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1 ପରିଚୟ 

 

ପି୍ରୟ ନବିାସୀ, 
ଆଧାର ପରବିାରକୁ ସ୍ଵାଗତ ! 



ଆଧାର ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଆଧାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଇଡ୍ ଭାବଟର ଟସବା କରବିାକୁ ଡଜିାଇନ୍ ଟହ୍ାଇଛ ି| ଆଟମ ଆପଣଙୁ୍କ ଏହ୍ ିଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ 
ପଢବିାକୁ ଏବଂ ଆଧାରର ଅଥ୍ଜ ଏବଂ ଉଟେଶୟ ଗ୍ରହ୍ଣ କରବିାକୁ ଅନୁଟରାଧ କରୁଛୁ | 

ଏହ୍ ିହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଆପଣଙୁ୍କ ଆଧାର ବୁଝବିାଟର ସାହ୍ାଯୟ କରବି | ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶନ - ଆଧାର କପିରି ପାଇଟବ, ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଟଯଟକୌଣସ ି ସବଟିଶଷ ତଥ୍ୟ ଅପଟଡଟ୍ କରଟିବ କମିବା ଆପଣ କପିର ିଆଧାର ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ - ଏହ୍ ି
ହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ଟର ଉତ୍ତର ଦଆିଯିବ | ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସହ୍ତି ଜଡତି ଆଧାର ପ୍ରକ୍ରୟିା ଏବଂ ଟସବାଗୁଡକିର ବସୃି୍ତତ ବର୍ଣ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଟବ 
| ପ୍ରଟତୟକ ବଭିାଗ ସହ୍ତି, ଆପଣ QR ଟକାଡ୍ ମଧ୍ୟ ଟଦଖିଟବ | ସଂପକୃ୍ତ ଟୱବପଷୃ୍ଠା ପରିଦଶଜନ କରିବାକୁ କମିବା ଉଟେଖିତ ଟସବା ଉପଟର 
ଏକ ଭିଡଓି େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମାେଜଟଫାନଟର ଟଯଟକୌଣସି QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନର୍ ଆପ୍ ସହ୍ତି ସମ୍ପକୃ୍ତ QR 

ଟକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିପାରିଟବ |  

ଆସନୁ୍ତ, ଆଧାର ଦୁନଆିଟର, ସମବନ୍ଧତି ପ୍ରକ୍ରୟିାଗୁଡକି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଟସବାଗୁଡକି  ଏବଂ ଏହ୍ ି12 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ଶକି୍ତ 
ଯାହ୍ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଦ୍ଵତିୀୟ ଅଟେ, ତାହ୍ା ସହ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା 
 

1.1 ଆଧାର କଣ ଅଟେ ? 

 

ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ )ବଭିାଗ 2 ଟର ବର୍ଣ୍ତି( ସନୁ୍ତଷ୍ଟ୍ କରବିା ପଟର ଆଧାର ଟହ୍ଉଛ ିଭାରତର ନବିାସୀଙୁ୍କ ଭାରତୀୟ 
ବଶିଷି୍ଟ୍ ପରଚିୟ ପ୍ରାଧିକରଣ )UIDAI) ଦ୍ଵାରା ଜାରି ଏକ 12-ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରଚିୟ ସଂଖ୍ୟା |  

 

1.2 ଆଧାର କଏି ପାଇପାରିବ ? 

 

ଭାରତର ଟଯଟକୌଣସି ବୟକି୍ତ, ବୟସ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗ ନବିଟିଶଷଟର, ଯିଏ ଭାରତର ନବିାସୀ ହୁ୍ଅନୁ୍ତ , କମିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ )NRI) ହୁ୍ଅନୁ୍ତ, 

ଆଧାର ନମବର ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରପିାରଟିବ | ଜଟଣ ବୟକି୍ତବଟିଶଷଙ୍କ ପାଇଁ, ଟକବଳ ଟଗାେଏି ହ୍ିଁ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ୍ଏ, 

ଟଯଟହ୍ତୁ  ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ଡ-ିଡୁପି୍ଳଟକଶନ ପ୍ରକ୍ରୟିା ମାଧ୍ୟମଟର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା ହ୍ାସଲ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ | 

ବକ୍ସ ଟେଟେଜ୍: ଥଟର ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆଧାର ନେବର ଆପଣଙ୍କ ପାଟେ େବୁଦନି ପାଇ ଁରହବି | ଏହା ଅନୟ ଟକୌଣେ ି
ବୟକି୍ତବଟିେଷଙୁ୍କ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ନାହିଁ |   

 

1.2.1 ଭାରତର ନବିାେୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର 

ଯଦ ିଆପଣ ଭାରତର ନବିାସୀ ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଟଯାଗୟ ଅେନ୍ତ ି| ଏହ୍ାର ପରିଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ ଏହ୍ାର ଅଥ୍ଜ 
ଟହ୍ଉଛ ିଟଯ ଆପଣ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆଟବଦନ ତାରିଖ୍ର ପୂବଜ ବାର ମାସଟର ତୁରନ୍ତ ଏକ ଶହ୍ ବାଇଶ ିଦନି )182 ଦନି( କମିବା 
ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଭାରତଟର ରହ୍ଛିନ୍ତ।ି  

1.2.2 ପ୍ରବାେୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର 

ଯଦ ି ଆପଣ ଜଟଣ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ )NRI), ଟତଟବ ଯଦ ି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ପାସଟପାେଜ ଅଛ ି ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାର ପାଇଁ 
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରଟିବ | 182 ଦନିର ଆଟଦଶ ନରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜୟ ନୁଟହ୍ଁ | ଆପଣ ଏକ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରି  ଓ ଏକ 
NRI ଭାବଟର ଆଧାର ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରପିାରଟିବ। NRI ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାସଟପାେଜ ପରଚିୟର ପ୍ରମାଣ )PoI) ଭାବଟର 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଟେ  | UIDAI ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଦସ୍ତାଟବଜଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ଆଟବଦନକାରୀ ଅନୟ ଟକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଠକିଣାର 
ପ୍ରମାଣ )PoA) ଟଦବାକୁ ବାଛ ିପାରଟିବ )ଏହ୍ ିହ୍ୟାଣ୍ଡବୁକ୍ ର ଅଂଶ 13.1, ପରିଶଷି୍ଠ - I ଟଦଖ୍ନୁ୍ତ( | 



ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: NRI ମାନଙ୍କ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ପାସଟପାେଜ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ଭାବଟର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ  ଅଟେ| 

1.3 ଆଧାରର ଟବୈେଷି୍ଟ୍ୟଗୁଡକି  

1.3.1 ଆଧାର ଟହଉଛ ିଏକ ପରଚିାୟକ 

ଆଧାର ଟହ୍ଉଛ ି ଏକ 12 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ID ଯାହ୍ାକ ି ଜଟଣ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥ୍ାଏ | ଆଧାର ନବିାସୀଙୁ୍କ ଚହି୍ନବିା ପାଇଁ 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନା )ନାମ, ଜନମ ତାରଖି୍, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଠକିଣା(, ମଖୁ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଆଙୁ୍ଗଠ ିଛାପ ଏବଂ ଆଇରିସ୍ ବୟବହ୍ାର କରିଥ୍ାଏ | 

ଏହ୍ ିସଚୂନା ଗୁଡକି ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଟେ | ଏହ୍ା ସହ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟମାବାଇଲ୍ ଟଫାନ୍ ନମବର ଏବଂ ଇଟମଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବକିଳ୍ପ ଅଛ ି
| ଆଟମ ସୁପାରିଶ କରୁଛୁ ଟଯ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହ୍ ିବବିରଣୀଗୁଡକି ପ୍ରଦାନ କରନୁ୍ତ |   

1.3.2 ଆଧାର ଟହଉଛ ିଏକ ID, ଆଉ କଛି ିନୁଟହ ଁ

ଆଧାର ନମବର ଟହ୍ଉଛ ିପରଚିୟର ପ୍ରମାଣ | ଆଧାର ନମବରଧାରୀଙ୍କ ସମବନ୍ଧଟର ଏହ୍ା ନାଗରିକତ୍ୱ କମିବା ବାସସ୍ଥାନର ଟକୌଣସ ିଅଧିକାର 
ପ୍ରଦାନ କଟର ନାହ୍ିଁ | ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଟକୌଣସି ବୁଦ୍ଧମିତା ବନିା ଏକ ଅନୟିମିତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏହ୍ା ଜାତ,ି ଧମଜ, ଆୟ, ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ 
ଟଭୌଟଗାଳକି ଆଧାରଟର ଟଲାକଙୁ୍କ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ କରବିାଟର ବୟବହ୍ାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହ୍ିଁ | 

1.4 ଆଧାରର ବୟବହାର  

ଆଧାର ସିଷ୍ଟ୍ମ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଟଦଶଟର ଅଫଲାଇନ୍ / ଅନଲାଇନ୍ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିଥ୍ାଏ | ଥ୍ଟର ଆପଣ 
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିା ପଟର, ଆପଣ ଇଟଲଟକ୍ରାନକି୍ ମାଧ୍ୟମ ବୟବହ୍ାର କରି କମିବା ଅଫଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣଙ୍କର ପରଚିୟକୁ 
ଏକାଧିକ ଥ୍ର ପ୍ରମାଣକିରଣ ଏବଂ ପ୍ରତଷି୍ଠା କରବିା ପାଇଁ ଆଧାର ନମବର ବୟବହ୍ାର କରପିାରିଟବ, ଟଯପରି ଟହ୍ାଇପାଟର | ପ୍ରଟତୟକ ଥ୍ର 
ଆପଣ ଟସବା, ସୁବଧିା ଏବଂ ସବସିଡ ିଆଟକ୍ସସ୍ କରିବାକୁ ଚାହ୍ଁୁଥିବାଟବଟଳ ଏହ୍ା ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରବିାର ଆବଶୟକତାକୁ ଦୂର 
କରିଥ୍ାଏ |  

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

2 ଆଧାର ପାଇ ଁକପିରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଟବ ? 

ଆଧାର ପାଇବାକୁ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟଟର ଆପଣଙୁ୍କ ସବଜନମିନ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି 
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିାକୁ ପଡବି, ଯାହ୍ା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ମାଗଣା ଅଟେ | ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ଟଯ ଆପଣଙୁ୍କ ଆଧାର ପାଇଁ ଟକବଳ ଥ୍ଟର ମାତ୍ର 
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିାକୁ ପଡବି |  

2.1 ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା  
ଆପଣ ଭାରତର ନବିାସୀ କମିବା NRI ହୁ୍ଅନୁ୍ତ, ଆପଣ ନମିନଟର ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ଆଧାର ନମବର ପାଇବାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ 
କରପିାରିଟବ: 

• ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦଶଜନ କରନୁ୍ତ |  

• ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫମଜ ପରୂଣ କରନୁ୍ତ |  

• ଟଡଟମାଗ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ତଥ୍ୟ ଦଅିନୁ୍ତ |  

• ଅପଟରେର୍ ଦ୍ଵାରା ସ୍କାନ କରବିା ପାଇଁ ଟବୈଧ ପରଚିୟର ପ୍ରମାଣ )PoI) ଏବଂ ଠକିଣା ପ୍ରମାଣ )PoA) ଏବଂ ଜନମତଥିିର ପ୍ରମାଣ 
)DoB) ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ଦାଖ୍ଲ କରନୁ୍ତ | 

• EID (ପଞ୍ଜୀକରଣ ID) ଧାରଣ କରଥିିବା ସ୍ଵୀକୃତ ିସିିପ୍ ସହ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମଳୂ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ସଂଗ୍ରହ୍ କରନୁ୍ତ | 



 

ଯଦ ିନବିାସୀ ଟହ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫୟାମଲିି ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ )ଟରଫର୍ ଟସକ୍ସନ୍ 2.1.1.2) ଅଧୀନଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତ,ି ଟତଟବ ତାଙୁ୍କ 
ଟକବଳ ପୁଫ୍ ଅଫ୍ ରଟିଲସନସିପ୍ )PoR) ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ଟଦବାକୁ ପଡବି | 

 

ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫମଜ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରବିାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ:  
 https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf  

ନକିେସ୍ଥ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରର ବବିରଣୀ ପାଇବାକୁ ସ୍କାନ୍:  

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

 

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ମଳୂ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟଗଡୁକୁି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ଟନଇଯାଅ | ଏଗୁଡକି ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଆପଣଙୁ୍କ ଟଫରାଇ ଦଆିଯାଏ | ଟକୌଣସ ି
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଆବଶୟକ ନାହ୍ିଁ | 

 

ଟଯଉମଁାନଙ୍କ ନାମଟର ଆବଶୟକୀୟ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ନାହ୍ିଁ ଟଯପରିକ ି ପରବିାର ସଦସୟ / ଭୂମହି୍ୀନ / ଅନାଥ୍ ଇତୟାଦ ି କମିବା ଟସହ୍ ି
ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ବୟତକି୍ରମଣଣ ଥିବା ନବିାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଯଉଁଠାଟର ଆବଶୟକ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ବବିରଣୀ ଧରାଯାଇପାରବି ନାହ୍ିଁ, ଟସହ୍ ି
ନବିାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଟରାକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟର ବୟତକି୍ରମଣଣ ରହ୍ଛି ି| ପଞ୍ଜୀକରଣର ପ୍ରଟତୟକ ମାମଲା ନମିନଟର ବର୍ଣ୍ଜନା କରାଯାଇଛ:ି 

2.1.1.1 ଡକୁୟଟେଣ୍୍ଟ ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ 

ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫମଜ କମିବା UIDAI ଟୱବସାଇେଟର ଉପଲବ୍ଧ ଟବୈଧ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଟବୈଧ ପରଚିୟର ପ୍ରମାଣ  )PoI) 

ଏବଂ ଏକ ଟବୈଧ ଠକିଣାର ପ୍ରମାଣ  )PoA) ପ୍ରଦାନ କର ିଆପଣ ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ  କରିପାରଟିବ )ଭାଗ 13.1, ପରିଶଷି୍ଠ -1 

ଟଦଖ୍ନୁ୍ତ(: 
• ପରଚିୟର ପ୍ରମାଣ )POI) - ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ | 

• ଠକିଣାର ପ୍ରମାଣ )POA) - ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ | 

• ଜନମ ତାରଖି୍ )DOB) - UIDAI ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙୁ୍କ ଏକ ଟବୈଧ DoB ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ଦାଖ୍ଲ କରବିାକୁ ପଡବି | ଯଦ ି
ଆପଣଙ୍କର ତାହ୍ା ନାହ୍ିଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜନମ ତାରିଖ୍ ଟ ାଷଣା କରିପାରଟିବ କମିବା ଆନୁମାନକି ବୟସ ଟଦଇପାରିଟବ |  

 

ଯଦ ି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଟବୈଧ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ଅଛ,ି ଟତଟବ ଆପଣଙୁ୍କ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ତାହ୍ା ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ପଡବି | ଯଦ ି
ଆପଣଙ୍କ ନାମଟର ଆପଣଙ୍କର ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ନାହ୍ିଁ, ଆପଣ ପ୍ରାଧିକୃତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାେଫିିଟକଟ୍ ମଧ୍ୟ 
ବୟବହ୍ାର କରପିାରଟିବ )ପରିଶଷି୍ଠ II କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ( | UIDAI ଏହ୍ ିସାେଫିିଟକଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ମାନକ ଫମଜାଟ୍ ବୟାଖ୍ୟା କରଛି ି| 

ଏଠାଟର ଉପଲବ୍ଧ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟଗୁଡକିର ତାଲିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ: 
  

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

 

ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟଗୁଡକିର ତାଲିକା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx  

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟଟର  ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରହ୍ବିା ଉଚତି୍ | 

2.1.1.2 ପରବିାରର େୁେୟ (HoF) ଆଧାରତି ପଞ୍ଜୀକରଣ 

ପରବିାର ସଦସୟଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଟଯଉଁଠାଟର ବୟକି୍ତଗତ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ ନାହ୍ିଁ, HoF ଆଧାରତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ନମିନଲିଖିତ 
ବବିରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ: 

• ପରବିାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

https://uidai.gov.in/images/aadhaar_enrolment_correction_form_version_2.1.pdf
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx


• ନବିାସୀ ଏବଂ HoF ର ସମ୍ପକଜର ପ୍ରମାଣ )PoR) 

• ପରବିାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଆଧାର ନମବର  
ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ନଶିି୍ଚତକରଣ  
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: HoF ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ, ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙୁ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ନଶିି୍ଚତକରଣ ଟଦବାକୁ 
ପଡବି | 

2.1.1.3 ପରଚିୟକର୍ତ୍ୋ ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ 

ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଉପଟରାକ୍ତ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟଗୁଡକି ମଧ୍ୟରୁ ଟକୌଣସିେ ିନାହ୍ିଁ, ଆପଣ ପରଚିୟକତ୍ତଜା ଭିତ୍ତକି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧୀନଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ 
ପାରିଟବ | ଏହ୍ ି‘ପରଚିୟକତ୍ତଜା’ ଟରଜଷି୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନଯୁିକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଅେନ୍ତ ି| ଏଗୁଡକି ଟହ୍ାଇପାଟର: 

• ଟରଜଷି୍ଟ୍ରାରମାନଙ୍କର ନଜିସ୍ଵ କମଜଚାରୀ 
• ନବିଜାଚତି ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସୟମାଟନ 

• ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକି ସଂସ୍ଥାର ସଦସୟ 
• ଟପାଷ୍ଟ୍ମୟାନ୍ 

• ଶକି୍ଷକମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୟକି୍ତ 

• ସ୍ଵାସ୍ଥୟ କମଜୀ 
• ଡାକ୍ତରମାଟନ 

• ଅଙ୍ଗନୱାଡ ି/ ଆଶା କମଜୀ 
• ସ୍ଥାନୀୟ ଏନଜଓି ମାନଙ୍କ ପ୍ରତନିଧିି  

ପରଚିୟକତ୍ତଜା-ଆଧାରତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ସଂଗହୃ୍ତି ସୂଚନା ଟହ୍ଉଛ:ି 
• ପରଚିୟକାରୀଙ୍କ ନାମ 

• ପରଚିୟକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା 
• ପରଚିୟକାରୀଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନାର ଟଗାେଏି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତ ି

2.1.1.4 େେୁିୋନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ 

ନବଜାତ ଶଶୁିଙ୍କ ସଟମତ ପିଲାମାଟନ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ  କରିପାରଟିବ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟହ୍ାଇଥିବା 
ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ ନମିନଲିଖିତ ଦୁଇେ ିପଦ୍ଧତ ିଅନୁସରଣ କଟର |  

5 ବଷେରୁ କମ୍ ପିଲାୋନଙ୍କ ପାଇଁ: 
ଏକ ଶଶୁିକୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ )ନବଜାତ ଠାରୁ 5 ବଷଜରୁ କମ୍ ପଯଜୟନ୍ତ(, ଶଶୁିର ଜଟଣ ପିତାମାତା କମିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଧାର 
ପ୍ରମାଣକିରଣ ଆବଶୟକ | 5 ବଷଜରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ତଥ୍ୟ ଟସମାନଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ଧରାଯାଏ ନାହ୍ିଁ | ଶଶୁିର 
ନାମ, ଜନମ ତାରିଖ୍, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କଏଦ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ | ଟସମାନଙ୍କର ଆଧାର ଟସମାନଙ୍କ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ୍ତି 
ସଂଯୁକ୍ତ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ | 

 

ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକ ପିଲାେକୁି ନମିନଲିଖିତ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ସହ୍ତି ନକିେସ୍ଥ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ଟନବା ଆବଶୟକ : 
• ଟରଜଷି୍ଟ୍ରାର୍ ଅଫ୍ ବାଥ୍ଜ, ମୁୟନସିିପାଲିେ ିକଟପଜାଟରସନ୍ କମିବା ତାଲୁକ, ତହ୍ସଲି ଇତୟାଦ ିଅନୟାନୟ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ 

ସଂସ୍ଥା କମିବା ଶଶୁି ଜନମ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖ୍ାନା ଦ୍ଵାରା ଡସିଚାଜଜ କାଡଜ / ସିପି୍ ଦ୍ଵାରା ଦଆିଯାଇଥିବା ଶଶୁି ଜନମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର 

• ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ଆଧାର )କମିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସିିପ୍(, ବଟିଶଷତଃ ମାତାଙ୍କର, ଉଭୟ ପିତାମାତା କମିବା ଅଭିଭାବକ 
ଜୀବତି 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 ଶଶୁିଙୁ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ, ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକ ଶଶୁିକୁ ନମିନଲିଖିତ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ସହ୍ତି ନକିେସ୍ଥ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ଟନଇପାରିଟବ: 

