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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

આમખુ 

 

આ તારીભ ભાગગદનળિકા નલદ્યાથીને આધાય નોંધણી પ્રક્રિમાનો ક્રયચમ આે છે. 
 

આ ભોડ્યરુ તેના તભાભ લયાળકતાગઓને નોંધણી પ્રક્રિમાના નલનલધ તફ ાની ભજબતૂ જાણકાયી આલાનો ઉદે્દળ 
યાખે છે. આ ભાગગદનળિકા નોંધણી પ્રક્રિમાભાાં વાભેર નલનલધ એકભોના વોાનનક ભાખા વાથે ળરૂ થામ છે. આ 
વાભગ્રીનો ભોિો બાગ આધાય ભાિે નોંધણી શાથ ધયલાની નલગતલાય નલનલધ પ્રવનૃિઓનુાં લણગન કયે છે. આ ભોડ્યરુ 
યઆુઇડ્ીએઆઇ દ્વાયા સચૂલેરા નલનલધ ધોયણો અને ભાગગદનળિકાને ણ આલયી રે છે. 
  

 

રક્ષમાાંક લાચકો 

 યજજસ્ટ્રાયના નનયીક્ષક  
 નોંધણી એજટવી નનયીક્ષક  
 નોંધણી એજટવી વાંચારક  
 તકનીકી આધાયભતૂ કભગચાયીગણ 

 

 

આધાક્રયત અથલા વાંફાંનધત ભોડ્યલુ્વ 

 ભોડ્યરુ 1 - યઆુઇડ્ીએઆઇ  અને આધાય 
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 ઉદે્દળો 
આ ભોડ્યરુભાાં, તભે ળીખળો  

 નોંધણી પ્રક્રિમાભાાં વાભેર વાંસ્ટ્થાઓ  
 નોંધણી પ્રક્રિમાનો પ્રલાશ 

 પ્રથભ ચયણના વશામક (ધ પસ્ટ્િગ  ભાઇર રોજજન્સ્ટ્િક્વ)  
 ડે્િા ડ્ી-ડુલરીકેળન અને આધાય યચનાની પ્રક્રિમા  
 નોંધણીભાાં વાભેર એજટવીઓ અને રોકોની ભનૂભકાઓ અને જલાફદાયીઓ 

 યનુનક આઇડે્ન્ટિક્રપકેળન ઓથોક્રયિી ઓપ ઈન્ટડ્મા(યઆુઇડ્ીએઆઇ ) દ્વાયા સચૂવ્મા મજુફના ધોયણો અને 
ભાગગદનળિકા 

  યઆુઇડ્ીએઆઇ  ભાિે નોંધણી વાંસ્ટ્થાઓ 

આધાય ભાિે યશીળોની નોંધણી કયાલલા અને તેભની ઓખ ચકાવલા નલનલધ વાંસ્ટ્થાઓ વાથે યઆુઇડ્ીએઆઇએ 
બાગીદાયી કયી છે. આ બાગીદાયી ભાખુાં નીચે દળાગલેર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. યજીસ્ટ્રાવગ: યજજસ્ટ્રાય કેટરીમ અથલા યાજ્મ વયકાય નો નલબાગ અથલા એક પ્રનતન્ષ્ઠત વાંસ્ટ્થા છે કે જેની વાથે 
યઆુઇડ્ી પ્રોજેક્િ ઓન ક્રપલ્ડ્ અભરીકયણ ભાિે યઆુઇડ્ીએઆઇ  વભજૂતી કયાય (એભઓય)ુ દાખર કયેર છે.  
યજજસ્ટ્રાય નીચેના લગોભાાં શોઈ ળકે છે:   

2. નોંધણી એજટવીઓ: નોંધણી એજટવીઓ યજીસ્ટ્રાવગ દ્વાયા નનયકુ્ત કયલાભાાં આલે છે અને વીધી યીતે વાંકામેરી 
યશળેે અને યશીળોઓની નોંધણી કયળે. નોંધણી એજટવીઓ ત્રીજા ક્ષની એજટવીઓ શોઇ ળકે છે કે જે 

યઆુઇડ્ીએઆઇ અને બાગીદાયો 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

યઆુઇડ્ીએઆઇ  દ્વાયા માદીભાાં દાખર કયામેર શોમ છે અથલા તેઓ તેની ોતાની ઓક્રપવો અને કભગચાયીઓ 
લગેયેનો ઉમોગ કયતી એરઆઇવી જેલી યજજસ્ટ્રાયની શારની કચેયીઓ શોઈ ળકે  છે.  

3.  નોંધણી કેટર  નોંધણી એજટવી દ્વાયા ળરૂ કયલાભાાં આલે છે જ્માાં યશીળો ોતાની નોંધણી કયાલી ળકે છે. 
4. આઉિયીચ ગ્રુ:  યજીસ્ટ્રાવગ વાથે ભીને યઆુઇડ્ીએઆઇ નાગક્રયક વભાજ જૂથો અને વમદુામ નેિલક્વગ વાથે ણ 

બાગીદાયી કયળે કે જે આધાયને પ્રોત્વાશન આળે અને છાત આક્રદલાવીઓ, અને ફેઘય રોકો જેલા શોંચથી દૂય, 

નવભાાંત અને લાંચચત લસ્ટ્તી ને નોંધણી અંગેની જાણકાયી આળે. 

 

યઆુઇડ્ીએઆઇ એ એક પક્રયમાદ નનલાયણ વાંકગ કેટર ળરૂ કયુું છે જ્માાં યશલેાવીઓ કૉર (વભગ્ર બાયતનો િોર ફ્રી નાંફય 
1800-300-1947 )કયી ળકે છે અને તેભના પ્રશ્નોનો ઉકેર ભેલી ળકે છે.  

 

 

 

 

 

નનલાવીઓ વાથે લાત કયતાાં સ્ટ્લાંમવેલકો 
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નોંધણી અને યશીળને આધાય નલતયણની રૂયેખા   
 

 

 

 

નોંધણી પ્રક્રિમા અને નનલાવીઓને આધાયના નલતયણની નલસ્ટ્તતૃ રૂયેખા 

વભટલમ 

કેક્રયમય 

ડ્ી-ડુપ્લરકેળન 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

 

નોંધણીના તફ ાઓ 

તફ ો 1: નોંધણી એજટવી નોંધણી કેટર ળરૂ કયે છે 

નોંધણી કેટર ળરૂ કયલાના ગરાાંઓ નીચે મજુફ છે: 
 
 

ગરાાં નલલયણ  

1 યજીસ્ટ્રાયની વાથેના યાભળગભાાં નોંધણી એજ્નટવી એલાાં ઉચચત સ્ટ્થોની ઓખ કયળે જ્માાં નોંધણી કેટર સમુોજજત 
કયી ળકામ  

2 યજીસ્ટ્રાયની વાથેના યાભળગભાાં નોંધણી એજ્નટવી દયેક નોંધણી કેટર ભાિે સ્ટ્િેળનોની વાંખ્મા ન ી કયળે  

3 નોંધણી એજટવી જરૂયી શાડ્ગલેય ઉકયણો અને વૉફ્િલેય રગાલળે  

4 યજીસ્ટ્રાય કેલામઆય+ અનપુ્રમોગો રોડ્ કયળે અને જો ઉરબ્ધ શળે તો યશીળોની નોંધણીપલેૂની નલગતો પયૂી 
ાડ્ળે.  

5 નોંધણી એજટવી નોંધણી કેટરોના કમ્પલયિુયભાાં યશીળોની પલૂગ-નોંધણી નલગતોને રોડ્ કયળે  

6 યઆુઇડ્ીએઆઇ જાગનૃત અને પ્રચાય ભાિે યજીસ્ટ્રાયને નલમલસ્ટ્તઓુ પયૂી ાડ્ળે  

7 યજીસ્ટ્રાય યશીળોભાાં જાગનૃત પેરાલળે  

8 નોંધણી એજટવી યશીળોભાાં જાગનૃત પેરાલલા ભાિે યજીસ્ટ્રાયને ભદદ કયળે  

9 નોંધણી એજટવી  પ્રભાચણત વાંચારકો અને નનયીક્ષકોની ઉરબ્ધતાને  સનુનનિત કયળે  

10 નોંધણી એજટવી વાંચારકો, નનયીક્ષકો અને ક્રયચમ આનાયા (OSI)ના ફૉક્રડ્િંગને, પણૂગ કયળે.   

11 નોંધણી એજટવી વાઇિ તત્યતા સનુનનિત કયળે અને ચેકચરસ્ટ્િફે બયળે.  

12 યજીસ્ટ્રાય વાઇિ તત્યતાને ચકાવળે.  

નોંધણી કેટર વેિઅ 
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ગલુાં 1: યજજસ્ટ્રાય નોંધણી કેટરો ભાિે ઉચચત સ્ટ્થાનો અને આલશ્મક નોંધણી ભથકોની વાંખ્મા ન ી 
કયે 

નોંધણી એજટવીઓ યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા ન ી કયેર બૌગોચરક નલસ્ટ્તાયોભાાં નોંધણી કેટરો સ્ટ્થાનત કયળે. 
 

 

દૃશ્મ 1: નોંધણી કેટર ભાિે સ્ટ્થની ઓખાણ 
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 આ મ અને કુદયતી તત્લો વાભે યક્ષણ – આ નોંધણી કેટરભાાં નોંધણી ભાિે 

વાંખ્માફાંધ ભોંઘા ઉકયણોનો ઉમોગ કયલાભાાં આલળે. ઉયાાંત, દયેક 

નોંધણીભાાંથી ક્રયણાભેર ભાક્રશતી/ડે્િાને કોઇ ણ પ્રકાયના નકુવાન વાભે યક્ષણ 

કયલાની જરૂય છે.  

o અનતળમ ગયભી (ઉનાાભાાં સમૂગ) ઉકયણોનુાં કુળ વાંચારન અિકાલલા 
અને છેલિે ઉકયણોની અક્રિમાભાાં ક્રયણભી ળકે છે. 

o છતભાાંથી ડ્તુાં ાણી (જો લયવાદ થામ તો) ણ ઉકયણોને નકુવાન 
શોંચાડ્ી ળકે છે. 

o ઉયથી ડ્તો કાિભા યશલેાવીઓની વાથે વાથે કેટર ચરાલતાાં વ્મ ક્તઓને ઇજા અને વાધનોને નકુવાન 

કયી ળકે છે. 

 સ્ટ્થાનનક વશામ – યજીસ્ટ્રાય અને નોંધણી એજટવીઓને ભાત્ર નોંધણી કેટરો સ્ટ્થાલા ભાિે 
નશીં યાંત ુાં યોજીંદા કામો ભાિે ણ વશામની જરૂયત યશળેે જે પક્ત સ્ટ્થાનનક વિાલાાઓ 
જ પયૂી ાડ્ી ળકે છે.  

દાખરા તયીકે, આગ રા માનાાં ક્રકસ્ટ્વાભાાં, કેટરોએ પામય ચ ગેડ્, ોરીવ અને તફીફી 
યનુનિ ઉય આધાય યાખલો ડ્ળે જેનુાં વાંચારન વાભાટમ સ્ટ્થાનનક જજલ્રા લશીલિીતાંત્ર 
દ્વાયા કયલાભાાં આલે છે.  
યજજસ્ટ્રાય અને ઈએ આમોજન તફ ાથી તે નલસ્ટ્તાયના ફધાનુાં નોંધણી પણૂગ થામ તે 
વભમ સધુી સ્ટ્થાનનક વિાલાાઓ વાથે વાંકગ જાલે તો જ આ ળ  છે 
સ્ટ્થાનનક લશીલિીતાંત્ર આધાય નલળે જાગતૃતા અને રાબો ભાિે જાગતૃતા વર્જલા, નોંધણી વભમત્રકની 
જાશયેાત કયલાભાાં વશામતા પયૂી ાડ્ળે. 

 શોંચલાભાાં દૂયસ્ટ્થ અને મશુ્કેર નલસ્ટ્તાયો – જ્માયે ણ એલાાં યશલેાવીઓ ભાિે નોંધણી કયલાની શોમ જે દૂયસ્ટ્થ 
અને મશુ્કેર નલસ્ટ્તાયોભાાં લવતા શોમ, જ્માાં નોંધણી કેટરો સ્ટ્થાલા ભાિે મો મ  તયભાખુાં વયતાથી 
ઉરબ્ધ ન શોમ, ત્માાં ભોફાઇર/પયત ુાં અને કાભચરાઉ નોંધણી કેટરોનો ઉમોગ જરૂયી ફની જામ છે. આલાાં 
ભોફાઇર નોંધણી કેટરોની વાંખ્મા અને તેની કાભગીયીની મદુત, નોંધણી એજટવી યજજસ્ટ્રાય વાથે ભીને ન ી 
કયળે. 
નોંધણી એજટવી યજીસ્ટ્રાય વાથે ભીને આલા ભોફાઇર વેટિયો(કેંરો)ની વાંખ્મા અને તેભના કામગનો 
વભમગાો નજ  કયળે. 
મશુ્કેર નલસ્ટ્તાયોની માદી યાજ્મ વયકાય ાવે ઉરબ્ધ શળે. આલા 
નલસ્ટ્તાયોભાાં મરુાકાતની આવનૃિ, અને નોંધણી ભાિે ભથક કેિરા 
વભમગાા ભાિે ખલુ્લુાં યશળેે તે યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા નીચેનાાં ક્રયફો ય 

આધાય યાખીને ન ી કયલાભાાં આલળે: 

o આલયી રેલાભાાં આલનાય નલસ્ટ્તાયની લસ્ટ્તી ઘનતા 
o પ્રલતગભાન શલાભાન ક્રય સ્ટ્થનતઓ  

o પ્રદેળના ભગૂો  

 

નોંધ 

નોંધણી કેટર સ્ટ્થાલાની પ્રક્રિમા "નોંધણી કેટરની સ્ટ્થાના કયલા ભાિેની ભાગગદનળિકા" નલબાગભાાં વભજાલલાભાાં આલી છે. 
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આકૃનિ 1: ભોફાઇર નોંધણી કેટર 

 

• જભાલિ કયલાના નોંધણી કેટરોની વાંખ્મા  
UIDAI દ્વાયા યજજસ્ટ્રાયને એક નોંધણી કેટર ખાતે આલશ્મક નોંધણી ભથકોની વાંખ્માની ગણતયી ભાિે   
ભાગગદનળિકા અને ગણતયી લકગ ળીટ્વ પયૂી ાડ્લાભાાં આલી છે. આ ભાગગદનળિકા ચો વ ધાયણાઓ ય 
આધાક્રયત છે અને યજજસ્ટ્રાયે આ ઓખામેર નોંધણી એજટવીઓ વાથે યાભળગ કયી, વાંખ્માઓની 
ગણતયી/ન ી કયલાની યશળેે. 

 માનભાાં યાખલાના ક્રયભાણો નીચે મજુફ છે: 

1. ઓછાભાાં ઓછા ક્રદલવોની વાંખ્મા જ્માયે નોંધણી કયલાભાાં આલે  

2. એક ક્રદલવભાાં નોંધણી થલાની અંદાજજત વાંખ્મા 

3. નોંધણી કેટરો લ ચેનુાં અંતય 

4. દયેક ભથક ભાિે જરૂયી કે્ષત્ર 

5. નોંધણી કેટર ય ભૌજૂદ કે્ષત્ર 

6. એક લગભાાં કાભનાાં ક્રદલવોની વાંખ્મા 

7. દય નોંધણી ભથકભાાં લે કયલાભાાં આલનાય નોંધણીની વાંખ્મા 

8. કામગિભનો વભમગાો 

9. આ મોજના વભમગાા દયનભમાન નાભાાંકન સ્ટ્િેળન દીઠ નોંધણીની વયેયાળ વાંખ્મા 

10. લસ્ટ્તી િકાલાયી તયીકે કુર અેચક્ષત નોંધણીકયણ  

UIDAI લેફવાઇિ ય પ્રકાનળત ભોડે્ર RFP ભથકોની વાંખ્મા ગણતયીભાાં વશામ ભાિે એક્વેર ળીિ પયૂી ાડે્ છે. 
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આધાય એનયોરભેટિ ક્રાઈટિની તાજેતયની આવનૃિ કઇ છે? 

KYR + એપ્લરકેળન વૉફ્િલેય કોણ પયૂો ાડ્ળે? 

 

ગલુાં 2: UIDAI RO (ક્રયજનર ઓક્રપવ/પ્રાદેનળક કચેયી) ભથક ક્રયનનમોજન/જભાલિ મોજના ભાિે 

ભાંજૂયી આે  

 નોંધણી એજટવીઓએ (EA), નોંધણી ભથકો ભાિે  કામગ ળરૂ કયલા ભાિેની પ્રક્રિમાભાાંથી વાય થલાનુાં યશળેે, જે દયનભમાન,   

 EAs(એનયોરભેટિ એજટવીઓ) નોંધણી સ્ટ્િેળન જભાલિ મોજનાઓ પયૂી ાડે્ 

 EAs(એનયોરભેટિ એજટવીઓ) દળાગલે કે તેઓ ાવે જભાલિ ભાિે પ્રભાચણત અને વક્રિમ 

ઓયેિયો, જરૂયી ભળીનો અને શાડ્ગલેય ઉરબ્ધ છે. 

 EAs(એનયોરભેટિ એજટવીઓ) દળાગલે કે તેઓ કેટરોનુાં નનયીક્ષણ કયલા ભાિે કભગચાયી 
અને ક્ષભતા ધયાલે છે 

એનયોરભેટિ એજટવીએ UIDAIનાાં http://qamis.uidai.gov.in/es/ોિગ ર ય નોંધણી કેટર ભાક્રશતી અડે્િ કયલાની 
યશળેે.  

યજજસ્ટ્રાય કેટર મોજના ભાંજૂય કયળે અને UIDAI RO તાવ કયળે અને જરૂય જણામ ત્માાં દયનભમાનગીયી કયી ળકે છે. 

