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ટ્રયચમ 
વ્મક્ક્તઓની ઓખ યજૂ કયલા ભાટેની વવસ્ટભોની ખાભીઓ દૂય કયલા, આધાય વભગ્ર અભબગભ તકનીક ય આધારયત 
છે.  
ફામોભેરિક ભારશતીભાું એક વ્મક્ક્તની ઓખ જે વ્મક્ક્ત ભાટે વલવળષ્ટ શોમ તે જોડલા ભાટે, આધાય અગાઉનાું વભમભાું 
આવિરૂ ભરૂોં અને નકરો થતી તેને ટાે છે. ફામોભેરિક ભારશતીને રેલા અને વુંગ્રશ કયલા ભાટે વલવલધ ઉકયણો 
અને વોફ્ટલેયોનો ઉમોગ થામ છે. 
આ ભોડયરુ તભને એક આધાય નોંધણી કેન્રો ય ફને્ન જનવુંખ્મા/ડેભોગ્રારપક અને ફામોભેરિક ભારશતીનો વુંગ્રશ કયલા 
ભાટે ઉમોગ થતાું ઉકયણોનો રયચમ આળે. ફામોભેરિક ભારશતી ફામોભેરિક ઉકયણો અને આધાય નોંધણી ગ્રાશક 
વોફ્ટલેય લાયીને રેલાભાું આલળે. 
આ ઉકયણ તભને રેલાભાું આલેર ભારશતીનો વુંગ્રશ કયલાભાું ભદદરૂ થતાું તેભજ નોંધણી િરિમા ણૂડ કયલા ભાટે 
જરૂયી દસ્તાલેજો ેદા કયલા અને ભારશતીને CIDRભાું ભોકરલા/સ્થાનાુંતય કયલા ભાટે ઉમોગ કયલાભાું આલતાું અન્મ  
ઉકયણોથી રયચીત કયળે. 
વૌથી ભશત્લણૂડ આ ભોડયરુ ફામોભેરિક ભારશતી અને ઉકયણોનો શે્રષ્ઠ ઉમોગ કેલી યીતે કયલો તેના ઉય ધ્માન 
કેન્દ્ન્રત કયળે. 

શતેઓુ  

આ ભોડયરુના અંતે તભે નીચે મજુફની જાણકાયી ભેલળોોઃ 
 ફામોભેિીક ડેટા 
 વલભબન્ન િકાયના ફામોભેિીક વાધનો 
 ચશયેાની આકૃવત કેપ્ચય કયલાની િરિમા 
 આંગીની છા કેપ્ચય કયલાભાું વાભેર ગરાઓ 

 રકરકની આકૃવત કેપ્ચય કયલાના વાધનને લાયવુું 
 નોંધણી િરિમાભાું નોન ફામોભેિીક વાધનો 

શાડયલય ઉકયણો 

વનલાવી ની નોંધણી ભાટે લયાતા શાડડલેય ઉકયણો ફે લગોભાું લગીકૃત કયી ળકામ છે: 
1. ફામોભેરિક ઉકયણો 
2. નોન ફામોભેરિક ઉકયણો 

ફામોભટ્રિક ઉકયણોનો ઉમોગ દયેક નોંધણી કયલા આલનાયની રપિંગયવિિંટ્ર્વ/આંગાની છાો, આંખની કીકીના 
નમનૂા તેભજ  ભાટે ચશયેાના પોટો જેલી ફામોભેરિક ભારશતીઓ રેલા ભાટે કયલાભાું આલે છે. 

1. રપિંગયવિિંટ સ્કૅનય 

2. આંખની કીકીની છફી રેલાનુું ઉકયણ 

3. રડજજટર કૅભેયા 
નોન-ફામોભટ્રિક ઉકયણો ડેટાને દાખર કયલા, લાુંચલા, વિન્ટ/છાલાું, સ્કેન તેભજ પોટોકોી ભાટે ઉમોગ 
કયલાભાું આલે છે. UPS અને ઇરેક્િીક જનયેટય જેલાું ઉકયણો ાલય વુંફ ુંવધત મદુ્દા વાથે વ્મલશાય કયલા ભાટે 
લયામ છે. આલાું ઉકયણો નીચે મજુફ છે. 
1. કમ્પપ્યટુય 
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2. વિન્ટય 
3. વુંગ્રશ ઉકયણો (CD / DVD / ેન ડ્રાઈલ / ોટેફર શાડડ રડસ્ક) 
4. GPS ડોન્ગર 
5. સ્કૅનય 
6. પોટોકોવઅય 
7. UPS 

8. યવુનલવડર વવયીમર ફવ (USB) શફ 
9. વલદ્યતુ જનયેટય 

આ ભોડયરુભાું આ નોન-ફામોભેરિક ઉકયણો વલળે ાછથી જાણલા ભળે. 

ફામોભટ્રિક ડેટા રલા ભાટેના ઉકયણો 
ફામોભેરિક્વ ળાયીરયક, યાવામભણક અથલા વ્મક્ક્તના લતડણકૂીમ ગણુધભોને આધાયે વ્મક્ક્તગત ઓખ સ્થાવત કયલા 
ભાટે લયામ છે. 

ટેફર 1: ફામોભટ્રિક ઉકયણો અન તના ઉમોગો 
 

ફામોભટ્રિક ઉકયણો ઉમોગો 

રડજજટર કૅભેયા ચશયેાનો પોટો રેલો 

આંખની કીકીનો પોટો રેલો આંખની કીકીની છફી  

રપિંગયવિિંટ સ્કેનય રપિંગયવિિંટ્વની છફી 
 

ચશયેાનો પોટો  
ચશયેાની તવલીયોનો વાભાન્મ યીતે વલવલધ િકાયના ઓખ કાડડભાું ઉમોગ થામ છે અને તે 
વ્માક યીતે એક ફામોભેરિક ઓખકતાડ તયીકે સ્લીકાયલાભાું આલે છે. ચશયેો ઓખ દ્ધવતઓ 
વુંકડ વલના અથલા વલમની જાગવૃતની જરૂયત વલનાની વૌથી ઓછી કકડળ ફામોભેરિક નમનૂા 
રેલાની દ્ધવતઓ છે. ચશયેાની ફામોભેરિક છફીઓ અને વલરડઓટેો અથલા અન્મ છફી 
સ્રોતોભાુંથી કાઢી ળકામ છે. 

વનમુંવિત િકાળ સ્રોતોનો ઉમોગ કયી ચશયેો યૂતો િકાવળત શોલો જોઈએ જેથી સ્લમુંવુંચાભરત 
ચશયેો ઓખ વવસ્ટભો વાયી કાભભગયી કયે. ચશયેાના જાણકાયી દ-નકર ખાતયી ભાટે માડપ્ત 
નથી. એક ક્સ્ભત ણ સવુલધાઓને યૂતાું િભાણભાું ફદરી અને વવસ્ટભ ય અવય કયી ળકે 
છે. તેથી, ચશયેાના તટસ્થ શાલબાલ મોગ્મ ચકાવણી ભાટે જરૂયી છે. તેનો ચકાવણી શતેઓુ ભાટે ઉમોગ થામ છે યુંત ુ
વિાવધકયણ ભાટે જરૂયી ચોકવાઈ સ્તયે ારન કયતી નથી. 
આકૃવત 1: ચશયેો િભાણીકયણ ભાટે રડજજટર કૅભેયા ઉમોગ કયી રેલામ રડજજટર તવલીય ફતાલે છે.  
રડજજટર કૅભેયા 
રડજજટર કૅભેયો એક રડજીટર ફુંધાયણભાું ચશયેાની તવલીય ભેલલા ભાટે લયામ છે. તે રેટો / ડેસ્કટો કોમ્પપ્યટુય 
USB (યવુનલવડર વવયીમર ફવ) ોટડ  વાથે જોડેર શોમ છે. રડજીટર કેભેયા એક ઓટોપોકવ રેન્વ અને ભાઉન્દ્ન્ટગ 
ામાનો વભાલેળ કયે છે. રેન્વ આોઆ વ્મક્ક્તના ચશયેા ય ધ્માન કેન્દ્ન્રત કયે છે. ભાઉન્દ્ન્ટગ ામો 
રેટો/ડેસ્કટો ય કેભેયો ગોઠલલાભાું ભદદ કયે છે. તે તવલીય ખેંચ્મા ફાદ તયત જ િદવળિત કયે છે. 
એક રડજજટર કૅભેયો, નીચેની વલવળષ્ટતાઓ ધયાલે છે: 

આકૃનત 1: ટ્રડજજટર 
પોટોગ્રાપ/તવલીય 
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 ટ્રયઝોલ્યળુન – એક તવલીય 'ભફિંદુઓ' અથલા 'વક્વેલ્વ'ની એક વલળા વુંખ્માથી ફનેરો શોમ છે. રયઝોલ્યળુન 
'વક્વેલ્વ'ની વુંખ્મા ય આધાય યાખે છે. લધાયે વુંખ્માભાું વક્વેલ્વનો અથડ એ કે વલગતલાય દેખાલ અને તેથી 
વાયી ગણુલિા લાી તવલીયો. 

 અયચય – તે વછરનુું ભા છે જે િકાળને કેભેયાભાું દાખર કયલા અને છફી વેન્વય ય ડલાની યલાનગી 
આે છે. અયચય નુું ભા કેભેયાના િકાય ય આધાય યાખીને જાતે અથલા આોઆ ગોઠલી ળકામ. આ 
ગોઠલણ પોટોગ્રાપ કયલાભાું આલી યશી વ્મક્ક્ત કે દાથડ ય ડતા િકાળના જથ્થા ય આધાય યાખે છે. 

 ળટયની ઝડ – તે અયચય ખલુ્ુું યશ ેતે વભમની અલવધ નક્કી કયે છે. 
 પોકર રુંફાઈ - તે રેન્વ અને ઇભેજ વેન્વય વાટી લચ્ચે અંતય છે. આ પોકર રુંફાઈ એ પોટોનુું વલસ્તતૃીકયણ 

અથલા 'ઝૂભ/ભોટુું' નક્કી કયે છે. 

 

આકૃનત 2: ટ્રડજજટર કૅભયા 
 
ચશયેાની તવલીય રલા ભાટેના ગરાુંઓ 
નોંધણી ઑયેટયે રડજજટર કૅભેયાનો ઉમોગ કયીને એક નોંધણી કયાલલા ભાટે આલેર વ્મક્ક્ત અથલા વનલાવીના 
ચશયેાની તવલીય રે છે. 

 
 

આકૃનત 3: આ નોંધણી ઑયેટય અન નોંધણી કયાલલા ભાટે આલર વ્મક્ક્તની ક્થથનતઓ 
 

 

 

 

 

 

ઓટો-પોકવ રેન્વ 

 

ભાઉન્દ્ન્ટગ ફેઝ 

 

1. આકૃવિ 3ભાું, ડાફી ફાજુએ ફેઠેરો વ્મક્ક્ત _______ છે, જ્માયે કે જભણી તયપ (ફેઠેરો) વ્મક્ક્ત 
________ છે.  

2. શુું તભે કેભેયો ઓખી ળકો છો? 

3. નોંધણી ભથક ઉય સ્થભગત રાઇટ ફલ્ફની જરૂરયમાત શુું છે? 

4. રેટોભાું સ્િીન છે, તો અન્મ ભોવનટય ળા ભાટે છે? 

5. ઊબેરાું વ્મક્ક્ત ાછ વપેદ સ્િીન/ડદો શુું છે? 

થલાધ્મામ 1: નીચના જલાફ આો 
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ચશયેાનો ફામોભેરિક ડેટા ઝડલા ભાટેનાું ગરાુંઓ નીચે મજુફ: 
1. નોંધણી કયાલલા આલર વ્મક્ક્તની ક્થથતીીઃ નોંધણી કયાલલા આલેર વ્મક્ક્ત કેભેયાની વાભે વીધ ુજોઈ યહ્યો 

શોમ તે યીતે પોટો ખેંચલો. ભાથુું પેયલવુું અથલા શરાલવુું એ સ્લીકામડ નથી.  
2. કેભયો ગોઠલલોીઃ વરાશ આલાભાું આલે છે કે ઓયેટય નોંધણી કયાલલા આલેર વ્મક્ક્તની ક્સ્થતી ફદરલા 

કયતાું કેભેયાને ગોઠલે. 
3.  કયાલલા આલર વ્મક્ક્તનાું શાલબાલ તાવલાીઃ ઓયેટયે ખાતયી કયલી કે નોંધણી કયાલલા આલનાયના 

શાલબાલ તઠસ્ત/ન્યિૂર શોમ. દાખરા તયીકે, પોટો ખેંચતી લખતે નોંધણી કયાલલા આલનાય વ્મક્ક્ત ક્સ્ભત 
કયત ુું ન શોવુું જોઈએ. પોટો ઝડતી લખતે વનલાવીનુું ભોં ફુંધ અને આંખો ખરૂી શોલી જોઈએ. 

4. ડછામો/પ્રનતિંલફિંફ તાવલાીઃ ચશયેાની તવલીય ફયોફય ઝડલા ભાટે યૂતો િકાળ શોલો જરૂયી છે. ઓયેટયે 
ખાતયી કયલી કે નોંધણી કયાલલા આલનાય વ્મક્ક્તના ચશયેા ય કોઈ ડછામો ન શોમ તેભજ તેની/તેણીની 
આંખોભાું કોઈ િવતભફિંફ ન શોમ. નોંધણી કયાલલા આલનાય વ્મક્ક્તની આંખો નીચે ડછામા શોમ તો 
લધાયાના િકાળ સ્ત્રોતો ઉભેયલા. 

