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 Refer SB and change the title accordingly ‘ 

పరా్య వరణ వా వస్థ భాగసా్వ ముల కోస్ం  

చేతి పుస్తకము 

(రిజిస్ట్సా్వర్లు / నమోదు ఏజెన్సీ లు (ఈ ఏ లు) / 

సూపర్వైజర్లు / వెరిఫైయర్లు / పరిచయకరతలు 
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ముుందు మాట 
 

ఈ శిక్షణా మాడా్య ల్ భార్తీయ విశిష్ ాగురింిపు ప్రరాధికార్ సంసథ (యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ.) మరియు ఆధ్యర్్ను మీకు 

పరిచయం చేసి్ంది.   

పాఠకులందరికీ యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ. మరియు ఆధ్యర్ పై బ్లమైన అవగాహన కల్ప ంచడం ఈ మాడ్యా ల్ యొకక  

ఉదే్దశం.  ఇది ఈ క్రింద పేర్కక నన  లక్షిత ప్రరేక్షకులకు ఉదే్దశించినది:- 

 నమోదు చేసే ఆపరేటరుు/సూపర్వవ జర్ 

 రిజిస్ట్రార్్లు మరియు నమోదు చేసే ఏజెన్సీ లు మరియు ధృవీకర్ణదారు 

 పరిచయం చేసేవారు 
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అధా్య యం 1: యుఐడిఎఐ మరియు ఆధ్యర్ పరిచయం 

 
దీనిని ఎలక్ట్రానిక్రీ  అండ్ ఇనఫ రే్మ షన్ టెరా లజీ మంత్రరిత్వ  శాఖ (MeitY) ఆధవ రా ంలో భారత్ ప్రభుత్వ ం 12 జూలై 2016 

న స్థ ప ింంింంది. 

UIDAI  స్థ ననింగ్ క్మిషన్ యొక్క  అటాచ్డడ రరాా లయంగా రనిచేస్తంది, ఇది ఇప్పు డు న్సతి అయోగ్, దాని గెజిట్ర న్బటిఫికేషన్ 

నం--A-43011/02/2009-Admn.I) 28 జనవరి 2009 నాటిది. 

12 సెప్ంాబ్ర్ 2015 న క్మా్య నికేషనీ్  అండ్ ఇనఫ రే్మ షన్ టెరా లజీ మంత్రరిత్వ  శాఖ యొక్క  ఎలక్ట్రానిక్రీ  అండ్ 

ఇనఫ రే్మ షన్ టెరా లజీ  (DeitY) విభాగానికి UIDAI  అటాచ్డ చేయడానికి వాా ార నియమాల  కేటాయంప్పలను ప్రభుత్వ ం 

సవరింింంది. 

UIDAI సృష్ంాచబ్డంది: 

 

 

 

 

 

 

ఆధార్ చట్ంా 2016 ప్రరరం ఆధార్ నమోదు మరియు ప్రరామాణీక్రణకు UIDAI బాధా త్ వహస్తంది. బాధా త్లు: 

 

 ఆధార్ జీవిత్ చప్క్ం యొక్క  అనిా  దశల ఆరర్మషన్ మరియు నిరవ హణ 
 విధాన అభివృది ి
 వా కుతలకు ఆధార్ నంబ్ర నను జారీ చేసే విధానం మరియు వా వసప 
 ప్రరామాణీక్రణ రనితీరు 
 గురితంప్ప సమాచారం మరియు వా కుతల ప్రరామాణీక్రణ రిరరుడల భప్దత్ను నిరిారిస్తంది 

 

 
 

 

MERE AADHAR  
MERI PEHCHAAN 

మీకు తెలుసా? 
29 సెప్ంాబ్ర్ 2010 న మొదటి UID సంఖా్ ను  నందూరాబ ర్, మహారాస్ట్ష్ ానివాసికి జారీ చేయబ్డింది 

• "ఆధార్" పేరుతో ప్రత్యా క్మైన గురితంప్ప 

సంఖా లను (యుఐడ) జారీ చేయడానికి 

 

• భారత్దేశ  నివాసితులందరికీ  ఆధార్  అందించడం 

 

• నకిలీ మరియు నకిలీ గురితంప్పలను తొలగంచడానికి త్గనంత్  
    బ్లంగా ఉండాలి 

• గురితంప్పలను స్లభమైన, త్కుక వ ఖరుు తో  
    ధృవీక్రించడానికి మరియు ప్రరామాణీక్రించడానికి 
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ముఖ్య మైన నిర్వ చనాలు 
 

ప్పభుతవ ం 

 

25్ మారిి ,్ 2016న్ ప్పచురించిన్ ఆధ్యర్్ (ఆరి థక్

మరియు్ ఇతర్్ సబ్సీ డీలు్ లక్షిత్ డెల్వరీ, 

ప్పయోజనాలు్మరియు్సేవలు)్చటంా, 2016 

అధికారి 

 

12్జులై్2016న్చటంాలోని్సెక్షన్్11,్ఉప్సెక్షన్్1్

క్రింద్ రథ ప్తంచబ్డిన్ భార్తీయ్ విశిష్్ా గురింిపు్

ప్రరాధికార్్సంసథ.్్ 

నిబ్ంధనలు 

 

12్సెప్ంాబ్ర్్2106న్ ప్పచురించిన్ఆధ్యర్్ (నమోదు్

మరియు్ నవీకర్ణ)్ నిబ్ంధనలు, 2016 మరియు్

తరువాత్జారీ్చేసిన్సవర్ణలు 

కంద్రరీయ్

గురింిపుల్డేటా్

రిపాజిటరీ్

(సి.ఐ.డి.ఆర్.) 

 

ఆధ్యర్్ సంఖా్ ్ వచిి న్ వారికి్ జారీ్ చేసిన్ అనిన ్

ఆధ్యర్్ సంఖ్ా లు, వాటితో్ పాటు్ సంబ్ంధిత్

జనసంఖా్య సంబ్ంధితసమాచార్ం్ మరియు్ ఆ్

వా కిుల్ బ్యోమెట్రరిక్్ సమాచార్ం్ మరియు్ ఇతర్్

సంబ్ంధిత్ సమాచార్ం్ గల్ ఒకటి్ లేదా్ అనేక్

కంద్రరీకృత్డేటా్బేస్లు.్్ 

నమోదు 

 

ఈ ప్రక్రరియ, ఆధార్ (నమోదు మరియు నవీక్రణ) 

నిబ్ంధనలు, 2016 (2016 లో 2) లో పేర్కక నా ట్లనగా, 12 

సెప్ంాబ్ర్ 2016 న ప్రచురించబ్డంది, నమోదు 

ఏజెన్సీ ల దావ రా వా కుతల నుండ జనాభా మరియు 

బ్యోమెట్రరిక్ర సమాచారానిా  సేక్రించడానికి 

అట్లవంటి వా కుతల ఆధార్ నంబ్ర నను జారీ 

చేసేందుకు ఉదేేశంింన చట్ంా. 

రిజిస్ట్రార్్లు 

 

 వా కుతలను నమోదు చేసే ప్రయోజనం కోసం 

UIDAI చే అధిరరిక్ంగా గురితంచబ్డన ఒక్ సంసప 

 ఇది UIDAI కి ఒక్ మెమోరాండం ఆఫ్ 

అండరీా టండంగ్ (MOU) కు భార వా మి మరియు 

వారికి కేటాయంింన ాప్త్లు మరియు 

బాధా త్లకు క్టా్లబ్డ ఉండటానికి బాధా త్ 

వహస్తంది్ దావ రా్ చేయడానికి్ రిజిస్ట్రార్్లుగా్

ఉంటాయ. 

 రిజిక్ట్ాారున ప్రధానంగా వివిధ రాక్ట్ష ా ప్రభుతావ లు, 
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కేంప్ద మంత్రరిత్వ  శాఖలు, బాా ంకులు మరియు 

ప్రభుత్వ  రంర సంసపలు, వారు నివాసితుల 

నమోదు కోసం UIDAI తో అవగాహన ఒరు ందం 

కుదురుు కునాా రు. 

నమోదు ఏజెన్సీ  

 

 నమోదు ప్రక్రరియలో వా కుతల జనాభా మరియు 

బ్యోమెట్రరిక్ర సమాచారానిా  సేక్రించడం కోసం 

అథారిటీ లేదా రిజిక్ట్ాార్ నియమింింన ఏజెన్సీ   

 సంసప యొక్క  ఆరి పక్ మరియు ాంకేతిక్ 

ామరాప ా లను ధృవీక్రింింన త్రువాత్ ఈ 

ఏజెన్సీ లు UIDAI చేత్ జాబితాలో చేరు బ్డతాయ 

 క్షేప్త్ రరా క్లాాలను రరా వేక్ంచడం, క్షేప్త్ 

విధానాలకు క్టా్లబ్డ ఉండట్ం, త్గన ఆరర్మట్ర్ / 

సూరర్వవ జర్ శక్షణ ఇవవ డం, నివాస డేటా 

సరలంలో సిఐడఆరుక  రంరబ్డుతుందని 

నిరిారించడం వారి బాధా త్. 

 వారు నివాసి నమోదు మరియు నమోదు డేటా 

యొక్క  దిదేుబాట్ల లేదా నవీక్రణ కోసం నమోదు 

కేంద్రరాలను ఏరాు ట్ల చేయాలి 

 ఆధార్ నమోదు కిట్లన  విజయవంత్మైన ఆధార్ 

నమోదు మరియు నవీక్రణలను 

నిరవ హంచడానికి అవసరమైన హార్మడవ ర్ రరిక్రాల 

సమితి ఉంట్లంది. ఈ రరిక్రాల సమితి క్రరింది 

రరిక్రాలను క్లిగ ఉంట్లంది 

నమోదు్కంప్దం 

 

నివాసితుల్ నమోదు్ ప్పక్రియను్ నడిప్తంచడానికి్

మరియు్ వాళ్ళ ్ సమాచారానిన ్ నవీకరించడానికి, 

నమోదు్ ఏజెన్సీ ్ రథ ప్తంచిన్ ఒక్ శాశవ త్ లేదా్

తాతాక ల్క్కంప్దం.్్ 

నమోదు్సేషా్న్ 

 

 నివాసితుల జనసంఖా్య సంబ్ంధితమరియు 

బ్యోమెట్రరిక్ డేటాను తీస్కునే విధ్యనం 

 నమోదు్ ఏరాప టులో్ ఒక్ కంప్యా టర్, 

బ్యోమెట్రరిక్్ పరికరాలు, జిప్తఎస్ పరికర్ం్

మరియు్ముప్దణ్యంప్తం, రక నర్్వంటి్ఇతర్్

పరికరాలు్ఉంటాయ.్్ 

ఆధార్ నమోదు కిట్ర 

 ఆధార్ నమోదు కిట్రలో విజయవంత్మైన ఆధార్ 

నమోదు మరియు నవీక్రణలను నిరవ హంచడానికి 

అవసరమైన హార్డవేకర్ రరిక్రాల సమితి ఉంట్లంది. 

ఈ రరిక్రాల సమితి క్రరింది రరిక్రాలను క్లిగ 

ఉంట్లంది. 

 లాాాప్ర / డెాక టప్ర  

 మానిట్ర్ 

mailto:help@uidai.gov.in
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 మలీఫాంక్షన్ ప్రరింట్ర్ / కా నర్  

 వైట్ర ప్రక న్  

 ఫోక్స్ లైట్ర  

 సర్ ్ప్రర్కటెక్రా్ స్పు క్ర 

 కా నర్  

 కేమెరా  

 స్థ న ప్ర కా నర్ 

 GPS రరిక్రం 

పరీక్ష మరియు 

ప్పమాణీకర్ణ ఏజెన్సీ  

 

 ఏదైనా నమోదు ఏజెన్సీ లో నమోదు 

ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్గా చేరి, నమోదు/నవీకర్ణ 

చేయాలని అనుకుంటునన  వారి యొకక  

విశ్ల ుష్ణను నిర్వ హంచడానికి అధికారి 

పనిలోప్టినా ఏజెనీ్స  

 ప్రరామాణీకర్ణ ప్పక్రియ, కవలం శిక్షణను పంది, 

ప్రరామాణీకరించబ్డిన వా కిులు మాప్తమే 

నమోదు/నవీకర్ణ ప్పక్రియను నిర్వ హంచేలా 

నిరాారిసి్ంది.   

నమోదు ఆపరేటర్ 

 

నమోదు కంద్రరాలలో నమోదు ప్పక్రియను 

అమలుపర్చడానికి నమోదు ఏజెన్సీ లు 

నియమించిన ప్రరామాణీకరించబ్డిన సిబ్బ ంది.   

నమోదు సూపర్వవ జర్ 

 

 

 

నమోదు కేంద్రరాలలో రరాా చరణ మరియు 
నిరావ హణ కొరకు నమోదు ఏజెన్సీ లు నియమింింన 
ప్రరామాణీక్రించబ్డన సిబ్బ ంది.   

 

 

ధృవీకర్ణకర్ ి

 

నమోదు కంద్రరాలలో దరివేజుల ధృవీకర్ణ కొర్కు 

రిజిస్ట్రార్్లు  నియమించిన ప్రరామాణీకరించబ్డిన 

సిబ్బ ంది.   
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పరిచయం్చేసే్వా కి ి

 

అత్డ/ఆమె గురితంప్ప కొరకు ఎట్లవంటి చెలునబాట్ల 
అయా్య  ఋజువు (ింఓఐ) మరియు ింరునామా 
ఋజువు (ింఓఎ) లేని వా కి త యొక్క  గురితంప్పను 
ధృవీక్రించే వా కి త.  రిజిక్ట్ాార్ మరియు అధిరరి వద ే
నమోదైన వా కి త  

గమనిక:  రరిచయం చేసే వా కి త త్నకు తెలిసిన 
వా కుతల గురితంప్ప మరియు ింరునామాను మాప్త్మే 
ధృవీక్రి తా రు మరియు రరిచయం చేసే వా కి త యొక్క  
ఆధార్ సంఖా  మరియు బ్యోమెట్రరిక్ర నిరిారణ 
దావ రా ధృవీక్రణ జరుగుతుంది.   

నివాసి 

 

ఆధ్యర్ నమోదు కొర్కు దర్ఖ్యసి్ చేస్కునన  రోజుకు 

ముందు పన్న ండు న్లలోు  భార్త ద్దశంలో మొతంి 

కల్ప్త నూట ఎనభై రండు (182) రోజులు నివసించిన 

వా కి.ి   

నాన్-రెసిడెంట్ర 

ఇండయన్ 

(ఎన్ఆర్ఐ) 

 

 భారత్ పౌరుడు మరియు చెలునబాట్ల అయా్య  

భారతీయ ాస్పోర్ ాక్లిగ ఉనా  వా కి త, రన్స  ఆధార్ 

(టారెటెెడ్ డెలివరీ ఆఫ్ ఫైనానియిల్ అండ్ అదర్ 

సబిీ డీస్, బెనిఫిటీ్ర  అండ్ సరీవ సెస్) చట్ంా, 

2016 (2016 లో 18)) లోని సెక్షన్ 2 లోని స్థరన్ (వి) 

ప్రరరం నిరవ ింంింన నివాసి రదు. 

 ఆ చట్ంా యొక్క  సెక్షన్ 3 లోని స  సెక్షన్ (1) 

ప్రరరం భారత్దేశానికి వింు న త్రువాత్ ఒక్ 

ఎన్ఆర్ఐకి ఆధార్ నంబ్ర్  ందటానికి అర  త్ 

ఉంట్లంది. 

జనసంఖా్య సంబ్ంధి

తసమాచార్ం 

 

ఆధార్ సంఖా  జారీ చేసే నిబ్ంధనల నిర్మశేాల 
ప్రరరం ఒక్ వా కి తకి సంబ్ంధింింన పేరు, ప్పటినా త్యదీ, 
ింరునామా మరియు ఇత్ర సంబ్ంధిత్ సమాచారం 

గమనిక:  ఇందులో జాతి, మత్ం, కులం, తెర, 
మ్యలజాతి, భాష, హకుక లు, ఆదాయం లేదా వైదా  
చరిప్త్కు సంబ్ంధింింన సమాచారం ఉండదు 

బ్యోమెట్రరిక్ర 

సమాచారం 

 

 

నిబ్ంధనల ప్రరరం ఛాయాింప్త్ం, వేకలి ముప్దణ, 

ఐరిస్ కా న్ లేదా వా కి త యొక్క  ఇత్ర జీవ లక్షణాలు. 
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ముఖా్ మైన్

బ్యోమెట్రరిక్్

సమాచార్ం 

 

నిబ్ంధనలు్ నిరేశేించిన్ ప్పకార్ం్ ఒక్ వా కి్ి యొకక ్

వేల్్ముప్ద, కనుపాప్పటలం్రక న్, లేదా్అటువంటి్

ఇతర్్బ్యోమిట్రరిక్్లక్షణాలు.్్ 

నమోదు ఐ డ (EID) 

 

ఇది ఒక్ _____________. 

అభా ర పన సంఖా  
నవీక్రణ  (URN) 

 

 ఆన్లనన్ ింరునామా నవీక్రణ ప్రక్రరియను నివాసి 

విజయవంత్ంగా పూరిత చేసిన త్రావ త్ 14-అంకెల 

సంఖా  ఉత్ు తిత అవుతుంది 

 ఇది SMS దావ రా నివాసి మొబైలుక  

రంరబ్డుతుంది 

 UIDAI వె స్పట్ర నుండ ింరునామా నవీక్రణ 

అభా ర పన యొక్క  స్థసిపతిని తెలుస్కోవడానికి నివాసి 

URN మరియు ఆధార్ నంబ్ర్ను 

ఉరయోగంచవచుు  

ఆధార్ లేఖ 

 

ఇది ఒక్ _____________. 

ఇ-ఆధార్ 

 

 ఇది ఆధార్ యొక్క  ాసవ ర్ డ-ర్త్ ఎలక్ట్రానిక్ర రపీ 
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సంప్రదంపు కంప్రం 

 

నమోదు/నవీకర్ణకు్ సంబ్ంధించిన్ సంద్దహాలు్

మరియు్ ఫిరాా దుల్ పరిష్కక ర్ం్ కొర్కు్ సంప్పదించే్

కంప్దం్ మరియు్ నివాసితులకు్ ఇది్ టాల్్ ఫ్రరీ్

నంబ్ర్్ - 1947 దావ రా/లేదా e-mail- 

help@uidai.gov.in్ దావ రా్ అందుబాటులో్

ఉంటుంది 

స్షల్ మీడయా 

ఛానల్ 

 

స్షల్ మీడయా అనేది ఆన్లనన్ క్మా్య నికేషన్ ఛాన్లన 

సమాహారం. ఇవి క్మా్య నిటీ ఆధారిత్ ఇనుు ట్ర, 

రరసు ర చరా , క్ంటెంట్ర-భార వా మా ం మరియు 

సహరరానికి అంకిత్ం చేయబ్డాడయ. 

స్షల్ మీడయా ఛాన్ళ్నలో చురుకుగా రనిచేసే 

ఏజెన్సీ లలో UIDAI ఒక్టి. దిగువ జాబితా చేయబ్డన 

ఛాన్లనలో ఆధార్-సంబ్ంధిత్ సమాచారం మరియు 

తాజా నవీక్రణలను చూడవచుు . 

 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/ 

 Twitter: https ://twitter.com/aadhaarindia?lang=en 

 Instagram: https://www.instagram.com/aadhaar_official/?hl=en 

 Youtube: https ://www.youtube.com/user/AadhaarUID  
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యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ. యొకక   జన్ మరియు మి న్ 
 

 

ఏ సమయంలోనైనా, ఎక్క డైనా ప్రమాణీక్రించేలా ఒక్ ప్రతా్య క్ 

గురితంప్ప మరియు డజిట్ల్ వేకదిక్తో భారత్దేశ నివాసితులకు 

ాధిరరత్నివవ డం. 

 

 కఠినమైన్నాణా తా్మెట్రరిక్ీ ్ను్పాటిసిూ, ఒక్ఖ్చిి తమైన్

సప ందనా్సమయంతో్ఆధ్యర్్నంబ్ర్ ును్నివాసితులకు్

సర్వ వాా పంిగా్అందించడం 

 నివాసితులు్తమ్డిజిటల్్గురింిపును్
ప్రరామాణీకరించుకోవడానికి్మరియు్నవీకరించుకోవడానికి్

సౌకరాా నిన ్అందించే్సౌలభాా లను్ఏరాప టు్చేయడానికి్

భాగరవ ములతో్కల్సి్పని్చేయడం 

 నివాసితులకు ప్పభావవంతంగా, సమర్థవంతంగా్మరియు్

సమానంగా్సేవలను్అందించడానికి్ఆధ్యర్్ను్లీవరేజ్్

చేయడంలో్భాగరవ ములు్మరియు్సేవా్ప్పదాతలతో్కల్సి్

పని్చేయడం 

 ఆధ్యర్్అనుబ్ంధ్అనువర్నిాలను్అభివృధిా్చేయడానికి్
ప్పభుతవ ్మరియు్ప్రర్వవేట్ర్ఏజెన్సీ లకు్ఒక్వేదికను్

అందించడం్మరియు్వినూతన తను్ప్రరోతీ హంచడం 

 రంకతిక్అవరథ పన్యొకక ్లభ్ా త, సేక లబ్సల్టీ్మరియు్

రిసైలెనీ్ ్ను్నిరాారించుకోవడం 

 యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ.్యొకక ్విజన్్మరియు్విలువలను్

ముందుకు్తీస్కువెళ్ళ డానికి్ఒక్దీర్ ఘకాల్క్సిథర్్సంసథను్

నిరిమ ంచడం 

 యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ.్సంసథతో్కల్సి్పని్చేసేలా్మరియు్విలువైన్

ఆలోచనలను్అందించేలా్ప్పపంచంలో్వివిధ్ర్ంగాలలోని్

ఉతమి్నిపుణులకు్ఇది్ఆకర్ షణీయంగా్అనిప్తంచేలా్

చేయడం 

 

 మేము్సమప్గతకు్విలువనిరిము 

 మేము్ద్దశానిన ్అందరూ్కల్సి్నిరిమ ంచాలని్నముమ తాము 

 మేము్సహకార్్విధ్యనానిన ్అనుసరిరిము్మరియు్మా్

భాగరవ ములకు్విలువనిరిము 

 మేము్నివాసితులకు్మరియు్సేవా్ప్పదాతలకు్ఉతమి్

సేవలను్అందించడానికి్కృషి్చేరిము  

 మేము్నిర్ంతర్్అభాా సం్మరియు్నాణా త్అభివృధి్ాపై్

ఎలుపుప డ్య్దృషి్ాకంద్రరీకరిరిము 

 మేము్వినూతన త్దావ రా్ప్రరేర్ణ్పందుతాము్మరియు్మా్

భాగరవ ములు్వినూతన ంగా్ఆవిష్క రించడానికి్వీలుగా్వారికి్
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వేదికనందిరిము 

 మేము్సంసథ్పార్దర్శ కంగా్ఉండాల్్మరియు్అందులో్

దాపరికాలు్ఉండకూడదని్నముమ తాము 

 
 
 

ఆధార్ మరియు ఇతర గురితంపు కారా క్కమాల మధ్ా  తేడా 

 
 

 

                               ఇతర గురితంపులు             ఆధార్  
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ఆధార్ యొకక  లక్షణాలు 
 
ఆధార్: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

యారృచ్ఛి క 12-అంకెల సంఖ్య  

ఒక వ్య క్తకి్త ప్రత్యయ కమైన ID సంఖ్య  జారీ చేయబడంద మరియు మరే వ్య క్తకి్త తిరిగి 

కటాయంచబడదు 

విజయవ్ంతమైన “ప్రామాణీకర్ణ” క్త లోబడ నివాసి యొకక  గురింిపును 

ప్రార్ంభిసి్ంద 

జనాభా మరియు బయోమెట్రరిక్ సమాచాానిి  సేకరిసి్ంద మరియు నమోదు 

చేసి్ంద (వైకలయ ం ఉని వారిని మినహాయంచ్ఛ) 

ఇరప టిక ఉని  డాకుయ మెంటేషని్త సంబంధం లేకుండా భార్తదేశ నివాసిక్త 

ఇవ్వ బడుతంద (కుటంబ యజమాని మరియు రరిచయ ఆధారిత నమోదు) 

రేషన్ కార్డ ్ మరియు  పాస్పప ర్డ ్ వ్ంటి ఏదైనా ID- ఆధారిత అనువ్ర్నిం 

ఉరయోగించగల సార్వ త్రరిక గురింిపు మౌలిక సదుపాయాలను ప్రార్ంభిసి్ంద 

ముఖ్ం యొకక  ఛాయాచ్ఛప్తం, జనాభా సమాచార్ం, వేలిముప్రలు మరియు 

కనుపారలను నివాసిని గురింిచడానిక్త ఉరయోగిసి్ంద 
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నమోదు పరా్య వరణ వా వస్థ 
 

 
  

నివాసితులు 

నమోదు 

కేంద్రరాలు 

నమోదు 

కేంద్రరాలు 

రిజిక్ట్ాార్ 

UIDAI 

నమోదు కేంద్రరాలు 

నమోదు ఏజెన్సీ లు 

ఎంపానెల్ మంట్ 

నమోదు 

కేంద్రరాలు 

నమోదు ఏజెన్సీ లు నమోదు ఏజెన్సీ లు నమోదు ఏజెన్సీ లు 

రిజిక్ట్ాార్ రిజిక్ట్ాార్ రిజిక్ట్ాార్ 
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అధా్య యం 2 : రిజిస్ట్రార్ లు, నమోదు ఏజెన్సీ లు  

మరియు నమోదు సిబ్బ ంది   
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అధాా యం 2: రిజిక్ట్ాార్లు, నమోదు ఏజెన్సీ లు మరియు నమోదు సిబ్బ ంది 

 

రిజిస్ట్సా్వర్ల నియామకం 
 

1. దేశవాా రతంగా నివాసితుల నమోదు మరియు నవీక్రణ చేయడానికి 
రిజిక్ట్ాార్ల నియామక్ం అధిరరి దావ రా జరుగుతుంది మరియు ఇందులో 
వారి రరా ప్క్మాల ాధారణ అమలులో నివాసితులతో సంభాష్ంచే 
వా కుతలు/సంసపలు ఉండవచుు .  నియామక్ం త్రువాత్, ప్రతి 
రిజిక్ట్ాారుకు ఒక్ రిజిక్ట్ాార్ కోడ్ కేటాయంచబ్డుతుంది.  :   

2. రిజిక్ట్ాారునగా నియామరనికి అర త్ ఉనా  సంసపలు: 

 రాక్ట్ష ామరియు కేంప్ద ాలిత్ ప్రభుతావ లు 

 కేంప్ద మంత్రరిత్వ  శాఖలు  

 ఆరి పక్ సంసపలు  

 బాా ంకులు 

 ప్రభుత్వ  రంర సంసపలు  

 ే టా్ మరియు నాన్- ే టా్ రిజిస్ట్సా్వర్లు: 

 రాక్ట్ష ారిజిక్ట్ాార్ UIDAI కోసం  రాక్ట్ష ాప్రభుత్వ ం / కేంప్దాలిత్ ప్రరాంతాల రిజిక్ట్ాారెా రనిచేస్తనాా రు  

 మెమోరాండం ఆఫ్ అండరీా టండంగ్ (ఎంఓయు) పై సంత్క్ం చేసే అనిా  బాా ంకులు మరియు ప్రభుత్వ  
రంర సంసపలు రిజిక్ట్ాార్ గా రనిచే తాయ 

3. క్షేప్త్రథయ్అమలు,్పరా్ వేక్షణ్మరియు్ఆడిట్ర్కు్రిజిస్ట్రార్్లు్బాధా త్వహంచాల్. 

4. రిజిస్ట్రార్్లు్ అధికారికి్ తాను్ లేదా్ తన్ తర్ఫున్ ఏ్ వా కి్ి అయనా్ ఆప్కమించిన్ ప్రరాంగణంలో్ సహేతుక్
ప్రరాపా తకు్అనుమతినివావ ల్్మరియు్రిజిస్ట్రార్్లేదా్తన్తర్ఫున్ఏ్ఇతర్్వా కి్ిరవ ధీనంలో్ఉనన ్ఏవైనా్
పుసకిాలు, నమోదులు, దరివేజులు్ మరియు్ కంపా్య టర్్ డేటాను్ పరీక్షించడానికి్ సహేతుక్ సౌలభాా నిన ్
అందించాల్్ మరియు్ అధికారి్ అభిప్రరాయంలో్ ఆడిట్ర్కి్
సంబ్ంధించినవి్ అనుకునే్ దరివేజులు్ మరియు్ ఇతర్్ పత్రరాల్
నకళ్ళ ను్అందించాల్. 

5. సిఐడిఆర్్లో్ అప్ర్ లోడ్్ చేయడానికి్ తప్తప ంచి్ రిజిస్ట్రార్్లు్ తాము్
నమోదు్ చేసే్ సమయంలో్ సేకరించిన్ సమాచారానిన ్ ఏ్ ఇతర్్
ప్పయోజనాల్కొర్కు్ఉపయోగంచకూడదు.. 

6. రిజిక్ట్ాారున త్మ వెబీై ట్నలో వా కుతల సంప్రదింప్ప వివరాలు, నమోదు 
కేంప్దం ింరునామా మరియు నివాసితులకు అందుబాట్లలో ఉనా  
సేవలతో సహా నమోదు మరియు నవీక్రణ సేవల గురింిం త్గన 
సమాచారానిా  ప్రదరిి తా రు.. 

7. నమోదు్మరియు్నవీకర్ణ్కార్ా కలాపాలు్నిర్వ హంచడానికి్తాము్ఉదా్య గంలో్ప్టాుకునన ్లేదా్నియమించిన్
ఏ్ ఏజెన్సీ ్మరియు/లేదా్ వా కి్ి ్ అయనా్సిథర్ంగా్ ఉంటారు్మరియు్సరిపోతారు్అని్మరియు్సంబ్ంధిత్
వృతిపిర్మైన్ శిక్షణ్ లేదా్ అనుభ్వం్ ఉండడంతో్ సహా,్ అలా్ ఉదా్య గంలో్ ప్టాుకోవడానికి్ లేదా్
నియమించబ్డడానికి,్ మరియు్ అందులో్ పని్ చేయడానికి్ తగన్ రమర్థా ం్ ఉంది్ అని్ రిజిస్ట్రార్్లు్
నిరాారించుకోవాల్. 

8. నమోదు్ ఏజెనీ్స లు్ నమోదు్ కార్ా కలాపాలను్ ఇతర్్ పక్షాలకు్ సబ్-కాంట్రరాకింాగ్్ చేయడానికి్ రిజిస్ట్రార్్లు్
ఒపుప కోకూడదు.్్తాము్ఏ్ఇతర్్పక్షాల్నుండి్మానవ్వనరులను్నియమించుకోవాలని్అనుకుంటునాన రో,్ఆ్
సంసథల్యొకక ్వివరాలను్నమోదు్ఏజెన్సీ లు్అందిసే,ి్రిజిస్ట్రార్్లు్ఇతర్్పక్షాల్దావ రా్క్షేప్త్రథ య్పనివారిని్
నియమించడానికి్అనుమతించవచిు . 

9. ఎప్ండిక్ీ ్ఎలో్నిరేశేించిన్విధంగా,్రిజిస్ట్రారుు్అనిన ్వేళ్లా్ప్పవర్నిా్నియమావళిని్పాటించాల్.  

10. అధికారి్సమయానుగుణంగా్జారీ్చేసే్ ప్పక్రియలు,్పధతాులు్మరియు్మార్గదర్శ కాలు,్తనిఖీ్జాబ్సతాలు,్
ఫార్మ ీ ్మరియు్నమూనాలను్రిజిస్ట్రార్్లు్పాటించాల్్మరియు్ఈ్ ప్పక్రియలు్మొదలైన్వాటికి్నమోదు్

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


 
 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 
 

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

 Page 18 

 
 

ఏజెన్సీ లు్కూడా్సమప్గత్వహంచేలా్నిరాారించుకోవాల్. 
 
 

నమోదు ఏజెన్సీ లు 

 

1. అథారిటీ ఒక్ ఎన్రోలింగ్ ఏజెన్సీ  కోడ్ను అందిస్తంది, దీనిని 

ఉరయోగంిం రిజిక్ట్ాార్ త్మను తాము సిఐడఆర్కు నమోదు చేసే 

ఏజెన్సీ గా చేస్కోవచుు . 

2.  అట్లవంటి ఏజెన్సీ లను రరీ్ంచడానికి మరియు నిమరా ం చేయడానికి       

త్గన ప్రక్రరియను అనుసరింింన త్రువాత్ రిజిక్ట్ాార నను ఇత్ర 

ఏజెన్సీ లను నమోదు చేసే ఏజెన్సీ లుగా నిమరా ం చేయడానికి 

అధిరరం అనుమతించవచుు . 

3.  క్షేప్త్ పా య అమలు మరియు ఆడట్ర కోసం నమోదు చేసే ఏజెన్సీ  
బాధా త్ వహంచాలి. 

4.  ఎన్రోలింగ్ ఏజెన్సీ  అథారిటీ ఆప్క్మింింన ప్రరాంరణానికి లేదా దాని త్రప్పన మర్మ వా కి త అయనా సహేతుక్మైన 
ప్రరారా త్ను అనుమతించాలి మరియు నమోదు చేసే ఏజెన్సీ  లేదా మర్మదైనా వా ధీనంలో ఉనా  ఏదైనా 
ప్పసతరలు, రిరరుడలు, రత్రరాలు మరియు క్ంపూా ట్ర్ డేటాను రరిశీలించడానికి సహేతుక్మైన సదుాయానిా  
విసతరిస్తంది. వారి త్రప్పన వా కి త మరియు ఆడట్ర యొక్క  ప్రయోజనం కోసం అథారిటీ అభిప్రరాయం ప్రరరం 
రప్త్ం లేదా ఇత్ర రదారాపల రపీలను కూడా అంది తా రు. 

5.  నమోదు సమయంలో సేక్రింింన సమాచారానిా  సిఐడఆర్కు సమాచారానిా  అప్రలోడ్ చేయడం మినహా మర్మ 
ఇత్ర ప్రయోజనాల కోసం నమోదు చేసే ఏజెన్సీ లు ఉరయోగంచవు. 

6.  నమోదు మరియు నవీక్రణ రరా క్లాాలను నిరవ హంచడానికి ఏ ఏజెన్సీ  మరియు / లేదా వారు నియమింింన 
లేదా నియమించబ్డన వా కి త త్గన మరియు సర్వన మరియు త్గన వృతితరరమైన శక్షణ లేదా అనుభవంతో సహా 
నియమించబ్డన ామరపా ంతో రనిచేయడానికి అర త్ ఉనా ట్లన ఎన్రోలింగ్ ఏజెన్సీ లు నిరిారించాలి. 

7.   అప్ండక్రీ  B లో పేర్కక నా  విధంగా ఎన్రోలింగ్ ఏజెన్సీ లు సరీవ స్ ప్రర్కవైడర న ప్రవర తనా నియమావళికి క్టా్లబ్డ 
ఉండాలి. 

8.  ఎన్రోలింగ్ ఏజెన్సీ లు ఎరు టిక్ప్పు డు అథారిటీ జారీ చేసిన వివిధ ప్రక్రరియలు, విధానాలు మరియు 
మారదెరి రలు, చెక్రలిసా్లు, ఫారమ్లు మరియు టెంపేనట్రలకు క్టా్లబ్డ ఉండాలి. 

 
 

నమోదు సిబ్బ ంది - అరహత, పాక్తలు మరియు బాధ్ా త 

 

 
పరా వేక్షకుడు ఎవర్ల మరియు అతని / ఆమ అరహతలు ఏమిటి? 

నమోదు్ కంద్రరాలలోని్ కార్ా కలాపాలు్ చూస్కోవడానికి్ మరియు్ నిర్వ హంచడానికి్ నమోదు్ ఏజెన్సీ ్ ఒక్

సూపర్వవ జర్్ను్నియమిసి్ంది.్్ప్పతి్నమోదు్కంప్దం్వదే్ఒక్సరిఫాై్అయన్సూపర్వవ జర్్ఉండడం్తపప నిసరి.్్ఈ్

పాప్తకు్అర్ హత్పందడానికి్ఆ్వా కి్ిఈ్క్రింది్ప్పమాణాలను్సంతృప్త్ిపర్చాల్: 

 UIDAI చే నిరవ హంచబ్డుతునా  ఆధార్ సేవా కేంద్రరానికి, అర త్ 10 2 ాస్ లేదా  గ్రాడాు య్యషన్ కు 

ప్రరాధానా త్ 

సూపర్వా జర్ 

mailto:help@uidai.gov.in
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 ఆ్వా కికిి్18్లేదా్అంతకంటే్ఎకుక వ్వయస్్ఉండాల్ 

 ఆ్వా కి్ి10+2్ఉతీరిుుడై/రాలై్ఉండాల్, గ్రాడాు వేట్ర్అయా ్ఉంటే్మంచిది 

 ఆ్వా కి్ిఆధ్యర్్కు్నమోదు్చేస్కుని్ఉండాల్్మరియు్అతడి/ఆమె్ఆధ్యర్్నంబ్ర్్ఉతప తి్ిఅయా ్ఉండాల్ 

 ఆ్వా కికిి్కంప్యా టర్్యొకక ్పరిఙా్ఙనం్మరియు్దాని్పై్పనిచేయడంలో్అనుభ్వం్ఉండాల్, దానితో్పాటు్

్రథ నిక్భాష్క్కీ్ర్డర్  ్మరియు్ట్రరానీ్ ్ల్టరేష్న్్సౌకరా్ వంతంగా్చేయగల్గ్ఉండాల్ 

 ప్రరామాణా తా్ (సరిఫాికష్న్)్ పరీక్ష్ ఇచిే ్ ముందు్ అధికారి్ యొకక ్ వెబ్్సైట్ర్ పై్ ఉనన ్ ఆధ్యర్్

నమోదు/నవీకర్ణ్పై్శిక్షణ్రమగ్రిని్చదవడం్ప్యరి్ిచేసి్ఉండాల్ 

 ఆ్వా కి్ిఅధికారి్నియమించిన్పరీక్షా్మరియు్ప్రరామాణీకర్ణ్ఏజెన్సీ ్నుండి్“సూపర్వవ జర్్ప్పమాణ్పప్తం”్

తీస్కుని్ఉండాల్ 

 గమనిక:్్అధికారి్నియమించిన్నమోదు్ఏజెన్సీ లు్అభ్ా రి థని్పనిలో్ప్టాుకోకుంటే, ్కవలం్“సూపర్వవ జర్్

ప్పమాణ్పప్తం”్తెచిు కోవడం్వలు్అతడికి/ఆమెకు్నమోదు/నవీకర్ణను్మొదలు్ప్టడాానికి్అర్ హతరాదు. 

ప్రమాణ రప్తం పందన తరువాత మరియు ఇఎ యొకక  సూరర్వవ జర్డ గా రని మొరలుపెట్్డానిక్త ముందు:  

 నమోదులు్మొదలు్ప్టడాానికి్ముందు, అధికారి్

యొకక ్మార్ గదర్శ కతావ ల్ ప్పకార్ం్ఏదైనా్నమోదు్

ఏజెన్సీ ్దావ రా్ఆ్వా కి్ిపనిలో్ప్టబా్డాల్్మరియు్

క్రియాశీలకం్చేయబ్డాల్ 

 ఆ్ వా కి్ి ఆధ్యర్్ నమోదు/నవీకర్ణ్ ప్పక్రియలు్

మరియు్ ఆధ్యర్్ నమోదు్ సమయంలో్

ఉపయోగంచే్ వివిధ్ ఉపకర్ణాలు్ మరియు్

పరికరాల్పై్రథ నిక్కారాా లయాలు/నమోదు్ఏజెన్సీ ్

నిర్వ హంచే్శిక్షణా్సెష్న్్లను్తీస్కుని్ఉండాల్ 

EA యొకక  పరా వేక్షకుడి బాధా్ తలు ఏమిటి? 

నమోదు్ కంప్దంలో్ లాజిసికా్ీ ్ మరియు్ ఇతర్్ అవసరాల్ ప్పణాళిక్ వేసి్ వాటిని్ అమలు్ చేయడం, అధికారి్

మార్గదర్శ కాల్ (అనుబ్ంధ్ం సి - నమోదు కంక్రం ఏరా్య టుకు చెక్ల ుస్ట)ా్ ప్పకార్ం్నమోదు్కంద్రరాలలో్నమోదు్

్సేషా్నును్ ఏరాప టు్ చేయడం, మరియు్ కంప్దం్ వద్ే నమోదు/నవీకర్ణ్ చేయడం్ మరియు్ కార్ా నిర్వ హణను్

పరా్ వేక్షించడం్ అనేవి్ నమోదు్ కంప్దంలో్ సూపర్వవ జర్్యొకక ్ బాధా తలు.్ ్ ఒక్ ఆధ్యర్్ నమోదు్ కంప్దంలో్

సూపర్వవ జర్్గా్తన్బాధా తలు్నిర్వ రిసి్నన ్సమయంలో, ఆ్సూపర్వవ జర్్ఈ్క్రింది్వాటిని్నిరాారించుకోవాల్: 

 సైట్ర సంసిధధత 

 నమోదు కంప్ర ఏ పా ట తనిఖీ జాబితాను తయారు్ చేసి, 

నిర్వ హంచాల్్–్నమోదు్సేషా్నుు్మరియు్కంద్రరాలను్ఏరాప టు్

చేయడంలో్నమోదు్ఏజెన్సీ కి్సౌలభ్ా ం్ కల్ప ంచడానికి్అధికారి్

నమోదు్కంప్దం్తనిఖీ్జాబ్సతాను్అందించింది.్్సూపర్వవ జర్్ఈ్

జాబ్సతాను్ ఉపయోగంచి్ అతడు/ఆమె్ బాధా త్ వహసి్నన ్

కంప్దంలో్ఏరాప టున్సన ్సరిగాగ్ఉనాన యా్లేదా్నిరాారించుకోవాల్.్్

ప్పతి్ నమోదు్ కంప్దం్ ప్రరార్ంభించడానికి్ ముందు్

మరియు/లేదా్ వారానికి్ ఒకరరి్ (ఏది్ ముంద్య)్ అతడు/ఆమె్

తనిఖీజాబ్సతాని్ నింప్త, సంతకం్ చేయాల్.్ ్ ప్పతి్ నమోదు్

కంప్దంలో్ఈ్తనిఖీజాబ్సతాను్రిజిస్ట్రార్/అధికారి్మరియు్వారు్

నియమించిన్ పనితీరు్ పరా్ వేక్షకులు/ఏజెనీ్స ్ చేసే్ తదుపరి్

సమీక్ష/ఆడిట్ర్కొర్కు్నిర్వ హంచాల్.  

 ఆధ్యర్్వినియోగదారుతో్లాా ప్ర్టాప్ర/డెసక ్్టాప్ర్ఏరాప టు్చేయబ్డడం, ఇన్్్రాల్్చేయడం మరియు్పరీక్షించడం, 

ఎస.టి.కుా .సి.్ ప్పమాణీకరించిన్ బ్యోమెట్రరిక్్ కాా పి ర్్ పరికరాలు, జిప్తఎస్ పరికర్ం్ మరియు్ ముప్దణ్

యంప్తం-కమ్-రక నర్ ు్ వంటి్ పరికరాలన్సన ్ అనుసంధ్యనించబ్డా యని మరియు్ ఆ్ ఉపకర్ణాలన్సన ్ ఆధ్యర్్
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నమోదులు/నవీకర్ణ్ ప్పక్రియ్ మొదలు్ ప్టడాానికి్ పని్ చేసే్ పరిసిథతిలో్ ఉనాన యని్ నిరాారించుకోవడం్

సూపర్వవ జర్్యొకక ్బాధా త  

 ఆధునిక్ఆధ్యర్్వినియోగదారు్నమోదు్/్నవీకర్ణ్రప్ర్ావేర్్ఇన్్్రాల్్చేయబ్డిందని్నిరాారించుకోవడం 

 నమోదు్ కంప్దం్ పరిసరాలు్ న్సట్ర్గా, పరిశుప్భ్ంగా, బాగా్ నిర్వ హంచబ్డుతూ, విదాు త్ర/అగన ప్పమాదాల్నుండి్

స్ర్క్షితంగా్ఉండేలా్నిరాారించుకోవడం  

 ఈ్క్రింద్ఇవవ బ్డిన్ప్రరాథమిక్నమోదు్కంప్ద్సమాచార్ం్ప్పతి్నమోదు్సేషా్న్్్వద్ేప్పదరిశ ంపబ్డేలా్(రథ నిక్

భాష్్మరియు్ఇంగ్ల ుష్లో)్నిరాారించుకోవడం:  

– రిజిస్ట్స్ార్డ పేరు మరియు సంప్రదంపు నంబర్డ 

– నమోదు కంద్రాలలోని ఇఎ సూరర్వవ జర్డ యొకక  పేరు, కోడ్ మరియు సంప్రదంపు నంబర్డ 

–  నమోదు కంద్రర్యలలో EA సూపర్వైజర్ పేర్ల, కోడ్ మరియు స్ంక్పదింపు స్ంఖా్  

– సూరర్వవ జర్డ పై ఫి యా దు చేయడానిక్త ఎసక లేషన్ మేట్రరిక్్  

– నమోదు కంప్రం యొకక  రని రోజులు మరియు సెలవు దనాలు 

– యు.ఐ.డ.ఎ.ఐ. హెల్పప  లైన్ నంబర్డ: 1947 మరియు ఈ-మెయల్ప ఐడ: help@uidai.gov.in 

– ఆధార్డ నమోదు/నవీకర్ణ కొర్కు అవ్సర్మైన రసిావేజుల జాబితా 

– అనిి  ఆధార్డ సంబంధిత సేవ్ల యొకక  రేట్ల జాబితా 

 రిజిస్ట్రార్/అధికారి్అందించిన్ఆధ్యర్్ఐఇసి్రమగ్రి, యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ.్మార్ గదర్శ కాల్ప్పకార్ం్కంప్దం్వద్ేసరిగాగ ్

ప్పదరిశ ంచబ్డేలా్సూపర్వవ జర్్నిరాారించుకోవాల్ 

 నివాసితో్ నమోదు్ కందప్్ర్ంలోని్ ఆపరేటర్్ మరియు్ ఇతర్్ సిబ్బ ంది్యొకక ్ ప్పవర్ని్ మరాా ద్ ప్యర్వ కంగా్

ఉండేలా్నిరాారించుకోవడం్మరియు్అసంతృప్త్ిచందిన్వినియోగదారులను్ఆపరేటర్్నిర్వ హంచలేనపుప డు, 

బాధా త్తీస్కుని్ప్పతికూల్సనిన వేశాలను్నివారించడం 

 నివాసితులకు్ అవసర్ం్ వచిి నపుప డు్ ఉదా్య గులను్ వారి్ దుసి్ల్ దావ రా్ స్లభ్ంగా్ గురింిచడానికి, 

యూనిఫార్ంలు్ అందించిన్ చోట, నమోదు్ కంప్దం్ యొకక ్ యూనిఫార్ంలను్ సిబ్బ ంది్ ధరించేలా్

నిరాారించుకోవడం 

 రిజిస్ట్రారుు/అధికారి్యొకక ్ చలుుబాటు్అయా్య ్ ఒపప ందం్లేకుండా్ ఏ్ ప్పద్దశంలోనూ్నమోదు్కారా్ కలాపాలను్

చేపటవాదేు 

 ఆన్బబ రిడంగ్ సెల్్  మరియు ఇతర్లలు 

 రరా వేకక్షకుడు త్రు నిసరిగా అత్ని / ఆమె “ఆన్బోరిడంగ్ ఫారం”స్థతో ాట్ల 

అవసరమైన రత్రరాలను నమోదు ఏజెన్సీ కి సమరిు ంచాలి, ఇది 

ధృవీక్రణ కోసం ఫారమ్ను సంబ్ంధిత్ “అథారిటీ యొక్క  ప్రరాంతీయ 

రరాా లయాలకు”స్థసమరిు ంచాలి. 