• ଯଦ ିଶଶୁିର ନଜିସ୍ଵ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ସହ୍ତି ନାମ ଟଲଖ୍ାଏ - ଶଶୁିଙ୍କ ସ୍କଲୁ ID (ସ୍ଵୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ ଶକି୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ଜାରି( କମିବା ଅନୟ 
ଟକୌଣସି UIDAI ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ | 

• ଯଦ ି ଟହ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫୟାମଲିି ଆଧାରତି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧୀନଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ - ଯଦ ି ପିଲାେରି ଏକ ଟବୈଧ ସ୍କଲୁ୍ ଆଇଡ ି କମିବା 
ଅନୟାନୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ନଥ୍ାଏ, ଟତଟବ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକ ପିଲାେକୁି HoF ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧୀନଟର 
ପଞ୍ଜୀକରଣ କରପିାରଟିବ ଟଯଉଁଥିଟର ଏକ ପଫୁ୍ ଅଫ୍ ରଟିଲସନସପି୍ )PoR) ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ଆବଶୟକ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ) 2.1.1.2 କୁ 
ଟରଫର କରନୁ୍ତ( |  

 

େପି୍ପଣୀ: ନାବାଳକିାର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକ ପିଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ 
କରନ୍ତ ି|  

 

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କଲୁ ID ବୟବହ୍ାର କରାଯାଇପାରବି |  

2.1.1.5 ବାଟୟାଟେଟ୍ରକି୍ ବୟତକି୍ରେଣଣ େହତି ନବିାେୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ  

ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ବୟତକି୍ରମଣଣ ଥିବା ନବିାସୀଙ୍କ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଟଯପରିକ ିଆଙୁ୍ଗଠ ି/ ନଟିଖ୍ାଜ ଆଖି ଇତୟାଦ,ି ନମିନଲିଖିତ ସଚୂନାକୁ ସଂଗ୍ରହ୍ କରିବା 
ଆବଶୟକ: 

• ସଂପରୂ୍ଣ୍ଜ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସଚୂନା 
• ଉଭୟ ଆଇରସି୍ ସଂଗ୍ରହ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ଟଗାେଏି ଆଇରସି୍  

• ନଟିଖ୍ାଜ ଆଙୁ୍ଗଠ ିମାମଲାଟର ଅବଶଷି୍ଟ୍ ଆଙୁ୍ଗଠରି ଚହି୍ନ  

• ବୟତକି୍ରମଣଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍  

2.2 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ େଟନରଖିବା ପ୍ରେଙ୍ଗ 

• ଆଧାର ତଥ୍ୟ ପ୍ରଟତୟକ ନବିାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇେ ି ଭାଷାଟର ଗଚ୍ଛତି ଟହ୍ାଇଅଛ ି - ଇଂରାଜୀ )ଡଫିଲ୍( ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା 
)ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ନବିାସୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମଟନାନୀତ( | ନବିାସୀ ହ୍ନି୍ଦୀ, ଟତଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍, ପଞ୍ଜାବୀ, 
ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାେୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡଆି, ଆସାମସି ଏବଂ ଇଂରାଜୀକୁ ଚୟନ କରପିାରିଟବ। 

• ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫମଜଟର ଦଆିଯାଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ବବିରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସାମନାଟର ପରଦାଟର ଦୃଶୟମାନ ହୁ୍ଏ | ଅପଟରେର 
ଦାଖ୍ଲ କରବିା ପବୂଜରୁ ଆପଣ ଉଭୟ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଟର ଅପଟରେର୍ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରବଷି୍ଟ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବବିରଣୀ 
ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନଶିି୍ଚତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ | ଦସ୍ତଖ୍ତ କରବିା ପବୂଜରୁ ସ୍ଵୀକୃତ ିସିିପ୍ ଉପଟର ଆପଣ ସବଟିଶଷ ବବିରଣୀ ଯାଞ୍ଚ 
କରପିାରିଟବ | 

• ଟଯଟତଟବଟଳ ପଯଜୟନ୍ତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ପରାମଶଜ ଦଆିଯାଇନଥ୍ାଏ ନବିାସୀ ଟକବଳ ଥ୍ଟର ମାତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା  
ଆବଶୟକ ଟଯଟହ୍ତୁ ଏକାଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ।  

• ଆଧାର ଡାୋ ପୟାଟକଟ୍ ପାଇବା ପଟର ଆଧାର ପ୍ରାପି୍ତର ଅଟପକ୍ଷା ସମୟ 90 ଦନି ପଯଜୟନ୍ତ ଟହ୍ାଇପାଟର | 



ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଇଂରାଜୀଟର ତଥ୍ା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଟର ସମସ୍ତ ବବିରଣୀକୁ ଯତ୍ନର ସହ୍ତି ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଅପଟରେର ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର 
ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦାଖ୍ଲ କରିବା ପବୂଜରୁ ଟକୌଣସି ତୁେ ିସଂଟଶାଧନ କରନୁ୍ତ | 

 

2.3 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର 

UIDAI ଆଧାର ଟସବା ଟଯାଗାଇବା ପାଇଁ ସାରା ଟଦଶଟର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଛ ି| ଏଗୁଡକି ବୟାଙ୍କ, ଟପାଷ୍ଟ୍ ଅଫିସ୍, 

ବଏିସଏନଏଲ ଟକନ୍ଦ୍ର, ସିଏସସି, ନଯୁିକ୍ତ ରାଜୟ ସରକାରୀ କାଯଜୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଉପଲବ୍ଧ | 

 

ଆପଣ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କର ିଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିଟବ | ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ  ବବିରଣୀ 
)ନାମ, ଠକିଣା, ଜନମ ତାରଖି୍, ଲିଙ୍ଗ, ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର, ଇଟମଲ୍( କମିବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ସ )ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଫିଙ୍ଗର ପି୍ରଣ୍ଟ କମିବା ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ୍( 
ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ, ଆପଣ ଆଧାର ଏବଂ ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ସହ୍ତି ଏକ ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରିପାରଟିବ |  

2.3.1 ନକିେସ୍ଥ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ଅନୁେନ୍ଧାନ 

ଆପଣ ନକିେସ୍ଥ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରର ବବିରଣୀ ପାଇପାରଟିବ: 
• 1947 କୁ କଲ କର ି

• ଆଧାର ଟୱବସାଇଟ୍ ରୁ: https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

• mAadhaar App ରୁ 

ଆପଣ କପିରି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ଟଖ୍ାଜଟିବ ଟସ ସମବନ୍ଧଟର େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://youtu.be/Iw2qihwxUE0 

2.3.2 ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକିର ପ୍ରକାର 

ଟସବା ବତିରଣର ଫମଜାେ ଉପଟର ଆଧାର କରି ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଗୁଡକୁି ବୟାପକ ଭାବଟର ଦୁଇେ ି ଟେଣୀଟର ବଭିକ୍ତ 
କରାଯାଇପାରିବ | ଏହ୍ ିସବୁ: 

2.3.2.1 ଟରଜଷି୍ଟ୍ରାର ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳିତ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର  

ଏଗୁଡକି ଟହ୍ଉଛ ିସାରା ଟଦଶଟର ବୟାଙ୍କ, ଟପାଷ୍ଟ୍ ଅଫିସ୍, ବଏିସ୍ଏନ୍ଏଲ୍ ଟକନ୍ଦ୍ର, ସିଏସସ ିଏବଂ ରାଜୟ ସରକାରୀ କାଯଜୟାଳୟଟର ଉପଲବ୍ଧ 
ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ଅଟେ | ଏଗୁଡକି ସମ୍ପକୃ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟରଜଷି୍ଟ୍ରାର ଦ୍ଵାରା ପରଚିାଳତି | 

2.3.2.2 UIDAI ଦ୍ୱାରା ପରଚିାଳିତ ଆଧାର ଟେବା ଟକନ୍ଦ୍ର  

ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର ବା ASK ଗଡୁକି UIDAI ଦ୍ଵାରା ପରଚିାଳତି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ଯାହ୍ା ଏକ ଅତୟାଧୁନକି ପରଟିବଶଟର ନବିାସୀଙୁ୍କ 
ଆଧାର ଟସବା ଟଯାଗାଇଥ୍ାଏ |  

ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର ଉପଟର ଅଧିକ ବବିରଣୀ ପାଇବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-

ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html  

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର ସାଧାରଣ ଛୁେ ିବୟତୀତ ସକାଳ 9.30 ରୁ 5.30 p.m. ପଯଜୟନ୍ତ ସପ୍ତାହ୍ର ସାତ ଦନି ଟଖ୍ାଲା ରହ୍ବି | 

ପ୍ରଟତୟକ ASK ଟର ପ୍ରତଦିନି 250 ରୁ 1000 ଟସବା ଅନୁଟରାଧ ପରିଚାଳନା କରିବାର କ୍ଷମତା ରହ୍ଛି ି| 

2.4 ଅନଲାଇନ୍ ୋକ୍ଷାତ ଟେବା  
UIDAI ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କମିବା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକୁ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁଧିା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଟର | ଆପଣ ନଟିଜ 
କମିବା ପରବିାର ସଦସୟ କମିବା ବନୁ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକୁ ବୁକ୍ କରବିା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତ ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ |  

https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx
https://youtu.be/Iw2qihwxUE0
https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html
https://uidai.gov.in/ecosystem/enrolment-ecosystem/aadhaar-seva-kendra.html


2.4.1 ଆଧାର ଟେବା ପାଇଁ ୋକ୍ଷାତକରଣ: 
ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର )ASK) ଟର ଏକ ସାକ୍ଷାତ ବୁକଂି ପାଇଁ କମିବା ଅନୟାନୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ନମିନଲିଖିତ ଆଧାର ଟସବା ପାଇଁ 
ଉପଲବ୍ଧ: 

• ନୂତନ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ 

• ନାମ ଅପଟଡଟ୍ 

• ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ 

• ଜନମ ତାରିଖ୍ ଅପଟଡଟ୍ 

• ଲିଙ୍ଗ ଅପଟଡଟ୍ 

• ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ )ଫଟୋ + ଫିଙ୍ଗର ପି୍ରଣ୍୍ଟ + ଆଇରସି୍( ଅପଟଡଟ୍ 

• ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଅପଟଡଟ୍ 

• ଇଟମଲ୍ ID ଅପଟଡଟ୍ 

 

 
ଆପଣଙୁ୍କ ଅନଲାଇନଟର  ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଫମଜ ପୂରଣ କରବିା, ସାକ୍ଷାତ ଟକନ୍ଦ୍ର ସମୟ-ସିଟ୍ ବୁକ୍ କରବିା ଏବଂ 
ମଟନାନୀତ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରିବା ଆବଶୟକ | ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ID ଏବଂ QR ଟକାଡ୍ ଧାରଣ କରଥିିବା ସ୍ଵୀକୃତ ିସିପି୍ ମଧ୍ୟ 
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଫମଜ | ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରବିାକୁ ଆପଣ ଏକ ମଦୁ୍ରିତ କପି ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ ଟନଇପାରନ୍ତ ି| ASK ଟର ପି୍ରଣ୍ଟ 
ସୁବଧିା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ |  

 

ଆପଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକୁ ବୂକ କରବିା ପାଇଁ ସ୍କାନ : https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx  

 

BOX MESSAGE: ନଜିପାଇଁ କମିବା ଆପଣଙ୍କ ପରବିାର ସଦସୟ / ବନୁ୍ଧ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତ ବୂକ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ 
କରନୁ୍ତ | 

2.4.2 କପିରି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ୋକ୍ଷାତ ବୁକ୍ କରଟିବ 
ଆପଣ UIDAI ଟୱବସାଇଟ୍ କମିବା ଆଧାର ଟମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ବୁକ୍ କରିପାରଟିବ | ଯଦ ିଆପଣ ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ 
ଏକ ସାକ୍ଷାତ ବୁକଂି କରୁଛନ୍ତ,ି ଟତଟବ ଆଧାର ନମବର ଏବଂ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ପ୍ରବଷି୍ଟ୍ କରିବା ଆବଶୟକ | ଏହ୍ ିସୁବଧିା ଟକବଳ ଆଧାର 
ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ସୀମିତ ନୁଟହ୍ଁ | ଅନଲାଇନ୍ ସାକ୍ଷାତ ବୁକଂି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରୟିା ନମିନଟର ଦଆିଯାଇଛ:ି 

• ଏହ୍ ିପଷୃ୍ଠାକୁ ଯାଇ https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx  
• ଟକନ୍ଦ୍ର ନାମ ଚୟନ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ‘ବୁକ୍ ସାକ୍ଷାତକୁ ଅଗ୍ରଗତ’ିଟର କିକି୍ କରନୁ୍ତ 
• ଆପଣ ପ୍ରବଷି୍ଟ୍ କରବିାକୁ ଚାହ୍ଁୁଥିବା ଟସବାକୁ ବାଛନୁ୍ତ - ନୂତନ ଆଧାର କମିବା ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ 
• ଆପଣଙ୍କର ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ପୁରଣ କରନୁ୍ତ ଏବଂ Captcha ପ୍ରବଷି୍ଟ୍ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଦାଖ୍ଲ କରନୁ୍ତ 
• ଆପଣ ପ୍ରବଷି୍ଟ୍ କରଥିିବା ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ପ୍ରାପ୍ତ OTP ପ୍ରବଷି୍ଟ୍ କରନୁ୍ତ  
• ଆପଣଙ୍କ ଟମାବାଇଲର ସଫଳ ପ୍ରମାଣିକରଣ ଉପଟର, ଆବଶୟକୀୟ ବବିରଣୀ ପରୂଣ କରବିାକୁ ଏକ ଫମଜ ପ୍ରଦଶତି ଟହ୍ବ | 

ଆବଶୟକ ବବିରଣୀ ପରୁଣ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଫମଜ ଦାଖ୍ଲ କରନୁ୍ତ 
• ଆପଣ ‘ନଯୁିକି୍ତ ପରଚିାଳନା’ େୟାବ୍ ପରିଦଶଜନ କରି ନଯୁିକି୍ତ ବବିରଣୀ )ତାରଖି୍ ଏବଂ ସମୟ( ପରିଚାଳନା କରପିାରିଟବ 

େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://youtu.be/8ZurY3nrv7U 

https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx
https://youtu.be/8ZurY3nrv7U


2.5 ଆଧାର ଜାରି ସି୍ଥତ ି 
ଯଦ ିଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର / ଇଟମଲ୍ ID ଟଦଇଛନ୍ତ,ି ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାର ପ୍ରାପି୍ତ ସହ୍ତି ଜଡତି SMS / 
ଇଟମଲ୍ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପାଇଟବ | UIDAI ଟୱବସାଇେରୁ କମିବା ଆମର ଟହ୍ଲପଲାଇନ 1947 କୁ କଲ କର ିଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସୃଷି୍ଟ୍ ଟହ୍ାଇଛ ିକ ି
ନାହ୍ିଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରପିାରଟିବ |   
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ରାପି୍ତ ସି୍ଥତ ିଯାଞ୍ଚ କରବିାକୁ, ଆପଣଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କର EID (ପଞ୍ଜୀକରଣ ID) ଆବଶୟକ ଟହ୍ବ | ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ 
ସ୍ଵୀକୃତ ିସିପିର ଉପର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଜଟର 14 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂଖ୍ୟା )1234/12345/12345) ଏବଂ ତାରିଖ୍ ଏବଂ ସମୟ ଥିବା 
14 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ାମ୍ପ )dd / mm / yyyy hh: mm: ss) ରହ୍ଛି ି| ଏହ୍ ି28 ଅଙ୍କ ଏକତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ ID (EID) ଗଠନ 
କଟର | 
EID ଉପଟର େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://youtu.be/H9DmEW9zBx8 

2.5.1 ଯଦ ିEID ହଜଯିାଏ ଟତଟବ କଣ କରିଟବ? 
ପଞ୍ଜୀକରଣ ID ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପଟର ଗ୍ରହ୍ଣ କରଥିିବା ସ୍ଵୀକୃତ ିସିିପଟର ଉଟେଖ୍ କରାଯାଇଛ ି| ଦୟାକରି ଏହ୍ ିସିପିକୁ ଯତ୍ନର ସହ୍ତି 
ରଖ୍ନୁ୍ତ | ଆପଣଙ୍କ ଟରକଡଜଗୁଡକି ପାଇଁ ସିିପ୍ ର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ଚତି୍ର କିକି୍ କରବିାକୁ ଆପଣଙୁ୍କ ପରାମଶଜ ଦଆିଯାଇଛ ି| ଯଦ,ି ଆପଣ ସିିପ୍ କୁ ଭୁଲ୍ 
ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତ,ି ଆପଣ ଏହ୍ ିଦୁଇେ ିପଦ୍ଧତ ିଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର EID ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରଟିବ: 

• ଅନଲାଇନ୍ ଟର Uidai.gov.in ରୁ )ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ( 
• ଆଧାର ଟହ୍ଲପଲାଇନ 1947 କୁ କଲ୍ କର ି

ହ୍ଜଯିାଇଥିବା EID / UID କପିରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ଟସ ସମବନ୍ଧଟର େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: 
https://youtu.be/wn6ec6OGbhA 
ଆପଣଙ୍କର EID କମିବା UID (ଆଧାର ନମବର( ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://resident.uidai.gov.in/lost-
uideid  

3 ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ 
ଆପଣ ଟଦଶର ଟଯଟକୌଣସ ିଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଟଯଟକୌଣସି ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ବବିରଣୀ )ନାମ, ଠକିଣା, ଜନମ ତାରିଖ୍, 
ଲିଙ୍ଗ, ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର କମିବା ଇଟମଲ୍ ID), କମିବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ବବିରଣୀ )ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଫିଙ୍ଗର ପି୍ରଣ୍ଟ, ଆଇରସି୍ ସ୍କାନ୍( ଅପଟଡଟ୍ 
କରପିାରିଟବ |  
ଆପଣ ଏକ ସମୟଟର ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଏକରୁ ଅଧିକ ଏଣ୍ଟି ିଅପଟଡଟ୍ ପାଇପାରଟିବ | ଟଗାେଏି ପ୍ରଟବଶ (ଟଯପରକି ିଠକିଣା) ଏବଂ 
ଏକାଧିକ ପ୍ରଟବଶ (ଟଯପରିକ ିଠକିଣା, ଟମାବାଇଲ୍ ଟଫାନ୍ ନମବର, ଇଟମଲ୍ ଠକିଣା ଇତୟାଦ)ି ର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଟଦୟ ସମାନ | ଟତଣ ୁ
ଟସହ୍ ିସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟିଗିୁଡକୁି ଏକାଠ ିଅପଟଡଟ୍ କରବିା ଯାହ୍ା ଅପଟଡଟ୍ ଟହ୍ବା ଆବଶୟକ, ତାହ୍ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଭୟ ସୁବଧିାଜନକ ଏବଂ 
ବୟୟବହୁ୍ଳ ଅଟେ | ଟତଣୁ, ଏକ ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରଦିଶଜନ କରିବା ପବୂଜରୁ, ଅନୟ ଏକ ଟକୌଣସି ଆବଶୟକୀୟ ଅପଟଡଟ୍ 
ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରର ବବିରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚତି୍    | 
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଟଯଟତଟବଟଳ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ କରନ୍ତି, ଟକବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବବିରଣୀ ଅପଟଡଟ୍ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ, 
ଆଧାର ନମବର ସମାନ ରହ୍ବି |  

3.1 ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଆବେୟକ ଡକୁୟଟେଣ୍୍ଟ: 
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ନମିନଲିଖିତ ବବିରଣୀ ଅପଟଡଟ୍ କରବିା ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଏକ ଟବୈଧ୍ୟ ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ଦାଖ୍ଲ 
କରବିାକୁ ପଡବି: 

• ନାମ 

https://youtu.be/H9DmEW9zBx8
https://youtu.be/wn6ec6OGbhA
https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid
https://resident.uidai.gov.in/lost-uideid


• ଠକିଣା 
• ଜନମପ୍ରମାଣ ପତ୍ର 

ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ଆଟବଦନକାରୀଙ୍କ ନାମଟର ଟହ୍ବା ଉଚତି୍ | ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଦଲିଲଗୁଡକିର ତାଲିକା ଆଧାର ଟୱବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଏମ-Aadhaar 
App ଟର ଉପଲବ୍ଧ | (ଅଂଶ 13.1, ସଂଲଗ୍ନ- I ଟଦଖ୍ନୁ୍ତ) |  
ନମିନଲିଖିତ ବବିରଣୀକୁ ଅପଟଡଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟକୌଣସି ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ଆବଶୟକ ନାହ୍ିଁ: 

