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PREFACE
ਬੂਸਭਕਾ
This training manual introduces Unique Identification Authority of India (UIDAI) and Aadhaar.
ਇਹ ਸਿਖਰਾਈ ਭਨੁਅਰ ਬਾਯਤੀ ਸਿਰੱਖਣ ਸਹਚਾਣ ਅਥਾਯਟੀ (ਮੂਆਈਡੀਆਈ) ਅਤ ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-ਸਹਚਾਣ ਕਯਿਾਉਂਦਾ ਹ|
The module is meant to give all readers a firm grounding on UIDAI and Aadhaar and is created for
the Target Audience mentioned below:ਇਿ ਭਾਸਡਮੂਰ ਦਾ ਭੰ ਤਿ ਿਭੂਹ ਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ ਆਧਾਯ ਤ ਿਧੀਆ ਭੁੱ ਢਰੀ ਸਿੱ ਸਖਆ ਉਰਫੱ ਧ ਕਯਿਾਗਾ ਅਤ
ਇਿ ਦ ਟੀਚਾ ਿਰਤ ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ ਹਨ :



Enrolment Operators/Supervisor
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ







Registrars and Enrolment Agencies and Verifier



ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਅਤ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ 







Introducers



ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ
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Chapter 1: Introduction to UIDAI and Aadhaar
The Unique Identification Authority of India (UIDAI) is a statutory authority established under the provisions
of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016
th
(“Aadhaar Act 2016”) on 12 July 2016 by the Government of India, under the Ministry of Electronics and
Information Technology (MeitY).

ਬਾਯਤ ਿਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਇਰ ਕਟਰਾਸਨਕ ਿੂਚਨਾ ਅਤ ਤਕਨੀਕ ਭੰ ਤਯਾਰਾ ਅਧੀਨ 12 ਜੁਰਾਈ, 2016 ਨੂੰ ਬਾਯਤੀ ਸਿਰੱਖਣ
ਸਹਚਾਣ ਅਥਾਯਟੀ (ਮੂਆਈਡੀਆਈ) ਆਧਾਯ (ਸਿੱ ਤੀ ਅਤ ਹਯ ਿਫਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਬਾਂ ਅਤ ਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਫੱ ਧ
ਰਦਾਨਗੀ) ਕਟ, 2016 (‘ਆਧਾਯ ਕਟ 2016`) ਦ ਅੰ ਤਯਗਤ ਿਥਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਸਿਧਾਨਕ ਅਥਾਯਟੀ ਹ।
Prior to its establishment as a statutory authority, UIDAI was functioning as an attached office of the then
Planning Commission (now NITI Aayog) vide its Gazette Notification No.-A-43011/02/2009-Admn.I) dated
th
th
28 January, 2009. Later, on 12 September 2015, the Government revised the Allocation of Business Rules
to attach the UIDAI to the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) of the then Ministry of
Communications and Information Technology.

ਇਕ ਸਿਧਾਨਕ ਅਥਾਯਟੀ ਿਜੋਂ ਿਥਾਸਤ ਹਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ, ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਇਿ ਦੀ ਗਜ਼ਟ ਨਟੀਸਪਕਸ਼ਨ ਨੰਫਯ 43011/02/2009-ਡਸਭਨ.1 ਸਭਤੀ 28 ਜਨਿਯੀ, 2009 ਯਾਹੀਂ ਤੱ ਤਕਾਰੀ ਰਾਸਨੰਗ ਕਸਭਸ਼ਨ (ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਮਗ)
ਦ ਇਕ ਿੰ ਫੱ ਧ ਦਤਯ ਿਜੋਂ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਿੀ। ਫਾਅਦ ਸਿਚ 12 ਿਤੰ ਫਯ, 2015 ਨੂੰ ਿਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਤੱ ਤਕਾਰੀ ਿੰ ਚਾਯ ਅਤ
ਿੂਚਨਾ ਤਕਨਾਰ ਜੀ ਭੰ ਤਯਾਰ ਦ ਇਰ ਕਟਰਾਸਨਕਿ ਅਤ ਿੂਚਨਾ ਤਕਨਾਰ ਜੀ ਸਿਬਾਗ ਨਾਰ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਨੂੰ ਜੜਨ ਰਈ
ਿਾਯਕ ਸਨਮਭਾਂ ਦੀ ਿੰ ਡ ਸਿਚ ਿਧ ਕੀਤੀ।
UIDAI was created with the objective to issue Unique Identification numbers (UID), named as "Aadhaar", to all
residents of India that is:

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦੀ ਿਥਾਨਾ ਬਾਯਤ ਦ ਿਭੂਹ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਧਾਯ` ਨਾਭ ਨਾਰ ਇਕ ਸਿਰੱਖਣ ਸਹਚਾਣ ਨੰਫਯ
(ਮੂਆਈਡੀ) ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਦ ਭੰ ਤਿ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ, ਜ :
(a) Robust enough to eliminate duplicate and fake identities, and

ੳ. ਨਕਰੀ ਅਤ ਜਾਅਰੀ ਸਹਚਾਣਾਂ ਨੂੰ ਖਤਭ ਕਯਨ ਰਈ ਕਾਪੀ ਭਜਫੂਤ, ਅਤ
(b) Can be verified and authenticated in an easy, cost-effective way

ਅ. ਇਕ ਿਖ, ਸਕਪਾਇਤੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਤਿਦੀਕ ਅਤ ਰਭਾਣੀਕਯਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ
Under the Aadhaar Act 2016, UIDAI is responsible for Aadhaar enrolment and authentication, including
operation and management of all stages of Aadhaar life cycle, developing the policy, procedure and system for
issuing Aadhaar numbers to individuals and perform authentication and also required to ensure the security of
identity information and authentication records of individuals.

ਆਧਾਯ ਕਟ 2016 ਦ ਅਧੀਨ, ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਰਭਾਣੀਕਯਨ ਰਈ ਸਜੰ ਭਿਾਯ ਹ, ਸਜਿ ਸਿਚ
ਆਧਾਯ ਜੀਿਨ ਚੱ ਕਯ ਦ ਿਭੁੱ ਚ ੜਾਿਾਂ ਦ ਿੰ ਚਾਰਨ ਅਤ ਰਫੰਧਨ, ਨੀਤੀ ਸਿਕਾਿ, ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਾਯੀ

ਕਯਨ ਰਈ ਰਸਕਰਆ ਅਤ ਰਣਾਰੀ ਅਤ ਰਭਾਣੀਕਯਨ ਕਯਨਾ ਸ਼ਾਭਰ ਹ ਅਤ ਇਿ ਤੋਂ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਿੂਚਨਾ
ਅਤ ਰਭਾਣੀਕਯਨ ਸਯਕਾਡਾਂ ਦੀ ਿੁਯੱਸਖਆ ਦੀ ਆਿ ਿੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।

28 ਜਨਿਯੀ, 2009

29 ਿਤੰ ਫਯ, 2010

12 ਿਤੰ ਫਯ, 2015

12 ਜੁਰਾਈ, 2016

ਸਿਰਾਂ ਮੂਆਈਡੀਏਆਈ

ਸਿਰਾ ਮੂਆਈਡੀ ਨੂੰਫਯ

ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਤੱ ਤਕਾਰੀ

ਬਾਯਤ ਸਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ 12

ਨਟੀਸਪਕਸ਼ਨ ਨੂੰਫਯ ਏ-

ਨੂੰਦਯਫਾਯ, ਭਿਾਯਾਸ਼ਟਯ ਦ

ਸੂੰ ਚਾਯ ਅਤ ਸੂਚਨਾ

ਜੁਰਾਈ, 2016 ਨੂੂੰ

43011/02/2009-ਐਡਸਭਨ.1

ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ 29 ਸਤੂੰ ਫਯ,

ਤਕਨਾਰ ਜੀ ਭੂੰ ਤਯਾਰ ਦ

ਇਰ ਕਟਰਾਸਨਕ ਸੂਚਨਾ ਅਤ

ਸਭਤੀ 28 ਜਨਿਯੀ, 2009

2010 ਨੂੂੰ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ

ਇਰ ਕਟਰਾਸਨਕਸ ਅਤ

ਤਕਨੀਕ ਭੂੰ ਤਯਾਰਾ ਅਧੀਨ

ਯਾਿੀਂ ਰਾਸਨੂੰਗ ਕਸਭਸ਼ਨ ਦ

ਸੀ।

ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਰ ਜੀ ਸਿਬਾਗ

ਆਧਾਯ (ਸਿੱ ਤੀ ਅਤ ਿਯ

ਨਾਰ ਮੂਆਈਡੀਏਆਈ ਨੂੂੰ

ਸਫਸਸਡੀਆਂ, ਰਾਬਾਂ ਅਤ

ਜੜਨ ਰਈ ਿਾਯਕ

ਸਿਾਿਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਫੱ ਧ

ਸਨਮਭਾਂ ਦੀ ਿੂੰ ਡ ਸਿਚ ਸਧ

ਰਦਾਨਗੀ) ਐਕਟ, 2016

ਕੀਤੀ।

(‘ਆਧਾਯ ਐਕਟ 2016`) ਦ

ਇਕ ਸੂੰ ਫੱ ਧ ਦਤਯ ਿਜੋਂ
ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਸੀ।

ਉਫੂੰ ਧਾਂ ਅਧੀਨ
ਮੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀ
ਸਥਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
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Important Definitions
ਭਿਤੱ ਿੂਯਣ ਸਯਬਾਸ਼ਾਿਾਂ

Act ਐਕਟ

Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other
Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016
th

published on 25 March 2016.
25 ਭਾਯਚ, 2016 ਨੂੰ ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਆਧਾਯ (ਸਿੱ ਤੀ ਅਤ ਹਯ ਿਫਸਿਡੀਆਂ,
ਰਾਬਾਂ ਅਤ ਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਫੱ ਧ ਰਦਾਨਗੀ) ਕਟ, 2016

Authority ਅਥਾਯਟੀ

The Unique Identification Authority of India
established under sub-section (1) of Section 11 of the
th

Act on 12 July 2016.
12 ਜੁਰਾਈ 2016 ਨੂੰ ਕਟ ਦੀ ਧਾਯਾ 11 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ (1) ਅਧੀਨ
ਿਥਾਸਤ ਬਾਯਤੀ ਸਿਰੱਖਣ ਸਹਚਾਣ ਅਥਾਯਟੀ|
help@uidai.gov.in
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The Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations,
th
2016 published on 12 September 2016 and other
amendments issued thereafter.
12 ਿਤੰ ਫਯ 2016 ਨੂੰ ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਆਧਾਯ (ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ)

Regulations ਸਿਸਨਮਭ

ਸਿਸਨਮਭ, 2016 ਅਤ ਇਿ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜ਼ਾਯੀ ਹਯ ਿਧਾਂ|

A centralised database in one or more locations
containing all Aadhaar numbers issued to Aadhaar
number holders along with the corresponding
demographic information and biometric information of
such individuals and other information related thereto.
ਇਕ ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਿਥਾਨਾਂ ਤ ਕੇਂਦਯੀਸਕਰਤ ਡਾਟਾਫਿ ਸਜਿ ਸਿਚ ਆਧਾਯ

Central Identities
Data Repository
(CIDR)

ਕੇਂਦਯੀ ਸਿਚਾਣ ਡਾਟਾ
ਬੂੰ ਡਾਯ (ਸੀਆਈਡੀਆਯ)

ਨੰਫਯ ਧਾਯਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ
ਅਸਜਹ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਰ ਿਫੰ ਧਤ ਡਭਗਰਾਸਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ ਹਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਯਜ ਹਿ|

The process, as specified in Aadhaar (Enrolment and
Update) Regulations, 2016 (2 of 2016), published on
12th Sept 2016 to collect demographic and biometric
information from individuals by the enrolment
agencies for the purpose of issuing Aadhaar numbers
to such individuals under the Act.

Enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ

ਕਟ ਦ ਅਧੀਨ ਅਸਜਹ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਦ ਭੰ ਤਿ ਨਾਰ 12 ਿਤੰ ਫਯ
2016 ਨੂੰ ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਆਧਾਯ (ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ) ਸਿਸਨਮਭ, 2016 (2016 ਦਾ 2) ਸਿਚ
ਸਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਅਨੁਿਾਯ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਭਗਰਾਸਕ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱ ਤਯ ਕਯਨ
ਸਹੱ ਤ ਰਸਕਰਆ|

 Any entity authorised or recognised by the
Authority for the purpose of enrolling individuals
under the Act
 ਕਟ ਦ ਅਧੀਨ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ ਦ ਭੰ ਤਿ

Registrars
ਯਸਜਸਟਰਾਯ

ਨਾਰ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਅਸਧਸਕਰਤ ਜਾਂ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਕਈ ਿੀ
ਅਦਾਯਾ| 




 Registrars would include both Government and
private sector agencies recognised appointed by
Authority to carry out the enrolment of residents by
them or through enrolment agencies contracted/
appointed by them
 ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਖੁਦ ਕਯਨ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਸਕਿ ਠੇਕ

ਤ/ ਸਨਮੁਕਤ ਕੀਤੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਯਾਹੀਂ ਕਯਿਾਉਣ ਸਹੱ ਤ
ਯਸਜਿਟਰਾਯਾਂ ਸਿਚ ਦਿੇਂ ਿਯਕਾਯੀ ਅਤ ਰਾਈਿਟ ਖਤਯ ਦੀਆਂ
ਜੰ ਿੀਆਂ ਸ਼ਾਭਰ ਹਣਗੀਆਂ| 



 An agency appointed by the Authority or a
Registrar, as the case may be, for collecting
demographic and biometric information of
individuals under the Act
 ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਇਕ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਜੰ ਿੀ, ਸਜਿੇਂ

Enrolment
Agency
ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ

ਦਾ ਿੀ ਭਾਭਰਾ ਹਿ, ਜ ਇਿ ਕਟ ਅਧੀਨ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ


ਡਭਗਰਾਸਕ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱ ਤਯ ਕਯ|
 Enrolment Agencies will directly interact with and
enrol residents and could be third party agencies
that are empanelled by the Authority
 ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਸਿੱ ਧ ਤਯ ਤ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨਾਰ ਗੱ ਰਫਾਤ

ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨਗੀਆਂ ਅਤ ਇਹ ਅਥਾਯਟੀ
ਿੱ ਰੋਂ ਨਰ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਤੀਜੀ ਸਧਯ ਜੰ ਿੀਆਂ ਹ ਿਕਦੀਆਂ
ਹਨ| 


Enrolment
Centre
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ

A permanent or temporary centre set up by an
enrolment agency for carrying out enrolment of
residents and updating their information
ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ ਅਡਟ
ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਸਕਿ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਿਥਾਸਤ ਇਕ ਿਥਾਈ ਜਾਂ
ਅਿਥਾਈ ਕੇਂਦਯ|
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Enrolment
Station
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਸ਼ਨ

 It is the system where a resident‟s demographic
and biometric data is captured
 ਉਹ ਸਿਿਟਭ ਸਜਿ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਡਭਗਰਾਸਕ ਅਤ


ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਡਾਟਾ ਕਚਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ|
 The enrolment set-up includes a computer, the
biometric devices, GPS device and other devices
such as printer and scanner
 ਨਾਭਾਂਕਣ ਢਾਂਚ ਸਿਚ ਇਕ ਕੰ ਸਊਟਯ, ਫਾਇਭਸਟਰਕ

ਉਕਯਣ, ਜੀੀੱਿ ਉਕਯਣ ਅਤ ਸਰੰ ਟਯ ਅਤ ਿਕਨਯ
ਿਯਗ ਹਯ ਉਕਯਣ ਸ਼ਾਭਰ ਹੁੰ ਦ ਹਨ| 






 Hardware vendors will provide the hardware, such
as Laptop, desktop, tablets, GPS device, Printercum-scanner, STQC Certified Biometric devices
etc. as per Authority specifications
 ਹਾਯਡਿਅਯ ਿੇਂਡਯ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ

Hardware and
Software Vendors
ਿਾਯਡਿਅਯ ਅਤ
ਸਾਟਿਅਯ ਿੇਂਡਯ

ਅਨੁਿਾਯ ਹਾਯਡਿਅਯ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਰ ਟਾ, ਡਿਕਟਾ,
ਟਫਰ ਟ,

ਜੀੀੱਿ

ਉਕਯਣ,

ਸਰੰ ਟਯ-ਕਭ-ਿਕਨਯ,

ਿਟੀਕਮੂਿੀ ਰਭਾਸਣਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਉਕਯਣ ਆਸਦ


ਉਰਫੱ ਧ ਕਯਿਾਉਣਗ| 
 Software vendor are providing the software, such
as operating system (Windows XP, Vista,
Windows 7), Application software, etc
 ਿਾਟਿਅਯ ਿੇਂਡਯ ਿਾਟਿਅਯ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਹਨ ਸਜਿੇਂ ਸਕ

ਆਯਸਟੰ ਗ ਸਿਿਟਭ (ਸਿੰ ਡਜ਼ ਕਿੀ, ਸਿਿਟਾ, ਸਿੰ ਡਜ਼ 7)


ਰੀਕਸ਼ਨ ਿਾਟਿਅਯ ਆਸਦ|
 Enrolment/Update Software will be provided by the
Authority and it will have in-built security features
to secure the information collected
 ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਿਾਟਿਅਯ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਭੁੱ ਹਈਆ

ਕਯਿਾਇਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਇਿ ਦ ਅੰ ਦਯ ਇਕੱ ਤਯ ਕੀਤੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ ਿੁਯੱਸਖਅਤ ਯੱ ਖਣ ਦਾ ਇੰ ਤਜ਼ਾਭ ਹਿਗਾ|















 Agency engaged by the Authority to conduct
assessment of persons intending to get employed
within any Enrolment Agency as Enrolment
Operator/Supervisor and perform enrolment/
update
 ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਜੰ ਿੀ ਜ ਸਕਿ ਿੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ

Testing and
Certification Agency
ਟਸਸਟੂੰ ਗ ਅਤ
ਸਯਟੀਸਕਸ਼ਨ ਏਜੂੰ ਸੀ


















ਸਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ / ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਨਮੁਕਤ ਹ ਕ
ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਇਛੁੱ ਕ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ


ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਯਗੀ|
 Certification Process will ensure that only trained
and certified persons handle the enrolment/update
process
 ਿਯਟੀਸਕਸ਼ਨ ਰਸਕਰਆ ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਫਣਾਿਗੀ ਸਕ

ਸਿਯ ਸਿਖਰਾਈ ਰਾਤ ਅਤ ਰਭਾਸਣਸਕਤਤ ਸਿਅਕਤੀ ਹੀ
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਰਸਕਰਆ ਦਾ ਿੰ ਚਾਰਨ ਕਯਨ| 

Enrolment

Operator
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ




The certified personnel employed by Enrolment
Agencies to execute the process of enrolment at the
enrolment centres.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਸਿਖ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਸਕਰਆ ਦ ਿੰ ਚਾਰਨ ਸਹੱ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ
ਜੰ ਿੀਆਂ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਰਭਾਣੀਸਕਰਤ ਅਭਰਾ|

Enrolment
Supervisor
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ


















The certified personnel employed by enrolling
agencies to operate and manage the enrolment
centres.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦ ਿੰ ਚਾਰਨ ਅਤ ਰਫੰਧਨ ਸਹੱ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ
ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਰਭਾਣੀਸਕਰਤ ਅਭਰਾ|

https://uidai.gov.in/
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Verifier
ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ

The personnel appointed by Registrars for
verification of documents at enrolment centres
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਸਿਖ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਸਹੱ ਤ ਯਸਜਿਟਰਾਯਾਂ
ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਅਭਰਾ|

Introducer
ਸਿਚਾਣਕਯਤਾ

Person registered with the Registrar and Authority
who will confirm the identity of a person who does not
have any valid Proof of his/her Identity (PoI) and
Proof of Address (PoA)
ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ ਜ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਸਕਿ ਅਸਜਹ ਿਿਨੀਕ, ਸਜਿ ਕਰ
ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ/ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਿਾਜਫ ਦਿਤਾਿਜ ਨਾ ਹਣ,
ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਕਯਗਾ।
Note : The Introducer will only confirm the identity
and address of persons whom the introducer knows
and the confirmation will be done using the
Introducer‟s Aadhaar number and biometric
confirmation
ਨਟ: ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਕਿਰ ਉਨਹਾਂ ਸਿਅਕਸਤਆਂ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਅਤ
ਤ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਕਯਗਾ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹ ਅਤ ੁਸ਼ਟੀ
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ ਦ
ਆਧਾਯ ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ|

Resident
ਿਸਨੀਕ

An individual who has resided in India for a period or
periods amounting in all to one hundred and eightytwo days (182) or more in the twelve months
immediately preceding the date of application for
Aadhaar enrolment
ਇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਜ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ ਅਯਜ਼ੀ ਦਣ ਦ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ
ਤੋਂ ਫਾਯਹਾਂ ਭਹੀਸਨਆਂ ਸਿਚ ਬਾਯਤ ਸਿਖ ਕੁੱ ਰ ਸਭਰਾ ਕ ਇਕ ਿ ਸਫਆਿੀ
ਸਦਨਾਂ (182) ਦੀ ਅਿਧੀ ਤੱ ਕ ਸਯਹਾ ਹਿ|

Demographic
Information
ਡਭਗਾਰ ਸਕ ਜਾਣਕਾਯੀ

Information relating to the name, date of birth,
address and other relevant information of an
individual, as specified by regulations for the purpose
of issuing an Aadhaar number.
ਇਕ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਰਈ ਸਿਸਨਮਭਾਂ ਦੁਆਯਾ ਸਨਯਧਾਯਤ
ਕੀਤ ਅਨੁਿਾਯ ਸਕਿ ਸਿਅਕਤੀ ਦ ਨਾਂ, ਜਨਭ ਸਭਤੀ, ਤ ਅਤ ਕਈ
ਹਯ ਭਹੱ ਤਿੂਯਣ ਜਾਣਕਾਯੀ|

Note: This information shall not include race, religion,
caste, tribe, ethnicity, language, records of
entitlement, income or medical history
ਨਟ: ਇਿ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਿਚ ਨਿਰ, ਧਯਭ, ਜਾਤੀ, ਕਫੀਰਾ, ਬਾਸ਼ਾ,
ਾੱਤਯਤਾ, ਆਭਦਨ ਜਾਂ ਭਡੀਕਰ ਸਹਿਟਯੀ ਦ ਸਯਕਾਯਡ ਿਫੰ ਧੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹਿਗੀ|

Biometric
Information
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ

Photograph, finger print, Iris scan, or such other
biological attributes of an individual as specified by
regulations
ਸਿਸਨਮਭਾਂ ਸਿਚ ਸਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਅਨੁਿਾਯ ਸਕਿ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ
ਟਗਰਾ, ਸੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ, ੁਤਰੀ ਦਾ ਿਕਨ, ਜਾਂ ਕਈ ਿੀ ਹਯ
ਅਸਜਹੀਆਂ ਜਸਿਕ ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ|

Core Biometric
Information
ਕੇਂਦਯੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ
ਜਾਣਕਾਯੀ

Finger print, Iris scan, or such other biological
attributes of an individual as specified by regulations
ਸਿਸਨਮਭਾਂ ਸਿਚ ਸਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਅਨੁਿਾਯ ਸਕਿ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰ ਗਯ
ਸਰੰ ਟ, ੁਤਰੀ ਦਾ ਿਕਨ, ਜਾਂ ਕਈ ਿੀ ਹਯ ਅਸਜਹੀਆਂ ਜਸਿਕ
ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ|
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Enrolment ID
(EID)
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈਡੀ
(ਈਆਈਡੀ)

Aadhaar
Letter
ਆਧਾਯ ੱ ਤਯ

Contact
Centre
ਸੂੰ ਯਕ ਕੇਂਦਯ

A 28-digit Enrolment Identification Number allocated
to residents at the time of enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਇਕ 28-ਸਡਸਜਟ ਦਾ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹਚਾਣ ਨੰਫਯ

A document for conveying the Aadhaar number to a
resident
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਦੀ ਿੂਚਨਾ ਦਣ ਿਾਰਾ ਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼

Central point of contact for resolution of queries and
grievances related to enrolment/update and
accessible to residents through toll free number 1947 and/ or e-mail- help@uidai.gov.in
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਨਾਰ ਿਫੰ ਧਤ ਿੁਆਰਾਂ ਅਤ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦ
ਿਭਾਧਾਨ ਸਹੱ ਤ ਿੰ ਯਕ ਕਯਨ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਯੀ ਿਥਾਨ ਜ ਟਾੱਰ-ਰੀ
ਨੰਫਯ ਯਾਹੀਂ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹੁੰ ਚ ਸਿਚ ਹਿ 1947 ਅਤ/ ਜਾਂ ਈ-ਭਰ - help@uidai.gov.in

Vision and Mission of UIDAI
ਮੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦਾ ਸਿਜ਼ਨ ਅਤ ਸਭਸ਼ਨ

To empower residents of India with a unique identity and a digital platform to
authenticate anytime, anywhere.
ਸਕਿ ਿੀ ਿਭੇਂ, ਸਕਿ ਿੀ ਿਥਾਨ ਤ ਬਾਯਤ ਦ ਨਾਗਸਯਕਾਂ ਨੂੰ ਰਭਾਸਣਕਤਾ ਸਹੱ ਤ ਇਕ ਸਿਰੱਖਣ ਸਹਚਾਣ ਅਤ
ਸਡਸਜਟਰ ਰ ਟਾਯਭ ਦ ਕ ਿਸ਼ਕਤ ਫਨਾਉਣਾ|







Deliver Aadhaar numbers universally to residents with a well-defined turnaround
time and adhering to stringent quality metrics



ਇਕ ਿੁਸਯਬਾਸਸ਼ਤ ਭੜਿੇਂ ਿਭੇਂ ਅਤ ਿਖਤ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਭਾਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਹ ਿਿਨੀਕਾਂ
ਨੂੰ ਸਿਸ਼ਿੀ ੱ ਧਯ ਤ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਾਯੀ ਕਯਨਾ| 



Collaborate with partners to set up infrastructure, which provides convenience to
residents for updating and authenticating their digital identity



ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਸਟੰ ਗ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਡਸਜਟਰ ਸਹਚਾਣ ਨੂੰ ਰਭਾਣੀਸਕਰਤ ਕਯਨ ਦੀ ਿੁਸਿਧਾ
ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਿਾਰ ਫੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦੀ ਿਥਾਨਾ ਸਹੱ ਤ ਬਾਈਿਾਰਾਂ ਨਾਰ ਗਠਜੜ ਕਯਨਾ|












Collaborate with partners and service providers in leveraging Aadhaar to serve
residents effectively, efficiently and equitably
ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਰਬਾਿਸ਼ਾਰੀ, ਕੁਸ਼ਰ ਅਤ ਿਭਾਨ ਯੂ ਆਧਾਯ ਦੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ ਦਾ ਾਇਦਾ ਰ ਣ ਰਈ

ਬਾਈਿਾਰਾਂ ਅਤ ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾਿਾਭ ਨਾਰ ਗਠਜੜ ਕਯਨਾ| 


Encourage innovation and provide a platform for public and private agencies to
develop Aadhaar linked applications



ਨਿੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਸਹਤ ਕਯਨਾ ਅਤ ਆਧਾਯ ਸਰੰਕਡ ਰੀਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਕਿਤ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ
ਿਯਕਾਯੀ ਅਤ ਰਾਈਿਟ ਜੰ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਰ ਟਾਯਭ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ|




Ensure availability, scalability and resilience of the technology infrastructure
ਤਕਨਾਰ ਜੀ ਫੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ਦੀ ਉਰਫੱ ਧਤਾ, ਭਾਕਤਾ ਅਤ ਭਾਕਰਭ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ



Build a long-term sustainable organisation to carry forward the vision and values
of the UIDAI



ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਸਿਜ਼ਨ ਅਤ ਕਦਯਾਂ ਕੀਭਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਸਰਜਾਉਣ ਸਹਤ ਇਕ ਰੰਭ ਿਭੇਂ ਤੱ ਕ
ਚੱ ਰਣ ਿਾਰੀ ਿੰ ਿਥਾ ਦਾ ਸਨਯਭਾਣ ਕਯਨਾ|



Make it attractive for the best global expertise in different fields to collaborate
and provide valuable insights to the UIDAI organisation



ਸਿਸਬੰ ਨ ਖਤਯਾਂ ਸਿਚ ਿਯਿੱਤਭ ਸਿਸ਼ਿੀ ਭਾਹਯਤਾ ਨੂੰ ਨਾਰ ਜੜਨ ਸਹੱ ਤ ਇਿ ਨੂੰ ਆਕਯਸ਼ਕ
ਫਨਾਉਣਾ ਅਤ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿੰ ਿਥਾ ਨੂੰ ਭੁੱ ਰਿਾਨ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ|

help@uidai.gov.in
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CORE VALUES

ਭੂਰ ਭੂੰ ਤਯ











We value integrity
ਅਿੀਂ ਅਖੰ ਡਤਾ ਦੀ ਕਦਯ ਕਯਦ ਹਾਂ




We are committed to inclusive nation building
ਅਿੀਂ ਇਕ ਿੰ ਮੁਕਤ ਯਾਸ਼ਟਯ ਸਨਯਭਾਣ ਰਤੀ ਿਚਨਫੱ ਧ ਹਾਂ




We pursue a collaborative approach and value our partners
ਿਾਡੀ ਹੁੰ ਚ ਿਸਹਮਗੂਯਣ ਹ ਅਤ ਅਿੀਂ ਆਣ ਬਾਈਿਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਯ ਕਯਦ ਹਾਂ




We will strive towards excellence in services to residents and service providers
ਅਿੀਂ ਿਿਨੀਕਾਂ ਅਤ ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਫਹਤਯੀਨ ਿਿਾਿਾਂ ਦਣ ਦ ਮਤਨ ਕਯਾਂਗ




We will always focus on continuous learning and quality improvements
ਅਿੀਂ ਸਿਖਰਾਈ ਅਤ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਿੁਧਾਯ ਤ ਸਨਯੰ ਤਯ ਕੇਂਸਦਰਤ ਯਹਾਂਗ




We are driven by innovation and provide a platform for our partners to innovate
ਅਿੀਂ ਨਿੀਨ ਿਚ ਨੂੰ ਰ ਕ ਚੱ ਰਦ ਹਾਂ ਅਤ ਆਣ ਬਾਈਿਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੀਨਤਾ ਸਹਤ ਰਤਿਾਸਹਤ ਕਯਨ ਰਈ
ਰ ਟਾਯਭ ਰਦਾਨ ਕਯਦ ਹਾਂ




We believe in a transparent and open organisation
ਅਿੀਂ ਇਕ ਾਯਦਯਸ਼ੀ ਅਤ ਉਦਾਯ ਿੰ ਿਥਾ ਸਿਚ ਮਕੀਨ ਕਯਦ ਹਾਂ

Difference Between Aadhaar and Other Identification Programmes
ਆਧਾਯ ਅਤ ਿਯ ਸਿਚਾਣ ਰਗਯਾਭਾਂ ਸਿਚਕਾਯ ਅੂੰ ਤਯ

Features of Aadhaar
ਆਧਾਯ ਦੀਆਂ ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

What Aadhaar is

What Aadhaar is not
Just another card

Random 12-digit number


12 ਅੰ ਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਫਤਯਤੀਫ ਨੰਫਯ





One per family

Unique ID number issued to an individual
shall not be re-assigned to any other
Individual

ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਯੀ ਇਕਹਯਾ ਸਿਰੱਖਣ ਸਹਚਾਣ ਨੰਫਯ ਜ
ਸਕਿ ਿੀ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੁੜ-ਜਾਯੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

ਭਸਹਜ਼ ਇਕ ਹਯ ਕਾਯਡ
ਇਕ ਰਤੀ ਸਯਿਾਯ




Enables resident‟s identification subject to
successful “Authentication”



ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਰ "ਰਭਾਣੀਕਯਣ" ਨੂੰ
ਿਭਯੱ ਥ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ



Collect and record demographic and
biometric information (Exception Handling for
people with disability)

ਡਭਗਰਾਸਕ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿੂਚਨਾ ਇਕੱ ਤਯ ਅਤ
ਸਯਕਾਯਡ ਕਯਦਾ ਹ (ਅੰ ਗਤਾ ਿਾਰ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦ
ਅਿਾਦਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਬਾਰਦਾ ਹ)
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Aadhaar will replace all other IDs

ਆਧਾਯ ਹਯ ਿਾਯ ਆਈਡੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਰ ਰਿਗਾ


Will collect profiling information such as
caste, religion, language

ਰਾਈਸਰੰਗ ਜਾਣਕਾਯੀ, ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਜਾਤੀ, ਧਯਭ,
ਬਾਸ਼ਾ ਆਸਦ ਇਕੱ ਤਯ ਕਯਗਾ

Understanding Aadhaar Enrolment and Update

What Aadhaar is

 Given to resident of India, irrespective of
existing documentation (Head of the Family
and Introducer based Enrolment)

ਬਾਯਤ ਦ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਨਾ ਸਕਿ ਭਜੂਦਾ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦ
ਿੀ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ (ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਅਤ
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਅਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ)


UIDAI enables universal identity infrastructure
that any ID-based application like ration card,
passport and so on can use

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਇਕ ਅਸਜਹਾ ਿਯਫ-ਸਿਆਕ

What Aadhaar is not



Aadhaar can be used as Proof of Citizenship

ਇਿ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾਗਸਯਕਤਾ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਿਕਦੀ ਹ


An individual can obtain multiple Aadhaar
numbers

ਇਕ ਸਿਅਕਤੀ ਕਈ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਰ ਿਕਦਾ ਹ

ਸਹਚਾਣ ਢਾਂਚਾ ਸਤਆਯ ਕਯਦੀ ਹ ਸਜਿ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ, ਾਿਯਟ ਆਸਦ ਿਯਗੀ ਸਕਿ ਿੀ
ਆਈਡੀ ਅਧਾਯਤ ਰੀਕਸ਼ਨ ਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹ



Aadhaar uses photograph of the face,



demographic information, fingerprints and Iris to

Aadhaar collects financial information of
residents

identify a resident

ਆਧਾਯ ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਰਈ ਸਚਹਯ ਦ ਟ,

ਆਧਾਯ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱ ਤਯ ਕਯਦਾ ਹ

ਡਭਗਰਾਸਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸੰ ਗਯਸਰੰ ਟ ਅਤ ਅੱ ਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦਾ
ਿਕਨ ਕਯਦਾ ਹ

Enrolment Ecosystem ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਯਸਸਥਤੀ ਰਣਾਰੀ



UIDAI



ਮੂਆਈਡੀਆਈ



Registrar



ਯਸਜਿਟਰਾਯ



Empanelment



ਇੰ ਭਨਰਭੈਂਟ



Enrolment Agencies



ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ



Enrolment Centres



ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ



Civil Society Outreach Groups



ਸਿਿਰ ਿੁਿਾਇਟੀ ਹੁੰ ਚ ਿਭੂਹ



Residents



ਿਿਨੀਕ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

Toll free Number: 1947
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Understanding Aadhaar Enrolment and Update

Chapter 2: Registrars, Enrolling Agencies and
Enrolment Staff
ਅਸਧਆਇ 2 : ਯਸਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ
Appointment of Registrars
ਯਸਜਸਟਰਾਯਾਂ ਦੀ ਸਨਮੁਕਤੀ
1.

Registrars shall be appointed by the Authority, for enrolment and
update of residents across the country, and could include entities,
which interact with residents in the usual course of implementation of
their programmes. Upon appointment, a Registrar Code shall be
assigned to each Registrar. The eligible entities for appointment as
registrars are:
ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਦਸ਼ ਬਯ ਦ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਦਾਖਰ ਅਤ ਅਡਟ ਰਈ
ਸਨਮੁਕਤ ਕੀਤ ਜਾਣਗ ਅਤ ਇਨਹਾਂ ਸਿਚ ਉਹ ਿੰ ਿਥਾਿਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਹ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ ਆਣ
ਰਗਯਾਭਾਂ ਦ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਦੀ ਆਭ ਰਸਕਰਆ ਸਿੱ ਚ ਸਨਿਾਿੀਆਂ ਨਾਰ ਗੱ ਰਫਾਤ ਕਯਦੀਆਂ ਹਨ|
ਸਨਮੁਕਤੀ ਤ, ਹਯ ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਨੂੰ ਇਕ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਕਡ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ| ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਿਜੋਂ
ਸਨਮੁਕਤੀ ਰਈ ਮਗ ਿੰ ਿਥਾਿਾਂ ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ ਹਨ:









2.

3.
















State/ UT Governments
ਯਾਜ / ਿੰ ਘ ਿਯਕਾਯਾਂ
Central ministries and departments / agencies under them
ਉਨਹਾਂ ਦ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਯੀ ਭੰ ਤਯਾਸਰਆ ਅਤ ਸਿਬਾਗ/ ਜੰ ਿੀਆਂ
Public Sector companies of Central / State Governments
ਕੇਂਦਯੀ / ਯਾਜ ਿਯਕਾਯਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਰਕ ਿਕਟਯ ਦੀਆਂ ਕੰ ਨੀਆਂ
Public Sector banks and regulated entities including National Securities Depository Limited
ਜਨਤਕ ਖਤਯ ਦ ਫੈਂਕਾਂ ਅਤ ਨੈਸ਼ਨਰ ਸਿਕਉਸਯਟੀਜ਼ ਸਡਾਜ਼ਟਯੀ ਸਰਸਭਟਡ ਿਭਤ ਸਨਮਸਭਤ ਿੰ ਿਥਾਿਾਂ
Special Purpose Vehicles (SPV) created by Central or State Government
ਕੇਂਦਯੀ ਜਾਂ ਯਾਜ ਿਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਫਣਾ ਸਿਸ਼ਸ਼ ਭੰ ਤਿ ਿਹੀਕਰਜ਼ (ਿ ੀ ਿੀ)
Schedule Commercial Banks
ਅਨੁਿੂਸਚਤ ਕਭਯਸ਼ੀਅਰ ਫੈਂਕ
Department of Post
ਡਾਕ ਸਿਬਾਗ

Registrars shall be responsible for field level execution, monitoring and audit.
ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਪੀਰਡ ੱ ਧਯ ਦ ਰਾਗੂਕਯਣ, ਸਨਗਯਾਨੀ ਅਤ ਆਸਡਟ ਰਈ ਸਜ਼ੰ ਭਿਾਯ ਹਣਗ|
Registrars shall allow the Authority reasonable access to the premises occupied by it or by any other person on
its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents and computer data in
the possession of the Registrar or any other person on their behalf and also provide copies of the document or
other materials which, in the opinion of the Authority are relevant for the purpose of audit.

ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਅਥਾਸਯਟੀ ਨੂੰ ਇਿ ਦੁਆਯਾ ਜਾਂ ਇਿਦ ਦੁਆਯਾ ਸਕਿ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ ਦੁਆਯਾ ਕਫਜ਼ ਕੀਤ ਹ ਅਹਾਤ ਤਕ ਿਾਜਫ ਹੁੰ ਚ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣਗ ਅਤ ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਦ ਕਫਜ਼ ਸਿਚ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਸਕਿ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ ਦ ਕਫਜ ਸਿਚ ਕਈ ਿੀ ਸਕਤਾਫਾਂ, ਸਯਕਾਯਡਾਂ,

ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਅਤ ਕੰ ਸਊਟਯ ਡਾਟਾ ਦੀ ੜਤਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਿਾਜਫ ਿੁਸਿਧਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ ਅਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਜਾਂ ਹਯ ਿਭੱ ਗਯੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਾੀਆਂ ਿੀ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣਗ, ਜ ਸਕ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸਿਚ ਆਸਡਟ ਦ ਭਕਿਦ ਰਈ ਢੁਕਿੀਆਂ ਹਣ|
4.

Registrars shall not use the information collected during enrolment for any purpose other than uploading
information to the CIDR.
ਯਸਜਿਟਯਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਇਕੱ ਤਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਉੱਤ ਅੱ ਰ ਡ ਕਯਨ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਕਿ ਿੀ ਹਯ
ਭਕਿਦ ਰਈ ਨਹੀਂ ਕਯਨਗ|

5.

Registrars shall display on their websites adequate and appropriate information about enrolment and
update services, including contact details of persons, address of Enrolment Center and services available to
residents.
ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਆਣੀ ਿਫਿਾਈਟ ' ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਿਿਾਿਾਂ ਫਾਯ ਢੁਕਿੀਂ ਅਤ ਉਸਚਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਯਸਸ਼ਤ ਕਯਨਗ, ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚ
ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ਿੰ ਯਕ ਿਯਿ, ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਤਾ ਅਤ ਿਿਨੀਕਾਂ ਰਈ ਉਰਫਧ ਿਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ|

6.

Registrars shall ensure that any agency and/ or person employed or appointed by them to conduct the
enrolment and update operations is fit and proper and otherwise qualified to act, in the capacity so
employed or appointed including having relevant professional training or experience.
ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਯਨਗ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਰਸਕਰਆ ਰਈ ਸਕਿ ਿੀ ਜੰ ਿੀ ਅਤ / ਜਾਂ ਸਿਅਕਤੀ ਦੁਆਯਾ ਬਯਤੀ ਜਾਂ
ਸਨਮੁਕਤ ਕੀਤ ਗ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਚਤ ਅਤ ਢੁਕਿਾਂ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਉਹ ਉਿ ਕਾਯਜ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਹਣ, ਸਜਿ ਦੀ ਿਭਯੱ ਥਾ ਸਿੱ ਚ ਉਿ
ਨੂੰ ਯੱ ਸਖਆ ਜਾਂ ਸਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ ਸਜਿ ਸਿੱ ਚ ਰ ੜੀਂਦੀ ਸ਼ਿਯ ਸਿਖਰਾਈ ਜਾਂ ਅਨੁਬਿ ਹਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹ|

7.

Registrars shall not permit sub-contracting of enrolment functions by
enrolling agencies to third parties. Registrars may permit field level
manpower to be hired through third parties provided the enrolling
agencies furnishes details of the entities from which such manpower
is sought to be hired.
ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਤੀਜੀ ਸਧਯਾਂ ਰਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਾਯਜਾਂ ਅੱ ਗ ਠੇਕ ਤ ਦਣ ਦੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਣਗ| ਯਸਜਿਟਯਾਯ
ਖਤਯੀ ੱ ਧਯ ਦੀ ਭਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਸਧਯ ਦੁਆਯਾ ਠੇਕ ਤ ਯੱ ਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ਿਕਦ ਹਨ, ਫਸ਼ਯਤ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਅਸਜਹ
ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ਿਯਿ ਸ਼ ਕਯਦੀ ਹ ਸਜਨਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਜਹੀ ਨਕਯੀ ਤ ਯੱ ਖਣ ਦੀ ਭੰ ਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ|

8.

Registrars shall at all times abide by the Code of Conduct as specified in Appendix A.
ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਹਯ ਿਰ ਅੰ ਤਕਾ  ਸਿਚ ਦਯਿਾ ਅਨੁਿਾਯ ਆਚਾਯ ਿੰ ਘਤਾ ਦਾ ਾਰਣ ਕਯਨਗ|

9.

Registrars shall adhere to the processes, policies and guidelines, checklists, forms and templates issued
by the Authority from time to time and shall also ensure compliance by the enrolling agencies of such
procedures, etc.
ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਅਥਾਸਯਟੀ ਿਰੋਂ ਿਭੇਂ-ਿਭੇਂ ਜਾਯੀ ਰਸਕਸਯਆਿਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ, ਚਕਸਰਿਟਾਂ, ਪਾਯਭਾਂ ਅਤ ਟੈਂਰ ਟਾਂ ਦਾ ਾਰਣ
ਕਯਨਗ ਅਤ ਇਿ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਕਸਯਆਿਾਂ ਆਸਦ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਿੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਣਗ|

help@uidai.gov.in
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Empanelment of Enrolling Agencies
ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
1.

The Authority shall empanel the enrolling agencies through an open
Request for Empanelment (RFE) process and the eligibility, terms
and conditions of the empanelment shall be notified by the Authority
from time to time. The interested agencies may apply for
empanelment by fulfilling the eligibility and other technical and
financial criteria of the RFE.
ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਇਭਨਰਭੈਂਟ ਸਹੱ ਤ ਇਕ ਖੁੱ ਰਹੀ ਫਨਤੀ
(ਆਯਈ) ਯਾਹੀਂ ਿੂਚੀਫੱ ਧ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਇਭਨਰਭੈਂਟ ਸਹੱ ਤ ਮਗਤਾ, ਸਨਮਭ
ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਿਭੇਂ-ਿਭੇਂ ਸਿਯ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ| ਇੱ ਛੁਕ ਜੰ ਿੀਆਂ
ਆਯਈ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਮਗਤਾ ਅਤ ਹਯ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤ ਸਿੱ ਤੀ ਭਾਦੰ ਡ ੂਯ ਕਯ ਕ
ਇਭਨਰਭੈਂਟ ਸਹੱ ਤ ਅਰਾਈ ਕਯ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ|

2.

The Authority shall evaluate the applications of agencies and empanel the eligible agencies as enrolling
agencies after completing the requirements of the RFE.
ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਜੰ ਿੀਆਂ ਦ ਫਨਤੀ ੱ ਤਯਾਂ ਦਾ ਭੁਰਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਆਯਈ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਉਯੰ ਤ ਮਗ ਜੰ ਿੀਆਂ ਨੂੰ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਿਜੋਂ ਇਭਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ|

3.

The Authority shall provide an Enrolling Agency Code using which the Registrar can onboard an
empanelled enrolling agency to the CIDR.
ਅਥਾਯਟੀ ਇਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਕਡ ਉਰਫੱ ਧ ਕਯਿਾਗੀ ਸਜਿ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਇਕ ਿੂਚੀਫੱ ਧ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਨੂੰ
ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਤ ਆੱਨਫਯਡ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ|

4.

The Authority may also permit Registrars to engage other agencies as enrolling agencies after following a
suitable process for screening and engaging such agencies.
ਅਥਾਯਟੀ ਯਸਜਿਟਰਾਯਾਂ ਨੂੰ ਹਯ ਜੰ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਿਜੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਉਸਚਤ ਿਕਰੀਸਨੰਗ ਰਸਕਰਆ ਦੀ ਾਰਨਾ ਕਯਦ ਹ
ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦ ਿਕਦੀ ਹ|

5.

The enrolling agency shall be responsible for field level execution and audit.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਖਤਯ ੱ ਧਯੀ ਰਾਗੂਕਯਣ ਅਤ ਆਸਡਟ ਸਹੱ ਤ ਸਜੰ ਭਿਾਯ ਹਿਗੀ|

6.

The enrolling agency shall allow the Authority reasonable access to the premises occupied by it or by any
other person on its behalf and also extend reasonable facility for examining any books, records, documents
and computer data in the possession of enrolling agency or any other person on their behalf and also
provide copies of the document or other materials which, in the opinion of the Authority are relevant for the
purpose of audit.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਅਥਾਸਯਟੀ ਨੂੰ ਇਿ ਦੁਆਯਾ ਜਾਂ ਇਿਦ ਦੁਆਯਾ ਸਕਿ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ ਦੁਆਯਾ ਕਫਜ਼ ਕੀਤ ਹ ਅਹਾਤ ਤਕ ਿਾਜਫ ਹੁੰ ਚ ਦੀ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਣਗ ਅਤ ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਦ ਕਫਜ਼ ਸਿਚ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਤਯਪੋਂ ਸਕਿ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ ਦ ਕਫਜ ਸਿਚ ਕਈ ਿੀ ਸਕਤਾਫਾਂ, ਸਯਕਾਯਡਾਂ,
ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਅਤ ਕੰ ਸਊਟਯ ਡਾਟਾ ਦੀ ੜਤਾਰ ਕਯਨ ਰਈ ਿਾਜਫ ਿੁਸਿਧਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ ਅਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਜਾਂ ਹਯ ਿਭੱ ਗਯੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਕਾੀਆਂ ਿੀ ਭੁਹੱਈਆ ਕਯਿਾਉਣਗ, ਜ ਸਕ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਯ ਸਿਚ ਆਸਡਟ ਦ ਭਕਿਦ ਰਈ ਢੁਕਿੀਆਂ ਹਣ|

7.

The enrolling agencies shall not use the information collected during enrolment for any purpose other than
uploading information to the CIDR.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਇਕੱ ਤਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਉੱਤ ਅੱ ਰ ਡ ਕਯਨ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਕਿ ਿੀ
ਹਯ ਭਕਿਦ ਰਈ ਨਹੀਂ ਕਯਨਗ|

8.

Enrolling agencies shall ensure that any agency and/ or person employed or appointed by them to conduct
the enrolment and update operations is fit and proper and otherwise qualified to act, in the capacity so
employed or appointed including having relevant professional training or experience.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਫਨਾਉਣਗੀਆਂ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਰਸਕਰਆ ਰਈ ਸਕਿ ਿੀ ਜੰ ਿੀ ਅਤ / ਜਾਂ ਸਿਅਕਤੀ ਦੁਆਯਾ
ਬਯਤੀ ਜਾਂ ਸਨਮੁਕਤ ਕੀਤ ਗ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਚਤ ਅਤ ਢੁਕਿਾਂ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਉਹ ਉਿ ਕਾਯਜ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਹਣ , ਸਜਿ ਦੀ
ਿਭਯੱ ਥਾ ਸਿੱ ਚ ਉਿ ਨੂੰ ਯੱ ਸਖਆ ਜਾਂ ਸਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ ਸਜਿ ਸਿੱ ਚ ਰ ੜੀਂਦੀ ਸ਼ਿਯ ਸਿਖਰਾਈ ਜਾਂ ਅਨੁਬਿ ਹਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹ|

9.

The enrolling agencies shall at all times abide by the Code of Conduct for service providers as specified in
Appendix A.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਿੱ ਰੋਂ ਹਭਸ਼ਾ ਅੰ ਤਕਾ  ਸਿਚ ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾਿਾਂ ਸਹੱ ਤ ਦਯਿਾ ਅਨੁਿਾਯ ਆਚਾਯ ਿੰ ਘਤਾ ਦਾ ਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ|

10. The enrolling agencies shall adhere to the various process, policies and guidelines, checklists, forms and
templates issued by the Authority from time to time.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਅਥਾਸਯਟੀ ਿਰੋਂ ਿਭੇਂ-ਿਭੇਂ ਜਾਯੀ ਸਿਸਬੰ ਨ ਰਸਕਸਯਆਿਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ, ਚਕਸਰਿਟਾਂ, ਪਾਯਭਾਂ ਅਤ ਟੈਂਰ ਟਾਂ
ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗੀਆਂ|
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Enrolment Staff – Qualification, Roles and Responsibility
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ – ਮਗਤਾ, ਬੂਸਭਕਾ ਅਤ ਸਜੂੰ ਭਿਾਯੀ
Supervisor
ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ
Who is a Supervisor and what are his/her qualifications?
ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਕੀ ਿ ਅਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਗਤਾਿਾਂ ਿਨ?
A Supervisor is employed by an Enrolment Agency to operate and manage enrolment centres. It is mandatory
to have one Certified Supervisor at each Enrolment Centre. To qualify for this role, the person should satisfy the
following criteria:
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦ ਿੰ ਚਾਰਨ ਅਤ ਰਫੰਧਨ ਸਹੱ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦੀ ਸਨਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ| ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ
ਇਕ ਿਯਟੀਾਈਡ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਹਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ| ਇਿ ਬੂਸਭਕਾ ਨੂੰ ਸਨਬਾਉਣ ਸਹੱ ਤ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਠ ਸਦੱ ਤ ਭਾਦੰ ਡ ੂਯ ਕਯਨੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ:








The person should be of age 18 years and above
ਸਿਕਤੀ ਦੀ ਉਭਯ ਿਾਰ ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ




The person shall be 10+2 pass and should preferably be a graduate
ਸਿਅਕਤੀ ਾਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਗਰਜੂਟ ਨੂੰ ਤਯਜੀਹ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਿਗੀ



The person should have been enrolled for Aadhaar and his/her Aadhaar number should have been
generated
ਸਿਅਕਤੀ ਆਧਾਯ ਰਈ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਹਿ ਅਤ ਉਿ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਨਯਟ ਹਇਆ ਹਿ









ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ





The person should have read the complete Training Material on Aadhaar Enrolment/Update available on
Authority‟s website before giving the certification exam
ਿਯਟੀਸਕਸ਼ਨ ਰੀਸਖਆ ਦਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਸਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਿੱਫਿਾਈਟ ਤ ਉਰਫੱ ਧ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਉੱਤ ਸਦੱ ਤੀ
ਿਭੁੱ ਚੀ ਸਿਖਰਾਈ ਦਾ ਅਸਧਨ ਕੀਤਾ ਹਿ






The person should have a good understanding and experience of using a computer and should be
comfortable with local language keyboard and transliteration
ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰ ਸਊਟਯ ਿਯਤਣ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਿਭਝ ਅਤ ਤਜਯਫਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਕੀ-ਫਯਡ ਅਤ ਸਰੀ-ਅੰ ਤਯਣ ਦੀ




The person should have obtained “Supervisor Certificate” from a Testing and Certification Agency
appointed by Authority
ਸਿਅਕਤੀ ਕਰ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਟਿਸਟੰ ਗ ਅਤ ਿਯਟੀਸਕਸ਼ਨ ਜੰ ਿੀ ਤੋਂ "ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਿਯਟੀਸਕਟ" ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹਿ
Note: Obtaining a “Supervisor Certificate” does not entitle the candidate to start the
Enrolment/Update without engagement with Authority‟s empanelled Enrolment Agencies
ਨਟ: "ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਯਟੀਸਕਟ" ਰਾਤ ਕਯਨ ਨਾਰ ਉਭੀਦਿਾਯ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੁੂੰ ਇਭਨਰ ਕੀਤ ਫਗਯ
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਨਿੀਂ ਿ ਜਾਂਦਾ

After taking the certification and before starting work as EA‟s Supervisor:
ਸਯਟੀਸਕਸ਼ਨ ਰ ਣ ਉਯੂੰ ਤ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦ ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਿਜੋਂ ਕਾਯਜ ਅਯੂੰ ਬ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਿਰਾਂ





The person must be engaged and activated by any Enrolment Agency in accordance with Authority‟s
guidelines prior to commencing enrolments
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਯੰ ਬ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਸਿਚ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿ ਿੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ
ਅਤ ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ





The person should have undergone Training Session conducted by Regional Offices/Enrolment Agency
on Aadhaar Enrolment/Update Processes and various equipment and devices used during Aadhaar
enrolment
ਸਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਤਯੀ ਦਤਯਾਂ/ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਤ ਚਰਾ ਜਾ ਯਹ ਸਿਖਰਾਈ ਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤ
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਿਯਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਿਾਜ-ਿਭਾਨ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰਾਈ ਸਿਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹਿ|
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What are the responsibilities of an EA‟s Supervisor?
ਇਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦ ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਜੂੰ ਭਿਾਯੀਆਂ ਿਨ?
At the Enrolment Centre, Supervisor‟s role is to plan and deploy logistics and other requirements at the enrolment
centre, setup the enrolment stations at the enrolment centre as per Authority guidelines (Appendix B- Enrolment
Centre Setup checklist), perform Enrolment/ Update and supervise the operations at the centre. When performing
his/her role as a Supervisor at an Aadhaar Enrolment Centre, the Supervisor ensures the following:

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ, ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦੀ ਬੂਸਭਕਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਅੰ ਤਕਾ ਫੀ - ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਿਟਅ ਚਕਸਰਿਟ) ਅਨੁਿਾਯ
ਰਚਾਰਣ-ਤੰ ਤਯ ਅਤ ਹਯ ਰ ੜਾਂ ਦੀ ਮਜਨਾਫੰ ਦੀ ਅਤ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਰਗਾਉਣ, ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਕਯਨ ਅਤ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਿੰ ਚਾਰਨ ਦੀ ਸਨਗਯਾਨੀ ਦੀ
ਹ| ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਿਜੋਂ ਆਣੀ ਬੂਸਭਕਾ ਸਨਬਾਉਂਦ ਿਭੇਂ, ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਹਠ ਦਯਜ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਗਾ/ਫਣਾਗੀ :

Site Readiness
ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਤਆਯੀ


Prepare and Manage the Enrolment Centre Setup Checklist –
Authority has provided Enrolment Centre Checklist to facilitate the
Enrolment Agency in setting up enrolment stations and centres.
Supervisor must use this list to ensure that all requirements are
met for the centre that he/she is responsible for. He/she must fill
and sign the checklist at the beginning of each enrolment centre
and/or once every week (whichever is earlier). This checklist needs
to be maintained for later review/audit at every enrolment centre by
Registrar/Authority and their nominated performance
monitors/agency



ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਟਅ ਚਕਸਰਸਟ ਦੀ ਸਤਆਯੀ ਅਤ ਰਫੰਧਨ - ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਿਥਾਸਤ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨਾਂ



ਅਤ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦੀ ਰਸਕਰਆ ਨੂੰ ਿੁਖਾਰਾ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਇਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਚਕਸਰਿਟ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹ| ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ
ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਇਿ ਸਰਿਟ ਦੀ ਿਯਤ ਜ਼ਯੂਯ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਸਕ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਉਹ ਿਬ ਰ ੜਾਂ ਦੀ ੂਯਤੀ ਹ ਗਈ ਹਿ
ਸਜਨਹਾਂ ਦੀ ਸਜੰ ਭਦਾਯੀ ਉਿ ਦ ਸਿਯ ਤ ਹ| ਉਿ ਨੂੰ ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦ ਅਯੰ ਬ ਹਣ ਤ ਅਤ/ਜਾਂ ਹਤ ਸਿਚ ਇਕ ਿਾਯ (ਜ ਿੀ
ਸਹਰਾਂ ਹਿ) ਇਿ ਚਕਸਰਿਟ ਨੂੰ ਬਯਨਾ ਅਤ ਇਿ ਤ ਹਿਤਾਖਯ ਕਯਨੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ| ਯਸਜਿਟਰਾਯ/ਅਥਾਯਟੀ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਨਾਭਾਂਸਕਤ
ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਸਨਗਯਾਨਾਂ/ਜੰ ਿੀ ਿਰੋਂ ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਫਾਅਦ ਸਿਚ ਹਣ ਿਾਰੀ ਿਂਇਸਖਆ/ਆਸਡਟ ਸਹੱ ਤ ਚਕਸਰਿਟ ਦੀ


ਿਾਂਬ-ਿੰ ਬਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|






Supervisor is responsible for setting up of the laptop/desktop with Aadhaar client installed and tested,
attached with all devices like STQC Certified Biometric Capture Devices, GPS Device and Printer-cumScanners and ensure all equipment are in working condition to start Aadhaar Enrolments/Update
process
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦੀ ਸਜੰ ਭਿਾਯੀ ਹ ਸਕ ਉਹ ਿਬ ਉਕਯਣਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਿਟੀਕਮੂਿੀ ਿਯਟੀਾਈਡ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਕਚਯ ਸਡਿਾਇਿਾਂ,
ਜੀੀਿ ਸਡਿਾਇਿ ਅਤ ਸਰੰ ਟਯ-ਕਭ-ਿਕਨਯ ਨਾਰ ਇਨਿਟਾਰ ਅਤ ਟਿਟ ਕੀਤ ਆਧਾਯ ਕਰਾਇੰ ਟ ਨਾਰ ਰ ਟਾ/ਡਿਕਟਾੱ ਨੂੰ ਿੱਟ








ਕਯ ਅਤ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਅਯੰ ਬ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਿਾਯ ਉਕਯਣ ਕੰ ਭ ਕਯਦ ਹਣ|



Ensure that the latest Aadhaar Enrolment client/Update software is installed
ਂ /ਅਡਟ ਿਾੱਟਿਅਯ ਇਨਿਟਾਰ ਹਇਆ ਹਿ| 
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਨਿੀਨਤਭ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ







Ensure that the enrolment centre premises are neat and clean, hygienic, well maintained and safe from
electric/fire hazards
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਅਹਾਤਾ ਿਾ-ਿੁਥਯਾ, ਿਿੱ ਛ, ਚੰ ਗੀ ਿਾਂਬ-ਿੰ ਬਾਰ ਿਾਰਾ ਅਤ ਸਫਜਰਈ/ਅੱ ਗ ਦ ਖਤਯ ਤੋਂ
ਭਸਹੂਜ਼ ਹਿ 







Ensure that basic enrolment centre information as given below is displayed mandatorily at each
enrolment station(in local language and English):
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਹਠ ਸਦੱ ਤ ਅਨੁਿਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦੀ ਭੁੱ ਢਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ (ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਅੰ ਗਯਜ਼ੀ ਸਿਚ) ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ
ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਦਯਿਾਈ ਗਈ ਹਿ : 




– Name of Registrar and Contact Number
ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਿੰ ਯਕ ਨੰਫਯ



– Name of Enrolment Agency and Contact Number
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਿੰ ਯਕ ਨੰਫਯ



– Name, Code, and contact number of EA Supervisor at enrolment centres
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਸਿਖ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦਾ ਨਾਭਕਡ ਅਤ ਿੰ ਯਕ ਨੰਫਯ



– Escalation Matrix for Raising Complaint against the Supervisor
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਖਰਾ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਯਨ ਰਈ ਿਾਧਾ ਭਸਟਰਕਿ



– Working hours and Holidays of the Enrolment Centre
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਘੰ ਟ ਅਤ ਛੁੱ ਟੀਆਂ



– UIDAI Help Line Number: 1947 and email id: help@uidai.gov.in
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦਾ ਿਹਾਇਤਾ ਨੰਫਯ: ਤ ਈਭਰ ਆਈਡੀ: 



– List of Documents required for Aadhaar Enrolment/Update
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਸਹੱ ਤ ਰ ੜੀਂਦ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ





– Rate List for all the Aadhaar related services
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਿਫੰ ਧਤ ਿਭੂਹ ਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਯਟ ਿੂਚੀ



Supervisor will also make sure that the Aadhaar IEC material provided by the Registrar/Authority is
properly displayed at the centre, as per UIDAI guidelines.
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਇਹ ਿੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਗਾ ਸਕ ਯਸਜਿਟਰਾਯ/ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਦੱ ਤੀ ਆਧਾਯ ਆਈਈਿੀ ਿਭੱ ਗਯੀ ਨੂੰ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ
ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਦਯਿਾਈ ਗਈ ਹਿ| 








Ensure that the behaviour of Operator and other staff at the enrolment centre is courteous towards the
resident and take charge where Operator is not able to handle dissatisfied residents to prevent
unpleasant situations
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਆਯਟਯ ਅਤ ਹਯ ਿਟਾ ਦਾ ਫਯਤਾਿ ਿਿਨੀਕ ਨਾਰ ਹਰੀਭੀ ਿਾਰਾ ਹਿ ਅਤ ਸਜੱ ਥ ਸਕਤ
ਆਯਟਯ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਯਨ ਦ ਅਿਭਯੱ ਥ ਹਿ ਉਥ ਅਣਿੁਖਾਿੇਂ ਹਾਰਾਤਾਂ ਤ ਫਚਣ ਰਈ ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਿਾਂਬ |


help@uidai.gov.in
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Where uniforms are provided, make sure that staff wears uniform at enrolment centre so that if residents
need help they can easily identify employees by their attire
ਸਜੱ ਥ ਿਯਦੀਆਂ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਹਣ, ਉਥ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਿਟਾ ਿਯਦੀ ਸਿਚ ਹਿ ਤਾਂ ਜ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿ ਸਕਿਭ ਦੀ
ਭਦਦ ਦੀ ਰ ੜ ਹਿ ਤਾਂ ਉਹ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਅਿਾਨੀ ਨਾਰ ਕਯ ਿਕਣ |




Do not undertake enrolment operations at any location without valid agreement with the
Registrars/Authority
ਯਸਜਿਟਰਾਯ/ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਉਸਚਤ ਿਸਹਭਤੀ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ ਸਕਿ ਹਯ ਿਥਾਨ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਾਯਜ ਨਾ ਕਯ |

On Boarding Self and Others
ਆਣੀ ਅਤ ਿਯਾਂ ਦੀ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੂੰ ਗ




Supervisor must submit his/her “On boarding Form” along with
the required documents to the Enrolment Agency which in turn
submit the form to concerned “Authority‟s Regional Offices” for
verification.
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੁੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਹਯ ਰ ੜੀਂਦ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਆਨਾ "ਆੱਨਫਯਸਡੰ ਗ" ਾਯਭ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਕਰ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਜਿ ਿੱ ਰੋਂ ਇਹ



ਾਯਭ ਤਿਦੀਕ ਸਹੱ ਤ ਿਫੰ ਧਤ "ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਖਤਯੀ ਦਤਯਾਂ" ਸਿਖ ਬਸਜਆ ਜਾਿਗਾ|










Enrolment Agency will then add the Supervisor by taking his/her biometrics in the Aadhaar client
software and provide a User Name and Password to operate the Enrolment Machine
ਂ ਿਾੱਟਿਅਯ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯਗੀ ਅਤ
ਸਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕਿ ਰ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਭਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਇਕ ਮੂਜ਼ਯ ਨੇਭ ਅਤ ਾਿਿਯਡ ਦਿਗੀ|






After verification, Authority‟s Regional Offices will approve/reject the on boarding with the respective
Enrolment Agency
ਤਿਦੀਕੀਕਯਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਖਤਯੀ ਦਤਯ ਿਫੰ ਧਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਨਾਰ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਨੂੰ ਿਿੀਕਾਯ/ਯੱ ਦ ਕਯਨਗ|

