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ககயடு 

 
 

பக்கம் 1 

ககயடு 

ஆதஶர் கஶர்டு பதஷவு ற்றும் ஶற்மம் செய்தல்  

 
 
 

பகவுர  
 

இந்த பிற்ெஷக் ககயடு இந்தஷஶலின் தனிப்பட்ட அகடஶர ஆகைம்( UIDAI) 
ற்றும் ஆதஶக அமஷனகப்படுத்துகஷமது. 

இந்தத் சதஶகுதஷ UIDAI ற்றும் ஆதஶகப்பற்மஷ அடிப்பகட அமஷகல படிப்பலர்கலக்கு 
உண்டஶக்கவும், கஸழ்க்கண்ட பஶர்கலஶரர்ககர குமஷகலத்தும் இனக்கும்.  

 பதஷவு இக்குனர்கள் / யற்பஶர்கலஶரர்கள்  

 பதஷலஶரர்கள் ற்றும் பதஷவு சென்ெஷகள் ற்றும் ெரிபஶர்ப்ன னகலர்  

 அமஷனககஶரர் 
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UIDAI ற்றும் ஆதஶர் பற்மஷ அமஷனகம் 
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அத்தஷஶம் 1:UIDAI ற்றும் ஆதஶர் பற்மஷ அமஷனகம் 

 

 

இந்திாலின் தனிப்பட்ட அரடார ஆரைம்  (UIDAI) ன்ம எபே சட்ட ரீதிான 
அதிகாம் ஆதார (நிதி ற்றும் பிம ானிங்கள், நன்ரகள் ற்றும் சசரலகரர 
குமிரலத்து)சட்டம், 2016 (“ஆதார்சட்டம் 2016”) ஜூரய 12, 2016, ின்னணு ற்றும் தகலல் 
ததாறில் நுட்ப அரச்சகத்தின் (MeitY) கீழ் இந்தி அசாங்கத்தால் அமிபகப்படுத்த 
பட்டுள்ரது. 

எபே சட்ட ரீதிான அதிகா ஆரைாக உபேலாலதற்கு பன் UIDAIதிட்டிடல் 
கிளசனாடு(இப்சபாது NITI ஆசாக்) 28

thஜனலரி,2009 சததிிட்ட தகழட் அமிலிப்பு 
ண்.--A-43011/02/2009-Admn.I) கீழ் இரைந்து தசல்பட்டது. பின்னர் தசப்டம்பர் 12, 2015-ல் 
அசாங்கம் லிாபா லிதிகரர ாற்மிதன் பயம் UIDAIின்னணு ற்றும் 
ததாறில்நுட்ப அரச்சகத்தின் ின்னணு ற்றும் ததாறில்நுட்ப துரமபடன் (DeitY) 

இரைக்கப்பட்டது 

UIDAI ன்பது இந்திக் குடிகன்களுக்காக தனிப்பட்ட அரடார ண்கரர (UID), 

லறங்குலதற்காக உபேலாக்கப்பட்டது: 

(a) இது சபாயிான அரடாரங்கரர நீக்க லல்யது, ற்றும் 

(b) குரமந்த தசயலில் சரிபார்த்து அங்கீகரிப்பது ரிது 

ஆதார் Act 2016கீழ், UIDAI ஆதார் பதிவு ற்றும் அங்கீகரிப்பு, லாழ் நாள் பழுதும் ஆதாரின் 
ல்யா நிரயகரரபம் இக்க, பாரிக்க, குடிகனுக்கு ஆதார் ண்ரை லறங்கி 
அதற்கான பாயிசி ற்றும் லறி, லிதிபரமகரர உண்டாக்கி, அங்கீகரித்து, அலர்கரின் 
அரடார லிலங்கரரப் பாதுகாப்பசத இதன் தபாறுப்பாகும்.. 
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* UIDAIதஷட்டஷடல் கஷளயனஶடு(இப்யபஶது NITI ஆயஶக்) 28
thெனலரி,2009 யததஷிட்ட சகழட் 

அமஷலிப்ன ண்.--A-43011/02/2009-Admn.I) கஸழ் இகைந்து செல்பட்டது.I 
 

னதல் UI UID ண் 29 செப்டம்பர், 2010-ல் கஶஶஷ்டிஶ, நந்தர்பஶர்குடிகனுக்கு லறங்கப்பட்டது. 

 

அெஶங்கம் லிஶபஶ லிதஷககர ஶற்மஷதன் னெயம் UIDAI ஷன்னட ற்றும் சதஶறஷல்தட்ப 
அகச்ெகத்தஷன் ஷன்னட ற்றும் சதஶறஷல்தட்ப துகமனேடன் (DeitY) இகைக்கப்பட்டது 

இந்தஷஶலின் தனிப்பட்ட அகடஶர ஆகைம் (UIDAI) ன்ம என ெட்ட ரீதஷஶன அதஷகஶம் 
ஆதஶக (நஷதஷ ற்றும் பிம ஶனிங்கள், நன்ககள் ற்றும் யெகலககர குமஷகலத்து)ெட்டம், 

2016 (“ஆதஶர்ெட்டம் 2016”) ெூகய 12,  2016, ஷன்னட ற்றும் தகலல் சதஶறஷல் தட்ப 
அகச்ெகத்தஷன்(MeitY) கஸழ் இந்தஷ அெஶங்கத்தஶல் உண்டஶக்கப் பட்டுள்ரது . 
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பக்கி சகாட்பாடுகள் 

 

ெட்டம் 

 

ஆதஶர்(நிதி ற்றும் பிம ானிங்கள், 
நன்ரகள் ற்றும் சசரலகரர 
குமிரலத்து)சட்டம், 2016 ார்ச் 25,  2016 
தலரிிடப்பட்டது. 

அதஷகஶம் 

 

இந்தஷஶலின் தனிப்பட்ட அகடஶர 
ஆகைம்செக்ஷன் 11ெட்டம் , ெப்-செக்ஷன் 
(1) கஸழ் ெூகய 12, 2016 உண்டஶக்கப்பட்டது 

எலங்குலிதஷகள் 

 

ஆதஶர் (பதஷவு ற்றும் ஶற்மம் ) 

லிதஷனகமகள் 2016, செப்டம்பர் 12, 2016 
சலரிிடப்பட்டு பின் ற்ம தஷனத்தங்கள்  
செய்ப்பட்டன. 

த்தஷ 
அகடஶரத் 

தவுப் 
சபட்டகம்(CIDR) 

 

என்று அல்யது அதற்கு யற்பட்ட 
இடங்கரில் அகனத்து ஆதஶர் பனர்கலக்கு 
லறங்கஷ ஆதஶர் ண்ககர சகஶண்ட என 
த்தஷ தவுப் சபட்டகம்  இதஷல் அலர்கரின் 
க்கள் சதஶகக லிலம் ற்றும் பயஶ 
சட்ரிக் ற்றும் ற்ம லிலங்கலம் 
இகைக்கப்பட்டினக்கும். 

பதஷவு 

 

ஆதஶர்லிதஷனகமில் குமஷப்பிடப்பட்டுள்ர 
செல் னகமில் (பதஷவு ற்றும் 
னதுப்பித்தல்) நகடனகம, 2016 (2, 2016), 
12செப்டம்பர் Sept 2016 சலரிிடப்பட்டபடி 
தனினிதனின் க்கள் சதஶகக ற்றும் 
பயஶ சட்ரிக் லிலங்ககர யெகரித்து 
ஆதஶர் ங்ககர ெட்ட லிதஷகரின் படி 
லறங்கப்படும். 
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பதஷலஶரர்கள் 

 

 ெட்டத்தஷன் கஸழ் தனி நபர்ககர  பதஷவு 
செய்த்யதகலஶன ந்த லித 
அங்கஸகரிக்கப்பட்ட அல்யது அங்கஸகஶம் 
சபற்ம ந்த நஷறுலனஶனஶலும் 

 பதஷலஶரர்கரஶல் யெர்க்கப்பட்ட ெட்டத்தஷன் 
கஸழ் குடிகன்ககர பதஷவு செய் 
யதகலஶன அங்கஸகரிக்கப்பட்ட அல்யது 
அங்கஸகஶம் சபற்ம ந்த நஷறுலனத்கதனேம் 
எப்பந்தம்/நஷனம் செய்லதஷல்   
அெஶங்கம் ற்றும் தனிஶர்  
நஷறுலனனம் அடங்கும். 

பதஷவு சென்ெஷ 

 

 அங்கஸகஶம் சபற்ம அல்யது என 
பதஷலஶரர்கரஶல் நஷஷக்கப்பட்ட என 
சென்ெஷ, ெட்டத்தஷன் கஸழ் தனி நபரின் 
க்கள் சதஶகக ற்றும் பயஶ சட்ரிக் 
லிலங்ககர யெகரிக்கும். 

 பதஷவு சென்ெஷகள் தஶங்கயர 
யநடிஶகயலஶ அல்யது தங்கரஶல் 
நஷஷக்கப்பட்ட னென்மஶம் நபர் 
னெயஶகயலஶ தனி நபக ெந்தஷத்து பதஷவு 
செய்லர். 

பதஷவு கம் 

 

என தற்கஶயஷக அல்யது நஷந்த கஶனது 
குடிகன்கள் பதஷவு செய் லெதஷஶக பதஷவு 
சென்ெஷஶல் அகக்கப்படும். 

பதஷவு நஷகயம் 

 

 இந்தஅகப்பில் 
குடிினப்பஶரர்கரின்க்கள் சதஶகக 
ற்றும் பயஶ சட்ரிக் னகம 
யெகரிக்கப்படும். 

 இந்த அகப்பில் கம்ப்னைட்டர், 
பயஶசட்ரிக் கனலிகள் ற்றும் 
பிரிண்டர் ற்றும் ஸ்யகனர் யபஶன்ம ற்ம 
கனலிகலம் இனக்கும். 
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லன்சபஶனள் 
ற்றும் 

சன்சபஶனள் 
லிற்பகனஶரர் 

 

 லன்சபஶனள் லிற்பகனஶரர் யயப்டஶப், 
சடஸ்க்டஶப், யடப்யயட்ஸ்,  GPS கனலி, 
பிரிண்டர் –ஸ்யகனர் STQC 
ெஶன்றுகக்கப்பட்ட பயஶசட்ரிக் கனலி   
யபஶன்ம அங்கஸகரிக்கப்பட்ட 
அம்ெங்கயரஶடு அரிப்பஶர்கள்.  

 சன்சபஶனள் லிற்பகனஶரர் 
ெஶஃப்ட்யலர்கரஶன ஆபயடிங் ெஷஸ்டம் 
(லிண்யடஶஸ் XP, லிஸ்டஶ, லிண்யடஶஸ் 7) 
யபஶன்ம அப்ரியகளன் ெஶஃப்ட்யலர்ககர 
அரிப்பஶர்கள். 

 

 பதஷவு/னதுப்பித்தல் ெஶஃப்ட்யலர் 
அங்கஸகரிப்பட்ட அகப்பஶல் 
யெகரிக்கப்பட்ட தவுககர பஶதுகஶக்கும் 
உள்ரடக்கஷ அம்ெத்யதஶடு 
சகஶடுக்கப்படும்.  

யெஶதகன 
ற்றும் 

ெஶன்மரிக்கும் 
சென்ெஷ 

 

 தஷப்படீு செய் ஆகைத்தஶல் ெஷய 
னகலர்கள் பதஷவு சபற்ம ந்த 
சென்ெஷியஶலது பதஷவு ஆபயட்டர்/ 
யற்பஶர்கலஶரஶக யலகயக்கு 
அர்த்தப்பட்டு பதஷவு/னதுப்பித்தகய 
யற்சகஶள்லர். 

 ெஶன்மஷதழ் பதஷவு/னதுப்பித்தல் செல் 
னகம, பிற்ெஷ ற்றும் 
ெஶன்மஷதழ்லஶங்கஷ நபர்கரஶயயய 
நடத்தப்படும் 

பதஷவு 
ஆபயட்டர் 

 

ெஶன்மஷதழ் சபற்ம எனலய  பதஷவு 
சென்ெஷஶல் கங்கரில் யலகயக்கு 
அர்த்தப்பட்டு செல் படுலர். 
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பதஷவு 
யற்பஶர்கலஶ

ரர் 

 

 

 

பதஷவு சென்ெஷஶல் யலகயக்கு 
அர்த்தப்பட்ட ெஶன்மஷதழ் சபற்ம 
எனலயகத்கத நஷர்லகஷப்பஶர். 
 

 

ெரிபஶர்ப்ன 
னகலர் 

 

பதஷலஶரர்கரஶல் பதஷவு கங்கரில் என 
ெரிபஶர்ப்ன னகலர் அர்த்தப்படுலஶர்.  

அமிபகம் 
தசய்பலர் 

 

பதஷலஶரர் ற்றும் அங்கஸகஶ அகப்பில் 
பதஷவு செய்த நபர் என அகடஶரயஶ (PoI)  
அல்யது இனப்பிடச் ெஶன்மஷதயறஶ( PoA) 
இல்யஶல் இனப்பகத உறுதஷ செய்லஶர்.  

குமஷப்ன : அமஷனகம் செய்பலர் ஆதஶர் ண் 
ற்றும் பயஶ சட்ரிகக அடிப்பகடஶக 
கலத்யத தனக்கு சதரிந்த என நபரின் 
அகடஶரத்கதனேம் லடீ்டு லியஶெத்கதனேம்  
உறுதஷசெய் னடினேம்.  

குடினேரிகசபற்
மலர் 

 

இந்தஷஶலில் ஆதஶர் லிண்ைப்பத் யததஷக்கு 
னன்ன தற்று ண்பத்து இண்டு நஶட்கயரஶ 
அல்யது பன்னிசண்டு ஶதங்கலக்கு 
யற்ப்பட்யடஶ லெஷக்கும் என நபய  ஆதஶர் 
பதஷவு செய்லதற்கு தகுதஷஶனலர். 

க்கள் சதஶகக 
லிலம் 

 

ஆதஶர் ண்கை லறங்க லிதஷனகமில் 
குமஷப்பிட்ட படி என நபரின் சபர், பிமந்த 
யததஷ, லியஶெம் ற்றும் பிம லிலங்கயர 
யதகலஶனகல.  

குமஷப்ன: இந்த லிலங்கள் நஷமம், தம், ெஶதஷ, 
பறங்குடி, இனம், சஶறஷ, உரிகப் பதஷவுகள், 
லனஶனம் அல்யது னத்துல லயஶறு 
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யபஶன்மகல இனக்கஶது. 

பயஶசட்ரிக்  

லிலம் 

 

லிதஷனகமில் உள்ரபடி என நபரின் 
னககப்படம், ககயகக, கனலிறஷ ஸ்யகன் 
அல்யது பிம உடற்கூறு லிலங்கள். 

யகஶர் பயஶ 
சட்ரிக் லிலம் 

 

லிதஷனகமில் உள்ரபடி என நபரின் 
ககயகக, கனலிறஷ ஸ்யகன் அல்யது பிம 
உடற்கூறு லிலங்கள். 

பதஷவுID  

(EID) 

 

பதஷலின் யபஶது என நபனக்கு 28-இயக்க பதஷவு 
அகடஶர ண் சகஶடுக்கப்படும்.  

ஆதஶர் 

அட்கட 

 

என நபனக்கு ஆதஶர் ண்கை சகஶண்ட என 
ஆலை அட்கட லறங்கப்படும். 

ததாடர்பு 
ரம் 

 

பதஷவு/னதுப்பித்தல் சதஶடர்பஶன அகனத்து 
லிலங்ககர யெர்க்க அல்யது 
தலமஶனலற்கம ஶற்ம நபர் சதஶகய யபெஷ 
அல்யது ஷன்னஞ்ெல் னெயம் சதஶடர்ன 
சகஶள்ர யலண்டி த்தஷ க 
உதலிண்- 

1947ற்றும்ஷன்னஞ்ெல்னகலரிhelp@uidai.g

ov.in 
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UIDAI-ின் பார்ரல ற்றும் ிளன் 

 

 

இந்தஷ குடிகன்கரின் உரிகக யம்படுத்த என தனிப்பட்ட 
அகடஶரம் ற்றும் அங்கஸகஶம் சபற்ம என டிெஷட்டல் தரம்.  

 

 ஆதஶர்ண்ககர குடிகன்கலக்கு யதகலஶன அரவு யநம் 
ற்றும் தத்தஷகன அடிப்பகடஶக சகஶண்டு அனுப்பவும்.  

 குடி கன்கள் தங்கள் டிெஷட்டல் அகடஶரத்கத னதுப்பிக்க ற்றும் 
அங்கஸகஶம் சபம லெதஷஶக ற்ம கூட்டஶரர்கலடன் யெர்ந்து 
இடத்கத அகக்கவும். 

 பங்கஸட்டஶரர்கள் ற்றும் ெர்லஸீ் லறங்குபலர்கலடன் யெர்ந்து 
குடிகன்கலக்கு ஆதஶக சகஶடுக்க தஷமகஶக, தஷமம்பட, 
ெஶன யெகலக லறங்குக.  

 சபஶது ற்றும் தனிப்பட்ட சென்ெஷகள் னெயம் னதுலிதஶன என 
தரத்கத உண்டஶக்கஷ ஆதஶர் ெம்பந்தப்பட்ட செல்ககர 
யம்படுத்துக. 

 சதஶறஷல் தட்பம் யதகலஶன அரவு, கஷகடக்குஶறும் பின்னகடவு 
ற்படஶயஷனக்க உறுதஷ செய்க. 

 UIDAI-ின் கனவுககரனேம் தஷப்னககரனேம் நீண்ட கஶயம் 
நஷகயத்தஷனக்குஶறு என நஷறுலனத்கத கட்டுஶனம் 
செய்யலண்டும்.  

 UIDAI நஷறுலனத்தஷன் தஷப்கப யலும் கூட்ட உயகஷன் பல்யலறு 
துகமகரில் இனந்தும் லல்லுனர்கரின் பரிந்துகககர 
டுத்துக்சகஶள்ர யலண்டும். 

 

 எனகப்பஶட்கட நஶங்கள் தஷக்கஷயமஶம்  

 யதெ கட்டுஶனத்கத உர்த்த கடகப் பட்டினக்கஷயமஶம்  

 ங்கள் பங்கஶரர்கலடனஶன எனஷத்த யபஶக்ககய 
லினம்னகஷயமஶம் 

 குடிகன்கலக்கும் யெகல அரிப்பலர்கலக்கும் ஷகச் ெஷமந்த 
யெகலக லறங்குயலஶம் 

 சதஶடர்ந்து ங்ககர யம்படுத்தஷக்சகஶள்லதஷலும் னதஷது னதஷதஶக 
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கற்றுக்சகஶள்லதஷயயய கலனம் செலுத்துயலஶம்  

 னதுககலினம்னயலஶம், ங்கள் கூட்டஶரர்கலக்கும் னதுகய 
தனயலஶம். 

 சலரிப்பகடஶன தஷமந்த அகப்பியயய நம்பிக்கக 
சகஶண்டுள்யரஶம் 

ஆதார்ற்றும் பிம அரடார திட்டங்களுக்கிரடச உள்ர சலறுபாடு 

 

 

ஆதாரின் அம்சங்கள் 

 

ஆதஶர்ன்மஶல் ன்ன து ஆதஶர்இல்கய 

 சதஶடர்பியஶ 12 இயக்க ண்  சலறும் இன்சனஶன அட்கட 

 தனி நபனக்கு எதுக்கப்பட்ட பிமனக்கு 
ஶற்மனடிஶத தனிப்பட்ட ID ண் 

 குடும்பத்தஷற்கு என்று 

 குடி கனின் அகடஶரத்கத 
சலற்மஷகஶன அங்கஸகஶனதஶக 
ஶற்றுகஷமது 

 

 ஆதஶர், ற்ம ல்யஶ ID-க்கும் ஶற்று. 

 க்கள் சதஶகக ற்றும் பயஶ 
சட்ரிக் லிலங்கள் யெகரித்து பதஷவு 
செய்ப்படும் 
(ஶற்றுத்தஷமனஶரிகலக்கு தனிபட்ட 
னகம) 

 ெஶதஷ, தம், சஶறஷ யபஶன்ம 
லிலங்கள் யெகரிக்கப்படும் 
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ஆதஶர்ன்மஶல் ன்ன து ஆதஶர்இல்கய 

 ல்யஶ இந்தஷக் குடிகன்கரிடம் 
உள்ர ஆலைங்கயரஶடும் இதுவும் 
சகஶடுக்கப்படும்(குடும்பத் தகயலர் 
ற்றும் அமஷனகம் செய்பலர் 
பதஷகலப் சபஶறுத்து) 

 ஆதஶர் குடினேரிகக்கஶன ெஶன்மஶக 
உபயஶகஷக்கயஶம் 

 UIDAIயளன்கஶர்டு, 

பஶஸ்யபஶர்ட்ற்றும்பயயபஶன்மடி
ெஶர்ந்தபன்பஶடு உகட 
உயகரஶலிஅகடஶரஉள்கட்ட
கப்னடன்செல்படுகஷமது 

 என தனி நபர் பய ஆதஶர்ண்ககர 

சபம னடினேம் 

 ஆதஶர்னகத்தஷன் னககப்படம், க்கள் 
சதஶகக லிலம், ககயகக ற்றும் 
கனலிறஷக குடிகனின் 
அகடஶரஶக பன்படுத்துகஷமது  

 ஆதஶர்குடி கன்கரின் நஷதஷ 
லிலங்ககர யெகரிக்கஷமது 

 

பதிவு சுற்றுச்சூறல் 
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அத்தஷஶம்2 

 
பதஷலஶரர்கள், பதஷவு நஷறுலனங்கள் ற்றும் பதஷவு ஊறஷர்கள் 
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அத்தஷஶம் 2:பதஷலஶரர்கள், பதஷவு நஷறுலனங்கள் ற்றும் பதஷவு 

ஊறஷர்கள் 

 

பதிலாரர்கள் நினம் 

1. ஆகைத்தஶல் நஷஷக்கப்படும் பதஷலரர்கரின்சபஶறுப்பஶகநஶடு 
னலலதும் குடிினப்பலர்கரின் பதஷவு ற்றும் னதுப்பித்தல் 
தஷட்டங்ககர  ,குடிினப்பலர்கரிடம் லறக்கஶக சதஶடர்ன 

சகஶள்லம் னகமக அதனுடன் ெஶர்ந்த நஷறுலனங்கரின் 
னயம் செல்படுத்தயஶம் .எவ்சலஶன பதஷலஶரனக்கும் பைி 

நஷனத்தஷன் யபஶது என பதஷலஶரர் குமஷடீு சகஶடுக்கப்படும்.  

பதஷலஶரர்ககர நஷனம் செய் தகுதஷனேள்ர நஷறுலனங்கள்: 
 ஶநஷய / UT அெஶங்கம் 
 த்தஷ அகச்ெகங்கள் ற்றும் அலற்மஷன் கஸழ் உள்ர துகமகள் / நஷறுலனங்கள். 
 த்தஷ / ஶநஷயஅசுகரின் சபஶதுத்துகம நஷறுலனங்கள் 
 சபஶதுத்துகம லங்கஷகள் ற்றும் யதெஷ பத்தஷங்கள் கலப்ன (ல யஷஷசடட் உள்ரிட்ட 

எலங்குபடுத்தப்பட்ட நஷறுலனங்கள் 
 த்தஷ அல்யது ஶநஷய அசுகரஶல் உனலஶக்கப்பட்ட ெஷமப்ன யநஶக்க லஶகனங்கள்( (SPV) 
 லர்த்தக லங்கஷகரின் அட்டலகை 
 தபஶல்துகம 
2. பதஷலஶரர்கள் கரப் பலல்  ,கண்கஶைிப்ன  ற்றும் தைிக்ககக்கு சபஶறுப்ன ற்க யலண்டும். 
3. தைிக்ககின் யபஶது பதஷலஶரர்கள் அல்யது அலர்கலடன் சதஶடர்னகட நபர்கரின் 

அதஷகஶத்தஷற்கு உற்பட்ட லரஶகங்கள் ற்றும் பதஷலஶரர்கள்அல்யது அலர்ககர 
ெஶர்ந்தலர்கரின்இனப்பியயஶ உள்ர னத்தகங்கள், பதஷவுகள்  ,ஆலைங்கள்,  கைினி தவுகள் யபஶன்ம 
லெதஷகள் ற்றும் ஆலைங்கரின் பிதஷகள் அல்யதுதைிக்ககின் பன்பஶட்டிற்கு 
சதஶடர்னகடயலறு சபஶனட்கள் ஆகைத்தஷன் கனதஷற்கஷைங்க லறங்க பட யலண்டும். 

4. பதஷலஶரர்கரஶல் பதஷவு செய்ப்படும் தகலல்RDIC -ல் பதஷயலற்றுலதற்கு ட்டுய பன்படுத்தப் 
படயலண்டும் யலறு ந்த யநஶக்கத்தஷற்கும் உபயஶகஷக்கபட கூடஶது. 

5. பதஷலஶரர்கள் தங்கள் லகயத்தரங்கரில் பதஷவு ற்றும் னதுப்பித்தல் யெகலககரப் பற்மஷ 
யபஶதுஶன ற்றும் சபஶனத்தஶன தகலல்ககரக் கஶண்பிப்பஶர்கள் , அதஷல் நபர்கரின் சதஶடர்ன 
லிலங்கள், பதஷவு கம் னகலரி ற்றும் குடிினப்பஶரர்கலக்கு கஷகடக்கும் யெகல 
ஆகஷகலனேம் அடங்கும். 

6. பதஷலஶரர்கள் பதஷவு அல்யது னதுப்பித்தல் நடலடிக்ககககர யற்சகஶள்ர அலர்கரஶல் 
நஷஷக்கப்பட்ட சபஶனத்தஶன ெரிஶன நபயஶஅல்யது யலறு நஷறுலனயஶ தங்கள் தஷமனுக்குள் ,
யலறு தகுதஷஶன சதஶறஷல்னகம பிற்ெஷசபற்யமஶர் அல்யது அனுபலம் லஶய்ந்த  பைிஶரர் 
அல்யது தக்க தஷமனஶரிககர நஷனம் செய்யஶம். 

7. பதஷலஶரர்கள் னென்மஶம் தப்பினனக்கு பதஷவு னகலர் னெயம் 
பதஷவு செல்பஶடுககர துகை எப்பந்தம் செய் 
அனுதஷக்ககூடஶது  .னென்மஶம் தப்பினனடன் 

கரப்பைிஶரர்ககர பைிர்த்தப்படுலதற்கு பதஷலஶரர்கள் 
அனுதஷக்கயஶம்  .இதுயபஶன்ம னிதலரத்கத பைிர்த்த 

லினம்னம் நஷறுலனங்கரின் லிலங்ககர பதஷவு னகலர்கள் 
அரித்து லனகஷன்மனர்.  
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8. பதஷலஶரர்கள் பின்னிரைப்பு A-ில் குமஷப்பிட்டுள்ரபடி ல்யஶ யநத்தஷலும் நடத்கத சநமஷக 
ககடப்பிடிக்க யலண்டும்.  

9. பதஷலஶரர்கள் அவ்லப்யபஶது ஆகைம் லறங்கஷ செல்னகமகள் , சகஶள்கககள் ற்றும் 
லறஷகஶட்டுதல்கள், கஶயெஶகய பட்டில்கள் , படிலங்கள் ற்றும் லஶர்ப்னனக்ககர ககடபிடித்து , 
அத்தகக நகடனகமககரச் யெர்ந்த பதஷவு நஷறுலனங்கரின் இைக்கத்கதனேம் உறுதஷப்படுத்த 
யலண்டும். 

 

பதிவு பகலர்கரின் பட்டில் குழு 

 

1. ஆகைம் பதஷவு னகலர்கரின் பட்டில் குலலிற்கஶன 
தஷமந்த யகஶரிக்கக(RFE) னெயம் என குலலிகன அகத்து 
அதன் தகுதஷ, லறஷனகம ற்றும் கட்டுப்பஶடு 
யபஶன்மலற்கம அவ்லப்யபஶது கண்கஶைிக்கயஶம். 
லினப்பனள்ர னகலர்கள் அலர்கள் தகுதஷக 
சபஶனத்தும்,(RFE) ின் நஷதஷ ற்றும் சதஶறஷல் தட்ப 
தகுதஷின் அடிப்பகடிலும் லிண்ைபிக்கயஶம்.  

2. ஆகைம் னகயலர்கலக்கஶன லிண்ைப்பங்ககர 
தஷப்ன செய்து தகுதஷ லஶய்ந்த னகலர்ககர RFE-ின் 
தகுதஷின் அடிப்பகடில் குலலில் நஷனம் 
செய்யஶம். 

3. ஆகைம் CIDR பட்டியஷல் உள்ர பதஷவு னகலஶக செல்படக்கூடி பதஷலஶரனக்கு 
பதஷவு னகலர் யகஶடிகன லறங்கும். 

4. ஆகைம் பதஷலஶரர்ககர சபஶனத்தஶன யெஶதகனக்குப் பிமகு பிம பதஷவு 
னகலர்கலடன் இகை அனுதஷக்கும்.  

5. பதஷலஶரர்கள் கரப் பலல்  ,கண்கஶைிப்ன  ற்றும் தைிக்ககக்கு சபஶறுப்ன ற்க யலண்டும் 

6. தைிக்ககின் யபஶது பதஷவு னகலர்கள் ஆகைம் அல்யது அலர்கலடன் சதஶடர்னகட 
நபர்கரின் அதஷகஶத்தஷற்கு உற்பட்ட லரஶகங்கள் ற்றும் பதஷலஶரர்கள்அல்யது அலர்ககர 
ெஶர்ந்தலர்கரின்இனப்பியயஶ உள்ர னத்தகங்கள், பதஷவுகள்  ,ஆலைங்கள்,  கைினி தவுகள் 
யபஶன்ம லெதஷகள் ற்றும் ஆலைங்கரின் பிதஷகள் அல்யதுதைிக்ககின் 
பன்பஶட்டிற்கு சதஶடர்னகடயலறு சபஶனட்கர த்தஷன்ஆகை கனதஷற்கஷைங்க லறங்க 
பட யலண்டும். 

7. பதஷவு னகலர்கரஶல் பதஷவு செய்ப்படும் தகலல் RDIC -ல் பதஷயலற்றுலதற்கு ட்டுய 
பன்படுத்தப் படயலண்டும் யலறு ந்த யநஶக்கத்தஷற்கும் உபயஶகஷக்கபட கூடஶது . 

8. பதஷவு னகலர்கள் பதஷவு அல்யது னதுப்பித்தல் நடலடிக்ககககர யற்சகஶள்ர அலர்கரஶல் 
நஷஷக்கப்பட்ட சபஶனத்தஶன ெரிஶன நபயஶஅல்யது யலறு நஷறுலனயஶ தங்கள் 
தஷமனுக்குள் யலறு தகுதஷஶன சதஶறஷல்னகம பிற்ெஷசபற்யமஶர் அல்யது அனுபலம் 
லஶய்ந்த  பைிஶரர் அல்யது தக்க தஷமனஶரிககர நஷனம் செய்யஶம் . 

9. பதஷவு னகலர்கள்பின்னிரைப்பு A-ில் குமஷப்பிட்டுள்ரபடி ல்யஶ யநத்தஷலும் நடத்கத 
சநமஷக ககடப்பிடிக்க யலண்டும். 

10. பதஷவு னகலர்கள் அவ்லப்யபஶது ஆகைம் லறங்கஷ செல்னகமகள், சகஶள்கககள் 
ற்றும் லறஷகஶட்டுதல்கள், கஶயெஶகய பட்டில்கள், படிலங்கள் ற்றும் லஶர்ப்னனக்ககர 
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ககடபிடித்து, அத்தகக நகடனகமககரச் யெர்ந்த பதஷவு நஷறுலனங்கரின் 
இைக்கத்கதனேம் உறுதஷப்படுத்த யலண்டும். 

 

 

 பதிவு ஊறிர்-தகுதி, பங்கரிப்பு ற்றும் தபாறுப்பு 

 
 

 
 

யற்ப்பஶர்கலஶரர் ன்பலர் ஶர் அலனகட/அலலகட தகுதஷகள் ன்ன?  

பதஷவு னகலஶல் பதஷவு கங்ககர நஷர்லஶகஷக்க நஷஷக்கப்படும் நபய யற்பஶர்கலஶரர் 
ஆலஶர். எவ்சலஶன பதஷவு கத்தஷலும் ெஶன்மஷதழ் சபற்ம என யற்பஶர்கலஶரர் இனப்பது 
அலெஷம். இதற்கு தகுதஷ சபம, என நபர் கஸழ்க்கண்ட அம்ெங்ககர தஷனப்தஷபடுத்த யலண்டும். 

 நபர் 18 ற்றும் அதற்கு யல் லதுகடலஶக இனத்தல் யலண்டும்.  

 பிரஸ் டூ னடித்தஷனக்க யலண்டும். பட்டதஶரிஶக இனந்தஶல் நல்யது.  

 அந்த நபர் ஆதஶர்பதஷவு செய்து தனக்சகன என ஆதஶர் ண்கை சபற்மஷனக்க யலண்டும். 

 அந்த நபனக்கு கம்ப்னைட்டர் பற்மஷ நல்ய னரிதலும் லறக்கு சஶறஷக தட்டச்சு 
செய்வும் எயஷசபர்ப்ன செய்வும் நல்ய அனுபலம் சபற்மஷனக்க யலண்டும்.  

 ெஶன்மஷதழ் யதர்வு லதும் னன் ஆதஶர் ஆகை இகை தரத்தஷல் இனக்கும் 
பதஷவு/னதுப்பித்தல்  பற்மஷ பிற்ெஷக் பஶடத்கத அந்த நபர் னலலதுஶக படித்தஷனக்க 
யலண்டிது ஷகவும் அலெஷம்.  

 அந்த நபர் ஆகைத்தஷன் யெஶதகன ற்றும் ெஶன்மஷதழ் சென்ெஷிடம் இனந்து 
“யற்பஶர்கலஶரர் ெஶன்மஷதழ்” சபற்மஷனக்க யலண்டும்.  

 குமஷப்ன: பதஷவு/னதுப்பித்தல் ஆம்பிக்க “யற்பஶர்கலஶரர் ெஶன்மஷதழ்” சபற்மஷனத்தல் 
ட்டுய யபஶதஶது, ஆகைத்தஷன் பட்டியஷல் இனக்கும் பதஷவு னகலர்கரிடனம் 
யெர்ந்தஷனக்க யலண்டும். 

 EA‟லின் யற்பஶர்கலஶரர் யலகயக துலங்கும் னன் ெஶன்மஷதழ் சபற்ம பின்:  
 பதஷவுககர செய் ஆம்பிக்கும் னன் ஆகைத்தஷன் லறஷகஶட்டுதல்கள் படி என பதஷவு 

கத்துடன் சதஶடர்ன சகஶண்டு யலகய செய் ஆம்பிக்க யலண்டும்.  

யற்ப்பஶர்கலஶரர் 
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 அந்த நபர் ஆதஶர் பதஷலின் யபஶது பதஷவு/னதுப்பித்தல் ற்றும் பயலகக உபகைங்கள் 
ற்றும் ெஶதனங்கள் உபயஶகப்படுத்த, பிஶந்தஷ அலுலயகம்/பதஷவு னகலஶல் 
நடத்தப்படும் பிற்ெஷ  அர்லிகன யற்சகஶண்டினக்க யலண்டும்.  

 

EA‟ யற்பஶர்கலஶரரின் சபஶறுப்னகள் ன்ன?  

பதஷவு கத்தஷல் யற்ப்பஶர்கலஶரரின் பங்கஶனது கத்தஷன் தரலஶடங்ககரனேம் பிம 
யதகலககரனேம் பற்மஷத் தஷட்டஷட்டு, கத்தஷன் பதஷவு நஷகயம்,  ஆகைத்தஷன் 
(பின்னிகைப்ன B-பதஷவு கத்தஷன் அகப்ன யெஶதகன பட்டில்), லறஷ கஶட்டுதயஷன் படி 
இனக்கஷமதஶ னவும் பதஷவு/னதுப்பித்தல் செய் துலஶக இனக்கஷமதஶ ன்று 
யற்பஶர்கலிடயலண்டும். அவ்லஶறு செய்னேம் யபஶது ஆதஶர் கத்தஷல் கஸழ்க்கண்டகல 
இனப்பகத உறுதஷ செய் யலண்டும்:  

 தரத்தஷன் தஶர் நஷகய 

 பதஷவு க அகப்னக்கஶன செக் யஷஸ்கட தஶர் 
செய்து நஷர்லஶகஷ  – ஆகைம் பதஷவு க 
அகப்னக்கஶன செக் யஷஸ்கட தஶர் செய்துபதஷவு 
நஷகயம் ற்றும் கம் அகப்பகத 
ரிதஶக்குகஷமது. கத்தஷன் அகனத்து யதகலகலும் 
னர்த்தஷ செய்ப்பட்டு இனக்கஷமதஶ ன்று ெரி பஶர்ப்பது 
அலர்/அலள் சபஶறுப்ன. எவ்சலஶன லஶ ஆம்ப அல்யது 
எவ்சலஶன லஶனம் (அது னதயஷல் லனகஷமயதஶ) ெக் 
யஷஸ்ட்- ெரிபஶர்த்து நஷப்பி ககசஶப்பஷடுலது 
யற்பஶர்கலஶரர் சபஶறுப்ன. இகத பிமகு ஶனிட்டர் / 
சென்ெஷஶல் நஷஷக்கப்பட்ட 
பதஷலஶரர்/ஆகைத்தஶல் எவ்சலஶன கத்கதனேம் 
ெரிபஶர்க்க/தைிக்கக செய்னேம்யபஶது சகஶடுக்க 
பஶதுக்கஶக்கப் பட யலண்டும். 

 யற்ப்பஶர்கலஶரகள் யயப்டஶப்/சடஸ்க்டஶப் யபஶன்மலற்மஷல் ஆதஶர் கஷகரன்ட்- 
இன்ஸ்டஶல் செய்து யெஶதகன செய்து பிம STQC கனலிகரஶன ெஶன்மஷதழ் சபற்ம 
பயஶசட்ரிக் பிடிக்கு ெஶதனங்கள்,  GPS கனலி ற்றும் பிரிண்டர்-கம்-ஸ்யகனர் 
யபஶன்ம ல்யஶ கனலிகலடனும் இகைத்து  ஆதஶர் பதஷவு/னதுப்பித்தல் செல் 
னகமக யலகய செய் கலப்பது அலர்கரின் சபஶறுப்ன.  

 னதஷ ஆதஶர் பதஷவு கஷகரன்ட் /னதுப்பித்தல் ெஶஃப்ட்யலர் நஷறுலப்பட்டுள்ரகத உறுதஷ 
செய்துசகஶள்ரவும். 



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page19 

 
 

 பதஷவு க லரஶகம் சுத்தஶக, சுகஶதஶஶக பஶரிக்கப்பட்டு ஷன்ெஶ/தீ லிபத்து 
ற்படஶல் பஶதுகஶப்பஶக இனப்பகத உறுதஷ செய்து சகஶள்ரவும்.  

 எவ்சலஶன பதஷவு நஷகயத்தஷலும்(லட்டஶ சஶறஷ ற்றும் ஆங்கஷயம்) கஸழ்க்கண்ட 
அடிப்பகட பதஷவு கத் தகலல்கள் கண்டிப்பஶக அகக்கப்பட்டுள்ரகத உறுதஷ செய்து 
சகஶள்ரவும்: 

– பதஷலஶரர் சபர் ற்றும் சதஶடர்ன ண்  

– பதஷவு சென்ெஷின் சபர் ற்றும் சதஶடர்ன ண்  

– பதஷவு கத்தஷல் EA யற்பஶர்கலஶரரின் சபர், யகஶடு ற்றும் சதஶடர்ன ண்  
– யற்பஶர்கலஶரகப் பற்மஷ னகஶர் லப்னலதற்கஶன ெந்தர்ப்பம் அதஷகரிப்ன  

– பதஷவு கத்தஷன் யலகய யநம் ற்றும் லிடுனகம நஶட்கள்  

– UIDAI உதலிண்- 1947ற்றும் ஷன்னஞ்ெல்னகலரி help@uidai.gov.inஆதஶர்பதஷவு 
/னதுப்பித்தலுக்குத் யதகலஶன ஆலைங்கரின் பட்டில்  

– ஆதஶர்சதஶடர்பஶன அகனத்து யெகலகலக்கஶன கட்டைப் பட்டில்  

 யற்பஶர்கலஶரர்கள் பதஷலஶரர்/ஆகைத்தஶல் சகஶடுக்கப்பட்ட ஆதஶர் IEC சபஶனகர 
கத்தஷல் UIDAI லறஷனகமின் படி பஶர்கலக்கு கலக்கப்பட்டினப்பகத உறுதஷ செய்து 
சகஶள்ர யலண்டும். 