 ధృవీక్రణ త్రువాత్, అథారిటీ యొక్క  ప్రరాంతీయ రరాా లయాలు 

సంబ్ంధిత్ ఎన్రోల్మెంట్ర ఏజెన్సీ తో ఆన్బోరిడంగ్ను ఆమోది తాయ / 

తిరసక రి తాయ  

 అపుప డు్నమోదు్ఏజెన్సీ ్ఆధ్యర్్వినియోగదారు్రఫ్ర్ావేర్్లో్సూపర్వవ జర్్

యొకక ్బ్యోమెట్రరిక్ీ ్తీస్కోవడం్దావ రా్అతడిని/ఆమెను్యాడ్్చేసి, 

నమోదు్ యంప్తం్ పై్ పని్ చేయడానికి్ ఒక్యూజర్్ నేమ్్ మరియు్

పాసవ ర్  ్అందిసి్ంది 
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 నమోదిత్యూజర్్అంటే్అధికారి్వద్ేఆ్యూజర్్యొకక ్బ్యోమెట్రరిక్్వివరాల్ధృవీకర్ణ్విజయవంతంగా్

ప్యర్యాి ందన్స్మరియు్నమోదు్సేషా్న్్వదే్రథ నిక్డేటాబేస్లో్నిలవ ్చేయబ్డిందని్అర్ థం. 

 “ఆపరేటరుు”్ అందరూ్ కూడా్ రథ నిక్ ప్రరామాణీకర్ణ్ కొర్కు్ సేషా్నులో్

ఆన్్ర్డర్  ్అయాా ర్ని్సూపర్వవ జర్్నిరాారించుకోవాల్ 

 సెంటర్ ఆపరే నీ్  మేనేజింగ్ 

  అవసర్మైనపుప డు్సూపర్వవ జర్్ఆపరేటర్్పని్కూడా్చేరిరు 

 అధికారి్ సమయానుగుణంగా్ విడుదల్ చేసే్ నమోదులు్ మరియు్

నవీకర్ణలకు్సంబ్ంధించిన్మార్గదర్శ కాలు్మరియు్విధ్యనాల్గురించి్సూపర్వవ జర్్కు్అవగాహన్ఉండాల్ 

 అతడి/ఆమె్ నమోదు్ కంప్దంలోని్ నమోదు్ ప్పక్రియను్ సూపర్వవ జర్్ పాల్రిరు.్ ్ అతడు/ఆమె్ కంప్దంలో్

యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ.్ నమోదు్ ప్పక్రియలు్ మరియు్ మార్గదర్శ కాలు్ పాటించబ్డేలా్ మరియు్ కాపి ర్్ చేసిన్

సమాచార్ం్యొకక ్నాణా త్బాగుండేలా్నిరాారిరిరు 

 నమోదు్ వినియోగదారులో్ ఉనన ్ “ఆధ్యర్్ సౌలభాా నిన ్ కనుగొను”్

ఉపయోగంచడం్దావ రా, తాజా్నమోదు్కొర్కు్వచిి న్నివాసితులు్ఇంత్

వర్కు్ ఎపుప డ్య్ ఆధ్యర్్ కొర్కు్ నమోదు్ చేస్కోలేదని్ సూపర్వవ జర్్

నిరాారించుకోవాల్ 

 నివాసి్యొకక ్బ్యోమెట్రరిక్ీ ్ను్కవలం్ఆధ్యర్్నమోదు/నవీకర్ణ్కొర్కు్

మాప్తమే్ ఉపయోగరిర్ని్ మరియు్ ఏ్ ఇతర్్ ప్పయోజనాల్ కొర్కు్

ఉపయోగంచర్నే్విష్యం్పై్అతడికి/ఆమెకు్సర్వన్అవగాహన్ఉందని్

సూపర్వవ జర్్నిరాారించుకోవాల్ 

 ఆధ్యర్్నమోదు/నవీకర్ణ్కొర్కు్ఉదే్దశించబ్డిన్ఫార్మ ్ను్నివాసి్సరిగాగ్నింపార్ని్మరియు్రక నింగ్్కొర్కు్

అనిన ్సహకార్్అసలు్దరివేజులను్తీస్కువచిా ర్ని్సూపర్వవ జర్్నిరాారించుకోవాల్ 

 నవీకర్ణ్విష్యంలో్సేకరించే్సమాచార్ం్యొకక ్డ్యప్తుసిటీని్నివారించడానికి్ప్యరి్ిసమాచార్ం్కాకుండా, 

కవలం్ కావలసిన్ వాటిని్ మాప్తమే్ తనిఖీ్ చేరర్ని్ సూపర్వవ జర్్ నిరాారించుకోవాల్, ఉదాహర్ణకు్ కవలం్

చిరునామాను్నవీకరిసే,ి చిరునామా్తనిఖీ్బాక్ీ ్ను్మాప్తమే్ఎంచుకోవాల్ 

 Ad ఆధార్ స్థక్ నయంట్రలో ప్రతి నమోదును "స్పన్ ఆఫ్" చేయడానికి సూరర్వైజర్ అవసరం, ఇక్క డ నివాసికి 

"బ్యోమెట్రరిక్ర మినహాయంప్ప" ఉంది 

 ప్రతి నమోదు / నవీక్రణ కోసం నివాసి నుండ సంప్రహంింన డేటాను ఆరర్మట్ర్ ప్శదిగా సమీ్ తా రని మరియు 

నివాసి ఎతిత చూింనప్పు డు దిదేుబాట్లన చే తా రని సూరర్వైజర్ నిరిారించాలి 

 ప్పతి్ నమోదు/నవీకర్ణకు్ నివాసి్నుండి్తీస్కునన ్ సమాచారానిన ్ ఆపరేటర్్ ప్శధగాా్ సమీక్షించేలా్మరియు్

నివాసి్ఎతి్ిచూప్తనపుప డు్దానిన ్సరిచేసేలా్సూపర్వవ జర్్నిరాారించుకోవాల్ 

 ప్పతి్ ఆధ్యర్్ నమోదు/నవీకర్ణ్ తరువాత్ ఆపరేటర్్ అతడి/ఆమె్ బ్యోమెట్రరిక్్ నిరాార్ణను్ అందించేలా్

సూపర్వవ జర్్నిరాారించుకోవాల్ 

 ప్పతి్ నమోదు్ తరువాత్ ర్సీదు్ ముద్రరించబ్డి, నివాసి్ దావ రా్ సంతకం్ చేయబ్డుతుందని్ సూపర్వవ జర్్

నిరాారించుకోవాల్ 

 ప్పతి్ నమోదుకు్ గురింిపు్ఋజువు/సంబ్ంధం్ఋజువు/చిరునామా్ఋజువు/పుటినా్ తేదీ్ఋజువు్ మరియు్

సంతకం్చేసిన్ర్సీదును్రక న్్చేసి్నాన ర్ని్సూపర్వవ జర్్నిరాారించుకోవాల్ 
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 ఆ్రోజులో్నేరిు కునన ్అంశాలను్మరియు్ఎదురుక నన ్సమసా లను్పంచుకోవడానికి్సూపర్వవ జర్్కంప్దంలో్

రోజు్చివరి్సమావేశానిన ్నిర్వ హంచవచిు  

 రోజు్చివర్కు్సూపర్వవ జర్్కంప్దంలోని్రాక్్ను్తీస్కుని, తరువాతి్రోజు్నమోదులు్రఫీగా్రగడానికి లోపం్

ఉనన ్పరికరాలు, హార్ ్వేర్్మరియు్ఇతర్్లాజిసికా్ీ ్ను్మార్ి డానికి్ఏరాప టుు్చేయాల్  

 గ్లతలు, ఫోకస్పోయన్చిత్రరాలు, కవలం్పాక్షిక్చిత్రరాలు్మాప్తమే్కాపి ర్్కావడం్వంటి్సమసా ల్కొర్కు్

ప్కమం్తపప కుండా్పరికరాలను్తనిఖీ్చేయాల్.్ ్అటువంటి్సమసా ్ఏదైనా్ఉందని్గురిసిే,ి దాని్గురించి్

సంబ్ంధిత్నమోదు్ఏజెన్సీ ్మెనేజర్/హె.కుా .కు్రిపోర్్ాచేసి, ఉపకర్ణానిన ్మార్ి మని్అభ్ా రి థంచాల్ 

 ప్పమాదాలను్ నివారించడానికి్ అనిన ్ పరికరాలు్ మరియు్ కంపా్య టర్ ును్ ష్ట్ర్ డౌన్, పవర్్ ఆఫ్ర్ చేసేలా్

నిరాారించుకోవాల్ 

 రరిక్రాలు మరియు ఇత్ర రరిక్రాల కోసం భప్దతా ఏరాు ట్లన ఉండేలా చూస్కోండ 

 ఇఎ్ కార్ా కలాపాలకు్సౌలభ్ా ం్అందించడానికి, ఎంచుకునన ్ సమయానికి, స్థక్ నయంట్రలో నిరిషే ాముగంప్ప రోజు 

నివేకదిక్లు అందుబాట్లలో ఉనాా య.్ ్కంప్దంలో్రోజువారీ్కారా్ కలాపాలను్నిర్వ హంచడానికి్సూపర్వవ జర్్ఈ్

నివేదికలను్ఉపయోగంచుకోవచిు  

 ఆధ్యర్్ నమోదు/నవీకర్ణ్ సమయంలో్ సూచించిన్ రుస్ము్ కాకుండా్ ఎటువంటి్ అదనపు్ డబ్బబ ని్

అడగకుండా, కంప్దంలోని్ సిబ్బ ంది్ ఉనన త్ రథయలో్ నైతిక్ విలువలను్ పాటించేలా్ సూపర్వవ జర్్

నిరాారించుకోవాల్ 

 ఆధ్యర్్నమోదుల్సమయంలో్సేకరించే్సమాచార్ం్యొకక ్గోపా త్మరియు్భ్ప్దతను్నిర్వ హంచడం్కూడా్

సూపర్వవ జర్్బాధా త 

 రోజూ జీపీఎస్ చేయాలి 

 పనితీర్ల పరా వేక్షణ 

 నమోదు కేంప్దంలో రరా వేకక్షణ మరియు ఆడట్ర విధులను 

నిరవ హంచడంలో సూరర్వైజర్ అథారిటీ / రిజిక్ట్ాార్తో సహక్రి తాడు మరియు వారి ప్రశా లకు అత్ని / ఆమె 

స్థజాన నం మేరకు ఉత్తమంగా సమాధానం ఇ తాడు. సూరర్వైజర్ రనితీరు సమయంలో వివరాలను రిరర్ డ చే తాడు 

మరియు రనితీరు రరా వేకక్షణ షీట్రలో కూడా సంత్క్ం చే తాడు 

 నమోదు రరా క్లాాలు మరియు డేటా నాణా త్ను నిరంత్రం మెరుగురరచడానికి ఆడట్ర ఫీడ్బాా క్ర ఏదైనా 

ఉంటే ఈ ప్రక్రరియలో  ందురరచబ్డందని సూరర్వైజర్ నిరిారి తాడు. 

 

 
 ఆపరేటర్ ఎవర్ల మరియు అతని / ఆమ అరహతలు ఏమిటి? 

నమోదు్సేషా్నులో్నమోదును్అమలుపర్చడానికి్ఆపరేటర్్ను్నమోదు్ఏజెన్సీ ్

నియమిసి్ంది. 

ఈ్ పాప్తకు్ అర్ హత్ పందడానికి్ ఆ్ వా కి్ి ఈ్ క్రింది్ ప్పమాణాలను్ సంతృప్త్ి

పర్చాల్: 

 UIDAI చే నిరవ హంచబ్డుతునా  ఆధార్ సేవా కేంద్రరానికి, అర త్ 10 2 ాస్ 

లేదా  గ్రాడాు య్యషన్ కు ప్రరాధానా త్.  

ఆపరేటర్ 
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 ఆ్వా కికిి్18్లేదా్అంతకంటే్ఎకుక వ్వయస్్ఉండాల్ 

 ఆ్వా కి్ి10+2్ఉతీరిుుడై/రాలై్ఉండాల్, గ్రాడాు వేట్ర్అయా ్ఉంటే్మంచిది 

 ఆ్వా కి్ిఆధ్యర్్కు్నమోదు్చేస్కుని్ఉండాల్్మరియు్అతడి/ఆమె్ఆధ్యర్్నంబ్ర్్ఉతప తి్ిఅయా ్ఉండాల్ 

 ఆ్వా కికిి్కంపా్య టర్్యొకక ్పరిఙా్ఙనం్మరియు్దాని్పై్పనిచేయడంలో్అనుభ్వం్ఉండడంతో్పాటు్రథ నిక్

భాష్క్కీ్ర్డర్  ్మరియు్ట్రరానీ్ ్్ల్టరేష్న్్సౌకరా్ వంతంగా్చేయగల్గ్ఉండాల్ 

 ప్రరామాణా తా్(సరిఫాికష్న్)్పరీక్ష్ఇచిే ్ముందు్అధికారి్యొకక ్వెబ్్సైట్ర్పై్ఉనన ్ఆధ్యర్్నమోదు/నవీకర్ణ్పై్

శిక్షణ్రమగ్రిని్చదవడం్ప్యరి్ిచేసి్ఉండాల్ 

 గమనిక:్ ్ అధికారి్ నియమించిన్ నమోదు్ ఏజెన్సీ లు్ అభా్ రి థని్ పనిలో్ ప్టాుకోకుంటే, ్ కవలం్ “ఆపరేటర్్

ప్పమాణ్పప్తం”్తెచిు కోవడం్వలు్అతడికి/ఆమెకు్నమోదు/నవీకర్ణను్మొదలు్ప్టడాానికి్అర్ హతరాదు. 

 ఆరరేట్ర్డ గా రని ప్రార్ంభించడానిక్త ముందు:  

 నమోదులు్మొదలు్ప్టడాానికి్ముందు, అధికారి్యొకక ్మార్ గదర్శ కతావ ల్ప్పకార్ం్ఏదైనా్

నమోదు్ఏజెన్సీ ్దావ రా్ఆ్వా కి్ిపనిలో్ప్టబా్డాల్్మరియు్క్రియాశీలకం్చేయబ్డాల్  

 ఆ్ వా కి్ి ఆధ్యర్్ నమోదు/నవీకర్ణ్ ప్పక్రియలు్ మరియు్ ఆధ్యర్్ నమోదు్ సమయంలో్

ఉపయోగంచే్ వివిధ్ ఉపకర్ణాలు్ మరియు్ పరికరాల్ పై్ రథ నిక్ కారాా లయాలు/నమోదు్

ఏజెన్సీ ్నిర్వ హంచే్శిక్షణా్సెష్న్్లను్తీస్కుని్ఉండాల్ 

 ప్రరామాణిత్ (సరిఫాికష్న్)్పరీక్ష్ఇచిే ్ముందు్అధికారి్యొకక ్వెబ్్సైట్ర్పై్ఉనన ్ఆధ్యర్్

నమోదు/నవీకర్ణ్పై్శిక్షణ్రమగ్రిని్చదవడం్ప్యరి్ిచేసి్ఉండాల్ 

 ఆ్వా కి్ిరథ నిక్భాష్క్కీ్ర్డర్  ్మరియు్ట్రరానీ్ ్ల్టరేష్న్్సౌకర్ా వంతంగా్చేయగల్గ్ఉండాల్ 
 

ఆపరేటర్ యొకక  ఆన్బబ రిడంగ్ 

ఆరర్మట్ర్ అత్ని / ఆమె “ఆన్బోరిడంగ్ ఫారం”స్థ ని సమరిు ంచాలి. ధృవీక్రణ త్రువాత్, ప్రరాంతీయ రరాా లయాలు 

సంబ్ంధిత్ ఎన్రోల్మెంట్ర ఏజెన్సీ తో ఆన్బోరిడంగ్ను ఆమోది తాయ / తిరసక రి తాయ.  

అపుప డు్ నమోదు్ ఏజెన్సీ ్ ఆధ్యర్్ వినియోగదారు్రఫ్ర్ా వేర్్లో్ ఆపరేటర్్యొకక ్ బ్యోమెట్రరికీ్ ్ తీస్కోవడం్ దావ రా్

అతడిని/ఆమెను్యాడ్్చేసి, నమోదు్యంప్తం్పై్పని్చేయడానికి్ఒక్యూజర్్నేమ్్మరియు్పాసవ ర్  ్అందిసి్ంది.్్

నమోదిత్యూజర్్ అంటే్ అధికారి్ వదే్ ఆ్ యూజర్్ యొకక ్ బ్యోమెట్రరిక్్ వివరాల్ ధృవీకర్ణ్ విజయవంతంగా్

ప్యర్యాి ందని్మరియు్నమోదు్సేషా్న్్వదే్రథ నిక్డేటాబేస్లో్నిలవ ్చేయబ్డిందని్అర్ థం. 

 

నివాసితుల నమోదు స్మయంలో ఆపరేటర్/సూపరా్వ జర్ గుర్లతంచుకోవలసిన ముఖా్ మైన నిరేశేిత  ధులు 

 ప్పతిరోజు్నమోదులను్మొదలు్ప్టే్ాముందు్

జిప్తఎస్కోఆరి  నేటును్కాా పి ర్్చేయాల్ 

 ప్పతిరరి్ లాగన్్ చేసే్ సమయంలో, 

కంప్యా టర్్ పై్ తేదీ్ మరియు్ సమయం్

సరిగాగ్ఉందని్నిరాారించుకోవాల్ 

 ఆధ్యర్్వినియోగదారులో్నమోదులను్చేపటడాానికి్మీ్సవ ంత్ఆపరేటర్్ఐడిని్ఉపయోగంచాల్్మరియు్

మీరు్ మీ్ సీటుకు్ దూర్ంగా్ వెళిళ నపుప డు్ నమోదులను్ చేయడానికి్ మీ్ లాగన్్ విండోను్ ఇతరులు్

ఉపయోగంచకుండా, లాగ్్ఆఫ్ర్చేయాల్ 

 నివాసితులు్ప్పశాంతంగా్ఉండడానికి్మరియు్

డేటా్ కాా పి ర్్ స్లభ్ంగా్ రగడానికి, వారికి్

నమోదు/నవీకర్ణ్ ప్పక్రియ్ మొదలుప్టే్ా

 ్సేషా్న్్ లే్ ట్ట్ర్ అధికారి్ మార్గదర్శ కాల్

ప్పకార్ం్ఉండేలా్నిరాారించుకోవాల్ 
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ముందు్దాని్గురించి్కుుపంిగా్వివరించాల్ 

 వినియోగదారులో్ ఉనన ్ “ఆధ్యర్్ సౌలభాా నిన ్ కనుగొను”్ ఉపయోగంచడం్ దావ రా, తాజా్ నమోదు్ కొర్కు్

వచిి న్నివాసితులు్ఇంత్వర్కు్ఎపుప డ్య్ఆధ్యర్్కొర్కు్నమోదు్చేస్కోలేదని్నిరాారించుకోవాల్ 

 ింరునామా, మొబైల్ నంబ్ర్ మరియు ఇమెయల్ 

వంటి జనాభా వివరాలను నవీక్రించడానికి 

అపేడట్ర స్థక్ నయంట్ర లైట్ర ఉరయోగంచండ 

మరియు ఇత్ర రరల జనాభా / బ్యోమెట్రరిక్ర 

నవీక్రణ కోసం ECMP ని ఉరయోగంచండ 

 నివాసితులు్ అభ్ా రి థంచిన్

నమోదు/నవీకర్ణ్ ర్కానికి్ అవసర్మైన్

అసలు్ పత్రరాలు్ అన్సన ్ ఉనాన యని్

మరియు్ అవి్ నమోదు/నవీకర్ణ్

చేయవలసిన్ నివాసికి్ సంబ్ంచించిన్

పత్రరాలే్అని్నిరాారించుకోవాల్ 

 ఇది త్రు నిసరి రనరు టికీ, భవిషా త్ర క్మా్య నికేషన్ మరియు OTP- ఆధారిత్ ప్రరామాణీక్రణ, ఆన్లైన్ ఆధార్ 

అప్రడేట్ర సౌక్రా ం మరియు ఆధార్ ఆధారిత్ eKYC ధృవీక్రణ వంటి ఇత్ర ఉరయోగాల కోసం నివాసి మొబైల్ 

నంబ్ర్ను నమోదు చేసినట్లన నిరిారించుకోండ 

 నివాసితుల్ ఆధ్యర్్ నమోదు/నవీకర్ణ్ ఫార్మ ్

ధృవీకరించబ్డిందని్ మరియు్ అందులో్

ధృవీకరించిన్వారి్సంతకం/బొటన్వేల్్ముప్ద్

మరియు్ రాంప్ర/ఇన్సషియల్ీ ్ ఉనాన యని్

నిరాారించుకోవాల్.్ ్ ఫార్మ ్ లో్ నివాసి్

(దర్ఖ్యసి్దారు)్ యొకక ్ సంతకం/బొటన్ వేల్్

ముప్ద్కూడా్ఉండాల్ 

 నివాసి్ యొకక ్ బ్యోమెట్రరిక్ీ ్ను్ కవలం్

ఆధ్యర్్ నమోదు/నవీకర్ణ్ కొర్కు్ మాప్తమే్

ఉపయోగరిర్ని్ మరియు్ ఏ్ ఇతర్్

ప్పయోజనాల్ కొర్కు్ ఉపయోగంచర్నే్

విష్యం్ పై్ అతడికి/ఆమెకు్ సర్వన్

అవగాహన్ఉందని్నిరాారించుకోవాల్ 

 పరిచయం్చేసే్వా కి/ిహెచ్.ఓ.ఎఫ్ర.్నమోదు్విష్యంలో, పరిచయం్చేసే్వా కి్ిమరియు్హెచ్.ఓ.ఎఫ్ర.్కొర్కు్

అందించిన్ సంబ్ంధిత్ ఫీల్ ీ ్ లో్ వారి్ వివరాలతో్ పాటు్ పార్మ ్ లో్ పరిచయం్ చేసే్ వా కి/ిహెచ్.ఓ.ఎఫ్ర.్్

సంతకం/బొటన్వేల్్ముప్ద్కూడా్ఉండేలా్నిరాారించుకోవాల్ 

 రఫ్ర్ా వేర్్ క ుయంట్ర్ పై్ అందించిన్ ప్సీక నీ్ ్

ప్పకార్ం, డేటా్కాా పి ర్్యొకక ్వరుస్ప్కమంలో్

నివాసి్ యొకక ్ జనసంఖా్య సంబ్ంధితమరియు్

బ్యోమెట్రరిక్్ సమాచారానిన ్ ఆధ్యర్్

వినియోగదారు్ రఫ్ర్ా వేర్్లో్

(ఇసిఎ్ంప్త/యుసిఎల్)్కాా పి ర్్చేయాల్ 

 నమోదు/నవీకర్ణ్ చేసే్ సమయమంతా్

నివాసి్ యొకక ్ ప్సీక న్్ ఆన్్ ఉందని్

నిరాారించుకోవాల్్ మరియు్

ప్పవేశప్డుతునన ్సమాచారానిన ్ క్రాస్చక్్

చేస్కోమని్నివాసిని్ కోరాల్్మరియు్సైన్్

ఆఫ్ర్ చేసే్ ముందు్

జనసంఖా్య సంబ్ంధితసమాచారానిన ్

నివాసితో్సమీక్షించాల్ 

 ర్సీదును్ ముద్రరించి, సంతకం్ చేసి్ నివాసికి్

అందించాల్్ మరియు్ నమోదు్ చివర్కు్

కనీ్ ంట్ర్పై్నివాసి్సంతకానిన ్తీస్కోవాల్ 

 నమోదు/నవీకర్ణ్ క ుయంట్ర్లో్

నమోదు/నవీకర్ణ్ఫార్మ , అసలు్సహాయక్

దరివేజులు్ మరియు్ సంతకం్ చేసిన్

కనీ్ ంట్ర్ సిుప్ర్ అప్ర్లోడ్్ చేసి, అనిన ్

పత్రరాలను్ నివాసికి్ తిరిగ్ ఇచిే రమని్

ధృవీకరించుకోవాల్ 

 

CELC ఆపరేటర్ ఎవర్ల మరియు అతని / ఆమ అరహతలు ఏమిటి? 

ఆరర్మట్ర్ త్రు నిసరిగా అత్ని / ఆమె “ఆన్బోరిడంగ్ ఫారం”స్థ తో ాట్ల అవసరమైన రత్రరాలను నమోదు ఏజెన్సీ కి 

సమరిు ంచాలి, వారు ధృవీక్రణ కోసం ఫారమ్ను సంబ్ంధిత్ “UIDAIస్థ ప్రరాంతీయ రరాా లయాలకు”స్థ సమరిు ంచాలి. 

ధృవీక్రణ త్రువాత్ ప్రరాంతీయ రరాా లయాలు సంబ్ంధిత్ ఎన్రోల్మెంట్ర ఏజెన్సీ తో ఆన్బోరిడంగ్ను ఆమోది తాయ / 

తిరసక రి తాయ.  
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ఈ్పాప్తకు్అర్ హత్పందడానికి్ఆ్వా కి్ిఈ్క్రింది్ప్పమాణాలను్సంతృప్త్ిపర్చాల్: 

 ఆ్వా కికిి్18్లేదా్అంతకంటే్ఎకుక వ్వయస్్ఉండాల్ 

 ఆ్వా కి్ి10+2్ఉతీరిుుడై/రాలై్ఉండాల్, గ్రాడాు వేట్ర్అయా ్ఉంటే్మంచిది 

 ఒకవేళ్్అంగన్్వాడి్లేదా్ఆశా్కారా్ కర్్ిఅయతే, 10వ్తర్గతి్ఉతీరిుురాలైతే్అర్ హత్ఉంటుంది 

 ఆ్వా కి్ిఆధ్యర్్కు్నమోదు్చేస్కుని్ఉండాల్్మరియు్అతడి/ఆమె్ఆధ్యర్్నంబ్ర్్ఉతప తి్ిఅయా ్ఉండాల్  

 ఆ్ వా కికిి్ కంపా్య టర్్యొకక ్పరిఙా్ఙనం్మరియు్దాని్పై్పనిచేయడంలో్అనుభ్వం్ఉండాల్, దానితో్పాటు్

్రథ నిక్భాష్క్కీ్ర్డర్  ్మరియు్ట్రరానీ్ ్ల్టరేష్న్్సౌకరా్ వంతంగా్చేయగల్గ్ఉండాల్ 

 ఆ్ వా కి్ిఅధికారి్నియమించిన్పరీక్షా్మరియు్ప్రరామాణీకర్ణ్ఏజెన్సీ ్నుండి్ “సిఇఎల్్సి్ఆపరేటర్్ ప్పమాణ్

పప్తం”్తీస్కుని్ఉండాల్ 

 గమనిక:్ ్ అధికారి్ నియమించిన్ నమోదు్ ఏజెన్సీ లు్ అభా్ రి థని్ పనిలో్ ప్టాుకోకుంటే, ్ కవలం్ “సిఇఎల్్సి్

ఆపరేటర్్ ప్పమాణ్ పప్తం”్ తెచిు కోవడం్ వలు్ అతడికి/ఆమెకు్ నమోదు/నవీకర్ణను్ మొదలు్ ప్టడాానికి్

అర్ హతరాదు. 

సిఇఎల్ప సి ఆరరేట్ర్డ గా రని ప్రార్ంభించడానిక్త ముందు:  

 నమోదులు్మొదలు్ప్టడాానికి్ముందు, అధికారి్యొకక ్మార్ గదర్శ కతావ ల్ ప్పకార్ం్ఏదైనా్నమోదు్ఏజెనీ్స ్

దావ రా్ఆ్వా కి్ిపనిలో్ప్టబా్డాల్్మరియు్క్రియాశీలకం్చేయబ్డాల్  

 ఆ్ వా కి్ి .ప్తలుల్ నమోదు్ ప్పక్రియలు్ మరియు్ ప్తలుల్ నమోదు్ సమయంలో్ సిఇఎల్్సి్ టాబ్లుట్ర్ ను్

ఉపయోగంచడం్పై్రథ నిక్కారాా లయాలు/నమోదు్ఏజెన్సీ ్నిర్వ హంచే్శిక్షణా్సెష్న్్లను్తీస్కుని్ఉండాల్ 

 ప్రరామాణిత్ (సరిఫాికష్న్)్పరీక్ష్ఇచిే ్ముందు్అధికారి్యొకక ్వెబ్్సైట్ర్పై్ఉనన ్ ప్తలుల్నమోదు్పై్శిక్షణ్

రమగ్రిని్చదవడం్ప్యరి్ిచేసి్ఉండాల్ 

 సిఇఎల్్సి్ఆపరేటర్్అతడి/ఆమె్“ఆన్్ర్డరి  ంగ్్ఫార్మ ”ను్అవసర్మైన్ఇతర్్పత్రరాలతో్పాటు్నమోదు్ఏజెన్సీ కి్

సమరిప ంచాల్, తరువాత్ ఏజెన్సీ ్ ఆ్ ఫార్మ  ను్ ధృవీకర్ణ్ కొర్కు్ సంబ్ంధిత్ “అధికారి్యొకక ్ ప్రరాంతీయ్

కారాా లయాల”కు్సమరిప సి్ంది.్్ధృవీకర్ణ్తరువాత, అధికారి్యొకక ్ప్రరాంతీయ్కారాా లయాలు్సంబ్ంధిత్

నమోదు్ఏజెన్సీ తో్ఆన్్ర్డరి  ంగ్్ను్ఆమోదిరియ/తిర్సక రిరియ  

 అపుప డు్ నమోదు్ ఏజెన్సీ ్ ఆధ్యర్్ వినియోగదారు్రఫ్ర్ా వేర్్లో్ సిఇఎల్్సి్ ఆపరేటర్్యొకక ్ బ్యోమెట్రరిక్ీ ్

తీస్కోవడం్దావ రా్అతడిని/ఆమెను్యాడ్్చేసి, సిఇఎల్్సి్టాా బ్లుట్ర్్పై్పని్చేయడానికి్ఒక్యూజర్్నేమ్్

మరియు్పాసవ ర్  ్అందిసి్ంది 

 నమోదిత్యూజర్్అంటే్అధికారి్వద్ేఆ్యూజర్్యొకక ్బ్యోమెట్రరిక్్వివరాల్ధృవీకర్ణ్విజయవంతంగా్

ప్యర్యాి ందన్స్మరియు్నమోదు్సేషా్న్్వదే్రథ నిక్డేటాబేస్లో్నిలవ ్చేయబ్డిందని్అర్ థం. 

 

 

అతని / ఆమ బాధా్ త ఏమిటి? 

 ఆధ్యర్్లో్నమోదు్కావడానికి్ఒక్నివాసి్నమోదు్కంద్రరానికి్వచిి నపుప డు, నివాసి్అందించే్పత్రరాల్నుండి్
జనసంఖా్య సంబ్ంధితసమాచార్ం్నుండి్ప్పవేశప్డతారు. 

వెరిఫైయర్ 
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 దరివేజులను్ ధృవీకరించడానికి్ అధికార్ం్ ఉనన ్ అధికారుల్ దావ రా్ నివాసి్ సమరిప ంచిన్ పత్రరాల్యొకక ్
ప్రరామాణికతను్ధృవీకరిరిరు.్్ఇటువంటి్అధికారులను్ధృవీకర్ణదారులు్అని్అంటారు. 

 నమోదు్ కంప్దంలో్ ఉనన ్ ధృవీకర్ణదారు్నివాసి్అందించిన్ పత్రరాలను, నివాసి్ నింప్తన్ నమోదు/నవీకర్ణ్
పప్తంతో్ధృవీకరించి్చూరిరు. 

 ప్పసి్తం్పదవిలో్ఉనన ్అధికారులను్పత్రరాల్ధృవీకర్ణకు్ కటాయంచలేనపుప డు, రిజిస్ట్రార్్లు్ఇటువంటి్
ధృవీకర్ణ్ ప్పక్రియలలో్ బాగా్ అనుభ్వం్ ఉనన ్ పదవీ్ విర్మణ్ చేసిన్ ప్పభుతవ ్ అధికారుల్ సేవలను్
ఉపయోగంచుకోవాల్. 

 బాా ంకులు, ప్పభుతవ ం్(సైనా ం్మరియు్సిప్తఎ్ంఎఫ్ర్లతో్సహా)్మరియు్ప్తఎస్యులలోని, గ్రూపు్ ‘సి’స్థ /స్థ ్కాుస్్ III్
కంటే్తకుక వ్కాని, పదవిలో్ఉనన ్/్పదవీ్విర్మణ్చేసిన్అధికారిలను్ధృవీకర్ణదారులుగా్నియమించవచిు .్్
ప్దే్ నగరాలు్మరియు్మెట్రరోలలో, ఎకక డైతే్ ఇటువంటి్ పదవిలో్ ఉనన ్ /్ పదవీ్ విర్మణ్ చేసిన్ ప్పభుతవ ్
అధికారుల్సేవలు్లభ్ా ం్కాని్పక్షంలో, రిజిస్ట్రారు్అధికారి్యొకక ్ప్రరాంతీయ్కారాా లయం్నుండి్ఆమోదం్
తీస్కుని, ధృవీకర్ణదారుల్నియామకానికి్బ్యటి్వెండర్్సేవలను్పందవచిు . 

 నమోదు్ ఏజెన్సీ గా్ నియమించబ్డిన్ వెండర్్్ అద్ద్ నమోదు్ కంప్దంలో్ తన్ ధృవీకర్ణదారులను్
నియమించలేరు.్్క్షేప్తంలో్పని్ప్రరార్ంభించడానికి్ముందు్ధృవీకర్ణదారులకు్తగనంత్శిక్షణ్అందిందని్
రిజిస్ట్రారు్ నిరాారించుకోవాల్.్ ్ ఒకవేళ్్ అవసర్మైతే, రిజిస్ట్రారు్ ఒక్ కంప్దంలో్ ఒకరి్ కంటే్ ఎకుక వ్ మంది్
వెండర్ ును్నియమించవచిు .  

 నమోదులు్మొదలు్ ప్టడాానికి్ ముందు్ రిజిస్ట్రారు్ అందరు్ ధృవీకర్ణదారుల్ జాబ్సతాను్హోదాతో్ సహా్
ప్పకటించాల్, ఈ్జాబ్సతాను్సంబ్ంధిత్ప్రరాంతీయ్కారాా లయానికి్ఇవావ ల్. 

 

రత్రాలను ధృవీకరించే సమయంలో ధృవీకర్ణదారు గురిుంచుకోవ్లసిన ధృవీకర్ణకు సంబంధించ్ఛన 
యుఐడఎఐ మార్గరర్శ కతావ లు ఏమిటి? 

 ధృవీకర్ణకు్నివాసి్ఒరిజినల్్పత్రరాలు్తెచిా ర్ని్నిరాారించుకోవడం  

 ఆధ్యర్్నమోదు/నవీకర్ణ్కొర్కు్నివాసి్సమరిప ంచే్పత్రరాలు్యుఐడిఎఐ్ఆమోదించిన్పత్రరాల్జాబ్సతాలోవి్
మాప్తమే్అయా ్ఉండాల్.  

 ఈ్ఫారామ ట్ర్ అధికారులు/సంసథలు్ (యుఐడిఎఐ్ చలుుబాటు్ అయా్య ్ పత్రరాల్జాబ్సతాలో్గురింిచినవి్మాప్తమే)్
గురింిపు్ఋజువు, చిరునామా్ఋజువు, సంబ్ంధం్ఋజువు, పుటినా్తేదీ్ఋజువుగా్అనుబ్ంధం D్ ప్పకార్ం్జారీ్
చేయవలసిన్ప్పమాణపప్తం్కొర్కు. 

 పత్రరాలు్ఫోర్/్మారి్ బ్డా యని్అనుమానిసే,ి ధృవీకర్ణదారులు్ధృవీకరించకుండా్నిరాకరించవచిు .్ ్ఒకవేళ్్
అందించిన్పత్రరాలను్ధృవీకర్ణదారు్నిరాకరిసే,ి ధృవీకర్ణదారు్నమోదు్ఫార్ం్పై్ఆ్కార్ణాలను్ ్కుుపంిగా్
వ్రరాయాల్. 

 ఒకవేళ్్ కార్ణం్ లేకుండా్ ధృవీకర్ణదారు్ ధృవీకర్ణను్ నిరాకరిసే్ి లేదా్ ఏ్ కార్ణాలను్ నమోదు్చేయకుండా్
నివాసిని్ వెనకిక ్ పంప్తసే,ి ఫిరాా దుల్ పరిష్కక రానికి్ రిజిస్ట్రారు్ సృషింాచిన్ ఏ్ నియమిత్ అధికారినైనా్ నివాసి్
సంప్పదించవచిు . 

 ప్తఓఐ, డిఓబ్స, ప్తఓఎ, ప్తఓఆర్్కు్సంబ్ంధించి్పేరు, పుటినా్తేదీ, చిరునామా్మరియు్సంబ్ంధం్ఉనాన యా్అని్

ధృవీకరించాల్.  

– పేరు 

– ప్తఓఐ్కొర్కు్నివాసి్పేరు్మరియు్ఫోటో్ఉనన ్పప్తం్కావాల్.్్సహాయక్ రప్త్ంలో నివాసి పేరు మరియు 

ఫోట్ల రెండూ ఉనాా యని ధృవీక్రిస్తంది.  

– ఒకవేళ్్సమరిప ంచిన్ప్తఓఐ్పత్రరాలలో్ద్దనిలోనైనా్నివాసి్ఫోటో్లేకుంటే, అపుప డు్దానిన ్చలుుబాటు్

అయా్య ్ప్తఓఐగా్అంగ్లకరించకూడదు.్ ్చేరిక్మరియు్వేధింపులు్లేకుండ్ఉండడానికి, పాత్ఫోటోలు్

ఉనన ్పత్రరాలను్అంగ్లకరించవచిు . 
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ఛాయా క్తంతో చెలుుబాటు అయ్యా  POI                  ఛాయా క్తం లేకుండా చెలుుబాటు అయా్య  POI 

 నివాసిని్అతడి/ఆమె్పేరు్అడిగ్పప్తంలో్ఉనన ్పేరును్నిరాారించుకోవాల్.్ ్ నివాసి్తన్సవ ంత్పత్రరాలనే్

సమరిప సి్నాన ర్ని్నిరాారించుకోవడానికి్ఇది్అవసర్ం. 

 వా కి్ిపేరును్ప్యరిగిా్ఎంటర్్చేయాల్.్్అందులో్శీ,ీ ్శీమీతి, కుమారి, మేజర్, రిటైర్  , డాకరా్్వంటివి్ఉండకూడదు. 

 

త్ప్పు  వాడక్ం 
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a. వా కి్ిపేరును్చాలా్జాప్గతగిా్మరియు్సరిగాగ్వ్రరాయడం్చాలా్ముఖా్ ం.్ ్ఉదాహర్ణకు, నివాసి్తన్పేరు్వి.్

విజయన్్అని్చపప వచిు , తన్పేరు్వెంకటరామన్్విజయన్్కావచిు , అలాగే్ఆర్.కె.శీవీాసవి్ప్యరి్ిపేరు్నిజానికి్

ర్మేష్కుమార్్వాసవి్కావచిు .్ ్అదేవిధంగా ఆర్. కె. స్థశీ వావాసతవ పూరిత పేరు వాసతవానికి రమేష్ కుమార్ స్థశీ వావాసతవ 

రవచుు . అదేవిధంగా, ఒక్ మహళా నమోదు దారుడు త్న పేరును K. S. K. దురెా అని చెరు వచుు , ఆమె పూరిత పేరు 

క్ల్లన రి సూరా  క్నక్ దురెా రవచుు .్ ్ అతడిని/అమెను్ వారి్ ఇన్సషియలీ్ ్మొతంి్ అడిగ్ తెలుస్కుని, వారు్

అందించిన్పప్తంలో్అలాగే్ఉందా్లేదా్ధృవీకరించుకోవాల్. 

 

 

 

 

 

 

 

 

POI 

 

త్ప్పు  వాడక్ం 
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b. నమోదు దారుడు సమరిు ంింన రెండు డాకాు మెంట్రీ రుజువులలో వా కి త పేరులో త్యడా ఉంటే (అనగా, మొదటి  

అక్షరాలు మరియు పూరిత పేరుతో), నమోదు దారుని యొక్క  పూరిత పేరు రిరర్ డ చేయబ్డాలి. 
 

పేర్ల క్కమంలో మాక్తమే తేడాగా ఆమోరయోగా మైనది 

 
ఓటర్ల ID కార్లడ గురితంపు ర్లజువు (POI) గా 

ఉపయోగంచబ్డుతుంది 

 

 
బాా ంక్ పాస్ట బుక్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ అక్రస్ట (POA) గా 

ఉపయోగంచబ్డుతుంది 

 

పేర్లలో తేడా కారణంగా ఆమోరయోగా ం కాని  

ఓట్రు ID రరుడ గురితంప్ప రుజువు (POI) గా 

ఉరయోగంచబ్డుతుంది 
బాా ంక్ పాస్ట బుక్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ అక్రస్ట (POA) గా 

ఉపయోగంచబ్డుతుంది 

 

 

b. నివాసి్అందించిన్పప్త్ఋజువులలో్ఒక్పేరులో్తేడాలు్ఉంటే్(అంటే్ఇన్సషియల్ీ ్మరియు్ప్యరి్ిపేరు), 

ప్యరి్ిపేరును్నమోదు్చేయాల్.  

c. కొనిా ారున శశువులు మరియు ింలనలకు ఇంర పేరు ప్టి ాఉండక్పోవచుు . EID ని కేటాయంచడం కోసం వా కి త 

పేరును సంప్రహంచడం యొక్క  ప్రరాముఖా త్ను నమోదు దారుడకి వివరించడం దావ రా ింలనల కోసం 

ఉదేేశంింన పేరును నిరిారించడానికి ప్రయతిా ంచండ .   

ింఓఐ కొరకు రవలసిన రత్రరాలు లేని సందరభ ంలో, రరిచయం చేసే వా కి త సహాయంతో పేరును నమోదు 

చేయాలి. 
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ఉదాహరణ 1 ఆధార్ హోలడర్ యొక్క  ఆధార్ డేటా అపేడట్ర ఫారం యొక్క  ప్రక న్ షాట్ర క్రరింద ఉంది. ఇక్క డ ఆధార్ 

హోలడర్ త్న జనాభా వివరాలను హెడ్ ఆఫ్ ఫాా మిలీ (HOF) లేకుండా నవీక్రిస్తనాా రు. అసలు రుజువు 

రత్రరాలు ధ్రరువీక్రించడం దావ రా వివరాలు నవీక్రించ బ్డతాయ.. 

 

HOF లేకుండా ధృవీకర్ణ ప్రక్రియకు ఉదాహర్ణలు 
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ఆధార్ నవీకరణ ఫారం 

వివరాలను నవీక్రించడానికి, సంబ్ంధిత్ POI మరియు POB ధృవీక్రించబ్డాలి. ఆధార్ హోలడర్ యొక్క  గురితంప్పను 

ధృవీక్రించడానికి అవసరమైన కొనిా  అసలు రుజువు రత్రరాలు ఇక్క డ ఉనాా య. 

ాన్ రర్ డ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ (POI) 

గా ఉరయోగంచబ్డుతుంది. 

 

 
 

 

 

 

మారుక ల రప్త్ం (ప్రభుత్వ  బోరుడ లేదా విశవ విదాా లయం 

జారీ చేసింది) ప్పటినా త్యదీ (PoB) యొక్క  రుజువుగా 

ఉరయోగంచబ్డుతుంది. 

 
 

ఉదాహరణ 2 ఆధార్ నమోదు లేదా దిదేుబాట్లకు ఉదాహరణ క్రరింద ఉంది.. 

 

ఆధార్ దిదేుబాటు ఫారం 
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 ఆధార్ హోలడర్ యొక్క  వివరాలు అసలు రుజువు ాప్త్ల దావ రా ధృవీక్రించబ్డతాయ (ఈ కేస్లో జనన ధృవీక్రణ 

రప్త్ం) 

 

జనన ధ్రరువ రప్త్ం- ప్పటినా త్యదీ (PoB) యొక్క  రుజువుగా ఉరయోగంచబ్డుతుంది 

గురితంప్ప రత్రరాల యొక్క  ఇత్ర రుజువులు: 

• ాస్ పోర్ ా

• ాన్ రర్ డ 

• ఓట్రు ID 

• డ్ర్వవింగ్  లైసెనీ్  

• ింఎసా్  జారీ చేసిన ప్రభుత్వ  ఫోట్ల ఐడ రరుడలు / సరీవ స్ 

ఫోట్ల గురితంప్ప రరుడ 

• జా  రర్ డ 

• గురితంచబ్డన విదాా  సంసప జారీ చేసిన ఫోట్ల ID 

• ఆయుధ లైసెనీ్  

DOB (PoB) రత్రరాల యొక్క  ఇత్ర 
రుజువులు: 

• ాన్ రర్ డ 

• జనన ధ్రరువ రప్త్ం 

• ాస్ పోర్ ా

• లెట్రె డైు  గ్ూప్ర ఎ గెజిటెడ్ 

ఆఫీసర్ జారీ చేసిన ప్పటినా త్యదీ 

సరిఫాికేట్ర 

• కేంప్ద / రాక్ట్ష ాప్నని్ చెలినంప్ప 

ఆర డర్ 
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ఆధార్ రిరరుడలలో పేరు, లింరం మరియు ప్పటినా త్యదీని నవీక్రించడం గురింిం UIDAI న్బటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది. 

