍କ / ଅଭିଭାବକଙ୍କ
ନାମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କିନ୍ତୁ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁ ଟହ୍ଁ | ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଏବଂ ଇଟମଲ୍ id ବିକଳ୍ପ ଅଟେ |
ସଂଗୃହ୍ତ
ି ଟକୌଣସି ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂ ସୂଚନା: UIDAI ନୀତି ଏହ୍ାକୁ ଧମଜ, ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଟେଣୀ, ଜାତି, ଆୟ ଏବଂ
ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତି ଭଳି ସଟମବଦନଶୀଳ ବୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ରୁ ବାରଣ କରିଥ୍ାଏ | ବୟକ୍ତିଗତ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ UID ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ ମାଧ୍ୟମଟର
ସମ୍ଭବ ନୁ ଟହ୍ଁ କାରଣ ସଂଗୃହ୍ତ
ି ତଥ୍ୟ ଚିହ୍ନେ ଏବଂ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ଅଟେ |
ଡାୋ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ସହ୍ିତ ସାେିଫାଏଡ୍ ଟମସିନ୍: ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଟକବଳ ସାେିଫିଟକଟ୍ ଡିଭାଇସ୍ ବୟବହ୍ାର
କରି UIDAI ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଫ୍ଟୱର୍ ସହ୍ିତ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ | ଗମନାଗମନଟର ଟକୌଣସି ଲି କ୍ ଟରାକିବା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ ଟହ୍ବା
ମାଟତ୍ର ଏନକ୍ରିପ୍ କରାଯାଏ |

ସୂଚନା ପ୍ରକାଶନ - ହ୍ଁ କିମବା ଟକୌ ଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହ୍ିଁ: UIDAI ଆଧାର ଡାୋଟବସଟର ବୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କଟର ନାହ୍ିଁ |
ଯାଞ୍ଚ ଉଟେଶୟଟର ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବୟବହ୍ାର କରନ୍ତି, ଟତଟବ UIDAI ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁ ଟରାଧକୁ
‘ହ୍ଁ’ କିମବା ‘ନା’ ଟହ୍ବ |
UIDAI ସୂଚନାର ଅନୟ ଡାୋଟବସ୍ ସହ୍ିତ କନଭଟଜଜନି ଏବଂ ଲି ଙ୍କ୍: ଆଧାର ଡାୋଟବସ୍ ଅନୟ ଟକୌଣସି ଡାୋଟବସ୍ କିମବା ଅନୟ
ଡାୋଟବସଟର ରଖ୍ାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସହ୍ିତ ସଂଯୁକ୍ତ ନୁ ଟହ୍ଁ | ଏହ୍ାର ଏକମାତ୍ର ଉଟେଶୟ ଟହ୍ଉଛି ଟସବା ଗ୍ରହ୍ଣ କରିବା
ସମୟଟର ଜଟଣ ବୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଏବଂ ତାହ୍ା ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ସହ୍ମତିଟର |

9.2 CIDR ଟର ଡାୋ େୁରକ୍ଷା
ସମସ୍ତ ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ତଥ୍ୟ UIDAI ର ଟକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟ (CIDR) ଟର ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ | ଆବଶୟକୀୟ
ସୁରକ୍ଷା ସହ୍ିତ ମଟନାନୀତ ବୟକ୍ତିବଟି ଶଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା CIDR ଉଭୟ ଇଟଲଟକ୍ ରାନିକ୍ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାଟବ ସୁରକ୍ଷିତ | ଏକ ଅତୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ
ଡାୋ ଭାଲ୍ଟର ଉପଲବ୍ଧ ସଟବଜାତ୍ତମ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଟେଟକନାଟଲାଜି ସହ୍ିତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି | ସମସ୍ତ ପ୍ରଟବଶ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଭାବଟର
ଲଗ୍ ଟହ୍ାଇଛି |
UIDAI ଟର କଡା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଟଷ୍ଟ୍ାଟରଜ୍ ଟପ୍ରାଟୋକଲ୍ ଅଛି | ସୁରକ୍ଷା ଉେଂ ନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କଟଠାର, ଏବଂ ପରିଚୟ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ
ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତଭଜୁକ୍ତ | CIDR କୁ ଟଯଟକୌଣସି ଅନଧିକୃ ତ ପ୍ରଟବଶ, ହ୍ୟାକିଂ କିମବା CIDR ଟର ତଥ୍ୟ ସହ୍ିତ ଟକୌ ଣସି େୟାମ୍ପରିଂ ମଧ୍ୟ
ଆଧାର ଅଧିନିୟମ, 2016 ଅନୁ ଯାୟୀ ଗୁରୁତର ଦଣ୍ଡବିଧାନର ପରିଣାମ ରହ୍ିଛ ି |

9.3 ଆପଣ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର େୂଚନାକୁ ଅଧିକ େୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିଟବ
ଏହ୍ି ସୁରକ୍ଷା ଅଭୟାସ ବୟତୀତ, UIDAI ଆହ୍ୁ ରି କିଛ ି ଅନଲାଇନ୍ ଟସବା ପ୍ରଦାନ କଟର ଯାହ୍ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ତଥ୍ୟକୁ ବୟକ୍ତିଗତ
ରଖିବାଟର ସାହ୍ାଯୟ କରିଥ୍ାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟଟର ଅନୟ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ଟଯାଗ କରିଥ୍ାଏ | ଏହ୍ି ସବୁ :
ଭଚଜୁଆଲ୍ ଆଇଡି (VID) ଟଜଟନଟରେର: ଆଧାର ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣିକରଣ ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରିବାଟବଟଳ ଯଦି ଆପଣ
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଚାହ୍ଁୁନାହ୍ଁାନ୍ତି, ଟତଟବ ଆପଣ ଭଚଜୁଆଲ୍ ID କିମବା VID ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ
- ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ପାଇଁ 16 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ୍ ଟୋଟକନ୍ | Uidai.gov.in, mAadhaar App କିମବା ଆଧାର SMS
ଟସବା ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର VID ସୃଷ୍ଟ୍ି କରିପାରିଟବ |
VID ବିଷୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html
ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ / ଅନଲକ୍: ଏହ୍ି ଟସବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାରଟର ଆପଣଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ ଏବଂ ସାମୟି କ ଭାବଟର
ଅନଲକ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କଟର | ଏହ୍ି ଟସବା ପାଇଁ OTP ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠାଯି ବ |
ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ଲକ୍ / ଅନଲକ୍ ଟସବା ବିଷୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html
ଆଧାର ଲକ୍ / ଅନଲକ୍: ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର ବୟବହ୍ାର କରିବାକୁ ଚାହ୍ଁୁନାହ୍ଁାନ୍ତି, ଟତଟବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମବରକୁ
ଲକ୍ କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ା କରିବା ଦ୍ଵାରା, ଆପଣ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍, ଟଡଟମାଗ୍ରାଫି କ୍ ଏବଂ OTP ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣିକରଣ ପାଇଁ
ଆଧାର, VID ଏବଂ ANCS ଟୋଟକନ୍ ବୟବହ୍ାର କରି ଟକୌଣସି ପ୍ରମାଣିକରଣ କରିବାକୁ ସମଥ୍ଜ ଟହ୍ଟବ ନାହ୍ିଁ | ଟକବଳ VID