Enrolled User means user‟s biometric details verification at Authority is successfully completed and
stored in local database at the enrolment station.
ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਮੂਜ਼ਯ ਤੋਂ ਬਾਿ ਹ ਸਕ ਅਥਾਯਟੀ ਸਿਖ ਮੂਜ਼ਯ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਿਰਤਾੂਯਫਕ ੂਯੀ ਹ ਗਈ ਹ ਅਤ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨ ਸਿਖ ਿਥਾਨਕ ਡਾਟਾਫਿ ਸਿਚ ਿਟਯ ਹ ਗਈ ਹ|




Supervisor must make sure that all the “Operators” are also on-boarded at the stations for local
authentication
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਜ਼ਯੂਯੀ ਤਯ ਤ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਿਥਾਨਕ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਸਹਤ ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਸਿਖ ਿਾਯ "ਆਯਟਯ"
ਿੀ ਆੱਨ-ਫਯਡ ਹਨ|

Managing Centre Operations
ਕੇਂਦਯ ਦ ਸੂੰ ਚਾਰਨਾਂ ਦਾ ਰਫੂੰਧਨ




Supervisor also acts as an Operator, when required, in exigencies

ਜਕਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹਿ ਤਾਂ ਰ ੜ ਣ ਤ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਇਕ ਆਯਟਯ ਿਜੋਂ ਿੀ ਕੰ ਭ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ





Supervisor must be aware of latest guidelines and policies as regard to Enrolments and updates being
released from time to time by Authority



ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਿਫੰ ਧ ਸਿਚ ਿਭੇਂ-ਿਭੇਂ ਸਿਯ ਜਾਯੀ ਨਿੀਨਤਭ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤ ਾਰਿੀਆਂ ਫਾਯ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|



Supervisor administers the enrolment process at his/her enrolment centre. He/she ensures adherence to
the UIDAI enrolment processes and guidelines at the centre and good quality of data captured



ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਆਣ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਸਕਰਆ ਨੂੰ ਚਰਾਉਂਦਾ/ਚਰਾਉਂਦੀ ਹ| ਉਅਹ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਿਧੀਆਂ ਅਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਅਤ ਕਚਯ ਕੀਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਧੀਆ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ






ਫਣਾਉਂਦਾ/ਫਣਾਉਂਦੀ ਹ| 


ਂ ਸਿਚ ਸਦੱ ਤੀ "ਆਧਾਯ ਰੱਬ ਿੁਸਿਧਾ" ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯ ਕ ਦਖ ਸਕ ਸਹਰਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਾ ਹਇਆ ਹਿ|
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ





Supervisor must ensure that the resident is well informed that his/her biometric will only be used for
Aadhaar Enrolment/Update
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ੂਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਿ ਸਕ ਉਿ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਕਿਰ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਸਹੱ ਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ |






Supervisor must ensure that the residents who have come for Fresh Enrolment have never enrolled for
Aadhaar by using “Find Aadhaar Facility” provided in the Enrolment Client
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਉਹ ਸਹਰੀ ਿਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਿਾਉਣ ਆ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ

Supervisor must ensure that the resident has filled the prescribed form for Aadhaar Enrolment/Update
correctly and has brought all the Original Supporting documents for scanning
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਨੇ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਦਾ ਸਨਯਧਾਯਤ ਾਯਭ ਿਹੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਰ ਬਯ ਸਦੱ ਤਾ ਹ ਅਤ ਿਕਸਨੰਗ ਸਹੱ ਤ ਅਿਰ ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਰ ਕ ਆਇਆ ਹ|





Supervisor must ensure that only the required items are checked in case of any update, not the
complete information to avoid duplicity of data collected e.g. if Address has to be updated only the
Address Check Box should be selected
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਸਕਿ ਿੀ ਅਡਟ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਕਿਰ ਰ ੜੀਂਦੀਆਂ ਆਈਟਭਾਂ ਹੀ ਚੱਕ
ਕੀਤੀਆਂ ਹਣ ਨਾ ਸਕ ੂਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਤਾਂ ਜ ਇਕੱ ਤਯ ਕੀਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਦੁਹਯਾਈ ਤੋਂ ਫਸਚਆ ਜਾ ਿਕ ਉਦਹਾਯਣ ਿਜੋਂ ਜਕਯ ਤ ਨੂੰ



ਅਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ ਤਾਂ ਕਿਰ ਤ ਦਾ ਚੱਕ ਫਾੱਕਿ ਹੀ ਚੁਸਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|



Supervisor is required to “Sign off” every enrolment on Aadhaar client, where resident has a
“biometric exception”
ਂ ਉੱਤ ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੰ
ਸਜਸ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਕਈ "ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦ ਿਿ, ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ
"ਿਾਈਨ ਆ" ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ|
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ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਿੰ ਿਦਨਸ਼ੀਰ ਨੁਕਸਤਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਿ ਅਤ ਇਿ ਦੀ ਇਕ ਸਰੰ ਟ ਕਾੀ ਹਿ|













Supervisor must ensure that Acknowledgement is being printed after every enrolment and duly signed
by the resident
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਸਰੰ ਟ ਹਿ ਅਤ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ
ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਹਿਤਾਖਸਯਤ ਕੀਤੀ ਜਾਿ|



Supervisor must ensure that the Original Documents used as Proof of identity/Proof of Relationship/Proof of
Address/Proof of Birth and Signed Acknowledgement Slip is scanned for every enrolment



ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਈ ਿਯਤ ਗ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਹਚਾਣ ਦਾ ਿਫੂਤ/
ਸਯਸ਼ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ/ ਜਨਭ ਦਾ ਿਫੂਤ ਅਤ ਹਿਤਾਖਸਯਤ ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਿਕਨ ਕੀਤ ਜਾਣ|




Supervisor can hold End of Day meeting at the centre for sharing learning of the day and issues faced
ਸਦਨ ਦਯਾਨ ਹ ਅਨੁਬਿਾਂ ਅਤ ਿਾਹਭਣ ਆ ਭਾਭਸਰਆਂ ਨੂੰ ਿਾਂਝਾ ਕਯਨ ਰਈ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਦਨ ਦ ਅਖੀਯ ਸਿਚ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਭੀਸਟੰ ਗ
ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ|






Supervisor must ensure that the Operator provides his/her biometric confirmation after every Aadhaar
enrolment/update
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਹਯਕ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਆਯਟਯ ਆਣੀ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ ਕਯ|




Supervisor must ensure that the Operator diligently reviews the data captured from resident for every
enrolment/update and making corrections when pointed out by the resident
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਆਯਟਯ ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਸਿਚ ਫੜ ਸਧਆਨ ਨਾਰ ਿਿਨੀਕ ਦ
ਕਚਯ ਕੀਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਕਯ ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਦੱ ਿੀਆਂ ਗਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਯੁਿਤ ਕਯ|




Supervisor must ensure that every Operator is aware of and has a print copy of the critical points to be
reviewed at the station during Resident‟s review of enrolment data
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਦਯਾਨ ਿਟਸ਼ਨ ਸਿਖ ਹਯਕ

Supervisor must take stock of the centre at the end of the day and make arrangements for replacement
of faulty devices, hardware and other logistics for smooth enrolments the next day
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਦਨ ਦ ਅਖੀਯ ਸਿਚ ਿਟਾੱਕ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ ਅਗਰ ਸਦਨ ਿੁਚਾਯੂ ਨਾਭਾਂਕਣਾਂ ਸਹੱ ਤ ਖਯਾਫ ਭਸ਼ੀਨਾਂ,
ਹਾਯਡਿਅਯ ਅਤ ਰਚਾਰਣ ਤੰ ਤਯ ਨੂੰ ਫਦਰ ਿਕਦਾ ਹ|





Check devices periodically for scratches, out of focus images, only partial images getting captured. In
case any such problem is noticed, it should be reported to the concerned Enrolment Agency
Manager/HQ and a change of equipment should be requested
ਉਕਯਣਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਸਭਤ ਤਯ ਤ ਝਯੀਟਾਂ, ਕਿ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਤਿਿੀਯਾਂ, ਕਿਰ ਅੰ ਸ਼ਕ ਤਯ ਤ ਤਿਿੀਯਾਂ ਕਚਯ ਹਣ ਤ ਚੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ| ਸਕਿ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਜਕਯ ਅਸਜਹੀ ਕਈ ਿਭੱ ਸਿਆ ਿਾਹਭਣ ਆਉਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਇਿ ਦੀ ਿੂਚਨਾ ਿਫੰ ਧਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ







ਰਫੰਧਕ/ਹੱਡ ਕੁਆਯਟਯ ਸਿਖ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਉਕਯਣ ਫਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ| 



Ensure all devices and computers are shut down and power is off to avoid accidents
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਿਾਯ ਉਕਯਣ ਅਤ ਕੰ ਸਊਟਯ ਫੰ ਦ ਹਣ ਅਤ ਾਿਯ ਆੱ ਹਿ|




Ensure security arrangements for devices and other equipments.
ਉਕਯਣਾਂ ਅਤ ਹਯ ਿਾਜ ਿਭਾਨ ਦ ਿੁਯੱਸਖਆ ਰਫੰਧ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ|



Specific End of Day Reports is available on the client, for selected time period, to facilitate EA
Operations. Supervisor can make use of these reports in managing day-to-day operations at the centre




ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ| ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਇਨਹਾਂ ਸਯਟਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਦਸਨਕ ਿੰ ਚਾਰਨਾਂ ਦ ਰਫੰਧਨ ਸਹਤ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ|





ਂ ਉੱਤ ਇਕ ਖਾਿ ਅਿਧੀ ਰਈ ਉਰਫੱ ਧ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਦ ਿੰ ਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਿੁਖਾਰਾ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਸਦਨ ਦ ਅੰ ਤ ਦੀਆਂ ਸਯਟਾਂ ਕਰਾਈਟ

Supervisor must ensure that staff at the centre observes the highest standards of ethics during the
execution of Aadhaar Enrolment/Update and do not ask for any additional money except for the
prescribed fee
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਦਯਾਨ ਕੇਂਦਯ ਦ ਿਟਾ ਿੱ ਰੋਂ ਨੈਸਤਕਤਾ ਦ
ਉਚੱ ਤਭ ਭਾਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ ਅਤ ਸਨਯਧਾਯਤ ੀਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕਈ ਿਾਧੂ ਯਕਭ ਦੀ ਭੰ ਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ|




Supervisor is also responsible for maintaining the confidentiality and security of the data collected during
Aadhaar enrolments
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣਾਂ ਦਯਾਨ ਇਕੱ ਤਯ ਕੀਤ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਤਤਾ ਅਤ ਿੁਯੱਸਖਆ ਫਯਕਯਾਯ ਯੱ ਖਣ ਰਈ ਿੀ ਸਜੰ ਭਿਾਯ ਹੁੰ ਦਾ
ਹ|

GPS Location, Backup, Sync and Export
ਜੀੀਐਸ ਰ ਕਸ਼ਨ, ਫਕਅ, ਸਸੂੰ ਕ ਅਤ ਐਕਸਯਟ




Supervisor ensures twice-a-day data backup of all enrolment data
to external hard disk as per Authority‟s guidelines. Record date
and station number where backup is done to ensure that all
stations are backed up and none is missed.
ਅਥਾਯਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਦਨ ਸਿਚ ਦ ਿਾਯ ਿਭੁੱ ਚ ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਾਟਾ ਦਾ ਫਕਅ ਡਾਟਾ ਕਿਟਯਨਰ ਹਾਯਡ
ਸਡਿਕ ਤ ਰਿਗਾ| ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਸਕ ਿਾਯ ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਕਅ ਰ ਸਰਆ ਸਗਆ ਹ ਅਤ ਕਈ ਯਸਹ ਨਹੀਂ ਸਗਆ, ਫਕਅ







ਰ ਜਾਣ ਿਾਰ ਿਥਾਨ ਤ ਸਭਤੀ ਅਤ ਿਟਸ਼ਨ ਨੰਫਯ ਦਯਜ ਕਯ|



Supervisor must ensure GPS Coordinates are captured before using the enrolment client on daily basis
ਂ ਨੂੰ ਿਯਤਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਜੀੀਿ
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਯਜ਼ਾਨਾ ਅਧਾਯ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ
ਕਅਯਡੀਨੇਟਿ ਕਚਯ ਕੀਤ ਹਣ|




Supervisor should ensure that enrolment stations are synched at least once every 10 days
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਿੀ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਹਯ 10 ਸਦਨਾਂ ਸਿਚ ਇਕ ਿਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿੰ ਕ ਜ਼ਯੂਯ ਹਣ|



Supervisor manages timely data export of enrolment data for uploading to Authority‟s server i.e.
maximum up to 5 days
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਿਯਿਯ ਉੱਤ ਅਰ ਸਡੰ ਗ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਿਭੇਂ ਸਿਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਾਟਾ ਦ ਡਾਟਾ ਕਿਯਟ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯਦਾ ਹ;



ਬਾਿ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ 5 ਸਦਨਾਂ ਤੱ ਕ



Supervisor can maintain a register for data exported. Record date, station number and packets exported
at each station for reconciliation purpose
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਕਿਯਟ ਕੀਤ ਡਾਟਾ ਰਈ ਇਕ ਯਸਜਿਟਯ ਰਗਾ ਿਕਦਾ ਹ| ੁਨਯ-ਸਭਰਾਣ ਭੰ ਤਿ ਸਹੱ ਤ ਸਭਤੀ, ਿਟਸ਼ਨ ਨੰਫਯ ਅਤ
ਕਿਯਟ ਕੀਤ ਕਟ ਯੀਕਾਯਡ ਕਯ|
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End of Day Review/Correction
ਸਦਨ ਦ ਅੂੰ ਤ ਤ ਸਭੀਸਿਆ/ਸਧ



Supervisor must review all enrolments of the day, End of Day (EoD), to
ensure that data entered in the Aadhaar client is correct for each resident
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਿੱ ਰੋਂ ਸਦਨ ਦ ਅੰ ਤ ਸਿਚ ਸਦਨ ਦਯਾਨ ਕੀਤ ਿਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਂ ਸਿਚ ਹਯਕ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਦਯਜ ਕੀਤਾ
ਹ ਤਾਂ ਜ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕ ਸਕ ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ



ਸਗਆ ਡਾਟਾ ਦਯੁਿਤ ਹ|






ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਆਯਟਯ ਆਣ ਹੀ ਕਟਾਂ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਨਹੀਂ ਕਯ ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ|






Supervisor may also deploy a fellow operator on-boarded on the machine for end of day review.
However, the operator who did the enrolment cannot review his/her own packets
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਦਨ ਦ ਅੰ ਤ ਤ ਹਣ ਿਾਰੀ ਿਭੀਸਖਆ ਸਹੱ ਤ ਭਸ਼ੀਨ ਉੱਤ ਇਕ ਿਾਥੀ ਆਯਟਯ ਤਾਇਨਾਤ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ| ਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ

In case any errors/logical mismatches are found in the data entered, inform the resident to come to the
enrolment centre within correction time frame. Supervisor must sign off by giving his/her fingerprint after
End of Day Review
ਜਕਯ ਦਯਜ ਕੀਤ ਡਾਟਾ ਸਿਚ ਗਰਤੀਆਂ/ਤਯਕ ਭਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦ, ਤਾਂ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਿਧ ਿਭਾਂ-ਿੀਭਾ ਦ ਅੰ ਦਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਆਉਣ ਰਈ
ਕਹ| ਸਦਨ ਦ ਅੰ ਤ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਆਣ ਸੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਦ ਕ ਿਾਈਨ ਆੱ ਕਯਗਾ/ਗੀ|




Once correction is done to the resident's data, the Supervisor will again manually Approve/ Reject the
Resident's packet put on Hold earlier for correction, with appropriate reason, if rejected
ਇਕ ਿਾਯ ਿਿਨੀਕ ਦ ਡਾਟਾ ਸਿਚ ਿਧ ਹਣ ਉਯੰ ਤ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਹਰਡ ਤ ਯੱ ਖ ਿਿਨੀਕ ਦ ਕਟ ਨੂੰ ਖੁਦ ਰਿਾਨ/ਯੱ ਦ ਕਯਗਾ, ਸਜਿ ਸਿਚ
ਯੱ ਦ ਹਣ ਦੀ ਿੂਯਤ ਸਿਚ ਇਿ ਦਾ ਿਾਜਫ ਕਾਯਨ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ|

Performance Monitoring

ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਸਨਗਯਾਨੀ




The Supervisor cooperates with the Authority/Registrar‟s
monitors in performing monitoring and audit functions at the
enrolment centre and answers their questions to the best of
his/her knowledge. Supervisor details are recorded during
performance also signs on the performance monitoring sheet
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਅਥਾਯਟੀ/ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਦ ਸਨਗਯਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਸਨਗਯਾਨੀ ਅਤ ਆਸਡਟ ਕਾਯਜਾਂ ਸਿਚ ਿਸਹਮਗ ਸਦੰ ਦਾ ਹ ਅਤ
ਆਣ ਿਯਿੱਤਭ ਸਗਆਨ ਅਨੁਿਾਯ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਯ ਸਦੰ ਦਾ ਹ| ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਦਯਾਨ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦ ਿਯਿ ਦਯਜ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਹਨ ਅਤ



ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਸਨਗਯਾਨੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਤ ਹਿਤਾਖਯ ਿੀ ਹੁੰ ਦ ਹਨ|




Supervisor ensures that audit feedback, if any, is incorporated in the process for continuous
improvement of enrolment operations and data quality
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ ਸਕ ਆਸਡਟ ੀਡਫਕ, ਜਕਯ ਕਈ ਹਿ, ਉਿ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿੰ ਚਾਰਨਾਂ ਅਤ ਡਾਟਾ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਸਿਚ ਸਨਯੰ ਤਯ
ਿੁਧਾਯ ਰਸਕਰਆ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਿ|

Operator
ਆਯਟਯ

Who is an Operator and what are his/her qualifications?
ਆਯਟਯ ਕੀ ਿ ਅਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਗਤਾਿਾਂ ਿਨ?
An Operator is employed by an Enrolment Agency to execute enrolment
at the enrolment stations.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਸਿਖ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਆਯਟਯ ਦੀ ਸਨਮੁਕਤੀ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹ|
To qualify for this role, person should satisfy the following criteria:
ਇਸ ਬੂਸਭਕਾ ਨੂੂੰ ਸਨਬਾਉਣ ਸਿੱ ਤ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਿਠ ਸਦੱ ਤ ਭਾਦੂੰ ਡ ੂਯ ਕਯਨੇ ਚਾਿੀਦ ਿਨ:








The person should be of age 18 years and above
ਸਿਕਤੀ ਦੀ ਉਭਯ 18 ਿਾਰ ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ




The person shall be 10+2 pass and should preferably be a graduate
ਸਿਅਕਤੀ 10+2 ਾਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਗਰਜੂਟ ਨੂੰ ਤਯਜੀਹ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਿਗੀ



The person should have been enrolled for Aadhaar and his/her Aadhaar number should have been
generated
ਸਿਅਕਤੀ ਆਧਾਯ ਰਈ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਹਿ ਅਤ ਉਿ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਨਯਟ ਹਇਆ ਹਿ
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ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ





The person should have a basic understanding of operating a computer and should be comfortable with
local language keyboard and transliteration
ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰ ਸਊਟਯ ਿਯਤਣ ਦੀ ਚੰ ਗੀ ਿਭਝ ਅਤ ਤਜਯਫਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਕੀ-ਫਯਡ ਅਤ ਸਰੀ-ਅੰ ਤਯਣ ਦੀ

The person should have obtained “Operator Certificate” from a Testing and Certification Agency
appointed by Authority
ਸਿਅਕਤੀ ਕਰ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਟਿਸਟੰ ਗ ਅਤ ਿਯਟੀਸਕਸ਼ਨ ਜੰ ਿੀ ਤੋਂ "ਆਯਟਯ ਿਯਟੀਸਕਟ" ਰਾਤ ਕੀਤਾ ਹਿ 





Note: Obtaining a “ Operator Certificate” does not entitle the candidate to start the
Enrolment/Update without engagement with Authority‟s empanelled Enrolment Agencies
ਨਟ: "ਆਯਟਯ ਸਯਟੀਸਕਟ" ਰਾਤ ਕਯਨ ਨਾਰ ਉਭੀਦਿਾਯ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੁੂੰ ਇਭਨਰ ਕੀਤ ਫਗਯ
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਨਿੀਂ ਿ ਜਾਂਦਾ 

Before starting work as an Operator:
ਆਯਟਯ ਿਜੋਂ ਕਾਯਜ ਅਯੂੰ ਬ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਿਰਾਂ :





The person must be engaged and activated by any Enrolment Agency in
accordance with Authority‟s guidelines prior to commencing enrolments
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਯੰ ਬ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਸਿਚ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿ ਿੀ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਅਤ ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|





The person should have undergone Training Sessions conducted by Regional
Offices/Enrolment Agency on Aadhaar Enrolment/Update Processes and various
equipment and devices used during Aadhaar enrolment
ਸਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਤਯੀ ਦਤਯਾਂ/ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਤ ਚਰਾ ਜਾ
ਯਹ ਸਿਖਰਾਈ ਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਿਯਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਿਾਜ-ਿਭਾਨ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ




ਸਿਖਰਾਈ ਸਿਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹਿ| 


The person should have read the complete Training Material on Aadhaar
Enrolment/Update available on Authority‟s website before giving the certification
exam
ਿਯਟੀਸਕਸ਼ਨ ਰੀਸਖਆ ਦਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਸਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਿੱਫਿਾਈਟ ਤ ਉਰਫੱ ਧ ਆਧਾਯ
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਉੱਤ ਸਦੱ ਤੀ ਿਭੁੱ ਚੀ ਸਿਖਰਾਈ ਦਾ ਅਸਧਨ ਕੀਤਾ ਹਿ|







The person should be comfortable with local language keyboard and transliteration
ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਕੀ-ਫਯਡ ਅਤ ਸਰੀ-ਅੰ ਤਯਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|

On-boarding of Operator
ਆਯਟਯ ਦੀ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੂੰ ਗ
Operator must submit his/her “On boarding Form” along with the required documents to
the Enrolment Agency which in turn submits the form to concerned “Authority‟s Regional
Offices” for verification. After verification, Regional Offices will approve/reject the on
boarding with the respective Enrolment Agency.
ਆਯਟਯ ਨੁੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਹਯ ਰ ੜੀਂਦ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਆਨਾ "ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ" ਾਯਭ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ
ਕਰ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਜਿ ਿੱ ਰੋਂ ਇਹ ਾਯਭ ਤਿਦੀਕ ਸਹੱ ਤ ਿਫੰ ਧਤ "ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਖਤਯੀ ਦਤਯਾਂ"
ਸਿਖ ਬਸਜਆ ਜਾਿਗਾ| ਤਿਦੀਕੀਕਯਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਖਤਯੀ ਦਤਯ ਿਫੰ ਧਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਨਾਰ
ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਨੂੰ ਿਿੀਕਾਯ/ਯੱ ਦ ਕਯਨਗ|
Enrolment Agency will then add the Operator by taking his/her biometrics in the Aadhaar
client software and provide a User Name and Password to operate the Enrolment
Machine. Enrolled User means that the user‟s biometric details verification at UIDAI is
successfully completed and stored in local database at the enrolment station.
ਂ ਿਾੱਟਿਅਯ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ
ਸਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਆਯਟਯ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕਿ ਰ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ
ਕਯਗੀ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਭਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਇਕ ਮੂਜ਼ਯ ਨੇਭ ਅਤ ਾਿਿਯਡ ਦਿਗੀ| ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਮੂਜ਼ਯ ਤੋਂ ਬਾਿ
ਹ ਸਕ ਅਥਾਯਟੀ ਸਿਖ ਮੂਜ਼ਯ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਿਰਤਾੂਯਫਕ ੂਯੀ ਹ ਗਈ ਹ ਅਤ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨ ਸਿਖ ਿਥਾਨਕ ਡਾਟਾਫਿ ਸਿਚ ਿਟਯ ਹ ਗਈ ਹ|

Important Commandments that an Operator/Supervisor must remember during Resident Enrolment
ਜ਼ਯੂਯੀ ਆਦਸ਼ ਜ ਇਕ ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੂੰ ਿਸਨੀਕ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਭੇਂ ਜ਼ਯੂਯ ਮਾਦ ਯੱ ਿਣ ਚਾਿੀਦ ਿਨ |




Capturing GPS coordinates at start
of enrolments every day.
ਹਯ ਯਜ਼ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਯੰ ਬ ਹਣ ਤ ਜੀੀਿ
ਕਅਯਡੀਨੇਟਿ ਕਚਯ ਕਯਨਾ




Make sure that on each login, the
date and time setting on the
computer is current
date and time.
ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਸਕ ਹਯਕ ਰਾੱਗ-ਇਨ ਤ ਕੰ ਸਊਟਯ

ਂ
ਉੱਤ ਸਭਤੀ ਅਤ ਿਭੇਂ ਦੀ ਿਸਟੰ ਗ ਕਯੰ ਟ ਡਟ ਡ
ਟਾਈਭ ਤ ਹਿ


Make sure to Login with your own Operator ID in Aadhaar client, for undertaking
enrolments, and log off the application when going away from the seat so that no
one else can use your login window for enrolments.



ਂ ਸਿਚ ਆਣ ਖੁਦ ਦ ਆਯਟਯ ਆਈਡੀ ਨਾਰ ਰਾਗ-ਇਨ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ
ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਅਤ ਆਣੀ ਿੀਟ ਛੱ ਡਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਰੀਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾੱਗ ਆ ਕਯ ਤਾਂ ਜ
ਹਯ ਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਗ-ਇਨ ਸਿੰ ਡ ਯਾਹੀਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਾ ਕਯ ਿਕ|





Brief the enrolment/update process to
resident before and during the process to
put the resident at ease and facilitate
data capture




ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਿੁਖਾਿਾਂ ਭਸਹਿੂਿ ਕਯਿਾਉਣ ਅਤ

Make sure that the station layout is
as per Authority guidelines.
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਿਟਸ਼ਨ ਦਾ ਖਾਕਾ
ਅਥਾਯਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਹਿ

ਡਾਟਾ ਕਚਯ ਨੂੰ ਿੁਸਿਧਾਜਨਕ ਫਨਾਉਣ ਰਈ
ਰਸਕਰਆ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਅਤ ਇਿ ਦ ਦਯਾਨ ਿਿਨੀਕ
ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਰਸਕਰਆ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਿਗੀ
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Make sure that the resident has never enrolled for Aadhaar before doing a
fresh enrolment using the “Find Aadhaar Facility” provided in the client.
ਂ
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਹਰੀ ਿਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਿਾਉਣ ਆ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ

ਸਿਚ ਸਦੱ ਤੀ "ਆਧਾਯ ਰੱਬ ਿੁਸਿਧਾ" ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯ ਕ ਦਖ ਸਕ ਸਹਰਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਾ ਹਇਆ ਹਿ




Use Update Client Lite for updating
Demographic details like Name,
Gender, Date of Birth & Address,
Mobile Number and email and use
ECMP for other type of
Demographic/Biometric Update.
ਨਾਭ, ਸਰੰਗ, ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਅਤ ਤਾ, ਭਫਾਈਰ





ਨੰਫਯ ਅਤ ਈ-ਭਰ ਿਯਗ ਡਭਗਰਾਸਕ ਿਯਿ

/ਅਡਟ ਦੀ ਫਨਤੀ ਸਹੱ ਤ ਰ ੜੀਂਦ ਿਾਯ

ਂ ਰਾਈਟ ਦੀ
ਅਡਟ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਅਡਟ ਕਰਾਈਟ

ਅਿਰ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਉਰਫੱ ਧ ਹਨ ਅਤ ਉਿ

ਿਯਤੋਂ ਕਯ ਅਤ ਹਯ ਰਕਾਯ ਦ

ਿਿਨੀਕ ਦ ਹਨ ਸਜਿ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ

ਡਭਗਰਾਸਕ/ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਡਟ ਸਹੱ ਤ

ਹਣਾ ਹ|

ਈਿੀਭੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯ|




Make sure that all the Original
Documents are available, which are
required for type of
Enrolment/Update requested by the
resident and belongs to the same
resident whose enrolment/update is
to be done.
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਿਰੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ

Make sure that the residents has entered their Mobile Number for future
communication with the resident and other uses like OTP based Authentication and
online Aadhaar Update facility.
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਨਾਰ ਬਸਿੱ ਖੀ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਿੰ ਚਾਯ ਸਹਤ ਹਯ ਰਾਬ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਟੀੀ ਅਧਾਯਤ
ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਅਤ ਆੱਨਰਾਈਨ ਅਡਟ ਿੁਸਿਧਾ ਸਹੱ ਤ ਆਣਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹ|







Check that the resident‟s Aadhaar
Enrolment/Update form is verified and
carries Verifier‟s signature/thumb print
and stamp/initials. The form must also
carry Resident‟s (Applicant‟s)
signature/thumbprint.
ਚੱਕ ਕਯ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਆਧਾਯ
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਾਯਭ ਤਿਦੀਕ ਹਇਆ ਹ ਅਤ
ਇਿ ਉਤ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਦ ਹਿਤਾਖਯ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ
ਸਨਸ਼ਾਨ ਅਤ ਭੁਹਯ/ਿਹੀ ਹਣ| ਾਯਭ ਉੱਤ
ਿਿਨੀਕ (ਫਨਤੀਕਯਤਾ) ਦ ਹਿਤਾਖਯ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ
ਸਨਸ਼ਾਨ ਿੀ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ|





Make sure that the resident is well
informed that his/her biometric will
only be used for Aadhaar
Enrolment/Update and no other
purpose.
ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਇਹ
ੂਯੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਿ ਸਕ ਉਿ ਦ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਿਰ ਆਧਾਯ
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਸਹੱ ਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ
ਨਾ ਸਕ ਸਕਿ ਿੀ ਹਯ ਭੰ ਤਿ ਰਈ|





In case of Introducer/HoF based enrolment, the Introducer/HoF‟s
signature/thumbprint should be available in the form along with their details filled in
the fields provided for Introducer and HoF, respectively.
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ/ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਅਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ, ਾਭਭ ਸਿਚ ਸਦੱ ਤ ੀਰਡਾਂ ਸਿਚ
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਅਤ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦ ਕਰਭਿਾਯ ਿਯਸਿਆਂ ਦ ਨਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦ ਹਿਤਾਖਯ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦ ਸਨਸ਼ਾਨ
ਸ਼ਾਭਰ ਹਣ|





Capture demographic and biometric
data of the resident in the Aadhaar
client software (ECMP/UCL) in the
sequence of data capture as per the
screens provided on the software client.
ਂ ਿਾਟਿਅਯ
ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ
(ਈਿੀਭੀ/ਮੂਿੀਰ) ਸਿਚ ਡਭਗਰਾਸਕ ਅਤ
ਂ ਸਿਚ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਡਾਟਾ ਿਾਟਿਅਯ ਕਰਾਈਟ





ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਿਕਰੀਨ ਹਯ ਿਭੇਂ ਆੱਨ ਹਿ ਅਤ

ਸਦੱ ਤ ਿਕਰੀਨਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਡਾਟਾ ਕਚਯ ਦ ਕਰਭ

ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਡਾਟਾ

ਅਨੁਿਾਯ ਕਚਯ ਕਯ|






Make sure that the resident‟s
screen is on all the time during the
enrolment/update and ask the
resident to cross check the data
being entered and review
demographic data with resident
before signing off.
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਦਯਾਨ

ਰਗਾਤਾਯ ਚਕ ਕਯਨ ਰਈ ਕਹ ਅਤ ਿਾਈਨ
ਆੱ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਿਿਨੀਕ ਨਾਰ ਡਭਗਰਾ







Print, sign and provide
acknowledgement to the resident and
take resident signature on consent at
the end of enrolment.
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਸਰੰ ਟ ਕੀਤੀ ਹਿਤਾਖਸਯਤ ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ
ਸਦ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਅੰ ਤ ਸਿਚ ਿਸਹਭਤੀ ਉੱਤ

ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਕਯ|





ਿਿਨੀਕ ਦ ਹਿਤਾਖਯ ਰਿ|

Make sure that the Enrolment/Update
Form, Original Supporting Documents
and Signed Consent slip is uploaded in
the Enrolment/Update Client and all
documents are returned to the
resident.

ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਾਯਭ,
ਅਿਰ ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਅਤ ਹਿਤਾਖਸਯਤ
ਂ
ਿਸਹਭਤੀ ਿਸਰੱ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਕਰਾਈਟ
ਉੱਤ ਅਰ ਡ ਕੀਤ ਜਾਣ ਅਤ ਿਾਯ ਦਿਤਾਿਜ਼
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਭੜ ਸਦੱ ਤ ਜਾਣ|
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Who is CELC Operator and what are his/her qualifications?
ਸੀਈਐਰਸੀ ਆਯਟਯ ਕੀ ਿ ਅਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਗਤਾਿਾਂ ਿਨ?
A CELC Operator is employed by an Enrolment Agency to execute enrolment at the enrolment stations. It is to
be noted that the CELC Operator can only perform Child Enrolment/Update and cannot perform any
other type of enrolment.

ਇਕ ਿੀਈਰਿੀ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਸਿਖ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ|
ਆਯਟਯ ਕਿਰ ਫਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ ਸਕਿ ਿੀ ਹਯ ਰਕਾਯ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਯ ਿਕਦਾ|
To qualify for this role, person should satisfy the following criteria:
ਇਸ ਬੂਸਭਕਾ ਨੂੂੰ ਸਨਬਾਉਣ ਸਿੱ ਤ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ ਿਠ ਸਦੱ ਤ ਭਾਦੂੰ ਡ ੂਯ ਕਯਨੇ ਚਾਿੀਦ ਿਨ:










The person should be of age 18 years and above
ਸਿਕਤੀ ਦੀ ਉਭਯ 18 ਿਾਰ ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|




The person shall be 10+2 pass and should preferably be a
graduate
ਸਿਅਕਤੀ 10+2 ਾਿ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ, ਗਰਜੂਟ ਨੂੰ ਤਯਜੀਹ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਿਗੀ|




In case of Anganwadi Asha Worker, 10th Pass are eligible
ਆਂਗਣਿਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਿਯਕਯ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ 10ਿੀਂ ਾਿ ਮਗ ਹਨ|



The person should have been enrolled for Aadhaar and his/her Aadhaar number should have been
generated
ਸਿਅਕਤੀ ਆਧਾਯ ਰਈ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਹਿ ਅਤ ਉਿ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਨਯਟ ਹਇਆ ਹਿ|









ਫਯਡ ਅਤ ਸਰੀ-ਅੰ ਤਯਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|





The person should have a basic understanding of operating Smart Phone with Android OS/computer
and should be comfortable with local language keyboard and transliteration
ਂ ਰਾਇਡ ਿ/ਕੰ ਸਊਟਯ ਨਾਰ ਿਭਾਯਟ ਨ ਦੀ ਭੁੱ ਢਰੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਕੀਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡ

The person should have obtained “CELC Operator Certificate” from a Testing and Certification Agency
appointed by Authority
ਸਿਅਕਤੀ ਕਰ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਟਿਸਟੰ ਗ ਅਤ ਿਯਟੀਸਕਸ਼ਨ ਜੰ ਿੀ ਤੋਂ "ਿੀਈਰਿੀਆਯਟਯ ਿਯਟੀਸਕਟ" ਰਾਤ ਕੀਤਾ
ਹਿ|




Note: Obtaining a “ CELC Operator Certificate” does not entitle the candidate to start the
Enrolment/Update without engagement with Authority‟s empanelled Enrolment Agencies
ਨਟ: "ਸੀਈਐਰਸੀ ਆਯਟਯ ਸਯਟੀਸਕਟ" ਰਾਤ ਕਯਨ ਨਾਰ ਉਭੀਦਿਾਯ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਨੁੂੰ ਇਭਨਰ ਕੀਤ
ਫਗਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਨਿੀਂ ਿ ਜਾਂਦਾ|

Before starting work as CELC Operator:
ਸੀਈਐਰਸੀ ਆਯਟਯ ਿਜੋਂ ਕਾਯਜ ਅਯੂੰ ਬ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਿਰਾਂ :




The person must be engaged and activated by any Enrolment Agency in accordance with Authority‟s
guidelines prior to commencing enrolments
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਯੰ ਬ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਸਿਚ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਕਿ ਿੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ
ਅਤ ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|



The person should have undergone Training Session conducted by Regional Offices/Enrolment Agency
on Child Enrolment Processes and CELC Tablet used during Child enrolment






ਸਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖਤਯੀ ਦਤਯਾਂ/ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਆਧਾਯ ਫਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਤ ਚਰਾ ਜਾ ਯਹ ਸਿਖਰਾਈ ਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤ ਫਾਰ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਿਯਤ ਜਾਣ ਿੀਈਰਿੀ ਟਫਰ ਟ ਦੀ ਸਿਖਰਾਈ ਸਿਚ ਸ਼ਭੂਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹਿ| 



The person should have read the complete Training Material on Child Enrolment available on
Authority‟s website before giving the certification exam



ਿਯਟੀਸਕਸ਼ਨ ਰੀਸਖਆ ਦਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਸਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਿੱਫਿਾਈਟ ਤ ਉਰਫੱ ਧ ਫਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਉੱਤ ਸਦੱ ਤੀ
ਿਭੁੱ ਚੀ ਸਿਖਰਾਈ ਦਾ ਅਸਧਨ ਕੀਤਾ ਹਿ|





CELC Operator must submit his/her “On boarding Form” along with the required documents to the
Enrolment Agency which in turn submit the form to concerned “UIDAI Regional Offices” for verification.
After verification Regional Offices will approve/reject the on boarding with the respective Enrolment
Agency

ਿੀਈਰਿੀ ਆਯਟਯ ਨੁੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਹਯ ਰ ੜੀਂਦ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦ ਨਾਰ ਆਨਾ "ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ" ਾਯਭ ਨਾਭਾਂਕਣ
ਜੰ ਿੀ ਕਰ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਜਿ ਿੱ ਰੋਂ ਇਹ ਾਯਭ ਤਿਦੀਕ ਸਹੱ ਤ ਿਫੰ ਧਤ "ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਖਤਯੀ ਦਤਯਾਂ"
ਸਿਖ ਬਸਜਆ ਜਾਿਗਾ| ਤਿਦੀਕੀਕਯਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਖਤਯੀ ਦਤਯ ਿਫੰ ਧਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਨਾਰ ਆੱਨ



ਫਯਸਡੰ ਗ ਨੂੰ ਿਿੀਕਾਯ/ਯੱ ਦ ਕਯਨਗ|


Enrolment Agency will then add the CELC Operator by taking his/her biometrics in the Aadhaar client
software and provide a User Name and Password to operate the CELC Tablet



ਂ ਿਾੱਟਿਅਯ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ
ਸਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੀਈਰਿੀ ਆਯਟਯ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕਿ ਰ ਕ ਉਿ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ
ਕਯਗੀ ਅਤ ਿੀਈਰਿੀ ਟਫਰ ਟ ਚਰਾਉਣ ਰਈ ਇਕ ਮੂਜ਼ਯ ਨੇਭ ਅਤ ਾਿਿਯਡ ਦਿਗੀ|



Enrolled User means that the user‟s biometric details verification at UIDAI is successfully completed and
stored in local database at the enrolment station



ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਮੂਜ਼ਯ ਤੋਂ ਬਾਿ ਹ ਸਕ ਅਥਾਯਟੀ ਸਿਖ ਮੂਜ਼ਯ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਿਰਤਾੂਯਫਕ ੂਯੀ ਹ
ਗਈ ਹ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨ ਸਿਖ ਿਥਾਨਕ ਡਾਟਾਫਿ ਸਿਚ ਿਟਯ ਹ ਗਈ ਹ ਹ|
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Verifier
ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ

Who is a Verifier and what is his/her responsibility?
ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ ਕ ਣ ਿ ਅਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਜੂੰ ਭਿਾਯੀਆਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?




ਡਭਗਰਾਸਕ ਿੂਚਨਾ ਦਯਜ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ|







The verifier present at the Enrolment Centre will verify the documents submitted by the resident against
the enrolment/update form filled by the resident
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਚ ਭਜੂਦ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਿਿਨੀਕ ਦੁਆਯਾ ਬਯ ਗ ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਯਭ ਦ ਨਾਰ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਗ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ
ਤਿਦੀਕ ਕਯਗਾ|






The authentication of documents submitted by the resident is duly verified by the officials authorised to
verify the documents. Such officials are termed as verifiers
ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਗ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਦਿਤਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਯਨ ਿਾਰ ਅਸਧਸਕਰਤ ਅਭਰ ਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹ| ਇਨਹਾਂ ਅਸਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ|




When the resident comes to enrol for Aadhaar to an Enrolment Centre, demographic information will be
entered from documents that the resident provides
ਜਦੋਂ ਕਈ ਿਿਨੀਕ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਸਕਿ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਆਉਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਸਦੱ ਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਸਿਚੋਂ ਉਿ ਦੀ

The services of the retired government officials who are generally well acquainted with such verification
procedures should be utilised by the Registrars in case they are unable to spare serving officials for
document verification
ਜਕਯ ਯਸਜਿਟਯਾਯ ਦਿਤਾਿਜ ਤਿਦੀਕੀਕਯਣ ਰਈ ਿਿਾਯਤ ਅਸਧਕਾਯੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਯਨ ਸਿੱ ਚ ਅਿਭਯੱ ਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਯਟਾਇਯ
ਹ ਚੁੱ ਕ ਿਯਕਾਯੀ ਅਸਧਕਾਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ, ਜ ਆਭ ਤਯ 'ਤ ਅਸਜਹ ਤਿਦੀਕੀ ਰਸਕਸਯਆਿਾਂ ਤੋਂ ਚੰ ਗੀ ਤਯਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਰ ਿਕਦ ਹਨ|





Any serving /retired official both from Government (including Armed forces and CPMFs) and PSUs
including Banks not below the rank of Group „C‟/ class III employees may be allowed to be deployed as
Verifiers. In the areas, like big cities and Metros, where registrar is unable to avail the services of such
Retired/Serving government officials, services of an outsourced vendor can be availed of to provide
verifiers with the approval from Authority‟s Regional Office
ਤਿਦੀਕਕਯਤਾਿਾਂ ਦ ਤਯ ਤ ਕਈ ਿੀ ਿਿਾਯਤ/ਸਯਟਾਇਯਡ ਕਯਭਚਾਯੀ, ਿਯਕਾਯ (ਸਜਿ ਸਿਚ ਿਸ਼ਤਯ ਿਨਾਿਾਂ ਅਤ ਿੀੀਭ
ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ) ਅਤ ੀਿਮੂ ਿਭਤ ਫੈਂਕਾਂ ਦਿਾਂ ਸਿਚੋਂ ਹੀ, ਜ ਿਯਗ "ਿੀ"/ਕਰਾਿ III ਤੋਂ ਹਠਾਂ ਨਾ ਹਣ, ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਦ ਤਯ ਤ
ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤ ਜਾ ਿਕਦ ਹਨ| ਿੱ ਡ ਸ਼ਸਹਯਾਂ ਅਤ ਭਟਰ ਸਜਹ ਸਿਸ਼ਾਰ ਇਰਾਸਕਆਂ, ਸਜੱ ਥ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਅਸਜਹ ਸਯਟਾਇਯਡ /ਿਿਾਯਤ
ਿਯਕਾਯੀ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ ਰ ਣ ਸਿਚ ਅਿਭਯੱ ਥ ਹਣ, ਉੱਥ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਖਤਯੀ ਦਤਯ ਦੀ ਿਸਹਭਤੀ ਨਾਰ



ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਰਈ ਆਊਟਿਯਿਡ ਿੈਂਡਯ ਦੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ ਰਈਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ|



The verifiers in an enrolment centre cannot be from the same vendor, hired as enrolment agency.
Registrar needs to ensure that verifiers are appropriately trained before being put in the field. The
Registrar may appoint more than one Verifier in a centre, if and where required
ਇਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਭਜੂਦ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ੱ ਟ ਤ ਰਈ ਗਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਦ ਇਕ ਿੈਂਡਯ ਿੱ ਰੋਂ ਬਜ ਗ ਨਹੀਂ ਹਣ ਚਾਹੀਦ|
ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਤਿਦੀਕਯਤਾਿਾਂ ਨੇ ੀਰਡ ਸਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਉਸਚਤ ਸਿਖਰਾਈ ਰਾਤ ਕੀਤੀ
ਹਿ| ਜਕਯ ਅਤ ਸਜੱ ਥ ਰ ੜ ਹਿ, ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਇਕ ਕੇਂਦਯ ਸਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਤਾਇਨਾਤ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ|









The list of all Verifiers must be notified, by designation, by the Registrar before commencement of the
enrolments and the list should be shared with the Regional office concerned
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਯੰ ਬ ਹਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਅਹੁਦ ਅਨੁਿਾਯ ਿਾਯ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਅਸਧਿੂਸਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ
ਇਹ ਿੂਚੀ ਿਫੰ ਧਤ ਖਤਯੀ ਦਤਯ ਨਾਰ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|


What are the UIDAI Guidelines for Verification that the Verifier must keep in mind while verifying the
Documents?
ਤਸਦੀਕੀਕਯਣ ਸਿੱ ਤ ਮੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੀਆਂ ਉਿ ਸਕਿੜੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਿਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੂੰ ਦਸਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਭੇਂ ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ ਨੂੂੰ
ਸਧਆਨ ਸਿਚ ਯੱ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?








Make sure that the resident has original documents for verification.
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਕਰ ਤਿਦੀਕੀਕਯਣ ਸਹੱ ਤ ਅਿਰ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਹਨ|



The documents produced by the resident for Aadhaar enrolment/Update must be in the list of UIDAI
approved documents only



ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਸਹੱ ਤ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਸ਼ ਕੀਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦੀ ਰਿਾਸਨਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਸਿਚ
ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ|




The format is for certificate to be issued by officials/ institutions (only those that are recognised in the
UIDAI‟s valid list of documents) for Proof of Identity, Proof of Address, Proof of Relationship, Proof of
Date of Birth is as per Appendix C
ਇਹ ਾਯਭਟ ਅੰ ਸਤਕਾ ਸੀ ਦ ਅਨੁਿਾਯ ਸਹਚਾਣ ਅਤ ਤ ਦ ਿਫੂਤ, ਸਯਸ਼ਤ ਦ ਿਫੂਤ, ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦ ਿਫੂਤ ਰਈ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ /
ਿੰ ਿਥਾਿਾਂ (ਕਿਰ ਉਹ ਜ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਿਧ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਸਿਚ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ) ਿੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਿਯਟੀਸਕਟ



ਰਈ ਹ|



Verifiers can refuse verification, if they suspect forged/altered documents. In cases where Verifier
refuses verification of the documents produced, reasons should be recorded in brief by the Verifier on
the Enrolment Form
ਜਕਯ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਨੂੰ ਨਕਰੀ/ ਜਾਅਰੀ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱ ਕ ਹਿ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿਦੀਕ ਰਈ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ| ਸਜਨਹਾਂ ਭਾਭਸਰਆਂ
ਸਿਚ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਿੱ ਰੋਂ ਸ਼ ਕੀਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ, ਉਨਹਾਂ ਸਿਚ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਿੱ ਰੋਂ ਇਿ ਦ
ਕਾਯਣ ਿੰ ਖ ਯੂ ਸਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ ਾਯਭ ਉੱਤ ਸਯਕਾਯਡ ਕੀਤ ਜਾਣਗ|









In case the Verifier refuses verification with reasons or turns the resident back without recording any
reasons, the resident can approach a designated Authority created by the Registrar for Grievance
Redressal
ਜਕਯ ਸਕਿ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਸਫਨਾ ਕਾਯਨ ਤਿਦੀਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯਦਾ ਹ ਜਾਂ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਸਫਨਹਾਂ ਕਈ ਕਾਯਣ ਸਯਕਾਯਡ
ਕੀਤ ਿਾਿ ਬਜ ਸਦੰ ਦਾ ਹ ਤਾਂ ਿਿਨੀਕ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਿਾਯਣ ਸਹੱ ਤ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਅਥਾਯਟੀ ਨਾਰ ਿੰ ਯਕ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ|




Verify Name, Date of Birth, Address, and Relationship Details against PoI, DoB, PoA, PoR, respectively
ਜਨਭ ਸਭਤੀ, ਤ ਅਤ ਸਯਸ਼ਤ ਦ ਿਯਿ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਰਭਿਾਯ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ, ਜਨਭ ਿਯਟੀਸਕਟ, ਤ ਦ ਿਫੂਤ, ਸਯਸ਼ਤ ਦ
ਿਫੂਤ ਨਾਰ ਕਯ|

– Name
– ਨਾਂ
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– PoI requires a document containing the resident‟s name and photograph. Verify that supporting
document has both
– ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਟ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ| ਤਿਦੀਕ ਕਯ ਸਕ ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਸਿਚ ਦਿੇਂ
ਹਣ|
– If any of the PoI documents submitted does not contain the photograph of the resident, then it will
not be accepted as a valid PoI. In order to be inclusive and free of harassment, documents with
older photographs are acceptable
– ਜਕਯ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਸਕਿ ਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਟ ਨਾ ਹਿ ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਿਾਜਫ ਨਹੀਂ
ਿਭਸਝਆ ਜਾਿਗਾ| ਿੰ ਭਸਰਤ ਅਤ ਯਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ੁਯਾਣੀ ਟ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਿਿੀਕਾਯ ਕੀਤ ਜਾਂਦ ਹਨ|

Valid POI with Photograph
Invalid POI without Photograph




ਟ ਨਾਰ ਤ ਦਾ ਿਾਜਫ ਿਫੂਤ
ਟ ਨਾਰ ਤ ਦਾ ਗਯ ਿਾਜਫ ਿਫੂਤ

Confirm the name in the document by asking the resident his/her name. This is to ensure that the
resident is providing own documents
ਿਿਨੀਕ ਤੋਂ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ੁੱ ਛ ਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਸਿਚ ਦਯਜ ਨਾਂ ਨਾਰ ੁਸ਼ਟੀ ਕਯ| ਇਹ ਇਿ ਗੱ ਰ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਹ ਸਕ ਿਿਨੀਕ
ਿੱ ਰੋਂ ਆਣ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਹੀ ਸ਼ ਕੀਤ ਗ ਹਨ|




The name of the person should be entered in full. It should not include salutations or titles like Mr., Miss,
Mrs., Major, Retd., Dr. etc
ਸਿਅਕਤੀ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਂ ਦਯਜ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ| ਇਿ ਸਿਚ ਿਰੀ, ਿਰੀਭਾਨ ਕੁ., ਿਰੀਭਤੀ, ਭਜਯ, ਸਯਟਾ., ਡਾ. ਆਸਦ ਸਜਹ ਿੰ ਫਧਨ ਨਹੀਂ ਹਣ
ਚਾਹੀਦ|

Wrong usage (with Saluation)

ਗਰਤ ਿਯਤੋਂ (ਿੰ ਫਧਨ ਨਾਰ)

Correct usage (without Salauation)

ਿਹੀ ਿਯਤੋਂ (ਿੰ ਫਧਨ ਤੋਂ ਸਫਨਹਾਂ)

a.

It is very important to write the person‟s name very carefully and correctly. For example, the respondent may
tell that his name is V. Vijayan whereas his full name may be Venkatraman Vijayan and similarly R. K.

Srivastava‟s full name may actually be Ramesh Kumar Srivastava. Similarly, a female enrollee may tell
her name as K. S. K. Durga while her full name may be Kalluri Surya Kanaka Durga. Ascertain from
her/him the expansion of her/his initials and check the same in the documentary evidence produced.
ੳ. ਇਹ ਫਹੁਤ ਭਹੱ ਤਿੂਯਣ ਹ ਸਕ ਸਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫੜ ਸਧਆਨ ਨਾਰ ਅਤ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਸਰਸਖਆ ਜਾਿ| ਉਦਾਹਯਣ ਿਜੋਂ ਿਿਨੀਕ
ਕਸਹ ਿਕਦਾ ਹ ਸਕ ਉਿ ਦਾ ਨਾਂ ਿੀ. ਸਿਜਮਨ ਹ ਜਦੋਂ ਸਕ ਉਿ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਂ ਿੇਂਕਟਯਭਨ ਸਿਜਮਨ ਹ ਅਤ ਇਿ ਤਯਹਾਂ ਆਯ. ਕ.
ਿਰੀਿਾਿਤਿ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਅਿਰ ਸਿਚ ਯਭਸ਼ ਕੁਭਾਯ ਿਰੀਿਾਿਤਿ ਹ ਿਕਦਾ ਹ| ਇਿ ਤਯਹਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਿਾਉਣ ਆਈ ਇਕ ਇਿਤਯੀ
ਆਣਾ ਨਾਂ ਕ. ਿ. ਕ. ਦੁਯਗਾ ਦੱ ਿ ਿਕਦੀ ਹ ਜ ਕੱ ਰੁਯੀ ਿੂਯਮਾ ਕਸਣਕਾ ਦੁਯਗਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ| ਉਨਹਾਂ ਤੋਂ ਿੰ ਖ ਅੱ ਖਯਾਂ ਦਾ ਸਿਿਤਾਯ
ੁੱ ਛ ਅਤ ਇਿ ਨੂੰ ਸਦੱ ਤ ਗ ਦਿਤਾਿਜ਼ੀ ਿਫੂਤਾਂ ਨਾਰ ਭਰ ਕਯ ਕ ਦਖ|
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b. In case of difference in the name declared and the one in document (PoI) is limited to spelling and/or
sequence of first, middle and last name, the name as declared by the resident may be recorded .
ਅ. ਘਸ਼ਣਾ ਕੀਤ ਗ ਨਾਂ ਅਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ (ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ) ਸਿਚ ਅੰ ਤਯ ਹਣ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਿਸਰੰਗ ਅਤ/ ਜਾਂ ਸਹਰ , ਸਿਚਰ ਅਤ
ਅੰ ਤਭ ਨਾਂ ਤੱ ਕ ਿੀਸਭਤ ਹਿ ਤਾਂ ਿਿਨੀਕ ਿਰੋਂ ਦੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਨਾਂ ਦਯਜ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|

c.

If two documentary proofs produced by the enrollee have variation in the same name (i.e., with initials
and full name), the enrollee‟s full name should be recorded.
ੲ. ਜਕਯ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਿੱ ਰੋਂ ਸ਼ ਕੀਤ ਗ ਦ ਦਿਤਾਿਜੀ ਿਫੂਤਾਂ ਸਿਚ ਇਕ ਨਾਭ ਸਿਚ ਪਯਕ ਹ (ਬਾਿ ਿੰ ਖ ਅਤ ੂਯ ਨਾਭ ਸਿਚ), ਤਾਂ
ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ।

d. Sometimes, infants or children may not have been named yet. Try to ascertain the intended name for
the child by explaining to the enrollee the importance of capturing the name of the individual for allotting
EID. In case of non-availability of supporting documents for PoI, the name should be recorded with the
assistance of the Introducer.
ਿ. ਕਈ ਿਾਯ ਨਿੇਂ ਜਨਭ ਸਸ਼ਸ਼ੂਆਂ ਅਤ ਫੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਨਾਭਕਯਣ ਨਹੀਂ ਹਇਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਅਸਜਹੀ ਿਸਥਤੀ ਸਿਚ ਮੂਆਈਡੀ ਅਰਾਟ ਕਯਨ ਰਈ
ਉਿ ਦਾ ਨਾਭ ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਭਹੱ ਤਿ ਫਾਯ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਭਝਾਉਣ ਅਤ ਫੱ ਚ ਦਾ ਯੱ ਸਖਆ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਦਯਜ ਕਯਨ ਦਾ ਮਤਨ

ਕਯ। ਜਕਯ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ ਉਰੱਫਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਾਭ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਨਾਰ ਦਯਜ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

Date of Birth (DoB)

ਜਨਭ ਸਭਤੀ
a.

Date of birth of Resident must indicate day, month and year in the relevant field.
ੳ. ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਸਿਚ ਿਫੰ ਧਤ ਪੀਰਡ ਸਿਚ ਸਦਨ, ਭਹੀਨਾ ਅਤ ਿਾਰ ਜ਼ਯੂਯ ਦਯਿਾਇਆ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

b.

If the Resident provides documentary evidence of Date of Birth, then the Date of Birth is considered
as “Verified”. When resident declares the DoB without any documentary evidence, then date of birth
is considered as “Declared”.
ਅ. ਜਕਯ ਿਿਨੀਕ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦਾ ਦਿਤਾਿਜੀ ਿਫੂਤ ਸਦੰ ਦਾ ਹ ਤਾਂ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਨੂੰ „ਤਿਦੀਕਸ਼ੁਦਾ` ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਿਗਾ। ਜਦੋਂ
ਿਿਨੀਕ ਸਫਨਾ ਸਕਿ ਦਿਤਾਿਜੀ ਿਫੂਤ ਦ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦੱ ਿਦਾ ਹ ਤਾਂ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਨੂੰ „ਘਸਸ਼ਤ` ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਿਗਾ।

c.

When the resident is unable to give exact date of birth and only age is mentioned by the resident or
approximated by the verifier, then only age is recorded. The software will automatically calculate
year of birth in such case.
ੲ. ਜਦੋਂ ਿਿਨੀਕ ਸਫਰਕੁਰ ਿਹੀ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦੱ ਿਣ ਸਿਚ ਅਿਭਯੱ ਥ ਹਿ ਅਤ ਉਿ ਦੁਆਯਾ ਜਾਂ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਿੱ ਰੋਂ ਅੰ ਦਾਜ਼ਾ
ਰਗਾ ਕ ਕਿਰ ਉਭਯ ਹੀ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿ ਤਾਂ ਕਿਰ ਉਭਯ ਹੀ ਦਯਜ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਅਸਜਹ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਿਾਪਟਿਅਯ
ਆਣ ਆ ਜਨਭ ਦਾ ਿਾਰ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਯ ਰਿਗਾ।

d.

The Verifier should check the entry in the Enrolment/Update Form and ensure that the resident has
correctly indicated the date of birth as “Verified” / “declared” or has filled his/her age.
ਂ ਯੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਿ. ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਪਾਯਭ ਸਿਚ ਟ
ਹ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਨੇ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਉਭਯ ਨੂੰ „ਤਿਦੀਕਸ਼ੁਦਾ` / „ਘਸਸ਼ਤ` ਦਯਿਾਇਆ ਹ ਜਾਂ ਆਣੀ ਉਭਯ ਠੀਕ ਬਯੀ ਹ।

Residential Address

ਸਯਹਾਇਸ਼ੀ ਤਾ:
a.

Verify that the PoA contains the name and address. The Verifier should ensure that the name in the
PoA document matches with the name in the PoI document. A difference in the name in PoI and
PoA document is acceptable if the difference is only in spelling and/or sequence of first, middle and
last name.
ੳ. ਤਿਦੀਕ ਕਯ ਸਕ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਸਿਚ ਨਾਭ ਅਤ ਤਾ ਦਯਜ ਹ। ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ
ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ ਸਿਚ ਸਦੱ ਤਾ ਨਾਭ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ ਦ ਨਾਭ ਨਾਰ ਭਰ ਖਾਂਦਾ ਹਿ। ਸਹਚਾਣ ਦ
ਿਫੂਤ ਅਤ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਸਿਚ ਨਾਭ ਸਿਚ ਪਯਕ ਉਦੋਂ ਿਿੀਕਾਯਨਮਗ ਹ ਜਕਯ ਇਹ ਪਯਕ ਕਿਰ ਿਸਰੰਗ ਅਤ ਜਾਂ
ਸਹਰ , ਸਿਚਰ ਅਤ ਅੰ ਸਤਭ ਨਾਭ ਦ ਕਰਭ ਸਿਚ ਹਿ।
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b.

The “Care of” person‟s name, if any, is usually captured for children and old age people living with
parents and children, respectively. If not available, one can leave this Address line blank.
ਅ. „ਭਾਯਪਤ ਸਿਅਕਤੀ` ਦਾ ਨਾਭ, ਜਕਯ ਕਈ ਹਿ, ਆਭ ਤਯ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ ਅਤ ਸਫਯਧ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਕਚਯ
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਜ ਕਰਭਿਾਯ ਭਾਸਆਂ ਅਤ ਫੱ ਸਚਆਂ ਨਾਰ ਯਸਹੰ ਦ ਹਣ। ਜਕਯ ਉਰੱਫਧ ਨਾ ਹਿ, ਤਾਂ ਇਿ ਤ ਦੀ ਰਾਈਨ ਨੂੰ ਖਾਰੀ
ਛੱ ਸਡਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।

c.

Enhancement of address is allowed. The resident may be allowed to add minor fields, such as
House No., Lane No., Street Name, correcting typographical errors, minor changes/ corrections to
PIN code etc. to the address listed in the PoA as long as these additions/modifications do not alter
the base address mentioned in the PoA document.
ੲ. ਤ ਸਿਚ ਸਿਿਥਾਯ ਦੀ ਆਸਗਆ ਹ। ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਸਿਚ ਸਦੱ ਤ ਗ ਤ ਸਿਚ ਛਟ ਪੀਰਡ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਭਕਾਨ ਨੰਫਯ,
ਰ ਨ ਨੰਫਯ, ਗਰੀ ਨੰ., ਟਾਈਸੰ ਗ ਦੀਆਂ ਗਰਤੀਆਂ ਿੁਧਾਯਨ, ਭਾਭੂਰੀ ਸਯਿਯਤਨ, ਦਯੁਿਤੀ ਕਯਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ
ਹ ਫਸ਼ਯਤ ਸਕ ਇਹ ਿਾਧ / ਿਧਾਂ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ ਸਿਚ ਦਯਿਾ ਗ ਭੂਰ ਤ ਨੂੰ ਨਾ ਫਦਰਣ।

d.

If the changes requested in Address Enhancement are substantial and change the base address
that is listed in the PoA, the resident will be required to produce an alternate PoA or enrol through
an Introducer.
ਿ. ਜਕਯ ਤ ਦ ਿਾਧ ਸਿਚ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਸਯਿਯਤਨ ਿੱ ਡ ਹਨ ਅਤ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਸਿਚ ਸਦੱ ਤ ਭੂਰ ਤ ਨੂੰ ਫਦਰਦ ਹਨ ਤਾਂ
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਕਰਕ ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ ਦਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹਿਗੀ ਜਾਂ ਸਪਯ ਇਕ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਯਾਹੀਂ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਹਣਾ ਿਗਾ।
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Relationship Details:
ਸਯਸ਼ਤ ਦ ਿਯਿ :
a.

In the case of children below 5 years, “Name” and “Aadhaar Number” of one of the parents or
guardian is mandatory. Parent/Guardian must produce their Aadhaar letter when enrolling children
(or they can be enrolled together).
ੳ. 5 ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਸਚਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਭਾਸਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਿਯਰਿਤ ਦਾ „ਨਾਭ` ਅਤ „ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ`
ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ। ਭਾ/ ਿਯਰਿਤ ਫੱ ਚ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਆਣਾ ਆਧਾਯ ੱ ਤਯ ਸਦਖਾਉਣਗ ( ਜਾਂ ਸਪਯ ਉਹ ਇਕੱ ਠੇ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਹ
ਿਕਦ ਹਨ)

b.

In the case of an adult, no verification will be done for the information on parent or spouse. They
are recorded for internal purposes only.
ਅ. ਇਕ ਫਾਰਗ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਭਾਸਆਂ ਜਾਂ ਤੀ/ ਤਨੀ ਦੀ ਿੂਚਨਾ ਫਾਯ ਕਈ ਤਿਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰ
ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਭੰ ਤਿਾਂ ਰਈ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

Head of Family (HoF):
ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਿੀ:
a. Verify that the PoR document establishes relation between the Head of Family and the family
member. Only those family members can be enrolled based on the relationship document (PoR),
whose names are recorded in relationship document.
ੳ. ਤਿਦੀਕ ਕਯ ਸਕ ਸਯਸ਼ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰਾ ਦਿਤਾਿਜ ਸਯਿਾਯ ਦ ਭੁਖੀ ਅਤ ਸਯਿਾਯ ਦ ਭੈਂਫਯ ਦਯਸਭਆਨ ਸਯਸ਼ਤ ਨੂੰ ਿਾਫਤ
ਕਯਦਾ ਹਿ। ਸਯਸ਼ਤ ਦ ਦਿਤਾਿਜ ਦ ਆਧਾਯ ਤ ਕਿਰ ਉਨਹਾਂ ਸਯਿਾਯਕ ਭੈਂਫਯਾਂ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਹ ਿਕਦਾ ਹ ਸਜਨਹਾਂ ਦਾ ਨਾਭ ਸਯਸ਼ਤ
ਦ ਦਿਤਾਿਜ ਸਿਚ ਦਯਜ ਹਿ।
b. Head of Family must always accompany the family member when the family member is getting
enrolled.
ਅ. ਸਯਿਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦਾ ਨਾਰ ਹਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ।
c.

The verifier must also check the HoF details in the Enrolment/ Update Form in case of HoF based
verification. HoF‟s Name and Aadhaar Number in the form should be verified against the Aadhaar
letter.
ੲ. ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਆਧਾਯਤ ਤਿਦੀਕੀਕਯਨ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਪਾਯਭ ਸਿਚ ਸਯਿਾਯਕ
ਭੁਖੀ ਦ ਿਯਿ ਜ਼ਯੂਯ ਜਾਂਚ ਕਯਨੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਪਾਯਭ ਸਿਚ ਦਯਜ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਦੀ ਤਿਦੀਕ
ਆਧਾਯ ੱ ਤਯ ਨਾਰ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।

d.

