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ಭುನುನಡಿ

ಈ ತಯಫ ೇತಿ ಕ ೈಪಿಡಿಮು ಬಹಯತಿೇಮ ವಿಶಿಶಟ ಖುಯುತು ಹಯಧಿಕಹಯ (ಮುಐಡಿಎಐ) ಭತುು ಆಧಹರ್ ಔುರಿತು ಭಹಹಿತಿಮನುನ ದಗಿಷುತುದ .
ಈ ಕ ೈಪಿಡಿಮನುನ ಎಲ್ಹಾ ಒದುಖರಿಗ ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು ಆಧಹರ್ ಔುರಿತು ದೃಢವಹದ ಗ್ಯೌಂಡಿೌಂಗ್ ನೇಡಲು ಉದ ದೇಶಿಷಲ್ಹಗಿದ ಭತುು ಕ ಳಗ ತಿಳಿಷಲ್ಹದ ಷೌಂಫೌಂಧಿತ
ಮಕ್ತುಖಳಿಗಹಗಿ ಇದನುನ ಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದ .


ನ ೌಂದಣಿ ಆಯ ೇಟಖಗಳು / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯು



ನ ೌಂದಣಿ ಭತುು ದಹಕಲ್ಹತಿ ಏಜ ನಸಖಳು ಭತುು ರಿಶಿೇಲನ ಕಹಯಯು



ರಿಚಮಕಹಯಯು
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ಬಹಯತದವಿಶಿಶಟಖುಯುತಿನಹಯಧಿಕಹಯ (ಮುಐಡಿಎಐ)ು 2016 ಯಜುಲ್ ೈ12 ಯೌಂದುಬಹಯತ ಷಕಹಗಯದವಿದುಮತ್ ಭತುು ಭಹಹಿತಿ ತೌಂತಯಜ್ಞಹನಷಚಿವಹಲಮದ (ಮಐಟಿವ ೈ)
(ಸಣಕಹಷುಭತುುಇತಯಷಬ್ಸಸಡಿಖಳು,

ಲ್ಹಬಖಳು ಭತುು ಸ ೇವ ಖಳು ಉದ ದೇಶಿತಷಯಔುಖಳವಿತಯಣ

)

2016

("ಆಧಹಆಗಕ್ಟಟ2016")

ನನಫೌಂಧನ ಖಳಅಡಿಮಲ್ವಾಸಹಾಪಿಷಲ್ಹದಕಹನ ನುಫದಧಷೌಂಸ ಾಮಹಗಿದ .

ಶಹಷನಫದಧಷೌಂಸ ಾಮಹಗಿ ಸಹಾನ ಗ ಭುೌಂಚಿತವಹಗಿ

,

ಮುಐಡಿಎಐತನನಗ ಜ ಟ ನೇಟಿಫಿಕ ೇಶನನೌಂ- A-43011/02/2009-Admn.Iಆಗಿನಯೇಜನಹಆಯೇಖದ

(ಈಖಎನ್ಐಟಿಐಆಯೇಖ) ಲಖತಿುಷಲ್ಹದಔಛ ೇರಿಮಹಗಿ 28 ಜನರಿ 2009 ಯೌಂದು ತನನ ಕಹಮಗನುನ ಆಯೌಂಭಿಸಿತು . ನೌಂತಯ, ಸ  ಟೌಂಫರ್ 12 , 2015 ಯೌಂದು,
ಮುಐಡಿಎಐಮನುನಷೌಂಔಗಭತುುಭಹಹಿತಿತೌಂತಯಜ್ಞಹನದಇಲ್ಹಖ ಮಎಲ್ ಕಹಾನಔಸಮತುುಇನಪಮೇಗಶನ ಟಕಹನಲಜಿ (

ಡಿಐಟಿವ ೈ)

ಇಲ್ಹಖ ಗ ಸ ೇರಿಷಲು

ಷಕಹಗಯುಮಹಹಯನಮಭಖಳವಿತಯಣ ಮನುನರಿಶಕರಿಸಿತು..
ಬಯತ್ದ ಎಲಾ ನಗರೀಕರಗ್ ಂದತ ವಶಿಷಟ ಗತಯತತಿನ ಸಂಖ್್ೆಮನತನ (ಮತ ಐ ಡಿ) ದಗಿಸತವ ಉರ್್ದೀಶದಂದ ಮತ .ಐ. ಡಿ. ಎ. ಐ. ಮತ “ ಆಧರ್” ಅನತನ ಜರಗ್
ತ್ಂದರ್್.
(ಎ) ನಔಲ್ವಭತುುಮೇಷದ ಖುಯುತುಖಳನುನತ ಗ ದುಹಹಔಲುಸಹಔಶುಟದೃಢವಹದ, ಭತುು

(ಬ್ಸ) ಷುಲಬವಹಗಿಭತುು ಔಡಿಮವ ಚಚದಲ್ವಾ ರಿಶಿೇಲ್ವಷಫಸುದುಭತುುದೃಢೇಔರಿಷಫಸುದಹಗಿದ .
ಆಧಹಕಹಗಯ್ದದ

2016

ಯಅಡಿಮಲ್ವಾ,

ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಭತುುದೃಢೇಔಯಣಕ ಕಮುಐಡಿಎಐಕಹಯಣವಹಗಿದ ,

ಆಧಹಯಗವ ೇವದಎಲ್ಹಾಸೌಂತಖಳಕಹಮಹಗಚಯಣ ಭತುುನಗಸಣ ಸ ೇರಿದೌಂತ ,
ಮಕ್ತುಖಳಿಗ ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಖಳನುನನೇಡಿಭತುುದೃಢೇಔಯಣನುನನೇಡುುದಕಹಕಗಿನೇತಿ,

ಕಹಮಗವಿಧಹನಭತುುಮಸ ಾಮನುನಅಭಿೃದ್ಧಧಡಿಷುುದುಭತುುಮಕ್ತುಖಳಖುಯುತುಭಹಹಿತಿಭತುುದೃಢೇಔಯಣದಹಕಲ್ ಖಳ ಬದಯತ ಮನುನಖಹತರಿಡಿಷುುದು ಇದಯ
ಜವಹಫಹದರಿ ಆಗಿದ .
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ರಭತಖೆಖ್ೆನಗಳ್ಳ

ಆಧಹಕಹಗಯ್ದದ
ಕಹಯ್ದದ

2016

ಯಯೇಜನಖಳುಭತುುಸ ೇವ ಖಳಖುರಿಯವಹನ ). ಭಹರ್ಚಗ

help@uidai.gov.in
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,

2016

ಯೌಂದುಯಔಟವಹಗಿದ .

ಬಹಯತದ ವಿಶಿಶಟಖುಯುತಿನಹಯಧಿಕಹಯು
ಅಧಿಕಹಯ

ಯ(ಸಣಕಹಷುಭತುುಇತಯಷಬ್ಸಸಡಿಖಳು,

2016

ಯಜುಲ್ ೈ12

ಯೌಂದುಕಹಯಿದ ಮ11 ನ ೇಸ ಕ್ಷನ್ಉವಿಬಹಖ (1) ಅಡಿಮಲ್ವಾಸಹಾಪಿತವಹಗಿದ . .
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ಆಧಹರ್ ( ನ ೌಂದಣಿಭತುುನವಿೇಔಯಣ) ನಮಭಹಳಿಖಳು, 2016 2016
ನಮಭಖಳು

ಯಸ  ಟೌಂಫರ್12

ಯೌಂದುಯಔಟವಹಗಿದ ಭತುುನೌಂತಯ ಇತಯ

ತಿದುದಡಿಖಳನುನಯಔಟಿಷಲ್ಹಗಿದ .

ೌಂದುಅಥವಹಹ ಚಿಚನಷಾಳಖಳಲ್ವಾ,ಕ ೇೌಂದ್ಧಯೇಔೃತದತುಷೌಂಚಮದಲ್ವಾ ಎಲ್ಹಾ ಆಧಹರ್
ಷೌಂಖ ಮಖಳ ಭಹಹಿತಿ ಷೌಂಖಯಸ ಇಯುತುದ .ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಯಿೌಂದಹಗಿ
ಕ ೇೌಂದ್ಧಯೇಮಐಡ ೌಂಟಿಟಿೇಸಹಡ
ಟಹಯ ಪೊಸಿಟರಿ (ಸಿಐಡಿಆರ್)

ಅೌಂತಸಮಕ್ತುಖಳಷೌಂಫೌಂಧಿತಜನಷೌಂಖಹಮಭಹಹಿತಿಭತುುಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಭ
ತುುಅದಯ ೌಂದ್ಧಗ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದಇತಯಭಹಹಿತಿಮನುನ ಷುಲಬವಹಗಿ
ಡ ಮಫಸುದಹಗಿದ .

ಈ ಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನ

( 2016ಯ2) ಆಧಹರ್ ( ದಹಕಲ್ಹತಿ ಭತುು ನವಿೇಔಯಣ )

ನಫೌಂಧನ ಖಳಯಕಹಯ ನದ್ಧಗಶಟ ಡಿಷಲ್ಹಗಿದುದ

,

ಮಕ್ತುಖಳಜನಷೌಂಖಹಮಭತುುಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮನುನನ ೌಂದಣಿಷೌಂಸ ಾಖಳಭ
ದಹಕಲ್ಹತಿ

ಲಔಷೌಂಖಯಹಿಸಿ ಅೌಂತಸಮಕ್ತುಖಳಿಗ ಕಹಯ್ದದ ಅಡಿಮಲ್ವಾ
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಖಳನುನನೇಡುಉದ ದೇವನುನ ಹ ೌಂದ್ಧದುದ, ಇದನುನ

12

ಸ  ಟೌಂಫರ್ 2016 ಯೌಂದು ಯಔಟಿಷಲ್ಹಗಿದ .

ಅಧಿನಮಭದಅಡಿಮಲ್ವಾಮಕ್ತುಖಳನುನಸ ೇರಿಷುಉದ ದೇವಕಹಕಗಿಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದ
ಮಹುದ ೇಗಟಔುಅಧಿಕಹಯಅಥವಹಭಹನಮತ ಡ ದ್ಧಯಫ ೇಔು.

ರಿಜಿಸಹಾಯಯು
ರಿಜಿಸಹಾಯಖಳು

ಷಕಹಗರಿಭತುುಖಹಷಗಿಲಮದಏಜ ನಸಖಳನುನಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದನ ೇಭಔಭಹಡಿ
ಕ ೌಂಡಿಯಫ ೇಔು.
ನವಹಸಿಖಳದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನಕ ೈಗ ಳಳಲುಅಥವಹಅುಖಳಭ ಲಔೌಂದ
ಭಹಡಿಕ ೌಂಡ / ನ ೇಭಔಭಹಡಲ್ಹದನ ೌಂದಣಿಷೌಂಸ ಾಖಳು

ಅಧಿನಮಭದಅಡಿಮಲ್ವಾಮಕ್ತುಖಳಜನಷೌಂಖಹಮಭತುುಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮನುನ
ಷೌಂಖಯಹಿಷುುದಕಹಕಗಿ,

ಹಯಧಿಕಹಯಅಥವಹರಿಜಿಸಹಾಯನೌಂದ

ನ ೇಭಔಗ ೌಂಡೌಂದುಷೌಂಸ ಾ
ದಹಕಲ್ಹತಿ ಎಜ ನಸ

ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳುನವಹಸಿಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ನ ೇಯವಹಗಿಷೌಂಸನನಡ ಷುತಿುಯಫ ೇ
ಔು.ಭತುುಭ ಯನ ೇಕ್ಷದಏಜ ನಸಖಳಹಗಿಯಫಸುದುಭತುುಅುಖಳುಹಯಧಿಕಹಯ
ದ್ಧೌಂದ ನಗಹಿಷಲಡುತಿುಯಫ ೇಔು
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ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯ

ನವಹಸಿಖಳದಹಕಲ್ಹತಿನಡ ಷುಭತುುಅಯಭಹಹಿತಿಮನುನನವಿೇಔರಿಷುೌಂ
ದುನ ೌಂದಣಿಷೌಂಸ ಾಮುಸಹಾಪಿಸಿದಶಹವಿತಅಥವಹತಹತಹಕಲ್ವಔಕ ೇೌಂದಯ



ನವಹಸಿಖಳಜನಷೌಂಖಹಮಭತುುಫಯೇಮಟಿಯಕ ಡೇಟಹಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹಖು
 ಮಸ ಾಮಹಗಿದ

ದಹಕಲ್ಹತಿ ಸ ಟೇವನ್

ದಹಕಲ್ಹತಿಸ ಟ್ಅಕೌಂಯಮಟರ್,

ಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನಖಳು,

ಜಿಪಿಎಸಹಸಧನಭತುುಪಿಯೌಂಟಭಗತುುಸಹಕಾನರ್
ನೌಂತಸಇತಯಸಹಧನಖಳನುನಳಗ ೌಂಡಿದ .



ಹಹಡಗವ ೇಭಹಗಯಹಟಗಹಯಯುಲ್ಹಮಹಟಪ್, ಡ ಸಹಕಾಪ್, ಟಹಫ ಾಟ್,
ಜಿಪಿಎಸಹಸಧನ, ಪಿಯೌಂಟರ್-ಔಮ್-ಸಹಕಾನರ್, ಎಸ್ ಟಿ ಔ ಮ ಸಿ
ಷಟಿಗಪ ೈಡಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನಖಳುಭುೌಂತಹದಮೌಂತಹಯೌಂವನುನ
ದಗಿಷುತಹುಯ .

ಹಹರ್ಡಗ ವ ೇರ್ ಭತುು



ಸಹಪಟವ ೇರ್ ವಹಮಹರಿಖಳು

ಸಹಪಟವ ೇಭಹಗಯಹಟಗಹಯಯುಆಯ ೇಟಿೌಂಗಿಸಷಟಮ್ ( ವಿೌಂಡ ೇಸ್XP,
ವಿಸಹಟ,

ವಿೌಂಡ ೇಸ್7),

ಅಪಿಾಕ ೇವನಹಸಪಟವ ೇರ್,

ಭುೌಂತಹದಸಹಪಟವ ೇರ್ಖಳನುನ ದಗಿಷುತಹುಯ .


ದಹಕಲ್ಹತಿ /

ನವಿೇಔಯಣ ಸಹಪಟವ ೇಹಯಗಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದ

ದಗಿಷಲಡುತುದ ಭತುುಷೌಂಖಯಹಿಸಿದಭಹಹಿತಿಮಬದಯತ ಗಹಗಿಅೌಂತ
ನಗರ್ಮಗತಬದಯತಹವ ೈಶಿಶಟಾಖಳನುನಹ ೌಂದ್ಧಯುತುದ


ನ ೌಂದಣಿ ನವಹಗಸಔ

/

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯಹಗಿಮಹುದ ೇದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳಲ್ವಾಉದ ಮೇಗಿ
ಮಹಖಲುಭತುುದಹಕಲ್ಹತಿ /
ನವಿೇಔಯಣನುನನಗಹಿಷಲುಉದ ದೇಶಿಸಿಯುಮಕ್ತುಖಳಭ್ಲಮಭಹ

ರಿೇಕ್ಷ ಭತುುಯಭಹಣಿೇಔಯಣ
ಷೌಂಸ ಾ

ನನುನ ಕ ೈಗ ಳುಳುದು ಹಯಧಿಕಹಯದ ಜವಹಫಹದರಿ ಆಗಿದ .


ಯಭಹಣಿೇಔಯಣಯಕ್ತಯಯ್ದಮುತಯಫ ೇತಿಡ ದಭತುುಯಭಹಣಿೇಔೃತ
ಮಕ್ತುಖಳು ಭಹತಯ ದಹಕಲ್ಹತಿ

/

ನವಿೇಔಯಣಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನನಬಹಯಿಷುತಹುಯ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಷುತುದ
.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ದಹಕಲ್ಹತಿ ಆಯ ೇಟರ್

ದಹಕಲ್ಹತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ

ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನಕಹಮಗಖತಗ ಳಿಷಲುದಹಕ
ಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳುಫಳಷುಯಭಹಣಿೇಔೃತಸಿಫಫೌಂದ್ಧ.

ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳನುನನಗಹಿಷಲುಭತುುಕಹಮಗಖತಗ ಳಿಷಲು
ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳುಫಳಷುಯಭಹಣಿೇಔೃತಸಿಫಫೌಂದ್ಧ.

ರಿಶಿೇಲನ ಕಹಯ

ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಖಳರಿಶಿೇಲನ ಗಹಗಿರಿಜಿಸಹಾಯಯು
ನ ೇರ್ಮಸಿದ ಸಿಫಫೌಂದ್ಧ

ಅನ /

ಅಳಖುಯುತಿನ ುಯಹವ ಭತುುವಿಳಹಷದಮಹುದ ೇಭಹನಮಸಹಕ್ಷಿ

ಇಲಾದ್ಧಯುಮಕ್ತುಮಖುಯುತನುನದೃಢೇಔರಿಷು,ರಿಜಿಸಹಾಭಗತುುಅಥಹರಿಟಿಯೌಂದ್ಧ
ಗ ನ ೇೌಂದಹಯಿಷಲಟಟಮಕ್ತು
ರಿಚಮಕಹಯಯು

ಖಭನಸಿ:
ರಿಚಮಕಹಯಯುತಿಳಿದ್ಧಯುಮಕ್ತುಖಳಖುಯುತಿನಭತುುವಿಳಹಷನುನಭಹತಯರಿಚ
ಯಿಷುಯುಭತುುರಿಚಮಕಹಯಯಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಭತುುಫಯೇಮಟಿಯಔದೃಢೇಔಯಣ
ನುನಫಳಸಿಕ ೌಂಡುದೃಢೇಔಯಣನುನಭಹಡಲ್ಹಖುತುದ .

ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಗ ಅಜಿಗಷಲ್ವಾಸಿದದ್ಧನಹೌಂಔಕ ಕಭುೌಂಚ ಯ್ದೇ ಬಹಯತದಲ್ವಾ ೌಂದು
ನವಹಸಿ

ಅಧಿಮರಿಗ ಅಥವಹ ನ ಯಎೌಂಬತ ೈದುದ್ಧನಖಳಯ ಗ

(

182)

ಅಥವಹಸನ ನಯಡು ತಿೌಂಖಳು ಅಥವಹ
ಅದಕ್ತಕೌಂತಹ ಚುಚಅಧಿಮಯ ಗ ಬಹಯತದಲ್ವಾನ ಲ್ ಸಿದಒಗಮಕ್ತು.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನನೇಡುಉದ ದೇವಕಹಕಗಿಡ ಮಲ್ಹದ ಮಕ್ತುಮ
ನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದಹ ಷಯು,
ಜನಷೌಂಖಹಮಭಹಹಿತಿ

ದ್ಧನಹೌಂಔದಜನನ,

ವಿಳಹಷಭತುುಇತಯಷೌಂಫೌಂಧಿತವಿಶಮಖಳಿಗ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದಭಹಹಿತಿ.
ಖಭನಸಿ:

ಈಭಹಹಿತಿಮುಜನಹೌಂಖ,

ಜನಹೌಂಗಿೇಮತ ,

ಧಭಗ,

ಜಹತಿ,

ಫುಡಔಟುಟ,

ಬಹಷ ,

ಅಸಗತ ,

ಆದಹಮಅಥವಹವ ೈದಮಕ್ತೇಮಇತಿಹಹಷದದಹಕಲ್ ಖಳನುನಳಗ ೌಂಡಿಯುುದ್ಧಲಾ .

ಫಯರ್ಮೇಟಿಯಕಹಭಹಿತಿ

ಕ ೇಫಗಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿ

ದಹಕಲ್ಹತಿID
(ಇಐಡಿ)

ಆಧಹಗತಯ

ನಫೌಂಧನ ಖಳಿೌಂದನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದೌಂತ ಛಹಮಹಚಿತಯ , ಫ ಯಳುಭುದಯಣ, ಔಣುು
ಹ ಸಹಕಾನ್, ಅಥವಹಮಕ್ತುಮಇತಯಜ ೈವಿಔಲಕ್ಷಣಖಳು

ನಫೌಂಧನ ಖಳಿೌಂದನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದೌಂತ ಫ ಯಳುಭುದಯಣ , ಔಣುು ಹ ಸಹಕಾನ್ ,
ಅಥವಹಮಕ್ತುಮಇತಯಜ ೈವಿಔಲಕ್ಷಣಖಳು

ದಹಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾನವಹಸಿಖಳಿಗ ನೇಡಲ್ಹದ

28

ಆೌಂಕ್ತಮನ ೌಂದಣಿಖುಯುತಿನಷೌಂಖ ಮ

ಆಧಹರ್ ತಯು ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನ ಳಗ ೌಂಡಿದುದ, ಅಧಿಔೃತ ದಹಕಲ್ ಮಹಗಿ
ನವಹಸಿಗ ನೇಡಲ್ಹಖುತುದ .

ದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣಕ ಕ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದಯಶ ನಖಳು ಭತುುಔುೌಂದುಕ ಯತ ಖಳ
ಸಂಕಾ ಕ್ೀಂದರ

ರಿಹಹಯಕಹಕಗಿ ಉಚಿತ ಔಯ ಷೌಂಖ ಮ

1947 ಭತುು /

ಅಥವಹಇ-ಮೇಲ್-

help@uidai.gov.in ಭ ಲಔಷೌಂಕ್ತಗಷಫಸುದು. ಇು ಯಭುಕ
ಷೌಂಔಗ ವಿಧಹನಖಳಹಗಿವ .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಮತಐಡಿಎಐನದರಷ್ಟಟ ಭತ್ತು ಉರ್್ದೀಶ

ಮಹಷಭಮದಲ್ಹಾದಯ ,
ಎಲ್ವಾಮಹದಯ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಷಲುೌಂದುಅನನಮಖುಯುತುಭತುುಡಿಜಿಟಲ್ ಿೇದ್ಧಕ ಯೌಂದ್ಧಗ ಬಹಯತದನವಹಸಿಖಳಿಗ ಫಳಷು ಅಧಿಕಹಯ
ನೇಡುುದು.



ಔಠಿಣವಹದಖುಣಭಟಟದಮಟಿಯಕ್ಟಸ ಗ ಅನುಖುಣವಹಗಿನಖದ್ಧತಷಭಮದಲ್ವಾ
ನವಹಸಿಖಳಿಗ ಸಹಗತಿಯಔವಹಗಿಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಖಳನುನವಿತರಿಷುತುದ .



ಭ ಲಬ ತಸ್ಔಮಗಖಳನುನಸಹಾಪಿಷಲುಹಲುದಹಯಯ ೌಂದ್ಧಗ ಷಸಯೇಖ,
ಇದುತಭಭಡಿಜಿಟಲುುಯುತನುನನವಿೇಔರಿಷಲುಭತುುಯಭಹಣಿೇಔರಿಷಲುನವಹಸಿಖಳಿಗ ಅನುಔ ಲದಗಿಷುತುದ



• ,

ನವಹಸಿಖಳಿಗ ಆಧಹರ್ ಷಹಹಮದ ೌಂದ್ಧಗ

ರಿಣಹಭಕಹರಿಮಹಗಿಭತುುಷಭಥಗವಹಗಿಸ ೇವ ಷಲ್ವಾಷಲು

ತುುಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯ ೌಂದ್ಧಗ ಷಸಔರಿಷುತುದ


ಆಧಹಲ್ವಗೌಂಕ್ಟ ಆದ ಅಪಿಾಕ ೇಶನುಳನುನ
ಅಭಿೃದ್ಧಧಡಿಷಲುಸಹಗಜನಔಭತುುಖಹಷಗಿಏಜ ನಸಖಳಿಗ ನಹವಿೇನಮತ ಮನುನಪೊಯೇತಹಸಹಿಸಿಭತುುವ ೇದ್ಧಕ ಮನುನದಗಿಷುತುದ



ತೌಂತಯಜ್ಞಹನಭ ಲಸ್ಔಮಗದಲಬಮತ , ಸ ಕೇಲ್ ಬ್ಸಲ್ವಟಿಭತುುಸಿಾತಿಸಹಾಔತಿನುನಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳುಳತುದ



ಮುಐಡಿಎಐನದೃಷ್ಟಟಭತುುಭ್ಲಮಖಳನುನಭುೌಂದುರಿಷಲುದ್ಧೇಗಗಕಹಲದಷಭಥಗನೇಮಷೌಂಗಟನ ಮನುನನರ್ಮಗಷುತುದ



ಮುಐಡಿಎಐಷೌಂಗಟನ ಗ ಭ್ಲಮಮುತಳನ ೇಟಖಳನುನಷಸಯೇಗಿಷಲುಭತುುದಗಿಷಲುವಿವಿಧಕ್ಷ ೇತಯಖಳಲ್ವಾಅತುಮತುಭಜಹ
ಖತಿಔರಿಣತಿಗ ಇದುಆಔಶಗಔವಹಗಿದ .



ನಹುಷಭಖಯತ ಮನುನಗ್ಯವಿಷುತ ುೇವ



ನಹುಯಹಶಾದ ನರ್ಮಗಷು ಅೌಂವಖಳನುನ ಳಗ ಳಳಲುಫದಧಯಹಗಿದ ದೇವ



ನಹುಷಸಬಹಗಿತಿನುನಅನುಷರಿಷುತ ುೇವ ಭತುುನಭಭಹಲುದಹಯಯನುನಗ್ಯವಿಷುತ ುೇವ



ನಹುನವಹಸಿಖಳಿಗ ದಗಿಷು ಸ ೇವ ಮಲ್ವಾಭತುುಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯು ದಗಿಷು ಸ ೇವ ಮಲ್ವಾ ಉತೃಶಠತ ದಗಿಷು
ನಟಿಟನಲ್ವಾವಯರ್ಮಷುತ ುೇವ
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ನಹುನಯೌಂತಯವಹಗಿನಯೌಂತಯಔಲ್ವಕ ಭತುುಖುಣಭಟಟಷುಧಹಯಣ ಖಳನುನಖಭನಷುತ ುೇವ



ನಹವಿೇನಮತ ನಭಭ ಫದಧತ ಮಹಗಿದುದ ಭತುುನಭಭಹಲುದಹಯರಿಗ ನಹವಿೇನಮತ ನೇಡುವ ೇದ್ಧಕ ಮನುನದಗಿಷುತ ುೇವ



ನಹುಹಯದವಗಔಭತುುಭುಔುಷೌಂಗಟನ ಮನುನನೌಂಫುತ ುೇವ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಆಧಭಾತ್ತುಇತ್ಯಗತಯತತಿನಕಮಾಕರಭಗಳ್ನಡತವನವೆತ್ೆಸ

ಆಧಹರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ
ಆಧಹರ್ ಎೌಂದಯ

ಆಧಹರ್ ಫಗ ು ಈ ಹ ೇಳಿಕ ಖಳು ತು



ಷೌಂಬಹಮ 12-ಅೌಂಕ್ತಮಷೌಂಖ ಮ



ಇದು ಕ ೇಲ ಇನ ನೌಂದು ಕಹರ್ಡಗ ಇದದೌಂತ



ಮಕ್ತುಯಫಫನಗ ನೇಡಲ್ಹದವಿಶಿಶಟ ಖುಯುತಿನ



ೌಂದು ಔುಟುೌಂಫದಲ್ವಾ ಫಫರಿಗ ಭಹತಯ ನೇಡಲ್ಹಖುುದು



ಆಧಹಉಗಳಿದ ಎಲ್ಹಾ ಖುಯುತಿನ ಕಹರ್ಡಗಖಳಿಗ ಫದಲ್ವಗ

ಷೌಂಖ ಮಫ ೇಯ ಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಗ ಭಯು-ನಯೇಜಿಷಲ್ಹಖದು


ಮವಸಿಿ "

ದೃಢೇಔಯಣ"

ಗ ನವಹಸಿಖಳಖುಯುತಿನವಿಶಮನುನಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷುತುದ


ಜನಷೌಂಖಹಮಭತುುಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮನುನಷೌಂಖಯಹಿಸಿಭ
ತುುದಹಕಲ್ವಷುತುದ (

ಇದನುನ ನೇಡಲ್ಹಖುತುದ .


ಅೌಂಖವ ೈಔಲಮಹ ೌಂದ್ಧಯುಜನಯ

ಜಹತಿ,

ಧಭಗ,

ಬಹಷ ಭುೌಂತಹದಪೊಯಪ ೈಲ್ವೌಂಗಹಭಹಿತಿಮನುನಷೌಂಖಯಹಿಷುತುದ

ನಗಸಣ )


ಅಸಿುತಿದಲ್ವಾಯುದಸಹುವ ೇಜನುನ



ಆಧಹನಹಗಖರಿಔತಿದುಯಹವ ಮಹಗಿಫಳಷಫಸುದು



ಫಫಮಕ್ತುಮುಫಸುಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಖಳನುನಡ ಮಫಸುದು



ಆಧಹನಗವಹಸಿಖಳಸಣಕಹಷುಭಹಹಿತಿಮನುನಷೌಂಖಯಹಿಷುತುದ

(ಔುಟುೌಂಫದಭುಕಮಷಾಭತುುರಿಚಮದಹಯಯಆಧಹಯದಮೇಲ್
) ಲ್ ಕ್ತಕಷದ ಬಹಯತದನವಹಸಿಖಳಿಗ ನೇಡಲ್ಹಗಿದ .


ಮುಐಡಿಎಐವಿವಿದಹದಮೌಂತಖುಯುತಿಷುಭ ಲಸ್ಔಮಗ
ನುನಅನುುಭಹಡಿಕ ಡುತುದ .

ಇದುಯ ೇಶನಹಕರ್ಡಗ,

ಹಸ ೇಟಭಗತುುಇನನತಯಮಹುದ ೇಖುಯುತು
ುಯಹವ ಆಧಹರಿತಅಪಿಾಕ ೇವನ್ಅನುನಫಳಸಿಕ ಳಳಫಸುದು.


ಆಧಹನಗವಹಸಿಖುಯುತಿಷಲುಭುಕ,

ಜನಷೌಂಖಹಮಭಹಹಿತಿ,

ಫ ಯಳಚುಚಖಳುಭತುುಐರಿಷುಳಛಹಮಹಚಿತಯನುನಫಳಷುತುದ
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Enrolment Ecosystem
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ಅಧಹಮಮ2
ನ ೌಂದಣಿದಹಯಯು, ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳುಭತುುದಹಕಲ್ಹತಿಸಿಫಫೌಂದ್ಧ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅಧಹಮಮ2
ನ ೌಂದಣಿದಹಯಯು, ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳುಭತುುದಹಕಲ್ಹತಿಸಿಫಫೌಂದ್ಧ
ರಜಿಸ್ಟ್ಾಯಗಳ್ ನ್ೀಭಕ


1.

ರಿಜಿಸಹಾಯಖಳನುನ ಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದನ ೇಭಔಭಹಡಫ ೇಔು ,

ದ ೇವದಹದಮೌಂತನವಹಸಿಖಳದಹಕಲ್ಹತಿಭತುುನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿ ರಿಜಿಸಹಾರ್ ನ ೇಭಔ

ಅವಮಔವಹಗಿದ ,

ಭತುುಅಯಕಹಮಗಔಯಭಖಳನುನಅನುಷಹಠನಗ ಳಿಷುಉದ ದೇವಕಹಕಗಿ

ನವಹಸಿಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಷೌಂಸನನಡ ಷುಗಟಔಖಳನುನಳಗ ೌಂಡಿಯುತುದ .

ನ ೇಭಕಹತಿಮನೌಂತಯ,

ರಿಜಿಸಹಾಕ ೇಗರ್ಡಅನುನಯತಿರಿಜಿಸಹಾಯಗ ನಯೇಜಿಷಲ್ಹಖುುದು. ನ ೇಭಕಹತಿಗಹಗಿಅಸಗಗಟಔಖಳು:
ಯಹಜಮ / ಮುಟಿಷಕಹಗಯಖಳು
•

ಅುಖಳಅಡಿಮಲ್ವಾಕ ೇೌಂದಯಷಚಿವಹಲಮಖಳುಭತುುಇಲ್ಹಖ ಖಳು / ಷೌಂಸ ಾಖಳು

•

ಕ ೇೌಂದಯ / ಯಹಜಮಷಕಹಗಯಖಳಸಹಗಜನಔಲಮಔೌಂನಖಳು

•

ಯಹಷ್ಟಾೇಮಸ ಔುಮರಿಟಿೇಸಿಡಹಸಿಟರಿಲ್ವರ್ಮಟ ಡ ಸೇರಿದೌಂತ ಸಹಗಜನಔಲಮಫಹಮೌಂಔುಖಳುಭತುುನಮೌಂತಿಯತಗಟಔಖಳು

•

ಕ ೇೌಂದ್ಧಯೇಮಅಥವಹಯಹಜಮಷಕಹಗಯಯಚಿಸಿದವಿಶ ೇಶಉದ ದೇವವಹಸನ (SPV)

•

ಶ ೇಡ ಮಲ್ ವಹಣಿಜಮಫಹಮೌಂಔುಖಳು

•

ಪೊೇಸ್ಟಇಲ್ಹಖ

1.

ಕ್ಷ ೇತಯಭಟಟದಲ್ವಾ ಕಹಮಗಯ ಕ ಕ ತಯುುದು, ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಣ ಭತುುಆಡಿಟ್ (ಲ್ ಔಕತಯ) ಭಹಡುುದಕ ಕ ರಿಜಿಸಹಾಯಖಳುಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯುತಹುಯ

2.

ರಿಜಿಸಹಾಯಖಳುಹಯಧಿಕಹಯ ಅಥವಹಅದಯಯವಹಗಿಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಯಿೌಂದಷ ಔುವಹದಯವ ೇವನುನಅನುಭತಿಷಫ ೇಕಹಖುತುದ ಭತುುಮಹುದ ೇುಷುಔಖಳು
ದಹಕಲ್ ಖಳು,

,

ದಹಕಲ್ ಖಳುಭತುುಔೌಂಯಮಟದಗತಹುೌಂವನುನ

ರಿಜಿಸಹಾಅಗಥವಹಇತಯಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಮನುನಹ ೌಂದ್ಧಯುಯನುನರಿೇಕ್ಷಿಷಲುಷಭೌಂಜಷವಹದಸ್ಲಬಮನುನವಿಷುರಿಷಫ ೇಔು .
ತಭಭಯವಹಗಿಭತುುಡಹಔುಮಮೌಂಟ್ಅಥವಹಇತಯಷುುಖಳಯತಿಖಳನುನಷಸದಗಿಷುತುವ ,
ಇದುಆಧಿತಮದಅಭಿಹಯಮದಲ್ವಾಆಡಿಟ್ಉದ ೇದ ವಕಹಕಗಿಷ ಔುವಹಗಿದ .
3.

ನ ೌಂದಣಿದಹಯಯುಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ
ಅಪೊಾೇಡಹಭಡಫ ೇಕಹದಭಹಹಿತಿಮನುನಹ ಯತುಡಿಸಿಮಹುದ ೇಉದ ದೇವಕಹಕಗಿನ ೌಂದಣಿಷಭಮದಲ್ವಾಷೌಂಖಯಹಿಸಿದಭಹಹಿತಿಮನುನರಿಜಿಸಹಾಯಖಳುಫಳಷುುದ್ಧ
ಲಾ.

4.

ನ ೇೌಂದಹಯಿಸಿಕ ೌಂಡಯುತಭಭವ ಫಸ ೈಟಖಳಲ್ವಾ ದಹಕಲ್ಹತಿಭತುುನವಿೇಔಯಣಸ ೇವ ಖಳಫಗ ುಷ ಔುಭತುುಷಭೌಂಜಷಭಹಹಿತಿಮನುನಯದಶಿಗಷಫ ೇಔು

,

ಮಕ್ತುಖಳಷೌಂಔಗವಿಯಖಳು, ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದವಿಳಹಷಭತುುನವಹಸಿಖಳಿಗ ಲಬಮವಿಯುಸ ೇವ ಖಳು.
5.

ನ ೌಂದಣಿಭತುುನವಿೇಔಯಣಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳನುನನಡ ಷಲುಮಹುದ ೇಏಜ ನಸಭತುು /

ಅಥವಹಮಕ್ತುಮು

ಷ ಔುವಹದೃತಿುಯತಯಫ ೇತಿಅಥವಹಅನುಬನುನಳಗ ೌಂಡಿಯಫ ೇಔು.ಇದನುನ ರಿಜಿಸಹಾಯಖಳುಖಹತಿಯಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು .
6.

ನ ೇೌಂದಹಯಿಷುಯುದಹಕಲ್ಹತಿಕಹಮಗಖಳಉ-ಖುತಿುಗ ದಹಯಯನುನಸ ೇಗಡ ಗ ಳಿಷುಏಜ ನಸಖಳುಭ ಯನ ೇಕ್ಷಖಳಿಗ ಅನುಭತಿಷುುದ್ಧಲಾ .
ನ ೇೌಂದಹಯಿಷುಯುಕ್ಷ ೇತಯಭಟಟದಭಹನವಕ್ತುಮನುನಭ ಯನ ಮಮಕ್ತುಖಳಭ ಲಔನ ೇಭಔಭಹಡಲುಅನುಭತಿಷಫಸುದು

7.

ಅೌಂತಸಭಹನವಕ್ತುಮನುನನ ೇಭಔಭಹಡಲುಮತಿನಸಿದಷೌಂಸ ಾಖಳವಿಯಖಳನುನಏಜ ನಸಖಳುದಗಿ
ಷುತುವ .

8.

ಅನುಫೌಂಧಎ.
ನಲ್ವಾನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದೌಂತ ನ ೇೌಂದಹಯಿಸಿದಯುಎಲ್ಹಾಷಭಮದಲ ಾನೇತಿಷೌಂಹಿತ ಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು
.

9.

ನ ೌಂದಣಿದಹಯಯುಕಹಲಕಹಲಕ ಕಹ ಯಡಿಸಿದಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳು,
ನೇತಿಖಳುಭತುುಭಹಖಗದವಗನಖಳು,
ರಿಶಿೇಲನಹಟಿಟಖಳು,
ಯ ಖಳುಭತುುಟ ೌಂ ಾಟುಲಳನುನಅನುಷರಿಷಫ ೇಔುಭತುುಅೌಂತಸಕಹಮಗವಿಧಹನಖಳದಹಕಲ್ಹತಿಷೌಂಸ ಾಖಳಿೌಂದಅನುಷಯಣ ಗ ಷಸಔರಿಷಫ ೇಔು .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ರ್ಖಲತಿ ಎಜ್ನ್ಸಿಗಳ್ನತನ ಟ್ಟಟಗ್ ಸ್ಟ್್ೀರಸತವುದತ
1.

ಹಯಧಿಕಹಯನುನ ಟಿಟಗ ಸ ೇರಿಷು (RFE) ಯಕ್ತಯಯ್ದಗಹಗಿಭುಔುವಿನೌಂತಿಭ ಲಔಎನ ಯೇಲ್ವೌಂಗ್ಏಜ ನಸಖಳನುನಭ್ಲಮಭಹನ ಭಹಡಿಭತುುಟಿಟಗ ಸ ೇಯಲು
ಇಯಫ ೇಕಹದಅಸಗತ ,
ನಮಭಖಳುಭತುುಶಯತುುಖಳನುನಕಹಲಕಹಲಕ ಕಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದಷ ಚಿಷಲ್ಹಖುತುದ .
RFEಅಸಗತ ಭತುುಇತಯತಹೌಂತಿಯಔಭತುುಸಣಕಹಸಿನಭಹನದೌಂಡಖಳನುನಯಯ ೈಷುಭ ಲಔಆಷಕ್ತುಹಿಷುಏಜ ನಸಖಳನುನ ಟಿಟಗ ಸ ೇರಿಷಫಸುದು .

2.

ಹಯಧಿಕಹಯುಏಜ ನಸಖಳಅನಿಮಖಳಭ್ಲಮಭಹನಭತುುಅಸಗತಹಏಜ ನಸಖಳನುನ(RFE)ಅಖತಮತ ಖಳನುನಯಯ ೈಸಿದನೌಂತಯದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳಹಗಿಟಿಟ
ಗ ಸ ೇರಿಷಫ ೇಔು.

3.

ಅಧಿಕಹರಿಮುದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಕ ೇರ್ಡಅನುನದಗಿಷಫ ೇಔು, ಅದನುನಫಳಸಿಕ ೌಂಡುಸಿಐಡಿಆಯಗ ಎೌಂಪಿನೇಲ್ಡಎನ ಯೇಲ್ವೌಂಗ್ಏಜ ನಸಗ ರಿಜಿಸಹಾಯ ನೇಡಫಸುದು .

4.

ಅಧಿಕಹರಿಖಳುಅನುಔ ಲವಹಖು ಷ ಔುವಹದಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನಅನುಷರಿಸಿಕ ೌಂಡುನ ೌಂದಣಿಷೌಂಸ ಾಖಳಿಗ ಇತಯಏಜ ನಸಖಳನುನಳಗ ಳಳಲು
ಷಸಅನುಭತಿಷಫಸುದು.

5.

ಕ್ಷ ೇತಯದಕಹಮಗ ನಗಸಣ ಭತುುಆಡಿಟಗ ದಹಕಲ್ಹತಿಷೌಂಸ ಾಜವಹಫಹದಯನಹಗಿಯಫ ೇಔು.

6.

ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಅಧಿಕಹರಿಖಳುಅದಯಲ್ವಾಯುಆಯಣಕ ಕಅಥವಹಅದಯಯವಹಗಿಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಯಿೌಂದಷ ಔುವಹದಯವ ೇವನುನಅನುಭತಿಷಫ ೇಔುಭತುುಮಹ
ುದ ೇುಷುಔಖಳು,

ಸಹಕ್ಷಿಖಳು,

ದಹಕಲ್ ಖಳುಭತುುಔೌಂಯಮಟಡ ೇಗಟಹನುನದಹಕಲ್ಹತಿ ಏಜ ನಸಅಥವಹಇತಯಮಹುದ ೇಫಳಸಿಕ ಳುಳಲ್ವಾ

ಷಭೌಂಜಷವಹದಸ್ಲಬಮನುನವಿಷುರಿಷಫ ೇಔು.

ತಭಭಯವಹಗಿಮಕ್ತುಭತುುಡಹಔುಮಮೌಂಟಿನ ನಔಲುಖಳನುನಅಥವಹಇತಯಖುಯುತಿನ ುಯಹವ ಖಳನುನ

ದಗಿಷಫ ೇಔು, ಆಧಿಕಹಯದಅಭಿಹಯಮದಲ್ವಾಆಡಿಟ್ಉದ ದೇವಕಹಕಗಿಷ ಔುವಹಗಿದ .
7.

ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳುಸಿಐಡಿಆಯಗ
ಭಹಹಿತಿಮನುನಅಪೊಾೇಡಹಭಡದ ಫ ೇಯ ಮಹುದ ೇಉದ ದೇವಕಹಕಗಿದಹಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾಷೌಂಖಯಹಿಸಿದಭಹಹಿತಿಮನುನಫಳಷಫಹಯದು.

8.

ದಹಕಲ್ಹತಿಭತುುನವಿೇಔಯಣಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳನುನನಡ ಷಲುಮಹುದ ೇಏಜ ನಸಭತುು /

ಅಥವಹಮಕ್ತುಮುನ ೇಭಔಭಹಡಿಕ ೌಂಡಮಕ್ತುಮು / ಎಜ ನಸಮು

ಅಸಗೃತಿುಯತಯಫ ೇತಿಅಥವಹಅನುಬನುನಳಗ ೌಂಡಿದಹದಯ ಎೌಂದು
ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳುಖಹತಿಯಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.
9.

ಅನುಫೌಂಧಎನಲ್ವಾನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದೌಂತ ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳುಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯನೇತಿಷೌಂಹಿತ ಗ ಎಲ್ಹಾಷಭಮ
ದಲ ಾಫದಧವಹಗಿಯುತುವ .

10. ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳುವಿವಿಧಯಕ್ತಯಯ್ದ,

ನೇತಿಖಳುಭತುುಭಹಖಗದವಗನಖಳು,

ಚ ಕ್ಟ ಲ್ವಷಟಖಳು

,

ಷಿಯ ಖಳುಭತುುಕಹಲಕಹಲಕ ಕಹ ಯಡಿಸಿದಟ ೌಂ ಾೇಟಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು.
ನ್ೊಂದಣಿಸಿಫಫಂದ - ಅಹಾತ್್, ತ್ರಗಳ್ಳಭತ್ತುಜಫದರ

ಮೀಲ್ವಿಚಯಕಯತ
ಫಫಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಎೌಂದಯ ೇ ಮಹಯು ಭತುುಅನ / ಅಳಅಸಗತ ಖಳುಮಹುು?
ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳನುನನಗಹಿಷಲುಭತುುನಗಹಿಷಲುಎನ ಯೇಲ್ ಭೌಂಟ್ಏಜ ನಸೌಂದುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುನನ ೇಭಔಭಹಡಿಕ ಳುಳತುದ .
ಯತಿದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾೌಂದುಯಭಹಣಿೇಔೃತಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನನುನಹ ೌಂದ್ಧಯುುದುಔಡಹಡಮವಹಗಿದ .
ಈಹತಯಕಹಕಗಿಅಸಗತ ಡ ಮಲು,
ಮಕ್ತುಮುಕ ಳಗಿನಭಹನದೌಂಡಖಳನುನಯಯ ೈಷಫ ೇಔು:


ಮಕ್ತು18ಶಗಭತುುಮೇಲಟಟಮಸಿಸನಯಹಗಿಯಫ ೇಔು



ಮಕ್ತು10 + 2ಹಸ್ಆಗಿಯಫ ೇಔುಭತುುಆದಮತ ಮಹಗಿದವಿೇಧಯಯಹಗಿಯಫ ೇಔು



ಆಧಹಭಗತುುಅನ / ಅಳಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಗಹಗಿಮಕ್ತುಗ ದಹಕಲ್ಹಖಫ ೇಕಹಗಿಯುತುದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ


ಮಕ್ತುಮುಔೌಂಯಮಟಅಗನುನಫಳಷುಉತುಭತಿಳುಳಿಕ ಮನುನಭತುುಅನುಬನುನಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔುಭತುುಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಮಕ್ತೇಫ ೇಡಭಗತುುಲ್ವಮೌಂತಯಣದ ೌಂ
ದ್ಧಗ ಅನುಔ ಲಔಯವಹಗಿಯಫ ೇಔು



ದೃಢೇಔಯಣರಿೇಕ್ಷ ನೇಡುಮದಲುಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿಮಲ್ವಾ ಷೌಂಯಣಗತಯಫ ೇತಿಮಟಿೇರಿಮಲ್ಅನುನಒದಫ ೇಔು. ಹಯಧಿಕಹಯದವ ಬಸ ೈಟ್ನಲ್ವಾಮಟರಿಮಲ್
ಲಬಮವಿದ .



ಅಧಿಕಹರಿಯಿೌಂದನ ೇರ್ಮಷಲಟಟರಿೇಕ್ಷ ಭತುುಯಭಹಣಿೇಔಯಣಏಜ ನಸಯಿೌಂದಮಕ್ತುಮು "ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯಭಹಣತಯನುನ" ಡ ದ್ಧಯಫ ೇಔು



ಖಭನಸಿ: "ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯಭಹಣತಯನುನ" ಡ ದುಕ ಳುಳುದುಅಥಹರಿಟಿಮಎೌಂನ ೇಲ್ಎನ ಯಲ್ ಭೌಂಟ್ಏಜ ನಸಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಷೌಂಔಗ ಇಲಾದ ೇ ದಹಕಲ್ಹತಿ
/ ನವಿೇಔಯಣನುನಹಯಯೌಂಭಿಷಲುಅಬಮರ್ಥಗಮನುನಅಸಗತ ಡ ದೌಂತ ಅಲಾ.



ರಭಣಿೀಕಯಣವನತನತ್್ಗ್ದತಕ್ೊಂಡನಂತ್ಯಭತ್ತು EA ನಮೀಲ್ವಿಚಯಕನಗಿಕ್ಲಸವನತನರಯಂಭಿಸತವಮೊದಲತ:



ದಹಕಲ್ಹತಿಹಯಯೌಂಬವಹಖುಮದಲುಹಯಧಿಕಹಯದಭಹಖಗದಶಿಗಷ ತಯಖಳಿಗ ಅನುಖುಣವಹಗಿಮಹುದ ೇನ ೌಂದಣಿಷೌಂಸ ಾಯಿೌಂದಮಕ್ತುಮುತ ಡಗಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇ
ಔುಭತುುಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷಫ ೇಔು



ಮಕ್ತುಮುಹಯದ ೇಶಿಔಔಛ ೇರಿಖಳು / ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿ /
ನವಿೇಔಯಣಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳುಭತುುಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾಫಳಸಿದವಿವಿಧಉಔಯಣಖಳುಭತುುಸಹಧನಖಳಮೇಲ್ ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸನಡ ಸಿದತಯಫ ೇತಿಅ
ಧಿವ ೇವನದಲ್ವಾಹಲ್ ುಳಳಫ ೇಔು.

ಇಎಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನಜವಹಫಹದರಿಖಳುಮಹುು?
ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ ,
ನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಲ್ಹಜಿಸಿಟಔಸಮತುುಇತಯಅವಮಔತ ಖಳನುನಯೇಜನ ಭತುುನಯೇಜಿಷುುದುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನ
ಹತಯವಹಗಿದ ,

ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಸಹಾನ ಭಹಡುುದು (

ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಸ ಟರಿಶಿೇಲನಹಟಿಟ),

ಅನುಫೌಂಧB-

ದಹಕಲ್ಹತಿ /

ನವಿೇಔಯಣಭತುುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಣ ಮನುನನಗಹಿಷುುದು.ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯಹಗಿಅನ
/ ಅಳಹತಯನಗಹಿಷುವಹಖ, ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಕ ಳಗಿನದನುನಖಹತಿಯಡಿಷುತಹುನ :
ಸ ೈಟಿಸದಧತ


ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯನುನಸಿದಧಡಿಸಿಭತುುನಗಹಿಸಿಸ ಟರಿಶಿೇಲನಹಟಿಟ ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳುಭತುುಕ ೇೌಂದಯಖಳನುನಸಹಾಪಿಷುಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಗ ಅನುಔ ಲಕಹಕಗಿಹಯಧಿಕಹಯುದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯ ರಿಶಿೇಲನಹಟಿಟದಗಿಸಿದ .
ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಅನು /
ಅಳುಹ ಣ ಗಹಯನಹಗಿಯುಕ ೇೌಂದಯಕ ಕಎಲ್ಹಾಅವಮಔತ ಖಳನುನಯಯ ೈಷುುದನುನಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಲುಈಟಿಟಮನುನಫಳಷಫ ೇಔು.

ಅನು /

ಅಳುಯತಿದಹಕಲ್ಹತಿಮಕ ೇೌಂದಯದಆಯೌಂಬದಲ್ವಾಭತುು / ಅಥವಹಯತಿವಹಯಕ ಕಮಭ (ಹಿೌಂದ್ಧನಮಹುದು) ರಿಶಿೇಲು ಟಿಟ ಬತಿಗಭಹಡಿಭತುುಷಹಿಭಹಡಫ ೇಔು.
ಈರಿಶಿೇಲನಹಟಿಟಯತಿನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾರಿಜಿಸಹಾರ್ /

ಅಥಹರಿಟಿಭತುುಅಯನಹಭನದ ೇಗಶಿತಕಹಮಗಕ್ಷಭತ ಭಹನಟರ್ /

ಏಜ ನಸಖಳಲ್ವಾನೌಂತಯದವಿಭಶ ಗ / ಆಡಿಟ್ ಆಗಿ ನಗಹಿಷಫ ೇಕಹಗಿದ .


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನು ಆಧಹಕ ಾೈಗೌಂಟ್ಅನುನಸಹಾಪಿಸಿಭತುುರಿೇಕ್ಷಿಸಿ

,

STQC

ಷಟಿಗಪ ೈಡಫಯೇಮಟಿಯಕಹಕಾಚಡಿಗವ ೈಷುಳು,

ಜಿಪಿಎಸಿಡವ ೈಷಭತುುಪಿಯೌಂಟರ್-ಔಮ್-ಸಹಕಾನಖಗಳುಎಲ್ಹಾಸಹಧನಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಲಖತಿುಷಲ್ಹದಲ್ಹಮಹಟಪ್ /
ಡ ಸಹಕಾಪ್ಅನುನಹ ೌಂದ್ಧಷಲುಭತುುಎಲ್ಹಾಉಔಯಣಖಳುಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಖಳನುನ / ನವಿೇಔಯಣ ಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನ ಭಹಡಫ ೇಔು.


ಇತಿುೇಚಿನಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿ ಕ ಾೈೌಂಟ್ /ನವಿೇಔಯಣ ಸಹಪ ಟವೇಅಗನುನಸಹಾಪಿಷಲ್ಹಗಿದ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ

help@uidai.gov.in

Page16

https://uidai.gov.in/

1947

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ


ದಹಕಲ್ಹತಿಸ ೌಂಟಆಗಯಣುಅಚುಚಔಟಹಟಗಿಭತುುವುದಧವಹಗಿದುದ ,

ಆಯ ೇಖಮಔಯಭತುುಷುಯಕ್ಷಿತ /

ವಿದುಮತ್ಅಹಮಖಳಿೌಂದಷುಯಕ್ಷಿತವಹಗಿದ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.


ಕ ಳಗಿಯುೌಂತ ಭ ಲಬ ತದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಭಹಹಿತಿಮನುನಯತಿದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ (

ಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಭತುುಇೌಂಗಿಾೇಶನಲ್ವಾ)

ಔಡಹಡಮವಹಗಿಯದಶಿಗಷಲ್ಹಖುತುದ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ:
ರಿಜಿಸಹಾರ್ ಭತುುಷೌಂಔಗಷೌಂಖ ಮಹ ಷಯು



-

ನ ೌಂದಣಿಏಜ ನಸಭತುುಷೌಂಔಗಷೌಂಖ ಮಹ ಷಯು

-

ಹ ಷಯು, ಕ ೇಡಭತುುನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯಖಳಲ್ವಾಇಎಷ ರ್ ವ ೈಷಷಗೌಂಔಗಷೌಂಖ ಮ

-

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔವಿಯುದಧದ ಯುಹ ಚಿಚಷಲುಎಷಕಲ್ ೇಶನಹಾಟಿಯಕ್ಟಸ

-

ನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯದಕ ಲಷದಅಧಿಖಳುಭತುುಯಜಹದ್ಧನಖಳು

-

ಮುಐಡಿಎಐಷಹಹಮಲ್ ೈನಸೌಂಖ ಮ: 1947 ಭತುುಇಮೇಲ್ಐಡಿ: help@uidai.gov.in

ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿ ಅಖತಮವಹದದಹಕಲ್ ಖಳಟಿಟ
-



ಎಲ್ಹಾಆಧಹಷಗೌಂಫೌಂಧಿತಸ ೇವ ಖಳದಯಟಿಟ

ಮುಐಡಿಎಐಭಹಖಗದಶಿಗಷ ತಯಖಳಯಕಹಯ,

ರಿಜಿಸಹಾರ್ /

ಹಯಧಿಕಹಯುದಗಿಸಿದಆಧಹರ್IEC

ಷುುನುನಷರಿಮಹಗಿಯದಶಿಗಷಲ್ಹಖುುದುಎೌಂದುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳುಳತಹುನ .


ನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಆಯ ೇಟಭಗತುುಇತಯಸಿಫಫೌಂದ್ಧತಗನ ಮನುನನವಹಸಿಮ ಔಡ ಗ ವಿನಮಶಿೇಲವಹಗಿಯುೌಂತ ನ ೇಡಿಕ ಳುಳತಹುನ .
ಭತುುಆಯ ೇಟಗ ಗಅಹಿತಔಯಷೌಂದಬಗಖಳನುನತಡ ಖಟಟಲುಅತೃಪಿುಹ ೌಂದ್ಧದನವಹಸಿಖಳನುನನಬಹಯಿಷಲುಸಹಧಮವಹಖದ ಇಯುೌಂತಸ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ
ರಿಸಿಾತಿಮನುನ ತನನ ಸತ ೇಟಿಗ ತ ಗ ದುಕ ಳುಳತಹುನ .



ಷಭಷರಖಳನುನಎಲ್ವಾದಗಿಷಲ್ಹಗಿದ ,

ಸಿಫಫೌಂದ್ಧನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಷಭಷರನುನಧರಿಷುತಹುಯ ಇಲಾವ ೇ ಎೌಂದು ಖಹತಿಯ ಡಿಸಿಕ ಳಿಳ

,

ಇದರಿೌಂದಹಗಿನವಹಸಿಖಳಿಗ ಷಹಹಮಫ ೇಕಹದಯ ಅಯುನ್ಔಯಯನುನತಭಭವ ೇಶಬ ಶಣದ್ಧೌಂದಷುಲಬವಹಗಿಖುಯುತಿಷಫಸುದು


ರಿಜಿಸಹಾಸ್ಗ / ಹಯಧಿಕಹಯದ ೌಂದ್ಧಗ ಭಹನಮೌಂದವಿಲಾದ ಮಹುದ ೇಷಾಳದಲ್ವಾನ ೌಂದಣಿಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳನುನಕ ೈಗ ಳಳಫ ೇಡಿ

ಫ ೇಡಿಗೌಂಖಸವತಃಭತುುಇತಯಯು


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುತನನ "

ಅಳ/ಅನ ಫ ೇಡಿಗೌಂಗಹಪಮ್ಗ

ನಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಗ ಅಖತಮವಹದದಹಕಲ್ ಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಷಲ್ವಾಷಫ ೇಔುಭತುುಅದುರಿಶಿೇಲನ ಗಹಗಿಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದ "

"
ಹಯಧಿಕಹಯದಹಯದ ೇಶಿಔಔಛ ೇರಿಖಳಿಗ "

ಯ ನುನಷಲ್ವಾಷಫ ೇಔು.


ರಿಶಿೇಲನ ಮನೌಂತಯ, ಹಯಧಿಕಹಯದಹಯದ ೇಶಿಔಔಚ ೇರಿಖಳುಆಮಹಎನ ಯಲ್ ಭೌಂಟ್ಏಜ ನಸಯೌಂದ್ಧಗ ಫ ೇಡಿಗೌಂಖನಯಲ್ವಾ ಅೌಂಗಿೇಔರಿಷುತುವ / ತಿಯಷಕರಿಷುತುವ



ನ ೌಂದಣಿಏಜ ನಸನೌಂತಯಆಧಹಕ ಾೈಗೌಂಟಹಸಪ ಟವೇನಗಲ್ವಾಅನ /
ಅಳಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸಅನುನತ ಗ ದುಕ ೌಂಡುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುನಸ ೇರಿಷುತುದ ಭತುುನ ೌಂದಣಿಮೌಂತಯನುನಕಹಮಗಖತಗ ಳಿಷಲುಫಳಕ ದಹಯಹ ಷಯುಭತುುಹ
ಷಿರ್ಡಗಅನುನನೇಡುತುದ



ನ ೇೌಂದಹಯಿತಫಳಕ ದಹಯಯುಎೌಂದಯ ಫಳಕ ದಹಯಯಫಯೇಮಟಿಯಕ್ತಿಯಖಳನುನಹಯಧಿಕಹಯದಲ್ವಾರಿಶಿೇಲನ ಮವಸಿಿಮಹಗಿಯಣಗಗ ಳುಳತುದ ಭತುುದಹಕಲ್ಹತಿ
ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಷಾಳಿೇಮದತು ಷೌಂಚಮಖಳಲ್ವಾ ಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹಖುತುದ .



ಷಾಳಿೇಮದೃಢೇಔಯಣದಕ ೇೌಂದಯಖಳಲ್ವಾಎಲ್ಹಾ "ಆಯ ೇಟಯಖಳು" ಷಸಮೇಲ್ವಿಚಹಯಣ ಭಹಡುತಹುಯ ಎೌಂದುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಮಸಹಾಔಕ ೇೌಂದಯಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳು


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಅವಮಔತ ಯಿದಹದಖ, ಆಯ ೇಟಆಗಗಿಕಹಮಗನಗಹಿಷುತಹುನ



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯುಭತುುಕಹಲಕಹಲಕ ಕಅಧಿಔೃತರಿೌಂದಬ್ಸಡುಖಡ ಗ ಳುಳದಹಕಲ್ಹತಿಖಳಿಗ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ
ಇತಿುೇಚಿನಭಹಖಗದವಗನಖಳುಭತುುನೇತಿಖಳಫಗ ುತಿಳಿದ್ಧಯಫ ೇಔು.



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಅನ /

ಅಳದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನನಗಹಿಷುತಹುನ .

ಅನು /
ಅಳುಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಮುಐಡಿಎಐದಹಕಲ್ಹತಿಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳುಭತುುಭಹಖಗದಶಿಗಷ ತಯಖಳನುನಅನುಷರಿಷುು
ದನುನಖಹತಿಯಗ ಳಿಷುತುದ ಭತುುದತಹುೌಂವಖಳನುನ ಉತುಭ ಖುಣಭಟಟದಲ್ವಾ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುತುದ .


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುತಹತಹಕಲ್ವಔದಹಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿಫಯುನವಹಸಿಖಳುನ ೌಂದಣಿಷೌಂಖ ಮಮನುನ "

ಆಧಹಸ್ಗಲಬಮನುನಔೌಂಡುಹಿಡಿಮುುದಯಭ ಲಔ"

ಆಧಹರ್ಗ ನ ೌಂದಣಿಮಹಗಿಲಾಎೌಂದುಖಹತಿಯಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುತನನ / ಅಳಫಯೇ ಮಟಿಯಕ್ಟಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿ / ನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿಭಹತಯಫಳಷಲ್ಹಖುುದುಎೌಂದುನವಹಸಿಗ ತಿಳಿಷಫ ೇಔು.



ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿ ನಖದ್ಧತಪಹಮ್ಗಅನುನನವಹಸಿಖಳುಷರಿಮಹಗಿಬತಿಗಭಹಡಿದಹದಯ ಅಥವಹಭತುುಸಹಕಾನೌಂಗಹುಖಗಿ
ಎಲ್ಹಾಭ ಲಪೊೇಶಔದಹಕಲ್ ಖಳನುನತೌಂದ್ಧದಹದಯ .ಷರಿಮಹಗಿನವಿೇಔಯಣ ಭಹಡಫ ೇಕ ೌಂದುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔುಅಖತಮವಿಯುಷುುಖಳನುನಭಹತಯಮಹುದ ೇನವಿೇಔಯಣದಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾರಿಶಿೇಲ್ವಷಲ್ಹಖುುದು ,

ಷೌಂಖಯಹಿಸಿದದತಹುೌಂವದ

ನಔಲ್ವತಿನುನತಪಿಷಲುಷೌಂಯಣಗಭಹಹಿತಿಮಲಾಎೌಂದುಖಹತಿಯಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.
ವಿಳಹಷನುನಭಹತಯನವಿೇಔರಿಷಫ ೇಕಹದಯ ವಿಳಹಷಚ ಕಹಫಕ್ಟಸಆಯ್ದಕಭಹಡಫ ೇಔು


ಆಧಹಕ ಾೈಗೌಂಟನಯತಿದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನ "ಆಫ್" ಭಹಡಲುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಅಖತಮವಿದ , ಅಲ್ವಾನವಹಸಿಮು"ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಎಕ ಸಶನ್" ಹ ೌಂದ್ಧಯುತಹುನ .



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಯತಿಆಯ ೇಟರ್ ದಹಕಲ್ಹತಿದತಹುೌಂವನುನ
ನ ೇೌಂದಹಯಿಷುವಹಖಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾರಿಶಿೇಲ್ವಸಿದನಣಹಗಮಔಅೌಂವಖಳಭುದಯಣಯತಿಮನುನಹ ೌಂದ್ಧದ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು .



ಆಯ ೇಟಯಗತಿನ ೌಂದಣಿ /

ನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿನವಹಸಿಖಳಿೌಂದಸ ಯ ಹಿಡಿದದತಹುೌಂವನುನ

ವಯದ ಧಯಿೌಂದವಿಭಶಿಗಷುತಹುನ ಭತುುನವಹಸಿಷ ಚಿಸಿದಹಖತಿದುದಡಿಖಳನುನಭಹಡಫ ೇಕ ೌಂದುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು


ಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿ /

ನವಿೇಔಯಣ ನೌಂತಯಆಯ ೇಟಅಗನ

/

ಅಳಫಯೇಮಟಿಯಔದೃಢೇಔಯಣನುನದಗಿಷುತಿುದ ಯ್ದೌಂದುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಯತಿದಹಕಲ್ಹತಿನೌಂತಯಅೌಂಗಿೇಕಹಯನುನಭುದ್ಧಯಷಫ ೇಔುಭತುುನವಹಸಿಷಹಿಹಹಕ್ತದಹದನ ಎೌಂಫುದನುನಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಖುಯುತನುನುಯಹವ ಮಹಗಿಫಳಷಫ ೇಔು /

ಷೌಂಫೌಂಧದುಯಹವ /

ವಿಳಹಷದುಯಹವ /

ಜನನುಯಹವ ಭತುುಷಹಿಭಹಡಿದಸಿಿೇಔೃತಿಸಿಾರತಿದಹಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿಸಹಕಾನಹಭಡಲ್ಹಖುುದುಎೌಂದುಖಹತಿಯಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು


ದ್ಧನದಮೇಲ್ವಿಚಹಯಣ ಭತುುಎದುರಿಷುತಿುಯುಷಭಸ ಮಖಳನುನಸೌಂಚಿಕ ಳಳಲುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾದ ೈನೌಂದ್ಧನ ಷಬ ಮನುನ ಭಹಡಫ ೇಔ



ದ್ಧನದಅೌಂತಮದಲ್ವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಕ ೇೌಂದಯದಸಹಟಕ್ಟಅನುನತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಔುಭತುುಭಯುದ್ಧನಷುಖಭದಹಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿದ ೇಶಮುಔುಸಹಧನಖಳು

,

ಮೌಂತಹಯೌಂವಭತುುಇತಯಜಹರಿಮಸ ಾಖಳನುನಫದಲ್ವಷುಮಸ ಾಭಹಡಫ ೇಔು.


ಸಹಕಾಚಸಹುಯಗಿ ,

ದೃಷ್ಟಟಗ ೇಚಯಚಿತಯಖಳಹ ಯತುಡಿಸಿನಮತಕಹಲ್ವಔವಹಗಿಸಹಧನಖಳನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ ,

ಅೌಂತಸಮಹುದ ೇಷಭಸ ಮಮನುನಖಭನಸಿದಯ ,

ಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹದಬಹಖವಃಚಿತಯಖಳನುನಭಹತಯ.

ಅದನುನಷೌಂಫೌಂಧಟಟಎನ ಯಲ್ ಭೌಂಟ್ಏಜ ನಸಭಹಮನ ೇಜರ್ /

ಹ ಚುಕಾಗ ಯದ್ಧಭಹಡಫ ೇಔುಭತುುಉಔಯಣದಫದಲ್ಹಣ ಮನುನವಿನೌಂತಿಷಫ ೇಔು


ಎಲ್ಹಾಸಹಧನಖಳುಭತುುಔೌಂಯಮಟಖಗಳುಷಾಗಿತಗ ಳುಳತುವ ಭತುುಅಘಾತಖಳನುನತಪಿಷಲುವಿದುಮತ್ಆಫ್ಆಗಿದ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.



ಸಹಧನಖಳುಭತುುಇತಯಸಹಧನಖಳಿಗ ಬದಯತಹಮಸ ಾಖಳನುನಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.



ಇಎಕಹಮಹಗಚಯಣ ಗ ಅನುಔ ಲವಹಖುೌಂತ ,

ಆಯ್ದಕಷಭಮಕ ಕ,

ಕ ಾೈೌಂಟನಲ್ವಾದ್ಧನದನದ್ಧಗಶಟಯದ್ಧಖಳಯದ್ಧಖಳುಲಬಮವಿದ .

ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾದ ೈನೌಂದ್ಧನಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳನುನನಗಹಿಷುಲ್ವಾಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಈಯದ್ಧಖಳನುನಫಳಸಿಕ ಳಳಫಸುದು


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಯುಸಿಫಫೌಂದ್ಧಆಧಹಎಗನ ಯಲ್ ಭೌಂಟ್ /
ನವಿೇಔಯಣದಭಯಣದಷಭಮದಲ್ವಾನ ೈತಿಔತ ಮಉನನತಭಹನದೌಂಡಖಳನುನಖಭನಷುತಹುನ ಭತುುನದ್ಧಗಶಟವುಲಕನುನಹ ಯತುಡಿಸಿಮಹುದ ೇಹ ಚುಚರಿಸ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಣನುನಕ ೇಳಫಹಯದು.


ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಖಳಷಭಮದಲ್ವಾಷೌಂಖಯಹಿಸಿದಭಹಹಿತಿಮಗ್ಮತ ಭತುುಬದಯತ ಮನುನಕಹಹಡುಲ್ವಾಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಷಸಜವಹಫಹದಯನಹಗಿದಹದನ .

ಜಿಪಿಎಸಥಳ್, ಫೆಕಪ್, ಸಿಂಕಮತ್ತುಯಫ್ತು


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಅಧಿಕಹರಿಖಳಭಹಖಗದಶಿಗಖಳಯಕಹಯಫಹಸಮಹಹಡಿಡಗಸ ಕೆಎಲ್ಹಾದಹಕಲ್ಹತಿಡ ೇಟಹನುನಫಹಮಕ್ಟ-ಟುಡ ೇಡ ೇಟಹನುನಫಹಮಕ್ಟಅಹಭಡುತುದ .
ಎಲ್ಹಾನಲ್ಹದಣಖಳುಫಹಮಔಹಭಡಲ್ಹಗಿದ ಯ್ದಭತುುಮಹುದ ತಪಿಷದ ಇಯುೌಂತ ಭಹಡಲುಫಹಮಕ್ಟಅಹಭಡುಯ ಕಹ
ಡಿದಗನಹೌಂಔಭತುುಸ ಟೇವನಸೌಂಖ ಮ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದ ಯ್ದೇ ಎೌಂದು ದ್ಧನಕ ಕ ಎಯಡು ಷಲ ಖಹತಿಯ ಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು..



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಜಿಪಿಎಸಿನದ ೇಗಶಹೌಂಔಖಳನುನದ್ಧನನತಮದಆಧಹಯದಮೇಲ್ ನ ೌಂದಣಿಕ ಾೈೌಂಟ್ಅನುನಫಳಷುಮದಲು
ಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔು



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯುದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳನುನಯತಿ10ದ್ಧನಖಳಿಗ ಮಭಷಭನಿಮಗ ಳಿಷಫ ೇಕ ೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಹಯಧಿಕಹಯದಷಗಗ ಗಅಪೊಾೇಡಹಭಡಲುದಹಕಲ್ಹತಿಡ ೇಟಹದಷಕಹಲ್ವಔಡ ೇಟಹಯಫ್ತುನಗಹಿಷುತುದ ಅೌಂದಯ ಖರಿಶಠ 5ದ್ಧನಖಳಯ ಗ



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಯಫ್ತುಭಹಡಲ್ಹದದತಹುೌಂವನುನ ನ ೇೌಂದಹಯಿಸಿಕ ಳಳಫಸುದು

.

ಸಹಭಯಷಮಉದ ದೇವಕಹಕಗಿಯತಿನಲ್ಹದಣದಲ್ವಾಯಫ್ತುಭಹಡಿದದ್ಧನಹೌಂಔ,

ನಲ್ಹದಣಷೌಂಖ ಮಭತುುಹಮಕ ಟಖಳನುನ ನ ೌಂದಹಯಿಸಿಕ ಳಳಫಸುದು.

ದ್ಧನದ ಕ ನ ಮ ರಿಶಿೇಲನ /ತಿದುದಡಿ


ಯತಿ ಷಲ ಆಧಹಕ ಾೈಗೌಂಟನಲ್ವಾ
ಯವ ೇಶಿಸಿದದತಹುೌಂವುಷರಿಮಹಗಿದ ಯ್ದಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಲುದ್ಧನದಎಲ್ಹಾದಹಕಲ್ಹತಿಖಳನುನ ದ್ಧನದ
ಕ ನ ಮಲ್ವಾ (EoD) ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔು.



ದ್ಧನದರಿಶಿೇಲನ ಮಅೌಂತಮದಯ ಗ ಮೌಂತಯದಮೇಲ್ವಯುಷಸತಿಗಆಯೇಜಔಯುಷಸಷ ರ್ ವ ೈಷರ್
ನಯೇಜಿಷಫಸುದು. ಆದಹಖ ಮ, ದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನಭಹಡಿದಆಯೇಜಔಯುಅನ / ಅಳಷಿೌಂತಹಮಕ ಟುನಳನುನ
ರಿಶಿೇಲ್ವಷಲುಸಹಧಮವಿಲಾ



ನಭ ದ್ಧಸಿದದತಹುೌಂವದಲ್ವಾಮಹುದ ೇದ ೇಶಖಳು /

ತಹಕ್ತಗಔಅಷಭಥಗತ ಔೌಂಡುಫೌಂದಯ ,

ತಿದುದಡಿಷಭಮದಚ್ಔಟಿಟನಳಗ ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಕ ಕಫಯಲುನವಹಸಿಗ ತಿಳಿಸಿ. ದ್ಧನದ ಕ ನ ಮ ರಿಶಿೇಲನ ಮ
ನೌಂತಯಅನ / ಅಳಫ ಯಳಚುಚನೇಡುಭ ಲಔಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಸ ೈನ್ಇನಹಭಡಫ ೇಔು


ನವಹಸಿಖಳದತಹುೌಂವಖಳಿಗ ತಿದುದಡಿಮಭಭಹಡಿದಯ

,

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಭತ ುಮಭನವಹಸಿಮ ತಿದುದಡಿ ವಿನೌಂತಿತಿಯಷಕರಿಷಫಸುದು

/

ತಿಯಷಕರಿಸಿದಯ ಷರಿಮಹದಕಹಯಣದ್ಧೌಂದತಿದುದಡಿಮನುನ ನಲ್ವಾಷಫ ೇಔು.

ಕಹಮಗ ಯದವಗನ ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಣ


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯದಮೇಲ್ವಿಚಹಯಣ ಮನುನಭತುುಆಡಿಟಹಕಮಗಖಳನುನನಗಹಿಷಲುಅಥಹರಿಟಿ /
ರಿಜಿಸಹಾಯನಭಹನಟಯಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನು ಷಸಔರಿಷುತಹುನ ಭತುುಅಯಯಶ ನಖಳಿಗ ಉತುರಿಸಿದಅನ

/

ಅಳಜ್ಞಹನಕ ಕಉತುರಿಷುತಹುನ .

ಕಹಮಗಕ್ಷಭತ ಮಮೇಲ್ವಿಚಹಯಣಹಹಹಳ ಮಮೇಲ್ವನಷಸಚಿಹ ನಖಳನ ನಷಸಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔವಿಯಖಳನುನದಹಕಲ್ವಷಲ್ಹಖುತುದ


ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಆಡಿಟರತಿಕ್ತಯಯ್ದಮನುನಖಹತಿಯಗ ಳಿಷುತಹುನ ,

ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯ ,

ದಹಕಲ್ಹತಿಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳುಭತುುಡ ೇಟಹಖುಣಭಟಟನುನನಯೌಂತಯವಹಗಿಷುಧಹರಿಷುಯಕ್ತಯಯ್ದಮಲ್ವಾಷೌಂಯೇಜಿಷಲ್ಹಗಿದ .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ಆಯ್ೀಟರ್
ಆಯ್ೀಟರ್ಎೌಂದಯ ೇ ಮಹಯು ಭತ್ತುಅವನ / ಅವಳ್ಅಹಾತ್್ಗಳ್ಳಮವುವು?
ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನಕಹಮಗಖತಗ ಳಿಷಲುದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸ
ಭ ಲಔಆಯ ೇಟರ್ ನ ೇರ್ಮಷಲ್ಹಖುತುದ .
ಈಸುದ ದಗಹಗಿ ಅಹಾತ್್ಡ್ಮಲತ, ವೆಕ್ತುಮತಕ್ಳ್ಗಿನಭನದಂಡಗಳ್ನತನೂಯ್ಥಸಫ್ೀಕತ:


ಮಕ್ತು 18 ಶಗಭತುುಮೇಲಟಟಮಸಿಸನಯಹಗಿಯಫ ೇಔು



ಮಕ್ತು 10 + 2 ಹಸ್ಆಗಿಯಫ ೇಔುಭತುುಆದಮತ ಮಹಗಿದವಿೇಧಯಯಹಗಿಯಫ ೇಔು



ಅನು / ಅಳು ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಗಹಗಿದಹಕಲ್ಹಗಿದುದ ಅದು ಜನಯ ೇಟ್ ಆಗಿಯಫ ೇಔು.



ಮಕ್ತುಮುಔೌಂಯಮಟಅಗನುನನಗಹಿಷುಭ ಲಬ ತತಿಳುಳಿಕ ಮನುನಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔುಭತುುಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಮಕ್ತೇಫ ೇಡಭಗತುುಲ್ವಮೌಂತಯಣನುನ
ತಿಳಿದಯಹಗಿಯಫ ೇಔು.



ಫಫಮಕ್ತುಮು "ಆಯ ೇಟಷಗಟಿಗಫಿಕ ೇಟ್" ಅನುನಅಥಹರಿಟಿಯಿೌಂದನ ೇರ್ಮಷಲಟಟರಿೇಕ್ಷ ಭತುುಯಭಹಣಿೇಔಯಣಏಜ ನಸಯಿೌಂದಡ ಮಫ ೇಕಹಗಿಯುತುದ



ಖಭನಸಿ: "ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯಭಹಣತಯನುನ" ಡ ದುಕ ಳುಳುದುಅಥಹರಿಟಿಮಎೌಂನ ೇಲ್ಎನ ಯಲ್ ಭೌಂಟ್ಏಜ ನಸಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಷೌಂಔಗ ಇಲಾದ ೇ ದಹಕಲ್ಹತಿ
/ ನವಿೇಔಯಣನುನಹಯಯೌಂಭಿಷಲುಅಬಮರ್ಥಗಮನುನಅಸಗತ ಡ ದೌಂತ ಅಲಾ.

ಆಯ್ೀಟಆಾಗಿಕ್ಲಸವನತನರಯಂಭಿಸತವಮೊದಲತ:


ದಹಕಲ್ಹತಿಹಯಯೌಂಬವಹಖುಮದಲುಹಯಧಿಕಹಯದಭಹಖಗದಶಿಗಷ ತಯಖಳಿಗ ಅನುಖುಣವಹಗಿಮಹುದ ೇನ ೌಂದಣಿಷೌಂಸ ಾಯಿೌಂದಮಕ್ತುಮುತ ಡಗಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇ
ಔುಭತುುಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷಫ ೇಔು



ಮಕ್ತುಮುಹಯದ ೇಶಿಔಔಛ ೇರಿಖಳು / ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿ /
ನವಿೇಔಯಣಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳುಭತುುಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾಫಳಸಿದವಿವಿಧಉಔಯಣಖಳುಭತುುಸಹಧನಖಳಮೇಲ್ ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸನಡ ಸಿದತಯಫ ೇತಿಸ
ಶನನಲ್ವಾ ಹಲ್ ುಳಳಫ ೇಔು



ದೃಢೇಔಯಣರಿೇಕ್ಷ ನೇಡುಮದಲುಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಮಲ್ವಾ ಷೌಂಯಣಗತಯಫ ೇತಿಮಟಿೇರಿಮಲ್ಅನುನಒದಫ ೇಔು.ಇದು ಹಯಧಿಕಹಯದವ ಫಸ ೈಟಿನಲ್ವಾ
ಲಬಮವಿದ .



ಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಕ್ತೇಫ ೇಡಭಗತುುಲ್ವಮೌಂತಯಣನುನ ಅರಿತಯಹಗಿಯಫ ೇಔು.

ಆಯ್ೀಟಯನಆನ್-ಫ್ೊೀಡಿಾಂಗ್
ಆಯ ೇಟಅಗನ

/ ಅಳ "ಫ ೇಡಿಗೌಂಗಹಪಭಗನಲ್ವಾ " ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಗ ಅಖತಮವಿಯುದಹಕಲ್ ಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಷಲ್ವಾಷಫ ೇಔುಭತುುಅದುರಿಶಿೇಲನ ಗಹಗಿಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದ

"ಹಯಧಿಕಹಯದಹಯದ ೇಶಿಔಔಛ ೇರಿಖಳಿಗ " ಪಹಮ್ಗಅನುನಷಲ್ವಾಸಿಯುತುದ . ರಿಶಿೇಲನ ಮನೌಂತಯ, ಹಯದ ೇಶಿಔಔಛ ೇರಿಖಳುಆಮಹನ ೌಂದಣಿ ಏಜ ನಸಯೌಂದ್ಧಗ ಫ ೇಡಿಗೌಂಗ್
ನಲ್ವಾ ಅೌಂಗಿೇಔರಿಷುತುವ / ತಿಯಷಕರಿಷುತುವ .
ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸನೌಂತಯಆಥಹಕ ಾೈಗೌಂಟಹಸಪಟವ ೇಯನಲ್ವಾ ಅನ

/

ಅಳಫಯೇಮಟಿಯಔುಲಳನುನ

ತ ಗ ದುಕ ಳುಳಭ ಲಔಆಯ ೇಟಅಗನುನಸ ೇರಿಷುತುದ ಭತುುನ ೌಂದಣಿಮೌಂತಯನುನಕಹಮಗನಗಹಿಷಲುಫಳಕ ದಹಯಹ ಷಯುಭತುುಹಷರ್ಡಗಅನುನದಗಿಷುತುದ .
ನ ೇೌಂದಹಯಿತಫಳಕ ದಹಯಯುಎೌಂದಯ ಮುಐಡಿಎಐನಲ್ವಾನಫಳಕ ದಹಯಯಫಯೇಮಟಿಯಕ್ತಿಯಖಳರಿಶಿೇಲನ ಮವಸಿಿಮಹಗಿಯಣಗಗ ಳುಳತುದ
ಭತುುದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಷಾಳಿೇಮದತು ಷೌಂಚಮದಲ್ವಾ ಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹಗಿಯುತುದ .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ನವಹಸಿ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಸಭಮದಲ್ವಾಆಯ್ೀಟರ್ / ಮೀಲ್ವಿಚಯಕನ್ನಪಿಟತಟಕ್ೊಳ್ುಫ್ೀಕದರಭತಖಆರ್್ೀಶಗಳ್ಳ
ಯತಿಲ್ಹಗಿನ್ ಅಲ್ವಾ ಔೌಂಯಮಟಯನಲ್ವಾ
ದ್ಧನಹೌಂಔಭತುುಷಭಮುಸ ಟಿಟೌಂಖರಷುುತದ್ಧನಹೌಂಔಭತುುಷಭ

ಯತಿದ್ಧನದಹಕಲ್ಹತಿಖಳಆಯೌಂಬದಲ್ವಾಜಿಪಿಎಷಕಕ್ಷ ಮನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮುುದು.

ಮಹ ೌಂದ್ಧದ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.

ಆಧಹಕ ಾೈಗೌಂಟ್ನಲ್ವಾನನಭಭ ಷಿೌಂತ ಆಯ ೇಟರ್ ID ಯೌಂದ್ಧಗ ಲ್ಹಗಿನ್ ಭಹ ಡುುದನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ, ದಹಕಲ್ಹತಿಖಳನುನ ಕ ೈಗ ಳಳಲು, ಭತುು ಷಾಳ
ಬ್ಸಟುಟ ಹ ೇಖುವಹಖ ಅಪಿಾಕ ೇವನ್ ಅನುನ ಲ್ಹಗ್ ಓಟ್ ಭಹಡಿಕ ಳಿಳ, ಇದರಿೌಂದಹಗಿ ಮಹಯ ಫಫಯ ದಹಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿ ನಭಭ ಲ್ಹಗಿನ್ ವಿೌಂಡ ೇನುನ ಫಳಷಲು
ಸಹಧಮವಹಖುುದ್ಧಲಾ.
ನವಹಸಿಖಳನುನ ಷುಲಬವಹಗಿ ಷಯಹಖಗ ಳಿಷು ಭತುು

ದತಹುೌಂವನುನ

ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ ಮನುನ ಷುಲಬಗ ಳಿಷು ಯಕ್ತಯಯ್ದಮ ಮದಲು ಭತುು ಷಭಮದಲ್ವಾ

ಸ ಟೇಶನ್ ಲ್ ೇಓಟ್ ಹಯಧಿಕಹಯ ಭಹಖಗಷ ಚಿಖಳ ಯಕಹಯ ಇದ
ಎೌಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.

ನವಹಸಿಗ ದಹಕಲ್ಹತಿ /ನವಿೇಔಯಣ ಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನ ಷೌಂಕ್ಷಿುಗ ಳಿಸಿ.
ಕ ಾೈೌಂಟ್ ನಲ್ವಾ

ದಗಿಷಲ್ಹದ "ಆ ಧಹರ್ ಸ್ಲಬಮ

ಸುಡುಕ್ತ" ಅನುನ ಫಳಸಿಕ ೌಂಡು

ಹ ಷ

ದಹಕಲ್ಹತಿ ಭಹಡು ಮದಲು

ನವಹಸಿಮನುನ

ನ ೇೌಂದಹಯಿಷಲ್ಹಗಿಲಾ ಎೌಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.
ಹ ಷಯು, ಲ್ವೌಂಖ, ಜನನ&ವಿಳಹಷದ್ಧನಹೌಂಔ,
ಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಭತುುಇಮೇಲನೌಂತಸಜನಷೌಂಖಹಮವಿಯಖಳನುನನವಿೇಔರಿಷಲುಭತುುಇತಯರಿೇ
ತಿಮಜನಷೌಂಖಹಮ / ಫಯರ್ಮೇಟಿಯಔನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿECMP
ಅನುನನವಿೇಔರಿಷಲುಕ ಾೈೌಂಟ ಾೈಟ್ಅನುನನವಿೇಔರಿಸಿ.

ಎಲ್ಹಾ ಭ ಲ ಡಹಔುಮಮೌಂಟುಳು ಲಬಮವಿದ ಎೌಂದು
ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ,

ನವಹಸಿ ವಿನೌಂತಿಸಿದ ನಭ ದು

ಯಕಹಯಕ ಕ ಅಖತಮವಿಯು ಭತುು ಅದಯ ದಹಕಲ್ಹತಿ /
ನವಿೇಔಯಣ ಭಹಡಫ ೇಕಹದ ಅದ ೇ ನವಹಸಿಗ ಸ ೇರಿಯಫ ೇಔು.

ನವಹಸಿಖಳುತಭಭಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಮನುನಬವಿಶಮದಷೌಂಸನಕಹಕಗಿಭತುು OTP
ಆಧಹರಿತದೃಢೇಔಯಣಭತುುಆನ ಾೈನ್ಆಧಹನಗವಿೇಔಯಣಸ್ಲಬಮದೌಂತಸಇತಯಫಳಕ ಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ನಭ ದ್ಧಸಿದಹದಯ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ .
ನವಹಷದ ಆಧಹರ್ ದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣ ಪಹಮ್ಗ ಅನುನ ರಿಶಿೇಲ್ವಷಲ್ಹಗಿದ ಯ್ದ ಭತುು
ರಿಶಿೇಲನಹಕಹಯನ ಷಹಿ / ಹ ಫ ಫಯಳು ಭುದಯಣ ಭತುು ಸಹಟೌಂಪ್ / ಮದಲಕ್ಷಯಖಳನುನ
ಹ ೌಂದ್ಧದ ೇಯ್ದೇ ಪಹಮ್ಗ ನವಹಸಿಖಳ (ಅಜಿಗದಹಯಯ) ಷಹಿ / ಹ ಫ ಫಯಳು ಭುದಯಣಖಳನುನ
ಹ ೌಂದ್ಧದ ಯ್ದೇ ಎೌಂದು ಕಚಿತ ಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.
ರಿಚಮಕಹಯ / ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ

ನವಹಸಿಗ ಅನ / ಅಳ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ
ಕ ೇಲ

ಆಧಹರ್ ದಹಕಲ್ಹತಿ /

ಫಳಷಲ್ಹಖುುದು

ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿ

ಭತುು ಫ ೇಯ ಉದ ದೇವಕಹಕಗಿ

ಫಳಷಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾ ಎೌಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿ.

ಆಧಹರಿತ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ , ರಿಚಮಔಯು / ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ

ಷಹಿ / ಹ ಫ ಫಯಳು

ಭುದಯಣ

ಅನುಔಯಭವಹಗಿ ರಿಚಮಕಹಯ ಭತುು ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾರಿಗ ದಗಿಷಲ್ಹದ ಕ್ಷ ೇತಯಖಳಲ್ವಾ ತುೌಂಬ್ಸದ ವಿಯಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಪಹಮ್ಗ ಯ ದಲ್ವಾ ಲಬಮವಿಯಫ ೇಔು.
ನ ೌಂದಣಿ / ನವಿೇಔಯಣದ ಷಭಮದಲ್ವಾ ನವಹಸಿಖಳ
ಸಹಪಟವ ೇರ್ ಕ ಾೈೌಂ ಟನಲ್ವಾ ದಗಿಷಲ್ಹದ ಯದ ಮ ಯಕಹಯ ಭಹಹಿತಿ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ ಮ
ಅನುಔಯಭದಲ್ವಾ ಆಧಹರ್ ಕ ಾೈೌಂಟ್ ಸಹ ಪಟವ ೇರ್ (ಇಸಿಎೌಂಪಿ / ಮುಸಿಎಲ್) ನವಹಸಿಖಳ
ಜನಷೌಂಖಹಮ ಭತುು ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ದತಹುೌಂವನುನ ಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಯದ ಮು ಎಲ್ಹಾ ಷಭಮದಲ ಾ ಇದ ಎೌಂದು
ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ ಭತುು ಯವ ೇಶಿಷು ಮದಲು
ನವಹಸಿಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಜನಷೌಂಖ ಮಮ ದತಹುೌಂವನುನ ಯವ ೇಶಿಸಿ
ಭತುು ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿದ ದತಹುೌಂವನುನ ರಿಶಿೇಲ್ವಷಲು ನವಹಸಿ
ಕ ೇಳಿಕ ಳಿಳ.

ನವಹಸಿಗ ಅೌಂಗಿೇಕಹಯನುನ ಭುದ್ಧಯಸಿ , ಷಹಿ ಭಹಡಿ ಭತುು ನೇಡಿರಿ ಭತುು ದಹಕಲ್ಹತಿ
ಅೌಂತಮದಲ್ವಾ ಪಿಗ ಗಹಗಿ ನವಹಸಿ ಷಹಿಮನುನ ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫಸುದು.

ದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣ ಪಹಮ್ಗ

, ಭ ಲ ಪೊೇಶಔ

ದಹಕಲ್ ಖಳು ಭತುು ಷಹಿ ಷಭಭತಿ ಸಿಾಪ್ ಅನುನ ನ ೌಂದಣಿ /
ಅ ಡೇಟ್ ಕ ಾೈೌಂ ಟನಲ್ವಾ ಅಪೊಾೇರ್ಡ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದ ಯ್ದ ಭತುು
ಎಲ್ಹಾ ದಹಕಲ್ ಖಳನುನ ನವಹಸಿಗ ಎೌಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಆಯ ೇಟಮಹಗಯುಭತುುಅನ / ಅಳಅಸಗತ ಖಳುಮಹುು?
ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯಖಳಲ್ವಾ ದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನ ಕಹಮಗಖತಗ ಳಿಷಲು ದಹಕಲ್ಹತಿ ಏಜ ನಸ ಭ ಲಔ ಸಿಇಎಲ್ವಸ
ಆಯ ೇಟರ್ ಅನುನ ನ ೇರ್ಮಷಲ್ಹಗಿದ . ಸಿಇಎ ಲ್ವಸಿಆಯ ೇಟರ್ ಭಹತಯ ಶಿವು ನ ೌಂದಣಿ / ನವಿೇಔಯಣನುನ
ನಗಹಿಷಫಲಾಯು ಭತುು ಮಹುದ ೇ ರಿೇತಿಮ ದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನ ನಗಹಿಷಲು ಸಹಧಮವಿಲಾ ಎೌಂದು ಖಭನಷಫ ೇಔು.
ಈಹತಯಕಹಕಗಿಅಸಗತ ಡ ಮಲು, ಮಕ್ತುಮುಕ ಳಗಿನಭಹನದೌಂಡಖಳನುನಯಯ ೈಷಫ ೇಔು:


ಮಕ್ತು 18 ಶಗ ಭತುು ಮೇಲಟಟ ಮಸಿಸನಯಹಗಿಯಫ ೇಔು.



ಮಕ್ತು 10 + 2 ಹಸ್ ಆಗಿಯಫ ೇಔು ಭತುು ಆದಮತ ಮಹಗಿ ದವಿೇಧಯಯಹಗಿಯಫ ೇಔು



ಅೌಂಖನವಹಡಿ ಆಶಹ ಕಹಮಗಔತ ಗಮಯ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ 10 ನ ೇ ತಯಖತಿ ಉತಿುೇಣಗತ ಅಸಗವಹಗಿದ



ಅನ / ಅಳ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಗಹಗಿ ಮಕ್ತು ಮು ದಹಕಲ್ಹಖಫ ೇಕಹಗಿಯುತುದ ಭತುು ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ಜನಯ ೇಟ್ ಆಗಿಯಫ ೇಔು.



ಆೌಂಡಹಯಯ್ಡಡ OS / ಔೌಂಯಮಟನ ಗೌಂದ್ಧಗ ಆಯ ೇಟಿೌಂಗ್ ಸಹಭಟ್ಗ ಫೇನ್ ಔುರಿತು ಭ ಲಬ ತ ತಿಳುಳಿಕ ಮನುನ ಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔು ಭತುು ಷಾಳಿೇಮ ಬಹಷ ಮ
ಕ್ತೇಫ ೇರ್ಡಗ ಭತುು ಲ್ವಮೌಂತಯಣದ ೌಂದ್ಧಗ ಆಯಹಭದಹಮಔವಹಖಫ ೇಔು



ಅಧಿಕಹರಿಯಿೌಂದ ನ ೇರ್ಮಷಲಟಟ ರಿೇಕ್ಷ ಭತುು ಯಭಹಣಿೇಔಯಣ ಏಜ ನಸಯಿೌಂದ ಮಕ್ತುಮು "CELC ಆಯ ೇಟರ್ ಷಟಿಗಫಿಕ ೇಟ್" ಅನುನ ಡ ದ್ಧಯಫ ೇಔು



ಖಭನಸಿ: "ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯಭಹಣತಯನುನ" ಡ ದುಕ ಳುಳುದುಅಥಹರಿಟಿಮಎೌಂನ ೇಲ್ಎನ ಯಲ್ ಭೌಂಟ್ಏಜ ನಸಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಷೌಂಔಗ ಇಲಾದ ೇ ದಹಕಲ್ಹತಿ
/ ನವಿೇಔಯಣನುನಹಯಯೌಂಭಿಷಲುಅಬಮರ್ಥಗಮನುನಅಸಗತ ಡ ದೌಂತ ಅಲಾ.

ಸಿಇಎಲ್ವಿಣಆಯ ೇಟಆಗಗಿಕ ಲಷನುನಹಯಯೌಂಭಿಷುಮದಲು:


ದಹಕಲ್ಹತಿಹಯಯೌಂಬವಹಖುಮದಲುಹಯಧಿಕಹಯದಭಹಖಗದಶಿಗ ಷ ತಯಖಳಿಗ ಅನುಖುಣವಹಗಿ ಮಹುದ ೇ ನ ೌಂದಣಿ ಷೌಂಸ ಾಯಿೌಂದ ಮಕ್ತುಮು
ತ ಡಗಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು ಭತುು ಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷಫ ೇಔು



ಮಕ್ತುಮು ಹಯದ ೇಶಿಔ ಔಛ ೇರಿಖಳು / ಶಿವು ನ ೌಂದಣಿ ಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳು ಭತುು ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಟಹಮಫ ಾಟನಲ್ವಾ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಏಜ ನಸ ನಡ ಸಿದ ತಯಫ ೇತಿ ಅಧಿವ ೇವನದಲ್ವಾ
ಭಔಕಳ ದಹಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿ ಫಳಷಫ ೇಔು



ದೃಢೇಔಯಣ ರಿೇಕ್ಷ ಮನುನ ನೇಡು ಮದಲು ಆಥರಿಮ ವ ಫಸ ೈಟ್ ಲಬಮವಿಯು ಶಿವು ನ ೌಂದಣಿಗಹಗಿ ಷೌಂಯಣಗ ತಯಫ ೇತಿ ಮಟಿೇರಿಮಲ್ ಅನುನ ಒದಫ ೇಔು



ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಆಯ ೇಟರ್ ತನನ / ಅಳ "ಫ ೇಡಿಗೌಂಗ್ ಪಹ ಭಗನಲ್ವಾ" ದಹಕಲ್ಹತಿ ಏಜ ನಸಗ ಅಖತಮವಹದ ದಹಕಲ್ ಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಷಲ್ವಾಷಫ ೇಔು ಭತುು ಅದು
ರಿಶಿೇಲನ ಗಹಗಿ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದ "ಮುಐಡಿಎಐ ಹಯದ ೇಶಿಔ ಔಛ ೇರಿಖಳಿಗ " ಪಹಮ್ಗ ಅನುನ ಷಲ್ವಾಷಫ ೇಔು. ರಿಶಿೇಲನ ಮ ನೌಂತಯ ಹಯದ ೇಶಿಔ ಔಛ ೇರಿಖಳು
ಆಮಹ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಏಜ ನಸಯೌಂದ್ಧಗ ಫ ೇಡಿಗೌಂಖನಲ್ವಾ ಅೌಂಗಿೇಔರಿಷುತುವ / ತಿಯಷಕರಿಷುತು



ಆಧಹರ್ ಕ ಾೈೌಂಟ್ ಸಹಪಟವ ೇಯನಲ್ವಾ ತನನ / ಅಳ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸ ಅನುನ ತ ಗ ದುಕ ೌಂಡು ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಟಹಮಫ ಾಟ್ ಅನುನ ನಗಹಿಷಲು ೌಂದು ಫಳಕ ದಹಯಯ
ಹ ಷಯು ಭತುು ಹಷಿರ್ಡಗ ಅನುನ ದಗಿಷು ಭ ಲಔ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಏಜ ನಸ ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಆಯ ೇಟರ್ ಅನುನ ಸ ೇರಿಷುತುದ .



ಫಳಕ ದಹಯಯನುನ ನಮೌಂತಿಯಷುುದು ಮುಐಡಿಎಐನಲ್ವಾನ ಫಳಕ ದಹಯಯ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ವಿಯಖಳ ರಿಶಿೇಲನ ಮವಸಿಿಮಹಗಿ ಯಣಗಗ ೌಂಡಿದ ಭತುು
ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ ಷಾಳಿೇಮ ದತಹುೌಂವ ಷೌಂಚಮದಲ್ವಾ ಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹಗಿದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ರಶಿೀಲನ್ಕಯಯತ

ರಿಶಿೇಲನಹಕಹಯಯುಎೌಂದಯ ೇಮಹಯುಭತ್ತುಅವನ / ಅವಳ್ಜಫದರಖಳುಮವುು?


ಆಧರ್ ರ್ಖಲತಿ ಕ್ೀಂದರಕ್ೆ ರ್ಖಲತಭಡಲತನ್ಸಸಿಫಂರ್ಗ, ನ್ಸಸಿಮತ
ದಗಿಸತವರ್ಖಲ್ಗಳಂದಜನಸಂಖ್ೆಭಹಿತಿಮನತನನಭೊದಸಲಗತವುದತ



ರ್ಖಲ್ಗಳ್ನತನರಶಿೀಲ್ವಸಲತಅಧಿಕೃತ್ಅಧಿಕರಗಳ್ಳನ್ಸಸಿಸಲ್ವಾಸಿದರ್ಖಲ್ಗಳ್ದೃಢೀಕಯಣವನತನಸರಮಗಿರಶಿೀಲ್ವಸಫ್ೀಕತ .
ಇಂತ್ಹಅಧಿಕರಗಳ್ನತನರಶಿೀಲಕಯತಎಂದತಕಯ್ಮಲಗತತ್ುರ್್



ನ್ೊಂದಣಿಕ್ೀಂದರದಲ್ವಾಇಯತವರಶಿೀಲನಧಿಕರನ್ಸಸಿತ್ತಂಬಿದನ್ೊಂದಣಿ / ನವೀಕಯಣ ಪರ್ಮ್ಿಾಯತದಧನ್ಸಸಿಸಲ್ವಾಸಿದರ್ಖಲ್ಗಳ್ನತನರಶಿೀಲ್ವಸತತ್ುಯ್.



ರ್ಖಲ್ರಶಿೀಲನ್ಗಗಿಸ್ಟ್್ೀ್ಸಲ್ವಾಸತವಅಧಿಕರಗಳ್ನತನಉಳಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವಲ್ವಾಸ್ಟ್ಧೆಗದದದಯ್ರಜಿಸ್ಟ್ಾಯಗಳ್ಳಸ್ಟ್ಭನೆಗಿರಶಿೀಲನ್ರಕ್ತರಯೆಗಳ್ ಂದಗ್
ಚ್ನನಗಿರಚಮವಯತವನ್ಸವೃತ್ುಸಕಾರಅಧಿಕರಗಳ್ಸ್ಟ್್ೀ್ಗಳ್ನತನಫಳ್ಸಫ್ೀಕತ.



ಸಯಕಯದಂದ (ಸಶಸರಡ್ಗಳ್ಳಭತ್ತುಸಿಪಿಎಂಎಫ್ ಗಳ್ಳಸ್ಟ್್ೀರದಂತ್್) ಮವುರ್್ೀಸ್ಟ್್ೀ್ / ನ್ಸವೃತ್ುಅಧಿಕರಮತಭತ್ತುಗತಂುಸಿ / ವಗಾ III
ಉರ್್ೊೆೀಗಿಗಳ್ವ್ರೀಣಿಗಿಂತ್ಕ್ಳ್ಗಿನಫೆಂಕತಗಳ್ಳಸ್ಟ್್ೀರದಂತ್್ಪಿಎಸತೆಗಳ್ನತನರಶಿೀಲಕಯಗಿ ನ್ಸಯೀಜಿಸಲತಅನತಭತಿಸಫಹತದತ . ರರ್್ೀಶಗಳ್ಲ್ವಾ,
ರ್್ೊಡಡನಗಯಗಳ್ಳಭತ್ತುಮಟ್ೊರಗಳ್ಂತ್ಹರಜಿಸ್ಟ್ಾಯಗ್ ಇಂತ್ಹನ್ಸವೃತ್ು / ಸವಾಂಗಿಕಾರಅಧಿಕರಗಳ್ಸ್ಟ್್ೀ್ಗಳ್ನತನಡ್ಮಲತಸ್ಟ್ಧೆಗತವುದಲಾ , ಅಂತ್ಹ
ಸಂದಬಾದಲ್ವಾ ರಧಿಕಯದರರ್್ೀಶಿಕಕಚ್ೀರಮ ಅನತಭತಿಯಂದಗ್ ಹ್ೊಯಗತತಿುಗ್ಸ್ಟ್್ೀ್ಗಳ್ನತನಡ್ಮಫಹತದತ.



ರ್ಖಲತಿಕ್ೀಂದರದರಶಿೀಲಕಯತಅರ್್ೀಭಯಟಗಯರಂದ ಸ್ಟ್್ೀರಕ್ೊಳ್ುಲತಸ್ಟ್ಧೆವಲಾ , ನ್ೊಂದಣಿಸಂಸ್ಟ್್ೆಮಗಿನ್ೀಭಕಭಡತತ್ುಯ್.
ರಜಿಸ್ಟ್ಾಯಗ್ಕ್್ೀತ್ರದಲ್ವಾರಶಿೀಲನ್ಮನತನನ್ಸೀಡತವಮೊದಲತರಶಿೀಲನ್ಗಳ್ನತನಸೊಕುಗಿತ್ಯಫ್ೀತಿನ್ಸೀಡಲಗತವುದತಎಂದತಖಚಿತ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಫ್ೀಕತ .
ರಜಿಸ್ಟ್ಾಾಂದತಕ್ೀಂದರದಲ್ವಾ ಂದಕ್ತೆಂತ್ಹ್ಚತುರಶಿೀಲನಕಯಯನತನ ನ್ೀಭಕಭಡಫಹತದತ , ಅಗತ್ೆವದದಲ್ವಾಭತ್ತು



ಅಲ್ವಾಎಲಾರಶಿೀಲನಕಯಯ ಟ್ಟಟಗ್ನ್ೊಂದಣಿಭಡತವಭೊಲಕ,
ರ್ಖಲತಿಗಳ್ಭೊಲಕರ್ಖಲತಿರಯಂಬಗತವಮೊದಲತಸೊಚಿಸಫ್ೀಕತಭತ್ತುಟ್ಟಟಗ್ಸಂಫಂಧಿಸಿದರರ್್ೀಶಿಕಕಚ್ೀರಯಂದಗ್ವತ್ರಸಫ್ೀಕತ .
ರ್ಖಲ್ಗಳ್ನತನರಶಿೀಲ್ವಸತಗರಶಿೀಲನಕಯನತ ನ್ನಪಿನಲ್ವಾಟತಟಕ್ೊಳ್ುಫ್ೀಕದರಶಿೀಲನ್ಗಗಿಮತಐಡಿಎಐಭಗಾಸೊಚಿಗಳ್ಳ ಮವುವು ?



ನ್ಸಸಿಮ ಫಳ ರಶಿೀಲನ್ಗಗಿಭೊಲರ್ಖಲ್ಗಳ್ಎಂದತಖಚಿತ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳು.



ಆಧರ್ಾಖಲತಿ / ನವೀಕಯಣಕೆಗಿ ನ್ಸಸಿನ್ಸರ್ಮ್ಾಸಿದರ್ಖಲ್ಗಳ್ಳಮತಐಡಿಎಐಅನತಮೊೀದತ್ರ್ಖಲ್ಗಳ್ಟ್ಟಟಮಲ್ವಾಭತ್ರಇಯಫ್ೀಕತ



ಗತಯತತಿನುಯ್, ವಳಸದುಯ್, ಸಂಫಂಧದುಯ್, ಹತಟ್ಟಟದದನಂಕದುಯ್ಗ್ಸಂಫಂಧಿಸಿದಂತ್್ಅಧಿಕರಗಳ್ಳ /
ಸಂಸ್ಟ್್ೆಗಳಂದನ್ಸೀಡಲಗತವರಭಣತ್ರವನತನ (ಮತಐಡಿಎಐನಭನೆದರ್ಖಲ್ಗಳ್ರ್ಖಲ್ಗಳ್ಲ್ವಾಭತ್ರಗತಯತತಿಸಲಡತವುದತಭತ್ರ)
ಹ್ೊಯಡಿಸಫ್ೀಕತ.



ನಕಲ್ವ / ಭಾಡಿಸಿದರ್ಖಲ್ಗಳ್ನತನಅನತಭನ್ಸಸಿದಯ್ರಶಿೀಲಕಯತರಶಿೀಲನ್ನ್ಸಯಕರಸಫಹತದತ. ರಶಿೀಲನ್ಕಯಯತ
ತ್ಮರಸಿದರ್ಖಲ್ಗಳ್ರಶಿೀಲನ್ಮನತನತಿಯಸೆರಸತವಸಂದಬಾಗಳ್ಲ್ವಾ ,
ರ್ಖಲತಿನಭೊದತರ್ಯರಂದರ್ಖಲತಿಗಳ್ಭೊಲಕಕಯಣಗಳ್ನತನರ್ಖಲ್ವಸಫ್ೀಕತ .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ


ರಶಿೀಲನ್ಕಯಯತ ಕಯಣಗಳಗಗಿರಶಿೀಲನ್ನ್ಸಯಕರಸಿದಯ್ೀ ಅಥಮವುರ್್ೀಕಯಣಗಳ್ಯ್ಕಡಿಾಂಗ್ಇಲಾರ್್ನ್ಸಸಿಹಿಂದಕ್ೆತಿಯತಗಿದಯ್, ಆಗ
ನ್ಸಸಿಮತ ಕತಂದತಕ್ೊಯತ್್ಗಳ್ ನ್ಸಯಣ್ ನ್ೊಂದಣಿ ಅಧಿಕರಯಂದ ಯಚಿಸಲಟಟಗ್ೊತ್ತುಡಿಸಿದರಧಿಕಯದ ಮೊಯ್ ಹ್ೊೀಗಫಹತದತ .



ಹ್ಸಯತ, ಜನಮ ದನಂಕ, ವಳಸ, ಭತ್ತುಅನತಕರಭಗಿ PoI, ಜನಮ ದನಂಕ, PoA, PoR, ಸಂಫಂಧವವಯಗಳ್ನತನರಶಿೀಲ್ವಸಿ
- ಹ್ಸಯತ



- PoI ಗ್ನ್ಸಸಿಹ್ಸಯತಭತ್ತುಛಮಚಿತ್ರವನತನಹ್ೊಂದಯತವಡಕತೆಮಂಟ್ಅಗತ್ೆವರ್್. ಪೀಷಕಡಕತೆಮಂಟ್ಎಯಡೊಹ್ೊಂದರ್್ಎಂಫತದನತನರಶಿೀಲ್ವಸಿ.



-

ಸಲ್ವಾಸಿದಮವುರ್್ೀ

PoI

ರ್ಖಲ್ಗಳ್ಳನ್ಸಸದಛಮಚಿತ್ರವನತನಹ್ೊಂದಲಾದದದಯ್,

ಅದತಭನೆ

PoAಆಗಿಅಂಗಿೀಕರಸಲಡತವುದಲಾ .

ಕ್ತಯತಕತಳ್ವಲಾದಹಳ್ಮಛಮಚಿತ್ರಗಳ್ನತನಹ್ೊಂದಯತವರ್ಖಲ್ಗಳ್ನತನಸಿಿೀಕಯಹಾ



ನ್ಸಸಿಗ್ ಅವಳ್ / ಅವನ ಹ್ಸಯನತನಕ್ೀಳ್ಳವಭೊಲಕಡಕತೆಮಂಟನಲ್ವಾ ಹ್ಸಯನತನದೃಢೀಕರಸಿ.
ನ್ಸಸಿಸಿಂತ್ರ್ಖಲ್ಗಳ್ನತನದಗಿಸತತಿುಯತವುದನತನಖಚಿತ್ಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ುಫ್ೀಕತ.



ವೆಕ್ತುಮಹ್ಸಯತೂಣಾಗಿನಭೊದಸಫ್ೀಕತ. ಇದತಶಿರೀ, ಕತಭರ, ಶಿರೀಭತಿ, ಮೀಜರ್, ನ್ಸವೃತ್ು , ಡಇತ್ೆದಭತಂತ್ವುಗಳ್ನತನ
ಅಥಶಿೀಷ್ಟಾಕ್ಗಳ್ನತನಳ್ಗ್ೊಂಡಿಯಫಯದತ.

ಎ. ವೆಕ್ತುಮಹ್ಸಯನತನಫಹಳ್ಎಚುರಕ್ಯಂದಭತ್ತುಸರಮಗಿಫಯ್ಮತವುದತಫಹಳ್ಭತಖೆ.

ಉರ್ಹಯಣ್ಗ್,

ರತಿಕ್ತರಯೆರ್ಯನತ ತ್ನನಹ್ಸಯತವ

.

ವಜಮನ್ಎಂದತಹ್ೀಳ್ಫಹತದತ,
ಆದಯ್ಅವಯಸಂೂಣಾಹ್ಸಯತ್ಂಕಟಯಭನ್ಸಿಜಮನ್ಆಗಿಯಫಹತದತಭತ್ತುಇರ್್ೀರೀತಿಆರ್.ಕ್.ಶಿರೀಸುವಅವಯೂಣಾಹ್ಸಯತನ್ಸಜಗಿಯಮೀಶತೆಭಶಿರೀಾ
ಸುವಆಗಿಯಫಹತದತ.
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ಅಂತ್್ಯೆೀ,

ಭಹಿಳ ನ್ೊಂದಣಿೀಕಯಳ್ ೀಫಫಳ್ಳ ತ್ನನ ಹ್ಸಯನತನಕ್
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.ಎಸ್ಟ್್ೆ.

ದತಗಾಎಂದತಹ್ೀಳ್ಫಹತದತ,
1947

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಆದಯ್ಅವಳ್ೂಣಾಹ್ಸಯತಕಲೊಾಸೊಾಮಾಕನಕದತಗಾ ಎಂದತ ಆಗಿಯಫಹತದತ

. ಅವಳ್ / ಅವನತಅವರಂದ / ಅವನಮೊದಲಕ್ಷಯಗಳ್ವಸುಯಣ್ಮನತನ

ಕಂಡತಹಿಡಿಯರಭತ್ತುನ್ಸೀಡಿಯತವ ಡಕತೆಮಂಟ್ ಸ್ಟ್ಕ್ಷಯದಲ್ವಾಅರ್್ೀರೀತಿ ಇರ್್ಯೆೀ ಎಂದತರಶಿೀಲ್ವಸಿ .

ಬ್ಸ. ಹ ಷರಿನಲ್ವಾನ ಮತಹಮಷ ಔೌಂಡುಫೌಂದಯ ೇ ಭತುುದಹಕಲ್ ಮಲ್ವಾ (PoI) ಮದಲ, ಭಧಮಭತುುಕ ನ ಮಹ ಷಯು ಅನುಔಯಭವಹಗಿ ಕಹಖುಣಿತಕ ಕ ಸಿೇರ್ಮತವಹಗಿದದಯ ೇ,
ಆಖ ನವಹಸಿಯಿೌಂದ ಘೀ ೇಷ್ಟಷಲಟಟಹ ಷಯುದಹಕಲ್ವಷಲಡುತುದ .

ಎ.ನ ೌಂದಣ ಕಹಯ ದಗಿಸಿದ

ಎಯಡುಸಹಕ್ಷಾುಯಹವ ಖಳುಅದ ೇಹ ಷರಿನಲ್ವಾಮತಹಮಷನುನಹ ೌಂದ್ಧದದಯ

(ಅೌಂದಯ , ಮದಲಕ್ಷಯಖಳುಭತುುಯಣಗಹ ಷರಿನ ೌಂದ್ಧಗ ),

ನ ೌಂದಣಿಕಹಯಯ ಯಣಗಹ ಷಯನುನದಹಕಲ್ವಷಫ ೇಔು.
ಬ್ಸ. ಕ ಲವೊಮಭ,

ಶಿವುಖಳುಅಥವಹಭಔಕಳನುನಇನ ನಹ ಷರಿಷಲ್ಹಗಿಯುುದ್ಧಲಾ.

ಹಯಭುಕಮತ ಮನುನನ ೌಂದಣಿಕಹಯರಿಗ

EID

ಮನುನಸೌಂಚಲುಮಕ್ತುಮಹ ಷಯನುನನಭ ದ್ಧಷಫ ೇಕಹದ

ವಿರಿಷುಭ ಲಔಭಖುವಿಗ ಉದ ದೇಶಿತಹ ಷಯನುನಔೌಂಡುಹಿಡಿಮಲುಯಮತಿನಸಿ.

PoI

ಗ ಪೊೇಶಔದಹಕಲ್ ಖಳನುನಲಬಮವಿಲಾದ್ಧದದಯ , ಹ ಷಯನುನರಿಚಯಿಷುಯಹ ಷರಿನ ೌಂದ್ಧಗ ದಹಕಲ್ವಷಫ ೇಔು.

ಜನಮದನಂಕ (DoB)
ಎ. ನವಹಸಿಸುಟಿಟದದ್ಧನಹೌಂಔು ಷೌಂಫೌಂಧಿತಕ್ಷ ೇತಯದಲ್ವಾ ನ ದ್ಧನ, ತಿೌಂಖಳುಭತುುಶಗನುನಷ ಚಿಷಫ ೇಔು.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಬ್ಸ.

ನವಹಸಿಮುಜನನದ್ಧನಹೌಂಔದಸಹಕ್ಷಾನುನದಗಿಸಿದ ನೌಂತಯ

ಸುಟಿಟದದ್ಧನಹೌಂಔನುನ

"ರಿಶಿೇಲ್ವಷಲ್ಹಗಿದ "

ಎೌಂದುರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುತುದ .

ಮಹುದ ೇಸಹಕ್ಷಹಾಧಹಯವಿಲಾದ ಯ್ದೇನವಹಸಿಮುಸುಟಿಟದ ದ್ಧನಹೌಂಔನುನ ಘೀ ೇಷ್ಟಸಿದಹಖ, ಆಜನಭದ್ಧನನುನ "ಘೀ ೇಷ್ಟಷಲ್ಹಗಿದ " ಎೌಂದುರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುತುದ .
ಸಿ.
ನವಹಸಿಜನನದನಕಯವಹದದ್ಧನಹೌಂಔನುನನೇಡಲುಸಹಧಮವಹಖದ್ಧದಹದಖಭತುುಮಸಿಸನುನಭಹತಯನವಹಸಿಮುಷ ಚಿಸಿದಹಖಅಥವಹರಿಶಿೇಲನ ಕಹಯನೌಂದಅೌಂದಹ
ಜಿಷಲ್ಹದಹಖ, ಆಖಮಷಸನುನಭಹತಯದಹಕಲ್ವಷಲ್ಹಖುತುದ . ಇೌಂತಸ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ಸಹಪಟವ ೇಜಗನನಶಗನುನಷಿಮೌಂಚಹಲ್ವತವಹಗಿಲ್ ಕಹಕಚಹಯಭಹಡುತುದ .
ಡಿ.

ರಿಶಿೇಲನಹಧಿಕಹರಿನ ೌಂದಣಿ

/

ನವಿೇಔಯಣಪಹಭಗನಲ್ವಾ

ನಭ ದನುನರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔುಭತುು

"ನಶಿಚತ"

/

"ಘೀ ೇಷ್ಟತ"

ಎೌಂದುಜನನದ್ಧನಹೌಂಔನುನಷರಿಮಹಗಿಷ ಚಿಸಿದಹದಯ ಅಥವಹಅನ / ಅಳಮಷಸನುನಷರಿಮಹಗಿ ತುೌಂಬ್ಸದ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.

ನ್ಸಸದವಳಸ
ಎ.

PoA

ಹ ಷಯುಭತುುವಿಳಹಷನುನಹ ೌಂದ್ಧದ ಎೌಂದುರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ.

PoA

ದಹಕಲ್ ಖಳಲ್ವಾನಹ ಷಯನುನಹ ೌಂದ್ಧದ ಯ್ದೌಂದುರಿಶಿೇಲನ ಕಹಯಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.

ದಹಕಲ್ ಖಳಲ್ವಾನಹ ಷಯು

ಮತಹಮಷುಮದಲ,

PoI

ಭಧಮಭಭತುುಕ ನ ಮಹ ಷರಿನಭತುು

/

ಅಥವಹಅನುಔಯಭದಲ್ವಾಕಹಖುಣಿತಮತಹಮಷಭಹತಯವ ೇಇದದಯ ೇ, PoA ಭತುು PoIದಹಕಲ್ ಖಳಲ್ವಾನಹ ಷರಿನಮತಹಮಷುಸಿಿೇಕಹಯಹಸಗವಹಗಿಯುತುದ .
ಬ್ಸ.