(ଭଚଜୁଆଲ୍ ID) ବୟବହ୍ାର କରି ଆଧାରକୁ ଅନଲକ୍ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହ୍ି ଟସବା ପାଇଁ OTP ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ
ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠାଯି ବ |
ଆଧାର ଲକ୍ / ଅନଲକ୍ ଟସବା ବିଷୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନ୍ତୁ: https://uidai.gov.in/contactsupport/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html

10 ଅଭି ଟଯାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
UIDAI ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା କିମବା ଆଧାର ସହ୍ ଜଡିତ ମତାମତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ େଚ୍-ପଏଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟ୍ି
କରିଛ ି | ଏହ୍ିପରି ସମସ୍ତ ପିାେଫମଜ ସହ୍ଜଟର ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ UIDAI ର ଉତ୍ସଗଜୀକୃ ତ ସହ୍ାୟତା ଟକନ୍ଦ୍ର ଦଳ ଦ୍ଵାରା ସାହ୍ାଯୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ
ପହ୍ଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ କଟର | ଟଯଉଁ ପିାେଫମଜଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣ UIDAI ସହ୍ିତ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରିଟବ:

10.1 ଆଧାର େମ୍ପକେ ଟକନ୍ଦ୍ର - ଟହଲପଲାଇନ 1947
ଆପଣ ଆପଣନଙ୍କ ଲୟାଣ୍ଡଲାଇନ କିମବା ଟମାବାଇଲ୍ ଟଫାନରୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଟହ୍ଲପଲାଇନ 1947 କୁ କଲ କରିପାରିଟବ ଏବଂ ସ୍ଵୟଂଚାଳିତ
IVRS ଟମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମଟର ସହ୍ାୟତା ଟନଇପାରିଟବ କିମବା ଆଧାର ଟକୟାର କାଯଜୟନିବଜାହ୍ୀ ସହ୍ିତ କଥ୍ା ଟହ୍ାଇପାରିଟବ | ଆଧାର ସମ୍ପକଜ
ଟକନ୍ଦ୍ର 12 େି ଭାଷାଟର - ହ୍ିନ୍ଦୀ, ଟତଲୁ ଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍, ପଞ୍ଜାବୀ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାେୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡିଆ, ଆସାମ ଏବଂ
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଟର ସହ୍ାୟତା ପ୍ରଦାନ କଟର |
ଆପଣ ଆଧାର ସମ୍ପକଜ ଟକନ୍ଦ୍ରରୁ ନିକେସ୍ଥ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରର ସବିଟଶଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିଟବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଟସବା ଅନୁ ଟରାଧର ସ୍ଥିତି
ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିଟବ, ଅପଟଡଟ୍ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ଟହ୍ଟଲ ସଠିକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟର ସହ୍ାୟତା ପାଇପାରିଟବ, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ଜିଯାଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ID
ପାଇପାରିଟବ, ଅଭିଟଯାଗ ଦାଖ୍ଲ କରିପାରିଟବ କିମବା ଆଧାର କଲରୁ ଟକୌଣସି ଆଧାର ଟସବା ବିଷୟଟର ସୂଚନା ପାଇପାରିଟବ |

10.2 ଇଟେଲ୍ ୋଧ୍ୟେଟର େହାୟତା
help@uidai.gov.in କୁ ଇଟମଲ ମାଧ୍ୟମଟର ଆଧାରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶନ / ମତାମତ / ପରାମଶଜ କିମବା ଅଭିଟଯାଗକୁ ଇଟମଲ
କରିପାରିଟବ | କଣ୍ଟାକ୍ ଟସଣ୍ଟର ପ୍ରଟଫସନାଲମାନଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ସଗଜୀକୃ ତ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ଏହ୍ା ପରିଚାଳିତ ହ୍ୁ ଏ | େିଟକଟ୍ ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ ଆପଣଙ୍କ
ମାମଲାର ID ସୃଷ୍ଟ୍ି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କଟର, ଯାହ୍ା ଆପଣଙ୍କ ଇଟମଲର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟର ଆପଣଙ୍କ ସହ୍ିତ ଅଂଶୀଦାର ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ | ଆପଣ
ଏହ୍ି ଟକସ୍ ID କୁ ଉଦ୍ଧୃ ତ କରି ଆପଣଙ୍କ ମାମଲାର ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିଟବ |

10.3 ଆଧାର ଟୱବୋଇଟ୍
ଆଧାର ଟୱବସାଇଟ୍ ସମସ୍ତ ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା, ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ ଟସବା, ସମସ୍ତ UIDAI ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟର ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟ ଏବଂ
ଅନୟାନୟ ଉପଟଯାଗୀ ଉତ୍ସଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ପ୍ ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳ | ଆପଣ ନିଜ ଟମାବାଇଲ୍ ଟଫାନ୍, ଟଡସ୍କେପ୍ କିମବା ଲାପେପ୍ ରୁ UIDAI
ଟୱବସାଇଟ୍ www.uidai.gov.in କୁ ପ୍ରଟବଶ କରିପାରିଟବ | ସୂଚନା ନିମନ ଭାଗଟର ପୃଥ୍କ ଟହ୍ାଇଛି:
ଟମାର ଆଧାର ବିଭାଗ: ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ, ପୂବଜ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ବୁ କିଂ କରିବା, ଆଧାର
ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବା, ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପଟର ଆଧାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ହ୍ଜିଯାଇଥିବା EID / UID ପୁନରୁଦ୍ଧାର,
ଆଧାର ପିଭିସି କାଡଜ ଅଡଜର ଇତୟାଦି |
UIDAI ବିଭାଗ ବିଷୟଟର: ଏହ୍ି ବିଭାଗେି UIDAI ଦଶଜନ ଏବଂ ମିଶନ୍, ସାଂଗଠନିକ ଢାଞ୍ଚା, ପ୍ରାଧିକରଣର ଗଠନ ସହ୍ିତ
ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା, ନିୟମ, ନିୟମାବଳୀ, ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଏବଂ https://uidai.gov.in/about-uidai.html ଟର କାଯଜୟ ସୁଟଯାଗ
ବିଷୟଟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥ୍ାଏ |

ଇଟକାସିଷ୍ଟ୍ମ୍ ବିଭାଗ: ପ୍ରମାଣିକରଣ ଉପକରଣ, ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ଉପକରଣ, ପ୍ରମାଣିକରଣ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ , QR ଟକାଡ୍ ରିଡର୍ ଏବଂ
କାଗଜବିହ୍ୀନ ଇ- KYC ବିଷୟଟର ସୂଚନା ଏହ୍ି ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମଟର https://uidai.gov.in/ecosystem.html ଟର
ପ୍ରଟବଶ କରାଯାଇପାରିବ
ଟଯାଗାଟଯାଗ ଏବଂ ସମଥ୍ଜନ ବିଭାଗ: ଆପଣ UIDAI ଡିଟରଟକ୍ାରୀ ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଜୟାଳୟ ଏବଂ UIDAI
ଟୱବସାଇେଟର https://uidai.gov.in/contact-support.html ରୁ ପରିଚାଳିତ ଟରଟେସାଲ୍ ଟମକାନିଜମ
ି ର ଅଭିଟଯାଗ
ବିଭାଗକୁ ଯାଇପାରିଟବ |
ଟୱବସାଇେଟର ଉପଲବ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ଟସବାଗୁଡିକର ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | ଆପଣ UIDAI ଦଳର ଟଯାଗାଟଯାଗ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ
ପାଇପାରିଟବ | ଟୱବସାଇଟ୍ ଟର ବାରମବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶନ (FAQ) ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସଗଜୀକୃ ତ ବିଭାଗ ଅଛି ଯାହ୍ା ସମସ୍ତ ଆଧାର
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଟସବା ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶନଗୁଡିକର ବିସ୍ତୃତ ଉତ୍ତର ଟଦଇଥ୍ାଏ |
ବକ୍ସ

