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ആമഽഖും 
 

യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿീയയഽും (UIDAI) 
ആധഺറ഻ീെയഽും ഈ ീെയ഻െ഻ുംങ്ങ് മഺെവൽ െ഻ങ്ങൾേ് പര഻ങയീെെഽത്തഽന്നഽ   

UIDAI ീയയഽും ആധഺറ഻ീെയഽും സുംബന്ധ഻ച്ച് എലലഺ വഺയെേഺർേഽും രഽറച്ച ധഺരണ 
െൽഔഽഔ എന്ന ഺണ് ഈ ുമഺഡൿാള഻ന്ീറ ഉുേശൿും.  ഺീഴ പറയഽന്ന ഉേ഻ശ്െ 
ുശഺ ഺേൾേഽുവണ്ട഻യഺണ് ഇത്  യ്യഺറഺേ഻യ഻ച്ഠുള്ളത്:- 

 ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർമഺർ/ സാെർൂവസർ 

 രഛ഻സ്ടെഺറഽമഺർ, ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ, പര഻ുശഺധഔർ 

 അവ ഺരഔർ 
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അദ്ധ്ൿഺയും 1  

 

യഽണ഼ക് ഐേനറ഻ഫ഻ുക്കഷൻ അുതഺറ഻റ്഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെയഽും ആധഺറ഻നീറയഽും ആമഽഖും 
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അദ്ധ്ൿഺയും 1: യഽണ഼ക് ഐേനറ഻ഫ഻ുക്കഷൻ അുതഺറ഻റ്഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെയഽും 

ആധഺറ഻നീറയഽും ആമഽഖും 

 

ആധഺർ ങച്ഠും 2016 ന്ീറ (‚ആധഺർ ആക്് 2016‛) അെഽശഺസെങ്ങൾേ് വ഻ുധയമഺയ഻ (സഺമ്പത്ത഻ഔവഽും 
അലലഺത്ത ഽമഺയ സഹഺയങ്ങൾ, ആെഽഔാലൿങ്ങൾ, ുസവെങ്ങൾ എന്ന഻വ ഛെങ്ങൾേ് 
എത്ത഻ച്ചുീഔഺെഽേഽഔ എന്ന ലക്ഷ്ൿുത്തഺീെ) ഛാൂല 12, 2016 ൽ സ്ഥഺപ഻ മഺയ രഽ െ഻യമഺെഽസി  
അധ഻ഔഺരസമ഻ ഻യഺണ് ദ഻ യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿ(UIDAI), മ഻െ഻സ്ടെ഻ 
ഒഫ് ഇലക്ുെഺണ഻ക്സ്ട ആന്് ഇൻഫർുമഷൻ ീെക്ുെഺളഛ഻ (MeitY) മന്ത്ഺലയത്ത഻െഽഔ഼ഴ഻ൽ ഇന്ത്ൿ 
ഖവൺീമന്് ഉണ്ടഺേ഻യ െ഻യമമഺണ഻ത്.     

രഽ ആധ഻ഔഺര഻ഔസമ഻ ഻ എന്ന െ഻ലയ഻ൽ സ്ഥഺപ഻ മഺഔഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ്, അന്നീത്ത ആസാ ണ 
ഔമ്മ഼ഷന്ീറ (ഇന്നീത്ത NITI ആുയഺഗ്) രഽ അെഽബന്ധ ഒഫ഼സഺയഺണ് യഽണ഼ക് 
ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿ പവർത്ത഻ച്ച഻രഽന്നത്, 2009 ഛെഽവര഻ 28 ീല 
അ ഻ന്ീറ  Gazette Notification No.-A-43011/02/2009-Admn.I) ഔഺണഽഔ. പ഻ന്ന഼് ീസപ് ുംബർ 12, 2015 ൽ 
അുലഺുേഷൻ ഒഫ് ബ഻സ഻െസ്സ് െ഻യമങ്ങള഻ൽ ഖവൺീമന്് ുഭദഖ ഻ വരഽത്ത഻ അന്നീത്ത 
ഔമ്മൿാണ഻ുേഷൻസ്ട ആന്് ഇൻഫർുമഷൻസ്ട മന്ത്ഺലയത്ത഻ന്ീറ ഇലക്ുെഺണ഻ക്സ്ട ആന്് 
ഇൻഫർുമഷൻ ീെക്ുെഺളഛ഻ വഔഽെ഻ുലേ് യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് 
ഇന്ത്ൿീയ ുങർത്തഽ.        

“ആധഺർ‛ എന്നറ഻യീെെഽന്ന യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ െമ്പറഽഔൾ (UID) എലലഺ ഇന്ത്ൿേഺർേഽും 
െൽഔഽഔ എന്ന ഉുേശൿുത്തഺീെയഺണ് യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿേ് 
രാപുംെൽഔ഻യത് അ ഺയത്:   

(a) അയഥഺർത്ഥവഽും വൿഺഛവഽമഺയ ഐഡന്റ഻റ്റ഻ഔൾ ഇലലഺ ഺേഺൻ പഺപ് മഺയത്  

(b)അെഺയസമഺയഽും ങ഻ലവ഻ന് അെഽഖഽണമഺയ ര഼ ഻യ഻ലഽും പര഻ുശഺധ഻ച്ച് 
ആധ഻ഔഺര഻ഔമഺേഺൻ സഺധ഻േഽന്നത്   

ആധഺർ ആക്് 2016 പഔഺരും, ആധഺറ഻ന്ീറ ആയഽഷ്ക്േഺലഗച്ഠത്ത഻ീല എലലഺ പവർത്തെങ്ങളുും 
ുമൽുെഺച്ഠവഽും, െയ വ഻ഔസെും, പൗരൻമഺർേ് ആധഺർ െമ്പറഽഔൾ െൽഔ഻ അവയഽീെ ആധ഻ഔഺര഻ഔ  
െ഻ർവ്വഹണും എന്ന഻വ ഉൾീെീെ ആധഺറ഻ൽ ുപര് ുങർേൽ, പഺബലൿീെെഽത്തൽ എന്ന഻വീയലലഺും 
യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെ ഉത്തരവഺദ഻ത്തമഺണ്. ഔാെഺീ  
വൿക്ത഻ഔളുീെ സവ വവ഻വരങ്ങളുീെയഽും ആധ഻ഔഺര഻ഔ പമഺണങ്ങളുീെയഽും സഽരക്ഷ്഻  വും ഉറെ് 
വരഽുത്തണ്ട ഽും ആവശൿമഺണ്.     

 

 

 

https://uidai.gov.in/images/notification_28_jan_2009.pdf


 
 

ആധഺർ എൺുറഺൾീമനറഽും അപ്ുേറ്റും മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ 

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

 

Page 5 

 
 

      

പധഺന വൿഺഖൿഺനങ്ങൾ 
 

ന഻യമും 

 

ആധഺർ ആക്് 2016 (സഺമ്പത്ത഻ഔവഽും 
അലലഺത്ത ഽമഺയ സഹഺയങ്ങൾ, 
ആെഽഔാലൿങ്ങൾ, ുസവെങ്ങൾ എന്ന഻വ 
ഛെങ്ങൾേ് എത്ത഻ച്ചുീഔഺെഽേഽഔ 
എന്ന ഺണ് ലക്ഷ്ൿും), പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ച്ചത് 25, 
മഺർച്ച് 2016 ൽ. 

 അധ഻കഺര഻കൾ 

 

െ഻യമത്ത഻ീല ീസക്ഷ്ൻ 11 ന്ീറ ഉപവ഻ഭഺഖും 
(1) െഽ ഔ഼ഴ഻ൽ ഛാൂല 12, 2016 ൽ യഽണ഼ക് 
ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് 
ഇന്ത്ൿ സ്ഥഺപ഻ മഺയ഻  
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അനഽശഺസനങ്ങ
ൾ 

 

2016 ീസപ് ുംബർ 12 ന് ആധഺർ 
(ുപരഽുങർേലഽും പര഻ഷ്ക്േരണവഽും) 
അെഽശഺസെങ്ങൾ, 2016 പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ച്ചു മറ്റു 
ുഭദഖ ഻ഔൾ അ ഻െഽുശഷവഽും 
പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ച്ചു.   

ുകര 
ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ 

വ഻വര 
സുംഭരണ഻ 

(CIDR) 
 

ആധഺർ െമ്പർ ഉെമഔൾേ് െൽഔ഻യ എലലഺ 
ആധഺർ െമ്പറഽഔളുും അു ഺീെഺെും അത്തരും 
വൿക്ത഻ഔളുീെ അെഽരാപമഺയ 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ വ഻വരങ്ങളുും 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങളുും അ ഽമഺയ഻ 
ബന്ധീെച്ഠ ഇ ര വ഻വരങ്ങളുും ഉൾീെീെ 
ുന്നഺ അ ഻ലധ഻ഔുമഺ സ്ഥലങ്ങള഻ീല രഽ 
ുഔര഼ഔി  വ഻വരുശകരും.   

ുപരഽുചർക്കൽ 

 

ീസപ് ുംബർ 12, 2016 ൽ പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ച്ച 
ആധഺർ (ുപരഽുങർേലഽും 
പര഻ഷ്ക്േരണവഽും)  അെഽശഺസെങ്ങൾ 2016 
(2016 ൽ 2) ൽ പരഺമർശ഻ച്ച പഔഺരും  
ആളുഔൾേ് ആധഺർ െമ്പറഽഔൾ 
െൽഔഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ അവരഽീെ 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ വ഻വരങ്ങളുും 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങളുും 
െ഻യമവ഻ുധയമഺയ഻ അവര഻ൽെ഻ന്ന് 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ ു ശകര഻േഽന്ന 
പഔ഻യ.  

 

രജ഻സ്െഺറഽമഺർ 

 

 െ഻യമും അെഽശഺസ഻ച്ച പഔഺരും 
ആളുഔളുീെ ുപരഽുങർേൽ 
ആവശൿത്ത഻െഽുവണ്ട഻ അധ഻ഔി ർ 
അധ഻ഔഺരീെെഽത്ത഻യ അീലലങ്ക഻ൽ 
അുംഖ഼ഔര഻ച്ച എലലഺ സ്ഥഺപെങ്ങളുും ഇ ഻ൽ 
ഉൾീെെഽന്നഽ.   

 ആളുഔളുീെ ു പരഽുങർേഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ 
അധ഻ഔി ർ അുംഖ഼ഔര഻ച്ച് െ഻യമ഻േഽന്ന 
രഛ഻സ്ടെഺറഽഔൾ ഖവൺീമന്് 
ുമകലയ഻ൽെ഻ന്നഽള്ളവുരഺ 
സവഔഺരൿുമകലയ഻ൽെ഻ന്നഽള്ളവുരഺ 
ആഔഺും ന്നഽഔ഻ൽ അവർ അത് സവയും 
െ഻ർവ്വഹ഻േഽും അ ീലലങ്ക഻ൽ 
െ഻ർവ്വഹണത്ത഻ന് ഏഛൻസ഻ഔൾേ് ഔരഺർ 
െൽഔഽഔുയഺ/െ഻യമ഻േഽഔുയഺ ീങയ്യുും.   
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ുപരഽുചർക്കൽ 
ഏജൻസ഻ 

 

 ങച്ഠത്ത഻ന് വ഻ുധയമഺയ഻ വൿക്ത഻ഔളുീെ 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട , ബുയഺീമെ഻ക് 
വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻േഺൻ, 
സഺഹങരൿത്ത഻ന് അെഽസി മഺയ഻  
അധ഻ഔി ുരഺ രഛ഻സ്ടെഺുറഺ െ഻യമ഻േഽന്ന 
ഏഛൻസ഻. 

 െ഻വഺസ഻ഔളുമഺയ഻ ുെര഻ച്ഠ് ഇെപഴഔ഻ 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ അവരഽീെ 
ുപരഽുങർേഽന്നഽ. അു ഺറ഻റ്റ഻ 
െ഻യമ഻േഽന്ന ു ർഡ് പഺർച്ഠ഻ 
ഏഛൻസ഻ഔളുും ഈ പഔ഻യ 
െ഻ർവ്വഹ഻േഺറഽണ്ട്.  

ുപരഽുചർക്കൽ 
ീസനറർ 

 

െ഻വഺസ഻ഔളുീെ ുപരഽുങർേഽന്ന ഻െഽും 
അവരഽീെ വ഻വരങ്ഘൾ 
പര഻ഷ്ക്േര഻േഽന്ന ഻െഽമഺയ഻ 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ െ഻ർമ്മ഻േഽന്ന 
 ഺത്േഺല഻ഔമഺയ അീലലങ്ക഻ൽ സ്ഥഺയ഻യഺയ 
ഔമ഼ഔരണും. 

ുപരഽുചർക്കൽ 

ുേഷൻ 

 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ, 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ു ശകര഻േഽന്ന 
സുംവ഻ധഺെും 

 ുപരഽുങർേൽ ഔമ഼ഔരണത്ത഻ൽ, 
ഔമ്പൿാച്ഠർ, ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണങ്ങൾ, 
GPS ഉപഔരണും,പ഻ന്ററഽും സ്ടഔഺെറഽും 
ുപഺലഽള്ള ഇ ര ഉപഔരണങ്ങൾ എന്ന഻വ 
ഉൾീെെഽന്നഽ. 

ഹഺർഡ് 
ീവയർ,ുസഺഫ്് 

ീവയർ 
കച്ചവെക്കഺർ 

 

 അധ഻ഔി രഽീെ 
മഺെദണ്ഡങ്ങൾേെഽസി മഺയ഻ 
ലഺപ്ുെഺപ്,ീഡസ്ടേ്ുെഺപ്,െഺീെറ്റുഔൾ, 
GPS ഉപഔരണും,സ്ടഔഺെുറഺെഽഔാെ഻യ 
പ഻ന്റർ, STQC അുംഖ഼ഔര഻ച്ച 
ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണങ്ങൾ  ഽെങ്ങ഻യ 
ഹഺർഡ് ീവയറഽഔൾ ഹഺർഡ് ീവയർ 
ഔച്ചവെേഺർ െൽഔഽന്നഽ.   

 ഒപുററ്റ഻ുംങ്ങ് സ഻സ്റ്റും (വ഻ൻുഡഺസ്ട XP, 

വ഻സ്ട ,വ഻ൻുഡഺസ്ട 7), അപ്ല഻ുേഷൻ 
ുസഺഫ്് ീവയർ ുപഺലഽള്ള ുസഺഫ്് 
ീവയറഽഔൾ ുസഺഫ്് ീവയർ ഔച്ചവെേഺർ 
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െൽഔഽന്നഽ. 

 ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ ുസഺഫ്് 
ീവയറഽഔൾ അധ഻ഔി ർ െൽഔഽന്ന ഺണ് 
ഔാെഺീ  ു ശകര഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ ഭദമഺയ഻ 
സാക്ഷ്഻േഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻യഽള്ള സഽരക്ഷ്ഺ 
സവ഻ുശഷ ഔൾ അ ഻ൽ സവ ുവ 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽും ീങയ്യുും. 

പര഻ുശഺധ഻ച്ച് 
സഺക്ഷ്ൿീെെഽ

ത്തഽന്ന ഏജൻസ഻ 

 

 വൿക്ത഻ഔീളേഽറ഻ച്ചുള്ള െ഻ർണ്ണയങ്ങൾ 
െെത്തഺെഺയ഻ രഽ ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻യ഻ൽ ുപരഽുങർേൽ 
ഒപുററ്ററഺയ഻/ സാെർ ൂവസറഺയ഻ 
അധ഻ഔി ർ െ഻ുയഺഖ഻േഽന്ന 
ഏഛൻസ഻യഺണ഻ത്, ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണും െ഻ർവ്വഹ഻േഽഔ 
എന്ന ഺണ് ഇവരഽീെ ദൗ ൿും. 

 പര഻ശ഼ലെവഽും അുംഖ഼ഔഺരവഽും ലഭ഻ച്ചവർ 
മഺ മഺണ് ു പരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ 
പഔ഻യ െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്നീ ന്ന് 
സർച്ഠ഻ഫ഻ുേഷൻ പഔ഻യ 
ഉറെുവരഽത്തഽും.  

ുപരഽുചർക്കൽ 
ഒപുററ്ർ 

 

ുപരഽുങർേൽ ുഔരങ്ങള഻ൽ 
ുപരഽുങർേൽ പഔ഻യ 
െ഻ർവ്വഹ഻േഽവഺെഺയ഻ ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ഔൾ െ഻ുയഺഖ഻േഽന്ന അുംഖ഼ഔി  
വൿക്ത഻. 

ുപരഽുചർക്കൽ 
സാെർ ൂവസർ 

 

 

 

ുപരഽുങർേൽ ുഔരങ്ങൾ പവർത്ത഻െ഻ച്ച് 
അ ഻ന്ീറ ുമൽുെഺച്ഠും വഹ഻േഺൻ 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ 
െ഻ുയഺഖ഻േഽന്ന അുംഖ഼ഔി  വൿക്ത഻ 
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പര഻ുശഺധകൻ 

 

ുപരഽുങർേൽ ുഔരങ്ങള഻ൽ ുരകഔൾ 
പര഻ുശഺധ഻േഽവഺെഺയ഻ രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ 
െ഻യമ഻േഽന്ന വൿക്ത഻ 

അവതഺരകൻ 

 

സഺധഽവഺയ  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ീ ള഻വഽുരക (PoI), 

ുമൽവ഻ലഺസ ീ ള഻വഽുരക (PoA) എന്ന഻വ 
ഇലലഺത്തവരഽീെ  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ 
സ്ഥ഻ര഼ഔര഻േഽന്ന ഻ന് രഛ഻സ്ടെഺറഽും 
അധ഻ഔി രഽും രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  വൿക്ത഻.  

കഽറ഻െ് : അവ ഺരഔർേ് അറ഻യഺവഽന്ന 
വൿക്ത഻യഽീെ  ഻ര഻ച്ചറ഻യലഽും അഡസ്സുും 
മഺ ുമ അുേഹും സ്ഥ഻ര഼ഔര഻േഽഔയഽള്ളു, 
അവ ഺരഔന്ീറ ആധഺർ െമ്പറഽും 
ബുയഺീമെ഻ക് സ്ഥ഻ര഼ഔരണവഽും 
ഉപുയഺഖ഻ച്ചഺണ് പസ്ട ഽ  സ്ഥ഻ര഼ഔരണും 
െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്നത്. 

സ്ഥ഻രവഺസ഻ 

 

ആധഺറ഻ൽ ുപരഽുങർേഽന്ന ഻ന് 
അുപക്ഷ്഻േഽന്ന ഻ന്ീറ ീ ഺച്ഠുമഽമ്പഽള്ള 
പന്ത്ണ്ട് മഺസങ്ങള഻ൽ ീമഺത്തും ൊറ്റ഻ 
എൺപത്ത഻രണ്ട് ദ഻വസങ്ങൾ അീലലങ്ക഻ൽ 
അ ഻ൽഔാെഽ ൽ ദ഻വസങ്ങൾ ഇന്ത്ൿയ഻ൽ 
െ഻വസ഻ച്ച വൿക്ത഻   

ജനസുംഖൿഺശഺ
സ്ത 

വ഻വരങ്ങൾ 
 

ആധഺർ െമ്പർ െൽുഔണ്ട ആവശൿത്ത഻െഺയ഻ 
അെഽശഺസെങ്ങൾ െ഻ർുേശ഻ച്ച പഔഺരും രഽ 
വൿക്ത഻യഽീെ ുപര്, ഛെെ  ഻യ ഻, 
ുമൽവ഻ലഺസും, അെഽുയഺഛൿമഺയ മറ്റു 
വ഻വരങ്ങൾ എന്ന഻വയഽമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ 
വ഻വരങ്ങൾ.  

ഔഽറ഻െ്: സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ഔഽലും, മ ും, ഛഺ ഻, 
വർഗ്ഗും, വുംശും, ഭഺഷ, അധ഻ഔഺരീെെഽത്തൽ 
ുരകഔൾ, വരഽമഺെും, ീമഡ഻ക്ഔൽ ഹ഻സ്റ്ററ഻ 
എന്ന഻വ ഈ വ഻വരങ്ങള഻ൽ ഉൾീെെഽന്ന ലല.  
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ബുയഺീമെ഻ക് 
വ഻വരങ്ങൾ 

 

അെഽശഺസെങ്ങള഻ൽ െ഻ർവ്വങ഻ച്ച പഔഺരും 
രഽ വൿക്ത഻യഽീെ ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ്, 
വ഻രലെയഺളും, മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ സ്ടഔഺൻ 
അീലലങ്ക഻ൽ അ ഽുപഺലഽള്ള 
ഛ഼വശഺസ്ട പരമഺയ പു ൿഔ ഔൾ.   

പധഺന 
ബുയഺീമെ഻ക് 

വ഻വരങ്ങൾ 

 

രഽ വൿക്ത഻യഽീെ വ഻രലെയഺളും, 
മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ സ്ടഔഺൻ അീലലങ്ക഻ൽ 
അ ഽുപഺലഽള്ള ഛ഼വശഺസ്ട പരമഺയ 
പു ൿഔ ഔൾ 

ുപരഽുചർക്കൽ 

ID  
(EID) 

 

ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് െൽഔഽന്ന 28 
അേങ്ങളുള്ള ുപരഽുങർേൽ  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ 
െമ്പർ 

ആധഺർ ീലറ്ർ 

 

രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് ആധഺർ െമ്പർ 
എത്ത഻ച്ചുീഔഺെഽേഽന്ന ുരക 

ബന്ധീെെഺനഽള്ള 
ുകരും 

 

ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ സുംബന്ധമഺയ 
അുെവഷണങ്ങളുീെയഽും പരഺ ഻ഔളുീെയഽും 
പര഻ഹഺരത്ത഻ന് ബന്ധീെെഺവഽന്ന ുഔരും. 
ുെഺൾ ഫ഼ െമ്പറഺയ 1947 ലഽും ഔാെഺീ  
help@uidai.gov.in എന്ന ഇ-ീമയ഻ൽ 
ഐഡ഻യ഻ലഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് ഇത് 
പഺപൿമഺേഺവഽന്ന ഺണ്.     
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യഽണ഼ക് ഐേനറ഻ഫ഻ുക്കഷൻ അുതഺറ഻റ്഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെ വ഼ക്ഷ്ണവഽും ദൗതൿവഽും 
 

 

ഇന്ത്ൿയ഻ീല സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള എവ഻ീെയഽും എുെഺഴഽും 
പമഺണ഼ഔര഻േഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ അെഽപമമഺയ രഽ 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യല഻ലാീെയഽും സുംകൿഺസുംബന്ധമഺയ രഽ  ലത്ത഻ലാീെയഽും 
അവീര ശഺക്ത഼ഔര഻േഽഔ 

 

 ആുഖഺള ലത്ത഻ലഽള്ള സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് വൿക്തമഺയ഻ െ഻ർവ്വങ഻ച്ച 
സമയത്ത഻െഽള്ള഻ൽ ഔണ഻ശമഺയ ഖഽണുമൻമ മഺെദണ്ഡങ്ങൾേ് 
വ഻ുധയമഺയ഻ ആധഺർ െമ്പറഽഔൾ എത്ത഻ച്ചുീഔഺെഽേഽഔ.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് സുംകൿഺപരമഺയ അവരഽീെ  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ 
പര഻ഷ്ക്േര഻ച്ച് അത് പമഺണ഼ഔര഻േഽവഺൻ സൗഔരൿീെെഽന്ന 
രാപഗെെ സ്ഥഺപ഻േഽവഺൻ പങ്കഺള഻ഔളുമഺയ഻ ുയഺഛ഻ച്ച് 
പവർത്ത഻േഽഔ.   

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള ഫലപദമഺയഽും ഔഺരൿക്ഷ്മമഺയഽും ഉങ഻ മഺയഽും 
ുസവ഻േഽവഺൻ ആധഺറ഻ീെ പഺപ് മഺേഽന്ന ഻ന് 
പങ്കഺള഻ഔളുമഺയഽും ുസവെദഺയഔരഽമഺയഽും ുയഺഛ഻ച്ച് 
പവർത്ത഻േഽഔ  

 പഽ ഽമഔൾ ുപഺത്സഺഹ഻െ഻േഽഔയഽും ആധഺറഽമഺയ഻ ബന്ധ഻െ഻ച്ച 
അുപക്ഷ്ഔൾ വ഻ഔസ഻െ഻ീച്ചെഽേഽന്ന ഻ന് സർേഺർ, സവഔഺരൿ 
ഏഛൻസ഻ഔൾേ് രഽ ുവദ഻ െൽഔഽഔയഽും ീങയ്യുഔ.   