ಮಕ್ತುಮಹ ಷಯು

"ಕ ೇಆಗಫ್",

ಮಹುದಹದಯ ಇದದಯ ,

ಔಯಭವಹಗಿಪೊೇಶಔಯುಭತುುಭಔಕಳ ೌಂದ್ಧಗ ವಹಸಿಷುಭಔಕಳುಭತುುಮಸಹಸದರಿಗ ಸಹಭಹನಮವಹಗಿಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುತುದ .

ಲಬಮವಿಲಾದ್ಧದದಯ ,

ಈವಿಳಹಷದಸಹಲುಖಹಲ್ವಬ್ಸಡಫಸುದು.
ಸಿ. ವಿಳಹಷದಧಗನ ಮುಅನುಭತಿಷಲ್ಹಗಿದ . ಈಸ ೇಗಡಿಕ ಖಳು / ಭಹಹಗಡುಖಳಯ ಗ POA ನಲ್ವಾಟಿಟಭಹಡಲ್ಹದವಿಳಹಷಕ ಕಭನ ಷೌಂಖ ಮ, ಲ್ ೇನಸೌಂಖ ಮ,
ಯಸ ುಹ ಷಯು,

ಟ ೈಪೊಗಹಯಫಿಔಲ್ ದೇಶಖಳನುನಷರಿಡಿಷುುದು,

ಪಿನ ಕೇಡಿಚಔಕಫದಲ್ಹಣ

/

ತಿದುದಡಿಖಳುಇತಹಮದ್ಧಚಿಔಕಕ್ಷ ೇತಯಖಳನುನಸ ೇರಿಷಲುನವಹಸಿಗ ಅನುಭತಿಷಫಸುದು. POA ದಹಕಲ್ ಖಳಲ್ವಾಉಲ್ ಾೇಖಿಷಲ್ಹದಫ ೇಸಿಿಳಹಷನುನಫದಲ್ವಷಫ ೇಡಿ.

ಎ. ವಿಳಹಷಹ ಚಚಳದಲ್ವಾವಿನೌಂತಿಸಿದಫದಲ್ಹಣ ಖಳುಖಣನೇಮವಹಗಿಇದದಯ ೇಭತುು

POA

ನಲ್ವಾಟಿಟಭಹಡಲ್ಹದಭ ಲವಿಳಹಷನುನಫದಲ್ವಸಿದಯ ,

ನವಹಸಿೌಂದುಮಹಗಮವಹದ PoA ಅನುನದಗಿಷಫ ೇಔುಅಥವಹರಿಚಮಕಹಯನಭ ಲಔದಹಕಲ್ಹಖಫ ೇಕಹಖುತುದ .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ಸಂಫಂಧವವಯಗಳ್ಳ:
ಎ. 5

ಶಗಕ್ತಕೌಂತಔಡಿಮಮಸಿಸನಭಔಕಳಲ್ವಾ,

ಪೊೇಶಔಯುಅಥವಹಹಲಔಯಲ್ವಾಫಫಯ

"ಹ ಷಯು"

ಭತುು

"ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ"

ಔಡಹಡಮವಹಗಿದ .

ಭಔಕಳನುನಸ ೇಗಡ ಗ ಳಿಷುವಹಖಪೊೇಶಔಯು / ಹಲಔಯುತಭಭಆಧಹಗತಯನುನನೇಡಫ ೇಔು. (ಅಥವಹಅಯುಟಹಟಗಿಸ ೇರಿಕ ಳಳಫಸುದು).
ಬ್ಸ. ಮಷಕಯವಿಶಮದಲ್ವಾ, ಪೊೇಶಔಯುಅಥವಹಷೌಂಗಹತಿಮಭಹಹಿತಿಮಔುರಿತುಮಹುದ ೇರಿಶಿೇಲನ ಭಹಡಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾ .
ಅುಖಳನುನಆೌಂತರಿಔಉದ ದೇವಖಳಿಗಹಗಿಭಹತಯದಹಕಲ್ವಷಲ್ಹಖುತುದ .
ಕತಟತಂಫದ ಭತಖೆಸೆ (HoF):
ಎ.

PoR

ದಹಕಲ್ ಮುಔುಟುೌಂಫದಭುಕಮಷಾಭತುುಔುಟುೌಂಫದಷದಷಮಯನಡುವಿನಷೌಂಫೌಂಧನುನಸಹಾಪಿಷುತುದ ಯ್ದೇಎೌಂದುರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ.

ಆಔುಟುೌಂಫದಷದಷಮಯನುನಭಹತಯಷೌಂಫೌಂಧದಹಕಲ್ ಖಳ

(PoR)

ಆಧಹಯದಮೇಲ್ ಸ ೇರಿಸಿಕ ಳಳಫಸುದು,

ಅಯಹ ಷಯುಖಳುಷೌಂಫೌಂಧದಹಕಲ್ ಖಳಲ್ವಾದಹಕಲ್ವಷಲಟಿಟಯಫ ೇಔು.
ಬ್ಸ. ಔುಟುೌಂಫಷದಷಮಯುನ ೌಂದಣಿಆಖುವಹಖಔುಟುೌಂಫಷದಷಮಯ ೌಂದ್ಧಗ ಮಹವಹಖಲ ಔುಟುೌಂಫಭುಕಮಷಾಯುಮಹವಹಖಲ ಇಯಫ ೇಔು.
ಸಿ.

ಔುಟುೌಂಫಭುಕಮಷಾಆಧಹರಿತರಿಶಿೇಲನ ಮಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾರಿಶಿೇಲನ ದಹಯಯುಷಸನ ೌಂದಣಿ

/

ನವಿೇಔಯಣಪಹಭಗನಲ್ವಾಔುಟುೌಂಫಭುಕಮಷಾವಿಯಖಳನುನರಿೇಕ್ಷಿಷಫ ೇಔು.
ಆಧಹಗತಯದವಿಯುದಧಯ ದಲ್ವಾಔುಟುೌಂಫಭುಕಮಷಾಹ ಷಯುಭತುುಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔು.
ಡಿ.ಔುಟುೌಂಫಭುಕಮಷಾಆಧಹರಿತದಹಕಲ್ಹತಿಖಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ,
ಪಹಭಗನಲ್ವಾಉಲ್ ಾೇಖಿಸಿದಷೌಂಫೌಂಧವಿಯಖಳುಔುಟುೌಂಫಭುಕಮಷಾಯದುದಭಹತಯಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.
ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮ ಭತುು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಹಷ :
ಎ.

OTP

ಮಭ ಲಔಇ-ಕ ವ ೈಸಿಮಉದ ದೇವಕಹಕಗಿಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಮಹಯಭುಕಮತ ಮನುನನೇುಷಲಹ ಭಹಡಫಸುದುಭತುುನವಹಸಿಅನ

/

ಅಳಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಮನುನ (ಆದ ೇಶಹತಭಔವಹಗಿ)ನೇಡುತಹುಯ ಎೌಂದುನೇುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.
ಬ್ಸ.
ಎಲಾದೃಢೇಔಯಣುವಿಪಲವಹದಯ ೇಅಥವಹಇಮೇಲ ಭಲಔನವಹಸಿಖಳಿಗ ತಿಳಿಷಲ್ಹಖುುದರಿೌಂದಹ ಚುಚರಿಬದಯತ ಮನುನಸ ೇರಿಷುಭ ಲಔನೇುನವಹಸಿಗ ಅ
ನ / ಅಳಇಮೇಲ್ವಿಳಹಷನುನದಗಿಷುಷಲಹ ಮನುನಷಸನೇಡಫಸುದು.
help@uidai.gov.in
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ರಚಮಕಯ
ಆಧರ್ನಲ್ವಾರ್ಖಲತಿಗಳಲಾರ್್ನ್ಸಸಿಗಳ್ಳಹ್ೀಗ್ಸ್ಟ್್ೀಯತತ್ುಯ್?
ಎ.

ದಹಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾಯಭುಕ
ನವಹಸಿಖಳುಖುಯುತಿನ

ಜನಷೌಂಖಹಮದತಹುೌಂವನುನಷರಿಮಹಗಿರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔು.

(PoI)

ುಯಹವ ಭತುುವಿಳಹಷುಯಹವ

(PoA)

ಎೌಂದುಅನುಮೇದ್ಧತದಹಕಲ್ ಖಳನುನಮಹುದಹದಯ ೌಂದನುನತಯಫಸುದು.
ಬ್ಸ.

ನವಹಸಿಮುದಹಕಲ್

ಖುಯುತಿನುಯಹವ ಅಥವಹವಿಳಹಷದುಯಹವ ಖಳನುನದಗಿಷಲುಸಹಧಮವಹಖದ್ಧದದಯ ,

ಅಯುದಹಕಲ್ಹತಿಅಥವಹಹಯದ ೇಶಿಔಔಛ ೇರಿಖಳಿೌಂದಖುಯುತಿಷಲಟಟಭತುುಷ ಚಿಷಲಡುನ ೇೌಂದಹಯಿತ "ರಿಚಯಿಷು" ಭ ಲಔದಹಕಲ್ಹಖಫಸುದು.
ಸಿ.

ಫಫರಿಚಮಕಹಯಯುಫಫ

PoA/PoI

ದಹಕಲ್ ಮನುನ

ಹ ೌಂದ್ಧಯದನವಹಸಿಖಳನುನರಿಚಯಿಷಲುಯಜಿಸಹಾರ್

ಅಧಿಕಹರಿಯಿೌಂದಅಧಿಕಹಯಡ ದಫಫಮಕ್ತು ಮಹಗಿದಹದಯ .ಈರಿಚಮುನವಹಸಿಗ ನಡುಳಿಕ ಯಭಹಣತಯನುನನೇಡುಅಥಗಲಾ .
ರಚಮಕಯಯತ ಎಂದಯ್ ಮಯತ?
ಎ. ಯಜಿಸಹಾರ್ ಅಧಿಕಹರಿಯಿೌಂದ

ಖುಯುತಿಷಲಟಟಮಕ್ತುಖಳನುನ

(ಉದಹಸಯಣ ಗ , ಯಜಿಸಹಾರ್ ಅಧಿಕಹರಿಮ ನ್ಔಯಯು, ಆಯ್ದಕಮಹದಷಾಳಿೇಮಷದಷಮಯು,

ಷಾಳಿೇಮಆಡಳಿತಭೌಂಡಳಿಷದಷಮಯು, ಪೊೇಸ್ಟ ಭಹಮನ್ ಖಳು , ಶಿಕ್ಷಔಯು, ಆಯ ೇಖಮಕಹಮಗಔತಗಯುಭತುುವ ೈದಮಯು, ಅೌಂಖನವಹಡಿ / ಆಶಹ ಕಹಮಗಔತ ಗಮಯ,
ಷಾಳಿೇಮಷಭಹಜ ಸ ೇವಹ ಷೌಂಸ ಾಖಳ ಯತಿನಧಿಭುೌಂತಹದ ಯೇಯಣ ದಹಯಯು) ಮುಐಡಿಎಐನಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವಾ "ರಿಚಮಕಹಯಯು" ಎೌಂದುನ ೇೌಂದಹಯಿಷಲ್ಹಗಿದ .
ಬ್ಸ.

ಕ ಲುಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ,
ಮುಐಡಿಎಐಹಯದ ೇಶಿಔಔಚ ೇರಿಷಿತಃನ ೇೌಂದಹಮಔಯಅನುಔ ಲಕಹಕಗಿರಿಚಮಕಹಯಯಯಲುುಯುತಿಷಲುಉಔಯಭನುನತ ಗ ದುಕ ಳಳಫಸುದು.

ಸಿ. ರಿಚಮಕಹಯಯು 18 ಶಗಕ್ತಕೌಂತಮೇಲಟಟಯಹಗಿಯಫ ೇಔುಭತುುರಿಚಮಕಹಯಯುಕ್ತಯರ್ಮನಲ್ಹದಕಲ್ ಮನುನಹ ೌಂದ್ಧಯಫಹಯದು.
ಡಿ. ರಿಚಮಕಹಯಯನುನ ಯಜಿಸಹಾರ್ ಅಧಿಕಹರಿಗ ಲ್ವೌಂಕಹಭಡಲ್ಹಖುುದು. ಅದ ೇ"ರಿಚಮಕಹಯಯು" ಎೌಂದುಮುಐಡಿಎಐನಸಿಐಡಿಆರ್ನಲ್ವಾನ ೇೌಂದಹಯಿಸಿದನ ೌಂದಣಿ
ಅಧಿಕಹರಿಯಿೌಂದ

ಖುಯುತಿಷಲಟಿಟಯುಯ ಖ ೌಂದಕ್ತಕೌಂತಹ ಚುಚಯಜಿಸಹಾಅಗಧಿಕಹರಿಯಿೌಂದಅದ ೇರಿಚಮನುನಫಳಷಫಸುದಹಗಿದ .

ಆದದರಿೌಂದ,

ರಿಚಮದಹಯನುನ ೌಂದಣಿ ಅಧಿಕಹರಿಮ ವಹಮಪಿುಗ ಳಗಹಖುಜನಯನುನಭಹತಯರಿಚಯಿಷಫಸುದು. ಇದಲಾದ , ೌಂದುರಿಜಿಸಹಾಆಗಡಳಿತಹತಭಔಖಡಿಯಿೌಂದ
(ಯಹಜಮ, ಜಿಲ್ ಾಮಭಟಟ) ರಿಚಯಿಷುಯಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳನುನಭತುಶುಟರ್ಮತಿಗ ಳಿಷಫಸುದು.
ರಚಮಕಯನ ಜಫದರಗಳ್ಳ ಮವುವು?
ಎ.ನ ೌಂದಣಿಅಧಿಕಹರಿರಿಚಮಕಹಯಯನುನಯದ ೇವಔಯಭದಲ್ವಾಎೌಂದುಖುಯುತಿಸಿದಹಖ

(ರಿಚಯಿಷುಯುಕ ಲಷಭಹಡಲುಅಧಿಕಹಯಹ ೌಂದ್ಧದಜಿಲ್ ಾ

/

ಯಹಜಮ),

ಅಯುರಿಚಮಕಹಯರಿಗ ತಿಳಿಷುತಹುಯ .
ಬ್ಸ.
ರಿಚಮಕಹಯಯುಆಧಹಕಹಗಮಗಔಯಭಕ ಕತಭಭನುನರಿಚಯಿಷಲುಭತುುರಿಚಮಕಹಯಯಜವಹಫಹದರಿಖಳನುನಭತುುಹ ಣ ಗಹರಿಕ ಖಳನುನಅಥಗಭಹಡಿಕ ಳಳಲು
ನ ೌಂದಣಿಅಧಿಕಹರಿಭತುುಮುಐಡಿಎಐಆಯೇಜಿಸಿದಆಧಹಜಹಗಖೃತಿಕಹಮಹಗಗಹಯಕ ಕಹಹಜಯಹಖಫ ೇಔು.
ಸಿ.

ಖುಯುತಿಸಿದರಿಚಮಕಹಯನುರಿಚಮಕಹಯನಹಗಿಕ ಲಷಭಹಡಲುಸಿದಧವಹದಯ ,

ಅನು

/

ಅಳುಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಮನುನವಔುಗ ಳಿಷುುದಕಹಕಗಿಭತುುಭಹಖಗದವಗನಖಳುಭತುುಕಹಮಗವಿಧಹನಖಳನುನಅನುಷರಿಷುಉದ ದೇವದ್ಧೌಂದೌಂದುಲ್ವಖಿತ
ಪಿಗ ಮನುನ

("ಅನುಫೌಂಧಡಿ"

ಎೌಂದುಜ ೇಡಿಷಲ್ಹದಷ ಚಿಷಲ್ಹದಪಪಹಗ)

ನೇಡಫ ೇಔು.

ಬಹಯತದವಿಶಿಶಟಖುಯುತುಹಯಧಿಕಹಯ

(ಮುಐಡಿಎಐ)

ಭತುುನ ೌಂದಣಿಅಧಿಕಹರಿಯಿೌಂದರಿಚಯಿಷುರಿಗ ನೇಡಲ್ಹಗಿದ .
ಡಿ.
ರಿಚಮದಹಯಯುಸ ೇರಿಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಅಖತಮತ ಇದ ಭತುುತಭಭಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಖಳನುನಸಿಿೇಔರಿಷಫ ೇಔುಭತುುಅಯುಕ್ಷ ೇತಯದನವಹಸಿಖಳನುನರಿಚಯಿಷುಮದ
ಲುಷಭಭತಿಮಪಹಭಗಖಳಿಗ ಷಹಿಹಹಔಫ ೇಔು.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಇ. ಮುಐಡಿಎಐನಲ್ವಾಫಫನ ೇೌಂದಹಮಔಯಹಗಿರಿಜಿಸಹಾನ ೇಗೌಂದಹಯಿತಭತುುಷಕ್ತಯಮಎೌಂದುಅಯುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು .
ಎಫ್. ನ ೇೌಂದಹಯಿತಯುತಭಭದಹಕಲ್ಹತಿಯದ ೇವಖಳಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿವ ೇಳಹಟಿಟಖಳು,
ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳುಭತುುದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳಕಹಮಹಗಚಯಣ ಮಖೌಂಟ ಖಳಔುರಿತುಷಿತಃತಿಳಿದುಕ ೌಂಡಿಯಫ ೇಔು .
ಜಿ.ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ

ತಭಭಷೌಂಔಗಭಹಹಿತಿಮನುನಷರಿಮಹಗಿಯದಶಿಗಷಲ್ಹಖುುದುಎೌಂದುಅಯುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು. ಮಹುದ ೇಯದವಗನ /

ತಹದಭಹಹಿತಿಮಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ, ವಿಯಖಳನುನಯದಶಿಗಷಲು / ಷರಿಡಿಷಲುದಹಕಲ್ಹತಿ ಭಹಡು ಕ ೇೌಂದಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯನುನ ಕ ೇಳಿ.
ಎರ್ಚ.ರಿಚಯಿಷುಯುನವಹಸಿಖಳಿಗ ಷುಲಬವಹಗಿಸಿಖುೌಂತಿಯಫ ೇಔು.
ಐ.ರಿಚಮಕಹಯಯುಷರಿಮಹಗಿಭತುುಯಣಗತ ಗಹಗಿದಹಕಲ್ಹತಿನಭ ನ ಮಲ್ವಾನವಹಸಿಹ ಷಯುಭತುುವಿಳಹಷನುನರಿೇಕ್ಷಿಷಫ ೇಔು.
ಅಳಷಿೌಂತವಿಯಖಳನುನಷಸಪಹಮ್ಗನಲ್ವಾರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔುಭತುುನೌಂತಯದಗಿಸಿದದಹಕಲ್ಹತಿಪಹಭಹಜಗಖದಲ್ವಾಅನ

ರಿಚಮಕಹಯನುಅನ
/

ಅಳಷಹಿ

/
/

ಹ ಫ ಫಯಳುಖಳನುನದಗಿಷಫ ೇಔು.
ಜ .ನವಹಸಿಖಳನುನಅನುಮೇದ್ಧಷಲುಇ.ಸಿ.ನಕ ಲಷದಷಭಮದಲ್ವಾರಿಚಮಕಹಯಯುತಭಭನುನತಹುಲಬಮಗ ಳಿಷಫ ೇಔು.
ೌಂದುವ ೇಳ ಅಯುಕಹಮಹಗಚಯಣ ಮಷಭಮದಲ್ವಾಲಬಮವಿಲಾದ್ಧದದಯ ೇ,
ಅಯುದ್ಧನದಅೌಂತಮದಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯನುನಬ ೇಟಿಭಹಡಫಸುದುಭತುುಅಯಅನುಮೇದನ ಗ ಫಹಕ್ತಇಯುನವಹಸಿಖಳಟಿಟಮನುನರಿಶಿೇಲ್ವಷಫಸುದು .
ಕ .ರಿಚಯಿಷುಯುನವಹಷದಹ ಷಯುಭತುುವಿಳಹಷವಿಯಖಳನುನಎಚಚರಿಕ ಯಿೌಂದರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔುಭತುುಅಯಅನುಮೇದನ / ತಿಯಸಹಕಯನುನದಗಿಷಫ ೇಔು.
ಎಲ್. ಆಧಹಕ ಾೈಗೌಂಟ್ನಲ್ವಾರಿಚಯಿಷುಯುತಭಭಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಅನುನನವಹಸಿಖಳದಹಕಲ್ಹತಿಗ ಪಿಗ ನೇಡಫ ೇಔು.
ಎಮ್.ಷಹಿಭುದಯಣಕ ಕಅಖತಮವಿಯುಯವ ೇವನುನಷಸರಿಚಮಕಹಯಯುಪಿಗ ಮಮೇಲ್ ಷಹಿಹಹಔಫಸುದು.
ಎನ್. ರಿಚಮಕಹಯಯುಅಯುರಿಚಯಿಷುನವಹಸಿಖಳಖುಯುತನುನಭತುುವಿಳಹಷನುನದೃಢೇಔರಿಷುತಹುಯ
. ರಿಚಮಕಹಯಯುಖುಯುತನುನಅಥವಹವಿಳಹಷದದಹಕಲ್ ುಯಹವ ಖಳನುನಹ ೌಂದ್ಧಯದನವಹಸಿಖಳನುನಭಹತಯರಿಚಯಿಷಫ ೇಔು
ಪಿ. ರಿಚಮಕಹಯಯುಅಯನುನಷೌಂಕ್ತಗಷುಯತಿಯಫಫಮಕ್ತುಮನುನರಿಚಯಿಷಲುತಿೇಭಹಗನಷುುದ್ಧಲಾ
ಔುಮ.ರಿಚಮಕಹಯಯುನವಹಸಿಖಳನುನರಿಚಯಿಷುವುಲಕನುನವಿಧಿಷಫಹಯದು.

ಹ ೇಗಹದಯ ,

ಯಜಿಸಹಾಅಗಧಿಕಹರಿಖಳುಈಕ ಲಷಕ ಕಅರಿಗ ಹತಿಷಫ ೇಕಹದಗ್ಯಧನನುನಶಿಪಹಯಷುಭಹಡಫಸುದು.
ರಚಮಕಯನ ಹ್ೊಣ್ಗರಕ್ಗಳ್ಳಮವುವು?
ಎ . ರಿಚಯಿಷುಮಕ್ತುಮುದಹಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾಇನ ನಫಫಮಕ್ತುಮೌಂತ (ಷತುಅಥವಹಜಿೇೌಂತವಹಗಿಯು ಮಕ್ತುಮೌಂತ ) ಸ ೇಖುಹಹಔಫಹಯದು.
ಬ್ಸ.
ಆಧಹಹಿಗಡುಳಿದಹಯಯುಜನಷೌಂಖಹಮಭಹಹಿತಿಮನುನಫದಲ್ಹಯಿಷುಭ ಲಔಅಥವಹತಹದಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮನುನದಗಿಷಲುಷಹಹಮಕ್ತುಮಖುಯುತ
ನುನಉದ ದೇವಯಗಔವಹಗಿತ ಗ ದುಕ ಳಳಲುರಿಚಮಭಹಡಫಹಯದು.
ಸಿ. ಭಹಖಗಷ ಚಿಖಳಉಲಾೌಂಗನ ಗಹಗಿರಿಚಯಿಷುಯವಿಯುದಧಔಠಿಣಔಯಭತ ಗ ದುಕ ಳಳಲ್ಹಖುುದು.
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ಅಧಹಮಮ 3
ನ ೌಂದಣಿ ಷೌಂಸ ಾಮ ಆನ್ ಫ ೇಡಿಗೌಂಗ್ ಭತುು ನ ೌಂದಣಿ ಸಿಫಫೌಂದ್ಧ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅಧಹಮಮ 3: ನ ೌಂದಣಿಷೌಂಸ ಾಮ ಆನ್ ಫ ೇಡಿಗೌಂಗ್ ಭತುು ನ ೌಂದಣಿ ಸಿಫಫೌಂದ್ಧ
ನ ೌಂದಣಿ ಷೌಂಸ ಾಮ ಆನ್ ಫ ೇಡಿಗೌಂಗ್

ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳುದಹಕಲ್ಹತಿಸ ಟೇಶನ್ಖಳಿಗ ಆನ್-ಫ ೇಡಿಗೌಂಖರಕ್ತಯ
ಯ್ದಗ ಳಗಹಖಫ ೇಕಹಖುತುದ .

ಆನ್-ಫ ೇಡಿಗೌಂಖರಕ್ತಯಯ್ದಮುಇತಯಕ ಳಗಿನ
ವಿಶಮಖಳನಡುವ ಇಯುತುದ :
 EA
ಖಳುನ ೌಂದಣಿನಲ್ಹದಣದನಯೇಜನಹಯೇಜನ ಖಳನುನಘೀ ೇಷ್ಟ

ಹಯಧಿಕಹಯುರಿಜಿಸಹಾಭಗತುುಇಎಎಸ್
ಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಆನ್-ಫ ೇಡಿಗೌಂಖರಕ್ತಯಯ್ದಮನುನಷೌಂಗಟಿಷುತುದ .

ಷುತುವ ಅೌಂದಯ ಎಲ್ವಾಭತುುಮಹವಹಖ
ಕ ೇೌಂದಯಖಳುಸಹಾಪಿಷಲಡುತುವ
 EA

ಖಳುಅಯುಯಭಹಣಿೇಔೃತಭತುುಷಕ್ತಯಮನವಹಗಸಔಯು,

ಅಖತಮಮೌಂತಯಖಳುಭತುುನಯೇಜಿಷಫ ೇಕಹದಮೌಂತಹಯೌಂವಖಳ
ನುನಷಸತ ೇರಿಷುತುವ .
 ನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯದಮೇಲ್ವಿಚಹಯಣ ಗ ಅಖತಮವಹದಭ ಲಸ್ಔಮಗ
ನುನಹ ೌಂದ್ಧದ ಯ್ದೌಂದುಇಎಎಷಸಸತ ೇರಿಷುತುದ

ಅದಯಇಎಕ ೇರ್ಡಅಡಿಮಲ್ವಾಕಹಮಗನಗಹಿಷುತಿುಯುಎಲ್ಹಾಆಯ ೇಟರ್ /

ಇಎನ ೌಂದಣಿಅಧಿಕಹರಿಯೌಂದ್ಧಗ ಯ ೇಲ್ಓಟ ಮೇಜನ ಭತುುಮೌಂತಯನಯೇ

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯುಆಯ ೇಟಸಿಗೌಂಔಭತುುಹಮಕ ಟಿಸೌಂಕ್ಟಅನುನನಗಹಿಷುತುದ ಎೌಂ

ಜನಹಯೇಜನ ಮನುನತಮಹರಿಷುತಹುನ ಭತುುಹಯಧಿಕಹಯಔಚ ೇರಿಖಳು /

ದುಇಎಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.

ನ ೇಡಲ್ಅಧಿಕಹರಿಯೌಂದ್ಧಗ ಹಲುದಹರಿಕ ಭಹಡುತಹುಯ ,

ನಶಿಚತಸ ಟೇಶನಟಿಟಮುಐಡಿಎಐಅಹಯಿೌಂಟ ಭೌಂಟ ೇಟಗಲ್ನಲ್ವಾಯತಿಬ್ಸೌಂಬ್ಸಷ

ನೌಂತಯಅಯುನಯೇಜನಹಯೇಜನ ಮನುನಅನುಮೇದ್ಧಷುತಹುಯ .

ಲುಹಯಯೌಂಬವಹಖುತುದ ,
ಮಭಷ ಚಿಸಿದಆತಗನದಯಕಹಯಸಿೌಂಕ್ತೌಂಖರಕ್ತಯಯ್ದಮುಯಣಗಗ ಳುಳತುದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ನ್ೊಂದಣಿಸಿಫಫಂದಮ ಆನ್ ಫ್ೊೀಡಿಾಂಗ್

1.
ಹಯಧಿಕಹಯುನ ೇಭಔಭಹಡಿಕ ೌಂಡರಿೇಕ್ಷ ಭತುುಯಭಹಣಿೇಔಯಣಏಜ ನಸ

2.
ಭಹನಮಯಭಹಣತಯಡ ದನೌಂತಯ,
ನ ೌಂದಣಿಸಿಫಫೌಂದ್ಧಆನ್-ಫ ೇಡಿಗೌಂಗಹಪಮ್ಗಅನುನಬತಿಗಭಹಡಫ ೇಔುಭತುುಹಯಧಿಕಹ
ಯದಹಯದ ೇಶಿಔಔಚ ೇರಿಮಲ್ವಾತಭಭನ ೌಂದಣಿಏಜ ನಸಭ ಲಔರಿಶಿೇಲನ
/
ಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷುವಿಕ ಗ ಠ ೇಣಿಇಡಫ ೇಔು.

ಯಿೌಂದನ ೌಂದಣಿಸಿಫಫೌಂದ್ಧಮುಯಭಹಣಿೇಔಯಣನುನಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔು.

4.ಆನ್-ಫ ೇಡಿಗೌಂಖಸಭಮದಲ್ವಾ,

3.ಮಹುದ ೇಫಳಕ ದಹಯಯಮೇಲ್ -ಫ ೇಡಿಗೌಂಗಹಭಡುಮದಲು,

ನ ೌಂದಣಿಸಿಫಫೌಂದ್ಧಖಳಫಯೇಮಟಿಯಔುಸನನಯಭಹಣಿೇಔಯಣದನೌಂತಯದಹಕಲ್ಹತಿಕ ಾೈೌಂ

ಫಳಕ ದಹಯದೃಢೇಔಯಣಪ ೈಲ್್ಡನ ಾೇಡಭತುುನ ೌಂದಣಿಭಹಡಿಕ ಳುಳಅಜಿಗಗ

ಟ ುಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹಖುತುದ .

ಆಭದು(ಇೌಂಪೊೇಟ್ಗ) ಭಹಡಿಕ ಳುಳತುದ .

ಆನ್-ಫ ೇಡಿಗೌಂಖರಕ್ತಯಯ್ದಮಲ್ವಾನ ೌಂದಣಿಕ ಾೈೌಂಟ್ಅನುನಅೌಂತಜಹಗಲಕ ಕಷೌಂಕ್ತಗಷಫ ೇ

ಫಳಕ ದಹಯ-ದೃಢೇಔಯಣಪ ೈಲ್ವಡಜಿಟಲಸಹಿಭಹಡಿದ .xml ಪ ೈಲ್ಆಗಿದ .

ಔು.

5.
ಕ ಾೈೌಂಟಸಸಭಹಷಟದಗತಹುೌಂವನುನಅಭಹನತುಗ ೌಂಡಆಯ ೇಟಯಖಳಿಗಹಗಿ

6. ಆನ್-ಫ ೇಡಿಗೌಂಖಸಭಮದಲ್ವಾನಸಿಾತಿ:



ಡ್ನ ಾೇಡಹಭಡಿದನೌಂತಯಖಹತಿಯಗ ಳಿಷುತುದ .

ಆನ ಫೇರ್ಡಗ (ನ ೌಂದಹಯಿತ) ಫಳಕ ದಹಯ:
ಫಳಕ ದಹಯಯಫಯೇಮಟಿಯಕ್ತಿಯಖಳರಿಶಿೇಲನ ಮವಸಿಿಮಹಗಿಯಣಗಗ ೌಂಡಿ

ಅೌಂತಸಆಯ ೇಟಯಖಳುಆಸೌಂತದನೌಂತಯಸ ೇಯಲುಅಥವಹಆನ ಫೇಡ ನಗೌಂ

ದ ಭತುುಷಾಳಿೇಮದತಹುೌಂವಷೌಂಚಮದಲ್ವಾಷೌಂಖಯಸವಹಗಿದ

ದಣಿಆಖಲುಸಹಧಮವಿಲಾ.



ನ ೇೌಂದಹಯಿಷಲ್ಹಗಿಲಾ:
ಫಳಕ ದಹಯಯಫಯೇಮಟಿಯಕ್ತಿಯಖಳರಿಶಿೇಲನ ಮವಸಿಿಮಹಗಿಯಣಗಗ ೌಂಡಿ
ಲಾಭತುುಷಾಳಿೇಮದತಹುೌಂವಷೌಂಚಮದಲ್ವಾಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹಗಿಲಾ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

7.

ನ ೌಂದಣಿಸಿಫಫೌಂದ್ಧಮುತಭಭಫ ಯಳಚುಚಖಳನುನನೇಡುತಹುಯ (ಎಡಅೌಂಗ ೈ,

ಫಲಅೌಂಗ ೈಭತುುಎಯಡುಹ ಫ ಫಯಳುಖಳು)



ಫಳಕ ದಹಯಯುದೃಢೇಔಯಣಕಹಕಗಿಸಿಐಡಿಆಷಗಗರ್
ಗ ವಿನೌಂತಿಮನುನಔಳುಹಿಷುತಹುಯ

ಫಯೇಮಟಿಯಔುುಣಭಟಟುರ್ಮತಿಗಿೌಂತಮೇಲ್ವದಹದಖ ,



ಹಷ ಸಚಔನುನಫಳಕ ದಹಯರಿಗ ತ ೇರಿಷಲ್ಹಖುತುದ .



8. ೌಂದುಷಲಫಯರ್ಮಟಿಯಕ್ಟಸಅನುನಸ ಯ ಹಿಡಿದನೌಂತಯ,

ಫಳಕ ದಹಯರಿಗ ಅಖತಮವಿಯುರ್ಮತಿರ್ಮೇರಿದಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಅನುನಹಿಡಿದ್ಧ
ಡಲುಅನಮರ್ಮತಷೌಂಖ ಮಮಯಮತನಖಳುಸಿಖುತುವ

ಷಗನಗಲ್ವಾದೃಢೇಔಯಣದಷಭಮದಲ್ವಾ ,
ನ ೌಂದಣಿಸಿಫಫೌಂದ್ಧಖಳಫಯೇಮಟಿಯಕಹದಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾಅದ ೇಮಕ್ತು
ದಗಿಸಿದಫಯೇಮಟಿಯಕ ುಹ ೇಲ್ವಷಲ್ಹಖುತುದ

.

ನ್ೊೀಂದಣಿಸ್ಟ್ಧನದಜಿಪಿಎಸಿಿಂಕ್

ಯಭುಕ ಅೌಂವಖಳು



ಇಎ-ಸಿಫಫೌಂದ್ಧಎಲ್ಹಾಷಭಮದಲ ಾಜಿಪಿಎಸಹಸಧನಕ ಕದಹಕಲ್ಹತಿಸಹಧನನುನಜ ೇಡಿಷಲ್ಹಗಿದ ಎೌಂದುಖಹತಿಯಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು



ಲ್ಹಗಿನ ಕ್ೈೌಂಟ್ಗ ಯವ ೇಶಿಷುಷಭಮದಲ್ವಾಸಹಧನುಷೌಂಯಣಗಕ್ತಯಮಹತಭಔವಹಗಿಯುತುದ ಎೌಂದುಇಎಸಿಫಫೌಂದ್ಧಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು



ಇಎಸಿಫಫೌಂದ್ಧಸಹಧನದನದ ೇಗಶಹೌಂಔಖಳನುನಯತಿದಹಕಲ್ಹತಿಯೌಂದ್ಧಗ ವಡಿಸಿಕ ಳುಳತುದ ಎೌಂದುಖಹತಿಯಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು



ಸಹಧನಜಿಪಿಎಷಕಕ್ಷ ಖಳುದಹಕಲ್ಹತಿಹಮಕ ಟ್ನಲ್ವಾಲಬಮವಿಲಾದಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ,
ದಹಕಲ್ಹತಿತಿಯಷಕರಿಷಲಡುತುದ ಭತುುಆಯ ೇಟನುನಗಔುಟಿಟಗ ಸ ೇರಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಅಥವಹಆಯ ೇಟರ್ /
ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯವಿಯುದಧಕಹನ ನುಔಯಭತ ಗ ದುಕ ಳಳಲ್ಹಖುತುದ
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ಅಧಹಮಮ 4
ಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿ/ನವಿೇಔಯಣ ಯಕ್ತಯಯ್ದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅಧಹಮಮ 4: ಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿ/ನವಿೇಔಯಣ ಯಕ್ತಯಯ್ದ


ಆಧಹರ್ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಯಕ್ತಯಯ್ದಮು, ಆಧಹರ್ ನ ೌಂದಣಿ / ತಿದುದಡಿ - ಅ ೌಂಡಿಕ್ಟಸ ಇ , ಜನಷೌಂಖ ಮ ಭತುು ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಡ ೇಟಹನುನ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುುದು ,
ಖುಯುತಿಷುವಿಕ ಮ ುಯಹವ ( PoI) ಭತುು ವಿಳಹಷದ ುಯಹವ ( PoA), ಷೌಂಫೌಂಧದ ುಯಹವ ( PoR), ಬತಿಗ ಭಹಡುವಿಕ EID ಮನುನ ಹ ೌಂದ್ಧಯು
ಅೌಂಗಿೇಕಹಯ ಸಿಾಪ್ ಅನುನ ಷೌಂಖಯಹಿಷು ಮದಲು ಜನನ ದಹಕಲ್ ಖಳ ದ್ಧನಹೌಂಔ (ದಹಕಲ್ಹತಿ ID)ುಯಹವ ಖಳನುನಹ ೌಂದ್ಧಯುತುದ .



ಖುಯುತಿನ ುಯಹವ ಭತುು ವಿಳಹಷ ುಯಹವ ದಹಕಲ್ ಖಳ ಇಲಾದ ನವಹಸಿಖಳಿಗ ಇತಯ ವಿಧಹನಖಳ ದಹಕಲ್ಹತಿಖಳಿವ

, ಅೌಂದಯ ರಿಚಮದಹಯಯ

ಆಧಹರಿತನ ೌಂದಣಿ ಅಥವಹ ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ ಆಧಹರಿತ ನ ೌಂದಣಿ


ಅಜಿಗ ಷಲ್ವಾಸಿದ ದ್ಧನಹೌಂಔದ ಮದಲು ಸನ ನಯಡು ತಿೌಂಖಳುಖಳಲ್ವಾ ನ ಯ ಎೌಂಬತ ೈದು ದ್ಧನಖಳು ( 182 ದ್ಧನಖಳು) ಅಥವಹ ಅದಕ್ತಕೌಂತ ಹ ಚುಚ ಅಧಿಮಯ ಗ
ಬಹಯತದಲ್ವಾ ನ ಲ್ ಸಿದ ಮಹುದ ೇ ನವಹಸಿ ತಕ್ಷಣವ ೇ ದಹಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿ ಆಧಹರ್ ದಹಕಲ್ಹತಿಗ ಅಸಗಯಹಗಿದಹದಯ .



ಫಫ

ನ್ಸಸಿಮಮಭತ್ರಸ್ಟ್್ೀರಕ್ೊಳ್ುಫ್ೀಕಗಿರ್್,

ಏಕ್ಂದಯ್ರಧಿಕಯದಂದಸಲಹ್ನ್ಸೀಡದಹ್ೊಯತ್ತಂದಕ್ತೆಂತ್ಹ್ಚಿುನನ್ೊಂದಣಿಗಳ್ಳನ್ಸಯಕಯಣ್ಗಳಗ್ಕಯಣಗತತ್ು್.


ಆಧಹರ್ ಉತಹದನ ಗಹಗಿ ಕಹಮು ಷಭಮ ಸಿಐಡಿಆಯನಲ್ವಾ ನವಹಸಿ ದತಹುೌಂವ ಹಮಕ ಟಖಳನುನ ಸಿಿೇಔರಿಸಿದ 90 ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ಫದಲ್ಹಖಫಸುದು.



ಗಭನ್ಸಸಿ:

ನ್ಸಗದತ್ರ್ಮ್ತಿಮನತನಹ್ೊಯತ್ತಡಿಸಿಹಲವುಆಧಸಾಂಖ್್ೆಗಳ್ನತನಹ್ೊಂದದದಯ್,

ನ್ಸಸಿಗಳ್ಳಭಯತಸ್ಟ್್ೀಾಡ್ಗ್ೊಳ್ಳುವಅಗತ್ೆವರ್್.

ಆಧಸಾಂಖ್್ೆಮನತನಬಿಟತಟಬಿಡತವುದಕ್ೆಕಯಣಗಳ್ಳಅನತಫಂಧ Fನಲ್ವಾಸೊಚಿಸಲಗಿರ್್.

ದಹಕಲ್ಹತಿ ವಿಧಖಳು



ಖುಯುತಿನ ುಯಹವ (PoI) - ಔಡಹಡಮ

ಡಹಔುಮಮೌಂಟ್ಆಧಹರಿತದಹಕ



ವಿಳಹಷ ುಯಹವ (PoA) – ಔಡಹಡಮ

ಲ್ಹತಿ



ಜನನದ ದ್ಧನಹೌಂಔ (DoB) - ಐಚಿಿಔ

ರಿಚಮಕಹಯಯು ಇುಖಳನುನ ಳಗ ೌಂಡಿವ :


ನ ೌಂದಣಿದಹಯಯಷಿೌಂತನ್ಔಯಯು

ಆಯ್ದಕಮಹದಷಾಳಿೇಮಷೌಂಸ ಾಖಳಷದಷಮಯು

ರಿಚಮ-ಆಧಹರಿತದಹಕಲ್ಹ
ತಿ



ಷಾಳಿೇಮಆಡಳಿತಭೌಂಡಳಿಷದಷಮಯು



ಪೊೇಷಟ ಭಹಮನ್



ಶಿಕ್ಷಔಯೌಂತಸ ಯಬಹಶಹಲ್ವಖಳು



ಆಯ ೇಖಮ ಕಹಮಗಔತಗಯು



ವ ೈದಮಯು
o



ಅೌಂಖನವಹಡಿಖಳು / ಆಶಹ ಕಹರ್ಮಗಔಯು

ಷಾಳಿೇಮ ಎನಜಖಳ ಯತಿನಧಿಖಳು

ರಿಚಮ-ಆಧಹರಿತ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಷಭಮದಲ್ವಾ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹದ ಭಹಹಿತಿ:

help@uidai.gov.in



ರಿಚಮಕಹಯನ ಹ ಷಯು



ರಿಚಮಔಯ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ



ರಿಚಯಿಷುಯ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಭಹಹಿತಿಮ ೌಂದು ವಿಧಹನ

https://uidai.gov.in/
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ಔುಟುೌಂಫಭುಕಮ
ಷಾಆಧಹರಿತನ ೌಂ
ದಣಿ



ಔುಟುೌಂಫದ ಭುಕಮಷಾನ ಹ ಷಯು



ನವಹಸಿಮ ಭತುು ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ ಷೌಂಫೌಂಧದ ುಯಹವ
POR(ಪೊೇಲ್ ೇ)




ಔುಟುೌಂಫದ ಭುಕಮಷಾಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ
ನ ೌಂದಣಿ ಷಭಮದಲ್ವಾ ಔುಟುೌಂಫದ ಭುಕಮಷಾಯ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ
ದೃಢೇಔಯಣ

ಶಿವು ನ ೌಂದಣಿ



ಸುಟಿಟದದ್ಧನಹೌಂಔದುಯಹವ



ಷೌಂಫೌಂಧದ ುಯಹವ (ಪೊೇಶಔಯು ಭತುು ಭಖು)



ಮಹುದ ೇ ಪೊೇಶಔಯ ದಹಕಲ್ಹತಿ ID ಅಥವಹ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ, ಈ
ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ತಹಯಿ ಆ ಎಯಡ ಪೊೇಶಔಯು

(ಐದು

ಶಗಕ್ತಕೌಂತ ಔಡಿಮ)

ಜಿೇೌಂತವಹಗಿಯುತಹುಯ , ಅಥವಹ ಪೊೇಶಔಯು


ನ ೌಂದಣಿ ಷಭಮದಲ್ವಾ ಮಹುದ ೇ ಫಫ ಪೊೇಶಔಯ
ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ದೃಢೇಔಯಣ



ಭಖುವಿನ ವಿಳಹಷು ಲ್ವೌಂ ಔರ್ಡ  ೇಯ ೌಂಟ್ /

ಹಲಔಯೌಂತ ಯ್ದೇ

ಇಯುತುದ

ಅನುಫೌಂಧ ಜಿ ಮಲ್ವಾ ನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದೌಂತ ಅನುಭತಿಷಲ್ಹದ ದಹಕಲ್ ಖಳ ಟಿಟ

ಅನುಔ ಲಔಯ ವುಲಕ: ಭಔಕಳಲ್ವಾ ಹ ಷ ನ ೌಂದಣಿ ಭತುು ಔಡಹಡಮ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ನವಿೇಔಯಣು 5 ಶಗ ಮಸಿಸನ ನೌಂತಯ ಉಚಿತ ವ ಚಚವಹಗಿದ .
ಅೌಂತಸ ಚಟುಟಿಕ ಖಳಿಗ ಸಣನುನ ಕ ೇಳು ಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ ನನುನ ಔುಟಿಟಗ ಸ ೇರಿಷಫಸುದು ಭತುು ಭತುಶುಟ ಕಹನ ನು ಔಯಭನುನ ಅಯ ವಿಯುದಧ
ತ ಗ ದುಕ ಳಳಲ್ಹಖುತುದ . ನವಹಸಿಯಿೌಂದ ಷೌಂಖಯಹಿಷಫಸುದಹದ ಚಹಜುಗಳ ಷೌಂಯಣಗ ವಿಯಖಳು ಅನುಫೌಂಧ H ನಲ್ವಾ ಉಲ್ ಾೇಖಿಷಲ್ಹಗಿದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ನ ೌಂದಣಿಷಭಮದಲ್ವಾ ತ ಗ ಮಲ್ಹದ ಭಹಹಿತಿ
5 ಶಗಕ್ತಕೌಂತ ಔಡಿಮ ಮಸಿಸನ ಭಔಕಳನುನ ಹ ಯತುಡಿಸಿ ಎಲ್ಹಾ ಮಕ್ತುಖಳಿೌಂದ ದಹಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿ ಫಯರ್ಮೇಟಿಯಕ್ಟ ಭಹಹಿತಿ ಫ ೇಔು.

ಭುಕ ಚಿತಯ

ಎಲಾ ಸತುು ಫ ಯಳಚುಚಖಳು

ಎಯಡು ಔಣಿುನ ಹ ಖಳು

ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಭಹಹಿತಿ - 5 ಶಗಕ್ತಕೌಂತ ಔಡಿಮ ಮಸಿಸನ ಭಔಕಳ ದಹಕಲ್ಹತಿಗ ಎಲ್ಹಾ ಸತುು ಫ ಯಳುಖಳು ಭತುು ಔಣುುಹ ಸಹಕಾನ್ ಅಖತಮವಿಲಾ. 5 ಶಗಕ್ತಕೌಂತ
ಔಡಿಮ ಮಸಿಸನ ಭಔಕಳಿಗ ಭುಕದ ಛಹಮಹಚಿತಯನುನ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುತುದ .
ಜನಷೌಂಖಹಮ ಭಹಹಿತಿಮು ಜನಹೌಂಖ , ಧಭಗ, ಜಹತಿ, ಫುಡಔಟುಟ, ಜನಹೌಂಗಿೇಮತ , ಬಹಷ , ಅಸಗತ ಮ ದಹಕಲ್ , ನವಹಸಿ ಅಥವಹ ಆದಹಮದ ವ ೈದಮಕ್ತೇಮ
ಇತಿಹಹಷನುನ ಳಗ ೌಂಡಿಯುುದ್ಧಲಾ.
ಫ ಯಳು ಇಯದ / ಔಣುು ಇಯದ ಭುೌಂತಹದ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ವಿನಹಯಿತಿಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ನವಹಸಿಖಳ ದಹಕಲ್ಹತಿಮು ಕ ಳಗಿನೌಂತ ಭಹಡಫ ೇಕಹದ ಅಖತಮವಿದ : 

ಷೌಂಯಣಗ ಜನಷೌಂಖಹಮ ಭಹಹಿತಿ



ಎಯಡು ಔಣುುಹ ಖಳು ಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲು ಸಹಧಮವಹಖದ್ಧದದಲ್ವಾ ೌಂದು ಔಣುುಹ



ಫ ಯಳುಖಳು ಇಲಾದ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ಉಳಿದ ಫ ಯಳುಖಳ ಫ ಯಳಚುಚಖಳು



ವಿನಹಯಿತಿ ಛಹಮಹಚಿತಯ

ಆಧಹರ್ ಜನಯ ೇಶನ್ / ನವಿೇಔಯಣ ಸೌಂತಖಳು

ಸೌಂತ 1: ದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣ
ದಹಕಲ್ಹತಿ ಏಜ ನಸಖಳು ಅಧಿಕಹರಿಖಳು ದಗಿಸಿದ ತೌಂತಹಯೌಂವನುನ
ಫಳಸಿಕ ೌಂಡು ಸಿಐಡಿಆಯಗ ನ ೌಂದಣಿ / ನವಿೇಔಯಣ ಹಮಕ ಟ್ ಅನುನ
ಅಪೊಾೇರ್ಡ ಭಹಡತಔಕದುದ.

ಸೌಂತ 2: ಸಿಐಡಿಆಯನಲ್ವಾ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಷಕಯಣ

ಹಯಧಿಕಹಯು ದಹಕಲ್ಹತಿ ಏಜ ನಸಯಿೌಂದ ಡ ದ ನ ೌಂದಣಿ /
ನವಿೇಔಯಣ ದತಹುೌಂವನುನ ಯಕ್ತಯಯ್ದಗ ಳಿಷಫ ೇಔು.
ಸೌಂತ 3: ತಿಯಸಹಕಯ
ಅಧಿಔೃತ ದಹಕಲ್ಹತಿ /

ನವಿೇಔಯಣ ವಿನೌಂತಿಮನುನ ನಔಲು

ಸೌಂತ 4: ಡಿ-ನಔಲು / ರಿೇಕ್ಷಣ

ದಹಕಲ್ಹತಿ, ಖುಣಭಟಟ ಅಥವಹ ಮಹುದ ೇ ತಹೌಂತಿಯಔ ಕಹಯಣನುನ
ತಿಯಷಕರಿಷಫಸುದು.

ಅಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದ ನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದೌಂತ ನಔಲು ಭತುು ಇತಯ
ಖುಣಭಟಟದ ತಹಷಣ ನೌಂತಯ
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ಷೌಂಖ ಮಮನುನ ಉತಹದ್ಧಷುತುದ / ನವಿೇಔರಿಷುತುದ .
ಸೌಂತ 5: ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ವಿತಯಣ


ಆಧಹರ್ ಅನುನ ಬ್ತಿಔ ಯ ದಲ್ವಾ (ಆಧಹರ್ ತಯ)

ಸೌಂತ 6: ರಿಶಕಯಣ ಅಥವಹ ನವಿೇಔಯಣ

ನವಹಸಿಖಳಿಗ ತಿಳಿಷಲ್ಹಖುತುದ .




ಎಲ್ ಕಹಾನಕ್ಟ ಯ ದಲ್ವಾ (ಇ-ಆಧಹರ್)

•

https://resident.uidai.gov.in/ ನೌಂದ ಡ್ನ ಾೇರ್ಡ

ಭಹಹಿತಿಮಲ್ವಾ ಕ ಲು ದ ೇಶಖಳು ಇದದಲ್ವಾ , ನವಹಸಿ 1947 ಗ ಔಯ

ಭಹಡಲು ಲಬಮವಿದ (ನ ೇೌಂದಹಯಿತ ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮ

ಭಹಡು ಭ ಲಔ

ಅಖತಮವಿದ )

help@uidai.gov.in ಭ ಲಔ ಷೌಂಕ್ತಗಸಿ ಫಯ ಮಫಸುದು.

ಎೌಂ ಆಧಹರ್ ಆೌಂಡಹಯಯ್ಡಡ ಅಪಿಾಕ ೇವನನ ಯ ದಲ್ವಾ

• ಹಯಧಿಕಹಯ ಷ ಚಿಸಿದ ಆಧಹರ್ ನವಿೇಔಯಣ ಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನ

ಡ್ನ ಾೇರ್ಡ ಭಹಡಲ್ಹಗಿದ (ನ ೇೌಂದಹಯಿತ ಮಫ ೈಲ್

ಅನುಷರಿಸಿ ನವಹಸಿ ನವಿೇಔಯಣ ವಿನೌಂತಿ ಷಲ್ವಾಷಫಸುದು

ಆಧಹರ್

ಲ್ ಟರ್

ಅಥವಹ ಇ- ಆಧಹರ್ನಲ್ವಾ ತಿಳಿಷಲ್ಹದ
ಅಥವಹ ಹಯಧಿಕಹಯನುನ

ಷೌಂಖ ಮ ಅಖತಮವಿದ )

ಆಧಹರ್ ನವಿೇಔಯಣ ಯಕ್ತಯಯ್ದ
ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮು ತನನ ಹಯತಿನಧಿಔ ಭಹಹಿತಿ ಅಥವಹ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಫದಲ್ಹಯಿಷುುದನುನ ಡ ಮಫಸುದು.
ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ಹ ೌಂದ್ಧಯುಯ ಮಹುದ ೇ ಜನಷೌಂಖಹಮ ಭಹಹಿತಿ ತಹಗಿದ ಅಥವಹ ತಯುವಹಮ ಫದಲ್ಹಗಿದಯ , ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ಹ ೌಂದ್ಧಯುಯು ಸಿಐಡಿಆಯ ನಲ್ವಾ
ಅಯ ದಹಕಲ್ ಮಲ್ವಾ ಅೌಂತಸ ಜನಷೌಂಖಹಮ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಫದಲ್ಹಯಿಷುೌಂತ ಅಧಿಕಹಯನುನ ಕ ೇಳಫ ೇಔು.


ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಹ ೌಂದ್ಧಯುಮಹುದ ೇಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮುಔಳ ದುಹ ೇಗಿಯಫಸುದುಅಥವಹಮಹುದ ೇಕಹಯಣಕಹಕಗಿತಯುವಹಮಫದಲ್ಹಖುತಿುದದಯ ,

ಆಧಹರ್

ಷೌಂಖ ಮ ಹ ೌಂದ್ಧಯುಯು ಸಿಐಡಿಆನಗಲ್ವಾ ದಹಕಲ್ ಮಲ್ವಾ ಅಖತಮವಹದ ಫದಲ್ಹಣ ಮನುನ ಭಹಡಲು ಹಯಧಿಕಹಯನುನ ಕ ೇಯಫ ೇಕಹಖುತುದ .


ಔಡಹಡಮ ನವಿೇಔಯಣ: ಭಔಕಳ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಭಹಹಿತಿ ಐದು ಶಗ ಮಸಿಸನ ಭತುು ಸದ್ಧನ ೈದು ಶಗ ಮಸಿಸನ ನೌಂತಯ ಔಡಹಡಮವಹಗಿ ನವಿೇಔರಿಷಫ ೇಔು



ನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷುವಿಕ ಮ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ , ಅನ ಅಥವಹ ಅಳ ಖುಯುತಿನ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಬಹಖವಃ ಅಥವಹ ಷೌಂಯಣಗವಹಗಿ ನವಿೇಔರಿಷಲು ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ
ಹ ೌಂದ್ಧಯುಯು ಅಥವಹ ನವಹಸಿಖಳು ಅಖತಮವಿದ

ನವಹಸಿಖಳಪಿಗ ಅಥವಹವಿನೌಂತಿಯಿಲಾದ ಸ ೌಂಟಯಲ್ಐಡ ೌಂಟಿಟಿೇಸ ಡೇಟಹಯ ಪೊೇಸಿಟರಿಮಲ್ವಾಯುಮಹುದ ೇಖುಯುತಿನಭಹಹಿತಿಮನುನಫದಲ್ಹಯಿಷಫಸುದು
/ನವಿೇಔರಿಷಫಸುದು .ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷಲುಕಹಯಣಖಳುಅನುಫೌಂಧI ಯಲ್ವಾಷ ಚಿಷಲ್ಹಗಿದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ನವಿೇಔಯಣಖಳ ವಿಧಹನಖಳು


ಆಯ ೇಟರ್ ಭತುು / ಅಥವಹ ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನ ಷಹಹಮದ ೌಂದ್ಧಗ
ಮಹುದ ೇ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯಖಳಲ್ವಾ

ಭಹಡಫಸುದು . ಆಧಹರ್

ನವಿೇಔಯಣ ವಿನೌಂತಿ ಪಹಮ್ಗ ಅನುನ ಅನುಫೌಂಧ
ನ ೌಂದಣಿ ಕ ೇೌಂದಯಕ ಕ ಬ ೇಟಿ

J (a) ನಲ್ವಾ

ಷ ಚಿಷಲ್ಹಗಿದ .


ನೇಡುುದು

ನವಹಸಿ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ದೃಢೇಔರಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಭತುು
ದಹಕಲ್ ಖಳನುನ ನವಿೇಔರಿಷಲು ಭತುು ಫ ೌಂಫಲ್ವಷಲು ಯಮತಿನಷು
ಖುಯುತಿನ ಭಹಹಿತಿಯೌಂದ್ಧಗ ಅಯ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ
ದಗಿಷು ಅಖತಮವಿದ .



ನ ೌಂದಣಿ ಕ ೇೌಂದಯದ ಟಿಟ ಇಲ್ವಾ ಲಬಮವಿದ :
https://appointments.uidai.gov.in/



ನವಹಸಿಮ ವಿಳಹಷನುನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮು.ಪಿ ಪೊೇಟಗಲ್ ಭ ಲಔ
ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ಭತುು ನ ೇೌಂದಹಯಿತ ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ
ಷಲ್ವಾಷು ಭ ಲಔ ಭತುು ಪೊೇಶಔ ದಹಕಲ್ ಖಳನುನ ಅಪೊಾೇರ್ಡ
ಭಹಡು ಭ ಲಔ ಆನಲ್ ೈನ್ ನಲ್ವಾ ನವಿೇಔರಿಷಫಸುದು.

