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 પ્રસ્તાલના  
  

આ તારીભ ભાગગદનળિકા યનુનક આઈડેન્ટિફપકેળન ઓથોફયિી ઓપ ઇન્ટડમા (યઆુઇડીએઆઇ) અન ેઆધાય અંગે ફયચમ 
આ ેછે.  
 

ભોડયરુનો ઉદે્દળ તભાભ લાચકોને  યઆુઇડીએઆઇ અન ેઆધાય અંગે નક્કય અભ્માવ યૂો ાડલાનો છે. ભાગગદનળિકા 
વયકાય ાવથેી આધાય નાભના -  ઓખ વુંફુંનધત મદુ્દાઓ અને તનેા ઉકેર અંગેના ભશત્લના ખ્મારો વાથે ળરૂ થામ છે. 
આ વાભગ્રીનો ભોિો બાગ યઆુઇડીએઆઇના રક્ષમાુંકો અન ેશતેઓુની આવાવ પયે છે. આ ભાગગદનળિકાનો આગનો બાગ 
યઆુઇડીએઆઇ ઇકો નવસ્િભન ેઆલયી ર ેછે. આ સુ્તકનો અંનતભ બાગ ફધા ભાિે આધાયના રાબો વાથ ેવુંકામરેો છે. 
આ વાભગ્રી વ્મક્તતની ઓખની નલનળષ્િતા વાથ ે વુંફુંનધત મદુ્દાઓનો  નલગતલાય વ્મા ણ આ ે છે. ત ે વુંફુંનધત 
ઉદાશયણો અન ેલાસ્તનલક જીલનના ઘિનાક્રભોનો વભાલેળ કયે છે. 
 

અેક્ષિત ઉદે્દળાથીઓ 

 

 નોંધણી વુંચારકો 
 નોંધણી એજટવી નનયીક્ષકો 
 યજજસ્રાયના નનયીક્ષકો 
 પ્રસ્તાલકો 
 તકનીકી વશામક કભગચાયીઓ 

 યઆુઇડીએઆઇ અન ેઆધાય નલળે જાણલા ભાુંગતી દયેક વ્મક્તત 

 
 

આનુુંક્ષગક અથલા વુંફુંનધત ભોડ્યલુ્વ 

 

આ ભાગગદનળિકા લાુંચલા ભાિે, યઆુઇડીએઆઇ અથલા આધાય નલળ ે કોઈ લૂગ જાણકાયી જરૂયી નથી. આ આધાય અંગે 
તારીભ કામગક્રભનો પ્રથભ ભોડયરુ છે અને ફધા વશબાગીઓ ભાિે વાભાટમ છે. છીના તભાભ ભોડયલુ્વ કૈીનુું આ 
ભોડયરુ વશબાગી દ્વાયા ણૂગ કયલાભાું આવ્યુું છે તેવ ુું અનભુાન કયલાભા આલ ે છે..  
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ઉદે્દળો 
 

આ ભોડયરુભાું, તભ ેળીખળો 
 

 યઆુઇડી (અનટમ ઓખ) નુંફય / આધાય શુું છે 

 યનુનક આઇડેન્ટિફપકેળન ઑથોફયિી ઓપ ઇંફડમા (યઆુઇડીએઆઇ) ના રક્ષમાુંકો 
 

તભે અનટમ છો 
 

જ્માયે તભ ેજટમમાું શતા ત્માયે તભે વભગ્ર બાયતભાું ત ેજ ક્ષણ ેજટભેરાું શજાયો ફાકો જેલા  દેખાતા શતાું. થોડાું ભફશનાઓ 
છી તભાયા ભાફા તભન ેએક નાભ આપયુું. ત ેનાભ ેતભન ેકેિરાક શજાયો રોકોભાુંથી અરગ ાડયા. 

 

યુંત ુત ેમાગપત નથી. તભન ેઓખલા ભાિે અન ે
તભન ેઅનટમ ફનાલ,ે એિર ેકે તભન ેઅટમ રોકોથી 
અરગ ાડે તલેી ફીજી ફાફતો કઈ છે? 

 નાભ 

 જટભ સ્થ 

 જટભ તાયીખ 

 લરિંગ 

 નતા/ નત / ભાતા/ ત્ની/ લારીનુું 
નાભ 

 શાજયી આરે ળાા/ કોરેજ 

 વયનામુું 
 
 

ઉયોતત ફધી ભાફશતી દસ્તાલજેોના નલનલધ પ્રકાયો વાભ ેચકાવી ળકામ છે જેલા કે:: 
 

 જટભ પ્રભાણત્ર 

 ળાા છોડયાનુું પ્રભાણત્ર  
 યેળન કાડગ  
 ડ્રાઇનલિંગ રાઈવટવ, લગેયે 

યુંત ુઆ કૈીનુું એક ણ વચોિ નથી. ઘણી ફયક્સ્થનતઓભાું તે મશુ્કેર ફની જામ છે. 
 

 તભાયા ભાિે તભાયી ઓખ સ્થાનત કયલા 
 અટમ વ્મક્તત અથલા એજટવી ભાિે તભાયી ઓખ ચકાવલા. 
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આજે, િેકનોરોજી આણને ફીજાઓથી આણે દયેકન ેઅરગ ફનાલે તલેી કેિરીક બૌનતક રાક્ષલણકતાઓની નોંધણી 
કયલા આણને ભદદ કયે છે. જેભાું આ ફાફતોનો વભાલેળ થામ છે 

 

 

ફપિંગય નપ્રટિ- આણી આંગીઓના િેયલાું યની 
યેખાઓ અનટમ શોમ છે અને પોિોગ્રાપ રઈ અને 
બનલષ્મના વુંદબભ ભાિે વુંગ્રશ કયી ળકામ છે. તે 
આણા કામદા પ્રણારી (અદારત) અને નાણાકીમ 
વુંસ્થાઓ (ફેંક) વફશત નલનલધ એજટવીઓ દ્વાયા 
ઓખનુું  એક સ્લીકૃત સ્લરૂ છે. 

 
 
 
 
 

 
 

આકૃનત 1: ફપિંગય નપ્રટિવ 

ચશયેાનો પોિોગ્રાપ- આણા ચશેયાનો પોિોગ્રાપ આણને 
ઓખલા ભાિે વૌથી વાભાટમ યીતે ઉમોગભાું રેલાભાું 
આલતી એક લસ્ત ુ છે. ચશયેાના ભાટમતા ચશયેો ચોક્કવ 
રિણો એક પોિોગ્રાપ કે નલડ્ીમો ફપલ્ભના એક વ્મક્તત 
ઓખી ભાિે લાયી ળકામ છે કે જેના દ્વાયા એક દ્ધનત છે. 
વ્મક્તતના ચશયેાની રાિક્ષણકતાઓ ફપિંગય નપ્રટિ નલળેની 
ભાફશતીની જેભ જ  તાયલી અને વુંગ્રશી ળકામ છે.  

 
 આંખની કીકી - તે આંખનો એક નલબાગ છે જે આંગાની 
છાની જેભ જ, દયેક વ્મક્તત ભાિે અનટમ ભાખુું ધયાલે 
છે. આજે, વ્મક્તતગત ઓખ ભાિે આંખની કીકીની નલગતો 
ઝડ્લી અને એક પોિોગ્રાપને જેભ તેને વુંગ્રફશત કયલી 
ળક્ય છે. વ્મક્તતને વચોિ યીતે ઓખલા ભાિે જટભ 
પ્રભાણત્ર યેળન કાડ્ભ , લગેયે જેલા દસ્તાલેજો વાથે ઉય 
જણાવ્મા ૈકીની અમકુનો અથલા ફધાનો  ઉમોગ કયી 
ળકામ છે.  

 

આકૃનત  2: આંખની કીકી 
 

ઉયોતત અમકુ અથલા વઘા અટમ દસ્તાલેજો વફશત જટભ પ્રભાણત્ર, યેળન કાડગ, જેલા દસ્તાલજેો વાથે ચોક્કવ 
વ્મક્તતની ઓખ ભાિે લાયી ળકામ છે 

નોંધ : ડેભોગ્રાપીક અન ેફામોભરેીક ભાફશતી         
 

વ્મક્તત વાથ ેવુંફુંનધત ભાફશતી, કે જે વત્તાલાય યેકોડગ યથી ભેલી ળકામ છે જેભ કે નાભ, વયનામુું, જટભ તાયીખ લગેયેન,ે 

'ડેભોગ્રાપીક' (લસ્તી નલમક) ભાફશતી તયીકે ઓખલાભાું આલ ેછે. ત ેયાષ્રીમતા, ઉંભય, નળક્ષણ, ધભગ, યોજગાય ક્સ્થનત લગેયે 
વુંફુંનધત જાણકાયી છે. ાવોિગ , યેળન કાડગ, સ્કૂર એડનભળન, લગેયે ભાિેના અયજી ત્રકો બયતી લખત ેવાભાટમ યીત ે
લસ્તી નલમક ભાફશતી એકત્ર કયલાભાું આલે છે. ફામોભફેરક ભાફશતી આણા ળયીય અન ેતનેા બાગો વાથે વુંફુંનધત છે. 
આંખની કીકી, ફપિંગય નપ્રટિ, ચશયેા, લગેયે જેલી બૌનતક રાક્ષલણકતાઓ વાથ ેવુંફુંનધત ભાફશતીને, 'ફામોભફેરક' ભાફશતી તયીકે 
ઓખલાભાું આલ ેછે. 
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 પ્રશ્નાલરી 
 

1. "અનટમ" નો ળો અથગ થામ છે? 