ଟମଟସଜ୍:

ଟଯଟକୌଣସି

ଅଭିଟଯାଗ

ପାଇଁ,

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

ଆପଣ
ଏବଂ

ଅନଲାଇନଟର
ଏପରିକି

ଏକ

ଆପଣଙ୍କ

ଅଭିଟଯାଗ
ଅଭିଟଯାଗର

ଦାଖ୍ଲ
ସ୍ଥିତକ
ି ୁ

କରିପାରିଟବ:
ଟ୍ରାକ୍

କରନ୍ତୁ:

https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus ଟଚକ୍-ଅଭିଟଯାଗ ଷ୍ଟ୍ାେସ୍ |
10.4 ଆଧାର ଚାେବଟ୍
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂ ତନ ସ୍ପଶଜ ପଏଣ୍ଟ ଟଯାଡି UIDAI ଆଧାର ଟୱବସାଇେଟର ଚାେବଟ୍ ଟସବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି | ଆପଣ ଚାଟ୍
ମାଧ୍ୟମଟର ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶନଗୁଡିକ ପଚାରିପାରିଟବ | ଆପଣଙ୍କୁ ଟକବଳ uidai.gov.in ପରିଦଶଜନ କରିବା ଏବଂ ପୃଷ୍ଠାର ଡାହ୍ାଣ
ହ୍ାତର ତଳ ଟକାଣଟର ଥିବା ‘ଆସ୍କ ଆଧାର’ ଆଇକନ୍ ଉପଟର କିିକ୍ କରିବା ଆବଶୟକ | ‘ଆସ୍କ ଆଧାର’ ଚାେବଟ୍ ତୁ ରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶନର
ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟଦଇଥ୍ାଏ | ଆପଣ ଆମର ଚାେବଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଛାଡିପାରିଟବ ଏବଂ ଏହ୍ି ଟସବାଟର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ
ଆଟମ ଆପଣଙ୍କ ପରାମଶଜକୁ ଅନ୍ତଭଜୂକ୍ତ କରି ଖ୍ୁସି ଟହ୍ବୁ |

10.5 ଟୋେିଆଲ୍ େିଡିଆ
ଆଜିର ଦୁ ନଆ
ି ଟର ଟସାସିଆଲ ମିଡିଆ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଠାରୁ ପସନ୍ଦଟଯାଗୟ ଏବଂ ଟଯାଗାଟଯାଗର ଟମାଡଟର ପରିଣତ ଟହ୍ଉଛି | ଆଧାର
ଟସାସିଆଲ ମିଡିଆର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବୟବହ୍ାରକୁ ବୁ ଝି ଥ୍ାଏ ଏବଂ ଆଧାର ଧାରକମାନଙ୍କୁ ମଲି ୍ ପିାେଫମଜ ପହ୍ଞ୍ଚାଇଥ୍ାଏ |
10.5.1 ଅଫି େିଆଲ୍ ଟୋେିଆଲ୍ େିଡିଆ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍:
ଆପଣ ନିମନଲିଖିତ ଟସାସିଆଲ ମିଡିଆ ପିାେଫମଜଟର UIDAI ପାଖ୍ଟର ପହ୍ଞ୍ଚିପାରିଟବ :
10.5.1.1 େିବେର:
UIDAI ର ନିେନଲିଖିତ ଅଫି େିଆଲ୍ େିବେର ହୟାଟେଲଗୁଡିକ ଅଛି:
ଜାତୀୟ ସ୍ତର:
@Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar_Care) – େରକାରୀ ଆଧାର ଗ୍ରାହକ ଯତ୍ନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
@UIDAI (https://twitter.com/UIDAI) – ହୟାେଲ୍ ଟଯଉଁଠାଟର ଆପଣ ଆଧାର େେବନ୍ଧୀୟ େେସ୍ତ େୂଚନା / ଟ ାଷଣା
ପାଇଟବ
@ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai) – UIDAI ର େିଇଓଙ୍କ ଅଫି େିଆଲ୍ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍
ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତର:

@UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) - ଆଧାର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ଚେିଗଡର
ଅଫି େିଆଲ୍ େିବେର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | ଚେିଗଡ, ଟଜ ଆେ ଟକ, ଲଦାେ, ହରିୟାଣା, ଏଚପି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ େହ ଜଡିତ ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନିବାେୀ
ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରିଟବ।
@UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) – ଆଧାର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟର ଦିଲ୍ଲୀର ଅଫି େିଆଲ୍ େିବେର
ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ, େଧ୍ୟପ୍ରଟଦେ, ରାଜସ୍ଥାନ କିେବା ଉର୍ତ୍ରପ୍ରଟଦେ ଅଞ୍ଚଳ େହ ଜଡିତ ଟକୌଣେି ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନିବାେୀ ଏହି
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରିଟବ।
@UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ େୁେବାଇର ଅଫି େିଆଲ୍
େିବେର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | େହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାେ, ଟଗାଆ, ଦାେନ ଏବଂ ଡିୟୁ ଏବଂ ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଟଭଲି ଅଞ୍ଚଳ େହ ଜଡିତ
ପ୍ରେନଗୁଡିକ ପାଇଁ ନିବାେୀ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରିଟବ |
@UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ଟବଙ୍ଗାଲୁ ରୁର
ଅଫି େିଆଲ୍ େିବେର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | କର୍ଣ୍ୋେକ, ଟକରଳ, ତାେିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଟଚରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଦ୍ୱୀପ େେବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନିବାେୀ ଏହି
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରିଟବ।
@UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର
ଅଫି େିଆଲ୍ େିବେର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଟଦେ, ଟତଟଲଙ୍ଗାନା, ଓଡିୋ, ଛତିେଗଡ ଏବଂ ଆୋୋନ ଏବଂ ନିଟକାବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ
େହ ଜଡିତ ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନିବାେୀ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରି ଟବ।
@UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ରାଞ୍ଚିର ଅଫି େିଆଲ୍ େିବେର
ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | ଝାଡେେ, ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚି େବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ େହ ଜଡିତ ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନିବାେୀ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ
କରିପାରିଟବ |
@UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ଲଟକ୍ଷନୌ ର ଅଫି େିଆଲ୍
େିବେର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | ଉର୍ତ୍ରପ୍ରଟଦେ ଅଞ୍ଚଳ େହ ଜଡିତ ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନିବାେୀୋଟନ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରିଟବ |
@UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ଗୁଆହାେିର
ଅଫି େିଆଲ୍ େିବେର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ | ଆୋେ, ଟେ ାଳୟ, ନାଗାଲାେ, େଣିପୁର, େିଟଜାରାେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଟଦେ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ
େିକ୍କିମ୍ େେବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନିବାେୀ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରି ପାରିଟବ |
ଆପଣ ସିଧାସଳଖ୍ େିବଟ୍ କିମବା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାତ୍ତଜା ମାଧ୍ୟମଟର UIDAI କୁ ପହ୍ଞ୍ଚି ପାରିଟବ | ଆମର ଟସାସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଭିଟଯାଗ ପରିଚାଳନା
ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହ୍ାଯୟ କରିବ |
10.5.1.2 ଟଫେବୁ କ୍:
UIDAI ର ଟଫସବୁ କଟର ଟକବଳ ଟଗାେିଏ ଅଫି ସିଆଲ୍ ପୃଷ୍ଠା ଅଛି - www.facebook.com/AadhaarOfficial | ଆପଣ ଟକବଳ
ଟଫସବୁ କଟର @ ଆଧାର ଅଫି ସିଆଲ୍ ସନ୍ଧାନ କରିପାରିଟବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୂ ତନ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ / ଅନୁ ସରଣ କରିପାରିଟବ |
ନିେଷ୍ଟ୍
ି ପ୍ରଶନଗୁଡିକ ପାଇଁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏକ ବୟକ୍ତିଗତ ବାତ୍ତଜା ପଠାଇ ପାରିଟବ କିମବା ଆମର ଟଯଟକୌଣସି ଟଫସବୁ କ୍ ଟପାଷ୍ଟ୍ଟର ମନ୍ତବୟ
କରିପାରିଟବ |
10.5.1.3 ୟୁ େୁୟବ:
ୟୁ େୁୟବଟର