• ଲିଙ୍ଗ 

• ଟମାବାଇଲ ନମବର 

• ଇଟମଲ୍ ID 

• ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ 

• ଆଙୁ୍ଗଳ ିଚହି୍ନ ଏବଂ ଆଇରସି ସ୍କାନ 

• ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା 
େପି୍ପଣୀ: ଆଧାରଟର ପିତା / ମାତା / ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ନାମ ଠକିଣା ଟକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ | ଆଧାର ଧାରକ ଏହ୍ାକୁ ଟଯଟକୌଣସି ସମୟଟର ଅପଟଡଟ୍ 
କରପିାରିଟବ | ବବିରଣୀ ପାଇଁ ଅଂଶ 3.4 କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ |  

3.2 ଅନଲାଇନ୍ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ େୁବଧିା 
UIDAI ସ୍ଵୟଂ ଟସବା ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍ ଟପାେଜାଲ୍ (SSUP) ରୁ ଅନିାଇନ୍ ଟର  ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁବଧିା ପ୍ରଦାନ କଟର - 

https://ssup.uidai.gov.in/ssup/. SSUP କୁ ଲଗଇନ୍ କରବିାକୁ OTP ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର 
ରହ୍ବିା ଆବଶୟକ | ଯଦ ି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଉପଲବ୍ଧ ନାହ୍ିଁ, ଟତଟବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ଏକ ଅପଟଡଟ୍ 
ଅନୁଟରାଧ ରଖିବା ପାଇଁ ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ସହ୍ତି ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରପିାରିଟବ | 

3.2.1 ଡକୁୟଟେଣ୍୍ଟ େହତି ଅନଲାଇନ୍ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍: 
ଆପଣଙ୍କ ନାମଟର ଠକିଣାର ଟବୈଧ ପ୍ରମାଣ ଥ୍ାଇ ଆଧାରଟର ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଏକ ଅନୁଟରାଧ ରଖିପାରିବ (ଅଂଶ 
13.1, ପରିଶଷି୍ଠ - I ଟର ତାଲିକା ଟଦଖ୍ନୁ୍ତ) | ଅନଲାଇନ୍ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରୟିା ନମିନଲିଖିତ ଅଟେ: 

1. SSUP ପରିଦଶଜନ କରନୁ୍ତ - https://ssup.uidai.gov.in/ssup/ 

2. ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ସହ୍ତି ଲଗ୍ଇନ୍ କରନୁ୍ତ 

3. ଆପଣଙ୍କ ଟମାବାଇଲଟର ପ୍ରାପ୍ତ OTP ପ୍ରଟବଶ କରନୁ୍ତ 

4. ନୂତନ ଠକିଣା ପ୍ରଟବଶ କରନୁ୍ତ 

5. UIDAI କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରଟର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଟର ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିଦଅିନୁ୍ତ କମିବା ଅଟୋ-ଅନୁବାଦତି ପାଠୟରୁ 
ନଟିଜ ବନାନକୁ ସଂଟଶାଧନ କରନୁ୍ତ 

6. ଥ୍ଟର ଆପଣ ସମସ୍ତ ବବିରଣୀ ଏବଂ ବନାନଟର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ୍ ଟହ୍ଟଲ, ଦାଖ୍ଲ କରନୁ୍ତ 

7. ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟର ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍କାନ୍ ନଅିନୁ୍ତ (ଯଦ ିଡକୁୟଟମଣ୍ଟର ଏକାଧିକ ପଷୃ୍ଠା ଅଛ,ି ସମସ୍ତ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଟଗାେଏି 
.pdf ଫାଇଲ୍ ଭାବଟର ଟସଭ୍ କରନୁ୍ତ) ଏବଂ ଅପଟଲାଡ୍ କରନୁ୍ତ  

8. ଭବଷିୟତର ସନ୍ଦଭଜ ପାଇଁ URN (ଅନୁଟରାଧ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅପଟଡଟ୍ କରନୁ୍ତ) ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ 

ଅନଲାଇନ୍ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ଟର େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ - https://youtu.be/u7QFDiVyWbM 

ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟଗୁଡକିର ତାଲିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ –  

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

https://ssup.uidai.gov.in/ssup/
https://ssup.uidai.gov.in/ssup/
https://youtu.be/u7QFDiVyWbM
https://uidai.gov.in/images/commdoc/valid_documents_list.pdf


3.2.2 ଡକୁୟଟେଣ୍୍ଟ ବନିା ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ 

ଟଯଉମଁାନଙ୍କ ନାମଟର ଠକିଣା ପଫୁ୍ ନାହ୍ିଁ ଟସମାନଙ୍କ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ UIDAI ଏକ ବକିଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛ ି | ଏହ୍ା ‘ପରବିାର 
ସଦସୟ’, ‘ବବିାହ୍ ପଟର ଠକିଣା ପରିବତ୍ତଜନ’ କମିବା ‘ଭଡା ଉପଟର ଏକ ନୂତନ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ’ ପ୍ରକାରର ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ 
ବଟିଶଷ ଉପଟଯାଗୀ | ଏହ୍ ିଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ଠକିଣା ଟବୈଧତା ଚଠିରି ସାହ୍ାଯୟଟର କରାଯାଇପାରିବ |  
ଏହ୍ ିପ୍ରକ୍ରୟିାଟର ଦୁଇେ ିସଂସ୍ଥା ଅନ୍ତଭଜୁ କ୍ତ: 

• ନବିାସୀ (ଆଟବଦନକାରୀ) - ଆଧାର ଧାରକ ଟସମାନଙ୍କ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ କରବିାକୁ ଚାହ୍ଁୁଛନ୍ତ ି

• ଠକିଣା ଯାଞ୍ଚକାରୀ - ଆଧାର ଧାରକ ଯିଏ ଆଟବଦନକାରୀଙୁ୍କ ଟସମାନଙ୍କ ଠକିଣା ଟଦବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ 

ନବିାସୀଙୁ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପବୂଜରୁ ଅଳ୍ପ କଛି ିକରବିା ଆବଶୟକ: 
• ଉଭୟ ନବିାସୀ ଏବଂ ଠକିଣା ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କ ପାଖ୍ଟର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ରହ୍ବିା ଉଚତି୍ 

• ଠକିଣା ଟବୈଧତା ଚଠିରି ଅନୁଟରାଧ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବାଟବଟଳ ଉଭୟ ସଙି୍କଟର ଏବଂ ଚୁକି୍ତଟର ରହ୍ବିା ଆବଶୟକ 

ଠକିଣା ଟବୈଧତା ଚଠି ିପ୍ରକ୍ରୟିା ଉପଟର େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ - https://youtu.be/Yk839pM-IJU 

ଏହ୍ ି ଟସବା ସହ୍ତି ଜଡତି FAQ ପଢବିାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ - https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html 

3.3 ପିଲାୋନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାେୂଳକ ବାଟୟାଟେଟ୍ରକି୍ ଅପଟଡଟ୍ 

ଟଯଟତଟବଟଳ ଶଶୁିଙୁ୍କ 5 ବଷଜ ଏବଂ ପୁଣି ଥ୍ଟର 15 ବଷଜ ବୟସଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ବବିରଣୀ ଆଧାରଟର ଅପଟଡଟ୍ 
କରାଇବା ଆବଶୟକ | ଶଶୁିର ଫିଙ୍ଗର ପି୍ରଣ୍ଟ, ଆଇରସି୍ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଟସମାନଙ୍କର ଆଧାର ତଥ୍ୟଟର କଏଦ ଟହ୍ାଇ ଅପଟଡଟ୍ 
ଟହ୍ାଇଅଛ ି| ଏହ୍ା ପିଲାକୁ ଆବଶୟକ ସ୍ଥଟଳ ଏକ ପରଚିାୟକ ଭାବଟର ବୟବହ୍ାର କରବିାଟର ସାହ୍ାଯୟ କଟର | ପିଲାଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବା 
ଆଧାର ନମବର ସମାନ ରହ୍ଛି ି| ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ୍ ିବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ଅପଟଡଟ୍ ମାଗଣା | 

3.4 ଆଧାର ଠକିଣାଟର ‘ଟକୟାର ଅଫ୍’ଫିଲଡ ଅପଟଡଟ୍ 

ଆଧାରଟର ଥିବା ‘ଟକୟାର ଅଫ୍’ବବିରଣୀ ଠକିଣା ଟକ୍ଷତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ | ଏଗୁଡକି ପବୂଜରୁ W / o, D / o, S / o କମିବା C / o 
ଭାବଟର ଉଟେଖ୍ କରାଯାଇଥିଲା | ଏଗୁଡକି ବତ୍ତଜମାନ C / o ଟର ମାନକ ଟହ୍ାଇଛ ି| ଯଦ ିଆପଣ  ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରକୁ ଅପଟଡଟ୍ କରନ୍ତ ି
କମିବା ସବଜଟଶଷ ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରନ୍ତ,ି ଏହ୍ା ସମ୍ପକଜ ବବିରଣୀକୁ C / o ଭାବଟର ଟଦଖ୍ାଇବ |  
ଯଦ ିଆପଣ ଏହ୍ାକୁ ଅପଟଡଟ୍ କରବିାକୁ ଚାହ୍ାଁନ୍ତ,ି ଟତଟବ ଆପଣ ଏକ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ରଖିପାରିଟବ (ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରରୁ କମିବା 
ଅନଲାଇନ୍ SSUP ମାଧ୍ୟମଟର – ଟରଫର ଭାଗ - 3.2.1) | ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ନାମଟର ଟହ୍ବା ଉଚତି ଏବଂ ଟସହ୍ ିବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମ 
ରହ୍ବିା ଆବଶୟକ ନାହ୍ିଁ ଯାହ୍ାର ନାମ ଆପଣ C / o ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଅପଟଡଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହ୍ଁୁଛନ୍ତ ି| ଏହ୍ା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଟକ୍ଷତ୍ର ନୁଟହ୍ ଁ| 
ଆପଣ ନଜି ଠକିଣାଟର C / o ଟକ୍ଷତ୍ର ଛାଡବିାକୁ ବାଛପିାରନ୍ତ ି|  
 

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ: C / o ଟକ୍ଷତ୍ର ଏକ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଟକ୍ଷତ୍ର ନୁଟହ୍ଁ | ଆପଣ ନଜି ଠକିଣାଟର C / o ଟକ୍ଷତ୍ର ଛାଡବିାକୁ ବାଛପିାରନ୍ତ ି 

 

3.5 ଅପଟଡଟ୍ େଂେୟା ଉପଟର େୀୋ 
UIDAI ର ଅପଟଡଟ୍ ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ, ଟସମାନଙ୍କର ଆଧାରଟର ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ନମିନଲିଖିତ ସୀମା ସ୍ଥରି 
କରାଯାଇଛ:ି 

• ନାମ - ଦୁଇଥ୍ର ଅପଟଡଟ୍ ଟହ୍ାଇପାରବି 

• ଲିଙ୍ଗ - ଥ୍ଟର 

• ଜନମ ତାରିଖ୍ - ଥ୍ଟର 

https://youtu.be/Yk839pM-IJU
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/923-faqs/aadhaar-online-services/request-for-address-validation-letter.html


ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ତ ସୀମା ମଧ୍ୟଟର ଉପଟରାକ୍ତ ଅପଟଡେଗୁଡକି ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପଟରାକ୍ତ ଅଂଶ 3.1 ଟର ବର୍ଣ୍ଜନା କରାଯାଇଥିବା ପର ିସମାନ | 
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଥିବା ଅନୟ ଟକୌଣସି ସଚୂନାକୁ ଆବଶୟକତା ଅନୁସାଟର  ଅପଟଡଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ  | ଅନୟ ଟକୌଣସ ି
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସଚୂନା - ଠକିଣା, ଇଟମଲ୍ ID, ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର କମିବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ସ - ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଫିଙ୍ଗର ପି୍ରଣ୍ଟ, ଆଇରସି୍ 
ସ୍କାନ୍ ପାଇଁ ଅପଟଡଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଉପଟର ଟକୌଣସ ିସୀମା ନାହ୍ିଁ | 

3.6 ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ବୟତକି୍ରେଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
ଯଦ ିଟକୌଣସି କାରଣରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଉପଟରାକ୍ତ ତଟିନାେ ିଟକ୍ଷତ୍ର (ନାମ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନମ ତାରିଖ୍) ଅପଟଡଟ୍ କରବିାକୁ ପଡବି 
(ଅନୁମତପି୍ରାପ୍ତ ସୀମା ବାହ୍ାଟର), ଆପଣଙୁ୍କ ଏହ୍ା କରବିାକୁ ପଡବି: 

1. ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରନୁ୍ତ (ନାମ ଏବଂ ଜନମ ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଟବୈଧ୍ୟ ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ସହ୍ତି) 
2. ଏକ ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ରଖ୍ନୁ୍ତ 

3. ଅତୟାଧନୁକି URN (ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ନମବର) ଆଧାର ସହ୍ାୟତା ଟକନ୍ଦ୍ରକୁ 1947 କୁ କଲ କରି କମିବା 
help@uidai.gov.in କୁ ଇଟମଲ ମାଧ୍ୟମଟର ପଠାନୁ୍ତ ଏବଂ ‘ବୟତକି୍ରମଣ ଅପଟଡଟ୍’ ପାଇଁ ଅନୁଟରାଧ କରନୁ୍ତ | 

ଏହ୍ା ପଟର UIDAI ର ଆଞ୍ଚଳକି କାଯଜୟାଳୟକୁ ନୟସ୍ତ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ଯାହ୍ା ଯତ୍ନଶୀଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କଟର | ଥ୍ଟର 
ଯାଞ୍ଚ ଟହ୍ାଇଗଟଲ, ଆପଣଙ୍କର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ଟହ୍ବ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇବ | 

3.7 ଆଧାର ସ୍ଥଗିତକରଣ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଅପଟଡଟ୍  
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ତଥ୍ୟ ପଯଜୟାୟକ୍ରଟମ ଗଣୁାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନଟର ରହ୍ଥି୍ାଏ | UIDAIର ଏହ୍ପିରି ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟଟର, ଯଦ ି
ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ କମିବା ଟକୌଣସ ିନବିାସୀଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ତଥ୍ୟଟର ଟକୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ିଟଦଖ୍ାଯାଏ, ଟତଟବ ତାଙ୍କ ଆଧାରକୁ ସାମୟିକ 
ଭାବଟର ସ୍ଥଗିତ ରଖ୍ାଯିବ ଏବଂ ଆଧାର ଧାରକଙୁ୍କ ଏହ୍ା ବଷିୟଟର ଯଥ୍ାଥ୍ଜ ଭାବଟର ସୂଚତି କରାଯିବ | ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନଲିମି୍ବତ 
ହୁ୍ଏ, ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାର OTP / ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ପ୍ରମାଣିକରଣ ଉପଟର ଆଧାର କରି ଟକୌଣସି ଟସବା ପାଇବାକୁ ସମଥ୍ଜ ଟହ୍ଟବ ନାହ୍ିଁ 
| 

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତଟିର, ଆପଣ ଏହ୍ ିପଦଟକ୍ଷପଗୁଡକୁି ଅନୁସରଣ କରବିା ଆବଶୟକ: 

1. ‘ଆଧାର ନଲିମବନ’ର କାରଣ ଏବଂ ପରବତ୍ତଜୀ କାଯଜୟ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଜାଣବିା ପାଇଁ UIDAI ଦ୍ଵାରା ଇଟମଲ / SMS / ଚଠିକୁି 
ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ | 

2. ଯଦ ିନଲିମବନ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ସ ସମବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ, ଟତଟବ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରନୁ୍ତ 
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ଅପଟଡଟ୍ କରନୁ୍ତ | 

3. ଯଦ ିନଲିମବନ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ, ଟତଟବ ଯତ୍ନଶୀଳ ଟହ୍ବା ପଟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ସଂପକୃ୍ତ ଆଧାର 
ଆଞ୍ଚଳକି କାଯଜୟାଳୟ ସହ୍ତି ଟଯାଗାଟଯାଗ / ପରଦିଶଜନ କରନୁ୍ତ | 

3.8 ଅପଟଡେ ସି୍ଥତ ିଯାଞ୍ଚ 

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧର ସ୍ଥିତ ିଯାଞ୍ଚ କରବିା ପାଇଁ ଅପଟଡଟ୍ ସ୍ଵୀକୃତ ିସିପି୍ ଟର ଉଟେଖିତ 14 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ 
ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ସଂଖ୍ୟା (URN) ଏବଂ ତାରଖି୍ ଏବଂ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ାମ୍ପ ବୟବହ୍ାର କରପିାରିଟବ: 

• ଆଧାର ଟହ୍ଲପଲାଇନ - 1947 

• uidai.gov.in 

• ଏମଆଧାର ଆପ 

SSUP ମାଧ୍ୟମଟର ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧର ସଫଳ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପଟର, ଆପଣ 0000 / 00XXX / 
XXXXX ଫମଜାେର ଏକ URN (ଅନୁଟରାଧ ନମବର) ଗ୍ରହ୍ଣ କରିଟବ | ଏହ୍ା ସି୍କନିଟର ପ୍ରଦଶତି ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ 



ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ SMS ମାଧ୍ୟମଟର ପଠାଯାଇଥ୍ାଏ | ଏହ୍ ିଆଧାର ଅପଟଡେର ସି୍ଥତକୁି ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ URN ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 
ଆଧାର ନମବର ବୟବହ୍ାର କରନୁ୍ତ: https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus 

 

ଆପଣଙ୍କର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧର ସ୍ଥିତ ିଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar  

ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧର ସ୍ଥିତ ିଯାଞ୍ଚ କରବିାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: 

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

3.9 ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ େଟନରଖିବାକୁ ପଏଣ୍ଟ 

1. ଟକବଳ ଆଧାର ଧାରକ ତାଙ୍କ ଆଧାରଟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁଟରାଧ କରପିାରଟିବ | ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ତରଫରୁ (5 ବଷଜରୁ 
କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟତୀତ) ଟକହ୍ ିଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ରଖିପାରିଟବ ନାହ୍ିଁ | 

2. ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ଆଧାର ଧାରକ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରମାଣକିରଣ ଆବଶୟକ | ଏହ୍ ି ପ୍ରମାଣିକରଣ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର 
ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ପ୍ରମାଣକିରଣ କମିବା ଅନଲାଇନ୍ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ OTP ପ୍ରମାଣିକରଣ ଭାବଟର କରାଯାଇଥ୍ାଏ | 5 
ବଷଜରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହ୍ ିପ୍ରମାଣିକରଣ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥ୍ାଏ ଯାହ୍ାର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ 
ସମୟଟର ପିଲାଙ୍କ ସହ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ଥିଲା | 

3. ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅପଟଡଟ୍ ସିିପ୍ ହ୍ରାଇଛନ୍ତ ିକମିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖ୍ଟର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ନମବର ନାହ୍ିଁ, ଭାଗ ୨.୫.୧ 
ଟର ବର୍ଣ୍ଜନା କରାଯାଇଥିବା ପରି EID ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ | 

4. ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ହୁ୍ଏ, ଆପଣ 1947 କୁ କଲ କରିପାରଟିବ ଏବଂ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନର କାରଣ 
ପାଇପାରିଟବ ଏବଂ ଆପଣ ଅନୟ ଏକ ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ରଖିବା ପବୂଜରୁ ସଂଟଶାଧନ ପଦଟକ୍ଷପ ଗ୍ରହ୍ଣ କରପିାରିଟବ | 

5. ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ‘ଅଟବୈଧ’ ଟଦଖ୍ାଏ, ଟତଟବ ଅଧିକ ମାଗଜଦଶଜନ ପାଇବାକୁ 1947 କୁ କଲ କରନୁ୍ତ | 
6. ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଅକ୍ଷରଟର ଟକବଳ ‘ଜନମ ବଷଜ’ ପି୍ରଣ୍୍ଟ ଟହ୍ାଇଛ,ି ଅପଟଡଟ୍ କରନୁ୍ତ ନାହ୍ିଁ | ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ସଂପୂର୍ଣ୍ଜ 

ଜନମ ତାରିଖ୍ ଟଦଖ୍ାଇବା ପାଇଁ uidai.gov.in ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସବଜଟଶଷ ଆଧାର କମିବା ଅଡଜର ଆଧାର ପନୁଃପି୍ରଣ୍ଟ ଡାଉନଟଲାଡ୍ 
କରନୁ୍ତ | 