2. તભાયા ળયીયના કમા બાગ ય તભન ેઆંખની કીકી જોલા ભળે? 

3. "ડેભોગ્રાફપક" (લસ્તી નલમક) ળબ્દનો શુું અથગ થામ છે? 

4. "ફામોભફેરક" ળબ્દનો શુું અથગ થામ છે?   

 

તભે અનટમ ઓખ ધયાલો છો તે વાલફત કયલાના રાબો 
 

આણ ેફધા ફયાફય દેખાલભાું વભાન શોઇએ  અને એક જ નાભ ધયાલતા શોઇએ તો શુું થામ તે અંગે તભ ે
શુું નલચાયો છો?  
 

અયાજકતા! તો તભે તભાયી ઓખ વાલફત કયલા ભાિે વભથગ શોલ તો તેથી તભન ેશુું પામદાઓ ભેલી ળકો? 

 

 અયાજકતા! તથેી જો તભે તભાયી ઓખ વાલફત કયલા ભાિે વક્ષભ શોમ તો તભે કમા રાબો ભેલો છો? 

તભ ેએવુું ફેંક ખાત ુું ધયાલી ળકો છો કે જે અટમ કોઈણ સ્ ુંચાલરત કયી ળકે નશીં. જેનો અથગ એ થામ છે કે તભાયા 
ફેંક એકાઉટિના નાણાું તભાયા નવલામ કોઈણ વ્મક્તત દ્વાયા ઉાડી ળકાળ ેનશીં!  

 તભ ેપોન કનતેળન, રટેડ રાઇન અથલા ભોફાઇર ભેલી ળકો છો.  
 તભ ેઘય, દુકાન અથલા ધુંધાના  ભાલરક ફની ળકો છો અન ેતભાયી ાવેથી કોઈણ રઈ ળકળે નશીં.  
 જો તભ ેનવભાુંત અન ેલુંલચત શોમ તો, વયકાય વશામરૂ ખાદ્ય યૂલઠો અન ેતભ ેરામક શોમ તલેા અટમ વભાન રાબો 

આીન ેભદદ કયી ળકે છે. 

તભ ેતભાયી અનટમ ઓખ વાલફત કયલાના અટમ રાબો વાથ ેઆલી ળકો છો? 

તભાયી ઓખ યુલાય કયો! 
 

કેવ 1: સનુનર કુભાય, એક ભોિયવાઇકર નભકેનનક, 

જેણ ેઅટમ યાજ્મભાુંથી સ્થાુંતય કયુું છે, યાષ્રીમકૃત 
ફટેકોના કૈીની એકભાું ફચત ફેંક ખાત ુું ખોરાલલા 
ભાુંગે છે. ફેંકે બયેરા ખાત ુું ખોરાલાના ત્રકની વાથે 
તનેી ઓખ વાલફતી અને વયનાભા વાલફતી યજૂ 
કયલા જણાવ્યુું. સનુનર કુભાય ાવ ેકોઇણ ઓખ 
વાલફતી નથી અન ે છેલિે ફટેક ખાત ુું ખોરલા 
ઇનકાય કયે છે. શલ ેસનુીર કુભાય જે  કભામ છે ત ે
વૈા  કોઈ વ્મક્તત ાવે યાખલા ડે છે અથલા 
ઘયભાું મકૂલા ડે છે અન ે  ૂુંિાઈ જલાનો અથલા 
અટમ કોઈ યીત ે નાણાું ગભુાલી દેલાનો વતત ડય 
યશ ે છે. ફેંક ખાત ુું ન શોલાના કાયણ ેત ેરામક શોમ 
તલેી નલનલધ વયકાયી મોજનાઓન શઠે નધયાણ 
ભેલલાથી ણ અિકાલલાભા આલ ે છે. તનેા 

ફદર,ે તઓે યસ્તાની એક તયપ આશ્રમ ઊભુું કયીન ેભોિય વામકરનુું ગેયેજ ળરૂ કયવુું ડયુું શત ુું.   
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કેવ 2: એ.આય. નલજમ અન ે નલજમ આય યાજ્મ વયકાયની 
ઝુંડટ્ટી નુલગવન મોજના શઠે, નુ: ફાુંધલાભાું આલી યશરેા 
ઉનગયભાું નનલાવ કયી યહ્યા છે.  ફુંને એક એક નનલાવ ભાિે ભાિે 
રામક છે. આ મોજના શઠે તેની મોગ્મતા વાલફત કયલા ભાિે 
એ.આય. નલજમ ાવ ે જરૂયી દસ્તાલજેો શતા. કભનવીફે, નલજમ 
આય તનેી ઓખ વાલફત કયલા ભાિે જરૂયી તભાભ દસ્તાલજેો ન 
શતા. શલ ે નલજમ આય ફઘેય છે અન ેતભેના કુટુુંફ વાથ ેફૂિાથ 
ય યશલેાની પયજ ડી છે, તનેુું ઝુંડુું  રામક નનલાવી અથલા 
વુંણૂગણ ેચકુલણી કયતી વ્મક્તતઓ ભાિે એક આલાવ મોજનાભાું 
રૂાુંતયીત કયલાભાું આવ્યુું છે. 
 
 

કેવ 3: નીતા, 66 લગની વદૃ્ધ ભફશરા, ગયીફી યેખા 
નીચ(ેફીીએર)ની શ્રણેી શઠે આલ ે છે. ફીીએર 
વ્મક્તતઓ ભાિે નલનલધ વયકાયી મોજનાઓ અક્સ્તત્લ 
ધયાલ ે છે. આ મોજનાઓ આલા લુંલચત રોકો ભાિે 
ખાદ્ય યૂલઠો, વદૃ્ધાલસ્થા ટૅળન, લગેયે રુૂું  ાડે છે. 
યુંત ુ નીતા ાવ ે કોઈણ ઓખના દસ્તાલેજો ન 
શોલાન ે કાયણ ે કોઈણ વયકાયી મોજનાઓ ભાુંથી 
રાબો ભેલલા ભાિે અવભથગ છે 

 
 
 
 
 

જો તભ ે ઉયના ત્રણમે ફકસ્વાઓ ધ્માનભાું રેળો તો, તભન ે તભાભ ત્રણમે ફકસ્વાઓભાું એક વાભાટમ વભસ્મા શોલાનુું 
પ્રનતલફિંફ જોલા ભળે કે જે મોગ્મ ઓખ વાલફતી અન ેઓખનુું અમોગ્મ વત્તાનધકયણ અને તથેી વ્મક્તતના અનટમતા 
વાલફત કયલાની અક્ષભતાનો અબાલ છે. તે વભજવુું જરૂયી છે કે ફેંક ખાત ુું , ઘય, અથલા ખાદ્ય યૂલઠાની ફાશેંધયી ભાિે 
ભાત્ર વ્મક્તતની ઓખ યુલાય કયલી એ યૂત ુું નથી. યુંત ુવયકાય આ નવભાુંત અન ેલુંલચત રોકો સધુી શોંચલા ભાિે 
વભથગ ફન ેત ેભાિે, દયેક વ્મક્તત ાવ ેઓખનો યુાલો શોમ ત ેજરૂયી છે 

 

ઓખની ચકાવણી 
ઓખાણ ચકાવણી 
દસ્તાલજેો શોલા, વ્મક્તતની ઓખ સ્થાનત કયાલે છે,  યુંત ુવુંસ્થા કે જે તે કેલી યીતે કયે વેલાઓ યૂી ાડે છે ત ેઆલા 
દસ્તાલજેો કેલી યીત ેચકાવ ેછે અન ેદસ્તાલજેો ખયેખય જે વ્મક્તતએ યૂા ાડયા છે ત ેખયેખય ત ેજ વ્મક્તતના છે? તનેી 
ખાતયી કયે છે. 
દસ્તાલજેોની ચકાવણી ભોિા ામે અન ેનનમનભત ધોયણ ેઓખ ચકાવલાનો એક વ્મલશારુ ભાગગ શોઈ ળકે નફશિં. જેભ કે, 

એક ફેંક ના ગ્રાશકો અથલા ભોિી વુંસ્થાના કભગચાયીઓ. 
 