నవీక్రణల సంఖా  ఇలా సూింంచబ్డంది: 

 నివాసి యొక్క  ప్పటినా త్యదీని DOB యొక్క  ప్రస్తత్ స్థసిపతి ప్రక్టించబ్డన లేదా స్మారుగా ఉనా  షరతుకు లోబ్డ 

జీవిత్రలంలో ఒక్ారి నవీక్రించవచుు  

 జీవిత్రలంలో రెండుారున పేరును నవీక్రించవచుు  

 జీవిత్రలంలో ఒక్ారి లింరం నవీక్రించవచుు  

 నమోదు చేసేట్ప్పు డు సమరిు ంింన POB రప్త్ం ఆధారోనని POB నవీక్రణల కోసం మళ్లన ఉరయోగంచబ్డదు 

 పుటాిన తేదీ (DoB) 

a. నివాసి్యొకక ్పుటినా్తేదీకి్సంబ్ంధించిన్గడిలో్తేదీ, న్ల్మరియు్సంవతీ ర్ం్ఉండాల్.  

b. పుటినా్తేదీకి్సంబ్ంధించిన్పప్త్ఋజువును్నివాసి్ఇసే,ి అపుప డు్పుటినా్తేదీని్“ధృవీకరించబ్డింది”గా్

పరిగణించాల్.్ ్ ఒకవేళ్్ ఎటువంటి్ పత్రరాలు్లేకుండా్ నివాసి్ తన్ పుటినా్ తేదీని్ చపే,ి అపుప డు్దానిన ్

“ప్పకటించిన”్అని్పరిగణించాల్.  

c. ఒకవేళ్్నివాసి్ఖ్చిి తమైన్పుటినా్తేదీని్ఇవవ లేకుంటే, మరియు్స్మారు్వయస్ను్నివాసి్చప్తప నా్లేదా్

ధృవీకర్ణదారు్అంచనా్వేసినా, అపుప డు్కవలం్వయస్ను్నమోదు్చేయాల్.్ ్ఇలాంటి్సందరాా లలో్

రఫ్ర్ావేర్్సవ యంచాలకంగా్పుటినా్సంవతీ రానిన ్లెకిక సి్ంది. 

d. నమోదు/నవీకర్ణ్ ఫార్ంని్ ధృవీకర్ణదారు్ తనిఖీ్ చేసి, నివాసి్ తన్ పుటనా్ తేదీని్

“ధృవీకరించిన”/”ప్పకటించిన”్అని్సరిగాగ్సూచించార్ని్లేదా్వయస్ను్నింపార్ని్నిరాారించుకోవాల్.  

e. మినహాయంప్ప నిరవ హణ ప్రక్రరియ దావ రా ఆమోదించబ్డన రరిమితి క్ంటే ఎకుక వ ారున నవీక్రణ 

అవసరమైనప్పు డు, నివాసి ప్రరాంతీయ రరాా లయానిా  సందరిి ంచాలి.  

f. నివాసి ప్పటినా త్యదీకి రుజువుగా సూింంింన రత్రరాలను సమరిు ంచాలి 

g. నివాసితుల నుండ వింు న అప్రడేట్ర అభా ర పన రరిధి లేదా మారుు  యొక్క  రరిమితితో సంబ్ంధం లేకుండా, 

ప్పటినా త్యదీలో మారుు  కోసం డకే నర్ డ / ధృవీక్రించబ్డటానికి స్మారుగా జీవిత్ రలానికి ఒక్ారి 

అనుమతించబ్డుతుంది. 

h. ప్పటినా త్యదీని ఇరు టికే ధృవీక్రింింన DOB మారుు  కోసం నివాసితుల నుండ నవీక్రణ అభా ర పనకు UIDAI 

యొక్క  ప్రరాంతీయ రరాా లయానిా  సందరిి ంచాలీి  ఉంట్లంది. 

 ఇంటి  ర్లనామా 

a. ప్తఓఎ్లో్పేరు్మరియు్చిరునామా్ఉనాన యని్నిరాారించుకోవాల్.్్ధృవీకర్ణదారు్ప్తఓఎ్పప్తంలోని్పేరు్

ప్తఓఐ్పప్తంలోని్పేరుతో్సరిపోలుతుందని్నిరాారించుకోవాల్.్్ఒకవేళ్్ప్తఓఐ్మరియు్ప్తఓఎ్పత్రరాల్మధా ్

పేరులో్ తేడా్ సెప ల్ుంగ్్ మరియు/లేదా్మొదటి, మధా ్ మరియు్ ఆఖ్రి్ పేరుల్ ప్కమం్ అయతే దానిన ్

అంగ్లకరించవచిు . 

b. రధ్యర్ణంగా్తల్ుదండ్రులతో్నివసిసి్నన ్ప్తలులకు్మరియు్ప్తలులతో్నివసిసి్నన ్వృధాులకు్“కర్్ఆఫ్ర”్

అని తీస్కోవాల్.  అది్లభించకపోతే్ఈ్గడిని్ఖ్యళీగా్వదిలేయవచిు . 

c. చిరునామాలో్అదనపు్సమాచారానిన ్అనుమతించవచిు .్ ్నివాసి్ఇందులో్ప్తఓఎలో్ఇచిి న్చిరునామాకి్

ఇంటి్నంబ్రు, వీధి్పేరు, ఏవైనా్టైపు్పర్పాటుు్ఉంటే్వాటిని్సరిదిదేడం, ప్తన్్కోడ్్వంటి్వాటిలో్చినన ్
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మారుప లు/సవర్ణలను్ చేయడానికి్ చినన ్ వివరాలను్ జతచేయవచిు .్ ్ అయతే్ ఈ్

జతచేయడాలు/మారుప లు్ప్తఓఎ్పప్తంలోని్అసలు్చిరునామాను్ప్యరిగిా్మార్ి కూడదు.  

అదనంగా అంగీక్రించదగనది ప్రరాథమిక్ ింరునామాను మారు దు 

ఆధార్ నమోదు లేదా దిదేుబాట్ల ఫారం 

 

బాా ంక్ర ాస్ బుక్ర అప్డస్ యొక్క  రుజువు(POA) 

గా ఉరయోగంచబ్డుతుంది 

 
 

d. ఒకవేళ్్చిరునామా్మెరుగుదలలో్చేయమని్కోరిన్మారుప లు్పరిగణించదగనవి్మరియు్ప్తఓఎలో్ఇచిి న్

చిరునామాని్మారిే వి్అయతే, నివాసి్మరో్ప్తఓఎను్అందించాల్్లేదా్ఒక్పరిచయం్చేసే్వా కితిో్నమోదు్

చేయంచుకోవాల్. 

 

ప్రరాథమిక్ ింరునామాలో మారుు  ఉనా ందున ఆమోదయోరా ం 

ఆధార్ నమోదు లేదా దిదేుబాట్ల ఫారం 

 

 బాా ంక్ర ాస్ బుక్ర అప్డస్ యొక్క  రుజువు(POA) గా 

ఉరయోగంచబ్డుతుంది 

 

 స్ంబ్ంధ్ం  వర్యలు: 

a. 5 ఏళ్ళ ్కంటే్తకుక వ్వయస్నన ్ప్తలుల్విష్యంలో, తల్ు/తండ్రి్లేదా్గారి  యన్్యొకక ్“పేరు”్మరియు్

“ఆధ్యర్్నంబ్ర్”్తపప నిసరి.్్తల్ు/తండ్రి్లేదా్గారి  యన్్ప్తలులను్నమోదు్చేయంచేపుప డు, తమ్ఆధ్యర్్

ఉతరిానిన ్అందించాల్్(లేదా్కల్సి్నమోదు్చేస్కోవచిు .)  

b. వయోజనుల్విష్యంలో, తల్ుదండ్రులు్లేదా్జీవితభాగరవ మి్సమాచార్్ధృవీకర్ణ్ఏదీ్జర్గదు.్్వాటిని్

అంతర్ గత్ప్పయోజనాల్కొర్కు్మాప్తమే్నమోదు్చేరిరు.  

బాా ంక్ర ాస్ బుక్ర అప్డస్ యొక్క  

రుజువు(POA) గా ఉరయోగంచబ్డుతుంది 

మైలురాయ 

జోడించబ్డింది 
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 కుటంబ పెరద (హెచ్.ఓ.ఎఫ్.): 

a. ప్తఓఆర్్ పప్తం్ కుటుంబ్్ ప్ద్ే మరియు్ కుటుంబ్్ సభాు ల్ మధా ్ సంబ్ంధ్యనిన ్ చూప్తసి్ందా్ అని్

పరిశీల్ంచాల్.్ ్ సంబ్ంధ్ పప్తం్ (ప్తఓఆర్)తో్ కవలం్ ఆ్ పప్తంలో్ పేరుు్ నమోదైన్కుటుంబ్్ సభాు లను్

మాప్తమే్నమోదు్చేయవచిు . 

b. కుటుంబ్్సభాు లు్నమోదు్చేస్కునే్సమయంలో్వారితో్పాటు్తపప నిసరిగా్కుటుంబ్్ప్ద్ేఉండాల్. 

c. హెచ్.ఓ.ఎఫ్ర.్ ఆధ్యరిత్ నమోదు్ సందర్ా ంలో, ధృవీకర్ణదారు్ నమోదు/నవీకర్ణ్ ఫార్ంలో, హెచ్.ఓ.ఎఫ్ర.్

వివరాలను్ కూడా్ పరిశీల్ంచాల్.్ ్ ఫార్ంలోని్ హెచ్.ఓ.ఎఫ్ర.్ పేరు్ మరియు్ ఆధ్యర్్ నంబ్రును్ ఆధ్యర్్

ఉతరి్ంలో్ఇచిి న్దానితో్పోలి్ , ధృవీకరించాల్. 

d. కుటుంబ్ప్ద్ేఆధ్యరిత్నమోదులలో, ఫార్ంలో్ఇచిి న్వివరాలు్కుటుంబ్ప్దవేే్అని్నిరాారించుకోవాల్. 

 మొబైల్ నంబ్ర్ మరియు ఇమయిల్ అక్రస్ట:  

a. OTP దావ రా eKYC యొక్క  ప్రయోజనం కోసం మొబైల్ నంబ్ర్ యొక్క  ప్రరాముఖా త్ను తెలియ చేయండ 

మరియు నివాసి త్రు నిసరి రనరు టికీ, అత్ని / ఆమె మొబైల్ నంబ్ర్ను అందించేలా చూస్కోండ.  

b. అనిా  రరల ప్రరామాణీక్రణ విఫలమైత్య అదనప్ప భప్దత్ను జోడంచడానికి మాప్త్మే నివాసికి అత్ని / ఆమె 

ఇమెయల్ అప్డస్ ను అందించమని సలహా ఇవవ ండ మరియు నివాసితులకు సమాచారం ఇమెయల్ దావ రా 

రంచుకోవచుు . 

c. మొబైల్ నంబ్ర్ ఆధార్ నమోదు కేంద్రరాలలో మాప్త్మే నవీక్రించబ్డవచు ని మరియు ఆన్లైన్లో 

చేయలేమని నివాసికి తెలియజేయండ. 

 

పత్రర్యలు లేని నివాసితులు ఆధార్లు ఎలా నమోదు చేయబ్రతార్ల?  

a. నమోదు్ సమయంలో్ కీలక్ జనసంఖా్య సంబ్ంధిత్

సమాచారానిన ్ సరిగాగ్ ధృవీకరించవలసిన్ అవసర్ం్

ఉంది.్నివాస్లు్గురింిపు్ఋజువుగా్(ప్తఓఐ)్మరియు్

చిరునామా్ ఋజువుగా్ (ప్తఓఎ)్ ఆమోదించిన్ ఏ్

పత్రరాలనైనా్తీస్కురావచిు   

b. ఒకవేళ్్ ఒక్ నివాసి్ తన్ గురింిపు్ ఋజువు్ లేదా్

చిరునామా్ ఋజువు పత్రరాలను్ అందించలేకపోతే, 

వారిని్ ఒక్ ముంద్ద్ నియమించిన్ “పరిచయం్ చేసే్

వా కి”ి్దావ రా్నమోదు్చేయవచిు .్్ఈ్వా కినిి్రిజిస్ట్రార్్

లేదా్ప్రరాంతీయ్కారాా లయాలు్గురింిచి్నోటిఫై్చేసి్

ఉండాల్. 

c. ఏ్ ప్తఓఎ/ప్తఓఐ్ పప్తం్ లేని్ నివాస్లను్ పరిచయం్
చేయడానికి్ రిజిస్ట్రార్్ ప్రరామాణీకరించిన్ వా కినిి్

పరిచయం్ చేసే్ వా కి్ి అంటారు.్ ్ ఈ్ పరిచయానికి్

అర్ థం్నివాసి్ప్పవర్నికి్సంబ్ంధించిన్ప్పమాణ్పప్తం్

ఇవవ డం్కాదు.  

పరిచయకరత 
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రరిచయం చేసే వ్య క్త ిఅంటే ఎవ్రు?  

a. పరిచయం్చేసే్వా కి్ి అంటే్రిజిస్ట్రార్్గురింిచి, యుఐడిఎఐ్సిఐడిఆర్్లో్ “పరిచయం్చేసే్ వా కి”ి్ గా్ నమోదు్

అయన్వా కి్ి(ఉదాహర్ణకు, రిజిస్ట్రార్్యొకక ్ఉదా్య గులు్రథ నికంగా్ఎనిన కైన్వారు, ్రథ నిక్పరిపాలనా్సంసథలలో్

సభాు లు, పోస్ామెన్, టీచరుు, ఆరోగా ్కారా్ కర్లిు్మరియు్వైదాు లు్వంటి్ ప్పభావితం్చేసే్వారు, అంగంవాడి్

టీచరుు్/్ఆశ్కార్ా కర్లిు, ్రథ నిక్సవ ఛం ంద్సంశలి్ప్పతినిధుల్వంటి్వారు  

b. కొనిన ్ సందరాా లలో, రిజిస్ట్రార్ ుకు్ సౌకరా్ వంతంగా్ ఉండడానికి్యుఐడిఎఐ్ ప్రరాంతీయ్ కారాా లయం్ తామే్

కొందరు్పరిచయం్చేసే్వా కిులను్గురిసిి్ంది.  

c. పరిచయం్చేసే్వా కికిి్18్ఏళ్ళ ్వయస్్నిండి్ఉండాల్్మరియు్నేర్్చరిప్త్ఉండకూడదు.  

d. పరిచయం్చేసే్వా కినిి్రిజిస్ట్రార్్కు్అనుసంధ్యనిరిరు.్్ఒక్పరిచయం్చేసే్వా కినిి్ఒకరి్కంటే్ఎకుక వ్మంది్

రిజిస్ట్రార్్లు్ ఉపయోగంచుకోవచిు , అయతే్ వారిని్ సంబ్ంధిత్ రిజిస్ట్రార్్ గురింిచాల్్ మరియు్యుఐడిఎఐ్

సిఐడిఆర్లో్“అ్పరిచయం్చేసే్వా కి”ిగా్ఆ్రిజిస్ట్రార్్కు్నమోదయా ్ఉండాల్.్్అందువలు, ఒక్పరిచయం్చేసే్

వా కి్ిఆ్రిజిస్ట్రార్్యొకక ్అధికారిక్పరిధిలోని్వారిని్మాప్తమే్పరిచయం్చేయగలరు.్్అదనంగా, ఒక్రిజిస్ట్రార్్

ఒక్పరిచయం్చేసే్వా కి్ియొకక ్కార్ా కలాపాలను్వారి్పరిపాలనా్సరిహదేులను్ప్ంచడం్దావ రా్(రాస్ట్ష్ంా, జిలాు ్

్రథ య)్చేయవచిు .  

ఒక రరిచయం చేసే వ్య క్త ిబాధయ తలు ఏమిటి? 

a. రిజిస్ట్రార్్పరిచయం్చేసే్వా కినిి్ప్రరాంతం్వారీగా్ (పరిచయం్చేసే్వా కి్ిపని్హేక యడానికి్అధికార్ం్ఇచిి న్

జిలాు /రాస్ట్ష్ంా)్గురింిచిన్తరువాత, తను్పరిచయం్చేసే్వా కికిి్తెల్యజేరిరు. 

b. రరిచయక్ర తలు రిజిక్ట్ాార్ మరియు యుఐడఎఐ నిరవ హంింన ఆధార్ అవేకర్న్స్ వర్క షాప్రకు త్రు నిసరిగా 

హాజరు రవాలి. 

c. ఒక్గురింిచబ్డిన్పరిచయం్చేసే్ వా కి్ితాను్పరిచయం్చేసే్వా కిగిా్ పని్చేయడానికి్సిధంాగా్ఉంటే్తను్

ఆధ్యర్్ నమోదులు్ చేయంచడానికి, ఇంకా్యుఐడిఎఐ్ మరియు్ రిజిస్ట్రార్ ు్ దావ రా్ ఇచిి న్ పరిచయం్ చేసే్

వా కిులకు్ మార్గదర్శ కాలు్ మరియు్ ప్పక్రియలను్ పాటించడానికి్ అంగ్లకరిసిూ, పరిచయం్ చేసే్ వా కిగిా్

ఉండడానికి్ఒక్వ్రరాతప్యర్వ క్అంగ్లకార్ం్(“అప్ండిక్ీ ్డి”లో్జత్చేసిన్సూచించిన్ప్రర్కఫారామ )్ఇవావ ల్. 

d. పరిచయం్చేసే్వా కిులు్నమోదు్అయా ్ఉండాల్్మరియు్వారు్ఆధ్యర్్నంబ్ర్ ును్అందుకుని్ఉండాల్, వారు్

క్షేప్తంలో్ నివాస్లను్ పరిచయం్ చేయడం్ మొదలు్ ప్టే్ా ముందు, అంగ్లకార్్ పత్రరాల్ పై్ సంతకం్ చేసి్

ఉండాల్. 

e. వారు్రిజిస్ట్రార్్తమను్నమోదు్హేక రరు్మరియు్యుఐడిఎఐలో్తమను్పరిచయం్చేసే్వా కిగిా్యాకివాేట్ర్

చేరర్ని్నిరాారించుకోవాల్. 

f. తమ్ప్రరాంతంలో్నమోదు్సమయాలు, నమోదు్కంప్ద్ప్రరాంతాలు్మరియు్నమోదు్కంద్రరాల్యొకక ్పని్

చేసే్సమయాలను్గురించి్పరిచయం్చేసే్వా కిులు్తెలుస్కుని్ఉండాల్. 

g. నమోదు్కంప్దంలో్తమ్సంప్పదింపు్సమాచార్ం్సరిగాగ్ప్పదరిశ ంచబ్డుతుందని్నిరాారించుకోవాల్.్్ఒకవేళ్్వారి్

సంప్పదింపు్సమాచార్ం్ప్పదరిశ ంచకపోయనా/తపుప గా్ఉనాన , నమోదు్కంప్దం్సూపర్వవ జర్్ను్తమ్సమాచార్ం్

ప్పదరిశ ంచమని/సర్వన్వివరాలను్ప్పదరిశ ంచమని్కోరాల్. 

h. పరిచయం్చేసే్వా కి్ినివాస్లకు్స్లభ్ంగా్లభ్ా తలో్ఉండాల్.  

i. పరిచయం్చేసే్వా కి్ినివాసి్యొకక ్పేరు్మరియు్చిరునామా్నమోదు్ఫార్ంలో్సరిగాగ్మరియు్ప్యరిగిా్ఉందని్

నిరాారించుకోవాల్.్్పరిచయం్చేసే్వా కి్ిఫార్ంలో్తన్సవ ంత్వివరాలను్కూడా్తనిఖీ్చేసి, నమోదు్ఫార్ంలో్

సర్వన్గడిలో్తన్సంతకం/బొటనవేల్్ముప్దను్వేయాల్. 
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j. నివాస్లను్ ఎండార్ీ ్ చేయడానికి్ నమోదు్ కంప్దం్యొకక ్ పని్ గంటలలో్ పరిచయం్ చేసే్ వా కి్ి లభ్ా తలో్

ఉండాల్.్ ్ ఒకవేళ్్ వారు్ పని్ గంటలలో్ లభ్ా తలో్ లేకుంటే, రోజు్ చివర్కు్ నమోదు్ కంద్రరానికి్ వెళిళ , తమ్

ఎండార్ీ ్మెంట్ర్కొర్కు్ఎదురు్చూసి్నన ్నివాసితుల్జాబ్సతాను్పరిశీల్ంచాల్. 

k. నివాసితుల్ పేరు్ మరియు్ చిరునామా్ వివరాలను్ పరిచయం్ చేసే్ వా కి్ి జాప్గతగిా్ తనిఖీ్ హేక సి, వారి్

అంగ్లకార్ం/నిరాకార్ంను్అందించాల్. 

l. ఒక్ నివాసి్ నమోదును్ ఎండారీ్ ్ చేయడానికి్ పరిచయం్ చేసే్ వా కి్ి ఆధ్యర్్ క ుయంట్ర్ పై్ తన్ బ్యోమిట్రరిక్్

అందించాల్. 

m. పరిచయం్ చేసే్ వా కి్ి నమోదుకు్ అంగ్లకార్ం్ పై్ మరియు్ అంగ్లకార్్ ముప్దణ్ పై్ కూడా్ కూడా్ తమ్

సంతకం/బొటనవేల్్ముప్దను్అందించాల్. 

n. పరిచయం్చేసే్వా కి్ితాను్పరిచయం్చే్సి్నన ్వా కి్ిగురింిపు్మరియు్చిరునామాను్నిరాారించాల్.  

o. గురింిపు్లేదా్చిరునామాకు్పప్త్ఋజువు్లేని్నివాస్లను్కవలం్పరిచయం్చేసే్వా కి్ిమాప్తమే్పరిచయం్

చేయాల్.  

p. రరిచయస్తలు త్మను సంప్రదింింన ప్రతి వా కి తని రరిచయం చేయవలసిన అవసరం లేదు.  

q. నివాసితులను్పరిచయం్చేసినందుకు్పరిచయం్చేసే్వా కి్ివారి్వద్ేనుండి్డబ్బబ లను్తీస్కోలేరు.్్ఈ్పనికి్

రిజిస్ట్రారుు్గౌర్వ్రుస్మును్అందించవచిు .  

ఒక రరిచయం చేసే వ్య క్త ిబాధయ తలు ఏమిటి? 

a. నమోదు్ సమయంలో్ ఒక్ వా కి్ి మర్కక్ వా కిగిా్ (చనిపోయన్ లేదా్ ప్బ్తికునన )్ మోసప్యరితంగా్ పరిచయం్

చేయడానికి్ఆ్వా కితిో్కుమమ కుక ్కాకూడదు.  

b. ఒక్ఆధ్యర్్కారు ్ఉనన ్వా కి్ికావాలని్మర్కక్వా కి్ిగురింిపును్తీస్కోవడానికి్జనసంఖా్య సంబ్ంధితసమాచారానిన ్

మార్ి డం్ లేదా్ తపుప ్ బ్యోమెట్రరిక్్ సమాచారానిన ్ అందించడానికి్ పరిచయం్ చేసే్ వా కి్ి సహాయం్

చేయకూడదు.  

c. మార్గదర్శ కతావ లను్ఉలుంఘిసే,ి ఆ్పరిచయం్చేసే్వా కి్ిపై్తీప్వ్చరా్ లు్తీస్కోబ్డతాయ. 
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చారరా్ 3: ఆన్బబ రి డంగ్ 

 

నమోదు ఏజెన్సీ ని ఆన్బోర్డ చేయరం 

 

 

ఎన్రోల్మెంట్ర ఏజెన్సీ లు నమోదు కేంప్దం కోసం ఆన్

బోరిడంగ్ ప్రక్రరియ చేయవలసి ఉంట్లంది. 

అథారిటీ ఆన్బబ రి డంగ్ ప్రక్రరియను రిజిక్ట్ాారున మరియు EA 

లతో  సమనవ యం చేస్తంది.   

 

 

ఆన్బోరిడంగ్ ప్రక్రరియ ఈ క్రరింది వాటిని క్లిగ ఉంట్లంది: 

• ఇఎలు్ నమోదు్సేషా్న్్ నియామక్ ప్పణాళికలు్అంటే, 

కంద్రరాలను్ఎకక డ్మరియు్ఎపుప డు్రథ ప్తరిరు్అనే్

వివరాలను్ప్పకటిరిరు. 

• ఇఎలు్ తాము్ నియమించడానికి్ సిధాంగా్ ఆపరేటరుు, 

అవసర్మైన్యంత్రరాలు్మరియు్హార్ ్ వేర్్మరియు్

ప్రరామాణీకరించబ్డా య్ మరియు్ క్రియాశీలకంగా్

ఉనాన యని్కూడా్ప్పదరిశ రిరు. 

నమోదు్ కంప్దం్ పరా్ వేక్షణ్ కొర్కు్ తమ్ వద్ే అవసర్మైన్

మౌల్క్సదుపాయాలు్ఉనాన యని్కూడా్ప్పదరిశ ంచాల్. 

 

 

రిజిస్ట్రారుతో్ కల్సి్ ఇఎ్ రోల్్ అవుట్ర్ ప్పణాళిక్ మరియు్

యంప్త్ నియామక్ ప్పణాళికలను్ తయారు్ చేసి, దానిన ్

అధికారి్ కారాా లయాలు/నోడల్ ఆఫీసర్్కు్ పంచుతారు, 

అపుప డు్వాళు్నియామక్ప్పణాళికను్ఆమొదిరిరు. 
 

 

దాని కింద రనిచేస్తనా  అందరు ఆరర్మట్రున / సూరర్వవ జరున 

ఉండేలా EA నిరిారించుకోవాలి. 

EA కోడ్ ఆరర్మట్ర్ సమరలీక్రణ మరియు ాా కెట్ర సమరలీక్రణను 

నిరవ హస్తంది. 
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నమోదు సిబ్బ ంది యొకక  ఆన్బబ రి డంగ్  
 

 

 

 

1. అథారిటీ నియమింింన టెసింాగ్ అండ్ సరిఫాికేషన్ 

ఏజెన్సీ  చేత్ నమోదు సిబ్బ ందిని ధృవీక్రించాలి. 

 2. చెలునబాట్ల అయా్య  ధృవీక్రణ రత్రరానిా   ందిన 

త్రువాత్, నమోదు సిబ్బ ంది ఆన్-బోరిడంగ్ ఫారమ్ 

నింాలి మరియు ధృవీక్రణ / క్రరియాశీలత్ కోసం 

వారి నమోదు ఏజెన్సీ  దావ రా అథారిటీ యొక్క  
ప్రరాంతీయ రరాా లయంలో జమ చేయాలి. 

 

 

 

 

3 .  ఏదైనా వినియోరదారుని ఆన్బబ రి డంగ్ చేయడానికి 

ముందు, యూజర్ క్రరెడెనియిల్ ఫైల్ డౌన్బనడ్ 

చేయబ్డ నమోదు అనువరతనంలోకి దిగుమతి 
చేయబ్డుతుంది.  

యూజర్-క్రడెనిీ యల్్ఫైల్్అనేది్ఒక్డిజిటల్్గా్
సంతకం్చేసిన్.xml్ఫైలు. 

 

4. ఆన్బబ రి డంగ్ సమయంలో, ఎన్రోలెే ంట్ర స్థ ా ఫ్ యొక్క  

బ్యోమెట్రరిక్రీ  ప్రరామాణీక్రణ త్రావ త్ నమోదు 
స్థక్ నయంట్లన  నిలవ  చేయబ్డుతుంది. 

ఆన్-ర్డరి ంగ్్ప్పక్రియ్సమయంలో్నమోదు్
్క ుయంటును్ఇంటరన ట్ర్కు్కన్క్్ాచేయాల్. 

 

 

 

 

5. మాసరా్ డేటా డౌన్లోడ అయన త్రువాత్ స్థక్ నయంట్ర 

ససెు ండ్ చేయబ్డన ఆరర్మట్ర నను కూడా 

నిరిారిస్తంది.  అట్లవంటి ఆరర్మట్రున, ఆ ాయంట్ర 
త్రువాత్ నమోదు లేదా అన్-బోర్డ రలేరు. 

 

6. ఆన్బబ రి డంగ్ సమయంలో స్థసిపతి: 

  ఆన్-బోర్డ (నమోదైన) యూజర్:  యూజర్ 

యొక్క  బ్యోమెట్రరిక్ర వివరాల ధృవీక్రణ 

విజయవంత్ంగా పూరతయా , స్థ ప నిక్ డేటాబేస్లో 
భప్దరరచబ్డాయ. 

 నమోదు్కానివారు:  యూజర్్యొకక ్

బ్యోమెట్రరిక్్వివరాల్ధృవీకర్ణ్

విజయవంతంగా్ప్యరి్ికాలేదు, ్రథ నిక్
డేటాబేస్లో్భ్ప్దపర్చబ్డలేదు. 
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7. నమోదు్సిబ్బ ంది్తమ్వేలుముప్దలను్అందిరిరు్

(ఎడమ 

్్రు ప్ర, కుడి్రు ప్ర మరియు్రండు్బొటనవేళుళ )్్ 

 బ్యోమెట్రరిక్్ యొకక ్ నాణా త్ ప్పమాణం్ కంటే్

ఎకుక వ్ ఉనన పుప డు, యూజర్్కు్ పాస్ సంకతం్
చూప్తంచబ్డుతుంది.్్ 

 కావలసిన్ప్పమాణానిన ్పాస్అయా్య లా,్అపరిమిత్
సంఖా్ లో్ప్పయతాన లు్చేసే్అవకాశం్ఉంది. 

 

8. ఒకక రరి్ బ్యోమెట్రరిక్ీ ్ కాపి ర్్ చేసిన్ తరువాత,్

యూజర్్ 

సిఐడిఅర్్కు్ ప్రరామాణీకర్ణ్ కొర్కు్ అభా్ ర్ థన్
పంప్తరిరు.్్ 

 సర్వ ర్్వద్ేప్రరామాణీకర్ణ్సమయంలో,్నమోదు్

సిబ్బ ంది్యొకక ్బ్యోమెట్రరిక్ీ ్ను,్ఆ్వా కి్ి

నమోదు్సమయంలో్అందించిన్బ్యోమెట్రరిక్ీ ్
తో్పోలి్ ్చూరిరు. 

 

 
ముఖ్య ం 

 నమొదు్పరికర్ం్ఎలుపుప డు్జిప్తఎస్పరికరానికి్అనుసంధ్యనించి్ఉండేలా్ఇఎ్సిబ్బ ంది్నిరాారించుకోవాల్ 

 నమోదు్క ుయంటులోకి్లాగన్్అయా్య ్సమయంలో్పరికర్ం్ప్యరిగిా్పని్చేసి్ందని్ఇఎ్సిబ్బ ంది్నిరాారించుకోవాల్ 

 ప్పతి్నమోదుకు్పరికర్్కోఆరి  నేటుు్కాపి ర్్అయాా యని్ఇఎ్సిబ్బ ంది్నిరాారించుకోవాల్్్ 

 నమోదు్పాకెట్ర్లో్పరికర్్జిప్తఎస్కోఆరి  నేటుు్లభా్ ం్కాకపోతే, నమోదు్నిరాకరించబ్డుతుంది్మరియు్ఆపరేటర్్
్బాు క్్ల్స్ాచేయబ్డతారు్లేదా్ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్పై్తదుపరి్చటబా్దమాైన్చరా్ ్తీస్కోబ్డుతుంది. 

 
  

నమోదు పరికరం 

యొకక  GPS 

స్మకాలీకరణ 
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చారరా్ 4: ఆధార్ నమోదు / నవీక్రణ ప్రక్రరియ 

 
ఆధార్ నమోదు ప్రక్రరియలో ఇఐడ (నమోదు ఐడ) క్లిగన అంగీరర చీటీని సేక్రించే ముందు, నమోదు కేంద్రరానిా  

సందరిి ంచడం, ఆధార్ నమోదు / దిదేుబాట్ల - అనుబ్ంధం F, జనసంఖాా సంబ్ంధిత్ వివరాలని మరియు రా రు ర్ చేసిన 

బ్యోమెట్రరిక్ర సమాచారం, గురితంప్ప రుజువుని సమరిు ంచడం (ింఒఐ) మరియు ింరునామా రుజువు (ింఒఎ), సంబ్ంధం 

యొక్క  రుజువు (ింఒఆర్), ప్పటినా త్యదీ యొక్క  రుజువు రత్రరాలు వంటివి క్లిగ ఉంట్లంది.  

 ఎవరికైనా్ఏవిధమైన్గురింిపు్రుజువు్లేదా్చిరునామా్రుజువుని్కల్గలేని్నివాసి్కొర్కు్ఇతర్్పదాతుల్నమోదు్

ఉంది్అది.,్పరిచయ్ఆధ్యరిత్నమోదు్లేదా్నమోదు్ప్పకార్ం్కుటుంబ్్ప్ద్ేదావ రా్చేయబ్డుతుంది. 

 నమోదు్కోసం్దర్ఖ్యసి్్తేదీకి్ప్యర్వ ం మొతంి్నూట-ఎనభై-రండు్రోజులు్(182్రోజులు)్లేదా్పన్న ండు్న్లల్

కనాన ్ఎకుక వగా్కాలాలకి్లేదా్కాలానికి్భార్తద్దశంలో్నివసిసి్నన ్ఏ్నివాసి్అయనా్ఆధ్యర్్నమోదుకి్అరుహలు.  

 నివాస్లు్కవలం్ఒకక రరే్నమోదు్చేస్కోవాల్,్లేదంటే్అధికారుల్సూచనల్మేర్కు్బ్హుళ్్నమోదులు్

తిర్సక ర్ణలకు్కార్ణమవుతాయ.  

 ఆధార్ ఉత్ు తిత కోసం వేకిం ఉండే సమయం 90 రోజుల వరకు ఉండవచుు   

గమనిక: ఆధార్ స్ంఖా్ ను వదిలివేయడానిక్ల కారణాలు అనుబ్ంధ్ం జి. 

 
 

నమోదు రకాలు 
 

రప్త-సంబంధ 

నమోదు 

 

 గురితంప్ప రుజువు (ింఒఐ) – త్రు నిసరి 

 ింరునామా రుజువు ింఒఐ) – త్రు నిసరి 

 ప్పటినా త్యదీ (డఒబి) – ఐింి క్ం 

రరిచయ-ఆధారిత 

నమోదు 

 

పరిచయ్కర్లిు: 
 రిజిస్ట్రార్్యొకక ్సవ ంత్ఉదా్య గులు 
 ఎనున కోబ్డిన్రథ నిక్సంసథల్సభాు లు 
 ్రథ నిక్పరిపాలనా్సంసథల్సభాు లు 
 తపాల్ఉదా్య గ 
 ఉపాధ్యా యుల్వంటి్ప్పభావితులు 
 ఆరోగా ్కారిమ కులు 
 వైదాు లు 
 అంగన్్వాడీలు/్ఆశా్కారిమ కులు 
 ్రథ నిక్NGOల్ప్పతినిధులు 

 
రరిచయ-ఆధారిత్ నమోదు సమయంలో ప్రహంచబ్డన 

సమాచారం: 

 పరిచయసి్ని్్పేరు 

 ్పరిచయసి్ని్ఆధ్యర్్సంఖ్ా  

 పరిచయసి్ని్యొకక ్బ్యోమెట్రరిక్్సమాచార్ం్

యొకక ్ఒక్విధ్యనం 
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కుటంబ పెరద 

ఆధారిత నమోదు 

 

 కుటుంబ్్ప్ద్ేయొకక ్పేరు 

 నివాసితుని్యొకక ్సంబ్ంధ్రుజువు్లేదా్హెచ్ఎఫ్ర 

 కుటుంబ్్ప్ద్ేయొకక ్ఆధ్యర్్సంఖా్ ్ 

 నమోదు్ సమయంలో్ కుటుంబ్్ ప్ద్ే యొకక ్

బ్యోమెట్రరిక్్కనఫ రేమ ష్న్ 

పిలుల నమోదు 

(ఐదేళ్ు లోపు) 

 

 పుటినా్తేదీ్యొకక ్గురింిపు 

 సంబ్ంధ్గురింిపు్(తల్ుదండ్రులు్మరియు్బ్సడ ) 

 ఇదేరు్ తల్ుదండ్రులు్ జీవించి్ ఉనన పుప డు్ తల్ుకి్
ప్రరాధ్యనా ం,్ తల్ుదండ్రులోు ్ ఎవరో్ ఒకరి,్ లేదా్

సంర్క్షకుల్నమోదు్ఐడి్లేదా్ఆధ్యర్్సంఖ్ా . 

 నమోదు్ సమయంలో్ తల్ుదండ్రులోు ్ ఒకరి్

బ్యోమెట్రరిక్్నిరాథ ర్ణ  

 ింలనల ింరునామా మరియు మొబైల్ సంఖా  లింక్ర డ 

పేరెంట్ర / సంరక్షకుడదే ఉంట్లంది 

గమనిక: 

 ింలనల మరియు త్లినదండ్రులు / సంరక్షకుల 

ింరునామాలో మారుు  లేదా నవీక్రణ ఒకేారి 

చేయలేము 

 నమోదు చేయడానికి ముందు త్లినదండ్రులు / 

సంరక్షకులు అత్ని / ఆమె ింరునామాను 

నవీక్రించాలి 

 అత్డు / ఆమె ఆధార్ అందుకునా  త్రువాత్, 

ింలనవాడని త్లినదండ్రుల / సంరక్షకుల ఆధార్ 

ఉరయోగంిం నమోదు చేయవచుు  

 

 

అపండికీ్  జి లో క్పతేా క్లంచబ్డినటుుగా పత్రర్యల జాబితా అనుమతించబ్డుతుంది. 

 

సౌలభా ం ఛార్:్ 5/15 సంవత్ీ రాల వయసీ్  నిండన త్రువాత్ ింలనల కోసం తాజా నమోదు మరియు 

త్రు నిసరి బ్యోమెట్రరిక్ర నవీక్రణ ఉింత్ం. ఆరర్మట్ర్ / సూరర్వైజర్ వీటి కోసం డబుబ  అడగనటెలనత్య అలాంటి 

రరా క్లాాలు స్థబాన క్ర చేయబ్డతాయ మరియు వారిపై త్దురరి చట్రారమైన చరా లు తీస్కోబ్డతాయ. నివాసి 

నుండ సేక్రించరల ఛారీల్ పూరిత వివరాలు అనుబ్ంధం I లో పేర్కక నబ్డాడయ. 
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నమోదు స్మయంలో స్ంక్గహంచబ్డిన స్మాచారం 
 
5 సంవత్ీ రాలలోప్ప వయసీ్  ింలనలకు త్ింు ంిం నమోదు కొరకు అందరు వా కుతల నుండ బ్యోమెట్రరిక్ర సమాచారం 

అవసరం. 

 

 

 

 

 

ముఖ ింప్త్ం  మొతంి్పది్వేల్్ముప్దలు  రండు్కనుగుడు్రక నుు 

 

బ్యోమెట్రరిక్్సమాచార్ం్అంటే్-మ్్మొతంి్పది్వేల్ముప్దలు్మరియు్5్సంవతీ రాలలోపు్వయసీ్ ్ప్తలుల్నమోదు్

కొర్కు్కనుగుడు ్అవసర్ం్లేదు.్5్సంవతీ రాలలోపు్వయసీ్ ్ప్తలులకు్ముఖ్ం్ఫోటోగ్రాఫ్ర్కాా పి ర్్చేయబ్డుతుంది.  

జనసంఖా్య సంబ్ంధిత్ వివరాలు్ నివాసి్యొకక ్ జాతి,్ మతం,్ కులం,్ తెగ,్ సవ జాతీయత,్ భాష్,్ హకుక ల్ నమోదు,్

ఆదాయం్లేదా్వైదా ్చరిప్తను్కల్గ్ఉండదు. 

 త్ింు న వేకలు / క్ంటి వంటి బ్యోమెట్రరిక్ర మినహాయంప్పలతో నివాసితుల నమోదు, కింది సమాచారానిా  

సంప్రహంచాలీి న అవసరం ఉంది: 

 ప్యరి్ిజనసంఖా్య సంబ్ంధితసమాచార్ం 

 రండు్కనుగుడుని్కాా పి ర్్చేయడం్రధా ంకాకపోతే,్ఒక్కనుగుడు . 

 వేలు్లేని్సందర్ా ంలో్మిగల్న్వేళ్ళ ్యొకక ్వేల్ముప్దలు 

 మినహాయంపు్ఫోటోగ్రాఫ్ర 
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 ఆధార్ జనర్మషన్ / అపేడషన్ స్థసెపా్రీ  

 
 
 
 

రశ 1: నమోదు / నవీకరణ 

నమోదు ఏజెనీ్స లు అధిరరిక్ సంసప దావ రా 

అందించబ్డన ాఫ్ ావేకర్ ను ఉరయోగంిం 

సిఐడఆర్ కు నమోదు/నవీక్రణ ాా కెట్ర ను 

అపోనడ్ చే తాయ. రశ 2: సిఐడిఆర్ వరే ఆధార్ 

ప్రర్యసెసింగ్ 

నమోదు ఏజెనీ్స  నుండ రవ క్రింింన 

నమోదు / నవీక్రణ డేటాను UIDAI 

ప్రరాసెస్ చేస్తంది. 

రశ 3: తిరస్క రణ 

నకిలీ నమోదు, నాణా త్ లేదా ఏదైనా 

ఇత్ర ాంకేతిక్ రరణం వలన అధిరరిక్ 

సంసప నమోదు/నవీక్రణను 

తిరసక రించవచుు . రశ 4: డి-డూపిుక న్ / తనిఖీలు 

అధిరరిక్ సంసప దావ రా చెరు బ్డన 

డీ-డాు ింనకేషన్ మరియు ఇత్ర నాణా తా 

రరీక్షలు అయన త్రావ త్, అధిరరిక్ 

సంసప ఆధార్ సంఖా ని ఉత్ు తిత/నవీక్రణ 

చేస్తంది. 

రశ 6: స్రిదిరేరం లేదా 

నవీకరించరం 

 

 
 ఆధార్ లెట్ర్ లేదా ఇ-ఆధార్ లో ఇింు న 

సమాచారంలో ఏదైనా త్ప్పు  ఉనా  

సందరభ ంలో, నివాసి 1947 కు రల్ చేయడం 

దావ రా లేదా help@uidai.gov.in కు వ్రరాయడం 

దావ రా అధిరరిక్ సంసపని సంప్రదించవచుు . 

 అధిరరిక్ సంసప దావ రాప్రతా్య కింింన క్రరింది 

ఆధార్ నవీక్రణ ప్రక్రరియ దావ రా నివాసి 

నవీక్రణ అభా ర పనని సమరిు ంచవచుు . 

రశ 5: ఆధార్ నంబ్ర్ డెలివరీ 

 ఆధార్ నివాసితులని భౌతిక్ ూరంలో 

సమాచారం అందిస్తంది (ఆధార్ 

లెట్ర్) 

 ఎలక్ట్రానిక్ర ూరంలో (ఇ-ఆధార్) 

https://resident.uidai.gov.in/ నుండ 

డౌన్బనడ్ కు అందుబాట్లలో ఉంది 

(నమోదిత్ మొబైల్ నంబ్రు 

అవసరం)  

 ఎం-ఆధార్ ఆండ్రాయడ్ అింనకేషన్ 

ూరంలో డౌన్బనడ్ చేస్కోవచుు  

(నమోదిత్ మొబైల్ నంబ్రు 

అవసరం) 
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ఆధార్ నవీకరణ క్పక్రియ 
 
అధికారిక్సంసథ్దావ రా్ప్పతాే కించబ్డిన్్ఆధ్యర్్నవీకర్ణ్ప్పక్రియ్దావ రా్క్రింద్ఇవవ బ్డిన్సందరాా లోు ్ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్
కల్గన్వా కి్ిఅతని్జనసంఖా్య సంబ్ంధితసమాచార్ం్లేదా్బ్యోమెట్రరిక్్సమాచారానికి్మారుప లని్పందవచిు . 

 ఆధ్యర్్సంఖ్ా దారుని్యొకక ్ఏదైనా్జనసంఖా్య సంబ్ంధితసమాచార్ం్తపుప అయన్లేదా్మారుప లు్జరిగన్
సందర్ా ంలో,్సిఐడిఆర్్లో్అతని్నమోదులోని్అటువంటి్జనసంఖా్య సంబ్ంధితసమాచారానిన ్మారి్ డానికి్
ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్కల్గన్వా కి్ిఅధికారిక్సంసథని్అభా్ రి థంచవచిు  

 ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్కల్గన్వా కి్ియొకక ్ఏదైనా్బ్యోమెట్రరిక్్సమాచార్ం్పోయనా్లేదా్ఏ్కార్ణం్చేతయైనా్
మారుప లు్చేసిన్సందర్ా ంలో,్ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్కల్గన్వా కి్ిసిఐడిఆర్్లో్అతని్రికారు లో్తగన్మారుప లని్
చేస్కోడానికి్అధికారిక్సంసథని్అభ్ా రి థంచాల్. 

 తపప నిసరి్నవీకర్ణ:్బాలల్యొకక ్బ్యోమెట్రరిక్్సమాచార్ం్వారికి్ఐదు్సంవతీ రాల్వయసీ్ ్మరియు్
పదిహేను్సంవతీ రాల్వయసీ్ ్వచిి నపుప డు్తపప నిసరిగా్నవీకరించాల్. 

 డీయాకివాేష్న్్సందర్ా ంలో,్ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్కల్గన్వా కి్ిలేదా్నివాసి్అతని్లేదా్ఆమె్గురింిపు్సమాచార్ం్
పాక్షికంగా్లేదా్ప్యరిగిా్నవీకరించాలీ్ న్అవసర్ం్ఉంది. 

  నివాసి్ అనుమతి్ లేదా్ అభా్ ర్నా్ లేకుండా్ కంద్రరీయ్ గురింిపుల్ డేటా్ రిపాజిటరీలోని్ గురింిపు్ సమాచార్ం్
మార్ి డం/నవీకరించడం్ జర్గదు.్ ఆధార్ సంఖా ను నిప్ష్క యం చేయడానికి రరణాలు అనుబ్ంధం J లో 
పేర్కక నబ్డాడయ. 

నవీకరణల మోడ్ 

నమోదు 

సెంటర్ ను 

స్ంరరిశ ంచరం 

 

 ఆరర్మట్ర్ మరియు / లేదా రరా వేకక్షకుడ సహాయంతో ఏదైనా 
నమోదు కేంప్దంలో. ఆధార్ నవీక్రణ అభా ర పన ఫారం 
అనుబ్ంధం K లో పేర్కక నబ్డంది. 

 నివాసి్ బ్యోమేట్రరికల్్ గా్ ప్రరామాణీకరించబ్డి,్ మరియు్
నవీకరించిన్మరియు్సహాయక్పత్రరాల్గురింిపు్సమాచార్ంతో్
పాటుగా్అతని్ఆధ్యర్్సంఖ్ా ని్్అందించాలీ్ ్ఉంటుంది. 

 నమోదు కేంద్రరాల జాబితా ఇక్క డ అందుబాట్లలో 
ఉంది:https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

 నివాసి ఆన్లనన్బన  అాయంటేె ంట్ర బుక్ర చేస్కోరల కొత్త సౌక్రా ం 
జోడంచబ్డంది 

 లింక్:https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx 

ఆన్లైన్ మోడ్ 

 

 నివాసి్ యొకక ్ చిరునామా్ ఆధ్యర్్ సంఖ్ా ,్ నమోదిత్ మొబైల్్
నంబ్రు్ మరియు్ సహాయక్ పత్రరాలను్ అపోుడ్్ చేసి్
సమరిప ంచడంతో్ ఎసఎసా్ ప్త్ పోర్లా్్ దావ రా్ ఆన్లున్్ లో్
నవీకరించబ్డుతుంది. 

