ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ
(EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

Refer
SB and change the title accordingly ‘
help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947
Page 1

ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਿਮੱ ਗਰੀ
ਪਾਠ 1: UIDAI ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣ ...................................................................................................................... 4
ਪਾਠ 2: ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ਼..................................................................................................... 17
ਪਾਠ 3: ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਦੀ ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ................................................................................................... 40
ਪਾਠ 4: ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਪਰਸਕਸਰਆ ......................................................................................................................... 44
ਪਾਠ 5: ਵਿਨੀਕ ਦੇ ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਵੇਰਵੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਗਾਿਕਾਂ (ਕਲਾਇੰ ਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ .............. 50
ਪਾਠ 6: ਅਪਵਾਦ ਪਰਬੰਧ .................................................................................................................................................. 108
ਪਾਠ 7: ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ................................................. 110
ਪਾਠ 8: ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਿੁਰਮਾਨੇ ......................................................................................................................................... 121
ਪਾਠ 9: ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਿੋ ਗਾਿਕ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰ ਰੋਸਕਆ ਿਾ ਿਕੇ। ... 135
ਪਾਠ 10: ਅੰ ਸਤਕਾ.......................................................................................................................................................... 147

help@uidai.gov.in
Page 2

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947

ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਭੂਸਮਕਾ
ਇਿ ਸਿਖਲਾਈ ਪੁਿਸਤਕਾ ਭਾਰਤੀ ਸਵਲੱਖਣ ਪਸਿਚਾਣ ਅਥਾਸਰਟੀ (UIDAI) ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱ ਿਦੀ ਿੈ।
ਇਿ ਪੁਿਸਤਕਾ ਿਾਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੰ UIDAI ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪੱ ਕੀ ਬੁਸਨਆਦ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਅਨੁਿਾਰ
ਟਾਰਸਗਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿੈ:

ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ



ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਾਇਰ



ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ
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ਪਾਠ 1: UIDAI ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣ
ਭਾਰਤੀ ਸਵਲੱਖਣ ਪਸਿਚਾਣ ਅਥਾਸਰਟੀ (ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ.) ਆਧਾਰ ਐਕਟ, 2016 ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਿਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ
ਕਾਨੰ ਨੀ ਅਥਾਸਰਟੀ ਿੈ। ਇਿਦੀ ਿਥਾਪਨਾ ਇਲੈ ਕਟਰਾਸਨਕਿ ਅਤੇ ਿਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰ ਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਿਰਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ 12 ਿੁਲਾਈ, 2016 ਨੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ।
UIDAI ਯੋਿਨਾ ਕਸਮਸ਼ਨ, ਿੋ ਿੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਿੈ, ਆਪਣੀ Gazette Notification No.-A-43011/02/2009-Admn.I) ਸਮਤੀ 82
ਿਨਵਰੀ 9002 ਅਨੁਿਾਰ, ਦੇ ਨਾਲ ਿੁੜੇ ਦਫਤਰ ਵਿੋਂ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿੀ।
19 ਿਤੰ ਬਰ 9015 ਨੰ ਿਰਕਾਰ ਨੇ ਿੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਿਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਮੰ ਤਰਾਲਾ (MeitY) ਦੇ ਇਲੈ ਕਟਰਾਸਨਕਿ ਅਤੇ ਿਚਨਾ ਤਕਨੀਕ
ਸਵਭਾਗ (DeitY) ਨੰ UIDAI ਨਾਲ ਿੋੜਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨਯਮਾਂ ਦੀ ਵੰ ਨੰ ਿੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਕੀਤਾ।
UIDAI ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਿੀ:
”ਆਧਾਰ” ਨਾਮ ਦਾ ਸਵਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ (UID) ਿਾਰੀ



ਕਰਨ ਲਕਰਨ ਲ


ਭਾਰਤ ਦੇ ਿਾਰੇ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਅਧਾਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ



ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਝਠੀ ਪਸਿਚਾਣ ਨੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ
ਮਿਬਤ ਕਰਨ ਲਈ



ਇੱ ਕ ਆਿਾਨ, ਘੱ ਟ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਛਾਨਾਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ

MERE AADHAR
MERI PEHCHAAN

ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਨ ਲਈ

ਕੀ ਤੁਿੀਂ ਿਾਣਦੇ ਿੋ?
ਪਸਿਲਾ UID ਨੰਬਰ 29 ਿਤੰ ਬਰ 2010 ਨੰ ਨੰਦੁਰਬਰ, ਮਿਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ।
UIDAI ਆਧਾਰ, ਅਧਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਤਸਿਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿੈ। ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਿਨ:


ਆਧਾਰ ਿੀਵਨ ਚੱ ਕਰ ਦੇ ਿਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਿੰ ਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ



ਪਾਸਲਿੀ ਸਵਕਾਿ



ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਪਰਣਾਲੀ



ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਪਰਦਰਸਨ



ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਨੰ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨਾ
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ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਸਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ

ਆਧਾਰ (ਸਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਬਸਿ ੀ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਿੇਵਾਂਵਾ
ਐਕਟ

ਦੀ ਟਾਰਸਗਟ ਸ ਸਲਵਰੀ) ਐਕਟ, 9016, 95 ਮਾਰਚ
9016 ਨੰ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਿੋਇਆ।

ਭਾਰਤੀ ਸਵਲੱਖਣ ਪਸਿਚਾਣ ਅਥਾਸਰਟੀ 19 ਿੁਲਾਈ
ਅਥਾਸਰਟੀ

9016 ਨੰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ
ਤਸਿਤ ਿਥਾਸਪਤ ਿੋਇਆ।

ਆਧਾਰ (ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ੇਟ) ਸਨਯਮ, 9016, 19
ਸਨਯਮ

ਿਤੰ ਬਰ 9016 ਨੰ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਿੋਏ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿੋਧਾਂ ਉਿ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇੱ ਕ ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਿਥਾਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕੇਂਦਰੀ ਾਟਾਬੇਿ ਸਿਿ

ਕੇਂਦਰੀ ਪਸਿਚਾਣ
ਡਾਟਾ ਭੰ ਡਾਰ
(CIDR)

ਸਵੱ ਚ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕਾਂ ਨੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਿਾਰੇ ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਉਨਹਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ
ਅਨੁਿਾਰੀ

ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ

ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਿਬੰ ਧਤ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
19 ਿਤੰ ਬਰ 9016 ਨੰ ਪਰਕਾਸਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ
(ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ੇਟ) ਸਨਯਮ, 9016 (9016 ਦਾ
9) ਸਵੱ ਚ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਿਾਰ, ਨਾਮਾਂਕਣ

ਨਾਮਾਂਕਣ

ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਸਿਤ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਿਾਰੀ
ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ

ੇਮੋਗਾਰ ਸਫਕ

ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰਸਕਸਰਆ।
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ਕੋਈ ਇਕਾਈ, ਿੋ ਸਕ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ
ਦੇ ਉਦੇਸ ਨਾਲ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਅਸਧਕਾਰਤ ਿਾਂ
ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਿੋਵ।ੇ



ਇਿ ਿਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰ ਮ (MOU) ਨੰ ਵੇਖਦੇ ਿੋਏ
UIDAI ਦਾ ਿਸਿਭਾਗੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਨੰ
ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਭਸਮਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ

ਰਸਿਿਟਰਾਰ

ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ


ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਖ਼ਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਰਾਿ ਿਰਕਾਰ,
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰਾਲੇ , ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਿਨਤਕ ਿੈਕਟਰ
ਿੰ ਗਠਨ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਿਨ ਸਿਨਹਾਂ ਨੰ
ਵਿਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ UIDAI ਤੋਂ ਨਾਲ
MOU ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਿਮਝੌਤਾ ਿਿੀਬੰ ਦ
ਕੀਤਾ ਿੈ



ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਇਕੱ ਠੀ

ੇਮੋਗਰਾਸਫਕ ਅਤੇ
ਕਰਨ

ਲਈ

ਅਥਾਸਰਟੀ ਿਾਂ ਰਸਿਿਟਰਾਰ, ਸਿਵੇਂ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ,
ਦੁਆਰਾ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਏਿੰ ਿੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।


ਇਿ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਿੰ ਗਠਨ ਦੀ ਸਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UIDAI ਦੁਆਰਾ
ਅਸਧਕਾਰਤ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ



ਉਿ ਫੀਲ ਦੀਆਂ ਗਤੀਸਵਧੀਆਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ
ਕਰਨ, ਫੀਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ,
ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਵਾਉਣ,
ਵਿਨੀਕਾਂ ਦਾ ਾਟਾ ਿਮੇਂ ਸਿਰ CIDR ਨੰ ਭੇਿੇ ਿਾ ਰਿੇ
ਿਨ, ਇਿ ਿਭ ਨੰ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ



ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਵਿਨੀਕ ਦੇ
ਾਟੇ ਨੰ ਿਿੀ ਕਰਨ ਿਾਂ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਵਿਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ

ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ
ਿਥਾਈ ਿਾਂ ਅਿਥਾਈ ਕੇਂਦਰ ਿੈੈੱਟ-ਅਪ।
 ਇਿ ਇੱ ਕ ਸਿਿਟਮ ਿੈ ਸਿੱ ਥੇ ਇੱ ਕ ਵਿਨੀਕ ਦਾ
ੇਮੋਗਰਾਸਫਕਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ

ਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ

ਿਾਂਦਾ ਿੈ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ

 ਨਾਮਾਂਕਣ ਿੈੈੱਟ-ਅਪ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕੰ ਸਪਊਟਰ,
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਈਿ, ਿੀ.ਪੀ.ਐੈੱਿ. (GPS)
ਸ ਵਾਈਿ ਅਤੇ ਸਪਰੰ ਟਰ ਅਤੇ ਿਕੈਨਰ ਵਰਗੇ ਿੋਰ
ਸ ਵਾਈਿ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਕੱ ਟ ਸਵੱ ਚ ਿਫਲ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਅਤੇ ਅਪ ੇਟਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਿਾਰ ਵੇਅਰ
ਸ ਵਾਈਿਾਂ ਦਾ ਿਮਿ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਸ ਵਾਈਿਾਂ ਦੇ
ਇਿ ਿਮਿ ਸਵੱ ਚ ਿੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੇ ਸ ਵਾਈਿ ਸਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।

ਿਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ
ਿਾਫਟਵੇਅਰ
ਸਵਕਰੇਤਾ

help@uidai.gov.in
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ਲੈ ਪਟੌਪ/ ੈਿਕਟਾਪ



ਮੋਨੀਟਰ



ਬਿੁ ਕਾਰਿੀ ਸਪਰੰ ਟਰ/ਿਕੈਨਰ



ਵਾਈਟ ਿਕਰੀਨ



ਫ਼ੋਕਿ ਲਾਈਟ



ਿਰਿ ਪਰੋਟੈਕਟਰ ਿਪਾਇਕ



ਆਈਸਰਿ ਿਕੈਨਰ



ਕੈਮਰਾ



ਿਲੈ ਪ ਿਕੈਨਰ



ਿੀ.ਪੀ.ਐੈੱਿ. ਸ ਵਾਈਿ

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947

ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ



ਉਨਹਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ ਸਵੱ ਚ ਲੱਗੀ ਏਿੰ ਿੀ ਿੋ ਸਕਿੇ
ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨਾ

ਿਾਂਚ ਅਤੇ

ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ

ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਿੰ ਿੀ


ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪਰਸਕਸਰਆ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ
ਸਕ ਸਿਰਫ ਸਿਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ ਅਤੇ ਪਰਮਾਸਣਤ
ਸਵਅਕਤੀ ਿੀ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ
ਪਰਸਕਸਰਆ
ਕਰਦੇ ਿਨ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਕਰਨ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ

ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ ਸਵੱ ਚ ਲਗਾਇਆ
ਸਗਆ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਨਾਮਾਂਕਣ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ ਸਵੱ ਚ ਲਗਾਇਆ ਸਗਆ
ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਮਚਾਰੀ।

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ
ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ

ਲਈ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ
ਕਰਮਚਾਰੀ।
ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਅਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਨਾਲ ਰਸਿਿਟਰ
ਸਵਅਕਤੀ ਿੋ ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ

ਕਰੇਗਾ ਸਿਿ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸਿਚਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) ਅਤੇ
ਪਤੇ ਦਾ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਦਾ ਕੋਈ ਉਸਚਤ ਿਬਤ ਨਿੀਂ ਿੈ।
ਨੋਟ :ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਉਨਹਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ

help@uidai.gov.in
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਸਿਨਹਾਂ ਨੰ ਉਿ
ਿਾਣਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਇੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਿੋ ਭਾਰਤ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿਾਂ ਇੱ ਕ
ਵਿਨੀਕ

ਿੌ ਸਬਆਿੀ ਸਦਨਾਂ (189) ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿਾਂ ਆਧਾਰ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਪਸਿਲਾਂ ਬਾਰਹਾਂ
ਮਿੀਸਨਆਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਰਿਾ ਿੈ।


ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਿੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਸਰਕ ਿੈ ਅਤੇ
ਸਿਿ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਿਾਇਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਿਪੋਰਟ ਿੈ ਪਰ
ਆਧਾਰ (ਸਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਬਸਿ ੀਆਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ
ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਰਸਗਟ

ਸਲਵਰੀ) ਐਕਟ, 2016

(2016 ਦਾ 18) ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਖੰ

ਗੈਰ-ਵਿਨੀਕ ਭਾਰਤੀ

(v) ਦੇ

ਤਸਿਤ ਪਸਰਭਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਿਾਰ ਇੱ ਕ ਵਿਨੀਕ

(NRI)

ਨਿੀਂ ਿੈ।


NIR ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ
ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿੱ ਕਦਾਰ ਿੋਵੇਗਾ।

ਇੱ ਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੀ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਿਨਮ ਦੀ
ਸਮਤੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਿੋਰ ਉਸਚਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ
ਡੇਮੋਗਰਾਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਿਾਣਕਾਰੀ।
ਨੋਟ: ਇਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਵੱ ਚ ਿਾਤੀ, ਧਰਮ, ਕੁਲ, ਨਿਲ,
ਿਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਿੱ ਕ, ਆਮਦਨ ਿਾਂ ਾਕਟਰੀ ਇਸਤਿਾਿ ਦੇ
ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ।
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ਫ਼ੋਟ,ੋ ਸਫੰ ਗਰ ਸਪਰੰ ਟ (ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ), ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ

ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਿਕੈਨ, ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਿਿੇ ਿੋਰ

ਿਾਣਕਾਰੀ

ਿੈਸਵਕ ਗੁਣ ਿੋ ਸਨਯਮਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਿਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਿਾਣਕਾਰੀ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਈ.ਡੀ.
(EID)

ਸਫੰ ਗਰਪਸਰੰ ਟ, ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਿਕੈਨ, ਿਾਂ
ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਿਿੇ ਿੋਰ ਿੈਸਵਕ ਗੁਣ ਿੋ ਸਨਯਮਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ

ਇੱ ਕ 98-ਅੰ ਕ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਸਿਚਾਣ ਨੰਬਰ ਿੋ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੀ



ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਦੀ
ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੰ ਿਫਲਤਾਪਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਇੱ ਕ 14-ਅੰ ਕੀ ਿੰ ਸਖਆ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ
ਿੈ

ਅੱ ਪਡੇਟ ਬੇਨਤੀ
ਨੰਬਰ (URN)



ਇਿ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ‘ਤੇ SMS ਰਾਿੀਂ ਭੇਿੀ
ਿਾਂਦੀ ਿੈ



ਵਿਨੀਕ URN ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ UIDAI ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਅੱ ਪ ੇਟ ਬੇਨਤੀ ਦੀ
ਿਸਥਤੀ ਨੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ

ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ

help@uidai.gov.in

ਇੱ ਕ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947
Page 11
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ਈ-ਆਧਾਰ

ਇਿ ਆਧਾਰ ਦੀ ਪਾਿਵਰ -ਰੱ ਸਖਅਕ
ਇਲੈ ਕਟਰਾਸਨਕ ਨਕਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ



ਇਿ ਸ ਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ UIDAI ਦੀ ਿਮਰਥ
ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ

ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਪਰਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਿੰ ਪਰਕ ਕੇਂਦਰ

ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਿੰ ਪਰਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬੰ ਦ
ਅਤੇ ਵਿਨੀਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਟੋਲ-ਫਰੀ ਨੰਬਰ–1247
ਅਤੇ/ਿਾਂ ਈ-ਮੇਲ-help@uidai.gov.in ਿੈ
ਿੋਸਲ ਮੀ ੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਿੰ ਚਾਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਿੰ ਗਰਸਿ
ਿੈ। ਇਿ ਕਸਮਊਸਨਟੀ-ਅਧਾਰਤ ਇਨਪੁਟ, ਆਪਿੀ
ਤਾਲਮੇਲ, ਿਮੱ ਗਰੀ-ਿਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਿਸਿਯੋਗ ਲਈ

ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਸਡਆ ਚੈਨਲ

ਿਮਰਸਪਤ ਿਨ।
UIDAI ਇੱ ਕ ਏਿੰ ਿੀ ਿੈ, ਿੋ ਿੋਸਲ ਮੀ ੀਆ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ
ਿਰਗਰਮ ਿੈ। ਸਵਅਕਤੀ ਿੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਸਵੱ ਚ
ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਿਬੰ ਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ
ਅਪ ੇਟਾਂ ਨੰ ਦੇਖ ਿਕਦਾ ਿੈ।

Facebook: https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/
Twitter: https ://twitter.com/aadhaarindia?lang=en
।nstagram: https://www.instagram.com/aadhaar_official/?hl=en
Youtube: https ://www.youtube.com/user/AadhaarUID
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

UIDAI ਦੇ ਸਵਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਸ਼ਨ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਮੇਂ, ਸਕਿੇ ਵੀ ਿਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਵਲੱਖਣ ਪਸਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸ ਸਿਟਲ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਿਮਰੱ ਥ
ਬਣਾਉਣਾ।



ਵਾਪਿ ਭੇਿਣ ਦੇ ਇੱ ਕ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਿਮੇਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਖਤ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਮੈਟਸਰਕਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਸਵਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ



ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਸ ਸਿਟਲ ਪਸਿਚਾਣ ਅੱ ਪ ੇਟ ਅਤੇ ਪਰਮਾਸਣਤ
ਕਰਨ ਦੀ ਿਿਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਿੈੈੱਟ-ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ



ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਫਲਤਾਪਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਆਧਾਰ
ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਿਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਮਲ ਕੇ ਕੰ ਮ
ਕਰਨਾ



ਆਧਾਰ ਸਲੰਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨੈੱਿੀ
ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਲਈ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨੰ
ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾ



ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਾਪਪਾਤਰਤਾ ਅਤੇ
ਲਚਕਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ



UIDAI ਦਾ ਸਵਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਅੱ ਗੇ ਭੇਿਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਲੰਮੀ ਸਟਕਾਊ
ਿੰ ਿਥਾ ਬਣਾਉਣਾ



ਇਿ ਨੰ UIDAI ਿੰ ਿਥਾ ਨੰ ਕੀਮਤੀ ਿਝ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਲ
ਕੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਉੱਤਮ ਗਲੋ ਬਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ
ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣਾ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ



ਅਿੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ



ਅਿੀਂ ਿਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਨਰਮਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱ ਧ ਿਾਂ



ਅਿੀਂ ਇੱ ਕ ਿਸਿਪਾਤਰਪਰਣ ਪਿੁੰ ਚ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ



ਅਿੀਂ ਵਿਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਵੱ ਚ ਉੱਤਮਤਾ ਸਲਆਉਣ ਦੀ
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ



ਅਿੀਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਸਨਰੰ ਤਰ ਸਿੱ ਖਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿੁਧਾਰ ਵੱ ਲ ਕੇਂਦਸਰਤ
ਰਿਾਂਗੇ



ਅਿੀਂ ਨਵੀਂ ਕਾਢ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਿਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੰ ਨਵੀਂ ਕਾਢ
ਕੱ ਢਣ ਲਈ ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਾਂ



help@uidai.gov.in
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ਅਿੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੁੱ ਲੀ ਿੰ ਿਥਾ ਸਵੱ ਚ ਸਵਸ਼ਵਾਿ ਰੱ ਖਦੇ ਿਾਂ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਪਸਿਚਾਣ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਫ਼ਰਕ

ਿੋਰ ਪਸਿਚਾਣਾਂ

ਆਧਾਰ

ਆਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਆਧਾਰ:
ਇਿ ਇੱ ਕ ਬੇਤਰਤੀਬੀ 19-ਅੰ ਕੀ ਿੰ ਸਖਆ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ
ਇੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਵਲੱਖਣ ਆਈ ੀ ਨੰਬਰ ਿੋ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਸਨਯੁਕਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ
ਿਫਲ “ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ” ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱ ਕ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਿਿਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਿੈ
ੇਮੋਗਰਾਸਫਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱ ਠੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ (ਅਪਾਿਿ ਲੋ ਕਾਂ ਦਾ
ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਸਿਵਾਇ)
ਵਰਤਮਾਨ ਦਿਤਾਵੇਿਾਂ ਦੇ ਬਾਵਿਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ (ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ
ਅਤੇ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ)
ਸਵਸ਼ਵਸਵਆਪੀ ਪਸਿਚਾਣ ਦਾ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਿਮੱ ਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਿੋ ਕੋਈ ਵੀ
ਆਈ ੀ-ਅਧਾਸਰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਸਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰ , ਪਾਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਿੋਰ ਵਰਤ ਿਕਦੇ ਿਨ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਆਧਾਰ ਇੱ ਕ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਚਿਰੇ ਦੀ ਤਿਵੀਰ,

ੇਮੋਗਰਾਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ,

ਸਫੰ ਗਰਪਸਰੰ ਟ ਅਤੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦਾ ਿੈ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਇਕੋਸਿਿਟਮ

ਵਿਨੀਕ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ

ਰਸਿਿਟਰਾਰ

ਰਸਿਿਟਰਾਰ

ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ
ਰਸਿਿਟਰਾਰ

ਰਸਿਿਟਰਾਰ

UIDAI

help@uidai.gov.in
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਪਾਠ 9: ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ਼

help@uidai.gov.in
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪਾਠ :2 ਰਸਿਿਟਰਾਰ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ਼
ਰਸਿਿਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਨਯੁਕਤੀ
1.

ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੀ ਸਨਯੁਕਤੀ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦਾ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਿ ਸਵੱ ਚ ਇਕਾਈ
ਸ਼ਾਮਲ ਿੋ ਿਕਦੀ ਿੈ, ਿੋ ਆਪਣੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਮ ਕੌ ਰਿ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ
ਵਿਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਨਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ, ਿਰ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨੰ ਇੱ ਕ
ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਕੋ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
2. ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ
ਿਨ:
 ਰਾਿ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪਰਦੇਸ਼ ਿਰਕਾਰ
 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰ ਤਰਾਲੇ
 ਸਵੱ ਤੀ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ
 ਬੈਂਕ
 ਪਬਸਲਕ ਿੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰ ਮ
ਰਾਿ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਿ ਰਸਿਿਟਰਾਰ:
 UIDAI ਲਈ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਿ ਿਰਕਾਰ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਰਾਿ
ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ
 ਿਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪਬਸਲਕ ਿੈਕਟਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਸਿਨਹਾਂ ਨੇ ਿਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰ ਮ (MoU) ‘ਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੇ ਿਨ, ਉਿ
ਗੈਰ-ਰਾਿ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ

3. ਰਸਿਿਟਰਾਰਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ, ਸਨਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿੋਣਗੇ।

4. ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਨੰ ਉਿ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ ਉਿ ਦੀ ਿਗਹਾ ‘ਤੇ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਬਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ
‘ਤੇ ਉਸਚਤ ਪਿੁੰ ਚ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਿਾਂ ਉਿਦੀ ਿਗਹਾ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਿੇ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ
ਸਕਤਾਬ, ਸਰਕਾਰ , ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਾਟਾ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਚਤ ਿਿਲਤ ਵਧਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼
ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਿੋ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਿਾਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਸਚਤ
ਿਨ।
5.

ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ ਿੋ CIDR ਨੰ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਅੱ ਪਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

6.

ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਆਪਣੀ ਵੈਬਿਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਿਰਸਵਿਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਚਤ ਅਤੇ ਢੁੱ ਕਵੀਂ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਸਵਖਾਉਣਗੇ, ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਿੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਉਪਲਬਧ ਿੇਵਾਂਵਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ।

7. ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸਕ ਕੋਈ ਏਿੰ ਿੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਸਖਆ ਿਾਂ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ
ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਰੱ ਥ ਅਤੇ
ਉਸਚਤ ਿੈ ਅਤੇ ਵੈਿੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਿੈ, ਉਿ ਿਮਰੱ ਥਾ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਸਖਆ ਿਾਂ
ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ ਸਵਿਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਿਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਮਲ
ਿੋਵੇ।
8. ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਨੰ ਤੀਿੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੰ ਮ ਦਾ
ਿਬ-ਕਾਨਟਰੈਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਆਸਗਆ ਨਿੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਤੀਿੀ ਸਧਰ ਰਾਿੀਂ
ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਿਟਾਫ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਦੇ ਿਕਦੇ ਿਨ ਿੇਕਰ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਿੈ ਸਿਨਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸਿਿਾ
ਿਟਾਫ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਸਭਆ ਸਗਆ ਿੈ।
9. ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਿਰ ਿਮੇਂ ਅੰ ਸਤਕਾ A ਸਵੱ ਚ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਚਾਰ
ਿੰ ਸਿਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ।
help@uidai.gov.in
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

10. ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ, ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਦਾਇਤਾਂ, ਚੈੈੱਕਸਲਿਟ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੇ ਟ
ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿਿੀਆਂ
ਸਵਧੀਆਂ ਆਸਦ ਦਾ ਅਨੁ ਿਰਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ
1.

ਅਥਾਸਰਟੀ ਇੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਕੋ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਸਿਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਖੁਦ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਨੰ CIDR ‘ਤੇ ਆਨਬੋਰ ਕਰ
ਿਕਦਾ ਿੈ।

2.

ਅਥਾਸਰਟੀ ਰਸਿਿਟਰਾਰਾਂ ਨੰ ਅਸਿਿੀਆਂ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਦੀ ਿਕਰੀਸਨੰਗ ਅਤੇ
ਸਮਲੀਅਤ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੋਰ
ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਨੰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਵਿੋਂ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਆਸਗਆ ਦੇ ਿਕਦੀ ਿੈ।

3.

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਖੇਤਰ ਪੱ ਧਰ ਦਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਿੋਵੇਗੀ।

4.

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਅਥਾਸਰਟੀ ਨੰ ਉਿ ਦੁਆਰਾ ਿਾਂ ਉਿ ਦੀ ਿਗਹਾ ‘ਤੇ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਬਿਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਇਮਾਰਤ ‘ਤੇ ਉਸਚਤ ਪਿੁੰ ਚ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਦਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਿਾਂ ਉਿਦੀ ਿਗਹਾ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਕਬਿੇ
ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਤਾਬ, ਸਰਕਾਰ , ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਾਟਾ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਚਤ ਿਿਲਤ ਵਧਾਏਗੀ
ਅਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਮਾਨ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਿੋ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀ ਮਤ ਅਨੁਿਾਰ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼
ਲਈ ਉਸਚਤ ਿਨ।

5.

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਿ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਿੋ CIDR ਨੰ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਅੱ ਪਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕੱ ਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।

6. ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਸਕ ਕੋਈ ਏਿੰ ਿੀ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱ ਸਖਆ ਿਾਂ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ
ਸਗਆ ਸਵਅਕਤੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਿਮਰੱ ਥ ਅਤੇ ਉਸਚਤ ਿੈ ਅਤੇ ਵੈਿੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ
ਕਾਬਲ ਿੈ, ਉਿ ਿਮਰੱ ਥਾ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਸਖਆ ਿਾਂ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ ਸਵਿਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਿਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਮਲ
ਿੋਵੇ।
7.

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਿਰ ਿਮੇਂ ਅੰ ਸਤਕਾ B ਸਵੱ ਚ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਲਈ ਆਚਾਰ ਿੰ ਸਿਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨਗੀਆਂ।

8.

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ, ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਦਾਇਤਾਂ,
ਚੈੈੱਕਸਲਿਟ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਟੈਂਪਲੇ ਟ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿਿੀਆਂ ਸਵਧੀਆਂ
ਆਸਦ ਦਾ ਅਨੁਿਰਨ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।

ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ –ਯੋਗਤਾ, ਭੂਸਮਕਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੌ ਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਸਕ ਿਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇੱ ਕ ਪਰਮਾਸਣਤ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿੋਵੇ। ਉਿਦੀ ਭਸਮਕਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀ ਕਰਨ ਲਈ,
ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਮਾਪਦੰ ਪਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ:
help@uidai.gov.in
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ





UIDAI ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਿੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ, ਯੋਗਤਾ 10 + 9 ਪਾਿ ਿਾਂ ਤਰਿੀਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੈਿੁਏਸ਼ਨ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ
ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਿਾਲ ਅਤੇ ਉਿ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ



ਸਵਅਕਤੀ 10+9 ਪਾਿ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਗੋਂ ਤਰਿੀਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਿ ਗਰੈਿਏਟ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ



ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਸਣਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ



ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਿਮਝ ਅਤੇ ਅਨਭਵ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੀਬੋਰ ਅਤੇ
ਵਰਣਾਂਤਰ ਉਿ ਲਈ ਆਿਾਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ



ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪਰੀਸਖਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਧਾਰ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ‘ਤੇ ਿਾਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਿਮਾਨ ਪਸੜਹਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ



ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਿੰ ਿੀ ਤੋਂ “ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ”
ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ



ਨੋਟ: “ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ” ਪਰਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀ ਿੂਚੀ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਸਲੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ ਸਬਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪਡੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ

ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ EA ਦੇ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ:




ਨਾਮਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਸਵਅਕਤੀ ਅਥਾਸਰਟੀ
ਦੀਆਂ ਸਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ
ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ

ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ
ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ
ਿਮਾਨ ਅਤੇ ਯੰ ਤਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ
ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਿੰ ਚਾਸਲਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਿਖਲਾਈ ਿੈਸ਼ਨ
ਕੀਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

EA ਦੇ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ, ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭਸਮਕਾ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਲਾਸਿਿਸਟਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਜ਼ਰਰਤਾਂ
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ਿੈੈੱਟ-ਅਪ ਕਰਨਾ (ਅੰ ਸਤਕਾ
C – ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਿੈੈੱਟ-ਅਪ ਚੈੈੱਕਸਲਿਟ), ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਕੰ ਮ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਿੈ। ਇੱ ਕ
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਇੱ ਕ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਭਸਮਕਾ ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿੇਠ ਸਲਸਖਆ
ਗੱ ਲਾਂ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ:
ਿਾਈਟ ਦੀ ਸਤਆਰੀ



ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਿੈੈੱਟ-ਅਪ ਚੈੈੱਕਸਲਿਟ ਸਤਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ
–ਅਥਾਸਰਟੀ ਨੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਿਥਾਪਨਾ
ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਚੈੈੱਕਸਲਿਟ ਮੁਿੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ
ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿ ਿਚੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਸਕ ਕੇਂਦਰ
ਲਈ ਿਾਰੀਆਂ ਿਰਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਿਨ ਸਿਿ ਲਈ ਉਿ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿੈ। ਉਿਨੰ ਿਰ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਸਵੱ ਚ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਿਫਤੇ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰੀ (ਿੋ ਪਸਿਲਾਂ
ਿੋਵੇ) ਚੈੈੱਕਸਲਿਟ ਭਰਨੀ ਅਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਚੈੈੱਕਸਲਿਟ
ਨੰ ਿਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਸਕ ਬਾਅਦ ਸਵੱ ਚ
ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਅਥਾਸਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਸਮਤ ਕੰ ਮ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ
ਵਾਲੇ /ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਨ/ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਕੇ।



ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਧਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਲੈ ਪਟੌਪ/ ੈਿਕਟਾਪ ਇੰ ਿਟਾਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਿੋ ਿਾਰੇ ਯੰ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਿੁਸੜਆ ਿੋਵੇ ਸਿਵੇਂ ਸਕ STQC ਪਰਮਾਸਣਤ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਕੈਪਚਰ ਸ ਵਾਈਿ, GPS ਸ ਵਾਈਿ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ





ਅਤੇ ਸਪਰੰ ਟਰ-ਕਮ-ਿਕੈਨਰ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੇ
ਯੰ ਤਰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱ ਚ ਿਨ।
ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਕ ਆਧੁਸਨਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੈੱਟਵਰਕ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰ ਿਟਾਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ

ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਿਾਫ ਿੁਥਰੀ, ਿਾਫ਼, ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸਬਿਲੀ/ਅੱ ਗ ਦੇ
ਖਤਸਰਆਂ ਤੋਂ ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਿੈ
ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਕ ਿੇਠਾ ਸਦੱ ਤੀ ਮਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ (ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਿੀ ਸਵੱ ਚ) ਿਰ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਿਰਰ ਸ ਿਪਲੇ ਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੋਵ:ੇ
– ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

– ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

– ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ EA ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੋ ਅਤੇ ਿੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

– ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਖਲਾਫ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਿਕੇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਟਸਰਕਿ

– ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਿਮਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ

– UIDAI ਿੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 1947 ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਆਈ. ੀ.: help@uidai.gov.in
– ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਚੀ
– ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰੇਟ ਸਲਿਟ



ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਿ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਸਕ ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਆਧਾਰ।EC ਿਮਾਨ
UIDAI ਦੀਆਂ ਸਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸ ਿਪਲੇ ਅ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ।



ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਟਾਫ ਦਾ ਸਵਵਿਾਰ ਵਿਨੀਕਾਂ ਪਰਤੀ ਸਨਮਰ ਿੈ ਅਤੇ
ਸਿੱ ਥੇ ਭੈੜੀ ਿਸਥਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਅਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਿੈਂ ਲ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਪਾਤਰ ਨਾ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਆਪ
ਿਸਥਤੀ ਨੰ ਿੰ ਭਾਲੇ