આ નુ્ષ્િ કયલાની એક યીત એ વ્મક્તતનો એક પોિોગ્રાપ રગાલેુું એક ઓખ ત્ર જાયી કયલાની છે. 
ફટેકો અને લીભા કુંનીઓ જેલી ઘણી વુંસ્થાઓ ઓખ ચકાવલા ભાિે વશી અથલા અંગઠૂાની છા નો ઉમોગ કયે છે. 
જ્માયે તઓે ફેંકભાું ખાત ુું ખોરાલે અથલા લીભા ોલરવી ભાિે અયજી કયે ત્માયે દયેક વ્મક્તતના વશીના નમનૂાઓ અન ે
અંગઠૂાની છાન ેએકનત્રત કયલાની આલશ્મકતા યશ ેછે 
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લતગભાન ફયક્સ્થનતભાું, ળરૂઆતભાું વ્મક્તત ઓખ ચકાવલા ભાિે યેળન / ીડીએવ પોિો કાડગ, ભતદાય આઈડી કાડગ, 
ફકળાન પોિો ાવબકુ, લગેયે જેલા દસ્તાલજેોનો ઉમોગ કયી ળકામ છે. યોજફયોજની કાભગીયી ભાિે વ્મક્તત ાવ ેપોિો 
ઓખ અથલા ઓખાત્ર વશી અથલા અંગઠૂાની છા શોલી જ જોઈએ. 
 

યુંત ુઆનાથી રોકો કે જેઓ આલા કોઈ દસ્તાલેજો ધયાલતા નથી તેભના ભાિે વભસ્માનો ઉકેર આલતો નથી. જેથી ઉકેર 
શુું છે? 
 

નોંધઃ નનલાવી 
બાયતનો એક નનલાવી એ વ્મક્તત છે કે જે શાર બાયતભાું યશતેો શોમ. 
 

 

ફામોભેફિક વભથભન 

કે્રફડિ કાડગ જાયી કયવુું અથલા રોન નધયાણ કયવુું જેલી વલેાઓ ભાિે યશીળની ઓખનો યુાલો જરૂયી છે. યશલેાવી ભાિેની 
આ પ્રફક્રમાભાું તભેની ઓખ યુલાય કયતાું પોિોગ્રાફ્વ અન ેઅટમ દસ્તાલજેો ની યજૂઆતનો વભાલેળ થામ છે. 
 

વયકાયી યેકોડગ ડુપ્પરકેિ નાભો અન ેઅક્સ્તત્લ નશીં ધયાલતા રોકોના નાભો (આ નાભોન ે 'ભનૂતમા' નાભો ણ કશલેામ છે) 
ણ વાભરે શોઈ ળકે છે. 
 

કેવ 1: ભાનલ યોફશતના યેળનકાડગ અન ેચકે બકુની ચોયી કયે છે(જેન ેઓખ ચોયી કશલેાભાું આલ ેછે) અન ેયોફશત શોલાનો 
ડો કયે છે (જેન ેઢોંગ કશલેાભાું આલ ેછે). ભાનલ એક શપતો મોજના ય, િેલરનલઝન ખયીદી ભાિે, વયનાભાના યુાલા 
તયીકે ચોયેર યેળનકાડગનો ઉમોગ કયે છે. જ્માયે આરે ચકેો યત થામ છે, ત્માયે િેલરનલઝન નલકે્રતા તનેા રણેાું લસરૂ 
કયલા ભાિે આલાભાું આલરે વયનાભા ય જામ છે. વ્મક્તત કે જેણ ેઆ ખયીદી કયી છે ત ેોત ેનથી એ દુકાનદાયન ે
વભજાલલાભાું યોફશતન ેખફૂ મશૂ્કેરી ડે છે. 
 

કેવ 2: એક જ ભકાનભાું યશતેા એક વયખા જોડીમા બાઈઓન ેતભ ેનલનળષ્િ યીત ેકેલી યીત ેઓખળો? 

 

જેભ તભ ેજોઈ ળકો છો કે, વ્મક્તતની નલનળષ્િતાની ચકાવણી પ્રફક્રમા વય નથી. કોઈ એક જ ફયભાણ વ્મક્તતની નલનળષ્િ 
ઓખ આી ળકત ુું નથી. આથી આણ ેજોઈ છીએ કે વયકાય અને ખાનગી ક્ષેત્રની એજટવીઓ ાવેથી વેલાઓ ભેલલા 
ભાિે રામક ફનલા તભાયી ફહુનલધ સ્તયે ચકાવણીઓ થામ છે. નલનલધ યીત ેતભાયી જાતની ચકાવણી કયાલલી એિરે 
ઘણા નાણાું, વભમ, અન ેપ્રમત્નનો વ્મમ. 
 

ફામોભેફિક ચકાવણી એ વ્મક્તતની ઓખ ચકાવલાની વભસ્મા ભાિે એક ઉત્તભ ઉકેર છે. 
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આકૃનત 3: ઓખ દસ્તાલેજો આીને ફેટક ખાત ુું ખોરાલવુું 
 

ફચત ફેંક 

ફેટક ભેનેજય 
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 વયકાય ાવેથી ઉકેર - આધાય 

 

બાયત વયકાયે બાયતના યશલેાવીઓ ભાિે ઓખના એક નલનળષ્િ સ્લરૂન ેધાયણ કયલાના નલચાયનુું વર્જન કયુું છે. ત ે
નલનળષ્િ નુંફય ય વ્મક્તતની ઓખન ેઆધાય આલા ભાિે છે જે વ્મક્તતની ડેભોગ્રાપીક  અન ેફામોભફેરક ભાફશતી વાથ ે
જોડલાભાું આલ ેછે, આ નલનળષ્િ નુંફયની રાક્ષલણકતાઓ નીચ ેપ્રભાણ ેયશળે:ે 

 

 ત ેબાયતના દયેક નનલાવી ભાિે માચ્છાફદત યીત ેવર્જલાભાું આલરે  ફાય આંકડાનો નુંફય શળ.ે ઉદાશયણ: 2653 

8564 4663. આ નુંફય નલનળષ્િ ઓખ (UID) નુંફય અથલા આધાય નુંફય કશલેાળે   

 નુંફય નલનળષ્િ શળ ેએિર ેકે કોઈ ફ ેનનલાવીઓ લચ્ચ ેવભાન નુંફય નશીં શોમ.    

 કોઈ ણ યશલેાવી ફ ેનુંફય ધયાલી ળકે નશીં  આધાય ભાત્ર નાભ, વયનામુું, ઉંભય જેલી પ્રભાણભતૂ ભાફશતી ય જ 
નશીં યુંત ુફામોભફેરક ભાફશતી ય ણ આધાફયત શોમ છે જે દયેક વ્મક્તત ભાિે નલનળષ્િ શોમ છે..  

 છેતયનિંડી યોકલા ભાિે, આધાય નુંફય તનેા મલૂ્મ અથલા ભાખાભાું કોઈ લધાયાની જાણકાયી યાખળ ેનશીં. ત ેએક 
રોિયી ડ્રોના ફયણાભની જેભ અથલા ાવાપેંકની જેભ એક 'યેટડભ' નુંફય શળ.ે  

 આધાયનો ઉમોગ ઓખાણ યુલાય કયલા ભાિે થળે નશીં કે નાગફયકત્લ.  

 આધાય નુંફય ભેલલો એ બાયતભાું એક નનલાવી ભાિે પયજજમાત યશળે ેનશીં. ત ેસ્લપૈ્ચ્છક યશળે.ે જો કે બનલષ્મભાું, 
ચોક્કવ વલેા યૂી ાડનાય (વયકાયી અથલા ખાનગી એજટવીઓ) તભેની વલેાઓ ઉરબ્ધ કયલા ભાિે આધાય 
નુંફય યાખલો વ્મક્તત ભાિે પયજજમાત ફનાલી ળકે છે. 

 

ઉદાશયણ તયીકે, બનલષ્મભાું, જાશયે નલતયણ વ્મલસ્થા (ીડીએવ) નલબાગ વ્મક્તતના આધાય નુંફય ય આધાફયત 
યેળનકાડગ જાયી કયી ળકે છે અન ેતે નુંફય યેળનકાડગ ય દેખાળ.ે. 

 

નોંધઃ આધાય શુું છે? 

ળબ્દ આધાય, ભોિા બાગની બાયતીમ બાાઓભાું અનલુાફદત કયલાભાું આવ્મો છે, જેનો અથગ થામ છે  'ામો'. આધાય એ 
નલનળષ્િ ઓખ નુંફય યજૂ કયલા વુંદ કયલાભાું આલરેો એક ળબ્દ છે જે બાયતના યશલેાવીઓન ેતભેની ડેભોગ્રાપીક અન ે
ફામોભફેરક ભાફશતી એકનત્રત અને ચકાવણી કમાગ ફાદ આલાભાું આલતી 12-આંકડાની વુંખ્મા છે.  
 