4 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପାଇ ଁଟବୈଧ ଡକୁୟଟେଣ୍୍ଟ ର ତାଲିକା 
ଆପଣ ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରପିାରିଟବ କମିବା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏକ ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ବବିରଣୀ ଅପଟଡଟ୍ କରପିାରିଟବ | ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (POI) /  ଠକିଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର (POA) / ଜନମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର  
(DOB) / ସମ୍ପକଜର ପ୍ରମାଣପତ୍ର (POR) ର ଏହ୍ ିତାଲିକା ଆମ ଟୱବସାଇଟ୍ uidai.gov.in, mAadhaar ଆପ୍ ଟର ଉପଲବ୍ଧ 
ଏବଂ ପରିଶଷି୍ଠ -I (ବଭିାଗ 13.1) ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ ି|  
ଏକ ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅଟେ: 

• ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ 

• ନାମ ଅପଟଡଟ୍ 

• ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ 

• ଜନମତାରିଖ୍ ଅପଟଡଟ୍ 

ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଅନୟ ଟକୌଣସି ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ କମିବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସବଟିଶଷ ତଥ୍ୟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ସଧିାସଳଖ୍ ଆଧାର 
ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରପିାରିବ | ଏହ୍ା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ଟଯ, NRI ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ, ଭାରତୀୟ ପାସଟପାେଜ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ POI | 
NRI POA ଭାବଟର ଅନୟ ଟକୌ ଣସି ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ (ଟବୈଧ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ) ଟଦବାକୁ ବାଛପିାଟର |  
ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟଗୁଡକିର ତାଲିକାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ – 

https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus
https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar
https://ssup.uidai.gov.in/checkSSUPStatus/checkupdatestatus


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

4.1.1.1 ପରଚିୟର ପ୍ରୋଣ  (POI) 

ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ କମିବା ନାମ ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ, ଟବୈଧ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ସହ୍ତି ଅତ ିକମଟର ଟଗାେଏି POI 
ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡବି | 

4.1.1.2 ଠକିଣାର ପ୍ରୋଣ (POA) 

ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର କମିବା SSUP ମାଧ୍ୟମଟର ଅନଲାଇନ୍ ଟର  ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମଟର ଏକ POA ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ 
ଟଦବାକୁ ପଡବି | ଆପଣ ଠକିଣା ଟବୈଧତା ଚଠି ିଟସବା ମଧ୍ୟ ବୟବହ୍ାର କରପିାରିଟବ (ଟରଫର ଭାଗ 3.2.2) 

4.1.1.3 ଜନମ ତାରିେ (DOB) 

ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର ଜନମ ତାରଖି୍ ଅପଟଡଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, UIDAI ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଟବୈଧ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ 
ଆପଣଙ୍କ ନାମଟର ଏକ DOB ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡବି | 

4.1.1.4 େମ୍ପକେର ପ୍ରୋଣ (POR) 

‘ଟହ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫୟାମିଲି’ ଆଧାରତି ପଞ୍ଜୀକରଣ କମିବା ‘ଶଶୁି ପଞ୍ଜୀକରଣ’ ପାଇଁ, UIDAI ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହ୍ଣ କରାଯାଇଥିବା ଟବୈଧ POR 
ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙୁ୍କ ଏକ ପଫୁ୍ ଅଫ୍ ରଟିଲସନସପି୍ (POR) ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ ପଡବି | 

4.1.1.5 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରୋଣପତ୍ର 

ସହ୍ାୟକ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟଗୁଡକିର ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣ POI / POA / DOB ପ୍ରମାଣ / POR ଭାବଟର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / 
ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଦକ୍ଷ କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ବୟବହ୍ାର କରପିାରଟିବ | UIDAI ଏହ୍ ିସାେଫିିଟକଟ୍ ପାଇଁ 
ଏକ ମାନକ ଫମଜାଟ୍ ନଟିଦଜଶ ଟଦଇଛ ି (ପରିଶଷି୍ଠ-୨, ଭାଗ 13.2 ଟଦଖ୍ନୁ୍ତ) | POI / POA / DOB ପାଇଁ ଗ୍ରହ୍ଣୀୟ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ 
ତାଲିକାଟର ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଅନୟ  ଟକୌଣସି ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ନାହ୍ିଁ ଟତଟବ ଆପଣ ଏହ୍ପିରି ସାେଫିିଟକଟ୍ ବୟବହ୍ାର କରିବା ଉଚତି୍ | 
ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ସାେଫିିଟକଟ୍ ପାଇଁ ମାନକ ଫମଜାଟ୍ ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ:  

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

5 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପାଇ ଁ ଚାଜେ / ଟଦୟ 

ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଭିିନ୍ନ ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ଟସବା ପାଇଁ UIDAI ସମସ୍ତ ଟରଜଷି୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାଯଜୟ ଟହ୍ବାକୁ ଥିବା ସବଜାଧିକ 
ପରମିାଣ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ୍ କରିଛ ି| ଟଗାେଏି ଟକ୍ଷତ୍ରଟର ଏକରୁ ଅଧିକ ଟକ୍ଷତ୍ରର ଅପଟଡଟ୍ ଗୁଡକି ଟଗାେଏି ଅପଟଡଟ୍ ଭାବଟର ବଟିବଚନା କରାଯାଏ | 
ପରାମଶଜ ଦଆିଯାଇଛ ିଟଯ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବବିରଣୀ ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ସମୟ ଏବଂ ଅଥ୍ଜ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ଟଯଟକୌଣସି 
ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ ସମୟଟର ଅପଟଡଟ୍ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଟକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅପଟଡଟ୍ କରନୁ୍ତ | 

ଚାଜଜର ଇନଟଫାଗ୍ରାଫିକ୍  

5.1 ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଫେେ ପାଇଁ ଟକୌଣେି ଟଦୟ ନାହିଁ 
ବୟାଙ୍କ, ଡାକ ର, ବଏିସଏନଏଲ ଟକନ୍ଦ୍ର, ସିଏସସି କମିବା ରାଜୟ ସରକାରୀ କାଯଜୟାଳୟ କମିବା ସାଧାରଣ ଟସବା ଟକନ୍ଦ୍ର କାଯଜୟାଳୟ କମିବା 
UIDAI ଦ୍ଵାରା ପରଚିାଳତି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଟଯଟକୌଣସି ଟରଜଷି୍ଟ୍ରାର ଦ୍ଵାରା ପରଚିାଳତି ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ର ପରିଦଶଜନ କରବିାଟବଟଳ ଦୟାକର ି
ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ଟଯ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ/ ଅପଟଡଟ୍ ଫମଜ ପାଇଁ ଟଦୟ ଟଦବାକୁ ପଡବି ନାହ୍ିଁ  | ଚାଜଜଗୁଡକି ଟକବଳ ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ କମିବା 
ଉପଟରାକ୍ତ ପରି ପି୍ରଣ୍୍ଟ ପାଇଁ | ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନଯୁିକି୍ତକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟର  ବୁକ୍ କରନ୍ତ,ି ଆପଣ ଅନଲାଇନଟର ପ୍ରଯୁଜୟ ଟଦୟ ଟଦବାକୁ 
ବାଛ ିପାରଟିବ |  

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


 

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: uidai.gov.in ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଫମଜ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରନୁ୍ତ | ଫମଜ ପାଇଁ  ଟକୌଣସ ି
ଏଟଜଣ୍ଟ / ଏଟଜନିକୁି ଟକୌଣସ ିଟଦୟ ଦଅିନୁ୍ତ ନାହ୍ିଁ | 

5.2 ଯଦ ିଟକନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙୁ୍କ ଅଧିକ ଚାଜେ କଟର ଟତଟବ କିପରି ଅଭିଟଯାଗ କରିଟବ 

ଯଦ ିଉପଟରାକ୍ତ ଉପଟରାକ୍ତ ଟସବା ଚାଜଜଠାରୁ ଟକନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙୁ୍କ ଅଧିକ ଚାଜଜ କଟର, ଟତଟବ ଆପଣ ନମିନଲିଖିତ ଉପାୟଟର ଅଭିଟଯାଗ 
କରପିାରିଟବ: 

• 1947 କୁ କଲ କରନୁ୍ତ ଏବଂ ଏକ ଅଭିଟଯାଗ ପଞି୍ଜକରଣ କରନୁ୍ତ 

• ଆପଣଙ୍କର URN ସହ୍ତି ଟକନ୍ଦ୍ର ବବିରଣୀ ଏବଂ help@uidai.gov.in କୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ ବବିରଣୀ ଇଟମଲ କରନୁ୍ତ 

• ଅନଲାଇନଟର ଅଭିଟଯାଗ ଦାଖ୍ଲ କରନୁ୍ତ: https://resident.uidai.gov.in/file-complaint  

6 ଆଧାର ପାଇବା  

6.1 ଆଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ 

ଉପଟରାକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଜନା ଅନୁଯାୟୀ UIDAI ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆପଣ ଆଧାର ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରବିା ପଟର, 
ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଅଟନକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଯାଞ୍ଚ ଅଧୀନଟର ଯାଇଥ୍ାଏ | ପ୍ରକ୍ରୟିା ସଫଳ ଟହ୍ବା ପଟର, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସୃଷ୍ଟ୍ ିହୁ୍ଏ | ପ୍ରଟତୟକ 
ପରବତ୍ତଜୀ ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ | ଟଯଟତଟବଟଳ ଆପଣଙ୍କ 
ଆଧାର ଟଜଟନଟରଟ୍ / ଅପଟଡଟ୍ ହୁ୍ଏ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ଏକ SMS ଗ୍ରହ୍ଣ କର |  

6.2 ଆଧାର ପତ୍ର 

ଥ୍ଟର ଆଧାର ସୃଷ୍ଟ୍ ିଟହ୍ାଇଗଟଲ କମିବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦାଖ୍ଲ ଟହ୍ାଇଥିବା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ସମାପ୍ତ ଟହ୍ାଇଗଟଲ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର 
ପତ୍ର ଛପା ଟହ୍ାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଟପାଷ୍ଟ୍ର ନୟିମିତ ଡାକ ଟସବା ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଠକିଣାକୁ ପଠାଯାଏ | ଟଯଟତଟବଟଳ ଆପଣଙ୍କ 
ଆଧାର ପତ୍ର ପଠାଯିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ଏକ SMS ପାଇବ | 
ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ପତ୍ରର ପଠାଇବା ତାରଖି୍ ପାଇବାକୁ ଏବଂ ଆଧାର ପତ୍ର ବତିରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ ର ସହ୍ତି ସମନବୟ ରକ୍ଷା 
କରବିାକୁ ଆପଣ 1947 କୁ କଲ ମଧ୍ୟ କରପିାରବି | 
ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ପଠାଇବା ତାରିଖ୍ର 15 ଦନି ମଧ୍ୟଟର ଯଦ ିଆପଣ ଆଧାର ପତ୍ର ଗ୍ରହ୍ଣ କରନ୍ତ ିନାହ୍ିଁ, ଟତଟବ ଟଡଲିଭରିଟର ବଳିମବ 
ଟହ୍ବାର କାରଣ ଯାଞ୍ଚ କରବିାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ ର ସହ୍ତି ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରିଟବ |  

6.3 ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ 

UIDAI ଟୱବସାଇଟ୍ https://ଇ-ଆଧାର.uidai.gov.in/#/ କମିବା mAadhaar App ରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର 
ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରପିାରିଟବ | ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରପିାରିଟବ: 

• EID (ପଞ୍ଜୀକରଣ ID) ବୟବହ୍ାର କରି: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରବିାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଜ ନାମ ଏବଂ ପିନ୍ ଟକାଡ୍ ସହ୍ତି 
ନାମକରଣ ନାମ ସହ୍ତି ନମବର ବୟବହ୍ାର କରନୁ୍ତ |  

• UID (ଆଧାର ନମବର) ବୟବହ୍ାର କରବିା: ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରବିା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଜ ନାମ ଏବଂ ପିନ୍ ଟକାଡ୍ ସହ୍ତି 
ଆପଣଙ୍କର 12 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ ଆଧାର ନମବର ବୟବହ୍ାର କରନୁ୍ତ |  

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


6.3.1 ଆଧାର ଏବଂ ପାେୱାଡେ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ OTP 

ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରବିାକୁ OTP ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରଟର ପ୍ରାପ୍ତ ଟହ୍ାଇଛ ି| ଏହ୍ ିOTP ପରବିଟତ୍ତଜ, ଆପଣ 
e-ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ T-OTP (କମିବା ସମୟ ଆଧାରିତ OTP) ମଧ୍ୟ ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | MAadhaar ଆପ୍ ବୟବହ୍ାର 
କରି T-OTP ସୃଷ୍ଟ୍ି କରାଯାଇପାରିବ | MAadhaar App ରୁ T-OTP ଟସବା  < ADD SCREENSHOT OF T-OTP service from 

mAadhaar App> 

ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଧାର, ଯାହ୍ାକ ି ଆଧାର ଭାବଟର ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ଏହ୍ା ଟହ୍ଉଛ ି ଆଧାରର ଏକ ପାସୱାଡଜ ସଂରକି୍ଷତ 
ଇଟଲଟକ୍ରାନକି୍ କପି | ଏହ୍ା .pdf ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ଭାବଟର ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଛ ି | ଆପଣଙ୍କର ଇ-ଆଧାର .pdf ଫାଇଲ୍ ପାଇଁ ପାସୱାଡଜ 
ଟହ୍ଉଛ ିCAPITAL ର ପ୍ରଥ୍ମ 4 ଅକ୍ଷରର ମିେଣ ଏବଂ ଜନମ ବଷଜ (YYYY) | 
ଇଆଧାର ବଷିୟଟର ଅଧିକ ଜାଣବିାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-

faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html 

6.3.2 ଇ-ଆଧାର ଟର ଡଜିେିାଲ୍ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଟବୈଧତା 
ଆପଣଙ୍କ ଇ-ଆଧାର UIDAI ଦ୍ଵାରା ଡଜିେିାଲ୍ ସାଇନ୍ ଟହ୍ାଇଛ ି| ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଇ-ଆଧାର ଟର ଡଜିେିାଲ୍ ହ୍ସ୍ତାକ୍ଷର ଏକ ପ୍ରଶନ ଚହି୍ନ ‘?’ 
ଚହି୍ନ ଟଦଖ୍ାଏ, ଟତଟବ ଏହ୍ାକୁ ଟକୌଣସି ଉଟେଶୟଟର ବୟବହ୍ାର କରବିା ପବୂଜରୁ ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଧାରଟର ଡଜିେିାଲ୍ ହ୍ସ୍ତାକ୍ଷର 
ଟବୈଧ କରବିାକୁ ପଡବି |  
ଇ-ଆଧାର ଟର ଡଜିେିାଲ୍ ହ୍ସ୍ତାକ୍ଷର କପିରି ଟବୈଧ କରାଯିବ ଟସ ସମବନ୍ଧଟର େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: 

https://youtu.be/qKltutvyUnU 

6.3.3 ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହାଇଥିବା ଆଧାର ଆଇନଗତ ଭାବଟର ଟବୈଧ ଅଟେ 

ଡାଉନଟଲାଡ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଧାର ଆଇନଗତ ଭାବଟର ଟବୈଧ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ 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 କରନୁ୍ତ:  

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

6.4 mAadhaar ଟୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ 

ଆଧାରର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟମାବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣ ନଜି ସ୍ମାେଜଟଫାନଟର ଆଧାର ମଧ୍ୟ ବହ୍ନ କରିପାରଟିବ | ଏହ୍ ିଆପ୍ ଆଧାର 
ଧାରକକୁ 35 ରୁ ଅଧିକ ଅନଲାଇନ୍ ଆଧାର ଟସବା ପ୍ରଦାନ କରିଥ୍ାଏ | ଗୁଗଲୁ୍ ଟପି ଟଷ୍ଟ୍ାର ଏବଂ ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଟଷ୍ଟ୍ାରରୁ ଡାଉନଟଲାଡ୍ ପାଇଁ 
mAadhaar ଉପଲବ୍ଧ | 
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ mAadhaar ଆପ୍ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN  

IOS mAadhaar ଆପ୍ ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: 

https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474  

6.5 ଆଧାର ପୁନଃେୁଦ୍ରଣ 

UIDAI ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାର ପନୁଃପି୍ରଣ୍ଟ ଟସବା ପ୍ରଦାନ କଟର ଟଯଉମଁାନଙ୍କର ଆଧାର ପତ୍ର ନାହ୍ିଁ କମିବା ଆଧାର 
ହ୍ରାଇଛନ୍ତ ିକମିବା ଅନୟ ଏକ କପି ଛପା ଟହ୍ାଇ ଟସମାନଙ୍କ ଠକିଣାଟର ବତିରଣ କରବିାକୁ ଚାହ୍ଁୁଛନ୍ତ ି | ଏହ୍ା ଏକ ଟଦୟଯୁକ୍ତ ଟସବା | Rs, 
50 େଙ୍କା ନାମକରଣ ପାଇଁ, ଆପଣ uidai.gov.in କମିବା mAadhaar App ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରର ପନୁଃମଦୁ୍ରଣ ଅଡଜର 
କରପିାରିଟବ | 

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/283-faqs/aadhaar-online-services/e-aadhaar.html
https://youtu.be/qKltutvyUnU
https://uidai.gov.in/images/uidai_om_on_e_aadhaar_validity.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.mAadhaarPlus&hl=en_IN
https://apps.apple.com/in/app/maadhaar/id1435469474


ପୁନଃ ମୁଦ୍ରିତ ଆଧାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟପାଷ୍ଟ୍ର ସି୍ପଡ୍ ଟପାଷ୍ଟ୍ ଟସବା ମାଧ୍ୟମଟର ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଅନୁଟରାଧ ରଖିବାର 15 ଦନି ମଧ୍ୟଟର ଆପଣଙ୍କ 
ପଞ୍ଜୀକୃତ ଠକିଣାକୁ ପଠାଯାଏ | ଏହ୍ ିଟସବା ବୟବହ୍ାର କରବିା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ନୁଟହ୍ଁ | ପନୁଃମୁଦ୍ରଣ 
ଅଡଜର କରବିାକୁ ଆପଣ ଏହ୍ ିପରଚିାୟକଗୁଡକୁି ବୟବହ୍ାର କରିପାରଟିବ 

• ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା (12 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍) 
• ଭଚଜୁ ଆଲ୍ ଆଇଡ ି(16-ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ VID ଟହ୍ଉଛ ିଏକ ଟୋକନ୍ ପରଚିାୟକ ଯାହ୍ା ଆଧାର ନମବର ସ୍ଥାନଟର ବୟବହ୍ାର 

କରାଯାଇପାରିବ) 
• EID (28 ଅଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ID) 

ଟକ୍ରଡଟି୍ / ଟଡବଟି୍ କାଡଜ, ଟନଟ୍ ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କମିବା ୟୁପିଆଇ ବୟବହ୍ାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପୁନଃ ମଦୁ୍ରଣ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ 
କରପିାରିଟବ | SRN (ଟସବା ଅନୁଟରାଧ ନମବର), ଅନୁଟରାଧର ସ୍ଥତି ିଏବଂ ସି୍ପଡ୍ ଟପାଷ୍ଟ୍ ଟ୍ରାକଂି ପାଇଁ AWB (ଏୟାରଟୱ ବଲି୍ ନମବର) 
ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ / ଦଆିଯାଇଥିବା ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ SMS ବଜି୍ଞପି୍ତ ପଠାଯାଏ | 
ଅଡଜର ଆଧାର ପନୁଃ ମଦୁ୍ରଣ ବଷିୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-

any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html 

େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଭିଡଓି ଟଦଖିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://youtu.be/TCyvnWXDDAQ 

7 ଆଧାରର ଯାଞ୍ଚକରଣ 

7.1 ଟଯଟକୌଣେ ିଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ 

Uidai.gov.in ରୁ ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର ନମବର ଅନଲାଇନଟର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରିବ | ଆପଣଙୁ୍କ ଉପସ୍ଥାପିତ ଟହ୍ାଇଥିବା ଟଯଟକୌଣସ ି
ଆଧାର ନମବରର ସତୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣ ଏହ୍ ିଟସବା ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | ପ୍ରବଷି୍ଟ୍ ଆଧାର ନମବର ପାଇଁ, ଆପଣ ଆଧାର 
ଧାରକଙ୍କ ନମିନଲିଖିତ ବବିରଣୀ ପାଇଟବ: 