5. ચશ્ભાભાુંથી આંખની કીકી અન દૃશ્મતા તાવલીીઃ નોંધણી કયાલલા આલનાય વ્મક્ક્તએ જો ચ્ભા શમેાડ શોમ 
તો, તવલીય ચ્ભાું શયેેર ક્સ્થતીભાું જ રેલી. યુંત ુ ઓયેટયે એ ખાતયી કયલી કે આંખોની કીકી અને 
તૂીઓ ફયોફય દેખાતી શોમ અને નોંધણી કયાલલા આલનાય વ્મક્ક્ત ઘાટા/યુંગીન તડકાભાું શયેલાનાું 
ગોગલ્વ/વન ગ્રાવવવ ન શમેાડ શોમ. 

6. જાત પોટો ાડલો/ઝડલોીઃ ચશયેાની તવલીય ઝડલા ભાટે ઓયેટયે આધાય એનયોરભેન્ટ ગ્રાશક એપ્પ્રકેળન 
વોફ્ટલેય ય આેર ફટન દફાલવુું. પોટોગ્રાફ્વની ફાફતભાું કોઈ ઓટોભેરટક/આભેે ઝડામ તેલી 
વ્મલસ્થા નથી. 
 

 

 

 

 

 

 

 નોંધણી કયાલલા આલનાય વ્મક્ક્તના ચશયેાનો પોટો રેલા ભાટેનાું ગરાુંઓની નોંધ કયોોઃ  
 વાચ ૂું કથન વુંદ કયોોઃ 

a) ઓયેટયે નોંધણી કયાલલા આલેર વ્મક્ક્તની ક્સ્થતી ફદરલા કયતાું કેભેયાને ગોઠલલો 
જોઈએ. 

b) ઓયેટયે કેભેયા ગોઠલલા કયતાું નોંધણી કયાલલા આલેર વ્મક્ક્તની ક્સ્થતી ફદરલી 
જોઈએ. 

સ્લાધ્મામ 2: ચશયેાની તવલીય 
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 દૃશ્મ 1: ાઘડી શયેેરા વ્મક્ક્તનાું ચશયેાનો પોટો ાડલો 
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ચશયેાનો પોટો ાડલા ભાટે ભાગયદળયનોીઃ 
1. પોટો ાડલા ભાટે લયાતા રડજજટર કૅભેયા ઓટોપોકવ તકનીકો વાથે વરિમ થમેર છે. તેથી ઓયેટયે તેને 

જાતે ગોઠલલાની જરૂયત નથી. 
2. ઓયેટયે કેભેયાના શરન-ચરનથી પોટો ધ ૂુંધો ન આલે તેની ખાતયી કયલી. તવલીય ફહુ 

ઘેયી/અંધકાયલાી અથલા ફહ ુિકાળભમ ન શોલી જોઈએ.  
3. ઓછાું લોલ્ટેજને કાયણે અયૂતો િકાળ શોમ તો છી ઑયેટય જનયેટય ફેકઅ લાયલા ભાટે નોંધણી 

એજન્વીના સુયલાઇઝયને કશી ળકે છે. 
અગય કોઈ એક ઓયડાુંભાું િકાળની સવુલધા ફયોફય ન શોમ તો, ઓયેટય નોંધણી એજન્વીના      
સુયલાઇઝયને કશી નોંધણીનુું ભથક અન્મ મોગ્મ યીતે િકાવળત ઓયડાુંભાું કયી ળકે છે.  

    કોઈણ રયક્સ્થવતભાું, ઓયેટયે પોટા ાડલા ભાટે ફ્રેળ રાઇટનો ઉમોગ કયલો નશીં. 
4. એ ઇચ્છવનમ છે કે અાયદળડક રદલાર/વલબાજન ય (વનલાવીની ાછ વપેદ ષૃ્ઠભવૂભ) યાખલી.  
5. આ ઑયેટય ાઘડી અથલા ખેવ/છેડી અથલા અન્મ કોઇ લસ્ત્રો શયેેરા યશલેાવી ના ચશયેાના પોટા ાડી ળકે 

છે. તે/તેણીએ ખાતયી કયલી કે યશલેાવી નો યૂો ચશયેો દેખાતો શોલો જોઈએ. ઓયેટયે યશલેાવી ના યૂા 
ચશયેાની તવલીય રેલા ભાટે કેભેયાને ગોઠલલો.  

6. કોઈણ લસ્તનુો ઉમોગ જેનાું દ્વાયા ચશયેાનો કોઈણ બાગ ઢુંકાતો શોમ તે અભાન્મ છે. તેભ છતાું, તફીફી 
રયક્સ્થવત શઠે આંખ ટ્ટી જેલી લસ્તઓુની ભુંજૂયી આલાભાું આલી છે. 
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7. એક સ્ત્રી વનલાવી નોંધણી કયતી લખતે, સ્ત્રી સ્લમુંવેલકે આલ્મકતા મજુફ વશામ યૂી ાડલી. 
8. એલા રકસ્વાભાું જ્માું નોંધણી કયાલલા આલનાય એક ફાક શોમ, તો તે તેનાું લારીનાું ખોાભાું ફેવે તે 

ભાન્મ છે. યુંત ુઓયેટયે ખાતયી કયલી કે ફાકના ચશયેા વાથે ભાવલતયનો ચશયેાનો પોટો વાથે ન આલે. 
આ રકસ્વાભાું ષૃ્ઠભવૂભની જરૂયીમાત નકાયી ળકામ ણ એક પોટાભાું ફે ચશયેા રેલાભાું આલલા ન જોઈએ. 

9. આ ઓયેટયે એ તટસ્થ અભબવ્મક્ક્તની ખાતયી કયલી જોઈએ એટરે કે ક્સ્ભત ન કયવુું, ભોઢુું ફ ુંધ અને આંખો 
ખલુ્રી.  

10. આ ઓયેટયે મોગ્મ અને વભાન યીતે િકાળ વલતયણ થામ છે કે તેની ખાતયી કયલી અને ત્માું યશલેાવીઓના 
ચશયેા અને આંખો ય ડછામો ન ડલો જોઈએ. 

11. આંખ અને આંખની કીકી ફુંને સ્ષ્ટયીતે જોઈ ળકામ છે કે જેથી યશલેાવીના આંખના ચ્ભા સ્ષ્ટ અને 
ાયદળડક શોલા જોઈએ.જો નોંધણી કયનાય વ્મક્ક્તએ ટીન્ટેડ ચ્ભા શમેાડ છે તો છી વીધા અને ષૃ્ઠભભૂી 
િકાળ સ્ત્રોત અનવુાય ટયનુ કયલા જોઈએ. 

છફીભાું કોઈણ િકાયની અન્તવનિરશત/યેડીઅર વલકૃવત એટરે કે વીધી યેખાની વલકૃવત ન શોલી જોઈએ. 

અન્તવનિરશત/યેડીઅર વલકૃવત નીચેની આકૃવિભાું, આકૃવિ. 4ભાું દળાડલેર છે. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

નેશા ોતાની નોંધણી કયાલલા ભાટે નોંધણી કેન્ર ય આલી છે. રકયણ નોંધણી કેન્ર ય નલી ઓયેટય 
છે. એ કઈ ફાફતો છે જે ચશયેાનો પોટો રેતી લખતે રકયણે માદ યાખલી જોઈએ. 
 

થલાધ્મામ 3: માદ યાખો... 
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દૃશ્મ 2: બયુખો ધાયણ કયેરી સ્ત્રી – ચશયેાની તથલીય રલી  
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પાવતભાનો પોટોગ્રાપ રેતી લખતે સવુિમા દ્વાયા શાથ ધયેરા વલવલધ મદુ્દાઓ કમા છે? નીચેની માદી ય વનળાની 
કયોોઃ  

 પોકવ વાથે વુંફુંવધત ફાફતો 
 િકાળ વાથે વુંફુંવધત ફાફતો 
 વનલાવીના ચશયેાના શાલબાલ વાથે વુંફુંવધત ફાફતો 
 ષૃ્ઠભવૂભ છફીની વભસ્માઓ 

 વનલાવી ક્સ્થવત વભસ્માઓ 

 વાુંસ્કૃવતક મદુ્દાઓ 

ભશાલયો ૪: પોટોગ્રાટ્રપ વુંફુંનધત મદુાઓ 
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દૃશ્મ 3: 5 લયનુું ફાક 
 

ભચન્ટુનો પોટોગ્રાપ રતેી લખતે ઓયેટય દ્વાયા શાથ ધયેરા વલવલધ મદુ્દાઓ કમા છે? નીચનેી માદી ય વનળાની કયોોઃ  
 પોકવ વાથ ેવુંફુંવધત ફાફતો 
 િકાળ વાથે વુંફુંવધત ફાફતો 
 વનલાવીના ચશયેાના શાલબાલ વાથે વુંફુંવધત ફાફતો 
 ષૃ્ઠભવૂભ છફીની વભસ્માઓ 

 વનલાવી ક્સ્થવત વભસ્માઓ 

 વાુંસ્કૃવતક મદુ્દાઓ 

 

થલાધ્મામ 5: એક ફાકનો પોટોગ્રાપ રલા વુંફુંનધત મદુ્દાઓ 
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ભાટ્રશતી ગણુલતા  
ઘણી લખત કેપ્ચય કયલાભાું આલેર છફી અેભિત ગણુલતાનવુાય શોતી નથી.AEC રાયા યુી ાડલાભા આલેર 
વલવલધ િકાયના ગરા રેલા મોગ્મ પ્રનતપનુ્ટટન તભાયે જોલી. વનલાવીનો પોટોગ્રાપ કેપ્ચય કયતી લખતે એક અથલા 
લધ ુભરુો શળે તો પેવ કલોરીટી ટ્રડટેઇલ્વ ો અ વલન્ડો આોઆ જ િદવળિત થળે, એકળનફર ટ્રપડફક આઇકોનને  
(     ) ગણુલતા વલગતો જોલા ભાટે કરીક કયો  

 

ચશયેાની ગણુલતાની નલગતો 

ચશયેાના ગણુલતાની વલગતોની ો અ વલન્ડો દયેક રિણ ભાટે સ્કોય, પયીમાદ અને ટીકા િદવળિત કયે છે. 

કેટરીક કયલા મોગ્મ િવતનુ્દ્ષ્ટ ટીકાઓ છે: 
 ચશયેો દેખાતો નથી 
 નોંધનાય ઘણો જ દુય છે ( ઇનટુ ઇભેજભાું આંખનુું અંતય ૯૦ કયતા ઓછું છે) 
 નોંધનાય ઘણે જ નજીક છે ( આંખનુું અંતય ઇનટુ ઇભેજભાું ઇભેજની શોાઇ કયતા એક તવૃતમાુંળ કયતા લધ ુશોવુું જોઇએ.) 
 ક્સ્થય  (વાભે જુઓ) 
 અયૂતો િકાળ 
 ખફુ જ ઓછો ચશયેાનો આત્ભવલશ્ર્લાવ ( ચશયેાવલરશન, લસ્ત ુભાનલચશયેા તયીકે ઓખી ળકાતી નથી) 
 ક્સ્થય( આઉટટુ ઇભેજભાું આગની તયપ ઝુકાલ ૧૧.૫ રડગ્રીથી લધાયે છે.) 
 િકાળ એકવભાન નથી ( આઉટટુ આકૃવતભાું) 
 અમોગ્મ ફેકગ્રાઉન્ડ (આઉટટુ આકૃવતભાું) 
 અયૂતો િકાળ ( ચશયેાના વલસ્તાયની આઉટટુ આકૃવતભાું ખયાફ ગ્રે લેલ્યઝુ) 
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ટ્રપિંગયનપ્રટટો/આંગાની છાો 
તભે તભાયી દયેક આંગીઓ ઉય ચાભડીના ઉવેરા વલસ્તાયને રીધે જે યેખાઓ જોઈ ળકો છે, તે અમકુ િકાયની 
વાટી ય છા છોડી ળકે છે. તેલી છાોને રપિંગયવિન્ટ કશલેાભાું આલે છે 

રપિંગયવિન્ટ વ્મક્ક્ત ઓખલા ભાટે વૌથી 
યુંયાગત દ્ધવતઓ ૈકી એક તયીકે લયામ છે. 

રપિંગયવિન્ટો વયતાથી, રડજજટર રપિંગયવિન્ટ 

કડલાના ઉકયણ ભાયપતે સ્કેન કયી ળકામ છે, 
જેને રપિંગયવિન્ટ સ્કેનય તયીકે ણ ઓખલાભાું 
આલે છે. જેભાું કાુંચની પ્રેટ લાયી, ઓછા ખચે 
અને અવયકાયક દ્ધવત દ્વાયા રપિંગયવિન્ટો રઈ 
ળકામ છે.  

આંગાુંની છાની તસ્લીયો પ્રેટન તયીકે ઓખાતી 
ાયદળડક પ્રેટ, ય આંગીઓ મકૂલા દ્વાયા સ્કેન કયલાભાું આલે છે. રયણભતા ભચિો કમ્પપ્યટૂય ભાું વુંગ્રશામ છે. 