ગલુાં 3: નોંધણી એજટવી નોંધણી ભાિે જરૂયી શાડ્ગલેય ઉકયણો અને વોફ્િલેયની જભાલિ કયે 

એક નોંધણી કેટરભાાં વય અને કામગક્ષભ કાભગીયી ભાિે નલનલધ પ્રકાયના વાધનોની જરૂયત શોમ છે. તેભાાં કમ્પલયિૂયો અને 
વાંફાંનધત વોફ્િલેયનો વભાલેળ થામ છે. શક્રકકતભાાં નોંધણી પ્રક્રિમા આ ઉકયણોની ગેયશાજયીભાાં ળરૂ થઈ ળકે નશીં. 
ઉકયણોનાાં વૌથી જક્રિર બાગોભાાં નીચે મજુફનો વભાલેળ થામ છે  
શાડ્ગલેય 

 કમ્પલયિૂય - રેિો અથલા ડે્સ્ટ્કિો (ટયનુિભ બરાભણ રૂયેખાાંકન વાથે) 

 ક્રડ્જજિર ક ભેયા (સ્ટ્િેટડ્ વાથે) 

 આઇક્રયવ સ્ટ્ક નય 

 ક્રપ ગયનપ્ર િ સ્ટ્ક નય 

 નપ્રટિય 

 GPS ડ્ોંગર 

 UPS 

 જનયેિય 

વોફ્િલેય 

 ઓયેક્રિ ગ નવસ્ટ્િભ - Windows XP-SP3 (વનલિવ ેક 3 વાથે) અથલા Windows 7 

 આધાય એનયોરભેટિ ક્રાઈટિ વોફ્િલેય (તાજેતયની આવનૃિ) 

 પલૂગ નોંધણી ડે્િાફેઝ અને KYR + એલરીકેળન (જો ઉરબ્ધ શોમ તો) 
 સ્ટ્લા મામ 1:  ુાં તભે જાણો છો... 
 

http://qamis.uidai.gov.in/es/


  
            

 

  
 

 

યનુનક આઇડે્ન્ટિક્રપકેળન ઑથોક્રયિી ઑપ ઇંક્રડ્મા  

 

9 

                                                                                    

આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

 માનભાાં યાખલાની અટમ ફાફતો: 
 એનયોરભેટિ કેટર  ળરૂ કયલા ભાિે ત માય  ઘોનત કયી ળકામ તે અગાઉ, વઘા ઉકયણોને સ્ટ્થાી અને તેનુાં 

ક્રયક્ષણ કયવુાં જોઈએ. 
 યશલેાવીઓને વાધનોની નનષ્પતા દ્વાયા મશુ્કેરી ન થામ તેની ખાતયી કયલા ભાિે નોંધણી ળરૂ કયતાાં શરેા 

દયયોજ આ વાધનોનુાં યીક્ષણ થમેર શોવુાં જોઈએ. 

 કોઈણ વાંજોગભાાં, નોંધણી ચારી યશી શોમ ત્માયે કોઈ ણ વાધનોની નનષ્પતાના ફનાલ દયમ્પમાન યાશ 
જોલાનો વભમ અને નલરાંફ ઘિાડ્લા ભાિે માગલત ફેકઅ વાધનો જાાલેરા શોલા જોઈએ. 

 નોંધણી કેટર સ્ટ્થાનાભાાં એક ખફૂ જ ભશત્લનુાં ક્રયફ એ નાભાાંકન ભથકની ત માયી છે. 
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દૃશ્મ 2: નોંધણી ભથકની ત માયી 
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ગલુાં 4: યજજસ્ટ્રાય KYR + એપ્લરકેળન રોડ્ કયે અને ઉરબ્ધ શોમ તો નનલાવીઓની 'પલૂગ નોંધણી 
ભાક્રશતી/ડ્ેિા / રાબાથી ડ્ેિાફેઝ પયૂો ાડ્ે  

દૃશ્મ 1: પલૂગ નોંધણી ડે્િા/ભાક્રશતી અને KYR + ડે્િા/ભાક્રશતી કેલચય 

 

   KYR + એલરીકેળન 

o લાનિક આલક, ળ ક્ષચણક રામકાત, લ લાક્રશક દયજ્નજો, લગેયે જેલી લધાયાની ભાક્રશતી જેની જરૂય છે તે ભાિે 
યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા પયૂી ાડ્લાભાાં આલેર KYR + એપ્લરકેળન વોફ્િલેય, લાયી ળકામ છે. 

o આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ દ્વાયા ઝડ્લાભાાં આલેર KYR ભાક્રશતી દયેક નોંધણી ફાદ KYR + વૉફ્િલેય ભાાં વાંકચરત 

કયી ળકામ છે અને KYR + એપ્લરકેળન છી KYR + ડે્િા દાખર કયલા ભાિે લાયી ળકામ છે. 

o પલૂગ નોંધણી અને KYR + ડે્િા કેલચય પ્રક્રિમાની વ્માક વભજણ ભાિે આકૃનત 3નો વાંદબગ રો. 
 પલૂગ નોંધણી ભાક્રશતી  

o કેિરાક યશલેાવીઓની લસ્ટ્તી નલમક ભાક્રશતી, PDS, RSBY કે MNREGA જેલી નલનલધ મોજનાઓ ભાિે યાજ્મ 

વયકાયો દ્વાયા જાલલાભાાં આલતા ડે્િાફેઝોભાાંથી ભી ળકે છે. 

o યજજસ્ટ્રાયે નોંધણી એજટવી વાથે, UIDAI (CSV પોભેિ) દ્વાયા સ્ટ્ષ્િ થમેર ફાંધાયણભાાં, પલૂગ નોંધણી ડે્િાની આ-
રે કયલાની જરૂય યશળેે. 

o યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા પયૂી ાડ્લાભાાં આલેર પલૂગ નોંધણી ભાક્રશતી આધાય એનયોરભેટિ ક્રાઈટિ દ્વાયા ઝડ્લાભાાં આલે 

તે ભાિે તેભાાં લધાયાના કે્ષત્રો વભાલેળ કયેર છે. 

o નોંધણી એજટવી અગાઉથી નોંધણી ભથક ય (યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા પયૂી ાડ્લાભાાં આલેર) રાબાથી ડે્િાફેઝ ચકાવે છે 

અને તે સરુબ અને ળોધી ળકામ તેલા શોમ તેની ખાતયી કયે છે. 

o એનયોઅરભેટિ એજટવી/EA નનલાવીની પ્રોપાઇર ઝડ્ે તે દયમ્પમાન તેની પલૂગ નોંધણી ભાક્રશતી ભેલી તેને 

ફામોભેક્રરક ભાક્રશતી કફજે કયલા શરેા અડે્િ કયળે. 



  
            

 

  
 

 

યનુનક આઇડે્ન્ટિક્રપકેળન ઑથોક્રયિી ઑપ ઇંક્રડ્મા  

 

12 

                                                                                    

આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

o આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ ણ ECMP રાઇિ નાભના પલૂગ નોંધણી ડે્િાફેઝ ફનાલલા ભાિે ECMP રાઇિ નાભની 
એક નલકલ્ ધયાલે છે. 

પલૂગ નોંધણી ભાક્રશતી ય લધાયે જાણકાયી ભાિે ક્રયનળષ્િ A નો વાંદબગ રો. 

 

 

 

 

ગલુાં 5: યજજસ્ટ્રાય તેની ચોકવાઈ અને વાંપણૂગતા ભાિે ીન કોડ્ ભાક્રશતી ચકાવે 

યજજસ્ટ્રાય આમોજજત નોંધણી સ્ટ્થો ભાિે નન કોડ્ ડે્િાની ચોકવાઈ અને વાંપણૂગતા ભાિે તે આધાય વોફ્િલેય નન ભાસ્ટ્િયભાાં 
ચકાવામેર છે તેની ખાતયી કયે છે. 

ચારો જોઈએ કે યજીસ્ટ્રાયે કઈ ફાફતોની ચકાવણી કયલાની યશળેે   

 યજજસ્ટ્રાય ગભુ થમેર / ખોિા નન કોડ્ની ચકાવણી કયી UIDAIને જણાલળે અને તેને સધુાયળે. 
 યજજસ્ટ્રાય/એનયોરભેટિ એજટવીઓએ સ્ટ્થાનનક બાાભાાં નન કોડ્ ભાક્રશતીના ચરવ્માંતયભાાં થમેર ભરૂો ળોધી તેની 

જાણ કયી અને તે નન કોડ્ ભાસ્ટ્િયભાાં સધુાયી રેલી. 
 ીન કોડ્ ભાસ્ટ્િય ગાભ / નગય / ળશયે, જજલ્રા, ોસ્ટ્િ અને દયેક નન કોડ્ નલ ુ  યાજમની નલગતો ધયાલે છે. 

 

 

 

 

ગલુાં 6: UIDAI જાગનૃત અને પ્રચાય ભાિે યજજસ્ટ્રાયને વાભગ્રી પયૂી ાડ્ે 
 UIDAI જાગનૃત નનભાગણ પ્રવનૃિઓભાાં ઉમોગ કયી ળકામ તે મખુ્મ વાંદેળાઓ અને 
 નમનૂા વાભગ્રી ની આરે કયે. યજીસ્ટ્રાય, UIDAI વાથે યાભળગ કયી જાશયેાતોભાાં 
 લાયલાભાાં આલનાય અંનતભ નલમલસ્ટ્તનુી યચના કયી ળકે.  
 
નલમલસ્ટ્ત ુયચના: 

 જાશયેાતો ભાિે અંનતભ નલમલસ્ટ્તનુી યચના કયતી લખતે, યજજસ્ટ્રાયે સ્ટ્થાનનક લસ્ટ્તી રૂયેખા અને તેની જરૂક્રયમાતો 
 માનભાાં રેલી જોઈએ. 

 આ પ્રવનૃિ આદળગ યીતે પયૂતી વ્મલસ્ટ્થા વાથે કેન્ટરમ તાલકુા સ્ટ્તયના સ્ટ્થાન ય નોંધણી તાયીખના ચાય 
અઠલાક્રડ્મા શરેાાં ળરૂ થલી જોઈએ. 

 

જાગનૃત અચબમાન: 

 જાગનૃત અચબમાન એ નોંધણી કયાલલા ભાિે આલનાય, યાજ્મ વયકાય 

અનધકાયીઓ,ાંચામતભાાં  ૂાંિામેરા પ્રનતનનનધઓ, સ્ટ્થાનનક વાંસ્ટ્થાઓ - ળશયેી અને 

ગ્રાભીણ અને મખુ્મ અવય કયનાય (નળક્ષકો જેલા ઓખ આનાય અને મખુ્મ ગ્રાભીણ 

નોંધ 

નોંધણી આમોજજત થલાની શોમ તે નલસ્ટ્તાયોના નન નાંફયોનો વભાલેળ થલો જોઈએ અને તેની ચકાવણી 
યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા કયલાભાાં આલેર શોલી જોઈએ. યજજસ્ટ્રાયે CIDR ને નન નાંફયની માદી પયૂી ાડ્લી જોઇએ. 

ીન કોડ્: 600 078 
 

AEC અને KYR + એપ્લરકેળટવ ફે અરગ અરગ કમ્પલયિુવગ ય સ્ટ્થાનત શોમછે? 

 

સ્ટ્લા મામ: તભાયી વભજણ ચકાવો 
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રોકો, ડ્ૉક્િયો), વ્મ ક્તગત નનલાવીઓ કે જે રોકો ભાિે આધાય ના ચશયેા શળે તેભજ 
આ પ્રક્રિમાભાાં વશામ કયળે. 

મખુ્મ શતેઓુ: 

 વાંચાયનાાં આ તફ ાનો ચાલીરૂ શતે,ુ નળક્ષણ દ્વાયા, આધાયના રાબો, પ્રક્રિમા અને જરૂક્રયમાતો તેભજ તેઓ 
આધાય નલળે  ુાં ભાક્રશતી આળે તેની તારીભ આલાનો છે. 

નળક્ષણ / તારીભ વાભગ્રી: 
 નળક્ષણ / તારીભ વાભગ્રી, મખુ્મત્લે ોસ્ટ્િયો રૂભાાં,  ફ્ર-ચાટ્ગ વ અને લીક્રડ્મોનો 

ઉમોગ કયલો જોઇએ.  

 આ UIDAI યચના કયે તેલી પ્રભાચણત વાભગ્રી લાયીને, બાાની રન્ષ્િએ માગલત 
લ નલ મપણૂગ શોમ તેવુાં નલકનવત કયવુાં જોઈએ. 

 આ વશબાગીઓને અમકુ રઇ જામ તેલી વાભગ્રી ણ આલી જોઈએ. 
 

ગલુાં 7: યજજસ્ટ્રાય આ નોંધણી એજટવી વાથે નનલાવીઓ / રક્ષમાાંક રાબાથીભાાં જાગનૃતનુાં વર્જન કયે  

આકૃનત 3: જાગનૃત વર્જલી 

 

લાસ્ટ્તનલક નોંધણી ક્રદલવ શરેાાં જાગનૃત પેરાલલી: 
 યજજસ્ટ્રાય નલનલધ ભાક ક્રિ ગ એજટવીઓ ની ભદદ રેળે જે (જેભ UIDAI દ્વાયા ન ી થામ) રક્ષમાાંક યશલેાવી જૂથો 

વાથે લાતચીત ભાાં ભદદ કયળે. યશલેાવીઓને આ યીતે નોંધણી કેટરો, નોંધણી ના રાબો, વભમ અને સ્ટ્થાન 

લગેયેની જાણકાયી ભળે. 
 નનલાવીઓ વાથે લાતચીત લાસ્ટ્તનલક નોંધણીની ળરૂઆતનાાં વાત ક્રદલવ શરેાાં ળરૂ કયી ળકો છો. આધાય 

વાંફાંનધત કામગલાશી અને જાગતૃતા પેરાલલા ય  માન કેન્ટરત કયતી ગ્રાભ વબાઓનુાં આમોજન કયી ળકામ છે. 

 અશીં ચાલીરૂ શતેઓુ ભશિભ આલયણ ખાતયી કયલા યશલેાવીઓ લ ચે ભનૂભ સ્ટ્તયીમ જાગતૃતા ેદા કયલાભાાં 
આલે અને યશલેાવીઓ આ ભાિેની જરૂક્રયમાતને વભજે જેથી તેઓ નોંધણી ભાિે ત માય યશી ળકે.  

 આ પ્રવનૃિભાાં રાઉડ્સ્ટ્ીકય, શરેેથી યેકોડ્ગ  બાણો, ોસ્ટ્િયો, ફેનયો, ક્રદલાર રખાણો, સ્ટ્િીકયો, નત્રકાઓ, 

પ ુસ્ટ્તકાઓ અને આધાય જાણકાયી અને ચફરફોડ્ગ રગાલેરા લાશનો જેલા ભા મભોનો ઉમોગ જરૂયી છે. 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

 નોંધણી એજટવીઓને યજજસ્ટ્રાય / UIDAI દ્વાયા પયૂી ાડ્લાભાાં આલેર વાભગ્રી ફદરી અથલા દૂય કયલાની ભાંજૂયી 
આલાભાાં આલળે નશીં. નોંધણી એજટવીઓ આધાય જાશયેાત ભાાં યજીસ્ટ્રાયની ભદદ કયળે. 

નોંધણી ના ક્રદલવે: 

 વાંચાય પ્રવનૃિઓ નનલાવીઓને નોંધણીની ચો વ પ્રક્રિમા વભજાલલા (દાખરા તયીકે, પોભગ કેલી યીતે બયવુાં, 
ફામોનભક્રરક પ્રક્રિમા, લગેયે) અને આગના ગરાાંઓ કમા છે તે જણાલલા/ તેઓ નોંધણી ભથકભાાંથી નનકે 
તે લખતે પક્રયમાદ વાાંબલા લગેયે ય કેન્ટરત શોલી જોઈએ. 

 તેથી આ પ્રવનૃિ ભાિે ોસ્ટ્િયો અને ફેનયો, આધાય ભાક્રશતીથી  ાંકામેર લાશનો, િીલી જેભાાં પ્રક્રિમા વભજાલતા 
લીક્રડ્મો શોમ,  ાટડે્ડ્ લ ો, પ્રનળચક્ષત કભગચાયીઓની જરૂય યશળેે. 

રાક્ષચણક જાગતૃતા પ્રવનૃિઓ 

 

 

 

 

 

 

 

ગલુાં 8: નોંધણી એજટવી વક્રિમ ઓયેિયો અને સુયલાઇઝયોની ઉરબ્ધતાની ખાતયી કયે 

નોંધણી ઓયેિયો અને સુયલાઇઝય ભાિે તારીભ પયજજમાત નથી, તેભ છતાાં, 
પ્રભાણીકયણ પયજજમાત છે. તે વાંફાંનધત નોંધણી એજટવી ની જલાફદાયી છે કે તે 
ખાતયી કયે કે પ્રભાચણત તેભજ 'વક્રિમ' નોંધણી ઓયેિયો અને સુયલાઇઝયો 
દયેક નોંધણી કેટર ય ઉરબ્ધ શોમ. 
ઓયેિયો અને સુયલાઇઝયોને વક્રિમ કયલા:  

 ઓયેિયો અને સુયલાઇઝય વક્રિમ કયલા શરેાાં આધાય અથલા નોંધણી 
વાંખ્મા તાયીખ વાથે UIDAI ની વાંચારક / િેકનોરોજી ોિગ ર (https://portal.uidai.gov.in) ભાાં શોલી પયજજમાત 

છે. 

તભને મો મ રાગે તેલી કેિરીક નલીન યીતોની માદી ફનાલો કે જે, આધાયની જાગનૃિ પેરાલલા 
ભાિે ઉમોગભાાં રઈ ળકામ. તેની તભાયા વશકભીઓ, રેનય વાથે આ-રે કયો. તભે જે EA ના 
કભગચાયી છો તેને તભે અમકુ વ્મલશા ુાં ઉકેરો સચુલી ળકો છો.  
 

સ્ટ્લા મામ: જાગતૃતા કેલી યીતે પ્રવાય કયલી તેની મોજના 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

 

 આ નોંધણી એજટવીઓ ાવે ણ તેભને વક્રિમ કયલા ભાિે તેભના દયેક ઓયેિયો અને સુયલાઇજયો ભાિે 

નલનળષ્િ ઑયેિય આઈડ્ી શોલી જરૂયી છે. 

 આ નોંધણી અને પ્રભાણન એજટવી ભાક્રશતી લ ચે કોઇણ નાભ ખોિી જોડ્ણી, વક્રિમકયણ ભાિે UIDAI પ્રાદેનળક 

કચેયી દ્વાયા ભાંજૂય કયલાની જરૂય યશળેે. 

 નોંધણી એજટવીએ (ECA રૉચગન ભદદથી) ોિગ ર ભાાં રોગઇન કયી ભાસ્ટ્િય ડે્િા પાઇર, યજજસ્ટ્રાય ની ભાક્રશતી 
પાઈર અને લયાળકતાગ ઓખાણત્ર પાઇર ડ્ાઉનરોડ્ કયી અને છી આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ ભાાં તેભને 
આમાત કયવુાં જરૂયી છે. 