 பதஷவு கத்தஷல் ஆபயட்டனம் ற்ம ஊறஷர்கலம் குடிகன்கலடன் ரிஶகதஶக 
நடந்து சகஶள்கஷமஶர்கரஶ ன்று உறுதஷ செய்வும். அலர்கரஶல் தஷனப்தஷ படுத்த னடிஶத, 
இைக்கஷல்யஶ சூழ்நஷகயில் குடிகன்ககர யற்பஶர்கலஶரர் கலனிக்க யலண்டும் 

 ெஸனகட இனந்தஶல் ஊறஷர்கள் பதஷவு கத்தஷல் ெஸனகடனேடன் இனப்பகத உறுதஷ 
செய்க. இதனஶல் அலர்ககர உதலி யகட்க குடிகன்கரஶல் ரிதஶக கண்டுபிடிக்க 
இலும். 

 பதஷலஶரர்கள்/ஆகைத்துடன் ெரிஶன எப்பந்தம் இல்யஶல் பதஷவு நடலடிக்ககககர 
டுக்க யலண்டஶம். 

 

சுஶக ற்றும் ற்மலனடன் 

 யற்பஶர்கலஶரர் அலர்/அலள் “சுாக ற்றும் 
ற்மலபேடன்” படிலத்கத யதகலஶன 
ஆலைங்கலடன் பதஷவு சென்ெஷிடம், அயதஶடு 
படிலத்கத “பிஶந்தஷ ஆலை அலுலயகத்தஷல் ” 
ெரிபஶர்க்க சகஶடுக்கவும். 

 ெரிபஶர்த்தலுக்கு பின் பிஶந்தஷ ஆலை அலுலயகம் 
குமஷப்பிட்ட பதஷவு சென்ெஷக எப்னதல்/தள்லபடி 
செய்னேம். 

 பதஷவு சென்ெஷ என யற்பஶர்கலஶரக 
அலர்/அலரின் ஆதஶர் கஷகரன்ட் ெஶஃப்ட்யலரில் 
இனக்கும் பயஶ சட்ரிக் லிலங்ககர 
டுத்துக்சகஶண்டு என பனர் சபர் ற்றும் கடவுச் 
செஶல்கய பதஷவு சளஷகன இக்க லறங்கும். 
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 பதஷவு செய்த பனர் ன்மஶல் ஆகைம் உள்லர் பதஷவு நஷகயத்தஷல் இனக்கும் 
தலிகன சலற்மஷகஶக ெரிபஶர்த்து லிட்டது ன்று அர்த்தம்.  

 யற்பஶர்கலஶரர் ல்யஶ “ஆபயட்டர்கலம் ” உள்லர் பதஷவு 
நஷகயங்கரில்அங்கஸகஶம் சபற்மஷனப்பகத உறுதஷ செய்து சகஶள்ர யலண்டும்.  

ர நடலடிக்ரக நிர்லகிப்பு 

 யற்பஶர்கலஶரனம் ஆபயட்டர் யபஶய செல்  

பட யலண்டும். 
 யற்பஶர்கலஶரர்கள் னதஷ பதஷவு ற்றும் 

னதுப்பித்தலுக்கஶக அவ்லப்யபஶது ஆகைத்தஶல் 
சலரிிடப்படும் லறஷனகமகள் ற்றும் பஶயஷெஷககர பற்மஷ 
நன்கு அமஷந்தஷனக்க யலண்டும். 

 யற்பஶர்கலஶரர் பதஷவு கத்தஷல் அலர்/அலலகட பதஷவு செல்னகமக 
அமஷந்து கலத்தஷனக்க யலண்டும். அலர்/அலள் UIDAIபதஷவு செல் னகம லறஷ 
னகமககர கத்தஷல் ககடப்பிடித்து நல்ய தம் ற்று அகனத்து தவுகலம் 
பிடிக்கப்படுலகத உறுதஷ செய் யலண்டும்.  

 யற்பஶர்கலஶரர் குடிகன்கள் ஶர் னது பதஷவுக்கஶக லந்தஶலும் ஆதஶக “ஆதஶகக் 
கண்டுபிடி” ன்ம லெதஷின் கஸழ் பதஷவுக் கஷகரண்டில் சகஶடுக்கப்பட்டதஷல் 
பதஷக்கூடஶது. 

 ஆதஶர் பதஷவு/னதுப்பித்தலுக்கு யற்பஶர்கலஶரர்குடிகன்கரின் /குடிகரின் பயஶ 
சட்ரிக் தவுகயர உபயஶகப்படுத்தபடுலகத சதரிப் படுத்த யலண்டும்.  

 யற்பஶர்கலஶரர் குடிகன் ஆதஶர் பதஷவு/னதுப்பித்தல் படிலத்கத ெரிஶக நஷப்பி தக்க 
உண்க உப ஆலைங்கலடன் ஸ்யகனிங்கஷற்கு சகஶண்டு லந்தஷனப்பகத உறுதஷ செய் 
யலண்டும். 

 யற்பஶர்கலஶரர் னதுப்பித்தயஷன் யபஶது யதகலஶன இடங்கள் ட்டும் 
ெரிபஶர்க்கப்பட்டு, யதகலில்யஶத தவு யெகரிப்கப நஷஶகரிக்கவும்.(,கஶ) னகலரி 
னதுபிக்கப்பட யலண்டும் ன்மஶல் சலறும் னகலரி ெரிபஶர்த்தல் சபட்டி ட்டுய 
யதர்ந்சதடுக்கப்பட யலண்டும்.  

 யற்பஶர்கலஶரர் “பயஶசட்ரிக் லிதஷலியக்கு ” இனக்கும் குடிகனுக்கஶன பதஷவு 
நடந்தபின் யற்பஶர்கலஶரர்  ஆதஶர் கஷகரண்டில் “சலரிய செல்க ” கல 
யதர்ந்சதடுக்க யலண்டும். 

 யற்பஶர்கலஶரர் நஷகயத்தஷல் குடிக்கள் தலிகன தஷனம்பப் பஶர்க்க யலண்டி 
ஆலைங்ககர நகல் டுக்க யலண்டி னக்கஷத்துலத்தஷகனப் பற்மஷ ஆபயட்டர் 
அமஷந்தஷனப்பகத உறுதஷ செய்வும். 

 யற்பஶர்கலஶரர் ஆபயட்டர் குடிக்கள் பதஷவு/னதுப்பித்தயஷன் யபஶது சகஶடுத்த 
தவுகரில் ஶற்ம யலண்டிலற்கமக் குமஷப்பிடுலகத நன்மஶக ககஶள்கஷமஶஶ ன்று 
உறுதஷ செய்வும். 

 யற்பஶர்கலஶரர் ஆபயட்டர் அலர்/அலள் பயஶசட்ரிக் உறுதஷபடுத்தகய 
எவ்சலஶன ஆதஶர் பதஷவு/னதுப்பித்தல் யபஶதும் அரிக்கமஶஶ ன்று உறுதஷ செய்வும்.  

 யற்பஶர்கலஶரர் எவ்சலஶன பதஷவும் னடிந்தபின் குடிக்கள் ககசஶப்பம் 
எப்னதலுக்கஶக சபமப்பட்டு இனக்கஷமதஶ ன்று உறுதஷ செய்து சகஶள்ரவும்.  
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 யற்பஶர்கலஶரர் அகடஶரச் ெஶன்று/உமலின் ெஶன்று/னகலரிச் ெஶன்று/பிமப்னச் 
ெஶன்மஷதழ் யபஶன்ம உண்கஶன ஆலைங்கள் சகஶடுக்கப்பட்டகதனேம், எவ்சலஶன 
பதஷலின் ககசலத்து எப்னதல் ெஸட்டு இனக்கஷமதஶ ன்று ெரிபஶர்க்கவும்.  

 யற்பஶர்கலஶரர்நஶள் இறுதஷில் அந்தந்த கத்தஷல் சபற்ம படிப்பிகன ற்றும் 
ெந்தஷத்த பிச்ெகனகள் யபஶன்ம லற்கம லிலஶதஷப்பது நல்யது.  

 யற்பஶர்கலஶரர் நஶள் இறுதஷில் கத்தஷன் சபஶனள் இனப்கப ெரிபஶர்த்து 
பலதுள்ர கனலிகள், லன்சபஶனள் ற்றும் பிம யதகலகலக்கும் ஶற்று ற்பஶடு செய்து 
அடுத்த நஶள் இனியத நடக்க ற்பஶடு செய் யலண்டும்.  

 கனலிகரின் கஸமல், யபஶஃகஸ் தள்ரிப் யபஶதல் பஶதஷ பிம்பம் யபஶன்ம பிச்ெகனகள் 
இனந்தஶல் யெஶதகன செய்து, பதஷவு சென்ெஷ யயனெர்/HQ லிடம் சதரிலித்து ஶற்றுக் 
கனலி யகஶவும். 

 எவ்சலஶன நஶள் இறுதஷிலும், அகனத்து கனலிகள் ற்றும் கம்ப்னைட்டர்கள் அகைத்து 
கலக்கப்பட்டு, ஷன்ெஶம் துண்டித்தஶல் லிபத்துககர தடுக்கயஶம்.  

 கனலி ற்றும் உபகைங்ககர பஶதுகஶக்கும் நடலடிக்கக உறுதஷ செய்வும்.  
 யலகயககர ரிதஶக்க கஷகரண்டில் அன்கம நஶரின் இறுதஷ ரிப்யபஶர்ட் 

சகஶடுக்குஶறு யதகலப்படும் கஶய அரவுக்கு சகஶடுக்குஶறு பஶர்த்துக்சகஶள்ரவும்  

 யற்பஶர்கலஶரர் கத்தஷன் ஊறஷர் ஆதஶர் பதஷவு/னதுப்பித்தல் யநத்தஷல் 
நன்னடத்கதனேடன் இனப்பகத உறுதஷ செய்து, லகனகம கட்டைத்கத தலி அதஷகம் 
லசூயஷக்கஶல் பஶர்த்துக்சகஶள்ரவும்.  

 யற்பஶர்கலஶரர் ஆதஶர் பதஷலின் யபஶது உள்ர தவு யெகரிப்பின் நம்பகத்தன்க 
ற்றும் பஶதுகஶப்பிற்கு சபஶறுப்ன ற்க யலண்டும்.  

GPS இடம், யபக் அப், ெஷங்க் ற்றும் க்ஸ்யபஶர்ட்  

 ஆகைத்தஷன் லறஷகஶட்டுதல் படி இண்டு நஶலக்கு 
எனனகம கத்தஷன் பதஷவு லிலங்ககர சலரிப்னம 
வஶர்டு டிஸ்கஷல் யபக் அப் டுக்கயலண்டும். பதஷவு யததஷ 
ற்றும் யபக் அப் டுத்த நஷகயத்தஷன் ண் குமஷத்து, 
அகனத்து நஷகயத்தஷன் யபக்அப் டுப்பகதனேம் உறுதஷ 
செய்வும்.  

 யற்பஶர்கலஶரர் தஷனனம் பதஷவு கஷகரண்ட்- உபயஶகப்படுத்தும் னன் GPS 
அதனுடன் யெர்ந்து யலகய செய்கஷமதஶ ன்பகத உறுதஷ செய்துசகஶள்ரவும்.  

 ல்யஶ பதஷவு நஷகயங்கலம் சதஶடர்பில் உள்ரகத 10 நஶட்கலக்கு எனனகமஶலது 
யற்பஶர்கலஶரர் உறுதஷ செய்து சகஶள்ரவும்.  

 யற்பஶர்கலஶரர்அவ்லப்யபஶது பதஷவுத் தவுகள் ஆகைத்தஷன் ெர்லரில் 
பதஷயலற்மம் செய்லகத நஷர்லகஷக்கவும். அதஶலது ந்து நஶட்கலக்கு என னகம.  

 யற்பஶர்கலஶரர் பதஷயலற்மம் செய்ப்பட்ட தலிகன ரிெஷஸ்டக, பதஷவு யததஷ, 
நஷகய ண் ற்றும் எவ்சலஶன நஷகயத்தஷலும் பதஷயலற்மப்பட்ட பஶக்சகட்டுகரின் 
ண்ைிக்ககக ெரி பஶர்ப்பதற்கஶக கலத்து பஶரிக்கயஶம்.  
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நஶள் இறுதஷில் ீள்பஶர்கல/தஷனத்தம்  

 யற்பஶர்கலஶரர் அன்கம நஶரின், நஶரின் இறுதஷ (EoD)-ில்  
ல்யஶ பதஷவுககரனேம் ீண்டும் பஶர்த்து ஆதஶர் கஷகரண்டில் 
எவ்சலஶன குடிகனின் தவும் பதஷப்பட்டுள்ரதஶ ன்று உறுதஷ 
செய்வும். 

 யற்பஶர்கலஶரர் நஶரின் இறுதஷில் தவு ீள்பஶர்கலக்கஶக 
யலறு ஆபயட்டக நஷஷக்கவும். என ஆபயட்டர் தஶன் பதஷவு 
செய்த அலர்/அலரின் பஶக்யகட்டுககர தஶயன ீள்பஶர்கல செய் 
இயஶது. 

 பதஷவு செய்ப்பட தஶலது தலறுகள்/தவு எப்பஶக இனந்தஶல் ெம்பந்தப்பட்ட 
குடிககன தஷனம்பவும் கத்தஷற்கு குமஷப்பிட்ட நஶட்கலக்குள் அகறத்து ெரி 
செய்வும். ீல்பஶர்கலக்குப் பிமகு நஶரின் இறுதஷில் அலர்/அலள் ககயககக 
கலத்து சலரி செல்ய யலண்டும். 

 ெரி செய்த பிமகு யற்பஶர்கலஶரர் தஷனம்பவும் குடிகனின் பஶக்யகட்டுககர 
ற்கயலஶ/நஷஶகரிக்கயலஶ செய்து தஷனம்பவும் ெரிசெய்லதற்கஶக நஷறுத்தஷ கலக்கவும்.  

செல்தஷமன் கண்கஶைிப்ன 

 யற்பஶர்கலஶரர் ஆகைத்தஷன்/பதஷலஶரரின் பதஷவு 
க செல்தஷமன் கண்கஶைிப்ன ற்றும் தைிக்கக 
நஷகழ்வுகலக்கு எத்துகறப்ன தந்து அலர்கரின் ல்யஶ 
யகள்லிகலக்கு அலர்கலக்கு சதரிந்த லக பதஷயரிக்க 
யலண்டும். யற்பஶர்கலஶரர் பற்மஷ தவுகள் செல் 
தஷமன் யபஶது பதஷவு செய்ப்பட்டு அதன் கண்கஶைிப்ன 
தஶரிலும் பதஷப்படும். 

 யற்பஶர்கலஶரர் தைிக்கக கனத்து பதஷவு 
செல்பஶடு ற்றும் த செல்பஶட்டில் சதஶடர் 
னன்யனற்மம் இனப்பகத உறுதஷ செய்வும்.  

  

 

ஆபயட்டர் ன்பலர் ஶர் ற்றும் அலர்/அலரின் தகுதஷகள் ன்ன?  

என ஆபயட்டர் பதஷவு நஷகயத்தஷன் பதஷவு யலகயககர 
செய்லதற்கஶக பதஷவு சென்ெஷஶல் நஷஷக்கபடுபலர்.  
இந்த யலகயக்கு தகுதஷ சபம, என நபர் பின்லனம் 
அரவுயகஶல்ககர தஷனப்தஷபடுத்தவும்:  

 நபர் 18 ற்றும் அதற்கு யல் லதுகடலஶக 
இனத்தல் யலண்டும். 

ஆபசட்டர் 



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page23 

 
 

 பிரஸ் டூ னடித்தஷனக்க யலண்டும். பட்டதஶரிஶக 
இனந்தஶல் நல்யது. 

 அந்த நபர் ஆதஶர்பதஷவு செய்து தனக்சகன என ஆதஶர் ண்கை சபற்மஷனக்க யலண்டும். 

 அந்த நபனக்கு கம்ப்னைட்டர் பற்மஷ நல்ய னரிதலும் லறக்கு சஶறஷக தட்டச்சு 
செய்வும் எயஷசபர்ப்ன செய்வும் நல்ய அனுபலம் சபற்மஷனக்க யலண்டும்.  

 அந்த நபர் ஆகைத்தஷன் யெஶதகன ற்றும் ெஶன்மஷதழ் சென்ெஷிடம் இனந்து 
“ஆபயட்டர் ெஶன்மஷதழ்”” சபற்மஷனக்க யலண்டும். 

 குமஷப்ன: பதஷவு/னதுப்பித்தல் ஆம்பிக்க “ஆபயட்டர் ெஶன்மஷதழ்”” சபற்மஷனத்தல் ட்டுய 
யபஶதஶது, ஆகைத்தஷன் பட்டியஷல் இனக்கும் பதஷவு னகலர்கரிடனம் யெர்ந்தஷனக்க 
யலண்டும். 

ஆபயட்டர் யலகயக துலங்கும் னன்: 
 பதஷவுககர செய் ஆம்பிக்கும் னன் ஆகைத்தஷன் லறஷகஶட்டுதல்கள் படி என பதஷவு 

கத்துடன் சதஶடர்ன சகஶண்டு யலகய செய் ஆம்பிக்க யலண்டும்.  

 அந்த நபர் ஆதஶர் பதஷலின் யபஶது பதஷவு/னதுப்பித்தல் ற்றும் பயலகக உபகைங்கள் 
ற்றும் ெஶதனங்கள் உபயஶகப்படுத்த, பிஶந்தஷ அலுலயகம்/பதஷவு னகலஶல் 
நடத்தப்படும் பிற்ெஷ  அர்லிகன யற்சகஶண்டினக்க யலண்டும்.  

 ெஶன்மஷதழ் யதர்வு லதும் னன் ஆதஶர் ஆகை இகை தரத்தஷல் இனக்கும் 
பதஷவு/னதுப்பித்தல்  பற்மஷ பிற்ெஷக் பஶடத்கத அந்த நபர் னலலதுஶக படித்தஷனக்க 
யலண்டிது ஷகவும் அலெஷம். 

 அந்த நபனக்கு கம்ப்னைட்டர் பற்மஷ நல்ய னரிதலும் லறக்கு சஶறஷக தட்டச்சு 
செய்வும் எயஷசபர்ப்ன செய்வும் நல்ய அனுபலம் சபற்மஷனக்க யலண்டும்.  

ஆபசட்டர் சலரய கரத்தில் 

  ஆபயட்டர்அலர்/அலள் “சுாக ற்றும் 
ற்மலபேடன்” படிலத்கத யதகலஶன 
ஆலைங்கலடன் பதஷவு சென்ெஷிடம், அயதஶடு 
படிலத்கத “பிஶந்தஷ ஆலை அலுலயகத்தஷல் ” 
ெரிபஶர்க்க சகஶடுக்கவும். ெரிபஶர்த்தலுக்கு பின் பிஶந்தஷ 
ஆலை அலுலயகம் குமஷப்பிட்ட பதஷவு சென்ெஷக 
எப்னதல்/தள்லபடி செய்னேம். 

 பதஷவு சென்ெஷ என யற்பஶர்கலஶரக அலர்/அலரின் ஆதஶர் கஷகரன்ட் 
ெஶஃப்ட்யலரில் இனக்கும் பயஶ சட்ரிக் லிலங்ககர டுத்துக்சகஶண்டு என பனர் 
சபர் ற்றும் கடவுச் செஶல்கய பதஷவு சளஷகன இக்க லறங்கும். பதஷவு செய்த 
பனர் ன்மஶல் ஆகைம் உள்லர் பதஷவு நஷகயத்தஷல் இனக்கும் தலிகன UIDAI 
சலற்மஷகஶக ெரிபஶர்த்து லிட்டது ன்று அர்த்தம்.  
 

குடிகன் பதஷலின் யபஶது ஆபயட்டர் / யற்பஶர்கலஶரர் நஷகனலில் சகஶள்ரயலண்டி 
னக்கஷ கட்டகரகள் 
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 தஷனனம் பதஷகல ஆம்பிக்கும்யபஶது 
GPS கலத்து இங்கச் செய்வும் 

 எவ்சலஶன னகம உள் 
தகறனேம்யபஶது 
கம்ப்னைட்டர்ரின் யததஷ, யநம் 
யபஶன்மகல தற்யபஶகத 
நஶலக்கு ஶமஷினப்பகத 
உறுதஷ செய்வும். 

 ஆதஶர் கஷகரண்டில் உங்கலகட செஶந்த ஆபயட்டர் ID- கலத்து 
உள்தகறந்து பதஷவுககர செய்து, இனக்ககக லிட்டு லம்யபஶது 
கம்ப்னைட்டரில் இனந்து சலரிில் லந்து லிடவும். இதனஶல் யலறு ஶனம் 
உங்கலகட தகறவு லிலங்ககர பன்படுத்த னடிஶது.  

 தலிகன ெரிஶன னகமில் குடி 
கன்கரிடஷனந்து சபம  
பதஷவு/னதுப்பித்தல் னகமகப் பற்மஷ 
அலர்கலக்கு ெஷமஷது லிரக்கஷ 
சுயபஶக்கவும். 

 ஆகைத்தஷன் 
லறஷகஶட்டுதயஷன் படிதஶன் 
நஷகய யயஅவுட் இனப்பகத 
உறுதஷ செய்க. 

 

 கஷகரண்டின் “ஆதஶகக் கண்டுபிடி” லெதஷக கலத்து பதஷவு செய்னேம் னன் 
குடிகன் ற்கனயல ஆதஶரில் பதஷலில்கய ன்பகத உறுதஷ செய்து 
சகஶள்ரவும். 

 புதி கிரரண்ட் ரயட்கட 
உபயஶகஷத்து .க்கள் சதஶகக 
லிலங்கரஶன சபர், பஶயஷனம், 
பிமந்த யததஷ & னகலர், சஶகபல் ண் 
ற்றும் இ-சிகய னதுப்பித்து, 
ECMP-க பிம க்கள் சதஶகக/பயஶ 
சட்ரிக் னதுப்பித்தலுக்கு 
பன்படுத்தவும். 

 குடி கனஶல் யகஶப்பட்ட 
பதஷவு/ னதுப்பித்தகய செய், 
அலனகட உண்கஶன  
ஆலைங்கள்தஶன்  
தப்பட்டதஶ ன்று உறுதஷ 
செய்க. 

 குடிகன் தங்கலகட சஶகபல் ண்கை தஷர்கஶய தகலலுக்கஶக பதஷந்து 
உள்ரகதனேம், OTP/ஆன்கயன் ஆதஶர் னதுப்பித்தல் லெதஷ யபஶன்ம பிம 
அங்கஸகஶத் யதகலகலக்கஶக சகஶடுத்து உள்ரனஶ ன்பகத உறுதஷ செய்து 
சகஶள்ரவும். 

 குடிகனின் பதஷவு/னதுப்பித்தல்  
குடிகனின்ஆதஶர்பதஷவு/னதுப்பித்தல் 
லிண்ைப்பம்யெஶதகனக்கு 
உட்படுத்தப்பட்டு அது யெஶதகனஶரர் 
ககசஶப்பம்/சபனலில் யகக பதஷவு 
ற்றும் ஸ்டஶம்ப்/இனிளஷல் 
இனக்கஷமதஶ ன பஶர்க்க யலண்டும் . 

குடிகனின் 
(லிண்ைப்பதஶர்)ககசஶப்பம்/சபன
லில் யகக பதஷவும் 

 குடிகனிடம் அலர்/அலரின் 
பயஶசட்ரிக் ஆதஶர் 
பதஷவு/னதுப்பித்தலுக்கு தலி 
யலறு தற்கும் 
உபயஶகப்படுத்தப்பட 
ஶட்டஶது ன்பகத 
சதரிலிக்கவும்.  
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இனக்கயலண்டும். 

 அமஷனகம் செய்பலர்/HoF அடிப்பகட பதஷகல அலரின் 
ககசலத்து/ககயககக லிண்ைப்பத்தஷல் சகஶடுக்கப்பட்ட இடத்தஷல் 
அலர்ககரப் பற்மஷ லிலங்கலடன் அலலர் இடத்தஷல் நஷப்பப் பட்டு 
இனக்கயலண்டும். 

 ஆதஶர் கஷகரன்ட் சன்சபஶனரில் 
குடிகனின் க்கள் சதஶகக ற்றும் 
பயஶசட்ரிக் தவுககர 
சன்சபஶனரில் இனக்கும் தஷகின் 
அடிப்பகடில் யெகரிக்கவும்.  

 பதஷவு/னதுப்பித்தல் தவுககர 
தஷகில் பதஷனேம்யபஶது 
ப்பவும் குடிகனின் 
க்கள்சதஶகக லிலங்ககர 
ெரிபஶர்த்த பிமயக ககசஶப்பம் 
சபமவும்.  

 பதஷலின் னடிலின்யபஶது எப்னககச் 
ெஸட்கட நகசயடுத்து, ககசஶப்பம் 
இட்டு குடிகனின் ககசஶப்பத்கத 
உரி இடத்தஷல் சபற்றுக்சகஶண்டு 
எப்பகடக்கவும். 

 பதஷவு/னதுப்பித்தல் 
கஷகரன்டில் பதஷவு 
லிண்ைப்பம், எப்னககச் ெஸட்டு 
யபஶன்ம ஆலைங்ககர 
தயலற்மஷ லிட்டு குடிகனிடம் 
பத்தஷஶக எப்பகடக்கவும். 

 

 

CELC ஆபயட்டர் ன்பலர் ஶர் அலர்/அலள் தகுதஷகள் ன்ன? 

என CELC ஆபயட்டர் பதஷவு சென்ெஷஶல் கங்கரில் 
பதஷவுககர செய் நஷஷக்கப்பட்டலர் . ஆபயட்டஶல் 
ட்டுய குறந்கதபதஷவு/னதுப்பித்தகய யற்சகஶள்ர 
இலும். பிம பதஷவுககர செய் இயஶது  

இந்த பதலிக்கு பின்லனம் தகுதஷககர சபற்மஷனக்க 
யலண்டும். 

 லது 18 யல் இனக்கயலண்டும். 
 10+2 யதர்ச்ெஷ சபற்யமஶ, பட்டதஶரிஶகயலஶ இனக்க 

யலண்டும். 
 அங்கன்லஶடி ஆளஶ யலகயஶரஶக பத்தஶம் லகுப்ன 

யதர்ச்ெஷ சபற்மஷனக்க யலண்டும். 
 அலர் ஆதஶரில் பதஷவு செய்து ஆதஶர் ண்கை கண்டிப்பஶக சபற்மஷனக்க யலண்டும்.  
 என நபர் ஸ்ஶர்ட் ஃயபஶகன ஆண்ட்ஶய்டு எஸ்/கம்ப்னைட்டர் பற்மஷ நல்ய னரிதல் 

இனக்கயலண்டும், அயதஶடு உள்லர் சஶறஷ கஸ யபஶர்டு ற்றும் ட்ஶன்ஸ்யஷட்யளன் 
பற்மஷனேம் நன்கு அமஷந்தஷனக்கயலண்டும். 

 அதஷகஶரிஶல் அன்கஸரிக்கப்பட்ட யெஶதகன ற்றும் ெஶன்மஷதழ் சென்ெஷ னெயம் “CELC 

ஆபயட்டர் ெஶன்மஷதகற’ சபற்மஷனக்கயலண்டும். 
 குமஷப்ன :“ CELC ஆபயட்டர் ெஶன்மஷதழ் ”சபற்று ட்டும் பதஷவு/னதுப்பித்தல் ஆம்பிக்க 

கூடஶது.அதஷகஶரிஶல் அங்கஸகரிக்கப்பட்ட பதஷவு சென்ெஷகயரஶடு சதஶடர்ன கலத்தஷனக்க 
யலண்டும். 
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CELC ஆபயட்டஶக யலகயக ஆம்பிப்பதற்கு னன் : 

 அதஷகஶரிின் லறஷனகமின் படி ந்த பதஷவு சென்ெஷஶக இனந்தஶலும் பதஷகல 
ஆம்பிக்கும் னன் நபர் ஈடுபட்டு இக்கஷ இனக்க யலண்டும்  

 என நபர் குறந்கத பதஷவு செல்னகம ற்றும்CELC யடப்சயட்ட்- குறந்கத பதஷலின் 
யபஶது உபயஶகஷப்பதஶன பிற்ெஷக பிஶந்தஷ அலுலயகம்/பதஷவு சென்ெஷில் 
கற்மஷனக்க யலண்டும். 

 ெஶன்மஷதலக்கஶன யதர்வு லதும் னன் அதஷகஶ இகைதரத்தஷல் இனந்து குறந்கதப் 
பதஷலின் பிற்ெஷ சபஶனகர அந்த நபர் னலலதுஶக படித்தஷனக்கயலண்டும்.  

 CELC ஆபயட்டர் அல/அலள் “யலகய சபறுலதற்கஶன பிற்ெஷ லிண்ைப்பத்கத ” 
யதகலஶன உதலி ஆலைங்கலடன் பதஷவு சென்ெஷில் ெர்பித்தஶல்  

 ,அதற்கு பதஷயஶக அலர்கள் “UIDAI பிஶந்தஷ அலுலயகத்தஷல்” அகத யெஶதகனக்கஶக  

ெர்பிப்பஶர்கள். ஆய்வுக்கு பின் பிஶந்தஷ அலுலயகம் 
எப்னக்சகஶள்ரயலஶ/நஷஶகரிக்கயலஶ செய்னேம்.  

 பதஷவு சென்ெஷ பிமகு CELC ஆபயட்டரின் அலர்/அலள் பயஶசட்ரிக்- ஆதஶர் 
கஷகரன் சன்சபஶனரில் பதஷவு செய்து CELC யடப்சயட்- இக்க என பனர் சபர் 
ற்றும் கடவுச் செஶல்கய தனம் 

 பதஷவு செய்ப்பட பனர் ன்மஶல் அலரின் பயஶசட்ரிக் லிலங்ககள் UIDAI-ில்  
யெஶதகன செய்ப்பட்டு சலற்மஷகஶக உள்லர் பதஷவுநஷகயத்தஷல் 
செஷக்கப்பட்டதஶகும். 

 

 

யெஶதகனஶரர் ன்பலர் ஶர், அலனகட சபஶறுப்னகள் ன்ன?  

 பதஷவு கத்தஷல் குடிகன் ஆதஶர் பதஷவு செய் லனம்யபஶது அலர் சகஶடுக்கு க்கள் 
சதஶகக லிலங்கள் பதஷவு செய்ப்படயலண்டும்.  

 குடிகனஶல் ெர்பிக்கப்பட்ட ஆலைங்கள் அகனத்தும் யெஶதகன செய்ப்பட்டு 
அங்கஸகரிக்கப் படும். அப்படி அங்கஸகரிப்பலர்கயர யெஶதகனஶரர்கள்  

 குடிகனஶல் பதஷவு/னதுப்பித்தல் லிண்ைப்பத்தஷல் நஷப்பித் தப்பட்ட லிலங்ககரனேம், 
அலஶல் ெர்பிக்கப்பட்ட லிலங்ககரனேம் ெரி பஶர்ப்பயத யெஶதகனஶரர் யலகய.  

 இந்த யெஶதகன துகமில் இனந்து எய்வு சபற்ம அசு அதஷகஶரிககர, பதஷலஶரர்கள் 
யலறு ஶகனேம் இந்த ஆலை யெஶதகன யலகயக்கு நஷஷக்க னடிலில்கய ன்மஶல் 

இலர்ககர உபயஶகப்படுத்தஷக் சகஶள்ரயஶம்.  

 பைிில் உள்ர/ஏய்வு சபற்ம அசு(CPMFகள் ற்றும் ஆனேதப் பகட) ற்றும் லங்கஷ ில் 
Group „C‟/ class III தலரிகெ இனந்த அதஷகஶரிகள் இந்தப்பைிக்கு அர்த்தப்படயஶம். சபரி 
நகங்கள் ற்றும் சட்யஶக்கரில் இலர்ககரப் யபஶன்யமஶர் பதஷலஶரர்கலக்கு 

சசாதரனாரர்ர் 
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கஷகடக்கஶலிட்டஶல் பைி அர்த்தும் நஷறுலனத்கத யெஶதகனஶரர்ககர ,அதஷகஶ 
பிஶந்தஷ அலுலயகம் னெயம் அங்கஸகஶம் சகஶடுத்து நஷஷக்கயஶம்.  

 பதஷவு கங்கரில் இனக்கும் யெஶதகனஶரர்கள் எய பதஷவு சென்ெஷஶல் 
நஷஷக்கப்பட்டலர்கரஶக இல்கய ன்மஶல், பதஷலஶரர் அலர்ககர தகுந்த பிற்ெஷ 
சகஶடுத்து பைிக்கர்த்த யலண்டும். என கத்தஷல் பதஷலஶரர்,யதகலப்பட்டஶல் என 
யெஶதகனஶரனக்கு யல் நஷஷக்கயஶம்  

 அகனத்து யெஶதகனஶரரின் பட்டில் தகுதஷ லஶரிஶக, யலகயக அலர்கள் 
ஆம்பிக்கும் னன்யப பதஷலஶரஶல் பிஶந்தஷ அலுலயகத்தஷல் சகஶடுக்கப்படயலண்டும் 

 

ஆலைங்கரர சசாதரன தசய்பம் சபாது, சசாதரனாரர் ந்த UIDAI 
லறிபரமகரர னதில் ரலத்துக்தகாண்டு சசாதரன தசய் சலண்டும்?  

 குடிகனஶல் ெர்பிக்கப்பட்ட ஆலைங்கள் நஷெஶனதஶ ன்று உறுதஷபடுத்தஷக்சகஶள்ர 
யலண்டும். 

 ஆதஶர் பதஷவு/னதுப்பித்தலுக்கஶக குடிகனஶல் ெர்பிக்கப்பட்ட ஆலைங்கள் UIDAI-ஶல் 
அங்கஸகரிக்கப்பட்ட ஆலை பட்டியஷல் இனக்கயலண்டும்.  

 Appendix C-ின் படி அதஷகஶரிகள்/நஷறுலனங்கரஶல் லறங்கப்படும் ெஶன்மஷதழ்கரஶன(UIDAI 
பட்டியஷல் இனக்கும் செல்யத்தக்க ஆலைங்கள்) அகடஶரச் ெஶன்று, னகலரிச் 
ெஶன்று, உமவுச் ெஶன்று, பிமந்த நஶள் ெஶன்று யபஶன்மகல இனக்கயலண்டும்.  

 குடிகனஶல் ெர்பிக்கப்பட்ட ஆலைங்கள் யபஶயஷ/தஷனத்தப்பட்ட ஆலைங்கரஶக 
இனந்தஶல் யெஶதகனஶரர் யெஶதகன யற்சகஶள்லகத நஷறுத்தஷ, அதற்கஶன 
கஶைத்கத பதஷவு லிண்ைப்பத்தஷல் சதரிலஶக குமஷப்பிடயஶம்.  

 யெஶதகனஶரர் யபஶதஷ கஶைத்கத சதரிலிக்கஶல் யெஶதகனக நஷறுத்தஷனஶல் 
குடிகன் பதஷலஶரஶல் உண்டஶக்கப்பட்ட பிஶந்தஷ அலுலயக அதஷகஶரிக அடகஷ 
னகஶர் அரிக்கயஶம். 

 சபர், பிமந்த யததஷ, னகலரி ற்றும் உமவு லிலங்ககர PoI, DoB, PoA, PoR,-உடன்  

எப்பிட்டு யெஶதகன செய்வும். 

– சபர் 

– PoI குடிகனின் சபர் ற்றும் னககப்படம் யெர்ந்தஷனக்கும் ஆலைம் தப்பட 
யலண்டும். இண்டும் எப்பிட்டுப் பஶர்க்கப்படயலண்டும்.  

– ெர்பிக்கப்பட்ட PoI ஆலைத்தஷல் குடிகனின் னககப்படம் இல்கயன்மஶல் அது 
செல்லும் PoI ஆக டுத்துக்சகஶள்ரப் படக்கூடஶது.யலண்டுசன்மஶல் லிலஶதத்கத 
தடுக்க பகற னககப்படங்கள் எத்துக்சகஶள்ரப்படயஶம்.  
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 ஆலைத்தஷல்இனக்கும் சபக அலர்/அலள் சபக யகட்டு உறுதஷ 
படுத்தஷக்சகஶள்ரயஶம். இது குடிகன் உண்கஶன ஆலைங்ககர சகஶடுத்தஷனப்பகத 
உறுதஷ செய்னேம். 

 நபரின் சபர் னலலதுஶக லதப்பட்டு இனக்கயலண்டும். அதஷல் தஷன. செல்லி, 
தஷனதஷ, யெர், ரிடர்டு, டஶக்டர் யபஶன்ம லைக்கனகம இனக்கக்கூடஶது.  

 

 என நபரின் சபக ெரிஶகவும் ெஶக்கஷகதஶகவும் லத யலண்டும். டுத்த்துக்கஶட்டஶக 
எனலர் அலர் சபர் லி. லிென் ன்று கூறுலதஶக கலத்துக்சகஶள்யலஶம், ஆனஶல் அலர் 
னலப்சபர் சலங்கட் ஶன் லிென் ற்றும் அயதயபஶல் ஆர்.யக. ஸ்ரீலத்ஸ்தலஶலின் 
னலப்சபர் யஷ் குஶர் ஸ்ரீலத்ழலஶ. அயத யபஶல், சபண் பதஷலஶரினேகட சபர்  

யக. ஸ்.யக துர்கஶ ன்மஶலும் அலர் னலப்சபர் கல்லூரி சூர்ஶ கனக துர்கஶ. அலர்/அலள் 
இனிளஷகய னலகஶக சதரிந்து சகஶண்டு ஆலைங்ககர ெரிபஶர்க்கவும்.   
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a. எனயலகர என ஆலைத்தஷல் சபர் தலமஶக குமஷப்பிடப்பட்டு இனந்தஶல்(PoI)உச்ெரிப்ன 
தலமஶக இனந்தஶல் அல்யது சபர் லரிகெ னதல், நடு ற்றும் ககடெஷ சபர் யலறு 
ஶதஷரிஶக இனந்தஶல் குடிகன் குமஷப்பிட்டுள்ரபடி பதஷவும்.  

 

 

b. இன ஆலை ெஶன்றுகள் பதஷலஶரிஶல் எய சபக (.கஶ. இனிளஷல் ற்றும் னல 
சபர்), இன லிதஶக சகஶடுத்தஷனந்தஶல், அலரின் னலப் சபய பதஷலிடப்படயலண்டும். 

c. ெஷய ெம் பிமந்த குறந்கத அல்யது குறந்கதகள் சபர் கலத்தஷனக்கப்படஶட்டஶது. 

அப்யபஶது அலர்கள் சபக கலப்பதஷன் அலெஷத்கதனேம் EID உண்டஶக்க யதகலக 
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லிரக்குங்கள். PoI க்கு யதகலஶன உதலி ஆலைங்கள் இல்கயசனில், அமஷனகம் 
செய்பலரின் உதலினேடன் சபர் பதஷவு செய்ப்படயலண்டும்.  