 

નોંધઃ જાશયે નલતયણ વ્મલસ્થા (ીડ્ીએવ) 
 

ીડીએવ વાતત્મતાના ધોયણે અથલા આણે જેને એક યેળન દુકાન અથલા લાજફી બાલની દુકાનો તયીકે જાણીએ છીએ 
ત ેનિેલકગ ભાયપત ેભોિી વુંખ્માભાું રોકોન ેજરૂયી ઘયલખયીનુું નલતયણ કયે છે. આ ઘયલખયી ઘઉં, ચોખા, ખાુંડ, કેયોવીન 
લગેયે શોઈ ળકે  
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ધ યનુનક આઈડેન્ટિપીકેળન ઑથોફયિી ઓપ ઇંફડમા  (યઆુઇડીએઆઇ) 

 

યઆુઇડીએઆઇન ે 115 અનધકાયીઓની એક પ્રાયુંલબક િીભ વાથે આમોજન ુંચ શઠે જોડામરે કચયેી તયીકે 28 ભી 
જાટયઆુયી, 2009 ના યોજ આમોજન ુંચ દ્વાયા સલૂચત કયલાભાું આવ્યુું શત ુું. 
 

યઆુઇડીએઆઇ, વટેરર આઈડેન્ટિિીઝ ડેિા યીોઝીિયી (વીઆઇડીઆય)ન ેવુંચાલરત કયતી નનમભનકાયી વત્તા ફનળ ેજે 
જરૂય મજુફ આધાય વુંખ્મા જાયી કયળ,ે યશલેાવીઓની ભાફશતી અદ્યતન ફનાલળ ેઅને યશલેાવીઓની ઓખન ેઅનધકૃત  
કયળ.ે 
 

યઆુઇડીએઆઇ બાયતના દયેક નનલાવી આધાય શઠે નોંધણી કયાલ ેતે યીત ે મોગ્મ કામદા, તકનીકી અન ેભાખાઓ 
અભરભાું આલી યહ્યા શોલાની ખાતયી કયળ.ે. 
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યઆુઇડીએઆઇના રક્ષમાુંકો અને નભળન   
 

 યઆુઇડીએઆઇના રક્ષમાુંકો અન ેનભળન  છે- 
 યઆુઇડીએઆઇ બાયતના નનલાવીઓન ેઆધાય યૂો    

ાડળ ેકે જે  
 

o oવયતાથી, ઝડથી અન ેઅવયકાયક ખચ ેચકાવી 
ળકામ 

o ફનાલિી અન ેનકરી ઓખ નાબદૂ કયી ળકામ. 
 

 યઆુઇડીએઆઇ દેળના તભાભ યશેલાવીઓન ેઆલયી 
રલેાનો શતે ુયાખ ેછે, યુંત ુબાયતના ગયીફોની નોંધણી 
ય ધ્માન યશળે.ે વાભાટમ યીતે ગયીફ લગગ ાવ ેતભેની 
ઓખ યુલાય કયલા ભાિે દસ્તાલજેો શોતા નથી. તેભન ે
કોઇણ મશુ્કેરી અથલા વતાભણીભાું મકૂ્યા નલના દયેક 
વ્મક્તતન ેએક આધાય યૂો ાડલાભાું આલળે 

         

આકૃનત  4: બાયતના તભાભ યશીળોને આલયે છે 

 

 બાયત વયકાય રાુંફા વભમથી તેના યશલેાવીઓ અંગે લસ્તી ગણતયી ભાફશતી એકનત્રત કયી યશી છે. 
 

જો કે, જાશયે નલતયણ વ્મલસ્થા (ીડીએવ), આલકલયેા, ટેળન મોજના, લગેયે જેલી બાયતના શારનો ઓખ 
ડેિાફઝે, ઘણી લખત 'ભનૂતમા' નોંધો અન ેફલેડી નોંધની વભસ્માઓ ધયાલ ેછે. 
 

ઉદાશયણ તયીકે, 45 લગના કેએવકે દુગાગ થોડા લો શરેાું મતૃ્ય ુામમા શતા. કે દુગાગ નાભની 43 લગની અટમ 
વ્મક્તત સ્લગગસ્થ કેએવકે દુગાગ ની ઓખ ધાયણ કયીન ેત ેરામક ન શતી તલેા તભાભ રાબો ભેવ્મા આધાય 
આલી છેતયનિંડી યોકી ળકે છે. 
 

યઆુઇડીએઆઇ ડેિાફઝેભાું થતી આલી ભરૂો અિકાલલા,  યઆુઇડીએઆઇ તભેની ડેભોગ્રાપીક અને ફામોભફેરક 
ભાફશતીની મોગ્મ ચકાવણી વાથ ેતનેા ડેિાફેઝભાું નનલાવીઓની નોંધણી કયલા ભાિેની મોજના ફનાલી યશી છે. 
જેનાથી કામગક્રભની ળરૂઆતથી જ એકનત્રત ભાફશતી મોગ્મ શોલાની ખાતયી થળ.ે શલે, જો રાબો યૂી ાડલા ભાિે 
વ્મક્તતન ેચકાવલા ફામોભફેરક પ્રભાણભતૂતાનો ઉમોગ કયલાભાું આલળ ેતો વભસ્મા શર થઈ જળ.ે 
 

 

 નોંધ: ડેિાફઝે 

 

ડેિાફઝે એ વુંફુંનધત ભાફશતીનુું એક વુંગ્રશ છે. ઉદાશયણ તયીકે, એક ળબ્દકોળ ડેિાફઝે છે. િેલરપોન ફડયેતિયી ણ 
ડેિાફઝેનુું એક ઉદાશયણ છે. ડેિાફઝે કમપયિુયની અંદય ણ સ્િોય કયી ળકામ છે, જેથી કયીન ે તે વયતાથી અન ે
ઝડથી ઉમોગભાું રઈ ળકામ છે. 
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આકૃનત 5: ફામોભેફિતવ ય આધાફયત ડ્ી- ડુપ્રીકેળન છી, અંનતભ ડે્િાફેઝ લધાયાની આધાય કોરભ ધયાલે છે. 
ડી- ડુપરીકેળન: અનભત ફીએ અયજી કયી છે અને મુુંફઇ ખાતે આધાય ભેવ્મો છે. થોડ્ા લો ફાદ તે મુુંફઇથી 
કોરકાતા સ્થાુંતય કયે છે અને આ લખતે અભીત ફાનોિ નાભનો ઉમોગ કયીને પયી આધાય ભાિે અયજી કયે 
છે. ડે્ભોગ્રાપીક અને ફામોભેફિક ભાફશતી પ્રાપ્ત કમાભ છી, ડુપ્પ્રકેટ્વ ભાિે વીઆઇડ્ીઆય ળોધલાભાું આલળે. 
અનભત ફીની ભાફશતી વીઆઇડ્ીઆયભાું શરેેથી ઉરબ્ધ શોલાના કાયણે, નલો આધાય ફનળે નશીં અને નલનુંતી 
નકાયલાભાું આલળે. આભ ળક્ય ફનળે કાયણ કે અનભત તેના જટભતાયીખના પ્રભાણત્રોભાું ફનાલિ કયી ળકે છે 
અને અનેક નાભો ધાયણ કયી ળકે યુંત ુ તે તેની ફામોભેફિક ભાફશતી, એિરે કે, તેના ફપિંગયનપ્રિંટ્ર્વ અને તેના 
આંખની કીકી ફદરી ળકતો નથી. તેથી, જો વ્મક્તત ખોિા નાભ વાથે નોંધણી કયાલે તો, તે / તેણી જમાું સધુી તે 
અથલા તેણી કાનનૂી પ્રફિમા વાય ન કયે, તમાું સધુી નાભ ફદરી ળકળે નફશિં. 
 

 યઆુઇડ્ીએઆઇ અનધકૃતતા (ઇટિયનેિ, ભોફાઇર પોન, િેક્ષરપોન દ્વાયા)નુું ભજબતૂ સ્લરૂ આળે જેભાું એજટવીઓ 
કેન્ટિમ ડે્િાફેઝ (વીઆઇડ્ીઆય) ભાું વુંગ્રફશત યેકોડ્ભ વાથે યશલેાવી ની ડે્ભોગ્રાપીક અને ફામોભેફિક ભાફશતી 
તરુના કયી ળકે છે. આ કેટિીમ ડે્િાફેઝ કમ્પપ્યિુયભાું વુંગ્રફશત કયલાભાું આલળે જે ફેટકો જેલી તભાભ વયકાયી 
અને ખાનગી એજટવીઓ વાથે જોડ્લાભાું આલળે. 
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આધાર નામ સરનામ ું ઉંમર ….. 

2341 4564 3244 એક યોમ 34 એભ.જી. યોડ, મુુંફઇ - 54 56 ….. 

1224 6574 2517 ી વેન 43, G.T યોડ, ગોલા - 32 34 ….. 

5423 4526 1232 મયુરી કેલરી 11 ફી, ાફિર કોરોની, 
કોરકાતા-71 

24 ….. 