 സഺുങ്ക ഻ഔച്ഝഺെ ഗെെയഽീെ ലഭൿ ,പര഻മഺണ സഺദ്ധൿ , 
പ഻ൻവഺങ്ങൽ എന്ന഻വ ഉറെുവരഽത്തഽഔ  

 യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെ 
വ഼ക്ഷ്ണവഽും മാലൿങ്ങളുും ുമല഻ലഽും  ഽെരഽന്ന ഻ന് രഽ ദ഼ർഗഔഺല 
സ്ഥഺയ഻യഺയ വൿവസ്ഥ഻ ഻ രാപീെെഽത്തഽഔ.   

 ആുഖഺള ലത്ത഻ൽ വ഻വ഻ധ മണ്ഡലങ്ങള഻ീല വ഻ദഗ്ദർ ുയഺഛ഻ച്ച് 
പവർത്ത഻ച്ച്, യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് 
ഇന്ത്ൿയ്േ് അമാലൿമഺയ ഉൾേഺഴ്ങഔൾ െൽഔഺൻ പഺഔത്ത഻ൽ 
അ ഻ീെ ആഔർഷഔമഺേഽഔ  
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 ഞങ്ങൾ ഏഔ഼ഔരണീത്ത വ഻ലമ ഻േഽന്നഽ 

 സമഖമഺയ രഺരെ഻ർമ്മ഻ ഻യ഻ൽ ഞങ്ങൾ പ ഻ബദ്ധരഺണ്. 

 ഏഔഺത്മഔമഺയ സമ഼പെീത്ത ു പഺത്സഺഹ഻െ഻േഽഔയഽും ഞങ്ങളുീെ 
പങ്കഺള഻ഔീള ഞങ്ങൾ വ഻ലമ ഻േഽഔയഽും ീങയ്യുന്നഽ  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔുളഺെഽും ുസവെദഺയഔുരഺെഽമഽള്ള ുസവെത്ത഻ൽ 
മ഻ഔവ് പഽലർത്തഽവഺൻ ഞങ്ങൾ പയത്െ഻േഽും.   

 െ഻രന്ത്രമഺയ പഠെത്ത഻ലഽും ഖഽണെ഻ലവഺരങ്ങൾ 
അഭ഻വിദ്ധ഻ീെെഽത്തഽന്ന ഻ലഽും ഞങ്ങൾ സദഺ ശദ്ധയാന്നഽും. 

 പഽ ഽമയ഻ൽ പുങഺദ഻ രഺണ് ഞങ്ങൾ, പഽ ഽമഔൾ 
ആവ഻ഷ്ക്േര഻േഽന്ന ഻ന് ഞങ്ങളുീെ പങ്കഺള഻ഔൾേ് ഞങ്ങൾ ുവദ഻ 
െൽഔഽന്ന ഺണ്. 

 സഽ ഺരൿവഽും വൿക്തവഽമഺയ വൿവസ്ഥ഻ ഻യ഻ൽ ഞങ്ങൾ 
വ഻ശവസ഻േഽന്നഽ 

 

ആധഺറഽും മറ്റ ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ുപഺഗഺമഽകളറും തമ്മ഻ലഽള്ള വൿതൿഺസും 
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ആധഺറ഻നീറ സവ഻ുശഷതകൾ 
 

ആധഺർ എന്ത്ഺണ്? ആധഺർ എന്ത്ലല? 

 ഔമരഹ഻ മഺയ 12 അേ െമ്പർ  ുഔവലും മീറ്റഺരഽ ഔഺർഡ് 

 രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് െൽഔഽന്ന 
അെഽപമമഺയ  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ െമ്പർ, 
ഇു  െമ്പർ മീറ്റഺരഺൾേ് 
െൽഔഽന്ന ലല.   

 രഽ ഔഽെഽുംബത്ത഻ന് ീരണ്ണും 

 വ഻ഛയഔരമഺയ ‚പഺമഺണ഻ഔ ‛ യ഻ൽ 
അധ഻ഷ്ക്ഠ഻ മഺയ഻ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ പഺപ് മഺേഽന്നഽ 
 

 മറ്റു  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ര഼ ഻ഔീളീയലലഺും 
ആധഺർ ഇലലഺ ഺേഽും 

 ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ 
വ഻വരങ്ങളുും ബുയഺീമെ഻ക് 
വ഻വരങ്ങളുും (ൂവഔലൿമഽള്ള 
ആളുഔൾ ഴ഻ീഔ) ുശകര഻േഽന്നഽ 

 ഛഺ ഻,മ ും,ഭഺഷ ുപഺലഽള്ള 
ബഺഹൿരാപ വ഻വരങ്ങൾ 
ുശകര഻േഽും. 

 െ഻ലവ഻ലഽള്ള പമഺണുരകഔൾ 
(ീഹഡ് ഒഫ് ദ഻ ഫഺമ഻ല഻, 
അവ ഺരഔൻ അധ഻ഷ്ക്ഠ഻  
ുപരഽുങർേൽ) പര഻ഖണ഻േഺീ  
ഇന്ത്ൿയ഻ീല സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് 
െൽഔഽന്നത്.  

 പൗര വത്ത഻െഽള്ള ീ ള഻വഺയ഻ ആധഺർ 
ഉപുയഺഖ഻േഺും 

 ആുഖഺള ലത്ത഻ൽ രഽ 
വൿക്ത഻ വഗെെ യഽണ഼ക് 
ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ 
ഒഫ് ഇന്ത്ൿ പഺപ് മഺേഽന്നഽ 
അ ഺയത് ുറഷൻ ഔഺർഡ്, 
പഺസ്ടുപഺർച്ഠ് എന്ന഻ങ്ങീെ   
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ അധ഻ഷ്ക്ഠ഻ മഺയ ഏത് 
അുപക്ഷ്ഔൾേഽും ഇത് 
ഉപുയഺഖ഻േഺവഽന്ന ഺണ്.  

 രഺൾേ് ന്ന഻ുലീറ ആധഺർ 
െമ്പറഽഔൾ സവന്ത്മഺേഺവഽന്ന ഺണ്.  

 രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്ന ഻ന് ആധഺറ഻ൽ 
മഽകത്ത഻ന്ീറ ുഫഺുച്ഠഺ, 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ, വ഻രലെയഺളങ്ങൾ, 
മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും എന്ന഻വ 
ഉപുയഺഖ഻േഽന്നഽ 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ സഺമ്പത്ത഻ഔ 
വ഻വരങ്ങൾ ആധഺർ ുശകര഻േഽന്നഽ.  
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അദ്ധ്ൿഺയും 2: രജ഻സ്െഺറഽമഺർ, ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻കൾ, ുപരഽുചർക്കൽ േഺഫ് 

 

രജ഻സ്െഺർമഺരഽീെ ന഻യമനും 
 

1. രഺഛൿീത്തങ്ങഽമഽള്ള സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ ുപരഽഔൾ 
ുങർേഽന്ന ഻െഽും പര഻ഷ്ക്േരണങ്ങൾ 
വരഽത്തഽന്ന ഻െഽമഺയ഻ രഛ഻സ്ടെഺറഽഔീള അധ഻ഔി ർ 
െ഻യമ഻േഽന്ന ഺണ്. സ്ഥഺപെങ്ങീളയഽും ഇ ഻ൽ 
ഉൾീെെഽത്തഽന്ന ഺണ്, അവരഽീെ ുപഺഖഺമഽഔളുീെ 
പ ഻വ് വ഻െൿഺസങരൿഔളുീെ ഭഺഖമഺയ഻ അവർ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുമഺയ഻ 
ഇെപഴഔഽന്ന ഺണ്.രഛ഻സ്ടെഺറഽഔീള െ഻യമ഻േഽന്ന 
സമയത്ത് ഒുരഺ രഛ഻സ്ടെഺർേഽും രഽ രഛ഻സ്ടെഺർ ു ഔഺഡ് 
അെഽവദ഻ച്ചുെൽഔഽന്ന ഺണ്.രഛ഻സ്ടെഺർമഺരഺയ഻ 
െ഻യമ഻ രഺഔഽവഺൻ അർഹ യഽള്ള സ്ഥഺപെങ്ങൾ 
ഇവയഺണ്:  

 സുംസ്ഥഺെ/ UT ഖവൺീമന്റഽഔൾ 

 ുഔര മന്ത്ഺലയങ്ങളുും അവർേഽ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള ഡ഻െഺർച്ഠുീമന്റഽഔൾ/ ഏഛൻസ഻ഔൾ 

 ുഔര / സുംസ്ഥഺെ ഖവൺീമന്റഽഔളുീെ ീപഺ ഽുമകല ഔമ്പെ഻ഔൾ 

 ീപഺ ഽുമകല ബഺങ്കഽഔളുും െഺഷണൽ ീസഔൿാര഻റ്റ഼സ്ട ീഡുപഺസ഻റ്ററ഻ ല഻മ഻റ്റഡ് 
ഉൾീെീെയഽള്ള വൿവസ്ഥഺപ഻  സ്ഥഺപെങ്ങളുും.  

 ുഔര സർേഺർ അീലലങ്ക഻ൽ സുംസ്ഥഺെ സർേഺർ ഏർീെെഽത്ത഻യ സ്ടീപഷൿൽ 
പർപസ്ട ീവഹ഻േ഻ളുഔൾ (SPV). 

 ീഷഡൿാൾ ഔീമർഷൿൽ ബഺങ്കഽഔൾ  

  പഺൽ ഡ഻െഺർച്ഠുീമന്് 

 

2. ഫ഼ൽഡ് ല െ഻ർവ്വഹണും, െ഻ര഼ക്ഷ്ണും, ഒഡ഻റ്റ് എന്ന഻വ രഛ഻സ്ടെഺർമഺരഽീെ 
ഉത്തരവഺദ഻ത്തമഺയ഻ര഻േഽും. 

3. രഛ഻സ്ടെഺർമഺരഽീെ അ ീലലങ്ക഻ൽ അവർേഽുവണ്ട഻ പവർത്ത഻േഽന്നവരഽീെ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള 
സ്ഥഺപെങ്ങള഻ുലേ് യഽക്തമഺയ ആക്സസ്ട രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ അു ഺറ഻റ്റ഻േ് െൽഔഽന്ന ഺണ് 
ഔാെഺീ  രഛ഻സ്ടെഺറഽീെ അീലലങ്ക഻ൽ അവർേഽുവണ്ട഻ പവർത്ത഻േഽന്നവരഽീെ 
അധ഼െ യ഻ലഽള്ള ഏീ ങ്ക഻ലഽും പഽസ്ട ഔങ്ങൾ, പമഺണങ്ങൾ, ഔമ്പൿാച്ഠർ ഡഺറ്റ എന്ന഻വ 
പര഻ുശഺധ഻േഽവഺൻ യഽക്തമഺയര഼ ഻യ഻ൽ അു ഺറ഻റ്റ഻േ് സൗഔരൿും 
ീങയ് ഽീഔഺെഽേഽന്ന ഽമഺണ്. ഇ ഻െഽപഽറീമ ഒഡ഻റ്റ഻ന്ീറ ആവശൿവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീെച്ഠീ ന്ന് അു ഺറ഻റ്റ഻േ് അഭ഻പഺയമഽള്ള പമഺണങ്ങളുീെുയഺ മറ്റു 
വസ്ട ഽേളുീെുയഺ പഔർെുഔൾ അവർേ് െൽഔഽന്ന ഽമഺണ്.  

4. ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ുലേ് വ഻വരങ്ങൾ അുപ്ലഺഡ് ീങയ്യുഔ എന്ന 
ആവശൿത്ത഻െഽുവണ്ട഻യലലഺീ , ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ ുശകര഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ ഇ ര 
ആവശൿങ്ങൾേഽുവണ്ട഻ രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ ഉപുയഺഖ഻േഺൻ പഺെഽള്ള ലല.  

5. ആളുഔളുീെ സമ്പർേ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ,ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ന്ീറ ുമൽവ഻ലഺസും 
എന്ന഻വ ഉൾീെീെ ുപരഽുങർേൽ, പര഻ഷ്ക്േരണും എന്ന഻വീയേഽറ഻ച്ച് പരൿഺപ് വഽും 
അെഽുയഺഛൿവഽമഺയ വ഻വരങ്ങൾ, സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് ലഭൿമഺഔഽന്ന ുസവെങ്ങൾ എന്ന഻വ 
രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ അവരഽീെ ീവബ്ൂസറ്റുഔള഻ൽ പദർശ഻െ഻േണും.   

6. ുപരഽുങർേൽ, പര഻ഷ്ക്േരണ പവർത്തെങ്ങൾ െ഻ർവ്വഹ഻േഺൻ െ഻യമ഻േീെച്ഠ 
അീലലങ്ക഻ൽ െ഻ുയഺഖ഻ രഺയ ഏീ ഺരഽ ഏഛൻസ഻ അീലലങ്ക഻ൽ ആളുഔൾ അ ഻ന് 
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അെഽുയഺഛൿരഽും ഔഺരൿപഺപ് ഻യഽള്ളവരഽമഺീണന്ന് അഥവഺ അ ഽമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ 
പര഻ശ഼ലെും ലഭ഻ച്ചവുരഺ അെഽഭവച്ഝഺെും ഉള്ളവുരഺ ആീണന്ന് രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ ഉറെ് 
വരഽത്തണും.   

7. ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ അവരഽീെ ു പരഽുങർേൽ 
പവർത്തെങ്ങൾ ു ർഡ് പഺർച്ഠ഻ഔൾേ് ഉപഔരഺർ 
അെ഻സ്ഥഺെത്ത഻ൽ ഏൽപ഻ച്ചുീഔഺെഽേഽന്നത് 
രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ അെഽവദ഻േഺൻ പഺെഽള്ള ലല. ു ർഡ് 
പഺർച്ഠ഻ഔൾ മഽുകെ ആളുഔീള ഔാല഻ീേെഽേഽന്നത് 
രഛ഻സ്ടെഺർമഺർേ് അെഽവദ഻േഺും എന്നഺൽ 
ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള ആളുഔീള ഔാല഻ീേെഽേഽന്ന 
സ്ഥഺപെങ്ങളുീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ 
ുശകര഻ുേണ്ട ഺണ്. 

8. അീപൻേ഻ക്സ് A ൽ വ഻വര഻ച്ച ുഔഺഡ് ഒഫ് ഔണ്ടക്് രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ സദഺ 
അെഽസര഻ുേണ്ട ഺണ്.   

9. അു ഺറ഻റ്റ഻ അ ഺത് സമയങ്ങള഻ൽ പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻േഽന്ന െയങ്ങൾ, മഺർഗ്ഗുരകഔൾ, 
ീങേ് ല഻സ്റ്റുഔൾ, പ ഻ഔഔൾ, മഺ ിഔഔൾ എന്ന഻വ രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ 
അെഽസര഻ുേണ്ട ഺണ്. പസ്ട ഽ  െെപെ഻ഔമും ബഺധ഻ മഺഔഽന്ന പേരു ുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ഔളുീെ വ഻ുധയ വവഽും രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 

എൺുറഺള഻ുംങ്ങ് ഏജൻസ഻കളറീെ പട്ട഻കയഽണ്ടഺക്കൽ  
 

1. വൿക്തമഺയ രഽ റ഻ഔവസ്റ്റ് ു ഫഺർ എുംപഺെൽീമന്് (RFE) 
പഔ഻യയ഻ലാീെ ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔീള 
അു ഺറ഻റ്റ഻ പച്ഠ഻ഔയ഻ലഺേഽന്ന ഺണ് പസ്ട ഽ  
എുംപഺെൽീമന്റ഻ന്ീറ ുയഺഖൿ  െ഻ബന്ധെഔളുും 
വൿവസ്ഥഔളുും അ ഺത് സമയങ്ങള഻ൽ അു ഺറ഻റ്റ഻ 
അറ഻യ഻േഽന്ന ഽമഺണ്. RFE ന്ീറ ുയഺഖൿ  
മഺെദണ്ഡങ്ങളുും മറ്റ഻ ര സഺുങ്ക ഻ഔവഽും 
സഺമ്പത്ത഻ഔവഽമഺയ മഺെദണ്ഡങ്ങളുും െ഻റുവറ്റ഻ 
 ത്പരരഺയ ഏഛൻസ഻ഔൾേ് എുംപഺെൽീമന്റ഻ന് 
അുപക്ഷ്഻േഺവഽന്ന ഺണ്.  

2. ഏഛൻസ഻ഔളുീെ അുപക്ഷ്ഔൾ അു ഺറ഻റ്റ഻ വ഻ലയ഻രഽത്ത഻, RFE ന്ീറ െ഻ബന്ധെഔൾ 
പാർത്ത഻യഺേ഻ീേഺണ്ട് ുയഺഖൿരഺയ ഏഛൻസ഻ഔീള ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔളഺയ഻ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ പച്ഠ഻ഔയ഻ലഺേഽന്ന ഺണ്.  

3. .രഽ ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ ുഔഺഡ് അു ഺറ഻റ്റ഻ െൽഔഽന്ന ഺണ്, പച്ഠ഻ഔയ഻ൽ 
ഉൾീെെഽത്ത഻യ രഽ ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ീയ ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര 
സുംഭരണ഻യ഻ുലേ് ഇ ഽപുയഺഖ഻ച്ച് രഛ഻സ്ടെഺർേ് െ഻ുയഺഖ഻േഺവഽന്ന ഺണ്.   

4. മറ്റു ഏഛൻസ഻ഔീള പര഻ുശഺധെവ഻ുധയമഺേ഻ െ഻ുയഺഖ഻േഽന്ന ഻ന് അെഽുയഺഛൿമഺയ 
െെപെ഻ഔൾേഽുശഷും അവീര ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔളഺയ഻ വൿഺപി രഺേഽവഺൻ 
രഛ഻സ്ടെഺർമഺീര അു ഺറ഻റ്റ഻ അെഽവദ഻ുച്ചേഺും. ഫ഼ൽഡ് ല െ഻ർവ്വഹണത്ത഻ന്ീറയഽും 
ഒഡ഻റ്റ഻ന്ീറയഽും ഉത്തരവഺദ഻ത്തും ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻േ് ആയ഻ര഻േഽും.  

5. രഛ഻സ്ടെഺർമഺരഽീെ അ ീലലങ്ക഻ൽ അവർേഽുവണ്ട഻ പവർത്ത഻േഽന്നവരഽീെ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള 
സ്ഥഺപെങ്ങള഻ുലേ് യഽക്തമഺയ ആക്സസ്ട രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ അു ഺറ഻റ്റ഻േ് െൽഔഽന്ന ഺണ് 
ഔാെഺീ  രഛ഻സ്ടെഺറഽീെ അീലലങ്ക഻ൽ അവർേഽുവണ്ട഻ പവർത്ത഻േഽന്നവരഽീെ 
അധ഼െ യ഻ലഽള്ള ഏീ ങ്ക഻ലഽും പഽസ്ട ഔങ്ങൾ, പമഺണങ്ങൾ, ഔമ്പൿാച്ഠർ ഡഺറ്റ എന്ന഻വ 
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പര഻ുശഺധ഻േഽവഺൻ യഽക്തമഺയര഼ ഻യ഻ൽ അു ഺറ഻റ്റ഻േ് സൗഔരൿും 
ീങയ് ഽീഔഺെഽേഽന്ന ഽമഺണ്. ഇ ഻െഽപഽറീമ ഒഡ഻റ്റ഻ന്ീറ ആവശൿവഽമഺയ഻ 
ബന്ധീെച്ഠീ ന്ന് അു ഺറ഻റ്റ഻േ് അഭ഻പഺയമഽള്ള ുരകഔളുീെുയഺ മറ്റു വസ്ട ഽേളുീെുയഺ 
പഔർെുഔൾ അവർേ് െൽഔഽന്ന ഽമഺണ്.  

6. ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ുലേ് വ഻വരങ്ങൾ അുപ്ലഺഡ് ീങയ്യുഔ എന്ന 
ആവശൿത്ത഻െഽുവണ്ട഻യലലഺീ , ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ ുശകര഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ ഇ ര 
ആവശൿങ്ങൾേഽുവണ്ട഻ രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ ഉപുയഺഖ഻േഺൻ പഺെഽള്ള ലല. 

7. ുപരഽുങർേൽ, പര഻ഷ്ക്േരണ പവർത്തെങ്ങൾ െ഻ർവ്വഹ഻േഺൻ െ഻യമ഻േീെച്ഠ 
അീലലങ്ക഻ൽ െ഻ുയഺഖ഻ രഺയ ഏീ ഺരഽ ഏഛൻസ഻ അീലലങ്ക഻ൽ ആളുഔൾ അ ഻ന് 
അെഽുയഺഛൿരഽും ഔഺരൿപഺപ് ഻യഽള്ളവരഽമഺീണന്ന് അഥവഺ അ ഽമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ 
പര഻ശ഼ലെും ലഭ഻ച്ചവുരഺ അെഽഭവച്ഝഺെും ഉള്ളവുരഺ ആീണന്ന് രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ ഉറെ് 
വരഽത്തണും. 

8. അനഽബന്ധും A ൽ വ഻വര഻ച്ച ുഔഺഡ് ഒഫ് ഔണ്ടക്് ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ സദഺ 
അെഽസര഻ുേണ്ട ഺണ്. 

9. അു ഺറ഻റ്റ഻ അ ഺത് സമയങ്ങള഻ൽ പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻േഽന്ന 
വ഻വ഻ധ െെപെ഻ഔമങ്ങൾ, െയങ്ങൾ, മഺർഗ്ഗുരകഔൾ, 
ീങേ് ല഻സ്റ്റുഔൾ, പ ഻ഔഔൾ, മഺ ിഔഔൾ എന്ന഻വ 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ അെഽസര഻ുേണ്ട ഺണ്.  

 

 

 

ുപരഽുചർക്കൽ േഺഫ് – ുയഺഗൿത, ദൗതൿങ്ങൾ, ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങൾ  

 

 
ആരഺണ് സാെർ ൂവസർ എീന്ത്ഺീക്കയഺണ് അുേഹത്ത഻നീറ/അവരഽീെ ുയഺഗൿതകൾ ? 

ുപരഽുങർേൽ ുഔരങ്ങൾ പവർത്ത഻െ഻ച്ച് ുമൽുെഺച്ഠും വഹ഻േഽവഺൻ ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ െ഻യമ഻േഽന്ന വൿക്ത഻യഺണ് സാെർൂവസർ. രഽ അുംഖ഼ഔി  സാെർൂവസർ ഒുരഺ 
ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ലഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുേണ്ടത് െ഻ർബന്ധമഺണ്. ഈ പദവ഻േ് 
അർഹെഺഔഽവഺൻ പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻  ഺീഴ പറയഽന്ന മഺെദണ്ഡങ്ങൾ െ഻റുവറ്റണും:  

 18 അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻െഽമഽഔള഻ൽ പഺയമഽള്ള ആളഺയ഻ര഻േണും 

 10+2 വ഻ഛയ഻ച്ച ആളഺയ഻ര഻േണും, ബ഻രഽദധഺര഻യഺീണങ്ക഻ൽ ഉത്തമും.  

സാെർ ൂവസർ 
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 ആധഺറ഻ൽ ുപരഽുങർേീെച്ഠയഺളുും സവന്ത്മഺയ഻ ആധഺർ െമ്പർ ഉള്ള 
വൿക്ത഻യഽമഺയ഻ര഻േണും. 

 ഔമ്പൿാച്ഠർ ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന ഻ൽ മ഻ഔച്ച ധഺരണയഽും അെഽഭവച്ഝഺെവഽും 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും ഔാെഺീ  പഺുദശ഻ഔഭഺഷ ഔ഼ുബഺർഡഽമഺയഽും െഺൻസ്ല഻റ്റുറഷെഽമഺയഽും 
ഇണങ്ങ഻യ ആളുമഺയ഻ര഻േണും. 