பிமந்த யததஷ (DoB) 

a. சகஶடுக்கப்பட்ட பகுதஷில் குடிகன் கண்டிப்பஶக நஶள், ஶதம் ற்றும் லனடத்கத 
குமஷப்பிடவும். 

b. குடிகன் பிமந்த நஶரின் ஆலைச்ெஶன்கம அரித்தஶல், பிமந்த யததஷ “ெரிபஶர்க்கப் 
பட்டது” ன்மஶகஷலிடும். அப்படி ந்த ஆலைனம் சகஶடுக்கலில்கய ன்மஶல் 
பிமந்தயததஷ “அமஷலித்தபடி” ன்மஶகஷலிடும். 

c. குடிகனஶல் பிமந்த யததஷக சகஶடுக்கனடிலில்கய ன்மஶல் சலறும் லது 
ட்டும் பதஷலிடப்படும், சன்சபஶனள் தஶனஶகயல பிமந்த லனடத்கத 
கைக்க்கஷட்டுக்சகஶள்லம். 

d. யெஶதகனஶரர் பதஷவு/னதுப்பித்தல் லிண்ைப்பத்தஷல் குடிகன் பிமந்தயததஷக 
ெரிஶக குமஷப்பிட்டு “ெரிபஶர்க்கப்பட்டது/அமஷலிக்கப்பட்டது ”ன்யமஶ அல்யது 
அலர்/அலள் லகத ெரிஶக குமஷப்பிட்டு இனக்கஷமஶர்கரஶ ன்று ெரிபஶர்க்கவும்.  

லடீ்டு னகலரி 

a. PoA ில் சபர் ற்றும் னகலரி உள்ரதஶ ன்று பஶர்க்கவும்.யெஶதகனஶரர் PoA  
ஆலைத்தஷல் உள்ர சபனம் PoI ஆலைத்தஷல் இனக்கும் சபனம் எய ஶதஷரி 
இனப்பகத உறுதஷ செய்து சகஶள்ரவும். PoI ற்றும் PoA ஆலைத்தஷல் இனக்கும் 
ஶற்மம் உச்ெரிப்பில் அல்யது னதல், நடு ற்றும் ககடெஷ சபரில் இனந்தஶல் 
ட்டுய எப்னக்சகஶள்ரப்படும். . 

b. “கஶப்பஶரர்” சபர், சபஶதுலஶக குறந்கதகள் ற்றும் லதஶனலர்கள் சபற்யமஶர்கள் 
ற்றும் குறந்கதகலடன் லெஷப்பலர்கலக்கு ட்டுய லனம். இல்யஶலிட்டஶல் 
னகலரிப் பகுதஷக சலறுயன லிட்டு லிடயஶம்.  

c. னகலரி ஶற்மம் அனுதஷக்கப்பட்டது. குடிகன் லடீ்டு ண், யயன் ண், சதனலின் 
சபர், அச்சுப் பிகற, அஞ்ெல் குமஷடீ்டில் ெஷமஷ ஶற்மங்கள்/தஷனத்தங்கள் PoA  
இனந்தஶல் யெர்க்கயஶம். யெர்ப்ன/ஶற்மங்கள் PoA-ில் இனக்கும் அடிப்பகட 
னகலரிக ஶற்மக்கூடஶது. 
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d. PoA-ில் இனக்கும் னகலரி ஶற்மம் செய் லிண்ைப்பிக்க பட்டு இனந்தஶயயஶ 
அல்யது அடிப்பகட னகலரிில் ஶற்மம் இனந்தஶயயஶ, குடிகன் யலசமஶன 
PoA-க அமஷனகம் செய்பலர் னெயஶக ெர்பிக்கயலண்டும்.  
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உமவு லிலங்கள்: 

5 லதுக்குட்பட்ட குறந்கதகரஶக இனந்தஶல் சபற்யமஶர் எனலரின்/பஶதுகஶலயர் 
சபர் ற்றும் ஆதஶர் ண் ஷகவும் அலெஷம். சபற்யமஶர்/பஶதுகஶலயர் ஆதஶர் 
கடித்தகத குறந்கத பதஷலின் யபஶது கண்டிப்பஶக சகஶடுக்க யலண்டும்.(அல்யது 
இண்டும் யெர்ந்யத பதஷவு செய்ப்படயஶம்).  

a. லஶயஷபலதஷனஶக இனந்தஶல் சபற்யமஶர்/இகை பற்மஷ லிலங்ககர யெஶதகன 
செய்யலண்டிதஷல்கய. அகல அலுலயகயதகலகலக்கு ட்டுய பதஷவு 
செய்ப்படும்.  

குடும்பத்தரயலர்(HoF): 

a. PoR ஆலைம் குடும்பத் தகயலர் ற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்கலக்கு நடுயல உள்ர 
உமகல குமஷபிடுகஷமதஶ ன்று யெஶதகன செய்வும். அப்படி இனப்பலர்கயர(PoR), 

ஆலைங்கரின் அடிப்பகடில் பதஷவு செய்ப்படுலர் . 

b. குடும்ப உறுப்பினர்கள் பதஷவு செய்துசகஶள்லம்யபஶது குடும்பத்தகயலர் கண்டிப்பஶக 
உடனினக்க யலண்டும். 

c. பதஷவு/னதுப்பித்தல் லிண்ைப்பத்தஷல் இனக்கும் HoFலிலங்ககர HoF அடிப்பகட 
இனந்தஶல் யெஶதகன செய்யலண்டும்.HoF-ன் சபர் ற்றும் ஆதஶர் ண்கன ஆதஶர் 
கடிதத்துடன் இகைத்து யெஶதகன செய் யலண்டும்.  

d. HoF அடிப்பகட பதஷவுகரில் ,லின்னபத்தஷல் உள்ர உமவு லிங்ககள் 
குடும்பத்தகரலனகடஶதஶ ன்று உறுதஷசெய்து சகஶள்ரவும்  

சஶகபல் ண் ற்றும் இசில் னகலரி : 

a. EKYC - OTP னெயம் செய் குடிகன் சஶகபல் ண்கை சகஶடுக்க யலண்டிதன் 
அலெஷத்கத செஶல்யஷ அலர்கரிடம் இனந்து ண்கை 
லஶங்கஷக்சகஶள்ரவும்.(அத்ஶலெஷம்)  

b. அலர்/அலள் இசில் னகலரிக கூடுதல் கஶப்னக்கஶக சகஶடுப்பதஶல் ல்யஶ 
அங்கஸகஶ லறஷகலம் சலற்மஷ/யதஶல்லி அகடந்தஶல் இ-சில் னெயஶக செய்தஷக 
அமஷலிக்கயஶம். 
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ஆலைங்கள் இல்யாத குடிகன்கள் ப்படி ஆதாரில் பதிவு தசய்லார்கள்?  

a. னக்கஷ க்கள் சதஶகக தவு பதஷலின்யபஶது ெரிஶக 
யெஶதகன செய்ப்படயலண்டும். குடிகன்கள் 
அகடஶரச் ெஶன்று  (PoI) ற்றும் னகலரிச்ெஶன்று 
ெர்பிக்க யலண்டும் (PoA).  

b. என குடிகனஶல் அகடஶரச் ெஶன்று அல்யது 
னகலரிச் ெஶன்று ெர்பிக்க னடிலில்கயன்மஶல் 
அலர்கள் என பதஷலஶரர் அல்யது பிஶந்தஷ 
அலுலயகத்தஶல் நஷஷக்கப்பட்ட “அமஷனகம் செய்பலர்” 
னெயஶக பதஷவு செய்து சகஶள்ரயஶம்.  

c. PoA/PoI ஆலைங்கள் இல்யஶத குடிககன அமஷனகப்படுத்த, பதஷலஶரஶல் 
நஷஷக்கப்பட்டலய இந்த அமஷனகம் செய்பலர். இந்த அமஷனகம் அலனகட 
நடத்கதகலக்கஶன ெஶன்மஷதழ் கஷகடஶது  

அமிபகம் தசய்பலர் ன்பலர் ார்? 

a. அமஷனகம் செய்பலர் பதஷலஶரர் ற்றும் UIDAI‟s CIDR –ஆல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 
தனிநபர்கள்(டுத்துக்கஶட்டஶக, பதஷலஶரரின் ஊறஷர்கள், யதர்சதடுக்கப்பட்ட உள்லர் 
பினகர்கள்,நஷர்லஶக அதஷகஶரிகள், தபஶல் அலுலயர், ஆெஷரிர்கள், சுகஶதஶப் 
பைிஶரர்கள் ற்றும் னத்துலர்கள், அங்கன்லஶடி/ஆளஶ ஊறஷர்கள், உள்லர் l 

NGO-க்கரின் பிதஷநஷதஷகள் யபஶன்யமஶர்)  

b. ெஷய னகம , UIDAI பிஶந்தஷ அலுலயகம் பதஷலஶரர்கரின் லெதஷக்கஶக தஶங்கயர 
னன்லந்து அமஷனகம் செய்பலக நஷஷப்பஶர்கள். 

c. அலனக்கு லது 18நஷம்பிஶகவும் கஷரிஷனல் சகஶர்ட் இல்யஶதலஶகவும் இனக்க 
யலண்டும். 

d. பதஷலஶரனடன் அமஷனகம் செய்பலர் இகைக்கப்படுலர். இலர் UIDAI‟s CIDR –ஆல் என 
பதஷலஶயனக்கஶக நஷஷக்கப்பட்டு இனந்தஶலும், இலய பய பதஷலஶரர்கலக்கஶக யலகய 
செய்யஶம். அதனஶல் பதஷலஶரரின் அதஷகஶத்துக்குட்பட்ட குடிகங்ககரய இலர் 
அமஷனகம் செய் னடினேம். பதஷலஶரர் இலரின் நடலடிக்ககககர நஷர்லஶக 
ல்கயக்குட்பட்டு கட்டுப்படுத்தயஶம்(ஶநஷயம், ஶலட்டம் லக)  

அமிபகம் தசய்பலரின் தபாறுப்புகள் ன்ன? 

a. பிஶந்தஷ லஶரிஶக பதஷலஶரர் அமஷனககஶரக அகடஶரம் கண்ட 
பிமகு(ஶலட்டம்/ஶநஷயம் லஶரிஶக) அலர் அலர்ககர குமஷப்பிட்டு அமஷலிப்பஶர்.  

b. அமஷனகம் செய்பலர் பதஷலஶரர் ற்றும் UIDAI-ஶல் நடத்தப்படும் ஆதஶர் லிறஷப்னைர்வு 
சலஶர்க் ளஶப்ககர பங்கு சபற்று, ஆதஶர் நஷகழ்ச்ெஷின் னக்கஷத்துலம் ற்றும் தங்கள் 
பங்கஷகன நன்கு னரிந்து சகஶள்ர யலண்டும்.  

தசய்பலர் அமிபகம் 
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c. அமஷனகம் செய்பலர் பைி னரி தஶஶக இனந்தஶல் அலர்/அலள் தங்கள் எப்னகக 
கடிதத்தஷகன ( “Appendix D”-ில் குமஷப்பிட்ட படி )ஆதஶர் பதஷவுககர இந்தஷஶலின் 
தனிப்பட்ட அகடஶர ஆகைம் (UIDAI) ற்றும் பதஷலஶயர்கரஶல் லகறுக்கப்பட்ட 
லறஷனகமகரின் படி யற்சகஶள்ரயலண்டும்.  

d. அமஷனகம் செய்பலர்கள் யலகயக ஆம்பிக்கும் னன் அலர்கரின் ஆதஶர் ண்ககர 
சபற்று யதகலஶன படிலங்கரில் ககசலத்து யபஶட்டினக்க யலண்டும்.  

e. பதஷலஶரர் UIDAI-ில் அமஷனகம் செய்பலக பதஷவு செய்து அலர்கள் இக்கத்கத உறுதஷ 
படுத்தஷகத உறுதஷ செய்து சகஶள்ரவும்.  

f. அமஷனகம் செய்பலர் பதஷவு அட்டலகை, தங்கள் இடத்தஷல் உள்ர பதஷவு கத்தஷன் 
இடம் ற்றும் யலகய செய்னேம் யநம் யபஶன்மகல பற்மஷ தஶங்கயர சதரிந்து சகஶள்ர 
யலண்டும் 

g. பதஷவு கத்தஷன் சதஶடர்ன லிலங்கள் ெரிஶக பட்டிியஷடப்பட்டு இனக்கஷன்மனலஶ 
ன்பகத உறுதஷ செய்து சகஶள்ரவும். அப்படி இல்கயசனில் கத்தஷன் 
யற்பஶர்கலஶரரிடம் சதரிலித்து ெரிஶன லிலங்ககர யபஶடச் செஶல்யவும்  

h. குடிகன்கரஶல் ரிதஶக அடகக்கூடி லககில் அமஷனகம் செய்பலர் 
இனக்கயலண்டும். 

i. இலர் பதஷவு லிண்ைப்பத்தஷல் உள்ர குடிகனின் சபர், னகலரி யபஶன்மகல ெரிஶக, 
னலகஶக லதப்பட்டு இனப்பகத உறுதஷசெய்து சகஶள்ரவும்.குடிகனின் 
ககசலத்து யபஶடப்பட்டு  இனப்பகதனேம் உறுதஷசெய்துக்சகஶள்ரவும்.  

j. EC ின் யலகய யநங்கரில் குடிகன்ககர அங்கஸகரிப்பதற்கஶக அமஷனகம் 
செய்பலர்கள் க யலகய யநத்தஷல் இனக்கயலண்டும். அப்படி இல்கயசனில் 
நஶரிறுதஷில் லந்து அலர்கள் அங்கஸகரிக்கும் குடிகன்கரின் பட்டிகய பஶர்கலிட்டு 
ெரிபஶர்க்கவும். 

k. அமஷனகம் செய்பலர் குடிகனின் சபர்/னகலரி லிலங்ககர ெரிபஶர்த்து 
அலர்/அலகர அங்கஸகரிக்க/நஷஶகரிக்க செய்வும்.  

l. குடிகன் பதஷலின் யபஶது அமஷனகம் செய்பலர் தனது ஆதஶர் கஷகரண்டில் இனக்கும்  
பயஶ சட்ரிக்கக சகஶடுக்கயலண்டும்.  

m. யதகலப்படும் இடங்கரில் அமஷனகம் செய்பலர் தனது ககசஶப்பம்/ சபனலில் 
யககக பதஷ யலண்டும். 

n. அமஷனகம் செய்பலர் தஶங்கள் அமஷனகம் செய்னேம் குடிகன்கரின் அகடஶரம் ற்றும்  
னகலரிக உறுதஷபடுத்தயலண்டும். 

o. ெரிஶன அகடஶரச் ெஶன்று அல்யது னகலரி இல்யஶத குடிகன்கலம் அமஷனகம் 
செய்பலஶல் ட்டும்தஶன் அமஷனகப்படுத்தப்பட யலண்டும்  

p. அமஷனகம் செய்பலக அடகும் அகனலகனேம் பதஷவு செய் அமஷனகப்படுத்த 
யலண்டி அலெஷஷல்கய. 

q. குடிகன்ககர அமஷனகபடுத்த கட்டைம் லஶங்கக்கூடஶது. இனந்தஶலும் பதஷலஶரர்கள் 
இலர்கலகட யலகயக்கஶன சதஶககக சகஶடுக்கயஶம்.  
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அமிபகம் தசய்பலரின் தபாறுப்புகள் ன்ன? 

a. பதஷலின் யபஶது எனலனக்கு பதஷயஶக ற்சமஶனலக (உினடயனஶ/ இமந்யதஶ) பதஷவு 
செய் கூடஶது. 

b.  ற்கனயல ஆதஶர் கலத்தஷனப்பலர் யபஶயஷஶன பயஶ சட்ரிக் அல்யது க்கள் சதஶகக 
லிலங்ககரக் சகஶடுத்து இன்சனஶனலரின் அகடஶரத்கத டுக்க உதலக்கூடஶது  

c. லறஷனகமககர ீறுபலர் ீது கடுகஶன நடலடிக்கக டுக்கப்படும்.  
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அத்தஷஶம் 3 

 

பதஷவு சென்ெஷ ற்றும் பதஷவு ஊறஷரின் 
நஷனங்கள் 

 
 
 
 
 



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page37 

 
 

அத்திாம்3: பதஷவு சென்ெஷ ற்றும் பதஷவு ஊறஷரின் 
நஷனங்கள் 

 

பதிவு தஜன்சிின் நினம் 

 

படி 1 

 

 படி 2 

பதஷவு கங்கரில் பதஷவு சென்ெஷகள் 
நஷனத்தஷற்கஶக என செல் 
னகமக யற்சகஶள்ர யலண்டும். 

அதஷகஶரி இதற்கு பதஷலஶரர் ற்றும் 
EA-உடன் யெர்ந்து உதலி செய்லஶர். 

 

 
நஷனசெல்னகம கஸழ்க்கண்ட 
லறஷனகமகலக்கு உட்பட்டது. 

 EA-க்கள் பதஷவு 
நஷகயத்தஷகன 
உண்டஶக்கும் 
செல்னகமக 
அமஷலிப்பஶர்கள்.அதஶலது கங்கள் 
ங்யக ப்யபஶது தஷமக்கப்படும் 
ன்பகதப் பற்மஷ லிலம். 

 EA-க்கள் தங்கரிடம் ெஶன்மஷதழ் 
சபற்மஆபயட்டர்கள், யதகலஶன 
கனலிகள் யபஶன்மகல இங்கத் 
தஶஶன நஷகயில் இனப்பகத 
கஶண்பிப்பஶர்கள் 

 பதஷவு கத்தஷன் ஆய்வுக்கு  
யதகலஶன கட்டகப்ன பற்மஷ EA 

சதரிலித்து கஶட்டுலஶர்கர. 

  

 

படி  

 

 

படி 3 

EAலின் கஸழ் யலகய செய்னேம் 
ல்யஶ 

 
EA செல் னகம தஷட்டம் ற்றும் 
கனலிககர நஷறுவும் தஷட்டம் 
யபஶன்மலற்கம தஶரித்து அகத 
பதஷலஶரர் ற்றும் அதஷகஶரிகள்/நஶடல் 
ஆபெீர்கள் யபஶன்யமஶரிடம் சகஶடுத்து 
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ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர் 
தங்கலகட EA குமஷடீு ஆபயட்டர் 
இகைப்ன ற்றும் பஶக்சகட் இகைப்ன 
சகஶடுக்கஷமதஶ ன்று உறுதஷ செய்து 
சகஶள்ரவும். 

 

ல்யஶ நஷகயங்கலம் சகஶடுக்கப்பட்ட 
அகயலரிகெில் இகைக்கப்பட்ட 
பின்UIDAI நஷன இகைதரத்தஷல் 
இங்கத்துலங்கஷ நஷகயங்கரின் 
பட்டில் சதரி ஆம்பிக்கும். 

அங்கஸகஶம் லஶங்கவும். 

 

 

பதிவு ஊறிரின் நினம் 

 

 

 

 

1. அதஷகஶரிஶல் நஷஷக்கப்பட்ட யெஶதகன 
ற்றும் ெஶன்மஷதழ் சென்ெஷிடம் பதஷவு 
ஊறஷர் ெரிஶன ெஶன்மஷதழ் சபற்மஷனக்க 
யலண்டும். 

 2.ெரிஶன ெஶன்மஷதழ் சபற்ம பிமகு பதஷவு 
ஊறஷர் நஷன லிண்ைப்பத்கத அங்கஸகஶ 
ண்டய அலுலகத்தஷல் தங்கள் பதஷவு   
சென்ெஷனெயம் ெரிபஶர்ப்ன/ஆம்பிப்பதற்கஶக 
ெர்பிக்கவும். 

 

 

 

 

4.  பதிவு ஊறிரின்  நஷனத்தஷற்கஶக 
பயஶசட்ரிக் டுக்கப்பட்டு பதஷவு 
கஷகரண்டில் அங்கஸகஶம் சபற்ம பிமகு 
யெஷத்து கலக்கப்படும் 

நஷனம் நடக்கும்யபஶது பதஷவு கஷகரன்ட் 
கண்டிப்பஶக இகைத்துடன் 
இகைக்கப்பட்டு இனக்க யலண்டும்.  

 3.பனக நஷஷக்கும்யபஶது அலரின் 
அமஷனக ஆலைங்கள் அடங்கஷ யபஶக்கக 
தலிமக்கஷ பதஷவு லிண்ைப்பத்துடன் 
யெர்க்கவும். இந்தக் யகஶப்ன டிெஷட்டயஶக 
ககசஶப்பஷடப்பட்ட .xml யகஶப்ன. 
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5. கஷகரன்ட் இகடநீக்கம் செய்ப்பட 
ஆபயமட்டர்கலகட ஶஸ்டர் தகல 
தலிமக்கம் செய்வும். அப்படிப்பட்ட 
ஆபயட்டர்கள் றுபடி பதஷயலஶ அல்யது 
றுபடி பைிில் நஷஷக்கப்பட ஶட்டஶர்.  

 6.நஷஷத்த யநத்தஷன் யபஶது தகுதஷநஷகய: 
 நிிக்கப் தபற்ம(பதிவு தசய்த) 

பனர்:பனரின் பயஶசட்ரிக் 
லிலங்கள் யெஶதகன செய்ப்பட்டு 
உள்லர் தவு சபட்டகத்தஷல் 
யெஷக்கப்பட்டது. 

 பதிவு தசய்ாதலர்கள் :பனரின் 
பயஶசட்ரிக்லிலங்கள் சலற்மஷகஶக 
டுக்கஶதலர்கள் ற்றும் உள்லர் தவு 
சபட்டகத்தஷல் யெஷக்க படஶல் இனப்பது. 

 

 

 

 

7.பதஷவு ஊறஷர் அலர்கள் ககயககக 
சகஶடுக்கயலண்டி யநம்(லயது ற்றும் 
இடது ற்றும் இண்டு சபனலில் 
யககனேம்) சகஶடுத்தஶல் இந்த 
பயஶசட்ரிக் யெஶதஷத்து பனனக்கு 
அனுதஷக லறங்கும் 

 பனர் பயஶசட்ரிக்கஷல் வ்லரவு 
னகம யலண்டுஶனஶலும் னற்ெஷ 
செய்து படிலங்ககர யெகரிக்கயஶம். 

 8. பயஶசட்ரிக் செகரிக்கப்பட்டவுடன் 
பனர் CIDR ெர்லக அங்கஸகஶத்துக்கஶக 
அனுப்பப்படும். 
 ெர்லரின் அங்கஸகரிக்கும்யபஶது பதஷவு 

ஊறஷரின் பயஶசட்ரிக்கக அலர் பதஷவு 
செய்னேம்யபஶது சகஶடுத்த லிலங்கலடன் 
எப்படீ்டு யநஶக்கயஶம். 

 

 

னக்கஷஶன அமஷக்கக 

 EA ஊறஷர் பதஷவுக் கனலி ப்சபஶலதும் GPS கனலினேடன் 
இகைந்தஷனப்பகத உறுதஷ படுத்தஷக்சகஶள்ர யலண்டும்.  

 EA ஊறஷர் பதஷவு கஷகரண்டில் உள்தகறனேம்யபஶது கனலிகள் 
அகனத்து உடயன இங்கக்கூடி லிதத்தஷல் இனப்பதஷ உறுதஷ 

பதஷவுக் கனலினேடன் 
GPS இகைப்ன 
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படுத்தஷக்சகஶள்ர யலண்டும். 
 EA ஊறஷர் எவ்சலஶன பதஷலின்யபஶதும் கனலி ெரிஶக செல்பட்டு 

லிலங்ககர யெகரிக்க துகை னரிகஷமதஶ ன்று உறுதஷ 
படுத்தஷக்சகஶள்ரவும் 

 என யலகர GPS கனலிின் எத்துகறப்ன பதஷவு பஶக்சகட்டில் 
இல்யஶலிட்டஶல், அந்தப் பதஷவு நஷஶகரிக்கப்பட்டு ஆபயட்டர் பட்டியஷல் 
இனந்து நீக்கப்படுலஶர் அல்யது ெட்டப்படி ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர் 
யல் நடலடிக்கக டுக்கப்படும். 
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அத்தஷஶம்4 

 

ஆதஶர்பதஷவு/னதுப்பித்தல் செல்னகமகள் 
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அத்திாம் 4: ஆதார்பதிவு/புதுப்பித்தல் 
தசல்பரமகள் 

 

ஆதஶர் பதஷவு செல்னகம ன்பது பதஷவு கத்தஷற்கு லனகக தனலது, ஆ தஶர்பதஷவு / 
தஷனத்தத்தஷற்கஶக – Appendix E ின் கஸழ் பதஷவு செய்லது, க்கள் சதஶகக ற்றும் பயஶ சட்ரிக் 
தவு யெகரிப்ன, அகடஶரச் ெஶன்று (PoI) னகலரிச் ெஶன்று (PoA),உமவுச் ெஶன்மஷதழ் (PoR),  
பிமந்த நஶள் ெஶன்மஷதழ் யபஶன்மகலக EID (பதஷவு ID)எப்னககச்ெஸட்டு லஶங்குலதற்கு னன் 
ெர்பிக்கப்படயலண்டும். 

அகடஶரச் ெஶன்று, னகலரிச்ெஶன்று யபஶன்ம ஆலைங்கள் இல்யஶத குடிக்கலக்கு ன்று 
தனிப்பட்ட லறஷில் ஆதஶர் பதஷவு நடத்தப்படும்.அதஶலது அலர் அமஷனகம் செய்பலர் 
னெயஶகயலஶ அல்யது குடும்பத்தகயலன் அடிப்பகடியயஶ பதஷவு செய்யஶம்.  

 

 இந்தஷஶலில்(182 நஶட்கள்) அல்யது 12 ஶதங்கள் சதஶடர்ந்து லெஷத்த  
லஶக இனந்தஶலும் பதஷவுக்கு லிண்ைப்பித்த யததஷில் இனந்து  அலர் 
ஆதஶர் பதஷவுக்கு தகுதஷஶனலர். 

 குடிகன் எய என னகமதஶன் பதஷ யலண்டும், அதஷகஶரி அனுதஷக்கஶல் பயனகம 
பதஷவு செய்லது நஷஶகரிப்னக்கு லறஷ லகுக்கும். 

 CIDR-ஶரியஷனந்து குடிகன் தவு பஶக்சகட்டுககர லஶங்கஷ பின் ஆதஶர் சபம 
கஶத்தஷனக்கும் கஶயம் 90 நஶட்கள் லக.  

 குமஷப்ன:பய ஆதஶர் ண்கைப் சபற்மகத தலி ற்ம கஶைங்கலக்கஶக பதஷவு 
நஷஶகரிக்கப்பட்டஶல் குடிகன்கள் று பதஷவுக்கு லிண்ைப்பிக்கயஶம். நஷஶகரிப்பதற்கஶன 
கஶைங்கள் Appendix F-ல் குமஷப்பிடப்பட்டுள்ரன. 

 

பதிலின் லரககள் 

 

ஆலை 
அடிப்பகட பதஷவு 

 

 அகடஶரச் ெஶன்று (PoI) –னக்கஷம் 

 னகலரிச் ெஶன்று (PoA) - னக்கஷம் 

 பிமந்த யததஷ (DoB) - லினப்பம் 

 அமஷனகம் 
செய்பலர் 
அடிப்பகட பதஷவு 

 

அமஷனகம் செய்பலர்: 

 பதஷலஶரரின் செஶந்த ஊறஷர்க்கள்  

 யதர்ந்சதடுக்கப்பட்டஉள்லர் 
உறுப்பினர்கள் 

 உள்ரஶட்ெஷ நஷர்லஶக உறுப்பினர்கள்  

 தபஶல் கஶர் 
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 ஆெஷரிர்கள் 

 சுகஶதஶ பைிஶரர்கள் 

 னத்துலர்கள் 

 அங்கன்லஶடி /ஆளஶ யலகயஶட்கள் 

 உள்லர் NGO-க்கரின் பிதஷநஷதஷகள் 

 

 

 

அமஷனகம் செய்பலர் அடிப்பகட பதஷலின் 
சபஶது செகரிக்கப்படயலண்டி லிலங்கள் : 

 அமஷனகம் செய்பலரின் சபர் 

 அமஷனகம் செய்பலரின்ஆதஶர்ண் 

 அலரின் தஶலது ஶமஶத என 
பயஶசட்ரிக் லிலம் 

குடும்பத 
தகயலர் 
அடிப்பகடியஶ
ன பதஷவு 

 

 குடும்பத் தகயலரின் சபர் 

 குடிகனின் HoF ற்றும் உமலின் ெஶன்று 

(PoR)  

 குடும்பத்தகயலரின் ஆதஶர்ண் 

 பதஷலின் யபஶது குடும்பத் தகயலர் 
சகஶடுத்த பயஶசட்ரிக் லிலம்  

குறந்கதக்கஶன 
பதஷவு(ந்து 

லதுக்குட்பட்ட
து)  

 பிமந்த யததஷக்கஶன ெஶன்று  

 உமலினுக்கஶன ெஶன்று(சபற்யமஶர் ற்றும் 
குறந்கத) 

 சபற்யமஶர் ஶஶலது எனலரின் பதஷவு ID or 

ஆதஶர்ண், னக்கஷஶக சபற்யமஶர் 
/பஶப்பஶரர் உியஶடு இனந்தஶலும் 
அம்ஶவுகடது. 

 பதஷலின் சபஶது சபற்யமஶர் ஶஶலது 
எனலனகட பயஶசட்ரிக் லிலங்கள் 

 சபற்யமஶரின் /கஶப்பஶரரின் னகலரிய 
குறந்கதின் னகலரி ஆகும். 

 

 

 



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page44 

 
 

 Appendix G-ின் படி குமஷப்பிடப்பட்டஆலைங்கரின் பட்டில்  

 

 யபஶக்குலத்து கட்டைம் : 5 லதுக்குட்பட்ட குறந்கதகரின் னதஷ பதஷவு ற்றும் 
அலெஷஶன பயஶ சட்ரிக் னதுப்பித்தலுக்கு கட்டைம் இயலெம் .அப்படி கட்டைம் 
யகட்டஶல் ஆப்யட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர் பட்டியஷல் இனந்து நீக்கப்பட்டு ெட்ட 
ரீதஷஶன நடலடிக்கக டுக்கப்படும். னல லிலங்கலக்கஶன கட்டைங்கள் 
குடிகனிடஷனந்து Appendix H-ில் குமஷப்பிடப்பட்டுள்ரபடி சபற்றுக்சகஶள்ரயஶம்.  

 

 

பதிலின்சபாது சசகரிக்கப்படும் லிலங்கள் 
 

பயஶசட்ரிக் லிலங்கள் 5 லதுக்கு குகமலஶன குறந்கதககர தலி ற்ம அகனலனக்கும் 
யதகல. 

 

 

 

 

 

னக பிம்பம்  

அகனத்து 
பத்துலில்கரில் 

யகககள் 

 
இண்டு கபேலிறிின் 

ஸ்சகன்கள் 

 

பயஶசட்ரிக் லிலங்கள் சபஶதுலஶக-5 
லதுக்குட்பட்ட குறந்கதகரின் ல்யஶ லில் 
யககனேம் யதகலில்கய.5 லதுக்குஉட்பட்ட 
குறந்கதகரின் னக படம் டுக்கப்படும்  

க்கள் சதஶகக லிலங்கள் தம், இனம், ெஶதஷ, 
ட்கப், குடும்பம், இனம், சஶறஷ, யலகய, 
லனஶனம் அல்யது குடிகனின் னத்துல 
லயஶறு யபஶன்மலற்கம சகஶண்டதஶக 
இனக்கக்கூடஶது. 

உடல் குகமபஶடுகலடன் இனக்கும் குடிகன்கரிடம் இனந்து பதஷலின் சபஶது கஸழ்க்கண்ட 
பயஶசட்ரிக் லிலங்கள் யெகரிக்கப்பட யலண்டும்:-  

 னல க்கள் சதஶகக லிலங்கள்  

 இண்டு கனலிறஷகனேம் யெகரிக்க னடிலில்கய ன்மஶல்  
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என கனலிறஷ. 

 லில்கள் துண்டிக்கப்பட்டு இனந்தஶல் இனக்கும் லில்கரின் யககப் பதஷவுகள்  

 தனித்துல னககப்படம் 

 

ஆதார்உண்டாக்கும்/புதுப்பிக்கும் படிகள் 

 

   

படி 1:பதஷவு/னதுப்பித்தல்   

பதஷவு சென்ெஷகள் பதஷவு/னதுப்பித்தல் 
பஶக்சகட்டுககரCIDR-க்கு 
அதஷகஶரிஶல் அனுதஷக்கப்பட்ட 
சன்சபஶனள் னெயம் அனுப்பயஶம்.  

 

 

 

படி 2: CIDR ஆதஶர் செல் படுத்தல் 

  பதஷவு சென்ெஷியஷனந்து கஷகடத்த 
தவுககரக் சகஶண்டு பதஷவு/னதுப்பித்தகய 

யற்சகஶள்லம் அதஷகஶ அகப்ன . 

படி3:    

அதஷகஶரி என பதஷவு லிண்ைப்பத்கத 
சபஶய்ஶன பதஷவு, தம் அல்யது ற்ம 
பிம சதஶறஷல் தட்ப கஶைங்கலக்கஶக 
நஷஶகரிக்கயஶம். 

 படி 4: இன பிதஷ யெஶதகனகள் 

இனபிதஷ யெஶதகன ற்றும் பிம தவு 
யெஶதகனககர அதஷகஶரிின் குமஷப்னபடி 
ெரிபஶர்த்து, ஆதஶர் ண்- 
உண்டஶக்கயலஶ/னதுப்பிக்கயலஶசெய்வும்.  .   

படி 5: ஆதஶர்ண்கை எப்பகடத்தல்    

 ஆதஶர், குடிகன்கரிடம் கடித 
லடிலத்தஷல் அனுப்பப்படும்(ஆதஶர் 
கடிதம்) 

 யக்ட்ஶனிக் லிண்ைப்ப படிலம் 
(இ-ஆதஶர்) https://resident.uidai.gov.in/ 

(பதஷவு செய்ப்பட சஶகபல் ண் 
யதகல)இகை தரத்தஷல் 
இனந்து தலிமக்கம் 
செய்துசகஶள்ரயஶம். 

 ம்-ஆதஶர்ஆண்ட்ஶய்டு 
லிண்ைப்பத்தஷகன தலிமக்கம் 
செய்வும் (பதஷவு செய்ப்பட 
சஶகபல் ண் அலெஷம்) 

 படி 6: Rectification or Update 

 ஆதஶர் கடிதம் அல்யது இ-ஆதஶரில் 
தலறு தஶலது கண்டுபிடிக்கப்பட்டஶல் 
குடிகன் 1947  அகறக்கயஶம் அல்யது 
help@uidai.gov.in லதயஶம். 

 குடிகன் ஆதஶர்அதஷகஶரிிடம் பதஷவு 
னதுப்பித்தல் லிண்ைப்பத்கத 
சகஶடுக்கயஶம். 

 

mailto:help@uidai.gov.in
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ஆதார்புதுப்பித்தல் தசல்பரம 

 

ஆதஶர் ண் கலத்தஷனப்பலர் தங்கள் க்கள்சதஶகக லிலத்தஷயயஶ அல்யது 
பயஶசட்ரிக்லிலத்தஷயயஶ ஶற்மம் செய் யலண்டுசன்மஶல் அகத அதஷகஶரி கஸயற 
குமஷப்பிட்டுள்ரபடி ஶறுதல்ககர யலண்டயஶம் . 

 ஆதஶர் ண் கலத்தஷனப்பலர் க்கள்சதஶகக லிலங்கரில் யதனும் தலறு அல்யது 
ஶற்மங்கள் யதகலப்பட்டஶல், CIDR –ரில் இனக்கும் லிலங்ககர ஶற்ம அதஷகஶரிிடம் 
லிண்ைப்பிக்கயஶம்.  

 ஆதஶர் ண் கலத்தஷனப்பலர் பயஶசட்ரிக் லிலங்கரில் யதனும் தலறு அல்யது 
ஶற்மங்கள் யதகலப்பட்டஶல், CIDR –ரில் இனக்கும் லிலங்ககர ஶற்ம அதஷகஶரிிடம் 
லிண்ைப்பிக்கயஶம்.  

 அலெஷஶன னதுப்பித்தல்: குறந்கதகரின் பயஶசட்ரிக் லிலங்ககர ந்து லது 
ற்றும் பதஷகனந்தஶம் லதஷல் னதுப்பிப்பது ஷகவும் அலெஷம்.  

 செல் நஷறுத்தம் ற்பட்டினந்தஶல் ஆதஶர் ண் அல்யது குடிகன் , அலர்கரின் 
அகடஶர லிலங்ககரப்பதஷஶகயலஶனலகஶகயலஶ னதுப்பிப்பது அலெஷம்.  

 

 

குடிகனின் லிண்ைப்பயஶ அல்யது லினப்பயஶ இல்யஶல், த்தஷ தவு 
சபட்டகத்தஷல் இனக்கும் அகடஶர லிலங்ககர ஶற்மயலஶ/னதுப்பிக்கயலஶ கூடஶது. 
ஆதஶர்ண் நஷறுத்தப்பட்டு இனந்தஶல் அதற்கஶன கஶைம் Appendix I உள்ரபடி 
குமஷக்கப்பட்டு இனக்கும். 
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புதுப்பித்தலுக்கான லறிகள் 

 

பதஷவு 
கத்தஷற்கு 

லனகக 

 

 ந்த கஶக இனந்தஶலும் ஆபயட்டர் 
அல்யது யற்பஶர்கலஶரர் உதலினேடன் 
யற்சகஶள்ர யலண்டும். Appendix J (a) 
ில் குமஷப்பிடப்பட்டுள்ர ஆதஶர் 
னதுப்பித்தல் லிண்ைப்பத்கத சகஶடுக்க 
யலண்டும். 

 குடிகன்  பயஶசட்ரிக் படி 
அங்கஸகரிக்கப்பட்டு அயதஶடு அலர் ஆதஶர் 
ண்கை அகடஶரச் ெஶன்மஷதழ் ற்றும் 
துகை ஆலைங்கயரஶடு 
ெர்பிக்கப்படயலண்டும். 

 பதஷவு கங்கரின் பட்டில் இனக்கும் 
இகை தர னகலரி : 

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

ஆன்கயன் லறஷ 

 

 ஆன்கயனில் SSUP இகைதரம் 
னெயஶக குடிகனின் னகலரி னதுப்பிக்க 
ஆத ண் ற்றும் பதஷவு செய்த 
சஶகபல் ண்யைஶடு, உதலி 
ஆலைங்ககரனேம் பதஷயலற்ம யலண்டும்  

 அங்கஸகஶஶனது பதஷவு செய்ப்பட்ட 
சஶகபல் ன்னிக்கு அனுப்பப் பட்ட 
ஏர்-னகம கடவுச் செஶல் (OTP)  கலத்து 
பதஷப்படும். 

 SSUP இகைதரயஶடு இகைனேஷடம் : 

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

    

  னதுப்பித்தலுக்கு பிமகு என டினேம் என னதஷ ஆதஶர் கடிதனம் யபப்பஶகயலஶ அல்யது 
சன் லடிலத்தஷயயஶ குடிகனிடம் சகஶடுக்கப்படும்.  