ਸਿੱ ਥੇ ਵਰਦੀ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਕ ਿਟਾਫ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਵਰਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਕ ਿੇ
ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਕੋਈ ਿਿਾਇਤਾ ਚਾਿੀਦੀ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਉਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਿਰਾਵੇ ਤੋਂ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪਸਿਚਾਣ ਲੈ ਣ



ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਅਥਾਸਰਟੀ ਨਾਲ ਵਾਿਬ ਿਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਸਕਿੇ ਿਥਾਨ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦਾ ਕੰ ਮ ਨਾ ਕਰੇ
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਿਆਂ ਦੀ ਔਨ ਬੋਰਸਡੰ ਗ



ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਨੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਮੇਤ ਆਪਣਾ “ਔਨ
ਬੌਰਸ ੰ ਗ ਫਾਰਮ” ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿੋ ਤਿਦੀਕ ਲਈ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ
“ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ” ਸਵੱ ਚ ਫਾਰਮ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ।



ਤਿਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਨਾਲ
ਔਨ ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਮਨਜ਼ਰ/ਰੱ ਦ ਕਰਨਗੇ।



ਸਫਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਲੈ ਕੇ ਉਿਨੰ ਆਧਾਰ
ਗਾਿਕ ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ
ਇਿਨੰ ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਿਵਰ ਦਵੇਗੀ।



ਨਾਮਾਂਕਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ
ਤਿਦੀਕ ਅਥਾਸਰਟੀ ਸਵਖੇ ਿਫਲਤਾਪਰਨ ਪਰੀ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ
‘ਤੇ ਿਥਾਨਕ ਾਟਾਬੇਿ ਸਵੱ ਚ ਿਟੋਰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।



ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਿਥਾਨਕ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਿਾਰੇ “ਆਪਰੇਟਰ” ਵੀ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ
ਔਨ-ਬੋਰ ਕੀਤੇ ਿਾ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ


ਿਦੋਂ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇ, ਮੁਿੀਬਤ ਸਵੱ ਚ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਵੀ ਕਰਦਾ
ਿੈ



ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ
ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਧੁਸਨਕ ਸਿਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿਾਣ ਿੋਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ



ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਉਿ
ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ UIDAI ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱ ਤਾ
ਦਾ ਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ





















ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ “ਆਧਾਰ ਿਿਲਤ ਲੱਭੋ (ਫਾਇੰ ਆਧਾਰ ਫੈਿੀਸਲਟੀ)” ਦੀ ਵਰਤੋ
ਕਰਕੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਿੋ ਵਿਨੀਕ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਆਏ ਿਨ
ਉਿ ਪਸਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਆਏ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਤਾ ਿੈ
ਸਕ ਉਿਦਾ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਿਾਵੇਗਾ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਨੇ ਆਧਾਰ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਿਿੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਭਰ ਸਲਆ ਿੈ ਅਚੇ ਿਕੈਸਨੰਗ ਲਈ ਿਾਰੇ
ਅਿਲੀ ਿਿਾਇਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਲਆਇਆ ਿੈ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਸਕਿੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਦੇ ਕੇਿ ਸਵੱ ਚ ਿਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੀਂ, ਸਿਰਫ
ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਿਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਾਟਾ ਦਾ ਦੁਿਰਾਓ ਨਾ ਿੋਵੇ ਉਦਾਿਰਨ ਵਿੋਂ ਿੇ ਪਤਾ
ਅੱ ਪ ੇਟ ਿੋਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤਾ ਚੈੈੱਕ ਬਾਕਿ ਆਗੇ ਿਿੀ ਲਗਾਈ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਗਾਿਕ ‘ਤੇ ਿਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ‘ਤੇ “ਿਾਈਨ ਆਫ” ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਸਿੱ ਥੇ ਵਿਨੀਕ ਦਾ
“ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ” ਿੋਵੇ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਾਟਾ ਦੀ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਦੌਰਾਨ ਿਰ
ਆਪਰੇਟਰ ਕੋਲ ਿਟੇਸ਼ਨ ਸਵਖੇ ਿਮੀਸਖਆ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰਰੀ ਪੁਆਇੰ ਟ ਦੀ ਸਪਰੰ ਟ ਕਾਪੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ਿਾਣ ਿੈ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਆਪਰੇਟਰ ਿਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਲਈ ਵਿਨੀਕ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਾਟਾ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਸਮਿਨਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿੇ ਿਾਣ ‘ਤੇ ਿੋਧ ਕਰਦਾ ਿੈ

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਆਪਰੇਟਰ ਿਰ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਿਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੀਦ ਸਪਰੰ ਟ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ
ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸਵਧੀਵੱ ਧ ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਪਸਿਚਾਣ ਦੇ ਿਬਤ/ਸਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਿਬਤ/ਪਤੇ ਦੇ ਿਬਤ/ਿਨਮ ਦੇ
ਿਬਤ ਵਿੋਂ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਅਿਲੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿੀਦ ਿਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਿਕੈਨ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਦਨ ਸਵੱ ਚ ਸਿੱ ਸਖਆ ਅਤੇ ਿਾਿਮਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਲੇ ਿਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਤੇ ਮੀਸਟੰ ਗ ਰੱ ਖ ਿਕਦਾ
ਿੈ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਿਟਾਕ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਬਨਾਂ ਸਕਿੇ ਸਵਘਨ ਦੇ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਨੁਕਿਦਾਰ ਸ ਵਾਈਿ, ਿਾਰ ਵੇਅਰ ਅਤੇ ਿੋਰ ਲਾਸਿਿਸਟਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ
ਝਰੀਟਾਂ, ਫੋਕਿ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਤਿਵੀਰਾਂ, ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਰਫ ਅੱ ਧੀਆਂ ਤਿਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਨਯਸਮਤ ਯੰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿੇ ਅਸਿਿੀ ਕੋਈ ਿਮੱ ਸਿਆ ਸਧਆਨ ਸਵੱ ਚ ਆਉਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ
ਮੈਨੇਿਰ/HQ ਨੰ ਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਮਾਨ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਸਕ ਿਾਰੇ ਸ ਵਾਈਿ ਅਤੇ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ ਅਤੇ ਪਾਵਰ
ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ
ਸ ਵਾਈਿ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਮਾਨ ਲਈ ਿੁਰੱਸਖਆ ਪਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

EA ਦੇ ਕੰ ਮ ਦੀ ਿਿਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਿਮੇਂ ਲਈ ਗਾਿਕ ‘ਤੇ ਖਾਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਦੀਆਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਿਨ।
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਨਹਾਂ ਸਰਪੋਰਟਾਂ ਨੰ ਵਰਤ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰ ਮ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਿਟਾਫ
ਨਸਤਕਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਫੀਿ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਵਾਧ ਪੈਿੇ ਨਿੀਂ ਮੰ ਗਦਾ
ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਾਟਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਬਣਾਏ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ
GPS ਿਰ ਸਦਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ

ਕੰ ਮ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨਾ


ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਅਥਾਸਰਟੀ/ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੇ ਮਾਨੀਟਰ ਨੰ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ
ਿਸਿਯੋਗ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਬਿਤਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਿਾਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਿਵਾਬ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ। ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੰ ਮ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਵੇਰਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕੰ ਮ ਮਾਨੀਟਰ ਸ਼ੀਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਿਤਖਤ ਕਰਦਾ ਿੈ



ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਿ ਿੁਸਨਸਸਚਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਾਰਿਾਂ ਅਤੇ ਾਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸਵੱ ਚ ਸਨਰੰ ਤਰ ਿੁਧਾਰ ਲਈ
ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱ ਚ ਆਸ ਟ ਫੀ ਬੈਕ, ਿੇ ਕੋਈ ਿੈ, ਨੰ ਸਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ
ਆਪਰੇਟਰ

ਆਪਰੇਟਰ ਕੌ ਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?
ਆਪਰੇਟਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

ਉਿਦੀ ਭੂਸਮਕਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਮਾਪਦੰ ਡ ਪੂਰੇ
ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ:


UIDAI ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਿੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲਈ, ਯੋਗਤਾ 10 + 9 ਪਾਿ ਿਾਂ ਤਰਿੀਿੀ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰੈਿੁਏਸ਼ਨ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ



ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਿਾਲ ਅਤੇ ਉਿ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ



ਸਵਅਕਤੀ 10+9 ਪਾਿ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਗੋਂ ਉਿ ਤਰਿੀਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਗਰੈਿਏਟ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ






ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਸਣਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਧੀਆ ਿਮਝ ਅਤੇ ਅਨਭਵ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕੀਬੋਰ ਅਤੇ
ਵਰਣਾਂਤਰ ਉਿ ਲਈ ਆਿਾਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਿੰ ਿੀ ਤੋਂ “ਆਪਰੇਟਰ
ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ” ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ
ਨੋਟ: “ਆਪਰੇਟਰ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ” ਪਰਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀ ਿੂਚੀ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਸਲੱਖੇ ਗਏ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ ਸਬਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪਡੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਸਧਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ

ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ:


ਨਾਮਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਸਵਅਕਤੀ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ



ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਪਕਰਣਾਂ
ਅਤੇ ਯੰ ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਿੰ ਚਾਸਲਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਿਖਲਾਈ ਿੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ



ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪਰੀਸਖਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਆਧਾਰ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਿਾਰੀ ਿਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਪਸੜਹਆ ਿੋਵੇ



ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੀਬੋਰ ਅਤੇ ਵਰਣਾਂਤਰ ਆਿਾਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਔਨ ਬੋਰਸਡੰ ਗ
ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਮੇਤ ਆਪਣਾ “ਔਨ ਬੌਰਸ ੰ ਗ ਫਾਰਮ” ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਨੰ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿੋ
ਫਾਰਮ ਅੱ ਗੇ ਤਿਦੀਕ ਲਈ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ “ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ” ਸਵੱ ਚ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਤਿਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ
ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਨਾਲ ਔਨ ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਮਨਜ਼ਰ/ਰੱ ਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਫਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਲੈ ਕੇ ਉਿਨੰ ਆਧਾਰ ਗਾਿਕ ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਿਨੰ ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਿਵਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਾਮਾਂਕਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਅਥਾਸਰਟੀ ਸਵਖੇ ਿਫਲਤਾਪਰਨ ਪਰੀ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ਸਵਖੇ ਿਥਾਨਕ
ਾਟਾਬੇਿ ਸਵੱ ਚ ਿਟੋਰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨਯਮ ਿੋ ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਨੀਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ


ਇਿ ਸਨਸਚਤ ਕਰਨਾ ਸਕ ਿਰੇਕ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਿਮੇਂ,
ਕੰ ਸਪਊਟਰ ‘ਤੇ ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਿਮਾਂ ਿੈਸਟੰ ਗ ਮੌਿਦਾ
ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਿਮਾਂ ਿੈ।



ਿਰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ GPS ਧੁਰੇ
ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ।



ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਰੇਟਰ ਆਈ. ੀ. ਨਾਲ ਲਾਗ ਇੰ ਨ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ, ਅਤੇ ਿੀਟ ਤੋਂ ਦਰ ਿਾਣ ਵੇਲੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰ ਲਾਗ ਔਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਕ ਕੋਈ ਿੋਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਿਾ ੀ
ਲਾਗ ਇੰ ਨ ਸਵੰ ੋ ਨਾ ਵਰਤ ਿਕੇ।



ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਪਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨੀਕ ਨੰ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਪਰਸਕਸਰਆ ਿੰ ਖੇਪ ਸਵੱ ਚ ਦੱ ਿਣਾ ਤਾਂ ਸਕ
ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਆਿਾਨੀ ਰਿੇ ਅਤੇ ਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ
ਿਿਲਤ ਿੋਵੇ।



ਇਿ ਿੁਸਨਸਸਚਤ ਕਰਨਾ ਸਕ ਿਟੇਸਨ ਲੇ ਆਊਟ
ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਿੈ



ਇੱ ਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ “ਆਧਾਰ ਿਿਲਤ ਲੱਭੋ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਪਸਿਲਾਂ ਕਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਨਿੀਂ ਆਇਆ।



ਨਾਮ, ਸਲੰਗ, ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਪਤਾ, ਮੋਬਾਈਲ
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵਰਗੇ ੇਮੋਗਾਰ ਸਫਕ ਵੇਰਵੇ
ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਪ ੇਟ ਗਾਿਕ ਲਾਈਟ
ਵਰਤਣਾ ਅਤੇ ਦਿਰੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ
ੇਮੋਗਰਾਸਫਕ/ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਲਈ ECMP
ਵਰਤਣਾ।



ਿਾਲਾਂਸਕ ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੇ ਭਸਵੱ ਖ ਸਵੱ ਚ ਿੰ ਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਿੋਰ
ਇਿਤੇਮਾਲ ਲਈ ਸਿਵੇਂ OTP ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਆਧਾਰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਿਿਲਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ
ਆਧਾਸਰਤ eKYC ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਿੈ।



ਇਿ ਿਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਆਧਾਰ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਫਾਰਮ ਤਿਦੀਕ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਅਤੇ
ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਦੇ ਦਿਤਖਤ/ਅੰ ਗਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ
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ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਿਾਰੇ ਅਿਲੀ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਿਨ, ਿੋ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਲਈ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਸਿਿ ਦੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ
ਉਿੇ ਵਿਨੀਕ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਿਨ ਸਿਿਦਾ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨਾ ਿੈ।

ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਇਿ ਚੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਸਕ ਉਿਦਾ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸਿਰਫ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਮੋਿਰ/ਛੋਟੇ ਦਿਤਖਤ ਿਨ। ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਿਨੀਕ
(ਉਮੀਦਵਾਰ) ਦੇ ਦਿਤਖਤ/ਅੰ ਗਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਵੀ ਿੋਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਲਈ ਵਰਸਤਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ
ਨਿੀਂ।



ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ/HoF ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਅਤੇ HoF, ਕਰਮਵਾਰ ਲਈ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਾਸਨਆਂ ਸਵੱ ਚ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ/HoF ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਿਸਿਤ ਦਿਤਖਤ/ਅੰ ਗਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਫਾਰਮ
‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।



ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਕਲਾਇੰ ਟ 'ਤੇ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਕਰੀਨਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਿਾਰ ਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਕਰਮ ਸਵੱ ਚ ਅਧਾਰ ਕਲਾਇੰ ਟ
ਿਾਫਟਵੇਅਰ (ECMP) ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕ
ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਾਟਾ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ





ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਦੇ
ਿਮੇਂ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਕਰੀਨ ਔਨ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾਈਨ ਔਫ਼
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ
ਾਟਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸਿਣਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਨਾਲ
ੇਮੋਗਰਾਸਫਕ ਾਟਾ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰਨਾ।



ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ
ਫਾਰਮ, ਅਿਲੀ ਿਸਿਪਾਤਰ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ
ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਾਮੰ ਦੀ ਿਸਲੱਪ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ ਅੱ ਪਲੋ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਵਾਪਿ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।

ਰਿੀਦ ਸਪਰੰ ਟ ਕਰਨਾ, ਦਿਤਖਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਨੰ
ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰ ਤ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਰਿਾਮੰ ਦੀ
‘ਤੇ ਦਿਤਖਤ ਲੈ ਣਾ।

CELC ਆਪਰੇਟਰ ਕੌ ਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਨੋਟ
ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ CELC ਆਪਰੇਟਰ ਸਿਰਫ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੋਰ ਸਕਿੇ ਤਰਹਾਂ ਦਾ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਨਿੀਂ ਕਰ ਿਕਦਾ।
ਇਿ ਭਸਮਕਾ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਪਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਮਾਪਦੰ
ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ:









ਪਰੇ

ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਿਾਲ ਅਤੇ ਉਿ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ

ਸਵਅਕਤੀ 10+9 ਪਾਿ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਗੋਂ ਤਰਿੀਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਿ
ਗਰੈਿਏਟ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੇਿ ਸਵੱ ਚ, 10ਵੀਂ ਪਾਿ ਪਾਤਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ

ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਧਾਰ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਉਿਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਸਣਆ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਐਨ ਰੌਇ OS ਵਾਲਾ ਿਮਾਰਟਫੋਨ/ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਲ ਿਮਝ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਾ ਕੀਬੋਰ ਅਤੇ ਵਰਣਾਂਤਰ ਉਿ ਲਈ ਆਿਾਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਂਚ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਏਿੰ ਿੀ ਤੋਂ “CELC ਆਪਰੇਟਰ
ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ” ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ

ਨੋਟ: “CELC ਆਪਰੇਟਰ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ” ਪਰਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀ ਿੂਚੀ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਸਲੱਖੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਏ ਸਬਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪਡੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ

ਇੱਕ CELC ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ:




ਨਾਮਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਸਵਅਕਤੀ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਸਕਿੇ ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਬੱ ਚੇ ਦੀਆਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਿਾਂਦੇ CELC ਟੈਬਸਲਟ ‘ਤੇ ਖੇਤਰੀ
ਦਫਤਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ ਿੰ ਚਾਸਲਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਿਖਲਾਈ ਿੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ



ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪਰੀਸਖਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਸਵਅਕਤੀ ਨੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀ ਵੈੈੱਬਿਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ‘ਤੇ
ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਿਾਰੀ ਿਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਪਸੜਹਆ ਿੋਵੇ



CELC ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਨੰ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਿਮੇਤ ਆਪਣਾ “ਔਨ ਬੌਰਸ ੰ ਗ ਫਾਰਮ” ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿੋ ਤਿਦੀਕ ਲਈ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ “UIDAI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ” ਸਵੱ ਚ ਫਾਰਮ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਤਿਦੀਕ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ, ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਨਾਲ ਔਨ ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਮਨਜ਼ਰ/ਰੱ ਦ ਕਰਨਗੇ।



ਸਫਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ CELC ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਲੈ ਕੇ ਉਿਨੰ ਆਧਾਰ ਗਾਿਕ ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ CELC ਟੈਬਸਲਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਿਨੰ ਇੱ ਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਿਵਰ ਦਵੇਗੀ।



ਨਾਮਾਂਕਣ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਿੈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ UIDAI ਸਵਖੇ ਿਫਲਤਾਪਰਨ
ਪਰੀ ਿੋ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਿਥਾਨਕ ਾਟਾਬੇਿ ਸਵੱ ਚ ਿਟੋਰ ਕੀਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਿੈ।
ਵੈਰੀਫਾਇਰ

ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਕੌ ਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਉਿਦੀਆਂ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?


ਿਦੋਂ ਵਿਨੀਕ ਇੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱ ਚ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ

ੇਮੋਗਾਰ ਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਿ ਦੁਆਰਾ

ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ


ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਉਨਹਾਂ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਿੋ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਸਣਤ ਿੋਣ। ਅਸਿਿੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਸਕਿਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ



ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਮੌਿਦ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਨੀਕ
ਦੁਆਰਾ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਦੀਕ ਕਰੇਗਾ



ਸਰਟਾਇਰ ਿਰਕਾਰੀ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਿਿੀ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਨਾਲ ਚੰ ਗੀ
ਤਰਹਾਂ ਵਾਕਫ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਿਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ, ਿੇ ਉਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ
ਲਈ ਿਰਸਵਿ ਕਰ ਰਿੇ ਅਸਧਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ।



ਕੋਈ ਵੀ ਿਰਸਵਿ ਕਰ ਸਰਿਾ/ਸਰਟਾਇਰ ਿਰਕਾਰੀ ਅਸਧਕਾਰੀ (ਿਸਥਆਰ ਬੰ ਦ ਫੋਰਿ ਅਤੇ CPMF ਿਮੇਤ) ਅਤੇ PSU
ਬੈਂਕਾਂ ਿਮੇਤ ਗਰੁੱ ਪ ‘C’/ਕਲਾਿ।II ਤੋਂ ਥਲੇ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਿੀਂ, ਉਨਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੰ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਵਿੋਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਿਕਦਾ
ਿੈ। ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱ ਚ, ਸਿਵੇਂ ਵੱ ੇ ਸ਼ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਸਵੱ ਚ, ਸਿੱ ਥੇ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਅਸਿਿੇ ਸਰਟਾਇਰ/ਿਰਸਵਿ ਕਰ ਰਿੇ ਿਰਕਾਰੀ
ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਿੇਵਾ ਨਿੀਂ ਲੈ ਿਕਦੇ, ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਨੰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮਨਿਰੀ ਨਾਲ ਇੱ ਕ ਆਊਟਿੋਰਿ
ਸਵਕਰੇਤਾ ਦੀ ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਕਦੀ ਿੈ।



ਇੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਵਿੋਂ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਇੱ ਕੋ ਸਵਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਿੋ ਿਕਦੇ।
ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਸਕ ਖੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਨੰ ਉਸਚਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਸਿਖਲਾਈ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਿਦੋਂ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇ, ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਇੱ ਕ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਸਨਯੁਕਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ।



ਨਾਮਾਂਕਣ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਵੇਰਫਾਇਰਾਂ ਦੀ ਿਚੀ ਅਿੁਦੇ ਅਨੁਿਾਰ, ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਸਚਤ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ
ਿੈ ਅਤੇ ਿਚੀ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਿਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿੜੀਆਂ UIDAI ਸਿਦਾਇਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਯਾਦ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀਆਂ
ਿਨ?


ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੀਕਰਨ ਲਈ ਅਿਲੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਨ।



ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ UIDAI ਮਨਜ਼ਰ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਚੀ ਸਵੱ ਚ
ਿੋਣੋ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ



ਫਾਰਮੇਟ ਅੰ ਸਤਕਾ D ਅਨੁਿਾਰ ਪਸਿਚਾਣ ਦੇ ਿਬਤ, ਪਤੇ ਦੇ ਿਬਤ, ਸਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਿਬਤ, ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦੇ ਿਬਤ ਲਈ
ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ/ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ (ਸਿਰਫ ਉਿ ਿੋ UIDAI ਦੀ ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਉਸਚਤ ਦਿਤਾਵੇਿਾ ਦੀ ਿਚੀ ਸਵੱ ਚ ਿਨ) ਦੁਆਰਾ
ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਲਈ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।



ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ, ਿੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਸ਼ੱ ਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਸਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਾਅਲੀ/ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਿਨ। ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸਿੱ ਥੇ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ,
ਇਿਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਿੰ ਖੇਪ ਸਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।



ਿੇ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਕਾਰਨ ਦੱ ਿ ਕੇ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾ ਵਿਨੀਕ ਨੰ
ਵਾਪਿ ਦੇ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਵਿਨੀਕ ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਸਨਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱ ਕ ਮਨੋਨੀਤ ਅਥਾਸਰਟੀ
ਕੋਲ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।



ਪੀ.ਓ.ਆਈ., DoB, ਪੀ.ਓ.ਏ., PoR ਕਰਮਵਾਰ ਨਾਮ, ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨਾ
– ਨਾਮ
– ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਲਈ ਇੱ ਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਤਿਵੀਰ ਿੋਵੇ। ਤਿਦੀਕ ਕਰੋ
ਸਕ ਿਿਾਇਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱ ਚ ਦੋਨੋਂ ਿਨ
– ਿੇ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਕਿੇ ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਨੰ ਉਸਚਤ
ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਿਮਾਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀ
ਤਿਵੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ।

ਤਿਵੀਰ ਨਾਲ ਵੈਧ ਪੀ.ਓ.ਆਈ.


ਸਬਨਾਂ ਤਿਵੀਰ ਨਾਲ ਵੈਧ ਪੀ.ਓ.ਆਈ.

ਵਿਨੀਕ ਤੋਂ ਉਿਦਾ ਨਾਮ ਪੁੱ ਛ ਕੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਇਿ ਨਾਲ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਿੋ ਿਾਵੇਗਾ ਸਕ ਵਿਨੀਕ
ਆਪਣੇ ਿੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਰਿਾ ਿੈ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ



ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਾ ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਰੀਮਾਨ, ਕੁਮਾਰੀ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ, ਮੇਿਰ, ਸਰਟ . ਾ. ਆਸਦ
ਵਰਗੇ ਸਿਰਲੇ ਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ।

ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ
(ਪਦਵੀ ਨਾਲ)

ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ
(ਸਬਨਾਂ ਪਦਵੀ)
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

a. ਇਿ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਸਕ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿੁਤ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਿੀ ਸਲਸਖਆ ਿਾਵੇ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਿਵਾਬਦੇਿ
ਇਿ ਦੱ ਿ ਿਕਦਾ ਿੈ ਸਕ ਉਿਦਾ ਨਾਮ ਵੀ. ਸਵਿੇਆਨ ਿੈ ਿਦਸਕ ਇਿਦਾ ਪਰਾ ਨਾਮ ਵੇਂਕਟਰਾਮ ਸਵਿੇਆਨ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ । ਇਿੇ
ਤਰਹਾਂ ਆਰ.ਕੇ. ਸ਼ਰੀਵਾਿਤਵ ਦਾ ਪਰਾ ਨਾਮ ਅਿਲ ਸਵੱ ਚ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰੀਵਾਿਤਵ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਇਿੇ ਤਰਹਾਂ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ
ਆਈ ਇੱ ਕ ਮਸਿਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕੇ. ਐੈੱਿ. ਕੇ. ਦੁਰਗਾ ਦੱ ਿ ਿਕਦੀ ਿੈ ਿਦਸਕ ਉਿਦਾ ਪਰਾ ਨਾਮ ਕਲੁਰੀ ਿੁਰਯਾ ਕਾਨਾਕਾ
ਦੁਰਗਾ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ। ਉਿ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਉ ਸਕ ਉਿਦੇ ਅਰੰ ਭਕ ਅੱ ਖਰ ਦਾ ਸਵਿਤਾਰ ਕੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਨੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ ਸਵੱ ਚ ਿਿੀ ਲਗਾਓ।





POI

b. ਦੱ ਿੇ ਗਏ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ (ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱ ਖਰ ਸਵੱ ਚ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪਸਿਲੇ , ਮੱ ਧ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਮ
ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਕਮ
ਰ ਸਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਿਵੀਸਕਰਤ
ਵੋਟਰ ਆਈ. ੀ. ਕਾਰ ਪਸਿਚਾਣ ਪੱ ਤਰ

ਬੈਂਕ ਪਾਿਬੁੱ ਕ ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ

(ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਵਰਸਤਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ

ਵਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ

ਨਾਮ ਸਵੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਕਰਕੇ ਿਵੀਸਕਰਤ ਨਿੀਂ
ਵੋਟਰ ਆਈ. ੀ. ਕਾਰ ਪਸਿਚਾਣ ਪੱ ਤਰ

ਬੈਂਕ ਪਾਿਬੁੱ ਕ ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ

(ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਵਰਸਤਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ

ਵਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ

c. ਿੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ ਸਿਨਹਾਂ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕੋ ਨਾਮ (ਭਾਵ, ਮੁਢਲਾ
ਅਤੇ ਪਰਾ ਨਾਮ) ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪਰਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
d. ਕਈ ਵਾਰ, ਬਾਲਕ ਿਾਂ ਬੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਿੇ ਨਿੀਂ ਰੱ ਸਖਆ ਿੋ ਿਕਦਾ। ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਆਏ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ EID ਅਲਾਟ
ਕਰਕੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿੱ ਤਵ ਦੱ ਿ ਕੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਸਛਤ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ।
ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਲਈ ਿਿਾਇਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਸਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਾਮ
ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਸਬਨਾ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਪਰਣਾਲੀ ਲਈ ਉਦਾਿਰਣ
ਉਦਾਿਰਣ 1 ਿੇਠਾਂ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਾਟਾ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਿਕਰੀਨਸਾਟ ਿੈ। ਇੱ ਥੇ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ
(ਿੈੈੱ ਆਫ਼ ਫੈਮਲੀ (ਐਚ.ਓ.ਐਫ.)) ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਆਪਣੀ ਿਨਿੰ ਸਖਆ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨੰ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿੈ । ਵੇਰਸਵਆਂ ਨੰ
ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਿਲ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।

ਆਧਾਰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ
ਵੇਰਸਵਆਂ ਨੰ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਕੁਝ ਅਿਲ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਨ ਿੋ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪੈਨ ਕਾਰ ਪਸਿਚਾਣ ਪੱ ਤਰ

ਮਾਰਕਿ ਸ਼ੀਟ (ਿਰਕਾਰੀ ਬੋਰ ਿਾਂ ਯਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ

(ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਵਰਸਤਆ

ਿਾਰੀ) ਿਨਮ ਸਮਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਬੀ.) ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਵਰਤੀ

ਿਾਂਦਾ ਿੈ

ਿਾਂਦੀ ਿੈ

ਉਦਾਿਰਣ 2 ਿੇਠਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਾਂ ਿਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਿਰਣਾਂ ਿਨ

ਆਧਾਰ ਿੋਧ ਫਾਰਮ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਅਿਲ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਇਿ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਿਨਮ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ) ਪਰਤੀ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ।

ਿਨਮ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ, ਿਨਮ ਸਮਤੀ ਦੇ ਪਰਮਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਬੀ.) ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਵਰਸਤਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ
ਿੋਰ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ:

ਿੋਰ ਿਨਮ ਦੇ ਪਰਮਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਬੀ.)



ਪਾਿਪੋਰਟ



ਪੈਨ ਕਾਰ



ਪੈਨ ਕਾਰ



ਵੋਟਰ ਆਈ. ੀ.



ਿਨਮ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ



ਪਾਿਪੋਰਟ



ਲੈ ਟਰਿੈੈੱ ‘ਤੇ ਗਰੁੱ ਪ ਏ ਗਜ਼ਟ




ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ:

ਰਾਈਸਵੰ ਗ ਲਾਈਿੈਂਿ
ਿਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ਆਈ. ੀ. ਕਾਰ /ਪੀ.ਐੈੱਿ.ਯ. ਦੁਆਰਾ
ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਰਸਵਿ ਪਸਿਚਾਣ ਕਾਰ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

ਅਫ਼ਿਰ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ
Toll free: 1947
Page 33

ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ



ਨੌਕਰੀ ਕਾਰ

ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦਾ



ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਸਿੱ ਸਖਆ ਿੰ ਿਥਾ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ

ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ


ਆਈ. ੀ.


ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ
ਆਰ ਰ

ਿਸਥਆਰ ਲਾਈਿੈਂਿ

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਾਂ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ, ਸਲੰਗ ਅਤੇ ਿਨਮ ਤਰੀਕ ਨੰ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨ ਿੰ ਬੰ ਧੀ ਇੱ ਕ ਨੋਟੀਸਫਕੇ ਸਨ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿੈ।
ਅੱ ਪ ੇਟਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੱ ਿੀ ਗਈ ਿੈ:


ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਨਮ ਸਮਤੀ ਨੰ ਿੀਵਨ ਕਾਲ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਇਿ ਸਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕ
ੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੀ ਮੌਿਦਾ ਿਸਥਤੀ ਘੋਸਸਤ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਿਾਂ ਲਗਭਗ ਿੈ



ਨਾਮ ਿੀਵਨ ਕਾਲ ਸਵੱ ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ



ਸਲੰਗ ਿੀਵਨ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ



ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਮੇਂ ਿੋ ਪੀ.ਓ.ਬੀ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਿ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੀ ਉਿਨੰ ਆਧਾਰ ਸਵੱ ਚ ਪੀ.ਓ.ਬੀ. ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਾਂ ਲਈ
ਦੁਬਾਰਾ ਨਿੀਂ ਵਰਸਤਆ ਿਾ ਿਕਦਾ

ਿਨਮ ਸਮਤੀ (ਡੀ.ਓ.ਬੀ.)
a. ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਨੰ ਉਸਚਤ ਖੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਸਦਨ, ਮਿੀਨਾ ਅਤ ਿਾਲ ਦੱ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
b. ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦਾ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ “ਤਿਦੀਕ ਕੀਤੀ” ਮੰ ਨੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ।
ਿਦੋਂ ਵਿਨੀਕ ਸਕਿੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ ਤੋਂ ਸਬਨਾDoB ਦੱ ਿਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ “ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤੀ” ਮੰ ਨੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ।
c. ਿਦੋਂ ਵਿਨੀਕ ਿਿੀ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦੇਣ ਸਵੱ ਚ ਅਿਮਰੱ ਥ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਿੀ ਦੱ ਿੀ ਿਾਵੇ ਿਾਂ
ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਮਾਸਨਤ ਦੱ ਿੀ ਿਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਮਰ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਅਸਿਿੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ
ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਮ ਦੇ ਿਾਲ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਂ ਰੀ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
d. ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਐਟ
ਿੈ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਨੇ “ਤਿਦੀਕ ਕੀਤੀ”/“ਘੋਸ਼ਤ ਕੀਤੀ” ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਿਿੀ ਦੱ ਿੀ ਿੈ ਿਾਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭਰੀ ਿੈ।
ਮਨਜ਼ਰ ਿੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਦਾ ਅਪ ਸ
ੇ ਨ ਅਪਵਾਦ ਨਾਲ ਨਸਿੱ ਠਣ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਰਾਿੀਂ ਪਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ । ਇਿ ਲਈ
ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਵਚੋਂ ਸਕਿੇ ਨੰ ਿਨਮ ਸਮਤੀ ਦੇ ਿਬਤ ਵਿੋਂ ਿਮਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
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ਘੋਸਸਤ/ਲਗਭਗ ਪਰਮਾਸਣਤ ਿੋਣ ਤੋਂ ਿਨਮ ਸਮਤੀ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰ
ਿੀਵਨ ਕਾਲ, ਪਸਰਵਰਤਨ ਦੀ ਿੀਮਾ ਿਾਂ ਿੀਮਾ ਦੇ ਸਬਨਾਂ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਆਸਗਆ ਸਦੱ ਤੀ ਿਾਏਗੀ।
ੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵਿਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ, ਸਿਿਦੀ ਿਨਮ ਤਰੀਕ ਪਸਿਲਾਂ ਿੀ ਪਰਮਾਸਣਤ ਿੈ, ਨੰ
UIDAI ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਿਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੋਏਗੀ।
ਸਰਿਾਇਸੀ ਪਤਾ
a. ਤਿਦੀਕ ਕਰੋ ਸਕ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ। ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ
ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਸਿਰਫ ਅੱ ਖਰਾਂ ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ
ਿੈ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਪਸਿਲੇ , ਮੱ ਧ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਮ ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ ਿੈ ਤਾਂ ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱ ਚ
ਨਾਮ ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ ਿਵੀਕਾਰਪਾਤਰ ਿੈ।
b. “ਕੇਅਰ ਔਫ਼” ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਿੇ ਕੋਈ ਿੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਅਤੇ ਬਿੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਿੋ
ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਨਾਲ ਰਸਿੰ ਦੇ ਿਨ। ਿੇ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਪਤੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਖਾਲੀ ਛੱ ੀ ਿਾ ਿਕਦੀ
ਿੈ।
c. ਪਤੇ ਦੀ ਿੋਧ ਦੀ ਇਿਾਜ਼ਤ ਿੈ। ਵਿਨੀਕ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੇ ਪਤੇ ਸਵੱ ਚ ਮਾਇਨਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਸਿਵੇਂ
ਘਰ ਨੰ., ਗਲੀ ਨੰ., ਗਲੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਛਪਾਈ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਪਨ ਕੋ

ਆਸਦ ਸਵੱ ਚ ਮਾਇਨਰ

ਬਦਵਾਓ/ਿੋਧ ਕਰਵਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਿਦੋਂ ਤਕ ਇਿ ਿੋਧ/ਪਸਰਵਰਤਨ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੇ ਮਲ ਪਤੇ ਨੰ
ਤਬਦੀਲ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ।
ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਪਤੇ ਸਵੱ ਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਵੀਸਕਰਤ
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਾਂ ਿਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ

ਬੈਂਕ ਪਾਿਬੁੱ ਕ ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਦੇ ਰਪ
ਸਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ

ਸਨਸ਼ਾਨ ਿੋਸੜਆ
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d. ਿੇ ਪਤੇ ਦੀ ਿੋਧ ਸਵੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਓ ਿਾਰਥਕ ਿਨ ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਮਲ
ਪਤਾ ਬਦਲਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਦਿਰਾ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਬੁਸਨਆਦੀ ਪਤੇ ਸਵੱ ਚ ਬਦਲਾਓ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਿਵੀਸਕਰਤ ਨਿੀਂ
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਾਂ ਿਿੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ

ਬੈਂਕ ਪਾਿਬੁੱ ਕ ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਦੇ ਰਪ
ਸਵੱ ਚ ਵਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ

ਿਾਊਿ ਨੰਬਰ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਸਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ:
a. 5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਇੱ ਕ ਿਾਂ ਸਨਗਰਾਨ ਦਾ “ਨਾਮ” ਅਤੇ “ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ” ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ/ਸਨਗਰਾਨ ਨੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿਦੋਂ ਆਪਣੇ
ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ (ਿਾਂ ਉਿ ਇਕੱ ਠੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਿਕਦੇ ਿਨ) ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਿਨ।
b. ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਿਾਂ ਿੀਵਨ-ਿਾਥੀ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਦੀਕ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
ਉਿ ਸਿਰਫ ਅੰ ਦਰਨੀ ਮਕਿਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ।

ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ (HoF):
a. ਤਿਦੀਕ ਕਰੋ ਸਕ PoR ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਦੱ ਿ ਸਵੱ ਚ ਸਰਸ਼ਤਾ ਿਥਾਸਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ (PoR) ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਿ ਿੀ ਿਦੱ ਿ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ, ਸਿਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ
ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।
b. ਿਦੋਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਿਦੱ ਿ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾ ਸਰਿਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੰ ਿਮੇਸ਼ਾ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਿਦੱ ਿ ਨਾਲ
ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
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c. HoF ਅਧਾਸਰਤ ਤਿਦੀਕ ‘ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ HoF ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ HoF ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਬਨਾਮ ਤਿਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ।
d. ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ HoF ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੇਰਵੇ
ਸਿਰਫ HoF ਦੇ ਿਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ:
a. OTP ਰਾਿੀਂ eKYC ਦੇ ਮਕਿਦ ਲਈ ਤੁਿੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਿੱ ਤਤਾ ਬਾਰੇ ਿਲਾਿ ਸਦਓ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ
ਬਣਾਉ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿੀਂ ਿੈ
b. ਨਾਲ ਿੀ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਉਿਦਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਿਲਾਿ ਵੀ ਦੇ ਿਕਦੇ ਿੋ ਸਕਉਂਸਕ ਇਿ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ
ਸਕਿਮਾਂ ਫੇਲ ਿੋ ਿਾਣ ‘ਤੇ ਵਾਧ ਿੁਰੱਸਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿੀ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਿਕਦਾ ਿੈ।
c. ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਿਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਨੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਵਖੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ
ਨਾ ਸਕ ਔਨਲਾਈਨ।

ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ
ਸਬਨਾਂ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਨੀਕ ਆਧਾਰ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮਂਕਣ ਸਕਿ ਤਰਹਾਂ ਕਰਦੇ ਿਨ?
a. ਮੁਖ ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਾਟਾ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਮੇਂ ਿੀ ਤਕਦੀਕ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਵਿਨੀਕ ਪਸਿਚਾਣ ਦੇ ਿਬਤ (ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਿਬਤ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਦੇ
ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਨਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਲਆ ਿਕਦੇ ਿਨ।
b. ਿੇ ਕੋਈ ਵਿਨੀਕ ਪਸਿਚਾਣ ਦੇ ਿਬਤ ਿਾਂ ਪਤੇ ਦੇ ਿਬੁਤ ਦਾ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ
ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਅਿਫਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਪਸਿਲਾਂ ਤੇਂ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
“ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ” ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ ਿੋ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਿਾਂ
ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਸਿਚਾਸਣਆ ਿਾਂ ਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।
c. ਇੱ ਕ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਿੋ ਉਿ ਵਿਨੀਕ ਦੀ
ਪਸਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਧਸਕਰਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਸਿਿ ਕੋਲ ਕੋਈ
ਪੀ.ਓ.ਏ./ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ। ਇਿ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣ ਦਾ
ਮਤਲਬ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਪਾਤਰ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਦੇਣਾ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਇੱਕ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਕੌ ਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ?
a. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ (ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ, ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਿਥਾਨਕ
ਇਕਾਈ ਿਦੱ ਿ, ਿਥਾਨਕ ਪਰਬੰਧਨ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦੱ ਿ, ਾਕੀਏ, ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਅਸਧਆਪਕ, ਸਿਿਤ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਾਕਟਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ/ਆਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਿਥਾਨਕ NGO ਦੇ ਪਰਸਤਸਨਧੀ ਆਸਦ) ਿੋ ਰਸਿਿਟਰਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਪਸਿਚਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ UIDAI ਦੇ CIDR ਸਵੱ ਚ “ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ” ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਰਸਿਿਟਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।
b. ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਵੱ ਚ, ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੀ ਿਿਲਤ ਲਈ UIDAI ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਿਮਿ ਦੀ
ਪਸਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਪਸਿਲ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ।
c. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਿਾਲ ਤੋ ਉਪਰ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ
ਸਰਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੇਣੀ ਚਾਿੀਦਾ।
d. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸਲੰਕ ਕੀਤੇ ਿਾਣਗੇ। ਇੱ ਕੋ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਇੱ ਕ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਰਸਿਿਟਰਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਵਰਸਤਆ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਿਦੋਂ ਤਕ ਉਿ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਸਿਚਾਣੇ ਨਿੀਂ ਿਾਂਦੇ ਅਤੇ UIDAI ਦੇ
CIDR ਸਵੱ ਚ ਸਵਸਿਸ਼ਟ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਲਈ “ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ” ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਰਸਿਿਟਰ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ। ਇਿ ਲਈ,
ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੇ ਅਸਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਿੀ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣ ਕਰਵਾ
ਿਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱ ਕ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਪਰਬੰਧਕੀ ਿੀਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਕੰ ਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ
ਿਕਦਾ ਿੈ।
ਇੱਕ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?
a. ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਖੇਤਰਵਾਰ (ਸਿਲਹਾ/ਰਾਿ ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਧਸਕਰਤ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ) ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ, ਉਿ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਿਸਚਤ ਕਰੇਗਾ।
b. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਅਤੇ UIDAI ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਧਾਰ ਿਾਗਰਕਤਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਤੇ
ਿਾਿਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਸਕ ਉਿ ਆਧਾਰ ਪਰੋਗਰਾਮ ਤੋ ਵਾਕਫ ਿੋ ਿਕਣ ਅਤੇ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਿਮਝ ਿਕਣ।
c. ਿੇ ਪਸਿਚਾਸਣਆ ਸਗਆ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਇੱ ਕ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੈ, ਤਾਂ
ਉਿਨੰ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਿੋਣ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਲਖਤ ਬੇਨਤੀ (ਸਨਰਧਾਸਰਤ
ਪਰਫਾਰਮਾ “ਅੰ ਸਤਕਾ D” ਵਿੋਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ) ਦੇਣੀ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਵਲੱਖਣ
ਪਸਿਚਾਣ ਅਥਾਸਰਟੀ (UIDAI) ਅਤੇ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ।
d. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਉਨਹਾਂ ਨੇ
ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਸਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
e. ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨੇ ਉਨਹਾਂ ਨੰ UIDAI ਸਵਖੇ ਇੱ ਕ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਰਪ
ਸਵੱ ਚ ਰਸਿਿਟਰ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਿੋਵੇ।
f. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਨੁਿਚੀ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਿੌੌੰਪੇ ਗਏ
ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਿਮੇਂ ‘ਤੇ ਿਸਚਤ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
g. ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਿੰ ਪਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਿਿੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਸ ਿਪਲੇ ਅ ਿੋਈ ਿੈ। ਸ ਿਪਲੇ ਅ ਨਾ ਿੋਣ/ਗਲਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ
ਸ ਿਪਲੇ ਅ/ਵੇਰਵੇ ਿਿੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੋ।
h. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਵਿਨੀਕਾਂ ਲਈ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੁੰ ਚਯੋਗ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
i.

ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਸ਼ੁਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਨਤਾ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਚੈੈੱਕ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਸਫਰ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਗਹਾ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਤਖਤ/ਅੰ ਗਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
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j.

ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਕਰਨ ਲਈ EC ਦੇ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ। ਿੇ, ਉਿ ਕਾਰਿਕਾਰੀ ਿਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਤਾਂ ਉਿ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਿਾ ਿਕਦੇ ਿਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਦੀਕ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਚੀ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਿਨ।

k. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਸਧਆਨ ਨਾਲ ਿਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ
ਪਰਵਾਨਗੀ/ਅਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
l.

ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਇੱ ਕ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਗਾਿਕ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

m. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਿਸਿਮਤੀ ਤੇ ਦਿਤਖਤ/ਅੰ ਗਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ ਸਿੱ ਥੇ ਿਸਿਮਤੀ ਸਪਰੰ ਟ ਨੰ ਇਿਦੀ
ਲੋ ੜ ਿੋਵੇ।
n. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਿਨ ਸਿਨਹਾਂ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣ ਉਿ ਕਰਵਾ ਰਿੇ
ਿਨ।
o. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਸਿਰਫ ਉਿ ਿੀ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਸਿਨਹਾਂ ਕੋਲ ਪਸਿਚਾਣ ਅਤੇ
ਪਤੇ ਦਾ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ ਨਿੀਂ ਿੈ
p. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਿਰ ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਬਰ ਨਿੀਂ ਿੈ ਿੇ ਉਿ ਨਾਲ ਿੰ ਪਰਕ
ਕਰਦੇ ਿਨ।
q. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦਾ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫੀਿ ਨਿੀਂ ਲੈ ਿਕਦਾ। ਿਾਲਾਂਸਕ, ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਇਿ ਕੰ ਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਵੇਤਨ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ।
ਇੱਕ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਕੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ?
a. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਇੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਿਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ (ਸਮਰਤ ਕ ਿਾਂ ਸਿੰ ਦਾ) ਦਿਰੇ ਸਵਅਕਤੀ
ਨਾਲ ਿਾਜ਼ਸ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ।
b. ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਨੰ ਇੱ ਕ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ੈਮੋਗਰਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਬਦਲ ਕੇ ਿਾਨ-ਬੁਝ ਕੇ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ
ਪਸਿਚਾਣ ਲੈ ਣ ਸਵੱ ਚ ਿਾਂ ਿਾਅਲੀ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਿਾਜ਼ਸ਼ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਿਿਾਇਤਾ ਨਿੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ।
c. ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਸਖਲਾਫ਼ ਿਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪਾਠ 3: ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਦੀ ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ
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ਪਾਠ 3: ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਦੀ ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ
ਔਨ-ਬੋਰਸਡੰ ਗ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱ ਕ
ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਪਰਸਕਸਰਆ ਤੋਂ ਗੁਿਰਨਾ ਿੋਵੇਗਾ।
ਅਥਾਸਰਟੀ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਅਤੇ EAs ਨਾਲ ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ
ਪਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱ ਚ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਅੰ ਦਰਨੀ ਅੰ ਤਰ ਸ਼ਾਮਲ
ਿੋਣਗੇ:


EA ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਯੋਿਨਾਵਾਂ ਘੋਸਸ਼ਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਭਾਵ
ਕੇਂਦਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਸਕੱ ਥੇ ਿਥਾਸਪਤ ਕੀਤੇ
ਿਾਣਗੇ



EA ਇਿ ਵੀ ਸਵਖਾਉਣਗੇ ਸਕ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿੈ
ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਆਪਰੇਟਰ, ਜ਼ਰਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ
ਿਾਰ ਵੇਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਿੋਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੈ



EA ਇਿ ਵੀ ਸਵਖਾਉਣਗੇ ਸਕ ਉਨਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਸਨਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਬੁਸਨਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਿੈ

EA ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱ ਧੀ ਯੋਿਨਾ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ
ਤਾਇਨਾਤੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ
ਦਫਤਰ/ਨੋ ਲ ਅਸਧਕਾਰੀ ਨਾਲ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਗੇ ਿੋ ਸਫਰ
ਤਾਇਨਾਤੀ ਯੋਿਨਾ ਪਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ।
EA ਨੰ ਇਿ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਿਾਰੇ
ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿੋ ਉਿਦੇ EA ਕੋ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਿੇ
ਿਨ ਉਿ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੰ ਕ ਅਤੇ ਪੈਕਟ ਸਿੰ ਕ ਕਰਦੇ ਿਨ।
ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਸਿੰ ਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਬਾਰੰ ਬਾਰਤਾ
ਨਾਲ ਪਰੀ ਿੋ ਿਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਚੀ UIDAI
ਸਨਯੁਕਤੀ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਝਲਕਣੀ ਸ਼ੁਰ ਿੋ ਿਾਵੇਗੀ
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ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਦੀ ਆਨ-ਬੋਰਸਡੰ ਗ

1. ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਨੰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਟੈਿਸਟੰ ਗ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੁਆਰਾ
ਸਵਧੀਵੱ ਧ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

2. ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,
ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਨੇ ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਿੁੰ ਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਇਿਨੰ ਤਿਦੀਕ/ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਸਵੱ ਚ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।

3 . ਸਕਿੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ,
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਾਊਨਲੋ ਕੀਤੀ
ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੱ ਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀ
ਿਾਂਦੀ ਿੈ।
ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸ ਸਿਟਲੀ
ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੀ .xml ਫਾਈਲ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।

4. ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਦੇ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ, ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ ਿਟੋਰ ਕੀਤੇ ਿਾਣਦੇ ਿਨ।
ਆਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਿਟਾਫ ਨੰ ਇੰ ਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਿੁਸੜਆ ਰਸਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

5. ਗਾਿਕ ਇਿ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਮਾਿਟਰ ਾਟਾ ਾਊਨਲੋ ਿੋਣ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ। ਅਸਿਿੇ ਆਪਰੇਟਰ ਉਿ ਪੁਆਇੰ ਟ ਤੇਂ ਬਾਅਦ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਾਂ ਔਨ-ਬੋਰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਿਕਦੇ।

6. ਔਨ-ਬੋਰਸਡੰ ਗ ਦੇ ਿਮੇਂ ਦੀ ਿਸਥਤੀ:
 ਔਨ-ਬੋਰਡ (ਨਾਮਾਂਸਕਤ)
ਉ ਪ ਭੋ ਗ ਤਾ :ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਿਫਲਤਾਪਰਨ ਪਰੀ ਿੋ ਗਈ
ਿੈ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਾਟਾਬੇਿ ਸਵੱ ਚ ਿਟੋਰ ਿੋ ਗਈ ਿੈ
 ਨਾਮਾਂਸਕਤਨਿੀਂ ਕੀਤਾ:ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਿਫਲਤਾਪਰਨ ਪਰੀ ਨਿੀਂ
ਿੋਈ ਿੈ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਾਟਾਬੇਿ ਸਵੱ ਚ ਿਟੋਰ ਨਿੀਂ
ਿੋਈ ਿੈ
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7. ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਆਪਣੇ ਸਫੰ ਗਰ ਸਪਰੰ ਟ (ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ
ਸਨਸ਼ਾਨ) ਦੇਵੇਗਾ (ਖੱ ਬਾ ਪੰ ਿਾ, ਿੱ ਿਾ ਪੰ ਿਾ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ
ਅੰ ਗਠੇ)
 ਿਦੋਂ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਥਰੈਸ਼ਿੋਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ
ਿੋਵੇਗੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰ ਪਾਿ ਇੰ ੀਕੇਟਰ ਸਦਖਾਇਆ
ਿਾਵੇਗਾ
 ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਅਿੀਸਮਤ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ਾਂ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ ਿੋ ਲੋ ੜੀਂਦੇ
ਥਰੈਸ਼ਿੋਲ ‘ਤੋਂ ਪਾਿ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ

8. ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਕੈਪਚਰ ਿੋ ਿਾਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਿਰਵਰ ਨੰ ਬੇਨਤੀ ਭੇਿਦਾ
ਿੈ
 ਿਰਵਰ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਮਾਂਕਣ
ਿਟਾਫ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਿੇ ਸਵਅਕਤੀ
ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਿੰ ਤਰ ਦਾ GPS ਸਿੰ ਕ






ਜ਼ਰੂਰੀ
EA ਿਟਾਫ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸ ਵਾਈਿ ਿਰ ਿਮੇਂ GPS ਸ ਵਾਈਿ ਨਾਲ ਿੁਸੜਆ ਿੋਵੇ
EA ਿਟਾਫ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮੇਂ ਸ ਵਾਈਿ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਕੰ ਮ
ਕਰ ਸਰਿਾ ਿੈ
EA ਿਟਾਫ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਿਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸ ਵਾਈਿ ਦੇ ਧੁਰੇ ਕੈਪਚਰ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ
ਉਨਹਾਂ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸਿੱ ਥੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੈਕਟ ਸਵੱ ਚ GPS ਧੁਰੇ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਰੱ ਦ ਿੋ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ
ਨੰ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿਾਂ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਸਖਲਾਫ ਿੋਰ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947
Page 43

ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪਾਠ 4: ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਪਰਸਕਸਰਆ
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ਪਾਠ 4: ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਪਰਸਕਸਰਆ
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਿਾਣਾ, ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੋਧ – ਅੰ ਸਤਕਾ F ਭਰਨਾ, ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕ ਅਤੇ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਸਿਚਾਣ ਦਾ ਿਬਤ (ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਿਬਤ (ਪੀ.ਓ.ਏ.), ਰਿੀਦ
ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ EID (ਨਾਮਾਂਕਣ।D) ਿੋਵੇ ਲੈ ਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦੇ ਿਬਤ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਿਮਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।


ਉਨਹਾਂ ਵਿਨੀਕਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਦਿਰੇ ਢੰ ਗ ਵੀ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਸਿਨਹਾਂ ਕੋਲ ਪਸਿਚਾਣ ਦੇ ਿਬਤ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੇ ਿਬਤ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼
ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ ਭਾਵ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਆਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਾਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਂਕਣ।



ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਨੀਕ ਿੋ ਭਾਰਤ ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਿੌ ਸਬਆਿੀ ਸਦਨਾਂ (189) ਦੇ ਿਮੇਂ ਲਈ ਿਾਂ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ
ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਪਸਿਲਾਂ ਬਾਰਹਾਂ ਮਿੀਸਨਆਂ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਰਿਾ ਿੈ, ਉਿ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।



ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਸਿਰਫ ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਸਕਉਂਸਕ ਿੇ ਇਿਦੀ ਿਲਾਿ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿੀਂ
ਸਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬਿੁ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱ ਦ ਿੋ ਿਕਦੀ ਿੈ।



ਆਧਾਰ ਿੈਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉ ੀਕ ਦਾ ਿਮਾਂ CIDR ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਾਟਾ ਪੈਕਟ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਸਦਨ ਤਕ ਦਾ ਿੋ
ਿਕਦਾ ਿੈ।
ਨੋਟ: ਬਿੁ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਿਾਰੀ ਿੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਦੁਬਾਰਾ-ਨਾਮਾਂਕਣ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਚਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰ ਸਤਕਾ G ਸਵੱ ਚ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।

ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਕਿਮਾਂ

ਦਿਤਾਵੇਜ਼-ਅਧਾਸਰਤ
ਨਾਮਾਂਕਣ



ਪਸਿਚਾਣ ਦਾ ਿਬਤ (ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) - ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ



ਪਤੇ ਦਾ ਿਬਤ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) – ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ



ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ (DoB) - ਸਵਕਲਸਪਕ

ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ:

ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ
- ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ



ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ



ਸਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਥਾਨਕ ਿੰ ਿਥਾ ਦੇ ਿਦੱ ਿ



ਿਥਾਨਕ ਪਰਬੰਧਕੀ ਿੰ ਿਥਾਵਾਂ ਦੇ ਿਦੱ ਿ



ਾਕੀਆ



ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਵੇਂ ਅਸਧਆਪਕ



ਸਿਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀ



ਾਕਟਰ



ਆਂਗਣਵਾੜੀ/ਆਸ਼ਾ ਕਰਮਚਾਰੀ



ਿਥਾਨਕ NGO ਦੇ ਪਰਸਤਸਨਧੀ

ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ-ਆਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਚਰ
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ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ:


ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ



ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ



ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਦੀ ਇੱ ਕ ਰਪਤਾ

ਪਸਰਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ
ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ



ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮ



ਵਿਨੀਕ ਅਤੇ HoF ਦੀ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਿਬਤ



(PoR)
ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ



ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਪੁਸ਼ਟੀ



ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦਾ ਿਬਤ



ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਿਬਤ (ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਅਤੇ ਬੱ ਚਾ)



ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਇੱ ਕ ਦੀ, ਿੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੋਨੋਂ
ਿੀਵਤ ਿਨ ਤਾਂ ਸਬਿਤਰ ਿੋਵੇਗਾ ਸਕ ਮਾਂ ਦਾ ਿੋਵੇ, ਿਾਂ
ਸਨਗਰਾਨ ਦੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਈ. ੀ. ਿਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ



ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਇੱ ਕ ਦੀ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ


ਬਾਲ ਨਾਮਾਂਕਣ (5
ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ
ਬੱ ਚੇ)

ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਸਲੰਕ ਕੀਤੇ
ਮਾਸਪਆਂ/ਸਨਗਰਾਨ ਵਾਲਾ ਿੀ ਿੋਵੇਗਾ

ਨੋਟ:


ਬੱ ਚੇ ਅਤੇ ਮਾਸਪਆਂ/ਿਰਪਰਿਤ ਦੇ ਪਤੇ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਿਾਂ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਇਕੋ ਿਮੇਂ ਨਿੀਂ ਿੋ ਿਕਦੀ



ਮਾਸਪਆਂ/ਿਰਪਰਿਤ ਨੰ ਬੱ ਚੇ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਸਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ
ਿੈ



ਿਦੋਂ ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਆਧਾਰ ਪਰਾਪਤ ਿੋ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਸਫਰ
ਮਾਸਪਆਂ/ਿਰਪਰਿਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੱ ਚੇ
ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ
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ਅੰ ਸਤਕਾ G ਸਵੱ ਚ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਚੀ

ਿੁਸਵਧਾ ਖਰਚਾ: 5/15 ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਤਾਿਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅੱ ਪ ੇਟ ਮੁਫਤ
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਿੇ ਅਸਿਿੇ ਕੰ ਮ ਲਈ ਪੈਿੇ ਮੰ ਗਦਾ ਿੈ ਉਿਨੰ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਅੱ ਗੇ ਉਨਹਾਂ ਸਖਲਾਫ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਖਰਸਚਆਂ ਦਾ ਪਰਾ ਵੇਰਵਾ ਿੋ ਵਿਨੀਕ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱ ਠੇ ਕੀਤੇ ਿਾ
ਿਕਦੇ ਿਨ ਉਿਦਾ ਿਵਾਲਾ ਅੰ ਸਤਕਾ। ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੈ।
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ
5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਿਾਰੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਸਚਿਰੇ ਦੀ ਤਿਵੀਰ

ਿਾਰੇ ਦਿ ਸਫੰ ਗਰਸਪਰੰ ਟ (ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ
ਸਨਸ਼ਾਨ)

ਦੋਨੋਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਿਕੈਨ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਾਵ - 5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਿਾਰੀਆਂ ਦਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨਿੀਂ
ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ। 5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਸਚਿਰੇ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ।
ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਾਤੀ, ਧਰਮ, ਕੁਲ, ਨਿਲ, ਿਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸਧਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ , ਆਮਦਨੀ ਿਾਂ
ਾਕਟਰੀ ਇਸਤਿਾਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੋਣਗੇ।
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੇ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਿਵੇਂ ਉਂਗਲ ਨਾ ਿੋਣਾ/ਅੱ ਖ ਨਾ ਿੋਣਾ ਆਸਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਿੇਠ ਸਦੱ ਤੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਿਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ:


ਪਰੀ



ਇੱ ਕ ਪੁਲਤੀ, ਿੇ ਿੰ ਭਵ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ



ਉਂਗਲ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਬਾਕੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਫੰ ਗਰਸਪਰੰ ਟ



ਅਪਵਾਦ ਤਿਵੀਰ

ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ/ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਨ

ਿਟੇਪ 1: ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅਪਡੇਟ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤ ਕੇ CIDR ਨੰ
ਪੈਕਟ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅਪ ੇਟ ਅਪਲੋ

ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਿਟੇਪ 2:CIDRਸਵਖੇ ਆਧਾਰ ਦੀ
ਕਾਰਵ
UIDAI ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਾਟਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਚਰਨ 3:ਰੱ ਦ
ਅਥਾਰਟੀ ਨਕਲੀ ਨਾਮਾਂਕਣ, ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਾਂ ਸਕਿੇ
ਿੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅਪ ੇਟ ਰੱ ਦ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੈ।

ਚਰਨ 4: ੀ- ੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ/ਿਾਂਚ
ੀ- ੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਰੇ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਚੈਕ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ
ਅਨੁਿਾਰ, ਅਥਾਰਟੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ

ਿਟੇਪ 5:ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਡਸਲਵਰੀ


ਬਣਾਉਂਦੀ/ਅਪ ੇਟ ਕਰਦੀ ਿੈ।

ਆਧਾਰ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਭੌਸਤਕ ਰਪ ਸਵੱ ਚ
ਪਿੁੰ ਚਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ (ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ)



ਇਲੈ ਕਟਰਾਸਨਕ ਰਪ ਸਵੱ ਚ (ਈ-ਆਧਾਰ)
ਾਊਨਲੋ

ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਿੈ

ਚਰਨ 6:ਿੋਧ ਿਾਂ ਅੱ ਪਡੇਟ

https://resident.uidai.gov.in/
(ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋ ੜ



ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ)


ਿੇ ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ ਿਾਂ ਈ-ਆਧਾਰ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਿੈ,
ਵਿਨੀਕ 1947 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਿਾਂ

ਐਮ-ਆਧਾਰ ਐਨ ੌਇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ

help@uidai.gov.in ਤੇ ਸਲਖ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ

ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਾਊਨਲੋ

ਿੰ ਪਰਕ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ

ਕੀਤਾ ਸਗਆ

(ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ)



ਵਿਨੀਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਆਧਾਰ ਅਪ ੇਟ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ
ਅਪ ੇਟ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਆਧਾਰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਪਰਸਕਸਰਆ
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਧਾਰ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਪਰਸਕਸਰਆ ਰਾਿੀਂ ਆਪਣੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ .






ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ

ਿੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਕੋਈ ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਿੈ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱ ਚ ਬਦਲ ਿਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ
ਧਾਰਕ ਅਥਾਸਰਟੀ ਨੰ ਅਸਿਿੀ ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ CIDR ਸਵੱ ਚ ਉਿਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵੱ ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
ਕਰੇਗਾ

ਿੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਿੈ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਸਵੱ ਚ ਬਦਲ ਿਾਂਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਅਥਾਸਰਟੀ ਨੰ CIDR ਸਵੱ ਚ ਉਿਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਵੱ ਚ ਜ਼ਰਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ
ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਅੱ ਪ ੇਟ: ਪੰ ਿ ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੰ ਦਰਾਂ ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੱ ਪ ੇਟ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
ਬੰ ਦ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਇੱ ਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਿਾਂ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਆਪਣੀ ਪਸਿਚਾਣ ਕੁਝ ਿੱ ਦ ਤੱ ਕ ਿਾਂ ਪਰੀ ਅੱ ਪ ੇਟ
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਸਿਮਤੀ ਿਾਂ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪਸਿਚਾਣ ਾਟਾ ਭੰ ਾਰ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ
ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ। ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬੰ ਦ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰ ਸਤਕਾ J ਸਵੱ ਚ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ

ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰ ਗ
 ਸਕਿੇ ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ

ਿਿਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਆਧਾਰ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਬੋਨਤੀ ਫਾਰਮ ਅੰ ਸਤਕਾ K ਸਵੱ ਚ
ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਿੈ।

 ਵਿਨੀਕ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ

ਨਾਮਾਂਕਣ
ਕੇਂਦਰ ਿਾਣਾ

ਦੇ ਨਾਲ ਪਸਿਚਾਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਿੋਵੇਗੀ ਿੋ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਿਿਾਇਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼

 ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਿਚੀ

https://apਪੀ.ਓ.ਆਈ.ntments.uidai.gov.in/easearch.aspx ‘ਤੇ
ਉਪਲਬਧ ਿੈ

 ਨਵੀਂ ਿਿਲਤ ਿੋੜੀ ਗਈ ਿੈ ਸਿੱ ਥੇ ਵਿਨੀਕ ਔਨਲਾਈਨ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱ ਕ

ਕਰ ਿਕਦੇ ਿੋ

 ਸਲੰਕ:

https://apਪੀ.ਓ.ਆਈ.ntments.uidai.gov.in/bookapਪੀ.ਓ.ਆਈ.nt
ment.aspx

 ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ SSUP ਪੋਰਟਲ ਰਾਿੀਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ

ਔਨਲਾਈਨ
ਢੰ ਗ

ਅਤੇ ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਅਤੇ ਿਿਾਇਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼
ਅੱ ਪਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਕਦੀ ਿੈ
 ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਪਾਿਵਰ (OTP) ਭੇਿ ਕੇ
ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ
 SSUP ਪੋਰਟਲ https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ

ਿਸਥਤੀ ਅੱ ਪ ੇਟ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਇੱ ਕ ਅੱ ਪ ੇਟ।D ਸਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਿੰ ਸ਼ੋਸਧਤ ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ ਭੌਸਤਕ ਿਾਂ ਇਲੈ ਕਟਰਾਸਨਕ ਰਪ ਸਵੱ ਚ
ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਇਆ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।
help@uidai.gov.in
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪਾਠ 5: ਵਿਨੀਕ ਦੇ ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਵੇਰਵੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਗਾਿਕਾਂ (ਕਲਾਇੰ ਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ

help@uidai.gov.in
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਪਾਠ 5: ਵਿਨੀਕ ਦੇ ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਵੇਰਵੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਗਾਿਕਾਂ ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਡੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਸਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਸਵੱ ਚ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼
a. ਤਿਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕ ਵੇਰਵੇ ਦਰਿ ਕਰਨਾ।
b. ਆਧਾਰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਸਿਰਫ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿੀ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਭਰੇ ਿਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
c. ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਫਾਰਮ
ਸਵੱ ਚ ਈ-ਮੇਲ।D ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦਉ, ਤਾਂ ਸਕ UIDAI ਇਨਹਾਂ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨਾਲ ਵਿਨੀਕ ਨਾਲ ਿੰ ਪਰਕ ਸਵੱ ਚ ਰਸਿ ਿਕੇ,
ਿੇ ਲੋ ੜ ਿੋਵੇ, ਸਿਵੇਂ ਵਾਪਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਚੱ ਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।
d.

ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਾਟਾ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਸਦਉ। ਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰ ਤਰਾਲ,
ਸਵਰਾਮ ਸਚੰ ਨਹ, ਵੱ ੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸਚਤ ਵਰਤੋ ਨਾ ਕਰੋ।

e. ਅਪੱ ਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਵਰਣਾਂਤਰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ।
f. ਉਿ ਗੈਰ-ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਛੱ

ਸਦਉ ਸਿੱ ਥੇ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਾਟਾ ਪਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਉਨਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ

ਸਵੱ ਚ N/A, NA ਆਸਦ ਭਰੋ ਸਿੱ ਥੇ ਵਿਨੀਕ ਨੇ ਕੋਈ ਾਟਾ ਪਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿੈ।
g. 5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਪਤਾ/ਮਾਤਾ/ਪਤੀ/ਪਤਨੀ/ਸਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਨਿੀਂ ਿੈ ਿੇ
ਬਾਲਗ ਦੱ ਿਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੈ ਿਾਂ ਦੱ ਿਣਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੁੰ ਦਾ। ਸਫਰ “ਵਿਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਤੇ” ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਸਵੱ ਚ “ਨਿੀਂ
ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ” ਚੁਣੋ।
h. 5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਇੱ ਕ ਿਾਂ ਸਨਗਰਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
i.