 

નોંધ 
વ્મક્ક્તની રપિંગયવિન્ટનો દેખાલ અને તેથી અંકરૂણ/રડજજટાઇઝેળન નીચેની ફાફતો ય આધાય યાખે છેોઃ 

 લમ – વ્મક્ક્તની આંગાની છા તેની લધતી ઉભય વાથે ફદરી ળકે છે. 
 આંગીઓ ય ફાહ્ય રવ્મની શાજયી – જેભ કે તેર, ધૂ, કાદલ 

 આંગીઓ ય કા અને જખભો 
 વ્મક્ક્તના વ્મલવામ અને જીલનળૈરી ય આધારયત બાતોનુું લચડસ્લ  

ટ્રપિંગયનપ્રટટ થકેનય 
આ નોંધણી ભથક ખાતે આંગાુંની છા એ USB ોટડ  ભાયપતે રેટો / ડેસ્કટો કોમ્પપ્યટુય વાથે જોડામેર છે, જે રડજજટર 

સ્રે રપિંગયવિિંટ સ્કૅનય દ્વાયા રેલામ છે. તે સચૂકો મોગ્મ જગ્માએ આંગીઓ યાખલા ભાટે લયાળકતાડને ભાગડદળડન કયતી 
લખતે આંગીઓ તેના ય મકૂલાભાું આલે છે ત્માયે આંગાુંની છા રેલાભાું ભદદ કયે છે, જેભાું પ્રેટન તયીકે 

ઓખલાભાું આલતી વાટ કાચની પ્રેટનો વભાલેળ થામ છે. સ્રે રપિંગયવિન્ટ સ્કૅનયનાું રકસ્વાભાું, શાથની ફધી ચાય 

આંગીઓની એક વાથે એક વભમે, રેલામ છે. છી એકવાથે, ફને્ન અંગઠૂાના આંગાુંની છા રેલામ છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ટ્રપિંગયનપ્રટટના પોટા રલા ભાટે ગરાુંઓ  
આ નોંધણી ઑયેટય ફને્ન શાથની તભાભ ાુંચ આંગીઓના આંગાુંની છા ભેલલી જોઈએ એટરે કે, ફે શાથની દવ 

આંગીઓ. જે વ્મક્ક્તને દવ કયતાું લધ ુકે ઓછી આંગીઓ શોમ તો ચોક્કવ િરિમાઓ અનવુયલાની જરૂય છે. 

USB ઇન્ટયપેવ 

ઉય ફવલા ભાટેનો 
આધાય 

આંગીની છા કેપ્ચય કયલા 
ભાટે પ્રટન ખલુ્લ ુકયે 

વભજલા ભાટે વય 
GUI 

શને્ડર રઇ જવુું 

આકૃનિ 5: ટ્રપિંગયનપ્રટટ ભાટે થર થકૅનય 

 

આકૃનત 4 : આંગાની છાનો નમનૂો 
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નીચેના ગરાુંઓ એ Enrollee (નોંધણી કયાલલા આલાનાય વનલાવી) ના રપિંગયવિન્ટના પોટા કેલી યીતે ઝડલા તે 
વભજાલે છે: 

1. ડાફા શાથની ટ્રપિંગયનપ્રટટ: શરેાું, અંગઠૂા વવલામ ડાફા શાથની ચાય આંગીઓની છા/રપિંગયવિન્ટો લાયાપયતી 
રેલામ છે. સ્કેન કયલા ભાટે આંગીઓ આકૃવત 8 ભાું દળાડલલાભાું આલી છે. 

ઓયેટયે નોંધણી કયલા આલનાય વ્મક્ક્તને પ્રેટન ય ડાફા શાથની ચાય આંગીઓ મકૂલા ભાટે અને વાટી 
વાથે વાયી યીતે વુંકડ  કયલા ભાટે જભણા શાથથી દફાણ રાગ ુકયલા ભાટે જણાલવુું. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ડાફા શાથની ટ્રપિંગયનપ્રટટ: ફીજુ ું, અંગઠૂા વવલામ જભણાું શાથની ચાય આંગીઓની છા/રપિંગયવિન્ટો લાયાપયતી 
રેલામ છે. સ્કેન કયલા ભાટે આંગીઓ આકૃવત 10ભાું દળાડલલાભાું આલી છે. 

ઓયેટયે નોંધણી કયલા આલનાય વ્મક્ક્તને પ્રેટન ય જભણા શાથની ચાય આંગીઓ મકૂલા ભાટે અને વાટી 
વાથે વાયી યીતે વુંકડ  કયલા ભાટે ડાફા શાથથી દફાણ રાગ ુકયલા ભાટે જણાલવુું. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ફ અંગઠૂાની છાો: ફને્ન શાથના અંગઠૂાઓને આકૃવિ 12ભાું દળાડવ્મા િભાણે લાયાપયતી સ્કેન કયલા. 
ઓયેટયે નોંધણી કયલા આલનાય વ્મક્ક્તને પ્રેટન ય ફને્ન શાથના અંગઠૂા મકૂલા ભાટે અને વાટી વાથે વાયી 
યીતે વુંકડ  કયલા ભાટે થોડુું દફાણ રાગ ુકયલા ભાટે જણાલવુું. 

 

 

 

 

 

 

આકૃનિ 6: પ્રટન ય આંગીઓની ક્થથતી 
 

આકૃનિ 7: થકેન કયલાની આંગીઓ દળાયલતી આકનૃિ 

આકૃનિ11: અંગઠૂાઓનુું થકેન 

આકૃનિ 8: પ્રટન ય આંગીઓની ક્થથતી 
 

આકૃનિ 9: થકેન કયલાની આંગીઓ દળાયલતી આકનૃિ 

 

આકૃનિ10: પ્રટન ઉય અંગઠૂાઓની ક્થથતી 
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ઓયેટયે નોંધણી કયલા આલનાય મોગ્મ સ્કેન રપિંગયવિન્ટ પોટો ભેલલા ભાટે વાટીનો ભશિભ વલસ્તાય લાયે 

છે તેની ખાતયી કયલી જોઈએ.  

4. ઓટો કેપ્ચય: આંગીઓ એ પ્રેટન ય મકૂલાભાું આલે ત્માયે એપ્પ્રકેળન વોફ્ટલેય આોઆ રપિંગયવિન્ટ ભેલે 
છે. તેનાું ભાટે ભાઉવ પ્ક્રક કયલાની અથલા કોઈણ ફટન દફાલલાની જરૂત યશતેી નથી. 
જ્માયે સ્કેનય વપતાલૂડક રેલાભાું આલેર પોટોનો વુંકેત કયે, ત્માયે એપ્પ્રકેળન વપતાલૂડક આંગીઓની 
છફી રે છે. જ્માું સધુી સ્કેનય વપતાનો વુંકેત ન આે ત્માું સધુી વભજવુું કે વોફ્ટલેય દ્વાયા પોટો રેલામો 
નથી. અગય રપિંગયવિન્ટ ઓટોભેરટક યીતે/આભેે ન રેલામ તો ઓયેટયે જાતે રપિંગયવિન્ટો રેલાની યશળેે.  
વોફ્ટલેય પોવડ કેપ્ચય ફટન પ્ક્રક કયીને દફાણયકુ્ત અથલા જાતે કેપ્ચય કયલાની યલાનગી આે છે. 
ઓછાભાું ઓછા એક ઓટોભેરટક કેપ્ચય દયવભમાન િમાવ વનષ્પ ગમા છી આ ળક્ય છે.  

5. દાળયનનક તાવ: છેલ્રે, ઓયેટયે દૃન્દ્ષ્ટની ગણુલિા અને વલવળષ્ટ વભસ્માઓ ભાટે એપ્પ્રકેળન વોફ્ટલેય ભાું 
આંગીઓની છફીઓ તાવ કયલી જોઈએ. 

અગય, કોઈ વભસ્મા જણામ તો ઉય જણાલેર ગરાુંઓ અનવુયલા. 
 

 

 

 

તભે કેલી યીતે જાણળો કે રેલાભાું આલેરી આંગાુંની છાોની ગણુલિા વાયી છે? 
[વુંકેત: તભે આધાય નોંધણી ક્રાઈન્ટ લાયી છે?] 

થલાધ્મામ 6: ટ્રપિંગયનપ્રટટીંગ/આંગાની છા રલી 
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દૄશ્મ 4: એક લટ્રયટઠ નાગટ્રયક ના ટ્રપિંગયનપ્રટટો રલા 
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ટ્રપિંગયનપ્રિંટ થકેનનિંગ ભાટે ભાગયદનળિકા 
1. એક નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયની આંગીઓની છફીના િમત્નો લાયુંલાય કયલા છતાું મોગ્મ ન શોમ તો, 

ઓયેટયે તે/તેણીને શાથ ધોલા ભાટે કશવે ુ ું. ઓયેટયે કેન્ર ય ઉરબ્ધ એક બીનુું સ્ોન્જ અથલા ટુલાર 
આી ળકે છે. 

2. ઓયેટયે પ્રેટન ય કેલી યીતે આંગીઓ મકૂલી તે દળાડલવુું જોઈએ ણ તે દળાડલતી લખતે તેણે નોંધણી 
કયલા આલનાયને સ્ળડ કયલો નશીં. નીચેની આકૃવત 13 િરિમા દળાડલે છે. 

 

 
 

આકૃનિ 12: ટ્રપિંગયનપ્રિંટ થકેનીંગ દયનભમાન યશલેાવીની વશામ 

 

 

 

  

રપિંગયવિન્ટ ભેલલાના ગરાુંઓને વાચા િભભાું ગોઠલો 
a. ફે અંગઠૂાની રપિંગયવિન્ટ રેલા. 
b. ડાફા શાથની આંગીઓની રપિંગયવિન્ટ રેલા. 
c. જભણા શાથની આંગીઓની રપિંગયવિન્ટ રેલા. 
 

થલાધ્મામ 7: તભ ટ્રપિંગયનપ્રટટ ભલલાનો ક્રભ જાણો છો? 
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ેલ્ટન ય આંગીઓ મકૂલાની મોગ્મ યીત આકૃવત 14ભાું વભચિ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ઓયેટયે આંગીઓ પ્રેટન(રપિંગયવિન્ટ સ્કેનીંગ ઉકયણ ઉયની કાુંચની વાટી)ની ધાયને ન સ્ળડ તેની 
ખાતયી કયલી જોઈએ. મોગ્મ યીતે રપિંગયવિન્ટ/છા ભેલલા ભાટે આંગીઓ લચ્ચે જગ્મા યાખલી. આકૃવિ 
15ભાું દળાડવ્મા મજુફ આંગીઓનો કોઈણ બાગ પ્રેટનની ધાયને અડકલો જોઈએ નશીં. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

આકૃનિ 13: ટ્રપિંગયનપ્રટટ થકેનય પ્રટન ય આંગીઓ મકૂલાની વાચી યીત 

આકૃનિ 14. પ્રટન ઉય આંગીઓની વાચી ક્થથતી 
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4. વુંકડનો િેિ લધાયલા અને તેથી આલ્મક છફીની ગણુલિા ભેલલા ભાટે ઓયેટયે યશલેાવીને પ્રેટન 
ઉય થોડુું દફાણ આલા જણાલવુું.  
દફાણ આલા ભાટે, શરેે ઓયેટયે યશલેાવીના િમાવ ય આધાય યાખલો. અગય તે વપ ન થામ તો, 
ઓયેટયે યશલેાવીની યલાનગી રીધા ફાદ તેને વશામ કયલી. અગય નોંધણી કયાલલા આલનાય એક સ્ત્રી 
શોમ તો, તેણે નોંધણી કેન્ર ય શાજય એક ભરશરા સ્લમુંવેલકની વશામતા રેલી.  

5. અગય નોંધણી કયાલલા આલનાય/યશલેાવી ોતાની આંગીઓ વીધી યાખલાભાું અવભથડ શોમ તો, ઓયેટયે 
તેની/તેણીની યલાનગી રીધા ફાદ તેને વશામ કયી ળકે છે.  
અગય આ વપ ન જામ તો, ઓયેટયે જ્માું સધુી યશલેાવી ોતાની આંગીઓ વાટ કયી ળકે અને ોતાની 
આંગીઓ પ્રેટન ય યાખી ળકે તેટરી સ્કૅન કયલી 
નોંધણી કયાલલા આલનાયને ત્માયફાદ ફીજા શાથની આંગીઓ અથલા ફે અંગઠૂાઓ મકૂલા ભાટે જણાલવુું. 

6. અગય નોંધણી કયાલલા આલનાયના શાથભાું ભશેંદી રગાલેરી શોમ તો, તે ફાફતભાું ઓયેટયે રપિંગયવિન્ટો 
ભેલલા ભાટે વાભાન્મ િરિમાને અનવુયલી જોઈએ. અગય નોંધણી કયાલલા આલનાયના શાથભાું કયચરી શોમ, 
તો ઓયેટયે તેને/તેણીને ોતાના શાથ ઘવલા જણાલવુું જેથી આંગીઓની છા વાયી આલે. 

7. ઓયેટયે આંગીઓ વાટ મકૂલાભાું આલે તથા આંગીના ટોચ થી જોડાણ સધુી સ્કેનય ય વાયી યીતે 

મકૂલાભાું આલે છે તેની ખાતયી કયલી જોઈએ. પ્રેટન ય કોઈ વીધો ચભકતો િકાળ ન શોલો જોઈએ. 
રપિંગયવિન્ટ ઉકયણ ય આંગીઓને સ્થાવત કયલા વુંકેતો/ઇન્ડીકેટયોનો ઉમોગ કયો. આંગીઓ 
ઉકયણની વાચી ક્સ્થતીભાું મકૂલાભાું આલલી જોઈએ. 