 

 

https://appointments.uidai.gov.in/
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
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அத்தஷஶம்5 

 

க்கள் சதஶகக ற்றும் பயஶசட்ரிக் யெகரிப்ன 

குடிகனின் லிலம் ற்றும் கஷகரண்டில்  
பதஷவு/னதுபித்தல் உபயஶகம் 
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அத்திாம்5: க்கள் சதஶகக ற்றும் 
பயஶசட்ரிக் யெகரிப்ன 

குடிகனின் லிலம் ற்றும் கஷகரண்டில்  
பதஷவு/னதுபித்தல் உபயஶகம் 

 

க்கள் ததாரகர பதிவு தசய்பம் லிலான லறிபரமகள் 

 

a. குடிகனின் க்கள் சதஶகக லிலங்ககர யெஶதகனக்குட்படுத்தப்பட்ட 
பதஷவு/னதுப்பித்தல் லிண்ைப்பத்தஷயஷனந்து லதவும்.  

b. ஆதஶர் னதுப்பித்தயஷன்யபஶது, னதுப்பிக்கப்படயலண்டி இடங்கள் ட்டும் நஷப்பப் 
படயலண்டும். 

c. லிண்ைப்பத்தஷல் குடிகன் அலர்/அலள் சஶகபல் ண்கை சகஶடுக்க யலண்டும். 
அயதஶடு அலரின் இசில் டினேம் லஶங்கஷக்சகஶள்ரவும், அப்யபஶது UIDAI இகத 
உபயஶகஷத்து கடிதங்கள் சபமப்படஶல் லந்தஶல், குடிகனுக்கு சதரிலிக்க னடினேம்.  

d. க்கள்சதஶகக தவு பதஷனேம்யபஶது தலின் இயக்கைத்தஷல் கலனம் செலுத்தவும். 
யதகலில்யஶத இடங்கள், நஷறுத்தற்குமஷடீுகள், யல் அல்யது கஸழ் லத்துகள் 
யபஶன்மலற்கம தலிர்க்கவும். 

e. தகஶத செஶற்ககரனேம், எயஷசபர்ப்னககரனேம் தலிர்க்கவும்.  

f. குடிகனஶல் நஷப்பப்படஶத யதகலில்யஶத இடங்ககர கஶயஷஶக லிட்டு லிடுங்கள். 
தவு நஷப்படஶத இடத்தஷல் N/A, NA ன்று குமஷப்பிடஶதீர்கள். 

g. 5லதுக்கு யற்ப்பட்ட குடிகனின் லிண்ைப்பத்தஷல் 
தந்கத/தஶய்/கைலன்/கனலி/கஶப்பஶரர் யபஶன்யமஶர் சபர்கள் அலர்கள் 
லினப்ப்ஷல்யஶல் குமஷப்பிடத் யதகலில்கய. செக் பஶக்ழஷல் உமவுனகம 
ன்பதஷல் ”சகஶடுக்கப்படலில்கய” ன்று குமஷக்கவும். 

h. 5 லதுக்கு குகமலஶனலஶக இனந்தஶல் சபற்யமஶர் அல்யது கஶப்பஶரர் ஶஶலது 
எனலரின் ஆதஶர் ண்கை கண்டிப்பஶக பதஷவும்.  

i. “சபற்யமஶர்” சபனக்கு யநஶக தந்கதின் சபக லதுலது னக்கஷம் அல்ய. 
சபற்யமஶர் நஷர்பந்தஷத்தஶல் சபற்யமஶர் அல்யது கஶப்பஶரர்”-னக்கு யநஶக “தஶின்” சபக 
ட்டும் குமஷப்பிடயஶம். 
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j. குறந்கதின் பதஷவுக்கு னன் சபற்யமஶர் பதஷவு அலெஷம். குறந்கதின் 
தந்கத/தஶய்/கஶப்பஶரர் ஆதஶர் ண் சபற்மஷனக்கஶலிட்டஶல் குறந்கதின் பதஷவு 
செய்ப்பட ஶட்டஶது 

k. அமஷனக அடிப்பகட பதஷலில், HoF-ன் ஆதஶர் ண் ற்றும் HoF-உடனஶன குடும்பத்தஷனரின்  
உமவு னகம லிலங்கள் னதயஷகல கட்டஶஶக குமஷப்பிடப்படயலண்டும்.  
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ECMP கஷகரண்கட கலத்து குடிகன்பதஷனேம் படிகள் 

படி 1 

 

னதஷ ECMP 

கஷகரண்டில் 
உங்கள் உள் 

தகறனேம் அமஷனக 
ஆலண்ங்ககர 

உபயஶக்கஷக்கவும். 

படி 2 

 

யதகலஶன 
லிலங்ககர 
தனிப்பட்ட 
லிலங்கள் 

இடத்தஷல் பதஷவும் 

 குறந்த்கதக்கஶன 
பதஷவு ன்மஶல் படி6 

& 7 யதகலில்கய  

 

 

படி 3 

 

க்கள்சதஶகக 
லிலங்கள் 

ற்றும் தகலல் 
லிலங்கரர 

தாரபல் ண் 
ற்றும் 

இதிலுடன் 
நஷப்பவும் 

 
 
 
 
 
 
 



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page52 

 
 

 

படி4 

 

யற்யகஶள் இடத்கத 
கஷரிக் செய்து 

ஆலைத்தஷல் இனந்து 
பிமந்த யததஷ(PoB) ெஶன்கம 

யதர்வு செய்வும்.  

 

 

படி  5 

 

இப்யபஶது குடிகனஶல் 
னகலரிச்ெஶன்மஶக(PoA), 

அகடஶரச் ெஶன்மஶக(PoI)  
சகஶடுக்கப்பட்டகலககர 

பட்டியஷல் இனந்து 
யதர்ந்சதடு.  

 

படி6 

 

குமஷப்ன-குடும்பத்தகயலரி
ன் லிலத்கத நஷப்பவும் 

( HuF பதஷவுக்கு ட்டும்)  

 

பதஷலின் லகககக் 
அடிப்பகடஶகக் சகஶண்டு 
உதலி ஆலைத்தஷன் 
ண்கை குமஷப்பிடவும். 
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படி7 

 

புரகப்பட சடப் - கஷரிக் 
செய்து குடிகனின் 
னககப்படத்கத கஷரிக் 
செய்வும். 

 

 

படி8 

 

ரகசரக யடப்பிமகு 
யபஶகவும் 

பயஶசட்ரிக் கனலிகக் 
சகஶண்டு இடது ற்றும் 

லயது கக படிலத்கதனேம், 
இண்டு 

சபனலில்யகககனேம் 
யெகரிக்கவும். 

 

 

படி9 

 

கபேலிறி யடப்- கஷரிக் 
செய்க. 

ஸ்யகனக உபயஶகஷத்து 
இன கனலிறஷககரனேம் 

யெகரிக்கவும். 
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படி10 

 

இறுதஷில், ரிவ்னை 
யடபிகன கஷரிக் 

செய்து குடிகனின் 
லிலத்தஷகன உறுதஷ 

செய்க. 
In case of தலறுகள் 

இனந்தஶல் 
யதகலப்பட்ட 
யடபிற்கு யபஶய் 
ெரிசெய்து பின்ன 

உறுதிதசய் பட்டகன 
கஷரிக் செய்வும். 

 

படி11 

 

ஆபயட்டர் தனது 
அலர்/அலள் 

சபனலில் யககப் 
பதஷகல சகஶடுத்து 

”சசி” பட்டகன 
அலத்தவும். 

 

 

 

படி 12 

 

எப்னககச் ெஸட்கட 
நகசயடுத்து 
குடிகனிடம் 
ககசலத்து 
லஶங்கவும். 
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படி 13 

 

உதலி ஆலைங்கள், 
எப்னககச் ெஸட்டு 

ற்றும் ஆதஶர் பதஷவு 
லிண்ைப்பம் யபஶன்ம 
லற்கம  ஸ்யகன் 
செய்து கலக்கவும். 

 

 

 

CELC கஷகரண்டில் குறந்கதக பதஷ கலப்பதற்கஶன படிகள் : 

 

படி 1 

CELC கஷகரண்கட 
உன் யஶகஷன் 

லிலங்கள் கலத்து 
தஷமக்கவும்.க்கள் 

சதஶகக 
லிலங்ககர 
பதஷவும். 

 

 

படி 2 

சபற்யமஶரின் 
சஶகபல் ண் 
ற்றும் 
ஆதஶர்ண்கை 
பதஷவும். 

குறந்கதின் 
னககப்படத்கத 
டுக்கவும். 
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படி 3 

.ெர்பித்த 
ஆலைத்கத 
யதர்ந்சதடுத்து 
ஆலைத்தஷன் 
னககப்படத்கத 
யெகரிக்கவும், 

ஆதஶர்ண் சகஶடுத்த 
சபற்யமஶரின் லில் 

யககக 
டுக்கவும். 

 

 

 

படி 4 

சகஶடுத்த 
பயஶசட்ரிக் 
படிலங்ககர 
செல்யத்தக்கதஶக 
ரிலபீெ-ரல கிரிக் 
தசய்வும். 

 

 
 
 

 

படி 5 

னடிலில் பதிரல 
நிரமவு தசய் 
ற்றும் எசக கல 
பதிவு நிரய 
ஜன்னயில் கஷரிக் 
செய்வும். 

 

 



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page57 

 
 

 

படி6 

இந்த பதஷவு 
னடிந்தவுடன் 
குறந்கதின் 

சபற்யமஶர் என பதஷவு 
ண்டடன் என 
ஸ்ம்ஸ்  

சபறுலஶர். 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படி7 

பிமந்த பதஷவு ண் 
இனந்தஶல் ஆம் 
ன்பகத 
யதர்ந்சதடுத்து  

BRN/BAN No.-ல் பதஷவு 
செய்வும் 

கஷகரன்ட் 
குறந்கதின் சபர், 
பிமந்த யததஷ, 
பஶயஷனம் 
யபஶன்மலற்கம 
சதரிலிக்கும். 
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CELC கஷகரண்டில் சஶகபல் ண்கை னதுப்பித்தல் படிகள்: 

 

 

 

  

 

 

பதஷவு1 

CELC யடப்யயட்கட 
கலத்து குடிகனின் 
சஶகபல் ண்கை 
னதுப்பிக்க்யஶம் 

ஆபயட்டர் ஆலைப் 
பதஷகல கலத்து 
உள்தகறந்து  
“தாரபல் 
அப்சடட்”- 
யதர்ந்சதடுக்கவும். படி2 

ஆபயட்டர் 
யடப்சயட்டின் 
உள்தகற OTP- 
உண்டஶக்கயலண்டும் 

படி3 

ஆபயட்டர் 
குடிகனின் ஆதஶர் 

Number, 

அலர்/அலள்செஶந்த 
ஆதஶர்ண், னதஷ 
சஶகபல் ண் 
ற்றும் சஶகபயஷல் 
சபற்ம OTP ற்றும் 
குடிகனின் 
அங்கஸகஶம் 
உறுதஷப்படுத்தலுக்கஶக. 
குடிகனின் உறுதஷப் 
பத்தஷம் கண்டிப்பஶக 
“ெரி 
பஶர்க்கப்படயலண்டும்” 
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படி4 

ஆபயட்டர் அலர்/அலள் 
பயஶசட்ரிக்கக 
சகஶடுத்து 
உறுதஷப்படுத்தயலண்டும். 

படி5 

அகனத்து படிகலம் 
சலற்மஷகஶக 
யெஷக்கப்பட்ட பின் 
ஆபயட்டர் “எயக ” 
ன்று இறுதஷஶக  
உறுதஷப் படுத்தவும். 

படி6 

சஶகபல் 
னதுபித்தலுக்கஶன EID 

உண்டஶக்கப்பட்டு 
குடிகன் தனது 
நஷகயக 
னதுப்பித்தல் EID 
கலத்து 
சதரிந்துசகஶள்ரயஶம். 
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ECMP-ல் பயஶசட்ரிக் லிலங்ககர பதஷ கலக்கும் படிகள் 

 

படி 1 

கயஃப் கெக்கஷள் 
யெஞ்ெஸ் சனுகல 
யதர்ந்சதடு.Click 

குடிகன் லில 
னதுப்பித்கத கஷரிக் 
செய்க 

 

 

படி 2 

குடிகனின் ஆதஶர் 
ண்,பிமந்த யததஷ, 

பஶயஷனம் 
யபஶன்மலற்கம 

பதஷலிடு. 
 

குமஷப்ன : ”பசாத
ட்ரிக் புதுபித்தல் 
தசக் பாக்ரச” 
சதர்ந்சதடு 

 

 

படி 3 

சஃன்ஸ் யடனக்கு 
யபஶய்,”தசக் 
பாக்ஸ்-தகாடுக்கப்ப
டலில்ரய”. 
ன்பகத 
யதர்ந்சதடுக்கவும்.னது
ப்பித்தல் படிலம் 
ற்றும் எப்னககச் 
ெஸட்டில் இனந்து 
ஆலைங்கரின் 
ண்கை குமஷப்பிடு. 
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படி4 

குடிகன் 
னககப்படத்கத 
டுத்த பின் 
“தநக்ஸ்ட்” கஷரிக் 
செய் 

 

 

 

படி5 

ல்யஶ ககயகக 
சபனலில் 
யககககர 
யெகரித்த பின் 
“தநக்ஸ்ட்”- கஷரிக் 
செய்க. 

 

 

 

படி6 

கனலிறஷ இண்டின் 
படிலத்கத யெகரித்த 
பின் “தநக்ஸ்ட் 
“கஷரிக் செய்க. 
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படி7 

குடிகனிடம் 
லிலங்ககர 
தஷனம்பப் பஶர்த்து 
உறுதஷ செய்ததும் 
உறுதிதசய்க 
கஷரிக் செய்வும். 

 

 

 

படி8 

 எப்னககச் ெஸட்கட 
நகசயடுத்து 
குடினிடம் 
ககசஶப்பம் 
லஶங்கவும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

படி9 

னதுப்பித்தல் பஶஃம் 
ற்றும் எப்னககச் 
ெஸட்கட ஸ்யகன் 
செய்லது 
அலெஷம். 
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ECMP-ில் க்கள்சதஶகக லிலங்ககர னதுபித்தலுக்கஶன படிகள் 
 

படி 1 

 

குடிகனின் பதிவு 
சனுலின் கஸழ் பதிவு 
லில சரிதசய்தரய 

யதர்ந்சதடு. 
 

படி 2 

 

குடிகன் சபர்,ஆதஶர் 
ண்,னதுப்பித்தலுக்கஶ
க குடிகனஶல் 
குமஷப்பிடப்பட்ட 
இடங்கள்(னதுபித்தல் 
லிண்ைப்பம் படி) 
அடுத்து கிரிக் செய்க. 

 

 

படி 3 

சஃபசன்ஸ் 
யடபிற்கு யபஶகவும். 

னதுப்பித்தல் 
லிண்ைப்பத்தஷன்படி 
யதகலஶன உதலி 
ஆலைங்ககர 
யதர்ந்சதடுக்கவும் 

னதுப்பித்தல் 
லிண்ைப்பத்தஷல் 
உள்ர ஆலைங்கரின் 
ண்கை பதஷந்து 
அடுத்தது- கிரிக் 
தசய்க. 
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படி4 

 

குடிகனின் 
னககப்படம் டுத்து 

தஶலது என 
பயஶசட்ரிக்கக 
டுத்து அடுத்தது 
கஷரிக் செய்க. 

 

 

படி5 

 

பதஷப்பட்ட 
லிலங்ககர 

ெரிபஶர்த்து 
குடிகனின் 

எப்னதகய லஶங்கவும். 
சசவ்- கஷரிக் செய்க. 

 

 

  

படி6 

 

ஆபயட்டர் 
அலர்/அலள் 

சபனலில் ககயகக 
பதஷந்து சசவ் கஷரிக் 

செய்க 
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படி7 

 

எப்னககச் 
ெஸட்கட 

நகசயடுத்து 
குடினிடம் 
ககசஶப்பம் 
லஶங்கவும் 

 

 

படி8 

 

னதுப்பித்தல் 
பஶஃம் ற்றும் 

எப்னககச் 
ெஸட்கட ஸ்யகன் 

செய்லது 
அலெஷம்.  
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UCL கஷகரண்டில் க்கள்சதஶகக லிலங்ககர னதுப்பித்தல் படிகள்: 

 

படி 1 

UCL கஷகரண்கட உள் 
தகறனேம் ஆலைங்ககர 
கலத்து தஷமக்கவும். 

குடிகனின் ஆதஶர்ண் 
ற்றும் பயஶசட்ரிக் 
லிலங்ககர 
கலத்துஅலர்/அலள்லிலங்க
கர சபமயஶம். 

அடுத்து, குடிகனின் 
லிலங்ககரர டு-கல 
கஷரிக் செய்வும். 

 

 

படி 2 

‘க்கள் சதஶகக’ பக்கத்தஷல் 
னதுலிலங்ககர னது பித்தல் 
லிண்ைப்பத்தஷயஷனந்து 
தயலற்மஷ அடுத்து கஷரிக் 
செய்க. 

 

 

 

படி 3 

னதுப்பித்தல் 
லிண்ைப்பத்தஷன்படி 
யதகலஶன உதலி 
ஆலைங்ககர 
யதர்ந்சதடுக்கவும் 

னதுப்பித்தல் லிண்ைப்பத்தஷல் 
உள்ர ஆலைங்கரின் 
ண்கை பதஷந்து அடுத்தது- 
கிரிக் தசய்க. 
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படி4 

பதஷந்த லிலங்ககர 
தஷனம்பப் பஶர்த்து 
உறுதிதசய்க 
கஷரிக் செய்வும். 

 

 

 

படி5 

ஆபயட்டர் ற்றும் 
குடிகனின் 
பயஶசட்ரிக் 
லிலங்ககர 
சபற்மபின் 
சசாதரன தசய்- 
கஷரிக் செய்வும் 

 

 

 

படி6 

உதலி ஆலைங்கள் 
ற்றும் னதுப்பித்தல் 
லிண்ைப்பத்தஷகன 
ஸ்யகன் செய்லது 
அலெஷம். 
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படி7 

க்கள் சதஶகக 
லிலங்ககர 
ற்மஷபின் 
ெர்ப்பி- கஷரிக் 
செய்வும். 

 

 

 

படி8 

எப்னககச் ெஸட்கட 
நகசயடுக்க 
“பிரின்ட் 
தசிப்ட்”- கஷரிக் 
செய்வும். 
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UCL கஷகரண்டில் னககப்படத்கத பதஷயலற்றும் படிகள்: 

படி 1 

 

குடிகனின் ஆதஶர்ண் ற்றும் 
பயஶசட்ரிக் லிலங்ககர 

கலத்துஅலர்/அலள்லிலங்ககர 
சபமயஶம். 

அடுத்து, குடிகனின் 
லிலங்ககரர டு-கல கஷரிக் 

செய்வும். 
 

 

 

படி 2 

க்கள் சதஶகக 
பக்கத்தஷல் 
“புரகப்பட 
புதுப்பிப்பு” 
சபட்டிக கஷரிக் 
செய்து, பிமகு 
அடுத்து 
கஷரிக்செய்வும், 

 

 

படி 3 

உதலி 
ஆலைங்கயஷன் 

ண்ைிக்ககக “1” 
ன்று குமஷப்பிடவும் 

iஅதஶலது 
னதுப்பித்தல் 
லிண்ைப்பம் 
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படி 4 

 

புரகப்பட யடப் 
கஷரிக் செய்து 
குடிகனின் 

புரகப்படத்ரத 
கஷரிக் செய்க 

 

 

படி5 

 

ரிவ்பெசடப்ரபகஷரி
க் செய்துனதுபித்தல் 

லிலங்ககர 
ெரிபஶர்த்து 

குடிகனிடம் 
உறுதஷபடுத்தஷக்சகஶ

ள்ரவும்.பின் 
சசிர கஷரிக் 

செய்க 

 

 

 

படி6 

ஆபயட்டர் ற்றும் 
குடிகனின் 
பயஶசட்ரிக்கக 
யெகரிக்கவும். 
சசாதரன தசய்- 
கஷரிக் செய்வும். 
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படி7 

 

குடிகனின் னர்த்தஷ 
செய்த 

லிண்கைப்பபடிலத்
கத ஸ்யகன் செய்து 

தயலற்மம் செய்வும். 
 

 

-  

படி8 

க்கள் சதஶகக 
லிலங்கள் 
பதஷகல னலக 
செய் சர்ப்பி 
க கஷரிக் செய்க . 

 

 

 

படி9 

எப்னககச் ெஸட்கட 
நகசயடுக்க 
பிரின்ட் தசிப்ரட 
கஷரிக் செக. 
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பதஷவு/னதுப்பித்தல் செலுக்கு னன் GPS எத்தஷகெ படிகள்  (ECMP 

கஷகரன்ட்) 

படி 1 

 

 

• ஆம்ப சனுகல தஷமக்கவும்.. 
• கன்ட்யஶல் யபனகய கஷரிக் 

செய்வும். 
• லிண்யடஶஸ் ஃபர் லஶகய 

கஷரிக் செய்கl 

• லிண்யடஶஸ் ஃபர்லஶகய 
அகைக்கவும். 

(Viewed  

• லயதுபக்க னள்ர லிண்யடஶ 
தஷமக்கும் 

• னென்று யடியஶ பட்டன்ககர 
கஷரிக் செய்து அகைக்கவும் 

 firewall  

• Ok பட்டகன கஷரிக் செய்க 

• ெஷஸ்டத்கத தஷனம்ப 
னடுக்கவும். 

• GPS- னடுக்கவும் 

படி 2 

 

• சதஶடர்னள்ர ல்யஶக் 
கனலிககரனேம் ெரிபஶர்க்க. 

• இந்த பஶர் பதஷவு கஷகரண்டின் 
எவ்சலஶன பக்கத்தஷலும் பஶர்க்க 
னடினேம்(கஸழ் இடப்பக்கம் )ந்த 
கனலி சதஶடர்பில் உள்ரது 
ன்பகதப் பற்மஷ சதரிலிக்கும். 

 

 

படி3 

 “ GPS கனலி 
கஶகன” 
கஷரிக் 
செய்வும்” 

 GPSஇக்கு 
பட்டகன கஷரிக் 
செய்க 
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படி5 

 

GPS கனலி இங்க 
ஆம்பித்தது” 

ன்ம நஷகயக 
ெரிபஶர்க்க 

 

 

படி6 

 

நஷகய-ெஷலப்ன 
நஷகய நீக்கப்பட்டு 
படத்தஷல் உள்ரது 
யபஶல் னதஷ 
உதலிகள் 
சகஶடுப்பட்டு 
இனப்பகத 
ெரிபஶர்க்க 

 

படி7 

 

“யபன்ட் யட் 9600” 
ன்யம 
யதர்ந்சதடுக்கவும் 

GPS யெர்த்தல் 
பக்கம்  னடிந்து 
லிட்டஶல்ஆபயட்ட
ர் சலரிப்படு 
பக்கத்கதனேம் 
யெர்க்கவும். 
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பஶக்சகட் ற்றும் ஆபயட்டர் எத்தஷகெவு படிகள் (UCL ற்றும் ECMP 

கஷகரன்ட்) 

 னதன் னதயஷல் கஷகரண்டில் உள்தகறந்து எத்தஷகெவு செய், ஆபயட்டர் லிலங்கள் 
ஷக அலெஷம், அதற்கு ஆபயட்டர்/ யற்பஶர்கலஶரர் தங்கள் ஆதஶர் ண்டடன் 
இகைப்பப்பட்ட சஶகபல் ண் கண்டிப்பஶக யதகல  

 

 குமஷப்ன: ஆபயட்டர்/ யற்பஶர்கலஶரர் சதஶடர்ந்து 10 நஶட்கள் உள் தகற லில்கய 
ன்மஶல் றுபடி எத்தஷகெ ஆபயட்டரின் லிலங்ககர தஷனம்ப யபஶடுலது அலெஷம்.  

 

 ஆபயட்டர் லிலங்ககர எத்தஷகெவு செய்வும்  (ஆபயட்டர்/ யற்பஶர்கலஶரர் 
சஶகபல் ண்கை எத்தஷகெவுக்கு பதஷந்தஷனக்க யலண்டும் &ஆபயட்டர் சதஶடந்து 10 
நஶட்கள் எத்தஷகெ லில்கய ன்மஶல் அகத தஷனம்பச் செய்லது அலெஷம்)  

 

படி1 

 

பதஷவு 
கஷகரண்டில் 
ஆபயட்டர் 
எத்தஷகெவு 
பக்கத்கத கஷரிக் 
செய்வும். 
 

படி2 

 

“ீதனள்ர 
பஶக்சகட்டுகள்” 
லிலங்ககர 
தயலற்ம 
லிலத்தஷகன 
கஷரிக் செய்வும். 
 

 

படி3 

 

னதயஷல்“னல 
எத்தஷகெகல”கஷரிக் 
செய்து லிட்டு பின் 
“ஆபயட்டர் 
எத்தஷகெகல” 
கஷரிக் செய்வும். 
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படி4 

 

னடிக்கும் னன்ன 
“னல பஶக்சகட் 
எத்தஷகெகல” 
உறுதஷப் படுத்த 
ெரிபஶர்க்க. 
 

 

படி5 

 

 ”ஆபயட்டர் 
எத்தஷகெகல” 
கஷரிக் செய்து 
லிட்டு அது 
ஆம்பிக்கும் 
லக 
கஶத்தஷனக்கவும். 

 

 செல் னகம 
னடிந்தபின் 
எயககல கஷரிக் 
செய்வும். 

 

படி6 

 

 ஆபயட்டர் 
பதஷவு 
சஶகபயஷல் 
சபமப்பட்ட OTP  
பதஷவு 
செய்வும். 

 

 கனலிறஷ 
அல்யது லில் 
யகக சகஶண்டு 
இந்த செல் 
னகமக 
நஷகமவு 
செய்வும். 
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படி7 

 

உறுதஷபடுத்தும் தஷக 
லனம்லக 
கஶத்தஷனக்கவும் 

 

 

ஆபசட்டர்/சற்பார்ரலாரபேக்கான பக்கி தசக் யிஸ்ட் 

 

 1. பதஷவு/னதுப்பித்தகய னடித்தபிமகு என  EOD ீள்பஶர்கல ற்றும் ல்யஶ 
பஶக்சகட்டுககரனேம் சலரியற்மம் செய்வும் -சனு – செல்னகமகள்  -> பதஷவு 
லிலங்ககர யெஶதகன செய்க ->பனர் ீள்பஶர்கல குறுக்குலறஷ – Alt + Ctrl + V  

 2.  பதஷவு பஶக்யகட்டுககர எத்தஷகெக்கவும்  

 3.  ஆபயட்டர் எத்தஷகெகல செல்படுத்தவும்  

 4.  SFTP னெயன் பஶக்யகட்டுககர தயலற்மம் செய்வும்.  

 

பழுராக பூர்த்தி தசய்த பதிவு திபேத்தல் லிண்ைப்பத்ரத சரிபார்த்தல் 
 

ஆதஶர்பதஷவு/தஷனத்தல் லிண்கைப்பத்கத யெஶதகனஶரக 
சகஶண்டு தெரி பஶர்த்தல்  

 ஆலைங்கள் அடிப்பகடியஶன பதஷலில், ெரிஶக னர்த்தஷ 
செய்ப்பட ஆதஶர் பதஷவு/தஷனத்தல் லிண்ைப்பம் PoI,PoA-ில் 
சகஶடுக்கப்பட்டுள்ர லிலங்ககர எப்பிட்டு ெரிபஶர்க்கப்படும்  

 குடும்பத்தகயலர் (HoF)அடிப்பகடியஶன பதஷலில் 
குடிகனின் -சபர் ,ஆதஶர் ண் /EID-HoFற்றும் அெல் 
உமவுச் ெஶன்று (PoR) ஆதஶர் பதஷவு/தஷனத்தல் லிண்ைப்பத்தஷல் உள்ரயதஶடு 
எப்பிட்டு பஶர்க்கவும்  

 5 லதுக்கு உட்பட்ட குறந்கதகரஶக இனந்தஶல் ,  POI  ற்றும் POAஆலைங்கள் 
யெஶதகன யதகலில்கய. ஆனஶல் ஆதஶர் பதஷவு/தஷனத்த லிண்ைப்பத்தஷல் 
சகஶடுக்கப்பட்டுள்ர சபற்யமஶரின் அெல் பிமந்த யததஷ 
ெஶன்மஷதழ்,ஆதஶர்ண்/சபற்யமஶரின் ஶஶலது எனலனகட EID-யஶடு எப்பிட்டு 
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பஶர்த்து ெரி பஶர்க்கப்படும். 

 அமஷனகம் செய்பலரின் அடிப்பகடியஶன பதஷலில் ,அலரின் சபர் ற்றும் 
ஆதஶர்ண்,ஆதஶர்பதஷவு /தஷனத்தல் லிண்ைப்பத்தஷல் லதப்பட யலண்டும். அமஷனகம் 
செய்பலரின் லிலங்கள் கண்டிப்பஶகபதஷவு கஷகரண்டில் இனக்கயலண்டும். 

 பதஷலஶரிின் சஶகபல் நம்பர் பதஷவு/னதுப்பித்தல் லிண்ைப்பத்தஷல் 
குமஷப்பிடப்பட்டினக்க யலண்டும் 

னன் பதஷவு ID  

 இந்தப் பகுதஷ னன்பதஷவு தலிகன னன்பதஷவு 
டி(இனந்தஶல்) கலத்து ீட்சடடுக்க உதவும்.  

 னன் பதஷவு டிக பதஷந்து  “யபஶ” கல கஷரிக் 
செய்வும். னன் பதஷவு தவு யதகலஶன 
பகுதஷகரில் கஶண்பிக்கப்படும்.  

 னன் பதஷவு தலில் தஷனத்தம் யதகலப்படும். 

NPR ெஸது ண்  

குடிகனிடம் NPR ெஸது ண் இனந்தஶல் , அதற்கஶன இடத்தஷல் 
நஷப்பப்படயலண்டும். இல்கயசனில் N/A ன்று குமஷப்பிடவும். 

 

 

னலப் சபர்  

 ஆலைங்கள் அடிப்பகடியஶன பதஷலஶக இனந்தஶல், குடிகனஶல் 
ெர்பிக்கபட்ட அெல் அகடஶரச் ெஶன்மஷதகற (PoI) சபக பதஷனேம் 
னன் ெரிபஶர்க்கவும். 

– குடிகனின் சபக பதஷனேம் னன் கஸறக்கண்ட லறஷனகமககர பின்பற்மவும். 

– னலப் சபகனேம் பதஷவும் –அலர்/அலரிடம் தங்கள் இனிளஷகய 
உறுதஷபடுத்தஷக்சகஶண்டு பிமகு பதஷலிடவும். டுத்துக்கஶட்டஶக, குடிகன் 
அலனகட சபர் லி.லிென் ன்று கூறுலஶர், ஆனஶல் அலனகட னலப்சபர் 
சலங்கட்ஶன் லிென் ன்று இனக்கும். 

– சபனக்கு னன் Mr., Miss, Mrs., Major, Retd , Dr யபஶன்ம ரிஶகத செஶற்ககரப் யபஶட 
யலண்டஶம். 

– ெஷயெம் பிமந்த குறந்கத, ற்றும் குறந்கதகலக்கு பிமந்த யததஷக்கஶன ெஶன்று 
இனக்கஶது. அப்யபஶது குறந்கதின் பதஷவு லிண்ைப்பத்தஷல் அகத குமஷப்பிட 
யலண்டி அலெஷத்கத குடிகனிடம் டுத்து செஶல்யஷ அகதப் சபம யலண்டும். 

– 5 லதுக்கு உட்பட்ட குறந்கதகரஶக இனந்தஶல், சபற்யமஶரின் அெல் பிமப்னச் 
ெஶன்று ற்றும் ஆதஶர் ண் பிமந்த யததஷக்கஶன இடத்தஷல் குமஷப்பிடப்பட்டு 
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இனந்தஶல்  இடத்தஷல் POI/POA  யதகலப்படஶது. 

பஶயஷனம்  

 Mஆடக்கு 

 Fசபண்டக்கு 

 Tதஷனநங்ககனக்கு 

பிமந்த யததஷ (DoB)  

 குடிகனின் பிமந்தயததஷக(DoB), யததஷ, ஶதம் ற்றும் லனளம் 
ன்று அதற்கஶன இடத்தஷல் பதஷலிடவும்.  

 குடிகன் பிமந்த யததஷக்கஶன ஆலை ெஶன்கம (DoB Proof) 

பிமப்பித்தஶல், “ெரிபஶர்க்கப்பட்டது” ன்பகத கஷரிக் செய்து DoB 
ஆலைத்தஷன் சபக  சகஶடுக்கப்பட்ட லரிகெப் பட்டியஷல் 
இனந்து யதர்ந்சதடுக்கவும். 

 குடிகன் ஆலைச் ெஶன்கம சகஶடுக்கலில்கய னில் (DoB Proof), பிமந்த யததஷக 
பதஷவு செய்து “சகஶடுக்கப்பட்டது” சபட்டிக record date of birth and check the “Declared” box 

 குடிகனஶல் தன்னுகட ெரிஶன பிமந்த யததஷக சகஶடுக்க னடிஶல் சலறும் 
அலர்/அலள் லகத ட்டும் குமஷப்பிட்டஶல், ஆபயட்டர் லகத ட்டும் 
சகஶடுக்கப்பட்ட இடத்தஷல் குமஷப்பிடவும். சன்சபஶனள் தஶனஶகயல பிமந்த லனடத்கத 
கைக்க்கஷட்டுக்சகஶள்லம். 

 

லடீ்டு னகலரி ற்றும் சதஶடர்ன லிலங்கள்  

 குடிகனஶல் சகஶடுக்கப்பட்ட C/O னகலரிக பதஷவும். 

 குடிகனஶல் சகஶடுக்கப்பட்ட னகலரிச் ெஶன்கம (PoA), 
ஆலை அடிப்பகட பதஷலஶக இனந்தஶல் பதஷனேம் னன் 
ெரிபஶர்க்கவும். 

 அஞ்ெயகக் குமஷடீு ற்றும் இடக் குமஷடீ்டுடன் கூடி னலகஶன 
னகலரிககுமஷப்பிடுக; 

 உள்லர் சஶறஷ எயஷசபர்ப்ன, எயஷ ற்றும் பிம கஶைங்கரஶல் தலமஶக இனக்கயஶம் 
அதனஶல் குடிககன னகலரிக ெரி பஶர்த்தபின் பதஷலிடவும்.  

 ெர்பிக்கப்பட்ட ஆலைம் PoA லரிகெ பட்டியஷல் இல்கயசன்மஶல் , அது PoA  
ஆலைஶக எப்னக்சகஶள்ரப் படஶல், பட்டியஷல் இனக்கும் ஆலைத்தஷகன ட்டும் 
சகஶடுக்குஶறு குடிககன யகட்கயஶம். அந்த ஆலைங்ககர ெர்பிக்கும் லக 
பதஷகல னலகஶகக யலண்டஶம்.  

 குடிகனின் சஶகபல் ண் பதஷவு/னதுப்பித்தல் லிண்ைப்பத்தஷல் 
குமஷப்பிடப்படயலண்டும். அயதஶடு ஆதஶர் அடிப்பகட யெகலககர உடனுக்குடன் 
சதரிலிக்க குடிகனின் இ-சில் டிகனேம் சகஶடுக்கச் செஶல்யவும்.  
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குடிகனின் உமவுனகம (நஷபந்தகனக்குட்பட்டது)  

 இது HoF (குடும்பத்தகயலர்) அடிப்பகட பதஷலஶக இனந்தஶல் 
ட்டுய செல்லும். 

 தந்கத /கைலர் /கஶப்பஶரர் அல்யது தஶய்  / கனலி /கஶப்பஶரர் 
இடத்தஷகன நஷப்ப யலண்டிது அலலர் லினப்பம். லிலம் 
குடிகனஶல் சகஶடுக்கப்பட்டஶல், அகதப் பதஷவு செய்யஶம்.  

 என லஶயஷபர் தன் உமவுனகமக சலரிப்படுத்த னடிலில்கய 
ன்மஶல் “குடிகனின் உமவுனகம ” செக் பஶக்ழஷல் 
‘சகஶடுக்கப்படலில்கய” ன்று யதர்வு செய்வும். 

 5 லதுக்குட்பட்ட குறந்கதஶக இனந்தஶல் சபற்யமஶரின் ஆதஶர் 
ண்/EID ண் கண்டிப்பஶக பதஷவுசெய்ப்பட யலண்டும்.  

ஆலை சலரிப்படுத்தல்  

3(2)செக்க்ஷன் படி ஆதஶரின் ஆலை சலரிப்பஶடு (ெட்டம் 2016 கஸழ்) (நஷதஷ ற்றும் பிம துகை 
நஷறுலனம், நன்கற்றும் யெகலக கனத்தஷல் சகஶண்டது) : 

 இந்த ஆலை சலரிப்படுத்தயஷன் கஸழ் குடிகன் அலனகட ககசஶப்பம்/ சபனலில் 
ககயககப் பதஷகல உறுதஷசெய்து சகஶள்ரவும். 

 குடிகனிடம் இந்த ஆலை சலரிப்படுத்தல் பற்மஷ அமஷலித்து இனக்கயலண்டும்.  

ஆபயட்டர் ற்றும் குடிகனஶல் ெரிபஶர்க்கப்படுதல்  

 ஆபயட்டர் னக்கஷ பகுதஷக்ககர பதஷவு னடினேம்னன் குடிகனிடம் படித்துக்கஶட்ட 
யலண்டும். கஸழ்க்கண்டலற்கமனேம் உறுதஷ செய்வும் : 

– குடிகனின் சபர் உச்ெரிப்ன(னக்கஷம்)  
– ெரிஶன பஶயஷனம் (னக்கஷம்) 
– ெரிஶன லது/பிமந்த யததஷ(னக்கஷம்)  
– னகலரி – அஞ்ெயககுமஷடீு, கட்டிடம், 

கஷஶம்/டவுன்/நகம், ஶலட்டம்: ஶநஷயம்(னக்கஷம்)  

– உமவுனகம லிலங்கள்  – சபற்யமஶர்/இகை/கஶப்பஶரர் 
உமலினர் சபர்(னக்கஷம்)  

– குடிகனின் னககப்பட சதரிவு ற்றும் துல்யஷம் (னக்கஷம்)  

– சஶகபல் ண் (னக்கஷம்) 

– இ சில் டி (லினப்பம்)  

 லிலங்கள் நஷப்பப்படஶத இடங்கரில் NA, N/A or ND யபஶன்மகல யபஶடஶல் ஆபயட்டர் 
பஶர்த்துக்சகஶள்ர யலண்டும். 

 லிண்ைப்பத்தஷல் நஷபப் படஶத இடங்ககர அப்படிய லிட்டு லிடுங்கள்.  

 பதஷகல னடிக்கும் னன்ன பதஷலிடப்பட்ட அகனத்து லிலங்கலம் ெரிஶக 
இனப்பகதனேம், சஶறஷசபர்ப்ன ெரிஶக இனப்பகதனேம் குடிகனிடம் கஶண்பித்து 
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உறுதஷ செய்ப்படயலண்டும்.  

ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர்/அமஷனகம் செய்பலர்/ HoF சலரிசெல்க  

 ஆபயடடர் எவ்சலஶன பதஷலின் சபஶது அலர்/அலள் ககயககக 
கலத்து பதஷந்து பின் சலரிச்செல்ய யலண்டும்.  

 பயஶசட்ரிக் தனித்துலத்தஷற்கு ட்டும் யற்பஶர்கலஶரரின் சலரிச் 
செல்யல் இக்கப்படும். 

 5 லதுக்கு குகமலஶன குறந்கதகலக்கு அலர்கரின் சபற்யமஶர்/உமலினர் 
பயஶசட்ரிக் யெகரிக்கப்படயலண்டும்  

 அமஷனகம் செய்பலர்/HoF அடிப்பகட பதஷலஶக இனந்தஶல், அமஷனகம் செய்பலர்/ HoF  
பயஶசட்ரிக் யெகரிக்கப்படயலண்டும்.  

எப்னககச் ெஸட்கட நகல் டுத்தல்  

 ஆபயட்டர் EID (பதஷவு ID) எப்னககச் ெஸட்கட நகசயடுக்கயலண்டும்  

 அதஷல் குடிகன் ககசஶப்பம் இட்டு ஆபயட்டரிடம் ஸ்யகன் 
செய் தஷனம்பக் சகஶடுக்கயலண்டும்.  

னக்கஷ ஸ்யகனிங்  

 ஆதஶர் பதஷவு/தஷனத்துதல் லிண்ைப்பம், உதலி ஆலைங்கள் ற்றும் 
EID (உள்ர ககசலத்தஷடப்பட்ட எப்னககச் ெஸட்டு( பதஷவு டி)  

யபஶன்மகல பதஷகல னடிக்க ஸ்யகன் செய்ப்படயலண்டும்.  