ਇਿ ਜ਼ਰਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਸਕ ‘ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ’ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਸਿਰਫ ਸਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਿੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਇਕੱ ਲਾ ਮਾਤਾ
ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਿੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੀ ਇੱ ਛਾ ਅਸਿਿਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਿੈ।

j.

ਬੱ ਚੇ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿੋਣਾ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਿੈ। ਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਸਪਤਾ/ਮਾਤਾ/ਸਨਗਰਾਨ ਨੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨਿੀਂ
ਕਰਵਾਇਆ ਿੈ ਿਾਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਿਮੇਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ।

k. ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ (HoF) ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਤਿਦੀਕੀਕਰਣ ਲਈ HoF ਦਾ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ HoF ਨਾਲ ਪਸਰਵਾਰ
ਦੇ ਿਦੱ ਿ ਦੇ ਸਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਵੇਰਵੇ ਿਨ।
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ਸਰਕਾਰਸਡੰ ਗ ਡੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਲਈ ਸਵਿਥਾਰ ਸਦਸਾ ਸਨਰਦੇਸ

ਸਿਿਟਮ ਸਵੱ ਚ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਗਾਿਕ ਿੰ ਿਕਰਣ 3.3.4.2.48-1 ਾਊਨਲੋ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਾਊਨਲੋ

ਫਾਇਲ ਨੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਉਿ ‘ਤੇ ਿੱ ਿਾ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਫਾਇਲਾਂ ਨੰ ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਕਿਟਰੈਕਟ ਆਲ (Extract All) ਸਵਕਲਪ ਚੁਣੋ।

ਖੋਲਹਣ ਲਈ ਫੋਲ ਰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਸਫਲ ਐਕਿਟਰੈਕਟ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਫਾਇਲ ਖੋਲਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਿੀਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਿਚੀ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਿੋ।

ਉਿ ਤੋਂ, ਿੈੈੱਟ-ਅਪ 5. ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਗਾਿਕ (setup 5. Aadhaar Enrolment Client) ਖੋਲੋ ।ਹ
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Setup_AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1.exe ਫਾਇਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ
ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਸਫਰ, ਤੁਿੀਂ ਿਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਿੈੈੱਟ-ਅਪ ਦਾ ਇੱ ਕ ਿਵਾਗਤ ਪੋਪ-ਅਪ ਦੇਖੋਗੇ। ਿੈੈੱਟ-ਆਪ ਇੰ ਿਟਾਲਏਸ਼ਨ
ਪਰਸਕਸਰਆ ਨੰ ਆਸਗਆ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਿਟ ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਓ.ਟੀ.ਏ. ਗਾਿਕ ਨੇ ਿਫਲਤਾਪਰਵਕ ਇੰ ਿਟਾਲ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿੈ। ਿੁਣ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਆਈ. ੀ.,
ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਾਿਵਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਸਫਰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਲਈ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਕਰੋ।
ECMP ਗਾਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਨ

Step

01

ਆਪਣੇ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਧੁਸਨਕ ECMP ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਕਰੋ।
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Step

02

ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਪਰਕਾਰ ਚੁਣ।ੋ ਸਨੈੱਿੀ ਵੇਰਵੇ ਭਾਗ ਸਵੱ ਚ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

Step

ਿਾਰੇ ਮ
ੈ ੋਗਰਾਸਫ਼ਕ ਵੇਰਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਿਮੇਤ ਿੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ, ਿੇਕਰ ਵਿਨੀਕ ਿਾਂਝਾ ਕਰਨਾ

03

ਚਾਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿੀਂ ਿੈ।
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Step

04

References ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਮ ਦਾ ਪਰਮਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਬੀ.) ਰਾਪ ਾਊਨ ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਦਿਤਾਵੇਜ਼
ਚੁਣੋ, ਿੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ੈਮੋਗਰਾਸਫ਼ਕਿ ਸਵੰ ੋ ਸਵੱ ਚ ਪਰਮਾਸਣਕ ਖਾਨੇ ‘ਤੇ ਿਿੀ ਲਗਾਈ ਿੈ। ਨਿੀਂ ਤਾਂ, ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਣਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ।

Step

05

ਿੁਣ, ਪਤੇ ਦੇ ਪਰਮਾਣ (ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਅਤੇ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ (ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਿਮਹਾਂ ਕੀਤੇ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਰਾਪ ਾਊਨ ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਸਚਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਣ।ੋ
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Step

06

ਨੋਟ: ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਸਿਰਫ਼ ਐਚ.ਓ.ਐਫ. ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ) ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ।
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਕਿਮ ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਿਿਾਇਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿੰ ਸਖਆ ਭਰੋ।
ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਚਰਨ 6 ਅਤੇ 7 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਲਾਗ ਨਿੀਂ।

Step

07

Photograph ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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Step

08

Step

09

Fingerprints ਟੈਬ ‘ਤੇ ਿਾਓ। ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਈਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੰ ਗਸਠਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲੈਂ ਦੇ ਿੋਏ ਖੱ ਬੇ
ਿੱ ਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਸਫਰ ਿੱ ਿੇ ਿੱ ਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ।

Iris ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੰ ਿਕੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਆਇਸਰਿ) ਿਕੈਨਰ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱ ਖ ਦੀਆਂ
ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ.
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Step

10

ਅੰ ਤ ਸਵੱ ਚ Review ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।
ਸਕਿੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਉਸਚਤ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਵਾਸਪਿ ਿਾਓ ਅਤੇ ਉਿ ਨੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। Confirm
‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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Step

11

Step

12

ਤੁਿਾਨੰ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਲੋ ਟ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੇ ਅੰ ਗਠੇ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ Save ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ। ਕਰਨਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ ਨੰ ਸਪਰੰ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਉਿ ‘ਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਵਾਓ।
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Step

13

ਿਸਿਯੋਗੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਪਰਵਾਨਗੀ ਰਿੀਦ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਦੀ ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ ਿਕੈਸਨੰਗ ਕਰੋ। ਸਪਰੰ ਟ
ਆਈਕਨ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

Step

14

ਿਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਪਰਸਵਉ ਸਵੰ ੋ ਖੁੱ ਲਹਦੀ ਿੈ । ਨਾਲ ਿੀ, ਤੁਿੀਂ ਭਰੇ ਿੋਏ
ਅਧਾਰ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਫਾਰਮ ਨੰ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਿੋ। ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵੰ ੋ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ Close
‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

Step

15

ਸਪਰੰ ਟਆਊਟ ਲੈ ਣ ਲਈ Print Receipt ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਿੀ.ਈ.ਐਲ.ਿੀ. (CELC) ਗਾਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਕਿੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਨ

ਿਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਨਮ ਰਸਿਿਟਰੀਕਰਣ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱ ਚ, BRN/BAN
ਨੰਬਰ ਭਰੋ।
ਰਸਿਿਟਰੀਕਰਣ ਨੰਬਰ ਦਰਿ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਗਾਿਕ ਨਾਮ, ੀਓਬੀ ਅਤੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ ਸਲੰਗ ਪਰਦਰਸਤ
ਕਰੇਗਾ.
ਿੇ ਿਨਮ ਰਸਿਿਟਰਸ
ੇ ਨ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਨਿੀਂ ਚੁਣੋ.
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਮਾਸਪਆਂ/ਿਰਪਰਿਤ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਭਰੋ, ਸਲੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਲਈ
ਮਾਸਪਆਂ/ਿਰਪਰਿਤ ਦੇ ਸਫੰ ਗਰਸਪਰੰ ਟ ਲਓ।
ਨੋਟ: ਸਦੱ ਤਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਇਕੋ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।

ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਰੋ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਮਾਸਪਆਂ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਭਰੋ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਿਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਬੱ ਚੇ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ।

ਅੱ ਗੇ, ਉਿਦੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਓ ਸਿਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸਜ਼ਕਰ ਕੀਤਾ
ਸਗਆ ਿੈ।
help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947
Page 69

ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਸਦੱ ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ Review ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਮਾਸਪਆਂ ਦੀ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਫਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ ਅਤੇ
Complete Enrolment ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

Enrolment Status ਸਵੰ ੋ ਸਵੱ ਚ OK ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਿਦੋਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਰਾ ਿੋ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਨਾਮਾਂਸਕਤ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੰਬਰ ਦਾ
ਐੈੱਿ.ਐਮ.ਐੈੱਿ. ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

CELC ਗਾਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨਾ

ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨ ਲਈ CELC ਟੈਬਸਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਿਕਦੀ ਿੈ।
ਆਪਰੇਟਰ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਕਰੋ ਅਤੇ “MOBILE UPDATE” ਚੁਣੋ।

OTP ਗੈਨੇਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ।
help@uidai.gov.in
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਅਧਾਰ, ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਪਰਾਪਤ OTP ਭਰਨਾ
ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਸਫਰ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਪਰਮਾਸਣਕਤਾ ਲਈ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਲੈ ਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਸਰਿਾਇਸੀ ਖੁਲਾਿੇ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਿੈ।

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਿੈ ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਿਾਰੇ ਚਰਨ ਿਫਲਤਾਪਰਕ ਿੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਅੰ ਸਤਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ “OK” ‘ਤੇ
ਕਸਲੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਮੋਬਾਈਲ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਲਈ EID ਿੈਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ EID ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਿਸਥਤੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ

help@uidai.gov.in
Page 74

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947

ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ECMP ਸਵੱ ਚ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਨ

ਲਾਈਫ ਿਾਈਕਲ ਚੇਂਸਿਿ (Life Cycle Changes ) ਮੀਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਅੱ ਪ ੇਟ ਵਿਨੀਕ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਨੰ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਸਨੈੱਿੀ ਵੇਰਵੇ ਭਾਗ ਸਵੱ ਚ, ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਿਨਮ ਸਮਤੀ ਅਤੇ ਸਲੰਗ ਭਰੋ। ਸਫਰ,
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰੋ ਦੇ ਖਾਨੇ ਸਵੱ ਚ ਿਿੀ ਲਗਾਓ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

References ਟੈਬ ‘ਤੇ ਿਾਓ।
ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੇਰਵੇ ਭਾਗ ਸਵੱ ਚ, “Not Given” ਦਾ ਚੁਣੋ।
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਭਰੋ '2' ਮਤਲਬ ਸਕ ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ।

ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਲਵੋ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਿਾਰੇ ਸਫੰ ਗਰਸਪਰੰ ਟ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅੰ ਗਠੇ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ।

ਵਿਨੀਕ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਅਤੇ Next ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। Confirm ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ ਸਪਰੰ ਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਿ ‘ਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਵਾਉ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕੈਸਨੰਗ ਕਰੋ।
ਸਪਰੰ ਟ ਆਈਕਨ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਪਰਸਵਊ ਸਵੰ ੋ ਖੁੱ ਲਹੇਗੀ। ਇੱ ਥੇ, ਤੁਿੀਂ ਸਫਲ -ਇੰ ਨ ਆਧਾਰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਿੋ।
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵੰ ੋ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ Close ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਸਪਰੰ ਟ ਆਊਟ ਲੈ ਣ ਲਈ Print Receipt ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ECMP ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਡੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨੂੰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਚਰਨ

Life Cycle Changes ਮੀਨ ਚੁਣੋ। ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਵਿਨੀਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਵੇਰਵੇ ਨੰ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
help@uidai.gov.in
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਖੇਤਰ ਭਰੋ (ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਅਨੁਿਾਰ) Next ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

References ਟੈਬ ‘ਤੇ ਿਾਓ।
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਿਸਿਯੋਗੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਚੁਣੋ।
ਅੱ ਪ ੇਟ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੰ ਭਰੋ ਅਤੇ Next ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

help@uidai.gov.in
Page 82

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947

ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱ ਕ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਲੱਛਣ ਲਵੋ ਅਤੇ Next ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਕੋਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। Save ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ
ਕਰੋ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਅੰ ਗਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ Save ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਿ ‘ਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਵਾਉ।

ਿਿਾਇਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼, ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕੈਸਨੰਗ ਕਰੋ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਪਰਸਵਊ ਸਵੰ ੋ ਖੁੱ ਲਹੇਗੀ। ਇੱ ਥੇ, ਤੁਿੀਂ ਸਫਲ -ਇੰ ਨ ਆਧਾਰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇਖ ਿਕਦੇ ਿੋ।
ਵੇਰਵੇ ਦੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਵੰ ੋ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰਨ ਲਈ Close ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਸਪਰੰ ਟਆਊਟ ਲੈ ਣ ਲਈ Print Receipt ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

UCL ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ ਡੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਵੇਰਵੇ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਨ

ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ UCL ਗਾਿਕ ਖੋਲੋ ਹ।
ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਲਆਉਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਓ। ਅੱ ਗੇ
Fetch Resident Details ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
help@uidai.gov.in
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

‘Demographics’ ਪੰ ਨੇ ਸਵੱ ਚ, ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕੀਤੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
ਅਤੇ Next ਦਬਾਓ।

ਅੱ ਪ ੇਟ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਿਸਿਯੋਗੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ

ਰਾਪ

ਾਊਨ ਮੀਨ ਸਵੱ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ

ਸਫਰ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੰ ਉਿਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਦੱ ਸਿਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਕਰੋ ਅਤੇ Confirm ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ ਅਤੇ Verify ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ
ਕਰੋ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਿਿਾਇਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਦੇਸ਼ਤਮਕ ਿਕੈਸਨੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰੋ।

ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦਾ ਅੱ ਪ ੇਟ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ Submit ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ ਸਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ Print Receipt ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

UCL ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ ਤਿਵੀਰ ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਰਨ

ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਭਰੋ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਲਓ ਅਤੇ Fetch Resident Details ‘ਤੇ
ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

"Demographics" ਪੰ ਨੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ "Photo Update" ਖਾਨੇ ਨੰ ਚੁਣੋ ਅਤੇ Next ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।

ਿਸਿਯੋਗੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਨੰ ਭਰੋ "1" ਮਤਲਬ ਸਕ ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਿੁਣ, Photograph ਟੈਬ ‘ਤੇ ਿਾਓ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

Review tab ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

ਅੰ ਤ ਸਵਚ, Save ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ।
Verify ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਭਰੇ ਗਏ ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਨੰ ਿਕੈਨ ਅਤੇ ਅੱ ਪਲੋ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੇ ਅੱ ਪ ੇਟ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਕੇ Submit ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ ਸਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ Print Receipt ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ
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ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪਡੇਟ ਪਰਸਕਸਰਆ (ECMP ਗਾਿਕ) ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਤੇ GPS ਸਿੰ ਕ ਲਈ ਚਰਨ

help@uidai.gov.in

•

Start ਮੀਨ ਖੋਲੋ ਹ

•

Control Panel ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

•

Window Firewall ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

•

Window Firewall ਨੰ ਬੰ ਦ (Turn Off) ਕਰ ਸਦਉ

•

ਿੱ ਿੇ ਪਾਿੇ ਿੁੜੀ ਿੋਈ ਸਵ ੋਜ਼ ਖੁੱ ਲਹੇਗੀ

•

ਬੰ ਦ (Turn Off) ਕਰਨ ਲਈ ਸਤੰ ਨੋ ਰੇ ੀਓ ਬਟਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

•

OK ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

•

ਆਪਣਾ ਸਿਿਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਓ

•

GPS ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ

https://uidai.gov.in/
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

•

ਿੋੜੇ ਗਏ ਿਾਰੇ ਸ ਵਾਈਿ ਿਾਂਚੋ

•

ਇਿ ਬਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਗਾਿਕ ਦੇ ਿਰ ਪੰ ਨੇ (ਖੱ ਬੇ ਥੱ ਲੇ ) ‘ਤੇ ਸਦਖੇਗੀ, ਿੋ ਇਿ ਦੱ ਿਦੀ ਿੈ ਸਕ
ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਸਕਿੜੇ ਸ ਵਾਈਿ ਿੁੜੇ ਿੋਏ ਿਨ



“GPS Device” ਆਈਕਾਨ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ



Start GPS ਬਟਨ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

” GPS Device started” ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ

help@uidai.gov.in
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ਿਸਥਤੀ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ-ਲਾਲ ਿਸਥਤੀ ਿਟਾ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੁਰੇ ਸਦਖਾਏ ਗਏ
ਿਨ।

ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “Band Rate as 9600” ਚੁਣੋ
ਇੱ ਕ ਵਾਰ GPS ਸਿੰ ਕ ਪੰ ਨਾ ਪਰਾ ਿੋ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੰ ਕ ਪੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ।

ਪੈਕਟ ਸਿੰ ਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੰ ਕ (UCL ਅਤੇ ECMP ਗਾਿਕ) ਲਈ ਚਰਨ


ਪਸਿਲੀ ਵਾਰ ਗਾਿਕ ‘ਤੇ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰ ਿਮਕਾਲੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਸਿਿ ਲਈ
ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿੋਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ।



ਨੋਟ: ਿੇ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 10 ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਿਮਕਾਲੀ ਕੀਤੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਿਨ



ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਮਕਾਲੀ ਕਰਨਾ (ਸਿੰ ਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਕੋਲ ਇੱ ਕ ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ
ਨੰਬਰ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੇ ਆਪਰੇਟਰ 10 ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ ਸਿੰ ਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ)
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ਨਾਮਾਂਕਣ ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ Operator Sync Page ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

ਅੱ ਪਲੋ

ਕਰਨ ਵਾਲੇ “Pending Packets” ਦੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ।

“Full Sync” ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫਰ “Operator Sync” ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ।
help@uidai.gov.in
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“Full Packet Sync” ਦੇ ਪਰਾ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਿੁਨੇਿੇ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ।

help@uidai.gov.in



“Operator Sync” ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿੰ ਕ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸ਼ੁਰ ਿੋਣ ਦਾ ਇੰ ਤਿਾਰ ਕਰੋ



ਇੱ ਕ ਵਾਰ ਪਰਸਕਸਰਆ ਪਰੀ ਿੋਣ ‘ਤੇ Ok ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ



ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ OTP ਭਰੋ



ਪਰਸਕਸਰਆ ਪਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱ ਖ ਿਾਂ ਉਂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ
https://uidai.gov.in/
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ਪੁਸ਼ਟੀ ਿਕਰੀਨ ਦਾ ਇੰ ਤਿਾਰ ਕਰੋ

ਸਵਧੀਵੱ ਧ ਭਰੇ ਗਏ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੋਧ ਫਾਰਮ ਦਾ ਤਿਦੀਕੀਕਰਣ

ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੋਧ ਫਾਰਮ ਦਾ ਤਿਦੀਕੀਕਰਣ


ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ, ਸਵਧੀਵੱ ਧ ਭਸਰਆ ਸਗਆ ਆਧਾਰ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੋਧ ਫਾਰਮ ਿਿਾਇਕ ਪੀ.ਓ.ਆਈ.,ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ



ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ (HoF) ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ- HoF ਦਾ ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ/EID ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਿਲੀ ਿਬਤ (PoR) ਦਾ ਤਿਦੀਕ
ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੋਧ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਸਵਧੀਵੱ ਧ ਦੱ ਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ



5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ, ਤਿਦੀਕੀਕਰਣ ਲਈ ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਅਤੇ ਪੀ.ਓ.ਏ.
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ, ਿਦਸਕ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਇੱ ਕ ਦਾ ਿਨਮ ਦੀ
ਸਮਤੀ ਦਾ ਅਿਲੀ ਿਬਤ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ/EID ਦਾ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੋਧ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਸਵਧੀਵੱ ਧ ਦੱ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ



ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ-ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ, ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੋਧ ਫਾਰਮ
ਸਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਆਧਾਰ ਗਾਿਕ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।



ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਿ ਕੀਤਾ
ਿਾਂਦਾ ਿੈ

ਪੂਰਾ ਨਾਮ


ਅਿਲੀ ਪਸਿਚਾਣ ਦੇ ਿਬਤ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (ਪੀ.ਓ.ਆਈ.) ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਰੋ ਿੋ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ
ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਸਦਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ



ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਿੇਠ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ
ਕਰੋ:
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–

ਪਰਾ ਨਾਮ ਦਾਖਲ ਕਰੋ – ਉਿ ਕੋਲੋਂ ਉਿ ਦੇ ਅਰੰ ਭਕ ਅੱ ਖਰ ਦਾ
ਸਵਿਤਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਦਾਿਰਨ ਲਈ,
ਵਿਨੀਕ ਕਸਿ ਿਕਦਾ ਿੈ ਸਕ ਉਿਦਾ ਨਾਮ ਵੀ. ਸਵਿੇਆਨ ਿੈ ਪਰ ਉਿਦਾ
ਪਰਾ ਨਾਮ ਵੇਂਕਟਰਮਨ ਸਵਿੇਆਨ ਿੈ

–

ਸ਼ਰੀਮਾਨ, ਕੁਮਾਰੀ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ, ਮੇਿਰ, ਸਰਟ . ਾ. ਵਰਗੇ ਸਿਰਲੇ ਖ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ

–

ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਲਕ ਿਾਂ ਬੱ ਸਚਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦੇ ਿਬਤ ਸਵੱ ਚ ਨਿੀਂ
ਦੱ ਸਿਆ ਿੋ ਿਕਦਾ। ਅਸਿਿੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ
ਨਾਮ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿੱ ਤਵ ਦੱ ਿ ਕੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਇੱ ਸਛਤ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਦੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਨਾਮ ਵਰਤੋ।

–

5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਲੋ ੜ
ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ ਿਦਸਕ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਸਵੱ ਚੋਂ ਸਕਿੇ ਇੱ ਕ ਦਾ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਦਾ ਅਿਲੀ
ਿਬਤ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ DoB ਿਬਤ ਸਵੱ ਚ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ

ਸਲੰਗ

s



ਪੁਰਸ਼ ਲਈ M



ਮਸਿਲਾ ਲਈ F



ਦੁਵਸਲੰਗੀ ਲਈ T

ਿਨਮ ਸਮਤੀ (DoB)


ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ (DoB) ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ, ਿੋ ਉਸਚਤ ਖੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਸਦਨ,
ਮਿੀਨਾ ਅਤੇ ਿਾਲ ਿਸਚਤ ਕਰੇ



ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ (DoB Proof) ਦਾ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ
“Verified” ਖਾਨੇ ਸਵੱ ਚ ਿਿੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ ਰਾਪ ਾਊਨ
ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਚੁਣੋ



ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ (DoB Proof) ਨਿੀਂ ਿੈ, ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ “Declared” ਖਾਨੇ ਸਵੱ ਚ ਿਿੀ ਲਗਾਓ



ਿਦੋਂ ਵਿਨੀਕ ਆਪਣੀ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਅਿਮਰੱ ਥ ਿੁੰ ਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੱ ਿਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰ
ਸਵੱ ਚ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿਨਮ ਦੇ ਿਾਲ
ਦਾ ਸਿਿਾਬ ਲਗਾ ਲਵੇਗਾ।

ਸਰਿਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਿੰ ਪਰਕ ਵੇਰਵੇ


ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ C/O ਪਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ



ਦਿਤਾਵੇਜ਼-ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੋਂ
ਪਸਿਲਾਂ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਪਤੇ ਦੇ ਿਬਤ ਦਾ ਦਿਤਾਵੇਜ਼
(ਪੀ.ਓ.ਏ.) ਤਿਦੀਕ ਕਰੋ



ਪਰਾ ਪਤਾ ਭਰੋ ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ ਸਪਨ ਕੋ ਅਤੇ ਿਥਾਨ ਸਚੰ ਨਹ ਸ਼ਾਮਲ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ



ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਰਣਾਂਤਰ ਧੁਨੀਆਂ ਿਾਂ ਿੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ, ਅਤੇ ਇਿ ਲਈ ਇਿ ਨੰ ਦਿਤੀ
ਿੋਧ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਿਕਦੀ ਿੈ



ਿੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਰਾਪ ਾਊਨ ਿਚੀ ਸਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਿਵੀਕਰਾਯੋਗ
ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਸਿਰਫ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇਣ ਲਈ ਸਕਿਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।
ਅਸਿਿੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿਦੋਂ ਤਕ ਵਿਨੀਕ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਏ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਦੰ ਦਾ।



ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪਡੇਟ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਤੋਂ
ਇਲਾਵਾ, ਵਿਨੀਕ ਨੂੰ ਿਸਥਤੀ ਅੱ ਪਡੇਟ ਲਈ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਆਧਾਰ- ਅਧਾਸਰਤ ਿੇਵਾਵਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਈ-ਮੇਲ
ਦੇਣ ਲਈ ਪਰੇਰਨਾ ਸਦੱ ਤੀ ਿਾ ਿਕਦੀ ਿੈ।

ਵਿਨੀਕ ਨਾਲ ਸਰਸ਼ਤਾ (ਪਰਤੀਬੰ ਸਧਤ)


ਇਿ ਸਿਰਫ HoF (ਪਸਰਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ) ‘ਤੇ ਅਧਾਸਰਤ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਲਾਗ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ



ਸਪਤਾ/ਪਤੀ/ਸਨਗਰਾਨ ਿਾਂ ਮਾਤਾ/ਪਤਨੀ/ਸਨਗਰਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਰਨਾ ਸਵਕਲਸਪਕ
ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ
ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ



ਿੇ ਬਾਲਗ ਨਿੀਂ ਦੱ ਿਣਾ ਚਾਿੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ “Relationship to Resident” ਸਵੱ ਚ “Not Given”
ਖਾਨੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ



5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ, ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ/ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ EID
ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਪਰਕਾਸ਼ਨ
ਆਧਾਰ (ਸਵੱ ਤੀ ਅਤੇ ਿੋਰ ਿਬਸਿ ੀ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਟਾਰਸਗਟ ਸ ਸਲਵਰੀ) ਐਕਟ, 9016 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(9) ਦੇ
ਅਧੀਨ ਪਰਕਾਸ਼ਨ:


ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਨੇ ਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਤਖਤ/ਅੰ ਗਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਸਦੱ ਤਾ ਿੈ



ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਇਿ ਪਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਦੱ ਸਿਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਿਮੀਸਖਆ


ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਪੜਹ
ਕੇ ਦੱ ਿਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿੇਠ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ:
– ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱ ਖਰ (ਆਦੇਸ਼ਤਮਕ)
– ਿਿੀ ਸਲੰਗ (ਆਦੇਸ਼ਤਮਕ)

– ਿਿੀ ਉਮਰ/ਿਨਮ ਦੀ ਸਮਤੀ (ਆਦੇਸ਼ਤਮਕ)

– ਪਤਾ – ਸਪੰ ਨ ਕੋ ; ਇਮਾਰਤ; ਸਪੰ /ਨਗਰ/ਸ਼ਸਿਰ; ਸਿਲਹਾ; ਰਾਿ (ਆਦੇਸ਼ਤਮਕ)

– ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ – ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ/ਿੀਵਨਿਾਥੀ/ਸਨਗਰਾਨ; ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ (ਆਦੇਸ਼ਤਮਕ)

– ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਤਿਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱ ਧਤਾ ਅਤੇ ਿਪਸ਼ਟਤਾ (ਆਦੇਸ਼ਤਮਕ)
– ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ(ਆਦੇਸ਼ਤਮਕ)
– ਈਮੇਲ।D (ਸਵਕਲਪਕ)


ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ NA, N/A ਿਾਂ ND ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱ ਖਰ ਉਨਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਸਵੱ ਚ
ਦਾਖਲ ਨਿੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਸਿਨਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ ਿੈ



ਉਿ ਗੈਰ-ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਛੱ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ



ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੱ ਚ ਦੱ ਿੀ ਪਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਨੀਕ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤਸਿ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਸਦਉ ਸਿੱ ਥੇ ਫਾਰਮ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਾਟਾ ਪਰਦਾਨ ਨਿੀਂ

ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ/HoF ਿਾਈਨਔਫ਼


ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਸਫੰ ਗਰਸਪਰੰ ਟ ਦੇ ਕੇ ਿਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਾਈਨਔਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ



ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਿਾਈਨਔਫ਼ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ
ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ



5 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ, ਸਲੰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ/ਸਰਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ



ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ/HoF ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ/HoF ਦੀ
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ/ਰਿੀਦ ਸਪਰੰ ਟ ਕਰਨਾ


ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ EID (ਨਾਮਾਂਕਣ।D) ਵਾਲੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ ਨੰ ਸਪਰੰ ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ



ਵਿਨੀਕ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਿਸਲੱਪ ‘ਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕਰਨੇ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਿਕੈਸਨੰਗ ਲਈ
ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਦੇਣਾ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ

ਆਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਿਕੈਸਨੰਗ


ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੋਧ ਫਾਰਮ, ਅਿਲੀ ਿਿਾਇਕ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਦਿਤਖਤ ਕੀਤੀ EID (ਨਾਮਾਂਕਣ।D) ਵਾਲੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਿਸਲੱਪ
ਿਕੈਨ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ



ਿਾਰੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਵਾਪਿ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ
ਨਿੀਂ ਰੱ ਖਣੇ ਚਾਿੀਦੇ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਰਵੇ ਿਸਿਤ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਨੰ ਐੈੱਿ.ਟੀ.ਸਕਊ.ਿੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਸਣਤ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਇਿਾਂ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਅਤੇ
ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ ਵਾਇਿ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਾਟਾ ਨੰ
ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕੇ। ਐੈੱਿ.ਟੀ.ਸਕਊ.ਿੀ. ਪਰਮਾਸਣਤ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਇਿਾਂ ਦੀ ਿਚੀ ਵੈੈੱਬ ਿਾਈਟ
http://www.stqc.nic.in/ ‘ਤੇ ਮੌਿਦ ਿੈ।
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਕੈਪਚਰ


ਕਰਨਾ
ਖੱ ਬੇ ਿੱ ਥ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਉਸਚਤ ਕਰਮ ਸਵੱ ਚ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿੱ ਿੇ ਿੱ ਥ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਫਰ ਦੋਨੋਂ ਅੰ ਗਸਠਆਂ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।



ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਨੰ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਸ ਵਾਇਿ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੰ ਉਸਚਤ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।



ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਇਿ ‘ਤੇ ਸਬਲਕੁੱ ਲ ਸਿੱ ਧੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
ਚਮਕਦੀ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ। ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲੈ ਣ ਵਾਲੇ ਸ ਵਾਇਿ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਿਚਕਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ।



ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਇਿ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਸਚਤ ਸਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖੀਆਂ ਿੋਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।



ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਇਿ ਦੇ ਪਲੈ ਟਨ ਨੰ ਿਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱ ਕ ਸਲੰਟ ਫਰੀ ਕਪੜੇ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰੋ



ਸ ਵਾਇਿ ‘ਤੇ ਝਰੀਟਾਂ, ਫੋਕਿ ਤੋਂ ਬਾਿਰ ਤਿਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਿਨ ਿਾਂ ਿੇ ਅਧਰੀ ਤਿਵੀਰ ਕੈਪਚਰ ਿੋ ਰਿੀ ਿੈ ਤਾਂ
ਸ ਵਾਈਿ ਦੀ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਾਂਚ ਕਰੋ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ



ਉਸਚਤ ਦਬਾਵ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਰੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ, ਫੈਲੇ ਿੋਏ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ,
ਬਿੁਤ ਿਲਕੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।



ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਿੱ ਥ ਿਾਫ (ਕੋਈ ਸਮੱ ਟੀ, ਤੇਲ ਆਸਦ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ) ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਿੇ ਜ਼ਰਰਤ ਿੋਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਨੀਕ ਨੰ
ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਿਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਿੱ ਥ ਨੰ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿੋ।



ਉਂਗਲੀਆਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਿਾਂ ਸਗੱ ਲੀਆਂ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।



ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਇਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਸਕ ਚਾਰੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ
ਿਕੈਨਰ ‘ਤੇ ਉਿ ਆਪਣੇ ਖੱ ਬੇ ਿੱ ਥ/ਿੱ ਿੇ ਿੱ ਥ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅੰ ਗਠੇ ਰੱ ਖਣ ਤਾਂ ਿੋ ਵਧੀਆ ਿੰ ਪਰਕ
ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਿੋ ਿਕੇ ਅਤੇ ਉਿ ਖੇਤਰ ਨੰ ਵਧਾਇਆ ਿਾ ਿਕੇ ਸਿਿ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨੇ ਿਨ।



ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੰ ਿਮਤਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਿਕੈਨਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਿਭ
ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਿੋੜ ਨੰ ਉਸਚਤ ਢੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖੋ।



ਿੇ ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਕੈਪਚਰ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕੈਪਚਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿਦੋਂ ਤੱ ਕ
ਸ ਵਾਇਿ ‘ਤੇ ਮੌਿਦ ਲਾਈਟ ਿਰੀ ਨਿੀਂ ਿੋ ਿਾਂਦੀ।



ਿਦੋਂ ਕੈਪਚਰ ਅਿਫਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਫੀ ਬੈਕ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ। ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਫੀ ਬੈਕ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਿਨ:



ਮੌਿਦ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦੀ ਿੈ
–

ਉਂਗਲ ਉਸਚਤ ਢੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਰੱ ਖੀ ਗਈ ਿੈ

–

ਬਿੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਦਬਾਓ (ਸ ਊਟੀ ਿਾਈਕਲ) ਿੈ

–

ਬਿੁਤ ਘੱ ਟ ਦਬਾਓ ਿੈ

–

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਮੌਿਦ ਨਿੀਂ ਿੈ

–

ਅਸਧਕ ਨਮੀ (ਸਗੱ ਲਾਪਣ)

–

ਅਸਧਕ ਖੁਸ਼ਕੀ



ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੰ ਖੜਹੀ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ



ਅਸਧਕ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵਚ, ਅਸਧਕ ਉਂਗਲ ਨੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਖ ਪੰ ਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੋ



ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਉਸਚਤ ਿਸਥਤੀ ਨੰ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ



ਸਮਸਿੰ ਗ ਉਂਗਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵੱ ਚ ਸਮਸਿੰ ਗ ਉਂਗਲ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ ਪਰਬੰਧ ਸਵਧੀ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ

ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਕੈਪਚਰ


ਂ ਲ ਦੇ ਉਸਚਤ ਅਨੁ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਖੱ ਬੀ ਅਤੇ ਿੱ ਿੀ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀ ਉਸਚਤ ਿੇਧ
ਰੋਲ ਐਗ
ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ



ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਇੱ ਕ ਸਨਿਸਚਤ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਇੱ ਕ
ਪੋਰਟਰੇਟ ਫੋਟੋ ਲਈ ਿਾਂਦੀ ਿੋਵੇ



ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ
ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਿੈ। ਇੱ ਕ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਤਿਵੀਰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸਨਰਧਾਰਨ ਕੈਪਚਰ
ਸਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਫੀ ਬੈਕ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ। ਿੇ
ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੀ ਿੈ,
ਤਾਂ ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਫੀ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿਾਵਧਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ
ਗਏ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਫੀ ਬੈਕ ਿਨ:
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

o ਰੁਕਾਵਟ (ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ ਭਾਗ ਸਦਖਦਾ ਨਿੀਂ ਿੈ)

o ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਫੋਕਿ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੈ
o ਗੇਜ਼ ਅਨੁਸਚਤ ਿੈ (ਵਿਨੀਕ ਦਿੇ ਪਾਿੇ ਦੇਖ ਸਰਿਾ ਿੈ)
o ਪੁਤਲੀ ਫੈਸਲਆ ਿੋਇਆ ਿੈ


ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੀ ਕੈਪਚਰ ਸਵਧੀ ਅੰ ਬੀਨਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਤਸਿਤ ਿੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਿੈ। ਵਿਨੀਕ ਦੀਆਂ ਅੱ ਖਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱ ਧੀ ਿਾਂ
ਬਨਾਉਟੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਿੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ।



ਸ ਵਾਇਿ ਨੰ ਉਸਚਤ ਢੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਸ ਵਾਇਿ ਫੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵਚ, ਨਾਮਾਂਕਣ
ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸ ਵਾਇਿ ਨੰ ਫੜਨ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ।



ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰ ਿ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਦੇ ਲਈ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੇਬਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੰ ਬੰ ਦ ਕਰ
ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।



ਸਿੱ ਧੀ ਿਰਿ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਦਿੀ ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਅੱ ਖ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਸਿਿਦੇ ਨਾਲ
ਸਰਫਲੈ ਕਸ਼ਨ ਸਨਰਸਮਤ ਿੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿਿਦਾ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਤਿਵੀਰ ਦੀ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿੋਵੇਗੀ।



ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਇਿ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਉਿ ਸਿੱ ਧਾ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਵੇਖੇ, ਅੱ ਖਾਂ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖੋਲੋ ,ਹ
ਅੱ ਖਾਂ ਨੰ ਨਾ ਝਪਕਾਓ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱ ਲੇ ਨਾ।



ਿੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਿਕੈਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਟਰ ਬੇਆਰਾਮੀ ਮਸਿਿਿ ਕਰ ਸਰਿਾ ਿੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਅਗਲੀ ਿਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਿੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਅਤੇ
ਸਫਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕੇ। ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਅੱ ਖਾਂ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਤਸਿਤ ਸਟਕਾਊ ਦਬਾਵ ਤੋਂ ਵਿਨੀਕ ਆਰਾਮ ਮਸਿਿਿ ਕਰੇਗਾ।



ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿਬਰ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿਕਰੋਸਲੰਗ, ਿਕਰੀਨ ਤੇ ਨਵੀਗੇਸਟੰ ਗ ਦੇ ਬਿਾਏ ਸ ਵਾਇਿ
ਦੇ ਿਵਾਬ ਦੇ ਲਈ ਉ ੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।



ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਕੈਪਚਰ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵਚ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ
ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਮੂੰ ਿ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਦਾ ਕੈਪਚਰ


ਿਸਥਤੀ: ਮੰ ਿ ਦੀ ਤਿਵੀਰ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿਲਾਿ



ਫੋਕਿ: ਕੈਪਚਰ ਸ ਵਾਇਿ ਨੰ ਆਟੋ ਫੋਕਿ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕੈਪਚਰ ਫ਼ੰ ਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ





ਸਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਉਿ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਉਸਚਤ ਦਰੀ ਿਾਂ ਇੱ ਕ
ਉਸਚਤ ਪੋਿਚਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਾਏ ਕੈਮਰੇ ਨੰ ਐ ਿਿਟ ਕਰੇ। ਅੱ ਗੇ
ਵਾਲੇ ਪੋਜ਼ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ ਮਤਲਬ ਸਕ ਸਿਰ ਘੁੰ ਮਣਾ ਨਿੀਂ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਟੇਢਾ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਫੋਟੋ ਸਿੱ ਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੁੰ ਦਲੀ
ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ, ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਾਂ ਘੱ ਟ ਐਕਿਪੋਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ,
ਅਿੁਭਾਸਵਕ ਰੰ ਗਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਰੇ ੀਅਲ ਸਵਗਾੜ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਿਾਵ ਭਾਵ: ਿਾਵ ਭਾਵ ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਮੰ ਿ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਨੰ ਕਾਫੀ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦੇ

ਿਨ ਅਤੇ ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਮਨੁਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਚਤ ਸਵਜ਼ਅਲ ਿਾਂਚ ਨੰ ਵੀ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦੇ ਿਨ। ਇਿ ਮਿਬਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਿਲਾਿ ਸਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਕੁਦਰਤੀ (ਸਬਨਾਂ ਿੱ ਿਣ ਵਾਲੇ ) ਿਾਵ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰ ਿ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਸਿਿਦੇ
ਤਸਿਤ ਬੁੱ ਲਹ ਬੰ ਦ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱ ਖਾਂ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਿੋਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।

ਰੌਸ਼ਨੀ: ਮੰ ਿ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਖਰਾਬ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੱ ਟ

ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਮੰ ਿ ਦੀਆਂ ਤਿਵੀਰਾਂ ਦੀ ਿਮੀਸਖਆ ਅਤੇ ਪਸਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ। ਉਸਚਤ ਅਤੇ ਿਮਾਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਸਵਧੀ ਸਵਭਾਸਿਤ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਮੰ ਿ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ
ਪਵੇ, ਅੱ ਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿਾਟ ਿਪਾਟ ਨਾ ਿੋਵੇ। ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ
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ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸਿਿਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿੋਣਾ ਿੈ ਸਕਓਂਸਕ ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵੇਂ ਸਨਰਸਮਤ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ। ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੰ
ਸਵਿਤਾਸਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਿਾਿਮਣੇ ਰੱ ਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਸਿਿ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿੋਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ
ਅੱ ਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਿੋਵੇ।

ਐਨਕਾਂ: ਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਿਲਾਿ ਸਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਫੋਟੋ ਸਬਨਾਂ ਐਨਕਾਂ ਤੋਂ ਲਈ
ਿਾਵੇ।



ਿਿਾਇਕ ਉਪਕਰਣ: ਿਿਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਿੋ ਚਸਿਰੇ ਦੇ ਸਕਿੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਇਿਦੀ



ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰ ਿਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰ ਿ ਦੀਆਂ ਤਿਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱ ਸਖਆ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਿੋ ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਨੰ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਿੈ।




ਆਸਗਆ ਨਿੀਂ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਧਾਰਸਮਕ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਸਭਆਿਾਂ ਦੇ ਤਸਿਤ ਿਿਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਪੱ ਗ
ਦੀ ਆਸਗਆ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿੈ।

ਬੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਿ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਬੱ ਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਸਵੱ ਚ ਿੈ, ਪਰ ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਮੰ ਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਿਾਂ ਸਪਤਾ ਦਾ ਮੰ ਿ ਕੈਪਚਰ ਨਿੀਂ ਿੋ ਸਰਿਾ ਿੈ।
ਕੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਫੀ ਬੈਕ ਦੀ ਿਾਂਚ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਿੋ ਅਿਫਲ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ। ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਕੁਝ
ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਫੀ ਬੈਕ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਿਨ:
o ਕੋਈ ਮੰ ਿ ਨਿੀਂ ਸਮਸਲਆ

o ਵਿਨੀਕ ਬਿੁਤ ਦਰ ਖੜਹਾ (ਇਨਪੁੱ ਟ ਤਿਵੀਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਅੱ ਖ ਦੀ ਦਰੀ 90 ਤੋਂ ਘੱ ਟ) ਿੈ
o ਵਿਨੀਕ ਬਿੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਕੋਲ (ਇਨਪੁੱ ਟ ਤਿਵੀਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਅੱ ਖ ਦੀ ਦਰੀ ਇੱ ਕ ਸਤਿਾਈ ਤਿਵੀਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਤੋਂ
ਸਜ਼ਆਦਾ) ਿੈ
o ਪੋਜ਼ (ਸਿੱ ਧਾ ਦੇਖ)ੋ
o ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
o ਮੰ ਿ ‘ਤੇ ਬਿੁਤ ਘੱ ਟ ਆਤਮ ਸਵਸ਼ਵਾਿ (ਚਸਿਰਾਰਸਿਤ, ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮੰ ਿ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸਿਚਾਣ ਨਿੀਂ ਿੋ ਪਾ
ਰਿੀ ਿੈ)
ਂ ਲ 11.5 ਸ ੱ ਗਰੀ ਤੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੈ)
o ਪੋਜ਼ (ਆਊਟਪੁੱ ਟ ਤਿਵੀਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਯਾ ਐਗ
o ਨਾਨ ਯਨੀਫਾਰਮ ਰੌਸ਼ਨੀ (ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਤਿਵੀਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਮੰ ਿ ਦਾ)
o ਅਨੁਸਚਤ ਸਪਛੋਕੜ (ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਤਿਵੀਰ ਦੇ ਸਵਚ)
o ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰੌਸ਼ਨੀ (ਆਉਟਪੁੱ ਟ ਤਿਵੀਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਮੰ ਿ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਖਰਾਬ ਿਲੇ ਟੀ ਰੰ ਗ)
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ਪਾਠ 6: ਅਪਵਾਦ ਪਰਬੰਧ
ਕੁਝ ਅਸਿਿੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਸਿੱ ਥੇ ਕੋਈ ਵਿਨੀਕ ਇੱ ਕ ਅਸਿਿੀ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗਾ ਸਕ ਉਿ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਦਾ
ਪਰਾ ਿੈੈੱਟ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਿਕੇ ਸਿਵੇਂ ਸਕ, ਿੱ ਟ ਲੱਗਣਾ, ਉਂਗਲਾਂ/ਿੱ ਥਾਂ ਦਾ ਕੱ ਸਟਆ ਿਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਿਿੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ।
ਅਸਿਿੀਆਂ ਤਰੁੱ ਟੀਆਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਿਮੱ ਸਿਆ

ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲੈ ਣ ਸਵੱ ਚ

1. ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਤਰੁੱ ਟੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਤਰੁੱ ਟੀ ਦੀ ਸਕਿਮ ਦੀ ਖਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।

ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਿੋਣਾ /

2. ਬਚੀਆਂ ਿੋਈਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ
ਿਾਂਦਾ ਿੈ

ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਕੱ ਸਟਆ ਿੋਣ
/ ਪੱ ਟੀ ਕੀਤੇ ਿੋਣਾ

ਿਮੱ ਸਿਆ

ਿਲਾਿ

ਤਰੁੱ ਟੀਆਂ

3. ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ

ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਕੈਪਚਰ

ਿਲਾਿ

ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਤਰੁੱ ਟੀਆਂ

1. ਇੱ ਕ ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱ ਖਾਂ ਨਾ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਿਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱ ਖਾਂ ‘ਤੇ
ਪੱ ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਿਾਂ ਸਬਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਿੰ ਭਵ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ
ਸਿਿਟਮ ਸਵੱ ਚ ਉਿੇ ਗੱ ਲ ਦਾ ਸਿਕਰ ਿੋਨਾਸਕਤਾ ਿੋਣਾ ਿਾਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੂੰ
ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ
ਮੁਸ਼ਕਲ ਿੋਣ ‘ਤੇ

2. ਅੱ ਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਿਮੱ ਸਿਆ

ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਦੇ ਕੈਪਚਰ

ਿਲਾਿ

ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਤਰੁੱ ਟੀਆਂ

1. ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਤਰੁੱ ਟੀ ਵਾਲੀ ਫ਼ੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ
ਤਰੁੱ ਟੀ ਦੀ ਸਕਿਮ ਦੀ ਖਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਨਸ਼ਾਨਦੇਿੀ ਕਰਨੀ
ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਟੀਰਾ / ਭੈਂਗਾ

2. ਿੇਕਰ ਸਕਿੇ ਇੱ ਕ ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ (ਆਇਸਰਿ) ਤਾਂ ਦਿਰੀ
ਅੱ ਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

3. ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਅੱ ਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਿਾਰੀ ਰੱ ਖਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ

ਇਿ ਿਸਥਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947
Page 109

ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪਾਠ 7: ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪਡੇਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ
ਦੇ ਲਈ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਪਾਠ 7: ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸਨਰਦੇਸ਼
ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ੈਮਗ
ੋ ਰਾਸਫਕ ਵੇਰਸਵਆਂ ਅਤੇ ਿਸਿਯੋਗੀ ਦਿਤਾਵੇਿਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਾਂਚ
ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਿ ਸਿਿਟਮ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਅਤੇ ਿਟੀਕਤਾ
ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਿੈ।
ਨਾਮਾਂਕਣ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿਿਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਿੈਿ ਅਤੇ ਡੈਮੋ ਗਲਤੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ


ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਿੁਝਾਏ ਗਏ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ ਅਤੇ ਿਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਵੇਰਵਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।



ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਿੇਠਾਂ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਚਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਿੋ ਸਕਿੇ ਵੀ ਆਰਸਥਕ ਪਸਰਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ
ਅਥਾਰਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।



ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਵਿੋਂ ਆਪਰੇਟਰ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਕੋਈ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਨਿੀਂ ਕਰ ਿਕੇਗਾ।

ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪਡੇਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਾਂਚ
ਖਾਨੇ

ਨਾਮਾਂਕ

ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨਯੋਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਵਿਨੀਕ ਵੱ ਲੋਂ ਿਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਸਰਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ
ਿਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਅਤੇ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਮੁੱ ਲ ਿਾਂ ਅਭੱ ਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ

ਨਾਮ

ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ।
ਨਾਮ ਦੇ ਅੱ ਗੇ ਕੋਈ ਸਿਰਲੇ ਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਸ਼ਰੀਮਾਨ, ਕੁਮਾਰੀ, ਸ਼ਰੀਮਤੀ,
ਾਕਟਰ, ਆਸਦ, ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਅਸਿਿੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੰ ਨਾਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਵਰਣਾਂਤਰ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦਾ ਿੈ।

ਸਲੰਗ

ਉਮਰ

ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲੰਗ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਿਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਸਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ ਦੇ
ਅਨੁਿਾਰ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਨਮ ਸਮਤੀ ਨੰ ਿਟੀਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਸਖਆ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਵਿਨੀਕ ਵੱ ਲੋਂ ਿਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧੀ
ਪਤਾ

ਿਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਮੁੱ ਲ ਿਾਂ ਅਭੱ ਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ।
ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਵਰਣਾਂਤਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਪਰੇ ਪਤੇ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਸਵੱ ਚ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ/ਨਾਮ, ਇਲਾਕਾ, ਗਲੀ,
ਸ਼ਸਿਰ/ਨਗਰ/ਸਪੰ , ਸਪੰ ਨ ਕੋ ਆਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਵਿਨੀਕ ਵੱ ਲੋਂ ਿਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਿਬਤ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧੀ
ਿਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤੇ ਦਾ ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਮੁੱ ਲ ਿਾਂ ਅਭੱ ਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ
ਪਤਾ

ਿੋ ਿਕਦਾ ਿੈ।
ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਵਰਣਾਂਤਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਪਰੇ ਪਤੇ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ ਸਵੱ ਚ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ/ਨਾਮ, ਇਲਾਕਾ, ਗਲੀ,
ਸ਼ਸਿਰ/ਨਗਰ/ਸਪੰ , ਸਪੰ ਨ ਕੋ ਆਸਦ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਪਰਸਕਸਰਆ ਗੜਬੜੀਆਂ
ਪਰਸਕਸਰਆ

ਵੇਰਵਾ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਫ਼ੋਟੋ ਿੇਠ
ਸਲਖੇ ਤੋਂ ਨਿੀਂ ਸਲੱਤੀ ਗਈ ਿੈ:


ਫ਼ੋਟੋ ਦੀ ਿਾਰ ਕਾਪੀ (ਪਾਿਪੋਰਟ ਫ਼ੋਟੋ ਆਸਦ)

ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਨੰ



ਇੱ ਕ ਮਾਨੀਟਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ

ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ



ਇੱ ਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸ ਵਾਇਿ ‘ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ



ਮੈਗਜ਼ੀਨ/ਅਖਬਾਰ/ਸਕਤਾਬ/ਪੋਿਟਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਟੋ

ਫ਼ੋਟੋ ਿਾਫ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਧੁੰ ਦਲੀ ਨਿੀਂ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਫ਼ੋਟੋ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਢੁਕਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
ਵਿਨੀਕ ਦੇ

ਡੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਅਭੱ ਦਰ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਦੀ
ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ
ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ
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ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਵਿਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਦੀ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਨੰ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ:
1. ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਿਨਮ ਸਮਤੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣੇ
https://uidai.gov.in/
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।

2. ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਿਚੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਸਿਰਫ਼
ਵੈਧ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

3. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਪਰੀ ਤਰਹਾਂ ਿਕੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਿਾਰੇ ਵੇਰਸਵਆਂ ਨੰ ਉਸਚਤ
ਢੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕੇ।
4. ਕੋਈ ਵੀ ਝਠੇ/ਨਕਲੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਿਬਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
5. ਿਬਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਿਕੈਨ ਿਾਫ ਅਤੇ ਪੜਹਨਯੋਗ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

6. ਕਲਾਇੰ ਟ ‘ਤੇ ਚੁਸਣਆ ਸਗਆ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਬਤ ਦੇ

ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀਆਂ – ਅਿਵੀਕਾਰ ਿੋਣ ਦੇ ਿਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ
ਬਿੁਤ ਿਾਰੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਵੈਧ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ।
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਿਮੀਸਖਅਕਾਂ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਾਵਧਾਨ ਿੋਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਅਵੈਧ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਅਿਵੀਕਾਰ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਿਨ।
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀ

ਅਿਵੀਕਾਰ ਿੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ


ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ./ਪੀ.ਓ.ਆਰ./ ੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕੈਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਕੋਈ ਵੀ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਮਨਜ਼ਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੋ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਚੀ
ਸਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਿੈ।

ਅਵੈਧ ਦਿਤਾਵੇਜ਼



ਿੇ ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ/ਫੋਟੋ ਮੌਿਦ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਤਾਂ ਉਿਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।



ਉਦਾਿਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋ
ਿਕਦੀ ਿੈ ਿੇ ਉਿ ‘ਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਮੌਿਦ ਿੈ।



ਆਧਾਰ ਕਾਰ /ਪੱ ਤਰ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਿੇਕਰ ਉਿ
ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ./ਪੀ.ਓ.ਆਰ./ ੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕੈਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ।



ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਚੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਅਸਧਸਕਰਤ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਵਚ, ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਿੁਤ ਮਿੱ ਤਵਪਰਨ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿ
‘ਤੇ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਮੋਿਰ ਅਤੇ ਦਿਤਖਤ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿੈ, ਨਿੀਂ ਤਾਂ

ਉਿਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
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ਿੇਕਰ ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ./ਪੀ.ਓ.ਆਰ./ ੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮਆਦ ਪੁੱ ਗ ਗਈ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।



ਿਦੋਂ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰ ਨੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਈ. ੀ. ਕਾਰ ਦੇ
ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ ਨੰ ਿਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਉਿਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ।

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਮਾਂ
ਇੱ ਥੇ ਕਈ ਸਕਿਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਿੁੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਸਿਨਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿਾਣ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਿੇਠ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਿਨ:
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਮ

ਵਰਣਨ

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਿੂਚੀ ਅਨੁਿਾਰ ਨਿੀਂ ਿਨ

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਸਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼
ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰਸੁਦਾ ਿਚੀ ਅਨੁਿਾਰ
ਿੀ ਅੱ ਪਲੋ

ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਿੋ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਿਚੀ ਦੇ

ਅਨੁਿਾਰ ਨਿੀਂ ਿਨ ਿੇ ਆਪਰੇਟਰ ਉਨਹਾਂ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ
ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਇਿ ਿੇਠ ਸਦੱ ਤੀਆਂ
ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਸਿਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਕਿਮਾਂ ‘ਤੇ
ਆਧਾਸਰਤ ਉੱਪ-ਗਲਤੀ ਿੋਣਗੀਆਂ:


ਪੀ.ਓ.ਆਈ. (ਪਛਾਣ ਦਾ ਿਬਤ)



ਪੀ.ਓ.ਏ. (ਪਤਾ ਦਾ ਿਬਤ)



ਪੀ.ਓ.ਆਰ. (ਸਰਸਤੇ ਦਾ ਿਬਤ)



ੀ.ਓ.ਬੀ. (ਿਨਮ ਸਮਤੀ)

ਮੰ ਨ ਲਓ, ਿੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਪੀ.ਓ.ਆਈ.
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅੱ ਪਲੋ

ਕੀਤੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਇਿਨੰ

ਉਪ-ਸਕਿਮ - ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦੇ ਤਸਿਤ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ।
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ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਬਸਚਆ ਿਾਵੇ
ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਨੇ ਪਛਾਣ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਿਿੀ ਿਬਤ ਸਦੱ ਤਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕ
ਾਟਾ ਪਰਮਾਣ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਨਿੀਂ।
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਮ

ਵਰਣਨ

ਗੁੰ ਮ ਦਿਤਾਵੇਜ਼

ਇਿ ਗਲਤੀ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦੀ ਿੈ ਿਦੋਂ ਵਿਨੀਕ ਨੇ
ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਮਹਾਂ ਨਿੀਂ ਕੀਤੇ ਿਨ ਿਾਂ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਆਪਰੇਟਰ ਿਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਅੱ ਪਲੋ

ਕਰਨ

ਤੋਂ ਖੁੰ ਝ ਸਗਆ ਿੋਵ।ੇ

ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਸਕਵੇਂ ਬਸਚਆ ਿਾਵੇ
ਪੈਕੇਟ ਿਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਅੱ ਪਲੋ

help@uidai.gov.in
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ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਕਿਮ

ਵਰਣਨ

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦਾ
ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਨਜ਼ਰਸ਼ੁਦਾ
ਿਚੀ ਅਨੁਿਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿਾਰੇ
ਪਰਮਾਣ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਨੋਟ: ਮੌਿਦਾ ਿਮੇਂ, ਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀ ਦੀ
ਸਕਿਮ ਨੰ QC ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਵਰਸਤਆ
ਿਾ ਸਰਿਾ ਿੈ।

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਮ

ਵਰਣਨ

ਡੇਮੋਗਰਾਸਫਕ ਡਾਟਾ ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦਾ
ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੁਸਨਸਸਚਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਪੈਕੇਟ ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦਾ
ਵੇਰਵਾ ਪੀ.ਓ.ਆਈ., ਪੀ.ਓ.ਏ. ਿਾਂ ੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੇ
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਮਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੇ
ਗਏ ਾਟਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਿੈ। ਨਿੀਂ ਤਾਂ,
ਅਸਿਿੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ QC ਪਰਸਕਸਰਆ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਏਗੀ।
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ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਮ

ਵਰਣਨ

ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿੁਸਨਸ਼ਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
ਸਕ ਅੱ ਪਲੋ

ਕੀਤੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਾਫ਼ ਿਨ ਅਤੇ

ਿਾਰਾ ਾਟਾ ਿਪਸ਼ਟ ਸਦਖਾਈ ਸਦੰ ਦਾ ਿੈ।

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਮ
ਿਕੈਨ ਕੀਤਾ ਸਚੱ ਤਰ ਅਿਲ ਨਿੀਂ ਿੈ

ਵਰਣਨ
ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਨੇ ਅਿਲ ਦੀ ਬਿਾਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ
ਜ਼ੀਰੋਕਿ ਕਾਪੀ ਿਮਹਾਂ ਕਰ ਸਦੱ ਤੀ ਿੈ, ਤਾਂ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ
ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਿੇ ਉਿ ਅਸਿਿੇ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਇਿ ਗਲਤੀ
ਦੀ ਸਕਿਮ ਵਾਪਰਦੀ ਿੈ।
ਨੋਟ: ਮੌਿਦਾ ਿਮੇਂ, ਇਿ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀ ਦੀ
ਸਕਿਮ ਨੰ QC ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਵੱ ਚ ਨਿੀਂ ਵਰਸਤਆ
ਿਾ ਸਰਿਾ ਿੈ।
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ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸਕਿਮ

ਵਰਣਨ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ
ਬਿੁਤ ਸਧਆਨ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿੇ ਸਕਿੇ ਿੋਰ
ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਮਾਣ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਸਿੱ ਿੇ ਵਿੋਂ ਅੱ ਪਲੋ

ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਇਿ

ਗਲਤੀ ਿੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੈ।

ਨੋਟ: ਅੰ ਸਤਕਾ P - ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਚੀ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਿੈੈੱਟ ਦੇਖੋ।
ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ
ਇੱ ਥੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਨੰ
ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿਰ ਇੱ ਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿਾਵਧਾਨ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
ਨਾਮਾਂਕਣ
ਿਸਲੱਪ/ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ
ਨੂੰ
ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ./
ਪੀ.ਓ.ਆਰ./ ੀ.ਓ.ਬੀ.
ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੋਸੜਆ
ਿਾਂਦਾ ਿੈ: ਇਿ ਨੰ QC ਦੇ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਪਸਿਚਾਣ ਦੇ ਿਬਤ/ਪਤੇ/ਿਨਮ ਸਮਤੀ ਦੇ ਿਬਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਸਲੱਪ/ਆਧਾਰ ਨੰ ਿੋੜਨਾ ਨਿੀਂ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਇੱ ਕ ਵੈਧ ਿਬਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਿਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਨੁਸਚਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ
ਅੱ ਪਲੋ

ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।

ਸਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਅਵੈਧ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ।
help@uidai.gov.in
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ਅਵੈਧ ਦਿਤਾਵੇਜ਼:
ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਲਆ ਸਗਆ ਿੈ ਅਤੇ

ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ./ ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ./ਪੀ.ਓ.ਆਰ./ ੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਕੈਨ ਕਰ ਸਲਆ ਸਗਆ ਿੈ ਅਤੇ
ਪੀ.ਓ.ਆਰ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਿ ਿਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਿਚੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਵੈਧ ਿੈ।
ਵੈਧ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਅਵੈਧ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ
ਇਿਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ
ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਇਿ ਵੀ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਪਸਿਲਾਂ ਉਿ ਸਮਤੀ ਦੇ ਤਸਿਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਧ ਿੋਵੇ। ਅਵੈਧ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ
ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਿਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨਾਲ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ
ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।

ਅਵੈਧ ਦਿਤਾਵੇਜ਼: ਵੋਟਰ
ਆਈ. ੀ. ਦਾ ਿਕੈਨ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਸਿਰਫ਼
ਇੱਕ ਪਾਿਾ ਅਵੈਧ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਮੰ ਸਨਆ ਿਾਂਦਾ
ਿੈ। ਇੱ ਕ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ
ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਵੋਟਰ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਆਮ ਗਲਤੀ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਸਿਿਨੰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਾਂਚ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਸਖਆ ਸਗਆ ਿੈ ਇਿ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ੀ. ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ
ਕਰਨਾ, ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਆਂ
ਨੰ ਿਕੈਨ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ। ਿੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ੀ. ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਿੇ ਿਕੈਨ ਨਿੀਂ ਿੋਏ ਿਨ ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਆਈ. ੀ. ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਿੇ
ਿਕੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।
ਅਵੈਧ ਦਿਤਾਵੇਜ਼:
ਸਪਰੰ ਿੀਪਲ/ਸਪੰ

ਦੇ

ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਿਾਰੀ
ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਪਰਮਾਣ
ਪੱ ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੀ
ਫੋਟੋ ਨੰ ਇੱ ਕ ਅਵੈਧ

ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਟਰ ਿੈ

ਉੱਪਰ ਸਪਰੰ ਿੀਪਲ/ਸਪੰ

ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੁਆਰਾ

ਿਾਰੀ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ
ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਿਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੋਿਰ ਅਤੇ
ਦਿਤਖਤ ਦੇ ਤਸਿਤ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਿੇ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਫੋਟੋ ਮੌਿਦ ਨਿੀਂ ਿੈ
ਤਾਂ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ ਨੰ ਅਵੈਧ ਮੰ ਸਨਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਮੰ ਸਨਆ ਿਾਂਦਾ
ਿੈ।
ਵਰਣਾਂਤਰ ਗਲਤੀ:
ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ
ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਵੇਰਵੇ
ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ
help@uidai.gov.in

ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰ ਵਿਨੀਕ ਦੇ

ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕ ਵੇਰਵੇ ਭਰਦੇ ਿਮੇਂ ਿਾਵਧਾਨ ਰਸਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਿੇ

ਕੈਪਿ-ਲਾਕ ਔਨ ਿੈ ਤਾਂ ਵਰਣਾਂਤਰ ‘ਤੇ ਸਧਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਇਿ
ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਮ
ੈ ੋਗਰਾਸਫਕ ਵੇਰਵੇ
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ਮੇਲ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦੇ ਿਨ

ਪੀ.ਓ.ਆਈ.: ਵਿਨੀਕ

ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਨਿੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰ ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਵਧਾਨ ਰਸਿਣਾ

ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਬਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਵੱ ਚ 'ਉਰਫ',

'ਉਰਫ' ਮੌਿਦ ਿੈ,

'ਉਪਨਾਮ' ਨਿੀਂ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ। ਅਸਿਿੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੰ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਿਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਵੀਕਾਰ

ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦੇ ਸਵੱ ਚ

ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀ.ਓ.ਆਈ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਦੇ

ਉਪਨਾਮ

ਸਵੱ ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱ ਕ ਨਾਮ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। 'ਉਰਫ', 'ਉਪਨਾਮ' ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਨਾਮ।

ਉਮਰ-ਫੋਟੋ ਮੇਲ ਨਿੀਂ
ਖਾਂਦੀ: ਵਿਨੀਕ ਦੀ
ਉਮਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਮੇਲ
ਖਾਂਦੀ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
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ਿਦੋਂ ੀ.ਓ.ਬੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਿਨਮ ਦੇ ਿਾਲ ਨੰ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਵਧਾਨ ਰਸਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਖਾਿ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿਨਮ
ਸਮਤੀ ਭਰਦੇ ਿਮੇਂ ਮਾਤਾ-ਸਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਿਨਮ ਦੇ ਿਾਲ ਨੰ ਤਿਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
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ਪਾਠ 8: ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਿੁਰਮਾਨੇ
ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਸਧਸਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਿੁਰਮਾਨੇ
ਸਕਿੇ ਦੂਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਵਾਂਗ ਸਵਵਿਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਅਪਰਾਧ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਿੋ ਝਠੋ ਭਗੋਸਲਕ ਿਾਣਕਾਰੀ

ਿੁਰਮਾਨਾ


ਿਾਂ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਕੇ
ਦਿਾ ਸਵਅਕਤੀ ਿੋਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਾਂ
ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਚਾਿੇ ਉਿ

3 ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ
ਿਾਂ



10000 ਤੱ ਕ ਫਾਈਨ ਿਾਂ ਦੋਨੋਂ



ਇੱ ਕ ਸਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਿੋ ਸਤੰ ਨ

ਸਿਊਂਦਾ ਿੋਵੇ ਿਾਂ ਮਸਰਆ ਿੋਵੇ, ਅਿਲ ਸਵੱ ਚ ਿੋਵੇ
ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਕਲਪਨਾ ਿੋਵੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਨੰ
ਨੁਕਿਾਨ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਤਸਿਤ ਸਕਿੇ ਇੱ ਕ
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਦੇ ਤਸਿਤ
ਭਗੋਲੀਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼

ਿਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ


ਫਾਈਨ ਿੋ 10000 ਰੁਪਇਆਂ ਤੱ ਕ
ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ ਿੈ

ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਾਿੇ ਉਿ ਸਿਓੰਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਮਰੈ ਿੋਇਆ
ਿੈ, ਅਿਲ ਸਵੱ ਚ ਿੈ ਿਾਂ ਕਲਪਨਾ ਿੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ, ਿੇ ਇੱ ਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ
ਧਾਰਕ ਨੰ ਖਤਰਾ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਿਾਂ ਉਿ ਨਾਲ
ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਆਧਾਰ
ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਨੰ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ



ਿਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ


ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਗੋਸਲਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਂ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਬਦਲਦਾ ਿੈ ਿਾਂ
ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ ਚਾਿੇ ਉਿ ਸਿਊਂਦਾ
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ਫਾਈਨ ਿੋ 10000 ਰੁਪਇਆਂ ਤੱ ਕ
ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ ਿੈ

ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਿੋਣ
ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਿਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼

ਇੱ ਕ ਸਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਿੋ ਸਤੰ ਨ



ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵਚ,
ਫਾਈਨ ਇੱ ਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ
ਿਕਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਦੋਨੋਂ

Toll free: 1947

ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਿੋਵੇ ਿਾਂ ਮਸਰਆ ਿੋਵੇ, ਅਿਲ ਸਵੱ ਚ ਿੋਵੇ ਿਾਂ ਇੱ ਕ
ਕਲਪਨਾ ਿੋਵੇ
ਪਸਿਚਾਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਿਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੁਰਮਾਨਾ
ਅਪਰਾਧ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਿੋ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਿੁਰਮਾਨਾ


ਇਰਾਦਤਨ ਸਕਿੇ ਵੀ ਪਸਿਚਾਣ ਿਾਣਕਰੀ ਦਾ
ਖੁਲਾਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਟਰਾਂਿਸਮੱ ਟ ਕਰਦਾ ਿੈ, ਕਾਪੀ

ਿਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ


ਿਾਂ ਪਰਿਾਸਰਤ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਅਸਿਿਾ ਕੋਈ
ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਿੋ ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਂ
ਅਸਧਸਨਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਸਣਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਿਾਂ
ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਤਸਿਤ ਸਕਿੇ ਵੀ
ਿਮਝੌਤੇ ਿਾਂ ਆਯੋਿਨ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ

ਇੱ ਕ ਸਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਿੋ ਸਤੰ ਨ
ਫਾਈਨ ਿੋ 10000 ਰੁਪਇਆਂ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ
ਿਕਦਾ ਿੈ



ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵਚ, ਫਾਈਨ
ਇੱ ਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ ਿੈ
ਿਾਂ ਦੋਨੋਂ

ਿੀ ਆਈ.ਡੀ. ਆਰ ਦੇ ਤਸਿਤ ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਇਿਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ
ਅਪਰਾਧ

ਿੁਰਮਾਨਾ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਸਿਿਨੰ ਅਸਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਧਕਾਰ ਨਿੀਂ
ਸਮਸਲਆ ਿੈ ਉਿ ਇਰਾਦਤਨ:
a. ਕੇਂਦਰੀ ਾਟਾ ਸਰਪੋਿਟਰੀ (ਿੀ ਆਈ. ੀ. ਆਰ) ਦਾ
ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਦਾ ਿੈ



ਲਈ ਕੈਦ ਿੋ ਸਤੰ ਨ

b. ਿੀ ਆਈ. ੀ. ਆਰ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਸਰਮਵੇਬਲ ਿਟੋਰੇਿ ਿਾਧਨ

ਿਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ

ਤੋਂ ਕੋਈ ਾਟਾ ਾਊਨਲੋ , ਕਾਪੀ ਿਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਿੈ
c. ਿੀ ਆਈ. ੀ. ਆਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਿ ਿਾਂ ਦਿੇ
ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਕਨਟੈਮਨਨਟ ਆਉਂਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਆ ਿਕਦਾ ਿੈ
d. ਿੀ ਆਈ. ੀ. ਆਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਾਟਾ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਾਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ

ਇੱ ਕ ਸਮਆਦ ਦੇ

ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ


ਇਕ ਫਾਈਨ ਿੋ ਦੱ ਿ
ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਨਿੀਂ ਿੋ
ਿਕਦਾ

e. ਿੀ ਆਈ. ੀ. ਆਰ ਦੇ ਇਿਤੇਮਾਲ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ
ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਿਕਦਾ ਿੈ
f. ਇੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਿੋ ਸਕਿੇ ਅਸਿਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ
ਕੇਂਦਰੀ ਪਸਿਚਾਣ ਾਟਾ ਸਰਪੋਸਿਟਰੀ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਿੈ ਸਿਿਨੰ ਇਿਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ
ਅਸਧਕਾਰ ਮੌਿਦ ਿੈ
g. ਇੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਿੋ ਧਾਰਾ 28 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ
(5) ਦੇ ਤਸਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਰਵੀਲ ਕਰਦੇ ਿਨ,
ਿਾਂ ਧਾਰਾ 29 ਦੇ ਤਸਿਤ ਸ਼ੇਅਰ, ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਿਨ
ਿਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ ਿਪਲੇ ਕਰਦੇ ਿਨ ਿਾਂ ਦੱ ਿੇ ਗਏ ਕੰ ਮਾਂ
ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਿਸਿਯੋਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਿਨ
h. ਸਕਿੇ ਵੀ ਸਰਮਵੇਬਲ ਿਟੋਰੇਿ ਮੀਸ ਆ ਿਾਂ ਕੇਂਦਰੀ
ਪਸਿਚਾਣ ਾਟਾ ਸਰਪੋਸਜ਼ਟਰੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿਟੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਾਟਾ ਨੰ ਇੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਿੋ ਸਕਿੇ ਵੀ
ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਸ ਿਟਰਾਏ, ਸ ਲੀਟ ਿਾਂ ਆਲਟਰ ਕਰਦੀ
ਿੈ ਿਾਂ ਉਿਦਾ ਮੁੱ ਲ ਿਾਂ ਯਸਟਸਲਟੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਿੈ ਿਾਂ ਸਕਿੇ
ਿਾਧਨ ਦੁਆਰਾ ਉਿਨੰ ਬੁਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਭਾਸਵਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਿਾਂ
i.

ਇੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਿੋ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਿਰੋਤ ਕੋ ਨੰ
ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਿਨ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਿਨ, ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਿਨ ਿਾਂ
ਆਲਟਰ ਕਰਦੇ ਿਨ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਚੋਰੀ,
ਲੁਕਾਉਣ, ਨਸ਼ਟ ਿਾਂ ਆਲਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸਿੰ ਦੇ ਿਨ
ਸਿਿਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ੈਮਿ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਧਕਾਰ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ

ਿੀ ਆਈ.ਡੀ. ਆਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਲਈ
ਅਪਰਾਧ
ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਸਿਿਨੰ ਅਸਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ

ਿੁਰਮਾਨਾ


ਿਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ

ਅਸਧਕਾਰ ਮੌਿਦ ਨਿੀਂ ਿੈ ਉਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ
ਦੇ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ
ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਆਈ. ੀ. ਆਰ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਵੀ
help@uidai.gov.in
Page 124

https://uidai.gov.in/

ਇੱ ਕ ਸਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਿੋ ਸਤੰ ਨ



ਇੱ ਕ ਫਾਈਨ ਿੋ 10000 ਰੁਪਇਆਂ
ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ ਿੈ
Toll free: 1947

ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਸਰਮਵੇਬਲ ਿਟੋਰੇਿ ਿਾਧਨ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਮੌਿਦ ਾਟਾ ਦੇ
ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਦਾ ਖੁਲਾਿਾ ਕਰਦਾ ਿੈ
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿੀ ਏਸਨਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਇਿਤੇਮਾਲ ਦੇ ਲਈ
ਅਪਰਾਧ

ਿੁਰਮਾਨਾ


ਿਾਲਾਂ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ ਿੋ ਇੱ ਕ ਬੇਨਤੀ
ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਸਨਟਟੀ ਿੈ ਉਿ ਧਾਰਾ 8 ਦੀ



ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ
ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਪਸਿਚਾਣ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦਾ
ਇਿਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਿੈ

ਇੱ ਕ ਸਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਿੋ ਸਤੰ ਨ
ਇੱ ਕ ਫਾਈਨ ਿੋ 10000 ਰੁਪਇਆਂ
ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ ਿੈ



ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵਚ, ਫਾਈਨ
ਇੱ ਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ ਿੈ
ਿਾਂ ਦੋਨੋਂ

ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਨਾ ਿੋਣ ਦੇ ਲਈ ਿੁਰਮਾਨਾ
ਅਪਰਾਧ

ਿੁਰਮਾਨਾ


ਿਾਲ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਿੋ ਇੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਿੈ
ਿਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਸਨਟਟੀ ਿੈ ਉਿ ਧਾਰਾ 8



ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਿਾਂ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਅਧੀਨ
ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਤਸਿਤ ਲੋ ੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕਲ ਕੰ ਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਅਿਫਲ ਰਸਿੰ ਦੀ ਿੈ

ਇੱ ਕ ਸਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਿੋ ਇੱ ਕ
ਇੱ ਕ ਫਾਈਨ ਿੋ 10000 ਰੁਪਏ
ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ ਿੈ



ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ
ਫਾਈਨ ਇੱ ਕ ਲੱਖ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ
ਿੈ ਿਾਂ ਦੋਨੋਂ

ਆਮ ਿੁਰਮਾਨਾ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਅਪਰਾਧ

ਿੁਰਮਾਨਾ


ਿਾਲ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ

ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਿੋ ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਵੀ
ਸਨਯਮ ਿਾਂ ਅਸਧਸਨਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਇੱ ਕ



ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਿੈ ਸਿਿਦੇ ਲਈ ਇਿ ਧਾਰਾ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਖਾਿ ਿੁਰਮਾਨਾ ਪਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ
ਸਗਆ ਿੈ

ਇੱ ਕ ਸਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਕੈਦ ਿੋ ਇੱ ਕ
ਇੱ ਕ ਫਾਈਨ ਿੋ 25000 ਰੁਪਏ
ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ ਿੈ



ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ
ਫਾਈਨ ਇੱ ਕ ਲੱਖ ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਿਕਦਾ
ਿੈ ਿਾਂ ਦੋਨੋਂ

ਕੰ ਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ
ਅਪਰਾਧ

ਿੁਰਮਾਨਾ

ਿਦੋਂ ਇੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱ ਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਸਕਿੀ
ਿਾਂਦਾ ਿੈ, ਿਰ ਇੱ ਕ ਸਵਅਕਤੀ ਿੋ ਉਿ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੰ ਨਾ ਿਰਦੇ ਿੋਏ ਸਿਿ ਦੇ ਤਸਿਤ
ਿਮੇਂ ਮੌਿਦ ਿੀ ਅਤੇ ਉਿ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੀ ਿਾਂ

ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ

ਸਿੰ ਮੇਵਾਰ ਿੀ ਕੰ ਪਨੀ ਿੋ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਿੀ ਿੈ ਅਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ
ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਕੰ ਪਨੀ ਨੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਈ
ਅਤੇ ਇਿ ਦੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਿੈ ਸਕ ਅਪਰਾਧ
ਗੁਨਾਿਗਾਰ ਮੰ ਸਨਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਸਵਰੁੱ ਧ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਅਨੁਿਾਰ
ਉਿਨੰ ਿਜ਼ਾ ਸਮਲੇ ਗੀ:

ਿਸਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਿਾਂ ਸਕਿੇ
ਸਨਦੇਸ਼ਕ, ਪਰਬੰਧਕ, ਿਕੱ ਤਰ ਿਾਂ ਕੰ ਪਨੀ,
ਸਨਦੇਸ਼ਕ, ਪਰਬੰਧਕ, ਿਕੱ ਤਰ ਿਾਂ ਦਿੀ

ਇਿ ਦੱ ਸਿਆ ਸਗਆ ਿੈ ਸਕ ਇਿ ਉਪ-ਧਾਰਾ

ਕੰ ਪਨੀ ਦੇ ਅਫਿਰ ਨੰ ਗੁਨਾਿਗਾਰ ਮੰ ਸਨਆ

ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤਸਿਤ ਕੋਈ

ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਸਵਰੁੱ ਧ ਕਾਰਵਾਈ

ਵੀ ਅਸਿਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ

ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਿਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਉਿਨੰ

ਅਧੀਨ ਿਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਸਮਲੇ ਗੀ ਿੇ ਅਪਰਾਧ

ਿਜ਼ਾ ਸਦੱ ਤੀ ਿਾਵੇਗੀ

ਉਿਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਬਨਾ ਿੋਇਆ ਿੈ ਿਾਂ
ਉਿਨੇ ਅਸਿਿੇ ਅਪਰਾਧ ਨੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ
ਪਰੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਿੈ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਿਰ ਿੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧ ਿਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ
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ਅਪਰਾਧ

ਿੁਰਮਾਨਾ
ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ

ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਦੇ ਤਸਿਤ ਇਿ
ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਿਰ ਸਕਿੇ
ਵੀ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਿੇ ਵੀ
ਅਪਰਾਧ ਿਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗ ਕੀਤਾ
ਿਾਵੇਗਾ ਚਾਿੇ ਉਿਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਵੇ

ਇਿ

ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਨੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਿਰ ਸਕਿੇ ਵੀ
ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਿੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ
ਿਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਚਾਿੇ
ਉਿਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਿੋਵੇ, ਿੇ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਉਲੰਘਣਾ ਿਾਂ ਅਪਰਾਧ ਿਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਵੱ ਚ
ਕੇਂਦਰੀ ਪਸਿਚਾਣ ਾਟਾ ਸਰਪੋਿਟਰੀਦੇ ਸਵੱ ਚ
ਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ।

ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਿਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਅਪਰਾਧਕ ਸਵਧੀ ਦੇ ਕੋ , 1973 ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਮੌਿਦ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਿ ਨੰ ਨਜ਼ਰਅੰ ਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ
ਇੱ ਕ ਪੁਸਲਿ ਅਫਿਰ ਿੋ ਸਕ ਇੰ ਿਪੈਕਟਰ ਆਫ ਪੁਸਲਿ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਥੱ ਲੇ ਿੈ ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ
ਅਧੀਨ ਸਕਿੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਿਨੰ ਅਨੁਮਤੀ ਨਿੀਂ ਸਮਲੇ ਗੀ ।

ਦੂਿੀਆਂ ਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਿੁਰਮਾਨੇ

ਲਾਗ ਿਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕਿੇ ਵੀ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਤਸਿਤ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਕੋਈ
ਵੀ ਿੁਰਮਾਨਾ ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਿੁਰਮਾਨੇ ਿਾਂ ਿਜ਼ਾ ਨੰ ਨਿੀਂ ਰੋਕੇਗਾ

ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ
1. ਕੋਈ ਵੀ ਕਚਸਿਰੀ ਇਿ ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਪਰਾਧ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਿੀਂ
ਲੈ ਣਗੇ, ਿਾਂ ਅਸਧਕਾਰ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਅਫਿਰ ਿਾਂ ਅਸਧਸਕਰਤ ਸਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰ ਿੇਵ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ।
2. ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਸਿਿਟਰਟ
ੇ ਿਾਂ ਇੱ ਕ ਮੁੱ ਖ ਿੁ ੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਸਿਿਟਰਟ
ੇ ਦੇ ਤਸਿਤ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਚਸਿਰੀ ਛੋਟੀ ਨਿੀਂ ਿੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਿੀ ਇਿ ਕਾਨਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਕਿੇ ਵੀ
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ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਿਜ਼ਾ ਦੇ ਤਸਿਤ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਨਿੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪਡੇਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਿੁਰਮਾਨੇ
ਸਿੰ ਕ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅੱ ਪਲੋ ਡ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ
ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ
I.

ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ ਦੱ ਿ

I.

ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ 25 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵਥਹੇਲ੍

ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੈਕੇਟ

II.

ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਵਥਹੇਲ੍

III.

ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ

ਨੰ ਅੱ ਪਲੋ
II.

ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਦੇਰੀ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 20
ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੈਕੇਟ
ਨੰ ਅੱ ਪਲੋ

ਕਰਨ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਦੇਰੀ

ਸਿੰ ਕ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਪਰ ਅੱ ਪਲੋ ਡ

ਸਵਥਹੇਲ੍ ਬਿੁਤ ਿਾਰੇ ਸਨਯੰ ਤਰਨ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਿੇਕਰ ਨਾਮਾਕਨ ਿੋਣ ਦੇ 5 ਸਦਨਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਰ ਅੱ ਪਲੋ

ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ।

ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ: ਸਿਿੜਾ ਪੈਕੇਟ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਸਦਨਾਂ ਤੱ ਕ
ਅੱ ਪਲੋ

ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ ਉਿਨੰ

ਗੁਆਸਚਆ ਿੋਇਆ ਮੰ ਸਨਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ
ਭੂਗੋਸਲਕ ਗਲਤੀ (ਡੀ ਈ)
ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ
ਾਟਾ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਿੋ
ਿਕਦੀਆਂ ਿਨ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਖਰਾਬ
ਗੁਣਵੱ ਤਾ, ਿਪਸ਼ਟ ਸਲੰਗ ਿਾਂ ਿਨਮ ਸਤਥੀ
ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਸਦ
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1. 30 ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੇ ਲਈ: ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ
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ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਗਲਤੀI (ਬੀ ਈ -III)
ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ

ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ ਸਵਥਹੇਲ੍ ਰਕਮ 25
ਰੁਪਏ

ਫੋਟੋ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਨਿੀਂ ਿੈ

ਮਾਸਿਕ ਕੁਲ ਬੀ ਈ -।II ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ:
1. 30 ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੇ ਲਈ: ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ
ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਗਲਤੀI (ਬੀ ਈ -I)
ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ

ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ ਸਵਥਹੇਲ੍ ਰਕਮ
1000



ਪਰੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਿਾਂ ਪਰੀ
ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਨੰ ਸਮਸਿੰ ਗ ਦੇ
ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੁਸਚਤ ਢੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ



ਇੱ ਕ ਬੀ ਈ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਫੋਟੋ ਦੀ ਫੋਟੋ



ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਵਾਦ ਫੋਟੋ



ਸਕਿੇ ਵਿਤੁ ਦੀ ਅਪਵਾਦ ਫ਼ੋਟੋ

ਮਾਸਿਕ ਿੰ ਚਤ ਬੀ.ਈ.-I ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ:
1. 1 ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ
ਦਾ ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ
2. 5 ਿਾਂ ਵੱ ਧ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ -

ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਪੰ ਿ ਿਾਲਾਂ ਲਈ
ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ। ਿੇ ਿੰ ਚਤ ਗਲਤੀ
ਸਗਣਤੀ> = 1 ਿੈ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ
ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਗਲਤੀ।I (ਬੀ ਈ -II)
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ

ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ ਸਵਥਹੇਲ੍ ਰਕਮ



ਅਪਵਾਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱ ਤਾ



ਅਪਵਾਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਅਪਵਾਦ ਮੌਿਦ

25 ਰੁਪਏ
ਮਾਸਿਕ ਿੰ ਚਤ ਬੀ.ਈ.-II ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ:
1. 30 ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੇ ਲਈ:

ਨਿੀਂ ਿੈ

ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ
ਦਾ ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ

ਫੋਟੋ ਦੀ ਫੋਟੋ (ਪੀ ਓ ਪੀ)
ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ

ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ
ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ। ਮਾਸਿਕ ਿੰ ਚਤ ਪੀ.ਓ.ਪੀ.ਗਲਤੀਆਂ
ਦੇ ਲਈ:
1.

ਸਜ਼ਆਦਾ ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੇ ਲਈ

- ਇੱ ਕ ਿਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ

ਿਦੋਂ ਇੱ ਕ ਫੋਟੋ ਦਿੀ ਫੋਟੋ ਦੀ/ਿਾਂ ਸਕਿੀ
ਚੀਜ਼ ਲਈ ਿਾਂਦੀ ਿੈ

ਇੱ ਕ ਿਾਂ
ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ

2.

5 ਿਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪੰ ਝ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਦੇ ਲਈ
ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ ਿੇ ਕੁਲ
ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਗਣਤੀ >=1 ਿੈ ਤੇ ਉਸਚਤ
ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਿਾਵੇਗੀ

ਅਨ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ
ਅਨ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਅਨੁਸਚਤ
ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਭਗੋਸਲਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ
help@uidai.gov.in
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ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਪਰਤੀ ਮਾਮਲਾ ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ ਸਵਥਹੇਲ੍ ਰਕਮ
1000 ਰੁਪਏ ।

Toll free: 1947

ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਸਵੱ ਚ ਇਿਤੇਮਾਲ

ਮਾਸਿਕ ਿੰ ਚਤ ਅਸਿਿੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ:
1. 1 ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲਈ: ਮੁੜ-ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ
ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ
2. 5 ਿਾਂ ਵੱ ਧ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ - ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ

ਪੰ ਿ ਿਾਲਾਂ ਲਈ ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ। ਿੇ ਿੰ ਚਤ
ਗਲਤੀ ਸਗਣਤੀ> = 1 ਿੈ ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ
ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ
ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ

help@uidai.gov.in

ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਿਰ ਇੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਦੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਨੰ

ਿੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਰੇਸਟੰ ਗ 90 % ਤੋਂ ਥੱ ਲੇ ਿੈ ਤੇ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੀ

ਈ.ਏ. ਨੰ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਮੰ ਸਨਆ

ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ

ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਿੇ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਰੇਸਟੰ ਗ 85 %

ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਸਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ

ਤੋਂ ਥੱ ਲੇ ਿੈ ਤੇ ਏਿੰ ਿੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ

ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਵੇਟੇਿ ਪੈਮਾਨੇ ਅੰ ਸਤਕਾ

ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰ ਿਿਪੈਂ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ

N – ਕਮੀ/ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਕਿਮ ਸਵੱ ਚ ਸਦੱ ਤੇ ਗਏ

ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਈ.ਏ. ਕੋ ਅਤੇ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਨੰ

ਿਨ।

ਸਤੰ ਨ ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਿਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ।

https://uidai.gov.in/
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਿਮੀਸਖਆ
ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ

ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਤਮਾਿੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਿਮੀਸਖਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ

ਏਿੰ ਿੀ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੰ ਿਿਪੈਂ

ਸਰਪੋਰਟ ਿੋਈਆਂ ਅਸਧਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ/ਉਲੰਘਣਾ

ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਈ.ਏ. ਕੋ

ਿਾਂ ਿਮੀਸਖਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਿ ਸਮਆਦ ਦੇ

ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਨੰ ਸਤੰ ਨ ਿਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ

ਲਈ ਸਿੱ ਥੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ

ਿਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ

ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ 50 %ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੋਵੇਗੀ
ਧੋਖੇ ਦੀ ਿੰ ਭਾਸਵਤ ਿੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱ ਥੇ ਗਏ

ਪਰਤੀ ਘਟਨਾ 50000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਿਾਲ ਦੇ

ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਉਲੰਘਣਾ -

ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਬਲੈ ਕਸਲਿਸਟੰ ਗ

ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ
ਵਿਨੀਕ ਕੋਲੋਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪੈਿੇ
ਮੰ ਗਣਾ/ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ
ਅਸਭਆਿਾਂ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੋਣਾ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਦੇ
ਦੌਰਾਨ ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਪੀ ਈ ਿੀ ਚਲਾਉਣ
ਦੇ ਲਈ
ਧੋਖੇ ਦੀ ਿੰ ਭਾਸਵਤ ਿੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱ ਥੇ ਗਏ

ਪਰਤੀ ਮਸ਼ੀਨ 100000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5 ਿਾਲਾਂ ਦੇ

ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਉਲੰਘਣਾ -

ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਬਲੈ ਕਸਲਿਸਟੰ ਗ

ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ
(ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਦਾ ਬਾਏਪਾਿ)
ਰੁ. 10,000 ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ੀ ਓ ਈ।


ਨਕਲੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼



ਸਮਸਿੰ ਗ ਦਿਤਾਵੇਜ਼

ਮਾਸਿਕ ਿੰ ਚਤ ੀ.ਓ.ਈ.-I ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ:


1 ਿਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ
ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ



5 ਿਾਂ ਵੱ ਧ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਪੰ ਿ ਿਾਲਾਂ ਲਈ
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ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ

ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਿਿਪੈਂਸ਼ਨ।


ਿੇ ਿੰ ਚਤ ਗਲਤੀ ਸਗਣਤੀ> = 1 ਿੈ
ਤਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ

ਰੁ. 25 ਪਰਤੀ ਪੈਕੇਟ

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀ ੀ.ਓ.ਈ.।I

ਮਾਸਿਕ ਿੰ ਚਤ ੀ.ਓ.ਈ.-I ਗਲਤੀਆਂ ਲਈ



ਅਵੈਧ ਦਿਤਾਵੇਜ਼



ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼



ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਾਟਾ ਨਾ ਸਮਲਣਾ



30 ਿਾਂ ਵੱ ਧ ਮਾਮਸਲਆਂ ਲਈ ਅਪਰੇਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ
ਮੁਅੱਤਲ

ੀ ਓ ਈ ਗਲਤੀ। ਅਤੇ।I ਨੰ ਭਗੋਸਲਕ ਗਲਤੀ
ਮੰ ਸਨਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਿਾਂਚ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਵਰੁੱ ਧ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਆਰਸਥਕ

ਸਗਣਤੀ ਦੇ ਤਸਿਤ ੀ ਈ % ਦੇ ਤਸਿਤ

ਸ ਿਇਨਿੈਂਸਟਵ (I,II ਅਤੇ।II)

ਸਗਸਣਆ ਿਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਿ ਮਿੀਨੇ ਦੇ ੀ ਈ
ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਾਨ ਦੀ % ਨੰ ਕੁਲ
ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਸਿਤ ਘਟਾਇਆ ਿਾਵੇਗਾ

* ਕੁਲ ਆਰਸਥਕ ਸ ਿਇਨਿੈਂਸਟਵ ਤੇ ਕੈਸਪੰ ਗ: ਿਰ ਇੱ ਕ ਮਾਸਿਕ ਭੁਗਤਾਨ ਿਾਈਕਲ ਦੇ ਸਵੱ ਚ
ਕੁਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ @ 50% ਕੈਪ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇਗਾ

ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਵਰੁੱ ਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਖ਼ਾਮੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ


ਭਗੋਸਲਕ ਗਲਤੀ



ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਗਲਤੀ

help@uidai.gov.in

ਿੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਿਕ ਕਾਰਵਾਈ


ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ 6 ਮਿੀਸਨਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5
ਿਾਲ ਦੀ ਇੱ ਕ ਸਮਆਦ ਦੇ ਲਈ ਬਲੈ ਕਸਲਿਟ ਕੀਤਾ ਿਾ
ਿਕਦਾ ਿੈ ਿੋ ਸਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਲਤੀ ਦੀ ਪਰਸਕਰਤੀ ਤੇ
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ਫੋਟੋ ਦੀ ਫੋਟੋ (ਪੀ ਓ ਪੀ)



ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਭਗੋਸਲਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਅਨ

ਸਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਿੈ


ਉਸਚਤ ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੈ

ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ/ਅਨੁਸਚਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ
ਕਰਨਾ


ਨਕਲੀ ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮਾਂਕਣ,
ਨਕਲੀ ਿਵੀਕਾਰ ਿਸਲੱਪ
ਿੈਨਰੇਸ਼ਨ/ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਕੋਈ ਵੀ
ਨਾਮਾਂਕਣ
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ਪਾਠ 9: ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਿੋ ਗਾਿਕ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿੁਧਾਰ
ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਸਕਆ ਿਾ ਿਕੇ।
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪਾਠ 9: ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟਾਫ ਦੇ ਲਈ ਸਨਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਿੋ ਗਾਿਕ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕੇ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ
ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰ ਰੋਸਕਆ ਿਾ ਿਕੇ
***ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਿੇ ਤੁਿਾਨੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨ ਦੇ
ਸਵੱ ਚ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਅਸਧਕਾਰ ਨੰ ਿਸਚਤ ਕਰੋ।
ਫਰਕ ਨੰ ਸਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਪਦਕਰਮ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ:

ਆਪਰੇਟਰ

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਈ.ਏ. (ਨੋਡਲ ਅਫਿਰ)

ਆਰ.ਓ. (ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ)

ਿੈਮਪਲ ਐਿਕੇਲੇਸ਼ਨ ਮੈਸਟਰਕਿ (ਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਸ ਿਪਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ)
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ

:

ਈ.ਏ. ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕੋਡ

:

:

ਆਪਰੇਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

:

:

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

:

:

ਈ.ਏ. (ਨੋਡਲ ਅਫਿਰ) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ

:

:

ਰਸਿਿਟਰਾਰ (ਨੋਡਲ ਅਫਿਰ) ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਿੰ ਪਰਕ

:

ਨੰਬਰ

:

ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਿੈਲ, ਯੂ.ਆਈ.ਡੀ.ਏ.ਆਈ., ਆਰ.ਓ. ਦਾ
ਿੰ ਪਰਕ ਨੰਬਰ
***ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਪਰਾਥਸਮਕਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵਚ:
ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਿਾਰੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼
help@uidai.gov.in
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ਅਯੋਗ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿਾਂ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਨੀਕ:
ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਕੇਵਲ ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਖਾਿ ਅਪਵਾਦ

https://uidai.gov.in/
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਮਤਲਬ ਸਕ ਦੱ ਿ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ, ਦੋਨੋਂ

ਨੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਾਰੇ

ਅੱ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਫੋਟੋ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਇਿ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਸਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਅਪਵਾਦ ਫੋਟੋ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ

ਸ ਟੈਕਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਫੋਰਿ

ਿੈ ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ ਅਪਵਾਦ ਿਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਖਾਈ ਦੇਣਾ

ਕੈਪਚਰ ਸਵਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ

ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ

ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਗਾਿਕ ਿੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਿੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ



ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਔਨ



ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਦੀ ਇੱ ਕ ਿਟੈਂ ਰ ਸਵਧੀ ਨੰ

ਆਈ. ੀ. ਦੇ ਿੈੈੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ

ਿੁਨਿੀਸਚਤ ਕਰੋ:

ਇੱ ਕ ਪਾਿਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮਾਂਕਣ

ਕਰੋ

ਕਰੋ/ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ



ਸਿੱ ਸਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਰਮਾਸਣਤ ਕਰੋ,

(ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੋ ) ਨਿੀਂ

ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਰਸਿਿਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟ
ਕਰੋ

ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ


ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਉਸਚਤ ਸਿੱ ਸਖਆ ਨੰ

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ

ਵੈਂ ਰਾਂ/ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਖੇਤਰੀ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਦੇ ਫੋਰਿ

ਆਸਫਿ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ ਵਾਈਿ ਦੇ


ਕੈਪਚਰ ਨੰ ਰੋਕੋ


ਆਪਰੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਸਚਤ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ



ਭੀੜ ਅਤੇ ਿਮੇਂ ਦੇ ਪਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪਤੇ ‘ਤੇ
ਮੌਿਦ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਨੰ
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ਅਪਰਮਾਸਣਤ
ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼

ਾਟਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਉਸਚਤ ਿੀਸਟੰ ਗ ਿਾਰੀ ਕਰੋ

ਔਨ ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਦੇ ਿਮੇਂ ‘ਤੇ
ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਿਾਂ

ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ ਸ ਵਾਈਿ

ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਸਿੱ ਸਖਆ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈ

ਦੋ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਿਮਾਨ
ਆਪਰੇਟਰ ਆਈ. ੀ.

ਈ.ਏ. ਐ ਸਮਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਵੱ ਚ



ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਆਪਰੇਟਰ

ਰ ਨੰ ਪਰਿਾਸਰਤ ਕਰੋ


ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਵਖੇ
ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ
ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਿਟੈਂ ਰ
Toll free: 1947
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 'ਿੈਲਪ ੈਿਕ'

ਦੇ ਨਾਲ ਿਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰੋ

ਿਥਾਸਪਤ ਕਰੋ


ਿਰ ਇੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ
ਇੱ ਕ ਲੈ ਪਟੌਪ ਬੈਕ ਅੱ ਪ ਮੌਿਦ ਰੱ ਖੋ



ਪਰਵੀ-ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰੋ ਅਤੇ
ਿਾਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਿਮੇਂ ਾਟਾ ਨੰ ਿੇਵ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕੇ



ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਿਵੀਕਾਰ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਇਿ ਦੁ
ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਵਖੇ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ
ਿਨ



ਿਰ ਇੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਅੰ ਤ ‘ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ
ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਨੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱ ਤਤਾ
ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ
ਿਸਚਤ ਕਰੋ



ਿਰ ਇੱ ਕ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵਖੇ ਰੇਟ
ਕਾਰ ਸਚਪਕਾਇਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਈ.ਏ.