 സർച്ഠ഻ഫ഻ുേഷൻ എക്സഺമ഻െഽ െൽഔഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണും സുംബന്ധമഺയ഻ അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ ീവബ്ൂസറ്റ഻ലഽള്ള മഽഴഽവൻ 
ീെയ഻െ഻ുംങ്ങ് ീമറ്റ഼ര഻യലഽും ഇയഺൾ വഺയ഻ച്ച഻ര഻േണും.   

 അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻യമ഻ച്ച രഽ ീെസ്റ്റ഻ുംങ്ങ് ആന്് സർച്ഠ഻ഫ഻ുേഷൻ ഏഛൻസ഻യ഻ൽെ഻ന്ന് 
പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ “സാെർൂവസർ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്്” സമ്പഺദ഻ച്ച഻ര഻േണും. 

 കഽറ഻െ്: “സാെർൂവസർ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്്” സമ്പഺദ഻ക്കഽന്നത഻ലാീെ, അുതഺറ഻റ്഻ 
പട്ട഻കയ഻ലഺക്ക഻യ എൺുറഺൾീമന് ഏജൻസ഻കളറമഺയ഻ ഇെപഴകഺീത 
ഉുദൿഺഗഺർത്ഥ഻ക്ക് ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ ുകരും തഽെങ്ങഺും എന്ന് അർത്ഥമ഻ലല.   

സർട്ട഻ഫ഻ുക്കഷൻ എെഽത്തുശഷും ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻യഽീെ സാെർൂവസറഺയ഻ ുജഺല഻ 
തഽെങ്ങഽന്നത഻നഽമഽമ്പ്:   

 ുപരഽുങർേൽ  ഽെങ്ങഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ മഺർഗ്ഗുരകഔൾേ് 
അെഽസി മഺയ഻ ഏീ ങ്ക഻ലഽും ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ീയ െ഻യമ഻ച്ച് 
ആധ഻ഔഺര഻ഔമഺുേണ്ട ഽണ്ട്. 

 ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ / പര഻ഷ്ക്േരണ പഔ഻യഔീളേഽറ഻ച്ചുും ആധഺർ 
ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന വ഻വ഻ധ സഺമഖ഻ഔീളയഽും 
ഉപഔരണങ്ങീളയഽും സുംബന്ധ഻ച്ച് റ഼ഛ഻യണൽ ഒഫ഼സഽഔൾ/ ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ െെത്തഽന്ന ീെയ഻െ഻ുംങ്ങ് ീസഷെ഻ലഽും പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ 
പീങ്കെഽത്ത഻ര഻േണും. 

 

എീന്ത്ഺീക്കയഺണ് ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻ സാെർൂവസറഽീെ ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങൾ? 

ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ീല ഔഺരൿങ്ങളുും ആവശൿഔ ഔളുും ആസാ ണുംീങയ്ത് 
സവരഽോച്ഠുഔയഽും അവ വ഻െൿസ഻േഽഔയഽും ീങയ്യുഔ, അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ മഺർഗ്ഗുരകഔൾേ് 
അെഽസി മഺയ഻ (അനഽബന്ധും B- എൺുറഺൾീമന് ീസനറർ ീസറ്് അപ് ീചക്ക് ല഻േ്)  
ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ൽ ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെഽഔൾ സ്ഥഺപ഻േഽഔ, ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണും െ഻ർവ്വഹ഻േഽഔയഽും ുഔരത്ത഻ീല പവർത്തെങ്ങൾേ് ുമൽുെഺച്ഠും 
വഹ഻േഽഔയഽും ീങയ്യുഔ എന്ന഻വയഺണ് ു പരഽുങർേൽ ു ഔരത്ത഻ൽ രഽ സാെർൂവസറഽീെ 
ദൗ ൿും. ആധഺർ ു പരഽുങർേൽ ു ഔരത്ത഻ീല സാെർൂവസർ എന്ന െ഻ലയ഻ൽ  ന്ീറ ദൗ ൿും 
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െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്നുവളയ഻ൽ  ഺീഴ പറയഽന്ന ഔഺരൿങ്ങൾ അുേഹും/അവർ ഉറെുവരഽത്തണും:    

  ൂസറ്഻നീറ സന്നദ്ധ്ത 

 എൺുറഺൾീമന് ീസനറർ ീസറ്് അപ് ീചക്ക് ല഻േ് 
 യ്യഺറഺേ഻ പര഻പഺല഻േഽഔ – ുപരഽുങർേൽ 
ുസ്റ്റഷെഽഔളുും ുഔരങ്ങളുും സ്ഥഺപ഻േഽന്ന ഻ൽ 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ീയ സഹഺയ഻േഽവഺെഺയ഻ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒുരഺ ു ഔരത്ത഻ലഽും ുപരഽുങർേൽ ു ഔര 
ീങേ് ല഻സ്റ്റ് െൽഔ഻യ഻ച്ഠുണ്ട്.  ന്ീറ 
ഉത്തരവഺദ഻ത്തത്ത഻ലഽള്ള ുഔരത്ത഻ീല എലലഺ 
ആവശൿഔ ഔളുും െ഻റുവറ്റ഻യ഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് ഈ ല഻സ്റ്റ് 
മഽന്ന഻ീവച്ച് സാെർൂവസർ ഉറെുവരഽത്തണും. ഒുരഺ 
ുപരഽുങർേൽ ുഔരും  ഽെങ്ങഽുമ്പഺഴഽും അീലലങ്ക഻ൽ 
അ ഽഔാെഺീ  ആഴ്ങയ഻ൽ രഽ വണീയങ്ക഻ലഽും 
(ഇവയ഻ൽ ഏ ഺുണഺ ആദൿും) ഈ ീങേ് ല഻സ്റ്റ് 
അുേഹും/അവർ പാര഻െ഻ച്ച് െുീവേണും. പ഻ന്ന഼് 
ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ലഽും രഛ഻സ്ടെഺർ/ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഔാെഺീ  അവർ െഺമെ഻ർുേശും ീങയ്യുന്ന 
പവർത്തെ െ഻ര഼ക്ഷ്ഔർ/ ഏഛൻസ഻ എന്ന഻വർ 
െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന അവുലഺഔെത്ത഻ന്/ ഒഡ഻റ്റ഻െഽുവണ്ട഻ 
ഈ ീങേ് ല഻സ്റ്റ് അ ഺത് ു പരഽുങർേൽ ു ഔരങ്ങള഻ൽ 
സാക്ഷ്഻ുേണ്ട ഺണ്.   

 ആധഺർ ക്ലയന്് ഇൻസ്റ്റഺൾ ീങയ്ത് പര഼ക്ഷ്഻ച്ചറ഻ച്ട ലഺപ്ുെഺപ്/ ീഡസ്ടേ്ുെഺപ് 
പ ഻ഷ്ക്ഠ഻ുേണ്ടത് സാെർൂവസറഽീെ ഉത്തരവഺദ഻ത്തമഺണ്. STQC സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്ത഻യ 
ബുയഺീമെ഻ക് ുശകരണ ഉപഔരണങ്ങൾ, GPS ഉപഔരണും, പ഻ന്റുറഺെഽഔാെ഻യ 
സ്ടഔഺെറഽഔൾ എന്ന഻ങ്ങീെയഽള്ള ഉപഔരണങ്ങൾ അവുയഺ് ഗെ഻െ഻ച്ച഻ര഻േണും 
അു ഺീെഺെും എലലഺ ഉപഔരണങ്ങളുും ആധഺർ ു പരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ പഔ഻യ 
 ഽെങ്ങഽവഺൻ പഺഔത്ത഻ൽ പവർത്തെക്ഷ്മമഺീണന്ന് അുേഹും ഉറെ് വരഽത്തഽഔയഽും 
ുവണും.    

 ഏറ്റവും ൊ െമഺയ ആധഺർ ു പരഽുങർേൽ ക്ലയന്്/ പര഻ഷ്ക്േരണ ു സഺഫ്് ീവയർ 
ആണ് െ഻ുവശ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ളീ ന്ന് ഉറെുവരഽത്തണും. 

 ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ന്ീറ പര഻സരങ്ങൾ, വിത്ത഻യഽും ീവെ഻െുും ശഽങ഻ വവഽും 
ഉള്ള ഺീണന്ന് ഉറെുവരഽത്തണും. അവ െന്നഺയ഻ പര഻പഺല഻േഽഔയഽും 
ൂവദൿഽ ഻/അഗ്ന഻ബഺധ അപഺയസഺദ്ധൿ ഔള഻ൽെ഻ന്ന് മഽക്തമഺയ഻ര഻േഽഔയഽും ുവണും.  

 ഒുരഺ ു പരഽുങർേൽ ു സ്റ്റഷെ഻ലഽും  ഺീഴ ഔഺണ഻ച്ച഻ര഻േഽന്ന പഔഺരും ു പരഽുങർേൽ 
ുഔരവഽമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ അെ഻സ്ഥഺെ വ഻വരങ്ങൾ െ഻ർബന്ധമഺയഽും 
പദർശ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് ഉറെുവരഽത്തണും (പഺുദശ഻ഔ ഭഺഷയ഻ലഽും ഇുംഗ്ല഼ഷ഻ലഽും):  

– രജ഻സ്െഺറഽീെ ുപരഽും ബന്ധീെെഺനഽള്ള നമ്പറഽും 

– ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻യഽീെ ുപരഽും ബന്ധീെെഺനഽള്ള നമ്പറഽും 

– ുപരഽുചർക്കൽ ുകരങ്ങള഻ീല ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻ സാെർൂവസറഽീെ 
ുപര്, ുകഺഡ്, ബന്ധീെെഺനഽള്ള നമ്പർ.   

– സാെർൂവസർീക്കത഻ീര പരഺത഻ ഉന്നയ഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള ന഻ർവ്വഹണരാപും. 

– ുപരഽുചർക്കൽ ുകരത്ത഻നീറ പവിത്ത഻ ദ഻വസങ്ങളറും ഴ഻വ് ദ഻വസങ്ങളറും 
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– UIDAI ീഹൽപ് ൂലൻ നമ്പർ: 1947 കാെഺീത ഇീമയ഻ൽ id: help@uidai.gov.in 

– ആധഺർ ുപരഽുചർക്കൽ / പര഻ഷ്ക്ക്കരണത്ത഻ന ആവശൿമഺയ ുരഖകളറീെ ല഻േ് 

– ആധഺറഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട എലലഺ ുസവനങ്ങളറീെയഽും ന഻രക്കഽകളറീെ ല഻േ് 

 രഛ഻സ്ടെഺർ/ അു ഺറ഻റ്റ഻ െൽഔ഻യ ആധഺർ IEC ീമറ്റ഼ര഻യലഽഔൾ യഽണ഼ക് 
ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെ മഺർഗ്ഗുരകഔൾേ് അെഽസി മഺയ഻ 
ുഔരങ്ങള഻ൽ ു െരഺുംവണ്ണും പദർശ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് സാെർൂവസർ ഉറെുവരഽത്തണും.   

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔുളഺ് ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ീല ഒപുററ്ററഽീെയഽും മറ്റു 
സ്റ്റഺഫഽഔളുീെയഽും ീപരഽമഺറ്റും മരൿഺദപാർവ്വമഺീണന്ന് ഉറെുവരഽത്തഽഔയഽും 
അസും ിപ് രഺയ സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള ൂഔഔഺരൿുംീങയ്യഺൻ ഒപുററ്റർേ് ഔഴ഻യഺത്ത 
ഗച്ഠങ്ങള഻ൽ അ ഻ന്ീറ ഉത്തരവഺദ഻ത്തും സവയും ഏീറ്റെഽത്ത് അസന്ത്ഽരമഺയ 
സഺഹങരൿങ്ങൾ ഉണ്ടഺഔഽന്നത് ഴ഻വഺേഽഔയഽും ുവണും.   

 യാണ഻ുഫഺമഽഔൾ െൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ള ുപരഽുങർേൽ ുഔരങ്ങള഻ീല സ്റ്റഺഫ് അവ 
ധര഻ുേണ്ട ഺണ്, സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും ആവശൿും ഉണ്ടഺയഺൽ പസ്ട ഽ  
വസ്ട ങ്ങള഻ലാീെ അവർേ് ഛ഼വെേഺീര അെഺയഺസും ഔീണ്ടത്തഺൻ അ ഽവഴ഻ 
സഺധ഻േഽും.  

 രഛ഻സ്ടെഺർമഺരഽീെ/ അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ പബലമഺയ സമ്മ ും ഇലലഺീ  രഽ ീലഺുേഷെ഻ലഽും 
ുപരഽുങർേൽ പവർത്തെങ്ങൾ െ഻ർവ്വഹ഻േഺൻ പഺെഽള്ള ലല.  

  തീന്നയഽും മറ്റള്ളവീരയഽും ആധ഻കഺര഻കമഺക്കൽ 

 സാെർൂവസർ  ന്ീറ ‚ഒൺ ുബഺർഡ഻ുംങ്ങ് ുഫഺമഽും‛ 
അു ഺീെഺെും ആവശൿമഺയ ു രകഔളുും ു പരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻േ് സമർെ഻േണും അവർ അത് പ഻ന്ന഼് 
പര഻ുശഺധെഔൾേഽുവണ്ട഻ അെഽുയഺഛൿമഺയ 
‚അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ പഺുദശ഻ഔ ഒഫ഼സഽഔള഻ൽ‛ 
സമർെ഻േഽന്ന ഺണ്.   

 പര഻ുശഺധെഔൾേഽുശഷും അ ഺത് ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻യ഻ീല ഒൺ ുബഺർഡ഻ുംങ്ങ് അവർ 
അുംഖ഼ഔര഻േഽഔുയഺ  ഻രസ്ടേര഻േഽഔുയഺ 
ീങയ്യുന്ന ഺണ്.  

 ഇ ഻ീെത്തഽെർന്ന് ആധഺർ ക്ലയന്് ു സഺഫ്് ീവയറ഻ൽ  രഽ സാെർൂവസീറ  ന്ീറ 
ശഺര഼ര഻ഔ വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻ച്ചുീഔഺണ്ട് ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ 
 ഻രീച്ടെഽേഽഔയഽും ുപരഽുങർേൽ ീമഷ഼ൻ പവർത്ത഻െ഻േഽന്ന ഻െഺയ഻ 
അുേഹത്ത഻ന് രഽ യാസർ ീെയ഻ും, പഺസ്ട ുവർഡ് എന്ന഻വ െൽഔഽന്ന ഽമഺണ്.  

 ഉപുയഺക്തഺവ഻ന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുീെ പര഻ുശഺധെ അു ഺറ഻റ്റ഻യ഻ൽ 
വ഻ഛയഔരമഺയ഻ പാർത്ത഻യഺേഽഔയഽും ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെ഻ലഽള്ള പഺുദശ഻ഔ 
വ഻വരുശകരത്ത഻ൽ അവ സുംഭര഻േീെെഽഔയഽും ീങയ് ഺൽ പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ീയ 
ുപരഽുങർേീെച്ഠ ഉപുയഺക്തഺവ് എന്നറ഻യീെെഽന്നഽ. 

 ുസ്റ്റഷെ഻ീല എലലഺ ഒെുററ്റർമഺരഽും പഺുദശ഻ഔമഺയ ആധ഻ഔഺര഻ഔ യ്േഽുവണ്ട഻ 
ഹഺഛരഺഔഽന്നഽീവന്ന് സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 
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  ീസനററ഻നീറ പവർത്തനങ്ങൾക്ക് ുമൽുനഺട്ടും വഹ഻ക്കൽ 

 അ ൿഺവശൿഗച്ഠങ്ങള഻ൽ സാെർൂവസർ രഽ ഒെുററ്ററഺയ഻ പവർത്ത഻ുേണ്ട഻വരഽും. 

 ുപരഽുങർേലഽും പര഻ഷ്ക്േരണവഽമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ് 
അ ഺത് സമയങ്ങള഻ൽ അു ഺറ഻റ്റ഻ പഽറീെെഽവ഻േഽന്ന 
ഏറ്റവഽും പഽ ഻യ മഺർഗ്ഗുരകഔീളയഽും െയങ്ങീളയഽും 
സുംബന്ധ഻ച്ച് സാെർൂവസർ ുബഺധവഺെഺയ഻ര഻േണും. 

  ന്ീറ ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ലഽള്ള ുപരഽുങർേൽ 
പഔ഻യഔളുീെ ഭരണെ഻ർവ്വഹണും സാെർൂവസർേ് 
ആയ഻ര഻േഽും. ു ഔരത്ത഻ൽ യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿ ുപരഽുങർേൽ പഔ഻യഔുളഺെഽും 
മഺർഗ്ഗുരകഔുളഺെഽമഽള്ള വ഻ുധയ വവഽും ുശകര഻ച്ച 
വ഻വരങ്ങളുീെ മ഻ഔച്ച ഖഽണുമൻമയഽും അുേഹും ഉറെ് 
വരഽത്തണും.  

 പഽ ഻യ ഺയ഻ ുപരഽുങർേഺൻ ൂസറ്റ഻ൽവരഽന്ന സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾ ഇ ഻െഽമഽമ്പ് 
ആധഺറ഻ൽ ുപരഽുങർത്ത഻ച്ഠ഻ീലലന്ന് ുപരഽുങർേൽ ക്ലയന്റ഻ീല ‚ൂഫൻഡ് ആധഺർ 
ീഫസ഻ല഻റ്റ഻‛ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ആധഺർ ു പരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ 
ആവശൿങ്ങൾേഽുവണ്ട഻ മഺ ുമ ഉപുയഺഖ഻േഽഔയഽള്ളുീവന്ന് സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ 
ുബഺധൿീെെഽത്ത഻യ ഺയ഻ സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻െഽള്ള െ഻ർേ഻ശ്െ പ ഻ഔ സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
ഔി ൿമഺയ഻ പാര഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്നഽും എലലഺ സഹഺയഔ ു രകഔളുീെയഽും അസ്സൽ അയഺൾ 
പര഻ുശഺധെയ്േഺയ഻ ീഔഺണ്ടഽവന്ന഻ച്ഠുീണ്ടന്നഽും സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 ുശകര഻ച്ച വ഻വരങ്ങളുീെ ഇരച്ഠ഻െ് ഴ഻വഺേഽവഺെഺയ഻, മഽഴഽവൻ വ഻വരങ്ങളുും 
പര഻ുശഺധ഻േഺീ  ആവശൿമഺയ ഇെങ്ങൾ മഺ ുമ പര഻ുശഺധ഻േഽന്നഽള്ളുീവന്ന് 
സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ുമൽവ഻ലഺസും 
പര഻ഷ്ക്േര഻ുേണ്ട ഽീണ്ടങ്ക഻ൽ അഡസ്സ് ീങേ് ുബഺക്സ്ട മഺ ും  ഻രീച്ടെഽത്ത് 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ക്ക് “ബുയഺീമെ഻ക് അസഺധഺരണതവും” ഉള്ള സഺഹചരൿത്ത഻ൽ ആധഺർ 
ക്ലയനറ഻ീല ഒുരഺ ുപറഽുചർക്കൽ കിതൿവഽും സാെർൂവസർ “ൂസൻ ഒഫ്” ീചയ്യണും. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ു പരഽുങർേൽ വ഻വരങ്ങൾ ു സ്റ്റഷെ഻ൽ പഽെരവുലഺഔെും ീങയ്യുന്ന 
ുവളയ഻ൽ, പഽെരവുലഺഔെും ീങുയ്യണ്ട പധഺെ വസ്ട ഽ ഔീളേഽറ഻ച്ച് ഒുരഺ 
ഒപുററ്ററഽും ുബഺധവഺെഺീണന്നഽും വസ്ട ഽ ഔളുീെ രഽ ുഔഺെ഻ പ഻ന്് അവരഽീെ 
ൂഔവശും ഉീണ്ടന്നഽും സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻െഽുവണ്ട഻യഽും ുശകര഻ച്ങ വ഻വരങ്ങൾ 
ഒപുററ്റർ സാക്ഷ്്മമഺയ഻ അവുലഺഔെും ീങയ്യുന്നഽീണ്ടന്നഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
ങാണ്ട഻േഺണ഻േഽന്ന഻െത്ത്  ഻രഽത്തലഽഔൾ വരഽത്തഽന്നഽീണ്ടന്നഽും സാെർൂവസർ ഉറെ് 
വരഽത്തണും. 

 ഒുരഺ  വണ ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻െഽുശഷവഽും ഒപുററ്റർ  ന്ീറ 
ബുയഺീമെ഻ക് സ്ഥ഻ര഼ഔരണും െൽഔഽന്നഽീവന്ന് സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 ഒുരഺ  വണ ുപരഽുങർേല഻െഽുശഷവഽും അക്ുെഺളജ്ീമന്് പ഻ന്് 
ീങയ്യുന്നഽീണ്ടന്നഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻ അ ഻ൽ മഽറപഔഺരും െ് ീവേഽന്നഽീണ്ടന്നഽും 
സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും.  
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  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ീ ള഻വഽുരക/ ബന്ധത്ത഻െഽള്ള ീ ള഻വഽുരക/ ുമൽവ഻ലഺസ ീ ള഻വഽുരക/ 
ഛെെ ീ ള഻വഽുരകയഺയ഻ ഉപുയഺഖ഻ച്ച അസൽ ുരകഔളുും െ് പ ഻ച്ച 
അക്ുെഺളജ്ീമന്് സ്ല഻െുും ുപരഽുങർേല഻ന്ീറ ഒുരഺ സഺഹങരൿത്ത഻ലഽും സ്ടഔഺൻ 
ീങയ്യുന്നഽീണ്ടന്ന് സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 അുന്നദ഻വസും മെസ്സ഻ലഺേ഻യ ഔഺരൿങ്ങളുും അഭ഻മഽക഼ഔര഻ച്ച പശ്െങ്ങളുും 
പങ്കഽീവേഺെഺയ഻ സാെർൂവസർേ്  ന്ീറ ീസന്ററ഻ൽ എൻഡ് ഒഫ് ു ഡ മ഼റ്റ഻ുംങ്ങ് 
െെത്തഺവഽന്ന ഺണ്. 

 ഒുരഺ പവിത്ത഻ദ഻െത്ത഻ന്ീറയഽും അവസഺെത്ത഻ൽ സാെർൂവസർ ീസന്ററ഻ലഽള്ള 
ഉപഔരണങ്ങളുീെ ുസ്റ്റഺേ് എെഽേഽഔയഽും അെഽത്ത ദ഻വസത്ത഻ീല സഽഖമമഺയ 
ുപരഽുങർേലഽഔൾേഽുവണ്ട഻ ു ഔെഺയ ഉപഔരണങ്ങൾ, ഹഺർഡ് ീവയർ, ആവശൿമഺയ 
മറ്റുവസ്ട ഽേൾ മഺറ്റ഻ അവയ്േ് പഔരുംീവേഺൻ ുവണ്ട ഔമ഼ഔരണങ്ങൾ 
െെുത്തണ്ട ഽമഺണ്.   

 ഉപഔരണങ്ങൾ സമയഺെഽസി മഺയ഻ പര഻ുശഺധ഻ച്ച് ു പഺറലഽഔൾ, ഓച്ഠ് ഒഫ് ു ഫഺേസ്ട 
ങ഻ ങ്ങൾ, ഭഺഖ഻ഔമഺയ ങ഻ ങ്ങൾ മഺ ും സഺദ്ധൿമഺഔൽ എന്ന഻ങ്ങീെയഽള്ള 
പശ്െങ്ങളുുണ്ടഺ എന്ന് ുെഺേഽഔയഽും ഇവ ശദ്ധയ഻ൽീപച്ഠഺൽ അർഹരഺയ 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ മഺുെഛർ/ HQ ീെ അറ഻യ഻ച്ച് ഉപഔരണും മറ്റ഻ത്തരഽവഺൻ 
അഭൿർത്ഥ഻ുേണ്ട ഺണ്.    

 എലലഺ ഉപഔരണങ്ങളുും ഔമ്പൿാച്ഠറഽഔളുും ഷച്ഠ് ഡൗൺ ആീണന്നഽും ൂവദൿഽ ഻ ഒഫ് 
ീങയ്ീ ന്നഽും ഉറെ് വരഽത്ത഻ അപഔെങ്ങൾ ഴ഻വഺേണും 

 ഉപഔരണങ്ങളുീെയഽും സഺമഖ഻ഔളുീെയഽും സഽരക്ഷ്ഔമ഼ഔരണങ്ങൾ ഉറെ് വരഽത്തഽഔ 

 ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻യഽീെ  പവർത്തെങ്ങൾ സഽഖമമഺേഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ 
 ഻രീച്ടെഽത്ത സമയഔഺലീത്ത ങ഻ല പു ൿഔ എൻഡ് ഒഫ് ുഡ റ഻ുെഺർച്ഠുഔൾ ആധഺർ 
ക്ലയന്റ഻ൽ ലഭൿമഺേഽഔ.  