 அகனத்து ஆலைங்கலம் குடிகனிடம் எப்பகடக்கப்படயலண்டும், 
ஆபயட்டர் கதனேம் கலத்துக்சகஶள்ரக் கூடஶது.  

பசாதட்ரிக் தரல சசகரிக்கும் லிலான லறி பரமகள் 

 

பதஷவு சென்ெஷகள்STQC-லஶல் அங்கஸகரிக்கப்பட்ட பயஶசட்ரிக் கனலிக, அகத யெகரிக்க 
உபயஶகஷக்க யலண்டும். அதஶலது ககயகக ற்றும் கனலிறஷ யெகரிக்கும் கனலிகள். இந்தக் 
கனலிகரின் பட்டில் STQC website http://www.stqc.nic.in/ உள்ரது. 

 

ககயககப் பதஷவு யெகரிப்ன 

http://www.stqc.nic.in/
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 லில் யககப்பதஷவுகள் னதயஷல் இடது ககின் நஶன்கு லில்கள் பின் லயது ககில் 
நஶன்கு லில்கள் ற்றும் இண்டு சபனலில் யகக ன யெகரிக்கப்படயலண்டும்.  

 யெகரிக்க ரிதஶக பயஶசட்ரிக் கனலிின் யல் லில்கள் ெரிஶக 
கலக்கப்படயலண்டும். 

 பயஶ சட்ரிக் கனலிின் யல் யலறு ந்த சலரிச்ெனம் லிறக்கூடஶது, கனலிில் 
உள்ர இண்டியகட்டர் உபயஶகஷத்து லில்ககர கலக்கவும்.  

 பயஶசட்ரிக் கனலிில் ெரிஶன தஷகெில் லில்கள் கலக்கப்படயலண்டும்.  

 கனலின் தககட  தூெஷ இல்யஶ துைிகலத்து துகடக்க யலண்டும்.  

 கனலிக அவ்லப்யபஶது கஸமல், அவுட் ஆஃப் ஃயபஶகஸ் அல்யது பஶதஷ பிம்பங்கள் 
யபஶன்ம குகம இல்யஶல் யலகய செய்னேஶறு அடிக்கடி 
ெரிபஶர்த்துக்சகஶள்ரவும்.Check devices periodically for scratches, out of focus images or if partial 

images are getting captured 

 லில் யககப் பஶதஷ பதஷவு, ஈ/ கயங்கயஶன லில் பதஷவு, குகமலஶன அலத்தத்தஶல் 
உண்டஶன ஷக சல்யஷ பிரிண்ட்கள் யபஶன்மகல தற்ம பிம்பங்ககரய 
சகஶடுக்கும். 

 குடிகனின் கககள் சுத்தஶக இனக்கயலண்டும். (ண், ண்சைய் யபஶன்மகல 
இல்யஶல்). யதகலப்பட்டஶல் குடிககன யெஶப் யபஶட்டு ககக கலலச் செஶல்யவும். 
no mud, oil etc). Ask resident to wash hands with water and soap, if necessary 

 லில்கள் ஷகவும் ஈஶகயலஶ கஶய்ந்யதஶ இனக்கக்கூடஶது. The fingers should not be 

excessively dry or wet.  

 குடிகன் லயது/இடது நஶன்கு லில்ககரனேம் ற்றும் இன 
கக சபனலில்ககரனேம் ஸ்யகனரின் யல் கலத்து 
யெகரிக்கும் யககின் இடம் சபரிதஶகவும் நன்மஶகத் 
சதஶடும்படினேம் இனக்கவும்  

 லில் யககப் பதஷவு ஸ்யகனரின் யல் நஶன்கு லில்கலம் 
தனிலக சதரினேஶறு தட்கடஶக கலத்து இனப்பகத உறுதஷ 
செய்க Ensure that the fingers are placed flat and till the top joint of the 

finger is placed well on the fingerprint scanner. 

 தஶனஶகயல யெகரிக்க னடிலில்கய ன்மஶல், ஆபயட்டர் 4  னகம லக 
னற்ெஷத்து கனலி பச்கெஶக ஶறும்லக னற்ெஷக்கயஶம்.  

 யெகரிக்கும்யபஶது யதஶல்லி ற்பட்டஶல் ஆபயட்டர் செய்யலண்டி பின்னூட்டம் 
பற்மஷ அமஷயலண்டும். சன்சபஶனரஶல் சகஶடுக்கப்படும் ெஷய பின்னூட்டங்கள் கஸழ் 
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சகஶடுக்கப்பட்டுள்ரன: 

– கலக்கப்பட்டுள்ர லில்கள் யபஶதுஶன அரவு இல்கய  

– லில்கள் ெரிஶக கலக்கப்படலில்கய  

– அதஷக அலத்தம்(duty cycle) 

– குகமலஶன அலத்தம் 

– நடுப்பகுதஷ கஶைப்படலில்கய  

– அதஷக ஈப்பதம் (ஈம்) 

– அதஷக கஶய்ந்து யபஶன தன்க  

 நஷற்கும் சபஶலது லில் யகககள் நன்மஶக பிடிக்கப்பட்டது  

 என லில்அதஷகஶக இனந்தஶல் அகத லிட்டுலிட்டு ந்து லில்ககர ட்டும் 
யெகரிக்கவும். 

 லில்கள் ெரிஶன லிதத்தஷல் கலக்கப்பட்டு இனப்பகத உறுதஷ படுத்தஷக்சகஶள்ரவும். 

 லிடுபட்ட லிகய அதற்க்கஶன பயஶசட்ரிக் தனிப்பட்ட யற்சகஶள்லம் 
சக்கஶனிெத்கத பன்படுத்தஷ டுக்கவும்.  

 

 ெரிஶன லயது, இடது கண்கரின் கனலிறஷக ட்டும் 
யெகரித்தஷனப்பகத உறுதஷ செய்வும்.  

 குடிகன் எய இடத்தஷல் அகெஶல் அர்ந்தஷனக்க 
யலண்டும். 

 சன்சபஶனள் கனலிறஷின் தத்தஷகன அரக்கும், என ஆம்ப பின்னூட்டம் 
ஆபயட்டனக்கு அனுப்பப் படும். இதனஶல் பிம்பத்தஷன் தம் குகமலஶக இனந்தஶல் 
ீண்டும் டுக்கயஶம். சன்சபஶனரஶல் அப்படி அனுப்பப்படும் ெஷய பின்னூட்டங்கள் 
ெஷய: 

– அக்லூளன்(கனலிறஷின் னக்கஷஶன பகுதஷசதரிலில்கய ) 

– கனலிறஷ யநஶக இல்கய 

– தஷக ெரி இல்கய (குடிகன் ங்யகஶ பஶர்க்கஷமஶர்) 

– பினைப்பஶ கயங்கஷ லிட்டது 

 இந்த கனலிறஷ யெகரிப்ன ெரிஶன சலரிச்ெத்தஷயயய நடக்கும். யநடிஶன அல்யது  
செற்கக சலரிச்ெம் குடிகன் கண்கரில் யநடிஶக படக்கூடஶது.  

 கனலி அகெஶல் இனக்கயலண்டும். குடிகனஶல் கனலிக பிடித்துக்சகஶள்ர 
யநர்ந்தஶல், ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர் அதற்கு அலனக்கு உதலயலண்டும்.  

 கனலிறஷ யெகரிப்பின் யபஶது சலரிப்னம யடபிள் லிரக்கு யபஶன்மகல அகைக்கப்பட 
யலண்டும்.T 

கனலிறஷ யெகரிப்ன 
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 யநடி சூரி சலரிச்ெம் அல்யது யலறு பிம சலரிச்ெம் குடிகன் கண்ைில் பட்டஶல் 
தம் குகமந்த பிம்பய கஷகடக்கும். 

 ஆபயட்டர் குடிககன யகஷஶகல கண்கை நன்மஶகத் தஷமந்து, ெஷஷட்டஶல் பஶர்க்க 
செஶல்யவும். 

 அவ்லஶறு கனலிறஷ பிடிக்கும்யபஶது குடிகனஶல் அதஷக யநம் கண்கை அகயஶகத் 
தஷமந்து கலக்க னடிஶல் இனந்தஶல், ஆபயட்டர் ெஷமஷது யநம் அலர் 
கண்பஶர்கலக நகர்த்தஷ யலறு லிலங்ககர யகட்டமஷந்து நஷப்பி, பின் ீண்டும் 
பஶர்க்கச் செஶல்யயஶம். இது அலக ஷகுந்த அலத்ததுக்குள்ரஶக்கஶது.  

 ஆபயட்டர் யெகரிக்கும் சபஶது கனலி நகர்ந்து, யெகரித்து தஷனம்ப அதன் இடத்துக்கு 
லனம் லக சபஶறுக கஶக்க யலண்டும்.  

 னதல் னகமில் யெகரிக்க இயஶ லிட்டஶல், ஆபயட்டர் நஶன்கு னகம 
னற்ெஷக்கயஶம். 

 

 

 

 நஷகய:னக பிம்பத்கத யெகரிக்க ஆபயட்டர் யகஶகல அலய 
குடிகன் அலர்/அலள் நஷற்குஷடத்கத ெரிஶ தூத்தஷல் 
ெரிஶன யபஶழஷல் நஷற்க கலக்கவும். னன்பக்க யபஶயழ 
யெகரிக்கப்படயலண்டும். அதஶலது தகய ஆடஶல், 
தஷனப்பஶல் இனக்க யலண்டும்.  

 யநஶக்கம்:யெகரிக்கும் கனலி தஶனிங்கஷ கனலி ற்றும் தஶனிங்கஷ ஃயபஶகஸ் ற்றும் 
தஶனிங்கஷ யெகரிக்கும் இக்கங்கள் இனக்கயலண்டும். சலரிலனம் பிம்பத்தஷல் 
அகெலஶல் சதரிலின்க, அதஷக அல்யது குகமந்த சலரிப்பஶடு, செற்கக நஷம 
சலரிச்ெம் ற்றும் யடில் லியகல்யபஶன்மகல இல்யஶல் இனக்கயலண்டும்.  

 சலரிப்பஶடு:உைர்ச்ெஷ சலரிப்பஶடு தஶனிங்கஷ னக கண்டுபிடிப்பதற்கஶன லஶய்ப்கப 
குகமக்கும். னகம் ந்த லித உைர்ச்ெஷ பிதஷபயஷப்னம் இல்யஶல் (னன்னகக கூட 
இல்யஶல்) உதடு னெடி இன கண்கைனேம் தஷமந்து இனப்பது நல்யது.  

 எரிபடுத்தல்:குகமலஶன எரிப்படுத்தல் னக கண்டுபிடிதத்தயஷல் சபரி ஶற்மத்கத 
உண்டுபண்டம். னித ஆபயட்டர்கரஶல் குகமந்த சலரிச்ெத்தஷல் இனக்கும் 
னகத்கத கண்டுபிடிக்க இயஶது. அரலஶக, ெரிஶக சகஶடுக்கப்படும் சலரிச்ெ 
தட்பய னகத்தஷல் நஷறல்கள் லிறஶல் நல்ய படத்கத டுக்கும். பதஷலஶரிின் னன்ன 
சலரிச்ெத்கத கலப்பதஶல் அலர்கள் கண்ைின் கஸயற நஷெல் லிலலகத தடுக்கும்.  

 கண் கண்ைஶடிகள்: குடிகன் கண்ைஶடி அைிந்தஷனந்தஶலும் னககப்படும் 
டுக்கும்யபஶது அலர் கண் கண்ைாடிகரர டுத்துலிட்டு புரகப்படம் டுப்பது  
நல்யது..  

 உபரிப்/அயங்கஶப் சபஶனட்கள் :னகத்கத னெடும் அரவுக்கு அயங்கஶப் 
உபயஶகஷக்கக்கூடஶது.டர்பன் யபஶன்ம த ெம்பந்தப்பட்டகலஅனுதஷக்கப்படும்  

 ஆபயட்டர்கள் சன்சபஶனரின் யதகலக னர்த்தஷ செய்னேம் லண்ைம் நல்ய 
பிம்பங்ககர சபம னய யலண்டும்.  

 குறந்கதகரஶக் இனந்தஶல் சபற்யமஶர் டிில் அர்ந்தஷனக்கயஶம். ஆனஶல் 

னக பிம்ப யெகரிப்ன 
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குறந்கதின் னகத்யதஶடு சபற்யமஶரின் னகனம் யெர்த்து பிடிபடக்கூடஶது  

 யெகரிப்ன யதஶல்லிகடந்தஶல் அதற்கு யதகலஶன பின்னூட்டத்கத 
பஶர்க்கயலண்டும். சன்சபஶனரஶல் சகஶடுக்கப்படும் ெஷய பின்னூட்டங்கள் கஸயற:  

– னகம் சதரிலில்கய  

– குடிகன் ஷக தூத்தஷல் இனக்கஷமஶர் (பிம்ப கண் தூம் 90க்கும் குகமலஶக 
இனக்கயலண்டும்  

– குடிகன் ஷக அனகஷல் இனக்கஷமஶர் பிம்ப கண் தூம் பிம்பத்தஷல் அகயத்தஷல் 
னென்மஷல் என பங்கக லிட அதஷகஶக இனக்கஷமது.  

– நஷகய (யநஶகப் பஶர்)  

– குகமலஶன எரி 

– ஷகக் குகமந்த னக கண்டுபிடிப்ன (சன்சபஶனரஶல் னித னகம் ன்று 
அகடஶரம் கஶை னடிஶக)  

– நஷகய (இந்த நஷகயில் சலரிப்படும் பிம்பம் 11.5 டிகஷரிக்கு அதஷகஶக இனக்கஷமது) 

– ெஸற்ம சலரிச்ெம் (சலரிப்படும் னகத்தஷன் பிம்பம்)  

– தலமஶன பின்பக்கம் (சலரிப்படும் பிம்பத்தஷல்)  

– யபஶதஷ சலரிச்ெஷன்க (சலரிப்படும் பிம்பத்தஷல் னகத்தஷல் கனகஶன 
கனப்ன தஷட்டுகள் 
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அத்தஷஶம்6 

 

லிதஷலியக்கக ககஶலதல் 
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அத்திாம்6: லிதஷலியக்கக ககஶலதல் 

 

ெஷய ெம் குடிகன் னலகஶன பயஶசட்ரிக்   சகஶடுக்க னடிஶல் யபஶகயஶம் . 
அதற்கஶன கஶைங்கரஶலன: அகல கஶம், துண்டிக்கப்பட்ட லில்கள் /கககள் ற்றும் 
கண்கரிலும் இயத யபஶன்ம குகம. இப்படிப்பட்ட லிதஷ லியக்குககர கஸறக்கண்ட லஶறு 
ககஶரயஶம்.. 

பிச்ெகன 

ககயகக பிம்ப 
யெகரிப்ன லிதஷலியக்கக 

ககஶலதல் 

அமஷவுககள் 

இல்யஶத / 

துண்டிக்கப்பட்ட  

/யபண்யடஜ் 
சுற்மப்பட்ட 
லில்கள்  

1. இந்த னகம லிதஷலியக்கு சன்சபஶனரில் 
னககப்படத்துடன் சதரிலஶக 
குமஷப்பிடப்பட்டு இனக்கயலண்டும். 

2. ீதஷ இனக்கும் லில் யகககள் 
யெகரிக்கப்படயலண்டும்.  

3. குடிகன் இந்தனகமில் யற்சகஶண்டு 
யபஶட லினம்னகஷமஶஶ ன்று 
உறுதஷபடுத்தஷக்சகஶள்ரவும். 

பிச்கன 
கனலிறஷ யெகரிப்பில் 
லிதஷலியக்கு 

பரிந்துககள் 

CapturingIrisimag

eisnotpossibleக
னலிறஷ 

பிம்பத்கத 
யெகரிக்க 

னடிஶக  

1. என அல்யது இண்டு கண்டய இல்யஶத 
நஷகய அல்யது என்று அல்யது இண்டு 
கண்கைச் சுற்மஷ யபண்யடஜ் யபஶடப்பட்ட 
நஷகயில்/கண்ைில் லிஶதஷ 
யபஶன்மகலஶல்  கனலிறஷ யெகரிப்ன 
டுக்க னடிஶல் இனந்தஶல், அந்தக் 
கஶைம் ெஷஸ்டத்தஷல் குமஷப்பிடப்படயஶம். 

2. குடிகன் இந்தனகமில் யற்சகஶண்டு 
யபஶட லினம்னகஷமஶஶ ன்று 
உறுதஷபடுத்தஷக்சகஶள்ரவும் 

ஶறு பஶர்கல 
/யெஶ கண் 

 

 

4. இந்த னகம லிதஷலியக்கு சன்சபஶனரில் 
னககப்படத்துடன் சதரிலஶக 
குமஷப்பிடப்பட்டு இனக்கயலண்டும். 

1. ograph.லியக்கயஷன் லகக சன்சபஶனரில் 
னககப்படத்துடன் குமஷப்பிடப்படும்.  

2. என கனலிறஷில் லியக்கு இனந்தஶல் 
இண்டஶலகத யெகரிக்கவும். 

3. குடிகன்இப்படியயபஶடலினம்னகஷமஶஶ
ன்றுஉறுதஷசெய்வும். 
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அத்தஷஶம்7 

 

ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரனக்கு 
பதஷவு/னதுப்பித்தயஷன் தம் பற்மஷ லறஷனகமகள் 
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அத்திாம்7: ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரனக்கு 
பதஷவு/னதுப்பித்தயஷன் தம் பற்மஷ லறஷனகமகள் 

 

குடிகனுக்கு ஆதஶர் அட்கட லறங்குனன் னதஷ பதஷவு ற்றும் னதுப்பித்தயஷன் யபஶது க்கள் 
சதஶகக லிலங்கலக்கஶக ெர்பிக்கப்பட்ட உதலி ஆலைங்கள் த ெரிபஶர்த்தல் செய்ப்பட்டு 
ஸ்யகன் செய்ப்படும். 
 

 

பதிவு த நிபந்தரனகள் தசல்பரம ற்றும் தடசா தலறுக்கு 
லறிலகுக்கும் 

 

 பதஷவு ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர் அதஷகஶரிஶல் சகஶடுக்கப்பட்ட நஷபந்த்தகனகள் 
யபரில் க்கள் சதஶகக ற்றும் பயஶசட்ரிக் லிலங்ககர ெரிஶக 
யெகரிக்கயலண்டும். 

 கஸயற சகஶடுக்கப்பட்டுள்ர தலறுககர செய்ஶயஷனந்தஶல் நஷதஷ சநனக்கடி ற்றும் 
பட்டியஷல் இனந்து நீக்குலதஷயஷனந்து தப்பிக்கயஶம்.  

 பதஷவு/னதுப்பித்த்யஷன் யபஶது ற்ப்படும் தலறுகள் ஆபயட்டக நீக்குலயதஶடு அதன்பின் 
அலர் ந்த பதஷவு/னதுப்பித்தகய யற்சகஶள்ர னடிஶது.  

பதிவுகள் ற்றும் புதுப்பித்தல்கரின் த பரிசசாதரன 

 

Fieldsபகுதஷகள்  செய் ற்றும் செய்ஶயத 

சபர் 

பதஷவு ஆபயட்டர் குடிகனஶல் ெர்பிக்கப்பட்ட ெஶண்டு 
ஆலைங்ககரசகஶண்டு சபக நன்குபரியெஶதஷக்கவும்.  

யதகல இல்யஶத தஷப்னகள் அல்யது தகஶத செஶற்ககர ஆபயட்டர் 
உபயஶகஷத்தஶல் அலர் பைிியஷனந்து நீக்கப்படுலஶர்  

பதஷவு ஆலைத்தஷல் Mr. Ms. Smt. Dr. இன்ன பிம யபஶன்ம தஷப்னச் 
செஶற்கள் இனந்தஶல் அப்பதஷவு நஷஶகரிக்கப்படு  

உள்லர் சஶறஷ எயஷசபர்ப்ன ஆங்கஷயத்துடன் எத்துப்யபஶகயலண்டும். 
 

Genderபஶயஷனம்  
The gender of the person should be captured correctly. நபரின் பஶயஷனம் 
ெரிஶக யெகரிக்கப்படயலண்டும்.  
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லது 

Date of birth of the resident should be captured correctly as per the proof document 

submitted in case of verified case.ெர்பிக்க்கப்ட்ட ஆலைங்கரில் உள்ர 
பிமந்தயததஷ ெரிஶக யெகரிக்கப்படயலண்டும்.  
 

 

Addressனகலரி 

குடிகனஶல் ெர்பிக்க்கப்ட்ட ஆலைங்கரில் உள்ர னகலரி பதஷவு 
ஆபயட்டஶல் ெரிஶக யெகரிக்கப்படயலண்டும்  

யதகல இல்யஶத தஷப்னகள் அல்யது தகஶத செஶற்ககர ஆபயட்டர் 
உபயஶகஷத்தஶல் அலர் பைிியஷனந்து நீக்கப்படுலஶர்  

 

உள்லர் சஶறஷ எயஷசபர்ப்ன ஆங்கஷயத்துடன் எத்துப்யபஶகயலண்டும். 

னகலரி னலலதுஶக, அதஶலது லடீ்டு ன்/சபர். இடம், சதன, 
ெஷட்டி/டவுன்/கஷஶம், அஞ்ெயக யகஶடு யபஶன்மகல கண்டிப்பஶக 
யெகரிக்கப்படயலண்டும். 
 

Photograph 

UIDAI ஶல் சகஶடுக்கப்பட்ட லறஷனகமகள்யபஶய குடிகனின் 
னககப்படம் பிடிக்கப்படும்.  

னககப்படம் சஶம்ப கனப்பஶகயலஶ அல்யது ஷகுந்த சலரிச்ெஶகயலஶ 
இனக்கக்கூடஶது. 

.குடிகனின் னகம் சதரிலஶக அகடஶரம் கண்டு பிடிக்கக்கூடி 
அரவு இனக்கயலண்டும். 
 

 

செல்னகம லிரக்கம் 

Capturing Resident 

Photographகுடிக
னின் 

னககப்படத்கத 
யெகரிப்பது 

பதஷவுஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர் னககப்படம் கஸழ்க்கண்ட 
லற்மஷயஷனந்து டுக்கப்படலில்கய ன்பகத உறுதஷ படுத்தவும் : 

 னககப்படத்தஷன் படம் (பஶஸ்யபஶர்ட் யபஶட்யடஶ யபஶன்மகல)  

 ஶனிட்டரில் உள்ர யபஶட்யடஶ  

 சஶகபல் கனலிில் உள்ர யபஶட்யடஶ  

 னத்தகம் /செய்தஷத்தஶள்/ னக்/யபஶஸ்டர்யபஶன்மலற்மஷல் இனந்து 

செல்னகம  
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டுத்தது 

னககப்படம் சதரிலஶகவும் கயங்கல் இல்யஶல் இனக்கயலண்டும். 
ஆனஶல் னககப்படம் பிடிக்கும்யபஶது யபஶதஷ அரவு சலரிச்ெம் 
இனக்கயலண்டும். 

 

குடிகனின் 
க்கள்சதஶகக 
லில யெகரிப்ன  

பதஷவு ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர்தகஶத/சலறுக்கத்தக்க சஶறஷக 
உபயஶகஷக்கக்கூடஶது. 

ஆலைங்ககர 
ெரிபஶர்த்தல் 

பதஷவு ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர்குடிகன் ெர்பித்த 
ஆலைங்ககரக் சகஶண்டு ெஶன்றுககர ெரிபஶர்க்கவும் : 

1. சபர், னகலரி, DOB யபஶன்மகல ெர்பிக்கப்பட்ட 
ஆலைத்துடன் சபஶனந்த யலண்டும்.  

2. UIDAI அங்கஸகரிக்கப்பட்ட ஆலைங்கள் பட்டியஷல் இனக்கும் 
ஆலைங்ககள் ெரிஶக ெர்பிக்கப்பட்டு இனக்கஷமதஶ ன்பகத 
ெரிபஶர்க்கவும். 

3. ஆலைங்ககர ஸ்யகன் செய்வும். அப்யபஶது லிலங்கள் 
அகனத்தும் சதரிலஶக யெகரிக்கப்படும்.  

4. யபஶயஷஶன/கஷறஷந்த ஆலைங்ககர ெஶன்மஶக 
டுத்துக்சகஶள்ரக் கூடஶது.. 

5. ஸ்யகன் செய்ப்பட ஆலைங்கள் படிக்குரவு சதரிலஶக 
இனக்க யலண்டும். 

6. கஷகரண்டில் யதர்ந்சதடுக்கும் ஆலைம் ெர்பிக்கப்பட்ட 
ஆலைத்துடன் சபஶனந்த யலண்டும்.The document name selected on 

the client should match with the proof document submitted. 

 

ஆலைத்தில் தலறு – நிாகரிக்க தபாதுலான காைங்கள் 

 

 நஷகம பதஷவுகள் நஷஶகரிக்கபட கஶைம், குடிகனஶல் ெர்பிக்கப்படும் யபஶயஷஶன 
ஆலைங்கரஶல்தஶன். 

 தஷப்படீு செய்பலர்கள் பதஷவு கத்தஷல் பதஷவு செய்லதற்கு னன் கலனஶக யெஶதகன 
செய்லது நல்யது. யபஶயஷஶன ஆலைங்ககர நஷஶகரிக்கும் சபஶதுலஶன ெஷய 
கஶைங்கள் இயதஶ: 

Document 

தலறுஆலைத்தஷல் 
நஷஶகரிப்பின் கஶைம் 
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தலறு 

Invalid Document 
செல்யஶத 
ஆலைம்  

 

 POI/POA/POR/POB ன ந்த ஆலைம் ஸ்யகன் செய்ப்பட்டஶலும் 
பட்டியஷல் இல்யஶதகல நஷஶகரிக்கப்படும்.  

 POI ஆலைத்தஷல் னககப்படம் இல்யஶலிட்டஶல் நஷஶகரிக்கப்படும் 

  டுத்துக்கஶட்டஶக யளன் அட்கட POI ஆக சகஶடுத்தஶல் அதஷல் 
குடிகனின் சபனம் னககப்படனம் இனக்கயலண்டும்.  

 அட்கட/கடிதம் POI/POA/POR/DOB ன ஸ்யகன் செய்ப்பட்டஶல் 
அது நஷஶகரிக்கப்படும். 

 அதஷகஶரிிடஷனந்து அங்கஸகரிக்கப்பட்ட பட்டில் படி 
சகஶடுக்கப்பட்ட ெஶன்மஷதறஷல், னககப்படம் ஷக னக்கஷம், அயதஶடு 
அதஷல் அதஷகஶரினேம் ஸ்டஶம்ப் ற்றும் ககசலத்து  கண்டிப்பஶக 
இனக்க யலண்டும். இல்யஶலிட்டஶல் அது நஷஶகரிக்கப்படும்.  

 POI/POA/POR/POB ஆக சகஶடுக்கப்பட்ட ஆலைம் கஶயஶலதஷ 
ஆகஷலிட்டஶல் அது நஷஶகரிக்கப்படும்.  

 யலஶட்டர் டி POA ஆக ெர்பிக்கப்பட்டஶல் ,டிின் இண்டு 
பக்கனம் ஸ்யகன்செய்ப்படயலண்டும். இல்கயசனில் அது 
நஷஶகரிக்கப்படும் 

பதிவு ஆபசட்டர்கரால் தசய்ப்படும் தபாதுலான தலறுகள் 

பதஷவு ஆபயட்டர்கரஶல் செய்ப்படும் சபஶதுலஶன தலறுகரில் ெஷய. எவ்சலஶன ஆபயட்டனம் 
இகதத்தலிர்க்க யலண்டும். 

பதஷவு ெஸட்டுSlip/ஆதஶர்அட்கட 

POI/POA/POR/DOB-ஶக 
சகஶடுக்கப்படல்: இது 

QC-ின்யபஶது நஷஶகரிக்கப்படும். 

பதஷவு ஆபயட்டர் பதஷவு ெஸட்டு / ஆதஶக அகடஶரச் 
ெஶன்று/னகலரி/பிமந்த யததஷஶக இகைக்கக்கூடஶது. 
இது த ஆய்லின்யபஶது என செல்யத்தக்க ெஶன்மஶக 
இனக்கஶது. தலமஶன ஆலைத்தஷகன 
பதஷயலற்மஷதற்கஶக ஆபயட்டர் நீக்கப்படயஶம்.  

 

செல்யஶத ஆலைம்:ஆதஶர்கடிதம் 
தகுந்த  POI/POA/POR ஆக 

ற்றுக்சகஶள்ரப்பட 
ஶட்டதுசெல்யஶத்தஶகத 

ஆலைஶக நஷஶகரிக்கப்படும்.. 

பதஷலின் சபஶது பதஷவு ஆபயட்டர் ஆலைங்கள் 
எப்னக்சகஶள்ரப்பட்டு, ஸ்யகன் செய்ப்பட்டு 
POI/POA/POR/DOB,  UIDAI பட்டியஷன் படி 
எப்னக்சகஶள்ரப்படும். ஆலைத்தஷகன 
எப்னக்சகஶள்லம் னன் ஆபயட்டனம் அது ெரிஶனது 
ன உறுதஷ செய் யலண்டும்.தலமஶன ஆலைத்தஷகன 
எப்னக்சகஶள்ரல் ஆபயட்டக நீக்கவும் அலனக்கு 
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அபஶதம் லிதஷக்கவும் லறஷ லகுக்கும். 

தசல்யாத ஆலைம்: 
லாக்காரர்அட்ரடின் எபே பக்க 

ஸ்சகன் ட்டும்டுக்கப்பட்டு 
இனந்தஶல் அது செல்யஶத 

ஆலைம். ஆபயட்டர் லஶக்கஶரர் 
அட்கடின் இன னமனம் ஸ்யகன் 
செய்ப்பட்டு இனப்பகத உறுதஷ 

செய்து சகஶள்ரவும். 

ஆபயட்டர் லஶக்கஶரர் அட்கடக POA ஆக எப்னக் 
சகஶள்லது த யெஶதகனின்யபஶது 
கண்டுபிடிக்கப்படும் என சபஶதுலஶன தலறு, இண்டு 
பக்கனம் ஸ்யகன் செய்ஶல் தலறுலயத. இண்டு 
பக்கனம் ஸ்யகன் டுக்கஶலிட்டஶல் பதஷவு 
நஷஶகரிக்கப்படும். 

 

 

தசல்யாத ஆலைம் : கஷஶ 
தகயக/பிரின்ெஷபஶயஶல் 
சகஶடுக்கப்படும் சபர் ற்றும் 
யபஶட்யடஶ இல்யஶத ஆலைம் 
செல்யஶது. 

 

கஷஶ தகயக/பிரின்ெஷபஶல் சயட்டர் சவட்டில் 
சபமப்பட்ட ெஶன்மஷதகற ஆபயட்டர் POI/POA, ஆக 
எப்னக்சகஶள்லம் னன் ெஶன்மஷதழ் குடிகனின் 
யபஶட்யடஶ எட்டப்பட்டு ஸ்டஶம்னம் ககசலத்தும் 
இனப்பகத உறுதஷ செய்வும். னககப்பட இல்யஶ 
லிட்டஶல் ெஶன்மஷதழ் செல்யஶது, நஷஶகரிக்கப்படும்.  

எயஷசபர்ப்ன தலறு:க்கள் 
சதஶகக லிலங்கள் உள்லர் 

சஶறஷனேடன் சபஶனந்தலில்கய  

ஆபயட்டர் குடிகனின் க்கள் சதஶகக 
லிலத்தஷகன பதஷவு செய்னேம்யபஶது கலனம் யதகல. 
CAPS LOCK, ON ஆக இனந்தஶல் எயஷசபர்ப்பில் 
கலனம் செலுத்த யலண்டும். ஆபயட்டர் க்கள் 
சதஶகக லிலங்ககர ஆங்கஷயம் ற்றும் குடிகன் 
உள்லர் சஶறஷிலும் இனப்பகத உறுதஷ செய்வும். 
இல்யஶலிட்டஶல் பதஷவு நஷஶகரிக்கப்படும்.  

POI:  குடிகனின் சபரில்  „urf‟ , 

‘alias’யபஶன்மகல POI இனத்தல் 

Operators have to pay attention that while accepting POI 
ஆலைங்கள்எப்னக்சகஶள்ரப்படும்யபஶது 
ஆபயட்டர்கள் குடிகன் சபர்,  „urf‟, „alias‟ ன்யமஶ 
இனந்தஶல் ஆபயட்டர்கள் கலனிக்கவும். இனந்தஶல் 
த யெஶதகன சபஶது அகல நஷஶகரிக்கப்படும். The POI 

ஆலைம் எய என சபர் ட்டும்தஶன் பதஷவு 
லிண்ைப்பத்தஷல் இனப்பகத யபஶல் இனக்கயலண்டும். 

லது –னககப்படம் சபஶனந்தஶல் 
இனப்பது.குடிகனின் லது 

ற்றும் னககப்படம் சபஶனந்தஷ 
இனக்க யலண்டும். 

DoB சகஶடுக்கப்படும்யபஶது குடிகன் சகஶடுத்த லது 
கலனிக்கப்பட யலண்டும். குறந்கதகள் லிளத்தஷல், 
பிமந்த லனடம் சபற்யமஶரிடம் யகட்கப் பட்டு பிமகு DoB 
பதஷவு செய்ப்பட யலண்டும். 
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அத்தஷஶம்8 

 

தலறுகலம் அபஶதங்கலம் 
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அத்திாம்8: தலறுகளும் அபாதங்களும் 

 

ஆதார்சட்டம் ற்றும் லிதிபரமகரின் படி தலறுகளும் அபாதங்களும் 

 

 

தலறு அபஶதம் 

எனநபர்யலறுஎனனிதகயபஶயஷ
ஶகஆள்ஶமஶட்டம் செய்து 
னற்ெஷத்தஶலும், 

இமந்யதஶஅல்யதுஉினடயனஶ , 

உண்கயஶஅல்யதுகற்பகன
யஶயபஶயஷஶனக்கள்சதஶககஅ
ல்யதுபயஶசட்ரிக்லிலங்ககர
சகஶடுத்துனற்ெஷத்தல் 

 3 

லனடங்கள்லகெஷகமத்த
ண்டகன 

Or 

 னொ.10,000லகஅபஶதம் 
அல்யது இண்டும் 

ஆதஶர்அட்கடண்கலத்தஷனப்பல
கதஶக்கயலஶ, 

ஶற்மயலஶனற்ெஷத்தஶலும்அல
ரின்அகடஶரத்கதக்கள்சதஶ
ககஅல்யதுபயஶசட்ரிக்லிலங்
ககரஶற்மனற்ெஷத்தஶயயஶ,யல
றுஎனனிதகயபஶயஷஶகஉனஶ
மஷனஶலும்/னற்ெஷத்தஶலும், 

இமந்யதஶஅல்யதுஉினடயனஶ , 

உண்கயஶஅல்யது 
கற்பகனஶகயலஶசகஶடுத்துனற்
ெஷத்தல் 

 சகஶஞ்ெ கஶய னதல் 3 

லனடங்கள்லகநீடிக்கும்ெஷ
கமத்தண்டகன 

 னொ. 10,000அபஶதம் லக 
நீடிக்கும் 

 

அங்கஸகரிக்கப்படஶதநஷறுலனம்அகட
ஶரலிலங்ககரசபமஇந்தெட்டத்
தஷன்கஸழ், லஶர்த்கதகரஶகயலஶ, 

நடத்கதஅல்யதுசெய்ககனெயஶக
யலஶனயல். 

 சகஶஞ்ெ கஶய 3 

லனடங்கள்லகநீடிக்கும்ெஷ
கமத்தண்டகன 

 னொ.10,000லகஅபஶதம்இன
க்கும் 

 

ஆள் ஶமஶட்டத்தஷற்கஶன  

தண்டகன 
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 கம்சபனிஶக இனந்தஶல் 
னொ. 1 யட்ெம் லக 
அபஶதம் இனக்கும் 

 

 

 

தலறு அபஶதம் 

ஶஶக இனந்தஶலும், 
அலெஷஷல்யஶல் 
சலரிப்படுத்தஷ,ஶற்மஷ, 
அகடஶரத்கதநகசயடுத்து 
அல்யது பப்பி பதஷவு ற்றும் 
அங்கஸகஶத்தஷகன ஶனக்கஶலது 
சகஶடுப்பது ெட்டத்தஷற்கு உட் 
னகுகஷமது 

 சகஶஞ்ெ கஶய னதல் 3 
லனடங்கள் லக 
நீடிக்கும்ெஷகமத் தண்டகன 

 னொ. 10,000லகஅபஶதம் 
இனக்கும் 

 கம்சபனிஶக இனந்தஶல் 
னொ. 1 யட்ெம் லக 
அபஶதம் இனக்கும் 

 

 

 

தலறு அபஶதம் 

அதஷகஶரிஶல் அங்கஸகஶம் செய்ப்படஶல் 
இனந்தஶல்  

a. சென்ட்ல் அகடஶர தவு சபட்டகத்கத 
(CIDR) அடக அல்யது கஶப்ன அடகல் 
உண்டு 

b. தலிமக்கம், நகல்கள் அல்யது 
சலரிப்பஶடு CIDR டுத்து தலிகன 
அல்யது யதஶ நீக்கக் கூடி ஸ்யடஶயஜ் 
ஊடகத்தஷல் செய்வும். 

c. CIDR-ல் கலஸ் ற்றும் கம்னனைட்டர் 
யலகய செய்ஶத லண்ைம் 
உட்னகுத்தஷனஶயயஶ அல்யது அதற்கு 
கஶைஶக இனந்தஶயயஶ  

d. CIDR லில் தவு நீக்கும் லண்ைம் 

 சகஶஞ்ெ கஶய 
னதல் 3 
லனடங்கள் லக 
நீடிக்கும்ெஷகமத் 
தண்டகன 

 னொ. பத்து 
யட்ெத்துக்கும் 
குகமலில்யஶல் 

கடஶரலிலங்கள் சலரிய 
செஶல்லதஶல் அபஶதம் 

CIDR-ில் அங்கஸகஶஷல்யஶல் தகறலதற்கு 
அபஶதம்  
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பலதஶக்கஷநஶயரஶ அல்யது அதற்கு 
கஶைஶக இனந்தஶயயஶ  

e. CIDR-கல அடக னடிஶல் 
செய்தஶயயஶ அல்யது அதற்கு கஶைஶக 
இனந்தஶயயஶ 

f. CIDR- அடகக்கூடி அங்கஸகஶம் சபற்ம 
ஶகனேம் அடக லிடஶல் றுத்தஶயயஶ 
அல்யது அதற்கு கஶைஶக இனந்தஶயயஶ 

g. எனநபர்அல்யதுநஷறுலனம்பிரிவு28ன் 
உட்-பிரிவு(5)படிலிலங்ககரபிரிவு29 

கஸழ்சலரிிடுலது, உபயஶகஷப்பது, தஷமந்து 
கஶட்டுலது 
அல்யதுஎனநபகஇகதசெய்கலப்பது 
அதற்கு துகை செய்லது அகனத்தும். 

h.

 த்தஷஅகடஶரதவுசபட்டகத்கதCID

Rஅறஷத்துலிலங்ககரஶற்மஷயலறுநீக்க
னடிந்ததவுீடிஶலில்தலிடக்கம்செய்
துஅதன்தஷப்கபகுகமக்கனலும்ந்தச்
செலும். 

i. அங்கஸகரிக்கப்படஶதஶனம் , 

யதகலனேடன்தஷனடி, சலரிப்படுத்தஷ, 
அறஷத்துஅல்யதுஶற்மஷஅல்யதுஶயஶஎ
னநபகதஷனடகலத்து, சலரிப்படுத்தஷ, 
அறஷத்துஅல்யதுகம்ப்னைட்டர்யகஶகடஶற்
மஷயெதம்உண்டஶக்கஷனஶல்அதுதண்டகனக்
குரிது. 