 ప్రరామాణీకర్ణ్ నమోదిత్ మొబైల్్ నంబ్రుకి్ పంపే్ వన్-టైం్
పాసవ ర్  ్(ఒటిప్త)్దావ రా్చేయబ్డుతుంది. 

 SSUP పోరలా్ ఇక్క డ అందుబాట్లలో ఉంది: 
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home 

 స్థసేటా్స్ నవన్సక్రణ ట్రరాక్ర చేయడానికి నివాసికి నవీక్రణ ఐడ ఇవవ బ్డుతుంది, మరియు సవరింింన ఆధార్ లెట్ర్ 

నివాసికి భౌతిక్ లేదా ఎలక్ట్రానిక్ర ూరంలో అందుబాట్లలో ఉంచబ్డుతుంది. 
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అధా్య యం 5:  నివాసి యొకక  జనాభా మరియు బ్యోమట్రిక్ 
 వర్యలను స్ంక్గహంచరం మరియు  తాదార్లల నమోదు / నవీకరణ  

ఉపయోగం 
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చారరా్ 5: నివాసి యొక్క  జనాభా మరియు బ్యోమెట్రరిక్ర వివరాలను సంప్రహంచడం మరియు ఖాతాదారుల నమోదు / 
నవీక్రణ  ఉరయోరం 

 

జనస్ం ా స్ంబ్ంధిత నమోదు కొరకు  వరణాతమ క మారగనిరేశేాలు 
 

a. ధృవీకృత్నమోదు/నవీకర్ణ్పప్తం్నుండి్నివాసి్యొకక ్జనసంఖా్య సంబ్ంధితవివరాలు్ఎంటర్్చేయడం.  

b. ఆధ్యర్్నవీకర్ణ్సందర్ా ంలో,్నవీకరించాలీ్ న్ఫీల్ ్లని్మాప్తమే్గురింిచాల్్మరియు్నింపాల్.  

c. నివాసి్అతని/ఆమె్మొబైల్్నంబ్రుని్పప్తంలో్అందించారా్అని్నిరాథ రించుకోవాల్.్ఏదైనా్త్రరిప్తప వేయ్లేఖ్ల్

సందర్ా ంలో  ్అవసర్మైతే,్ఈ్వివరాలని్ఉపయోగంచి్నివాసితో్యుఐడిఐఏ్సంప్పదించడానికి,్దీనికి్

అదనంగా్ప్రరేరిత్నివాసి్ఇమెయల్్ని్్్పప్తంలో్ఇవవ మనాల్.  

d. జనసంఖా్య సంబ్ంధితడేటా్కాా పి ర్్సమయంలో్డేటా్కళాశాస్ట్రినికి్ప్శద్ావహంచండి.్డేటా్కాా పి ర్్సమయంలో్

ఖ్యళీల,్విరామచిహాన ల,్కాప్తటల్్మరియు్రమ ల్్అక్షరాల్యొకక ్సరికాని్వాడకానిన ్నివారించండి.  

e. అసభా్ కర్మైన్భాష్ని్ఉపయోగంచడం్మరియు్ట్రరానీి ిటరేష్న్్తప్తప దాలని్నివారించండి. 

f. నివాసి్దావ రా్ఎటువంటి్డేటా్అందించని్చోట్తపప నిసరికాని్ఆ్ఫీల్ ్లని్ఖ్యళీగా్వదలండి.్నివాడి్ఎటువంటి్
డేటా్అందించని్ఫీల్ ్లలో్N/A, NA్మొదలై్ఎంటర్్చేయవదేు. 

g. 5్ సంవతీ రాల్ కనాన ్ పైబ్డిన్ నివాస్లకు్ వారి్ ప్దవేారు్ ఆ్ రథ నంలో్ లేకపోయనా్ లేదా్ చపప డానికి్

ఇష్పాడకపోయన్సందర్ా ంలో్తండ్రి/తల్ు/భ్ర్/ిభార్ా /సంర్క్షకుల్ఫీల్ ్ని్నింపడం్తపప నిసరి్కాదు.్అపుప డు్

“నివాసికి్బ్ంధుతవ ం”్లో్“ఇవవ లేదు”్అనే్చక్్బాక్ీ ్ను్ఎంప్తక్చేయండి. 

h. 5్ సంవతీ రాలలోపు్ వయసీ్ ్ ఉనన ్ ప్తలుల్ సందరా్ ంలో,్ తల్ుదండ్రులోు ్ ఒకరు్ లేదా్ సంర్క్షకుల్ పేరు్

మరియు్ఆధ్యర్్సంఖా్ ్తపప నిసరిగా్నమోదు్అవుతుంది. 

i. ‘తల్ుదండ్రుల్పేరు’్కు్ ప్పతిగా్తండ్రి్పేరు్మాప్తమే్ఉండాలని్ఖ్చిి తతవ ం్లేదు.్ తల్ుదండ్రుల్కోరిక్

మేర్కు్తల్ుదండ్రులు/సంర్క్షకుల్పేరుకు్తల్ు్పేరు్ఒకక టే్కూడా్నమోదు్చేయవచిు . 

j. బ్సడ ్ కనాన ్ ముందు్ తల్ుదండ్రుల్ నమోదు్ తపప నిసరి.్ నమోదు్ సమయంలో్ బ్సడ ్ యొకక ్

తండ్రి/తల్ు/సంర్క్షకులు్నమోదు్కాకుండా్లేదా్ఆధ్యర్్సంఖా్ ని్కల్గ్లేకుండా్ఉంటే,్బ్సడ ్యొకక ్నమోదు్

జర్గదు.  

k. కుటుంబ్్ ప్ద్ే (హెచ్ఒఎఫ్ర)్ ఆధ్యరిత్ ధృవీకర్ణ్ కొర్కు్ హెచ్ఒఎఫ్ర్యొకక ్ పేరు,్ ఆధ్యర్్ సంఖ్ా ్ మరియు్

హెచ్ఒఎఫ్ర్కు్కుటుంబ్్సభాు ల్సంబ్ంధ్వివరాలు్ఎంటర్్చేయాలీ్ న్తపప నిసరి్వివరాలు. 
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OTA  క ుయింటుు  ఇనాీ ాల్ చేయడానిక్ల రశలు 
 

 
 

 
సిసమాోన కి ఆధార్ఎన్రోలెే ంట్ర స్థక్ నయంట్ర వెరని్ 3.3.4.2.48-1 ని డౌన్బనడ్ చేస్కోండ 
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డౌన్బనడ్ చేసిన ఫైలుా  ఎంచుకుని, దానిపై కుడ స్థకి నక్ర చేయండ.  

ఫైళ్ళ ను సేక్రించేందుకు మెను నుండ “Extractస్థAllస్థ“ఎంింక్ను ఎంచుకోండ. 

 
 

 

సంప్రహంచాలీి న రమా ం ఫోలడరాు  ఎంచుకుని, ఆపై "Extract" బ్ట్న్ స్థకి నక్ర చేయండ 
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ఫైళ్లన సేక్రింింన త్రావ త్ మీరు పేరన జాబితాను చూడవచుు . 

 
 

 
దాని నుండ, సెట్ప్ర 5. ఆధార్ నమోదు స్థక్ నయంట్ర ను తెరవండ. 
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Setup_AadhaarEnrolmentClient వెరని్ 3.3.4.2.48-1.exe ఫైలైు  డబుల్ స్థకి నక్ర చేయండ. 

 
 

 

అప్పు డు, మీరు ప్రక నైు  సెట్ప్ర యొక్క  ావ రత్ ాప్ర-అపా్ప  చూ తారు. సెట్ప్ర ఇనాీ టలేషన్ 

ప్రరాసెసా్  అనుమతించడానికి "Next"  బ్ట్నాు  స్థకి నక్ర చేయండ 

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


 
 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 
 

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

 Page 54 

 
 

 
 

 

OTA స్థక్ నయంట్ర విజయవంత్ంగా వా వ పా ింంచబ్డంది. ఇప్పు డు ఆధారాలు ఆరర్మట్ర్  ID, 

ఆరర్మట్ర్ పేరు మరియు ాసవ రుడా  నమోదు చేసి, ఆపై మరింత్ ప్రరాసెసింగ్ కోసం లాగన్ స్థకి నక్ర 

చేయండ. 
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ECMP  క ుయింట్ ఉపయోగం  నివాసిని నమోదు చేయడానిక్ల రశలు 
 

 
 

Step 

01 
మీ లాగన్ ఆధారాలను ఉరయోగంిం తాజా ECMP స్థక్ నయంట్లక  లాగన్ అవవ ండ 

 
 

Step 

02 
నివాస రరనిా  ఎంచుకోండ. వా కి తరత్ వివరాల విభారంలో అవసరమైన వివరాలను టైప్ర చేయండ. 
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Step 

03 

నివాసి వివరాలు ఇవవ డానికి సిదింగా ఉంటే, మొబైల్ నంబ్ర్ మరియు ఇమెయలోత  సహా అనిా  జనాభా 

వివరాలు మరియు సంప్రదింప్ప వివరాలను పూరించండ. మొబైల్ నంబ్ర్ మరియు ఇమెయల్ 

సేక్రించడం త్రు నిసరి రదు 

 
 

Step 

04 

మీరు జనాభా విండోలో ధృవీక్రించబ్డన ప్టెనాు త్నిఖీ చేసి ఉంటే, సూచనల టా  స్థకి నక్ర చేసి, ప్రూఫ్ 

ఆఫ్ డేట్ర ఆఫ్ బ్ర్ త డే (PoB) డ్రాపౌడన్ మెను నుండ రత్రరానిా  ఎంచుకోండ. లేక్పోత్య, రత్రరానిా  

ఎనాు కోవదేు. 
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Step 

05 

ఇప్పు డు, నివాసి సమరిు ంింన రత్రరాలను ప్రూఫ్ ఆఫ్ అప్డస్ (PoA) మరియు ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ 

(PoI) గా ఎంచుకోండ మరియు డ్రాపౌడన్ మెనుల నుండ సంబ్ంధిత్ రత్రరాలను ఎంచుకోండ 

 
 

Step 

06 

రమనిక్: కుట్లంబ్ వివరాల అధిరతిని పూరించండ (హోఫ్ నమోదు కోసం మాప్త్మే). 

నమోదు రక్ం ఆధారంగా సహాయక్ రత్రరాల సంఖా ను నమోదు చేయండ. 

ింలనల నమోదు విషయంలో STEP 6 & 7 వరి తంచవు. 
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Step 

07 
ఫోట్లగ్రాఫ్ టా  స్థకి నక్ర చేసి, నివాసి యొక్క  ఫోట్లను స్థకి నక్ర చేయండ. 

 

Step 

08 

వేకలిముప్దల టాబుక  వెళ్నండ. బ్యోమెట్రరిక్ర రరిక్రానిా  ఉరయోగంిం ఎడమ చేతి వేకళ్న ముప్దను కుడ 

చేతి వేకళ్న ముప్దను రెండు  ర్కట్నవేకళ్ళ  ముప్దలను సేక్రించండ. 

 

Step 

09 

ఐరిస్ టా  స్థకి నక్ర చేయండ. 

ఐరిస్ కా నర్ ఉరయోగంిం రెండు ఐరిస్ ముప్దలను సంప్రహంచండ 
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Step 

10 

ింవరగా, "Review" టా  స్థకి నక్ర చేసి, నివాసితో వివరాలను నిరిారించండ. 

ఏదైనా లోాలు ఉంటే, సంబ్ంధిత్ టాా బుక  తిరిగ వెళిన దానిా  సరిచేయండ. "Confirm" స్థకి నక్ర చేయండ 

 
 

Step 

11 
మీరు బ్యోమెట్రరిక్ర స్థ న ట్లన  మీ బొట్నవేకలు ముప్దను ఇింు "Save" స్థకి నక్ర చేయండ. 
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Step 

12 
రరదు స్థసినప్ర యొక్క  ప్రరింటింగ్ మరియు నివాసి సంత్క్ం చేయడం. 

 
 
 

Step 

13 

సహాయక్ రత్రరాల త్రు నిసరి కా నింగ్, రరదు స్థసినప్ర మరియు ఆధార్ నమోదు ఫారం. "Print icon" స్థకి నక్ర 

చేయండ 
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Step 

14 

కా న్ చేసిన రత్రరాలను రరిదృశా ం చేయడానికి డాకాు మెంట్ర ప్రరివా్య  విండో తెరుచుకుంట్లంది. అలాగే, 

మీరు నింింన ఆధార్ నవీక్రణ ఫారమాు  త్నిఖీ చేయవచుు . వివరాలను త్నిఖీ చేసిన త్రువాత్, విండోను 

మ్యసివేకయడానికి "Close" స్థకి నక్ర చేయండ. 
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Step 

15 
ప్రరింటౌట్ర తీస్కోవడానికి “Printస్థReceipt”స్థస్థకి నక్ర చేయండ. 
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CELC  క ుయింట్ ఉపయోగం  పిలువాడిని నమోదు చేయడానిక్ల రశలు 

 

 
 

 

జనన నమోదు సంఖా  అందుబాట్లలో ఉంటే YES ఎంచుకోండ మరియు BRN / BAN నంబ్రాు  

నమోదు చేయండ. 

రిజిక్ట్సేషాన్ నంబ్రాు  నమోదు చేయడం దావ రా, స్థక్ నయంట్ర ింలనల పేరు, DOB మరియు లింరం 

ప్రదరిి స్తంది. 

జనన నమోదు సంఖా  అందుబాట్లలో లేనట్నయత్య NO ఎంచుకోండ. 

 
 

 

త్లినదండ్రులు / సంరక్షకులు ఆధార్ సంఖా ను నమోదు చేయండ, లింగానిా  ఎంచుకోండ 

మరియు త్దురరి ప్రరాసెసింగ్ కోసం త్లినదండ్రులు / సంరక్షకుల వేకలిముప్దను తీస్కోండ. 

రమనిక్: ఇింు న ఆధార్ సంఖా  మరియు బ్యోమెట్రరిక్ర ఒకే వా కి తవై ఉండాలి. 
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జనాభా సమాచారానిా  నమోదు చేయండ 

 
 

 

త్లినదండ్రుల మొబైల్ నంబ్ర్ మరియు ఆధార్ నంబ్రాు  నమోదు 

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


 
 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 
 

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

 

     Page 65 
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సమరిు ంింన రత్రరానిా  ఎంచుకోండ మరియు రప్త్ం యొక్క  ఫోట్లను సంప్రహంచండ. 
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ింలనల ఫోట్లను తీయండ 

 
 

 

త్రువాత్, ఆధార్ సంఖా  ప్ర తా వించబ్డన త్లినదండ్రుల వేకలు ముప్దను తీస్కోండ. 
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ఇింు న బ్యోమెట్రరిక్ర ముప్దలను ధృవీక్రించడానికి "Review" స్థకి నక్ర చేయండ. 

 
 

 

త్లినదండ్రుల ప్రరామాణీక్రణ త్రువాత్, ఆరర్మట్ర్ వివరాలను అందించాలి మరియు 

"Complete Enrolment" స్థకి నక్ర చేయండ. 
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Enrolment Status  విండోలో “OK”స్థస్థకి నక్ర చేయండ. 

 

 

నమోదు పూరతయన త్రావ త్, నమోదు చేస్కునా  ింలనల త్లినదండ్రులు నమోదు సంఖా  SMS 

గా  ందుతారు. 
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CELC  క ుయింట్ ఉపయోగం  మొబైల్ నంబ్ర్లు  నవీకరించే రశలు 
 

 
 

 

CELC టాబెనట్ర నివాసి యొక్క  మొబైల్ నంబ్రాు  నవీక్రించడానికి ఉరయోగంచవచుు . 

ఆరర్మట్ర్ ఆధారాలను ఉరయోగంిం లాగన్ అవవ ండ మరియు ”MOBILEస్థ UPDATE”స్థ

ఎంచుకోండ. 

 
 

 

OTP ను ూ ందించడానికి ఆరర్మట్ర్ నివాసి యొక్క  మొబైల్ నంబ్రాు  నమోదు చేయాలి 
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ఆరర్మట్ర్,  రెసిడెంట్ర మొబైలోన  అందుకునా   OTP,   ఆధార్ మరియు  ఆరర్మట్ర్ ఆధార్  

ని నమోదు చేయాలి. అప్పు డు ఆరర్మట్ర్ ప్రరామాణీక్రణ కోసం నివాసి యొక్క  బ్యోమెట్రరిక్ర 

తీస్కొని నివాస ప్రక్ట్నను త్నిఖీ చేయాలి. 

 
 

 

ఆరర్మట్ర్ అత్ని / ఆమె బ్యోమెట్రరిక్ర నిరిారణ ఇవవ డం దావ రా అత్ని / ఆమె నిరిారణ 

ఇవావ లి 
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అనిా  దశలు విజయవంత్ంగా సేవ్ర చేసిన త్రావ త్, తుది నిరిారణ కోసం ఆరర్మట్ర్ “OK”స్థ స్థకి నక్ర 

చేయాలి. 

 
 

 

మొబైల్ నవీక్రణ కోసం EID ఉత్ు తిత అవుతుంది మరియు నివాసి నవీక్రణ EID ని 

ఉరయోగంిం స్థసిపతిని ట్రరాక్ర చేయవచుు . 
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ECMP లో బ్యోమట్రిక్  వర్యలను నవీకరించడానిక్ల రశలు 

 

 
 

 

"Life Cycle Changes" మెనుని ఎంచుకోండ. "Update Resident information details" స్థకి నక్ర 

చేయండ. 

 
 

 

"Personal Details" విభారంలో, ఆధార్ సంఖా , ప్పటినా త్యదీ మరియు నివాసి యొక్క  లింరం 

నమోదు చేయండ. అప్పు డు, "Update biometric details" చెరబ క్రీ  ఎంచుకోండ. 
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References టాబుక  వెళ్నండ. 

Relatives Details విభారంలో,స్థ‘Notస్థGiven’ చెరబ కుీ ా  ఎంచుకోండ. 

Numberస్థofస్థDocumentsస్థ స్థ “2”స్థగా నమోదు చేయండ, అనగా అపేడట్ర ఫారం మరియు రరదు స్థసినప్ర. 

 
 

 

నివాసి యొక్క  ఫోట్ల తీయండ. 
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నివాసి యొక్క  అనిా  వేకలిముప్దలు మరియు బొట్నవేకలు ముప్దను సంప్రహంచండ. 

 
 

 

నివాసి యొక్క  ఐరిస్ ముప్దలను సంప్రహంిం, Next స్థకి నక్ర చేయండ. 
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వివరాలను సమీ్ంచండ మరియు నివాసి నుండ నిరిారణ  ందండ. Confirm స్థకి నక్ర చేయండ. 

 

 

రరదు స్థసినప్పా  ప్రరింట్ర చేసి, నివాసి చేత్ సంత్క్ం చేయంచండ 
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సంత్క్ం చేసిన రరదు స్థసినప్ర మరియు నవీక్రణ ఫారం యొక్క  కా నింగ్  త్రు నిసరి. Print 

icon స్థకి నక్ర చేయండ. 
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డాకాు మెంట్ర ప్రరివ్యా  విండో తెరుచుకుంట్లంది. ఇక్క డ, మీరు నింింన ఆధార్ నవీక్రణ 

ఫారమాు  త్నిఖీ చేయవచుు . వివరాలను త్నిఖీ చేసిన త్రువాత్, విండోను మ్యసివేకయడానికి 

Close స్థకి నక్ర చేయండ. 
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ప్రరింటౌట్ర తీస్కోవడానికి Print Receipt స్థకి నక్ర చేయండ. 

 
 

ECMP లో జనాభా  వర్యలను నవీకరించడానిక్ల రశలు 

 

 
 

 

Life Cycle Changes మెనుని ఎంచుకోండ. Update Resident information details స్థకి నక్ర చేయండ. 
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నవీక్రణ కోసం  నివాసి పేరు, ఆధార్ సంఖా  మరియు నివాసి గురితంింన ఫీలడలను పూరించండ 

(నవీక్రణ ఫారం ప్రరరం) Next స్థకి నక్ర చేయండ. 

 
 

 

దయచేసి నవీక్రణ అభా ర పన ఆధారంగా సహాయక్ రత్రరాలను ఎంచుకోండ. 

నవీక్రణ అభా ర పన ఆధారంగా రత్రరాల సంఖా ను నమోదు చేసి, Next స్థకి నక్ర చేయండ. 
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నివాసి యొక్క  ింప్త్ం మరియు ఏదైనా ఒక్ బ్యోమెట్రరిక్ర లక్షణానిా  తీస్కొని Next స్థకి నక్ర 

చేయండ. 

 
 

 

నమోదు చేసిన వివరాలను సమీ్ంచండ మరియు నివాసి నుండ నిరిారణ  ందండ. Save 

స్థకి నక్ర చేయండ. 
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ఆరర్మట్ర్ అత్ని / ఆమె బొట్నవేకలు ముప్దను ఇింు  Save స్థకి నక్ర చేయాలి. 

 

 

రరదు ప్రరింట్ర మరియు నివాసి చేత్ సంత్క్ం చేయంచండ 

 

 

సహాయక్ రత్రరాలు, రరదు స్థసినప్ర మరియు నవీక్రణ ఫారం యొక్క  కా నింగ్ త్రు నిసరి. Print 

icon స్థకి నక్ర చేయండ. 
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డాకాు మెంట్ర ప్రరివ్యా  విండో తెరుచుకుంట్లంది. ఇక్క డ, మీరు నింింన ఆధార్ నవీక్రణ 

ఫారమాు  త్నిఖీ చేయవచుు . 

వివరాలను త్నిఖీ చేసిన త్రువాత్, విండోను మ్యసివేకయడానికి Close స్థకి నక్ర చేయండ. 
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ప్రరింటౌట్ర తీస్కోవడానికి Print Receipt స్థకి నక్ర చేయండ. 

 

యుసిఎల్  క ుయింట్ లో జనస్ం ా స్ంబ్ంధిత వర్యల నవీకరణకు రశలు: 
 

 
 

 

లాగన వివరాలని ఉరయోగంిం యుసిఎల్ స్థక్ నయంట్ర ను తెరవండ. 
అత్ని/ఆమె వివరాలని  ందడానికి నివాసి యొక్క  ఆధార్ సంఖా ని ఎంట్ర్ చేసి 
బ్యోమెట్రరిక్ర ముప్దలని తీస్కోండ. 
త్రావ త్, ఫెచ్డ రెసిడెంట్ర డీటైల్ీ  ను స్థకి నక్ర చేయండ. 
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నవీకర్ణ్పప్తం్ప్పకార్ం్‘జనసంఖా్య ్సంబ్ంధ’్పేజీలో్నవీకరించిన్సమాచార్ం్ఎంటర్్చేసి్

నెక్్ ్్్కి ుక్్చేయండి. 

 
 

 

నవీకర్ణ్అభా్ ర్నా్ ప్పకార్ం,్సహాయక్పత్రరాలు్డ్రాప్ర్డౌన్్నుండి్ఎంప్తక్చేయబ్డతాయ్

మరియు్దాని్ప్పకార్ం్పత్రరాల్సంఖా్ ్ఇవవ బ్డుతుంది 
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ఎంట్ర్ చేసిన వివరాలు సమీక్ష చేసి క్నాఫ ం స్థకి నక్ర చేయండ. 

 
 

 

ఆరర్మట్ర్ మరియు నివాసి యొక్క  బ్యోమెట్రరిక్ర నిరాప రణ  

ని రా రు ర్ చేసి వెరిఫై స్థకి నక్ర చేయండ. 
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సహాయక్పత్రరాలు్మరియు్నవీకర్ణ్పప్తం్యొకక ్రక నింగ్్తపప నిసరి 

 
 

 
నవీకరించిన్జనసంఖా్య సంబ్ంధితవివరాల్న ్ప్యరి్ిచేయడానికి్సబిి ట్ర్ను్కి ుక్్చేయండి. 

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


 
 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 
 

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

 Page 88 

 
 

 
 

 

సమమ తి్సిుప్ర్ను్ప్రరింట్ర్చేయడానికి్ప్రరింట్ర్రిసీట్ర్ని్కి ుక్్చేయండి 

 

యుసిఎల్  క ుయింట్ లో ఫోటో నవీకరించడానిక్ల రశలు: 
 

 
 

 

నివాసి్యొకక ్ఆధ్యర్్సంఖా్ ్మరియు్అతని/ఆమె్బ్యోమెట్రరిక్్లని్ఎంటర్్చేసి్ఫెచ్్

రసిడెంట్ర్వివరాలని్కి ుక్్చేయండి. 
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‘జనసంఖాా  సంబ్ంధ’స్థపేజీలో,స్థ“ఫోట్ల అపేడట్ర”స్థచెక్ర బాక్రీ  ఎంింక్ చేసి న్క్రీ ట స్థకి నక్ర చేయండ. 

 
 

 
సహాయ రత్రరాల సంఖా  “1”స్థగా అది నవీక్రణ రప్త్ంగా ఎంట్ర్ చేయండ. 
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ఇప్పు డు, ఫోట్లగ్రాఫ్ టాా   కి వెళిళ  నివాసి ఫోట్లని స్థకి నక్ర చేయండ. 

 
 

 

రివా్య  టాా   ని స్థకి నక్ర చేసి నవీక్రింింన వివరాలని నివాసితో నిరిారింిం రరిశీలించండ.  

ింవరగా, సేవ్ర స్థకి నక్ర చేయండ. 
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ఆరర్మట్ర్ మరియు నివాసి యొక్క  బ్యోమెట్రరిక్ర నిరాప రణని రా రు ర్ చేయండ. 

వెరిఫై స్థకి నక్ర చేయండ. 

 
 

 

నివాసి్చేత్నింపబ్డిన్నవీకర్ణ్పత్రరానిన ్రక న్్చేసి్అపోుడ్్చేయండి. 
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నవీకరిసి్నన ్జనసంఖా్య సంబ్ంధితవివరాలని్పురి్ిచేయడానికి్సబ్సమ ట్ర్్కి ుక్్చేయండి. 

 
 

 

సమమ తి్సిుప్ర్ను్ప్రరింట్ర్చేయడానికి్ప్రరింట్ర్రిసీట్ర్ను్కి ుక్్చేయండి 
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నమోదు/నవీకరణ క్పక్రియ (ఇసిఎంపి  క ుయింట్) ప్రర్యరంభానిక్ల జిపిఎల్ సింక్ కొరకు రశలు 
 

 
 

 

• తెరిచి్మెనూని్ప్రరార్ంభించాల్ 

• కంట్రరోల్్పాా న్ల్్మీద్కి ుక్్చేయాల్ 

• విండోస్ఫైరావ ల్్మీద్కి ుక్్చేయాల్ 

• విండోస్ఫైరావ ల్్ఆపేయాల్ 

(Viewed  

• కుడి్వైపు్అటాచ్్అయన్విండో్తెరుచుకుంటుంది 

• ఆపేయడానికి్మూడు్రేడియో్బ్టనుు్అనిన ంటిని్కి ుక్్చేయండి. 

 firewall  

• ఒక్బ్టన్్కి ుక్్చేయాల్ 

• మీ్సిసంా్రీరార్్ాచేయండి 

• జిప్తఎస్ప్రరార్ంభించండి 
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 కన్క్్ాఅయన్పరికరాలనిన ంటిన్స్పరిశీల్ంచండి 

 నమోదు్క ుయంట్ర్యొకక ్ప్పతి్పేజ్(ఎడమవైపు్క్రింద)్లో్ఈ్బార్్కనపడుతుంది,్

ఇది్యంత్రరానికి్ఏ్పరికరాలు్కన్క్్ాఅయ్ఉనాన యో్సూచిసి్ంది. 

 

 
 

 

 “జిప్తఎస్డివైజ్”్ఐకాన్”్ను్కి ుక్్చేయండి 

 ్రార్్ాజిప్తఎస్బ్టన్్ను్కి ుక్్చేయండి 

 

 

 

“జిప్తఎస్డివైజ్్రారడా్”్్సేటాస్ను్పరిశీల్ంచండి 
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్సేటాస్ పరిశీల్ంచండి-్ ఎప్ర్్ సేటాస్ తొలగంచబ్డింది్ మరియు్ నవీకరించిన్ కోఆరి  నేటుు్

చూప్తంచబ్డుతునాన య 

 
 

 

“బాా ండ్ ర్మట్ర 9600 గా”స్థదయచేసి ఎంింక్ చేయండ 

 

జిింఎస్ సింక్ర పే్ ఒక్ారి పూరతయత్య, ఆరర్మట్ర్ సింక్ర పే్ ాప్ర అవుతుంది 

 

పేకెట్ సింక్ మరియు ఆపరేటర్ సింక్ (యుసిఎల్ మరియు ఇసిఎంపి  క ుయింట్) కొరకు రశలు 
 

 స్థక్ నయంట్ర లోకి మొదటిారి లాగన్ అయన త్రావ త్ ఆరర్మట్ర్ వివరాలని సింప్క్నై్ చేయడం త్రు నిసరి, దీని 
కోసం ఆరర్మట్ర్/సూరర్వవ జర్ ఆధార్ తో నమోదు అయన మొబైల్ నంబ్రిా  త్రు నిసరిగా క్లిగ ఉండాలి. 

 రమనిక్: ఆరర్మట్ర్/సూరర్వవ జర్ 10 రోజుల వరకు లాగన్ రక్ త్య అప్పు డు ఆరర్మట్ర్ వివరాలని సింప్క్నై్ మళ్లళ  
చేయాలీి  ఉంట్లంది. 

 సింప్క్నై్ ఆరర్మట్ర్ వివరాలు( సింక్ర కోసం ఆరర్మట్ర్/సూరర్వవ జర్ నమోదిత్ మొబైల్ నంబ్రుని త్రు నిారిగా 
క్లిగ ఉండాలి మరియు ఆరర్మట్ర్ 10 రోజుల త్రావ త్ లాగన్ రక్ త్య సింక్ర మళ్లళ  చేయాలీి  ఉంట్లంది) 
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నమోదు్క ుయంటోు ్ఆపరేటర్్సింక్్పేజ్్మీద్కి ుక్్చేయండి 

 
 

 
 

 

నమోదుచేయాలీ్ న్“ప్ండింగ్్పాా కెటు”్వివరాలని్పరిశీల్ంచండి 

 

 

 

“ఫుల్్సింక్”్మీద్ఆ్తరావ త్“ఆపరేటర్్సింక్”్్కి ుక్్చేయండి 
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ఫుల్్పాా కెట్ర్సింక్”్[ప్యరి్ిమీద్నిరాథ ర్ణా్మెసేజ్్పరిశీల్ంచండి 

 
 
 

 

 

 “ఆపరేటర్్సింక్”్మీద్కి ుక్్చేయండి్మరియు్సింకింగ్్ప్పక్రియ్మొదలు్కావడానికి్వేచి్

ఉండండి 

 ఒకరరి్ప్పక్రియ్ప్యరి్ిఅయాా క్ఓక్కి ుక్్చేయండి 

 

 

 

 ఆపరేటర్్యొకక ్నమోదిత్మొబైల్్నంబ్ర్్లో్వచిి న్ఒటిప్త్ని్ఎంటర్్చేయండి 

 ప్పక్రియని్ ప్యరి్ి చేయడానికి్ కనున ్ లేదా్ వేలు్ ఏద్య్ ఒక్ దానితో్ నిరాథ ర్ణని్

అందించండి 
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కనఫ రేమ ష్న్్ప్సీక న్్కొర్కు్వేచి్ఉండండి 

 

ధ్ృవీకరణ దార్లని దాా ర్య ఆధార్ నమోదు/ దిదేుబాటు పక్తం యొకక  ధ్ృవీకరణ 
 

 
దాా ర్య ఆధార్ నమోదు / దిదేుబాటు ఫారం యొకక  ధ్ృవీకరణ 

 రప్త్ ఆధారిత్ నమోదు కొరకు, సహాయ ింఒఎ,ింఒఐ రత్రరాలలో ఇింు న 

సమాచారానికి ప్రతిగా ఆలసా ంగా నింింన ఆధార్ నమోదు/దిదేుబాట్ల రత్రరానాి  
ధృవీక్రించాలి 

 కుటుంబ్్ప్ద్ేఆధ్యరిత్నమోదు్కొర్కు(హెచ్ఒఎఫ్ర)్–్హెచ్ఒఎఫ్ర్పేరు,్ఆధ్యర్్

సంఖ్ా /ఇఐడి్మరియు్నివాసితో్బాంధవా ం్యొకక ్అసలు్రుజువు్(ప్తఒఆర్)్

ధృవీకరించబ్డాల్్మరియు్ఆధ్యర్్నమోదు/్దిదేుబాటు్పప్తంలో్తపప నిసరిగా్
ఇవావ ల్. 

 5్సంవతీ రాలలోపు్ప్తలుల్విష్యంలో,్ధృవీకర్ణ్కొర్కు్ప్తఒఐ్మరియు్ప్తఒఎ్

పప్తం్ అవసర్ం్ లేదు,్ అయతే్ తల్ుదండ్రులలో్ ఎవరో్ ఒకరి్ అసలు్ జనమ ్

ధృవీకర్ణ్ రుజువు,్ ఆధ్యర్్ సంఖా్ /ఇఐడి్ ధృవీకరించాల్్ మరియు్ ఆధ్యర్్
నమోదు/దిదేుబాటు్పప్తంలో్తపప నిసరిగా్ఇవావ ల్.  

 పరిచయం్చేయు్వా కి-ిఆధ్యరిత్నమోదు్కొర్కు,్ఆధ్యర్్నమోదు/్దిదేుబాటు్పప్తంలో్పరిచయం్చేయు్

వా కి్ియొకక ్ఆధ్యర్్సంఖా్ ్నమోదు్చేయాల్.్నమోదు్క ుయంట్ర్లో్పరిచయసి్ని్వివరాలు్తపప నిసరిగా్
అందుబాటులో్ఉండాల్ 

 నమోదుదారుని్యొకక ్మొబైల్్నంబ్రు్నమోదు/నవీకర్ణ్పప్తంలో్తపప నిసరిగా్ఎంటర్్చేయాల్ 

 
పూరి ిపేరు  

  పప్త్సంబ్ంధిత్నమోదు్సందర్ా ంలో్పేరు్నమోదు్చేసే్ముందు్నివాసి్

దావ రా్ ఇవవ బ్డిన్ అసలు్ గురింిపు్ పత్రరాల్ యొకక ్ రుజువు్ (ప్తఒఐ)్ ను్
పరీక్షించాల్.  

 నివాసి్ యొకక ్ పేరు్ నమోదు్ చేసేపుప డు్ ఇచిి న్ మార్గదర్శ కాలని్
అనుసరించండి: 
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– ప్యరి్ి పేరుని్ ఎంటర్్ చేయండి్ –్ అతను/ఆమె్ ఇంటిపేరు్ యొకక ్

కొనరగంపు్ అతను/ఆమె్ నుండి్ నిరాథరించి్ అద్ద్ నమోదు్ చేయాల్.్

ఉదాహర్ణకు,్నివాసి్అతని్పేరు్వి.్విజయన్్అని్చపప వచిు ్కాన్స్అతని్
ప్యరి్ిపేరు్వేంకటరామన్్విజయన్. 

– మిసరా్,్మిసెస,్మిస,్మేజర్,్రిటైర్  ,్డాకరా్్వంటి్గౌర్వార్ థకాలు్లేదా్శీరి షకలు్కలపవదేు. 

– కొనిన రరుు్ శిశువులు్మరియు్ప్తలులు్ జనమ ్ ధృవీకర్ణ్ రుజువులో్పేరు్ చపప బ్డి్ ఉండకపోవచిు .్

అటువంటి్ సందర్ా ంలో్ వా కి్ి యొకక ్ పేరు్ కాా పి ర్్ చేయడం్ యొకక ్ ప్రరాముఖ్ా తని్ నివాసికి్

వివరించడం్దావ రా్బ్సడ కు్ఉదే్దశించిన్పేరుని్నిరాథరించడానికి్ ప్పయతిన చండి్మరియు్నమోదు్
పప్తంలో్ఇవవ బ్డిన్పేరుని్ఉపయోగంచండి.  

– బ్సడ ్5్సంవతీ రాలలోపు్ఉనన ్సందర్ా ంలో,్ప్తఒఎ/ప్తఒఐ్అవసర్ం్లేదు్అలాగే్జనమ ్ధృవీకర్ణ్

పప్తంలో్చపప బ్డినటుుగా్తల్ుదండ్రులలోు ్ఎవారో్ఒకరి్అసలు్జనమ ్ధృవీకర్ణ్రుజువు్మరియు్
ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్అవసర్ం. 

 
ల్ంగం   

 M మరవారికి 

 F ఆడవారికి 

 T నప్పంసకులకి 

 
పుటాిన తేదీ (డిఒబి) 

 ్రోజు,్ న్ల్ మరియు్ సంవతీ రానిన ్ సంబ్ంధిత్ ఫీల్ ్ లలో్సూచిసిూ,్ నివాసి్
యొకక ్పుటినా్తేదీ్(డిఒబ్స)్ని్నమోదు్చేయండి 

 నివాసి్పుటినా్తేదీ్(డిఒబ్స్రుజువు)్పప్త్రకా్షా నిన ్అందిసే,ి్అపుప డు్“వేరుఫైడ్”్

అనే్బాకీ్ ్ను్చక్్చేయండి్మరియు్డిఒబ్స్పత్రరానికి్ఇవవ బ్డిన్డ్రాప్ర్డౌనోు ్
నివాసి్దావ రా్అందించిబ్డిన్పప్తం,్పేరుని్ఎంప్తక్చేయండి. 

 నివాసికి్ఎటువంటి్పప్త్రకా్ష ం్లేకపోతే,్పుటినా్తేదీని్నమోదు్చేసి్ “డిక ుర్  ”్
బాక్ీ ్ను్చక్్చేయండి. 

 నివాసి్ ఖ్చిి తమైన్ పుటినా్ తేదీని్ అందించలేకపోతే్ మరియు్ కవలం్

అతనిఆమె్వయసీ్ ని్మాప్తమే్ఇసే,ి్ ఆపరేటర్్ ఇవవ బ్డిన్ఫీల్ ్లో్ కవలం్

వయసీ్ ని్మాప్తమే్రికార్  ్చేయాల్.్రఫ్ర్ావేర్్ఆటోమేటిక్్గా్పుటినా్ఏడాదిని్
లెకిక సి్ంది. 

 

 
ఇంటి్చిరునామా్మరియు్కాంటాక్్ావివరాలు 

 ్నివాసి్ చప్తప నదాని్ ప్పకార్ం్ C/O్ చిరునామా్ వివరాలు్ ఎంటర్్

చేయండి 

 పప్త-సంబ్ంధిత్ నమోదు్ సందర్ా ంలో్ చిరునామా్ నమోదు్ చేసే్

ముందు్ నివాసి్ దావ రా్ ఇవవ బ్డిన్ చిరునామా్ పప్తం్ రుజువుని్
పరీక్షించాల్ 

 ప్తన్్కోడ్్మరియు్సమీప్గురిులతో్కల్ప్త్ప్యరి్ిచిరునామాని్ఎంటర్్
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చేయాల్  

 శబేాలు్మరియు్ఇతర్్కార్ణాల్కార్ణంగా్రథ నిక్భాష్క్ట్రరానిీ ితరేష్నుు్సర్వనవి్కాకపోవచిు ,్అందువలు్
దీనికి్మానవ్దిదేుబాటు్మరియు్నివాసి్దావ రా్నిరాథర్ణ్అవసర్ం్కావచిు  

 ప్తఒఎ్ యొకక ్ డ్రాప్ర్ డౌన్్ జాబ్సతాలో్ ఇవవ బ్డిన్ పప్తం్ అందుబాటులో్ లేకపోతే,్ అపుప డు్ అది్

ఆమోదకర్మైన్ ప్తఒఎ్ పప్తం్ కాదు్ మరియు్ నివాసిని్ ఆమోదిత్ ప్తఒఎ్ మాప్తమే్ అందించమని్

అడగవచిు .్ అటువంటి్ సందరాా లలో్ ఆమోదిత్ పత్రరాలని్ నివాసి్ అందించే్ వర్కు్ నమోదు్
చేయబ్డదు. 

 నమోదు/నవీకర్ణ్పప్తంలో్నివాసి్యొకక ్మొబైల్్నంబ్రు్తపప నిసరిగా్జోడించాల్.్దీనికి్అదనంగా,్

్సేటాస్ నవీకర్ణ్ కోసం్ మరియు్ ఇతర్్ ఆధ్యర్-ఆధ్యరిత్ సేవల్ కోసం్ నివాసిని్ ఇ-మెయల్్ ఐడిని్
అందించమని్ప్రరోతీ హంచవచిు . 

 
నివాసికి్బ్ంధుతవ ం్(ష్ర్తుకు్లోబ్డి) 

  ఇది్హెచ్ఒఎఫ్ర్ (కుటుంబ్్ప్ద)ే్ఆధ్యరిత్నమోదు్సందర్ా ంలో్మాప్తమే్
ఇది్వరిసిి్ంది 

 తండ్రి/భ్ర్/ిసంర్క్షకులు్ లేదా్ తల్ు/భార్ా ్ సంర్క్షకుల్ ఫీల్ ్ నింపడం్
ఎంప్తక.్నివాసి్దావ రా్సమాచార్ం్అందించబ్డితే,్అద్ద్నమోదు్చేయవచిు  

 ప్దవేారు్ చపప కూడదని్ అనుకునన ్ సందర్ా ంలో,్ అపుప డు్ “నివాసికి్
బ్ంధుతవ ం”్లో్“నాట్ర్గవెన్”్చక్్బాక్ీ ్ని్ఎంప్తక్చేయండి 

 5్ ఏళ్ ులోపు్బాలల్సందర్ా ంలో,్ తల్ుదండ్రుల/బ్ంధువుల్యొకక ్ఆధ్యర్్
సంఖ్ా ్తపప నిసరిగా్నమోదు్చేయాల్. 
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ప్రకట్న 

ఆధ్యర్్ (ఆరికా్మరియు్ఇతర్్సబీ్స డీలు,్ ప్పయోజనాలు్మరియు్సేవల్యొకక ్లక్షితులకి్పంప్తణీ)్చటంా,్

2016్సెక్షన్్3(2)్క్రింద్ప్పకటన: 

 ఈ్ప్పకటనకు్ప్పతిగా్నివాసి్సంతకం/బొటనవేల్్ముప్ద్అందించార్ని్నిరాారించుకోవాల్ 

 ఈ్ప్పకటన్యొకక ్భావన్గురించి్నివాసికి్సమాచార్ం్ఇవావ ల్ 

 
ఆరరేట్ర్డ మరియు నివాసి దావ ా సమీక్ష 

  ఆపరేటర్్ నమోదు్ప్యరిచిేసే్ముందు్ నివాసికి్ ఆపరేటర్్ కీలక్ ఫీల్ ్ లని్

చదివి్వినిప్తంచడం్తపప నిసరి.్ క్రింద్ఇచిి న్ఫీల్ ్లని్ఆపరేటర్్మళీళ ్
నిరాథ రించడం్తపప నిసరి: 

– నివాసి్యొకక ్పేరు్సెప ల్ుంగ్్(తపప నిసరి) 

– సర్వన్ల్ంగం్(తపప నిసరి) 

– సర్వన్వయసీ్ /పుటినా్తేదీ్(తపప నిసరి) 

– చిరునామా్–్ప్తన్్కోడ్;్భ్వంతి;్గ్రామం/పటణాం/నగర్ం;్జిలాు ;్రాస్ట్ష్ంా(తపప నిసరి) 

– బాంధవా ్వివరాలు్–్తల్ుదండ్రి/భాగరవ మి/సంర్క్షకులు’్బ్ంధువు్పేరు్(తపప నిసరి) 

– నివాసి్యొకక ్ఖ్చిి తమైన్మరియు్సప ష్మాైన్ఫోటోగ్రాఫ్ర్(తపప నిసరి) 

– మొబైల్్నంబ్రు(తపప నిసరి) 

– ఇమెయల్్ఐడి్(ఎంప్తక) 

 ఎటువంటి్సమాచార్ం్లేని్ఫీల్ ్లలో్NA, N/A లేదా ND్వంటి్అటువంటి్టెక్ీ ్్లని్ఆపరేటర్్ఎంటర్్
చేయకుండా్చూస్కోవాల్ 

 పప్తంలో్ నివాసి్ దావ రా్ ఎటువంటి్ డేటా్ అందిచబ్డని్ చోట్ అటువంటి్ తపప నిసరి-కాని్ ఫీల్ ్ లని్
వదిలేయాల్ 

 నమోదు్దర్ఖ్యసి్లో్ఇవవ బ్డిన్ప్యరి్ిసమాచార్ం్మీద్నివాసి్నుండి్నిరాథ ర్ణ్తపప నిసరిగా్తీస్కోవాల్్

మరియు్ నమోదు్తుది్ నిర్ ుయం్ చేసే్ముందు్ నివాసి్ దావ రా్ రథ నిక్ భాష్్ అనువాదం్ తపప నిసరిగా్
పరీక్షించాల్ 

 
ఆరరేట్ర్డ/ సూరర్వవ జర్డ/రరిచయం చేయు వ్య క్త/ిహెచ్ఒఎఫ్ సైన్ ఆఫ్ 

  అతని/ఆమె్ వేల్ముప్దలని్ అందించడం్ దావ రా్ ప్పతి్ నమోదుకు్ ఆపరేటర్్

సంతకం్చేయాలీ్ ్ఉంటుంది 

 బ్యోమెట్రరిక్ర మినహాయంప్ప సందరభ ంలో సూరర్వవ జర్ సంత్క్ం యాకివాేకట్ర 
చేయబ్డుతుంది మరియు అందించబ్డుతుంది 

 5 ఏళ్న లోప్ప ింలనలకు, సంబ్ంధిత్ త్లినదండ్రి/బ్ంధువు యొక్క  బ్యోమెట్రరిక్ర 
నిరాప రణ రా రు ర్ చేయబ్డుతుంది 

 రరిచయం చేయు వా కి త/కుట్లంబ్ ప్ద ేఆధారిత్ నమోదు కొరకు, రరిచయం చేయు 
వా కి త/కుట్లంబ్ ప్దే యొక్క  బ్యోమెట్రరిక్ర నిరాప రణ రా రు ర్ చేయబ్డుతుంది 
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సమి తి సిలప్ర యొకక  ప్రరింటింగ్ 

  ఇఐడి్ (నమోదు్ ఐడి)్ కల్గన్ సమమ తి్ సిుప్ర్యొకక ్ ప్రరింట్ర్ ను్ ఆపరేటర్్
తీయాలీ్ ్ఉంటుంది 

 నివాసి్ కంటర్్ సిుప్ర్ ని్ సంతకం్ చేయాలీ్ ్ ఉంటుంది్ మరియు్ రక నింగ్్
కొర్కు్ఆపరేటర్్కు్దానిన ్అందించాల్ 

 
తరప నిసరి సాక నింగ్ 

 ్నమోదు్ ప్యరిచిేయడానికి్ ఆధ్యర్్ నమోదు/దిదేుబాటు్ పప్తం,్ అసలు్

సహాయక్పత్రరాలు్మరియు్ఇఐడి్ (నమోదు్ఐడి)్ కల్గన్సంతకం్ చేసిన్
సమమ తి్సిుప్ర్తపప నిసరిగా్రక నింగ్్చేయాల్ 

 అనిన ్పత్రరాలు్నివాసికి్తిరిగఇవావ ల్్మరియు్ఆపరేటర్్తో్ఉంచుకోకూడదు 

 

బ్యోమట్రిక్ డేటాని ేకరించడానిక్ల  వరణాతమ క మారగనిరేశేాలు 
 

వేల్ముప్ద్మరియు్కనుగుడు ్కాా పి ర్్పరికరాలని,్ప్తల్చే్బ్యోమెట్రరిక్్డేటా్కాా పి రింగ్్కొర్కు్ఎసికాూా సి్దావ రా్

ధ్రరువీకరించబ్డిన్ బ్యోమెట్రరిక్్ పరికరాలని్ మాప్తమే్ నమోదు్ ఏజెన్సీ లు్ ఉపయోగంచాల్.్ ధృవీకరించిన్

బ్యోమెట్రరిక్పరికారాల్జాబ్సతా్ఎసికాాూ సి్వెబీై ట్ర్http://www.stqc.nic.in/్లో్అందుబాటులో్ఉంటుంది. 