5432 4524 6787 વભીય જી ભીયા ફજાય, ફદલ્શી - 1 33 ….. 

3456 1324 6754 ડેનલડ એભ 11, ેરેવ યોડ, મુુંફઇ - 1 76 ….. 

 

શારનો ડ્ેિા  
બાયત વયકાય 

 

 

નલો ડે્િા 
UIDAI 

નામ સરનામ ું ઉંમર 

એક યોમ 34 એભ.જી. યોડ, મુુંફઇ - 54 56 

યોમ એ એવ. જી.ભ।ગગ.ફેઁગ્રોય - 20 43 

મયુરી કેલરી 11 ફી, ાફિર કોરોની, કોરકાતા-
71 

24 

વભીય જી ભીયા ફજાય, ફદલ્શી - 1 33 

આય.પ્રવાદ 43,નેતાજી નગય,ચૈન્નઇ – 23 26 

ડેનલડ એભ 11, ેરેવ યોડ, મુુંફઇ - 1 76 

ડેનલડ એભ  ેરેવ યોડ, મુુંફઇ - 1 71 
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 ઉદાશયણ તયીકે, ફેંક એકાઉટિ ખોરતી લખતે, ફેંક 
આધાય નુંફય ભાગી ળકે છે અન ે અયજદાય ાવેથી 
ફામોભફેરક ભાફશતી ભેલી ળકે છે અન ે ભેલરે 
ભાફશતી ચકાવણી ભાિે યઆુઇડીએઆઇન ે ભોકરી ળકે 
છે. ફેંક દ્વાયા યૂી ાડલાભાું આલેર ભાફશતીના આધાયે, 

યઆુઇડીએઆઇ વીઆઇડીઆય યેકોડગની તાવ કયળ ે
અન ે જો ડેિા ભી આલળ ે તો યઆુઇડીએઆઇ શા 
(પ્રભાલણત) અથલા ના (પ્રભાલણત નથી) પ્રનતબાલ 
આીન ેવ્મક્તતન ેઅનધકૃત  કયળે.                      

 
                         

ફાજુની આકૃનતભાું, યભળે લામ અન ે કભર એવ ફુંન ે
એક ફેંક ખાત ુું ખોરાલલા ભાુંગે છે અન ે ફુંન ે તભેની 
ઓખ તયીકે વભાન આધાય નુંફય ભોકર ે છે. 
યઆુઇડીએઆઇ ાવેથી નુંફયની ચકાવણી છી ત ે
જાણલા ભળયુું કે કભર એવ ે યભળે લામનો આધાય 
નુંફય ભોકલ્મો છે અને ોતાનો શોમ તે યીત ે
ભોકરલાનો  પ્રમાવ કમો છે. આથી કભરની નલનુંતી 
ફેંક દ્વાયા નકાયલાભાું આલ ેછે. 
. 
 

            આકૃનત 6: ચકાવણી પ્રફક્રમા 
 

 િેકનોરોજી એ યઆુઇડીએઆઇના વભગ્ર ઇટરાસ્રતચયભાું ભશત્લની ભનૂભકા બજલળ.ે નનલાવીની ડેભોગ્રાપીક અન ે
ફામોભફેરક ભાફશતીનો ફનરેો આધાય ડેિાફઝે કેટરીમ કમપયિુયભાું વુંગ્રફશત કયલાભાું આલળ.ે નનલાવીની નોંધણી 
કમપયિુયીકૃત  કયલાભાું આલળે, અન ેનોંધણી કેટર અન ેવીઆઇડીઆય લચ્ચ ેભાફશતી નલનનભમ કમપયિુય નિેલકગ ય 
યશળે.ે વલેા પ્રદાતા દ્વાયા યશલેાવીની ઓખ ચકાવણી ઓનરાઇન થઈ ળકે છે. યઆુઇડીએઆઇ ભાફશતીની સયુક્ષા 
અન ેવરાભતી ભાિે જગ્માએ નવસ્િમવ ણ  મકૂળ ેજેથી કયીન ેવ્મક્તત કે જે અનધકૃત નથી ત ેભાફશતી જોઈ ળકળ.ે 

 
 
 
 
 

યભેળ લામ ચકાવણી યભેળ લામ ચકાવણી 

કોઈ આધાય: 
કોઈ આધાય: 

ફેટક 
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યઆુઇડીએઆઇ ઈકો નવસ્િભ 

 

"એક ઈકો નવસ્િભ ચોક્કવ પ્રાુંત અથલા નલસ્તાયભાું તભાભ જીલુંત અન ે નનજીલ લસ્તઓુ અને એકફીજા વાથ ે તભેની 
ફક્રમાપ્રનતફક્રમાની ફનરેી છે 

 

યઆુઇડીએઆઇ ઈકો નવસ્િભની વલચત્ર યજૂઆત નીચ ેઆલાભાું આલરેી છે: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

કક 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

આકૃનત ૭: યઆુઇડ્ીએઆઇ ઈકો નવસ્િભ 

 

યઆુઇડીએઆઇ ઈકો નવસ્િભ નલનલધ વશબાગીઓ અને તભેની એકફીજા વાથેની ફક્રમાપ્રનતફક્રમાઓન ેવભાલ ે 
 યઆુઇડ્ીએઆઇ: બાયત વયકાય દ્વાયા અભરભાું મકૂામરે એક વુંસ્થા છે. આ યઆુઇડીએઆઇ નોંધણી અન ેચકાવણી 

કામગલાશી ભાિે નલનલધ પ્રફક્રમાઓ જે યઆુઇડી નવસ્િભભાું નોંધણી કયાલલાભાું અનવુયામ છે તેન ેનનમત કયળ.ે     
 પ્રસ્તાલક: એ યજજસ્રાય અને યઆુઇડીએઆઇ વાથે નોંધામરે એક વ્મક્તત છે જે એલી વ્મકનતની ઓખની ખાતયી 

કયળ ેજેની ાવ ેત/ેતણેીના ઓખ અન ેવયનાભા વુંફુંનધત કોઇ ભાટમ દસ્તાલજે નથી. પ્રસ્તાલક જે વ્મક્તતઓન ે
ઓખ ેછે ફ઼તત ત ેવ્મતતઓના ઓખ અન ેવયનાભાની નૃ્ષ્િ કયળ.ે   
પ્રસ્તાલકના આધાય નુંફય અન ેફામોભફેરક ભાફશતીનો ઉમોગ કયીન ેષૃ્િી કયલાભાું આલળ.ે તથેી, પ્રસ્તાલકે પ્રથભ 
નોંધણી કયાલલી ડળ ેઅન ેઆધાય નુંફય ભેલલો ડળ.ે   

 યજજસ્િાવભ: યજજસ્રાવગ બાયતના નનલાવીઓની નોંધણી કયલાના શતેવુય યઆુઇડીએઆઇ દ્વાયા ભાટમ ખાનગી ક્ષતે્રની 
એજટવીઓ અન ે વયકાય ફુંનેનો વભાલળ કયળ.ેઉદાશયણ તયીકે જાશયે  ક્ષતે્રની ફેંકો, એરઆઇવી જેલી લીભા 
કુંનીઓ, એરીજી ભાકેફિિંગ કુંનીઓ, યાષ્રીમ સ્લાસ્્મ લીભા મોજના (આયએવફીલામ), યાષ્રીમ ગ્રાભીણ 
યોજગાય ગેયુંિી એતિ (એનઆયઈજીએ), લગેયે  

 નોંધણી એજટવીઓ: નનલાવીઓની નોંધણી કયલા ભાિે યજજસ્િાય દ્વાયા નનયતુત એજટવીઓની નનભણ ૂુંક કયલાભાું આલે 
છે. તેઓ યજજસ્િાવભ લતી કાભ કયળે અને યજજસ્િાયને જલાફદાય યશેળે.  

 

UIDAI 

નોંધણી ફયતુંત્રને 

 યજજસ્રાય 

 નોંધણી એજટવી 
 શાડગલેય, વોફ્િલેય નલકે્રતાઓ 

 IT કટવલ્િટિ 

 તારીભ અને રોજજન્સ્િતવ 

 વગલડ 

U
ID

 પ્રે
િપ

ોભ
ભ 

PDS 

NREGA 

નળિણ 

એપ્પ્રકેળન ફયતુંત્ર 

 યાજમ 

 નાણાું વુંસ્થાઓ 

 નળિણ, સ્લાસ્્મવુંબા 

િેત્ર 

 નવસ્િભ ઇન્ટિગે્રિવભ 
 IT કટવલ્િટિ 

 વ્યશૂયચના કટવલ્િટટ્વ 

 શાડ્ભલેય નલિેતાઓ 

 વોફ્િલેય નલિેતાઓ 

 િેક્ષરકોભ કુંનીઓ 

આયોગ્મવુંબા 

નાણાકીમ વેલાઓ 
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 નોંધણી એજટવી સુયલાઇઝવભ: તેઓ નોંધણી કેટિ સ્થાળ ે અને તેન ુ વુંચારન કયળે અને તમાું ઉબી થતી 
વભસ્માઓને નનમુંનત્રત કયળે.  