8. ઓયેટયે વભમાુંતયે પ્રેટનને ભરન્ટ યરશત કડાુંથી વાપ કયવુું. ઉકયણને વાપ કયલાની િરિમા આકૃવિ 16ભાું 
દળાડલલાભાું આલી છે. 
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આકૃનિ 15: ટ્રપિંગયનપ્રટટ થકેનયન વાપ કયવુું 

9. ઓયેટયે વભમાુંતયે પ્રેટનને ઉઝયડા અથલા ડાઘા ન થમાું શોમ તે ભાટે તાવવુું જોઈએ. નોંધણી કયતી 
લખતે ણ ઓયેટયે ધ્માન પોકવ વલનાની અથલા અડધી આલેરી છાો ભાટે ધ્માન આવુું.  

10. રપિંગયવિન્ટો ઊબા યશીને શે્રષ્ઠ યીતે રઈ ળકામ છે.  
11.  જો યશલેાવી લધાયાની આંગી(ઓ) ધયાલે તો, ઓયેટયે તેની અલગણના કયી નોંધણી વભમે તેના ફને્ન 

શાથની મખુ્મ ાુંચ આંગીઓની છા ભેલી રેલી.. 
 

  

એક નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયની આંગીઓની છા/રપિંગયવિન્ટ ભેલતી લખતે ઓછાભાું ઓછી 
5 ફાફતો માદી યાખલી. 
 

આકૃનિ 8: જ્ઞાનની ચકાવણી... 
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દૃશ્મ 5: એક છોકયા ની ટ્રપિંગયનપ્રટટ રલી 
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ફોભનના રપિંગવિન્ટીંગ રેતી લખતે ઓયેટયને વાભનો કયલો ડયો શોમ તેલા ડકાયો કમા છે? નીચે જણાલેરી 
માદીભાુંથી વુંદ કયો: 

 ફાક ઓયેટય ના સચૂનાઓનુું ારન કયલા ભાટે અવભથડ છે 

 ફાકની આંગીઓ અસ્લચ્છ છે 

 ફાકના શાથ લધ ુડતાું બીના છે 

 ફાક જરૂયી ભાિાભાું દફાણ અથલા ફ રાગ ુકયલા ભાટે અવભથડ છે 

 ફાકની આંગીઓની યચના ફયોફય થઈ નથી 
 ફાકના શાથ ય ભશેંદી રાગેરી છે 

 

થલાધ્મામ 9: ટ્રપિંગયનપ્રટટ વભથમાઓ 
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ભાટ્રશતી ગણુલતા  
 

જો ભારશતી ગણુલતા આ તુંિભાું નક્કી કયેર ગણુલતાની ાયાળીળીને ાય કયે છે તો તે ભારશતીને સ્લીકાયીને વુંગ્રશ 
કયળે. નોંધ કયો કે તભાયે અરશિંથી આગ જલા ભાટે સ્લીકાયલામોગ્મ ગણુલતા ભેલલી ડળે. એક્ષનફર ટ્રપડફક 
આઇકોનને (   )કરીક કયલાથી કલોરીટી ટ્રડટેઇલ્વની ો અ વલન્ડો ખરુળે કે જેના ઉય સ્રે યુો થમાનો 
અશલેાર િદવળિત થળે. 

 

  આંગાની છાના ગણુલતાની નલગતો 
વોપટલેય દ્વાયા ભેરી કેટરીક એિનેફર રપડફેક છે: 

 શાજય આંગીઓની વુંખ્મા અેભિત આંગીઓની વુંખ્મા વાથે ફુંધફેવતી નથી 
 આંગીઓ વાચી યીતે ગોઠલેરી નથી 
 ખફુ જ દફાણ 
 ખફુ જ ઓછ દફાણ 
 ભધ્મસ્થ વલસ્તાય ગામફ 
 લધ ુડતો બેજ ( બીનાળ) 
 લધ ુડત ુસકુાણ ુ
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આંખની કીકી/Iris 

આંખની કીકી તૂીની પયતેનો યુંગીન અને ભનષુ્મની આંખનો વૌથી દૃ્મભાન 
બાગ છે. આંખની કીકી આંખભાું િલેળતાું િકાળના િભાણનુું વનમુંિણ કયે છે. તે 

આંખનો ગો/રયિંગ આકાયનો વલસ્તાય છે, તે ફુંને ફાજુ ય તૂી તથા સ્ક્રેયા થી 
ઘેયામેુું છે. 

આંખની કીકીભાું એક એવુું વલવળષ્ટ ભાખુું ધયાલે છે જેનો પોટો ાડી ળકામ છે.  
આ ૨ચના અવ્મલક્સ્થત યીતે યચામ છે અને અત્મુંત જરટર શોમ છે. આંખની 
કીકીની ઓખ અને બાતો વાથે ફુંધફેવતા મખુ્મ રિણો નીચે િભાણે છે: 

 

 કોઈ ઈજા વવલામ આ બાતો વભમ વાથે ફદરતી નથી. 
 કોઈણ ફે વ્મક્ક્તગત આંખની કીકીઓ વભાન નથી શોતી, કોઈણ ફે 

વ્મક્ક્તગત આંખની કીકીઓ વભાન નથી શોતી, એક વ્મક્ક્તની જભણી તથા 
ડાફી આંખની ણ નશીં. 

 ચ્ભા તથા કોન્ટેકટ રેન્વીવ બાગ્મે જ રેલામેર પોટાની ગણુલિાને અવય કયે 

છે.  

 આ દ્ધવત અન્મ ફામોભેરિક ટેકનોરોજી વયખાભણીએ ભોટી વુંખ્માભાું રોકો 
આલયી રે છે. 

 લતડભાન બાતો વાથે બાતો વયખાભણી વૌથી ઝડી છે. 

 

આંખની કીકી આણી આંખનો આંતરયક બાગ છે. તેથી તેને નકુવાન શોંચલાની તક ફહુ ઓછી શોમ છે. તેથી તેનો 
ભોટા બાગના રોકોના જીલનકા દયમ્પમાન ચકાવણી કયલા ભાટે ‘શભેંળા ઉક્સ્થત’ વબતૂ/યૂાલા તયીકે ઉમોગ કયી 
ળકામ. 
આંખની કીકીની તસ્લીય રેલી તે વાભાન્મ પોટા રીધા જેવુું છે, તે ફાફત વવલામ કે તેની તસ્લીય રેલા ભાટે ઈફ્રાયેડ 
િકાળનો ઉમોગ કયી રેલાભાું આલે છે, જે આણી આંખ જોઈ ળકે છે. આંખની કીકી/આમરયવ કેપ્ચયીંગ 
રડલાઇવ/ઉકયણ આંખની કીકીનો પોટો રે છે જેને કમ્પપ્યટૂયભાું વુંગ્રશી ળકામ છે. 

આંખની કીકી વ્માકણે વૌથી ચોક્કવ ફામોભેરિક શોલાનુું ભાનલાભાું આલે છે. એ ણ દયેક આંખની આઈયીવ ેટનડ વાથે 
વુંકામેરો નથી; તેથી તે ફે સ્લતુંિ ફામોભેરિક રિણ વેટ આે છે. 

આંખની કીકી નમનૂા વુંાદન ળાયીરયક વુંકડ  વલના અને જેની આંખની કીકીની છફી ઝડલાભાું આલી યશી શોમ તે વ્મક્ક્ત 

ભાટે કોઈ અસવુલધા વલના થામ છે. એભ ણ ઝડલાનો વભમ ખફૂ ઓછો શોમ છે. 

આંખની કીકી ઝડલાનુું/કેપ્ચટ્રયિંગ ઉકયણ 

આંખની કીકી ઝડલાનુું ઉકયણ ફામોભેરિક ઉકયણ છે. ફે િકાયના આંખની કીકીની તસ્લીય રેલાના ઉકયણો 
ઉરબ્ધ છે, જેભ કે., વવિંગર આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ તથા ડફર આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ. વવિંગર આઇરયવ 

કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ એક લખતે એક આંખની તસ્લીય રઈ ળકે છે જ્માયે  ડફર આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ ફને્ન આંખની 
તસ્લીય ઝડી ળકે છે. ભોડેર અને ફનાલટ ઉય આધાય યાખતાું, આ ઉકયણો શાથથી કડી ળકામ અથલા િાઈ 
ય યાખી ળકામ છે.  
 
 

આકૃનિ 2: આંખની કીકી 

આકૃનિ 18: આંખની કીકીની 
બાતો 
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આઘાય નોંધણી ભથક ખાતે આંખની કીકી ઝડલાનુું ઉકયણ USB યવુનલવડર વવયીમર ફવ) ોટડ  ભાયપતે રેટો 
/ ડેસ્કટો કોમ્પપ્યટુય (યવુનલવડર વવયીમર ફવ) વાથે જોડામેુું છે.આ ઉકયણ ચરાલલા ભાટે કોઈ અરગ લીજ 

યુલઠો જરૂયી નથી. આંખની કીકી ઝડલાનુું ઉકયણ USB ોટડ  ભાયપતે રેટો / ડેસ્કટો કમ્પપ્યટુયથી ાલય ભેલેછે. 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

આકૃનિ 20: નવિંગર આઇ આઇટ્રયવ થકૅનય 

કામડત્ભકતા ય આધાય યાખતાું, આઇરયવ સ્કૅનય વલવલધ િકાયના શોમ છે. તે નીચે િભાણે છે: 

 ડફર આઇરયવ સ્કૅનય એક વભમે ફ ેઆંખોની છફીઓ સ્કેન કયે છે. સ્કેનય ઓયેટય દ્વાયા કડલાભાું આલે છે 
અને તે ધીયે-ધીયે નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાય વ્મક્ક્તની આંખોં તયપ પયે છે. જેવુું સ્કેનય આઇરયવની 
નજરદક શોંચે છે તે વભમે આઇરયવનો પોટો ઓટોભેરટકરી/આભેે ઝડામ છે. 

    એક અન્મ િકાયનુું ડફર આઇરયવ સ્કેનય શોમ છે જે આંખની નજરદક યાખલાભાું આલે છે. સ્કેનય લાયાપયતી  
ફને્ન આઇરયવોને સ્કેન કયે છે. યુંત ુસ્કેનયને શરાલલાની જરૂયત ડતી નથી. 

 વવિંગર આઇરયવ સ્કૅનય રડજજટર કૅભેયા જેલો દેખામ છે. આ િકાયના સ્કૅનય એક વભમે એક આંખ સ્કેન કયે છે. આ 

સ્કેનય નોંધણી ઑયેટય દ્વાયા કડી યાખલાભાું આલલો જોઈએ અને નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયની એક 
વભમે એક આંખની છફી ઝડલી જોઈએ. 

આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ જરટર બાતો સ્કેન કયે છે (અગાઉના વલબાગભાું ચચાડ કમાડ મજુફ) આંખની કીકી ભાું અને 

રડજજટર ઇભેજ ેદા કયે છે. આધવુનક આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણો આંખો ભાટે કોઇ નકુવાન થમા લગય આંખની કીકી 
િકાવળત કયલા ભાટે ભોટા બાગના ઇન્ફ્રાયેડ િકાળ લાયે છે, જે ભાનલ આંખ ભાટે દૃ્મભાન નથી. 
ભેક ભોડેર અને ફનાલલા ય આધારયત આ ઉકયણો, 

 શાથથી કડેરા 
 િાઈ ઉય ભાઉન્ટ થમેર 

આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ એ શલા ઉકયણ છે. ઉકયણ મોગ્મ યીતે મકૂલાભાું આલે છે ત્માયે, તે આોઆ આંખની 
કીકી ય ધ્માન કેન્દ્ન્રત કયલા ભાટે વિભ છે. તેને આોઆ વલવલધ િકાળની ક્સ્થવત ભાટે વુંતભુરત ણ કયી ળકો છો. 

આકૃનિ 19: ડફર આઇટ્રયવ કેપ્ચય ઉકયણો 
 



 
       

 

 
 

 

યનુનક આઇડેન્ટટટ્રપકેળન ઓથોટ્રયટી ઓપ ઇન્ટડમા 
 

27 

 

       ફામોભટ્રિક ઉકયણો અન ડેટા ક્લોલરટી વાથ કામય 

તેભાું એક USB કનેક્ટય છે જે તે ઉકયણને કમ્પપ્યટૂય વાથે જોડે છે. ઉકયણને એ જ USB કનેક્ટય ભાયપતે કમ્પપ્યટુયથી 
લીજ યુલઠો ભે છે.  
 

 આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ ઝડી અને વચોટ છે. તે કોઇ ણ જાતના શસ્તિે વલના આભેે ભચિ ઝડી ળકે છે.  

યુંત,ુ તેની ચોકવાઈ આંખભાું અસ્ષ્ટ લસ્તઓુ દ્વાયા અવય થઇ ળકે છે. તે ભોવતમા શોમ તેલી વ્મક્ક્ત ભાટે ણ મોગ્મ 
નથી.  

 
  

આકૃનિ 21: આઇટ્રયવનુું લચત્ર અન તન ુું ટ્રયણાભ લચત્ર 
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આંખની કીકીની છફી રલા ભાટે ગરાુંઓ 
આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ વાથે આંખની કીકીના પોટા રેલા ભાટે નીચેનાું ગરાુંઓ અનવુયોોઃ 

1. નોંધણી કયાલલા આલનાયની આંખોનુું અક્થતત્લ તાવવુું:  અગય એક અથલા ફુંન્ન આંખના ન શોલા ના કાયણ 
અથલા ફન્ન આંખો ય ટ્ટીઓ શોલાન કાયણ/ અટમ કોઈ નલકનૃિ અથલા લફભાયીન કાયણ આંખની કીકીનો 
પોટો રલાનુું ળક્ય ન શોમ તો ત જાણકાયીન આધાય નોંધણી ક્રાઇટટ વોફ્ટલયભાું દાખર કયલી. 