 

 

தலறு அபஶதம் 

அதஷகஶரிஶல்அங்கஸகரிக்கப்படஶதஶ
யஶத்தஷஅகடஶரதவுப்சபட்டக
ம்CIDRஅல்யதுயெஷப்பில்இனந்துதகல
ல்ககரஉகடத்துயெஷப்னஊடகம்லறஷ
ஶகதலிமக்கம், ஆதஶர் ண் 

 சகஶஞ்ெ கஶய னதல் 3 
லனடங்கள் லக 
நீடிக்கும்ெஷகமத் 
தண்டகன 

 னொ. 10,000 லக 

CIDRில் இனக்கும்தகல 
சலரிப்படுத்தஷனஶல் உள்ர அபஶதம்  
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கலத்தஷனப்பலரின் லிலங்ககர 
ஶற்மயலஶ அல்யது லிலங்கககர 
சதரிந்து சகஶள்ரயலஶ 
டுத்தஶல்அதுதண்டகனக்குரிது i 

அபஶதம்  

 

 

 

தலறு அபஶதம் 

அங்கஸகஶம் இல்யஶல் என 
தனிநபரின் அகடஶர 
லிலங்ககர நஷறுலனத்தஷடம் 
சபற்று உபயஶகஷத்தஶல் அது 
உட்-பிரிவு(3) பிரிவு8 படி தலறு 

 சகஶஞ்ெ கஶய னதல் 3 
லனடங்கள் லக 
நீடிக்கும்ெஷகமத் தண்டகன 

 னொ.10,000லக அபஶதம் 

 கம்சபனிஶக இனந்தஶல் 
னொ. 1 யட்ெம் லக 
அபஶதம் இனக்கும் 

 

 

 

தலறு அபஶதம் 

பதஷவுசென்ெஷஶகஅல்யதுஅலுல
யகஶகஇனக்க, 

பிரிவு3-ன்உட்-பிரிவு(2) 
அல்யதுபிரிவு(8)-ன்உட்-பிரிவு(3) 
படியதகலககரநஷகமயலற்மஶலிட்
டஶல். 

 சகஶஞ்ெ கஶய னதல் 1 
லனடங்கள் லக 
நீடிக்கும்ெஷகமத் தண்டகன 

 னொ.10,000லகஅபஶதம் 

 கம்சபனிஶக இனந்தஶல்  
னொ. 1 யட்ெம் லக 
அபஶதம் இனக்கும் 

 

 

 

 

 

அங்கஸகஶம் இல்யஶல்  என நஷறுலனத்கத 
லிண்ைப்பித்து சபற்ம  அபஶதம்  

யதகலப்படும் லிளங்ககர டுத்துக்கூமஶல் 
இனப்பதற்கஶன அபஶதம் 

சபஶதுலஶன 
அபஶதம் 



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page98 

 
 

 

தலறு அபஶதம் 

இந்த ெட்டம் அல்யது லிதஷகள் 
அல்யது லறஷனகமகள் கஸழ் ஶர் 
தலறு செய்தஶலும் குமஷப்பிட்ட 
அபஶதம் இந்த செக்க்ஷனில் 
ங்கும் குமஷப்பிடப்படலில்கய. 

 சகஶஞ்ெ கஶய னதல் 1 
லனடங்கள் லக 
நீடிக்கும்ெஷகமத் தண்டகன 

 னொ. 25,000லகஅபஶதம் 

 கம்சபனிஶக இனந்தஶல் 
னொ. 1 யட்ெம் லக 
அபஶதம் இனக்கும் 

 

 

தலறு அபஶதம் 

இந்த ெட்டத்தஷன் கஸழ் தலறு செய்ட 
நஷறுலனயஶ, அப்யபஶது 
உடனினந்தலர்கயரஶ அல்யது 
அதற்கு சபஶறுப்பஶனலர்கயரஶ, 
லிஶபஶம் செய்தலர்கயரஶ ஶஶக 
இனந்தஶலும் அலர்கள் 
தண்டகனக்கு உரிலர்கயர.  

தலறு நஷனொபிக்கப்பட்டஶல் 
ஶஶக இனந்தஶலும் இந்த உப 
செக்ஷன் கஸழ் அலர் யநடிஶக 
இந்த குற்மத்தஷல் சதஶடர்ன 
இல்யஶல் இனந்தஶலும், 
அகத தடுக்கத் தலமஷதஶல் 
அலர் தண்டகனக்குரிலர் 
ஆலஶர். 

இந்த ெட்டத்தஷல் உப 
செக்க்ஷன்(1) கஸழ் நஷறுலனத்தஷல்  
தலறு செய்தது ஶஶக 
இனந்தஶலும், சதரிந்யதஶ, 
னதஶ, னற்ெஷத்யதஶ, 
லியக்கு அரித்யதஶ கடக்டர், 
யயனெர், செகட்டரி ஶஶக 
இனந்தஶலும், அலர்கள் 
அகனலனம் குற்மத்தஷற்கு 
உடந்கதஶக இனந்ததஷன் 
யபரில் தண்டகனக்கு 
உள்ரஶலர்.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

நஷறுலனங்கரின் 
தலறுகள் 

தலறு இந்தஷஶவுக்கு சலரிில் நடந்தஶல் நடலடிக்கக  
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தலறு அபஶதம் 

உப செக்ஷன் (2)ல் 
சகஶடுத்துள்ரபடி இந்த ெட்டம் 
இந்தஷஶலிற்கு சலரிில் 
இனந்தஶலும் அலர் ந்த நஶட்டின் 
குடிகனஶக இனந்தஶலும் 
தண்டகனக்கு உரிலஶலஶர். 

உப செக்ஷன் (1) சபஶறுத்து இந்த 
ெட்டம் சலரிநஶட்டில் இனக்கும் 
நபர் CIDR தவுப் சபட்டகத்கத 
ந்த லிதத்தஷலும், தலமஶக 
உபயஶகஷத்து இனந்தஶல் அலனம் 
தண்டகனக்குரிலர். 

 

 

 

1973 கஷரிஷனல் ெட்ட செல்னகமப் படி, ந்த தலமஶக இனந்தஶலும் 
என யபஶலீஸ் ஆபெீர், இன்ஸ்சபக்டர் ஆஃப் யபஶலீஸ் யங்கஷற்கு கஸழ் 
இல்யஶத லனம் லிெஶகை செய்யஶம்.  

 

 

 

தண்டகன நகடனகமப்படுத்தப்படும்யபஶது யலறு ந்த அபஶதனம் 
இந்த ெட்டத்தஷன் கஸழ் செல்படுத்தப்பட ஶட்டஶது.  

 

 

1. அதஷகஶரியஶ அல்யது ந்த ஆபெீர் அல்யது நபர் சகஶடுத்த குற்ம 
னுலிகன பஶதுகஶக்க இந்த ெட்டத்தஷன் கஸழ் ந்த நீதஷன்மனம் 
லம்ன கலக்க கூடஶது. 

2. தகயக சட்யஶசபஶயஷட்டன் யெஷஸ்ட்யட் அல்யது 
தகயக நீதஷபதஷ யெஷஸ்ட்யட் யகஶர்ட், இந்த ெட்டத்தஷன் கஸழ் 
தலகம தண்டகனக்குள்ரஶக் கூடஶது. . 

 
 

பதிவு/புதுப்பித்தசபாது சநபேம் தலறுகரால் ற்படும் தலறுகள் ற்றும் 

தலறுககரலிெஶகை 
செய்னேம் அதஷகஶம் 

பிம தண்டகனகலடன் அபஶதம் யெஶது  

தண்டகன லம்னகள் 
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அபாதங்கள் 

 

 

 

குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

I. பதஷவு செய்ப்பட்ட நஶரில் 
இனந்து பதஷவு பஶக்சகட்கட 10 
நஶட்கள் தஶதஶக தயலற்மம் 
செய்தல். 

II. பதஷவு செய்ப்பட்ட நஶரில் 
இனந்து பதஷவு பஶக்சகட்கட 20 
நஶட்கள் தஶதஶக தயலற்மம் 
செய்தல். 

எத்திரசந்தது ஆனால் 
தசலற்மபடலில்ரய: பதஷவு 
செய்ப்பட்ட நஶரில் இனந்து 
பதஷவு பஶக்சகட்கட 30 நஶட்கள் 
தஶதஶக தயலற்மம் 
செய்தஶல் அது 
நஷஶகரிக்கப்பட்டுலிடும். 

I. என பதஷவுப் பஶக்சகட்டுக்கு 
னொ.25 பிடித்து கலக்கப்படும். 

II.  

.என பதஷவுப் பஶக்சகட்டுக்கு 
னொ.25 பிடித்து கலக்கப்படும் 

III. என பதஷவுப் பஶக்சகட்டுக்கு 
னொ.25 பிடித்து கலக்கப்படும் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

எத்தஷகெகஷமது ஆனஶல் 
தயலற்மப்படலில்கய 

க்கள்சதஶகக தலறு 
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குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

தலின் தத்தஷல் குகம, அதஶலது 
தற்ம னககப்படம், தலமஶன 
பஶயஷனம் அல்யது பிமந்தயததஷில் 
தலறு யபஶன்மகல. 

எவ்சலஶன தலறுக்கும் னொ.25 
பிடித்து 
கலக்கப்படும்.எவ்சலஶன 
ஶதனம் DE யெர்க்கப்படும். 
I) 30 

யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்டக 
180 நஶட்கள் பைிிகட நீக்கம் 
செய்தல் 

II) 50 

யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்டக 
என லனடம் லக பைிிகட 
நீக்கம் செய்தல் 

 

 

 

குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

னககப்படம் லறஷகஶட்டுதல் படி 
இல்கய 

எவ்சலஶன தலறுக்கும் னொ.25 
பிடித்து 
கலக்கப்படும்.எவ்சலஶன 
ஶதனம் BE-III தலறுகள் 
யெர்க்கப்படும் 

(1) 30 

யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்டக 
180 நஶட்கள் பைிிகட நீக்கம் 
செய்தல் 

(2) 50 

யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்டக 
என லனடம் லக பைிிகட 
நீக்கம் செய்தல் 

 

 

 

பயஶசட்ரிக் தலறு  III 

(BE-III) 
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குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

 னல லில் யகக அல்யது 
னல கனலிறஷ தலமஶக 
இல்கய ன்று 
குமஷப்பிடப்பட்டுள்ரது 

 BE-குள் னககப்படத்தஷன் படம்  

 யலசமஶன நபரின் தனித்துல 
யபஶட்யடஶ 

எவ்சலஶன தலறுக்கும் னொ.1000  
பிடித்து கலக்கப்படும். 

எவ்சலஶன ஶதனம் BE-I 
தலறுகள் யெர்க்கப்படும்: 

1. 1- யற்பட்ட 
யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்ட
க என லனடம் 
பைிிகட நீக்கம் செய்தல் 

2. 5- யற்பட்ட 
யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்ட
க என லனடம் 
பைிிகட நீக்கம் செய்தல் 
சஶத்த தலறுகரின் 
ண்ைிக்கக >=1 யல் 
இனந்தஶல் ெட்ட ரீதஷஶன 
நடலடிக்கக டுக்கப்படும். 

 

 

 

குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

 தனித்துல னககப்படத்தஷல் 
குகமந்த தம் 

 தனித்துல யபஶட்யடஶலில் 
தனித்துலம் 
சதரிலில்கய. 

எவ்சலஶன தலறுக்கும் னொ.25 
பிடித்து கலக்கப்படும். எவ்சலஶன 
ஶதனம் BE-II தலறுகள் 
யெர்க்கப்படும் 

1. 30யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்டக 
180 நஶட்கள் பைிிகட நீக்கம் 
செய்தல் 

2. 50 யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்டக 
என லனடம் லக பைிிகட 
நீக்கம் செய்தல் 

 

பயஶசட்ரிக் தலறு 

Error I (BE-I) 

பயஶசட்ரிக்தலறு II 

(BE-II) 
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குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

யபஶட்யடஶ யலசமஶன 
நபனகடது /அல்யது 
னிதனில்கய 

எவ்சலஶன தலறுக்கும் னொ.1000  
பிடித்து கலக்கப்படும். எவ்சலஶன 
ஶதனம் BE-I தலறுகள் 
யெர்க்கப்படும்: 

1. 1- யற்பட்ட யகஸ்கலக்கு – 

ஆபயட்டக என லனடம் 
பைிிகட நீக்கம் செய்தல் 

2.  5-க்கும் யற்பட்ட 
யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்ட
க என லனடம் பைிிகட 
நீக்கம் செய்தல் சஶத்த 
தலறுகரின் 
ண்ைிக்கக >=1 யல் 
இனந்தஶல் ெட்ட ரீதஷஶன 
நடலடிக்கக டுக்கப்படும். 

 

 

 

குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

குடிக்கரின் ீது தகஶத 
லஶர்த்கதககர/தஷட்டும் 
லஶர்த்கதககர உபயஶகஷப்பது  

எவ்சலஶன தலறுக்கும் னொ.1000  
பிடித்து கலக்கப்படும். எவ்சலஶன 
ஶதனம் BE-I தலறுகள் 
யெர்க்கப்படும்: 

1. 1- யற்பட்ட யகஸ்கலக்கு – 

ஆபயட்டக என லனடம் 
பைிிகட நீக்கம் செய்தல் 

2.  5-க்கும் யற்பட்ட 
யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்ட
க ந்து லனடம் 
பைிிகட நீக்கம் செய்தல் 
சஶத்த தலறுகரின் 
ண்ைிக்கக >=1 யல் 

படத்தஷன்னககப்படம் 

(PoP) 

தகஶத லஶர்த்கதகள் 
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இனந்தஶல் ெட்ட ரீதஷஶன 
நடலடிக்கக டுக்கப்படும். 

 

 

 

குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

எவ்சலஶன பதஷவு சென்ெஷ ின் 
செல்பஶடுகலம் பதஷவு UIDAI‟-ின் 
லறஷகஶட்டுதயஷன் யபரில் த 
நஷர்ைங்கயரஶடு நடப்பது, 
கண்கஶைிக்கப்படும். 

செல் தம் 90% கஸழ் இனந்தஶல் 
EA ெஷலப்ன ச்ெரிக்ககின் 
கஸலம், 85% கஸலம் இனந்தஶல் 
சென்ெஷ இகடநீக்கம் 
செய்ப்பட்டு அலர்கரின் EA 
யகஶடு ற்றும் அதஷகஶம் 3 
லனடங்கலக்கு நஷறுத்தஷ 
கலக்கப்படும். 

 

 குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

 

அதஷக குகமபஶடுகள் 
/அத்துீமல்கள் யபஶன்மகல 
கஶயஶண்டு செற்பஶடு 
ீள்பஶர்கலில் இனத்தல் 
அல்யது செலுத்த யலண்டி 
சதஶககில் 50% பைம் 
நஷலுகலில் உள்ரது 

பதஷவு சென்ெஷின் 
செயபஶடுகள் இகடநீக்கம் 
செய்ப்பட்டு அலர்கரின் EA 
யகஶடு ற்றும் அதஷகஶம் 3 
லனடங்கலக்கு நஷறுத்தஷ 
கலக்கப்படும். 

லறஷகஶட்டுதகய ீறுலது, 
ஶற்றுதலுக்குலறஷ 
லகுப்பது-குடிகன்கரிடம் UIDAI 
யெகலகலக்கஶக அதஷகஶக 
லசூயஷப்பது/ஊறல் டத்கதககர 
யற்சகஶண்டுஅனுதஷில்யஶ   
PEC யற்சகஶள்ரலது 
யபஶன்மகல யெஶதகனின் 
னெயம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டஶல்  

என நஷகழ்வுக்கு னொ. 50,000 
அபஶதம் ற்றும் ஆபயட்டர் என 
லனட கஶயத்தஷற்கு பட்டியஷல் 
இனந்து நீக்கப்படுலஶர். 

ீள்பஶர்
கல 

பதஷவு சென்ெஷின் 
செல்பஶடுகள் 
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 குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

ஶற்றும் யநஶக்கத்துடன் 
லறஷகஶட்டுதல்ககர 
ீறுலது-UIDAI‟sசன்சபஶனகர 
உகடப்பது(ஆபயட்டர்/யற்பஶர்
கலஶரர் பயஶசட்ரிக் 
இல்யஶல் உட்னகுலது) 

Rs. 100,000 என நஷகழ்வுககு 
அபஶதம் ற்றும் ஆபயட்டர் 
ந்து லனட கஶயத்தஷற்கு 
பட்டியஷல் இனந்து 
நீக்கப்படுலஶர். 

ஆலைத்தஷல் தலறு-DoE I  

 யபஶயஷஶன ஆலைம் 

 ஆலைம் சதஶகயந்து 
யபஶதல் 

எவ்சலஶன ஶதனம் DoE-I 
தலறுகள் யெர்க்கப்படும்: 

 யற்பட்ட யகஸ்கலக்கு – 

ஆபயட்டக என லனடம் 
பைிிகட நீக்கம் செய்தல் 

 5-க்கும் யற்பட்ட 
யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்ட
க ந்து லனடம் 
பைிிகட நீக்கம் செய்தல் 

 சஶத்த தலறுகரின் 
ண்ைிக்கக >=1 யல் 
இனந்தஶல் ெட்ட ரீதஷஶன 
நடலடிக்கக டுக்கப்படும். 

 

 

ஆலைத்தஷல் தலறு DoE II  

 செல்யஶத ஆலைம் 

 தற்ம ஆலைம் 

 தவுக்கு ெம்பந்தஷல்யஶத 
ஆலைம் 

 ஆலைத்தஷன் சபர் 
சபஶனந்தஶக 

எவ்சலஶன ஶதனம் DoE- II 
தலறுகள் யெர்க்கப்படும்: 

 30யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்ட
க 180 நஶட்கள் 
பைிிகட நீக்கம் செய்தல் 

 50 

யகஸ்கலக்கு–ஆபயட்ட
க என லனடம் லக 
பைிிகட நீக்கம் செய்தல் 

ஆலைத்தலறுகலக்கஶன 
குகமந்த ஊக்கத் சதஶகக  (I,II 

ற்றும் 

DoE தலறு I ற்றும் II க்கள் 
சதஶகக தலமஶக கனதப்பட்டு 
அந்த ஶதத்தஷற்கஶன சஶத்த 
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 குகமின் தன்க ஶதச் செல்பஶடு 

 III) தலமஷ பஶக்சகட்டுகலடன் 
இதுவும் DE % யெர்க்கப்பட்டு 
சஶத்த ண்ைிக்ககனேடன் 
ெரிபஶர்த்தகலயஶடு, அந்த ஶத 
ண்ைிக்ககக கண்டுபிடித்து 
அயத % னல பைத்கதனேம்  DE 
தலறுக்கு ட்டும் 
கறஷத்துக்சகஶண்டு சகஶடுக்கவும். 

 

* னல ஊக்கத்சதஶககிரினந்து குகமத்தல்:னல ஊக்கத் 
சதஶககியஷனந்து @ 50% எவ்சலஶன ஶத  கட்டைத்தஷயஷனந்து 
கறஷக்கப்படும். 

 

ஆபசட்டர்களுக்கு திான நடலடிக்ரக 

 

தலமஷன் லகக லிரக்கம் 

 க்கள் சதஶகக லிலம் தலறு 

 பயஶசட்ரிக் தலறு 

 படத்தஷன் னககப்படம்(POP) 

 க்கள்சதஶககில் குடிகன்கரிடம் 
தகஶத/சலறுக்கத்தக்க 
லஶர்த்கதககரஉபயஶகஷத்தல்  

 யபஶயஷ PoI/PoA, யபஶயஷ எப்னககச் ெஸட்டு/  

UIDAI சன்சபஶனகர லிதஷ ீமஷ உகடத்து 
பதஷவு 

 ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர் 6 
ஶதத்தஷல் இனந்து 5 லனடங்கள் லக 
குற்மத்தஷன் லகககசபஶறுத்து 
பட்டியஷல் இனந்து நீக்கப்படுலஶர்கள். 

 யதகலஶன ெட்ட நடலடிக்கக 
டுக்கப்படும். 
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அத்தஷஶம்9 

 

லஶடிக்ககஶரர் னநஷகமகல யம்படுத்த ற்றும் 
யஶெடி ற்றும் ஊறகய நீக்குலதற்கஶன பதஷவு 

ஊறஷனக்கஶன லறஷகஶட்டுதல்கள்  

 
 
 
 

அத்திாம்9: லஶடிக்ககஶரர் னநஷகமகல 
யம்படுத்த ற்றும் யஶெடி ற்றும் ஊறகய 
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நீக்குலதற்கஶன பதஷவு ஊறஷனக்கஶன 
லறஷகஶட்டுதல்கள்  

 

***ஆதஶர் பதஷவு ற்றும் னதுப்பித்தயஷன் யபஶது, அதஷகஶரிகள் லிதஷகள் ற்றும் லறஷ னகமகள் 
படி நடக்கஶல் ீம னற்ெஷத்தஶயயஶ அல்யது பின்பற்மஶல் இனந்தஶயயஶ அதற்குரி 
அதஷகஶரிிடம் குடிகன் னகமிடயஶம்.  

சகஶடுக்கப்பட்டுள்ர லரிகெில் னகமிடயஶம்:  

    

ஆபயட்டர் யற்பஶர்கலஶரர் EA (நஶடல் ஆபெீர்) RO (ெம்பந்தப்பட்ட 
அதஷகஶரி) 

 

குகம லப்னம் ஶதஷரி (எவ்சலஶன கத்தஷலும் கலக்கப்பட்டு இனக்கயலண்டும் ) 

க னகலரி : 

EA சபர் ற்றும் குமஷடீு : 

ஆபயட்டர் சபர் ற்றும் சதஶடர்ன ண்  : 

யற்பஶர்கலஶரர் சபர் ற்றும் சதஶடர்ன ண்  : 

EA (நஶடல் ஆபெீர்) Name சபர் ற்றும் சதஶடர்ன ண் : 

பதஷலஶரர் (நஶடல் ஆபெீர்) சபர் ற்றும் சதஶடர்ன ண் : 

குகம செல், UIDAI, RO-ன் சதஶடர்ன ண் : 

 

***ஆபயட்டர் னதஷயஶர்கலக்கும் ஶற்றுத்தஷமனஶரிகலக்கும் னன்னுரிக சகஶடுக்க 
யலண்டும். 

னதஷயஶர்கரஶக இனந்தஶல்: 

ஶற்றுத்தஷமனஶரிகள் அல்யது 
பயஶசட்ரிக் தனித்துலம் லஶய்ந்த 
குடிகன்கள்: 
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ஆபயட்டர் அகனத்து பயஶசட்ரிக்ககனேம் 
பிடிக்க னற்ெஷ செய் யலண்டும் அதஶலது 10 
லில் ககயகககள், 2 கனலிறஷ ற்றும் 
னககப்படம். 

என யலகர பயஶசட்ரிக் கனலி 
னதஷயஶர்கரின் பயஶசட்ரிக்கக பிடிக்க 
னடிஶலிட்டஶல் ஆபயட்டர் பயலந்த சசகரிப்பு 
பரமர ரகார சலண்டும். 

 

ஆபயட்டர் தனித்துலத்தஷற்கஶன 
லிரக்கக சன்சபஶனரில் 
குமஷப்பிட்டுலிட்டு பின் ல்யஶ 
பயஶசட்ரிக்ககனேம் யெகரிக்க 
யலண்டும். 
தனித்துலத்கதெரிஶக 
கஶண்பிக்கும்படிஶன சதரிலஶன 
னககப்படத்கத ஆபயட்டர் யெகரிக்க 
யலண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

சபஶறுப்னக்கள் 

செய் செய்ஶயத 

லஶடிக்ககஶரரின் தஷனப்தஷக யம்படுத்த  
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பதஷவு சென்ெஷ   சபஶதுலஶன செல்னகமக 
ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶர
ர் நஷஷக்க : 
ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶர
ர், பிற்ெஷரித்து 
ெஶன்மரிஆபயட்டர்/யற்பஶர்
கலஶரர், பதஷலஶரர் ற்றும் 
ஆபயட்டக EA அட்ஷன் 
யபஶர்ட்டயஷல் இக்கவும். 

 கனலிக பற்மஷ பிற்ெஷக 
கனலி லிற்பகனஶரர்கள் / 
UIDAI பிஶந்தஷ 
அலுலயகத்தஷன் உதலினேடன் 
ஆபயட்டனக்கு சகஶடுக்கவும்.   

 ஆபயட்டஶல் தஶன 
தவுகள் யெகரிப்பகத 
யம்படுத்த ெரிஶன ெஸட்கட 
உபயஶகப் படுத்தவும். 

 குடிகன்கரின் 
ெந்யதகங்ககரத் தீர்க்க “உதலி 
கம்’ என்கம கூட்ட 
ற்றும் யந யயஶண்கக்கு 
ற்ப்படுத்தவும். 

 எவ்சலஶன பதஷவு 
கத்தஷலும் என யயப்டஶப் 
யபக் அப் இனக்குஶறு 
பஶர்த்துக்சகஶள்ரவும் 

 

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

centre னன் பதஷவு தலிகன 
யெகரித்து கத்தஷன் பதஷவு 
யநத்கத ஷச்ெப்படுத்தவும். 

 UIDAI எப்னதயரித்த 
பயஶசட்ரிக் கனலிககரய 
நஷறுத்த யலண்டும். 
பதஷவுக்குத்யதகலஶன ல்யஶ 

 எய பஶஸ்யலர்கட 
பயஆபயட்டர் டிஶக 
உபயஶகஷக்கஶயத 

 இன ஆபயட்டர்கள் எய 
ஆபயட்டர் டிக 
கலத்தஷனக்கக் 
கூடஶது(பனர் யகஶடு) 

 ஆபயட்டர் அல்யது 
யற்பஶர்கலஶரரின் 
நஷனம் யபஶது 
லலுக்கட்டஶஶக 
பயஶசட்ரிக்கக 
யெகரிப்பகத லியக்கவும். 

 ெஶன்மரிக்கபடஶத 
ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கல
ஶரர்ககர நஷறுத்தஷ 
கலக்கக் கூடஶது 

 பதஷவு நஷகயங்கரில் 
உள்ர கனலிகரின் 
தத்துடன் ெெம் செய்து 
சகஶள்ரஶதீர்கள் 
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கனலிகலம் கங்கரில் 
இனப்பகத உறுதஷ செய்க.  

 எவ்சலஶன பதஷலின் 
னடிலிலும்யற்பஶர்கலஶர
ர்/ஆபயட்டர் அலர்கரின் 
லில் யககப் பதஷலத்தஷன் 
னக்கஷத்துலத்கத 
உைகலக்கவும். 

 எவ்சலஶன பதஷவு 
கத்தஷலும் கட்டை லில 
அட்கட எட்டப்படயலண்டும். 

EA ஊறஷர்- 

ஆபயட்டர்/யபஶர்கல
ஶரர் 

 பதஷவு நஷகயத்தஷன் ெரிஶன 
அகப்பஶன யடபிரின் உம், 
கனலிகரின் அகப்ன, 
ஆபயமட்டனடன் குடிகன் 
யபசும் இடம், சலரிச்ெம் 
ற்றும் அனஷடம், சலள்கர 
பின்பக்கத் யதஶற்மம் 
யபஶன்மகல ெரிஶக 
அகக்கப்பட்டு இனப்பகத 
உறுதஷ செய்து சகஶள்ரவும். 

 பதஷவு செல் னகமக 
குடிகனுக்கு லிரக்கும் னன் 
குடிககன தவு யெகரிக்க 
செரகரிஶன இடத்தஷல் 
உட்கஶ கலக்கவும். 

 குடிகனஶல் படிக்க 
னடிஶலிட்டஶல் அலனக்கஶக 
படித்துக்கஶட்டவும். அலரின் 
சபர் உச்ெரிப்ன, பஶயஷனம், 
னகலரிற்றும் உமவுனகம 
லிலங்கள் ெரிஶக இனப்பகத 

 ஆதஶர்னதுபித்தலுக்கஶக 
அதஷகஶரிஶல் 
பரிந்துகத்த 
கட்டைத்கத தலி 
கூடுதல் கட்டைத்கத 
லசூயஷக்கக்கூடஶது. 

 பயஶசட்ரிக் 
தனித்துலம் ற்றும் தம் 
குகமந்த ககயகக 
பதஷவுகலக்கஶக ந்த 
குடிககனனேம் 
நஷஶகரிக்கயலண்டஶம். 

 குடிகனுடன் 
க்டுகஶன 
லஶர்த்கதகரஶல் 
உகஶட யலண்டஶம். 

 குடிகனின் னன் 
பதஷவுககர யெஶதஷக்கஶல் 
னதஷதஶக பதஷ யலண்டஶம். 

 குடிகனஶல் நஷப்பப்படஶத 
பகுதஷகரில் N/A,NA 
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உறுதஷ செய்து சகஶள்ரவும். 

 பதஷலின்யபஶது 
குடிகன்கரிடம் 
சபஶறுகஶகவும் 
கரிெனத்துடனும் 
நடந்துசகஶள்ரவும் 

 குடிகனின் சஶகபல் ண் 
ெஷஸ்டத்தஷல் பதஷவு 
செய்ப்பட்டு இனப்பகத உறுதஷ 
செய்து சகஶள்ரவும். 

 பதஷவு/னதுப்பித்தயஷன் சபஶது 
குடிகனிடம் இசில் 
டிின் உபயஶகத்கத னரிந்து 
சகஶள்லஶறு செய்வும். 

 ஆபயட்டர்கள்என னதஷ 
பதஷகல ஆம்பிக்கும் னன் 
‘ஆதார் கண்டுபிடிக்கும் 
லசதி-பன் சசாதரனர ” 
உபசாகித்தால் 
நிாகரித்தல் குரமபம். 

 குடிகனிடம் ஆதஶர் 
உண்டஶக/னதுப்பிக்க ஆகும் 
கஶய அரகல அதஶலது 90 
நஶட்கள் லக, சதரிலிக்கவும். 

 UIDAI-ியஷனந்து 
SMSகஷகடத்தபின் 
குடிகனிடம் e-ஆதஶர்- 
தலிமக்கம் செய் 
சதரிலிக்கவும். 

 90 நஶட்கலக்குப் பிமகு ஆதஶர் 
ற்பட்டதற்கஶனSMS அல்யது 

e-ஆதஶக தலிமக்க 
கஷகடக்கஶலிட்டஶல் 1947 or 

help@uidai.gov.in- சதஶடர்ன 
சகஶள்ரவும். 

 குடிகனின் தவு 

யபஶன்மகலககர நஷப்ப 
யலண்டஶம். 
 

 

mailto:help@uidai.gov.in-?
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பதஷப்ப்படும்யபஶது 
கம்ப்னைட்டர் தஷக ப்யபஶதும் 
தஷமந்யத இனக்குஶறு கலத்து 
அவ்லப்யபஶது ெரிப்பர்க்கச் 
செஶல்யவும். 

 ஶற்றுத் தஷமனஶரிகள், 
னதஷயஶர் ற்றும் கர்ப்பிைிப் 
சபண்கலக்கு னன்னுரிக 
அரிக்கவும். 

 நீங்கயரபதஷவு 
லிண்ைப்பத்தஷல் ந்த 
ஶற்மனம் உண்டஶக்கஶதீர்கள். 
குடிகன் ெஷமஷ ஶற்மங்ககர 
யகஶரினஶல் அகத 
யெஶதகனஶஶரரிடம் உறுதஷ 
செய்வும், அப்படிப்பட்ட 
ெங்கரில் 
யெஶதகனஶரரிடம் சென்று 
யதகலஶன ஶற்மங்ககர 
செய்து அலர் 
ககசஶப்பத்கதனேம் சபற்று 
லனஶறு பைிலஶக் 
சதரிலிக்கவும். 
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சபஶறுப்ன  

செய் செய்ஶயத 

யஶெடி ற்றும் ஊறகய எறஷக்க 

EA ஊறஷர்- 
ஆபயட்டர்/யற்பஶர்

கலஶரர் 

 உங்கள் ஆபயட்டர் டிக 
உபயஶகஷத்து ஆதஶர் 
கஷகரண்டில் உள் தகறந்து 
பின் இனக்ககக லிட்டு 
லந்து செல்லும்யபஶது 
அதஷயஷனந்து சலரியமவும். 
அப்படி செய்னேம்யபஶது ஶனம் 
உங்கலகட தஷகக 
பதஷவுக்கஶக உபயஶகப்படுத்த 
னடிஶது. 

 உங்கள் உள்தகறனேம் 
கடவுச்செஶல்கய அடிக்கடி 
ஶற்மஷக்சகஶண்யட இனங்கள் 

 ஆபயட்டர் எத்தஷகெவு 
செகய அடிக்கடி 
செய்துசகஶண்யட இனங்கள் 

 அதஷகஶரிஶல் 
பரிந்துகக்கப்பட்ட 
செல்னகமக 
பின்பற்றுங்கள் 

 பரிந்துகக்கப்பட்ட POI/POA 
ட்டும் உபயஶகஷனேங்கள். 

 EA ஊறஷஶல் யஶெடி 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டஶல் 
அதஷகஶரிிடம் சதரிலிக்கவும்.  

 UIDAI லறஷகஶட்டுதல்கள் படி, 
ஃகபல், யபக்கப் ற்றும் பதஷவு 
தவுகள் உள்ரகத உறுதஷ 
செய்க. 

 பதஷவு னடிந்தவுடல் ல்யஶ 
பயஶசட்ரிக் தனித்துல 

 பதஷவு 
கஷகரன்ட்/சளஷனில் 
உட்னக னயக் கூடஶது. 

 குடிகனின் படத்தஷன் 
னககப்படத்கத டுப்பது, 
சதய்லத்தஷன் 
னககப்படத்கத 
டுப்பது(கடவுள்),சபஶனட்
கள், லியங்குகள் 
யபஶன்மலற்மஷன் 
னககப்படம் குடிகனின் 
படத்தஷற்கு பதஷயஶக 
ற்றும் படம் அல்யது 
தகஶத சஶறஷககர 
குடிகனின் க்கள் 
சதஶகக லிலத்தஷல் 
உபயஶகஷப்பது 
யபஶன்மகல. 

  லஶயஷபக குறந்கத 
னப்பதஷந்து 
பயஶசட்ரிக் 
சகஶடுப்பகத நஷறுத்துலது 
அல்யது 5 
லதுக்குட்பட்ட 
குறந்கதக லஶயஷபர் 
லதஷல் பதஷலது 

 பதஷலின்யபஶது ட்டும் 
குறந்கதின் கஶப்பஶரர் 
அல்யது சபற்யமஶஶக 
நடிப்பது 

 தஶலது நஷனைஸ் யபப்பக 
உதலி ஆலைஶக 
தலமஶன ஆலைஶக 
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யகழஷல் இனந்து சலரிலவும். 

 எவ்சலஶன நஶலம் 
பதஷவு/னதுப்பித்தல் 
ஆம்பிக்கும்னன் GPS ல்யஶ 
பதஷவு சளஷன்கலடனும் 
எத்துகறப்ன சகஶடுப்பகத 
உறுதஷ செய்வும். 
 

 

 

சகஶடுப்பது 

 குடிகனின் ஆதஶரில் 
உங்கள் சஶகபல் ண் 
அல்யது ஈசில் 
டிக 
உபயஶகப்படுத்துலது. 

 Attempt to mix biometrics of 
resident while 

enrolmentபதஷலின்யபஶது 
யலறு குடிகனின் 
பயஶசட்ரிக்- 
உபயஶகஷப்பது. 

 பிம ஆபயட்டர் செய்த 
பதஷலிற்கு 
ககசலத்தஷடுலது. 

 நஷெ POI/POA தலி யலறு 
தஶலது ஆலைத்தஷன் 
னககப்படம், ஸ்யகன் 
கஶபிக 
எப்னக்சகஶள்ரலது 

 குடிகனின் POI/POA-ின் 
என கஶப்பிக 
கலத்தஷனப்பது(நகயஶக
யலஶ அல்யது சன் 
கஶப்பிஶகயலஶ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page116 

 
 

ஆதார்திபேம்ப ீட்கும் தசல்பரம 

 

 ஆதார ீட்பதற்கான காைங்கள்: 

– குடிகன்கள் தங்கலகட ஆதஶக உள் செலுத்த யலண்டி 
அலெம் 

– 90 நஶட்கலக்குள் கடிதம் குடிககன யெஶல் இனப்பது.  

– குடிகன் அலர்கரின் EID/UIDெஸட்கட சதஶகயப்பது 

 

 ஆதார்உண்டாக்கல்: சாதாைாகUIDAI-க்கு பதிவு தஜன்சிில் இபேந்து ல்யா 
சசாதரனபம் படிந்து பதிவு பாக்தகட் கிரடக்க  90 நஶட்கள் ஆகும். 

 ஆதார் அனுப்புதல் : சாதாைாக UIDAI- CIDR இபேந்து பதிவு பாக்தகட் கிரடத்து 
பகலரிக்கு அனுப்ப  90 நஶட்கள் ஆகும். 

 அனுப்பும் லிதம்\: இந்திாவுக்குள் தபாயில் அனுப்பயாம், Downloaded from the UIDAI  
இகை தரத்தஷல் இனந்து பதஷவு செய்ப்பபட்ட சஶகபல் ண்கை கலத்து  
தலிமக்கம் செய்யஶம் அல்யது M-ஆதஶகனேம் தலிமக்கம் செய்யஶம். 

 கடிதத்தின் நிரய: சியகடிதங்கள் சபாக்குலத்தில் இபேக்கும் அல்யது குடிகன் 
இடம் ாமிிபேப்பார். 

பதிவு டி(EID)  ட்டும் உள்ரது 

 

 https://eஆதார்.uidai.gov.in/-இரைதரத்திரன 
குடிகன் பார்க்கவும் 

 EID ண், பதஷவு செய்ப்பட சஶகபல் ண் னெயம்  
OTP கஷகடத்து PDF-ஆக ஆதஶர்கடிதம் தலிமக்கம் 
செய்யஶம் (e-ஆதஶர்) 

 SMS on 51969-க்கு குடிகன் கடப் செய்க: 

 UID STATUS < 14-digit EID > OR  

 UID STATUS < 28-digit EID > 

 குடிகன் அலர்/அலள் ஆதஶக சஶகபயஷல் பஶர்க்க 
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-ஆதார்-no 

 EID ண், பதஷவு செய்ப்பட சஶகபல் ண் ற்றும் 
OTP யதகல. 

 e-ஆதஶர்- குடிகன் நஷந்த பதஷவு கத்தஷயஷனந்து (PEC) 

https://e?????.uidai.gov.in/-????????????
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
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சபம அதஷகஶரிஶல் பரிந்துகக்கப்பட்ட கட்டைத்கத 
செலுத்தஷனேம் சபமயஶம். 

 குடிகன் 1947 ன்ம ண்ரைஅரறக்கயாம். 

 குடிகன் help@uidai.gov.in-க்கு இ சில் சதஶடர்ன 
கலத்துக்சகஶள்ரயஶம். 

UID / ஆதார்ததரிபம் ஆனால் கடிதம் ததாரயந்து லிட்டது / இல்ரய 

 

 https://eஆதார்.uidai.gov.in/ இகை தரத்தஷ குடிகன் 
பஶர்க்கயஶம். 

 ஆதஶக பதஷலிடுக 

 பதஷலிட்ட சஶகபல் ண்கை சகஶடுத்து OTP-க சபறுக 

  ஆதஶரின் PDF கடிதம் அல்யது e-ஆதஶர்சபறுக. 

 A resident can also on குடிகன் 51969க்கு கஸழ்க் கண்டலஶறு 
SMS அனுப்பினேம் சபமயஶம்: 

 UID Eaadhaar<aadhaar>< email Id >< PIN code > 

ததாரயந்த EID ற்றும்/அல்யது UID / ஆதார் 

 

 https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid-க்கு குடிகன் 
உள்தகறந்து பஶர்க்கயஶம். 