કામગ ક્રય ભણ અને ઑયેિયને રાગતો થાક િાલા ભાિે પ્રભાચણત નોંધણી ઓયેિયોની વાંખ્મા નોંધણી ભથકોની વાંખ્મા 
કયતાાં લ  ુશોલી જોઈએ. 

 

પ્રભાચણત કભગચાયીઓની બયતી 

 

આ નોંધણી એજટવીએ દયેક નોંધણી કેટર પ્રભાચણત સુયલાઇઝય ની નનમાંત્રણ શઠે છે તેની ખાતયી કયલી જોઈએ. 

ઑયેિય 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

સુયલાઇઝયની ભનૂભકા: 
 સુયલાઇઝય વય નોંધણીની ખાતયી કયે અને ખાવ કયીને અવાધાયણ ક્રકસ્ટ્વાઓ વાંબાલાભાાં 

ઓયેિયો અને નોંધણી કયાલલા ભાિે આલનાયને ભાગગદળગન પ ુૂાં  ાડે્ છે. 

 સુયલાઇઝય નોંધણી કેટર ય તાત્કાચરક  માન જરૂયી શોમ તેલી કોઈણ ક્રય સ્ટ્થનત વાંબાી રે છે 
અને ત્માયફાદ યજીસ્ટ્રાયને જાણ કયે છે. 

તકનીકી કભગચાયી ની ભનૂભકા: 
 ાલય / નવસ્ટ્િભ / ફામોભેક્રરક વાધન વાંફાંનધત જાલણી વભસ્ટ્માઓ ભાિે તકનીકી કભગચાયીઓ 

કૉર ય ઉરબ્ધ શોલા જોઈએ. 

 તે રગબગ છ નોંધણી કેટરો આલયી રેતા કેન્ટરમ  સ્ટ્થત જ માએ શોવુાં જોઈએ (આગ્રશણીમ), કે જેથી લેડ્પાતો 
વભમ ઘિાડ્ી ળકામ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગલુાં 9: નોંધણી એજટવી ઓયેિયો, સુયલાઇઝયો અને ઓખાણ કયાલનાયા (OSI)ને કામગ ય 

યાખે 

નોંધણી એજટવીઓએ ઓયેિયો, સુયલાઇઝયો અને ઓખાણ કયાલનાયા (OSI) ને નનયકુ્ત કયલા જોઈએ 

કમગ ય નનયકુ્ત કયતાાં વભમે, OSI ની ફામોભેક્રરક્વ વિાનધકયણ અને ભાટમતા છી 
આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ ભાાં વાંગ્રશામ છે. 

 આધાય એનયોરભેટિ ક્રાઈટિ ઓન ફોક્રડ્િંગ પ્રક્રિમા દયનભમાન ઇટિયનેિ વાથે 

જોડ્ામેર શોવુાં જોઈએ. 

 OSI ણ આધાય એનયોરભેટિ ક્રાઈટિ ભાાંથી નનકાી ળકામ. 
 

ગલુાં 10: નોંધણી એજટવી ચેકચરસ્ટ્િ/માદી મજુફ સ્ટ્થ વજ્જિત શોમ તેની ખાતયી કયે 

નોંધણી કેટર સ્ટ્થાના થઈ ગમા છી, એનયોરભેટિ એજટવીના સુયલાઇઝયે UIDAIએ આેર 
“ક્રયનળષ્િ B – નોંધણી કેટર સમુોજજત/સ્ટ્થાનત કયલા ભાિેની ચેકચરસ્ટ્િ/માદી”ના કોષ્ઠકભાાં દયેક 
લસ્ટ્ત ુવાભે તેભની ત માયી મજુફ નનળાન કયવુાં.  

સુયલાઇઝયે અલાદો (અગય શોમ તો) ને ણ દસ્ટ્તાલેજ કયલાના યશળેે. અંતભાાં, એનયોરભેટિ 
એજટવી સુયલાઇઝય તે માદી ય ોતાની વશી ણ કયળે.  
 

1. ઓયેિયો એલી જ માએ શોલા જોઇએ જેથી અટમ નોંધણી કેટરો ય તેભની વેલાઓની જરૂયત ડે્ 
તો તેઓ તયુાંત શોંચી ળકે 

2. એક નોંધણી કેટરભાાં ઘણા સુયલાઇઝયો શોલા જોઈએ.  

3. તકનીકી વ્મ ક્તઓ કમ્પલયિુય વાથે વાયી યીતે લાકેપ શોલા જોઇએ તેભજ નોંધણી કેટરની કાભગીયી 
દયમ્પમાન ેદા થતી વાભાટમ વભસ્ટ્માઓને નનમાંનત્રત કયલાની ક્ષભતા શોલી જોઈએ.  

ઉયોક્ત ત્રણ નનલેદનોભાાંથી તભે કમા વાથે વશભત છો   

 

સ્ટ્લા મામ: તભાયી વભજણનુાં યીક્ષણ કયો 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

ગલુાં 11: યજજસ્ટ્રાય ચેકચરસ્ટ્િ મજુફ સ્ટ્થ વજ્જિત શોમ તેની ઑડ્ીિ કયે 
યજીસ્ટ્રાયના સુયલાઇઝયે વભમે વભમે નોંધણી કેટરની ત માયી ભાિે ઑડ્ીિ કયી ળકે છે જેથી નોંધણીની વય 
કાભગીયી ભાિે વઘી આલશ્મક લસ્ટ્તઓુ શાજય શોમ તેની ખાતયી કયી ળકે. 
 

આ નોંધણી કેટર સમુોજજત કયલા ભાિે ભાગગદનળિકા 
  સચૂલેર નોંધણી કેટર રેઆઉિ/ગોઠલણી 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

i. ભથકોના રેઆઉિ/ગોઠલણ એ યીતે શોલા જોઈએ કે એક ભથકની પ્રક્રિમા ફીજા ભથકનાાં કામગભાાં નલકે્ષ ન ાડે્. 
એિરે કે ભથકો એકફીજાથી ળ  શોમ એિરા દૂય સ્ટ્થાનત શોલા જોઈએ. 

ii. રેઆઉિ/ગોઠલણ અને નોંધણી કેટરનુાં પનનિચય નોંધણી પ્રક્રિમા દયમ્પમાન ઑયેિય ભાિે રઘિુભ થાક તેભેજ 
નોંધણી કયાલલા આલનાય રોકો ભાિે ભશિભ આયાભ પયૂો ાડે્ તેવુાં શોવુાં જોઇએ. 

iii. વાંદ કયેર નોંધણી કેટર લન/લયવાદ/સમૂગપ્રકાળ જેલાાં કુદયતી તત્લોથી સયુચક્ષત અને વરાભત શોમ તેની 
તાવ અને ખાતયી કયલી જેથી ઉકયણો અને ભાક્રશતી/ડે્િાને નકુવાન થલાની અને ખોલાની ળ તાઓ ઘિે.  

નોંધણી કેટર વેિઅ ઉદાશયણો 

       

 

iv. રેિો / ડે્સ્ટ્કિો તેભજ વઘા ફામોભેક્રરક ઉકયણો, ફશાયની તકનીકી/િે ક્નકર ભાગગદનળિકાઓભાાં સચૂવ્મા 
અનવુાય જાલણી ક્રદનચમાગઓ શાથ ધયલા કામગયત  સ્ટ્થનતભાાં જાલી યાખલા જોઈએ. 

 

નોંધણી ભથક રેઆઉિ 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

v. કોઈણ તફ ે નોંધણીની પ્રક્રિમા અિકામ નશીં તે ભાિે માગલત ફેકઅ તેભજ લધાયાનાાં ઉકયણોની જરૂય 
શોલા જોઇએ. નોંધણી એજટવીઓ એ નોંધ રે કે નનધાગક્રયત નકુવાની/દાંડ્ રાદલાભાાં આલળે અગય તેઓ 
નોંધણી અિકલાના કાયણો ભાિે જલાફદાય શળે તો.  

vi. નોંધણી એજટવી જરૂયી શોમ ત્માાં આ નોંધણી કેટરો ખાતે યેમ્પ પયૂો ાડ્લો જોઈએ. રાકડ્ાના સુાંલાા 
ાક્રિમાભાાંથી ફનાલેરી ભજબતૂ યેમ્પ આ શતે ુભાિે લાયી ળકામ છે. 

 નોંધણી કેટર ભાિે સ્ટ્થની વાંદગી 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

સ્ટ્થની સગુભતા ચકાવણી 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નોંધણી ભથક રેઆઉિ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 એક નોંધણી કેટરની સ્ટ્થાના કયતી લખતે, નોંધણી એજટવીએ જરૂયી શાડ્ગલેય, વોફ્િલેય 

અને અટમ ઇટફ્રાસ્ટ્રક્ચય ભેલલાનુાં યશળેે. 

યજજસ્ટ્રાયે દયેક નોંધણી ભથક પક્ત UIDAI દ્વાયા ભાંજૂય કયલાભાાં આલેરા વાધનો જ લાયે 

અને UIDAI દ્વાયા માદીભાાં દાખર કયામેરા સ્ટ્લતાંત્ર પ્રભાચણત એજટવી / એજટવીઓ દ્વાયા 
પ્રભાચણત શોમ તેની ખાતયી કયલાની યશળેે. 

આ નોંધણી ભથક ખાતે વોફ્િલેય અને શાડ્ગલેય તેઓ મો મ યીતે કાભ કયી ય ા છે તેની 
ખાતયી કયલા ભાિે યીક્ષણ કયલા જોઇએ. 

મૂભતૂ જરૂયીમાતો: 

નોંધણી કેટર -   ેષ્ઠ પ્રમાવો 

 500 sq. ft આવાવ નલસ્ટ્તાય. (ફે રૂભ શોઈ ળકે છે) ચફલ્િ અ એક્રયમા.  કતાયો વભાલલા ભાિે ખલુ્રી 
જ માઓ 

 વાયો અચબગભ યસ્ટ્તાઓ / ળેયીઓ, આદળગ યીતે ભભૂા/ગ્રાઉટડ્  
 વાયી યીતે  સમુોજજત કયેરા ભથકો કોઈણ કોરાશર લગયના   
 વાયો પ્રકાળ અને મો મ પોિો ઝડ્લા ભાિે વપેદ પષૃ્ઠભનૂભ  
 નોંધણી નલસ્ટ્તાયથી બીડ્  દૂય યાખો 
 પયૂતા ભથકોની વાંખ્મા વાથે અવયકાયક િોકન નવસ્ટ્િભ જેથી  રાાંફો યાશ જોલાનો વભમ િાી ળકામ 

 ાણી અને અટમ મૂભતૂ સનુલધાઓ વાથે આયાભદામક ફેઠક એક્રયમા પયૂો ાડ્ો 

નોંધણી ભથક રેઆઉિ 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

i. દયેક ભથકભાાં માગલત પ્રકાળ શોમ જેથી નોંધણી કયાલલા ભાિે આલનાયનાાં ઝડ્લાભાાં આલેર ચશયેાના 
પોિાઓ વાયી ગણુલિાલાા શોમ.  

ii. ચશયેાના પોિા ઝડ્તી લખતે ાછ એક વપેદ પષૃ્ઠભનૂભ યાખલી. 
iii. ળાયીક્રયક યીતે ભોશતાજ, વગબાગ  ીઓ, નળ ઓુ વાથેની  ીઓ અને 

વ ૃોની વગલડ્તા વાચલતુાં ઓછાભાાં ઓ ાં એક ભથક શોમ.  

o આ સ્ટ્િેળન સ્ટ્ષ્િણે જોઇ ળકામ તેલા ફેનય વાથે ચચ  ત યાખવુાં.  
o નનમનભત ઓયેિય નવલામ, એક ભદદનનળ નોંધણી કયાલલા ભાિે 

આલનાય ને ભદદ કયલા ભાિે આ ભથકે શાજય યશ.ે 
o આ ભથકભાાં, વ્શીર ચેયનો ઉમોગ કયતાાં નોંધણી કયાલલા ભાિે આલનાય વ્મ ક્તની ફામોભેક્રરક ભાક્રશતી 

ભેલલા ભાિે સનુલધા શોલી જોઇએ, જેભાાં તેને વાદી ખયુળી ય પેયવ્મા લગય અથલા ઊબા કમાગ લગય 
તેભની ફામોભેક્રરક ભાક્રશતી ભેલી ળકામ.  

iv. પનનિચય (ઑયેિય અને નોંધણી કયાલલા ભાિે આલનાય વ્મ ક્ત ભાિે ઉમોગ થામ તે િેફરો અને ખયુળીઓ) 

એગોનોનભક યીતે ગોઠલલાભાાં આવ્મા શોલા જોઈએ અને ફામોભેક્રરક કેલચય પ્રક્રિમા દયમ્પમાન નોંધણી કયાલલા 
ભાિે આલનાય વ્મ ક્તના ચફનજરૂયી શરનચરન ઘિાડ્લા જોઈએ. 

v. તભાભ ઓયેિયોને આ નોંધણી કયાલલા ભાિે આલનાય ભાિે મશુ્કેરી કે અસનુલધા િાલા ફામોભેક્રરક ભાક્રશતી 
ઝડ્લા ભાિે માગલત તારીભ આલી જોઈએ. 

vi. ભક્રશરા ઑયેિય: 

o  તે આગ્રશણીમ છે કે ભક્રશરા ઓયેિયો  ી નનલાવીઓની નોંધણી ભાિે ત નાત કયલાભાાં 
આલે.  

o તે ળ  ન શોમ તેલા ક્રકસ્ટ્વાભાાં, ભક્રશરા ભદદનીળો નોંધણી કયાલલા આલનાય 
ભક્રશરાની વશામ કયલા ઉરબ્ધ શોલી જોઈએ.  

o નોંધણી કેટર જે ગાભભાાં સમુોજજત કયલાભાાં આવ્યુાં શોમ તે ગાભના સ્ટ્લમાંવેલકોની ભદદ 

ભેલલી તે વરાશબયુું યશળેે. 

o અમકુ ટયનૂતભ તારીભ વાથે ભક્રશરા સ્ટ્લમાંવેલક આ ફામોભેક્રરક કેલચય પ્રક્રિમા દયમ્પમાન 

નોંધણી કયાલલા આલનાય ભક્રશરાઓ ભાિે જરૂયી વશામ પયૂી ાડ્લા ભાિે વક્ષભ યશળે. 

vii. ઓયેિયોને થાક રાગતો િાલા ભાિે, નોંધણી એજટવીએ એક જ ઓયેિયની વેલા વતત યીતે ન રેલી 
જોઈએ- પ્રાધાટમ યીતે ફે ઓયેિયોએ લાયાપયતી એક ભથકનુાં વાંચારન કયવુાં જોઈએ. એિરે કે. ફોય 
શરેાાં અને ફોય છી એભ ક્રદલવભાાં ફે નળફ્િ.  

viii. ાલય / નવસ્ટ્િભ શાજયી / ફામોભેક્રરક વાધન વાંફાંનધત જાલણી વભસ્ટ્માઓ ભાિે તકનીકી 
કભગચાયીઓ કૉર ય ઉરબ્ધ શોલા જોઈએ. તે રગબગ છ નોંધણી કેટરો આલયી રેતા કેન્ટરમ 

 સ્ટ્થત જ માએ શોલા જોઈએ (આગ્રશણીમ), કે જેથી લેડ્પાતો વભમ ઘિાડ્ી ળકામ છે. 

ix. દયેક ભથકની ભાક્રશતી/ડે્િાના દ નનક ફેકઅ એ ક્રદલવની છેલ્રી નોંધણી છી તયત જ રેલાભાાં 
આલે. ફેકઅ ભા મભો સયુચક્ષત યીતે નોંધણી કેટરથી દૂય યાખલાભાાં આલલા જોઈએ. 

તભાભ નવસ્ટ્િભો અને ફામોભેક્રરક ઉકયણો વાપ કયી નોંધણીની ળરૂઆત કયલાના વભમ શરેાાં ત માય યાખલા 
જોઈએ તેભજ નનધાગક્રયત નનમનભત તાવ આ પ્રલેળ પ્રક્રિમા ભાિે લયાતા શાડ્ગલેય ભાિે શાથ ધયલાભાાં આલલી 
જોઈએ. 



  
            

 

  
 

 

યનુનક આઇડે્ન્ટિક્રપકેળન ઑથોક્રયિી ઑપ ઇંક્રડ્મા  

 

23 

                                                                                    

આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

તફ ો  2: ડ્ેિા કેલચય પ્રક્રિમા 

યશીળોઓની ભાક્રશતીને ભેલલાના ભાિેના ગરાાંઓ નીચે પ્રભાણે છે (પ્રથભ ત્રણ ગરાાંઓ પક્ત યશીળો પલૂગ નોંધણી 
ડે્િાફેઝનો બાગ ન શોમ તેલા ક્રકસ્ટ્વાઓભાાં જરૂયી છે):  

 

ગલુાં 1: નોંધણી ત્રક બયવુાં (KYR, KYR +ડ્ેિા) 

ગલુાં 2: યશીળના દસ્ટ્તાલેજોની ચકાવણી અને વાંગ્રશ  

ગલુાં 3: નોંધણી વાંચારક પલૂગ નોંધણી ભાક્રશતી આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ ભાાં દાખર કયે છે.  

ગલુાં 4: યશીળ ાવે એનીઆય યવીદ નાંફય છે કે કેભ તેની ચકાવણી નોંધણી વાંચારક કયળે 

ગલુાં 5: નોંધણી વાંચારક નોંધણી વોફ્િલેયભાાં યશીળની ભાક્રશતી દાખર / સધુાયા કયે છે.  

ગલુાં 6: નોંધણી વાંચારક ભાક્રશતીના આદાનપ્રદાન ભાિે યશીળની વાંભનત નોંધે છે. 

ગલુાં 7: જો યશીળ 5 લગ કયતાાં ઓછી લમનો શોમ તો - નત ૃ/ લારીની નલગતોના આધાયે નોંધણી 

ગલુાં 8: જો યશીળના કોઈ ફામોભેક્રરક અલાદો શળે તો નોંધણી વાંચારક તેની ચકાવણી કયળે 

ગલુાં 9: યશીળ આધાય  સ્ટ્લકૃત ફેટક એકાઉટિ ઈ છતો શોમ તો નોંધણી વાંચારક તેની ચકાવણી કયળે. 