 નોંધણી એજટવી ઓયેિવભ: તેઓ નનલાવીઓની લસ્તી નલમક અને ફામોભેફિક ભાફશતી ભેલળે. તઓે એ વ્મક્તત 
છે જે વીધો લાતાગરા નનલાવીઓની વાથ ેકયળ.ે.  

 કેફયઅય(લાશક): નોંધણી એજટવીઓ કુફયમય અથલા િાર વેલાઓ વાથે જોડ્ાળે જેને ‘કેફયઅય’ તયીકે ઓખલાભાું 
આલે છે અને અને તેઓ નોંધણી એજટવી અને વીઆઈડ્ીઆય લચ્ચે ફડ્રીલયી એજટવી તયીકે કાભ કયળે.  

 શાડ્ભલેય અને વોફ્િલેય નલિેતાઓ: શાડ્ભલેય નલિેતાઓ શાડ્ભલેય પયૂા ાડ્ળે જેભકે રેિો, ડે્સ્તિો, નપ્રટિય, ફામોભેફિક 
ઉકયણો લગેયે.વોફ઼્િલેય નલિેતાઓ વોફ઼્િલેય પયૂા ાડ્ળે જેભ કે ઓયેફિિંગ નવસ્િભ(નલટડ્ોઝ એતવ ી,નલસ્તા, 
નલટડ્ોઝ ૭) એપ્પ્રકેળન વોફ઼્િલેય લગેયે.  

 તારીભ એજટવી: તે  એજ ટવી  છે  જે   વુંફું નધત  વ્મ ક્તતઓને  તા લરભ   ૂયી  ા ડે  છે   જેભ  કે  નો ધણી  
ઓ યે િવગ ,  સુ યલા ઇઝવગ ,  ત ક નન કી  વ શા મ  સ્િા ફ઼  લ ગે યે . . 

 યીિણ અને વફિિફપકેળન(પ્રભાણન) એજટવી: તેઓ એજટવી છે જે આધાય નોંધણી નવસ્િભભાું યોજગાયી ભેલલાના 
ઇયાદા ધયાલતા વ્મક્તતઓના મલુ્માુંકનન ુવુંચારન કયળે. (ઉ.દા., નાભાુંકન ઓયેિય તયીકે).  આનાથી પનૃ્ષ્િ થળે કે 
ફ઼તત તારીભફદ્ધ અને વિભ વ્મક્તતઓની જનોંધણીપ્રફક્રમા વુંબાળ.ે. 

 વુંકભ  કેટિ: તેઓ યઆુઇડ્ીએઆઇ એપ્પ્રકેળનને રગતી વભસ્માઓને નનલાયળે.  વભસ્માનો પ્રકાય લણભલીને વ્મક્તત 
શલે્રાઇન નુંફય ય ફ઼ોન કયી ળકે છે અથલા ઇભેર કયી ળકે છે. 

 ોિભર જાલણી એજટવી: તેઓ એજટવી છે જે યઆુઈડ્ીએઆઇ લેફ વાઇિ  (http://www.UIDAI.gov.in).  ને 
જાલળે.  

 લયાળકતાભ પ્રભાણીકયણ એજટવીઓ: કોઇણ વુંસ્થા જે ગ્રાશક/રાબાથીની ઓખને પ્રભાક્ષણત કયલા અને તેભની 
વેલાઓની સયુલક્ષત યલાનગી તેને/તેણીને આલાભાું આલે છે; ઉદાશયણ તયીકે., ફેટક્ – તેભના ગ્રાશકોની ઓખ 
ચકાવલા ભાિે અને તેભને તેભના ફચત ખાતાભાું પ્રલેળની યલાનગી આલા ભાિે ; એનઆયઈજીએ- નોંધામેર 
કાભદાયોની ઓખ ચકાવલા ભાિે અને તેભના  લતેન ખાતાભાું પ્રલેળની યલાનગી આલા ભાિે લ ગે યે .  

 

નોંધઃ ઉમોગી ળયતો 
યઆુઈડી પ્રફક્રમા વભજલા ભાિે અશીં કેિરીક ળયતો છે જે તભાયે જાણલી જરૂયી છે.: 
 આધાય નુંફય: બાયતભાું ઓખ અન ેયશઠેાણના યુાલા તયીકે વયકાય દ્વાયા જાયી કયલાભાું આલરે ૧૨ આંકડાનો નુંફય 

છે. 
 વેટિર આઈડ્ી ડે્િા યીોઝીિયી (વીઆઈડ્ીઆય): આ યઆુઈડીએઆઈ દ્વાયા નનમુંનત્રત અન ે વુંચાલરત યીોઝીિયી      

છે.ત ે આધાય નુંફય આ ે છે, અન ે યશલેાવી ભાફશતી સધુાયે છે અન ે જરૂય પ્રભાણ ે યશલેાવીની ઓખ પ્રભાલણત 
કયીઆલાભાું આલે છે. 

 એનયોલ્ભટેિ(નોંધણી): એ યશલેાવીની ભાફશતી ગ્રશણ કયલાની પ્રફક્રમા છે(લસ્તીનલમક અને ફામોભફેરક ભાફશતી 
વફશત).યઆુઈડીએઆઇ દ્વાયા નનયતુત યજજસ્રાય દ્વાયા નોધણી કયલાભાું આલ ે છે. યજજસ્રાય ફદરાભાું 
એનયોલ્ભટેિ(નોંધણી) એજટવી ભાયફ઼ત ેનોંધણી કયાલી ળકે છે.  

 નોંધણી કેટર: આ સ્થ ય નોધણી થામ છે. નોંધણી ળક્ય ફનાલલા ભાિે દયેક નોંધણી કેટિ જરૂયી નોંધણી વેિ 
અ(સમુોજન) ધયાલે છે. નોંધણી કેટિને ઘણા નોંધણી ભથકોભાુંન ુએક ભથક શોઇ ળકે છે.  

 નોંધણી ભથક: એ નવસ્િભ છે જમાું નનલાવીના લસ્તીનલમક અને ફામોભેફિક ભાફશતી ભેલલાભાું આલે છે. નોંધણી 
વેિ અ ભાું કમ્પપ્યિુય, ફામોભેફિક ઉકયણો અને કેિરાક અટમ ઉકયણો જેલા કે નપ્રટિય લગેયેનો  વભાલેળ થામ છે. 
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 પ્રશ્નાલરી 
1. યઆુઈડીએઆઇ નવસ્િભભાું “ઇટરોડયવુય (પ્રસ્તાલક)”ળબ્દનો અથગ ળો થામ છે? 

2. યઆુઈડીએઆઇ યજજસ્રાય શ ુકયે છે? 

3. નાભાુંકન શુું છે? 

4. નાભાુંકન એજટવી સુયલાઇઝયન ુકામગ શુું છે? 
 

 ફધા ભાિે આધાયના રાબ 

 

   નનલાવીઓ, યજજસ્રાવગ, એનયોરવગ(નોંધણીકતાગઓ) ના વુંફુંનધત રાબો અન ેબાયત વયકાય નીચ ેપ્રભાણ ેશળ:ે 

• યશલેાવીઓ: આધાય ઓખ ચકાવણી ભાિેન ુએકર સ્ત્રોત ફની જળ.ે નનલાવની એકલાય નોંધણી થમા  છી , 

તઓે નુંફયનો લધ ુલખત ઉમોગ કયી ળકે છે. – ફટેક ખાત,ુ ાવોિગ , ડ્રાઇનલિંગ રાઇવટવ લગેયે જેલી વલેાઓ 
ભેલલા ઇચ્છતા શોમ ત્માયે દયેક લખત ેતેઓન ેલાયુંલાય વશામક ઓખના દસ્તાલજેો યૂા ાડલાની તકરીફ઼થી 
ફાકાત કયલાભાું આલળે 

ભોિી વુંખ્માભાું યશેલાવીઓને, જેભની ાવ ે શારભાું કોઇ ણ ઓખ દસ્તાલજેો નથી. તેથી તભેન ેરાબાથીઓની 
માદીભાથી ફાકાત યાખલાભાું આવ્મા છે, તેઓ ણ „ઇટરોડયવુય(પ્રસ્તાલક)‟ નવસ્િભ દ્વાયા „ઓખ(આઇડટિીિી)‟ 
ભેલી ળકે છે. ખાવ કયીને ગયીફો ભાિે આધાય નુંફય(અથલા યઆુઈડી) આથી ચાલીરૂ ફનળ ેજે ફધા જ 
દયલાજા ખોરળ.ે 