 ആധഺർ ു പരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ െ഻ർവ്വഹണ ു വളയ഻ൽ ഉത്തമമഺയ ധഺർമ്മ഻ഔ 
െ഻ലവഺരങ്ങൾ ീസന്ററ഻ീല സ്റ്റഺഫ് ൂ ഔീേഺള്ളുന്നഽീണ്ടന്നഽും െ഻ർേ഻ശ്െ ഫ഼സ്ട അലലഺീ  
ഔാെഽ ലഺയ഻ രഽ  ഽഔയഽും അവർ ആവശൿീെെഽന്ന഻ീലലന്ന് സാെർൂവസർ ഉറെ് 
വരഽത്തണും.  

 ആധഺർ ു പരഽുങർേൽ ുവളഔള഻ൽ ു ശകര഻േഽന്ന വ഻വരങ്ങളുീെ രഹസൿഺത്മഔ യഽും 
സഽരക്ഷ്യഽും പര഻പഺല഻ുേണ്ട ഻ന്ീറ ഉത്തരവഺദ഻ത്തും സാെർൂവസർേഺണ്. 

  GPS ീലഺുക്കഷൻ, ബഺക്ക് അപ്, സ഻രൂണുസഷൻ, എക്സ്ുപഺർട്ട്  

 എലലഺ ുപരഽുങർേൽ വ഻വരങ്ങളുും അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ 
മഺർഗ്ഗുരകഔൾേ് അെഽസി മഺയ഻ പഽറീമയഽള്ള രഽ 
ഹഺർഡ് ഡ഻സ്ടേ഻ുലേ് ദ഻വസത്ത഻ൽ രണ്ടഽ വണ 
ബഺേ് അപ് ീങയ്യുന്നഽീവന്ന് സാെർൂവസർ ഉറെ് 
വരഽത്തണും. ബഺേ് അപ് െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന  ഻യ ഻യഽും 
ുസ്റ്റഷൻ െമ്പറഽും ുരകീെെഽത്ത഻ എലലഺ ുസ്റ്റഷെഽഔളുും 
ബഺേ് അപ് ീങയ് ഻ച്ഠുീണ്ടന്നഽും രഽ ുസ്റ്റഷെഽും 
വ഻ച്ഠുുപഺയ഻ച്ഠ഻ീലലന്നഽും ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 ദ഻വസവഽും ുപരഽുങർേൽ ക്ലയന്് 
ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് GPS ഏുഔഺപെങ്ങൾ 
ുശകര഻ച്ചുീവന്ന് സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും.   
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 10 ദ഻വസങ്ങള഻ൽ ര഻യ്േീലങ്ക഻ലഽും ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെഽഔൾ 
ഏഔഔഺല഻ഔമഺേഽന്നഽീവന്ന് സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ ീസർവറ഻ുലേ് അുപ്ലഺഡ് ീങയ്യുന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ ുപരഽുങർേൽ 
വ഻വരങ്ങളുീെ ഔഺല഻ഔമഺയ വ഻വരങ്ങളുീെ എക്സ്ടുപഺർച്ഠ഻ന് സാെർൂവസർ 
ുമൽുെഺച്ഠും വഹ഻േണും. അ ഺയത്, പരമഺവധ഻ 5 ദ഻വസങ്ങൾ വീര.   

 എക്സ്ടുപഺർച്ഠ് ീങയ്  വ഻വരങ്ങൾ ുരകീെെഽത്തഽവഺൻ സാെർൂവസർേ് രഽ 
രഛ഻സ്റ്റർ സാക്ഷ്഻േഺവഽന്ന ഺണ്. അെഽരഞ്ഛെ ആവശൿത്ത഻െഽുവണ്ട഻  ഻യ ഻, ു സ്റ്റഷൻ 
െമ്പർ, ഒുരഺ ുസ്റ്റഷെ഻ലഽും എക്സ്ടുപഺർച്ഠ് ീങയ്  വ഻വരങ്ങൾ എന്ന഻വ അ ഻ൽ 
ുരകീെെഽത്തഽഔ.   

  എൻഡ് ഒഫ് ുേ അവുലഺകനും/ത഻രഽത്തൽ 

 ആധഺർ ക്ലയന്റ഻ൽ എന്റർ ീങയ്  ഒുരഺ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെയഽും വ഻വരങ്ങൾ 
ഔി ൿമഺീണന്ന് ഉറെ് വരഽത്തഺൻ രഽ ദ഻വസീത്ത എലലഺ ുപരഽുങർേലഽഔളുും എൻഡ് 
ഒഫ് ുഡയ഻ൽ (EoD) സാെർൂവസർ അവുലഺഔെും ീങയ്യണും  

 എൻഡ് ഒഫ് ുഡയ഻ീല അവുലഺഔെത്ത഻െഽുവണ്ട഻ ീമഷ഼െ഻ൽ വൿഺപി െഺയ രഽ 
സഹഛ഼വെേഺരീെ സാെർൂവസർേ് വ഻െൿസ഻േഺവഽന്ന ഺണ്. എന്ന഻രഽന്നഺലഽും, 
ുപരഽുചർക്കൽ ന഻ർവ്വഹ഻ച്ച ഒപുററ്ർക്ക് തനീറ സവന്ത്ും ന഻ർവ്വഹണങ്ങൾ 
അവുലഺകനും ീചയ്യഺനഺവ഻ലല. 

 എന്റർ ീങയ്  വ഻വരങ്ങള഻ൽ എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും ീ റ്റുഔൾ/ ീപഺരഽത്തുേെഽഔൾ 
ഔീണ്ടത്ത഻യഺൽ,  ഻രഽത്തൽ സമയപര഻ധ഻േഽള്ള഻ൽ ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ുലേ് 
വരഺൻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ അറ഻യ഻ുേണ്ട ഺണ്. എൻഡ് ഒഫ് ുഡ അവുലഺഔെും 
ഔഴ഻ച്ടഺൽ സാെർൂവസർ  ന്ീറ വ഻രലെയഺളും പ ഻െ഻ച്ച് ൂ സൻ ഒഫ് ീങയ്യണും.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ വ഻വരങ്ങള഻ീല  ഻രഽത്തൽ െ഻ർവ്വഹ഻ച്ചുഔഴ഻ച്ടഺൽ, ുെരീത്ത 
 ഻രഽത്തല഻െഽുവണ്ട഻ മഺറ്റ഻ീവച്ച െ഻വഺസ഻യഽീെ വ഻വരുശകരും സാെർൂവസർ വ഼ണ്ടഽും 
സവയും അുംഖ഼ഔര഻േഽഔുയഺ  ഻രസ്ടേര഻േഽഔുയഺ ീങയ്യുും. 
 ഻രസ്ടേര഻േഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ അെഽുയഺഛൿമഺയ ഔഺരണും ഔഺണ഻ുേണ്ട ഺണ്. 

  പകെന ന഻ര഼ക്ഷ്ണും 

 ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ീല െ഻ര഼ക്ഷ്ണീത്തയഽും 
ഒഡ഻റ്റ് പഔ഻യഔീളയഽും സുംബന്ധ഻ച്ച് 
അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ/ രഛ഻സ്ടെഺറഽീെ െ഻ര഼ക്ഷ്ണങ്ങുളഺ് 
സാെർൂവസർ സഹഔര഻േഽഔയഽും അവരഽീെ 
ുങഺദൿങ്ങൾേ്  ന്ീറ അറ഻വ഻ന്ീറ പരമഺവധ഻ 
ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ഉത്തരും െൽഔഽഔയഽും ുവണും. 
പഔെെുവളയ഻ൽ ീപർുഫഺർമൻസ്ട ുമഺണ഻റ്ററ഻ുംങ്ങ് 
ഷ഼റ്റ഻ൽ ു രകീെെഽത്ത഻യ സാെർൂവസീറേഽറ഻ച്ചുള്ള 
വ഻ശദഺുംശങ്ങള഻ലഽും െ് ീവുേണ്ട ഺണ്.   

 ുപരഽുങർേൽ പവർത്തെങ്ങളുീെയഽും വ഻വര ഖഽണുമൻമയഽീെയഽും െ഻രന്ത്രമഺയ 
അഭ഻വിദ്ധ഻േഽുവണ്ട഻ ഒഡ഻റ്റ഻ന്ീറ പ ഻ഔരണും എീന്ത്ങ്ക഻ലഽമഽീണ്ടങ്ക഻ൽ അത് 
പഔ഻യയ഻ൽ ഉൾീെെഽത്തഽന്നഽീവന്ന് സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും.  
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ആരഺണ് ഒപുററ്ർ എീന്ത്ഺീക്കയഺണ് അുേഹത്ത഻നീറ/ 
അവരഽീെ ുയഺഗൿതകൾ? 

ുപരഽുങർേൽ ുഔരങ്ങള഻ൽ ുപരഽുങർേൽ 
െ഻ർവ്വഹ഻േഽവഺെഺയ഻ ുപരഽുങർേഽന്ന ഏഛൻസ഻ 
െ഻ുയഺഖ഻േഽന്ന വൿക്ത഻യഺണ് ഒപുററ്റർ.  

ഈ ദൗ ൿെ഻ർവ്വഹണത്ത഻ന്  ഺീഴ പറയഽന്ന മഺെദണ്ഡങ്ങൾ 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും: 

 18 അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻െഽമഽഔള഻ൽ പഺയമഽള്ള ആളഺയ഻ര഻േണും 

 10+2 വ഻ഛയ഻ച്ച ആളഺയ഻ര഻േണും, ബ഻രഽദധഺര഻യഺീണങ്ക഻ൽ ഉത്തമും.  

 ആധഺറ഻ൽ ുപരഽുങർേീെച്ഠയഺളുും സവന്ത്മഺയ഻ ആധഺർ െമ്പർ ഉള്ള 
വൿക്ത഻യഽമഺയ഻ര഻േണും. 

 ഔമ്പൿാച്ഠർ ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന ഻ൽ മ഻ഔച്ച ധഺരണയഽും അെഽഭവച്ഝഺെവഽും 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും ഔാെഺീ  പഺുദശ഻ഔഭഺഷ ഔ഼ുബഺർഡഽമഺയഽും െഺൻസ്ല഻റ്റുറഷെഽമഺയഽും 
ഇണങ്ങ഻യ ആളുമഺയ഻ര഻േണും. 

 അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻യമ഻ച്ച രഽ ീെസ്റ്റ഻ുംങ്ങ് ആന്് സർച്ഠ഻ഫ഻ുേഷൻ ഏഛൻസ഻യ഻ൽെ഻ന്ന് 
പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ “ഒപുററ്ർ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്്” സമ്പഺദ഻ച്ച഻ര഻േണും. 

 കഽറ഻െ്: “ഒപുററ്ർ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്്” സമ്പഺദ഻ക്കഽന്നത഻ലാീെ, അുതഺറ഻റ്഻ 
പട്ട഻കയ഻ലഺക്ക഻യ ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻കളറമഺയ഻ ഇെപഴകഺീത ഉുദൿഺഗഺർത്ഥ഻ക്ക് 
ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ ുകരും തഽെങ്ങഺും എന്ന് അർത്ഥമ഻ലല. 

ഒപുററ്ർ എന്ന ന഻ലയ഻ൽ ുജഺല഻ തഽെങ്ങഽന്നത഻നഽമഽമ്പ്:  

 ുപരഽുങർേലഽഔൾ  ഽെങ്ങഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ മഺർഗ്ഗുരകഔൾേ് 
അെഽസി മഺയ഻ ഏീ ങ്ക഻ലഽും ുപരഽുങർക്ഔൽ ഏഛൻസ഻ പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ീയ 
െ഻യമ഻ച്ച് പമഺണ഼ഔര഻ുേണ്ട ഽണ്ട്. 

 ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ പഔ഻യഔീളേഽറ഻ച്ചുും ആധഺർ 
ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന വ഻വ഻ധ സഺമഖ഻ഔീളയഽും 
ഉപഔരണങ്ങീളയഽും സുംബന്ധ഻ച്ച് റ഼ഛ഻യണൽ ഒഫ഼സഽഔൾ/ 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ െെത്തഽന്ന ീെയ഻െ഻ുംങ്ങ് ീസഷെ഻ലഽും 
പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ പീങ്കെഽത്ത഻ര഻േണും. 

 സർച്ഠ഻ഫ഻ുേഷൻ പര഻ുശഺധെ െൽഔഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ 
ീവബ്ൂസറ്റ഻ീല ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണീത്തേഽറ഻ച്ചുള്ള സമ്പാർണ്ണ ീെയ഻െ഻ുംങ്ങ് ീമറ്റ഼ര഻യൽ 
ഇയഺൾ വഺയ഻ച്ച഻ര഻േണും. 

 പഺുദശ഻ഔഭഺഷ ഔ഼ുബഺർഡഽും െഺൻസ്ല഻റ്റുറഷെഽും െന്നഺയ഻ വഴങ്ങഽന്ന 
ആളഺയ഻ര഻േണും.  

 

 

ഒപുററ്ർ 
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ഒപുററ്ർ പക഻യ 

 സാെർൂവസർ  ന്ീറ ‚ഒൺ ുബഺർഡ഻ുംങ്ങ് ുഫഺമഽും‛ 
അു ഺീെഺെും ആവശൿമഺയ ു രകഔളുും ു പരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻േ് സമർെ഻േണും അവർ അത് പ഻ന്ന഼് 
പര഻ുശഺധെഔൾേഽുവണ്ട഻ അെഽുയഺഛൿമഺയ 
‚അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ പഺുദശ഻ഔ ഒഫ഼സഽഔള഻ൽ‛ 
സമർെ഻േഽന്ന ഺണ്. പര഻ുശഺധെഔൾേഽുശഷും അ ഺത് 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻യ഻ീല ഒൺ ുബഺർഡ഻ുംങ്ങ് 
അവർ അുംഖ഼ഔര഻േഽഔുയഺ  ഻രസ്ടേര഻േഽഔുയഺ 
ീങയ്യുന്ന ഺണ്.  

 ഇ ഻ീെത്തഽെർന്ന് ആധഺർ ക്ലയന്് ു സഺഫ്് ീവയറ഻ൽ  രഽ സാെർൂവസീറ  ന്ീറ 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻ച്ചുീഔഺണ്ട് ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ 
 ഻രീച്ടെഽേഽഔയഽും ുപരഽുങർേൽ ീമഷ഼ൻ പവർത്ത഻െ഻േഽന്ന ഻െഺയ഻ 
അുേഹത്ത഻ന് രഽ യാസർ ീെയ഻ും, പഺസ്ട ുവർഡ് എന്ന഻വ െൽഔഽന്ന ഽമഺണ്. 
ഉപുയഺക്തഺവ഻ന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുീെ പര഻ുശഺധെ അു ഺറ഻റ്റ഻യ഻ൽ 
വ഻ഛയഔരമഺയ഻ പാർത്ത഻യഺേഽഔയഽും ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെ഻ലഽള്ള പഺുദശ഻ഔ 
വ഻വരുശകരത്ത഻ൽ അവ സുംഭര഻േീെെഽഔയഽും ീങയ് ഺൽ പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ 
ുപരഽുങർേീെച്ഠ ഉപുയഺക്തഺവ് എന്ന് അറ഻യീെെഽന്നഽ. 

 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപരഽുചർക്കൽ ുവളയ഻ൽ രഽ ഒപുററ്ർ/ സാെർൂവസർ 
ഒർത്ത഻ര഻ുക്കണ്ട പധഺന കൽപനകൾ  

 ഒുരഺ ദ഻വസവഽും 
ുപരഽുങർേല഻ന്ീറ 
ആരുംഭത്ത഻ൽ GPS 

ഏുഔഺപെങ്ങൾ ുശകര഻േഽന്നഽ  

 ഒുരഺ  വണ ുലഺഖ഻ൻ 
ീങയ്യുുമ്പഺഴഽും ഔമ്പൿാച്ഠറ഻ീല 
 ഻യ ഻യഽും സമയവഽും 
െ഻ലവ഻ീല  ഻യ ഻യഽും 
സമയവഽും  ീന്നയഺീണന്ന് 
ഉറെ് വരഽത്തഽഔ 

 ുപരഽുങർേലഽഔൾ െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ ആധഺർ ക്ലയന്റ഻ൽ 
െ഻ങ്ങളുീെ സവന്ത്ും ഒപുററ്റർ ID ഉപുയഺഖ഻ച്ചഺണ് ുലഺഖ഻ൻ ീങയ്യുന്നീ ന്ന് 
ഉറെ് വരഽത്തഽഔ.ഇര഻െ഻െത്ത഻ൽെ഻ന്ന് എഴഽുന്നറ്റ് ുപഺഔഽുമ്പഺൾ 
അപ്ല഻ുേഷൻ ുലഺഗ് ഒഫ് ീങയ്യുഔയഺീണങ്ക഻ൽ 
ുപരഽുങർേലഽഔൾേഽുവണ്ട഻ മറ്റഺർേഽും െ഻ങ്ങളുീെ ു ലഺഖ഻ൻ വ഻ൻുഡഺ 
ഉപുയഺഖ഻േഺെഺവ഻ലല.  

 ുപരഽുങർേൽ 
പഔ഻യയ്േഽമഽമ്പഽും 
അ ഻െ഻െയ഻ലഽും ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണ െെപെ഻ീയേഽറ഻ച്ച് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
ങഽരഽേ഻വ഻വര഻േഽന്നത് 
അുേഹത്ത഻ന് ആശവഺസും 
െൽഔഽഔയഽും വ഻വരുശകരണും 
സഽഖമമഺേഽഔയഽും ീങയ്യുും. 

 ുസ്റ്റഷന്ീറ രാപമഺ ിഔ 
അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ 
മഺർഗ്ഗുരകഔൾേ് 
അെഽസി മഺീണന്ന് ഉറെ് 
വരഽത്തഽഔ. 
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 പഽ ഽ ഺയ഻ ുപരഽുങർേൽ െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
ഇ ഻െഽമഽമ്പ് ആധഺറ഻ന് ുപര് ുങർത്ത഻ച്ഠ഻ീലലന്ന് ക്ലയന്റ഻ീല ‚ൂഫൻഡ് 
ആധഺർ ീഫസ഻ല഻റ്റ഻‛ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ഉറെ് വരഽത്തഽഔ. 

 ുപര്, ല഻ുംഖഛഺ ഻, ഛെെ ഻യ ഻, 
ുമൽവ഻ലഺസും, ീമഺൂബൽ െമ്പർ, 
ഇീമയ഻ൽ ുപഺലഽള്ള 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
പര഻ഷ്ക്േര഻േഽന്ന ഻ന് അപ്ുേറ്് 
ക്ലയന് ൂലറ്് ഉപുയഺഖ഻േഽഔ 
ഔാെഺീ  മറ്റു ര഼ ഻ഔള഻ലഽള്ള 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ/ 
ബുയഺീമെ഻ക് 
പര഻ഷ്ക്േരണങ്ങൾേ് ECMP 

ഉപുയഺഖ഻േഽഔ.   

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ ആവശൿീെച്ഠ 
ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണങ്ങൾേ് 
ആവശൿമഺയ എലലഺ അസൽ 
ുരകഔളുും ലഭൿമഺീണന്നഽും 
അവീയലലഺും െ഻ർവ്വഹണും 
ആവശൿീെച്ഠ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽുെത് 
 ീന്നയഺീണന്നഽും ഉറെ് 
വരഽത്തഽഔ.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽമഺയ഻ ഭഺവ഻യ഻ൽ ആശയവ഻െ഻മയങ്ങൾ െെത്തഽവഺെഽും 
ഔാെഺീ  OTP (റ്റത്തവണ പഺസ്ട ുവർഡ്) അധ഻ഷ്ക്ഠ഻  പമഺണ഼ഔരണും, 
ഒൺൂലൻ ആധഺർ പര഻ഷ്ക്േരണ സൗഔരൿും എന്ന഻ങ്ങീെയഽള്ള 
ഉപുയഺഖങ്ങൾേഽുവണ്ട഻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾ അവരഽീെ ീമഺൂബൽ െമ്പർ 
എന്റർ ീങയ് ഽീവന്ന് ഉറെ് വരഽത്തഽഔ.   

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ആധഺർ 
ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ 
പ ഻ഔ പര഻ുശഺധ഻ച്ചുുവഺ 
എന്നഽും പര഻ുശഺധഔന്ീറ െ്/ 
ീപരഽവ഻രൽ അെയഺളവഽും മഽദ/ 
ഇെ഼ഷൿലഽഔളുും ഉുണ്ടഺ എന്നഽും 
ുെഺേഽഔ. പ ഻ഔയ഻ൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
(അുപക്ഷ്ഔന്ീറ) െ്/ 
ീപരഽവ഻രൽ മഽദ 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുേണ്ട ഺണ്. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ബുയഺീമെ഻േഽഔൾ ആധഺർ 
ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻െഽുവണ്ട഻ 
അലലഺീ  മീറ്റഺരഺവശൿത്ത഻െഽും 
ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന ീലലന്ന് 
അുേഹീത്ത/ അവീര െന്നഺയ഻ 
ുബഺധൿീെെഽത്തഽഔ.  

 അവ ഺരഔൻ/ HoF അധ഻ഷ്ക്ഠ഻ മഺയ ുപരഽുങർേൽ സഺഹങരൿത്ത഻ൽ 
അവ ഺരഔന്ീറ/ HoF ന്ീറ െ്/ ീപരഽവ഻രൽ അെയഺളവഽും അു ഺീെഺെും 
അവരഽീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും പ ഻ഔയ഻ൽ അവ ഺരഔെഽും/ HoF ഉും 
യഥഺഔമും അെഽവദ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള ുഔഺളങ്ങള഻ൽ പാര഻െ഻ുേണ്ട ഺണ്.  

    

 ുസഺഫ്് ീവയർ ക്ലയന്റ഻ീല 
പര഻ുശഺധെഔൾേ് 
അെഽസി മഺയ഻ വ഻വര ുശകരണ 
പശ്ചഺത്തലത്ത഻ൽ ആധഺർ ക്ലയന്് 
ുസഺഫ്് ീവയറ഻ൽ (ECMP/UCL) 

 ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണുവളയ഻ീലലലഺും 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ സ്ടഔ഼ൻ 
ഒണഺയ഻ െ഻ൽേണും, എന്റർ 
ീങയ്  വ഻വരങ്ങൾ 
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സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരവഽും 
ബുയഺീമെ഻ക് സുംബന്ധവഽമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻േഽഔ 

സാക്ഷ്്മപര഻ുശഺധെ 
െെത്തഽവഺൻ ആവശൿീെെഽഔ, 
ൂസൻ ഒഫ് 
ീങയ്യുന്ന ഻െഽമഽമ്പ് 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺീെഺെും 
അവുലഺഔെും ീങയ്യുഔ. 

 അക്ുെഺളജ്ീമന്് പ഻ന്് 
ീങയ്ത് െുീവച്ച് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് െൽഔഽഔയഽും 
ുപരഽുങർേൽ പാർത്ത഻യഺയ 
ുശഷും സമ്മ പ ത്ത഻ൽ 
അുേഹത്ത഻ന്ീറ െ് 
വഺങ്ങഽഔയഽും ുവണും. 

 ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ 
പ ഻ഔ, അസൽ സഹഺയഔ 
ുരകഔൾ, െുീവച്ച 
സമ്മ സ്ല഻പ് എന്ന഻വ 
ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ 
ക്ലയന്റ഻ൽ അുപ്ലഺഡ് 
ീങയ്യുന്നഽീണ്ടന്നഽും എലലഺ 
ുരകഔളുും സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് 
 ഻ര഻ീഔ െൽഔഽന്നഽീവന്നഽും 
ഉറെ് വരഽത്തഽഔ  

 

ആരഺണ് CELC ഒപുററ്ർ, എീന്ത്ഺീക്കയഺണ് 
അുേഹത്ത഻നീറ/ അവരഽീെ ുയഺഗൿതകൾ? 

ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെഽഔള഻ൽ പസ്ട ഽ  െെപെ഻ 
െ഻ർവ്വഹ഻േഽവഺെഺയ഻ ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ 
െ഻യമ഻േഽന്ന വൿക്ത഻യഺണ് CELC ഒപുററ്റർ . കഽട്ട഻കളറീെ  
ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണും മഺതുമ CELC 

ഒപുററ്ർക്ക് ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഺനഺകഽകയഽള്ളറീവന്നഽും 
ുപരഽുചർക്കലഽമഺയ഻ ബന്ധീെട്ട മറ്റ ര഼ത഻കൾ 
അുേഹത്ത഻ന ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഺനഺവ഻ീലലന്നഽും മനസ്സ഻ലഺക്കഽക    

ഈ ദൗ ൿെ഻ർവ്വഹണത്ത഻ന്  ഺീഴ പറയഽന്ന മഺെദണ്ഡങ്ങൾ 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും: 

 10+2 വ഻ഛയ഻ച്ച ആളഺയ഻ര഻േണും, ബ഻രഽദധഺര഻യഺീണങ്ക഻ൽ ഉത്തമും.  

 ആധഺറ഻ൽ ു പരഽുങർേഽഔയഽും സവന്ത്മഺയ഻ ആധഺർ 
െമ്പർ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽും ുവണും. 

 അുംഖൻവഺെ഻ ആശഺ ഛ഼വെേഺരെഺീണങ്ക഻ൽ പത്തഺും 
ക്ലഺസ്സ് ഛയ഻ച്ചഺൽ മ ഻യഺഔഽും. 

 ആധഺറ഻ൽ ുപരഽുങർേഽഔയഽും സവന്ത്മഺയ഻ ആധഺർ െമ്പർ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽും ുവണും   

 ആൻുഡഺയ്ഡ് OS/ ഔമ്പൿാച്ഠറഽള്ള സ്ടമഺർച്ഠ് ുഫഺൺ പവർത്ത഻െ഻േഽവഺൻ അെ഻സ്ഥഺെ 
പര഻ച്ഝഺെും ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും   പഺുദശ഻ഔഭഺഷ ഔ഼ുബഺർഡഽും െഺൻസ്ല഻റ്റുറഷെഽും 
െന്നഺയ഻ വഴങ്ങഽന്ന ആളഺയ഻ര഻േണും. 

 അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻യമ഻ച്ച രഽ ീെസ്റ്റ഻ുംങ്ങ് ആന്് സർച്ഠ഻ഫ഻ുേഷൻ ഏഛൻസ഻യ഻ൽെ഻ന്ന് 
പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ ‚CELC ഒപുററ്റർ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ്‛ സമ്പഺദ഻ച്ച഻ര഻േണും. 
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 കഽറ഻െ്: “CELC ഒപുററ്ർ സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്്” സമ്പഺദ഻ക്കഽന്നത഻ലാീെ, അുതഺറ഻റ്഻ 
പട്ട഻കയ഻ലഺക്ക഻യ ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻കളറമഺയ഻ ഇെപഴകഺീത ഉുദൿഺഗഺർത്ഥ഻ക്ക് 
ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ ുകരും തഽെങ്ങഺും എന്ന് അർത്ഥമ഻ലല. 

CELC ഒപുററ്റഺയ഻ ുജഺല഻ തഽെങ്ങഽന്നത഻നഽമഽമ്പ്:  

 ുപരഽുങർേലഽഔൾ  ഽെങ്ങഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ മഺർഗ്ഗുരകഔൾേ് 
അെഽസി മഺയ഻ ഏീ ങ്ക഻ലഽും ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ീയ െ഻യമ഻ച്ച് 
പമഺണ഼ഔര഻ുേണ്ട ഽണ്ട്.  

 ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ ുപരഽുങർേൽ പഔ഻യഔീളേഽറ഻ച്ചുും പസ്ട ഽ  ുവളയ഻ൽ 
ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന CELC െഺീെറ്റ഻ീെ സുംബന്ധ഻ച്ചുും റ഼ഛ഻യണൽ ഒഫ഼സഽഔൾ/ 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ െെത്ത഻യ ീെയ഻െ഻ുംങ്ങ് ീസഷെ഻ൽ പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ 
പീങ്കെഽത്ത഻ര഻േണും 

 സർച്ഠ഻ഫ഻ുേഷൻ പര഻ുശഺധെ െൽഔഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ ീവബ്ൂസറ്റ഻ീല 
ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ ുപരഽുങർേല഻ീെേഽറ഻ച്ചുള്ള സമ്പാർണ്ണ ീെയ഻െ഻ുംങ്ങ് ീമറ്റ഼ര഻യൽ ഇയഺൾ 
വഺയ഻ച്ച഻ര഻േണും. 

 സാെർൂവസർ  ന്ീറ ‚ഒൺ ുബഺർഡ഻ുംങ്ങ് ുഫഺമഽും‛ അു ഺീെഺെും ആവശൿമഺയ 
ുരകഔളുും ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻േ് സമർെ഻േണും അവർ അത് പ഻ന്ന഼് 
പര഻ുശഺധെഔൾേഽുവണ്ട഻ അെഽുയഺഛൿമഺയ ‚യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെ പഺുദശ഻ഔ ഒഫ഼സഽഔള഻ൽ‛ സമർെ഻േഽന്ന ഺണ്. 
പര഻ുശഺധെഔൾേഽുശഷും അ ഺത് ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻യ഻ീല ഒൺ ുബഺർഡ഻ുംങ്ങ് 
അവർ അുംഖ഼ഔര഻േഽഔുയഺ  ഻രസ്ടേര഻േഽഔുയഺ ീങയ്യുന്ന ഺണ്  

 ഇ ഻ീെത്തഽെർന്ന് ആധഺർ ക്ലയന്് ു സഺഫ്് ീവയറ഻ൽ  രഽ CELC ഒപുററ്റീറ  ന്ീറ 
ബുയഺീമെ഻േഽഔൾ ുശകര഻ച്ചുീഔഺണ്ട് ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻  ഻രീച്ടെഽേഽഔയഽും 
CELC െഺീെറ്റ് പവർത്ത഻െ഻േഽന്ന ഻െഺയ഻ അുേഹത്ത഻ന് രഽ യാസർ ീെയ഻ും, പഺസ്ട 
ുവർഡ് എന്ന഻വ െൽഔഽന്ന ഽമഺണ്. 

 ഉപുയഺക്തഺവ഻ന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുീെ പര഻ുശഺധെ അു ഺറ഻റ്റ഻യ഻ൽ 
വ഻ഛയഔരമഺയ഻ പാർത്ത഻യഺേഽഔയഽും ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെ഻ീല പഺുദശ഻ഔ 
വ഻വരുശകരത്ത഻ൽ അവ സുംഭര഻േീെെഽഔയഽും ീങയ് ഺൽ പസ്ട ഽ  വൿക്ത഻ീയ 
ുപരഽുങർേീെച്ഠ ഉപുയഺക്തഺവ് എന്ന് അറ഻യീെെഽന്നഽ. 

 

 

ആരഺണ് പര഻ുശഺധകൻ, എന്ത്ഺണ് അുേഹത്ത഻നീറ/ അവരഽീെ ഉത്തരവഺദ഻ത്തും? 

 ആധഺറ഻ന് ുപരഽുങർേഺെഺയ഻ രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ൽ 
വരഽുമ്പഺൾ, സ്ഥ഻രവഺസ഻ െൽഔഽന്ന ുരകഔള഻ീല ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ എന്റർ ീങയ്യുും. 

 ുരകഔൾ പര഻ുശഺധ഻േഺൻ അധ഻ഔഺരീെച്ഠ ഉുദൿഺഖസ്ഥർ സ്ഥ഻രവഺസ഻ സമർെ഻ച്ച 
ുരകഔളുീെ ആധ഻ഔഺര഻ഔ  ു വണ്ടവ഻ധും പര഻ുശഺധ഻േഽന്നഽ. ഈ ഉുദൿഺഖസ്ഥീരയഺണ് 
പര഻ുശഺധഔർ എന്ന് വ഻ള഻േഽന്നത്. 

പര഻ുശഺധകൻ 
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 സ്ഥ഻രവഺസ഻ സമർെ഻ച്ച ുരകഔൾ ുപരഽുങർേൽ ീസന്ററ഻ലഽള്ള പര഻ുശഺധഔൻ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ പാര഻െ഻ച്ച ു പരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ പ ഻ഔയഽമഺയ഻ ത്തഽുെഺേ഻ 
പര഻ുശഺധ഻േഽന്ന ഺണ്.   

 ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള പര഻ുശഺധെ െെപെ഻ഔമങ്ങുളഺ് ീപഺ ഽീവ െന്നഺയ഻ ഇണങ്ങ഻യവരഽും 
ുഛഺല഻യ഻ൽെ഻ന്ന് വ഻രമ഻ച്ചവരഽമഺയ സർേഺർ ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെ ു സവെങ്ങൾ ു രകഔൾ 
പര഻ുശഺധ഻േഽന്ന ഔഺരൿത്ത഻ൽ ഴ഻വഺേഺെഺവഺത്ത സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ അവരഽീെ 
ുസവെങ്ങൾ രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ വ഻െ഻ുയഺഖ഻ുേണ്ട ഺണ്.  

 ീപഺ ഽുമകലയ഻ൽ െ഻ന്നഽള്ളവീരയഽും (സഺയഽധ ു സെ, CPMF ഔൾ അെേും)  ബഺങ്കഽഔൾ 
ഉൾീെീെയഽള്ള PSU ഔള഻ൽ ഖാെ് ‘സ഻’/ ക്ലഺസ്സ് III പദവ഻യ഻ൽ ഔഽറയഺത്തവരഽമഺയ, 
െ഻ലവ഻ൽ ുസവെും അെഽഷ്ക്ഠ഻േഽന്ന/ വ഻രമ഻ച്ച ഛ഼വെേഺീരയഽും പര഻ുശഺധഔരഺയ഻ 
െ഻യമ഻േഺവഽന്ന ഺണ്.ഇത്തരത്ത഻ൽ വ഻രമ഻ച്ച/ സർവ഼സ഻ൽ  ഽെരഽന്ന ഉുദൿഺഖസ്ഥരഽീെ 
ുസവെും ലഭൿമഺേഺൻ രഛ഻സ്ടെഺർമഺർേ് ഔഴ഻യഺത്ത വൻപച്ഠണങ്ങളുും മഹഺെഖരങ്ങളുും 
ുപഺലഽള്ള സ്ഥലങ്ങള഻ൽ പര഻ുശഺധഔീര ലഭൿമഺേഺൻ അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ പഺുദശ഻ഔ 
ഒഫ഼സഽഔള഻ൽെ഻ന്നഽള്ള അെഽമ ഻ുയഺീെ പഽറുംപണ഻ഔരഺറഽഔഺരഺയ ഔച്ചവെേഺരഽീെ 
ുസവെും രഛ഻സ്ടെഺർമഺർേ്  രീെെഽത്തഺവഽന്ന ഺണ്. 

 ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ലഽള്ള എലലഺ പര഻ുശഺധഔരഽും ുര വ഻ൽപെേഺരെ഻ൽെ഻ന്ന് 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ ഔാല഻ീേെഽത്തവരഺയ഻ര഻േരഽത്. പര഻ുശഺധഔീര ു ഛഺല഻േ് 
െ഻ുയഺഖ഻േഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് അവർേ് അെഽുയഺഛൿമഺയ പര഻ശ഼ലെും ലഭ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് 
രഛ഻സ്ടെഺർ ഉറെ് വരഽത്തണും.ആവശൿമഺീണങ്ക഻ൽ രഽ ുഔരത്ത഻ൽ ന്ന഻ുലീറ 
പര഻ുശഺധഔീര രഛ഻സ്ടെഺർേ് െ഻ുയഺഖ഻േഺവഽന്ന ഺണ്. 

 ുപരഽഔൾ ുങർേഺൻ  ഽെങ്ങഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് പര഻ുശഺധഔരഽീെ പച്ഠ഻ഔ അവരഽീെ പദവ഻ഔൾ 
സഹ഻ ും രഛ഻സ്ടെഺർ പരസൿീെെഽത്തണും ഔാെഺീ  പസ്ട ഽ  പച്ഠ഻ഔ ബന്ധീെച്ഠ 
റ഼ഛ഻യണൽ ഒഫ഼സ഻ൽ െൽഔഽഔയഽും ുവണും.  

ുരഖകൾ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽുമ്പഺൾ പര഻ുശഺധകൻ അറ഻ഞ്ഞ഻ര഻ുക്കണ്ടതഺയ പര഻ുശഺധനയഽമഺയ഻ 
ബന്ധീെട്ട യഽണ഼ക് ഐേനറ഻ഫ഻ുക്കഷൻ അുതഺറ഻റ്഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെ മഺർഗ്ഗുരഖകൾ 
എീന്ത്ഺീക്കയഺണ്? 

 പര഻ുശഺധെയ്േഺയ഻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ ീഔഺണ്ടഽവന്ന഻ര഻േഽന്നത് അസൽ ുരകഔളഺീണന്ന് 
ഉറെ് വരഽത്തഽഔ. 

 ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻െഽുവണ്ട഻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ ഹഺഛരഺേ഻യ 
ുരകഔൾ യഽണ഼ക് ഐേനറ഻ഫ഻ുക്കഷൻ അുതഺറ഻റ്഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿ അുംഖ഼ഔര഻ച്ച 
പച്ഠ഻ഔയ഻ലഽള്ള ുരകഔൾ മഺ മഺയ഻ര഻േണും.   

  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ീ ള഻വഽുരക, ുമൽവ഻ലഺസ ീ ള഻വഽുരക, ബന്ധും വൿക്തമഺേഽന്ന 
ീ ള഻വഽുരക, ഛെെ  ഻യ ഻യഽീെ ീ ള഻വഽുരക എന്ന഻വയ്േഽുവണ്ട഻ ഉുദൿഺഖസ്ഥർ/ 
സ്ഥഺപെങ്ങൾ െൽഔഽന്ന സഺക്ഷ്ൿപ ങ്ങൾ അനഽബന്ധും C പഔഺരും ഉള്ള ഺയ഻ര഻േണും.  

 ുരകഔൾ ീഔച്ഠ഻ച്ചമച്ച ഺീണന്ന്/ ുഭദഖ ഻ വരഽത്ത഻യ ഺീണന്ന് സുംശയമഽീണ്ടങ്ക഻ൽ 
പര഻ുശഺധഔർേ് പര഻ുശഺധെ െ഻രസ഻േഺവഽന്ന ഺണ്. ഹഺഛരഺേ഻യ ുരകഔൾ 
പര഻ുശഺധ഻േഺൻ പര഻ുശഺധഔൻ വ഻സമ്മ ഻േഽന്ന സഺഹങരൿത്ത഻ൽ അ ഻െഽള്ള 
ഔഺരണങ്ങൾ ുപരഽുങർേൽ പ ഻ഔയ഻ൽ പര഻ുശഺധഔൻ ങഽരഽേ഻ വ഻വര഻േണും.  
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 ഔഺരണങ്ങൾ ുരകീെെഽത്തഺീ  അീലലങ്ക഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ പ഻ന്ത്഻ര഻െ഻േഽന്ന 
വ഻ധത്ത഻ൽ പര഻ുശഺധഔൻ പര഻ുശഺധെ െ഻രസ഻േഽന്ന സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, രഛ഻സ്ടെഺർ 
രാപുംെൽഔ഻യ രഽ െ഻ർേ഻ശ്െ അു ഺറ഻റ്റ഻ീയ പരഺ ഻യഽീെ പര഻ഹഺരത്ത഻െഺയ഻ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് സമ഼പ഻േഺവഽന്ന ഺണ്.  

 ുപര്,ഛെെ  ഻യ ഻,ുമൽവ഻ലഺസും,ബന്ധങ്ങളുീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ എന്ന഻വ യഥഺഔമും PoI, 

DoB, PoA, PoR എന്ന഻വയഽമഺയ഻ ത്തഽുെഺേ഻ പര഻ുശഺധ഻ുേണ്ട ഺണ്.  

– ുപര് 

– സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപരഽും ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫഽും അെങ്ങ഻യ ുരകയഺയ഻ര഻േണും PoI. ഇവ 
രണ്ട഻െഽും സഹഺയഔ ുരകഔൾ ഉുണ്ടഺ എന്നഽും പര഻ുശഺധ഻േഽഔ.  

– സമർെ഻ച്ച ഏീ ങ്ക഻ലഽും PoI ുരകഔള഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് ഇീലലങ്ക഻ൽ 
അ ഻ീെ െ഻യമഺെഽസി മഺയ PoI എന്ന െ഻ലയ഻ൽ അുംഖ഼ഔര഻േഺെഺവ഻ലല.   

– സമഖ യ്േഽും ുക്ലശങ്ങൾ ഴ഻വഺേഽന്ന ഻െഽുംുവണ്ട഻ പഴയ ുഫഺുച്ഠഺയുള്ള  
പരഖകൾ സവ഼ഔര഻േഺവഽന്ന ഺണ്.  

 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് അുേഹത്ത഻ന്ീറ/ അവരഽീെ ുപര് ുങഺദ഻ച്ച് ുരകയ഻ലഽള്ള ുപര് 
സ്ഥ഻ര഼ഔര഻േഽഔ. സ്ഥ഻രവഺസ഻ സവന്ത്ും ുരകഔളഺണ് െൽഔ഻യ഻ച്ഠുള്ളീ ന്ന് ഉറെ് 
വരഽത്തഺൻ ുവണ്ട഻യഺണ഻ത്. 

 ആളുീെ ുപര് പാർണ്ണമഺയഽും എന്റർ ീങയ്യണും. മ഻സ്റ്റർ, മ഻സ്ട, മ഻സ഻സ്സ്, ുമഛർ, റ഻ച്ഠുയർഡ്, 
ുഡഺക്െർ എന്ന഻ങ്ങീെയഽള്ള അഭ഻വഺദൿങ്ങുളഺ ശ഼ർഷഔങ്ങുളഺ ഉൾീെെഽത്തരഽത്. 

 

a. വൿക്ത഻യഽീെ ുപര് വളീര സാക്ഷ്്മമഺയഽും ഔി ൿമഺയഽും എഴഽു ണ്ടത് വളീര 
പധഺെമഺണ്.ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,  ന്ീറ ുപര് വ഻.വ഻ഛയൻ എന്നഺീണന്ന് സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
പറുച്ടേഺും. വഺസ്ട വത്ത഻ൽ അുേഹത്ത഻ന്ീറ മഽഴഽവൻ ുപര് ീവങ്കച്ഠരഺമൻ വ഻ഛയൻ 
എന്നഺയ഻ര഻േഽും. അ ഽുപഺീല ആർ.ീഔ.ശ഼വഺസ്ട വയഽീെ മഽഴഽവൻ ുപര് രുമശ് 
ഔഽമഺർ ശ഼വഺസ്ട വ എന്നഺയ഻ര഻േഺും. ഇ ഻െഽസമഺെമഺയ഻  ന്ീറ ുപര് 
ീഔ.എസ്ട.ീഔ.ദഽർഗ്ഗ എന്നഺീണന്ന് ുപരഽുങർേഺൻ വന്ന രഽ സ്ട ഼ പറയഽഔയഽും 
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അവരഽീെ പാർണ്ണെഺമുധയും ഔലലൂര഻ സാരൿ ഔെഔദഽർഗ്ഗ എന്നഽമഺഔഺും. അുേഹത്ത഻ന്ീറ/ 
അവരഽീെ ഇെ഼ഷൿല഻ന്ീറ വ഻ഔസ഻ രാപും അവര഻ൽെ഻ന്നഽ ീന്ന സ്ഥ഻ര഼ഔര഻ച്ച് 
ഹഺഛരഺേ഻യ ുരകഺസുംബന്ധമഺയ ീ ള഻വഽമഺയ഻ അത് ത്തഽുെഺേണും.  

 

b. പറച്ട ുപര഻ലഽും ു രകയ഻ീല (PoI) ുപര഻ലഽമഽള്ള വൿ ൿഺസും ുഔവലും സ്ടീപലല഻ുംങ്ങ഻ലഽും 
അീലലങ്ക഻ൽ അ ഽഔാെഺീ  ആദൿ, മദ്ധൿ, െഽവ഻ലീത്ത ു പരഽഔളുീെ പശ്ചഺത്തലത്ത഻ലഽും 
മഺ മഺീണങ്ക഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ പറച്ട ഽുപഺീല ുപര് ുരകീെെഽത്തഺവഽന്ന ഺണ്. 

 

 

c. ുപര് ു ങർേീെെഽന്നയഺൾ സമർെ഻ച്ച ു രകഺസുംബന്ധമഺയ രണ്ട് ീ ള഻വഽുരകഔള഻ീല 
ുരുപര഻ൽ ീന്ന വൿ ൿഺസും ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ (അ ഺയത്, ഇെ഼ഷൿലഽഔള഻ലഽും മഽഴഽവൻ 
ുപര഻ലഽും) അുേഹത്ത഻ന്ീറ മഽഴഽവൻ ുപരഽും ുരകീെെഽത്തണും.  
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d. ങ഻ല അവസരങ്ങള഻ൽ, ഔഽച്ടഽങ്ങൾേഽും ഔഽച്ഠ഻ഔൾേഽും ഇെ഻യഽും ുപര് 
െ഻ശ്ചയ഻ച്ചുഔഺണഽഔയ഻ലല. EID അെഽവദ഻േഽന്ന ഻ന് ആളുീെ ുപര് ു ശകര഻ുേണ്ട ഻ന്ീറ 
പഺധഺെൿും വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച് ഔഽച്ഠ഻േ് രഽ ഉേ഻ശ്െ ു പര് െ഻ശ്ചയ഻േഺൻ ശമ഻േഽഔ . PoI ന് 
സഹഺയഔുരകഔൾ ലഭ഻േഺത്ത സഺഹങരൿത്ത഻ൽ അവ ഺരഔന്ീറ സഹഺയുത്തഺീെ 
ുപര് ുരകീെെഽത്തണും.  