Ensure that in case of HoF based enrolments, the relationship details mentioned in the form are of
the HoF only.
ਿ. ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਆਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਪਾਯਭ ਸਿਚ ਦਯਿਾ ਸਯਸ਼ਤ ਦ ਿਯਿ ਕਿਰ
ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦ ਹੀ ਹਣ।

Mobile Number and Email address:

ਭਫਾਈਰ ਨੂੰਫਯ, ਈ-ਭਰ ਐਡਯਸ :
a. You may advise the importance of mobile number for the purpose of EKYC through OTP and make
sure that the resident provides his/her mobile number (mandatorily)

ੳ. ਤੁਿੀਂ ਟੀੀ ਦ ਯਾਹੀਂ ਈਕਿਾਈਿੀ ਦ ਭੰ ਤਿ ਸਹੱ ਤ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਦਾ ਭਹੱ ਤਿ ਦੱ ਿ ਿਕਦ ਹ ਅਤ ਮਕੀਨੀ ਫਣ ਸਕ
ਿਿਨੀਕ ਆਣਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਦਿ (ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ)
b. You may also advice resident to provide his/her email address as it adds an extra security since all
authentication either failed or success are informed to residents through email.
ਅ. ਤੁਿੀਂ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਉਿ ਦਾ ਈ-ਭਰ ਸਦਣ ਦੀ ਿਰਾਹ ਿੀ ਦ ਿਕਦ ਹ ਸਕਉਂ ਜ ਇਹ ਉਦੋਂ ਿਧੀਕ ਿੁਯੱਸਖਆ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਹ ਜਦੋਂ
ਅਿਰ ਜਾਂ ਿਭ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਫਾਯ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭਰ ਯਾਹੀਂ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ|

Introducer
ਸਿਚਾਣਕਯਤਾ

How are Residents without documents enrolled in Aadhaar?
ਸਫਨਾ ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਸਿਚ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਕਿੇਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ ?
a. Key demographic data needs to be verified properly at the time of
enrolment. Residents can bring any of the approved documents
as Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA).
ੳ. ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਿਭੇਂ ਰਭਖ
ੁੱ ਡਭਗਰਸਪਕ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਤਿਦੀਕ ਕਯਨ ਦੀ
ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਿਿਨੀਕ ਆਣ ਨਾਰ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਅਤ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਕਈ
ਿੀ ਰਿਾਸਨਤ ਦਿਤਾਿਜ ਸਰਆ ਿਕਦ ਹਨ।
b. If a resident is unable to provide documentary proof of identity or
proof of address, they can be enrolled through a pre-designated
“Introducer” who is identified and notified by the Registrar or
Regional Offices.
ਅ. ਜਕਯ ਕਈ ਿਿਨੀਕ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਜਾਂ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਦ ਦਿਤਾਿਜ ਦਣ
ਸਿਚ ਅਿਭਯੱ ਥ ਹ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ੂਯਫ ਸਨਮੁਕਤ „ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ` ਯਾਹੀਂ
ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਜ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਜਾਂ ਖਤਯੀ ਦਪਤਯਾਂ ਦੁਆਯਾ
ਸਹਚਾਸਣਆ ਅਤ ਅਸਧਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।
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c. An Introducer is a person who is authorised by the Registrar to introduce a resident who does not
possess any PoA/PoI document. This introduction does not mean giving a character certificate to
resident.
ੲ. ਇਕ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਜ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਸਕਿ ਅਸਜਹ ਿਿਨੀਕ, ਸਜਿ ਕਰ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ/ ਤ ਦ
ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ ਨਾ ਹਣ, ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਰਈ ਅਸਧਸਕਰਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹ। ਇਹ ਸਹਚਾਣ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਰਣ ਿਯਟੀਸਪਕਟ ਦ
ਫਯਾਫਯ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ।
Who is an Introducer?
ਸਿਚਾਣਕਯਤਾ ਕ ਣ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?
a. Introducers are individuals (for example, Registrar‟s employees, elected local body members, members
of local administrative bodies, postmen, influencers such as teachers, health workers and doctors,
Anganwadi / ASHA workers, representative of local NGO‟s etc.) identified by a Registrar and registered
in UIDAI‟s CIDR as “Introducers”.
ੳ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਉਹ ਸਿਅਕਤੀ ਹੁੰ ਦ ਹਨ (ਉਦਾਹਯਣ ਿਜੋਂ, ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀ, ਰ ਕਰ ਫਾੱਡੀ ਦ ਚੁਣ ਗ ਭੈਂਫਯ, ਰਬਾਿਕਾਯ
ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਅਸਧਆਕ, ਸਿਹਤ ਕਾਭ ਅਤ ਡਾਕਟਯ, ਆਂਗਨਿਾੜੀ/ ਆਸ਼ਾ ਿਯਕਯ, ਿਥਾਨਕ ਗਯ-ਿਯਕਾਯੀ ਿੰ ਿਥਾਿਾਂ ਦ ਰਤੀਸਨਧੀ
ਆਸਦ) ਜ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਹੁੰ ਦ ਹਨ ਅਤ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਸਿਚ " ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ" ਿਜੋਂ
ਯਸਜਿਟਯਡ ਹੁੰ ਦ ਹਨ|
b. In certain cases, the UIDAI Regional Office may itself take the initiative to identify a pool of Introducers
for the convenience of Registrars.
ਅ. ਕੁਝ ਭਾਭਸਰਆਂ ਸਿਚ, ਮੂਆਡੀਆਈ ਖਤਯੀ ਦਤਯ ਯਸਜਿਟਰਾਯਾਂ ਦੀ ਿੁਸਿਧਾ ਸਹਤ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਦ ਇਕ ਿਭੂਹ ਦੀ ਸਹਚਾਣ
ਕਯਨ ਦੀ ਸਹਰਕਦਭੀ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ|
c. Introducer must be above the age of 18 years and Introducer must not have a criminal record.
ੲ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦੀ ਉਭਯ 18 ਿਾਰ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦਾ ਕਈ ਅਯਾਧਕ ਸਯਕਾਯਡ ਨਹੀਂ ਹਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ|
d. Introducers will be linked to a Registrar. The same Introducer may be used by more than one Registrar
as long as they are identified by the Registrar concerned and registered in UIDAI‟s CIDR as
“Introducers” for the particular Registrar. Therefore, the Introducer can only introduce people within the
Registrar‟s jurisdiction. In addition, a Registrar can further limit the operations of an Introducer by
administrative boundaries (State, district level).
ਿ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਨਾਰ ਸਰੰਕਡ ਹਣਗ| ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਕਿ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਨੂੰ ਿਫੰ ਧਤ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਭਾਨਤਾ ਸਦੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਉਹ
ਸਕਿ ਸਿਸ਼ਸ਼ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਸਹਤ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਸਿਚ "ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ" ਿਜੋਂ ਯਸਜਿਟਯਡ ਹ ਤਾਂ ਉਿ ਦੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ
ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਰਈਆਂ ਜਾ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ| ਇਿ ਰਈ, ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਦ ਅਸਧਕਾਯ ਖਤਯ ਸਿਚ ਹੀ
ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ| ਇਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ, ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਰਫੰਧਕੀ ਫੰ ਦਸ਼ਾਂ ( ਯਾਜ, ਸਜ਼ਰਹਾ ੱ ਧਯੀ) ਰਗਾ ਕ ਇਕ
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦ ਕਾਯਜ ਖਤਯ ਨੂੰ ਹਯ ਿੀਭਤ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ|
What are the Responsibilities of an Introducer?
ਇਕ ਸਿਚਾਣਕਯਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਜੂੰ ਭਿਾਯੀਆਂ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?
a. Once the Registrar identifies introducers region-wise (District/State in which the Introducer is authorised
to work), he will notify the Introducers.
ੳ. ਜਦੋਂ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਖਤਯਿਾਯ (ਸਜ਼ਰਹਾ/ ਯਾਜ ਸਜਿ ਸਿਚ ਕਾਯਜ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਅਸਧਸਕਰਤ ਹ) ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਦੀ
ਸਹਚਾਣ ਕਯ ਰੈਂ ਦਾ ਹ, ਉਹ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਅਸਧਿੂਸਚਤ ਕਯਦਾ ਹ|

b. The Introducers must attend the Aadhaar awareness workshop organised by the Registrar and UIDAI to
acquaint themselves with the Aadhaar programme and understand Introducer‟s responsibilities and
liabilities.
ਅ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਅਤ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿੱ ਰੋਂ ਆਮਸਜਤ ਆਧਾਯ ਜਾਗਯੁਕਤਾ ਿਯਕਸ਼ਾ ਜ਼ਯੂਯ ਰਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ
ਜ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਰਗਯਾਭ ਨਾਰ ਜਾਣੂੰ ਕਯਿਾਉਣ ਅਤ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ੰ ਭਿਾਯੀਆਂ ਅਤ ਬੂਸਭਕਾ ਨੂੰ ਿਭਝਣ ਰਈ ਹਨ।
c. If the identified Introducer is ready to work as an Introducer, he/she will have to give a written consent
(prescribed Performa attached as “Appendix D”) to being an Introducer for the purpose of enabling
Aadhaar enrolments and to follow the guidelines and procedures laid down for the Introducers by the
Unique Identification Authority of India (UIDAI) and the Registrar.
ੲ. ਜਕਯ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਇਕ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦ ਤਯ ਤ ਕੰ ਭ ਕਯਨ ਰਈ ਸਤਆਯ ਹ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੰ ਿਭਯੱ ਥ
ਫਨਾਉਣ ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਸਿਰੱਖਣ ਸਹਚਾਣ ਅਥਾਯਟੀ (ਮੂਆਈਡੀਆਈ) ਅਤ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਰਈ ਫਣਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤ ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਸਹਤ ਆਣੀ ਸਰਖਤ ਿਸਹਭਤੀ (ਸਨਯਧਾਯਤ ਰਪਾਯਭਾ „ਅੰ ਸਤਕਾ ਡੀ` ਤ ਨੱਥੀ ਅਨੁਿਾਯ)
ਦਣੀ ਹਿਗੀ।
d. Introducers need to be enrolled and must have received their Aadhaar numbers and signed the consent
forms before they start introducing residents in the field.
ਿ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਆਣਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਿਾਉਣਾ ਹਿਗਾ ਅਤ ਪੀਰਡ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਆਯੰ ਬ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਉਨਹਾਂ
ਕਰ ਆਣਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਅਤ ਹਿਤਾਖਸਯਤ ਿਸਹਭਤੀ ਪਾਯਭ ਹਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
e. They must ensure that the Registrar has registered and activated them as an Introducer at UIDAI.
ਹ. ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਸਿਖ ਯਸਜਿਟਯ ਕਯ ਸਰਆ ਹ ਅਤ
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਿਜੋਂ ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਹ।
f.

Introducers must keep themselves informed on the Enrolment Schedules, Enrolment Centre locations
and operational hours of the Enrolment Centres in their assigned territory.
ਕ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਖਤਯ ਸਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸ਼ਸਡਊਰਾਂ, ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦ ਸਠਕਾਸਣਆਂ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦ
ਿੰ ਚਾਰਨ ਘੰ ਸਟਆਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਯੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।

g. They must ensure that their contact information is correctly displayed at the Enrolment Centre. In case of
no display/incorrect information, ask the Enrolment Centre supervisor to display/correct the details.
ਖ. ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿੰ ਯਕ ਕਯ ਿਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ
ਦਯਿਾਈ ਗਈ ਹਿ।ਜਕਯ ਦਯਿਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ/ ਜਾਂ ਗਰਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹ ਤਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਿਯਿ ਦਯਿਾਉਣ /
ਦਯੁਿਤ ਕਯਨ ਰਈ ਸਕਹਾ ਜਾਿ।
h. Introducer must be easily accessible to the residents.
ਗ. ਇਕ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿੁਖਾਰੀ ਹੁੰ ਚ ਸਿਚ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
i.

The Introducers must check the Resident‟s Name and Address on the Enrolment form for correctness
and completeness. Introducer should also check his/her own details in the form and then provide his/her
signature/thumbprint on the Enrolment Form space provided.
ਘ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਹੀ ਅਤ ਿੰ ੂਯਨਤਾ ਸਹਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਯਭ ਉਤ ਿਿਨੀਕ ਦ ਨਾਭ ਅਤ ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਨੂੰ ਪਾਯਭ ਸਿਚ ਆਣ ਿਯਿ ਿੀ ਜਾਂਚਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ ਅਤ ਸਪਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਯਭ ਸਿਚ ਸਦੱ ਤੀ ਥਾਂ ਸਿਚ ਆਣ
ਹਿਤਾਖਯ/ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
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j.

Introducers should make themselves available during the working hours of the EC for endorsing
residents. In case, they are not available during the operational hours, they can visit the Enrolment
Centre at the End of the Day and check the list of residents pending for their endorsement.
ਙ. ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹਤ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਘੰ ਸਟਆਂ ਦਯਾਨ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹਾਜਯ ਯੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ। ਜਕਯ ਉਹ ਕਾਯਜਕਾਯੀ ਘੰ ਸਟਆਂ ਦਯਾਨ ਉਰੱਫਧ ਨਾ ਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਦ ਅੰ ਤ ਸਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਜਾ ਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸਹਚਾਣ
ਸਹਤ ੈਂਸਡੰ ਗ ਈ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਿਕਦ ਹਨ।

k. Introducer must carefully check the name and address details of the Resident and provide their
Approval/Rejection.
ਚ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਨੂੰ ਸਧਆਨੂਯਿਕ ਿਿਨੀਕ ਦ ਨਾਭ ਅਤ ਤ ਦ ਿਯਿ ਜਾਂਚ ਕਯਨੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ ਅਤ ਆਣੀ ਿਸਹਭਤੀ /
ਅਿਸਹਭਤੀ ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।
l.

Introducers have to provide their biometric on Aadhaar client to endorse a resident‟s enrolment.
ਂ ਉਤ ਆਣ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਦਣ ਹੁੰ ਦ ਹਨ।
ਛ. ਇਕ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਾਖਰ ਕਯਨ ਰਈ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ

m. The Introducer also signs/provides thumbprint on the consent for enrolment where consent print requires
the same.
ਜ. ਸਜੱ ਥ ਿਸਹਭਤੀ ਸਰੰ ਟ ਸਿਚ ਰ ੜ ਹਿ ਉਥ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹਤ ਿਸਹਭਤੀ ਉਤ ਹਿਤਾਖਯ/ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਿੀ
ਰਗਾਉਂਦਾ ਹ।
n. Introducers confirm the identity and address of the resident they are introducing
ਝ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਅਤ ਤ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਸਜਿ ਦੀ ਉਹ ਸਹਚਾਣ ਕਯਿਾ ਯਹ ਹਨ।
o. Introducer must only introduce residents who do not have documentary proof of identity or address
ਞ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਨੂੰ ਕਿਰ ਉਨਹਾਂ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਹੀ ਕਯਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਸਜਨਹਾਂ ਕਰ ਸਹਚਾਣ ਜਾਂ ਤ ਦ ਦਿਤਾਿਜੀ
ਿਫੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
p. Introducers is not obliged to introduce every person who approaches them
ਟ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਉਿ ਕਰ ਆਉਣ ਿਾਰ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਕਯਨ ਰਈ ਸਜ਼ੰ ਭਿਾਯ ਨਹੀਂ ਹ।
q. Introducer cannot charge fees for introducing residents. However, Registrars can prescribe an
honorarium to be paid to them for this work.
ਠ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਰਈ ਕਈ ਪੀਿ ਨਹੀਂ ਰੈਂ ਦਾ। ਯ, ਇਿ ਕਾਯਜ ਰਈ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਉਨਹਾਂ ਰਈ ਭਾਣਬੱ ਤਾ
ਸਨਯਧਾਯਤ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ।
What are the Liabilities of an Introducer?
ਇਕ ਸਿਚਾਣਕਯਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਜੂੰ ਭਿਾਯੀਆਂ ਿਨ?
a. Introducer must not collude with a person to impersonate another person (dead or alive) at the time of
enrolment.
ੳ. ਨਾਭਾਂਕਣ ਭਕ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਨੂੰ ਸਕਿ ਸਿਅਕਤੀ ਨਾਰ ਕਈ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ (ਸਜੰ ਦਾ ਜਾਂ ਭੁਯਦਾ) ਫਣਨ ਸਹਤ ਸਭਰੀਬਗਤ ਨਹੀਂ
ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
b. Introducer must not help an Aadhaar holder to deliberately take on the identity of another person by
changing demographic information or even colluding to provide false biometric information.
ਅ. ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਫੁੱ ਝ ਕ ਆਣੀ ਡਭਗਰਾਸਪਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ ਫਦਰ ਕ ਕਈ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ ਫਣਨ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣ ਰਈ ਸਕਿ ਸਿਅਕਤੀ ਨਾਰ ਸਭਰੀਬਗਤ ਨਹੀਂ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।

c. Strict action will be taken against the Introducer for violation of guidelines.
ੲ. ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਹਣ ਤ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਸਖਰਾਪ ਿਖਤ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ|
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Chapter 3: On-boarding of Enrolment Agency and
Enrolment Staff
ਅਸਧਆਇ 3 : ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੂੰ ਗ
On-boarding Enrolment Agency
ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦੀ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੂੰ ਗ

Step ਸਟੈੱ
The on-boarding process will inter alia include the
following:
Enrolment agencies will have to undergo an onboarding process for enrolment stations.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਸਹਤ ਆੱਨ-

ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਰਸਕਰਆ ਸਿਚ ਹਯਾਂ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਹਠ ਦਯਜ
ਿੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹਣਗ :

ਫਯਸਡੰ ਗ ਦੀ ਰੀਸਕਰਆ ਸਿਚੋਂ ਰੰਘਣਾ ਿਗਾ।



EAs will declare enrolment
station deployment plans
i.e. when and where the
centres will be established



ਨਾਭਾਂਕਣ

Authority will coordinate the on-boarding
process with the Registrars and EAs.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਨਾਰ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਰਸਕਰਆ ਸਹਤ
ਤਾਰਭਰ ਫਣਾਗੀ।

ਜੰ ਿੀਆਂ

ਨਾਭਾਂਕਣ

ਿਟਸ਼ਨ

ਤਨਾਤੀ

ਮਜਨਾਿਾਂ ਦਾ ਰਾਨ ਕਯਨਗੀਆਂ ਬਾਿ ਕਦੋਂ ਅਤ ਸਕੱ ਥ


ਕੇਂਦਯ ਿਥਾਸਤ ਕੀਤ ਜਾਣਗ।


EAs will also demonstrate that they have
certified and active operators, requisite
machines and hardware available to be
deployed



ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਇਹ ਿੀ ਰਗਟਾਉਣਗੀਆਂ ਸਕ
ਉਨਹਾਂ ਕਰ ਤਨਾਤੀ ਸਹਤ ਰਭਾਣੀਸਕਰਤ ਅਤ ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ
ਆਯਟਯ, ਰ ੜੀਂਦੀਆਂ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤ ਹਾਯਡਿਅਯ

ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ



ਉਰੱਫਧ ਹ।


EAs will also demonstrate that they have the
requisite infrastructure for supervision of the
enrolment centre



ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਇਹ ਿੀ ਰਗਟਾਿਾ ਕਯਨਗੀਆਂ
ਸਕ ਉਨਹਾਂ ਕਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦੀ ਸਨਗਯਾਨੀ ਸਹਤ
ਰ ੜੀਂਦਾ ਫੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹ।


EA have to make sure that all
the Operator/Supervisor who
are working under its EA Code
perform Operator Sync and
Packet sync.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਹਿਗਾ ਸਕ ਇਿ ਦ ਈ
 ਕਡ ਅਧੀਨ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਿਭੂਹ ਆਯਟਯ/ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ
ਆਯਟਯ ਸਿੰ ਕ ਅਤ ਕਟ ਸਿੰ ਕ ਕਯਨ।

EA will prepare roll out plan and machine
deployment plan with Registrar and share with
Authority offices/nodal officer who will then
approve the deployment plan.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਨਾਰ ਸਭਰ ਕ ਯਰ ਆਊਟ
ਰਾਨ ਅਤ ਭਸ਼ੀਨ ਤਨਾਤੀ ਰਾਨ ਉਰੀਕਗੀ ਅਤ
ਅਥਾਯਟੀ ਦਤਯਾਂ/ ਨਡਰ ਅਪਿਯ ਨਾਰ ਇਿ ਨੂੰ ਿਾਂਝਾ

The List of active station will
start to reflect on UIDAI
Appointment Portal, once the
syncing process is completed
as per prescribed frequency
ਂ ੀ ਸਿੰ ਸਕੰ ਗ ਰਸਕਰਆ ਭੁਕੰਭਰ ਹਣ ਉਯੰ ਤ
ਸਨਯਧਾਯਤ ਪਰੀਕੁਿ

ਕਯਗੀ ਜ ਸਕ ਤਨਾਤੀ ਰਾਨ ਨੂੰ ਰਿਾਨ ਕਯਨਗ।

ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਿਟ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ੁਆਇੰ ਟਭੈਂਟ
ਯਟਰ ਤ ਨਜ਼ਯ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਯੂ ਹ ਜਾਿਗੀ।
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On-boarding of Enrolment Staff
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੂੰ ਗ

1. Enrolment Staff has to be dully certified by the
Testing and Certification Agency appointed by the
Authority.

ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਮੁਕਤ ਟਿਸਟੰ ਗ ਅਤ ਿਟਯੀਸਪਕਸ਼ਨ
ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਾਪ ਨੂੰ ਫਕਾਇਦਾ ਰਭਾਸਣਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

2.
After obtaining a valid certificate, Enrolment
Staff has to fill the on-boarding form and deposit the
same at Authority‟ Regional Office through their
Enrolment Agency for verification/ activation.

ਿਾਜਫ ਿਯਟੀਸਪਕਟ ਰਾਤ ਹਣ ਉਯੰ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਾਪ ਨੂੰ
ਇਕ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਪਾਯਭ ਬਯਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਇਿ ਨੂੰ
ਤਿਦੀਕ/ ਕਟੀਿਸ਼ਨ ਰਈ ਆਣੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਯਾਹੀਂ
ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਖਤਯੀ ਦਤਯ ਸਿਚ ਜਭਾਂ ਕਯਿਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।

4.
During the on-boarding, biometrics of
Enrolment Staff are stored into enrolment client
after authentication
ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਦ ਦਯਾਨ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਾਪ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕ

ਂ ਸਿਚ ਿਟਯ ਕੀਤ
ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਉਯੰ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ
ਜਾਂਦ ਹਨ।.
Enrolment client needs to be connected to internet
during the process of on-boarding.
ਂ
ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਦੀ ਰਸਕਰਆ ਦਯਾਨ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ

ਇੰ ਟਯਨੈੱਟ ਨਾਰ ਜੁਸੜਆ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

3. Before on-boarding any user, user credential file
is downloaded and imported into the Enrolment
application.
ਸਕਿ ਿੀ ਮੂਜ਼ਯ ਨੂੰ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ, ਮੂਜ਼ਯ

ਸਕਰਡੈਂਸ਼ੀਅਰ ਪਾਈਰ ਡਾਊਨਰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ
ਰੀਕਸ਼ਨ ਸਿਚ ਇਭਯਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।
The user-credential file is a digitally signed .xml file.

ਮੂਜ਼ਯ ਸਕਰਡੈਂਸ਼ੀਅਰ ਪਾਈਰ ਇਕ ਸਡਜੀਟਰੀ ਹਿਤਾਖਸਯਤ
.ਕਿਭਰ ਪਾਈਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।

5.
Client also ensures that after master data is
downloaded for suspended operators. Such
operators cannot enrol or on–board after that point.

ਂ ਇਹ ਿੀ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਂਦਾ ਹ ਸਕ ਿਿੈਂਡ ਹ
ਕਰਾਈਟ
ਆਯਟਯਾਂ ਦਾ ਭਾਿਟਯ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਰ ਡ ਹਣ ਉਯੰ ਤ
ਅਸਜਹ ਆਯਟਯਾਂ ਨੂੰ ਉਿ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਦੁਫਾਯਾ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਜਾਂ
ਆੱਨ-ਫਯਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕ।

6. Status at the time of on-boarding :
ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਦ ਿਭੇਂ ਦੀ ਿਸਥਤੀ
 On-board (Enrolled) User: Verification of
User‟s biometric details is successfully
completed and stored in local database
ਮੂਜ਼ਯ (ਨਾਭਾਂਸਕਤ) ਦੀ ਆੱਨ-ਫਯਸਡੂੰ ਗ : ਮੂਜ਼ਯ ਦ

ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਿਪਰਤਾੂਯਿਕ
ਭੁਕੰਭਰ ਹਈ ਅਤ ਿਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਫਿ ਸਿਚ ਿਟਯ ਕੀਤੀ
ਗਈ।


 Not Enrolled: Verification of User‟s biometric
details is not successfully completed and not
stored in local database
 ਗਯ ਨਾਭਾਂਸਕਤ: ਮੂਜ਼ਯ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ

ਤਿਦੀਕ ਿਪਰਤਾੂਯਿਕ ਭੁਕੰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਈ ਅਤ
ਿਥਾਨਕ ਡਾਟਾ ਫਿ ਸਿਚ ਿਟਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
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7. Enrolment Staff will provide their fingerprints
(left slap, right slap and two thumbs)
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਾਪ ਆਣ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ (ਖੱ ਫੀਆਂ ਉਂਗਰਾਂ,

8. Once biometrics are captured, user sends a
request to CIDR server for authentication
ਇਕ ਿਾਯ ਜਦੋਂ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਕਚਯ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ, ਮੂਜ਼ਯ

ਿੱ ਜੀਆਂ ਉਂਗਰਾਂ ਅਤ ਦ ਅੰ ਗੂਠੇ) ਦਿਗਾ।

ਿੱ ਰੋਂ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਸਹਤ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਿਯਿਯ ਤ ਫਨਤੀ

 When the quality of biometric is above threshold,
pass indicator will be shown to user
 ਜਦੋਂ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਿੀਭਾ ਯਖਾ ਤੋਂ ਉੱਯ ਹ

ਜਾਿ ਉਦੋਂ ਮੂਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਕ ਾਿ ਦਾ ਿੂਚਕ ਨਜ਼ਯ ਆਉਂਦਾ

ਹ। 

 User will get unlimited number of attempts to
capture biometric that passes the required
threshold
 ਰ ੜੀਂਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਹਾਿਰ ਕਯਨ ਸਹਤ ਮੂਜ਼ਯ ਨੂੰ

ਬਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।
 During authentication at server, biometric of the
Enrolment Staff are compared against the
biometric provided by the same person at the
time of enrolment
 ਿਯਿਯ ਉਤ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਦਯਾਨ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਾਪ ਦ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਦੀ ਤੁਰਨਾ ਉਨਹਾਂ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਨਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹ ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਉਿ ਸਿਅਕਤੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਦੱ ਤ ਗ ਿਨ।


ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਕਚਯ ਕਯਨ ਸਹਤ ਅਣਸਗਣਤ ਭਕ
ਸਭਰਣਗ।

GPS Sync of
Enrolment device

ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਡਿਾਈਸ ਦਾ ਜੀੀਐਸ ਸਸੂੰ ਕ
IMPORTANT
ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ





EA staff must ensure that the Enrolment Device must be attached to the GPS device
at all times



ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਡਿਾਈਿ ਹਯ ਿਭੇਂ
ਜੀੀਿ ਸਡਿਾਈਿ ਨਾਰ ਜੁੜੀ ਹਿ।




EA staff must ensure that the device is fully functional at the time of login into the
enrolment client

ਂ ਸਿਚ ਰਾੱਗ-ਇਨ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ
ਕਯਦ ਿਭੇਂ ਸਡਿਾਈਿ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਾਰ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਹਿ।










EA staff must ensure that the device coordinates are captured with each enrolment

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿਟਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਾਰ ਸਡਿਾਈਿ ਕਆਯਡੀਨੇਟਿ
ਕਚਯ ਕੀਤ ਜਾਣ।





In cases where the device GPS coordinates are not available in the enrolment packet,
the enrolment gets rejected and the Operator will be BLACKLISTED or further legal
action will be taken against the operator/supervisor
ਉਨਹਾਂ ਭਾਭਸਰਆਂ ਸਿਚ ਸਜੱ ਥ ਜੀੀਿ ਕਆਯਡੀਨੇਟਿ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ ਸਿਚ ਉਰੱਫਧ ਨਹੀਂ ਹਨ,

ਨਾਭਾਂਕਣ ਯੱ ਦ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਫਰ ਕ ਸਰਿਟ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ ਜਾਂ ਆਯਟਯ/
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦ ਸਖਰਾਪ ਅਗਰ ਯੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ।
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Chapter 4
ਅਸਧਆਇ 4
Aadhaar Enrolment/Update Process
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਰਸਕਰਆ
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Chapter 4: Aadhaar Enrolment/Update Process
ਅਸਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਰਸਕਰਆ
The Aadhaar enrolment process includes visiting Enrolment Centre, filling the Aadhaar Enrolment/Correction
– Appendix E, getting demographic and biometric data captured, submitting Proof of Identity (PoI) and Proof of
Address (PoA), Proof of Relationship (PoR), Proof of Date of Birth documents before collecting
acknowledgement slip containing EID (Enrolment ID).
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਸਕਰਆ ਸਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈਡੀ ਦੀ ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਰਾਤ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਿਧ - ਅੂੰ ਸਤਕਾ-ਈ ਨੂੰ ਬਯਨਾ,
ਡਭਗਰਾਸਪਕ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਡਾਟਾ ਕਚਯ ਕਯਿਾਉਣਾ, ਸਹਚਾਣ ਦਾ ਿਫੂਤ ਅਤ ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ ਦਣਾ, ਸਯਸ਼ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ ਅਤ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦਾ
ਿਫੂਤ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ।







There are other modes of enrolment for the resident who do not have any Proof of Identity and Proof of
Address documents i.e. through Introducer based enrolment or Head of the Family based enrolment.



ਸਜਹੜ ਿਿਨੀਕਾਂ ਕਰ ਸਹਚਾਣ ਦਾ ਿਫੂਤ ਜਾਂ ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ ਨਹੀਂ ਹ ਉਨਹਾਂ ਰਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਹਯ ਸਿਧੀਆਂ ਹਨ ਬਾਿ
ਸਹਚਾਣ ਕਯਤਾ ਅਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜਾਂ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਅਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਯਾਹੀਂ।



Any resident who has resided in India for a period or periods amounting in all to one hundred and eightytwo days (182 days) or more in the twelve months immediately preceding the date of application for
enrolment is eligible for Aadhaar Enrolment.



ਕਈ ਿੀ ਿਿਨੀਕ ਜ ਬਾਯਤ ਸਿਚ ਫਨਤੀ ੱ ਤਯ ਦਣ ਦੀ ਸਭਤੀ ਤੋਂ ਤੁਯੰਤ ਫਾਅਦ ਫਾਯਹਾਂ ਭਹੀਸਨਆਂ ਦਯਾਨ ਰਗਾਤਾਯ ਜਾਂ ਕੁੱ ਰ
ਸਭਰਾ ਕ ਇਕ ਿ ਸਫਆਿੀ (182) ਸਦਨਾਂ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਅਿਧੀ ਰਈ ਸਯਹਾ ਹਿ ਉਹ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹਤ ਮਗ ਹ।



Resident needs to enrol only once, as multiple enrolments will result in rejections unless it is advised by
the Authority.



ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਕਿਰ ਇਕ ਿਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਸਕਉਂ ਜ ਕਈ ਨਾਭਾਂਕਣਾਂ ਕਾਯਨ ਯੱ ਦੀਕਯਣ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ
ਫਸ਼ਯਤ ਸਕ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਿੁਝਾਅ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹਿ।







The waiting time for Aadhaar generation may vary upto 90 days after receipt of resident data packets in
CIDR.
ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਦਾ ਉਡੀਕ ਿਭਾਂ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦ ਡਾਟਾ ਕਟ ਰਾਤ ਹਣ ਉਯੰ ਤ 90 ਸਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਦਾ ਹ

ਿਕਦਾ ਹ।


Note: In case of omission of Aadhaar number for reasons other than multiple Aadhaar numbers having
been issued, residents shall be required to re-enrol. The reasons for omission of Aadhaar Number are
specified in Appendix F.



ਨਟ : ਕਈ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਾਯੀ ਹਣ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਕਿ ਹਯ ਕਾਯਨਾਂ ਕਯਕ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਖਤਭ ਕਯਨ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਭੁੜ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਿਾਉਣਾ ਹਿਗਾ। ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਖਤਭ ਕਯਨ ਦ ਕਾਯਨ ਅੂੰਸਤਕਾ-ਐਪ ਸਿਚ ਦੱ ਿ ਗ ਹਨ।

Types of Enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਸਕਸਭਾਂ
 Proof of Identity (PoI) - Mandatory
ਸਹਚਾਣ ਦਾ ਿਫੂਤ - ਰਾਜ਼ਭੀ
Document-based
Enrolment
ਦਸਤਾਿਜ਼ ਅਧਾਯਤ
ਨਾਭਾਂਕਣ

 Proof of Address (PoA) - Mandatory
ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ - ਰਾਜ਼ਭੀ
 Date of Birth (DoB) - Optional
ਜਨਭ ਸਭਤੀ - ਸਿਕਰਕ

Introducers include:
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਹਨ :
Registrars‟ own employees
ਯਸਜਿਟਰਾਯਾਂ ਦ ਆਣ ਕਯਭਚਾਯੀ
 Elected local body members
ਚੁਣ ਗ ਰ ਕਰ ਫਾਡੀ ਭੈਂਫਯ
 Members of local administrative bodies
ਿਥਾਨਕ ਰਫੰਧਕੀ ਅਦਾਸਯਆਂ ਦ ਭੈਂਫਯ
Postman
ਡਾਕੀਆ

 Influencers such as teachers
ਰਬਾਿਕਾਯੀ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਅਸਧਆਕ
Health workers
ਸਿਹਤ ਕਾਭ
Introducer-based
Enrolment
ਸਿਚਾਣਕਯਤਾ ਅਧਾਯਤ
ਨਾਭਾਂਕਣ

help@uidai.gov.in

Doctors
ਡਾਕਟਯ
 Anganwadis / Asha workers
ਆਂਗਨਿਾੜੀਆਂ/ ਆਸ਼ਾ ਿਯਕਯ
 Representatives of local NGOs
ਿਥਾਨਕ ਗਯ ਿਯਕਾਯੀ ਿੰ ਿਥਾਿਾਂ ਦ ਰਤੀਸਨਧੀ
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Information Captured during Introducer-based
Enrolment:
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਅਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਕਚਯ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ :







Introducer‟s name
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦਾ ਨਾਭ




Introducer‟s Aadhaar number
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ



One modality of biometric information of the
Introducer
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਕਈ







Head of Family
based Enrolment
ਸਯਿਾਯਕ ਭੁੱ ਿੀ ਅਧਾਯਤ
ਨਾਭਾਂਕਣ








Child Enrolment
(below five years
of age)
ਫਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ (5
ਸਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ)




ਇਕ ਿਾਧਨ

 Name of Head of the Family
 ਸਯਿਾਯਕ ਭੁੱ ਖੀ ਦਾ ਨਾਭ
 Proof of Relationship (PoR) of resident and HoF
 ਿਿਨੀਕ ਅਤ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁੱ ਖੀ ਦ ਸਯਸ਼ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ
 Head of Family‟s Aadhaar number
 ਸਯਿਾਯਕ ਭੁੱ ਖੀ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ
 Biometric confirmation of the Head of Family at
time of enrolment
 ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ

 Proof of Date of Birth
 ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦਾ ਿਫੂਤ
 Proof of Relationship (parent and child)
 ਸਯਸ਼ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ (ਭਾਤਾ-ਸਤਾ ਅਤ ਫੱ ਚਾ)
 Enrolment ID or Aadhaar number of any one
parent, preferably that of the mother in the event
both parents are alive, or guardian
 ਭਾਸਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿ ਇਕ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਆਧਾਯ
ਨੰਫਯ ਜਕਯ ਦਿੇਂ ਭਾਤਾ ਸਤਾ ਸਜਊਂਦ ਹਣ ਤਾਂ ਭਾਤਾ ਦ ਆਧਾਯ





ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਤਯਜੀਹ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਿਗੀ ਜਾਂ ਿਯਰਿਤ।
 Biometric confirmation of the any one parents at
time of enrolment
 ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਭਾਸਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿ ਇਕ ਦੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ
 The address of child will be the same as that of
the linked parent / guardian
 ਫੱ ਚ ਦਾ ਤਾ ਭਾਤਾ-ਸਤਾ / ਿਯਰਿਤ ਿਾਰਾ ਹੀ ਹਿਗਾ।

List of Documents allowed as are specified in Appendix G
ਅੂੰ ਸਤਕਾ-ਜੀ ਸਿਚ ਦੱ ਿ ਅਨੁਿਾਯ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ

Convenience Charge: Fresh enrolment and Mandatory Biometric Update for Child after obtaining 5
years in age is FREE OF COST. Operator/ supervisor asking money such activities may be
BLACKLISTED and further legal action will be taken against them. Complete Details of Charges that can
be collected from the Resident is mentioned in Appendix H
ਸੁਸਿਧਾ ਪੀਸ : ਫੱ ਚ ਦ ੰ ਜ ਿਾਰ ਦਾ ਹਣ ਤ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਨਿਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਰਾਜ਼ਭੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਡਟ ਭੁਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ
ਹ।ਇਿ ਗਤੀਸਿਧੀ ਰਈ ਪੀਿ ਭੰ ਗਣ ਿਾਰ ਆਯਟਯ/ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਫਰ ਕਸਰਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਸਖਰਾਪ
ਅਗਰ ਯੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਿਿਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਿਿੂਰੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਪੀਿਾਂ ਦ ਭੁਕੰਭਰ ਿਯਿ ਅੂੰ ਸਤਕਾ- ਐਚ ਸਿਚ ਸਦੱ ਤ
ਗ ਹਨ।
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Information captured during Enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਕਚਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ
Biometric information required for enrolment from all individuals except for children below 5 years of age.
5 ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਸਚਆਂ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹਤ ਿਬ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿੂਚਨਾ ਰ ੜੀਂਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।

Facial image
ਸਚਹਯ ਦੀ ਤਿਿੀਯ

All ten fingerprints
10 ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟਿ

Scans of both Irises
ਦਿੇਂ ੁਤਰੀਆਂ ਦਾ ਿਕਨ

Biometric information namely - all ten fingers and Iris is not required for enrolment of children below 5 years of
age. Facial photograph is captured for the children below 5 years in age.
ੰ ਜ ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਸਚਆਂ ਰਈ 10 ਉਂਗਰਾਂ ਅਤ ੁਤਰੀ ਿਾਰੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿੂਚਨਾ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀ ਰ ੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ। 5 ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਫੱ ਸਚਆਂ ਦ ਸਚਹਯ ਦੀ ਤਿਿੀਯ ਕਚਯ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ।
The demographic information shall not include race, religion, caste, tribe, ethnicity, language, record of
entitlement, income or medical history of the resident.
ਡਭਗਰਾਸਪਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਨਿਰ, ਧਯਭ, ਜਾਤੀ, ਕਫੀਰਾ, ਬਾਸ਼ਾ, ਹੱ ਕਦਾਯੀ, ਆਭਦਨ ਦਾ ਸਯਕਾਯਡ ਜਾਂ ਭਡੀਕਰ ਸਛਕੜ ਸ਼ਾਭਰ
ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ।
Enrolment of residents with biometric exceptions like missing finger/missing eye etc following needs to be
captured:ਉਂਗਰ ਨਾ ਹਣਾ/ ਅੱ ਖ ਨਾ ਹਣਾ ਆਸਦ ਿਯਗ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦਾਂ ਿਾਰ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਿਚ ਹਠ ਦਯਜ ਨੂੰ ਕਚਯ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ
ਹ -








Complete Demographic Information
ਭੁਕੰਭਰ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ




One iris, if not possible to capture both the irises
ਜਕਯ ਦਿੇਂ ੁਤਰੀਆਂ ਕਚਯ ਕਯਨੀਆਂ ਿੰ ਬਿ ਨਾ ਹਣਤਾਂ ਇਕ ੁਤਰੀ




Fingerprints of remaining fingers in case of missing finger
ਉਂਗਰ ਨਾ ਹਣ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਫਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ




Exception photograph
ਅਿਾਦੀ ਪਟਗਰਾਪ

Aadhaar Generation/Updation Steps
ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ/ਅਡਸ਼ਨ ਸਟੈੱ

Step 1: Enrolment/Update
The enrolling agencies shall upload the
enrolment/update packet to the CIDR using
the software provided by the Authority.

Step 2: Aadhaar Processing at CIDR
The Authority shall process the enrolment/update
data received from the Enrolment Agency.

Step 3: Rejection
The Authority may reject an enrolment/update
request due duplicate enrolment, quality or any
other technical reason.

Step 4: De-duplication/Checks
After de-duplication and other quality checks
as specified by the Authority, the Authority
generates/update the Aadhaar number.

Step 1: Enrolment/Update
ਸਟੈੱ 1: ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ
The enrolling agencies shall upload the enrolment/update packet to the CIDR using the software provided by the
Authority.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਦੱ ਤ ਗ ਿਾਪਟਿਅਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਕਟ ਨੂੰ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਤ ਅਰ ਡ
ਕਯਨਗੀਆਂ।
Step 2: Aadhaar Processing at CIDR
ਸਟ 2 : ਸੀਆਈਡੀਆਯ ਸਿਿ ਆਧਾਯ ਰਸਸਸੂੰ ਗ
The Authority shall process the enrolment/update data received from the Enrolment Agency.
ਅਥਾਯਟੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਰਾਤ ਹ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਡਾਟਾ ਉਤ ਕਾਯਿਾਈ ਕਯਗੀ।
Step 3: Rejection
ਸਟ 3 : ਯੱ ਦੀਕਯਣ
The Authority may reject an enrolment/update request due duplicate enrolment, quality or any other technical
reason
ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਹਯਾਈ ਿਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ, ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਜਾਂ ਸਕਿ ਹਯ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਯਨ ਕਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱ ਡਟ ਫਨਤੀ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਕਯ ਿਕਦੀ ਹ।
Step 4: De-duplication/Checks
ਸਟ 4 : ਦੁਿਯਾਈ ਿਤਭ ਕਯਨਾ/ ਚੈੱਕ
After de-duplication and other quality checks as specified by the Authority, the Authority generates/update the
Aadhaar number.
ਦੁਹਯਾਈ ਖਤਭ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਅਤ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਹਯ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਕਯਨ ਉਯੰ ਤ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਨਯਟ/
ਅੱ ਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ।

Step 5: Delivery of Aadhaar Number





The Aadhaar is communicated to
residents in physical form
(Aadhaar letter)



In Electronic form (e-Aadhaar)
available for download from
https://resident.uidai.gov.in/ (registered
mobile number is required)



Downloaded in the form of m-Aadhaar
Android Application (registered mobile
number is required)

Step 6: Rectification or Update
 In case there is some error in the
information mentioned in Aadhaar
Letter or e-Aadhaar, resident may
contact the Authority by calling 1947 or
writing to help@uidai.gov.in


Resident can also submit a
Update Request by following the
Aadhaar Update Process specified
by the Authority

Step 5: Delivery of Aadhaar Number
ਸਟ 5 : ਆਧਾਯ ਨੂੰਫਯ ਦੀ ਰਦਾਨਗੀ



The Aadhaar is communicated to residents in physical form (Aadhaar letter)
ਆਧਾਯ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਕ ਯੂ ਸਿਚ ਬਸਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹ (ਆਧਾਯ ੱ ਤਯ ਯਾਹੀਂ)




In Electronic form (e-Aadhaar) available for download from https://resident.uidai.gov.in/ (registered mobile
number is required)
ਇਰ ਕਸਟਰਕ ਯੂ ਸਿਚ (ਈ ਆਧਾਯ) https://resident.uidai.gov.in/ ਤ ਉਰੱਫਧ ਹ (ਯਸਜਿਟਰਡ ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ ਦੀ ਰ ੜ ੈਂਦੀ ਹ)



Downloaded in the form of m-Aadhaar Android Application (registered mobile number is required)



ਭ-ਆਧਾਯ ਨਡਰਾਇਡ ਰੀਕਸ਼ਨ ਦ ਯੂ ਸਿਚ ਡਾਊਨਰ ਡ ਕਯ (ਯਸਜਿਟਰਡ ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ ਦੀ ਰ ੜ ੈਂਦੀ ਹ)

Step 6: Rectification or Update
ਸਟ 6 : ਸਧ ਜਾਂ ਅੱ ਡਟ





In case there is some error in the information mentioned in Aadhaar Letter or e-Aadhaar, resident may contact the
Authority by calling 1947 or writing to help@uidai.gov.in
ਜਕਯ ਸਕਿ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਆਧਾਯ ੱ ਤਯ ਜਾਂ ਈ-ਆਧਾਯ ਸਿਚ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਿਚ ਕਈ ਗਰਤੀ ਹ ਤਾਂ ਿਿਨੀਕ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੰ 1947 ਤ
ਪਨ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ ਜਾਂ help@uidai.gov.in ਤ ਈ-ਭਰ ਬਜ ਿਕਦਾ ਹ।
Resident can also submit a Update Request by following the Aadhaar Update Process specified by the Authority
ਿਿਨੀਕ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਸਯਤ ਕੀਤ ਅਨੁਿਾਯ ਆਧਾਯ ਅੱ ਡਟ ਰਸਕਰਆ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਹ ਅੱ ਡਟ ਦੀ ਫਨਤੀ ਿੀ ਬਜ
ਿਕਦਾ ਹ।

Aadhaar Update Process ਆਧਾਯ ਅਡਟ ਰਸਕਰਆ
Aadhaar number holder may seek alteration of his demographic information or biometric information in cases
mentioned below through the Aadhaar Update Process specified by the Authority.
ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਅਧਾਯਕ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਆਧਾਯ ਅੱ ਡਟ ਰਸਕਰਆ ਯਾਹੀਂ ਆਣੀ ਡਭਗਰਾਸਪਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਾਂ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਸਿਚ ਿਧ ਹਠ ਦਯਜ ਭਾਭਸਰਆਂ ਸਿਚ ਕਯਿਾ ਿਕਦਾ ਹ।





ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੰ ਅਸਜਹੀ ਡਭਗਰਸਪਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ ਉਿ ਦ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਸਯਕਾਯਡ ਸਿਚ ਫਦਰਣ ਦੀ ਫਨਤੀ ਕਯਗਾ।





In case any biometric information of Aadhaar number holder is lost or changes subsequently for any
reason, the Aadhaar number holder shall request the Authority to make necessary alteration in his
record in CIDR
ਜਕਯ ਸਕਿ ਅਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਦੀ ਕਈ ਿੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗੁੰ ਭ ਹ ਗਈ ਹ ਜਾਂ ਸਕਿ ਕਾਯਨ ਫਦਰ ਗਈ ਹ ਤਾਂ ਅਧਾਯ
ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੰ ਅਸਜਹੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ ਉਿ ਦ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਸਯਕਾਯਡ ਸਿਚ ਫਦਰਣ ਦੀ ਫਨਤੀ ਕਯਗਾ।






In case any demographic information of an Aadhaar number holder is incorrect or changes
subsequently, the Aadhaar number holder shall request the Authority to alter such demographic
information in his record in the CIDR
ਜਕਯ ਸਕਿ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਦੀ ਡਭਗਰਸਪਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਗਰਤ ਹ ਜਾਂ ਿਭੇਂ ਦ ਨਾਰ ਫਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਅਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ

Mandatory Update: The biometric information of children has to be mandatorily updated upon attaining
five years of age and fifteen years of age
ਰਾਜ਼ਭੀ ਅੱ ਡਟ : ਫੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਿਾਰ ਅਤ ਿਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤ ਅੱ ਡਟ ਕਯਿਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ।




In case of deactivation, an Aadhaar number holder or resident is required to update his or her identity
information partly or fully
ਡੀਕਟੀਿਸ਼ਨ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਜਾਂ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਆਣੀ ਸਹਚਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ ਅੰ ਸ਼ਕ ਜਾਂ ੂਯ ਤਯ ਤ
ਅੱ ਡਟ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।



No identity information in the Central Identities Data Repository shall be altered/updated without the resident‟s
consent or request. The reasons for deactivation of Aadhaar Number is specified in Appendix I

ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਿਸਹਭਤੀ ਜਾਂ ਫਨਤੀ ਤੋਂ ਸਫਨਾ ਕੇਂਦਯੀ ਸਹਚਾਣ ਡਾਟਾ ਬੰ ਡਾਯ ਸਿਚ ਸਹਚਾਣ ਿਫੰ ਧੀ ਸਕਿ ਿੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ ਫਦਸਰਆ /
ਅੱ ਡਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ। ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਦੀ ਡੀਕਟੀਿਸ਼ਨ ਦ ਕਾਯਨ ਅੰ ਸਤਕਾ ਆਈ ਸਿਚ ਦਯਿਾ ਗ ਹਨ।
help@uidai.gov.in
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Mode of Updates
ਅਡਟ ਦੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ

Visiting
Enrolment
Centre
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਿ ਜਾਣਾ

 At any enrolment centres with the assistance of
the operator and/ or supervisor. The Aadhaar
Update Request Form is specified in Appendix J
(a).
 ਸਕਿ ਿੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਆਯਟਯ ਅਤ / ਜਾਂ
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦੀ ਭਦਦ ਰ ਣਾ। ਆਧਾਯ ਅੱ ਡਟ ਫਨਤੀ ਪਾਯਭ


ਅੰ ਸਤਕਾ-ਜ() ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ।
 The resident will be biometrically authenticated
and shall be required to provide his Aadhaar
number along with the identity information sought
to be updated and supporting documents
 ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਉਿ
ਨੂੰ ਆਣ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਸਹਚਾਣ ਦੀ ਉਹ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਣੀ ਹਿਗੀ ਸਜਿ ਨੂੰ ਅੱ ਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ ਅਤ



ਨਾਰ ਹੀ ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ ਦਣ ਹਣਗ।
 List of Enrolment Centre is available at:
https://appointments.uidai.gov.in/
 ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ

https://appointments.uidai.gov.in/ ਤ ਉਰੱਫਧ ਿ।

 Resident‟s Address can be updated online
through SSUP Portal by submission of Aadhaar
number and the registered mobile number and
uploading the supporting documents
 ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਤਾ ਿਿਮੂੀ ਯਟਰ ਤ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਅਤ

Online mode
ਆੱਨਰਾਈਨ ਸਿਧੀ

ਯਸਜਿਟਰਡ ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ ਅਤ ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਅੱ ਰ ਡ






ਕਯਕ ਅੱ ਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।
 Authentication will be carried out through a OneTime Password (OTP) sent to the registered
mobile number
 ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਯਸਜਿਟਰਡ ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ ਉਤ ਬਜ ਗ ਇਕ
ਿਨ ਟਾਈਭ ਾਿਿਯਡ (ਟੀੀ) ਯਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ।
 The SSUP Portal is available at:
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home

 ਿਿਮੂੀ ਯਟਰ

https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home ਤ
ਉਰੱਫਧ ਹ।



The resident shall be assigned an update ID for tracking the status update, and the revised Aadhaar
letter may be made available to the resident in physical or electronic form.
ਨਟ : ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਅੱ ਡਟ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਦਖਣ ਰਈ ਇਕ ਅੱ ਡਟ ਆਈਡੀ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਿਸਧਆ ਸਗਆ ਆਧਾਯ ੱ ਤਯ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ
ge 39

ਬਸਤਕ ਜਾਂ ਇਰ ਟਰਾਸਨਕ ਯੂ ਸਿਚ ਉਰੱਫਧ ਕਯਿਾਇਆ ਜਾਿਗਾ।
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Chapter 5
ਅਸਧਆਇ 5
Capturing Demographic and Biometric
Details of Resident and use of Enrolment/Update Clients
ਿਸਨੀਕ ਦ ਡਭਗਾਰ ਸਪਕ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਿ ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ
ਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱ ਡਟ ਕਰਾਈਟ
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Chapter 5: Capturing Demographic and Biometric Details
of Resident and use of Enrolment/Update Clients
ਅਸਧਆਇ 5 : ਿਸਨੀਕ ਦ ਡਭਗਾਰ ਸਪਕ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਿ ਕਚਯ
ਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਕਯਨਾ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱ ਡਟ ਕਰਾਈਟ

Detailed Guidelines for Recording Demographic
ਡਭਗਰਾਸਕ ਸਯਕਾਯਡ ਕਯਨ ਦੀਆਂ ਸਿਸਸਤਰਤ ਿਦਾਇਤਾਂ
a. Enter the Demographic details of the resident from the verified Enrolment/Update Form.
ੳ. ਤਿਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਾਯਭ ਤੋਂ ਿਿਨੀਕ ਦ ਡਭਗਰਾਸਕ ਿਯਿ ਦਯਜ ਕਯ|
b. In case of Aadhaar Update, only the fields which need to be updated should be marked and filled.
ਅ. ਆਧਾਯ ਅਡਟ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ, ਕਿਰ ਉਹੀ ੀਰਡ ਭਾਯਕ ਅਤ ਬਯ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਅਡਟ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹ|
c.

Ensure that the resident has provided his/her mobile number in the form. In addition to this encourage
resident to email ID in the form, for UIDAI to get in touch with the resident using these details, if
required, like in case of returned letters.
ੲ. ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਨੇ ਾਯਭ ਸਿਚ ਆਣਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਸਦੱ ਤਾ ਹਿ| ਇਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਉਿ ਨੂੰ ਾਯਭ ਸਿਚ ਈ-ਭਰ
ਆਈਡੀ ਦਣ ਰਈ ਕਹ ਤਾਂ ਜ ਇਿ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਰਮਗ ਨਾਰ, ਜਕਯ ਰ ੜ ਹਿ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿਿਨੀਕ ਨਾਰ ਿੰ ਯਕ ਕਯ ਿਕ, ਸਜਿੇਂ
ਸਕ ਡਾਕ ਿਾਿ ਆ ਜਾਣ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ।

d. Pay attention to Data Aesthetics during demographic data capture. Avoid improper use of spaces,
punctuation marks, capital and small letters during data capture.
ਿ. ਡਭਗਰਾਸਕ ਡਾਟਾ ਕਚਯ ਦਯਾਨ ਡਾਟਾ ਖੂਫਿੂਯਤੀ ਦਾ ਸਧਆਨ ਯੱ ਖ| ਡਾਟਾ ਕਚਯ ਦਯਾਨ ਖਾਰੀ ਿਥਾਨ, ਸਿਯਾਭ ਸਚਨਹਾਂ, ਿੱ ਡ ਅਤ
ਛਟ ਅੱ ਖਯਾਂ ਦੀ ਅਣੁਸਚਤ ਿਯਤੋਂ ਤੋਂ ਫਚ|
e. Avoid use of un-parliamentary language and transliteration error.
ਹ. ਅਸਸ਼ਸ਼ਟ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ ਸਰੀ ਅੰ ਤਯਣ ਦੀ ਗਰਤੀ ਤੋਂ ਫਚ|
f.

Leave those non-mandatory fields blank where no data is provided by resident. Do not enter N/A, NA
etc. in fields where Resident has not provided any data.
ਕ. ਉਨਹਾਂ ਗਯ-ਰਾਜ਼ਭੀ ੀਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਛੱ ਡ ਸਦ ਸਜੱ ਥ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਕਈ ਡਾਟਾ ਉਰਫੱ ਧ ਨਹੀਂ ਕਯਿਾਇਆ ਸਗਆ| ਸਜਨਹਾਂ ੀਰਡਾਂ
ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਨੇ ਕਈ ਡਾਟਾ ਉਰਫੱ ਧ ਨਹੀਂ ਕਯਿਾਇਆ ਹ ਉਨਹਾਂ ਸਿਚ ਨ/, ਨ  ਆਸਦ ਦਯਜ ਨਾ ਕਯ|

g. Filling Father / Mother / Husband / Wife / Guardian field is not mandatory for residents above the age of
5 years in case the adult is not in a position or does not want to disclose. Then select checkbox “Not
Given” in “Relationship to Resident”.
ਖ. ਜਕਯ ਕਈ ਫਾਰਗ ਦੱ ਿਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਿਚ ਨਹੀਂ ਹ ਜਾਂ ਦੱ ਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ 5 ਿਾਰ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਉਭਯ ਦ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ
ਸਤਾ/ਭਾਤਾ/ ਤੀ/ਤਨੀ/ਿਯਰਿਤ ਦਾ ੀਰਡ ਰਾਜ਼ਭੀ ਨਹੀਂ ਹ| ਸਯ "ਿਿਨੀਕ ਨਾਰ ਸਯਸ਼ਤ" ਸਿਚ "ਨਹੀਂ ਦੱ ਸਿਆ" ਚਕਫਾੱਕਿ
ਚੁਣ|
h. In case of children below the age of 5 years, one of the parents‟ or guardian‟s name and Aadhaar
Number shall be mandatorily recorded.
ਗ. ਜਕਯ ਫੱ ਚ ਦੀ ਉਭਯ 5 ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹ ਤਾਂ ਭਾਸਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿ ਇਕ ਦਾ ਜਾਂ ਿਰਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ
ਦਯਜ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|

i.

It is not compulsory for only father‟s name to be recorded against the „parent‟s name.‟ Mother‟s name
can alone be recorded for the „parent‟s/ guardian‟s‟ name if so desired by the parent.
ਘ. ਭਾਸਆਂ ਦ ਨਾਂ ਸਿਚ ਰਾਜ਼ਭੀ ਨਹੀਂ ਸਕ ਸਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿ| ਜਕਯ ਭਾਸਆਂ ਦੀ ਇਁਛਾ ਹਿ ਤਾਂ ਭਾਸਆਂ/ਿਯਰਿਤ ਦ
ਨਾਂ ਰਈ ਕਿਰ ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਿੀ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ|

j.

Enrolment of the parent is mandatory prior to the child. If the child‟s father /mother / guardian has not
enrolled or does not possess Aadhaar Number at the time of enrolment, the enrolment of that child
cannot be done.
ਙ. ਫੱ ਚ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਭਾਸਆਂ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ| ਜਕਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਫੱ ਚ ਦ ਸਤਾ/ਭਾਤਾ/ਿਯਰਿਤ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਾਣ ਨਾ ਹਇਆ
ਹਿ ਜਾਂ ਉਨਹਾਂ ਕਰ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨਾ ਹਿ ਤਾਂ ਉਿ ਫੱ ਚ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਹ ਿਕਦਾ|

k.

For Head of Family (HoF) based verification Name, Aadhaar Number of HoF and Relationship Details of
the family member to HoF are mandatory details to be entered.
ਚ. ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਅਧਾਯਤ ਤਿਦੀਕੀਕਯਣ ਰਈ ਨਾਂ, ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਅਤ ਸਯਿਾਯਕ ਭੈਂਫਯ ਦਾ ਸਯਿਾਯਕ
ਭੁਖੀ ਨਾਰ ਸਯਸ਼ਤ ਦਾ ਿਯਿਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਦਯਜ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਿਯਿ ਹਨ|

Name
ਨਾਂ
Address
ਤਾ
Gender
ਸਰੰਗ
Date of Birth
ਜਨਭ ਸਭਤੀ
Mandatory
ਰਾਜ਼ਭੀ
Optional
ਸਿਕਰਕ
Mobile
ਭਫਾਇਰ
e-Mail ID
ਈ-ਭਰ ਆਈਡੀ
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Steps to Enrol a resident using ECMP client.
ਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾਰ ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ ਦ ਸਟ
ਈਸੀਐਭੀ ਕਰਾਈਟ
Step 1 ਸਟੈੱ 1
Login to latest ECMP
client using your login
credentials.
ਆਣ ਰਾੱਗ-ਇਨ ਿਯਿ ਦੀ ਿਯਤ
ਕਯ ਕ ਨਿੀਨਤਭ ਈਿੀਭੀ
ਸਿਚ ਰਾੱਗ-ਇਨ ਕਯ|

Step 2 ਸਟੈੱ 2
Type the required details
in the Personal Details

section.
ਸਨੱਜੀ ਿਯਿ ਬਾਗ ਸਿਚ ਰ ੜੀਂਦ
ਿਯਿ ਟਾਈ ਕਯ|

In case of Child
Enrolment STEP 6 & 7
are not applicable
ਫਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ
ਿਟੱ 6 ਅਤ 7 ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦ|

Step 3 ਸਟੈੱ 3
Fill all the
Demographic Details
and Contact Details
including Mobile
Number and email
ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਅਤ ਈ-ਭਰ
ਿਭਤ ਿਾਯ ਡਭਗਰਾਸਕ ਿਯਿ
ਅਤ ਿੰ ਯਕ ਿਯਿ ਬਯ
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Step 4 ਸਟੈੱ 4
Click References tab and
select a document from
Date of Birth proof (PoB)
dropdown menu.
ਯਯੇਂਸਿਿ ਟਫ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ
ਅਤ ਡਟ ਆ ਫਯਥ ਯੂ
(ੀਫੀ) ਡਰਾ ਡਾਊਣ ਭਨਮੂ ਸਿਚੋਂ
ਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਚੁਣ|

Step 5 ਸਟੈੱ 5
Now, select the
documents submitted by
the resident as Proof of
address (PoA)

and Proof of Identity
(PoI) and choose the
documents from the
dropdown menus.
ਹੁਣ, ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਤ ਦ ਿਫੂਤ
ਅਤ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ
ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਗ ਦੀ ਚਣ ਕਯ
ਅਤ ਡਰਾ ਡਾਊਣ ਭਨਮੂ ਸਿਚੋਂ
ਦਿਤਾਿਜ਼ ਚੁਣ|

Step 6 ਸਟੈੱ 6
Note- Fill the Head of the
Family Details (for HuF
enrolment only)

ਨਟ - ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦ ਿਯਿ
ਬਯ (ਸਿਯ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਈ)
Enter the No. of
Supporting Documents
based on the type of
Enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ ਸਕਿਭ ਦ
ਆਧਾਯ

ਤ

ਿਹਾਇਕ

ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਦਯਜ
ਕਯ |
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Step 7 ਸਟੈੱ 7
Click Photograph tab
and click the photograph
of the resident.
ਟਗਰਾ ਟਫ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ
ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਪਟਗਰਾ
ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 8 ਸਟੈੱ 8
Go to Fingerprints
tab.
ਸੰ ਗਯਸਰੰ ਟਿ ਟਫ ਤ ਜਾ
Capture the left hand
figure impression then
right hand fingers
impression followed by
both Thumbs
impressions using the
biometric device.
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਇਿ ਦੀ
ਿਯਤੋਂ ਕਯਦ ਹ ਖੱ ਫ ਹੱ ਥ ਅਤ
ਿੱ ਜ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਰਾਂ ਦ
ਸਨਸ਼ਾਨ ਅਤ ਸਯ ਦਿੇਂ ਅੰ ਗੂਸਠਆਂ
ਦ ਸਨਸ਼ਾਨ ਕਚਯ ਕਯ|

Step 9 ਸਟੈੱ 9
Click Iris tab.
ਆਈਸਯਿ ਟਫ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|
Capture the both Iris
impressions using the Iris
scanner.
ਆਈਸਯਿ ਿਕਨਯ ਦ ਰਮਗ
ਨਾਰ ਦਿੇਂ ੁਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਿੀਯ
ਕਚਯ ਕਯ|

help@uidai.gov.in
Page 44

https://uidai.gov.in/

Toll free Number: 1947

Understanding Aadhaar Enrolment and Update

Step 10 ਸਟੈੱ 10
Finally, click Review tab
and confirm the details
with the resident.
ਅੰ ਤ ਸਿਚ, ਸਯਸਿਮੂ ਟਫ ਤ
ਕਸਰੱਕ ਕਯ ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਤੋਂ
ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਕਯ|
In case of any errors, go
back to the relevant tab
and correct the same
ਸਕਿ ਿੀ ਗਰਤੀ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ,
ਿਫੰ ਧਤ ਟਫ ਤ ਿਾਿ ਜਾ
ਅਤ ਗਰਤੀ ਨੂੰ ਦਯੁਿਤ ਕਯ|.
Click Confirm.
ਕਨਯਭ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 11 ਸਟੈੱ 11
The operator should
give his/her thumb
impression in the
biometric and click

Save.
ਆਯਟਯ ਨੂੰ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਿਚ
ਆਣਾ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ
ਦਯਜ ਕਯਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਅਤ
ਿਿ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ|

Step 12 ਸਟੈੱ 12
Printing of
Acknowledgement Slip
and getting it signed by
the resident
ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਦੀ ਸਰੰ ਸਟੰ ਗ ਅਤ
ਿਿਨੀਕ ਤੋਂ ਇਿ ਤ ਹਿਤਾਖਯ
ਰ ਣਾ|
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Step 13 ਸਟੈੱ 13
Mandatory Scanning of
Supporting
Documents,
Acknowledgement Slip
and Aadhaar
Enrolment Form
ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ, ਹੁੰ ਚ
ਯਿੀਦ ਅਤ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ
ਾਯਭ ਦੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿਕਸਨੰਗ|
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Steps to enrol a child using CELC client:
ਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾਰ ਫਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਿੱ ਤ ਸਟੈੱ
ਸੀਈਐਰਸੀ ਕਰਾਈਟ
Step 1 ਸਟੈੱ 1
Open CELC client using
your login credentials.
Enter the Demographic
information.
ਆਣ ਰਾੱਗ-ਇਨ ਿਯਿ ਦਾ ਰਮਗ
ਂ ਖਰ|
ਕਯਕ ਿੀਈਰਿੀ ਕਰਾਈਟ
ਡਭਗਰਾਸਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾਖਰ ਕਯ|

Step 2 ਸਟੈੱ 2
Enter parent‟s mobile
number and Aadhaar
number.
ਭਾਸਆਂ ਦਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ
ਅਤ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਬਯ|
Then, take a photograph
of the child.
ਸਯ ਫੱ ਚ ਦੀ ਟ ਸਖੱ ਚ|

Step 3 ਸਟੈੱ 3
Select the document
submitted and capture
the
photo
of
the
document.
ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਗ ਦਿਤਾਿਜ਼
ਦੀ ਚਣ ਕਯ ਅਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਦੀ
ਟ ਕਚਯ ਕਯ|
Next, capture the finger
impression of the parent
whose Aadhaar number is
mentioned.
ਇਿ ਉਯੰ ਤ ਭਾਸਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਜਿ
ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਦਯਿਾਇਆ
ਸਗਆ ਹ ਉਿ ਦ ਸੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ
ਕਚਯ ਕਯ|
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Step 4 ਸਟੈੱ 4
Click Review to validate
the biometric impressions
given.
ਸਦੱ ਤ ਗ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਦੀ
ੁਸ਼ਟੀ ਕਯਨ ਰਈ ਸਯਿਮੂ ਤ
ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 5 ਸਟੈੱ 5
Finally, click Complete
Enrolment and click OK in
the Enrolment Status
window.