• ଯଦ ିଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବଦିୟମାନ ଅଛ ି

• ବୟସ ବନ୍ଧନୀ  
• ଲିଙ୍ଗ 

• ବାସସ୍ଥାନ 

• ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର (ମାଟସ୍କଡ୍ ଫମଜଟର ଟକବଳ ଟଶଷ 4 ଅଙ୍କ ଟଦଖ୍ାଉଛ)ି 
 

ଫଳାଫଳର ଏକ ସି୍କନିସଟ୍ ଟଯାଡନୁ୍ତ 

 

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିଡଓି ସହ୍ତି ଲିଙ୍୍କ ଟଯାଡନୁ୍ତ 

 

ଏହ୍ା ବୟତୀତ, ଏକ ଟସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ନମିନଲିଖିତ ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଆଧାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ 
କରପିାରିଟବ: 

1. ଏହ୍ଠିାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଟର : https://resident.uidai.gov.in/verify 

2. ଆଧାର ଆପ୍ ଠାରୁ 

3. ଆଧାର QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନର୍ ଆପ୍ କମିବା mAadhaar ଆପ୍ ବୟବହ୍ାର କରି ଉପସ୍ଥାପିତ ଆଧାର ଉପଟର QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ 
କରନୁ୍ତ 

https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/924-faqs/aadhaar-online-services/order-aadhaar-html
https://youtu.be/TCyvnWXDDAQ
https://resident.uidai.gov.in/verify


7.2 ଆଧାରଟର େୁରକି୍ଷତ QR ଟକାଡ୍ 

ଆଧାର ପତ୍ର ଏବଂ ଇ-ଆଧାର ଏକ ଡଜିେିାଲ୍ ହ୍ସ୍ତାକ୍ଷର ସରୁକି୍ଷତ QR ଟକାଡ୍ ଧାରଣ କରଥି୍ାଏ ଟଯଉଁଥିଟର ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସହ୍ତି ଆଧାର 
ଧାରକଙ୍କ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ବବିରଣୀ ରହ୍ଛି ି| ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ପରଚିୟ ଯାଞ୍ଚ କରବିାକୁ ଏହ୍ ିQR ଟକାଡ୍ ବୟବହ୍ାର କରାଯାଇପାରବି |  
ଉପସ୍ଥାପିତ ଆଧାରଟର ସୁରକି୍ଷତ QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରବିା ପାଇଁ ଟସବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆଧାର QR ଟକାଡ୍ ସ୍କାନର୍ ଆପ୍ (ଏମଆଧାରଟର 
ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ) ବୟବହ୍ାର କରିବା ଆବଶୟକ କରନ୍ତ ି| 
ସୁରକି୍ଷତ QR ଟକାଡ୍ ଉପଟର େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://youtu.be/kMgUpc63dFs 

ସୁରକି୍ଷତ QR ଟକାଡ୍ ବଷିୟଟର ଅଧିକ ପଢବିାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/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 ସହ୍ତି ଜଡତି ଅଟନକ ଅନଲାଇନ୍ ଟସବା 
ପ୍ରଦାନ କଟର | ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ତଥ୍ୟର ଏକ ଉତ୍ତମ ଦୃଶୟମାନତା ଏବଂ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହ୍ ିଟସବାଗୁଡକି ବୟବହ୍ାର 
କରପିାରିବ |  
 

8.1 ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ ଟେବା (ଯାହା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟୋବାଇଲ୍ ନେବର ଆବେୟକ କଟର ନାହିଁ) 

• ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ: ବଭିିନ୍ନ ସର୍ଚ୍ଜ ପାରାମିେର ବୟବହ୍ାର କରି ଆପଣ ନକିେସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରର ବବିରଣୀ 
ପାଇପାରିଟବ 

• ଏକ ସାକ୍ଷାତ ବୁକ୍ କରନୁ୍ତ: ଆପଣ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ ନଯୁିକି୍ତ ବୁକ୍ କରିପାରିଟବ କମିବା ନଜି ପାଇଁ କମିବା ପରବିାର 
ସଦସୟ କମିବା ବନୁ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଟଯଟକୌଣସି ସବୁଧିାଜନକ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଅପଟଡଟ୍ କରିପାରିଟବ | 

• ଆଧାର ସ୍ଥିତ ିଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ: ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଜ ନାମ ଏବଂ ପିନ୍ ଟକାଡ୍ ବବିରଣୀ ସହ୍ତି 14 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ID / URN 
ଏବଂ 14 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ ସମୟ ଷ୍ଟ୍ାମ୍ପ ପ୍ରଟବଶ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧର ସ୍ଥିତ ିଯାଞ୍ଚ 
କରପିାରିଟବ | 

• ଆଧାର ପନୁଃପି୍ରଣ୍୍ଟ କରନୁ୍ତ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କମିବା ପରବିାରର ସଦସୟଙ୍କ ଆଧାରର ପନୁଃ ମଦୁ୍ରଣ ଅଡଜର କରିପାରିଟବ 
| ଏହ୍ା ଏକ ଟଦୟଯୁକ୍ତ ଟସବା | ଭାଗ 6.4 ଟର ଅଧିକ ବବିରଣୀ   

• ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ ସ୍ଥିତ ିଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ: ଆପଣ SRN (ଟସବା ଅନୁଟରାଧ ସଂଖ୍ୟା) ଏବଂ ଆଧାର ନମବର ପ୍ରଟବଶ କରି ଆପଣଙ୍କର 
ଆଧାର ପୁନଃମୁଦ୍ରଣ ଅନୁଟରାଧର ସ୍ଥତି ିଯାଞ୍ଚ କରପିାରଟିବ | 

8.2 ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ ଟେବା (ଯାହା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟୋବାଇଲ୍ ନେବର ଆବେୟକ କଟର) 

ଟକଟତକ ଅନଲାଇନ୍ ଟସବା OTP ପ୍ରମାଣିକରଣ ଆବଶୟକ କଟର ଏବଂ ଟସଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଟସଗୁଡକି ବୟବହ୍ାର 
କରବିା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ | ଏହ୍ ିOTP ପରବିଟତ୍ତଜ, ଆପଣ ଇ-ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିବାକୁ T-OTP (କମିବା ସମୟ ଆଧାରିତ OTP) 
ମଧ୍ୟ ବୟବହ୍ାର କରିପାରଟିବ | MAadhaar ଆପ୍ ବୟବହ୍ାର କରି T-OTP ସୃଷ୍ଟ୍ ିକରାଯାଇପାରବି |  

• ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରନୁ୍ତ: ଆପଣ ଟଯଟକୌଣସି ସମୟଟର ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରପିାରିଟବ ଏବଂ ଏହ୍ାକୁ 
ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ା ଏକ ମାଗଣା ଟସବା ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ OTP ପ୍ରାମାଣିକକିରଣ ଆବଶୟକ କଟର |  

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଏକ କୟାଟଲଣ୍ଡର ବଷଜଟର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରକୁ ସବଜାଧିକ 20 ଥ୍ର ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରିପାରଟିବ |  

https://youtu.be/kMgUpc63dFs
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html
https://www.uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/306-faqs/aadhaar-online-services/secure-qr-code-reader-beta.html


• ହ୍ଜଯିାଇଥିବା / ଭୁଲିଯାଇଥିବା UID / EID ପନୁରୁଦ୍ଧାର: ଏହ୍ ିଟସବା ବୟବହ୍ାର କରି, ଆପଣ ହ୍ଜଯିାଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ID 
କମିବା ଆଧାର ନମବର (UID) ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରପିାରଟିବ | ଏହ୍ ିଟସବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ OTP ପ୍ରାମାଣିକକିରଣ ଆବଶୟକ କଟର | 

• ଅନଲାଇନ୍ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍: ଯଦ ିଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଅଛ,ି ଟତଟବ ଆପଣ ଆଧାରର SSUP 
(ଟସଲଫ ସଭିସ୍ ଅପଟଡଟ୍ ଟପାେଜାଲ୍) ବୟବହ୍ାର କରି ଏକ ଅନଲାଇନ୍ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ ଅନୁଟରାଧ ରଖିପାରିଟବ | ଏହ୍ ିଟସବା 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ OTP ପ୍ରମାଣକିରଣ ଆବଶୟକ କଟର | 

• ଟବୈଧତା ପତ୍ର ପାଇଁ ଅନୁଟରାଧ: ଏହ୍ ିଟସବା ଆପଣଙୁ୍କ ଆଧାରଟର ଠକିଣା ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କ ନକିେକୁ ଠକିଣା ଅପଟଡଟ୍ କରବିାକୁ 
ଏକ ବକିଳ୍ପ ଟଦଇଥ୍ାଏ (ଅନୟ ଜଟଣ ଆଧାର ଧାରକ ଅନୁଟରାଧକାରୀଙୁ୍କ ଟସମାନଙ୍କ ଠକିଣା end ଣ ଟଦବାକୁ ଇଚୁ୍ଛକ) | ଏହ୍ ି
ଟସବାର ଅଧିକ ବବିରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି ଅଂଶ 3.2.2 ଟଦଖ୍ନୁ୍ତ | 

• ଆଧାର ବୟାଙ୍କ ଲିଙ୍୍କ ସ୍ଥିତ:ି ଏହ୍ ିଟସବା ବୟବହ୍ାର କରି NPCI ମୟାପରଟର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍୍ଟ 
ଲିଙ୍୍କ ସ୍ଥିତ ିଯାଞ୍ଚ କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ ିଟସବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ OTP ପ୍ରମାଣକିରଣ ଆବଶୟକ କଟର | 

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଆପଣ ଟକବଳ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟଟର ଟଯଟକୌଣସି ଆଧାର-ଆଧାରିତ ଟକ୍ରଡଟି୍ ପାଇଟବ ଯାହ୍ାକୁ ଆପଣ NPCI ମୟାପର୍ 
ସହ୍ତି ମୟାପ୍ କରିଛନ୍ତ ି|  

8.3 ବାରେବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରେନ 
UIDAI ର ଟୱବସାଇଟ୍ ଏବଂ mAadhaar ଆପ୍ ଟର ବସୃି୍ତତ FAQs ବଭିାଗ ଅଛ ିଯାହ୍ା ଅଧିବାସୀମାନଙୁ୍କ ଆଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଟସବା 
ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବୁଝବିାଟର ସାହ୍ାଯୟ କଟର |  

• ପ୍ରଶନଗୁଡକି ପଢବିାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-

faqs.html  

9 ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ତଥୟର ଟଗାପନୀୟତା ଏବଂ େୁରକ୍ଷା 
ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା  ଆଧାର ପରଟିଯାଜନା ଡଜିାଇନ୍ ଟର ଅନ୍ତନହି୍ତି ଅଟେ | ଏକ ଅନୟିମିତ ନମବର ରହ୍ବିା ଠାରୁ ଯାହ୍ା ନମିନଟର 
ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଅନୟ ବଶଷି୍ଟ୍ୟଗୁଡକି ବଷିୟଟର ବୟକି୍ତଙ୍କ ବଷିୟଟର କଛି ିପ୍ରକାଶ କଟର ନାହ୍ିଁ, UIDAI ନଜିର ଉଟେଶୟ ଏବଂ ଉଟେଶୟର 
ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ନବିାସୀଙ୍କ ଆଗ୍ରହ୍କୁ ରଟଖ୍ | 

9.1 UIDAI ଟଗାପନୀୟତା ଏବଂ େୂଚନା ରକ୍ଷା କରିବା 
• ସୀମିତ ସଚୂନା ସଂଗ୍ରହ୍: UIDAI ଦ୍ଵାରା ସଂଗହୃ୍ତି ତଥ୍ୟ ଆଧାର ନମବର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙ୍କ ପରିଚୟ ନଶିି୍ଚତ 

କରବିା ଉଟେଶୟଟର ସୀମିତ | ପରିଚୟ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ଟକବଳ ଟମୌଳକି  ତଥ୍ୟ ଧରାଯାଏ - ନାମ, ଜନମ ତାରଖି୍, ଲିଙ୍ଗ, ଏବଂ 
ଠକିଣା, ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, ଦଶ ଆଙୁ୍ଗଠ ିପି୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଇରସି୍ ସ୍କାନ୍ ସହ୍ତି ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ତଥ୍ୟ | ପିତାମାତାଙ୍କ / ଅଭିଭାବକଙ୍କ 
ନାମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ କନୁି୍ତ ଅନୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁଟହ୍ଁ | ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଏବଂ ଇଟମଲ୍ id ବକିଳ୍ପ ଅଟେ |  

• ସଂଗହୃ୍ତି ଟକୌଣସି ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାକଂି ସଚୂନା: UIDAI ନୀତ ିଏହ୍ାକୁ ଧମଜ, ଜାତ,ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଟେଣୀ, ଜାତ,ି ଆୟ ଏବଂ 
ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ସ୍ଥିତ ିଭଳ ିସଟମବଦନଶୀଳ ବୟକି୍ତଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ରୁ ବାରଣ କରଥି୍ାଏ | ବୟକି୍ତଗତ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ UID ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ ମାଧ୍ୟମଟର 
ସମ୍ଭବ ନୁଟହ୍ଁ କାରଣ ସଂଗୃହ୍ତି ତଥ୍ୟ ଚହି୍ନେ ଏବଂ ପରିଚୟ ନଶିି୍ଚତକରଣ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ଅଟେ |  

• ଡାୋ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ସହ୍ତି ସାେଫିାଏଡ୍ ଟମସିନ୍: ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ଟକବଳ ସାେଫିିଟକଟ୍ ଡଭିାଇସ୍ ବୟବହ୍ାର 
କରି UIDAI ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ସଫଟ୍ୱର୍ ସହ୍ତି ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ | ଗମନାଗମନଟର ଟକୌଣସି ଲିକ୍ ଟରାକବିା ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ ଟହ୍ବା 
ମାଟତ୍ର ଏନକ୍ରପି୍ କରାଯାଏ | 

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/277-faqs.html
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• ସୂଚନା ପ୍ରକାଶନ - ହ୍ ଁକମିବା ଟକୌ ଣସି ପ୍ରତକି୍ରିୟା ନାହ୍ିଁ: UIDAI ଆଧାର ଡାୋଟବସଟର ବୟକି୍ତଗତ ସଚୂନା ପ୍ରକାଶ କଟର ନାହ୍ିଁ | 
ଯାଞ୍ଚ ଉଟେଶୟଟର ଯଦ ିଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ବୟବହ୍ାର କରନ୍ତ,ି ଟତଟବ UIDAI ର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଅନୁଟରାଧକୁ 
‘ହ୍ଁ’ କମିବା ‘ନା’ ଟହ୍ବ | 

• UIDAI ସୂଚନାର ଅନୟ ଡାୋଟବସ୍ ସହ୍ତି କନଭଟଜଜନି ଏବଂ ଲିଙ୍୍କ: ଆଧାର ଡାୋଟବସ୍ ଅନୟ ଟକୌଣସି ଡାୋଟବସ୍ କମିବା ଅନୟ 
ଡାୋଟବସଟର ରଖ୍ାଯାଇଥିବା ସଚୂନା ସହ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତ ନୁଟହ୍ଁ | ଏହ୍ାର ଏକମାତ୍ର ଉଟେଶୟ ଟହ୍ଉଛ ି ଟସବା ଗ୍ରହ୍ଣ କରିବା 
ସମୟଟର ଜଟଣ ବୟକି୍ତର ପରଚିୟ ଯାଞ୍ଚ କରବିା, ଏବଂ ତାହ୍ା ମଧ୍ୟ ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ସହ୍ମତଟିର |  

 

9.2 CIDR ଟର ଡାୋ େୁରକ୍ଷା 
ସମସ୍ତ ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ତଥ୍ୟ UIDAI ର ଟକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରଚିୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟ (CIDR) ଟର ସରୁକି୍ଷତ ଏବଂ ସରୁକି୍ଷତ | ଆବଶୟକୀୟ 
ସୁରକ୍ଷା ସହ୍ତି ମଟନାନୀତ ବୟକି୍ତବଟିଶଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା CIDR ଉଭୟ ଇଟଲଟକ୍ରାନକି୍ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାଟବ ସରୁକି୍ଷତ | ଏକ ଅତୟନ୍ତ ସରୁକି୍ଷତ 
ଡାୋ ଭାଲଟ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ସଟବଜାତ୍ତମ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଟେଟକନାଟଲାଜ ିସହ୍ତି ତଥ୍ୟ ସୁରକି୍ଷତ ଅଛ ି | ସମସ୍ତ ପ୍ରଟବଶ ବବିରଣୀ ସଠକି୍ ଭାବଟର 
ଲଗ୍ ଟହ୍ାଇଛ ି|  
UIDAI ଟର କଡା ସରୁକ୍ଷା ଏବଂ ଟଷ୍ଟ୍ାଟରଜ୍ ଟପ୍ରାଟୋକଲ୍ ଅଛ ି | ସରୁକ୍ଷା ଉେଂ ନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ କଟଠାର, ଏବଂ ପରିଚୟ ସଚୂନା ପ୍ରକାଶ 
ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଅନ୍ତଭଜୁ କ୍ତ | CIDR କୁ ଟଯଟକୌଣସି ଅନଧିକୃତ ପ୍ରଟବଶ, ହ୍ୟାକଂି କମିବା CIDR ଟର ତଥ୍ୟ ସହ୍ତି ଟକୌ ଣସି େୟାମ୍ପରିଂ ମଧ୍ୟ 
ଆଧାର ଅଧିନୟିମ, 2016 ଅନୁଯାୟୀ ଗରୁୁତର ଦଣ୍ଡବଧିାନର ପରିଣାମ ରହ୍ଛି ି| 

9.3 ଆପଣ କପିରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର େୂଚନାକୁ ଅଧିକ େୁରକି୍ଷତ କରିପାରିଟବ 

ଏହ୍ ିସୁରକ୍ଷା ଅଭୟାସ ବୟତୀତ, UIDAI ଆହୁ୍ର ିକଛି ିଅନଲାଇନ୍ ଟସବା ପ୍ରଦାନ କଟର ଯାହ୍ା ଆପଣଙୁ୍କ ଆଧାର ତଥ୍ୟକୁ ବୟକି୍ତଗତ 
ରଖିବାଟର ସାହ୍ାଯୟ କରିଥ୍ାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟଟର ଅନୟ ଏକ ସରୁକ୍ଷା ସ୍ତର ଟଯାଗ କରିଥ୍ାଏ | ଏହ୍ ିସବୁ: 
 

•  ଆଧାର ଅପଟଡଟ୍ ବୃତ୍ତାନ୍ତ: ଆପଣଙ୍କ ଆଧାରଟର କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅପଟଡେଗୁଡକିର ଏକ ଇତହି୍ାସ ଇତହି୍ାସ ପାଇବା ପାଇଁ 
ଆପଣ ଏହ୍ ିଟସବାକୁ ବୟବହ୍ାର କରିପାରଟିବ | ଏହ୍ ିଟସବା ପାଇଁ OTP ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠାଯିବ | 

େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://youtu.be/gLp33gyQWj0 

• ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ: ଟଯଟକୌଣସି ଉପସ୍ଥାପିତ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏହ୍ ିଟସବା ଟଯଟକୌଣସି ବୟକି୍ତ ବୟବହ୍ାର କରପିାରଟିବ  

େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଟଦଖିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://youtu.be/2FOuvHUq3dc  

• ଇଟମଲ୍ / ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ: ଆପଣ ଏହ୍ ି ଆଧାରଟର ଆପଣଙ୍କର ଇଟମଲ୍ କମିବା ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଯାଞ୍ଚ 
କରବିାକୁ ଏହ୍ ିଟସବା ବୟବହ୍ାର କରିପାରଟିବ | ଏହ୍ ିଟସବା ପାଇଁ OTP ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠାଯିବ | 

ଆଧାରଟର ଆପଣଙ୍କର ଇଟମଲ୍ / ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://resident.uidai.gov.in/verify-

email-mobile 

• ଭଚଜୁ ଆଲ୍ ଆଇଡ ି )VID) ଟଜଟନଟରେର: ଆଧାର ଆଧାରିତ ପ୍ରାମାଣକିକିରଣ ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରବିାଟବଟଳ ଯଦ ିଆପଣ 
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ଅଂଶୀଦାର କରିବାକୁ ଚାହ୍ଁୁନାହ୍ାଁନ୍ତ,ି ଟତଟବ ଆପଣ ଭଚଜୁ ଆଲ୍ ID କମିବା VID ବୟବହ୍ାର କରିପାରିଟବ 
- ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ପାଇଁ 16 ଅଙ୍କ ବଶିଷି୍ଟ୍ ଟୋଟକନ୍ | Uidai.gov.in, mAadhaar App କମିବା ଆଧାର SMS 
ଟସବା ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର VID ସୃଷ୍ଟ୍ି କରପିାରିଟବ |  