ଥିବା

ସମସ୍ତ

ବୟବହ୍ାରକାରୀଙ୍କ

ପାଇଁ

ସରକାରୀ

ଆଧାର

ଚୟାଟନଲ

https://www.youtube.com/user/AadhaarUID. ମାଧ୍ୟମଟର ଉପଲବ୍ଧ | ଆପଣ ୟୁ େୁୟବଟର ‘ଆଧାର UID’ ଟଖ୍ାଜିପାରିଟବ

ଏବଂ ଆମର ଅଫି ସିଆଲ୍ ଚୟାଟନଲକୁ ସବସ୍କିାଇବ କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ି ଚୟାଟନଲଟର ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଟସବାଗୁଡିକର ସମସ୍ତ
େୁ ୟଟୋରିଆଲ୍ ଭିଡିଓ, ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଜ ଭିଡିଓ, ଆମର ସମସ୍ତ େିଭି ବିଜ୍ଞାପନ, ବିଟଶଷ ବାତ୍ତଜା, ସମବାଦ ରିଟପାେଜ, ପ୍ରତିଟଯାଗୀତା
ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅନୟାନୟର ଟପିଲିଷ୍ଟ୍ ଉତ୍ସଗଜ କରାଯାଇଛି | ସୂଚନାଟଯାଗୟ ଟହ୍ବା ବୟତୀତ, ଚୟାଟନଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ଧାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ସୃଷ୍ଟ୍ି ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଶ୍ଚଯଜୟଜନକ ଭିଡିଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଟଦଇଥ୍ାଏ | ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିଡିଓ ଉପଟର ଏକ ମନ୍ତବୟ ଛାଡିପାରିଟବ କିମବା
ମତାମତ ଟସୟାର କରିପାରିଟବ |
10.5.1.4 ଇନଷ୍ଟ୍ାଗ୍ରାେ:
UIDAI ନିକେଟର ଇନଷ୍ଟ୍ାଗ୍ରାମଟର ଆଧାରର ଅଫି ସିଆଲ୍ ଗ୍ରାହ୍କ ଯତ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛ ି | ଆପଣ ଆମକୁ @aadhaar_official
(https://instagram.com/aadhaar_official). ଅନୁ ସରଣ କରିପାରିଟବ | ଟକୌଣସି ନିେଷ୍ଟ୍
ି ପ୍ରଶନ ପାଇଁ , ଆପଣ ଆମକୁ ଏକ
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାତ୍ତଜା ପଠାଇ ପାରିଟବ ଏବଂ ଆମର ଦଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଟବ |
10.5.1.5 ଲି ଙ୍କଡଇନ୍:
ୟୁ ନକ୍
ି

ଆଇଟଡଣ୍ଟିଫିଟକସନ୍

ଅଥ୍ରିେି

ଅଫ୍

ଇଣ୍ଡିଆର

ଅଫି ସିଆଲ୍

ପୃଷ୍ଠା

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

ଆଟମ

ଟହ୍ଉଛି
ଏହ୍ି

ଟପ୍ରାଫାଇଲଟର ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ସମବାଦ ଅଂଶୀଦାର କରୁ |
10.5.2 ନକଲି ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ / ବୟବହାରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୋବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ
UIDAI ର ସମସ୍ତ ଅଫି ସିଆଲ୍ ଟସାସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହ୍ା ପରାମଶଜ ଦିଆଯାଇଛି ଟଯ ଆପଣ ଟକବଳ
ଅଫି ସିଆଲ୍ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ ଅନୁ ସରଣ / ଟଯାଗାଟଯାଗ କରନ୍ତୁ | ନକଲି ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ ଟପାଷ୍ଟ୍ଗୁଡିକଟର କିଛ ି ବିଶବାସ କରନ୍ତୁ ନାହ୍ିଁ |
ବାତ୍ତଜାଳାପଟର ଜଡିତ ହ୍ୁ ଅନ୍ତୁ ନାହ୍ିଁ କିମବା ଆଧାର କିମବା UIDAI ଟବାଲି ଅନୟ କ social ଣସି ଟସାସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ୍ିତ
ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ ନାହ୍ିଁ |
ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଟଯ ଯଦି ଜଟଣ ବୟକ୍ତି ଟସାସିଆଲ ମିଡିଆ ଟପ୍ରାଫାଇଲଟର ଆଧାରର ଅଫି ସିଆଲ୍ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍କୁ ଟସମାନଙ୍କର କାଯଜୟ
ସ୍ଥାନ ଭାବଟର ଟଯାଡିଛନ୍ତି, ଏହ୍ାର ଅଥ୍ଜ ନୁ ଟହ୍ଁ ଟଯ ଟସ UIDAI ର କମଜଚାରୀ ଅେନ୍ତି | ଟକୌ ଣସି ବୟକ୍ତିବଟି ଶଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା
କମଜଟକ୍ଷତ୍ରର ଦାବିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଦୟାକରି uidai.gov.in ଟର ଥିବା ସମ୍ପକଜ ଡିଟରଟକ୍ାରୀକୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ |

10.6 ଆଧାର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟଗୁଡିକ
UIDAI 8 େି ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଜୟାଳୟ (RO) ସ୍ଥାପନ କରିଛ,ି କାଯଜୟ, ପରିଚାଳନା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନିେଷ୍ଟ୍
ି ରାଜୟ ତଥ୍ା ଟକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ସମବନ୍ଧଟର ରିଟଜାଲୁ ୟସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ | ପ୍ରଟତୟକ RO ଏହ୍ାର ନିେଷ୍ଟ୍
ି ଅଧିକାରୀ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହ୍ାର ନିେଷ୍ଟ୍
ି ଅଧିକାର
ଅଟେ ଯାହ୍ା ନିେଷ୍ଟ୍
ି ଅଧିକାରୀ ସହ୍ିତ ଜଡିତ ଅପଟରସନ୍ ଏବଂ ଅଭି ଟଯାଗଗୁଡିକ ପରିଚାଳନା କଟର | ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଜୟାଳୟର
ଟଯାଗାଟଯାଗ ବିବରଣୀ ଏଠାଟର ଉପଲବ୍ଧ: https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regionaloffices.html
8 େି ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯଜୟାଳୟଗୁଡିକ ଏଥିଟର ଅବସ୍ଥିତ:
ନୂ ଆଦିେୀ - ନୂ ଆଦିେୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଟଦଶ, ରାଜସ୍ଥାନ କିମବା ଉତ୍ତରାଖ୍ଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃ ତ କଟର
ଠିକଣା: ଗ୍ରାଉେ ଟଫଲାର, ପ୍ରଗତି େଇଦାନ ଟେଟଟ୍ରା ଟଷ୍ଟ୍େନ, ପ୍ରଗତି େଇଦାନ, ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ -110001
ଟବଙ୍ଗାଲୁ ରୁ, କର୍ଣ୍ଜାେକ - କର୍ଣ୍ଜାେକ, ଟକରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଟଚରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଦ୍ଵୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃ ତ କଟର
ଠିକଣା: ୋନିଜା ଭବନ, ନେବର 49, ତୃତୀୟ େହଲା, ୋଉଥ ୱିଙ୍ଗ ଟରେ ଟକାେେ ଟରାଡ, ଟବଙ୍ଗାଲୁ ରୁ – 560001

ଚଣ୍ଡିଗଡ - ଚଣ୍ଡିଗଡ, ଜାମ୍ମୁ କାଶମୀର, ଲଦାଖ୍, ହ୍ରିୟାଣା, ହ୍ିମାଚଳ ପ୍ରଟଦଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃ ତ କଟର
ଠିକଣା: SCO 95-98, ଗ୍ରାଉେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ େହଲା, ଟେକଟର 17- ବି, ଚେିଗଡ -160017
ମୁମବାଇ, ମହ୍ାରାଷ୍ଟ୍ର - ମହ୍ାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାେ, ଟଗାଆ, ଦାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ ଏବଂ ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହ୍ାଟଭଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃ ତ
କଟର
ଠିକଣା: େପ୍ତେ େହଲା, MTNL ଏକ୍ସଟଚଞ୍ଜ୍, ଜିଡି ଟୋୋନି ୋଗେ, କଫ୍ ପୟାଟରଡ୍, ଟକାଲାବା, େୁେବାଇ - 400 005
ରାଞ୍ଚି, ଝାଡଖ୍ଣ୍ଡ - ବିହ୍ାର ଏବଂ ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃ ତ କଟର
ଠିକଣା: ପ୍ରଥେ େହଲା, RIADA ଟକନ୍ଦ୍ରୀୟ କାଯେୟାଳୟ ବିଲଡିଂ, ନାେକମ୍ ଇେଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଏରିଆ, STPI ନିକେଟର ଟଲାଭାଡି,
ରାଞ୍ଚି - 834 010
ଗୁଆହ୍ାେି, ଆସାମ - ଆସାମ, ଟମ ାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ମିଟଜାରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଟଦଶ, ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ସିକ୍କିମ୍
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃ ତ କଟର
ଠିକଣା: ବଲକ-ଭି , ପ୍ରଥେ େହଲା, ହାଉେଟଫଡ୍ କଟମ୍ପଲକ୍ସ, ଟବଟଲଟାଲା-ବେିଷ୍ଟ୍ ଟରାଡ୍, ଦିେପୁର,ଟଗୌହାେି - 781 006
ଲଟକ୍ଷନୌ ଉତ୍ତରପ୍ରଟଦଶ - ସମଗ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଟଦଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃ ତ କଟର
ଠିକଣା: ତୃତୀୟ େହଲା, ଉର୍ତ୍ରପ୍ରଟଦେ େୋଜ କଲୟାଣ ନିେେନ ନିଗେ ବିଲଡିଂ, TC-46 /ଭି, ବିଭୁତି େେ, ଟଗାେତି
ନଗର, ଲଟକ୍ଷନୌ- 226 010
ହ୍ାଇଦ୍ରାବାଦ, ଟତଟଲଙ୍ଗାନା - ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଟଦଶ, ଟତଟଲଙ୍ଗାନା, ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିଟକାବର ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃ ତ କଟର |
ଠିକଣା: ଷଷ୍ଠ େହଲା, ପୂବେ ବଲକ, ସ୍ୱର୍ଣ୍େ ଜୟନ୍ତୀ କଟମ୍ପଲକ୍ସ, ଟେୈତ୍ରୀବନେ ପାେଟର,ଅେିରଟପଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ -500 038,
ଟତଟଲଙ୍ଗାନା ରାଜୟ
ଆଞ୍ଚଳିକ

କାଯଜୟାଳୟଗୁଡିକର

ଟଯାଗାଟଯାଗ

ବିବରଣୀ

ପାଇବାକୁ

ସ୍କାନ୍

କରନ୍ତୁ :

https://uidai.gov.in/contact-

support/contact-directory/regional-offices.html
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ଆଧାର ଅଧିନିୟେ 2016

UIDAI ଟହଉଛି ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଯାହାକି 26 ୋର୍ଚ୍େ 2016 ଟର େରକାରୀ ଟଗଟଜେଟର ପ୍ରକାେିତ ଆଧାର (ଆଥିକ ତଥା
ଅନୟାନୟ େବେିଡି, ଲାଭ ଏବଂ ଟେବା) ଧାଯେୟ ବିତରଣ ଅଧିନିୟେ ଅନୁ ଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |
UIDAI କୁ 12 ଜୁ ଲାଇ, 2016 ଟର ଏକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବଟର େୂଚତ
ି କରାଯାଇଥିଲା। ଡକଟର ଏବି ପାଟେ 21 ଜୁ ଲାଇ, 2016 ଟର
UIDAI ର ପ୍ରଥେ େିଇଓ ଭାବଟର ନିଯୁକ୍ତ ଟହାଇଥିଟଲ। 12 ଟେଟପଟେବର 2016 ଟର ଟଚୟାରେୟାନ୍ ତଥା ପ୍ରାଧିକରଣ େଦେୟଙ୍କୁ ନିଯକ୍ତ
ୁ
କରାଯାଇଥିଲା। ଧାରା 21 କୁ ବାରଣ କରି ଆଧାର ଅଧିନିୟେର େେସ୍ତ ବିଭାଗ, ଟେହି ଦିନ େୂଚତ
ି କରାଯାଇଥିଲା |
14 ଟେଟପଟେବର, 2016 ଟର ନିେନଲିଖିତ ନିୟୋବଳୀକୁ େୂଚତ
ି କରାଯାଇଥିଲା:
ଭାରତୀୟ ବିେିଷ୍ଟ୍ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (ପ୍ରାଧିକରଣର େଭାଗୁଡକ
ି ଟର ବୟବୋୟର କାରବାର) ନିୟୋବଳୀ, 2016 (No. 1
of 2016)
ଆଧାର (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍ ) ନିୟୋବଳୀ, 2016 (No. 2 of 2016)
ଆଧାର (ପ୍ରୋଣିକରଣ) ନିୟୋବଳୀ, 2016 (No. 3 of 2016)
ଆଧାର (ଡାୋ େୁରକ୍ଷା) ନିୟୋବଳୀ, 2016 (No. 4 of 2016)