 சபக ஆங்கஷயத்தஷல் சகஶடுக்கவும் 

 பதஷவு செய்னேம்யபஶது சகஶடுத்த சஶகபல் ண் 
அல்யது இசில் டிக சகஶடுக்கவும்.  

 பதஷவு செய்த சஶகபல் ண் அல்யது இ சில் 
டிில் OTP  கஷகடத்து பின், ஆதஶக தஷனம்ப 
சபம அல்யது EID நஷகய கஷகடக்கும் 

 குடிகன் 1947 ண்கை அகறக்கயஶம் 

 குடிகன் help@uidai.gov.in-க்கு இ சில் சதஶடர்ன 
கலத்துக்சகஶள்ரயஶம். 

 ஆதஶர் நஷந்த பதஷவு கங்கலக்கு சென்று  

 ஆபயட்டரிடம் “அட்லஶன்ஸ்டு ெர்ச்” 
சகஶடுக்குஶறு லிண்ைப்பிக்கயஶம்.  

mailto:help@uidai.gov.in-????
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid-????
mailto:help@uidai.gov.in-????
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 உங்கள் பதஷவு லிலத்கத , ஆபயட்டரிடம் க்கள் 
சதஶகக லிலத்கத சகஶடுத்து 
யதடச்செஶல்யயஶம். 

 குடிகன் அனகஷயஷனக்கும் UIDAI-ின் பிஶந்தஷ 
அலுலயகம் (RO)-க்கு செல்யயஶம் 

  RO எவ்சலஶன்மஷலும் உதலி யகெ உண்டு. 

 யதகலனேள்ர குடிகன்கலக்கு உதல ங்கள் 
பைிஶரர்கள் கஶத்தஷனப்பஶர்கள்.  

 

  



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page119 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
அத்தஷஶம்10 
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அத்திாம்10: பின் இகைப்ன (கள்) 

 

பின் இகைப்ன A – நடத்ரத லிதி 
 

 

1. குடிகன்கரின் ஆர்லத்தஷகன செல்படுத்த யெகல அரிப்பலர்கள் சபரி னற்ெஷ 
டுக்கஷமஶர்கள் 

2. குடிகன் பதஷவு/னதுப்பித்தல் சபஶது யெகல அரிப்பலர் ஷக அதஷக அரவு சநமஷ னகமகள், 
எனகப்பஶடு, கண்ைிம் யநர்க யபஶன்மலற்கம பஶரிக்கஷமஶர்கள்.  

3. யெகல அரிப்பலர் குடிகனின் யதகலக கஶயம் தஶழ்த்தஶல் கண்ைிஶக சதஶறஷல் 
னகமில் னர்த்தஷ செய்லஶர். 

4. யெகல அரிப்பலர் ல்யஶ யநனம் தனிசஶனலனக்கு சதஶறஷல் னகம நீதஷக லறங்கஷ 
ெரிஶன கலனிப்கப லிடஶ னற்ெஷனேடன் லறங்குலஶர்.  

5.யெகல அரிப்பலர் லகனேம் யபச்ெஶயயஶ லத்தஶயயஶ, யநஶகயலஶ கமனகஶகயலஶ 
குடிக்ககர பற்மஷ அலனக்கு சதரிலனம் தனிப்பட்ட லிலங்ககர ெட்டம் னெயஶக அல்யது 
யலறு ெக்தஷகள் னெயஶக யகட்கப்பட்டஶல் எறஷ யலறு ஶனக்கும் சதரிப்படுத்த ஶட்டஶர். 

6.யெகல அரிப்பலர் யலன ந்தலிதஶன தற்ம செய்கககரில் ஈடுபடக்கூடஶது.  

7. யெகல அரிப்பலர் குடிகன்கரின் அதஷனப்தஷககர அவ்லப்யபஶது ெரிஶன லறஷில் தீர்ப்பஶர். 

8. யெகல அரிப்பலர்கள், குடிகன்கரின் லிலங்கள் பத்தஷஶக பஶதுகஶக்கப்பட அலெஷஶன 
யதகலஶன னற்ெஷககர டுத்து யதகலற்ம ெர்ச்கெககர தீர்ப்பஶர்கள்  

9. யெகல அரிப்பலர்கள் அெஶங்கம் ற்றும் அதஷகஶரி அரித்த ெட்ட லிதஷனகமககர 
அவ்லப்யபஶது சதரிந்து யதகலஶன இடத்தஷல் அகதப் பன்படுத்தஷ அதகன தஷக்க 
யலண்டும்.   

10. யெகல அரிப்பலர்கள் உண்கஇல்யஶத செஶற்ககரயஶ அதஷகஶரிிடம் அரிக்கப்பட 
ஆலைங்கரில் உள்ர உண்கக ஶற்மயலஶ னயக் கூடஶது.  

11. யெகல அரிப்பலர் அதஷகஶரி அல்யது யலறு ந்த கட்டுப்பஶட்டு அகப்ன அரித்த செல் 
ற்றும் ெட்ட ரீதஷஶன லிதஷனகமகள், யபஶன்ம  அடககய ீமயலஶ, அதஷக னகஶர் 
அரிக்கயலஶ னயஶல் அகதப்பற்மஷ அதஷகஶரிிடம் டுத்துகக்க யலண்டும்.  

12. யெகல அரிப்பலர்கள் பதஷவு ற்றும் னதுப்பித்தல் யெகலில் நகடசபறும் செல்கள் 
ற்றும் செகலககரப்ப் சபஶறுத்து சென்ெஷின், அதன் ஊறஷர்கரின் இனப்ன அல்யது 
நீக்கத்தஷற்கு சபஶறுப்பஶலஶர்கள். 

13. யெகல அரிப்பலர்கள் குடிகன்கலக்கு தகடியஶ நல்ய னலகஶன யெகலக 
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லறங்கத் யதகலஶன பிற்ெஷ சபற்ம ஊறஷக நஷஷக்கயலண்டும்.  

14. யெகல அரிப்பலர்கள் அலலர் சென்ெஷகள், ஊறஷர்கள் ற்றும் ஆபெீர்கள் யலகய 
செய்னேம்யபஶது நடந்துசகஶள்லம் லிதத்தஷகனப் பற்மஷ நடத்கத லிதஷனகமககர தஶங்கயர 
லகனத்துக்சகஶள்ரயஶம். அப்படிப்பட்ட நடத்கதககர சதஶறஷல்னகம ெஷமப்ன ற்றும் தம், 
எனகப்பஶடும் கெஷம் கஶத்தல், யநஶக்கம் ற்றும் யஶதகய தலிர்த்தல் யபஶன்மலற்மஷல் 
நகடனகமப்படுத்தயஶம். 

15. யெகல அரிப்பலர்கள் யக்கர்-செக்கர் அடிப்பகடக அலர்கள் யற்சகஶள்லம் பதஷவு 
ற்றும் னதுப்பித்தல் தவு செயஷன் துல்யஷத்கத யற்சகஶள்லம்யபஶது பின்பற்மயஶம்.  

16. யெகல அரிப்பலர்கள் பதஷவு ற்றும் னதுப்பித்தல் செல்னகமின் யபஶது ஶற்மயலஶ, 
யஶெடி செய்யலஶ னயக்கூடஶது.  

17யெகல அரிப்பலர்கள் குடிகனிடம் இனந்து யெகரிக்கப்பட்ட தலின் (க்கள் சதஶகக 
ற்றும் பயஶ சட்ரிக்) பஶதுகஶப்கப இதற்கஶக அதஷகஶரி பஶயஷெஷ ற்றும் செல்னகமகரின் 
அடிப்பகடில் அரிக்கயலண்டும்.  

18யெகல அரிப்பலர்கள் அதஷகஶரிின் ஆகைகயஶன சென்ெஷ, ஆபயட்டர், 
யற்பஶர்கலஶரர் யபஶன்யமஶரின்  பைிிகட நீக்கம்/லியக்குதல்/நீக்குதல் யபஶன்மலற்கம 
செல் படுத்த யலண்டும். 

19யெகல அரிப்பலர்கள் அதஷகஶரிஶல் குமஷப்பிடப்பட்ட தவு பகுதஷகள், யெஶதகனகள் ற்றும் 
பயஶசட்ரிக் பகுதஷ யபஶன்மலற்மஷல் தத்தஷகன பின்பற்மயஶம்.  

20. யதகலப்படும்யபஶது அதஷகஶரிஶல் குமஷப்பிடப்பட்ட டி ெஷஸ்டம் ற்றும் கனலிககரய 
யெகல அரிப்பலர்கள் உபயஶகப்படுத்த யலண்டும்.  

21யெகல அரிப்பலர்கள் ஆலைங்ககர பஶரிக்க அதஷகஶரிஶல் பரிந்துக்கப்பட்ட 
சநமஷனகமககரய பின்பற்மவும். 

22. யெகல அரிப்பலர்கள்  யெகரிக்கப்பட்ட தவுககர அனுப்ப அதஷகஶரிகரஶல் குமஷப்பிடப்பட்ட 
ெஷஸ்டம் ற்றும் செல்னகமக பின்பற்மவும். 

23. யெகல அரிப்பலர்கள் அதஷகஶரிஶல் குமஷப்பிடப்பட்ட கெஷ கஶப்ன, தனினேரிக ற்றும் 
பஶதுகஶப்ன சநமஷனகமககரய பின்பற்மவும். 

24. யெகல அரிப்பலர்கள் ஆதஶர் தஷட்டத்கதப் பற்மஷ சபஶனரடக்கம் ற்றும் பிம லிலங்ககர 
அதஷகஶரிின் சநமஷனகமககர சபஶறுத்து பப்ப யலண்டும். ஆதஶர் யயஶயகஶ ற்றும் பிஶன்ட் 
சபர் அதஷகஶரிகரின் தனிப்பட்ட செஶத்து ஆககஶல், அகத பன்படுத்தும் னகமகனேம் 
அலர்கயர  குமஷப்பிடுலஶர்கள். 

25. யெகல அரிப்பலர்கள்ஆதஶக செல் படுத்துலதற்கஶக அதஷகஶரிஶல் குமஷப்பிடப்பட்ட 
சநமஷனகமககர, செல் னகமககர, தத்கத பின்பற்மயலண்டும்.  
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26. யெகல அரிப்பலர்கள் பதஷவு ரிப்யபஶர்ட்ககர அதஷகஶரிக்கு அவ்லப்யபஶது அலர் குமஷப்பிட்ட 
படி அரிக்கவும். 

27. யெகல அரிப்பலர்கள் ஆதஶர் செல்னகமக அதஷகஶரிின் யலண்டுதலுக்கஷைங்க 
லிலங்ககர அரிக்கயஶம். 

 

பின் இரைப்பு B – பதிவு ரம் (தசக் யிஸ்ட்) 

 

 

பதஷலஶரர்: 

_______________________________________________________ 
 

 

பதஷவு சென்ெஷ : 

______________________________________________ 
 

 

பதஷவு க இடம்:  னல னகலரி_____________________ 

 

 

__________________________________________________________
_ 

 

 
__________________________________________________________ 

 

 

பதஷவு நஷகய குமஷடீுகள்:  அகனத்து 
நஷகயங்கள்_______________________ 

 

 
_________________________________________________________ 

 

 

பதஷவு சென்ெஷ யற்பஶர்கலஶரர் : 

___________________________ 
 ல. 


ண் 

தசக் பாிண்ட்ஸ் 

பதிவு தஜன்சி 
சற்பார்ரலார

ர் 

  பக்கித் சதரலகள்   

A நிரயம் 

A.1 யயப்டஶப்/சடஸ்க்டஶப் இனக்கும் USB வப்பில் 
பயஶசட்ரிக் ற்றும் பிம கனலிககர 
இகைக்கும்;(ப்யபஶதும் techsupport@uidai.gov.in- 
தற்சபாரத சதரலகளுக்காக தசக் தசய்வும்). 

ECMP சலர்ளன் 2.0 

• 2Ghz, டூல் யகஶர் CPU or யலறு 

• 3GB RAM or அதற்கு யல் 

• 160GB HDD  

• தனிஶன USB 2.0 யபஶர்ட் (குகமந்தது 5 யபஶர்ட்கள் 
யதகல) 

குமஷப்ன: (லிண்யடஶஸ் லிஸ்டஶ / 64 bit ஆபயட்டிங் 

  

mailto:techsupport@uidai.gov.in-?
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ெஷஸ்டம் துலஶக இனந்தஶலும் எத்துகறக்கஶது) 

A.2 UIDAI சன்சபஶனள் நஷறுவுதல், கட்டகப்ன 
ககயடின்படி நஷறுலப்பட்டு, யெஶதகன செய்ப்பட்டு 
அகக்கப்பட்டு பின் CIDR-உடன் இகைக்கப்பட்டுள்ரது. 
சலரிிட்ட என ஶதத்தஷல் என னதஷ சலர்ளன் 
ல்யஶ பதஷவு யயப்டஶப்பிலும் நஷறுலப்படுகஷமது. VDM 

நஷறுலப்பட்டு கனலிின் யெகலகள் நடந்து 
சகஶண்டினக்கஷமது. 

  

A.3 கனலிறஷ யெகரிக்கும் கனலி உள்ரது (தஶரிப்ன & 
ஶடகய பதஷவு செய்வும்) 

  

      

A.4 லில்யகக யெகரிக்கும் கனலி உள்ரது(தஶரிப்ன & 
ஶடகய பதஷவு செய்வும்) 

  

      

A.5 டிெஷட்டல் யகஷஶ (தஶரிப்ன & ஶடகய பதஷவு 
செய்வும்) UIDAI குரிப்படீுகரின் படி. 

  

      

A.6 சலள்கர பின்பிம தஷக, தஷனம்ப தஷசஶரிக்கஶ தஷக, 
எரினகஶ,3ft அகயம், ற்றும் தஶங்கு கனலினேடன், 
னககப்படம் டுக்க உள்ரது 

  

A.7 தவுககர குடிக்கள் ெரிபஶர்க்க என கூடுதல் 
ஶனிட்டர் (15-16" உள்ர தீர்ஶனத்யதஶடு 1024x768) 

  

A.8 ல்யஶ கனலிகலம் பதஷவுக்கு  அலெஷஶனகல 
அயதஶடு UIDAI’ின் குமஷப்னகரின் படி இனக்கயலண்டும் 

  

A.9 எவ்சலஶன நஷகயத்தஷயயனேம் அகனத்து கனலிகலம் 
யலகய செய்லகத யெஶதகன செய் யலண்டும் 

  

A.10 நஷகனவு ஸ்டிக் தவு ஶற்றுதலுக்கஶக (4 GB சபண் 
டிகவ் 1 கத்துக்கு/நஶலக்கு யபஶதுஶனதுஅதஶலது 
5 நஷகயங்கள். பதஷவு கம் 20 நஶட்கலக்கு ஸ்டஶக் 
பஶரிக்கயலண்டும் ) 
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A.11 பிரிண்டர் ( A4 யயெர் பிரிண்டர்; யபஶட்யடஶகல நல்ய 
தஶனதஶக டுக்க யலண்டும்) 

  

A.12 பிரிண்டர் யபப்பர்( 5 நஷகயங்கலக்கு 10 நஶட்கலக்குத் 
யதகலஶனது 20 ரிம்கள்) 

  

A.13 ஆண்டி கலஸ்/ ஆண்டி ஸ்கபயலர் செக்ஸ்   

A.14 கஶர்டு /இகை தர லெதஷ பதஷவு கஷகரண்டுடன் 
இகைக்க. கஷகரன்ட் ெஷங்க பத்து நஶகரக்கு என 
னகம அலெஷம். 

  

A.15 ல்யஶ ஆபயட்டர்கலம் 
யற்பஶர்கலஶரர்கலம்ஆதஶரில் யெர்ந்து,  CIDR-ில் 
பதஷந்து, ெஶன்மஷதழ் சபற்று இக்கப்பட்டது 

  

A.16 அகனத்து ஆபயட்டர்கள்/யற்பஶர்கலஶரர்கள் 
ற்றும் அமஷனகம் செய்பலர்கள் ஆதஶர் கஷகரண்டில் 
அங்கஸகஶத்தஷற்கஶக ற்மப்படுலஶர்கள். 

  

A.17 பதஷலஶரர்கரிடம் இனந்து னன் பதஷவு தலிகன 
சகஶைர்ந்து, உபயஶகஶக இனந்தஶல் அகத யயப் 
டஶப்பில் ற்மவும். 

  

A.18 பதஷலஶரர் என அதஷக பகுதஷ யதகலப்பட்டஶல், அப்யபஶது 
KYR+ சன்சபஶனள் KYR+ பகுதஷக யெகரித்து நஷறுலி 
யெஶதகன செய்ப்படும் 

  

A.19 கக துகடக்கும் ஈஶன துைி உள்ரது.   

A.20 GPS ரிெஸலர் UIDAI குமஷப்படீ்டின் படி உள்ரது   

A.21 பதஷவு நஷகய லன்சபஶனள் ெஶலிகள் பஶதுகஶப்பிற்கஶக  
(அக்யடஶபர் 2012 பிமகு செஶல்யப்பட்டது) 

  

A.22 ஸ்யகனர் ஆலைங்ககர ஸ்யகன் டுக்க 
உபயஶகஷக்க(னன்யப ஸ்யகனிங் செய்த 
ஆலங்ககரனேம் இகைக்கயஶம்) 

  

B ரம் 

B.1 ஷன்ெஶ யபக் அப் ெப்கர (செசனயட்டர்) 2 KVA 

கப்பஶெஷட்டி 5 பதஷவு நஷகயங்கலக்கஶன என 
கத்தஷல் கலக்கப்பட்டுள்ரது 

  

B.2 செசனயட்டர்ககர ஏட்ட ரிசபஶனள்   

B.3 ஆதஶர் பதஷலின் நகல் /தலகம தஷனத்தும் 
லிண்ைப்பங்கள் கத்தஷல் யபஶதுஶன அரவு 
இனக்கஷமது / னன்யப லறங்கப்பட்டது.  
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B.4 பனள் யபக், நீர் எட்டஶ ,கடித உகமகள்(CD அனுப்ப) சபன் 
டிகவ் ககர ஶற்ம/ CIDR-ின் வஶர்டு டிஸ்க்  (2 கடித 
உகமகள்/நஶள்/கம். பதஷவு கத்தஷல் குகமந்தது 
20 நஶட்கள் ஸ்டஶக் கலக்க யலண்டும் ) 

  

B.5 ஆதஶர் SFTP கஷகரண்டின் தற்யபஶகத சலர்ளகன 
தலிமக்கம் செய்து நஷறுலி தவுககர CIDR-க்கு ஶற்மம் 
செய்க. பதஷவு நஶரியஷனந்து 20 நஶட்கலக்குள் ல்யஶ 
பஶக்சகட்டுகலம் தயலற்மப் பட யலண்டும். பதஷவு 
கஷகரன்ட் என நஷகயத்தஷன் பஶக்சகட்டுகள் 
1000கடந்தஶல் இக்கம் நஷன்று லிடும். 

  

B.6 குடிகனில் PoI,PoA ஆலைங்கரின் நகல்ககர டுக்க 
ஃயபஶட்யடஶகஶப்பிர் (கஶண்டிஶக்ட் படி)  

  

B.7 நஷகயத்தஷன் தவுககர என நஶகரக்கு இன 
னகமஶலது சலரிப்னம வஶர்டு டிஸ்கஷல் 
டுக்கயலண்டும். (அகத 60 நஶட்கலக்கஶலது 
கலத்தஷனக்க யலண்டும்). 

  

B.8 யதகலஶன எரி, கஶற்மஶடி & பலர் பஶிண்டுகள் பய 
பயஶசட்ரிக் கனலிககர இக்க 

  

B.9 பதஷவு அட்டலகைகப் பற்மஷ உள்லர் 
அதஷகஶரிகரிடம் சதரிலிக்கவும். 

  

B.10 பதஷவு அட்டலகைக அமஷனகம் செய்பலரிடம் 
அமஷலிக்கப்பட்டது. 
 

  

B.11 பதஷவு கத்தஷன் யபனர் தகற லஶியஷல் 
கலக்கப்படும். 
 

  

B.12 பதஷவு செல்னகமக லிரக்கும் யபஶஸ்டர்கள் 
ஆங்கஷயம் ற்றும் உள்லர் சஶறஷில் பஶர்கல படும் 
இடத்தஷல் கலக்கப்படயலண்டும். 
 

  

B.13 அதஷனப்தஷ ககஶலம் உதலி ண்கள் ற்றும் ற்ம 
னக்கஷ ண்கள் பதஷவு கத்தஷன் உள்யர/சலரிய 
பஶர்கல படும் இடங்கரில் கலக்கப்படும். 
 

  

B.14 பனர் ககயடு சன்சபஶனரஶக பன்பஶட்டுக்கு 
இனக்கஷமது ற்றும் ஆபயட்டர்கள் அகத சதரிந்து 
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கலத்துக்சகஶள்ர யலண்டும். 
 

B.15 குடிகன் / அமஷனகம் செய்பலர் ககசலத்து யபஶடஶத 
இடங்கரில் கத்தஶள் சபனலில் யககக 
ெம்தத்துடன் சபமவும் 
 

  

B.16 சலரிப்னம வஶர்டு டிஸ்க் யபக் அப் டுக்க 
 

  

B.17 சஶகபல் ஃயபஶன்/யயண்ட் ஃயபஶன்/இகை தரம் 
யபஶன்மகல UIDAI /பதஷலஶரனடன் செய்தஷ அனுப்னம் 
லெதஷ உள்ரது.  
 

  

  சதரலானது   

C பிம தரலாடங்கள்   

C.1 பலர் கஶர்டின் க்ஸ்சடன்ளன் பஶக்ஸ்   

C.2 தண்ைரீ், யெஶப் ற்றும் டலல் ககக சுத்தப்படுத்த.   

C.3 குடி தண்ைரீ் லெதஷ உண்டு. 
 

  

C.4 பதஷவு நஷகய ஆபயட்டர்கலக்கு யபஶதுஶன அரவு 
யகெ, நஶற்கஶயஷகள். 
 

  

C.5 பதஷவு செய் கஶத்துக்சகஶண்டினப்பலனக்கஶக 
நஶற்கஶயஷகள்/சபஞ்ச்கள் 
 

  

C.6 பதஷலஶரி பயஶ சட்ரிக் பதஷலின் யபஶது அதஷக  
நடஶட்டத்கத குகமக்கும் லண்ைம் இனக்கும் 
வஶல்/ னொம் 
 

  

C.7 குகமந்த பட்ெம் என நஷகயஶலது 
ஶற்றுத்தஷமனஶரிகள், கர்பிைிப் சபண்கள், பிமந்த 
குழ்ந்கத கலத்தஷனப்யபஶர், ற்றும் லதஶனர்கலக்கு 
லெதஷஶக இனக்கயலண்டும். இந்த நஷகயம் 
தனித்தன்க யபனனடன் இனக்கயலண்டும். பதஷவு 
கம் கஸழ்த்தரத்தஷல் இனந்தஶல் நல்யது. 
 

  

C.8 கனலிககர டுத்துச் செல்லும் கபகலம் 
இனக்கயலண்டும். 
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C.9 கனலி தஶரிப்பஶரர்கள் குமஷப்பிட்ட படி பயஶசட்ரிக் 
கனலி ற்றும் யயப் டஶப்கப சுத்தம் செய்னேம் 
சபஶனட்கலம் இனக்கயலண்டும். 
 

  

C.10 ”பர்தஶ-நளீன்” சபண்கலக்கஶன தனி பதஷவு இடம் 
உண்டு. 
 

  

C.11 ஆபயட்டர் தட்டுப்பஶட்கட தடுக்க யபஶதுஶன அரவு 
ஆபயட்டர்கள் யலகய சுறற்ெஷ னகமில் 
ஈடுபடுத்தப்படுலர். 
 

  

C.12 சபண் ஆபயட்டர்கள்/தன்னஶர்லயர்கள் சபண் 
பதஷலஶரிக்கு உதவுலர். 
 

  

C.13 பதஷவு கத்தஷற்குள் கப/சூட்யகஸ் யபஶன்மகல 
டுத்துச் செல்ய அனுதஷக்கப்பட ஶட்டஶது. 
 

  

C.14 ஶற்றுத் தஷமனஶரி ற்றும் னதஷயஶனக்கு யகட 
அகக்கப்பட்டு இனக்கும். கம் கஸழ் தரத்தஷல் 
இனந்தஶல் நல்யது. 
 

  

C.15 னதலுதலிப் சபட்டி உள்ரது. 
 

  

C.16 அதஷக சலப்ப இடங்கரில் ORS சபட்டி உள்ரது  
 

  

  பதிவு ரம்-நயம் & பாதுகாப்பு லிரக்கங்கள் 

D.1 ல்யஶ ஷன்ெஶ ெஶதனங்கலம் ெரிஶக னஷில் 
பதஷக்கப்பட்டு இனக்கயலண்டும். 
 

  

D.2 தக ற்றும் சுலர்கரில் இனக்கும் லர்கள் எலங்கு 
படுத்தப்பட்டு இனக்க யலண்டும். 

  

D.3 செனயட்டர் யபக் அப் லரிங் ற்றும் பல்யலறு 
பதஷவுக் கனலிககர இகைப்பதும் நன்மஶக எலங்கு 
படுத்தப் படயலண்டும். 

  

D.4 செனயட்டர் ரிசபஶனள் அல்யது ற்ம தீ பிடிக்கக் 
கூடி சபஶனட்கள் பதஷவு இடத்தஷல் இனந்து தூத்தஷல் 
கலக்கப்பட யலண்டும். 
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D.5 தீ அகைக்கும் கனலிகள் கக லெம் இனக்க யலண்டும்.   

D.6 பதஷவு நஷகயங்கரில் இனந்து ஷன்ெஶ செசனயட்டர் 
யபஶதுஶன தூத்தஷல் கலக்கப்படயலண்டும். 

  

D.7 உள்லர் ர்சென்ெஷ உதலி ண்கள் கத்தஷல் 
கலக்கப்பட்டு ஆபயட்டனம் சதரிந்து கலத்தஷனக்க 
யலண்டும். 
 

  

 
__________________________ ________ 

 Date Sign 

 

பின் இரைப்பு C 

 

ஆதார் பதிவு/புதுப்பித்தலுக்கான அரடார/பகலரி  சான்மிதறின் ாதிரி  

(லறங்கும் அதஷகஶரிின் சயட்டர் சவட்டில் சகஶடுக்கப்படயலண்டும்)  

 

 

இந்தச் ெஶன்மஷதறஶனது தஷன/தஷனதஷ (குடிகனின் சபர் ) 

கன்/கள்/கனலி/கைலன்/கபனஶக (உமவு/கஶப்பஶரர் சபர்) இலக 
னக்கு கடந்த ___________ லனடங்கரஶக சதரினேம்.அலர்/அலள் னககப்படம் 
எட்டப்பட்டு ன்னஶல் ெஶன்மரிக்கப்பட்டது.  
அலர்/அலள் தற்யபஶகத னகலரி கஸயற சகஶடுக்கப்பட்டுள்ரது அயதஶடு இந்த 
ெஶன்மஷதழ் னகலரிச் ெஶன்று/ஆதஶர் ண்--________________ னதுப்பிக்க ட்டுய 
உபயஶகப்படுத்தப்படயலண்டும்.  
இந்த ெஶன்மஷதழ் னகலரிச் ெஶன்மஶக(PoA)/அகடஶரச் ெஶன்மஶக(PoI).  

 உபயஶகப் படுத்தப்படயஶம்            

                         குடிகனின் தற்யபஶகத னகலரி : 

யததஷ:                  லறங்கும் அதஷகஶரிின் ககசஶப்பம் : 

லறங்கும் அதஷகஶரிின் னலப்சபர் : 

லறங்கும் அதஷகஶரிின் பதலி : 
லறங்கும் அதஷகஶரிின் சதஶகயயபெஷ ண் : 

குடிகனின் ெீப கஶய 
பஶஸ்யபஶர்ட்  லண்ை 

னககப்படத்கத எட்டவும் 

(லறங்கும் அதஷகஶரிின் பஶதஷ 
ககசலத்து ற்றும் ஸ்டஶம்ப் 
னககப்படத்தஷன் யல் இனக்க 

யலண்டும்) 
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(லறங்கும் அதஷகஶரிஶல் சுஶக 
ககசஶப்பஷடப்பட்டு இனக்கயலண்டும். 
யபஶயஷகள் அனுதஷக்கப்பட ஶட்டஶது).  

 

பின் இரைப்பு D 

 

அமஷனகம் செய்பலஶல் சகஶடுக்கப்படும் எப்னகக ஶதஷரி  

 

சபறுநர் 

______________________________________ (சபர் / பதஷலஶரர், நஶடல் ஆபிெரின் 
பதலி)_______________________________________ (பதஷலஶரரின் சபர் ) நஶன், (சபர்) 

_______________________ (S/O, D/O, W/O) _______________________ லெஷக்கும் (னகலரி) 

_______________________________________________இந்தப் பதலி 
லகஷக்கும்(பதலி)___________________________(நஷறுலனத்தஷல்)_______________________, 

“குடிகன்ககர ஆதஶர் பதஷவு செய் கலக்க அமஷனகம் செய்பலஶக இனக்கவும், 
இந்தஷஶலின் தனிப்பட்ட அகடஶர ஆகைம் ற்றும் பதஷலஶரஶல் அதற்கஶக 
கூமப்பட்டினக்கும் லறஷனகமககர பின்பற்ம ெம்தம். நஶன் னக்கு நன்கு சதரிந்த 
உண்கஶன அகடஶரச் ெஶன்று உகட குடிககனய அமஷனகப் படுத்துயலன். 

UIDAI தனிப்பட்ட அகடஶர அட்கடக டி ண்கை (ஆதஶர்) ன் அமஷனகத்தஷன் 
அடிப்பகடியயய லறங்குகஷமது ன்பகத னரிந்துசகஶண்யடன் ".  

நஶன் பதஷவு செய்னேம் யபஶது என நபக ஆள்ஶமஶட்டம் (உினடயனஶ அல்யது 
இமந்யதஶ) செய் ஶட்யடன் ன உறுதஷ கூறுகஷயமன்.  

நஶன் சதரிந்யத, எனலர் யலசமஶன நபரின் க்கள் சதஶகக லிலம் அல்யது 
பயஶசட்ரிக் லிலங்ககர உபயஶகஷத்து அலர்கரின் அகடஶரத்கத ஶற்ம 
எத்துகறக்க ஶட்யடன் ன்று உறுதஷரிக்கஷயமன்.  

ஆதஶர்ண் /பதஷவு ண்: 

சபர்:      பதலி: 

ககசஶப்பம்:    யததஷ: 

யயண்ட்கயன் சதஶகயயபெஷ ண் (ஆபஸீ் ற்றும் லடீு):     

சஶகபல் ண்r:  

ஆபஸீ் 
ெஸல்Official seal 
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இ சில்l: 

பின் இரைப்பு E – பதிவு / திபேத்தல் லிண்ைப்பம் 
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பின் இரைப்பு F –லியக்கல் லறக்குகள் 

 

ஆதஶர்ண்கை நீக்கத் யதகலஶன லறக்குகள்  

ஆதஶர்ண் கலத்தஷனப்பலரின் ஆதஶர் ண்கை பின்லனம் ெந்தர்ப்பங்கலக்கஶக த்து 
செய்யஶம்: 

(a) எய நபனக்கு பய ஆதஶர் ண் இனப்பது ஊர்ெஷதஶனஶல் னதன் னதயஷல் சபற்ம 
ஆதஶர் ண்கை கலத்துக்சகஶண்டு, அதன் கூட உள்ர ல்யஶ ண்கலம் த்து 
செய்ப்படும். 

(b) சகஶடுக்கப்பட்ட லறஷகஶட்டுதகய ீமஷ ங்யக ஆதஶர் ண் சபமப்படுகஷமயதஶ : 

I. “படத்தஷன் னககப்படம் ” லறக்கஷல் பயஶசட்ரிக் லிலங்கள் இல்கய: பதஷவு 
கத்தஷல் னதஷ னககப்படம் டுக்கஶல் பகற னககப்படத்கத சகஶடுப்பது 
ற்றும் பயஶசட்ரிக் லிலங்கள் பதஷலின் யபஶது யெகரிக்கப் படஶல் 
இனப்பது யபஶன்ம லற்மஶல் குடிகனின் ஆதஶர் ண் த்து செய்ப்படயஶம்.  

II. “சபஶய்ஶன பயஶசட்ரிக் லியக்கு ” லறக்குகள்: பதஷவு ‘பயஶசட்ரிக் 
லியக்கு” ன்று தலமஶக யற்சகஶள்ரப்பட்டு இனந்தஶல் அந்த ஆதஶர் ண் த்து 
செய்ப்பட்டுலிடும். 

III. என லஶயஷபர் பயஶசட்ரிக் லிலத்கத யெகரிப்பகத லியக்க 5 
லதுக்குட்பட்ட குறந்கத ன்று பதஷவு செய்தஶல் ஆதஶர் ண் த்து 
செய்ப்படும். 

IV. அதஷகஶரிஶல் யபஶயஷ ன்று ெந்யதகஷக்கப்படும் ந்த லறக்கஷன் பதஷகலனேம் த்து 
செய்யஶம். 

த்து செய்ப்பட்டஉடன், அதஷகஶரிஶல் அந்த ஆதஶர் ண்டக்கு சகஶடுக்கப்பட்ட யெகலகள் 
அகனத்தும் னலலதுஶக நஷறுத்தப்படும்.  
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பின் இரைப்பு G –ஆதார்பதிவு/புதுப்பித்தலுக்கு உதலி ஆலைங்கரின் பட்டில்  

சபர் ற்றும் னககப்படம் உள்ர  PoI  உதலி ஆலைம் 
 சபர் ற்றும் னகலரி உள்ர Po A   
உதலி ஆலைம் 

1. பஶஸ்யபஶர்ட்  

2. யபன் கஶர்டு  

3. யளன்/PDS யபஶட்யடஶ கஶர்டு 

4. யலஶட்டர் டி  

5. டிகலிங் கயென்ஸ் 

6. அெஶங்க யபஶட்யடஶ டி கஶர்டு/PSU-ஶல் 
சகஶடுக்கப்பட்ட னககப்பட அகடஶர யெகல கஶர்டு 

7. NREGS ெஶப் கஶர்டு  

8. அங்கஸகரிக்கப்பட்ட கல்லி நஷறுலனத்தஷன்  யபஶட்யடஶ 
டி 

9. ஆனேத உரிம்  

10. யபஶட்யடஶ யபங்க் ATM கஶர்டு  

11. யபஶட்யடஶ கஷசடிட் கஶர்டு 

12. சபன்ளனர் யபஶட்யடஶ கஶர்டு 

13. சுதந்தஷ லீர் யபஶட்யடஶ கஶர்டு 

14. கஷெஶன் யபஶட்யடஶ பஶஸ்னக் 

15. CGHS / ECHS   யபஶட்யடஶ கஶர்டு 

16. தபஶல் துகம சகஶடுத்த சபர் ற்றும் னககப்பட 
இனக்கும் னகலரி கஶர்டு 

17. னககப்பட அகடஶரச் ெஶன்மஷதழ் தஶெஷல்தஶர்/சகெடட் 
ஆபெீஶல் லறங்கப் பட்டது.  

18. ஶற்றுத் தஷமனஶரி ID அட்கட/ஶநஷய/ UT  அசு / 
யயஶண்கஶரஶல் லறங்கப்படும் ஊனனற்யமஶர் 
ெஶன்மஷதழ் 

1. பஶஸ்யபஶர்ட் 

2. லங்கஷ அமஷக்கக/பஶஸ்னக்  

3. தபஶல் நஷகயம் கைக்கு 
அமஷக்கக/பஶஸ்னக் 

4. யளன் கஶர்டு 

5. யலஶட்டர் டி 

6. டிகலிங் கயென்ஸ் 

7. அசு யபஶட்யடஶ டி கஶர்டுகள்/ PSU 
சகஶடுத்த யெகல யபஶட்யடஶ 
அகடஶரக் கஶர்டு  

8. ஷன்ெஶ கட்டை பில் ( 3 
ஶதத்துக்குள்) 

9. தண்ைரீ் பில்l (3 ஶதத்துக்குள்) 

10. யயண்ட்கயன் சதஶகயயபெஷ ண் (3 

ஶதத்துக்குள்) 

11. செஶத்து லரி ெஸது (1 லனடத்துக்குள்) 

12. கஷசடிட் கஶர்டு அமஷக்கக (3 

ஶதத்துக்குள்) 

13. இன்சூன்ஸ் பஶயஷெஷ 
14. லங்கஷ சயட்டர் சவட்டில் 

னககப்படத்துடன் ககசலத்து 
யபஶட்ட கடிதம் 

15. பதஷவு நஷறுலனம் சயட்டர் சவட்டில் 
னககப்படத்துடன் ககசலத்து 
யபஶட்ட கடிதம் 

16. அங்கஸகஶ கல்லி நஷறுலனம் சயட்டர் 
சவட்டில் னககப்படத்துடன் 
ககசலத்து யபஶட்ட கடிதம் 

17. NREGS ெஶப் கஶர்டு 

18. ஆனேத கயென்ஸ் 

19. சபன்ளனர் கஶர்டு 

20. சுதந்தஷ யபஶஶட்ட கஶர்டு 

21. கஷெஶன் பஶஸ்னக் 

22. CGHS / ECHS கஶர்டு 

23. MP அ MLA அ யகெடட்ட் ஆபெீர் அ 
தஶெஷல்தஶர் சயட்டர் சவட்டில் 
னககப்படத்துடன் ககசலத்து 
யபஶட்ட கடிதம் 

குடும்பத் தகயலனின் உமவுனகம லிலங்கள் அடங்கஷ 
PoR ஆலைங்கள்  

1. PDS கஶர்டு 

2. MNREGA யலகய கஶனடு 

3. CGHS/ஶநஷய அசுt/ECHS/ESIC சடிகல் கஶர்டு 

4. சபன்ளன் கஶர்டு 

5. ஆர்ஷ யகண்டீன் கஶர்டு 

6. பஶஸ்யபஶர்ட் 

7. பதஷலஶரர் லறங்கும் பிமந்த யததஷ ெஶன்மஷதழ், 
னனிெஷபல் கஶர்சபயென் ற்றும் பிய உள்லர் அசு 
தஶலுக் ற்றும் டஶெஷல் யபஶன்மஶர். 

8. பிம த்தஷ/ஶநஷய அசு லறங்கஷ னக்கஷ ஆலைம் 
9. அெஶல் லறங்கப்பட்ட கல்ஶை ெஶன்மஷதழ் 

 DoB உதலி ஆலைச் ெஶன்மஷதழ் 
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1. பிமப்னச் ெஶன்மஷதழ் 

2. SSLC னக்/ ெஶன்மஷதழ் 

3. பஶஸ்யபஶர்ட் 

4. குனொப் A சகெடட் ஆபெீஶல் சயட்டர் சவட்டில் 
லறங்கப்படும் பிமப்னச் ெஶன்மஷதழ் 

5. PAN கஶர்டு 

6. அசு யபஶர்டு அல்யது னேனிலர்ெஷட்டிஶல் 
லறங்கப்படும் தஷப்சபண் தஶள்  

7. அசு யபஶட்யடஶ டி /  PSU  லறங்கஷ  DoB  
சகஶண்ட னககப்படத்துடனஶன அகடஶரக் கஶர்டு 

8. த்தஷ/ஶநஷய சபன்ளன் யபசன்ட் ஆர்டர் 

9. த்த்தஷ அசு உடல் நய யெகல ஸ்கஸஷன் யபஶட்யடஶ 
கஶர்டு அல்யது னன்னஶள் பகட லீர்  உடல் நய 
யெகல ஸ்கஸஷன் யபஶட்யடஶ கஶர்டு  

24. னகலரி ெஶன்மஷதழ் னககப்படத்துடன்  

MP அ MLA அ சகெடட்ட் ஆபெீர் அ 
தஶெஷல்தஶர் சயட்டர் சவட்டில் 
னககப்படத்துடன் ககசலத்து 
யபஶட்ட கடிதம் 

25. னகலரி ெஶன்மஷதழ் னககப்படத்துடன் 
கஷஶ பஞ்ெஶத்து அல்யது அதற்கு 
ெஶன அதஷகஶரிிடஷனந்து  
(கஷஶப்னமத்தஷற்கு)  
னககப்படத்தஷன்யல் ககசலத்து 
யபஶட்டது  

26. லனலஶய் லரி தஷப்படீு ஆர்டர் 

27. லஶகன பதஷவு ெஶன்மஷதழ் 

28. பதஷவு செய்த லிற்பகன/லீஸ் /சன்ட் 
அக்ரிசன்ட் 

29. தஶபஶல் துகமஶல் சகஶடுக்கப்பட்ட 
னககப்படத்துடனஶன னகலரிக் கஶர்டு 

30. ஶநஷய அெஶல் லறங்கப்பட்ட இனம் 
ற்றும்  உகமலிட னககப்படச் 
ெஶன்று. 

