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ବୁଭିକା

ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକଯଣ ୁସ୍ତିକା ବାଯତୀୟ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଯିଚୟ ପ୍ରାଧିକଯଣ (ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ) ଏଫଂ ଅଧାର୍ ଯ ଯିଚୟ କଯାଆଥାଏ।
ଭଡୁୁରଯ ଥଥ ସଭସ୍ତ ାଠକଙ୍କୁ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଏଫଂ ଅଧାଯୄଯ ଏକ ମୂଲ ସିଦ୍ଧIନ୍ତୄର ଦୃ ଢ ଶିକ୍ଷା ୄଦଆଥାଏ ଏଫଂ ନିଦ୍ଧଷ୍ଠ
ି କ୍ଷୟ ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ
ନିମନୄର ଉୄେଖ କରାଯାଆଛି :

ଏନୄଯାରୄଭଣ୍ଟ ୄଯଟର୍/ ଯ୍ୟୄେକ୍ଷକ


ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯ ଏଫଂ ଏନୄଯାରୄଭଣ୍ଟ ଏୄଜନିି ଏଫଂ ମାଞ୍ଚକାଯୀ



ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା
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ଧ୍ୟାୟ

1

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଏଫଂ ଅଧାଯଯ ଈକ୍ରଭ

ଧ୍ୟାୟ
help@uidai.gov.in

1: ୟୁଅଆଡିଏଅଆ ଏଫଂ ଅଧାଯଯ ଈକ୍ରଭ
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ବାଯତୀୟ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଯିଚୟ ପ୍ରାଧିକଯଣ (ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ) ସଯକାଯ ଦ୍ୱାଯା 12 ଜୁ ାଆ 2016ଯ ଅଧାଯ (ଅଥିକ ଫିତଯଣ ଏଫଂ ନୁ ସଫସିଡି , ରାବ ଏଫଂ
ୄସଫାଗୁଡକ
ି ରକ୍ଷୁ ଈଦ୍ଦିଷ୍ଟ ) ଧାଯା, 2016 ("ଅଧାଯ ଧିନିୟଭ 2016") ବାଯତ ସଯକାଯଙ୍କ ୄଫୈଦୁୁତିକ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରମୁକ୍ତି ଭନ୍ତ୍ରାୟ (MeitY) ଧିନୄଯ
ନ୍ତର୍୍ୁକ୍ତ ଏକ ୄଫୈଧାନିକ ପ୍ରାଧିକଯଣ ୄଟ।
ସାମ୍ବି ଧାନିକ ପ୍ରାଧିକରଣ ନୁ ସାୄଯ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ସ୍ଥାନ ୄହଫା ଅଗରୁ ତତ୍କାୀନ ୄଯାଜନା ଅୄୟାଗ ସଂଗଠନ (ଫର୍ତ୍ଥଭାନ ନୀତି ଅୄୟାଗ) ଦ୍ୱାରା ୄଗୄଜଟ

ଫିଜ୍ଞପ୍ତି ସଂଖୁା.-A-43011/02/2009-Admn.I ତାଯିଖ ଜାନୁ ଅଯୀ 28, 2009 ନୁ ସାୄଯ ଏକ ସଂରଗ୍ନକ କାମଥୁୟ ବାୄଫ କାଯ୍ୟରତ ଥିା । ଯଫର୍ତ୍ଥୀ
ସଭୟୄଯ, 12 ୄସୄେଭଳଯ 2015ୄଯ, େୟେସାୟ ନିୟମାେଲୀର ସଂୄଶାଧନ ାଆଁ ସରକାର, ଉର୍ୟ ୄଯାଗାୄଯାଗ ଏେଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଲୟ ଏେଂ
ର୍ିେଦ
ି ୁ ୟତ୍ ଓ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଲୟ(DeiTY) କୁ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ସହ ସଂଗ୍ନ କରି ନିଧ୍ାରିତ କରିଛ ି I
ବାଯତଯ ସଭସ୍ତ ନିଫାସୀଙ୍କ ାଆଁ

"ଅଧାଯ" ନାଭୄଯ ଏକ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ରିଚୟ ସଂଖୟା (ୟୁ .ଅଆଡି) ଜାଯି କଯିଫା ଈୄଦ୍ଦୁଷୄଯ ୟୁ ଅଆଡ଼ିଏଅଆଯ ସ୍ଥାନା

କଯାମାଆଥିରା :
(a) ନକରି ଏଫଂ ଭିଥୁା ଯିଚୟକୁ ସଭାପ୍ତ କଯିଫାୄଯ ମୄଥଷ୍ଟ ଶକ୍ତ, ଏଫଂ
(b) ସଯ ଏଫଂ ସୁରବ ଭାଗଥୄଯ ମାଞ୍ଚ ଏଫଂ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ କଯାମାଆାଯିଫ
ଅଧାଯ ଧାଯା 2016 ନ୍ତଗ୍ତ, ଅଧାଯ ଜୀଫନ ଚକ୍ରଯ ସଭସ୍ତ ମଥୁାୟଗୁଡକ
ି ଯ ସଂଚାନ ,ଯିଚାନା ଏଫଂ ପ୍ରଫନ୍ଧନ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ
,ଫୁକ୍ତିଭାନଙ୍କଯ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଜାଯି କଯିଫା ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ନୀତି , ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଫଂ ପ୍ରଣାୀ ଫିକସିତ କଯିଫାକୁ ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷା ଯିଚୟଯ ସୂଚନା
ଏଫଂ ଫୁକ୍ତିଭାନଙ୍କ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ୄଯକଡଥଗୁଡକ
ି ଭଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କଯିଫା ାଆଁ UIDAI ଦାୟି ୄଟ I
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ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ ସଂଜ୍ଞା

ଧାଯା

କାମଥୁାଧିକାଯୀ

help@uidai.gov.in

ଅଧାଯ (ଅଥିକ ଫିତଯଣ ଏଫଂ ନୁ ସଫସିଡି , ରାବ ଏଫଂ ୄସଫାଗୁଡକ
ି
ରକ୍ଷୁ ଈଦ୍ଦିଷ୍ଟ) ଧାଯା, 25 ଭାଙ୍ଙଥ 2016ୄଯ ପ୍ରକାଶିତ ୄହାଆଛି।

ୟୁ ନକ୍
ି ଅଆଡିଣ୍ଟପ
ି ି ୄକସନ କାମଥୁାଧିକାଯୀ ଫ୍ ଆଣିିଅ 12 ଜୁ ରାଏ 2016
ଧିନିୟଭଯ ଧାଯ 11ଯ ଈ-ଧାଯା (1)ଯ ଧିନୄଯ ସ୍ଥାିତ ୄହାଆଛି।
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ଅଧାଯ (ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ) ନିୟଭଗୁଡକ
ି , 2016 ସୄେଭଳର୍
ନିୟଭଗୁଡକ
ି

12ୄଯ ପ୍ରାକାଶିତ ୄହାଆଛି ଏଫଂ ଏହା ୄଯ ନୁ ସଂୄଶାଧନ ଜାଯି
ୄହାଆଛି।

ୄସଣ୍ଟରାଲ୍ ଆୄଡଣ୍ଟିଟଏ
ି ସ
ଡାଟା ଯିୄାସିଟାଯୀ
(ସିଅଆଡିଅର୍)

ଏକ ୄକନ୍ଦ୍ରୀକୃ ତ ଡାଟାୄେସ ୄଯଉଁଥିୄର ଏକ କିମବା ଏକ ରୁ ଧିକ ୄକନ୍ଦ୍ରୄର
ଜମା ଅଧାର ଧାରକଙ୍କର ୂର୍ଣ୍୍ ଅଧାର ନମବର,ୄଜୈେମିତକ
ି ,ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ
ତଥୟ ଏେଂ ଅଧାର ସଭଳନ୍ଧୀୟ ନୟ ତଥୟ ଗୁଡକ
ି ମଧ୍ୟ ୄସହି ୄଗାଟିଏ
ଡାଟାୄେସୄର ଠୁଲ ୄହାଆ ରହିଥାଏ

I

12 ୄସୄେଭଳଯୄଯ ପ୍ରକାଶିତଯ ଅଧାଯ

(ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ )

ନିୟଭଗୁଡକ
ି , 2016 (2ଯ 2016), ଧାଯା ନୁ ସାୄରୄଯ ଫୁକ୍ତିଭାନଙ୍କ
ଞ୍ଜୀକଯଣ

ଅଧାର୍ ନଭଳର୍ ଜାଯି କଯିଫା ଈୄଦ୍ଦୁଶୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାଯା
ଫୁକ୍ତିଗତ ବାୄଫ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ
କଯିଫାକୁ 12 ୄସୄେଭଳର୍ 2016 ୄଯ ପ୍ରକାଶିତ ୄହାଆଛି।

 ଧାଯା ଧିନୄଯ ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଫା ଈୄଦ୍ଦୁଷ ାଆଁ ପ୍ରାଧିକଯଣ
ଦ୍ୱାଯା ଧିକୃ ତ କିଭଳା ଭାନୁତା ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଥିଫା ୄମୄକୌଣସି ସଂସ୍ଥା
ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯ

 ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଗୁଡକ
ି ୄଯ ଈବୟ ସଯକାଯୀ ଏଫଂ ଫୁକ୍ତିଗତ ଏୄଜନିି ନ୍ତବଥୁକ୍ତ
କଯାମିଫ ମାହାକୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ କଯାମାଆଛି

, ୄସଭାନଙ୍କ

ଦ୍ୱାଯା ଧିଫାସୀଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ କିଭଳା ୄସଭାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚୁକ୍ତି

/

ନିମୁକ୍ତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୄହାଆଥାଏ
 କାମଥୁାଧିକାଯୀ କିଭଳା ଏକ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯ ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତି ୄହାଆଥିଫା ଏକ
ଏୄଜନିି, ଏଯି ସଭସୁା ୄହାଆାଯଏ , ଧାଯା ଧିନୄଯ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ
ଞ୍ଜୀକଯଣ
ଏୄଜନିି

ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଯିଫାକୁ
 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଧିଫାସୀଙ୍କ ସହିତ ସୀଧା ୄମାଗାୄମାଗ କଯିୄଫ
ଏଫଂ ସବ୍ନଥକ କଯି ାରିୄେ ଏଫଂ ଧିକାରୀ ଜଣଙ୍କ ତୃ ତୀୟ କ୍ଷ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ମଧ୍ୟ ଶୁଚେ
ି ଦ୍ଧ ୄହାଆ ାରନ୍ତି I
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ଞ୍ଜୀକଯଣ
ୄସଣ୍ଟର୍

ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଧିଫାସୀଭାନଙ୍କଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ
ୄସଭାନଙ୍କ ସୂଚନା ୄଡଟ୍ କଯିଫା ାଆଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କିଭଳା ସ୍ଥାୟୀ ୄକନ୍ଦ୍ ର
ରଖାଯାଆଛି I

 ଏହା ସିଷ୍ଟମ୍ ୄମଈଁଠାୄଯ ଜୄଣ ଧିଫାସୀଙ୍କ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ଏଫଂ
ଞ୍ଜୀକଯଣ
ୄଷ୍ଟସନ୍

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ତଥୟ ସଂଯକ୍ଷିତ ୄହାଆଥାଏ
 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଟ୍-ପ୍ ଏକ କବ୍ନୁୁଟର୍ , ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ,
GPS ଡିବାଆସ୍ ଏଫଂ ନୁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡକ
ି ୄମଯିକି ପ୍ରି ଣ୍ଟର୍ ଏଫଂ ସ୍କାନର୍

ହାଡଥୄେର୍ ଏଫଂ
ସପେୄେୟାର୍
ୄବଣ୍ଡଯସ୍

 କାମଥୁାଧିକାଯୀ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ିକଯଣ ନୁ ସାୄଯ ହାଡଥୄେର୍ ୄବଣିଯସ୍ ହାଡଥୄେର୍
ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ, ୄମଯିକି ରାଟପ୍, ୄଡକ୍ସଟପ୍, ଟୁାଫୄରଟସ୍, GPS
ଡିବାଆସ୍,

ପ୍ରି ଣ୍ଟର୍-ସହ-ସ୍କାନର୍,

STQC

ସାଟିପିୄକଟ୍ମୁକ୍ତ

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସ୍ଗୁଡକ
ି ଆତୁାଦି
 ସପେୄଓଳୟାର୍ ୄବଣିର୍ ନିଭନରିଖିତ ସପେୄଓଳୟାର୍ ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ
ୄମଯିକି ୄଯଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍

(Windows

XP,

,
Vista,

Windows 7), ଅିୄକସନ୍ ସପେୄଓଳୟାର୍ ଆତୁାଦି
 ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସପେୄଓଳୟାର୍ କାମଥୁାଧିକାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ୄହଫ
ଏଫଂ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନା ସୁଯକ୍ଷିତ କଯିଫାକୁ ଏହାଯ ଆନ

-ଫିରେ

ଫିୄଶଷତା ଯହିଛ ି
 ୄମୄକୌଣସି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍

/

ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ବାଫୄଯ କାମଥୁଯତ ଯହିଫା ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ / ୄଡଟ୍
ଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ
ସାଟିପିୄକସନ୍ ଏୄଜନିି

କଯିଫାକୁ ଚାହଁୁଥିଫା ଫୁକ୍ତିଭାନଙ୍କ ଅକନ କଯିଫାକୁ କାମଥୁାଧିକାଯୀ ଦ୍ୱାଯା
ଜଡିତ ଏୄଜନିି
 ସାଟିପିୄକସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କଯିଫ ୄମ ୄକଫ ୄଟ୍ରଣି ଏଫଂ
ସାଟିପିୄକଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄରାକଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ

/ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିାଯିୄଫ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍

ଏନୄଯାରୄଭଣ୍ଟ
ସୁୄବିସଯ

ମାଞ୍ଚ ୄହଈଛି

ସାଟିପିୄକଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄରାକଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ନାମାଙ୍କନ ୄକନ୍ଦ୍ର
ଗୁଡକ
ି ୄର ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବ୍ନାଦନା କଯିଫାକୁ ନିମୁକ୍ତ ୄହାଆଛନ୍ତି।

ସାଟିପିୄକଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ୄରାକଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସଞ୍ଚାନ ଏଫଂ
ଯିଚାନା କଯିଫାକୁ ନାମାଙ୍କି ତ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ ୄହାଆଛନ୍ତି।

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୁ ମାଞ୍ଚ ାଆଁ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଭାନଙ୍କ
ଦ୍ୱାଯା ଫୁକ୍ତିଭାୄନ ନିମୁକ୍ତ ୄହାଆଛନ୍ତି

ମାହାଙ୍କ ାଖୄଯ ତାଙ୍କ ନିଜର(ଯିଚୟ)ଯ ୄକୌଣସି ୄଫୈଧ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ
ଏଫଂ ଠିକଣା ପ୍ରଭାଣ (ଯିଚୟ) ନାହିଁ , ୄସମାନଙ୍କ ାଆଁ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥିୄର
ୄରଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିଚୟର ୁଷ୍ଟି କରାଯାଆାରିେ I
ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା

ଟିପ୍ପଣୀ: ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ୄକଫ ୄସହି ଫୁକ୍ତିଭାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଯିୄଫ ଏଫଂ
ଠିକଣା ନିଶ୍ଚିତ କଯିୄଫ ୄମଈଁଭାନଙ୍କୁ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଠିକଣା ଜଣା ଏଫଂ
ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତକଯଣ
ଫୁଫହାଯ କଯି ନିଶ୍ଚିତ ୄହଫ।

ଫାସିନ୍ଦା

help@uidai.gov.in
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େୟକ୍ତି େିୄଶଷ ଯି ଏ ର୍ାରତ ୄର ୧୮୨ ଦିନ କିମବା ୧୨ମାସ ରୁ ଧିକା ସମୟ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଅଧାର ନମବର ପ୍ରକାଶ କରିୋ ଉୄେଶୟୄର ନିଦ୍ଧଷ୍ଠ
ି ିତ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଜୄଣ
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା

େୟକ୍ତି େିୄଶଷଙ୍କର ନାମ,ଠିକଣା,ଜନମ େଷ୍ ଆତୟାଦି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିୋକୁ ୄହାଆଥାଏ
ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ସୂଚନାୄଯ ପ୍ରତିୄମାଗୀତା , ଧଭଥ, ଜାତି, ଜନଜାତି, ଜାତିୟତା,
ବାଷା, ାତ୍ରତାଯ ୄଯକଡଥସ୍, ଅୟ କିଭଳା ଚିକତ୍ସ
ି ା ଆତିହାସ ନ୍ତବଥୁକ୍ତ ୄହଫ ନାହିଁ

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା

ୄକାର୍ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍
ସୂଚନା

ଞ୍ଜୀକଯଣ ID
(EID)

ଅଧାଯ
ତ୍ର

ୄପାଟଗ୍ରାଫ୍, ଅଙ୍ଗୁ ଠ,ି ଅଆଯିସ୍ ସ୍କାନ୍ , କିଭଳା ୄକୌଣସି ନୁ ଶାଯୀଯିକ
ଫିୄଶଷତା ବାଫୄଯ ନିୟଭଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାଯା ନିଦଷ୍ଟ
ି ୄହାଆଛି

ଅଙ୍ଗୁ ଠ,ି ଅଆଯିସ୍ ସ୍କାନ୍, କିଭଳା ୄକୌଣସି ନୁ ଶାଯୀଯିକ ଫିୄଶଷତା ବାଫୄଯ
ନିୟଭଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାଯା ନିଦଷ୍ଟ
ି ୄହାଆଛି

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସମୟୄର ଏକ ୨୮ ଙ୍କ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଯିଚୟ

ସଂଖୁା ଜଣ

ସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଅଯାଆଥାଏ I

ଏକ ଦସ୍ତାୄେଜ ୄଯଉଁଥିୄର ଅଧାର ନମବରଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦିଅ
ଯାଆଥାଏ I

ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସଭଳନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶନ ଏଫଂ ବିୄମାଗଗୁଡକ
ି ଯ ସଭାଧାନ
ସବ୍ନକଥ

ାଆଁ ଏଫଂ ୄଦୟ ଭୁକ୍ତ ନଭଳର୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ସୁଫଧ
ି ା

ାଆଁ -

ୄସଣ୍ଟର୍

1947 ଏଫଂ / କିଭଳା ଆ -ୄଭଲ୍- help@uidai.gov.in ୄର ସମ୍ପକ୍
କରିାରିୄେ I

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଯ ଦୂ ଯଦଶିତା ଏଫଂ େିୄଶଷ କାଯ୍ୟ
help@uidai.gov.in
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄମୄକୌଣସି ସଭୟୄଯ, ୄମୄକୌଣସି ସ୍ଥାନୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ କଯିଫାକୁ ଏକ ନନୁ ଯିଚୟ ଏଫଂ ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ାଟପମ୍ଥ
ସହିତ ବାଯତଯ ଫାସିନ୍ଦାମାୄନ ସଶକ୍ତିକଯଣ କଯିାଯିୄଫ।



ଈର୍ତ୍ଭ ବାଫୄଯ ଯିବାଷିତ ଯିଫର୍ତ୍ଥନ ୄହଈଥିଫା ସଭୟ ସହିତ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ାଆଁ ନନୁ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫିତଯଣ
କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଦୃ ଢ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଥିଫା ଭାଟ୍ରିକ୍ ାନ କଯନ୍ତୁ I



ଅଣଙ୍କ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ଯିଚୟତ୍ର ୄଡଟ୍ କଯିଫା ଏଫଂ ୃଷ୍ଠି କଯିଫାକୁ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ସୁଫଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କଯୁଥିଫା
ବିର୍ତ୍ବ
ି ୂ ଭି ସ୍ଥାିତ କଯିଫାକୁ ସହୄମାଗୀଭାନଙ୍କ ସହିତ ସହୄମାଗ କଯନ୍ତୁ I



ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କୁ ଦୃ ଢତାଯ ସହିତ ପପ୍ରଦବାୄଫ ଏଫଂ ସଭାନ ଯୂୄଯ ୄସଫା ୄଦଫାକୁ ଅଧାଯଯ ରାବ ୄନଫାକୁ
ସହୄମାଗୀ ଏଫଂ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାନଙ୍କ ସହିତ ସହୄମାଗ କଯନ୍ତୁ I



ନୂ ତନକାଯୀଙ୍କୁ ପ୍ରାତ୍ସାହିତ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଅଧାଯ ରିଙ୍କ୍

ଅୄେଦନ ଫିକଶିତ କଯିଫାକୁ ସଫଥସାଧାଯଣ ଏଫଂ ଫୁକ୍ତିଗତ

ଏୄଜନିି ାଆଁ ଏକ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ I


ୄଟୄକନାୄରାଜି ବିର୍ତ୍ବ
ି ୂ ଭିଯ ଈରବ୍ଧତା, ମାନୀୟତା ଏଫଂ ଚନୀୟତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ I



ୟୁ ଅଆଡିଅଆଏ ଯ ଦୃ ଷ୍ଟିୄକାଣ ଏଫଂ ଭୂରୁକୁ ଅଗକୁ ଫଢାଆଫାକୁ ଏକ ଦୀଘଥକାୀନ ଦୃ ଢ ସଂଗଠନ ନିଭଥାଣ କଯନ୍ତୁ I



ୟୁ ଅଆଡିଅଆଏ ସଂଗଠନଯ ଫହୁ ଭୂରୁ ନ୍ତ୍ରଦୃ ଷ୍ଠି ସହୄମାଗ ଏଫଂ ଈରବ୍ଧ କଯିଫାକୁ ଫିବିନ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ସଫଥୄେଷ୍ଠ ଫିଶ୍ୱ
ଦକ୍ଷଙ୍କ ାଆଁ ଅକଷଥଣ କଯନ୍ତୁ I



ଅୄଭ ଖଣିତାକୁ ଭୂରୁ ୄଦଆଥାଈ I



ଅୄଭ ସଭଷ୍ଟିଗତ ଯାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କଯିଫାକୁ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ଫ
ି ର୍ଦ୍ଧ I



ଅୄଭ ଏକ ସହୄମାଗୀ ଦୃ ଷ୍ଠିୄକାଣକୁ ନୁ ସଯଣ କଯିଥାଈ ଏଫଂ ଅଭଯ ସହୄମାଗୀଙ୍କ ଭୂରୁଯ ଭୂରୁାଙ୍କନ କଯିଥାଈ I



ଅୄଭ ଫାସିନ୍ଦା ଏଫଂ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାନଙ୍କୁ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ପ୍ରତି ଅକୃ ଷ୍ଠତା କଯିଫାକୁ ୄଚଷ୍ଠା କଯିଫୁ I



ଅୄଭ ସଫଥଦା ଶିଖିଫାକୁ ଗ୍ରସର ଏଫଂ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଈନ୍ନତିଗୁଡକ
ି ୄଯ ୄକନ୍ଦ୍ର େିନ୍ଦୁ



ଅୄଭ ନୂ ତନକାଯୀୄଯ ୄପ୍ରଯିତ ଏଫଂ ଅଭଯ ସହୄମାଗୀ ାଆଁ ଏକ ନୂ ତନ ାଟପମ୍ଥ ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ



ଅୄଭ ଏକ ାଯଦଶଥୀ ଏଫଂ ୄଖାରା ସଂଗଠନୄଯ ଫିଶ୍ୱାସ କଯୁ

I

ଅଧାଯ ଏଫଂ ନୁ ଯିଚୟ ୄପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଥିଫା ବିନ୍ନତା

help@uidai.gov.in

ୃଷ୍ଠା 10

https://uidai.gov.in/

1947

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଅଧାଯଯ ଫିୄଶଷତା
ଅଧାଯ କଣ ୄଟ

ଅଧାଯ କଣ ନୁ ୄହଁ



ୄଯଣିମ୍ 12-ଙ୍କ ନଭଳର୍



ନୁ ଏକ କାର୍ଡଥ



ୄମୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ନନୁ ଅଆଡି ନଭଳଯକୁ



ପ୍ରତି ଯିଫାୄଯ ୄଗାଟିଏ



ଅଧାଯ ନୁ ଅଆଡିଗୁଡକ
ି ପ୍ରତିସ୍ଥାନ କଯିଫ



ଜାତି, ଧଭଥ, ବାଷା ଯି ରୂୄରଖା ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଯିଫ



ଅଧାଯ ନାଗଯିକତାଯ ପ୍ରଭାଣ ବାଫୄଯ ଫୁଫହାଯ ୄହାଆାୄଯ



ଜୄଣ ଫୁକ୍ତି ଏକାଧିକ ଅଧାଯ ନଭଳଯଗୁଡକ
ି ପ୍ରାପ୍ତ କଯିାଯିୄଫ



ଅଧାଯ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ଅଥିକ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କଯିଥାଏ

ୄକୌଣସି ନୁ ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ୁଣି ଦିଅମିଫ ନାହିଁ


ସପ ‚ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ‛ ଧିନୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ଯିଚୟକୁ
ସକ୍ଷଭ କଯିଥାଏ



ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଏଫଂ ଫୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ଏଫଂ
ୄଯକର୍ଡଥ କଯନ୍ତୁ (ଫିକରାଙ୍ଗ ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ାଆଁ ୄହାରିଡଂ ଫୁତିକ୍ରଭ)



ଫିଦୁଭାନ ଡକୁ ୁୄଭୄଣ୍ଟସନ୍ ବାଯତୀୟ ଫାସିନ୍ଦା ୄହାଆଥିୄର ଭଧ୍ୟ
(ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁ ଏଫଂ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ)



ୟୁ ଅଆ ଡି ଏ ଅଆ ୟୁ ନବ
ି ସିଅଲ୍ ଯିଚୟ ସଂସ୍ଥାନ ୄଟ

I

ମାହା ୄମୄକୌଣସି ଅଆ ଡି -ଅଧାଯିତ ଅିୄକସନ୍ ୄମଯିକି
ଯାସନ କାର୍ଡଥ, ାସୄାଟ୍ଥ ଏଫଂ ଏଯିୄଯ ଫୁଫହାଯ ୄହାଆଥାଏ


ଅଧାଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଯିଚୟ ାଆଁ ଭୁହଁ , ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ,
ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଏଫଂ ଅଆଯିସଯ ପୄଟା ଫୁଫହାଯ କଯିଥାଏ
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ପଞ୍ଜୀକରଣ

ାରିସ୍ତିତକ
ି ତନ୍ତ୍ର
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଧ୍ୟାୟ

2

,

ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଗଣ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯୁଥିଫା କଭଥଚାଯୀ
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ୃଷ୍ଠା 13

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଧ୍ୟାୟ

2: ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଗଣ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏଫଂ
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯୁଥିଫା କଭଥଚାଯୀ

ରରଜିଷ୍ଟ୍ରାରଗଣଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି
1.

ସଭଗ୍ର ୄଦଶୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ ାଆଁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍
ନିମକ୍ତ
ୁ ି କଯାମିଫ , ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ଏୄଜନିି ନ୍ତବଥୂକ୍ତ ୄହାଆାଯିଫ

, ମାହାକି ୄସଭାନଙ୍କ

ୄପ୍ରାଗ୍ରାଭଗୁଡକ
ି ୄମାଗାୄମାଗ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ାଠୁକ୍ରଭୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ସହିତ କଥାଫାର୍ତ୍ଥା କଯିଫ।
ୄଖାରା ନିମୁକ୍ତି , ପ୍ରତି ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯିଫାକୁ ଏକ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ୄକାର୍ଡ ଅଫଶୁକ ୄଟ। ନିମୁକ୍ତି
ାଆଁ ୄମାଗୁ ଏଣ୍ଟିଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି ୄହଈଛି:


ୄଷ୍ଟଟ୍/ୟୁ . ଟି ସଯକାଯୀ



ୄସଣ୍ଟରାଲ୍ ଭିନଷ୍ଟ
ି ିଯୀ ଏଫଂ ଫିବାଗଗୁଡକ
ି / ଏୄଜନିି ୄସଗୁଡକ
ି ଧିନୄଯ



ୄସଣ୍ଟରାରଯ ଫିକ୍ ୄସକେର୍ କବ୍ନାନୀଗୁଡକ
ି / ଯାଜୁ ସଯକାଯ



ଫିକ୍ ୄସକେର୍ ଫୁାଙ୍କଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ୄନସନାଲ୍ ୄସ୍ୱକୁ ୁଯାଟିସ୍ ଡିୄଜଟାଯୀ ରିଭିୄଟର୍ଡ



ୄପାସାଲ୍ ପ୍ରୄାଜ୍ ୄବଆୄକଲ୍ (ଏସ୍. ି. ବି) ୄସଣ୍ଟରାଲ୍ କିଭଳା ଯାଜୁ ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୃଷ୍ଟି ୄହାଆଛି



ୄସଡୁୁଲ୍ କଭଯସିଅର ଫୁାଙ୍କସ୍



ୄାଷ୍ଟ ଫିବାଗ

2.

ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଭାୄନ ପି ରଡ ସ୍ତଯଯ ନିଷ୍ପାଦନ, ନିଯୀକ୍ଷକ ଏଫଂ ଡିଟ୍ ାଆଁ ଦାୟି ଟନ୍ତି।

3.

ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ଥଯିଟୀଙ୍କୁ ଏହା ଦ୍ୱାଯା ନୁ ଭତି ୄଦଆଥାନ୍ତି କି ଏହାକୁ ୄକୌଣସି ନୁ ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଯଜ ଥିଫା ଯିସଯ ମଥୁନ୍ତ ଈଚିତ୍ ହଁଚଫ
ି ାଯ ନୁ ଭତି
ୄଦଫ ଏଫଂ ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ କିଭଳା ନୁ ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ କଯଜୄଯ ୄକୌଣସି ୁସ୍ତକ

, ୄଯକଡଥଗୁଡକ
ି , ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଏଫଂ କବ୍ନୁୁଟର୍ ଡାଟା ଯୀକ୍ଷଣ

କଯିଫାକୁ ଈଚିତ୍ ସୁଫଧ
ି ାଯ ଫିସ୍ତାତ କଯାଆାୄଯ କିଭଳା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ କିଭଳା ନୁ ସାଭଗ୍ରୀଗୁଡକ
ି ଯ ନକରଗୁଡକ
ି ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ , ମାହା ଥଯିଟୀଙ୍କ ଯାୟୄଯ
ଡିଟ୍ ଈଦ୍ଦୁଶୄଯ ଅଫଶୁକ ାଆଁ ପ୍ରାସାଙ୍ଗି କ ୄଟ।
4.

ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ସି .ଅଆ.ଡି. ଅର୍ ଯ ସୂଚନା ୄରାର୍ଡ କଯିଫା ଫୁତିତ ୄକୌଣସି ନୁ ଈୄଦ୍ଦଶୁ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନାକୁ
ଫୁଫହାଯ କଯିୄଫ ନାହିଁ।

5.

ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ନିଜଯ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ଫିଷୟୄଯ ମଥୁାପ୍ତ ଏଫଂ ଈଚିତ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦଶଥନ କଯିଫ

, ୄମଈଁଥିୄଯ

ଫୁକ୍ତିଭାନଙ୍କ ସବ୍ନକଥୄଯ ଫିଫଯଣୀ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧଯ ଠିକଣା ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ନ୍ତବଥୁକ୍ତ ୄହଫ।
ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ସହିତ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ୄକୌଣସି ଏୄଜନିି ଏଫଂ/ କିଭଳା ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ସଂଚାନଗୁଡକ
ି କଯିଫାକୁ ନିୄୟାଜିତ କିଭଳା
ନିମକ୍ତ
ୁ ି କଯାମାଆଛି, ଈମୁକ୍ତ ଏଫଂ ଫୁଫହାଯିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିଭଳା ନୁ ବୁତି ସହିତ କ୍ଷଭତାୄଯ ନିୄୟାଜିତ କିଭଳା ନିମକ୍ତ
ୁ କ୍ଷଭତାୄଯ କାମଥୁ କଯିଫାକୁ ପି ଟ୍ ଏଫଂ ଈଚିତ୍
ୄଟ ଏଫଂ ନୁଥା ୄମାଗୁ ୄଟ।
6.

ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଗୁଡକ
ି ୁ ତୃ ତୀୟ କ୍ଷଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାଯା ଈ -ଚୁକ୍ତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକାମଥୁ
ନୁ ଭତି ୄଦୄଫ ନାହିଁ। ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ପି ରଡ ସ୍ତଯୄଯ ଜନଶକ୍ତିକୁ ତୃ ତୀୟ କ୍ଷଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ କାଭୄଯ
ଯଖିଫାକୁ ନୁ ଭତି ୄଦଆାଯନ୍ତି ନା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ୄସହି ୄସଫାଗୁଡକ
ି ଯ ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କଯିଥାନ୍ତି ୄମଈଁଥିୄଯ ଏହି ବାଫୄଯ ଜନଶକ୍ତିକୁ କାଭୄଯ ଯଖାମାଆଥାଏ।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
7.

ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ସଭସ୍ତ ସଭୟୄଯ Appendix A ୄଯ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ନୁ ସାୄଯ ଅଚାଯ ସଂହିତାଯ ାନ
କଯିୄଫ

8.

ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ କାମଥୁାଧିକାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି

, ନୀତଗୁଡକ
ି

ଏଫଂ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା, ଯୀକ୍ଷଣ ତାରିକାଗୁଡକ
ି , ପଭଥଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ୄଟବ୍ନୄରଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ାନ କଯିୄଫ
ଏଫଂ ଏହା ନୁ ସାୄଯ କି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି ଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା କାମଥୁାଧିକାଯୀ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କଯିଫ।

ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏରଜନିିର ନିଯୁକ୍ତି
1.

ଥଯିଟୀ ନିମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ାଆଁ ଏକ ୄଖାରା ନୁ ୄଯାଧ

(ଅର୍.ଏଫ୍.ଆ) ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ

ଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ସୁଚଫ
ି ର୍ଦ୍ଧ କଯିୄଫ ଏଫଂ ଥଯିଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଧିସୂଚନାଯ ୄମାଗୁତା,
ନିୟଭ ଏଫଂ ସର୍ତ୍ଥକୁ ସୂଚତ
ି କଯାମିଫ। ଆଙ୍ଚା ଥିଫା ଏୄଜନିି ଅର୍ .ଏଫ୍.ଆ ଯ ୄମାଗୁତା ଏଫଂ ନୁ
ୄଟକନିକାଲ୍ ଏଫଂ ଅଥିକ ଭାନଦଣିକୁ ୂଯଣ କଯି ୁାୄନଲ୍ ାଆଁ ଅୄଫଦନ କଯିାଯିୄଫ
2.

ଥଯିଟୀ, ଏୄଜନିିଯ ଅୄଫଦନକୁ ଭୂରୁାଙ୍କନ କଯିଫ ଏଫଂ ଅର୍ .ଏଫ୍.ଆ ଯ ଅଫଶୁକତାଗୁଡକ
ି
ୂଯଣ କଯିଫା ୄଯ ୄମାଗୁ ଏୄଜନିିକୁ ନାଭାଙ୍କି ତ ଏୄଜନିି ବାଫୄଯ ସୂଚଫ
ି ର୍ଦ୍ଧ କଯିଫ।

3.

ଥଯିଟୀ ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିକୁ ଅଚାଯ ସଂହିତା ପ୍ରଦାନ କଯିଫ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ସିଅଆଡିଅର୍ ାଆଁ ଏକ ସୂଚଫ
ି ର୍ଦ୍ଧ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିୄଯ
ନ୍ୄଫାର୍ଡଥ କଯିାଯିୄଫ।

4.

ଥଯିଟୀ ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କୁ ଏଯି ଏୄଜନିିକୁ ସ୍କି ନ
ର ଂି ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄଯ ଏଫଂ ନୁ ଏୄଜନିିକୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ବାଫୄଯ ଏନୄଯାଲ୍ କଯିଫାକୁ
ନୁ ଭତି ଭଧ୍ୟ ୄଦଆାୄଯ।

5.

ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଭାୄନ ପି ରଡ ସ୍ତଯଯ ନିଷ୍ପାଦନ, ନିଯୀକ୍ଷକ ଏଫଂ ଡିଟ୍ ାଆଁ ଦାୟି ଟନ୍ତି।

6.

ଏନ୍ୄଯାରିଂ ଏୄଜନିି ଏହା ଦ୍ୱାଯା ନୁ ଭତି ୄଦଆଥାନ୍ତି କି ଏହାକୁ ୄକୌଣସି ନୁ ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଯଜ ଥିଫା ଯିସଯ ମଥୁନ୍ତ ଈଚିତ୍ ହଁଚଫ
ି ାଯ ନୁ ଭତି
ୄଦଫ ଏଫଂ ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ କିଭଳା ନୁ ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ କଯଜୄଯ ୄକୌଣସି ୁସ୍ତକ

, ୄଯକଡଥଗୁଡକ
ି , ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଏଫଂ କବ୍ନୁୁଟର୍ ଡାଟା ଯୀକ୍ଷଣ

କଯିଫାକୁ ଈଚିତ୍ ସୁଫଧ
ି ାଯ ଫିସ୍ତାତ କଯାଆାୄଯ କିଭଳା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ କିଭଳା ନୁ ସାଭଗ୍ରୀଗୁଡକ
ି ଯ ନକରଗୁଡକ
ି ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ , ମାହା ଥଯିଟୀଙ୍କ ଯାୟୄଯ
ଡିଟ୍ ଈଦ୍ଦୁଶୄଯ ଅଫଶୁକ ାଆଁ ପ୍ରାସାଙ୍ଗି କ ୄଟ।
7.

ଏନ୍ୄଯାରିଂ ଏୄଜନିି ସି .ଅଆ.ଡି. ଅର୍ ଯ ସୂଚନା ୄରାର୍ଡ କଯିଫା ଫୁତିତ ୄକୌଣସି ନୁ ଈୄଦ୍ଦଶୁ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା
ସୂଚନାକୁ ଫୁଫହାଯ କଯିୄଫ ନାହିଁ।

8.

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ୄକୌଣସି ଏୄଜନିି ଏଫଂ / କିଭଳା ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ସଂଚାନଗୁଡକ
ି କଯିଫାକୁ ନିୄୟାଜିତ
କିଭଳା ନିମୁକ୍ତି କଯାମାଆଛି , ଈମୁକ୍ତ ଏଫଂ ଫୁଫହାଯିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କିଭଳା ନୁ ବୁତି ସହିତ କ୍ଷଭତାୄଯ ନିୟଜିତ କିଭଳା ନିମୁକ୍ତ କ୍ଷଭତାୄଯ କାମଥୁ କଯିଫାକୁ ପି ଟ୍
ଏଫଂ ଈଚିତ୍ ୄଟ ଏଫଂ ନୁଥା ୄମାଗୁ ୄଟ।

9.

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସଫୁ ସଭୟୄଯ Appendix A ୄଯ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ନୁ ସାୄଯ ଅଚାଯ ସଂହିତାଯ ାନ କଯିଫାକୁ ୄହଫ।

10. ଏନ୍ୄଯାରିଂ ଏୄଜନିି ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଥଯିଟୀ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି , ନୀତିଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା , ଯୀକ୍ଷଣ ତାରିକାଗୁଡକ
ି ,
ପଭଥଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ୄଟବ୍ନୄରଟ୍ଗୁଡ଼କ
ି ାନ କଯିୄଫ।
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ପଞ୍ଜୀକରଣ କମମଚାରୀଙ୍କ – ରଯାଗୟତା, ଭୂମିକାଗୁଡକ
ି ଏବଂ ଦାୟି ତ୍ୱ
ଯମୟରବକ୍ଷକ
ମଥୁୄଫକ୍ଷକ କିଏ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ୄମାଗୁତା କଣ ୄଟ?
ଜୄଣ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସଞ୍ଚାନ ଏଫଂ ଯିଚାନା କଯିଫାକୁ ଏନ୍ୄଯାରିଂ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ ୄହାଆଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ
ଜୄଣ ସାଟିପିୄକଟ୍ମୁକ୍ତ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଯହିଫା ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ। ଏହି ବୂଭିକା ାଆଁ ୄମାଗୁ ୄହଫା ାଆଁ , ଫୁକ୍ତି ଜଣକ ନିଭନରିଖିତ ଭାନଦଣ୍ଡୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହଫା
ଅଫଶୁକ:


ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କଯ ଫୟସ 18 ଫଷଥ ଏଫଂ ଧିକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ



ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କ 10+2 ୄହାଆଥିୄଫ ଏଫଂ ନୄଚତ ସ୍ନାତକ ୄହଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଅଧାଯ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଫୁକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ କବ୍ନୁୁଟଯ ଫୁଫହାଯ କଯିଫା ଫିଷୟୄଯ ଈର୍ତ୍ଭ ଫୁ ଝାଭଣା ଏଫଂ ନୁ ବଫ ଯହିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା କୀୄଫାର୍ଡଥ ଏଫଂ
ନୁ ଫାଦକଯଣ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ଯହିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଫୁକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସାଟିପିୄକଟକଯଣ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଫା ୂଫଥଯୁ ଥଯିଟୀ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ଅଧାର୍ ନାଭାଙ୍କନ/ୄଡଟୄଯ ସବ୍ନୁର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଭଗ୍ରୀ
ଢିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଥଯିଟୀ ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ ଏକ ଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ସାଟିପିୄକଟକଯଣ ଏୄଜନିିଯୁ ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ "ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ସାଟିପିୄକଟ୍" ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଟିପ୍ପଣୀ: "ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ସାଟିପିୄକଟ୍" ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାଯୁ ଥଯିଟୀଙ୍କ ନାଭାଙ୍କି ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହିତ ଚୁକ୍ତି କଯିଫା ଫୁତିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍
ଅଯମ୍ଭ କଯିଫାକୁ ପ୍ରାଥଥୀଯ ଦାୟି ଯହିୄଫ ନାହିଁ

ସାଟିପିୄକଟ୍ ୄନଫାକୁ ଏଫଂ ଏକ ଆ.ଏ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ବାଫୄଯ କାମଥୁ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ:


ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ଥଯିଟୀଙ୍କ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା ଫଧି ନୁ ସାୄଯ ୄମୄକୌଣସି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହିତ ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ଏଫଂ ସକ୍ରିୟ
କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ
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ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି ଈୄଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୀୟ କାମଥୁାୟ /ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଅୄୟାଜିତ ଧିୄଫଶନ ସ୍ରତ ଏଫଂ
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଫୁଫହାଯ ୄହଈଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ଈକଯଣଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ଈକଯଣଗୁଡକ
ି ଯୁ ତିଫାହିତ କଯିଫାକୁ ୄହାଆଥାଏ ।

ଜୄଣ ଆ.ଏ ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ କଣ ସଫୁ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକ
ି ଥାଏ?
ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ବୂଭିକା , ନାମାଙ୍କନ ୄକନ୍ଧୄଯ ତାକିକ ଏଫଂ ନୁ ଅକଶୁକତାଗୁଡକ
ି ଈରବ୍ଧ କଯାଆଫା

, ଥଯିଟୀ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା (Appendix B-

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍ ୄସଟପ୍ ୄଚକରିଷ୍ଟ) ନୁ ସାୄଯ ନାମାଙ୍କନ ୄକନ୍ଧ ସ୍ଥାିତ କଯିଫା, ଞ୍ଜୀକଯଣ/ ୄଡଟ୍ କଯିଫା ଏଫଂ ୄସଣ୍ଟୄଯ ମଥୁୄଫକ୍ଷଣ ଯିଚାନା
କଯିଫା I ଏକ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄସ ତାଙ୍କଯ ବୂଭିକାକୁ ଜୄଣ ମଥୁୄଫକ୍ଷଣ ବାୄଫ କାମଥୁସବ୍ନାଦନ କଯିଥାନ୍ତି ,ନିମନ ୄର କାଯ୍ୟ ରିଚାଲନା ଦିଅଯାଆଛି
:
ସ୍ଥାନ ବରନଇବା


ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ରେଟଅପ୍ ରଚକି ଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଏବଂ ରିଚାଲନା କରିବା- ନାମାଙ୍କନ
ୄଷ୍ଟସନ ଏେଂ ୄକନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନୄର ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନସିଙ୍କ ସୁେଧ
ି ା ାଆଁ ଧିକାରୀ
ଜଣକ ନାମାଙ୍କନ ୄକନ୍ଦ୍ର ର ଯାଞ୍ଚ ସୁଚ ି ଠାଆଥାନ୍ତି I ଯ୍ୟୄେକ୍ଷକ ଜଣଙ୍କ ସମସ୍ତ
ଅେଶୟକତା ଗୁଡକ
ି ର ରି ୁରାଣ ୄହାଆଛି କି ନାହିଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନସିଙ୍କ ଠାରୁ
ଚାରି େୁ ଝେ
ି ାକୁ ଡିେ I ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯଯ ଅଯମ୍ଭୄଯ ଏଫଂ /କିଭଳା
ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଥୄଯ (ମାହା ପ୍ରଥୄଭ ଅସୁଛ ି )ୄଯ ୄଚକରିଷ୍ଟକୁ ୂଯଣ ଏଫଂ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ
କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ। ୄସଗୁଡକ
ି ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ /ଥଯିଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣ
ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ୄଯ ସଭୀକ୍ଷା/ୄରଖା ଯୀକ୍ଷା ାଆଁ ଏହି ୄଚକରିଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯି ଯଖିଫାଯ
ଅଫଶୁକତା ୄଟ ଏଫଂ ୄସଗୁଡକ
ି ର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିୋକୁ ଡିେ I



ଅଧାର ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅରମ୍ଭ କରିୋ ାଆଁ ାଟ/ୄଡସ୍କଟ ଗୁଡକ
ି ୄର ଅଧାର କ୍ଳାଆନଟ ସ୍ଥାିତ କରି ରୀକ୍ଷା କରିୋ ,ୄସହି
ଗୁଡକ
ି ୁ ପ୍ରମାଣିତ ୄହାଆଥିୋ ଏସ.ଟି.କଯୁ.ସି ୄଜୈେମଆତିକ ଉକରଣ ସହ ସଗ୍ନ କରିୋ ଯ୍ୟୄେକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ,ଏେଂ ସମସ୍ତ ଉକରଣମାନ ୄଯର୍ଲି
ପ୍ରି ଣ୍ଟର, ସ୍କାନର , ଜିିଏସ ଯନ୍ତ୍ର ସଠିକ ଛି ନା ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିୋକୁ ଡିେ I



ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ନୂ ତନ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟ/ୄଡଟ୍ ସପେୄେୟାର୍ ସଂସ୍ଥାିତ ୄହାଆଛି I



ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍ ଫିଦୁୁତ୍/ଗ୍ନି ଫିଦଯୁ ସପା ଏଫଂ ସୁତୁଯା, ସ୍ୱଙ୍ଙ, ଈର୍ତ୍ଭ ଯକ୍ଷଣାୄଫକ୍ଷଣ ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷିତ ୄଟ I



ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ୄଭୌିକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍ ସୂଚନା ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ (ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା ଏଫଂ ଆଂଯାଜୀୄଯ )
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ବାୄଫ ପ୍ରଦଶିତ ୄହାଆଛି:
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–

ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ୄମାଗାୄମାଗ ନଭଳର୍

–

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଯ ନାଭ ଏଫଂ ୄମାଗାୄମାଗ ନଭଳର୍

–

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯଗୁଡକ
ି ୄଯ ଆ.ଏ ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ନାଭ, ୄକାର୍ଡ ଏଫଂ ୄମାଗାୄମାଗ ନଭଳର୍

–

ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ଫିଯୁଧୄଯ ବିୄମାଗ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି କଯିଫାକୁ ଏସ୍କାୄରସନ୍ ଭାଟ୍ରିକ୍ସ୍

–

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯ କାମଥୁ କଯିଫା ସଭୟ ଏଫଂ ଛୁ ଟଦ
ି ନ
ି

–

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ସହାୟତା ରାଆନ୍ ନଭଳର୍: 1947 ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ ଅଆଡି: help@uidai.gov.in

–

ଅଧାର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଅଫଶୁକ ୄହଈଥିଫା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ତାରିକା

–

ସଭସ୍ତ ଅଧାଯ ସଭଳନ୍ଧୀୟ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ାଆଁ ୄଯଟ୍ ତାରିକା

ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିୄଫ କି ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା ନୁ ସାୄଯ ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ /ଥଯିଟୀ ଦ୍ୱାଯା ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଥିଫା ଅଧାଯ ସାଭଗ୍ରୀଯ
ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଠିକ୍ ବାଫୄଯ ପ୍ରଦଶିତ ୄହାଆଛି।



ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ୄଯଟଯ ଏଫଂ ନୁ କଭଥଚାଯୀଭାନଙ୍କ ଫୁଫହାଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫିନମ୍ର ୄଟ ଏଫଂ

ଯ୍ୟୄେକ୍ଷକ

ଚାଜଥ ନିନ୍ତି ୄମଈଁଠାୄଯ ୄଯଟର୍ ପ୍ରି ୟ ଯିସ୍ଥିତଗ
ି ୁ ଡକ
ି ଏଡାଆଫାକୁ ,ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ସହିତ ସଭାଧାନ କରନ୍ତି I


ୄମଈଁଠାୄଯ ସମରୂୀ େସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ, ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ କଭଥଚାଯୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ୄସହି େସ୍ତ୍ର ରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ମାହା ଦ୍ୱାଯା
ମଦି ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଅଫଶୁକ ୄହଈଥାଏ ୄତୄଫ ୄସଭାୄନ ତାଙ୍କଯ ଯିଧାନୄଯ କଭଥଚାଯୀଭାନଙ୍କ ଯିଚୟ ସହଜୄଯ କଯିାଯିୄଫ I



ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍/ଥଯିଟୀଙ୍କ ସହିତ ୄଫୈଧ ଚୁକ୍ତି ଫୁତିତ ୄକୌଣସି ଫସ୍ଥାନୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଞ୍ଚନଗୁଡକ
ି କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

ୄଫାଡିଂ ନିୄଜ ଏଫଂ ନୁଙ୍କୁ


ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଯ ଅଫଶୁକ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ସହିତ

"ୄଫାଡିଂ ପମ୍ଥ "

ସହିତ ଜଭା କଯିଫାକୁ ୄହଫ ମାହା ଫଦୄଯ ଈସ୍ଥାନା ାଆଁ ସଭଳନ୍ଧତ
ି "ଥଯିଟୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚିକ
କାମଥୁାୟ" ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯିୄଫ ।


ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄଯ, ଥଯିଟୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚିକ କାମଥୁାୟଗୁଡକ
ି ସଭଳନ୍ଧୀୟ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହିତ
ୄଫାଡିଂ ନୁ ୄଭାଦନ/ପ୍ରତୁାକ୍ଷାନ କଯିୄଫ



ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏହା ୄଯ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟ ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ

ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କଯ

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ସ ୄନୄେ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଭସିନ୍ ଯିଚାନା କଯିଫାକୁ ଈୄବାକ୍ତା ନାଭ ଏଫଂ
ାସୋର୍ଡଥ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ ।


ନାଭାଙ୍କି ତ ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ ଭାୄନ ୄଟ ଥଯିଟୀୄଯ ଈୄବାକ୍ତାଗଣଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ସ ଫିଫଯଣୀ ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ ସବ୍ନୁର୍ଣ୍ଥ ୄହାଆଛି ଏଫଂ
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନୄଯ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାୄଫସୄଯ ୄଷ୍ଟାର୍ ୄହାଆଛି।



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ସଭସ୍ତ "ୄଯଟର୍" ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ାଆଁ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି ୄଯ ଭଧ୍ୟ ନ୍ -ୄଫାର୍ଡଥ ର
େୟେସ୍ତା ରହିଛ ି

help@uidai.gov.in
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ୄସଣ୍ଟର୍ ୄଯଟର୍ ଯିଚାନା କଯିଫା


ୄମୄତୄଫୄ ଅଫଶୁକ, ନିଫାମଥୁ, ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଭଧ୍ୟ ଏକ ୄଯଟର୍ ବାୄଫ କାମଥୁ କଯନ୍ତି



ଥଯିଟୀ ଦ୍ୱାଯା ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ସଭଳନ୍ଧୀୟୄଯ
ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ନଫୀନତଭ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା ଏଫଂ ନୀତିଗୁଡକ
ି ଫିଷୟୄଯ ଜାଣିଥିଫା ଜଯୁଯୀ



ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ନିଜଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯିଚାନା କଯନ୍ତି। ୄସ
ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ୄକନ୍ଧୄଯ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା ାନ ଏଫଂ କୁାଚର୍
ୄହାଆଥିଫା ଡାଟାଯ ଈର୍ତ୍ଭ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ାନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଥାନ୍ତି



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ କି

ନୂ ତନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ

ଅସୁଥିୋ ୋସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ାଆଁ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟରୄର

ଦିଅଯାଆଥିୋ "ଅଧାର ସୁେଧ
ି ା ସନ୍ଧାନ" େୟେହାର କରି ଅଧାର ୄହାଆଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିାରିୄେ I


ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କୁ ଈର୍ତ୍ଭ ବାଫୄଯ ସୂଚତ
ି କଯାମାଆଛି କି ୄସଭାନଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ୄକଫ
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଫୁଫହାଯ କଯାମିଫ I



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ଫାସିନ୍ଦାଭାୄନ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ାଆଁ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ପମ୍ଥ ୂଯଣ କଯିଛନ୍ତି ଏଫଂ
ସ୍କାନ୍ କଯିଫା ାଆଁ ସଭସ୍ତ ଭୂ ସହାୟକ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଅଣିଛନ୍ତି।



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ୄମୄକୌଣସି ୄଡଟ୍ ାଆଁ ୄକଫ ଅଫଶୁକ

ତୁଟି ଗୁଡକ
ି ଚିହ୍ନଟ ୄହାଆଥାଏ , ନା କି

ଚୟନିତ ୄହାଆଥିଫା ଡାଟାଯ ନକରକୁ ଈୄକ୍ଷା କଯିଫାକୁ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନା , ଈଦାହଯଣ ାଆଁ ମଦି ଠିକଣା ୄଡଟ୍ ୄହାଆଥାଏ ୄକଫ ଠିକଣା ୄଚକ୍
ଫକ୍ସ ଚୟନିତ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ।


ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣୄଯ "ସାଆନ୍ ପ୍ " କଯିଫା ଅଫଶୁକ , ୄମଈଁଠାୄଯ ଫାସିନ୍ଦା ଏକ "ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫୁତିକ୍ରଭ "
ଟନ୍ତି



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ କି ୄରଟର ଙ୍କୁ େଗତ ରହିୋ ଦରକାର ଏେଂ ୋସିନ୍ଦା ସମୀକ୍ଷା ସମୟୄର ୄଗାୄଟ ପ୍ରି ଣ୍ଟ କି
ମଧ୍ୟ ରହିୋ ଅେଶୟକ I



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ୄଯଟଯ ପ୍ରୄତୁକ ଫାସିନ୍ଦା/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଫାସିନ୍ଦା ଠାଯୁ ଡାଟା କୁାଚଯଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯୁ
ସଭୀକ୍ଷା କଯିଥାନ୍ତି ଏଫଂ ୋସିନ୍ଦା ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁଟି ଟି ଚୟନ କରିୋ ୄର ତାହା ସଂୄଶାଧନ କରିଥାନ୍ତି I



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ପ୍ରତି ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ

/ୄଡଟ୍ ୄଯ ୄଯଟର୍ ତାଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍

ନିଶ୍ଚିତକ
ି ଯଣ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ


ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟ କଯିୄଫ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିଧିଫଧ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ୄହଫ



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ଭୂ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି
ୄଯରିକି ଯିଚୟ ପ୍ରଭାଣ ,ଠିକଣାଯ ପ୍ରଭାଣ,ଜନମ ପ୍ରଭାଣ, ଏଫଂ
ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ତା ପ୍ରଭାଣ ବାଫୄଯ ଫୁଫହାଯ ପ୍ରୄତୟକଟି ତଥୟ ସମ୍ଭନ୍ଧୀୟ ତ୍ର ଗୁଡକ
ି ସ୍କାନ କରିୋ ଦରକାର I



ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଦିନୄଯ କଣ ଶିଖିୄର ଏଫଂ ସମ୍ମୁଖିନ ୄହାଆଥିଫା ସଭସୁା ାଆଁ ଦିନଯ ୄଶଷୄଯ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଭିଟଂି ଯଖିାଯିୄଫ



ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଦିନଯ ୄଶଷୄଯ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଷ୍ଟକ୍ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଅଗାଭି ଦିନୄଯ ୄକୄତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ତୁଟମ
ି ୁକ୍ତ ଈକଯଣ , ହାଡଥୄେର୍
ଏଫଂ ନୁ ଯସିଦ୍ ପ୍ରତିସ୍ଥାନା ାଆଁ ଫୁଫସ୍ଥା କଯିଫା ଅଫଶୁକ
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ୃଷ୍ଠା 19

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା


ଯଦି ୄକୌଣସି କାରଣରୁ ସମୟ-ସମୟୄର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତୁଟି , ଛେି ୄକନ୍ଦ୍ରିତ ନୄହୄ, ଅଂଶିକ ଛେି ୄକନ୍ଦ୍ରିତ ୄହୋ ତୁଟି ୄଦଖାଯାଏ ୄତୄେ ଉୄଯାଗ
ୄହଉଥିୋ ଯନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଯ୍ୟଧାରୀଙ୍କୁ କିମବା ମୁଖୟ କାଯ୍ୟାଲୟ କୁ ସମ୍ପକ୍ କରିୋ ଅେଶୟକ



ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ନୁ ଈକଯଣଗୁଡକ
ି ାଆଁ ସୁଯକ୍ଷା ଫୁଫସ୍ଥା ୄହାଆଛି ।



ଚୟନିତ ସଭୟ ଫଧି ାଆଁ , ଆ.ଏ ୄଯଟଭାନଙ୍କୁ ସୁଫଧ
ି ା କଯିଫାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ବାଫୄଯ ଦିନଯ ୄଶଷୄଯ ଯିୄାଟଥଗୁଡକ
ି କାଆଣ୍ଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄଟ।
ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ପ୍ରତି ଦିନଯ ସଞ୍ଚନଗୁଡକ
ି ୁ ଯିଚାନା କଯିଫାକୁ ଏହିସଫୁ ଯିୄାଟଥସ୍ ଫୁଫହାଯ କଯିାଯିୄଫ



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ୄସଣ୍ଟଯୄଯ କଭଥଚାଯୀ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ

/ୄଡଟ୍ ନିପ୍ସାଦନ ସଭୟୄଯ ୄଦୌନିକ

ୄନୌତିକତା ଈଙ୍ଙନାଭା ୄଦଖୁଛନ୍ତି ଏଫଂ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ଭୂରୁ ଫୁତିତ ୄକୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ଧନ ଭାଗୁନାହଁାନ୍ତି।


ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା ଡାଟାଯ ୄଗାନୀୟତା ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷା ଫଜାଆ ଯଖିଫାକୁ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଦାୟି ଟନ୍ତି I

GPS ଫସ୍ଥାନ, ଫୁାକପ୍, ସିଙ୍କ୍ ଏଫଂ ଯପ୍ତାନୀ


ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଥାନ୍ତି ସଭସ୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟା ଫାହୁ ହାର୍ଡଥ ଡିସ୍ ଥଯିଟୀଙ୍କ
ନିଦ୍ଦଥାଶାଫୀ ନୁ ସାୄଯ ଦିନୄଯ ଦୁ ଆଥଯ ଡାଟା ଫୁାକପ୍ ୄହାଆଛି। ୄଯକର୍ଡଥ ତାଯିଖ ଏଫଂ
ୄଷ୍ଟସନ୍ ନଭଳର୍ ୄମଈଁଠାୄଯ ଫୁାକପ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ୄହାଆଥାଏ ସଭସ୍ତ ୄଷ୍ଟସନଯ ସଭଥଥନ
କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଗାଟିଏ ଫି ଛଡା ଯାଆନାହିଁ ।



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ଜି.ି.ଏସ୍ ସଂୄମାଜନଗୁଡକ
ି ୄଦୌନିକ
ଅଧାଯ ଏେଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫୁଫହାଯ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛି



ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍ ପ୍ରତି

10

ଦିନୄଯ ତିକଭୄଯ ଥୄଯ ସିଙ୍କ୍ ୄହଈଛି


ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଥଯିଟୀଙ୍କ ସବଥଯୄଯ ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟାକୁ ୄରାର୍ଡ କଯିଫା
ାଆଁ ଈଦାହଯଣ ସଫଥାଧିକ 5 ଦିନ ୄନଉଛନ୍ତି



ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଡାଟା ଯପ୍ତାନୀ କଯିଫାକୁ ଏକ ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ଯଖିାଯିୄଫ। ୁନଭିନ କଯିଫା ଈୄଦ୍ଦଶୁୄଯ ପ୍ରତି ୄଷ୍ଟସନୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ ତାଯିଖ, ୄଷ୍ଟସନ୍ ନଭଳର୍
ଏଫଂ ୁାୄକଟଗୁଡକ
ି ଯପ୍ତାନୀ କଯନ୍ତୁ

ଦିନଯ ୄଶଷୄଯ ସଭୀକ୍ଷା/ସଂୄଶାଧନ


ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ଡିେ କି ଦିନୄଯ ୄହାଆଥିୋ ସଭସ୍ତ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟା ସଠିକ୍
ର୍ାୄେ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ , ଦିନଯ ୄଶଷୄଯ (ଆ.ଓ.ଡି) ପ୍ରୄେଶ କରାଯାଆଛି I



ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଦିନଯ ସଭୀକ୍ଷା ୄଶଷୄଯ ୄଭସିନୄଯ ନ

-ୄଫାର୍ଡଥ ସାଥି ୄଯଟର୍କୁ ଭଧ୍ୟ ଈୄମାଗ

କଯିାଯିୄଫ। ଏଯିକି , ୄଯଟର୍ ମିଏ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିନାହଁାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜଯ

ୟାୄକଟଗୁଡକ
ି ୁ ସଭୀକ୍ଷା

କଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ


ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଡାଟା ପ୍ରୄଫଶ ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ତୁଟ ି

/ରଜିକାଲ୍ ୄଭକ ୄହଈନାହିଁ , ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯକୁ ସଠିକ୍ ସଭୟୄଯ ଅସିଫାକୁ ସୂଚତ
ି କଯନ୍ତୁ। ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ସଭୀକ୍ଷା ୄଶଷୄଯ ତାଙ୍କଯ
ଟିଚିହ୍ନ ୄଦଆ ସାଆନ୍ ଫ୍ କଯାଆଫା ଅଫଶୁକ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା


ଥୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଡାଟାୄଯ ତୁଟ ି ସଭାଧାନ ୄହାଆଗୄର, ସଠିକ କଯିଫାକୁ ପ୍ରଥୄଭ ଯଖିୄଫ, ଈଚିତ୍ କାଯଣ ସହିତ, ସ୍ୱିକାଯ କଯିଫା ୄଯ, ମଥୁୄଫକ୍ଷକ
ୁନଃ ଭୁାନୁ ଅଲ୍ ବାଫୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ୁାୄକଟକୁ ସିକୃତ/ସ୍ୱିକାଯ କଯିୄଫ

କାମଥୁଦକ୍ଷତା ନିଯୀକ୍ଷଣ


ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ନିଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ ୄରଖା ଯୀକ୍ଷା କାମଥୁୄଯ
ଥଯିଟୀ/ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ନିଯୀକ୍ଷଣଙ୍କ ସହିତ ସହୄମାଗ କଯିଥାନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରଶନଗୁଡକ
ି ଯ

ଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଆଥାନ୍ତି । ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି କାମଥୁସବ୍ନାଦନା ସହିତଏେଂ କାମଥୁଦକ୍ଷତା
ନିଯୀକ୍ଷଣ କଯିଫା କାଗଜୄଯ ସାଆନ୍ ଆନ୍ ସମୟୄର ମଧ୍ୟ ୄରକଡ୍ ୄହାଆଥାଏ I


ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଥାନ୍ତି ୄମ , ମଦି ୄକୌଣସି ଜାଗାୄଯ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଞ୍ଚନଗୁଡକ
ି
ଏଫଂ ଡାଟା ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ଫାଯଭଳାଯ

ତୁଟି ରହିଯାଆଥିୄ ,ତାହାର ଈନ୍ନତି ାଆଁ ମତାମତ

ୄନଆଥାନ୍ତି I

ୄଯଟର୍

ୄଯଟର୍ କିଏ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ୄମାଗୁତଗୁଡକ
ି କଣ?
ଜୄଣ ୄଯଟର୍ ୄଗାଟିଏ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି ୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ
କଯିଫାକୁ ନିମୁକ୍ତି ାଆଥାନ୍ତି।
ତାଙ୍କଯ ବୂଭିକା ାଆଁ ୄମାଗୁତା, ଫୁକ୍ତି ଜଣକ ନିଭନରିଖିତ ଭାନଦଣ୍ଡୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହଈଥିୄଫ:


ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କଯ ଫୟସ 18 ଫଷଥ ଏଫଂ ଧିକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ



ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କ 10+2 ୄହାଆଥିୄଫ ଏଫଂ ନୄହୄର ସ୍ନାତକ ୄହଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଅଧାଯ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କଯ କବ୍ନୁୁଟଯ ୄଯଟିଂ କଯିଫାଯ ସାଧାଯଣ ଫୁ ଝାଭଣା ଥିଫ ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୀୄଫାର୍ଡଥ ଏଫଂ ନୁ ଫାଦୄଯ ସୁଦୃଢ ରହିୋ ଅଫଶୁକ



ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କ ାଖୄଯ ୄଗାଟିଏ ଯୀକ୍ଷଣଯୁ ଏଫଂ ସାଟିପିୄକସନ୍ ଏୄଜନିି ମାହାକି ଥଯିଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ ‚ୄଯଟଯ ସାଟିପିୄକଟ୍‛
ଥିଫ



ଟିପ୍ପଣୀ: ଏକ ‚ୄଯଟଯ ସାଟିପିୄକଟ୍‛ ଧାଯଣ କଯିଫାଯ ଥଥ ଏହା ନୁ ୄହଁ କି ାଥି ଥଯିଟୀଙ୍କ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହିତ ସଂମୁକ୍ତ
କଯିଫା ଫୁତିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫାଯ ଧିକାଯ ନାହିଁ
ଜୄଣ ୄଯଟର୍ ବାଫୄଯ କାମଥୁ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ


ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ଥଯିଟୀଙ୍କ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା ଫଧି ନୁ ସାୄଯ ୄମୄକୌଣସି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହିତ
ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ଏଫଂ ସକ୍ରିୟ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ
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ି ା


ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି ୄଯ ଅଞ୍ଚିକ କାମଥୁାୟଗୁଡକ
ି

/ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା

ଅୄୟାଜନ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଶୀକ୍ଷଣ ଧିୄଫଶନ ଏଫଂ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଫୁଫହାଯ ୄହଈଥିଫା ଫିବିନ୍ନ
ଈକଯଣଗୁଡକ
ି ଉୄର ୄହାଆଥିୋ ୋତ୍ାଲାୄର ଉସ୍ଥିତ ଥିୋ ଅେଶୟକ ।


ଫୁକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସାଟିପିୄକଟକଯଣ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଫା ୂଫଥଯୁ ଥଯିଟୀ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ଅଧାର୍
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟୄଯ ସବ୍ନୁର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଭଗ୍ରୀ ଢିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଫୁକ୍ତିଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା କୀୄଫାର୍ଡଥ ଏଫଂ ନୁ ଫାଦକଯଣ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ଯହିଫା ଅଫଶୁକ

ୄଯଟଯଯ ନ୍-ୄଫାଡିଂ
ୄଯଟଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ତାଙ୍କଯ ‚ନ୍ ୄଫାଡିଂ ପମ୍ଥ‛ ସହିତ ଅଫଶୁକୀୟ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି
ଈସ୍ଥାନା କଯିଫା ଅଫଶୁକ ମାହା ଫଦୄଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ‚କାମଥୁାଧିକାଯୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚିକ ପି ସଗୁଡକ
ି ୁ ‛ ପମ୍ଥ ଈସ୍ଥାନା
କଯାମିଫ। ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄଯ, ଅଞ୍ଚିକ ପି ସଗୁଡକ
ି ନ୍ ୄଫାଡିଂୄଯ ସଠିକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହିତ ନୁ ୄଭାଦନ/ଫଯଖାନ୍ତ
କଯିୄଫ।
ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏହା ୄଯ ୄଯଟଯଙ୍କ ଅଧାଯ ଈୄବାକ୍ତା ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ ନିଜଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ସ ୄନଆକି ଏଫଂ
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଭସିନ୍ ଯିଚାନା କଯିଫାକୁ ଏକ ଈୄବାକ୍ତା ନାଭ ଏଫଂ ାସୋର୍ଡଥ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ। ନାଭାଙ୍କି ତ ଈୄବାକ୍ତା ଥ୍
ଏହା କି ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ୄଯ ଈୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ଯ

ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ ୂଯଣ

ୄହାଆଛି ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନୄଯ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାୄଫସୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଛି।

ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ କଭାଣିଗୁଡକ
ି ମାହା ଏକ ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଫାସିନ୍ଦା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଭୄନ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ



ପ୍ରତି ଦିନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫା ୄଯ ଜି.ି.ଏସ୍



ଫର୍ତ୍ଥଭାନଯ କବ୍ନୁୁଟର୍ ଡାଟା ଏଫଂ

ସଂୄମାଜନ କୁାଚର୍ କଯିଫା।


ନିଶ୍ଚିତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ପ୍ରତି ରଗଆନ୍, ସଭୟ ଏଫଂ ତାଯିଖ
ସଭୟ ୄସଟିଂୄଯ ଛି।

ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ ଅଣଙ୍କ ନିକଯ ଅୄଯଟଯ ଅଆଡି ୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଫାକୁ ପ୍ରୄଫଶ କଯିୄଫ,
ଏଫଂ ସିଟଯୁ ଦୂ ଯୄଯ ଅୄଫଦନ ରଗ୍ ଅଈଟ୍ କଯନ୍ତୁ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ନୁ ୄକହି ଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍ ଓିଳୄଣ୍ଡା
ଫୁଫହାଯ କଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ।



ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସହଜୄଯ ଯଖିଫାକୁ ଏଫଂ ଡାଟା କୁାଚଯକୁ
ସୁଫଧ
ି ାଜନକ କଯିଫାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୂଫଥଯୁ ଏଫଂ ସଭୟୄଯ



ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା ନୁ ସାୄଯ ୄଟ।

ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଯନ୍ତୁ।



ନିଶ୍ଚିତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ୄଷ୍ଟସନ୍ ୄରଅଈଟ୍ ଥଯିଟୀ

ନିଶ୍ଚିତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଫାସିନ୍ଦା କଦାି କାଆଣ୍ଟ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା ଏକ ସୄତଜ ଞ୍ଜୀକଯଣ "ସନ୍ଧାନ ଅଧାଯ ସୁଫଧ
ି ା" ଅଧାଯ
ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିନାହଁାନ୍ତି।



ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ୄମଯିକି ନାଭ
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ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ସଭସ୍ତ ଭୂ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି
1947

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା



ରିଙ୍ଗ, ଜନମ ତାଯିଖ ଏଫଂ ଠିକଣା, ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍

ଈରବ୍ଧ ୄଟ, ମାହାକି ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ୄଯାଧିତ

ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ ୄଡଟ୍ କଯିଫାକୁ ଏଫଂ ନୁ ପ୍ରକାଯଯ

ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପ୍ରକାଯ ାଆଁ ଅଫଶୁକ ୄଟ

ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ/ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ାଆଁ ECMP ଫୁଫହାଯ

ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦା ନାଭଯୁ ହିଁ ମାହାଯ

କଯିଫା ାଆଁ ୄଡଟ୍ କାଆଣ୍ଟ୍ ରିଟ୍ ଫୁଫହାଯ କଯନ୍ତୁ।

ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ୄହାଆଥାଏ।

ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଫାସିନ୍ଦାଭାୄନ ନିଫାସୀଙ୍କ ସହିତ ବଫିଷୁତ ୄମାଗାୄମାଗ ାଆଁ ନିଜଯ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଓଟିି
ଅଧାଯିତ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ଏଫଂ ନରାଆନ୍ ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ସୁଫଧ
ି ା ଯି ନୁ ଫୁଫହାଯ ାଆଁ ପ୍ରୄଫଶ କଯିଛନ୍ତି।





ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଧାଯ
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ମାଞ୍ଚ ୄହାଆଛି ଏଫଂ ମାଞ୍ଚକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ

ୄଟ କି ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କୁ ଈର୍ତ୍ଭ ବାଫୄଯ ସୂଚତ
ି

ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ଅଙ୍ଗୁ ଠି ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଏଫଂ ଷ୍ଟାବ୍ନ୍ /ପ୍ରାଯମ୍ଭକ ାଆଁ ୄହାଆଛି।

କଯାମାଆଛି କି ୄସଭାନଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ୄକଫ

ପଭଥୄଯ ଫାସିନ୍ଦା

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଫୁଫହାଯ

(ଅୄଫଦକଙ୍କ) ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଭଧ୍ୟ

ଯହିଫା ଅଫଶୁକ


ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ

କଯାମିଫ।

ମଥାକ୍ରୄଭ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା /HoF ଅଧାଯିତ ନାଭାଙ୍କନୄଯ, ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା/HoFଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ଅଙ୍ଗୁ ଠି ର ଚିହ୍ନ ଏେଂ ୂର୍ଣ୍୍ େିେରଣୀ
ଉବ୍ଧ ରହିୋ ଦରକାର I




ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଫାସିନ୍ଦା ସ୍କି ନ୍
ର

ସପେୄଓଳୟାର୍ କାଆଣ୍ଟୄଯ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା ସ୍କି ନ୍
ର

ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସଭୟୄଯ ସଫୁ ସଭୟୄଯ

ନୁ ସାୄଯ ଡାଟା କୁାଚର୍ କ୍ରଭୄଯ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟ

ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଚାଯିଫାକୁ ତିଫାହିତ

ସପେୄଓଳୟାର୍ (ଆସିଏଭି/ୟୁ ସଏ
ି ଲ୍) ୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ

କଯିଫାକୁ ଚାଯୁଥିଫା ଡାଟାଯ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ

ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡାଟା କୁାଚର୍ କଯିଫା।

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଡାଟାଯ ସଭୀକ୍ଷା
କଯନ୍ତୁ।




ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ,

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରି ଣ୍ଟ, ସାଆନ୍ ଏଫଂ ସ୍ୱାକାଯ ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ

ଭୂ ସହାୟକ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ

ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଶଷୄଯ ସହଭତିୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ

ୄହାଆଥିଫା ସହଭତି ସିପ୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍

ନିନ୍ତୁ।

କାଆଣ୍ଟୄଯ ୄରାର୍ଡ କଯାମାଆଛି ଏଫଂ ସଭସ୍ତ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ୄପଯସ୍ତ କଯାମିଫ।

ସି.ଆ.ଏଲ୍.ସି ୄଯଟର୍ କିଏ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ୄମାଗୁତଗୁଡକ
ି କଣ?
ଜୄଣ ସି .ଆ.ଏଲ୍.ସି ୄଯଟର୍ ୄଗାଟିଏ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ନାଭାଙ୍କନ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି ୄଯ
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଫାକୁ ନିମୁକ୍ତି ାଆଥାନ୍ତି। ଏହା ଟିପ୍ପଣୀ କଯିଫା ଅଫଶୁକ କି ସିଆଏରସି ୄଯଟର୍
ୄକଫ ଶିଶୁଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ କଯିାଯିୄଫ ଏଫଂ ୄକୌଣସି ନୁ ପ୍ରକାଯଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ
କଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ
ତାଙ୍କଯ ବୂଭିକା ାଆଁ ୄମାଗୁତା, ଫୁକ୍ତି ଜଣକ ନିଭନରିଖିତ ଭାନଦଣ୍ଡୄଯ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୄହଈଥିୄଫ:


ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କଯ ଫୟସ 18 ଫଷଥ ଏଫଂ ଧିକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା


ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କ 10+2 ୄହାଆଥିୄଫ ଏଫଂ ନୄହୄର ସ୍ନାତକ ୄହଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଙ୍ଗନଫାଡି ଅଶା କଭଥୀ, 10ଭ ାସ୍ ୄମାଗୁ



ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଅଧାଯ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କଯ ସ୍ମାଟ୍ଥ ୄପାନ୍ ସହିତ

Android Os/କବ୍ନୁୁଟଯ ୄଯଟିଂ କଯିଫାଯ ସାଧାଯଣ ଫୁ ଝାଭଣା ଥିଫ ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୀୄଫାର୍ଡଥ ଏଫଂ

ନୁ ଫାଦକଯଣୄଯ ସହିତ ଅଯାଭ ୄହଈଥିଫା ଅଫଶୁକ


ଫୁକ୍ତିଜଣଙ୍କ ାଖୄଯ ୄଗାଟିଏ ଯୀକ୍ଷଣଯୁ ଏଫଂ ସାଟିପିୄକସନ୍ ଏୄଜନିି ମାହାକି ଥଯିଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ ୄହାଆଥିଫାଯୁ ‚ସି .ଆ.ଏଲ୍. ସି ୄଯଟଯ
ସାଟିପିୄକଟ୍‛ ଥିଫ



ଟିପ୍ପଣୀ: ଏକ ‚ସି.ଆ.ଏଲ୍. ସି ୄଯଟଯ ସାଟିପିୄକଟ୍‛ ଧାଯଣ କଯିଫାଯ ଥଥ ଏହା ନୁ ୄହଁ କି ାଥି ଥଯିଟୀଙ୍କ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହିତ
ସଂମୁକ୍ତ କଯିଫା ଫୁତିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫାଯ ଧିକାଯ ନାହିଁ

ଜୄଣ ସି.ଆ.ଏଲ୍. ସି ୄଯଟର୍ ବାଫୄଯ କାମଥୁ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ


ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ଥଯିଟୀଙ୍କ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା ଫଧି ନୁ ସାୄଯ ୄମୄକୌଣସି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହିତ ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ଏଫଂ ସକ୍ରିୟ
କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ



ଅଞ୍ଚିକ କାମଥୁାୟଗୁଡକ
ି /ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଅୄୟାଜିତ ୄହାଆଥିଫା ଶିଶୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରଶୀକ୍ଷଣ ଧିୄଫଶନୄଯ

ଏଫଂ ସି.ଆ.ଏଲ୍.ସି

ଟୁାଫୄରଟ୍ ଶିଶୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଧିୄଫଶନୄଯ ଫୁକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଉସ୍ଥିତ ଥିୋ ଦରକାର I


ଫୁକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଯୀକ୍ଷା ୄଦଫା ୂଫଥଯୁ ଥଯିଟୀ ୄେଫସାଆଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ଶିଶୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ

/ୄଡଟୄଯ ସବ୍ନୁର୍ଣ୍ଥ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସାଭଗ୍ରୀ

ଢିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ I


ସି.ଆ.ଏଲ୍.ସି ୄଯଟଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ତାଙ୍କଯ ‚ନ୍ ୄଫାଡିଂ ପମ୍ଥ‛ ସହିତ ଅଫଶୁକୀୟ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଈସ୍ଥାନା
କଯିଫା ଅଫଶୁକ ମାହା ଫଦୄଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ‚କାମଥୁାଧିକାଯୀଙ୍କ ଅଞ୍ଚିକ ପି ସଗୁଡକ
ି ୁ ‛ ପମ୍ଥ ଈସ୍ଥାନା କଯାମିଫ। ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄଯ

,

ଅଞ୍ଚିକ ପି ସଗୁଡକ
ି ନ୍ ୄଫାଡିଂୄଯ ସଠିକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ସହିତ ନୁ ୄଭାଦନ/ଫଯଖାନ୍ତ କଯିୄଫ।


ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏହା ୄଯ ସି .ଆ.ଏଲ୍.ସି ୄଯଟଯଙ୍କ ଅଧାଯ ଈୄବାକ୍ତା ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ ନିଜଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ସ ୄନଆକି ଏଫଂ ସି .ଆ.ଏଲ୍.ସି
ଟୁାଫୄରଟ୍ ଯିଚାନା କଯିଫାକୁ ଏକ ଈୄବାକ୍ତା ନାଭ ଏଫଂ ାସୋର୍ଡଥ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ।



ନାଭାଙ୍କି ତ ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ ଭାୄନ ଏହା ୄଟ କି ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ୄଯ ଈୄବାକ୍ତାଭାନଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ
ୂଯଣ ୄହାଆଛି ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନୄଯ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାୄଫସୄଯ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଛି।
ମାଞ୍ଚ ୄହଈଛି

ମାଞ୍ଚକାଯୀ କିଏ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ୄମାଗୁତଗୁଡକ
ି କଣ?


ୄମୄତୄଫୄ ଫାସିନ୍ଦା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଫାକୁ ଅସିଥାନ୍ତି , ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ୄସହି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୄଯ ପ୍ରୄଫଶ ୄହଫ
ମାହାକି ଫାସିନ୍ଦା ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ



ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ୄହାଆଥିଫା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ମାଞ୍ଚ କଯିଫାକୁ ସୀକୃ ତ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫିଧିଫର୍ତ୍ ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄହାଆଛି। ଏଯି ଧିକାଯୀଙ୍କୁ
ମାଞ୍ଚକାଯୀ କୁ ହାମାଏ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା


ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଈରବ୍ଧ ମାଞ୍ଚକାଯୀ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଯଣ ୄହାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ଫିଯୁଧୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଥାନା
ୄହାଆଥିଫା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ମାଞ୍ଚ କଯିଫ



ଯଦି ୄରଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଦସ୍ତାୄେଜ ଯାଞ୍ଚ ାଆଁ ସମଥ୍ ,ୄତୄେ େସର ପ୍ରାପ୍ତି ସରକାରୀ ଧିକାରୀ ୄଯଉଁମାୄନ ଏହିର୍ଲି ଦସ୍ତାୄେଜ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ
ରିଚତ
ି ୄସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ୄରଜିଷ୍ଟ୍ରାର ମାୄନ ସହାୟତା ୄନଆାରିୄେ I



ସଯକାଯଙ୍କ ଠାଯୁ (ସଶସ୍ତ୍ର ଫାହିନୀ ଏଫଂ ସିିଏଭଏପସ୍ ନ୍ତବଥୁକ୍ତକଯି ) ଏଫଂ ିଏସ ୟୁ ସ୍ ସହିତ ୄକୌଣସି ୄସଫା /ୄସଫାୄନତୃ ତ ଧିକାଯୀ ୄଗାଷ୍ଠୀ
‘ସି’/ୄେଣୀ III ୄଯଙ୍କଯୁ ତୄଲ ନଥିୋ କଭଥଚାଯୀଭାନଙ୍କୁ

ମାଞ୍ଚକର୍ତ୍ଥା ବାଫୄଯ ନୁ ଭତି ଦିଅମାଆାୄଯ। ୄମଯିକି ଫଡ ସହଯଗୁଡକ
ି ଏଫଂ

ୄଭୄଟ୍ରାଗୁଡକ
ି , ୄମଈଁଠାୄଯ ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ଏଯି ୄସଫାୄନତୃ ର୍ତ୍ ସଯକାଯୀ ଧିକାଯୀଭାନଙ୍କୁ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ଯ ରାବ ୄନଆାଯନ୍ତି ନାହିଁ , ୄସଭାୄନ ଏକ
ଅଈଟୄସାସ୍ଥ ଫିୄକ୍ରଯାଙ୍କ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ଫୁଫହାଯ ଥଯିଟୀ ଅଞ୍ଚିକ ପି ସଯୁ ନୁ ୄଭାଦନ ସହିତ ୄଡଟ୍ କଯି ାଯିୄଫ I


ୄଗାଟିଏ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ମାଞ୍ଚକାଯୀଭାୄନ ସଭାନ ୄବଣିଯଯୁ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ବାୄଫ କାମଥୁ କଯି ାଯିୄଫ

ନାହିଁ। ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ଏହା

ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ମାଞ୍ଚକାଯୀଭାୄନ ୄକ୍ଷତ୍ରକୁ ଅସିଫା ୂଫଥଯୁ ପ୍ରସିକ୍ଷିତ ଟନ୍ତି। ମଦି ଅଫଶୁକ ୄହଈଥାଏ

, ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ୄଗାଟିଏ

ୄସଣ୍ଟଯୄଯ ଜଣଯୁ ଧିକ ମାଞ୍ଚକାଯୀଙ୍କୁ ନିମୁକ୍ତି ୄଦଆାଯିୄଫ


ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭସ୍ତ ମାଞ୍ଚକାଯୀଭାନଙ୍କ ତାରିକା ,ଦଫି ୄନାଟିସ୍, ଞ୍ଜୀକଯଣୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ ୄହଫା ୂଫଥଯୁ ଏଫଂ ତାରିକା ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଅଞ୍ଚିକ
ପି ସଯଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ I



ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା କଣ ୄଟ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ମାଞ୍ଚ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ମାଞ୍ଚକାଯୀଭାନଙ୍କୁ

ଧ୍ୟାନୄଯ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ

ୄଟ କି?


ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ାଖୄଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ଭୂ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଛି।



ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ୄଭାଦିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୄକଫ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ନୁ ୄଯାଧିକ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ
ତାରିକାୄଯ ହିଁ ଛି



ସାଟିପିୄକଟ୍ ାଆଁ ପଭଥାଟ୍ ାଆଁ ପି ସଅ
ି ଲ୍ /ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ

(ୄକଫ ୄସଭାୄନ ୄମଈଁଭାୄନ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ

ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ୄଫୈଧ ତାରିକାୄଯ ଛନ୍ତି) ଯିଚୟ ପ୍ରଭାଣ, ଠିକଣା ପ୍ରଭାଣ, ସବ୍ନଥକ ପ୍ରଭାଣ, ଜନମ ତାଯିଖ Appendix C ନୁ ସାୄଯ ୄଟ।


ମାଞ୍ଚକାଯୀଭାୄନ ମାଞ୍ଚକଯଣ ଫଯଖାସ୍ତ କଯିୄଫ ,ମଦି ୄସଭାନଙ୍କ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଜାରିଅତି /ଯିଫର୍ତ୍ିତ ୄଟ । ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ମାଞ୍ଚକାଯୀ
ୄଦଆଥିଫା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ଫଯଖାସ୍ତ କଯିୄଫ, କାଯଣ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଫ ଫିସ୍ତାଯ ବାଫୄଯ ମାଞ୍ଚକାଯୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ କଯିଫା
ଅଫଶୁକ ୄଟ



ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ମାଞ୍ଚକାଯୀ ମାଞ୍ଚକଯଣ କଯିଫାକୁ ଭନା କଯୁଛନ୍ତି ୄକୌଣସି କାଯଣ ୄଯକର୍ଡଥ କଯିଫା ଫୁତିତ ଫାସିନ୍ଦାକୁ ୄପଯାଆ ୄଦଈଛନ୍ତି, ୄତୄଫ
ଫାସିନ୍ଦା ବିୄମାଗ ସଭାଧାନ କଯିଫାକୁ ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ତିଅଯି ୄହାଆଥିଫା ନାଭିତ ପ୍ରାଧିକଯଣ ସହିତ ୄମାଗାୄମାଗ କଯିାଯିୄଫ



ିଓଅଆ, ଡିଓଫି, ିଓଏ, ିଓଅର୍ ଫିଯୁଧୄଯ କ୍ରଭଶଃ ନାଭ, ଜନମ ତାଯିଖ, ଠିକଣା ଏଫଂ ସବ୍ନଥକଯୁ ଫିଫଯଣୀୄଯ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ
–

ନାଭ

–

ିଓଅଆ ଏକ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ମାହାକି ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ୄପାଟ ଅଫୁଶକ କୄଯ। ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ ୄମ ସଭଥିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଈବୟ ଛି

–

ମଦି ଜଭା ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ିଓଅଆ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ୄପାଟ ନାହିଁ , ତାୄଯ ଏହା ଏକ ୄଫୈଧ ିଓଅଆ ବାୄଫ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫ
ନାହିଁ। ସଭାୄଫଶ ଏଫଂ ହତାଶ ାଆଁ , ୁଯୁଣା ପୄଟା ସହିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫ
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ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କଯ ନାଭ ଚାଯି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ନାଭ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ। ଏହା ୄକଫ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ କଯାହୁ ଏ ୄମ ଫାସିନ୍ଦା ନିଜ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ପ୍ରୄଫଶ କଯିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ I



ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ବାଫୄଯ ୂଯଣ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ। ଏଥିୄଯ େୀ , େୀଭତି, େୀଭାନ, ୄଭଜର୍, ଯିଟାଏର୍ଡ, ଡଃ. ଆତୁାଦି ନ୍ତବଥୂକ୍ତ
ୄଟ

a. ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ନାଭ ଫହୁ ତ ସଫଧାନତାଯ ସହିତ ଏଫଂ ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ ୄରଖିଫା ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ ୄଟ। ଈଦାହଯଣ ାଆଁ

, ଈର୍ତ୍ଯଦାୟୀ ଭଧ୍ୟ ତାଙ୍କଯ ନାଭକୁ

କହିାଯିୄଫ ତାଙ୍କ ନାଭ ବ. ଫିଜୟନ୍ ୄଟ ୄମଈଁଠାୄଯ କି ତାଙ୍କଯ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ ୄବଙ୍କଟଯଭଣ ଫିଜୟନ୍ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ଏହିପ୍ରକାଯ ସଭାନ ଅଈ
ୄଗାୄଟ ୄଟ ୄହରା ଅର୍ . ୄକ. େୀଫାସ୍ତବସ୍ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ ପ୍ରକୃ ତୄଯ ଯୄଭଶ କୁ ଭାଯ େୀଫାସ୍ତବସ୍ ୄଟ। ଏହି ବାଫୄଯ

, ଜୄଣ ଭହିରା

ଞ୍ଜୀକଯଣକାଯୀ ତାଙ୍କଯ ନାଭ ୄକ .ଏସ୍.ୄକ. ଦୂ ଗଥା ୄମଈଁଠାୄଯ କି ତାଙ୍କଯ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ କଲ୍ଲୁ ଯୀ ସୂଯୀୟା ୄକୄନକା ଦୂ ଗଥା ୄହାଆାୄଯ। ତାଙ୍କଯ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ଫିସ୍ତାଯଯୁ ତାହାଯ ପ୍ରାଯମ୍ଭକ ଜଣାୄଡ ଏଫଂ ସଭାନ ଏହାକୁ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ।
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b. ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ନାଭୄଯ ନ୍ତଯ ଅସିଥାଏ ଏଫଂ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଏକ

(ିଏଲ୍) ଏଫଂ/କିଭଳା ଭଧ୍ୟଭ ଏଫଂ ନ୍ତିଭ ନାଭ ନୁ କ୍ରଭ ମଥୁନ୍ତ

ନ୍ତବଥୂକ୍ତ ୄଟ, ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଘାଷିତ ନାଭ ବାଫୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ କଯାମାଆ ାୄଯ।

c.

ମଦି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଈତ୍ପାଦିତ ଦୁ ଆଟି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ ପ୍ରଭାଣ ସଭାନ ନାଭୄଯ ବିନ୍ନତା (ମାତି, ପ୍ରାଯମ୍ଭିକ ଏଫଂ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ ସହ), ଏନୄଯାରଯ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍
ନାଭକୁ ପ୍ରୄଫଶ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ।

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

1947

ୃଷ୍ଠା 27

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
d. ୄଫୄୄଫୄ, ୄଛାଟିରା କିଭଳା ଶିଶୁଙ୍କ ନାଭ
ଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ଫୁ ଝକ
ି ି ଶିଶୁଙ୍କ ନାଭ

ଦିଅ ୄହାଆନାହିଁ। ଆଅଆଡି ଅଫଣ୍ଟନ କଯିଫା ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ନାଭୄଯ କୁାଚର୍

ୄଖାଜିଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ। ିଓଅଆ ାଆଁ ସଭଥିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ଣ

କଯିଫା ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ

-ଈରବ୍ଧତା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ନାଭଯ

ଅଯମ୍ଭୄଯ ସହାୟତା ସହିତ ୄଯକର୍ଡଥ କଯିଫା ଅଫଶୁକ

ଜନମ ତାଯିଖ (ଡିଓଫି)
a. ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜଭନ ତାଯିଖ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଦିନ, ଭାସ ଏଫଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ପି ରଡଯ ଫଷଥ ସୂଚତ
ି କଯିଫା ଅଫଶୁକ।
b. ମଦି ଫାସିନ୍ଦା ଜନମ ତାଯିଖଯ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଭାଣ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ , ତାୄଯ ଜନମ ତାଯିଖକୁ ‚ମାଞ୍ଚକୃ ତ‛ ବାୄଫ ଗଣନା କଯାମିଫ। ୄମୄତୄଫୄ
ଫାସିନ୍ଦା ଡିଓଫି କୁ ଫିନା ୄକୌଣସି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ୄଘାଷଣା କଯନ୍ତି, ତାୄଯ ଜଭନ ତାଯିଖକୁ "ୄଘାଷିତ‛ ବାୄଫ ଗଣନା କଯାମିଫ।
c.

ୄମୄତୄଫୄ ଫାସିନ୍ଦା ଜନମ ତାଯିଖକୁ ସଠିକ୍ ୄଭକ କଯିଫାୄଯ ସଭଥଥ ଟନ୍ତି ଏଫଂ ନିଭନୄଯ ୄକଫ ଫୟସ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯିଛନ୍ତି କିଭଳା
ମାଞ୍ଚକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ଭାନିତ ୄହାଆଛି , ୄତୄେ ଯାଏଁ ଫୟସ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆଛି। ଏଯି ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ସପେୄେୟାର୍ ସ୍ୱତଃପୃତ ବାୄଫ ଅଣଙ୍କ
ଜଭନ ଫଷଥ ଗଣନା କଯିଫ।

d. ମାଞ୍ଚକାଯୀଙ୍କୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପଭଥୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯିଫାକୁ ମାଞ୍ଚ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଫାସିନ୍ଦା

"ମାଞ୍ଚକାଯୀ"

ବାଫୄଯ ଜନମ ତାଯିଖକୁ ସଠିକ ବାଫୄଯ ସୂଚତ
ି କଯିଛନ୍ତି କିଭଳା ତାଙ୍କଯ ଫୟସ ୂଯଣ କଯିଛନ୍ତି।

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠିକଣା
a. ିଓଏ ଫିଷୟଫସ୍ତୁ ଯ ନାଭ ଏଫଂ ଠିକଣା ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ। ମାଞ୍ଚକର୍ତ୍ଥା ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ କି ିଓଏ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ ନାଭ ିଓଏ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ
ନାଭଯୁ ୄଭ ଖାଏ। ିଓଅଆ ଏଫଂ ିଓଏ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ନାଭୄଯ ଏକ ବିନ୍ନତା ସ୍ୱିକାଯ ୄଟ ମଦି ବିନ୍ନତା ୄକଫ ଫନାନ ଏଫଂ

/କିଭଳା ପ୍ରଥଭ

ଧାଡିୄଯ, ଭଧ୍ୟଭ ଏଫଂ ୄଶଷ ନାଭୄଯ ୄହାଆଛି।
b. "ମତ୍ନ ୄନଈଥିଫା ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ନାଭ ଥାଏ, ମଦି ସାଧାଯଣତଃ ିରାଙ୍କ ାଆଁ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛି ଏଫଂ ଫୟସ୍କ ୄରାକ ିତାଭାତା ଏଫଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ
ଯହିଥାନ୍ତି, ଆତୁାଦି। ମଦି ନାହିଁ, ୄତୄେ ଜୄଣ ଠିକଣା ସ୍ଥାନକୁ ଖାରି ଛାଡିାଯିୄଫ।
c.