ਅੰ ਤ ਸਿਚ, ਕੰ ਰੀਟ ਨਯਰਭੈਂਟ
ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ ਅਤ ਨਯਰਭੈਂਟ
ਿਟਟਿ ਸਿੰ ਡ ਸਿਚ ਕ ਕਸਰੱਕ
ਕਯ|

Step 6 ਸਟੈੱ 6
Once the enrolment is
completed, the enrolled
child‟s parent will receive
an SMS with the
enrolment number.
ਇਕ ਿਾਯ ਜਦੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਭੁਕੰਭਰ ਹ
ਜਾਂਦਾ ਹ, ਤਾਂ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਫੱ ਚ ਦ
ਭਾ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੰਫਯ ਿਭਤ ਇਕ
ਿਭਿ ਸਭਰ ਗਾ|
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Step 7 ਸਟੈੱ 7
In case the Birth
Registration Number is
available, please select
YES and enter the
BRN/BAN No.
ਜਕਯ ਜਨਭ ਯਸਜਿਟਰਸ਼ਨ ਨੰਫਯ
ਉਰਫੱ ਧ ਹਿ ਤਾਂ ਸਕਯਾ ਮੱਿ
ਚੁਣ ਅਤ ਫੀਆਯਨ/ਫੀਨ
ਨੰਫਯ ਬਯ|
The client will return the
Name, DOB and Gender
of the Child
ਂ ਫੱ ਚ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਨਭ
ਕਰਾਈਟ
ਸਭਤੀ ਅਤ ਸਰੰਗ ਬਜਗਾ|
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Steps to update Mobile Number using CELC client:
ਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾਰ ਭਫਾਇਰ ਨੂੰਫਯ ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਸਟੈੱ
ਸੀਈਐਰਸੀ ਕਰਾਈਟ
Step 1 ਸਟੈੱ 1
CELC Tablet can be used
to
update
resident‟s
mobile number
ਿਿਨੀਕ ਦ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਨੂੰ
ਅਡਟ ਕਯਨ ਸਹਤ ਿੀਈਰਿੀ
ਟਫਰ ਟ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ
ਿਕਦੀ ਹ|
Login using Operator
credentials and select”
MOBILE UPDATE”
ਆਯਟਯ ਦ ਿਯਿ ਦ ਕ ਰਾੱਗਇਨ

ਕਯ

ਅਤ " ਭਫਾਇਰ

ਅਡਟ" ਦੀ ਚਣ ਕਯ|
Step 2 ਸਟੈੱ 2
Operator has to generate
OTP to login into the
Tablet
ਟਫਰ ਟ ਸਿਚ ਰਾਗ-ਇਨ ਹਣ
ਰਈ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਇਕ ਟੀੀ
ਜਨਯਟ ਕਯਨਾ ੈਂਦਾ ਹ|

Step 3 ਸਟੈੱ 3
Operator has to enter
Resident‟s
Aadhaar
Number, his/her Own
Aadhaar Number, New
Mobile Number and OTP
received on the Mobile
and
resident‟s
Authentication
for
confirmation
ਆਯਟਯ ਨੂੰ
ਿਿਨੀਕ ਦਾ
ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ, ਆਣਾ ਆਧਾਯ
ਨੰਫਯ, ਨਿਾਂ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਅਤ
ਂ ਯ ਕਯਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ|
ਟੀੀ ਟ

Resident
Disclosure
needs to be “checked”
ਯਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਡਿਕਰ ਜ਼ਯ " ਚੱਕਡ"
ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|
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Step 4 ਸਟੈੱ 4
Operator has to give
his/her confirmation by
giving his/her Biometric
Confirmation
ਆਣੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ ਦ
ਕ ਆਯਟਯ ਆਣੀ ੁਸ਼ਟੀ
ਸਦੰ ਦਾ ਹ|

Step 5 ਸਟੈੱ 5
After all the steps are
successfully
saved
,
Operator has to click “ OK”
for final confirmation

ਿਾਯ

ਿਟੱ

ਿਰਤਾੂਯਫਕ

ਭੁਕੰਭਰ ਹਣ ਉਯੰ ਤ, ਅੰ ਤਭ
ੁਸ਼ਟੀ ਰਈ ਆਯਟਯ "ਕ" ਤ
ਕਸਰੱਕ ਕਯਦਾ ਹ|

Step 6 ਸਟੈੱ 6
EID for the Mobile Update
is generated and resident
can track the status using
the Update EID

ਭਫਾਇਰ

ਅਡਟ

ਸਹੱ ਤ

ਈਆਈਡੀ ਜਨਯਟ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ
ਅਤ ਅਡਟ ਆਈਡੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਨਾਰ ਿਿਨੀਕ ਿਟਟਿ ਟਰਕ ਕਯ
ਿਕਦਾ ਹ|
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Steps to update biometric details in ECMP
ਈਸੀਐਭੀ ਸਿਚ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਿ ਅਡਟ ਕਯਨ ਸਿੱ ਤ ਸਟੈੱ
Step 1 ਸਟੈੱ 1
Select Life Cycle
Changes menu.
ਰਾਈ ਿਾਈਕਰ ਚੇਂਸਜਜ਼
ਭਨਮੂ ਦੀ ਚਣ ਕਯ|
Click Update Resident
information details.
ਅਡਟ ਯਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨਯਭਸ਼ਨ
ਸਡਟਰਜ਼ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 2 ਸਟੈੱ 2
Enter Aadhaar Number,
Date of Birth and Gender
of the resident

ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ,
ਂ ਯ
ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਅਤ ਸਰੰਗ ਟ
ਕਯ|
Note- Select
“BIOMETRIC UPDATE
CHECK BOX”

ਨਟ: "ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਡਟ
ਚੱਕ ਫਾੱਕਿ" ਦੀ ਚਣ ਕਯ|
Step 3 ਸਟੈੱ 3
Go to References tab.
Please select the
“CHECK BOX- NOT
GIVEN”
ਯਯੈਂਸਿਜ਼ ਟਫ ਤ ਜਾ| ਸਕਯਾ
"ਚੱਕ ਫਾੱਕਿ - ਨਾਟ ਸਗਿਨ" ਦੀ
ਚਣ ਕਯ|
Enter the number of
Documents as “2” i.e.
Update
Form
and
Acknowledgement Slip

ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ " 2"
ਬਯ ਬਾਿ ਅਡਟ ਾਯਭ ਅਤ
ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ|
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Step 4 ਸਟੈੱ 4
Take the photograph of
the resident and click
Next.
ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਟ ਸਖੱ ਚ ਅਤ ਨੈਕਿਟ
ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 5 ਸਟੈੱ 5
Capture the all
fingerprints and both
Thumb impression of the
resident and click Next.
ਿਿਨੀਕ ਦੀਆਂ ਿਾਯੀਆਂ ਉਂਗਰਾਂ
ਦ ਸਨਸ਼ਾਨ ਅਤ ਦਿੇਂ ਅੰ ਗੂਸਠਆਂ
ਦ ਸਨਸ਼ਾਨ ਕਚਯ ਕਯ ਅਤ
ਨੈਕਿਟ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 6 ਸਟੈੱ 6
Capture
both
Iris
impressions
of
the
resident and click Next.

ਿਿਨੀਕ ਦੀਆਂ ਦਿੇਂ ੁਤਰੀਆਂ
ਕਚਯ ਕਯ ਅਤ ਨੈਕਿਟ ਤ
ਕਸਰੱਕ ਕਯ|
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Step 7 ਸਟੈੱ 7
Review the details and
get confirmation from
the resident.
ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਕਯ
ਅਤ

ਿਿਨੀਕ

ਤੋਂ

ੁਸ਼ਟੀ

ਕਯਿਾ|
Click Confirm
ਕਨਯਭ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 8 ਸਟੈੱ 8
Print the
Acknowledgment
Slip
and get it signed by the
resident
ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਦਾ ਸਰੰ ਟ ਕੱ ਢ
ਅਤ ਇਿ ਉਤ ਿਿਨੀਕ ਦ
ਹਿਤਾਖਯ ਰ|

Step 9 ਸਟੈੱ 9
Mandatory Scanning
of Signed
Acknowledgement Slip
and Update Form
ਹਿਤਾਖਸਯਤ ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਅਤ
ਅਡਟ
ਿਕਸਨੰਗ
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Steps to update demographic details in ECMP
ਈਸੀਐਭੀ ਸਿਚ ਡਭਗਰਾਸਕ ਿਯਿ ਅਡਟ ਕਯਨ ਸਿੱ ਤ ਸਟੈੱ
Step 1 ਸਟੈੱ 1
Under Resident
Enrolment menu, select
Correct Enrolment
Details.
ਯਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਯਰਭੈਂਟ ਭਨਮੂ ਦ
ਅਧੀਨ ਕਯਕਟ ਨਯਰਭੈਂਟ
ਸਡਟਰਿ ਦੀ ਚਣ ਕਯ|

Step 2 ਸਟੈੱ 2
Fill in the Resident
Name, Aadhaar number,
and fields Marked by the
resident for Updation (as
per the Update Form)
ਅਡਸ਼ਨ ਸਹੱ ਤ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਂ,
ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ
ਭਾਯਕ ਕੀਤ ੀਰਡ (ਅਡਟ
ਾਯਭ ਦ ਅਨੁਿਾਯ) ਬਯ|
Click Next.
ਨੈਕਿਟ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 3 ਸਟੈੱ 3
Go to References tab.
ਯਯੈਂਸਿਜ਼ ਟਫ ਤ ਜਾ|
Please select the
supporting documents
based on the update
request
ਸਕਯਾ ਕਯਕ ਅਡਟ ਫਨਤੀ
ਦ

ਆਧਾਯ

ਤ

ਿਹਾਇਕ

ਦਿਤਾਿਜ਼ ਚੁਣ|
Enter the number of
Documents based on
the update request and
click Next
ਅਡਟ ਫਨਤੀ ਦ ਆਧਾਯ ਤ
ਂ ਯ
ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਟ
ਕਯ ਅਤ ਨੈਕਿਟ ਤ ਕਸਰੱਕ
ਕਯ|
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Step 4 ਸਟੈੱ 4
Take resident‟s picture
and any one Biometric
Attribute
and click Next.
ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਟ ਸਖੱ ਚ ਅਤ ਕਈ
ਿੀ ਇਕ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਿਾ ਰ
ਅਤ ਨੈਕਿਟ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 5 ਸਟੈੱ 5
Review
the
details
entered and get the
confirmation from the
resident.
ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਕਯ ਅਤ
ਿਿਨੀਕ ਤੋਂ ੁਸ਼ਟੀ ਕਯਿਾ|
Click Save
ਿਿ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 6 ਸਟੈੱ 6
The operator should give
his/her thumb impression
and click

Save.
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਆਣ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ
ਸਨਸ਼ਾਨ ਦਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਅਤ ਿਿ ਤ
ਕਸਰੱਕ ਕਯ|
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Step 7 ਸਟੈੱ 7
Print
Acknowledgement
Slip and get it signed
by the resident
ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਦਾ ਸਰੰ ਟ ਕੱ ਢ
ਅਤ ਇਿ ਉਤ ਿਿਨੀਕ ਦ
ਹਿਤਾਖਯ ਰ|

Step 8 ਸਟੈੱ 8
Mandatory scanning of
Supporting Documents,
Acknowledgment Slip
and Update Form

ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ, ਹੁੰ ਚ
ਯਿੀਦ ਅਤ ਅਡਟ ਾਯਭ
ਦੀ ਰਾਜ਼ਭੀ ਿਕਸਨੰਗ|
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Steps to update Demographic details in UCL client:
ਂ ਸਿਚ ਡਭਗਰਾਸਕ ਿਯਿ ਅਡਟ ਕਯਨ ਸਿੱ ਤ ਸਟੈੱ:
ਮੂਸੀਐਰ ਕਰਾਈਟ
Step 1 ਸਟੈੱ 1
Open UCL client using login
credentials.
ਰਾਗ-ਇਨ ਿਯਸਿਆਂ ਦ ਰਮਗ ਨਾਰ
ਮੂਿੀਰ ਖਰ|
Enter the Aadhaar Number
of the resident and take
biometric impression to
fetch his/her details.
ਂ ਯ
ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਟ
ਕਯ ਅਤ ਉਿ ਦ ਿਯਿ ਭੰ ਗਾਉਣ
ਸਹੱ ਤ ਉਿ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰ ਰ|
Next, click Fetch Resident
Details.
ਸਯ ੱਚ ਯਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਡਟਰਿ ਤ
ਕਸਰੱਕ ਕਯ|
Step 2 ਸਟੈੱ 2
In the „Demographics‟
page, enter the updated
information as per the
Update Form and click
Next.
"ਡਭਗਰਾਸਕਿ"
ੰ ਨੇ
ਉੱਤ
ਅਡਟ ਾਯਭ ਦ ਅਨੁਿਾਯ ਨਿੀਂ
ਜਾਣਕਾਯੀ

ਸ਼ਾਭਰ

ਕਯ

ਅਤ

ਨੈਕਿਟ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|
Step 3 ਸਟੈੱ 3
Based on the update
request,
supporting
documents are selected
from the drop down and

no. of the documents is
mentioned accordingly
ਅਡਟ ਫਨਤੀ ਦ ਆਧਾਯ ਤ
ਡਰਾ ਡਾਊਨ ਸਿਚੋਂ ਿਹਾਇਕ
ਦਿਤਾਿਜ਼ ਚੁਣ ਜਾਂਦ ਹਨ ਅਤ
ਤਦਾਨੁਿਾਯ

ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ

ਸਗਣਤੀ ਦਯਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ|
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Step 4 ਸਟੈੱ 4
Review the details
entered and click
Confirm.
ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਕਯ
ਅਤ ਕਨਯਭ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 5 ਸਟੈੱ 5
Capture Biometric
confirmation of the
Operator and the
Resident and click
Verify
ਆਯਟਯ ਅਤ ਿਿਨੀਕ
ਦੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ
ਕਚਯ

ਕਯ

ਅਤ

ਿਯੀਾਈ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 6 ਸਟੈੱ 6
Mandatory Scanning of
Supporting Documents
and Update Form

ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਅਤ
ਅਡਟ ਾਯਭ ਦੀ ਰਾਜ਼ਭੀ
ਿਕਸਨੰਗ
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Step 7 ਸਟੈੱ 7
Click
Submit
to
complete the updating
the
demographic
details.
ਡਭਗਰਾਸਕ ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ
ਅਡਸ਼ਨ ੂਯੀ ਕਯਨ ਰਈ
ਿਫਸਭਟ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 8 ਸਟੈੱ 8
click Print Receipt to
print the
Acknowledgement Slip
ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਸਰੰ ਟ ਕਯਨ
ਰਈ ਸਰੰ ਟ ਯਿੀਟ ਤ ਕਸਰੱਕ
ਕਯ|

help@uidai.gov.in
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Steps to update Photo in UCL client:
ਂ ਸਿਚ ਟ ਅਡਟ ਕਯਨ ਸਿੱ ਤ ਸਟੈੱ :
ਮੂਸੀਐਰ ਕਰਾਈਟ
Step 1 ਸਟੈੱ 1
Enter the resident‟s
Aadhaar Number and
take his/her biometrics
and click Fetch
Resident Details.

ਂ ਯ ਕਯ
ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਟ
ਅਤ ਉਿ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰ ਰ
ਅਤ ੱਚ ਯਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਡਟਰਿ
ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 2 ਸਟੈੱ 2
In the „Demographics‟
page, select “Photo
Update” Check Box and
click next
"ਡਭਗਰਾਸਕਿ" ੰ ਨੇ ਉੱਤ "ਟ
ਅਡਟ" ਚੱਕਫਾੱਕਿ ਦੀ ਚਣ ਕਯ
ਅਤ ਨੈਕਿਟ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 3 ਸਟੈੱ 3
Enter Number of
supporting Documents as
“1” i.e. Update Form
ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ
ਂ ਯ ਕਯ ਬਾਿ ਅਡਟ
"1" ਟ
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Step 4 ਸਟੈੱ 4
Now, go to
Photograph tab and
click the Resident‟s
photo.
ਹੁਣ ਟਗਰਾ ਟਫ ਤ ਜਾ ਅਤ
ਯਜ਼ੀਡੈਂਟਿ ਟ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 5 ਸਟੈੱ 5
Click Review tab and
check the updated
details in confirmation
with the resident.
Finally, click Save.
ਸਯਿਮੂ ਟਫ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ ਅਤ
ਅਡਟ ਹ ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ
ੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨੀਕ ਤੋਂ ੁਸ਼ਟੀ
ਕਯਿਾ| ਅੰ ਤ ਸਿਚ ਿਿ ਤ
ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 6 ਸਟੈੱ 6
Capture Biometric
confirmation of Operator
and Resident.
ਆਯਟਯ ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਦੀ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ ਕਚਯ
ਕਯ|
Click Verify
ਿਯੀਾਈ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|
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Step 7 ਸਟੈੱ 7
Scan and upload the
Update form filled by the
resident.
ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਬਯ ਗ ਅਡਟ
ਾਯਭ ਨੂੰ ਿਕਨ ਅਤ ਅਰ ਡ
ਕਯ|

Step 8 ਸਟੈੱ 8
Click Submit to
complete the updating
the demographic
details.
ਡਭਗਰਾਸਕ ਿਯਸਿਆਂ ਦੀ
ਅਡਸ਼ਨ ੂਯੀ ਕਯਨ ਰਈ
ਿਫਸਭਟ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|

Step 9 ਸਟੈੱ 9
click Print Receipt to
print the
Acknowledgement Slip
ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਸਰੰ ਟ ਕਯਨ ਰਈ
ਸਰੰ ਟ ਯਿੀਟ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ|
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Steps for GPS Sync at start of Enrolment/Update Process
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਰਸਕਰਆ ਦ ਅਯੂੰ ਬ ਤ ਜੀੀਐਸ ਸਸੂੰ ਕ ਸਿੱ ਤ ਸਟੈੱ
Step 1 ਸਟੈੱ 1
•
•

Open Start Menu
ਿਟਾਯਟ ਭਨਮੂ ਖਰ

•
•

Click on Control Panel
ਕੰ ਟਰਰ ਨਰ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ

•
•

Click on Windows Firewall
ਸਿੰ ਡ ਾਇਯਿਾਰ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ

•

Turn Off Windows
Firewall

•
•

ਸਿੰ ਡਜ਼ ਾਇਯਿਾਰ ਨੂੰ ਆੱ ਕਯ
Window as attached
in Right will Open
ਿੱ ਜ ਾਿ ਇਕ ਅਟਚਡ

•

ਸਿੰ ਡ ਖੁਰ ਗ
ਹ ੀ
•

Click all three radio
buttons to turn off

•

ਾਇਯਿਾਰ ਨੂੰ ਆੱ
ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਸਤੰ ਨ ਯਡੀ

•
•

ਫਟਨ ਕਸਰੱਕ ਕਯ

Click Ok Button
ਕ ਫਟਨ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ

•
•

Restart Your system
ਆਣ ਸਿਿਟਭ ਨੂੰ ਯੀਿਟਾਯਟ ਕਯ

•
•

Start GPS
ਜੀੀਿ ਨੂੰ ਿਟਾਯਟ ਕਯ

Step 2 ਸਟੈੱ 2
•
•

Check all the connected
device
ਿਾਯੀਆਂ ਕੁਨੈਕਸਟਡ ਸਡਿਾਈਿਾਂ
ਚੱਕ ਕਯ

•

•

This bar is seen in every
page (left bottom ) of the
enrolment client, which
indicating which devices
are connected to the
machine
ਂ ਦ
ਇਹ ਫਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ
ਹਯ ਜ (ਹਠਾਂ ਖੱ ਫ) ਨਜ਼ਯ
ਆਗੀ, ਜ ਦਯਿਾਉਂਦੀ ਹ ਸਕ
ਸਕਹੜੀਆਂ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਭਸ਼ੀਨ ਨਾਰ
ਜੁੜੀਆਂ ਹਈਆਂ ਹਨ|

Step 3 ਸਟੈੱ 3


Click “ GPS
Device” icon”
"ਜੀੀਿ ਸਡਿਾਈਿ:
ਆਇਕਾਨ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ



Click on Start GPS
Button
ਿਟਾਯਟ ਜੀੀਿ ਫਟਨ ਤ
ਕਸਰੱਕ ਕਯ
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Step 5 ਸਟੈੱ 5
Check status” GPS
Device started”
"ਜੀੀਿ ਸਡਿਾਈਿ
ਿਟਯਸਟਡ" ਿਟਟਿ ਚੱਕ ਕਯ

Step 6 ਸਟੈੱ 6
Check Status- Red
status is removed and
updated coordinates
are shown
ਚੱਕ ਿਟਟਿ - ਯਡ ਿਟਟਿ
ਹਟ ਸਗਆ ਹ ਅਤ ਅਡਟ
ਹ ਕਅਯਡੀਨੇਟਿ ਨਜ਼ਯ
ਆ ਯਹ ਹਨ

Step 7 ਸਟੈੱ 7
Please select “Band
Rate as 9600”
ਸਕਯਾ ਕਯਕ "ਫੈਂਡ ਯਟ ਜ਼ 9600" ਚੁਣ|
Once the GPS Synch
Page is completed,
Operator Synch Page
Pops Up
ਜਦੋਂ ਜੀੀਿ ਸਿੰ ਕ ਜ ਭੁਕੰਭਰ ਹ ਜਾਿਗਾ,
ਆਯਟਯ ਸਿੰ ਕ ਜ ਿਾਹਭਣ ਆ ਜਾਿਗਾ
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Steps for Packet Synch and Operator Sync
ਕਟ ਸਸੂੰ ਕ ਅਤ ਆਯਟਯ ਸਸੂੰ ਕ ਰਈ ਸਟੈੱ








After Login to the client for the first time Synchronizing of Operators Details is compulsory, for which
operator/supervisor needs to have Mobile number registered compulsory with Aadhaar.
ਂ ਉੱਤ ਸਹਰੀ ਿਾਯ ਰਾਗ-ਇਨ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਆਯਟਯ ਿਯਿ ਸਿੰ ਕ ਕੀਤ ਜਾਣ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹੁੰ ਦ ਹਨਸਜਿ ਰਈ
ਕਰਾਈਟ
ਆਯਟਯ/ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਕਰ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਇਕ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜ ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਯਸਜਿਟਯਡ ਹਿ
Note: If operator/supervisor doesn‟t login for 10 days than Synchronize operators details need to be done
again.
ਨਟ: ਜਕਯ ਆਯਟਯ/ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸਿੰ ਕਰਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਯਦ ਤਾਂ ਆਯਟਯ ਦ ਿਯਿ ਦੁਫਾਯਾ ਸਿੰ ਕ ਕਯਨੇ ਣਗ
Synchronize Operator Details (Operator/Supervisor must have registered mobile number for Sync & if
Operator doesn‟t Login after 10 days sync needs to done again)
ਸਿੰ ਕਰਨਾਈਜ਼ ਆਯਟਯ ਿਯਿ (ਆਯਟਯ/ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਕਰ ਸਿੰ ਕ ਰਈ ਰਾਜ਼ਭੀ ਤਯ ਤ ਇਕ ਯਸਜਿਟਯਡ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ ਅਤ ਜਕਯ ਆਯਟਯ ਸਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸਿੰ ਕਰਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਯਦਾ ਤਾਂ ਿਯਿ ਦੁਫਾਯਾ ਸਿੰ ਕ ਕਯਨੇ ਣਗ

Step 1 ਸਟੈੱ 1
Click on Operator Sync
Page in the Enrolment
Client
ਂ ਸਿਚ ਆਯਟਯ ਸਿੰ ਕ ਜ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ

Step 2 ਸਟੈੱ 2
Check the details of
“Pending Packets” to
be uploaded
ਅਰ ਡ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰ
"ੈਂਸਡੰ ਗ ਕਟਿ" ਦ ਿਯਿ
ਚੱਕ ਕਯ

Step 3 ਸਟੈੱ 3
Click on “Full Sync”
and then “Operator
Sync”
"ੁੱ ਰ ਸਿੰ ਕ" ਤ ਅਤ ਸਯ
"ਆਯਟਯ ਸਿੰ ਕ" ਤ ਕਸਰੱਕ
ਕਯ

help@uidai.gov.in
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Step 4 ਸਟੈੱ 4
Check
confirmation
message
on
completion of “ Full
Packet Sync”
"ੁੱ ਰ ਕਟ ਸਿੰ ਕ" ਭੁਕੰਭਰ
ਹਣ ਤ ੁਸ਼ਟੀ ਭਿਜ ਚੱਕ
ਕਯ|

Step 5 ਸਟੈੱ 5



Click on “Operator
Sync” and wait for
the syncing
process to start
"ਆਯਟਯ ਸਿੰ ਕ" ਤ
ਕਸਰੱਕ ਕਯ ਅਤ ਸਿੰ ਸਕੰ ਗ
ਰਸਕਰਆ ਅਯੰ ਬ ਹਣ ਦੀ
ਉਡੀਕ ਕਯ





Once the process
is complete click
OK
ਜਦੋਂ ਰਸਕਰਆ ੂਯੀ ਹ ਜਾਿ ਤਾਂ ਕ ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯ

Step 6 ਸਟੈੱ 6
Enter OTP received on
the registered mobile
number of the Operator
ਆਯਟਯ ਦ ਯਸਜਿਟਯਡ
ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਤ ਰਾਤ
ਂ ਯ ਕਯ
ਹਇਆ ਟੀੀ ਟ
 Provide confirmation
either by eye of finger to
complete the process
ਰਸਕਰਆ ੂਯੀ ਕਯਨ ਰਈ ਅੱ ਖ
ਜਾਂ ਸੰ ਗਯ ਯਾਹੀਂ ੁਸ਼ਟੀ ਕਯ
Step 7 ਸਟੈੱ 7
Wait for the confirmation
screen
ੁਸ਼ਟੀ ਿਕਰੀਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਯ
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Mandatory Checklist/process for Operator/Supervisor
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਿੱ ਤ ਰਾਜ਼ਭੀ ਚੈੱਕਸਰਸਟ/ ਰਸਕਰਆ
1. After completing enrolments/updates, perform End of Day (EoD) review and export all the
packets- Menu – Processes ->Verify Enrolment Details ->User Review Shortcut – Alt + Ctrl + V
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਭੁਕੰਭਰ ਹਣ ਉਯੰ ਤ ਸਦਨ ਦ ਅੰ ਤ ਸਿਚ ਿਭੀਸਖਆ ਕਯ ਅਤ ਅਤ ਿਾਯ ਕਟ - ਕਿਯਟ ਕਯ - Menu – Processes >Verify Enrolment Details ->User Review Shortcut – Alt + Ctrl + V
2. Sync enrolment packets
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ ਸਿੰ ਕ ਕਯ |
3. Perform operator sync activity
ਆਯਟਯ ਸਿੰ ਕ ਕਸਟਸਿਟੀ ਕਯ |
4. Upload packets through SFTP to UIDAI Server/CIDR
ਿਟੀੀ ਯਾਹੀਂ ਕਟਿ ਨੂੰ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿਯਿਯ/ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਤ ਅਰ ਡ ਕਯ |

Verification of Dully filled Enrolment/ Correction Form
ਸਿਧੀਿਤ ਢੂੰ ਗ ਨਾਰ ਬਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਸਧ ਾਯਭ ਦੀ ਤਸਦੀਕ
Verification of Aadhaar Enrolment / Correction Form by Verifier
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਸਧ ਾਯਭ ਦੀ ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ ਿੱ ਰੋਂ ਤਸਦੀਕ





For Documents based Enrolment, duly filled of Aadhaar Enrolment /
Correction Form to be verified against the information mentioned in
supporting PoI, PoA document
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਧਾਯਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਸਹੱ ਤ ਸਿਧੀਿਤ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਬਯ ਗ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਿਧ ਾਯਭ
ਨੂੰ ਿਹਾਇਕ ਸਹਚਾਣ ਦਾ ਿਫੂਤਤ ਦਾ ਿਫੂਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾ ਨਾਰ ਸਭਰਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ





For Head of the Family (HoF) based Enrolment- Name, Aadhaar
Number/EID of HoF and Original Proof of Relationship (PoR) with the
resident has to be verified and dully mentioned in the Aadhaar Enrolment /
Correction Form
ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਆਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦ ਨਾਂਆਧਾਯ ਨੰਫਯ/ਈਆਈਡੀ ਅਤ
ਿਿਨੀਕ ਨਾਰ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦ ਸਯਸ਼ਤ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਯਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਅਤ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਿਧ



ਾਯਭ ਸਿਚ ਸਿਧੀਿਤ ਦਯਿਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ




In case of a child below 5 years, POI and POA document for verification is not required, whereas
Original Proof of Date of Birth, Aadhaar Number/EID of either of the parents has to be verified and
dully mentioned in the Aadhaar Enrolment / Correction Form
ਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਸਚਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਤਿਦੀਕ ਸਹੱ ਤ ਸਹਚਾਣ ਅਤ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀਯ ਭਾਸਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿ ਇਕ ਦੀ ਅਿਰ ਜਨਭ ਸਭਤੀਆਧਾਯ ਨੰਫਯ/ਈਆਈਡੀ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਯਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਅਤ ਆਧਾਯ



ਨਾਭਾਂਕਣ/ਿਧ ਾਯਭ ਸਿਚ ਸਿਧੀਿਤ ਦਯਿਾਉਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ





For Introducer-based Enrolment, Name and Aadhaar Number of the Introducer have to be recorded in the
Aadhaar Enrolment / Correction Form. The Introducer details must be available in the Enrolment Client
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਅਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਿਧ ਾਯਭ ਸਿਚ ਦਯਜ ਕਯਨਾ
ਂ ਤ ਉਰਫੱ ਧ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ
ਹੁੰ ਦਾ ਹਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਦ ਿਯਿ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ




Mobile Number of the enrolee is entered in the Enrolment/Update form mandatorily
ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਦਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਜ਼ਯੂਯੀ ਤਯ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਾਯਭ ਸਿਚ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹਿ

Pre-Enrolment ID
ੂਯਫ-ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈਡੀ






This field is used for retrieving pre-enrolment data using
pre-enrolment ID (If available)
ਇਿ ੀਰਡ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ੂਯਿ-ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈਡੀ (ਜਕਯ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿ)
ਦ ਰਮਗ ਨਾਰ ੂਯਿ-ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਾਟਾ ਰਾਤ ਕਯਨ ਰਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹ
Enter the pre-enrolment ID and click on “Go”. Preenrolment data will get populated in the respective fields
ਂ ਯ ਕਯ ਅਤ " ਗ" ਤ ਕਸਰੱਕ ਕਯਿਾਯ
ੂਯਿ-ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈਡੀ ਟ
ਿਫੰ ਧਤ ੀਰਡਾਂ ਸਿਚ ੂਯਿ-ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਾਟਾ ਬਸਯਆ ਜਾਿਗਾ
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NPR Receipt Number
ਨੀਆਯ ਯਿੀਦ ਨੰਫਯ
If Resident possesses NPR receipt, then the receipt number should be
recorded in the field. Else, mark as N/A.
ਜਕਯ ਿਿਨੀਕ ਕਰ ਨੀਆਯ ਯਿੀਦ ਹ ਤਾਂ ਯਿੀਦ ਨੰਫਯ ੀਰਡ ਸਿਚ ਦਯਜ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨ/ (ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ) ਨੂੰ ਭਾਯਕ ਕਯ |
Full Name
ੂਯਾ ਨਾਂ




Verify the Original Proof of identity documents (PoI) produced by the resident
before recording the name in case of Document based enrolment.
ਦਿਤਾਿਜ਼ ਆਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਨਾਂ ਦਯਜ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਸਦੱ ਤ ਸਹਚਾਣ ਦ
ਅਿਰ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਯ






Follow the guidelines given below when recording the resident‟s name:
ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦਯਜ ਕਯਦ ਿਭੇਂ ਹਠ ਦਯਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯ :
– Enter the full name - Ascertain from her/him the expansion of her/his initials and record the same. For
example, resident may tell that his name is V. Vijayan but his full name is Venkatraman Vijayan
– ੂਯਾ ਨਾਂ ਦਯਜ ਕਯ - ਿਿਨੀਕ ਦ ਿੰ ਖ ਨਾਂ ਦ ਸਿਿਥਾਯ ਨੂੰ ਉਿ ਤੋਂ ੁੱ ਛ ਕ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਅਤ ਇਿ ਨੂੰ ਦਯਜ ਕਯਉਦਹਾਯਣ

ਿਜੋਂਿਿਨੀਕ ਆਣਾ ਨਾਂ ਿੀ. ਸਿਜਮਨ ਦੱ ਿ ਿਕਦਾ ਹ ਜਦੋਂ ਸਕ ਉਿ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਂ ੂਯਾ ਨਾਂ ਿੇਂਕਟਯਭਨ ਸਿਜਮਨ ਹ


– Do not include salutation or titles like Mr., Miss, Mrs., Major, Retd , Dr.
–ਿਰੀਕੁ.ਿਰੀਭਤੀਭਜਯਸਯਟਾ. ਡਾ. ਿਯਗ ਿੰ ਫਧਨ ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ ਕਯ



– Sometimes the infants and children may not have been name mentioned in Date of Birth Proof. In
such case please try to ascertain the intended name for the child by explaining to the resident the
importance of capturing the name of the individual and use the name mentioned in the Enrolment
Form
– ਕਈ ਿਾਯ ਨਿੇਂ ਜਨਭ ਸਸ਼ਸ਼ੂਆਂ ਅਤ ਫੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਨਾਭਕਯਣ ਨਹੀਂ ਹਇਆ ਹੁੰ ਦਾ। ਅਸਜਹੀ ਿਸਥਤੀ ਸਿਚ ਮੂਆਈਡੀ ਅਰਾਟ ਕਯਨ
ਰਈ ਉਿ ਦਾ ਨਾਭ ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਭਹੱ ਤਿ ਫਾਯ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿਭਝਾਉਣ ਅਤ ਫੱ ਚ ਦਾ ਯੱ ਸਖਆ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਨਾਭ ਦਯਜ
ਕਯਨ ਦਾ ਮਤਨ ਕਯ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਾਯਭ ਸਿਚ ਸਦੱ ਤ ਨਾਂ ਦਾ ਰਮਗ ਕਯ



– In case of child below 5 years, POI/POA is not required whereas Original Date of Birth Proof and
Aadhaar Number of either of the parent as mentioned in the DoB Proof
– ਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਸਚਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਤਿਦੀਕ ਸਹੱ ਤ ਸਹਚਾਣ ਅਤ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀਯ ਭਾਸਆਂ ਸਿਚੋਂ ਸਕਿ ਇਕ ਦੀ ਅਿਰ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਨੂੰ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ
Gender
ਸਰੰਗ







M for Male
ਭ - ਭਰ (ੁਯਸ਼)
F for Female
 - ੀਭਰ (ਇਿਤਯੀ)
T for Transgender
ਟੀ - ਟਰਾਂਿਜੈਂਡਯ (ਸਿਯੀਤ ਸਰੰਗੀ)

Date of Birth (DoB)
ਜਨਭ ਸਭਤੀ








Record Date of Birth (DoB) of Resident, indicating day, month and year in
the relevant field
ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਸਿਚ ਿਫੰ ਧਤ ਪੀਰਡ ਸਿਚ ਸਦਨਭਹੀਨਾ ਅਤ ਿਾਰ ਦਯਜ ਕਯ।
If the Resident provides documentary evidence (DoB Proof) of Date of Birth,
then check the box “Verified” and select the name of the document provided
by the resident in the drop down provided for DoB documents
ਜਕਯ ਿਿਨੀਕ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦਾ ਦਿਤਾਿਜੀ ਿਫੂਤ ਸਦੰ ਦਾ ਹ ਤਾਂ "ਿਯੀਾਈਡ" ਫਾੱਕਿ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕਯ
ਅਤ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਸਹੱ ਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਰਈ ਸਦੱ ਤ ਡਰਾ ਡਾਊਨ ਭਨਮੂ ਸਿਚ ਜਾ ਕ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਸਦੱ ਤਾ



ਦਿਤਾਿਜ਼ ਚੁਣ।








If the resident does not have any documentary evidence (DoB Proof), record date of birth and check
the “Declared” box
ਜਦੋਂ ਿਿਨੀਕ ਸਫਨਾ ਸਕਿ ਦਿਤਾਿਜੀ ਿਫੂਤ ਦ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦੱ ਿਦਾ ਹ ਤਾਂ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਨੂੰ ਦਯਜ ਕਯਕ ਘਸਸ਼ਤਫਾੱਕਿ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕਯ
When the resident is unable to provide exact date of birth and only mentions his/her age, Operator
should only record age in the field provided. The software will automatically calculate year of birth
ਜਦੋਂ ਿਿਨੀਕ ਸਫਰਕੁਰ ਿਹੀ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦੱ ਿਣ ਸਿਚ ਅਿਭਯੱ ਥ ਹਿ ਅਤ ਅਤ ਕਿਭ ਆਣੀ ਉਭਯ ਦੱ ਿ ਤਾਂ ਆਯਟਯ ਨੂੰ
ਸਨਯਧਾਯਤ ੀਰਡ ਸਿਚ ਕਿਰ ਉਭਯ ਹੀ ਦਯਜ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਿਾਪਟਿਅਯ ਆਣ ਆ ਜਨਭ ਦਾ ਿਾਰ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਯ
ਰਿਗਾ।

Residential Address and Contact Details
ਸਯਹਾਇਸ਼ੀ ਤਾ ਅਤ ਿੰ ਯਕ ਿਯਿ



Enter the C/O address details as declared by the resident
ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਦੱ ਿ ਅਨੁਿਾਯ ਭਾਯਤ ਸਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤਾ ਦਯਜ ਕਯ।

help@uidai.gov.in
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ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਸਦੱ ਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਯ



Enter complete address including the PIN code and landmarks
ਸਨ ਕਡ ਅਤ ਿਥਾਨ ਸਚੰ ਨਹ ਿਭਤ ੂਯਾ ਤਾ ਦਯਜ ਕਯ



The local language transliterations may be incorrect due to phonetics and other reasons, and
therefore it may need manual correction and confirmed by the resident
ਨੈਸਟਕ ਜਾਂ ਹਯ ਕਾਯਨਾਂ ਕਯਕ ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਰੀ ਅੰ ਤਯਣ ਗਰਤ ਹ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ ਇਿ ਰਈ ਇਿ ਸਿਚ ਦਿਤੀ ਦਯੁਿਤੀ




Verify the proof of address document (PoA) produced by the resident
before recording the address in case of document-based enrolment
ਦਿਤਾਿਜ਼ ਆਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਤਾ ਦਯਜ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ

ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰ ੜ  ਿਕਦੀ ਹ




If document furnished is not available in the drop down list of PoA, then it is not an acceptable PoA
document and resident may be asked to produce only the allowed PoA. For such cases the Enrolment
should not be performed till the time the resident produce the allowed documents.
ਜਕਯ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰੀ ਡਰਾ ਡਾਊਨ ਿੂਚੀ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹ ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ
ਦਿਤਾਿਜ਼ ਿਜੋਂ ਿਿੀਕਾਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਿਿੀਸਕਰਤ ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ ਹੀ ਸ਼ ਕਯਨ ਰਈ ਸਕਹਾ ਜਾਿਗਾਅਸਜਹ



ਭਾਭਸਰਆਂ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਰਿਾਨਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾ ਦ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ




Resident‟s mobile number must be added in the Enrolment/ Update Form. In addition to this,
resident may be encouraged to provide e-Mail ID for status update and using various Aadhaarbased services.
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਾਯਭ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਜ਼ਯੂਯ ਸ਼ਾਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਇਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਟਟਿ
ਅਡਟ ਅਤ ਸਿਸਬੰ ਆਧਾਯ ਅਧਾਯਤ ਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਰਾਤੀ ਸਹੱ ਤ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਈ-ਭਰ ਆਈਡੀ ਦਣ ਸਹੱ ਤ ਿੀ ਰਤਿਾਸਹਤ ਕਯਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ

Relationship to Resident (Conditional)
ਿਿਨੀਕ ਨਾਰ ਸਯਸ਼ਤਾ (ਸ਼ਯਤ ਨਾਰ)





This is applicable only in case of HoF (Head of Family) based Enrolment
ਇਹ ਕਿਰ ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਅਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਰਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ
Filling the father / husband / guardian or Mother / Wife / Guardian field is optional. If
the information is provided by the resident, the same may be recorded
ਸਤਾ/ਤੀ/ ਿਯਰਿਤ ਜਾਂ ਭਾਤਾ/ ਤਨੀ ਦਾ ੀਰਡ ਬਯਨਾ ਸਿਕਰਕ ਹਜਕਯ ਿਿਨੀਕ ਦੁਆਯਾ ਇਹ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਾਭ ਇਿ ਨੂੰ ਦਯਜ ਕਯ ਰ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ






In case the adult does not want to disclose, then select checkbox “Not Given” in
“Relationship to Resident”
ਜਕਯ ਫਾਰਗ ਦੱ ਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ "ਿਿਨੀਕ ਨਾਰ ਸਯਸ਼ਤਾ" ਚੱਕਫਾੱਕਿ ਸਿਚ "ਨਹੀਂ ਸਦੱ ਤਾ" ਦਯਜ
ਕਯ
In case of a child below 5 years, the Aadhaar number/ EID of parent/relative
has to be mandatorily recorded
ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਚ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਭਾਸਆਂ/ਸਯਸ਼ਤਦਾਯ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ/ਈਆਈਡੀ
ਦਯਜ ਕਯਨਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ

Disclosure
ਰਕਟੀਕਯਣ
Disclosure under Section 3(2) of THE AADHAAR (TARGETED DELIVERY OF FINANCIAL AND OTHER
SUBSIDIES, BENEFITS AND SERVICES) ACT, 2016:
ਆਧਾਯ (ਸਿੱ ਤੀ ਅਤ ਹਯ ਿਫਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਬਾਂ ਅਤ ਿਿਾਿਾਂ ਦੀ ਟੀਚਾਫੱ ਧ ਰਦਾਨਗੀ) ਕਟ, 2016 ਦੀ ਧਾਯਾ 3(2) ਅਧੀਨ ਰਕਟੀਕਯਣ :






Ensure that the resident has provided his signature/ thumb print against this disclosure
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਰਕਟੀਕਯਣ ਤ ਿਿਨੀਕ ਨੇ ਆਣ ਹਿਤਾਖਯ/ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਰਗਾਇਆ ਹਿ




Resident must be informed about the implication of this disclosure
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਰਕਟੀਕਯਣ ਦ ਅਯਥਾਂ ਫਾਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹਿ

Review by Operator and Resident
ਆਯਟਯ ਅਤ ਿਸਨੀਕ ਦੁਆਯਾ ਸਭੀਸਿਆ



Operator must read out critical fields to the resident before the Operator finishes the Enrolment. The
Operator must reconfirm the fields given below:
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭਾਤ ਹਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਉਹ ਿੰ ਿਦਨਸ਼ੀਰ ੀਰਡ ਿਿਨੀਕ ਿਾਹਭਣ ੜਹਹਠ ਦਯਜ
ੀਰਡਾਂ ਦੀ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਯੂ ਨਾਰ ੁਨਯ-ੁਸ਼ਟੀ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ :



– Spelling of Resident‟s Name(mandatory)
– ਿਿਨੀਕ ਦ ਨਾਂ ਦ ਿਸਰੰਗ (ਰਾਜ਼ਭੀ)



– Correct Gender(mandatory)
– ਿਹੀ ਸਰੰਗ (ਰਾਜ਼ਭੀ)



– Correct Age/Date of Birth(mandatory)
– ਿਹੀ ਉਭਯ/ਜਨਭ ਸਭਤੀ (ਰਾਜ਼ਭੀ)



– Address – PIN Code; Building; Village/ Town /City; District; State(mandatory)
– ਤਾ- ਸਨ ਕਡਇਭਾਯਤਸੰ ਡ/ਕਿਫਾ/ਸ਼ਸਹਯਸਜ਼ਰਹਾਯਾਜ (ਰਾਜ਼ਭੀ)



– Relationship details – Parent/Spouse/Guardian ; Relative Name(mandatory)
– ਸਯਸ਼ਤ ਦ ਿਯਿ - ਭਾਤਾ-ਸਤਾ/ਤੀ/ਤਨੀ/ਿਯਰਿਤਸਯਸ਼ਤਦਾਯ ਦਾ ਨਾਂ (ਰਾਜ਼ਭੀ)



– Accuracy and Clarity of Photograph of the resident(mandatory)
– ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਟ ਦੀ ਿਟੀਕਤਾ ਅਤ ਿਸ਼ਟਤਾ (ਰਾਜ਼ਭੀ)
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– Mobile Number (mandatory)
– ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ (ਰਾਜ਼ਭੀ)
– email ID (optional)
– ਈ-ਭਰ ਆਡੀ (ਇੱ ਛਾ ਅਨੁਿਾਯ)






Operator must ensure that no such text like NA, N/A or ND is entered in fields that do not have any
information
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਸਜਹੜ ੀਰਡਾਂ ਸਿਚ ਕਈ ਿੂਚਨਾ ਦਯਜ ਨਹੀਂ ਹ ਉਨਹਾਂ ਸਿਚ ਨਨ/ ਜਾਂ
ਂ ਯ ਕੀਤ ਗ ਹਣ।
ਨਡੀ ਸਜਹ ਸ਼ਫਦ ਨਾ ਟ




Leave those non-mandatory fields blank where no data is provided by resident in the Form
ਅਸਜਹ ਗਯ-ਰਾਜ਼ਭੀ ੀਰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਯਸਹਣ ਸਦ ਸਜਨਹਾਂ ਰਈ ਾਯਭ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਕਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹ।



Confirmation from the resident must be taken on the complete information mentioned in the enrolment
application and Local language translation must be verified by the resident before finalizing the
enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੰ ਅੰ ਤਭ ਯੂ ਦਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਫਨਤੀ ੱ ਤਯ ਸਿਚ ਦਯਜ ਿਭੁੱ ਚੀ ਿੂਚਨਾ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਿਿਨੀਕ ਤੋਂ ਰ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ



ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿਚ ਹ ਅਨੁਿਾਦ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।

Operator / Supervisor / Introducer / HoF signoff
ਆਯਟਯ / ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ / ਸਿਚਾਣਕਯਤਾ / ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਾਈਨਆੱ









Operator needs to sign off every enrolment by providing his/her fingerprint
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਆਣ ਸੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਦ ਕ ਹਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਤੋਂ ਿਾਈਨ ਆੱ ਕਯਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।
Supervisor‟s sign off is activated and provided in case of biometric exceptions
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦਾ ਿਾਈਨ ਆੱ ਕਟੀਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਉਰਫੱ ਧ ਕਯਿਾਇਆ
ਜਾਂਦਾ ਹ।
For a child below 5 years, the biometric confirmation of linked parent/relative has to be captured
ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਚ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਸਰੰਕਡ ਭਾਤਾ ਜਾਂ ਸਤਾ/ ਸਯਸ਼ਤਦਾਯ ਦੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ ਕਚਯ ਕਯਨੀ ਹੁੰ ਦੀ
ਹ।
For Introducer/HoF based enrolment, biometric confirmation of Introducer/ HoF has to be captured
ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ/ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਅਧਾਯਤ ਅਧਾਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ/ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਖੀ ਦੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ
ਕਚਯ ਕਯਨੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।

Printing of Acknowledgment Slip
ਰਾਤੀ ਯਿੀਦ ਦੀ ਸਰੰ ਸਟੰ ਗ


Operator needs to take out the print of Acknowledgement Slip containing EID
(Enrolment ID)



ਆਯਟਯ ਿੱ ਰੋਂ ਈਆਈਡੀ (ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈਡੀ) ਿਾਰੀ ਰਾਤੀ ਯਿੀਦ ਦਾ ਸਰੰ ਟ ਕੱ ਸਢਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।



Resident has to sign the counter slip and provide it to the Operator for
scanning 
ਿਿਨੀਕ ਇਿ ਦੀ ਨਕਰ ਤ ਹਿਤਾਖਯ ਕਯ ਕ ਇਿ ਨੂੰ ਿਕਸਨੰਗ ਸਹੱ ਤ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਸਦੰ ਦਾ ਹ।



Mandatory Scanning
ਰਾਜ਼ਭੀ ਸਕਸਨੂੰਗ





Aadhaar Enrolment/Correction From, Original Supporting Documents and Signed
Acknowledgement Slip containing EID (Enrolment ID) must be scanned to
complete the enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ ੂਯਾ ਕਯਨ ਰਈ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਾਯਭਅਿਰ ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਅਤ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈਡੀ ਿਾਰੀ ਹਿਤਾਖਯ ਹਈ ਹੁੰ ਚ ਯਿੀਦ ਨੂੰ ਿਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।




All the documents are returned to the resident and should not be retained by the
Operator
ਿਾਯ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਿਾਿ ਕੀਤ ਜਾਣ ਅਤ ਆਯਟਯ ਆਣ ਕਰ ਕੁਝ ਨਾ ਯੱ ਖ।
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Detailed Guidelines for Collecting Biometric Data
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਤਯ ਕਯਨ ਸਿਤ ਸਿਸਸਤਰਤ ਿਦਾਇਤਾਂ
Enrolment Agencies must use Biometric Devices certified by STQC for capturing Biometric data namely, Finger
print and Iris capture devices. The list of certified biometric devices is available at STQC website
http://www.stqc.nic.in/
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਡਾਟਾ ਕਚਯ ਕਯਨ ਰਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਿਟੀਸਕਊਿੀ ਦੁਆਯਾ ਰਭਾਸਣਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਦਾ ਰਮਗ ਕਯਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਅਤ ਅਤ ੁਤਰੀ ਕਚਯ ਕਰਾਿਾਂ ਰਭਾਸਣਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਿਟੀਸਕਊਿੀ ਦੀ ਿਫਿਾਈਟ
http://www.stqc.nic.in/ ਤ ਉਰੱਫਧ ਹ।

Fingerprint Capture
ਸਪੂੰ ਗਯ ਸਰੂੰ ਟ ਕਚਯ




The fingerprints need to be captured in order of all four fingers of Left Hand followed by all four fingers
of Right Hand and then the two thumbs
ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਦਿੇਂ ਹੱ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਉਂਗਰਾਂ ਸਜਿ ਸਿਚ ਖੱ ਫ ਹੱ ਥ ਅਤ ਸਪਯ ਿੱ ਜ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਉਂਗਰਾਂ ਅਤ ਦਿੇਂ ਅੰ ਗੂਠੇ ਕਚਯ
ਕਯਨੇ ਹੁੰ ਦ ਹਨ।




The fingers have to be positioned correctly on the Biometric Device to enable capture
ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਚਯ ਕਯਨ ਸਹਤ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿ ਤ ਯੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।



There should be no direct light shining on the Biometric Device. Use the Indicators on fingerprint
devices for positioning of fingers.
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿ ਤ ਕਈ ਸਿੱ ਧੀ ਯਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਯੱ ਖਣ ਰਈ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਸਡਿਾਈਿ



ਉਤ ਿੂਚਕ ਦਾ ਰਮਗ ਕਯ।









The fingers should be placed in right direction on the Biometric Device
ਉਂਗਰਾਂ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿ ਉਤ ਿਹੀ ਸਦਸ਼ਾ ਸਿਚ ਯੱ ਖੀਆਂ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Use a lint free cloth periodically to clean the platen of the Biometric Device
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿ ਦ ਰ ਟਨ ਨੂੰ ਿਾਪ ਕਯਨ ਰਈ ਇਕ ਸਫਨਾ ਯ ਂ ਿਾਰ ਕੱ ੜ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯ।
Check devices periodically for scratches, out of focus images or if partial images are getting captured
ਿਭੇਂ ਿਭੇਂ ਸਿਯ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਨੂੰ ਝਯੀਟਾਂਪਕਿ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਹ ਯਹੀਆਂ ਤਿਿੀਆਂ ਜਾਂ ਸਪਯ ਅੰ ਸਸ਼ਕ ਤਿਿੀਯਾਂ ਕਚਯ ਹਣ ਰਈ ਚੱਕ ਕਯ।
Fingerprints cut off, wet/smudged fingerprints, very light prints due to insufficient pressure will result in
poor quality
ਘੱ ਟ ਦਫਾਅ ਕਾਯਨ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟਾਂ ਦਾ ਕੱ ਟ ਜਾਣਾਸਗੱ ਰੀਆਂ / ਨਭੀਂ ਮੁਕਤ ਉਂਗਰਾਂਫਹੁਤ ਹਰਕ ਸਰੰ ਟ ਕਾਯਨ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਤ ਭਾੜਾ
ਅਿਯ ੈਂਦਾ ਹ।





The resident‟s hands should be clean (no mud, oil etc). Ask resident to wash hands with water and
soap, if necessary
ਿਿਨੀਕ ਦ ਹੱ ਥ ਿਾਪ (ਕਈ ਸਭੱ ਟੀਤਰ ਆਸਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾ) ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ। ਜਕਯ ਰ ੜ ਹਿ ਤਾਂ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਾਣੀ ਅਤ ਿਾਫਣ ਨਾਰ
ਹੱ ਥ ਧਣ ਰਈ ਕਹ।







The fingers should not be excessively dry or wet.
ਉਂਗਰਾਂ ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਗੱ ਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
The Resident should be requested to place all four fingers of the left
hand/right hand/two thumbs on the fingerprint scanner for the four-finger
capture to ensure good contact and maximise the area of the captured
fingerprints
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਖੱ ਫ ਹੱ ਥ/ ਿੱ ਜ ਹੱ ਕ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਉਂਗਰਾਂ/ ਦਿੇਂ ਅੰ ਗੂਸਠਆਂ ਨੂੰ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਿਕਨਯ
ਦ ਕਚਯ ਸਹਤ ਯੱ ਖਣ ਦੀ ਫਨਤੀ ਕਯ ਤਾਂ ਜ ਚੰ ਗਾ ਿੰ ਯਕ ਅਤ ਕਚਯ ਕੀਤ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਦ
ਖਤਯ ਨੂੰ ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਕਯਨਾ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕ।




ਜੜ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਿਕਨਯ ਨਾਰ ਚੰ ਗ ਿੰ ਯਕ ਸਿਚ ਹਿ।






If automatic capture does not happen, the operator should force the
capture 4 times till the all the lights on the device turns green.
ਜਕਯ ਆਟਭਸਟਕ ਕਚਯ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਿਾਯ ਕਚਯ ਖੁਦ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਕ ਸਡਿਾਈਿ ਦੀਆਂ ਿਾਯੀਆਂ ਰਾਈਟਾਂ ਹਯੀਆਂ ਨਾ ਹ ਜਾਣ।







Ensure that the fingers are placed flat and till the top joint of the finger is
placed well on the fingerprint scanner.
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਉਂਗਰਾਂ ਸਫਰਕੁਰ ਿਾਟ ਯੱ ਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਣ ਅਤ ਉਂਗਰ ਦਾ ਸਿਖਯ ਿਾਰਾ

The operator should check the actionable feedback when capture fails. Some actionable feedbacks
provided by software are:
ਜਕਯ ਕਚਯ ਅਿਪਰ ਯਹ ਤਾਂ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਕਾਯਿਾਈ ਦੀ ਪੀਡਫਕ ਚੱਕ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਿਾਪਟਿਅਯ ਿੱ ਰੋਂ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ
ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਯਿਾਈ ਮਗ ਪੀਡਫਕ ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ ਹਨ :




Number of fingers present does not match with expected number of fingers
ਉਂਗਰਾਂ ਦੀ ਭਜੂਦ ਸਗਣਤੀ ਉਭੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਯਹੀਆਂ ਉਂਗਰਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨਾਰ ਭਰ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹਿ: 
– Finger not positioned correctly
– ਉਂਗਰ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਨਹੀਂ ਯੱ ਖੀ ਗਈ
– Too much pressure (duty cycle)
– ਦਫਾਅ ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹਣਾ (ਸਡਊਟੀ ਿਾਈਕਰ)
– Too little pressure
– ਦਫਾਅ ਫਹੁਤ ਘੱ ਟ ਹਣਾ
– Central region missing
– ਕੇਂਦਯੀ ਖਤਯ ਦਾ ਗਾਇਫ ਹਣਾ
– Excessive moisture (wetness)
– ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਨਭੀਂ ਹਣਾ (ਸਗੱ ਰਾਣ)



– Excessive dryness
– ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹਣਾ









Fingerprints are best captured in standing position
ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਿਬ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕਚਯ ਖੜਹੀ ਭੁਦਯਾ ਸਿਚ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
In case of additional fingers, ignore the additional finger and capture the main five fingers
ਜਕਯ ਅਸਤਸਯਕਤ ਉਂਗਰਾਂ ਹਣਤਾਂ ਇਨਹਾਂ ਤ ਸਧਆਨ ਨਾ ਸਦ ਅਤ ੰ ਜ ਭੁੱ ਖ ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਚਯ ਕਯ।
Ensure correct placement of fingers during fingerprint capture
ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਕਚਯ ਦ ਦਯਾਨ ਉਂਗਰਾਂ ਦੀ ਿਹੀ ਿਸਥਤੀ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ।
In case of missing finger select the missing finger and follow the Biometric Exception Handling
Mechanism
ਜਕਯ ਉਂਗਰ ਨਾ ਹਿ ਤਾਂ ਸਭਸਿੰ ਗ ਸਪੰ ਗਯ ਦੀ ਚਣ ਕਯ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦ ਹੈਂਡਸਰੰਗ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਅਨੁਿਯਣ ਕਯ।




Iris Capture
ੁਤਰੀ ਕਚਯ




ਿਟੀਕ ਅਨੁਭਾਨ ਰਗਾ।





Ensure correct alignment of left and right eyes and allows for more
accurate estimation of roll angle
ਂ ਰ ਦਾ ਿਧਯ
ਖੱ ਫੀ ਅਤ ਿੱ ਜੀ ਅੱ ਖ ਦੀ ਿਹੀ ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਅਤ ਯਰ ਗ

The Resident will be required to sit in a fixed position, like taking a
portrait photograph
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਇਕ ਿਸਥਯ ਭੁਦਯਾ ਸਿਚ ਫਠਣਾ ਹਿਗਾ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਫਠ ਕ ਤਿਿੀਯ ਸਖਚਿਾਈ
ਜਾਂਦੀ ਹ।





The software is able to measure the iris image quality. An initial image quality assessment would be
done to provide feedback to the operator during the capture procedure. The software alerts the
operator with actionable feedbacks, if the captured iris image is of insufficient quality. Some actionable
feedbacks provided by software are:
ਿਾਪਟਿਅਯ ੁਤਰੀ ਦੀ ਤਿਿੀਯ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਭਾਣ ਦ ਮਗ ਹ। ਕਚਯ ਰਸਕਰਆ ਦਯਾਨ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਪੀਡਫਕ ਦਣ ਰਈ ਇਕ
ਆਯੰ ਬਕ ਤਿਿੀਯ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਅਨੁਭਾਨ ਰਗਾਇਆ ਜਾਿਗਾ। ਜਕਯ ੁਤਰੀ ਦੀ ਤਿਿੀਯ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਭਾੜੀ ਹ ਤਾਂ ਿਾਪਟਿਅਯ
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਕਾਯਿਾਈ ਮਗ ਪੀਡਫਕ ਦ ਕ ਚਕਿ ਕਯਗਾ। ਿਾਪਟਿਅਯ ਿੱ ਰੋਂ ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਕੁਝ ਕਾਯਿਾਈ ਮਗ ਪੀਡਫਕ
ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ ਹਨ :



– Occlusion (significant part of iris is not visible)
– ਆਕਸਰਊਜ਼ਨ (ੁਤਰੀ ਦਾ ਕਈ ਭਹੱ ਤਿੂਯਨ ਬਾਗ ਸਦਖਾਈ ਦਾ ਦਣਾ)
– Iris not in focus
– ੁਤਰੀ ਦਾ ਪਕਿ ਸਿਚ ਨਾ ਹਣਾ
– Gaze incorrect (resident looking away)
– ਨਜ਼ਯ ਿਹੀ ਸਦਸ਼ਾ ਸਿਚ ਨਾ ਹਣਾ (ਿਿਨੀਕ ਹਯ ਾਿ ਦਖ ਸਯਹਾ ਹਿ)



– Pupil dilation
– ੁਤਰੀ ਸਿਚ ਪਰਾਅ ਹਣਾ







The iris capture procedure is sensitive to ambient light. No direct or artificial light should directly reflect
off the Resident‟s eyes
ੁਤਰੀ ਕਚਯ ਰਸਕਰਆ ਸਯਿਸ਼ੀ ਰਕਾਸ਼ ਰਤੀ ਿੰ ਿਦਨਸ਼ੀਰ ਹੁੰ ਦੀ ਹ। ਸਕਿ ਰਕਾਯ ਦੀ ਸਿੱ ਧੀ ਜਾਂ ਫਣਾਉਟੀ ਯਸ਼ਨੀ ਿਿਨੀਕ ਦੀਆਂ
ਅੱ ਖਾਂ ਤੋਂ ਰਸਤਸਫੰ ਫਤ ਨਹੀਂ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।nderstanding Aadhaar Enrolment and Update
The device should be held steady. In case device requires to be held by resident, the enrolment
operator/supervisor may help the resident to hold the device steady
ਸਡਿਾਈਿ ਿਸਥਯ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਪੜੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਜਕਯ ਸਡਿਾਈਿ ਨੂੰ ਿਿਨੀਕ ਨੇ ਪੜਨਾ ਹ ਤਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ /
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਡਿਾਈਿ ਨੂੰ ਿਸਥਯ ਯੱ ਖਣ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਭੱ ਦਦ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ।




Table light used for facial image capture should be switched off during iris capture
ੁਤਰੀ ਕਚਯ ਦਯਾਨ ਸਚਹਯ ਦੀ ਤਿਿੀਯ ਕਚਯ ਕਯਦ ਿਭੇਂ ਰਮਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਫਰ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਫੰ ਦ ਕਯ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।



Direct sunlight or any other bright light shining on resident‟s eye will create reflections and result in
poor quality image
ਿਿਨੀਕ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਤ ਣ ਿਾਰੀ ਿੂਯਜ ਦੀ ਸਿੱ ਧੀ ਯਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਕਈ ਿੀ ਹਯ ਚਭਕਦਾਯ ਯਸ਼ਨੀ ਰਸਤਸਫੰ ਫਤ ਹਿਗੀ ਅਤ ਤਿਿੀਯ ਦੀ





ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਭਾੜੀ ਹਿਗੀ।






Operator must instruct the resident to look straight into the camera, open eyes wide open, do not blink
and to be stationary during iris capture
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਕਭਯ ਸਿਚ ੂਯੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ਖਰਹ ਕ ਦਖਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ੁਤਰੀ ਕਚਯ ਦਯਾਨ ਅੱ ਖਾਂ
ਝਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤ ਿਸਥਯ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।





If resident is having trouble during Iris scan and recapture is required, then the operator may navigate
to the next screen to capture other details and then return to Iris capture. This will relax the resident
from constant pressure to keep eyes wide open during iris capture
ਜਕਯ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ੁਤਰੀ ਿਕਨ ਦਯਾਨ ਭੁਸ਼ਕਰ ਆ ਯਹੀ ਹ ਅਤ ਭੁੜ ਕਚਯ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹ ਤਾਂ ਆਯਟਯ ਹਯ ਿਯਿ
ਕਚਯ ਕਯਨ ਸਹਤ ਅਗਰੀ ਿਕਯੀਨ ਤ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ ਸਪਯ ਫਾਅਦ ਸਿਚ ੁਤਰੀ ਕਚਯ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ। ਇਿ ਨਾਰ ਿਿਨੀਕ
ੁਤਰੀ ਕਚਯ ਦਯਾਨ ਅੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ੂਯਾ ਖਰਹ ਕ ਰਗਾਤਾਯ  ਯਹ ਦਫਾਅ ਤੋਂ ਥੜਹੀ ਯਾਹਤ ਭਸਹਿੂਿ ਕਯਗਾ।




The Operator needs to be patient during capture and wait for the device response instead of scrolling,
navigating back and forth on screen
ਕਚਯ ਦਯਾਨ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਧੀਯਜ ਿਯਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਿਕਰੀਨ ਉੱਤ ਸ੍ਕਕਰਾਰ ਜਾਂ ਅੱ ਗ ਸੱ ਛ ਹੁੰ ਦ ਯਸਹਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਡਿਾਈਿ ਦੀ
ਰਸਤਸਕਰਆ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ




In case the Iris is not captured as required, Operator must try capturing the iris 4 times
ਜਕਯ ੁਤਰੀ ਰ ੜ ਅਨੁਿਾਯ ਕਚਯ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ੁਤਰੀ ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਮਤਨ ਕਯਨੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ

Facial Image Capture
ਸਚਿਯ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਦਾ ਕਚਯ




Position: For capturing facial image, it is advisable for the operator to
adjust the camera instead of the resident to position herself/himself at the
right distance or in the right posture. Frontal pose needs to be captured
i.e. no head rotation or tilt
ਿਸਥਤੀ: ਸਚਹਯ ਦੀ ਤਿਿੀਯ ਕਚਯ ਕਯਨ ਰਈ ਇਹ ਿਰਾਹ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਸਕ ਆਯਟਯ
ਿਹੀ ਪਾਿਰ ਜਾਂ ਿਹੀ ਭੁਦਯਾ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਅੱ ਗ ਸੱ ਛ ਕਯਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਭਯ ਨੂੰ ਿਹੀ ਿਸਥਤੀ
ਸਿਚ ਸਰਆ। ਤਿਿੀਯ ਸਫਰਕੁਰ ਿਾਹਭਣ ਤੋਂ ਕਚਯ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਬਾਿ ਸਿਯ ਸਕਿ



ਾਿ ਘੁੰ ਸਭਆ ਜਾਂ ਝੁਸਕਆ ਨਾ ਹਿ।





Focus: The capture device should use auto focus and auto-capture functions. The output image should not
suffer from motion blur, over or under exposure, unnatural coloured lighting, and radial distortion
ਪਕਿ : ਕਚਯ ਸਡਿਾਈਿ ਨੂੰ ਆਟ ਪਕਿ ਅਤ ਆਟ ਕਚਯ ਪੰ ਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ। ਆਊਟੁਟ ਤਿਿੀਯ ਧੁੰ ਦਰੀਘੱ ਟ
ਕਿਜ਼ਯਗਯ ਕੁਦਯਤੀ ਯੰ ਗਦਾਯ ਯਸ਼ਨੀ ਅਤ ਯਡੀਅਰ ਸਡਿਟਾਯਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਬਾਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।





Expression: Expression strongly affects the performance of automatic face recognition and also affects
accurate visual inspection by humans. It is strongly recommended that the face should be captured
with neutral (non-smiling) expression, lips closed and both eyes open
ਹਾਿ ਬਾਿ : ਹਾਿ ਬਾਿ ਸਚਹਯ ਦੀ ਆਟਭਸਟਕ ਸਹਚਾਣ ਦੀ ਕਾਯਜਗੁਜ਼ਾਯੀ ਤ ਫਹੁਤ ਅਿਯ ਾਉਂਦ ਹਨ ਅਤ ਭਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਯਾ ਿਹੀ
ਸਹਚਾਣ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤ ਿੀ ਅਿਯ ਾਉਂਦ ਹਨ। ਇਹ ੁਯਜ਼ਯ ਸਿਪਾਸਯਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ ਸਕ ਸਚਹਯ ਦੀ ਤਿਿੀਯ ਸਫਨਾ ਸਕਿ (ਸਫਨਾ



ਭੁਿਕਯਾਹਟ ਦ) ਹਾਿ ਬਾਿਫੁਰ ਫੰ ਦ ਅਤ ਦਿੇਂ ਅੱ ਖਾਂ ਖੁੱ ਰਹੀਆਂ ਹਣ ਤ ਕਚਯ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।


Illumination: Poor illumination has a high impact on the performance of face recognition. It is difficult
for human operators to analyse and recognise face images with poor illumination. Proper and equally
distributed lighting mechanism should be used such that there are no shadows over the face, no
shadows in the eyes and no hot spots. No light exactly above the enrolee should be used since it can



cause shadows. Light should be diffused and placed in front of the enrolee so that there are no
shadows under the eye
ਯਸ਼ਨੀ : ਭਾੜੀ ਯਸ਼ਨੀ ਦਾ ਸਚਹਯ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਦੀ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਤ ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਅਿਯ ੈਂਦਾ ਹ। ਭਾੜੀ ਯਸ਼ਨੀ ਕਾਯਨ ਆਯਟਯਾਂ
ਨੂੰ ਸਚਹਯ ਦੀ ਤਿਿੀਯ ਦੀ ਿਭੀਸਖਆ ਅਤ ਇਿ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਕਯਨ ਸਿਚ ਸਦੱ ਕਤ ਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹ। ਉਸਚਤ ਅਤ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ
ਸਿਤਸਯਤ ਯਸ਼ਨੀ ਰਣਾਰੀ ਦਾ ਰਮਗ ਇਿ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਸਚਹਯ ਤ ਸਕਤ ਯਛਾਿਾਂ ਨਾ ਹਿਅੱ ਖਾਂ ਸਿਚ
ਯਛਾਿੇਂ ਨਾ ਹਣ ਅਤ ਸਕਿ ਿਥਾਨ ਤ ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਯਸ਼ਨੀ ਨਾ  ਯਹੀ ਹਿ। ਿਿਨੀਕ ਦ ਠੀਕ ਉੱਯ ਕਈ ਯਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਸਕਉਂ ਜ ਇਿ ਨਾਰ ਯਛਾਿੇਂ ਫਣਦ ਹਨ। ਯਸ਼ਨੀ ਸਫਖਯੀ ਹਈ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਦ ਠੀਕ ਿਾਹਭਣ ਹਣੀ



ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਤਾਂ ਜ ਅੱ ਖਾਂ ਹਠਾਂ ਕਈ ਯਛਾਿੇਂ ਨਾ ਫਣਨ।










Eye Glasses: If the person normally wears glasses, it is recommended that the photograph be taken
without glasses.
ਨਕਾਂ : ਜਕਯ ਸਿਅਕਤੀ ਆਭ ਤਯ ਤ ਨਕਾਂ ਰਗਾਉਂਦਾ ਹਤਾਂ ਇਹ ਿਰਾਹ ਹ ਸਕ ਤਿਿੀਯ ਸਫਨਾ ਨਕਾਂ ਤੋਂ ਸਖੱ ਚੀ ਜਾਿ।
Accessories: Use of accessories that cover any region of the face is not permitted. Further,
accessories like turban are also allowed as religious, traditional practices
ਿਹਾਇਕ ਿਭੱ ਗਯੀ : ਸਕਿ ਿੀ ਅਸਜਹ ਿਭਾਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹ ਸਜਿ ਨਾਰ ਸਚਹਯ ਦਾ ਕਈ ਸਹੱ ਿਾ ਢਸਕਆ ਜਾਿ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ
ਧਾਯਸਭਕ ਅਤ ਯਿਾਇਤੀ ਯੀਤਾਂ ਕਾਯਨ ੱ ਗ ਆਸਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹ।




Operators need to be trained to obtain the best possible face images that satisfy requirements of the
software
ਆਯਟਯਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਰਾਈ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਸਕ ਉਹ ਸਚਹਯ ਦੀ ਸਜੰ ਨੀ ਚੰ ਗੀ ਹ ਿਕ ਤਿਿੀਯ ਕਚਯ ਕਯ ਿਕਣ ਸਜਿ ਨਾਰ
ਿਾਪਅਿਅਯ ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ੂਯੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।







For children, it is acceptable that the child sits on parent‟s lap, but it needs to be ensured that parent‟s
face is not captured along with child‟s face
ਫੱ ਸਚਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਫੱ ਚਾ ਭਾਸਆਂ ਦੀ ਗਦੀ ਸਿਚ ਫਠ ਿਕਦਾ ਹ। ਿਾਪਟਿਅਯ ਸਿਚ ਕੁਝ ਕਾਯਿਾਈ ਮਗ ਪੀਡ ਫਕ ਹਠ
ਅਨੁਿਾਯ ਹਨ :



Actionable feedback needs to be checked for captures that fail. Some of the actionable feedbacks in
software are:



ਅਿਰ ਯਹ ਕਚਯਾਂ ਰਈ ਕਾਯਿਾਈ ਮਗ ੀਡਫਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ| ਿਾਟਿਅਯ ਸਿਚ ਕੁਝ ਕਾਯਿਾਈ
ਮਗ ੀਡਫਕ ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ ਹਨ:
– No face found
– ਸਚਹਯਾ ਨਹੀਂ ਸਭਸਰਆ


– Resident too far (eye distance in input image is less than 90)
– ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਦੂਯੀ ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹ (ਇਨੁਟ ਤਿਿੀਯ ਸਿਚ ਅੱ ਖ ਦਾ ਪਾਿਰਾ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹ)

– Resident too close (eye distance in input image is greater than one third of image width)
– ਿਿਨੀਕ ਫਹੁਤ ਨੇੜ ਹ (ਇਨੁਟ ਤਿਿੀਯ ਸਿਚ ਅੱ ਖ ਦਾ ਪਾਿਰਾ ਤਿਿੀਯ ਦੀ ਚੜਾਈ ਦ ਇਕ ਸਤਹਾਈ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹ)

– Pose (Look Straight)
– ਭੁਦਯਾ (ਸਿੱ ਧਾ ਦਖ)

– Insufficient lighting
– ਘੱ ਟ ਯਸ਼ਨੀ


– Very low face confidence (faceness, object not identified as human face)
– ਸਚਹਯ ਤ ਫਹੁਤ ਘੱ ਟ ਆਤਭ ਸਿਸ਼ਿਾਿ (ਿਿਤੂ ਨੂੰ ਭਨੁੱਖੀ ਸਚਹਯ ਦ ਤਯ ਤ ਨਹੀਂ ਸਹਚਾਸਣਆ ਜਾ ਿਸਕਆ)


– Pose (yaw angle in output image is greater than 11.5 degrees)
– ਭੁਦਯਾ (ਆਊਟੁਟ ਤਿਿੀਯ ਸਿਚ ਸਿਚਰਣ ਕਣ ਸਡਗਯੀ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹ)
– Non-uniform lighting (of face in output image)
– ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਿਭਾਨ ਨਾ ਹਣਾ (ਆਊਟੁਟ ਸਿਚ ਸਚਹਯ ਦਾ)




– Incorrect background (in output image)
– ਅਣਉਸਚਤ ਫਕਗਯਾਊਂਡ (ਆਊਟੁਟ ਤਿਿੀਯ ਸਿਚ)
– Insufficient lighting (bad gray values in face area of output image)
– ਘੱ ਟ ਯਸ਼ਨੀ (ਆਊਟੁਟ ਤਿਿੀਯ ਦ ਸਚਹਯ ਦ ਖਤਯ ਸਿਚ ਭਾੜੀ ਗਰਅ ਿਸਰਮੂ)
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Chapter 6
ਅਸਧਆਇ 6
Exception Handling
ਅਿਾਦ ਰਫੂੰਧਨ
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Chapter 6: Exception Handling
ਅਸਧਆਇ 6 : ਅਿਾਦ ਰਫੂੰਧਨ
There would be instances where a resident would not be in a position to give complete set of biometrics owing to
reasons such, as injury, amputation of the fingers / hands and similar problems with the eyes. The following
guidelines are to be followed while handling such exceptions.
ਕੁਝ ਅਸਜਹ ਭਕ ਿੀ ਆਉਣਗ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ੂਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਦਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਿਚ ਨਾ ਹਿ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਕਈ ਿੱ ਟ, ਉਂਗਰ / ਹੱ ਥ ਦਾ
ਕੱ ਸਟਆ ਹਣਾ ਅਤ ਅਸਜਹੀਆਂ ਿਭੱ ਸਿਆਿਾਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾਰ ਿੀ ਹਣਾ। ਅਸਜਹ ਅਿਾਦਾਂ ਦ ਰਫੰਧਨ ਦਯਾਨ ਹਠ ਦਯਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦ ਹ।
Exceptions in Handling
Fingerprint Image Capture
Problem

ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਇਭਜ਼ ਕਚਯ

ਿਭੱ ਸਿਆ

ਰਫੰਧਨ ਸਿਚ ਅਿਾਦ

Missing / amputated /
bandaged fingers

Suggestions
ਿੁਝਾਅ
1. The type of exception must be explicitly marked in
the software along with Exception photograph.
ਇਿ ਸਕਿਭ ਦ ਅਿਾਦ ਨੂੰ ਅਿਾਦ ਦੀ ਪਟ ਿਭਤ ਿੱ ਸ਼ਟ ਤਯ
ਤ ਿਾਪਟਿਅਯ ਸਿਚ ਦਯਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

ਗਾਇਫ/ ਕੱ ਟੀ ਹਈ / ੱ ਟੀ

2. The fingerprints of remaining fingers are captured.
ਫਾਕੀ ਦੀਆਂ ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਕਚਯ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ।

ਫੰ ਨੀ ਹਈ ਉਂਗਰ

3. Resident must be asked to confirm about this
condition before proceeding
ਅੱ ਗ ਿੱ ਧਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਫਾਯ
ਸਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

Problem
ਿਭੱ ਸਿਆ

Exceptions in Handling
Iris Image Capture
ੁਤਰੀ ਇਭਜ਼ ਕਚਯ ਰਫੰਧਨ ਸਿਚ

Suggestions
ਿੁਝਾਅ

ਅਿਾਦ

Capturing Iris
image is not
possible
ੁਤਰੀ ਇਭਜ਼ ਕਚਯ

1. If capturing Iris image is not possible due to nonexistence of one or both eyes or bandage across
one or both eyes / any other deformity or disease,
the same has to be recorded in the system.

ਕਯਨਾ ਿੰ ਬਿ ਨਾ ਹਿ

ਜਕਯ ਇਕ ਜਾਂ ਦਿੇਂ ਅੱ ਖਾਂ ਦ ਨਾ ਹਣ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦਿੇਂ ਅੱ ਖਾਂ ਤ
ੱ ਟੀ ਫੰ ਨਹੀ ਹਣ ਜਾਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦਿੇਂ ਅੱ ਖਾਂ ਸਿਚ ਕਈ ਸਿਕਾਯ ਜਾਂ
ਫੀਭਾਯੀ ਕਾਯਨ ੁਤਰੀ ਦਾ ਇਭਜ ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਿੰ ਬਿ ਨਾ ਹਿ
ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਸਿਿਟਭ ਸਿਚ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
2. Resident must be asked to confirm about this
condition before proceeding
3. ਅੱ ਗ ਿੱ ਧਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਫਾਯ
ਸਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

Squint /
disoriented eye
ਬੈਂਗੀ/ ਸਤਯਛੀ ਅੱ ਿ

1. The type of exception must be explicitly marked in
the software along with Exception photograph.
ਇਿ ਸਕਿਭ ਦ ਅਿਾਦ ਨੂੰ ਅਿਾਦ ਦੀ ਪਟ ਿਭਤ ਿੱ ਸ਼ਟ ਤਯ
ਤ ਿਾਪਟਿਅਯ ਸਿਚ ਦਯਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
2. If there is exception in one iris, the second iris
must be captured.
ਜਕਯ ਅਿਾਦ ਇਕ ੁਤਰੀ ਸਿਚ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਯੂਯ ਕਚਯ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
3. Resident must be asked to confirm about this
condition before proceeding
ਅੱ ਗ ਿੱ ਧਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਫਾਯ
ਸਕਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
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Chapter 7
ਅਸਧਆਇ 7
Guidelines for Enrolment Operator/
Supervisor on Quality of Enrolment/Update
ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਉਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/
ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਿਤ ਿਦਾਇਤਾਂ
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Chapter 7: Guidelines for Enrolment Operator/
Supervisor on Quality of Enrolment/Update
ਅਸਧਆਇ 7 : ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਉਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/
ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਸਿਤ ਿਦਾਇਤਾਂ
Quality Check of the Demographic details and the supporting documents scanned during New Enrolment and
Update is done before the Aadhaar card is issued to the resident. This is to ensure quality and correctness of
data in the system.
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਨਿੇਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਦਯਾਨ ਿਕਨ ਕੀਤ ਗ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਸਿਆਂ ਅਤ ਿਹਾਇਕ
ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ। ਇਹ ਸਿਿਟਭ ਸਿਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਅਤ ਇਿ ਦ ਿਹੀ ਹਣ ਨੂੰ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਹ।

Enrolment Quality Parameters leading to Process and Demo Error
ਰਸਕਰਆ ਅਤ ਡਭ ਐਯਯ ਿੱ ਰ ਜਾਣ ਿਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਭਾਦੂੰ ਡ




ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਡਭਗਰਾਸਪਕ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿਯਿ ਕਚਯ ਕਯਨੇ ਚਾਹੀਦ ਹਨ।





The enrolment operator/supervisor should follow the quality parameters as advised by the Authority
and should capture demographic and biometric details correctly
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਿੁਝਾ ਅਨੁਿਾਯ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਭਾਦੰ ਡਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ

They must avoid the errors described below to avoid any financial implication and blacklisting from the
Authority
ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿ ਿੀ ਰਕਾਯ ਦੀਆਂ ਸਿੱ ਤੀ ਸਜ਼ੰ ਭਿਾਯੀਆਂ ਅਤ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਫਰ ਕ ਸਰਿਟ ਕੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਚਣ ਸਹਤ ਹਠ ਦਯਜ
ਗਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।




The errors made during enrolment/update may result in blacklisting of operator and he will not be able
perform any enrolment/update
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਦਯਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰਤੀਆਂ ਕਾਯਨ ਆਯਟਯ ਫਰ ਕ ਸਰਿਟ ਹ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ ਉਹ ਸਕਿ ਿੀ ਰਕਾਯ ਦ
ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਨਹੀਂ ਹਿਗਾ।



















Quality Check for Enrolments and Updates
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਸਿਤ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਜਾਂਚ
Fields
ਪੀਰਡ

Do‟s and Don‟ts
ਕਯਨ ਅਤ ਨਾ ਕਯਨ ਮਗ
Enrolment operator should verify and match the name carefully against the Proof
Document submitted by the resident.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਫੜ ਸਧਆਨੂਯਿਕ ਨਾਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਅਤ ਭਰ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਸਦੱ ਤ ਗ

Name
ਨਾਭ

ਦਿਤਾਿਜ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
Do not include any junk value or use any un parliamentary language, this may lead
to blacklisting of operator.
ਕਈ ਿੀ ਪਾਰਤੂ ਗੱ ਰ ਜਾਂ ਸਕਿ ਸਕਿਭ ਦੀ ਅਿੰ ਿਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਮਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ, ਇਿ ਨਾਰ ਆਯਟਯ ਨੂੰ
ਫਰ ਕ ਸਰਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।
The name should not include any salutation like Mr. Ms. Smt. Dr. etc, else, such
enrolments will get rejected.
ਨਾਭ ਦ ਨਾਰ ਿਰੀ, ਕੁਭਾਯੀ, ਿਰੀਭਤੀ, ਡਾ. ਆਸਦ ਿਯਗਾ ਕਈ ਿੰ ਫਧਨ ਨਹੀਂ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕਉਂ ਜ ਇਿ ਨਾਰ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਯੱ ਦ ਹ ਜਾਿਗਾ।
The transliteration in local language should match with the name in English.

ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿਚ ਕੀਤਾ ਸਰੱੀਅੰ ਤਯਣ ਅੰ ਗਯਜ਼ੀ ਿਾਰ ਨਾਭ ਨਾਰ ਭਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
Gender
ਸਰੰਗ

Age
ਉਭਯ

Address

ਤਾ

The gender of the person should be captured correctly.
ਸਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਰੰਗ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।
Date of birth of the resident should be captured correctly as per the proof document
submitted in case of verified case.
ਤਿਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਸਦੱ ਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਅਨੁਿਾਯ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ
ਕਚਯ ਕੀਤੀ ਜਾਿ।

Enrolment operator should verify and match the Address carefully against the Proof
Document submitted by the resident.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਫੜ ਸਧਆਨੂਯਿਕ ਤ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਅਤ ਭਰ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਸਦੱ ਤ ਗ
ਦਿਤਾਿਜ ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
Do not include any junk value or use any un parliamentary language, this may lead
to blacklisting of operator.
ਕਈ ਿੀ ਪਾਰਤੂ ਗੱ ਰ ਜਾਂ ਸਕਿ ਸਕਿਭ ਦੀ ਅਿੰ ਿਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰਮਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ, ਇਿ ਨਾਰ ਆਯਟਯ ਨੂੰ
ਫਰ ਕ ਸਰਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।
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The transliteration in local language should match with the address in English.
ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿਚ ਕੀਤਾ ਸਰੱੀਅੰ ਤਯਣ ਅੰ ਗਯਜ਼ੀ ਿਾਰ ਨਾਭ ਨਾਰ ਭਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
The address should be captured in full and should include details like house
no/name, locality, street, City/Town/Village, Pin Code etc.
ੂਯਾ ਤਾ ਕਚਯ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਇਿ ਸਿਚ ਭਕਾਨ ਨੰਫਯ/ ਨਾਂ, ਜਗਹਾ, ਗਰੀ, ਸ਼ਸਹਯ/
ਕਿਫਾ/ ਸੰ ਡ, ਸੰ ਨ ਕਡ ਆਸਦ ਸ਼ਾਭਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

Photograph
ਟਗਰਾ

Photograph of the resident should be captured correctly as per guidelines provided
by UIDAI.
ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਕਚਯ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ
ਚਾਹੀਦੀ ਹ।
The photo should be neither too dark nor too bright.
ਪਟ ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਗੂੜਹੀ ਜਾਂ ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਚਭਕਦਾਯ ਨਹੀਂ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
The face of the resident should be clearly visible and identifiable.
ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਸਚਹਯਾ ਿੱ ਸ਼ਟ ਤਯ ਤ ਸਦਖਦਾ ਅਤ ਸਹਚਾਣ ਮਗ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।

Process Errors
ਰਸਕਰਆ ਗਰਤੀਆਂ

Process
ਰਸਕਰਆ

Description
ਿਯਿ
Enrolment Operator/Supervisor should make sure that photo is not taken from:
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਪਟ ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ ਨਾ ਰਈ
ਗਈ ਹਿ :


Capturing Resident



ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਕਚਯ
ਕਯਨਾ

Hard copy of photo (passport photo etc.)
 ਪਟ ਦੀ ਹਾਯਡ ਕਾੀ (ਾਿਯਟ ਪਟ ਆਸਦ)
Photograph
 Photo on a monitor
 ਭਾਨੀਟਯ ਉਤ ਪਟ



Photo on a mobile device
ਭਫਾਈਰ ਸਡਿਾਈਿ ਉਤ ਪਟ

 Photo from magazine/ newspaper/ book/ poster
 ਯਿਾਰ / ਅਖਫਾਯ/ ਸਕਤਾਫ/ ਿਟਯ ਤੋਂ ਪਟ
The photograph should be clear and not blurred. There should be sufficient light
while capturing the photograph.
ਪਟ ਿੱ ਸ਼ਟ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਧੁੰ ਦਰੀ ਨਾ ਹਿ। ਪਟ ਕਚਯ ਕਯਦ ਿਭੇਂ ਰ ੜੀਂਦੀ ਯਸ਼ਨੀ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹ।

Capturing Resident Enrolment Operator/Supervisor should ensure that Unparliamentary/Offensive
Demographic Details Language is not used.
ਿਿਨੀਕ ਦ ਡਭਗਰਾਸਪਕ ਿਯਿ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਅਿੰ ਿਦੀ/ ਅਸਸ਼ਸ਼ਟ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਕਚਯ ਕਯਨਾ

ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਿ|

The Enrolment Operator/Supervisor should verify the proof documents submitted by
the resident and ensure the following:
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਗ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦੀ
Verification of

Documents
ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਦੀ

ਤਿਦੀਕ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ਅਤ ਹਠ ਦਯਜ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:
1.

The Name, address, DOB should match with the Proof document submitted.
ਨਾਭ, ਤਾ, ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਿਫੂਤ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਨਾਰ ਭਰ ਖਾਂਦ ਹਣ।

2.

Should accept only valid and approved proof documents as per UIDAI list
of approved documents.
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿੱ ਰੋਂ ਰਿਾਸਨਤ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਸਿਯਪ ਿਾਜਫ ਅਤ ਰਿਾਸਨਤ ਿਫੂਤ

ਤਸਦੀਕ

ਦਿਤਾਿਜ਼ ਹੀ ਿਿੀਕਾਯ ਕੀਤ ਜਾਣ।
3.

Should scan the documents completely , so that all the details are captured
clearly.
ਭੁਕੰਭਰ ਤਯ ਤ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਨੂੰ ਿਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿ ਤਾਂ ਜ ਿਾਯ ਿਯਿ ਿੱ ਸ਼ਟ ਯੂ ਨਾਰ ਕਚਯ
ਹ ਜਾਣ।
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4.

Should not accept any fraudulent/tampered document as proof.
ਸਕਿ ਿੀ ਰਕਾਯ ਦ ਜਾਅਰੀ/ ਛੜ ਛਾੜ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਨੂੰ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਿਿੀਕਾਯ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।

5.

The scan of the proof document should be clear and readable.
ਿਫੂਤ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦੀ ਿਕਸਨੰਗ ਿੱ ਸ਼ਟ ਅਤ ੜਹਨ ਮਗ ਹਿ।

6.

The document name selected on the client should match with the proof
document submitted.
ਂ ਉਤ ਚਣ ਕੀਤ ਗ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਗ ਿਫੂਤ ਦਿਤਾਿਜ ਨਾਰ ਭਰ
ਕਰਾਈਟ
ਖਾਂਦਾ ਹਿ।

Document Error – Most Common Reject Reasons
ਦਸਤਾਿਜੀ ਗਰਤੀ – ਯੱ ਦ ਿਣ ਦ ਸਬ ਤੋਂ ਆਭ ਕਾਯਨ
Most of the enrolments are getting rejected due to Invalid Documents submitted by the residents.
ਸਜ਼ਆਦਾਤਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਿਨੀਕਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਿਤਾਿਜ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਜਾਣ ਕਾਯਨ ਯੱ ਦ ਹ ਜਾਂਦ ਹਨ।

Reviewers at Enrolment Centre need to be more vigilant in checking the document before Enrolment.
Some common rejections under Invalid Document category are mentioned below.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਭਜੂਦ ਿਭੀਸਖਆ ਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਨੂੰ ਿਧਯ ਚਕਿੀ ਨਾਰ ਦਖਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹ। ਗਯ
ਿਾਜਫ ਦਿਤਾਿਜ ਿਯਗ ਸਿਚ ਕੁਝ ਆਭ ਯੱ ਦੀਕਯਨ ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ ਹਨ :
Document Error
ਦਸਤਾਿਜੀ ਗਰਤੀ

Invalid Document
ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਿਤਾਿਜ

Reject Reason
ਯੱ ਦ ਹਣ ਦਾ ਕਾਯਨ


Any document scanned as POI/POA/POR/POB which is not in the list of
approved documents will be rejected



ਕਈ ਿੀ ਅਸਜਹਾ ਦਿਤਾਿਜ ਸਜਿ ਨੂੰ ਛਾਣ ਦ ਿਫੂਤ/ ਤ ਦ ਿਫੂਤ/ ਸਯਹਾਇਸ਼ ਦ ਿਫੂਤ /
ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਿਕਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹਿ ਅਤ ਉਹ ਰਿਾਸਨਤ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ
ਸਿਚ ਨਾ ਹਿ, ਯੱ ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ।



If Name/Photo is missing in POI document, then it will be rejected



ਜਕਯ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ ਸਿਚ ਨਾਂ/ ਪਟ ਨਾ ਹਿ ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ
ਜਾਿਗਾ।



For example, ration card can be used as POI only if it has both Name and
Photo of resident



ਉਦਾਹਯਣ ਿਜੋਂ ਯਾਸ਼ਨਕਾਯਡ ਨੂੰ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਕਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਿਯਤਸਤਆ ਜਾ ਿਕਦਾ
ਹ ਜਕਯ ਇਿ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਪਟ ਦਿੇਂ ਹਣ।



Aadhaar Card/letter scanned as POI/POA/POR/DOB will be rejected



ਛਾਣ ਦ ਿਫੂਤ/ ਤ ਦ ਿਫੂਤ/ ਸਯਹਾਇਸ਼ ਦ ਿਫੂਤ / ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਿਕਨ ਕੀਤ
ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ/ ੱ ਤਯ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ।



In case of certificate issued by authorized person as per the approved list,
Photo of resident is mandatory and it should have stamp and signature of
the person issuing the certificate, else it will be rejected



ਜਕਯ ਰਿਾਸਨਤ ਿੂਚੀ ਦ ਅਨੁਿਾਯ ਸਕਿ ਅਧੀਸਕਰਤ ਸਿਅਕਤੀ ਿੱ ਰੋਂ ਿਯਟੀਸਪਕਟ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਦਾ ਹਣਾ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ ਅਤ ਇਿ ਉਤ ਿਯਟੀਸਪਕਟ ਜਾਯੀ ਕਯਨ
ਿਾਰ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਹਯ ਅਤ ਹਿਤਾਖਯ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ
ਜਾਿਗਾ।



If the document which is attached as POI/POA/POR/POB has expired, it
will be rejected



ਜਕਯ ਛਾਣ ਦ ਿਫੂਤ/ ਤ ਦ ਿਫੂਤ/ ਸਯਹਾਇਸ਼ ਦ ਿਫੂਤ / ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ
ਨੱਥੀ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਦੀ ਸਭਆਦ ੁੱ ਗ ਚੁੱ ਕੀ ਹ ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ।



When Voter ID card is submitted as POA, both sides of the ID card need
to be scanned, else it will be rejected.



ਜਕਯ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਿਟਯ ਆਈਡੀ ਕਾਯਡ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹ ਤਾਂ ਆਈਡੀ ਕਾਯਡ ਦ ਦਿੇਂ ਾਿ
ਿਕਨ ਹਣਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ।

Common Errors by Enrolment Operators
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਆਭ ਗਰਤੀਆਂ
Here are some common errors committed by enrolment operators. Each operator should be careful in avoiding
them.
ਇਹ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਕੁਝ ਆਭ ਗਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਯਕ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ਿਾਿਧਾਨੀੂਯਫਕ ਫਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ।
Enrolment
Slip/Aadhaar Card is
attached as
POI/POA/POR/DOB:
This will be rejected in
QC as Invalid
Document.
ਸਿਚਾਣ ਦ ਸਫੂਤ/ ਤ ਦ
ਸਫੂਤ/ ਸਯਿਾਇਸ਼ ਦ ਸਫੂਤ/

Enrolment operator should not attach Enrolment Slip/Aadhaar as Proof of
Identity/Address/Date of Birth. This is not a valid proof and will be rejected during
Quality check. The operator may also get balcklisted for uploading incorrect
document.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਸਹਚਾਣ/ ਤ/ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਯਚੀ / ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਨੱਥੀ
ਨਹੀਂ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਿਾਜਫ ਿਫੂਤ ਨਹੀਂ ਹ ਅਤ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਜਾਂਚ ਦਯਾਨ ਇਿ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ
ਜਾਿਗਾ। ਇਿ ਰਈ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਿੀ ਅਣਉਸਚਤ ਦਿਤਾਿਜ ਅਰ ਡ ਕਯਨ ਕਯਕ ਫਰ ਕ ਸਰਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਿਕਦਾ ਹ।

ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਿਜੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ
ਸਸਰੱ/ ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ
ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹਿ। ਇਿ
ਨੂੰ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਜਾਂਚ ਦਯਾਨ
ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਿਤਾਿਜ ਦ
ਤਯ ਤ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ
ਜਾਿਗਾ।

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

Toll free Number: 1947
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Invalid Document:
Aadhaar Letter is not
valid as
POI/POA/POR and will
be rejected under
Invalid Documents.
ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਸਤਾਿਜ :
ਆਧਾਯ ੱ ਤਯ ਸਹਚਾਣ ਦ
ਿਫੂਤ/ ਤ ਦ ਿਫੂਤ/
ਸਯਹਾਇਸ਼ ਦ ਿਫੂਤ/ ਜਨਭ
ਸਭਤੀ ਿਜੋਂ ਿਾਜਫ ਨਹੀਂ ਹ
ਅਤ ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਿਤਾਿਜਾਂ

During enrolment, the Enrolment operator should ensure that the document being
accepted and scanned as POI/POA/POR/DOB is valid as per the UIDAI list of
aproved documents. The operator should also ensure that the document is valid as
on date before accepting any document. Accepting invalid document will attract
penalty on the operator and the may lead to blaclisting of the opertor.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਇਹ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ/ ਤ
ਦ ਿਫੂਤ/ ਸਯਹਾਇਸ਼ ਦ ਿਫੂਤ/ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਿਜੋਂ ਿਿੀਕਾਯ ਅਤ ਿਕਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਦਿਤਾਿਜ
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਰਿਾਸਨਤ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ ਅਨੁਿਾਯ ਿਾਜਫ ਹਿ। ਆਯਟਯ ਇਹ ਿੀ ਮਕੀਨੀ
ਫਣਾਗਾ ਸਕ ਕਈ ਿੀ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਿਿੀਕਾਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਉਿ ਸਭਤੀ ਤੱ ਕ ਉਹ ਦਿਤਾਿਜ ਿਾਜਫ ਹਿ।
ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਿਿੀਕਾਯ ਕਯਨ ਨਾਰ ਆਯਟਯ ਤ ਜੁਯਭਾਨਾ ਿਗਾ ਅਤ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਫਰ ਕ
ਸਰਿਟ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ।

ਅਧੀਨ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ
ਜਾਿਗਾ।
Invalid Document:
Scanned copy of
only one side of Voter
ID is considered as
invalid document. An
operator should ensure
that both the sides of
Voter ID are scanned.
ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਸਤਾਿਜ :
ਿਟਯ ਆਈ ਡੀ ਦਾ ਕਿਰ
ਇਕ ਾਿਾ ਿਕਨ ਹਣ ਤ ਇਿ

A common error committed by enrolment operator, which has been noticed in
Quality check is that while accepting Voter ID as POA, operator should ensure ,
both sides of the documents is scanned.The enrolment will get rejected if both
sides of Voter ID is not scanned.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਇਕ ਆਭ ਗਰਤੀ ਜ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਜਾਂਚ ਸਿਚ ਿਾਹਭਣ ਆਉਂਦੀ ਹ
ਉਹ ਇਹ ਹ ਸਕ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਿਟਯ ਆਈਡੀ ਿਿੀਕਾਯ ਕਯਦ ਿਭੇਂ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ
ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦ ਦਿੇਂ ਾਿ ਿਕਨ ਕੀਤ ਜਾਣ। ਜਕਯ ਿਟਯ ਆਈਡੀ ਦ ਦਿੇਂ ਾਿ
ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹਣਗ ਤਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਯੱ ਦ ਹ ਜਾਿਗਾ।

ਨੂੰ ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਿਤਾਿਜ਼
ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਿਗਾ। ਆਯਟਯ
ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਿਟਯ ਆਈਡੀ
ਦ ਦਿੇਂ ਾਿ ਿਕਨ ਹਣ।

Invalid Document:
Certificate issued by
Principal/Village
head without Name
and photo of resident
is considered as
invalid document.
ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਸਤਾਿਜ :
ਸਰੰ ਿੀਰ / ਸੰ ਡ ਦ ਭੁਖੀ
ਿੱ ਰੋਂ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਸਫਨਾ ਨਾਂ
ਅਤ ਪਟ ਦ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ
ਸਗਆ ਿਯਟੀਸਪਕਟ ਇਕ
ਗਯ ਿਾਜਫ ਦਿਤਾਿਜ
ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਿਗਾ।

When accepting cerificate issued by Village head/Principal on letter head as
POI/POA , the enrolment operator need to ensure the photo of resident is attested
on the certificate with stamp and signature of the issuing authority. If the photo
graph is missing in the certiicate, then the certificate is considered invalid and will
be rejected.
ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ/ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਸੰ ਡ ਦ ਭੁਖੀ / ਸਰੰ ਿੀਰ ਿੱ ਰੋਂ ਰ ਟਯ ਹਡ ਤ ਜਾਯੀ ਿਯਟੀਸਪਕਟ
ਨੂੰ ਿਿੀਕਾਯ ਕਯਸਦਆਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਿਯਟੀਸਪਕਟ ਉਤ
ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਤਿਦੀਕ ਹਈ ਹਿ ਅਤ ਇਿ ਉਤ ਜਾਯੀਕਯਤਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਭਹਯ ਅਤ ਹਿਤਾਖਯ ਹਣ।

ਜਕਯ ਪਟ ਿਯਟੀਸਪਕਟ ਉਤ ਨਹੀਂ ਰੱਗੀ ਹਈ ਹ ਤਾਂ ਿਯਟੀਸਪਕਟ ਗਯ ਿਾਜਫ ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਯੱ ਦ
ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ।

Transliteration Error:
Demographic Details
in English does not
match with Local
Language
ਸਰੀ ਅੂੰ ਤਯਣ ਦੀ ਗਰਤੀ :
ਅੂੰ ਗਰਜ਼ੀ ਦ ਡਭਗਾਰ ਸਕ ਿਯਿ
ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਨਾਰ ਭਰ ਨਾ

Operators have to pay attention while entering the demographic details of the
resident. If the CAPS LOCK is ON, then attention need to be paid to the
transliteration. The operator need to ensure that the Demographic details entered in
English is matching with the local language as well, other wise the enrolment will be
rejected.

ਸਨਿਾਿੀ ਦ ਡਭਗਰਾਸਕ ਿਯਿ ਸਿੱ ਚ ਦਾਖਰ ਹਣ ਿਭੇਂ ਅਯਟਯਾਂ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਦਣਾ ੈਂਦਾ ਹ| ਜਕਯ
ਕਿ ਰਾੱਕ ਆੱਨ ਹ, ਤਾਂ ਸਪਯ ਸਰੀ ਅੰ ਤਯਣ ਤ ਸਧਆਨ ਦਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਹ| ਆਰਟਯ ਨੂੰ ਇਹ
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਯੂਯਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ਸਕ ਅੰ ਗਯਜ਼ੀ ਸਿਚ ਦਯਜ ਡਭਗਰਾਸਕ ਿਯਿ ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ

ਿਾਂਦ ਿਣ

ਨਾਰ ਭਰ ਖਾਂਦ ਹਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ|

POI: Resident name
having „urf‟ , alias in
POI
ਸਿਚਾਣ ਦਾ ਸਫੂਤ: ਿਸਨੀਕ

Operators have to pay attention that while accepting POI documents, the resident
name should not have „urf‟ , „alias‟ in the Proof of Identifty document submitted.
Such document will be rejected during Qaulity Check. The POI document submitted
should have only a single name as entered in the enrolment form . Resident name
with „urf‟ , „alias‟
ਆਯਟਯਾਂ ਨੂੰ ਸਧਆਨ ਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਸਕ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਿਿੀਕਾਯ ਕਯਦ ਹ, ਸਨਿਾਿੀ

ਦ ਨਾਂ ਸਿਚ 'ਫਨਾਭ' ਸਜਿ
ਸੂੰ ਫਧਨ ਿਣ

ਨਾਂ ਦ ਨਾਰ 'ਉਯਪ' 'ਫਨਾਭ' ਨਹੀਂ ਹਣ ਚਾਹੀਦ ਹਨ ਜ ਸਕ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਗ ਸਹਚਾਣ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦ ਿਫੂਤ
ਸਿਚ ਦਯਜ ਹਣ| ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਚੱਕ ਦ ਦਯਾਨ ਅਸਜਹ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤ ਜਾਣਗ| ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾ ਗ
ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਕਿਰ ਇੱ ਕ ਹੀ ਨਾਂ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿਿਨੀਕ ਦ ਨਾਂ ਨਾਰ 'ਉਯ' 'ਫਨਾਭ'

Age-Photo Mismatch:
Age and the photo of
the resident should
match
ਉਭਯ-ਟ ਦਾ ਭਰ ਨਾ ਿਾਣਾ :

When the DoB is declared, care must be taken to verify the year of birth of the
resident. Especially in case of children, the year of birth should be verified with the
parents while entering declared DoB.

ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਉਭਯ ਅਤ ਟ

ਚਾਹੀਦੀ ਹ| ਖਾਿਤਯ ਤ ਫੱ ਸਚਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਘਸਸ਼ਤ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦਯਜ ਕਯਦ ਿਭੇਂ ਜਨਭ ਦ ਿਾਰ

ਭਰ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ

ੁਸ਼ਟੀ ਭਾਸਆਂ ਤੋਂ ਕਯਿਾ ਰ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|
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Chapter 8: Offences and Penalties
ਅਸਧਆਏ 8 : ਅਯਾਧ ਅਤ ਜੁਯਭਾਨੇ
Offences and Penalties as per Aadhaar Act and Regulations
ਆਧਾਯ ਐਕਟ ਅਤ ਸਿਸਨਮਭਾਂ ਅਨੁਸਾਯ ਅਯਾਧ ਅਤ ਜੁਯਭਾਨੇ
Penalty for impersonation
ਬਸ ਫਦਰਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
Offence ਅਯਾਧ
Whoever impersonates or attempts to
impersonate another person, whether dead or
alive, real or imaginary, by providing any false
demographic
information
or
biometric
information
ਜ ਕਈ ਿੀ ਝੂਠੀ ਡਭਗਰਾਸਕ ਿੂਚਨਾ ਜਾਂ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਿੂਚਨਾ
ਦ ਕ ਬਿ ਫਦਰਦਾ ਹ ਜਾਂ ਕਈ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ ਫਨਣ ਦਾ
ਮਤਨ ਕਯਦਾ ਹ, ਬਾਿੇਂ ਉਹ ਸਜੰ ਦਾ ਹਿ ਜਾਂ ਸਭਰਤ, ਅਿਰੀ ਹਿ
ਜਾਂ ਕਾਰਸਨਕ
Whoever, with the intention of causing harm or
mischief to or appropriating the identity of an
Aadhaar number holder changes or attempts to
change any demographic information or
biometric information by impersonating or
attempting to impersonate another person,
dead or alive, real or imaginary
ਜ ਕਈ ਿੀ, ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ
ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਜਾਂ ਸ਼ਯਾਯਤ ਜਾਂ ਉਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਯਨ ਦ ਇਯਾਦ ਨਾਰ
ਸਕਿ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ, ਸਭਰਤ ਜਾਂ ਜੀਸਿਤ, ਅਿਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਸਨਕ
ਦੀ ਨਕਰ ਕਯਦਾ ਹ ਜਾਂ ਨਕਰ ਕਯਨ ਦ ਮਤਨ ਦੁਆਯਾ ਸਕਿ
ਡਸਭਗਰਾਸਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਾਂ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ
ਫਦਰਦਾ ਜਾਂ ਫਦਰਣ ਦੀ ਕਸਸ਼ਸ਼ ਕਯਦਾ ਹ

Penalty ਸਜ਼ਾ


Imprisonment for 3 years Or



ਿਾਰ ਦੀ ਕਦ ਜਾਂ





ਡਾਟਾ ਇਕੱ ਤਯ ਕਯਨ ਰਈ ਰਭਾਸਣਤ ਨਹੀਂ ਹ, ਜ਼ੁਫਾਨੀ,
ਸਿਹਾਯ ਜਾਂ ਆਚਯਣ ਯਾਹੀਂ ਅਸਜਹਾ ਕਯਦਾ ਹ

ਯੁ ਤਕ ਦਾ ਜੁਯਭਾਨਾ ਜਾਂ ਦਿੇਂ



















Whoever, not being authorised to collect
identity information under the provisions of this
Act, by words, conduct or demeanour pretends
that he is authorised to do so
ਜ ਕਈ ਿੀ, ਇਿ ਕਟ ਦ ਉਫੰ ਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਹਚਾਣ ਿਫੰ ਧੀ

Fine of up to Rs. 10,000 Or both








Imprisonment for a term which
may extend to 3 years and
ਇਕ ਸਭਆਦ ਦੀ ਕਦ ਸਜਿ ਸਿਚ ਿਾਰ
ਤਕ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ
A fine which may extend to Rs.
10,000
ਜੁਯਭਾਨਾ ਸਜਿ ਸਿਚ ਯੁ ਤੱ ਕ ਦਾ
ਿਾਧਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ

Imprisonment for a term which
may extend to 3 years and
ਇਕ ਸਭਆਦ ਦੀ ਕਦ ਸਜਿ ਸਿਚ ਿਾਰ
ਤਕ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ
A fine which may extend to Rs.
10,000
ਜੁਯਭਾਨਾ ਸਜਿ ਸਿਚ ਯੁ ਤੱ ਕ ਦਾ
ਿਾਧਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ
In case of companies, the fine
may extend to Rs. 1 lakh or both
ਕੰ ਨੀਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਇਕ ਰੱਖ
ਯੁ ਤੱ ਕ ਦਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ ਜਾਂ ਦਿੇਂ

Penalty for disclosing identity information
ਸਿਚਾਣ ਸਫੂੰ ਧੀ ਸੂਚਨਾ ਜਾਸਿਯ ਕਯਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
Offence
ਅਯਾਧ
Whoever,
intentionally
discloses,
transmits,
copies
or
otherwise
disseminates any identity information
collected in the course of enrolment or
authentication to any person not
authorised under this Act or regulations
made there under or in contravention of
any agreement or arrangement entered
into pursuant to the provisions of this Act
ਜ ਕਈ ਿੀ ਜਾਣਫੁੱ ਝ ਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜਾਂ ਰਭਾਣੀਕਯਣ
ਦਯਾਨ ਇਕੱ ਤਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕਿ ਿੀ ਿੂਚਨਾ ਦਾ
ਰਗਟਾਿਾ, ਿੰ ਚਾਯ, ਕਾੀ ਜਾਂ ਸਯ ਇਿ ਦਾ ਰਚਾਯ
ਇਿ ਕਟ ਦ ਉਫੰ ਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸਕਿ ਿੀ ਰਫੰਧ ਜਾਂ
ਇਕਯਾਯ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਦ ਹ ਸਕਿ ਅਸਜਹ
ਸਿਅਕਤੀ ਿਾਹਭਣ ਕਯਦਾ ਹ ਜ ਇਿ ਕਟ ਜਾਂ

Penalty
ਿਜ਼ਾ






Imprisonment for a term which
may extend to 3 years and
ਇਕ ਸਭਆਦ ਦੀ ਕਦ ਸਜਿ ਸਿਚ ਿਾਰ
ਤਕ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ
A fine which may extend
to Rs. 10,000
ਜੁਯਭਾਨਾ ਸਜਿ ਸਿਚ
ਯੁ ਤੱ ਕ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹ





ਿਕਦਾ ਹ
In case of companies, the fine
may extend to Rs. 1 lakh or both
ਕੰ ਨੀਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਇਕ ਰੱਖ
ਯੁ ਤੱ ਕ ਦਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ ਜਾਂ ਦਿੇਂ

ਸਿਸਨਮਭਾਂ ਅਧੀਨ ਇਿ ਿਾਿਤ ਅਸਧਸਕਰਤ ਨਹੀਂ ਹ
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Penalty for unauthorised access to the CIDR
ਸਈਆਈਡੀਆਯ ਤੱ ਕ ਅਣ-ਅਸਧਸਕਰਤ ਿੁੂੰ ਚ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
Offence
ਅਯਾਧ

Penalty
ਿਜ਼ਾ

Whoever, not being authorised by the Authority,
intentionally:
ਕਈ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ, ਸਜਿ ਨੂੰ ਿਚ ਸਿਚਾਯ ਉਯੰ ਤ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ
ਅਸਧਸਕਰਤ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹਿ :
a. Accesses or secures access to the Central
Identities Data Repository (CIDR)
ੳ. ਕੇਂਦਯੀ ਸਹਚਾਣ ਡਾਟਾ ਬੰ ਡਾਯ (ਿੀਆਈਡੀਆਯ) ਤੱ ਕ ਹੁੰ ਚਣਾ
ਜਾਂ ਹੁੰ ਚ ਿੁਯੱਸਖਅਤ ਫਨਾਉਣਾ
b. Downloads, copies or extracts any data from the
CIDR or stored in any removable storage medium
ਅ. ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਕਚ ਿੀ ਹਟਾ ਜਾ ਿਕਣ ਿਾਰ
ਿਟਯਜ ਭਾਸਧਅਭ ਸਿਚ ਿਟਯ ਸਕਿ ਿੀ ਰਕਾਯ ਦ ਡਾਟਾ ਨੂੰ
ਡਾਊਨਰ ਡ, ਕਾੀ ਜਾਂ ਇਿ ਦ ਸਹੱ ਿ ਰ ਣਾ
c. Introduces or causes to be introduced any virus
or other computer contaminant in the CIDR
ੲ. ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਸਿਚ ਸਕਿ ਿੀ ਯਕਾਯ ਦ ਿਾਇਯਿ ਜਾਂ ਜਾਂ
ਕਈ ਹਯ ਕੰ ਸਊਟਯ ਖਯਾਫ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਰਗਯਾਭ ਾਉਣਾ ਜਾਂ
ਿਾਉਣਾ
d. Damages or causes to be damaged the data in
the CIDR
ਿ. ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਸਿਚ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨੁਕਿਾਨ ਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਜਾਂ
ਨੁਕਿਾਨ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਨਣਾ
e. Disrupts or causes disruption of the access to the
CIDR
ਹ. ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਤਕ ਹੁੰ ਚ ਸਿਚ ਯੁਕਾਿਟ ਦਾ ਕਯਨਾ ਜਾਂ
ਇਿ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਨਣਾ
f. Denies or causes a denial of access to any
person who is authorised to access the CIDR
ਕ. ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਤੱ ਕ ਹੁੰ ਚ ਸਹ ਰਭਾਸਣਤ ਸਕਿ ਿੀ
ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਕਯਨਾ ਜਾਂ ਕਯਿਾਉਣਾ

Penalty for tampering with data in CIDR




Imprisonment for a
term which may
extend to 3 years and
ਇਕ ਸਭਆਦ ਦੀ ਕਦ ਸਜਿ
ਸਿਚ ਿਾਰ ਤਕ ਦਾ ਿਾਧਾ






ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ

A fine which shall
not be less than Rs.
10 lakh
ਜੁਯਭਾਨਾ ਜ ਰੱਖ ਯੁ
ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨਹੀਂ ਹਿਗਾ

g. Reveals any information in contravention
of sub-section (5) of Section 28, or
shares, uses or displays information in
contravention of Section 29 or assists any
person in any of the aforementioned acts
ਖ. ਧਾਯਾ 18 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ(5) ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਸਕਿ ਿੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਖੁਰਾਿਾ, ਿਾਂਝਾ ਜਾਂ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨਾ ਜਾਂ
ਧਾਯਾ 29 ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਸਿਚ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਗਟ ਕਯਨਾ
ਜਾਂ ਉਕਤ ਦੱ ਿ ਕਟਾਂ ਸਖਰਾ ਸਕਿ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ
ਭਦਦ ਕਯਨਾ ।

h. Destroys,
deletes
or
alters
any
information stored in any removable
storage media or in the CIDR or
diminishes its value or utility or affects it
injuriously by any means or
ਗ. ਸਕਿ ਿੀ ਹਟਾ ਿਕਣ ਮਗ ਭੀਡੀਆ ਜਾਂ
ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਸਿਚ ਿਟਯ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ
ਨਸ਼ਟ, ਡਰੀਟ ਜਾਂ ਸਯਿਯਸਤਤ ਕਯਨਾ ਜਾਂ ਸਕਿ ਿੀ
ਜ਼ਯੀ ਯਾਹੀਂ ਇਿ ਦੀ ਭਹੱ ਤਤਾ ਜਾਂ ਉਮਸਗਤਾ ਨੂੰ
ਖਤਭ ਕਯਨਾ ਜਾਂ ਫਦਰਨਾ ਜਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਗੰ ਬੀਯ
ਨੁਕਿਾਨ ਹੁੰ ਚਾਉਣਾ ਜਾਂ
i. Steals, conceals, destroys or alters or
causes any person to steal, conceal,
destroy or alter any computer source
code used by the Authority with an
intention to cause damage
ਘ. ਨੁਕਿਾਨ ਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦ ਇਯਾਦ ਨਾਰ ਅਥਾਯਟੀ
ਿੱ ਰੋਂ ਿਯਤੋਂ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਸਕਿ ਿੀ ਕੰ ਸਊਟਯ ਿਯਿ
ਕਡ ਦੀ ਚਯੀ, ਸਛਾਉਣਾ ਜਾਂ ਫਦਰਨਾ ਜਾਂ ਸਕਿ
ਸਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਚਯੀ ਕਯਿਾਉਣਾ, ਸਛਾਉਣਾ ਜਾਂ
ਫਦਰਿਾਉਣਾ , ਨਸ਼ਟ ਕਯਨਾ ਜਾਂ ਫਦਰਨਾ ।

Penalty for tampering with data in CIDR
ਸੀਆਈਡੀਆਯ ਦ ਡਾਟਾ ਨਾਰ ਛੜਛਾੜ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

Offence
ਅਯਾਧ

Whoever, not being authorised by the
Authority, uses or tampers with the data in
the CIDR or in any removable storage
medium with the intent of modifying
information relating to Aadhaar number
holder or discovering any information thereof
ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਅਣ-ਅਸਧਸਕਰਤ ਕਈ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਜ
ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਨਾਰ ਿਫੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਿਚ
ਸਯਿਯਤਨ ਜਾਂ ਇਿ ਸਿਚੋਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰ ਣ ਦ ਇਯਾਦ
ਨਾਰ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਜਾਂ ਸਕਿ ਿੀ ਹਟਾ ਿਕਣ ਮਗ

Penalty
ਿਜ਼ਾ



Imprisonment for a term
which may extend to 3 years
and
ਇਕ ਸਭਆਦ ਦੀ ਕਦ ਸਜਿ ਸਿਚ
ਿਾਰ ਤਕ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ





ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ
A fine which may extend to
Rs. 10,000
ਜੁਯਭਾਨਾ ਜ ਯੁ ਤੱ ਕ ਹ
ਿਕਦਾ ਹ।

ਿਟਯਜ ਭਾਸਧਅਭ ਸਿਚ ਭਜੂਦ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਜਾਂ ਇਿ ਦ
ਨਾਰ ਛੜਛਾੜ ਕਯਦਾ ਹ ।
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Penalty for unauthorised use by requesting entity
ਫਨਤੀਕਯਤਾ ਅਦਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਅਣ-ਅਸਧਸਕਰਤ ਿਯਤੋਂ ਸਿੱ ਤ ਸਜ਼ਾ
Offence
ਅਯਾਧ

Penalty
ਿਜ਼ਾ


Whoever, being a requesting entity, uses
the identity information of an individual in
contravention of sub-section (3) of section
8
ਜ ਕਈ ਿੀ ਇਕ ਫਨਤੀਕਯਤਾ ਅਦਾਯ ਦ ਤਯ ਤ ਧਾਯਾ



8 ਦੀ ਉ-ਧਾਯਾ ( 3) ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਸਿਚ ਸਕਿ



ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਿਫੰ ਧੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਕਯਦਾ ਹ।








Imprisonment for a term which
may extend to 3 years and
ਇਕ ਸਭਆਦ ਦੀ ਕਦ ਸਜਿ ਸਿਚ ਿਾਰ
ਤਕ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ
A fine which may extend to Rs.
10,000
ਜੁਯਭਾਨਾ ਸਜਿ ਸਿਚ ਯੁ ਤੱ ਕ
ਦਾ ਿਾਧਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ
In case of companies, the fine
may extend to Rs. 1 lakh or both
ਕੰ ਨੀਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਇਕ ਰੱਖ
ਯੁ ਤੱ ਕ ਦਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ ਜਾਂ ਦਿੇਂ

Penalty for non-compliance with intimation requirements
ਸੂਚਨਾ ਰ ੜਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਨਾ ਕਯਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
Offence
ਅਯਾਧ

Penalty
ਿਜ਼ਾ


Whoever, being an enrolling agency or a
requesting entity, fails to comply with the
requirements of sub-section (2) of Section
3 or sub-section (3) of Section 8
ਇਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਜਾਂ ਫਨਤੀਕਯਤਾ ਅਦਾਯ ਦ ਤਯ



ਤ ਜ ਕਈ ਿੀ ਧਾਯਾ 3 ਉ-ਧਾਯਾ (2) ਜਾਂ ਧਾਯਾ 8 ਦੀ






ਉ-ਧਾਯਾ (3) ਦੀਆਂ ਰ ੜਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਸਿਚ ਅਿਰ
ਯਸਹੰ ਦਾ ਹ

Imprisonment for a term which
may extend to 1 year and
ਇਕ ਸਭਆਦ ਦੀ ਕਦ ਸਜਿ ਸਿਚ ਿਾਰ
ਤਕ ਦਾ ਿਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਅਤ
A fine which may extend
to Rs. 10,000
ਜੁਯਭਾਨਾ ਸਜਿ ਸਿਚ
ਯੁ ਤੱ ਕ ਦਾ ਿਾਧਾ ਹ





ਿਕਦਾ ਹ
In case of companies, the fine
may extend to Rs. 1 lakh or both
ਕੰ ਨੀਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਇਕ ਰੱਖ
ਯੁ ਤੱ ਕ ਦਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ ਜਾਂ ਦਿੇਂ

General penalty
ਆਭ ਸਜ਼ਾ
Offence
ਅਯਾਧ

Penalty
ਿਜ਼ਾ


Whoever commits an offence under this
Act or any rules or regulations made there
under for which no specific penalty is
provided elsewhere than this section
ਜ ਕਈ ਿੀ ਇਿ ਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਿ ਅਧੀਨ ਫਣ



ਸਨਮਭਾਂ ਜਾਂ ਸਿਸਨਮਭਾਂ ਅਧੀਨ ਕਈ ਅਯਾਧ ਕਯਦਾ ਹ



ਸਜਿ ਿਾਿਤ ਇਿ ਬਾਗ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਿਜਾ ਸਕਤ ਹਯ
ਦਯਿਾਈ ਗਈ ਹਿ।








Imprisonment for a term which
may extend to 1 year and
ਇਕ ਸਭਆਦ ਦੀ ਿਜਾ ਜ ਿਾਰ ਤੱ ਕ ਿੱ ਧ
ਿਕਦੀ ਹ ਅਤ
A fine which may extend to Rs.
25,000
ਜੁਯਭਾਨਾ ਜ ਯੁ ਤੱ ਕ ਹ ਿਕਦਾ
ਹ।
In case of companies, the fine
may extend to Rs. 1 lakh or both
ਕੰ ਨੀਆਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਜੁਯਭਾਨਾ
ਰੱਖ ਯੁ ਤੱ ਕ ਦਾ ਹ ਿਕਦਾ ਹ ਜਾਂ ਦਿੇਂ
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Offences by companies
ਕੂੰ ਨੀਆਂ ਦੁਆਯਾ ਅਯਾਧ

Offence
ਅਯਾਧ
Where an offence under this Act has been
committed by a company, every person who
at the time the offence was committed was
in charge of, and was responsible to, the
company for the conduct of the business of
the company, as well as the company, shall
be deemed to be guilty of the offence and
shall be liable to be proceeded against and

punished accordingly:
ਸਜੱ ਥ ਇਿ ਕਟ ਦ ਅਧੀਨ ਅਯਾਧ ਸਕਿ ਕੰ ਨੀ ਿੱ ਰੋਂ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹਿ, ਉਿ ਿਭੇਂ ਦਯਾਨ ਹਯ ਭਜੂਦ
ਇੰ ਚਾਯਜ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰ ਨੀ ਦ ਕਾਯਫਾਯ ਸਿਚ
ਸਿਹਾਯ ਰਤੀ ਸਜੰ ਭਿਾਯ ਿਭਸਝਆ ਜਾਿਗਾ ਇਿ ਦ ਨਾਰ
ਹੀ ਕੰ ਨੀ ਨੂੰ ਇਿ ਅਯਾਧ ਸਹਤ ਸਜੰ ਭਿਾਯ ਿਭਸਝਆ
ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਉਿ ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਹਿਗੀ
ਅਤ ਇਿ ਅਨੁਿਾਯ ਿਜਾ ਸਭਰ ਗੀ :
Provided that nothing contained in
this sub-section shall render any
such
person
liable
to
any
punishment provided in this Act if he
proves that the offence was
committed without his knowledge or
that he had exercised all due
diligence to prevent the commission
of such offence.
ਇਹ ਸਕ ਇਿ ਉ ਬਾਗ ਸਿਚ ਸਕਿ ਿੀ ਅਸਜਹ

Penalty
ਿਜ਼ਾ
Notwithstanding anything contained
in sub-section (1), where any offence
under this Act has been committed
by a company and it is proved that
the offence has been committed with
the consent or connivance of, or is
attributable to, any neglect on the
part of any director, manager,
secretary or other officer of the
company, such director, manager,
secretary or other officer shall also
be deemed to be guilty of the offence
and shall be liable to be proceeded
against and punished accordingly
ਉ ਧਾਯਾ ( 1) ਸਿਚ ਦਯਜ ਸਕਿ ਿੀ ਗੱ ਰ ਦ
ਫਾਿਜੂਦ, ਜਦੋਂ ਇਿ ਕਟ ਦ ਤਸਹਤ ਕਈ ਿੀ
ਅਯਾਧ ਸਕਿ ਕੰ ਨੀ ਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ ਅਤ
ਇਹ ਿਾਫਤ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਸਕ ਇਹ ਅਯਾਧ
ਿਸਹਭਤੀ ਜਾਂ ਸਭਰੀ ਬਗਤ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ
ਜਾਂ ਇਿ ਦਾ ਕਾਯਨ ਕੰ ਨੀ ਦ ਸਕਿ ਿੀ
ਡਾਇਯਕਟਯ, ਭਨੇਜਯ, ਿਕੱ ਤਯ ਜਾਂ ਸਕਿ ਹਯ
ਅਸਧਕਾਯੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਕਿ ਰਕਾਯ ਦੀ ਅਣਦਖੀ ਹ ਤਾਂ
ਅਸਜਹ ਡਾਇਯਕਟਯ, ਭਨੇਜਯ, ਿਕੱ ਤਯ ਜਾਂ ਹਯ
ਅਸਧਕਾਯੀ ਨੂੰ ਿੀ ਉਕਤ ਅਯਾਧ ਦਾ ਦਸ਼ੀ
ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਉਿ ਦ ਸਿਯੁੱ ਧ ਕਾਯਿਾਈ

ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਿ ਕਟ ਅਧੀਨ ਿਜਾ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾ

ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਤ ਉਿ ਅਨੁਿਾਯ ਿਜਾ ਸਦੱ ਤੀ

ਿਕਦੀ ਹ ਫਸ਼ਯਤ ਸਕ ਉਹ ਇਹ ਸਿੱ ਧ ਕਯ ਦਿ

ਜਾਿਗੀ।

ਸਕ ਇਹ ਅਯਾਧ ਉਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਤੋਂ ਸਫਨਾ
ਹਇਆ ਅਤ ਉਿ ਨੇ ਇਿ ਅਯਾਧ ਨੂੰ ਯਕਣ
ਰਈ ਆਣਾ ਹਯ ਿੰ ਬਿ ਮਤਨ ਕੀਤਾ।

Act to apply for offence or contravention committed outside India
ਬਾਯਤ ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਕੀਤ ਗਏ ਅਯਾਧ ਜਾਂ ਉਰੂੰਘਣਾ ਉਤ ਰਾਗੂ ਐਕਟ
Offence
ਅਯਾਧ

Penalty
ਸਜ਼ਾ

For the purposes of sub-section (1), the
provisions of this Act shall apply to any
Subject to the provisions of sub-section offence or contravention committed
(2), the provisions of this Act shall outside India by any person, if the act or
apply also to any offence or
conduct constituting the offence or
contravention committed outside India contravention involves any data in the
by any person, irrespective of his
Central Identities Data Repository.
nationality.
ਉ ਧਾਯਾ (1) ਦ ਭੰ ਤਿਾਂ ਸਹਤ ਇਿ ਕਟ ਦ ਉਫੰ ਧ
ਉ ਧਾਯਾ (2) ਦ ਉਫੰ ਧਾਂ ਅਧੀਨ ਇਹ ਕਟ
ਸਕਿ ਸਿਅਕਤੀ ਦੁਆਯਾ ਬਾਯਤ ਤੋਂ ਫਾਹਯ ਕੀਤ ਗ
ਸਕਿ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ, ਬਾਿੇਂ ਉਹ ਸਕਿ ਿੀ ਦਸ਼ ਦਾ
ਸਕਿ ਿੀ ਅਯਾਧ ਜਾਂ ਉਰੰਘਣਾ ਤ ਰਾਗੂ ਹਣਗ, ਜਕਯ
ਹਿ, ਦੁਆਯਾ ਕੀਤ ਗ ਅਯਾਧ ਜਾਂ ਉਰੰਘਣਾ
ਅਯਾਧ ਜਾਂ ਉਰੰਘਣਾ ਿਾਰ ਕਟ ਸਿਹਾਯ ਸਿਚ ਕੇਂਦਯੀ
ਉਤ ਿੀ ਇਿ ਕਟ ਦ ਉਫੰ ਧ ਰਾਗੂ ਹੁੰ ਦ ਹਨ।
ਸਹਚਾਣ ਡਾਟਾ ਬੰ ਡਾਯ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਭਰ ਹਿ|
Power to investigate offences
ਅਯਾਧਾਂ ਦੀ ੜਤਾਰ ਦਾ ਅਸਧਕਾਯ

Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, a
police officer not below the rank of Inspector of Police shall investigate any
offence under this Act.
ਕਡ ਆ ਸਕਰਸਭਨਰ ਰਿੀਜ਼ਯ 1973, ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਾ ਹਣ ਦ ਫਾਿਜੂਦ ਿੀ ਇਿ ਕਟ ਦ ਅਧੀਨ ਸਕਿ ਿੀ
ਅਯਾਧ ਦੀ ੜਤਾਰ ਇਕ ਅਸਜਹ ੁਸਰਿ ਅਿਯ ਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਸਜਿ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੰ ਿਕਟਯ ਤੋਂ
ਘੱ ਟ ਨਾ ਹਿ|
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Penalties not to interfere with other punishments
ਜੁਯਭਾਨੇ ਿਯ ਸਜ਼ਾਿਾਂ ਸਿਚ ਦਿਰ ਨਿੀਂ ਦਣਗ

No penalty imposed under this Act shall prevent the imposition of any other
penalty or punishment under any other law for the time being in force.
ਇਿ ਕਟ ਅਧੀਨ ਰਗਾਇਆ ਸਗਆ ਕਈ ਿੀ ਜੁਯਭਾਨਾ ਉਿ ਿਭੇਂ ਤ ਰਾਗੂ ਸਕਿ ਹਯ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ
ਰਗਾ ਗ ਜੁਯਭਾਨੇ ਜਾਂ ਿਜ਼ਾ ਸਿਚ ਦਖਰ ਨਹੀਂ ਦਿਗਾ|

Cognizance of offences
ਅਯਾਧਾਂ ਦਾ ਨਸਟਸ

1. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act, save on
a complaint made by the Authority or any officer or person authorised by it.
ਕਈ ਿੀ ਅਦਾਰਤ ਇਿ ਕਟ ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਾਮਗ ਅਯਾਧ ਦ ਿਫੰ ਧ ਸਿਚ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਇਿ ਿੱ ਰੋਂ
ਅਸਧਸਕਰਤ ਸਕਿ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਦਾ ਨਸਟਿ ਨਹੀਂ ਰਿਗੀ|

2. No court inferior to that of a Chief Metropolitan Magistrate or a Chief
Judicial Magistrate shall try any offence punishable under this Act.
ਇਿ ਕਟ ਅਧੀਨ ਸਕਿ ਿੀ ਿਜ਼ਾਮਗ ਅਯਾਧ ਉੱਤ ਚੀ ਭਟਰਾਸਰਟਨ ਭਸਜਿਟਰਟ ਜਾਂ ਚੀ
ਜੂਡੀਸਸ਼ਅਰ ਭਸਜਿਟਰਟ ਤੋਂ ਹਠਰੀ ਅਦਾਰਤ ਿੁਣਿਾਈ ਨਹੀਂ ਕਯਗੀ|

Offenses and Penalties Due to Error Caused during Enrolment/Update
ਨਾਭਾਂਕਣ /ਅਡਟ ਦਯਾਨ ਿਈਆਂ ਗਰਤੀਆਂ ਦ ਅਯਾਧ ਅਤ ਜੁਯਭਾਨੇ
Sync but Not Uploaded
ਸਸੂੰ ਕ ਕੀਤਾ ਯ ਅਡਟ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ
Nature of Deficiency
ਘਾਟ ਦੀ ਰਸਕਰਤੀ
I.