ಆನಲ್ ೈನ್ ವಿಧಹನ



ನ ೇೌಂದಹಯಿತ ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮಗ ಔಳುಹಿಷಲ್ಹದ
ೌಂದು-ಷಭಮ ಹಷಿರ್ಡಗ ( OTP) ಭ ಲಔ ದೃಢೇಔಯಣನುನ
ಕ ೈಗ ಳಳಲ್ಹಖುತುದ



SSUP

ಪೊೇಟಗಲ್ ಇಲ್ವಾ ಲಬಮವಿದ :

https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home

ಸ ಟೇಟಸ್ ಅಡ ೇಟ್ ಟಹಯಾಕ್ತೌಂಗ್ ಭಹಡು ನವಹಸಿಗ ನವಿೇಔಯಣದ ID ಮನುನ ನಯೇಜಿಷಲ್ಹಖುುದು ಭತುು ರಿಶೃತ ಆಧಹರ್ ತಯು ಬ್ತಿಔ
ಅಥವಹ ವಿದುಮನಹಭನ ಯ ದಲ್ವಾ ನವಹಸಿಗ ಲಬಮವಹಖಫಸುದು.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ಅಧಹಮಮ5
ಜನಷೌಂಖಹಮ ಭತುು ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಅನುನ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುುದು
ನವಹಸಿಖಳ ವಿಯ ಭತುು ದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣ ಗಹಯಸಔಯ ಫಳಕ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅಧಹಮಮ 5
ಜನಷೌಂಖಹಮ ಭತುು ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಅನುನ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುುದು
ನವಹಸಿಖಳ ವಿಯ ಭತುು ದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣ ಗಹಯಸಔಯ ಫಳಕ
ಜನಷೌಂಖಹಮ ವಿಯಖಳನುನ ದಹಕಲ್ವಷುುದಕ ಕ ವಿಯವಹದ ಭಹಖಗಷ ಚಿಖಳು
ಎ. ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿದ ದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣ ಪಹಭಗನೌಂದ ನವಹಸಿಮ ಜನಷೌಂಖಹಮ ವಿಯಖಳನುನ ನಭ ದ್ಧಸಿ.
ಬ್ಸ. ಆಧಹರ್ ನವಿೇಔಯಣದ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ , ನವಿೇಔರಿಷಫ ೇಕಹದ ಕ್ಷ ೇತಯಖಳನುನ ಭಹತಯ ಖುಯುತಿಷಫ ೇಔು ಭತುು ತುೌಂಬ್ಸಷಫ ೇಔು.
ಸಿ. ನವಹಸಿ ಅನ / ಅಳ ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ ಪಹಭಗನಲ್ವಾ ದಗಿಸಿದಹದನ ಎೌಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ. ಇದಯ ಜ ತ ಗ , ಪಹಭಗನಲ್ವಾ ID ಮನುನ
ಇಮೇಲ್ ಭಹಡಲು ನವಹ ಸಿಮನುನ ಪೊಯೇತಹಸಹಿಸಿ , ಈ ವಿಯಖಳನುನ ಫಳಸಿಕ ೌಂಡು ನವಹಸಿ ತಯದ ೌಂದ್ಧಗ ಷೌಂಔಗ ಸಹಧಿಷಲು

, ಭಯಳಿದ

ತಯಖಳೌಂತ ಯ್ದೇ, ಮುಐಡಿಎಐಗ ಸಹಧಮವಹಖುತುದ .
ಡಿ. ಜನಷೌಂಖಹಮ ದತಹುೌಂವ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ ಷೌಂದಬಗಕ ಕ ದತಹುೌಂವ ಷರಿಮಹಗಿಯುವಿಕ ಗ

ಖಭನ ಕ ಡಿ. ಈ ಷಭಮದಲ್ವಾ ಷಾಳಖಳು, ವಿಯಹಭ ಚಿಹ ನಖಳು,

ದ ಡಡ ಭತುು ಚಿಔಕ ಅಕ್ಷಯಖಳ ಅನುಚಿತ ಫಳಕ ತಪಿಸಿ.
ಇ. ಅಷೌಂಷದ್ಧೇಮ ಬಹಷ ಭತುು ಲ್ವಮೌಂತಯಣ ದ ೇಶದ ಫಳಕ ಮನುನ ತಪಿಸಿ.
ಎಫ್. ನಷ ೇಧಿಷದ ಜಹಖಖಳನುನ ಖಹಲ್ವ ಬ್ಸಡಿ ಭತುು ಅಲ್ವಾ ಮಹುದ ೇ

ದತಹುೌಂವನುನ ನವಹಸಿ ದಗಿಷುುದ್ಧಲಾ. ನವಹ ಸಿಮು ಮಹುದ ೇ ದತಹುೌಂವನುನ

ದಗಿಷದ ಕ್ಷ ೇತಯಖಳಲ್ವಾ N / A, NA ಇತಹಮದ್ಧಖಳನುನ ನಭ ದ್ಧಷಫ ೇಡಿ.
ಜಿ. ಮಷಕ ಸಹಾನದಲ್ವಾದದಯ ಅಥವಹ ಫಹಿಯೌಂಖಡಿಷಫಹಯದ ೌಂದುಕ ೌಂಡಲ್ವಾ ತೌಂದ / ತಹಯಿ / ಖೌಂಡ / ಹ ೌಂಡತಿ / ಹಲಔಯ ಕ್ಷ ೇತಯನುನ ತುೌಂಫುವಿಕ ಮು 5
ಶಗಕ್ತಕೌಂತ ಹ ಚಿಚನ ಮಸಿಸನರಿಗ ಔಡಹಡಮವಹಗಿಯುುದ್ಧಲಾ. ನೌಂತಯ "ಯ ಸಿಡ ೌಂಟ್ ಟು ಯ ಸಿಡ ೌಂಟ್" ನಲ್ವಾ "ನಹಟ್ ಗಿನ್" ಚಕ್ಟ ಫಹಕ್ಟಸ ಅನುನ ಆಯ್ದಕ ಭಹಡಿ.
ಎರ್ಚ. 5 ಶಗಕ್ತಕೌಂತ ಔಡಿಮ ಮಸಿಸನ ಭಔಕಳಲ್ವಾ

, ಹ ತುಯಲ್ವಾ ಫಫಯು

ಅಥವಹ ಪೊೇಶಔಯ ಹ ಷಯು ಭತುು

ಅಯ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಖಳ ನುನ ಔಡಹಡಮವಹಗಿ

ದಹಕಲ್ವಷಲ್ಹಖುತುದ .
ಐ. 'ಪೊೇಶಔಯ ಹ ಷಯು'ಗ ವಿಯುದಧವಹಗಿ ತೌಂದ ಮ ಹ ಷಯನುನ ಭಹತಯ ದಹಕಲ್ವಷುುದು ಔಡಹಡಮವಹಗಿಲಾ. ಪೊೇಶಔಯು ಫಮಸಿದಲ್ವಾ ತಹಯಿಮ ಹ ಷಯು ಭಹತಯ' ಪೊೇಶಔಯ
/ ಯಕ್ಷಔಯ 'ಹ ಷರಿನಲ್ವಾ ದಹಕಲು ಭಹಡಫಸುದು.
ಜ . ಭಖುವಿಗ ಮದಲು ಪೊೇಶಔಯ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಔಡಹಡಮವಹಗಿದ . ಭಖುವಿನ ತೌಂದ / ತಹಯಿ / ಪೊೇಶಔಯು ಸ ೇರಿಕ ಳಳದ್ಧದದಯ ಅಥವಹ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಷಭಮದಲ್ವಾ
ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ ಹ ೌಂದ್ಧಯದ್ಧದದಯ , ಆ ಭಖುವಿನ ದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನ ಭಹಡಲು ಸಹಧಮವಿಲಾ.
ಕ . ಔುಟುೌಂಫದ ಭುಕಮಷಾ ಯ (ಎರ್ಚ  ಎಫ್ ) ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮ ಆಧಹರಿತ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ ಹ ಷಯು, ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ಭತುು ಔುಟುೌಂಫದ ಷದಷಮಯ
ವಿಯಖಳನುನ ಔಡಹದಮವಹಗಿ ನಭ ದ್ಧಷಫ ೇಔು.

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

1947

Page41

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ECMP ಕ್ಾಥಂಟ್ ಫಳ್ಸಿ ನ್ಸಸಿಮನತನ ನ್ೊಂದಣಿ ಭಡತವ ಕರಭಗಳ್ಳ..
ಸೌಂತ 1
ನಭಭಲ್ಹಗಿನುಯಜುವಹತುಖಳನುನಫಳಸಿಇತಿುೇಚಿನEC
MP ಕ ಾೈೌಂಟ್ಗ ಲ್ಹಗಿನಹಭಡಿ

ಸೌಂತ 2
ವ ೈಮಕ್ತುಔ ವಿಯಖಳ ವಿಬಹಖದಲ್ವಾ ಅಖತಮವಿಯು
ವಿಯಖಳನುನ ಟ ೈಪ್ ಭಹಡಿ.
ಭಔಕಳ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ಸೌಂತ 6 & 7
ಅನಿಯಿಷುುದ್ಧಲಾ

ಸೌಂತ 3
ಭತುು ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮ ಭತುು ಇಮೇಲ್
ಸ ೇರಿದೌಂತ ಎಲ್ಹಾ ಜನಷೌಂಖಹಮ
ವಿಯಖಳು ,ಷೌಂಔಗ ವಿಯಖಳನುನ ಬತಿಗ ಭಹಡಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ4
ಯ ಪಯ ನಹಸಾಾಬ್ಸಕ್ಕಹಭಡಿಭತುುಡ ೇಟ್ಆಪಫತ ಪಾಗಪ್
(DOB)
ಡಹಯ್ಡನ ಭನುವಿನೌಂದಡಹಔುಮಮೌಂಟ್ಆಯ್ದಕಭಹಡಿ.

ಸೌಂತ 5
ಈಖ,

ವಿಳಹಷದ ುಯಹವ (

PoA) ಭತುು

ಖುಯುತಿನ ುಯಹವ ಮಹಗಿ ( PoI) ನವಹಸಿ ಮು
ಷಲ್ವಾಸಿದ ದಹಕಲ್ ಖಳನುನ ಆಯ್ದಕಭಹಡಿ ಭತುು
ಡಹಯಪ್ ಡ್ನ್

ಮನುಖಳಿೌಂದ

ಡಹಔುಮಮೌಂಟಖಳನುನ ಆಯ್ದಕ ಭಹಡಿ.

ಸೌಂತ 6
ಖಭನಸಿ- ಔುಟುೌಂಫಭುಕಮಷಾನ ವಿಯಖಳನುನ
ತುೌಂಬ್ಸರಿ (HuF ನ ೌಂದಣಿಗಹಗಿ ಭಹತಯ)
ನ ೌಂದಣಿಯಕಹಯನುನಆಧರಿಸಿಪೊೇಶಔಡಹಔುಮ
ಮೌಂಟ್ ಖಳಷೌಂಖ ಮಮನುನನಭ ದ್ಧಸಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 7
ಫೇಟ ೇಟಹಮಬ್ಸಕ್ಕಹಭಡಿಭತುುನವಹಸಿಮಛಹ
ಮಹಚಿತಯನುನಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 8
ಫಿೌಂಖರ್ ಪಿಯೌಂಟ್
ಟಹಮಬಗ ಹ ೇಗಿ.ಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನನುನಫಳ
ಸಿಕ ೌಂಡುಹ ಫ ಫಯಳು ಖುಯುತು ಭತುು
ಎಡಗ ೈಫ ಯಳುಖಳಖುಯುತು, ನೌಂತಯಫಲಗ ೈ
ಫ ಯಳುಖಳ ಖುಯುತನುನ ಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 9
ಔಣುು ಹ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.
ಔಣುು ಹ ಸಹಕಾನಫಗಳಸಿಎಯಡು ಔಣುು ಹ ಖುಯುತುಖಳನುನ
ಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸೌಂತ 10
ಅೌಂತಿಭವಹಗಿ,
ರಿಯಮಟಹಮಬ್ಸಕ್ಕಹಭಡಿಭತುುನವಹಸಿಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ವಿಯಖಳನುನದೃಢೇಔರಿ
ಸಿ.
ಮಹುದ ೇದ ೇಶಖಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ,
ಷೌಂಫೌಂಧಿತಟಹಮಬಗ ಹಿೌಂತಿಯುಗಿಭತುುಅದನುನಷರಿಡಿಸಿ.
ಔನಪಧರ್ಮಕ್ಗಕಹಭಡಿ
.

ಸೌಂತ 11
ಆಯ ೇಟಅಗನ

/

ಅಳಹ ಫ ಫಯಳುಖುಯುತುಫಯೇಮಟಿಯಕ್ತನೇಡಫ ೇಔುಭತುುನೌಂತಯ
ಸ ೇವಿಕ್ಕಹಭಡಿ.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 12
ಅೌಂಗಿೇಕಹಯಸಿಾಪ್ ಭುದಯಣಭತುುಇದಯ
ಮೇಲ್ ನವಹಸಿಮ ಷಹಿಮನುನ ಡ ಯಿರಿ

ಸೌಂತ 13
ಪೊೇಶಔದಹಕಲ್ ಖಳಔಡಹಡಮಸಹಕಾನೌಂಗ್,
ಸಿಿೇಔೃತಿಸಿಾಭತುುಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿ
ಪಹಮ್ಗ

help@uidai.gov.in

Page46

https://uidai.gov.in/

1947

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
CELC ಕ್ಾಥಂಟ್ ಫಳ್ಸಿಕ್ೊಂಡತ ಭಗತವನತನ ರ್ಖಲ್ವಸಲತ ಕರಭಗಳ್ಳ:
ಸೌಂತ 1
ನಭಭ ಲ್ಹಗಿನ್ ಯುಜುವಹತುಖಳನುನ
ಫಳಸಿಕ ೌಂಡು CELC ಕ ಾೈೌಂಟ್
ತ ಯ ಯಿರಿ.
ಜನಷೌಂಖಹಮ ಭಹಹಿತಿಮನುನ
ನಭ ದ್ಧಸಿ.

ಸೌಂತ 2
ಪೊೇಶಔಯ ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮ ಭತುು
ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ ನಭ ದ್ಧಸಿ.
ನೌಂತಯ, ಭಖುವಿನ
ಛಹಮಹಚಿತಯನುನ ತ ಗ ದುಕ ಳಿಳ
.

ಸೌಂತ 3
ಷಲ್ವಾಸಿದ ಡಹಔುಮಮೌಂಟ್ ಅನುನ
ಆಯ್ದಕಭಹಡಿ ಭತುು ಫೇಟ ೇನುನ
ಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ.
ಭುೌಂದ , ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ
ಉಲ್ ಾೇಖಿಸಿದ ಪೊೇಶಔಯ ಫ ಯಳು
ಖುಯುತನುನ ಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 4
ದಗಿಸಿದ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ
ಖುಯುತುಖಳನುನ ಭ್ಲ್ವಮೇಔರಿಷಲು
ರಿಯಮ ಕ್ತಾಕ್ಟ ಭಹಡಿ.

ಸೌಂತ 5
ಅೌಂತಿಭವಹಗಿ, ಷೌಂಯಣಗ
ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ್ತಾಕ್ಟ ಭಹಡಿ ಭತುು
ನ ೌಂದಣಿ ಸ ಟೇಟಸ್ ವಿೌಂಡ ೇದಲ್ವಾ
ಕ ಕ್ತಾಕ್ಟ ಭಹಡಿ.

ಸೌಂತ 6
ನ ೌಂದಣಿ ಭುಗಿದ ನೌಂತಯ

,

ನ ೇೌಂದಹಯಿತ ಭಖುವಿನ
ಪೊೇಶಔಯು ನ ೌಂದಣಿ
ಷೌಂಖ ಮಯೌಂದ್ಧಗ

SMS

ಸಿಿೇಔರಿಷುತಹುಯ .

ಸೌಂತ 7
ಜನಭ ನ ೌಂದಣಿ ಷೌಂಖ ಮ ಲಬಮವಿದದಯ ,
ದಮವಿಟುಟ ಹ್ದು ಅನುನ ಆಯ್ದಕಭಹಡಿ
ಭತುು BRN / BAN ನೌಂಫರ್ ಅನುನ
ನಭ ದ್ಧಸಿ.
ಕ ಾೈೌಂಟ್ ಹ ಷಯು ,

DOB

ಭತುು

ಭಖುವಿನ ಲ್ವೌಂಖನುನ
ಹಿೌಂದ್ಧಯುಗಿಷುತುದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
CELC ಕ್ಾಥಂಟ್ ಫಳ್ಸಿ ಮೊಫ್ಥಲ್ ಸಂಖ್್ೆಮನತನ ನವೀಕರಸಲತ ಕರಭಗಳ್ಳ:
ಸೌಂತ 1
ನವಹಷದ ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ
ನವಿೇಔರಿಷಲು

ಟಹಮಫ ಾಟ್

CELC

ಅನುನ ಫಳಷಫಸುದು
ಆಯ ೇಟರ್ ಯುಜುವಹತುಖಳನುನ
ಫಳಸಿ ಲ್ಹಗಿನ್ ಭಹಡಿ ಭತುು
"ಮಫ ೈಲ್ ಅಡ ೇಟ್" ಅನುನ
ಆಯ್ದಕಭಹಡಿ

ಸೌಂತ 2
ಆಯ ೇಟರ್ ಟಹಮಫ ಟ್
ಾ ಗ ಯವ ೇಶಿಷಲು
OTP ಅನುನ ಉತಹದ್ಧಷಫ ೇಕಹಗಿದ

ಸೌಂತ 3
ಆಯ ೇಟನಗವಹಸಿಮ ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ ,
ಅನ / ಅಳಷಿೌಂತಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ,
ಹ ಷಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಭತುುಮಫ ೈಲ್
ನಲ್ವಾ ಡ ದ ಟಿಪಿ ಭತುು ನವಹಸಿಮ
ದೃಢೇಔಯಣ ಸಿಿೇಔಯತಿಮನುನ
ನಭ ದ್ಧಷಫ ೇಔು.
ನವಹಸಿಮಡಿಷಪೊಾೇಷರ್ ಖಳನುನ
"ರಿಶಿೇಲ್ವಷು" ಅಖತಮವಿದ .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 4
ಆಯ ೇಟಅಗನ /
ಅಳಫಯೇಮಟಿಯಔದೃಢೇಔಯಣನುನನೇಡುಭ ಲಔ
ಅನ / ಅಳದೃಢೇಔಯಣನುನನೇಡಫ ೇಕಹಗಿದ

ಸೌಂತ 5
ಎಲ್ಹಾಸೌಂತಖಳನುನಮವಸಿಿಮಹಗಿಉಳಿಸಿದನೌಂತಯ,
ಅೌಂತಿಭದೃಢೇಔಯಣಕಹಕಗಿಆಯ ೇಟರ್“ಒಕ "
ಕ್ತಾಕಹಭಡಫ ೇಕಹಖುತುದ

ಸೌಂತ 6
ಮಫ ೈಲನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿಇಐಡಿಯಚಿಷಲ್ಹಗಿದ ಭತುುನವಹಸಿಇಐಡಿಫಳಸಿಕ ೌಂಡುಸಿಾತಿಮನುನತ ುಸಚಚಫಸುದು

help@uidai.gov.in

Page50

https://uidai.gov.in/

1947

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಇಸಿಎಂಪಿನಲ್ವಾಫಯೀಮಟ್ಟರಕ್ತಿವಯಗಳ್ನತನನವೀಕರಸಲತಕರಭಗಳ್ಳ
ಸೌಂತ 1
ಲ್ ೈಪ ಸೈಔಲಫದಲ್ಹಣ ಮನುನುನಆಯ್ದಕಭಹ
ಡಿ.
ನವಹಸಿಮ
ಭಹಹಿತಿವಿಯಖಳನುನನವಿೇಔರಿಸಿಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 2
ನವಹಸಿಖಳ ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ

,

ಜನನದದ್ಧನಹೌಂಔಭತುುಲ್ವೌಂಖನುನನಭ ದ್ಧಸಿ
ಖಭನಸಿ- " BIOMETRIC UPDATE
CHECK BOX" ಆಯ್ದಕಭಹಡಿ

ಸೌಂತ 3
ಯ ಪಯ ನಸಖಳಟಹಮಬ ಗ ಹ ೇಗಿ.
ದಮವಿಟುಟ " CHECK BOX- NOT GIVEN "ಆಯ್ದಕ ಭಹಡಿ
ಡಹಔುಮಮೌಂಟುಳಷೌಂಖ ಮಮನುನ "2"
ಎೌಂದುನಭ ದ್ಧಸಿಭತುುಅೌಂದಯ ನವಿೇಔಯಣಪಹಭಭಗತುುಸಿಿೇಔೃತಿಸಿಾಪ್
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 4
ನವಹಸಿಮ
ಛಹಮಹಚಿತಯನುನತ ಗ ದುಕ ಳಿಳ ಭತುು
ನ ಕ್ಟಸಾ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 5
ನವಹಸಿಮ ಎಲ್ಹಾಫ ಯಳಚುಚಖಳನುನ ಭತುು
ಹ ಫ ಫಯಳು
ಖುಯುತುಖಳನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿಭತುು“ನ ಕ್ಟಸಾ
” ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 6
ನವಹಸಿಮ ಎಯಡು ಔಣಿುನ
ಹ ಖಳನುನ
ಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿಭತುುನ ಕ್ಟಸಾ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 7
ವಿಯಖಳನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿಭತುುನವಹಸಿಯಿೌಂ
ದದೃಢೇಔಯಣನುನಡ ಯಿರಿ.
“ಔನಪಮ್ಗ”ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ

ಸೌಂತ 8
ಸಿಿೇಔೃತಿತಯಸಿಾುಭದ್ಧಯಸಿಭತುುಅದಯ
ಭ ಲಔ ನವಹಸಿಮ ಷಹಿಮನುನ
ಡ ಯಿರಿ.

ಸೌಂತ 9
ಷಹಿ ಭಹಡಿದ
ಸಿಿೇಔೃತಿಸಿಾಭತುುನವಿೇಔಯಣ
ಪಹಮ್ಗನಔಡಹಡಮಸಹಕಾನೌಂಗ್
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಇಸಿಎಂಪಿನಲ್ವಾಜನಸಂಖ್ೆವವಯಗಳ್ನತನನವೀಕರಸಲತಕರಭಗಳ್ಳ
ಸೌಂತ 1
ನವಹಸಿಮ ದಹಕಲ್ಹತಿಮನುವಿನಲ್ವಾ

,

ಷರಿಮಹದದಹಕಲ್ಹತಿವಿಯಖಳುಆಯ್ದಕ
ಭಹಡಿ.

ಸೌಂತ2
ನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿನವಹಸಿಖುಯುತಿಸಿದನ
ವಹಸಿಹ ಷಯು,

ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ,

ಭತುುಕ್ಷ ೇತಯಖಳನುನಬತಿಗಭಹಡಿ
(ನವಿೇಔಯಣಪಹಭರಗಕಹಯ)
ಭುೌಂದ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ
.

ಸೌಂತ 3
ಯ ಪಯ ನಸಖಳಟಹಮಬಗ ಹ ೇಗಿ.
ದಮವಿಟುಟನವಿೇಔಯಣವಿನೌಂತಿಮನುನಆಧರಿಸಿಪೊೇಶ
ಔದಹಕಲ್ ಖಳನುನ ಆಯ್ದಕಭಹಡಿ
ನವಿೇಔಯಣ ವಿನೌಂತಿಮನುನಆಧರಿಸಿದಹಕಲ್ ಖಳ
ಷೌಂಖ ಮಮನುನನಭ ದ್ಧಸಿಭತುುಭುೌಂದ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 4
ನವಹಸಿಮಚಿತಯನುನತ ಗ ದುಕ ಳಿಳಭ
ತುುಮಹುದ ೇೌಂದುಫಯೇಮಟಿಯಔುುಣ
ಲಕ್ಷಣನುನತ ಗ ದುಕ ಳಿಳ
ಭತುು’ನ ಔಸಾ” ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 5
ನಭ ದ್ಧಸಿದವಿಯಖಳನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ
ಭತುುನವಹಸಿಯಿೌಂದದೃಢೇಔಯಣನುನ
ಡ ಯಿರಿ.
’ಸ ೇವ್” ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ

ಸೌಂತ 6
ಆಯ ೇಟಗನ

/

ಅಳಹ ಫ ಫಯಳುಖುಯುತುನೇಡಫ ೇಔುಭ
ತುು“ಸ ೇವ್”ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 7
ಸಿಿೇಔಯತಿ ಸಿಾುಭದ್ಧಯಸಿಭತುುನವಹಸಿಮ
ಷಹಿಮನುನ ಡ ದುಕ ಳಿಳ

ತ8
ಪೊೇಶಔ ದಹಕಲ್ ಖಳು, ಸಹಕಾನೌಂಗ್,
ಸಿಿೇಔೃತಿಸಿಾಭತುುನವಿೇಔಯಣಪಹಮ್ಗ ಖಳ
ಔಡಹಡಮ ಸಹಕಾನೌಂಗ್
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
UCL ಕ್ಾಥಂಟನ ಲ್ವಾ ಜನಸಂಖ್ೆವವಯಗಳ್ನತನನವೀಕರಸಲತಕರಭಗಳ್ಳ :
ಸೌಂತ 1
ಲ್ಹಗಿನುಯಜುವಹತುಖಳನುನಫಳಸಿಮುಸಿಎಲ್ ಕ್ೈೌಂಟ ುಯ ಯಿ
ರಿ.
ನವಹಸಿಮ
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನನಭ ದ್ಧಸಿಭತುುಅನ /
ಅಳವಿಯಖಳನುನಡ ದುಕ ಳಳಲುಫಯೇಮಟಿಯಔುುಯು
ತು ತ ಗ ದುಕ ಳಿಳ.
ಭುೌಂದ , ನವಹಸಿಮವಿಯಖಳಿಗಹಗಿಪ ಚಿಕ್ಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 2
'ಜನಷೌಂಖಹಮಶಹಷರ' ುಟದಲ್ವಾ,
ನವಿೇಔರಿಸಿದಭಹಹಿತಿಮನುನನವಿೇಔಯಣಪಹಮ್ಗ
ಯಕಹಯ ನಭ ದ್ಧಸಿಭತುುನ ಕ್ಟಸಾ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ3
ನವಿೇಔಯಣವಿನೌಂತಿಮನುನಆಧರಿಸಿ,

ಡಹಯ್ಡನನೌಂದ

ಪೊೇಶಔ ದಹಕಲ್ ಖಳಆಯ್ದಕಭಹಡಲ್ಹಖುತುದ
ಭತುುದಹಕಲ್ ಖಳಯಕಹಯವಹಗಿಉಲ್ ಾೇಖಿಷಲ್ಹಖುತುದ .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ4
ನಭ ದ್ಧಸಿದವಿಯಖಳನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿಭತುುದೃಢೇಔರಿ
ಸಿಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 5
ಆಯ ೇಟಭಗತುುನವಹಸಿಮಫಯೇಮಟಿಯಔದೃಢೇಔಯಣ
ನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ
’ವ ರಿ ಪ ೈ’ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 6
ಪೊೇಶಔದಹಕಲ್ ಖಳುಭತುುನವಿೇಔಯಣಪಹಮ್ಗನ
ಔಡಹಡಮಸಹಕಾನೌಂಗ್
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 7
ಜನಷೌಂಖಹಮವಿಯಖಳನುನನವಿೇಔರಿಷಲುಯಣಗಗ ಳಿ
ಷಲುಷಲ್ವಾಷುಕ್ತಾಕಹಭಡಿ

ಸೌಂತ 8
ಅೌಂಗಿೇಔೃತಸಿಾಪ್ಅನುನಭುದ್ಧಯಷಲುಪಿಯೌಂಟ್
ರಿಸಿಪಿಟಲ್ಕಹಭಡಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಮತಸಿಎಲ್ೆ್ಥಂಟನಲ್ವಾಫೀಟ್ೊೀನವೀಕರಸಲತಕರಭಗಳ್ಳ:
ಸೌಂತ 1
ನವಹಸಿಮಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮನಭ ದ್ಧಸಿಭತುುಅ
ನ / ಅಳಫಯೇಮಟಿಯಕ ಸೆಗ ದುಕ ಳಿಳ ಭತುು
ನವಹಸಿಮವಿಯಖಳು“ಡ ದುಕ ಳಿಳ”ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ
.

ಸೌಂತ 2
'ಜನಷೌಂಖಹಮಶಹಷರ'

ುಟದಲ್ವಾ,

"ಫೇಟ ೇಅ ಡೇಟ್"

ಚ ಕಹಫಕ್ಟಸಅನುನಆಯ್ದಕಭಹಡಿಭತುುನ ಕ್ತಸಾಲ್ಕಹಭಡಿ

ಸೌಂತ3
"1"

ಎೌಂದುಪೊೇಶಔದಹಕಲ್ ಖಳ

ಷೌಂಖ ಮಮನುನನಭ ದ್ಧಸಿಅೌಂದಯ ನವಿೇಔಯಣಪಹಮ್ಗ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 4
ಈಖ,

ಫೇಟ ಗಹಯಫ್

ಟಹಮಫ ಹೇಗಿಭತುುನವಹಸಿಮಫೇಟ ೇಕ್ತಾಕಹಭ
ಡಿ
.

ಸೌಂತ 5
ರಿಯಮಟಹಮಬಅನುನಕ್ತಾಕಹಭಡಿಭತುುನವಿೇಔರಿಸಿದ
ವಿಯಖಳನುನನವಹಸಿಯೌಂದ್ಧಗ ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ

ಕ ೌಂಡುದೃಢೇಔರಿಸಿ.ಅೌಂತಿಭವಹಗಿ, ಸ ೇವ್
ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 6
ಆಯ ೇಟಭಗತುುನವಹಸಿಮಫಯೇಮಟಿಯಔದೃಢೇಔಯಣನುನ
ಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ.
ವ ರಿಪ ೈ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ 7
ನವಹಸಿತುೌಂಬ್ಸದನವಿೇಔಯಣಪಹಮ್ಗಅನುನಸಹಕಾನಹಭ
ಡಿಭತುುಅಪೊಾೇಡಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 8

ಜನಷೌಂಖಹಮವಿಯಖಳನವಿೇಔಯಣಯಕ್ತಯ
ಯ್ದಮನುನಯಣಗಗ ಳಿಷಲುಷಬರ್ಮ
ಟಿಕ್ಕಹಭಡಿ.

ಸೌಂತ 9
ಅೌಂಗಿೇಔೃತಸಿಾಪ್ಅನುನಭುದ್ಧಯಷಲುಪಿಯೌಂಟ್
ರಿಸಿಪ್ಟ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ರ್ಖಲತಿ / ನವೀಕಯಣರಕ್ತರಯೆ (ಇಸಿಎಂಪಿಕ್ಾಥಂಟ್) ಆಯಂಬದಲ್ವಾಜಿಪಿಎಸಿಿಂಕಾ ಗಿಕರಭಗಳ್ಳ
ಸೌಂತ 1


ಸಹಟಟ ಭಗನುನಹಭಡಿ



ಔೌಂಟ ಯೇಲ್ ಹಮನಲ್ವಕ್ಕಹಭಡಿ



ವಿೌಂಡ ೇಸ ೈರ್ವಹಲ್ಅನುನಕ್ತಾ
ಕಹಭಡಿ



ವಿೌಂಡ ೇಸ ೈರ್
ವಹಲ್ಅನುನಆಪಹಭಡಿ



(ವಿೇಕ್ಷಿಷಲ್ಹಗಿದ



ಯ ೈಟ ು ಅಟಹಮರ್ಚ ಆದ
ವಿೌಂಡ ೇಎೌಂದುತ ಯ ಮುತುದ



ಆಪಹಭಡಲುಎಲ್ಹಾಭ ಯುಯ ೇಡಿ
ಯೇ ಫಟನುಲಳನುನಕ್ತಾಕಹಭಡಿ



ಒಕ ಫಟನಕ್ಕಹಭಡಿ



ನಭಭಸಿಷಟಮ್ಅನುನಭಯುಹಯ
ಯೌಂಭಿಸಿ



ಜಿಪಿಎಸಹರಯೌಂಭಿಸಿ

ಸೌಂತ2


ಷೌಂಕ್ತಗತಸಹಧನದಎಲಾನ ನ
ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ



ಫಹಅಗನುನದಹಕಲ್ಹತಿಕ ಾೈೌಂಟ್ನ
ಯತಿುಟದಲ್ವಾ ( ಎಡಬಹಖದಲ್ವಾ)
ಕಹಣುತುದ ,
ಅದುಮೌಂತಯಕ ಕಮಹಸಹಧನಖ
ಳನುನಜ ೇಡಿಷಲ್ಹಗಿದ ಎೌಂಫುದ
ನುನಷ ಚಿಷುತುದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸೌಂತ3
"ಜಿಪಿಎಸಹಸಧನ" ಐಕಹನಕ್ಕಹಭಡಿ
•ಸಹಟಟಿಜಗಪಿಎಷಫಟನಕ್ಕಹಭಡಿ

ಸೌಂತ 5
"ಜಿಪಿಎಸಹಸಧನಹಯಯೌಂಭಿಸಿದ "
ಸಿಾತಿಮನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ

ಸೌಂತ 6
ಚ ಕ್ಟ ಸ ಟೇಟಸ್

-

ಯ ರ್ಡ

ಸ ಟೇಟಸ ುಗ ದುಹಹಔಲ್ಹಗಿದ ಭತುು
ನವಿೇಔರಿಸಿದನದ ೇಗಶಹೌಂಔಖಳ
ನುನತ ೇರಿಷಲ್ಹಖುತುದ

ಸೌಂತ 7
ದಮವಿಟುಟ "

ಫಹಮೌಂಡ ಯೇಟ್

9600" ಅನುನಆಯ್ದಕಭಹಡಿ
ಜಿಪಿಎಸಿಸೌಂಔುಟಯಣಗಗ ೌಂಡ
ನೌಂತಯ,

ಆಯ ೇಟಸಿಗೌಂಕ ೇಜ್

ಹಪ್ಸಅಪ್
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಹಕ ಟ್ಸಿಂಕಮತ್ತುಆಯ್ೀಟಸಿಾಂಕಾ ಗಿಕರಭಗಳ್ಳ (ಮತಸಿಎಲಮತ್ತುಇಸಿಎಂಪಿಕ್ಾಥಂಟ್)


ಮದಲಫಹರಿಗ ಕ ಾೈೌಂಟ್ಗ ಯವ ೇಶಿಸಿದನೌಂತಯಆಯ ೇಟಯವಿಯಖಳಸಿೌಂಕ ಯನ ೈಸಿೌಂಖಕಡಹಡಮವಹಗಿದ , ಆಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯಆಧಹರ್



ನಲ್ವಾ ಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮನ ೌಂದಣಿಔಡಹಡಮವಹಗಿಯಫ ೇಔು.



ಖಭನಸಿ: ಆಯೇಜಔಯು / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯು 10 ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ಲ್ಹಗಿನಹಭಡದ್ಧದದಯ ಸಿೌಂಕ ಯನ ೈಸಿನವಹಗಸಔಯುಲ್ಹಗಿನ್ ವಿಯಖಳನುನಭತ ುುನಃ
ಆಯೌಂಭಿಷಫ ೇಔು.



ಆಯ ೇಟವಿಗಯಖಳನುನಸಿೌಂಕ ಯನ ೈಸಹಭಡಿ (ಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯುಸಿೌಂಕಹುಿ ಗಿನ ೇೌಂದಹಯಿತಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಮನುನಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔುಭತುು 10
ದ್ಧನಖಳನೌಂತಯಸಿೌಂಕ ುಳಆಯ ೇಟಲ್ಹಗಗಿನಹಭಡದ್ಧದದಯ )

ಸೌಂತ1
ನ ೌಂದಣಿಕ ಾೈೌಂಟ್ನಲ್ವಾ
ಆಯ ೇಟಸಿಗೌಂಕ ೇಜಿಕ್ಕಹಭಡಿ

ಸೌಂತ 2
" ೌಂಡಿೌಂಗಹಾಕ ಟಖಳನುನ"
ಅಪೊಾೇಡಹಭಡಲುವಿಯಖಳನುನರಿ
ಶಿೇಲ್ವಸಿ

ಸೌಂತ 3
"ಫ್ತಲ್ವಸೌಂಕ್ಟ” ಕ್ತಾಕ್ಟ ಭಹಡಿ "
ಭತುುನೌಂತಯ "ಆಯ ೇಟಸಿಗೌಂಕ್ಟ"
ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ತ4
"ಫ್ತಲ್ ಹಮಕ ಟಿಸೌಂಕ್ಟ"
ಯಣಗಗ ೌಂಡಮೇಲ್ ದೃಢೇಔಯಣ
ಷೌಂದ ೇವನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ

ಸೌಂತ 5
•

"ಆಯ ೇಟಸಿಗೌಂಕ್ಟ"
ಅನುನಕ್ತಾಕಹಭಡಿಭತುುಸಿೌಂಔರಕ್ತಯ
ಯ್ದಮನುನಹಯಯೌಂಭಿಷಲುಕಹ
ಯಿರಿ

•

ಯಕ್ತಯಯ್ದಯಣಗಗ ೌಂಡನೌಂ
ತಯಕ ಕ್ತಾಕಹಭಡಿ

ಸೌಂತ6
•

ಆಯ ೇಟರ್
ನನ ೇೌಂದಹಯಿತಮಫ ೈ
ಲಸೌಂಖ ಮಮಲ್ವಾOTP
ಅನುನನಭ ದ್ಧಸಿ

•

ಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನಯಣಗಗ ಳಿ
ಷಲುಫ ಯಳುಖಳಔಣುುಖಳಿೌಂ
ದದೃಢೇಔಯಣನುನದಗಿಸಿ

ಸೌಂತ7
ದೃಢೇಔಯಣಯದ ಗಹಗಿನರಿೇಕ್ಷಿಸಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಆಯ್ೀಟರ್ / ಮೀಲ್ವಿಚಯಕರಗ್ ಕಡಡಮ ರಶಿೀಲನಟ್ಟಟ / ರಕ್ತರಯೆ

1. ನ ೌಂದಣಿ / ನವಿೇಔಯಣಖಳನುನ ಯಣಗಗ ಳಿಸಿದ ನೌಂತಯ , EOD ವಿಭಶ ಗಮನುನ ನಗಹಿಸಿ ಭತುು ಎಲ್ಹಾ ಹಮಕ ಟ್ ಖಳು -ಮನು - ಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳು
->ನ ೌಂದಣಿ ವಿಯಖಳನುನ ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ ->ಮುಷರ್ ರಿಯಮ ಶಹಟಕಗಟ್ - Alt + Ctrl + V
2. ನ ೌಂದಣಿಹಮಕ ಟಖಳನುನ ಸಿೌಂಕ್ಟ ಭಹಡಿ
3. ಆಯ ೇಟರ್ ಸಿೌಂಕ್ಟ ಚಟುಟಿಕ ಮನುನ ನಗಹಿಸಿ
4.

SFTP ಭ ಲಔ ಹಮಕ ಟ್ ಖಳನುನ ಅಪೊಾೇರ್ಡ ಭಹಡಿ
ತ್ತಂಬಿದ ನ್ೊಂದಣಿ/ತಿದತದಡಿ ಪಭಾನ ರಶಿೀಲನ್

ರಿಶಿೇಲನ ದಹಯರಿೌಂದ ಆಧಹರ್ ನ ೌಂದಣಿ / ತಿದುದಡಿ ಪಹಭಗನ ರಿಶಿೇಲನ


ದಹಕಲ್ ಖಳ ಆಧಹರಿತ ದಹಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿ, ಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿ/ ತಿದುದಡಿ ಪಹಮ್ಗ ಅನುನ PoI,
PoAದಹಕಲ್ ಖಳಿಗ ಫ ೌಂಫಲ್ವಸಿದ ಭಹಹಿತಿಮ ವಿಯುದಧ ರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔು.



ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ(HOF) ಆಧಹರಿತ ನ ೌಂದಣಿ ಹ ಷಯು, ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ / ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ ನ ಇಐಡಿ
ಭತುು ಷೌಂಫೌಂಧದ ಭ ಲ ುಯಹವ (ಪಿಆರ್) ನವಹಸಿಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಖಹತರಿಡಿಷಫ ೇಔು ಭತುು ಆಧಹರ್
ನ ೌಂದಣಿ / ತಿದುದಡಿ ಪಹಮ್ಗ ನಲ್ವಾ ಮಔು ಡಿಸಿದೌಂತ



5 ಶಗದ ಳಗಿನ ಭಖುವಿನ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ, ರಿಶಿೇಲನ ಗಹಗಿ POI ಭತುು POA ಡಹಔುಮಮೌಂಟ್ ಅಖತಮವಿಲಾ ,
ಎಯಡ ಪೊೇಶಔಯಆದಯ ಭ ಲ ದ್ಧನಹೌಂಔದ ಭ ಲ ುಯಹವ , ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ / ಇಐಡಿ ರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔು
ಭತುು ಆಧಹರ್ ನ ೌಂದಣಿ / ತಿದುದಡಿ ಪಹಮ್ಗ ನಲ್ವಾ ಇಯುೌಂತ .



ರಿಚಮದಹಯಯ ನ ೌಂದಣಿ, ಹ ಷಯು ಭತುು ರಿಚಮದಯ ಷೌಂಖ ಮ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ಆಧಹರ್ ದಹಕಲ್ಹತಿ /
ತಿದುದಡಿ ಪಹಭಗನಲ್ವಾ ದಹಕಲ್ವಷಫ ೇಔು. ರಿಚಮ ವಿಯಖಳನುನ ನ ೌಂದಣಿಕ ಾೈೌಂಟ್ನಲ್ವಾ ಲಬಮವಿಯಫ ೇಔು



ನ ೌಂದಣಿಕಹಯನ ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮಮು ದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣ ಪಹಮ್ಗನಲ್ವಾಔಡಹಡಮವಹಗಿನಭ ದ್ಧಷಫ ೇಔು.

ಯಗ-ನ ೌಂದಣಿID


ಯಗ-ದಹಕಲ್ಹತಿ ID ಮನುನ ಫಳಸಿಕ ೌಂಡು (ಲಬಮವಿದದಯ ) ಯಗ-ದಹಕಲ್ಹತಿ
ಡ ೇಟಹನುನ ಭಯುಡ ಮಲು ಈ ಕ್ಷ ೇತಯನುನ ಫಳಷಲ್ಹಖುತುದ .



ಯಗ-ದಹಕಲ್ಹತಿ ID ನಭ ದ್ಧಸಿ ಭತುು "ಗ ೇ" ಕ್ತಾಕ್ಟ ಭಹಡಿ. ಯಗ ದಹಕಲ್ಹತಿ
ದತಹುೌಂವು ಆಮಹ ಕ್ಷ ೇತಯಖಳಲ್ವಾ ಜನಷೌಂಖ ಮಮನುನ ಡ ಮುತುದ



ಈ ಯಗ-ದಹಕಲ್ಹತಿಗ ದತಹುೌಂವ ತಿದುದಡಿ ಫ ೇಕಹಖಫಸುದು

ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ ಷೌಂಖ ಮ
ನವಹಸಿಮು ಎನ್ ಪಿ ಆರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ ಹ ೌಂದ್ಧದದಯ , ಆಖ ರಿಸಿಪ್ಟ ಷೌಂಖ ಮ ಅನುನ ಕ್ಷ ೇತಯದಲ್ವಾ ದಹಕಲ್ವಷಫ ೇಔು. ಅಥವಹ, ಎನ್ / ಎ ಎೌಂದು ಖುಯುತಿಷಫ ೇಔು.

ಯಣಗ ಹ ಷಯು
–

•ದಹಕಲ್

ಆಧಹರಿತ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ಹ ಷಯು

ದಹಕಲ್ವಷು ಮದಲು ನವಹಸಿ ದಗಿಸಿದ ಖುಯುತಿನ

ದಹಕಲ್ ಖಳ ಭ ಲ ುಯಹವ ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
–

ನವಹಸಿ ಹ ಷಯನುನ ದಹಕಲ್ ಭಹಡುವಹಖ ಕ ಳಗ ನೇಡಲ್ಹದ ಭಹಖಗಷ ಚಿಖಳನುನ ಅನುಷರಿಸಿ:

–

ಯಣಗ ಹ ಷಯನುನ ನಭ ದ್ಧಸಿ - ಅಳ / ಅನ ಮದಲಕ್ಷಯಖಳ ವಿಷುಯಣ ಭತುು ಅದ ೇ ರಿೇತಿ
ಉದಹಸಯಣ ಗ , ನವಹಸಿ ತನನ ಹ ಷಯು ವಿ. ವಿಜಮನ್ ಎೌಂದು ಹ ೇಳಫಸುದು

ದಹಕಲು ಭಹಡಿ.

, ಆದಯ ಅಯ ಯಣಗ ಹ ಷಯು

ವ ೌಂಔಟಯಹಭನ್ ವಿಜಮನ್
–

ಔುಭಹರಿ, ಶಿಯೇಭತಿ, ಮೇಜರ್, ಯ ಟ್ಡ, ಡಹ. ನೌಂತಸ ೌಂದನ ಅಥವಹ ಶಿೇಷ್ಟಗಕ ಖಳನುನ ಸ ೇರಿಷಫ ೇಡಿ.

–

ಕ ಲವೊಮಭ ಶಿವುಖಳು ಭತುು ಭಔಕಳು ಹ ಷಯು ಜನನ

ುಯಹವ

ದ್ಧನಹೌಂಔದಲ್ವಾ ಉಲ್ ಾೇಖಿ ಷದ ಇಯಫಸುದು. ಅೌಂತಸ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ಮಕ್ತುಗ ಹ ಷಯನುನ

ಸ ಯ ಹಿಡಿಮು ಹಯಭುಕಮತ ಮನುನ ವಿರಿಷು ಭ ಲಔ ಭಖುವಿಗ ಉದ ದೇಶಿತ ಹ ಷಯನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಲು ಯಮತಿನಸಿ ಭತುು ದಹಕಲ್ಹತಿ

ಪಹಮ್ಗ

ನಲ್ವಾ ಉಲ್ ಾೇಖಿಷಲ್ಹದ ಹ ಷಯನುನ ಫಳಸಿ
–

5 ಶಗಖಳ ಕ ಳಗಿನ ಭಖುವಿನ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ, ಪಿಐ / ಪಿಎ ಅಖತಮವಿಲಾ ಆದಯ ಡಿ  ಬ್ಸ ಉಲ್ ಾೇಖಿಸಿಯು ಪೊೇಶಔಯ ಇಫಫಯ ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ ಭ ಲ ಜನಭ
ುಯಹವ ಅಖತಮವಹಗಿದ .

ಲ್ವೌಂಖ


M ಎೌಂದಯ ುಯುಶ



F ಎೌಂದಯ ಭಹಿಳ



T ಎೌಂದಯ ಲ್ವೌಂಗಹೌಂತರಿ

ಜನನ ದ್ಧನಹೌಂಔ (DoB)


ಷೌಂಫೌಂಧಿತ ಕ್ಷ ೇತಯದಲ್ವಾ ದ್ಧನ, ತಿೌಂಖಳು ಭತುು ಶಗನುನ ಷ ಚಿಷು ನವಹಸಿಮ ಸುಟಿಟದ ದ್ಧನಹೌಂಔನುನ
ದಹಕಲ್ವಸಿ



ನವಹಸಿಮ ಜನನ ದ್ಧನಹೌಂಔದ ದಹಕಲ್ ಸಹಕ್ಷಾನುನ (ಜನನ ದ್ಧನಹೌಂಔ ುಯಹವ ) ದಗಿಸಿದಯ , "ಚ ಕ್ಟ ಭಹಡಿ"
ಫಹಕ್ಟಸ ಅನುನ ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ ಭತುು DoB ದಹಕಲ್ ಖಳಿಗಹಗಿ ದಗಿಸಿದ ಡಹಯಪ್ ಡ್ನ್ ಅಲ್ವಾ ನವಹಸಿ ದಗಿಸಿದ
ದಹಕಲ್ಹತಿ ಹ ಷಯನುನ ಆಯ್ದಕ ಭಹಡಿ.



ನವಹಸಿಗ ಮಹುದ ೇ ದಹಕಲ್ ಸಹಕ್ಷಹಾಧಹಯವಿಲಾದ್ಧದದಯ (DoB Proof), ದಹಕಲ್ ಮ ದ್ಧನಹೌಂಔನುನ ಯಔಟಿಸಿ
ಭತುು "ಘೀ ೇಷ್ಟಸಿದ" ಫಹಕ್ಟಸ ಅನುನ ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ



ನವಹಸಿಗ ಸುಟಿಟದ ನಕಯವಹದ ದ್ಧನಹೌಂಔನುನ ದಗಿಷಲು ಸಹಧಮವಹಖದ್ಧದಹದಖ ಭತುು ಅನ / ಅಳ ಮಷಸನುನ ಭಹತಯ ಉಲ್ ಾೇಖಿಸಿದಹಖ , ದಗಿಸಿದ
ಕ್ಷ ೇತಯದಲ್ವಾ ಆಯ ೇಟರ್ ಕ ೇಲ ಮಷಸನುನ ದಹಕಲ್ವಷಫ ೇಔು. ಸಹಪ ಟವೇರ್ ಷಿಮೌಂಚಹಲ್ವತವಹಗಿ ಜನನ ಶಗನುನ ಲ್ ಕಹಕಚಹಯ ಭಹಡುತುದ

ಷತಿವಿಳಹಷಭತುುಷೌಂಔಗವಿಯಖಳು


ನವಹಸಿಘೀ ೇಷ್ಟಸಿದೌಂತ ಸಿ / ವಿಳಹಷವಿಯಖಳನುನನಭ ದ್ಧಸಿ



ದಹಕಲ್ ಆಧಹರಿತದಹಕಲ್ಹತಿಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾವಿಳಹಷಕ ಕಯ ಕಹಡಿಗೌಂಗ ಭದಲುನವಹಸಿನರ್ಮಗಸಿದವಿಳಹಷದಹಕಲ್
ುಯಹವ ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ



ಪಿನ ಕೇಡಭತುುಲ್ಹಮೌಂರ್ಡ ಭಹಔಗಖಳು ಸ ೇರಿದೌಂತ ಷೌಂಯಣಗವಿಳಹಷನುನನಭ ದ್ಧಸಿ



ಫೇನಟಿಔಸಮತುುಇತಯಕಹಯಣಖಳಿೌಂದಹಗಿಷಾಳಿೇಮಬಹಷಹಲ್ವಮೌಂತಯಣಖಳುತಹಗಿಯಫಸುದು,
ಆದದರಿೌಂದಇದುಕ ೈಯಿೌಂದತಿದುದಡಿಭಹಡಫ ೇಕಹಖುತುದ ಭತುುನವಹಸಿ



ವಿಳಹಷ ುಯಹವ ಟಿಟಮಡಹಯ್ಡನಟಿಟಮಲ್ವಾಲಬಮವಿಲಾದ್ಧದದಯ ,
ಅದುಸಿಿೇಕಹಯಹಸಗವಹದಪಿಎದಹಕಲ್ ಅಲಾಭತುುನವಹಸಿಖಳಿಗ ಅನುಭತಿಷಲ್ಹದಪಿಎಭಹತಯಉತಹದ್ಧಷಲುಕ ೇಳಫಸುದು .
ಅೌಂತಸಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾನವಹಸಿಅನುಭತಿಸಿದದಹಕಲ್ ಖಳನುನ ನೇಡು ತನಔದಹಕಲ್ಹತಿಭಹಡಫಹಯದು .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ


ನವಹಸಿಮ ಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಮನುನದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣ ಪಹಭನಗಲ್ವಾಸ ೇರಿಷಫ ೇಔು. ಇದಕ ಕಹ ಚುಚರಿಮಹಗಿ, ಸ ಟೇಟಸ್ ನವಿೇಔಯಣ
ಭಹಡಲುಭತುುವಿವಿಧಆಧಹಆಗಧಹರಿತಸ ೇವ ಖಳನುನಫಳಷುುದಕಹಕಗಿಇ-ಮೇಲ್ ID ಮನುನದಗಿಷಲುನವಹಸಿಗ ಪೊಯೇತಹಸಸನೇಡಫಸುದು.

ನವಹಸಿಗ ಷೌಂಫೌಂಧ (ಶಯತುು)


ಇದು ಕ ೇಲ ಎರ್ಚ  ಎಫ್ (ಔುಟುೌಂಫದಭುಕಮಷಾ) ಆಧಹರಿತದಹಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾ ಭಹತಯಅನಿಯಿಷುತುದ



ತೌಂದ / ತಿ / ಯಕ್ಷಔಅಥವಹತಹಯಿ / ಹ ೌಂಡತಿ / ಹಲಔ ಕ್ಷ ೇತಯನುನಬತಿಗಭಹಡುುದುಐಚಿಿಔವಹಗಿಯುತುದ .
ಭಹಹಿತಿಮನುನನವಹಸಿದಗಿಸಿದಯ , ಅದನುನದಹಕಲ್ವಷಫಸುದು.



ಮಷಕರಿಗ ಫಹಿಯೌಂಖಡಿಷಫ ೇಕಹದಯ , "ನವಹಸಿಷೌಂಫೌಂಧ" ದಲ್ವಾ "ನಹಟಿುನ್ (ನೇಡಲ್ಹಗಿಲಾ) " ಚ ಕಹಫಕ್ಟಸಅನುನಆಯ್ದಕಭಹಡಿ



5 ಶಗದ ಳಗಿನಭಖುವಿನಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ, ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ / ಪೊೇಶಔಯ / ಷೌಂಫೌಂಧಿಇಐಡಿಔಡಹಡಮವಹಗಿಯ ಕಹಡಹಭಗಡಫ ೇಔು

ಡಿಸ್ ಕ ಾೇಷರ್
ಆಧಹಸ ಗೌಂಕ್ಷನ್ 3 (2) ಯ ಕಹಯ್ದದ 2016 ಅಡಿಮಲ್ವಾಯಔಟಣ (ಸಣಕಹಸಿನಭತುುಇತಯಷಬ್ಸಸಡಿಖಳು, ಲ್ಹಬಖಳುಭತುುಸ ೇವ ಖಳವಿತಯಣ )


ಈಫಹಿಯೌಂಖಡಿಷುವಿಕ ಮವಿಯುದಧನವಹಸಿತನನಷಹಿ / ಹ ಫ ಫಯಳುಭುದಯಣನುನದಗಿಸಿದ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ



ಫಹಿಯೌಂಖಡಿಷುವಿಕ ಮರಿಣಹಭದಫಗ ುನವಹಸಿಗ ಭಹಹಿತಿನೇಡಫ ೇಔು

ಆಯ ೇಟಭಗತುುನವಹಸಿಯಿೌಂದ ರಿಯಮ


ಆಯ ೇಟದಹಗಕಲ್ಹತಿಮನುನಭುಗಿಷುಮದಲುನವಹಗಸಔಯುನಣಹಗಮಔಜಹಖನುನನವಹಸಿಖಳಿಗ ಒದಫ ೇಔು .
ಕ ಳಗ ನೇಡಲ್ಹದಜಹಖನುನಆಯ ೇಟುಗನಃದೃಢೇಔರಿಷಫ ೇಔು:

–

ನವಹಸಿಹ ಷರಿನಕಹಖುಣಿತ (ಔಡಹಡಮ)

–

ಷರಿಮಹದಲ್ವೌಂಖ (ಔಡಹಡಮ)

–

ಷರಿಮಹದಮಷುಸ / ಜನನದದ್ಧನಹೌಂಔ (ಔಡಹಡಮವಹಗಿ)

–

ವಿಳಹಷ - ಪಿನ ಕೇರ್ಡ; ಔಟಟಡ; ಗಹಯಭ / ಟಟಣ / ನಖಯ; ಜಿಲ್ ಾ; ಯಹಜಮ (ಔಡಹಡಮ)

–

ಷೌಂಫೌಂಧವಿಯಖಳು - ಪೊೇಶಔ / ಷೌಂಗಹತಿ / ಹಲಔ; ಷೌಂಫೌಂಧಿಹ ಷಯು (ಔಡಹಡಮ)

–

ನವಹಷದಛಹಮಹಚಿತಯದಷಶಟತ ಭತುುನಕಯತ (ಔಡಹಡಮವಹಗಿ)

–

ಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮ (ಔಡಹಡಮ)

–

ಇಮೇಲ್ ID (ಐಚಿಿಔ)

NA, N / A ಅಥವಹ ND ಮೌಂತಸಮಹುದ ೇಠ್ಮುಮಹುದ ೇಭಹಹಿತಿಮನುನಹ ೌಂದ್ಧಯದಕ್ಷ ೇತಯಖಳಲ್ವಾಯವ ೇಶಿಷುುದ್ಧಲಾಎೌಂದುಆಯ ೇಟರ್ ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು


ಔಡಹಡಮವಹಗಿಲಾದಜಹಖಖಳನುನಖಹಲ್ವಬ್ಸಡಿಭತುುಪಹಭನಗಲ್ವಾನವಹಸಿಖಳುಮಹುದ ೇದತಹುೌಂವನುನ ದಗಿಷುುದ್ಧಲಾ



ನವಹಸಿಯಿೌಂದ
ದೃಢೇಔಯಣನುನದಹಕಲ್ಹತಿಅಜಿಗಮಲ್ವಾಉಲ್ ಾೇಖಿಸಿದಷೌಂಯಣಗಭಹಹಿತಿಮಮೇಲ್ ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಔುಭತುುಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಮಬಹಷಹೌಂತಯುದಹಕಲ್ಹತಿಮ
ನುನಅೌಂತಿಭಗ ಳಿಷುಮದಲುನವಹಸಿರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔು.

ಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ / ರಿಚಮಕಹಯಯು / ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ ಸ ೈನ್ ಆಫ್


ಅನ / ಅಳಫ ಯಳಚುಚಖಳನುನ ನೇಡುಭ ಲಔಯತಿನ ೌಂದಣಿಗ ಆಯ ೇಟಸ ೈಗನ್ಇನಹಭಡಫ ೇಕಹಗಿದ



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನಸ ೈನ್ಆಫ್ಅನುನಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಭತುುಫಯೇಮಟಿಯಕ್ತಿನಹಯಿತಿಖಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾದಗಿಷ
ಲ್ಹಖುತುದ



5

ಶಗಕ್ತಕೌಂತಔಡಿಮಮಸಿಸನಭಖುವಿಗ ಲ್ವೌಂಕಹಭಡಿದಪೊೇಶಔ

/

ಷೌಂಫೌಂಧಿಮಫಯೇಮಟಿಯಔದೃಢೇಔಯಣನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔು


ರಿಚಮಕಹಯ / ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ ಆಧಹರಿತನ ೌಂದಣಿಗಹಗಿ, ರಿಚಮ / ಔುಟುೌಂಫ ಭುಕಮಷಾ ಫಯೇಮಟಿಯಔದೃಢೇಔಯಣನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔು
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸಿಿೇಔೃತಿಸಿಾುಭದಯಣ


ಆಯ ೇಟರ್ EID ಹ ೌಂದ್ಧಯುದಹಕಲ್ಹತಿಸಿಾುಭದಯಣನುನತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹಖುತುದ (ದಹಕಲ್ಹತಿ ID)



ನವಹಸಿಸಿಾ ುಷಹಿಹಹಔಫ ೇಔುಭತುುಅದನುನಸಹಕಾನೌಂಗಹುಗಿಅಯ ೇಟರ್ಗ ನೇಡಫ ೇಔು

ಔಡಹಡಮಸಹಕಾನೌಂಗ್



ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿ / ತಿದುದಡಿ, ಭ ಲಬ ತಪೊೇಶಔದಹಕಲ್ ಖಳುಭತುು EID ಹ ೌಂದ್ಧಯುದಹಕಲ್ಹತಿಸಿಾಪ್
(ದಹಕಲ್ಹತಿ ID) ದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನಯಣಗಗ ಳಿಷಲುಸಹಕಾನಹಭಡಫ ೇಔು



ಎಲ್ಹಾದಹಕಲ್ ಖಳನುನನವಹಸಿಗ ಹಿೌಂತಿಯುಗಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಭತುುಆಯ ೇಟಇಗಟುಟಕ ಳಳಫಹಯದು

ಫಯೀಮಟ್ಟರಕದತ್ುಂಶಸಂಗರಹಣ್ಗಗಿವವಯದಭಗಾಸೊಚಿಗಳ್ಳ
ನ ೌಂದಣಿಏಜ ನಸಖಳುಫಯೇಮಟಿಯಔದತಹುೌಂವನುನಫ ಯಳಚುಚಭುದಯಣಭತುುಔಣುುಹ ಕಹಮಚಸಹಗಧನಖಳನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲು STQC
ಯಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನಖಳನುನಫಳಷಫ ೇಔು. ಯಭಹಣಿತಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನಖಳಟಿಟ STQC ವ ಫಸ ೈಟ್ http://www.stqc.nic.in/ ನಲ್ವಾಲಬಮವಿದ .
ಫ ಯಳಚುಚಕಹಮಚರ್ ( ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ )



ಎಡಗ ೈಮನಹಲುಕಫ ಯಳುಖಳೌಂತ ಫ ಯಳಚುಚಖಳನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔುಭತುುನೌಂತಯಫಲಗ ೈಮನಹಲುಕಫ ಯಳುಖಳುಭತುುನೌಂತಯಎಯಡುಹ ಫ ಫಯಳುಖಳು



ಕಹಮಚಷಗಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷಲುಫ ಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನದಲ್ವಾಫ ಯಳುಖಳನುನಷರಿಮಹಗಿಇರಿಷಫ ೇಔು



ಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನದಲ್ವಾಮಹುದ ೇನ ೇಯಫ ಳಔನುನಹ ಳ ಮಫಹಯದು. ಫ ಯಳುಖಳಸಹಾನಕಹಕಗಿಫ ಯಳಚುಚಸಹಧನಖಳಲ್ವಾಇೌಂಡಿಕ ೇಟಷಫಗಳಸಿ.



ಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನದಲ್ವಾಫ ಯಳುಖಳನುನಷರಿಮಹದದ್ಧಕ್ತಕನಲ್ವಾಇಡಫ ೇಔು



ಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನದ ಾೇಟ್ಅನುನಷಿಚಿಗ ಳಿಷಲುನಮತಕಹಲ್ವಔವಹಗಿಲ್ವೌಂಟಿಪಾೇಫಟ ಟಮನುನಫಳಸಿ



ಗಿೇಯುಖಳು, ಫೇಔಸ್ಇಮೇಜುಳಹ ಯತುಡಿಸಿಅಥವಹಬಹಖವಃಚಿತಯಖಳನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮುಲ್ವಾನಮತಕಹಲ್ವಔವಹಗಿಸಹಧನಖಳನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ



ಫ ಯಳಚುಚಖಳುಔತುರಿಸಿದ, ಆದಯಗ / ಹ ದ್ಧಕ ಮಫ ಯಳಚುಚಖಳು,
ಸಹಔಶುಟತುಡದಕಹಯಣದ್ಧೌಂದಹಗಿಫಸಳಔಡಿಮಭುದಯಣಖಳುಔಳ ಖುಣಭಟಟಕ ಕಕಹಯಣವಹಖುತುವ



ನವಹಸಿಮಕ ೈಖಳುವುದಧವಹಗಿಯಫ ೇಔು (ಮಹುದ ೇಭಣುು, ತ ೈಲಇತಹಮದ್ಧ). ಅಖತಮವಿದದಯ ,
ನೇಯುಭತುುಸ ೇಪೊನೌಂದ್ಧಗ ಕ ೈಖಳನುನತ ಳ ದುಕ ಳಳಲುನವಹಷನುನಕ ೇಳಿ



ಫ ಯಳುಖಳುಅತಿಮಹದವುಶಕಅಥವಹಆದಯಗವಹಖಫಹಯದು.



ಉತುಭಷೌಂಔಗನುನಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಲುಭತುುವಡಿಸಿಕ ೌಂಡಿಯುಫಿೌಂಖಪಿಯಗೌಂಟುಳಯದ ೇವನುನಖರಿಶಠಗ ಳಿಷಲುನಹಲುಕ -ಫ ಯಳಚುಚಕಹಮಚರಿಗಹಗಿಫ ಯಳ
ಚುಚಸಹಕಾನನಗಲ್ವಾಎಡಗ ೈ / ಫಲಗ ೈ / ಎಯಡುಹ ಫ ಫಯಳುಖಳಎಲ್ಹಾನಹಲುಕಫ ಯಳುಖಳನುನಇರಿಷಲುನವಹಸಿಮನುನವಿನೌಂತಿಷಫ ೇಔು.



ಫ ಯಳುಖಳನುನಪಹಾಟ್ಇರಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಭತುುಫ ಯಳುಖಳಮೇಲ್ವನಜೌಂಟಿಫ ಯಳುಖುಯುತನುನಸಹಕಾನಮೇಗಲ್ ಇರಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ


ಷಿಮೌಂಚಹಲ್ವತಕಹಮಚಷಗೌಂಬವಿಷದ್ಧದದಯ , ಸಹಧನದಲ್ವಾನಎಲ್ಹಾದ್ಧೇಖಳುಸಸಿಯುಫಣುನುನತನಔಅಯ ಟರ್ 4 ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ ಮನುನತಹುಯಿಷಫ ೇಔು.



ಕಹಮಚವಿಗಪಲವಹದಹಖಆಯ ೇಟಯಗತಿಕ್ತಯಯ್ದಮನುನರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔು. ಸಹಪಟವ ೇರ್ ನೌಂದದಗಿಷಲ್ಹದಕ ಲುಕ್ತಯಯ್ದಮಯತಿಕ್ತಯಯ್ದ:



ಯಷುುತವಿಯುಫ ಯಳುಖಳಷೌಂಖ ಮನರಿೇಕ್ಷಿತಷೌಂಖ ಮಮಫ ಯಳುಖಳಿಗ ಹ ೌಂದ್ಧಕ ಮಹಖುುದ್ಧಲಾ



o

ಫ ಯಳನುನಷರಿಮಹಗಿಇರಿಷಲ್ಹಗಿಲಾ

o

ತುೌಂಫಹತುಡ (ಔತಗಮಹ ಣ )

o

ತುೌಂಫಹಔಡಿಮತುಡ

o

ಭಧಮಯದ ೇವುಕಹಣ ಮಹಗಿದ

o

ಅತಿಮಹದತ ೇವಹೌಂವ (ಆದಯಗತ )

o

ಅತಿಮಹದವುಶಕತ


ಫ ಯಳಚುಚಖಳನುನನೌಂತಿಯುಸಹಾನದಲ್ವಾಉತುಭವಹಗಿಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುತುದ



ಹ ಚುಚರಿಫ ಯಳುಖಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ, ಹ ಚುಚರಿಫ ಯಳುಖಳನುನನಲಗಕ್ಷಿಸಿಭತುುಭುಕಮವಹದಐದುಫ ಯಳುಖಳನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಯಿರಿ



ಫ ಯಳಚುಚಕಹಮಚಷಗಭಮದಲ್ವಾಫ ಯಳುಖಳಷರಿಮಹದನಯೇಜನ ಮನುನಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ

ಕಹಣ ಮಹದಫ ಯಳಿನೌಂದತಪಿಸಿಕ ೌಂಡಫ ಯಳನುನಆಯ್ದಕಭಹಡಿಭತುುಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಎಕ ಸಶನಹಹಾೌಂಡಿಾೌಂಗ ಭಕಹಮನಷಮ್ಅನುನಅನುಷರಿಸಿ
ಔಣುು ಹ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ

ಎಡಭತುುಫಲಔಣುುಖಳಷರಿಮಹದಜ ೇಡಣ ಮನುನಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳಭತುುಯ ೇಲ್ ಕೇನದಹ ಚುಚನಕಯವಹದಅೌಂದಹಜುಭಹ
ಡಲುಅನುಭತಿಷುತುದ


ಬಹಚಿತಯಛಹಮಹಚಿತಯನುನತ ಗ ದುಕ ಳುಳೌಂತಸನಶಿಚತಸಹಾನದಲ್ವಾಔುಳಿತುಕ ಳಳಲುನವಹಸಿಅಖತಮವಿದ



ಸಹಪಟವ ೇಔಗಣುುಹ ಚಿತಯದಖುಣಭಟಟನುನಅಳ ಮಲುಸಹಧಮವಹಖುತುದ .
ಕಹಮಚಯಗಕ್ತಯಯ್ದಮಷಭಮದಲ್ವಾಆಯ ೇಟರ್
ಗ ಯತಿಕ್ತಯಯ್ದನೇಡಲುಆಯೌಂಭಿಔಚಿತಯಖುಣಭಟಟದಭ್ಲಮಭಹನನುನಭಹಡಲ್ಹಖುತುದ .
ವಡಿಸಿಕ ೌಂಡಔಣುುಹ ಚಿತಯುಸಹಔಶುಟಖುಣಭಟಟನುನಹ ೌಂದ್ಧಲಾದ್ಧದದಯ ,
ಸಹಪಟವ ೇಕಹಗಮಗಖತಗ ಳಳಫಸುದಹದಯತಿಕ್ತಯಯ್ದಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಆಯ ೇಟಎಗಚಚರಿಷುತುದ . ಸಹಪಟವ ೇರ್
ನೌಂದದಗಿಷಲ್ಹದಕ ಲುಕ್ತಯಯ್ದಮಈಯತಿಕ್ತಯಯ್ದಈಕ ಳಗಿನೌಂತ ಇಯುತುದ :

–

ನಲುು (ಐರಿಷನಖಭನಹಸಗಬಹಖುಗ ೇಚರಿಷುುದ್ಧಲಾ )

–

-ಔಣುುಹ ಖಭನದಲ್ವಾಲಾ

–

ತಹಗಿನ ೇಡು (ನವಹಸಿಕಹಣು)

–


ಯಮಪಿಲ್ ಡೈಲ್ ೇವನ್
ಔಣುುಹ ಕಹಮಚವಿಗಧಹನುಷುತುುರಿದಫ ಳಕ್ತಗ ಷ ಕ್ಷಮವಹಗಿಯುತುದ .
ನವಹಸಿಅಥವಹಔಣಿುನೌಂದನ ೇಯವಹಗಿಅಥವಹಔೃತಔಫ ಳಔನುನನ ೇಯವಹಗಿಯತಿಬ್ಸೌಂಬ್ಸಷಫಹಯದು



ಸಹಧನುಸಿಾಯವಹಗಿಯಫ ೇಔು. ಸಹಧನುನವಹಸಿಮಹಗಿಯಫ ೇಔುಎೌಂದುಫಮಸಿದಯ , ದಹಕಲ್ಹತಿಆಯ ೇಟರ್ /
ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಸಹಧನನುನಸಿಾಯವಹಗಿಹಿಡಿದ್ಧಡಲುನವಹಸಿಗ ಷಹಹಮಭಹಡಫಸುದು.

ಭುಕದಚಿತಯಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲುಫಳಸಿದಟ ೇಫಲ್ ಫಳಔುಔಣುುಹ ಕಹಮಚಷಗಭಮದಲ್ವಾಸಿಿರ್ಚಆಪಹಭಡಫ ೇಔು


ನ ೇಯಷ ಮಗನಫ ಳಔುಅಥವಹನವಹಷದಔಣಿುನಮೇಲ್ ಹ ಳ ಮುಮಹುದ ೇಯಕಹವಭಹನವಹದಫ ಳಔುಯತಿಪಲನಖಳನುನಷೃಷ್ಟಟಷುತುದ ಭತುುಔಳ ಖುಣಭ
ಟಟದಚಿತಯದಲ್ವಾರಿಣಹಭಬ್ಸೇಯುತುದ



ಆಯ ೇಟನಗವಹಸಿಮನುನಕಹಮಮಯಹಗ ನ ೇಯವಹಗಿನ ೇಡಲು,

ತ ಯ ದಔಣುುಖಳನುನತ ಯ ದ,

ಚಿಭುಕ್ತಷಫ ೇಡಭತುುಔಣುುಹ ಕಹಮಚಷಗಭಮದಲ್ವಾಸಹಾಯಿಮಹಗಿಯಫ ೇಔುಎೌಂದುಕ ೇಳಫ ೇಔು.


ಔಣುುಹ ಮಸಹಕಾನಭತುುುನಃವಡಿಸಿಕ ಳುಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾನವಹಸಿತ ೌಂದಯ ಹ ೌಂದ್ಧದದಯ ,
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ನೌಂತಯಆಯ ೇಟಇಗತಯವಿಯಖಳನುನಹಿಡಿದ್ಧಡಲುಭುೌಂದ್ಧನಯದ ಮಲ್ವಾನಹಮವಿಗ ೇಟಹಭಡಫಸುದುಭತುುನೌಂತಯಔಣುುಹ ಕಹಮಚರ್ ಗ ಹಿೌಂತಿಯುಖಫಸುದು

.

ಔಣುುಹ ಕಹಮಚಷಗಭಮದಲ್ವಾಔಣುುಖಳುವಿಶಹಲವಹಗಿತ ಯ ದುಕ ಳಳಲುನಯೌಂತಯತುಡದ್ಧೌಂದನವಹಷನುನವಿಶಹಯೌಂತಿಭಹಡುತುದ


ಆಯ ೇಟಕಹಮಗಚಷಗಭಮದಲ್ವಾತಹಳ ಭಯಿೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔುಭತುುಸ ಕಾೇಲ್ವೌಂಗಹಭಡುಫದಲುಸಹಧನಯತಿಕ್ತಯಯ್ದಮಯ ಗ ಕಹಮಫ ೇಔು,
ಯದ ಮಮೇಲ್ ಹಿೌಂದಕ ಕಭತುುಭುೌಂದಕ ಕನಹಮವಿಗ ೇಟಹಭಡುುದು



ಅಖತಮವಹದೌಂತ ಔಣುುಹ ಅನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮದ್ಧದದಯ , ಆಯ ೇಟರ್ 4 ಫಹರಿಔಣುುಹ ಅನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲುಯಮತಿನಷಫ ೇಔು

ಭುಕದ ಚಿತಯ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ



ಬೌಂಗಿ:

ಭುಕದಚಿತಯನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲು,

ನವಹಸಿಗ ಫದಲ್ಹಗಿಕಹಮಭಯಹನುನಷರಿಹ ೌಂದ್ಧಷಲುಆಯ ೇಟರ್ ಗ

ಷ ಔುವಹದದುದಅಥವಹಷರಿಮಹದನಲುಖಡ ಗ ಷಿತಃತನನನುನತಹನ ೇ

/

ಷಿತಃನಬಹಯಿಷಲುಷಲಹ ನೇಡಲ್ಹಖುತುದ .

ಭುೌಂಬಹಖದಬೌಂಗಿಮುಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಕಹಗಿದ ಅೌಂದಯ ತಲ್ ತಿಯುಖುವಿಕ ಅಥವಹಟಿಲ್ಟಇಲಾ


ಫೇಔಸ್:

ಕಹಮಚಸಹಗಧನುಆಟ ೇಫೇಔಷಭತುುಷಿಮೌಂಕಹಮಚಕಹಗಮಗಖಳನುನಫಳಷಫ ೇಔು.

ಇಲಾದ್ಧದದಯ ೇಪಲ್ವತಹೌಂವಚಿತಯಣುಚಲನ ಮಔಳೌಂಔದ್ಧೌಂದಫಳಲುತುದ ,

ಡಿಡಕ ಳುಳವಿಕ ಗ ಳಗಹಗಿದದಯ ,

ಅಸಹಿಬಹವಿಔಫಣುದಫ ಳಔುಭತುುಯ ೇಡಿಮಲ್ಅಷಶಟತ


ಅಭಿಮಕ್ತು:
ಅಭಿಮಕ್ತುಷಿಮೌಂಚಹಲ್ವತಭುಕಖುಯುತಿಷುವಿಕ ಕಹಮಗಕ್ಷಭತ ಮನುನಫಲವಹಗಿರಿಣಹಭಬ್ಸೇಯುತುದ ಭತುುಭಹನಯುನಕಯದೃಷ್ಟಟತಹಷಣ ಗ ಷಸರಿಣಹಭಬ್ಸೇ
ಯುತುದ .

ಭುಕನುನತಟಷಾ

(ನಖುತಿುಲಾದ)

ಅಭಿಮಕ್ತು,

ತುಟಿಖಳುಭುಚಿಚಯಫ ೇಔುಭತುುಎಯಡ ಔಣುುಖಳುತ ಯ ದ್ಧಯಫ ೇಕ ೌಂದುಎೌಂದುಫಲವಹಗಿಶಿಪಹಯಷುಭಹಡಲ್ಹಗಿದ


ಫ ಳಔು:

ಭುಕದಖುಯುತಿಷುವಿಕ ಕಹಮಗಕ್ಷಭತ ಮಮೇಲ್ ಔಡಿಮಯಕಹವುಹ ಚಿಚನರಿಣಹಭನುನಬ್ಸೇಯುತುದ .

ಖಳುಔಳ ಫ ಳಔನುನಹ ೌಂದ್ಧಯುಭುಕಚಿತಯಖಳನುನವಿಶ ಾೇಷ್ಟಷಲುಭತುುಖುಯುತಿಷಲುಔಶಟವಹಖುತುದ .

ಭಹನಆಯ ೇಟರ್

ಭುಕದಮೇಲ್ ಮಹುದ ೇನ ಯಳುಖಳಿಲಾ,

ಔಣುುಖಳಲ್ವಾನ ಯಳುಖಳುಇಲಾಭತುುಬ್ಸಸಿಚುಕ ಕಖಳಿಲಾಎೌಂದುಷರಿಮಹದಭತುುಷಭಹನವಹಗಿವಿತರಿಸಿದಫ ಳಕ್ತನಮಸ ಾಮನುನಫಳಷಫ ೇಔು.
ನ ೌಂದಣಿಗ ನಕಯವಹಗಿಮಹುದ ೇಫ ಳಔನುನಫಳಷಫಹಯದುಏಕ ೌಂದಯ ಅದುನ ಯಳುಖಳನುನಉೌಂಟುಭಹಡಫಸುದು.
ಫ ಳಔನುನಸಯಡಫ ೇಔುಭತುುಫ ಳಔುನ ೌಂದಣಿಮಭುೌಂದ ಇಡಫ ೇಔುಆದದರಿೌಂದಔಣಿುನಅಡಿಮಲ್ವಾಮಹುದ ೇನ ಯಳುಖಳಿಲಾ


ಐಗಹಾಸ್: ಮಕ್ತುಮುಸಹಭಹನಮವಹಗಿಔನನಡಔನುನಧರಿಸಿದಯ , ಗಹಾಸ್ ಖಳಿಲಾದ ಛಹಮಹಚಿತಯತ ಗ ಮಫ ೇಔುಎೌಂದುಷ ಚಿಷಲ್ಹಖುತುದ .



ರಿಔಯಖಳು:

ಭುಕದಮಹುದ ೇಯದ ೇವನುನಳಗ ೌಂಡಿಯುಬ್ಸಡಿಬಹಖಖಳಫಳಕ ಮನುನಅನುಭತಿಷಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾ .

ಇದಲಾದ ,

ತಲ್ ಫುಯುಡ ಮೌಂತಸಬಹಖಖಳುಷಸಧಹರ್ಮಗಔ, ಸಹೌಂಯದಹಯಿಔಆಚಯಣ ಖಳಹಗಿಅನುಭತಿಷುತುವ


ಸಹಪಟವ ೇಅಗವಮಔತ ಖಳನುನಯಯ ೈಷುಅತುಮತುಭಭುಕದಚಿತಯಖಳನುನಡ ಮಲುಆಯ ೇಟರ್ ಖಳುತಯಫ ೇತಿಡ ಮಫ ೇಔು



ಭಔಕಳಿಗ ,

ಭಖುವಿನಪೊೇಶಔಯತ ಡ ಮಮೇಲ್ ಔುಳಿತುಕ ಳುಳುದುಷ ಔುವಹಗಿದ ,

ಆದಯ ಭಖುವಿನಭುಕದ ೌಂದ್ಧಗ ಪೊೇಶಔಯಭುಕನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.


ಕಹಮಗಖತಗ ಳುಳಯತಿಕ್ತಯಯ್ದಮುವಿಪಲವಹದಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ ಗಹಗಿರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔು. ಸಹಪಟವ ೇಯನಲ್ವಾಕ ಲುಕ್ತಯಯ್ದಮಯತಿಕ್ತಯಯ್ದಖಳ ೌಂದಯ :
- ಭುಕಔೌಂಡುಫೌಂದ್ಧಲಾ
- ನವಹಸಿತುೌಂಫಹದ ಯದಲ್ವಾದಹದಯ (ಇನುಟ್ಇಮೇಜ್ ನಲ್ವಾಔಣಿುನಅೌಂತಯ 90 ಕ್ತಕೌಂತಔಡಿಮ)
- ನವಹಸಿತುೌಂಫಹಸತಿುಯದಲ್ವಾದಹದಯ (ಇನುಟ್ಇಮೇಜ್ ನಲ್ವಾಔಣಿುನಅೌಂತಯಚಿತಯದಅಖಲದಭ ಯನ ೇೌಂದುಬಹಖದಶುಟಹ ಚಹಚಗಿದ )
- ಬೌಂಗಿ (ನ ೇಯನ ೇಟ)
- ಸಹಔಶುಟಫ ಳಔು
- ಅತಮೌಂತಔಡಿಮಭುಕದವಿಶಹಿಷ (ಭುಕಬಹ, ಭಹನಭುಕಎೌಂದುಖುಯುತಿಷದಷುು )
- ಬೌಂಗಿ (ಓಟುಟ್ಇಮೇಜ್ನಲ್ವಾಕ ೇನಕ ೇನು 11.5 ಡಿಗಿಯಖಳಿಗಿೌಂತಹ ಚಹಚಗಿದ )
- ಏಔಯ ದಫ ಳಔು (ಓಟುಟಿಚತಯದಲ್ವಾಭುಕದ)
- ತಹದಹಿನ ನಲ್ (ಓಟುಟಿಚತಯದಲ್ವಾ)
- ಅಷಭಗಔಫ ಳಔು (ಓಟುಟಿಚತಯದಭುಕದಯದ ೇವದಲ್ವಾನಕ ಟಟಫ ದುಭ್ಲಮಖಳು)
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ಅಧಹಮಮ 6
ವಿನಹಯಿತಿ ನಗಸಣ
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ಅಧೆಮ:6 ವನಯತಿ ನ್ಸವಾಹಣ್
ಗಹಮಖಳು,

ಫ ಯಳುಖಳು

/

ಕ ೈಖಳುಭತುುಔಣುುಖಳರಿೇತಿಮಷಭಸ ಮಖಳವಿಬಜನ ಮಕಹಯಣದ್ಧೌಂದಹಗಿಷೌಂಯಣಗಫಯೇಮಟಿಯಔ ಸೂಯ ೈಷಲುನವಹಸಿಗ ಸಹಧಮವಿಲಾದನದವಗನಖಳಿವ .
ಅೌಂತಸವಿನಹಯಿತಿಖಳನುನನಗಹಿಷುವಹಖಕ ಳಗಿನಭಹಖಗಷ ಚಿಖಳನುನಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು.

ಷಭಸ ಮ

ಫ ಯಳಚುಚಚಿತಯಕಹಮಚನಗಗಹಿಷುಲ್ವಾವಿನಹ

ಷಲಹ ಖಳು

ಯಿತಿಖಳು

1.

ವಿನಹಯಿತಿಛಹಮಹಚಿತಯದ ೌಂದ್ಧಗ ಸಹಪಟವ ೇಯನಲ್ವಾವಿನಹಯಿತಿರಿೇತಿಮುಷಶಟ
ವಹಗಿಖುಯುತಿಷಲಡಫ ೇಔು.

ಕಹಣ ಮಹದ / ಔತುರಿಸಿದ /
ಫಹಮೌಂಡ ೇಜ ಫಯಳುಖಳು

2.

ಉಳಿದಫ ಯಳುಖಳಫ ಯಳಚುಚಖಳನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುತುದ .

3.

ಭುೌಂದುರಿಮುಮದಲುಈಸಿಾತಿಮನುನಕಚಿತಡಿಷಲುನವಹಸಿಗ ಕ ೇಳಫ ೇ
ಔು

ಷಭಸ ಮ

ಔಣುುಹ ಚಿತಯ

ಷಲಹ ಖಳು

ಕಹಮಚನಗಗಹಿಷುಲ್ವಾವಿನಹಯಿತಿಖಳು

1.
ಔಣುುಹ ಚಿತಯಣನುನೌಂದುಅಥವಹಎಯಡ ಔಣುುಖಳುಅಸಿುತಿದಲ್ವಾಲಾದಕಹಯಣದ್ಧೌಂ
ಔಣುುಹ ಚಿತಯನುನತ ಗ ಮಲು
ಸಹಧಮವಿಲಾ

ದಹಗಿಅಥವಹೌಂದುಅಥವಹಎಯಡ ಔಣುುಖಳು

/

ಮಹುದ ೇವಿಯ ತ ಅಥವಹಕಹಯಿಲ್ ಇಯುಫಹಮೌಂಡ ೇಜ್ಅನುನತ ಗ ಮಲುಸಹಧಮವಹ
ಖದ್ಧದದಯ , ಅದ ೇಮಸ ಾಮಲ್ವಾಯ ಕಹಡಹಭಗಡಫ ೇಔು.
2. ಭುೌಂದುರಿಮುಮದಲುಈಶಯತಿುನಫಗ ುದೃಢೇಔರಿಷಲುನವಹಸಿಕ ೇಳಫ ೇಔು

1.

ವಿನಹಯಿತಿಛಹಮಹಚಿತಯದ ೌಂದ್ಧಗ ಸಹಪ ಟವೇರ್
ನಲ್ವಾನವಿನಹಯಿತಿರಿೇತಿಮುಷಶಟವಹಗಿಖುಯುತಿಷಲಡಫ ೇಔು.

ಮಳ ಳಖಣುು/

2.

ದ್ಧಖಬಾಮಗ ೌಂಡಔಣುು

ೌಂದುಔಣುುಹ ಮಲ್ವಾವಿನಹಯಿತಿಇದದಯ ,
ಎಯಡನ ೇಔಣುುಹ ಮನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔು.

3.

ಭುೌಂದುರಿಮುಮದಲುಈಸಿಾತಿಮನುನಕಚಿತಡಿಷಲುನವಹಸಿಮನುನಕ ೇ
ಳಫ ೇಔು

help@uidai.gov.in

Page74

https://uidai.gov.in/

1947

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ಅಧಹಮಮ 7
ನ ೌಂದಣಿ/ ನವಿೇಔಯಣದಖುಣಭಟಟಕ ಕನ ೌಂದಣಿಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔರಿಗ ಭಹಖಗದಶಿಗಷ ಚಿಖಳು
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ಅಧಹಮಮ 7
ನ ೌಂದಣಿ/ ನವಿೇಔಯಣದಖುಣಭಟಟಕ ಕನ ೌಂದಣಿಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔರಿಗ ಭಹಖಗದಶಿಗಷ ಚಿಖಳು
ಹ ಷನ ೌಂದಣಿಗ ಆಧಹಕಹಗಡಿನೇಗಡಲ್ಹಖುುದಕ್ತಕೌಂತಭುೌಂಚಿತವಹಗಿಹ ಷನ ೌಂದಣಿಭತುುನವಿೇಔಯಣದಷಭಮದಲ್ವಾಸಹಕಾನಹಭಡಲ್ಹದಜನಷೌಂಖಹಮವಿಯಖಳುಭತುುಪೊೇ
ಶಔದಹಕಲ್ ಖಳಖುಣಭಟಟರಿೇಕ್ಷ ಭಹಡಲ್ಹಖುತುದ . ಈಮಸ ಾಮಲ್ವಾಭಹಹಿತಿಮಖುಣಭಟಟಭತುುಷರಿಮಹಗಿಯುುದನುನಕಚಿತಡಿಷುುದು.
ಯಕ್ತಯಯ್ದಭತುುಡ ಮದ ೇಶಕ ಕಕಹಯಣವಹಖುದಹಕಲ್ಹತಿಖುಣಭಟಟಭಹನದೌಂಡಖಳು:


ನ ೌಂದಣಿಹಯಧಿಕಹಯ

/

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಹಯಧಿಕಹಯುಷ ಚಿಸಿದೌಂತ ಖುಣಭಟಟನಮತಹೌಂಔಖಳನುನಅನುಷರಿಷಫ ೇಔುಭತುುಜನಷೌಂಖಹಮಭತುುಫಯೇಮಟಿಯಕ್ತಿಯಖಳನುನಷರಿಮಹಗಿಹಿಡಿ
ಮಫ ೇಔು


ಮಹುದ ೇಸಣಕಹಸಿನಷ ಚನ ಖಳನುನತಪಿಷಲುಭತುುಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದಔುಟಿಟಭಹಡುುದನುನತಪಿಷಲುಅಯುಕ ಳಗ ವಿರಿಸಿದದ ೇಶಖಳನುನತಪಿಷಫ ೇ
ಔು



ದಹಕಲ್ಹತಿ

/

ನವಿೇಔಯಣದಷಭಮದಲ್ವಾಭಹಡಿದತುಖಳುಆಯ ೇಟಔಗುಟಿಟಗ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದುಭತುುಅಯುಮಹುದ ೇದಹಕಲ್ಹತಿ

ನವಿೇಔಯಣನುನನಗಹಿಷಲುಸಹಧಮವಹಖುುದ್ಧಲಾ

ದಹಕಲ್ಹತಿಭತುುನವಿೇಔಯಣಖಳಿಗಹಗಿಖುಣಭಟಟರಿೇಕ್ಷ
ಕ್ಷ ೇತಯಖಳು

ಹ ಷಯು

ಭಹಡಫ ೇಕಹದುಖಳು ಭತುು ಭಹಡಫಹಯದುಖಳು
ದಹಕಲ್ಹತಿಕಹಮಗಔತಗಯುಷಲ್ವಾಸಿದಸಹಕ್ಷಿದಹಕಲ್ ವಿಯುದಧಎಚಚರಿಕ ಯಿೌಂದಹ ಷಯುರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔುಭತುುಹ ೌಂದಹಣಿಕ ಭಹಡಫ ೇ
ಔು.
ಮಹುದ ೇಜೌಂಕ್ಭಲಮನುನಸ ೇರಿಷಫ ೇಡಿಅಥವಹಮಹುದ ೇಅಷೌಂಷದ್ಧೇಮಬಹಷ ಮನುನಫಳಷಫ ೇಡಿ,
ಇದುಆಯ ೇಟಔಗುಟಿಟಗ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
ಶಿಯೇಭತಿಔುಭಹರಿಶಿಯೇಡಹಔಟನಗೌಂತಸಮಹುದ ೇೌಂದನ ಖಳನುನಈಹ ಷರಿನಲ್ವಾಸ ೇರಿಷಫಹಯದು ..
ಅೌಂತಸದಹಕಲ್ಹತಿಖಳುತಿಯಷಕರಿಷಲಡುತುವ .
ಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಮಲ್ವಾಲ್ವಮೌಂತಯಣುಇೌಂಗಿಾಷ ಹಷರಿನ ೌಂದ್ಧಗ ಹ ೌಂದ್ಧಕ ಮಹಖಫ ೇಔು.

ಲ್ವೌಂಖ

ಮಕ್ತುಮಲ್ವೌಂಖನುನಷರಿಮಹಗಿಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔು.

ಮಷುಸ

ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿದಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾಷಲ್ವಾಸಿದುಯಹವ ದಹಕಲ್ ಮೌಂತ ನವಹಸಿಜನನದದ್ಧನಹೌಂಔಷರಿಮಹಗಿಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔು.

ನವಹಸಿಷಲ್ವಾಸಿದಸಹಕ್ಷಿದಹಕಲ್ ವಿಯುದಧನ ೌಂದಣಿಆಯ ೇಟಎಗಚಚರಿಕ ಯಿೌಂದವಿಳಹಷನುನರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔುಭತುುಹ ೌಂದಹಣಿಕ
ವಿಳಹಷ

ಭಹಡಫ ೇಔು.
ಮಹುದ ೇಜೌಂಕ್ಭಲಮನುನಸ ೇರಿಷಫ ೇಡಿಅಥವಹಮಹುದ ೇಅಷೌಂಷದ್ಧೇಮಬಹಷ ಮನುನಫಳಷಫ ೇಡಿ,
ಇದುಆಯ ೇಟಔಗುಟಿಟಗ ಕಹಯಣವಹಖಫಸುದು.
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/

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಮಲ್ವಾಲ್ವಮೌಂತಯಣುಇೌಂಗಿಾಶ ನಲ್ವಾವಿಳಹಷದ ೌಂದ್ಧಗ ಹ ೌಂದಹಣಿಕ ಮಹಖಫ ೇಔು.
ವಿಳಹಷಯಣಗವಹಗಿಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔುಭತುುಭನ ಷೌಂಖ ಮ / ಹ ಷಯು, ಯದ ೇವ, ಯಸ ು, ನಖಯ / ಟಟಣ / ಗಹಯಭ,
ಪಿನ ಕೇಡುಭೌಂತಹದವಿಯಖಳನುನಳಗ ೌಂಡಿಯಫ ೇಔು.

ಮುಐಡಿಎಐದಗಿಸಿದಭಹಖಗಷ ಚಿಖಳಯಕಹಯನವಹಸಿಖಳಛಹಮಹಚಿತಯನುನಷರಿಮಹಗಿಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔು.
ಛಹಮಹಚಿತಯ

ಫೇಟ ೇತುೌಂಫಹಗಹಢಅಥವಹತುೌಂಫಹಯಕಹವಭಹನವಹಗಿಯಫಹಯದು.
ನವಹಸಿಮಭುಕುಷಶಟವಹಗಿಗ ೇಚರಿಷಫ ೇಔುಭತುುಖುಯುತಿಷುೌಂತಿಯಫ ೇಔು.

ಯಕ್ತಯಯ್ದದ ೇಶಖಳು

ಯಕ್ತಯಯ್ದ

ವವಯಣ್
ದಹಕಲ್ಹತಿಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಈಕ ಳಔೌಂಡಫೇಟ ೇನುನತ ಗ ದುಕ ಳಳಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ:

ನವಹಸಿಛಹಮಹಚಿತಯನುನಸ ಯ ಹಿ
ಡಿಮುುದು



ಫೇಟ ೇದಹಹಡನಗಔಲು (ಹಸ ೇಟ ಪೇಗಟ ಇತಹಮದ್ಧ.)



ಭಹನಟರ್ ನಲ್ವಾಫೇಟ ೇ



ಮಫ ೈಲ್ಹಸಧನದಲ್ವಾಫೇಟ ೇ



ಭಹಮಖಜಿೇನ್ / ತಿಯಕ / ುಷುಔ / ಭಿತಿುಚಿತಯದಫೇಟ ೇ

ಛಹಮಹಚಿತಯುಷಶಟವಹಗಿಯಫ ೇಔುಭತುುಭಷುಕಹಗಿಯಫಹಯದು. ಛಹಮಹಚಿತಯಸ ಯ ಹಿಡಿಮುಲ್ವಾಸಹಔಶುಟಫ ಳಔುಇಯಫ ೇಔು
.

ನವಹಸಿಜನಷೌಂಖಹಮವಿಯಖಳನುನ

ದಹಕಲ್ಹತಿಆಯ ೇಟರ್

/

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನುಅಷೌಂಷದ್ಧೇಮ

ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುುದು

ಆಔಯಭಣಕಹರಿಬಹಷ ಮನುನಫಳಷಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಷಫ ೇಔು.

/

ದಹಕಲ್ಹತಿಆಯ ೇಟರ್

/

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನವಹಸಿಷಲ್ವಾಸಿದುಯಹವ ದಹಕಲ್ ಖಳನುನರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔುಭತುುಕ ಳಗಿನುಖಳನುನಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು :

ದಹಕಲ್ ಖಳರಿಶಿೇಲನ

1.

ಹ ಷಯು, ವಿಳಹಷ, DOB ಷಲ್ವಾಸಿದಸಹಕ್ಷಿಹ ೌಂದ್ಧಕ ಮಹಖಫ ೇಔು.

2.

ಅನುಮೇದ್ಧತದಹಕಲ್ ಖಳಮುಐಡಿಎಐಟಿಟಯಕಹಯಭಹನಮವಹದಭತುುಅನುಮೇದ್ಧತಸಹಕ್ಷಾದಹಕಲ್ ಖಳನುನಭಹತಯ
ಸಿಿೇಔರಿಷಫ ೇಔು.

3.

ದಹಕಲ್ ಖಳನುನಷೌಂಯಣಗವಹಗಿಸಹಕಾನಹಭಡಫ ೇಔು,
ಆದದರಿೌಂದಎಲ್ಹಾವಿಯಖಳನುನಷಶಟವಹಗಿಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುತುದ .

help@uidai.gov.in

4.

ಮಹುದ ೇಮೇಷದ / ತಿದುದಡಿದಹಕಲ್ ಖಳನುನುಯಹವ ಮಹಗಿಸಿಿೇಔರಿಷಫಹಯದು.

5.

ುಯಹವ ದಹಕಲ್ ಮಸಹಕಾನಸೂಶಟವಹಗಿಭತುುಒದಫಲಾದುಆಗಿಯಫ ೇಔು.

6.

ಕ ಾೈೌಂಟ್ ನಲ್ವಾಆಯ್ದಕಭಹಡಿದಡಹಔುಮಮೌಂಟ ಹಷಯುಷಲ್ವಾಸಿದುಯಹವ ದಹಕಲ್ ಗ ಹ ೌಂದ್ಧಕ ಮಹಖಫ ೇಔು.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ದಹಕಲ್ ದ ೇಶ - ಸಹಭಹನಮನಯಹಔಯಣ ಕಹಯಣಖಳು

ನವಹಸಿಖಳುಷಲ್ವಾಸಿದಅಭಹನಮದಹಕಲ್ ಖಳಕಹಯಣದ್ಧೌಂದಹಗಿಹ ಚಿಚನದಹಕಲ್ಹತಿಖಳುತಿಯಷಕರಿಷಲಡುತುವ .
.

ದಹಕಲ್ಹತಿಮದಲುದಹಕಲ್ ಮನುನರಿಶಿೇಲ್ವಷಲುದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾವಿಭವಗಔಯುಹ ಚುಚಜಹಖಯ ಔಯಹಗಿಯಫ ೇಔು .
ಅಭಹನಮದಹಕಲ್ ವಿಬಹಖದಲ್ವಾಕ ಲುಸಹಭಹನಮತಿಯಸಹಕಯಖಳನುನಕ ಳಗ ಉಲ್ ಾೇಖಿಷಲ್ಹಗಿದ .

ದಹಕಲ್ ದ ೇಶಖಳು

ನಯಹಔಯಣ ಮ ಕಹಯಣಖಳು


ಅನುಮೇದ್ಧತದಹಕಲ್ ಖಳಟಿಟಮಲ್ವಾಲಾದ

POI

/

POA

/

POR

/

POB

ಎೌಂದುಸಹಕಾನಹಭಡಿದಮಹುದ ೇದಹಕಲ್ ತಿಯಷಕರಿಷಲಡುತುದ

ಅಭಹನಮ ದಹಕಲ್



POI ದಹಕಲ್ ಮಲ್ವಾಹ ಷಯು / ಫೇಟ ಕಹಣ ಮಹಗಿದದಯ , ಅದನುನತಿಯಷಕರಿಷಲ್ಹಖುುದು



ಉದಹಸಯಣ ಗಹಗಿ,
ನವಹಷದಹ ಷಯುಭತುುಛಹಮಹಚಿತಯನುನಹ ೌಂದ್ಧದದಲ್ವಾಭಹತಯ POIಎೌಂದುಯ ೇಶನಹಕರ್ಡಗಅನುನಫಳಷಫಸುದು



POI/POA/POR/DOB ಎೌಂದುಸಹಕಾನಹಭಡಲ್ಹದಆಧಹಕಹಗರ್ಡಗ / ತಯನುನತಿಯಷಕರಿಷಲ್ಹಖುುದು



ಅನುಮೇದ್ಧತಟಿಟಮಯಕಹಯಅಧಿಔೃತಮಕ್ತುಯಿೌಂದನೇಡಲ್ಹದಯಭಹಣತಯದಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ,
ನವಹಸಿಮಫೇಟ ೇಔಡಹಡಮವಹಗಿದ ಭತುುಇದುಯಭಹಣತಯನುನನೇಡುಮಕ್ತುಮಅೌಂಚ ಚಿೇಟಿಭತುುಷಹಿಮನುನ
ಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔು, ಇಲಾದ್ಧದದಯ ಅದುತಿಯಷಕರಿಷಲಡುತುದ



POI / POA / POR / POB ಎೌಂದುಲಖತಿುಷಲ್ಹದದಹಕಲ್ ಮಅಧಿಭುಗಿದ್ಧದದಯ ಅದನುನತಿಯಷಕರಿಷಲ್ಹಖುುದು



ಭತದಹಯಯಐಡಿಕಹರ್ಡಗ

POA

ಆಗಿಷಲ್ವಾಸಿದಹಖ,

ID

ಕಹಡನಗಎಯಡ ಔಡ ಸಹಕಾನಹಭಡಫ ೇಕಹಗಿದ ,

ಇಲಾದ್ಧದದಯ ಅದುತಿಯಷಕರಿಷಲಡುತುದ .

ನ ೌಂದಣಿಆಯ ೇಟಯನೌಂದಸಹಭಹನಮದ ೇಶಖಳು
ನ ೌಂದಣಿಆಯ ೇಟಭಹಗಡಿದಕ ಲುಸಹಭಹನಮತುಖಳುಇಲ್ವಾವ . ಯತಿಆಯ ೇಟಅಗುಖಳನುನತಪಿಷಲುಎಚಚರಿಕ ಯಿೌಂದಇಯಫ ೇಔು.
ನ ೌಂದಣಿಸಿಾಪ್

/

ಆಧಹಕಹಗರ್ಡಗಅನುನ POI / POA
/

POR

/

DOB

ಎೌಂದುಲಖತಿುಷಲ್ಹಗಿದ : ಇದು QC
ನಲ್ವಾಅಭಹನಮದಹಕಲ್ ಆಗಿತಿಯಷಕರಿ

ನ ೌಂದಣಿಆಯ ೇಟನ ಗೌಂದಣಿಸಿಾಪ್ / ಆಧಹಅಗನುನಖುಯುತು / ವಿಳಹಷ / ಸುಟಿಟದದ್ಧನಹೌಂಔದುಯಹವ ಎೌಂದುಲಖತಿುಷಫಹಯದು.
ಇದುಭಹನಮುಯಹವ ಅಲಾಭತುುಖುಣಭಟಟಚ ಔಸಭಮದಲ್ವಾತಿಯಷಕರಿಷಲ್ಹಖುತುದ .
ತಹಗಿದಹಕಲ್ ಮನುನಅಪೊಾೇಡಹಭಡಿದದಕಹಕಗಿಆಯ ೇಟಯನುನಷಸಔುಟಿಟಗ ಸ ೇರಿಷಫಸುದಹಗಿದ .

ಷಲಡುತುದ .

ಅಭನೆಡಕತೆಮಂಟ್:
ಆಧಲ್ಾಟರ್ POI / POA /
help@uidai.gov.in
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ದಹಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾ, ದಹಕಲ್ಹತಿಖಳದಹಕಲ್ ಮುಐಡಿಎಐದಹಕಲ್ ಖಳಯಕಹಯ POI / POA / POR / DOB
ಎೌಂದುಸಿಿೇಔರಿಸಿಸಹಕಾನಹಭಡಲ್ಹಗಿದ ಯ್ದೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
POR
ಎಂದತಭನೆಗಿಲಾಭತ್ತುಅಭ
ನೆದಅಡಿಮಲ್ವಾತಿಯಸೆರಸಲ
ಗತತ್ುರ್್.

ಮಹುದ ೇದಹಕಲ್ ಮನುನುಮದಲುದಹಕಲ್ ಭಹನಮವಹಗಿಯುೌಂತ ಆಯೇಜಔಯುಷಸಖಹತಿಯಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.
ಅಭಹನಮದಹಕಲ್ ಅನುನಸಿಿೇಔರಿಷುುದರಿೌಂದಅಯ ೇಟದಗೌಂಡಕ ಕಅಸಗಯಹಖುಯುಭತುುಆಯ ೇಟಔಗುಟಿಟಗ ಕಹಯಣವಹಖಫಸು
ದು..

ಅಭಹನಮವಹದಡಹಔುಮಮೌಂಟ್:
ಭತದಹಯ

ID

ಮೌಂದುಫದ್ಧಮಸಹಕಾನಹಭಡಿದನ
ಔಲನುನಅಭಹನಮಡಹಔುಮಮೌಂಟ್

ಪಿಒಎಮೌಂತ ಭತದಹಯಯ

ಎೌಂದುರಿಖಣಿಷಲ್ಹಗಿದ .
ಭತದಹಯಯ

ID

ಮಎಯಡ ಫದ್ಧಖಳನುನಸಹಕಾನಹಭಡ

ID

ಅನುನಸಿಿೇಔರಿಷುವಹಖ,

ದಹಕಲ್ ಖಳಎಯಡ ಫದ್ಧಖಳನುನಸಹಕಾನಹಭಡಲ್ಹಖುುದುಎೌಂದುಖುಣಭಟಟರಿೇಕ್ಷ ಮಲ್ವಾಖಭನಷಲ್ಹಗಿಯುದಹಕಲ್ಹತಿಆಯ ೇಟ
ರ್ ನೌಂದಆದಸಹಭಹನಮತು. ಭತದಹಯಯ ID ಮಎಯಡ ಫದ್ಧಖಳನುನಸಹಕಾನಹಭಡದ್ಧದದಯ ನ ೌಂದಣಿತಿಯಷಕರಿಷುತುದ .

ಲ್ಹಗಿದ ಯ್ದೌಂದುಫಫಆಯ ೇಟಕಗ
ಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.

ಅಭಹನಮವಹದದಹಕಲ್ :
ನವಹಸಿಭತುುಹ ಷಯುಇಲಾದ ಪಿಯನಸ
ಹಲ್

POI/POA
/

ಗಹಯಭದಭುಕಮಷಾಯುನೇಡಿದಯ

ಎೌಂದುಅಕ್ಷಯದತಲ್ ಗ ಗಹಯಭಭುಕಮಷಾ

/

ಪಿಯನಸಹಲ್ವನೇಡಿದಯಭಹಣತಯನುನಸಿಿೇಔರಿಷುವಹಖ,

ನವಹಸಿಫೇಟ ನುನಯಭಹಣತಯದಮೇಲ್ ದೃಢೇಔರಿಷುಅಖತಮವಿದ .

ಯಭಹಣತಯದಲ್ವಾಫೇಟ ೇಗಹಯಪಹಕಣ ಮಹಗಿದದಯ ,

ಯಭಹಣತಯನುನಅಭಹನಮವ ೌಂದುರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಭತುುತಿಯಷಕರಿಷಲ್ಹಖುತುದ .

ಭಹಣತಯನುನಅಭಹನಮದಹಕಲ್
ಎೌಂದುರಿಖಣಿಷಲ್ಹಗಿದ .

ಲ್ವಮೌಂತಯಣದ ೇಶ:

ನವಹಸಿಖಳಜನಷೌಂಖಹಮವಿಯಖಳನುನನಭ ದ್ಧಷುವಹಖಆಯ ೇಟಯಖಳುಖಭನಸರಿಷಫ ೇಔು .

ಇೌಂಗಿಾಶನಲ್ವಾನಜನಷೌಂಖಹಮವಿಯ

ಲ್ವಮೌಂತಯಕ ಕಖಭನನುನನೇಡಫ ೇಕಹಖುತುದ .

ಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಗ ಹ ೌಂದ್ಧಕ ಮಹಖು

ಆೌಂಖಾಬಹಷ ಮಲ್ವಾಯವ ೇಶಿಸಿದಜನಷೌಂಖಹಮವಿಯಖಳುಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಯೌಂದ್ಧಗ ಹ ೌಂದಹಣಿಕ ಮಹಖುತಿುವ ಎೌಂದುನವಹಗಸಔಯು

ುದ್ಧಲಾ

ಖಹತರಿಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು, ಇತಯದಹಕಲ್ಹತಿಖಳನುನತಿಯಷಕರಿಷಲ್ಹಖುತುದ .

POI:

POI

ನಲ್ವಾ

’ಉಫ್ಗ',

ಅಲ್ವಮಹಸ ಹೌಂದ್ಧಯುನವಹಸಿಹ ಷ
ಯು

POI

ದಹಕಲ್ ಖಳನುನಸಿಿೇಔರಿಷುವಹಖ,

ನವಹಸಿಹ ಷಯುಷಲ್ವಾಸಿದಖುಯುತಿನುಯಹವ ಸಹಕ್ಷಿಮಲ್ವಾ

ಅನುನಹ ೌಂದ್ಧಲಾಎೌಂದುಆಯ ೇಟಖಗಭನಸರಿಷಫ ೇಔು.
ಷಲ್ವಾಸಿದ

POI

ಕಹಮಹಸ್ಕ್ಟಆನ್ಆಗಿದದಯ ,

'urf',

'alias'

ಇೌಂತಸದಹಕಲ್ ಖಳುತಹಷಣ ಮಷಭಮದಲ್ವಾತಿಯಷಕರಿಷಲಡುತುದ .

ದಹಕಲ್ ಗ ನ ೌಂದಣಿಯ ದಲ್ವಾನಭ ದ್ಧಸಿದೌಂತ ೌಂದ ೇಹ ಷಯನುನಭಹತಯಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔು .

'Urf',

'alias'

ನ ೌಂದ್ಧಗ ನವಹಸಿಹ ಷಯುಇಯಫಹಯ
ಹ ೌಂದ್ಧಕ ಮಹಖದ:
ಮಷುಸ-ಫೇಟ ೇಮಷುಸಭ

ಜನನದ್ಧನಹೌಂಔಘೀ ೇಷ್ಟಸಿದಹಖ,

ನವಹಸಿಜನನದಶಗನುನರಿಶಿೇಲ್ವಷಲುಕಹಳಜಿತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಔು.

ತುುನವಹಷದಫೇಟ ೇಹ ೌಂದ್ಧಕ

ವಿಶ ೇಶವಹಗಿಭಔಕಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ, ಘೀ ೇಷ್ಟಸಿದ DoB ಯವ ೇಶಿಷುವಹಖಜನನದಶಗನುನಪೊೇಶಔಯ ೌಂದ್ಧಗ ರಿಶಿೇಲ್ವಷಫ ೇಔು.

ಮಹಖಫ ೇಔು
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ಅಧಹಮಮ 8
ಅಯಧಗಳ್ಳಭತ್ತುದಂಡಗಳ್ಳ
ಆಧಹಕಹಗಯ್ದದಭತುುನಫೌಂಧನ ಖಳಯಕಹಯಅಯಹಧಖಳುಭತುುದೌಂಡಖಳು
ಸ ಯ ವಹಷದೌಂಡ

ದೌಂಡ

ಅಯಹಧ

ಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಮತುಭಹಹಿತಿಅಥವಹಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿ
ಮನುನದಗಿಷುಭ ಲಔಇನ ನಫಫಮಕ್ತುಮೌಂತ ಸ ೇಖುಹಹಔು
ಅಥವಹಸ ೇಖುಹಹಔುಯಮತನ,

• 3 ಶಗಖಳಕಹಲಜ ೈಲುಶಿಕ್ಷ
ಅಥವಹ
•. 10,000ಯ ಯ ಗ ದೌಂಡ
ಅಥವಹಎಯಡ

ಮಹುದ ೇಮಕ್ತು,
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಹ ೌಂದ್ಧಯುಯಖುಯುತನುನಖುಯುತಿಷಲುಅಥವಹ
ಸಔಕನುನಉೌಂಟುಭಹಡುಉದ ದೇವದ್ಧೌಂದಅಥವಹಮಹುದ ೇಜನ

•

3

ಷೌಂಖಹಮಭಹಹಿತಿಅಥವಹಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮನುನಫದಲ್ವಷು

ಶಗಖಳಯ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದೌಂದುಅಧಿಗ ಜ ೈಲು

ಯಮತನಅಥವಹಇನ ನಫಫಮಕ್ತುಮೌಂತ ಸ ೇಖುಹಹಔುಅಥ

ಶಿಕ್ಷ

ವಹಸಹಮುಭ ಲಔ,

•ಯ . 10,000ಯ ಯಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದದೌಂಡ

ನಜವಹದಅಥವಹಕಹಲನಔವಹಗಿನಟಿಷಲುಯಮತಿನಷುಉದ ದೇ
ವದ್ಧೌಂದ

ಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಈಅಧಿನಮಭದನಫೌಂಧನ ಖಳಅಡಿಮಲ್ವಾಖುಯು
ತಿನಭಹಹಿತಿಮನುನಷೌಂಖಯಹಿಷಲುಅಧಿಕಹಯಹ ೌಂದ್ಧಲಾ ,
ದಖಳು,
ನಡಳಿಕ ಅಥವಹತಗನ ಭ ಲಔಅಯುಹಹಗ ಭಹಡಲುಅಧಿ
ಕಹಯಹ ೌಂದ್ಧದಹದಯ ಎೌಂದುನಟಿಷುಯು..
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3

ಶಗಖಳಯ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದೌಂದುಅಧಿಗ ಜ ೈಲು
ಶಿಕ್ಷ
•ಯ . 10,000ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದದೌಂಡ
•ಔೌಂನಖಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ,

ದೌಂಡಭತುುಯ .

ಲಕ್ಷಅಥವಹಎಯಡು

1947

1

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಖುಯುತಿನಭಹಹಿತಿಮನುನಫಹಿಯೌಂಖಡಿಷುದೌಂಡ

ಅಯಹಧ

ದೌಂಡ

ಈಕಹಯ್ದದಅಡಿಮಲ್ವಾಅಧಿಕಹಯವಿಲಾದಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಗ ದಹಕಲ್ಹತಿ

•

ಅಥವಹದೃಢೇಔಯಣದಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹದಮಹುದ ೇ

ಶಗಖಳಯ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದೌಂದುಅಧಿಗ ಜ ೈಲು

ಖುಯುತುಭಹಹಿತಿಖಳನುನಉದ ದೇವಯಗಔವಹಗಿಫಹಿಯೌಂಖಡಿ

ಶಿಕ್ಷ

ಷುುದು,

•ಯ . 10,000ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದದೌಂಡ

ಯವಹನಷುುದು,

3

ಯತಿಖಳುಅಥವಹಫ ೇಯ ಮಹಯನುನವಿತರಿಷುತಹುಯ ಅಥವಹಮಹು

•ಔೌಂನಖಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ,

ದ ೇೌಂದಅಥವಹೌಂದದವಿಧಿಖಳಅಡಿಮಲ್ವಾಅಥವಹಅದಯ

ಲಕ್ಷಅಥವಹಎಯಡು

ದೌಂಡಭತುುಯ .

1

ಲ್ವಾಯುನಮಭಖಳನುನಈಕಹಯಿದ ಳಗ ಳುಳತುದ .

ಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ ಅನಧಿಔೃತಯವ ೇವಕಹಕಗಿದೌಂಡ

ಅಯಹಧ

ದೌಂಡ

ಮಹಯು, ಹಯಧಿಕಹಯದಅಧಿಕಹಯಡ ದ್ಧಲಾವೊೇಅಯು, ಉದ ದೇವಯಗಔವಹಗಿ:
ಎ.ಸ ೌಂಟಯಲ್ಐಡ ೌಂಟಿಟಿೇಸಹಡಟಹಯ ಪೊಸಿಟರಿಮ

(ಸಿಐಡಿಆರ್)

ಯವ ೇವನುನಯವ ೇಶಿಷುತುದ ಅಥವಹಬದಯಡಿಷುತುದ .
ಬ್ಸ.

ಡ್ನ ಾೇಡುಳು,

ನಔಲುಖಳುಅಥವಹಸಿಐಡಿಆನಗೌಂದಮಹುದ ೇಡ ೇಟಹನುನಹ ಯತ ಗ ಮುತುದ ಅ
ಥವಹಮಹುದ ೇತ ಗ ದುಹಹಔಫಸುದಹದಷೌಂಖಯಸಭಹಧಮಭದಲ್ವಾಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹಖು
ತುದ



3
ಶಗಖಳಯ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹ

ಸಿ.
ಸಿಐಡಿಆನಗಲ್ವಾಮಹುದ ೇವ ೈಯಸ್ಅಥವಹಇತಯಔೌಂಯಮಟಭಹಗಲ್ವನಮಕಹಯಔನುನ
ರಿಚಯಿಷಲುರಿಚಯಿಷುತುದ ಅಥವಹಕಹಯಣಖಳು
ಡಿ. ಸಿಐಡಿಆನಗಲ್ವಾದತಹುೌಂವನುನಹಹನಗ ಳಗಹಖುಹಹನಅಥವಹಕಹಯಣಖಳು

ದೌಂದುಅಧಿಗ ಜ ೈಲುಶಿಕ್ಷ


ಯ .

10

ಲಕ್ಷಕ್ತಕೌಂತಔಡಿಮಇಯದದೌಂಡ

ಇ. ಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ ಯವ ೇವನುನಅಡಿಡಡಿಷುಅಥವಹಕಹಯಣವಹಖು
ಎಫ್.
ಸಿಐಡಿಆಅಗನುನಯವ ೇಶಿಷಲುಅಧಿಕಹಯಹ ೌಂದ್ಧಯುಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಮಯವ ೇವ
ನುನನಯಹಔರಿಷುುದುಅಥವಹನಯಹಔರಿಷುತುದ
ಜಿ.

ವಿಬಹಖ

28

ಯಉವಿಬಹಖ

(5)

ಯವಿಯುದಧವಹಗಿಮಹುದ ೇಭಹಹಿತಿಮನುನಫಹಿಯೌಂಖಡಿಷುತುದ , ಅಥವಹವಿಬಹಖ
29
help@uidai.gov.in
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ಅಥವಹಭಹಹಿತಿಮನುನಯದಶಿಗಷುತುದ ಅಥವಹಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಮಮೇಲ್ ಮಹು
ದ ೇಮಕ್ತುಮುಷಹಹಮಭಹಡುತುದ
ಎರ್ಚ. ಮಹುದ ೇತ ಗ ಮಫಸುದಹದಶ ೇಕಯಣಹಭಹಧಮಭದಲ್ವಾಅಥವಹಸಿಐಡಿಆರ್
ನಲ್ವಾಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹದಮಹುದ ೇಭಹಹಿತಿಮನುನಅಳಿಸಿಹಹಔುುದು,
ಅಳಿಸಿಹಹಔುುದುಅಥವಹಫದಲ್ಹಯಿಷುುದುಅಥವಹಅದಯಭ್ಲಮಅಥವಹಉ
ಮುಔುತ ಮನುನಔಡಿಮಗ ಳಿಷುತುದ ಅಥವಹಮಹುದ ೇವಿಧಹನದ್ಧೌಂದಹಹನಗ ಳ
ಗಹಖುತುದ ಅಥವಹ
ಐ.ಹಹನಉೌಂಟುಭಹಡುಉದ ದೇವದ್ಧೌಂದಅಥಹರಿಟಿಫಳಷುಮಹುದ ೇಔೌಂಯಮಟ
ಭ ಗಲಕ ೇರ್ಡಅನುನಔದ್ಧಮಲು,

ಭಯ ಭಹಚಲು,

ನಹವಡಿಷಲುಅಥವಹಭಹಗಡಿಷಲುಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಮನುನಸಿಟೇಲ್ಸ,
ಭಯ ಭಹಚುುದು, ನಹವಡಿಷುುದುಅಥವಹಭಹಗಡಿಷುತುದ .
ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವಾದತಹುೌಂವನುನತಿದುದಡಿಭಹಡುದೌಂಡ

ಅಯಹಧ

ದೌಂಡ

ಮಹಯುಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದಅಧಿಕಹಯಡ ದ್ಧಲಾ ,

ಅಯುಸಿಐಡಿಆರ್



3

ನಲ್ವಾಅಥವಹಮಹುದ ೇತ ಗ ಮಫಸುದಹದಶ ೇಕಯಣಹಭಹಧಮಭದಲ್ವಾ

ಶಗಖಳಯ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದೌಂದುಅ

ದತಹುೌಂವನುನಫಳಷುತಹುಯ ಅಥವಹಟಹಮೌಂಯುಖಳನುನಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ

ಧಿಗ ಜ ೈಲುಶಿಕ್ಷ


ಹ ೌಂದ್ಧಯುಯಭಹಹಿತಿಮನುನಫದಲ್ಹಯಿಷುಉದ ದೇವದ್ಧೌಂದಅಥ

ಯ . 10,000ಯ ಗ ದೌಂಡ

ವಹಅದಯಮಹುದ ೇಭಹಹಿತಿಖಳನುನಔೌಂಡುಹಿಡಿಮುಭ ಲಔಭಹ
ಡಿದಯ ೇ

ಗಟಔದಭನವಿಭಹಡುಭ ಲಔಅನಧಿಔೃತಫಳಕ ಗ ದೌಂಡ

ದೌಂಡ

ಅಯಹಧ

•

3

ಶಗಖಳಯ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದೌಂದುಅಧಿಗ ಜ ೈಲು
ಮಹಯಹದಯ

ವಿನೌಂತಿಷುಗಟಔದಯಹಗಿದದಯ , ವಿಬಹಖ 8

ಯಉವಿಬಹಖ

(3)

ಯನುನಮಕ್ತುಮಖುಯುತಿಷುಭಹಹಿತಿಮನುನಫಳಷುತಹುಯ .
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ಶಿಕ್ಷ
•ಯ . 10,000ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದದೌಂಡ
•ಔೌಂನಖಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ,

ದೌಂಡಭತುುಯ .