ଆଧାର (େୂଚନା ବଣ୍ଟନ) ନିୟୋବଳୀ, 2016 (No. 5 of 2016)
ଭାରତୀୟ ବିେିଷ୍ଟ୍ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (UIDAI) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇଟଲଟକ୍ ରାନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବଦ
ି ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନଟର
ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବଟର କାଯଜୟ କଟର |
11.1 UIDAI ର ଦାୟି ତ୍ଵ
ଆଧାର ନାେ 2016 ଅନୁ ଯାୟୀ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରୋଣିକରଣ ପାଇଁ UIDAI ଦାୟୀ | ଦାୟି ତ୍ଵ ଗୁଡିକ ଅନ୍ତଭେୁକ୍ତ:
ଆଧାର ଜୀବନ ଚକ୍ରର େେସ୍ତ ପଯେୟାୟର କାଯେୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା
ନୀତି ବିକାେ
ବୟକ୍ତି ବଟି େଷଙ୍କୁ ଆଧାର ନେବର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବୟବସ୍ଥା
ପ୍ରୋଣିକରଣ କାଯେୟଦକ୍ଷତା

12 ଆଧାର (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍) ନିୟୋବଳୀ, 2016
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍ ଆଧାର (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍) ନିୟୋବଳୀ, 2016 ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ | ଆପଣଙ୍କ
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ପ୍ରାେଙ୍ଗି କତାର ନିୟୋବଳୀ ଆପଣଙ୍କ େୂଚନା ପାଇଁ ନିେନଟର ପୁନଃ ପ୍ରକାେିତ ଟହାଇଛି:

12.1 ଅଧ୍ୟାୟ II - ନିବାେୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
3. ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଆବଶୟକ —
(1) ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ନିମନଲିଖିତ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯି ବ (ପାଞ୍ଚ ବଷଜରୁ କମ୍
ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟତୀତ):
(i) ମୁଖ୍ ଚିତ୍ର;
(ii) ସମସ୍ତ ଦଶେି ଆଙ୍ଗୁ ଠି ଛାପ; ଏବଂ
(iii) ଉଭୟ ଆଇରିସ୍ ର ସ୍କାନ୍
(2) ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ୍ ପାଇଁ ମାନକ ଏହ୍ି ଉଟେଶୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନିେଷ୍ଟ୍
ି ଟହ୍ବ
4. ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା —
(1) ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ନିମନଲିଖିତ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯି ବ (ପାଞ୍ଚ ବଷଜରୁ କମ୍
ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟତୀତ):
(i) ନାମ
(ii) ଜନମ ତାରିଖ୍
(iii) ଲି ଙ୍ଗ

(iv) ଆବାସିକ ଠିକଣା
(2) ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ନିମନଲିଖିତ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ଅତିରିକ୍ତ ଭାବଟର ସଂଗ୍ରହ୍
କରାଯାଇପାଟର:
(i) ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର
(ii) ଇଟମଲ୍ ଠିକଣା
(3) ପରିଚୟକତ୍ତଜା-ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ନିମନଲିଖିତ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯି ବ:
(i) ପରିଚୟକତ୍ତଜାଙ୍କ ନାମ
(ii) ପରିଚୟକତ୍ତଜାଙ୍କ ଆଧାର ନମବର
(4) ଟହ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫୟାମିଲି ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ନିମନଲିଖିତ ଅତିରିକ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯି ବ:
(i) ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ
(ii) ସମ୍ପକଜ
(iii) ପରିବାରର ଆଧାର ନମବରର ମୁଖ୍ୟ
(iv) ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନାର ଟଗାେିଏ ଟମାଡାଲୀେି
(5) ଉପଟରାକ୍ତ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନାର ମାନକ ଏହ୍ି ଉଟେଶୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନିେଷ୍ଟ୍
ି ଟହ୍ାଇପାଟର
(6) ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ଜାତି, ଧମଜ, ଜାତି, ଜନଜାତି, ଜାତି, ଭାଷା, ଅଧିକାରର ଟରକଡଜ, ନିବାସୀଙ୍କ ଆୟ କିମବା ଚିକିତ୍ସା
ଇତିହ୍ାସ ଅନ୍ତଭଜୂକ୍ତ କରିବ ନାହ୍ିଁ
5. ପାଞ୍ଚ ବଷଜରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସୂଚନା ଆବଶୟକ —
(1) ପାଞ୍ଚ ବଷଜରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିମନଲିଖିତ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯି ବ:
(a) ନାମ
(b) ଜନମ ତାରିଖ୍
(c) ଲି ଙ୍ଗ
(d) ଟକୌଣସି ପିତାମାତାଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ID କିମବା ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ବିଟଶଷତ ଉଭୟ ପିତାମାତା ଜୀବନ୍ତ କିମବା
ଅଭିଭାବକ ଇଟଭଣ୍ଟଟର ମା’ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା | ଏହ୍ିପରି ପିତାମାତା କିମବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଧାର ନମବର କିମବା EID
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଏବଂ ସମ୍ପକଜ ପାଇଁ ଏକ ଟକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟରକଡଜ ଟହ୍ବ
(e) ଏହ୍ିପରି ଶିଶୁର ଠିକଣା ଯାହ୍ା ସଂଯୁକ୍ତ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ୍ିତ ସମାନ
(f) ଶିଶର
ୁ ମୁଖ୍ ଚିତ୍ର ଧରାଯି ବ | ଟଯକ ଟକୌଣସି ପିତାମାତା / ଅଭି ଭାବକଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ପଞ୍ଜୀକରଣ
ସମୟଟର ଧରାଯି ବ କିମବା ପ୍ରାମାଣିକୃତ ଟହ୍ବ
(2) ସଂଯୁକ୍ତ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟଟର ସମ୍ପକଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାଯଜୟସୂଚୀ II ଟର ତାଲି କାଭୁକ୍ତ ଟହ୍ାଇଥିବା
ପୁଫ୍ ଅଫ୍ ରିଟଲସନସିପ୍ (PoR) ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯି ବ | ଟକବଳ ଟସହ୍ି ପିଲାମାଟନ ସମ୍ପକଜ
ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟ (PoR) ଉପଟର ଆଧାର କରି ନାମ ଟଲଖ୍ାଇ ପାରିଟବ, ଯାହ୍ାର ନାମ ସମ୍ପକଜ ଡକୁ ୟଟମଣ୍ଟଟର ଟରକଡଜ କରାଯାଇଛି |
6. ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ବୟତିକ୍ରମଣ ସହ୍ିତ ନିବାସୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ —
(1) ଆ ାତ, ବିକଳାଙ୍ଗ, ଆଙ୍ଗୁ ଠି / ହ୍ାତର କେିଯିବା କିମବା ଅନୟ ଟକୌଣସି ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ କାରଣ ଟହ୍ତୁ ଫି ଙ୍ଗର ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଟଯାଗାଇବାଟର
ଅସମଥ୍ଜ ନିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟକବଳ ଏହ୍ିପରି ନିବାସୀଙ୍କ ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍ ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯି ବ |

(2) ନିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଯଉଁମାଟନ ଏହ୍ି ନିୟମାବଳୀ ଦ୍ଵାରା ଟକୌଣସି ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାଟର ଅସମଥ୍ଜ ,
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍ ସଫ୍ଟୱୟାରଟର ଏହ୍ିପରି ବୟତିକ୍ରମଣଗୁଡିକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ
ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନିେଷ୍ଟ୍
ି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁ ଯାୟୀ ଏହ୍ି ଉଟେଶୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯି ବ।