   

 వేల్ముప్దలు్ ఎడమ్ చేతి్మొతంి్ నాలుగు్ వేళుళ ,్

దాని్ తరావ త్ కుడి్ చేతి్ మొతంి్ నాలుగు్ వేళుళ ్

తరావ త్ రండు్ బొటనవేళుళ ్ ప్కమంలో్ కాా పి ర్్

చేయాల్ 

 కాా పి ర్్ చేయడానికి్ బ్యోమెట్రరిక్్ పరికర్ం్ మీద్

వేళ్ళ ని్సరిగాగ్ప్టాాల్  

 బ్యోమెట్రరిక్ పరికర్ం్ మీద్ ప్పతా క్ష్ కాంతి్

మెరుపులు్ ఉండకూడదు.్ వేళ్ళ ని్ రథ నంలో్

ప్టడాానికి్వేల్ముప్దల్పరికరాల్మీద్స్చికాలని్ఉపయోగంచండి. 

 బ్యోమెట్రరిక్్పరికర్ం్మీద్వేళుళ ్సర్వన్దిశలో్ప్టాాల్ 

 బ్యోమెట్రరిక్్ పరికర్ం్ యొకక ్ పాుటెన్్ ను్ శుప్భ్ం్ చేయడానికి్ ప్కమానుగతంగా్ మర్కలు్ లేని్ వస్ట్రినిన ్

ఉపయోగంచండి 

 గ్లతాలకు,్ ఫోకస్ లేని్చిత్రరాలు్లేదా్పార్శ వ ్ చిత్రరాలు్ కాా పి ర్్అవుతునాన యా్అని్ ప్కమంగా్పరికరాలని్

పరిశీల్ంచండి 

 వేల్ముప్దలు్సగం్ పోవడం,్ తడి/మసక్ వేల్ముప్దలు,్ సరిపోని్ ఒతిడిి్ కార్ణంగా్ తకుక వ్ కాంతి్ముప్దలు్

వేలిముక్ర కాా పచ ర్ 
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తకుక వ్నాణా తకు్దారి్తీరియ  

 నివాసి్యొకక ్చేతులు్శుప్భ్ంగా్ఉండాల్్(బ్బర్ద,్నూన్్మొదలై)్ఉండకూడదు.్అవసర్మైతే,్నివాసిని్న్సళుళ ్

మరియు్సోపుతో్చేతులు్కడుకోక మని్అడగాల్ 

 వెళుళ ్అతా ధికంగా్పడి్లేదా్తడిగా్ఉండకుడదు 

 నాలుగు-వేళ్ళ ్కాా పి ర్్మంచి్కాంటాక్్ామరియు్కాా పి ర్్చేసిన్వేల్ముప్దల్యొకక ్ప్రరాంతానిన ్మాా కిీ మైజ్్

చేయడం్ కొర్కు్ వేల్ముప్ద్ రక నర్్ మీద్ ఎడమ/కుడి్ చేతి్ మొతంి్ నాలుగు్ వెళుళ /రండు్ బొటనవేళ్ళ ని్

ప్టడాానికి్నివాసి్అభ్ా రి థంచబ్డాల్  

 వేల్ముప్ద్ రక నర్్ మీద్ వేళుళ ్ చదునుగా్ ్ మరియు్ వేల్్ యొకక ్ పై్ కొన్ జాయంట్ర్ దాకా్ ప్టాార్ని్

నిరాారించుకోవాల్. 

 ఆటోమేటిక్్కాా పి ర్్జర్గకపోతే,్ఆపరేటర్్పరికర్ం్మీద్అనిన ్లైటుు్ఆకుపచి కు్మారేవర్కు్కాా పిా రుని్4్

రరుు్బ్లవంతం్చేయాల్. 

 కాా పి ర్్విఫలం్అయనపుప డు్ఆపరేటర్్కారాా చర్ణ్ఫిరాా దుని్పరిశీల్ంచాల్.్రఫ్ర్ావేర్్దావ రా్అందించబ్డే్

కొనిన ్కారాా చర్ణ్ఫిరాా దులు: 

 వేళ్ళ ్సంఖ్ా ్ఊహంచిన్వేళ్ళ ్సంఖ్ా కు్సరిపోలేదు 

– వేళుళ ్రరిగాగ్రథ నంలో్ప్టలాేదు 

– అధిక్ఒతిడిి్(డా్య టీ్సైకిల్) 

– చాలా్తకుక వ్ఒతిడిి 

– కంప్ద్ప్రరాంతం్లేదు 

– అధిక్తేమ్(తడిదనం) 

– అతా ధిక్పడిదనం 

 నిలిు నన ్రథ నంలో్వేల్ముప్దలు్ఉతమింగా్కాా పి ర్్చేయబ్డతాయ 

 అదనపు్వేళ్ళ ్సందర్ా ంలో,్అదనపు్వేల్ని్వదిలేయండి్మరియు్ప్పధ్యన్ఐదు్వేళ్ళ ని్కాా పి ర్్చేయండి 

 వేల్ముప్ద్కాా పి ర్్సమయంలో్వేళ్ళ ్యొకక ్సర్వన్రథనానిన ్చూస్కోండి 

 వేలు్లేని్సందర్ా ంలో్లేని్మిసిీ ంగ్్ ఫింగర్్ని్ ఎంప్తక్చేస్కోండి్మరియు్బ్యోమెట్రరిక్్మినహాయంపు్

హాా డిుంగ్్మెకానిజంని్అనుసరించండి 

 

  ఎడమ్మరియు్కుడి్ కాళ్ళ ్యొకక ్ సర్వన్ ఎలైనేమ ంట్ర్ కు్చూస్కోండి్

మరియు్ రోల్్ కోణం్ యొకక ్ మరింత్ ఖ్చిి తమైన్ అంచనా్ కొర్కు్

అనుమతించండి 

 నివాసి్పోట్రర్వట్ర్ఫోటోగ్రాఫ్ర్తీసేలగా,్్సిథర్మైన్రథ నంలో్కూరోి వాల్. 

 రఫ్ట్ావ ర్్ కళుళ ్ చిప్తం్ నాణా తను్ కొలుసి్ంది.్ కాా పి ర్్ ప్పక్రియ్

సమయంలో్ ఆపరేటర్్ కు్ ఫీడాబ ా క్్ అందించడానికి్ ప్రరాథమిక్ చిప్త్

నాణా తా్అంచనా్చేయబ్డుతుంది.్కాా పి ర్్చేసిన్కళుళ ్చిప్తం్సరిపోని్

నాణా తతో్ ఉంటే,్ చరాా పర్మైన్ సమీక్షలతో్ రఫ్ట్ావ ర్్ ఆపరేటరుని్

హెచి రిసి్ంది.్రఫ్ట్ావ ర్్దావ రా్అందించబ్డే్కొనిన ్చరాా పర్మైన్సమీక్షలు: 

– ర్కనిాళ్ం్మూస్కుపోవడం్(కనుగుడు ్యొకక ్కొంత్భాగం్కనపడదు) 

కళ్ళు  కాా పచ ర్ 
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– కళుళ ్ఫోకస్లో్లేదు 

– గేజ్్ఇనక రక్్ా(నివాసి్దూర్ంగా్చూడడం) 

– పాు ప్తల్్డైలేష్న్ 

 పరిసర్్కాంతికి్ కనుగుడు ్ కాా పి ర్్ ప్పక్రియ్స్నిన తమైనది.్నివాసి్యొకక ్ కళ్ళ కి్ ఎటువంటి్ ప్పతా క్ష్లేదా్

కృత్రరిమ్కాంతి్నేరుగా్ప్పరావర్నిం్చందరాదు. 

 పరికర్ం్సిథర్ంగా్ఉండాల్.్నివాసి్దావ రా్పరికర్ం్పటాుకోవాలీ్ ్వసే,ి్నమోదు్ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్పరికర్ం్

్సిథర్ంగా్పటాుకోడానికి్నివాసికి్రయం్చేయవచిు  

 కళుళ ్కాా పి ర్్సమయంలో్ముఖ్్చిప్తం్కాా పి ర్్కొర్కు్ఉపయోగంచిన్టేబ్బల్్లైటు్ఆపేయాల్ 

 ప్పతా క్ష్సూర్ా కాంతి్లేదా్ఏదైనా్ఇతర్్ ప్పకాశవంతమైన్ కాంతి్నివాసి్ కళ్ళ ్ మీద్మెరిసేది్ పరావర్నిాలని్

సృషిసిా్ంది్మరియు్అది్అలప ్నాణా తా్చిత్రరానికి్ఫల్తమవుతుంది. 

 ఆపరేటర్్కెమెరాలోకి్నేరుగా్చూడమని,్కళ్ళ ని్బాగా్విరిర్ంగా్తెర్వాలని,్కళుళ ్కాా పి ర్్సమయంలో్కళుళ ్

ఆర్ప కుండా్సిథర్ంగా్ఉండాలని్నివాసికి్సూచించాల్. 

 నివాసి్కళుళ ్రక న్్సమయంలో్సమసా ని్ఎదురుక ని్మళీళ ్కాా పి ర్్చేయడం్అవసర్మైతే,్ఆపరేటర్్ఇతర్్

వివరాలని్కాా పి ర్్చేయడానికి్తరావ తి్ప్సీక న్్కు్మర్ల్్మళీళ ్తరావ త్కళుళ ్కాా పి ర్్కు్తిరిగ్రావచిు .్ఇది్

కళుళ ్కాా పి ర్్సమయంలో్కళ్ళ ని్బాగా్తెర్చి్ఉంచే్సిథర్మైన్ఒతిడిి్నుండి్నివాసిని్విశ్రాంతి్పరుసి్ంది. 

 కాా పి ర్్ సమయంలో్ ఆపరేటర్్ ఓరుప గా్ ఉండాలీ్ ్ ఉంటుంది,్ ప్సీక న్్ మీద్ ప్సోక ల్ంగ్,్ వెనకిక ్ ముందుకి్

కదలడం్వంటివి్చేయడానికి్బ్దులు,్పరికర్ం్రరప నీ్ ్కొర్కు్వేచి్ఉండాల్. 

 అవసర్మైనటుుగా్ కళుళ ్ కాా పి ర్్ కాని్ సందర్ా ంలో,్ ఆపరేటర్్ కళుళ ్ కాా పి ర్్ చేయడానికి్ 4్ రరుు్

ప్పయతిన ంచాల్ 

 

 ్రథ నం:్ ముఖ్్ చిప్తం్ కాా పి ర్్ చేయడానికి,్ అతనిన /ఆమెని్ సర్వన్

దూర్ంలో్ లేదా్ సర్వన్ విధంలో్ నివాసిని్ ఉంచడానికి్ బ్దులు్

ఆపరేటరుకి్కెమెరాని్సరిచేయడం్సూచించదగనది.్ముందు్భ్ంగమ్

కాా పి ర్్చేయాల్్అంటే్తలని్తిపప డం్లేదా్వంచడం్చేయరాదు. 

 ఫోకస:్ కాా పి ర్్ పరికర్ం్ ఆటో్ ఫోకస్ లేదా్ ఆటో-కాా పి ర్్ పనులకి్

ఉపయోగపడుతుంది.్బ్యటకు్వచిే ్చిప్తం్కదల్న్మసక,్ఎకోప ష్ర్్

పైన్ లేదా్ క్రింద,్ అసహజ్ ర్ంగుల్ కాంతి,్ మరియు్ వరిుల్ వప్కత్

నుండి్ఇబ్బ ందిపడకూడదు. 

 ముఖ్వైఖ్రి:్ముఖ్వైఖ్రి్ఆటోమేటిక్్ముఖ్్గురింిపు్యొకక ్ పనితీరుని్

అంతేకాక్ మానవుల్ దావ రా్ ఖ్చిి తమైన్ దృషి్ా తనిఖీని్ బ్లంగా్

ప్పభావితం్ చేసి్ంది.్ముఖ్ం్ తటసథ్ (నవువ -లేని)్ముఖ్వైఖ్రి,్ ప్దవులు్మూసి్ రండు్ కళుళ ్ తెర్చి్ ఉంచి్

కాా పి ర్్చేయండం్బ్లంగా్సూచించబ్డింది 

 ప్పకాశం:్ముఖ్్గురింిపు్యొకక ్పనితీరు్మీద్అలప ్ప్పకాశం్అధిక్ప్పభావానిన ్చూపుతుంది.్అలప ్ప్పకాశంతో్

ముఖ్్చిత్రరాల్అంచనా్మరియు్గురింిచడం్మానవ్ఆపరేటర్ ుకు్కష్ంా.్సర్వన్మరియు్సమానంగా్పంప్తణీ్

అయా్య ్ కాంతి్ వా వసథ్ ఉపయోగంచాల్్ అందువలు్ముఖ్ం్మీద్ న్సడలు,్ కళ్ళ లో్ న్సడలు,్ మరియు్హాట్ర్

రప టుు్ఉండవు.్నమోదుదారునికి్ఖ్చిి తంగా్పైన్కాంతి్ఉండకూడదు,్ఇది్న్సడలకి్కార్ణం్అవుతుంది.్
నమోదు్దారుని్ముందు్లైటుని్తీసేయాల్్దానివలు్కాళ్ళ ్క్రింద్ఎటువంటి్న్సడలు్ఉండవు. 

 కాళ్ళ ్ అదేాలు:్ వా కి్ి రధ్యర్ణంగా్ అదేాలు్ వేస్కునేటుయతే,్ ఫోటోగ్రాఫ్ర్ అదేాలు్ లేకుండా్ తీయడం్

సూచించబ్డినది.  

 అలంకర్ణాలు:్ముఖ్ం్మీద్ఏ్ప్రరాంతానైన నా్కవర్్చేసే్అలంకర్ణాలని్ఉపయోగంచడం్ఆమోదం్కాదు.్

ముఖ్  క్తం కాా పచ ర్ 
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అంతేకాక,్తలపాగా్వంటి్అలంకర్ణాలు్మతపర్మైన,్రంప్పదాయ్పదతాులుగా్అనుమతించబ్డతాయ. 

 రఫ్ర్ా వేర్్యొకక ్ అవసరాలను్ తృప్తపిరిచే్ ఉతమి్ రధా ్ ముఖ్్ చిత్రరాలని్ పందడానికి్ ఆపరేటర్్ శిక్షణ్

తీస్కోవాల్ 

 ప్తలులకి,్తల్ుదండ్రుల్ఒడిలో్ప్తలులు్కురిు నన ందున్ఇది్ఆమోదయోగా ం,్కాన్స్ప్తలుల్ముఖ్ంతో్పాటుగా్

తల్ుదండ్రుల్ముఖ్మ్కాా పి ర్్చేయబ్డడం్లేదని్నిరాారించుకోవాల్. 

 

 విఫలమయన్ కాా పి ర్ ు్ కొర్కు్ చరాా పర్మైన్ సమీక్షలు్ పరిశీల్ంచాల్.్ రఫ్ట్ావ ర్్ లోని్ కొనిన ్ చరాా పర్మైన్

సమీక్షలు: 

– ముఖ్ం్కనపడలేదు 

– నివాసి్చాలా్దూర్ంగా్ఉనాన డు్(ఇనుప ట్ర్చిప్తంలో్కంటి్దూర్ం్90్కనాన ్తకుక వ) 

– నివాసి్చాలా్దగ గర్గా్ఉనాన డు్ (ఇనుప ట్ర్చిప్తంలో్కంటి్దూర్ం్చిప్తం్వెడలుప ్ కనాన ్మూడంతుల్
ఎకుక వ) 

– వైఖ్రి్(నేరుగా్చూడడం) 

– సరిపడని్కాంతి 

– చాలా్తకుక వ్ముఖ్్కానిఫ డెనీ్ ్(ఫెసేన స,్మానవుని్ముఖ్ంగా్వసి్వు్గురింిచబ్డలేదు) 

– వైఖ్రి్(అవుటుప ట్ర్చిప్తంలో్యా్కోణం్11.5్డిగ్రీల్కనాన ్ఎకుక వ) 

– ప్కమం-లేని్కాంతి్(అవుటుప ట్ర్చిప్తంలో్ముఖ్ం్లేకపోవడం) 

– సరికాని్బాా స్ట్కగండ్్(అవుటుప ట్ర్చిప్తంలో) 

– సరిపడని్కాంతి్(అవుటుప ట్ర్చిప్తం్యొకక ్ముఖ్్ప్రరాంతంలో్బాా డ్్గ్రే్విలువలు) 
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అధాా యం 6:  మినహాయంప్ప నిరవ హణ 
 
గాయాలు, వేళుళ , చేతులు్ తెగడం్ మరియు్ కళ్ళ కు్ సమసా లు్ ఉండడం్ వలు్ నివాసి్ ప్యరి్ి బ్యోమెట్రరిక్్ సెట్ర్

అందించలేని్ పరిసిథతిలో్ ఉండవచిు .  ఇటువంటి్ మినహాయంపులను్ నిర్వ హంచే్ సమయంలో్ ఈ్ క్రింది్

మార్గదర్శ కతావ లను్పాటించాల్. 
 

స్మసా్  
వేలిముక్రల  క్తం కాపచ ర్

కు మినహాయింపు 
నిరా హణ 

స్లహాలు 

లేని/తెగన/బాా ండేజి 
ఉను  వేళ్ళు  

 

1. మినహాయంప్ప రరనాి  ాఫ్ ా వేకర్ లో ప్రతా్య క్ంగా 
మినహాయంప్ప యొక్క  ఫోట్లతో సహా గురితంచాలి.   

2. మిగలిన వేకళ్ళ  వేకలిముప్దలను రరు ర్ చేయాలి.   

3. ముందుకు వెళ్ళళ  ముందు ఈ రరిసిపతిని 
నిరిారించవలసిందిగా నివాసిని అడగాలి. 

స్మసా్  ఐరిస్ చ్ఛప్తం కారచ ర్డ కు 

మినహాయంపు నిర్వ హణ 
స్లహాలు 

ఐరిస్ట  త్రర్యనిు  
కాపచ ర్ చేయరం 
స్వధా్ ం కాదు 

 

1. ఒక్టి లేదా రెండు క్ళ్లళ  లేక్పోవడం వలన, లేదా ఒక్టి 
లేదా రెండు క్ళ్ళ కు బాా ండేజి ఉండడం వలన, ఏదైనా 
అవక్రం లేదా జబుబ  వలన ఐరిస్ ింత్రరానిా  రరు ర్ 
చేయడం కుదరక్పోత్య, సిసంాలో అదే రిరర్ డ చేయాలి.   

2. ముందుకు వెళ్ళళ  ముందు ఈ రరిసిపతిని 
నిరిారించవలసిందిగా నివాసిని అడగాలి. 

స్మసా్  ఐరిస్ చ్ఛప్తం కారచ ర్డ కు 

మినహాయంపు నిర్వ హణ 
స్లహాలు 

మలు/స్రిగాగ  లేని 
కనుు  

 

 

1. మినహాయంపు్ ర్కానిన ్ రఫ్ర్ా వేర్్ లో్ ప్పతాే కంగా్
మినహాయంపు్యొకక ్ఫోటోతో్సహా్గురింిచాల్.్్ 

2. ఒక్ఐరిస్లో్మినహాయంపు్ఉంటే, రండవ్ఐరిస్ను్

కాా పప చర్్చేయాల్.్్ 

3. ముందుకు్ వెళ్ళళ ్ ముందు్ ఈ్ పరిసిథతిని్

నిరాారించవలసిందిగా్నివాసిని్అడగాల్.  
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అధా్య యం 7: నమోదు/నవీకర్ణ  యొకక  నాణా త పై 

నమోదు ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్  లకు మార్గదర్శ కాలు 
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అధాా యం 7:  నమోదు/నవీక్రణ  యొక్క  నాణా త్ పై నమోదు ఆరర్మట్ర్/సూరర్వవ జర్ లకు మారదెరి రలు 

 
ఆధార్ రరుడను నివాసికి జారీ చేసే ముందు కొత్త నమోదు మరియు నవీక్రణ సమయంలో కా న్ చేసిన మదతేు 
రత్రరాలు మరియు జనసంఖాా సంబ్ంధిత్ వివరాల నాణా తా రరిశీలి తా రు.  సిసంాలో డేటా యొక్క  నాణా త్ మరియు 
ఖింు త్తావ నిా  నిరిారించుకోవడానికి చేయాలి. 

 

క్పక్రియ మరియు డెమో పొరపాటుకు దారి తీే నమొదు నాణా త పర్యమితులు 
 

 అధిరరి సూింంింన విధంగా నమోదు ఆరర్మట్ర్/సూరర్వవ జర్ నాణా తా రరిమితులను ాటించాలి మరియు 
జనసంఖాా సంబ్ంధిత్, బ్యోమెట్రరిక్ర వివరాలను సరిగెా రరు ర్ చేయాలి 

 అధిరరి నుండ ఏవైనా ఆరి పక్ అంశాలను మరియు స్థబాన క్రలిసింాగ్ను నివారించడానికి, ఈ క్రరింద వివరింింన 
 రాట్నను నివారించాలి 

 నమోదు/నవీక్రణ సమయంలో చేసే  రాట్లన ఆరర్మట్ర్ యొక్క  స్థబాన క్రలిసింాగ్కు దారి తీయవచుు  మరియు 
అత్ను ఎట్లవంటి నమోదు/నవీక్రణ చేయడానికి వీలుండదు 

 

నమోదులు మరియు నవీకరణల యొకక  నాణా త పరిశీలన 
 

ర్ంగాలు చేయదగనవి్మరియు్చేయదగనివి 

పేరు 

నమోదు్ఆపరేటర్్పేరును్నివాసి్సమరిప ంచిన్ఋజువు్పప్తంతో్జాప్గతగిా్పోలి్ ్

చూసి, ధృవీకరించాల్.్్ 

ఎటువంటి్ జంక్్ విలువను్ లేదా్ అసభ్ా ్ భాష్ను్ ఉపయోగంచకూడదు, అది్

ఆపరేటర్్ను్బాు క్్ల్స్ాచేయడానికి్దారి్తీయవచిు  

పేరుకు్మిసరా్, మిస, ్శీమీతి, డాకరా్్ వంటివి్ఏవీ్ జత్చేయకూడదు, అలా్చేసే్ిఆ్

నమోదు్నిరాకరించబ్డుతుంది 

్రథ నిక్భాష్లో్వ్రరాసిన్పేరు్ఇంగ్ల ు ప్పేరుతో్సరి్పోలాల్.్్ 

ల్ంగం వా కి్ిల్ంగానిన ్సరిగాగ్కాపి ర్్చేయాల్.్్. 

వయస్ 
ధృవీకరించిన్ సందర్ా ంలో, అందించిన్ ఋజువు్ పప్తం్ ప్పకార్ం్ నివాసి్ యొకక ్

పుటినా్రోజును్సరిగాగ్కాపి ర్్చేయాల్.్్ 

చిరునామా 

నమోదు్ఆపరేటర్్నివాసి్సమరిప ంచిన్ఋజువు్ పప్తంతో్జాప్గతతిగా్పోలి్ ్చూసి,్

చిరునామాను్ధృవీకరించాల్.్్ 

ఎటువంటి్ జంక్్ విలువను్ లేదా్ అసభ్ా ్ భాష్ను్ ఉపయోగంచకూడదు, అది్

ఆపరేటర్్ను్బాు క్్ల్స్ాచేయడానికి్దారి్తీయవచిు   

్రథ నిక్భాష్లో్వ్రరాసిన్పేరు్ఇంగ్ల ు ప్పేరుతో్సరి్పోలాల్. 

చిరునామాను్ప్యరిగిా్కాపి ర్్చేయాల్్మరియు్అందులో్ఇంటి్న్ం./పేరు, ప్రరాంతం, 

వీధి, నగర్ం/పటణాం/గ్రామం, ప్తన్్కోడ్్వంటి్వివరాలు్ఉండాల్.్్ 

ఫోటోగ్రాఫ్ర 
యుఐడిఎఐ్ అందించిన్మార్గదర్శ కతావ ల్ ప్పకార్ం్ నివాసి్యొకక ్ ఫోటోను్ కాపి ర్్

చేయాల్.్్ 
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ఫోటో్మరీ్డార్క ్గా్లేదా్మరీ్బ్ర్వట్ర్గా్ఉండకూడదు. 

నివాసి్ముఖ్ం్సప ష్ంాగా్కనిప్తసిూ్ఉండాల్్మరియు్గురింిచే్విధంగా్ఉండాల్.్్ 

 

క్పక్రియలో పొరపాటుు 
 

ప్పక్రియ వివర్ణ 

నివాసి్ఫోటోను్కాపి ర్్

చేయడం 

నమోదు్ ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్ ఫోటోను్ ఈ్ క్రింది్ వాటి్ నుండి్ తీస్కోకుండా్

జాప్గతపిడాల్:్్ 

 ఫోటో్యొకక ్హార్  ్కాపీ్(పాస్పోర్్ాఫోటో వంటివి)్్ 

 మానిటర్్పైనునన ్ఫోటో 

 ఒక్మొబైల్్పరికర్ం్పై్ఫోటో 

 పత్రరిక/వార్పత్రరిక/పుసకిం/పోసరా్్నుండి్ఫోటో 

ఫోటో్సప ష్ంాగా్ఉండాల్్మరియు్మసకగా్ఉండకూడదు.్్ఫోటోను్తీసే్సమయంలో్

తగనంత్కాంతి్ఉండాల్.్్ 

 

నివాసి్

జనసంఖా్య సంబ్ంధిత

వివరాలు్సేకరించడం 

నమోదు్ ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్ అసభ్ా /చడు్ భాష్ను్ ఉపయోగంచకుండా్

నిరాారించుకోవాల్.్్ 

 

పత్రరాల్ధృవీకర్ణ 

నమోదు్ ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్ నివాసి్ సమరిప ంచిన్ ఋజువు్ పత్రరాలను్

ధృవీకరించాల్్మరియు్ 

ఈ్క్రింది్వాటిని్నిరాారించాల్:్్ 

1. సమరిప ంచిన్ఋజువు్పప్తంతో్పేరు, చిరునామా, పుటినా్తేదీ్సరిపోలాల్.్్ 

2. యుఐడిఎఐ్ఆమోదించిన్పత్రరాల్జాబ్సతా్ ప్పకార్ం్ఆమోదించిన్ఋజువు్

పత్రరాలను్మరియు్చలుుబాటు్అయా్య వాటిని్మాప్తమే్అంగ్లకరించాల్.్్ 

3. వివరాలన్సన ్ సప ష్ంాగా్ కాపి ర్్ కావడానికి్ వీలుగా,్ పత్రరాలనిన ంటిన్స్ ప్యరిగిా్
రక న్్చేయాల్.్్ 

4. ఏవైనా్ మోసప్యరిత/టాంపర్్ చేసిన్ పత్రరాలను్ ఋజువుగా్

అంగ్లకరించకూడదు.్్ 

5. ఋజువు్పప్తం్యొకక ్రక న్్సప ష్ంాగా,్చదవగల్గే్విధంగా్ఉండాల్.్్ 

6. ్క ుయంటు్ పై్ ఎనున కునన ్ పప్తం్ పేరు్ సమరిప ంచిన్ ఋజువు్ పప్తంతో్

సరిపోలాల్.్్ 

 

పత్రర్యలలో పొరపాటుు – నిర్యకరించడానిక్ల అతా ంత స్వధారణ కారణాలు 
 

 నివాసితులు్సమరిప ంచిన్చలుుబాటు్కాని్పత్రరాల్వలు్నమోదులు్అధికంగా్నిరాకరించబ్డుతునాన య. 
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 నమోదు్ కంప్దంలోని్ సమీక్షదారులు్ నమోదుకు్ముందు్ పత్రరాలను్ పరిశీల్ంచడంలో్ మరింత్ జాప్గతగిా్

ఉండాల్.్్చలుుబాటుకాని్పత్రరాల్విభాగంలొ్కొనిన ్రధ్యర్ణ్నిరాకర్ణలు్ఈ్క్రింద్ఇవవ బ్డా య: 

పత్రరాలలో్పర్పాటుు నిరాకరించడానికి్కార్ణాలు 

చెలుని పక్తం

 

 ఆమోదించిన్పత్రరాల్జాబ్సతాలో్లేని్ప్తఓఐ/ప్తఓఎ/ప్తఓఆర్/ప్తఓబ్స్లుగా్రక న్్

చేసిన్పత్రరాలు్నిరాకరించబ్డతాయ.్్ 

 ఒకవేళ్్ప్తఓఐ్పప్తంలో్పేరు/ఫోటో్లేకుంటె,్దానిన ్నిరాకరిరిరు.్్ 

 ఉదాహర్ణకు,్ నివాసి్ యొకక ్ పేరు్ మరియు్ ఫోటో్ ఉంటేనే్ రేష్న్్ కారు ను్

ప్తఓఐగా్అంగ్లకరిరిరు.్్ 

 ప్తఓఐ/ప్తఓఎ/ప్తఓఆర్/డిఓబ్సగా్రక న్్చేసిన్ఆధ్యర్్కారు /ఉతరిానిన ్నిరాకరిరిరు.్్ 

 ఆమోదిత్ జాబ్సతా్ ప్పకార్ం్ ప్పమాణ్ పత్రరానిన ్ అధికార్ం్ గల్ వా కి్ి జారీ్

చేసినటుయతే, నివాసి్యొకక ్ ఫోటో్తపప నిసరి, మరియు్దాని్పై్ ఆ్ ప్పమాణ్

పత్రరానిన ్జారీ్చేసి్నన ్వా కి్ియొకక ్రాంప్ర్మరియు్సంతకం్ఉండాల్, లేదా్

అది్నిరాకరించబ్డుతుంది.్్ 

 ప్తఓఐ/ప్తఓఎ/ప్తఓఆర్/డిఓబ్సగా్అందించిన్పప్తం్కాలం్చల్ుతే్అయతే, అది్

నిరాకరించబ్డుతుంది.్్ 

 ప్తఓఎగా్ వోటర్్ ఐడి్ కారు ను్ సమరిప సే,ి కారు ్యొకక ్ రండు్ వైపులను్ రక న్్

చేయాల్, లేదా్అది్నిరాకరించబ్డుతుంది. 

 

 
నమోదు ఆరర్మట్ర్ త్రు నిసరిగా తెలుస్కోవలసిన వివిధ రరల రప్త్ లోాలు ఉనాా య. ఈ రప్త్ లోాలు: 

రప్త్  లోరం రక్ం వివరణ 

రప్త్ం ఆమోదించబ్డన జాబితా ప్రరరం లేదు 

 
 

ఆమోదించబ్డన రత్రరాల జాబితాలో అప్రలోడ్ 

చేసిన రత్రరాలను ఆరర్మట్ర్ త్నిఖీ చేయాలి. 

ఆమోదించబ్డన జాబితా ప్రరరం లేని 

రత్రరాలను ఆరర్మట్ర్ అంగీక్రిసేత, అది ఈ లోరం  

క్రరింద తిరసక రించబ్డుతుంది - రప్త్ లోరం. 

ఉర-లోరం రరలు క్రరింది వరెాల క్రరింద రప్త్ం 

రక్ంపై ఆధారరడ ఉంటాయ: 

 

 POI (గురితంప్ప రుజువు) 

 POA (ింరునామా రుజువు) 

 POR (సంబ్ంధం యొక్క  రుజువు) 

 DOB (ప్పటినా త్యదీ)OB (Date of Birth) 

 
 
 
 
 

రత్రరాల రరలు లోాలు 
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ఆరర్మట్ర్ త్ప్పు  POI రత్రరానిా  అప్రలోడ్ చేసి 

ఉంటే, అది ఉర-రక్ం - POI కింద 

తిరసక రించబ్డుతుంది. 

 

లోపానిు  ఎలా నివారించాలి 

నివాసి గురితంప్ప రత్రరానికి సర్వన రుజువు ఇింు నట్నయత్య, జనాభా డేటా రుజువు రప్త్ంతో సరిపోతుందో లేదో 

ఆరర్మట్ర్ త్నిఖీ చేయాలి. 

 

పక్త లోపం రకం  వరణ 

పక్తం లేదు 

 

 
 
 
 

నివాసి అవసరమైన రత్రరాలను 

సమరిు ంచనప్పు డు లేదా నమోదు చేసిన 

ఆరర్మట్ర్ సమరిు ంింన రత్రరాలను అప్రలోడ్ 

చేయలేక్పోయనప్పు డు ఈ లోరం సంభవిస్తంది. 

 
 
 

 

 

లోపానిు  ఎలా నివారించాలి 

ాా కెట్ర సమరిు ంచే ముందు రత్రరాలు అప్రలోడ్ అయాా యో లేదా నిరిారించుకోండ. 
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పక్త లోపం రకం  వరణ 

పక్తం పేర్ల స్రిపోలలేదు 

 

 
 

ఆమోదించబ్డన జాబితా ప్రరరం రప్త్ం 

యొక్క  లోరం కోసం, ఆరర్మట్ర్ అనిా  

రుజువు రత్రరాల కోసం త్నిఖీ చేయాలి. 

 

రమనిక్: ప్రస్తత్ం, ఈ రప్త్ దోష రరనిా  QC 

ప్రరాసెస్లో ఉరయోగంచడం లేదు. 

 
 

 

 
 

పక్త లోపం రకం  వరణ 

జనాభా డేటా అస్మతులా త

 

ాా కెట్రలోని నివాసి వివరాలు POI, POA 

లేదా DOB గా సమరిు ంింన రత్రరాలలో 

ఇింు న డేటాతో సరిగెా సరిపోతునాా యని 

ఆరర్మట్ర్ నిరిారించాలి. లేక్పోత్య, QC 

ప్రరాసెస్ సమయంలో అట్లవంటి లోరం 

గురితంచబ్డుతుంది. 
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పక్త లోపం రకం  వరణ 

పేలవమైన నాణా త పక్తం 

 
 

 
 

అప్రలోడ్ చేసిన రప్త్ం సు షంాగా ఉందని 

మరియు మొత్తం డేటా సు షంాగా ఉందని 

ఆరర్మట్ర్ నిరిారించాలి. 

 
 

 

 
 

పక్త లోపం రకం  వరణ 

స్వక న్ చేసిన  క్తం  ఒరిజినల్ కాదు 

 
 

 
 

 

నివాసి ఒరిజినల్కు బ్దులుగా రప్త్ం యొక్క  

జిరాక్రీ  రపీని సమరిు ంింనట్నయత్య, 

నమోదు ఆరర్మట్ర్ రత్రరానిా  

అంగీక్రించకూడదు. అత్ను / ఆమె 

అట్లవంటి రత్రరానిా  అంగీక్రిసేత, ఈ లోరం 

రక్ం సంభవిస్తంది. 

 

రమనిక్: ప్రస్తత్ం, ఈ రప్త్ దోష రరనిా  QC 

ప్రరాసెస్లో ఉరయోగంచడం లేదు. 
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పక్త లోపం రకం  వరణ 

మోస్పూరిత పక్తం 

 
 

రత్రరాలను సేక్రించేట్ప్పు డు ఆరర్మట్ర్ 

చాలా జాప్రత్తగా ఉండాలి. రుజువు 

రత్రరాలలో భారంగా మర్కక్ నివాసి రత్రరాలు 

అప్రలోడ్ చేయబ్డత్య, ఈ లోరం 

సంభవిస్తంది. 

 

గమనిక: ఎన్ర్లల్మంట్ ఆపరేటరు కోస్ం కాా లిటీ చెక్లిస్ట ాకొరకు అపండికీ్  పి - కాా లిటీ ఇన్స్ట్స్కా్షన్ సెట్ 

చూరండి. 
 
 

నమోదు ఆపరేటర్లు చేే స్వధారణ పొరపాటుు 
 
నమోదు్ఆపరేటరుు్చేసే్కొనిన ్రధ్యర్ణ్పర్పాటుు్ఈ్క్రింద్ఇవవ బ్డా య.్ ్ ప్పతి్ఆపరేటర్్వాటిని్నివారించడానికి్

తగన్విధంగా్జాప్గత్ిపడాల్. 

ప్తఓఐ/ప్తఓఎ/ప్తఓఆర్/

డిఓబ్సగా్నమోదు్

్సిుప్ర/ఆధ్యర్్కారు ్

జతచేసే:ి్్కుా .సి.లో్

ఇది్చలుుబాటు్కాని్

పప్తంగా్

నిరాకరించబ్డుతుంది

.. 

గురింిపు/చిరునామా/పుటినా్ తేదీ్ యొకక ్ ఋజువుగా్ నమోదు్ ఆపరేటర్్ నమోదు్

ర్సీదు/ఆధ్యర్్ను్జత్చేయకూడదు.్్ఇది్చలుుబాటు్అయా్య ్ఋజువు్కాదు్మరియు్

నాణా తా్ తనిఖీ్ సమయంలో్ నిరాకరించబ్డుతుంది.్ ్ సరికాని్ పత్రరానిన ్ అపోుడ్్

చేసినందుకు్ఆపరేటర్్ను్బాు క్్ల్స్ాకూడా్చేయవచిు . 

చెలులబాట కాని 

రప్తం:్్ఆధ్యర్్ఉతరి్ం్

ప్తఓఐ/ప్తఓఎ/ప్తఓఆర్/

డిఓబ్సగా్్చలుుబాటు్

కాదు్మరియు్

చలుుబాటు్పత్రరాల్

క్రింద్

నిరాకరించబ్డుతుంది.్్ 

నమోదు్ సమయంలో, ప్తఓఐ/ప్తఓఎ/ప్తఓఆర్/డిఓబ్సగా్ అంగ్లకరించి్ మరియు్ రక న్్

చేసిన్ పప్తం్ యుఐడిఎఐ్ ఆమోదించిన్ పత్రరాల్ జాబ్సతా్ క్రింద్ చలుుబాటు్

అయా్య దిగా్ నమోదు్ ఆపరేటర్్ నిరాారించుకోవాల్.్ ్ ఏ్ పత్రరానైన నా్ అంగ్లకరించే్

ముందు్ అ్ పప్తం్ ఆ్ తేదీకి్ చలుుబాటు్ అవుతుందని్ కూడా్ ఆపరేటర్్

నిరాారించుకోవాల్.్ ్ చలుుబాటు్ కాని్ పత్రరానిన ్ అంగ్లకరించడం్ వలు్ ఆపరేటర్్

జరిమానా్చల్ుంచవలసి్ఉంటుంది్మరియు్ఆపరేటర్్ను్బాు క్్ల్స్ాచేయడానికి్దారి్

తీయవచిు .్్ 

చలుుబాటు్కాని్పప్తం: 

వోటర్్ ఐడి్ యొకక ్

ప్తఓఎగా్వోటర్్ఐడిని్అంగ్లకరించే్ముందు,్ఆపరేటర్్పప్తం్యొకక ్రండు్వైపులు్

రక న్్ చేయడానిన ్ నిరాారించుకోవడం,్ నాణా త్ పరిశీలనలో్ గమనించే్ నమోదు్
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ఒకవైపు్ మాప్తమే్

రక న్్ చేసిన్ కాపీను్

చలుుబాటుకాని్

పప్తంగా్ పరిగణిరిరు.్్

ఒక్ ఆపరేటర్్ వోటర్్

కారు ్ యొకక ్ రండు్

వైపులు్రక న్్చేరర్ని్

నిరాారించుకోవాల్.్్ 

ఆపరేటర్్చేసే్ఒక్రమానా ్పర్పాటు.్ ్వోటర్్ ఐడి్యొకక ్ రండు్వైపులు్రక న్్

చేయకపోతే్నమోదును్నిరాకరిరిరు.్్ 

చలుుబాటు్కాని్పప్తం:్్

నివాసి్యొకక ్పేరు్

మరియు్ఫోటో్

లేకుండా్గ్రామ్

ముఖా్య డు/ప్ద్ే

జారీచేసిన్

ప్పమాణపత్రరానిన ్

చలుుబాటుకాని్

పప్తంగా్పరిగణిరిరు.్్ 

ప్తఓఐ/ప్తఓఎగా్లెటర్్హెడ్్ పై్ గ్రామ్ప్దే/అధికారి్జారీ్ చేసిన్ ప్పమాణపత్రరానిన ్

అంగ్లకరించే్ముందు, నివాసి్యొకక ్ ఫోటో్ ప్పమాణ్ పప్తం్ పై్ జారీ్ చేసే్ అధికారి్

యొకక ్ రాంపు్ మరియు్ సంతకంతో్ జత్ చేయబ్డి్ ఉందని్ నమోదు్ ఆపరేటర్్

నిరాారించుకోవాల్.్ ్ ఒకవేళ్్ ప్పమాణపప్తం్ పై్ఫోటో్ లేకుంటే, ఆ్ ప్పమాణపత్రరానిన ్

చలుుబాటు్కానిదిగా్పరిగణించి, దానిన ్నిరాకరిరిరు.్్ 

 

్రథ నిక్భాష్లో్

వ్రరాయడంలో్

పర్పాటు:్్

ఇంగ్ల ుష్లోని్

జనసంఖా్య సంబ్ంధిత

వివరాలు్రథ నిక్భాష్తో్

సరిపోలడం్లేదు.   