 

 ജനന ത഻യത഻ (DoB) 

a. സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ഛെെ  ഻യ ഻യ഻ൽ ദ഻വസും, മഺസും, വർഷും എന്ന഻വ അ ഺത് 
ുഔഺളങ്ങള഻ൽ സാങ഻െ഻േണും.  

b. ഛെെ  ഻യ ഻യഽീെ പഺമഺണ഻ഔ ീ ള഻വ് സ്ഥ഻രവഺസ഻ െൽഔഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ ഛെെ 
 ഻യ ഻ ‚പര഻ുശഺധ഻ച്ച ഺയ഻‛ പര഻ഖണ഻േഽന്ന ഺണ്. പഺമഺണ഻ഔമഺയ 
ീ ള഻ീവഺന്നഽമ഻ലലഺീ യഺണ് സ്ഥ഻രവഺസ഻ DoB പകൿഺപ഻േഽന്നീ ങ്ക഻ൽ, ഛെെ 
 ഻യ ഻ീയ ‚പകൿഺപ഻ ും‛ എന്ന് പര഻ഖണ഻േഽന്ന ഺണ്.   

c. ഔി ൿമഺയ ഛെെ  ഻യ ഻ െൽഔഺൻ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് ഔഴ഻യഺീ വര഻ഔയഽും വയസ്സ് 
ീവറഽീ  സാങ഻െ഻േഽഔുയഺ പര഻ുശഺധഔൻ അെഽമഺെ഻േഽഔുയഺ മഺ ും ീങയ്യുന്ന 
സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, വയസ്സ് ു രകീെെഽത്തഽഔമഺ ും ീങയ്യുന്നഽ. ഇത്തരും ഗച്ഠങ്ങള഻ൽ, 
ഛെ഻ച്ച വർഷും ുസഺഫ്് ീവയർ  െ഻ീയ  ഻ച്ഠീെെഽത്തഽന്ന ഺണ്. 

d. ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േര഻േൽ പ ഻ഔയ഻ൽ എന്റർ ീങയ് ത് പര഻ുശഺധഔൻ 
പര഻ുശഺധ഻ച്ച്, സ്ഥ഻രവഺസ഻  ന്ീറ ഛെെ  ഻യ ഻ ‚പര഻ുശഺധ഻ച്ചു‛/ ‚ പകൿഺപ഻ച്ചു‛ 
എന്ന് ഔി ൿമഺയ഻ സാങ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് അ ീലലങ്ക഻ൽ  ന്ീറ വയസ്സ് 
പാര഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 തഺമസസ്ഥലത്ത഻നീറ ുമൽവ഻ലഺസും 

a. PoA ൽ ു പരഽും അഡസ്സുും ഉുണ്ടഺ എന്ന് പര഻ുശഺധ഻േഽഔ . PoA ുരകയ഻ലഽള്ള  ു പര് 

PoI ുരകയ഻ീല ു പരഽമഺയ഻ ു യഺഛ഻േഽന്നഽീണ്ടന്ന് പര഻ുശഺധഔൻ ഉറെ് വരഽത്തണും . 
PoI ുരകയ഻ീലയഽും PoA ുരകയ഻ീലയഽും ുപരഽഔൾ  മ്മ഻ലഽള്ള വൿ ൿഺസും ുഔവലും 
സ്ടീപലല഻ുംങ്ങ഻ുലഺ ആദൿ, മദ്ധൿ, െഽവ഻ലീത്ത ുപരഽഔളുീെ സഺഹങരൿത്ത഻ുലഺ 
മഺ മഺീണങ്ക഻ൽ വൿ ൿഺസും സവ഼ഔഺരൿമഺണ്.    

b. “ീഔയർ ഒഫ്‛ വൿക്ത഻യഽീെ ുപര്, അങ്ങീെീയഺന്നഽീണ്ടങ്ക഻ൽ, യഥഺഔമും 
മഺ ഺപ഻ ഺേളുീെയഽും മേളുീെയഽും ഔാീെ ഛ഼വ഻േഽന്ന  ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെയഽും വിദ്ധരഺയ 
ആളുഔളുീെയഽും ഔഺരൿത്ത഻ൽ സഺധഺരണയഺയ഻ ുശകര഻േഽന്ന ഺണ്. ഇത് 
ലഭൿമീലലങ്ക഻ൽ ഈ വര഻ ശാെൿമഺയ഻ വ഻ുച്ഠേഺവഽന്ന ഺണ്. 

c. ുമൽവ഻ലഺസത്ത഻ൽ ഔാച്ഠ഻ുച്ചർേലഽഔൾ അെഽവദെ഼യമഺണ്. PoA  ൽ ഔഺണ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള 
അഡസ്സ഻ൽ ഹൗസ്ട െമ്പർ, ൂ ലൻ െമ്പർ, ീ രഽവ഻ന്ീറ ു പര് ു പഺലഽള്ള ലഗഽവഺയ 
ുഔഺളങ്ങൾ ഔാച്ഠ഻ുച്ചർേഺെഽും അച്ചെ഻െ഻ശഔഽഔൾ  ഻രഽത്തൽ, പ഻ൻുഔഺഡ് 
ുപഺലഽള്ളവയ഻ൽ ലഗഽവഺയ മഺറ്റങ്ങൾ/  ഻രഽത്തലഽഔൾ വരഽത്തഺെഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് 
അെഽവഺദമഽണ്ട്. എന്നഺൽ PoA ുരകയ഻ൽസാങ഻െ഻ച്ച അെ഻സ്ഥഺെ ു മൽവ഻ലഺസത്ത഻ൽ 
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ഈ ഔാച്ഠ഻ുച്ചർേലഽഔൾ/ പര഻ഷ്ക്േരണങ്ങൾ ഔഺരണമഺയ഻ മഺറ്റങ്ങൾ വരഺൻ 
പഺെഽള്ള ലല.   

 

d. അഡസ്സ് ഇരച്ഠ഻െ഻േഽന്ന ഽമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ് ുവണ്ട഻വരഽന്ന മഺറ്റങ്ങൾ 
അെ഻വഺരൿമഺയവയഽും അു സമയും PoA ൽ പറച്ട അെ഻സ്ഥഺെ അഡസ്സ഻ൽ മഺറ്റും 
വരഽത്തഽന്ന ഽമഺീണങ്ക഻ൽ, ഇ ഻െഽപഔരും മീറ്റഺരഽ PoA ഹഺഛരഺേഽവഺുെഺ 
അ ീലലങ്ക഻ൽ രഽ അവ ഺരഔൻ മഽുകെ ുപരഽുങർേഽവഺുെഺ സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
ആവശൿീെെഽന്ന ഺണ്.    
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 ബന്ധത്ത഻നീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ: 

a. 5 വയസ്സ഻െഽ ഺീഴ പഺയമഽള്ള ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ ഔഺരൿത്ത഻ൽ, രക്ഷ്ഔർത്തഺേള഻ൽ 
രഺളുീെ അീലലങ്ക഻ൽ സുംരക്ഷ്ഔന്ീറ ‚ുപരഽും‛ ‚ആധഺർ െമ്പറഽും‛ െ഻ർബന്ധമഺണ്. 
ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ ു പരഽുങർേഽുമ്പഺൾ രക്ഷ്഻ ഺവ്/ സുംരക്ഷ്ഔൻ  ന്ീറ ആധഺർ ീലറ്റർ 
ഹഺഛരഺേണും (അ ീലലങ്ക഻ൽ ഇരഽവീരയഽും രഽമ഻ച്ച് ുപരഽുങർേഺവഽന്ന ഺണ്). 

b. മഽ ഻ർന്നവരഽീെ ഔഺരൿത്ത഻ൽ, രക്ഷ്഻ ഺവ് അീലലങ്ക഻ൽ ഇണീയേഽറ഻ച്ചുള്ള 
വ഻വരങ്ങളുീെുമൽ പര഻ുശഺധെീയഺന്നഽും െ഻ർവ്വഹ഻ുേണ്ട ഻ലല. ആഭൿന്ത്ര 
ആവശൿങ്ങൾേഽുവണ്ട഻ മഺ ുമ അവ ുരകീെെഽത്തഽഔയഽള്ളു.   

 ീഹഡ് ഒഫ് ഫഺമ഻ല഻ (HoF): 

a. ഔഽെഽുംബെഺഥെഽും ഔഽെഽുംബഺുംഖവഽും  മ്മ഻ലഽള്ള ബന്ധും PoR ുരക 
സ്ഥ഻ര഼ഔര഻േഽന്നഽുണ്ടഺ എന്ന് പര഻ുശഺധ഻േഽഔ. ബന്ധും സാങ഻െ഻േഽന്ന 
പമഺണത്ത഻ൽ ുപര് ുരകീെെഽത്തീെച്ഠവീര മഺ ുമ പസ്ട ഽ  ുരക 
അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻ ുപരഽുങർേഽഔയഽള്ളു.  

b. ഔഽെഽുംബഺുംഖത്ത഻ന്ീറ ുപരഽുങർേഽുമ്പഺൾ ഔഽെഽുംബെഺഥൻ ഔാീെ വുരണ്ട ഺണ്. 

c. HoF അധ഻ഷ്ക്ഠ഻  പര഻ുശഺധെയഽീെ സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ 
പ ഻ഔയ഻ീല HoF വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും പര഻ുശഺധഔൻ പര഻ുശഺധ഻ുേണ്ട ഺണ്. 
പ ഻ഔയ഻ീല HoF ന്ീറ ുപരഽും ആധഺർ െമ്പറഽും ആധഺർ ീലറ്ററ഻ൽ ഉള്ള ഽമഺയ഻ 
ത്തഽുെഺേണും.   

d. HoF ൽ അധ഻ഷ്ക്ഠ഻ മഺയ ുപരഽുങർേൽ സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, പ ഻ഔയ഻ൽ 
സാങ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള ബന്ധത്ത഻ന്ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ HoF മഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠത് 
മഺ മഺീണന്ന് ഉറെ് വരഽത്തണും.  

 ീമഺൂബൽ നമ്പറഽും ഇീമയ഻ൽ അേസ്സറും:  

a. OTP (റ്റത്തവണ പഺസ്ട ുവർഡ്) വഴ഻ ഇലക്ുെഺണ഻ഔമഺയ഻  ഺങ്കളുീെ 
ഇെപഺെഽഔഺരീെ അറ഻യഺെഽള്ള ആവശൿത്ത഻െഽുവണ്ട഻ ീമഺൂബൽ െമ്പറ഻ന്ീറ 
പഺധഺെൿീത്തേഽറ഻ച്ച് െ഻ങ്ങുളഺ് ഉണർത്തഽഔയഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻  ന്ീറ ീമഺൂബൽ 
െമ്പർ (െ഻ർബന്ധമഺയഽും)  രഽന്നഽീവന്ന് ഉറെ് വരഽത്തഽഔയഽും ീങയ്യുന്ന ഺണ്.   

b. പരഺഛയീെെഽഔുയഺ സഫലമഺഔഽഔുയഺ ീങയ്യുന്ന എലലഺ പമഺണ഼ഔരണങ്ങളുും 
ഇീമയ഻ല഻ലാീെയഺണ് സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ അറ഻യ഻േഽന്നത് എന്ന ഻െഺൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ  ന്ീറ ഇീമയ഻ൽ അഡസ്സ് െൽഔഺൻ െ഻ങ്ങൾ ു പഺത്സഺഹ഻െ഻േണും. 
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 ുരഖകള഻ലലഺത്ത സ്ഥ഻രവഺസ഻കീള എങ്ങീനയഺണ് ആധഺറ഻ൽ ുപരഽുചർക്കഽന്നത്?  

a. ുപരഽുങർേഽന്ന സമയത്ത് ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ 
അെ഻സ്ഥഺെ വ഻വരങ്ങൾ ുവണ്ടവ഻ധും 
പര഻ുശഺധ഻ുേണ്ട ഺണ്. അുംഖ഼ഔര഻േീെച്ഠ ഏത് 
ുരകഔളുും  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ീ ള഻വഽുരകയഺയഽും (PoI), 
ുമൽവ഻ലഺസ ീ ള഻വഽുരകയഺയഽും (PoA) 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് ീഔഺണ്ടഽവരഺവഽന്ന ഺണ്.  

b.  ഻ര഻ച്ചറ഻യല഻ന് അ ീലലങ്ക഻ൽ ുമൽവ഻ലഺസത്ത഻ന് 
സഹഺയഔമഺയ഻ പഺമഺണ഻ഔമഺയ ീ ള഻വ് 
ഹഺഛരഺേഺൻ രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് ഔഴ഻യഺത്ത 
സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, മഽൻെ഻ശ്ചയ഻ച്ച രഽ അവ ഺരഔൻ 
മഽുകെ അവരഽീെ ുപരഽുങർേഺവഽന്ന ഺണ്, 
രഛ഻സ്ടെഺറ഻ുെഺ റ഼ഛ഻യണൽ ഒഫ഼സ഻ുെഺ ുെര഻ച്ഠ് 
പര഻ങയമഽള്ളവരഽും പരസൿീെെഽത്ത഻യ 
ആളുമഺയ഻ര഻േണും പസ്ട ഽ  അവ ഺരഔൻ.  

c. PoA/PoI ുരകഔള഻ലലഺത്ത രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ പര഻ങയീെെഽത്തഺൻ രഛ഻സ്ടെഺർ 
അധ഻ഔഺരീെെഽത്ത഻യ വൿക്ത഻യഺണ് അവ ഺരഔൻ. പര഻ങയീെെഽത്തഽഔ എന്ന ഽീഔഺണ്ട് 
രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് സവഭഺവ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് െൽഔഽഔയഺണ് എന്നർത്ഥമ഻ലല.  

ആരഺണ് അവതഺരകൻ?  

a. രഽ രഛ഻സ്ടെഺർ അുംഖ഼ഔര഻ച്ച് യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് 
ഇന്ത്ൿയഽീെ ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ൽ ‚അവ ഺരഔർ‛ എന്ന് 
പരഺമർശ഻േീെച്ഠ വൿക്ത഻ഔളഺണ഻വർ (ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, രഛ഻സ്ടെഺറഽീെ ഛ഼വെേഺർ, 
 ഻രീച്ടെഽേീെച്ഠ പഺുദശ഻ഔ സമ഻ ഻ അുംഖങ്ങൾ, പഺുദശ഻ഔ ഭരണെ഻ർവ്വഹണ 
സമ഻ ഻ഔള഻ീല അുംഖങ്ങൾ, ുപഺസ്റ്റ്മഺൻമഺർ ഔാെഺീ  അദ്ധൿഺപഔർ, 
ആുരഺഖൿപവർത്തഔർ, ുഡഺക്െർമഺർ, അുംഖൻവഺെ഻/ ആശ ഛ഼വെേഺർ, സ്ഥലീത്ത NGO 

പ ഻െ഻ധ഻ഔൾ എന്ന഻ങ്ങീെ ഛെസവഺധ഼െമഽള്ളവർ)      

b. ങ഻ല പു ൿഔ അവസരങ്ങള഻ൽ രഛ഻സ്ടെഺർമഺരഽീെ സൗഔരൿത്ത഻െഽുവണ്ട഻ യഽണ഼ക് 
ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെ റ഼ഛ഻യണൽ ഒഫ഼സ്ട ീന്ന മഽൻൂഔ 
എെഽത്ത് രഽഔാച്ഠും അവ ഺരഔീര അവ ര഻െ഻േഺറഽണ്ട്.   

c. അവ ഺരഔൻ 18 വയസ്സ഻െഽുമൽ പഺയമഽള്ളയഺളുും ഔഽറ്റഔി ൿങ്ങളുീെ പശ്ചഺത്തലും 
ഇലലഺത്ത വൿക്ത഻യഽമഺയ഻ര഻േണും.  

d. അവ ഺരഔർ രഛ഻സ്ടെഺർമഺരഽീെ വരഽ ഻യ഻ൽ ആയ഻ര഻േഽും. അ ഺത് രഛ഻സ്ടെഺർമഺർേ് 
പര഻ങയമഽള്ള ഽും യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെ ു ഔര 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ൽ ‚അവ ഺരഔർ‛ എന്ന് രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ് ഻ച്ഠുള്ള ഽമഺയ  
ുര അവ ഺരഔീെത്തീന്ന രഽപുക്ഷ് ന്ന഻ലധ഻ഔും രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ 
ഉപുയഺഖ഻ുച്ചേഺും.അ ഻െഺൽ, രഛ഻സ്ടെഺറഽീെ അധ഻ഔഺരഭാപര഻ധ഻േഽള്ള഻ീല ആളുഔീള 
മഺ ുമ അവ ഺരഔന് പര഻ങയീെെഽത്തഺൻ ഔഴ഻യഽഔയഽള്ളു.ഇ ഻െഽപഽറീമ 
ഭരണെ഻ർവ്വഹണ അ ഻ർത്ത഻ഔൾ (സുംസ്ഥഺെ, ഛ഻ലല  ലങ്ങൾ) െ഻ർവ്വങ഻ച്ച് 

അവതഺരകൻ 
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അവ ഺരഔന്ീറ പവർത്തെങ്ങൾേ് പര഻ധ഻ഔൾ ഔൽപ഻േഺെഽും രഛ഻സ്ടെഺർേ് 
സഺധ഻േഽും.  

എീന്ത്ഺീക്കയഺണ് അവതഺരകനീറ ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങൾ? 

a. അവ ഺരഔീര പഺുദശ഻ഔമഺയ഻ രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ അുംഖ഼ഔര഻ച്ചുഔഴ഻ച്ടഺൽ 
(അവ ഺരഔർേ് പവർത്ത഻േഽവഺൻ അധ഻ഔഺരീെെഽത്ത഻യ ഛ഻ലല/ സുംസ്ഥഺെും) അേഺരൿും 
അുേഹും അവ ഺരഔീര അറ഻യ഻േഽന്ന ഺണ്. 

b. അവ ഺരഔന് ആധഺർ ുപഺഖഺമഽമഺയ഻ പര഻ങയീെെഺെഽും  ന്ീറ ങഽമ ലഔളുും 
ബഺദ്ധൿ ഔളുും മെസ്സ഻ലഺേഽന്ന ഻െഽമഺയ഻ രഛ഻സ്ടെഺറഽും യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽും ുങർന്ന് സുംഗെ഻െ഻േഽന്ന ആധഺർ ുബഺധവത്േരണ 
വർേ്ുഷഺെ഻ൽ അവ ഺരഔർ പീങ്കെഽേണും.   

c. അവ ഺരഔെഺയ഻ പവർത്ത഻േഺൻ ഇ ഻െഔും അുംഖ഼ഔഺരും ലഭ഻ച്ച അവ ഺരഔൻ അ ഻ന് 
സന്നദ്ധെഺയഺൽ, ആധഺർ ുപരഽുങർേലഽഔൾ സഺദ്ധൿമഺേഽന്ന ആവശൿത്ത഻െഽുവണ്ട഻ രഽ 
അവ ഺരഔൻ ആഔഽന്ന ഻െഽും അു ഺീെഺെും യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ 
ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽും (UIDAI) രഛ഻സ്ടെഺറഽും രാപഔൽപെീങയ്  മഺർഗ്ഗുരകഔൾ 
പ഻ന്ത്ഽെരഽന്ന ഻െഽും  െ഻േ് സമ്മ മഺീണന്ന് അറ഻യ഻ച്ചുീഔഺണ്ട് ുരകഺമാലമഽള്ള രഽ 
സമ്മ ും (“അനഽബന്ധും D” എന്നുപര഻ൽ ഇു ഺീെഺെും ു ങർത്ത഻ച്ഠുള്ള പ ഻ഔ) അുേഹും/ 
അവർ െൽഔണും.  

d. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള ഈ രുംഖത്ത് പര഻ങയീെെഽത്തഺൻ  ഽെങ്ങഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് അവ ഺരഔർ 
സവയും ു പരഽുങർേഽഔയഽും ആധഺർ െമ്പർ ഔരസ്ഥമഺേഽഔയഽും സമ്മ പ ത്ത഻ൽ െ് 
ീവേഽഔയഽും ീങയ് ഻ര഻േണും. 

e. യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയ഻ൽ രഽ അവ ഺരഔെഺയ഻ 
രഛ഻സ്ടെഺർ ഇുേഹീത്ത രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്ത് അത് പുയഺഖക്ഷ്മമഺേ഻യ഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് അവർ 
ഉറെ് വരഽത്തണും.  

f. അവ ഺരഔർ െ഻ുയഺഖ഻േീെച്ഠ പുദശങ്ങള഻ീല ുപരഽുങർേൽ ീഷഡൿാളുഔൾ, 
ുപരഽുങർേൽ ു ഔരങ്ങൾ സ്ഥ഻ ഻ീങയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ു പരഽുങർേൽ ു ഔരങ്ങളുീെ 
പവർത്തെ സമയങ്ങൾ എന്ന഻വീയേഽറ഻ച്ച് അവ ഺരഔീര സദഺ 
അറ഻യ഻ച്ചുീഔഺണ്ട഻ര഻േണും.   

g. അവീര ബന്ധീെെഺെഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ൽ ഔി ൿമഺയ഻ 
പദർശ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് അവർ ഉറെ് വരഽത്തണും. പദർശ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠ഻ീലലങ്ക഻ൽ/ ീ റ്റഺയ 
വ഻വരങ്ങളഺണ് പദർശ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ളീ ങ്ക഻ൽ അവ പദർശ഻െ഻േഽവഺൻ/ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
 ഻രഽത്തഽവഺൻ ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ീല സാെർൂവസുറഺ് ആവശൿീെെഽഔ. 

h. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് അവ ഺരഔീെ അെഺയഺസും ബന്ധീെെഺൻ സഺധ഻േണും. 

i. ുപരഽുങർേൽ പ ഻ഔയ഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപരഽും ുമൽവ഻ലഺസവഽും ഔി ൿവഽും 
പാർണ്ണവഽമഺുണഺ എന്ന് അവ ഺരഔർ പര഻ുശഺധ഻േണും. പ ഻ഔയ഻ീല സവന്ത്ും 
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും അവ ഺരഔൻ പര഻ുശഺധ഻ച്ച്, ുപരഽുങർേൽ പ ഻ഔയ഻ൽ  ന്ീറ െ്/ 
ീപരഽവ഻രൽ മഽദ അ ഻െഺയ഻ അെഽവദ഻ച്ച ുഔഺളത്ത഻ൽ പ ഻േണും.  

j. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്തഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ന്ീറ 
പവിത്ത഻സമയത്തഽെെ഼ളും അവ ഺരഔർ അവ഻ീെ സന്ന഻ഹ഻ രഺയ഻ര഻േണും. അഥവഺ 
അവർേ് ഹഺഛരഺഔഺൻ ഔഴ഻യഺത്ത സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, പസ്ട ഽ  ദ഻വസത്ത഻ീെഺെഽവ഻ൽ 
ുപരഽുങർേൽ ുഔരും സരർശ഻ച്ച്  ന്ീറ സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്തല഻െഽുവണ്ട഻ മഺറ്റ഻ീവച്ച 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ പച്ഠ഻ഔ പര഻ുശഺധ഻ുേണ്ട ഺണ്.  
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k. സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ു പര്, അഡസ്സ് വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ സശദ്ധും പര഻ുശഺധ഻ച്ച് അവ ഺരഔർ 
അവ അുംഖ഼ഔര഻േണും/  ഻രസ്ടേര഻േണും. 

l. രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപരഽുങർേൽ സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്തഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ അവ ഺരഔർ 
 ങ്ങളുീെ ബുയഺീമെ഻േഽഔൾ ആധഺർ ക്ലയന്റ഻ൽ െൽഔണും. 

m. ആവശൿമഺീണങ്ക഻ൽ സമ്മ പ ത്ത഻ന്ീറ പ഻ന്റ഻ൽ അവ ഺരഔൻ െുീവേണും/ 
ീപരഽവ഻രൽ അെയഺളും പ ഻േണും. 

n.  ങ്ങൾ പര഻ങയീെെഽത്തഽന്ന സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ വൿക്ത഻ വവഽും ുമൽവ഻ലഺസവഽും 
അവ ഺരഔർ സ്ഥ഻ര഼ഔര഻േഽന്നഽ.  

o.  ഻ര഻ച്ചറ഻യല഻ുെഺ ുമൽവ഻ലഺസത്ത഻ുെഺ പഺമഺണ഻ഔമഺയ ീ ള഻വഽഔള഻ലലഺത്ത 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള മഺ മഺണ് അവ ഺരഔൻ പര഻ങയീെെഽത്തഽന്നത്.  

p. അവ ഺരഔന്  ീന്ന സമ഼പ഻േഽന്നവീരീയലലഺും പര഻ങയീെെഽുത്തണ്ട 
ഉത്തരവഺദ഻ത്തമ഻ലല.  

q. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള പര഻ങയീെെഽത്തഽന്ന ഻ന് അവ ഺരഔൻ പ ഻ഫലീമഺന്നഽും ഈെഺേഺൻ 
പഺെഽള്ള ലല. എന്ന഻രഽന്നഺലഽും രഽ പഺര഻ു ഺഷ഻ഔും ഈ ു ഛഺല഻യഽീെ ു പര഻ൽ അവർേ് 
െൽഔഺൻ രഛ഻സ്ടെഺർേ് െ഻ശ്ചയ഻േഺവഽന്ന ഺണ്.   

എീന്ത്ഺീക്കയഺണ് രഽ അവതഺരകനീറ ഉത്തരവഺദ഻ത്തങ്ങൾ ? 

a. ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ മീറ്റഺരഺീള അെഽഔര഻േഽവഺൻ (മര഻ച്ചു ഺ 
ഛ഼വ഻ച്ച഻ര഻േഽന്നു ഺ) സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽമഺയ഻ അവ ഺരഔൻ രഹസൿധഺരണയ്േ് 
ശമ഻േരഽത്.   

b. ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ വ഻വരങ്ങള഻ൽ മഺറ്റുംവരഽത്ത഻ുയഺ അീലലങ്ക഻ൽ വൿഺഛ 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ െൽഔഺൻ രഹസൿധഺരണയഽണ്ടഺേ഻ുയഺ മീറ്റഺരഺളുീെ 
വൿക്ത഻ വും മെെൂർവ്വും ഔവരഺൻ െ഻ലവ഻ീല രഽ ആധഺർ ഉെമീയ അവ ഺരഔൻ 
സഹഺയ഻േരഽത്. 

c. മഺർഗ്ഗുരകഔൾ ലുംഗ഻േഽന്ന അവ ഺരഔീെ ഻ീര ഔർശെ െെപെ഻ഔൾ 
ൂഔീേഺള്ളുന്ന ഺണ്. 
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അദ്ധ്ൿഺയും 3  

 

ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻യഽീെയഽും ുപരഽുചർക്കൽ േഺഫ഻നീറയഽും സഺമാഹൿവത്ക്കരണും 
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അദ്ധ്ൿഺയും 3: ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻യഽീെയഽും ുപരഽുചർക്കൽ േഺഫ഻നീറയഽും 

സഺമാഹൿവത്ക്കരണും 

 

 

ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻യഽീെ ദൗതൿന഻ർവ്വഹണും 
 

 

 

 

 

ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെഽഔള഻ീല 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ രഽ 
സഺമാഹൿവത്േരണ പഔ഻യയ്േ് 
വ഻ുധയരഺുഔണ്ട ഽണ്ട്.   