ಲಕ್ಷಅಥವಹಎಯಡು

1947

1

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
Penalty for non-compliance with intimation requirements

ಅಯಹಧ

ದೌಂಡ
•

ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಅಥವಹವಿನೌಂತಿಷುಗಟಔದ ೌಂದಯ ಮಹಯಹ
ದಯ ಸ ಕ್ಷನ್

8

ನಉವಿಬಹಖ

(2)

ಅಥವಹಸ ಕ್ಷನ್

ಯಉ-ವಿಬಹಖ

3

ಶಗಖಳಯ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದೌಂದುಅಧಿಗ ಜ ೈಲು
8

(3)

ನಅಖತಮತ ಖಳನುನಅನುಷರಿಷಲುವಿಪಲವಹದಯ

ಶಿಕ್ಷ
•ಯ . 10,000ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದದೌಂಡ
•ಔೌಂನಖಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ,

ದೌಂಡಭತುುಯ .

1

ಲಕ್ಷಅಥವಹಎಯಡು

General penalty
ಅಯಹಧ

ದೌಂಡ
•
1ಶಗಖಳಯ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದೌಂದುಅಧಿಗ ಜ ೈ

ಈಅಧಿನಮಭದಅಡಿಮಲ್ವಾಮಹುದ ೇಅಯಹಧನುನಭಹಡಿದ

ಲುಶಿಕ್ಷ

ಯ ಅಥವಹಮಹುದ ೇನಮಭಖಳುಅಥವಹನಫೌಂಧನ ಖಳುಈವಿ

•ಯ . 25,000ವಿಷುರಿಷಫಸುದಹದದೌಂಡ

ಬಹಖಕ್ತಕೌಂತಫ ೇಯ ಡ ಮಹುದ ೇನದ್ಧಗಶಟದೌಂಡದಗಿಷದ್ಧದದಲ್ವಾ

•ಔೌಂನಖಳಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ,

ದೌಂಡಭತುುಯ .

1

ಲಕ್ಷಅಥವಹಎಯಡು

ಔೌಂನಖಳಅಯಹಧಖಳು

help@uidai.gov.in

ಅಯಹಧ

ದೌಂಡ

ಈಕಹಯಿದ ಮಡಿೌಂದುಅಯಹಧುಔೌಂ ನಯಿೌಂದಭಹಡಲಟಿಟ

ಉಅಧಿನಮಭದಲ್ವಾ

ದ ಮಹದಯ ,

ಳಗ ೌಂಡಿಯುಮಹುದ್ಧದದಯ ,

ಅಯಹಧದಷಭಮದಲ್ವಾಉಷುುವಹರಿಹಿಸಿದದಯತಿಮಕ್ತುಮುಆಯ

ಈಅಧಿನಮಭದಅಡಿಮಲ್ವಾಮಹುದ ೇಅಯಹಧಕ ಕಔೌಂ

ತಿಔೌಂನಮುಮಹಹಯದನಗಸಣ ಗ ಭತುುಔೌಂ ನಗ ಜವಹಫಹದ

ನಯಿೌಂದಫದಧವಹಗಿದ ಭತುುಈಅಯಹಧುಪಿಗ ಯೌಂ

ಯನಹಗಿಯುತಹುನ

ದ್ಧಗ ಅಥವಹಪಿಗ ಯೌಂದ್ಧಗ ಫದಧವಹಗಿದದಯ ೇಅಥವಹಈ

,

(1)

ಇನನುನಅಯಹಧದಅಯಹಧಿಎೌಂದುಬಹವಿಷಲಡಫ ೇಔುಭತುು

ಬಹಖದಲ್ವಾಮಹುದ ೇನಲಗಕ್ಷಾಕ ಕಕಹಯಣವಹಗಿದ ಎೌಂದು

ಇನವಿಯುದಧಔಯಭಜಯುಗಿಷಫ ೇಔುಭತುುಶಿಕ್ಷ ಜಹರಿಭಹಡಫ ೇಔು.

ಸಹಬ್ಸೇತಹದಯ ಮಹುದ ೇನದ ೇಗವಔ,

ಈಅಧಿನಮಭದಲ್ವಾನೇಡಲ್ಹದಮಹುದ ೇಶಿಕ್ಷ ಗ ಳಗಹದಮಹ

ಕಹಮಗದಶಿಗಅಥವಹಔೌಂನಮಇತಯಅಧಿಕಹರಿತಪಿತಷಾ

ುದ ೇಮಕ್ತುಮನುನಅಯಹಧುತನನಜ್ಞಹನವಿಲಾದ ಭಹಡಿದಯ ಅಥ

ಎೌಂದುಸಹಬ್ಸೇತಹದಯ ೇ,

ವಹಅೌಂತಸಅಯಹಧದಆಯೇಖನುನತಡ ಖಟಟಲುಅಯುಎಲ್ಹಾ

ಭಹಮನ ೇಜರ್,

https://uidai.gov.in/

ಭಹಮನ ೇಜರ್,
ಅೌಂತಸನದ ೇಗವಔ,
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ತ ಡಗಿಕ ಳುಳವಿಕ ಮನುನಭಹಡಿದಹದನ ಎೌಂದುನಯ ಪಿಸಿದಯ ಅ

ಕಹಮಗದಶಿಗಅಥವಹಇತಯಅಧಿಕಹರಿಖಳನ ನಷಸಅ

ದನುನದಗಿಷಫ ೇಔು.

ಯಹಧದಅಯಹಧಿವ ೌಂದುರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಭತುುಅದ
ಕ ಕತಔಕೌಂತ ಶಿಕ್ಷ ಗ ಳಗಹಖಫ ೇಔು

ಬಹಯತದಹ ಯಗಿನ ಅಯಹಧಅಥವಹವಿಯ ೇಧಕ ಕಅಜಿಗಷಲ್ವಾಷುಕ್ತಯಯ್ದ
ಅಯಹಧ
ಉ-ವಿಬಹಖ

ದೌಂಡ
(2)

ನನಫೌಂಧನ ಖಳವಿಶಮದಲ್ವಾ,

ಈಅಧಿನಮಭದನಫೌಂಧನ ಖಳುಬಹಯತಕ ಕಹ ಯಗಿಯು
ಮಹುದ ೇಅಯಹಧಅಥವಹವಿಯ ೇಧಿಗ ಷಸಅಯಯಹಷ್ಟಾೇ
ಮತ ಮನುನಹ ಯತುಡಿಸಿ,

ಉಅಧಿನಮಭ

(1)

ನಉದ ದೇವಕಹಕಗಿ,

ಅಯಹಧಅಥವಹವಿಯ ೇಧಹಬಹಷನುನಳಗ ೌಂಡಿಯುಆಕ್ಟಟ
ಅಥವಹನಡಳಿಕ ಕ ೇೌಂದಯಐಡ ೌಂಟಿಟಿೇಸಹಡಟಹಯ ಪೊಸಿಟರಿಮ
ಮಹುದ ೇದತಹುೌಂವನುನಳಗ ೌಂಡಿದದಯ ,
ಈಅಧಿನಮಭದನಫೌಂಧನ ಖಳುಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಯಿೌಂದಬಹಯ

ಮಹುದ ೇಮಕ್ತುಗ ಅನಿಯಿಷುತುವ .

ತಕ ಕಹ ಯಗ ಮಹುದ ೇಅಯಹಧಅಥವಹವಿಯ ೇಧಿಗ ಅನಿಮ
ವಹಖುತುವ .

ಅಯಹಧಖಳನುನತನಖ ಭಹಡುಅಧಿಕಹಯ

ಕ್ತಯರ್ಮನಲ್ ರಸಿೇಜರ್,

1973

ಯಷೌಂಹಿತ ಮಲ್ವಾಯುಮಹುದ್ಧದದಯ ,

ಪೊೇಲ್ವಸ್ಇನ ಕ್ಟಸ್ ಔಟಶ ಯೇಗಣಿಇಲಾದಪೊಲ್ವೇಸ್ಅಧಿಕಹರಿಈಅಧಿನಮಭದಅಡಿಮಲ್ವಾಮಹುದ ೇಅಯಹಧನುನತನಖ ಭಹ
ಡುತಹುಯ .

ದೌಂಡುಇತಯಶಿಕ್ಷ ಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಸಷುಕ್ಷ ೇಕ ಕಳಗಹಖಫಹಯದು

ಈಅಧಿನಮಭದಡಿಮಲ್ವಾಮಹುದ ೇದೌಂಡನುನವಿಧಿಷಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾ ,
ಮಹುದ ೇಇತಯಕಹನ ನನಅಡಿಮಲ್ವಾಮಹುದ ೇದೌಂಡಅಥವಹಶಿಕ್ಷ ವಿಧಿಷುವಿಕ ಮನುನಜಹರಿಗ ತಯುಷಭಮನುನತಡ ಮುತು
ದ.
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅಯಹಧಖಳಅರಿು

1.

ಈಅಧಿನಮಭದಅಡಿಮಲ್ವಾಶಿಕ್ಷ ಗ ಳಡುಮಹುದ ೇಅಯಹಧದಫಗ ುಮಹುದ ೇನಹಮಮಹಲಮುಮಹುದ ೇ
ಅರಿುತ ಗ ದುಕ ಳಳಫಹಯದು,
ಅಥಹರಿಟಿಅಥವಹಅದಯಭ ಲಔಅಧಿಕಹಯಡ ದಮಹುದ ೇಅಧಿಕಹರಿಅಥವಹಮಕ್ತುಯಿೌಂದಭಹಡಿದದ ರಿನಮೇಯ
ಗ.

2.

ಭುಕಮಮಟ ಯಹಲ್ವಟನಹಾಜಿಸ ಾೇಟ್ಅಥವಹಭುಕಮನಹಮಮಹಧಿೇವಭಹಮಜಿಸ ಾೇಟ್
ನಆಸಿುಮಲ್ವಾಮಹುದ ೇನಹಮಮಹಲಮುಈಅಧಿನಮಭದಡಿಮಲ್ವಾಶಿಕ್ಷ ಗ ಖುರಿಮಹಖುಮಹುದ ೇಅಯಹಧ
ನುನಯಮತಿನಷಫಹಯದು.

ಅಯಹಧಖಳುಭತುುದೌಂಡಖಳುನ ೌಂದಣಿ/ ನವಿೇಔಯಣಷಭಮದಲ್ವಾಉೌಂಟಹದದ ೇಶದ್ಧೌಂದಹಗಿ
ಸಿೌಂಕ್ಟಆದಯ ಅಪೊಾೇಡಹಭಡಲ್ಹಗಿಲಾ

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ

I.

ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ

ದಹಕಲ್ಹತಿದ್ಧನಹೌಂಔದ್ಧೌಂದ 10

I.

ಯತಿ ನ ೌಂದಣಿ ಹಮಕ ಟ್ಗ ಯ 25

ದ್ಧನಖಳನೌಂತಯದಹಕಲ್ಹತಿಹಮಕ ಟ್ಅನುನಅಪೊಾೇ

II.

ಯತಿ ನ ೌಂದಣಿ ಹಮಕ ಟ್ಗ ಯ
50ತಡ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುತುದ .

ಡಹಭಡಲುವಿಳೌಂಫ
II.

ದಹಕಲ್ಹತಿದ್ಧನಹೌಂಔದ್ಧೌಂದ 20

III.

ಯತಿ ನ ೌಂದಣಿ ಹಮಕ ಟ್ಗ ಯ 50
ತಡ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುತುದ .

ದ್ಧನಖಳನೌಂತಯದಹಕಲ್ಹತಿಹಮಕ ಟ್ಅನುನಅಪೊಾೇ
ಡಹಭಡಲುವಿಳೌಂಫ
III.

ಸಿೌಂಕ್ಟಆದಯ ಅಪೊಾೇಡಹಭಡಲ್ಹಗಿಲಾ:
ದಹಕಲ್ಹತಿದ್ಧನಹೌಂಔದ್ಧೌಂದ 30
ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ಹಮಕ ಟ್ಅನುನಅಪೊಾೇಡಹಭಡಲ್ಹಖುು
ದ್ಧಲಾಎೌಂದುರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುತುದ

ಜನಷೌಂಖಹಮದ ೇಶ (DE)

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ

ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ

ಈ ದ ೇಶಖಳು ದತಹುೌಂವ ಖುಣಭಟಟದಲ್ವಾ ಇಯು
ಔಳ ಖುಣಭಟಟಛಹಮಹಚಿತಯ,
ಷಶಟಲ್ವೌಂಖಅಥವಹಜನಭದ ೇಶಖಳಲ್ವಾಯು ದ ೇಶಖಳಹಗಿವ .

ಯತಿಯಔಯಣಕ ಕಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ ಯತಿಹಮಕ ಟ್ಗ ಯ .
25 ಮತು . ಭಹಸಿಔಷೌಂಚಿತ DE ದ ೇಶಖಳಿಗಹಗಿ
I) 30 ಯಔಯಣಖಳಿಗ - 180 ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ಆಯ ೇಟರ್
ಅಭಹನತು
II)

50

ಯಔಯಣಖಳಿಗ

-

ೌಂದುಶಗದಅಧಿಗ ಆಯ ೇಟರ್ ಅಭಹನತು
help@uidai.gov.in
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಫಯೇಮಟಿಯಕ ದೇಶ III (ಬ್ಸ -3)

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ

ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ
ಯತಿಯಔಯಣಕ ಕಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ ಯತಿಹಮಕ ಟ್ಗ ಯ .
25 ಮತು. ಭಹಸಿಔಷೌಂಚಿತ DE ದ ೇಶಖಳಿಗಹಗಿ

ಫೇಟ ೇಭಹಖಗದಶಿಗ ಷ ತಯಖಳೌಂತ ಅಲಾ

I) 30 ಯಔಯಣಖಳಿಗ - 180 ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ಆಯ ೇಟರ್
ನ ಅಭಹನತು
II)

50

ಯಔಯಣಖಳಿಗ

-

ೌಂದುಶಗದಅಧಿಗ ಆಯ ೇಟರ್ ಅಭಹನತು

ಫಯಮಟಿಯಕ ದೇಶ I (ಬ್ಸಇ-I)

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ

ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ
ಯತಿಯಔಯಣಕ ಕಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ ಮತುಯತಿ ಹಮಕ ಟ್ಗ
ಯ .

ಯಣಗಫ ಯಳಚುಚ ಭುದಯಣ ಅಥವಹಯಣಗ ಔಣುು ಹ

ಭಹಸಿಔಷೌಂಚಿತ BE-I ದ ೇಶಖಳಿಗಹಗಿ:

ತಹಗಿದಹಕಲ್ಹಗಿದ ಎೌಂದುದಹಕಲ್ವಷಲ್ಹಗಿದ


BE ನಲ್ವಾನಫೇಟ ೇಛಹಮಹಚಿತಯ



ಯತ ಮೇಔಮಕ್ತುಮಅಸಹಧಹಯಣಫೇಟ ೇ

1000.

1.

ಹ ಚಿಚನಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ

-

ೌಂದುಶಗಕ ಕನವಹಗಸಔಯನುನಯದುದಡಿಷುುದು
2.

ಐದುಅಥವಹಅದಔ ಕಹ ಚಿಚನಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ

-

ಐದುಶಗಖಳಅಧಿಗ ಆಯ ೇಟರ್ ಅಭಹನತು

.

ಷೌಂಚಿತದ ೇಶಎಣಿಕ

1

=

=

ಆಗಿದದಯ ಷ ಔುವಹದಕಹನ ನುಔಯಭತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಔು
ಫಯೇಮಟಿಯಕ ದೇಶ II (ಬ್ಸಇ-II)

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ


ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ
ಯತಿಯಔಯಣಕ ಕಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ .

ವಿನಹಯಿತಿ
ಫೇಟ ದಲ್ವಾಕ ಟಟಖುಣಭಟಟದಫೇಟ ೇ



ವಿನಹಯಿತಿಫೇಟ ೇದಲ್ವಾವಿನಹಯಿತಿಗ ೇಚ
ರಿಷುುದ್ಧಲಾ

ಯತಿಹಮಕ ಟ್ಗ ಯ

25.

ಮತು
ಭಹಸಿಔಷೌಂಚಿತ BE-II ದ ೇಶಖಳಿಗಹಗಿ:
1. 30 ಯಔಯಣಖಳಿಗ

- 180 ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ಆಯ ೇಟರ್

ನಅಭಹನತು
2. 50 ಯಔಯಣಖಳಿಗ - ೌಂದುಶಗದಯ ಗ ಆಯ ೇಟರ್
ಅಭಹನತು ಭಹಡುುದು
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಫೇಟ ದ ಫೇಟ

(ಪಿ  ಪಿ)

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ

ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ
ಯತಿಯಔಯಣಕ ಕಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ ಯತಿ ಹಮಕ ಟ್ಗ ಯ

1000

ಮತು . ಭಹಸಿಔಷೌಂಚಿತಬ್ಸ ಇ -I ದ ೇಶಖಳಿಗಹಗಿ:
1.
ಫೇಟ ೇಇತಯಛಹಮಹಚಿತಯ

/

ಅಥವಹಭಹನವ ೇತಯವಹದಹಖ

1

ಅಥವಹಅದಔ ಕಹ ಚಿಚನಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ

-

ೌಂದುಶಗದಯ ಗ ಆಯ ೇಟರ್ ಅಭಹನತುಗ ಳಿಷಫ ೇಔು
2.

5

ಅಥವಹಅದಕ್ತಕೌಂತಹ ಚಿಚನಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ

-

ಐದುಶಗಅಧಿಮಯ ಗ ಆಯ ೇಟರ್
ಯದುದಗ ಳಿಷುುದುಷೌಂಚಿತದ ೇಶಎಣಿಕ

=

=

1

ಆಗಿದದಯ ಷರಿಮಹದಕಹನ ನುಔಯಭತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಔು

ಅಷೌಂಷದ್ಧೇಮಬಹಷ

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ

ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ
ಯತಿಯಔಯಣಕ ಕಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ ಯತಿ ಹಮಕ ಟ್ಗ ಯ

1000

ಮತು . ಭಹಸಿಔಷೌಂಚಿತಬ್ಸ ಇ -I ದ ೇಶಖಳಿಗಹಗಿ:
1.
ನವಹಸಿಖಳಜನಷೌಂಖ ಮಮಲ್ವಾಅಷೌಂಷದ್ಧೇಮಬಹಷ
ನೌಂದನಹತಭಔಬಹಷ ಮನುನಫಳಷುುದು

/

1

ಅಥವಹಅದಔ ಕಹ ಚಿಚನಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ

-

ೌಂದುಶಗದಯ ಗ ಆಯ ೇಟರ್ ಅಭಹನತುಗ ಳಿಷಫ ೇಔು
2.

5

ಅಥವಹಅದಕ್ತಕೌಂತಹ ಚಿಚನಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ

-

ಐದುಶಗಅಧಿಮಯ ಗ ಆಯ ೇಟರ್
ಯದುದಗ ಳಿಷುುದುಷೌಂಚಿತದ ೇಶಎಣಿಕ

=

=

1

ಆಗಿದದಯ ಷರಿಮಹದಕಹನ ನುಔಯಭತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಔು

ನ ೇೌಂದಣಿ ಏಜ ನಸಕಹಮಗಕ್ಷಭತ

ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ

ಮುಐಡಿಎಐಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳುಭತುುಭಹಖಗಷ ಚಿಖಳಿಗ ಅನುಸಹಯ
ವಹಗಿ ನ ೌಂದಣಿಖಳ
ಖುಣಭಟಟನಮತಹೌಂಔಖಳನುನಆಧರಿಸಿಯತಿನ ೌಂದಣಿ
ಷೌಂಸ ಾಕಹಮಗನಗಸಣ ಮನುನಯ ೇಟಹಭಡಲ್ಹಖುುದು,
help@uidai.gov.in
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ಕಹಮಗಕ್ಷಭತ ಮಯ ೇಟಿೌಂಗ್ 90% ಕ್ತಕೌಂತಔಡಿಮಇದದಯ ,
ಇಎಅನುನಕ ೌಂುಲಮದಲ್ವಾರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುುದುಭತುು
ಕಹಮಗಕ್ಷಭತ ಮಯ ೇಟಿೌಂಗ್ 85% ಗಿೌಂತಔಡಿಮಮಹದಯ ,
ಏಜ ನಸಮನ ೌಂದಣಿಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳುಅಭಹನತು
ಗ ಳುಳತುವ ಭತುುಅುಖಳಇಎಕ ೇಡಭತುುಎೌಂನ ೇಲ್ ಭೌಂ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಟ್ಅನುನಹಿೌಂತ ಗ ದುಕ ಳಳಲ್ಹಖುತುದ

ವಿಭಶ ಗ

ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ

ತ ೈಭಹಸಿಔಕಹಮಗಕ್ಷಭತ ವಿಭಶ ಗಮಲ್ವಾಯದ್ಧಭಹಡಲ್ಹ
ದರ್ಮತಿರ್ಮೇರಿದಕ ಯತ

/

ಉಲಾೌಂಗನ ಅಥವಹರಿಶಿೇಲನ ಮಅಧಿಮಲ್ವಾಹತಿಷ
ೌಂಚನ ಮಷೌಂಬಹಮಉದ ದೇವವಿಲಾದ ನಖದ್ಧತಭಹಖಗಷ

.
-

ಮುಐಡಿಎಐಸ ೇವ ಖಳಿಗ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ ಒಚಹಗಜಿಗೌಂಗಿನ
ವಹಸಿ

ಳಿಷಲ್ಹಖುುದುಭತುುಅಯಇಎಕ ೇಡಭತುುಎೌಂನ ೇಲ್ ಭೌಂಟ್
ಅನುನ 3 ಶಗಖಳಯ ಗ ಹಿೌಂಡ ಮಲ್ಹಖುತುದ .

ಫ ೇಕಹದಮತುು 50% ನಶುಟಮತುನುನರ್ಮೇಯುತುದ .
ಚಿಖಳಷಭಖಯಉಲಾೌಂಗನ

ಏಜ ನಸಮದಹಕಲ್ಹತಿಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳನುನಅಭಹನತುಗ

ಯತಿಗಟನ ಗ ಯ

50,000

ಭತುುೌಂದುಶಗದಆಯ ೇಟಅಗನುನಔುಟಿಟಗ ಸ ೇರಿಷುು
ದು

/

ಬಯಶಟಅಬಹಮಷಖಳಲ್ವಾತ ಡಗಿಯುಭತುುರಿೇಕ್ಷ ಖಳಷಭಮ
ದಲ್ವಾಔೌಂಡುಫೌಂದ್ಧಯುಅನಧಿಔೃತಪಿಇಸಿಚಹಲನ ಗಹಗಿ
ೌಂಚನ ಮಷೌಂಬಹಮಉದ ದೇವದ ೌಂದ್ಧಗ ನಖದ್ಧತಭಹಖಗ

.

ಷ ಚಿಖಳಟುಟಉಲಾೌಂಗನ

ಭತುುೌಂದುಶಗದಆಯ ೇಟಅಗನುನಔುಟಿಟಗ ಸ ೇರಿಷುು

(ಆಯ ೇಟರ್

/

- ಮುಐಡಿಎಐನಸಹಪ ಟವೇರ್

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸ ನ

ಯತಿಮೌಂತಯಕ ಕ ಯ

100,000

ದು

BYPASS)
ಭಹಸಿಔಷೌಂಚಿತ DOE-I ದ ೇಶಖಳಿಗ :

ಡಹಔುಮಮೌಂಟ ದೇಶ DoE I

ೌಂದಕ್ತಕೌಂತಹ ಚಿಚನಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ

-

ೌಂದುಶಗಕ ಕಆಯ ೇಟರ್ ಯದುದಡಿಷುುದು



ಮೇಷದದಹಕಲ್



ಕಹಣ ಮಹದ ದಹಕಲ್



5

ಅಥವಹಅದಔ ಕಹ ಚಿಚನಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ

-

ಐದುಶಗಖಳಅಧಿಗ ಆಯ ೇಟರ್ ಅಭಹನತು


ಷೌಂಚಿತದ ೇಶಎಣಿಕ

= = 1 ಆಗಿದದಯ ಷ ಔು

ಕಹನ ನುಔಯಭತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಔು

ದಹಕಲ್ ದ ೇಶ DOE II


ಅಭಹನಮದಹಕಲ್



ಔಳ ಖುಣಭಟಟದದಹಕಲ್



ದಹಕಲ್ ಮಲ್ವಾ ದತಹುೌಂವ
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ಭಹಸಿಔಷೌಂಚಿತಡಿಇ -2 ದ ೇಶಖಳಿಗಹಗಿ


30 ಅಥವಹಅದಕ್ತಕೌಂತಹ ಚುಚಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ -180
ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ಅಯ ೇಟರ್ ನ ಅಭಹನತು



50 ಅಥವಹಅದಕ್ತಕೌಂತಹ ಚಿಚನಯಔಯಣಖಳಿಗ

ಹ ೌಂದಹಣಿಕ ಮಹಖುುದ್ಧಲಾ

ೌಂದುಶಗಅಧಿಮಯ ಗ ಆಯ ೇಟರ್

ಡಹಔುಮಮೌಂಟ ಹಷಯುಅಷಭಥಗ

ಅಭಹನತು

https://uidai.gov.in/
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹದಭಹಸಿಔಔಯಭ

ಕ ಯತ ಮಷಿಬಹ

DOE

ದ ೇಶ

I

ಭತುು

II

ಜನಷೌಂಖಹಮತಭಔ

ದ ೇಶವ ೌಂದುರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುುದುಭತುುಟುಟಷೌಂಖ ಮಮತ
ದಹಕಲ್ ದ ೇಶಕಹಕಗಿಸಣಕಹಷುಅಡಿಡಡಿಷುವಿಕ

(I, II

ಭತುು III)

ಹದ ಹಮಕ ಟ್ ಖಳ

DE%

ನ ೌಂದ್ಧಗ ಎಣಿಕ ಭಹಡಲ್ಹಖುುದು,
ಟುಟಚ ಕಹಭಡಲ್ಹದಹಮಕ ಟುಳಷೌಂಖ ಮಗ ತಿೌಂಖಳಿಗ ಆಖರ್ಮಷಲ
ಡುತುದ ಭತುುಆತಿೌಂಖಳಟುಟಹತಿಗ ಅದ ೇDEದ ೇಶದ ೌಂ
ದ್ಧಗ ಔಡಿತಗ ಳಿಷಲ್ಹಖುತುದ .

*

ಟುಟಸಣಕಹಸಿನವಿಯ ೇಧಹಬಹಷದಮೇಲ್ ಕಹಪಿೌಂಗ್:

ಯತಿಭಹಸಿಔಹತಿಚಔಯದಲ್ವಾಟುಟಹತಿಗ

50%

ನಶುಟಸಣನುನವಿನಯೇಗಿಷಲ್ಹಖುುದು.

ಆಯ ೇಟರ್ ಖಳ ವಿಯುದಧಔಯಭ
ದ ೇಶಯಕಹಯ

ವಿಯಣ



ಜನಷೌಂಖಹಮ ದ ೇಶ





ಫಯೇಮಟಿಯಕ ದೇಶ

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯು 6 ತಿೌಂಖಳಿನೌಂದ 5



ಫೇಟ ೇಛಹಮಹಚಿತಯ (POP)

ಶಗಖಳಿಗ ಔುಟಿಟಭಹಡಫಸುದಹಗಿದ .



ನವಹಸಿಖಳಜನಷೌಂಖಹಮಶಹಷರದಲ್ವಾಷೌಂಷದ್ಧೇಮ

/



ದ ೇಶದಷಿಬಹನುನಅಲೌಂಬ್ಸಸಿ • ಆಯ ೇಟರ್ /

ಷ ಔುಕಹನ ನುಔಯಭತ ಗ ದುಕ ಳಳಫ ೇಕಹಗಿದ

ದುಯುಯೇಖದಬಹಷ ಮಫಳಕ


ನಔಲ್ವಪಿಎ / ಪಿಐಜ ತ ದಹಕಲ್ಹತಿ, ಮೇಷದ ಷಭಭತಿಸಿಾಪ್ಉತಹದನ
/
ಮುಐಡಿಎಐತೌಂತಹಯೌಂವದ ೌಂದ್ಧಗ ತಿದುದಡಿಭಹಡುಭ ಲಔಮಹುದ ೇದಹ
ಕಲ್ಹತಿ

help@uidai.gov.in
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ಅಧಹಮಮ 9
ಗಹಯಸಔಯತೃಪಿುಮನುನಷುಧಹರಿಷಲುಭತುುೌಂಚನ ಭತುುಬಯಷಹಟಚಹಯನುನತಪಿಷಲುನ ೌಂದಣಿಸಿಫಫೌಂದ್ಧಗ ಭಹಖಗಷ ಚಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅಧಹಮಮ 9
ಗಹಯಸಔಯತೃಪಿುಮನುನಷುಧಹರಿಷಲುಭತುುೌಂಚನ ಭತುುಬಯಷಹಟಚಹಯನುನತಪಿಷಲುನ ೌಂದಣಿಸಿಫಫೌಂದ್ಧಗ ಭಹಖಗಷ ಚಿ
*** ಆಧಹರ್ ದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನ ಕ ೈಗ ಳಳಲು ಭತುು ಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದ ನವಿೇಔರಿಷು ನಮಭಖಳು ಭತುು ನಫೌಂಧನ ಖಳನುನ ಅನುಷರಿಷುುದಯಲ್ವಾ ಮಹುದ ೇ
ಮತಹಮಷಖಳನುನ ನೇು ಖಭನಸಿದಯ , ಆಖ ತಕ್ಷಣವ ೇ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಹಯಕ ಕ ಯದ್ಧ ಭಹಡಿ.ಮತಹಮಷಖಳನುನ ಯದ್ಧ ಭಹಡಲು ನೇಡಿದ ಔಯಭಹನುಖತನುನ
ಅನುಷರಿಸಿ:
ಮತಹಮಷಖಳನುನ ಯದ್ಧ ಭಹಡಲು ನೇಡಿದ ಔಯಭಹನುಖತನುನ ಅನುಷರಿಸಿ:

ಆಯ ೇಟರ್

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ

ಇಎ (ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಹರಿ)

ಆರ್  (ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದ)

ಭಹದರಿಎಷಕಲ್ ೇವನಹಾಟಿಯಕ್ಟಸ (ಯತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಯದಶಿಗಷಫ ೇಕಹದಅಖತಮವಿದ )



ಕ ೇೌಂದಯ ವಿಳಹಷ:



ಇಎ ಹ ಷಯು ಭತುು ಕ ೇರ್ಡ:



ಆಯ ೇಟರ್ ಹ ಷಯು ಭತುು ಷೌಂಔಗ ಷೌಂಖ ಮ:



ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ ಹ ಷಯು ಭತುು ಷೌಂಔಗ ಷೌಂಖ ಮ:



ಇಎ (ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಹರಿ) ಹ ಷಯು ಭತುು ಷೌಂಔಗ ಷೌಂಖ ಮ:



ರಿಜಿಸಹಾರ್ (ನ ೇಡಲ್ ಆಫಿೇಷರ್) ಹ ಷಯು ಭತುು ಷೌಂಔಗ ಷೌಂಖ ಮ:



ದ ಯುಖಳ ಸ ಲ್ ಷೌಂಖ ಮ, UIDAI, RO ನ ಷೌಂಔಗ ಷೌಂಖ ಮ:

*** ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗ ಭತುು ವಿಶ ೇಶ ಚ ೇತನ ನವಹಸಿಖಳಿಗ ಆಯ ೇಟರ್ ಆದಮತ ನೇಡಫ ೇಔು.
ವಿಶ ೇಶ ಚ ೇತನ ಮಕ್ತುಖಳು ಅಥವಹ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ವಿನಹಯಿತಿಖಳ ೌಂದ್ಧ ಗಿನ

ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔಯ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ:

ನವಹಸಿಖಳ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ:

ಎಲ್ಹಾ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸ ಅೌಂದಯ , 10 ಫ ಯಳಚುಚಖಳು , 2 ಔಣುುಹ

ಭತುು

ಆಯ ೇಟರ್ ನದ್ಧಗಶಟವಹದ ಹ ಯತುಡಿಸಿ

ಸಹಫ್ಟ್ವ ೇರ್ನಲ್ವಾಭಹತಯ

ಛಹಮಹಚಿತಯನುನ ಹಿಡಿಮಲು ಆಯ ೇಟರ್ ಯಮತಿನಷಫ ೇಔು.

ಖುಯುತಿಷಫ ೇಔು ಭತುು ಎಲ್ಹಾ ಇತಯ ಫ

ಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸ ಖ

ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಸಹಧನು ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔಯ

ಸ ಯ ಹಿಡಿಮಫ ೇಔು.

ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸ್ಅನುನ

ಔೌಂಡುಹಿಡಿಮಲು ಸಹಧಮವಹಖದ್ಧದದಯ , ಆಯ ೇಟರ್ ಫಲದ್ಧೌಂದ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮು

ಈ ವಿನಹಯಿತಿಮನುನ ಷಶಟವಹಗಿ ಚಿತಿಯಷುೌಂತ ಆಯ ೇಟರ್

ಆಯ್ದಕಮನುನ ಯಮತಿನಷಫ ೇಔು.

ಛಹಮಹಚಿತಯನುನ ಹಿಡಿದ್ಧಯಫ ೇಔು
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ಜವಹಫಹದರಿ

ಭಹಡಫಹಯದುಖಳು

ಭಹಡಫ ೇಕಹದುಖಳು
ಗಹಯಸಔ ತೃಪಿುಮನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು

ನ ೌಂದಣಿ



ಏಜ ನಸ

ಆಯ ೇಟಿೌಂಗ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ ಆನ್ ಫ ೇಡಿಗೌಂಗ್ ನ



ಯಭಹಣಿತ ಕಹಮಗವಿಧಹನನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ:
ನ ೌಂದಣಿ ಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ, ಟ ೈನ್ ಭತುು

ಫಳಸಿ


ಷಟಿಗಫ್ ಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ, ಇಎ ನಗಸಣ
ಪೊೇಟಗಲುನಲ್ವಾ ಆಯ ೇಟರ್ ನ ೇೌಂದಹಯಿಸಿ ಭತುು


ಮಹುದ ೇ ಎಯಡು ಆಯ ೇಟರ್ ಖಳು ೌಂದ ೇ ಆಯ ೇಟರ್ ID
ಮನುನ (ಫಳಕ ದಹಯ ಕ ೇರ್ಡ) ಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔು



ಆನ್-ಫ ೇಡಿಗೌಂಗ್ ಷಭಮದಲ್ವಾ ನವಹಗಸಔಯು ಅಥವಹ

ಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಸಿ.

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸ ನ ಫಲ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ

ಸಹಧನ ನವಹಗಸಔ / ಮುಐಡಿಎಐ ಹಯದ ೇಶಿಔ

ತಪಿಸಿ

ಔಚ ೇರಿಮ ಷಹಹಮದ್ಧೌಂದ ಸಹಧನ ನದ್ಧಗಶಟ ತಯಫ ೇತಿ



ಸ ೇರಿದೌಂತ ನವಹಗಸಔಯ ಷರಿಮಹದ ತಯಫ ೇತಿ
ಆಯ ೇಟರ್ ಭ ಲಔ ಖುಣಭಟಟದ ದತಹುೌಂವದ

ಅಜ್ಞಹತ ಆಯ ೇಟರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔನನುನ
ನಯೇಜಿಷಫಹಯದು



ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.


ಆಯ ೇಟರ್ ID ಖಳ ಫಸು ಸ ಟ್ ಖಳಿಗ ೌಂದು ಹಷಿರ್ಡಗ

ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯಖಳಲ್ವಾ ನಯೇಜಿಷಲ್ಹದ ಷಲಔಯಣ ಖಳ
ಭಹನದೌಂಡದಲ್ವಾ ಯಹಜಿ ಭಹಡಫ ೇಡಿ

ಯ ಕಹಡಿಗೌಂಗ್ ಅನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಲು ಷರಿಮಹದ
ಆಷನನುನ ದಗಿಸಿ


ಖುೌಂು ಭತುು ಷಭಮ ನಗಸಣ ಭತುು ವಿಳಹಷ
ನವಹಸಿಖಳ ಯಶ ನಖಳನುನ ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಲು
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಜವಹಫಹದರಿ

ಭಹಡಫಹಯದುಖಳು

ಭಹಡಫ ೇಕಹದುಖಳು
ಗಹಯಸಔ ತೃಪಿುಮನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು
'ಷಹಹಮ ಡ ಸ್ಕ' ಅನುನ ಹ ೌಂದ್ಧಸಿ


ಯತಿ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ ಔನಶಠ ೌಂದು ಲ್ಹಮಹಟಪ್
ಫಹಮಔಪ್ ಅನುನ ಲಬಮವಹಖುೌಂತ ಭಹಡಿ



ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ ನ ೌಂದಣಿ ಷಭಮನುನ ಉಳಿಷಲು
ಭುೌಂಚಿತವಹಗಿ ನ ೌಂದಣಿ ಡ ೇಟಹನುನ ಷೌಂಖಯಹಿಸಿ
ಷಿಚಿಗ ಳಿಸಿ



ಮುಐಡಿಎಐಗ ಭಹತಯ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಸಹಧನಖಳನುನ
ಅನುಮೇದ್ಧಷಲ್ಹಗಿದ . ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯಖಳಲ್ವಾ
ದಹಕಲ್ಹತಿಗ ಅಖತಮವಹದ ಎಲ್ಹಾ ಸಹಧನಖಳನುನ
ದಗಿಷಲ್ಹಗಿದ ಎೌಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ



ಯತಿಯಫಫ ದಹಕಲ್ಹತಿಮ ಕ ನ ಮಲ್ವಾ ತಭಭ
ಫ ಯಳನುನ ಷಶಟವಹಗಿ ಭುದ್ಧಯಷುುದಯ ಭಸತಿನುನ
ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ / ನವಹಗಸಔಯನುನ ಷೌಂವ ೇದ್ಧಸಿ



ಯತಿ ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ ದಯ ಕಹರ್ಡಗ
ಅೌಂಟಿಷಲ್ಹಗಿದ

ಇಎ ಸಿಫಫೌಂದ್ಧ -



ದಹಕಲ್ ಮ ಎತುಯ, ಸಹಧನಖಳ ಸಹಾನೇಔಯಣ,



ಮಹುದ ೇ ರಿೇತಿಮ ಆಧಹರ್ ನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿ ಹಯಧಿಕಹಯು

ಆಯ ೇಟರ್ /

ಆಯ ೇಟರ್ ಗ ಬ ೇಟಿ ನೇಡು ನವಹಷದ ಸಹಾನ, ಫ ಳಔು

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ

ಭತುು ಸಹಾನ ಭತುು ಬ್ಸಳಿ ಹಿನ ನಲ್ ಮ ಬ್ಸಔಕಟಿಟನೌಂತಸ

ಯು

ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯದ ಷರಿಮಹದ ವಿನಹಮಷನುನ

ಫ ಯಳಚುಚಖಳ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ ನ ೌಂದಣಿಗಹಗಿ ಮಹುದ ೇ

ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.

ನವಹಸಿಮನುನ ನಯಹಔರಿಷಫ ೇಡಿ



ಷ ಚಿಷದ ಹ ಯತು ಹ ಚುಚರಿ ಸಣನುನ ಕ ೇಳಫ ೇಡಿ


ನ ೌಂದಣಿಗ ಭುೌಂಚಿತವಹಗಿಭತುುನ ೌಂದಣಿ



ನವಹಸಿಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಅಷಬಮವಹಗಿ ಭಹತನಹಡಫ ೇಡಿ

ಷಭಮದಲ್ವಾನವಹಸಿಮದಹಕಲ್ಹತಿಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನಷೌಂಕ್ಷಿ



ನವಹಸಿಖಳ ಹಿೌಂದ್ಧನ ದಹಕಲ್ಹತಿಖಳ ಸಿಾತಿಮನುನ

ುಗ ಳಿಸಿಭತುುಡ ೇಟಹಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲು ಅನುಔ ಲ

ರಿಶಿೇಲ್ವಷದ ಯ್ದೇ ನವಹಸಿಖಳನುನ ಭಯು ಸ ೇಗಡ ಗ ಳಿಷಫ ೇಡಿ


ಭಹಡಿಕ ಳಿಳ.


ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸ ಎಕ ಸಶನ್ ಭತುು ಔಳ ಖುಣಭಟಟದ

ನವಹಸಿಗ ಒದಲುಸಹಧಮವಹಖದ್ಧದದಯ ,ಅಯಹ ಷಯು,

ನವಹಸಿಮು ಮಹುದ ೇ ಡ ೇಟಹನುನ ದಗಿಷದ ಜಹಖಖಳಲ್ವಾ
N / A, NA ಇತಹಮದ್ಧಖಳನುನ ನಭ ದ್ಧಷಫ ೇಡಿ

ಲ್ವೌಂಖ, ವಿಳಹಷ,
ಷೌಂಫೌಂಧವಿಯಖಳುಭತುುಎಲ್ಹಾಕಹಖುಣಿತಖಳುಷರಿಮಹ
ಗಿವ ಯ್ದೇಎೌಂದುಒದ್ಧಹ ೇಳಿ ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ


ನ ೌಂದಣಿ ಷಭಮದಲ್ವಾ ತಹಳ ಭಯಿೌಂದ್ಧರಿ ಭತುು
ನವಹಸಿಖಳಿಗ ವಿನೌಂತಿಸಿಕ ಳಿಳ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಜವಹಫಹದರಿ

ಭಹಡಫಹಯದುಖಳು

ಭಹಡಫ ೇಕಹದುಖಳು
ಗಹಯಸಔ ತೃಪಿುಮನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು


ನವಹಸಿ ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ ಸಿಷಟಮ್ ನಲ್ವಾ
ನಭ ದ್ಧಷಲ್ಹಗಿದ ಎೌಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ



ನ ೌಂದಣಿ /ನವಿೇಔಯಣದಲ್ವಾ ಇಮೇಲ್ ID ಮ
ಫಳಕ ಮನುನ ಅಥಗಭಹಡಿಕ ಳಳಲು ನವಹಸಿ
ತಮಹರಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಎೌಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ



ನಯಹಔಯಣ ಖಳನುನ ಔಡಿಮ ಭಹಡಲು ಮಹುದ ೇ ಹ ಷ
ದಹಕಲ್ಹತಿಗ ಭುೌಂಚ ಯ್ದೇ "ಆಧಹರ್ ಸ್ಲಬಮಅಡಹಿನ್ಸ ಸುಡುಕಹಟನುನ ಸುಡುಕ್ತ" ಅನುನ
ಯಗಬಹವಿಮಹಗಿ ಫಳಷಫ ೇಕಹಗಿದ .



ಆಧಹರ್ ಜನಯ ೇಶನ್ / ನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೌಂಡ
ಷಭಮದ ಫಗ ು ನವಹಸಿಖಳಿಗ ತಿಳಿಸಿ 90 ದ್ಧನಖಳಯ ಗ
ಎೌಂದು ಹ ೇಳಿ.



ಮುಐಡಿಎಐನೌಂದ ಆಧಹರ್ ಪಿೇಳಿಗ ಮ ಎಸ್ಎೌಂಎಸ್
ಡ ದ ನೌಂತಯ ಇ-ಆಧಹರ್ ಡ್ನ ಾೇರ್ಡ ಭಹಡಲು
ನವಹಸಿಗ ತಿಳಿಸಿ



ನವಹಸಿಗ 1947 ಯ ಭ ಲಔ ಅಥವಹ
help@uidai.gov.in ಗ ಷೌಂಕ್ತಗಷಲು ತಿಳಿಸಿ.
ನವಹಸಿಗ ಆಧಹರ್ ತಲ್ ಭಹರಿನ ಎಸ್ಎೌಂಎಸ್ ಅಥವಹ
ಇ-ಆಧಹರ್ ಅನುನ 90 ದ್ಧನಖಳ ನೌಂತಯ ಡ್ನ ಾೇರ್ಡ
ಭಹಡಲು ಲಬಮವಿದ



ನವಹಸಿಮನುನಷ ಔುಷಾಳದಲ್ವಾಔುಳಿತುಕ ಳಳಲುಹ ೇಳಿನವಹ
ಸಿಔುಳಿತುಕ ೌಂಡಿಯುಸಿಕಾೇನರಕ್ತಯಯ್ದಭುಗಿಮುಯ ಖ
ಆನ್ಆಗಿದ ಯ್ದೇಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳಭತುುಡ ೇಟಹ
ನುನದಹಕಲ್ವಷುಮದಲುಷರಿಮಹಗಿದ ಯ್ದೇಎೌಂದುಭ
ತ ುಮಭಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.



ವಿಶ ೇಶ ಚ ೇತನ ಮಕ್ತುಖಳಿಗ ಆದಮತ ಮ ಷ ಔು ಚಿಕ್ತತ ಸ
ನೇಡಿ.



ಹಿರಿಮ ನಹಖರಿಔಯು ಭತುು ಖಭಿಗಣಿ ಹ ೌಂಖಷಯು



ನರ್ಮಭೌಂದ ನ ೌಂದಣಿ ಯ ದಲ್ವಾ ಮಹುದ ೇ
ಫದಲ್ಹಣ ಖಳನುನ ಭಹಡಫ ೇಡಿ. ಪಹಮ್ಗ ನಲ್ವಾ ಕ ಲು
ಷಣು ಫದಲ್ಹಣ ಖಳನುನ ಭಹಡಲು ನವಹಸಿ
ತಹುಯಿಸಿದಯ ಷಸ, ನವಹಗಸಔ ಇದನುನ
ರಿಶಿೇಲನ ಕಹಯರಿಗ ಉಲ್ ಾೇಖಿಷಫ ೇಔು. ಅೌಂತಸ
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ಜವಹಫಹದರಿ

ಭಹಡಫಹಯದುಖಳು

ಭಹಡಫ ೇಕಹದುಖಳು
ಗಹಯಸಔ ತೃಪಿುಮನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು
ಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ ನವಹಗಸಔಯು ಹಿೌಂದ್ಧಯುಖಲು ಭತುು
ಫದಲ್ಹಣ ಖಳನುನ ಭಹಡಲು ಭತುು ನ ೌಂದಣಿ
ಯ ದಲ್ವಾ ಇನುನ ಭುೌಂದ ರಿಶಿೇಲನ ಕಹಯನ
ಷಹಿಖಳನುನ ತ ಗ ದುಕ ಳಳಲು ನವಹಸಿಖಳಿಗ ನಮವಹಗಿ
ಕ ೇಳಫ ೇಔು.

ಜವಹಫಹದರಿ

ಭಹಡಫಹಯದುಖಳು

ಭಹಡಫ ೇಕಹದುಖಳು

ೌಂಚನ ಭತುು ಬಯಷಹಟಚಹಯನುನ ತಪಿಷಲು
ಆಧಹರ್ ಕ ಾೈೌಂಟ್ ನಲ್ವಾ ನಭಭ ಷಿೌಂತ ಆಯ ೇಟರ್ ID



ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ಾೈೌಂಟ್ / ಮೌಂತಯನುನ ತಗಿುಷಲು ಯಮತಿನಷುುದು

ಆಯ ೇಟರ್ /

ಯೌಂದ್ಧಗ ಲ್ಹಗ್ ಇನ್ ಭಹಡಿ ಭತುು ಆಷನನುನ



ೌಂದು ನವಹಸಿಮನುನ ದಹಕಲ್ವಷಲು ಛಹಮಹಚಿತಯದ

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔ

ಬ್ಸಟಹಟಖ ಅಪಿಾಕ ೇವನ್ ಅನುನ ಲ್ಹಗ್ ಆಫ್ ಭಹಡಿ.

ಛಹಮಹಚಿತಯನುನ ತ ಗ ಮುುದು,ನವಹಸಿಮ ಛಹಮಹಚಿತಯದ

ಯು

ಇದರಿೌಂದಹಗಿ ಫ ೇಯ ಮಹಯ ನಭಭ ಲ್ಹಗಿನ್

ಷಾಳದಲ್ವಾ, ಚಿತಯದ ದ ೇತ (ದ ೇಯು), ಷುು, ಹಯಣಿೇಖಳನುನ

ವಿೌಂಡ ೇನುನ ನ ೌಂದಣಿಗಹಗಿ ಫಳಷಲ್ಹಯಯು.

ತ ಗ ದುಕ ಳುಳುದು ಭತುು ನವಹಸಿಯೌಂದ್ಧಗ ಅಷೌಂಷದ್ಧೇಮ



ಆಗಹಗ ು ನಭಭ ಲ್ಹಗಿನ್ ಹಷಿರ್ಡಗ ಫದಲ್ಹಯಿಸಿ

ಬಹಷ ಮನುನ ಫಳಸಿ



ಆಯ ೇಟರ್ ಸಿೌಂಕ್ಟ ಚಟುಟಿಕ ಮನುನ ನಮರ್ಮತವಹಗಿ

ಇಎ ಸಿಫಫೌಂದ್ಧ -





ನಗಹಿಸಿ


ಸ ೇರಿಸಿಕ ಳುಳ ಯಮತನ

ಹಯಧಿಕಹಯ ಶಿಪಹಯಷುಸ ಭಹಡಿದ ಯಭಹಣಿತ



ಕಹಮಗವಿಧಹನನುನ ಅನುಷರಿಸಿ
ನಖದ್ಧತ POI / POA ಅನುನ ಭಹತಯ ಫಳಸಿ



ಮಹುದ ೇ ೌಂಚನ ಇತಯ ಇಎ ಸಿಫಫೌಂದ್ಧ ಖಭನಕ ಕ
ಫೌಂದಲ್ವಾ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ಹಯಧಿಕಹಯಕ ಕ ಭುೌಂಚಿತವಹಗಿ

help@uidai.gov.in

ದಹಕಲ್ಹತಿ ಉದ ದೇವಕಹಕಗಿ ಭಹತಯ ಭಖುವಿನ ಹಲಔ ಅಥವಹ
ಪೊೇಶಔಯೌಂತ ಕಹಯಿದ ಖಳು



ಮಹುದ ೇ ತಿಯಕ ಮ ಸಹಕಾನ್ ನಔಲು ನೌಂತಸ ಮಹುದ ೇ
ದಹಕಲ್ಹತಿಗ ಫ ೌಂಫಲವಹಗಿ ತಹದ ದಹಕಲ್ ಖಳನುನ ಅಪೊಾೇರ್ಡ

ಮುಐಡಿಎಐ ಭಹಖಗದಶಿಗ ಷ ತಯಖಳ ಯಕಹಯ ಪ ೈಲ್,

ಭಹಡುುದು


ತ ಡಗಿಕ ಳುಳವಿಕ ಮ ನೌಂತಯ ಎಲ್ಹಾ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ
ಎಕ ಸಶನ್ ಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ ಸ ೈನ್ ಇನ್ ಭಹಡಿ





ತಿಳಿಸಿ
ಫಹಮಕ್ಟ ಅಪ್ ಭತುು ದಹಕಲ್ಹತಿ ದತಹುೌಂವ ಷೌಂಖಯಹಿಸಿ


ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸ ತ ಗ ದುಕ ಳುಳುದನುನ ತಪಿಷಲು
ಮಷಕಯನುನ ಭಔಕಳೌಂತ ಭಹಡುುದು





5 ಶಗದ ಳಗಿನ ಭಖುನುನ ದಹಕಲ್ವಷಲು ಮಷಕಯಹಗಿ

ಎಲ್ಹಾ ದಹಕಲ್ಹತಿ / ನವಿೇಔಯಣದ ಆಯೌಂಬದ ಮದಲು
https://uidai.gov.in/

ನವಹಸಿಖಳ ಆಧಹನಗಲ್ವಾ ನಭಭ ಮಫ ೈಲ್ ಷೌಂಖ ಮ ಭತುು
ಇಮೇಲ್ ID ಅನುನ ಫಳಷುುದು



ನ ೌಂದಣಿ ಭಹಡುವಹಖ ನವಹಷದ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟಸ ಅನುನ
ರ್ಮವಯಣ ಭಹಡಲು ಯಮತಿನಷುುದು
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ಜವಹಫಹದರಿ

ಭಹಡಫಹಯದುಖಳು

ಭಹಡಫ ೇಕಹದುಖಳು
ಗಹಯಸಔ ತೃಪಿುಮನುನ ಷುಧಹರಿಷಲು


ಎಲ್ಹಾ ನ ೌಂದಣಿ ಮೌಂತಯಖಳ ಜಿಪಿಎಸ್
ನದ ೇಗಶಹೌಂಔಖಳನುನ ಯತಿ ದ್ಧನ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಖುತುದ

ಇನ್ ಭಹಡುುದು


ಎೌಂದು ಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಿಳ.

ಮಹುದ ೇ ಇತಯ ನವಹಗಸಔರಿೌಂದ ದಹಕಲ್ಹತಿಗಹಗಿ ಸ ೈನ್
ಭ ಲ POI / POA ಹ ಯತುಡಿಸಿ ಫೇಟ ಕಹಪಿ, ಸಹಕಾನ್
ಡಹಔುಮಮೌಂಟ್ ಅಥವಹ ಮಹುದ ೇ ಡಹಔುಮಮೌಂಟ್ ಪಹಮ್ಗ
ಅನುನ ಸಿಿೇಔರಿಷುುದು



ನವಹಷ POI / POA ನ ಯತಿಮನುನ ಇರಿಸಿಕ ಳುಳುದು
(ಹಹರ್ಡಗ ಕಹಪಿ ಅಥವಹ ಎಲ್ ಕಹಾನಕ್ಟ ಯ ದಲ್ವಾ)

ಆಧಹರ್ ಭಯುಡ ಮುವಿಕ ಯಕ್ತಯಯ್ದ
–

ಆಧಹರ್ ಭಯುಡ ಮುವಿಕ ಗ ಕಹಯಣಖಳು:

–

- ನವಹಸಿಖಳು ತಭಭ ಆಧಹರ್ ಅನುನ ಷೌಂಕ್ತಗಷಲು ಅಥವಹ ಹ ೌಂದಲು

–

- ತಯು 90 ದ್ಧನಖಳ ನೌಂತಯಯ ಖಭಮಸಹಾನನುನ ತಲುುುದ್ಧಲಾ

–

- ನವಹಸಿಖಳು ತಭಭ ಇಐಡಿ / ಮುಐಡಿ ಸಿಾಪ್ ಔಳ ದುಕ ೌಂಡಹಖ



ಆಧಹಜಗನಯ ೇಶನ್:

ಸಹಭಹನಮವಹಗಿ,

ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸನೌಂದಮುಐಡಿಎಐನೌಂದದಹಕಲ್ಹತಿಹಮಕ ಟಡ ದದ್ಧನದ್ಧೌಂದಖರಿಶಠ

90

ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ತ ಗ ದುಕ ಳುಳತುದ ಭತುುಎಲ್ಹಾರಿಶಿೇಲನ ಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳಿಗ ಳಟಿಟಯುತುದ .


ಆಧಹರ್ನವಿತಯಣ : ಸಹಭಹನಮವಹಗಿ, ವಿಳಹಷಕ ಕ ಆಧಹರ್ಅನುನ ತಲುಪಿಷಲುಮುಐಡಿಎಐನಸಿಐಡಿಆರ್ ನೌಂದ ದಹಕಲ್ಹತಿಹಮಕ ಟಿಸವೇಔರಿಸಿದದ್ಧನದ್ಧೌಂದ 90
ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ತ ಗ ದುಕ ಳುಳತುದ .



ಡ ಲ್ವರಿಮೇರ್ಡ:

ನ ೇೌಂದಹಯಿತಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಮನುನಫಳಸಿಕ ೌಂಡುಮುಐಡಿಎಐವ ಬ ಸ ೈಟ್ ನೌಂದ

ಡ್ನ ಾೇಡಹಭಡಿಯುಆಧಹರ್ ತಯನುನ

ಇೌಂಡಿಮಹಪೊೇಸಿಟನೌಂದ ವಿಳಹಷಕ ಕಔಳುಹಿಷಲ್ಹಖುತುದ .ಅಥವಹನ ೇೌಂದಹಯಿತಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಮನುನಫಳಸಿಕ ೌಂಡುಎೌಂ-ಆಧಹಡ್ಗನ ಾೇಡಹಭಡಫಸುದು.


ತಯಖಳ ಸಿಾತಿ: ಕ ಲುತಯಖಳುಸಹರಿಗ ಮಲ್ವಾಔಳ ದುಹ ೇಗಿವ ಅಥವಹನವಹಸಿಖಳುಷಾಳಹೌಂತಯಗ ೌಂಡಿದಹದಯ
ನ ೌಂದಣಿ ಐಡಿ (EID) ಭತ್ರಲಬೆವರ್್

ನವಹಸಿಈಇ-ಮೇಲ್ ಗ ಬ ೇಟಿನೇಡಫಸುದು https://eaadhaar.uidai.gov.in/


OTP ಸಿಿೇಔರಿಷಲುಭತುುಆಧಹಗತಯ (ಇ-ಆಧಹರ್)
ನಪಿಡಿಎಪ್ಡನ ಾೇಡಹಭಡಲುನ ೇೌಂದಹಯಿತಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಮನುನನಭ ದ್ಧಸಿ.



51969 ಷೌಂಖ ಮಗ ನವಹಸಿಮುಎಸ್ಎಮ್ಎಸ ಟೈಹಭಡುುದು:



ಮುಐಡಿಸಿಾತಿ<14-ಅೌಂಕ್ತಮಇಐಡಿ>ಅಥವಹ



ಮುಐಡಿಸಿಾತಿ<28-ಅೌಂಕ್ತಮಇಐಡಿ>



ನವಹಸಿಆಧಹರ್ ಗಹಗಿತನನ / ಅಳಮಫ ೈಲ್ ನಲ್ವಾ
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-Adhaar- ಗ ಬ ೇಟಿನೇಡಫಸುದು.
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ಇಐಡಿಷೌಂಖ ಮ, ನ ೇೌಂದಹಯಿತಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಭತುು OTP ಅಖತಮವಿದ



ಷೌಂಫೌಂಧಟಟಯಆದ ೇವದೌಂತ ನವಹಸಿಯಫಫಯಇ-ಆಧಹರ್ಅನುನಶಹವಿತದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದ್ಧೌಂದ
((PEC) ಭುದ್ಧಯಷಫಸುದು



ನವಹಸಿಮುಷಹಹಮಕಹಕಗಿ 1947 ಗ ಔಯ ಭಹಡಫಸುದು.