నివాసి్ యొకక ్ జనసంబ్ంధిసంఖా్ లను్ ఎంటర్్ చేసేపుప డు్ ఆపరేటరుు్ ప్శధ్ా

వహంచాల్.్ ్ ఒకవేళ్్ కాా ప్రీ ్లాక్్ఆన్్ఉంటే, ట్రరానీ్ ్ల్టరేష్న్్పై్ ప్శదావహంచాల్.్్

ఇంగ్ల ు పలో్ ఎంటర్్ చేసిన్ జనసంఖా్య సంబ్ంధిత్ వివరాలు్ రథ నిక్ భాష్తో్ కూడా్

సరిపోలేలా్ఆపరేటర్్నిరాానించుకోవాల్,్లేదా్నమోదు్నిరాకరించబ్డుతుంది.్్ 

 

ప్తఓఐ:్్ప్తఓఐలో్

పేరుకు్ఊర్ఫ్ర్లేదా్

ఆల్యాస్అని్

ఉండడం  

ప్తఓఐ్పత్రరాలను్అంగ్లకరించే్సమయంలో,్నివాసి్పేరుకు్‘ఊర్ఫ్ర’్‘ఎల్యాస’్అని్

గురింిపు్పప్తంగా్సమరిప ంచిన్ఋజువులో్ఉండకుండా్ఆపరేటర్్నిరాారించుకోవాల్.్్

నాణా తా్పరిశీలన్సమయంలో్అటువంటి్పత్రరానిన ్నిరాకరిరిరు.్్సమరిప ంచిన్

ప్తఓఐ్పప్తంలో్నమోదు్పప్తంలో్ఎంటర్్చేసిన్ఒకక ్పేరు్మాప్తమే్ఉండాల్.్్

‘ఊర్ఫ్ర’్‘అల్యాస’్ఉనన ్నివాసి్పేరు్్ 

వయస్-ఫోటో్

సరిపోలకపోవడం:్్

నివాసి్యొకక ్వయస్్

మరియు్ఫోటో్

సరిపోలాల్  

పుటినా్తేదీని్ప్పకటించినపుప డు,్నివాసి్యొకక ్పుటినా్సంవతీ రానిన ్తపప నిసరిగా్

ధృవీకరించుకోవాల్.్్ప్పతాే కించి్ప్తలుల్విష్యంలో,్ప్పకటించిన్పుటినా్తేదీని్ఎంటర్్

చేసే్సమయంలో,్పుటినా్సంవతీ రానిన ్తల్ుదండ్రులతో్ధృవీకరించుకోవాల్.్్ 
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అధా్య యం 8: నేరాలు మరియు పరిహారాలు 
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అధాా యం 8: నేరాలు మరియు రరిహారాలు 

 

ఆధార్ చటాం మరియు నియమాల క్పకారం నేర్యలు మరియు పరిహార్యలు 
 

 మర్లవా క్ల తగా మోస్ం చేేత పరిహారం 

 

నేర్ం పరిహార్ం 

ఏదైనా్ తపుప డు్ జనసంఖా్య సంబ్ంధిత్

సమాచార్ం్లేదా్బ్యోమెట్రరిక్్సమాచార్ం్

అందించడం్దావ రా, ఒక్చనిపోయన్లేదా్

సజీవంగా్ఉనన , వాసవి్లేదా్ఊహాతమ కమైన్

వేర్కక్ వా కి్ి లాగా్ వా వహరించి్ వంచిరిరో్

లేదా్ అలా్ మర్కక్ వా కిగిా్ వా వహరించి్

వంచించడానికి్ప్పయతిన రిరో 

 3 ఏళ్ళ ్వర్కు్జైలు్లేదా 

 రూ.10,000్ వర్కు్ జరిమానా్ లేదా్

రండు్ 

ఒక్ ఆధ్యర్్ నంబ్ర్్ కల్గ్ ఉనన ్ వా కికిి్ హాని్

చేసే్ లేదా్ అలురిప్టే్ా ఉదే్దశంతో, లేదా్ ఒక్

ఆధ్యర్్ నంబ్ర్్ కల్గ్ ఉనన ్ వా కి్ి యొకక ్

గురింిపును్ తాను్ ఉపయోగంచుకోవాలనే్

ఉదే్దశంతో, ఒక్ ఆధ్యర్్ నంబ్ర్్ కల్గ్ ఉనన ్

వా కి్ి యొకక ్ ఏదైనా్ జనసంఖా్య సంబ్ంధిత్

సమాచార్ం్ లేదా్ బ్యోమెట్రరిక్్

సమాచారానిన ్మారి్ డం్ లేదా్మారి్ డానికి్

ప్పయతిన ంచడం్ దావ రా, ఒక్ చనిపోయన్

లేదా్ సజీవంగా్ ఉనన , వాసవి్ లేదా్

ఊహాతమ కమైన్వేర్కక్వా కి్ిలాగా్వా వహరించి్

వంచిరిరో్ లేదా్ అలా్ మర్కక్ వా కిగిా్

వా వహరించి్వంచించడానికి్ప్పయతిన రిరో 

 3 ఏళ్ళ ్వర్కు్పడిగంచే్గడువు్గల్

జైలు్శిక్ష్మరియు 

 రూ.10,000 వర్కు్ పడిగంచగల్

జరిమానా్ 

ఈ్చటంా్యొకక ్నిబ్ంధనల్క్రింద్గురింిపు్

సమాచారానిన ్ సేకరించడానికి్ అధికార్ం్

ఇవవ బ్డని్ ఒక్ సంసథ, మాటలు, ప్పవర్ని్

లేదా్ వైఖ్రి్ దావ రా్ తనకు్ అలాంటి్

అధికార్ం్ఉనన టాు్నటిసే ి

 3 ఏళ్ళ ్వర్కు్పడిగంచే్గడువు్గల్

జైలు్శిక్ష్మరియు 

 రూ.10,000 వర్కు్ పడిగంచగల్

జరిమానా్ 

 కంప్న్సల్ విష్యంలో్ జరిమానా్

రూ.1్ లక్ష్ వర్కు్ పడిగంచవచిు , 

లేదా్రండు 
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 గురితపును బ్హరగత పరి నందుకు పరిహారం 

 

నేర్ం పరిహార్ం 

నమోదు్ లేదా్ ప్రరామాణీకర్ణ్ ప్పక్రియలో్

సేకరించిన్ఏదైనా్గురింిపు్సమాచారానిన ్ఈ్

చటంా్ లేదా్ దీని్ క్రింద్ తయారు్ చేసిన్

నిబ్ంధనల్ క్రింద్ లేదా్ ఈ్ చటాానిన ్

అనుసరించి్ ఒపుప కునన ్ ఏదైనా్ ఒపప ందం్

లేదా్ఏరాప టుకు్వా తిరేకంగా, అధికార్ం్లేని్

ఒక్ వా కికిి్ ఉదే్దశప్యర్వ కంగా్ బ్హర్ గతం్

చేయడం, ప్పరర్ం్చేయడం, కాపీ్చేయడం్

లేదా్ ఇతర్త్రరా్ ఏ్ విధంగానైనా్

బ్యటప్టినా్వా కికిి 

 3 ఏళ్ళ ్వర్కు్పడిగంచే్గడువు్గల్

జైలు్శిక్ష్మరియు 

 రూ.10,000 వర్కు్ పడిగంచగల్

జరిమానా్ 

 కంప్న్సల్ విష్యంలో్ జరిమానా్

రూ.1్ లక్ష్ వర్కు్ పడిగంచవచిు , 

లేదా్రండు 

 

 సిఐడిఆర్ ను అనధికారిక యాకీె స్టకు పరిహారం 

 
 
 
 
 
 

 

నేర్ం పరిహార్ం 

అధికారి్చేత్అధికార్ం్పందని్ఎవర్వనా్ఉదే్దశప్యర్వ కంగా: 

a. కంప్ద్ గురింిపుల్ డేటా్ రిపాజిటరీ్ (సిఐడిఆర్)్ ను్

యాకీె స్చేసినా, యాకీె స్సంపాదించినా 

b. సిఐడిఆర్్ నుండి్ లేదా్ ఏదైనా్ రిమూవబ్బల్్ సాోరేజి్

మీడియం్నుండి్డేటాను్డౌన్్లోడ్, కాపీ్లేదా్ఎక్ీ ్ప్టక్్ా

చేసినా 

c. సిఐడిఆర్్లో్ వైర్స్ను్ లేదా్ ఇతర్్ కంప్యా టర్్

కలుషితానిన ్ (కంటామిన్ంట్ర)్ ప్పవేశప్టడాం్ లేదా్

ప్పవేశప్టడాానికి్కార్ణం్కావడం 

d. సిఐడిఆర్్లోని్ సమాచారానిన ్ నాశనం్ చేయడం్ లేదా్

నాశనం్చేయడానికి్కార్ణం్కావడం 

e. సిఐడిఆర్్యొకక ్యాకీె స్కు్అంతరాయం్కల్గంచడం్

లేదా్అంతరాయం్కల్గంచడానికి్కార్ణం్కావడం 

f. సిఐడిఆర్్కి్ అధికారిక్ యాకీె స్ ఉనన వా కికిి, 

ఉదే్దశప్యర్వ కంగా్ యాకీె స్ నిరాకరించినా్ లేదా్

నిరాకరించబ్డేలా్చేసినా 

g. సెక్షన్్ 28, సబ్్ సెక్షన్్ (5)కు్ ప్పతికూలంగా్ ఏదైనా్

సమాచారానిన ్ బ్యటప్టడాం్ లేదా్ సెక్షన్్ 29కి్

ప్పతికూలంగా్ఏదైనా్సమాచారానిన ్పంచుకోవడం్లేదా్

పై్ చర్ా లు్ చేయడానికి్ ఎవర్వనా్ ఇతర్్ వా కికిి్

సహాయపడడం 

h. ఏదైనా్రిమూవబ్బల్్సాోరేజీ్మాధా మం్లేదా్సిఐడిఆర్్లో్

నిలవ ్ చేసిన్ ఏదైనా్ సమాచారానిన నాశనం్ చేయడం, 

తొలగంచడం్లేదా్మారి్ డం, లేదా్ఏ్విధంగానైనా్దాని్

విలువను్ లేదా్ దాని్ ఉపయుకతిను్ తగ గంచడం్ లేదా్

 3 ఏళ్ళ ్ వర్కు్

పడిగంచే్ గడువు్

గల్ జైలు్ శిక్ష్

మరియు 

 రూ.10్ లక్షల్

వర్కు్

పడిగంచగల్

జరిమానా్ 
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దానికి్హాని్కల్గంచడం 

ii. అధికారి్ ఉపయోగంచే్ ఏదైనా్ కంపా్య టర్్ సోర్ీ ్ కోడ్్కు్

హాని్ కల్గంచే్ ఉదే్దశంతో్ ఒక్ వా కి్ి లేదా్ సంసథ్ దానిన ్

దంగల్ంచడం, దాచిప్టడాం, నాశనం్ చేయడం్ లేదా్

మార్ి డం్ లేదా్ ఎవర్వనా్ ఇతర్్ వా కి్ి దంగల్ంచడానికి, 

దాచిప్టడాానికి, నాశనం్ చేయడానికి్ లేదా్మారి్ డానికి్

కార్ణం్కావడం్ 

 

 సిఐడిఆర్లో డేటాను టాంపర్ చేేత పరిహరం 

 

నేర్ం పరిహార్ం 

అధికారి్చేత్అధికార్ం్పందని్ఎవర్వనా్ఆధ్యర్్

నంబ్ర్్ హోల ర్్కు్ సంబ్ంధించిన్

సమాచారానిన ్ మారి్ డానికి్ లేదా్ ఏదైనా్

సమాచారానిన ్ కనుగొనే్ ఉదే్దశంతో్ సిఐడిఆర్్

లేదా్ఏదైనా్రిమూవబ్బల్్సాోరేజి్మాధా మంలోని్

సమాహాక రానిన ్ఉపయోగసే్ిలేదా్టాా ంపర్్చేసే.ి్ 

 3 ఏళ్ళ ్వర్కు్పడిగంచే్గడువు్

గల్జైలు్శిక్ష్మరియు 

 రూ.10,000 వర్కు్పడిగంచగల్

జరిమానా్ 

 కంప్న్సల్ విష్యంలో్

జరిమానా్ రూ.1్ లక్ష్ వర్కు్

పడిగంచవచిు , లేదా్రండు  

 

 అభా్ రిథంచే ఎంటిటీ దాా ర్య అనధికారిక ఉపయోగానిక్ల పరిహారం 

 

నేర్ం పరిహార్ం 

అభా్ రి థంచే్ ఎంటిటీగా్ ఉంటూ, ఒక్ వా కి్ి

యొకక ్ గురింిపు్ సమాచారానిన ్ సెక్షన్్ 8, 

సబ్-సెక్షన్్(3)కు్వా తిరేకంగా్ఉపయోగసే్ి 

 3 ఏళ్ళ ్వర్కు్పడిగంచే్గడువు్గల్

జైలు్శిక్ష్మరియు 

 రూ.10,000 వర్కు్ పడిగంచగల్

జరిమానా్ 

 కంప్న్సల్ విష్యంలో్ జరిమానా్

రూ.1్ లక్ష్ వర్కు్ పడిగంచవచిు , 

లేదా్రండు  
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 స్మాచార్యనిు  తెలియజేే అవస్ర్యలకు కటాుబ్రకపోతే పరిహారం 

 

నేర్ం పరిహార్ం 

నమోదు్ ఏజెన్సీ గా్ లేదా్ అభా్ రి థంచే్

ఎంటిటీగా్ ఉంటూ, సెక్షన్్ 8్ యొకక ్

సబ్-సెక్షన్్ (3)్ లేదా్ సెక్షన్్ 3్ యొకక ్

సబ్-సెక్షన్్(2)కు్కటాుబ్డడంలో్విఫలమైతే 

 1 ఏడాది్ వర్కు్ పడిగంచే్ గడువు్

గల్జైలు్శిక్ష్మరియు 

 రూ.10,000 వర్కు్ పడిగంచగల్

జరిమానా్ 

 కంప్న్సల్ విష్యంలో్ జరిమానా్

రూ.1్ లక్ష్ వర్కు్ పడిగంచవచిు , 

లేదా్రండు  

 

 స్వధారణ పరిహారం 

 

నేర్ం పరిహార్ం 

ఈ్ చటంా్ లేదా్ దీని్ క్రింద్ తయారు్

చేయబ్డిన్ నిబ్ంధనల్ క్రింద్ నేరానిన ్

చేసే,ి అందుకు్ఈ్సెక్షన్్లో్తపప ్ఇంకెకక డా్

నిరిషే్్ాపరిహార్ం్లేకుంటే్ 

 1 ఏడాది్ వర్కు్ పడిగంచే్ గడువు్

గల్జైలు్శిక్ష్మరియు 

 రూ.25,000 వర్కు్ పడిగంచగల్

జరిమానా్ 

 కంప్న్సల్ విష్యంలో్ జరిమానా్

రూ.1్ లక్ష్ వర్కు్ పడిగంచవచిు , 

లేదా్రండు  

 స్ంస్థలు చేే నేర్యలు 

 

నేర్ం పరిహార్ం 

ఈ్చటంా్క్రింద్నేరానిన ్చేసింది్ఒక్సంసథ్

అయతే, ఆ్ నేర్ం్ చేసిన్ సమయంలో్

సంసథకు్మరియు్సంసథ్యొకక ్ వాా పారానిన ్

నిర్వ హంచడానికి్అధికార్్బాధా త్వహసి్నన ్

ప్పతి్ వా కి్ి నేర్ం్ చేసినటుుగా్

పరిగణించబ్డుతుంది్ మరియు్ వారి్ పై్

విచార్ణ్ జర్పబ్డుతుంది,్ తగన్ శిక్ష్

విధించబ్డుతుంది:్్ 

ఒక్వా కి్ినేరానిన ్తనకు్తెల్యకుండా్

చేరనని్ లేదా్ అటువంటి్ నేర్ం్

జర్గకుండా్ ఉండడానికి్ తన్

శాయశకిులా్ ప్పయతిన ంచానని్

ఋజువు్చేసే,ి ఈ్సబ్-సెక్షన్్లో్ఉనన ్

ఏదీ్ అటువంటి్ వా కినిి్ బాధాు డిని్

చేయనటుయతే.్్ 

సబ్-సెక్షన్్ (1)లోని్ ద్దనికీ్ సంబ్ంధం్

లేకుండా, ఎకక డైతే్ ఈ్ చటంా్ కింది్

ఏదైనా్నేర్ం్ఒక్సంసథ్యొకక ్డైరకరా్, 

మేనేజర్, కార్ా దరిశ ్లేదా్ఇతర్్అధికారి్

యొకక ్ సమమ తితో్ గాని లేదా్

ఉపేక్షించడం్ వలు్ గాని, లేదా్ వారి్

నిర్ ుకా్షా నికి్ ఆపాదించగల్ విధంగా్ గాన్స్

జరిగనటుు్ ఋజువైతే, అటువంటి్

డైరకరా్, మేనేజర్, కార్ా దరిశ ్లేదా్ఇతర్్

అధికారి్ కూడా్ నేర్ం్ చేసినటుుగా్

పరిగణించబ్డుతుంది్మరియు్వారి్పై్

విచార్ణ్ జర్పబ్డుతుంది,్ తగన్ శిక్ష్

విధించబ్డుతుంది్   
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భారతదేశం బ్యట చేసిన నేరం లేదా ఉలుఘనకు రర స్తత చేస్తకోవడానిక్ల 
చటాం 

 

నేర్ం పరిహార్ం 

సబ్-సెక్షన్్ (2)్ యొకక ్ నిబ్ంధనల్

ప్పకార్ం, ఈ్ చటంా్యొకక ్ నిబ్ంధనలు్

భార్తద్దశం్ బ్యటి్ ఏ్ ద్దశస్థడు్ చేసిన్

నేర్ం్లేదా్ఉలుంఘనకైనా్వరిరిియ.్్ 

సబ్-సెక్షన్్ (1)్యొకక ్ అవసరాల్ కొర్కు, 

భార్తద్దశం్బ్యటి్ఏ్వా కి్ిఅయనా్నేర్ం్

లేదా్ ఉలుంఘనకు్ పాలప డినటుయతే, ఆ్

నేర్ం్ లేదా్ నేర్ంగా్ పరిగణించే్ ప్పవర్ని్

లేదా్ ఉలుంఘనలో్ కంప్ద్ గురింిపుల్

సమాచార్్రిపాజిటరీ్ప్పమేయం్ఉంటే, ఈ్

చటంా్యొకక ్నిబ్ంధనలు్వరిరిియ.్ 

 

 నేర్యలను పరిశోధించే అధికారం 

 

క్రిమినల్్ ప్రర్కసీజర్్ కోడ్, 1973లో్ ఉనన ్ ద్దనికీ్ సంబ్ంధం్ లేకుండా, పోలీస్్

ఇన్్సెప కరాు్లేదా్అంతకంటే్పై్రథయలో్ఉనన ్పోలీస్్అధికారి్ఈ్చటంా్క్రింది్ఏ్

నేరానైన నా్పరిశోధిరిరు. 

 

 ఇతర శిక్షలతో పరిహార్యలు జోకా ం కలిా ంచుకోవు 

 

ఈ్ చటంా్ క్రింద్ విధించిన్ ఏ్ పరిహార్మైనా,్ ఆ్ సమయంలో్అమలులో్ఉనన ్ ఏ్

ఇతర్్చటంా్క్రింద్జరిమానా్లేదా్శిక్షను్నిరోధించవు. 

 

 నేర  చారణ 

 

 

1. అధికారి్లేదా్అధికారి్ప్రరామాణీకరించిన్ఆఫీసర్్లేదా్వా కి్ిఫిరాా దు్చేసే్ితపప , ఏ్

నాా యరథ నం్ఈ్చటంా్క్రింద్శిక్షార్ హమైన్ఏ్నేర్ం్యొకక ్విచార్ణ్జర్పదు. 

1. ఈ్చటంా్క్రింద్శిక్షార్ హమైన్నేరాలను్ప్పధ్యన్మెట్రరోపాల్టన్్మెజిస్ట్సేటా్ర్లేదా్
ప్పధ్యన్నాా య్మెజిస్ట్సేటా్ర్కంటే్తకుక వ్రథ య్నాా యరథనాలు్

విచారించకూడదు.   
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నమోదు / నవీకరణ స్మయంలో లోపం కారణంగా నేర్యలు మరియు జరిమానాలు 
 

 సింక్ అయిా ంది కాని అపోుడ్ కాలేదు 

 

లోప సా్ భావం తీస్తకోవలసిన నెలవారి చరా  

I. నమోదు్చేసిన్తేదీకి్10్రోజుల్

తరువాత్నమోదు్పాా కెట్ర్అపోుడ్్

చేయడంలో్ఆలసా ం్ 

II. నమోదు్చేసిన్తేదీకి్20్రోజుల్

తరువాత్నమోదు్పాా కెట్ర్అపోుడ్్

చేయడంలో్ఆలసా ం 

సింక్్అయా ంది్కాన్స్అపోుడ్్ కాలేదు:  

నమోదు్తేదీ్నుండి్30్రోజుల్లోపల్

అపోుడ్్ కాని్ పాా కెట్ర్ పోయనదిగా్

పరిగణించబ్డుతుంది 

I. ప్పతి్నమోదు్పాా కెట్ర్కు్రూ.25్

నిల్ప్తవేయబ్డుతుంది.్్ 

II. ప్పతి్నమోదు్పాా కెట్ర్కు్రూ.50్

నిల్ప్తవేయబ్డుతుంది.్్ 

III. ప్పతి్ నమోదు్ పాా కెట్ర్కు్ రూ.50్

నిల్ప్తవేయబ్డుతుంది.్్ 

5 రోజులోన  అప్రలోడ్ చేయక్పోత్య నమోదు ఫ్రీ్ 

వంటి వివిధ నియంప్త్ణ అమలు 

చేయబ్డంది 

 
 

 జనాభా లోపం (DE) 

 

లోప సా్ భావం నెలవారీ తీస్తకోవాలిీ న చరా లు 

సమాచార నాణా త్లో సర్వన నాణా త్ 
లేని ఫోట్లలు, లింరంలో  రాట్లన 
లేదా త్ప్పు  ప్పటినా త్యదీల వంటి 
 రాట్లన ఉంటాయ.   

న్లవారీ సంింత్ DE లోాల కోసం ఒకోక  

కేస్లో నిలిింవేకసిన మొత్తం ాా కెట్రకు ూ.25. 

30 కేస్లకు - రీట్రర్వనింగ్ కోసం ఆరర్మట్ర్ 

యొక్క  ససెు నని్  

 

 

 బ్యోమట్రిక్ లోపం III (BE-III) 

 

లోప సా్ భావం నెలవారీ తీస్తకోవాలిీ న చరా లు 

ఫోట్ల మారదెరి క్తావ లకు 

అనుగుణంగా లేకుంటే 

ప్పతి్ కస్కు, పాా కెట్ర్కు్ రూ.25్ చొపుప న్

నిల్ప్తవేయబ్డుతుంది.్్ 

న్లవారి్పోగైన్బ్సఇ-III్పర్పాటుు: 

1. 30 కేస్లకు - రీట్రర్వనింగ్ కోసం 

ఆరర్మట్ర్ యొక్క  ససెు నని్ 
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 బ్యోమట్రిక్ లోపం I (BE-I) 

 

లోపం యొకక  సా్ భావం నెలవారీ తీస్తకోవాలిీ న చరా లు 

 ప్యరి్ివేల్్ముప్దలు్లేదా్ప్యరి్ికంటిపాప్

పటలం్ లేదని్ పర్పాటుగా్ నమోదు్

చేయడం 

 బ్సఇలో్ఫోటో్యొకక ్ఫోటో 

 వేరే్వా కి్ియొకక ్మినహాయంపు్ఫోటో 

 ఒక్ వస్తవు యొక్క  మినహాయంప్ప ఫోట్ల 

ప్రతి కేస్కు నిలిింవేకయబ్డన మొత్తం 

ఉండాలి ూ. 10,000 ాా కెట్రకు. 

న్లవారీ సంింత్ DE లోాల కోసం : 

1. 1 లేదా అంత్క్ంటే ఎకుక వ   

కేస్లకు - తిరిగ     

2.     శక్షణ కోసం ఆరర్మట్ర్ యొక్క  

ససెు నని్ 

3. 5 లేదా అంత్క్ంటే ఎకుక వ 

కేస్లకు - ఐదేళ్న రలానికి 

ఆరర్మట్ర్ యొక్క  ససెు నని్. 

సంింత్ లోరం రణన> = 1 

అయత్య త్గన చట్రారమైన 

చరా లు తీస్కోవలసిన అవసరం 

ఉంది 

 

 బ్యోమట్రిక్ లోపం II (BE-II) 

 

లోపం యొకక  సా్ భావం నెలవారీ తీస్తకోవాలిీ న చరా లు 

 మినహాయంపు్ ఫోటోలో్ సర్వన్ నాణా త్

లేని్ఫోటో  

 మినహాయంపు్ ఫోటోలో్ మినహాయంపు్

కనిప్తంచకపోవడం 

ప్పతి్కస్కు, పాా కెట్ర్కు్రూ.25్చొపుప న్

నిల్ప్తవేయబ్డుతుంది. 

నెలవారీ సంింత్ BE-II లోాల కోసం:: 

1. 30 కేస్లకు - రీట్రర్వనింగ్ 

కోసం ఆరర్మట్ర్ యొక్క  

ససెు నని్ 

 

 ఫోటో యొకక  ఫోటో (పిఓపి) 

 

లోపం యొకక  సా్ భావం నెలవారీ చరా లు తీస్తకోవాలి 

ఫోటో్ మర్కక్ ఫోటోది్ /్ లేదా్ మనిషిది్

కాకుంటే 

ఒకోక  కేస్లో నిలిింవేకసిన మొత్తం ఒక్ ాా కెట్ర
కు ూ. 10,000. న్లవారీ సంింత్ POP 
లోాల కోసం::  

1. లేదా్అంతకంటే్ఎకుక వ్కస్లకు్- 
ఆపరేటర్్ను్సంవతీ ర్ం్పాటు్

ససెప ండ్్చేయడం 

2. 5 లేదా్అంతకంటే్ఎకుక వ్కస్లకు్- 

ఆపరేటర్్ను్ఐదు్సంవతీ రాల్పాటు్
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ససెప ండ్్చేయడం.్్పోగైన్పర్పాటు్

లెకిక ంపు్>=1 ఉంటే, తగన్

చటపార్మైన్చరా్ ్తీస్కోవాల్ 

 

 అభా్ ంతరకరమైన భా  

 

లోపం యొకక  సా్ భావం నెలవారీ తీస్తకోవాలిీ న చరా లు 

నివాసితుల జనాభాలో ారనమెంట్రీ 
భాష / దురివ నియోర భాష వాడక్ం 

ఒకోక  కేస్లో నిలిింవేకసిన మొత్తం ూ. 1000 
ాా కెట్రకు. 

అట్లవంటి న్లవారీ సంింత్ లోాల కోసం : 

1. 1 లేదా అంత్క్ంటే ఎకుక వ కేస్లకు - 
తిరిగ శక్షణ కోసం ఆరర్మట్ర్ యొక్క  
ససెు నని్ 

2. 5 లేదా అంత్క్ంటే ఎకుక వ కేస్లకు - 
ఐదేళ్న రలానికి ఆరర్మట్ర్ యొక్క  
ససెు నని్. సంింత్ లోరం రణన>= 1 
అయత్య త్గన చట్రారమైన చరా లు 
తీస్కోవలసిన అవసరం ఉంది 

 
 
 

 నమోదు ఏజెనీ్స  పనితీర్ల 

 

లోపం యొకక  సా్ భావం నెలవారీ తీస్తకోవాలిీ న చరా లు 

వెయటే్ రరిమితులు అనుబ్ంధం N - 

లోరం యొక్క  సా్ భావం / త్ప్పు  లో 

ఇవవ బ్డాడయ 

ఒకవేళ్్ పనితీరు్ రేటింగ్్ 90%్ కంటే్

తకుక వ్ ఉంటే, ఇఎను్ ఎప్ర్్ జోన్్లో్

ఉనన టాుగా్ పరిగణించబ్డుతుంది, 

ఒకవేళ్్పనితీరు్రేటింగ్్85%్పడిపోతే, 

నమోదు్ ఏజెన్సీ ్ యొకక ్ నమోదు్

కార్ా కలాపాలు్ తాతాక ల్కంగా్

నిల్ప్తవేయబ్డతాయ్ మరియు్ వారి్

ఇఎ్ కోడు,్ ఎంపాన్లెమ ంట్ర్ 3్

సంవతీ రాలు్ విత్ర్డ్రా్

చేయబ్డుతుంది. 

 

 

 

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


 
 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 
 

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

 Page 126 

 
 

 స్మీక్ష 

 లోప సా్ భావం తీస్తకోవలసిన నెలవారి చరా  

 

త్రర్వమాసిక్ రనితీరు సమీక్ష సమయంలో 

నివేకదింింన అదనప్ప లోాలు / 

ఉలనంఘనలు లేదా సమీక్ష క్రరింద 

సమయానికి చెలినంచవలసిన మొతాతంకి 

50% క్ంటే ఎకుక వ నిలిింవేకయబ్డత్య. 

నమోదు ఏజెన్సీ  యొక్క  నమోదు 

రరా క్లాాలు తాతాక లిక్ంగా 

నిలిింవేకయబ్డతాయ మరియు వారి ఇఎ 

కోడు, ఎంాన్లేె ంట్ర 3 సంవత్ీ రాలు విత్ర

డ్రా చేయబ్డుతుంది. 

మోసం్చేసే్ సంభావా ్ ఉదే్దశం్ లేకుండా్

నిరేశేించిన్ మార్గదర్శ కాల్ తీప్వ్

ఉలుంఘన్ –్ యుఐడిఎఐ్ సేవలకు్

నివాసి్ వద్ే అదనంగా్ డబ్బబ లు్

తీస్కోవడం్/్తపుప డు్పనులు్చేయడం్

మరియు్ తనిఖీల్ సమయంలో్

అనధికారిక్ ప్తఇసి్ నడిప్తన్ విష్యం్

బ్యటపడడం 

ఒకోక  సంఘట్నకు ూ.50,000 మరియు 

ఆరర్మట్ర్ను ఒక్ సంవత్ీ రం స్థబాన క్ర లిస్ ా

చేయడం 

మోసం్ చేసే్ సంభావా ్ ఉదే్దశంతో్

నిరేశేించిన్ మార్గదర్శ కాల్ తీప్వ్

ఉలుంఘన్–్యుఐడిఎఐ 

ఒకోక ్ యంత్రరానికి్ రూ.100,000్ మరియు్

ఆపరేటర్్ను్ 5్ సంవతీ రాలు్ బాు క్్ ల్స్ా

చేయడం్ 

పప్తంలో్పర్పాటు్డిఓఇ్I  

 మోసప్యరిత్పప్తం 

 పప్తం్లేకపోవడం 

 10,000 ాా కెట్రకున్లవారీ సంింత్ DoE-I 

లోాల కోసం: 

 1 లేదా అంత్క్ంటే ఎకుక వ కేస్లకు - 

తిరిగ శక్షణ కోసం ఆరర్మట్ర్ యొక్క  

ససెు నని్ 

 2 లేదా అంత్క్ంటే ఎకుక వ కేస్లకు - 

ఐదేళ్న రలానికి ఆరర్మట్ర్ యొక్క  ససెు నని్ 

సంింత్ లోరం సంఖా > = 1 అయత్య త్గన 

చట్రారమైన చరా  తీస్కోవాలి  

 

 

 

పక్త లోపం DoE II  

 చెలనని రప్త్ం  

 పేలవమైన నాణా త్ రప్త్ం  

 జనాభా డేటా అసమతులా త్  

 ూ. ాా కెట్రకు 25 ూాయలు 

 న్లవారీ సంింత్ DoE-II లోాల కోసం 

 30 లేదా అంత్క్ంటే ఎకుక వ కేస్లకు 

- ఆరర్మట్ర్ రీట్రర్వనింగ్ యొక్క  

ససెు నని్ 

పప్తంలో్ పర్పాటుకు్ ఆరి థక్

డిస్ఇనీ్ ంటివ్ర్(I, II మరియు III) 

డిఓఇ్ పర్పాటుు్ I మరియు్ II్ ను్

జనసంఖా్య సంబ్ంధిత్ పర్పాటుగా్

పరిగణించి, న్లలో్ తనిఖీ్ చేసిన్మొతంి్

పాా కెటు్ సంఖా్ కు్ పర్పాటుగా్ చేసిన్
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 లోప సా్ భావం తీస్తకోవలసిన నెలవారి చరా  

మొతంి్ పాా కెటు్ సంఖ్ా ్యొకక ్ డిఇ%్ తో్

లెకిక ంచబ్డి, ఆ్ న్లలోని్ ప్యరి్ి చల్ుంపు్

నుండి్ డిఇ్ యొకక ్ ఆ్ %్

మినహాయంచబ్డుతుంది 

 * ప్యరి్ి ఆరి థక్ డిస్ఇనీ్ ంటివ్ర్ పై్ కాా ప్తంగ్:్ ్ ప్పతి్ న్లవారి్ చల్ుంపు్ సైకిల్్లో్మొతంి్

చల్ుంపు్నుండి్50%్కాా ప్ర్చేయబ్డుతుంది్ 

 

ఆపరేటరు పై చరా  

పర్పాట ర్కం వివ్ర్ణ 

 జనసంఖా్య సంబ్ంధిత్పర్పాటు 

 బ్యోమెట్రరిక్్పర్పాటు 

 ఫోటో్యొకక ్ఫోటో్(ప్తఓప్త) 

 నివాస్ల్జనసంఖా్య సంబ్ంధిత్వివరాలలో్అసభా్ ్

పదజాలానిన ్ఉపయోగంచడం్్ 

 నకిలీ్ ప్తఓఐ/ప్తఓఎ్ తో్ నమోదు,్ అసతా ్ సమమ తి్

పత్రరానిన ్ ఇవవ డం్ /్ యుఐడిఎఐ్ రఫ్ర్ావేర్్ను్

టాంపర్్చేయడం్దావ రా్నమోదు్చేయడం్ 

 చేసిన్ పర్పాటు్ యొకక ్ సవ భావానిన ్ బ్టి్ా

ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్ ును్ 6్ న్లల్ నుండి్ 5్

సంవతీ రాల్వర్కు్బాు క్్ల్స్ాచేయాల్.్్ 

 తగన్చటపార్మైన్చర్ా ్తీస్కోవాల్్్ 
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అధాయ యం 9: మోసం మరియు అవిన్సతిని నివారించడానికి మరియు 
వినియోగదారుని తృప్తనిి మెరుగుపర్చడానికి నమోదు సిబ్బ ందికి 

మార్గదర్శ కాలు 
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అధాయ యం 9: మోసం మరియు అవిన్సతిని నివారించడానికి మరియు వినియోగదారుని తృప్తనిి మెరుగుపర్చడానికి 
నమోదు సిబ్బ ందికి మార్గదర్శ కాలు 

 
***అధికారిక్ సంసథ్ దావ రా్ ఆధ్యర్్ నమోదు్ లేదా్ నవీకర్ణను్ తీస్కురావడానికి్ నియమాలు్ మరియు్ నిబ్ంధనలకు్

అనుగుణంగా్ఏవైనా్వా తాా రలు్మీరు్గమనించి్ఉంటే,్అపుప డు్సంబ్ంధిత్అధికారులకి్వెంటనే్నివేదిక్ఇవవ ండి.్ 

వా తాా రలని్నివేదించడానికి్ఇచిి న్సోపానప్కమానిన ్అనుసరించండి: 

   
 

ఆరరేట్ర్డ సూరర్వవ జర్డ ఇఎ (న్తడల్ప 

కా యా లయం) 

ఆర్డఒ (సంబంధిత) 

 

నమూనా ఎస్క లే న్ మాా ట్రికీ్  (క్పతి కంక్రంలో క్పరరిశ ంచాలి)

 

*** ఆపరేటర్్వృదాులు్మరియు్దివాా ంగ్నివాసితులకు్తపప నిసరిగా్ప్రరాముఖా్ తని్ఇవావ ల్. 

వృదాుల్సందర్ా ంలో్: 
బ్యోమెట్రరిక్్మినహాయంపుతో్దివాా ంగ్వా కిుల్లేదా్

నివాసితుల్సందర్ా ంలో: 

ఆరర్మట్ర్ అనిా  బ్యోమెట్రరిక్ నని రా రు ర్ చేయడానికి 

ప్రయతిా ంచాలి అవి., 10 వేకలిముప్దలు, 2 క్నుగుడున 

మరియు ఫోట్లగ్రాఫ్. 

వృదాుల్యొకక ్బ్యోమెట్రరికీ్ ్బ్యోమెట్రరిక్్పరికర్ం్

కనుగొనలేని్సందర్ా ంలో,్ఆపరేటర్్బ్లవంతపు్కాా పి ర్్

ఎంప్తకని్ప్పయతిన ంచాల్. 

 

రఫ్ట్ావ ర్్లో్మాప్తమే్ఆపరేటర్్ ప్పతాే క్మినహాయంపుని్

గురింిచాల్్ మరియు్ అనిన ్ ఇతర్్ బ్యోమెట్రరిక్ీ ్ ను్

కాా పి ర్్చేయాల్. 

మినహాయంపుని్ సప ష్తాతో్ ఆపరేటర్్ మినహాయంపు్

ఫోటోగ్రాఫ్ర్కాా పి ర్్చేయాల్. 

 

కంక్రం  ర్లనామా : 
ఇఎ పేర్ల మరియు కోడ్ : 
ఆపరేటర్ పేర్ల మరియు కాంటాక్ ానంబ్ర్ల :  
సూపర్వా జర్ పేర్ల మరియు కాంటాక్ ానంబ్ర్ల :  
ఇఎ (న్బరల్ కార్యా లయం) పేర్ల మరియు కాంటాక్ ానంబ్ర్ల: 
రిజిస్ట్సా్వర్ ( న్బరల్ కార్యా లయం) పేర్ల మరియు కాంటాక్ ా  
నంబ్ర్ల : 
ఫిరా్య దుల సెల్, యుఐడిఎఐ, ఆర్ఒ యొకక  కాంటాక్ ానంబ్ర్ల 
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బాధా్ త 
 చేయవలసిన   చేయ రని  

 నియోగదార్లని స్ంతృపితని మర్లగుపరచుటకు 

నమోదు ఏజెనీ్స   ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్ఆన్-ర్డరి ంగ్్

యొకక ్ప్రరామాణిక్పదతాి్నిరాారించండి:్

ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్నమోదు్చేయుట,్

ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్కు్శిక్షణ్ఇచిి ్

ద్రరువీకరించుట,్ఇఎ్అడిమ న్్పోర్లా్్లో్

ఆపరేటర్్ను్నమోదు్చేసి్మరియు్

యాకివాేట్ర్చేయుట 

 పరికర్్వాా పారాలు/యుఐడిఎఐ్ప్రరాంతీయ్

కారాా లయం్సహాయం’తో్పరికర్-ప్పతేా క్

శిక్షణతో్కల్ప్త్ఆపరేటర్ ు్యొకక ్సర్వన్

శిక్షణని్ఖ్చిి తంగా్చేయుట 

 ఆపరేటర్్దావ రా్నాణా మైన్డేటాని్నమోదు్

చేయుటకు్సర్వన్రథనానిన ్అందించుట 

 ్క్ౌడ్్టైం్నిర్వ హణ్మరియు్నివాసితుల్

సమసా లని్పరిష్క రించడానికి్‘హెల్ప ్డెసక ’్

ని్ప్టడాం 

 ప్పతి్నమోదు్కంప్దం్వద్ేకన్ససం్ఒకక ్లాా ప్ర్

టాప్ర్అయనా్బాా క్-అప్ర్గా్అందుబాటులో్

ఉంచుకోనేలా్చూడడం 

 కంప్దం్వద్ేనమోదు్సమయం్ఆదా్

చేయడానికి్ముందసి్-నమోదు్డేటాని్

సేకరించి్సప ష్ంా్చేయడం 

 యుఐడిఎఐ్ఆమోదిత్బ్యోమెట్రరిక్్

పరికరాలని్మాప్తమే్మోహరించడం.్

నమోదు్కొర్కు్కావాలీ్ న్అనిన ్పరికరాలు్

నమోదు్కంద్రరాల్వదే్అందించేలా్

చూస్కోవడం 

 ప్పతి్నమోదు్చివర్లో్వారి్వేల్ముప్దలని్

సప ష్ంాగా్కాా పి ర్్చేయడం్యొకక ్

ప్రరాముఖ్ా త్మీద్సూపర్వవ జర్/ఆపరేటర్్కు్

తెల్యచేయుట 

 ప్పతి్నమోదు్కంప్దం్వదే్రేట్ర్కార్  ్ను్పేస్ా

చేయాల్ 

 ఆపరేటర్్ఐడీల్యొకక ్బ్హుళ్్

జతలకి్ఒకటే్పాసవ ర్  ్వాడటం 

 ఒకటే్ఆపరేటర్్ఐడి్(యూజర్్

కోడ్)్ను్ఏ్ఇదేరు్ఆపరేటరుు్

కల్గ్ఉండరాదు 

 ఆన్-ర్డరి ంగ్్సమయంలో్

ఆపరేటరుు్లేదా్సూపర్వవ జర్ ు్

యొకక ్బ్లవంతపు్

బ్యోమెట్రరిక్్కాా పి ర్్ను్

నివారించుట 

 ధ్రరువీకరించబ్డని్

ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్ను్

నియోగంచకూడదు 

 నమోదు్కంద్రరాల్వదే్

నియోగంచే్పరికరాల్యొకక ్

ప్రరామాణీకర్ణలో్రాజీ్పడవదేు 
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ఇఎ సిబబ ంద- 

ఆరరేట్ర్డ/సూరర్వవ జర్డ 

 టేబ్బల్్ ఎతిు,్ పరికరాల్ రథ నం,్ ఆపరేటర్్

అలాగే్నివాసి్యొకక ్రథ నం,్ కాంతి్మరియు్

్రథ నం్మరియు్తెలుటి్ బాా క్్ గ్ౌండ్్యొకక ్

బ్సగుతు్వంటి్నమోదు్కంప్దం్యొకక ్సర్వన్

లేఅవుట్ర్ని్సరిగాగ్చూస్కోవాల్ 

 నివాసిని్ స్లువుగా్ ఉంచడానికి్ మరియు్

డేటా్ కాా పి ర్్ ని్ చేయడానికి్ నమోదు్

సమయంలో్ మరియు్ ముందు్ నివాసికి్

నమోదు్విధ్యనం్వివరించాల్ 

 నివాసి్చదవలేకపతే్చదవండి.్పేరు్యొకక ్

సెప ల్ుంగుు,్ ల్ంగం,్ చిరునామా,్ బ్ంధుతవ ్

వివరాలు్సరిగాగ్ఉండేలా్చూస్కోండి 

 నమోదు్ సమయంలో్ ఓరుప గా్ ఉండండి్

మరియు్నివాసితో్మరాా దగా్ఉండండి 

 నివాసి్ మొబైల్్ న్ంబ్ర్్ సిసంాలోకి్ ఎంటర్్

అయా ందని్నిరాథరించుకోండి 

 నమోదు/నవీకర్ణలో్ ఇమెయల్్ ఐడి్

ఉపయోగానిన ్ నివాసి్ అర్ థం్ చేస్కునేలా్

చేయాల్ 

 తిర్సక ర్ణలని్ తగ గంచడానికి్ ఏదైనా్ తాజా్

నమోదు్ చేసే్ముందు్ ఆపరేటర్్ వార్ంతట్

వారే్ “ఫైండ్్ ఆధ్యర్్ ఫెసిల్టీ-్ అడావ నీ్ ్్

సెర్ి ”్ఉపయోగంచాల్ 

 ఆధ్యర్్జారీ/నవీకర్ణ్కొర్కు్పటే్ాసమయానిన ్

నివాసితులకి్ సమాచార్ం్ ఇవావ ల్్ అది.,్ 90్

రోజుల్వర్కు 

 యుఐడిఎఐ్ నుండి్ ఆధ్యర్్ జారీ్ ఎసఎంఎస్

అందుకునన ్ తరావ త్ ఇ-ఆధ్యర్్ డౌనోుడ్్

చేస్కోమని్నివాసికి్సమాచార్ం్ఇవావ ల్ 

 90 రోజుల్తరావ త్ఇ-ఆధ్యర్్డౌనోుడ్్

అందుబాటులో్లేకపోయనా్లేదా్నివాసి్

ఆధ్యర్్జారీ్ఎసఎంఎస్అందుకోని్

సందర్ా ంలో్1947్లేదా్help@uidai.gov.in 

ను్సంప్పదించమని్సమాచార్ం్ఇవవ ండి 

 నివాసిని్విశ్రాంతిగా్ఉంచండి్మరియు్

నమోదు్సమయం్మొతంిలో్నివాసి్యొకక ్

ప్సీక న్్ఆన్్లో్ఉండేలా్చూస్కోండి్మరియు్

ఎంటర్్చేసిన్డేటాని్మళీళ ్ఒకరరి్

పరిశీల్ంచమని్నివాసిని్అడగండి్ 

 దివాా ంగులకి,్వృదాులకి్మరియు్గరిబ ణీ్

స్ట్సీలికు్ముందసి్్ప్రరాముఖా్ తని్ఇవావ ల్ 

 మీ్అంతట్మీరు్నమోదు్పప్తంలో్

ఎటువంటి్మారుప లు్చేయవదేు.్పప్తంలో్

చినన ్మారుప లని్చేయమని్నివాసి్

బ్లవంతం్ప్టినాా్కూడా,్ఆపరేటర్్దీనిన ్

 ఏ్ విధమైన్ ఆధ్యర్్ నవీకర్ణ్

కొర్కైనా్అధికారిక్సంసథ్దావ రా్

నిర్ ుయంచబ్డిన్ దానికనాన ్

ఎకుక వ్ డబ్బబ ్ డిమాండ్్

చేయవదేు 

 బ్యోమెట్రరిక్్ మినహాయంపు్

మరియు్ తకుక వ్ నాణా తా్

వేల్ముప్దల్ సందర్ా ంలో్

నమోదు్ కొర్కు్ ఏ్ నివాసినైనా్

తిర్సక రించవదేు 

 నివాసితులతో్ కఠినంగా్

మాటాుడవదేు 

 నివాసి్ యొకక ్ ముందటి్

నమోదుల్ సేటాస్ ని్

పరిశీల్ంచకుండా్

నివాసితులని్ మళీళ -నమోదు్

చేయవదేు 

 నివాసి్ ఎటువంటి్ డేటాను్

అందించని్ఫీల్ ్ లలో్N/A,NA్

మొదలై్ఎంటర్్చేయవదేు 
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ధృవీకర్ణ్దారునికి్సూచించాల్.్అటువంటి్

సందరాా లలో్ఆపరేటర్్నివాసిని్ధృవీకర్ణ్

దారుని్వదకేు్తిరిగ్వెళిు్మారుప ్చేస్కుని్

ధృవీకర్ణ్దారుని్సంతకం్తీస్కుని్

ఆతరావ త్నమోదు్పప్తంలో్చేసి్ర్మమ ని్

మరాా దగా్అడగాల్. 

బాధా్ త 
 చేయవ్లసినవి  చేయకూడనివి 

TO AVOID FRAUD AND CORUPTION 

ఇఎ సిబ్బ ంది-  

ఆపరేటర్ /సూపరా్వ జర్ 

 మీ్సవ ంత్ఆపరేటర్్ఐడితో్ఆధ్యర్్క ుయంట్ర్

లోకి్లాగన్్అవవ ండి్మరియు్మీరు్సీటుని్

వదల్వెళ్ళళ పుప డు్అప్తుకష్న్్ని్లాగ్్ఆఫ్ర్

చేయండి్అందువలు్నమోదు్కొర్కు్మీ్

లాగన్్విండోని్వేరవరు్ఉపయోగంచలేరు 

 తర్చుగా్మీ్లాగన్్పాసవ ర్  ్ని్మారి్ ండి 

 ప్కమంగా్ఆపరేటర్్సింక్్చరా్ ని్చేయండి 

 అధికారిక్సంసథ్దావ రా్సూచించబ్డిన్

ప్రరామాణిక్ఆపరేటింగ్్పదతాిని్

అనుసరించండి 

 సూచించిన్ప్తఒఐ/ప్తఒఎ్మాప్తమే్

ఉపయోగంచండి 

 ఇతర్్ఇఎ్సిబ్బ ంది్దావ రా్గమనించబ్డిన్

ఏదైనా్మోసం్సందర్ా ంలో్ముందుగా్

అధికారిక్సంసథకు్సమాచార్ం్ఇవవ ండి 

 యుఐడిఎఐ్మార్గనిరేశేాల్ప్పకార్ం్నమోదు్

డేటాని్ఫైల్,్బాా క్్అప్ర్మరియు్సాోర్్

చేయండి 

 కావలసిన్ప్శద్ాతరావ త్అనిన ్బ్యోమెట్రరిక్్

మినహాయంపుల్విష్యాలలో్సైన్్ఆఫ్ర్

అవవ ండి 

 ఏదైనా్నమోదు/నవీకర్ణ్మొదలయా్య ్

ముందు్ప్పతిరోజూ్అనిన ్నమోదు్యంత్రరాల్

యొకక ్జిప్తఎస్కోఆరి  నేటీ్ర ్కాా పి ర్్చేశార్ని్

నిరాథ రించుకోండి 

 

 

 

 నమోదు్క ుయంట్ర్యంత్రరానిన ్

పాడు్చేయడానికి్

ప్పయతిన ంచవదేు 

 నివాసిని్నమోదు్చేయడానికి్

ఫోటో్యొకక ్ఫొటోగ్రాఫ్ర్

తీస్కోండి,్విప్గహం,్వసి్వులు,్్

ఫోటోని్్తీస్కోవడం్

(ద్దవుడి),నివాసి్ఫోటో్ప్పద్దశంలో్

జంతువు/లు్ఫోటో్తీయడం్

మరియు్్నివాసి్

జనసంఖా్య సంబ్ంధిత్

వివరాలలో్ఆమోదయోగా ం్కాని్

భాష్ని్వాడడం 

 బ్యోమెట్రరిక్ీ ్తీస్కోవడానిన ్

నివారించడానికి్ప్దవేారిని్

బాలలుగా్నమోదు్చేసే్

ప్పయతన ం్లేదా్5్ఏళ్ ులోపు్

ప్తలులని్ప్దవేారిగా్నమోదు్

చేసే్ప్పయతన ం 

 నమోదు్యొకక ్ప్పయోజనానికి్

మాప్తమే్ప్తలుల్యొకక ్

సంర్క్షకులు్లేదా్

తల్ుదండ్రిగా్వా వహరించడం 

 ఏదైనా్వారిా్పత్రరిక్యొకక ్

రక న్్కాపీ్లాంటివి్ఏదైనా్

నమోదు్యొకక ్సహాయకంగా్

తపుప డు్పత్రరానిన ్అపోుడ్్

చేయడం 

 నివాసితుల్ఆధ్యర్్లో్మీ్

మొబైల్్నంబ్రు్మరియు్

ఇమెయల్్ఐడిని్

ఉపయోగంచడం 

 నమోదు్సమయంలో్నివాసి్

యొకక ్బ్యోమెట్రరిక ుని్

కలపడానికి్ప్పతిన ంచడం 
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 ఎవర్వనా్ఇతర్్ఆపరేటర్్దావ రా్

నమోదు్చేయడడానికి్సంతకం్

చేయంచడం 

 అసలు్ప్తఒఐ/ప్తఒఎ్కాకుండా్

ఫొటోకాపీ,్రక న్్చేసిన్పప్తం్

లేదా్ఏదైనా్పప్తం్ఫార్ంను్

అంగ్లకరించడం 

 నివాసి్ ్ ప్తఒఐ/ప్తఒఎ్ యొకక ్

కాపీని్ ఉంచుకోవడం(హార్  ్ కాపీ్

లేదా్ఎలస్ట్కాానిక్్రూపంలో) 

 
 

 ఆధార్ తిరిగ తీస్తకొను క్పక్రియ 
 
 

ఆధార్ తిరిగ ందడానికి రరణాలు: 

– నివాసితులు వారి ఆధార్ అనుసంధానానికి లేదా రడ్ కు తొందరలో ఉనా ప్పు డు 

– 90 రోజుల త్రావ త్ కూడా లెట్ర్ రమాా నిా  చేరుకోనప్పు డు 

– నివాసితులు వారి ఇఐడ/యుఐడ స్థసినప్ర ను పోగొటా్లకునా ప్పడు 
 

 ఆధార్డ జారీ: రధ్యర్ణంగా,్అనిన ్ధృవీకర్ణ్ప్పక్రియలని్దాటిన్తరావ త్నమోదు్ఏజెన్సీ ్నుండి్యుఐడిఎఐ్

దావ రా్నమోదు్పాా కెట్ర్యొకక ్రిసీట్ర్రోజు్నుండి్గరిష్ఠంగా్90్రోజుల్దాకా్పడుతుంది 

 ఆధార్డ రంపిణీ:్రధ్యర్ణంగా,్చిరునామాకు్ఆధ్యర్్పంప్తణీకి్యుఐడిఎఐ్యొకక ్సిఐడిఆర్్దావ రా్నమోదు్

పాా కెట్ర్యొకక ్ర్సీదు్రోజు్నుండి్ఇది్90్రోజుల్దాకా్పడుతుంది. 