ଅଧାଯଯ ଫର୍ଦ୍ଧିତକଯଣ ନୁ ୄଭାଦିତ ୄଟ। ନିଫାସୀଙ୍କୁ ଅଧାଯଯଏ ସୂଚଫ
ି ର୍ଦ୍ଧ ଠିକଣାୄଯ ିଓଏ ୄଯ ସୂଚଫ
ି ର୍ଦ୍ଧ ଠିକଣାୄଯ ସଂଖୁା, ୄମଯିକି ଘଯ
ନଭଳର୍, ୄରନ୍ ନଭଳର୍ , ସଡକଯ ନାଭ, ଟାଆୄାଗ୍ରାପି କାଲ୍ ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି ସୁଧାଯିଫା , ିନ ୄକାର୍ଡ ଅଦିୄଯ ସାଭାନୁ ଯିଫର୍ତ୍ଥନ / ଯୂାନ୍ତଯଣ ଅଦି
ନ୍ତବଥୂକ୍ତ କଯିଫାକୁ ନୁ ଭତି ୄଦଆାୄଯ, ୄମମଥୁନ୍ତ ଏହି ତିଯକ୍ତ
ି /ଯୂାନ୍ତଯଣ ିଓଏ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ୍ ଅଧାଯ ଠିକଣାୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯାମାଆଛି।

help@uidai.gov.in

ୃଷ୍ଠା 28

https://uidai.gov.in/

1947

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
d. ମଦି ଠିକଣା ଫର୍ଦ୍ଧିତକଯଣୄଯ ନୁ ୄଯାଧ ୄହାଆଥିଫା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ ମଥୁାପ୍ତ ୄଟ ଏଫଂ ିଓଏ ୄଯ ସୂଚଫ
ି ର୍ଦ୍ଧ ଭୂ ଠିକଣା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ ୄହାଆଥାଏ
ପୄଟାଯ ଏକ ୄଫୌକଳ୍ପି ିଓଏ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫ ଜୄଣ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଫାକୁ ୄହଫ।

ସବ୍ନକଥ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି :
a. ମଦି ୄକୌଣସି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଶିଶୁଯ ଫୟସ 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ୄଟ , ‚ନାଭ‛ ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍‛ ଜୄଣ ିତାଭାତା କିଭଳା ଫିବାଫକ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ
ୄଟ। ିତାଭାତା /ଫିବାଫକ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ଅଧାଯ ତ୍ର ଈତ୍ପନ କଯିଫା ଅଫଶୁକ

,ୄମୄତୄଫୄ ିରାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ

ୄହାଆଥାଏ (କିଭଳା ୄସଭାୄନ ଏକତ୍ର ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିାଯିୄଫ)।
b. ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଜୄଣ ଫୟଷ୍କଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ିତାଭାତା କିଭଳା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ାଆଁ ୄକୌଣସି ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄହାଆନାହିଁ। ୄସଗୁଡକ
ି ୄକଫ
ନ୍ତନିହତ
ି ଈୄଦୁଶ ାଆଁ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆଛି।

ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁ (ଏଚଓଏଫ୍):
a. ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁ ଏଫଂ ଯିଫାଯଯ ସଦସୁଙ୍କ ଭଧ୍ୟୄଯ ସବ୍ନକଥ ସ୍ଥାନା କଯିଫାକୁ ିଓଅର୍ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ମାଞ୍ଚ ୄହାଆଛି। ୄକଫ ୄସହିସଫୁ
ଯିଫାଯଯ ସଭସୁଭାୄନ ସବ୍ନକଥ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ (ିଓଅର୍) ଈୄଯ ଅଧାଯ କଯି ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିାଯିୄଫ , ୄମଈଁଭାନଙ୍କ ନାଭଗୁଡକ
ି ସବ୍ନକଥ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆଛି।
b. ଯିଫାଯଯ ସଦସୁଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହଫା ୄଯ ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁ ସଫଥଦା ଯିଫାଯଯ ସଦସୁଙ୍କ ସହିତ ମିଫ କଥା।
c. HOF ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄଡଟ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ମାଞ୍ଚକାଯୀଙ୍କୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପଭଥୄଯ HOF ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ମାଞ୍ଚ କଯିଫା ଅଫଶୁକ। HOF
ନାଭ ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଏହି ପଭଥୄଯ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଅଧାଯ ତ୍ର ଫିଯୁଧୄଯ ମାଞ୍ଚ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ।
d. ଞ୍ଜୀକଯଣ ମାହାକି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ HOF ଅଧାଯୄଯ ନାଭାଙ୍କି ତ ୄହାଆଛି, ସବ୍ନକଥ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ୄକଫ HOF ପଭଥୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ ୄହେ
।
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ୄଭାଫାଆର ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ ଠିକଣା:
a. ଅଣ ଓଟିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଆୄକୟୁ ଅସି ଈୄଦ୍ଦୁଶ ାଆଁ ଭତ ାଆଁ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳଯଯ ଗୁଯୁତ୍ଵତା ଯାଭଶଥ ୄଦଆାଯିୄଫ ଏଫଂ ୄସଭାୄନ ଏହା
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିାଯିୄଫ କି ନିଫାସୀ ନିଜଯ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ (ନିଫାମଥୁ ୄଟ) ପ୍ରଦାନ କଯିଥାନ୍ତି।
b. ଅଣ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭଧ୍ୟ ତାଙ୍କଯ ଆୄଭଲ୍ ଠିକଣାଗୁଡକ
ି ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ଯାଭଶଥ କଯିାଯିୄଫ ୄମୄହତୁ ଏହା ଏକ ତିଯକ୍ତ
ି ସୁଯକ୍ଷା ୄମାଡିଛ ି
ପୄଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରଭାଣୀକଯଣ ନୁତା ଫିପ ୄହଫ କିଭଳା ଆୄଭଲ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫାସିନ୍ଦାକୁ ସୂଚତ
ି କଯିଫ।

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଫୁତିତ ନିଫାସୀ କିଯି ଛନ୍ତି?
a. କୀ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଡାଟା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ ମାଞ୍ଚ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ।
ଫାସିନ୍ଦା ୄକୌଣସି ନୁ ୄଭାଦିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯିଚୟ (ିଓଏଲ୍) ଏଫଂ ଅଧାଯଯ ପ୍ରଭାଣ
ବାଫୄଯ (ିଓଏ) ୄଦଆାଯିୄଫ।
b. ମଦି ଫାସିନ୍ଧା ଯିଚୟ କିଭଳା ଠିକଣାଯ ପ୍ରଭାଣ ତ୍ରଯ ପ୍ରଭାଣଯ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ
ସଭଥଥ ୄହଈଛନ୍ତି, ୄସଭାୄନ ଏକ ୂଫଥ-ଦସ୍ଥ "ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା‛ ମିଏକି ଚିହ୍ନଟ ୄହାଆଛନ୍ତି ଏଫଂ
ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ କିଭଳା ଅଞ୍ଚିକ ପି ସଭାନଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିାଯିୄଫ।
c.

ଜୄଣ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ଏଯି ଜୄଣ ଫୁକ୍ତି ଟନ୍ତି ମିଏକି ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସିକୃତ ୄହାଆଥାନ୍ତି ଜୄଣ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଯିଚୟ କଯାଆଫାକୁ ମିଏକି ୄକୌଣସି
ିଓଏ/ିଓଅଆ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯିନାହଁାନ୍ତି। ଏହି ଯିଚୟଯ ଭାୄନ ଏହା ନୁ ୄହଁ ୄମ ଫାସିନ୍ଦା ୄହଫାଯ ଏକ ଚଯିତ୍ର ସାଟିପିୄକଟ୍ ପ୍ରଭାଣ କଯିଫ।

ଜୄଣ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା କିଏ?
a. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ଫୁକ୍ତିଫୄି ଶଷ ଟନ୍ତି (ଈଦାହଯଣ, ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ କଭଥଚାଯୀଗଣ, ଚୟନିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସୁଗଣ , ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଫସ୍ଥାନା ଫୁକ୍ତି , ୄାଷ୍ଟଭୁାନ୍,
ପ୍ରବାଫଶାୀ ଫୁକ୍ତି ୄମଭିତକ
ି ି ଶିକ୍ଷକ , ସ୍ୱାସ୍ଥୁ କଭଥୀ ଏଫଂ ଡାକ୍ତଯ , ଙ୍ଗନୋଡି / ଅଶା କଭଥଚାଯୀ , ସ୍ଥାନୀୟ ଏନିିଓ ଆତୁାଦିଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ) ଜୄଣ
ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚିହ୍ନଟ ୄହାଆଛି ଏଫଂ ୟୁ ଅଡିଏଅଆଯ ସିଅଆଡିଅର୍ ବାଫୄଯ ‚ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା‛ ୄହାଆଛି।
b. ୄକୄତକ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଅଞ୍ଚିକ ପି ସ୍ ନିୄଜ ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ସୁଫଧ
ି ା ାଆଁ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ଏକ ୁଲ୍ ଚିହ୍ନଟ କଯାଆଫାକୁ ଅଗ୍ରହ
ୄନଆଥାନ୍ତି।
c.

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫୟସ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ 18 ଫଷଥ ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ୄକୌଣସିଫ ି ଯାଧୀ ୄଯକର୍ଡଥ ନଥିଫ।

d. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ଜୄଣ ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କୁ ରିଙ୍କ୍ ୄହୄଫ। ସଭାନ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ଫୁଫହାଯ କଯି ଏକଯୁ ଧିକ ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କଯାମାଆାୄଯ ୄମମଥୁନ୍ତ
କି ୄସଭାନଙ୍କ ସଭଳନ୍ଧୀୟ ୄଯଜିଷ୍ଟାଯ ଦ୍ୱାଯା ଯିଚୟ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ କୁ ସିଅଆଡିଅର୍ ୄଯ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଫିୄଶଷ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ାଆଁ
"ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା" ବାଫୄଯ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ୄହାଆଥାନ୍ତି। ମାହା ଦ୍ୱାଯା

, ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ୄକଫ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଧିକାଯ ୄକ୍ଷତ୍ର ସହିତ ୄରାକଙ୍କୁ ଯିଚୟ

କଯାଆାଯିୄଫ। ଏହା ସହିତ , ଜୄଣ ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ଫୁଫସ୍ଥାକଙ୍କ ସଭୀଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାଯା ଏକ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ସଂଚାନ ଏଫଂ ସୀଭିତ କଯିାଯିୄଫ (ଯାଜୁ,
ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତଯ)।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଜୄଣ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ କଣ ସଫୁ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକ
ି ଥାଏ?
a. ଥୄଯ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ୄକ୍ଷତ୍ର ନୁ ସାୄଯ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା (ଜିଲ୍ଲା/ଯାଜୁ ୄମଈଁଥିୄଯ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା କାଭ କଯିଫାକୁ ଧିକୃ ତ ୄଟ ),ଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଯିଥାଏ , ୄସ
ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି କଯିୄଫ।
b. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ କାମଥୁକ୍ରଭଯୁ ଯିଚତ
ି ୄହଫା ଏଫଂ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକ
ି ୁ ଏଫଂ ଈର୍ତ୍ଯଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକ
ି ଫୁ ଝଫ
ି ାକୁ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ ଏଫଂ
ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଦ୍ୱାଯା ନିୄୟାଜିତ ଅଧାଯ ଜାଗୃତା କଭଥଶାାୄଯ ଂଶଗ୍ରହଣ କଯିଫା ଅଫଶୁକ।
c.

ମଦି ଚିହ୍ନଟ ୄହାଆଥିଫା ଜଣକ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ବାଫୄଯ କାଭ କଯିଫାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଟନ୍ତି, ୄସ ୄସହି ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସକ୍ଷଭ କଯିଫାକୁ ଏଫଂ ଦିଗନିୄର୍ଦ୍ଧଥଷ
ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି ାନ କଯିଫା ଈଦୁଶୄଯ ଏକ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ୄହଫାକୁ ଏକ ରିଖିତ ସହଭତି (ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ଯପମ୍ଥ ୄହାଆଥିଫା ‚Appendix D‛
ଯୂୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆଛି ) ୄଦଫାକୁ ୄହଫ। ବାଯତଯ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଯିଚୟ ପ୍ରାଧିକଯଣ (ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ) ଏଫଂ ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ାଆଁ
ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ୄହାଆଛି।

d. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଫାଯ ଅଫଶୁକତା ଛି ଏଫଂ ତାଙ୍କୁ ନିଜଯ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫ ଏଫଂ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କୁ
ଯିଚୟ କଯିଫା ଅଯମ୍ଭ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ସହଭତି ପଭଥୄଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯିଫାକୁ ୄହଫ।
e. ୄସଭାନଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫ ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ୄସଭାନଙ୍କୁ ୟୁ ଅଯଡିଏଅଆୄଯ ଏକ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ବାଫୄଯ ଞ୍ଜି କୃ ତ ଏଫଂ ସକ୍ରିୟ କଯିଛନ୍ତି।
f.

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ନୁ ସୂଚୀ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ସ୍ଥାନ, ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧଯ ଯିଚାନା ଘଣ୍ଟାୄଯ ନିଜକୁ
ସୂଚତ
ି ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ।

g. ୄସଭାନଙ୍କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫକି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ତାଙ୍କଯ ସବ୍ନକଥ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ ପ୍ରଦଶଥନ କଯିଫାକୁ ୄହଫ। ମଦି ୄକୌଣସି
କାଯଣଯୁ ପ୍ରଦଶଥନ/ବୁଲ୍ ସୂଚନା, ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ପ୍ରଦଶଥନ/ସଠିକ୍ କଯିଫାକୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ସୁଯବାଆଜଯଙ୍କୁ ଚାଯନ୍ତୁ।
h. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ସହଜୄଯ ପ୍ରୄଫଶୄମାଗୁ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।
i.

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଭାନଙ୍କ ନିରଭଳନ ଏଫଂ ୂର୍ଣ୍ଥତା ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ଠିକଣା ୄଦଖିଫା ଅଫଶୁକ। ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ
ବାୄଯ ନିଜଯ ନିଜସ୍ୱ ଫିଫଯଣୀକୁ ପଭଥୄଯ ଯୀକ୍ଷିତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ତାୄଯ ତାଙ୍କଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ /ଟିପ୍ରି ଣ୍ଟ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କଯିଫା
ଅଫଶୁକ।

j.

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କୁ ସଭଥଥନ ାଆଁ ଏସି କୁ କାମଥୁକାଯୀ ଘଣ୍ଟା ସଭୟୄଯ ନିଜକୁ ଈରବ୍ଧ କଯାଆଫା ଅଫଶୁକ । ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ

,

ୄସଗୁଡକ
ି କାମଥୁକ୍ଷଭ ଘଣ୍ଟା ସଭୟୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆନଥାନ୍ତି , ୄସଭାୄନ ଦିନଯ ୄଶଷୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧକୁ ଯିଦଶଥନ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ
ୄସଭାନଙ୍କ ସଭଥଥନ ାଆଁ ଫାସିନ୍ଦାଭାନଙ୍କ ତାରିକାକୁ ଯୀକ୍ଷିତ କଯନ୍ତୁ।
k.

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ବାଫୄଯ ସାଫଧାନତାଯ ସହିତ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ ଏଫଂ ନାଭ ଏଫଂ ଠିକଣା ମାଞ୍ଚ କଯି ୄସଭାନଙ୍କ ନୁ ୄଭାଦନ

/ପ୍ରତୁାଖାନ

କଯିଫା ଅଫଶୁକ।
l.

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ଏକ ଫାସିନ୍ଦା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭଥଥନ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ୄସଭାନଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଅଧାଯୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ।

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଥଭପ୍ରି ଣ୍ଟଯ ସହଭତିୄଯ ଭଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ ୄମଈଁଠାୄଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟଯ ସହଭତି ଅଫଶୁକତା ୄଟ।
m. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ନିଫାସୀଙ୍କ ଯିଚୟ ଏଫଂ ଠିକଣାଯ ୃଷ୍ଠି କଯିଥାନ୍ତି ୄସଭାୄନ ମଥୁୄଫଶଣ କଯୁଛନ୍ତି
n. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ୄକଫ ୄସହି ନିଫାସୀଭାନଙ୍କ ଯିୄଫଶଣ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ମାହାଙ୍କ ାଖୄଯ ଯିଚୟ ଏଫଂ ଠିକଣା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ
o. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ୄସଭାନଙ୍କ ାଖକୁ ଅସିଥିୋ ସମସ୍ତ ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଯିୄଫଶଣ କଯିଫାକୁ ଫାଧ୍ୟ ନୁ ହଁନ୍ତି I
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
p. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ନିଫାସୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଯିୄଫଶଣ କଯିଫାକୁ ଶୁକ୍ଳ ୄନଆାଯିୄଫ ନାହିଁ। ମଦିଓ

, ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ଏହି କାଭଯୁ ୄସଗୁଡକ
ି ୁ ୄଦୟ କଯିଫାକୁ

ଭାନଦଣି ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ କଯିାଯିୄଫ।
ଜୄଣ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ କଣ ସଫୁ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକ
ି ଥାଏ?
a. ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ସଭୟ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ୄକୌଣସି ନୁ ଫୁକ୍ତି (ଭୃତ କିଭଳା ଜୀଫିତ )ଯ ପ୍ରତିଯୂଣ କଯିଫାକୁ ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ୄଭକ ନକଯିଫା
ଈଚିତ୍।
b. ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ ଧାଯକ ଜାଣିକି ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କଯି କିଭଳା ବୁଲ୍ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ଏକ ନୁ ଫୁକ୍ତିଙ୍କ
ଯିଚୟ ୄନଫାୄଯ ସହାୟତା କଯିଫା ଈଚିତ୍ ନୁ ୄହଁ।
c.

ଦିଗାନିୄର୍ଦ୍ଧଥଷକଙ୍କୁ ଈଲ୍ଲଂଘନ ାଆଁ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫିଯୁଧୄଯ କଠିନ କାମଥୁକାଯୀ ୄହଫ।
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ଧ୍ୟାୟ

3
-

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଷ୍ଟାପଯ ନ ୄଫାଡିଂ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଧ୍ୟାୟ

3: ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଷ୍ଟାପଯ ନ-ୄଫାଡିଂ

ନ-ୄଫାର୍ଡଥ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନ୍ ାଆଁ ନ୍

-ୄଫାଡିଂ

ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄଦଆ ମିଫାକୁ ୄହଫ।

ନ୍-ୄଫାଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ନିଭନରିଖିତ ନ୍ତବଥୂକ୍ତ ୄଟ:


ପ୍ରାଧିକଯଣ ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ଏଫଂ ଆଏସ୍ ସହିତ ନ୍

-ୄଫାଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଆଏସ୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄସଣ୍ଟର୍
ଯିନୄି ୟାଜିତ ୄମାଜନା ୄଘାଷଣା

ସମ୍ଭଫ ୄହଫ।

କଯିଫ ଥଥାତ୍ ୄକୄଫ ଏଫଂ
ୄକଈଁଠାୄଯ ସ୍ଥାିତ କଯାମିଫ


ଆଏସ୍ ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଦଖାଆଫ ତାଙ୍କ ାଖୄଯ ପ୍ରଭାଣିତ ଏଫଂ
ସକ୍ରିୟ ୄଯଟର୍ , ଅଫଶୁକ ୄଭସିନ୍ ଏଫଂ ହାଡଥୄେୟାର୍
ନିୄୟାଜିତ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଟ



ଆଏସ୍ ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄଦଖାଆଫ କି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧଯ
ୄଦଖାଶୁଣା ାଆଁ ତାଙ୍କ ାଖୄଯ ଅଫଶୁକ ଅଧାଯବୂତ
ସଂଯଚନା ଛି

ଆଏ କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫ କି

ଆଏ ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ସହିତ ୄଯଲ୍ ଅଈଟ୍ ାନ୍ ଏଫଂ ଭିଶନ୍

ସଭସ୍ତ ୄଯଟର୍ /ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ମାହା

ଯିୄମାଜନା ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କଯିଫ ଏଫଂ ପ୍ରାଧିକଯଣ କାମଥୁାୟ / ୄନାଡାଲ୍

ନିଜଯ ଏହି ୄକାର୍ଡ ଧିନୄଯ କାଭ କଯୁଛି

ଧିକାଯୀଙ୍କ ସହିତ ଂଶୀଦାଯ କଯିଫ ମାହା କଯିଫ ମାହା ନିୄୟାଜିତ

ୄଯଟର୍ ସିଙ୍କ୍ ଏଫଂ ୁାୄକଟ୍ ସିଙ୍କ୍

ୄମାଜନାକୁ ନୁ ୄଭାଦନ ୄଦଫ।

କଯନ୍ତୁ।
ଥୄଯ ସମ୍ଭଫୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ଅଫୃ ତ ି
ନୁ ସାୄଯ ୂଯଣ ୄହଫା ୄଯ

, ସକ୍ରିୟ

ୄଷ୍ଟସନଯ ସୂଚୀ ୟୁ ଅଡିଏଅଆ ନିମୁକ୍ତି
ୄାଟଥରୄଯ ପ୍ରତିଫନ୍ଧିତ ୄହାଆମିଫ
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ି ା
ନ-ୄଫାର୍ଡଥ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଷ୍ଟାଫ୍

1.

ଞ୍ଜୀକଯଣ କଭଥଚାଯୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନିମୁକ୍ତ ଯୀକ୍ଷଣ ଏଫଂ

2.

ଏକ ପ୍ରଭାଣୀକଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫା ୄଯ , ଞ୍ଜୀକଯଣ

କଭଥଚାଯୀଯ ୄଫାଡିଂ ୄପାମ୍ଥ ୂଯଣ କଯିଫାକୁ ୄହଫ ତାଙ୍କଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ

ସାଟିପିୄକଟ୍ ଏୄଜନିି ଦ୍ୱାଯା ଫିଧିଫର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରଭାଣିତ କଯାମିଫ।

ଏୄଜନିି କାମଥୁାୟୄଯ ସଂସ୍ଥାନ / ସକ୍ରିୟକଯଣ ାଆଁ ତାଙ୍କଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ
ଏୄଜନିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଜଭା କଯିଫାକୁ ୄହଫ।

4.

ନ୍-ୄଫାଡିଂ ସଭୟୄଯ,

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଷ୍ଟାଙ୍କ

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ସ

ପ୍ରଭାଣିକଯଣ ୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଷ୍ଟାର୍ ୄହାଆଛି ।

3.

ୄକୌଣସି ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କୁ ନ-ୄଫାଡିଂ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ, ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ

ୄକ୍ରୄଡନ୍ସିଅଲ୍ ପାଆଲ୍ ଡାଈନୄରାର୍ଡ ୄହାଆଛି ed ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ନ୍-ୄଫାଡିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯୁଥିଫା ସଭୟୄଯ ଆଣ୍ଟଯୄନଟକୁ
ସଂୄମାଜିତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ ।

ଅିୄକସନ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ ଅଭଦାନୀ ୄହାଆଛି।
ଈୄବାକ୍ତା-ୄକ୍ରୄଡନ୍ସିଅଲ୍ ପାଆଲ୍ ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବାଫୄଯ ସାଆନ୍
ୄହାଆଥିଫା .xml ପାଆଲ୍ ୄଟ।

5.

କାଆଣ୍ଟ୍ ଅହୁ ଯୀ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିୄଫ ୄମ ଭାଷ୍ଟର୍ ଡାଟା ୄଯ

ଫଯଖାସ୍ତ ୄଯଟଗୁଡକ
ି
ାଆଁ ଡାଈନୄରାର୍ଡ ୄହାଆଛି।

ଏଯି

ୄଯଟଯଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ କିଭଳା ଏଣ୍ଟ ୄଯ
ନ୍-ୄଫାର୍ଡ କଯିୄଫ ନାହିଁ।

6. ନ୍-ୄଫାଡିଂ ସଭୟଯ ସ୍ଥିତ ି :
 ନ୍-ୄଫାର୍ଡଥ (ନାଭାଙ୍କି ତ) ଈୄବାକ୍ତା: ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ ୄଜୈେମିତକ
ି
ଫିଫଯଣୀଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ୄହାଆଛି ଏଫଂ
ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାୄଫସୄଯ ରଖା ଯାଆଛି I
 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହାଆନାହିଁ: ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କ ୄଜୈେମିତକ
ି
ଫିଫଯଣୀଯ
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ି ା
ମାଞ୍ଚକଯଣ ସପତା ୂଫଥକ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ

ୄହାଆଛି ଏଫଂ

ସ୍ଥାନୀୟ

ଡାଟାୄଫସୄଯ ରଖା ଯାଆନାହିଁ I

7.

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ୄସଭାନଙ୍କଯ ଟିଚିହ୍ନଗୁଡକ
ି ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ (ଫାଭ

8. ଥୄଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ କୁାଚର୍ ୄହାଆଗୄର, ଈୄବାକ୍ତା ସିଅଆଡିଅର୍

ସାପ୍, ଡାହାଣ ସାପ୍ ଏଫଂ ଦୁ ଆ ଅଙ୍ଗୁ ଠ)ି

କୁ ନୁ ୄଯାଧ ୄପ୍ରଯଣ ୄହଫ ପ୍ରାଧିକଯଣ ାଆଁ ସବଥର୍

 ୄମୄତୄଫୄ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ୄେସୄହାରଡ ଠାଯୁ ଧିକ

 ସବଥଯୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ସଭୟୄଯ

, ଞ୍ଜୀକଯଣ କଭଥଚାଯୀଭାନଙ୍କ

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକଯ ଗଣନା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ୄସହି ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା

ୄହାଆମାଏ ଈୄବାକ୍ତାଙ୍କୁ , ାସ୍ ସୂଚକ ୄଦଖାମିଫ

ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫିଯୁଧ କଯାମାଆଥାଏ

 ଈୄବାକ୍ତା ସୀଭିତ ସଂଖୁକ ଈଦୁଭଗୁଡକ
ି କଯିଛନ୍ତି ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍
କୁାଚଯ କଯିଫାକୁ ମାହାକି ଅଫଶୁକ ୄହଈଥିଫା ୄେସୄହାରଡ ାସ୍
କଯିଛନ୍ତି

ଜିିଏସ୍ ସୀଙ୍କଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ
ଡିବାଆସ୍

ଗୁଯୁତ୍ଵୂର୍ଣ୍ଥ
 ଆଏ କଭଥଚାଯୀଭାୄନ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫ କି ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡିବାଆସ ସଭସ୍ତ ସଭୟୄଯ ଜିିଏସ୍ ଡିବାଆସଯୁ ୄମାଡିଫା
ଅଫଶୁକ I
 ଆଏ କଭଥଚାଯୀଭାୄନ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫ କି ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟିୄଯ ରଗଆନ୍ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ଡିବାଆସ୍ ସଂବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ
ବାଫୄଯ କାମଥୁକାଯୀ ୄହଉଛି I
 ଆଏ କଭଥଚାଯୀଭାୄନ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ୄହଫ କି ଡିବାଆସ୍ ନିଦ୍ଦଥାଶାଙ୍କ ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ସହିତ କଯାଚର୍ କରାଯାଆଛି
 ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଡିବାଆସ୍ ଜିିଏସ୍ ନିଦ୍ଦଥାଶାଙ୍କ ୁାୄକଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ନ ଥିୄ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ସ୍ୱିକାଯ କଯି ଦିଅ ମାଏ ଏଫଂ
ୄଯଟଯଙ୍କୁ ଫାକରିଷ୍ଟ କଯାମି ୋ କିଭଳା ୄଯଟର୍ /ସୁଯବାଆଜଯଙ୍କ ଫିଯୁଧୄଯ ଏଫଂ ଅଆନତଃ କାମଥୁକାଯୀ କରିୋ ାଆଁ
ନିୄଦ୍ଶ ଦିଅଯାଆଥାଏ I
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ଧ୍ୟାୟ

4

/

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା
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ଧ୍ୟାୟ

4: ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ / ସୁଧାଯ - Appendix E ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡାଟା ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାକୁ , ଯିଚୟ ପ୍ରଭାଣ
(ିଓଏ) ଏଫଂ ଠିକଣାଯ ପ୍ରଭାଣ (ିଓଏଲ୍), ସଂବ୍ନକଥଯ ପ୍ରଭାଣ (ିଓଅର୍), ପ୍ରଭାଣ ଜଭା କଯିଫାକୁ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ନ୍ତବଥୂକ୍ତ ୄଟ। ଆଅଆଡି
(ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡି) ମୁକ୍ତ ସିକୃତ ି ସିପ୍ ଜନମ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ ତାଯିଖ।


ଏଯି ନିଫାସୀ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ନୁ ଈାୟୄଯ ଛି ମାହାଙ୍କ ାଖୄଯ ଯିଚୟ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ ଯିଚୟ ଏଫଂ ପ୍ରଭାଣଯ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ ଏହାଯ ଭାୄନ
ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ କିଭଳା ଯିଫାଯ ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ପ୍ରଭୂଖୁ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ।



ଜୄଣ ଫୁକ୍ତି ମିଏ ବାଯତଯ ଫାସିନ୍ଦା ୄହାଆଛନ୍ତି , ୄସ ସଭୟ କିଭଳା ଫଧି ାଆଁ ଫାଯ ଭାସୄଯ ଏକ ହଜାଯ ଏଫଂ ଅଠ -ଦୁ ଆ ଦିନ (182) କିଭଳା ଧିକ
ଫାଯ ଭାସ ତୁ ଯନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ାଆଁ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଅୄଫଦନଯ ତାଯିଖଯୁ ଠିକ୍ ୂଫଥଯୁ ଯହିଥାଏ।



ନିଫାସୀଙ୍କୁ ୄକଫ ଥୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଫାକୁ ୄହଫ , କାଯଣ ଏକାଧିକ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ଯିଣାଭ ସଯୂ ପ୍ରତୁାଖାନ ୄହାଆଥାଏ I ଧିକାରୀଙ୍କ ନ
କହିୋ ଯ୍ୟନ୍ତ ୁନଃ ଞ୍ଜୀକଯଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ



ସିଅଆଡିଅର୍ ୄଯ ନିଫାସୀ ଡାଟା ୁାୄକଟ ରଶିଦ ପ୍ରାପ୍ତିଯ 90 ଦିନ ମଥୁନ୍ତ ଅଧାଯ ୄଜୄନୄଯସନ୍ ାଆଁ ପ୍ରତିକ୍ଷା ସଭୟ ବିନ୍ନ ୄହାଆାୄଯ।



ଟିପ୍ପଣୀ: ୄକୌଣସି ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଜାଯି କଯିଫା ଫୁତିତ ନୁ କାଯଣଗୁଡକ
ି ାଆଁ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଛାଡିଫା ଫିଷୟୄଯ , ନିଫାସୀଭାନଙ୍କୁ ୁଣି ଞ୍ଜୀକଯଣ
କଯିଫାଯ ଅଫଶୁକତା ୄଟ। ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ବୁରିଫାଯ କାଯଣଗୁଡକ
ି Appendix Fୄଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ିତ ୄହାଆଛି।

ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ପ୍ରକାଯଗୁଡକ
ି

ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ-ଅଧାଯିତ
ଞ୍ଜୀକଯଣ



ଯିଚୟ ତ୍ରଯ (POI) - ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ



ଯିଚୟ ତ୍ରଯ (POA) - ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ



ଜନମ ତାଯିଖ (DOB) -ୄଫୈକଳ୍ପିକ

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ନ୍ତବଥୂକ୍ତ ୄଟ:

ଯିଚୟ-ଅଧାଯିତ
ଞ୍ଜୀକଯଣ
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ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ନିଜ କଭଥଚାଯୀଗଣ



ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସୁଗଣ ନିଫଥାଚିତ ୄହାଆଛନ୍ତି



ସ୍ଥାନୀୟ ଫୁଫସ୍ଥାକଙ୍କ ସଦସୁଗଣ



ୄାଷ୍ଟଭୁାନ୍



ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯି ପ୍ରବାଫି



ସ୍ୱାସ୍ଥୁ କଭଥୀଗଣ



ଡାକ୍ତଯଭାୄନ



ଙ୍ଗନଫାଡି / ଅଶା କଭଥୀ
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ସ୍ଥାନୀୟ ଏନଜିଓସଯ ପ୍ରତିନଧି
ି ଗଣ

ଯିଚୟ-ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ କୁାଚର୍ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନା:


ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ନାଭ



ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍



ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନାଯ ଏକ ୄଭାଡାରିଟୀ

 ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ ନାଭ
ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ
ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ

 ଫାସିନ୍ଦା ଏଫଂ HOF (POR) ସବ୍ନକଥଯ ପ୍ରଭାଣ
 ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍
 ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତକ
ି ଯଣ
 ଜନମ ତାଯିଖଯ ପ୍ରଭାଣ
 ସବ୍ନକଥଯ ପ୍ରଭାଣ (ିତାଭାତା ଏଫଂ ିରା)
 ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡି କିଭଳା ଯିଫାଯଯ ୄମୄକୌଣସି ଜଣଙ୍କ ଅଧାଯ

ଶିଶୁଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ (ାଞ୍ଚ
ଫଷଥ ଫୟସଯୁ କମ୍)

ନଭଳର୍, ଫିୄଶଷତ ଭାଅଙ୍କ ଈବୟ ଭାତାିତା ଜୀଫିତ ଛନ୍ତି

, କିଭଳା

ଫିବାଫକ ଛନ୍ତି
 ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଜୄଣ ିତାଭାତାଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତକ
ି ଯଣ
 ଶିଶୁଯ ଠିକଣା ିତାଭାତା /ଫିବାଫକଙ୍କୁ ରିଙ୍କ୍ କଯିଥିଫା ସହିତ ସଭାନ
ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ

Appendix G ୄଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ିତ ୄହାଆଥିଫା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ତାରିକା ନୁ ୄଭାଦିତ ୄଟ

ସୁଫଧ
ି ା ୄଦୟ : 5 ଫଷଥ ଫୟସ ୄହଫା ୄଯ ଶିଶୁଙ୍କ ାଆଁ ସୄତଜ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ୄଡଟ୍ ଫିନା ଭୂରୁ ୄଟ।
ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏଯି କାମଥୁକା ାଆଁ ଟଙ୍କା ଭାଗିଫା ହୁ ଏତ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହାଆାଯନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଫିଯୁର୍ଦ୍ଧୄଯ ଅଆନ୍ କାମଥୁକାଯୀ
ୄହାଆାୄଯ। ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ାଖଯୁ ସଂଗ୍ରହ କଯାମାଈଥିଫା ୄଦୟଯ ସଂବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି Appendix H ୄଯ େର୍ଣ୍ିତ ୄହାଆଛି I

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ କୁାଚର୍ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନା
help@uidai.gov.in
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5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ଫୟସଯ ିରାଙ୍କ ଫୁତିତ ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଅଫଶୁକ ୄଟ।

ଭୁହଁଯ ୄପାଟ

ଦଶଟି ଅଙ୍ଗୁ ଠି

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ନାଭୄଯ - ଦଶଟି ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଏଫଂ ଅଆଯିସ୍

ଈବୟ ଅଆଯିସ୍ ଯ ସ୍କାନ୍

5 ଫଷଥଯୁ କମ୍

ଫୟସଯ ିରାଙ୍କ ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଅଫଶୁକ ନୁ ୄହଁ। ଭୁହଁଯ ୄପାଟ

5

ଫଷଥଯୁ କମ୍ ିରାଙ୍କ ାଆଁ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛି।
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନାୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରତିୄମାଗୀତା, ଧଭଥ, ଜାତି, ଜନଜାତି, ଜାତିୟତା,
ବାଷା, ାତ୍ରତାଯ ୄଯକଡଥସ୍, ଅୟ କିଭଳା ଚିକତ୍ସ
ି ା ଆତିହାସ ନ୍ତବଥୁକ୍ତ ୄହଫ ନାହିଁ।
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫୁତିକ୍ରଭ ସହିତ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄମଯିକି ନିୄଖାଜ ଅଙ୍ଗୁ ଠି/ନିୄଖାଜ ଅଖି ଆତୁାଦିଯ ଅଫଶୁକତା କୁାଚର୍ କଯିଫା ଅଫଶୁକ:

ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ସବ୍ନୁର୍ଣ୍ଥ ୄହାଆଛି



ୄଗାଟିଏ ଅଆଯିସ୍, ମଦି ସମ୍ଭଫୁ ଈବୟ ଅଆଯିସ୍ କୁାଚର୍ କଯନ୍ତୁ



ନିୄଖାଜ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାକି ଅଙ୍ଗୁ ଠଯ
ି ଟିଚିହ୍ନ



ଫୁତିକ୍ରଭ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍

ଅଧାର୍ ୄଜୄନୄଯସନ୍/ୄଡସନ୍ ୄଷ୍ଟସ୍

ୄଷ୍ଟପ୍ 1: ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍
ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍
ୁାୄକଟ୍ ସିଅଆଡିଅର୍ ଫୁଫହାଯ କଯି ସପେୄଓଳୟାର୍ ଥଯିଟୀ

ୄଷ୍ଟପ୍ 2: ସିଅଆଡିଅଯ ଠାୄଯ ଅଧାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟାକଯଣ

ଧିକାଯୀୄଯ ୄରାର୍ଡ କଯିଫ।

ଥଯିଟୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଠାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଥିଫା ଡାଟା
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ୄଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯିୄଫ।
ୄଷ୍ଟପ୍ 3: ପ୍ରତୁାଖାନ
ଥଯିଟୀ ନକରି ଞ୍ଜୀକଯଣ, ଗୁଣଫର୍ତ୍ା କିଭଳା ନୁ ୄକୌଣସି
ୄଟକ୍ନିକାଲ୍ କାଯଣଯୁ ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ନୁ ୄଯାଧ
help@uidai.gov.in
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ୄଷ୍ଟପ୍ 4: ଡି-ନକରିକଯଣ/ମାଞ୍ଚଗୁଡକ
ି
ଥଯିଟୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄହାଆଥିଫା ଡି-ନକରିକଯଣ ଏଫଂ ନୁ
https://uidai.gov.in/

1947

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
କଯିାଯନ୍ତି।

ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚଗୁଡକ
ି ୄଯ, ଥଯିଟୀ ଅଧାଯ ନଭଳଯ
ଈତ୍ପନ୍ନ/ୄଡଟ୍ କଯିୄଫ।
ୄଷ୍ଟପ୍ 5: ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫିତଯଣ



ଅଧାଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପି ଜକ
ି ାଲ୍ ପମ୍ଥ (ଅଧାଯ ତ୍ର) ୄଯ

ୄଷ୍ଟପ୍ 6: ୁନଃସାଟିପିୄକସନ୍ କିଭଳା ଅୄଡଟ୍

ୄମାଗାୄମାଗ କଯିଛ।ି




ଆୄରକୄଟ୍ରାନିକ୍ ପଭଥୄଯ (ଆ-ଅଧାଯ) ଡାଈନୄରାର୍ଡ ାଆଁ

ସୂଚନାୄଯ ୄକୌଣସି ତୁଟ ି ୄହାଆଛି, ଫାସିନ୍ଦା ଥଯୀଟିଙ୍କୁ

https://resident.uidai.gov.in/ (ଞ୍ଜି କୃ ତ

1947 ୄଯ କଲ୍ କଯି କିଭଳା help@uidai.gov.in କୁ

ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଅଫଶୁକ) ଠାୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛି


ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଅଧାଯ ତ୍ର କିଭଳା ଆ-ଅଧାଯୄଯ

ୄରଖି ୄମାଗାୄମାଗ କଯିାଯିୄଫ

ଏମ୍-ଅଧାର୍ Android ଅିୄକସନ୍ ଠାଯୁ ଡାଈନୄରାର୍ଡ



କଯନ୍ତୁ (ଞ୍ଜି କୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଅଫଶୁକ)

ଫାସିନ୍ଦା ଥଯିଟୀ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄହାଆଥିଫା ନିଭନରିଖିତ
ଅଧାଯ ଅୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୁ ସଯଣ କଯି ଏକ
ୄଡଟ୍ ନୁ ୄଯାଧ ଈସ୍ଥାନା କଯିାଯିୄଫ

ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକ ଥଯିଟୀ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄହାଆଥିଫା ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନିଭନୄଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ୄହାଆଥିଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା କିଭଳା
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନାୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ଥନ ଚାହିଁାଯିୄଫ।


ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଅଧାଯ ନଭଳଯଯ ୄକୌଣସିଫ ି ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ବୁଲ୍ ଛି କିଭଳା ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ଥନ ୄହଈଛି , ୄତୄଫ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକ
ପ୍ରାଧିକଯଣଯୁ ସିଅଆଡିଅର୍ ୄଯ ଅଣଙ୍କ ୄଯକର୍ଡଥ ୄଯ ଏଯି ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କଯିଫାକୁ ନୁ ୄଯାଧ କଯିଫ



ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଅଧାଯ ନଭଳଯଯ ଧାଯକଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ବୁଲ୍ ଛି କିଭଳା ୄଯ ଯିଫର୍ତ୍ଥନ ୄହଈଛି , ୄତୄଫ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକ
ପ୍ରାଧିକଯଣଯୁ ସିଅଆଡିଅର୍ ୄଯ ଅଣଙ୍କ ୄଯକର୍ଡଥ ୄଯ ଏଯି ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କଯିଫାକୁ ନୁ ୄଯାଧ କଯିଫ



ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଡଟ୍ : ଶିଶୁଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଅଫଶୁକ ଯୂୄଯ ାଞ୍ଚ ଫଷଥଯ ଫୟସ ଏଫଂ ନ୍ଦଯ ଫଷଥ ଫୟସଯ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫା ୄଯ
ଧ୍ୟୟନଯ ସୂଚନା



ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କାଯଣଯୁ , ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକ କିଭଳା ନିଫାସୀଙ୍କୁ ନିଜଯ ଯିଚୟ ସୂଚନାଯ ଅଶିଂକ ଯୂୄଯ କିଭଳା ସଂବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ବାଫୄଯ ୄଡଟ୍ କଯିଫାଯ
ଅଫଶୁକତା ୄଟ
ୄକନ୍ଧୀୟ ଯିଚୟ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହୄଯ ୄକୌଣସି ଯିଚୟ ସୂଚନା ନିଫାସୀଙ୍କ ସହଭତି କିଭଳା ନୁ ୄଯାଧ ଫୁତିତ ଯିଫର୍ତ୍ଥନ /ୄଡଟ୍ କଯାମିଫ। ଅଧାଯ
ନଭଳର୍ ସକ୍ରିୟ କଯିଫାଯ କାଯଣଗୁଡକ
ି Appendix Iୄଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ିତ ୄହାଆଛି।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଅୄଡଟସ୍ ଯ ୄଭାର୍ଡ

 ୄମୄକୌଣସି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄଯଟର୍ ଏଫଂ

/ କିଭଳା

ସୁଯବାଆଜଯଙ୍କ ସହାୟତାୄଯ କଯନ୍ତୁ। ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ନୁ ୄଯାଧ
ପମ୍ଥ Appendix J (a)ୄଯ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ିତ ୄହାଆଛି।
ଯିଦଶଥନ
ଞ୍ଜୀକଯଣ
ୄକନ୍ଧ

 ନିଫାସୀଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଯୂୄଯ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ୄହାଆାଯିଫ ଏଫଂ
ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ସହିତ ୄଡଟ୍ ଏବଂ ସଭଥିତ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ୄରାର୍ଡ କଯିଫାକୁ ଯିଚୟ ସୂଚନା ସହିତ ପ୍ରଦାନ
କଯିଫାକୁ ୄହଫ
 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧଯ ତାରିକା ନିଭନୄଯ ଛି

:

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

 ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଞ୍ଜି କୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଈସ୍ଥାନ କଯି ଏଫଂ
ସହାୟକ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ୄରାର୍ଡ କଯି ନିଫାସୀଙ୍କ ଠିକଣା ଏସଏସୟୁ ି
ୄାଟଥଲ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନରାଆନ୍ ୄଡଟ୍ କଯାମାଆାୄଯ
ନରାଆନ୍ ୄଭାର୍ଡ

 ପ୍ରଭାଣୀକଯଣ ଏକ ଏକକ-ସଭୟ ାସୋର୍ଡଥ (ଓଟିି) ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଫାହାଯ
ୄହାଆକି ଞ୍ଜି କୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳଯକୁ ୄପ୍ରଯଣ ୄହଫ
 SSUP

ୄାଟଥାଲ୍ ଏଥିୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛି

:

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

ନିଫାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତ ି ଧ୍ୟୟନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କଯିଫାକୁ ଏକ ଧ୍ୟୟନ ଅଆଡି ସାଆନ୍ଆନ୍ କଯାମିଫ , ଏଫଂ ସଂୄଶାଧିତ ଅଧାଯ ତ୍ର କିଭଳା ଆୄରକୄଟ୍ରାନିକ୍ ଯୂୄଯ
ନିଫାସୀ ଈରବ୍ଧ କଯାମାଆାୄଯ।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଧ୍ୟାୟ

5

ନିଫାସୀଙ୍କ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫିଫଯଣୀ କୁାଚର୍ କଯିଫା

/

ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଡଟ୍ କାଆଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ଫୁଫହାଯ କଯିଫା
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଧ୍ୟାୟ

5: ନିଫାସୀଙ୍କ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫିଫଯଣୀ କୁାଚର୍ କଯିଫା ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ କାଆଣ୍ଟଗୁଡକି ଯ ଫୁଫହାଯ କଯିଫା

ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ୄଯକଡିଂ ାଆଁ ଫିସ୍ତୃତ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା
a. ମାଞ୍ଚ ୄହାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ଠାଯୁ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନାଗୁଡକ
ି ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ।
b. ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ୄହାଆଛି , ୄକଫ ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକ
ି ମାହାକି ୄଡଟ୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ଭାକଥ ୄହାଆକି ୂଯଣ ୄହଫା
ଅଫଶୁକ ୄଟ।
c. ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ନିଫାସୀ ତାଙ୍କଯ ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯକୁ ପଭଥୄଯ ପ୍ରଦାନ କଯିଛନ୍ତି। ଏହା ଫୁତିତ , ନିଫାସୀ ତ୍ର ୄପଯସ୍ତୄଯ, ମଦି ଅଫଶୁକ ୄଟ,
ଏହି ଫିଫଯଣୀକୁ ଫୁଫହାଯ କଯି ନିଫାସୀଙ୍କୁ ସବ୍ନକଥୄଯ ଯହିଫାକୁ , ମଦି ଅଫଶୁକ, ୄତୄଫ ୄପଯସତ ତ୍ର ଭାଭରାୄଯ।
d. ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଡାଟା କୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ଡାଟା ଶୄହନ୍ଦମଥୁୄଯ ଧାନୁ ୄଦଫା ଅଫଶୁକ। ସ୍ଥାନଯ ନୁ ଚତ
ି ଫୁଫହାଯ , ଫିଯାଭ ଚିହ୍ନଗୁଡକ
ି , ଫଡ ଏଫଂ
ୄଛାଟ କ୍ଷଯ ସଭୟୄଯ ଡାଟା କୁାଚର୍ ଈୄକ୍ଷ ଯିଫାକୁ ।
e. ଣ-ସଂସଦୀୟ ବାଷା ଏଫଂ କ୍ଷଯାନ୍ତଯୀକଯଣ ତୁଟଯ
ି ଫୁଫହାଯ ଈୄକ୍ଷା କଯନ୍ତୁ।
f.

ୄମଈଁଠାୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡାଟା ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଛି ପଭଥୄଯ ଏହିସଫୁ ଣ -ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ପି ରଡଗୁଡକ
ି ୁ ଖାରି ଛାଡନ୍ତୁ। ୄମଈଁଠାୄଯ ନିଫାସୀ ୄକୌଣସି
ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରି ନାହାନ୍ତି ,ୄସହି ପି ରଡଗୁଡକ
ି ୄଯ N/A, NA ଆତୁାଦି କଦାି ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

g. ଫାା / ଭାଅ / ସ୍ୱାଭୀ / ସ୍ତ୍ରୀ / ଫିବାଫକ ଚଯଣ ୂଯଣ କଯିଫା 5ଯୁ ଈର୍ଦ୍ଧଥଯ ନିଫାସୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ନୁ ୄହଁ ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଫୟସ୍କ
ୄଗାଟିଏ ସ୍ଥାନୄଯ ନାହଁାନ୍ତି କିଭଳା ଈଦ୍ୄଘାଷଣା କଯିଫାକୁ ଚାହଁୁନାହଁାନ୍ତି। ତାୄଯ "ନିଫାସୀଙ୍କ ସବ୍ନକଥ‛ ୄଯ ୄଚକଫକ୍ସ "ଦିଅ ମାଆନାହିଁ‛ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ।
h. ମଦି ୄକୌଣସି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଶିଶୁଯ ଫୟସ 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ୄଟ, ିତାଭାତା କିଭଳା ଫିବାଫଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ ଜଣଙ୍କଯ ନାଭ ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ୄଯକର୍ଡଥ କଯିଫା
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ।
i.

ଏହା ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ନୁ ୄହଁ କି ୄକଫ ିତାଙ୍କ ନାଭ 'ଫିବାଫକଙ୍କ ନାଭ’ ଫିକ୍ଷୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହଫ। ଭାଅଙ୍କ ନାଭ ୄକଫ ିତାଭାତା /ଫିବାଫକଙ୍କ
ନାଭ ଫିକ୍ଷୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆାଯିଫ ମଦି ଦଯକାଯୀ ିତାଭାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଶୁକ।

j.

ିରାଙ୍କ ଠାଯୁ ୂଫଥଯୁ ଭାତାିତାଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ। ମଦି ିରାଯ ଫାା

/ ଭାଅ / ଫିବାଫକ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିନାହଁାନ୍ତି କିଭଳା

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯୁନାହିଁ, ୄସହି ିରାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭାପ୍ତ ୄହଫ ନାହିଁ।
k.

ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁ (ଏଚଓଏଫ୍) ଅଧାଯିତ ମାଞ୍ଚକଯଣ ନାଭ , HOF ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଏଫଂ HOF ଙ୍କୁ ଯିଫାଯ ସଦସୁଙ୍କ ସବ୍ନକଥୄଯ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି
ପ୍ରୄଫଶ କଯିଫା ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ ।

ସିଆଏରସି କାଏଣ୍ଟ ଫୁଫହାଯ କଯି ଜୄଣ ନାଭାନଙ୍କଯ ୄଷ୍ଟପ୍ଗୁଡକ
ି :
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 1
ଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍
ଯିଚୟତ୍ରଗୁଡକ
ି ଫୁଫହାଯ କଯି
ସିଆଏରସି କାଏଣ୍ଟ ୄଖାରନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 2
ଫୁକ୍ତିଗତ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ଯ
ଫିବାଗୄଯ ଅଫଶୁକ ଫିଫଯଣୀଯ
ପ୍ରକାଯ।
ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ିରାଙ୍କ
ଞ୍ଜୀକଯଣ STEP 6 ଏଫଂ 7
ରାଗୁ ନୁ ୄହଁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 3

ସଭସ୍ତ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ
ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ
ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍
ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ ନ୍ତବଥୂକ୍ତ କଯି ୂଯଣ
କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 4
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକ
ି ଟୁାଫୄଯ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଜନମ ତାଯିଖ ପ୍ରଭାଣ (ିଓଫି)
ଡ୍ରଡାଈନ୍ ୄଭନୁ ୁଯୁ ଏକ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 5
ଫର୍ତ୍ଥଭାନ, ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜଭା
ୄହାଆଥିଫା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି
ଠିକଣା (POA) ଚୟନ କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଯିଚୟ ପ୍ରଭାଣ (POI)
ବାଫୄଯ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
ଡ୍ରଡାଈନ୍ ୄଭନୁ ୁଗୁଡକ
ି ଯୁ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଫାଛନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 6
ଟିପ୍ପଣୀ: ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁଙ୍କ
ଫିଫଯଣୀ ୂଯଣ କଯନ୍ତୁ (ୄକଫ
ଏଚଓଏଫ୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ)
ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ପ୍ରକାଯ ଈୄଯ
ନିବଥଯ କଯି ସଭଥଥନ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ନଭଳର୍
ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 7
ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ଟୁାବ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ କିକ୍
କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 8
ଟିଚିହ୍ନ ଟୁାଫକୁ ମାଅନ୍ତୁ।
ଫାଭ ହାତ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଦଫାଆଫା
କୁାଚଯ କଯି ତାୄଯ ଡାହାଣ
ହାତ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଦଫାଆଫା ଈବୟ
ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଚିହ୍ନ ଫୁଫହାଯ କଯି
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସ୍
ଫୁଫହାଯ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 9
ଆଯିସ୍ ଟୁାବ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।
ଆଯିସ୍ ସ୍କାନର୍ ଫୁଫହାଯ କଯି
ଈବୟ ଆଯିସ୍ ଦଫାଆଫାଗୁଡକ
ି
କୁାଚର୍ କଯନ୍ତୁ।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 10
ୄଶଷୄଯ, ସଭୀକ୍ଷା ଟୁାବ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଫିଫଯଣୀ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ।
ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ତୁଟ ି ୄହଈଛି,
ପ୍ରାସଙ୍ଗି କ ଟୁାଫକୁ ମାଅନ୍ତୁ ଏଫଂ
ସଭାନକୁ ସଠିକ୍ କଯନ୍ତୁ।
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 11
ୄଯଟଯଙ୍କୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ବାଫୄଯ
ତାଙ୍କଯ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଚିହ୍ନ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକୄଯ
ୄଦଫା ଈଚିତ ଏଫଂ ସଞ୍ଚୟ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 12
ବିସକ
ି ୃ ତ ି ସିଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟ କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏହାକୁ
ସାଆନ୍ ଆନ୍ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 13
ସଭଥିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ସ୍କାନିଂ,
ବିସକ
ି ୃ ତ ି ସିପ୍ ଏଫଂ
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପମ୍ଥ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ସିଆଏରସି କାଏଣ୍ଟ ଫୁଫହାଯ କଯି ଏକ ଶିଶୁଙ୍କ ନାଭାନଙ୍କଯ ୄଷ୍ଟପ୍ଗୁଡକ
ି :
ୄଷ୍ଟପ୍ 1
ଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍
ଯିଚୟତ୍ରଗୁଡକ
ି ଫୁଫହାଯ କଯି
ସିଆଏରସି କାଏଣ୍ଟ ୄଖାରନ୍ତୁ।
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଫିଷ୍ଟ
କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 2
ଫିବାଫକଙ୍କ ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯ
ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ
କଯନ୍ତୁ।
ତାୄଯ, ଶିଶୁଯ ଏକ ୄପାଟ ନିନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 3
ଈସ୍ଥାନା ୄହାଆଥିଫା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ
ଚୟନ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ
ଏକ ୄପାଟ କୁାଚର୍ କଯନ୍ତୁ।
ଯଫର୍ତ୍ଥୀ, ମାହାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍
ଦଶଥାମାଆଛି ୄସହି ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁ ଠି
ଚିହ୍ନ କୁାଚର୍ କଯନ୍ତୁ।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 4
ଦିଅମାଆଥିଫା ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଚିହ୍ନ
ୄଫୈଧ୍ୟ କଯିଫାକୁ ସଭୀକ୍ଷା କିକ୍
କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 5
ୄଶଷୄଯ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ କିକ୍
କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ
ସ୍ଥିତଗ
ି ୁ ଡକ
ି ଯ େିୄଣ୍ଡାୄଯ ଓୄକ କିକ୍
କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 6
ଥୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ
ୄହାଆଗୄର, ନାଭାଙ୍କି ତ ଶିଶୁଙ୍କ
ଭାତାିତା ଞ୍ଜୀକୃ ତ ନଭଳଯୄଯ ଏକ
SMS ପ୍ରାପ୍ତ କଯିୄଫ।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 7
ମଦି ୄକୌଣସି ଜନମ ଞ୍ଜୀକଯଣ
ନଭଳର୍ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛି, ଦୟାକଯି
ହଁ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
BRN/BAN ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ
କଯନ୍ତୁ
କାଆଣ୍ଟ ଶିଶୁଯ ନାଭ , ଜନମ ତାଯିଖ
ଏଫଂ ରିଙ୍ଗ ପ୍ରୄେଶ କଯିୄଫ

ସିଇଏଲସି କ୍ଳାଆଣ୍ଟ ବ୍ୟବ୍ହାର କରି ଡମ୍ାବ୍ାଇଲ୍ ନମ୍ୱର୍ ଅପଡେଟର ଡେପଗୁେକ
ି :
ୄଷ୍ଟପ୍ 1
ସିଆଏରସି ଟୁାଫୄରଟ୍ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ୄଡଟ୍
କଯିଫାକୁ ଫୁଫହାଯ ୄହାଆାୄଯ
ୄଯଟର୍ ଯିଚୟତ୍ରଗୁଡକ
ି
ଫୁଫହାଯ କଯି ରଗଆନ୍ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
‚ୄଭାଫାଆଲ୍ ୄଡଟ୍‛ ଚୟନ
କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 2
ୄଯଟର୍ ଟୁାଫୄରଟ୍ ଭଧ୍ୟୄଯ
ରଗଆନ୍ କଯିଫାକୁ ଓଟିି ଈତ୍ପନ୍ନ
କଯିାଯିୄଫ I
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 3
ୄଯଟର୍ ନିଶ୍ଚିତକଯଣ ାଆଁ
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଧାର୍ ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ
କଯିଛନ୍ତି,

ତାଙ୍କଯ ନିଜ ଅଧାଯ

ନଭଳର୍, ନୂ ତନ ୄଭାଫାଆର ନଭଳର୍
ଏଫଂ ୄଭାଫାଆରୄଯ ଓଟିି ପ୍ରାପ୍ତ
ୄହାଆଛି ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ କଯିୄଫ .

ଫାସିନ୍ଦା

ଈଦ୍ୄଘାଷଣା ‚ମାଞ୍ଚ କଯିଫା‛
ଅଫଶୁକ ୄଟ

ୄଷ୍ଟପ୍ 4
ୄଯଟର୍ ତାଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍
ନିଶ୍ଚିତକଯଣ ୄଦଫାକୁ ୄହଫ I

ୄଷ୍ଟପ୍ 5
ସଭସ୍ତ ୄଷ୍ଟଗୁଡକ
ି ସପତାଯ ସହ
ସଞ୍ଚୟ ୄହଫା ୄଯ , ୄଯଟଯ
ନ୍ତିଭ ନିଶ୍ଚିତକଯଣ କଯିଫା ାଆଁ
‚OK‛ କଯିୄଫ

ୄଷ୍ଟପ୍ 6
ୄଭାଫାଆଲ୍ ୄଡଟ୍ ାଆଁ
ଆଅଆଡି ଈତ୍ପନ୍ନ ୄହାଆଛି ଏଫଂ
ଫାସିନ୍ଦା ୄଡଟ୍ ଆଅଆଡି
ଫୁଫହାଯ କଯି ସ୍ଥିତଗ
ି ୁ ଡକ
ି ଟ୍ରାକ୍
କଯିାଯିୄଫ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଆସିଏମ୍ିୄଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ୄଡଟ୍ କଯିଫାଯ ଫିଫଯଣୀ ୄଷ୍ଟପ୍ଗୁଡକ
ି :
ୄଷ୍ଟପ୍ 1
ରାଆଫ୍ ସାଆୄକଲ୍
ଯିଫର୍ତ୍ଥନଗୁଡକ
ି ଯ ୄଭନୁ ଚୟନ
କଯନ୍ତୁ।
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୂଚନା ୄଡଟ୍ ଫିଫଯଣୀ
କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 2
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍, ଜନମ
ତାଯିଖ ଏଫଂ ରିଙ୍ଗ ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ
ଟିପ୍ପଣୀ- "ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍
ୄଡଟ୍ ମାଞ୍ଚ ଫକ୍ସ‛ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 3
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକ
ି ଟୁାଫକୁ ମାଅନ୍ତୁ।
ଦୟାକଯି ‚ମାଞ୍ଚ ଫକ୍ସ-ଦିଅମାଆ
ନାହିଁ‛ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ସଂଖୁା "2‛
ବାଫୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ ଈଦାହଯଣ
ଅୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ଏଫଂ ବିସକ
ି ୃତି
ସିପ୍
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 4
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ୄପାଟ ନିନ୍ତୁ ଏଫଂ
ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 5
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସଭସ୍ତ ଟିଚିହ୍ନ ଏଫଂ
ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଚିହ୍ନ କୁାଚର୍ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 6
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଈବୟ ଅଆଯିସ୍ ଚିହ୍ନ
କୁାଚର୍ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ
କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 7
ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ସଭୀକ୍ଷା କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାଯୁ
ନିଶ୍ଚିତକଯଣ ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ।
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 8
ବିସକ
ି ୃ ତ ି ସିଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟ କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏହାକୁ
ସାଆନ୍ ଆନ୍ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 9
ସାଆନ୍ ୄହାଆଥିଫା ବିସକ
ି ୃତି
ସିଯ ସ୍କାନିଂ କଯିଫା
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ ଏଫଂ ପମ୍ଥ
ୄଡଟ୍ କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଆସିଏମ୍ିୄଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫିଫଯଣୀ ୄଡଟ୍ କଯିଫାଯ ୄଷ୍ଟପ୍ଗୁଡକ
ି :
ୄଷ୍ଟପ୍ 1
ଫାସିନ୍ଦା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଭନୁ
ଧିନୄଯ, ଞ୍ଜୀକଯଣ
ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ସଠିକ୍
କଯିଫା ଚୟନ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 2
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ୄଡସନ୍
ାଆଁ (ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ
ନୁ ସାୄଯ) ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ନାଭ, ଅଧାଯ ନଭଳର୍, ଏଫଂ
ଭାକ୍ଥ ୄହାଆଥିଫା
ପି ରଡଗୁଡକ
ି ୂଯଣ କଯନ୍ତୁ
ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 3
ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡକ
ି ଟୁାଫକୁ ମାଅନ୍ତୁ।
ଦୟାକଯି ୄଡଟ୍ ନୁ ୄଯାଧ
ଈୄଯ ଅଧାଯ କଯି ସଭଥିତ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଚୟନ କଯନ୍ତୁ
ୄଡଟ୍ ନୁ ୄଯାଧ ଈୄଯ
ଅଧାଯ କଯି ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍
କଯି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ନଭଳର୍
ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ୄଷ୍ଟପ୍ 4
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପୄଟା ଏଫଂ
ୄମୄକୌଣସି ୄଗାଟିଏ
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫିୄଶଷତା ନିନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 5
ପ୍ରୄଫଶ ୄହାଆଥିଫା
ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ସଭୀକ୍ଷା କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାଯୁ ନିଶ୍ଚିତକଯଣ
ପ୍ରାପ୍ତ କଯନ୍ତୁ।
ସଞ୍ଚୟ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 6
ୄଯଟଯଙ୍କୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ବାଫୄଯ
ତାଙ୍କଯ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଚିହ୍ନ ୄଦଫା ସଞ୍ଚୟ
କିକ୍ କଯିଫା ଅଫଶୁକ।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 7
ବିସକ
ି ୃ ତ ି ସିଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟ କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏହାକୁ
ସାଆନ୍ ଆନ୍ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 8
ସଭଥିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ସ୍କାନିଂ, ବିସକ
ି ୃତି
ସିପ୍ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୟୁ ସଏ
ି ରୄଯ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀ ୄଡଟ୍ କଯିଫାଯ ୄଷ୍ଟପ୍ଗୁଡକ
ି ::
ୄଷ୍ଟପ୍ 1
ରଗଆନ୍ ଯିଚୟତ୍ରଗୁଡକ
ି
ଫୁଫହାଯ କଯି ୟୁ ସଏ
ି ଲ୍ କାଏଣ୍ଟ
ୄଖାରନ୍ତୁ।
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ
କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ
ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ୄପଚ କଯିଫାକୁ
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ନିନ୍ତୁ।
ଯଫର୍ତ୍ଥୀ, ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି
ୄପଚ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 2
‘ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ’ ୃଷ୍ଠାୄଯ, ୄଡଟ୍
ପମ୍ଥ ନୁ ସାୄଯ ୄଡଟ୍
ୄହାଆଥିଫା ସୂଚନା ପ୍ରୄଫଶ କଯି
ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 3
ୄଡଟ୍ ନୁ ୄଯାଧ ଈୄଯ
ନିବଥଯ କଯି, ସଭଥିତ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଡ୍ରପ୍ ଡାଈନଯୁ
ଭୄନାନୀତ ୄହାଆଛି
ଏଫଂ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ସଂଖୁା ଏହା
ନୁ ସାୄଯ ଦଶଥାମାଆଛି
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ୃଷ୍ଠା 59

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 4
ପ୍ରୄଫଶ ୄହାଆଥିଫା ଫିଫଯଣୀ
ସଭୀକ୍ଷା କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ନିଶ୍ଚିତ କିକ୍
କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 5
ୄଯଟଯଙ୍କ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତକଯଣ
କୁାଚର୍ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 6
ସଭଥିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ
ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ସ୍କାନିଂ ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 7
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି
ୄଡଟ୍ କଯିଫା ସଂୂର୍ଣ୍ଥ
କଯିଫାକୁ ଈସ୍ଥାନା କିକ୍
କଯନ୍ତୁ।

\
ୄଷ୍ଟପ୍ 8
ବିସକ
ି ୃ ତ ି ସିପ୍ ପ୍ରି ଣ୍ଟ କଯିଫାକୁ
ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଯସିଦ୍ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ
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ୃଷ୍ଠା 61

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୟୁ ସଏ
ି ଲ୍ କାଆଣ୍ଟୄଯ ପୄଟା ୄଡଟ୍ କଯିଫାଯ ୄଷ୍ଟପ୍ଗୁଡକ
ି ::
ୄଷ୍ଟପ୍ 1
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଅଧାର୍ ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ
କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ତାଙ୍କଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ସ
ନିନ୍ତୁ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ୄପଚ କଯିଫା କିକ୍
କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 2
‘'ନସଂଖୁାଗୁଡକ
ି ଯ’ ୃଷ୍ଠାୄଯ,
‚ପୄଟା ୄଡଟ୍‛ ୄଚକ୍ ଫକ୍ସ
ଚୟନ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ କିକ୍
କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 3
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ସଭଥଥନ
କଯୁଥିଫା ସଂଖୁା ‚1‛ ବାଫୄଯ
ୄଡଟ୍ ପଭଥଯୁ ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 4
ଫର୍ତ୍ଥଭାନ, ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ଟୁାଫକୁ
ମାଅନ୍ତୁ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପୄଟା
କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 5
ସଭୀକ୍ଷା ଟୁାବ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତକଯଣୄଯ
ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ୄଡଟ୍
କଯନ୍ତୁ।
ୄଶଷୄଯ, ସ୍ୱୀକାର କିକ୍ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 6
ୄଯଟଯଙ୍କ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତକଯଣ
କୁାଚର୍ କଯନ୍ତୁ
ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ, କିକ୍ କଯନ୍ତୁ
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ୃଷ୍ଠା 63

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 7
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଡଟ୍
ୄହାଆଥିଫା ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ସ୍କାନ
କଯି ୄରାର୍ଡ କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 8
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି
ୄଡଟ୍ କଯିଫା ସଂୂର୍ଣ୍ଥ
କଯିଫାକୁ ଈସ୍ଥାନା କିକ୍
କଯନ୍ତୁ।

ୄଷ୍ଟପ୍ 9
ବିସକ
ି ୃ ତ ି ସିପ୍ ପ୍ରି ଣ୍ଟ କଯିଫାକୁ
ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଯସିଦ୍ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଯମ୍ଭୄଯ (ଆସିଏମ୍ି କାଆଣ୍ଟ୍ )ଯ ଜିିଏସ୍ ସିଙ୍କ୍ ାଆଁ ୄଷ୍ଟପ୍ଗୁଡକ
ି
ୄଷ୍ଟପ୍ 1



ଭୂ ୄଭନୁ ୁଗୁଡକ
ି ୄଖାରନ୍ତୁ



କୄଣ୍ଟରାଲ୍ ୁାୄନରୄଯ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ



େିୄଣ୍ଡାସ୍ ପାୟାଯୋରୄଯ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ



େିୄଣ୍ଡାସ୍ ପାୟାଯୋଲ୍ ଟନ୍ଥ ଫ୍ କଯନ୍ତୁ



(ୄଦଖାମାଆଛି



େିୄଣ୍ଡା ବାଫୄଯ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆଥିଫା
ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ ୄଖାରିଫ



ଟନ୍ଥ ଫ୍ କଯିଫାକୁ ସଭସତ ତିନଟ
ି ି
ୄଯଡିଓ ଫଟନ୍ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ



ପାୟାଯୋଲ୍



ଓୄକ ଫଟନ୍ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ



ଅଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ୁନଃଅଯମ୍ଭ କଯନ୍ତୁ



GPS ଅଯମ୍ଭ କଯନ୍ତୁ
ୄଷ୍ଟପ୍ 2



ସଭସ୍ତ ସଂୄମାଜିତ ଡିବାଆସ୍ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ



ଏହି ଫାର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟଯ ପ୍ରତିଟ ି
ୃଷ୍ଠାୄଯ ୄଦଖାମିଫ, ୄମଈଁଥିୄଯ ୄକଈଁ
ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ୄଭସିନକୁ ସଂୄମାଜିତ
ସୄଙ୍କତ କୄଯ

ୄଷ୍ଟପ୍ 3


‚ ଜିିଏସ୍ ଡିବାଆସ୍‛
ଅଆକନ୍‛ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ



ଅଯମ୍ଭ ଜିିଏସ୍ ଫଟନୄଯ
କିକ୍ କଯନ୍ତୁ
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ୃଷ୍ଠା 65

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 5
‛ଜିିଏସ୍ ଡିବାଆସ୍ ଅଯମ୍ଭ
ୄହାଆଛି‛ ସ୍ଥିତ ି ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 6
ସ୍ଥିତ ି ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ- ରାର
ସ୍ଥିତଗ
ି ୁ ଡକ
ି ସାଯଣ ୄହଫ
ଏଫଂ ୄଡଟ୍
ସଂୄମାଜନଗୁଡକ
ି ୄଦଖାମିଫ

ୄଷ୍ଟପ୍ 7
ଦୟାକଯି ‚ଫୁାଣି ୄଦୟ 9600
ବାୄଫ‛ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ
ଜିିଏସ୍ ସିଙ୍କ୍ ୃଷ୍ଠା ୄଖାରିଫା
ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ୄହାଆଛି , ୄଯଟର୍
ସିଙ୍କ୍ ୃଷ୍ଠା ସ୍ ପ୍
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୁାୄକଟ୍ ସିଙ୍କ୍ ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ସିଙ୍କ୍ (ୟୁ ସଏ
ି ଲ୍ ଏଫଂ ଆସିଏମ୍ି କାଆଣ୍ଟ ) ୄଷ୍ଟପ୍ଗୁଡକ
ି


କାଆଣ୍ଟ ପ୍ରଥଭ ଥଯ ରଗଆନ୍ କଯିଫା ୄଯ ୄଯଟଯଙ୍କ ସିୄଙ୍କର ାନାଆଜ୍ ଫିଫଯଣୀ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ , ମାହା ାଆଁ ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଅଧାଯୄଯ
ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଞ୍ଜି କୃ ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ।



ଟିପ୍ପଣୀ: ମଦି ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ 10 ଦିନ ମଥୁନ୍ତ ରଗଆନ୍ କଯିନାହଁାନ୍ତି ତାୄଯ ସିୄଙ୍କର ାନାଆଜ୍ ୄଯଟସ୍ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ୁନଃ ଅଯଭଳ କଯିଫା
ଅଫଶୁକ



ୄଯଟଯଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ ସିୄଙ୍କର ାନାଆଜ୍ (ସିଙ୍କ୍ ାଆଁ ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜି କୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ମଦି ୄଯଟର୍ 10 ଦିନ
ମଥୁନ୍ତ ରଗଆନ୍ କଯିନାହଁାନ୍ତି ତାୄଯ ୁନଃ ଅଯଭଳ କଯିଫା ଅଫଶୁକ)

ୄଷ୍ଟପ୍ 1
ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଆଣ୍ଟୄଯ
ୄଯଟର୍ ସିଙ୍କ୍ ୄଯ କିକ୍
କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 2
ୄରାର୍ଡ ୄହଫାକୁ ଥିଫା
‚ଫଶିଷ୍ଟ ୁାୄକଟଗୁଡକ
ି ‛ଯ
ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 3
‚ୂର୍ଣ୍ଥ ସିଙ୍କ୍‛ ଏଫଂ ତାୄଯ
"ୄଯଟର୍ ସିଙ୍କ୍‛ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ
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ୃଷ୍ଠା 67

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ୄଷ୍ଟପ୍ 4
‚ୂର୍ଣ୍ଥ ୁାୄକଟ୍ ସିଙ୍କ୍‛ ୁାୄକଟ୍
ୄହଫାୄଯ ନିଶ୍ଚିତକଯଣ
ଫାର୍ତ୍ଥାଗୁଡକ
ି ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 5


‚ୄଯଟର୍ ସିଙ୍କ୍‛ ୄଯ
କିକ୍ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ସିଙ୍କ୍
ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଯମ୍ଭ ୄହଫା ାଆଁ
ୄକ୍ଷା କଯନ୍ତୁ



ଥୄଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ
ୄହାଆଗୄର ଓୄକ କିକ୍
କଯନ୍ତୁ

ୄଷ୍ଟପ୍ 6


ୄଯଟଯଙ୍କ ଞ୍ଜି କୃ ତ
ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯୄଯ
ପ୍ରାପ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ଓିଟ ି
ପ୍ରଫିଷ୍ଟ କଯନ୍ତୁ



ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ନିଶ୍ଚିତକଯଣ
କଯିଫାକୁ ଅଖି ନୁଥା
ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ୄଷ୍ଟପ୍ 7
ନିଶ୍ଚିତକଯଣ ସ୍କି ନ୍
ର ାଆଁ ୄକ୍ଷା
କଯନ୍ତୁ

ୄଯଟର୍/ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ାଆଁ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଚକରିଷ୍ଟ/ପ୍ରକ୍ରିୟା

1.

ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟଗୁଡକ
ି ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ୄହଫା ୄଯ

, ଦିନଯ ୄଶଷୄଯ (

EoD) ସଭୀକ୍ଷା କାମଥୁ ସବ୍ନାଦନ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ସଭସ୍ତ

ୁାୄକଟଗୁଡକ
ି -ୄଭନୁ -ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି -> ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ମାଞ୍ଚ ->ଈୄବାକ୍ତା ସଭୀକ୍ଷା ସଟଥକଟ୍ ” Alt + Ctrl + V
2.

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟଗୁଡକ
ି ସିଙ୍କ୍ କଯନ୍ତୁ

3.

ୄଯଟର୍ ସିଙ୍କ୍ କାମଥୁକା କାମଥୁ ସବ୍ନାଦନ କଯନ୍ତୁ

4.

ଏସ୍ଏପଟିି ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ୁାୄକଟଗୁଡକ
ି ୁ ୟୁ ଅଆଡ଼ିଏଅଆ/ସିଅଆଡ଼ିଅଯ ସବଥଯୄଯ ୄରାର୍ଡ କଯନ୍ତୁ

ଈଚିତ ସଭୟୄଯ ୂଯଣ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ ମାଞ୍ଚକଯଣ

ମାଞ୍ଚକାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ ଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ


ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ, ିଓଅଆ ିଓଏ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ସୂଚନା ସହିତ
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ / ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ ୄଯ ଥିଫା ସୂଚନା ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ



ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁ (ଏଚଓଏଫ୍) ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ- ନାଭ, ଅଧାଯ ନଭଳର୍ / ଏଚଓଏଫ୍ ଙ୍କ
ଆଅଆଡି ଏଫଂ ନିଫାସୀଙ୍କ ଭୂ ପ୍ରଭାଣ(ିଓଅଯ)ାଆଁ
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ / ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ
ୄଯ ସତୁାିତ ଏଫଂ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବାଫୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖି କଯାମିଫା ଈଚିତ



ମଦି ଶିଶଯ
ଫୟସ 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ୄହାଆଥାଏ, ମାଞ୍ଚକଯଣ ାଆଁ ିଓଅଆ ଏଫଂ ିଓଏ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଅଫଶୁକ ନୁ ୄହଁ, ୄମଈଁଠାୄଯ ପ୍ରକୃ ତ ଜନମ
ୁ
ପ୍ରଭାଣ ତାଯିଖ, ଅଧାଯ ନଭଳର୍/ନୁଥା ିତାଭାତାଙ୍କ EID ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ / ସଂୄଶାଧନ ପଭଥୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖନୀୟ
ଯୂୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯାମାଆଥାଏ



ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା-ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ , ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ସଂୄଶାଧନ
ୄଯକର୍ଡଥ ୄହଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ। ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ବାୄଫ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଏଣ୍ଟୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହଫା ଅଫଶୁକ



ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ ୄଯ ଞ୍ଜି କୀୟଙ୍କ ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯ ନିଫାମଥୁ ୄଟ
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ୂଫଥ- ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡି


ଏହି ୄକ୍ଷତ୍ରଯ ଫୁଫହୃ ତ ୂଫ-ଥ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡ଼ିଯ (ମଦି ଈରବ୍ଧ ଥାଏ)
ଫୁଫହାଯ କଯି ୂଫ-ଥ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ତଥୁ ୁନଃଈର୍ଦ୍ଧାଯ କଯାମାଆଥାଏ



ୂଫ-ଥ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅଆଡି ପ୍ରୄଫଶ କଯି "ୄଗା‚ କିକ୍ କଯନ୍ତୁ। ୂଫଥ - ଞ୍ଜୀକଯଣ
ତଥୁ ସଭଳନ୍ଧୀୟ ୄକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକ
ି ୄଯ ଧୁୁଷିତ ୄହଫ



ଏହି ୂଫଥ- ଞ୍ଜୀକଯଣ ତଥୁ ହୁ ଏତ ସଂୄଶାଧନ ାଆଁ ଅଫଶୁକ କଯିାୄଯ

ଏନ୍ ି ଅର୍ ଯସିଦ ସଂଖୁା
ମଦି ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ାଖୄଯ ଏନ୍ିଅର୍ ଯସିଦ୍ ଥାଏ

, ତାୄହୄର ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଯସିଦ ସଂଖୁା ୄଯକଡଥ

କଯାମାଆଥାଏ, ନୄଚତ ଏନ/ଏ ଚିହ୍ନଟ କଯାମାଆଥାଏ ।
ସବ୍ନୁର୍ଣ୍ଥ ନାଭ


ଦସ୍ତାୄଫଜ ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନାଭ ୄଯକଡିଂ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଭୂ ଯିଚୟ
ଦସ୍ତାୄଫଜ ଗୁଡକ
ି ଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ ।



ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାଭ ୄଯକର୍ଡଥ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତ:ୁ
। ଈଦାହଯଣ

–

ସବ୍ନୁର୍ଣ୍ଥ ନାଭ ପ୍ରଫିଷ୍ଟ କଯନ୍ତୁ – ତାଙ୍କଯ/ୄସଭାନଙ୍କ ପ୍ରାଯମ୍ଭିକ ଫିସ୍ତାଯ ଦ୍ୱାଯା ତାଙ୍କଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ୄଯକଡଥ ଭଧ୍ୟ କଯନ୍ତୁ
ସ୍ୱଯୂ, ଫାସିନ୍ଦା କହିାଯନ୍ତି ୄମ ତାଙ୍କ ନାଭ ଫି. ଫିଜୟନ୍ ୄଟ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଯ ସବ୍ନଥୂର୍ଣ୍ ନାଭ ୄବଙ୍କଟଯଭଣ ଫିଜୟନ୍ ୄଟ

–

ଏଥିୄଯ ବିଫାଦନ କିଭଳା େୀ, େୀଭତି, େୀଭାନ, ୄଭଜର୍, ଯିଟାଏର୍ଡ, ଡଃ, ଆତୁାଦି ନ୍ତବଥୂକ୍ତ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

–

ୄଫୄୄଫୄ ୄଛାଟିରା ଏଫଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଜନମ ତାଯିଖ ଦଶଥାମାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣୄଯ ନାଭ ନଥାଏ। ୄସହି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଦୟାକଯି ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଫୁକ୍ତିତ୍ଵଯ
ନାଭ ଫିଷୟୄଯ ଫଗତ କଯାଆ ଶିଶଙ୍କ
ୁ ାଆଁ ଆଙ୍ଚାକୃ ତ ନାଭ ୄଦଫା ାଆଁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥ ୄଯ ଈଲ୍ଲିଖିତ ନାଭଯ ପ୍ରୄୟାଗ
କଯନ୍ତୁ

– 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ଫୟସ ଶିଶୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ , ିଓଅଆ/ିଓଏ ଯ ଅଫଶୁକତା ନଥାଏ ଯନ୍ତୁ ଭୂ ଜନମ ତାଯିଖ ଯିଚୟ ଏଫଂ ିତାଭାତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟଯୁ
ଜଣଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳଯ ଜନମ ତାଯିଖ ଯିଚୟ ତ୍ରୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯାମାଆଥିଫା ଦଯକାଯ

–

ରିଙ୍ଗ



ଏମ୍ ୁଯୁଷଙ୍କ ାଆଁ



ଏଫ୍ ଭହିାଙ୍କ ାଆଁ



ଟି ଟ୍ରାନିୄଜଣିଯଙ୍କ ାଆଁ

ଜନମ ତାଯିଖ (ଡିଓଫି)


ଦିନ, ଭାସ ଏଫଂ ଫଷଥ ଦଶଥାଈଥିଫା ପ୍ରମୁଜୁ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜନମ ତାଯିଖ ୄଯକଡଥ କଯନ୍ତୁ



ମଦି ନିଫାସୀ ଜଭନ ତାଯିଖଯ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଭାଣ (ଡିଓଫି ପ୍ରଭାଣ ) ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ , ତାୄଯ "ମାଞ୍ଚ ୄହଫା ‚
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ଫକ୍ସୄଯ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ନିଫାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଡିଓଫି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ଡ୍ରପ୍ ଡାଈନ୍ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯପ୍ରଦାନ
କଯାମାଆଥିଫା ନାଭ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ


ମଦି ନିଫାସୀଙ୍କ ାଖୄଯ (ଡିଓଫି)ଯ ୄକୌଣସି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ, ଜନମ ତାଯିଖ ୄଯକଡ଼ଥ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ "ୄଘାଷିତଫକ୍ସ ଯୀକ୍ଷିତ କଯନ୍ତୁ ‚



ୄମୄତୄଫୄ ନିଫାସୀ ତିଯକ୍ତ
ି ଜନମ ତାଯିଖ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ସଭଥଥ ୄହାଆଥାନ୍ତି ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ ଫୟସ ଦଶଥାଆଥାନ୍ତି
, ୄଯଟର୍
ୄକଫ ନିଶ୍ଚିତ ବାୄଯ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା ପି ରଡୄଯ ଫୟସ ୄଯକର୍ଡଥ କଯିଫା ଅଫଶୁକ। ସପେୄେୟାର୍ ସ୍ୱତଃପୃତ ବାୄଫ ଅଣଙ୍କ ଜଭନ ଫଷଥ ଗଣନା
କଯିଫ।

ନିଫାସୀଙ୍କ ଠିକଣା ଏଫଂ ୄମାଗାୄମାଗ ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି


ନିଫାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄଘାଷିତ C/O ଠିକଣା ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ



ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠିକଣା ୄଯକଡ଼ଥ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ଯିଚୟ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ଠିକଣା ପ୍ରଭାଣଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ



PIN ୄକାର୍ଡ ଏଫଂ ୄରଣିଭାକଥଗୁଡକ
ି ସହ ସବ୍ନୁର୍ଣ୍ଥ ଠିକଣା ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ



ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା କ୍ଷଯାନ୍ତଯୀକଯଣ ହୁ ଏତ ୄପାୄନଟିକ୍ ଏଫଂ ନୁ କାଯଣଗୁଡକ
ି ଯୁ ବୁଲ୍ ୄହାଆାୄଯ , ଏଫଂ ମାହାଦ୍ୱାଯା ମଦି ଏହା ଭାନୁ ଅର ବାୄଫ
ସଠିକ୍ କଯିଫା ଏଫଂ ନିଫାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିଶ୍ଚିତ୍କଯଣଯ ଅଫଶୁକତା ୄହାଆାୄଯ



ମଦି ିଓଏଯ ଡ୍ରପ୍ ଡାଈନ୍ ତାରିକାୄଯ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ସୁସଜ୍ଜିତ ଈରବ୍ଧ ନାହିଁ , ତାୄହୄର ଏହା ିଓଏ ଦସ୍ତାୄଫଜ ନୁ ହଁ ଏଫଂ ନିଫାସୀଙ୍କୁ ୄକଫ
ନୁ ୄଭାଦିତ ିଓଏ ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ କୁ ହାମାଈଛି। ଏଯି ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ୄମମଥୁନ୍ତ ନିଫାସୀ ନୁ ଭତି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ୄହାଆନାହିଁ ୄସମଥୁନ୍ତ
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମାଆାଏ ନାହିଁ ।



ନିଫାସୀଙ୍କ ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ପଭଥୄଯ ୄମାଡାମିଫା ଅଫଶୁକ। ଏହା ତିଯକ୍ତ
ି ୄଯ , ନିଫାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଥିତ ି
ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଆ-ୄଭଲ୍ ID ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ଏଫଂ ଫିବିନ୍ନ ଅଧାଯ-ଅଧାଯିତ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ଫୁଫହାଯ କଯିଫାକୁ ଈତ୍ସାହିତ କଯିାଯନ୍ତି।

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ସବ୍ନକଥ (ସର୍ତ୍ଥଭୂକ)


ଏହା ୄକଫ ଯିଫାଯଯ ଭୂଖୁ ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ର ାଆଁ ଈର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ



ିତା / ସ୍ୱାଭୀ / ଫିବାଫକ କିଭଳା ଭାଅ / ସ୍ତ୍ରୀ / ଫିବାଫଙ୍କ ୂଯଣ କଯିଫା ୄକ୍ଷତ୍ର ଆଙ୍ଚାଧୀନ ୄଟ । ମଦି ଫାସିନ୍ଧାଙ୍କ
ଦ୍ୱାଯା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଛି, ଏହା ୄଯକର୍ଡଥ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ



ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଫୟସ୍କ ଈନମକ୍ତ
ୁ କଯିଫାକୁ ଚାହଁୁନାହଁାନ୍ତି , ତାୄଯ ୄଚକଫକ୍ସ "ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ସବ୍ନକଥ ‚
ୄଯ"ଦିମାଆ ନାହିଁ ଚୟନ କଯନ୍ତୁ ‚



ମଦି ୄକୌଣସି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଶିଶୁଙ୍କ ଫୟସ 5 ଫଷଥଯୁ କମ୍ ୄହାଆଥାଏ , ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ିତାଭାତା /ସବ୍ନକଥୀୟଙ୍କ ଅଧାଯ
ନଭଳର୍/ଆଅଆଡି ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ବାୄଫ ୄଯକର୍ଡଥ କଯାମାଆଥାଏ

ଈଦ୍ୄଘାଷଣା
ଅଧାଯଯ ଧାଯା 3(2) ଧିନୄଯ ଈଦ୍ୄଘାଷଣା (ଈଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫିତଯଣଯ ଅଥିକ ଏଫଂ ନୁାନୁ ସଫସିଡି, ରାବଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ) ଧାଯା, 2016:


ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଫାସିନ୍ଦା ଏହି ଈଦ୍ୄଘାଷଣା ଫିଯୁଧୄଯ ନିଜଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ/ଟି ଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କଯିଛନ୍ତି



ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଏହି ଈଦ୍ୄଘାଷଣାଯ ନୁ ଭାନ ଫିଷୟୄଯ ସୂଚତ
ି କଯିଫା ଅଫଶୁକ

ୄଯଟଯ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୂଫଥୄରାକନ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା


ୄଯଟର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭାପ୍ତ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ୄଯଟର୍ ପ୍ରଥୄଭ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଗୁଯୁର୍ତ୍ୂର୍ଣ୍ଥ ପି ରଡଗୁଡକ
ି ଢିଫା ଅଫଶୁକ। ୄଯଟର୍ ନିଶ୍ଚିତ
ବାଫୄଯ ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ପି ରଡଗୁଡକ
ି ନିଶ୍ଚିତ କଯନ୍ତୁ :
–

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାଭଯ ଫନାନ (ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ)

–

ସଠିକ୍ ରିଙ୍ଗ (ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ)

–

ସଠିକ୍ ଫୟସ/ଜନମ ତାଯିଖ(ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ)

–

ଠିକଣା - ିନ୍ ୄକାର୍ଡ; ଫିରିଡଂ; ଗ୍ରାଭ/ ଫଜାଯ/ ସହଯ; ଜିଲ୍ଲା; ଯାଜୁ(ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ)

–

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଫିଫଯଣୀ - ିତାଭାତା/ସ୍ତ୍ରୀ/ଫିବାଫକ ; ସବ୍ନକଥଙ୍କ ନାଭ(ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ)

–

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ୄପାଟଗ୍ରାପି ଯ ସଠିକତା ଏଫଂ ସ୍ୱଙ୍ଙତା(ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ)

–

ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ (ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ)

–

ଆୄଭଲ୍ ID (ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ)



ୄଯଟର୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄମ ୄଟକ୍ସଟ ୄମଯିକି NA, N/A କିଭଳା ND ପି ରଡସୄଯ ପ୍ରୄଫଶ ୄହାଆଛି ମାହାଯ ୄକୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ



ନିଫାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପଭଥ ୄଯ ଦିଅମାଆନଥିଫା ତଥୁକୁ ଏହିସଫୁ ଣ-ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ପି ରଡଗୁଡକ
ି ୁ ଖାରି ଛାଡନ୍ତୁ



ନିଫାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୃଷ୍ଠୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଅୄଫଦନୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖିତ ସବ୍ନପର୍ଣ୍ଥ ସୂଚନାକୁ ନିଅମିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ନ୍ତିଭ ଯୂ ୄଦଫା ୂଫଥଯୁ
ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା ନୁ ଫାଦ ନିଫାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଂସ୍ଥାିତ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ

ୄଯଟର୍ / ସୁଯବାଆଜର୍ / ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା / HoF ସାଆନଫ୍


ୄଯଟଯଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ସାଆନ୍ ଫ୍ କଯିଫାକୁ ତାଙ୍କଯ ଟିଚିହ୍ନ ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ଅଫଶୁକ



ସୁଯବାଆଜର୍ ସାଆନ୍ ଫ୍ ସକ୍ରିୟ ୄହାଆଛି ଏଫଂ ଫାୟୄଭାଟ୍ରିକ୍ ଫୁତିକ୍ରଭଣଗୁଡକ
ି ଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଛି



5 ଫଷଥ ଫୟସଯୁ କଭଯ ିରାଙ୍କ ାଆଁ, ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି କଯଣ ରିଙ୍କ୍ ୄହାଆଥିଫା ିତାଭାତା/ସବ୍ନକଥୀୟଙ୍କ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛନ୍ତି



ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା/HoF ଅଧାଯିତ ଞ୍ଜୀକଯଣ, ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଫାୟୄଭାଟ୍ରିକ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତକ
ି ଯଣ/ HoF କୁାଚର୍ ୄହାଆଛି

ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ସିଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟ


ୄଯଟଯଙ୍କୁ EID (ଞ୍ଜୀକଯଣ ID) ଧାଯଣ କଯିଥିଫା ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ସିଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଫାହାଯ କଯିଫା ଅଫଶୁକ



ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କାଈଣ୍ଟର୍ ସିୄଯ ସାଆନ୍ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଏହାକୁ ସ୍କାନ୍ କଯିଫା ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ
କଯିଫା ଅଫଶୁକ

ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ସ୍କାନିଂ


ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ସଠିକ୍ ପମ୍ଥ, ପ୍ରକୃ ତ ସଭଥିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ସାଆନ୍ ୄହାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ ସିପ୍ EID
ଧାଯଣ କୄଯ (ଞ୍ଜୀକଯଣ ID) ଞ୍ଜୀକଯଣ ସବ୍ନର୍ଣ୍ଥ କଯିଫାକୁ ସ୍କାନ୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ



ସଭସ୍ତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ନିଫାସୀଙ୍କୁ ୄପଯସ୍ତ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ୄଯଟଯ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ ନୁ ୄହଁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କଯିଫା ାଆଁ ଫିସ୍ତୃତ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା
ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ଯ ଡାଟା କୁାଚର୍ କଯିଫାକୁ STQC ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ଫାୟୄଭାଟ୍ରିକ୍ ଈକଯଣଗୁଡକ
ି ଫୁଫହାଯ କଯିଫା
ଅଫଶୁକ, ଥଥାତ୍ ଟିଚିହ୍ନ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଏଫଂ ଅଆଯିସ୍ କୁାଚର୍ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି । ସାଟିପିୄକଟ୍ମୁକ୍ତ ଫାୟୄଭାଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି

STQC ୄେଫସାଆଟ୍

http://www.stqc.nic.in/ ୄଯ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛି
ଟିଚିହ୍ନ କୁାଚଯ



ଟିଚିହ୍ନକୁ ଫାଭ ହାତଯ ସଭସ୍ତ ଚାଯିଟ ି ଅଙ୍ଗୁ ଯ
ି କ୍ରଭୄଯ ଧଯି ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ ମାହା ୄଯ ଡାହାଣ ହାତଯ ସଭସ୍ତ ଚାଯିଟ ି ଅଙ୍ଗୁ ଗ
ି ୁ ଡକ
ି ଏଫଂ
ୁଣି ଦୁ ଆ ଅଙ୍ଗୁ  ି



କୁାଚର୍ ସକ୍ଷଭ କଯିଫାକୁ ଅଙ୍ଗୁ ଗ
ି ୁ ଡକ
ି ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସୄଯ ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ ସ୍ଥାନିତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ



ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସୄଯ ୄକୌଣସି ପ୍ରତୁକ୍ଷ ରାଆଟ୍ ସାଆନିଂ ନଯହିଫା ଅଫଶୁକ। ଅଙ୍ଗୁ ଗ
ି ୁ ଡକ
ି ସ୍ଥାନ କଯିଫା ାଆଁ ଟିଚିହ୍ନ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ୄଯ
ଚିହ୍ନଟକଗୁଡକ
ି ଫୁଫହାଯ କଯନ୍ତୁ।



ଅଙ୍ଗୁ ଗ
ି ୁ ଡକ
ି ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସୄଯ ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ ସ୍ଥାନିତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ



ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସଯ ୄଣ୍ଟ ସପା କଯିଫାକୁ ସଭୟ ସଭୟୄଯ କଞ୍ଚା କାୄଯ ତିଅଯି ୄାଷାକ ଫୁଫହାଯ କଯନ୍ତୁ



ୄପକସ୍ ୄପାଟଗୁଡକ
ି ଫାହାୄଯ, ୄକଫ ଅଶଂକ ପୄଟାଗୁଡକ
ି କୁାଚର୍ ୄହଈଛି ସଭୟ ସଭୟୄଯ ଖଙ୍ଙଥ ାଆଁ ଈକଯଣଯ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ।



ଟିଚିହ୍ନ କଟ୍ ଫ୍, ଦା/ଦାଗକୁ ଟିଚିହ୍ନ, ମଥୁାପ୍ତ ଚା କାଯଣଯୁ ଫହୁ ତ ହାରୁ କା ପ୍ରି ଣ୍ଟଯ ଯିଭାଣ ସୂଯୁ ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ୄହଫ



ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ହାତ ସପା ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ (କାଦୁ ଅ, ୄତରୁ ଅ ଆତୁାଦି ନୁ ୄହଁ )। ମଦି ଅଫଶୁକ, ନିଫାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହାତ ାଣି ଏଫଂ ସାଫୁ ନୄଯ
ୄଧାଆଫାକୁ କୁ ହ



ଟିଚିହ୍ନ ତୁଧିକ ଶୁଖିରା କିଭଳା ଦା ନୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ।



ନିଫାସୀଙ୍କୁ ନୁ ୄଯାଧ କଯାମିଫା ଅଫଶ୍ /ମକ କି ୄସ ଈର୍ତ୍ଭ ସବ୍ନକଥ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ଏଫଂ କୁାଚର୍
ୄହାଆଥିଫା ଟିଚିହ୍ନ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଧିକର୍ତ୍ଭ କଯିଫାକୁ ଚାଯି -ଅଙ୍ଗୁ  ି କୁାଚର୍ କଯିଫାକୁ ଟିଚିହ୍ନ ସ୍କାନଯ
ଫାଭ ହାତ/ଡାହାଣ ହାତ/ଦୁ ଆ ଅଙ୍ଗୁ ଠଯ
ି ସଭସ୍ତ ଚାଯିଟ ି ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଯଖିଫାକୁ ନୁ ୄଯାଧ କଯିଫା ଅଫଶୁକ



ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଅଙ୍ଗୁ ଠଗ
ି ୁ ଡକ
ି ସିଧା ଯଖାମାଆଛି ଏଫଂ ୄସମଥୁନ୍ତ ଅଙ୍ଗୁ ଠଯ
ି ଶୀଷଥ ସଂମୁକ୍ତ ଯଖନ୍ତୁ କି
ଟିଚିହ୍ନ ସ୍କାନର୍ ୄଯ ବର ବାଫୄଯ ଯଖାମାଆଛି।



ମଦି ସ୍ୱତଃପୃତ ବାୄଫ କୁାଚର୍ ୄହାଆନାହିଁ , ୄତୄଫ ୄଯଟଯଙ୍କୁ 4 ଥଯ କୁାଚର୍ କଯିଫା ଅଫଶୁକ
ୄମମଥୁନ୍ତ କି ଡିବାଆସୄଯ ସଭସ୍ତ ଅୄରାକ ସଫୁ ଜ ଯଙ୍ଗଯ ନୄହାଆଛି।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା


କୁାଚର୍ ଫିପ ୄହାଆଥିଫା ସଭୟୄଯ ୄଯଟଯଙ୍କୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ ବାଫୄଯ କ୍ରିୟାୄମାଗୁ ଭତାଭତ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ। ସପେୄେୟାର୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ
ୄହାଆଥିଫା କିଛ ି ଅଆନଗତ ଭତାଭତଗୁଡକ
ି ୄହଈଛି:



ଈସ୍ଥିତ ଥିଫା ଟିଚିହ୍ନ ଅଶା କଯାମାଈଥିଫା ଅଙ୍ଗୁ ଠଗ
ି ୁ ଡକ
ି ସହିତ ୄଭକ ୄହଈନାହିଁ
–

ଅଙ୍ଗୁ ଠି ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ ସ୍ଥିତ ି ୄହାଆନାହିଁ

–

ଧିକ ଚା ୄହାଆଛି (ଡୁୁଟୀ ସାଆୄକଲ୍)

–

ଟିୄକ ଧିକ ଚା

–

ୄକନ୍ଧ ଞ୍ଚ ନିୄଖାଜ

–

ତୁଧିକ ଅର୍ଦ୍ଥତା (ଓଦାଣ)

–

ତୁଧିକ ଶୁଖିରା



ଛିଡା ୄହାଆଥିଫା ସ୍ଥିତୄି ଯ ଟିଚିହ୍ନ ୄଦଫା ସୄଫଥାର୍ତ୍ଭ ୄଟ



ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଅଙ୍ଗୁ ଠ,ି ତିଯକ୍ତ
ି ଅଙ୍ଗୁ ଠକ
ି ୁ ଈୄକ୍ଷା କଯି ଭୂଖୁ ାଞ୍ଚଟି ଅଙ୍ଗୁ ଠି କୁାଚର୍ କଯନ୍ତୁ



ଟିଚିହ୍ନ କୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନୄଯ ଛି



ନିୄଖାଜ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ନିୄଖାଜ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଚୟନ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫାଦ ହୁାଣିରିଙ୍ଗ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ାନ କଯନ୍ତୁ
ଅଆଯିସ୍ କୁାଚଯ



ଫାଭ କିଭଳା ଡାହାଣକୁ ଅଖିକୁ ସଠିକ୍ ସଂଯକ୍ଷଣ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ୄଯାଲ୍ ୄକାଣଯ ଅଧାଯ ସଠିକ୍
ନୁ ଭାନ ାଆଁ ନୁ ଭତି ୄଦଆଥାଏ



ଏକ ୄାୄଟ୍ରଟ୍ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ୄନଫା ଯି, ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିଯ ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ୄସଟ୍ କଯିଫାଯ ଅଫଶୁକତା ୄହଫ



ସପେୄେଯ ଅଆଯିସ୍ ଛଫିଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଭା କଯିଫାକୁ ସକ୍ଷଭ ୄହାଆଥାଏ। କୁାଚର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଭୟୄଯ ୄଯଟଯ ଭତାଭତ ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ଏକ
ପ୍ରାଯମ୍ଭିକ ଛଫି ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଭୂରୁାଙ୍କନ କଯାମାଆଥାଏ। ମଦି କୁାଚର୍ ୄହାଆଥିଫା ଅଆଯିସ୍ ଛଫି ମଥୁାପ୍ତ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାଯ ୄଟ ତାୄହୄର ସପେୄଓଳୟାର୍
ୄଯଟଯଯ କ୍ରିୟାଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀ ସହିତ ଅରଟ୍ଥ କଯିଥାଏ । ସପେୄେୟାର୍ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ ୄହାଆଥିଫା କିଛ ି ଅଆନଗତ ଭତାଭତଗୁଡକ
ି ୄହଈଛି :
–

ଯନ୍ଧ୍ର (ଅଆଯିସଯ ଅଫଶୁକ ଂଶ ଦୃ ଶଭାନ ୄହଈନାହିଁ)

–

ଅଆଯିସ୍ ୄପାକସୄଯ ନାହିଁ

–

ନିୄଯଖିଫା ବୁଲ୍ (ନିଫାସୀ ଦୂ ଯୄଯ ୄଦଖାମାଈଛନ୍ତି)

–

ଅଖି ିତୁା ପ୍ରସାଯଣ



ଅଆଯିସ୍ କୁାଚର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପ୍ରତି ସଂଭଳଦୀନଶୀ ୄଟ। ୄକୌଣସି ପ୍ରତୁକ୍ଷ କିଭଳା କୃ ତ୍ରଭ
ି ପ୍ରକାଶ ସିଧା ନିଫାସୀଯ ଅଖିଯ ପ୍ରତିଫଭ
ି ଳ ନକଯିଫା
ଅଫଶୁକ