ગલુાં 10: નોંધણી વાંચારક યશીળનો ફામોભેક્રરક્વ ભેલે છે 

ગલુાં 11: નોંધણી ઑયેિય યશીળની ભાક્રશતી ભાટમતા ભાિે ફતાલે છે. 

ગલુાં 12: ઓખ આનાય અથલા HoF આધાક્રયત નોંધણી શોમ તો, આ વાંજોગોભાાં નોંધણી વાંચારક ઓખ 
આનાયની / કુટુાંફના લડ્ાની વશી ભેલળે. 

ગલુાં 13: નોંધણી વાંચારક ભાક્રશતી રેલાના સચૂક ોતાની ક્રપ ગયનપ્ર િ પયૂી ાડે્ છે. 

ગલુાં 14: જો કોઈ અલાદો શોમ તો નોંધણી વાંચારક નનયીક્ષકનો વાઇન-ઓપ ભેલળે 

ગલુાં 15: નોંધણી ભાિે સ્ટ્લીકનૃત અને વાંભનત 

ગલુાં 16: જો 96 કરાકની અંદય યશીળ દ્વાયા નલનાંતી કયલાભાાં આલે તો, નોંધણી વાંચારક ભાક્રશતી સધુાયે છે 
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3. ડ્રો 
ડ્ાઉનભાાંથી 

તભાયા ઑયેિય 
ID વાંદ કયો 

2. ાવલડ્ગ 
દાખર કયો 

5. ફિન પ્ક્રક કયી 
રૉચગન કયો 

1. એક ઑયેિય 
ID વાંદ કયલાથી 
રાગતાલગતા 
ઑયેિયનુાં નાભ 
'ઑયેિય નાભ' 

કે્ષત્રભાાં પ્રદનળિત 
થળે 

4. તભાયી ક્રપ ગયનપ્રટિ 
પયૂી ાડ્ો 

 

આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ વાથે કાભ કયવુાં 
નનલાવીનો ડે્ભોગ્રાપીક અને ફામોભેરીક ભાક્રશતીનો વાંગ્રશ કયલા ભાિે UIDAI કરાઇટિ એલરીકેળન વોપિલેય, ધ આધાય 
એનયોરભેટિ કરાઇટિ (AEC) નો ઉમોગ કયલાભાાં આલે છે.આધાય એનયોરભેટિ કરાઇટિ ને ECMP એિરેકે 
એનયોરભેટિ કરાઇટિ ભલ્િી લરેિપોભગ તયીકે ણ ઉલ્રેખલાભાાં આલે છે 1.5 અને આગની આવનૃત 
યથી.ભલ્િીલરેિપોભગનો ભતરફ એભ થામ છે કે AEC શલે નલટડ્ોઝ અને રીનક્ષ ઓયેિીંગ વીસ્ટ્િભ લરેિપોભગ ભાિે 
ઉરબ્ધ છે. 

AEC વોપિલેયનો ઉમોગ નીચેના ગરાઓભાાં લણગવ્મો છે. 
 

ગલુાં ૧ : આધાય એનયોરભેટિ કરાઇટિભાાં રોગીંગ થવુાં 
નનલાવીની ભાક્રશતીને કેલચય કયલાની પ્રક્રિમાનુાં શલે ુગલ ુછે આધાય એનયોરભેટિ કરાઇટિભાાં રોગીન થવુાં. 
આધાય એનયોરભેટિ કરાઇટિને નીચેના આેર ફે યીતોભાાંથી કોઇણ એક યીતે રોટચ કયો: 

 

1. આધાય એનયોરભેટિ કરાઇટિ આઇકોનને ડે્સ્ટ્કિો ઉય કરીક કયો. 
અથલા 

1. કરીક સ્ટ્િાિગ  → ઓર પ્રોગ્રાભ → UID ઓથોયીિી ઓપ ઇટડ્ીમા → આધાય એનયોરભેટિ કરાઇટિ → આધાય 
એનયોરભેટિ કરાઇટિ 

 

  આધાય રોગીન ન્સ્ટ્િન  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

આધાય રોચગન સ્ટ્િીન 
 
દયેક લયાળકતાગ રૉચગન કયતાશરેાાં ઓન-ફૉડ્ગડ્ શોલો જોઈએ . રોગીન દયમ્પમાન ાવલડ્ગ અને લાયનાયના ફામોભેરીક ડ્ેિાફેઝના યેકોડ્ગ વાથે 
ફાંધ ફેવતુાં શોવુાં જોઈએ. 
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આધાય એનયોરભેટિ કરાઇટિને ફાંધ કયી દેવુાં 

આધાય એનયોરભેટિ કરાઇટિને ફાંધ કયલા ભાિે િોવ આઇકોન ( ) કે જે ઉયની તયપ જભણી ફાજુએ આલેરો છે તેને કરીક કયો 

ગલુાં 1: નોંધણી ત્રક બયવુાં (KYR, KYR +ડ્ેિા) 
 યશીળે  KYR વાથે નોંધણી ત્રક અને જો ઉરબ્ધ શોમ તો KYR + ભાક્રશતી બયલી ડ્ળે.   
 જો યશીળને નોંધણી ત્રક બયલાભાાં કોઈણ મશુ્કેરી જણામ તો  ત્રક ચકાવનાય યશીળને ત્રક બયલાભાાં 

ભાગગદળગન આી ળકે છે. 
 નોંધણી એજટવીના કભગચાયીઓ ગાભભાાં અનધકાયીઓ, પીલ્ડ્ ઇટસ્ટ્ેક્િય, ઓખ આનાય, ચફન વયકાયી વાંસ્ટ્થાઓ 

(એનજીઓ) ના કભગચાયીઓ, નવનલર વોવામિી આઉિયીચ (CSOs), લગેયે જેલા રોકોની સ્ટ્થાનનક વશામ રેલાભાાં 
યશીળને ભાગગદળગન આી ળકે છે.  

 યશીળે મૂ દસ્ટ્તાલેજો અને ઓખ (POI) ના પયુાલાની એક ઝેયોક્ષ, વયનાભાનો (PoA) પયુાલો, જટભ તાયીખ 
(DoB), ક્રયરેળનનળ (PoR) દસ્ટ્તાલેજોનો પયુાલો ચકાવણી ભાિે રાલલો જરૂયી છે. 

 જો યશીળ તભાભ દસ્ટ્તાલેજોની પોિોકૉી ન રાવ્મો શોમ તો, નોંધણી ત્રક વક્રશત, નોંધણી વેટિયે આ શતે ુભાિે 
કેટરભાાં ઉરબ્ધ પોિોકોી સનુલધાઓ પયૂી ાડ્લી જોઇએ. આ ફધા દસ્ટ્તાલેજોની નકરો  નોંધણી કેટર દ્વાયા 
જાલી યાખલી જોઈએ.  
 

નોંધ: ભાત્ર ચકાવલાભાાં આલેર નોંધણી ત્રકભાાંથી જ  ભાક્રશતી દાખર કયલી ડ્ળે 
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  ુાં નલનધ યશીળોને મો મ યીતે ભાગગદળગન આી યશી છે? નલનધ ફીજુ ાં  ુાં કયી ળકી શોત? 

 જો તભે ઈવી ભાિે જલાફદાય શોમ તો  ુાં તભે ભશળેના દસ્ટ્તાલેજો પોિોકોી ભાિે ચાર્જ કયળો? 

  ુાં નલનધ ભશળેને  POI અને PoA દસ્ટ્તાલેજો તયીકે તેનો ડ્રાઈલય રાઈવટવ પયૂતો શોલાનુાં 
જણાલલાભાાં વાચી છે ? 

અભ્માવ 1: કેિરાાંક નલચાયો. 
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ગલુાં 2: યશીળના દસ્ટ્તાલેજોની ચકાવણી  
 યશીળો ફધા મૂ દસ્ટ્તાલેજોની ટ્રુ કોી યજૂ કયલી જોઈએ જેનો નોંધણી એજટવી દ્વાયા નોંધણી પોભગની નકર વાથે 
વાંગ્રશ કયલાભાાં આલે છે. આ નકરો છી યજજસ્ટ્રાય ભાિે કામભી વાંગ્રશ ભાિે ભોકરલાભાાં આલે છે. 

 

દસ્ટ્તાલેજોની ચકાવણી  
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ગલુાં  3: ઓયેિય રાયા પ્રાથનભક ચકાવણી 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

દૃશ્મ: યશીળ વાંચારકને ભે છે  
 

 ચકાવણીકતાગ કોણ છે  ચકાવણીકતાગની જલાફદાયીઓ  ુાં છે   
  

અભ્માવ 2: ળોધ કયો. 
 

એ ગરાઓની સચૂી ત માય કયો કે ઓપનેુ અશીંથી અનવુયલાભાાં આલે છે અને જેભ જેભ તભે અભ્માવભાાં 
આગર લધો તેભ તેભ તેની ખયાઈ કયતાાં યશો:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

અભ્માવ 2: પ્રમત્ન કયો....  
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ગલુાં 4: નોંધણી વાંચારક પલૂગ નોંધણી ભાક્રશતી આધાય નોંધણી ક્રાઈટિભાાં દાખર કયે છે.  

 જ્માયે પલૂગ નોંધણી ડે્િાફેઝ ઉરબ્ધ શોમ, ત્માયે નોંધણી વાંચારક નોંધણી ક્રાઈટિ વોફ્િલેયભાાં યજજસ્ટ્રાયનો 
આઇડે્ન્ટિપામય દાખર કયીને યશીળઓની 'ભાક્રશતી ભેલી ળકે છે. 

 આનાથી નોંધણી ભાિે જરૂયી વભમ ઘિે છે કાયણ કે વાંચારકે આધાય નોંધણી ક્રાઈટિની ડે્ભોગ્રાપીક સ્ટ્િીનભાાં 
ફધી ભાક્રશતી િાઈ કયલી ડ્તી નથી.  

યજજસ્ટ્રાયના આઇડે્ન્ટડ્પામવગના કેિરાક ઉદાશયણો નીચે પ્રભાણે છે: 
o યેળન કાડ્ગ નાંફય (યજીસ્ટ્રાય તયીકે ખાદ્ય અને નાગક્રયક પયુલઠા નલબાગ) 
o જોફ કાડ્ગ નાંફય (ગ્રાભીણ નલકાવ નલબાગ યજજસ્ટ્રાય તયીકે) 
o ોરીવી નાંફય (યજજસ્ટ્રાય તયીકે એરઆઇવી) 
o TIN (યજજસ્ટ્રાય તયીકે RGI) 
o  ૂાંિણી પોિો ઓખ કાડ્ગ (EPIC) નાંફય (યજજસ્ટ્રાય તયીકે  ૂાંિણી ાંચ) 
o કામભી એકાઉટિ નાંફય (ાન) નાંફય (યજજસ્ટ્રાય તયીકે આલકલેયા નલબાગ) 
 

ગલુાં 5: નોંધણી વાંચારક નોંધણી વોફ્િલેયભાાં યશીળની ભાક્રશતી દાખર / સધુાયા કયે છે.  

 નોંધણી વાંચારક યશીળને પછૂવુાં  જોઇએ કે RGI (લસ્ટ્તી ગણતયી) અનધકાયીઓએ લસ્ટ્તી ગણતયી ભોજણી ભાિે 
તેના / તેણીના ઘયની મરુાકાત રીધી શતી અને એનીઆય યવીદ નાંફય (TIN) આલાભાાં આલેર છે. 

  વાંચારક  નોંધણી વોફ્િલેયભાાં એનીઆય નાંફય દાખર કયે છે.  

 નોંધણી વાંચારક નોંધણી પોભગભાાંથી નોંધણી વોફ્િલેયભાાં ચકાવણી કયેર ડે્ભોગ્રાપીક યશીળ ભાક્રશતી દાખર કયે 
છે. 

 ભાક્રશતી યજજસ્ટ્રાયના આઇડે્ન્ટિપામયની ભદદથી ભાક્રશતી ભેલલાભાાં આલી શોમ તો નોંધણી વાંચારક ચકાવણી 
અને સધુાયો અથલા યશીળની ડે્ભોગ્રાપીક ભાક્રશતી પણૂગ કયે છે.  

 આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ વોફ્િલેયભાાં યશીળ દ્વાયા પયુાલા તયીકે યજૂ કયેરા દસ્ટ્તાલેજોના નાભો દાખર કયો  

ગલુાં 6: નોંધણી વાંચારક ભાક્રશતીના આદાનપ્રદાન ભાિે યશીળની વાંભનત નોંધે છે. 
કલ્માણ વેલાઓની ક્રડ્ચરલયીભાાં યોકામેરી વાંસ્ટ્થાઓ વાથે યશીળો ભેલેર ભાક્રશતી ળેય કયલા ત માય છે કે નશીં એ 
નોંધણી પોભગભાાંથી નોંધણી વાંચારકે ચેક કયવુાં ડ્ળે. 
વાંચારકે ત્માયછી નોંધણી વોફ્િલેયભાાં, મો મ નલકલ્, (શા / ના) દાખર કયલાનુાં યશળેે. 

ગલુાં 7: જો યશીળ 5 લગ કયતાાં ઓછી લમનો શોમ તો - નત ૃ/ લારીની નલગતોના આધાયે 
નોંધણી 

 5 લગથી નીચેની લમના ફાકોના ક્રકસ્ટ્વાભાાં, ભાતા નતા 'અથલા લારી  કી કોઈ એકનુાં નાભ અને આધાય / 
નોંધણી નાંફય યેકોડ્ગ કયલાભાાં આલળે. આ પયજજમાત છે. 

 આધાય ભાિે નોંધણી ન કયાલેર શોમ તેલા નતા / ભાતા / લારી, વાથે નોંધણી ભાિેનુાં ફાક જ્માાં સધુી 
ભાતાનતા / લારી ની નોંધણી ન થામ ત્માાં સધુી, ફાકની નોંધણી થઈ કયી ળકાતી નથી.  
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ગલુાં 8: જો યશીળના કોઈ ફામોભેક્રરક અલાદો શળે તો નોંધણી વાંચારક તેની ચકાવણી કયળે  
 નોંધણી વાંચારક ખાતયી કયલા જુએ છે કે યશીળની  ખો અને  ગીઓ ખિેૂ છે/ કામેર છે કે કેભ તેભજ 

નોંધણી કેટર નનયીક્ષક તેને ચકાવે છે.  
 જો યશીળને કોઈ ફામોભેક્રરક અલાદો શોમ તો, ફામોભેક્રરક અલાદોના રૂભાાં ડે્ભોગ્રાપીક સ્ટ્િીન ય આ ણ 

રેલાભાાં આલે છે.  
 વાંચારક "આઇ વાંકેત નથી" અથલા " ગી વાંકેત નથી" જેલી મો મ નલગતો દાખર કયે  છે 

 

 

 

 

 

 ફામોભેક્રરક અલાદ 

 

આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ ભાાં ફામોભેક્રરક અલાદ સચૂલે છે 

 

 

 

 

 

ફામોભેક્રરક 

અલાદ 

સચૂલલા ભાિે 

છફીના ચો વ 

બાગ ય પ્ક્રક 

કયો 

ફાક ભાિે ફામોભેક્રરક અલાદો  ા શોમ ળકે છે જેની લમ ાાંચ લગ કયતાાં ઓછી છે   

  ગી (ઓ) ન શોલી  

 નકુવાની ધયાલતી  ખની કીકી   

 એકણ નશીં  

તભે વાંદ કયેરા જલાફ(ફો) ભાિેના કાયણો આો.  

 

અભ્માવ: તભાયી વભજણને તાવો  
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ગલુાં 9: યશીળ આધાય  સ્ટ્લકૃત ફેટક ખાત ુાં ઈ છતો શોમ તો નોંધણી વાંચારક તેની ચકાવણી કયળે.  
 

નોંધ: નાણાકીમ વભાલેળ 

નાણાકીમ વભાલેળ 

 નાણાકીમ વભાલેળ (FI) ઔચાક્રયક નાણાકીમ વેલાઓની સરુબતાને સચૂચત કયે છે.  
 યઆુઇડ્ીએઆઇ  આધાયની પાલણી વાથે તભાભ યશીળો ભાિે ફેંક ખાતાઓ ખોરાલાની સનુલધા દ્વાયા FI 

વક્રિમ કયલાની મોજના ધયાલે છે 

 યશીળોના શારના ફેંક ખાતાઓને આધાય વાથે જોડ્લાની ણ જોગલાઇ કયલાભાાં આલેર છે. 
 ફાકો વક્રશત તભાભ યશીળો ભાિે ફેટક ખાતાઓ ખોરી ળકામ છે 

 ભાઇિો એિીએભ નેિલકગ  યશીળની ફેંક ભાિે બૌનતક નનકિતા ભાિેની જરૂક્રયમાત દૂય કયળે 

નાણાકીમ વભાલેળના રાબો 
 યઆુઇડ્ીએઆઇ  વાભાજજક સયુક્ષા રાબોની  કૂલણીની ખાતયી કયલા કાભ કયી યશી છે, જેલા કે  

o ેટળન  

o નળષ્મવનૃિ  

o એનઆયઈજીએ લેતન   

            વીધા આ ફેંક ખાતાઓ ય 

 ઓછા ખચે બાંડ્ોનુાં વ્મ ક્ત થી વ્મ ક્તને તાત્કાચરક તફદીરી 
 ભોફાઈર િો અલવ અને અટમ કામગિભોનો ગાભડ્ાઓભાાં ણ વયતાથી અભર  

નોંધણી દયનભમાન FI ભાિે પ્રક્રિમા 
 નોંધણી કેટર ઓયેિય આધાય નોંધણી ક્રાઈટિની ફેટક ડ્ીિેઈર સ્ટ્િીનભાાં યશીળના ફેંક ખાતાની નલગતો 

દાખર કયળે  

 યશીળના શારના ફેંક ખાતાની નલગતોભાાં વાભેર  

o યાજ્મનુાં નાભ જ્માાં ફેટક ખાત ુાં આલેલુાં છે  

o ફેટકનુાં નાભ (વાંપણૂગ) 
o ળાખાનુાં નાભ (વાંપણૂગ) 
o ખાતા િભાાંક  

o જો આોઆ સધુાયો ન થામ તો, ઈટડ્ીમન પાઈના ટવમર નવસ્ટ્િભ કોડ્, (ળાખાનુાં  IFSC દા.ત. 
BKID0004479 ફેટક ઓપ ઈટડ્ીમા, ગમા ળાખા) 

નોંધ: આ IFSC કે્ષત્ર પયજજમાત નથી  
 નોંધણી કેટર ઓયેિય આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ સ્ટ્િીનભાાં વાંફાંનધત 'ચેક-ફોક્વ' ય ચેક કયીને સચૂલળે કે 

યશીળ FI ઈ છે છે.  
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નાણાકીમ વભાલેળ ફાફત  
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 ઓપનેુ ને કેલી યીતે ખફય ડ્ળે કે લીયરે ભશળેના દસ્ટ્તાલેજોની ચકાવણી કયી શતી? 