 రంపిణీ విధానం :్భార్తద్దశ్తపాలా్దావ రా్చిరునామాలకు్అనిన ంటికీ్పంపబ్డుతుంది,్నమోదిత్మొబైల్్

నంబ్రుని్ఉపయోగంచి్యుఐడిఎఐ్వెబీై ట్ర్నుండి్డౌనోుడ్్చేయడం్లేదా్నమోదిత్మొబైల్్నంబ్రుని్

ఉపయోగంచి్ఎం-ఆధ్యర్్డౌనోుడ్్చేస్కోవడం 

 లెట్ర్ల యొకక  సిితి: కొనిన ్లెటరుు్ర్వాణాలో్పోతాయ్లేదా్నివాసితులు్ప్రరాంతం్మార్తారు. 
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నమోదు ఐడి (ఇఐడి) మాక్తమే అందుబాటులో ఉంది 
 

  https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ను నివాసితుడు సందరిి ంచాలి 

 ఒటిిం అందుకోడానికి ఇఐడ సంఖా , నమోదిత్ మొబైల్ నంబ్రు 
ఎంట్ర్ చేయాలి మరియు ఆధార్ లెట్ర్ (ఇ-ఆధార్) యొక్క  ిండఎఫ్ 
ను డౌన్బనడ్ చేస్కోవాలి  

 51969 కు నివాసి ఎస్ఎుంఎస్ టైప్ చేయాలి :  

 UID STATUS < 14-డిజిట్ర ఇఐడి > లేదా  

 UID STATUS < 28-్డిజిట్ర ఇఐడి > 

• https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no ను్

సందరిశ ంచడం్దావ రా్నివాసి్అతని/ఆమె్మొబైల్్కు్ఆధ్యర్్పందవచిు  

 ఇఐడి్సంఖా్ ,్నమోదిత్మొబైల్్సంఖ్ా ్మరియు్ఒటిప్త్అవసర్ం 

 అధికారిక్ సంసథ్ దావ రా్ నిరేశేించబ్డిన్ రేట్ర్ ప్పకార్ం్ శాశవ త్ నమోదు్

కంప్దం్ (ప్తఇసి)్ నుండి్ కూడా్ నివాసి్ ప్రరింట్ర్ చేసిన్ ఇ-ఆధ్యర్్ ని్

పందవచిు   

 నివాసి్1947 కు కాల్్చేయవచిు  

 help@uidai.gov.in కు్నివాసి్ఇమెయల్్పంపవచిు  

యుఐడి/ఆధార్ తెలుస్త కాన్స లెటర్ పోయింది/అందుబాటులో లేదు 
 

 https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ను నివాసి సందరిి ంచవచుు  

 ఆధార్ ఎంట్ర్ చేయాలి 

 ఒటిిం అందుకోడానికి నమోదిత్ మొబైల్ నంబ్రుని ఇవావ లి 

 ఇ-ఆధార్ అని ింలిచే, ఆధార్ లెట్ర్ ిండఎఫ్ ను డౌన్బనడ్  చేయాలి  

 51969్కు్కుడా్నివాసి్ఎసఎంఎస్చేయవచిు ్మరియు్టైప్ర్చేయాల్: 

 ఇఐడ మరియు/లేదా యుఐడ / ఆధార్ కోలోు వడం 

Lost EID and/or UID / Aadhaar 
 

 https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid ను నివాసి సందరిి ంచవచుు  

 ఆంగ ు్భాష్లో్మాప్తమే్పేరు్ఇవావ ల్ 

 నమోదు్సమయంలో్ఎంటర్్చేసిన్నమోదిత్మొబైల్్నంబ్రు్

లేదా్ఇ్మెయల్్ఐడి 

 ఆధ్యర్్లేదా్ఇఐడి్సేటాస్తిరిగ్పందడానికి్నమోదిత్మొబైల్్

నంబ్రు/్ఇమెయల్్ఐడి్ఒటిప్త్ని్అందుకోవాల్ 

 నివాసి్1947్కు్కూడా్కాల్్చేయవచిు  

 help@uidai.gov.in కు్నివాసి్ఇమెయల్్పంపవచిు ్ 
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 ఆధ్యర్్శాశవ త్నమోదు్కంద్రరాలని్సందరిశ ంచండి  

 “అడావ నీ్ ్సెర్ి ”్ఉపయోగంచడానికి్ఆపరేటరున ్అడగండి 

 మీ్ నమోదు్ వివరాలని్ వెతకడానికి్ ఆపరేటరుకి్

జనసంఖా్య సంబ్ంధితవివరాలని్అందించండి 

 నివాసి్దగ గర్లోని్ప్రరాంతీయ్కారాా లయం్ (ఆర్ఒ)్లేదా్యుఐడిఎఐ్

ను్నివాసి్సందరిశ ంచవచిు  

 ప్పతి్ఆర్్వదే్కొనిన ్హెల్ప ్డెసక ్లు్ఉంటాయ 

 బాధిత్ నివాసితులకి్ ప్పతినిధులు్ ఆనందంగా్ సహాయం్

చేరిరు 

 

ఇ-ఆధార్ 

 పై రదతిులోన  దేనినైనా ఉరయోగంిం, నివాసి ఆధార్ యొక్క  ఎలక్ట్రానిక్ర 
రపీని డౌన్లోడ్ చేస్కోవచుు  

 ఇది ాస్వర్ డ ర్త్ PDF ఫైల్లో అందుబాట్లలో ఉంట్లంది 

 ఆధార్ను డౌన్లోడ్ చేయడానికి, నివాసి https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ని 
సందరిి ంచవచుు .  

 

ఆధార్ పునర్లమ క్రణను ఆరడర్ చేయండి 
 

 ఆధార్ ప్పనరేు ప్దణ ఆర డర్ UIDAI అందించే ఆన్లైన్ సేవ 

 అసలు ఆధార్ లేఖను అందుకోక్పోత్య ఒక్ నివాసి త్న ఆధార్ను తిరిగ ముద్రరించమని అభా రి పంచవచుు . 

 నివాసి https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ని సందరిి ంచవచుు  

 ఆధార్ నంబ్ర్ / వరుు వల్ ID / EID ని నమోదు చేయండ 

 ఇింు న భప్దతా కోడ్ను నమోదు చేయండ 

 అప్పు డు, ‘Send OTP’ లేదా ‘Enter OTP’ స్థకి నక్ర చేయండ 

 ఒక్వేకళ్ నివాసి యొక్క  మొబైల్ నంబ్ర్ నమోదు రక్పోత్య, ‘My mobile number is not registered’ బాక్రీ ను 
ఎంచుకోండ. OTP రవ క్రించడానికి  మొబైల్ నంబ్ర్ను నమోదు చేయండ 
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 అధాా యం 10: అనుబ్ంధ్ం (లు) 
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అనుబ్ంధ్ం B - క్పవరతనా నియమావళి 
 
 

1. నివాసితుల్ప్పయోజనాలను్కాపాడడానికి్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్ఉతమి్ప్పయతాన లని్చేరిరు. 

2. నివాసితుల్యొకక ్ఆధ్యర్్నమోదు్మరియు్నవీకర్ణ్యొకక ్నియమావళిలో్నైతికత,్సమప్గత,్గౌర్వం్మరియు్

నాా యపర్మైన్ఉనన తా్ప్పమాణాలని్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్నిర్వ హరిరు. 

3. సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్వారి్బాధా తలను్తక్షణం,్నైతికతతో్మరియు్వృతిపిర్మైన్విధ్యనంలో్ప్యరిచిేరిరు. 

4. సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్అనిన ్వేళ్లా్నిబ్దాతను్పాటిరిరు,్సర్వన్జాప్గతతిో్ఉంటారు్మరియు్సవ తీ ంప్త్వృతి్ి

నిర్ ుయాలని్పాటిరిరు.్ 

5. అటువంటి్వెలుడులు్చటంాతో్అప్ండికోీ ి్వచిి నవి్లేదా్విధిలో్కొంతకాలం్ఏదైనా్ఇతర్్చటాానికి్అవసర్ం్ఉంటే్

తప్తప ంచి,్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్వారికి్తెల్సిన్నివాసితుని్గురించిన్ఎటువంటి్ర్హసా ్సమాచారానిన ్అయనా,్

ప్పతా క్షంగా్లేదా్పరోక్షంగా,్మాటలతో్లేదా్వ్రరాతతో్గాన్స్ఎవరికీ్వెలుడి్చేయరు. 

6.్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్ఎటువంటి్అనుచిత్విధ్యనంలోకి్వెళ్ళ రు.్ 

7. నివాసితుల్యొకక ్ఫిరాా దులు్సకాలంలో్మరియు్సర్వన్విధ్యనంలో్పరిష్క రించబ్డతాయని్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్

నిరాథ రి్రిరు. 

8. తపుప గా్తెల్యచేయడం్మరియు్నివాసికి్అందించిన్సమాచార్ం్తపుప ద్యవ్పటింాచడానిన ్నివారించడానికి్సరీవ స్

ప్రర్కవైడరుు్సహేతుకమైన్ప్పయతాన లని్చేరిరు. 

9. వరింిచబ్డేపుప డు,్ఎపప టికపుప డు,్ప్పభుతవ ం్మరియు్అధికారుల్దావ రా్జారీచేయబ్డిన్నిబ్ంధనలు,్నియమాలు్

మరియు్చటంా్యొకక ్అంశాలకు్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్కటాుబ్డి్ఉండాల్. 

10. సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్అసతా ్ప్పకటనలు్చేయకూడదు్లేదా్ఏవైనా్పత్రరాలు,్నివేదికలు,్కాగతాలు్లేదా్అధికారిక్

సంసథకు్చందిన్సమాచార్ం్ఏదైనా్అణచివేయకూడదు. 

11. ఏదైనా్చటంా,్నియమాలు,్నిబ్ంధనలు్మరియు్అధికారిక్సంసథ్యొకక ్నిరేశేాలు్లేదా్ఏదైనా్నియంప్తణా్సంసథ్

యొకక ్ఏదైనా్విష్య్ఉలుంఘన్లేదా్దాని్పై్అనుగుణంగా్సంబ్ంధించిన్దానికి్ప్పతిగా్ప్రరార్ంభించిన్ఏదైనా్చరా్ ,్

చటపార్మైన్చరా్ లు,్మొదలై.,్వాటి్గురించి్అధికారులు్ఖ్చిి తంగా్సమాచార్ం్ఇచాి ర్ని్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్

నిరాారించుకోవాల్్ 

12. సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్వారి్నమోదు్మరియు్నవీకర్ణ్సేవల్నిర్వ హణకు్సంబ్ంధించి్వారి్ఏజెనీ్స లు్మరియు్

ఉదా్య గుల్యోకక ్చర్ా లు్లేదా్లోపాలకి్బాధాు లు. 

13. సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్తగనంతగా్శిక్షణపందిన్సిబ్బ ంది్మరియు్నాా యమైన,తక్షణ్మరియు్యోగా మైన్సేవలని్

నివాసితులకి్అందించడానికి్ఏర్ప టుని్కల్గ్ఉండాల్. 

14.్అంతర్ గత్కార్ా కలాపాలని్నిర్వ హంచడానికి్మరియు్వారి్పనులని్కొనరగంచడంలో్వారి్ఏజెన్సీ లు,్ఉదా్య గులు్

మరియు్అధికారుల్కొర్కు్సర్వన్నియమావళి్యొకక ్ప్పమాణాలని్విధిసిూ్వారి్సవ ంత్అంతర్ గత్నియమావళిని్సరీవ స్

ప్రర్కవైడరుు్అభివృది్ాచేయాల్.్అటువంటి్ప్పవర్ని్వృతిపిర్మైన్ఉనన తి్మరియు్ప్పమాణాలని్నిర్వ హసిూ,్సమప్గత,్

గోపా త,్నిష్కప క్షికత్మరియు్వా కిుల్యొకక ్సంఘర్షణలని్నివారించడానికి్విసరిించవచిు . 

15. సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్డేటా్నమోదు్మరియు్నవీకర్ణ్యొకక ్ఖ్చిి తతావ నిన ్నిరాారించుకునేందుకు్వారి్

కార్ా కలాపాలోు ్మేకర్-చకక ర్్భావనని్అనుసరించాల్. 

16. సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్నమోదు్మరియు్నవీకర్ణ్ప్పక్రియలో్మోసప్యరిత,్వంచనలో్విధ్యనాలోు ్మునిగపోరు. 

17. ఈ్ఉదే్దశా ం్కొర్కు్అధికారిక్సంసథ్దావ రా్ప్పతేా కించబ్డిన్విధ్యనాలు్మరియు్ప్పక్రియలతో్అనుసరించి్

నివాసితుల్నుండి్సేకరించిన్మొతంి్డేటా్(జనసంఖా్ ్సంబ్ంధ/బ్యోమెట్రరిక్)్ని్భ్ప్దత్మరియు్ర్క్షణని్సరీవ స్

ప్రర్కవైడరుు్చూస్కోవాల్. 

18. సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్నమోదు్ఏజెన్సీ ల,్ఆపరేటర్ ు,్సూపర్వవ జరుు్మొదలై.,్వరింిచువారి్యొకక ్
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ససెప నషన్/డీబారేమ ంట్ర/డిసఎంపానేలెమ ంట్ర్కు్సంబ్ందించిణ్అధికారుల్యొకక ్నిర్ ుయాలని్అమలు్చేయాల్. 

19. సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్అధికారిక్సంసథ్దావ రా్ప్పతేా కించిన్డేటా్ఫీల్ ీ ,్డేటా్ధృవీకర్ణ్మరియు్బ్యోమెట్రరిక్్ఫీల్ ్

కొర్కు్ప్పమాణాలని్అనుసరించాల్. 

20. అవసర్మైన్చోట,్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్అధికారిక్సంసథ్దావ రా్ఆమోదం్పందిన్ప్పతాే కతలు్కల్గన్ఆ్పరికరాలు్

మరియు్ఐటి్సిసంాలను్మాప్తమే్ఉపయోగంచాల్. 

21. ్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్నమోదులని్ఉంచడానికి్మరియు్నిర్వ హంచడానికి్అధికారుల్దావ రా్సూచించబ్డిన్

నిబ్ంధనలని్అనుసరించాల్. 

22..్సేకరించిన్డేటా్యొకక ్బ్దిలీ్కొర్కు్అధికారుల్దావ రా్ప్పతేా కించబ్డిన్ప్పకియ్మరియు్వా వసథలని్

అనుసరించాల్. 

23.్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్అధికారుల్దావ రా్ప్పతాే కించబ్డిన్గోపా త,్వా కిగిత్మరియు్ర్క్షణా్నిబ్ంధనలని్

అనుసరించాల్. 

24. ఆధ్యర్్ప్రరాజెక్్ాయొకక ్కంటెంట్ర్మరియు్ఉదే్దశా ం,్సంద్దశానిన ్తెల్యపర్చడానికి్మరియు్విసరిించడానికి్

అధికారిక్సంసథ్దావ రా్ప్పతేా కించబ్డిన్నిబ్ంధనలను్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్అనుసరించాల్.్ఆధ్యర్్లోగో్మరియు్

బ్రాండ్్పేరు్అధికారిక్సంసథ్యొకక ్ఆసి్లు్అయనందున,్అధికారిక్సంసథ్లోగో,్బ్రాండ్్పేరు,్బ్రాండ్్డిజైన్్

మరియు్ఇతర్్సమాచార్్మరియు్అవగాహనా్విష్యాల్యొకక ్ఉపయోగ్విధ్యనం్మరియు్పరిమితులని్అధికారిక్

సంసథ్ప్పతేా కిసి్ంది.్ 

25.్్ఆధ్యర్్ప్పక్రియ్యొకక ్అమలు్కొర్కు్అధికారిక్సంసథ్దావ రా్ప్పతేా కించబ్డిన్నిబ్ంధనలు,్ప్పక్రియలు్మరియు్

ప్పమాణాలని్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్అనుసరిరిరు. 

26. అధికారుల్దావ రా్ప్పతాే కించబ్డిన్విధ్యనంలో్మరియు్పదతాిలో్అధికారులకు్నమోదు్యొకక ్ప్కమానుగత్

నివేదికాలని్సరీవ స్ప్రర్కవైడరుు్సమరిప రిరు.్ 

27. అధికారిక్ సంసథ్ అభా్ ర్నా్ మేర్కు్ సమయానుగుణంగా్ ఆధ్యర్్ ప్పక్రియకు్ సంబ్ంధించిన్ సమాచారానిన ్ సరీవ స్

ప్రర్కవైడరుు్అందిరిరు. 
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అనుబ్ంధ్ం సి - నమోదు కంక్రం (చెక్లిస్ట)ా 
 

రిజిక్ట్ాార్: _______________________________________________________ 

నమోదు ఏజెన్సీ : _______________________________________________ 

నమోదు కేంప్దం ప్రదేశం: పూరిత ింరునామా _________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

నమోదు స్థసేషాన్ కోడున:  అనిా  స్థసేషానున ________________________________ 

______________________________________________________________ 

నమోదు ఏజెన్సీ  సూరర్వవ జర్ పేరు: ________________________________ 

 

క్కమ 
స్ంఖా్  చెక్ పాయింటీ్  

నమోదు 
ఏజెనీ్స  

సూపర్ వైజర్ 

తపా నిస్రి అవస్ర్యలు 

A  ే  ాన్ 

A.1 దయచేసిస్థ UIDAIస్థ తోస్థ తాజాస్థ వివరాలనుస్థ త్నిఖీస్థ చేయండ స్థ లాా ప్రస్థటాప్రస్థ /స్థ డెస్క స్థటాప్రస్థ

బ్యోమెట్రరిక్రస్థమరియుస్థఇత్రస్థ రరిక్రాలనుస్థ క్న్క్రసా్థచేయడానికిస్థ U Bస్థహ స్థఅందుబాట్లలోస్థ

ఉండాలిస్థ  తాజాస్థ అవసరాలస్థ కోసంస్థ ఎలనప్పు డూస్థ tec support ui ai  ov inస్థ తోస్థ త్నిఖీస్థ

చేయండ   

E MPస్థవెరని్స్థకోసంస్థ      2  

   2స్థG  స్థబేస్స్థఫ్రీకెవ న్సీ స్థరవ డ్స్థకోర్స్థలేదాస్థఅంత్క్ంటేస్థఎకుక వస్థ డెస్క స్థటాప్ర స్థలేదాస్థ1  స్థG  స్థ

బేస్స్థఫ్రీకెవ న్సీ ,స్థరవ డ్స్థకోర్స్థలేదాస్థఅంత్క్ంటేస్థఎకుక వస్థ లాా ప్రస్థటాప్ర  

  GBస్థRAMస్థలేదాస్థఅంత్క్ంటేస్థఎకుక వ 

 500GB HDD 

 U Dస్థయుఎస్స్థబిస్థ2  స్థపోర్సా్థ క్న్ససంస్థ స్థపోర్సా్థలుస్థఅవసరం 

రమనిక్ స్థ  విండోస్స్థ విాాస్థ /స్థ ఏదైనాస్థ   స్థ బిట్రస్థ ఆరర్మటింగ్స్థ సిసమా్స్థకుస్థ సపోర్సా్థ చేయదు Note: 

(Windows Vista/any 64 bit Operating System is not supported) 

  

A.2 ఇనీా ్లేష్న్్మరియు్కానిఫ గరేష్న్్మానాు ల్్ప్పకార్ం్సిఐడిఆర్్తో్యుఐడిఎఐ్రపేావ ర్్

ఇనీా ్ల్్చేసి,్టెస్ాచేయబ్డి,్కానిఫ గర్్చేయబ్డి్మరియు్రిజిసరా్్చేయబ్డింది.్అనిన ్

నమోదిత్లాా పాాప ు్లో్క్ర్కత్ివెర్ షన్్తాజాది్విడుదలైన్న్లలోపు్ఇనాీ ్ల్్చేయాల్.్విడిఎం్

ఇనీా ్ల్్అయా ంది్మరియు్పరికరాలకు్సరీవ స్లు్నడుసి్నాన య. 

  

A.3 కళుళ ్కాా పి ర్్పరికర్ం్అందుబాటులో్ఉంది్(రికార్  ్మేక్్మరియు్మోడల్)   

A.4 వేల్ముప్ద్కాా పి ర్్పరికర్ం్అందుబాటులో్ఉంది్(రికార్  ్మేక్్మరియు్మోడల్)   

A.5 డిజిటల్్ కెమెరా్ (రికార్  ్ మేక్్ మరియు్ మోడల్)్ యుఐడిఎఐ్ ల్ యొకక ్ ప్పతేా కతలు్

తపప నిసరిగా్నిరాథరించాల్. 

  

A.6 ఫోటోగ్రాఫ్ర్ లు్ తీయడానికి్ తెలు్ బాా క్్ గ్ౌండ్్ ప్సీక న్,్ ప్పతిబ్సంబ్సంచినది,్ ఒప్క్,్

~3అడుగుల్పడవు,్్రాండ్్ఉనన ది్అందుబాటులో్ఉంది. 

  

A.7 నివాసితులకి్ వారి్ డేటాని్ పరిశీల్ంచడానికి్ అదనపు్మానిటర్్ (1024x768్ పైన్ 15-16"్   
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క్కమ 
స్ంఖా్  చెక్ పాయింటీ్  

నమోదు 
ఏజెనీ్స  

సూపర్ వైజర్ 

రిజలాు ష్న్్కల్గనది) 

A.8 నమోదు్ కొర్కు్ తపప నిసరి్ అయన్ అనిన ్ పరికరాలు్యుఐడిఎఐ్యొకక ్ ప్పతేా కతలకి్

తపప నిసరిగా్నిరాథరించాల్ 

  

A.9 ప్పతి్కంప్దం్వద్ేపనిచేసి్నన ్అనిన ్పరికరాలు్పరీక్షించబ్డినది   

A.10 డేటా్ట్రరానీ ఫ ర్్కొర్కు్మెమరీ్సికా్్ (్ 1్ కంప్దం/రోజుకు్4్జిబ్స్ప్న్్డ్ర్వవ్ర్సరిపోతుంది్

అది.్~5్కంద్రరాలు.్నమోదు్కంప్దం్20్రోజులకి్నిలవ ని్నిర్వ హంచాల్) 

  

A.11 ప్రరింటర్్(A4్లేజర్్ప్రరింటర్;్నాణా మైన్ర్సీదుతో్ఫోటోని్ప్రరింట్ర్చేయాల్)   

A.12 ప్రరింటర్్పేపర్్(10్రోజులకి్5్సేషా్నుకు్ఇన్వ ంటరీ్~్20్రిముు)   

A.13 యాన్స్ావైర్స/్యాన్స్ాసైప వేర్్పరీక్షలు   

A.14 నమోదు్ క ుయంట్ర్ కొర్కు్ డేటాకార్  /్ ఇంటరన ట్ర్ కన్కివాిటీ.్ కనేసం్ 10్ రోజులకి్ ఒకరరి్

్క ుయంట్ర్సింక్్తపప నిసరి. 

  

A.15 ఆధ్యర్్లోకి్నమోదు్అయన్ఆపరేటరుు్మరియు్సూపర్వవ జరుు్అందరూ,్ సిఐడిఆర్్తో్

రిజిసరా్్అయా ,్ధ్రరువీకరించబ్డి్మరియు్యాకివాేట్ర్చేయబ్డతారు. 

  

A.16 ్రథ నిక్ ప్రరామాణీకర్ణ్ కొర్కు్ ఆధ్యర్్ ్క ుయంట్ర్ లోకి్ ఆపరేటరుు,్ సూపర్వవ జరుు్ మరియు్

పరిచయం్చేయు్వా కిులు్అందరూ్చేరి్ బ్డితారు. 

  

A.17 రిజిస్ట్రార్ ు్ నుండి్ ముందసి్-నమోదు్ డేటా్ ఉపయోగసే,ి్ లాపాాప్ర్ ల్ మీద్ దిగుమతికి్

అందుబాటులో్ఉంది. 

  

A.18 రిజిస్ట్రార్్కు్ కాా పి ర్్ చేయడానికి్ అదనపు్ ఫీల్ ్ లు్ ఉంటే,్ అపుప డు్ కె్ వై్ ఆర్్ +్ ఫీల్ ్

కాా పి రింగ్్కొర్కు్కె్వై్ఆర్్+్రఫ్ర్ావేర్్కానిఫ గర్్మరియు్పరీక్ష్్చేయబ్డుతుంది 

  

A.19 తడపడానికి్రప ంజ్్మరియు్చేతిని్శుప్భ్ం్చేస్కునే్వస్ట్సంి్అందుబాటులో్ఉంటుంది   

A.20 యుఐడిఎఐ్ప్పతేా కతల్ప్పకార్ం్జిప్తఎస్రిసీవర్   

A.21 భ్ప్దతా్ కార్ణాల్ కొర్కు్ నమోదు్ కంద్రరాలకు్ హార్  ్ వేర్్ కీలు్ (అకోబా్ర్్ 2010్ తరావ త్

స్చించవచిు ) 

  

A.22 నమోదు్సమయంలో్పత్రరాలని్రక నింగ్్ చేయడానికి్రక నర్,్ రక నింగ్్ఉపయోగంచే్

చోట్(ముందసి్-రక నింగ్్పత్రరాలు్కూడా్అతికించబ్డతాయ 

  

B కంక్రం 

B.1 కంప్దంలో్ ప్పతి్ ఐదు్ నమోదు్ కంద్రరాలకు్ 2్ కెవిఎ్ కెపాసిటీ్ బాా క్్ అప్ర్ పవర్్ సపుయ్

(జనరేటర్)్ఉంచబ్డింది 

  

B.2 జనరటర్ ుని్నడపడానికి్ఇంధనం   

B.3 కంప్దం/ముందసి్-పంప్తణీలో్ సరిపడిన్ సంఖ్ా లో్ ప్రరింట్ర్ చేసిన్ ఆధ్యర్్

నమోదు/దిదేుబాటు్పత్రరాలు్అందుబాటులో్ఉంటాయ. 

  

B.4 సిఐడిఆర్్కు్హార్  ్డిస్క ి/ప్న్్డ్ర్వవుు్బ్దిలీ్చేయడానికి్బాబ్బల్్పాా క్  ,్వాటర్్రసిసెంాట్ర,్

ఎనవ లపుు్(సిడి్మెయలర్)్(2్ఎనవ లపుు/రోజుకి/కంద్రరానికి.్నమోదు్కంద్రరాలు్కన్ససం్20్
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రోజులకు్నిలవ ని్నిర్వ హంచాల్) 

B.5 సిఐడిఆర్్కు్డేటా్బ్దిలీ్కొర్కు్ఆన్లున్్విధ్యనంలో్ఉపయోగసే్ిఆధ్యర్్ఎసఎఫిపా్త్క ుయంట్ర్

యొకక ్తాజా్వర్ షన్్ను్డౌనోుడ్్చేసి్ఇనాీ ్ల్్చేయాల్.్నమోదుకు్20్రోజులలోుపు్అనిన ్

పాా కెటుు్ అపోుడ్్ అవావ ల్.్ సేషా్న్్ లో్ అపోుడుకు్ ప్ండింగోు్ ఉనన ్ పాా కెటుు్ 1000్ దాటితే్

నమోదు్క ుయంట్ర్ఆగపోతుంది. 

  

B.6 నివాసి్యొకక ్ప్తఒఐ,ప్తఒఎ్పత్రరాల్యొకక ్జిరాక్ీ ్కొర్కు్ఫోటో్కాప్తయర్్(లేదా్కాంట్రరాక్్ా

ప్పకార్ం్సూచనలు) 

  

B.7 ఎకీ ్ర్న ల్్డేటా్డిసక ్లో్ కసీసం్రోజుకి్ రండు్రరుు్ ప్పతి్సేషా్న్్లో్డేటా్ బాా క్్అప్ర్

చేయాల్్(బాా క్్అప్ర్60్రోజుల్కన్సస్కాలానికి్నిర్వ హంచాల్). 

  

B.8 కావసిన్ కాంతి,్ ఫాా నుు్ మరియు్ అనేక్ బ్యోమెట్రరిక్్ పరికరాల్ ప ుగ గంగ్్ కొర్కు్ పవర్్

పాయంటుు్అందుబాటులో్ఉనాన య 

  

B.9 నమోదు్షెడాు లుని్రథ నిక్అధికారులకి్సమాచార్ం్ఇవావ ల్   

B.10 నమోదు్షెడాు లుని్పరిచయం్చేయు్వా కిులకి్సమాచార్ం్ఇవావ ల్   

B.11 ప్పవేశం్వద్ేనమోదు్కంప్దం్బాా నర్్ప్టబా్డి్ఉంటుంది   

B.12 ఆంగ ుంలో్ నమోదు్ ప్పక్రియను్ పోసరాుు్ వివరిరియ్ మరియు్ రథ నిక్ భాష్్ కనపడే్

ప్పద్దశాలలో్ప్టబా్డి్ఉంటుంది 

  

B.13 ఫిరాా దుల్ నిర్వ హణా్ సహాయక్ నంబ్ర్్ మరియు్ ఇతర్్ ముఖా్ మైన్ నంబ్రుు్ నమోదు్

కంప్దం్లోపల/బ్యట్ప్పస్ఫ టంగా్ప్పదరిశ ంపబ్డతాయ 

  

B.14 రఫ్ర్ావేర్్యొకక ్యూజర్్మానాు వల్్రడీ్రిఫరనీ్ ్గా్అందుబాటులో్ఉంటుంది్మరియు్

ఆపరేటర్ ుకు్ఇది్తెలుస్. 

  

B.15 నివాసి/పరిచయసి్డు్ సంతకం్ చేయలేనపుప డు్ సమమ తి్ మీద్ బొటన్ వేల్ముప్దలు్

తీస్కోడానికి్ఇంకు్పాా డ్. 

  

B.16 బాా క్్అప్ర్తీస్కోడానికి్ఎకీ ్ర్న ల్్హార్  ్డిసక    

B.17 యుఐడిఎఐ/రిజిస్ట్రారుు్ మొదలై్ వారితో్ తక్షణ్ సమాచారానికి్ మొబైల్్ ఫోను/లాా ండ్్

లైన్/ఇంటరన ట్ర్అందుబాటులో్ఉంటుంది 

  

కావలసిన  

C ఇతర లాజిసికా్ీ    

C.1 పవర్్కోర్  ్కొర్కు్ఎకీె ్నషన్్బాక్ీ    

C.2 చేతులు్శుప్భ్ం్చేస్కోడానికి్న్సళుళ ,్సోపు్మరియు్తువావ లు   

C.3 త్రరాగు్న్సటి్సదుపాయం్అందుబాటులో్ఉంటుంది   

C.4 నమోదు్సేషా్న్్ఆపరేటర్ ు్కొర్కు్సరిపడిన్సంఖ్ా లో్బ్లులు్మరియు్కురిీ లు   

C.5 వేచి్ఉండే్నమోదు్దారులకి్న్సడలో్కురిీ లు/బ్లులు్అందుబాటులో్ఉంటాయ   
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క్కమ 
స్ంఖా్  చెక్ పాయింటీ్  

నమోదు 
ఏజెనీ్స  

సూపర్ వైజర్ 

C.6 బ్యోమెట్రరిక్్ సమాచార్ం్ కాా పి ర్్ చేసేపుప డు్ నమోదుదారుని్ యొకక ్ కదల్కని్

తగ గంచడానికి్హాల్/గది్విశాలం్మరియు్గృహోపకర్ణాలు్నిర్వ హంచబ్డుతుంది 

  

C.7 కన్ససం్ఒక్కంప్దం్అయనా్శారీర్క్వైకలా ం్కల్గనవారికి,్గరిబ ణీ్స్ట్సీ,ి్పసిప్తలులతో్ఉనన ్

మహళ్్మరియు్వృదా్నమోదు్దారుల్కొర్కు్సరిపోయ్యలా్ఉంటుంది.్ఈ్కంప్దం్కనపడే్

బాా నర్్తో్సప ష్ంాగా్గురింిచబ్డి్ఉంటుంది.్నమోదు్కంప్దం్ముఖ్ా ంగా్గ్ౌండ్్ఫోుర్్లో్

ప్టబా్డుతుంది. 

  

C.8 అందుబాటులో్ఉనన ్అనిన ్పరికరాలకు్కాా రీ్కస్లు   

C.9 పరికర్్తయారీదారుల్దావ రా్ ప్పతేా కించబ్డినటుుగా్ బ్యోమెట్రరిక్్ పరికరాలు్మరియు్

లాా ప్ర్టాపును్శుప్భ్ం్చేయడం్కొర్కు్రమాగ్రి 

  

C.10 “పర్దా-నశీన్”్మహళ్్నమోదు్కొర్కు్ప్పతేా క్ఆవర్ణము్అందుబాటులో్ఉంది   

C.11 సరిపడా్ సంఖా్ లో్ ఆపరేటరుు్ జాబ్్ ర్కటేష్న్్ కొర్కు్ మరియు్ ఆపరేటర్్ అలసటని్

నివారించడానికి్అందుబాటులో్ఉండాల్ 

  

C.12 మహళా్నమోడుదారులకి్సహాయం్చేయడానికి్మహళా్ఆపరేటరుు/సవ చి ంద్సేవకులు   

C.13 నమోదు్ కంద్రరాలలోకి్ బాా గులు్ /సూట్ర్ కస్లు్ లేదా్ ఏవైనా్ ఇతర్్ రమాగ్రి్

తీస్కురావడం్నుండి్నమోదు్దారులని్ఆపడానికి్ప్పద్దశంలో్భ్ప్దతా్అమరికలు 

  

C.14 నమోదు్ కంద్రరాలలోకి్ బాా గులు్ /సూట్ర్ కస్లు్ లేదా్ ఏవైనా్ ఇతర్్ రమాగ్రి్

తీస్కురావడం్నుండి్నమోదు్దారులని్ఆపడానికి్ప్పద్దశంలో్భ్ప్దతా్అమరికలు 

  

C.15 ప్రరాథమిక్చికితాీ ్కిట్ర్అందుబాటులో్ఉంటుంది   

C.16 విపరీత్ఉష్ు్పరిసిథతులలో్ప్పద్దశాలకు్ఒఆర్ఎస్కిట్ర్అందుబాటులో్ఉంటుంది   

D నమోదు కంక్రం – ఆర్లగా  మరియు భ్క్రతా పరిసిథతులు 

D.1 విదాు త్ర్ఉపకర్ణాలు్మొతంి్సరిగాగ్ఎర్్ిచేయబ్డాల్   

D.2 ్ఫోు ర్్మీద్మొతంి్వైరింగ్్లేదా్గోడల్మీదుగా్సరిగాగ్ఇనీు లేట్ర్చేయాల్   

D.3 జనరేటర్్బాా క్్అప్ర్కోసం్మరియు్నమోదు్కోసం్ఉపయోగంచే్వివిధ్పరికరాలని్

కలపడానికి్అవసర్మైన్వైరింగ్్సరిగాగ్నిర్వ హంచాల్ 

  

D.4 జనరేటర్్కోసం్ఇంధనం్లేదా్మండే్ఏదైనా్ఇతర్్పదార్ంా్నమోదు్కంప్దం్నుండి్

దూర్ంగా్ఉంచాల్ 

  

D.5 అగన మాపక్పరికర్ం్చేతికి్అందుబాటులో్ఉండాల్   

D.6 నమోదు్కంద్రరాల్నుండి్సరిపడా్దూర్ంలో్పవర్్జనరేటర్్ఉంచబ్డుతుంది   

D.7 కంప్దం్వద్ేరథ నిక్అతా వసర్్సహాయ్నంబ్రుు్అందుబాటులో్ఉంటాయ్మరియు్

ఆపరేటుర్ ుకి్ఇది్తెలుస్. 

  

 
__________________________ ________ 

 ్తేదీ స్ంతకం 
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అనుబ్ంధ్ం D - గురితంపు /  ర్లనామా యొకక  నమూనా ధ్ృవీకరణ పక్తం 
 

ఆధ్యర్్నమోదు/నవీకర్ణ్కొర్కు్గురింిపు/చిరునామా్యొకక ్నమూనా్ధృవీకర్ణ 

(జారీచేయు్అధికారిక్సంసథ్యొకక ్అధికారిక్లెటర్్హెడ్్మీద్జారీచేయబ్డినది) 

 

్శీ/ీశీమీతి్ (నివాసి్ పేరు)్ నాకు్ గత్ .....్ సంవతీ రాలుగా్ (బ్ంధుతవ ం/సంర్క్షకుడి్ పేరు)్ యొకక ్

కొడుకు/కూతురు/భార్ా /భ్ర్/ివార్  ్నాకు్తెలుస్్అని్ఇది్ధృవీకరిసి్ంది.్అతని/ఆమె్ఫోటోగ్రాఫ్ర్అతికించబ్డింది్

మర్యు్అది్నాచేత్అతికించబ్డింది. 

అతని/ఆమె్ప్పసి్త్చిరునామా్క్రింద్ఇవవ బ్డింది్మరియు్ఈ్ధృవీకర్ణ్ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్……………………………////్

యొకక ్నవీకర్ణ్కొర్కు్చిరునామా/గురింిపు్రుజువుగా్మాప్తమే్ఉపయోగపడుతుంది 

ఈ్ధృవీకర్ణ్చిరునామా్రుజువు(ప్తఒఎ)/గురింిపు్రుజువు్(ప్తఒఐ)్గా్ఉపయోగంచినబ్డవచిు . 

నివాసి్యొకక ్ప్పసి్త్చిరునామా: 

తేదీ: 

జారీచేయు్అధికారి్సంతకం: 

జారీ్అధికారి్ప్యరిపిేరు: 

జారీ్అధికారి్హోదా: 

జారీ్అధికారి్యొక్టెలీఫోన్్నం.: 

 

(జారీచేయు్అధికారి్దావ రా్వా కిగితంగా్సంతకం్చేయబ్డినది.్బ్దులు్సంతకాలు్అంగ్లకరింపబ్డవు.) 

 

  

నివాసి్యొకక ్ప్పసి్త్పాస్

పోర్్ా్పరిమాణ్ర్ంగు్ఫోటో్

అతికించాల్్((ఫోటోగ్రాఫ్ర్

మీద్కనపడేలా్జారీచేయు్

అధికారి్యొకక ్సంతకం్

మరియు్్రాంపు్సగంతో్

అతికించాల్) 

అధికారిక్ముప్ద 
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అనుబ్ంధ్ం E - పరిచయకరత ఇ చ న నమూనా స్మమ తి లేఖ్ 
 

పరిచయం్చేయు్వా కి్ిదావ రా్అందించబ్డే్నమూనా్సమమ తి 

 

గౌర్వన్సయులైన, 

______________________________________ (పేరు/రిజిస్ట్రార్్నోడల్్అధికారి్హోదా) 

____________________________________________________________ (రిజిస్ట్రార్్పేరు)్ 

నేను, (పేరు) _______________________ (S/O, D/O, W/O) _______________________  (చిరునామా)్లో్

నివసిసి్నాన ను _______________________________________________ సంసథలో్___________________________మరియు 

(హోదా)్ని్కల్గ్ఉనాన ను_______________________, ఆధ్యర్్కొర్కు్నివాసితుల్యొకక ్నమోదుని్కల్గఉండే్

ఉదే్దశా ం్కొర్కు్పరిచయం్చేయు్వా కిగిా్సమమ తి్మరియు్భార్తద్దశ్ప్పతాె క్గురింిపు్అధికారిక్సంసథ్మరియు్

రిజిస్ట్రార్్దావ రా్పరిచయం్చేయు్వా కికిి్ఉనన ్మార్ గనిరేశేాలని్మరియు్విధ్యనాల్న ్అనుసరిరిను.్నాకు్

వా కిగితంగా్తెల్సిన్నివాసి్గురింిపు్మరియు్చిరునామాని్మాప్తమే్నేను్పరిచయం్చేరిను.్నా్పరిచయం్

ఆధ్యర్ంగా్ప్పతాే క్ఐడి్సం్(ఆధ్యర్)్జారీ్చేయడానికి్యుఐడిఎఐ్ముందుకు్వెళుతుందని్నేను్అర్ థం్

చేస్కునాన ను”. 

నమోదు్సమయంలో్మర్కక్వా కినిి్మోసగంచడానికి్్వా కితిో్లాలుచీపడను. 

్అతని్లేదా్ఆమె్జనసంఖా్య సంబ్ంధితసమాచార్ం్మార్ి డం్దావ రా్లేదా్తపుప డు్బ్యోమెట్రరిక్్

సమాచార్ం్అందించడానికి్లాలుచీ్పడడం్దావ రా్మర్కక్వా కి్ియొకక ్గురింిపుని్కావాలనే్తీస్కోవడానికి్

నేను్ఆధ్యర్్కల్గన్వా కికిి్రయపడను. 

ఆధ్యర్్సంఖ్ా /నమోదు్సంఖ్ా : 

పేరు:                              ్హోదా: 

సంతకం:                             తేదీ: 

లాా ండ్్లైన్్ఫోను్నంబ్రు్(కారాా లయం్మరియు్ఇలుు):     

మొబైల్్నంబ్రు:  

ఇమెయల్: 
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అనుబ్ంధ్ం F - నమోదు / దిదేుబాటు ఫారం 
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అనుబ్ంధ్ం G - మినహాయింపు కస్తలు 
 
ఆధార్ స్ంఖా్ ని తీేయాలీి న స్ంరరా్య లు 

ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్కల్గనవారి్యొకక ్ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్ఈ్క్రింది్పరిసితాులలో్ర్దేు్చేయబ్డుతుంది:్ 

(ఎ) వా కికిి్ ఒకటి్ కంటే్ఎకుక వ్ఆధ్యర్్సంఖా్ ్జారీచేయబ్డినది్తెల్సినపుప డు,్ అపుప డు్ముందటి్నమోదు్

నుండి్ జారీచేసిన్ ఆధ్యర్్ సంఖ్ా ్ అలాగే్ ఉంటుంది,్ మరియు్ ఆ్ తరావ తి్ ఆధ్యర్్ సంఖ్ా లు్

ర్దేుచేయబ్డతాయ. 

(బ్స)్్సూచించిన్మార్గనిరేశేాలకు్అనుగుణంగా్ఆధ్యర్్సంఖా్ ్ఉతప తి్ికానపుప డు: 

I. “ఫోటో్మీద్ఫోటో”్సందరా్ ం్కోర్్బ్యోమెట్రరిక్్సమాచార్ం్అందుబాటులో్లేని్చోట:్నమోదు్

కంప్దం్వద్ేక్ర్కత్ిఫోటోగ్రాఫ్ర్కాా పి ర్్చేయడానికి్బ్దులు్నమోదు్కొర్కు్ఉనన ్ఫోటోగ్రాఫ్ర్ను్

ఉపయోగంచడం,్మరియు్నమోదు్సమయంలో్కోర్్బ్యోమెట్రరిక్్సమాచార్ం్కాా పి ర్్

చేయనపుప డు,్నివాసి్యొకక ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్ర్దేుచేయబ్డుతుంది” 

II. “తపుప డు్బ్యోమెట్రరిక్్మినహాయంపు”్సందరాా లలో:్ ‘బ్యోమెట్రరిక్్మినహాయంపు’్సందర్ా ంగా్

నమోదు్తపుప గా్తీస్కొనబ్డినపుప డు,్ఆధ్యర్్సంఖా్ ్ర్దేుచేయబ్డుతుంది. 

III. బ్యోమెట్రరిక్్ సమాచార్ం్ కాా పి రింగ్్ ను్ నివారించడానికి్ ప్దవేారు్ ఐదు్ ఏళ్ు్ వయసీ్ లోపు్

ప్తలులుగా్నమోదు్చేస్కొనన పుప డు,్ఆధ్యర్్సంఖా్ ్ర్దేుచేయబ్డుతుంది. 