രഛ഻സ്ടെഺറഽമഺരഽമഺയഽും ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ഔളുമഺയഽും ുങർന്ന് രഽ 
സഺമാഹൿവത്േരണപഔ഻യ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഏുഔഺപ഻െ഻േഽന്ന ഺണ്. 

 

 സഺമാഹൿവത്േരണ പഔ഻യയ഻ൽ മറ്റു 
പല ഽീമന്നുപഺീല  ഺീഴ പറയഽന്നവയഽും 
ഉൾീെെഽന്നഽ: 

 ുപരഽുങർേൽ 
ുസ്റ്റഷൻ വ഻െൿഺസ 
പദ്ധ ഻ഔൾ 
ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ഔൾ 
പകൿഺപ഻േഽും. 
അ ഺയത്, എുെഺൾ 
എവ഻ീെയഺണ് 
ുഔരങ്ങൾ 
സ്ഥഺപ഻േഽന്നത്. 

 അുംഖ഼ഔര഻േീെച്ഠ, സഛ഼വ 
ഒപുററ്റർമഺരഽും ആവശൿമഺയ 
ീമഷ഼െഽഔളുും വ഻െൿസ഻ുേണ്ട ഺയ 
ഹഺർഡ് ീവയറഽും  ങ്ങൾേഽീണ്ടന്ന് 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ 
പവർത്ത഻ച്ചുഔഺണ഻േഽും. 

 ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ന്ീറ 
ുമൽുെഺച്ഠത്ത഻ന് ആവശൿമഺയ 
ഗെെയഽും  ങ്ങൾേഽീണ്ടന്ന് 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ 
പകൿഺപ഻േഽന്ന ഺണ്. 
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ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻യഽീെ 
ുപരഽുങർേൽ 
ുഔരത്ത഻ന്ീറ  ുഔഺഡ഻ൽ 
പവർത്ത഻േഽന്ന എലലഺ 
ഒപുററ്ററഽും/ 
സാെർൂവസറഽും 
ഒപുററ്റർ 
സ഻ങ്കൂണസറഽും പഺേറ്റ ്
സ഻ങ്കൂണസറഽും 
ഉപുയഺഖ഻േഽന്നഽീണ്ടന്ന ്
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ  ഻ 
ഉറെ ്വരഽത്തണും.   

െ഻ർേ഻ശ്െ സമയ 
ആവിത്ത഻േ ്
അെഽസി മഺയ ഻
ഏഔഔഺല഻ഔമഺേൽ 
പഔ഻യ പാർത്ത഻യഺയഺൽ, 
പവർത്തെക്ഷ്മമഺയ 
ുസ്റ്റഷന്ീറ ല഻സ്റ്റ ്യഽണ഼ക് 
ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿ 
യഽീെ െ഻യമെ ു പഺർച്ഠല഻ൽ 
ഔണ്ടഽ ഽെങ്ങഽന്ന ഺണ്.  

 രഛ഻സ്ടെഺറഽമഺയ഻ ുങർന്ന് െ഻ർവ്വഹണ 
പദ്ധ ഻യഽും വ഻െൿഺസ പദ്ധ ഻യഽും 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ  ഻ യ്യഺറഺേ഻ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ഼സഽഔീള/ ുെഺഡൽ 
ഒഫ഼സീറ അറ഻യ഻േഽന്ന ഽമഺണ്. 
അവരഺണ് വ഻െൿഺസ പദ്ധ ഻േ് 
അുംഖ഼ഔഺരും െൽഔഽന്നത്.   

 

 

 ുപരഽുചർക്കൽ േഺഫ഻നീറ സഺമാഹൿവത്ക്കരണും 
 

 

 

 

1.  ുപരഽുങർേൽ സ്റ്റഺഫ഻ീെ അു ഺറ഻റ്റ഻ 
െ഻യമ഻ച്ച ീെസ്റ്റ഻ുംങ്ങ് ആന്് 
സർച്ഠ഻ഫ഻ുേഷൻ ഏഛൻസ഻ ഉങ഻ മഺയ഻ 
അുംഖ഼ഔര഻ുേണ്ട ഺണ്.   

 2.സഺധഽ യഽള്ള സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 
ഔരസ്ഥമഺേ഻യുശഷും, ുപരഽുങർേൽ 
സ്റ്റഺഫ് ഒൺുബഺർഡ഻ുംങ്ങ് പ ഻ഔ 
പാര഻െ഻ച്ച് അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ റ഼ഛ഻യണൽ 
ഒഫ഼സ഻ൽ അവരഽീെ എൺുറഺൾീമന്് 
ഏഛൻസ഻ ുഫഺർ ീവര഻ഫ഻ുേഷൻ/ 
ആക്െ഻ുവഷെ഻ലാീെ സമർെ഻ുേണ്ട ഺണ്. 
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4.സഺമാഹൿവത്േരണുവളയ഻ൽ 
ുപരഽുചർക്കൽ േഺഫ഻നീറ 
ബുയഺീമെ഻േഽഔൾ 
പമഺണ഼ഔരണത്ത഻െഽുശഷും 
ുപരഽുങർേൽ ക്ലയന്റ഻ൽ 
സുംഭര഻േഽന്ന ഺണ്. 
സഺമാഹൿവത്േരണുവളയ഻ൽ 
ുപരഽുങർേൽ ക്ലയന്റ഻ീെ 
ഇന്റർീെറ്റുമഺയ഻ ബന്ധ഻െ഻ുേണ്ട ഺണ്. 

 3.  ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഉപുയഺക്തഺവ഻ീെേഽറ഻ച്ച് 
അറ഻യഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് ഉപുയഺക്തി മഺെദണ്ഡ 
ഫയൽ ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ്ത് 
ുപരഽുങർേൽ പ ഻ഔയ഻ുലേ് അത് 
ഇുംുപഺർച്ഠ് ീങയ്യണും.  

ഡ഻ഛ഻റ്റലഺയ഻ െുീവച്ച രഽ  .xml ഫയൽ 

ആണ് ഉപുയഺക്തി മഺെദണ്ഡ ഫയൽ. 

 

 

 

 

5.മഺസ്റ്റർ ഡഺറ്റ ഡൗൺുലഺഡ് 
ീങയ് ഽഔഴ഻ച്ട ുശഷും  ഺത്േഺല഻ഔമഺയ഻ 
മഺറ്റ഻െ഻ർത്ത഻യ ഒപുററ്റർമഺർേ് ആ 
ഗച്ഠത്ത഻െഽുശഷും ുപരഽുങർേഽവഺുെഺ 
വൿഺപി രഺഔഽവഺുെഺ ഔഴ഻യഽന്ന ീലലന്നഽും 
ക്ലയന്് ഉറെ് വരഽത്തഽന്നഽ.  

 6.സഺമാഹൿവത്േരണുവളയ഻ീല 
അവസ്ഥ : 

 ഒൺുബഺർഡ് (ുപരഽുചർക്കീെട്ട) 
ഉപുയഺക്തഺവ്: ഉപുയഺക്തഺവ഻ന്ീറ 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻ശദഺുംശങ്ങളുീെ 
പര഻ുശഺധെ വ഻ഛയഔരമഺയ഻ 
പാർത്ത഻യഺേ഻ പഺുദശ഻ഔ 
വ഻വരുശകരത്ത഻ൽ അത് സുംഭര഻ച്ചു. 

 ുപരഽുചർക്കഺത്തവ: 

ഉപുയഺക്തഺവ഻ന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് 
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുീെ പര഻ുശഺധെ 
വ഻ഛയഔരമഺയ഻ പാർത്ത഻യഺേഽഔുയഺ 
പഺുദശ഻ഔ വ഻വരുശകരത്ത഻ൽ അത് 
സുംഭര഻േഽഔുയഺ ീങയ് ഻ച്ഠ഻ലല.  
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7.  ുപരഽുങർേൽ സ്റ്റഺഫ് അവരഽീെ വ഻രൽ 
അെയഺളങ്ങൾ െൽുഔണ്ട ഺണ് (ഇെത് 
ൂഔത്തലും, വലത് ൂഔത്തലും, രണ്ട് 
ീപരഽവ഻രലഽഔൾ) 
 ബുയഺീമെ഻േ഻ന്ീറ ഖഽണുമൻമ 
മ഻ഔച്ച ഺീണങ്ക഻ൽ ഉപുയഺക്തഺവ഻ന് 
പഺസ്ട ഇൻഡ഻ുേറ്റർ ഔഺണഺവഽന്ന ഺണ് 

 ആവശൿമഺയ മഺെദണ്ഡത്ത഻ൽ 
ബുയഺീമെ഻ക് ലഭ഻േഽന്ന ഽവീര 
അ ഻െഽള്ള ശമും  ഽെുരണ്ട ഺണ്.   

 8.ബുയഺീമെ഻േഽഔൾ ുശകര഻ച്ചുഔഴ഻ച്ടഺൽ 
അ ഻ന്ീറ പമഺണ഼ഔരണത്ത഻െഽുവണ്ട഻ 
ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യഽീെ 

ീസർവറ഻ുലേ് ഉപുയഺക്തഺവ് രഽ 
അഭൿർത്ഥെ അയുേണ്ട ഺണ്.   

 ീസർവറ഻ീല പമഺണ഼ഔരണ ുവളയ഻ൽ 
ുപരഽുങർേൽ സ്റ്റഺഫ഻ന്ീറ 
ബുയഺീമെ഻ക്, ുപരഽുങർേൽ 
ുവളയ഻ൽ അു  വൿക്ത഻ െൽഔ഻യ 
ബുയഺീമെ഻േഽമഺയ഻ 
ത്തഽുെഺേഽന്ന ഺണ്. 

 

 

 

പധഺന കഺരൿങ്ങൾ 
 ുപരഽുങർേൽ ഉപഔരണും എലലഺയ്ുപഺഴഽും GPS ഉപഔരണവഽമഺയ഻ ബന്ധ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ സ്റ്റഺഫ് ഉറെ് വരഽത്തണും.  

 ുപരഽുങർേൽ ക്ലയന്റ഻ുലേ് ുലഺഖ഻ൻ ീങയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപഔരണും പാർണ്ണമഺയഽും 
പവർത്തെക്ഷ്മമഺീണന്ന് ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻യ഻ീല സ്റ്റഺഫ് ഉറെ് വരഽത്തണും. 

 ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ലഽും ഉപഔരണ ഏുഔഺപെങ്ങൾ ുശകര഻േഽന്നഽീണ്ടന്ന് 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻യ഻ീല സ്റ്റഺഫ് ഉറെ് വരഽത്തണും.  

 ഡ഻ൂവസ്ട GPS ഏുഔഺപെങ്ങൾ ുപരഽുങർേൽ പഺേറ്റ഻ൽ ലഭൿമഺഔഺത്  
സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ ു പരഽുങർേൽ ഉുപക്ഷ്഻േഽഔയഽും ഔാെഺീ  ഒെുററ്റീറ െഺേല഻സ്റ്റ഻ൽ 
ഉൾീെെഽത്തഽഔുയഺ അീലലങ്ക഻ൽ ഒപുററ്റർ/ സാെർൂവസർീേ ഻ീര െെപെ഻ 
എെഽേഽഔുയഺ ീങയ്യുന്ന ഺണ്.  

 

 

 

 

 

 

 ുപരഽുചർക്കൽ 
ഉപകരണത്ത഻നീറ GPS 
ഏകകഺല഻കത 
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അദ്ധ്ൿഺയും 4  

 

ആധഺർ ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ പക഻യ 
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അദ്ധ്ൿഺയും 4: ആധഺർ ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ പക഻യ 

 

ുപരഽുങർേൽ ുഔരും സരർശ഻േൽ, ആധഺർ ുപരഽുചർക്കൽ/ ത഻രഽത്തൽ അനഽബന്ധും E 

പാര഻െ഻േൽ, ുശകര഻ച്ച ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരവഽും ബുയഺീമെ഻േഽമഺയ വ഻വരങ്ങൾ 
ലഭൿമഺേൽ, EID (ുപരഽുങർേൽ ID) അെങ്ങ഻യ അക്ുെഺളജ്ീമന്് ുശകര഻േഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ീ ള഻വഽുരക (PoI), ുമൽവ഻ലഺസ ീ ള഻വഽുരക (PoA), ബന്ധും വ഻ശദ഼ഔര഻േഽന്ന 
ീ ള഻വഽുരക(PoR), ഛെെ  ഻യ ഻ ുരകഔളുീെ ീ ള഻വ് സമർെ഻േൽ എന്ന഻വ ആധഺർ 
ുപരഽുങർേൽ പഔ഻യയ഻ൽ ഉൾീെെഽന്നഽ.        

  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ീ ള഻വഽുരകുയഺ അഡസ്സ് ീ ള഻വഽുരകുയഺ ഇലലഺത്ത സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് 
ുപരഽുങർേഽന്ന ഻ന് മറ്റു ര഼ ഻ഔളുണ്ട്. അ ഺയത്, അവ ഺരഔീെ 
അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻യഽള്ള ുപരഽുങർേൽ അീലലങ്ക഻ൽ ഔഽെഽുംബെഺഥീെ അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻ 
ുപരഽുങർേൽ. 

 ആധഺറ഻ൽ ു പരഽുങർേഽന്ന ഻ന് അുപക്ഷ് സമർെ഻ച്ച ഻ന്ീറ ീ ഺച്ഠുമഽമ്പഽള്ള പന്ത്ണ്ട് 
മഺസേഺലത്ത് ൊറ്റ഻ എൺപത്ത഻രണ്ട് (182) ദ഻വസങ്ങുളഺ അ ഻ൽഔാൊ ൽ ദ഻വസങ്ങുളഺ 
ഇന്ത്ൿയ഻ൽ  ഺമസ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള ഏീ ഺരഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽും ആധഺറ഻ന് ുപരഽുങർേഺൻ 
അർഹെഺണ്.  

 ുരീയഺരഽ  വണ മഺ ുമ സ്ഥ഻രവഺസ഻ ുപര് ുങർുേണ്ട ഽള്ളു. അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ 
ഉപുദശും ഇലലഺീ  ന്ന഻ുലീറ  വണ ുപരഽുങർേഽന്നത് ആധഺർ  ള്ള഻േളയഺൻ 
ഔഺരണമഺഔഽും. 

 ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ വ഻വരങ്ങൾ 
ലഭ഻ച്ചുഔഴ഻ച്ടഺൽ 90 ദ഻വസങ്ങൾ വീര ആധഺറ഻ന്ീറ െ഻ർമ്മ഻ ഻േ് 
ഔഺത്ത഻ര഻ുേണ്ട഻വരഺും.  

 കഽറ഻െ്: ന്ന഻ുലീറ ആധഺർ െമ്പറഽഔൾ െൽഔീെച്ഠു എന്ന ലലഺത്ത ഔഺരണങ്ങളഺൽ ആധഺർ 
െമ്പർ  ള്ള഻േളയഽന്ന സഺഹങരൿത്ത഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് വ഼ണ്ടഽും ുപരഽുങർേഺൻ 
ആവശൿീെെഽന്ന ഺണ്. ആധഺർ െമ്പർ  ഻രസ്ടേര഻േീെെഺെഽള്ള ഔഺരണങ്ങൾ 
അനഽബന്ധും F ൽ വ഻വര഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്.   

 

ുപരഽുചർക്കൽ ര഼ത഻കൾ 
 

ുരഖ 
അെ഻സ്ഥഺനമഺ

ക്ക഻യഽള്ള 
ുപരഽുചർക്കൽ 

 

  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ീ ള഻വഽുരക (PoI) – 

െ഻ർബന്ധും 

 ുമൽവ഻ലഺസ ീ ള഻വഽുരക (PoA) - 

െ഻ർബന്ധും 

 ഛെെ  ഻യ ഻ (DoB) - ഐച്ഛ഻ഔും  

അവതഺരകീന 
അെ഻സ്ഥഺനമഺ

ക്ക഻യഽള്ള 
ുപരഽുചർക്കൽ 

 

അവ ഺരഔര഻ൽ ഉൾീെെഽന്നവർ: 

 രഛ഻സ്ടെഺറഽീെ സവന്ത്ും ഛ഼വെേഺർ 

  ഻രീച്ടെഽേീെച്ഠ പഺുദശ഻ഔ സമ഻ ഻ 
അുംഖങ്ങൾ 

 പഺുദശ഻ഔ ഭരണെ഻ർവ്വഹണ 
സമ഻ ഻ഔള഻ീല അുംഖങ്ങൾ 
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 ുപഺസ്റ്റ്മഺൻ 

 അദ്ധൿഺപഔർ 

 ആുരഺഖൿപവർത്തഔർ 

 ുഡഺക്െർമഺർ എന്ന഻ങ്ങീെ 
ഛെസവഺധ഼െമഽള്ളവർ 

 അുംഖൻവഺെ഻ / ആശ ഛ഼വെേഺർ 

 സ്ഥലീത്ത NGO പ ഻െ഻ധ഻ഔൾ 

 

അവ ഺരഔീെ അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻യഽള്ള 
ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ ുശകര഻േഽന്ന 
വ഻വരങ്ങൾ: 

 അവ ഺരഔന്ീറ ുപര് 

 അവ ഺരഔന്ീറ ആധഺർ െമ്പർ 

 അവ ഺരഔന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് 
വ഻വരങ്ങള഻ീല രഽ അെയഺളും  

കഽെഽുംബനഺഥീന 
അെ഻സ്ഥഺനമഺ

ക്ക഻യഽള്ള 
ുപരഽുചർക്കൽ 

 

 ഔഽെഽുംബെഺഥന്ീറ ുപര് 

 ഔഽെഽുംബെഺഥെഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽും 
 മ്മ഻ലഽള്ള ബന്ധത്ത഻ന്ീറ ീ ള഻വഽുരക 
(PoR) 

 ഔഽെഽുംബെഺഥന്ീറ ആധഺർ െമ്പർ  

 ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ 
ഔഽെഽുംബെഺഥന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് 
സ്ഥ഻ര഼ഔരണും.  

കഽട്ട഻യഽീെ 
ുപരഽുചർക്കൽ 

(അഞ്ച് 
വയസ്സ഻നഽതഺീഴ 
പഺയമഽള്ളവർ)  

 ഛെെ  ഻യ ഻യഽീെ ീ ള഻വഽുരക  

 ബന്ധത്ത഻െഽള്ള ീ ള഻വഽുരക 

(രക്ഷ്഻ ഺവഽും ഔഽച്ഠ഻യഽും)  

 മഺ ഺപ഻ ഺേള഻ൽ രഺളുീെ 
ുപരഽുങർേൽ ID അീലലങ്ക഻ൽ ആധഺർ 
െമ്പർ, മഺ ഺപ഻ ഺേള഻ൽ ഇരഽവരഽും 
ഛ഼വ഻ച്ച഻ര഻െുീണ്ടങ്ക഻ൽ അമ്മയഽുെ ഺണ് 
ഉത്തമും അങ്ങീെയീലലങ്ക഻ൽ 
സുംരക്ഷ്ഔന്ുറത്.  

 ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ 
മഺ ഺപ഻ ഺേള഻ൽ രഺളുീെ 
ബുയഺീമെ഻ക് സ്ഥ഻ര഼ഔരണും.   

 ഔഽച്ഠ഻യഽീെ ു മൽവ഻ലഺസവഽും അവെഽമഺയ഻ 
ബന്ധീെെഽത്ത഻യ രക്ഷ്഻ ഺവ഻ന്ീറ/ 
സുംരക്ഷ്ഔന്ീറ ുമൽവ഻ലഺസവഽും 
സമഺെമഺയ഻ര഻േണും. 
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 അെഽവദെ഼യമഺയ ുരകഔളുീെ പച്ഠ഻ഔ അനഽബന്ധും G ൽ വ഻വര഻ച്ച പഔഺരമഺണ്. 

 ഹ഻തകരമഺയ കാല഻: 5 വയസ്സ് പാർത്ത഻യഺയുശഷും ഔഽച്ഠ഻ഔീള പഽ ഽ ഺയ഻ ുപര് 
ുങർേഽന്ന ഽും െ഻ർബന്ധ഻ മഺയ ബുയഺീമെ഻ക് പര഻ഷ്ക്േരണവഽും സൗഛെൿമഺണ്. ഈ 
പവർത്തെങ്ങൾേ് പണും ആവശൿീെെഽന്ന ഒപുററ്റീറ/ സാെർൂവസീറ െഺേ് ല഻സ്റ്റ് 
ീങയ്യുന്ന ഺണ് ഔാെഺീ  അവർീേ ഻ീര െ഻യമെെപെ഻ഔളുും ൂഔീേഺള്ളുന്ന ഺണ്. 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യ഻ൽെ഻ന്ന് ുശകര഻േഺവഽന്ന ഔാല഻ഔളുീെ പാർണ്ണ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
അനഽബന്ധും H ൽ സാങ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്. 

 

ുപരഽുചർക്കൽ ുവളയ഻ൽ ുശഖര഻ക്കഽന്ന വ഻വരങ്ങൾ 
 

5 വയസ്സ഻ൽ  ഺീഴ പഺയമഽള്ള ഔഽച്ഠ഻ഔൾ ഴ഻ീഔ മീറ്റലലഺവരഽീെയഽും ുപരഽുങർേല഻ന് 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ആവശൿമഺണ്. 

 

 

 

 

 

മഽകത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും  
പത്ത് വ഻രലഽഔളുീെ 

അെയഺളങ്ങൾ  
രണ്ട് മ഻ഴ഻പെലങ്ങളുീെയഽും 

സ്ടഔഺെഽഔൾ 

 

5 വയസ്സ഻ൽ  ഺീഴ പഺയമഽള്ള ഔഽച്ഠ഻ഔൾേ് പത്ത് 
വ഻രലെയഺളങ്ങളുും മ഻ഴ഻പെലങ്ങളുീെ സ്ടഔഺെഽഔളുും 
ുപഺലഽള്ള ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ആവശൿമ഻ലല. എന്നഺൽ 
അവരഽീെ മഽകത്ത഻ന്ീറ ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് ുശകര഻േഽന്ന ഺണ്.    

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ വുംശും, മ ും, ഛഺ ഻, ുഖഺ ും, ഔഽലും, ഭഺഷ, അധ഻ഔഺരീെെഽത്തൽ ുരക, 
വരഽമഺെും, ീമഡ഻േൽ ഹ഻സ്റ്ററ഻ എന്ന഻വ ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ വ഻വരങ്ങള഻ൽ 
ഉൾീെെഽഔയ഻ലല.  

 വ഻രൽ െരീെച്ഠവർ/ ഔണ്ണ഻ലലഺത്തവർ എന്ന഻ങ്ങീെ ബുയഺീമെ഻ക് അസഺധഺരണ വമഽള്ള 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ ുപരഽുങർേല഻ന്  ഺീഴ പറയഽന്ന ഔഺരൿങ്ങൾ ുശകര഻ുേണ്ട ഺണ്. :- 

 ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട സുംബന്ധമഺയ സമ്പാർണ്ണ വ഻വരങ്ങൾ 

 രണ്ട് മ഻ഴ഻പെലങ്ങളുീെയഽും സ്ടഔഺൻ സഺദ്ധൿമീലലങ്ക഻ൽ രഽ മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ സ്ടഔഺൻ 
എെഽേഽഔ  

 ഏീ ങ്ക഻ലഽും വ഻രൽ െരമഺയ഻ച്ഠുീണ്ടങ്ക഻ൽ അവുശഷ഻േഽന്ന വ഻രലെയഺളങ്ങൾ.   