 જો નલયર રાયા ભશળેના દસ્ટ્તાલેજો ચકાવલાભાાં આવ્મા ન શોત તો ઓપએુ  ુાં કયુું શોત? 

 પલૂગ નોંધણી ભાક્રશતી શોલી વાંચારકને કઈ યીતે ભદદ કયે છે? 

 પલૂગ નોંધણી ભાક્રશતી કોણ પયૂી ાડે્ છે? 

  ુાં  1 લગની ઉંભયના ફાકની નોંધણી કયી ળકામ છે? 

 યજજસ્ટ્રાય અથલા યઆુઈડ્ીએઆઈ કઈ યીતે જાણળે કે યશીળ કમા દસ્ટ્તાલેજો ભેલલાભાાં આવ્મા છે? 

 નાણાકીમ વભાલેળ એ ચો વ પ્રકાયના યશીળોને ભદદ કયલા ભાિેની એક  નત છે. તેઓ કોણ છે અને 
આધાય કેલી યીતે તેભને ભદદ કયે છે? 

 ોતાના ફેંક ખાતા વાથે આધાયનુાં જોડ્ાણ ભશળેને કઈ યીતે ભદદ કયે છે? 

 ફામોભેક્રરક અલાદોના પ્રકાયો કમા છે કે જેને આધાય નોંધણી પ્રણારી ઓખે છે? 

 આધાય નોંધણીના શતેવુય નીચે  કીનુાં કયુાં ફામોભેક્રરક અલાદો તયીકે ગણી ળકામ? 

 ક્ામેર ગ  
 જભણી શાથે નલળે (6 ઠ્ઠી)  ગી  
 એક  ખે અંધ  
 ફાંને  ખોભાાં ભોનતમા  
 ડ્ાફા ગે અંગઠૂો નથી 
 ફાંને અંગઠૂા નથી 
  
 

અભ્માવ 5: અત્માય સધુીભાાં તભે  ુાં વભજ્મા....  
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 ગલુાં 10: નોંધણી વાંચારક યશીળનો ફામોભેક્રરક્વ- ચશયેાની ઈભેજ, અલાદ(જો કોઈ શોમ તો), 
પીંગય પ્રીંટ્વ અને કીકી- ભેલે છે 

લ  ુભાક્રશતી ભાિે 'ફામોભેક્રરક ઉકયણો અને ભાક્રશતી ગણુલિા વાથે કાભગીયી' ભોડ્યરુ 4 નો વાંદબગ રો   

ક્રયદૃશ્મ : ફામોભેરીક ભાક્રશતી રેલી 
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નોંધ 

ઑયેિય ફામોભેક્રરક ભાક્રશતી રેલા ભાિે નીચે જણાલેર ખાતયી કયળે:  
 નળ ઓુ વક્રશત તભાભ યશીળો ભાિે ચશયેોનુાં ચચત્ર રેલામેર શોવુાં જ જોઈએ   

 કીકી અને ક્રપ ગયનપ્રટિ સ્ટ્કેન 5 લગથી લ  ુઉંભયના યશીળો ભાિે જ રેલામ છે   

 યશીળ જો ફામોભેક્રરક અલાદ (જો કોઈ  ગી ન શોમ, કોઈ  ખ ન શોમ) ધયાલતો શોમ તો  
નલકરાાંગ રક્ષણનો એક લધાયાનો પોિો રેલાભાાં આલે છે અને આધાય નોંધણી ક્રાઈટિ ભાાં વાંગ્રશ 
કયલાભાાં આલે છે. આલા ક્રકસ્ટ્વાઓભાાં નોંધણી એજટવી સુયલાઇઝય તેના અથલા તેણીના ક્રપ ગયનપ્રટિ 
લડે્ અલાદનુાં સચૂન કયે છે.  
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ગલ ુ૧૧: નોંધણી ઓયેિય પષુ્િી કયલા યશલેાવીને ભાક્રશતી ફતાલે છે.  
 વાંચારક યશીળનો દાખર કયેર ડે્િા યશલેાવીને તેના વાભેના ભોનનિય ય 

ફતાલે છે અને ફધી રેલામેર નલગતો વાચી છે તેની ખાતયી કયલા ભાિે 
,જો જરૂય જણામ તો, નલમલસ્ટ્ત ુનોધણી કયાલનાયને લાાંચી વાંબાલે છે. 

 યશલેાવીએ વાંભત થવ ુડે્ છે કે દાખર કયલાભાાં આલેર ભાક્રશતી વાચી છે 
અથલા ભરૂો ફતાલલી જે ડે્િા એટરી દયનભમાન થમેર શોઈ ળકે. 

 ઓયેિય ત્માયફાદ નનક્રદિષ્ઠ ભરૂોને સધુાયે છે અને ફ઼યીથી યશલેાવીને 
ડે્િા(ભાક્રશતી)ફતાલે છે. 

નોંધ: 

 જો યશલેાવી ડે્િા સધુાયલાન ુ કશ ે તો, ખયાઇ કયનાય દ્વાયા ખયાઇ થમેર અને યશલેાવી દ્વાયા સુયત કયામેર 
દસ્ટ્તાલેજોભાાં યશરે ભાક્રશતી અનવુાય ઓયેિયે એનયોરભેટિ ક્રામટિ વોફ઼ટ્લેયભાાં સધુાયો કયલાનો યશળેે. 

 જ્માયે યશલેાવી નોંધણી કેટર છોડ્ીને જતો યશમો છે ત્માયે છીના તફ ાભાાં જો ભરૂ જોલા ભે તો, ઈએ 
(EA) ફાંનેને અનકુુ શોમ તે તાયીખ અને વભમે યશલેાવીને ફોરાલલો જ અને યશલેાવીની શાજયીભાાં જ 
સધુાયો કયલો.  
 

ગલુાં- ૧૨- ઓખ આનાય અથલા HoF આધાક્રયત નોંધણી શોમ તો, આ વાંજોગોભાાં નોંધણી 
ઑયેિય ઓખ આનાયની / કુટુાંફના લડ્ાની વશી ભેલળે. 
ઓખ આનાય (ઇટરોડ્યવૂય) આધાક્રયત નોંધણીના ક્રકસ્ટ્વાભાાં, રેલામેર ભાક્રશતી વાચી છે તેની પનૃ્ષ્િ ભાિે ઓખ 
આનાયે (ઇટરોડ્યવૂય) વાઇન ઓફ઼ તયીકે તેની/તેણીની  ગાની છા(ક્રફ઼ ગય નપ્રટિ) પયૂી ાડ્લી ડ્ળે, જો નોંધણી 
વભમે ઓખ આનાય રૂફરૂ શાજય નશી શોમ, તો ક્રદલવના અંતે ઓખ આનાય(ઇટરોડ્યવૂય) દ્વાયા નોંધણીની ખયાઇ 
કયી ળકામ છે. 
એ જ યીતે કુટુાંફના લડ્ા(એચઓએફ઼) આધાક્રયત નોંધણીના ક્રકસ્ટ્વાભાાં, રેલામેર ભાક્રશતી વાચી છે તેની પનૃ્ષ્િ ભાિે 
કુટુાંફના લડ્ા એ વાઇન-ઓફ઼ તયીકે તેની/તેણીની  ગાની છા(ક્રફ઼ ગય નપ્રટિ) પયૂી ાડ્લી ડ્ળે.  
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કુટુાંફના લડ્ા આધાક્રયત નોંધણી 
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નોંધ: કુટુાંફના લડ્ા(એચઓએફ઼) 
કુટુાંફના લડ્ા આધાક્રયત નોંધણી દયનભમાન પયૂી કયલાભાાં આલતી જરૂક્રયમાતો:  

 કુટુાંફના લડ્ા ઓખ આનાય(ઇટરોડ્યવૂય) તયીકે કામગ કયે છે. કુટુાંફના લડ્ા આધાક્રયત ખયાઇના 
ક્રકસ્ટ્વાભાાં,  એભએનઆયઈજીએ  જોફ કાડ્ગ અથલા  ીડ્ીએવ કાડ્ગ   લગેયે ય કુટુાંફના લડ્ા તયીકે 
તેન/ુતેણીન ુ નાભ શોવ ુ જ જોઇએ. આલા દસ્ટ્તાલેજો વાંફાંધોના પયુાલા અથલા ીઓઆય દસ્ટ્તાલેજો 
તયીકે ણ વાંફોધલાભાાં આલે છે. 

  કુટુાંફના લડ્ા ની વાંદગી આધાક્રયત ખયાઇ ય,  યશલેાવી વાથે વાંફાંધ  નલબાગ ફ઼યજજમાત કયલાભાાં 
આલળે.   

 કુટુાંફનો લડ્ો વૌપ્રથભ ભાટમ ીઓઆઈ, ીઓએ (PoI, PoA)ના આધાયે નોંધાળે. 
 ઓખ આનાય(ઇટરોડ્યવૂય) ની જેભ, કુટુાંફનો લડ્ો (એચઓએફ઼)ણ ચો વ વાંજોગોભાાં કુટુાંફના 

વભ્મોની ઓખ અને વયનાભાની ખયાઇ કયી ળકે છે.  
 કુટુાંફના આન ત વભ્મોની કોઇણ નનક્રદિષ્િ વાંફાંધ દસ્ટ્તાલેજોના ભાયફ઼તે નોંધણી કયાલી ળકામ 

છે. જ્માાં સધુી  
 વાંફાંધ જાશયે કયતા દસ્ટ્તાલેજ (ીઓઆય) અવાંક્રદ ધ છે. 
 ફાંને દસ્ટ્તાલેજોભાાં (કુટુાંફના લડ્ા અને કુટુાંફના આન ત વભ્મો ભાિે વાંફાંધ દસ્ટ્તાલેજોના 

ીઓઆઈ, ીઓએ) એક વયખ ુજ વયનામ ુનોંધામેર છે. 
 પયુાલા તયીકે યજૂ કયામેર વાંફાંધ દસ્ટ્તાલેજની નકર કુટુાંફના લડ્ા દ્વાયા વશી કયેર શોલા જોઇએ અને 

નોંધણી કેટર ય અનધકૃત ખયાઇ કયનાય, યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા પ્રનત શસ્ટ્તાક્ષય કયેર શોલા જોઇએ.  
 એચઓએફ઼ આધાક્રયત નોંધણીના ક્રકસ્ટ્વાભાાં, એચઓએફ઼ વાથે વાંફાંધ ભાિે દસ્ટ્તાલેજી પયુાલો 

(ીઓઆય) વાંદ કયવ ુઆલશ્મક છે.  
 ફ઼ક્ત તે કુટુાંફના વભ્મો, જેભના નાભ વાંફાંધ દસ્ટ્તાલેજ ય નોંધામેરા છે તેઓ વાંફાંધ દસ્ટ્તાલેજના 

આધાયે નોંધણી કયાલી ળકે છે. 
 એચઓએફ઼ યશલેાવીની ફાાંશધેયી આે છે અને એનયોલ્ભેટિ વોફ઼્િલેયભાાં તેના/તેણીના  ગાની 

છા(ક્રફ઼ ગયનપ્રટિ) આીને યશલેાવીની ભાક્રશતીની ભાટમતા ભાિે ખાતયી આી ળકે છે. 
 એચઓએફ઼ એ યશલેાવીને નોંધણી ભાિે સ્ટ્લીકનૃત આલા વાંભનત ફ઼ોભગ ય વશી/ અંગઠૂાની છા પયૂી 

ાડ્લી જોઇએ. 
 ક્રયનળષ્િ II ડ્ી ભાાં આધાયભતૂ ીઓઆય દસ્ટ્તાલેજો આેર છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 યશલેાવી ભશળે ઓપ ુ ઓયેિયને કશ ે છે કે તેની અિક ખોિી દાખર કયેર છે. ફ઼ોભગ ચકાવણી કયતા 
ઓપનેુ જાણલા ભે છે કે ભશળેની અિક જે વાલ્લી છે, તેની જ માએ વાલ્લે રખામી ગમેર છે. ભશળે 
આગ્રશ કયે છે કે તે વાલ્લી છે અને ઓપનેુ ફ઼ોભગ અને દાખર કયેર ડે્િા(ભાક્રશતી)ભાાં ફે઼યફ઼ાય કયલાન ુકશ ે
છે. ઓપએુ   ુકયવ ુજોઇએ  

 ઇવી કેલીયીતે ખાતયી કયળે કે યશલેાવી ખયેખય કુટુાંફના લડ્ા છે  

 ળા ભાિે તેના/તેણીના ફામોભેક્રરક ફ઼ોભગભાાં ઇટરોડ્યવૂય(ઓખ આનાય)ન ુપનૃ્ષ્િકયણ જરૂયી છે  

 ીઓઆય દસ્ટ્તાલેજ   ુછે અને તેની કમાયે જરૂય ડે્ છે  

તભા ુ જ્ઞાન ચકાવો.. 
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ગલુાં 13: નોંધણી ઑયેિય ભાક્રશતી રેલાના સચૂક ોતાની ક્રપ ગયનપ્ર િ પયૂી ાડ્ે છે.  
આધાય નોંધણી ક્રાઇટિભાાં જે ડે્િા વાંગ્રશ કયલાભાાં આવ્મો છે તેના ભાિે વાઇન ઓફ઼ અને પનૃ્ષ્િ તયીકે 
તેની/તેણીની  ગાની છા(ક્રફ઼ ગયનપ્રટિવ) નોંધણી ઓયેિય પ ુુ ાડે્ છે. 

 

 

 

 

ગલુાં 14: જો કોઈ અલાદો શોમ તો નોંધણી ઑયેિય સુયલાઇઝયનો વાઇન-ઓપ 
ભેલળે  

જો કોઇ અલાદો શોમ (જેલા કે  ગી કે  ખ નથી) તો  નોંધણી 
એજટવી સુયલાઇઝયની  ગાની છા(ક્રફ઼ ગયનપ્રટિ) જરૂયી છે. આ 
જ લસ્ટ્તનુી જરૂય ત્માયે ણ ડ્ળે, જો ફામોભેક્રરક ગણુલિા વાયી 
નથી અને “ફ઼ોવગ કેલચય” નલકલ્નો ઉમોગ કયેર છે.  

 

 

 

 

ગલુાં 15: નોંધણી ભાિે સ્ટ્લીકૃનત અને વાંભનત  

 ૫ લગથી ઓછી ઉંભયના યશલેાવી ફાકના ક્રકસ્ટ્વાભાાં, ફાકના નતા/ ભાતા/ લારી જેભની નોંધણી આઇડ્ી 
વોફ઼્િલેયભાાં યેકોડ્ગ કયલાભાાં આલી શતી તેઓ વાંભનત ય વશી કયળે. 

 યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા સચૂલલાભાાં આલેર કામગલાશી પ્રભાણે ીઓએ, ીઓઆઈ અને ડ્ીઓફી વાથે વાંભનત પયુાલાઓ 
છી વાંગ્રશ કયલાભાાં આલે છે.  

 
 
 

ઑયેિય 

ક્રયદૃશ્મ 1: ખાતયી કયો અને નોંધણી પણૂગ કયો 
 

ઓયેિય કેલી યીતે વાઇન-ઓફ઼ પયુી ાડે્ છે  

[વાંકેત: આ કોષ્િકની જભણી ફાજુએ   ુછે ] 

 

સ્ટ્લા મામ 3:  ુાં તભે જાણો કેલી યીતે... 

 

 ાયે સુયલાઇઝયના  ગાની છા(ક્રફ઼ ગયનપ્રટિ)ની 
જરૂય ડે્ છે  
 

સ્ટ્લા મામ 4: જ્ઞાન ચકાવણી 
 

સુયલાઇઝય 

 

Resident 

 Operator 
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ભશળેે ળાના ય વશી કયી અને તેને તેભ કયલા ભાિે  ુાં પ્રાલત થયુાં   

ઓપએુ  ુાં વશી કયુું અને તે દસ્ટ્તાલેજ વાથે  ુાં કયલાભાાં આવ્યુાં   
 

તભા ુાં  જ્ઞાન ચકાવો.. 
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ગલુાં 16: જો જરૂય જણામ તો, યશીળની નોંધણીના 96 કરાકની અંદય અને યશીળની શાજયીભાાં, 
નોંધણી ઑયેિય ભાક્રશતી સધુાયે છે 

સધુાયા પ્રક્રિમાના અલકાળભાાં નીચેના પેયપાયો ભાિેની નલનાંતીઓ વભાલલાભાાં આલેર છે:   
 

a. ફધા ડે્ભોગ્રાપીક  કે્ષત્રો, જેભ કે નાભ, વયનામુાં, જાનત, જટભ / ઉંભય તાયીખ   
નોંધ: જો ફાક નોંધણી દયનભમાન 5 લગ કયતાાં ઓછી ઉંભયનુાં શોલાનુાં જાશયે કયલાભાાં આલે તો, સધુાયા પ્રક્રિમા 
દયમ્પમાન 5 લગ અથલા ઉય ભાિે ઉંભય ફદરી ળકામ નશીં કેભ કે આ 
ભાિે ફામોભેક્રરક ભાક્રશતી રેલા જરૂયી છે શોલાથી, અને નોંધણી દયનભમાન 
તે રેલાભાાં આલતા નથી. 
   

b. ભાક્રશતી ળેય કયલાની વાંભનત  

c. ફેટક ખાત ુાં ખોરલાની  / શારના એકાઉટિ વાથે જોડ્લાની વાંભનત 

d. યશીળ વાથે વાંફાંધો  
e. ભોફાઇર નાંફય  

f. ઇભેઇર વયનામુાં  
g. એનીઆય યીવીિ નાંફય 

h. વાંફાંધ નલગતો (વાંફાંધ પ્રકાય, નાભ અને EID/UID) 
i. ઓખ આનાયનુાં નાભ અને UID  
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સધુાયા પ્રક્રિમા  
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સ્ટ્લા મામ: સધુાયાઓ કયલા  

 
જેનવ થ 22ભીના યોજ નોંધણી કયાલે છે, આજે 26ભી છે.  ુાં સધુાયાઓ કયી ળકામ છે અથલા ઓપ ુભરૂ કયી ય ો છે  

 

ક્રયદૃશ્મ: સધુાયાઓ કયલા  
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5 લગથી નીચેની લમ ધયાલતાાં ફાકો ભાિે:  

એલાાં ક્રકસ્ટ્વાભાાં કે જ્માાં યશીળ એ એક ફાક છે, ત્માાં વાંફાંધ કે્ષત્રભાાં જેભની નલગતો પ્રનલષ્િ કયલાભાાં આલી છે તે 
ભાતાનતા/લારીના ફામોભેક્રરક નલગતોની જરૂય ડ્ળે. વાંચારક નોંધણીને વાઇન-ઑપ કયળે. નનયીક્ષક, 
ઇંરોડ્યવુયના વાઇન-ઑપની જરૂય ડ્ળે જ્માાં અનિુભે ફામોભેક્રરક અલાદો છે અને ઇંરોડ્યવુય આધાક્રયત ખયાઈ 
કયલાભાાં આલી શળે     
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1.નનલાવી નોંધણી ય પ્ક્રક 

કયો ય પ્ક્રક કયો મો મ નોંધણી નલગતો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AEC ભાાં સધુાયા પ્રક્રિમા 
 UIDAI એ નનલાવીના ડે્ભોગ્રાપોક ડે્િાભા સધુાયાની યલાનગી આેર છે 
 સધુાયા તો જ કયી ળકામ છે જો નનલાવી નોંધણીના ૯૬ કરાકની અંદય નોંધણી કેટરનો વાંકગ  કયે છે, 
 નનલાવીએ સધુાયણા ત્રક અલશ્મ બયવુાં અને 

ચકાવનાય ાવે ચકાવાવુાં 

 ભોજુદ નોંધણી ભાિે કોઇ ણ ડે્ભોગ્રાક્રપક નલગતોને 
સધુાયલા ભાિે કામગકયે વૌ પ્રથભ નનલાવી નોંધણી  
ઉય કરીક કયવુાં  મો મ નોંધણી નલગતો નલકલ્ 
ને વાંદ કયો  

 [ળોિગ  કિ ક્રક: Alt + Ctrl + C]. કયેકળનની 
ડે્ભોગ્રાક્રપક ન્સ્ટ્િન દેખાળે  

 

 

ભોજુદ નોંધણી નલગતોભાાં કોઇ ણ સધુાયો કયાલલા ભાિે તભાયે નનલાવીનુાં નાભ, નોંધણી નાંફય, તાયીખ અને વભમ 
અકનોરેજભેટિ અને કયેકળન પોભગની ભદદથી વાંફાંનધત ખાનાભાાં અલશ્મ આલો. 