2. નોંધણી કયાલલા આલનાયની ક્થથતી તાવલીીઃ નોંધણી કયાલલા આલનાય વ્મક્ક્તને એક વનવિત ક્સ્થવતભાું 
ફેવલા જણાલવુું. આ મરુા એક ોિેટ પોટોગ્રાપ રીધા જેલી શોલી જોઈએ. 

3. આઇટ્રયવ કેપ્ચટ્રયિંગ ઉકયણથી નનળાનો રલો: આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ ને નોંધણી કયાલલા આલનાય 
વ્મક્ક્તની આંખ ાવે રાલો. ઉકયણને  ક્સ્થયતાથી કડી યાખવુું. એલા રકસ્વાભાું જ્માું, યેશલાવી દ્વાયા 
ઉકયણ ઉાડલાની જરૂયત ડે, ત્માું ઓયેટયે યશલેાવીને તે ઉકયણ ક્સ્થયતાથી કડલાુંભાું વશામ કયલી. 

4. રૂભભાું પ્રકાળની ચકાવણી કયલી: આંખની કીકીની તવલીય રલાનુું કામય ઓયડાુંભાું પ્રકાળની ટ્રયક્થથનત તયપ 
વુંલદનળીર છ . ખાતયી કયો કે કોઈ ણ જાતનો વીધો અથલા કનૃત્રભ પ્રકાળ નોંધણી કયાલલા આલનાયની 
આંખ ય ન શોમ. ચશયેાનો પોટો રતી લખત લાયલાભાું આલનાય પ્રકાળન આંખની કીકીનો પોટો રતી 
લખત ફુંધ કયી દેલો.  

5. પોટાની ગણુલિા તાવલીીઃ આંખની કીકીનો પોટો રીધા ફાદ, આધાય નોંધણી ક્રાઇન્ટ એપ્પ્રકેળન વોફ્ટલેય 
તેની ગણુલિાની તાવ કયે છે. એક ળરૂઆતી તાવ થળે જે ઓયેટયને પોટો ઝડલા વભમની રટપ્ણી 
આળે. આ ઉકયણ આંખની કીકીને રેલાભાું આલેર છફીની ગણુલિા નફી શોમ તો ઑયેટય ચેતલે છે. 

આંખની કીકીને રેલાભાું આલેર છફીની ગણુલિા નફી શોમ તો વાયી છફી રેલા ભાટે પયી િમત્ન કયો. 
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આઈરયવ સ્કેનય વતત કડી યાખલાભાું વનલાવીને ભદદ કયલી   

દૃશ્મ 6: આંખની કીકીની છફી રલી 
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આંખની કીકીની છફી રલા ભાટે ભાગયદળયનો 
1. અગય નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાય વ્મક્ક્ત ફાડુું અથલા ચોચુું શોમ અને ફને્ન આંખોની છફી રેલાનુું 

ળક્ય ન શોમ તો, ઓયેટય પયી પોટો રેલાનો િમત્ન કયી ળકે છે.  
2. નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયની આંખની કીકી સ્કેન કયલા ભાટે મોગ્મ યીતે આંખો ખોરલાભાું અવભથડ શોમ 

તો તેને શલાળથી ભાગડદળડન કયી તેને/તેણીને આંખો ખરૂી યાખલાભાું વશામ કયો. અગય તે કામડ ન કયે તો, 
રયકેપ્ચયનો ઉમોગ કયી એક વાયી છફી ભાટે તભાયાથી ફનતા શે્રષ્ઠ િમત્ન કયો.  

3. રકરક કેપ્ચય કયલાનુું વાધન ઓટો પોકવ અને ઓટો કેપ્ચય પુંકળન લાયે છે.તેને કામડકય રાયા કોઇ ણ 
પોકવીંગ અને કેપ્ચયીંગ ગોઠલણ કયલાની જરૂય શોતી નથી. 
 

નોંધ 

થોડાું રકસ્વાઓભાું એક અંધ વ્મક્ક્તની આંખની કીકીની બાતો ઝડલી ળક્ય છે. આઇરયવ કેપ્ચરયિંગ ઉકયણ દ્વાયા 
લાયલાભાું આલતી આઇરયવ યેકક્ગ્નળન ટેકનોરોજી આંખની કીકીની બાતો ય આધારયત વલગતો ભેલે છે. 

જ્માું સધુી એક અંધ આંખભાું આંખની કીકીની બાતો દૃ્મભાન શોમ, તેની વલગતો ઝડી ળકામ છે.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

લૂડલતી વાભગ્રીનુું લાુંચન કમાડ ફાદ, 

 આંખની કીકીની છફી ઝડલા ભાટે ઉમોગભાું રેલાભાું આલતા વલવલધ ઉકયણો કમા છે? 

 મોગ્મ છફી ભેલલાભાું અડચણરૂ થઈ ળકે તેલાું કાયણો વલળે વલચાયો. 
 તભે આંખની કીકીની  છફીઓ શે્રષ્ઠ યીતે રઈ ળકો તેની ખાતયી કયલા ભાટે અનવુયી ળકો તેલાું 

શે્રષ્ઠ િમાવો કમા છે? 

 તભે નીચેની ફાફતો કેલી યીતે શાથ ધયળો: 
 વનલાવીની આંખભાું ળાયીરયક વલકૃવત (ઓ) 

 આઇરયવ સ્કેનય વનમુંવિત કયલા ભાટે વનલાવી ની અિભતા 
 ઝડલાભાું આલેર છફી એક વાયી ગણુલિા ધયાલે છે તેની જાણ તભને કેલી યીતે થળે? 

 

થલાધ્મામ 10: તભાયી વભજણ ચકાવો. 
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ભારશતી ગણુલતા 
 

કેપ્ચય કયલાભાું આલેર ડેટાની ગણુલતા તુંિભાું સ્ષ્ટ કયલાભાું આલરે ગણુલતા વાથે ફુંધ ફેવ ેછે તો ત ેડેટાન ેસ્લીકાયળ ેઅને 
વુંગ્રશ કયળ.ે 
જો રકરક કેપ્ચય કયલાન ુફયાફય છે, તો સ્કોય ફાય રીરો શળ.ે રાર યુંગ ફતાલ ેછે કે કેપ્ચય વનષ્પ ગયુું છે. 

એક્ષનફર ટ્રપડફક આઇકોનન ેકરીક કયલાથી કલોરીટી ટ્રડટેઇલ્વ ો અ વલન્ડો િદવળિત થળ ેકે જેના ઉય દયેક રિણ ભાટે 
સ્કોય, ગણુલતા રિણ, પયીમાદ અન ેટીકાઓ િદવળિત કયલાભાું આલળ.ે 

 

  ટ્રકટ્રક ગણુલતાની નલગતો 
વોપટલેય રાયા યુી ાડલાભાું આલતી કેટરીક એિનેફર રપડફેક આ મજુફ છે: 

 ઓકઝુન ( રકકીનો ભશત્લનો બાગ ર્મ થતો નથી) 
 રકકી પોકવભાું નથી 
 નજય અમોગ્મ છે ( વનલાવી ફીજે કમાુંક જુએ છે) 
 રકરક વછર અસ્ષ્ટ છે. 
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અલાદોન થટટ કયલા  
 કોઇ ણ ફામોભેિીકને સ્ષ્ટ કયલા ભાટે ફામોભેિીક એક્ષ્ેળન ફટનને ડેભોગ્રારપક સ્િીન ઉય કરીક કયો. 
 

 

 

 

 

નીચે મજુફની ો-અ વલન્ડો ખરુળે.   

 

આકૃનત ૧૧ : ફામોભિીક અલાદોની ભાટ્રશતી કેપ્ચય- અલાદોન ઓખ્મા ફાદ 
 

 વનલાવીના ફામોભેરિક એિેપ્વનને આકૃવતના ચોક્કવ બાગ ઉય કરીક કયી સ્ષ્ટ કયો અને છી ઓકે કરીક કયો. 
  

ફામોભેિીક અલાદો 
ફટનને કરીક કયો 

આકૃનત ૧૦ : ફામોભિીક અલાદોની ભાટ્રશતી કેપ્ચય 
 

1. ફામોભેિીક 
અલાદોને દળાડલલા 
ભાટે આકૃવતના ચોક્કવ 
બાગને કરીક કયો 
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અલાદો વુંબાલા 
અલાદોને અત્મુંત કાજી વાથે શને્ડર થલા જોઈએ. વુંણૂડ િરિમા દયમ્પમાન તેભના ભાટે આયાભદામક યશ ેતે ભાટે 
ખાવ વુંબા રેલી જોઈએ. નીચે અલાદોને વુંબાલાની અમકુ યીતો જણાલેર છેોઃ 
 
અલાદો વુંફુંનધત તથ્મો 
ગ્રાભીણ બાયતભાું એલા ઘણા રોકો છે જેભનાું આંગીઓના છાો ભજૂયીના રીધે ઝાુંખા ડી ગમા છે. 
મખુ્મ ફાફત એ છે કે આંગાની છાોનાું પોટોની ગણુલિાની કાજી ઓયેટયે રલી જોઈએ. 
 
 

અલાદો નીચે જણાલેર કાયણોનાું રીધે થઈ ળકેોઃ 
- ઇજા 

- આંગીઓના અંગવલચ્છેદન 

- શાથ અંગવલચ્છેદન 

- આંખો વાથે વભસ્મા 
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નોંધણી ક્રાઈન્ટભાું ફામોભેરિક અલાદો ઝડલા 
 
 

 

 ફામોભેરિક અલાદ(એક્વેળન) કેપ્ચય ફટન પ્ક્રક કયીને, વઘા અલાદોને એક જ લાયભાું રઈ રો. 
 અગય નનલાવીન લધાયાની આંગી/ઓ શોમ તો, ઓયેટયે ત લધાયાની આંગીની અલગણના કયલી.  
 લધાયાની આંગી એક ફામોભટ્રિક અલાદ(એક્વળન) તયીકે ઝડાળ નશીં.  
 આલા ટ્રકથવાભાું, લધાયાની આંગી/ઓની છફી ટાલા ભાટે ઓયેટયે નનલાવીની વશામતા કયલાની યશળે.  

 

અલાદ(એક્વળન)નો પોટોગ્રાપ ઝડતી લખતીઃ 
 શથીઓ કેભયા તયપ યાખલી 
 ચશયેો અન ફન્ન શાથ ફે્રભ તયપ શોલા જોઈએ.  

 

ટ્રકથવો 
 

ભનભીત વવિંશ એક 65 લવિમ વધૃ્ધ વળખ વનલાવી છે જે નોંધણી ભથકે આવ્મા છે. તેભણે એક ાઘડી શયેી છે. 

તભે તેભની ાઘડીના કાયણે તેભના ચશયેાનો પોટો ઝડલાભાું મ ૂુંજલણ અનબુલો છો. તેઓ રાુંફા વભમથી 

કતાયભાું યાશ જોલાને રીધે ગસુ્વે થઈ ગમા છે.  

 

તભે તેભની વાથે કેલી યીતે લતડળો/વ્મલશાય કયળો? 

1 
•પ્રથભ, મોગ્મતા ભાટે નનલાવી ની આંગીઓ અન આંખો તાવો 

2 
•આ ફામોભટ્રિક અલાદ કેપ્ચય ફટન ય ક્ક્રક કયીન ફામોભટ્રિક અલાદો થટટ કયો 

2 
•છફીના ચોક્કવ બાગ ય ક્ક્રક કયો 

3 

•કોઈ ચોક્કવ બાગની લફન ઉરબ્ધતા દળાયલલા ભાટે, છફીના કોઈણ બાગ ઉય એકલાય 

ક્ક્રક કયો. 

4 
•પોટો ન્થક્રન ઉય અલાદોન પોટોગ્રાપની જેભ ઝડો.  

5 
•ફામોભટ્રિક અલાદો ભાટે સુયલાઇઝયની ચકાવણી ભલો 
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ચશયેાની છફી ઝડલાભાું કેલા પ્રકાયની વભથમાઓ આલી ળકે? 

  નફો િકાળ 

  ાઘડી અથલા ભાથાનો સ્કાપડના કાયણે છફી ઝડ૫લાભાું અિભતા 
  વનલાવી ચશયેા અથલા ળયીયને ળાુંત અને વીધ ુયાખલા ભાટે અવભથડ  

નફા પ્રકાળની ળયતો 
 ફ્રેળ ઉમોગ કયળો નશીં. 
 આ લાતાલયણભાું િકાળ સધુાયલા ભાટે સ્થાવનક વિાલાાઓને વુંકડ કયો. 
 નીચા લોલ્ટેજ ના કાયણે અયૂતી રાઇરટિંગ રકસ્વાભાું, રાઇરટિંગ સધુાયલા ભાટે જનયેટય ફેકઅનો 

ઉમોગ કયો. 
 વાયા િકાળ વાથે રૂભ ભાું એક સ્થાન ય ખવેડલાનુું વલચાયો. 
 ગુું એક અાયદળડક દીલાર અથલા ાટીળન વાભે મકૂવુું જોઈએ. 