VID ବଷିୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-

faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html 

https://youtu.be/gLp33gyQWj0
https://youtu.be/2FOuvHUq3dc
https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile
https://resident.uidai.gov.in/verify-email-mobile
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/284-faqs/aadhaar-online-services/virtual-id-vid.html


ଆଧାର SMS ଟସବା ବଷିୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍: https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-

question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html 

• ଆଧାର ପ୍ରମାଣିକରଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ: ଏହ୍ ି ଟସବା ବୟବହ୍ାର କରି, ଆପଣ ଗତ ଛ  ମାସ ମଧ୍ୟଟର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା 
ପ୍ରାମାଣିକକିରଣର ବବିରଣୀ ପାଇପାରଟିବ | ଏହ୍ ିଟସବା ପାଇଁ OTP ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠାଯିବ | 

ଆଧାର ପ୍ରମାଣିକରଣ ଇତହି୍ାସ ବଷିୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html 

• ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ଲକ୍ / ଅନଲକ୍: ଏହ୍ ିଟସବା ଆପଣଙୁ୍କ ଆଧାରଟର ଆପଣଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ଲକ୍ ଏବଂ ସାମୟିକ ଭାବଟର 
ଅନଲକ୍ କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ କଟର | ଏହ୍ ିଟସବା ପାଇଁ OTP ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠାଯିବ | 

ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ଲକ୍ / ଅନଲକ୍ ଟସବା ବଷିୟଟର ଅଧିକ ଜାଣବିା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html 

• ଆଧାର ଲକ୍ / ଅନଲକ୍: ଯଦ ିଆପଣ ଆଧାର ବୟବହ୍ାର କରବିାକୁ ଚାହ୍ଁୁନାହ୍ାଁନ୍ତ,ି ଟତଟବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମବରକୁ 
ଲକ୍ କରିପାରିଟବ | ଏହ୍ା କରବିା ଦ୍ଵାରା, ଆପଣ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍, ଟଡଟମାଗ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ OTP ଆଧାରିତ ପ୍ରାମାଣିକକିରଣ ପାଇଁ 
ଆଧାର, VID ଏବଂ ANCS ଟୋଟକନ୍ ବୟବହ୍ାର କରି ଟକୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକକିରଣ କରବିାକୁ ସମଥ୍ଜ ଟହ୍ଟବ ନାହ୍ିଁ | ଟକବଳ 
VID (ଭଚଜୁ ଆଲ୍ ID) ବୟବହ୍ାର କରି ଆଧାରକୁ ଅନଲକ୍ କରାଯାଇପାରିବ | ଏହ୍ ିଟସବା ପାଇଁ OTP ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ 
ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠାଯିବ | 

ଆଧାର ଲକ୍ / ଅନଲକ୍ ଟସବା ବଷିୟଟର ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html  

• ଅଫଲାଇନ୍ eKYC ଟସବା: ଏହ୍ ିଟସବା ବୟବହ୍ାର କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡଜିେିାଲ୍ ସ୍ଵାକ୍ଷର ଦ୍ଵାରା  ଆଧାର ବବିରଣୀ ସୃଷ୍ଟ୍ ି
କରପିାରିଟବ ଯାହ୍ାକୁ ଆପଣ KYC ଉଟେଶୟଟର ବୟବହ୍ାର କରପିାରିଟବ |  

ଆଧାର ଟପପରଟଲସ୍ ଅଫଲାଇନ୍ eKYC ବଷିୟଟର ଅଧିକ ଜାଣବିା ପାଇଁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://uidai.gov.in/contact-

support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html 

10 ଅଭିଟଯାଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

UIDAI ଆପଣଙ୍କ ଚନି୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରବିା କମିବା ଆଧାର ସହ୍ ଜଡତି ମତାମତ ବାଣ୍ଟବିା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଭିିନ୍ନ େଚ୍-ପଏଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟ୍ ି
କରିଛ ି| ଏହ୍ପିର ିସମସ୍ତ ପାିେଫମଜ ସହ୍ଜଟର ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ UIDAI ର ଉତ୍ସଗଜୀକୃତ ସହ୍ାୟତା ଟକନ୍ଦ୍ର ଦଳ ଦ୍ଵାରା ସାହ୍ାଯୟ ପାଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ 
ପହ୍ଞ୍ଚବିାକୁ ସକ୍ଷମ କଟର | ଟଯଉଁ ପାିେଫମଜଗୁଡକି ମାଧ୍ୟମଟର ଆପଣ UIDAI ସହ୍ତି ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରିଟବ: 

10.1 ଆଧାର େମ୍ପକେ ଟକନ୍ଦ୍ର - ଟହଲପଲାଇନ 1947 

ଆପଣ ଆପଣନଙ୍କ ଲୟାଣ୍ଡଲାଇନ କମିବା ଟମାବାଇଲ୍ ଟଫାନରୁ ଟୋଲ୍ ଫି୍ର ଟହ୍ଲପଲାଇନ 1947 କୁ କଲ କରପିାରିଟବ ଏବଂ ସ୍ଵୟଂଚାଳତି 
IVRS ଟମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମଟର ସହ୍ାୟତା ଟନଇପାରଟିବ କମିବା ଆଧାର ଟକୟାର କାଯଜୟନବିଜାହ୍ୀ ସହ୍ତି କଥ୍ା ଟହ୍ାଇପାରଟିବ | ଆଧାର ସମ୍ପକଜ 
ଟକନ୍ଦ୍ର 12 େ ିଭାଷାଟର - ହ୍ନି୍ଦୀ, ଟତଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ, ମାଲାୟାଲମ୍, ପଞ୍ଜାବୀ, ମରାଠୀ, ଗୁଜୁରାେୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଓଡଆି, ଆସାମ ଏବଂ 
ଇଂରାଜୀ ଭାଷାଟର ସହ୍ାୟତା ପ୍ରଦାନ କଟର | 
ଆପଣ ଆଧାର ସମ୍ପକଜ ଟକନ୍ଦ୍ରରୁ ନକିେସ୍ଥ ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରର ସବଟିଶଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରଟିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଟସବା ଅନୁଟରାଧର ସି୍ଥତ ି
ଯାଞ୍ଚ କରପିାରଟିବ, ଅପଟଡଟ୍ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ଟହ୍ଟଲ ସଠକି୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟର ସହ୍ାୟତା ପାଇପାରିଟବ, ଆପଣଙ୍କର ହ୍ଜଯିାଇଥିବା ପଞ୍ଜୀକରଣ ID 
ପାଇପାରିଟବ, ଅଭିଟଯାଗ ଦାଖ୍ଲ କରପିାରିଟବ କମିବା ଆଧାର କଲରୁ ଟକୌଣସି ଆଧାର ଟସବା ବଷିୟଟର ସଚୂନା ପାଇପାରିଟବ | 

https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1014-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-sms-service.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/305-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-authentication-history.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/925-faqs/aadhaar-online-services/biometric-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/1012-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-lock-unlock.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html
https://uidai.gov.in/contact-support/have-any-question/307-faqs/aadhaar-online-services/aadhaar-paperless-offline-e-kyc.html


10.2 ଇଟେଲ୍ ୋଧ୍ୟେଟର େହାୟତା 
Help@uidai.gov.in କୁ ଇଟମଲ ମାଧ୍ୟମଟର ଆଧାରକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶନ / ମତାମତ / ପରାମଶଜ କମିବା ଅଭିଟଯାଗକୁ 
ଇଟମଲ କରପିାରଟିବ | କଣ୍ଟାକ୍ ଟସଣ୍ଟର ପ୍ରଟଫସନାଲମାନଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ସଗଜୀକୃତ ଦଳ ଦ୍ଵାରା ଏହ୍ା ପରିଚାଳତି ହୁ୍ଏ | େଟିକଟ୍ ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ 
ଆପଣଙ୍କ ମାମଲାର ID ସୃଷି୍ଟ୍ କରବିାକୁ ସକ୍ଷମ କଟର, ଯାହ୍ା ଆପଣଙ୍କ ଇଟମଲର ପ୍ରତକି୍ରିୟାଟର ଆପଣଙ୍କ ସହ୍ତି ଅଂଶୀଦାର ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ | 
ଆପଣ ଏହ୍ ିଟକସ୍ ID କୁ ଉଦୃ୍ଧତ କରି ଆପଣଙ୍କ ମାମଲାର ସି୍ଥତକୁି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ କରପିାରିଟବ |  

10.3 ଆଧାର ଟୱବୋଇଟ୍ 

ଆଧାର ଟୱବସାଇଟ୍ ସମସ୍ତ ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା, ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ ଟସବା, ସମସ୍ତ UIDAI ଡକୁୟଟମଣ୍ଟର ସଂଗ୍ରହ୍ାଳୟ ଏବଂ 
ଅନୟାନୟ ଉପଟଯାଗୀ ଉତ୍ସଗୁଡକି ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟ୍ପ୍ ଗନ୍ତବୟସ୍ଥଳ | ଆପଣ ନଜି ଟମାବାଇଲ୍ ଟଫାନ୍, ଟଡସ୍କେପ୍ କମିବା ଲାପେପ୍ ରୁ UIDAI 
ଟୱବସାଇଟ୍ www.uidai.gov.in କୁ ପ୍ରଟବଶ କରପିାରଟିବ | ସୂଚନା ନମିନ ଭାଗଟର ପଥୃ୍କ ଟହ୍ାଇଛ:ି 

• ଟମାର ଆଧାର ବଭିାଗ: ପଞ୍ଜୀକରଣ  / ଅପଟଡେ  ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଧାର ଟକନ୍ଦ୍ରର ଅବସ୍ଥାନ, ପୂବଜ ନଯୁିକି୍ତକୁ ବୁକଂି କରିବା, ଆଧାର 
ଡାଉନଟଲାଡ୍ କରବିା, ପଞ୍ଜୀକରଣ  / ଅପଟଡେ  ପଟର ଆଧାର ସ୍ଥିତ ିଯାଞ୍ଚ କରବିା, ହ୍ଜଯିାଇଥିବା EID / UID ପନୁରୁଦ୍ଧାର, 
ଆଧାର ପନୁଃମୁଦ୍ରଣ ଇତୟାଦ ି|  

• UIDAI ବଭିାଗ ବଷିୟଟର: ଏହ୍ ି ବଭିାଗେ ିUIDAI ଦଶଜନ ଏବଂ ମିଶନ୍, ସାଂଗଠନକି ଢାଞ୍ଚା, ପ୍ରାଧିକରଣର ଗଠନ ସହ୍ତି 
ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା, ନୟିମ, ନୟିମାବଳୀ, ବଜି୍ଞପି୍ତ ଏବଂ https://uidai.gov.in/about-uidai.html ଟର କାଯଜୟ ସଟୁଯାଗ 
ବଷିୟଟର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରିଥ୍ାଏ | 

• ଇଟକାସିଷ୍ଟ୍ମ୍ ବଭିାଗ: ପ୍ରାମାଣକିକିରଣ ଉପକରଣ, ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ଉପକରଣ, ପ୍ରାମାଣିକକିରଣ ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ, QR ଟକାଡ୍ ରିଡର୍ 
ଏବଂ କାଗଜବହି୍ୀନ ଇ- KYC ବଷିୟଟର ସଚୂନା ଏହ୍ ିବଭିାଗ ମାଧ୍ୟମଟର https://uidai.gov.in/ecosystem.html ଟର 
ପ୍ରଟବଶ କରାଯାଇପାରବି  

• ଟଯାଗାଟଯାଗ ଏବଂ ସମଥ୍ଜନ ବଭିାଗ: ଆପଣ UIDAI ଡଟିରଟକ୍ାରୀ ଏବଂ ସଂପକୃ୍ତ ଆଞ୍ଚଳକି କାଯଜୟାଳୟ ଏବଂ UIDAI 
ଟୱବସାଇେଟର https://uidai.gov.in/contact-support.html ରୁ ପରିଚାଳତି ଟରଟେସାଲ୍ ଟମକାନଜିମିର ଅଭିଟଯାଗ 
ବଭିାଗକୁ ଯାଇପାରିଟବ |  

ଟୱବସାଇେଟର ଉପଲବ୍ଧ ବଭିିନ୍ନ ଟସବାଗୁଡକିର ବୟବହ୍ାର କରପିାରିଟବ | ଆପଣ UIDAI ଦଳର ଟଯାଗାଟଯାଗ ବବିରଣୀ ମଧ୍ୟ 
ପାଇପାରିଟବ | ଟୱବସାଇଟ୍ ଟର ବାରମବାର ପଚରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶନ )FAQ) ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ସଗଜୀକୃତ ବଭିାଗ ଅଛ ିଯାହ୍ା ସମସ୍ତ ଆଧାର 
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଟସବା ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶନଗୁଡକିର ବସୃି୍ତତ ଉତ୍ତର ଟଦଇଥ୍ାଏ | 
 

ବକ୍ସ ଟମଟସଜ୍: ଟଯଟକୌଣସ ି ଅଭିଟଯାଗ ପାଇଁ, ଆପଣ ଅନଲାଇନଟର ଏକ ଅଭିଟଯାଗ ଦାଖ୍ଲ କରିପାରଟିବ: 
https://resident.uidai.gov.in/file-complaint ଏବଂ ଏପରକି ି ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଟଯାଗର ସି୍ଥତକୁି ଟ୍ରାକ୍ କରନୁ୍ତ: 
https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus ଟଚକ୍-ଅଭିଟଯାଗ ଷ୍ଟ୍ାେସ୍ |  

10.4  ଆଧାର ଚାେବଟ୍ 
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପଶଜ ପଏଣ୍ଟ ଟଯାଡ ିUIDAI ଆଧାର ଟୱବସାଇେଟର ଚାେବଟ୍ ଟସବା ଆରମ୍ଭ କରିଛ ି | ଆପଣ ଚାଟ୍ 
ମାଧ୍ୟମଟର ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶନଗୁଡକି ପଚାରପିାରିଟବ | ଆପଣଙୁ୍କ ଟକବଳ uidai.gov.in ପରିଦଶଜନ କରିବା ଏବଂ ପଷୃ୍ଠାର ଡାହ୍ାଣ 
ହ୍ାତର ତଳ ଟକାଣଟର ଥିବା ‘ଆସ୍କ ଆଧାର’ ଆଇକନ୍ ଉପଟର କିିକ୍ କରିବା ଆବଶୟକ | ‘ଆସ୍କ ଆଧାର’ ଚାେବଟ୍ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶନର 
ସଠକି୍ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଟଦଇଥ୍ାଏ | ଆପଣ ଆମର ଚାେବଟ୍ ପାଇଁ ଏକ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଛାଡପିାରଟିବ ଏବଂ ଏହ୍ ିଟସବାଟର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବା ପାଇଁ 
ଆଟମ ଆପଣଙ୍କ ପରାମଶଜକୁ ଅନ୍ତଭଜୂ କ୍ତ କରି ଖ୍ସୁି ଟହ୍ବୁ | 

https://uidai.gov.in/about-uidai.html
https://uidai.gov.in/ecosystem.html
https://uidai.gov.in/contact-support.html
https://resident.uidai.gov.in/file-complaint
https://resident.uidai.gov.in/check-complaintstatus


10.5 ଟୋେିଆଲ୍ େିଡଆି  

ଆଜରି ଦୁନଆିଟର ଟସାସିଆଲ ମଡିଆି ଶୀଘ୍ର ସବୁଠାରୁ ପସନ୍ଦଟଯାଗୟ ଏବଂ ଟଯାଗାଟଯାଗର ଟମାଡଟର ପରିଣତ ଟହ୍ଉଛ ି | ଆଧାର 
ଟସାସିଆଲ ମିଡଆିର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବୟବହ୍ାରକୁ ବୁଝ ିଥ୍ାଏ ଏବଂ ଆଧାର ଧାରକମାନଙୁ୍କ ମଲି୍ ପିାେଫମଜ ପହ୍ଞ୍ଚାଇଥ୍ାଏ |  

10.5.1 ଅଫିେିଆଲ୍ ଟୋେିଆଲ୍ େିଡଆି ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍: 

ଆପଣ ନମିନଲିଖିତ ଟସାସିଆଲ ମିଡଆି ପିାେଫମଜଟର UIDAI ପାଖ୍ଟର ପହ୍ଞ୍ଚପିାରିଟବ : 

10.5.1.1 େିବେର:  

UIDAI ର ନେିନଲିଖିତ ଅଫିେିଆଲ୍ େିବେର ହୟାଟେଲଗୁଡକି ଅଛ:ି 

ଜାତୀୟ ସ୍ତର: 

• @Aadhaar_Care (https://twitter.com/Aadhaar_Care) – େରକାରୀ ଆଧାର ଗ୍ରାହକ ଯତ୍ନ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ 

• @UIDAI (https://twitter.com/UIDAI) – ହୟାେଲ୍ ଟଯଉଁଠାଟର ଆପଣ ଆଧାର େେବନ୍ଧୀୟ େେସ୍ତ େୂଚନା / ଟ ାଷଣା 
ପାଇଟବ 

• @ceo_uidai (https://twitter.com/ceo_uidai) – UIDAI ର େଇିଓଙ୍କ ଅଫିେିଆଲ୍ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ 

ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତର: 

• @UIDAIChandigarh (https://twitter.com/UIDAIChandigarh) - ଆଧାର ଆଞ୍ଚଳକି କାଯେୟାଳୟ ଚେିଗଡର 
ଅଫିେିଆଲ୍ େିବେର ଆକାଉଣ୍୍ଟ | ଚେଗିଡ, ଟଜ ଆେ ଟକ, ଲଦାେ, ହରୟିାଣା, ଏଚପି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ େହ ଜଡତି ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନବିାେୀ 
ଏହ ିଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରପିାରିଟବ। 

• @UIDAIDelhi (https://twitter.com/UIDAIDelhi) – ଆଧାର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟର ଦଲି୍ଲୀର ଅଫିେିଆଲ୍ େିବେର 
ଆକାଉଣ୍୍ଟ | ନୂଆଦଲି୍ଲୀ, େଧ୍ୟପ୍ରଟଦେ, ରାଜସ୍ଥାନ କେିବା ଉର୍ତ୍ରପ୍ରଟଦେ ଅଞ୍ଚଳ େହ ଜଡତି ଟକୌଣେି ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନବିାେୀ ଏହ ି
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରପିାରଟିବ। 

• @UIDAIMumbai (https://twitter.com/UIDAIMumbai) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ େୁେବାଇର ଅଫିେିଆଲ୍ 
େିବେର ଆକାଉଣ୍୍ଟ | େହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାେ, ଟଗାଆ, ଦାେନ ଏବଂ ଡୟୁି ଏବଂ ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହାଟଭଲି ଅଞ୍ଚଳ େହ ଜଡତି 
ପ୍ରେନଗୁଡକି ପାଇଁ ନବିାେୀ ଏହ ିଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରଟିବ | 

• @UIDAIBengaluru (https://twitter.com/UIDAIBengaluru) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ଟବଙ୍ଗାଲୁରୁର 
ଅଫିେିଆଲ୍ େିବେର ଆକାଉଣ୍୍ଟ | କର୍ଣ୍ୋେକ, ଟକରଳ, ତାେିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଟଚରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଦ୍ୱୀପ େେବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନବିାେୀ ଏହ ି
ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରପିାରଟିବ। 

• @UIDAIHyderabad (https://twitter.com/UIDAIHyderabad) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦର 
ଅଫିେିଆଲ୍ େିବେର ଆକାଉଣ୍୍ଟ | ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଟଦେ, ଟତଟଲଙ୍ଗାନା, ଓଡେିା, ଛତେିଗଡ ଏବଂ ଆୋୋନ ଏବଂ ନଟିକାବର ଦ୍ୱୀପପଞୁ୍ଜ 

େହ ଜଡତି ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନବିାେୀ ଏହ ିଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରପିାରଟିବ। 

• @UIDAIRanchi (https://twitter.com/UIDAIRanchi) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ରାଞ୍ଚରି ଅଫିେିଆଲ୍ େିବେର 
ଆକାଉଣ୍୍ଟ | ଝାଡେେ, ବହିାର ଏବଂ ପଶି୍ଚେବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ େହ ଜଡତି ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନବିାେୀ ଏହ ି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ 
କରପିାରିଟବ |  