 કયેકળન ન્સ્ટ્િનભાાં નાભ એ પયજીમાત છે, તભાયે નનલાવીનુાં નાભ કોઇ ણ પ્રકાયના સધુાયા ભાિે એટિય કયવુાં 
જો નાભભા સધુાયો જરૂયી નથી તો ણ. 

  

 

 
 
 

ભાંજૂયી આલાભાાં આલેર સધુાયાનો 
પ્રકાય  પ્રકાયા   

 

ભાત્ર લવનત નલમક નલગત. તભાભ સધુાયાત્ભક પ્રનલન્ષ્િઓ ભાિે નાભોને પયીથી દાખર 
કયલાની જરૂય ડ્ળે.   

 

ભાટમતા વભમગાો  
 

નોંધણીના 96 કરાકની અંદય  
 યશીળની ઉંભય  

 

5 લગ કયતાાં ઓછી અને 5 લગની લમભાાં કોઇ સધુાયાઓને ભાંજૂયી આલાભાાં આલતી નથી  
 

સધુાયાની પ્રક્રિમા  
 

નોંધલા રામક મદુ્દાઓ  
 

દસ્ટ્તાલેજો  
 

તભાભ કે્ષત્ર ભાિેના ચકાવણીયકુ્ત દસ્ટ્તાલેજો જ્માાં સધુાયાઓ અવયકાયક ફટમા છે  
 ફામોભેક્રરક કેલચવગ  

 

5 લગથી નીચેના ફાક ભાિે યશીળના પોિોગ્રાફ્વ, ભાતાનતાના પોિોગ્રાફ્વ   
 ફામોભેક્રરક પનુ્ષ્િઓ  

 

વભીક્ષા છી પનુ્ષ્િ તયીકે યશીળના ફામોભેક્રરક (કોઇણ એક)   
 વાઇન-ઑફ્વ  

 

વાંચારક, નનયીક્ષક (ફામોભેક્રરક અલાદ), ઇંરોડ્યવુય (જો ક્રયચમ આલાભાાં આવ્મો શોમ)  
 

આકૃનત 14: સધુાયાની પ્રક્રિમા ભાિે ત્લક્રયત વાંદબગ 
 

આ સધુાયણા સ્ટ્િીન ય આગ લધો 
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સધુાયો- ડે્ભોગ્રાક્રપક ન્સ્ટ્િન 
 ભાટમ કયલા ભાિે ચેક ફિનને કરીક કયો.જો એટિય કયલાભાાં આલેર નાભ, નોંધણી નાંફય, તાયીખ અને 

વભમ ભાટમ તાવ વાય કયે છે િો લેચરડ્ વાંદેળ દેખાળે. આગ જલા ભાિે OK કરીક કયો. 
નાભભાાં સધુાયો 
 

 નનલાવીના નાભભા સધુાયો કયલા ભાિે તભાયે ટય ુનેભ આગ પ્રદનળિત કયાતા એક્રડ્િ આઇકોન ( ) ને 
કરીક કયવુાં. તે નલા નાભનુાં ખાન ુવક્રિમ કયળે.શલે નલા નાભના ખાનાભાાં નનલાવીનુાં સધુાયેલ ુનાભ દાખર 
કયો. 

 જમાયે ટય ુનેભ ખાન ુવક્રિમ ફને ત્માયે,યેપયટવ ન્સ્ટ્િનન ુઆઇડે્ટિીિી પ્રપુ આોઆ જ પયજીમાત ભાિે વેિ 
કયેર છે,  

 

વ્મ ક્તગત નલગતોભાાં સધુાયો 
 
વ્મ ક્તગત ભાક્રશતી નલબાગભાાં સધુાયા ભાિે નીચેનાભાાંથી કોઇ ણ ખાનાભા થઇ ળકે છે: જાનત અને ઉંભય અથલા 
DOB. જાનત અને ઉંભય અથલા જટભ તાયીખભાાં સધુાયો કયાલલા ભાિે કામગકયે એક્રડ્િ આઇકોનને કરીક કયવુાં કે જેથી 
વાંફાંનધત ખાનાઓ વક્ષભ ફનળે. 

 કોઇ ણ સધુાયો કયલા ભાિે વાંફાંનધત ખાનાને દેખાત ુકયલા ભાિે એક્રડ્િ આઇકોનને કરીક કયો  
 (કરીક કયતા શરેા – [ ]. કરીક કમાગ ફાદ – [ ].) 

 વાચી નલગતો એટિય કયો. 

વાંકગ નલગતોભાાં સધુાયો  

નાભ, નોંધણી 
િભાાંક અને તાયીખ-
વભમ દાખર કયો 
અને છી ચેક ય 

પ્ક્રક કયો 
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 ભોજુદ વાંકગ નલગતોભાાં સધુાયો કયલા ભાિે, કોટિેકિ ક્રડ્િેઇલ્વ ફાયભાાં પ્રદનળિત કયલાભાાં આલતા એક્રડ્િ 
આઇકોનને( ) કરીક કયો. કોટિેકિ ક્રડ્િેઇલ્વ નલબાગ શઠેના ફધા જ ખાનાઓ જરૂયી સધુાયાઓ ભાિે 
દેખાળે. વાંકગ  નલબાગ ખાનાભાાં ફધી જ ભાક્રશતી યી-એટિય કયો. 

 એક્રડ્િ આઇકોનની કોટિેકિ ક્રડ્િેઇલ્વ જમાયે કરીક કયલાભાાં આલળે ત્માયે યેપયટવ ખાનાનો એડ્ર્વ પ્રપુ ન્સ્ટ્િન 
વક્રિમ ફનળે,. 

ફાક કે જે ૫ લગથી નાન ુછે તેની નલગતો સધુાયલી 
 

 નાભ અને એનયોરભેટિ નાંફય અને તાયીખ એટિય કમાગ ફાદ યેવીડે્ટિ રેવ ધેન 5 મવગ ઓલ્ડ્ ઉય કરીક 
કયો,  

 આ ક્રકસ્ટ્વાભા યેપયટવ ન્સ્ટ્િનભાાં યીરેિીલ ક્રડ્િેઇલ્વ નલબાગ પયજીમાત છે, યેવીડે્ટિ રેવ ધેન 5 મવગ ઓલ્ડ્ ચેક 
ફોકવને કરીક કયલાથી યીરેળનળી ટુ યેવીડે્ટિ નલબાગ આોઆ જ દેખાળે અને તભને નલગતો એટિય 
કયલા દેળે. 

 ડે્ભોગ્રાક્રપક ન્સ્ટ્િનભાાં વાંફાંનધત એક્રડ્િ આઇકોનને ( )કરીક કયો અને સધુાયેર ભાક્રશતીને એટિય કયો 
 જો યેપયટવ ન્સ્ટ્િનભાાં તભાયે વાંફાંધીનુાં નાભ અને નોંધણી ID અને આધાય નાંફય કેલચય કયવુાં. 

જમાયે સધુાયા થઇ જામ ત્માયે નેક્ષિ ફિનને કરીક કયો. અથલા તભે યેપયટવ િેફને અય ેનરથી કરીક કયો. 
કયેકળન શઠે યેપયટવ ન્સ્ટ્િન પ્રદનળિત થળે. 
 

યેપયટવ કેલચય 

 સધુાયા ભાિે યેપયટવ કેલચય 

યેપયટવ ન્સ્ટ્િનભાાં, 
 નાભ સધુાયણા ભાિે ઓખ વાચફતીઓની નલગતો એટિય કયો. 
 વયનાભા સધુાયા ભાિે, વયનાભાનો પયુાલો એટિય કયો 
 ફાક નલગતોના સધુાયા ભાિે વાંફાંધી નલગતોને એટિય કયો 
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 ક્રયચમ આનાય આધાયે સધુાયણાભાાં ક્રયચમ આનાયની નલગતો એટિય કયો 
 કુટુાંફના લડ્ા આધાયીત સધુાયાના ક્રકસ્ટ્વાભાાં, HoF અને વાંફાંધી નલગતો એટિય કયો. 

 
પોિોગ્રાપ અને કટપભેળન કેલચય 
નનલાવીના સધુાયા ફાદ પોિોગ્રાપ જરૂયથી રેલો 

 નનલાવીએ ણ સધુાયાને કટપભગ કયલાની જરૂય છે.નનલાવીની ફામોભેરીક નલગતો કટપભેળન અને 
અનધકૃતકયણ ભાિે ભેલો. 

સધુાયાના વભમે નનલાવીનો પોિોગ્રાપ અને કટપભેળન  

 નનલાવીના પોિોગ્રાપને કેલચય કયો 
 નીચેનાભાાંથી નનલાવીના કોઇ ણ એક ફામોભેરીક્ને તભાયે કેલચય કયલાનુાં છે 

ડ્ાફો છા / જભણો છા / ફે અંગઠુા/ ડ્ાફી ક્રકક્રક/ જભણી ક્રકક્રક 
 જો નનલાવી કે જે નોંધણી  સધુાયણા શઠે વાય થઇ ય ો છે તે 5 લગ કયતા નાની ઉંભયનો છે તો તભાયે 

નનલાવીના લારીની ફામોભેરીક નલગતો કેલચય કયલી. 
પોિોગ્રાપ અને નનલાવીનુાં કટપભેળન કેલચય કયલાભાાં આલે છે ત્માયે નેક્ષિ ફિનને કરીક કયો. અથલા તભે અય 
ેનરભાાંથી યીવ્ય ુફિનને કરીક કયી ળકો છો. કયેકળન શઠે યીવ્ય ુસ્ટ્િીન પ્રદનળિત થળે, 
સધુાયણાનો યીવ્ય ુ
એક લખત સધુાયણા કયી દેલાભાાં આલે ત્માય ફાદ તભાયે નનલાવીને કેલચય કયેર ડે્િાને ચકાવી જોલા ભાિે કશવે ુાં 
 

1. નનલાવીના પોિોગ્રાપને 
કેલચય કયો 

 

 

2. નનલાવીના  ગાની 
છા અથલા  ખની 
પતૂી કેલચય કયલા ભાિે 
સધુાયાની ખાતયી કયલા 
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ત્માય ફાદ તભાયે નનલાવીના ડે્ભોગ્રાપોક નલગતોભાાં જે સધુાયા કયામા છે તેન ુઅનધકૃતકયણ તભાયી  ગીની છા 
આીને કયવુાં 

 સધુાયા - યીવ્ય ુન્સ્ટ્િન 

 કટપભગ ફિનને કરીક કયો ; આધાય: કટપભગ એનયોરભેટિ કયેક્ષન નલટડ્ો ખરુળે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ઓયેિયના વિાનધકયણ અને સધુાયા ભાિે ઓખ આનાયનુાં ભાટમકયણ 

 

ખાતયી/કટપભગ  
ય પ્ક્રક કયો 

વેલ ય કયો 
પ્ક્રક કયો 

તભાયા ોતાના 
ક્રપ ગયનપ્રટિ જ઼ડ્ો 

ઓખ આનાય 
આધાક્રયત અથલા HOF 

સધુાયણા આધાક્રયત ભાિે, 
તેભના ક્રપ ગયનપ્રટિ જ઼ડ્ો 



  
            

 

  
 

 

યનુનક આઇડે્ન્ટિક્રપકેળન ઑથોક્રયિી ઑપ ઇંક્રડ્મા  

 

52 

                                                                                    

આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

 

 જો નનલાવીનો ક્રયચમ આલાભાાં આવ્મો છે તો, ક્રયચમ આનાયની ફામોભેરીક નલગતો ( કોઇ ણ એક 
 ગી) ઇટરોડ્યઝુય  કટપભેળન નલસ્ટ્તાયભાાં કેલચય કયો. 

 કયટિરી નોિ પે્રઝટિ ચેક ફોક્ષને ટ્રુ ઉય વેિ કયો કે જેથી છીના તફ ે ઇટરોડ્યઝુય કટપભેળનને કેલચય 
કયી ળકામ. 

 જો તે એક કુટુાંફના લડ્ા આધાયીત સધુાયો છે તો છી HoF ફામોભેરીક નલગતોને ક્રયચમ આનાય : 
(HOF) કટપભેળન નલસ્ટ્તાયભાાં કેલચય કયો ( કોઇણ  ગી). કુટુાંફનો લડ્ો ક્રયચમ આનાયની જેભ જ લતે 
છે, 

 આધાયના ઓયેિય કટપભેળન નલસ્ટ્તાયભાાં તભાયી ોતાની ફામોભેરીક કેલચય કયો : એનયોરભેટિ કયેકળન 
નલટડ્ોને કટપભગ કયો 

 કેલચયને વેલ કયલા ભાિે વેલ ફિનને કરીક કયો. 
 

 

 

 

 

 
. 

સધુાયો પયુો થમાના કટપભેળન ભાિેની નલટડ્ો 
 નલી એનયોરભેટિ ID જનયેિ કયો. 
 એનયોરભેટિ ID વાથે, જનયેિ યીવીલિ ઇન યીજીનર રેટગલેજ નલકલ્ ણ પ્રદનળિત કયલાભાાં આલળે. 
 જનયેિ યીવીલિ ઇન યીજીનર રેટગલેજ ચેકફોક્ષને ટ્રુ ઉય ચેક કયો કે જેથી ECA ભાાં વેિ કમાગ મજુફ 

સ્ટ્થાનનક બાાભાાં યીવીલિ નપ્રટિ થામ, નક્રશતય ાલતી અંગે્રજીભાાં નપ્રટિ થળે. 
 કટપભેળન ભેવજ ફોક્ષભાાં નપ્રટિ યીવીલિ ફિનને કરીક કયો કે જેથી સધુાયણાનુાં અકનોરેજભેટિ અને 

સધુાયણાની નલનાંનત જનયેિ અને નપ્રટિ થામ. 
 નપ્રટિ યીવીલિ ફિનને કરીક કયલાથી એિેચ દસ્ટ્તાલેજ ફિન દેખાળે. એિેચ દસ્ટ્તાલેજ ફિન યેપયેટવ ન્સ્ટ્િનભાાં 

વાંદ કયલાભાાં આલેર દસ્ટ્તાલેજોને એિેચ.સ્ટ્કેન અને અએિેચ કયલા ભાિે લાયલાભાાં આલે છે. 
 એક લખત નપ્રટિ યીવીલિ ફિનનને દફાલલાભાાં આલે એિરે નેક્ષિ કયેકળન ફિન ણ દેખાળે.તભે પયી એક 

લખત નપ્રટિ કયી ળકો છો અથલા નેક્ષિ કયેકળનને દફાલો કે જેથી નલી નોંધણી સધુાયણા ળરૂ થામ. 
 કામગકયે સધુાયા ત્રક વાથે નનલાવીના દસ્ટ્તાલેજોની પોિોકોી એકનત્રત કયલી અને તેભનો વરાભતણે 

નનલાવીએ મુ નોંધણી લખતે ફસપુ્રત કયેરા દસ્ટ્તાલેજો વાથે વાંગ્રશ કયલો. 
 