31. ஶற்றுத் தஷமனஶரி ID அட்கட/ஶநஷய/ 
UT  அசு / யயஶண்கஶரஶல் 
லறங்கப்படும் ஊனனற்யமஶர் 
ெஶன்மஷதழ் 

32. யகஸ் இகைப்ன பில் (3 ஶதத்துக்குள்) 

33. கனலிின் பஶஸ்யபஶர்ட் 

34. சபற்யமஶரின் பஶஸ்யபஶர்ட் (கனர் 
ஆக இனந்தஶல்) 

35. த்தஷ/ஶநஷய அெஶல் 3 
லனடங்கலக்கு உட்பட்ட தங்குஷட 
கடிதம். 

36. அசு லறங்கஷ னகலரினேடன் கூடி 
தஷனைச் ெஶன்மஷதழ் 
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பின் இரைப்பு H–லசதிக்கான கட்டைம் 
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பின் இரைப்புI–ஆதார தசயற்மதாக்குதல் 

 

 
ஆதஶர்ண்கை செயஷறக்கச் செய்னேம் லறக்குகள்Number 

 

1. ஆதஶர் ண் கலத்தஷனப்பலர் கஸழ்க்கண்ட லிளங்கலக்கஶக செயஷறக்கச் 
செய்யஶம். 

a. “படத்தஷன் னககப்படம் ” ற்றும் ெரிஶன பயஶசட்ரிக் லிலங்கள் 
உள்ரது:பதஷவு கத்தஷல் னது னககப்படம் டுப்பதற்கு பதஷயஶக பகற 
படத்கதய உபயஶகஷத்து, ஆனஶல் குடிகனின் பயஶசட்ரிக் லிலங்கள் 
னதஷதஶக டுத்துக்சகஶள்ரப்பட்டஶல் ஆதஶர் ண் செயஷறக்க கலக்கப்படும் 
குடிககன னதஷ னககப்படம் தனஶறு அமஷவுறுத்தப்படுலஶர். அகத 
தயலற்மஷ பிமகு ஆதஶர் ண் ீண்டும் செல் படுத்தப்படும்.  

b. “பஶதஷ சபஶய்ஶன பயஶசட்ரிக் தனித்துல ” லறக்குகள்:ெஷய தனிப்பட்ட 
குடிகன்கரின் பயஶசட்ரிக்கக அலர் ெரிஶன லிதத்தஷல் இனந்தஶலும் 
யெகரிக்க னடிலில்கய ன்மஶல் அந்த ஆதஶர் ண் செயஷறக்க 
கலக்கப்படும். 

c. பதஷவு ெரிஶன ஆலைங்கலடன் பதஷபடலில்கய ன்பகத கண்டுபிடித்தஶல் 
ஆதஶர் செயஷறக்கப்படும், பின்ன குடிகன் னதஷ செல்யத்தக்க ஆலைங்ககர 
ெர்பிக்கும் லக செயஷறக்கசெய்ஶபடும்.  

d. யெகரிக்கப்பட்ட லிலங்கள் தஷல்யஶததஶக னதுபித்தல் 
யதகலப்பட்டஶல்(கயந்த/ யதகலில்யஶத பயஶ சட்ரிக் ற்றும் தகஶத 
/சலறுக்கத்தகுந்த லஶர்த்கதகள் க்கள் சதஶகக லிலத்தஷல் எய சபரின் 
பல்யலறு சபர்கள் “உப்” அல்யது “அகயஸ்) யெர்த்து இனந்தஶல் ஆதஶர் ண் 
செயஷறக்கப்படப்பட்டு குடிகன் தஷனம்ப ெரிஶக ெர்பிக்கும் லக 
நகடனகமில் இனக்கும். 

e.குறநத்கத ந்த, பதஷகனந்யதஶ லது லந்த பிமகு இந்த லிலம் இண்டு 
லனடத்துக்குள் னதுப்பிக்கபடஶல் இனந்தஶல் அந்த ஆதஶர் ண் செயஷறக்கும். 
செரிறந்தபின்னும் என லனடம் லக அகத னதுப்பிக்க தலமஷனஶல் ஆதஶர் 
ண் நீக்கப்படும்.. 

f. யலறு ந்த கஶைத்தஷற்கு யலண்டுஶனஶலும் அதஷகஶரி செயஷறப்கப 
செய்யஶம். 

2. செயஷறப்னக்கு பின் அதற்கு சகஶடுக்கப்பட்ட யெகலகலம் நஷறுத்தப்பட்டு குடிகன் 
அதற்கஶன ஆலைங்ககர ெரிஶக ெர்பித்த பிமயக அதஷகஶரிஶல் தஷனம்ப 
இக்கப்படும். 
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லியக்கு அல்யது தசயிறப்பு லறக்குகளுக்கான சகள்லிகள்  

 

1. ந்த லறக்கும் லியக்கு அல்யது செயஷறப்ன யதகலப்படுகஷமது னும்யபஶது 
தஶலது பகுதஷில் லிரக்கம் யதகலப்பட்டஶல் அந்த ஆதஶர் கலத்தஷனப்பலக 
அகறத்து லிரக்கம் யகட்கயஶம். 

2. அதஷகஶரிக்கு யதகலப்படும் ந்த லிலங்ககரனேம் அலஶல் நஷஷக்கப்பட்ட 
சென்ெஷ யெஶதகனயஶ/லிெஶகையஶ அதஷகஶரிஶல் குமஷப்பிட்டபடி குடிகனிடம் 
நடத்தஷ அமஷக்கக ெர்பிக்கயஶம். 

3. அதஷகஶரி அமஷக்கக கஷகடத்தவுடன் அகதப் சபஶறுத்து யதகலஶன செல்பஶடுககர 
நீக்கயலஶ அல்யது செயஷறக்கச் செய்யலஶ செய்லது அலகப் சபஶறுத்தது.  
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பின் இரைப்பு J (a)–பதிவு ரத்தில் உபசாகப்படுத்தப்படும் 
ஆதார்புதுப்பித்தல் லிண்ைப்பம் 
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பின் இரைப்பு K–ஆபசட்டர் நிிக்கும் லிண்ைப்பம் 
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பின் இரைப்பு L–ஆதார் பதிவு கிட் 

ஆதஶர்பதஷவு கஷட் ஆதஶர் பதஷவு ற்றும் னதுப்பித்தல்செய்னேம் லன்சபஶனள் கனலிககரக் 
சகஶண்டு இனக்கும்.கஸழ் லனலன என கஷட்டில் உள்ர கனலிகள்Laptop/desktop 

I. ஶனிட்டர் 

II. பன்னகனப் பிரிண்டர்/ ஸ்யகனர்  

III. சலள்கரத் தஷக 

IV. ஃயபஶகஸ் லிரக்கு 

V. ெர்ஜ் ப்யஶசடக்டர் ஸ்கபக் 

VI. கனலிறஷ ஸ்யகனர் 

VII. யகஷஶ 

VIII. ஸ்யஶப் ஸ்யகனர் 

IX. GPS கனலி 
 

1. UIDAI‟-ின் குமஷப்னகரின் படி இந்த அகனத்து கனலிகலம் இனக்க யலண்டும். s 

லிலக்குமஷப்னகள்s. 

2. பயஶ சட்ரிக் கனலிகள் (ஸ்யஶப்/கனலிறஷ ஸ்யகனர்) STQC-யஶல் ெஶன்மரிக்கப்பட்டு 
இனக்கயலண்டும்.certified.  

3. சலள்கர ஸ்கஷரீன், ஃயபஶகஸ் கயட் ற்றும் ெஜ் ப்யஶசடக்டர் தலி னல கஷட்டின் 
லஶண்டி 3 லனடங்கள் லனம்.  

4. லஶண்டிின்யபஶது பலதகடந்த கனலிகள் 7 நஶட்கலக்குள் தஷனம்ப சகஶடுக்கபடும்/ 
ெரிசெய்ப்படும். 

5. ஆதஶர்பதஷவு கஷட் UIDAI-ஶல் ெஶன்மரிக்கப் பட்ட யக்/ஶடகய சகஶண்டு இனக்கயலண்டும் 
அயதஶடுUIDAI‟ னதஷ பதஷவு கஷகரண்யடஶடு (ECMP) யலகய செய்கஷமது ன்று 
ெஶன்மரிக்கபடயலண்டும். 

ஆதஶர்பதஷவு கனலிகரின் குகமந்த பட்ெ லிலக் குமஷப்னகள்  

 

சபஶனள் S.1.1. – யயப் டஶப்/சடஸ்க்டஶப் 

 

லிலக் குமஷப்ன லிலங்கள் 

  சளஷன் அகப்ன 
கஶைி யயப்டஶப்/சடஸ்க்டஶப் 

  
ஶடல் ெஷமந்த 5 லிஶபஶரிகரிடம் இனந்து சபற்ம தற்யபஶகத IDC ரிப்யபஶர்ட்  

CPU 2-GHz Dual Core or later 

  டிஸ்ப்யர குகமந்தது 14" HD Anti-Glare (16:9) 

  இகைப்ன\ ப்லடூத் ஆதலஶக உள்யர கலக்கப்பட்டு இனக்கயலண்டும் 4.0, Wi-Fi 
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(IEEE 

 

802.11b/g/n) ற்றும் ஈதர் சநட்  (10/1000 Base-T), யயப் டஶப் ஆக 
இனந்தஶல் ப்லடூத் யதகல இல்கய  

  சரி 4-GB DDR3 அல்யது அதற்கு யல், SDRAM @1066MHZ நீடிப்ன  

 

 8-GB லக 1DIMMஸ்யஶட் ஃப்ரீனேடன் 

  

 சலப் யகம் 

உள்யர கலக்கப்பட்ட சலப் யகம் அதஷக யடஃபைளீயனஶடு  720p, யயப் 
டஶப்னக்கு யதகல இல்கய. 

  
HDD குகமந்தது500GB (அல்யது அதற்கு யல்) வஶர்டு டிஸ்க் 

  இன்னட்/அவுட்னட் 
யபஶர்ட்கள் என HDMI 

  

 

என VGA, யயப்டஶப் ஆக இனந்தஶல் 2 

  

 

குகமந்தது தனி 5 USB 2.0 port* 

  

 

என ஈதர்சநட் (RJ-45) 

  யபட்டரி யபக்கப் 4 CELL or 6 CELL LITHIUM/0.5KVA UPS  30 நஷஷட யபக்கப் யநம் 

  ெஷப் செட்  CPU-உடன் அல்யது அதற்கு ெஶன 

  கஷஶஃபிக்ஸ் உள்கட்டகப்ன கஷஶஃபிக்ஸ் 

   

லிலக் குமஷப்னகள் லிலங்கள் 

  கஸ யபஶர்டு னல அரவு (குகமந்தது 84 கஸக்கள்) லிண்யடஶஸ் எத்தஷகெவு ஸ்பில் 
செஷஸ்டன்ட் கஸ யபஶர்டு 

 
  டச் யபடு கஸ யபஶர்டின் கஸயற சபரி டச் யபடு, யயப் டஶப்பிற்கு யதகலில்கய 

  னன்னினக்கும்OS லிண்யடஶஸ் 10 ப்யஶஃஷ்னல் 

  கக்யஶஃயபஶன்கள் என கக் ஆலது இனக்கும், யயப் டஶப் ன்மஶல் யதகலப்படஶது.  

  உபரிகள்  யயப் டஶப் டுத்துச் செல்லும் கப 

  

 

3 லனட சஶத்த சலரிப்னம லஶண்டி யபட்டரி ற்றும் பலர் அடஶப்டர் 

 லஶண்டி னக்கு என லனட லஶண்டி 

  ஆண்டி கலஸ் ககடெஷ னள்ரி பஶதுகஶப்ன 
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  *எனயலகர யயப் டஶப் 5 USB 2.0 யபஶர்ட்டுகலக்கு குகமலஶக இனந்தஶல் அப்யபஶது என USB 

வப் பய USB இகைப்னகயரஶடு (5 கனலிககர USB யபஶர்ட் னெயம் இகைக்க ) கூடுதல் 
கட்டைஷன்மஷ சகஶடுக்கப்படயலண்டும்.  

 

சபஶனள் S.1.2. – ஶனிட்டர் 

 

 

லிலக்குமஷப்னகள்  லிலங்கள் 

  
     

 
OEM 

இந்தஷ பிஶந்தஷத்தஷல் னன்ன இன க்லஶர்டர்கரஶல் IDC 

சலரிிடப்பட்டது 

 

  

/ கஶர்ட்னர் 

 

  

/ஃஶஸ்ட ற்றும் சுயஷலன் ரிப்யபஶர்ட் PC /யயப்டஶப்  / ஶனிட்டர்கள் பற்மஷ. 
 

     

 

அரவு 15-16 இன்ச்அல்யது அதற்கு யல் 

  
     

 

லகக LCD 
  

     

 

தீர்ஶனம் 1024 x 768 அல்யது அதற்கு யல் 

  
     

 

 

சபஶனள் S.1.3. –பல் னகன செல் கனலி (MFD) 

  

     

 

லிலக்குமஷப்னகள் லிலங்கள் 

  
     

 

செல் பிரின்ட் கஶபி ஸ்யகன்  

  
     

 

என னகமக்கு  8000 பக்கங்கள் 

  
     

 
PPM – BLACK (A4) 18 PPM 

  
     

 

ஶடல் 

ெஷமந்த 5 லிஶபஶரிகரிடம் இனந்து சபற்ம தற்யபஶகத IDC 

ரிப்யபஶர்ட் 

  
     

 

தீர்ஶனம் 600X600 DPI 
  

 

ஊடக உபயஶகம் குகமந்த லிகயனேள்ர இங்க 

  
       

லிலக்குமஷப்னகள் லிலங்கள் 

ஊடக அரவுE UPTO LEGAL 

   எய ஆபயட்டிங் 
ெஷஸ்டம் உதலி 

 

லிண்யடஶஸ் 8,  லிண்யடஶஸ் 10 ற்றும் னந்கத 
யலர்ளங்கரஶன  



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page145 

 
 

  

லிண்யடஶஸ் (XP, Vista)  ற்றும் யஷனக்ஸ் 

ஸ்யகன் தீர்ஶனம் 

 
600X600 DPI OPTICAL 

பி/கயர் ஆறம் 

 

24 பிட்கள் 

 கஶபி ஸ்படீு ப்ரஶக் 

 
18 CPM 

கஶபி தீர்ஶனம் 

  
600 X 600 DPI 

 

சபஶனள் S.1.4. – சலள்ரத் தஷக 

 

 

லிலக்குமஷப்னகள் லிலங்கள் 

  
     

 

அரவு 4 X 5 ft ஸ்டஶண்டில் கலக்கயஶம் /சுலற்மஷல் சபஶனத்தயஶம் 

  
     

 

உபரிப் சபஶனட்கள் ஸ்டஶண்டு 

  
     

 

தஷசஶரிக்குஶ ஆம் 

  
     

 

சதரிலற்மது  ஆம் 

  
      
 
 
 
 

சபஶனள்  S.1.5 – ஃயபஶகஸ் 
எரி 

   

     

 

லிலக்குமஷப்னகள் லிலங்கள் 

  
     

 

கபஶெஷட்டி 60W 
  

    

 

யபஶமஷப் சபஶனட்கள் 

ஸ்டஶண்டு 2Mrts லர் ற்றும் ஆன்/ஆஃப் ஸ்லிட்ச் ஆபயட்டர் 
பக்கத்தஷல்  

 
     

 

சபஶனள் S.1.6. – ெஜ் ப்யயடக்டர் ஸ்கபக் 

  

     

 

லிலக்குமஷப்னகள் லிலங்கள் 

  
     

 

சபஶது 

 5Aெஶக்சகட்டுகள் 6 சநம்பர்  sockets  (4  இந்தஷன் ஸ்கடல்   +  2 

இன்டர் யநளனல் ஸ்கடல்) 
 

  

ஃபினைஸ்,ஆன்/ஆகப் ஸ்லிட்ச் ற்றும் ISO குமஷ 
  

      

சபஶனள்S.2.1. – கனலிறஷ கனலிின் லிலக்குமஷப்னகள் 

 
(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 
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லிலக்குமஷப்னகள் 

   

இடம் ஶமஶதகல ககப்பிடிில் 2 

ககப்பிடி 
எலங்குனகம 
சபஶனலடன் 

 

     

(சபஶனத்தப்பட்டகல:சுலர்l, 

 
3 

 

     

ட்கபஶட்அல்யது 
ஸ்டஶண்டு)1 

            

 

கனலிறஷ லிட்டம்  

(பிக்ெல்கரில்) 

    
> 210 

  
         

 

இடத் தீர்ஶனம் பிக்ெல் 
தீர்ஶனம் 

  > 60% @ 4.0 Lp/mm > 16 Pixels/mm  
 
 

    
        
        

 

# எய யநத்தஷல் 
யெகரிப்பது 

  
2 

  
          

1. இடம் ஶமஶதகல: ந்த யெகரிப்ன னகமனேம் கனலி சபஶனத்தப்பட்ட லிதம் 
ற்றும் அலர்/அலள் தன்கன அர்த்தஷக்சகஶண்ட லிதத்தஷகன சபஶனத்தது. 

2. ககப்பிடி:ஆபயட்டர் யகஷஶகல இக்கும்யபஶது நகஶல் இனக்க 
யலண்டும். 3யநஶன சபஶனள்:யகஷஶ ககஶல் யநர்படுத்தக்கூடிது. 
எரிில் லினை கபண்டர் எலங்கு னகமஶக கனதப்படலில்கய.  

 
 

லிலக்குமஷப்னகள் 

 

இடம்ஶமஶதகல 

(சபஶனத்தப்பட்டகல: 

சுலர்l, 

ட்கபஶட்அல்யது 
ஸ்டஶண்டு)1 

 

ககப்பிடிில் 
2 

 

ககப்பிடி 
எலங்குன
கம 
சபஶனலடன் 

 

      
3 

கண்கள் 4 

       
        

லினைஃகபண்டர் 

 

சலரிப்னமம் 

 

உட்னமம் 

 

சலரிப்னம
ம்அல்யது 

 

      

உட்னமம் 

 
        யெகரிக்கும் தூம் 

 
> 750 mm 

 
> 50 mm 

 
> 20 mm 

 
       யெகரிக்கும் அரவு 

 
> 

 
> 20x15x12mm 

 
> 20x15x12mm 
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(அகயம்/உம்/ஆறம்) 

 
250x500x500mm 

    
        சலரிப்படும் யநம் 

 
< 15ms 

 
< 33 ms 

 
< 33 ms 

 
        பிம்ப சலவ்சயங்த்து 

 
700-900 nm 

     
      

Spectral Spread 
 

பலர் ந்த 100nm யபண்டிலும்>னலப் பலரில் 35%  

 
        ஸ்யகன் கடப்  

 

னன்யனற்மம் 

     
     

பிம்ப ல்கயகள்  

 

இடது&லயது: 0.50x கனலிறஷ லிட்டம் , யல்&கஸழ்: 0.25x கனலிறஷ 
லிட்டம் 

        
        பிக்ெல் ஆறம் 

 

> 8 பிட்டுகள்/பிக்ெல் 

     
     பிம்ப அரலடீு ஃப்யம் 
லிகஷதம் > 5 ஃப்யம்கள்/சநஶடிக்கு, சதஶடர் பிம்ப யெகரிப்ன 

 
     

யெகரிப்ன யஶடு 

 

தஶயன யெகரிப்பது என உள் த கட்டகப்ன(NIST த யதகலககர 
உள்ரடக்கஷது)  

      
       சென்ெஶர் ெஷக்னயஷல் இனந்து 
நஶய்ஸ் லிகஷதம் > 36 DB 

     
      

இகைப்ன 5 

 
USB   2,   USB-IF 

USB 2, USB-IF 

ெஶன்மரிக்கப்பட்டது. 
 

  

ெஶன்மரிக்கப்பட்டது 
O
r 

    

  

இகைக்கப்பட்டது 

     

  
(TCP/IP) 

     
       பலர் 

 

USB அல்யது தனி PS 

   
        கட 

 
NA 

 
< 1 kg 

 
< 1 kg 

 
     அரவுகள் 

 
<300 x 100 x 300 < 220 x 200 x < 220 x 200 x 100 

  
mm 

 
100 mm mm 

 

       யலகய செய்னேம்  0-49C 
     

சலப்பநஷகய 
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ஈப்பதம் 

 

10 – 90% யதக்கஶத 

 
   

        நஷகயப்னத்தன்க/அதஷர்ச்
ெஷ 

 
IP54 

     
      

பஶதுகஶப்ன தம் 

 

தனிப்பட்ட குனொப் என  IEC 

62471:2006-07 
   

       த நஷர்ைம் 

 
FCC Class A, RoHS 

    
        4. னதல் கனலிளஷ கனலிக நகர்த்தஶலும், இண்டஶலது அடுத்த 2 சநஶடிில் 
தஶனஶகயல பிடிக்கும். 
5.எய என 1 USB யபஶர்ட் இகைப்னக்கும் பலனக்கு இனக்கும்  

 

லிலக்குமஷப்னகள் இடம்ஶமஶதகல 
 

ககப்பிடிில் 
2 

 

 ககப்பிடி 
எலங்குனகம 
சபஶனலடன் 3 

 

(சபஶனத்தப்பட்டகல: 

சுலர்l, 

   

 

 

ட்கபஶட்அல்யது 
ஸ்டஶண்டு)1 

           சன்சபஶனள் AP குற்ம  னதஷ    UIDAI கனலியெகரிப்ன API 

 

லிலக்குமஷப்னகள்s. 

யஷனக்ஸ்/லிண்யடஶஸ் 64 bit VDM 

தஶர் UIDAI ெஶன்மரித்தது 

   
        

சபஶனள் S.2.2 –யகஷஶ (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 

 

லிலக்குமஷப்னகள் லிலங்கள் 

  யெகரிக்கும் யஶடு ெஶதஶை நஷகறவு யெகரிப்ன 

   பிம்ப தம் னல னன்பக்கம் (0x01) as per ISO/IEC 19794-5 

  குகமந்த தீர்ஶனம்  800 x 600 

  

யெகரிக்கும் யஶடு 

ககஶல் இக்கம் ஆட்யடஶ ஃயபஶகஸ் ற்றும் ஆட்யடஶ 
கயட்டிங் அட்ஜ்ஸ்சன்ட் 

  சென்ெஶர் >2 சகஶ பிக்ெல் யநட்டிவ் 
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இகைப்ன6 அதஷக யலகம் USB 2.0, USB-IF ெஶன்மரித்தது 

  சயன்ஸ் நஷகயஶனது, SLR 

  பலர் USB னெயம்/தனித்தனி PS/யஷத்தஷம் அஶன் யதகல AA/AAA 

 

சபட்டரிக்கலக்கஶக 

  நஷகயப்ன  ட்க பஶட் 

  

 

0 to 50 டிகஷரி செல்ெஷஸ் 

யலகய செய்னேம் சலப்ப நஷகய 

 
  ஈப்பதம் 10 – 90% 

  பஶதுகஶப்ன தம் UL 

  சன்சபஶனள் API னதஷ UIDAI கனலி யெகரிப்ன குகமகள் API லிலக்குமஷப்னகள்  

  நஷகயப்னத்தன்க/அதஷர்ச்ெஷ IP 54 

  குமஷப்ன: எய என 1 USB யபஶர்ட் ற்றும் இகைப்ன ற்றும் பலனக்கு உள்ரது  

 

சபஶனள் S.2.3. – லில் யககப் பதஷவுகனலிின் லிலக்குமஷப்னகள் 

(http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf ) 
 

லிலக்குமஷப்னகள் 

  

லிலங்கள் 

    யெகரிக்கும் யஶடு 

  

ெஶதஶை நஷகற ஸ்யகன் யெகரிப்ன  

    

பிம்ப பிடித்தல் யதகலகள்  

 

 

அகக்கும் சயலல் 31 அல்யது கூடுதல் (செக்ஷன் 9.1 of 

பயஶசட்ரிக் டிகென் 

   

தலரிகெ UID அகப்னகலக்கஶக V1.0) 

   பிம்ப தஷப்படீு ஃப்யம் லிகஷதம்  > 3 ஃப்யம்கள்/சநஶடிக்கு, சதஶடர் பிம்ப யெகரிப்ன 

    

யெகரிப்ன யஶடு 

  

ஆட்யடஶ யெகரிப்ன அதன் உள் கட்டகப்ன த 
செக்( NIST-னேம் யெர்ந்தது) 

    

     

6. எய என 1 USB யபஶர்ட் ட்டும் இகைப்ன ற்றும் பலனக்கஶக உள்ரது  

 

லிலக்குமஷப்னகள் லிலங்கள் 

  

 

த யகஶட்பஶடுகள்) 
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யெகரிப்ன இடம் > 76mm x 80mm 

  இகைப்ன7 USB 2, USB-IF ெஶன்மரிக்க்க்பட்டது 

  பலர் USB னெயம் 

  அரவுகள் (W X H X D) < 160mm x 160mm x 160mm 

  கட அதஷகம் 2.5 Kg. 

  இக்கம் சலப்பம் 0 – 50 C 

  ஈப்பதம் 10 – 90% சலரிப்படும் யநம் 

  நஷகயப்னத்தன்க / 
அதஷர்ச்ெஷ IP 54 

  த நஷர்ைம் UL  ெஶன்மஷதழ்  (யதகலப்பட்டஶல்).  ISO தம்   19794-4:2005 

 

பிரிவு  7  ற்றும்  பின் இகைப்ன   என ெஶன்மஷதழ் 
யதகலகள்  (IAFIS 

 

பின் இகைப்ன  F ெஶன்மரிக்கப்பட்டது). 

 
 

  

சன்சபஶனள் API 

னதஷ UIDAI கனலி யெகரிப்ன குகமகள்  API 

லிலக்குமஷப்னகள்யெகரிப்ன   API 

 

லிலக்குமஷப்னகள் 

யஷனக்ஸ்/லிண்யடஶஸ் 64 bit VDM தஶர் UIDAIஶல் 
ெஶன்மரிக்கப்பட்டது. 

  லிலக்குமஷப்னகள் லிலங்கள் 

  சபஶது  GPS கனலி UIDAI-ஶல் ெஶன்மரிக்கப்படயலண்டும்  

 

GPS சதஶடர்ன OM 4(4)/57/122/2016/E&U-Pt-ன் படி 

  

 

குமஷப்ன: ெஶன்மரிக்கப்பட்ட GPS லிஶபஶரிகள்  

 

UIDAI இகை தரத்தஷல் குமஷப்பிடப்பட்டு இனக்கஷமஶர்கள் , 

www.uidai.gov.in 

  உபரிப் சபஶனட்கள்   யதகலஶன யகபிள்கள் ற்றும் உபரிப்சபஶனட்கள் அகனத்தும்  

 

PC/யயப் டஶப்னடன் இகைந்துள்ரது.  

  லஶண்டி 3 லனட சஶத்த ஆன் கெட் லஶண்டி  
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1. 7.எய என 1 USB யபஶர்ட் ட்டும் இகைப்ன ற்றும் பலனக்கஶக உள்ரது  

1. நஷறுவுதல் & கஷளனிங்: யதஶர் ரியஶட் உதலி லெதஷக ஆதஶர் பதஷவு கஷட்கட 
நஷறுவும்யபஶயத யபஶயத சகஶடுக்கயலண்டும்.  

2. சகஶடுக்கும் கஶயம்:- பர்யெஸ் ஆர்டர் சகஶடுத்த 30 நஶட்கலக்குள் னல ஆர்டகனேம் 
லஶங்குபலரிடம் யதஶர் சகஶடுக்கயலண்டும். .  

3. செல் தஷமன் லங்கஷ உத்தஷலஶதம் -,யதஶர் குத்தகக தஷப்பில் 10% 
PBG-கலஶங்குபலரிடம் பைம் லஶங்குலதற்கு னன்யப ெர்பித்துலிட யலண்டும்  

4. பைம் சகஶடுத்தல் : 100 ெதலிகஷத பைத்கத ஆதஶர் பதஷவு கஷட் சகஶடுத்து 10 நஶட்கலக்குள் 
லஶங்குபலரிடம் PBG  எத்துக்சகஶள்ரல் & ெர்பித்தலுக்கு பின் சகஶடுக்கப்படயலண்டும். 

5. சலள்கரத்தஷகக தலிர்த்து னல கஷட்டுக்கும் லஶண்டி உண்டு. ஃயபஶகஸ் லிரக்கு 
& ெஜ் ப்யஶசடக்டனக்கு 3 லனடங்கள்.  

6. SLA: லந்த 7 நஶட்கலக்குள் பலதகடந்த கனலிக ஶற்மயலஶ/ெரி செய்ஶயயஶ 
இனந்தஶல் (லஶண்டி கஶயத்துக்குள், அதன்படி) என நஶகரக்கு, என கனலிக்கு  Rs100 

ஶற்றுதல்/ெரி செய்னேம் லக அபஶதம்யபஶட்டு PBG.ியஷனந்து 
குகமத்துக்சகஶள்ரப்படும்.. 

7. என ஆதஶர்பதஷவுக் கஷட்டின் லிகய னொ1.5 யட்ெம்செம் யபஶர்ட்டயஷல் லிற்பகனஶரனக்கு 
சதரிஶல் கலத்து பின் லககம செய்த லிகயக லிட சகட்ட லிகய அதஷகஶக 
இனந்தஶல் அது செம் யபஶர்ட்டயஷல் எப்னக்சகஶள்ரப் படக் கூடஶது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ஆதஶர்கஶர்டுபதஷவுற்றும்ஶற்மம்செய்தல்  

help@uidai.gov.in                               https://uidai.gov.in/                                      1947   

 

Page152 

 
 

 

பின் இரைப்பு N- ECMP கிரரன்ட் தரீ்ானத்தில் உள்ர தலறுகள் 

 

ல்யஶ பதஷவு சென்ெஷகலம் னதஷ ECMP கஷகரண்கட அதஷகஶரிஶல் சகஶடுக்கப்பட்ட 
லறஷக பின்பற்மஷ தலிமக்கம் செய் யலண்டும். பிமகு, அகத உபயஶக்கஷக்கும் யபஶது , 

ஆபயட்டர்/யற்பஶர்கலஶரர் கஸழ்க்கண்டலஶறு பய பிச்ெகன/ெலஶல்ககர 
ெந்தஷப்பஶர்.ஊறஷர் சகஶடுத்தஷனக்கும் லிதஷனகமககர பின்பற்மஷ ல்யஶ தலறுககரனேம் தீர்த்து 
உபயஶகஷப்யபன் ன்ம தீர்வு டுக்கயலண்டும் - 

ல. 
ண் 

தலறு-ஸ்க்ரீன் ளஶட்  தலமஷன் சபர்-தீர்வு 

1. 

 

தலறு –ஆபயட்டர் 
அங்கஸகஶம் 
யதஶல்லிதீர்வு– 

 பயஶ யஶக்கக 
செக் 
செய்னேம்(யபஶர்ட
யஷல்/ M-ஆதஶர்) 

 ஆதஶர்நஷறுத்தப்பட்
டது (பயஶ 
னதுப்பித்தல் 
யதகல) 

 அங்கஸகஶ லெனம் 
தஷனம்ப 
லனதல்>UIDAI 

சடக் உதலிக 
நஶடவும். 

2. 

 

தலறு- பதஷவு 
யதஶல்லினேற்மது 

தீர்வு– 

 யடட்டஶ கஶர்கட 
ஶற்றுக/ 
இகை 
இகைப்கப 
றுபடி இகைத்து 
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னல்க 

 கஷகரண்கட 
று பதஷவு செய்க. 

 இதுவும் 
நடக்கயஶம். 
சனனில்IP 
னகலரி 
சலரிப்படலில்
கய/ஃபர்லஶல் 
செட்டிங்குகள் 

3. 

 

தலறு-ஆபயட்டர்லி
லங்கள் இல்கய 

தீர்வு – 

 சநட்சலஶர்க் 
இகைப்கப 
ெரிபஶர்க்க(யஷங்க் / 

யலகம்) 

 இகை 
இகைப்ன நன்மஶக 
இனந்தஶல் தஷனம்ப 
பதஷவும். 

4. 

 

தலறு- கனலிறஷ 
கனலி 
இகைக்கப்படலில்
கய 

தீர்வு–கனலிின் 
இகைப்கப 
ெரிபஶர்க்க. 
யெகலக தஷனம்ப 
இக்கஷ ெரிபஶர்க்கவும் 
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5. 

 

தலறு- ஆபயட்டர் 
ெஷங்க் யதஶல்லி 

தீர்வு–ஆபயட்டர் 
உட்னகும் யலகயக 
தஷனம்ப 
ஆம்பிக்கவும். 

 

6. 

 

தலறு- அஞ்ெல் 
குமஷடீு தவு தலறு 

தீர்வு –  

• ல்யா குமிீட்டு 
ண்ரைபம் 
தகாடுக்கவும் 

(ண், 
ாலட்டம்உள் 
ாலட்டம், VTC)  

• புதி 
“ாஸ்டர்-சடட்
டா’ சகாப்புகரர  
தலிமக்கம் 
&உள்லாங்குக( E

CMP  /  UCL-ில்) 

7. 

 

தலறு- பஶக்சகட் 
ெஷங்கதலறு 

தீர்வு– 

 செல் னகம  

->பதஷவு தகல 
சலரிசகஶைர்க> 

 ஆபயட்டர் 
லிலங்கள் 
யெர்க்க->பஶக்சகட்
லிலங்ககர 
யெர்க்க(னல 
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ெஷங்கக 
னடுக்கவும்) 

8. 

 

தலறு- OTP ெர்லரில் 
இகைகஷமது 

 

தீர்வு – UIDAI சடக் 
உதலி டீஷன் 
உதலிக நஶடவும். 

 

9. 

 

தலறு- பிரின்ட் 
டுக்கும்யபஶது தலறு 
ற்பட்டுள்ரது 

 

தீர்வு–பிரிண்டரின் 
லர் இகைப்கப 
யெஶதகன செய்வும். 
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10. 

 

தலறு- பதஷவு 
கஷகரன்ட் பதஷவு 
செய்ப்படலில்கய 

 

தீர்வு–கஷகரண்கட 
று –பதஷவு செய்வும் 

 

11. 

 

தலறு-ெர்லர் 
இகைப்பில் 
யதஶல்லி 

 

தீர்வு–சநட்சலஶர்க் 
இகைப்கப 
ெரிபஶர்த்து தஷனம்ப 
உள்தகறவும். 

 

12. 

 

தலறு- லியஷன் 
ண்ைிக்கக 
தஷர்பஶர்க்கும் 
ண்டக்கு 
சபஶனந்தலில்கய. 

தீர்வு–ெரிஶன பயஶ 
சட்ரிக் லில் 
ண்ைிக்ககக 
பதஷவு செய்கஷயமஶம் 
ன்பகதனேம் ெரிஶன 
லறஷில் பதஷகஷயமஶம் 
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ன்பகதனேம்உறுதஷ 
செய்க 

13. 

 

தலறு- ெஷய யகஶப்னகள் 
உகடக்கப்பட்டுள்ரன 

தீர்வு–ஆபயட்டர் 
ெரிஶக உள் 
தகறலில்கய 
னயல தஷனம்ப 
உள்தகறவும். 

 ெஷய ெஷஸ்டம் 
யகஶப்ன(கள்) 
சதஶகுதஷ(கள்) ெரி 
செய்ப்பட்டுள்ர
ன 

14. 

 

தலறு- உள்லர் 
யெஶதகன யெகல 
இல்கய 

தீர்வு– 

 ெஷஸ்டத்கத 
இக்கஷ பின் 
ெஷமஷது யநம் 
கறஷத்து 
கஷகரண்கட 
ஆம்பிக்கவும்,  

 தஷனம்பவும் 
பிச்ெகன 
இனந்தஶல் 
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ெர்லெீஸ்->ரீஸ்டஶ
ர்ட் ஆதஶர் 
ல்டிபிரஶட்ஃபஶ
ம்டிகலஸ் 
யயனெர் &ஆதஶர் 
QQSSITV ஆதஶர் 
ெர்லஸீ் 

15. 

 

தலறு- ஸ்யகனர் 
இகைஶத தலறுகள் 

தீர்வு–உங்கள் 
பிரிண்டர் + ஸ்யகனர் 
கனலிின் ஃபிெஷகல் 
/லன்சபஶனள் 
இகைப்கப 
ெரிபஶர்த்து ீண்டும் 
இக்கவும் 

 

16. 

 

தலறு- சநட்சலஶர்க் 
இகைப்பில் தலறு 

தீர்வு–இந்த தலறு n 

SFTP சன்சபஶனரில் 
ற்ப்படுலது 

->சநட்சலஶர்க் 
இகைகப 
ெரிபஶர்க்கவும்->யடட்
டஶ யபஸ் யகஶப்கப 
று-பதஷவு செய்வும். 
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17. 

 

தலறு- CIDR-உடனஶன 
பதஷலில் யதஶல்லி 

தீர்வு–பதஷவு செய்த 
ஆலண்ககர 
ெரிபஶர்க்கவும்(பனர் 
சபர் ற்றும் 
பஶஸ்யலர்டு) 

18. 

 

தலறு- நஷறுலப்படும் 
யபஶது ற்படும் 
தலிர்க்க னடிஶத 
தலறு 

தீர்வு–கஷகரன்ட் 
சளஷனின் நஷறுலல் 
ெரிஶக 
நடக்கலில்கய->ல்
யஶ கஷகரன்ட் 
சன்சபஶனகரனேம் 
அறஷத்து, ெஷஸ்டத்கத 
தஷனம்ப 
இக்குக->நஷறுத்தல் 
செல்னகமக 
தஷனம்ப 
ஆம்பிக்கவும். 

19. 

 

உபயஶகஷக்கப்படும் 
சநட்சலஶர்க்கஶல் 
UIDAI ெர்லனடன் 
சதஶடர்ன சகஶள்ர 
னடிலில்கய/கஷ
கரன்ட் பதஷவு 
செய்ப்படலில்கய/ 

QSSITV யெகலகள் 
தஷர் 
லிகனஶற்மலில்
கய(பஶதஷ பதஷவு ) 

ஆதஶர் QSSITV 

யெகலக தஷனம்ப 
ஆம்பித்து “பனர் 
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பதஷகல”செய்னேம்ன
ன் செல் படுத்தவும்/ 

ெஶன்மஷதறஷல் 
இனக்கும் சபர் 
ஆதஶனடன் 
யலறுபட்டுள்ரது/பதஷ
லஶரர் ெரிஶன 
ஆபயட்டரின் 
டிக 
யெர்க்கலில்கய/பதஷ
லஶரர் செயஷல் 
இல்கய/ EA செயஷல் 
இல்கய/ ஆபயட்டர் 
செயஷல் இல்கய / 

ஆபயட்டர் 
இன்சனஶன EA உடன் 
செல்படுகஷமஶர்/ 

யெகரிக்கப்பட்ட பயஶ 
சட்ரிக்  60%க்கு 
குகமவு-இடது 
ககக ட்டும் 
னயவும்(நஶன்கு 
லில்கள்) அல்யது 
லயது கக அல்யது 
இண்டு சபனலில் 
ட்டும். 

 