IV. అధికారులకి్మోసపురింటగా్కనపడే్నమోదుకు్ఏ్ఇతర్్సందర్ా ం్అయనా్ర్దేుచేయడం్అవసర్ం 

ర్దేు్ చేయడం్ వలు,్ ఆధ్యర్్ సంఖ్ా ్ దారునికి్ అధికారిక్ సంసథ్ దావ రా్ అందించే్ సేవలు్ శాసవ తంగా్

ర్దేుచేయబ్డతాయ. 
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అనుబ్ంధ్ం I - సౌలభ్ా ం ఛార్ ్
 

 

  

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


 
 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 
 

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

 Page 152 

 
 

అనుబ్ంధ్ం J - ఆధార్ యొకక  క్రియారహతం (డీయాక్టవాే న్) 
 

మినహాయింపు లేదా నిక్రక యం వంటి అవస్రం ఉను  కస్తలపై  చారణ 

 
1. ఈ క్రరింది రరిసిపతులలో ఆధార్ సంఖా  క్లిగన వా కి త యొక్క  ఆధార్ సంఖా  డీయాకివాేకట్ర చేయబ్డుతుంది’: 

a.  “ఫోటో్మీద్ఫోటో”్మరియు్కోర్్బ్యోమెట్రరిక్్సమాచార్ం్అందుబాటులో్ఉనన పుప డు:్నమోదు్కంప్దం్

వద్ేక్ర్కత్ిఫోటోగ్రాఫ్ర్కాా పి ర్్చేయడానికి్బ్దులు్నమోదు్కొర్కు్ఉనన ్ఫోటోగ్రాఫ్ర్ను్ఉపయోగంచడం,్

మరియు్నివాసి్యొకక ్కోర్్బ్యోమెట్రరిక్్సమాచార్ం్కాా పి ర్్చేసినపుప డు,్ఆధ్యర్్సంఖా్ ్డీయాకివాేట్ర్

చేయబ్డుతుంది,్మరియు్నివాసితుని్అతని్ఫోటోగ్రాఫ్ర్నవీకరించమని్కోర్డం్జరుగుతుంది.్అతని్

ఫోటోగ్రాఫ్ర్విజయవంతంగా్నవీకరించిన్మీదట,్ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్మళీళ ్యాకివాేట్ర్చేయవచిు . 

b. “తపుప డు్పార్శ వ ్ బ్యోమెట్రరిక్్మినహాయంపు”్ సందరాా లు:్ బ్యోమెట్రరిక్్ సమాచార్ం్ కల్గన్ కొనిన ్

లక్షణాలు్నివాసి్వాటిని్అందించదానికి్రథ నంలో్ఉనన పప టికీ్కాా పి ర్్కాలేదు,్అటువంటపుప డు్ఆధ్యర్్

సంఖ్ా ్డీయాకివాేట్ర్అవుతుంది.. 

c. చలుుబ్డే్సహాయక్పత్రరాలు్లేకుండా్నమోదు్తవావ తి్దశకు్తీస్కువెళిళ నపుప డు,్చలుుబ్డే్సహాయక్

పత్రరాలు్ సమకూరిి న్ తరావ త్ ఆధ్యర్్ సంఖా్ ్ దావ రా్ నవీకరించే్ వర్కు్ ఆధ్యర్్ సంఖా్ ్ డీయాకివాేట్ర్

అవుతుంది. 

d. కాా పి ర్్ చేసిన్ సమాచార్ం్ తపుప డు్ డేటా్ ఉనన ందున్ గురింిచబ్డినది్ మరియు్ నవీకర్ణ్ అవసర్ం్

అయనపుప డు్ (మిప్శమ/ప్కమర్హత్ బ్యోమెట్రరిక్్ సమాచార్ం,్ దూష్ణ/నిర్ర్ థకమైన్ పదాలు్ మరియు్

నివాసి్జనసంఖా్య ్సంబ్ంధంలో్అనుచితంకాని్భాష్,్ఒక్పేరులో్బ్హుళ్్పేరుు్‘ఉర్ఫ్ర’్లేదా్‘అల్యాస’్

ఉపయోగంచండి్ వంటివి),్ ఆధ్యర్్ సంఖ్ా ్ అది్ ఆధ్యర్్ నమోదుదారుని్ దావ రా్ నవీకరించబ్డే్ వర్కు్

డీయాకివాేట్ర్చేయబ్డుతుంది. 

e. ఒక్బాల్ఐదు్లేదా్పదిహేను్సంవతీ రాల్వయసీ్ ్వచిి నపుప డు్అతని్లేదా్ఆమె్బ్యోమెట్రరిక్్

సమాచార్ం,్ అటువంటి్ వయసీ్ ్ వచిే ్ రండు్ ఏళ్ళ లోపు్ నవీకరించడంలో్ విఫలం్ అయతే,్ ఆధ్యర్్

సంఖ్ా ్ డీయాకివాేట్ర్ చేయబ్డుతుంది.్ డీయాకివాేష్న్్ తరావ త్ ఒక్ సంవతీ ర్ం్ ఎకీ ప యరీ్ అయాా క్

అటువంటి్సందరాా లోు ్అటువంటి్నవీకర్ణ్కొనరగంపబ్డదు,్ఆధ్యర్్సంఖ్ా ్తీసివేయబ్డుతుంది. 

f. డీయాకివాేకషన్ అవసరమైన ఏ సందరభ ం అయనా అధిరరుల దావ రా నిర ణయంచబ్డుతుంది. 

2. డీయాకివాేకషన్ అయన త్రావ త్, అధిరరిక్ సంసప దావ రా డీయాకివాేకట్ర చేయబ్డన అత్ని లేదా ఆమె ఆధార్ 
సంఖా కు, ఆధార్ సంఖా  క్లిగన వా కి త నవీక్రణలు లేదా సమాచారానిా  మారు డం చేసే వరకు, ఆధార్ సంఖా  
క్లిగన వా కి తకి అధిరరిక్ సంసప దావ రా అందించబ్డే సేవలు తాతాక లిక్ంగా నిలిింవేకయబ్డతాయ. 

 

తొలగంచరం లేదా డీయాక్లవాే న్ అవస్రమయా్య  స్ంరరా్య లోు క్ల  చారణ 

 
1. తొలగంచడం లేదా డీయాకివాేకషన్ అవసరమయా్య  ాధా  సందరాభ లుగా ఏదైనా కేస్ నివేకదించడం లేదా 
గురితంచడానికి క్షేప్త్ విచారణ అవసరం రవచుు , ఆధార్ సంఖా  తొలగంచబ్డన లేదా డీయాకివాేకట్ర చేయబ్డన 
వా కుతలు చెపేు ది వినడం కూడా క్లిగ ఉండవచుు . 

2. అధిరరిక్ సంసప దావ రా నామినేట్ర అయా్య  ఏజెన్సీ  ఈ ఉదేేశాా నికి అధిరరుల దావ రా ప్రతా్య కించబ్డన విధానాల 
ప్రరరం అధిరరిక్ సంసపకు రరీ్ంిం/విచారింిం మరియు నివేకదిక్ అందించాలి. 

3. నివేకదిక్ అందుకునా  మీదట్ అధిరరులు అవసరమైన చరా లు తీస్కోవచుు  మరియు ఆధార్ సంఖా  
తీసివేకయడం లేదా డీయాకివాేకట్ర చేయు నిర ణయం అధిరరులతో ఆధారరడ ఉంట్లంది. 

4.  
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అనుబ్ంధ్ం K - ఆపరేటర్ ఆన్బోరిడంగ్ ఫారం 
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అనుబ్ంధ్ం L - ఆధార్ నమోదు క్లట్ 

 

విజయవంతమైన్ఆధ్యర్్నమోదు్మరియు్నవీకర్ణ్చేయడానికి్కావలసిన్హార్  ్వేర్్పరికరాల్జతలని్ఆధ్యర్్నమోదు్

కిట్ర్కల్గ్ఉంటుంది.్ఈ్పరికరాల్సెట్ర్క్రింది్పరికరాలని్కల్గ్ఉంటాయ. 

I. లాా ప్ర్టాప్ర/డెసక ్టాప్ర 

II. ్మానిటర్ 

III. మలీ్ాఫంక్షన్్ప్రరింటర్/రక నర్ 

IV. ్తెలు్ప్సీక న్ 

V. ్ఫోకస్లైట్ర 

VI. సర్్్ప్రరోటెకరా్్సైప క్ 

VII. కళుళ ్రక నర్ 

VIII. ్కెమెరా 

IX. ్్రు ప్ర్రక నర్ 

X. జిప్తఎస్పరికర్ం 

్ 

1. యుఐడిఎఐ్యొకక ్ప్పతాే కతల్ప్పకార్ం్ఈ్అనిన ్పరికరాలు్ఉంటాయ. 

2. బ్యోమెట్రరిక్్పరికరాలు్ఎసికాాూ సి్ద్రరువీకరించినవి్(రు ప్ర/కళుళ ్రక నర్) 

3. తెలు్ప్సీక న్,్ఫోకస్లైట్ర్మరియు్సర్్్ప్రర్కటెకరా్్తప్తప ంచి్ప్యరి్ికిట్ర్వారంటీ్3్ఏళుళ ్ఉంటుంది. 

4. వారంటీ్సమయంలో,్లోపం్ఉనన ్పరికరాలు్7్రోజుల్లోపు్మార్ి డం/బాగుచేయడం్జరుగుతుంది. 

5. తాజా్యుఐడిఎఐ్యొకక ్ నమోదు్ క ుయంట్ర్ (ఇసిఎంప్త)్ తో్దాని్పని్ కొర్కు్యుఐడిఎఐ్ధ్రరువీకరించిన్ ప్పతాె క్

మేక్/మోడల్్పరికర్ంను్ఆధ్యర్్నమోదు్కిట్ర్కల్గ్ఉంటుంది 

                        

                            ఆధ్యర్్నమోదు్పరికర్ం్యొకక ్కన్సస్ప్పతాే కతలు 

 

వసి్వు ఎస.1.1. – లాా ప్ర్టాప్ర/డెసక ్టాప్ర 

ప్పతాే కత వివరాలు 

  మెషీన్్ఫాం్ఫాా కరా్్ లాా ప్ర్టాప్ర/డెసక ్టాప్ర 

  
మోడల్ తాజా్ఐడిసి్నివేదిక్ప్పకార్ం్టాప్ర్5్విక్రేతల్నుండి 

్సిప్తయు 2-GHz కాు యల్్కోర్్లేదా్లేటర్ 

  డిసేప ి కన్ససం 14" HD Anti-Glare (16:9) 

  కన్కివాిటీ ్ూుటూత్ర 4.0్కొర్కు్బ్బల్-ాఇన్్సపోర్్ాఉండాల్, Wi-Fi (IEEE 

 

802.11b/g/n) and Ethernet (10/1000 Base-T), లాా పాాప్ర్అయతే్ూుటూత్ర్అవసర్ం్లేదు 

  మెమరీ 4-GB DDR3 or higher, SDRAM @1066MHZ expandable up 

 

to 8-GB with 1DIMM SLOT FREE 

  వెబ్్కాా ం కన్సస్హై్డిఫైనేష్న్్720p్తో్బ్బల్-ాఇన్్వెబ్్కాా ం,్లాా పాాప్ర్అయతే్ూుటూత్ర్అవసర్ం్లేదు 

  HDD కన్ససం 500GB (లేదా్ఎకుక వ) హార్ ్డిసక  

  ఇనుప ట్ర/అవుటుప ట్ర్

పోరాుి ఒక HDMI 

  

 

ఒక VGA, 2 లాా పాాప్ర్అయతే 

  

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


 
 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 
 

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

 Page 158 

 
 

 

డెడికటెడ్్కన్ససం 5 USB 2.0 పోర్*ా 

  

 

ఒక Ethernet (RJ-45) 

  బాా టరీ్బాా క్్అప్ర 4 CELL or 6 CELL LITHIUM/0.5KVA UPS తో్30్నిమిష్కల్బాా క్్అప్ర్సమయం 

  చిప్ర్సెట్ర ఇంటిగ్రేటెడ్్విత్ర్సిప్తయు్లేదా్ఈకివ వాలెంట్ర 

  గ్రాఫిక్ీ ్ ఇంటిగ్రేటెడ్్గ్రాఫిక్ీ  

   
ప్పతాే కత్ వివరాలు 

  కీర్డర్   

్్ప్యరి్ిపరిమాణం్(కన్ససం్84్కీలు)్విండోస్కంపాటబ్బల్్సిప ల్-రేసిసెంాట్ర్కీర్డర్   

 
  టచ్్పాా డ్ వైడ్్టచ్్పాా డ్్బ్సలో్కీర్డర్  ,్లాా ప్ర్టాప్ర్అయతే్అవసర్ం్లేదు 

  ప్రరీలోడెడ్్OS విండోస్10 ప్రర్కఫెష్నల్ 

  మైక్రోఫోనుు కన్ససం్ఒక్బ్బల్ ్ఇన్్మైక్,్లాా ప్ర్టాప్ర్అయతే్అవసర్ం్లేదు 

  యాకీ సరీలు లాా పాాప్ర్కాా రీయంగ్్కస 

  

వారంటీ్ 

్3్ఏళ్ ు్కాంప్రరిహెనిీ వ్ర్ఆన్-సైట్ర్వారంటీ.్బాా టరీ్మరియు్పవర్్ఎడాపరా్్కు్ఒక్ఏడాది్

వారంటీ్ఉంటుంది్ 

  యాన్స్ా-వైర్స్ అంతిమ్రథయ్ర్క్షణ్కొర్కు 

  *లాా ప్ర్టాప్ర్కు్5 USB 2.0్పోరాుి్కనాన ్తకుక వ్ఉంటే,్USB్హబ్్తో్బ్హుళ్్USB్కన్క్షనుు్(USB్పోర్్ాదావ రా్5్పరికరాల్

్ప ుగ్-ఇన్్అవుతుంది)్అదనపు్ధర్్లేకుండా్అందించబ్డుతుంది 

 

వసి్వు ఎస.1.2. – మానిటర్ 

 

 

ప్పతాే కత వివరాలు 

  
     

 

OEM 

  

    

  

ప్తసి/్లాా ప్ర్టాప్ర/్మానిటర్్కొర్కు్ఐడిసి/్గారాాన ర్/ఫ్రరోస్ామరియు్స్ల్ువన్్లో్

ప్పచురించినటుుగా్భార్తద్దశం్ప్రరాంతంలో్ఏదైనా్రడు్ముందటి్కావ ర్రిుులో్“లీడర్ీ ”్

కావ డ్రియంటులోనిది. 

 

     

 

పరిమాణం 15-16 ఇంచ్్లేదా్ఎకుక వ 

  
     

 

ర్కం LCD 

  
     

 

రిజలాు ష్న్్ 1024 x 768 లేదా్పైన్ 
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వసి్వు్ఎస.1.3. -్మలీ్ాఫంక్షనల్్డివైజ్్(ఎంఎఫి ) 

     

 

ప్పతాే కత వివరాలు 

  
     

 

ఫంక్షన్ ప్రరింట్ర్కాపీ్రక న్ 

  
     

 

పేజీలలో్డా్య టీ్

సైకిల్్ 8000 పేజీలు  

  
     

 

PPM – BLACK (A4) 18 PPM 

  
     

 

మోడల్ తాజా్ఐడిసి్నివేదిక్ప్పకార్ం్టాప్ర్5్విక్రేతల్నుండి 

  
     

 

రిజలాు ష్న్ 600X600 DPI 

  

 

మీడియా్

ఉపయోగంచినది తకుక వ్ధర్లో్నడవడానికి్ఇంకు్టాా ంక్ 

  
      

ప్పతాే కత వివరాలు 

కసమార్్మీడియా్సైజ్్ లీగల్్వర్కు 

   

   ్రాండర్  ్ ఆపరేటింగ్్ సిసమా్

సపోర్రడా్ 

 

విండోస్8,్ విండోస్10్మరియు్ముందటి్వర్ షనుు్విండోస్ (ఎకీి ప ,్ విరా)్

మరియు్లైన్క్ీ ్తో్కంపాటబ్బల్్ 

రక న్్రిజలుా ష్న్్ 

 

600X600 DPI OPTICAL 

   BIT/COLOR DEPTH 

 

24 BITS 

   కాపీ్సీప డ్్బాు క్ 

 

18 CPM 

   కాపీ్రిజలుా ష్న్ 

 

600 X 600 DPI 

 

వసి్వు్ఎస 1.4. –తెలు్ప్సీక న్ 

 

ప్పతాే కత వివరాలు 

  
     

 

పరిమాణం 4 X 5 ft ్రాండ్్మౌనబా్బల్ / గోడ్మౌనబా్బల్ 

  
     

 

్యాకీ సరీలు ్రాండ్ 

  
     

 

నాన్-రిఫుకింాగ్ అవును 

  
     

 

ఒప్క్ అవును 

  
      
 
 
 
 వసి్వు్ఎస.1.5 –  ఫోకస్లైట్ర 

       

 
ప్పతాే కత వివరాలు 

  
     

 
రమర్థా ం్ 60W 
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యాకీ సరీలు ్రాండ్్, 2్మీటర్ ు్వైరు్మరియు్ఆపరేటర్్కు్దగ గర్గా్ఆన్/ఆఫ్ర్సివ చ్  

 
     

 

 

వసి్వు్ఎస.1.6. –్సర్్్ప్రర్కటెకరా్్సైప క్ 
  

     

 
ప్రత్యయ కత వివ్ాలు 

  
     

 
రధ్యర్ణం 5A  రకెటుు్సంఖ్ా ్6  (4  భార్తీయ్శైల్  +  2  అంతర్ాతీయ్శైల్ 

 

  

), ఫ్యా జ్, ఆన్/ఆఫ్ర్సివ చ్్మరియు్ఐఒఎస్మార్క  
  

      
వసి్వు్ఎస 2.1. –్కళుళ ్పరికర్ం్ప్పతేా కత 

 

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

 

ప్పతాే కత 

 

్సేషా్నరీ 

 

హాా ండ్-హెల్ ్

2 

  

అలైన్మ ంట్ర్ఎయడ్్3్

తో్హాా ండ్-హెల్  

  

(మౌంటెడ్్ :  

వాల్,్ట్రర్వపోడ్్

లేదా్

్రాండ్్),1 

    

               కళుళ 4 

       
        

వ్యా ్ఫైండర్ 

 

ఎకీ ్ర్న ల్ 

 

ఇంటర్న ల్్ 
 

ఎక్స్టర్

నల్ లేదా ఇుంటర్నల్ 

కాా పి ర్్

దూర్ం 

 

> 750 మిమి 

 

> 50 మిమి 

 
> 20 మిమి 

 
       కాా పి ర్్

వాలా్ ం్

(వెడలుప /ఎ

్తిు/లోతు) 

 

> 

 

> 

20x15x12మి

మి 
 

> 20x15x12మిమి 

  

250x500x500మి

మి 

    
        ఎకీో ప ష్ర్్

సమయం 

 

< 15ms 

 

< 33 ms 

 
< 33 ms 

 
        ఇమేజింగ్్

తర్ంగ్దైర్ ఘా ం 

 

700-900 nm 

     
      

సెప స్ట్కాాల్్వేగం 

 

ఏదైనా్ 100nm్ బాా ండ్్లో్పవర్్  >్మొతంి్పవరోు 

35% 
 

        రక న్్ర్కం 

 

ప్రరోప్గసివ్ర 

     
     ఇమేజ్్

మారిన్ుు 

 

ఎడమ్ & కుడి: 0.50x కళుళ ్ డయామీటర్్ , పైన &్ క్రింద: 0.25x్ కళుళ ్

డయామీటర్ 

        
        ప్తకీ ల్్లోతు 

 

> 8 bits/pixel 
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5. పరికర్ం్ కదపకుండా్మొదటి్ కనున ్ అయన్ 2్ సెకను్ లోపునే్ రండవ్ కనున ్ కాా పి ర్్ చేసే్ి ప్కమానుగతంగా్

పరిగణించబ్డుతుంది. 

 

 

 

 

 

 

     ఇమే్ ఎవాలాు య్యషన్ ఫ్ర్మం 

ర్మట్ర > 5 ఫ్రరేముు/సెకను,్కంటినాు వస్ఇనేజ్్కాా పి ర్్్్ 

 

కాా పి ర్్మోడ్ 

 

  

బ్బల్-ాఇన్్కావ ల్టీ్చక్్తో్ఆటో్

కాా పి ర్్(ఎన్ఐఎసి్ాకావ ల్టీ్

కనిీ డరేష్నుు్ఇంకాప్రేప ట్ర్

అవుతాయ) 
   

       నాయస్ నిష్ప తికిి్ సెనాీ ర్్

సిగన ల్ > 36 DB 

     
      

్్్్్్కన్కివాిటీ5 

 

USB   2,   USB-్

IF్ సరిఫాైడ్్ లేదా్

న్టవ ర్క ్

(టిసిప్త/ఐప్త) USB 2, USB-్IF్సరిఫాైడ్్ 

 

        

        

        
       పవర్ 

 

USB లేదా్ఇండిప్ండెంట్ర్PS 

   
        బ్రువు 

 

NA 

 

< 1 కిలో 

 

< 1్కిలో 

 
     డైమెనషన్ 

 

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

  

మిమి 

 

100 మిమి మిమి 

 
       ఆపరేటింగ్్ఉష్ణు ప్గత 0-49C 

     

  

 

 

 

 

   

హుా మిడిటీ 

 

10 – 90% నాన్-కనిీ డరింగ్ 

 
   

        డాు ర్బ్సల్టీ/

ష్కక్ 

 

IP54 

     
      

సేఫీ్ారాండర్   

 

Exempt Group per IEC 

62471:2006-07 
   

       

్రాండర్  ీ  

 

FCC Class A, 

RoHS 
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5. కన్కివాిటీ్మరియు్పవర్ ు్కోసం్మొతంిలో్కవలం్1్USB పోర్్ాఅందుబాటులో్ఉంటుంది. 
 

ప్పతాే కత ్సేషా్నరీ 

 

హాా ండ్-హెల్ ్2 

  

అలైన్మ ంట్ర్ఎయడ్్3్తో్

హాా ండ్-హెల్  

 

(మౌంటెడ్్ :  వాల్,్ ట్రర్వపోడ్్లేదా్

్రాండ్్),1 

    

రఫ్ర్ావేర్ 

ఎప్త 

తాజా్యుఐడిఎఐ్డివైజ్్కాా పి ర్్

తో్కంపుయంట్ర్ 

ప్పతాే కతలు 

యుఐడిఎఐ్దావ రా్

ధృవీకరించిన్లైన్క్ీ /విండోస్

64్బ్సట్ర్విడిఎం 

    
 
 
్వసి్వు ఎస.2.2 –Camera (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 

 

ప్పతాే కత వివరాలు 

  కాా పి ర్్మోడ్ ్ప ుయన్్లైవ్ర్కాా పి ర్ 

  ఇమేజ్్కావ ల్టీ ప్యరి్ిముందరి (0x01) ISO/IEC 19794-5్ప్పకార్ం 

  కన్సస్రిజలాు ష్న్ 800 x 600 

  కాా పి ర్్మోడ్ ఆటో్ఫోకస్మరియు్ఆటో్లైటింగ్్ఎడస్ెామ ంట్ర్తో్మానాు వల్్కాా పి ర్ 

  సెనాీ ర్ >2 మెగా్ప్తకీ ల్్నేటివ్ర 

  కన్కివాిటీ్6 హై్సీప డ్ USB 2.0, USB-IF సరిఫాైడ్ 

  లెనీ్  ఫికిీ డ్, SLR 

  పవర్ USB/ఇండిప్ండెంట్ర PS/ AA/AAA్బాా టరీలు్ప్రరిఫర్్చేయబ్డే్ల్థియం్అయాన్్దావ రా 

  
  మౌంట్ర ్ట్రర్వపోడ్ 

  ఆపరేటింగ్్ఉష్ణు ప్గత 0 to 50 డిగ్రీ్సెలీ్ యస 

  
  హుా మిడిటీ 10 – 90% 

  సేఫీ్ారాండర్   UL 

  రఫ్ట్ావ ర్ API తాజా్యుఐడిఎఐ్డివైజ్్కాా పి ర్్ఎప్తఐ్ప్పతేా కతలతో్కలది 

  డాు ర్బ్బల్టీ/్ష్కక్ IP 54 

  
గమనిక:్మొతంిలో్కవలం్1్USB్పోర్్ాకన్కివాిటీ్మరియు్పవర్్కోసం్అందుబాటులో్ఉంటుంది్ 

 

్వసి్వు్ఎస.2.3. –్వేల్ముప్ద్పరికర్ం్ప్పతేా కత 

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

  

వివరాలు 

    కాా పి ర్్మోడ్ 

  

్ప ుయన్్లైవ్ర్రక న్్కాా పి ర్ 

    
ఇమేజ్్

ఆకివ జిష్ణ్్

రికైవ రమ ంటీ్ర  

 

లెవల్్31్లేదా్అంతకుపైన్సెటింాగ్్(యుఐడి్అప్తుకష్న్్V1.0్కొర్కు్

బ్యోమెట్రరిక్్డిజైన్్ప్పమాణాల్యొకక ్విభాగం్9.1) 

   

్ 

   ఇమేజ్్ఎవాలుా య్యష్న్్ఫ్రరేం్రేట్ర > 3 ఫ్రరేమీ్ /సెకను, కంటినుక ా వస్ఇమేజ్్కాా పి ర్ 

    కాా పి ర్్మోడ్ 

  

బ్బల్-ాఇన్్కావ ల్టీ్చక్్తో్ఆటో్కాా పి ర్్(ఎన్ఐఎసి్ాఇంకాప్రేప టీ్ర ) 

    

     
ప్పతాే కత వివరాలు 

  

 

నాణా తా్పరిగణనలు) 

  కాా పి ర్్ఏరియా > 76mm x 80mm 

  కన్కివాిటీ7 USB 2, USB-IF సరిఫాైడ్ 

  పవర్్  USB్దావ రా 

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

  బ్రువు గరిష్ఠం 2.5్కిలో. 

  ఆపరేటింగ్్ఉష్ణు ప్గత 0 – 50 C 

  హుా మిడిటీ 10 – 90% నాన్-కనిీ డరింగ్ 

  డాు ర్బ్సల్టీ్/్ష్కక్ IP 54 

  

  

్రాండర్  ీ  

UL్ సరిఫేిడ్్ (వరిసిే)ి.్ ISO  19794-4:2005్ సెక్షన్్ 7్ మరియు్

అప్ండిక్ీ ్ ఎ్ సరిఫాికష్న్్ రికైవ రమ ంటీ్ర ్ (ఐఎఎఫ్రఐఎస్

అప్ండిక్ీ ్ఎఫ్ర్సరిఫ ఫైడ్)్కలుసి్ంది.్ 

  రఫ్ట్ావ ర్్ API తాజా్యుఐడిఎఐ్డివైజ్్కాా పి ర్్తో్కంపుయంట్ర్ 

 

ప్పతాే కతలు 

యుఐడిఎఐ్దావ రా్ధృవీకరించిన్లైన్క్ీ /విండోస్64్బ్సట్ర్

విడిఎం్ 

  
గమనిక:్ మొతంిలో్ కవలం్ 1్ USB్ పోర్్ా కన్కివాిటీ్

మరియు్పవర్్కోసం్అందుబాటులో్ఉంటుంది 
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వసి్వు్ఎస.2.4. – GPS్పరికర్ం 

 ప్పతాే కత్ వివరాలు 

  జనర్ల్్ 

 

 

GPS సంబ్ంధ్OM 4(4)/57/122/2016/E&U-Pt్ప్పకార్ం్GPS్

పరికర్ం్యుఐడిఎఐ్దావ రా్ధ్రరువీకరించబ్డాల్ 

  

 

  

 

గమనిక:్ యుఐడిఎఐ్ వెబీై ట్ర్ www.uidai.gov.in్ లో్

ఆమోదిత్జిప్తఎస్విక్రేతల్జాబ్సతా్అందుబాటులో్ఉంది. 

  

యాకీ సరీలు 

 

 

్ప్తసి/లాా ప్ర్టాప్ర్కు్కన్క్్ాకావడానికి్తపప నిసరిగా్కావాలీ్ న్

కబ్బల్ీ ్మరియు్యాకీ సరీలతో 

  వారంటీ్ 3్సంవతీ రాల్కాంప్రరిహెనిీ వ్ర్ఆన్-సైట్ర్వారంటీ 

  
7. మొతంిలో్కవలం్1్USB్పోర్్ాకన్కివాిటీ్మరియు్పవర్్కోసం్అందుబాటులో్ఉంటుంది 

 

ఆధ్యర్్నమోదు్కిట్ర్కొర్కు్ప్పతేా క్ష్ర్తులు్మరియు్నిబ్ంధనలు 

 

1. ఇనీా ్లేష్న్్మరియు్కమీష్నింగ్:్ఆధ్యర్్నమోదు్కిట్ర్ఇనీా ్లేష్న్్కొర్కు్బ్సడ ర్్రిమోట్ర్సహాయక్

సదుపాయానిన ్అందించాల్ 

2. పంప్తణీ్కాలం:్కొనుగోలు్ఆర్  ర్్తేదీ్నుండి్30్రోజుల్లోపు్కనీై న్సకు్మొతంి్పంప్తణీని్బ్సడ ర్్ప్యరి్ిచేయాల్. 

3. పరాఫ మెనీ్ ్బాా ంక్్గాా రంటీ్–్చల్ుంపు్విడుదలయా్య ్ముంద్ద్కొనుగోలుదారునికి్కాంట్రరాక్్ావిలువలో్ప్తబ్సజి్10%్

ని్బ్సడ ర్్అందించాల్. 

4. ్చల్ుంపులు:్ప్తబ్సజి్యొకక ్ఆమోదం్మరియు్సబ్సమ ష్న్్తరావ త్కనీై న్స్కి్ఆధ్యర్్నమోదు్కిట్ర్యొకక ్సపుయ్10్

రోజులలోపు్చల్ుంపు్100్శాతం్చేయాల్. 

5. తెలు్ప్సీక న్,్ఫోకస్లైట్ర్మరియు్సర్్్ప్రర్కటెకరా్్తప్తప ంచి్ప్యరి్ికిట్ర్కు్వారంటీ్3్సంవతీ రాలు. 

6. ఎసఎల్ఎ:్7్రోజులలోపు్లోపాలునాన ్పరికరాల్యొకక ్బ్దిలీ/రిపేర్్విఫలమయతే(వారంటీలో్ఉనన ్పరికరాలు),్

రీపేుసెమ ంట్ర/రిపేర్్అయా్య వర్కు్ఉపకర్ణానికి్ఒక్రోజుకు్రూ100్జరిమానా్ప్తబ్సజి్నుండి్తగ గంచబ్డుతుంది. 

ఆధ్యర్్నమోదు్కిట్ర్కొర్కు్సీల్ంగ్్ధర్్రూ.్1.5్లక్షలు్ఇది్జెం్పోర్లా్్లో్సెట్ర్చేయబ్డి్ఉంటుంది్అద్దవిధంగా్ఇది్

అమమ కం్దారులకి్కనపడకపోవచిు ్కన్స్సీల్ంగ్్ధర్్కనాన ్ఆఫర్్చేసే్ధర్్ఎకుక వ్ఉంటె్జెం్పోర్లా్్లో్

అంగ్లకరించబ్డదు. 
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అనుబ్ంధ్ం M - ECMP  క ుయింట్ మరియు రిజలా్య  న్లో స్వధారణ లోపాలు 
 

అధికారిక్సంసథ్దావ రా్ ప్పతాే కించబ్డిన్మార్గం్నుండి్నమోదు్ఏజెన్సీ లు్తాజా్ఇసిఎంప్త్ క ుయంట్ర్ను్తపప నిసరిగా్

డౌనోుడ్్ చేయాల్.్ క ుయంట్ర్డౌనోుడ్్ చేసిన్తరావ త్మరియు్వాడేటపుప డు,్ ఆపరేటర్/సూపర్వవ జర్్ క్రింద్ఇచిి నటుుగా్

అనేక్ సమసా లు/సవాళ్ళ ని్ ఎందుర్కక ంటారు.్ ఇటువంటి్ సమసా లని్ పరిష్క రించడానికి్ సిబ్బ ంది్ పరిష్కక రాలని్

తీస్కోడానికి్సూచన్కొర్కు్ప్పతి్ఎప్ర్ర్్కు్ప్పతిగా్మరియు్ఇచిి న్సూచనలని్అనుసరించడానికి్అందించబ్డినాయ. 

క్కమ 

స్ం

ఖా్  

ఎప్ర్ర్డ  –ప్రక న్ షాట్ర ఎప్ర్ర్డ పేరు- రిజలుయ షన్ 

1. 

 

ఎప్ర్ర్డ- ఆరరేట్ర్డ 

అథంటికషన్ ఫైల్పద 

రరిషాక ర్ం –  

 బ్యో-లాక్చక్్చేయండి్

(పోర్లాోు /ఎం-ఆధ్యర్) 

 ఆధ్యర్్ ససెప ండ్్

అయా ంది్ (బ్యో్

నవీకర్ణ్అవసర్ం 

 ఆథ్్టెంప్ుట్ర్

రీ-ఎప్కాీ తక్షన్్>యఐడిఎ

ఐ్టెక్్సపోర్్ాను్

సంప్పదించండి 

2. 

 

ఎప్ర్ర్డ- రిజిస్ట్సేష్న్ ఫైయల్పద 

రరిషాక ర్ం –  

 డేటా్కార్/ేన్టవ ర్క ్

కన్కివాిటీ్మారి్ ండి్

ఆతరావ త్మళీళ ్

ప్పయతిన ంచండి 

 ్క ుయంట్ర్ని్మళీళ -రిజిసరా్్

చేయండి 

 ఐప్త్/ఫైర్్వాల్్

సెటింాగులు్వైటిుసా్్

కానందున్ఇది్వచిి ్

ఉండవచిు  
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క్కమ 

స్ం

ఖా్  

ఎప్ర్ర్డ  –ప్రక న్ షాట్ర ఎప్ర్ర్డ పేరు- రిజలుయ షన్ 

3. 

 

ఎప్ర్ర్డ- ఆరరేట్ర్డ డీటైల్్ప  

మిసి్ ంగ్ 

రరిషాక ర్ం –  

 న్టవ ర్క ్ కన్కివాిటీ్

(ల్ంక్/సీప డ్)్ దయచేసి్

పరీక్షించండి 

 న్టవ ర్క ్బానేఉంటే,్

అపుప డు్దయచేసి్రీ-ఆన్్

ర్డర్  ్చేయండి 

4. 

 

ఎప్ర్ర్డ - ఐరిస్ డవైజ్ నాట్ర 

డటెకడ్్ 

రరిషాక ర్ం - పరికర్ం్కన్క్షన్్

ను్పరిశీల్ంచండి.్సరవ ర్్లని్

రీరార్్ాచేసి్పరిశీల్ంచండి  

5. 

 

ఎప్ర్ర్డ - ఆరరేట్ర్డ సింక్ 

అన్ క్ స్ు ల్ప 

రరిషాక ర్ం - ఆపరేటర్్ఆన్్

ర్డరి  ంగ్్ప్పక్రియని్మళీళ ్

అనుసరించండి 
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క్కమ 

స్ం

ఖా్  

ఎప్ర్ర్డ  –ప్రక న్ షాట్ర ఎప్ర్ర్డ పేరు- రిజలుయ షన్ 

6. 

 

ఎప్ర్ర్డ- పిన్ కోడ్ డేటా ఎప్ర్ర్డ 

రరిషాక ర్ం –  

• మొతంి్ప్తన్్కోడ్్డేటా్ను్

అందించండి(నంబ్రు,్

జిలాు ,్ఉప-జిలాు ,విటిసి) 

• తాజా్“మాసరాే  టా్“్ఫైలుని్

(ఇసిఎంప్త/యుసిఎల్్లో)్

కి్డౌనోుడ్్మరియు్ఇంపోర్్ా

చేయండి  

7. 

 

ఎప్ర్ర్డ - పాయ కెట్ర సింక్ ఎప్ర్ర్డ  

రరిషాక ర్ం –  

 ప్రరాసెస->్ఎకీో ప ర్్ా

నమోదు్డేటా్-> 

 ఆపరేటర్్వివరాలని్

సింప్కనైజ్్చేయండి->్

పాా కెట్ర్సేటాస్సింప్కనైజ్్

చేయండి్(ప్యరి్ిసింక్్

ఎనేబ్బల్) 

8. 

 

ఎప్ర్ర్డ- ఎప్ర్ర్డ ఎంకౌన్్టడ్ 

డుయ ర్డరింగ్ ప్రరింట్ర 

రరిషాక ర్ం –్ప్రరింటర్్

యొకక ్భౌతిక్కన్క్షన్్ను్

పరిశీల్ంచండి  
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క్కమ 

స్ం

ఖా్  

ఎప్ర్ర్డ  –ప్రక న్ షాట్ర ఎప్ర్ర్డ పేరు- రిజలుయ షన్ 

9. 

 

ఎప్ర్ర్డ- ఎన్రోలెి ంట్ర  

 క లయంట్ర ఈజ్ నాట్ర రిజిసర్్డ ్

రరిషాక ర్ం –్క ుయంట్ర్ను్

మళీళ -రిజిసరా్్చేయండి 

 

10. 

 

ఎప్ర్ర్డ- సర్వ ర్డ కనెక్షన్ 

ఫైయల్పద 

రరిషాక ర్ం - న్టవ ర్క ్కన్క్షన్్

ను్దయచేసి్మళీళ ్

పరిశీల్ంచి్తరావ త్లాగన్్కు్

ప్పయతిన చండి  
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క్కమ 

స్ం

ఖా్  

ఎప్ర్ర్డ  –ప్రక న్ షాట్ర ఎప్ర్ర్డ పేరు- రిజలుయ షన్ 

11. 

 

 

 

 

లోపం- స్రా ర్ కనెక్షన్ 
 ఫలమైంది 

 
రిజలా్య  న్ - రయచేసి 
నెట్వర్క  కనెక్షన్ను తనిఖీ 
చేసి, ఆపై లాగన్ 
చేయడానిక్ల 
క్పయతిు ంచండి 

12. 

 

లోపం- వేళ్ు స్ంఖా్  
ఆశిం న స్ంఖా్ లతో 
స్రిపోలరం లేదు 

 
రిజలా్య  న్ - స్ర్వన 
దిశలతో పాటు స్ర్వన 
స్ంఖా్ లో బ్యోమట్రిక్ 
వేళ్ును నమోదు చేేలా 
చూస్తకోండి 
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క్కమ 

స్ం

ఖా్  

ఎప్ర్ర్డ  –ప్రక న్ షాట్ర ఎప్ర్ర్డ పేరు- రిజలుయ షన్ 

13. 

 

ఎప్ర్ర్డ - సమ్ ఫైల్్ప  హావ్ 

బీన్ టాంరర్డ ్

రరిషాక ర్ం –  

 ఆపరేటర్్సరిగాగ్ఆన్్ర్డర్  ్

కాలేదు.్ దయచేసి్ మళీళ ్

ఆన్్ర్డర్  ్చేయండి 

 కొనిన ్ సిసంా్

ఫైల్(ళుళ )/ఫోల ర్(లు)్

ఎడిట్ర్చేయబ్డా య 

 

14. 

 

ఎప్ర్ర్డ- లోకల్ప వెరిఫికషన్ 

సరీవ స్ ఈజ్ నాట్ర 

ఎవైలబుల్ప 

రరిషాక ర్ం –  

 ్సిసంా్ రార్్ా చేసిన్

తరావ త్ కొంత్ సమయం్

వేచి్ ఉండండి్ ఆతరావ త్

్క ుయంట్ర్ ను్ మొదలు్

ప్టంాడి  

 సమసా లు్ఇంకా్అలానే్

ఉంటే్అపుప డు్మనం్

సరీవ సెస->్రీరర్్ాఆధ్యర్్

మల్పాాు ట్ర్ఫాం్డివైజ్్

మేనేజర్్మరియు్ఆధ్యర్్

QQSSITV్సరీవ సెస్కు్

వెళాళ ల్  
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క్కమ 

స్ం

ఖా్  

ఎప్ర్ర్డ  –ప్రక న్ షాట్ర ఎప్ర్ర్డ పేరు- రిజలుయ షన్ 

15. 

 

ఎప్ర్ర్డ- సాక నర్డ మిస్ి ంగ్ 

ఎప్ర్ర్డ్  

రరిషాక ర్ం - మీ్ప్రరింటర్్+్

రక నర్్పరికర్ం్యొకక ్

భౌతిక/హార్  ్వేర్్కన్క్షనుని్

దయచేసి్పరిశీల్ంచి్మళీళ ్

ప్పయతిన ంచండి  

 

16. 

 

ఎప్ర్ర్డ- నెట్వ ర్డక  కనెక్షన్ 

ఎప్ర్ర్డ 

రరిషాక ర్ం - ఈ్ఎప్ర్ర్్

ప్పధ్యనంగా్ఎసఎఫిపా్త్రఫ్ర్ావేర్్

లో్వసి్ంది్->్న్టవ ర్క ్

కన్క్షన్్పరిశీల్ంచండి->్

డేటా్బేస్ఫైల్్ని్రీపేుస్చేసి్

మళీళ -రిజిసరా్్చేయండి 

17. 

 

ఎప్ర్ర్డ- రిజిస్ట్సేష్న్ విత్ర 

సిఐడ ఆర్డ ఫైయల్పద  

రరిషాక ర్ం -ఎంటర్్చేసిన్

రిజిస్ట్సేషా్న్్వివరాలని్

పరిశీల్ంచండి్(యూజర్్నేమ్్

మరియు్పాసవ ర్  ) 

18. 

 

ఎప్ర్ర్- ఫాటల్్ ఎప్ర్ర్్

డాు ర్రింగ్్ఇనాీ ్లేష్న్ 

Resolution - ్క ుయంట్ర్మెషీన్్

ఇనీా ్లేష్న్్సరిగాగ్జర్గలేదు్

->్అనిన ్క ుయంట్ర్రఫ్ర్ావేర్్

అన్్ఇనాీ ్ల్్చేసి్మీ్సిసంా్

ను్రీరార్్ాచేయండి->్

ఇనీా ్లేష్న్్ప్పక్రియని్

మళీళ ్మొదలుప్టంాడి 
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క్కమ 

స్ం

ఖా్  

ఎప్ర్ర్డ  –ప్రక న్ షాట్ర ఎప్ర్ర్డ పేరు- రిజలుయ షన్ 

19. 

 

ఉపయోగంచే్న్టవ ర్క ్

యుఐడిఎఐ్సర్వ రుకు్కన్క్్ా

కాలేదు./క ుయంట్ర్రిజిసరా్్

కాలేదు/ QSSITV్సరీవ స్

రరప ండ్్కావడం్లేదు్

(పాక్షికంగా్నమోదు్

అయా ంది)్-్ఆన్్ర్డర్  ్

అయా్య ముందు్“ఎన్రోల్్

యూజర్”్్కి ుక్్చేసే్ముందు్

ఆధ్యర్్QSSITV్సరీవ స్ను్

రిరార్  ్చేయండి/ సరిఫాికట్ర్లో్

ఉనన ్మరియు్ఆధ్యర్్లో్

పేరు్భినన ంగా్ఉంది్

/సంబ్ంధిత్ఆపరేటర్్ఐడి్

కొర్కు్రిజిస్ట్రార్ర్్మాా ప్ర్

చేయబ్డలేదు/రిజిస్ట్రార్్

యాకివా్ర్కాలేదు/ ఇఎ్యాకివా్ర్

కాలేదు / ఆపరేటర్్యాకివా్ర్

కాలేదు / ఆపరేటర్్మర్కక్

ఇఎతో్కల్సింది/కాా పి ర్్

చేసిన్బ్యోమెట్రరిక్్60%్

కనాన ్తకుక వ.-్కవలం్ఎడమ్

్రు ప్ర్(నాలుగు్వెళుు)్లేదా్కుడి్

్రు ప్ర్లేదా్రండు్బొటనవేళుళ ్

మాప్తమే్ఇచిి ్

ప్పయతిన ంచండి 
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అనుబ్ంధ్ం N - లోపం / లోపం యొకక  స్ా భావం (బ్ర్లవు పరిమితులు) 
 

క్కమ 
స్ంఖా్  లోపం / లోపం యొకక  సా్ భావం వెయిటేజ్ 

పాయింట్ 
1 UIDAI యొక్క  ాఫ్వాేకర్ యొక్క  మోసం-టాా ంరరింగ్ యొక్క  సంభావా  ఉదేేశా ంతో 

నిర్మశేంింన మారదెరి రల యొక్క  స్థసూప ల ఉలనంఘన (ఆరర్మట్ర్ / సూరర్వైజర్ 
బ్యోమెట్రరిక్రీ  యొక్క  BYPASS) 

2000 

2 మోసం యొక్క  సంభావా  ఉదేేశా ంతో నిర్మశేంింన మారదెరి రల యొక్క  స్థసూప ల 
ఉలనంఘన - 

I. UIDAI సేవలకు అధిక్ంగా వసూలు చేయడం / అవిన్సతి రదతిులోన  
ాలె్గనడం. 

II. త్నిఖీల సమయంలో క్నుగొనబ్డన అనధిరర నమోదు 
కేంద్రరానిా నడరట్ం  

III. అవుట్రబండ్ డయలర్ సర్మవ  ఆధారంగా అవిన్సతి రదతిులోన  ాలె్గనా ట్లన 
క్నుగొనబ్డంది 

1000 

3 బ్యోమెట్రరిక్ర లోరం I (BE-I) 
I. పూరిత వేకలి ముప్దలు లేదా పూరిత క్నుార త్ప్పు గా నమోదు చేయబ్డంది 

II. బ్యోమెట్రరిక్ర మినహాయంప్పతో ఫోట్ల యొక్క  ఫోట్ల 
III. వేకర్మ వా కి త యొక్క  మినహాయంప్ప ఫోట్ల 
IV. ఒక్ వస్తవు యొక్క  మినహాయంప్ప ఫోట్ల 

200 
 

4 ఫోట్ల యొక్క  ఫోట్ల (POP) 
I. ఫోట్ల ఇత్ర ఛాయాింప్త్ం / లేదా మనిష్ది రనప్పు డు 

200 

5 నివాసితుల జనాభాలో అభా ంత్రక్రమైన భాష వాడక్ం 20 

6 రప్త్ లోరం (DOE I) 
I. మోసపూరిత్ రప్త్ం 

II. రప్త్ం లేక్పోవడం 

200 

7 రప్త్ లోరం (DOE II) 
I. పేలవమైన నాణా త్ రప్త్ం 

II. చెలనని రప్త్ం 
III. జనాభా డేటా అసమతులా త్ 

0.5 

8 నమోదు చేసిన త్యదీ నుండ 20 రోజుల త్రువాత్ నమోదు ాా కెట్ర అప్రలోడ్ 
చేయడంలో ఆలసా ం 

1 

9 నమోదు చేసిన త్యదీ నుండ 30 రోజుల వరకు సంక్లించబ్డ అపోనడ్ చేయబ్డని 
ాా కెట్ర కోలోు యనదిగా రరిరణంచబ్డుతుంది 

1 

10 నమోదు చేసిన త్యదీ నుండ 10 రోజుల త్రువాత్ నమోదు ాా కెట్ర అప్రలోడ్ 
చేయడంలో ఆలసా ం 

0.5 

11 బ్యోమెట్రరిక్ర లోరం II (BE-II) 
I. మినహాయంప్ప ఫోట్లలో నాణా త్ లేక్పోవడం  

II. మినహాయంప్ప ఫోట్లలో మినహాయంప్ప క్నిింంచదు 

0.5 

12 బ్యోమెట్రరిక్ర లోరం III (BE-III) 
I. ఫోట్ల మారదెరి రల ప్రరరం లేక్పోవడం 

0.5 

13 జనాభా లోరం (DE) 0.5 
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I. లింరం / ఫోట్ల అసమతులా త్ 
II. వయసీ్  / ఫోట్ల అసమతులా త్ 
III. పేరు లో లోరం/ అసంపూరణ ింరునామా 
IV. సంబ్ంధం అసమతులా త్ 

 మొత్తం లోరం బ్రువు పైన మొత్తం 

రనితీరు సూింక్ శాత్ం = 100 * (ఆధార్ జనర్మషన్ - మొత్తం లోరం బ్రువు) / మొత్తం ఆధార్ జనర్మషన్ 

ఉదాహరణ ఆధార్ జనర్మషన్ = 100000, మొత్తం లోరం బ్రువు = 500 

మొత్తం రనితీరు సూింక్ శాత్ం = 100 * (100000-500) / 100000 = 99.5% 
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అనుబ్ంధ్ం O - ఆధార్ నమోదు / నవీకరణ కోస్ం ధ్ృవీకరణ 
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Appendix P – Quality Instruction Set for Enrolment Operators 
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