 

 

 

 

નપ્ર િ ક્રયનવલિ 

ય પ્ક્રક કયો 

તભે પ્રાદેનળક બાા નલકલ્ 

વાંદ કયી ળકો છો 
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તફ ો 3: દસ્ટ્તાલેજ વાંગ્રશ 

યશીળના દસ્ટ્તાલેજોનો વાંગ્રશ 
દસ્ટ્તાલેજોના વરાભત વાંગ્રશ ભાિે યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા નીચેના પ્રક્રિમાનુાં લણગન કયલાની જરૂય ડ્ળે: 

 યજજસ્ટ્રાય યશીળ ાવેથી ભેલેરા દસ્ટ્તાલેજો ભાાં સ્ટ્િોય કયી ળકે છે:  
o ેય આધાક્રયત સ્ટ્લરૂો (શાડ્ગ કોી), 

 અથલા 
o ભાક્રશતી કેલચય કયલાની પ્રક્રિમા દયનભમાન ેય દસ્ટ્તાલેજો ઑનરાઇન સ્ટ્કેન કયી ળકામ છે,  

અથલા 
o ેય દસ્ટ્તાલેજો ઑપરાઇન સ્ટ્કેન કયી ળકામ છે અને દસ્ટ્તાલેજ ઓખ નાંફય (DIN) આલાભાાં 

આલળે - છીના તફ ે દસ્ટ્તાલેજોની લ  ુવાયી ળોધ ભાિે ફાયકોડ્. 
 આ દસ્ટ્તાલેજો કેલચય તાયીખથી ઓછાભાાં ઓછા 7 લગ ભાિે અથલા યઆુઇડ્ીએઆઇ  દ્વાયા લખતોલખત સ્ટ્ષ્િ 

કમાગ મજુફ યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા જાલલાની જરૂય છે. 
 કોઈ ણ કાનનૂી જરૂક્રયમાતોના વાંજોગોભાાં, યઆુઇડ્ીએઆઇ  દ્વાયા જરૂયીમાત મજુફ યજજસ્ટ્રાયે આલશ્મક 

દસ્ટ્તાલેજો પયૂાાં ાડ્ળે. 
 નોંધણી એજટવી ઑયેિય યશીળના દસ્ટ્તાલેજોની પોિોકૉીનો વાંગ્રશ કયળે. 

 

નોંધ  દસ્ટ્તાલેજોનો વાંગ્રશ 

યઆુઇડ્ીએઆઇ  મો મ દસ્ટ્તાલેજ વાંગ્રશ અને ભેનેજભેટિ વ્યશૂયચના નલકવાલલાની પ્રક્રિમાભાાં છે. ત્માાંસધુી યજજસ્ટ્રાય / 
ઈએ દસ્ટ્તાલેજોને જાલલા ડ્ળે અને સયુચક્ષત યીતે સ્ટ્િોય કયલા ડ્ળે. કોઈ ણ કાનનૂી જરૂક્રયમાતોના વાંજોગોભાાં, 
યઆુઇડ્ીએઆઇ  દ્વાયા જરૂયીમાત મજુફ યજજસ્ટ્રાયે/ઈએ આલશ્મક દસ્ટ્તાલેજો પયૂાાં ાડ્ળે. 
 

દસ્ટ્તાલેજોની જાલણી અને વાંગ્રશ અંગેની ભાગગદનળિકા  
નોંધણી દસ્ટ્તાલેજો, યશીળની ભશત્લપણૂગ અને ખાનગી જાણકાયીનો વભાલેળ કયે છે. યઆુઇડ્ીએઆઇ  નોંધણી 
દસ્ટ્તાલેજોની કાજીપલૂગક જાલણી અને નકુવાન તેભજ ચોયી વાભે યક્ષણ આલા પે્રયે છે. આ નલબાગ નલનલધ તફ ે 
દસ્ટ્તાલેજ જાલણી અને વાંગ્રશ ભાિે કેિરીક  ેષ્ઠ યીતોની રૂયેખા આે છે.   

1. દયેક વાંચારકે પાઇર (શાડ્ગ કોી) જાલલી જોઈએ જે તેનો/ તેણીનો નોંધણી સ્ટ્િેળન ધયાલે છે. 
2. દયેક સ્ટ્િેળન ાવે દસ્ટ્તાલેજ નલગતોની એક વોફ્િ કોી(એક્વેર અથલા CSV પોભેિભાાં) ણ શોલી જ જોઈએ 
3. વાંભનત ત્ર વક્રશત દયેક યશીળ ાવેથી એકનત્રત કયેરા દસ્ટ્તાલેજોની ચકાવણી કયેર નકરો ડ્ૉકેિ ફનાલલા ભાિે 
એકવાથે સ્ટ્િેલ્ડ્ અથલા પ્ક્ર કયેરી શોલી જોઈએ. 
4. ફધી નકરો સ્ટ્લ છ અને ચકાવણી કયેરી છે તેની ખાતયી કયો. 
5. દયેક ડ્ૉકેિ ભાત્ર એક યશીળના દસ્ટ્તાલેજો નો જ વભાલેળ કયે છે તેની ખાતયી કયો. 
6. ડ્ોકેિને નોંધણીના િભભાાં પાઇર કયો.  
7. ઈએ નનયીક્ષકે વોફ્િ અને શાડ્ગ કોીભાાં દસ્ટ્તાલેજોની, તેભજ જો કોઈ અલાદો શોમ તેની માદી ફનાલલી ડ્ળે. 
8. ઈએ નનયીક્ષકે યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા જણાવ્મા મજુફ વભમાાંતયે યજજસ્ટ્રાય કચેયીએ દસ્ટ્તાલેજો વોંલા ડ્ળે.  
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નોંધ: 
 ડ્ોકેટ્વનો દયેક વેિ એક ફેચ તયીકે ઓખલાભાાં આલે છે 

   EAS અને યજીસ્ટ્રાવે 250 EID ડ્ોકેટ્વ ય ફેચ વાઈઝ જાલલા પ્રમાવ કયલો ડ્ળે. 
  દયેક ફેચ ાવે 'માદી' શોલી જોઈએ જેને નલનળષ્િ ફેચ નાંફય આલાભાાં આલેર શોલો જોઈએ  
  જ્માયે ફૅચેવની વાંખ્મા 200 સધુી (રગબગ 50000 EID ડ્ોકેટ્વ ને અનરુક્ષીને) શોંચે  ત્માયે યજજસ્ટ્રાયે દસ્ટ્તાલેજ 

વ્મલસ્ટ્થાન પ્રણારી (DMS) વેલા પ્રદાતા વાથે એક ીક અ નલનાંતી રોગ કયલી જોઈએ. 
  ફધી ફૅચેવ ભાિેની CSV પાઇરો એક પાઈર ભાાં ચઝ કયી ળકામ છે અને DMS વેલા પ્રદાતાના ોિગ ર ય 

અરોડ્ કયી ળકામ છે અથલા ઇભેઇર દ્વાયા તેભને ભોકરી ળકામ છે 

  ઈએ ાવેથી આલતાાં કોઈણ ીક અને યજજસ્ટ્રાય અનધકૃત અને વાંકચરત કયળે 

  ખાવ કયીને DMS વેલા પ્રદાતા 7 ક્રદલવની અંદય ીક અ ભાિે વ્મલસ્ટ્થા કયળે અથલા વાંફાંનધત જાણ પ્રાલત 
થળે 

  DMS વેલા પ્રદાતાએ DMS પ્રોજેક્િનો આઈડ્ી પ્રપૂ, જાશયેાત અને માદી ય વાઇન-ઓપ જે અટમ નકરભાાં 
ત માય કયલાભાાં આલે છે, તે પયૂા ાડ્લાના યશળેે. 

   ઈએ અનધકાયી DMS પ્રદાતાને વોંલાભાાં આલતાાં  દસ્ટ્તાલેજની નકર ય વાઇન કયી ળકે છે 

   ઈએ દ્વાયા યજજસ્ટ્રાયને માદીની એક નકર ભોકરલાભાાં આલેરી શોલી જોઈએ 
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નોંધણી વેટિય ખાતે સ્ટ્િોયેજ 

 
આકૃનત 4: દસ્ટ્તાલેજની વાચલણીભાાં કયલા જેલી અને ન કયલા જેલી ફાફતો 
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યજીસ્ટ્રાયની કચેયીભાાં વાંગ્રશ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તફ ો 4: નોંધણી એજટવી ડ્ેિા ફેકઅ અને વભટલમ કયે છે 

ડ્ેિા (નલગતો)ફેકઅ 

 વાંચારકે કમ્પલયિુયની શડ્ગક્રડ્સ્ટ્કની વાભગ્રીને ફા  શાડ્ગ ક્રડ્સ્ટ્કભાાં લખતો લખત દયેક નોંધણી ભથકે ફેક અ કયલી 
જ જોઇએ. જો ડે્િા(નલગતો) ફગડ્ી જામ તો નોંધણી એજટવીએ યશલેાવીની પનુ: નોંધણી કયલી ડ્ળે જે 
નોંધણી એજટવી ભાિે નકુળાન છે. આથી ફેકઅ રેવ ુઅત્માંત ભશત્લનુાં છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃનત ૧૨: ફા  શાડ્ગ ક્રડ્સ્ટ્ક ડ્રાઈલ ય ડે્િા(ભાક્રશતી) ફેકઅ 

 વાંચારક/નનયીક્ષક ક્રદલવભાાં ઓછાભાાં ઓછા ફે લાય રેલામેર ડે્િા(નલગતો)ન ુફેકઅ રે અને ઓછાભાાં ઓછા 
૬૦ ક્રદલવના વભમગાા ભાિે (અથલા યઆુઈડ્ીએઆઇ દ્વાયા લખતો લખત સ્ટ્ષ્િ થમેર)તેને જાલે તેલી 
વરાશ આલાભાાં આલે  છે. 

નવટક 

 દસ્ટ્તાલેજની વાચલણીભાાં કયલા જેલી અને ન કયલા જેલી ફાફતો 
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 વફ઼ નોંધણી છી, એનયોલ્ભેટિ ક્રાઇટિ વોફ઼્િલેય દયેક ૭-૧૦ ક્રદલવે વલગય વાથે 
નવટક કયવુાં જોઇએ.  

 નવટક પ્રક્રિમા ભાિે ઇટિયનેિ જોડ્ાણ જરૂયી છે. 
 જો કોઇ એક્વોિગ  ેકેટ્વ “એક્વોિીડ્” સ્ટ્િેટ્વ વાથે શોમ તો જ નવટક ખાવ કયીને થામ છે. 
 વભટલમન દયનભમાન, ઓયેિય કોઇણ અટમ કામગ કયી ળકળે નશી.  
 જો એનયોરભેટિ ક્રાઇટિ વીસ્ટ્િભ ય એક્વોિ ડ્ સ્ટ્િેિવ વાથે ેકેટ્વ ન શોમ તો, નવટક પ્રોગ્રાભ થઈ ગય ુછે 

તેભ દળાગલત ુવાંદેળ દેખાળે.  
નવટક પણૂગ થતા, ક્રાઇટિ ભળીન ય જે ડે્િા ઉરબ્ધ શતા તેની વાથે વલગય ય ડે્િા તદ્દન અનરુૂ શળે.  

વલગય વફ઼ નવટક છી ત્રણ પ્રકાયના પ્રનતબાલો આે છે:  
 સ્ટ્લકતૃ – ેકેટ્વ વફ઼તાપલૂગક પ્રાલત થમા છે અને પ્રક્રિમા કયલાભાાં આલી છે. 
ફ઼યીથી ભોકરો – વલગયે ેકેિવ પ્રાલત કમાગ શોત યાંત ુેકેટ્વ એ કેિરીક ભાટમતાઓભાાં નનષ્ફ઼ ગમા શળે.    

પ્રાલત થમા નથી – વલગયે ચફરકુર ેકેિવ પ્રાલત કમાગ નશી શોમ અને રા ટવિભા ાડ્મા શળે. 

તફ ો  5: વીઆઇડ્ીઆય ખાતે વાંગ્રક્રશત કયેર ડ્ેિાની ડ્ેભોગ્રાક્રપક અને ફામોભેક્રરક 
તફદીરી 
ક્રદલવના અંતે દયેક નોંધણી ભથકથી ડે્િા (ભાક્રશતી) વીઆઈડ્ીઆય ભાાં ભોકરલી જ. આ પ્રક્રિમાને 'પસ્ટ્િગ  ભાઇર 
રોજજન્સ્ટ્િક્વ' તયીકે ણ ઓખલાભાાં આલે છે.  
દયેક નોંધણી કેટર ભાિે સુયલાઇઝય દ્વાયા આ કાભ થઈ ગય ુછે. 
શારભાાં યઆુઈડ્ીએઆઇ દ્વાયા પયૂો ાડ્લાભાાં આલતો એવએફ઼િીી(નવ ોય ફ઼ાઇર રાટવફ઼ય પ્રોિોકોર) નલકલ્ના 
ઉમોગ કયીને આ ભાક્રશતીને ભોકરલા ભાિેની વૌથી લ  ુલયાતી  તી  છે.  
વાંજોગોલવાત કોઇ ણ કાયણવય આ સનુલધાનો ઉમોગ ન થઈ ળકે, તો ફીજો નલકલ્ છે ઉદાશયણ તયીકે ઇટડ્ીમા 
ોસ્ટ્િ જેલા મો મ કેયીઅય ની ભદદથી વીઆઇડ્ીઆય ને આ ભાક્રશતી ધયાલતી ોિ ફર શાડ્ગક્રડ્સ્ટ્ક ભોકરલી. 
ઉય જણાલેર ફાંને  નતઓભાાં, આધાય એનયોરભેટિ કરાઇટિ વોફ઼્િલેયભાાં પયૂો ાડ્લાભાાં આલેર નલકલ્  એક્વોિગ   
નો ઉમોગ કયીને ભાક્રશતીને વૌપ્રથભ ોિ ફર શાડ્ગ ક્રડ્સ્ટ્કભાાં જ ભોકરલી.  

અનનલામગણે, આ નલકલ્નો ઉમોગ  ભેનનફે઼સ્ટ્િ  ફ઼ાઇરના નનભાગણભાાં ક્રયણભે છે જે છેલ્રા એક્વોિગ થી થમેર ફધી જ 
નોંધણી ભાિે નોંધણી નાંફયોની માદી ધયાલે છે 
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યનુનક આઇડે્ન્ટિક્રપકેળન ઑથોક્રયિી ઑપ ઇંક્રડ્મા  

 

59 

                                                                                    

આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

 

નોંધ  
નનમનભત વભમાાંતયે (2 ક્રદલવભાાં ઓછાભાાં ઓછા એક લખત) ઈટિયનેિ (અને વીઆઈડ્ીઆય) વાથે  નોંધણી 
સ્ટ્િેળન/ રેિોનો વાંકગ / વભટલમ:: 

 વીઆઈડ્ીઆયને ઇરેક્રોનનક સધુાયાઓ /માદી ભોકરો  
 કોઈણ ફગડે્ર / ગભુ થમેર ડે્િાને પયીથી ભોકરલા ભાિે વીઆઈડ્ીઆય ભાાંથી સધુાયાઓ પ્રાલત 

કયલા 
 આધાય અગાઉ ફનાલલાભાાં આવ્મા શોમ તેભાાંથી નોંધણી યેકોડ્ગ કા ી નાખો  
 ઓખાણ આનાયની સચૂચ અડે્િ કયલી  
 નલા વોફ્િલેય ક્રયરીઝ ડ્ાઉનરોડ્ કયો  
 ભાસ્ટ્િય ડે્િા ભેનેજભેટિ  

 

તફ ો  5: વીઆઈડ્ીઆય ખાતે ડ્ેિા ડ્ી-ડુલરીકેળન અને આધાય જનયેળન 

વીઆઇડ્ીઆય આધાય/ અસ્ટ્લીકાય ત્રોની યચના કયે છે અને તેની યલાનગી ભાિે િાર નલબાગને આે છે. 
અસ્ટ્લીકાય વાંફાંધી યશીળોની પક્રયમાદો યઆુઇડ્ીએઆઇ દ્વાયા વાંફોધલાભાાં આલે છે.  

. 

 ગલુાં 1: ડુપ્લરકેિ નલગતો ભાિે વીઆઇડ્ીઆય તાવ કયે છે  
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આકૃનત 14: ડે્િા ડ્ી-ડુલરીકેળન અને આધાય જનયેળન ફતાલલા ભાિેના ગરાાંઓ  

ગલુાં 1: ડુપ્લરકેિ ડ્ેિા ભાિે વીઆઈડ્ીઆય ચકાવણી  
 વીઆઈડ્ીઆય કોઇ ડુપ્લરકેિ એટરીઓ ભાિે નોંધણી ભાક્રશતી ચકાવે છે. જેને ડે્િા ડ્ી-ડુલરીકેળન કશલેાભાાં આલે 

છે. ડ્ી-ડુલરીકેળન ભાિે ફામોભેક્રરક ભાક્રશતી આધાય છે. 
ગલુાં 2: વીઆઈડ્ીઆય આધાય અને જનયેળન રેિય જાયી કયે છે.   

 વીઆઈડ્ીઆય યશીળને આધાય ભોકરે છે જે સ્ટ્લ છ અને ડ્ી-ડુલરીકેળન પ્રક્રિમા ધયાલે છે અને તે અંગે  
યશીળને જાણ કયતો ત્ર ફનાલે છે.: યઆુઇડ્ીએઆઇ  યશઠેાણ ખાતે ત્રભાાં આધાય ભોકરે છે. 

સ્ટ્િેજ 6: યઆુઇડ્ીએઆઇ  યશઠેાણ ખાતે ત્રભાાં આધાય ભોકરે છે 

આ ગલુાં રાસ્ટ્િ ભાઇર રોજજન્સ્ટ્િક્વ તયીકે ણ ઓખામ છે. 
વીઆઈડ્ીઆય દ્વાયા આધાય ફનાવ્મા છી, આધાય વાથેનો એક ત્ર નપ્રટિ કયલાભાાં આલે છે અને યશીળને 
શોંચાડ્લાભાાં આલે છે. યશીળ ત્ર ભાિે એક પનુ્ષ્િ યવીદ આે છે અને વીઆઈડ્ીઆય તેનો યેકોડ્ગ અડે્િ કયે છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ગલુાં 2: વીઆઇડ્ીઆય આધાય જાયી અને કયે છે અને ત્રની યચના કયે છે 

 

યશીળ આધાય પ્રાલત કયે છે 
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ભનૂભકાઓ અને જલાફદાયીઓ 

 ઉય માદીભાાં જણાલેર કામો ભાિે ઘણાાં રોકો/ વાંસ્ટ્થા રોકો નલનળષ્િ ભનૂભકાઓ અને જલાફદાયીઓ  નનબાલળે 
જે નીચે આલાભાાં આલેર છે. 

 યજજસ્ટ્રાયના નનયીક્ષક / ચકાવણી કયનાય 

 નોંધણી એજટવી નનયીક્ષક 

 નોંધણી એજટવી વાંચારક  
 િેકનનકર વાંચારક 

 ઓખ આનાય  
 યશીળ 

યજજસ્ટ્રાયના સુયલાઇઝય / ચકાવણી કયનાય 

 ઓક્રડ્િ નોંધણી કેટરની તત્યતા 

 નોંધણી એજટવી પ્રક્રિમાઓ, અને તેભની અવયકાયકતા અને આઈઇવી ધોયણોના ારન ની ઓક્રડ્િ 

 દસ્ટ્તાલેજની ચકાવણી કયનાય તયીકે કામગ કયવુાં. 