Delay in upload of enrolment
packet after 10 days from the date
of enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ ਸਭਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਦਨ ਫਾਅਦ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ ਨੂੰ ਅਰ ਡ ਕਯਨ ਸਿਚ ਦਯੀ

II. Delay in upload of enrolment
packet after 20 days from the date
of enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ ਸਭਤੀ ਤੋਂ 20 ਸਦਨ ਫਾਅਦ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ ਨੂੰ ਅਰ ਡ ਕਯਨ ਸਿਚ ਦਯੀ
Sync but Not Uploaded: Packet Not
uploaded up to 30 days from the date of
enrolment is deemed to be lost
ਸਿੰ ਕ ਕੀਤਾ ਯ ਅਰ ਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ: ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ

Monthly Action to be taken
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਭਿੀਨਾਿਾਯ ਕਾਯਿਾਈ
I.

Amount to be withheld Rs. 25 per
Enrolment packet
ਯਕੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਯਾਸ਼ੀ 25 ਯੁ ਰਤੀ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ

II. Amount to be withheld Rs. 50 per
Enrolment packet
ਯਕੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਯਾਸ਼ੀ 50 ਯੁ ਰਤੀ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ
III. Amount to be withheld Rs. 50 per
Enrolment packet
ਯਕੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਯਾਸ਼ੀ 50 ਯੁ ਰਤੀ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ

ਸਭਤੀ ਤੋਂ 30 ਸਦਨ ਫਾਅਦ ਅਰ ਡ ਨਾ ਕੀਤ ਗ ਕਟ
ਨੂੰ ਗੁੰ ਭ ਹ ਚੁਸਕਆ ਿਭਸਝਆ ਜਾਿਗਾ|
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Demographic Error (DE)
ਡਭਗਾਰ ਸਕ ਗਰਤੀ
Nature of Deficiency
ਘਾਟ ਦੀ ਰਸਕਰਤੀ

These are errors in data quality like poor
quality of photograph, Obvious Gender or
Date of Birth errors etc.
ਡਾਟਾ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਸਿਚ ਗਰਤੀਆਂ ਹਣ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਟ ਦੀ
ਭਾੜੀ ਸਦੱ ਖ, ਰਤੱਖ ਸਰੰਗ ਜਾਂ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਗਰਤੀਆਂ
ਆਸਦ|

Monthly Action to be taken
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਕਾਯਿਾਈ
Amount withheld per case shall be
Rs. 25 per packet. For Monthly
Cumulative DE errors
ਹਯਕ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਯਕੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਯਾਸ਼ੀ 25
ਯੁ ਰਤੀ ਭਹੀਨਾ ਹਿਗੀ| ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਿੰ ਚਤ
ਡੀਈ ਗਰਤੀਆਂ ਰਈ
I) For 30 cases - Suspension of
operator for 180 days
30 ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - 180 ਸਦਨਾਂ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ
II) For 50 cases - Suspension of
operator for period of ONE Year
50 ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ਇਕ ਿਾਰ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ

Biometric Error III (BE-III)
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਗਰਤੀ III (ਫੀਈ-III)
Nature of Deficiency
ਘਾਟ ਦੀ ਰਸਕਰਤੀ

Monthly Action to be taken
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਕਾਯਿਾਈ
Amount withheld per case shall be
Rs. 25 per packet.
ਹਯ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਯਕੀ ਗਈ ਯਾਸ਼ੀ 25 ਯੁ

Photo not as per guidelines
ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਨਹੀਂ ਹ।

ਰਤੀ ਕਟ ਹਿਗੀ|
For Monthly Cumulative BE-III errors
ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਿੰ ਚਤ ਫੀਈ-II ਗਰਤੀਆਂ ਰਈ:
(1) For 30 cases - Suspension of
operator for 180 days
30 ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - 180 ਸਦਨਾਂ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ
(2) For 50 cases - Suspension of
operator for period of ONE Year
50 ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ਇਕ ਿਾਰ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ

Biometric Error I (BE-I)
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਗਰਤੀ I (ਫੀਈ-I)
Nature of Deficiency
ਘਾਟ ਦੀ ਰਸਕਰਤੀ

Monthly Action to be taken
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਭਿੀਨਾਿਾਯ ਕਾਯਿਾਈ
Amount withheld per case shall be
Rs. 1000 per packet.
ਹਯ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਯਕੀ ਗਈ ਯਾਸ਼ੀ 1000 ਯੁ






Full Finger Prints or Full Iris
incorrectly recorded as missing
ੂਯ ਸੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਜਾਂ ਜਾਂ ੂਯੀ ੁਤਰੀ ਨੂੰ ਗਰਤੀ
ਨਾਰ ਸਭਸਿੰ ਗ ਸਯਕਾਯਡ ਕਯਨਾ




Photo of Photo within a BE
ਫੀਈ ਦ ਸਿਚ ਟ ਦੀ ਟ




Exception Photo of a different person
ਸਕਿ ਿੱ ਖਯ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਿਾਦ ਟ

ਰਤੀ ਕਟ ਹਿਗੀ|
For Monthly Cumulative BE-I errors:
ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਿੰ ਚਤ ਫੀਈ-I ਗਰਤੀਆਂ ਰਈ:
1. For 1or more cases Suspension of operator for
ONE year
1 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ਇਕ ਿਾਰ
ਰਈ ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ
2.

For 5 or more cases - Suspension
of operator for period of Five
years. Appropriate legal action
needs to be taken if cumulative
error count is >=1
5 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ੰ ਜ ਿਾਰਾਂ
ਰਈ ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ| ਉਸਚਤ ਕਾਨੂੰਨੀ
ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਜਕਯ ਿੰ ਚਤ
ਗਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹਿ
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Biometric Error II (BE-II)
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਗਰਤੀ II (ਫੀਈ-II)
Nature of Deficiency
ਘਾਟ ਦੀ ਰਸਕਰਤੀ




Bad quality photo in exception
photo
ਅਿਾਦ ਟ ਸਿਚ ਟ ਦੀ ਭਾੜੀ
ਗੁਣਿੱ ਤਾ






Exception not visible in
exception photo
ਅਿਾਦ ਟ ਸਿਚ ਅਿਾਦ ਨਜ਼ਯ ਨਾ
ਆਉਣਾ

Monthly Action to be taken
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਭਿੀਨਾਿਾਯ ਕਾਯਿਾਈ
Amount withheld per case shall be Rs. 25
per packet.
ਹਯ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਯਕੀ ਗਈ ਯਾਸ਼ੀ 25 ਯੁ ਰਤੀ
ਕਟ ਹਿਗੀ|
For Monthly Cumulative BE-II errors:
ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਿੰ ਚਤ ਫੀਈ-II ਗਰਤੀਆਂ ਰਈ:
1. For 30 cases - Suspension of
operator for 180 days
30 ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - 180 ਸਦਨਾਂ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ
2. For 50 cases - Suspension of
operator for ONE Year
50 ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ਇਕ ਿਾਰ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ

Photo of Photo (PoP)
ਟ ਦੀ ਟ (ੀੀ)
Nature of Deficiency
ਘਾਟ ਦੀ ਰਸਕਰਤੀ

Monthly Action to be taken
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਭਿੀਨਾਿਾਯ ਕਾਯਿਾਈ
Amount withheld per case shall Rs. 1000
per packet.
ਹਯ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਯਕੀ ਗਈ ਯਾਸ਼ੀ 1000 ਯੁ ਰਤੀ
ਕਟ ਹਿਗੀ |
For Monthly Cumulative BE-I
errors:
ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਿੰ ਚਤ ਫੀਈ-I ਗਰਤੀਆਂ ਰਈ:
1. For 1 or more cases - Suspension of
operator for ONE year
1 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ਇਕ ਿਾਰ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ

When a photo is of other
photograph/or Non-Human
ਜਦੋਂ ਟ ਸਕਿ ਹਯ ਟਗਰਾ ਦੀ ਹਿ /
ਜਾਂ ਗਯ-ਭਨੁੱਖੀ ਹਿ

2. For 5 or more cases - Suspension of
operator for period of Five Years
Appropriate legal action needs to be
taken if cumulative error count is >=1
5 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ੰ ਜ ਿਾਰਾਂ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ| ਉਸਚਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਯਿਾਈ
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਜਕਯ ਿੰ ਚਤ ਗਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ
1 ਜਾਂ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਹਣ

Unparliamentarily Language
ਬੱ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ
Nature of Deficiency
ਘਾਟ ਦੀ ਰਸਕਰਤੀ

Monthly Action to be taken
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਕਾਯਿਾਈ

Amount withheld per case shall Rs.
1000
per packet.
ਹਯ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਯਕੀ ਗਈ ਯਾਸ਼ੀ 1000 ਯੁ
ਰਤੀ ਕਟ ਹਿਗੀ|
For Monthly Cumulative BE-I errors:
ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਿੰ ਚਤ ਫੀਈ-I ਗਰਤੀਆਂ ਰਈ:
1. For 1or more cases - Suspension of
operator for ONE year
1 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ਇਕ ਿਾਰ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ
2. For 5 or more cases - Suspension
of
operator for period of Five Years
Appropriate legal action needs to be
taken if cumulative error count is >=1
5 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ੰ ਜ ਿਾਰਾਂ ਰਈ

Use of unparliamentarily
language/ abusive language in
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ| ਉਸਚਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਯਿਾਈ
residents demographics
ਿਿਨੀਕ ਦ ਡਭਗਰਾਸਕਿ ਸਿਚ ਬੱ ਦੀ/ ਰਚਯ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਜਕਯ ਿੰ ਚਤ ਗਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ
ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
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Enrolment Agency Performance
ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਦੀ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ

Nature of Deficiency

Monthly Action to be taken
ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਕਾਯਿਾਈ

ਘਾਟ ਦੀ ਰਸਕਰਤੀ

If the performance rating is below
90%, EA will be treated to be in red
zone and if the performance rating
drops below 85%, the enrolment
operations of the agency will be
suspended and their EA code and
empanelment will be withdrawn for 3
years.
ਜਕਯ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਦਯਜਾ 90% ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹ ਤਾਂ

Every enrolment agency performance will
be rated based on quality parameters of
enrolment, adherence to UIDAI‟s
processes and guidelines

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਨੂੰ ਯੱਡ ਜ਼ਨ ਸਿਚ ਯੱ ਸਖਆ

ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਦੀ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਦਾ

ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਜਕਯ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਦਯਜਫੰਦੀ

ਭੁਰਾਂਕਣ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਭਾਦੰ ਡਾਂ ਦ
ਅਧਾਯ ਤ, ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦੀਆਂ ਰਸਕਰਆਿਾਂ
ਅਤ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਕੀਤਾ
ਜਾਿਗਾ

85% ਤੋਂ ਹਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਜੰ ਿੀ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ
ਿੰ ਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਅੱਤਰ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ
ਉਿ ਦਾ ਨਾਭਾਂਖਣ ਜੰ ਿੀ ਕਡ ਅਤ ਉਿ ਦਾ ਿੂਚੀ
ਸਿਚ ਦਯਜ ਨਾਭ 3 ਿਾਰਾਂ ਰਈ ਿਾਸਿ ਰ ਸਰਆ
ਜਾਿਗਾ|

Review
ਸਭੀਸਿਆ

Nature of Deficiency
ਘਾਟ ਦੀ ਰਸਕਰਤੀ
Excessive

deficiencies/violations
reported
during
the
quarterly
performance review or where amount
withheld would exceed 50% of amount
payable for the period under review.
ਸਤਭਾਹੀ ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਿਭੀਸਖਆ ਦਯਾਨ ਸਯਟ

ਹਈਆਂ ਫਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਗਰਤੀਆਂ/ਉਰੰਘਣਾਿਾਂ ਜਾਂ
ਸਜਿ ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਯਕੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਯਾਸ਼ੀ
ਿਭੀਸਖਆ ਅਧੀਨ ਸਭਆਦ ਦਯਾਨ ਦਣਮਗ ਯਕਭ
ਦ 50% ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹ ਜਾਿ|

Monthly Action to be taken ਕੀਤੀ
ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਭਿੀਨਾਿਾਯ ਕਾਯਿਾਈ
Enrolment operations of the agency will
be suspended and their EA code and
empanelment will be withdrawn for 3
years.
ਜੰ ਿੀ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿੰ ਚਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਅੱਤਰ ਕਯ
ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਉਿ ਦਾ ਨਾਭਾਂਖਣ ਜੰ ਿੀ ਕਡ
ਅਤ ਉਿ ਦਾ ਿੂਚੀ ਸਿਚ ਦਯਜ ਨਾਭ 3 ਿਾਰਾਂ ਰਈ
ਿਾਸਿ ਰ ਸਰਆ ਜਾਿਗਾ|
Rs. 50,000 per incident and blacklisting
of Operator for a year
50,000 ਯੁ ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਅਤ ਇਕ ਿਾਰ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਫਰ ਕਸਰਿਟ ਕਯਨਾ

Gross violation of the stipulated
guidelines without potential intent to
fraud - Overcharging resident for
UIDAI services / involved in corrupt
practices and for running unauthorised
PEC found during inspections
ਧਖਾ ਕਯਨ ਦ ਿੰ ਬਾਸਿਤ ਇਯਾਦ ਤੋਂ ਸਫਨਾਂ

Rs. 100,000 per machine and
blacklisting of Operator for 5 years
100,000 ਯੁ ਰਤੀ ਭਸ਼ੀਨ ਅਤ 5 ਿਾਰ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਫਰ ਕਸਰਿਟ ਕਯਨਾ

ਸਨਯਧਾਸਯਤ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਉਰੰਘਣਾ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿਿਾਿਾਂ ਰਈ ਿਿਨੀਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ
ਿ ਰ ਣਾ/ੜਤਾਰ ਦਯਾਨ ਬਰਸ਼ਟ ਸਿਹਾਯ ਅਤ
ਅਣਾਸਧਸਕਰਤ ੀਈਿੀ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਤਾ ਰੱਗਣਾ |
Gross violation of the stipulated
guidelines with potential intent of fraud
- tampering with UIDAI‟s software
(BYPASSofoperator/supervisor
BIOMETRICS)
ਧਖਾ ਕਯਨ ਦ ਿੰ ਬਾਸਿਤ ਇਯਾਦ ਨਾਰ ਸਨਯਧਾਸਯਤ
ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਯੀ ਉਰੰਘਣਾ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿਾਟਵਅਯ ਨਾਰ ਛੜਛਾੜ
(ਆਯਟਯ/ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕਿ ਨੂੰ
ਫਾਈਾਿ ਕਯਨਾ)
Document Error DoE I
ਦਿਤਾਿਜ਼ੀ ਗਰਤੀ ਡੀਈ I

For Monthly Cumulative DoE-I errors:
ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਿੰ ਚਤ ਡੀਈ-I ਗਰਤੀਆਂ ਰਈ:






Fraudulent document



ਜਾਅਰੀ ਦਿਤਾਿਜ਼ 




Missing document
ਗਯ-ਭਜੂਦ ਦਿਤਾਿਜ਼ 









For 1or more cases - Suspension of
operator for ONE year
1 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ਇਕ ਿਾਰ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ
For 5 or more cases - Suspension
of operator for period of Five Years
5 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਸਰਆਂ ਰਈ - ੰ ਜ ਿਾਰਾਂ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ| 
Appropriate Legal Action needs to
be taken if cumulative error count is
>=1
ਜਕਯ ਿੰ ਚਤ ਗਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 1 ਤੋਂ ਿੱ ਧ
ਹਿ ਤਾਂ ਉਸਚਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਿਗੀ
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Nature of Deficiency
Document Error DoE II
ਦਿਤਾਿਜ਼ੀ ਗਰਤੀ ਡੀਈ II









Monthly Action to be taken
For Monthly Cumulative DoE-II errors
ਭਹੀਨਾਿਾਯ ਿੰ ਚਤ ਡੀਈ-II ਗਰਤੀਆਂ ਰਈ:

Invalid document
ਗਰਤ ਦਿਤਾਿਜ਼



Poor quality document
ਭਾੜੀ ਹਾਰਤ ਿਾਰਾ ਦਿਤਾਿਜ਼



Data mismatch in document
ਦਿਤਾਿਜ਼ ਨਾਰ ਡਾਟਾ ਭਰ ਨਾ ਖਾਣਾ




Document Name Mismatch
ਦਿਤਾਿਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਭਰ ਨਾ ਖਾਣਾ





For 30 or more cases-Suspension
of operator for 180 days
ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਰ - ਸਦਨਾਂ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ
For 50 or more cases – Suspension
of operator for period of One Year
50 ਜਾਂ ਿੱ ਧ ਭਾਭਰ - ਇਕ ਿਾਰ ਰਈ
ਆਯਟਯ ਿਿੈਂਡ 

Financial disincentive for document
Error (I, II and III)
ਦਿਤਾਿਜ਼ੀ ਗਰਤੀ ਰਈ ਸਿੱ ਤੀ ਗਯ-ਉਤਸ਼ਾਹ
(I, II ਅਤ III)

DoE Error I and II will be considered
as Demographic Error and will be
counted along with DE % of total
number of erred packets against
the
total number
of
checked packets for the month will be
arrived at and the same % of the total
payment of that month will be
deducted with DE error
ਡੀਈ ਗਰਤੀ I ਅਤ II ਨੂੰ ਡਭਗਰਾਸਕ ਗਰਤੀ
ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਇਿ ਨੂੰ ਭਹੀਨੇ ਦਯਾਨ ਕੁੱ ਰ
ਚੱਕ ਕੀਤ ਕਟਾਂ ਦ ਭੁਕਾਫਰ ਕੁੱ ਰ ਗਰਤੀ ਿਾਰ
ਕਟਾਂ ਦੀ ਡੀਈ % ਨਾਰ ਸਗਸਣਆ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਉਿ
ਭਹੀਨੇ ਦ ਕੁੱ ਰ ਬੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਹੀ % ਡੀਈ ਗਰਤੀ
ਨਾਰ ਕਟਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ
* Capping on the total financial disincentive: Will be capped @ 50% of the total
payment in each monthly payment cycle
* ਕੁੱ ਰ ਸਿੱ ਤੀ ਗਯ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤ ਕਸੰ ਗ : ਹਯ ਭਹੀਨੇ ਦ ਬੁਗਤਾਨ ਚੱ ਕਯ ਸਿਚ ਕੁੱ ਰ ਬੁਗਤਾਨ ਦਾ @ 50%
ਨਾਰ ਕ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Action against Operators
ਆਯਟਯਾਂ ਸਿਰਾ ਕਾਯਿਾਈ

Error Type
ਗਰਤੀ ਦੀ ਸਕਸਭ


Description
ਿਯਿਾ
 Operator/Supervisors may be blacklisted for
a period of 6 months to 5 years depending
upon the nature of error made.
ਗਰਤੀ ਦੀ ਗੰ ਬੀਯਤਾ ਨੂੰ ਦਖਦ ਹ ਆਯਟਯ/

Demographic error
ਡਭਗਰਾਸਕ ਗਰਤੀ

ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ 6 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰ ਕ 5 ਿਾਰ ਦ ਿਭੇਂ ਰਈ

Biometric error
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਗਰਤੀ

ਫਰ ਕ ਸਰਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ|


 Photo of Photo (POP)
ਟ ਦੀ ਟ (ੀੀ)

 Use of un parliamentary /abusive language in
residents demographics
ਿਿਨੀਕ ਦ ਡਭਗਰਾਸਕਿ ਸਿਚ ਬੱ ਦੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
 Enrolment with fake PoI/PoA, Fudged consent
slip generation /Any enrolment done by tampering
with UIDAI software
ਜਾਅਰੀ ਸਹਚਾਣ ਿਫੂਤ/ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਨਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ, ਜਾਅਰੀ

 Appropriate Legal Action needs to be taken
ਉਸਚਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹ|

ਿਸਹਭਤੀ ਿਸਰੱ ਜਨਯਟ ਕਯਨਾ/ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਿਾਟਿਅਯ
ਨਾਰ ਛੜਛਾੜ ਕਯਕ ਕਈ ਿੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨਾ
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Understanding Aadhaar Enrolment and Update

Chapter 9: Guidelines for the Enrolment Staff to Improve
Customer Satisfaction and avoid Fraud and Corruption
ਅਸਧਆਏ 9 : ਗਾਿਕ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਸਿਚ ਸੁਧਾਯ ਸਰਆਉਣ ਅਤ ਧਿਾ ਧੜੀ ਅਤ

ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਸਿਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾ ਰਈ ਿਦਾਇਤਾਂ
***If you observe any deviations in abiding with the rules and regulations laid out for carrying out Aadhaar
enrolment and update by the Authority, then immediately report to the authority concerned.
***ਜਕਯ ਤੁਿੀਂ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਸਹੱ ਤ ਸਨਯਧਾਯਤ ਸਨਮਭਾਂ ਅਤ ਸਿਸਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਸਿਚ ਕਈ ਉਰੰਘਣਾ ਦਖਦ
ਹ ਤਾਂ ਿਫੰ ਧਤ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੰ ਤੁਯੰਤ ਸਯਟ ਕਯ|
Follow the given hierarchy to report deviations:
ਉਰੰਘਣਾ ਦੀ ਸਯਟ ਸਹੱ ਤ ਹਠ ਸਦੱ ਤ ਕਰਭ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯ :

Operator
ਆਯਟਯ

Supervisor
ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ

EA (Nodal Officer)
ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ (ਨਡਰ
ਅਸਯ)

RO (Concerned)
ਿਤਯੀ ਦਤਯ (ਸਫੂੰ ਧਤ)

Sample Escalation Matrix (Needs to be displayed at each Centre)
ਨਭੂਨਾ ਿਾਧਾ ਭਸਟਰਕਸ (ਿਯਕ ਕੇਂਦਯ ਤ ਦਯਸਾਇਆ ਜਾਿ)

Centre Address
ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਤਾ :

:

EA Name and Code
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਕਡ :

:

Operator Name and Contact Number
ਆਯਟਯ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਿੰ ਯਕ ਨੰਫਯ :

:

Supervisor Name and Contact Number
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਿੰ ਯਕ ਨੰਫਯ :

:

EA (Nodal Officer) Name and Contact Number
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ (ਨਡਰ ਅਿਯ) ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਿੰ ਯਕ ਨੰਫਯ :

:

Registrar (Nodal Officer) name and Contact Number :
ਯਸਜਿਟਰਾਯ (ਨਡਰ ਅਿਯ) ਦਾ ਨਾਂ ਅਤ ਿੰ ਯਕ ਨੰਫਯ :
Contact Number of Grievance Cell, UIDAI, RO
:
ਮੂਆਈਡੀਆਈ, ਖਤਯੀ ਦਤਯ, ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਿੱਰ ਦਾ ਿੰ ਯਕ ਨੰਫਯ :

***Operator should give priority treatment to senior citizens and differently-abled residents.
***ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਿੀਨੀਅਯ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਅਤ ਿੱ ਖਯ ਤਯ ਤ ਿਭਯੱ ਥ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤਯਜੀਹ ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|
In case of differently-able persons or a residents
with Biometric exceptions:
ਿੱ ਿਯ ਤਯ ਤ ਸਭਯੱ ਥ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦਾਂ

In case of senior citizens:
ਸੀਨੀਅਯ ਸਸਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ:

ਿਾਰ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦ ਭਾਭਰ ਸਿਚ :

Operator should try to capture all the Biometrics i.e.,
10 Finger Prints, 2 Iris and Photograph.
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਿਾਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਕਚਯ ਕਯਨ ਦਾ ਮਤਨ ਕਯਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਬਾਿ 10 ਸੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ 2 ੁਤਰੀਆਂ ਅਤ ਟਗਰਾ|
In case Biometric Device is unable to detect
Biometrics of senior citizens, operator should try the
force capture option.
ਜਕਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿ ਿੀਨੀਅਯ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕ
ਰ ਣ ਸਿਚ ਅਿਭਯੱ ਥ ਯਸਹੰ ਦੀ ਹ ਤਾਂ ਆਯਟ ਨੂੰ ਯਸ ਕਚਯ
ਆਸ਼ਨ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|

Responsibility
ਸਜੂੰ ਭਿਾਯੀ

Operator should mark that specific exception only in
the software and capture all other Biometrics.
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਸਕਿ ਖਾਿ ਅਿਾਦ ਨੂੰ ਕਿਰ ਿਾਟਿਅਯ ਸਿਚ ਭਾਯਕ
ਕਯ ਰ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਅਤ ਫਾਕੀ ਦ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਕਚਯ ਕਯਨੇ
ਚਾਹੀਦ ਹਨ|
Operator has to capture exception photograph with
clearly depicting the exception.
ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਿਸ਼ੱ ਟ ਯੂ ਨਾਰ ਅਿਾਦ ਸਦਖਾਉਂਦ ਹ ਅਿਾਦ
ਿਾਰੀ ਟ ਨੂੰ ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|

DOs
ਕਯਨ ਮਗ

DON'Ts
ਨਾ ਕਯਨ ਮਗ

TO IMPROVE CUSTOMER SATISFACTION
ਗਾਿਕ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਸਿਚ ਸੁਧਾਯ ਸਿੱ ਤ


Enrolme nt Agency
ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ



Ensure a standard procedure of
operator/supervisor on-boarding:
Enrol operator/supervisor, Train and
Certify operator/supervisor,
Register and Activate operator in
EA Admin portal
ਆਯਟਯ/ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਆੱਨਫਯਸਡੰ ਗ ਸਹੱ ਤ
ਇਕ ਸਭਆਯੀ ਸਿਧੀ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ:
ਆਯਟਯ/ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ,
ਆਯਟਯ/ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦੀ ਸਿਖਰਾਈ ਅਤ
ਰਭਾਣੀਕਯਣ, ਈ ਡਸਭਨ ਯਟਰ ਸਿਚ




ਰਈ ਇਕ ਾਿਿਯਡ ਦੀ ਿਯਤੋਂ
ਕਯ।



ਨਹੀਂ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਯਨਾ।



Ensure proper training of operators
including device-specific training
with the help of device
vendors/UIDAI Regional Office
ਆਯਟਯ ਦੀ ਉਸਚਤ ਸਿਖਰਾਈ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ

No two Operators should
have the same Operator
ID (User code)
ਕਈ ਿੀ ਦ ਆਯਟਯਾਂ ਦਾ ਇਕ
ਆਯਟਯ ਆਈਡੀ (ਮੂਜ਼ਯ ਕਡ)

ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਯਸਜਿਟਯ ਅਤ ਅਕਟੀਿਟ



Use one password for
multiple sets of Operator
IDs
ਆਯਟਯ ਆਈਡੀ ਦ ਫਹੁ ਿੱਟਾਂ



Avoid force capture of
biometrics of operators or
supervisors at the time of
on-boarding



ਆੱਨ-ਫਯਸਡੰ ਗ ਦ ਿਭੇਂ ਆਯਟਯਾਂ

ਫਣਾ ਸਜਿ ਸਿਚ ਖਾਿ ਤਯ ਤ ਸਡਿਾਈਿ

ਜਾਂ

ਸਿਕਯੀਕਯਤਾਿਾਂ / ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਖਤਯੀ

ਫਾਇਭਸਟਰਕਿ ਦ ਪਯਿ ਕਚਯ

ਦਪਤਯ

ਤੋਂ ਫਚ।

ਦੀ

ਿਹਾਇਤਾ

ਨਾਰ

ਸਡਿਾਈਿ

ਸਿਖਰਾਈ ਸ਼ਾਭਰ ਹਿ।





Facilitate proper seating to ensure
recording of quality data by operator
ਆਯਟਯ ਿੱ ਰੋਂ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਮੁਕਤ ਡਾਟਾ ਦਯਜ





ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦ ਸਨਟਾਯ ਰਈ ਇਕ
‘ਹਰ ਡਿਕ` ਦੀ ਿਥਾਨਾ ਕਯ।
Make available at least one laptop
back-up at each enrolment centre



ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ
ਇਕ ਰ ਟਾ ਫਕਅੱ  ਉਰੱਫਧ
ਕਯਿਾ।



Collect and clean Pre-enrolment
data to save enrolment time at
centre



ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਸਿਚ ਫੱ ਚਤ
ਕਯਨ ਸਹਤ ੂਯਿ ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਾਟਾ
ਇਕੱ ਤਯ ਕਯ ਅਤ ਇਿ ਨੂੰ ਦਯੁੱ ਿਤ
ਕਯ।



Deploy only UIDAI approved
biometric devices. Ensure that all
the equipment required for
enrolment is provided at the
enrolment centres
ਕਿਰ
ਮੂਆਈਡੀਆਈ
ਰਿਾਸਨਤ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਹੀ ਰਗਾ। ਇਹ
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹਤ ਰ ੜੀਂਦੀ
ਿਾਯੀ

ਭਸ਼ੀਨਯੀ

ਨਾਭਾਂਕਣ

ਕੇਂਦਯਾਂ

ਸਿਖ

ਉਰੱਫਧ ਕਯਿਾਈ ਜਾਿ।




Sensitise the Supervisor /operator
on the importance of capturing their
finger prints clearly at the end of
each enrolment

ਨਹੀਂ



Do not compromise on the
standard of equipment
deployed at enrolment
stations
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਸਿਖ ਰਗਾਈ
ਗਈ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਦ ਸਭਆਯ ਨਾਰ
ਿਭਝਤਾ ਨਾ ਕਯ।





ਸਨਮੁਕਤ

ਕੀਤ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦ।

ਉਸਚਤ ਸਿਿਿਥਾ ਦਾ ਰਫੰਧ ਕਯ।
Set up 'Help Desk' to ensure crowd
and time management and address
residents' queries
ਬੀੜ ਅਤ ਿਭੇਂ ਰਫੰਧਨ ਸਹਤ ਅਤ ਿਿਨੀਕਾਂ

ਦ

Uncertified
operator/supervisor should
not be deployed
ਗਯ
ਰਭਾਸਣਤ
ਆਯਟਯ/
ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ

ਕੀਤ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਫਠਣ ਦੀ



ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯਾਂ



ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਅੰ ਤ ਸਿਚ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ
ਕਚਯ

ਕਯਨ

ਦ

ਭਹੱ ਤਿ

ਫਾਯ

ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ/ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਯੀ
ਸਦ।



Rate Card is pasted at each
Enrolment Center
ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਇਕ ਯਟ ਕਾਯਡ
ਰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹ।





Ensure proper layout of the
enrolment Station, such as height of
table, positioning of devices,
position of the resident vis-à-vis the
operator, lighting and position and
tautness of the white background
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦ ਉਸਚਤ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ





ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ

ਫਣਾ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਟਫਰ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ

ਗਈ ਪੀਿ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਕਈ ਿਾਧੂ

ਿਸਥਤੀ, ਿਿਨੀਕ ਦ ਨਾਰ-ਨਾਰ ਆਯਟਯ ਦੀ

ਿਾ ਨਾ ਸਰਆ ਜਾਿ।

ਿਸਥਤੀ, ਯਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਫੰਧ ਅਤ ਸਚੱ ਟੀ
EA Staff- Operator/Supervisor
ਨਾਭਾਂਕਣ ਏਜੂੰ ਸੀ ਸਟਾਪ - ਆਯਟਯ/
ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ

ਫਕਯਾਊਂਡ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਅਤ ਤਨਾਅ ।




Brief the enrolment procedure to
resident before and during
enrolment to put the resident at
ease and facilitate data capture
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਿੁਖਾਰਾ ਭਸਹਿੂਿ ਕਯਿਾਉਣ ਅਤ







ਭਾਭਰ ਸਿਚ ਸਕਿ ਿੀ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ



ਨਾਭਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਯ ਨਾ ਕਯ।

ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਸਕਰਆ ਫਾਯ ਿੰ ਖ



ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦੰ ਦ ਯਹ।



Read out if Resident is not able to
read. Make sure spellings of name,
gender, address, relationship
details are correct
ਜਕਯ ਿਿਨੀਕ ੜਹਨ ਦ ਮਗ ਨਹੀਂ ਹ ਤਾਂ ਉਿ





ਨੂੰ ੜਹ ਕ ਿੁਣਾ। ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਉਿ ਦ







Be patient during enrolment and be
courteous to residents
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਧੀਯਜ ਯੱ ਖ ਅਤ ਿਿਨੀਕ

Do not speak rudely with
residents
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਭਾੜ ਸ਼ਫਦ ਨਾ ਫਰ।
Do not re-enrol residents
without checking status of
earlier enrolments of
resident
ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਸਹਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ
ਿਸਥਤੀ ਦਖ ਸਫਨਾ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ

ਨਾਂਭ ਦ ਿਸਰੰਗ, ਸਰੰਗ, ਤਾ, ਸਯਸ਼ਤ ਦ
ਿਯਿ ਿਹੀ ਹਣ।

Do not deny any resident
for enrolment in case of
Biometrics exception and
poor quality finger prints
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦ ਅਤ ਭਾੜੀ
ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਿਾਰ ਸਪੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟਾਂ ਦ

ਡਾਟਾ ਕਚਯ ਨੂੰ ਅਿਾਨ ਫਨਾਉਣ ਰਈ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਅਤ ਇਿ ਦ ਦਯਾਨ

Do not demand extra
money other than
prescribed by the Authority
for any kind of Aadhaar
update
ਸਕਿ ਿੀ ਆਧਾਯ ਅਡਟ ਸਹਤ

ੁਨਯ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਨਾ ਕਯ।



Do not enter N/A,NA etc.
in fields where Resident
has not provided any data
ਸਜਨਹਾਂ ਪੀਰਡਾਂ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਿੱ ਰੋਂ

ਨਾਰ ਹਰੀਭੀ ਿਾਰਾ ਿਰੂਕ ਕਯ।

ਕਈ ਡਾਟਾ ਉਰੱਫਧ ਨਹੀਂ

Ensure that resident mobile number
is entered in the system
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਸਿਿਟਭ ਸਿਚ ਿਿਨੀਕ ਦਾ

ਨ/, ਨ ਆਸਦ ਦਯਜ ਨਾ

ਕਯਿਾਇਆ ਸਗਆ ਹ ਉਨਹਾਂ ਸਿਚ
ਕਯ।

ਭਫਾਈਰ ਨੰਫਯ ਦਯਜ ਕੀਤਾ ਜਾਿ।



Ensure that resident is made to
understand the use of email ID in
the enrolment/update
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ/
ਅਡਟ ਸਿਚ ਈਭਰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਫਾਯ
ਿਭਝਾਇਆ ਜਾਿ।





Operators need to proactively use
“Find Aadhaar facility- Advance
search” before any fresh enrolment
to minimise the rejections
ਸਕਿ ਿੀ ਨਿੇਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਯੱ ਦੀਕਯਣ
ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਯਨ ਰਈ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਗਯ
ਂ ਆਧਾਯ
ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਢੰ ਗ ਨਾਰ „ਪਾਈਡ
ਪਸਿਰਟੀ- ਡਿਾਂਿ ਿਯਚ` ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨੀ
ੈਂਦੀ ਹ।




Inform residents about time taken
for Aadhaar Generation/ Updation
i.e. up to 90 days
ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ/ ਅਡਸ਼ਨ
ਸਿਚ ਰੱਗਣ ਿਾਰ ਿਭੇਂ ਫਾਯ ਿੂਸਚਤ ਕਯ ਬਾਿ
90 ਸਦਨਾਂ ਤੱ ਕ।




Inform resident to download eAadhaar after receiving Aadhaar
generation SMS from UIDAI
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿੱ ਰੋਂ ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ
ਿਭਿ ਦੀ ਰਾਤੀ ਉਯੰ ਤ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ
ਈ-ਆਧਾਯ ਡਾਊਨਰ ਡ ਕਯਨ ਫਾਯ ਿੂਸਚਤ
ਕਯ।





Inform resident to contact 1947 or
help@uidai.gov.in in case resident
does not receive Aadhaar
generation SMS or e-Aadhaar is not
available for download after 90 days
ਜਕਯ 90 ਸਦਨਾਂ ਫਾਅਦ ਿੀ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ
ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਿਭਿ ਰਾਤ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦਾ ਜਾਂ ਡਾਊਨਰ ਡ ਸਹਤ ਈ ਆਧਾਯ
ਉਰੱਫਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਿ ਨੂੰ 1947 ਜਾਂ
help@uidai.gov.in

ਤ ਿੰ ਯਕ ਕਯਨ

ਫਾਯ ਿੂਸਚਤ ਕਯ।


Put the resident at ease and make
sure that the resident‟s screen is on
all the time during the enrolment
and ask the resident to cross check



the data being entered
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਿੁਖਾਰਾ ਭਸਹਿੂਿ ਕਯਿਾ ਅਤ
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਿਾਯਾ
ਿਭਾਂ ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਿਕਰੀਨ ਆਨ ਹਿ ਅਤ
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਦਯਜ ਕੀਤ ਜਾ ਯਹ ਡਾਟਾ ਦੀ
ੁਸ਼ਟੀ ਕਯਨ ਰਈ ਕਹ।




Give priority treatment to differentlyable, senior citizens and pregnant
ladies
ਿੱ ਖਯ ਤਯ ਤ ਿਭਯੱ ਥ ਸਿਅਕਤੀਆਂ , ਿੀਨੀਅਯ
ਸਿਟੀਜਨਾਂ ਅਤ ਗਯਬਿਤੀ ਇਿਤਯੀਆਂ ਨੂੰ
ਤਯਜੀਹ ਸਦ।





Do not make any changes in the
enrolment form by yourself. Even if
the resident insists to make some
minor changes in the form, operator
must refer this to verifier. In such
cases the operator must politely ask
the resident to go back to verifier
and make changes and take
signatures of verifier henceforth in
the enrolment form.
ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਯਭ ਸਿਚ ਆਣ ਿੱ ਰੋਂ ਕਈ ਿੀ
ਤਫਦੀਰੀ ਨਾ ਕਯ। ਜਕਯ ਿਿਨੀਕ ਦ ਿੱ ਰੋਂ
ਪਾਯਭ ਸਿਚ ਕੁਝ ਭਾਭੂਰੀ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਰਈ
ਦਫਾਅ ਾਇਆ ਿੀ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਆਯਟਯ
ਉਿ ਨੂੰ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਕਰ ਬਜਗਾ। ਅਸਜਹ
ਭਾਭਸਰਆਂ ਸਿਚ ਆਯਟਯ ਹਰੀਭੀ ਨਾਰ
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਿਾਿ ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਕਰ ਜਾਣ
ਰਈ ਕਹਗਾ ਅਤ ਤਫਦੀਰੀਆਂ ਕਯਿਾ ਕ
ਤਿਦੀਕਕਯਤਾ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਯਭ ਉਤ
ਦਿਤਖਤ ਕਯਿਾ ਕ ਸਰਆਉਣ ਰਈ ਕਹਗਾ।
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Responsibility

DOs
ਕਯਨ ਮਗ

ਸਜੂੰ ਭਿਾਯੀ

DON'Ts
ਨਾ ਕਯਨ ਮਗ

TO AVOID FRAUD AND CORUPTION

ਧਿਾਧੜੀ ਅਤ ਸਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ

EA StaffOperator/
Supervisor
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ-



ਆਯਟਯ/
ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ


























Log in with your own Operator ID in Aadhaar client
and log off the application when leaving the seat
so that no one else can use your login window for
enrolment
ਂ ਸਿਚ ਆਣ ਖੁਦ ਦ ਆਯਟਯ ਆਈਡੀ ਨਾਰ
ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ



ਨਾਰ ਛੜ-ਛਾੜ ਕਯਨ ਦੀ ਕਸਸ਼ਸ਼


ਰਾੱਗ-ਇਨ ਕਯ ਅਤ ਆਣੀ ਿੀਟ ਤੋਂ ਉਠ ਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ

ਰੀਕਸ਼ਨ ਸਿਚੋਂ ਰਾੱਗ-ਆਪ ਕਯ ਤਾਂ ਜ ਕਈ ਿੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹਤ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾੱਗ-ਇਨ ਸਿੰ ਡ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾ ਕਯ ਿਕ।
Change your login password frequently
ਆਣ ਰਾੱਗ-ਇਨ ਾਿਿਯਡ ਨੂੰ ਿਭੇਂ ਿਭੇਂ ਸਿਯ ਫਦਰਦ ਯਹ।




Perform Operator sync activity regularly
ਸਨਮਸਭਤ ਤਯ ਤ ਆਯਟਯ ਸਿੰ ਕ ਕਟੀਸਿਟੀ ਕਯ।

ਬਗਿਾਨਿਿਤੂਜਾਨਿਯ ਦੀ
ਪਟ ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਦ ਡਭਗਰਾਸਪਕ

Use the prescribed POI/POA only
ਕਿਰ ਸਨਯਧਾਯਤ ਸਹਚਾਣ ਦਾ ਿਫੂਤ/ ਤ ਦਾ ਿਫੂਤ ਹੀ

ਿਯਸਿਆਂ ਸਿਚ ਅਬੱ ਦਯ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ



Inform Authority proactively in case any fraud is
noticed by other EA Staff
ਸਕਿ ਹਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਦ ਿਟਾਪ ਿੱ ਰੋਂ ਸਕਿ ਿੀ ਧਖਾਧੜੀ


File, back up and store enrolment data as per
UIDAI guidelines
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਾਟਾ

ਿਾਈਨ ਆਪ ਕਯ।

ਕਚਯ ਕੀਤ ਜਾਣ।

Attempt to enrol an adult
as a child to avoid taking
Biometrics OR Attempt to
enrol an child below 5 year
in age as Adult
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਰ ਣ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ
ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਕਯਨ ਦੀ ਕਸਸ਼ਸ਼ ਜਾਂ
ਸਕਿ ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਚ
ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਦ ਤਯ ਦ ਨਾਭਾਂਸਕਤ




Ensure that GPS coordinates of all the Enrolment

machines are captured every
day before the start of any enrolment/update
ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਹਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱ ਡਟ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਹਯ
ਯਜ਼ ਿਾਯੀਆਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦ ਜੀੀਿ ਕਆਯਡੀਨੇਟਿ

ਰਮਗ।

ਸਕਿ ਫੱ ਚ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਦ ਤਯ ਤ

ਪਾਈਰਫਕ-ਅੱ  ਅਤ ਿਟਯ ਕਯ।
Sign off all biometric exception cases after due
diligence
ੂਯੀ ਤਤਯਤਾ ਨਾਰ ਿਾਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦ ਭਾਭਸਰਆਂ ਨੂੰ

Take
Photo
of
a
Photograph to enrol a
resident, take Photo of
Deity (GOD), Objects,
Animal/s is taken in place
of Resident Photo and
UseUn-parliamentary
language in Resident
Demographic details
ਿਿਨੀਕ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹਤ
ਦੀ ਥਾਂ ਸਕਿ

ਕਯ।

ਫਾਯ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੰ ਤੁਯੰਤ ਿੂਸਚਤ ਕਯ।

ਨਾ ਕਯ।

ਪਟਗਰਾਪ ਦੀ ਪਟ ਅਤ ਿਿਨੀਕ

Follow the standard operating procedure
prescribed by the Authority
ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਸਭਆਯੀ ਿੰ ਚਾਰਨ ਸਿਧੀ ਦੀ ਾਰਣਾ

ਿਯਤ।

Do not try to tamper the
Enrolment client/machine
ਂ / ਭਸ਼ੀਨ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ





ਕਯਨ ਦੀ ਕਸਸ਼ਸ਼।
Acts as a guardian or
parent of a child only for
the purpose of Enrolment
ਕਿਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਭੰ ਤਿ ਸਹਤ
ਸਕਿ ਫੱ ਚ ਦਾ ਿਯਰਿਤ ਜਾਂ ਭਾ
ਫਣਨਾ।

























































help@uidai.gov.in




























































Upload
incorrect
document in support of
any enrolment like scan
copy of any newspaper
ਸਕਿ ਿੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹਤ
ਅਣਉਸਚਤ

ਦਿਤਾਿਜ

ਨੂੰ

ਅੱ ਰ ਡ ਕਯਨਾ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਸਕਿ




ਅਖ਼ਫਾਯ ਦੀ ਿਕਨ ਕੀਤੀ ਕਾੀ।
Use your mobile number
and email ID in residents
Aadhaar
ਿਿਨੀਕ ਦ ਆਧਾਯ ਸਿਚ ਆਣ
ਭਫਾਈਰ






ਨੰਫਯ

ਜਾਂ

ਈ-ਭਰ

ਆਈਡੀ ਦੀ ਿਯਤੋਂ।

Attempt to mix biometrics
of resident while
enrolment
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਿਿਨੀਕ ਦ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਯਰਾਉਣ ਦੀ





ਕਸਸ਼ਸ਼।
Sign for enrolment done
by any other operator
ਸਕਿ ਹਯ ਆਯਟਯ ਿੱ ਰੋਂ ਕੀਤ
ਗ ਨਾਭਾਂਕਣ ਤ ਹਿਤਾਖਯ




ਕਯਨਾ।
Accept
a
photocopy,
scanned document or any
document form other than
the original

POI/POA
ਅਿਰ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ/ ਤ ਦ
ਿਫੂਤ ਤੋਂ ਇਰਾਿਾ ਸਕਿ ਹਯ ਿਕਨ
ਕੀਤ ਦਿਤਾਿਜ ਜਾਂ ਸਕਿ ਿੀ ਹਯ





ਦਿਤਾਿਜ ਨੂੰ ਿਿੀਕਾਯ ਕਯਨਾ।

Keep a copy of resident
POI/POA (hard copy or in
electronic form)
ਿਿਨੀਕ ਦ ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ/
ਤ

ਦ

ਿਫੂਤ

ਦੀ

ਕਾੀ

(ਇਰ ਕਟਰਾਸਨਕ ਯੂ ਸਿਚ ਜਾਂ
ਹਾਯਡ

ਕਾੀ)

ਆਣ

ਕਰ

ਯੱ ਖਣਾ।

https://uidai.gov.in/

Toll free Number: 1947
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Aadhaar Retrieval Process
ਆਧਾਯ ੁਨਯ-ਰਾਤੀ ਰਸਕਰਆ




Reasons for Aadhaar Retrieval:
ਆਧਾਯ ੁਨਯ-ਰਾਤੀ ਦ ਕਾਯਨ:
–
–

Residents may be in a hurry to link or seed their Aadhaar
ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਆਣ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਸਰੰਕ ਜਾਂ ਿੀਡ ਕਯਨ ਦੀ ਜਰਦੀ ਹ ਿਕਦੀ ਹ

–
–

Letter does not reach the destination even after 90 days
ੱ ਤਯ ਸਦਨ ਫਾਅਦ ਿੀ ਆਣ ਸਠਕਾਣ ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਚਦਾ

–
–

Residents had lost their EID/UID Slip
ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਈਆਈਡੀ/ਮੂਆਈਡੀ ਿਸਰੱ ਗੁੰ ਭ ਹ ਗਈ ਹ















Aadhaar Generation: Normally, it takes maximum up to 90 days from the day of receipt of enrolment
packet by UIDAI from the Enrolment Agency and is subject to passing all the verification processes
ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ : ਆਭਤਯ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਿੱ ਰੋਂ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ ਦੀ ਰਾਤੀ ਦ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਦਨ ਰੱਗਦ ਹਨ
ਅਤ ਇਿ ਨੇ ਿਾਯੀਆਂ ਤਿਦੀਕੀਕਯਣ ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਸਿਚੋਂ ਹ ਕ ਰੰਘਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ

Delivery of Aadhaar: Normally, it takes up to 90 days from the day of receipt of enrolment packet
by UIDAI's CIDR to deliver Aadhaar to the address
ਆਧਾਯ ਦੀ ਡਰੀਿਯੀ: ਆਭਤਯ ਤਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਿੱ ਰੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ ਰਾਤ ਹਣ ਦ ਸਦਨ ਤੋਂ ਸਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ
ਆਧਾਯ ਤਾ ਧਾਯਕ ਕਰ ਹੁੰ ਚਦਾ ਹ




Mode of Delivery: Sent across to the address by India Post, Downloaded from the UIDAI website
using registered mobile number or download M-Aadhaar using the registered mobile number
ਡਰੀਿਯੀ ਦੀ ਸਿਧੀ: ਬਾਯਤੀ ਡਾਕ ਯਾਹੀਂ ਤ ਤ ਬਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹਯਸਜਿਟਯਡ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾਰ ਮੂਆਈਡੀਆਈ
ਦੀ ਿੱਫਿਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਰ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹ ਜਾਂ ਯਸਜਿਟਯਡ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਨਾਰ ਭ-ਆਧਾਯ ਡਾਊਨਰ ਡ



ਕੀਤਾ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ



Status of Letters: Some letters either are lost in transit or residents have relocated
ੱ ਤਯਾਂ ਦੀ ਸਸਥਤੀ: ਕੁਝ ੱ ਤਯ ਆਿਾਜਾਈ ਸਿਚ ਗੁੰ ਭ ਜਾਂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਿਿਨੀਕ ਆਣਾ ਿਥਾਨ ਫਦਰ ਰੈਂ ਦ ਹਨ

Only Enrolment ID (EID) is Available
ਕਿਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈਡੀ (ਈਆਈਡੀ) ਉਰਫੱ ਧ ਿ
 Resident to visit https://eaadhaar.uidai.gov.in/
 ਿਿਨੀਕ https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ਤ ਜਾ


Enter EID number, registered mobile number to
receive OTP and download a PDF of the Aadhaar
letter (e-Aadhaar)



ਂ ਯ ਕਯਯਸਜਿਟਯਡ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਤ ਟੀੀ ਆਗਾ ਅਤ ਆਧਾਯ
ਈਆਈਡੀ ਟ
ੱ ਤਯ (ਈ-ਆਧਾਯ) ਦੀ ੀਡੀ ਡਾਊਨਰ ਡ ਕਯ







Resident to SMS on 51969, type:
ਿਿਨੀਕ ਤ ਿਭਿ ਕਯਨ ਰਈ ਟਾਈ ਕਯ:





UID STATUS < 14-digit EID > OR



 ਮੂਆਈਡੀ ਿਟਟਿ< 14-ਸਡਜੀਟ ਈਆਈਡੀ >ਜਾਂ

 UID STATUS < 28-digit EID >

 ਮੂਆਈਡੀ ਿਟਟਿ < 28--ਸਡਜੀਟ ਈਆਈਡੀ >


 Resident can get Aadhaar on his/her mobile by visiting
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no
 ਿਿਨੀਕ https://resident.uidai.gov.in/web/resident/getaadhaar-no ਤ ਜਾਕ ਆਣ ਭਫਾਇਰ ਤ ਆਣਾ ਆਧਾਯ ਰਾਤ ਕਯ
ਿਕਦਾ/ਿਕਦੀ ਹ|





Requires the EID number, registered mobile number and
OTP



ਈਆਡੀ ਨੰਫਯ,ਯਸਜਿਟਯਡ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਅਤ ਟੀੀ ਦੀ ਰ ੜ ੈਂਦੀ ਹ








A resident can also get e-Aadhaar printed from a Permanent
Enrolment Centre (PEC) as per the rate mandated by the Authority
ਿਿਨੀਕ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤੀ ਦਯ ਤ ਿਥਾਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਤੋਂ ਈ-ਆਧਾਯ
ਦਾ ਸਰੰ ਟ ਿੀ ਰ ਿਕਦਾ ਹ




A resident can also call 1947
ਿਿਨੀਕ ਤ ਕਾੱਰ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ

 A resident can also do email correspondence on help@uidai.gov.in
 ਿਿਨੀਕ help@uidai.gov.in ਤ ੱ ਤਯ ਸਿਹਾਯ ਿੀ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ|

UID / Aadhaar is Known but Letter is Lost / Unavailable
ਮੂਆਈਡੀ/ ਆਧਾਯ ਤਾ ਿ ਯ ੱ ਤਯ ਗੁੂੰ ਭ ਸਗਆ ਿ/ ਉਰਫੱ ਧ ਨਿੀਂ ਿ


 A resident can visit https://eaadhaar.uidai.gov.in/
 ਿਿਨੀਕ https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ਤ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ



Enter Aadhaar



ਂ ਯ ਕਯ
 ਆਧਾਯ ਟ


Give registered mobile number to receive OTP



 ਟੀੀ ਹਾਿਰ ਕਯਨ ਰਈ ਯਸਜਿਟਯਡ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਸਦ


Download a PDF of Aadhaar letter, also known as e-Aadhaar



 ਆਧਾਯ ੱ ਤਯ ਦੀ ੀਡੀ ਡਾਊਨਰ ਡ ਕਯ,ਸਜਿ ਨੂੰ ਈ-ਆਧਾਯ ਿੀ ਸਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹ
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A resident can also SMS on 51969 and type:
ਿਿਨੀਕ ਤ ਿਭਿ ਕਯਨ ਰਈ ਟਾਈ ਕਯ:



UID EAADHAAR < Aadhaar > < email Id > < PIN code >



 ਮੂਆਈਡੀ ਈਆਧਾਯ <ਆਧਾਯ > <ਈਭਰ ਆਈਡੀ > <ਸੰ ਨ ਕਡ >
Lost EID and/or UID / Aadhaar
ਗੁੂੰ ਭ ਚੁਸਕਆ ਈਆਈਡੀ ਅਤ /ਜਾਂ ਮੂਆਈਡੀ/ਆਧਾਯ
 A resident can visit https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid
 ਿਿਨੀਕ https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid ਤ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ



Give name in English language only



 ਕਿਰ ਅੰ ਗਰਜ਼ੀ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿਚ ਨਾਭ ਬਯ


Either registered mobile number or email ID entered during the Enrolment



 ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਸਦੱ ਤਾ ਯਸਜਿਟਯਡ ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ ਜਾਂ ਈ-ਭਰ
ਆਈਡੀ


Registered mobile number / email ID shall
 receive the
OTP to retrieve Aadhaar or EID status

 ਆਧਾਯ ਜਾਂ ਈਆਈਡੀ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ੁਨਯ-ਰਾਤੀ ਰਈ ਯਸਜਿਟਯਡ
ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ /ਈ-ਭਰ ਆਈਡੀ ਤ ਇਕ ਟੀੀ ਆਗਾ 
|








 Resident can also do email correspondence on help@uidai.gov.in
 ਿਿਨੀਕ help@uidai.gov.in ਤ ੱ ਤਯ ਸਿਹਾਯ ਿੀ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ|










Resident can also opt to call 1947
ਿਿਨੀਕ ਤ ਕਾੱਰ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹ




Visit a Aadhaar Permanent enrolment centres
ਸਕਿ ਿਥਾਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਜਾ



Ask the operator to use “Advance Search”
ਆਯਟਯ ਨੂੰ "ਡਿਾਂਿ ਿਯਚ" ਕਯਨ ਰਈ ਕਹ|




Provide Demographic information to the operator to search your enrolment details
ਆਣ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਯਿ ਦਖਣ ਰਈ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਆਣੀ ਡਭਗਰਾਸਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਦ

Resident can visit the nearest Regional Office (RO) of UIDAI
ਿਿਨੀਕ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖਤਯੀ ਦਤਯ ਸਿਖ ਜਾ ਿਕਦ ਹਨ|





Has some helpdesks at each RO.
ਹਯਕ ਖਤਯੀ ਦਤਯ ਸਿਖ ਕੁਝ ਹਰਡਿਕ ਹੁੰ ਦ ਹਨ|
Executives will be glad to help aggrieved residents
ਕਯਭਚਾਯੀ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਦਦ ਕਯ ਕ ਖੁਸ਼ ਹਣਗ|
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Chapter 10: Appendix(s)
ਅਸਧਆਇ 10 : ਅੂੰ ਤਕਾ (ਐੈੱਸ)
Appendix A – Code of Conduct
ਅੂੰ ਤਕਾ ਏ – ਅਚਾਯ ਸੂੰ ਘਤਾ
1. Service Providers shall make best efforts to protect the interests of residents.
1)
ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਸਹਤਾਂ ਦੀ ਯੱ ਸਖਆ ਦ ਿਯਿੱਤਭ ਮਤਨ ਕਯਨਗ|
2. Service Providers shall maintain high standards of ethics, integrity, dignity and fairness in the conduct
of Aadhaar enrolment and update of residents.
2) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਸਿਚ ਨੈਸਤਕਤਾ, ਅਖੰ ਡਤਾ, ਿਨਭਾਨ ਅਤ ਸਨਯੱ ਖਤਾ ਦ ਉੱਚ ਸਭਆਯ
ਕਾਇਭ ਕਯਨਗ|
3. Service Providers shall fulfil their obligations in a prompt, ethical and professional manner.
3)
ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਆਣੀਆਂ ਸਜੰ ਭਿਾਯੀਆਂ ੁਯਤੀ, ਨੈਸਤਕਤਾ ਅਤ ਸ਼ਿਯਾਨਾ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ੂਯੀਆਂ ਕਯਨਗ|
4. Service Providers shall at all times exercise due diligence, ensure proper care and exercise
independent professional judgment.
4) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਹਯ ਭਕ ਤ ਰ ੜੀਂਦੀ ਸਭਹਨਤ ਕਯਨਗ, ਉਸਚਤ ਸਧਆਨ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਗ ਅਤ ਿੁਤੰਤਯ ਸ਼ਿਯਾਨਾ ਸਿਿਕ
ਨਾਰ ਕੰ ਭ ਕਯਨਗ|
5. Service Providers shall not divulge to anybody either orally or in writing, directly or indirectly, any confidential
information about the residents which has come to their knowledge, except where such disclosures are
required to be made in compliance with the Act or any other law for the time being in force.
5) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਫਰ ਕ ਜਾਂ ਸਰਖ ਕ, ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਰਤੱਖ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਿਚ ਆਈ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੁਤ ਿੂਚਨਾ ਦਾ
ਰਗਟਾਿਾ ਨਹੀਂ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਸ਼ਯਤ ਸਕ ਅਸਜਹ ਰਗਟਾਿ ਕਟ ਦੀ ਾਰਣਾ ਜਾਂ ਉਿ ਿਭੇਂ ਰਾਗੂ ਸਕਿ ਿੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਾਰਣਾ ਸਿਚ ਕੀਤ ਗ
ਹਣ|
6. Service Providers shall not indulge in any unfair practice.
6) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਸਕਿ ਿੀ ਰਕਾਯ ਦ ਅਣੁਸਚਤ ਗਤੀਸਿਧੀਆਂ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹਣਗ|
7. Service Providers shall ensure that grievances of residents are redressed in a timely and appropriate manner.
7) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਗ ਸਕ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਟਾਯਾ ਿਭੇਂ ਸਿਯ ਅਤ ਉਸਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਹਿ|
8. Service Providers shall make reasonable efforts to avoid misrepresentation and ensure that the
information provided to the residents is not misleading.
8) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਗਰਤ ਰਤੀਸਨਧਤਾ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ਮਗ ਉਾਅ ਕਯਨਗ ਅਤ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਗ ਸਕ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਬਯਭਾਉਣ ਿਾਰੀ ਨਾ ਹਿ|
9. Service Providers shall abide by the provisions of the Act and the rules, regulations issued by the
Government and the Authority, from time to time, as may be applicable.
9) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ, ਿਭੇਂ ਿਭੇਂ ਸਿਯ, ਸਜਿੇਂ ਿੀ ਰਾਗੂ ਹਣ ਮਗ ਹਣ, ਕਟ ਦ ਉਫੰ ਧਾਂ ਅਤ ਿਯਕਾਯ ਅਤ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਸਨਮਭਾਂ,
ਸਿਸਨਮਭਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ|