ଡିବାଆସ୍ ସ୍ଥିଯ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ। ମଦି ଡିବାଆସଙ୍କୁ ନିଫାସୀ ଦ୍ୱାଯା ନିୄୟାଜିତ କଯିଫାଯ ଅଫଶୁକତା ୄଟ
ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ଡିବାଆସ୍ ସ୍ଥିଯ ଯଖିଫାୄଯ ସହାୟତା କଯିାୄଯ



ଭୁହଁଯ ଛଫି କୁାଚର୍ କଯିଫାକୁ ଫୁଫହାଯ ୄହଈଥିଫା ୄଟଫୁ ଲ୍ ରାଆଟ୍ ଅଆଯିସ୍ କୁାଚର୍ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ଫନ୍ଦ ୄହଫା ଅଫଶୁକ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା


ନିଫାସୀ ସୂମଥୁକିଯଣ କିଭଳା ନିଫାସୀସୀଙ୍କ ଅଖିୄଯ ଝରକ କଯୁଥିଫା ନୁ ଈଜ୍ଜର ଅୄରାକ ପ୍ରତିଫନ୍ଧ କଯିଫ ଏଫଂ ଯିଭାଣସୂଯୁ ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା
ଥିଫା ଛଫି ୄହଫ



ୄଯଟଯ ନିଫାସୀଙ୍କୁ ସିଧା କୁାୄଭଯାୄଯ ୄଦଖିଫାକୁ ନିୄର୍ଦ୍ଧଥଶ ୄଦଫା ଅଫଶୁକ
କୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ସ୍ଥିଯ ଯୁହନ୍ତୁ



ମଦି ନିଫାସୀଙ୍କୁ ଅଆଯିସ୍ ସ୍କାନ୍ ଏଫଂ ୁନକୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ସୁଫଧ
ି ା ୄହଈଛି , ୄତୄଫ ୄଯଟର୍ ନୁ ଫିଫଯଣୀକୁ କୁାଚର୍ କଯିଫାକୁ
ରଗା ସ୍କି ନ
ର ୄଯ ମାଆାଯିୄଫ ଏଫଂ ୁଣି ଅଆଯିସ୍ କୁାଚଯକୁ ୁନଃ ୄପଯିାଯିୄଫ। ଏହି ଅଆଯିସ୍ କୁାଚର୍ ସଭୟୄଯ ଅଖିଯ ଫଡ ଯଖିଫାକୁ
ନିଯନ୍ତଯ ଦଫାଫଯୁ ନିଫାସୀଙ୍କୁ ଅଯଭ ୄଦଫ



ୄଯଟର୍ କୁାଚର୍ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ୄଧୌମଥୁ ଯଖିଫାଯ ଅଫଶୁକତା ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ସ୍କି ନ
ର ୄଯ ଅଗକୁ ଏଫଂ ଅଗକୁ ୄନବିୄଗଟିଂ କଯିଫାକୁ
ଫଦୄଯ ୄସ୍କରାଲ୍ କଯିଫା ଫଦୄଯ ଡିବାଆସ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଯ ପ୍ରତିକ୍ଷା କଯିଫାକୁ ଡିଥାଏ



ମଦି ୄକୌଣସି ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଆଯିସ୍ କୁାଚର୍ କଯିଫାଯ ଅଫଶୁକତା ନୁ ୄହଁ , ୄଯଟଯଙ୍କୁ ଅଆଯିସଯ 4ଟି ଅଆଟମ୍ କୁାଚଯ କଯିଫାଯ ୄଚଷ୍ଟା
କଯିଫା ଅଫଶୁକ

, ଅଖିକୁ ୄଖାରା କଯି , ରକ କାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଫଂ ଅଆଯିସ୍

ଭୁହଁଯ ୄପାୄଟା କୁାଚଯ


ସ୍ଥିତ:ି ଭୁହଁଯ ୄପାଟ କୁାଚର୍ କଯିଫା ାଆଁ , ୄଯଟଯଙ୍କ ାଆଁ ସଠିକ୍ ଦୂ ଯତାୄଯ କିଭଳା ସଠିକ୍ ଭୁର୍ଦ୍ାୄଯ
ନିଜକୁ ସ୍ଥିତୄି ଯ ଯଖିଫାକୁ ନିଫାସୀଙ୍କୁ ଫଦୄଯ କୁାୄଭଯାକୁ ସଭାୄୟାଜିତ କଯିଫାକୁ ସୁଝାଫ ୄଦଫା
ଅଫଶୁକ। ସମ୍ମୁଖ ଭୁର୍ଦ୍ାୄଯ କୁାଚର୍ କଯିଫାଯ ଅଫଶୁକତା ଛି ଏହାଯ ଥଥ ୄକୌଣସି ସ୍ଥିଯ
ୁନଯାଫର୍ତ୍ଥନ କିଭଳା ରଭଳା



ୄପାକସ୍ କୁାଚର୍ ୄହାଆଥିଫା ବିଡଓ
ି ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ସ୍ୱତଃ ୄପାକସ୍ ଏଫଂ ସ୍ୱତଃ -କୁାଚର୍ ପ୍ରକାମଥୁଗୁଡକ
ି ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ। ଅଈଟୁଟ୍
ଛଫିକୁ ଏକ୍ସୄାଜର୍, ଣପ୍ରାକୃ ତକ
ି ଯଙ୍ଗଯ ରାଆଟିଂ, ଏଫଂ ୄଯଡିଅଲ୍ ଫିକୃତ ି ଈୄଯ କିଭଳା ତୄ ଗତି ପଷ୍ଟୄଯ ିଡତ
ି ନୄହଫା ଜଯୁଯୀ



ଙ୍ଗବଙ୍ଗୀ: ବିଫୁକ୍ତି ସ୍ୱତଃସୃତ ଭୁହଁଯ ଚିହ୍ନଟିକଯଣ ପ୍ରଦଶଥନକୁ ଦୃ ଢ ବାଫୄଯ ପ୍ରବାଫିତ କଯିଥାଏ ଏଫଂ ଭନୁ ଷୁ ଦ୍ୱାଯା ସଠିକ୍ ଦୃ ଶୁ ନିଯକ୍ଷଣକୁ
ପ୍ରବାଫିତ କଯିଥାଏ। ଏହାକୁ ଦୃ ଢତାଯ ସହିତ ସୁାଯିଶ କଯାମାଆଥାଏ କି ଭୁହଁଯ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି (ନହସିଫା) ବିଫୁକ୍ତି ସହିତ ଧଯି ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ, ଓଠ
ଫନ୍ଦ ୄହାଆଛି ଏଫଂ ଈବୟ ଅଖି ୄଖାରାଛି



ଅୄରାକ: ଖଯା ଅୄରାକ ଭୁହଁ ଚିହ୍ନଟିକଯଣ ପ୍ରଦଶଥନୄଯ ଏକ ଈର୍ତ୍ଭ ପ୍ରବାଫ କାଆଥାଏ। ଭାନଫ ୄଯଟର୍ ାଆଁ ଖଯା ଅୄରାକ ସହିତ
ଭୁହଁଯ ଫିୄଶଷଣ ଏଫଂ ଯିଚୟ କଯିଫାୄଯ ସୁଫଧ
ି ା ୄହାଆଥାଏ। ଈଚିତ୍ ଏଫଂ ସଭାନ ଯୂୄଯ ଫିତଯିତ ଅୄରାକ ଫୁଫସ୍ଥାଯ ଫୁଫହାଯ ଏହି
ବାଫୄଯ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ କି ଭୁହଁୄଯ ୄକୌଣସି ଛା ନାହିଁ , ନଜଯୄଯ ୄକୌଣସି ଛା ନାହିଁ ଏଫଂ ୄକୌଣସି ଚିହ୍ନତ
ି ୄହଈଥିଫା ଦାଗ ନାହିଁ।
ଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ଠିକ୍ ଈୄଯ ୄକୌଣସି ଅୄରାକ ଫୁଫହାଯ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ ନୁ ୄହଁ କାଯଣ ଏହା ଛାୟଯ କାଯଣ ୄହାଆାୄଯ। ଅୄରାକଯ
ଫିଛାଆଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସମ୍ମୁଖୄଯ ଯଖାମିଫା ଅଫଶୁକ ମାହା ଦ୍ୱାଯା ଅଖିଯ ତୄ ୄକୌଣସି ଛାୟା ନଯହୁ



ଚଷଭା: ମଦି ସାଧାଯଣତଃୄଯ ଚଷଭା ିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଏହା ସୁାଯିଶ କଯାମାଈଛି ୄମ ୄପାଟଗ୍ରାଫ୍ ଚଷଭା ଫିନା ନିଅମାଆଛି।



ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକ
ି : ଭୁହଁଯ ୄକୌଣସି ବାଗକୁ ଅଫଯଣ କଯୁଥିଫା ଜିନଷ
ି ଫୁଫହାଯ ନକଯିଫାକୁ ନୁ ଭତି ଦିନ୍ତୁ। ଏହା ଫୁତିତ, ଗଡି ଯି ଧାଭିକ ଜିନଷ
ି ,
ାଯବ୍ନାଯିକ ପ୍ରଥା ବାଫୄଯ ଭଧ୍ୟ ନୁ ଭତି ଦିଅମାଆଥାଏ



ୄଯଟଯଙ୍କୁ ସପେୄେୟାର୍ ଅଫଶୁକତା ୂଯଣ କଯୁଥିଫା ସଫଥାଧିକ ସମ୍ଭଫ ଭୁହଁଯ ଛଫିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କଯିଫା ଅଫଶୁକ



ିରାଙ୍କ ାଆଁ , ଏହା ସ୍ୱିକାଯ କଯାମାଆଛି ୄମ ିରା ଭାତାିତାଙ୍କ ୄକାୄଯ ଫସିାଯିଫ
ଭାତାିତାଙ୍କ ଭୁହଁ କୁାଚର୍ ନୄହାଆଛି



ଫିପ ୄହଈଥିଫା କୁାଚର୍ ାଆଁ କ୍ରିୟାଶୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ। ସପେୄେୟାଯୄଯ ଥିଫା କିଛ ି କ୍ରିୟାଶୀ ଭତାଭତଗୁଡକ
ି :

, କିନ୍ତୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ କି ଭୁହଁ ସହିତ

–

ୄକୌଣସି ଭୁହଁ ୄଦଖାନମିଫା

–

ନିଫାସୀ ଫହୁ ତ ଦୂ ଯୄଯ ଛନ୍ତି (ଆନୁଟ ଛଫିୄଯ ଅଖିତ ଦୂ ଯତା 90ଯୁ କମ୍ ଛି)

–

ନିଫାସୀ ଫହୁ ତ ାଖୄଯ ଛନ୍ତି (ଆନୁଟ ଛଫିୄଯ ଅଖିଯ ଦୂ ଯତା ଛଫିଯ ୄଭାଟାଆଯୁ ଏକ ତୃ ତୀୟାଶଯୁ ଧିକ)
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–

ଚିତ୍ରାଙ୍କନ (ସିଧା ୄଦଖନ୍ତୁ)

–

ମଥୁାପ୍ତ ଅୄରାକ

–

ଫହୁ ତ କମ୍ ଭୁହଁ ୄଗାନୀୟତା (ଭୁଖା, ଫସ୍ତୁ ଭାନଫ ଭୁହଁ ବାଫୄଯ ଚିହ୍ନଟ ୄହଈନାହିଁ)

–

ଚିତ୍ରାଙ୍କନ (ଅଈଟୁଟ ଛଫିୄଯ ୟାେ ୄକାଣ 11.5 ଡିଗ୍ରୀଯୁ ଧିକ ୄଟ)

–

ଣ-ୟୁ ନପ
ି ମ୍ଥ ରାଆଟ୍ (ଛଫି ଅଈଟୁଟୄଯ ଥିଫା ଭୁହଁ)

–

ବୁଲ୍ ୃଷ୍ଠଟ (ଆନୁଟ ଛଫିୄଯ)

–

ମଥୁାପ୍ତ ଅୄରାକ (ଅଈଟୁଟ୍ ଛଫିଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଖଯା ୄଗ୍ର ଭୂରୁ)
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6: ଫୁତିକ୍ରଭ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

ଏଯି ୄକୌଣସି ଈଦାହଯଣ ୄହଫ ୄମଈଁଠାୄଯ ଜୄଣ ନିଫାସୀ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ସକୁ ୂଯା ୄସଟ୍ ୄଦଫା ସ୍ଥିତୄି ଯ ଯହିଫ ନାହିଁ
, ୄମଯିକି କ୍ଷତ , ଅଙ୍ଗୁ ଠି / ହାତଯ
ଫିୄଛଦନ ଏଫଂ ଅଖି ସହିତ ସଭାନ ସଭସୁାଗୁଡକ
ି । ଏଯି ଫୁତିକ୍ରଭକୁ ସମ୍ଭାିଫା ସଭୟୄଯ ନିଭନରିଖିତ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭାକୁ ାନ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ।

ସଭସୁା

ହୁାଣିରିଙ୍ଗ ଟିଚିହ୍ନ ଛଫି କୁାଚଯୄଯ

ନିୄଖାଜ / ପାଟ ଥିଫା /
ଟିଥିଫା ଅଙ୍ଗୁ ଠଗ
ି ୁ ଡକ
ି

ସଭସୁା

ଯାଭଶଥଗୁଡକ
ି

ଫୁତିକ୍ରଭଗୁଡକ
ି
1.

ଫୁତିକ୍ରଭ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ସହିତ ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ ଫୁତିକ୍ରଭଯ ପ୍ରକାଯ ପଷ୍ଟ
ବାଫୄଯ ଚିହ୍ନଟ କଯିଫା ଅଫଶୁକ।

2.

ଫାକି ଅଙ୍ଗୁ ଠଯ
ି ଟିଚିହ୍ନ କୁାଚର୍ ୄହାଆଛି।

3.

ଫାସିନ୍ଧାଙ୍କୁ ଏହି ଯିସ୍ଥିତ ି ଫିଷୟୄଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ନିଶ୍ଚିତ କଯିଫାକୁ
କୁ ହାମିଫ

ହୁାଣିରିଙ୍ଗ ୄଯ ଫିଶଷ୍ଟ
ି

ଯାଭଶଥଗୁଡକ
ି

ଅଆଯିସ୍ ୄପାଟ କୁାଚର୍
1.

ମଦି ୄଗାଟିଏ କିଭଳା ଈବୟ ଅଖିଯ ଣ-ଫିଦୁଭାନ କାଯଣଯୁ ଅଆଯିସ୍
ଛଫି କୁାଚର୍ କଯିଫା ସମ୍ଭଫ ନହୁ ଏ କିଭଳା ୄଗାଟିଏ କିଭଳା ଦୁ ଆଟି
ଅଖିୄଯ ଫୁାୄଣିଜ୍ ୄହାଆଛି / ୄମ ୄକୌଣସି ଂୟ କୂ ଯୂତା କିଭଳା
ୄଯାଗ ୄହାଆଥାଏ, ସଭାନ ସିଷ୍ଟଭ ୄଯ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆଥାଏ ।

2.

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏହି ଯିସ୍ଥିତ ି ଫିଷୟୄଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ନିଶ୍ଚିତ କଯିଫାକୁ
କୁ ହାମିଫ

1.

ଫୁତିକ୍ରଭ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ସହିତ ସପେୄଓଳୟାଯୄଯ ଫୁତିକ୍ରଭଯ ପ୍ରକାଯ ପଷ୍ଟ
ବାଫୄଯ ଚିହ୍ନଟ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ।

2.

ମଦି ୄଗାଟିଏ ଅଆଯିସୄଯ ଫୁତିକ୍ରଭ ୄହାଆଛି , ଦ୍ୱୀତିୟ ଅଆଯିସ୍ ନିଶ୍ଚିତ
ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।

3.

ଫାସିନ୍ଧାଙ୍କୁ ଏହି ଯିସ୍ଥିତ ି ଫିଷୟୄଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ନିଶ୍ଚିତ କଯିଫାକୁ
କୁ ହାମିଫ

ଅଆଯିସ୍ ୄପାଟ କୁାଚର୍
କଯିଫା ସମ୍ଭଫ ୄହାଆନଥାଏ

ୄଟଯା ଦୃ ଷ୍ଟି / ସନ୍ତୁରିତ
ଅଖି
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ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ
ୄଯଟର୍/ସୁଯବାଆଜଯ ାଆଁ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା
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7: ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ାୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍/ ସୁଯବାଆଜଯ ାଆଁ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା

ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ ଏଫଂ ନୂ ଅ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ ସଭୟୄଯ ସ୍କାନ କଯାମାଆଥିଫା ସହାୟକ ଦସ୍ତାୄଫଜ ନିଫାସୀଙ୍କ ଅଧାଯ କାର୍ଡଥ
ଜାଯି କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ୄହାଆଥାଏ। ଏହା ସିଷ୍ଟଭୄଯ ଡାଟାଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ଥା ଏଫଂ ଶୁର୍ଦ୍ଧତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ୄହାଆଥାଏ।
ଞ୍ଜୀକଯଣ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ାଯାଭିଟଯଗୁଡକ
ି ତୁଟ ି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଫଂ ୄଡୄଭା କଯିଫାକୁ ଅଗକୁ ଫଢିଥାଏ


ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍/ ସୁଯବାଆଜଯଙ୍କୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଈୄଦଶ ୄହାଆଥିଫା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ାଯାଭିଟଯଗୁଡକ
ି ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ନୁ ସଯଣ ଏଫଂ
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫିଫଯଣୀ ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ କଯିଫା ଅଫଶୁକ



ୄକୌଣସି ଅଥିକ ଜଡିତକଯଣ ଏଫଂ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଠାଯୁ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହଫାଯୁ ଫଞ୍ଚିଫା ନିଭୄନ୍ତ ୄସଭାନାଙ୍କୁ ନିଭନୄଯ ଫର୍ଣ୍ଥନା ୄହାଆଥିଫା ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି ଠାଯୁ
ଦୂ ୄଯଆ ଯହିଫା ଅଫଶୁକ



ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ସଭୟୄଯ ୄହାଆଥିଫା ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି ୄମାଗଁୁ ୄଯଟଯଙ୍କୁ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ ଏଫଂ ୄସ ୄକୌଣସି ଞ୍ଜୀକଯଣ / ୄଡଟ୍
କଯିଫାୄଯ ସକ୍ଷଭ ୄହୄଫ ନାହିଁ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ ାଆଁ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ

ପି ରଡଗୁଡକ
ି

କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ ଫାସିନ୍ଦା ଦ୍ୱାଯା ଦାଖର ୄହାଆଥିଫା ଏକ ୁଫ୍ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ୂଫଥକ ନାଭ ଏଫଂ ତାହାଯ ନାଭ
ୄଭକ କଯିଫା ଈଚିତ।
ୄକୌଣସି ଜଙ୍କ ଭୂରୁ ନ୍ତବଥୁକ୍ତ କଯିୄଫ ନାହିଁ କିଭଳା ୄକୌଣସି ସଂସଦୀୟ ବାଷା ଫୁଫହାଯ କଯିୄଫ ନାହିଁ

ନାଭ

, ଏହା

ୄଯଟଯକୁ ଫୄଯାଧତାରିକାବୁକ୍ତ କଯିାୄଯ।
ନାଭୄଯ ୄକୌଣସି ବିଫାଦନ ନ୍ତବଥୁକ୍ତ କଯିଫା ଈଚିତ ନୁ ୄହଁ ୄମଯିକି ଭହାସୟ. ଭହାସୟା. ଡାକ୍ତଯ ଆତୁାଦି, ନୁ, ଏହି
ପ୍ରକାଯଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଦଅ
ି ମିଫ।
ନୁ ଫାଦକଯଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଆଂଯାଜୀ ସହିତ ୄଭକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।

ରିଙ୍ଗ

ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ରିଙ୍ଗ ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।
ମାଞ୍ଚ କଯିଫା ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଜନମ ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର ନୁ ସାୄଯ ନିଫାସୀଙ୍କ ଜନମଯ ତାଯିଖ ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ କଯିଫା

ଫୟସ

help@uidai.gov.in
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ଅଫଶୁକ।

https://uidai.gov.in/
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ ଫାସିନ୍ଦା ଦ୍ୱାଯା ଦାଖର ୄହାଆଥିଫା ଏକ ୁଫ୍ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ୂଫଥକ ନାଭ ଏଫଂ ତାହାଯ ନାଭ
ୄଭକ କଯିଫା ଈଚିତ।
ୄକୌଣସି ଜଙ୍କ ଭୂରୁ ନ୍ତବଥୁକ୍ତ କଯିୄଫ ନାହିଁ କିଭଳା ୄକୌଣସି ସଂସଦୀୟ ବାଷା ଫୁଫହାଯ କଯିୄଫ ନାହିଁ
ଠିକଣା

, ଏହା

ୄଯଟଯକୁ ଫୄଯାଧତାରିକାବୁକ୍ତ କଯିାୄଯ।
ନୁ ଫାଦକଯଣ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷା ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଆଂଯାଜୀ ସହିତ ୄଭକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।
ଠିକଣା ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ବାଫୄଯ କୁାଚର୍ ୄହଫା ସହିତ ଫିଫଯଣୀ ୄମଯିକି ଘଯ ନଭଳର୍

/ନାଭ, ସ୍ଥାନୀୟତା,

ସାହୀ, ସହଯ/ଫଜାଯ/ଗ୍ରାଭ, ିନ୍ ୄକାର୍ଡ ଆତୁାଦି ନ୍ତବଥୂକ୍ତ।

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଦ୍ୱାଯା ନିୄଦ୍ଦଥଶାଫୀ ନୁ ସାୄଯ ନିଫାସୀଙ୍କ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ ସଠିକ୍ ବାୄଫ କୁାଚର୍ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।
ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍

ପୄଟା ନା ଧିକ ଗାଢ ନା ଧିକ ଔଜରୁତା ୄହଫା ଅଫଶୁକ।
ନିଫାସୀଙ୍କ ଭୁହଁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ପଷ୍ଠ ଦୃ ଶୁଭାନ ଏଫଂ ଚିହ୍ନଟୄମାଗୁ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।

ପ୍ରକ୍ରିୟା ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି

ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଫିଫଯଣୀ
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍/ନିଯୀକ୍ଷକୀୟ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ କି ପୄଟା ଏଥିଯୁ ନିଅମାଆନାହିଁ:

ଫାସିନ୍ଦା ପୄଟାଗ୍ରାପ କୁାଚଯିଂ



ପୄଟାଯ କଠିନ କି (ାସୄାଟଥ ପୄଟା ଆତୁାଦି.)



ଏକ ଭନିଟଯୄଯ ଥିଫା ପୄଟା



ଏକ ୄଭାଫାଆଲ୍ ଡିବାଆସୄଯ ଥିଫା ପୄଟା



ଭୁାଗାଜିନ୍/ ଖଫଯକାଗଜ/ ୁସ୍ତକ/ ୄାଷ୍ଟଯୁ ପୄଟା

ପୄଟାଗ୍ରାପ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ୄମଯିକି ଯିଷ୍କାଯ ଫଯ ୄହାଆନଥିଫ। ପୄଟାଗ୍ରାପ କୁାଚଯିଂ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ମଥୁାପ୍ତ
ରାଆଟ୍ ଯହିଫା ଅଫଶୁକ।

ଫାସିନ୍ଦା ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀ
କୁାଚଯିଂ
help@uidai.gov.in

ସଂସଦୀୟ/ଭାନଜନକ ବାଷା ୄମଯି ଫୁଫହାଯ ୄହାଆନାହିଁ ତାହା ’ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ /ନିଯୀକ୍ଷକୀୟ ନିଶ୍ଚିତ
କଯିଫା ଈଚିତ
https://uidai.gov.in/
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ି ା
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍/ନିଯୀକ୍ଷକୀୟ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଥାନା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ମାଞ୍ଚ କଯିଫା
ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ନିଭନରିଖିତ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ:

ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ମାଞ୍ଚକଯଣ

1.

ନାଭ, ଠିକଣା, ଜନମ ତାଯିଖ ଦାଖର ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ସହିତ ୄଭକ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।

2.

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ତାରିକା ନୁ ୄଭାଦିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ନୁ ସାୄଯ ୄକଫ ୄଫୈଧ ଏଫଂ ନୁ ୄଭାଦିତ ପ୍ରଭାଣ
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଗ୍ରହଣ ୄହାଆଥାଏ।

3.

ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ଯୂୄ ସ୍କାନ୍ କଯିଫା ଅଫଶୁକ
କୁାଚର୍ ୄହାଆାଯିଫ।

4.

ୄକୌଣସି ଜାରିଅତି/ଠକାଭି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଭାଣ ବାଫୄଯ ଗ୍ରହଣ କଯାମିଫ ନାହିଁ।

5.

ପ୍ରଭାଣ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ ସ୍କାନ୍ ଖାରି ଏଫଂ ଠନୄମାଗୁ ଯହିଫା ଅଫଶୁକ।

6.

ଈସ୍ଥାନା ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରଭାଣ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ନାଭ କାଏଣ୍ଟୄଯ ଚୟନିତ ନାଭ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ସହିତ ୄଭକ ୄହଫା
ଅଫଶୁକ।

, ମାହା ଦ୍ୱାଯା ସଭସ୍ତ ଫିଫଯଣୀ ପଷ୍ଠ ବାଫୄଯ

ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ି ” ସଫଥାଧିକ ସାଧାଯଣ ଗ୍ରାହୁ କାଯଣଗୁଡକ
ି

ଧିକାଂଶ ଞ୍ଜୀକଯଣଗୁଡକ
ି ନିଫାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଈସ୍ଥାନା ୄହାଆଥିଫା ୄଫୈଧ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି କାଯଣଯୁ ଗ୍ରାହୁ ୄହାଆଥାଏ।
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ସଭୀକ୍ଷକଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୂଫଥଯୁ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ ମାଞ୍ଚୄଯ ଧିକ ସତକଥ ୄହଫା ଅଫଶୁକ। କିଛ ି ସାଧାଯଣ ପ୍ରତୁାଖାନଗୁଡକ
ି
ୄଫୈଧ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଫଗଥ ନିଭନୄଯ ଈୄଲ୍ଲଖ କଯିଛ।ି

ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ି

ଗ୍ରାହୁ କାଯଣ


ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ିଓଫି ବାୄଫ ସ୍କାନ୍ ୄହାଆଥିଫା ଦସ୍ତାୄଫଜ ମାହା ନୁ ୄଭାଦିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ
ଗ୍ରାହୁୄଯ ତାରିକା ୄହାଆନାହିଁ ତାହା ଖାଯଜ କଯାମାଆଥାଏ

ୄଫୈଧ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ



ମଦି ିଓଅଆ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ନାଭ/ପୄଟା ନିୄଖାଜ ଛି, ତାୄଯ ଏହା ଗ୍ରୁାହୁ ୄହଫ



ଈଦାହଯଣ ସ୍ୱଯୂ , ଯାସନ କାର୍ଡଥ ୄଯ ମଦି ଈବୟ ନାଭ ଏଫଂ ନିଫାସୀଙ୍କ ୄପାଟ ଯହିଛ ି ୄତୄଫ ିଓଅଆ ବାୄଫ
ଫୁଫହାଯ ୄହାଆାଯିଫ



ଅଧାଯ କାର୍ଡଥ/କ୍ଷଯ ମାହାକି ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ଡିଓଫି ବାୄଫ ସ୍କାନ୍ ୄହାଆଛି ଗ୍ରାହୁ କଯାମିଫ



ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ସ୍ୱୀକୃ ତ ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ୄଭାଦିତ ତାରିକା ନୁ ସାୄଯ ସାଟିପିୄକଟ୍ ଜାଯି ୄହାଆଛି

,

ନିଫାସୀଙ୍କ ୄପାଟ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ୄଟ ଏଫଂ ଏଥିୄଯ ଷ୍ଟାବ୍ନ୍ ଏଫଂ ସାଟିପିୄକଟ୍ ଫୁଫହାଯ କଯୁଥିଫା ଫୁକ୍ତିଙ୍କ
ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ଥିଫା ଅଫଶୁକ, ନୁଥା ଏହା ଅଗ୍ରହୁ ୄହଫ


ମଦି ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ିଓଫି ଯ ବାଫୄଯ ସଂରଗ୍ନ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ ସଭୟସୀଭା ସଭାପ୍ତ ୄହାଆଛି , ୄତୄଫ
ଏହା ସ୍ୱୀକାଯ ଦିଅମାଆଛି
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା


ୄମୄତୄଫୄ ପ୍ରାଥଥୀ ଯିଚୟ ତ୍ର ିଓଏ ବାଫୄଯ ଈସ୍ଥାନା କଯାମାଆଛି , ଅଆଡି କାର୍ଡଥ ଯ ଈବୟ ୄକାଣକୁ
ସ୍କୁାନ୍ କଯିଫାକୁ ଅଫଶୁକ ହୁ ଏ , ନୁଥା ଏହା ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଦଅ
ି ମିଫ।

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ ଦ୍ୱାଯା ସାଧାଯଣ ତୃ ଟି
ଏହି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ ଦ୍ୱାଯା କଯାମାଆଥିଫା କିଛ ି ସାଭାନୁ ତୃ ଟି ୄଟ। ପ୍ରୄତୁକ ୄଯଟଯକୁ ୄସଥିଯୁ ଫଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ସାଫଧାନ ଯହିଫା ଈଚିତ।
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସିପ୍ / ଅଧାଯ କାର୍ଡଥ
ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ଡିଓଫି
ଯ ଯୂୄଯ ୄମାଡ଼ା ୄହାଆଛି:

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟଯ ଯିଚୟ ଯ ପ୍ରଭାଣ/

ଠିକଣା / ଜନମତାଯିଖ ପ୍ରଭାଣ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସିପ୍

/ ଅଧାଯ

ସଂରଗ୍ନ କଯିଫା ଈଚିତ ନୁ ହଁ । ଏହା ୄଫୈଧ ପ୍ରଭାଣ ନାହିଁ ଏଫଂ ଗୁଣଫର୍ତ୍ଥା ମାଞ୍ଚ ସଭୟୄଯ ସ୍ୱୀକାଯ କଯି ଦିଅମାଆଥାଏ ।
ବୁଲ୍ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ ୄରାର୍ଡ କଯିଫା ାଆଁ ୄଯଟର୍ ଫାକରିଷ୍ଟ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ।

ଏହା ଭାନୁ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ
ବାଫୄଯ ୄକୋଆସି ଖାଯିଜ
କଯିଦଅ
ି ମାଆଥାଏ।
ଭାନୁ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ: ଅଧାଯ
ତ୍ର ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ
ବାଫୄଯ ୄଫୈଧ ନାହିଁ ଏଫଂ
ଭାନୁ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଯ ନ୍ତଗଥତ
ଖାଯିଜ କଯି ଦିଅମାଏ।

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ,ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ କୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଈଚିତ ୄମ ସ୍କାନ କଯାମାଆଥିଫା
ିଓଅଆ/ିଓଏ/ିଓଅଯ/ଡିଓଫି ବାଫୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା

ଦସ୍ତାୄଫଜ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ତାରିକାଯ ନୁ ସାୄଯ ୄଫୈଧ

ୄଟ । ୄକୌଣସି ଦସ୍ତାୄଫଜ ଗ୍ରହଣ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ୄସ ତାଯିଖ ନୁ ସାୄଯ ତାହା ୄଫୈଧ କି ନୁ ହଁ ୄଯଟର୍ ଏହା ଭଧ୍ୟ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଈଚିତ । ଭାନୁ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫା ୄଯଟଯ ଙ୍କୁ ୄଜାଯିଭାନା କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ
ୄଯଟର୍ ଫଲକରିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଯ କାଯଣ ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ।

ଭାନୁ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ: ୄବାଟର୍
ଯିଚୟ ତ୍ରକୁ ୄକଫ ଏକ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟର୍ ଦ୍ୱାଯା କଯାମାଆଥିଫା ଏକ ସାଭାନୁ ତୃ ଟି

ାଶ୍ୱଥକୁ ସ୍କୁାନ୍ କଯାମାଆଥିଫା

ୄବାଟର୍ ଅଆଡିକୁ ିଓଏଯ ଯୂୄଯ ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ୄଯଟର୍ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଈଚିତ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ

କିକୁ ଭାନୁ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ
ୄଫାରି ଧଯାମାଏ। ୄଯଟଯକୁ
ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫା ଈଚିତ ୄମ

, ମାହା ଗୁଣଫର୍ତ୍ଥା ମାଞ୍ଚୄଯ ୄଦଖାମାଆଛି , ଏହା

ସଭୟୄଯ ଈବୟ ୄକାଣକୁ ସ୍କୁାନ୍ କଯାମାଆଛି | ମଦି ୄବାଟର୍ ଯିଚୟଯ ଈବୟ ାଶ୍ୱଥ ସ୍କୁାନ୍ କଯାମାଆ ନାହିଁ ତାୄହୄର
ଞ୍ଜୀକଯଣ ଖାଯଜ କଯାମାଆଥାଏ।

କି ୄବାଟର୍ ଅଆଡିକୁ ଈବୟ
ାଶ୍ୱଥକୁ ସ୍କୁାନ୍ କଯାମାଆଛି।
ଭାନୁ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ:
ପ୍ରଧାନଚାମଥୁ / ଗ୍ରାଭ ଦ୍ୱାଯା ଫିନା
ନାଭ ଏଫଂ ନିଫାସୀକୁ ପୄଟାଯ
ସାହାମୁୄଯ କଯାମାଆଥିଫା
ପ୍ରଭାଣ ତ୍ରକୁ ଭାନୁ

ଗ୍ରାଭ ପ୍ରଧାନ / ପ୍ରଧାନଚମଥୁା ଦ୍ୱାଯା ିଓଅଆ / ିଓଏ ବାଫୄଯ ତ୍ର ପ୍ରଭୁଖଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଆଥିଫା ଧିସୂଚନା
ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫା ସଭୟୄଯ , ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଯଟଯକୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ଅଫଶୁକତା ହୁ ଏ , ଫାସିନ୍ଦାଯ ପୄଟା
ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର ଷ୍ଟାବ୍ନ ଏଫଂ ଜାଯି କଯିଥିଫା ପ୍ରାଧିକାଯୀକୁ ହସ୍ତୄକ୍ଷଯ ସହ ପ୍ରଭାଣିତ ୄଟ। ମଦି ସାଟିପିୄକଟଯ ପୄଟା
ନଥାଏ, ୄତୄଫ ସାଟିପିୄକଟ୍ ଭାନୁ ୄଫାରି ଧଯାମିଫ ଏଫଂ ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଦଅ
ି ମିଫ।

ସାଟିପିୄକଟ୍ ୄଫାରି ଧଯାମିଫ।

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

1947

ୃଷ୍ଠା 83

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ନିଫାସୀଙ୍କ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ୄଯଟର୍ କୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାକୁ ୄହଫ। ମଦି CAPS
କ୍ଷଯୀକଯଣୄଯ ତୃ ଟି: ଆଂଯାଜୀ
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀ ସ୍ଥାନୀୟ
ବାଷା ସହ ୄଭକ ୄହଈଁ ନାହିଁ

ରକ୍ ନ୍ ଥାଏ , ୄତୄଫ କ୍ଷଯୀକଯଣୄଯ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫା ଅଫଶୁକ ୄଟ। ୄଯଟଯକୁ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ
ଅଫଶୁକ ୄଟ, ଆଂଯାଜୀୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯିଥିଫା ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀ ଅଞ୍ଚିକ ବାଷା ସହ ୄଭ ଖାଈଛି, ନୁଥା
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସ୍ୱୀକାଯ କଯି ଦିଅମାଇଥାଏ।

ୄଯଟର୍ କୁ ଧ୍ୟାନ ୄଦଫାକୁ ୄହଫ ୄମ ିଓଅଆ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫା ସଭୟୄଯ , ଫାସିନ୍ଧାଙ୍କ ନାଭଯ ାଖୄଯ
ିଓଅଆ:

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାଭ

'urf', ିଓଅଆ ୄଯ ଈନାଭ

ଯିଚୟ ତ୍ରଯ ପ୍ରଭାଣୄଯ ’urf ‘, ’alias ‘ନଥିଫା ଅଫଶୁକ। ଏହି ପ୍ରକାଯଯ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ୄଚକ୍ ସଭୟୄଯ
ଖାଯିଜ କଯି ଦିଅମାଆଥାଏ । ଞ୍ଜୀକଯଣ ପମ୍ଥ ୄଯ ଦାଖର କଯାମାଆଥିଫା ନାଭ ନୁ ସାୄଯ ଜଭା କଯାମାଆଥିଫା
ିଓଅଆ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ୄକଫ ଏକ ନାଭ ୄହଫା ଈଚିତ

|’urf ‘, ’alias‘ ଥିଫା ନିଫାସୀଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସ୍ୱୀକାଯ

କଯାମାଆଥାଏ
ଅୟୁ ପୄଟା ୄଭକ ୄହଈଁନାହିଁ:
ଫୟସ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପୄଟା
ୄଭକ ୄହଫା ଈଚିତ
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ୄମୄତୄଫୄ ଜନମତାଯିଖ ୄଘାଷିତ ଥାଏ , ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜନମ ଫଷଥ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ । ଫିୄଶଷ ବାଫୄଯ ିରାଭାନଙ୍କ
ଭାଭରାୄଯ, ୄଘାଷିତ ଜନମ ତାଯିଖ ପ୍ରଫିଷ୍ଟ ସଭୟୄଯ ିତା-ଭାତାଙ୍କ ସହ ଜନମ ଫଷଥଯ ମାଞ୍ଚ କଯାମାଆଥାଏ |
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ଧ୍ୟାୟ
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ଯାଧ ଏଫଂ ଦଣ୍ଡ
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ଧ୍ୟାୟ

8: ଯାଧ ଏଫଂ ଦଣ୍ଡ

ଅଧାଯ ଧିନିୟଭ ଏଫଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୁ ସାୄଯ ଯାଧ ଏଫଂ ଦଣ୍ଡ
ଯଯୂଧାଯଣ ାଆଁ ୄଜାଯିଭାନା
ଯାଧ

ଦଣ୍ଡ


ୄମୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଫୄି ଶଷ ବୁର ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ଫା

କିଭଳା

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯି ୄକୌଣସି ନୁ ଫୁକ୍ତିତ୍ଵଙ୍କ
ପ୍ରତିଯୂଣ ଫା ଭୃତ

,ଜୀଫିତ,ଫାସ୍ତଫିକ ଫା କାଳ୍ପନିକ ଯ

3 ଫଷଥ ାଆଁ ୄଜଲ୍



ପ୍ରତିଯୂଣ କଯିଥାଏ ଫା କଯିଫାୄଯ ୄଚଷ୍ଟା କଯିଥାଏ

10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯିଭାନା
କିଭଳା ଈବୟ

ୄମୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଫୄି ଶଷ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକଙ୍କ
ଯିଚୟ ଯ ନଷ୍ଟ କଯିଫାୄଯ ଫା ବୁର କଯିଫା ଈୄର୍ଦ୍ଧୁଶୄଯ
ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କଯିଥାଏ କିଭଳା ୄକୌଣସି ନୁ ଫୁକ୍ତିତ୍ଵଙ୍କ
ପ୍ରତିଯୂଣ ଫା ଭୃତ

,ଜୀଫିତ,ଫାସ୍ତଫିକ ଫା କାଳ୍ପନିକ ଯ

ପ୍ରତିଯୂଣ କଯିଥାଏ ଫା କଯିଫାୄଯ ୄଚଷ୍ଟା କଯି ୄକୌଣସି



3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ



10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯିଭାନା



3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ



10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯିଭାନା



କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯିଭାନା ଟଙ୍କା 1

ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ଫା ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ ସୂଚନା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ
କଯିଫାୄଯ ୄଚଷ୍ଟା କଯିଥାଏ
ମିଏ ୄକହି ଏହି ଧିନିୟଭଯ ପ୍ରାଫଧାନଯ ନ୍ତଗଥତ
ଯିଚୟଯ ସୂଚନା ଏକତ୍ରିତ କଯିଫା ାଆଁ ଧିକୃ ତ ନୁ ୄହଁ

,

ଶବ୍ଦ, ଅଚାଯଣ କିଭଳା ଫୁଫହାଯ ୄଦଖାଆଥାଏ ମାହା କଯିଫା
ାଆଁ ଏହା ଧିକୃ ତ ୄଟ

ରକ୍ଷ କିଭଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ

ଯିଚୟ ସୂଚନା ପ୍ରକଟ କଯିଫା ାଆଁ ଦଣ୍ଡ
ଯାଧ

ଦଣ୍ଡ

ୄମୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଫୄି ଶଷ ଜାଣିଶଣ
ୁ ି ଏହି ଧିନିୟଭ ଫା



3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ

ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ୍ତଗଥତ ଧିକୃ ତ ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫା



10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯିଭାନା



କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯିଭାନା ଟଙ୍କା 1

ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ସଭୟୄଯ ଏକତ୍ରିତ ୄକୌଣସି ଯିଚୟଯ
ସୂଚନା ଫିଷୟୄଯ ଈନମକ୍ତ କଯିଫା ,ପ୍ରସାଯିତ କଯିଫା ,ପ୍ରତିରିି
ଫନାଆଫା ଫା ନୁ ୄକୌଣସି ଚୁକ୍ତି ଫା ଫୁଫସ୍ଥା ଯ ଈରଙ୍ଘନ

ରକ୍ଷ କିଭଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ

କଯିଫା କିଭଳା ବଫିଷୁତ ାଆଁ ଫୁଫସ୍ଥା କଯାମାଆଥାଏ
help@uidai.gov.in
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
CIDR ୄଯ ନଧିକୃ ତ ହଞ୍ଚ ାଆଁ ଦଣ୍ଡ
ଯାଧ

ଦଣ୍ଡ

ୄମୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଫୄି ଶଷଙ୍କୁ , ଜାଣିଶୁଣି ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଧିକୃ ତ କଯାମାଈ
ନାହିଁ :
a. ୄକନ୍ଧୀୟ ଯିଚୟକଯଣ ଡାଟା ଯିୄାଜିୄଟାଯୀ

(CIDR) ମଥୁନ୍ତ

ପ୍ରୄଫଶ କଯିଫା କିଭଳା ହଞ୍ଚିଫା ସୁଯକ୍ଷିତ କୄଯ
b. ଡାଈନୄରାର୍ଡ, କି କିଭଳା CIDR ଯୁ ୄକୌଣସି ସାଯଣୄମାଗୁ
ୄଷ୍ଟାୄଯଜ୍ ଭଧ୍ୟଭ ନ ହଟାଆ ୄମାଗୁ ୄଷ୍ଟାୄଯଜ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ସଂଗ୍ରହ
c. CIDR ୄଯ ୄକୌଣସି ବାଆଯସ୍ କିଭଳା ନୁ କବ୍ନୁୁଟର୍ ବାଆଯସ୍
ଈସ୍ଥାନା କଯିଫା ାଆଁ ଯିଚୟଯ କାଯଣ ସୃଷ୍ଟି କୄଯ
d. CIDR ୄଯ ଡାଟାକୁ କ୍ଷତି ହୄଞ୍ଚଆଫା କିଭଳା କ୍ଷତିଯ କାଯଣ
e. CIDR ମଥୁନ୍ତ ହଞ୍ଚିଫାଯ ଫୁଫଧ୍ୟାନୄଯ ଫାଧା ଈତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ କିଭଳା
ଏହାଯ କାଯଣ କୄଯ



କାଯାଫାସ ଏଫଂ

f. ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିକୁ CIDR ମଥୁନ୍ତ ାଆଁ ଧିକୃ ତ କଯିଫା ାଆଁ ଭନା
କଯିଫା କିଭଳା ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫାଯ କାଯଣ ସୃଷ୍ଟି କୄଯ



g. ଧାଯା 28 ଯ ଈ-ଧାଯା (5) କୁ ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନୄଯ ୄକୌଣସି ସୂଚନାଯ ପ୍ରକାଶ

3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ
ଏକ ଥଥଦଣ୍ଡ ମାହା 10 ରକ୍ଷ
ଟଙ୍କା ଯୁ କଭ ୄହଫ ନାହିଁ

କୄଯ, କିଭଳା ୄଶୟାର୍ , ଧାଯା 29 କୁ ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନୄଯ ସୂଚନାଯ ଫୁଫହାଯ
କିଭଳା ପ୍ରଦଶିତ କୄଯ କିଭଳା ଈୄାଯକ୍ତ ୄକୌଣସି କାମଥୁୄଯ ୄକୌଣସି
ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା କଯିଥାଏ
h. ୄକୌଣସି ସାଯଣୄମାଗୁ ୄଷ୍ଟାୄଯଜ୍ ଭିଡଅ
ି କିଭଳା

CIDR କିଭଳା

ୄଷ୍ଟାର୍ ୄହାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ସୂଚନାଯ ନଷ୍ଟ କଯି ଦିଏ , ଫିୄରା କଯିଦଏ
ି
କିଭଳା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କୄଯ କିଭଳା ଏହାଯ ଭୂରୁ କିଭଳା ଈୄମାଗିତା କଭ
କଯିଦଏ
ି କିଭଳା ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯଯ
i. ୄଚାଯି କଯିଫା , ରୁ ଚାଆଫା, ନଷ୍ଟ କଯିଫା କିଭଳା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କଯିଫାଯ
ଆଙ୍ଚାଯୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଫୁଫହାଯ ାଆଁ ମାଈଥିଫା ୄକୌଣସି କବ୍ନୁୁଟର୍
ଈତ୍ପର୍ତ୍ି ୄକାର୍ଡ ୄଚାଯି କଯିଫା , ରୁ ଚାଆଫା, ନଷ୍ଟ କଯିଫା କିଭଳା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ
କୄଯ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
CIDR ୄଯ ୄଡଟା ହସ୍ତୄକ୍ଷ ାଆଁ ଦଣ୍ଡ
ଯାଧ

ଦଣ୍ଡ


ୄମୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଫୄି ଶଷ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଧିକୃ ତ ୄହାଆ
ନଥାଏ, CIDR ୄଯ ୄଡଟା ସହିତ କିଭଳା ୄକୌଣସି ସାଯଣୀୟ

3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ
ଏଫଂ

ୄଷ୍ଟାୄଯଜ୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକଙ୍କ ସଭଳନ୍ଧତ
ି



ସୂଚନାଯ ସଂୄଶାଧନ କଯିଫା ଫା ଏହା ଫିଷୟୄଯ କିଛ ି ତଥୁଯ

10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯିଭାନା

ସୂଚନା ସନ୍ଧାନୄଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ କଯିଫା ଫା ହସ୍ତୄକ୍ଷ କଯାଆଥାଏ

ସର୍ତ୍ାଯ ନୁ ୄଯାଧ କଯି ନଧିକୃ ତ ଫୁଫହାଯ କଯିଫା ାଆଁ ଦଣ୍ଡ
ଯାଧ

ଦଣ୍ଡ

ୄମୄକୌଣସି, ନୁ ୄଯାଧକାଯୀ ସର୍ତ୍ା, ଧାଯା 8 ଯ ଈ-ଧାଯା
(3) କୁ ଈରଙ୍ଘନଯ ଭାଭରାୄଯ ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଯ ଯିଚୟ
ସୂଚନାଯ ଈୄମାଗ କଯିଥାଏ



3 ଫଷଥ ଫା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ



10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯିଭାନା



କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯିଭାନା ଟଙ୍କା 1
ରକ୍ଷ କିଭଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ

ସୂଚନା ସଭଳନ୍ଧୀୟ ଅଫଶୁକତାକୁ ନୁ ାନ ାଆଁ ୄଜାଯିଭାନା
ଯାଧ

ଦଣ୍ଡ

ମାହା, ଏକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି କିଭଳା ନୁ ୄଯାଧକାଯୀ ସର୍ତ୍ା
ସୄେ, ଧାଯା 8 ଯ
ଈ-ଧାଯା

(3)

ଈ-ଧାଯା (2) ଯ ଧାଯା

ଯ ଅଫଶୁକତାଗୁଡକ
ି ୁ ନୁ ାନ

କଯିଫାୄଯ ଫିପ ୄହାଆଥାଏ
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1 ଫଷଥ ଫା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ



10,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯିଭାନା



କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯିଭାନା ଟଙ୍କା 1
ରକ୍ଷ କିଭଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ

1947

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ସାଫଥଜନୀନ ଦଣ୍ଡ
ଯାଧ

ଦଣ୍ଡ


1 ଫଷଥ ଫା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ ଫଧି ାଆଁ କାଯାଫାସ ଏଫଂ

ୄକୌଣସି ନିୟଭ କିଭଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣୄଯ ୄକୌଣସି ଯାଧ



25,000 ଟଙ୍କା ମଥୁନ୍ତ ୄଜାଯିଭାନା

କଯିଥାଏ , ମାହା ାଆଁ ଏହି ଧାଯାଠାଯୁ ତୁଧିକ ୄକୌଣସି



କବ୍ନାନୀଯ ଭାଭରାୄଯ , ୄଜାଯିଭାନା ଟଙ୍କା 1

ମିଏ ୄକହି ଏହି ଧିନିୟଭ କିଭଳା ଏହା ଦ୍ୱଯା ଫନାମାଆଥିଫା

ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଏ ନାହିଁ

ରକ୍ଷ କିଭଳା ଧିକ ୄହାଆାୄଯ

କବ୍ନାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯାଧ
ଯାଧ

ଦଣ୍ଡ

ୄମଈଁଠି ଏକ କବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଏହି ଧିନିୟଭ ନ୍ତଗଥତ ଏକ

ଈ-ଧାଯା (1) ୄଯ ୄକୌଣସି କଥା ହୁ ଏ , ମାହା ଏହି

ଯାଧ କଯାମାଆଛି , ୄସହି ସଭୟୄଯ ଦାୟିତ୍ଵୄଯ ଥିଫା
ୄମଈଁ ଫୁକ୍ତିତ୍ଵଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯାଧ କଯାମାଆଛି , ମାହାଦ୍ୱାଯା
କବ୍ନାନୀଯ ଫୁଫସାୟଯ ସଞ୍ଚାନା ାଆଁ କବ୍ନାନୀଯ

ଧିନିୟଭଯ ନ୍ତଗଥତ ଯାଧ ୄକୌଣସି କବ୍ନାନୀ
ଦ୍ୱାଯା କଯାମାଆଛି ଏଫଂ ଏହା ପ୍ରଭାଣିତ ୄହାଆମାଏ
କି ୄସହି ଯାଧକୁ ସହଭତି ୄଦଫା କିଭଳା ସହଭତିଯ

ଦାୟିତ୍ଵବାଯ ଦିଅମାଆଥିରା , ୄସହି ଫୁକ୍ତିଫୄି ଶଷଙ୍କୁ ୄଦାଷି

ସହ କଯମାଆଛି ଫା ଅୄଯାଣୀୟ ୄକୌଣସି

ସାଫୁସ୍ଥ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ତାହା ନୁ ସାୄଯ ଦଣ୍ଡିତ

ଡାଆୄଯକେର୍, ଯିଚାକ, ସଚିଫ କିଭଳା କବ୍ନାନୀଯ

କଯାମାଆଥାଏ:

ନୁ ଧିକାଯୀ , ୄମଯିକି ନିୄର୍ଦ୍ଧଥଶକ, ପ୍ରଫନ୍ଧକ,

ମଦି ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଫୄି ଶଷ ପ୍ରଭାଣ କୄଯ ୄମ

ସଚିଫ କିଭଳା ନୁ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଯାଧକୁ ୄଦାଷି

ଅୄଯାିତ ଯାଧ ଫିନା ଜ୍ଞାତଫୁୄଯ

ସାଫୁସ୍ଥ କଯାମାଆଥାଏ ଏଫଂ ଏହା ଫିଯୁର୍ଦ୍ଧୄଯ

କଯାମାଆଥିରା କିଭଳା ଏହି ପ୍ରକାଯଯ ଯାଧକୁ ଫ

କାମଥୁାନୁ ଷ୍ଠାନ ଅଯମ୍ଭ କଯି ଦଣ୍ଡିତ କଯମା ଆଥାଏ

ୂଫଥକ ବାୄଫ ଫାଧ୍ୟ କଯମାଆଥାଏ ତାୄହୄର ଏହି
ଈ-ଧାଯାୄଯ ନିହତ
ି ଥିଫା ଧିନିୟଭୄଯ ପ୍ରଦାନ
କଯାମାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ଦଣ୍ଡ ାଆଁ ଈର୍ତ୍ଯାଦାୟୀ
ଯହିୄଫ ନାହିଁ

ବାଯତଯ ଫାହାୄଯ କଯାମାଆଥିଫା ଯାଧ କିଭଳା ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ ାଆଁ ଅୄଫଦନ କଯିଫା ାଆଁ ଧିନିୟଭ
ଯାଧ

ଈ-ଧାଯା(2)

ଦଣ୍ଡ

ଯ ଫୁଫସ୍ଥା ଧୀନୄଯ

,

ଏହି

ଧିନିୟଭଯ ଫୁଫସ୍ଥାୄଯ ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଫୄି ଶଷ ଦ୍ୱାଯା
ବାଯତ ଫାହାୄଯ କଯାମାଆଥିଫା
help@uidai.gov.in
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ଈ-ଧାଯା (1) ଯ ଅଫଶୁକତା ାଆଁ , ଏହି ଧିନିୟଭଯ
ଫୁଫସ୍ଥାୄଯ ମଦି ଯାଧ ଫା ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଯ ଗଠନ କଯିଫା
ଧିନିୟଭ ଫା ଅଚଯଣୄଯ ୄକନ୍ଧୀୟ ଯିଚୟ ଡାଟା
ଞ୍ଜୀକଯଣୄଯ ୄକୌଣସି ଡାଟା ସାଭିର ଥାଏ ଏଫଂ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
କିଭଳା ଈରଙ୍ଘନ କୄର ଦଣ୍ଡିତ କଯାମାଆାୄଯ

ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତି ଦ୍ୱାଯା ବାଯତଯ ଫାହାୄଯ କଯାମାଆଥିଫା
ୄକୌଣସି ଯାଧ ଫା ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ କୄର ଦଣ୍ଡିତ
କଯାମାଆାୄଯ ।

ଯାଧଯ ମାଞ୍ଚ କଯିଫା ାଆଁ ଶକ୍ତି

ଯାଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂହିତା , 1 9 73 ୄଯ ନିହତ ୄକୌଣସି ଭଧ୍ୟ ଜିନଷ
ି ଛଡ଼ା , ୄାରିସ୍ ନିଯକ୍ଷ
ି କଯ ଦଠାଯୁ ନିଭନୄଯ
ଥିଫା ୄାରିସ୍ ଧିକାଯୀ ଏହି ଧିନିୟଭଯ ନ୍ତଗଥତ ୄକୌଣସି ଯାଧଯ ମାଞ୍ଚ କଯିାଯିୄଫ ନାହିଁ।

ନୁ ୄଜାଯିଭାନାୄଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ ନ କଯିଫାଯ ଦଣ୍ଡ

ଏହି ଧିନିୟଭ ନ୍ତଗଥତ ନିଅମାଆଥିଫା ୄକୌଣସି ୄଜାଯିଭାନା ୄକୌଣସି ନୁ ଦଣ୍ଡ କିଭଳା ୄକୌଣସି ନୁ ଅଆନ୍ ଯ
ନ୍ତଗଥତୄଯ ଦଣ୍ଡ ରାଗୁ କଯିଫାକୁ ୄଯାକି ଥାଏ।

ଯାଧଯ ଫିଚାଯ

1. ୄକୌଣସି ଦାରତ ଏହି ଧିନିୟଭ ନ୍ତଗଥତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ୄକୌଣସି ଯାଧଯ ସଜ୍ଞା ନଥାଏ,ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା
କଯାମାଆଥିଫା ବିୄମାଗ ଫା ତା ଦ୍ୱାଯା ଧିକୃ ତ ୄକୌଣସି ଧିକାଯୀ ଫା ଫୁକ୍ତିତ୍ଵଙ୍କୁ ଯକ୍ଷା କଯିଥାଏ ।
2. ଭୁଖୁ ୄଭୄଟ୍ରାରିଟନ ଭାଜିୄଷ୍ଟ୍ରଟ କିଭଳା ଭୁଖୁ ନୁାୟିକ ଭାଜିୄଷ୍ଟ୍ରଟ ାଆଁ ୄକୌଣସି ନୁାୟାୟ ଏହି ଧିନିୟଭଯ
ନ୍ତଗଥତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ୄକୌଣସି ଯାଧିଙ୍କ ୄଚଷ୍ଟା କଯିୄଫ ନାହିଁ।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟ୍ ସଭୟୄଯ ତୃ ଟି ୄହଫା କାଯଣଯୁ ଯାଧ ଏଫଂ ଦଣ୍ଡ
ସୀଙ୍କ କିନ୍ତୁ ୄରାଡ କଯାମାଆ ନାହିଁ
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି
I.