 ીઓઆઈ, ીઓએ દસ્ટ્તાલેજો વાભે તભાભ વાંભનત ત્ર ભાક્રશતીની વભીક્ષા કયલી અને ભરૂોના ક્રકસ્ટ્વાભાાં 
ઈએને જાણ કયલી 
તેઓ દસ્ટ્તાલેજ ચકાવણી ભાિે વેલા આતા અનધકાયીઓ નલના વ્મલસ્ટ્થા કયલા ભાિે અવભથગ શોમ તેલા 
વાંજોગોભાાં, યજજસ્ટ્રાય નનવિૃ વયકાયી અનધકાયીઓની વેલાઓ ભેલી ળકે છે. 
ગ્રુ 'વી'/ લગગ III ના શોદ્દાથી નીચે ન શોમ તેલા ફેંકો વક્રશતના ફાંને વયકાયી અને ીએવય ુફાંનેભાાંથી કોઇણ 
વેલા આતા કભગચાયીઓ / નનવિૃ અનધકાયી તાવકતાગ તયીકે ગોઠલી ળકામ છે. 

 

નોંધણી એજટવી વાંચારક  
 નોંધણી સ્ટ્િેળન સ્ટ્થાનત કયવુાં 
 નોંધણી પ્રક્રિમાની દેખયેખ યાખલી 
 ઓયેિયો અને યશીળોના  મદુ્દાઓ અને પ્રશ્નો નનલાયલા.  

 જ્માયે જરૂય શોમ ત્માયે ઓયેિય તયીકે કામગ કયવુાં  
 ચેકરીસ્ટ્િ બયલાભાાં આલેરા છે અને વશી થમેર છે તેની ખાતયી કયલી.  

 જો કોઈ ઓક્રડ્િ પ્રનતિીમા પ્રક્રિમાભાાં વભાનલષ્િ શોમ તો તેની ખાતયી કયલી.  
 ફા  શાડ્ગ ક્રડ્સ્ટ્ક ય ભાક્રશતી નનકાવ અને ભાક્રશતી ફેકઅનુાં વાંચારન કયો. વીઆઈડ્ીઆય ય રાટવપય ભાિે 

નનધાગક્રયત સ્ટ્થાન ય નોંધણી ભાક્રશતી રેલી. 
 યઆુઇડ્ીએઆઇ  ભાગગદનળિકા મજુફ પાઇર, ફેક અ અને નોંધણી ભાક્રશતીનો વાંગ્રશ કયલો.  

 દયેક 7-10 ક્રદલવે ક્રાઈટિને વભ ટલત કયવુાં. 10 ક્રદલવભાાં ઓછાભાાં ઓછા એક લખત વભટલનમત કયલાભાાં 
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આવ્યુાં નશીં શોમ  તો ક્રાઈટિ નોંધણી થલા દેળે નક્રશ . 
 રોકર વિાનધકયણ ભાિે ઓયેિવગ, સુયલાઇઝવગ અને ઓખ આનાયને ક્રાઈટિ ય ઓન ફોડ્ગ કયલા 
 દસ્ટ્તાલેજોની સયુચક્ષત જાલણી અને વાંગ્રશની ખાતયી કયલી અને તે યજજસ્ટ્રાયને તફદીર કયલા. 

 સુયલાઇઝય દાખર થમેર ભાક્રશતીની ચોકવાઈની ખાતયી કયલા ભાિે ક્રદલવની તભાભ નોંધણીઓની વભીક્ષા 
કયલી ડ્ળે.  

 

આકૃનત 16: મશૂ્કેર ક્રય સ્ટ્થનતઓના ક્રકસ્ટ્વાભાાં, ઈએ સુયલાઇઝય ઑયેિયને ભાગગદળગન આે છે  

 સ્ટ્િેળન દીઠ દસ્ટ્તાલેજો વાંગ્રશ ભાિે એક પાઇર નનબાલલાભાાં આલે છે તેની ખાતયી કયલી.   

 ડ્ોકેટ્વ નોંધણીના િભભાાં (યશીળ ભાિેના દસ્ટ્તાલેજોનો વમશૂ) ગોઠલામેરા છે અને દયેક નોંધણી વાભે 
દસ્ટ્તાલેજોના પ્રકાય વાથે તભાભ નોંધણીની એક માદી ફનાલલાભાાં આલી શોલાની ખાતયી કયલી 

 વોફ્િ કોી અને શાડ્ગ કોીભાાં માદી વાથે તેભજ અલાદ માદી (જો કોઈ શોમ તો) વાથે દસ્ટ્તાલેજ ફેચ 
ફનાલો  

 એકલાય જક્રિર લોલ્યભુ શોંચી ગમા છી, નનધાગક્રયત યજજસ્ટ્રાય કચેયીઓએ તભાભ ઈઆઈડ્ી ડ્ોકેટ્વ ખવેડ્લા. 
 નોંધણી દસ્ટ્તાલેજો કાજીપલૂગક જાલો અને નકુવાન અને ચોયીથી ફચાલો.  

નોંધણી એજટવી વાંચારક   
 ડે્ભોગ્રાપીક અને ફામોભેક્રરક ભાક્રશતી કેલચય કયલી 
 વાચા ીઓઆઈ, ીઓએ, ડ્ીઓફી અને એચઓએપ દસ્ટ્તાલેજો એકનત્રત કયલાભાાં આવ્મા છે અને 

દસ્ટ્તાલેજોની ચકાવણી કયલાભાાં આલી છે તેની ખાતયી કયલી. 
 યજૂ કયલાભાાં આલેર દસ્ટ્તાલેજની સ્ટ્ષ્િતા અને ગણુલિાની ખાતયી કયલી. 
 ભાક્રશતી રેતી લખતે  અલાદરૂ  ક્રકસ્ટ્વાઓની દેખયેખ કયલી. 
 જો જરૂયી શોમ તો, દાખર કયેર ભાક્રશતીભાાં નોંધણી ભાિે વાંભનત ભેલલી  અને સધુાયા કયલા  
 યશીળોને સ્ટ્લીકૃનત  સ્ટ્ર પયૂી ાડ્લી. 
 યજજસ્ટ્રાય/ યઆુઇડ્ીએઆઇ  ભાિે વાંભનત ત્ર, ીઓઆઈ,  ીઓએનો વાંગ્રશ કયલો.   

 યશીળ ભાિે વાંભનત વાથેના દસ્ટ્તાલેજો એકવાથે ફાાંધેરા શોલાની ખાતયી કયો.  

 એક યશીળ વાથે વાંફાંનધત  ફધા દસ્ટ્તાલેજો એક વમશૂભાાં શોલાની ખાતયી કયો.  

 નોંધણીના િભભાાં દસ્ટ્તાલેજો પાઇર કયો.  
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ઓખ આનાય  

 આધાય ક્રયવાંલાદભાાં શાજયી આો અને તેભને આધાય નોંધણી પ્રક્રિમાઓથી ક્રયચચત કયો  
 એક ઓખ આનાય તયીકે કાભ કયલા યજજસ્ટ્રાયને વાંભનત આો  
 ચકાવણી ભાિે તેના / તેણીના યઆુઈડ્ી અને ક્રપ ગય આીને અને યશીળના વાંભનત ત્રભાાં ઓખ આનાયની 

ઘોણા ય વશી કયાલીને યશીળની ઓખની પનૃ્ષ્િ કયો.. 

કુટુાંફના લડ્ા( એચઓએપ) 
 યશીળનુાં વભથગન ભેલો અને તેની પીંગય નપ્રટિ આીને યશીળની ભાક્રશતીની ભાટમતા ભાિે ખાતયી ભેલો.  

યશીળ 

 ડે્ભોગ્રાપીક અને ફામોભેક્રરક ભાક્રશતી પયૂી ાડ્ો 
 અનધકૃત દસ્ટ્તાલેજો (ીઓઆઈ, ીઓએ & ડ્ીઓફી જેલા) પયૂાાં ાડ્ો અથલા એક ઓખ આનાય દ્વાયા 

ઓખ યજૂ કયો   
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ક્રયનળષ્િ I - ક્રદલવની ળરૂઆત અને અંતે (ફીઓડ્ી, ઈઓડ્ી) પ્રવનૃિઓ  

ક્રદલવની ળરૂઆત (ફીઓડ્ી)ની પ્રવનૃિઓ   
1. ળરૂઆતના નોંધણી કેટર ચેકચરસ્ટ્િની વભીક્ષા કયો અને ફધા જરૂયીમાતો જ માએ છે તેની ખાતયી કયો. નોંધણી 

એજટવી સુયલાઇઝયે આ ચેકચરસ્ટ્િ વાઇન કયવુાં જોઈએ. .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ક્રદલવના અંતે  (ઈઓડ્ી) પ્રવનૃિઓ   

1. ભાક્રશતી મો મ યીતે દાખર કયલાભાાં આલી છે તેને ખાતયી કયલા ભાિે સુયલાઈઝયે ક્રદલવની તભાભ 
નોંધણીની વભીક્ષા કયલી જ ડ્ળે    

a. એ. ેકેિોની મૂભતૂ  સ્ટ્થનત  એ 'ભાટમ' છે. સુયલાઇઝય સધુાયા ભાિે ભાટમ કાયણ આીને ેકેિને નકાયી 
ળકે અથલા શોલ્ડ્ ય મકૂી ળકે છે  

b. ફી. ક્રદલવના અંતે વભીક્ષા છી તેના / તેણીના ક્રપ ગયનપ્રટિ આીને સુયલાઇઝય વાઈન ઓપ કયવુાં જોઈએ 

ક્રયદુશ્મ 3: ક્રદલવની પ્રવનૃિઓની ળરૂઆત  
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c. વી. સધુાયો ભાિે શોલ્ડ્ ય યાખેરા ેકેિો ભાિે, ઈએ ભાક્રશતી સધુાયણા ભાિે આગાભી ક્રદલવે નોંધણી કેટર 
આલલા યશીળને જાણ કયલી જોઈએ.. 

d. ડ્ી. યશીળની ભાક્રશતીભાાં સધુાયો થઈ ગમા છી સુયલાઇઝય અગાઉ સધુાયણા ભાિે શોલ્ડ્ ય મકેૂરા યશીળના 
ેકેિને પયીથી જાતે  ભાંજૂય કયળે/ નકાયળે,  જો નકાયલાભાાં આલળે તો મો મ કાયણ આળે.   

e. ઈ. નનકાવના વભમે, સુયલાઇઝય દ્વાયા ભાંજૂય અથલા નકાયલાભાાં આલેરા તે ેકેિો  માનભાાં રેલાભાાં આલળે. 
f. એપ. સધુાયણા ફાયીનો વભમગાો  લીતી ગમા છી, સધુાયા ભાિે શોલ્ડ્ ય મકેૂરા ેકેિોનુાં  ઓિો યીજેક્ળન 

થળે અને નનકાવ થળે અને ેકેિ  સ્ટ્થનત ય કોઈ ગરાાં રેલાભાાં આલળે નશીં. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ઓખ આનાય દ્વાયા નકાયલાભાાં આલેર ેકેિ સુયલાઇઝયની વભીક્ષા ભાિે ઉરબ્ધ યશળેે નશીં. જ્માયે 
નનકાવ કયલાભાાં આલે છે ત્માયે આ ેકેિોની નનકાવ કયલાભાાં આલળે.  

3. વીઆઈડ્ીઆયને રાટવપય કયલા ભાિેના ડે્િાની નનકાવ  
4. નનકાવ કયલાભાાં આલતી ભાક્રશતી ભાિે નોંધણી જાલો. તાયીખ, સ્ટ્િેળન નાંફય અને દયેક સ્ટ્િેળન ય નનકાવ 

કયલાભાાં આલતા ેકેિોની નોંધ યાખો. 

ૅકેિનુાં વાંચારન 
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5. યેકોડ્ગ જ્માાં ફેકઅ યજજસ્ટ્િયભાાં કયલાભાાં આવ્મો શોમ ત્માાં ફેક અ(નોંધ કયો કે ફેકઅ ક્રદલવભાાં ફે લખત 
ખાવ કયીને ફોયના રાંચ વભમ દયનભમાન અને ક્રદલવના અંતે  જરૂયી છે. ઓછાભાાં ઓછા 60 ક્રદલવ સધુી 
ફેકઅની  જાલણી જરૂયી છે)  ક્રદલવના અંતે રો અને તાયીખ તેભજ સ્ટ્િેળન નાંફયની નોંધ કયો. 

6. નોંધણી ભાિે વાંભનતની વાંખ્મા નનકાવ ેકેિો વાંખ્મા વાથે ફાંધફેવતી શોલી જોઈએ.  

7. ક્રદલવના અંતે  વાભનો કમો શોમ તેલી મશુ્કેરીઓ અને ભેલેર જાણકાયી ળેય કયલા ભાિે કેટરભાાં ભીિીંગ. 

8. ફીજા ક્રદલવની નોંધણી ભાિે ખાભીલાી ઉકયણો, શાડ્ગલેય અને અટમ રોજજન્સ્ટ્િક્વની પેયફદરી ભાિે 
વ્મલસ્ટ્થા કયો. 

9. ીક અ માદી વાથે પણૂગ દસ્ટ્તાલેજો (ીઓઆઈ, ીઓએ અને વાંભનત પોભગ) અને નોંધણી પોભગની 
યજજસ્ટ્રાયના સુયલાઇઝયને (યજજસ્ટ્રાય દ્વાયા જરૂયી શોમ તો જ નોંધણી પોમ્પવગ) વોંણી કયો.   

10. ફધા ઉકયણો અને રેિો ફાંધ શોલાની ખાતયી કયો. અકસ્ટ્ભાતો િાલા ભાિે ાલય ફાંધ કમાગન ુાં તાવો. 
ઉકયણો અને અટમ વાધનો ભાિે સયુક્ષા વ્મલસ્ટ્થાની ખાતયી કયો.  

11. ઈએ ઓયેળટવની સનુલધા પયૂી ાડ્લા, વાંદ કયેર વભમ ગાા ભાિે, ક્રાઈટિ ય નલળે એટડ્ભાાં ઓપ ડે્ 
ક્રયોટ્ગ વ ઉરબ્ધ શોમ છે. જેભાાં નોંધણી સ્ટ્િેળન ભાિે શોલ્ડ્ અને યીજેક્િેડ્ ક્રયોટ્ગ વનો વભાલેળ થામ છે. 
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ક્રદલવના અંત વભમની પ્રવનૃિ 
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વાંચક્ષલતો / ળબ્દસ્ટ્લરૂ  

 

ળબ્દ વ્માખ્મા 
એિીએભ ઓિૉભેિેડ્ િેરય ભળીન 

વીજીએચએવ  વેંરર ગલનગભેંિ શલે્થ સ્ટ્કીભ  

વીઆઈડ્ીઆય વેટરર આઈડે્ન્ટિિીઝ ડે્િા યીોઝીિયી 
વીએવઓ નવનલર વોવામિી આઉિયીચ 

ડ્ીડ્ીએવલીી ડે્ભોગ્રાપીક ડે્િા સ્ટ્િાટડ્ડ્ગવ એટડ્ લેયીપીકેળન પ્રોવીઝય  

ડ્ીએભએવ ડ્ોક્યભેુટિ ભેનેજભેટિ નવસ્ટ્િભ 

ડ્ીઓફી ડે્િ ઓપ ફથગ  

ઈવીએચએવ એક્વ- વલીવભેન કોન્ટરબ્યિુયી શલે્થ સ્ટ્કીભ  

એપઆઈ પાઈનાટવીમર ઈટક્લઝુન  

એચઓએપ  શડે્ ઓપ પેભીરી 
આઈડ્ી આઈડે્ટિીિી 
આઈઈવી ઈટપોભેળન, એટયકેુળન એટડ્ કોમ્પયનુનકેળન  

આઈઓવીએર ઇન્ટડ્મન ઓઇર કોોયેળન ચરનભિેડ્ 

કેલામઆય નો મોય યેવીડે્ટવ 

કેલામઆય + યજીસ્ટ્રાવગ દ્વાયા જરૂયી કેલામઆય ઉયાાંતના જરૂયી કે્ષત્રો 
એરઆઇવી રાઈપ ઈટસ્ટ્યયુાંવ કોોયેળન  

એભએરએ ભેમ્પફય ઓપ ધ રેજીસ્ટ્રેિીલ એવેમ્પફરી  

એભએનઆયઈજીએ ભશાત્ભા ગાાંધી નેળનર રૂયર એમ્પલરોમભેંિ ગેયાંિી એક્િ 

એભઓય ુ ભેભોયેટડ્ભ ઓપ અટડ્યસ્ટ્િેંડ્ીંગ  

એભી  ભેમ્પફય ઓપ ારાગભેંિ  

એનીઆય નેળનર ોલયરેુળન યજજસ્ટ્િય 

એનઆયઈજીએ નેળનર રૂયર એમ્પલરોમભેંિ ગેયાંિી એક્િ 

એનઆયઈજીએવ નેળનર રૂયર એમ્પલરોમભેંિ ગેયાંિી સ્ટ્કીભ  

ઓિીી લન િાઇભ ાવલડ્ગ  
ીએએન  યભેનટિ એકાઉટિ નાંફય 
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આધાય નોંધણી પ્રક્રિમા  
  

ીડ્ીએવ બ્રીક ડ્ીસ્ટ્રીબ્યળુન વીસ્ટ્િભ  
ીઓએ પ્રપુ ઓપ એડે્રવ  

ીઓઆઈ પ્રપુ ઓપ આઈડે્ટિીિી 
ીઓઆય  પ્રપુ ઓપ ક્રયરેળનળી  

આયડ્ીીઆય રૂયર ડે્લરભેટિ એટડ્ ાંચામતી યાજ  

આયજીઆઈ યજજસ્ટ્રાય જનયર ઓપ ઈટડ્ીમા 
આયએવફીલામ યાષ્રીમ સ્ટ્લાસ્ટ્્મ ફીભા મોજના 
એવએપિીી વી ોય પાઈર રાટવપય પ્રોિોકોર 

એવએવએરવી વેકટડ્યી સ્ટ્કરૂ રીલીંગ વિીપીકેિ  

યઆુઇડ્ી યનુનક આઈડે્ટિીપીકેળન  

યઆુઇડ્ીએઆઇ  યનુનક આઈડે્ટિીપીકેળન ઓથોક્રયિી ઓપ ઈન્ટડ્મા 
 