12.2 ଚତୁଥେ ଅଧ୍ୟାୟ - ନିବାେୀ େଚ
ୂ ନାର ଅପଟଡଟ୍
16. ପରିଚୟ ସୂଚନାର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁ ଟରାଧ —
ଆଧାର ଅଧ୍ୟାପକ ଏହ୍ି ଅଧ୍ୟାୟଟର ଉଟେଖିତ ଅପଟଡଟ୍ ପଦ୍ଧତି ଅନୁ ଯାୟୀ ଆଇନର ଧାରା 31 ଅନୁ ଯାୟୀ ନିେଷ୍ଟ୍
ି ମାମଲାଗୁଡିକଟର ତାଙ୍କର
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କିମବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟର ପରିବତ୍ତଜନ ପାଇଁ ଚାହ୍ିଁପାରନ୍ତି |
17. ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପଟଡଟ୍ —
ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନିେଷ୍ଟ୍
ି ପଦ୍ଧତି ଅନୁ ଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ବଷଜ ବୟସ ଏବଂ ପନ୍ଦର ବଷଜ ବୟସ ଟହ୍ବା ପଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା
ଅପଟଡଟ୍ ଟହ୍ବା ଆବଶୟକ ଟହ୍ବ |
19. ନିବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅପଟଡଟ୍ କରିବାର ଧାରା —
CIDR ଟର ନିବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅପଟଡଟ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିମନଲିଖିତ ଟମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମଟର କରାଯାଇପାଟର:—
(a) ଅପଟରେର ଏବଂ / କିମବା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସାହ୍ାଯୟଟର ଟକୌଣସି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ନିବାସୀଙ୍କୁ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍
ପ୍ରମାଣିକରଣ କରାଯି ବ ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍ ଟହ୍ବାକୁ ଚାହ୍ଁୁଥିବା ପରିଚୟ ସୂଚନା ସହ୍ିତ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ
ପଡିବ |
(b) ଅନଲାଇନ୍ ଟମାଡ୍: ଆଧାର ନମବର ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଦାଖ୍ଲ ପଟର ନିେଷ୍ଟ୍
ି ଟପାେଜାଲ୍ ମାଧ୍ୟମଟର
ଟଡଟମାଗ୍ରାଫି କ୍ ସୂଚନା ଅନଲାଇନଟର ଅପଟଡଟ୍ ଟହ୍ାଇପାଟର | ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଥ୍ର
ପାସୱାଡଜ (OTP) ମାଧ୍ୟମଟର ପ୍ରମାଣିକରଣ କରାଯି ବ |
ଷ୍ଟ୍ାେସ୍ ଅପଟଡଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ଅପଟଡଟ୍ ଆଇଡି ଦିଆଯି ବ ଏବଂ ସଂଟଶାଧିତ ଆଧାର ଚିଠି ନିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ
ଶାରୀରିକ କିମବା ଇଟଲଟକ୍ ରାନିକ୍ ଫମଜଟର ଉପଲବ୍ଧ ଟହ୍ାଇପାଟର ଯାହ୍ା ଏହ୍ି ଉଟେଶୟଟର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନିେଷ୍ଟ୍
ି କରାଯାଇପାଟର।
ଅପଟଡଟ୍ ବହ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ବୟବହ୍ୃ ତ ଟହ୍ବାକୁ ଥିବା ଫମଜାଟ୍, ଟେମ୍ପଟଲଟ୍, ଟଚକଲି ଷ୍ଟ୍ ସହ୍ିତ ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ମାନକ ଏବଂ
ନିଟେଜଶାବଳୀଗୁଡିକ ଅନୁ ସରଣ କରାଯି ବ ଟଯପରି ଏହ୍ି ଉଟେଶୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନିେଷ୍ଟ୍
ି କରାଯାଇପାଟର |
20. ସୁବଧ
ି ା ଟଦୟ —
ଟଡଟମାଗ୍ରାଫି କ୍ ସୂଚନା ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ତଥ୍ୟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନିେଷ୍ଟ୍
ି ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ନଟହ୍ାଇ ନିବାସୀଙ୍କ
ଠାରୁ ସୁବଧ
ି ା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଟରଜିଷ୍ଟ୍ରାରମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ମତି ଟଦଇପାଟର |

12.3 ଅଧ୍ୟାୟ VI - ଆଧାର େଂେୟା ଏବଂ ପରିଚୟ େୂଚନାର ତୟାଗ କିେବା ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ
27. ଆଧାର ନମବରକୁ ବାଦ ଟଦବା ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ମାମଲା —
(1) ନିମନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତଟି ର ଆଧାର ନମବରଧାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବାତିଲ ଟହ୍ବ:—
(a) ଯଦି ଏହ୍ା ସ୍ଥାପିତ ଟହ୍ାଇଛି ଟଯ ସମାନ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକରୁ ଅଧିକ ଆଧାର ନମବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଟତଟବ ପୂବଜ ,
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଧାର ନମବର ରଖ୍ାଯି ବ ଏବଂ ପରବତ୍ତଜୀ ସମସ୍ତ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବାତିଲ ଟହ୍ବ।
(b) ଟଯଉଁଠାଟର ନିେଷ୍ଟ୍
ି ନିଟେଜଶାବଳୀକୁ ଉେଂ ନ କରି ଆଧାର ନମବର ସୃଷ୍ଟ୍ି କରାଯାଇଛି:—
(i) “ଫଟୋ ଉପଟର ଫଟୋ” ମାମଲା ଟଯଉଁଠାଟର ମୂଳ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହ୍ିଁ:
ଟଯଉଁଠାଟର, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଏକ ନୂ ତନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଟନବା ପରିବଟତ୍ତଜ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ

ବିଦୟମାନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବୟବହ୍ୃ ତ ହ୍ୁ ଏ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ମୂଳ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା କଏଦ
ଟହ୍ାଇନଥ୍ାଏ, ଟସହ୍ି ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ନିବାସୀଙ୍କ ଆଧାର ନମବର ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥ୍ାଏ |
(ii) “ମିଥ୍ୟା ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ବୟତିକ୍ରମ” ମାମଲା: ଟଯଉଁଠାଟର, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଭୁଲ୍ ଭାବଟର ‘ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍
ବୟତିକ୍ରମଣ’ ମାମଲା ଭାବଟର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଧାର ନମବର ବାତିଲ୍ ଟହ୍ବ |
(iii) ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଟଯଉଁଠାଟର ଏକ ବୟସ୍କ ପାଞ୍ଚ ବଷଜ ବୟସର ନିମନଟର
ଏକ ଶିଶୁ ପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ଟସହ୍ି ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବାତିଲ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ।
(iv) କତ୍ତଜୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକେଟର ଠକାମିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟହ୍ତୁ ବାତିଲ୍ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଅନୟ ଟକୌଣସି
ମାମଲା
(2) ବାତିଲ ଟହ୍ବା ପଟର, ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟସବାଗୁଡିକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟର
ଅକ୍ଷମ ଟହ୍ବ |
28. ଆଧାର ନମବରକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ମାମଲା —
(1) ନିମନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତଟି ର ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ବ:
(a) “ଫଟୋ ଉପଟର ଫଟୋ” ଏବଂ ଟକାର ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ: ଟଯଉଁଠାଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଏକ
ନୂ ତନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କୟାପଚର କରିବା ପରିବଟତ୍ତଜ ଏକ ବିଦୟମାନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବୟବହ୍ୃ ତ ହ୍ୁ ଏ ଏବଂ ଟଯଉଁଠାଟର
ନିବାସୀଙ୍କ ମୂଳ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା କଏଦ ଟହ୍ାଇଛି, ଆଧାର ନମବର ଡି-ସକ୍ରିୟ ଟହ୍ବ, ଏବଂ ନିବାସୀ ତାଙ୍କର
ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ କହ୍ିଥିଟଲ | ତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସଫଳ ଅପଟଡଟ୍ ପଟର, ଆଧାର ନମବର ପୁନ ସକ୍ରିୟ ଟହ୍ାଇପାଟର |
(b) ମିଥ୍ୟା ଆଂଶିକ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ବୟତିକ୍ରମ” ମାମଲା: ଟଯଉଁଠାଟର ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଗଠନ କରୁଥିବା
ଟକଟତକ ଗୁଣ ଧରାଯାଇ ନାହ୍ିଁ, ନିବାସୀ ଟସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସ୍ଥିତଟି ର ଥିଟଲ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ନମବର ଡି-ସକ୍ରିୟ
ଟହ୍ବ |
(c) ଟଯଉଁଠାଟର ଏହ୍ା ପରବତ୍ତଜୀ ପଯଜୟାୟଟର ମିଳଥ୍
ି ାଏ ଟଯଟକୌଣସି ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଦଲି ଲ ବିନା , ପଞ୍ଜୀକରଣ
କରାଯାଇଛି, ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଦଲି ଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପଟର ଆଧାର ନମବର ଧାରକ ଦ୍ଵାରା ଅପଟଡଟ୍ ନଟହ୍ବା ପଯଜୟନ୍ତ
ଆଧାର ନମବର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ାଇଯି ବ।
(d) ଟଯଉଁଠାଟର ବନ୍ଦ ଟହ୍ାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଖ୍ରାପ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଫିାଗ୍ କରାଯାଇଛି
(ଟଯପରିକି ମିେିତ / ଅଟନାମାଲ୍ ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା, ଅପମାନଜନକ / ବୟାଖ୍ୟାକାରୀ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ନିବାସୀ
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟଟର ଅସାମ୍ବି ଧାନିକ ଭାଷା, 'urf' କିମବା 'ଆଲି ଆସ୍' ବୟବହ୍ାର କରି ଏକକ ନାମଟର ଏକାଧିକ ନାମ),
ଆଧାର ଧାରକ ଦ୍ଵାରା ଅପଟଡଟ୍ ନଟହ୍ବା ପଯଜୟନ୍ତ ଆଧାର ନମବର ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ାଇଯି ବ |
(e) ଟଯଉଁଠାଟର ଏକ ଶିଶୁ ପାଞ୍ଚ କିମବା ପନ୍ଦର ବଷଜ ବୟସ ହ୍ାସଲ କରିଛ,ି ଟସହ୍ି ବୟସ ହ୍ାସଲ କରିବାର ଦୁ ଇ ବଷଜ
ମଧ୍ୟଟର ତାଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଅପଟଡଟ୍ କରିବାଟର ବିଫଳ ହ୍ୁ ଏ, ଟତଟବ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ନିଷ୍କ୍ରିୟ
ଟହ୍ାଇଯି ବ | ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ବାର ଏକ ବଷଜ ଟଶଷ ଟହ୍ବାପଟର ଟଯଉଁଠାଟର ଏପରି ଅପଟଡଟ୍ କରାଯାଇ ନାହ୍ିଁ, ଆଧାର
ନମବର ଛାଡି ଦିଆଯି ବ |
(f) କତ୍ତଜୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବିଟବଚନା କରାଯାଉଥିବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଅନୟ ଟକୌଣସି ମାମଲା |

(2) ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ବା ପଟର, ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟସବାଗୁଡିକ ଆଧାର ନମବର
ଧାରକ ଅପଟଡଟ୍ କିମବା ସଂଟଶାଧନ ନକରିବା ପଯଜୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟର ବନ୍ଦ ଟହ୍ାଇଯି ବ, ଟଯଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମବର
କତ୍ତଜୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ାଇଯାଇଥିଲା।
29. ତୟାଗ କିମବା ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ମାମଲାଗୁଡିକର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ —
(1) ଟକୌଣସି ମାମଲା ରିଟପାେଜ କିମବା ଚିହ୍ନେ ଟହ୍ାଇଥିବା ଏକ ସମ୍ଭାବୟ ମାମଲା ଭାବଟର ଚିହ୍ନେ କିମବା ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ଆବଶୟକ
କରୁଥିବା ଟକ୍ଷତ୍ର ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଆବଶୟକ କରିପାରନ୍ତି ଟଯଉଁଥିଟର ଆଧାର ନମବର ବାଦ କିମବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ବାକୁ ଚାହ୍ଁୁଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କ
ଶୁଣାଣି ଅନ୍ତଭଜୁକ୍ତ ଟହ୍ାଇପାଟର |
(2) ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ମଟନାନୀତ ଏକ ଏଟଜନିି ଯାଞ୍ଚ / ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିଟବ ଏବଂ ଏହ୍ି ଉଟେଶୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା
ନିେଷ୍ଟ୍
ି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁ ଯାୟୀ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଏକ ରିଟପାେଜ ଦାଖ୍ଲ କରିଟବ।
(3) ରିଟପାେଜ ଗ୍ରହ୍ଣ କରିବା ପଟର କତ୍ତଜୃପକ୍ଷ ଆବଶୟକ କାଯଜୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆଧାର ନମବରକୁ ଛାଡ କିମବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ
କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ନିକେଟର ରହ୍ିବ।
30. ଆଧାର ନମବର ଧାରକ ସହ୍ିତ ଟଯାଗାଟଯାଗ —
(1) ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙ୍କୁ ଟସମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମବରକୁ ଛାଡିବା କିମବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବା ସହ୍ିତ ଏସଏମଏସ, ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଇଟମଲ ଆଇଡି, ଟେଲି କଲି ଂ, ଚିଠି କିମବା କତ୍ତଜୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଫି ଟ୍ ଟବାଲି ବିଟବଚନା କରାଯି ବ।
(2) ଏପରି ନମବର ଛାଡ କିମବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସମବନ୍ଧଟର ଆଧାର ନମବରଧାରୀଙ୍କ ଟକୌଣସି ଅଭିଟଯାଗ କତ୍ତଜୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ
ଅଭିଟଯାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମଟର ସମାଧାନ ଟହ୍ାଇପାରିବ।
31. ସଂଟଶାଧନ କାଯଜୟ —
(1) ଏକାଧିକ ଆଧାର ନମବର ଜାରି ବୟତୀତ ଅନୟାନୟ କାରଣ ପାଇଁ ଆଧାର ନମବରକୁ ଛାଡିଟଦଟଲ, ପୁନ ନିବାସୀଙ୍କ ନାମ
ଟଲଖ୍ାଇବାକୁ ନିବାସୀ ବାଧ୍ୟ ଟହ୍ଟବ।
(2) ନିଷ୍କ୍ରିୟକରଣ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ଜଟଣ ନିବାସୀ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସୂଚନାକୁ ଆଂଶିକ କିମବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଜ ଭାବଟର ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ
ଆବଶୟକ କରିଟବ, ଟଯପରି ନିଟେଜଶାବଳୀ କିମବା ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନିେଷ୍ଟ୍
ି କରାଯାଇପାଟର।
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