ਿਟਾਫ-ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸਚਤ ਰਪਰੇਖਾ

ਅੱ ਪ ੇਟ ਦੇ ਲਈ

ਉਚਾਈ, ਸ ਵਾਇਿਾਂ ਦੀ ਿਸਥਤੀ,

ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਰਕਮ ਤੋਂ

ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਤਸਿਤ ਿਫੇਦ ਸਪਛੋਕੜ ਦੇ

ਇਲਾਵਾ ਅਸਧਕ ਪੈਸਿਆਂ

ਤਸਿਤ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਸਥਤੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ

ਦੀ ਮੰ ਗ ਨਾ ਕਰੋ


ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ

ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਸਭਆਿ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਦੇ

ਿੰ ਖੇਪ ਸਵੱ ਚ ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ

ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮਾਂਕਣ

ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਆਰਾਮ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਿਾ

ਦੇ ਲਈ ਸਕਿੇ ਵੀ ਵਿਨੀਕ

ਿਕੇ ਅਤੇ ਾਟਾ ਕੈਪਚਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਾ

ਨੰ ਮਨਹਾ ਨਾ ਕਰੋ


ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਪੜਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ
ਤੁਿੀਂ ਉਿਨੰ ਪੜਹਕੇ ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ



ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਦੀ

ਅੱ ਖਰ ਠੀਕ ਿਨ

ਿਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸਬਨਾਂ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਧੀਰਿ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ

ਵਿਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ

ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ ਲ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਨਾ ਕਰੋ

ਕਰੋ


ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ
ਸਵਵਿਾਰ ਨਾ ਕਰੋ

ਸਕ ਨਾਮ, ਸਲੰਗ, ਪਤੇ, ਸਰਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ


ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਪਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ

ਿਕੇ


ਸਕਿੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ

ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਟੇਬਲ ਦੀ

ਟੌਟਨਿ






ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਸਿਿਟਮ ਦੇ

N/A, NA ਆਸਦ ਨਾ ਭਰੋ
ਸਿੱ ਥੇ ਵਿਨੀਕ ਨੇ ਕੋਈ

ਸਵੱ ਚ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
ਭਸਰਆ ਸਗਆ ਿੈ


ਾਟਾ ਪਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ
ਿੈ

ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ
ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਈ-ਮੇਲ
ਆਈ. ੀ. ਦੇ ਇਿਤੇਮਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਿਰ
ਇੱ ਕ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿੈ



ਸਕਿੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ
ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੰ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ
" Find Aadhaar facility- Advance
search" ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/
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ਤਾਂ ਿੋ ਰੱ ਦ ਿੋਣ ਨੰ ਘਟਾਇਆ ਿਾ ਿਕੇ


ਆਧਾਰ ਿੈਨਰੇਸ਼ਨ/ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਿਮੇਂ, ਮਤਲਬ ਸਕ 90
ਸਦਨਾਂ ਤੱ ਕ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਿਸਚਤ
ਕਰੋ



ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਤੋਂ ਆਧਾਰ
ਿੈਨਰੇਸ਼ਨ ਐੈੱਿ.ਐਮ.ਐੈੱਿ. ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਅਧਾਰ ਾਊਨਲੋ ਕਰਨ ਦੇ
ਲਈ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਿਸਚਤ ਕਰੋ



ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਆਧਾਰ ਿੈਨਰੇਸ਼ਨ
ਐੈੱਿ.ਐਮ.ਐੈੱਿ. ਨਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿੋਇਆ ਿੈ
ਿਾਂ ਿੇ 90 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈ ਆਧਾਰ
ਾਊਨਲੋ

ਿੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਿਦ ਨਿੀਂ ਿੈ

ਤਾਂ ਵਿਨੀਕ ਨੰ 1947 ਿਾਂ
help@uidai.gov.in ਦੇ ਨਾਲ
ਿੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਿਸਚਤ ਕਰੋ


ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਿਸਿਿਾ ਮਸਿਿਿ ਕਰਵਾਓ
ਅਤੇ ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਿਕਰੀਨ ਿਰ ਿਮੇਂ
‘ਤੇ ਔਨ ਿੈ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਭਰੇ ਗਏ
ਾਟੇ ਦੀ ਮੁੜ ਿਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੋ



ਅਪਾਿਿ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ
ਗਰਭਵਤੀ ਮਸਿਲਾਵਾਂ ਨੰ ਪਰਾਥਸਮਕਤਾ
ਸਦਓ



ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ
ਨਾ ਕਰੋ। ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਛੋਟੇ
ਬਦਲਾਵ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਿੁੰ ਦੇ ਿਨ ਤਾਂ
ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਨੰ ਇਿ ਬਾਰੇ
ਦੱ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਸਿਿੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ
ਸਵੱ ਚ ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਸਨਮਰਤਾ
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ਦੇ ਨਾਲ ਕਸਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਉਿ
ਵਾਸਪਿ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਿਾਣ ਅਤੇ
ਬਦਲਾਵ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਇਰ ਦੇ ਦਿਤਖਤ ਿੋਣੇ
ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ

ਸਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰੀ

ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ

ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਸਭਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ

ਈ.ਏ. ਿਟਾਫ -



ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਆਧਾਰ ਕਲਾਇੰ ਟ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੀ



ਆਪਰੇਟਰ ਆਈ. ੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਲੌ ਗਇੰ ਨ

ਕਲਾਇੰ ਟ/ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ

ਕਰੋ ਅਤੇ ਿੀਟ ਛੱ

ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰੋ

ਕੇ ਿਾਣ ਦੇ ਿਮੇਂ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰ ਲੌ ਗ ਔਫ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਈ



ਿੋਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਿਾ ੀ ਸਵੰ ੋ ਦਾ



ਇੱ ਕ ਫੋਟੋ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਣਾ,

ਆਪਣੇ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਪਾਿਵਰ ਨੰ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ

ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ

‘ਤੇ ਬਦਲੋ

ਿਥਾਨ ‘ਤੇ ਭਗਵਾਨ

ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੰ ਕ ਕੰ ਮ ਨੰ ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ

(ਪਰਮਾਤਮਾ), ਚੀਜ਼ਾਂ,
ਿਾਨਵਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਣਾ

‘ਤੇ ਕਰੋ


ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਦੇ

ਅਸਧਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਿਟੈਂ ਰ

ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ

ਆਪਰੇਸਟੰ ਗ ਸਵਧੀ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰੋ


ਈ.ਏ. ਿਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਸਕਿੇ ਵੀ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ
ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਅਥਾਸਰਟੀ
ਨੰ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਢੰ ਗ ਦੇ ਨਾਲ ਿਸਚਤ ਕਰੋ

help@uidai.gov.in

ਅਪੱ ਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਕੇਵਲ ਸਨਰਧਾਸਰਤ
ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ



ਸਕਿੇ ਵਿਨੀਕ ਦਾ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ

ਇਿਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰ ਿਕੇ


ਨਾਮਾਂਕਣ

https://uidai.gov.in/

ਕਰਨਾ


ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ
ਲਈ ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਇੱ ਕ ਬਾਲਗ ਸਵਅਕਤੀ ਦਾ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ
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ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ

ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰਨਾ ਿਾ ਪੰ ਿ

ਅਨੁਿਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਾਟਾ ਨੰ ਫਾਈਲ, ਬੈਕ

ਿਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ

ਅੱ ਪ ਅਤੇ ਿਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ

ਬਾਲਗ ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ

ਸ ਊ ਸ ਲੀਿੈਂਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਿਾਰੇ

‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨਾ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ ਮਾਮਸਲਆਂ ਨੰ




ਇੱ ਕ ਬੱ ਚੇ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ

ਿਾਈਨ ਔਫ਼ ਕਰੋ

ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱ ਕ

ਇਿ ਿੁਸਨਿਸਚਤ ਕਰੋ ਸਕ ਿਰ ਸਦਨ

ਸਨਗਰਾਨ ਿਾਂ ਮਾਤਾ ਿਾਂ
ਸਪਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਵਵਿਾਰ

ਿਾਰੀਆਂ ਨਾਮਾਂਕਣ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ GPS ਧੁਰੇ

ਕਰਨਾ

ਸਕਿੇ ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅੱ ਪ ੇਟ ਨੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ



ਸਕਿੇ ਵੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ
ਿਸਿਯੋਗ ਦੇ ਸਵੱ ਚ
ਅਨੁਸਚਤ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਨੰ
ਅੱ ਪਲੋ

ਕਰਨੇ ਸਿਵੇਂ ਸਕ

ਸਕਿੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨੰ
ਿਕੈਨ ਕਰਨਾ


ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ
ਸਵੱ ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ
ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ੀ. ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ



ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਵਿਨੀਕ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਨੰ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼
ਕਰਨੀ



ਸਕਿੇ ਵੀ ਦਿੇ ਆਪਰੇਟਰ
ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਲਈ ਿਾਈਨ
ਕਰਨੇ



ਅਿਲ
ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ
ਇਲਾਵਾ ਇੱ ਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ,
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ਿਕੈਨ ਿੋਏ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਿਾਂ
ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ
ਨਕਲ ਨੰ ਿਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ


ਵਿਨੀਕ ਦੀ
ਪੀ.ਓ.ਆਈ./ਪੀ.ਓ.ਏ.
ਦੀ ਇੱ ਕ ਨਕਲ (ਿਾਰ
ਕਾਪੀ ਿਾਂ ਿਾਫਟ ਕਾਪੀ)
ਰੱ ਖਣੀ

ਆਧਾਰ ਮੁੜ-ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ




ਆਧਾਰ ਮੁੜ-ਪਰਾਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ:
–

ਵਿਨੀਕ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਨੰ ਸਲੰਕ ਿਾਂ ਿੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਿਲੇ ਿੋ ਿਕਦੇ ਿਨ

–

90 ਸਦਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੱ ਤਰ ਆਪਣੀ ਮੰ ਸਜ਼ਲ ਤੱ ਕ ਨਿੀਂ ਪਿੁੰ ਸਚਆ ਿੈ

–

ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ EID/UID ਿਸਲੱਪ ਗੁਆ ਸਦੱ ਤਾ ਿੈ

ਆਧਾਰ ਿੈਨਰੇਸ਼ਨ: ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਨੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੈਕੇਟ ਦੇ
ਿਾਰੀਆਂ ਤਿਦੀਕ ਪਰੀਸਕਸਰਆਵਾਂ ਨੰ ਪਾਿ ਕਰਕੇ ਰਿੀਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ 90 ਸਦਨ ਲੱਗਦੇ ਿਨ



ਆਧਾਰ ਦੀ ਸ ਲੀਵਰੀ: ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਿੀ ਆਈ. ੀ. ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪਤੇ ਤੇ ਆਧਾਰ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਨੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਰਿੀਦ ਦੇਣ ਦੇ ਸਦਨ ਤੋਂ 90 ਸਦਨ ਲੱਗਦੇ ਿਨ



ਸ ਲੀਵਰੀ ਦਾ ਿਾਧਨ: ਭਾਰਤੀ ਪੋਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਤੇ ‘ਤੇ ਭੇਿਣਾ, ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੁਆਰਾ
ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਤਸਿਤ ਾਊਨਲੋ
ਆਧਾਰ ਾਊਨਲੋ



ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ ਿਾਂ ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਐਮ

ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ

ਪੱ ਤਰਾਂ ਦੀ ਿਸਥਤੀ: ਕੁਝ ਪੱ ਤਰ ਟਰਾਂਸਿਟ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਗੁਆਚ ਿਾਂਦੇ ਿਨ ਿਾਂ ਵਿਨੀਕ ਕੀਤੇ ਿੋਰ ਚਲੇ ਿਾਂਦੇ ਿਨ
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ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਂਕਣ ਆਈ.ਡੀ. (EID) ਮੌਿੂਦ ਿੈ


ਵਿਨੀਕ ਨੰ https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ‘ਤੇ ਿਾਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
 OTP ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ EID ਨੰਬਰ, ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ
ਭਰੋ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ (ਈ-ਆਧਾਰ) ਦੀ ਇੱ ਕ PDF ਾਊਨਲੋ



ਕਰੋ

ਵਿਨੀਕ 51969 ‘ਤੇ ਐੈੱਿ.ਐਮ.ਐੈੱਿ. ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ:
 UID STATUS < 14- ਅੰ ਕੀ EID > ਿਾਂ
 UID STATUS < 28- ਅੰ ਕੀ EID >



https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no ‘ਤੇ ਿਾਕੇ

ਵਿਨੀਕ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ



EID ਨੰਬਰ, ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ OTP ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ

ਇੱ ਕ ਵਿਨੀਕ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਸ਼ਸਚਤ ਰੇਟ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਇੱ ਕ ਿਥਾਈ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ (PEC) ਤੋਂ ਈ-ਆਧਾਰ ਵੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ



ਵਿਨੀਕ 1947 ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ



ਵਿਨੀਕ help@uidai.gov.in ‘ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪੱ ਤਰ-ਸਵਿਾਰ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ

UID/ਅਧਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਿੈ ਪਰ ਪੱ ਤਰ ਗੁਆਚ ਸਗਆ ਿੈ/ਮੌਿੂਦ ਨਿੀਂ ਿੈ


ਵਿਨੀਕ https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ‘ਤੇ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ
 ਆਧਾਰ ਭਰੋ
 OTP ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਦਓ
 ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਇੱ ਕ PDF ਾਊਨਲੋ

ਕਰੋ ਸਿਿਨੰ ਈ-ਆਧਾਰ ਵੀ ਸਕਿਾ

ਿਾਂਦਾ ਿੈ


ਵਿਨੀਕ 5169 ਤੇ ਐੈੱਿ.ਐਮ.ਐੈੱਿ. ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ, ਟਾਈਪ ਕਰੋ:
 UID EAADHAAR < ਆਧਾਰ ><ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ੀ.>< ਸਪੰ ਨ ਕੋ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

EID ਅਤੇ/ਿਾਂ UID ਆਧਾਰ ਗੁਆਚ ਸਗਆ ਿੈ


ਵਿਨੀਕ https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid ‘ਤੇ ਿਾ ਿਕਦੇ ਿਨ
 ਕੇਵਲ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸਵੱ ਚ ਨਾਮ ਸਦਓ
 ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਸਰਆ ਸਗਆ ਰਸਿਿਟਰ

ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਿਾਂ

ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ੀ.
 ਰਸਿਿਟਰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ/ਈ-ਮੇਲ ਆਈ. ੀ. ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਿਾਂ EID
ਿਸਥਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ OTP ਪਰਾਪਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ


ਵਿਨੀਕ 1947 ‘ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਨ



help@uidai.gov.in ‘ਤੇ ਵਿਨੀਕ ਈ-ਮੇਲ ਪੱ ਤਰ-ਸਵਿਾਰ ਵੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ



ਇੱ ਕ ਆਧਾਰ ਿਥਾਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ
 ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ' Advance Search' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੋ
 ਆਪਰੇਟਰ ਨੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵੇਰਸਵਆਂ ਦੇ ਸਵੱ ਚ

ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ

ਿਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ


ਵਿਨੀਕ ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਆਰ.ਓ.) ਦਾ ਦੌਰਾ
ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ
 ਿਰ ਇੱ ਕ ਆਰ.ਓ. ‘ਤੇ ਕੁਝ ਿੈਲਪ ੈਿਕ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ
 ਦੁਖੀ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ ਨੰ ਖੁਸ਼ੀ ਿੋਵੇਗੀ

ਈ-ਆਧਾਰ


ਉਪਰੋਕਤ ਸਕਿੇ ਵੀ ਢੰ ਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵਿਨੀਕ ਆਧਾਰ ਦੀ
ਇਲੈ ਕਟਰਾਸਨਕ ਕਾਪੀ ਾਊਨਲੋ

ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ



ਇਿ ਪਾਿਵਰ ਵਾਲੀ PDF ਫਾਇਲ ਸਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇਗੀ



ਆਧਾਰ ਾਊਨਲੋ

ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਨੀਕ

https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ‘ਤੇ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ


ਆਧਾਰ ਮੁੜ-ਸਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰ ਰ (Order Aadhaar Reprint)
UIDAI ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਨਲਾਈਨ ਿੇਵਾ ਿੈ



ਵਿਨੀਕ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਸਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਿਕਦਾ ਿੈ ਿੇ
ਉਨਹਾਂ ਨੰ ਅਿਲ ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ ਨਿੀਂ ਪਰਾਪਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿਾਂ ਗੁੰ ਮ ਿੋ ਿਾਂਦਾ/ਅਿਲ
ਆਧਾਰ ਪੱ ਤਰ ਗੁੰ ਮ ਿੋ ਿਾਂਦਾ ਿੈ
ਵਿਨੀਕ https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ‘ਤੇ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ
 ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ/ਵਰਚੁਅਲ ਆਈ. ੀ./EID ਭਰੋ
 ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿਸਕਉਸਰਟੀ ਕੋ ਭਰੋ
 ਸਫਰ, ‘Send OTP’ ਿਾਂ ‘Enter OTP’ ‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰੋ

 ਿੇ ਵਿਨੀਕ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਸਿਿਟਰ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ ਿੈ, ਤਾਂ 'ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਰਸਿਿਟਰ ਨਿੀਂ ਿੈ (My
mobile number।s not registered)' ਬਾਕਿ ‘ਤੇ ਿਿੀ ਲਗਾਓ। ਸਫਰ OTP ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਿਿਟਰ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਭਰੋ
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ਪਾਠ 10: ਅੰ ਸਤਕਾ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਪਾਠ 10: ਅੰ ਸਤਕਾ
ਅੰ ਸਤਕਾ A – ਆਧਾਰ ਐਕਟ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਅੰ ਸਤਕਾ B – ਆਚਾਰ ਿੰ ਸਿਤਾ

1. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਿਤ ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਲਈ ਿਰਬੋਤਮ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
2. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਦੇ ਿੰ ਚਾਲਨ ਵੇਲੇ ਨਸਤਕਤਾ, ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ
ਸਨਰਪੱ ਖਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਸਮਆਰਾਂ ਨੰ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
3. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤਤਕਾਲੀਨ, ਨਸਤਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਨਭਾਉਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ
4. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਿਰ ਵੇਲੇ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਅਸਭਆਿ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ, ਿਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੰ ਪੱ ਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ
ਸਨਰਪੱ ਖ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੈਿਲੇ ਲੈ ਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ।
5. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਸਕਿੇ ਨੰ ਵੀ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਿੋ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਸਗਆਨ ਸਵੱ ਚ ਆਈ ਿੈ, ਸਕਿੇ ਨੰ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਿਾਂ ਸਲਸਖਤ,
ਸਿੱ ਧੇ ਿਾਂ ਅਸਿੱ ਧੇ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਿੀਂ ਪਰਗਟ ਕਰ ਿਕਦੇ ਿਦ ਤਕ ਇਿੋ ਸਿਿੇ ਖੁਲਾਿੇ ਸਕਿੇ ਐਕਟ ਿਾਂ ਸਫਲਿਾਲ ਲਾਗ ਸਕਿੇ ਿੋਰ
ਕਾਨੰ ਨ ਦੇ ਤਸਿਤ ਜ਼ਰਰੀ ਨਾ ਿੋਵ।ੇ
6. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਸਕਿੇ ਪੱ ਖਪਾਤੀ ਕੰ ਮਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਿੱ ਿਾ ਨਿੀਂ ਲੈ ਣਾ ਚਾਿੀਦਾ।
7. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਨਪਟਾਰਾ ਿਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਿਿੀ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਿੋਵ।ੇ
8. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਗਲਤ ਨੁਮਾਇੰ ਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਸਚਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ ਸਕ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਮੁਿਈਆ ਕਰਾਵਾਈ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਗੁੰ ਮਰਾਿਕੁੰ ਨ ਨਾ ਿੋਵੇ
9. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਐਕਟ ਦੇ ਸਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਿਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਾਇਸਦਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ ‘ਤੇ,
ਲਾਗ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
10. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਬਆਨ ਨਿੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਅਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਨੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਕਿੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸਰਪੋਰਟਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ
ਿਾਂ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਵੱ ਚ ਸਕਿੇ ਿਥਲ ਤੱ ਥ ਨੰ ਨਿੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।
11. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਇਿ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਸਕ ਅਥਾਸਰਟੀ ਨੰ ਸਕਿੇ ਸਕਸਰਆ, ਕਾਨੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਸਦ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ
ਿਸਚਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ ਿੋ ਇਿ ਦੁਆਰਾ ਸਕਿੇ ਕਾਨੰ ਨ, ਸਨਯਮਾਂ, ਕਾਇਸਦਆਂ ਅਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਿਾਂ ਕੋਈ ਿੋਰ ਸਨਯੰ ਤਰਕ ਇਕਾਈ ਦੇ
ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਿਾਂ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵੱ ਚ ਇਿ ਸਖਲਾਫ ਸ਼ੁਰ ਿੋਏ ਿਨ।
12. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਿੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਿੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ
ਿਰਕਤਾਂ ਿਾਂ ਚਕਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਮੇਵਾਰ ਿੋਣਗੇ।
13. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਕੋਲ ਵਿਨੀਕਾਂ ਨੰ ਸਨਰਪੱ ਖ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਿੇਵਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਸਖਅਕ ਅਮਲਾ
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ਅਤੇ ਇੰ ਤਜ਼ਾਮ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ
14. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਆਂਤਸਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਰਸ਼ਾਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਿੰ ਿੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਧਕਾਰੀਆਂ
ਦੀਆਂ ਸ ਊਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਉਸਚਤ ਿੰ ਚਾਲਨ ਦੇ ਪੱ ਧਰਾਂ ਦੀ ਅਗੰ ਮੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਚਾਰ ਿੰ ਸਿਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ
ਿੈ। ਇਿ ਆਚਾਰ ਿੰ ਸਿਤਾ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਉਤਮੱ ਤਾ ਅਤੇ ਪੱ ਧਰ ਦੀ ਿਾਂਭ, ਸਦਆਨਤਦਾਰੀ, ਗੁਪਤਤਾ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਿਤ ਸਵੱ ਚ
ਸਵਵਾਦ ਤੋਂ ਬੱ ਚਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ
15. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ
ਾਟਾ ਦੀ ਿਟੀਕਤਾ ਨੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੇਕਰ-ਚੈਕਰ ਸਵਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
16. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੱ ਚ ਝਠੀ ਅਤੇ ਫਰੇਬੀ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਿੱ ਿਾ ਨਿੀਂ ਲੈ ਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ
17. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੇ ਿਾਰਾ ਾਟੇ ( ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ/ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ) ਦੀ ਿੁਰੱਸਖਆ ਅਤੇ ਿਾਂਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ
ਿੈ ਿੋ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਿ ਕੰ ਮ ਲਈ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਸਨਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਇਕੱ ਤਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ
18. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ, ਆਪਰੇਟਰਾਂ, ਸਨਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਆਸਦ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲੀ, ਸ ਬਾਰਟਮੈਂਟ/ਸ ਿੇਮਪੈਨੇਲਮੈਂਟ ਮੁਤੱਲਕ
ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੇ ਫੈਿਸਲਆਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ
19. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਾਟਾ ਫੀਲ ਦੇ ਪੱ ਧਰ, ਾਟਾ ਪੜਤਾਲ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਫੀਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
20.ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਉਿ ਿੀ ਸ ਵਾਈਿ ਅਤੇ ।T ਸਿਿਟਮਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਸਿਨਹਾਂ ਦੀ ਿਪੇਿੀਸਫਕੇਸ਼ਨਿ ਅਥਾਸਰਟੀ
ਤੋਂ ਮਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ
21. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਸਪੰ ਗ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਥਾਸਰਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਸਨਯਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
22. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਾਟਾ ਦੇ ਿੰ ਚਾਰ ਲਈ ਅਥਾਸਰਟੀ ਵੱ ਲੋਂ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਸਿਿਟਮਿ ਅਤੇ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ
ਿੈ
23. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
24. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਆਧਾਰ ਪਰਾਿੈਕਟ ਦੇ ਿੰ ਦੇਸ਼, ਸਵਸ਼ੇ-ਵਿਤ ਅਤੇ ਮਕਿਦ ਦੇ ਪਰਿਾਰਣ ਅਤੇ ਿੰ ਚਾਰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ ਸਕਉਂਸਕ ਆਧਾਰ ਲੋ ਗੋ ਅਤੇ ਬਰਾਂ ਨਾਮ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੀ ਿੰ ਪਤੀ ਿੈ,
ਅਥਾਸਰਟੀ ਿੀ ਅਥਾਸਰਟੀ ਲੋ ਗ,ੋ ਬਰਾਂ ਾਂ, ਬਰਾਂ

ੀਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਿੰ ਚਾਰ ‘ਤੇ ਿਾਗਰਕਤਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਇਿਤਮਾਲ ਦੇ ਢੰ ਗ ਅਤੇ

ਿੱ ਦਾਂ ਨੰ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੈ
25. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਆਧਾਰ ਸਕਸਰਆਵਾਂ ਨੰ ਲਾਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਪਰੋਟੋਕੋਲ, ਪਰਸਕਸਰਆ ਅਤੇ ਪੱ ਧਰਾਂ
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

26.ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਸਨਯਸਮਤ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਅਥਾਸਰਟੀ ਨੰ ਿਮਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ
ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ
27. ਿੇਵਾ ਪਰਦਾਤਾ ਨੰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਅਨੁਿਾਰ ਆਧਾਰ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਮੇਂ-ਿਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ
ਅੰ ਸਤਕਾ C – ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ (ਿੂਚੀ)
ਰਸਿਿਟਰਾਰ: _______________________________________________________
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ:_____________________________________________________
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਟਕਾਣਾ: ਪਰਾ ਪਤਾ_______________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ਕੋ : ਿਾਰੇ ਿਟੇਸ਼ਨ_______________________________________
_________________________________________________________________

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ___________________________________________
ਕਰ.

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ

ਪੁਆਇੰਟ

ਅੰ .

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ
A
A.1

ਿਟੇਸਨ
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯ.ਆਈ. ੀ.ਏ.ਆਈ. ਅਨੁਿਾਰ ਨਵੀਨ ਿਪੈਿੀਸਫਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ। ਲੈ ਪਟੌਪ/ ੈਿਕਟਾਪ
USB ਿੱ ਬ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਤੇ ਿੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਕੰ ਨੇਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ; (ਨਵੀਨਤਮ ਜ਼ਰਰਤਾਂ ਲਈ
ਿਮੇਸ਼ਾ techsupport@uidai.gov.in ‘ਤੇ ਦੇਖ)ੋ
ECMP ਵਰਿਨ 2.0 ਲਈ


3.2Ghz ਬੇਿ ਫਰੀਕੁਇੰਿੀ ਕੁਆਰ ਕੋਰ ਿਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ ( ੈਿਕਟਾਪ) ਿਾਂ 1.9 Ghz ਬੇਿ ਫਰੀਕੁਇੰਿੀ
ਕੁਆਰ ਕੋਰ ਿਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ (ਲੈ ਪਟੌਪ)



4GB RAM ਿਾਂ ਸਜ਼ਆਦਾ



500GB HDD



ੇ ੀਕੈਟੇ USB 2.0 ਪੋਰਟ(ਘਟੋਘਟ 5 ਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ)
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ਕਰ.

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ

ਪੁਆਇੰਟ

ਅੰ .

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਨੋਟ : (ਸਵੰ ੋਜ਼ ਸਵਿਟਾ/ਕੋਈ 64 ਸਬੱ ਟ ਆਪਰੇਸਟੰ ਗ ਸਿਿਟਮ ਿਮਰਥਨ ਨਿੀਂ ਕਰਦਾ)
A.2

CIDR ਿਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਿੰ ਰਚਨਾ ਮੈਨਅਲ ਅਨੁਿਾਰ ਿਥਾਸਪਤ, ਿਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਿੰ ਰਸਚਤ ਅਤੇ ਦਰਿ ਕੀਤਾ UIDAI
ਿਾਫਟਵੇਅਰ। ਿਾਰੇ ਦਰਿ ਕੀਤੇ ਲੈ ਪਟੌਪ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਵਰਿਨ ਿਾਰੀ ਿੋਣ ਦੇ ਇੱ ਕ ਮਿੀਨੇ ਅੰ ਦਰ ਇੰ ਿਟਾਲ ਿੋਣਾ
ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ। ਇੰ ਿਟਾਲ ਕੀਤੇ VDM ਅਤੇ ਿਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਿੇਵਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਿਨI

A.3

ਉਪਲਬਧ ਆਇਸਰਿ ਕੈੈੱਪਚਸਰੰ ਗ ਉਪਕਰਣ (ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ-ਮਾ ਲ)।

A.4

ਉਪਲਬਧ ਸਫੰ ਗਰਸਪਰੰ ਟ ਕੈੈੱਪਚਸਰੰ ਗ ਉਪਕਰਣ (ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ-ਮਾ ਲ)।

A.5

ਸ ਸਜ਼ਟਲ ਕੈਮਰਾ (ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ-ਮਾ ਲ) UIDAI ਦੀ ਸਨਰਧਾਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਸਬਕ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

A.6

ਿਫੇਦ ਸਪਛੋਕੜ ਿਕਰੀਨ, ਗੈਰ ਪਰਤੀਸਬੰ ਸਬਕ, ਅਪਰਦਾਰਸਸ਼ਕ~3ft ਚੌੜਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਤਿਵੀਰ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਟੈਂ

A.7

ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਾਟਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਾਧ ਮਾਨੀਟਰ

A.8

ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਿਾਰੇ ਉਪਕਰਣ UIDAI ਦੀਆਂ ਸਨਰਧਾਰਨ ਮੁਤਾਸਬਕ ਿੋਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ

A.9

ਿਰ ਿਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਿਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਸਰਆ ਦੀ ਿਾਂਚ

A.10

ਾਟਾ ਟਰਾਂਿਫਰ ਲਈ ਮੈਮੋਰੀਿਸਟੱ ਕ (4 GB ਪੈਨ ਰਾਈਵ 1 ਕੇਂਦਰ/ਸਦਨ ਯਾਨੀ ~5 ਿਟੇਸ਼ਨ। ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ
ਨੰ 20 ਸਦਨ ਦਾ ਿਟਾਕ ਬਨਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ)

A.11

ਸਪਰੰ ਟਰ (A4 ਲਾਿੇਰਸਪਰੰ ਟਰ; ਚੰ ਗੀ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਪਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਪਰੰ ਟ ਿੋਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ)

A.12

ਸਪਰੰ ਟਰ ਕਾਗਜ਼ (5 ਿਟੇਸ਼ਨ ਦੀ 10 ਸਦਨ ਲਈ ਵਿਤ ਿਚੀ~ 20 ਸਰਮਿ)

A.13

ਂ ੀ ਿਪਾਈਵੇਰ ਪੜਤਾਲ
ਐਨਟੀ ਵਾਇਰਿ/ਐਟ

A.14

ਨਾਮਾਂਕਣ ਗਾਿਕ ਲਈ ਾਟਾ ਕਾਰ /ਇੰ ਟਰਨੇਟ ਕੰ ਨੇਕਸਟਸਵਟੀ। ਗਾਿਕ ਸਿੰ ਕ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਿਰ 5 ਸਦਨਾਂ ਸਵੱ ਚ
ਜ਼ਰਰੀ ਿੈI

A.15

ਿਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ, CIDR ਨਾਲ ਦਰਿ, ਪਰਮਾਸਣਤ ਅਤੇ ਅਕਟੀਵੇਟੇ ਕੀਤਾ।

A.16

ਿਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ, ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਿਥਾਨਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਗਾਿਕ ਸਵੱ ਚ
ਔਨ-ਬੋਰ ਕੀਤਾ।

A.17

ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਤੋਂ ਪਰਵ-ਨਾਮਾਂਕਣ ਾਟਾ, ਿੇ ਵਰਤੋਂ ਿੋਵ,ੇ ਲੈ ਪਟੌਪ ‘ਤੇ ਇੰ ਪੋਰਟ ਲਈ ਸਤਆਰ।

A.18

ਿੇ ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਕੋਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ ਿੋਰ ਖੇਤਰ ਿਨ, ਤਾਂ KYR+ ਫੀਲ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਲਈ KYR+
ਕੈਪਚਰ ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਿੰ ਰਸਚਆ ਅਤੇ ਪਰਸਖਆ ਿਾਂਦਾ ਿੈ।

A.19

ਸਗੱ ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਪੰ ਿ ਅਤੇ ਿੱ ਥ ਿਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱ ਪੜਾ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇ।

A.20

GPS ਸਰਿੀਵਰ UIDAI ਸਨਰਧਾਰਨ ਅਨੁਿਾਰ ਿੋਵੇ
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ਕਰ.
ਅੰ .
A.21

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ

ਪੁਆਇੰਟ

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਿੁਰੱਸਖਆ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਿਾਰ ਵੇਅਰ ਕੀਜ਼ (ਅਕਤਬਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਯਤ ਿੋ
ਿਕਦਾ ਿੈ )

A.22

ਸਿੱ ਥੇ ਿਕੈਸਨੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੋ ਰਿੀ ਿੋਵੇ ,ਉੱਥੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਵੇਲੇ ਿਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕੈਨਰ (ਪਰਵ ਿਕੈਨ ਕੀਤੇ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਿੋੜੇ ਿਾ ਿਕਦੇ ਿਨ )

B

ਕੇਂਦਰ

B.1

ਕੇਂਦਰ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਖੇ ਗਏ ਿਰ ਪੰ ਿ ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2KVA ਦੀ ਿਮਰਥਕ ਊਰਿਾ ਿਪਲਾਈ
(ਿਨਰੇਟਰ)।

B.2

ਿਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਲਣ

B.3

ਸਪਰੰ ਟ ਕੀਤੇ ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੰ ਸ਼ੋਧਨ ਫਾਰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱ ਚ ਬਿੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਸਵੱ ਚ ਉਪਲਬਧ/ਪਰਵ ਵੰ ੇ ਿੋਣ।

B.4

ਪੈਨ ਰਾਈਵਿ/ਿਾਰ ਸ ਿਕਿ CIDR ਤਕ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ ਲਈ ਬੱ ਬਲ ਪੈਕ, ਿਲਰੋਧਕ ਸਲਫ਼ਾਫ਼ੇ (CD ਮੇਲਰ) 2
ਸਲਫ਼ਾਫ਼ੇ/ਸਦਨ/ਕੇਂਦਰ। ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਨੰ ਘਟੋ ਘੱ ਟ 20 ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਿਟਾਕ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।

B.5

ਆਧਾਰ SFTP ਗਾਿਕ ਦਾ ਨਵੀਨਤਮ ਵਰਿਨ ਇੰ ਿਟਾਲ ਅਤੇ ਾਊਨਲੋ

ਕਰੋ ਿੇ CIDR ਨੰ ਾਟਾ ਪਿੁੰ ਚਾਉਣ

ਲਈ ਔਨਲਾਈਨ ਮੋ ਦਾ ਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਰਿਾ ਿੈ ਿਾਰੇ ਪੈਕੇਟ ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੇ 20 ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਅੱ ਪਲੋ
ਿੋ ਿਾਣੇ ਚਾਿੀਦੇ ਿਨ। ਨਾਮਾਂਕਣ ਗਾਿਕ ਠਸਿਰ ਿਾਏਗਾ ਿੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਕੇਟ ਅੱ ਪਲੋ
B.6

1000 ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਿਾਵੇ।

ਵਿਨੀਕਾਂ ਦੇ ਪੀ.ਓ.ਆਈ.,ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਕਿ ਲਈ ਫ਼ੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ (ਿਾਂ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ
ਪਰਬੰਧ)

B.7

ਿਰ ਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਦਨ ਸਵੱ ਚ ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਦੋ ਵਾਰ ਐਕਿਟਰਨਲ ਿਾਰ ਸ ਿਕ ਾਟਾ ਬੈਕਅੱ ਪ (ਬੈਕਅੱ ਪ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ
60 ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਮਆਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ)

B.8

ਉਸਚਤ ਲਾਈਸਟੰ ਗ,ਪੱ ਖੇ ਅਤੇ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਵਾਇੰ ਟ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣ

B.9

ਅਸਧਕਾਰੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਨੁਿਚੀ ਬਾਰੇ ਿਸਚਤ ਕਰਨਾ

B.10

ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਅਸਧਕਾਰੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਨੁਿਚੀ ਬਾਰੇ ਿਸਚਤ ਕਰਨਾ

B.11

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬੈਨਰ ਿੋਣ

B.12

ਨਾਮਾਂਕਣ ਪਰਸਕਸਰਆ ਸਚਤਸਰਤ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਪੋਿਟਰ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਿਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱ ਚ ਪਰਤੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਿਦ
ਿੋਣ

B.13

ਸਸ਼ਕਾਇਤ ਪਰਬੰ ਧਨ ਿੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦਿੇ ਜ਼ਰਰੀ ਨੰਬਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰ ਦਰ/ਬਾਿਰ ਪਰਮਖ
ੁੱ
ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਿਦ ਿੋਣ।

B.14

ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਉਪਭੋਗੀ ਮੈਨਅਲ ਰੇ ੀ ਰੈਫਰੈਂਿ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਉਿ ਬਾਰੇ ਿਾਣ ਿੋਵੇ
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ਕਰ.
ਅੰ .
B.15

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ

ਪੁਆਇੰਟ

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਵਿਨੀਕ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੀ ਿਸਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਅੰ ਗਠੇ ਦਾ ਸਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਿੀ ਪੈ

ਿੋਵੇ ਸਿੱ ਥੇ

ਉਿ ਦਿਤਖਤ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਅਿਮਰੱ ਥ ਿਨ।
B.16

ਬੈਕਅੱ ਪ ਲੈ ਣ ਲਈ ਐਕਿਟਰਨਲ ਿਾਰ

B.17

UIDAI/ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ/ਲੈਂ ਫੋਨ/ਇੰ ਟਰਨਟ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇI

ਰਾਈਵ ਿੋਵੇ।

ਲੋ ੜੀਂਦੇ
C

ਦੂਿਰੇ ਲਾਸਿਿਸਟਕਿ

C.1

ਐਕਿਟੈਂਸ਼ਨ ਬਾਕਿ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਰ

C.2

ਿੱ ਥ ਿਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ,ਿਾਬਣ ਅਤੇ ਤੌਲੀਆ

C.3

ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੁਸਵਧਾ ਉਪਲਬਧ

C.4

ਨਾਮਾਂਕਣ ਿਟੇਸ਼ਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਮਾਤਰਾ ਸਵੱ ਚ ਮੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਰਿੀਆਂ

C.5

ਉ ੀਕ ਦੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਲਈ ਕੁਰਿੀਆਂ/ਤਖ਼ਤਪੋਸ਼

C.6

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਿਲਚਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ
ਿਿੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਸਵਅਵਿਸਥਤ ਿਾਲ/ਰਮ ਖੁੱ ਲਹੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਿੋਵੇ

C.7

ਘੱ ਟੋ ਘੱ ਟ ਇੱ ਕ ਿਟੇਸ਼ਨ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱ ਸਚਆਂ ਵਾਲੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ
ਸਵਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸਚਤ ਿੈ।ਇਿ ਿਟੇਸ਼ਨ ਪਰਤੱ ਖ ਬੈਨਰ ਨਾਲ ਜ਼ਾਿਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰ ਸਕਤ ਿੈI ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ
ਤਰਿੀਿੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰ ਸਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਿਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਿੋਵIੇ

C.8

ਿਾਰੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਕੈਰੀ ਕੇਿਿ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣ

C.9

ਉਪਕਰਣ ਸਨਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਸ ਵਾਈਿਾਂ ਅਤੇ ਲੈ ਪਟੌਪ ਦੀ ਿਫਾਈ ਲਈ ਿਮੱ ਗਰੀ
ਿੋਵੇ

C.10 ਪਰਦਾ-ਨਸ਼ੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱ ਖਰੀ ਿਗਹਾ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇ
C.11 ਕੰ ਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਿਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰ ਉਪਲਬਧ
ਿੋਣ
C.12 ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਦੀ ਿਿਾਇਤਾ ਲਈ ਮਸਿਲਾ ਆਪਰੇਟਰ/ਵਲੰਟੀਅਰ ਿੋਣ
C.13 ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱ ਚ ਕੈਸਰੰ ਗ ਬੈਗ/ਿਟਕੇਿ ਲੈ ਕੇ ਿਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ
ਿੁਰੱਸਖਆ ਸਵਵਿਥਾ ਿੋਵੇ
C.14 ਅਪਾਿਿ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਰੈਂਪ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਿੋਵੇ; ਇਿ ਿਲਾਿ ਸਦੱ ਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ ਸਕ ਨਾਮਾਂਕਣ
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ਕਰ.

ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀ

ਪੁਆਇੰਟ

ਅੰ .

ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਕੇਂਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰ ਸਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਿਥਾਸਪਤ ਕੀਤਾ ਿਾਵੇ।
C.15 ਪਰਾਥਸਮਕ ਿਿਾਇਤਾ ਸਕੱ ਟ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇ
C.16 ਅਸਤਅੰ ਤ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ORS ਸਕੱ ਟ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇ।
D

ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ – ਸਿਿਤ ਅਤੇ ਿੁਰੱਸਖਆ ਸਵਚਾਰ

D.1

ਿਾਰਾ ਸਬਿਲੀ ਦਾ ਿਮਾਨ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਿੁਸੜਆ ਿੋਵੇ

D.2

ਜ਼ਮੀਨ ਿਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਇੰ ਿਲੇ ਟੇ

D.3

ਿਨਰੇਟਰ ਬੈਕਅੱ ਪ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰ ਿੋੜਨ ਲਈ ਲੋ ੜੀਂਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੰ ਗੀ

ਿੋਣ

ਤਰਹਾਂ ਸਵਵਿਸਥਤ ਿੋਣ
D.4

ਿਨਰੇਟਰ ਲਈ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੋਰ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਿਲਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਰ ਿਾਂਭੇ ਿੋਣ

D.5

ਅੱ ਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਿਾਧਨ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿੁੰ ਚ ਸਵੱ ਚ ਉਪਲਬੱ ਧ ਿੋਣ

D.6

ਪਾਵਰ ਿਨਰੇਟਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਸਚਤ ਦਰੀ ‘ਤੇ ਿੋਣ

D.7

ਿਥਾਨੀਆਂ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਨੰਬਰ ਉਪਲਬਧ ਿੋਣ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਇਿ ਬਾਰੇ ਿਸਚਤ ਿੋਣ
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ਅੰ ਸਤਕਾ D – ਪਸਿਚਾਣ/ਪਤੇ ਦੇ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
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ਅੰ ਸਤਕਾ E – ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਿਸਿਮਤੀ-ਪੱ ਤਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ
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ਅੰ ਸਤਕਾ F –ਨਾਮਾਂਕਣ/ਿੋਧ ਫਾਰਮ
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ਅੰ ਸਤਕਾ G – ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਛੱ ਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਿੇਠ ਸਲਖੇ ਿਾਲਾਤਾਂ ਸਵੱ ਚ ਰੱ ਦ ਿੋ ਿਾਏਗਾ:
a. ਿੇ ਇਿ ਿਾਸਬਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ ਸਕ ਸਕਿੇ ਸਵਅਕਤੀ ਨੰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ ਤਾਂ ਪਸਿਲਾਂ ਮੁਕੱਰਤ
ਕਰਵਾਇਆ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱ ਸਖਆ ਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਿਾਰੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਦੱ ਤੇ ਿਾਣਗੇI
b. ਸਿੱ ਥੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਵੱ ਚ ਸਤਆਰ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ:
i. "ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਫੋਟ"ੋ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱ ਥੇ ਕੋਰ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ: ਸਿੱ ਥੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ
ਫੋਟੋ ਸਖੱ ਚਣ ਦੀ ਬਿਾਏ ਮੌਿਦਾ ਫੋਟੋ ਵਰਤੀ ਗਈ ਿੈ ਅਤੇ ਸਿੱ ਥੇ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਕੋਰ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬੰ ਦ ਿੋ ਿਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਕਰਨ
ਲਈ ਸਕਿਾ ਿਾਏਗਾI ਉਿ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਾ ਅੱ ਪ ੇਟ ਿਫਲ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਿੋ
ਿਾਏਗਾ।
ii. “ਝਠੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ” ਮਾਮਲੇ – ਸਿੱ ਥੇ ਨਾਮਾਂਕਣ 'ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਆਪਵਾਦ' ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਢੰ ਗ
ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ
iii. ਸਿੱ ਥੇ ਇਕ ਬਾਲਗ ਨੇ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਕੈਪਚਰ ਿੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰ ਿ ਿਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱ ਚੇ ਦਾ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਿੈ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਰੱ ਦ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
iv. ਿੋਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਰੱ ਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸਵੱ ਚ ਸਿਿਦੀ ਨਾਮਾਂਕਣ ਅਥਾਸਰਟੀ ਫਰੇਬੀ ਪਰਗਟ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ।
ਰੱ ਦ ਿੋਣ ‘ਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਨੰ ਮੁੱ ਿਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਿਾ ਰਿੀਆਂ ਿਾਰੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਿਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰ ਦ ਿੋ
ਿਾਣਗੀਆਂ।
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ਅੰ ਸਤਕਾ। – ਿਿੂਲਤ ਖਰਚਾ
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ਅੰ ਸਤਕਾ J – ਆਧਾਰ ਬੰ ਦ ਕਰਨਾ
ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਬੰ ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ
1. ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਿੇਠ ਸਲਖੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ:
a. “ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਫੋਟ”ੋ ਅਤੇ ਕੋਰ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ: ਸਿੱ ਥੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਵੱ ਚ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਸਖੱ ਚਣ
ਦੀ ਬਿਾਏ ਇੱ ਕ ਮੌਿਦਾ ਫੋਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਿੱ ਥੇ ਵਿਨੀਕ ਦੀ ਮੁੱ ਖ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ
ਿਾਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਉਿ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੰ ਅੱ ਪ ੇਟ
ਕਰਨ ਲਈ ਸਕਿਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਉਿ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਿਫਲਤਾਪਰਵਕ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ
ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਿਾ ਿਕਦਾ ਿੈ।
b. “ਝਠੇ ਅੰ ਸਕ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ” ਕੇਿ: ਸਿੱ ਥੇ ਬਾਇਓਮੀਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਨੰ ਿਾਿਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਿਸਥਤੀ ਸਵੱ ਚ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਿਦ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਿਾਿਲ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੰ
ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
c. ਿਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੱ ਚ ਇਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਸਕ ਦਾਖਲਾ ਿਾਇਜ਼ ਿਸਿਯੋਗੀ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਬਨਾਂ ਿੀ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਿੈ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਏਗਾ ਿਦੋਂ ਤਕ ਇਿ ਨੰ ਿਿੀ ਿਮਰਥਨ ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ ਕਰਨ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਪ ਟ
ੇ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ।
d. ਸਿੱ ਥੇ ਿਾਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਮਾੜੇ ਾਟਾ ਿੋਣ ਅਤੇ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਵਿੋਂ ਫਲੈ ਗ ਕੀਤਾ ਸਗਆ
ਿੈ (ਸਿਵੇਂ ਸਕ ਸਮਕਿ /ਅਨੌਯਮਾਿ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕਿ ਿਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਮਾਨਿਨਕ/ਐਕਿਪਸਲਸਟਵ ਸਬਦ ਅਤੇ
ਸਰਿਾਇਸੀ ਿਨਿੰ ਸਖਆ ਸਵੱ ਚ ਇਕ-ਿੰ ਿਦੀ ਭਾਸਾ, 'urf' ਿਾਂ 'ਉਪ-ਨਾਮ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱ ਕ ਨਾਮ ਸਵੱ ਚ
ਬਿੁ-ਨਾਮ), ਿਦੋਂ ਤਕ ਇਿ ਨੰ ਆਧਾਰ ਧਾਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅੱ ਪ ੇਟ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱ ਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੰ
ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।
e. ਿਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱ ਚਾ ਪੰ ਿ ਿਾਂ ਪੰ ਦਰਾਂ ਿਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਿੋ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਿੋਣ ਦੇ ਦੋ ਿਾਲਾਂ ਦੇ
ਅੰ ਦਰ ਆਪਣੀ ਬਾਇਓਮੀਸਟਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਅਿਫਲ ਰਸਿੰ ਦਾ ਿੈ, ਤਾਂ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੰ ਅਯੋਗ
ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ। ਅਸਿਿੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸਿੱ ਥੇ ਅਪਾਿਿ ਿੋਣ ਦੇ ਇੱ ਕ ਿਾਲ ਬਾਅਦ ਇਿ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅੱ ਪ ੇਟ ਨਿੀਂ
ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ, ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੰ ਛੱ

ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਵੇਗਾ।

f. ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਢੁਕਵਾਂ ਿਮਝੇ ਿਾਣ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਿੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਿੋਰ ਕੇਿ।
2. ਅਯੋਗ ਿੋਣ ਤੇ, ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਨੰ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਿਾਂਦੀਆਂ ਿੇਵਾਵਾਂ ਅਿਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ
ਤੱ ਕ ਬੰ ਦ ਕਰ ਸਦੱ ਤੀਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ ਿਦੋਂ ਤੱ ਕ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਧਾਰਕ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਅੱ ਪ ੇਟ ਕਰਦਾ ਿਾਂ ਿੁਧਾਰਦਾ ਿੈ, ਸਿਿ
ਕਾਰਨ ਉਿਦਾ ਿਾਂ ਉਿਦਾ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਦੱ ਤਾ ਸਗਆ ਿੈ।
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ਛੱ ਡਣ ਿਾਂ ਬੰ ਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਸਲਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ
1. ਸਕਿੇ ਵੀ ਕੇਿ ਦੀ ਸਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿਾਂ ਸਕਿੇ ਿੰ ਭਾਸਵਤ ਕੇਿ ਵਿੋਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ ਸਿਿ ਨੰ ਛੱ ਣ ਿਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਿੈ, ਇਿ ਲਈ ਫੀਲ ਿਾਂਚ ਦੀ ਲੋ ੜ ਿੋ ਿਕਦੀ ਿੈ, ਸਿਿ ਸਵੱ ਚ ਉਨਹਾਂ ਸਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਿੁਣਵਾਈ ਸਾਮਲ ਿੋ
ਿਕਦੀ ਿੈ ਸਿਨਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੰ ਬਾਿਰ ਕੱ ਢਣ ਿਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ।
2. ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਏਿੰ ਿੀ ਇਿ ਮਕਿਦ ਲਈ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਪਰਸਕਸਰਆਵਾਂ
ਅਨੁਿਾਰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਨੰ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ/ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਪੋਰਟ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ।
3. ਸਰਪੋਰਟ ਸਮਲਣ 'ਤੇ ਅਥਾਸਰਟੀ ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰ ਭ ਕਰ ਿਕਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਛੱ ਣ ਿਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ
ਫੈਿਲਾ ਅਥਾਸਰਟੀ ਕੋਲ ਿੋਵੇਗਾ।
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ਅੰ ਸਤਕਾ K– ਆਪਰੇਟਰ ਆਨ-ਬੋਰਸਡੰ ਗ ਫਾਰਮ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਅੰ ਸਤਕਾ L– ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਸਕੱ ਟ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਅੰ ਸਤਕਾ M – ECMP ਗਾਿਕ ਅਤੇ ਿੰ ਕਲਪ ਸਵੱ ਚ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ ਨੰ ਅਥਾਸਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਾਏ ਗਏ ਰਟ ਤੋਂ ਨਵੀਨਤਮ ਈ.ਿੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਕਲਾਇੰ ਟ ਾਊਨਲੋ
ਿੈ। ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੰ ਾਊਨਲੋ

ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ

ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੰ ਿੇਠਾਂ ਦੱ ਿੇ ਅਨੁਿਾਰ ਕਈ

ਮੁੱ ਸਦਆਂ/ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਿਾਿਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਿੈ। ਿਟਾਫ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿਿੇ ਮੁੱ ਸਦਆਂ ਨੰ ਿੱ ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਮਤਾ ਿਰ
ਗਲਤੀ ਦੇ ਸਵਰੁੱ ਧ ਸਦੱ ਤਾ ਿਾਂਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਿੰ ਦਰਭ ਦੀਆਂ ਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਿਾਂਦੀ ਿੈ:
ਕਰ.ਨੰ

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕਰੀਨਸ਼ਾਟ

1.

ਿਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ–ਿੰ ਕਲਪ
ਿਮੱ ਸਿਆ- ਆਪਰੇਟਰ
ਪਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਿਫ਼ਲ
ਿੰ ਕਲਪ–


ਬਾਇਓ-ਲਾਕ
(ਪੋਰਟਲ/M-ਆਧਾਰ
ਸਵੱ ਚ) ਿਾਂਚੋ



ਆਧਾਰ ਮੁਅੱਤਲ (ਬਾਇਓ
ਅੱ ਪ ੇਟ ਦੀ ਲੋ ੜ)



ਔਥ ਟੈਮਪਲੇ ਟ
ਮੁੜ-ਖੋਲਣ> UIDAI ਟੈਕ
ਿਸਿਯੋਗ ਨੰ ਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

2.

ਿਮੱ ਸਿਆ- ਰਸਿਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਿਫ਼ਲ
ਿੰ ਕਲਪ –


ਾਟਾ ਕਾਰ /ਨੈੱਟਵਰਕ
ਕਨਕਟੀਸਵਟੀ ਬਦਲੋ ਅਤੇ
ਸਫਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਿਾਂਚ ਕਰੋ



ਗਾਿਕ ਨੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਰਸਿਿਟਰ ਕਰੋ



ਇਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ।P
ਵਾਈਟਸਲਿਟ /ਫਾਇਰਵਾ
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ਕਰ.ਨੰ

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕਰੀਨਸ਼ਾਟ

ਿਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ–ਿੰ ਕਲਪ
ਲ ਿੈਸਟੰ ਗ ਨਾ ਿੋਣਾ ਿੋ
ਿਕਦਾ ਿੈ

3.

ਿਮੱ ਸਿਆ- ਆਪਰੇਟਰ ਵੇਰਵੇ ਨਾ
ਿੋਣਾ
ਿੰ ਕਲਪ–


ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਕਨਕਟੀਸਵਟੀ
(ਸਲੰਕ/ਿਪੀ ) ਦੀ ਿਾਂਚ
ਕਰੋ



ਿੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਠੀਕ ਿੈ ਤਾਂ
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਔਨ-ਬੋਰ ਕਰੋ

4.

ਿਮੱ ਸਿਆ–ਪੁਤਲੀ ਦਾ ਸ ਵਾਈਿ
ਖੋਸਿਆ ਨਿੀਂ ਸਗਆ
ਿੰ ਕਲਪ –ਉਪਕਰਣ ਕਨਕਸ਼ਨ
ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਿੇਵਾ ਸਫਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਾਂਚ ਕਰੋ

5.

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਆਪਰੇਟਰ ਸਿੰ ਕ
ਅਿਫ਼ਲ
ਿੰ ਕਲਪ –ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ
ਔਨ-ਬੋਰਸ ੰ ਗ ਦੀ ਪਰਸਕਸਰਆ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ

help@uidai.gov.in

https://uidai.gov.in/

Toll free: 1947
Page 179
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ਕਰ.ਨੰ

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕਰੀਨਸ਼ਾਟ

6.

ਿਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ–ਿੰ ਕਲਪ
ਿਮੱ ਸਿਆ – ਸਪੰ ਨ ਕੋ

ਾਟਾ

ਿਮੱ ਸਿਆ
ਿੰ ਕਲਪ –
•

ਪਰਾ ਸਪੰ ਨ ਕੋ

ਾਟਾ

(ਨੰਬਰ, ਸਜ਼ਲਾ, ਉਪ-ਸਜ਼ਲਾ,
VTC) ਪਰਦਾਨ ਕਰੋ
•

“Master-data” ਫਾਈਲ
(ECMP/UCL ਸਵੱ ਚ)
ਾਊਨਲੋ

ਅਤੇ ਇੰ ਪੋਰਟ

ਕਰੋ
7.

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਪੈਕੇਟ ਸਿੰ ਕ
ਿਮੱ ਸਿਆ
ਿੰ ਕਲਪ –


ਪਰਸਕਸਰਆ-> ਨਾਮਾਂਕਣ
ਾਟਾ ਸਨਰਯਾਤ ਕਰੋ ->



ਆਪਰੇਟਰ ਵੇਰਵੇ ਿਮਕਾਲੀ
ਕਰੋ -> ਪੈਕੇਟ ਿਸਥਤੀ
ਿਮਕਾਲੀ ਕਰੋ (ਪਰਾ ਸਿੰ ਕ
ਯੋਗ ਬਣਾਉ)
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ਕਰ.ਨੰ

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕਰੀਨਸ਼ਾਟ

8.

ਿਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ–ਿੰ ਕਲਪ
ਿਮੱ ਸਿਆ - OTP ਿਰਵਰ ਨਾਲ
ਕਨਕਸਟੰ ਗ
ਿੰ ਕਲਪ– UIDAI ਟੈਕ ਿਸਿਯੋਗ
ਟੀਮ ਨੰ ਿੰ ਪਰਕ ਕਰੋ

9.

ਿਮੱ ਸਿਆ –ਸਪਰੰ ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਿਮੇਂ
ਆਈ ਿਮੱ ਸਿਆ
ਿੰ ਕਲਪ– ਸਪਰੰ ਟਰ ਦੇ ਭੌਸਤਕ
ਕਨਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ

10.

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਨਾਮਾਂਕਣ ਗਾਿਕ
ਰਸਿਿਟਰ ਨਿੀਂ ਿੈ

ਿੰ ਕਲਪ –ਗਾਿਕ ਨੰ ਦੁਬਾਰਾ
ਰਸਿਿਟਰ ਕਰੋ
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ਕਰ.ਨੰ

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕਰੀਨਸ਼ਾਟ

11.

ਿਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ–ਿੰ ਕਲਪ
ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਰਵਰ ਕਨਕਸ਼ਨ
ਅਿਫ਼ਲ
ਿੰ ਕਲਪ –ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ
ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਫਰ ਲੌ ਗਇੰ ਨ ਦੀ
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

12.

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ
ਸਗਣਤੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ
ਨਿੀਂ ਖਾਂਦੀ

ਿੰ ਕਲਪ –ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੀ ਿਿੀ ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ
ਨਾਲ ਿਿੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਨਾਮਾਂਕਣ
ਨੰ ਪੱ ਕਾ ਕਰੋ
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ਈਕੋਸਿਿਟਮ ਪਾਰਟਨਰ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ / ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (ਈ.ਏ.) / ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ / ਵੈਰੀਫਾਇਰ / ਿਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਸਲਆਂ ਲਈ ਸਕਤਾਬਚਾ

ਕਰ.ਨੰ

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕਰੀਨਸ਼ਾਟ

13.

ਿਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ–ਿੰ ਕਲਪ
ਿਮੱ ਸਿਆ – ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾਲ
ਛੇੜ-ਛਾੜ ਿੋਈ ਿੈ

ਿੰ ਕਲਪ–


ਆਪਰੇਟਰ ਿਿੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਔਨ-ਬੋਰ ਨਿੀਂ ਿੋਇਆ।
ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਔਨ-ਬੋਰ ਕਰੋ



ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ/ਫੋਲ ਰ
ਿੰ ਪਾਸਦਤ ਿਨ

14.

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਥਾਨਕ ਤਿਦੀਕ
ਿੁਸਵਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਿੀਂ ਿੈ
ਿੰ ਕਲਪ–


ਸਿਿਟਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਤੋਂ
ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਸਚਰ ਰੁਕੋ ਅਤੇ
ਸਫਰ ਕਲਾਇੰ ਟ ਨੰ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ,



ਿੇ ਮਿਲਾ ਨਿੀਂ ਿੁਲਝਦਾ ਤਾਂ
ਿੇਵਾਵਾਂ->ਆਧਾਰ
ਮੁਲਟੀਪਲੈ ਟ ਫਾਰਮ
ਸ ਵਾਈਿ ਮੈਨੇਿਰ ਅਤੇ
ਆਧਾਰ QQSSITV ਿੇਵਾ
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਿੈ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਕਰ.ਨੰ

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕਰੀਨਸ਼ਾਟ

15.

ਿਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ–ਿੰ ਕਲਪ
ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕੈਨਰ ਲਾਪਤਾ
ਿਮੱ ਸਿਆ
ਿੰ ਕਲਪ –ਸਕਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਸਪਰੰ ਟਰ+ਿਕੈਨਰ ਦੇ
ਭੌਸਤਕ/ਿਾਰ ਵੇਅਰ ਕਨਕਸ਼ਨ
ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ
ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

16.

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਨੈੱਟਵਰਕ
ਕਨਕਸ਼ਨ ਿਮੱ ਸਿਆ
ਿੰ ਕਲਪ –ਇਿ ਿਮੱ ਸਿਆ ਆਮ
ਤੌਰ ‘ਤੇ SFTP ਿਾਫਟਵੇਅਰ
ਸਵੱ ਚ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ ->ਨੈੱਟਵਰਕ
ਕਨਕਸ਼ਨ ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ
-> ਾਟਾਬੇਿ ਫਾਇਲ ਬਦਲੋ ਅਤੇ
ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਿਿਟਰ ਕਰੋ

17.

ਿਮੱ ਸਿਆ - CIDR ਨਾਲ
ਰਸਿਿਟਰੇਸ਼ਨ ਅਿਫ਼ਲ
ਿੰ ਕਲਪ–ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਿੋਈ
ਰਸਿਿਟਰੇਸ਼ਨ ਪਰਮਾਣ ਪੱ ਤਰ
(ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਅਤੇ
ਪਾਿਵਰ ) ਦੀ ਿਾਂਚ ਕਰੋ
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ਕਰ.ਨੰ

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕਰੀਨਸ਼ਾਟ

18.

ਿਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ–ਿੰ ਕਲਪ
ਿਮੱ ਸਿਆ – ਇੰ ਿਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਦੇ
ਿਮੇਂ ਘਾਤਕ ਿਮੱ ਸਿਆ
ਿੰ ਕਲਪ –ਕਲਾਇੰ ਟ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ
ਇੰ ਿਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਿਿੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਨਿੀਂ ਿੋਈ->ਿਾਰਾ ਕਲਾਇੰ ਟ
ਿਾਫਟਵੇਅਰ ਿਿੀ ਢੰ ਗ ਨਾਲ
ਅਨਇੰ ਿਟਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਿਿਟਮ
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ
ਕਰੋ->ਇੰ ਿਟਾਲੇ ਸ਼ਨ ਪਰਸਕਸਰਆ
ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰੋ

19.

ਇਿਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
UIDAI ਨਾਲ ਕਨਕਟ ਨਿੀਂ ਿੋ
ਸਰਿਾ/ਗਾਿਕ ਰਸਿਿਟਰ ਨਿੀਂ
ਿੈ/QSSITV ਿੇਵਾ ਿਵਾਬ ਨਿੀਂ
ਦੇ ਰਿੀ
(ਅੰ ਸਸ਼ਕਨਾਮਾਂਕਣ)/ਔਨ-ਬੋਰ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ' Enroll User'
‘ਤੇ ਕਸਲੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ
ਆਧਾਰ QSSITV ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰ
ਕਰੋ/ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ ਅਤੇ ਆਧਾਰ
‘ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਕ/ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ
ਆਪਰੇਟਰ ID ਲਈ
ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਮੈਪ ਨਿੀਂ
ਿੈ/ਰਸਿਿਟਰਾਰ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ
ਨਿੀਂ ਿੈ/EA ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ ਨਿੀਂ
ਿੈ/ਆਪਰੇਟਰ ਸਕਸਰਆਸ਼ੀਲ
ਨਿੀਂ ਿੈ/ਆਪਰੇਟਰ ਦਿੇ EA
ਨਾਲ ਿੰ ਬੰ ਸਧਤ/ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਿਮੱ ਸਿਆ – ਿਕਰੀਨਸ਼ਾਟ

ਕਰ.ਨੰ

ਿਮੱ ਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ–ਿੰ ਕਲਪ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ 60% ਤੋਂ ਘੱ ਟ
ਿਨ-ਸਿਰਫ ਖੱ ਬਾ ਪੰ ਿਾ (ਚਾਰ
ਉਂਗਲੀਆਂ) ਿਾਂ ਿੱ ਿਾ ਪੰ ਿਾ ਿਾਂ ਦੋ
ਅੰ ਗਠੇ ਦੇਣ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕਰੋ

ਅੰ ਸਤਕਾ N - ਗਲਤੀ ਦੀ ਕਮੀ/ਵਜ਼ਨ (ਭਾਰ ਮਾਪਦੰ ਡ)
ਕਰ.ਅੰ .

ਕਮੀ/ਗਲਤੀ ਦੀ ਸਕਿਮ

ਵੇਟੇਿ ਅੰ ਕ

UIDAI ਦੇ ਿਾਫਟਵੇਅਰ (ਆਪਰੇਟਰ/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕਿ ਦਾ ਬਾਈਪਾਿ) ਦੀ
1

ਧੋਖਾਧੜੀ-ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਿੰ ਭਾਵਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਵਸਾਲ

9000

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਿੰ ਭਾਸਵਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਦਸਾ-ਸਨਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸਵਸਾਲ ਉਲੰਘਣਾI.
2

UIDAI ਿੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਨੀਕ ਨੰ ਬਿੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਖਰਚੇ ਪਾਉਣੇ/ਸਭਰਸਟ ਕੰ ਮਾਂ
ਸਵੱ ਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ।

II.

ਿਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਅਣਅਸਧਕਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ

III.

ਬਾਿਰੀ ਾਇਲਰ ਿਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਭਰਸਟ ਅਸਭਆਿਾਂ ਸਵੱ ਚ ਸਾਮਲ

1000

ਪਾਇਆ ਿਾਣਾ
ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਗਲਤੀ (ਬੀ.ਈ.-I)
I.
3

4
5

ਪਰਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਿਾਂ ਪਰਨ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਸਨਸ਼ਾਨ ਗਲਤ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਗੁੰ ਮ
ਿੋਣ ਦੇ ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਸਰਕਾਰ ਿੋਣੇ

II.

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਅਪਵਾਦ ਸਵੱ ਚ ਫ਼ੋਟੋ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ

III.

ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਸਵਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪਵਾਦ ਫ਼ੋਟੋ

IV.

ਸਕਿੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਪਵਾਦ ਫ਼ੋਟੋ

ਫ਼ੋਟੋ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ (ਪੀ.ਓ.ਪੀ.)
I.

ਸਕਿੇ ਿੋਰ ਫ਼ੋਟੋ/ਿਾਂ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਫ਼ੋਟੋ ਆ ਿਾਣੀ

ਵਿਨੀਕ ਦੇ ੈਮੋਗਾਰ ਸਫਕਿ ਸਵੱ ਚ ਗੈਰ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀ ( ੀ.ਓ.ਆਈ.।)

6

7

1.

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼

2.

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗੁੰ ਮ ਿੋਣਾ
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200
900
20
90
200
900

ਦਿਤਾਵੇਜ਼ ਗਲਤੀ ( ੀ.ਓ.ਆਈ.।I)
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1.

ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੇ ਦਿਤਾਵੇਜ਼

2.

ਅਵੈਧ ਦਿਤਾਵੇਜ਼

3.
8
9
10

ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਾਟਾ ਨਾ ਸਮਲਣਾ

ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 90 ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੈਕੇਟ ਨੰ ਅੱ ਪਲੋ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 30 ਸਦੰ ਨਾਂ ਤੱ ਕ ਸਿੰ ਕ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅੱ ਪਲੋ

ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਦੇਰੀ

ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਕੇਟ ਿੋਣਾ

ਲੱਗਦਾ ਿੈ
ਨਾਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸਮਤੀ ਤੋਂ 10 ਸਦਨ ਬਾਅਦ ਨਾਮਾਂਕਣ ਪੈਕੇਟ ਨੰ ਅੱ ਪਲੋ

ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਦੇਰੀ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਗਲਤੀ (ਬੀ.ਈ.-II)
11

12

1.

ਅਪਵਾਦ ਫ਼ੋਟੋ ਸਵੱ ਚ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱ ਤਾ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ

2.

ਅਪਵਾਦ ਫ਼ੋਟੋ ਸਵੱ ਚ ਅਪਵਾਦ ਸਦਖਾਈ ਨਾ ਦੇਣਾ

ਬਾਇਓਮੈਸਟਰਕ ਗਲਤੀ (ਬੀ.ਈ.-III)
1.

ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਫ਼ੋਟੋ ਨਾ ਿੋਣੀ

1
1
1
1
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

ੈਮੋਗਰਾਸਫਕ ਗਲਤੀ (DE)
13

1.

ਸਲੰਗ/ਫ਼ੋਟੋ ਨਾ ਦਾ ਸਮਲਣਾ

2.

ਉਮਰ/ਫ਼ੋਟੋ ਦਾ ਨਾ ਸਮਲਣਾ

3.

ਨਾਮ ਸਵੱ ਚ ਗਲਤੀ/ਪਤਾ ਅਧਰਾ ਿੋਣਾ

4.

ਸਰਸ਼ਤਾ ਨਾ ਸਮਲਣਾ

0.5
0.5

ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ

ਕੁੱ ਲ ਗਲਤੀ ਵੇਟਿ
ੇ

ਿੋੜ

ਫੀਿਦੀ ਸਵੱ ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿੰ ਕੇਤ ਿੁੰ ਦਾ ਿੈ = 100* (ਆਧਾਰ ਿੇਨਰੇਸ਼ਨ – ਕੁੱ ਲ ਗਲਤੀ ਵੇਟਿ
ੇ )/ਕੁੱ ਲ ਆਧਾਰ ਿੇਨਰੇਸ਼ਨ
ਉਦਾਿਰਣ ਆਧਾਰ ਿੇਨਰੇਸ਼ਨ = 100000 , ਕੁੱ ਲ ਗਲਤੀ ਵੇਟੇਿ = 500
ਕੁੱ ਲ ਫੀਿਦੀ ਸਵੱ ਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਿੰ ਕੇਤ = 100*(100000-500)/100000 = 99.5%
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ਅੰ ਸਤਕਾ O – ਆਧਾਰ ਨਾਮਾਂਕਣ/ਅੱ ਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰਟੀਸਫਕੇਟ
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ਇਕੋਸਿਿਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (ਰਸਿਿਟਰਾਰ/ਨਾਮਾਂਕਣ ਏਿੰ ਿੀਆਂ (EAs)/ਿੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ/ਵੈਰੀਫ਼ਾਇਰ/ਿਾਣ-ਪਸਿਚਾਣਕਰਤਾਵਾਂ) ਲਈ ਪੁਿਸਤਕਾ

ਅੰ ਸਤਕਾ P - ਨਾਮਾਂਕਨ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲਟੀ ਸਦਸ਼ਾ-ਸਨਰਦੇਸ਼ ਿੈੈੱਟ
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