ાઘડી / છડીના કાયણ છફી ઝડ૫લાભાું અિભતા 
 એક્વેવયીઝ ધાવભિક કાયણો થી શયેલાભાું આલે છે, જાતે કેપ્ચય વલકલ્ વુંદ કયો. 
 ઓયેટય વભ્મતા થી  ટોી દૂય કયલા યશલેાવી ને અયજી કયી ળકે છે. 
 ભરશરા નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયના રકસ્વાભાું, એક ભરશરા ઑયેટય અથલા સ્લમુંવેલક આ 

િરિમાભાું શાથ ધયે  
શડે / ટોવો ળાુંત અને વીધ ુયાખલા ભાટે અવભથડ જરૂયત ડે ત્માું વશામતા પયૂી ાડો  

 વનલાવીઓને વલશ્વાવ અાલો કે અલાદોના રીધે ફામોભેરિકભારશતી ભેલલાભાું કોઈ વભસ્મા નશી 
યશ.ે 

 વનલાવી જે વલળે જાણલા ઇચ્છે તે ભારશતી વલળે વભજાલો 
 

Case  

 

ગીતા દેલી ઉિય િદેળના એક ગાભડાુંભાું યશતેી વદૃ્ધ વનલાવી છે. તેણી દૈવનક લેતન ભજૂય છે. તેણી નોંધણી 
ભથક ય આલી છે. તેની ફામોભેરિક ભારશતી ભેલતી લખતે ઓયેટય એ નોંધે છે કે તેની આંગીઓની 
છાોની ગણુલિા વાયી નથી. તે તેણીની આંગીઓની છાો રેલાનો લાયુંલાય િમાવો કયે છે યુંત ુતેવુું જ 
રયણાભ ભે છે! તે પ્રેટન/વાટી ય ગીતા દેલીની આંગીઓને વીધી યાખલાનો િમાવ કયે છે. તે ઘણી 
ગસુ્વે થામ છે અને ઓયેટય ય ચીવો ાડલા રાગે છે. 
 

1. તભાયા ભતે શુું ખોટુું થયુું? 
 

2. શુું આ રયક્સ્થવતને વાયી યીતે શાથ ધયી ળકામ શોત? 
 
 

આંગીઓની છા ગ્રશણ કયતી લખત કેલી વભથમાઓ આલી ળકે? 
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 ખટૂતી/કામર આંગીઓ 
 ઝડલાભાું આલર આંગીઓની છાની ગણુલિા વાયી ન શોલી 
 આંગીઓ વાટ યાખલાભાું અક્ષભતા 
 આંગીઓની છાની નનળાનીઓ ઘવામર શોલી 
 ભશટેદી અથલા અટમ દાથોથી શાથ કાા શોલા 

 
ખટૂતી/કામર આંગીઓ 

 નોંધણી ક્રાઇટટભાું ફામોભટ્રિક એક્વપ્ળન(અલાદ) કફજે કયો 
 અગય નનલાવી લધાયાની આંગી/ઓ ધયાલતા શોમ તો 

- ઓયેટયે ત લધાયાની આંગીની અલગણના કયલી 
- લધાયાની આંગી ફામોભટ્રિક એક્વપ્ળનભાું કફજે નથી થતી 
- ઓયેટયે છા રતી લખત લધાયાની આંગીની છા ન ઝડામ ત ભાટે નનલાવીન વશામ 

કયલી  
 

રલાભાું આલર ટ્રપિંગયનપ્રટટ ઇક્છછત ગણુલિાની નથી 
 લાયુંલાય પ્રમાવો ફાદ ણ છફીઓ ધોયણ પ્રભાણની ન આલતી શોમ તો, નોંધણી કયાલલા ભાટે 

આલનાય ન વભ્મતાથી શાથ ધોલા ભાટે જણાલો. 
 ભથક ય બીનો ટુલાર અથલા થોટજ શાજય શોમ તો આો 
 નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાય ન પ્રટન/થકેનયના કાુંચ ઉય બાય આલા જણાલો 
 બાય આલા ભાટે શરેાું નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાય ઉય આધાય યાખો 
 અગય વપતા ન ભ  તો, તની યલાનગી રઈ તન/તણીન છા કફજે કયલા ભાટે બાય 

આલાભાું વશામતા કયો. 
 ભટ્રશરા નનલાવીઓ, ભટ્રશરા ઓયેટયો/થમુંવલકો દ્વાયા વશામતા ભલ તની ખાતયી કયો. 
 નનલાવીના ફામોભટ્રિક્વ ભલલા ભાટે લાજફી વુંખ્માભાું પ્રમાવો કયો. 
 પ્રમત્નોની વુંખ્મા આ વોફ્ટલયભાું દાખર કયી ળકામ છ . 

 

આંગીઓ વાટ યાખલાભાું અક્ષભતા 
 નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયની યલાનગી રો. ત્માયફાદ તન આંગીઓની છા 

ભલલાભાટે વશામતા કયો. 
 અગય તભાું વપતા ન ભ  તો, ઓયેટય એ શદ સધુી વશામતા કયી ળકે કે નોંધણી કયાલલા 

ભાટે આલનાય / એનયોરી પ્રટન/કાુંચ ઉય ત/તણીની આંગી વાટ યાખી ળકે. 
 એનયોરી/નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાય ત્માયફાદ ફીજા શાથ અથલા ફ અંગઠૂાઓ તયપ 

આગ લધી ળકે છ . 
 

આંગીઓની છાની નનળાનીઓ ઘવામર શોલી અથલા ભશટેદી અથલા અટમ દાથોથી શાથ કાા શોલા 
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 જાત ઝડલાનો પ્રમાવ કયો 
 એલી આંગીઓ જે ઓછી કાી અથલા ઘવામરી શોમ તની છાો ભવ્મા છી આગ લધો. 
 અગય નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયના શાથભાું ભશટેદી રાગરી શોમ તો, તન છાો ભલલા 

શરેા શાથ ધોલા ભાટે જણાલો. 
 
ભટ્રશરા નનલાવીઓ તયપ વુંલદનળીર યશો 

 અગય કોઈ ભટ્રશરા આંગીઓની છા ભલલા પયૂત ુું દફાણ આલાભાું અવભથય શોમ તો તભીઃ 
- ભટ્રશરા થલમુંવલકની વશામતા રઈ ળકો 
- ભટ્રશરાનાું શાથ નીચ એક પોભ(નોંધણી ભથકે ઉપ્રબ્ધ) યાખીન દફાણ આવુું 

પાુંગી / ભ્રનભત આંખ 

 એક વભમ ફુંન આંખો ઝડલાનુું ળક્ય ન શોમ તો, એક છી એક આઇટ્રયવ થકેન ઉકયણનો 
ઉમોગ કયી ળકામ  

 એક આઇટ્રયવ કેપ્ચય ઉકયણ ન ચાર ત ટ્રકથવાભાું, દ્વદ્વ આંખ ઉકયણનો વાચી યીત ઉમોગ કયી 
ળકો  

 

આંખો ખરૂી યાખલાની અક્ષભતા 
 નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયન આંખો ભોટી કયી ખલુ્રી યાખલા ભાગયદળયન આવુું. 
 નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયન તભના ોતાના શાથ આંખો ખલુ્રી યાખલાભાું વશામતા કયલી. 
 નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયન ભશીરા શોમ તો, ભશીરા થલમુંવલકની વશામતા રલી. 

 
વાભાટમ અલાદો 

 નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયન ઉંભય અથલા ફીભાયીના કાયણ ોતાની જાત પોટો ઝડાતી 
લખત વાચી ક્થથનત/મદુ્રાભાું ફવલા ભાટે વક્ષભ ન શોમ. 

 તલા ટ્રકથવાભાું ઓયેટયે ઉકયણન નોંધણી કયાલલા ભાટે આલનાયની નજદીક રઈ જઈ 
ફામોભટ્રિક કેપ્ચય કયલાનુું યશળે. 

 

અલાદો વુંબાલા ત તભનો નલશ્વાવ શાુંવર કયલાનો છીઃ 
 નનલાવીઓ તયપ નમ્ર ફનો 
 ળાયીટ્રયક નલકરાુંગતા ભાટે વુંલદનળીર ફનો 
 જરૂયત ડે ત્માું વશામતા પયૂી ાડો 
 નનલાવીઓન નલશ્વાવ અાલો કે અલાદોના રીધ ફામોભટ્રિક ભાટ્રશતી ભલલાભાું કોઈ વભથમા નશી યશ.ે 
 નનલાવી જે નલળ જાણલા ઇછછ ત ભાટ્રશતી નલળ વભજાલો 
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નોન-ફામોભેરિક ઉકયણો 
નોન-ફામોભેરિક ઉકયણોભાું કમ્પપ્યટુય, વિન્ટય, સ્કેનય, પોટોકોવમય, ફાયકોડ યીડય અને CD, DVD, શાડડ રડસ્ક અને ેન 
ડ્રાઈલ જેલા વુંગ્રશ ઉકયણનો વભાલેળ થામ છે. આધાય નોંધણી ક્રાઈન્ટ વોફ્ટલેય લસ્તી વલમક અને ફામોભેરિક્વ 

ભારશતી એકિ કયલા ભાટે કમ્પપ્યટુય ય સ્થાવત થમેર છે. ફામોભેરિક ઉકયણો જેલા કે રપિંગયવિન્ટ સ્કેનય, આઇરયવ 

કેપ્ચય ઉકયણ અને રડજજટર કૅભેયા USB ોટડ  ભાયપતે કમ્પપ્યટૂય વાથે જોડામેર છે. ફામોભેરિક ઉકયણોનો ઉમોગ 

કયીને ઝડલાભાું આલેર ભારશતી કમ્પપ્યટુય ય વુંગ્રરશત થામ છે. ત્માયફાદ આ ભારશતી નોંધણી/એનયોલ્ભેન્ટ વેન્ટય થી  
વેન્િર આઈડેન્દ્ન્ટટીઝ ડેટા યીોઝીટયી(CIDR) ભાું િાન્વપય/સ્થાુંતરયત કયી ળકામ છે.  

કમ્પપ્યટુય 

એક નોંધણી વેન્ટય ભાું ઉમોગ કયી ળકામ તેલા કોમ્પપ્યટુયો ફે િકાયના શોમ છે. તે નીચે મજુફ છે, 

• ડેસ્કટો 

• રેટો 
તેનો ઉમોગ યશલેાવીની લસ્તી વલમક ભારશતી દાખર કયલા ભાટે થામ છે જે આગ જતાું યશલેાવીની ફામોભેરિક 
ભારશતી જોડલા ભાટે લયામ છે. તેને CIDRભાું વપતાલૂડક તફરદર ન થામ ત્માું સધુી કાભચરાઉ ડેટા સ્ટોય/વુંગ્રશ 

કયલા ભાટે લયામ છે.    

 

ડેથકટો 

ડેસ્કટો કમ્પપ્યટુય કામભી સમુોજન ભાટે મોગ્મ છે, જ્માું ભળીન લાયુંલાય આવાવ ખવેડલાની જરૂય યશતેી નથી. 
તે નીચે જણાલેર વરશત અરગ યવુનટ ધયાલે છે, 

• કેભફનેટભાું ાલય વપ્રામ યવુનટનો વભાલેળ થામ છે, ભધયફોડડ અને વુંગ્રશ ઉકયણો 
• વલરડઓ રડસ્પ્રે યવુનટ અથલા ભોવનટય 

• કીફોડડ 
• ભાઉવ 

 

આકૃનિ 22: ડેથકટો કમ્પપ્યટૂય 
 

ભોવનટય 
 

કીફોડડ 
 

ભાઉવ 
 

કેભફનેટ 
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રટો 
એક રેટો ડેસ્કટો કમ્પપ્યટૂયની જેભ કામડ કયે છે, યુંત ુું તે કોમ્પેક/નાજુક, શવુું અને આવાવ પેયલતાું લાયલા 
ભાટે મોગ્મ છે. રેટો તેની અંદય સ્થાવત એક રયચાર્જ ફેટયી દ્વાયા વલજ/ળક્ક્ત ભેલે છે. તેથી રેટો ફાહ્ય 

ળક્ક્ત/વલજ સ્ત્રોતની ગેયશાજયીભાું ણ લાયી ળકામ છે. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

આકૃનિ 23: રટો કમ્પપ્યટુય 

 

આકૃનિ 25: વાભાટમ કનક્ટયો 
 

આકૃનિ 24: રટો ચાર્જય 
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વોફ્ટલય 
એક કમ્પપ્યટુયભાું શાડડલેય અને વોફ્ટલેયનો વભાલેળ થામ છે. વાભાન્મ યીતે નીચેના વોફ્ટલેય કમ્પપ્યટુય ય સ્થાવત થમેર 
શોમ છે. 

ઓયેટ્રટિંગ નવથટભ (OS) – તે શાડડલેય વ્મલસ્થા કયે છે અને લયાળકતાડ થી ભળીનની જરટરતા છાલે છે. લયાળકતાડ 
કમ્પપ્યટૂય વાથે વીધા અથલા એપ્પ્રકેળન વોફ્ટલેય (જેલાું કે આધાય નોંધણી/એનયોરભેન્ટ ક્રાઈન્ટ)નો ઉમોગ કયીને 

વુંકડ  કયે છે જે ફદરાભાું OS દ્વાયા યૂી ાડલાભાું આલેર વેલાઓનો ઉમોગ કયે. 