10. Service Providers shall not make untrue statements or suppress any material fact in any documents,
reports, papers or information furnished to the Authority.
10) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੰ ਸਦੱ ਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ਸਕਿ ਿੀ ਦਿਤਾਿਜ਼, ਸਯਯਟ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਸਿਚ ਕਈ ਿੀ ਝੂਠੀ ਸਫਆਨਫਾਜ਼ੀ ਜਾਂ
ਤੱ ਥਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾਉਣ ਦੀ ਕਸਸ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਯਨਗ|
11. Service Providers shall ensure that the Authority is promptly informed about any action, legal proceeding,
etc., initiated against it in respect of any material breach or non-compliance by it, of any law, rules, regulations
and directions of the Authority or of any other regulatory body.
11) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਇਹ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਗ ਸਕ ਉਨਹਾਂ ਸਖਰਾ ਅਥਾਯਟੀ ਜਾਂ ਸਕਿ ਹਯ ਸਿਧਾਨਕ ਅਦਾਯ ਦ ਸਕਿ ਿੀ ਰਕਾਯ ਦ ਕਾਨੂੰਨ,
ਸਨਮਭਾਂ, ਸਿਸਨਮਭਾਂ ਅਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਜਾਂ ਗਯ-ਾਰਣਾ ਿਫੰ ਧੀ ਸਕਿ ਿੀ ਕਾਯਿਾਈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਯਿਾਈ ਿਫੰ ਧੀ ਉਹ ਤੁਯੰਤ ਅਥਾਯਟੀ
ਨੂੰ ਿੂਸਚਤ ਕਯਨ|
12. Service Providers shall be responsible for the acts or omissions of their agencies and employees in
respect of the conduct of their enrolment and update services.
12) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਆਣੀਆਂ ਜੰ ਿੀਆਂ ਦ ਕੰ ਭਾਂ ਅਤ ਗਰਤੀਆਂ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਿਿਾਿਾਂ ਸਿਚ ਇਨਹਾਂ ਦ ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਦ
ਆਚਯਣ ਰਈ ਸਜੰ ਭਿਾਯ ਹਣਗ|
13. Service Providers should have adequately trained staff and arrangements to render fair, prompt
and competence services to residents.
13) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾਿਾਂ ਕਰ ਿਿਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਿਧੀਆ, ਤਜ਼ ਅਤ ਿਭਯੱ ਥ ਿਿਾਿਾਂ ਭੁੱ ਹਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਰਈ ਚਖਾ ਸਿਖਰਾਈ ਰਾਤ
ਿਟਾ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|
14. Service Providers shall develop their own internal code of conduct for governing internal operations and
laying down standards of appropriate conduct for their agencies, employees and officers in the carrying out
of their duties. Such a code may extend to the maintenance of professional excellence and standards,
integrity, confidentiality, objectivity, and avoidance of conflict of interests.
14) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਆਣ ਅੰ ਦਯੂਨੀ ਿੰ ਚਾਰਨਾਂ ਅਤ ਸਡਊਟੀਆਂ ਸਨਬਾਉਣ ਰਈ ਆਣੀਆਂ ਜੰ ਿੀਆਂ, ਕਯਭਚਾਯੀਆਂ ਅਤ ਅਸਧਕਾਯੀਆਂ ਦ
ਿਹੀ ਕਾਯ-ਸਿਹਾਯ ਸਹਤ ਇਕ ਅਚਾਯ-ਿੰ ਘਤਾ ਸਤਆਯ ਕਯਨਗ| ਇਿ ਅਚਾਯ-ਿੰ ਘਤਾ ਸਿਚ ਸ਼ਿਯਾਨਾ ਉੱਤਭਤਾ ਅਤ ਸਭਆਯਾਂ ਦੀ ਿਾਂਬ ਿੰ ਬਾਰ,
ਅਖੰ ਡਤਾ, ਗੁਤਤਾ, ਭੰ ਤਿ ਅਤ ਸਹਤਾਂ ਦ ਟਾਕਯ ਤੋਂ ਫਚਣਾ ਿੀ ਸ਼ਾਭਰ ਹ ਿਕਦਾ ਹ|
15. Service Providers shall follow maker-checker concept in their activities to ensure accuracy of enrolment
and update data.
15) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਿਟੀਕਤਾ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣ ਰਈ ਭਕਯ-ਚਕਯ ਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਾਰਨਾ ਕਯਨਗ|
16. Service Providers shall not indulge in manipulative, fraudulent practices in the process of enrolment
and updation.
16) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਸ਼ਨ ਰਸਕਰਆ ਸਿਚ ਸਕਿ ਿੀ ਤਯਹਾਂ ਦ ਿਾਸਜਸ਼, ਧਖਾਧੜੀ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹਣਗ|
17. Service Providers shall ensure security and protection of all data (demographic/biometric) collected from
residents in accordance with policies and processes as may be specified by the Authority for this purpose.
17) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਅਥਾਯਟੀ ਿਰੋਂ ਇਿ ਭੰ ਤਿ ਰਈ ਫਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਾਰਿੀਆਂ ਅਤ ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਦ ਹ ਿਿਨੀਕਾਂ ਿੱ ਰੋਂ
ਇਕੱ ਤਯ ਕੀਤ ਗ ਿਾਯ ਡਾਟਾ (ਡਭਗਰਾਸਕ/ਫਾਇਭਸਟਰਕ) ਦੀ ਿੁਯੱਸਖਆ ਅਤ ਯਾਖੀ ਨੂੰ ਮਕੀਨੀ ਫਨਾਉਣਗ|
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18. Service Providers shall enforce the decision of Authority regarding
suspension/debarment/disempanelment of enrolling agencies, operators, supervisors etc, as applicable.
18) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ, ਸਜਿੇਂ ਿੀ ਰਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹਿ, ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਜੰ ਿੀਆਂ, ਆਯਟਯਾਂ, ਿੁਿਾਈਜ਼ਯਾਂ ਆਸਦ ਨੂੰ ਭੁਅੱਤਰ, ਫਾਹਯ ਕਢਣ/
ਨਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਿਫੰ ਧੀ ਿਸਰਆਂ ਨੂੰ ਰਾਗੂ ਕਯਨਗ|
19. Service Providers shall follow the standards for data fields, data verification and biometric fields specified
by the Authority.
19) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਅਥਾਯਟੀ ਿਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਡਾਟਾ ੀਰਡਾਂ, ਡਾਟਾ ਤਿਦੀਕੀਕਯਣ ਅਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ੀਰਡਾਂ ਦ ਭਾਦੰ ਡਾ ਦੀ ਾਰਣਾ
ਕਯਨਗ|
20. Where required, Service Providers shall use only those devices and IT systems whose specifications
have been approved by the Authority.
20) ਸਜੱ ਥ ਸਕਤ ਰ ੜ ਹਿ, ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਕਿਰ ਉਨਹਾਂ ਉਕਯਣਾਂ ਅਤ ਆਈਟੀ ਸਿਿਟਭਜ਼ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯਨਗ ਸਜਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਣ| (ਿਟੀਕਮੂਿੀ ਰਭਾਸਣਤ)
21. Service Providers shall follow the protocols prescribed by the Authority for record keeping and maintenance.
21) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਸਯਕਾਯਡ ਯੱ ਖਣ ਅਤ ਿਾਂਬ-ਿੰ ਬਾਰ ਰਈ ਅਥਾਯਟੀ ਿਰੋਂ ਫਣਾ ਰਟਕਾੱਰ ਤ ਚੱ ਰਣਗ|
22. Service Providers shall follow the process and systems specified by the Authority for transmission of the
data collected.
22) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ ਇਕੱ ਤਯ ਕੀਤ ਗ ਡਾਟਾ ਦ ਿੰ ਚਾਯ ਰਈ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਅਤ ਰਣਾਰੀਆਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ|
23. Service Providers shall follow the confidentiality, privacy and security protocols as may be specified by
the Authority.
23) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ, ਅਥਾਯਟੀ ਿਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਅਨੁਿਾਯ ਗੁਤਤਾ, ਸਨੱਜਤਾ ਅਤ ਿੁਯੱਸਖਆ ਰਟਕਾੱਰਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ|
24. Service Providers shall follow protocols as may be specified by the Authority for spreading and
communicating the message, content and intent of the Aadhaar project. Since the Aadhaar logo and brand
name are properties of the Authority, the Authority will specify the manner and limits of the use of the Authority
logo, brand name, brand design and other communication and awareness materials.
24) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ, ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਆਧਾਯ ਰਾਜਕਟ ਦ ਿੰ ਦਸ਼, ਿਭੱ ਗਯੀ ਅਤ ਰਮਜਨ ਦ ਸਿਿਥਾਯ ਅਤ ਿੰ ਚਾਯ ਰਈ ਸਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਗ
ਰਟਕਾੱਰਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ| ਸਕਉਂ ਜ ਆਧਾਯ ਰ ਗ ਅਤ ਫਰੈਂਡ ਨਾਭ ਅਥਾਯਟੀ ਦੀ ਭਰਕੀਅਤ ਹ, ਇਿ ਰਈ ਅਥਾਯਟੀ ਹੀ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਰ ਗ, ਫਰੈਂਡ
ਨਾਭ, ਫਰੈਂਡ ਸਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤ ਹਯ ਿੰ ਚਾਯ ਅਤ ਜਾਗਯੂਕਤਾ ਿਭੱ ਗਯੀ ਦ ਰਮਗ ਦੀ ਸਿਧੀ ਅਤ ਿੀਭਾ ਸਨਯਧਾਯਤ ਕਯਗੀ|
25. Service Providers shall follow protocols, processes and standards specified by the Authority for
the implementation of the Aadhaar processes.
25) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ, ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਆਧਾਯ ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗੂ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਸਨਯਧਾਯਤ ਰਟਕਾੱਰਾਂ, ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਅਤ ਭਾਦੰ ਡਾਂ ਦੀ
ਾਰਣਾ ਕਯਨਗ|
26. Service Providers shall submit periodic reports of enrolment to the Authority in the form and manner as
may be specified by the Authority.
26) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ, ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਕੀਤ ਖਾਕ ਅਤ ਧੰ ਗ ਅਨੁਿਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਸਭਆਦੀ ਸਯਯਟਾਂ ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੰ ਬਜਣਗ|
27. Service Providers shall provide information related to the Aadhaar processes from time to time as
requested by the Authority.
27) ਿਿਾ ਰਦਾਨਕਯਤਾ, ਿਭੇਂ ਿਭੇਂ ਸਿਯ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਭੰ ਗ ਜਾਣ ਤ ਆਧਾਯ ਰਸਕਰਆਿਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਨਗ|
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Appendix B – Enrolment Centre (Checklist)
ਅੂੰ ਤਕਾ ਫੀ – ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ (ਚੈੱਕਸਰਸਟ)
Registrar:_______________________________________________________
Enrolment Agency: ______________________________________________
Enrolment Center Location: Complete Address_____________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Enrolment Station Codes: All Stations_______________________
___________________________________________________________
Enrolment Agency Supervisor Name: ___________________________

ਯਸਜਿਟਰਾਯ:_______________________________________________________
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ: ______________________________________________
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਿਥਾਨ: ੂਯਾ ਤਾ: _____________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨ ਦ ਕਡ : ਿਾਯ ਿਟਸ਼ਨ_______________________
___________________________________________________________
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਦ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਦਾ ਨਾਂ: ___________________________

S. No
ਰੜੀ ਨੰਫਯ

Checkpoints
ਚੱਕੁਆਂਇੰਟ

Enrolment
Agency
Supervisor
ਨਾਭਾਂਕਣ
ਏਜੂੰ ਸੀ
ਸੁਯਿਾਈਜ਼ਯ

Mandatory Requirements
ਰਾਜ਼ਭੀ ਰ ੜਾਂ
A
ਏ

Station
ਸਟਸ਼ਨ

ਏ.1

Laptop/Desktop available USB hub for connecting biometric and other
devices; (Always Check with techsupport@uidai.gov.in for latest
requirements).
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਤ ਹਯ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਨਾਰ ਕਨੈਕਟ ਕਯਨ ਰਈ ਮੂਿਫੀ ਹਫ ਿਾਰਾ
ਰ ਟਾ/ਡਿਕਟਾ; ਨਿੀਨਤਭ ਰ ੜਾਂ ਰਈ ਹਭਸ਼ਾ techsupport@uidai.gov.in ਤ ਚੱਕ
ਕਯ|

For ECMP version 2.0
ਈਿੀਭੀ ਿਯਜਨ 2.0 ਰਈ









2Ghz,Dual core CPU or later
2 ਗੀ.ਹ, ਡੁਅਰ ਕਯ ਿੀੀਮੂ ਜਾਂ ਇਿ ਤੋਂ ਉੱਯ
3GB RAM or higher
3 ਜੀਫੀ ਯਭ ਜਾਂ ਿੱ ਧ
160GB HDD
160 ਜੀਫੀ ਚਡੀਡੀ
Dedicated USB 2.0 Port(minimum 5 ports required)
ਡਡੀਕਸਟਡ ਮੂਿਫੀ 2.0 ਯਟ (ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ 5 ਯਟ ਰ ੜੀਂਦ ਹਨ)

Note: (Windows Vista/any 64 bit Operating System is not supported)
ਨਟ: (ਸਿੰ ਡਜ਼ ਸਿਿਟਾ/ਕਈ ਿੀ 64 ਸਫਟ ਆਯਸਟੰ ਗ ਸਿਿਟਭ ਿਯਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ)

ਏ.2

UIDAI software installed, tested, configured and registered with CIDR as
per installation and configuration manual. A new version must be
installed latest within one month of release on all registered laptops.
VDM installed and services for the devices are running.
ਇਨਿਟਾਰ ਸ਼ਨ ਅਤ ਕਨਸਗਰਸ਼ਨ ਭਨੁਅਰ ਅਨੁਿਾਯ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿਾਪਟਿਅਯ
ਇੰ ਿਟਾਰਡ, ਟਿਸਟਡ, ਿੰ ਯਸਚਤ ਅਤ ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਨਾਰ ਯਸਜਿਟਯਡ ਹ| ਇੱ ਕ ਨਿਾਂ
ਿਯਜਨ ਿਾਯ ਯਸਜਿਟਯਡ ਰ ਟਾਂ 'ਤ ਇਕ ਭਹੀਨੇ ਦ ਅੰ ਦਯ ਇਨਿਟਾਰ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ|
ਿੀਡੀਭ ਇਨਿਟਾਰਡ ਹ ਅਤ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਰਈ ਿਿਾਿਾਂ ਚੱ ਰ ਯਹੀਆਂ ਹਨ|

ਏ.3

Iris capturing device available(record Make & Model)
ੁਤਰੀ ਕਚਸਯੰ ਗ ਸਡਿਾਈਿ ਉਰਫੱ ਧ ਹ (ਭਕ ਅਤ ਭਾਡਰ ਦਯਜ ਕਯ)

ਏ.4

Fingerprint capturing device available(record Make & Model)
ਸੰ ਗਯਸਰੰ ਟ ਕਚਸਯੰ ਗ ਸਡਿਾਈਿ ਉਰਫੱ ਧ ਹ (ਭਕ ਅਤ ਭਾਡਰ ਦਯਜ ਕਯ)

ਏ.5

Digital Camera (Record Make & Model) must conform to UIDAI‟s
specifications.
ਸਡਸਜਟਰ ਕਭਯਾ (ਭਕ ਅਤ ਭਾਡਰ ਦਯਜ ਕਯ) ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਸਨਯਧਾਯਣਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ
ਕਯਦਾ ਹਿ

ਏ.6

White back ground screen, non reflecting, opaque, ~3ft wide, and with
stand ,available for taking photographs
ਟਗਰਾ ਰ ਣ ਰਈ ਸਚੱ ਟੀ ਫਕਗਰਾਊਂਡ ਿਕਰੀਨ, ਗਯ-ਸਰਤੀਸਫੰ ਫੀ, ਅਾਯਦਯਸ਼ੀ, 3 ੁੱ ਟ ਚੜੀ
ਅਤ ਿਟੈਂਡ ਦ ਨਾਰ

ਏ.7

Extra monitor for residents to verify their data (15-16" with a resolution
above 1024x768)
ਿਿਨੀਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਿਦੀਕ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਇਕ ਿਾਧੂ ਭਾਨੀਟਯ (15-16" ਦਾ ਅਤ
1024x768 ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦੀ ਯਜ਼ਸਰਊਸ਼ਨ ਿਾਰਾ)

ਏ.8

ਏ.9

All devices necessary for enrolment must conform to UIDAI‟s
specifications
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਿਾਯੀਆਂ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਸਨਯਧਾਯਣਾਂ ਦੀ ਾਰਣਾ
ਕਯਦੀਆਂ ਹਣ
Working of all equipment at every station tested
ਹਯਕ ਿਟਸ਼ਨ ਸਿਖ ਿਾਯੀਆਂ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਦ ਿੁਚਾਯੂ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਕਾਯਜਸ਼ੀਰ ਹਣ ਦਾ ਯੀਖਣ

ਕੀਤਾ ਸਗਆ

ਏ.10

Memory Stick for data transfer (4 GB pen drive sufficient for 1
centre/day i.e. ~5 stations. Enrolment Centre should maintain a stock of
20 days )
ਡਾਟਾ ਤਰਾਂਿਯ ਸਹੱ ਤ ਭਭਯੀ ਿਸਟੱ ਕ (4 ਜੀਫੀ ਨ ਡਰਾਈਿ 1 ਕੇਂਦਯ/ਸਦਨ ਰਈ ਕਾੀ ਹ ਬਾਿ
5 ਿਟਸ਼ਨ| ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਨੂੰ 20 ਸਦਨ ਦਾ ਿਟਾੱਕ ਕਾਇਭ ਯੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)

ਏ.11

Printer ( A4 laser printer; must print photo with good quality receipt)
ਸਰੰ ਟਯ ( 4 ਰ ਜ਼ਯ ਸਰੰ ਟਯ; ਚੰ ਗੀ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਦੀ ਟ ਸਰੰ ਟ ਕਯਦਾ ਹਿ)

ਏ.12

Printer Paper( Inventory for 5 stations for 10 days ~ 20 rims)
ਸਰੰ ਟਯ ਯ(5 ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਰਈ 10 ਸਦਨ ਦਾ ਿਟਾੱਕ ~ 20 ਸਯਭ)

ਏ.13

Antivirus / Anti Spyware checks
ਂ ੀਿਾਇਯਿ/ਟ
ਂ ੀ ਿਾਈਿਅਯ ਚੱਕ
ਟ

ਏ.14

Data Card /Internet connectivity for Enrolment Client. Client synch is
mandatory at least once in 10 days.
ਂ ਸਹੱ ਤ ਡਾਟਾ ਕਾਯਡ/ਇੰ ਟਯਨੈੱਟ ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ| 10 ਸਦਨਾਂ ਸਿਚ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ
ਂ ਸਿੰ ਕ ਰਾਜ਼ਭੀ ਹ|
ਇਕ ਿਾਯ ਕਰਾਈਟ

ਏ.15

All Operators and Supervisors enrolled into AADHAAR ,registered with
CIDR, Certified and Activated
ਆਧਾਯ ਸਿਚ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਿਭੂਹ ਆਯਟਯ ਅਤ ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ, ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਨਾਰ
ਯਸਜਿਟਯਡ, ਰਭਾਸਣਤ ਅਤ ਕਟੀਿਸਟਡ ਹਨ|

ਏ.16

All Operators, Supervisors and Introducers on boarded into Aadhaar
client for local authentication.
ਿਭੂਹ ਆਯਟਯਾਂ, ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯਾਂ ਅਤ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿਥਾਨਕ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਸਹੱ ਤ
ਂ ਉੱਤ ਆੱਨਫਯਡ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਹ|
ਆਧਾਯ ਕਰਾਈਟ

ਏ.17

The pre-enrolment data from the Registrars, if used, is available for
import on laptops
ਯਸਜਿਟਰਾਯਾਂ ਕਰ ੂਯਿ-ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਾਟਾ, ਜਕਯ ਿਯਸਤਆ ਸਗਆ ਹ, ਉਹ ਰ ਟਾੱ ਉੱਤ
ਇਭਯਟ ਕੀਤ ਜਾਣ ਰਈ ਉਰਫੱ ਧ ਹ|

ਏ.18

If Registrar has additional fields to be captured , then the KYR+
software for capturing the KYR+ fields is configured and tested
ਜਕਯ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਕਰ ਕਚਯ ਕਯਨ ਰਈ ਿਧੀਕ ੀਰਡ ਹਨ ਤਾਂ ਕਚਸਯੰ ਗ ਸਹੱ ਤ
ਕਿਾਈਆਯ+ੀਰਡਿ ਨੂੰ ਕਚਯ ਕਯਨ ਸਹਤ ਕਿਾਈਆਯ+ਿਾਟਿਅਯ ਕਨਸਗਯਡ ਅਤ
ਟਿਸਟਡ ਹ|

ਏ.19

Sponge for wetting and hand-cleaning cloth available
ਸਗੱ ਰਾ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਿੰ ਜ ਅਤ ਇਕ ਹੱ ਥ ਿਾ ਕਯਨ ਿਾਰਾ ਕੱ ੜਾ ਉਰਫਧ ਹ |

ਏ.20

GPS Receiver as per UIDAI specs
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਸਨਯਧਾਯਣਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਜੀੀੱਿ ਯਿੀਿਯ

ਏ.21

Hardware keys for Enrolment Stations for security reason (may be
prescribed after October 2012)
ਿੁਯੱਸਖਆ ਕਾਯਨਾਂ ਕਯਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਰਈ ਹਾਯਡਿਅਯ ਕੀਜ਼ (ਅਕਤੂਫਯ 2012 ਤੋਂ
ਫਾਅਦ ਦੱ ਿੀਆਂ ਹ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ)

ਏ.22

Scanner for scanning documents during enrolment, where scanning is
being used (pre-scanned documents can also be attached)
ਿਕਸਨੰਗ ਦਾ ਰਮਗ ਕਯਨ ਿਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯਾਂ ਸਿਖ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਯਾਨ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ

ਿਕਸਨੰਗ ਸਹੱ ਤ ਿਕਨਯ (ਸਹਰਾਂ ਤੋਂ ਿਕਨ ਹ ਦਿਤਾਿਜ਼ ਿੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤ ਜਾ ਿਕਦ ਹਨ)
B
ਫੀ

Centre
ਕੇਂਦਯ

ਫੀ.1

Backup power supply (generator) of 2 KVA capacity for every five
enrolment stations kept in a centre
ਸਕਿ ਇਕ ਕੇਂਦਯ ਸਿਚ ਰਤੀ ੰ ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਸਹੱ ਤ 2 ਕਿੀ ਿਭਯੱ ਥਾ ਿਾਰਾ ਫਕਅ
ਾਿਯ ਿਰਾਈ (ਜਨਯਟਯ)

ਫੀ.2

ਫੀ.3

Fuel to run the generators
ਂ ਨ
ਜਨਯਟਯ ਚਰਾਉਣ ਸਹੱ ਤ ਈਧ
Printed Aadhaar Enrolment/Correction Forms available in sufficient
numbers at centre / pre-distributed.
ਕੇਂਦਯ/ੂਯਿ ਸਿਤਸਯਤ ਸਿਖ ਛ ਹ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਾਯਭ ਚਖੀ ਸਗਣਤੀ ਸਿਚ
ਉਰਫੱ ਧ ਹਨ|

ਫੀ.4

Bubble packed ,water resistant ,envelopes(CD mailer) for transferring
pen drives/ hard disks to CIDR (2 Envelopes/day/centre. Enrolment
Centre should maintain a minimum stock of 20 days )
ਿੀਆਈਡੀਆਯ ਸਿਖ ਨ ਡਰਾਈਿ/ਹਾਯਡ ਸਡਿਕ ਬਜਣ ਰਈ ਫਫਰ ਕਡ, ਜਰ ਯਧਕ,
ਸਰਾ (ਿੀਡੀਭਰਯ) (2 ਸਰਾ/ਸਦਨ/ਕੇਂਦਯ| ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਘਟ 20 ਸਦਨਾਂ ਦਾ
ਿਟਾੱਕ ਯੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)

ਫੀ.5

Download and install latest version of Aadhaar SFTP client if using
online mode for data transfer to CIDR. All packets need to be uploaded
within 20 days of enrolment. The enrolment client will freeze if packet
pending for uploads exceed 1000 on the station.
ਜਕਯ ਿੀਆਈਡੀਆਈਆਯ ਉਤ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਿਯ ਦ ਆੱਨਰਾਈਨ ਭਡ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਕਯ ਯਹ ਹ
ਂ ਦਾ ਨਿੀਨਤਭ ਿਯਜਨ ਡਾਊਨਰ ਡ ਕਯਕ ਇਨਿਟਾਰ
ਤਾਂ ਆਧਾਯ ਿਟੀੀ ਕਰਾਈਟ

ਕਯ| ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 20 ਸਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਿਾਯ ਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰ ਡ ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ| ਜਕਯ
ਿਟਸ਼ਨ ਸਿਖ ਅਰ ਡ ਕੀਤ ਜਾਣ ਿਾਰ ੈਂਸਡੰ ਗ ਕਟਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ 1000 ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਹ
ਂ ਰੀਜ਼ ਹ ਜਾਿਗਾ|
ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ
ਫੀ.6

Photocopier for xerox of resident's PoI,PoA documents(or provisions as
per contract)
ਿਿਨੀਕ ਦ ਸਹਚਾਣ ਅਤ ਤ ਦ ਿਫੂਤ ਿਾਰ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾ ਦੀ ਟਕਾੀ ਸਹੱ ਤ ਪਟਕਾੀਅਯ
(ਜਾਂ ਠੇਕ ਦ ਉਫੰ ਧਾਂ ਅਨੁਿਾਯ)

ਫੀ.7

Data Backup of each station at least twice a day on an external hard
disk (backup should be maintained for a minimum period of 60 days).
ਹਯਕ ਿਟਸ਼ਨ ਦਾ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਸਦਨ ਸਿਚ ਦ ਿਾਯ ਕਿਟਯਨਰ ਹਾਯਡ ਸਡਿਕ ਉੱਤ ਡਾਟਾ
ਫਕਅ (ਫਕਅ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ 60 ਸਦਨਾਂ ਿਾਿਤ ਿਾਂਬ ਕ ਯੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ)

ਫੀ.8

Adequate lighting, fans & power points for plugging various biometric
devices available
ਯਸ਼ਨੀ, ੱ ਸਖਆਂ ਅਤ ਉਪ੍ਰਫੱ ਧ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਰੱਗ ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਾਿਯ
ੁਆਇੰ ਟ ਚਖ ਇੰ ਤਜ਼ਾਭ

ਫੀ.9

Local authorities informed of enrolment schedule
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਿਾਯਣੀ ਫਾਯ ਿਥਾਨਕ ਅਥਾਯਟੀਆਂ ਨੂੰ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹਿ|

ਫੀ.10

Introducers informed of enrolment schedule
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਿਾਯਣੀ ਫਾਯ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਿੂਸਚਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹਿ|

ਫੀ.11

Banner for the Enrolment Centre placed at entrance
ਰਿਸ਼ ਦੁਆਯ ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਫਨਯ ਰੱਸਗਆ ਹਿ |

ਫੀ.12

Posters depicting enrolment process in English & the local language
present in visible places
ਰਭਖ
ੁੱ ਿਥਾਨਾਂ ਤ ਅੰ ਗਰਜ਼ੀ ਅਤ ਿਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਸਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਸਕਰਆ ਨੂੰ ਦਯਿਾਉਂਦ ਿਟਯ

ਫੀ.13

Grievance handling Helpline Number and other important numbers
displayed prominently inside/outside the enrolment centre
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦ ਅੰ ਦਯ/ਫਾਹਯ ਿਸ਼ੱ ਟ ਤਯ ਤ ਦਯਿਾ ਗ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਿਾਯਣ
ਹਰਰਾਈਨ ਨੰਫਯ

ਫੀ.14

ਫੀ.15

The User Manual of the software available for ready reference &
operators aware of the same
ਤੁਯੰਤ ਹਿਾਰ ਰਈ ਮੂਜ਼ਯ ਭਨੂਅਰ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿ ਅਤ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਇਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਿ
|
Ink pad for taking thumb impressions on consent where
resident/introducer is unable to sign
ਜਕਯ ਿਿਨੀਕ/ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਹਿਤਾਖਯ ਨਾ ਕਯ ਿਕਦਾ ਹਿ ਤਾਂ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ
ਰਗਿਾਉਣ ਸਹੱ ਤ ਇੰ ਕ ਡ |

ਫੀ.16

ਫੀ.17

External Hard disk for taking backup
ਫਕਅ ਰ ਣ ਰਈ ਕਿਟਯਨਰ ਹਾਯਡ ਸਡਿਕ |
Mobile phone/ Land phone/Internet available for immediate
communication with UIDAI /Registrars etc
ਮੂਆਈਡੀਆਈ/ਯਸਜਿਟਰਾਯਾਂ ਆਸਦ ਨਾਰ ਤੁਯੰਤ ਿੰ ਚਾਯ ਸਹੱ ਤ ਭਫਾਇਰ ਨ/ਰੈਂ ਡ
ਨ/ਇੰ ਟਯਨੈੱਟ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿ |
Desired
ਰ ੜੀਂਦਾ

C
ਸੀ

Other Logistics
ਿਯ ਰਚਾਰਣ ਤੂੰ ਤਯ

ਸੀ.1

Extension box for Power Cord
ਾਿਯ ਕ ਯਡ ਸਹੱ ਤ ਕਿਟੈਂਸ਼ਨ ਫਾੱਕਿ

ਸੀ.2

Water, soap and towel for cleaning hands
ਸ਼ੱ ਥ ਧਣ ਸਹੱ ਤ ਾਣੀ, ਿਾਫਣ ਅਤ ਤਰੀਆ

ਸੀ.3

Drinking water facility available
ੀਣਮਗ ਾਣੀ ਦੀ ਿੁਸਿਧਾ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿ |

ਸੀ.4

Sufficient number of tables and chairs for enrolment station operators
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨ ਆਯਟਯਾਂ ਰਈ ਭਜਾਂ ਅਤ ਕੁਯਿੀਆਂ ਦੀ ਉਮੁਕਤ ਸਗਣਤੀ ਹਿ |

ਸੀ.5

Chairs/benches available in shade for waiting enrolees
ਉਡੀਕ ਕਯ ਯਹ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਰਈ ਛਾਂ ਸਿੱ ਚ ਯੱ ਖੀਆਂ ਕੁਯਿੀਆਂ /ਫੈਂਚ ਉਰਫੱ ਧ ਹਣ |

ਸੀ.6

Hall / room spacious & furniture organized to minimize movement of
enrollee while capturing biometric information
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਕਚਯ ਕਯਦ ਿਭੇਂ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਦੀ ਆਿਾਜਾਈ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਕਯਨ
ਰਈ ਹਾਰ/ਕਭਯਾ ਖੁੱ ਰਹਾ-ਡੁੱ ਰਹਾ ਹਿ ਅਤ ਯਨੀਚਯ ਤਯਤੀਫ ਨਾਰ ਯੱ ਸਖਆ ਹਿ |

ਸੀ.7

At least one station is suitable for physically challenged, pregnant
women, women with infants and elderly enrolees. This station is clearly
marked with a visible banner. Enrolment centre is preferably setup in
ground floor.
ਿਯੀਯਕ ਤਯ ਤ ਅਿਯੱ ਥ, ਗਰਬਿਤੀ ਇਿਤਯੀਆਂ, ਨਿਜਾਤ ਫੱ ਸਚਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਇਿਤਯੀਆਂ ਅਤ
ਸਫਯਧ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਸਹਤ ਘੱ ਟ ਘੱ ਟ ਇਕ ਿਟਸ਼ਨ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ| ਇਿ ਿਟਸ਼ਨ ਤ ਢੁਕਿਾਂ
ਫਨਯ ਰੱਸਗਆ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ| ਸਫਹਤਯ ਹਿਗਾ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਗਰਾਊਂਡ ਰ ਯ ਤ ਹੀ
ਹਿ|

ਸੀ.8

ਸੀ.9

Carry cases for all devices available
ਿਾਯੀਆਂ ਉਰਫੱ ਧ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਰਈ ਟੀਆਂ ਨਾਰ ਹਣ |
Material for cleaning biometric instruments and laptops as specified by
device manufacturers
ਸਡਿਾਈਿ ਸਨਯਭਾਤਾਿਾਂ ਿੱ ਰੋਂ ਦੱ ਿ ਅਨੁਿਾਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਉਕਯਣਾਂ ਅਤ ਰ ਟਾੱ ਦੀ ਿਾਈ
ਦਾ ਿਾਜ-ਿਭਾਨ |

ਸੀ.10

ਸੀ.11

A separate enclosure to enrol “purdah-nasheen” women available
"ਯਦਾ-ਨਸ਼ੀਨ" ਇਿਤਯੀਆਂ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਾਿਤ ਇਕ ਿੱ ਖਯਾ ਕਸਫਨ ਹਿ |
Sufficient no. of operators available for job rotation & preventing
operator fatigue
ਿਾਯੀ ਫਦਰ ਕ ਕੰ ਭ ਕਯਨ ਅਤ ਆਯਟਯ ਨੂੰ ਥਕਾਣ ਤੋਂ ਫਚਾਉਣ ਰਈ ਆਯਟਯਾਂ ਦੀ
ਉਮੁਕਤ ਸਗਣਤੀ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿ |

ਸੀ.12

Lady operators / volunteers to assist women enrolees
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਆਈਆਂ ਇਿਤਯੀਆਂ ਦੀ ਿਹਾਇਤਾ ਰਈ ਇਿਤਯੀ ਆਯਟਯ/ਿਰੰਟੀਅਯ

ਸੀ.13

Security arrangement in place to stop enrolees from carrying bags /
suitcases or any other material into the enrolment centres
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਆ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਅੰ ਦਯ ਫਯ/ਿੂਟਕਿ ਆਸਦ ਰ ਕ ਜਾਣ

ਭਜੂਦ ਹਣ |

ਤੋਂ ਯਕਣ ਰਈ ਿੁਯੱਸਖਆ ਦ ੁਖਤਾ ਰਫੰਧ |
ਸੀ.14

A ramp is provided for disabled and old age people; It is recommended
that the centre should be setup in the ground floor of the building
ਅੰ ਗ ਅਤ ਸਫਯਧ ਸਿਅਕਤੀਆਂ ਰਈ ਇਕ ਯੈਂ ਫਸਣਆ ਹਿ; ਇਹ ਸਿਾਯਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹ
ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਗਰਾਊਂਡ ਰ ਯ ਤ ਹਿ |

ਸੀ.15
ਸੀ.16

First aid kit available
ਯਿਟ ਡ ਸਕਟ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿ
ORS kit available for areas in extreme heat conditions
ਫਹੁਤ ਤੀਫਯ ਗਯਭੀ ਿਾਰੀ ਸਯਿਸਥਤੀਆਂ ਿਾਰ ਇਰਾਸਕਆਂ ਰਈ ਆਯਿ ਸਕਟ ਉਰਫੱ ਧ
ਹਿ |
Enrolment Center - Health & Safety Considerations
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ - ਸਿਹਤ ਅਤ ਿੁਯੱਸਖਆ ਸਧਆਨ

ਡੀ.1

All the electrical equipment are properly earthed
ਿਾਯਾ ਇਰ ਕਸਟਰਕ ਿਭਾਨ ਉਸਚਤ ਯੂ ਨਾਰ ਅਯਥ ਹਇਆ ਹਿ

ਡੀ.2

All wiring on the floor or along the walls properly insulated
ਯਸ਼ ਉੱਤ ਜਾਂ ਕੰ ਧ ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਿਾਯੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਉਸਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਇੰ ਿੁਰਟ ਹਈਆਂ ਹਣ

ਡੀ.3

Wiring required for the generator backup and for connecting the various
devices used for enrolment neatly organized
ਜਨਯਟਯ ਫਕਅ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਹੱ ਤ ਿਯਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਿੱ ਖ ਿੱ ਖ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਿਾਈ
ੂਯਿਕ ਸਿਿਿਸਥਤ ਹਣ

ਡੀ.4

Fuel for generator or any other inflammable material stored away from
the enrolment area
ਂ ਣ ਜਾਂ ਸਕਿ ਿੀ ਹਯ ਜਰਣਸ਼ੀਰ ਦਾਯਥ ਨੂੰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਖਤਯ ਤੋਂ ਦੂਯ
ਜਨਯਟਯ ਸਹੱ ਤ ਈਧ
ਯੱ ਸਖਆ ਜਾਿ

ਡੀ.5

Fire safety equipment available handy
ਅੱ ਗ ਿੁਯੱਸਖਆ ਭਸ਼ੀਨਯੀ ਸਫਰਕੁਰ ਸਤਆਯ ਹਿ

ਡੀ.6

Power generator kept sufficiently away from the enrolment stations
ਾਿਯ ਜਨਯਟਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਟਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸਚਤ ਾਿਰ ਤ ਯੱ ਖ ਹਣ

ਡੀ.7

Local Emergency Help numbers available at the center & operators
aware of the same
ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਿਥਾਨਕ ਿਹਾਇਤਾ ਨੰਫਯ ਉਰਫੱ ਧ ਹਣ ਅਤ ਆਯਟਯਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂ ਫਾਯ
ਜਾਣਕਾਯੀ ਹਿ
__________________________
Date
ਸਭਤੀ

________
Sign
ਿਸਤਾਿਯ
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ਅੂੰ ਤਕਾ ਸੀ

SAMPLE CERTIFICATE OF IDENTITY/ADDRESS FOR AADHAAR ENROLMENT/UPDATE
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਰਈ ਸਿਚਾਣ/ਤ ਦਾ ਨਭੂਨਾ ਸਯਟੀਸਕਟ
(TO BE ISSUED ON THE OFFICIAL LETTER HEAD OF THE ISSUING AUTHORITY)
(ਜਾਯੀਕਯਤਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਦਤਯੀ ਰ ਟਯ ਹੱਡ ਤ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿ)
Affix Resident‟s recent
passport size coloured
Photo (To be attested
with half the signature
and stamp of the
issuing officer
appearing on the on the
photograph)
ਿਿਨੀਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ
ਾਿਯਟ ਿਾਈਜ਼ ਦੀ
ਯੰ ਗਦਾਯ ਟ ਸਚਕਾ
(ਜਾਯੀਕਯਤਾ ਅਸਧਕਾਯੀ ਿੱ ਰੋਂ
ਤਿਦੀਕ ਦ ਅੱ ਧ ਹਿਤਾਖਯ
ਤ ਅੱ ਧੀ ਭੁਹਯ ਟ ਤ ਹਿ)

This is to certify that Mr/Ms ( Name of the Resident ) son/daughter/wife/husband/ward of
(Name of the relation/guardian) is known to me from last……years. His/her photograph is
attached and is duly attested by me.
ਇਹ ਤਿਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਸਕ ਿਰੀ/ਿਰੀਭਤੀ (ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਂ) ੁੱ ਤਯ/ੁੱ ਤਯੀ/ਤਨੀ/ਤੀ/ਆਸਸ਼ਰਤ (ਸਯਸ਼ਤ/ਿਯਰਿਤ
ਦਾ ਨਾਂ) ਭਨੰ ੂ ਸਛਰ ……… ਿਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ/ਜਾਣਦੀ ਹ| ਉਿ ਦੀ ਟ ਰੱਗੀ ਹਈ ਹ ਅਤ ਭਯ ਿੱ ਰੋਂ ਮਥਾ ਮਗ ਤਿਦੀਕ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹ|

His/her current address is stated below and this certificate can only be used as Proof of
Address/Identity for updation of Aadhaar Number……………………………////
ਉਿ ਦਾ ਭਜੂਦਾ ਤਾ ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ ਹ ਅਤ ਇਿ ਿਯਟੀਸਕਟ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ…………………… ਦੀ ਅਡਸ਼ਨ
ਸਹੱ ਤ ਤ ਦ ਿਫੂਤ/ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹ|
This Certificate may be used as Proof of Address (PoA)/Proof Identity (PoI).
ਇਿ ਿਯਟੀਸਕਟ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਤ ਦ ਿਫੂਤ/ਸਹਚਾਣ ਦ ਿਫੂਤ ਿਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹ|

Current Address of the Resident:
ਿਿਨੀਕ ਦਾ ਭਜੂਦਾ ਤਾ :

Date:
ਸਭਤੀ:
Signature of Issuing Authority:
ਜਾਯੀਕਯਤਾ ਅਸਧਕਾਯੀ ਦ ਹਿਤਾਖਯ:
Full Name Issuing Authority:
ਜਾਯੀਕਯਤਾ ਅਸਧਕਾਯੀ ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਂ:
Designation Issuing Authority:
ਜਾਯੀਕਯਤਾ ਅਸਧਕਾਯੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ:
Telephone No. of Issuing Authority:
ਜਾਯੀਕਯਤਾ ਅਸਧਕਾਯੀ ਦਾ ਟਰੀਨ ਨੰਫਯ:
Official seal
ਦਤਯੀ ਭੁਹਯ

(To be signed personally by the Issuing Authority. Proxy signatures are not allowed.)
(ਜਾਯੀਕਯਤਾ ਅਸਧਕਾਯੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਿਅਕਤੀਗਤ ਤਯ ਤ ਹਿਤਾਖਸਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ| ਇਿਜ਼ੀ ਹਿਤਾਖਯਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹ)

help@uidai.gov.in
Page 106

https://uidai.gov.in/

Toll free Number: 1947

Understanding Aadhaar Enrolment and Update

Appendix D

ਅੂੰ ਤਕਾ ਡੀ
SAMPLE CONSENT PROVIDED BY INTRODUCER
ਸਿਚਾਣਕਯਤਾ ਿੱ ਰੋਂ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਣ ਿਾਰੀ ਸਸਿਭਤੀ ਦਾ ਨਭੂਨਾ

To,
ਿੱ ਰ,

______________________________________ (Name / Designation of Registrar Nodal Officer)
____________________________________________________________ (Name of Registrar)
I, (Name) _______________________ (S/O, D/O, W/O) _______________________ residing at
(Address) _______________________________________________and holding the post of
(Designation) ___________________________at (Organisation)_______________________,
consent to being an Introducer for the purpose of enabling enrolment of residents for AADHAAR
and will follow the guidelines and procedures laid down for Introducers by the Unique
Identification Authority of India and the Registrar. I shall introduce only that resident whose
identity and address I personally know. I understand that UIDAI shall proceed to issue Unique ID
no (Aadhaar) based on my introduction".
______________________________________

(ਨਾਂ/

ਯਸਜਿਟਰਾਯ

ਨਡਰ

ਅਿਯ

______________________________________________________________

ਦਾ

ਅਹੁਦਾ)

(ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਦਾ ਨਾਂ)

ਭੈਂ, (ਨਾਂ) _______________________ (ੁੱ ਤਯ/ੁੱ ਤਯੀ/ਤਨੀ) _______________________ ਸਿਖ ਯਸਹੰ ਦਾ
ਹਾਂ

(ਤਾ)

_______________________________________________ਅਤ

___________________________(ਿੰ ਿਥਾ) ਸਿਖ ਤ _______________________(ਅਹੁਦਾ) ਸਨਮੁਕਤ ਹਾਂ,
ਆਧਾਯ ਸਹੱ ਤ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਿਭਯੱ ਥ ਫਨਾਉਣ ਦ ਭੰ ਤਿ ਨਾਰ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਿਜੋਂ ਆਣੀ ਿਸਹਭਤੀ ਸਦੰ ਦਾ ਹਾਂ
ਅਤ ਬਾਯਤੀ ਸਿਰੱਖਣ ਸਹਚਾਣ ਅਥਾਯਟੀ ਅਤ ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਸਹਚਾਣਕਯਤਾ ਸਹਤ ਸਨਯਧਾਯਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤ ਸਿਧੀਆਂ
ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਾਂਗਾ| ਭੈਂ ਕਿਰ ਉਨਹਾਂ ਿਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਹੀ ਕਯਿਾਿਾਂਗਾ ਸਜਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭੈਂ ਸਨੱਜੀ ਤਯ ਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ| ਭਨੰ ੂ ਤਾ
ਹ ਸਕ ਭਯ ਿੱ ਰੋਂ ਕਯਿਾਈ ਸਹਚਾਣ ਦ ਅਧਾਯ ਤ ਹੀ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਸਿਰੱਖਣ ਆਈਡੀ ਨੰਫਯ (ਆਧਾਯ) ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ
ਜਾਿਗਾ|"

I will not collude with a person to impersonate another person (dead or alive) at the time of
enrolment.
ਭੈਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਭੇਂ ਸਕਿ ਿੀ ਸਿਅਕਤੀ ਨਾਰ ਸਭਰੀਬਗਤ ਕਯਕ ਸਕਿ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ (ਸਭਰਤ ਜਾਂ ਜੀਿਤ) ਦਾ ਬਿ ਫਦਰਣ ਦੀ
ਿਾਜਸ਼ ਸਿਚ ਸ਼ਾਭਰ ਨਹੀਂ ਹਿਾਂਗਾ|
I will not help an Aadhaar holder to deliberately take on the identity of another person by
changing his or her demographic information or collude to provide false biometric information.
ਭੈਂ ਸਕਿ ਿੀ ਆਧਾਯ ਧਾਯਕ ਦੀ ਭਦਦ ਉਿ ਿੱ ਰੋਂ ਜਾਣਫੁੱ ਝ ਕ ਆਣੀ ਡਭਗਰਾਸਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਫਦਰ ਕ ਕਈ ਹਯ ਸਿਅਕਤੀ
ਫਨਣ ਸਿਚ ਨਹੀਂ ਕਯਾਂਗਾ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਯੀ ਦਣ ਸਹਤ ਸਭਰੀਬਗਤ ਨਹੀਂ ਕਯਾਂਗਾ|

AADHAAR Number / Enrolment number:

ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ / ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੰਫਯ:
Name:
ਨਾਂ:

Designation:
ਅਹੁਦਾ:

Signature:
ਹਿਤਾਖਯ:

Date:
ਸਭਤੀ:

Landline Phone Number (Office and Home):

ਰੈਂ ਡ ਰਾਈਨ ਨ ਨੰ. (ਦਤਯ ਅਤ ਘਯ):
Mobile Number:
ਭਫਾਇਰ ਨੰਫਯ:
Email:

ਈਭਰ:
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Appendix E – Enrolment/Correction Form
ਅੂੰ ਤਕਾ ਈ – ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਾਯਭ
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Appendix F – Cases of Omission
ਅੂੰ ਤਕਾ ਐ – ਯੱ ਦ ਕਯਨ ਦ ਭਾਭਰ
Cases requiring omission of Aadhaar Number
ਅਸਜਹ ਭਾਭਰ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਯੱ ਦ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ
The Aadhaar number of an Aadhaar number holder shall be cancelled in the following circumstances:
ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਦ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਹਠ ਸਰਖ ਹਾਰਾਤਾਂ ਸਿਚ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ:
(a) If it is established that more than one Aadhaar number have been issued to the same person, then
the Aadhaar number assigned from the earlier enrolment shall be retained, and all subsequent
Aadhaar numbers shall be cancelled .
(ੳ) ਜਕਯ ਇਹ ਿਾਫਤ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹ ਸਕ ਇੱ ਕ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਾਯੀ ਕੀਤ ਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਹਰ ਨਾਭਾਂਕਣ
ਦੁਆਯਾ ਸਨਯਧਾਸਯਤ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਕਾਇਭ ਯੱ ਸਖਆ ਜਾਿਗਾ| ਫਾਅਦ ਦ ਿਾਯ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤ ਜਾਣਗ|
(b) Where the Aadhaar number has been generated in violation of the prescribed guidelines:
(ਅ)ਜਦੋਂ ਸਨਯਧਾਸਯਤ ਸਦਸ਼ਾ ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਰੰਘਣਾ ਕਯਕ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਸਤਆਯ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹਿ:
I.

“Photo on Photo” case where core biometric information is not available: Where an existing
photograph is used for enrolment instead of capturing a new photograph at the enrolment
centre, and where core biometric information has not been captured during enrolment, the
resident‟s Aadhaar number shall be cancelled
I.
"ਪਟ ਆੱਨ ਪਟ" ਕਿ ਸਜੱ ਥ ਸਕ ਕਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਉਰਫਧ ਨਹੀਂ ਹ: ਇੱ ਥ, ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਇਕ
ਨਿੀਂ ਪਟ ਕਚਯ ਕਯਨ ਦੀ ਫਜਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਈ ਭਜੂਦਾ ਪਟ ਦਾ ਇਿਤਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਸਜੱ ਥ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ
ਦਯਾਨ ਕਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਿੀ ਕਚਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸਜਹ ਭਾਭਸਰਆਂ ਸਿੱ ਚ, ਸਨਿਾਿੀ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ
ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ|

II.

“False Biometric Exception” cases: Where the enrolment has been wrongly carried out as a
„biometric exception‟ case, the Aadhaar number shall be cancelled.
II. “ਝੂਠਾ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦ” ਭਾਭਰ : ਜਦੋਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੰ "ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦ" ਦ ਭਾਭਰ ਿਜੋਂ ਗਰਤ
ਤਯੀਕ ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ ਤਾਂ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ|

III.

Where an adult has been enrolled as a child below five years of age to avoid capturing of
biometric information, Aadhaar number shall be cancelled.
III. ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਭੀਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਕਚਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਚਣ ਰਈ ੰ ਜ ਿਾਰ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਭਯ ਦ ਫੱ ਚ ਦ ਤਯ
ਤ ਨਾਭਾਂਸਕਤ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਤਾਂ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ|

IV. Any other case requiring cancellation owing to the enrolment appearing fraudulent to the
Authority
IV. ਆਥਾਯਟੀ ਨੂੰ ਧਖਾਧੜੀ ਿਾਰ ਭਾਭਰ ਰੱਗਣ ਦ ਯੱ ਦ ਕਯਨ ਮਗ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਾ ਕਈ ਿੀ ਹਯ ਭਾਭਰਾ|
Upon cancellation, services that are provided by the Authority to the Aadhaar number holder shall be
disabled permanently.
ਯੱ ਦ ਹਣ 'ਤ, ਅਥਾਯਟੀ ਦੁਆਯਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਨੂੰ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ ਨੂੰ ੱ ਕ ਤਯ ਤ ਅਮਗ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ|
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Appendix G – List of supporting documents for Aadhaar Enrolment/Update
ਅੰ ਤਕਾ ਜੀ – ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਰਈ ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ
Supported PoI Documents Containing Name and
Photo
ਨਾਂ ਅਤ ਟ ਿਾਰ ਸਿਚਾਣ ਦ ਸਫੂਤ ਿਜੋਂ ਸਿਾਇਕ ਦਸਤਾਿਜ਼
1. Passport
ਾਿਯਟ
2. PAN Card
ਨ ਕਾਯਡ
3. Ration/ PDS Photo Card
ਯਾਸ਼ਨ / ੀਡੀਿ ਪਟ
4. Voter ID
ਿਟਯ ਆਈਡੀ
5. Driving License
ਡਰਾਈਸਿੰ ਗ ਰਾਇਿੈਂਿ
6. Government Photo ID Cards/ service photo
identity card issued by PSU
ੀ.ਿ.ਮੂ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਿਯਕਾਯੀ ਪਟ-ਆਈਡੀ ਕਾਯਡ /
ਿਯਸਿਿ ਪਟ ਛਾਣ ੱ ਤਯ
7. NREGS Job Card
ਨਯਗਾ ਜਫ ਕਾਯਡ
8. Photo ID issued by Recognized Educational
Institution
ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਸਿਸਦਅਕ ਿੰ ਿਥਾ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਪਟ
ਆਈਡੀ
9. Arms License
ਅਿਰਾ ਰਾਇਿੈਂਿ
10. Photo Bank ATM Card
ਪਟ ਫੈਂਕ ਟੀਭ ਕਾਯਡ
11. Photo Credit Card
ਪਟ ਕਰਸਡਟ ਕਾਯਡ
12. Pensioner Photo Card
ਨਸ਼ਨਯ ਪਟ ਕਾਯਡ
13. Freedom Fighter Photo Card
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਰਾਟੀ ਪਟ ਕਾਯਡ
14. Kissan Photo Passbook
ਸਕਿਾਨ ਪਟ ਾਿਫੁੱ ਕ
15. CGHS / ECHS Photo Card
ਿੀਜੀਚਿ / ਈਿੀਚਿ ਪਟਕਾਯਡ
16. Address Card having Name and Photo issued
by Department of Posts

Supported PoA Documents Containing Name and
Address
ਨਾਂ ਅਤ ਤ ਿਾਰ ਤ ਦ ਸਫੂਤ ਿਜੋਂ ਸਿਾਇਕ ਦਸਤਾਿਜ਼
1. Passport
ਾਿਯਟ
2. Bank Statement/ Passbook
ਫੈਂਕ ਿਟਟਭੈਂਟ / ਾਿਫੁੱ ਕ
3. Post Office Account Statement/Passbook
ਡਾਕਖਾਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਿਟਟਭੈਂਟ / ਾਿਫੁੱ ਕ
4. Ration Card
ਯਾਸ਼ਨ ਕਾਯਡ
5. Voter ID
ਿਟਯ ਆਈਡੀ
6. Driving License
ਡਰਾਈਸਿੰ ਗ ਰਾਇਿੈਂਿ
7. Government Photo ID cards/ service photo
identity card issued by PSU
ੀ.ਿ.ਮੂ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਿਯਕਾਯੀ ਪਟ ਸਹਚਾਣ ੱ ਤਯ /
ਿਯਸਿਿ ਪਟ ਸਹਚਾਣ ੱ ਤਯ
8. Electricity Bill (not older than 3 months)
ਸਫਜਰੀ ਸਫੱ ਰ (3 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ੁਯਾਣਾ ਨਹੀਂ)
9. Water bill (not older than 3 months)
ਾਣੀ ਦਾ ਸਫੱ ਰ (3 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ੁਯਾਣਾ ਨਹੀਂ)
10. Telephone Landline Bill (not older than 3
months)
ਟਰੀਪਨ ਰੈਂ ਡਰਾਈਨ ਸਫੱ ਰ (3 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ੁਯਾਣਾ ਨਹੀਂ)
11. Property Tax Receipt (not older than 1 year)
ਰਾਯਟੀ ਟਕਿ ਯਿੀਦ (1 ਿਾਰ ਤੋਂ ੁਯਾਣਾ ਨਹੀਂ)
12. Credit Card Statement (not older than 3
months)
ਕਰਸਡਟ ਕਾਯਡ ਿਟਟਭੈਂਟ (3 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ੁਯਾਣ ਨਹੀਂ)
13. Insurance Policy
ਫੀਭਾ ਾਸਰਿੀ
14. Signed Letter having Photo from Bank on
letterhead
ਰ ਟਯਹੱਡ 'ਤ ਫੈਂਕ ਤੋਂ ਪਟ ਿਾਰਾ ਦਿਤਖ਼ਤ ੱ ਤਯ
15. Signed Letter having Photo issued by
registered Company on letterhead
ਯਸਜਿਟਯਡ ਕੰ ਨੀ ਦੁਆਯਾ ਰ ਟਯਹੱਡ 'ਤ ਜਾਯੀ ਪਟ ਿਾਰਾ

ਡਾਕ ਸਿਬਾਗ ਦੁਆਯਾ ਨਾਭ ਅਤ ਪਟ ਿਾਰਾ ਤਾ ਕਾਯਡ
17. Certificate of Identify having photo issued by
Gazetted Officer or Tehsildar on letterhead
ਗਜ਼ਸਟਡ ਅਪਿਯ ਜਾਂ ਤਸਹਿੀਰਦਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਰ ਟਯਹੱਡ 'ਤ ਪਟ
ਦੀ ਸਹਚਾਣ ਦਾ ਿਯਟੀਸਪਕਟ
18. Disability ID Card/handicapped medical
certificate issued by the respective State/UT
Governments/Administrations
ਅੰ ਗਤਾ ਆਈਡੀ ਕਾਯਡ / ਅੰ ਗਤਾ ਭਡੀਕਰ ਿਯਟੀਸਪਕਟ
ਿੰ ਫੰ ਸਧਤ ਯਾਜ / ਮੂ.ਟੀ. ਿਯਕਾਯਾਂ / ਰਸ਼ਾਿਨ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ
Supported PoR Documents containing
Relationship details to Head of Family
ਸਯਿਾਯਕ ਭੁਿੀ ਨਾਰ ਸਯਸ਼ਤ ਦ ਿਯਿ ਿਾਰ ਸਯਸ਼ਤ ਦ ਸਫੂਤ ਿਜੋਂ
ਸਿਾਇਕ ਦਸਤਾਿਜ਼

ਦਿਤਖ਼ਤ ੱ ਤਯ
16. Signed Letter having Photo issued by
Recognized Educational Institutions on
letterhead
ਰ ਟਯਹੱਡ ਤ ਭਾਨਤਾ ਰਾਤ ਸਿਸਦਅਕ ਿੰ ਿਥਾਨਾਂ ਦੁਆਯਾ
ਜਾਯੀ ਪਟ ਿਾਰਾ ਦਿਤਖ਼ਤ ੱ ਤਯ
17. NREGS Job Card
ਨਯਗਾ ਜਫ ਕਾਯਡ
18. Arms License
ਅਿਰਾ ਰਾਇਿੈਂਿ
19. Pensioner Card
ਨਸ਼ਨਯ ਕਾਯਡ
20. Freedom Fighter Card
ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਰਾਟੀਆ ਕਾਯਡ
21. Kissan Passbook
ਸਕਿਾਨ ਾਿਫੁੱ ਕ
22. CGHS / ECHS Card

1. PDS Card
ੀਡੀਿ ਕਾਯਡ
2. MNREGA Job Card
ਭਨਯਗਾ ਜਫ ਕਾਯਡ
3. CGHS/State Government/ECHS/ESIC Medical
card
ਿੀਜੀਚਿ /ਯਾਜ ਿਯਕਾਯ/ ਈਿੀਚਿ
/ਈਿਆਈਿੀ ਭਡੀਕਰ ਕਾਯਡ
4. Pension Card
ਨਸ਼ਨ ਕਾਯਡ
5. Army Canteen Card
ਆਯਭੀ ਕਨਟੀਨ ਕਾਯਡ
6. Passport
ਾਿਯਟ
7. Birth Certificate issued by Registrar of Birth,
Municipal Corporation and other notified local
government bodies like Taluk, Tehsil etc.
ਜਨਭ ਯਸਜਿਟਯਾਯ, ਸਭਊਂਿਰ ਕਾਯਯਸ਼ਨ ਅਤ ਹਯ
ਨਟੀਪਾਈਡ ਿਥਾਨਕ ਿਯਕਾਯੀ ਿੰ ਿਥਾਿਾਂ ਸਜਿੇਂ ਸਕ ਤਾਰੂਕ,
ਤਸਹਿੀਰ ਆਸਦ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਜਨਭ ਿਯਟੀਸਪਕਟ
8. Any other Central/State government issued
family entitlement document
ਕੇਂਦਯ/ਯਾਜ ਿਯਕਾਯ ਿੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ ਕਈ ਿੀ ਹਯ ਸਯਿਾਯਕ
ਹੱ ਕਦਾਯੀ ਦਿਤਾਿਜ਼
9. Marriage Certificate Issued by the Government
ਿਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਭਸਯਜ ਿਯਟੀਸਪਕਟ

ਿੀਜੀਚਿ / ਈਿੀਚਿ ਕਾਯਡ
23. Certificate of Address having photo issued by
MP or MLA or Gazetted Officer or Tehsildar on
letterhead
ਭ.ੀ ਜਾਂ ਭ.ਰ. ਜਾਂ ਗਜ਼ਸਟਡ ਅਿਯ ਜਾਂ
ਤਸਹਿੀਰਦਾਯ ਦੁਆਯਾ ਰ ਟਯਹੱਡ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਪਟ
ਅਤ ਤ ਿਾਰਾ ਿਯਟੀਸਪਕਟ
24. Certificate of Address issued by Village
Panchayat head or its equivalent authority (for
rural areas)
ੇਂਡੂ ੰ ਚਾਇਤ ਭੁਖੀ ਜਾਂ ਇਿਦ ਿਭਾਨ ਅਸਧਕਾਯ (ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ
ਰਈ) ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਤ ਦਾ ਰਭਾਣ ੱ ਤਯ
25. Income Tax Assessment Order
ਇਨਕਭ ਟਕਿ ਅਿਿਭੈਂਟ ਆਯਡਯ
26. Vehicle Registration Certificate
ਿਾਹਨ ਯਸਜਿਟਯਸ਼ਨ ਿਯਟੀਸਪਕਟ
27. Registered Sale / Lease / Rent Agreement
ਯਸਜਿਟਯਡ ਸਿਕਯੀ / ਰੀਜ਼ / ਸਕਯਾ ਤ ਿਭਝਤਾ ੱ ਤਯ
28. Address Card having Photo issued by
Department of Posts
ਡਾਕ ਸਿਬਾਗ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਪਟ ਿਾਰਾ ਤਾ ਕਾਯਡ
29. Caste and Domicile Certificate having Photo
issued by State Govt.
ਯਾਜ ਿਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਪਟ ਿਾਰਾ ਜਾਤੀ ਅਤ
ਡਭੀਿਾਈਰ ਿਯਟੀਸਪਕਟ

Supported Proof of DoB Documents
ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਦ ਸਫੂਤ ਿਜੋਂ ਸਾਸਿਕ ਦਸਤਾਿਜ਼

1. Birth Certificate
ਜਨਭ ਿਯਟੀਸਕਟ
2. SSLC Book/Certificate
ਿਿਰਿੀ ਫੁੱ ਕ/ਿਯਟੀਸਕਟ
3. Passport
ਾਿਯਟ
4. Certificate of Date of Birth issued by Group A
Gazetted Officer on letterhead
ਗਰੱ   ਗਜ਼ਸਟਡ ਅਸਧਕਾਯੀ ਿੱ ਰੋਂ ਰ ਟਯਹੱਡ ਤ ਜਾਯੀ ਜਨਭ
ਸਭਤੀ ਿਯਟੀਸਕਟ
5. PAN Card
ਨ ਕਾਯਡ
6. Marksheet issued by any Government Board
or University
ਸਕਿ ਿੀ ਿਯਕਾਯੀ ਫਯਡ ਜਾਂ ਮੂਨੀਿਯਸਿਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਜਾਯੀ
ਭਾਯਕਸ਼ੀਟ
7. Government Photo Id Card / Photo identity
card issued by PSU containing DoB
ਿਯਕਾਯੀ ਪਟ-ਆਈਡੀ ਕਾਯਡ / ੀਿਮੂ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ
ਪਟ ਸਹਚਾਣ ੱ ਤਯ ਸਜਿ ਸਿਚ ਜਨਭ ਸਭਤੀ ਹਿ
8. Central/State Pension Payment Order
ਕੇਂਦਯੀ / ਯਾਜ ਨਸ਼ਨ ਬੁਗਤਾਨ ਆਯਡਯ
9. Central Government Health Service Scheme
Photo Card or Ex-Servicemen Contributory
Health Scheme Photo card
ਕੇਂਦਯ ਿਯਕਾਯ ਸਿਹਤ ਿਿਾ ਮਜਨਾ ਪਟ ਕਾਯਡ ਜਾਂ ਿਾਫਕਾ
ਜੀ ਅੰ ਸ਼ਦਾਨ ਸਿਹਤ ਿਕੀਭ ਪਟ ਕਾਯਡ

30. Disability ID card/handicapped medical
certificate issued by respective State/UT
Governments/Administrations
ਅੰ ਗਤਾ ਸਹਚਾਣ ੱ ਤਯ / ਅੰ ਗਤਾ ਭਡੀਕਰ
ਿਯਟੀਸਪਕਟ ਿੰ ਫੰ ਸਧਤ ਯਾਜ / ਮੂ.ਟੀ. ਿਯਕਾਯਾਂ / ਰਸ਼ਾਿਨ
ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ
31. Gas Connection Bill (not older than 3 months)
ਗਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਫੱ ਰ (3 ਭਹੀਨੇ ਤੋਂ ੁਯਾਣਾ ਨਹੀਂ)
32. Passport of Spouse
ਜੀਿਨਿਾਥੀ ਦਾ ਾਿਯਟ
33. Passport of Parents (in case of Minor)
ਭਾਸਆਂ ਦਾ ਾਿਯਟ (ਨਾਫਾਰਗ ਭਾਭਸਰਆਂ ਸਿਚ)
34. Allotment letter of accommodation issued by
Central/State government of not more than 3
years old
ਕੇਂਦਯੀ / ਯਾਜ ਿਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਆਿਾਿ
ਅਰਾਟਭੈਂਟ ੱ ਤਯ ਜ 3 ਿਾਰ ਤੋਂ ੁਯਾਣਾ ਨਾ ਹਿ
35. Marriage Certificate Issued by the Government
containing address
ਤ ਸਭਤ ਸਯਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਭਸਯਜ ਸਯਟੀਸਪਕਟ
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Appendix H– Convenience Charge
ਅੂੰ ਤਕਾ ਐਚ– ਸੁਸਿਧਾ ੀਸ
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Appendix I – Deactivation of Aadhaar
ਅੂੰ ਤਕਾ ਆਈ – ਆਧਾਯ ਨੂੂੰ ਗਯ ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯਨਾ
Cases requiring deactivation of Aadhaar Number
ਅਸਜਿ ਭਾਭਰ ਸਜਨਹਾਂ ਸਿਚ ਆਧਾਯ ਨੂੰਫਯ ਨੂੂੰ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯਨ ਦੀ ਰ ੜ ਿਿ
1. The Aadhaar number of an Aadhaar number holder shall be deactivated in the following
circumstances:
ਹਠ ਦਯਜ ਸਯਿਸਥਤੀਆਂ ਸਿਚ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ :
a. “Photo on Photo” and core biometric information is available: Where an existing
photograph is used instead of capturing a fresh photograph at the enrolment centre, and
where core biometric information of the resident has been captured, the Aadhaar number
shall be deactivated, and the resident will be asked to update his photograph. Upon
successful update of his photograph, the Aadhaar number may be reactivated.
ੳ. ਪਟ ਆੱਨ ਪਟ" ਕਿ ਸਜੱ ਥ ਸਕ ਕਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਉਰਫਧ ਹ: ਇੱ ਥ, ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਖ ਇਕ ਨਿੀਂ
ਪਟ ਕਚਯ ਕਯਨ ਦੀ ਫਜਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਰਈ ਭਜੂਦਾ ਪਟ ਦਾ ਇਿਤਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹ ਅਤ ਸਜੱ ਥ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਦਯਾਨ
ਕਯ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਿੀ ਕਚਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿ, ਅਸਜਹ ਭਾਭਸਰਆਂ ਸਿੱ ਚ, ਸਨਿਾਿੀ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਗਯਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ ਅਤ ਿਿਨੀਕ ਨੂੰ ਉਿ ਦੀ ਟ ਅਡਟ ਕਯਿਾਉਣ ਸਹੱ ਤ ਸਕਹਾ ਜਾਿਗਾ| ਟ ਦ ਿਰ
ਅਡਟ ਉਯੰ ਤ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਭੁੜ ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ|
b. “False Partial Biometric Exception” cases: Where certain attributes constituting biometric
information have not been captured despite the resident being in a position to provide them,
the Aadhaar number shall be deactivated.
ਅ. “ਝੂਠੇ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਅਿਾਦ” ਭਾਭਰ : ਸਜੱ ਥ ਿਿਨੀਕ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਹਈਆ ਕਯਿਾਉਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਿਚ ਹਿ ਸਯ
ਿੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਕੁਝ ੱ ਖ ਕਚਯ ਹਣ ਤੋਂ ਯਸਹ ਗ ਹਣ, ਤਾਂ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਗ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ
ਜਾਿਗਾ|
c. Where it is found at a later stage that enrolment has been carried out without valid supporting
documents, the Aadhaar number shall be deactivated till it is updated by the Aadhaar
number holder after furnishing valid supporting documents.
ੲ. ਸਜੱ ਥ ਫਾਅਦ ਸਿਚ ਇਹ ਦਖਣ ਸਿਚ ਆ ਸਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਫਨਾਂ ਿਾਜਫ ਿਹਾਇਕ ਦਿਤਾਿਜਾਂ ਦ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ, ਤਾਂ
ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਕ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਿੱ ਰੋਂ ਿਾਜਫ ਿਹਾਇਕ
ਦਿਤਾਿਜ਼ ਦ ਕ ਇਿ ਨੂੰ ਅਡਟ ਨਹੀਂ ਕਯਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ|
d. Where the information captured has been flagged as having bad data and requiring update
(such as mixed/anomalous biometrics information, abusive/expletive words and
unparliamentary language in resident demographics, multiple names in single name using
„urf‟ or „Alias‟), the Aadhaar number shall be deactivated till it is updated by Aadhaar holder.
ਿ. ਸਜੱ ਥ ਕਚਯ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਉਤ ਖਯਾਫ ਡਾਟਾ ਹਣ ਦੀ ਝੰ ਡੀ ਰੱਗੀ ਹਿ ਅਤ ਅਡਟ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ ਰ ੜ
ਹਿ ( ਸਜਿੇਂ

ਸਕ

ਸਭਸਸ਼ਰਤ/ਅਸਨਮਸਭਤ

ਫਾਇਭਸਟਰਕਿ

ਜਾਣਕਾਯੀ,

ਿਿਨੀਕ

ਦ

ਡਭਗਰਾਸਕਿ

ਸਿਚ

ਅਸ਼ਫਦ/ਅਭਾਨਜਨਕ ਅਤ ਅਿੰ ਿਦੀ ਬਾਸ਼ਾ, ਇਕਹਯ ਨਾਭ ਸਿਚ ਕਈ ਨਾਂਿਾਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਸਜਿੇਂਸਕ "ਉਯ" ਜਾਂ "ਫਨਾਭ"
ਸ਼ਾਭਰ ਹਣ), ਤਾਂ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਯਹਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਕ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਇਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਹੀ
ਸ਼ਫਦਾਂ ਨਾਰ ਅਡਟ ਨਹੀਂ ਕਯਿਾਉਂਦਾ|

e. Where a child having attained the age of five or fifteen years of age fails to update his or her
biometric information within two years of attaining such age, the Aadhaar number shall be
deactivated. In cases where such update has not been carried out at the expiry of one year
after deactivation, the Aadhaar number shall be omitted.
ਹ. ਸਜੱ ਥ ਫੱ ਚ ਨੇ ੰ ਜ ਜਾਂ ੰ ਦਯਹਾਂ ਿਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਹਾਿਰ ਕਯ ਰਈ ਹਿ ਅਤ ਇਿ ਉਭਯ ਦਾ ਹਣ ਦ ਦ ਿਾਰ ਦ ਅੰ ਦਯ
ਆਣੀ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਡਟ ਨਾ ਕਯਿਾਈ ਹਿ ਤਾਂ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਹ| ਸਜਨਹਾਂ
ਭਾਭਸਰਆਂ ਸਿਚ ਅਸਜਹਾ ਅਡਟ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਹਣ ਦ ਇਕ ਿਾਰ ਦੀ ਿਭਾਤੀ ਹਣ ਤ ਿੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ
ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਯੱ ਦ ਕਯ ਸਦੱ ਤਾ ਜਾਿਗਾ|
f. Any other case requiring deactivation as deemed appropriate by the Authority.
ਕ. ਕਈ ਿੀ ਹਯ ਭਾਭਰਾ ਸਜਿ ਸਿਚ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕਯਨਾ ਉਸਚਤ ਿਭਸਝਆ ਜਾਿ|
2. Upon deactivation, services that are provided by the Authority to the Aadhaar number holder shall
be discontinued temporarily till such time the Aadhaar number holder updates or rectifies the
information, owing to which his or her Aadhaar number has been deactivated by the Authority.
ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਹਣ ਤ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਧਾਯਕ ਨੂੰ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਿਾਰੀਆਂ ਿਿਾਿਾਂ ਅਿਥਾਈ ਤਯ ਤ ਫੰ ਦ ਕਯ
ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਸਕ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੰ ਅਡਟ ਜਾਂ ਦਯੁਿਤ ਨਹੀਂ ਕਯਿਾਉਂਦਾ ਸਜਨਹਾਂ ਕਾਯਨ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ
ਉਿ ਦ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ|
Inquiry into cases requiring omission or deactivation
ਯੱ ਦ ਜਾਂ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਦੀ ਰ ੜ ਿਾਰ ਭਾਭਸਰਆਂ ਦੀ ੜਤਾਰ
1. Any case reported or identified as a possible case requiring omission or deactivation may require
field inquiry, which may include hearing the persons whose Aadhaar number is sought to be
omitted or deactivated.
ਕਈ ਿੀ ਸਯਯਟ ਹਇਆ ਜਾਂ ਸਹਚਾਣ ਕੀਤਾ ਭਾਭਰਾ ਸਜਿ ਸਿਚ ਿੰ ਬਾਿੀ ਤਯ ਤ ਯੱ ਦੀਕਯਣ ਜਾਂ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕੀਤ ਜਾਣ ਦੀ
ਰ ੜ ਹਿ ਉਿ ਭਾਭਰ ਦੀ ੀਰਡ ੁੱ ਛ-ੜਤਾਰ ਹ ਿਕਦੀ ਹ, ਸਜਿ ਸਿਚ ਉਿ ਸਿਅਕਤੀ ਦੀ ਿੁਣਿਾਈ ਹ ਿਕਦੀ ਹ ਸਜਿ ਦ
ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਜਾਂ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹ|
2. An agency nominated by the Authority shall examine/inquire and submit a report to the Authority as
per the procedures as may be specified by the Authority for this purpose.
ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਨਾਭਜ਼ਦ ਜੰ ਿੀ ਇਿ ਭੰ ਤਿ ਸਹੱ ਤ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਸਿਧੀਆਂ ਅਨੁਿਾਯ ਜਾਂਚ/ੜਤਾਰ ਕਯਗੀ ਅਤ
ਅਥਾਯਟੀ ਨੂੰ ਸਯਯਟ ਸਤਆਯ ਕਯ ਕ ਦਿਗੀ|
3. The Authority may initiate necessary action upon receiving the report and the decision to omit or
deactivate an Aadhaar number shall lie with the Authority.
ਸਯਯਟ ਰਾਤ ਹਣ ਉਯੰ ਤ ਅਥਾਯਟੀ ਰ ੜੀਂਦੀ ਕਾਯਿਾਈ ਅਯੰ ਬ ਕਯ ਿਕਦੀ ਹ ਅਤ ਆਧਾਯ ਨੰਫਯ ਨੂੰ ਯੱ ਦ ਜਾਂ ਗਯ-ਸਕਰਆਸ਼ੀਰ
ਕਯਨਾ ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਅਖਸਤਆਯ ਸਿਚ ਹੁੰ ਦਾ ਹ|
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Appendix J (a) – Aadhaar Update Form to be used at Enrolment Center
ਅੂੰ ਤਕਾ ਜ (ਏ) – ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਸਿਿ ਿਯਸਤਆ ਜਾਣ ਿਾਰਾ ਆਧਾਯ ਅਡਟ ਾਯਭ
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Appendix K – Operator On-boarding form
ਅੂੰ ਤਕਾ ਕ – ਆਯਟਯ ਆੱਨਫਯਸਡੂੰ ਗ ਾਯਭ
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Appendix L – Aadhaar Enrolment Kit
ਅੂੰ ਤਕਾ ਐਰ – ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਕਟ
Aadhaar enrolment kit consists of a set of hardware devices required to carry out successful Aadhaar enrolment
& update. This set of devices comprises of following devices.
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਕਟ ਸਿਚ ਹਾਯਡਿਅਯ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਦਾ ਿੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ਸਜਿ ਦੀ ਰ ੜ ਿਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ ਕਯਨ ਰਈ ੈਂਦੀ ਹ| ਇਿ
ਸਡਿਾਈਿ ਿੱਟ ਸਿਚ ਹਠ ਦਯਜ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ|
I.