ನವಹಸಿ help@uidai.gov.in ನಲ್ವಾಇಮೇಲತಯಮಹಹಯಭಹಡಫಸುದು

ಮತಐಡಿ / ಆಧತಿಾಳದರ್್ಆದಯ್ತ್ರಕಳ್ದರ್್ /ಲಬೆವಲಾ


ನವಹಸಿ https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ಗ ಬ ೇಟಿನೇಡಫಸುದು



ಆಧಹನಗಭ ದ್ಧಸಿ



OTP ಸಿಿೇಔರಿಷಲುನ ೇೌಂದಹಯಿತಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮನೇಡಿ



ಇ-ಆಧಹಎಗೌಂದುಔಯ ಮಲ್ಹಖುಆಧಹಗತಯದಪಿಡಿಎಫ್ಅನುನಡ್ನ ಾೇಡಹಭಡಿ



ನವಹಸಿ 51969 ಯೌಂದುಷಸ SMS ಭಹಡಫಸುದುಭತುುಟ ೈಹಭಡಿ:



ಮುಐಡಿಎಐ ಆಧಹರ್<ಆಧಹರ್><ಇಮೇಲ್ಐಡಿ><ಪಿನ ಕೇರ್ಡ>

ಔಳ ದಇಐಡಿಭತುು / ಅಥವಹಮುಐಡಿ / ಆಧಹರ್


ನವಹಸಿಇಲ್ವಾಬ ೇಟಿನೇಡಫಸುದು https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid



ಇೌಂಗಿಾಷಹಬಷ ಮಲ್ವಾಭಹತಯಹ ಷಯನುನನೇಡಿ



ನ ೌಂದಣಿಷಭಮದಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹದಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮಅಥವಹಇಮೇಲ್ ID ಮನುನನ ೇೌಂದಹಯಿಸಿ



ನ ೇೌಂದಹಯಿತಮಫ ೈಲಸೌಂಖ ಮ / ಇಮೇಲ್ ID ಆಧಹಅಗಥವಹಇಐಡಿಸಿಾತಿಮನುನಹಿೌಂಡ ಮಲು OTP ಮನುನಡ ಮುತುದ



ನವಹಸಿ 1947 ಕ ಕಔಯ ಭಹಡಲುಷಸಆಯ್ದಕಭಹಡಫಸುದು



ನವಹಸಿ help@uidai.gov.in ನಲ್ವಾಇಮೇಲತಯಮಹಹಯಭಹಡಫಸುದು



ಆಧಹಶಹಗವಿತದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳನುನಬ ೇಟಿಭಹಡಿ



"ಅಡಹಿನುಸುಡುಕಹಟ" ಅನುನಫಳಷಲುಆಯ ೇಟರ್ ಗ ಕ ೇಳಿ



ನಭಭನ ೌಂದಣಿವಿಯಖಳನುನಸುಡುಔಲುಆಯೇಜಔಯುಜನಷೌಂಖಹಮಭಹಹಿತಿಮನುನದಗಿಸಿ



ನವಹಸಿಮು UIDAI ನಸತಿುಯದಹಯದ ೇಶಿಔಔಚ ೇರಿ (RO) ಗ ಬ ೇಟಿನೇಡಫಸುದು



ಯತಿ RO ನಲ್ವಾಕ ಲುಷಹಹಮಔಯನುನಹ ೌಂದ್ಧದ .



ಕಹಮಗನವಹಗಸಔರಿಗ ದುಃಖಿತಯಹದನವಹಸಿಖಳಿಗ ಷಹಹಮಭಹಡಲುಷೌಂತ ೇಶವಹಖುತುದ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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ಅಧಹಮಮ 10
ಅನುಫೌಂಧ (ಖಳು)
ಅನತಫಂಧ ಎ – ನ್ಸೀತಿ ಸಂಹಿತ್್

1.

ನವಹಸಿಖಳಹಿತಹಷಕ್ತುಖಳನುನಯಕ್ಷಿಷಲುಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಉತುಭಯಮತನಖಳನುನಭಹಡುತಹುಯ .

2.

ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಭತುುನವಹಸಿಖಳನವಿೇಔಯಣದನೇತಿಖಳಲ್ವಾನ ೈತಿಔತ ,

ಷಭಖಯತ ,

ಗನತ ಭತುುನಹಮಮದಉನನತಖುಣಭಟಟನುನಕಹಮುದಕ ಳಳಫ ೇಔು.
3.

ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುತಭಭಔಟುಟಹಡುಖಳನುನಹಯೌಂಪ್ಟ, ನ ೈತಿಔಭತುುೃತಿುಯರಿೇತಿಮಲ್ವಾಯಯ ೈಷಫ ೇಔು.

4.

ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುಎಲ್ಹಾಷಭಮದಲ ಾತ ಡಗಿಕ ಳುಳಯು,
ಷರಿಮಹದಕಹಳಜಿಮನುನಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔುಭತುುಷಿತೌಂತಯೃತಿುಯತಿೇಗನುನಅಬಹಮಷಭಹಡಫ ೇಔು.

5.

ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುಭ್ಖಿಔಅಥವಹಲ್ವಖಿತವಹಗಿ,

ನ ೇಯವಹಗಿಅಥವಹಯ ೇಕ್ಷವಹಗಿ,

ತಭಭಜ್ಞಹನಕ ಕಫೌಂದನವಹಸಿಖಳಫಗ ುಮಹುದ ೇಗ್ಮಭಹಹಿತಿಮನುನಫಹಿಯೌಂಖಡಿಷಫಹಯದು,
ಕಹಯ್ದದಅಥವಹಮಹುದ ೇಕಹನ ನಗ ಅನುಖುಣವಹಗಿಅೌಂತಸಅಭಿಮಕ್ತುಖಳುಭಹಡಫ ೇಕಹದಯ ಹ ಯತುಡಿಸಿಷಭಮಜಹರಿಮಲ್ವಾದ .
6.

ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಮಹುದ ೇಅನಹಮಮದಅಬಹಮಷದಲ್ವಾಹಲ್ ುಳಳಫಹಯದು.

7.

ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುನವಹಸಿಖಳಔುೌಂದುಕ ಯತ ಖಳನುನಷಕಹಲ್ವಔಭತುುಷರಿಮಹದರಿೇತಿಮಲ್ವಾರಿಸರಿಷಲ್ಹಖುುದುಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು .

8.

ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುತುನಯ ಣ ತಪಿಷಲುಭತುುನವಹಸಿಖಳಿಗ ದಗಿಸಿದಭಹಹಿತಿಮುದಹರಿತಪಿಷುೌಂತಿಲಾಎೌಂದುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಲುಷಭೌಂಜಷಯಮ
ತನಖಳನುನಭಹಡತಔಕದುದ.

9.

ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುನಮಭಖಳನಫೌಂಧನ ಖಳುಭತುುಷಕಹಗಯಖಳುಭತುುಹಯಧಿಕಹಯುಕಹಲಕಹಲಕ ಕಹ ಯಡಿಸಿದನಮಭಖಳು,
ಅನಿಮವಹಖುೌಂತ ಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು.

10. ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಮಹುದ ೇದಹಕಲ್ ಖಳು,

ಯದ್ಧಖಳು,

ತಯಖಳುಅಥವಹಹಯಧಿಕಹಯಕ ಕದಗಿಸಿದಭಹಹಿತಿಮಲ್ವಾಮಹುದ ೇಷುಳುಳಹ ೇಳಿಕ ಖಳನುನಅಥವಹನಖಯಸಷುುಖಳನುನನೇಡಫಹಯದು .
11. ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುಮಹುದ ೇಷುು ,

ನಮಭಖಳು,

ಕಹನ ನುಖಳುಭತುುಹಯಧಿಕಹಯದನದ ೇಗವನಖಳಭ ಲಔಮಹುದ ೇಷುುಉಲಾೌಂಗನ ಅಥವಹಅನುತಗನ ಮವಿಶಮದಲ್ವಾಅದಯವಿಯುದಧಹಯಯೌಂಭಿಸಿದಮಹು
ದ ೇಔಯಭ, ಕಹನ ನುಔಯಭಖಳು, ಇತಹಮದ್ಧಖಳಫಗ ುಹಯಧಿಕಹಯನುನಅಥವಹಮಹುದ ೇಇತಯನಮೌಂತಯಣಭೌಂಡಳಿಮಲ್ವಾ .ತಕ್ಷಣವ ೇತಿಳಿಷಲ್ಹಖುುದು.
12. ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುತಭಭನ ೌಂದಣಿಭತುುನವಿೇಔಯಣಸ ೇವ ಖಳನಡಳಿಕ ಗ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ ಅಯಏಜ ನಸಖಳುಭತುುಉದ ಮೇಗಿಖಳಕಹಮಗಖಳುಅಥವಹ
ಲ್ ೇಖಳಿಗ ಜವಹಫಹದಯಯಹಗಿಯುತಹುಯ .
13. ಸ ೇವ ಮಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುಸಹಔಶುಟತಯಫ ೇತಿಡ ದಸಿಫಫೌಂದ್ಧಭತುುನವಹಸಿಖಳಿಗ ನಹಮಯೇಚಿತ,
ಹಯೌಂಟಮತುುಷಧಹಗತಭಔಸ ೇವ ಖಳನುನದಗಿಷುಮಸ ಾಖಳನುನಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔು.
14. ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುಆೌಂತರಿಔಕಹಮಹಗಚಯಣ ಖಳನುನನಗಹಿಷುಭತುುತಭಭಏಜ ನಸಖಳು,
ಉದ ಮೇಗಿಖಳುಭತುುಅಧಿಕಹರಿಖಳಿಗ ಷ ಔುಔತಗಮದಭಹನದೌಂಡಖಳನುನತಗಿುಷಲುತಭಭದ ೇಆದಆೌಂತರಿಔಕ ೇಡನಡಳಿಕ ಮನುನಅಭಿೃದ್ಧಧಡಿಷಫ ೇಔು .
ಅೌಂತಸಷೌಂಕ ೇತುೃತಿುಯಶ ಯೇಶಠತ ಭತುುಖುಣಭಟಟ,

ಷಭಖಯತ ,

ಗ ೇಮತ ,

ಷುುನಶಠತ ಭತುುಹಿತಹಷಕ್ತುಖಳಗಶಗಣ ಮತಪಿಷುವಿಕ ಮನಗಸಣ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದು.
15. ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುತಭಭಚಟುಟಿಕ ಮಲ್ವಾತಮಹಯಔರಿಶಿೇಲನಹರಿಔಲನ ಮನುನದಹಕಲ್ಹತಿಭತುುನವಿೇಔಯಣದನಕಯತ ಮನುನಕಚಿತಡಿಷಲುಅನುಷ
ರಿಷಫ ೇಔು.
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16. ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುದಹಕಲ್ಹತಿಭತುುನವಿೇಔಯಣಯಕ್ತಯಯ್ದಮಲ್ವಾದುಫಗಳಕ , ಮೇಷದಅಬಹಮಷಖಳಲ್ವಾಹಲ್ ುಳಳಫಹಯದು.
17. ಈಉದ ದೇವಕಹಕಗಿಹಯಧಿಕಹಯುನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದೌಂತಸನೇತಿಖಳುಭತುುಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳಿಗ ಅನುಖುಣವಹಗಿನವಹಸಿಖಳಿೌಂದಷೌಂಖಯಹಿಷಲ್ಹದಎ ಲ್ಹಾಡ ೇಟಹನುನ
(ಜನಷೌಂಖಹಮ / ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ) ಬದಯತ ಭತುುಯಕ್ಷಣ ಗಹಗಿಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಕಚಿತಡಿಸಿಕ ಳಳಫ ೇಔು.
18. ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುಅನಿಯಿಷುೌಂತ ಅಭಹನತು

/

ನಫಗೌಂಧನುನ

ದಹಕಲ್ಹತಿಏಜ ನಸಖಳು,

/

ಆಯ ೇಟರ್ ಖ

ಳು,

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯುಇತಹಮದ್ಧಖಳಫಗ ುನಣಗಮನುನಜಹರಿಗ ಳಿಷಫ ೇಔು.
19. ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಡ ೇಟಹಕ್ಷ ೇತಯಖಳು,
ಡ ೇಟಹರಿಶಿೇಲನ ಭತುುಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದಫಯೇಮಟಿಯಕಹಜಖಖಳಭಹನದೌಂಡಖಳನುನಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು .
20. ಅಖತಮವಿಯುಷಾಳದಲ್ವಾ,

ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುಆಸಹಧನಖಳುಭತುುಐಟಿಸಿಷಟಮ್ಖಳನುನಭಹತಯಫಳಷುತಹುಯ ,

ಅದಯವಿಶ ೇಶಣಖಳುಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದಅನುಮೇದ್ಧಷಲಟಿಟದ .
21. ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುದಹಕಲ್ ಕ್ತೇಪಿೌಂಖಭತುುನಗಸಣ ಗಹಗಿಹಯಧಿಕಹಯುಷ ಚಿಸಿದಶಿಷಹಟಚಹಯಖಳನುನಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು.
22. ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಷೌಂಖಯಹಿಸಿದಭಹಹಿತಿಮಯಷಯಣಕ ಕಹಯಧಿಕಹಯಷ ಚಿಸಿದಯಕ್ತಯಯ್ದಭತುುಮಸ ಾಮನುನಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು.
23. ಗ್ಮತ , ಗ್ಮತ ಭತುುಬದಯತಹಪೊಯೇಟ ೇಕಹಲುಳನುನಹಯಧಿಕಹಯುನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದೌಂತ ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು.
24. ಆಧಹಯೇಗಜನ ಮಷೌಂದ ೇವ,
ವಿಶಮಭತುುಉದ ದೇವನುನಸಯಡುಭತುುಷೌಂಸನಕಹಕಗಿಹಯಧಿಕಹಯುಷ ಚಿಷಫಸುದಹದೌಂತ ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಪೊಯೇಟ ೇಕಹಲುಳನುನಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು .
ಆಧಹಲ್ ೇಗಗ ೇಭತುುಫಹಯಾೌಂಡ ಹಷಯನುನಹಯಧಿಕಹಯದಖುಣಲಕ್ಷಣಖಳಿೌಂದಹಗಿ ,

ಹಯಧಿಕಹಯುಅಥಹರಿಟಿಲ್ ೇಗ ,

ಫಹಯೌಂಡ ಹಷಯು,

ಫಹಯಾೌಂಡಿಿನಹಮಷಭತುುಇತಯಷೌಂಸನಭತುುಜಹಖೃತಿಸಹಭಗಿಯಖಳಫಳಕ ಮವಿಧಹನಭತುುರ್ಮತಿಮನುನಷ ಚಿಷುತುದ .
25. ಸ ೇವ ದಗಿಷುಯುಆಧಹಯಗಕ್ತಯಯ್ದಖಳಅನುಷಹಠನಕಹಕಗಿಹಯಧಿಕಹಯಷ ಚಿಸಿದಪೊಯೇಟ ೇಕಹಲುಳು, ಯಕ್ತಯಯ್ದಖಳುಭತುುಭಹನದೌಂಡಖಳನುನಅನುಷರಿಷಫ ೇಔು.
26. ಸ ೇವಹಯಯ ೈಕ ದಹಯಯುಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದನದ್ಧಗಶಟಡಿಷಫಸುದಹದೌಂತ ಯ ಭತುುರಿೇತಿಮಲ್ವಾಹಯಧಿಕಹಯಕ ಕದಹಕಲ್ಹತಿಖಳಆತಗಔಯದ್ಧಖಳನುನಷಲ್ವಾಷಫ ೇ
ಔು.
27. ಹಯಧಿಕಹಯುಕ ೇಯಫ ೇಕಹದೌಂತ ಆಮಹಯಗಕ್ತಯಯ್ದಖಳಿಗ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ ಭಹಹಿತಿದಗಿಷುಯುಕಹಲಕಹಲಕ ಕಭಹಹಿತಿಮನುನನೇಡಫ ೇಔು .

ಅನತಫಂಧಬಿ – ನ್ೊಂದಣಿಕ್ೀಂದರ (ರಶಿೀಲನಟ್ಟಟ)
ನ ೌಂದಣಿಅಧಿಕಹರಿ: _______________________________________________________
ನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯ: ______________________________________________
ನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯಷಾಳ: ಷೌಂಯಣಗವಿಳಹಷ_____________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________
ನ ೌಂದಣಿಮಕ ೇೌಂದಯಖಳು: ಎಲ್ಹಾಕ ೇೌಂದಯಖಳು_______________________
_________________________________________________________
ನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯದಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಹ ಷಯು: ___________________________
ನ್ೊಂದಣಿಕ್ೀಂ
ಕರ.ಸಂ

ರಶಿೀಲನ ಅಂಶಗಳ್ಳ

ದರ
ಮೀಲ್ವಿಚಯಕಯತ

ಕಡದಮ ಅಗತ್ೆತ್್ಗಳ್ಳ
ಎ

ಕ್ೀಂದರ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಎ.1

ಫಯೇಮಟಿಯಔಭತುುಇತಯಸಹಧನಖಳನುನಷೌಂಕ್ತಗಷಲುಲ್ಹಮಹಟಪ್

/

ಡ ಸಹಕಾಾಬಮವಿಯುಮುಎಸಿಫಕ ೇೌಂದಯ;

(ಇತಿುೇಚಿನಅವಮಔತ ಖಳಿಗಹಗಿಮಹವಹಖಲ techsupport@uidai.gov.in ನ ೌಂದ್ಧಗ ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ).
ಇಸಿಎೌಂಪಿಆೃತಿು 2.0 ಗಹಗಿ


2Ghz, ಡುಮಮಲ್ ಕೇರ್ CPU ಅಥವಹನೌಂತಯ



3 ಜಿಬ್ಸ RAM ಅಥವಹಹ ಚಿಚನದು



160GB ಎಚಿಡಡಿ



ಡ ಡಿಕ ೇಟ ಡುಮಎಸಿಫ 2.0 ಪೊೇಟ್ಗ (ಔನಶಠ 5 ಪೊೇಟಗಖಳುಅಖತಮವಿದ )

ಖಭನಸಿ: (ವಿೌಂಡ ೇಸಿಿಸಹಟ / ಮಹುದ ೇ 64 ಬ್ಸಟ್ಆಯ ೇಟಿೌಂಗಿಸಷಟಮಫೌಂಫಲ್ವಷುುದ್ಧಲಾ )

ಎ.2

ಮುಐಡಿಎಐಸಹಪಟವ ೇಸಹಾಗನ ,

ರಿೇಕ್ಷ ,

ಕಹನಪಖಭಗತುುಸಿಐಡಿಆನ ಗೌಂದ್ಧಗ ಅನುಸಹಾನ ಭತುುಕಹನಪಖಯ ೇವನಹಾನುಮಲನೌಂತ ನ ೇೌಂದಹಯಿಷಲ್ಹಗಿದ .
ಹ ಷಆೃತಿುಎಲ್ಹಾನ ೇೌಂದಹಯಿತಲ್ಹಮಟಹಖಳಲ್ವಾಬ್ಸಡುಖಡ ಮಹದೌಂದುತಿೌಂಖಳ ಳಗ ಇತಿುೇಚಿನದನುನಅಳಡಿಷಫ ೇಔು.
ಸಹಧನಖಳಿಗ VDM ಇನಹಸಾಲಭತುುಸ ೇವ ಖಳನುನಚಹಲನ ಭಹಡಲ್ಹಖುತಿುದ .
ಎ.3

ಔಣುುಹ ಲಬಮವಿಯುಸಹಧನನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮುತುದ (ಯ ಕಹಡ ಮಗಕ್ಟ&ಭಹಡ ಲ್)

ಎ.4

ಸಹಧನನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮುಫ ಯಳಚುಚಭುದಯಣ (ಯ ಕಹಡಹಭಗಡು&ಭಹದರಿ)

ಎ.5

ಡಿಜಿಟಲ್ಹಕಾಮಯಹ (ಯ ಕಹಡಹಭಗಡಿ&ಭಹಡ ಲ್) ಮುಐಡಿಎಐನವಿಶ ೇಶಣಖಳಿಗ ಅನುಖುಣವಹಗಿಯಫ ೇಔು.

ಎ.6

ಛಹಮಹಚಿತಯಖಳನುನತ ಗ ದುಕ ಳಳಲುಲಬಮವಿದ ವ ೈಟಹಫಾಕ್ುಾೌಂಡಿಸಲಾೇನ್,

ಯತಿಬ್ಸೌಂಬ್ಸಷು,

ಅಹಯದವಗಔ,

~

3ft

ವಿಶಹಲ,

ಭತುುಸಹಟಾೌಂಡ ಜತ ಲಬಮವಿಯಫ ೇಔು
ಎ.7

ನವಹಸಿಖಳಿಗ ತಭಭದತಹುೌಂವನುನರಿಶಿೇಲ್ವಷಲುಹ ಚುಚರಿಭಹನಟರ್ (15-16 "1024x768 ಕ್ತಕೌಂತಹ ಚಿಚನಯ ಷಲ ಮವನ್)

ಎ .8

ದಹಕಲ್ಹತಿಗ ಅಖತಮವಿಯುಎಲ್ಹಾಸಹಧನಖಳುಮುಐಡಿಎಐನವಿಶ ೇಶಣಖಳಿಗ ಅನುಖುಣವಹಗಿಯಫ ೇಔು

ಎ.9

ಯತಿನಲ್ಹದಣದಲ್ವಾರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಎಲ್ಹಾಉಔಯಣಖಳಕ ಲಷಉತುಭವಹಗಿಯಫ ೇಔು.

ಎ.10

ದತಹುೌಂವಗಹಗಣ ಗಹಗಿಮಮರಿಸಿಟಕ್ಟ (1 ಸ ೌಂಟರ್ / ದ್ಧನಕ ಕ ~ 4 ಜಿಬ್ಸ ನ ಡಾೈವ್ಅೌಂದಯ ~ 5 ಸ ಟೇವನಖಳು

ಎ.11

ಭುದಯಔ (A4 ಲ್ ೇಷಭುಗದಯಔುಉತುಭಖುಣಭಟಟದಯಶಿೇದ್ಧಮನುನಹ ೌಂದ್ಧಯುಫೇಟ ೇನುನಭುದ್ಧಯಷಫ ೇಔು )

ಎ.12

ಭುದಯಔ ೇರ್ (10 ದ್ಧನಖಳಯ ಗ 5 ನಲ್ಹದಣಖಳಿಗ ಇನ ಿೌಂಟರಿ ~ 20 ರಿಮ್ಸ)

ಎ.13

ಆೌಂಟಿವ ೈಯಸ್ / ವಿಯ ೇಧಿಸಹಫ್ಟ್ವ ೇಗರಿಶಿೇಲ್ವಷುತುದ

ಎ.14

ನ ೌಂದಣಿಕ ಾೈೌಂಟ್ಗಹಗಿಡಹಟಹಕಹರ್ಡಗ / ಇೌಂಟನ ಗಟಸೌಂಔಗ. ಕ ಾೈೌಂಟಿಸೌಂಕ್ಟ 10 ದ್ಧನಖಳಲ್ವಾಮಭಮಹದಯ ಔಡಹಡಮವಹಗಿದ .

ಎ.15

ಎಲ್ಹಾಆಯ ೇಟಯಖಳುಭತುುಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯುಸಿಐಡಿಆರ್, ಷಟಿಗಪ ೈಡಭತುುಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷಲಟಿಟಯುಆಧಹರ್ಗ ಸ ೇರಿಕ ಳಳಫ ೇಔು

ಎ.16

ಷಾಳಿೇಮದೃಢೇಔಯಣಕಹಕಗಿಆಧಹಗಹಯಗಸಔರಿಗ ಎಲ್ಹಾಆಯ ೇಟಯಖಳು , ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಯುಭತುುರಿಚಮಔಯುಸ ೇರಿದಹದಯ .

ಎ.17

ಲ್ಹಮಪ್ಟಹಪ್ಖಳಲ್ವಾಆಭದುಭಹಡಿಕ ಳಳಲುಫಳಸಿದಲ್ವಾನ ೇೌಂದಹಯಿಸಿದಯಯಗ-ದಹಕಲ್ಹತಿಮಡ ೇಟಹಲಬಮವಿದ

ಎ.18

ನ ೌಂದಣಿಅಧಿಕಹರಿಮುಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲುಹ ಚುಚರಿಕ್ಷ ೇತಯಖಳನುನಹ ೌಂದ್ಧದದಯ , ನೌಂತಯ KYR + ಕ್ಷ ೇತಯಖಳನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮಲು KYR +
ಸಹಪಟವ ೇಅಗನುನಕಹನಪಖಭಹಗಡಲ್ಹಖುುದುಭತುುರಿೇಕ್ಷಿಷಲ್ಹಖುಖುುದು
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ಎ.19

ದ ದಮಹಖುವಿಕ ಭತುುಕ ೈಯಿೌಂದವುಚಿಗ ಳಿಷುಫಟ ಟಗ ಸಹೌಂಜಾಬಮವಿದ

ಎ.20

ಮುಐಡಿಎಐವಿಯಣ ಖಳಯಕಹಯಜಿಪಿಎಸಿಸವೇಕಹಯಔವಹಗಿದ

ಎ.21

ಬದಯತಹಕಹಯಣಕಹಕಗಿದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳಿಗಹಗಿಮೌಂತಹಯೌಂವಕ್ತೇಲ್ವಖಳನುನ (ಅಕ ಟೇಫರ್ 2012 ಯನೌಂತಯಶಿಪಹಯಷುಭಹಡಫಸುದು)

ಎ.22

ದಹಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾದಹಕಲ್ ಖಳನುನಸಹಕಾನೌಂಗಹಭಡುಸಹಕಾನರ್,

ಅಲ್ವಾಸಹಕಾನೌಂಗ್ಅನುನಫಳಷಲ್ಹಖುತಿುದ

(ಯಗ-ಸಹಕಾನಹಭಡಿದದಹಕಲ್ ಖಳನುನಷಸಜ ೇಡಿಷಫಸುದು)
ಬಿ

ಕ್ೀಂದರ

ಬ್ಸ.1

ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಇರಿಷಲ್ಹದಯತಿಐದುದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳಿಗ 2 KVA ಸಹಭಥಮಗದಫಹಮಔಪಿಿದುಮತಸಯಫಯಹಜು (ಜನಯ ೇಟರ್)

ಬ್ಸ..2

ಜನಯ ೇಟಯಖಳನುನಚಲ್ಹಯಿಷಲುಇೌಂಧನ

ಬ್ಸ..3

ಭುದ್ಧಯತಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿ / ತಿದುದಡಿಪಹಭುಗಳುಸಹಔಶುಟಷೌಂಖ ಮಮಲ್ವಾಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ / ಯಗವಿತಯಣ ಗ ಲಬಮವಿದ .

ಬ್ಸ.4

 ನ ಡಾೈುಳು / ಹಹಡಿಡಗಷುಕಖಳನುನಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ (2 ಎನಲಖಳು / ದ್ಧನ/ ಕ ೇೌಂದಯಗಹಗಣ ಭಹಡಲುಫಫಲ್ಹಾಕ್ಟಡ , ವಹಟಯ ಯಸಿಸ ಟೌಂಟ್,
ಲಕ ೇಟ ಖಳು (ಸಿಡಿಮೈಲ್ ೇರ್).

ಬ್ಸ..5

CIDRಗ ದತಹುೌಂವಗಹಗಣ ಗಹಗಿಆನ ಾೈನ್

ಮೇರ್ಡಅನುನಫಳಷುತಿುದದಯ ಆಧಹರ್ SFTPಕ ಾೈೌಂಟ್

ನಇತಿುೇಚಿನಆೃತಿುಮನುನಡ್ನ ಾೇಡಹಭಡಿಭತುುಇನಹಸಾಲ್ಹಭಡಿ.

20

ದ್ಧನಖಳದಹಕಲ್ಹತಿಯಳಗ ಎಲ್ಹಾಹಮಕ ಟುಳನುನಅಪೊಾೇಡಹಭಡಫ ೇಕಹಗಿದ .

ನಲ್ಹದಣದಲ್ವಾ

1000

ಕ್ತಕೌಂತಹ ಚಿಚನಅಪೊಾೇಡುಳಿಗ ಹಮಕ ಟಹಫಕ್ತಉಳಿದ್ಧದದಯ ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ಾೈೌಂಟಿಪಾೇಜಹಭಡುತುದ .
ಬ್ಸ..6

ನವಹಸಿಮPoI,PoA ದಹಕಲ್ ಖಳನಔಲುಫೇಟ ೇಕಹಪಿ (ಅಥವಹೌಂದದಯಕಹಯನಫೌಂಧನ ಖಳು)

ಬ್ಸ..7

ಫಹಸಮಹಹಡಿಡಗಷಕನಲ್ವಾಔನಶಠಎಯಡುಫಹರಿಯತಿನಲ್ಹದಣದಡ ೇಟಹಫಹಮಔಪ್ (ಔನಶಠ 60 ದ್ಧನಖಳಯ ಗ ಫಹಮಕ್ಟಅಪ್ಅನುನನಗಹಿಷಫ ೇಔು).

ಬ್ಸ..8

ವಿವಿಧಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನಖಳುಲಬಮವಹಖುೌಂತ ಭಹಡಲುಸಹಔಶುಟಫ ಳಔು, ಅಭಿಭಹನಖಳುಭತುುವಿದುಮತ್ಅೌಂವಖಳು

ಬ್ಸ.9

ಷಾಳಿೇಮಅಧಿಕಹರಿಖಳುನ ೌಂದಣಿವ ೇಳಹಟಿಟಮನುನತಿಳಿಷಫ ೇಔು

ಬ್ಸ.10

ರಿಚಮದಹಯಯುದಹಕಲ್ಹತಿವ ೇಳಹಟಿಟಔುರಿತುತಿಳಿಷಫ ೇಔು

ಬ್ಸ..11

ಯವ ೇವದಹಿಯದಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಕ ಕಫಹಮನಹಹಗಔಫ ೇಔು

ಬ್ಸ..12

ಇೌಂಗಿಾಶಭತುುಗ ೇಚರಿಷುಷಾಳಖಳಲ್ವಾಯಷುುತಇಯುಷಾಳಿೇಮಬಹಷ ಮಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಯಕ್ತಯಯ್ದಮನುನಪೊೇಷಟಯಖಳುಚಿತಿಯಷಫ ೇಔು

ಬ್ಸ..13

ಔುೌಂದುಕ ಯತ ನಗಸಣ ಹ ಲ್ ್ೈನ್

ಷೌಂಖ ಮಭತುುಇತಯಯಭುಕಷೌಂಖ ಮಖಳುದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಳಗ

/

ಹ ಯಗ ಯಭುಕವಹಗಿಯದಶಿಗಷಲ್ಹಖುತುದ
ಬ್ಸ..14

ಸಿದಧಉಲ್ ಾೇಕಕಹಕಗಿಲಬಮವಿಯುಆಯ ೇಟರ್ ಖಳಸಹಫ್ಟ್ವ ೇಫಗಳಕ ದಹಯಕ ೈಪಿಡಿಇದ . ಈಔುರಿತುಆಯ ೇಟರಿಗ ತಿಳಿದ್ಧದ .

ಬ್ಸ..15

ನವಹಸಿ / ರಿಚಮದಹಯರಿಗ ಷಹಿಭಹಡಲ್ಹಖದಷಭಭತಿಮಮೇಲ್ ಹ ಫ ಫಯಳುಅನಸಿಕ ಖಳನುನತ ಗ ದುಕ ಳಳಲುಇೌಂಕಹಾರ್ಡ

ಬ್ಸ..16

ಫಹಮಕ್ಟಅ ುಗ ದುಕ ಳುಳಫಹಸಮಹಹಡಿಡಗಸ್ಕ

ಬ್ಸ..17

ಮುಐಡಿಎಐ / ರಿಜಿಸಹಾಇಗತಹಮದ್ಧಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ತಕ್ಷಣದಷೌಂಸನಕಹಕಗಿಮಫ ೈಲ್ ಪೇನ್ / ಲ್ಹಮೌಂಡ ಪೇನ್ / ಇೌಂಟನ ಗಟಾಬಮವಿದ
ಅ್ೀಕ್ಷಿತ್

ಸಿ

ಇತ್ಯ ಲಜಿಸಿಟಕಗಳ್ಳ

ಸಿ.1

ಕಹಗರ್ಡಗ ಗಹಗಿವಿಷುಯಣ ಫಹಕ್ಟಸ

ಸಿ.2

ಷಿಚಿಗ ಳಿಷುಕ ೈಖಳಿಗಹಗಿನೇಯು, ಸ ೇಭತುುಟವ ಲ್

ಸಿ.3

ಔುಡಿಮುನೇರಿನಸ್ಲಬಮಲಬಮವಿದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಸಿ.4

ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಆಯ ೇಟಯಖಳಿೇಗಹಗಿಸಹಔಶುಟಟ ೇಫಲಖಳುಭತುುಔುಚಿಗಖಳಷೌಂಖ ಮ

ಸಿ.5

ಕಹಮುನ ೌಂದಹಯಿಷುಮಕ್ತುಗ ಗ ನ ಯಳುಲಬಮವಿಯುಚ ೇಸ್ಗ / ಫ ೌಂಚುಖಳು

ಸಿ.6

ಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮನುನವಡಿಸಿಕ ಳುಳವಹಖನ ೌಂದಹಯಿಷುಮಕ್ತುಗ ಚಲನ ಮನುನಔಡಿಮಗ ಳಿಷಲುಹಹಲ್

/

ಕ ಠ್ಡಿವಿಶಹಲವಹದಭತುುಪಿೇಠ ೇಔಯಣಖಳು
ಸಿ.7

ಔನಶಟೌಂದುಕ ೇೌಂದಯುದ ೈಹಿಔವಹಗಿಷವಹಲುಡ ದ,

ಖಭಿಗಣಿಭಹಿಳ ಮರಿಗ ,

ಶಿವುಖಳುಭತುುಮಸಹಸದನ ೌಂದಣಿೇಕಹಯರಿಗ

,

ತ ೌಂದಯ ೇಹ ೌಂದ್ಧಯುಭಹಿಳ ಮರಿಗ ಷ ಔುವಹಗಿಯಫ ೇಔು. ಈಕ ೇೌಂದಯನುನಗ ೇಚರಿಷುಫಹಮನನ ಗೌಂದ್ಧಗ ಷಶಟವಹಗಿಖುಯುತಿಷಫ ೇಔು.
ನ ಲಅೌಂತಸಿುನಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯುಹ ಚುಚಸ ಟಪ್ಆಗಿಯಫ ೇಔು.
ಸಿ.8

ಲಬಮವಿಯುಎಲ್ಹಾಸಹಧನಖಳಿಗ ಷೌಂದಬಗಖಳನುನನಗಹಿಸಿ

ಸಿ.9

ಸಹಧನತಮಹಯಔಯುನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದೌಂತ ಫಯೇಮಟಿಯಔುನಡಿಷುವಿಕ ಭತುುಲ್ಹಮಪ್ಟಹಪ್ಖಳನುನಷಿಚಿಗ ಳಿಷುಷುು

ಸಿ.10

ಲಬಮವಿಯು "ದಹಗ-ನಶಿೇನ್" ಭಹಿಳ ಮರಿಗಹಗಿಯತ ಮೇಔಆಯಣಇಯಫ ೇಔು.

ಸಿ.11

ಕ ಲಷದಷಯದ್ಧಗ ಲಬಮವಿಯುನವಹಗಸಔಯುಭತುುಆಯ ೇಟಆಗಮಹಷನುನಹ ೌಂದುುದ್ಧಲಾ .

ಸಿ.12

ಲ್ ೇಡಿಆಯ ೇಟಯಖಳು / ಷಿಮೌಂಸ ೇಔಯುಭಹಿಳಹನ ೌಂದಣಿದಹಯರಿಗ ಷಹಹಮಭಹಡಫ ೇಔು.

ಸಿ.13

ನ ೌಂದಣಿದಹಯಯುಚಿೇಲಖಳು

/

ಷ ಟ ಕೇಸ್

ಖಳುಅಥವಹಮಹುದ ೇಇತಯಷುುಖಳನುನಹ ತ ುಮುಮದಹಖಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾಇರಿಷಲುಫಧಯತಹಮಸ ಾಔಲ್ವಷಫ ೇಔು .
ಸಿ.14

ಅೌಂಖವಿಔಲತ ಭತುುಮಸಹಸದಜನರಿಗ ಯಹೌಂಪ್ದಗಿಷಫ ೇಔು;
ಔಟಟಡದನ ಲಭಸಡಿಮಲ್ವಾಕ ೇೌಂದಯನುನಅಳಡಿಷಫ ೇಔುಎೌಂದುಷ ಚಿಷಲ್ಹಖುತುದ

ಸಿ.15

ಯಥಭಚಿಕ್ತತಹಸಕ್ತಟಾಬಮವಿದ

ಸಿ.16

ವಿರಿೇತಶಹಕದಸಿಾತಿಹ ೌಂದ್ಧಯುಯದ ೇವಖಳಿಗ ಲಬಮವಿಯು ORS ಕ್ತಟಿನೇಡಫ ೇಔು.
ನ ೌಂದಣಿಕ ೇೌಂದಯ - ಆಯ ೇಖಮಭತುುಷುಯಕ್ಷತ ರಿಖಣನ ಖಳು

ಡಿ.1

ಎಲ್ಹಾವಿದುಮತ್ಉಔಯಣಖಳನುನಷರಿಮಹಗಿಅನುಸಹಾಪಿಷಲ್ಹಖುತುದ

ಡಿ.2

ನ ಲದಮೇಲ್ ಅಥವಹಗ ೇಡ ಖಳಉದದಔ ಕಎಲ್ಹಾವ ೈರಿೌಂಖಸರಿಮಹಗಿವಿೌಂಖಡಿಷಫ ೇಔು

ಡಿ.3

ಜನಯ ೇಟಫಹಮಗಕ್ಟಅಹುಗಿಭತುುವ ೈವಿಧಮತ ಯಿೌಂದಷೌಂಗಟಿತವಹಗಿಫಳಷುಸಲವಹಯುಸಹಧನಖಳನುನಷೌಂಕ್ತಗಷಲುವ ೈರಿೌಂಗ್ಅಖತಮವಿದ

ಡಿ.4

ಜನಯ ೇಟಯಗಹಗಿಇೌಂಧನಅಥವಹಮಹುದ ೇಇತಯಉರಿಮ ತಷುುದಹಕಲ್ಹತಿಯದ ೇವದ್ಧೌಂದದ ಯದಲ್ವಾಯಫ ೇಔು .

ಡಿ.5

ಅಗಿನಶಹಭಔಷುಯಕ್ಷತ ಉಔಯಣಖಳುಲಬಮವಿದ

ಡಿ.6

ಜಗನಯ ೇಟದಹಗಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯಖಳಿೌಂದಸಹಔಶುಟದ ಯದಲ್ವಾದ

ಡಿ.7

ಷಾಳಿೇಮಎಭಜ ಗನಸಷಹಹಮಷೌಂಖ ಮಖಳುಸ ೌಂಟಭಗತುುಆಯ ೇಟಯಖಳಲ್ವಾಲಬಮವಿವ
__________________________
ದನಂಕ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅನತಫಂಧ ಸಿ

ಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿ/ ನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿ ಖುಯುತಿನನಭ ನ / ವಿಳಹಷದಭಹದರಿ
(ಉಷುುವಹರಿಅಧಿಕಹರಿಮಅಧಿಔೃತತಯಕ ಕ ಷೌಂಫೌಂಧಿಸಿದೌಂತ )
ನವಹಸಿಮ
ಇತಿುೇಚಿನಹಷಪೊೇಟ್ಗ
ಗಹತಯದಫಣುದಫೇಟ ೇ
(ಛಹಮಹಚಿತಯದಲ್ವಾಕಹಣಿಸಿಕ ಳುಳ
ಅಧಿಕಹರಿಖಳಅಧಗಷಹಿಭತುುಸಹಟೌಂ
ನ ೌಂದ್ಧಗ ದೃಢೇಔರಿಷಫ ೇಔು)

ಶಿಯೇ / ಶಿಯೇಭತಿ (ನವಹಸಿಹ ಷಯು) ಭಖ / ಭಖಳು / ತಿನ / ತಿ / ವಹರ್ಡಗ ಇಯ (ಷೌಂಫೌಂಧ / ಯಕ್ಷಔಯಹ ಷಯು) ಆಗಿದುದ ಕ ಳ ದ ಕ ಲು-----ಶಗಖಳಿೌಂದ ನನಗ ತಿಳಿದ್ಧದಹದಯ ಎೌಂದು ಈ ಭ ಲಔ ಯಭಹನೇಔರಿಷುತ ುೇನ . ಅನ

/

ಅಳಛಹಮಹಚಿತಯನುನಲಖತಿುಷಲ್ಹಗಿದ ಭತುುನನನೌಂದದೃಢೇಔರಿಷಲಟಿಟದ .
ಅನ /

ಅಳಯಷುುತವಿಳಹಷನುನಕ ಳಗ ತಿಳಿಷಲ್ಹಗಿದ ಭತುುಈಯಭಹಣತಯನುನಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿವಿಳಹಷ /

ಖುಯುತಿನುಯಹವ ಮಹಗಿಭಹತಯಫಳಷಫಸುದಹಗಿದ ................................. ////
ಈಯಭಹಣತಯನುನವಿಳಹಷುಯಹವ (ಪಿಎ) / ಖುಯುತಿನ ುಯಹವ (ಪಿಐ) ಆಗಿಫಳಷಫಸುದು.
ನವಹಸಿಮ ಯಷುುತವಿಳಹಷ:

ದ್ಧನಹೌಂಔ:

ನೇಡುಹಯಧಿಕಹಯದಷಹಿ
ನೇಡುಹಯಧಿಕಹಯದಯಣಗಹ ಷಯು :
ನೇಡುಹಯಧಿಕಹಯದಸುದ ದ :
ನೇಡುಹಯಧಿಕಹಯದದ ಯವಹಣಿಷೌಂಖ ಮ :
:
ಅಧಿಔೃತಭುದ ಯ

((ವಿತರಿಷುಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದವ ೈಮಕ್ತುಔವಹಗಿಷಹಿಹಹಔಫ ೇಔು. ಹಯಕ್ತಸಷಹಿಮನುನಅನುಭತಿಷಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾ .)
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅನತಫಂಧ ಡಿ

ರಿಚಮಕಹಯರಿೌಂದ ದಗಿಷಲ್ಹದಭಹದರಿಅಭಿಹಯಮ ತಯ

ಇರಿಗ ,
______________________________________

(ಹ ಷಯು /

ನ ೇಡಲ್ ಅಧಿಕಹರಿಸುದ ದ
(ರಿಜಿಸಹಾಹ ಗಷಯು)

____________________________________________________________
_______________________

(ಇೌಂತಯ ಭಖಳು/ಭಖ/ಹ ೌಂಡತಿ

)

)

ನಹನು,

(ಹ ಷಯು)

_______________________

(ವಿಳಹಷ)

ನಲ್ವಾವಹಸಿಷುತಿುದುದ_______________________________________________ಭತುು
ಸುದ ದಗ ___________________________ನಲ್ವಾ

(ಷೌಂಸ ಾ)

(ಸುದ ದ)
ಆಧಹಯಕ ಕ

_______________________,

ನವಹಸಿಖಳದಹಕಲ್ಹತಿಮನುನವಔುಗ ಳಿಷುುದಕಹಕಗಿೌಂದುರಿಚಮಔಯಹಗಿಪಿಗ ಭತುುವಿಶಿಶಟಖುಯುತಿನಹಯಧಿಕಹಯಬಹಯತಭತುುನ ೌಂದಣಿಅಧಿಕಹರಿಯಿೌಂದ
ರಿಚಯಿಷುಭಹಖಗದಶಿಗಷ ತಯಖಳನುನಅನುಷರಿಷುತ ುೇನ .

ನಹನುಖುಯುತನುನಭತುುವ ೈಮಕ್ತುಔವಹಗಿತಿಳಿದ್ಧಯುವಿಳಹಷನುನಭಹತಯನಹನುರಿಚಯಿಷುವ .

ನನನರಿಚಮದಆಧಹಯದಮೇಲ್ ವಿಶಿಶಟID ಷೌಂಖ ಮ (ಆಧಹರ್) ಅನುನಮುಐಡಿಎಐವಿತರಿಷುುದನುನನಹನುಭುೌಂದುರಿಷುತ ುೇನ ".
ದಹಕಲ್ಹತಿಷಭಮದಲ್ವಾಇನ ನಫಫಮಕ್ತುಮನುನ (ಷತುಅಥವಹಜಿೇೌಂತವಹಗಿ) ಸ ೇಖುಹಹಔಲುಮಕ್ತುಯೌಂದ್ಧಗ ನಹನುಷೌಂಯೇಜಿಷುುದ್ಧಲಾ .
ಆಧಹಹ ಗೌಂದ್ಧಯುನ
ಇನ ನಫಫಮಕ್ತುಮಖುಯುತನುನತನನಜನಷೌಂಖಹಮಭಹಹಿತಿಮನುನಫದಲ್ವಷುಭ ಲಔಉದ ದೇವಯಗಔವಹಗಿತ ಗ ದುಕ ಳಳಲುಷಹಹಮಭಹಡುುದ್ಧಲಾಅಥವಹಷುಳುಳಫಯ
ರ್ಮೇಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮನುನದಗಿಷಲುಪೊಯೇತಹಸಹಿಷುುದ್ಧಲಾ.

ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ/ ನ ೌಂದಣಿಷೌಂಖ ಮ:
ಹ ಷಯು:
ಷಹಿ:

ಸುದ ದ:
ದ್ಧನಹೌಂಔ:

ಲ್ಹಮೌಂಡಲ್ ೈನ್ ದ ಯವಹಣಿ (ಔಛ ೇರಿ ಭತುು ಭನ ):
ದ ಯವಹಣಿ ಷೌಂಖ ಮ:
ಇ ಮೇಲ್ :
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ಅನತಫಂಧಇ - ರ್ಖಲತಿ / ತಿದತದಡಿಪರ್ಮಾ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅನತಫಂಧ ಎಫ್ - ಲ್ೊೀ-ರ್್ೊೀಷರಕಯಣಗಳ್ಳ
ಆಧರ್ ಸಂಖ್್ೆ ಕಳ್ದತಕ್ೊಳ್ಳುವ ರಕಯಣಗಳ್ಳ
ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮದಹಯನ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ಕ ಳಗಿನ ಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ ಯದುದಗ ಳುಳತುದ :
(ಎ) ೌಂದ ೇ ಮಕ್ತುಗ ೌಂದಕ್ತಕೌಂತ ಹ ಚುಚ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ ನೇಡಲ್ಹಗಿದ ಎೌಂದು ಗ ತಹುದಯ ೇ , ಹಿೌಂದ್ಧನ ದಹಕಲ್ಹತಿಯಿೌಂದ ನ ೇರ್ಮಷಲಟಟ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ
ಉಳಿಸಿಕ ಳಳಲ್ಹಖುುದು ಭತುು ನೌಂತಯದ ಎಲ್ಹಾ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಖಳನುನ ಯದುದಗ ಳಿಷಲ್ಹಖುತುದ .
(ಬ್ಸ) ನದ್ಧಗಶಟ ಭಹಖಗಷ ಚಿಖಳನುನ ಉಲಾೌಂಘಿಸಿ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ ಯಚಿಷಲ್ಹದಹಖ:
I. ಕ ೇರ್ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಭಹಹಿತಿ ಲಬಮವಿಲಾದ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ "ಫೇಟ

ಆನ್ ಫೇಟ ೇ" ಯಔಯಣ: ದಹಕಲ್ಹತಿ ಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾ ಹ ಷ ಛಹಮಹಚಿತಯನುನ ಸ ಯ ಹಿಡಿಮು

ಫದಲು ಅಸಿುತಿದಲ್ವಾಯು ಛಹಮಹಚಿತಯನುನ ಫಳಸಿಕ ಳಳಲ್ಹಖುತುದ , ಭತುು ನ ೌಂದಣಿ ಷಭಮದಲ್ವಾ ಕ ೇರ್ ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಭಹಹಿತಿಮನುನ ವಡಿಸಿಕ ೌಂಡಿಲಾವಹದಯ,
ನವಹಸಿಮ ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ಯದುದಗ ಳುಳತುದ
II. "ಷುಳುಳ ಫಯರ್ಮೇಟಿಯಕ್ಟ ಎಕ ಸಷನ್" ಯಔಯಣಖಳು: ದಹಕಲ್ಹತಿ ತಹಗಿ 'ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಎಕ ಸಶನ್' ಯಔಯಣವಹಗಿ ಕ ೈಗ ಳಳಲ್ಹಖುುದು , ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮಮನುನ
ಯದುದಗ ಳಿಷಲ್ಹಖುತುದ .
III. ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ಟ ಭಹಹಿತಿಮ ವಡಿಸಿಕ ಳುಳುದನುನ ತಪಿಷಲು ಮಷಕ ಯು ಐದು ಶಗಕ್ತಕೌಂತ ಔಡಿಮ ಮಸಿಸನ ಭಔಕ ಳಹಗಿ ದಹಕಲ್ಹಗಿದದಯ , ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ
ಯದುದಗ ಳುಳತುದ .
IV. ಹಯಧಿಕಹಯಕ ಕ ಮೇಷದ್ಧೌಂದ ಕಹಣಿಸಿಕ ಳುಳ ದಹಕಲ್ಹತಿಮ ಕಹಯಣದ್ಧೌಂದಹಗಿ ಯದುದಡಿಷು ಮಹುದ ೇ ಇತಯ ಯಔಯಣ
ಯದುದಗ ಳಿಸಿದ ನೌಂತಯ, ಆಧಹರ್ ಷೌಂಖ ಮ ಹ ೌಂದ್ಧಯುರಿಗ ಹಯಧಿಕಹಯು ದಗಿಷು ಸ ೇವ ಖಳು ಶಹವಿತವಹಗಿ ನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳುಳತುವ .
ಅನುಫೌಂಧ ಜಿ – ಆಧಹರ್ ನ ೌಂದಣಿ / ನವಿೇಔಯಣಕಹಕಗಿ ಪೊೇಶಔ ದಹಕಲ್ ಖಳ ಟಿಟ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ

ಹ ಷಯು ಭತುು ಫೇಟ ೇ ಹ ೌಂದ್ಧಯು ಫ ೌಂಫಲ್ವತ ಪಿಐ ದಹಕಲ್ ಖಳು

ಹ ಷಯುಭತುುವಿಳಹಷನುನಹ ೌಂದ್ಧಯುಫ ೌಂಫಲ್ವತಪಿಐದಹಕಲ್ ಖ
ಳು

1. ಹಷಪೊೇಟ್ಗ

1. ಹಷಪೊೇಟ್ಗ

2. ಹಮನಹಕರ್ಡಗ

2. ಫಹಮೌಂಕ ಸಾೇಟಮೌಂಟ್/ ಹಸ್ ಫುಕ್ಟ

3. ಯ ೇಶನ್ / ಪಿಡಿಎಸ ಪೇಟ ೇಕಹರ್ಡಗ

3. ಪೊೇಸ್ಟಆಫಿೇಸಹಾತ ಸ ಟೇಟಮೌಂಟ್/ ಹಸ್ ಫುಕ್ಟ

4. ಭತದಹಯID

4. ಯ ೇಶನಹಕರ್ಡಗ

5. ಚಹಲಔಯವಹನಗಿ

5. ಭತದಹಯ ಐಡಿ

6. ಪಿಎಷುಮನೇಡಿದಷಕಹಗಯಫೇಟ ೇಐಡಿಕಹರ್ಡಗ / ಸ ೇವ ಫೇಟ ೇಖುಯುತಿನಚಿೇಟಿ

6. ಚಹಲಔಯವಹನಗಿ

7. ಎನ್ಇಆಯಜಿಎಸಹಜಫಹಕರ್ಡಗ

7.

8. ಖುಯುತಿಷಲಡುಶ ೈಕ್ಷಣಿಔಷೌಂಸ ಾನೇಡಿದಫೇಟ ೇಐಡಿ

ಸ ೇವ ಫೇಟ ೇಖುಯುತಿನಚಿೇಟಿ

9. ಆಭಸೂಗಯವಹನಗಿ

8. ವಿದುಮತಿಫಲ್ (ಕ ನ ಮ3 ತಿೌಂಖಳಿಗಿೌಂತಸಳ ಮದಹಗಿಯಫಹಯದು)

10. ಫೇಟ ೇಫಹಮೌಂಕ್ಟಎಟಿಎೌಂಕಹರ್ಡಗ
11. ಫೇಟ ೇಕ ಯಡಿಟಹಕರ್ಡಗ

ಪಿಎಷುಮನೇಡಿಯುಷಕಹಗರಿಫೇಟ ೇಐಡಿಕಹರ್ಡಗ /

9.ನೇರಿನಬ್ಸಲ್ (ಕ ನ ಮ 3 ತಿೌಂಖಳಿಗಿೌಂತಸಳ ಮದಹಗಿಯಫಹಯದು)

12. ನೃತುಫೇಟ ೇಕಹರ್ಡಗ

10.

13. ಸಹಿತೌಂತಯಾಪ ೈಟಫೇಗಟ ೇಕಹರ್ಡಗ

ದ ಯವಹಣಿಲ್ಹಮೌಂಡ ಾೈನಫಲ್

11. ಆಸಿುತ ರಿಗ ಯಶಿೇದ್ಧ (1 ಶಗಕ್ತಕೌಂತಸಳ ಮದಹಗಿಯಫಹಯದು)

15. CGHS / ECHS ಫೇಟ ೇಕಹರ್ಡಗ
16. ಪೊೇಸ್ಟ ಇಲ್ಹಖ ನೇಡಿದಹ ಷಯುಭತುುಫೇಟ ೇಹ ೌಂದ್ಧಯುವಿಳಹಷಕಹರ್ಡಗ
17. ಗ ಝೆಟ ರ್ಡಅಧಿಕಹರಿಅಥವಹತ ಸಶಿಲ್ಹದಯ ನೇಡಿದಫೇಟ ೇಹ ೌಂದ್ಧಯುಖುಯುತು
ಯಭಹಣ ತಯ

12.

ಕ ಯಡಿಟಹಕಡ ಸಾೇಗಟಮೌಂಟ್ (

ತಿೌಂಖಳಿಗಿೌಂತಸಳ ಮದಹಗಿಯಫಹಯದು)
13. ವಿಭಹಹಲ್ವಸಿ
15.

ಆಡಳಿತಭೌಂಡಳಿಖಳುನೇಡುಅೌಂಖವ ೈಔಲಮಐಡಿಕಹರ್ಡಗ /

ಲ್ ೇಟಹ ಗರ್ಡನಲ್ವಾನ ೇೌಂದಹಯಿತಔೌಂ ನನೇಡಿದಫೇಟ ೇಹ ೌಂದ್ಧಯು

ಅೌಂಖವಿಔಲವ ೈದಮಕ್ತೇಮಯಭಹಣತಯ

ಷಹಿತಯ

ಔುಟುೌಂಫದಭುಕಮಷಾಯ ೌಂದ್ಧಗ ಷೌಂಫೌಂಧವಿಯಖಳನುನಹ ೌಂದ್ಧಯುಫ ೌಂಫಲ್ವತಪಿಐದಹಕಲ್ ಖಳು

16.

1. ಪಿಡಿಎಸಹಕರ್ಡಗ

ಟ ೇಹ ೌಂದ್ಧಯುಷಹಿತಯ

3. CGHS / ಯಹಜಮಷಕಹಗಯ / ECHS / ESIC ವ ೈದಮಕ್ತೇಮಕಹರ್ಡಗ
4. ಪಿೌಂಚಣಿಕಹರ್ಡಗ

18. ಆಮ್ಸಗ ಯವಹನಗಿ
19. ಪಿೌಂಚಣಿ ಕಹರ್ಡಗ
20. ಸಹಿತೌಂತಯಾ ಪ ೈಟರ್ ಕಹರ್ಡಗ

5. ಆರ್ಮಗಕಹಮೌಂಟಿೇನಹಕರ್ಡಗ

21. ಕ್ತಸಹನ್ ಹಸ್ಫುಕ್ಟ

6. ಹಷಪೊೇಟ್ಗ
ಜನನರಿಜಿಸಹಾರ್,

ಭುನಸಲ್ಹಕಪೊೇಗಯ ೇವನಭತುುತಹಲ ಾಔು,

ತ ಹಿಸಲುಭೌಂತಹದಇತಯತಿಳುಳಿಕ ಮಷಾಳಿೇಮಷಕಹಗರಿಷೌಂಸ ಾಖಳು.
8. ಮಹುದ ೇಕ ೇೌಂದಯ / ಯಹಜಮಷಕಹಗಯುಬ್ಸಡುಖಡ ಭಹಡಿದ ಔುಟುೌಂಫಅಸಗತ ತಯ
9. ಷಯಕಹಯನೇಡಿದಭದುವ ಯಭಹಣತಯ
DoB ದಹಕಲ್ ಖಳು ಫ ೌಂಫಲ್ವತ ುಯಹವ ಖಳು
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ಖುಯುತಿಷಲಟಟಶ ೈಕ್ಷಣಿಔಷೌಂಸ ಾಖಳಿೌಂದಲ್ ೇಟಹ ಗರ್ಡನಲ್ವಾನೇಡಿದಫೇ
17. NREGSಕಹರ್ಡಗ

2. MNREGA ಜಹಫಹಕರ್ಡಗ
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14. ಲ್ ೇಟಹ ಗರ್ಡನಲ್ವಾಫಹಮೌಂಕ್ತನೌಂದಫೇಟ ೇಹ ೌಂದ್ಧಯುಷಹಿತಯ

18. ಆಮಹಯಹಜಮ / ಮು.ಟಿ. ಷಕಹಗಯಖಳು /

ಜನನಯಭಹಣತಯ,

ಕ ನಮ 3

ತಿೌಂಖಳಿಗಿೌಂತಸಳ ಮದಹಗಿಯಫಹಯದು)

14. ಕ್ತಸಹನ ಪೇಟ ೇಹಷುಫಕ್ಟ

7.

ಬ್ಸಲ್ (

https://uidai.gov.in/

22. CGHS / ECHS ಕಹರ್ಡಗ
23. ಎೌಂಪಿ ಅಥವಹ ಎೌಂಎಲ್ಎ ಅಥವಹ ಖಝೆಟ ರ್ಡ ಅಧಿಕಹರಿ ಅಥವಹ
ತಸಸಿೇಲ್ಹದರ್ ಲ್ ಟರ್ ಹ ಡನಲ್ವಾ ನೇಡಿದ ಫೇಟ ೇ ಹ ೌಂದ್ಧಯು
ವಿಳಹಷದ ಯಭಹಣತಯ
24. ಗಹಯಭ ೌಂಚಹಮತ್ ಭುಕಮಷಾಯು ಅಥವಹ ಅದಯ ಷಭಹನ
ಅಧಿಕಹಯ (ಗಹಯರ್ಮೇಣ ಯದ ೇವಖಳಿಗ ) ನೇಡಿದ ವಿಳಹಷದ
1947

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
1. ಜನನಯಭಹಣತಯ

ಯಭಹಣತಯ

2. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿುಷುಔ / ಯಭಹಣತಯ

25. ಆದಹಮ ತ ರಿಗ ಅೌಂದಹಜು ಆದ ೇವ

3.

ಹಸ್ ಪೊೇಟ್ಗ4. ಲ್ ೇಟರ್ನಲ್ವಾ

26.ವಹಸನ ನ ೌಂದಣಿ ಯಭಹಣತಯ

ಖ ಯಪ್ಎಗ ಝೆಟ ರ್ಡಅಧಿಕಹರಿನೇಡುಜನಭದ್ಧನಹೌಂಔದಯಭಹಣತಯ

27. ನ ೇೌಂದಹಯಿತ ಭಹಯಹಟ / ಲ್ವೇಸ್ / ಫಹಡಿಗ ೌಂದ

5. ಹಮನಹಕರ್ಡಗ

28. ಪೊೇಸ್ಟ ಇಲ್ಹಖ ನೇಡಿದ ಫೇಟ ೇ ಹ ೌಂದ್ಧಯು ವಿಳಹಷ

6. ಮಹುದ ೇಷಕಹಗರಿಫ ೇರ್ಡಗಅಥವಹಮ ನಸಿಗಟಿನೇಡಿದಭಹಔಗಶಿೇಟ್

ಕಹರ್ಡಗ

7.ಪಿಎಷುಮಹ ಯಡಿಸಿದಷಕಹಗರಿಫೇಟ ೇಐಡಿಕಹರ್ಡಗ / ಫೇಟ ೇಖುಯುತಿನಚಿೇಟಿ

29.

8. ಕ ೇೌಂದಯ / ಯಹಜಮಪಿೌಂಚಣಿಹತಿಆದ ೇವ

ಯಹಜಮಷಕಹಗಯನೇಡಿದಫೇಟ ೇಹ ೌಂದ್ಧಯುಜಹತಿಭತುುನವಹಷಯ

9.
ಕ ೇೌಂದಯಷಯಕಹರಿಆಯ ೇಖಮಸ ೇವ ಯೇಜನ ಫೇಟ ೇಕಹರ್ಡಗಅಥವಹಭಹಜಿಷವ ೈಗಸ ಕಗಡುಗ ಆ

ಭಹಣತಯ.