ઉદાશયણ - નલટડોઝ XP, નલટડોઝ નલથટા, નલટડોઝ 7, UNIX, MAC OS 

એન્ટટલામયવ – લાઈયવ એક કોમ્પપ્યટુય વાભાન્મ કાભગીયી અને કામો બુંગ કયે છે. તેઓ એક કમ્પપ્યટુયની કાભગીયી ધીભી 
કયી ળકે છે, ડેટા ભ્રષ્ટ કયી ળકે છે, કમ્પપ્યટુય ય વુંગ્રરશત ભારશતીનો નાળ કયી ળકે છે તેભજ વભગ્ર વવસ્ટભ ને 'િેળ'  

(ભફનઉમોગી ફની જામ છે) કયી ળકે છે. વવસ્ટભને િવતગ્રસ્ત કયતાું 'લામયવ' અટકાલલા ભાટે એન્દ્ન્ટલામયવ વોફ્ટલેય 

લયામ છે. 

ઉદાશયણ - McAfee, વાઈભનટેક, ક્ક્લક શીર 

એટટી થૅભ – સ્ૅભ એ કમ્પપ્યટુય ઇન્ટયનેટ વાથે જોડામેર શોમ ત્માયે િાપ્ત થતાું અલાુંવછત વુંદેળાઓ છે. સ્ૅભ એક નોંધણી 
વેન્ટય ભાું નોંધણી કાભગીયી ધીભી કયી ળકે છે. 

ઉદાશયણ - McAfee એટટી થૅભ, Comodo 

એક્પ્રકેળન વોફ્ટલય – કમ્પપ્યટુય આણી બાા વભજતુું નથી તન ોતાની બાાભાું વભજી ળકામ છ. એક્પ્રકેળન 

વોફ્ટલય કમ્પપ્યટુય અન લયાળકતાયની લછચ પરુ તયીકે કાભ કયે છ . ત ચોક્કવ ટ્રક્રમા કયલા ભાટે યચામર છ .  
ઉદાશયણ – MS લડડ, MS PowePoint, આધાય નોંધણી/એનયોરભેન્ટ ક્રાઈન્ટ વોફ્ટલેય 

નપ્રટટય 

વિન્ટય એક કોમ્પપ્યટુય વાથે જોડામેર એક ફાહ્ય ઉકયણ છે અને એક કાગ નકર અથલા શાડડ કોી ેદા કયલા ભાટે 

લયામ છે (કામભી લાુંચનીમ રખાણ અને ગ્રારપક્વ/મરુણ). વાભાન્મ યીતે, વિન્ટય USB કેફર દ્વાયા એક કોમ્પપ્યટુય વાથે 

જોડામેર શોમ છે. વિન્ટય ફાહ્ય ાલય આઉટરેટ થી વુંચાભરત થામ છે. 

નીચેની આકૃવત 26 વિન્ટય ના વલવલધ ઘટકો દળાડલે છે. 

 

 

આકૃનિ 26: નપ્રટટય 

વિન્ટય વભગ્ર નોંધણી િરિમાની વપ વભાપ્પ્ત છી નોંધણી કારી (ઓરપવ નકર) અને એક સ્લીકૃવત કારી (નોંધણી 
કયાલલા આલનાય ભાટે નકર) અને વુંભવત છાલા ભાટે લયામ છે.  

  

ાલય સ્લીચ 

 

ેય િે 

 

ઈન્ડીકેટય/સચૂક 

ભાઉન્દ્ન્ટિંગ ફેઝ/ ામો 
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નોંધણી કામડકયે શુું કયવુું અન ેશુું ન કયવુું 
 
 

શુું કયવુું - એક લખતની િવવૃત 

 

 આધાય ભાટે નોંધણી કયલી અને આધાય/ નોંધણી નુંફય ભેલલો 
 UIDAI વનભણકુ કયેર વટીરપકેટ એજન્વી વાથે યજીસ્ટય કયો કે જેથી કવોટી રેલામ અને િભાણિ ભે. 
 આગલા કામડકય ID વાથે એનયોરભેન્ટ એજન્વી રાયા વરિમ ફનો 
 આધાય કરાઇન્ટ વોપટલેયભાું ફામોભેિીકવ આલા રાયા ફોડડ (નોંધાલ) થાલ 

 
 

શુું કયવુું -રદલવની ળરૂઆતે  
 

 તભાયા ોતાના કામડકય ID અને આંગીની છા લડે રોગીન થાઓ 
 રોગીન થમા ફાદ, ચોક્કવ ફનો કે કોમ્પયટુય ઉય તાયીખ અને વભમ શારના છે 
 રોગીન થમા ફાદ ફુટય એયીમા ચકાવો એટરે કે ડાફા શાથનો નીચેનો ખણુાનો આઇકોન કે જેથી ફામોભેિીક 

વાધનની, વિન્ટયની લગેયેની મોગ્મ જોડાણની ચોકવાઇ થામ 
 ો ભેવેજને ચકાવો કે જે દયેક વભમે છેલ્રા વીન્ક અને એિોટડ ભાટે ફાકી યશરેો વભમ ઇન્ટીભેટ કયલા 

ભાટે દયેક લખતે દેખામ છે. EA વનયીિકને તદઅનવુાય જાણ કયો. 
 ૨૪ કરાકભાું ઓછાભા ઓછા એક લખત GPS આમાભો કેપ્ચય કયો 
 વીટ છોડીને જાઓ છો તો એપ્રીકેળન ભાુંથી રોગ ઓપ થઇ જાઓ.  

 

શુું કયવુું - નોંધણી વભમે  
  

 નોંધણી વભમે દસ્તાલેજોને િે ભાું યાખો અને તેભને લાળો નરશ 
 ચકાવો કે વનલાવીના નોંધણી િકની ચકાવણી કયલાભાું આલી છે ( ચકાવનાયના શસ્તાિય/ અંગઠુાની છા 

અને વવક્કો/ ટુુંરક વરશ આલેર શોમ છે) 
 નોંધણી િકભાું વનલાવીની વરશ/અંગઠુાની છા શોમ છે. 
 રયચમ આનાય/HoF આધાયીત નોંધણીભા યીચમ આનાય/HoF ની વરશ/ અંગઠુાન ુવનળાન તેભની 

વલગતો વાથે િકભાું ચકાવો 
 વનલાવીને વાયો અશવેાવ થલા દો. 
 ચોકવાઇ યાખો કે નોંધણીના દયેક વભમે  વનલાવી ન્દ્સ્િન ઓન છે અને વનલાવીને દાખર કયલાભાું આલેર 

ડેટાને જોઇ જલા ભાટે કશતેા યશો 
 વોપટલેય કરાઇન્ટ ઉય આલાભાું આલેર ન્દ્સ્િન્વ િભાણે ડેટા કેપ્ચયને અનવુયતા યશો. 
 નોંધણી િકભાું જરૂયી કોઇ ણ સધુાયા ભાટે અથલા વનલાવી નોંધણી િકભાું દાખર કયલાભાું આલેર ડેટાને 

ફદરલા ભાટે દફાણ કયે છે તો તેની નોંધ કયાલલા ભાટે તયતજ યીોટડ  કયલો. 
 

શુું કયવુું - ડેભોગ્રાપોક ડેટા કેપ્ચય કયતી લખત  
 

 ચકાવેરા નોંધણી િક ઉયથી ફધા જ ડેભોગ્રારપક ડેટા દાખર કયો 
 સ્ેભરિંગ, સ્ેવીવ, વલયાભ ભચહ્નો, ભોટા અને નાના મુાિાયો લગેયેને ફયાફય ચકાવો 
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       ફામોભટ્રિક ઉકયણો અન ડેટા ક્લોલરટી વાથ કામય 

 જો કોઇ િાન્વરીયેટેડ ભરુ જેલી કે જોડણી ભરુ લગેયે છે તો ચકાવો અને સધુાયો 
 નોંધણી િક વલગતોને કન્પભડ કયી ને લૂડ નોંધણી ડેટાના રકસ્વાભાું, વિ એનયોરભેન્ટ ID લાયીને યીિાઇલ 

કયેરો ડેટા નોંધણી થઇ યશરેા વનલાવીનો જ છે તેની ચોકવાઇ કયો, નોંધણી િક વલગતોને કન્પભડ કયલા 
રાયા 

 ચકાવેરા નોંધણી િકની વલગતો િભાણે લૂડ નોંધણી ડેટા ચકાવો અને સધુાયો 
 આંગીઓ અથલા આંખના શુંગાભી નકુળાનના રકસ્વાભા, તેને અલાદ તયીકે નોંધો.ત્માય ફાદ વનલાવીને 

તેના ફામોભેિીક અડેટ ભેલલા ભાટે કશો. 
 ફામોભેિીક અલાદો ભાટે અનકુુંાલાા અને વજ્જન ફનો યુંત ુભક્કભ યશો. 

 

શુું કયવુું – યેપયેટવીવ અન ફટ્રકિંગ ડેટા કેપ્ચય કયતી લખત 
 દસ્તાલેજ આધાયીત ચકાવણી કયલાના રકસ્વાભા શુંભેળા વુંફ ુંવધત દસ્તાલેજનુું નાભ વુંદ કયો 
 વનલાવી રાયા સિુત કયલાભાું આલેર કુર દસ્તાલેજોની વુંખ્માને શુંભેળા દાખર કયો. 

 

શુું કયવુું – ફામોભિીક ડેટા કેપ્ચય કયતી લખત 
 

 ફામોભેિીક ભારશતી કેપ્ચય કયતી લખતે વનલાવીને ભદદ કયો અને ઉતેજન આો. 
 

શુું કયવુું – પોટોગ્રાપ કેપ્ચય કયતી લખત 
 

 વપેદ ષૃ્ઠભવુભની ઉરબ્ધતા ભાટે ચોક્કવ ફનો 
 ચોક્કવ ફનો કે કેભેયા ઓટો પોકવ અને ઓટો કેપ્ચય પુંકળન લાયે છે 
 નોંધભણ કયાલનાયના ચશયેાના બાલ તટસ્થ (ક્સ્ભત લગય)યાખીને કેપ્ચય કયો, દાુંત ફુંધ શોમ અને ફુંને્ન આંખો 

ખલુ્રી શોમ અને કેભેયાભાું જોતી શોમ. 
 જો કેપ્ચય વનષ્પ જામ છે તો કલોરીટી રડટેઇલ્વ આઇકોન લાયીને એિનેફર રપડફેક ચકાવો 
 ચશયેાના છફીનો કેપ્ચય યુો થઇ જામ ત્માય ફાદ ટેફર રાઇટ ફુંધ કયો 
 વનલાવી તયપ યાખલાભાું આલેર યીવ્ય ુન્દ્સ્િનને ફુંધ કયી દેલી જો વનલાવી એ ફાક છે અને ન્દ્સ્િન ઉય 

ોતાનો ચશયેો જોઇને વલરુંભફત ફને છે તો. 
શુું કયવુું – આંગીઓની છા કેપ્ચય કયતી લખત 

 માદ યાખો કે ફધા જ વનલાવી કે જે ૫ લડ કે તેથી ઉયના છે તેભના ભાટે આંગીની છા એ પયજીમાત છે  
 
 દયેક કેપ્ચય ફાદ આંગીઓના છાના પ્રેટનને વાપ કયો 
 
 આંગીની છાના વાધનની પ્રેટનને વાપ કયલા ભાટે ગચુ્છા લગયના કડાનો વભમાુંતયે ઉમોગ કયો. 
 
 જો કેપ્ચય વનષ્પ જામ છે તો કલોરીટી રડટેઇલ્વ આઇકોન લાયીને એિનેફર રપડફેક ચકાવો 
  
 વનલાવીને કશો કે આંગીઓની છા જમાયે ઊબા યશરેા છો ત્માયે વાયાભા વાયી આલે છે. 
 
 લધાયાની આંગીના રકસ્વાભાું, લધાયાની આંગીને અલગણો અને મખુ્મ ાુંચ આંગીઓને કેપ્ચય કયો. 
 
 જો ભશેંદી ેસ્ટ અથલા અન્મ કોઇ દાથડથી શાથ કાા થઇ ગમા છે તેલા રકસ્વાભાું કેપ્ચય વાભાન્મ તયીકે જ 

કયો 
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 ઉઝયડાઓ ભાટે વાભાન્મ કેપ્ચય કયો. વનલાવીને ોતાના શાથ ઘવલા ભાટે કશો 
 

 જો જરૂયી છે તો વનલાવીના શાથ વાપ કયલા ભાટે બીના અને સકુા કડાનો ટુકડો યાખલો 
 

શુું કયવુું – ટ્રકટ્રક કેપ્ચય કયતી લખત  
 ૫ લડ કે તેથી ઉયનાઓ ભાટે રકરક કેપ્ચય કયલી એ પયજીમાત છે. 
 