Laptop/desktop
ਰ ਟਾ/ਡਿਕਟਾ

II.

Monitor
ਭਾਨੀਟਯ

III.

Multifunction printer/scanner
ਭਰਟੀੰ ਕਸ਼ਨ ਸਰੰ ਟਯ/ਿਕਨਯ

IV.

White screen
ਿਹਾਈਟ ਿਕਰੀਨ

V.

Focus Light
ਕਿ ਰਾਈਟ

VI.

Surge Protector spike
ਿਯਜ ਰਟਕਟਯ ਿਾਈਕ

VII.

Iris Scanner
ਆਈਸਯਿ ਿਕਨਯ

VIII.

Camera
ਕਭਯਾ

IX.

Slap scanner
ਿਰ  ਿਕਨਯ

X.

GPS Device
ਜੀੀਿ ਸਡਿਾਈਿ
1. All these devices shall be as per UIDAI's specifications.
ਇਹ ਿਾਯੀਆਂ ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਸਨਯਦਸ਼ਾਂ ਅਨੁਿਾਯ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ|
2. Biometric devices (Slap/Iris Scanner) shall be STQC certified.
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਿਾਈਿਾਂ (ਿਰ /ਆਈਸਯਿ ਿਕਨਯ) ਿਟੀਕਮੂਿੀ ਰਭਾਸਣਤ ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ
3. Complete kit warranty shall be for 3 years except White screen, Focus light & surge protector.
ਿਹਾਈਟ ਿਕਰੀਨ, ਕਿ ਰਾਈਟ ਅਤ ਿਯਜ ਰਟਕਟਯ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕ ੂਯੀ ਸਕਟ ਦੀ ਿਯੰ ਟੀ 3 ਿਾਰ ਦੀ ਹਿਗੀ|
4. During warranty, faulty equipment‟s shall be replaced/repaired within 7 days.
ਿਯੰ ਟੀ ਦ ਦਯਾਨ ਖਯਾਫ ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਫਦਰੀ/ਭੁਯੰਭਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ|
5. Aadhaar Enrolment Kit comprising of specific make/model of device shall be UIDAI certified for its
working with latest UIDAI‟s enrolment client (ECMP)
ਂ (ਈਿੀਭੀ) ਨਾਰ ਕੰ ਭ
ਸਕਿ ਸਡਿਾਈਿ ਦ ਖਾਿ ਭਕ/ਭਾਡਰ ਿਾਰੀ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਕਟ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ
ਕਯਨ ਸਹੱ ਤ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿੱ ਰੋਂ ਰਭਾਸਣਤ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|
Minimum Specification of Aadhaar Enrolment Equipment
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਾਸਜ-ਿਭਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

Item S.1.1. – Laptop/Desktop
ਭੱ ਦ ੱਿ.1.1. – ਰ ਟਾ/ਡਿਕਟਾ
Specification

Details

ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾ

ਿਯਿਾ

Machine Form Factor

Laptop/Desktop

ਭਸ਼ੀਨ ਦੀ ਯੂਯਖਾ

ਰ ਟਾ/ਡਿਕਟਾ

Model

From Top 5 vendors as per latest IDC report

ਭਾਡਰ

ਨਿੀਨਤਭ ਆਈਡੀਿੀ ਸਯਯਟ ਅਨੁਿਾਯ ਸਿਖਯ ਦ 5 ਸਿਕਰਤਾਿਾਂ ਤੋਂ

CPU

2-GHz Dual Core or later

ਿੀੀਮੂ

2-ਗੀ.ਹਯਟਜ਼ ਡੁਅਰ ਕਯ ਜਾਂ ਿੱ ਧ

Display

Minimum 14" HD Anti-Glare (16:9)
ਂ ੀ ਗਰ ਅਯ (16:9)
ਘਟ ਘੱ ਟ 14" ਚਡੀ ਟ

ਸਡਿਰ ਅ

Should have built-in support for Bluetooth 4.0, Wi-Fi (IEEE
802.11b/g/n) and Ethernet (10/1000 Base-T), bluetooth not required incase of
laptop
Connectivity
ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ

ਫਰੂਟੂਥ ਦੀ ਸਫਰਟ ਇਨ ਿਯਟ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ 4.0, ਿਾਈ-ਾਈ (ਆਈਈਈਈ
802.11ਫੀ/ਗੀ/ਨ) ਤ ਈਦਯਨੈੱਟ (10/1000 ਫਿ-ਟੀ), ਜਕਯ ਰ ਟਾ ਹਿ ਤਾਂ ਫਰੂਟੂਥ ਦੀ ਰ ੜ
ਨਹੀਂ ਹ

MEMORY
ਭਭਯੀ

4-GB DDR3 or higher, SDRAM @1066MHZ expandable up
to 8-GB with 1DIMM SLOT FREE
4-ਜੀਫੀ ਡੀਡੀਆਯ3 ਜਾਂ ਿੱ ਧ, ਿਡੀ ਯਭ @1066ਭਗਾਹਯਟਜ਼ 1ਡੀਆਈਭਭ ਿਰਾਟ ਰੀ ਨਾਰ 8
ਜੀਫੀ ਤੱ ਕ ਸਿਿਥਾਯ ਮਗ

Webcam
ਿੱਫਕਭ

Built-in webcam with minimum High Definition 720p, not required in case of laptop

HDD
ਚਡੀਡੀ

Minimum 500GB (or Higher) Hard Disk

ਸਨਊਨਤਭ 720ੀ ਹਾਈ ਡੀਸਨਸ਼ਨ ਨਾਰ ਸਫਰਟ ਇਨ ਿੱਫਕਭ, ਜਕਯ ਰ ਟਾ ਹਿ ਤਾਂ ਰ ੜ ਨਹੀਂ ਹ
ਸਨਊਨਤਭ 500 ਜੀਫੀ (ਜਾਂ ਿੱ ਧ) ਹਾਯਡ ਸਡਿਕ
One HDMI
ਇਕ ਚਡੀਭਆਈ
One VGA, 2 in case of laptop

Input / Output Ports
ਇਨੁਟ/ਆਊਟੁਟ ਯਟ

ਇਕ ਿੀਜੀ, ਰ ਟਾ ਹਿ ਤਾਂ 2
Dedicated Minimum 5 USB 2.0 port*
ਡਡੀਕਸਟਡ ਸਨਊਨਤਭ 5 ਮੂਿਫੀ 2.0 ਯਟ*
One Ethernet (RJ-45)
ਇਕ ਈਦਯਨੈੱਟ (ਆਯਜ-45)

Battery Backup
ਫਟਯੀ ਫਕਅ

4 CELL or 6 CELL LITHIUM/0.5KVA UPS with 30 min backup time

Chipset
ਸਚਿੱਟ

Integrated with CPU or equivalent.

Graphics
ਗਰਾਸਕਿ

Integrated Graphics

4 ਿੱਰ ਜਾਂ 6 ਿੱਰ ਰੀਥੀਅਭ/0.5ਕਿੀ 30 ਸਭੰ ਟ ਦ ਫਕਅ ਟਾਈਭ ਿਾਰਾ ਮੂੀੱਿ
ਿੀੀਮੂ ਨਾਰ ਕੀਸਕਰਤ ਜਾਂ ਇਿ ਦ ਫਯਾਫਯ
ਕੀਸਕਰਤ ਗਰਾਸਕਿ

Specification

Details

ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

ਿਯਿਾ

Keyboard

Full Sized (Minimum 84 Keys) Windows compatible Spill-resistant keyboard

ਕੀ-ਫਯਡ

ੁਰ ਿਾਈਜ਼ (ਸਨਊਨਤਭ 84 ਕੀਜ਼) ਸਿੰ ਡਜ਼ ਕੰ ਟੀਫਰ ਤਯਰ-ਯਧਕ ਕੀ-ਫਯਡ

Touchpad

Wide Touchpad below keyboard, not required in case of laptop

ਟਚਡ

ਕੀ-ਫਯਡ ਦ ਹਠਾਂ ਿਾਈਡ ਟਚ ਡ, ਜਕਯ ਰ ਟਾ ਹਿ ਤਾਂ ਰ ੜ ਨਹੀਂ

Preloaded OS

Windows 10 professional

ਰੀਰ ਸਡਡ ਿ

ਸਿੰ ਡਜ਼ 10 ਰਸ਼ਨਰ

Microphones

At least one built in Mic, not required in case of laptop

ਭਾਈਕਰਨ

ਘੱ ਟ ਘਟ ਇਕ ਸਫਰਟ ਇਨ ਭਾਈਕ, ਜਕਯ ਰ ਟਾ ਹਿ ਤਾਂ ਰ ੜ ਨਹੀਂ

ACCESSORIES

Laptop carrying case

ਿਾਜ-ਿਭਾਨ

ਰ ਟਾ ਦਾ ਫਗ

WARRANTY

3 years comprehensive onsite-warranty. BATTERY AND POWER ADAPTER
WOULD HAVE ONE YEAR WARRANTY

ਿਯੰ ਟੀ
ANTI-VIRUS
ਂ ੀ ਿਾਇਯਿ
ਟ

3 ਿਾਰ ਦੀ ਸਿਿਸਤਰਤ ਆੱਨਿਾਈਟ ਿਯੰ ਟੀ| ਫਟਯੀ ਅਤ ਾਿਯ ਅਡਾਟਯ ਦੀ ਇਕ ਿਾਰ ਦੀ ਿਯੰ ਟੀ ਹਿਗੀ
For End Point Security
ਂ ੁਆਂਇੰਟ ਸਿਸਕਯਟੀ ਰਈ
ਡ

*In case the laptop has less than 5 USB 2.0 ports, then a USB Hub with multiple USB connections (enabling 5
devices plug-in through USB port) should be provided at no extra cost
*ਜਕਯ ਰ ਟਾ ਸਿਚ 5 ਮੂਿਫੀ 2.0 ਯਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹਿ, ਤਾਂ ਸਫਨਾਂ ਸਕਿ ਿਾਧੂ ਰਾਗਤ ਦ ਭਰਟੀਰ ਮੂਿਫੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ (5 ਸਡਿਾਈਿਾਂ ਨੂੰ
ਮੂਿਫੀ ਯਟ ਯਾਹੀਂ ਰਗ-ਇਨ ਕਯ ਿਕ) ਿਾਰੀ ਮੂਿਫੀ ਹੱ ਫ ਨਾਰ ਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ|
Item S.1.2. – Monitor
ਆਈਟਭ ਿ.1.2. – ਭਾਨੀਟਯ
Specification

Details

ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

ਿਯਿਾ
Among the “Leaders” Quadrant in the India region in any of the previous two
Quarters as published in IDC / Gartner / Frost and Sullivan report for the PC /
Laptop / Monitors.

OEM
ਈਭ
Size
ਿਾਈਜ਼
Type
ਟਾਈ
Resolution
ਯਜ਼ਸਰਊਸ਼ਨ
help@uidai.gov.in

ੀਿੀ/ਰ ਟਾ/ਭਾਨੀਟਯ ਰਈ ਆਈਡੀਿੀ/ਗਾਯਟਨਯ/ਰਾਿਟ ਅਤ ਿੁਰੀਿਨ ਸਿਚ ਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤ
ਅਨੁਿਾਯ ਕਈ ਿੀ ਸਛਰੀਆਂ ਦ ਸਤਭਾਹੀਆਂ ਸਿਚ ਬਾਯਤ ਦ ਖਤਯ ਸਿਚ "ਆਗੂਆਂ" ਸਿਚ ਕੁਆਯਡਯੈਂਟ
15-16 inch or higher

15-16 ਇੰ ਚ ਜਾਂ ਿੱ ਧ
LCD

ਰਿੀਡੀ
1024 x 768 or above
1024 x 768 ਜਾਂ ਿੱ ਧ
https://uidai.gov.in/

Toll free Number: 1947
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Item S.1.3. - Multi Functional Device (MFD)
ਆਈਟਭ ਿ1.3. - ਭਰਟੀ ੰ ਕਸ਼ਨਰ ਸਡਿਾਈਿ (ਭਡੀ)
Specification

Details

ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

ਿਯਿਾ

FUNCTION

PRINT COPY SCAN

ੰ ਕਸ਼ਨ

ਸਰੰ ਟ ਕਾੀ ਿਕਨ

DUTY CYCLE IN PAGES

8000 PAGES

ਜਾਂ ਸਿਚ ਸਡਊਟੀ ਿਾਈਕਰ

8000 ਜ

PPM – BLACK (A4)

18 PPM

ੀੀਭ – ਫਰ ਕ ( 4)

18 ੀੀਭ

Model

From Top 5 vendors as per latest IDC report

ਭਾਡਰ

ਆਡੀਿੀ ਨਿੀਨਤਭ ਸਯਯਟ ਅਨੁਿਾਯ ਸਿਖਯ ਦ 5 ਸਿਕਰਤਾਿਾਂ ਤੋਂ

RESOLUTION

600X600 DPI

ਯਜ਼ਸਰਊਸ਼ਨ

600X600 ਡੀੀਆਈ

MEDIA USED

Ink tank for low cost running

ਿਯਸਤਆ ਸਗਆ ਭੀਡੀਆ

ਸਕਾਇਤੀ ਰਾਗਤ ਸਹੱ ਤ ਇੰ ਕ ਟੈਂਕ

Specification

Details

ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

ਿਯਿਾ

CUSTOM MEDIA SIZE

UPTO LEGAL

ਕਿਟਭ ਭੀਡੀਆ ਿਾਈਜ਼

ਰੀਗਰ ਤੱ ਕ

STANDARD OPERATING
SYSTEM SUPPORTED

Compatible with Windows 8, Windows 10 and earlier versions of Windows (XP,
Vista) and Linux

ਿਯਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿਟੈਂਡਯਡ

ਸਿੰ ਡਜ਼ 8, ਸਿੰ ਡਜ਼ 10 ਅਤ ਸਿੰ ਡਜ਼ ਦ ੁਯਾਣ ਿਯਜਨਾਂ (ਕਿੀ, ਸਿਿਟਾ) ਅਤ ਰਾਈਨੇਕਿ ਨਾਰ

ਆਯਸਟੰ ਗ ਸਿਿਟਭ

ਕੰ ਟੀਫਰ

SCAN RESOLUTION

600X600 DPI OPTICAL

ਿਕਨ ਯਜ਼ਸਰਊਸ਼ਨ

600X600 ਡੀੀਆਈ ਆੱਟੀਕਰ

BIT/COLOR DEPTH

24 BITS

ਸਫਟ/ਕਰਯ ਡਥ

24 ਸਫਟਿ

COPY SPEED BLACK

18 CPM

ਕਾੀ ਿੀਡ ਫਰ ਕ

18 ਿੀੀਭ

COPY RESOLUTION

600 X 600 DPI

ਕਾੀ ਯਜ਼ਸਰਊਸ਼ਨ

600 X 600 ਡੀੀਆਈ

Item S.1.4. – White Screen
ਆਈਟਭ ੱਿ.1.4. – ਿਹਾਈਟ ਿਕਰੀਨ
Specification

Details

ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

ਿਯਿਾ
4 X 5 ft stand mountable / wall mountable

Capacity
ਿਭਯੱ ਥਾ

4 X 5 ੁਟ ਿਟੈਂਡ ਭਾਊਂਟਫਰ/ਿਾਰ(ਕੰ ਧ) ਭਾਊਂਟਫਰ

Accessories

Stand

ਿਾਜ-ਿਭਾਨ

ਿਟੈਂਡ

Non-Reflecting

Yes

ਨਾਨ-ਸਯਰ ਕਸਟੰ ਗ

ਹਾਂ

Opaque

Yes

ਅਾਯਦਯਸ਼ੀ

ਹਾਂ

Item S.1.5 – Focus Light
ਆਈਟਭ ਿ.1.5 – ਕਿ ਰਾਈਟ
Specification

Details

ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

ਿਯਿਾ

Size

60W

ਿਾਈਜ਼

60ਡਫਸਰਊ

Accessories

Stand, 2Mrts Wire and on/off Switch near the operator
ਿਟੈਂਡ. 2 ਭੀਟਯ ਤਾਯ ਅਤ ਆਯਟਯ ਦ ਨੇੜ ਆੱਨ/ਆੱ ਿਸਿੱ ਚ

ਿਾਜ ਿਭਾਨ

Item S.1.6. – Surge Protector Spike
ਆਈਟਭ ਿ.1.6. – ਿਯਜ ਰਟਕਟਯ ਿਾਈਕ
Specification

Details

ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

ਿਯਿਾ
6 nos. of 5A sockets (4 Indian style + 2 International Style), Fuse, on/off Switch
and ISO mark

General
ਿਧਾਯਣ

6 ਨੰਫਯ 5  ਦੀਆਂ 6 ਿਾਕਟਾਂ (4 ਬਾਯਤੀ ਿਟਾਈਰ + 2 ਅੰ ਤਯਯਾਸ਼ਟਯੀ ਿਟਾਈਰ), ਸਮੂਜ਼, ਆੱਨ-ਆੱ
ਿਸਿੱ ਚ ਅਤ ਆਈਿ ਭਾਯਕ

Item S.2.1. – Iris Device Specification
ਆਈਟਭ ਿ.2.1. – ਆਈਸਯਿ ਸਡਿਾਈਿ ਦੀਆਂ ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)

Specification
ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

Stationary (mounted:
wall, with tripod or
stand)1

Hand-held2
ਿੈਂਡ ਿਰਡ (ਿੱ ਥਰੀ) 2

ਸਸਥਯ ( ਟਰਾਈਾਡ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ
ਨਾ ਿਾਰ ਭਾਊਂਸਟਡ) 1
Iris Diameter (In pixel)
ਆਈਸਯਿ ਡਾਇਆਭੀਟਯ

> 210

(ਸਕਿਰਾਂ ਸਿਚ)
Spatial Resolution
ਿਸਸ਼ਅਰ ਯਜ਼ਸਰਊਸ਼ਨ

> 60% @ 4.0 Lp/mm > 16 Pixels/mm
> 60% @ 4.0 ਰੀ/ਭਭ > 16 ਸਕਿਰ/ਭਭ

Hand-held with
alignment aid3
ਿੈਂਡ-ਿਰਡ ਸਿਦ ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ
ਏਡ 3

Pixel Resolution
ਸਕਿਰ ਯਜ਼ਸਰਊਸ਼ਨ
# of simultaneous
captured
# ਇਕ ਿਭੇਂ ਕਚਯ

2

1. Stationary: Any capture process where the device is stationary and the subject is required to position
and rest himself/herself
ਿਸਥਯ: ਕਈ ਿੀ ਕਚਯ ਰਸਕਰਆ ਸਜਿ ਸਿਚ ਸਡਿਾਈਿ ਿਸਥਯ ਹਿ ਅਤ ਸਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਣ ਆ ਨੂੰ ਿਹੀ ਿਸਥਤੀ ਸਿਚ ਸਰਆਉਣਾ ਹਿ
2. Hand- held: Operator operates and holds the camera and the subject is stationary.
ਹੱ ਥਰੀ: ਆਯਟਯ ਹੱ ਥ ਸਿਚ ਕਭਯਾ ਯੱ ਖਦਾ ਹ ਅਤ ਸਿਅਕਤੀ ਿਸਥਯ ਹੁੰ ਦਾ ਹ|
3. Alignment aid: Camera has mechanical fixture for alignment. Optical viewfinder is not considered
alignment aid.
ਂ ਯ ਨੂੰ ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ ਡ ਨਹੀਂ
ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ ਿਹਾਇਤਾ: ਕਭਯ ਸਿਚ ਅਰਾਈਨ੍ਭੈਂਟ ਦੀ ਭਕਨੀਕਰ ਖੂਫੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹ| ਆੱਟੀਕਰ ਸਿਮੂ ਾਈਡ
ਭੰ ਸਨਆ ਜਾਂਦਾ|
Specification
ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

Stationary (mounted:
wall, with tripod or
stand)1

Hand-held2
ਿੈਂਡ ਿਰਡ (ਿੱ ਥਰੀ) 2

ਸਸਥਯ ( ਟਰਾਈਾਡ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ

Hand-held with
alignment aid3
ਿੈਂਡ-ਿਰਡ ਸਿਦ ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ
ਏਡ 3

ਨਾ ਿਾਰ ਭਾਊਂਸਟਡ) 1
eyes4
ਅੱ ਖਾਂ4
Viewfinder
ਂ ਯ
ਸਿਮੂਾਈਡ

External
ਕਿਟਯਨਰ

Internal
ਇਨਟਯਨਰ

External or Internal
ਕਿਟਯਨਰ ਜਾਂ ਇਨਟਯਨਰ

Capture distance
ਕਚਯ ਾਿਰਾ

> 750 mm
> 750 ਭਭ

> 50 mm
> 50 ਭਭ

> 20 mm
> 20 ਭਭ

Capture volume
(width/height/depth)
ਕਚਯ ਿਾਰਮੂਭ

> 250x500x500mm
> 250x500x500 ਭਭ

> 20x15x12mm
> 20x15x12 ਭਭ

> 20x15x12mm
> 20x15x12 ਭਭ

Exposure time
ਕਿਜ਼ਯ ਟਾਈਭ

< 15ms
< 15ਭਿ

< 33 ms
< 33ਭਿ

< 33 ms
< 33ਭਿ

Imaging wavelength
ਇਭਸਜੰ ਗ ਿਿਰੈਂ ਥ

700-900 nm
700-900 ਨਭ

Spectral Spread
ਿਕਟਯਰ ਿਯੱਡ

Power in any 100nm band > 35% of total power
ਸਕਿ ਿੀ100ਨਭ ਫੈਂਡ ਸਿਚ ਾਿਯ > ਕੁੱ ਰ ਾਿਯ ਦਾ 35%

Scan type
ਿਕਨ ਟਾਈ

Progressive
ਰਾਗਯਸਿਿ

Image margins
ਇਭਜ ਭਾਯਜਨ

Left & right: 0.50x iris diameter, Top & bottom: 0.25x iris diameter
ਖੱ ਫ ਅਤ ਿੱ ਜ: 0.50x ਆਈਸਯਿ ਡਾਇਆਭੀਟਯ, ਉਯ ਅਤ ਥੱ ਰ : 0.25x ਆਈਸਯਿ ਡਾਇਆਭੀਟਯ

Pixel depth
ਸਕਿਰ ਡਥ

> 8 bits/pixel
> 8 ਸਫਟਿ/ਸਕਿਰ

Image evaluation frame
rate
ਇਭਜ ਭੁਰਾਂਕਣ ਰਭ
 ਯਟ

> 5 frames/sec, continuous image capture
> 5 ਰਭ
 /ਰਤੀ ਿਕੰਡ, ਸਨਯੰ ਤਯ ਇਭਜ ਕਚਯ

(ਚੜਾਈ/ਊਂਚਾਈ/ਡੂੰ ਘਾਈ)

Capture mode
ਕਚਯ ਭਡ

Auto capture with built-in quality check (incorporates NIST quality considerations)
ਸਫਰਟ ਇਨ ਕੁਆਸਰਟੀ ਚੱਕ ਨਾਰ ਆੱਟ ਕਚਯ (ਨਆਈਿਟੀ ਕੁਆਸਰਟੀ ਭਾਦੰ ਡ ਸ਼ਾਭਰ ਕਯਦਾ ਹ)

Sensor signal to noise
ratio
ਨਾਇਜ਼ ਅਨੁਾਤ ਤ ਿੈਂਿਯ

> 36 DB
> 36 ਡੀਫੀ

ਸਿਗਨਰ
Connectivity5
ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ5

USB 2, USB-IF certified Or
Networked(TCP/IP)
ਮੂਿਫੀ 2, ਮੂਿਫੀ -ਆਈ ਰਭਾਸਣਤ ਜਾਂ

USB 2, USB-IF certified
ਮੂਿਫੀ 2, ਮੂਿਫੀ -ਆਈ ਰਭਾਸਣਤ

ਨੈਟਿਯਕਡ (ਟੀਿੀੀ/ਆਈੀ)
Power
ਾਿਯ

USB or independent PS
ਮੂਿਫੀ ਜਾਂ ਿੁਤੰਤਯ ੀਿ

Weight
ਿਜ਼ਨ

NA
ਰਾਗੂ ਨਹੀਂ

< 1 kg
< 1 ਸਕ.ਗਰਾ.

< 1 kg
< 1 ਸਕ.ਗਰਾ.

Dimension
ਆਕਾਯ

<300 x 100 x 300 mm
<300 x 100 x 300 ਭਭ

< 220 x 200 x 100 mm
< 220 x 200 x 100 ਭਭ

< 220 x 200 x 100 mm
< 220 x 200 x 100 ਭਭ

Operating temperature
ਿੰ ਚਾਰਨ ਤਾਭਾਨ

0-49C
0-49ਿੀ

Humidity
ਨਭੀ

10 – 90% non-condensing
10 – 90% ਨਾ-ਸਿਚਾਯ ਮਗ

Durability/Shock
ਿਸਹਣਸ਼ੀਰਤਾ/ਝਟਕਾ

P54
ੀ54

Safety Standard
ਿੁਯੱਸਖਆ ਭਾਦੰ ਡ

Exempt Group per IEC 62471:2006-07
ਰਤੀ ਈਆਈਿੀ ਗਜ਼ੇਂਟ ਗਰੱ  62471:2006-07

Standards
ਸਭਆਯ

FCC Class A, RoHS
ਿੀਿੀ ਕਰਾਿ , ਆਯਚਿ

4. Considered simultaneous if second eye is captured within 2 seconds of first eye done without moving the device.
ਜਕਯ ਸਡਿਾਈਿ ਨੂੰ ਫਗਯ ਸਹਰਾ ਸਹਰੀ ਅੱ ਖ ਹਣ ਉਯੰ ਤ ਦੂਜੀ ਅੱ ਖ 2 ਿਕੰਡ ਦ ਅੰ ਦਯ ਕਚਯ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹ ਤਾਂ ਇਿ ਨੂੰ ਇਕ ਿਭੇਂ ਭੰ ਸਨਆ
ਜਾਿਗਾ|
5. Total of only 1 USB port will be available for connectivity and power
ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ ਅਤ ਾਿਯ ਰਈ ਕੁੱ ਰ ਸਭਰਾ ਕ ਕਿਰ 1 ਮੂਿਫੀ ਯਟ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿਗਾ
Specification
ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

Stationary (mounted:
wall, with tripod or
stand)1

Hand-held2
ਿੈਂਡ ਿਰਡ (ਿੱ ਥਰੀ) 2

ਸਸਥਯ ( ਟਰਾਈਾਡ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ
ਨਾ ਿਾਰ ਭਾਊਂਸਟਡ) 1
Software AP
ਿਾਟਿਅਯ ੀ

ਿੈਂਡ-ਿਰਡ ਸਿਦ ਅਰਾਈਨਭੈਂਟ
ਏਡ 3

Compliant with latest UIDAI Device Capture API Specifications. Linux/Windows 64
bit VDM ready certified by UIDAI
ਨਿੀਨਤਭ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਸਡਿਾਈਿ ਕਚਯ ੀਆਈ ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦ ਅਨੁਕੂਰ| ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿੱ ਰੋਂ
ਰਭਾਸਣਤ ਰਾਈਨੇਕਿ/ਸਿੰ ਡਜ਼ 64 ਸਫਟ ਿੀਡੀਭ ਯਡੀ

Item S.2.2 –Camera (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)
ਆਈਟਭ ਿ.2.2 – ਕਭਯਾ (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)
Specification
ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

Hand-held with
alignment aid3

Details
ਿਯਿਾ

Capture Mode
ਕਚਯ ਸਿਧੀ
Image Quality
ਤਿਿੀਯ ਦੀ ਗੁਣਿੱ ਤ
Minimum Resolution
ਸਨਊਨਤਭ ਯਜ਼ਸਰਊਸ਼ਨ
Capture Mode
ਕਚਯ ਸਿਧੀ
Sensor
ਿੈਂਿਯ
Connectivity6
ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ 6
Lens
ਰੈਂ ਿ
Power
ਾਿਯ
Mount
ਭਾਊਂਟ
Operating Temperature
ਿੰ ਚਾਰਨ ਤਾਭਾਨ
Humidity
ਨਭੀ
Safety Standard
ਿੁਯੱਸਖਆ ਸਭਆਯ
Software API
ਿਾਟਿਅਯ ੀਆਈ
Durability / Shock
ਿਸਹਣਸ਼ੀਰਤਾ/ਝਟਕਾ

Plain live capture
ਰ ਨ ਰਾਈਿ ਕਚਯ
Full Frontal (0x01) as per ISO/IEC 19794-5
ਆਈਿ/ਆਈਈਿੀ 19794-5 ਅਨੁਿਾਯ ਿਾਹਭਣ ਤੋਂ ੂਯੀ (0x01)
800 x 600
Manual Capture with Auto Focus and Auto Lighting Adjustment
ਆਟ ਕਿ ਅਤ ਆਟ ਰਾਈਸਟੰ ਗ ਿਭਾਮਜਨ ਨਾਰ ਭਨੂਅਰ ਕਚਯ
>2 Mega Pixel Native
>2 ਭਗਾ ਸਕਿਰ ਨੇਸਟਿ
High Speed USB 2.0, USB-IF certified
ਹਾਈ ਿੀਡ ਮੂਿਫੀ 2.0, ਮੂਿਫੀ-ਆਈ ਰਭਾਸਣਤ
Fixed, SLR
ਸਕਿਡ, ਿਰਆਯ
Through USB/Independent PS/Lithium Ion preferred to AA/AAA batteries
ਮੂਿਫੀ/ਿੁਤੰਤਯ ੀਿ/ /ਰੀਥੀਅਭ ਆਇਨ  ਫਟਯੀਆਂ ਨਾਰ
Tripod
ਟਰਾਈਾਡ
0 to 50 degree Celsius
0 ਤੋਂ 50 ਸਡਗਯੀ ਿਰਿੀਅਿ
10 – 90%
UL
ਮੂਰ
Compliant with latest UIDAI Device Capture API Specifications
ਨਿੀਨਤਭ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਸਡਿਾਈਿ ਕਚਯ ੀਆਈ ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦ ਅਨੁਕੂਰ
IP 54
ਆਈੀ 54

Note: Total of only 1 USB port shall be available for connectivity and power
ਨਟ: ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ ਅਤ ਾਿਯ ਰਈ ਕੁੱ ਰ ਸਭਰਾ ਕ ਕਿਰ 1 ਯਟ ਹੀ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿਗਾ
Item S.2.3. – Finger Print Device Specification
ਆਈਟਭ ਿ.2.3. – ਸੰ ਗਯ ਸਰੰ ਟ ਸਡਿਾਈਿ ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf )
Specification
ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

Details
ਿਯਿਾ

ਕਚਯ ਸਿਧੀ

ਰ ਨ ਰਾਈਿ ਿਕਨ ਕਚਯ

Image Acquisition Requirements

Setting level 31 or higher (Section 9.1 of Biometric Design Standards for
UID Applications V1.0)

Capture mode

ਇਭਜ ਗਰਸਹਣ ਰ ੜਾਂ

Plain live scan capture

ਿਸਟੰ ਗ ਰ ਿਰ 31 ਜਾਂ ਿੱ ਧ (ਮੂਆਈਡੀ ਰੀਕਸ਼ਨਜ਼ ਿੀ1,0 ਸਹਤ ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਸਡਜ਼ਾਈਨ
ਭਾਦੰ ਡ ਦੀ ਧਾਯਾ 9.1)

Image evaluation frame rate

> 3 frames/sec, continuous image capture

ਇਭਜ ਭੁਰਾਂਕਣ ਰਭ
 ਯਟ

> 3 ਰਭ
 /ਰਤੀ ਿਕੰਡ, ਸਨਯੰ ਤਯ ਇਭਜ ਕਚਯ

Capture mode

Auto capture with built-in quality check (incorporates NIST

ਕਚਯ ਭਡ

ਸਫਰਟ ਇਨ ਕੁਆਸਰਟੀ ਚੱਕ ਨਾਰ ਆੱਟ ਕਚਯ (ਨਆਈਿਟੀ ਕੁਆਸਰਟੀ ਭਾਦੰ ਡ ਸ਼ਾਭਰ
ਕਯਦਾ ਹ)

6. Total of only 1 USB port will be available for connectivity and power
ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ ਅਤ ਾਿਯ ਰਈ ਕੁੱ ਰ ਸਭਰਾ ਕ ਕਿਰ 1 ਯਟ ਹੀ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿਗਾ

Specification
ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ

Details
ਿਯਿਾ
quality considerations)
ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਸਧਆਨ

Capture area
ਕਚਯ ਯੀਆ

> 76mm x 80mm
> 76ਭਭ x 80ਭਭ

Connectivity7
ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ7

USB 2, USB-IF certified
ਮੂਿਫੀ 2, ਮੂਿਫੀ -ਆਈ ਰਭਾਸਣਤ

Power
ਾਿਯ

Through USB
ਮੂਿਫੀ ਯਾਹੀਂ

Dimension (W X H X D)
ਆਕਾਯ (ਚੜਾਈ/ਊਂਚਾਈ/ਡੂੰ ਘਾਈ)

< 160mm x 160mm x 160mm
< 160 ਭਭ x 160 ਭਭ x 160 ਭਭ

Weight
ਿਜ਼ਨ

Maximum 2.5 Kg.
ਿੱ ਧ ਤੋਂ ਿੱ ਧ 2.5 ਸਕ.ਗਰਾ.

Operating temperature
ਿੰ ਚਾਰਨ ਤਾਭਾਨ

0 – 50 C
0 – 50 ਿੀ

Humidity
ਨਭੀ

10 – 90% non-condensing
10 – 90% ਨਾਨ-ਕੰ ਡੈਂਸਿੰ ਗ

Durability / Shock
ਿਸਹਣਸ਼ੀਰਤਾ/ਝਟਕਾ

IP 54
ਆਈੀ 54

Standards
ਸਭਆਯ

UL certified (if applicable). Meets ISO 19794-4:2005 Section 7 and Annex A
certification requirements (IAFIS Appendix F certified).
ਮੂਰ ਰਭਾਸਣਤ (ਜਕਯ ਰਾਗੂ ਹਿ)| ਆਈਿ 19794-4:2005 ਦੀ ਧਾਯਾ 7 ਅਤ ਅੰ ਤਕਾ 
ਦੀਆਂ ਰਭਾਸਣਕਯਣ ਰ ੜਾਂ (ਆਈਆਈਿ ਅੰ ਤਕਾ  ਰਭਾਸਣਤ) ਨੂੰ ੂਯਾ ਕਯਦਾ ਹ

Software API
ਿਾਟਿਅਯ ੀਆਈ

Compliant with latest UIDAI Device Capture API Specifications Linux/Windows
64 bit VDM ready certified by UIDAI
ਨਿੀਨਤਭ ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਸਡਿਾਈਿ ਕਚਯ ੀਆਈ ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ ਦ ਅਨੁਕੂਰ|
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿੱ ਰੋਂ ਰਭਾਸਣਤ ਰਾਈਨੇਕਿ/ਸਿੰ ਡਜ਼ 64 ਸਫਟ ਿੀਡੀਭ ਯਡੀ

Note: Total of only 1 USB port shall be available for connectivity and power
ਨਟ: ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ ਅਤ ਾਿਯ ਰਈ ਕੁੱ ਰ ਸਭਰਾ ਕ ਕਿਰ 1 ਯਟ ਹੀ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿਗਾ

Item S.2.4. – GPS Device
ਆਈਟਭ ਿ.2.4. – ਜੀੀਿ ਸਡਿਾਈਿ

Specification
ਸਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ
General
ਿਾਧਾਯਣ

Accessories
ਿਾਜ ਿਭਾਨ
Warranty
ਿਯੰ ਟੀ

Details
ਿਯਿਾ
The GPS device should be certified by UIDAI as per GPS related OM
4(4)/57/122/2016/E&U-Pt Note: List of approved GPS vendors are available in the
UIDAI website, www.uidai.gov.in
ਜੀੀਿ ਸਡਿਾਈਿ ਜੀੀਿ ਿਫੰ ਧਤ ਭ 4(4)/57/122/2016/ਈ ਅਤ ਮੂ ੀਟੀ ਅਨੁਿਾਯ
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਿਰੋਂ ਰਭਾਸਣਤ ਹਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ| ਨਟ : ਰਿਾਨਤ ਜੀੀੱਿ ਿੈਂਡਯਾਂ ਦੀ ਿੂਚੀ
ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦੀ ਿੱਫਿਾਈਟ www.uidai.gov.in ਤ ਉਰਫੱ ਧ ਹ|
With all necessary required cables and accessories to connect to the PC/Laptop
ਿਾਯੀਆਂ ਰ ੜੀਦੀਆਂ ਤਾਯਾਂ ਅਤ ਿਾਜ ਿਭਾਨ ੀਿੀ/ਰ ਟਾੱ ਨਾਰ ਕੁਨੈਕਟ ਹਣ ਹਨ
3 years Comprehensive on-site Warranty
3 ਿਾਰ ਦੀ ਸਿਿਸਤਰਤ ਆੱਨਿਾਈਟ ਿਯੰ ਟੀ

7. Total of only 1 USB port will be available for connectivity and power
ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ ਅਤ ਾਿਯ ਰਈ ਕੁੱ ਰ ਸਭਰਾ ਕ ਕਿਰ 1 ਯਟ ਹੀ ਉਰਫੱ ਧ ਹਿਗਾ

SPECIAL TERMS AND & CONDITIONS FOR AADHAAR ENROLMENT KIT
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਕਟ ਰਈ ਸਿਸ਼ਸ਼ ਸਨਮਭ ਅਤ ਸ਼ਯਤਾਂ
1. Installation & commissioning: Bidder shall provide Remote support Facility for installation of
Aadhaar Enrolment Kit
ਇਨਿਟਾਰ ਸ਼ਨ ਅਤ ਅਯੰ ਬ : ਫਰੀ ਰਗਾਉਣ ਿਾਰਾ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਕਟ ਦੀ ਇਨਿਟਾਰ ਸ਼ਨ ਰਈਸਯਭਟ ਿਯਟ ਿੁਸਿਧਾ
ਰਦਾਨ ਕਯਗਾ |
2. Delivery Period:-Bidder shall complete the entire delivery to consignee within 30 days from date
of purchase order.
ਡਰੀਿਯੀ ਅਿਧੀ: ਫਰੀ ਰਗਾਉਣ ਿਾਰਾ ਖਯੀਦ ਦੀ ਸਭਤੀ ਤੋਂ 30 ਸਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਖਯੀਦਦਾਯ ਨੂੰ ਿਭੁੱ ਚੀ ਡਰੀਿਯੀ ਹੁੰ ਚਦੀ
ਕਯਗਾ|
3. Performance bank guarantee -, Bidder shall submit the PBG of 10% of the contract value. to the
purchaser before payment is released
ਕਾਯਗੁਜ਼ਾਯੀ ਫੈਂਕ ਗਯੰ ਟੀ: ਫਰੀਕਯਤਾ ਬੁਗਤਾਨ ਯਰੀਜ਼ ਹਣ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ ਖਯੀਦਦਾਯ ਕਰ ਠੇਕ ਦ ਭੁੱ ਰ ਦ ੀਫੀਜੀ ਦਾ 10% ਜਭਹਾਂ
ਕਯਿਾਗਾ|
4. Payments: 100 percent of the payment shall be made within 10 days of supply of Aadhaar enrolment kit
to consignee after its acceptance & submission of PBG .
ਬੁਗਤਾਨ: ਿਿੀਕਾਯਤਾ ਅਤ ੀਫੀਜੀ ਜਭਹਾਂ ਕਯਿਾਉਣ ਉਯੰ ਤ ਖਯੀਦਦਾਯ ਨੂੰ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਕਟ ਦੀ ਿਰਾਈ ਹਣ ਦ 10 ਸਦਨਾਂ ਦ
ਅੰ ਦਯ 100 ੀ ਿਦ ਬੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ|
5. Warranty for the complete kit except white screen, Focus light & surge protector shall be 3 years.
ਿਹਾਈਟ ਿਕਰੀਨ, ਕਿ ਰਾਈਟ ਅਤ ਿਯਜ ਰਟਕਟਯ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕ ੂਯੀ ਸਕਟ ਦੀ ਿਯੰ ਟੀ 3 ਿਾਰ ਦੀ ਹਿਗੀ|
6. SLA: In case failing to replace/repair of faulty equipment‟s within 7 days (equipment‟s within warranty),
Rs100 penalty per day per equipment till the replacement/ repair shall be deducted from PBG.
ਿਰ: 7 ਸਦਨਾਂ ਦ ਅੰ ਦਯ ਖਯਾਫ ਭਸ਼ੀਨਾ (ਿਯੰ ਟੀ ਅਧੀਨ) ਨੂੰ ਫਦਰਣ/ਭੁਯੰਭਤ ਨਾ ਕਯਨ ਤ ੀਫੀਜੀ ਸਿਚੋਂ ਰਤੀ ਭਸ਼ੀਨ ਰਤੀ
ਸਦਨ ਉਦ ਤੱ ਕ 100 ਯੁ ਦੀ ਕਟਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱ ਕ ਫਦਰੀ/ਭੁਯੰਭਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ|
7. The ceiling price for Aadhaar enrolment kit shall be Rs 1.5 lakh which may be set on the gem portal in
such a way that same is not visible to the sellers but the offered price more than the ceiling price shall
not be accepted in the gem portal.

ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਕਟ ਦਾ ਉਚਤਭ ਭੁੱ ਰ 1.% ਰੱਖ ਯੁ ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ਜ ਜੈੰਭ ਯਟਰ ਤ ਇਿ ਤਯਹਾਂ ਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹ ਸਕ
ਸਿੱ ਕਯੀਕਯਤਾਿਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਦਖ ਯ ਉਚਤਭ ਭੁੱ ਰ ਤੋਂ ਿੱ ਧ ਦਾ ਰਿਤੁਤ ਭੁੱ ਰ ਜੈੰਭ ਯਟਰ ਸਿਚ ਿਿੀਕਾਯ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ|

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

Toll free Number: 1947
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Appendix N- Common Errors in ECMP Client and resolution
ਂ ਸਿਚ ਆਭ ਗਰਤੀਆਂ ਅਤ ਸਭਾਧਾਨ
ਅੂੰ ਤਕਾ ਐਨ- ਈਸੀਐਭੀ ਕਰਾਈਟ
Enrolment Agencies must download latest ECMP Client from the path specified by the Authority. After
downloading the client and during the usage, Operator/Supervisor faces multiple issues/challenges as
mentioned below. Resolution to be adopted by the staff to resolve such issues is provided against each error for
reference and following the instructions mentionedਂ ਡਾਊਨਰ ਡ ਕਯਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ| ਕਰਾਈਟ
ਂ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀਆਂ ਨੂੰ ਅਥਾਯਟੀ ਿੱ ਰੋਂ ਸਨਯਧਾਯਤ ਾਥ ਤੋਂ ਨਿੀਨਤਭ ਈਿੀਭੀ ਕਰਾਈਟ
ਡਾਊਨਰ ਡ ਕਯਦ ਿਭੇਂ ਅਤ ਇਿ ਦੀ ਿਯਤੋਂ ਦਯਾਨ, ਆਯਟਯ/ਿੁਯਿਾਈਜ਼ਯ ਨੂੰ ਕਈ ਰਕਾਯ ਦੀਆਂ ਭੁਸ਼ਕਰਾਂ/ਚੁਣਤੀਆਂ ਦਾ ਿਾਹਭਣਾ ਕਯਨਾ
ੈਂਦਾ ਹ ਜ ਹਠ ਅਨੁਿਾਯ ਹਨ| ਹਯਕ ਗਰਤੀ ਦ ਿਾਹਭਣ ਹਿਾਰ ਅਤ ਾਰਣਾ ਸਹੱ ਤ ਿਟਾ ਿਾਿਤ ਉਨਹਾਂ ਦ ਿਭਾਧਾਨ ਸਦੱ ਤ ਗ ਹਨ S.no
ਰੜੀ ਨੂੰ

Error –Screenshot
ਗਰਤੀ ਦਾ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾੱਟ

Error Name- Resolution
ਗਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ - ਸਭਾਧਾਨ
Error- Operator Authentication Failed
ਗਰਤੀ- ਆਯਟਯ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਅਿਰ
Resolution –
ਸਭਾਧਾਨ


1.






Check Bio-Lock (in Portal / MAadhaar)
ਫਾਇ-ਰਾੱਕ ਚੱਕ ਕਯ ( ਯਟਰ/ਭਆਧਾਯ ਸਿਚ)
Aadhaar is Suspended (required
bio update)
ਆਧਾਯ ਿਿੈਂਡ ਹ ਸਗਆ ਹ ( ਫਾਇ
ਅਡਟ ਦੀ ਰ ੜ)
Auth template re-extraction
Contact UIDAI Tech Support
ਆੱਥ ਟੈਂਭਰ ਟ ਸਯ-ਕਿਟਰਕਸ਼ਨ

>
>

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਿਹਾਇਤਾ
ਨਾਰ ਿੰ ਯਕ ਕਯ
Error- Registration Failed
ਗਰਤੀ- ਯਸਜਸਟਰਸ਼ਨ ਰ
Resolution –
ਸਭਾਧਾਨ

2.






Change the data card / network
Connectivity and then try again
ਡਾਟਾ ਕਾਯਡ / ਨੈਟਿਯਕ ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ
ਫਦਰ ਅਤ ਭੁੜ ਮਤਨ ਕਯ
Re-Register the client
ਂ ਨੂੰ ਭੁੜ ਯਸਜਿਟਯ ਕਯ
ਕਰਾਈਟ
This may also occur because IP
not whitelisted / firewall settings
ਇਹ ਆਈੀ ਿਹਾਈਟਸਰਿਟ ਨਾ ਹਣ
ਕਾਯਨ/ਾਇਯਿਾੱਰ ਿਸਟੰ ਗਜ਼ ਕਾਯਨ ਿੀ ਹ
ਿਕਦਾ ਹ

Error- Operator details missing
ਗਰਤੀ- ਆਯਟਯ ਦ ਿਯਿ ਨਿੀਂ ਿਨ
Resolution –
ਸਭਾਧਾਨ
3.





Please
check
network
connectivity (link / speed)
ਸਕਯਾ ਨੈਟਿਯਕ ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ ਚੱਕ ਕਯ
(ਸਰੰਕ/ਿੀਡ)
If network is fine, then please reonboard
ਜਕਯ ਨੈਟਾਿਯਕ ਠੀਕ ਹ ਤਾਂ ਸਕਯਾ
ਦੁਫਾਯਾ ਆੱਨਫਯਡ ਕਯ

Error- Iris device not detected
ਗਰਤੀ- ਆਈਸਯਸ ਸਡਿਾਈਸ ਦਾ ਤਾ ਨਿੀਂ ਰਗ
ਸਯਿਾ
4.

Resolution
Check
the
device
connection. Restart the services and
check
ਸਭਾਧਾਨ- ਸਡਿਾਈਿ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕਯ| ਿਿਾਿਾਂ ਨੂੰ
ਭੁੜ ਅਯੰ ਬ ਕਯ ਕ ਚੱਕ ਕਯ|

Error- Operator sync unsuccessful
ਗਰਤੀ- ਆਯਟਯ ਸਸੂੰ ਕ ਅਸਰ ਸਯਿਾ
5.

Resolution - Follow the Process of
Operator On Boarding again
ਸਭਾਧਾਨ- ਆਯਟਯ ਆੱਨਫਯਸਡੰ ਗ ਦੀ ਰਸਕਰਆ ਦਾ
ਭੁੜ ਾਰਣ ਕਯ

Error- Pincode Data Error
ਗਰਤੀ- ਸਨਕਡ ਡਾਟਾ ਗਰਤੀ
Resolution –
ਸਭਾਧਾਨ

6.





Provide the entire Pincode Data
(Number, District, Sub-District,
VTC)
ੂਯਾ ਸਨ ਕਡ ਡਾਟਾ ਸਦ (ਨੰਫਯ, ਸਜ਼ਰਹਾ,
ਉ-ਸਜ਼ਰਹਾ, ਿੀਟੀਿੀ)
Download & Import the latest
“Master-data” file (in ECMP /
UCL)
ਨਿੀਨਤਭ " ਭਾਿਾਟਯ-ਡਾਟਾ" ਾਈਰ
ਡਾਊਨਰ ਡ

ਅਤ

(ਈਿੀਭੀ/ਮੂਿੀਰ)

ਇਭਯਟ

ਕਯ

Error- Packet Sync Error
ਗਰਤੀ- ਕਟ ਸਸੂੰ ਕ ਗਰਤੀ
Resolution –
ਸਭਾਧਾਨ

7.





Process -> Export Enrolment
Data ->
ਰਾਿਿ - > ਕਿਯਟ ਨਯਰਭੈਂਟ ਡਾਟਾ
->
Synchronise Operator Details ->
Synchonize
Packet
States
(enable full sync)
ਸਿੰ ਕਰਨਾਈਜ਼ ਆਯਟਯ ਸਡਟਰਜ਼ - >
ਸਿੰ ਕਰਨਾਈਜ਼ ਕਟ ਿਟਟਿ ( ੁੱ ਰ ਸਿੰ ਕ
ਨੇਫਰ ਕਯ)

Error- Connecting to OTP Server
ਗਰਤੀ- ਟੀੀ ਸਯਿਯ ਨਾਰ ਕੁਨੈਕਟ ਕਯਨਾ
8.

Resolution – Contact UIDAI tech Support
team
ਸਭਾਧਾਨ- ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਤਕਨੀਕੀ ਿਹਾਇਤਾ ਟੀਭ
ਨਾਰ ਿੰ ਯਕ ਕਯ

Error- Error encountered during print
ਗਰਤੀ- ਸਰੂੰ ਟ ਦਯਾ ਸਾਿਭਣ ਆਈ ਗਰਤੀ

9.

Resolution – Check the physical
connection of printer
ਸਭਾਧਾਨ- ਸਰੰ ਟਯ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕਯ

Error- Enrolment client is not
registered
ਂ ਯਸਜਸਟਯਡ ਨਿੀਂ ਿ
ਗਰਤੀ- ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਈਟ
Resolution – Re-register the client
ਂ ਨੂੰ ਭੁੜ ਯਸਜਿਟਯ ਕਯ
ਸਭਾਧਾਨ- ਕਰਾਈਟ
10.

Error- Server connection failed
ਗਰਤੀ- ਸਯਿਯ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰ ਿ ਸਗਆ

11.

Resolution - Please check the network
connection and then try login
ਸਭਾਧਾਨ- ਸਕਯਾ ਨੈਟਿਯਕ ਕੁਨੈਕਟੀਸਿਟੀ ਚੱਕ ਕਯ
ਅਤ ਰਾਗ-ਇਨ ਕਯਨ ਦੀ ਕਸਸ਼ਸ਼ ਕਯ

Error- Number of fingers does not
match the expected numbers
ਗਰਤੀ- ਉਂਗਰਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਸੂੰ ਬਾਸਿਤ ਸਗਣਤੀ ਨਾਰ
ਭਰ ਨਿੀਂ ਿਾਂਦੀ
12.

Resolution - Ensure entering proper
number of Biometric fingers along with
proper directions
ਸਭਾਧਾਨ- ਮਕੀਨੀ ਫਣਾ ਸਕ ਿਹੀ ਸਦਸ਼ਾ ਸਿਚ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ ਉਂਗਰਾਂ ਦੀ ਿਹੀ ਸਗਣਦੀ ਦਯਜ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਹਿ

Error- Some files have been tampered
ਗਰਤੀ- ਕੁਝ ਾਈਰਾਂ ਨਾਰ ਛੜਛਾੜ ਿਈ ਿ
Resolution –
ਸਭਾਧਾਨ

13.



The Operator has not been
properly On boarded. Please onboard again
ਆਯਟਯ ਿਹੀ ਢੰ ਗ ਨਾਰ ਆੱਨ ਫਯਡ
ਨਹੀਂ ਹਇਆ| ਸਕਯਾ ਦੁਫਾਯਾ ਆੱਨ-ਫਯਡ




ਕਯ|
Few System file(s)/folder(s) are
edited
ਕੁਝ ਸਿਿਟਭ ਾਈਰ(ਰਾਂ)/ਰਡਯ(ਯਾਂ) ਨੂੰ
ਸਡਟ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹ|

Error- Local verification service is not
available
ਗਰਤੀ- ਸਥਾਨਕ ਤਸਦੀਕੀਕਯਣ ਸਿਾ ਉਰਫੱ ਧ
14.

ਨਿੀਂ ਿ
Resolution –
ਸਭਾਧਾਨ

After starting system wait for
some time and then start the
client,



ਸਿਿਟਭ ਿਟਾਯਟ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਕੁਝ
ਂ ਨੂੰ
ਦਯ ਉਡੀਕ ਕਯ ਅਤ ਸਯ ਕਰਾਈਟ





ਿਟਾਯਟ ਕਯ,
if issue still persist then we need
to go services-> restart Aadhaar
Multiplatform Device Manager &
Aadhaar QQSSITV Service
ਜਕਯ ਹੁਣ ਿੀ ਿਭੱ ਸਿਆ ਹੁਣ ਿੀ ਹਰ ਨਹੀਂ
ਹੁੰ ਦੀ ਤਾਂ ਿਾਨੂੰ ਿਯਸਿਸਿਜ਼ ->ਸਯਿਟਾਯਟ
ਆਧਾਯ

ਭਰਟੀਰ ਟਾਯਭ

ਭਨੇਜਯ

ਅਤ

ਸਡਿਾਈਿ
ਆਧਾਯ

ਸਕਊਸਕਊਿਿਾਈਟੀਿੀ ਿਯਸਿਿ ਤ ਜਾਣਾ
ਿਗਾ|

Error- Scanner missing errors
ਗਰਤੀ- ਸਕਨਯ ਨਾ ਿਣਾ

15.

Resolution - Please check the physical
/hardware connection of your printer +
Scanner device and try again
ਸਭਾਧਾਨ- ਸਕਯਾ ਕਯਕ ਆਣ ਸਰੰ ਟਯ+ਿਕਨਯ ਦਾ
ਬਸਤਕ/ਹਾਯਡਿਅਯ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕਯ ਅਤ ਭੁੜ
ਕਸਸ਼ਸ਼ ਕਯ
Error- Network connection error
ਗਰਤੀ- ਨੈਟਿਯਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਗਰਤੀ

16.

Resolution - This error mainly occurs in
SFTP software -> check the network
connection -> replace the database file
and re-register
ਸਭਾਧਾਨ- ਇਹ ਗਰਤੀ ਭੁੱ ਖ ਤਯ ਤ ਿਟੀੀ
ਿਾਟਿਅਯ ਸਿਚ ਹੁੰ ਦੀ ਹ-> ਨੈਟਿਯਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ
ਚੱਕ ਕਯ-> ਡਾਟਾਫਿ ਾਈਰ ਨੂੰ ਯੀਰ ਿ ਕਯ ਅਤ
ਭੁੜ ਯਸਜਿਟਯ ਕਯ

Error- Registration with CIDR failed
ਗਰਤੀ- ਸੀਆਈਡੀਆਯ ਨਾਰ ਯਸਜਸਟਰਸ਼ਨ ਰ

17.

Resolution - Check the entered
registration credentials (user name and
password)
ਸਭਾਧਾਨ- ਦਯਜ ਕੀਤ ਯਸਜਿਟਰਸ਼ਨ ਿਯਿ ਚੱਕ ਕਯ
(ਮੂਜ਼ਯ ਨੇਭ ਅਤ ਾਿਿਯਡ)

Error- Fatal error during installation
ਗਰਤੀ- ਇਨਸਟਾਰ ਸ਼ਨ ਦਯਾਨ ਘਾਤਕ ਗਰਤੀ

18.

Resolution - Installation of client machine
was not done properly-> uninstall all client
software restart your system-> start
installation process again
ਂ ਭਸ਼ੀਨ ਦੀ ਇਨਿਟਾਰ ਸ਼ਨ ਠੀਕ
ਸਭਾਧਾਨ- ਕਰਾਈਟ
ਤਯਹਾਂ

ਨਹੀਂ

ਕੀਤੀ

ਗਈ->

ਿਭੁੱ ਚਾ

ਂ
ਕਰਾਈਟ

ਿਾਟਿਅਯ ਅਨਇਨਿਟਾਰ ਕਯ ਅਤ ਸਿਿਟਭ ਨੂੰ
ਯੀਿਟਾਯਟ ਕਯ->ਇਨਿਟਾਰ ਸ਼ਨ ਰਸਕਰਆ ਭੁੜ ਸ਼ੁਯੂ
ਕਯ

The network used is not able to connect
UIDAI server./ Client is Not Registered/
QSSITV service are not responding
(partially enrolled) - Restart Aadhaar
QSSITV service just before clicking “Enroll
User” before onboarding/ Name as in
certificate and Aadhaar is different/
Registrar is not mapped for the concern
operator id/ Registrar is Not Active/ EA is
Not Active/ Operator is Not Active/
Operator Associated with Another EA/ The
biometric captured is less than 60%.-Try
giving only left slap(four fingers) or right
slap or two thumbs only
ਿਯਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਯਹਾ ਨੈਟਿਯਕ ਮੂਆਈਡੀਆਈ

ਂ
ਿਯਿਯ ਨਾਰ ਕੁਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹ ਸਯਹਾ|/ਕਰਾਈਟ
19.

ਯਸਜਿਟਯਡ ਨਹੀਂ ਹ/ ਸਕਊਿਿਾਈਟੀਿੀ ਿਿਾ
ਕੰ ਭ

ਨਹੀਂ

ਕਯ

ਯਹੀ ( ਅੰ ਸ਼ਕ

ਨਾਭਾਂਸਕਤ) -

ਆੱਨਫਯਸਡੰ ਗ ਤੋਂ ਸਹਰਾਂ "ਨਯਰ ਮੂਜ਼ਯ" ਤ ਕਸਰੱਕ
ਕਯਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਸਹਰਾਂ ਆਧਾਯ ਸਕਊਿਿਾਈਟੀਿੀ
ਨੂੰ ਯੀਿਟਾਯਟ ਕਯ/ਿਯਟੀਸਕਟ ਅਤ ਆਧਾਯ ਸਿਚ
ਨਾਂ ਿੱ ਖ ਹ/ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਿਫ~ਬ੍ਧਤ ਆਯਟਯ
ਆਈਡੀ ਨਾਰ ਭਡ ਨਹੀਂ ਹ/ਯਸਜਿਟਰਾਯ ਕਸਟਿ
ਨਹੀਂ

ਹ/ਨਾਭਾਂਕਣ

ਜੰ ਿੀ

ਕਸਟਿ

ਨਹੀਂ

ਹ/ਆਯਟਯ ਕਸਟਿ ਨਹੀਂ ਹ/ਆਯਟਯ ਸਕਿ ਹਯ
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੰ ਿੀ ਨਾਰ ਿੰ ਫੱ ਧ ਹ/ ਕਚਯ ਕੀਤਾ
ਫਾਇਭਸਟਰਕ 60% ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਹ - ਕਿਰ ਖੱ ਫ ਹੱ ਥ
ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਉਂਗਰਾਂ ਜਾਂ ਿੱ ਜ ਹੱ ਥ ਦੀਆਂ ਚਾਯ ਉਂਗਰਾ
ਜਾਂ ਦਿੇਂ ਅੰ ਗੂਠੇ ਦਯਜ ਕਯਨ ਦੀ ਕਸਸ਼ਸ਼ ਕਯ