• @UIDAILucknow (https://twitter.com/UIDAILucknow) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ଲଟକ୍ଷନୌ ର ଅଫିେିଆଲ୍ 
େିବେର ଆକାଉଣ୍୍ଟ | ଉର୍ତ୍ରପ୍ରଟଦେ ଅଞ୍ଚଳ େହ ଜଡତି ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନବିାେୀୋଟନ ଏହ ିଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରପିାରଟିବ | 

https://twitter.com/Aadhaar_Care
https://twitter.com/UIDAI
https://twitter.com/ceo_uidai
https://twitter.com/UIDAIChandigarh
https://twitter.com/UIDAIDelhi
https://twitter.com/UIDAIMumbai
https://twitter.com/UIDAIBengaluru
https://twitter.com/UIDAIHyderabad
https://twitter.com/UIDAIRanchi
https://twitter.com/UIDAILucknow


• @UIDAIGuwahati (https://twitter.com/UIDAIGuwahati) - UIDAI ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟ ଗୁଆହାେରି 
ଅଫିେିଆଲ୍ େିବେର ଆକାଉଣ୍୍ଟ | ଆୋେ, ଟେ ାଳୟ, ନାଗାଲାେ, େଣିପରୁ, େଟିଜାରାେ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଟଦେ, ତ୍ରପିରୁା ଏବଂ 
େିକ୍କମି୍ େେବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରେନ ପାଇଁ ନବିାେୀ ଏହ ିଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଯାଗାଟଯାଗ କରିପାରଟିବ | 

 

ଆପଣ ସଧିାସଳଖ୍ େିବଟ୍ କମିବା ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାତ୍ତଜା ମାଧ୍ୟମଟର UIDAI କୁ ପହ୍ଞ୍ଚ ିପାରିଟବ | ଆମର ଟସାସିଆଲ ମିଡଆି ଅଭିଟଯାଗ ପରିଚାଳନା 
ଦଳ ଆପଣଙୁ୍କ ସାହ୍ାଯୟ କରିବ | 

10.5.1.2 ଟଫେବୁକ୍:  

UIDAI ର ଟଫସବୁକଟର ଟକବଳ ଟଗାେଏି ଅଫିସିଆଲ୍ ପଷୃ୍ଠା ଅଛ ି- www.facebook.com/AadhaarOfficial | ଆପଣ ଟକବଳ 
ଟଫସବୁକଟର @ ଆଧାର ଅଫିସଆିଲ୍ ସନ୍ଧାନ କରପିାରଟିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୂତନ ସଚୂନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ / ଅନୁସରଣ କରିପାରଟିବ | 
ନେିଷି୍ଟ୍ ପ୍ରଶନଗୁଡକି ପାଇଁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏକ ବୟକି୍ତଗତ ବାତ୍ତଜା ପଠାଇ ପାରିଟବ କମିବା ଆମର ଟଯଟକୌଣସ ିଟଫସବୁକ୍ ଟପାଷ୍ଟ୍ଟର ମନ୍ତବୟ 
କରପିାରିଟବ |  

10.5.1.3 ୟୁେୁୟବ:  

ୟୁେୁୟବଟର ଥିବା ସମସ୍ତ ବୟବହ୍ାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଆଧାର ଚୟାଟନଲ 

https://www.youtube.com/user/AadhaarUID. ମାଧ୍ୟମଟର ଉପଲବ୍ଧ | ଆପଣ ୟୁେୁୟବଟର ‘ଆଧାର UID’ ଟଖ୍ାଜପିାରଟିବ 
ଏବଂ ଆମର ଅଫିସିଆଲ୍ ଚୟାଟନଲକୁ ସବସ୍କାିଇବ କରପିାରଟିବ | ଏହ୍ ି ଚୟାଟନଲଟର ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଟସବାଗୁଡକିର ସମସ୍ତ 
େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଭିଡଓି, ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଜ ଭିଡଓି, ଆମର ସମସ୍ତ େଭିି ବଜି୍ଞାପନ, ବଟିଶଷ ବାତ୍ତଜା, ସମବାଦ ରିଟପାେଜ, ପ୍ରତଟିଯାଗୀତା 
ଭିଡଓି ଏବଂ ଅନୟାନୟର ଟପଲିିଷ୍ଟ୍ ଉତ୍ସଗଜ କରାଯାଇଛ ି| ସଚୂନାଟଯାଗୟ ଟହ୍ବା ବୟତୀତ, ଚୟାଟନଲ ଆପଣଙୁ୍କ ଆଧାର ଧାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 
ସୃଷି୍ଟ୍ ଟହ୍ାଇଥିବା ଆଶ୍ଚଯଜୟଜନକ ଭିଡଓି ବଷିୟବସୁ୍ତ ଟଦଇଥ୍ାଏ | ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମର ଭିଡଓି ଉପଟର ଏକ ମନ୍ତବୟ ଛାଡପିାରିଟବ କମିବା 
ମତାମତ ଟସୟାର କରପିାରିଟବ | 

10.5.1.4 ଇନଷ୍ଟ୍ାଗ୍ରାେ:  

UIDAI ନକିେଟର ଇନଷ୍ଟ୍ାଗ୍ରାମଟର ଆଧାରର ଅଫିସିଆଲ୍ ଗ୍ରାହ୍କ ଯତ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛ ି| ଆପଣ ଆମକୁ @aadhaar_official 

(https://instagram.com/aadhaar_official). ଅନୁସରଣ କରିପାରଟିବ | ଟକୌଣସି ନେିଷି୍ଟ୍ ପ୍ରଶନ ପାଇଁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଏକ 
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ବାତ୍ତଜା ପଠାଇ ପାରଟିବ ଏବଂ ଆମର ଦଳ ପ୍ରତକି୍ରୟିା କରଟିବ | 

10.5.1.5 ଲିଙ୍କଡଇନ୍:  

ୟୁନକି୍ ଆଇଟଡଣ୍ଟଫିିଟକସନ୍ ଅଥ୍ରିେ ି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଫିସଆିଲ୍ ପଷୃ୍ଠା ଟହ୍ଉଛ ି

https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-. ଆଟମ ଏହ୍ ି
ଟପ୍ରାଫାଇଲଟର ଆଧାର ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ସମବାଦ ଅଂଶୀଦାର କରୁ |  

10.5.2 ନକଲି ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ / ବୟବହାରକାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୋବଧାନ ରୁହନୁ୍ତ 

UIDAI ର ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟସାସିଆଲ୍ ମିଡଆି ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ଏହ୍ା ପରାମଶଜ ଦଆିଯାଇଛ ିଟଯ ଆପଣ ଟକବଳ 
ଅଫିସିଆଲ୍ ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ ଅନୁସରଣ / ଟଯାଗାଟଯାଗ କରନୁ୍ତ | ନକଲି ଟପ୍ରାଫାଇଲ୍ ଟପାଷ୍ଟ୍ଗୁଡକିଟର କଛି ି ବଶିବାସ କରନୁ୍ତ ନାହ୍ିଁ | 
ବାତ୍ତଜାଳାପଟର ଜଡତି ହୁ୍ଅନୁ୍ତ ନାହ୍ିଁ କମିବା ଆଧାର କମିବା UIDAI ଟବାଲି ଅନୟ କ social ଣସି ଟସାସଆିଲ ମିଡଆି ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ୍ତି 
ଆପଣଙ୍କର ସଚୂନା ଅଂଶୀଦାର କରନୁ୍ତ ନାହ୍ିଁ | 

https://twitter.com/UIDAIGuwahati
http://www.facebook.com/AadhaarOfficial
https://www.youtube.com/user/AadhaarUID
https://instagram.com/aadhaar_official
https://instagram.com/aadhaar_official
https://www.linkedin.com/company/unique-identification-authority-of-india-uidai-


ଦୟାକର ିଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ ଟଯ ଯଦ ିଜଟଣ ବୟକି୍ତ ଟସାସିଆଲ ମିଡଆି ଟପ୍ରାଫାଇଲଟର ଆଧାରର ଅଫିସିଆଲ୍ ଟପ୍ରାଫାଇଲୁ୍କ ଟସମାନଙ୍କର କାଯଜୟ 
ସ୍ଥାନ ଭାବଟର ଟଯାଡଛିନ୍ତ,ି ଏହ୍ାର ଅଥ୍ଜ ନୁଟହ୍ ଁଟଯ ଟସ UIDAI ର କମଜଚାରୀ ଅେନ୍ତ ି | ଟକୌ ଣସି ବୟକି୍ତବଟିଶଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା 
କମଜଟକ୍ଷତ୍ରର ଦାବକୁି ନଶିି୍ଚତ କରବିାକୁ ଦୟାକରି uidai.gov.in ଟର ଥିବା ସମ୍ପକଜ ଡଟିରଟକା୍ରୀକୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ | 

10.6 ଆଧାର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯେୟାଳୟଗୁଡକି 

UIDAI 8 େ ି ଆଞ୍ଚଳକି କାଯଜୟାଳୟ )RO) ସ୍ଥାପନ କରିଛ,ି କାଯଜୟ, ପରଚିାଳନା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ନେିଷି୍ଟ୍ ରାଜୟ ତଥ୍ା ଟକନ୍ଦ୍ରଶାସିତ 
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକି ସମବନ୍ଧଟର ରିଟଜାଲୁୟସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ | ପ୍ରଟତୟକ RO ଏହ୍ାର ନେିଷି୍ଟ୍ ଅଧିକାରୀ  ଅନୁଯାୟୀ ଏହ୍ାର ନେିଷି୍ଟ୍ ଅଧିକାର 
ଅଟେ ଯାହ୍ା ନେିଷି୍ଟ୍ ଅଧିକାରୀ ସହ୍ତି ଜଡତି ଅପଟରସନ୍ ଏବଂ ଅଭିଟଯାଗଗୁଡକି ପରିଚାଳନା କଟର | ସମ୍ପକୃ୍ତ ଆଞ୍ଚଳକି କାଯଜୟାଳୟର 
ଟଯାଗାଟଯାଗ ବବିରଣୀ ଏଠାଟର ଉପଲବ୍ଧ: https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-

offices.html  

8 େ ିଆଞ୍ଚଳକି କାଯଜୟାଳୟଗୁଡକି ଏଥିଟର ଅବସି୍ଥତ: 

• ନୂଆଦେିୀ - ନୂଆଦେିୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଟଦଶ, ରାଜସ୍ଥାନ କମିବା ଉତ୍ତରାଖ୍ଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃତ କଟର 

• ଟବଙ୍ଗାଲୁରୁ, କର୍ଣ୍ଜାେକ - କର୍ଣ୍ଜାେକ, ଟକରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ପୁଡୁଟଚରୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଦ୍ଵୀପ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃତ କଟର 

• ଚଣ୍ଡଗିଡ - ଚଣ୍ଡିଗଡ, ଜାମ୍ମୁ କାଶମୀର, ଲଦାଖ୍, ହ୍ରିୟାଣା, ହ୍ମିାଚଳ ପ୍ରଟଦଶ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃତ କଟର 

• ମୁମବାଇ, ମହ୍ାରାଷ୍ଟ୍ର - ମହ୍ାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାେ, ଟଗାଆ, ଦାମନ ଏବଂ ଡୟୁି ଏବଂ ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନାଗର ହ୍ାଟଭଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃତ 
କଟର 

• ରାଞ୍ଚ,ି ଝାଡଖ୍ଣ୍ଡ - ବହି୍ାର ଏବଂ ପଶି୍ଚମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃତ କଟର  

• ଗୁଆହ୍ାେ,ି ଆସାମ - ଆସାମ, ଟମ ାଳୟ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣପିରୁ, ମଟିଜାରାମ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଟଦଶ, ତ୍ରପିରୁା ଏବଂ ସିକ୍କମି୍ 
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃତ କଟର 

• ଲଟକ୍ଷନୌ ଉତ୍ତରପ୍ରଟଦଶ - ସମଗ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଟଦଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃତ କଟର 

• ହ୍ାଇଦ୍ରାବାଦ, ଟତଟଲଙ୍ଗାନା - ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଟଦଶ, ଟତଟଲଙ୍ଗାନା, ଓଡଶିା, ଛତଶିଗଡ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନଟିକାବର ଦ୍ଵୀପପୁଞ୍ଜ 
ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆବୃତ କଟର | 

ଆଞ୍ଚଳକି କାଯଜୟାଳୟଗୁଡକିର ଟଯାଗାଟଯାଗ ବବିରଣୀ ପାଇବାକୁ ସ୍କାନ୍ କରନୁ୍ତ: https://uidai.gov.in/contact-

support/contact-directory/regional-offices.html  

11 ଆଧାର ଅଧିନୟିେ 2016 

UIDAI ଟହଉଛ ିଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଯାହାକ ି26 ୋର୍ଚ୍େ 2016 ଟର େରକାରୀ ଟଗଟଜେଟର ପ୍ରକାେତି ଆଧାର (ଆଥକି ତଥା 
ଅନୟାନୟ େବେିଡ,ି ଲାଭ ଏବଂ ଟେବା) ଧାଯେୟ ବତିରଣ ଅଧିନୟିେ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତଷି୍ଠିତ | 
 

UIDAI କୁ 12 ଜୁଲାଇ, 2016 ଟର ଏକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବଟର େଚୂତି କରାଯାଇଥିଲା। ଡକଟର ଏବ ିପାଟେ 21 ଜୁଲାଇ, 2016 ଟର 
UIDAI ର ପ୍ରଥେ େଇିଓ ଭାବଟର ନଯୁିକ୍ତ ଟହାଇଥିଟଲ। 12 ଟେଟପଟେବର 2016 ଟର ଟଚୟାରେୟାନ୍ ତଥା ପ୍ରାଧିକରଣ େଦେୟଙୁ୍କ ନଯୁିକ୍ତ 
କରାଯାଇଥିଲା। ଧାରା 21 କୁ ବାରଣ କରି ଆଧାର ଅଧିନୟିେର େେସ୍ତ ବଭିାଗ, ଟେହ ିଦନି େଚୂତି କରାଯାଇଥିଲା | 
 

14 ଟେଟପଟେବର, 2016 ଟର ନେିନଲିଖିତ ନୟିୋବଳୀକୁ େୂଚତି କରାଯାଇଥିଲା: 
• ଭାରତୀୟ ବେିଷି୍ଟ୍ ପରଚିୟ ପ୍ରାଧିକରଣ (ପ୍ରାଧିକରଣର େଭାଗୁଡକିଟର ବୟବୋୟର କାରବାର) ନୟିୋବଳୀ, 2016 (No. 1 

of 2016) 
• ଆଧାର (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡେ ) ନୟିୋବଳୀ, 2016 (No. 2 of 2016) 

https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html
https://uidai.gov.in/contact-support/contact-directory/regional-offices.html
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• ଆଧାର (ପ୍ରୋଣିକରଣ) ନୟିୋବଳୀ, 2016 (No. 3 of 2016) 
• ଆଧାର (ଡାୋ େରୁକ୍ଷା) ନୟିୋବଳୀ, 2016 (No. 4 of 2016) 

• ଆଧାର (େଚୂନା ବଣ୍ଟନ) ନୟିୋବଳୀ, 2016 (No. 5 of 2016) 

 

ଭାରତୀୟ ବେିଷି୍ଟ୍ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ )UIDAI) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଇଟଲଟକ୍ରାନକି୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅଧୀନଟର 
ଏକ ଆଇନଗତ ପ୍ରାଧିକରଣ ଭାବଟର କାଯଜୟ କଟର |  
 

11.1 UIDAI ର ଦାୟିତ୍ଵ 

ଆଧାର ନାେ 2016 ଅନୁଯାୟୀ ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରୋଣିକରଣ ପାଇଁ UIDAI ଦାୟୀ | ଦାୟିତ୍ଵ ଗୁଡକି ଅନ୍ତଭେୁ କ୍ତ: 
• ଆଧାର ଜୀବନ ଚକ୍ରର େେସ୍ତ ପଯେୟାୟର କାଯେୟ ଏବଂ ପରଚିାଳନା 
• ନୀତ ିବକିାେ  

• ବୟକି୍ତବଟିେଷଙୁ୍କ ଆଧାର ନେବର ପ୍ରଦାନ କରବିାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବୟବସ୍ଥା 
• ପ୍ରୋଣକିରଣ କାଯେୟଦକ୍ଷତା 

 
 
 

12 ଆଧାର (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍) ନୟିୋବଳୀ, 2016 

 

ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡେ  ଆଧାର (ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡେ) ନୟିୋବଳୀ, 2016 ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ | ଆପଣଙ୍କ 
ପ୍ରତୟକ୍ଷ ପ୍ରାେଙି୍ଗକତାର ନୟିୋବଳୀ ଆପଣଙ୍କ େୂଚନା ପାଇଁ ନେିନଟର ପନୁଃ ପ୍ରକାେତି ଟହାଇଛ:ି 
 

12.1 ଅଧ୍ୟାୟ II - ନବିାେୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ  ପ୍ରକ୍ରିୟା 
3. ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା ଆବଶୟକ — 

(1) ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କଠାରୁ ନମିନଲିଖିତ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯିବ )ପାଞ୍ଚ ବଷଜରୁ କମ୍ 
ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟତୀତ(: 

(i) ମଖୁ୍ ଚତି୍ର; 

(ii) ସମସ୍ତ ଦଶେ ିଆଙୁ୍ଗଠ ିଛାପ; ଏବଂ 
(iii) ଉଭୟ ଆଇରିସ୍ ର ସ୍କାନ୍ 

(2) ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା ସଂଗ୍ରହ୍ ପାଇଁ ମାନକ ଏହ୍ ିଉଟେଶୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନେିଷି୍ଟ୍ ଟହ୍ବ 

4. ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସଚୂନା — 

(1) ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନମିନଲିଖିତ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯିବ )ପାଞ୍ଚ ବଷଜରୁ କମ୍ 
ପିଲାମାନଙ୍କ ବୟତୀତ(: 

(i) ନାମ 

(ii) ଜନମ ତାରିଖ୍ 

(iii) ଲିଙ୍ଗ 



(iv) ଆବାସିକ ଠକିଣା 
(2) ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ନମିନଲିଖିତ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ଅତରିିକ୍ତ ଭାବଟର ସଂଗ୍ରହ୍ 
କରାଯାଇପାଟର: 

(i) ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର 

(ii) ଇଟମଲ୍ ଠକିଣା 
(3) ପରିଚୟକତ୍ତଜା-ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ନମିନଲିଖିତ ଅତରିକି୍ତ ସଚୂନା ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯିବ: 

(i) ପରଚିୟକତ୍ତଜାଙ୍କ ନାମ 

(ii) ପରିଚୟକତ୍ତଜାଙ୍କ ଆଧାର ନମବର 

(4) ଟହ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ଫୟାମଲିି ଆଧାରିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ନମିନଲିଖିତ ଅତରିିକ୍ତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯିବ: 
(i) ପରବିାରର ମଖୁ୍ୟଙ୍କ ନାମ 

(ii) ସମ୍ପକଜ 
(iii) ପରିବାରର ଆଧାର ନମବରର ମୁଖ୍ୟ 
(iv) ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନାର ଟଗାେଏି ଟମାଡାଲୀେ ି

(5) ଉପଟରାକ୍ତ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସୂଚନାର ମାନକ ଏହ୍ ିଉଟେଶୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନେିଷି୍ଟ୍ ଟହ୍ାଇପାଟର 

(6) ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସଚୂନା ଜାତ,ି ଧମଜ, ଜାତ,ି ଜନଜାତ,ି ଜାତ,ି ଭାଷା, ଅଧିକାରର ଟରକଡଜ, ନବିାସୀଙ୍କ ଆୟ କମିବା ଚକିତି୍ସା 
ଇତହି୍ାସ ଅନ୍ତଭଜୂ କ୍ତ କରବି ନାହ୍ିଁ 

5. ପାଞ୍ଚ ବଷଜରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ସୂଚନା ଆବଶୟକ — 

(1) ପାଞ୍ଚ ବଷଜରୁ କମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନମିନଲିଖିତ ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯିବ: 
(a) ନାମ 

(b) ଜନମ ତାରଖି୍ 

(c) ଲିଙ୍ଗ 

(d) ଟକୌଣସ ି ପିତାମାତାଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ID କମିବା ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ବଟିଶଷତ ଉଭୟ ପିତାମାତା ଜୀବନ୍ତ କମିବା 
ଅଭିଭାବକ ଇଟଭଣ୍ଟଟର ମା’ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା | ଏହ୍ପିରି ପିତାମାତା କମିବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଆଧାର ନମବର କମିବା EID 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ, ଏବଂ ସମ୍ପକଜ ପାଇଁ ଏକ ଟକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟ ଟରକଡଜ ଟହ୍ବ 