ಯ ೇಖಮಯೇಜನ ಫೇಟ ೇಕಹರ್ಡಗ

30.

ಆಮಹಯಹಜಮ /

ಮುಟಿಷಕಹಗಯಖಳು /

ಆಡಳಿತಭೌಂಡಳಿಯಿೌಂದನೇಡಲ್ಹಖುಅೌಂಖವ ೈಔಲಮಐಡಿಕಹರ್ಡಗ /
ಅೌಂಖವಿಔಲವ ೈದಮಕ್ತೇಮಯಭಹಣತಯ
31. ಗಹಮಷಸೌಂಔಗಬ್ಸಲ್ (3 ತಿೌಂಖಳುಖಳಿಗಿೌಂತಸಳ ಮದು)
32. ಷೌಂಗಹತಿಮಹಸ ೇಟ್ಗ
33. ಹಲಔಯಹಸ ೇಟ್ಗ (ಮೈನನಗಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ)
34.

ಕ ೇೌಂದ್ಧಯೇಮ /

ಯಹಜಮಷಯಕಹಯದ್ಧೌಂದ 3

ಶಗಕ್ತಕೌಂತಹ ಚುಚಮಸಿಸನಲಾದಷತಿತಯಖಳತಯ
35. ಷಕಹಗಯ ನೇಡಿದ ಭದುವ ಯಭಹಣತಯ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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1947

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅನತಫಂಧI - ಆಧಅಾನತನನ್ಸಷ್ಟೆಿಮಗ್ೊಳಸತವಕ್
1. ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷಫ ೇಕಹದಯಔಯಣಖಳು
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಹ ೌಂದ್ಧಯುಯಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನಕ ಳಗಿನಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷಲ್ಹಖುುದು:
ಎ.

"ಫೇಟ ಮೇಲ್ವನಫೇಟ ೇ"

ಭತುುಕ ೇಫಗಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮುಲಬಮವಿಯುತುದ :

ದಹಕಲ್ಹತಿಕ ೇೌಂದಯದಲ್ವಾೌಂದುಹ ಷಛಹಮಹಚಿತಯನುನಸ ಯ ಹಿಡಿಮುಫದಲುಅಸಿುತಿದಲ್ವಾಯುಛಹಮಹಚಿತಯನುನಅಲ್ವಾ ಫಳಷುತಹುಯ

,

ಭತುುನವಹಸಿಮ

ಯಭುಕಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮುವಡಿಸಿಕ ೌಂಡಹಖ,
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷಲ್ಹಖುತುದ ಭತುುನವಹಸಿಅಯಛಹಮಹಚಿತಯನುನನವಿೇಔರಿಷಲುಕ ೇಳಲ್ಹಖುತುದ .
ಅಯಛಹಮಹಚಿತಯದಮವಸಿಿನವಿೇಔಯಣದನೌಂತಯ, ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನಭಯುಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷಫಸುದು.
ಬ್ಸ.

"ಷುಳುಳಬಹಖವಃಫಯರ್ಮೇಟಿಯಕ್ಟಎಕ ಸಷನ್"

ಯಔಯಣಖಳು:

ಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮನುನಳಗ ೌಂಡಿಯುಕ ಲುಲಕ್ಷಣಖಳುಅುಖಳನುನನಬಹಯಿಷುಸಿಾತಿಮಲ್ವಾದದಯ ಷಸವಡಿಸಿಕ ೌಂಡಿಲಾವಹದದರಿೌಂದ ,
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷಫ ೇಕಹಖುತುದ .
ಸಿ.

ನೌಂತಯದಸೌಂತದಲ್ವಾದಹಕಲ್ಹತಿಖಳನುನಭಹನಮಪೊೇಶಔದಹಕಲ್ ಖಳಿಲಾದ ಯ್ದೇನಡ ಷಲ್ಹಖುತುದ ,
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನಆಧರಿಸಿಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷಫ ೇಕಹಖುತುದ ಭತುುಭಹನಮಪೊೇಶಔದಹಕಲ್ ಖಳನುನದಗಿಸಿದನೌಂತಯಅದನುನಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮ
ನವಿೇಔಯರಿಷಲ್ಹಖುತುದ

ಡಿ.

ಸ ಯ ಹಿಡಿದಭಹಹಿತಿಮುತು ದತಹುೌಂವನುನ ಹ ೌಂದ್ಧಯುುದರಿೌಂದಭತುುನವಿೇಔಯಹ ಅಖತಮವಿಯು
ಅನ್ಚಹರಿಔಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಮಹಿತಿ,
ಅಥವಹ'ಅಲ್ವಮಹಸ್'

ನಯುತಹಸಸ /

(

ಉದಹಸಯಣ ಗ ರ್ಮವಯ /

ಅಯಣಗದಖಳುಭತುುನವಹಸಿಜನಷೌಂಖಹಮಶಹಷರದಲ್ವಾಅಸಹೌಂಯದಹಯಿಔಬಹಷ ,

ಅನುನಫಳಸಿಕ ೌಂಡುೌಂದ ೇಹ ಷರಿನಅನ ೇಔಹ ಷಯುಖಳು)

ಭಹಡಿಯು ಆಧಹಯಕ ಕ ಭಹನಮತ ಇಲಾ.

.

'urf'
ಇೌಂತಸ

ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷಲ್ಹಖುತುದ .
ಇ.

ಐದನ ಮಅಥವಹಸದ್ಧನ ೈದುಶಗಮಸಿಸನ ಭಖುು ಎಯಡುಶಗಖಳಲ್ವಾಅನಅಥವಹಅಳಫಯೇಮಟಿಯಕಹಭಹಿತಿಮನುನನವಿೇಔರಿಷಲುವಿಪಲವಹದಯ
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳುಳತುದ .

ನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷುವಿಕ ಮನೌಂತಯೌಂದುಶಗದಅಧಿಭುೌಂತಹದನವಿೇಔಯಣಖಳನುನಕ ೈಗ ಳಳದಷೌಂದಬಗಖಳಲ್ವಾ ,

ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನಬ್ಸಟುಟಬ್ಸಡಫ ೇಔು.
ಎಫ್. ಮಹುದ ೇಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾಭಹಹಿತಿನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷುವಿಕ ಅಖತಮವಿದದಯ ಷ ಔುವಹಗಿಯುಹಯಧಿಕಹಯಇದನುನಜಯುಗಿಷಫ ೇಔು.
2. ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನಹ ೌಂದ್ಧದರಿಗ ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮದಗಿಷುಸ ೇವ ಖಳನುನತಹತಹಕಲ್ವಔವಹಗಿನಲ್ವಾಷಲ್ಹಖುುದು.
ಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನವಿೇಔಯಣಖಳುಅಥವಹಆಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದಆಥಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷಲ್ಹಗಿಯುಕಹಯಣದ್ಧೌಂದಹಗಿಭಹಹಿತಿಖಳನುನಷರಿಡಿಷಫಸುದು .
ಲ್ೊೀಅಥನ್ಸಷ್ಟೆಿಮತ್್ಅಗತ್ೆಸಂದಬಾಗಳ್ಲ್ವಾವಚಯಣ್ ಭಡಲಗತವುದತ.
1.

ತಪಿತಷಾಅಥವಹನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷುವಿಕ ಮಅಖತಮವಿಯುಯಔಯಣದಲ್ವಾಯದ್ಧಭಹಡಲ್ಹದಅಥವಹಖುಯುತಿಸಿದಮಹುದ ೇಯಔಯಣುಕ್ಷ ೇತಯವಿಚಹಯಣ ಗ ಅಖತಮವಹ
ಖಫಸುದು, ಇದುಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನಬ್ಸಟುಟಬ್ಸಡುುದುಅಥವಹನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷಫ ೇಕ ೌಂದು ಷೌಂಫೌಂಧಿತ ಮಕ್ತುಖಳನುನಕ ೇಳಫಸುದು.

2.

ಹಯಧಿಕಹಯದ್ಧೌಂದನಹಭಔಯಣಗ ೌಂಡಷೌಂಸ ಾಈಉದ ದೇವಕಹಕಗಿಹಯಧಿಕಹಯುನದ್ಧಗಶಟಡಿಸಿದವಿಧಹನಖಳಯಕಹಯಹಯಧಿಕಹಯಕ ಕಯದ್ಧಮನುನತನಖ ಭತುುಯದ್ಧ
ಷಲ್ವಾಷಫ ೇಔು.

3.

ಯದ್ಧಮನುನಸಿಿೇಔರಿಸಿದಮೇಲ್ ಅಧಿಕಹಯುಅಖತಮಔಯಭನುನಹಯಯೌಂಭಿಷಫಸುದುಭತುುಆಧಹಷಗೌಂಖ ಮಮನುನಬ್ಸಟುಟಬ್ಸಡುುದುಅಥವಹನಷ್ಟಕಾಮಗ ಳಿಷುನ
ಧಹಗಯುಹಯಧಿಕಹಯದ ೌಂದ್ಧಗ ಇಯುತುದ .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅನುಫೌಂಧಎಲ್ - ಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿ ಕ್ತಟ್
ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಕ್ತಟಮವಸಿಿಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಭತುುನವಿೇಔಯಣನುನಕ ೈಗ ಳಳಲುಫ ೇಕಹದಮೌಂತಹಯೌಂವಸಹಧನಖಳನುನಳಗ ೌಂಡಿದ .
ಸಹಧನಖಳಈಸ ಟ ಕಳಗಿನಸಹಧನಖಳನುನಳಗ ೌಂಡಿಯುತುದ .
I. ಲ್ಹಮಹಟಪ್ / ಡ ಷಕ ಟಹಪ್
II. ಭಹನಟರ್
III. ಫಸುಕ್ತಯಮಹತಭಔಭುದಯಔ / ಸಹಕಾನರ್
IV. ಬ್ಸಳಿಸಿಕಾೇನ್
ವಿಫೇಔಸ ಾೈಟ್
VI. ಷಜ ರಗಟ ಔಟಸ ೈಗಕ್ಟ
VII.ಔಣುು ಹ ಸಹಕಾನರ್
VIII. ಕಹಮಮಯಹ
IX. ಸಹಾಾಹಸಲಾನರ್
X GPSಸಹಧನ
1. UIDAIನವಿಶ ೇಶಣಖಳಯಕಹಯಈಎಲ್ಹಾಸಹಧನಖಳುಇಯಫ ೇಔು.
2. ಫಯೇಮಟಿಯಕಹಸಧನಖಳು (ಸಹಾಾಪ್ / ಐರಿಸಹಸಲಾನರ್) STQC ಯಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದದಯಹಗಿಯಫ ೇಔು
3.ಬ್ಸಳಿಸಿಕಾೇನ್, ಫೇಔಸ ಾೈಟಭತುುಷಜ್ಗಪೊಯಟ ಔಟಹ ಗಯತುಡಿಸಿಷೌಂಯಣಗಕ್ತಟ್ಗ 3 ಶಗಖಳಖಹತರಿಇಯಫ ೇಔು.
4. ಈ ಖಹತರಿಷಭಮದಲ್ವಾ ಮಹುದ ೇ ರಿೇತಿಮದ ೇಶಯರಿತಸಹಧನಖಳನುನ7 ದ್ಧನಖಳ ಳಗ ಫದಲ್ಹಯಿಷಫ ೇಔು / ದುಯಸಿುಗ ಳಿಷಫ ೇಔು
5.

ನದ್ಧಗಶಟತಮಹರಿಕ

/

ಸಹಧನದಭಹದರಿಳಗ ೌಂಡಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿಕ್ತಟ ು ಇತಿುೇಚಿನಮುಐಡಿಎಐನದಹಕಲ್ಹತಿಕ ಾೈೌಂಟ್

(ಇಸಿಎೌಂಪಿ)

ಯೌಂದ್ಧಗ ಕ ಲಷಭಹಡಲುಮುಐಡಿಎಐಯಭಹಣಿೇಔರಿಸಿಯಫ ೇಔು.
ಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿಷಲಔಯಣ ಖಳಔನಶಠವಿಯಣ
ಷುು ಎಸ್ .1.1. - ಲ್ಹಮಹಟಪ್ / ಡ ಷಕ ಟಹಮಪ್
ನದ್ಧಗಶಟತ
ಮಶಿನ್ ಪಹಮ್ಗ ಪಹಮಔಟರ್
ಭಹಡ ಲ್

ವಿಯಣ ಖಳು
ಲ್ಹಮಹಟಪ್ / ಡ ಸಹಕಾಪ್
ಇತಿುೇಚಿನಐಡಿಸಿಯದ್ಧಯಕಹಯಟಹಪ್ 5 ಭಹಯಹಟಗಹಯರಿೌಂದ

CPU

2-GHz ಡುಮಮಲ್ ಕೇಅಗಥವಹನೌಂತಯ

ಯದವಗನ

ಔನಶಠ 14 "ಎಚಿಡಆೌಂಟಿ-ಗ ಾೇರ್ (16: 9)
ಫ ಾಟ ತ್4.0,

ವ ೈ-ಪ ೈ(IEEE802.11b

/

g

/

n)

ಭತುುಎಥನ ಗಟ್

(10/1000

ಔನ ಕ್ತಟವಿಟಿ

ಫ ೇಸ್-ಟಿ)ಗಹಗಿಅೌಂತನಗರ್ಮಗತಫ ೌಂಫಲಹ ೌಂದ್ಧಯಫ ೇಔು,ಲ್ಹಮಪ್ಟಹಪ್ಫಳಷುತಿುಯುಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾಫ ಾಟ ತ್ನಅಖತಮವಿಲಾ

ಮಮರಿ

4-ಜಿಬ್ಸ DDR3 ಅಥವಹಹ ಚಿಚನದು, SDRAM @ 1066MHZ, 8-GBಯ ಗ ವಿಷುರಿಷಫಸುದು
1 ಡಿಐಎೌಂಎೌಂಸಹಾಟ್ಉಚಿತ
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ವ ಫಕಹಮಮ್

ಔನಶಠಹ ೈಡ ಫಿನಶನ್ 720p ನ ೌಂದ್ಧಗ ಅೌಂತನಗರ್ಮಗತವ ಫಕಹಮಮ್, ಲ್ಹಮಹಟನಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾಅಖತಮವಿಲಾ

ಎರ್ಚ ಡಿ ಡಿ

ಔನಶಠ 500GB (ಅಥವಹಹ ಚಿಚನ) ಹಹಡಿಡಗಸ್ಕ

ಇನ್ುಟ್/ಓಟ್ುಟ್ ಪೊೇಟ್ಗ ಖಳು

ೌಂದು HDMI
ೌಂದುVGA, ಲ್ಹಮಹಟಪ್ಇದದಯ 2
ಔನಶಠ 5 ಮುಎಸಿಫ 2.0 ಪೊೇಟ್ಗ *
ೌಂದುಎತನ ಗಟ್ (ಆರ್ ಜ

-45)

ಫಹಮಟರಿ ಫಹಮಕ್ಟ ಅಪ್

30 ಸ ಕ ೌಂಡಹಫಾಔಸಭಮದ ೌಂದ್ಧಗ 4 ಸ ಲಾಲ್ಅಥವಹ 6 ಸ ಲಾಲ್ವಾಥ ೈಮ್ / 0.5 ಕ ವಿಮುಪಿಎಸ್

ಚಿಪ್ ಸ ಟ್

ಸಿಪಿಮುನ ೌಂದ್ಧಗ ಷೌಂಯೇಜಿತವಹಗಿದ ಅಥವಹಷಭನಹಗಿದ
ಇೌಂಟಿಗ ಯೇಟ ಡಹುಾಫಿಕ್ಟಸ

ಗಹಯಫಿಔಸಖಳು

30 ಸ ಕ ೌಂಡಹಫಾಔಸಭಮದ ೌಂದ್ಧಗ 4 ಸ ಲಾಲ್ಅಥವಹ 6 ಸ ಲಾಲ್ವಾಥ ೈಮ್ / 0.5 ಕ ವಿಮುಪಿಎಸ್

ನದ್ಧಗಶಟತ

ವಿಯಣ ಖಳು

ಕ್ತೇಫ ೇರ್ಡಗ

ಯಣಗಗಹತಯದ (ಔನಶಠ 84 ಕ್ತೇಖಳು ) ವಿೌಂಡ ೇಸ ಹೌಂದಫಲಾಸಿಲ್-ನಯ ೇಧಔಕ್ತೇಫ ೇರ್ಡಗ

ಟರ್ಚ ಹಮರ್ಡ

ಕ್ತೇಫ ೇಡ ಕಗಳಗ ವ ೈಡಟರ್ಚ ಹಮರ್ಡ , ಲ್ಹಮ ಟಹಮನ ಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾಅಖತಮವಿಲಾ

ಯಗಲ್ ೇರ್ಡಆಗಿಯು OS

Windows10professional

ಮೈಕ ಯಫೇನಖಳು

ಔನಶಠೌಂದುMICಮಲ್ವಾನರ್ಮಗಷಲ್ಹಗಿದ , ಲ್ಹಮಪ್ಟಹಫಳಷುಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾಅಖತಮವಿಲಾ

ಬಹಖಖಳು

ಲ್ಹಮಪ್ ಟಹಮಪ್ ಸಹಗಿಷುಷೌಂದಬಗದಲ್ವಾ
3 ಶಗಖಳಷಭಖಯಆನ್ ಸ ೈಟ್-ಖಹತರಿ. ಫಹಮಟರಿಭತುು

ಖಹತರಿ

ಹರ್ ಅಡಹಟಗೌಂದುಶಗಖಹತರಿಹ ೌಂದ್ಧದ

ಆೌಂಟಿ-ವ ೈಯಸ್

ಎೌಂಡಹಯಿೌಂಟ ಸಔುಮರಿಟಿಗಹಗಿ

ಮೈಕ ಯಫೇನಖಳು

ಯಣಗಗಹತಯದ (ಔನಶಠ 84 ಕ್ತೇಖಳು ) ವಿೌಂಡ ೇಸ ಹೌಂದಫಲಾಸಿಲ್-ನಯ ೇಧಔಕ್ತೇಫ ೇರ್ಡಗ

* ಲ್ಹಮಪ್ ಟಹಮಪ್

5 USB2.0 ಪೊೇಟುಗಳಿಗಿೌಂತಲ ಔಡಿಮಇದದಯ , ನೌಂತಯಮುಎಸಿಫಸಫಫಸುಮುಎಸಿಫಷೌಂಔಗಖಳ ೌಂದ್ಧಗ

(ಮು ಎಸ್ ಬ್ಸ ಪೊೇಟ ಭಗಲಔ

ಸಹಧನಖಳಾಗ್-ಇನ್ಅನುನಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಷುುದು) ಮಹುದ ೇಹ ಚುಚರಿವ ಚಚದಲ್ವಾದಗಿಷಫಹಯದು
ಷುು ಎಸ್ .1.2. – ಭಹನಟರ್
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ನದ್ಧಗಶಟತ

ವಿಯಣ ಖಳು

OEM

ಮಹುದ ೇಬಹಯತದಯದ ೇವದಲ್ವಾ "ಲ್ವೇಡಸ್ಗ" ಕಹಿಡಹಯೌಂಟ ೈಕ್ತ
IDC / ಷಕಹಗಯದ್ಧೌಂದಯಔಟವಹದಹಿೌಂದ್ಧನಎಯಡುಕಹಿಟಯಸ್
/ ಪಹಯಷಟಮತುುಷುಲ್ವಾವಹನಿಯದ್ಧಪಿಸಿ / ಲ್ಹಮಟಹಮಪ್ / ಭಹನಟರ್ ಖಳಿಗಹಗಿ.

ಗಹತಯ

15-16 ಇೌಂಚಿನಅಥವಹಹ ಚಿಚನದು

ಭಹದರಿ

ಎಲ್ ಸಿ ಡಿ

ಯ ಷಲ ಮವನ್

1024 x 768 ಅಥವಹಮೇಲ್ವನದು

ಷುು ಎಸ್ .1.3. - ಭಲ್ವಟಕ್ತಯಮಹತಭಔಸಹಧನ (MFD)

ನದ್ಧಗಶಟತ

ವಿಯಣ ಖಳು

ಕಹಮಗ

ಪಿಯೌಂಟಹಕಪಿಸಹಕಾನ್

 ೇಜ್ ಖಳಲ್ವಾಡ ಮಟಿಸ ೈಔಲ್

8000 ುಟಖಳು

ಪಿಪಿಎೌಂ - ಔು (ಎ 4)

18 ಪಿಪಿಎೌಂ

ಭಹದರಿ

ಇತಿುೇಚಿನಐಡಿಸಿಯದ್ಧಯಕಹಯಟಹಪ್ 5 ಭಹಯಹಟಗಹಯರಿೌಂದ

ಯ ಷಲ ಮವನ್

600X600 ಡಿಪಿಐ

ಫಳಷಲ್ಹದಭಹಧಮಭ

ಔಡಿಮವ ಚಚದಚಹಲನ ಗಹಗಿಇೌಂಕಹಟಾೌಂಕ್ಟ

ನದ್ಧಗಶಟತ

ಔಷಟಮ್ ಭಹಧಮಭ ಗಹತಯ

ವಿಯಣ ಖಳು
ಕಹನ ನುಫದಧವಹಗಿ
ವಿೌಂಡ ೇಸ್ 8, ವಿೌಂಡ ೇಸ್ 10 ಭತುು
ವಿೌಂಡ ೇಸ್ (XP, Vista) ಹಿೌಂದ್ಧನಆೃತಿುಖಳು

ಸಹಟಾೌಂಡರ್ಡಗಆಯ ೇಟಿೌಂಗಿಸಷಟಮ್ನಫ ೌಂಫಲ

ಭತುುಲ್ವನಕ ಸನೌಂದ್ಧಗ ಹ ೌಂದುತುವ .

ಸಹಕಾನ್ ಯ ಷಲ ಮಶನ್

600X600 ಡಿಪಿಐ ಆಪಿಟಔಲ್

ಬ್ಸಟ್/ಔಲರ್ ಡ ಪ್ಾ

24 ಬ್ಸಟ್ಸ ಖಳು

ಕಹಪಿ ಸಿೇರ್ಡ ಫಹಾಕ್ಟ

18 ಸಿಪಿಎಮ್

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

1947

Page121

ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಕಹಪಿ ರಿಷಲ ಮಶನ್

600 X 600 ಡಿಪ್ಐ

ಷುು ಎಸ್ .1.4. – ಬ್ಸಳಿ ಯದ (ವ ೈಟ್ ಸಿಕಾೇನ್)

ನದ್ಧಗಶಟತ

ವಿಯಣ ಖಳು

ಗಹತಯ

4

ರಿಔಯಖಳು

ಸಹಟಾೌಂರ್ಡ

-ರಿಪ ಾಕ್ತಟೌಂಗ್ ಆಖಲ್ಹಯದ

ಹ್ದು

ಅಹಯದವಗಔ

ಹ್ದು
4

X 5 ಅಡಿಸಹಟೌಂರ್ಡಆಯ ೇಸಣಿೇಮ / ಗ ೇಡ ಮಆಯ ೇಸಣವಹಗಿದ

X 5 ಅಡಿಸಹಟೌಂರ್ಡಆಯ ೇಸಣಿೇಮ / ಗ ೇಡ ಮಆಯ ೇಸಣವಹಗಿದ

ಷುು ಎಸ್.1.5 – ಫೇಔಸ್ ಲ್ ೈಟ್
ನದ್ಧಗಶಟತ

ವಿಯಣ ಖಳು

ಸಹಭಥಮಗ

60W

ರಿಔಯಖಳು

ಸಹಟಾೌಂರ್ಡ, 2Mrts ವ ೈಭಗತುುಆಯ ೇಟಫಗಳಿಸಿಿರ್ಚಆನ್ / ಆಫ್

ಷುು ಎಸ್ .1.6. – ಷಜ್ಗ ಪೊಯಟ ಔಟರ್ ಸ ೈಕ್ಟ
ನದ್ಧಗಶಟತ

ವಿಯಣ ಖಳು

ಜನಯಲ್

6 ಷೌಂಖ ಮ. 5A ಸಹಕ ಟಖಳು(4 ಬಹಯತಿೇಮಶ ೈಲ್ವ + 2 ಅೌಂತಯಯಹಷ್ಟಾೇಮ
ಶ ೈಲ್ವ), ಫ್ಯಮಸ್, ಆನ್ / ಆಫಿಸವಚಭತುುಐಎಸ್ಭಹಕ್ಟಗ

ಷುು ಎಸ್ .2.1. – ಔಣುು ಹ ಸಹಧನ ವಿಯಣ ಖಳು
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)

ನದ್ಧಗಶಟತ

ಸ ಟೇಶನರಿ

ಹಹಮೌಂಡ ಹಲ್ಡ 2

ಹಹಮೌಂಡ ಹಲ್ಡ

(ಆಯ ೇಹಿತವಹದ: ಗ ೇಡ ,

ಜ ೇಡಣ ನ ಯು 3

ಟ ೈಹರ್ಡಅಥವಹಸಹಟಾೌಂರ್ಡ) 1
ಔಣುುಹ ವಹಮಷ (ಪಿಕ ಸಲನಲ್ವಾ) )
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಹಯದ ೇಶಿಔ ರಿಷಲ ಮಶನ್

ಪಿಕ ಸಲ್ > 60% @ 4.0 ಎಲ್ವ / ಎೌಂಎೌಂ> 16 ಪಿಕ ಸಲಖಳು / ಎೌಂಎೌಂ

ರಿಷಲ ಮಶನ್
# ಏಔಕಹಲದಲ್ವಾವಡಿಸಿಕ ಳಳಲ್ಹದ

2

1. ಸ ಟೇಶನರಿ: ಸಹಧನುಸಹಾಯಿಮಹಗಿಯುಮಹುದ ೇಕಹಮಚಯಗಕ್ತಯಯ್ದಭತುುಷಿತಃಅನ/ಅಳನ ಲ್ ಗ ಳಿಷುವಿಶಮುಅಖತಮವಹಗಿಯುತುದ
2. ಹಹಮೌಂಡ ಹಲ್ಡ: ಆಯ ೇಟಕಹಮಗಭಯಹನುನನಗಹಿಷುತುದ ಭತುುಹಿಡಿದ್ಧಟುಟಕ ಳುಳತುದ ಭತುುವಿಶಮಸಿಾಯವಹಗಿಯುತುದ .
3 ಜ ೇಡಣ ನ ಯು: ಕಹಮಭಯಹಮಹೌಂತಿಯಔವಹಗಿಜ ೇಡಣ ಮನುನಹ ೌಂದ್ಧದ . ಆಪಿಟಔಲ ಿಾಪ ೈೌಂಡಯನುನಜ ೇಡಣ ನ ಯುಎೌಂದುರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾ .

ನದ್ಧಗಶಟತ

ಸ ಟೇವನರಿ

ಹಹಮೌಂರ್ಡ ಹ ಲ್ಡ-2
ಜ ೇಡಣ ಮ ನ ಯು

(ಭ್ೌಂಟ ೌಂರ್ಡ:

ಗ ೇಡ ,

3 ಯ ೌಂದ್ಧಗ್ ಹಹಮೌಂರ್ಡ

ಹ ಲ್ಡ

ಟಿಯಹಯ್ಡಡ ಅಥವಹ ಸಹಟಾೌಂರ್ಡ )1
ಐಸ್ 4
ಯಮ ಪ ೈೌಂಡರ್

ಫಹಸಮ

ಆೌಂತರಿಔ

ಫಹಸಮ

ಅಥವಹ

ಆೌಂತರಿಔ
ಕಹಮಚರ್ ದ ಯ

ಕಹಮಚರ್

> 750 ರ್ಮೇರ್ಮೇ

ವಹಮಲುಮಮ್

(ಅಖಲ / ಎತುಯ / ಆಳ)

>
250x500x500 ರ್ಮೇರ್ಮೇ

ಎಔಸಪೊೇಷರ್ ಟ ೈಮ್

< 15ರ್ಮೇಸ ೌಂ
700-900

> 50 ರ್ಮೇರ್ಮೇ

> 20 ರ್ಮೇರ್ಮೇ

>
20x15x12
ರ್ಮೇರ್ಮೇ

> 20x15x12 ರ್ಮೇರ್ಮೇ

< 33 ರ್ಮೇಸ ೌಂ

< 33 ರ್ಮೇಸ ೌಂ

ಎನ್

ಇಮೇಜಿೌಂಗ್ ತಯೌಂಗಹೌಂತಯ

ಎಮ್

ಸ ಔಾಲ್ ಸ ರರ್ಡ

ಮಹುದ ೇ 100nm ಫಹಮರ್ಡನಲ್ವಾ ವಿದುಮತ್>ಟುಟವಕ್ತುಮ 35%

ಸಹಕಾನ್ ಯಕಹಯ

ಪೊಯಗ ಯಸಿಸವ್

ಇಮೇಜ್ ಭಹಜಿಗನುnಳು

ಎಡಭತುುಫಲ: 0.50x ಔಣುು ಹ ವಹಮಷ, ಮೇಲ್ವನ&ಕ ಳಗ : 0.25x ಐರಿಸ್
ವಹಮಷ

ಪಿಕ ಸಲ್ ಆಳ
ಇಮೇಜ್ಭಲಮಭಹನಪ ಯೇಭದಯ
ಕಹಮಚಮೇಗರ್ಡ

> 8 ಬ್ಸಟ್ಸ/ಪಿಕ ಸಲ್
> 5 ಚ್ಔಟುಟಖಳು / ಸ ಕ ೌಂಡುಖಳು, ನಯೌಂತಯಚಿತಯಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ
ಅೌಂತನಗರ್ಮಗತಖುಣಭಟಟದರಿಶಿೇಲನ ಯೌಂದ್ಧಗ ಷಿಮೌಂಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ
(ಎನ್ಐಎಸಿಟಮನುನಷೌಂಯೇಜಿಷುತುದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಖುಣಭಟಟದರಿಖಣನ ಖಳು)
ವಫದಅನುಹತಕ ಕಷೌಂವ ೇದಔಷೌಂಕ ೇತ
ಷೌಂಔಗ 5

> 36 ಡಿಬ್ಸ
USB 2, USB-ಐ ಎಫ್ ಯಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದ

USB 2, USB-IF
ಯಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದ
ಅಥವಹ
ನ ಟಿಕಹಭಗಡಲ್ಹಗಿದ
(TCP / IP)

ರ್

ಮುಎಎಸ್ ಬ್ಸಅಥವಹಷಿತೌಂತಯಪಿಎಸ್

ತ ಔ

ಎನ್ ಎ

< 1 ಕ ಜಿ

< 1 ಕ ಜಿ

<300 x 100 x 300
ರ್ಮೇರ್ಮೇ

< 220 x 200 x
100 ರ್ಮೇರ್ಮೇ

< 220 x 200 x 100
ರ್ಮೇರ್ಮೇ

ಆಮಹಭ

ಕಹಮಗನಗಸಣಹಉಷಹುೌಂವ

0-49ಸಿ

ಆದಯಗತ

10 – 90% ಗನೇಔೃತವಹಖದ

ಫಹಳಿಕ / ಶಹಕ್ಟ

ಐಪಿ54

ಷುಯಕ್ಷತಹಖುಣಭಟಟ

ಯತಿ62471:2006-07ವಿನಹಯಿತಿಖುೌಂುIEC

ಭಹನದೌಂಡಖಳು

FCC ಖಗ A, RoHS

4. ಸಹಧನನುನ ಷಾಳಹೌಂತರಿಷದ ೇ ಮದಲನ ೇ ಔಣು ಭಹಡಿದ ಎಯಡು ಸ ಕ ೌಂಡು ಳಖಡ ಎಯಡನ ೇಮ ಔಣುು ಸ ಯ ಹಿಡಿದಯ ೇ ಏಔಕಹಲದಲ್ವಾ ರಿಖಣಿಷಲ್ಹಖುತುದ .
5. ಟುಟ 1 USB ಪೊೇಟಹಭಗತಯಷೌಂಔಗಭತುುವಿದುಮತಹುಗಿಲಬಮಇಯುತುದ

.

ಸ ಟೇಶನರಿ

ಹಹಮೌಂರ್ಡ ಹ ಲ್ಡ

ನದ್ಧಗಶಟತ

-2
(ಆಯ ೇಹಿತವಹದ: ವಹಲ್
ಟ ೈಹರ್ಡಅಥವಹಸಹಟಾೌಂರ್ಡ) 1

ಜ ೇಡಣ ಮ ನ ಯು 3 ಯ ೌಂದ್ಧಗ ಹಹಮೌಂರ್ಡ ಹ ಲ್ಡ

ಇತಿುೇಚಿನUIDAIನದ್ಧಗಶಟತ ಖಳಿಗ ಹ ೌಂದುೌಂತಿಯಫ ೇಔು.

UIDAIನೌಂದ ಯಭಹಣಿತವಹದ
ಸಹಪಟವ ೇರ್ ಎ ಪಿ

ಲ್ವನಕ್ಟಸ

/

ವಿೌಂಡ ೇಸ್

64

ಬ್ಸಟಿಿಡಿಎರ್ಮಸದಧವಹಗಿಯಫ ೇಔು

ಷುು ಎಸ್ .2.2 –ಕಹಮಮಯಹ (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)
help@uidai.gov.in
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ನದ್ಧಗಶಟತ

ವಿಯಖಳು

ಕಹಮಚಮೇಗರ್ಡ

ಷಯಳಲ್ ೈವಹಕಾಚರ್

ಚಿತಯದಖುಣಭಟಟ

ISO / IEC 19794-5 ಯಕಹಯಯಣಗಪಹಯೌಂಟಲ್ (0x01)

ಔನಶಠಯ ಷಲ ಮಶನ್

800 x 600

ಕಹಮಚಮೇಗರ್ಡ

ಆಟ ೇಫೇಔಷಭತುುಆಟ ೇಲ್ ೈಟಿೌಂಗ ಹೌಂದಹಣಿಕ ಯೌಂದ್ಧಗ ಭಹಮನುಮಮಲ್ ಕಹಮಚರ್

ಷೌಂವ ೇದಔ

> 2 ಮಗಹಪಿಕ ಸಲ್ ನ ೇಟಿವ್

ಔನ ಕ್ತಟವಿಟಿ 6

ಹ ೈಸಿೇಡುಮಎಸಿಫ 2.0, ಮುಎಸಿಫ-ಐಎಪರಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದ

ಲ್ ನ್ಸ

ಸಿಾಯ, ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್

ರ್

ಮುಎಸಿಫ / ಷಿತೌಂತಯಪಿಎಸ್ / ಲ್ವರ್ಥಮೌಂಅಮಹನ ಭಲಔಎಎ / ಎಎಎಗ ಆದಮತ ನೇಡಲ್ಹಗಿದ
ಫಹಮಟರಿಖಳು

ಭ್ೌಂಟ್

ಟ ೈಹರ್ಡ

ಕಹಮಹಗಚಯಣ

0 ರಿೌಂದ 50 ಡಿಗಿಯಸ ಲ್ವಸಮಸ್

ತಹಭಹನ
ಆದಯಗತ

10 - 90%

ಷುಯಕ್ಷತಹಖುಣಭಟಟ

UL

ಸಹಪ ಟವೇರ್ API

ಇತಿುೇಚಿನಮುಐಡಿಎಐಸಹಧನಕಹಮಚಎಗಪಿಐವಿಶ ೇಶಣಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ದ ಯು.

ಫಹಳಿಕ / ಶಹಕ್ಟ

ಐಪಿ 54

ಭ್ೌಂಟ್
ಖಭನಸಿ: ಟುಟ 1 USBಪೊೇಟಹಭಗತಯಷೌಂಔಗಭತುುವಿದುಮತಹುಗಿಲಬಮಇಯುತುದ

.

ಷುು ಎಸ್.2.3. – ಫಿೌಂಖಪಿಯಗೌಂಟಹಸಧನದವಿಯಣ (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf )
ನದ್ಧಗಶಟತ

ವಿಯಖಳು

ಕಹಮಚಮೇಗರ್ಡ ಕಹಮಚಮೇಗರ್ಡ ಷಯಳಲ್ ೈವಹಸಲಾನಹಕಾಚರ್
ಚಿತಯಸಹಿಧಿೇನ ಚಿತಯಸಹಿಧಿೇನ

ಲ್ ವ ಲ್ 31 ಅಥವಹಹ ಚಿಚನದನುನಹ ೌಂದ್ಧಷುುದು (ಫಯೇಮಟಿಯಕ್ತಿನಹಮಷದವಿಬಹಖ 9.1

ಅವಮಔತ ಖಳು ಅವಮಔತ ಖಳು ಮುಐಡಿಅನಿಮಖಳಭಹನದೌಂಡಖಳು V1.0)
ಇಮೇಜ್ಭಲಮಭಹನಪ ಯೇಭದಯ ಇಮೇಜ್ಭಲಮಭಹನಪ ಯೇಭದಯ
help@uidai.gov.in
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಕಹಮಚಮೇಗರ್ಡ ಕಹಮಚಮೇಗರ್ಡ ಅೌಂತನಗರ್ಮಗತಖುಣಭಟಟದರಿಶಿೇಲನ ಯೌಂದ್ಧಗ ಷಿಮೌಂಸ ಯ ಹಿಡಿಮುವಿಕ (ಎನ್ಐಎಸಿಟಮನುನಷೌಂಯೇಜಿಷುತುದ

6.ಖಭನಸಿ: ಟುಟ 1 USBಪೊೇಟಹಭಗತಯಷೌಂಔಗಭತುುವಿದುಮತಹುಗಿಲಬಮಇಯುತುದ
ನದ್ಧಗಶಟತ

.

ವಿಯಖಳು
ಖುಣಭಟಟದರಿಖಣನ ಖಳು)

ಕಹಮಚಯಗದ ೇವ

> 76 ರ್ಮರ್ಮ x 80 ರ್ಮರ್ಮೇ

ಔನ ಕ್ತಟವಿಟಿ 7

ಮುಎಸಿಫದ2, ಮುಎಎಷಬ್ಸ-ಐಎಪರಭಹಣಿೇಔರಿಸಿದ

ರ್

USBಭ ಲಔ

ಆಮಹಭ (W X H X D)

<160ರ್ಮರ್ಮ x 160ರ್ಮರ್ಮ x 160ರ್ಮರ್ಮ

ತ ಔ

ಖರಿಶಟ 2.5 ಕ ಜಿ.

ಕಹಮಗನಗಸಣಹಉಷಹುೌಂವ

0 - 50 ಸಿ

ಆದಯಗತ

10 - 90% ಅಲಾದಗನೇಔಯಣ

ಫಹಳಿಕ / ಶಹಕ್ಟ

ಐಪಿ 54

ಭಹನದೌಂಡಖಳು

ಮುಎಲರಭಹಣಿೇಔೃತ (ಅನಿಯಿಸಿದದಯ ). ರ್ಮೇಟ್ಸ ISO 19794-4: 2005
ವಿಬಹಖ 7 ಭತುುಅನ ಔಸೂಾಭಹಣಿೇಔಯಣದಅವಮಔತ ಖಳು (IAFIS
ಅನುಫೌಂಧಎಪರಭಹಣಿತ).

ಸಹಪಟವ ೇರ್ API

ಇತಿುೇಚಿನ UIDAI ಸಹಧನಕಹಮಚರ್ API ಯೌಂದ್ಧಗ ಅನುಷಯಣ
ವಿಶ ೇಶಣಖಳು ಮುಐಡಿಎಐನೌಂದಯಭಹಣಿೇಔಯಣದಲ್ವನಕ್ಟಸ / ವಿೌಂಡ ೇಸ್ 64 ಬ್ಸಟಿಿಡಿಎರ್ಮಸದಧವಹಗಿದ

ಖಭನಸಿ: ಟುಟ 1 USBಪೊೇಟಹಭಗತಯಷೌಂಔಗಭತುುವಿದುಮತಹುಗಿಲಬಮಇಯುತುದ

.

ಷುು S.2.4. – ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಹಧನ
ನದ್ಧಗಶಟತ
ಜನಯಲ್

ವಿಯಖಳು
ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಹಧನನುನಮುಐಡಿಎಐಯಿೌಂದಯಭಹಣಿೇಔರಿಷಫ ೇಔು
ಜಿಪಿಎಸ್ ಷೌಂಫೌಂಧಿತ ಎಮ್ 4 (4) / 57/122/2016 / ಇ&ಮು-ಪಿಟಿ
ಖಭನಸಿ: ಅನುಮೇದ್ಧತಜಿಪಿಎಸಹಭಯಹಟಗಹಯಯಟಿಟಲಬಮವಿದ
ಮುಐಡಿಎಐವ ಫಸ ೈಟ್, www.uidai.gov.in

ರಿಔಯಖಳು

PC / ಲ್ಹಮಪ್ ಟಹಮಪ್ ಗ ಷೌಂಔಗಗ ಳಿಷಲು ಅಖತಮವಿಯು ಎಲ್ಹಾ ಕ ೇಫಲುುಳ ಭತುು ಬಹಖಖಳು
PC / ಲ್ಹಮಪ್ ಟಹಮಪ್ ಗ ಷೌಂಔಗಗ ಳಿಷಲು ಅಖತಮವಿಯು ಎಲ್ಹಾ ಕ ೇಫಲುಮಳು ಭತುು ಬಹಖಖಳು
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ವಹಯೌಂಟಿ

3 ಶಗಖಳಷಭಖಯಆನ ಸೈಟಹಾತರಿ

7. ಷೌಂಔಗಭತುುವಿದುಮತಗಹಗಿಕ ೇಲ 1 USBಪೊೇಟಹಭಗತಯಲಬಮವಿಯುತುದ
ಆಧಹನ ಗೌಂದಣಿಕ್ತಟಹುಷಗಿ ವಿಶ ೇಶನಮಭಖಳುಭತುುಶಯತುುಖಳು
1.

ಸಹಾನ ಭತುುನಯೇಜನ : ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಕ್ತಟಹಾನ ಗ ಬ್ಸಡಡದ ಗಯಷಾಫ ೌಂಫಲಸ್ಲಬಮನುನದಗಿಷಫ ೇಔು

2.

ವಿತಯಣಹಅಧಿ: -ಫಡಿಡದಹಯನುಷೌಂಯಣಗವಿತಯಣ ಮನುನಕರಿೇದ್ಧಮಆದ ೇವದದ್ಧನಹೌಂಔದ್ಧೌಂದ 30 ದ್ಧನಖಳಲ್ವಾಷಯಔುಗಹಯಸಔಗ ಯಣಗಗ ಳಿಷಫ ೇಔು.

3.

ಯದವಗನಫಹಮೌಂಕಹುಾಯೌಂಟಿ -,. ಹತಿಷುಮದಲುಕರಿೇದ್ಧದಹಯರಿಗ ಬ್ಸಡಡಗೌಂದದಭ್ಲಮದ 10% ನಪಿಬ್ಸಜಿಮನುನಷಲ್ವಾಷಫ ೇಔು

4.

ಹತಿಖಳು: ಪಿಬ್ಸಜಿಸಿಿೇಕಹಯಭತುುಷಲ್ವಾಕ ಮಹದನೌಂತಯ, ಔನಸೇನಸಗ 10 ದ್ಧನಖಳಲ್ವಾಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಕ್ತಟ್ ನಲ್ವಾ 100 ಶ ೇ.

5.

ಬ್ಸಳಿಯದ ಮಹ ಯತುಡಿಸಿಷೌಂಯಣಗಕ್ತಟ್ ಗ ಖಹತರಿ, ಫ ಳಔುಭತುುಉಲಫಣುಯಕ್ಷಔನುನ 3 ಶಗಖಳುಇಡಫ ೇಔು.

6.

ಎಸ್ಎಲ್ಎ: ದ ೇಶಮುಔುಉಔಯಣಖಳನುನದುಯಸಿುಭಹಡಲು / ದುಯಸಿುಭಹಡಲುವಿಪಲವಹದಹಖ 7 ದ್ಧನಖಳಲ್ವಾ (ಷಲಔಯಣ ಖಳಖಹತರಿಔಯಹಯು), ಫದಲ್ವ /
ದುಯಸಿುತನಔಷಲಔಯಣ ಗ ದ್ಧನಕ ಕಯ 100 ದೌಂಡನುನಪಿಬ್ಸಜಿಯಿೌಂದಔಡಿತಗ ಳಿಷಲ್ಹಖುತುದ .

7.

ಆಧಹದಹಗಕಲ್ಹತಿಕ್ತಟ್ ನಸಿೇಲ್ವೌಂಗ ಫಲ್ ಯ

.

1.5

ಲಕ್ಷವಹಗಿಯುತುದ ,

ಇದುಜ ಮೇಟಗಲ್ ಮಲ್ ಹ ೌಂದ್ಧಷಲಡಫಸುದು,

ಅದುಭಹಯಹಟಗಹಯರಿಗ ಗ ೇಚರಿಷುುದ್ಧಲಾಆದಯ ಸಿೇಲ್ವೌಂಗ ಫಲ್ ಗಿೌಂತಹ ಚಿಚನದಯನುನಜ ಮೇಟಗಲ್ವಸವೇಔರಿಷಲ್ಹಖುುದ್ಧಲಾ .
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ಅನತಫಂಧಎನ್-ECMPಕ್ಾಥಂಟಮತ್ತುಯ್ಸಲೊೆಶನಾ್/ ಸ್ಟ್ಭನೆರ್್ೊೀಷಗಳ್ಳ
ನ ೌಂದಣಿ ಏಜ ನಸಖಳುಹಯಧಿಕಹಯ ಷ ಚಿಸಿದಥದ್ಧೌಂದಇತಿುೇಚಿನ
ಕ ಾೈೌಂಟ್ಅನುನಡ್ನಲ್ ೇಡಹಭಡಿದನೌಂತಯಭತುುಫಳಕ ಮಷಭಮದಲ್ವಾ ,

ECMP
ಕ ಳಗ ಹ ೇಳಿದೌಂತ ಆಯ ೇಟರ್

/

ಕ ಾೈೌಂಟ್ಅನುನಡ್ನಲ್ ೇಡಹಭಡಫ ೇಔು.

ಮೇಲ್ವಿಚಹಯಔಅನ ೇಔಷಭಸ ಮಖಳನುನಎದುರಿಷಫಸುದು.

ಅೌಂತಸಷಭಸ ಮಖಳನುನಫಗ ಸರಿಷಲುಸಿಫಫೌಂದ್ಧಮು ಯತಿದ ೇಶದಲ ಾತ ಗ ದುಕ ಳುಳನಣಗಮನುನಉಲ್ ಾೇಕಕಹಕಗಿಇಲ್ವಾ ನೇಡಲ್ಹಗಿದ ಭತುುಈ
ಷ ಚನ ಖಳನುನಅನುಷರಿಸಿ-

ಔಯ,ಷೌಂ

ರ್್ೊೀಷ – ಸಿಕಾೇನ್ ಶಹಟ್

ರ್್ೊೀಷದಹ್ಸಯತ- ಯ್ಸಲೊೆಶನ್
ದ ೇಶ-

1.

ಆಯ ೇಟದೃಗಢೇಔಯಣವಿಪಲವಹಗಿದ
ಯ ಷಲ ಮವನ್ •ಚ ಔಫಯೇ-ಲ್ಹಕ್ಟ

(ಪೊೇಟಗಲ್

/

ಎಮ್-ಆಧಹರ್)
•ಆಧಹತಗಡ ಹಿಡಿಮಲ್ಹಗಿದ
(ಅಖತಮಫಯೇ ನವಿೇಔಯಣ)
•
ದೃಢೇಔಯಣಟ ೌಂ ಾಟಭಯು-ಹ ಯತ ಗ
ಮುವಿಕ >ಷೌಂಔಗ UIDAI ಟ ಕ ಫೌಂಫಲ

ದ ೇಶ- ನ ೌಂದಣಿವಿಪಲವಹಗಿದ

2.

ಯ ಷಲ ಮವನ್ •ಡ ೇಟಹಕಹರ್ಡಗ

/

ನ ಟಿಔಸಗೌಂಔಗನುನಫದಲ್ಹಯಿಸಿಭ
ತುುನೌಂತಯಭತ ುಯಮತಿನಸಿ
•ಕ ಾೈೌಂಟ್ಅನುನಭಯು-ನ ೌಂದಣಿಭಹಡಿ
•
ಇದುಷೌಂಬವಿಷಫಸುದುಏಕ ೌಂದಯ ಐಪಿ
ಶ ಿೇತಟಿಟ

(ವ ೈಟ್ ಲ್ವಸ್ಟ

ಪ ೈಯವಹಲ್ ಸ ಟಿಟೌಂಖುಳನುನಹ ೌಂದ್ಧಲಾ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ದ ೇಶ-

3.

ಆಯ ೇಟವಿಗಯಖಳುಕಹಣ ಮಹಗಿದ
ಯ ಷಲ ಮವನ್ •ನ ಟಿಔಸಗೌಂಔಗನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ
(ಲ್ವೌಂಕ್ಟ / ವ ೇಖ)
•ನ ಟಿಕ್ಟಗಉತುಭವಹಗಿದದಯ ,
ದಮವಿಟುಟಭತ ುಆನ ಫೇರ್ಡಗ ಭಹಡಿ


ದ ೇಶ-

4.

ಔಣುು ಹ

ಸಹಧನತ ುಮಹಗಿಲಾ
ಯ ಷಲ ಮಶನ್

-

ಸಹಧನಷೌಂಔಗನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ.
ಸ ೇವ ಖಳನುನಭಯುಹಯಯೌಂಭಿಸಿಭತುು
ರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ

ದ ೇಶ- ಆಯ ೇಟಸಿಗೌಂಕ್ತಿಪಲವಹಗಿದ

5.

ನಣಗಮ

-

ಭತ ುಫ ೇಡಿಗೌಂಖನಲ್ವಾ

ಆಯ ೇಟಯಗಕ್ತಯಯ್ದಮನುನಅನುಷರಿಸಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ದ ೇಶ- ಪಿನ್ ಕ ೇರ್ಡ ದತಹುೌಂವ

6.

ದ ೇಶ
ಯ ಷಲ ಮವನ್ •ಷೌಂಯಣಗಪಿನ್ ಕ ೇರ್ಡ ದತಹುೌಂವ
ದಗಿಸಿ (ಷೌಂಖ ಮ, ಜಿಲ್ ,ಾ ಉ-ಜಿಲ್ ಾ,
VTC)
•ಇತಿುೇಚಿನ

"ಭಹಷಟರ್-ಡ ೇಟಹ"

ಪ ೈಲ್ಅನುನಡ್ನ ಾೇಡಹಭಡಿ (ಇಸಿಎೌಂಪಿ
/

ಮುಸಿಎಎಲ್ ನಲ್ವಾ

ಆಭದುಭಹಡಿಕ ಳಿಳ
ದ ೇಶ- ಹಮಕ ಟಿಸೌಂಕ ದೇಶ

7.

ಯ ಷಲ ಮವನ್ •ಯಕ್ತಯಯ್ದ ->ಯಫ್ತುದಹಕಲ್ಹತಿದತಹುೌಂವ
->
•
ಆಯ ೇಟವಿಗಯಖಳನುನಸಿೌಂಕ ಯನ ೈ
ಸಹಭಡಿ

->ಹಮಕ ಟ ಸಾೇಟಿಸಸೌಂಕ ಯನ ೈಜ್

(ಯಣಗಸಿೌಂಕ್ಟಅನುನಷಕ್ತಯಮಗ ಳಿಸಿ)

ದ ೇಶ-

8.

OTP

ಷಗಯಗ

ಷೌಂಔಗಡಿಷಲ್ಹಖುತಿುದ
ಯ ಷಲ ಮವನ್

-

UIDAI

ಟ ಕ ಫೌಂಫಲತೌಂಡನುನಷೌಂಕ್ತಗಸಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ದ ೇಶ-

9.

ಭುದಯಣದಷಭಮದಲ್ವಾದ ೇಶಎದು
ಯಹಗಿದ
ನಣಗಮ – ಪಿಯೌಂಟರ್ ನ ಬ್ತಿಔ
ಷೌಂಔಗನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ

ದ ೇಶ-

10.

ನ ೌಂದಣಿಕ ಾೈೌಂಟ ನೌಂದಣಿಮಹಗಿಲಾ
ನಣಗಮ

-

ಕ ಾೈೌಂಟ್ಅನುನಭಯು-ನ ೇೌಂದಹಯಿಸಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ದ ೇಶ-

11.

ಷಗಷಗೌಂಔಗವಿಪಲವಹಗಿದ
ನಣಗಮ

-

ದಮವಿಟುಟನ ಟಿಔಸಗೌಂಔಗನುನರಿಶಿೇ
ಲ್ವಸಿನೌಂತಯಲ್ಹಗಿನರಮತಿನಸಿ

ದ ೇಶ-

12.

ಫ ಯಳುಖಳಷೌಂಖ ಮನರಿೇಕ್ಷಿತಷೌಂಖ ಮಖಳಿ
ಗ ಹ ೌಂದ್ಧಕ ಮಹಖುುದ್ಧಲಾ
ನಣಗಮ

-

ಷರಿಮಹದನದ ೇಗವನಖಳ ೌಂದ್ಧಗ ಷರಿ
ಮಹದಷೌಂಖ ಮಮಫಯೇಮಟಿಯಕ ಫಯಳು
ಖಳನುನಯವ ೇಶಿಷುೌಂತ ಕಚಿತಡಿಸಿ
ಕ ಳಿಳ

ದ ೇಶ-

13.

ಕ ಲುಪ ೈಲುಷಳನುನ

ತಿದುದಡಿಭಹಡಲ್ಹಗಿದ
ಯ ಷಲ ಮವನ್ •ಆಯ ೇಟಷಗರಿಮಹಗಿಇಯಲ್ವಲಾ.
ದಮವಿಟುಟಭತ ುಫ ೇಡಹಭಗಡಿ
•ಕ ಲುಸಿಷಟಮಪೈಲ್
ಫೇಲಡರ್

(ಖಳು)

/
(ಖಳು)

ಅನುನಷೌಂಹದ್ಧಷಲ್ಹಗಿದ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ದ ೇಶ-

14.

ಷಾಳಿೇಮರಿಶಿೇಲನಹಸ ೇವ ಲಬಮವಿಲಾ
ಯ ಷಲ ಮವನ್ •
ಷಿಲಷಭಮದಯ ಗ ಮಸ ಾಮನರಿೇ
ಕ್ಷ ಮನುನಹಯಯೌಂಭಿಸಿದನೌಂತಯಕ ಾೈೌಂ
ಟಹರಯೌಂಭಿಸಿ,
•
ಷಭಸ ಮಮುಇನ ನಭುೌಂದುರಿದಯ
ನಹುಸ ೇವ ಖಳು->ಆಧಹಭಗಲ್ವಟಹಾ
ಹಟಸಧನನವಹಗಸಔಭತುುಆಧಹರ್
QQSSITV
ಸ ೇವ ಮನುನುನಯಹಯೌಂಭಿಷಫ ೇಔು
ದ ೇಶ-

15.

ತಹದ ದ ೇಶಖಳ

ಸಹಕಾನೌಂಗ್
ನಣಗಮ - ನಭಭಪಿಯೌಂಟರ್ ಭತುು
ಸಹಕಾನಸಹಗಧನದಬ್ತಿಔ

/

ಹಹಡಗವ ೇರ್
ಷೌಂಔಗನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿಭತುುಭತ ು
ಯಮತಿನಸಿ

ದ ೇಶ- ನ ಟಿಔಸಗೌಂಔಗದ ೇಶ

16.

ಯ ಷಲ ಮವನ್ - ಈದ ೇಶಭುಕಮವಹಗಿ
SFTP ಸಹಪಟವ ೇಯನಲ್ವಾ ಷೌಂಬವಿಷುತುದ
->ನ ಟಕ್ಟಗ
ಷೌಂಔಗನುನರಿಶಿೇಲ್ವಸಿ ->ದತಹುೌಂವ
ಷೌಂಚಮ ಪ ೈಲ್ಅನುನಭಯು ಪ ೈಲು
ಭತುುಭಯು-ನ ೌಂದಣಿಭಹಡಿ
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ಆಧರ್ಾಖಲತಿಭತ್ತುನವೀಕಯಣವನತನಅರ್ಥಾಸಿಕ್ೊಳ್ಳುವುದತ
ರ್್ೊೀಷ-

17.

ಸಿಐಡಿಆನ್ೊಾಂದಣಿವಪಲಗಿರ್್

ಯ್ಸಲೊೆಷನ್

-

ನಭೊದಸಿದನ್ೊಂದಣಿಯತಜತತ್ತಗ
ಳ್ನತನರಶಿೀಲ್ವಸಿ
(ಫಳ್ಕ್ರ್ಯಹ್ಸಯತಭತ್ತುಸಿರ್ಡಾ)
ದ ೇಶ-

18.

ಅನುಸಹಾನ ಮಷಭಮದಲ್ವಾದ ೇಶ
ಮುಔುದ ೇಶ
ನಣಗಮ

-

ಕ ಾೈೌಂಟಮೌಂತಯದಅನುಸಹಾನ ಮನುನಷರಿ
ಮಹಗಿಭಹಡಲ್ಹಗಿಲಾ->ಎಲ್ಹಾಕ ಾೈೌಂಟಹಸ
ಪ ಟವೇಅಗನುನಅನ್ ಇನಹಸಾಲ್ ಭಹಡಿ.
ನಭಭಸಿಷಟಮ್->ಹಯಯೌಂಭಿಔಯಕ್ತಯಯ್ದ
ಮನುನಭತ ುಹಯಯೌಂಭಿಸಿ
UIDAI

19.

ರಿಚಹಯಔನುನಷೌಂಕ್ತಗಷಲುಸಹಧಮವಹಖು
ತಿುಲ.ಾ / ಕ ಾೈೌಂಟ ನೇೌಂದಹಯಿಷಲಡುುದ್ಧಲಾ /
QSSITV

ಸ ೇವ ಮುಯತಿಕ್ತಯಯಿಷುತಿುಲಾ

(ಬಹಖವಃದಹಕಲ್ಹತಿಮಹಗಿಲಾ)

-

ಯಭಹಣತಯದಲ್ವಾಯುೌಂತ ಆನ ಫೇಡಹಭಗಡು
ವಿಕ

/

"ಫಳಕ ದಹಯಯನುನದಹಕಲ್ವಸಿ"

ಕ್ತಾಕಹಭಡುಮದಲುಆಧಹರ್

QSSITV

ಸ ೇವ ಮನುನಭಯುಹಯಯೌಂಭಿಸಿಭತುುಯಭಹ
ಣ ತಯದಲ್ವಾ ಹ ಷಯು ಭತುು ಆಧಹವಿಗಭಿನನ /
ನ ೌಂದಣಿ ಅಧಿಕಹರಿಆಯ ೇಟಐಗಡಿ
ರಿಜಿಸಹಾಷಗಕ್ತಯಮ ಇಲಾ
ಇಲಾ

/

/

/ ಇಎಷಕ್ತಯಮ

ಆಯ ೇಟಷಗಕ್ತಯಮ ಇಲಾ

ಆಯ ೇಟಭಗತ ುೌಂದುಇಎ

/
/

ಅಸ ೇಸಿಯ್ದೇಟ ರ್ಡಆಗಿದಹದಯ .ಫಯೇಮಟಿಯ
ಕ್ಟ

60%

ವಡಿಸಿಕ ೌಂಡಿದ

ಕ್ತಕೌಂತಔಡಿಮ
.-

ಎಡಗ ೈ

(ನಹಲುಕಫ ಯಳುಖಳು)
ಅಥವಹಫಲಗ ೈಅಥವಹಎಯಡುಹ ಫ ಫಯಳುಖ
ಳು ಭಹತಯ.
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