• યજજસ્રાવગ અન ે નોધણીકતાગઓ(એનયોરવગ): યઆુઈડીએઆઇ યશલેાવીઓના યેકોડગની નકર ફનાલીન ે જ તેભની 
નોંધણી કયળ.ે આભ યજજસ્રાયન ેતભેના ડેિફઝેભાથી ડુપ્પરકેટ્વ દૂય કયલાભાું, નોંધાત્ર કામગક્ષભતા લધાયલાભા 
અન ે ખચગ ફચાલલાભાું ભદદરૂ થળ.ે યજજસ્રાય ભાિે ખચગન ે ધ્માનભાું યાખીને,યઆુઈડીએઆઈની ચકાવણી 
પ્રફક્રમાઓ, જે વ્મક્તતઓ તેભની વેલાઓ ભેલી  તભેને તભેની ઓખ ભાિે ઓછો ખચગ થામ તનેી ખાતયી કયળ.ે 
યજજસ્રાય ભાિે વાભાજજક ધ્મમેો ય ધ્માન કેન્ટરત કયીને, નલશ્વવનીમ ઓખ નુંફય જૂથોભાું તેભની શોંચન ે
ભોકી ફનાલલા વક્ષભ ફનાલળ ે જે અત્માય સધુી પ્રભાલણત કયલી મશુ્કેર શતી. અવયકાયક પ્રભાલણકયણ જે 
આધાય અગણ કયે છે, ત ેવલેાઓ સધુાયળે, જે નનલાવીઓના વુંતોન ેલધ ુવારુ ફનાલળ.ે 

• વયકાય: વયકાયે  નલનલધ મોજનાઓ શઠે(ડુપ્પરકેળન) નકર ઘિાડીન ેવયકાયી નતજોયી ભાિે નોંધાત્ર નાણા દૂય 
કયે તલેી ધાયણા છે.તે વયકાયન ે યશલેાવીઓની ચોતતવ ભાફશતી ણ યૂી ાડળે, વીધા રાબ કામગક્રભોના 
અભરીકયણ વક્ષભ કયળે અન ે વયકાયી ખાતાુંઓન ે યોકાણ વુંકરન અન ે ભાફશતી ળયે કયલા ભાિે યલાનગી 
આળે. 

નોંધઃ NREGA મોજના 
બાયતીમ વયકાયે નલનલધ વાભાજજક મોજનાઓભાું નાણાુંની લધતી ચકુલણી ય ધ્માન કેન્ટરત કયુું છે અન ેવભાજના ગયીફ 
અન ેતયછોડામરેા લગોન ેરક્ષમ ફનાલતાું તેઓ દેળના આનથિક નલકાવભાું ફશસ્વદેાયો ફન ેએલી આળા વાથ ેનલા કામગક્રભો 
ળરૂ કમાગ છે. 
ફ્રગેળી એનઆયઈજીએ મોજનાનુું ઉદાશયણ રઈ. વુંળોધન રાયા જાણલા ભળયુું છે કે મોજના નોંધાત્ર "પ્રવયણો" ધયાલે 
છે અન ે પામદા રક્ષમ જૂથ સધુી શોંચ્મા નથી. કેિરાક નલશ્રેણ ફતાલતા શતા કે નાણાકીમ લગ 2007 ભાું ખયેખય 
લતેન ય ખચગલાભાું આલરેા 5.840 કયોડની વાભ ેગયીફ દ્વાયા એનઆયઈજીએ લતેન કુલ્ર ેભાત્ર `1.270 કયોડ પ્રાપત 
થમરેા શતા. વયકાયે 2006-07 (અન ે2009-10ભાું `39,000 કયોડ)ભાું પ્રોગ્રાભ ય 8.823 કયોડ ખચ્માગ શતા અને રક્ષમાુંફકત 
રોકોન ેખયેખય પતત 14.7% સધુી (1.270 કયોડ) શોંચાડલાભાું વક્ષભ યહ્યા છે. 
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ળબ્દ- વુંચાય અને જાગનૃત ભાખાનો પ્રચાય 

 

આધાય થી બાયતના દયેક નનલાવીન ેરાબ થળ.ે આ વુંદેળ બાયતના દયેક ખણૂ ેશોંચાડવ ુજેથી દયેક નાગફયક આધાય 
અન ેતનેા રાબો નલળે જાણ.ે આધાય નલળ ેવામફૂશક પ્રત્મામનના રક્ષમાુંકો નીચ ેઆરે છે: 
 

• વુંપણૂભ કલયેજ(વ્મા): ખાતયી કયો કે વુંચાય બાયતના દયેક નનલાવી સધુી શોંચે. 
• આધાયની વભજ: ખાતયી કયો કે આધાય શ ુછે તે દયેક નનલાવી વભજે, તે રોકોને કમા રાબો આી ળકે છે અને 

આગ જઇને તેનો કેલો ઉમોગ થળે. 
 

• આધાય પ્રફિમાની વભજ: ખાતયી કયો કે નનલાવીઓ આધાય નોંધણી પ્રફિમા વભજે, તેઓ ક્યાયે અને કેલીયીતે તેભનો 
આધાય ભેલી ળકે છે અને ફ઼ફયમાદ નનમુંત્રણ દ્ધનતથી ફયક્ષચત થામ. 

 

• એક વભાન વભજ: ખાતયી કયો કે ઉય જણાલેર વભજ એકવભાન અને વલભ યશલેાવીઓ વાથે સવુુંગત છે. 
• નોંધણી ભાિે રોકોને એકત્ર કયલા:  બાગ રેલા અને આધાય નુંફય ભેલલા રોકોને એકત્ર કયલા. 

 

• નોંધણી અને ઓખ આનાયાઓને એકત્ર કયલા: ઓખ આનાયાઓનોભશત્લનો વભાલળે વફક્રમકાયક  છે,તથેી આ 
પ્રફક્રમાભા તભેની નોંધણીઓન ેધ્માનભાું કયાલલાની જરૂય ડળ.ે  

 

નીચનેી આકૃનત આધાય વુંચાય પ્રફક્રમાના ગરાુંઓ દળાગલ ેછે. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1          2    3.1       3.2         4 

 

આકૃનત ૮:આધાયનાવુંચાય પ્રફકમાનાગરાઓ 

 

યઆુઇડીએઆઈ(UIDAI) ભાિેની વભગ્ર વુંચાય અન ેપ્રચાય વ્યશૂયચના ઉય દળાગવ્મા પ્રભાણ ેફહુનલધ સ્તય ધયાલ ે છે. 
આભાનાું દયેક સ્તય જૂદાજૂદા ઉદે્દળો ધયાલ ે છે.નોંધણી પ્રફક્રમા તફક્કાભાું વુંચાય અને પ્રચાય ભાિે નોંધણી એજટવી 
જલાફદાય યશળે.ે 
 

ગુું ૧: વામફૂશક જાગનૃત 

 

ઉદે્દશ્મ: ફધા નનલાવીઓન ેરક્ષમ ફનાલલા વામફૂશક જાગનૃત ભાિેની ાયુંાફયક ચનેલ્વ નો ઉમોગ કયલો. 
 

વામફૂશક 

 જાગનૃત 

      નોંધણી      નળિણ પલૂભ નોંધણી 
જાગનૃત 

  નોંધણી જાગનૃત       પ્રભાણભતૂતા 

ઓખ આનાયાઓ અને યજીસ્િાવભ     નોંધણી 
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મોજના: લાસ્તનલક નોંધણી ળરૂ થામ તનેા ૩૦ ફદલવ શરેાું આ પ્રવનૃત ળરૂ કયી ળકામ છે, તભે છતાું જજલ્રા સ્તયના 
કલયેજ આધાફયત તાયીખો ફદરાઇ ળકે છે. જો કે એલાું ચોક્કવ ક્ષતે્રો શળ ે જ્માું વામફૂશક જાગનૃતની જરૂય નશીં ડે. 
આભાુંના કેિરાુંક ક્ષતે્રો નીચ ેદળાગલરે છે: 

a. નોંધણી ભાિે ઓખામરે રક્ષમ ખફૂજ જરૂયી  છે અન ે ત ે જરૂયી  ક્ષતે્રની વભગ્ર લક્સ્તન ે આલયી રતે ુું નથી. 
નલળેભાું, જો નજીકના બનલષ્મભાું ફાકી યશી ગમરેા નનલાવીઓને આલયી રેલાની ળક્યતા ન શોમ તો છી 
વામફૂશક જાગનૃતની આલશ્મતતા યશળે ેનશી.  

b. આલયી રેલાભાું આલનાય ક્ષતે્ર ખફૂજ નાનુું અને એક ફીજાથી દૂય છે. આલા ક્ષતે્રોભાું, સ્થાનનક યેફડમો અથલા નપ્રટિ 
ભીફડમા દ્વાયા ભમાગફદત જાગનૃત અલબમાન માગપત શોઇ ળકે છે. 

ચેનલ્વ: િીલી, યેફડમો, નપ્રટિ, ઇટિયનિે અન ેિેલરકોભ (છીના નલબાગભાું નલગતો) 
 

ભનૂભકા: ડીએલીી અન ેઅટમ યાષ્રીમ એજટવીઓની વશામથી, (UIDAI) ય ુઆઇ ડી એ આઈ નલકાવ અન ેનલમલસ્તનુો 
અભર કયળે.  
 