(e) ଏହ୍ପିରି ଶଶୁିର ଠକିଣା ଯାହ୍ା ସଂଯୁକ୍ତ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ୍ତି ସମାନ 

(f) ଶଶୁିର ମଖୁ୍ ଚତି୍ର ଧରାଯିବ | ଟଯକ ଟକୌଣସି ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକଙ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ପଞ୍ଜୀକରଣ 
ସମୟଟର ଧରାଯିବ କମିବା ପ୍ରାମାଣିକୃତ ଟହ୍ବ 

(2) ସଂଯୁକ୍ତ ପିତାମାତା / ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟଟର ସମ୍ପକଜ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାଯଜୟସୂଚୀ II ଟର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଟହ୍ାଇଥିବା 
ପୁଫ୍ ଅଫ୍ ରଟିଲସନସପି୍ )PoR) ଡକୁୟଟମଣ୍୍ଟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯିବ | ଟକବଳ ଟସହ୍ ିପିଲାମାଟନ ସମ୍ପକଜ 
ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ )PoR) ଉପଟର ଆଧାର କରି ନାମ ଟଲଖ୍ାଇ ପାରିଟବ, ଯାହ୍ାର ନାମ ସମ୍ପକଜ ଡକୁୟଟମଣ୍ଟଟର ଟରକଡଜ କରାଯାଇଛ ି| 

6. ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ବୟତକି୍ରମଣ ସହ୍ତି ନବିାସୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ — 

(1) ଆ ାତ, ବକିଳାଙ୍ଗ, ଆଙୁ୍ଗଠ ି/ ହ୍ାତର କେଯିିବା କମିବା ଅନୟ ଟକୌଣସି ପ୍ରାସଙି୍ଗକ କାରଣ ଟହ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗର ପି୍ରଣ୍ଟ ଟଯାଗାଇବାଟର 
ଅସମଥ୍ଜ ନବିାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟକବଳ ଏହ୍ପିରି ନବିାସୀଙ୍କ ଆଇରସି୍ ସ୍କାନ୍ ସଂଗ୍ରହ୍ କରାଯିବ | 
(2) ନବିାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟଯଉଁମାଟନ ଏହ୍ ି ନୟିମାବଳୀ ଦ୍ଵାରା ଟକୌଣସ ି ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରବିାଟର ଅସମଥ୍ଜ, 
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍ ସଫ୍ଟୱୟାରଟର ଏହ୍ପିରି ବୟତକି୍ରମଣଗୁଡକିର ପରଚିାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ 
ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା  ନେିଷି୍ଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହ୍ ିଉଟେଶୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। 



12.2 ଚତୁଥେ ଅଧ୍ୟାୟ - ନବିାେୀ େୂଚନାର ଅପଟଡଟ୍ 
16. ପରଚିୟ ସଚୂନାର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ଅନୁଟରାଧ — 

ଆଧାର ଅଧ୍ୟାପକ ଏହ୍ ିଅଧ୍ୟାୟଟର ଉଟେଖିତ ଅପଟଡଟ୍ ପଦ୍ଧତ ିଅନୁଯାୟୀ ଆଇନର ଧାରା 31 ଅନୁଯାୟୀ ନେିଷି୍ଟ୍ ମାମଲାଗୁଡକିଟର ତାଙ୍କର 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା କମିବା ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ତଥ୍ୟର ପରବିତ୍ତଜନ ପାଇଁ ଚାହ୍ିଁପାରନ୍ତ ି| 
17. ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପଟଡଟ୍ — 

ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନେିଷି୍ଟ୍ ପଦ୍ଧତ ିଅନୁଯାୟୀ ପାଞ୍ଚ ବଷଜ ବୟସ ଏବଂ ପନ୍ଦର ବଷଜ ବୟସ ଟହ୍ବା ପଟର ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା 
ଅପଟଡେ  ଟହ୍ବା ଆବଶୟକ ଟହ୍ବ | 
19. ନବିାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅପଟଡଟ୍ କରିବାର ଧାରା — 

CIDR ଟର ନବିାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅପଟଡଟ୍ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରୟିା ନମିନଲିଖିତ ଟମାଡ୍ ମାଧ୍ୟମଟର କରାଯାଇପାଟର:— 

(a) ଅପଟରେର ଏବଂ / କମିବା ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ସାହ୍ାଯୟଟର ଟକୌଣସି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ନବିାସୀଙୁ୍କ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ 
ପ୍ରାମାଣିକକିରଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅପଟଡେ ଟହ୍ବାକୁ ଚାହ୍ଁୁଥିବା ପରଚିୟ ସଚୂନା ସହ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ପ୍ରଦାନ କରବିାକୁ 
ପଡବି | 
(b) ଅନଲାଇନ୍ ଟମାଡ୍: ଆଧାର ନମବର ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବର ଦାଖ୍ଲ ପଟର ନେିଷି୍ଟ୍ ଟପାେଜାଲ୍ ମାଧ୍ୟମଟର 
ଟଡଟମାଗ୍ରାଫିକ୍ ସୂଚନା ଅନଲାଇନଟର ଅପଟଡଟ୍ ଟହ୍ାଇପାଟର | ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟମାବାଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ଏକ ଥ୍ର 
ପାସୱାଡଜ )OTP) ମାଧ୍ୟମଟର ପ୍ରାମାଣିକକିରଣ କରାଯିବ | 

ଷ୍ଟ୍ାେସ୍ ଅପଟଡଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ନବିାସୀଙୁ୍କ ଏକ ଅପଟଡଟ୍ ଆଇଡ ି ଦଆିଯିବ ଏବଂ ସଂଟଶାଧିତ ଆଧାର ଚଠି ି ନବିାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଶାରୀରିକ କମିବା ଇଟଲଟକ୍ରାନକି୍ ଫମଜଟର ଉପଲବ୍ଧ ଟହ୍ାଇପାଟର ଯାହ୍ା ଏହ୍ ି ଉଟେଶୟଟର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନେିଷି୍ଟ୍ କରାଯାଇପାଟର। 
ଅପଟଡଟ୍ ବହ୍ନ କରବିା ପାଇଁ ବୟବହୃ୍ତ ଟହ୍ବାକୁ ଥିବା ଫମଜାଟ୍, ଟେମ୍ପଟଲଟ୍, ଟଚକଲିଷ୍ଟ୍ ସହ୍ତି ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଣାଳୀ, ମାନକ ଏବଂ 
ନଟିେଜଶାବଳୀଗୁଡକି ଅନୁସରଣ କରାଯିବ ଟଯପରି ଏହ୍ ିଉଟେଶୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନେିଷି୍ଟ୍ କରାଯାଇପାଟର | 
20. ସୁବଧିା ଟଦୟ — 

ଟଡଟମାଗ୍ରାଫିକ୍ ସଚୂନା ଏବଂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ତଥ୍ୟର ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନେିଷି୍ଟ୍ ପରିମାଣଠାରୁ ଅଧିକ ନଟହ୍ାଇ ନବିାସୀଙ୍କ 
ଠାରୁ ସୁବଧିା ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଟରଜଷି୍ଟ୍ରାରମାନଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିଟଦଇପାଟର | 

12.3 ଅଧ୍ୟାୟ VI - ଆଧାର େଂେୟା ଏବଂ ପରିଚୟ େୂଚନାର ତୟାଗ କେିବା ନଷିି୍କ୍ରୟକରଣ 

27. ଆଧାର ନମବରକୁ ବାଦ ଟଦବା ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ମାମଲା — 

(1) ନମିନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତଟିର ଆଧାର ନମବରଧାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବାତଲି ଟହ୍ବ:— 

(a) ଯଦ ିଏହ୍ା ସ୍ଥାପିତ ଟହ୍ାଇଛ ିଟଯ ସମାନ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଏକରୁ ଅଧିକ ଆଧାର ନମବର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛ,ି ଟତଟବ ପୂବଜ , 
ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠାରୁ ଦଆିଯାଇଥିବା ଆଧାର ନମବର ରଖ୍ାଯିବ ଏବଂ ପରବତ୍ତଜୀ ସମସ୍ତ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବାତଲି ଟହ୍ବ। 
(b) ଟଯଉଁଠାଟର ନେିଷି୍ଟ୍ ନଟିେଜଶାବଳୀକୁ ଉେଂ ନ କରି ଆଧାର ନମବର ସୃଷି୍ଟ୍ କରାଯାଇଛ:ି— 

(i) “ଫଟୋ ଉପଟର ଫଟୋ” ମାମଲା ଟଯଉଁଠାଟର ମଳୂ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହ୍ିଁ: 
ଟଯଉଁଠାଟର, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଏକ ନୂତନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଟନବା ପରିବଟତ୍ତଜ, ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଏକ 
ବଦିୟମାନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବୟବହୃ୍ତ ହୁ୍ଏ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟଟର ମୂଳ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା କଏଦ 
ଟହ୍ାଇନଥ୍ାଏ, ଟସହ୍ ିଟକ୍ଷତ୍ରଟର ନବିାସୀଙ୍କ ଆଧାର ନମବର ବାତଲି୍ କରାଯାଇଥ୍ାଏ | 
(ii) “ମଥି୍ୟା ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ବୟତକି୍ରମ” ମାମଲା: ଟଯଉଁଠାଟର, ପଞ୍ଜୀକରଣ ଭୁଲ୍ ଭାବଟର ‘ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ 
ବୟତକି୍ରମଣ’ ମାମଲା ଭାବଟର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଧାର ନମବର ବାତଲି୍ ଟହ୍ବ | 
(iii) ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି ସଚୂନା ସଂଗ୍ରହ୍ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଟଯଉଁଠାଟର ଏକ ବୟସ୍କ ପାଞ୍ଚ ବଷଜ ବୟସର ନମିନଟର 

ଏକ ଶଶୁି ପରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇଥ୍ାଏ ଟସହ୍ ିଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବାତଲି ଟହ୍ାଇଥ୍ାଏ। 



(iv) କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନକିେଟର ଠକାମିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟହ୍ତୁ ବାତଲି୍ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଅନୟ ଟକୌଣସ ି
ମାମଲା 

(2) ବାତଲି ଟହ୍ବା ପଟର, ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟସବାଗଡୁକି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟର 
ଅକ୍ଷମ ଟହ୍ବ | 

28. ଆଧାର ନମବରକୁ ନଷିି୍କ୍ରୟ କରିବା ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ମାମଲା — 

(1) ନମିନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତଟିର ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ନଷି୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ବ: 
(a) “ଫଟୋ ଉପଟର ଫଟୋ” ଏବଂ ଟକାର ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା ଉପଲବ୍ଧ: ଟଯଉଁଠାଟର ପଞ୍ଜୀକରଣ ଟକନ୍ଦ୍ରଟର ଏକ 
ନୂତନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ କୟାପଚର କରିବା ପରବିଟତ୍ତଜ ଏକ ବଦିୟମାନ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ବୟବହୃ୍ତ ହୁ୍ଏ ଏବଂ ଟଯଉଁଠାଟର 
ନବିାସୀଙ୍କ ମୂଳ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା କଏଦ ଟହ୍ାଇଛ,ି ଆଧାର ନମବର ଡ-ିସକ୍ରୟି ଟହ୍ବ, ଏବଂ ନବିାସୀ ତାଙ୍କର 
ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଅପଟଡଟ୍ କରବିାକୁ କହ୍ଥିିଟଲ | ତାଙ୍କ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ସଫଳ ଅପଟଡଟ୍ ପଟର, ଆଧାର ନମବର ପନୁ - 
ସକ୍ରୟି ଟହ୍ାଇପାଟର | 
(b) ମିଥ୍ୟା ଆଂଶକି ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ବୟତକି୍ରମ” ମାମଲା: ଟଯଉଁଠାଟର ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା ଗଠନ କରୁଥିବା 
ଟକଟତକ ଗଣୁ ଧରାଯାଇ ନାହ୍ିଁ, ନବିାସୀ ଟସମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରବିାର ସି୍ଥତଟିର ଥିଟଲ ମଧ୍ୟ ଆଧାର ନମବର ଡ-ିସକ୍ରିୟ 
ଟହ୍ବ | 
(c) ଟଯଉଁଠାଟର ଏହ୍ା ପରବତ୍ତଜୀ ପଯଜୟାୟଟର ମିଳଥି୍ାଏ ଟଯଟକୌଣସ ି  ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଦଲିଲ ବନିା , ପଞ୍ଜୀକରଣ 
କରାଯାଇଛ,ି ଟବୈଧ ସହ୍ାୟକ ଦଲିଲ ପ୍ରଦାନ କରବିା ପଟର ଆଧାର ନମବର ଧାରକ ଦ୍ଵାରା ଅପଟଡେ ନଟହ୍ବା ପଯଜୟନ୍ତ 
ଆଧାର ନମବର ନଷି୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ାଇଯିବ। 
(d) ଟଯଉଁଠାଟର ବନ୍ଦ ଟହ୍ାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଖ୍ରାପ ତଥ୍ୟ ଥିବା ଏବଂ ଅପଟଡଟ୍ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଫାିଗ୍ କରାଯାଇଛ ି
)ଟଯପରକି ି ମିେିତ / ଅଟନାମାଲ୍ ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସୂଚନା, ଅପମାନଜନକ / ବୟାଖ୍ୟାକାରୀ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ନବିାସୀ 
ଜନସାଙି୍ଖକୀୟଟର ଅସାମି୍ବଧାନକି ଭାଷା, 'urf' କମିବା 'ଆଲିଆସ୍' ବୟବହ୍ାର କରି ଏକକ ନାମଟର ଏକାଧିକ ନାମ(, 
ଆଧାର ଧାରକ ଦ୍ଵାରା ଅପଟଡଟ୍ ନଟହ୍ବା ପଯଜୟନ୍ତ ଆଧାର ନମବର ନଷି୍କ୍ରୟି ଟହ୍ାଇଯିବ | 
(e) ଟଯଉଁଠାଟର ଏକ ଶଶୁି ପାଞ୍ଚ କମିବା ପନ୍ଦର ବଷଜ ବୟସ ହ୍ାସଲ କରଛି,ି ଟସହ୍ ିବୟସ ହ୍ାସଲ କରବିାର ଦୁଇ ବଷଜ 
ମଧ୍ୟଟର ତାଙ୍କର ବାଟୟାଟମଟ୍ରକି୍ ସଚୂନା ଅପଟଡଟ୍ କରବିାଟର ବଫିଳ ହୁ୍ଏ, ଟତଟବ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମବର ନଷି୍କ୍ରୟି 
ଟହ୍ାଇଯିବ | ନଷି୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ବାର ଏକ ବଷଜ ଟଶଷ ଟହ୍ବାପଟର ଟଯଉଁଠାଟର ଏପର ିଅପଟଡଟ୍ କରାଯାଇ ନାହ୍ିଁ, ଆଧାର 
ନମବର ଛାଡ ିଦଆିଯିବ | 
(f) କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବଟିବଚନା କରାଯାଉଥିବା ନଷିି୍କ୍ରୟତା ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ଅନୟ ଟକୌଣସି ମାମଲା | 

(2) ନଷି୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ବା ପଟର, ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙୁ୍କ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଟସବାଗୁଡକି ଆଧାର ନମବର 
ଧାରକ ଅପଟଡେ କମିବା ସଂଟଶାଧନ ନକରବିା ପଯଜୟନ୍ତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟର ବନ୍ଦ ଟହ୍ାଇଯିବ, ଟଯଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଆଧାର ନମବର 
କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନଷି୍କ୍ରିୟ ଟହ୍ାଇଯାଇଥିଲା। 

29. ତୟାଗ କମିବା ନଷିି୍କ୍ରୟକରଣ ଆବଶୟକ କରୁଥିବା ମାମଲାଗୁଡକିର ଅନୁସନ୍ଧାନ — 

(1) ଟକୌଣସି ମାମଲା ରିଟପାେଜ କମିବା ଚହି୍ନେ ଟହ୍ାଇଥିବା ଏକ ସମ୍ଭାବୟ ମାମଲା ଭାବଟର ଚହି୍ନେ କମିବା ନଷି୍କ୍ରିୟକରଣ ଆବଶୟକ 
କରୁଥିବା ଟକ୍ଷତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆବଶୟକ କରପିାରନ୍ତ ିଟଯଉଁଥିଟର ଆଧାର ନମବର ବାଦ କମିବା ନଷିି୍କ୍ରୟ ଟହ୍ବାକୁ ଚାହ୍ଁୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ 
ଶୁଣାଣି ଅନ୍ତଭଜୁ କ୍ତ ଟହ୍ାଇପାଟର | 
(2) ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ମଟନାନୀତ ଏକ ଏଟଜନିି ଯାଞ୍ଚ / ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଟବ ଏବଂ ଏହ୍ ି ଉଟେଶୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା  
ନେିଷି୍ଟ୍ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଏକ ରଟିପାେଜ ଦାଖ୍ଲ କରିଟବ। 
(3) ରଟିପାେଜ ଗ୍ରହ୍ଣ କରିବା ପଟର କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷ ଆବଶୟକ କାଯଜୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତ ିଏବଂ ଆଧାର ନମବରକୁ ଛାଡ କମିବା ନଷି୍କ୍ରିୟ 
କରବିାର ନଷି୍ପତ୍ତ ିପ୍ରାଧିକରଣଙ୍କ ନକିେଟର ରହ୍ବି। 



30. ଆଧାର ନମବର ଧାରକ ସହ୍ତି ଟଯାଗାଟଯାଗ — 

(1) ଆଧାର ନମବର ଧାରକଙୁ୍କ ଟସମାନଙ୍କ ଆଧାର ନମବରକୁ ଛାଡବିା କମିବା ନଷିି୍କ୍ରୟ କରବିା ସହ୍ତି ଏସଏମଏସ, ପଞ୍ଜୀକୃତ ଇ-
ଟମଲ ଆଇଡ,ି ଟେଲି କଲିଂ, ଚଠି ିକମିବା କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଫିଟ୍ ଟବାଲି ବଟିବଚନା କରାଯିବ। 
(2) ଏପରି ନମବର ଛାଡ କମିବା ନଷି୍କ୍ରିୟତା ସମବନ୍ଧଟର ଆଧାର ନମବରଧାରୀଙ୍କ ଟକୌଣସି ଅଭିଟଯାଗ କତ୍ତଜୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାପିତ 
ଅଭିଟଯାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମଟର ସମାଧାନ ଟହ୍ାଇପାରବି। 

31. ସଂଟଶାଧନ କାଯଜୟ — 

(1) ଏକାଧିକ ଆଧାର ନମବର ଜାରି ବୟତୀତ ଅନୟାନୟ କାରଣ ପାଇଁ ଆଧାର ନମବରକୁ ଛାଡଟିଦଟଲ, ପୁନ ନବିାସୀଙ୍କ  ନାମ 

ଟଲଖ୍ାଇବାକୁ ନବିାସୀ ବାଧ୍ୟ ଟହ୍ଟବ। 

(2) ନଷି୍କ୍ରୟିକରଣ ଟକ୍ଷତ୍ରଟର, ଜଟଣ ନବିାସୀ ତାଙ୍କ ପରଚିୟ ସୂଚନାକୁ ଆଂଶକି କମିବା ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଜ ଭାବଟର ଅପଟଡଟ୍ କରବିାକୁ 
ଆବଶୟକ କରିଟବ, ଟଯପରି ନଟିେଜଶାବଳୀ କମିବା ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ଵାରା ନେିଷି୍ଟ୍ କରାଯାଇପାଟର। 

13 ପରିେଷି୍ଠ 

13.1 େଂଲଗ୍ନ I - ଟବୈଧ େହାୟକ ଡକୁୟଟେଣ୍ଟଗୁଡକିର ତାଲିକା 

13.2 େଂଲଗ୍ନ II - ଆଧାର ପଞ୍ଜୀକରଣ / ଅପଟଡଟ୍ ପାଇଁ ୋେଫିିଟକଟ୍ ପାଇଁ ଫେୋଟ୍ 

13.3 େଂଲଗ୍ନ III - ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫେେ 

13.4 ଆଧାର େୁୟଟୋରିଆଲ୍ ଭିଡଓିଗୁଡକି 

13.5 ଆଧାର ଅନଲାଇନ୍ ଟେବା 

13.6 ଟୋେଆିଲ୍ େିଡଆିଟର ଆଧାର 

 

ଟକୌଣସି ମନ୍ତବୟ / ମତାମତ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଟଲଖ୍ନୁ୍ତ: resident.handbook@uidai.net.in  
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