ଞ୍ଜୀକଯଣ ତାଯିଖଯ 10 ଦିନ ୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ
ୁାୄକଟ୍ ୄରାର୍ଡ କଯିଫାୄଯ ଫିଭଳ

II. ଞ୍ଜୀକଯଣ ତାଯିଖଯ 20 ଦିନ ୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ
ୁାୄକଟ୍ ୄରାର୍ଡ କଯିଫାୄଯ ଫିଭଳ
ସିଙ୍କ୍ କିନ୍ତୁ ୄରାର୍ଡ ୄହାଆନାହିଁ

: ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହଫା

ତାଯିଖଯ 30 ଦିନ ମଥୁକ୍ତ ୁାୄକଟ୍ ୄରାର୍ଡ ୄହାଆନାହିଁ

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
I.

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରତୁାହାଯ
ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ 25 ଟଙ୍କା.

II. ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରତୁାହାଯ
ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ 50 ଟଙ୍କା.
III. ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ୍ ପ୍ରତି ପ୍ରତୁାହାଯ
ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ 50 ଟଙ୍କା.

ହୁ ଏତ ହଜିମାଆାୄଯ
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ତୁଟ ି (DE)
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
ୄକସ୍ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs.
25 ପ୍ରତି ୁାୄକଟ୍। ଭାସିକ ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି DE ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି

ଏହିସଫୁ ତୁଟ ି ଡାଟା ଗୁଣଫର୍ତ୍ାୄଯ ୄହାଆଛି ୄମଯିକି

ାଆଁ

ପୄଟାଗ୍ରାପଯ ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା , ସୁପଷ୍ଠ ରିଙ୍ଗ ଏଫଂ ଜନମ

I) 30 ୄକସ୍ ାଆଁ - 180 ଦିନ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ

ତାଯିଖ ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି ଆତୁାଦି।

ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ
II) 50 ୄକସ୍ ାଆଁ

- ୄଗାଟିଏ ଫଷଥ ାଆଁ

ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ ତୁଟ ି III (BE-III)
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
ୄକସ୍ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs.
25 ପ୍ରତି ୁାୄକଟ୍।

ପୄଟା ନିୄଦ୍ଦଥଶାଫୀ ନୁ ସାୄଯ ନୁ ୄହଁ

ଭାସିକ ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି

BE-III

ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି
I) 30 ୄକସ୍ ାଆଁ - 180 ଦିନ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ II) 50 ୄକସ୍ ାଆଁ - ୄଗାଟିଏ ଫଷଥ ାଆଁ
ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ ତୁଟ ି I (BE-I)
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
ୄକସ୍ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs.
1000 ପ୍ରତି ୁାୄକଟ୍।



ୂର୍ଣ୍ଥ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ପ୍ରି ଣ୍ଟ କିଭଳା ୂର୍ଣ୍ଥ ଅଆଯିସ୍ ବୁଲ୍ ବାଫୄଯ
ନିୄଖାଜ ବାୄଫ ୄଯକର୍ଡଥ ୄହାଆଛି



ୄଗାଟିଏ BE ଭଧ୍ୟୄଯ ୄପାଟଯ ୄପାଟ



ବିନ୍ନ ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଫୁତିକ୍ରଭଣ ପୄଟା

ଭାସିକ ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି BE-I ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି :
1. ଧିକ 1 କିଭଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ- ଏକ ଫଷଥ
ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ
2. ଧିକ 5 କିଭଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ- ାଞ୍ଚ ଫଷଥ
ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ ମଦି ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି
ତୁଟ ି ଗଣନା >=1 ନିଅମାଆଛି ଈମୁକ୍ତ
ଅଆନତଃ କାମଥୁକାଯୀ ନିଅମିଫା ଅଫଶୁକ

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ ତୁଟ ି II (BE-II)
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
ୄକସ୍ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs. 25 ପ୍ରତି
ୁାୄକଟ୍।



ଫୁତିକ୍ରଭଣ ପୄଟାୄଯ ଖଯା ପୄଟାଯ

ଭାସିକ ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି BE-II ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି :

ଗୁଣଫର୍ତ୍ା


ଫୁତିକ୍ରଭଣ ପୄଟାୄଯ ଫୁତିକ୍ରଭଣ ଦୃ ଶୁଭାନ
ନୁ ୄହଁ

1. 30 ୄକସ୍ ାଆଁ - 180 ଦିନ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ
2. 50 ୄକସ୍ ାଆଁ - ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ

ପୄଟା ଯ ପୄଟା (ିଓି)
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
ୄକସ୍ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs. 1000
ପ୍ରତି ୁାୄକଟ୍।

ମଦି ୄକୌଣସି ଛଫି ନୁ ପୄଟାଗ୍ରାପ

/କିଭଳା

ଣ-ଭଣିଷଙ୍କଯ

ଭାସିକ ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି BE-I ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି :
1. 1 ୄକସ୍ ାଆଁ

- ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ

ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ
2. 5 ୄକସ୍ ାଆଁ
help@uidai.gov.in
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- ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ ଫଧି ାଞ୍ଚ ଫଷଥଯ ମଦି ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ତୁଟ ି
ଗଣନା >=1 ନିଅମାଆଛି ଈମୁକ୍ତ ଅଆନତଃ
କାମଥୁକାଯୀ ନିଅମିଫା ଅଫଶୁକ
ଣସଂସଦୀୟ ବାଷା
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
ୄକସ୍ ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହାଆଥିଫା ଭୂରୁ Rs. 1000
ପ୍ରତି ୁାୄକଟ୍।
ଭାସିକ ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି BE-I ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି :

ନିଫାସୀଙ୍କ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀୄଯ ଣସଂସଦୀୟ
ବାଷାଯ ଫୁଫହାଯ/ ଶ୍ଳି  ବାଷା

1. 1 କିଭଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ

- ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ

ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ
2. 5 ୄକସ୍ ାଆଁ

- ଏକ ଫଷଥ ାଆଁ ୄଯଟଯଙ୍କ

ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ ଫଧି ାଞ୍ଚ ଫଷଥଯ ମଦି ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ତୁଟ ି
ଗଣନା >=1 ନିଅମାଆଛି ଈମୁକ୍ତ ଅଆନତଃ
କାମଥୁକାଯୀ ନିଅମିଫା ଅଫଶୁକ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି କାମଥୁ ଦକ୍ଷତା
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
ମଦି କାମଥୁ ଦକ୍ଷତା ୄଯଟିଂ 90%ଯୁ ନିଭନ ଛି , EA
ୄଯର୍ଡ ଜନୄଯ ଚିହ୍ନଟ ୄହଫ ଏଫଂ ମଦି କାମଥୁଦକ୍ଷତା
ୄଯଟିଂ

85%ଯୁ ନିଭନୄଯ ଯୄହ

,

ଏୄଜନିିଯ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଞ୍ଚାନ ଫଯଖାସ୍ତ ୄହଫ ଏଫଂ
ୄସଭାନଙ୍କ EA ୄକାର୍ଡ ଏଫଂ ସୁଚବ
ି ୁ କ୍ତତା
ପ୍ରୄତୁକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଙ୍କ କାମଥୁ ଦକ୍ଷତା
ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ାଯାଭିଟର୍

3 ଫଷଥ

ାଆଁ ପ୍ରତୁାହୃ ତ ୄହଫ।

,ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆଯ

ଅଧାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଫଂ ନିୄଦ୍ଦଥଶାଫୀ ଈୄଯ ଅଧାଯ କଯି
ଭୂରୁାଙ୍କନ କଯାମାଆଥାଏ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ସଭୀକ୍ଷା
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ

ତ୍ରୟଭାସିକ ପ୍ରଦଶଥନ ସଭୀକ୍ଷା ସଭୟଯ ଯିୄାଟଥ

ଏୄଜନିିଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଞ୍ଚାନଗୁଡକ
ି ଫଯଖାସ୍ତ କଯାମିଫ

କଯାମାଆଥିଫା ତୁଧିକ କଭ/ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଫା ୄମଈଁଠାୄଯ

ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ EA ୄକାର୍ଡ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ 3 ଫଷଥ

ଯିଭାଣ ପ୍ରତୁାହାଯ କଯାମାଆଛି , ସଭୀକ୍ଷାଧିନ ଫଧି

ାଆଁ ପ୍ରତୁାହାଯ ୄହଫ।

ାଆଁ ୄଦୟ ଯାଶିଯ 50% ଯୁ ଧିକ ୄହାଆଛି
ପ୍ରଫଞ୍ଚନା ଯ ସମ୍ଭାଫୁ ଈୄର୍ଦ୍ଧୁଶ ଫୁତିତ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ
ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭାଯ ସପ ଈଲ୍ଲଘନ

- ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ

ପ୍ରତି ଘଟଣା ାଆଁ 50 ,000 ଟଙ୍କା ଏଫଂ 1 ଫଷଥ ାଆଁ
ୄଯଟଯ ଫାକରିଷ୍ଟିଂ ୄହାଆାୄଯ

ୄସଫାଗୁଡକ
ି ାଆଁ ନିଫାସୀଙ୍କ ଠାଯୁ ତୁଧିକ ଦାମ୍
ୄନଫା / ଭ୍ରଷ୍ଠ ପ୍ରଥାଗୁଡକ
ି ୄଯ ନ୍ତବଥୂକ୍ତ ଏଫଂ ନିଯକ୍ଷ
ି ଣ
ସଭୟୄଯ ନାଧିକୃ ତ PEC ନିଯକ୍ଷଣ କଯାମାଆଛି
ଜାରିଅତିଯ ସମ୍ଭଫିତ କାଯଣଯୁ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯଣକୁ ସପ

100,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ୄଭସିନ୍ ଏଫଂ

ଈଲ୍ଲଂଘନ - ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆଯ ସପେୄେୟାର୍ ହସ୍ତୄକ୍ଷ

ୄଯଟଯଙ୍କୁ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ

5 ଫଷଥ ାଆଁ

(ୄଯଟର୍/ନିଯୀକ୍ଷକଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫାଏାସ୍)
ଭାସିକ ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି DoE-I ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି :


1 କିଭଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ

- 1 ଫଷଥ ାଆଁ

ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ

ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ି DoE I




ନକରି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ



ହଜିଥିଫା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ

5 କିଭଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ

- 5 ଫଷଥ ାଆଁ

ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ


ମଦି ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ତୁଟ ି ଗଣନା

>=1 ନିଅମାଆଛି

ଈମୁକ୍ତ ଅଆନଗତ କାମଥୁକାଯୀ ନିଅମିଫା
ଅଫଶୁକ
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ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ି DoE II

ଭାସିକ ଚକ୍ରଫୃ ର୍ଦ୍ଧି DoE-II ତୁଟଗ
ି ୁ ଡକ
ି



ୄଫୈଧ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ





ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ



ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟୄଯ ଡାଟା ୄଭକ ୄହାଆଛି



ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ନାଭ ୄଭକ ୄହାଆଛି

https://uidai.gov.in/

30 କିଭଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ - 180 ଦିନ ାଆଁ
ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ



50 କିଭଳା ଧିକ ୄକସ୍ ାଆଁ

- 1 ଫଷଥ ାଆଁ

ୄଯଟଯଙ୍କ ଯର୍ଦ୍ଧକଯଣ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ବାଫଯ ପ୍ରକୃ ତ ି

ଭାସିକ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
DoE ତୁଟ ି I ଏଫଂ II ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ତୁଟ ି ଯୂୄଯ ଗଣନା
କଯାମିଫ ଏଫଂ ଭାସ ାଆଁ ମାଞ୍ଚ ୄହାଆଥିଫା ୄଭାଟ୍

ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ତୁଟ ି ାଆଁ ଅଥିକ ନିଫର୍ତ୍ଥକ (I, II ଏଫଂ III)

ସଂଖୁକ ୁାୄକଟ୍ ତୁଟ ି ଥିଫା ୄଭାଟ ସଂଖୁକ ୁାୄକଟ୍
ସହିତ DE %ସହିତ ଗଣନା କଯାମିଫ ଏଫଂ ୄସହି
ଭାସଯ ସବ୍ନୂଣଥ ଥଥ ୄସହି

% ହିସାଫୄଯ ଫିୄୟାଗ

କଯାମିଫ
* ୄଭାଟ ଅଥିକ ନିଯୂତ୍ସାହନୄଯ ଫିୄୟାଗ : ପ୍ରତି ଭାସିକ ୄଦୟ ଚକ୍ରୄଯ ସଭୂହ ୄଦୟଯ @ 50% ୄଦୟ ଫିୄୟାଗ
କଯାମିଫ

ୄଯଟଯଙ୍କ ଫିଯୁର୍ଦ୍ଧୄଯ କାମଥୁକାଯୀ

ତୁଟ ି ପ୍ରକାଯ

ଫିଫଯଣୀ



ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ତୁଟ ି



ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ତୁଟ ି



ପୄଟାଯ ପୄଟା (ିଓି)



ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ବାଷାୄଯ ଣସଂସଦୀୟ / ଶ୍ଳି  ବାଷା



ୄଯଟର୍/ସୁଯବାଆଜର୍ କଯାମାଆଥିଫା ତୁଟଯ
ି ପ୍ରକୃ ତ ି
ଈୄଯ ନିବଥଯ କଯି ହୁ ଏତ

6 ଭାସଯୁ 5 ଫଷଥଯ ଫଧି

ାଆଁ ଫାକରିଷ୍ଟ ୄହାଆାୄଯ।


ଈମୁକ୍ତ ଅଆନଗତ କାମଥୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଯାମିଫ ଈଚିତ

ଫୁଫହାଯ କଯନ୍ତୁ


ଞ୍ଜୀକଯଣ ସହ ନକରି ିଓଅଆ /ିଓଏ, ଜାରିଅତି ସହଭତି ସିପ୍
ଈତ୍ପନ୍ନ / ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ସପେୄେୟାର୍ ହସ୍ତୄକ୍ଷ କଯି ୄକୌଣସି
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭାପ୍ତ ୄହାଆଛି
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଧ୍ୟାୟ

9

ଗ୍ରାହାକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ୄଯ ସୁଧାଯ କଯିଫାକୁ ଏଫଂ ଜାରିଅତି ଏଫଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାଯ ଯୁ ଦୂ ୄଯଆ ଯହିଫାକୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଭଥଚାଯୀଙ୍କୁ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଧ୍ୟାୟ

9: ଗ୍ରାହାକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ୄଯ ସୁଧାଯ କଯିଫାକୁ ଏଫଂ ଜାରିଅତି ଏଫଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାଯ ଯୁ ଦୂ ୄଯଆ ଯହିଫାକୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଭଥଚାଯୀଙ୍କୁ ନିୄଦ୍ଦଥଶନାଭା

***ମଦି ଅଣ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ କଯିଫାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ନିୟଭ ଏଫଂ ଧାଯାଗୁଡକ
ି ାନ କଯିଫାୄଯ ୄକୌଣସି ଫିଚନ
ୄଦଖାଆଥାଏ, ୄତୄଫ ତୁ ଯନ୍ତ ସଂଭଳନ୍ଧତ
ି ପ୍ରାଧିକାଯୀଙ୍କୁ ଯିୄାଟ୍ଥ କଯନ୍ତୁ।
ଫିଚନ ଯିୄାଟ୍ଥ କଯିଫାକୁ ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଦାନୁ କ୍ରଭ ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ:

ୄଯଟର୍

ଜଥୁୄଫକ୍ଷକ

EA (ୄନାଡାଲ୍ ପି ସର୍)

RO (ସବ୍ନୃକ୍ତ)

ନଭୁନା ଏସ୍କାୄରସନ୍ ଭୁାଟ୍ରିକ୍ସ (ପ୍ରତି ୄକନ୍ଧୄଯ ପ୍ରଦଶଥନ କଯିଫା ଅଫଶୁକ)

ୄକନ୍ଧ ଠିକଣା :
EA ନାଭ ଏଫଂ ୄକାର୍ଡ :
ୄଯଟର୍ ନାଭ ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ :
ଜଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ନାଭ ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ :
EA (ୄନାଡାଲ୍ ପି ସର୍) ନାଭ ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ :
ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାର୍ (ୄନାଡାଲ୍ ପି ସର୍) ନାଭ ଏଫଂ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ :
ବିୄମାଗ ୄସଲ୍, ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ, ROଯ ସବ୍ନକଥ ନଭଳର୍ :
*** ଫଯିଷ୍ଠ ନାଗଯିକ ଏଫଂ ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ନିଫାସୀଭାନଙ୍କୁ ୄଯଟଯ ପ୍ରାଥଭିକତା ୄଦଫା ଅଫଶୁକ।

ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ନିଫାସୀଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ କିଭଳା ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫୁତିକ୍ରଭଗୁଡକ
ି

ଫଯିଷ୍ଠ ନାଗଯିକଫୃ ନ୍ଦଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ:

ଥିଫା ଜୄଣ ନିଫାସୀଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ:

ୄଯଟଙ୍କୁ ସଭସ୍ତ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ କୁାଚର୍ କଯିଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା

ୄଯଟର୍ ୄକଫ ସପେୄେୟାଯୄଯ ୄସହି ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଫୁତିକ୍ରଭ ଚିହ୍ନଟ

କଯିଫା ଅଫଶୁକ ଈଦାହଯଣ 10 ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଚିହ୍ନ , 2 ଅଆଯିସ୍ ଏଫଂ

କଯିଫା ଅଫଶୁକ ଏଫଂ ନୁ ସଭସ୍ତ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ କୁାଚର୍

ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍।

କଯିଫା ଅଫଶୁକ।

ମଦି ୄକୌଣସି କାଯଣଯୁ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସ୍ ଫଯିଷ୍ଠ ନାଗଯିକଙ୍କ

ୄଯଟଯଙ୍କ ଫୁତିକ୍ରଭଣ ପୄଟାଗ୍ରାପ ସହ ପଷ୍ଟ ବାୄଫ ଚିତ୍ରଣ

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକସ୍ ସନ୍ଧାନ କଯିଫାକୁ ସଭଥଥ ୄହାଆଛି , ୄଯଟଯଙ୍କୁ
help@uidai.gov.in
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କଯିଫା ସହ ଫୁତିକ୍ରଭଣ ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍ କୁାଚର୍ କଯିଫାକୁ ୄହଫ।

ୄପାସ୍ଥ କୁାଚର୍ ଫିକଳ୍ପ ଚୟନ କଯିଫାକୁ ୄହଫ।

ଦାୟିତ୍ଵ

କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

କଯନ୍ତୁ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଈନ୍ନତ କଯିଫାକୁ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି



ୄଯଟର୍/ସୁଯବାଆଜଙ୍କଥ ନ୍ -ୄଫାଡିଂଯ ଏକ



ଭାନକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ : EA ଫୁଫସ୍ଥାକଙ୍କ
ୄାଟଥାରୄଯ ୄଯଟର୍

/ନିଯୀକ୍ଷକୀୟଙ୍କ ନାଭ

ଞ୍ଜୀକଯଣ, ୄଯଟର୍/ନିଯୀକ୍ଷକୀୟଙ୍କ ତାରିଭ ଏଫଂ

ୄସଟ୍ ାଆଁ ଏକ ାସୋର୍ଡଥ ଫୁଫହାଯ




ଡିବାଆସ ୄବଣିଯସ୍

/ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ

ଅଞ୍ଚିକ

ଯହିାଯିଫ ନାହିଁ




ୄଯଟଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଡାଟା ୄଯକଡିଂ
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ଈଚିତ୍ ବାଫୄଯ ଫସିଫା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କଯନ୍ତୁ



ବିଡ ଏଫଂ ସଭୟ ପ୍ରଫନ୍ଧନ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିଫାକୁ ଏଫଂ
ନିଫାସୀଭାନଙ୍କ ପ୍ରଶନ ସଭଳନ୍ଧତ
ି କଯିଫାକୁ

ସହାୟତା’

ନ୍-ୄଫାଡିଂ ସଭୟୄଯ ୄଯଟର୍
କିଭଳା ମଥୁୄଫକ୍ଷକଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍

କାମଥୁାୟଯ ସହାୟତାୄଯ ଡିବାଆସ୍ -ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ତାରିମ୍
ସହିତ ୄଯଟଯଙ୍କ ଈଚିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ

ଦୁ ଆଜଣ ୄଯଟଯଙ୍କ ସଭାନ
ୄଯଟର୍ ID (ଈୄବାକ୍ତା ୄକାର୍ଡ )

ପ୍ରଭାଣନ , ୄଯଜିଷ୍ଟଯ ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ
କଯନ୍ତୁ

ୄଯଟର୍ IDଗୁଡକ
ି ଯ ଏକାଧିକ

ଫୂଫଥକ କୁାଚର୍ ଈୄକ୍ଷା କଯନ୍ତୁ


ସ୍ୱୀକୃ ତ ୄଯଟର୍

/ନିଯୀକ୍ଷକୀୟ

ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ୄହୄଫ ନାହିଁ


ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି ୄଯ ଡିଏ
ୄହାଆଥିଫା ଈକଯଣଯ

ଭାନକ

ଈୄଯ ସାରିସ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

ୄସଟ୍ ପ୍ କଯନ୍ତୁ ‘ୄଡକ୍ସ୍


ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ତିକଭୄଯ ୄଗାଟିଏ
ରୁାଟପ୍ ଫୁାକ୍-ପ୍ ଈରବ୍ଧ କଯାନ୍ତୁ



ୄକନ୍ଧୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟ କଭକଯିଫାାଆଁ ୂଫଥ ଞ୍ଜୀକଯଣ ତଥୁ ସଂଗ୍ରହ ଏଫଂ ଖାରି କଯନ୍ତୁ



ୄକଫ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ନୁ ୄଭାଦିତ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍
ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ଡିଏ କଯନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ କଯନ୍ତୁ ୄମ
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ଦାୟିତ୍ଵ

କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

କଯନ୍ତୁ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଈନ୍ନତ କଯିଫାକୁ
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଅଫଶୁକ
ସଭସ୍ତ ଈକଯଣ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ


ପ୍ରୄତୁକ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଶଷୄଯ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ
ଅଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ପ୍ରି ଣ୍ଟ କୁାଚର୍ କଯିଫା ଭହେୄଯ
ମଥୁୄଫକ୍ଷଣ / ୄଯଟର୍ ସୄଭଳଦନଶୀ କଯନ୍ତୁ



ଦଯ କାର୍ଡଥ ପ୍ରତି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄରନ
ୄହାଆଛି

EA ଷ୍ଟାଫ୍-



ୄଯଟର୍/ନିଯୀକ୍ଷକୀୟ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଯ ଈଚିତ୍ ୄରଅଈଟ୍ ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ



କଯନ୍ତୁ, ୄମଯିକି ୄଟଫୁ ରଯ ଈଙ୍ଙତା , ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ଯ

ୄଡଟ୍ ାଆଁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା

ସ୍ଥିତ,ି ୄଯଟର୍ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ ନିଫାସୀଭାନଙ୍କ ସ୍ଥିତ ି

ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ଟଙ୍କାଠାଯୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଭାଗନ୍ତୁ

,

ରାଆଟିଂ ଏଫଂ ସ୍ଥିତ ି ସପା ୃଷ୍ଠବୂଭିୄଯ ବୁଲ୍




ନିଫାସୀ ସହଜୄଯ ଯଖିଫାକୁ ଏଫଂ ଡାଟା କୁାଚର୍

ନାହିଁ


ଖଯା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଅଙ୍ଗୁ ଠି ପ୍ରି ଣ୍ଟ

ନିଫାସୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ ସକ୍ଷିପ୍ତ ଫିଫଯଣୀ ଦିନ୍ତୁ

ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ
ୄକୌଣସିଫ ି ନିଫାସୀଙ୍କୁ ଭନା କଯନ୍ତୁ

ମଦି ନିଫାସୀ ଢିଫାକୁ ସଭଥଥ ୄତୄଫ ଢନ୍ତୁ। ନାଭ ,
କଯନ୍ତୁ

ନାହିଁ


help@uidai.gov.in

ନିଶ୍ଚିତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ସିଷ୍ଟଭୄଯ ନିଫାସୀ ୄଭାଫାଆଲ୍
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ନିଫାସୀଙ୍କ ସହିତ କୄଠାଯ ବାଫୄଯ
କଥା ହୁ ନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ୄଧୌମଥୁ ଯଖି ଏଫଂ
ନିଫାସୀଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଫିନମ୍ର ଯୁହନ୍ତୁ



ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫୁତିକ୍ରଭଣ ଏଫଂ

ସୁଫଧ
ି ା ାଆଁ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୂଫଥଯୁ ଏଫଂ ୄସହି ସଭୟୄଯ

ରିଙ୍ଗ, ଠିକଣା, ସବ୍ନକଥ ଫିଫଯଣୀଯ ସଠିକତା ନିଶ୍ଚିତ


ୄକୌଣସି ପ୍ରକାଯୄଯ ଅଧାଯ



ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଥୄଭ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ
ସ୍ଥିତକ
ି ୁ ମାଞ୍ଚ କଯିଫା ଫୁତିତ
1947
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ଦାୟିତ୍ଵ

କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

କଯନ୍ତୁ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଈନ୍ନତ କଯିଫାକୁ
ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ କଯାମାଆଛି


ନିଫାସୀଭାନଙ୍କୁ ୁନଃ ଞ୍ଜୀକଯଣ

ID କୁ ଫୁଫହାଯ କଯି ଫୁ ଝାଆଫାକୁ ନିଫାସୀ ଟନ୍ତି


କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

ନିଶ୍ଚିତ କଯନ୍ତୁ ୄମ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ୄଡଟୄଯ ଆୄଭଲ୍
ଫଯଖାସ୍ତକୁ କଭ କଯିଫା ାଆଁ ୄକୌଣସି ଞ୍ଜୀକଯଣ
ୂଫଥଯୁ ୄଯଟଯଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଯୂୄଯ ଅଧାଯ ସୁଫଧ
ି ା‛
ସନ୍ଧାନ-



ଫାସିନ୍ଦା ୄକୌଣସି ଡାଟା ପ୍ରଦାନ
ନକଯିଫା ସ୍ଥାନୄଯ N/A,NA ଆତୁାଦି
ପ୍ରୄଫଶ କଯାନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଗ୍ରୀଭ ସନ୍ଧାନ ‚ ଫୁଫହାଯ କଯିଫାଯ

ଅଫଶୁକତା ୄଟ


ନିଫାସୀଙ୍କୁ ଅଧାଯ ଈତ୍ପନ/ ନଫୀକଯଣ ଯ ସଭୟସୀଭା
90 ଦିନ ମଥୁନ୍ତ ୄହାଆଥିଫା ସୂଚୀତ କଯିଫା



ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଠାଯୁ ଅଧାଯ ଈତ୍ପନ SMS ଗ୍ରହଣ
କଯିଫା ୄଯ ଆ -ଅଧାଯ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯିଫାକୁ
ନିଫାସୀଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି କଯନ୍ତୁ



ନିଫାସୀଙ୍କୁ 1947 ଙ୍କୁ ସବ୍ନକଥ କଯିଫାକୁ ସୂଚତ
ି କଯନ୍ତୁ
କିଭଳା 90 ଦିନ ୄଯ ଅଧାଯ ଈତ୍ପନ SMS ଗ୍ରହଣ
ଏଫଂ ଆ-ଅଧାଯ ଡାଈନୄରାର୍ଡ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁ ଡହଁ
ଡସ ଡେତ୍ରଡର help@uidai.gov.in ସମ୍ପକକ କରନ୍ତୁ



ନିଫାସୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଛୁନ୍ଦୄଯ ଯଖନ୍ତୁ ଏଫଂ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ
ୄମ ନିଫାସୀଙ୍କ ସ୍କି ନ୍
ର ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ପ୍ରତି ଥଯ
ଚାରୁ ୄହାଆଥାଏ ଏଫଂ ପ୍ରୄଫଶ କଯାମାଆଥିଫା ତଥୁ
ଯ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ



ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ଫୁକ୍ତି , ଫଯିଷ୍ଠ ନାଗଯିକଫୃ ନ୍ଦ ଏଫଂ ଗବଥଫତୀ
ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାଧିକାଯ ଦିନ୍ତୁ



ଅଣ ନିୄଜ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥୄଯ ୄକୌଣସି
ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଯିକି ମଦି ନିଫାସୀ
ପଭଥୄଯ କିଛ ି ସାଭାନୁ ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କଯିଫାକୁ ଅଗ୍ରହ
ପ୍ରକାଶ କଯିଥାନ୍ତି

,

ୄତୄଫ ୄଯଟଯ

ସଂସ୍ଥାନାକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ସୁୄଚଆଥାନ୍ତି
help@uidai.gov.in
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଦାୟିତ୍ଵ

କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

କଯନ୍ତୁ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଈନ୍ନତ କଯିଫାକୁ
ୄଯଟଯ ନିଫାସୀଙ୍କୁ ଫିନମ୍ରତାୂଫଥକ
ସଂସ୍ଥାନାକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ାଖକୁ ଠାଆଥାନ୍ତି ଏଫଂ ଏଣିକି
ଞ୍ଜୀକଯଣ ପଭଥୄଯ ସଂସ୍ଥାନାକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ
ୄନଫାକୁ କହିଥାନ୍ତି

ଦାୟିତ୍ଵ

କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

କଯନ୍ତୁ
ପ୍ରତାଯଣା ଏଫଂ ତୁଟ ି ଈୄକ୍ଷା କଯନ୍ତୁ

EA ଷ୍ଟାଫ୍-



ୄଯଟର୍/ନିଯୀକ୍ଷକୀୟ

ଅଣଙ୍କ ନିଜ ୄଯଟର୍ ID ୄଯ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ 

ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଏଣ୍ଟ /ୄଭସିନ୍ ଟାବ୍ନର୍

ରଗ୍ ଆନ୍ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍ େିୄଣ୍ଡା ୄଯ

କଯିଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

ୄକହି ୄମଯି ରଗ ଆନ କଯିଫା ାଆଁ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ସ୍ଥାନ



ଛାଡିଫା ୂଫଥଯୁ ଅିୄକସନୄଯ ରଗ୍ ଫ୍ କଯନ୍ତୁ




ଏକ ପୄଟାଯ ପୄଟା ନିନ୍ତୁ , ନିଫାସୀ

ଅଣଙ୍କ ରଗଆନ୍ ାସୋର୍ଡଥ ଫାଯଭଳାଯ ବାୄଫ

ପୄଟା (GOD), ଫୄଜକେଗୁଡକ
ି ,

ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କଯନ୍ତୁ

ଶୁ/ଗୁଡକ
ି ନିଫାସୀ ପୄଟା ସ୍ଥାନୄଯ
ନିଅମାଆଥାଏ ଏଫଂ ନିଫାସୀ

ୄଯଟର୍ ସିଙ୍କ୍ କାମଥୁକା ନିୟଭିତ ବାୄଫ କାମଥୁ

ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ଫିଫଯଣୀୄଯ

ସବ୍ନାଦନ କଯନ୍ତୁ


ନୁ-ାରଥାୄଭଣ୍ଟାଯୀ ବାଷାକୁ

ପ୍ରାଧିକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଭାନକ ୄଯଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଫୁଫହାଯ କଯନ୍ତୁ

ନୁ ସଯଣ କଯନ୍ତୁ


ୄକଫ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ିଓଅଆ/ିଓଏ ଫୁଫହାଯ କଯନ୍ତୁ



ନୁ



ଫଷଥଯୁ କମ୍ ଫୟସ୍କଯ ିରା ାଆଁ

EA ଷ୍ଟାପଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ୄକୌଣସି ପ୍ରତାଯଣା

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ନିୄଦ୍ଦଥଶାଫୀ ନୁ ସାୄଯ ପାଆଲ୍
ଫୁାକ୍ ପ୍ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟା ୄଷ୍ଟାର୍ କଯନ୍ତୁ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ୄନଫା ଈୄକ୍ଷା
କଯିଫାକୁ ଫୁାକ ଯୂୄଯ ୄଗାଟିଏ 5
ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଫା ଈୄକ୍ଷା କଯିଫାକୁ

ଭାଭରାୄଯ ଧିକାଯୀଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି କଯନ୍ତୁ


ଜୄଣ ନିଫାସୀଙ୍କୁ ନାଭାଙ୍କି ତ କଯିଫାକୁ

ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ

,


ୄକଫ ଞ୍ଜୀକଯଣଯ ଈୄଦୁଶ ାଆଁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଦାୟିତ୍ଵ

କଯନ୍ତୁ ନାହିଁ

କଯନ୍ତୁ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଈନ୍ନତ କଯିଫାକୁ




ଈଚିତ ାଯିେଭିକ ୄଯ ସଭସ୍ତ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍

ଜୄଫ ବିଫାଫକ କିଭଳା ଶିଶୁଙ୍କ

ଫୁତିକ୍ରଭଣ କୁ ସାଆନ ଅଈଟ କଯନ୍ତୁ

ଭାତାିତା ଯୂୄଯ କାମଥୁ କଯିଥାଏ

ସଭସ୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ୄକୌଣସିଫ ି ଞ୍ଜୀକଯଣ / 

ୄକୌଣସି ଖଫଯକାଗଜଯ ସ୍କାନ୍ କି

ୄଡଟ ଅଯମ୍ଭ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ ପ୍ରତିଦନ
ି

ୄମଯିକି ଞ୍ଜୀକଯଣକୁ ସଭଥଥନୄଯ

GPS

ନିୄର୍ଦ୍ଧଥଷାଙ୍କ କୁାଚର୍ କଯିଫାଯ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା କଯନ୍ତୁ

ରାଗୁଥିଫା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ଈୄରାର୍ଡ
କଯନ୍ତୁ


ଫାସିନ୍ଧାଙ୍କ ଅଧାଯୄଯ ଅଣଙ୍କ
ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ଆୄଭଲ୍ ID
ଫୁଫହାଯ କଯନ୍ତୁ



ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଭିେଣ କଯିଫାକୁ
ଈଦୁଭ କଯନ୍ତୁ



ୄକୌଣସି ନୁ ୄଯଟଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ସାଆନ୍ କଯନ୍ତୁ



ଏକ ୄପାଟକି , ସ୍କାନ୍ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ
କିଭଳା ୄକୌଣସି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ ପମ୍ଥ
ନୁଥା ପ୍ରକୃ ତ ିଓଅଆ

/ିଓଏ

ଗ୍ରହଣ କଯନ୍ତୁ


ଫାସିନ୍ଦା ିଓଅଆ /ିଓଏ (କଠିନ କି
କିଭଳା ଆୄରାକିେିନ୍ ପଭଥୄଯ ) ଏକ କି
ଯଖନ୍ତୁ

help@uidai.gov.in
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଅଧାଯ ୁନଃଈର୍ଦ୍ଧାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟା




ଅଧାଯ ୁନଃଈର୍ଦ୍ଧାଯ ାଆଁ କାଯଣଗୁଡକ
ି :
–

ଫାସିନ୍ଦା ନିଜଯ ଅଧାଯକୁ ୄମାଡିଫା ଏଫଂ ରିଙ୍କ୍ କଯିଫାକୁ ଶୀଘ୍ରତାୄଯ କଯିଥାଏ

–

90 ଦିନ ୄଯ ଭଧ୍ୟ ତ୍ର ରକ୍ଷୁସ୍ଥୄଯ ହଞ୍ଚିନଥାଏ

–

ଫାସିନ୍ଦା ୄସଭାନଙ୍କ EID/UID ସିପ୍ ହଯାଆଛନ୍ତି

ଅଧାଯ ଈତ୍ପନ୍ନ: ସାଧାଯଣତଃ, ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଙ୍କ ଠାଯୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଦ୍ୱାଯା ସଭସ୍ତ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଯ
ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄହଫା ୄଯ ଧିକଯୁ ଧିକ 90 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ହଞ୍ଚିଥାଏ



ଅଧାଯ ଫିତଯଣ: ସାଧାଯଣତଃ, ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଯ CIDR ଦ୍ୱାଯା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୁାୄକଟ୍ ନିଫାସୀଙ୍କ ଠିକଣାୄଯ ହଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ଧିକଯୁ ଧିକ 90
ଦିନ ମଥୁନ୍ତ ରାଗିଥାଏ



ଫିତଯଣଯ ୄଭାର୍ଡ: ବାଯତୀୟ ଡାକୄସଫା ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଠିକଣାୄଯ ୄପ୍ରଯଣ କଯାମାଆଥାଏ, ଞ୍ଜୀକୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ
ୄେଫସାଆଟଯୁ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯାମାଆଥାଏ କିଭଳା ଞ୍ଜୀକୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଫୁଫହାଯ କଯି ଏମ୍-ଅଧାଯ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯନ୍ତୁ



ତ୍ରଯ ସ୍ଥିତ:ି କିଛ ି ତ୍ର ୄପ୍ରଯଣ ସଭୟୄଯ ହଜିମାଆଛି କିଭଳା ଫାସିନ୍ଦା ନୁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯିତ ୄହାଆଥାନ୍ତି

ୄକଫ ଞ୍ଜୀକଯଣ ID


(EID) ଈରବ୍ଧ ୄଟ

ଫାସିନ୍ଦା https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ଯିଦଶଥନ କଯନ୍ତୁ


EID ନଭଳର୍ ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ, OTP ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାକୁ ଞ୍ଜୀକୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍
ଏଫଂ ଏକ PDFଯ ଅଧାଯ ତ୍ରଯ (ଆ-ଅଧାଯ) ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯନ୍ତୁ





ଫାସିନ୍ଦା 51969ୄଯ SMS ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାକୁ , ପ୍ରକାଯ:


UID ସ୍ଥିତ ି < 14-ଙ୍କ EID > କିଭଳା



UID ସ୍ଥିତ ି < 28-ଙ୍କ EID >

ଫାସିନ୍ଦା
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-noଯିଦଶଥନ କଯି ତାଙ୍କଯ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳଯୄଯ ଅଧାଯ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିାଯିୄଫ




EID ନଭଳର୍, ଞ୍ଜୀକୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ OTP ଅଫଶୁକ ୄଟ

ଜୄଣ ନିଫାସୀ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଅଫଶୁକ ନୁ ସାୄଯ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ (PEC)ଯୁ
ଆ-ଅଧାଯ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିାଯିୄଫ



ଜୄଣ ଫାସିନ୍ଦା1947 କୁ ଭଧ୍ୟ କଲ୍ କଯିାଯିୄଫ
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ଜୄଣ ଫାସିନ୍ଦା help@uidai.gov.in ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଆୄଭଲ୍ କଯିାଯନ୍ତି

UID / ଅଧାଯ ଜଣାମାଏ କିନ୍ତୁ ତ୍ର ହଜିମାଆଛି / ଈରବ୍ଧ ନଥାଏ




ଜୄଣ ଫାସିନ୍ଦା https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ଯିଦଶଥନ କଯିାଯିୄଫ


ଅଧାଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯନ୍ତୁ



OTP ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫାକୁ ଞ୍ଜୀକୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ ଦିନ୍ତୁ



ଅଧାଯ ତ୍ରଯ ଏକ PDF ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯନ୍ତୁ, ମାହା ଆ-ଅଧାଯ ବାୄଫ ଭଧ୍ୟ ଜଣାମାଏ

ଏକ ଫାସିନ୍ଦା ଭଧ୍ୟ 51969 ୄଯ SMS କଯିାଯିୄଫ ଏଫଂ ପ୍ରକାଯ:


UID EAADHAAR < ଅଧାଯ > < ଆୄଭଲ୍ ଅଆଡି > < PIN ୄକାର୍ଡ >

ହଜିଥିଫା EID ଏଫଂ/କିଭଳା UID


/ ଅଧାଯ

ଏକ ଫାସିନ୍ଦା https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid ଯିଦଶଥନ
କଯିାଯିୄଫ


ୄକଫ ଆଂଯାଜୀ ବାଷାୄଯ ନାଭ ଦିନ୍ତୁ



ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯାମାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ କିଭଳା
ଆୄଭଲ୍ ଅଆଡି



ଅଧାଯ କିଭଳା EID ସ୍ଥିତ ି ୁନଯୁର୍ଦ୍ଧାଯ କଯିଫାକୁ ଞ୍ଜୀକୃ ତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ନଭଳର୍ /
ଆୄଭଲ୍ ଅଆଡିକୁ OTP ପ୍ରାପ୍ତ ୄହଫ



ଫାସିନ୍ଦା ଭଧ୍ୟ 1947 ୄଯ କଲ୍ କଯିଫାଯ ଫିକଳ୍ପ ଫାଛିାଯନ୍ତି



ଫାସିନ୍ଦା help@uidai.gov.in ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଆୄଭଲ୍ କଯିାଯନ୍ତି



ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧକୁ ଯିଦଶଥନ କଯନ୍ତୁ


ୄଯଟର୍ ଙ୍କୁ "ଗ୍ରୀଭ ସନ୍ଧାନ" ଯ ଫୁଫହାଯ ଫିଷୟୄଯ ଚାଯନ୍ତୁ



ଅଣଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଫିଫଯଣୀ ସନ୍ଧାନ କଯିଫା ାଆଁ ୄଯଟର୍ ଙ୍କୁ ଅଣଙ୍କ
ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯନ୍ତୁ



ଫାସିନ୍ଦା ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଯ ନିକଟର୍ତ୍ଭ ଅଞ୍ଚିକ କାମଥୁାୟ (RO) କୁ ଯିଦଶଥନ କଯିାଯନ୍ତି


ପ୍ରୄତୁକ RO ୄଯ କିଛ ି ସହାୟତା ୄଡକ୍ସ ୄଟ।



ଧିକାଯିଙ୍କୁ ଦୁ ଃଖିତ ଥିଫା ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସାହାମୁ କଯିଫାୄଯ ଅନନ୍ଦ ନୁ ବଫୄହଫ

help@uidai.gov.in

ୃଷ୍ଠା 104

https://uidai.gov.in/

1947

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ଧ୍ୟାୟ

10

ଯିଶଷ୍ଠ
ି (ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୁଡକ
ି )

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

1947

ୃଷ୍ଠା 105

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଧ୍ୟାୟ

10: ଯିଶଷ୍ଠି (ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ ଗୁଡକି )

ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ A ” ସଞ୍ଚାନଯ ୄକାର୍ଡ

1. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆଙ୍ଚାଗୁଡକ
ି ଯକ୍ଷା କଯିଫା ାଆଁ ସୄଫଥାର୍ତ୍ଭ ୄଚଷ୍ଟା କଯିଫ।
2. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଅଚଯଣ ସଂହିତା, ଖଣ୍ଡତା, ଗଯିଭା ଏଫଂ ନିଷ୍ପକ୍ଷତାକୁ ଈଙ୍ଙ ଭାନାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଯଖିଫ।
3. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଶୀଘ୍ର, ୄନୈତକ
ି ଏଫଂ ୄଶାଦାଯ ଈାୟୄଯ ଅଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵକୁ ୂର୍ଣ୍ଥ କଯିଫ।
4. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ପ୍ରୄତୁକ ସଭୟୄଯ ଈଚିତ ଯିେଭ କଯିଫ, ଈଚିତ ୄଦଖାଶୁଣା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୄଶାଦାଯ ନିର୍ଣ୍ଥୟ କଯନ୍ତୁ।
5. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିତ୍ଵଙ୍କୁ ୄଭୌଖିକ କିଭଳା ରିଖିତ ବାଫୄଯ, ସିଧା କିଭଳା ୄଯାକ୍ଷ ବାଫୄଯ,ୄସହି ଫାସିନ୍ଦାଯ ଫିଷୟୄଯ ୄକୌଣସି ୄଗାନୀୟ
ସୂଚନା ୄଦଆାଯିୄଫ ନାହିଁ ,ମାହାକି ୄସଭାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଈୄଯ ଅୄସ, ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଧିନିୟଭଯ ନୁ ାନୄଯ କିଭଳା ୄକୌଣସି ନୁ ଅଆନ୍ ାଆଁ ଏଯି
କଯିଫା ଅଫଶୁକ।
6. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄକୌଣସି ନୁ ଚତ
ି ବୁାସୄଯ ସାଭିର ୄହୄଫ ନାହିଁ।
7. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିୄମାଗ ଠିକ୍ ସଭୟୄଯ ଏଫଂ ଈଚିତ ଈାୟୄଯ ନିଯକ୍ଷ
ି ଣ କଯାମାଈଥିଫା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା କଯନ୍ତୁ
8. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ବୁଲ୍ ପ୍ରତିଶୁତଯ
ି ୁ ଫଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ଈଚିତ ପ୍ରୟାସ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାକୁ ଦିଅମାଆଥିଫା ସୂଚନା ବୁଲ୍ ନଥିଫା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତତା କଯନ୍ତୁ ।
9. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଧିନିୟଭଯ ଏଫଂ ସଭୟ-ସଭୟୄଯ ସଯକାଯ ଏଫଂ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ଈମୁକ୍ତ ନିୟଭଯ ାନ କଯିଫ।
10. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄକୌଣସି ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ, ଯିୄାଟଥ କାଗଜ ତ୍ର, କିଭଳା ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଦିଅମାଆଥିଫା ସୂଚନାୄଯ ୄକୌଣସି ୄବୌତିକ ତଥୁକୁ ସତୁ
ଫିଫଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯିୄଫ ନାହିଁ।
11. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କଯିଫ ୄମ ପ୍ରାଧିକଯଣଯ ୄକୌଣସି ଅଆନ୍,ନିୟଭ, ଫିନଭ
ି ୟ ଏଫଂ ନିୄର୍ଦ୍ଧଥଶ ୄଯ ୄକୌଣସି ସାଭଗ୍ରୀ ଈଲ୍ଲଂଘନ ଫା
ନୁ ାନ ଯ ସଭଳନ୍ଧୄଯ ଏହା ଫିଯୁର୍ଦ୍ଧୄଯ ଅଯମ୍ଭ କଯାମାଆଥିଫା ୄକୌଣସି କାମଥୁାନୁ ଷ୍ଠାନ,ଅଆନଗତ କାମଥୁ ଆତୁାଦି ଫିଷୟୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଫା ସଭଳନ୍ଧୀୟ ଫିବାଗକୁ
ତୁ ଯନ୍ତ ସୂଚତ
ି କଯାମିଫ ଈଚିତ।
12. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄସଭାନଙ୍କ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ଯ ଅଚଯଣ ସଭଳନ୍ଧୄଯ ୄସଭାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଏଫଂ କଭଥଚାଯୀଭାନଙ୍କ ଧାଯା କିଭଳା
ତୁାଗ ାଆଁ ଈର୍ତ୍ଯଦାୟୀ ଯହିୄଫ।
13. ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ାଆଁ ଈଚିତ, ତ୍ଵଯିତ ଏଫଂ ସକ୍ଷଭତା ୄସଫା ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ାଆଁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଙ୍କ ାଖୄଯ ମଥୁାପ୍ତ ଯିଭାଣଯ ପ୍ରଶିଖିତ କଭଥଚାଯୀ ଏଫଂ
ଫୁଫସ୍ଥା ଯହିଫା ଫଶୁକ
14. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ଅନ୍ତଯିକ ସଞ୍ଚାନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଯିଫା ଏଫଂ ୄସଭାନଙ୍କ କର୍ତ୍ଥଫୁକୁ ୂଯଣ କଯିଫା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, କଭଥଚାଯୀ ଏଫଂ ଧିକାଯୀ
ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ ଅଚଯଣଯ ଭାନକ ଗୁଡକ
ି ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ କଯିଫା ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଅନ୍ତଯିକ ଅଚାଯ ସଂହିତା ଫିକଶିତ କଯିଫା ଅଫଶୁକ । ଏହି ୄକାର୍ଡ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ
ଈତ୍କୃଷ୍ଠତା ଏଫଂ ଭାନାଙ୍କ, ଖଣ୍ଡତା ୄଗାନୀୟତା, ନିଷ୍ପକ୍ଷତା, ଏଫଂ ହିଂସାଯ ସଂଘଷଥଯୁ ଫଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ଯଖିଫା ମଥୁନ୍ତ ଫଢା ମାଆାୄଯ।
15. ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ଡାଟାଯ ସଠିକତା ନିଶ୍ଚିତ କଯିଫା ାଆଁ ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀ ୄସଭାନଙ୍କ ଗତିଫଧି
ି ୄଯ ନିଭଥାତା-ୄଚକର୍ ଫଧାଯଣ ାନ କଯିଫା
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ଈଚିତ।
16. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାୄଯ ହସ୍ତୄକ୍ଷ, ପ୍ରଫଞ୍ଚନ ପ୍ରଥାଗୁଡକ
ି ୄଯ ସାଭିର ୄହୄଫ ନାହିଁ।
17. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ଏହି ଈୄର୍ଦ୍ଧୁଶ ାଆଁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଠ
ି ନୀତି ଏଫଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁ ସାୄଯ ନିଫାସୀଙ୍କ ଠାଯୁ ଏକତ୍ର କଯାମାଆଥିଫା ସଫୁ ତଥୁ
(ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ / ଫୄୟାୄଭଟ୍ରିକ) ଯ ସୁଯକ୍ଷା ଏଫଂ ଅେୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯିୄଫ
18. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିିଗୁଡକ
ି , ୄଯଟଯସ୍, ସୁଯବାଆଜର୍ ଆତୁାଦି ନିରଭଳନ/ଫିଭଳ/ଫିସଂଗତି ସଭଳନ୍ଧୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣଯ ନିର୍ଣ୍ଥୟ
ରାଗୁ କଯିଫ।
19. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଠ
ି ଡାଟା ପି ରଡ ,ଡାଟା ମାଞ୍ଚକଯଣ ଏଫଂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ୄକ୍ଷତ୍ରଗୁଡକ
ି ଯ ଭାନାଙ୍କ ନୁ ସଯଣ କଯିଫା ଈଚିତ।
20. ୄମଈଁଠାୄଯ ଅଫଶୁକୀୟ, ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଭାୄନ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ୄଭାଦିତ ୄହାଆଥିଫା ଈକଯଣ ଏଫଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡକ
ି ଫୁଫହାଯ କଯିୄଫ ।
21. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ୄଯକଡଥ ଯଖିଫା ଏଫଂ ଭଯାଭତି ାଆଁ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ନିୟଭାଫୀ ାନ କଯିୄଫ।
22. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ସଂଗ୍ରହ ୄହାଆଥିଫା ଡାଟା ଟ୍ରାନିଭିସନ୍ ାଆଁ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄହାଆଥିଫା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଫଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ନୁ ସଯଣ କଯିଫା
ଅଫଶୁକ।
23. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄଗାନୀୟତା ଏଫଂ ସୁଯକ୍ଷା ୄପ୍ରାୄଟାକଲ୍ ାନ କଯିଫା ଅଫଶୁକ।
24. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ଅଧାଯ ଯିୄମାଜନାଙ୍କୁ ସୄନ୍ଦଶ, ସାଭଗ୍ରୀ ଏଫଂ ଈୄଦ୍ଦୁଶକୁ ାନ ଏଫଂ ସଂଚାଯ କଯିଫାକୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄପ୍ରାୄଟାକଲ୍
ାନ କଯିୄଫ। ୄମୄହତୁ ଅଧାଯ ୄରାୄଗା ଏଫଂ ବ୍ରାଣି ନାଭ ପ୍ରାଧିକଯଣଯ ଗୁଣ ୄଟ, ପ୍ରାଧିକଯଣ ୄରାୄଗା, ବ୍ରାଣି ନାଭ, ବ୍ରାଣି ଡିଜାଆନ୍, ଏଫଂ ନୁ
ୄମାଗାୄମାଗ ଏଫଂ ଜାଗୃକ୍ତା ଏଫଂ ଜାଗୃତୀକଯଣ ଫିଷୟଫସ୍ତୁ ଯ ଫୁଫହାଯ ଫିଧି ଏଫଂ ସୀଭା ହୀନ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କଯିଫ।
25. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ଅଧାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି କାମଥୁକାଯୀ କଯିଫାକୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄପ୍ରାୄଟାକଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ଭାନାଙ୍କକୁ ାନ କଯିଫ।
26. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ଜଭା କଯିଫା ମଥୁାୟକ୍ରଭୄଯ ଯିୄାଟଥଗୁଡକ
ି ଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରାଧିକଯଣ ପଭୄଯ ଏଫଂ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ୄହାଆାୄଯ।
27. ୄସଫା ପ୍ରଦାନକାଯୀଗଣ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନୁ ୄଯାଧ ୄହାଆଥିଫା ସଭୟ-ସଭୟୄଯ ଅଧାଯ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି ସଭଳନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫ।
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ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ B ” ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ (ମାଞ୍ଚତାରିକା)
ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯ: _______________________________________________________
ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି: ______________________________________________
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ଫସ୍ଥାନ:

ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ ଠିକଣା_____________________

___________________________________________________________
__________________________________________________________
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନ୍ ୄକାଡସ୍:

ସଭସ୍ତ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି _______________________

_________________________________________________________
ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ନିଯୀକ୍ଷକୀୟ ନାଭ: ___________________________
ଞ୍ଜୀକଯଣ
କ୍ରଭିକ

ୄଚକଏଣ୍ଟ

ଏୄଜନିି
ନିଯୀକ୍ଷକୀୟ

ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ଅଫଶୁକତାଗୁଡକ
ି

A

ୄଷ୍ଟସନ୍

A.1

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଏଫଂ ନୁ ଈକଯଣଗୁଡକ
ି ସଂୄମାଗ କଯିଫା ାଆଁ USB ହବ ଈରବ୍ଧ ରୁାୄଟପ୍/ୄଡକ୍ସଟପ୍; (ନଫୀନର୍ତ୍ଭ
ଅଫଶୁକତାଗୁଡକ
ି ାଆଁ ସଫଥଦା techsupport@uidai.gov.in ସହ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ)।
ECMP ସଂସ୍କଯଣ 2.0 ାଆଁ
“ 2Ghz,ଡୁଅଲ୍ ୄକାର୍ CPU କିଭଳା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ
“ 3GB RAM କିଭଳା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ
“ 160GB HDD
“ ଈତ୍ସଗଥୀକୃ ତ USB 2.0 ୄାଟ୍ଥ(ସଫଥନଭ
ି ନ 5 ୄାଟ୍ଥ ଅଫଶୁକୀୟ)
ଟିପ୍ପଣୀ: (Windows Vista/ୄକୌଣସି 64 ଫିଟ୍ ୄଯଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଭଥିତ ନୁ ୄହଁ)

A.2

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ସପେୄେୟାର୍ ସଂସ୍ଥାିତ, ଯୀକ୍ଷିତ, କନପି ଗର୍ ଏଫଂ ସ୍ଥାନା ଏଫଂ କନପି ଗୁୁୄଯସନ୍ ଭାନୁ ଅଲ୍ ନୁ ସାୄଯ

CIDR ସହିତ ଞ୍ଜୀକୃ ତ ୄହାଆଛି । ସଭସ୍ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ ରୁାଟୄଯ ଯିରିଜଯ ୄଗାଟିଏ ଭାସ ବିତୄଯ ନଫିନର୍ତ୍ଭ ସଂସ୍କଯଣ
ସ୍ଥାିତ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ। VDM ସଂସ୍ଥାିତ ଏଫଂ ଈକଯଣ ାଆଁ ୄସଫାଗୁଡକ
ି ଚାରୁ ଛି।

A.3

ଅଆଯିସ୍ କୁାଚଯିଂ ଡିବାଆସ୍ ଈରବ୍ଧ(ୄଯକଡଥ ତିଅଯି ଏଫଂ ଭୄଡଲ୍)

A.4

ଟିଚିହ୍ନ କୁାଚଯିଂ ଡିବାଆସ୍ ଈରବ୍ଧ(ୄଯକଡଥ ତିଅଯି ଏଫଂ ଭୄଡଲ୍ )

A.5

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ କୁାୄଭଯା (ୄଯକଡଥ ତିଅଯି ଏଫଂ ଭୄଡଲ୍) ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆଯ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଫିଫଯଣୀକୁ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କଯନ୍ତୁ

A.6

ପୄଟାଗ୍ରାପ ୄନଫା ାଆଁ ଧା ୃଷ୍ଠଟ ସ୍କି ନ୍
ି ,ଳ ସ୍ୱଙ୍ଚ, ~3ft ଚଈଡା, ଏଫଂ ସୋଣି, ଈରବ୍ଧ ୄଟ
ର , ଣ ପ୍ରତିଫଭ
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A.7

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ାଆଁ ୄସଭାନଙ୍କ ଡାଟା ସଂସ୍ଥାନ କଯିଫାକୁ ତିଯକ୍ତ
ି ଭନିଟର୍ (15-16‛ ସହିତ 1024x768 ଯ ଏକ
ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍)

A.8

ସଭସ୍ତ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆଯ ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣଗୁଡକ
ି ୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଅଫଶୁକ ୄଟ

A.9

ପ୍ରୄତୁକ ୄଷ୍ଟସନ୍ ଯୀକ୍ଷିତୄଯ ସଭସ୍ତ ଈକଯଣକୁ କାମଥୁକାଯୀ

A.10

ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ ାଆଁ ୄଭୄଭାଯୀ ଷ୍ଟିକ୍ ଫୁଫହାଯ କଯନ୍ତୁ (4 GB ୄନ୍ ଡ୍ରାଆଭ୍ 1 ୄକନ୍ଧ/ଦିନ i.e. ~5 ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି ।
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ 20 ଦିନଯ ଷ୍ଟକ ଫଜାୟ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ)

A.11

ପ୍ରି ଣ୍ଟର୍ ( A4 ୄରଜର୍ ପ୍ରି ଣ୍ଟର୍; ଈର୍ତ୍ଭ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଯସିଦ୍ ସହିତ ପୄଟା ପ୍ରି ଣ୍ଟ କଯିଫା ଅଫଶୁକ)

A.12

ପ୍ରି ଣ୍ଟର୍ ୃଷ୍ଠା( ଆନୄବୄଣ୍ଟାଯୀ ାଆଁ 5 ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି 10 ଦିନ ାଆଁ ~ 20 rims)

A.13

ଅଣ୍ଟିବାଆଯସ୍ / ଏଣ୍ଟି ପାଏୋୟାଯ ମାଞ୍ଚଗୁଡକ
ି

A.14

ଞ୍ଜୀକଯଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ାଆଁ ଡାଟା କାର୍ଡଥ /ଆଣ୍ଟୄନଥଟ୍ ସଂୄମାଜୁତା। କାଏଣ୍ଟ ସିଙ୍କ୍ ତିକଭୄଯ 10 ଦିନୄଯ ଥୄଯ ଫାଧ୍ୟତାଭୂକ ।

A.15

ସଭସ୍ତ ୄଯଟର୍ ଏଫଂ ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଅଧାଯୄଯ ଈସ୍ଥାନା ାଆଁ, ଅଧାଯ ସହିତ ଞ୍ଜି କୃ ତ, ପ୍ରଭାଣିତ ଏଫଂ ସକ୍ରିୟ

A.16

ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ ାଆଁ ଅଧାଯ କାଆଣ୍ଟୄଯ ଈସ୍ଥାନା ୄହଈଥିଫା ସଭସ୍ତ ୄଯଟର୍ , ମଥୁୄଫକ୍ଷକ ଏଫଂ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା।

A.17

ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯଠାଯୁ ୂଫ-ଥ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଡାଟା, ମଦି ଫୁଫହାଯ ୄହାଆଛି ତାୄହୄର ରାଟପ୍ ୄଯ ଆୄବ୍ନାଟଥ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛି

A.18

ମଦି ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ାଖୄଯ ତିଯକ୍ତ
ି ୄକ୍ଷତ୍ର କୁାଚର୍ ୄହାଆଥାଏ , ୄତୄଫ KYR+ ପୀରଡ କୁାଚର୍ କଯିଫାକୁ KYR+
ସପେୄେୟର୍ କୁାନପୁ ୁଯିୄଗସନ୍ ଏଫଂ ଯୀକ୍ଷଣ କଯାମାଏ

A.19

ଓଦା ହାତ ାଆଁ ପଞ୍ଜ ଏଫଂ ହାତ ସପା ରୁ ଗା ଈରବ୍ଧ

A.20

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ାନୁ ସାୄଯ GPS ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ଥା

A.21

ସୁଯକ୍ଷା କାଯଣ ଯୁ ହାଡଥ କୀଗୁଡକ
ି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି ାଆଁ (ହୁ ଏତ ୄକୋଫର୍ 2012 ୄଯ ୄପ୍ରସକ୍ରାଆବ)

A.22

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ସ୍କାନ୍ କଯିଫାକୁ ସ୍କାନର୍, ଏଠାୄଯ ସ୍କାନ୍ କଯିଫାଯ ଈୄମାଗ କଯାମାଆଥାଏ (ୂଫଥ-ସ୍କାନ୍
ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଭଧ୍ୟ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆାଯିଫ)

B

ୄକନ୍ଧ

B.1

ଏକ ୄକନ୍ଧୄଯ ଥିଫା ପ୍ରୄତୁକ ାଞ୍ଚ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି ାଆଁ 2 KVA କ୍ଷଭତା ଥିଫା ଫୁାକପ୍ ାୋର୍ ୄମାଗାଣ
କଯାମାଆଥାଏ

B.2

ୄଜନୄଯଟର୍ ଚାନା ାଆଁ ୄତର

B.3

ୄକନ୍ଧ /ୂଫଥ-ଫିତଯଣ ୄଯ ମଥୁାପ୍ତ ଯିଭାଣଯ ପ୍ରି ଣ୍ଟ ୄହାଆଥିଫା ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ /ସଂୄଶାଧନ ପଭଥଗୁଡକ
ି ଈରବ୍ଧ।

B.4

CIDR କୁ ୄନ୍ ଡ୍ରାଆଭ୍ / ହାର୍ଡଥ ଡିକ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତଯିତ କଯିଫାକୁ ଫଫୁ ଲ୍ ୁାକ୍, ୋଟାର୍ ପ୍ରତିୄଯାଧି,ରପାପା (CD ୄଭରଯ) (2
ରପାପା/ଦିନ/ୄକନ୍ଧକୁ )। ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ 20 ଦିନଯ ଷ୍ଟକ ଫଜାୟ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ)

B.5

CIDRକୁ ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତଯ ାଆଁ ନରାଆନ୍ ୄଭାର୍ଡ ଫୁଫହାଯ କଯି ଅଧାଯ SFTP କାଆଣ୍ଟକୁ ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ସଂସ୍କଯଣକୁ
ଡାଈନୄରାର୍ଡ ଏଫଂ ସଂସ୍ଥାନ କଯନ୍ତୁ। ଞ୍ଜୀକଯଣଯ 20 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭସ୍ତ ୁାୄକଟ୍ ୄରାର୍ଡ ୄହଫା ଅଫଶୁକ।
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନୄଯ ୄରାର୍ଡ ାଆଁ ରଭିଳତ ୁାୄକଟ୍ ୄଷ୍ଟସନୄଯ 1000ଯୁ ଧିକ ୄହାଆଥାଏ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଗ୍ରାହକ ଜଭା
ୄହାଆମିଫ।
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B.6

ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ିଓଅଆ,ିଓଏ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି (କିଭଳା ପ୍ରତି କଣ୍ଟରାକେ ସଭଳନ୍ଧତ
ି ) ପୄଟାଗ୍ରାଫ୍

B.7

ଏକ ଫାହୁ ହାଡଥ ଡିକ୍ସୄଯ ଦିନୄଯ ତି କଭୄଯ ଦୁ ଆଥଯ ପ୍ରୄତୁକ ୄଷ୍ଟସନଯ ଡାଟା ଫୁାକପ୍ (ଫୁାକପ୍ ସଫଥନଭ
ି ନ 60 ଦିନ ାଆଁ
ଫଜାଆ ଯଖିଫା ଅଫଶୁକ)।

B.8

ଈରବ୍ଧ ଫିବିନ୍ନ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ଗ୍ କଯିଫାକୁ ମଥୁାପ୍ତ ପ୍ରକାଶ, ାୋର୍ ଏଫଂ ାୋର୍ ଏଣ୍ଟ

B.9

ଞ୍ଜୀକଯଣ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯଣଯ ସ୍ଥାନୀୟ ଧିକାଯୀଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି

B.10

ଞ୍ଜୀକଯଣ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯଣଯ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ସୂଚତ
ି

B.11

ପ୍ରୄଫଶୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ାଆଁ ଫୁାନର୍ ଯଖାମାଆଛି

B.12

ଆଂଯାଜୀୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଫଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଷାୄଯ ୄାଷ୍ଟ କଯୁଥିଫା ୄାଷ୍ଟର୍

B.13

ବିୄମାଗ ହୁାଣିରିଂ ୄହରପରାଆନ୍ ନଭଳର୍ ଏଫଂ ନୁ ଗୁଯୁର୍ତ୍ୂର୍ଣ୍ଥ ସଂଖୁା ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ / ଫାହାୄଯ ପ୍ରଭୁୁଖ ବାଫୄଯ
ପ୍ରଦଶଥୀତ ୄହାଆଥାଏ

B.14

ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ଗ୍ରାଧିକାଯ ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ସପେୄେୟାର୍ ଫୁଫହାଯ ୄଭନୁ ଅଲ୍ ଏହା ଫିଷୟୄଯ ସୄଚତନତା

B.15

ସହଭତିୄଯ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ଚିହ୍ନ ୄନଫା ାଆଁ ଆଙ୍କ ୁାର୍ଡ ୄମଈଁଠାୄଯ ନିଫାସୀ / ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯିଫାକୁ ସଭଥଥ

B.16

ଫୁାକପ୍ ୄନଫା ାଆଁ ଫାହୁ କଠିନ ଡିସ୍କ

B.17

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ /ପ୍ରଫନ୍ଧକଗଣ ଆତୁାଦି ତୁ ଯନ୍ତ ୄମାଗାୄମାଗ ସହିତ ୄଭାଫାଆଲ୍ ୄପାନ୍/ ରୁାଣି ୄପାନ୍/ଆଣ୍ଟୄନଥଟ୍ ଈରବ୍ଧ
ଡିୄଜୟାର୍ଡ଼

C

ନୁ ରଜିଷ୍ଟିକ୍ସ

C.1

ାୋର୍ କଡ଼ଥ ାଆଁ ସବ୍ସାଯଣ ଫକ୍ସ

C.2

ହାତ ସପା କଯିଫାକୁ ାଣି, ସାଫୁ ନ୍ ଏଫଂ ଟାୄେଲ୍

C.3

ିଆଫା ାଣି ସୁଫଧ
ି ା ଈରବ୍ଧ

C.4

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନ୍ ୄଯଟସ୍ ାଆଁ ମଥୁାପ୍ତ ସଂଖୁକ ୄଟଫୁ ଲ୍

C.5

ୄକ୍ଷାକୃ ତ ଞ୍ଜୀକଯଣ କର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ାଆଁ ୄଚୟାର୍/ୄଟଫୁ ଲ୍ ଈରବ୍ଧ

C.6

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା କୁାଚଯିଂ କଯିଫା ସଭୟୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଗତିଫଧି
ି ସଫଥନଭ
ି ନ କଯିଫାକୁ ହଲ୍ /ଯୁମ୍ ଖାରିସ୍ଥାନ ଏଫଂ
ପନିୄଚାର୍ ଅୄୟାଜିତ ୄହାଆଛି

C.7

ତିକଭୄଯ ୄଗାଟିଏ ୄଷ୍ଟସନ୍ ଶାଯୀଯିକ ବିନ୍ନଖଭୁ , ଗବଥଫତୀ ଭହିରା, ଶିଶୁ ଏଫଂ ଫୟସ୍କଭାନଙ୍କ ସହିତ ଭହିରାଙ୍କ ାଆଁ ଈମୁକ୍ତ
ୄଟ। ଏହି ୄଷିସନ୍ ପଷ୍ଟ ବାଫୄଯ ଏକ ଦୃ ଶୁରବ୍ଧତା ଫୁାୄନଯୄଯ ଭାକଥ ୄହାଆଛି। ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ତ ଭହରୄଯ ଗ୍ରାଧିକାଯ
ୄହାଆଛି।

C.8

ଈରବ୍ଧ ସଭସ୍ତ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ାଆଁ ଭାଭରାୄଯ

C.9

ୄଭୄଟଯିଅଲ୍ ନିଭଥାତାଗୁଡକ
ି ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଈକଯଣଗୁଡକ
ି ଏଫଂ ରୁାଟପ୍ ସପା କଯିଫାଯ ସାଭଗ୍ରୀ

C.10 ‚purdah-nasheen‛ ଭହିାଙ୍କୁ ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯିଫାକୁ ୃଥକ ଈରବ୍ଧ
C.11 ମଥୁାପ୍ତ ସଂଖୁକ ଚାକିଯି ଯିଫର୍ତ୍ଥନ ାଆଁ ଈରବ୍ଧ ୄଯଟର୍ ଏଫଂ ୄଯଟଯଙ୍କୁ ପ୍ରତିୄଯାଧ
C.12 ଭହିା ଞ୍ଜୀକଯଣକାଯୀକୁ ସହୄମାଗ କଯିଫାକୁ ୄଯଟର୍ / ବୄରଣ୍ଟିଅଯସ୍
C.13 ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄଫଗଗୁଡକ
ି ୄଯ/ ସୁଟୄକସ୍ କିଭଳା ନୁ ୄକୌଣସି ୄନଫା ଅଣିଫା କଯିଫା ପ୍ରତିୄଯାଧ କଯିଫାକୁ ସୁଯକ୍ଷା
ଫୁଫସ୍ଥା
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C.14 କ୍ଷଭ ଏଫଂ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧାଫସ୍ତାଯ ୄରାକଙ୍କ ାଆଁ ଏକ ଯାବ୍ନ ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥାଏ ; ଏହା ସୁାଯିଶ କଯାମାଆଥାଏ କି ୄକନ୍ଧ ଫିରିଡଂଯ
ତୄଯ ସ୍ଥାିତ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ
ି ା କିଟ୍ ଈରବ୍ଧ
C.15 ପ୍ରାଥଭିକ ଚିକତ୍ସ

C.16 ତୁଧିକ ଈର୍ତ୍ପ୍ତ ସ୍ଥିତଗ
ି ୁ ଡକ
ି ୄଯ ଞ୍ଚଗୁଡକ
ି ାଆଁ ORS କିଟ୍ ଈରବ୍ଧ ୄହାଆଛି
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ - ସ୍ୱାସ୍ଥୁ ଏଫଂ ନିଯାଦ ଫିଚାଯ

D.1

ସଭସ୍ତ ଆୄରକିେିକ୍ ଈକଯଣ ସଠିକ୍ ବାୄଫ ଅୄଥଥାର୍ଡ ୄହାଆଛି

D.2

ପଯୄଯ କିଭଳା କାନ୍ଥ ସହିତ ସଭସ୍ତ ତାଯକୁ ଆନିୁୄରଟ୍
କଯାମିଫ
ୁ

D.3

ୄଜନୄଯଟର୍ ଫୁାକପ୍ ାଆଁ ଅଫଶଯକ ତାଯାଙ୍କନ ଏଫଂ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଫୁଫହାଯ ୄହଈଥିଫା ଫିବିନ୍ନ ଈକଯଣଗୁଡକ
ି

D.4

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକ୍ଷତ୍ରଯୁ ଦୂ ଯ ୄଜନୄଯଟର୍ କିଭଳା ନୁ ୄକୌଣସି ଜୀଫନଶୀ ସାଭଗ୍ରୀ ାଆଁ ଆନ୍ଧନ

D.5

ଗ୍ନି ନିଯାଦ ଈକଯଣ ସହଜୄଯ ଈରବ୍ଧ

D.6

ାୋର୍ ୄଜନୄଯଟର୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄଷ୍ଟସନଗୁଡକ
ି ଯୁ ମଥୁାପ୍ତ ଦୂ ଯୄଯ ଛି

D.7

ୄକନ୍ଧ ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ସଭାନ ସୄଚତନ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଯୁଯୀକାୀନ ସହାୟତା ନଭଳଯଗୁଡକ
ି ଈରବ୍ଧ

ଫୁଫସ୍ଥିତ ଯୂୄଯ ସ୍ଥାିତ କଯିଫାକୁ
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ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ C

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ଯିଚୟ/ଠିକଣାଯ ନଭୁନା ପ୍ରଭାଣ ତ୍ର
(ପ୍ରାଧିକଯଣଯ ଧିକାଯୀକ ତ୍ର ପ୍ରଭୁଖୄଯ ଜାଯି କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ)
ନିଫାସୀଙ୍କ ସାବ୍ତିକ ଯଙ୍ଗୀନ
ାସୄାଟଥ ପୄଟା
ରଗାନ୍ତୁ(ଜାଯି କଯିଥିଫା
ଧିକାଯୀଙ୍କ ଧା ଷ୍ଟାବ୍ନ ଏଫଂ
ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ପୄଟାଗ୍ରାପ ଈୄଯ
ଯହିଫା ଅଫଶୁକ)

ଏହା ପ୍ରାଭାଣିତ କଯାମାଆଛି କି ଶୀଭତି /େୀଭାନ (ନିଫାସୀଙ୍କ ନାଭ ) ୁତ୍ର/ଝି/ସ୍ତ୍ରୀ/ସ୍ୱାଭୀ/ୋର୍ଡଥ (ସଭଳନ୍ଧୀ / ବିଫାଫକଙ୍କ ନାଭ ) ୄଶଷ
……ଫଷଥଯୁ ୄଭାୄତ ଜଣା ଛନ୍ତି | ତାଙ୍କଯ ପୄଟାଗ୍ରାପ ସଂରଗ୍ନ ୄହାଆଛି ଏଫଂ ୄଭା ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଭାଣିତ ୄଟ।
ତାଙ୍କଯ ସବ୍ତି ଠିକଣା ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଛି କିଭଳା ଏହି ସାଟିପିୄକଟ୍ ପ୍ରଭାଣ ଠିକଣା ଫୁଫହାଯ ୄଡଟ୍ କଯିଫାକୁ
ନଭଳର୍……………………………////

/ଅଧାଯ ନଭଳର୍

ଏହି ସାଟିପିୄକଟ୍ ଠିକଣାଯ ଫୁଫହାଯ ହୁ ଏତ ଠିକଣାଯ ପ୍ରଭାଣ (ିଓଏ)/ଯିଚୟ ପ୍ରଭାଣ(ିଓଅଆ) ଯୂୄଯ ୄହାଆାୄଯ।
ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସବ୍ତି ଠିକଣା:
ତାଯିଖ:
ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ସ୍ୱାକ୍ଷଯ:
ଜାଯିକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରାଧିକାଯ ୂର୍ଣ୍ଥ ନାଭ:
ପ୍ରଦାନକାଯୀ କର୍ତ୍ଥୃକ୍ଷଙ୍କ ଦଫୀ:
ଜାଯିକର୍ତ୍ଥା ପ୍ରାଧିକାଯଙ୍କ ୄଟରିୄପାନ୍ ନଭଳର୍ :
ପି ସଅ
ି ଲ୍ ସିଲ୍

(ଜାଯି କଯୁଥିଫା ପ୍ରାଧିକାଯ ଦ୍ୱାଯା ଫୁକ୍ତିଗତ ଯୂୄଯ ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯାମିଫା ଅଫଶୁକ। ପ୍ରକ୍ସି ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ନୁ ୄଭାଦିତ ନୁ ୄହଁ)
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ି ା
ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ D

ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ନଭୁନା ସହଭତି
କୁ :
______________________________________

(ୄଯଜିଷ୍ଟାର୍ ୄନାଡାଲ୍ ପି ସଯଙ୍କ ନାଭ

/ଦଫି)

____________________________________________________________ (ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ନାଭ ) ଭଁ,ୁ (ନାଭ)
_______________________

(S/O,

D/O,

W/O)

_______________________

_______________________________________________ଏଫଂ ୄାଷ୍ଟ ଧାଯକ

ଫାସିନ୍ଦା

(ଠିକଣା)
(ଦଫି)

___________________________ଠାୄଯ (ସଂଗଠନ)_______________________, ଧିକାଯୀଙ୍କ ାଆଁ ନିଫାସୀ
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସକ୍ଷଭ କଯିଫାକୁ ଜୄଣ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥା ୄହଫାଯ ସହଭତି ଏଫଂ ବାଯତଯ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ଯିଚୟ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଏଫଂ ୄଯଜିଷ୍ଟାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା
ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଗଣଙ୍କ ାଆଁ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ଦିଶାନିୄଦ୍ଦଥଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡକ
ି ାନ କଯିଫା ଅଫଶୁକ। ଭଁୁ ୄକଫ ୄସହି ନିଫାସୀଙ୍କୁ ଯିୄଫଶଣ କଯିଫ ି
ମାହାଯ ଯିଚୟ ଏଫଂ ଠିକଣାୄଯ ଫୁକ୍ତିଗତ ଯୂୄଯ ଜଣାମାଏ। ଭଁୁ ଫୁ ଝଥ
ି ାଏ କି ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ୄଭାଯ ଯିଚୟ ଅଧାଯୄଯ ନନୁ ID
ସଂଖୁା (ଅଧାଯ) ଜାଯି କଯିଫାକୁ ଅଗକୁ ଫଢିଫ‛।
ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ୄକୌଣସି ନୁ ଫୁକ୍ତି

(ଭୃତ କିଭଳା ଜୀଫିତ )ଯ ପ୍ରତିଯୂଣ କଯିଫାକୁ ୄକୌଣସି ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଭଁୁ

ୄଭକ କଯିଫ ି ନାହିଁ।
ଭଁୁ ଯିଚୟକର୍ତ୍ଥାଙ୍କ ଅଧାଯ ଧାଯକ ଜାଣିକି ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟ ସୂଚନା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କିଭଳା ବୁଲ୍ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫାକୁ ଏକ ନୁ
ଫୁକ୍ତିଙ୍କ ଯିଚୟ ୄନଫାୄଯ ସହାୟତା କଯିଫା ଈଚିତ୍ ନୁ ୄହଁ।
AADHAAR ନଭଳର୍ / ଞ୍ଜୀକଯଣ ନଭଳର୍:
ନାଭ

ଦଫୀ

ସ୍ୱାକ୍ଷଯ:

ତାଯିଖ:

ରୁାଣ୍ଡରାଆନ୍ ୄପାନ୍ ନଭଳଯ (ପି ସ୍ ଏଫଂ ଘଯ):
ୄଭାଫାଆର ନଭଳଯ
ଆୄଭଲ୍:
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ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ E ” ଞ୍ଜୀକଯଣ/ ସଂୄଶାଧନ ପମ୍ଥ

help@uidai.gov.in

ୃଷ୍ଠା 114

https://uidai.gov.in/

1947
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ି ା
ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ F ”ୄରା ୄହାଆଥିଫା ସ୍ଥୄଯ
ଅଧାଯ ସଂଖୁା ୄରା ୄହାଆଥିଫା ଅଫଶୁକ ଭାଭରା
ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକଙ୍କ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନିଭନରିଖିତ ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ଯଦ୍ଦ ୄହାଆାୄଯ:
(a) ମଦି ଏକ ଫୁକ୍ତିଙ୍କୁ ୄଗାଟିଏଯୁ ଧିକ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ସଂସ୍ଥାିତ ୄହାଆଥାଏ, ୄତୄଫ ଭୂ ଞ୍ଜୀକଯଣଯୁ ଈତ୍ପନ ଅଧାଯ ନଭଳଯ
ୄସଯି ଯହିଥାଏ , ଏଫଂ ଯଫର୍ତ୍ଥୀ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଯଦ୍ଦ କଯାମାଆଥାଏ।
(b) ୄମଈଁଠାୄଯ ନିର୍ଦ୍ଧଥାଯିତ ନିୄଦ୍ଦଥଶାଫୀଯ ଈଲ୍ଲଙ୍ଘନ ାଆଁ ଅଧାଯ ନଭଳଏ ଜାଯି ୄହାଆଥାଏ:
I.

‚ପୄଟାୄଯ ପୄଟା‛ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ୄମଈଁଠାୄଯ ଭୂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଈରବ୍ଧ ନଥାଏ: ୄମଈଁଠାୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ୄଗାଟିଏ
ନୂ ତନ ପୄଟା କୁାଚଯିଂ କଯିଫା ଫଦୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ାଆଁ ଈସ୍ଥିତ ୄପାଟକୁ ଫୁଫହାଯ କଯାମାଆଥାଏ

, ଏଫଂ ୄମଈଁଠାୄଯ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ସଭୟୄଯ ଭୂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ନିଅମାଏ ନାହିଁ, ନିଫାସୀଙ୍କ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫାତିଲ୍ କଯାମାଆାୄଯ
II.

‚ ଭିଛ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫୁତିକ୍ରଭଣ‛ ୄକସଗୁଡକ
ି

: ୄମଈଁଠାୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ‚ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫୁତିକ୍ରଭଣ‛ ବାଫୄଯ ବୁରୄଯ

ୄହାଆଥାଏ,ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫାତିଲ୍ ୄହାଆାୄଯ।
III.

ୄମଈଁଠାୄଯ ଫୟସ୍କଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା କୁାଚର୍ ଯୁ ଫଞ୍ଚିଫା ାଆଁ ାଞ୍ଚ ଫଷଥଯୁ କଭ ଶିଶୁ ହିସାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହାଆଥାଏ,ୄସ
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଫାତିଲ୍ ୄହାଆାୄଯ।

IV.

ପ୍ରାଧିକଯଣକୁ ବୁଲ୍ ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଯଣ ଯର୍ଦ୍ଧ କଯିଫାକୁ ଅଫଶୁକ ୄହଈଥିଫା ୄମୄକୌଣସି ନୁ ଭାଭରାୄଯ

ଫାତିରକଯଣୄଯ, ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ସଂଖୁା ଧାଯକ ପ୍ରଦାନ କଯୁଥିଫା ୄସଫାଗୁଡକ
ି ସ୍ଥାୟୀ ଯୂୄଯ କ୍ଷଭ କଯାମିଫ।

ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ G ” ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ/ୄଡଟ୍ ାଆଁ ସହାୟକ ଦସ୍ତାୄଫଜଯ ସୂଚୀ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

1947

ୃଷ୍ଠା 115

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ନାଭ ଏଫଂ ପୄଟା ମୁକ୍ତ ସଭଥିତ ିଓଅଆ ଦସ୍ତାୄଫଜ

ନାଭ ଏଫଂ ଠିକଣା ମୁକ୍ତ ସଭଥିତ ିଓଏ ଦସ୍ତାୄଫଜ

1.

ାସୄାଟ୍ଥ

1.

ାସୄାଟ୍ଥ

2.

ୁାନ୍ କାର୍ଡଥ

2.

ଫୁାଙ୍କ୍ ଫିଫୃତ/ି ାସଫୁ କ୍

3.

ଯାଶନ/ PDS ପୄଟା କାର୍ଡଥ

3.

ୄାଷ୍ଟ ପି ସ୍ ଅକାଈଣ୍ଟ ଫିଫୃତ/ି ାସଫୁ କ୍

4.

ୄବାଟଯ ଯିଚୟ ତ୍ର

4.

ଯାଶନ କାର୍ଡଥ

5.

ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନି

5.

ୄବାଟଯ ଯିଚୟ ତ୍ର

6.

ସଯକାଯ ପୄଟା ID କାଡଥଗୁଡକ
ି / PSU ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄସଫା ପୄଟା ଯିଚୟ କାର୍ଡଥ

6.

ଡ୍ରାଆବିଂ ରାଆୄସନି

7.

NREGS ଜଫ କାଡ଼ଥ

7.

ସଯକାଯ ପୄଟା ID କାଡଥଗୁଡକ
ି / PSU ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄସଫା

8.

ଭାନୁତା ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁ ଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ପୄଟା ID

9.

Arms ରାଆୄସନି

ପୄଟା ଯିଚୟ କାର୍ଡଥ
8.

ଆୄରକିେିକ୍ ଫିଲ୍ (3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁ ୄହଁ)

10. ପୄଟା ଫୁାଙ୍କ୍ ATM କାର୍ଡଥ

9.

ାଣି ଫିଲ୍ (3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁ ୄହଁ)

11. ପୄଟା ୄକ୍ରଡିଟ କାଡଥ

10. ୄଟରିୄପାନ୍ ୄରଣିରାଆନ୍ ଫିଲ୍ (3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁ ୄହଁ)

12. ୄନସନଯ ପୄଟା କାର୍ଡଥ

11. ସଂର୍ତ୍ି ୄଟକ୍ସ ଯସିଦ୍ (1 ଫଷଥଯୁ ୁଯୁଣା ନୁ ୄହଁ)

13. ୄଦଶୄସଫକ ପୄଟା କାର୍ଡଥ

12. ୄକ୍ରଡିଟ୍ କାର୍ଡଥ ଫିଫୃତ ି (3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁ ୄହଁ)

14. କିସାନ ପୄଟା ାସଫୁ କ୍

13. ଫୀଭା ରିସୀ ନଭଳର୍

15. CGHS / ECHS ପୄଟା କାର୍ଡଥ

14. ଫୁାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ୄରଟଯୄହର୍ଡ ୄଯ ପୄଟା

16. ଡାକ ଫିବାଗ ଦ୍ୱାଯା ନାଭ ଏଫଂ ପୄଟା ଥାଆ ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ଠିକଣା କାର୍ଡଥ
17. ୄରଟୄହର୍ଡ ୄଯ ୄଗୄଜୄଟଡ ପି ସର୍ କିଭଳା ତହସିରଦାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା

ସାଟିପିୄକଟ୍ ଯିଚୟତ୍ର

ଥିଫା ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ତ୍ର
15. ଞ୍ଜି କୃ ତ କବ୍ନାନୀ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ୄରଟଯୄହର୍ଡ

ୄଯ ପୄଟା ଥିଫା ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ତ୍ର

18. ସଭଳନ୍ଧତ
ି ଯାଜୁ/UT ସଯକାଯୀ/ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ID କାର୍ଡଥ/

ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ଚିକତ୍ସ
ି ା ପ୍ରଭାଣତ୍ର

16. ଞ୍ଜି କୃ ତ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ୄରଟଯୄହର୍ଡ

ୄଯ ପୄଟା ଥିଫା ହସ୍ତାକ୍ଷଯ ତ୍ର

ାଯିଫାଯିକ ପ୍ରଭୁଖଙ୍କ ସବ୍ନକଥଯ ଫିଫଯଣୀ ମୁକ୍ତ ସଭଥିତ ିଓଅଯ ଦସ୍ତାୄଫଜ

17. NREGS କାମଥୁ କାର୍ଡଥ
18. Arms ରାଆୄସନି
19. ୄନସନର୍ କାର୍ଡଥ

1.

PDS Card

2.

MNREGA ୄଯାଜଗାଯ କାର୍ଡଥ

20. ୄଦଶ ୄସଫକଙ୍କ କାର୍ଡଥ

3.

CGHS/ଯାଜୁ ସଯକାଯ/ECHS/ESIC ୄଭଡିକାର କାର୍ଡଥ

21. କୃ ଷକ ାସଫୁ କ୍

4.

ୄନସନ୍ କାର୍ଡଥ

22. CGHS / ECHS କାର୍ଡଥ

5.

ଅଭି କୁାନଟିନ୍ କାର୍ଡଥ

23. MP କିଭଳା MLA କିଭଳା ୄଗୄଜୄଟଡ ଧିକାଯୀ କିଭଳା

6.

ାସୄାଟ୍ଥ

7.

ଜନମ ୄଯଜିଷ୍ଟ୍ରାଯ, ନଗଯ ନିଗଭ ଏଫଂ ନୁାନୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଯକାଯ ୄମଯି ତାରୁ କା,

ତହସିରଦାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ୄରଟଯୄହଡୄଯ

ତହସିର ଅଦି ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଆଥିଫା ଜନମ ସାଟିପିୄକଟ୍।
8.

ନୁ ୄକୌଣସି ୄକନ୍ଧ / ଯାଜୁ ସଯକାଯଙ୍କ ାଯିଫାଯିକ ାତ୍ରତା ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟ

9.

ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଆଥିଫା ଫିଫାହ ପ୍ରଭାଣତ୍ର
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24. ଗ୍ରାଭ ଞ୍ଚାୟତଯ ପ୍ରଭୁୁଖ କିଭଳା ତାଙ୍କଯ ସଭକକ୍ଷ ପ୍ରାଧିକାଯ

ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ଠିକଣା ପ୍ରଭାଣତ୍ର (ଗ୍ରାଭା ଞ୍ଚଗୁଡକ
ି ାଆଁ)
25. ଅୟକଯ ଅକନ ଅୄଦଶ
26. ଗାଡି ଞ୍ଜୀକଯଣ ପ୍ରଭାଣତ୍ର

ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର

help@uidai.gov.in
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
1.

ଜନମ ସାଟିପିୄକଟ୍

27. ଞ୍ଜୀକୃ ତ ଫିକ୍ରୟ / ରିଜ୍ / ୄଯଣ୍ଟାର ଏଗ୍ରୀୄଭଣ୍ଟ ତ୍ର

2.

SSLC ଫୁ କ୍ / ସାଟିପିୄକଟ୍

28. ୄାଷ୍ଟ ଫିବାଗ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ଠିକଣା ପୄଟା କାର୍ଡଥ

3.

ାସୄାଟ୍ଥ

29. ଯାଜୁ ସଯକାଯ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ୄହାଆଥିଫା ପୄଟା ଥିଫା ଜାତି

4.

ଗୁପ୍ ଏ ୄଗୄଜୄଟଡ ୄରଟଯୄହର୍ଡ ଧିକାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଆଥିଫା
ଜନମତାଯିଖଯ ପ୍ରଭାଣତ୍ର

ଏଫଂ ଧିଫାସ ସାଟିପିୄକଟ
30. ସଭଳନ୍ଧତ
ି ଯାଜୁ/UT ସଯକାଯୀ/ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି

5.

ୁାନ୍ କାର୍ଡଥ

ୄହାଆଥିଫା ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ID କାର୍ଡଥ/ ବିନ୍ନକ୍ଷଭ ଚିକତ୍ସ
ି ା

6.

ୄକୌଣସି ସଯକାଯୀ ୄଫାର୍ଡଥ କିଭଳା ଫିଶ୍ୱଫିଦୁାୟ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯୀ କଯାମାଆଥିଫା

ପ୍ରଭାଣତ୍ର

ଭାକଥଶୀଟ୍

31. ଗୁାସ ସଂୄମାଜନା ଫିଲ୍ (3 ଭାସଯୁ ୁଯୁଣା ନୁ ୄହଁ)

ସଯକାଯୀ ପୄଟା ଅଆଡି କାର୍ଡଥ / PSU ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି କଯାମାଆଥିଫା ଜନମତାଯିଖଯ

32. ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ାସୄାଟଥ

ପୄଟା ଯିଚୟ ତ୍ର

33. ିତାଭାତାଙ୍କ ାସୄାଟଥ (ନାଫାକଙ୍କ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ)

8.

ୄକନ୍ଧ / ଯାଜୁ ୄନଶନ୍ ୄଦୟ ଅୄଦଶ

34. ୄକନ୍ଧୀୟ/ଯାଜୁ ସଯକାଯ ଦ୍ୱାଯା 3 ଫଷଥଯୁ ଧିକ ଫଷଥ

9.

ୄକନ୍ଧୀୟ ସଯକାଯ ସ୍ୱାସ୍ଥୁ ୄସଫା ୄମାଜନା ପୄଟା କାର୍ଡଥ କିଭଳା ୂଫଥ-ୄସୌନିକ

7.

ଅଶଦାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ ୄମାଜନା ପୄଟା ୄଫାର୍ଡ

ନଥିଫା ଅଫାସଯ ଅଫଣ୍ଟନ ତ୍ର
35. ସଯକାଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜାଯି ଠିକଣା ଥିଫା ସଂଭଳନ୍ଧତ
ି ଫିଫାହ

ପ୍ରଭାଣତ୍ର
ଯିଶଷ୍ଟ
ି H

- ସୁଫଧ
ି ା ଶୁଳ୍କ

help@uidai.gov.in
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଯିଶଷ୍ଟ
ି I

- ଅଧାଯଯ ନିଷ୍କ୍ରିୟକଯଣ

ଅଧାଯ ସଂଖୁାଯ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯିଫାଯ ଅଫଶୁକତା ଥିଫା ଭାଭରା
1. ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକଙ୍କ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନିଭନରିଖିତ ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯିୄହଫ:
a. ‚ପୄଟା ୄଯ ପୄଟା‛ ଏଫଂ ୄକାର୍ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଈରବ୍ଧ : ୄମଈଁଠି ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧ ୄଯ ଏକ ଫିଦୁଭାନ ପୄଟାଗ୍ରାପ ୄଯ
କୁାଚଯିଂ ନ କଯି ଏକ ଈସ୍ଥିତ ପୄଟାଗ୍ରାପଯ ଫୁଫହାଯ କଯାମାଏ

, ଏଫଂ ମାହା ଫାସିନ୍ଦାଯ ଭୂ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନା ଜାଯି

କଯାମାଆଛି, ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯିଦଅ
ି ମିଫ ଏଫଂ ଫାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୄଟା ୄଡଟ୍ କଯିଫା ାଆଁ କୁ ହାମିଫ

।

ତାଙ୍କ ପୄଟାଗ୍ରାପଯ ସପ ୄଡଟ୍ ୄଯ, ଅଧାଯ ସଂଖୁା ୁନଃ ସକ୍ରିୟ କଯାମାଆାୄଯ।
b. "ଭିଛ ଅଶିଂକ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଫୁତିକ୍ରଭଣ" କାଯଣୄଯ: ୄମଈଁଠି ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ସୂଚନାଯ ଗଠନ କଯୁଥିଫା କିଛ ି ଫିୄଶଷତାଯ ଫାସିନ୍ଦାକୁ
ପ୍ରଦାନ କଯିଫାଯ ସ୍ଥିତୄି ଯ ଯହିଫା ୄଯ ଭଧ୍ୟ ଅୟତ କଯାମାଆନାହିଁ, ୄସ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଅଧାଯ ସଂଖୁାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯି ଦିଅମାଆଥାଏ।

c. ୄମଈଁଠି ଏହା ଜାଣିଫାକୁ ଭିୄ ମାହା କି ୄଫୈଧ ସଭଥଥନ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଛଡ଼ା ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯାମାଆଛି

, ଅଧାଯ ସଂଖୁାକୁ ୄଫୈଧ

ସହାୟକ ଡକୁ ୁୄଭଣ୍ଟଗୁଡକ
ି ଯ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ୄଯ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକ ଦ୍ୱାଯା ୄଡଟ୍ କଯାମିଫା ମଥୁନ୍ତ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନିଷ୍କ୍ରିୟ
କଯାମିଫ।
d. ୄମଈଁଠି କୁାଚର୍ କଯାମାଆଥିଫା ସୂଚନା ଖଯା ଡାଟାୄଯ ଚିହ୍ନଟ କଯାମାଆଛି ଏଫଂ ୄଡଟଯ ଅଫଶୁକତା ୄଟ (ମାହା ଭିେଣ/
ଫିଷଭ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକଯ ସୂଚନା , ଫାସିନ୍ଦା ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟୄଯ ଭାନଜନକ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ ଯ ଅଫଶୁକତା ଯହିଛ ି

(ମାହା

ଭିେଣ/ଫିଷଭ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକଯ ସୂଚନା , ଫାସିନ୍ଦା ଜନସାଙ୍ଖି କୀୟୄଯ ଭାନଜନକ / ୂର୍ଣ୍ଥ ଶବ୍ଦ ଏଫଂ ଖଯା ବାଷା , ‘urf’ କିଭଳା
‘Alias’ ଯ ଫୁଫହାଯ କଯି ଏକ ନାଭୄଯ ୄକୌଣସି ନାଭ ) ଅଧାଯ ସଂଖୁା ୄସହି ମଥୁନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯି କଯାମାଆଥାଏ ୄମଈଁ ମଥୁନ୍ତ
ତାହା ଅଧାଯ ଧାଯକ ଦ୍ୱାଯା ୄଡଟ୍ କଯାମିଫ ନାହିଁ।
e. ୄମଈଁଠି ାଞ୍ଚ କିଭଳା ନ୍ଦଯ ଫଷଥଯ ଅୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ କଯୁଥିଫା ଶିଶୁ ଏହି ଅୟୁ ୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯିଫାଯ ଦୁ ଆ ଫଷଥ ଭଧ୍ୟୄଯ ତାଙ୍କ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍
ସୂଚନାଯ ୄଡଟ୍ କଯିଫାୄଯ ଫିପ ଯୁୄହ , ୄତୄଫ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ୄହାଆମିଫ । ଏହି ଯିସ୍ଥିତୄି ଯ ମାହା ଏହି ପ୍ରାକାଯୄଯ
ୄଡଟକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯିଫାଯ ଏକ ଫଷଥ ଭଧ୍ୟୄଯ ସଭାପ୍ତିୄଯ କଯାମିଫ ନାହିଁ, ଅଧାଯ ସଂଖୁାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅମିଫ।
f. ୄକୌଣସି ନୁ କାଯଣୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଈମୁକ୍ତ ଫୁ ଝଫ
ି ାୄଯ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାଯ ଅଫଶୁକତା ଡିଥାଏ।
2. ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯିଫା ୄଯ , ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଧାଯକକୁ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଆଥିଫା ୄସଫାଗୁଡକ
ି ୁ ସ୍ଥାୟୀ ବାଫୄଯ ଫନ୍ଦ କଯିଦଅ
ି ମାଆଛି ,
ୄମଈଁ ମଥୁନ୍ତ ଅଧାଯ ସଂଖୁା ଧାଯକ ସୂଚନାୄଯ ୄଡଟ କିଭଳା ସଂୄଶାଧନ କଯିଫ ନାହିଁ, ମାହା କାଯଣୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ତାହାଯ ଅଧାଯ
ସଂଖୁା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯି ଦିଅମାଆଛି।
ୄରା ଫା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯ ଅଫଶୁକ ଥିଫା ଭାଭରାଯ ତଦନ୍ତ।
1. ୄକୌଣସି ଭାଭରାଯ ଯିୄାଟ୍ଥ କିଭଳା ଯିଚୟ ାଆଁ ସମ୍ଭାଫୁ ଭାଭରା ଯୂୄଯ ୄରା କିଭଳା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯିଫା ଅଫଶୁକତା ୄହାଆାୄଯ, ମାହା ାଆଁ
ସ୍ଥୀୟ ତଦନ୍ତଯ ଅଫଶୁକତା ୄହାଆଥାଏ ୄମଈଁଥିୄଯ ୄସହି ୄରାକଭାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଆଫାକୁ ନ୍ତ୍ରବଥୁକ୍ତ ୄହାଆାୄଯ ମାହାଯ ଅଧାଯ ସଂଖୁାକୁ ଛାଡ଼ି
ଦିଅମାଆଛି କିଭଳା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯାମାଆଛି
2. ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଭୄନାନୀତ ଏକ ଏୄଜନିୀ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ଏହି ଅୄୟାଜନ ାଆଁ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁ ସାୄଯ ପ୍ରାଧିକଯଣକୁ ଏକ ଯିୄାଟ୍ଥ
help@uidai.gov.in
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/ମାଞ୍ଚ ଜଭା କଯିଫ।
3. ପ୍ରାଧିକଯଣ ଯିୄାଟ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫା ାଆଁ ଅଫଶୁକୀୟ କାମଥୁକାଯି କଯିାଯିୄଫ ଏଫଂ ଅଧାଯ ନଭଳର୍ ଛଡ଼ା କିଭଳା ନିଷ୍କ୍ରିୟ କଯିଫାଯ ନିର୍ଣ୍ଥୟ
ପ୍ରାଧିକଯଣ କଯିାୄଯ।
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ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ J

(a) ” ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄକନ୍ଧୄଯ ଫୁଫହାଯ କଯିଫା ାଆଁ ଅଧାଯ ୄଡଟ୍ ପମ୍ଥ
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ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ K ” ୄଯଟର୍ ନ୍-ୄଫାଡିଂ ପମ୍ଥ
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ି ା
ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ L ” ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କିଟ୍
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କିଟ୍ ୄଯ ସପ ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟ୍ କଯିଫା ାଆଁ ଅଫଶୁକ ହାଡଥୄେୟାର୍ ଡିବାଆସଯ ଏକ ୄସଟ୍ ନ୍ତବଥୁକ୍ତ ୄଟ।
ଈକଯଣଗୁଡକ
ି ଯ ଏହି ୄସଟୄଯ ନିଭନରିଖିତ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ନ୍ତବଥୁକ୍ତ ୄଟ।
I.

ରୁାଟପ୍/ୄଡକ୍ସଟପ୍

II.

ଭନିଟର୍

III.

ଭରିେପଙ୍କଶନ ପ୍ରି ଣ୍ଟର୍/ସ୍କରାନର୍

IV.

ଧା ସ୍କି ନ୍
ର

V.

ୄପାକସ୍ ରାଆଟ୍

VI.

ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ଯକ୍ଷକ ପାଆକ

VII.

ଅଆଯିସ୍ ସ୍କୁାନଯ

VIII.

କୁାୄଭଯା

IX.

ସାପ୍ ସ୍କୁାନଯ

X.

GPS ଡିବାଆସ୍

1.

ଏହି ସଭସ୍ତ ଡିବାଆସ୍ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ’ଯ ଫିୄଶଷ ଫିଫଯଣୀଯ ନୁ ସାୄଯ ୄହଫ।

2.

ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି (ସାପ୍/ଅଆଯିସ୍ ସ୍କୁାନଯ) STQC ପ୍ରଭାଣୀତ ୄହଫ।

3.

ଧା ସ୍କି ନ୍
ର , ୄପାକସ୍ ରାଆଟ୍ ଏଫଂ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ଯକ୍ଷକ ଫୁତୀତ ସବ୍ନୂର୍ଣ୍ଥ କିଟ୍ ଯ ୋୄଯଣ୍ଟି 3 ଫଷଥ ାଆଁ ୄହଫ।

4.

ୋୄଯଣ୍ଟି ସଭୟୄଯ, 7 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ତୃ ଟିଥିଫା ଈକଯଣଯ ଭଯାଭତି କଯାମିଫ।

5.

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କିଟ୍ ୄମଈଁଥିୄଯ ଡିବାଆସ୍ ଯ ଫିଶଷ୍ଟ
ି ୄଭକ୍/ଭୄଡଲ୍ ସାଭିର ଛି, ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ କୁ ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ’ଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ
କାଏଣ୍ଟ (ECMP) ସହ କାମଥୁ କଯିଫା ାଆଁ ପ୍ରଭାଣିତ କଯାମାଆାଯିଫ।
ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଈକଯଣଯ ସଫଥନଭ
ି ନ ଫିୄଶଷ ଫିଫଯଣୀ
ଅଆଟମ୍ S.1.1. ” ରୁାଟପ୍/ୄଡକ୍ସଟପ୍

ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

ୄଭଶିନ୍ ପମ୍ଥ ୄପକେର୍

ରୁାଟପ୍/ୄଡକ୍ସଟପ୍

ଭୄଡଲ୍

ନଫୀନର୍ତ୍ଭ IDC ଯିୄାଟ୍ଥ ନୁ ସାୄଯ ଶୀଷଥ 5 ଫିୄକ୍ରତାଙ୍କ ଠାଯୁ

CPU

2-GHz ଡୁଅଲ୍ ୄକାର୍ କିଭଳା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ

ପ୍ରଦଶଥନ କଯନ୍ତୁ

ସଫଥନଭ
ି ନ 14" HD ଏଣ୍ଟି-ୄଗୟାର୍ (16:9)

ସଂୄମାଜୁତା

ଫଟୁ ୁ ଥ 4.0, Wi-Fi (IEEE
802.11b/G/n) ଏଫଂ ଆଥିଯୄନଟ୍ (10/1000 ୄଫସ୍-T) ାଆଁ ଫିରେ -ଆନ୍ ସଭଥଥନ ୄହଫା ଈଚିତ , ଫଟୁ ୁ ଥ କୁ ରୁାଟଯ
ଅଫଶୁକ ନାହିଁ
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ୄଭୄଭାଯୀ

4-GB DDR3 କିଭଳା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ, SDRAM @1066MHZ 1DIMM
ସଟ୍ ଭୁକ୍ତ ସହ 8-GB ମଥୁନ୍ତ ଫର୍ଦ୍ଧିତ

ୄେଫୄକମ୍

ରୁାଟପ୍ ୄକସ୍ ୄଯ ସଫଥନଭ
ି ନ ହାଆୄଡପି ୄନସନ୍ 720p ସହ ୄେଫୄକମ୍ ଯ ନିଭଥାଣ ଅଫଶୁକ

HDD

ସଫଥନଭ
ି ନ 500GB (କିଭଳା ତଦୁ ର୍ଦ୍ଧଥ) ହାର୍ଡଥ ଡିସ୍କ

ଆନୁଟ୍

/

ଅଈଟୁଟ୍

ୄାଟ୍ଥ

ଏକ HDMI
1 VGA, 2 ରୁାଟଯ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ
ସଭିତ ସଫଥନଭ
ି ନ 5 USB 2.0 ୄାଟ୍*ଥ
ଏକ ଆୄଥଯୄନଟ୍ (RJ-45)

ଫୁାୄଟଯୀ ଫୁାକପ୍

4 ୄସଲ୍ କିଭଳା 6 ୄସଲ୍ LITHIUM/0.5KVA UPS ସହ 30 ଭିନଟ୍
ି ଫୁାକପ୍ ସଭୟ

ଚିୄସଟ୍

CPU କିଭଳା ସଭକ୍ଷଯ ସହ ଭିେଣ

ଗ୍ରାପି କ୍ସଗୁଡକ
ି

ଗ୍ରାପି କ୍ସ ଭିେଣ

ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

କୀୄଫାଡଥ
ୂର୍ଣ୍ଥ ଅକାଯ (ସଫଥନଭ
ି ନ 84 କୀଗୁଡକ
ି ) Windows ସୁସଙ୍ଗତ ପିଲ୍-ପ୍ରତିୄଯାଧୀ କୀୄଫାଡଥ
ଟଚୁାର୍ଡ

କୀୄଫାଡଥଯ ନିଭନ ୋଆର୍ଡ ପଶଥୁାର୍ଡ, ରୁାଟଯ ୄକସ୍ୄଯ ଅଫଶୁକୀୟ

ୂଫଥଯୁ ୄରାର୍ଡ ୄହାଆଥିଫା
OS

Windows 10 professional

ଭାଆୄକ୍ରାୄପାନ୍

ତିକଭୄଯ ଏକ ଭାଆକ୍ ଫିରେ , ରୁାଟଯ ସ୍ଥିତଯ
ି ଅଫଶୁକ ନାହିଁ

ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକ
ି

ରୁାଟପ୍ କୁାଯି ୄକସ୍
3 ଫଷଥ ଫୁାକ୍ ନସାଆଟ୍-ୋୄଯଣ୍ଟି। ଫୁାୄଟଯୀ ଏଫଂ

ୋୄଯଣ୍ଟି
ଏଣ୍ଟି-ବାଆଯସ୍
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*ମଦି ରୁାଟୄଯ 5 USB 2.0 ୄାଟ୍ଥ ଯୁ କଭ ଛି , ୄତୄଫ ଏକ USB ହବ ସହ ଏକାଧିକ USB ସଂୄମାଜନାଗୁଡକ
ି (USB ୄାଟ୍ଥ ଭାଧ୍ୟଭୄଯ 5
ଡିବାଆସଗୁଡକ
ି ଗ୍-ଆନ୍ ସକ୍ଷଭ କଯିଫା) ଯ ୄକୌଣସି ତିଯକ୍ତ
ି ଥଥଯ ଈରବ୍ଧ କଯିଫା ଈଚିତ ନୁ ୄହଁ
ଅଆଟମ୍ S.1.2. ” ଭନିଟର୍
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

OEM

IDC / ଗାୄଟନର୍ / ୄପାଷ୍ଟ ଏଫଂ PC / ରୁାଟପ୍ / ଭନିଟର୍
ାଆଁ ସୁରଫିନ୍ ଯିୄାଟଥୄଯ ପ୍ରକାଶିତ ଗତ ଦୁ ଆ ତ୍ରିଭାସିକୄଯ ୄକୌଣସି
ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ବାଯତୄଯ "ୄନତା" ୄକାଯାୄଡ୍ରୄନେଯ ଭଧ୍ୟୄଯ।

ଅକାଯ

15-16 ଆଞ୍ଚ କିଭଳା ଧିକ

ପ୍ରକାଯ

LCD

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍

1024 x 768 କିଭଳା ଈୄଯ

ଅଆଟମ୍ S.1.3. - ଏକାଧିକ ପକ ଡିବାଆସ୍ (MFD)
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

ପ୍ରକାମଥୁ

ପ୍ରି ଣ୍ଟ କି ସ୍କାନ୍

ୃଷ୍ଠାୄଯ ଫୃ ର୍ତ୍ି ଚକ୍ର

8000 ୃଷ୍ଠାଗୁଡକ
ି

PPM ” କା (A4)

18 PPM

ଭୄଡଲ୍

ନଫୀନର୍ତ୍ଭ IDC ଯିୄାଟ୍ଥ ନୁ ସାୄଯ ଶୀଷଥ 5 ଫିୄକ୍ରତାଙ୍କ ଠାଯୁ

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍

600X600 DPI

ଭିଡଅ
ି ଫୁଫହାଯ ୄହାଆଛି

କଭ ଖଙ୍ଙଥୄଯ ଚାରିଫା ାଆଁ ଆଙ୍କ ଟୁାଙ୍କ୍
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା

ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି
UPTO
ଅଆନ୍

କଷ୍ଟମ୍ ଭିଡଅ
ି ଅକାଯ
ସାଧାଯଣ

ସଭଳନ୍ଧୀୟ
ସଞ୍ଚାନା କଯିଫା Windows 8, Windows 10 ଏଫଂ ଏହା ସହ ସୁସଙ୍ଗତ

ସିଷ୍ଟମ୍ ସଭଥିତ

Windows (XP, Vista) ଏଫଂ Linux ଯ ୂଫଥ ସଂଷ୍କଯଣ

ସ୍କାନ୍ ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍

600X600 DPI ିେକାଲ୍

ଫିଟ୍/ଯଙ୍ଗ ଗବୀଯ

24 BITS

କି ୄଫଗ କା

18 CPM

କି ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍

600 X 600 DPI

ଅଆଟମ୍ S.1.4. ” ଧା ସ୍କି ନ୍
ର
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

ଅକାଯ

4 X 5 Ft ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ ଭାଈଣ୍ଟୄଟଫୁ ଲ୍/ ୋଲ୍ ଭାଈଣ୍ଟୄଟଫୁ ଲ୍

ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକ
ି

ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ

ଣ-ନୁ ୄଯାଧୀ

ହଁ

ଓାକୁ ୁଏ

ହଁ

ଅଆଟମ୍ S.1.5 ” ୄପାକସ୍ ରାଆଟ୍
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

ଦକ୍ଷତା:

60W

ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକ
ି

ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ, 2Mrts ୋର୍ ଏଫଂ ୄଯଟର୍ ାଖୄଯ ସ୍ୱିଚ ନ୍/ଫ୍
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଅଆଟମ୍ S.1.6. ” ସଜ୍ଥ ଯକ୍ଷକ ପାଆକ୍
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

ସାଧାଯଣ

6 ନଭଳର୍ 5ଏ ସୄକଟ୍ (4 ବଯତୀୟ ୄଶୈୀ + 2 ଅନ୍ତଜଥାତୀୟ
ୄଶୈୀ), ପି ୟୁଜ୍, ନ୍/ଫ୍ ସ୍ୱିଚ ଏଫଂ ISO ଚିହ୍ନଟ

ଅଆଟମ୍ S.2.1. ” ଅଆଯିସ୍ ଡିବାଆସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କଯଣ
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ସ୍ଥିଯ

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ2

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ ସହ
ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ

(ଭାଈଣ୍ଟ ୄହାଆଛି: କାନ୍ଥ,

ସହାୟତା3

ତ୍ରିର୍ଡ କିଭଳା ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ)1
ଅଆଯିସ୍ ଡାଆଭିଟର୍ (ିୄକ୍ସରୄଯ)
ସ୍ଥାନିକ ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍

> 210
ିୄକ୍ସଲ୍

> 60% @ 4.0 Lp/mm > 16 ିୄକ୍ସଲ୍/mm

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍
# ଯ ଏକ ଏକତ୍ର କୁାଚର୍ ୄହରା

2

1. ସ୍ଥିଯ: ୄମୄକୌଣସି କୁାଚର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୄମଈଁଥିୄଯ ଡିବାଆସ୍ ସ୍ଥିଯ ୄଟ ଏଫଂ ଏହି ଫିଷୟକୁ ଅଫଶୁକତା ହୁ ଏ ୄମ କି ସ୍ଥିତ ି ଏଫଂ ସ୍ୱଂୟ ଫିଯାଭ ଦିଏ
2. ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ: ୄଯଟର୍ କୁାୄଭଯାକୁ ସ୍ୱୟଂଚାରିତ ଏଫଂ ଧଯି ଯଖିଫାକୁ ଏଫଂ ଫିଷୟ ସ୍ଥିଯ ଯୄଖ।

3 ଏଗୄଭଣ୍ଟ ସହାୟତା : କୁାୄଭଯା ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ

ାଆଁ ମାନ୍ତ୍ରିକ ସ୍ଥିଯତା ୄଟ। ିେକାଲ୍ ବୁୁପାଆଣ୍ଡର୍ କୁ ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ ସହାୟତା ୄଫାରି ଧଯାମିଫ ନାହିଁ।

ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ସ୍ଥିଯ

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ2

(ଭାଈଣ୍ଟ ୄହାଆଛି:

କାନ୍ଥ,

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ

ସହ

ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ ସହାୟତା3

ତ୍ରିର୍ଡ କିଭଳା ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ)1
eyes4
ବୁୁପାଆଣ୍ଡର୍

ଫାହୁ

ନ୍ତଃନିହତ
ି

ଫାହୁ

କିଭଳା

ନ୍ତଃନିହତ
ି
କୁାଚର୍ ଦୂ ଯତା
help@uidai.gov.in
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
କୁାଚର୍

ବରୁ ୁମ୍

>

> 20x15x12mm

> 20x15x12mm

< 33 ms

< 33 ms

(ପ୍ରସ୍ଥ/ଈଙ୍ଙତା/ଗବୀଯତା)

250x500x500mm

ଏକ୍ସୄାଜର୍ ସଭୟ

< 15ms

ଆୄଭଜିଂ ତଯଙ୍ଗ ୄଦୈଘଥୁ

700-900 nm

ସଦୃ ଶ ଫିସ୍ତାଯ

ୄକୌଣସି 100nm ୄଫଣ୍ଡ ାୋର୍ > ୄଭାଟ ାୋର୍ ଯ 35%

ସ୍କାନ୍ ପ୍ରକାଯ:

ପ୍ରଗତିଶୀ

ପୄଟା ନ୍ତଯ

ଫାଭ & ଡାହାଣ: 0.50x ଅଆଯିସ୍ ଡିଅଭିଟର୍, ଶୀଷଥ ଏଫଂ ନିଭନ: 0.25x ଅଆଯିସ୍
ଫୁସୄଯଖା

ିୄକ୍ସଲ୍ ଗବୀଯତା

> 8 ଫିଟସ୍/ିୄକ୍ସଲ୍

ପୄଟା ଭୂରୁାଙ୍କନ ୄେମ୍ ଦଯ

> 5 ୄେଭଗୁଡକ
ି /ୄସୄକଣ୍ଡ, ରଗାତଯ ପୄଟା କୁାଚର୍

କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ

ସ୍ୱତଃ କୁାଚର୍ ସହ ଫିରେ-ଆନ୍ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ (NIST
ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଫିଚାଯ ନ୍ତବଥୁକ୍ତ ୄଟ)

ହାଯ ନୁ ାତ ୄସନସର୍ ସିଗନାଲ୍

> 36 DB

ସଂୄମାଜକ5

USB 2, USB-IF
ପ୍ରଭାଣିତ

USB 2, USB-IF ପ୍ରଭାଣିତ
କିଭଳା

ୄନଟୋକ୍ଥ
(TCP/IP)
ାୋର୍

USB କିଭଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PS

ଓଜନ

NA

< 1 kg

< 1 kg

ଅୟାଭ

<300 x 100 x 300

< 220 x 200 x

< 220 x 200 x 100

mm

100 mm

mm

ସଞ୍ଚାନା କଯିଫା ତାଭାତ୍ରା

0-49C

10 ” 90% ଣ-ସଂଘନକ
ଅର୍ଦ୍ଥତା
help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

1947

ୃଷ୍ଠା 131

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ / ୄସାକ୍

IP54

ନିଯାଦ ଭାନାଙ୍କ

ପ୍ରତି ୄଗାଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି IEC 62471:2006-07

ସାଧାଯଣ

FCC କାସ୍ A, RoHS

4. ଡିବାଆସ୍ ୄଯ ନ ମାଆ ନୁ ଅଖିଯ ୂୄଫଥ ଅଖିକୁ 2 ୄସୄକଣ୍ଡ ଭଧ୍ୟୄଯ କଫଜା କଯିୄନଆଛି ମଦି ଏହା ସହ ଜଣାମାଏ।
5. ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄଭାଟୄଯ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ଥ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ

ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ ସ୍ଥିଯ

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ2

(ଭାଈଣ୍ଟ ୄହାଆଛି:

କାନ୍ଥ,

ହୁାଣ୍ଡ-ୄହରଡ

ସହ

ୄେଣୀଫର୍ଦ୍ଧ ସହାୟତା3

ତ୍ରିର୍ଡ କିଭଳା ଷ୍ଟୁାଣ୍ଡ)1
ସପେୄେୟାର୍

ନୁ ଯୂ

ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ସହ

ଡିବାଆସ୍ କୁାଚର୍

API

ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ
ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଦ୍ୱାଯା Linux/Windows 64 ଫିଟ୍ VDM ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପ୍ରଭାଣିତ

ଅଆଟମ୍ S.2.2 ”କୁାୄଭଯା (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ

ୄନ୍ ରାଆଭ୍ କୁାଚର୍

ପୄଟା ଗୁଣଫର୍ତ୍ା

ISO/IEC 19794-5 ପ୍ରତି ୂର୍ଣ୍ଥ ୄପାନୋଲ୍ (0x01)

ସଫଥନଭ
ି ନ ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ 800 x 600
କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ

ଭାନୁ ଅଲ୍ କୁାଚର୍ ସହ ସ୍ୱତଃ ୄପାକସ୍ ଏଫଂ ସ୍ୱତଃ ରାଆଟିଂ ସଭାୄମାଜନ

ୄସନସର୍

>2 ୄଭଗା ିକ୍ସଲ୍ ୄନଟିଭ୍

Connectivity6

ଧିକ ୄଫଗ USB 2.0, USB-IF ପ୍ରଭାଣିତ

ୄରନି

ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି , SLR

ାୋର୍

USB/ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର PS/ରିଥିୟଭ ଅୟନ ଗ୍ରାଧିକାଯ ଦ୍ୱାଯା AA/AAA ଯ ପ୍ରାଥଭିକତା ଦିଅମାଆଛି
ଫୁାୄଟଯି

ଭାଈଣ୍ଟ

ତ୍ରିର୍ଡ

ୄଯଟ୍

050 ଡିଗ୍ରୀ ୄସରସିୟସ୍
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ତାଭାତ୍ରା
ଅର୍ଦ୍ଥତା

10 ” 90%

ନିଯାଦ ଭାନାଙ୍କ

UL

ସପେୄେୟାର୍ API

ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଡିବାଆସ୍ କୁାଚର୍ API ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ତାଗୁଡକ
ି ସହ ବିୄମାଗ

ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ / ୄସାକ୍

IP 54

ଟିପ୍ପଣୀ: ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ଥ ଯ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ
ଅଆଟମ୍ S.2.3. ” ଅଙ୍ଗୁ ଠି ପ୍ରି ଣ୍ଟ ଡିବାଆସ୍ nirddhiShTaକଯଣ
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf )
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ

ୄନ୍ ସହ ସ୍କାନ୍ କୁାଚର୍

ପୄଟା

ଜଥନ ୄସଟିଂ ସ୍ତଯ 31 କିଭଳା ଈଙ୍ଙର୍ତ୍ଯ (ଫିବାଗ 9.1 ଯ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଡିଜାଆନ୍

ଅଫଶୁକତାଗୁଡକ
ି

UID ଅିୄକସନଗୁଡକ
ି V1.0 ାଆଁ ଭାନାଙ୍କ)

ପୄଟା ଭୂରୁାଙ୍କନ ୄେମ୍ ଦଯ > 3 ୄେଭଗୁଡକ
ି /ୄସୄକଣ୍ଡ, ରଗାତଯ ପୄଟା କୁାଚର୍
କୁାଚର୍ ୄଭାର୍ଡ

ସ୍ୱତଃ କୁାଚର୍ ସହ ଫିରେ-ଆନ୍ ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ମାଞ୍ଚ (NIST

6. ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄଭାଟୄଯ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ଥ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି
ଗୁଣଫର୍ତ୍ା ଫିଚାଯ ନ୍ତବଥୁକ୍ତ ୄଟ)

କୁାଚର୍ ୄକ୍ଷତ୍ର

> 76mm x 80mm

Connectivity7

USB 2, USB-IF ପ୍ରଭାଣିତ

ାୋର୍

USB ଭାଧ୍ୟଭୄଯ

ଭାତ୍ରା (W X H X D)

< 160mm x 160mm x 160mm

ଓଜନ

ସଫଥାଧିକ 2.5 କିୄରାଗ୍ରାଭ।

ସଞ୍ଚାନା କଯିଫା ତାଭାତ୍ରା

0 ” 50 C
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
ଅର୍ଦ୍ଥତା

10 ” 90% ଣ-ସଂଘନକ

ସ୍ଥାୟିତ୍ଵ / ୄସାକ୍

IP 54

ସାଧାଯଣ

UL ପ୍ରଭାଣିତ (ମଦି ଅଫଶୁକ ହୁ ଏ )।

ISO 19794-4:2005 ଏକତ୍ରିତ

ଫିବାଗ 7 ଏଫଂ ଏୄନକ୍ସ ଏ ସାଟିପିୄକସନ୍ ଅଫଶୁକତାଗୁଡକ
ି (IAFIS
ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ F ପ୍ରଭାଣିତ)।

ସପେୄେୟାର୍ API

ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ

ଡିବାଆସ୍ କୁାଚର୍ API ସହ ବିୄମାଗ

ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ
ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଦ୍ୱାଯା Linux/Windows 64 ଫିଟ୍ VDM ପ୍ରସ୍ତୁ ତ ି ପ୍ରଭାଣିତ
ଟିପ୍ପଣୀ: ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ଥ ଯ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ
ଅଆଟମ୍ S.2.4. IT ଡିବାଆସ୍
ସୁନର୍ଦ୍ଧ
ି ଷ୍ଟ
ି କଯଣ

ଫିଫଯଣୀଗୁଡକ
ି

ସାଧାଯଣ

ପ୍ରତି ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ଦ୍ୱାଯା GPS ଡିବାଆସ୍ ପ୍ରଭାଣିତ
GPS ସଭଳନ୍ଧୀୟ OM 4(4)/57/122/2016/E&U-Pt

ଟିପ୍ପଣୀ: ନୁ ୄଭାଦିତ GPS ଫିୄକ୍ରତାଙ୍କ ତାରିକାୄଯ ଈରବ୍ଧ ଛି
ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ୄେଫସାଆଟ୍, www.uidai.gov.in
ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକ
ି

PC/ସଂୄମାଗ କଯିଫାକୁ ସଭସ୍ତ ଅଫଶୁକୀୟ
ୄକଫୁ ଲ୍ ଏଫଂ ସଯଞ୍ଜାଭଗୁଡକ
ି ଅଫଶୁକ

ୋୄଯଣ୍ଟି

3 ଫଷଥ ଫୁକ ନ୍-ସାଆଟ୍ ୋୄଯଣ୍ଟି

7. ସଂୄମାଜୁତା ଏଫଂ ାୋର୍ ାଆଁ ୄଭାଟୄଯ ୄକଫ 1 USB ୄାଟ୍ଥ ଈରବ୍ଧ ୄହଫ

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କିଟ୍ ାଆଁ ଫିୄଷଶ ସର୍ତ୍ଥ ଏଫଂ ଚୁକ୍ତି

1.

ସଂସ୍ଥାନା ଏଫଂ କଭିଶନ୍: ଫିୄକ୍ରତା ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କିଟଋ ସ୍ଥାନା ାଆଁ ଯିୄଭାଟ୍ ସଭଥଥନ ସୁଫଧ
ି ା ପ୍ରଦାନ କଯିଥାଏ

2.

ଫିତଯଣ ଫଧି:- ବ୍ରିୄକ୍ରତା କ୍ରୟ ଅୄଦଶଯ ତାଯିଖଯୁ 30 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ଈୄବାଗକର୍ତ୍ଥାଙ୍କୁ ସଭଗ୍ର ଫିତଯଣ ୂର୍ଣ୍ଥ କଯିଫା ଅଫଶୁକ।
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
3.

କାମଥୁ ଦକ୍ଷତା ଫୁାଙ୍କ୍ ଗୁାୄଯଣ୍ଟୀ -, ବ୍ରିୄକ୍ରତା ସୁଫଧ
ି ା ଭୂରୁ ାଆଁ 10% ିଫଜ
ି ଯ
ି ଭୂରୁ ଜଭା କଯିଫ। ୄଦୟ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ କ୍ରୟ ଦାତାଙ୍କୁ ଯିରିଜ୍
କଯାମାଏ

4.

ୄଦୟ ିଫଜ
ି ି ସ୍ୱୀକାଯକଯଣ ଏଫଂ ଦାଖର ୄଯ, ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄମାଗାଣଯ 10 ଦିନ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦୟଯ 100 ଶତକଡ଼ା କଯାମିଫ।

5.

ଧା ସ୍କି ନ୍
ର ଫୁତୀତ ୂର୍ଣ୍ଥ କିଟ୍ ୋୄଯଣ୍ଟି, ୄପାକସ୍ ରାଆଟ୍ ଏଫଂ ଫୃ ର୍ଦ୍ଧି ଯକ୍ଷକ 3 ଫଷଥଯ ୄହଫ।

6.

SLA: ମଦି ିଫଜ
ି ଯ
ି ୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାନ/ ଭଯାଭତିଯ ୄନାରିେ କଯାମିଫ ୄତୄଫ 7 ଦିନଯ ଭଧ୍ୟୄଯ ୄଦାଷୂର୍ଣ୍ଥ ଈକଯଣଯ ଫିସ୍ଥାନ/ଭଯାଭତି କଯିଫାୄଯ
ଫିପ ୄହଫା ୄଯ, ପ୍ରତି ଈକଯଣ ୄଦୈନକ
ି 100 ଟଙ୍କା ୄଜାଯିଭାନା ୄହଫ।

7.

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ କିଟ୍ ାଆଁ ସଫଥାଧିକ ସୀଭା 1.5 ରକ୍ଷ ୄହଫ ମାହା କି ଟଙ୍କା ୄାଟଥାଲ୍ ୄଯ ଏହି ପ୍ରାକାଯୄଯ ସ୍ଥାିତ କଯାମିଫ ମାହା ଫିୄକ୍ରତାକୁ
ୄଦଖାମିଫ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପର୍ ଭୂରୁଯୁ ଧିକ ଈସ୍ଥାନ କଯିଫାଯ ଭୂରୁ ଭଣି ୄାଟଥାଲ୍ ୄଯ ସ୍ୱୀକାଯ ୄହଫ ନାହିଁ।
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ି ା
ଅୄଣ୍ଡିକ୍ସ ଏନ୍- ସାଧାଯଣ ECMP କାଏଣ୍ଟ ଏଫଂ ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ ୄଯ ସାଭାନୁ ତୃ ଟି
ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏୄଜନିି ଯ ପ୍ରାଧିକଯଣ ଦ୍ୱାଯା ନିର୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି ଥଯୁ ନଫୀନର୍ତ୍ଭ

ECMP କାଏଣ୍ଟ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯିଫାକୁ ୄହଫ। କାଏଣ୍ଟ କୁ ଡାଈନୄରାର୍ଡ କଯୁଛି ଏଫଂ

ଫୁଫହାଯ ୄଯ , ୄଯଟର୍/ନିଯୀକ୍ଷକୀୟଙ୍କୁ ନିଭନୄଯ ଦିଅମାଆଥିଫା ଏକାଧିକ ଆସୁୁଗୁଡକ
ି /ଚୁାୄରଞ୍ଜଗୁଡକ
ି ଯ ସାଭାନୁ କଯିଫାକୁ ଈୄଲ୍ଲଖ ୄହାଆଛି। ଏହିଯି
ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ ଆସୁୁଗୁଡକ
ି ସଭାଧାନ କଯିଫା ାଆଁ କଭଥଚାଯୀ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରହଣ କଯାମାଆଥିଫା ସଂକଳ୍ପ ଗ୍ରାଧିକାଯ ପ୍ରୄତୁକ ତୁଟ ି ଫିଯୁର୍ଦ୍ଧୄଯ କଯାମାଆଛି ଏଫଂ
ନିଭନରିଖିତ ନିୄଦ୍ଦଥଶାଫୀଯ ଈୄଲ୍ଲଖ ୄହାଆଛି କ୍ରଭିକ

ତୁଟ ି ”ସ୍କି ନ
ର ସଟ୍

ତୁଟ ି ନାଭ- ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍

ନଭଳର୍
1.

ତୁଟ-ି

ୄଯଟର୍ ପ୍ରାଭାଣିକଯଣ

ଫିପ ୄହାଆଛି
ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ –


ଫାୄୟା-ରକ୍ ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ
(ୄାଟଥାଲ୍ / ଏମ୍-ଅଧାଯୄଯ)



ଅଧାଯ ନିରଭିଳତ ୄହାଆଛି
(ଫାୄୟା ୄଡଟ୍ ଅଫଶୁକ)



ଥ ୄଟବ୍ନୄରଟ୍ ୁନଃ-ନିଷ୍କଷଥଣ
>

ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ

ୄଟକ୍

ସଭଥଥନ ସହ ସବ୍ନକଥ କଯନ୍ତୁ
2.

error} ଫିପ ୄହାଆଛି
ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ –


ଡାଟା କାର୍ଡଥ

/

ୄନଟୋକ୍ଥ

ସଂୄମାଜୁତା ଯିଫର୍ତ୍ଥନ କଯନ୍ତୁ
ଏଫଂ ତାୄଯ ୁନଃୄଚଷ୍ଟା
କଯନ୍ତୁ


କାଏଣ୍ଟ ୁନଃ

-ଞ୍ଜୀକଯଣ

କଯନ୍ତୁ


ଏହା ଭଧ୍ୟ ୄହାଆାୄଯ କାଯଣ
IP ୋଆଟରିଷ୍ଟ / ପାୟାଯୋଲ୍
ୄସଟିଂସ୍ ୄଯ ନାହିଁ
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ି ା
3.

ତୁଟ-ି

ୄଯଟର୍ ଫିଫଯଣୀ

ହଯାଆଫା

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ –


ଦୟାକଯି ୄନଟୋକ୍ଥ
ସଂୄମାଜୁତା (ରିଙ୍କ୍ / ୄଫଗ)
ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ



ମଦି ୄନଟୋକ୍ଥ ଠିକ୍ ଛି

,

ୄତୄଫ ଦୟାକଯି
ୁନଃ-ନୄଫାର୍ଡଥ କଯନ୍ତୁ
4.

ତୁଟ-ି ଅଆଯିସ୍ ଡିବାଆସ୍ ଚିହ୍ନଟ
ୄହାଆନାହିଁ

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍

-

ଡିବାଆସ୍

ସଂୄମାଜନା ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ।
ୄସଫାଗୁଡକ
ି ୁନଃଅଯମ୍ଭ ଏଫଂ ମାଞ୍ଚ
କଯନ୍ତୁ

5.

ତୁଟ-ି ୄଯଟର୍ ସିଙ୍କ୍ ସପ

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ - ୁନଃ ନ୍ ୄଫାଡିଂ
ୄଯଟର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁ ସଯଣ
କଯନ୍ତୁ
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ି ା
6.

ତୁଟ-ି ିନୄକାର୍ଡ ଡାଟା ତୁଟ ି

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ ”
•

ସଭଗ୍ର ିନୄକାର୍ଡ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ
କଯନ୍ତୁ

(ନଭଳର୍,

ଜିଲ୍ଲା,

ଈ-ଜିଲ୍ଲ, VTC)
•

ନଫୀନର୍ତ୍ଭ ‚ଭାଷ୍ଟର୍
ପାଆଲ୍

-ଡାଟା‛

(ECMP

/

UCLୄଯ) ଡାଈନୄରାର୍ଡ ଏଫଂ
ଅଭଦାନୀ କଯନ୍ତୁ
7.

ତୁଟ-ି ୁାୄକଟ୍ ସିଙ୍କ୍ ତୁଟ ି

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ –


ପ୍ରକ୍ରିୟା -> ଯପ୍ତାନୀ ଞ୍ଜୀକଯଣ
ଡାଟା ->



ୄଯଟର୍ ଫିଫଯଣୀ
ସିୄଙ୍କାନାଆଜ୍ କଯନ୍ତୁ

->

ୁାୄକଟ୍ ୄସେଟସ୍
ସିୄଙ୍କାନାଆଜ୍ କଯନ୍ତୁ

(ୂର୍ଣ୍ଥ

ସିଙ୍କ୍ ସକ୍ଷଭ କଯନ୍ତୁ)
8.

ତୁଟ-ି OTP ସବଥର୍ କୁ ସଂୄମାଗ
କଯୁଛି

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ ” ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ
ୄଟକ୍ ସଭଥଥନ ଦ ସବ୍ନକଥ କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
9.

ତୁଟ-ି ପ୍ରି ଣ୍ଟ ସଭୟୄଯ ତୁଟ ି ସମ୍ମୁଖୀନ
ୄହାଆଛି

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ ” ପ୍ରି ଣ୍ଟଯଯ ଶାଯୀଯିକ
ସଂୄମାଜନା ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ

10.

ତୁଟ-ି

ଞ୍ଜୀକଯଣ କାଏଣ୍ଟ

ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହାଆନାହିଁ

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ ” କାଏଣ୍ଟ
ୁନଃ-ଞ୍ଜୀକଯଣ କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
11.

ତୁଟ-ି ସବଥର୍ ସଂୄମାଜନା ଫିପ
ୄହାଆଛି

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ - ଦୟାକଯି ୄନଟୋକ୍ଥ
ସଂୄମାଜନା ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ
ତାୄଯ ରଗଆନ୍ କଯିଫାକୁ ୄଚଷ୍ଟା
କଯନ୍ତୁ

12.

ତୁଟ-ି

ଅଙ୍ଗୁ ଠଗ
ି ୁ ଡକ
ି ଯ ସଂଖୁା

ପ୍ରତୁାଶିତ ସଂଖୁାଗୁଡକ
ି ସହ ୄଭକ
ୄହଈଁ ନାହିଁ

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ - ସଠିକ୍ ଦିଗଯ ସହ
ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ ଅଙ୍ଗୁ ଠଗ
ି ୁ ଡକ
ି ୁ ଈଚିତ
ସଂଖୁାୄଯ ପ୍ରୄଫଶ କଯିଫାକୁ ନିଶ୍ଚିତ
କଯନ୍ତୁ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
13.

ତୁଟ-ି କିଛ ି ପାଆଲ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ଥ ୄହାଆଛି

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ –


ୄଯଟର୍ ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ
ନ୍ ୄଫାର୍ଡଥ ୄହାଆନାହିଁ।
ଦୟାକଯି ୁନଃ ନ୍

-ୄଫାର୍ଡଥ

କଯନ୍ତୁ


କିଛ ି ସିଷ୍ଟମ୍
ପାଆଲ୍(ଗୁଡକ
ି )/ୄପାରଡର୍(ଗୁଡି
କ) ସବ୍ନାଦନ ୄହାଆଛି

14.

ତୁଟ-ି ସ୍ଥାନୀୟ ମାଞ୍ଚକଯଣ ୄସଫା
ଈରବ୍ଧ ନାହିଁ

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ –


କିଛ ି ସଭୟ ାଆଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଯମ୍ଭ
କଯିଫା ୄଯ ଏଫଂ ତାୄଯ
କାଏଣ୍ଟ ଅଯମ୍ଭ କଯନ୍ତୁ,



ମଦି ସଭସୁା ଫର୍ତ୍ଥଭାନ ଭଧ୍ୟ
ମାଯି ଯହିଛ ି ୄତୄଫ ଅୄଭ
ୄସଫାଗୁଡକ
ି ->

ଅଧାଯ

ଭରିୋଟପମ୍ଥ ଡିବାଆସ୍
ଯିଚାକ ଏଫଂ ଅଧାଯ
QQSSITV

ୄସଫାକୁ

ୁନଃଅଯମ୍ଭ କଯିଫାକୁ
ଅଫଶୁକ
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ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
15.

ତୁଟ-ି ସ୍କୁାନଯ ହଯାଆଫା ତୃ ଟି

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ - ଦୟାକଯି ଅଣଙ୍କ
ପ୍ରି ଣ୍ଟର୍

+

ୄସ୍କନର୍ ଡିବାଆସ୍

ଶାଯୀଯିକ /ହାଡୄେୟାର୍ ସଂୄମାଜନା
ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ ଏଫଂ ୁନଃୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ

16.

ତୁଟ ି - ୄନଟୋକ୍ଥ ସଂୄମାଜନା ତୁଟ ି
ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ - ଏହି ତୁଟ ି ଭୁଖୁ
ବାଫୄଯ SFTP ସପେୄେୟାର୍ ୄଯ
ହୁ ଏ -> ୄନଟୋକ୍ଥ ସଂୄମାଜନା ମାଞ୍ଚ
କଯନ୍ତୁ

->

ଡାଟାୄଫସ୍ ପାଆଲ୍

ଫିସ୍ଥାନ ଏଫଂ ୁନଃ

-ଞ୍ଜୀକଯଣ

କଯନ୍ତୁ
17.

ତୁଟ-ି CIDR ସହ ଞ୍ଜୀକଯଣ
ଫିପ ୄହାଆଛି

ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍

-

ପ୍ରୄଫଶ

କଯାମାଆଥିଫା ଞ୍ଜୀକଯଣ ଯିଚୟ
ତ୍ର ମାଞ୍ଚ କଯନ୍ତୁ (ଈୄବାକ୍ତା ନାଭ
ଏଫଂ ାସୋର୍ଡଥ)
18.

ତୁଟ-ି ସଂସ୍ଥାନା ସଭୟୄଯ ଗବୀଯ
ତୁଟ ି
ଯିୄଜାରୁ ୁସନ୍ - କାଏଣ୍ଟ ୄଭସିନ୍
ସଂସ୍ଥାନା ସଠିକ୍ ବାଫୄଯ
ୄହାଆନାହିଁ->

ସଭସ୍ତ କାଏଣ୍ଟ

ସପେୄେୟାର୍ କୁ ଣସଂସ୍ଥାନ କଯନ୍ତୁ
ଅଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ୍ ୁନଃଅଯମ୍ଭ
ସଂସ୍ଥାନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ୁନଃ ଅଯମ୍ଭ
କଯନ୍ତୁ
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->

ଅଧାଯ ଞ୍ଜୀକଯଣ ଏଫଂ ୄଡଟକୁ ଫୁ ଝଫ
ି ା
19.

ଫୁଫହାଯ କଯାମାଆଥିଫା ୄନଟୋକ୍ଥ
ୟୁ ଅଆଡିଏଅଆ ସବଥର୍ ସଂୄମାଗ
କଯିଫାକୁ ସଭଥଥ ନୁ ୄହଁ। କାଏଣ୍ଟ
ଞ୍ଜୀକଯଣ ୄହାଆନାହିଁ/ QSSITV
ୄସଫା (ଅଂଶିକ ବାଫୄଯ ଞ୍ଜୀକୃ ତ )
ଯ ପ୍ରତିଈର୍ତ୍ଯ ୄଦଈ ନାହିଁ

-

ନୄଫାଡିଂ କଯିଫା ୂଫଥଯୁ

"

ଞ୍ଜୀକୃ ତ ଈୄବାକ୍ତା " କିକ୍ କଯିଫା
ୂୄଫଥ ୄକଫ ଅଧାଯ

QSSITV

ୄସଫା ୁନଃଅଯମ୍ଭ
କଯନ୍ତୁ/ସାଟିପିୄକଟ୍ ୄଯ ନାଭ ଏଫଂ
ଅଧାଯ ନାଭ ବିନ୍ନ

/ ଞ୍ଜୀକଯଣ

ୄହାଆଥିଫା ୄଯଟର୍ ଅଆଡି ାଆଁ
ଭୁାପ୍ ୄହାଆନାହିଁ

/ଞ୍ଜୀକଯଣ

ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ / EA ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ /
ୄଯଟର୍ ସକ୍ରିୟ ନାହିଁ /ନୁ EA
ସହ ୄଯଟର୍ ଜଡିତ /60% ଯୁ
କଭ ଫାୄୟାୄଭଟ୍ରିକ୍ କୁାଚର୍।

-

ୄକଫ ଫାଭ ସାପ୍ (ଚାଯି ଅଙ୍ଗୁ ଠି )
କିଭଳା ସଠିକ ବାଫ ଦୁ ଆ ଅଙ୍ଗୁ ଠି ୄଦଆ
ୄଚଷ୍ଟା କଯନ୍ତୁ।
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