ગલુું ૨: પ્રસ્તાલક અન ેયજજસ્રાય અનધકાયીઓ ભાિે નોંધણી અન ેઆઈઈવી (IEC) 

ઉદે્દશ્મ: પ્રસ્તાલકો, યજજસ્રાય અનધકાયીઓ અન ેત ેક્ષતે્રભાું અટમ કોઇણ નલશ્વવનીમ વ્મક્તતઓન ુનળક્ષણ અન ેનોંધણી 
 

મોજના: આ પ્રવનૃત પ્રાધાટમ પ્રભાણ ેનોંધણી શરેાના ૪૫ ફદલવ ેળરુ કયવુું જોઇએ અને નીચેનો વભાલળે કયલો જોઈએ. 
 આધાય નલ ેનોંધણી અન ેનળક્ષણ ભાિે તભેન ેઆભુંનત્રત કયતો વુંફુંનધત વયકાયી અનધકાયીનો ત્ર   
 ભાફશતીન ુપ્રવાયણ એક તરાકનો વભમ રઈ ળકે છે અન ેમાગપત વ્મલસ્થા વાથ,ે કેન્ટરમ તાકુા સ્તય સ્થાનભાું 

આમોજજત કયી ળકે  છે. યજજસ્રાય અનધકાયીઓ, જોડામરેા ઓયેિયો અને પ્રસ્તાલકોને એક વાથે એક ફેચભાું 
તાલરભ આી ળકે છે  

 કામગવાધક શાજયીની ખાતયી કયલા અનકે ગાભોન ેએતવાથ ેજોડામરેા શોલા જોઇએ. 
જો યજીસ્રાવગ ફ઼તત શારની ડેિાફેઝ દ્વાયા નનલાવીઓની નોંધણી કયી યહ્યા છે, તો  પ્રસ્તાલક વુંચાયની આ તફકે્ક જરૂય ન 
ડી ળકે. તભે છતાું, પ્રબાલકોની ઓખ અન ેવુંરગ્નતાની જરૂય શજુ ણ ડી ળકે છે. 
ચેનલ્વ: આંતય વ્મક્તતગત વુંચાય (ઓફડમો, લીફડમો, તારીભ,આઇલીઆયએવ(IVRS) ) - છીના નલબાગભાું નલગતો  
 

ભનૂભકા: યઆુઇડીએઆઇના આધાય શઠે સ્થાનનક વયકાયી અનધકાયીઓ વાથ ેયજજસ્રાય  
 

ગુું ૩.૧: લૂગ નોંધણી જાગનૃત 

ઉદે્દળ: લૂગ-નોંધણી અન ે નોંધણી જાગનૃત નનભાગણ એકત્રીકયણભાું ખફૂજ અવયકાયક થળે. આ તફક્કો ખાતયી કયળ ે કે 
નનલાવીઓ કમાું, કમાયે, અન ેકેલી યીત ેનોંધણી કયાલલી તનેા નલ ેભાફશતી ભેલી ળકે. 
 

મોજના: લાસ્તનલક નોંધણી ળરૂ થામ તનેા રગબગ ૭ ફદલવ શરેાું પ્રવનૃત ળરૂ થઈ ળકે છે. આ એલો તફક્કો છે જ્માયે 
ફધી જ વુંચાય ચનેરો અત્મુંત વફક્રમ શળ.ે તથેી ભોિા બાગના ભીફડમા અન ેવફક્રમકયણ આમોજન ેઆ તફક્કા ભાિે ધ્માન 
યાખલાની જરૂય છે. ચનેરો ફેનવગ(જાશયેાતો), ોસ્િયો, શોફડિંગ્વ, બીંત લચત્રો, દુકાનો, ગીત અને નાિક લગેયે જેલા 
આઉિડોય(ફશાયના) ભીફડમાનો વભાલળે કયળ.ે (છીના નલબાગભાું ભાફશતી) 
 

ભનૂભકાઓ: સ્થાનનક / જજલ્રા સ્તયે અલબમાન ભાિે જરૂયી તભાભ યલાનગીઓ અન ે ઇટરાસ્રતચય ઉરબ્ધ છે તનેી 
ખાતયી કયલા ભાિે યજીસ્રાયે અગાઉથી સ્થાનનક અને યાજ્મ વયકાયી અનધકાયીઓ વાથ ેવુંકરન કયલાની જરૂય ડળ.ે 
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ગલ ુ૩.૨: નોંધણી જાગનૃત 

ઉદે્દળ: અશીં પ્રવનૃતઓ મખુ્મત્લ ેનોંધણીના ફદલવ ેનોંધણી ભથક આવાવ કેન્ટરત કયલાભાું આલળ.ે 
મોજના: ચેનરો ફનેયો, ોસ્િયો, નત્રકાઓ, standee(સ્િેટડી), સ્િોર, લેન,, નલફડઓઝ, લગેયે જેલા ભીફડમાનો વભાલેળ 
કયળ ે(છીના નલબાગભાું ભાફશતી). 
 

ભનૂભકાઓ: સ્થાનનક ડીએલીી, ડીએફ઼ી (ક્ષનેત્રમ જાશયેાત નલબાગ(ડીાિગભટેિ ઓફ઼ ફ઼ીલ્ડ બ્રીનવિી)),ગીત અને નાિક 
નલબાગ, અન ેઅટમ વુંરગ્ન એજટવીઓ વાથ ેયજીસ્રાય 

 

ગલુું 4: આધાય ના કામગક્રભો 
આ નોંધણી છીનો તફક્કો છે જ્માયે ગ્રાશકો ખયેખય આધાયનો ઉમોગ કયલાન ુળરૂ કયી ળકે છે અને તભેાુંથી ફયણભતા 
તભાભ રાબોન ેઅનબુલી ળકે છે. અશીં મખુ્મ ઉદે્દશ્મ એ ખાતયી કયલાન ુછે કે ગ્રાશક વભજે છે કે પ્રભાણીકયણ ભાિે કેલી 
યીત ેઆધાયનો ઉમોગ કયલો અન ેતનેો તભેન ેવકાયાત્ભક અનબુલ થઈ ળકે છે. 
 

કેલી યીતે જગનૃત ફે઼રાલલી? 

 

અનકે વુંચાય ચેનરોનો ઉમોગ જગનૃત ફે઼રાલલા ભાિે જરૂયી છે. આભાની કેિરીક દ્ધનતઓ શોઇ ળકે છે: 
 

a. પ્રવાયણ: ાયુંફયક અને નલા વમશૂ ભાધ્મભો. 
b. ભાફશતી: ભા ફશતીપ્રવાયણ ભાધ્મભ અંતગભત અને તે ઉયાુંત ભાફશતી સ્ત્રોત 

c. આઉિડ્ોવભ(ફશાય): તભાભ િચ ોઇટિવ ય સ્થાનનક પ્રવનૃતઓ 

d. ભનોયુંજન: ફફ઼લ્ભો, થીમેિય, ગીતો અને અટમ વુંફુંનધત ભનોયુંજન એલટય.ુ 
e. આંતય વ્મક્તતગત: એક ય એક અથલા  જૂથ  ફિમા પ્રનતફિમાઓ 

f. યઆુઈડ્ીએઆઈ વશામ ઇટરાસ્િતચય: યજજસ્િાય અને નોંધણી એજટવી ઈટરાસ્િતચય. 
 

યઆુઇડીએઆઇ જાગનૃત અન ે વુંચાય િીભ દ્વાયા પ્રનળલક્ષત ભાનનિંગ કભગચાયીઓ, આિગલકગ , નલમલસ્ત ુ અન ે  ફડઝાઇન 
નમનૂાઓ યૂા ાડલાભાું આલળ.ે 
 

સ્થાનનક સ્તયે નલકવાલેર કોઇણ નલમલસ્તનેુ યઆુઇડ્ીએઆઇની ભુંજૂયીની જરૂય ડ્ળે. 
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વુંલક્ષપતરૂ / ટૂુંકુ ળબ્દસ્લરૂ  

 

ાફયબાનક ળબ્દ વ્માખ્મા 
BPL (ગયીફી યેખા નીચ)ે 
CIDR વટેરર આઈડેન્ટિિીઝ ડેિા યીોઝીિયી 
EGoM પ્રધાનોના જૂથ અનધકાયયતુત 

LIC (જીલન લીભા નનગભ) 
PDS (જાશયે નલતયણ વ્મલસ્થા) 
NPR (યાષ્રીમ લસ્તી નલમક નોંધણી) 
NREGA (યાષ્રીમ ગ્રાભીણ યોજગાય ગેયુંિી અનધનનમભ) 
UID (નલનળષ્િ ઓખ) 
UIDAI (બાયતની નલનળષ્િ ઓખ વત્તાભુંડ)   

 