 રકરક કેપ્ચય કયલાના વાધનને તભે જ શને્ડર કયો વાભાન્મણે વનલાવી રાયા નરશ 
 
 ફાકો અને અન્મ ગબરુું વનલાવીઓને કશો કે રકરક સ્કેન િરિમા વાભાન્મ પોટોગ્રાપ જેલી જ વય અને 

વરાભત છે 
 
 નોંધણી કયાલનાયની આંખભાું વી્ધો અથલા કુવિભ િકાળ ના ડે તેની ખાતયી યાખો 
 
 વાધનને ક્સ્થયણે કડી યાખો. જો વનલાવી રાયા વાધનને કરડ યાખલાની જરૂય ડે છે તો વનલાવીને વાધન 

ક્સ્થયણે કરડ યાખલા ભાટે ભદદ કયો 
 
 જો વનલાવીને રકરક સ્કેન દયમ્પમાન તકરીપ ડે છે અને યીકેપ્ચય એ જરૂયી છે, તો છી ત્માય ફાદની ન્દ્સ્િન 

ઉય અન્મ વલગતો કેપ્ચય કયલા ભાટે જાઓ અને છી રકરક કેપ્ચય કયલા ભાટે ાછા પયો.આનાથી વનલાવીને 
રકરક કેપ્ચય દયમ્પમાન વતત આંખને શોી ખલુ્રી યાખલાના દફાણભાુંથી આયાભ ભળે 

 
 કેપ્ચય દયમ્પમાન ધીયજલાન ફનો અને સ્િોર કયવ,ુ ાછા જવુું અને ન્દ્સ્િન ઉય આગ જલાને ફદરે 

વાધનના િત્યતુયની યાશ જુઓ 
 
 જો કેપ્ચય વનષ્પ જામ છે તો એિનેફર રપડફેક ને " કલોરીટી રડટેઇલ્વ" આઇકોન લાયીને ચકાવો. 

 

 શુું કયવુું-યીવ્ય ુકટપભેળન અન નપ્રટટ કયતી લખત 
 

 ન્દ્સ્િનના ટો ફાયભાું ન્દ્સ્િનના નાભ છી તયતજ યુંગ ( રાર/રીરા/નાયુંગી)ને ચકાવો કે જેથી ડેટા કેપ્ચય 
કયલાની િરિમાભાું વ ુંણૂડતાની ચકાવણી થામ. 

 વનલાવી તયપના ભોનીટય રાયા યેકોડડ કયલાભાું આલેર ડેટાનુું અલરોકન કયલા અને ચકાવલા ભાટે વનલાવીને 
કશો. 

 વનલાવી જો અંધ છે અથલા લાુંચી ળકતો નથી અથલા જો જરૂયી છે તો ટેક્ષ્ટને લાુંચી જાઓ  
 કોઇ ભરુ છે તેલા રકસ્વાભા, યેકોડડ કયેરા ડેટાને સધુાયો અને વનલાવી વાથે પયીથી યીવ્ય ુકયો 
 નોંધણી કયાલનાયભાું ફામોભેિીક અલાદો છે તો તેલા રકસ્વાભા વનયીિકની વરશ કયાલો 
 રયચમ આનાય/HOF આધાયીત ચકાવણીના રકસ્વાભાું, રયચમ આનાય/HOF ની વરશ કયાલો 
 વનલાવીની વરશ અથલા અંગઠુાની છા નોંધણી ભાટેના અનભુોદન ઉય ભેલો 
 જો વનલાવી ૫ લડથી નાન ુફાક છે તો ફાકના વતા/ભાતા/લારી કે જેની નોંધણી ID વોપટલેયભાું 

નોંધલાભાું આલી છે તેની વરશ/ અનભુોદન ભાટે અંગઠુાન ુવનળાન રુુ ાડો 
 રયચમ આનાય આધાયીત ચકાવણીના રકસ્વાભા રયચમ આનાયે વરશ/વનલાવી તયપથી નોંધણી ભાટેના 

અનભુોદન ઉય અંગઠુાની છા યુી ાડો 
 અકનોરેજભેન્ટને વરશ કયો અને વીર કયો, અકનોરેજભેન્ટને વનલાવીને (વનલાવીની કોી)આો  
 વનલાવીને અકનોરેજભેન્ટ આતી લખતે વનલાવીને જાણ કયો કે  
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       ફામોભટ્રિક ઉકયણો અન ડેટા ક્લોલરટી વાથ કામય 

 અકનોરેજભેન્ટ ઉય છાેર નોંધણી નુંફય એ આધાય નુંફય નથી અને વનલાવીનો આધાય નુંફય ાછથી િ 
રાયા જણાલલાભાું આલળે.આ વુંદેળ અકનોરેજભેન્ટભાું ણ છાલાભાું આલેર છે. 

 વનલાવીએ ોતાના અને ફાકના નોંધણી અકનોરેજભેન્ટ બલીષ્મના વુંદબડ ભાટે વાચલી યાખલા. 
 ૯૬ કરાકની અંદય વનલાવીના ડેટાને સધુાયી ળકામ છે તેથી કોઇ ણ ભરુ શોમ તેલા રકસ્વાભાું તેભણે આ સવુલધા 

ભેલલી 
 આધાય જનયેળન સ્ટેટવ વલે જાણલા ભાટે તેઓ કોર વેન્ટયને કોર કયી ળકે છે અથલા ઇ-આધાય ોટડરને/ 

આધાય ોટડર/લેફવાઇટને રોગ ઓન કયી ળકે છે. 
 આધાય નફુંય સ્થાવનક ોસ્ટ ઓરપવ/ અથલા અન્મ નક્કી કયેર એજન્વી રાયા નોંધણી વભમે રુુ ાડલાભાું 

આલેર વયનાભાએ શોંચાડલાભાું આલે છે. 
 

શુું કયવુું – દથતાલજ વ્મલથથાન કયતી લખત 
 નોંધણી યુી થમા છી, તયતજ દસ્તાલેજોના જથ્થાને બેગો કયી રો અને તેને ડાફા શાથના ખણુ ેથટેર કયી 

રો. ચોક્કવ ખાતયી કયી રો કે વનલાવીના દસ્તાલેજો એકફીજા વાથે જોડેરા છે અને નોંધણી િક વૌથી 
ઉય છે, ચોકવાઇ કયો કે એક વટના ફધા જ દથતાલજો એક જ નનલાવીના છે. 

 દસ્તાલેજોને મોગ્મ ફોિભાું વુંગ્રશ કયો અને લાલાનુું તેભજ લધ ુડતી ગભઓ લાલાનુું ટાો 
 દસ્તાલેજોને વીધા સમૂડિકાળ, વગી ઉઠે તેલી વાભગ્રી, ધુ અને ાણીથી યિણ કયો. એલી બરાભણ 

કયલાભાું આલે છે કે દસ્તાલેજોના વેટનુું માડલયણ ઘટકોથી યિણ કયલા ભાટે પ્રાથટીક ક્લય લાયો. 
 દથતાલજો ઉય રખલાનુું ટાો; આને કાયણેછીના તફક્કાભાું  ગુુંચલણ ઉબી થામ છે. 
 દસ્તાલેજોને વીધેવીધ ુ જ ફાુંધલાની દોયી અથલા તેના ય ેરકિંગ ટેપ્વ લાયલાનુું ટાો. આને કાયણે 

દસ્તાલેજ કામભીરૂે નકુળાન ાભે છે. જો ટાઇવિંગ ટાી ન ળકામ તેભ છે તો PET સ્િેપ્વને ધાય યિણ 
આનાય તયીકે લાયો, 

 નોંધભણના ક્રભભાું દથતાલજોન પાઇર કયો. 
 નોંધભણના દસ્તાલેજોને કાજીથી શને્ડર કયો અને નકુળાન િથા ચોયીથી યિણ કયો. 
 રદલવના અંતે દસ્તાલેજોને તભાયા વનયીિક/ અન્મ પાલેર અવધકાયીને સિુત કયલાની ચોકવાઇ યાખો 

 

શુું કયવુું – દથતાલજ વ્મલથથાન કયતી લખત (જમાયે થકેનનિંગ સનુલધા ઉરબ્ધ શોમ) 
 દયેક દસ્તાલેજોની ઓયીજીનર કોીને સ્કેન કયો 
 ચોકવાઇ યાખો કે સ્કેનભાું જરૂયી બાગ( આધાય નોંધણીભાું એન્ટય કયલાભાું આલેર ડેટા)  સ્ષ્ટણે દેખામ 

અને દસ્તાલેજના ાના એકફીજા ઉય આલી ના જામ. 
 એક લાય દ્સસ્તાલેજના ફધા જ ાનાઓ સ્કેન થઇ જામ તો ણ, સ્કેન કયલાભાું આલેર ાનાઓની કુર વુંખ્મા 

ચકાવો અને ખાતયી કયો કે ફધા જ ાનાઓને સ્કેન કયી દેલાભાું આવ્મા છે. 
 ફધા જ ઓયીજીનર દસ્તાલેજો વનલાવીને ાછા આી દો. 

 

શુું ન કયવુું 
 નોંધણી ભાટે વનલાવી ાવે કોઇ જ નાણા ભાુંગળો નરશ 
 વનલાવીના િવતવનવધ તયીકે કોઇ ણ વ્મક્ક્તને ભાન્મ યાખળો નરશ 
 ડેભોગ્રારપક વલબાગભાું નાભ દાખર કયતી લખતે વભ., વભવ, વભવીવ, ભેજય, યીટામડડ લગેયે જેલા ટાઇટર વાભેર 

કયળો નરશ 
 ભફનજરૂયી સ્ેળ વલયાભ ભચહ્નો અને ભોટા મુાિયો ડેટા કેપ્ચય લખતે લાયળો નરશ 
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       ફામોભટ્રિક ઉકયણો અન ડેટા ક્લોલરટી વાથ કામય 

 N/A, NA લગેયેને વનલાવીએ જમા ભારશતી નથી આી તે ખાનાભાું દાખર કયળો નરશ. તેલા ભફન પયજીમાત 
ખાનાઓ ખારી યાખો 

 જમાું ફામોભેિીકવ ને કેપ્ચય કયી ળકામ છે ત્માું ફામોભેિીક અલાદો ભાકડ કયળો નરશ.તેને ’છેતયવિંડી’ કશલેાભાું 
આલે છે અને કઠોય વળિાને આભુંિણ આે છે 

  વનલાવીના ચશયેાની છફી કેપ્ચય કયતી લખતે ભાથ ુશરાલલાને અથલા ઝુકાલી દેલાને ભફરકુર ભાન્મ યાખળો 
નરશ  

 ચશયેાના પોટોગ્રાપ રેતી લખતે વનલાવીને ચાલલા અને લાત કયલાની યજા આળો નરશ. 
 કોઇ ણ એલી ચશયેાની છફી સ્લીકાયળો કે યકોડડ કયળો નરશ કે જેભાું શરનચરનથી ભચિ ખયાફ થય ુશોમ લધ ુ

ડતો અથલા ઓછો દેખાલ, ભફન સ્લબાલીક યુંગીન િકાળ અથલા રીટાઓ શોમ 
 કોઇ ણ એલી ચશયેાની છફી સ્લીકાયળો કે યકોડડ કયળો નરશ કે જેભાું તટસ્થ (ક્સ્ભત) ચશયેાના બાલ આલેરા ન 

શોમ , દાુંત દેખાતા શોમ એક અથલા ફુંને્ન આખો ફુંધ શોમ અથલા વનલાવી કેભેયાભાું જોતો નશોમ 
 નોંધભણ કયાલનાયની ભફલ્કુર ઉય િકાળ પેંકળો નરશ કાયણકે તેથી ડછામો ડે છે 
 ચશયેાનો પોટોગ્રાપ રેતી લખતે કાા ચળભા/ િાુંવા ચળભા આંખ ઉય ભાન્મ યાખળો નરશ  
 ચશયેાનો પોટોગ્રાપ રેતી લખતે ટોી અથલા ભાથા/ચશયેાને ઢાુંકતી લસ્ત ુકે જે ચશયેાના કોઇ ણ બાગને ઢાુંકે 

તેને ભાન્મ યાખળો નરશ 
 તભાયા રાયા કયલાભાું આલેર નોંધણીને ફીજા કોઇના ણ રાયા વરશ કયલાને ભાન્મ યાખળો નરશ 
 ફીજા કોઇ કામડકય રાયા કયલાભા આલેર નોંધણી ભાટે વરશ કયળો નરશ 
 વનલાવીના દસ્તાલેજો ઉય રખળો નરશ 
 દસ્તાલેજોને દોયરડ અથલા ેરકિંગ ટેથી વીધીજ ફાુંધળો નરશ કાયણકે તેના લડે દસ્તાલેજોને કામભી નકુળાન 

થળે. 
 દસ્તાલેજો કે જેને વનલાવી ાવેથી ભેલાલાભાું આવ્મા છે તેભની સ્ટેર ીન કાઢળો નરશ અથલા સ્ટેર કયળો 

નરશ અથલા લાળો નરશ  
 દસ્તાલેજોને વીધા સમૂડિકાળભાું, વગી ઉઠે તેલી વાભગ્રીભા, ધુ અથલા ાણી ાવે યાખળો નરશ. 
 વનલાવીના ડેટાને એકથી લધ ુલખત સધુાયાને ભાન્મ યાખળો નરશ 
 ગસુ્વાભાું કઇ ણ તયતજ િવતરિમા આળો નરશ કે ફોરળો નરશ 
 તકવનરક ળબ્દો લાયળો નરશ કે જેને ભોટા બાગના રોકો વયતાથી વભજી ળકે નરશ 
 ખફુ જ ઝડથી અથલા ખફુ જ ધીભેથી ફોરળો નરશ 
 તભાયા રાયા નોંધણી િકભાું કોઇ જ પેયપાય કયળો નરશ.જો વનલાવી થોડાક નાના પેયપાયો િકભાું કયલા ભાટે 

ણ દફાણ કયે તો ણ, કામડકયે તેને ચકાવણી કયનાય ાવે ભોકરલો. આલા રકસ્વાઓભાું કામડકયે વનલાવીને 
નમ્રણે વનલાવીને ચકાવનાય ાવે જલા ભાટે અને પેયપાયો કયલા ભાટે અને તે મજુફ ચકાવણી કયનાયના 
શસ્તાિય નોંધણી િકભાું રેલા ભાટે કશવે.ુ  

 