 അസഺധഺരണ വത്ത഻ന്ീറ ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് 
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ആധഺർ ന഻ർമ്മഺണ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ ഘട്ടങ്ങൾ 
 

   

ഘട്ടും 1: 

ുപരഽുചർക്കൽ/പര഻ഷ്ക്ക്കരണും 
  

അു ഺറ഻റ്റ഻ െൽഔ഻യ ുസഺഫ്് ീവയർ 
ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ഔൾ ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ 
വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ ുലേ് 
ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ 
പഺേറ്റ് അുപ്ലഺഡ് ീങുയ്യണ്ട ഺണ്.  

 

 

 

ഘട്ടും 2: ുകര ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര 
സുംഭരണ഻യ഻ ൽ ആധഺർ 

നെപെ഻യഺക്കൽ 

  ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻യ഻ൽെ഻ന്ന് 
ുശകര഻ച്ച ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണ വ഻വരങ്ങൾ 

അു ഺറ഻റ്റ഻ െെപെ഻യഺേഽന്ന ഺണ്.  

ഘട്ടും 3: ത഻രസ്ക്കരണും   

വൿഺഛുപരഽുങർേൽ, 
ഖഽണെ഻ലവഺരമ഻ലലഺയ്മ അീലലങ്ക഻ൽ 
മീറ്റീന്ത്ങ്ക഻ലഽും സഺുങ്ക ഻ഔ 
ഔഺരണങ്ങളഺൽ അു ഺറ഻റ്റ഻ രഽ 
ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ 
പഔ഻യ  ഻രസ്ടേര഻ുച്ചേഺും. 

 ഘട്ടും 4: വൿഺജന഻ർമ്മ഻ത഻കൾ 
ഇലലഺതഺക്കൽ/പര഻ുശഺധനകൾ 

വൿഺഛെ഻ർമ്മ഻ ഻ഔൾ 
ഇലലഺ ഺേഽഔയഽും അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ 
െ഻ർുേശങ്ങൾേ് അെഽസി മഺയ഻ മറ്റു 
ഖഽണുമൻമ പര഻ുശഺധെഔൾ 
െ഻ർവ്വഹ഻േഽഔയഽും 
ീങയ് ുശഷമഺണ് അു ഺറ഻റ്റ഻ 
ആധഺർ െമ്പർ ഉണ്ടഺേഽന്നത്/ 
പര഻ഷ്ക്േര഻േഽന്നത്.  

  

ഘട്ടും 5: ആധഺർ നമ്പർ വ഻തരണും   

 മാർത്തമഺയ രാപത്ത഻ലഺണ് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് ആധഺർ 
എത്ത഻േഽന്നത് (ആധഺർ ീലറ്റർ). 

 https://resident.uidai.gov.in ൽെ഻ന്ന് 
ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ്ത് 
ഇലക്ുെഺണ഻ക് രാപത്ത഻ൽ (ഇ- 
ആധഺർ) ലഭൿമഺേഺവഽന്ന ഺണ്/ 

(രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  ീമഺൂബൽ െമ്പർ 
ആവശൿമഺണ്) 

 എും- ആധഺർ ആൻുഡഺയ്ഡ് 
അപ്ല഻ുേഷൻ രാപത്ത഻ൽ 
ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ് ത്. (രഛ഻സ്റ്റർ 
ീങയ്  ീമഺൂബൽ െമ്പർ 
ആവശൿമഺണ്). 

 ഘട്ടും 6: അപഺകതകൾ ത഻രഽത്തൽ 
അീലലര഻ൽ പര഻ഷ്ക്ക്കര഻ക്കൽ 

 ആധഺർ ീലറ്ററ഻ുലഺ ഇ- 
ആധഺറ഻ുലഺ പരഺമർശ഻ച്ച 
വ഻വരങ്ങള഻ൽ എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും 
ീ റ്റുഔൾ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ 1947 െമ്പറ഻ൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് അു ഺറ഻റ്റ഻ീയ 
ബന്ധീെെഺവഽന്ന ഺണ് 
അ ീലലങ്ക഻ൽ help@uidai.gov.in ുലേ് 
എഴഽ ഻ അറ഻യ഻േഽഔ.   

 അു ഺറ഻റ്റ഻ വ഻വര഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള 
ആധഺർ പര഻ഷ്ക്േരണ പഔ഻യ 
പ഻ന്ത്ഽെർന്ന് സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് രഽ 
പര഻ഷ്ക്േരണ അഭൿർത്ഥെ 
സമർെ഻േഺവഽന്ന ഺണ്. 

https://resident.uidai.gov.in/
mailto:help@uidai.gov.in
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ആധഺർ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ പക഻യ 
 

രഽ അധഺർ െമ്പർ ഉെമയ്േ്  ന്ീറ ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ വ഻വരങ്ങള഻ുലഺ 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങള഻ുലഺ  ഺീഴ പറച്ട഻ച്ഠുള്ള സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ അു ഺറ഻റ്റ഻ 
െ഻ർവ്വങ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള ആധഺർ അപ്ുഡറ്റ് പഔ഻യ മഽുകെ ുഭദഖ ഻ ആവശൿീെെഺവഽന്ന ഺണ്.   

 ആധഺർ െമ്പർ ഉെമയഽീെ ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ വ഻വരങ്ങൾ ീ റ്റഺയ഻ര഻േഽഔുയഺ 
അ ീലലങ്ക഻ൽ പ഻ന്ന഼് മഺറ്റുംവര഻ഔുയഺ ീങയ് ഺൽ ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര 
സുംഭരണ഻യ഻ലഽള്ള  ന്ീറ ുരകഔള഻ീല പസ്ട ഽ  വ഻വരങ്ങള഻ൽ ുഭദഖ ഻ വരഽത്തഽവഺൻ 
ആധഺർ െമ്പർ ഉെമയ്േ് അു ഺറ഻റ്റ഻ുയഺ് ആവശൿീെെഺവഽന്ന ഺണ്.    

 ആധഺർ െമ്പർ ഉെമയഽീെ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ െരീെെഽഔുയഺ അീലലങ്ക഻ൽ 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഔഺരണങ്ങളഺൽ അ ഻ൽ മഺറ്റുംവര഻ഔുയഺ ീങയ് ഺൽ ു ഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ 
വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ലഽള്ള  ന്ീറ ുരകഔള഻ൽ ആവശൿമഺയ മഺറ്റങ്ങൾ വരഽത്തഺൻ 
ആധഺർ െമ്പർ ഉെമയ്േ് അു ഺറ഻റ്റ഻ുയഺ് ആവശൿീെെഺവഽന്ന ഺണ്.   

 െ഻ർബന്ധമഺയ പര഻ഷ്ക്േരണും: ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ അവർേ് 5 
വയസ്സ് ആഔഽുമ്പഺഴഽും പ ഻െച്ഞ് വയസ്സ് പാർത്ത഻യഺഔഽുമ്പഺഴഽും െ഻ർബന്ധമഺയഽും 
പര഻ഷ്ക്േര഻ുേണ്ട ഺണ്. 

  അസഺധഽവഺഔഽന്ന സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, രഽ ആധഺർ െമ്പർ ഉെമ അീലലങ്ക഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
 ന്ീറ  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വരങ്ങൾ ഭഺഖ഻ഔമഺുയഺ പാർണ്ണമഺുയഺ 
പര഻ഷ്ക്േര഻ുേണ്ട ഺണ്.  

  ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ലഽള്ള രഽ  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വരവഽും 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ സമ്മ ുമഺ അഭൿർത്ഥെുയഺ ഇലലഺീ  ുഭദഖ ഻ വരഽത്തഽന്ന ലല. ആധഺർ 
െമ്പർ അസഺധഽവഺഔഺെഽള്ള ഔഺരണങ്ങൾ അനഽബന്ധും I ൽ വ഻വര഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്.    

 

പര഻ഷ്ക്ക്കരണത്ത഻നീറ ര഼ത഻കൾ 
 

ുപരഽുചർക്കൽ 
ുകരും 

സരർശ഻ക്കൽ 

 

 ഒെുററ്ററഽീെ അീലലങ്ക഻ൽ അുേഹീത്ത 
ഔാെഺീ  സാെർൂവസറഽീെ 
സഹഺയുത്തഺീെ ഏത് ുപരഽുങർേൽ 
ുഔരത്ത഻ലഽും ഇത് സഺദ്ധൿമഺണ്. ആധഺർ 
പര഻ഷ്ക്േരണ അഭൿർത്ഥെ പ ഻ഔ 
അനഽബന്ധും J (a) ൽ വ഻വര഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്.  

 ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങള഻ലാീെ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ പമഺണ഼ഔര഻േഽന്ന ഺണ് 
ഔാെഺീ   ന്ീറ ആധഺർ െമ്പറഽും 
അു ഺീെഺെും പര഻ഷ്ക്േര഻േഽവഺെഽള്ള 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വരങ്ങളുും സഹഺയഔ 
ുരകഔളുും െൽഔഽവഺൻ അുേഹുത്തഺ് 
ആവശൿീെെഽഔയഽും ീങയ്യുന്ന ഺണ്. 
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 ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ന്ീറ പച്ഠ഻ഔ 

https://appointments.uidai.gov.in/ ൽ 
ലഭൿമഺണ്. 

ഒൺൂലൻ 
ര഼ത഻ 

 

 ആധഺർ െമ്പറഽും രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  
ീമഺൂബൽ െമ്പറഽും സമർെ഻ച്ച് 
സഹഺയഔുരകഔൾ അുപ്ലഺഡ് ീങയ്ത് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ അഡസ്സ് SSUP 

ുപഺർച്ഠല഻ലാീെ ഒൺൂലെഺയ഻ 
പര഻ഷ്ക്േര഻േഺവഽന്ന ഺണ്.   

 രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  ീമഺൂബൽ െമ്പറ഻ുലേ് 
അയച്ചു രഽന്ന രഽ റ്റത്തവണ പഺസ്ട 
ുവർഡ഻ലാീെ (OTP) പമഺണ഼ഔരണും 
െ഻ർവ്വഹ഻േീെെഽന്ന ഺണ്. 

 SSUP ുപഺർച്ഠൽ 

https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-hom

e ൽ ലഭൿമഺണ്. 

 പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻ന്ീറ അവസ്ഥ പ഻ന്ത്ഽെരഽവഺെഺയ഻ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് രഽ അപ്ുഡറ്റ് ID 

ഏൽപ഻ച്ചുീഔഺെഽേഽന്ന ഺണ് ഔാെഺീ  പര഻ഷ്ക്േര഻ച്ച ആധഺർ ീലറ്റർ മാർത്തുമഺ 
ഇലക്ുെഺണ഻ഔുമഺ ആയ രാപത്ത഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് ലഭൿമഺേഽന്ന ഽമഺണ്.  

 

 

 
 

https://appointments.uidai.gov.in/
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
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അദ്ധ്ൿഺയും 5  

 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ജനസുംഖൿഺശഺസ്തപരവഽും ബുയഺീമെ഻ക് സുംബന്ധവഽമഺയ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങളറീെ ുശഖരണവഽും ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ ക്ലയനറഽകളറീെ ഉപുയഺഗവഽും 
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അദ്ധ്ൿഺയും 5: സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ജനസുംഖൿഺശഺസ്തപരവഽും ബുയഺീമെ഻ക് സുംബന്ധവഽമഺയ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങളറീെ ുശഖരണവഽും ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ ക്ലയനറഽകളറീെ 

ഉപുയഺഗവഽും 

 

ജനസുംഖൿഺശഺസ്ത വ഻വരങ്ങൾ ുശഖര഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള വ഻ശദമഺയ മഺർഗ്ഗന഻ർുേശങ്ങൾ 

 

a. വ഻ശഔലെും ീങയ്  ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ പ ഻ഔയ഻ൽെ഻ന്ന് സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ഛെസുംകൿഺപരമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ എന്റർ ീങയ്യുഔ.   

b. ആധഺർ പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻ന്ീറ സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, പര഻ഷ്ക്േര഻ുേണ്ട ഔളങ്ങൾ മഺ ും 
അെയഺളീെെഽത്ത഻ പാര഻െ഻േഽഔ.  

c. പ ഻ഔയ഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻  ന്ീറ ീമഺൂബൽ െമ്പർ ഔഺണ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് ഉറെ് വരഽത്തഽഔ. 
ഇ ഻െഽപഽറീമ പ ഻ഔയ഻ൽ ഇീമയ഻ൽ ഐഡ഻ െൽഔഽവഺെഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ 
ുപഺത്സഺഹ഻െ഻േഽഔ.  പഺലഽഔൾ മെങ്ങഽന്നത് ുപഺലഽള്ള സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ ഈ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿേ് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽമഺയ഻ ബന്ധും െ഻ലെ഻ർത്തഺൻ ഇവ സഹഺയഔമഺഔഽും.   

d. ഛെസുംകൿഺപരമഺയ വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻േഽന്ന ുവളയ഻ൽ വ഻വരങ്ങളുീെ മുെഺഹഺര഻  
പര഻ഖണ഻േഽഔ. അെഽങ഻ മഺയ഻ സ്ടീപയ്സഽഔൾ, അർദ്ധവ഻രഺമങ്ങൾ, ഔൿഺപ഻റ്റൽീലറ്റർ, 
സ്ടമഺൾീലറ്റർ എന്ന഻വ  ഉപുയഺഖ഻േഽന്നത് ഴ഻വഺേഽഔ.   

e. സുഭൿ രമഺയ ഭഺഷയഽും വ഻വർത്തെ അപഺഔ ഔളുും ഴ഻വഺേഽഔ 

f. സ്ഥ഻രവഺസ഻ പു ൿഔ വ഻വരീമഺന്നഽും െൽഔ഻യ഻ച്ഠ഻ലലഺത്ത െ഻ർബന്ധമലലഺത്ത ഔളങ്ങൾ 
വ഻ുച്ഠേഽഔ. സ്ഥ഻രവഺസ഻ രഽ വ഻വരവഽും െൽഔഺത്ത ഔളങ്ങള഻ൽ N/A, NA  ഽെങ്ങ഻യവ 
എന്റർ ീങയ്യരഽത്.  

g. 5 വയസ്സ഻െഽുമൽ പഺയമഽള്ള സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ ഔഺരൿത്ത഻ൽ അച്ഛൻ/ അമ്മ/ ഭർത്തഺവ്/ 
ഭഺരൿ/ സുംരക്ഷ്ഔൻ ു ഔഺളും പാര഻െ഻േഺൻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ ആഖഹ഻േഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ അവ 
െ഻ർബന്ധമഺയ഻ പാര഻െ഻ുേണ്ട ഻ലല. ഇത്തരും ഗച്ഠങ്ങള഻ൽ ‚റ഻ുലഷൻഷ഻പ് െഽ 
ീറസ഻ഡന്്‛ ൽ ‚ുെഺച്ഠ് ഖ഻വൺ‛ ീങേ്ുബഺക്സ്ട  ഻രീച്ടെഽേഽഔ. 

h. 5 വയസ്സ഻െഽ ഺീഴ പഺയമഽള്ള ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, മഺ ഺപ഻ ഺേള഻ൽ 
രഺളുീെ അീലലങ്ക഻ൽ സുംരക്ഷ്ഔന്ീറ ുപരഽും ആധഺർ െമ്പറഽും െ഻ർബന്ധമഺയഽും 
ുരകീെെഽത്തണും. 

i. രക്ഷ്഻ ഺവ഻ന്ീറ ുപര഻െഽുെീര അച്ഛന്ീറ ുപര് മഺ ുമ ുരകീെെഽത്തഺൻ പഺെഽള്ളു 
എന്ന഻ലല. രക്ഷ്഻ ഺവ് ആഖഹ഻േഽന്നഽീവങ്ക഻ൽ രക്ഷ്഻ ഺവ഻ന്ീറ/ സുംരക്ഷ്ഔന്ീറ 
ുപര഻െഽുെീര അമ്മയഽീെ ുപര് മഺ മഺയഽും ുരകീെെഽത്തഺവഽന്ന ഺണ്. 

j. ഔഽച്ഠ഻യഽീെ ു പര് ു ങർേഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് രക്ഷ്഻ ഺവ഻ന്ീറ ു പര് ു ങർത്ത഻ര഻േണീമന്നത് 
െ഻ർബന്ധമഺണ്. ഔഽച്ഠ഻യഽീെ ുപരഽുങർേഽന്ന ുവളയ഻ൽ ഔഽച്ഠ഻യഽീെ അച്ഛൻ/ അമ്മ/ 
സുംരക്ഷ്ഔൻ ആധഺറ഻ൽ ുപരഽുങർേഺ ഻ര഻േഽഔയഽും  ത്ഫലമഺയ഻ ആധഺർ െമ്പർ 
ഇലലഺ ഻ര഻േഽഔയഽമഺീണങ്ക഻ൽ ഔഽച്ഠ഻യഽീെ ുപരഽുങർേഺെഺവ഻ലല.     
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k. ീഹഡ് ഒഫ് ഫഺമ഻ല഻ (HoF) അധ഻ഷ്ക്ഠ഻ മഺയ പര഻ുശഺധെയ഻ൽ, HoF ന്ീറ ുപര്, ആധഺർ 
െമ്പർ, ഔഽെഽുംബഺുംഖത്ത഻ന് HoF ുെഺെഽള്ള ബന്ധത്ത഻ന്ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ എന്ന഻വ 
െ഻ർബന്ധമഺയഽും എന്റർ ീങയ്യണും.  
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ECMP ക്ലയന് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപരഽുചർക്കഽന്നത഻നഽള്ള നെപെ഻കൾ  

ഘട്ടും 1 

 

െ഻ങ്ങളുീെ ുലഺഖ഻ൻ 
മഺെദണ്ഡങ്ങൾ 
ഉപുയഺഖ഻ച്ച് 

ഏറ്റവഽും ൊ െമഺയ 

ECMP ക്ലയന്റ഻ുലേ് 
ുലഺഖ഻ൻ ീങയ്യുഔ.  

 

 

ഘട്ടും 2 

 

ആവശൿമഺയ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 

ുപഴ്സണൽ 
േ഼ീറ്യ഻ൽസ് 

വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ ൂ െപ് 
ീങയ്യുഔ 
ഔഽച്ഠ഻യഽീെ 

ുപരഽുങർേഽന്ന 
സഺഹങരൿത്ത഻ൽ 

ഗച്ഠും 6 ഉും 7 ഉും 
ബഺധഔമലല.  

 

 

ഘട്ടും 3 

 

 
ജനസുംഖൿഺപരമഺയ 
എലലഺ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങളറും 
കാെഺീത ഇീമയ഻ൽ, 
ീമഺൂബൽ നമ്പർ 
ഉൾീെീെയഽള്ള 
സമ്പർക്ക 
വ഻ശദഺുംശങ്ങളറും 
പാര഻െ഻ക്കഽക  
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ഘട്ടും 4 

 

ീറഫറൻസസ് െഺബ് 
ക്ല഻േ് ീങയ്ത് ു േറ്് 

ഒഫ് ീബർത്ത് 
ീതള഻വഽുരഖ(PoB) 
ുഡഺപ്ഡൗൺ 
ീമെൿാവ഻ൽെ഻ന്ന് 
രഽ ുരക 

 ഻രീച്ടെഽേഽഔ. 

 

ഘട്ടും 5 

 

ഇെ഻, ുമൽവ഻ലഺസ 
ീ ള഻വഽുരകയഺ
യഽും (PoA) 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ 
ീ ള഻വഽുരകയഺ

യഽും (PoI) 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ 

സമർെ഻ച്ച ു രകഔൾ 
ീസലക്് ീങയ്ത് 
ുഡഺപ്ഡൗൺ 
ീമെൿാസ഻ൽെ഻ന്ന് 

ുരകഔൾ 
 ഻രീച്ടെഽേഽഔ 

 

ഘട്ടും 6 

 

ഔഽറ഻െ്- ീഹഡ് 
ഒഫ് ദ഻ ഫഺമ഻ല഻ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
പാര഻െ഻േഽഔ (HuF 

ുപരഽുങർേലഽഔൾ
േ് മഺ ും)  

ുപരഽുങർേൽ 
ര഼ ഻ീയ 
അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻ 
സഹഺയഔ 
ുരകഔളുീെ എണ്ണും 
എന്റർ ീങയ്യുഔ.  
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ഘട്ടും 7 

 

ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് െഺബ് 
ക്ല഻േ് ീങയ്ത് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് ക്ല഻േ് 

ീങയ്യുഔ. 

 

 

ഘട്ടും 8 

 

ഫ഻ുംഗർപ഻ന്സ് 
െഺബ഻ുലേ് 
ുപഺഔഽഔ. 
ബുയഺീമെ഻ക് 
ഉപഔരണും 
ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ഇെത് 
ഔയ്യ഻ീല 
വ഻രലഽഔളുീെ 
ങ഻ വഽും ുശഷും 
വലത് ഔയ്യ഻ീല 
വ഻രലഽഔളുീെ 
ങ഻ വഽും  ഽെർന്ന് 
രണ്ട് 
ീപരഽവ഻രലഽഔളുീെ 
ങ഻ ങ്ങളുും 
എെഽേഽഔ 

 

 

ഘട്ടും 9 

 

ഐറ഻സ് െഺബ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. ഐറ഻സ്ട 

സ്ടഔഺെർ 
ഉപുയഺഖ഻ച്ച് രണ്ട് 
മ഻ഴ഻പെലങ്ങളുീെയഽും 
ങ഻ ങ്ങൾ എെഽേഽഔ 
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ഘട്ടും 10 

 

അവസഺെമഺയ഻, 
റ഻വൿാ െഺബ് ക്ല഻േ് 

ീങയ്ത് 
വ഻ശഺദഺുംശങ്ങൾ 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീമഺത്ത് 
സ്ഥ഻ര഼ഔര഻േഽഔ. 
എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും 
അപഺഔ ഔൾ 

ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ അ ഺത് 
െഺബ഻ുലേ് മെങ്ങ഻ 

അത് 
 ഻രഽത്ത഻യുശഷും 
കൺുഫും ക്ല഻േ് 

ീങയ്യുഔ.  

 

ഘട്ടും 11 

 

ബുയഺീമെ഻േ഻ൽ 
ഒെുററ്റർ  ന്ീറ 
ീപരഽവ഻രൽ 
അെയഺളും 

പ ഻െ഻ച്ചുശഷും 
ുസവ് ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ.  

 

 

ഘട്ടും 12 

 

അക്ുെഺളജ്ീമന്് 
സ്ല഻പ് പ഻ന്് ീങയ്ത് 

അ ഻ൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ െ് 

ുശകര഻േഽഔ. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ആധഺർ എൺുറഺൾീമനറഽും അപ്ുേറ്റും മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ 

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

  

Page 58 

 
 

ഘട്ടും 13 

 

സഹഺയഔ ുരകഔൾ, 
അക്ുെഺളജ്ീമന്് 
സ്ല഻പ്, ആധഺർ 
ുപരഽുങർേൽ 
പ ഻ഔ എന്ന഻വ 
െ഻ർബന്ധമഺയഽും 
സ്ടഔഺൻ ീങയ്യുഔ 

 

CELC ക്ലയന് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് രഽ കഽട്ട഻യഽീെ ുപരഽുചർക്കഽന്നത഻നഽള്ള നെപെ഻കൾ: 

 

ഘട്ടും 1 

െ഻ങ്ങളുീെ ുലഺഖ഻ൻ 
മഺെദണ്ഡങ്ങൾ 

ഉപുയഺഖ഻ച്ച് CELC ക്ലയന്് 
 ഽറേഽഔ  

ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ എന്റർ 

ീങയ്യുഔ 

 

 

 

ഘട്ടും 2 

രക്ഷ്ഔർത്തഺവ഻ന്ീറ 
ീമഺൂബൽ െമ്പറഽും 

ആധഺർ െമ്പറഽും എന്റർ 
ീങയ്യുഔ. 

ുശഷും,ഔഽച്ഠ഻യഽീെ രഽ 
ുഫഺുച്ഠഺ എെഽേഽഔ  
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ഘട്ടും 3 

സമർെ഻ച്ച ുരക 
ീസലക്് ീങയ്ത് 
ുരകയഽീെ ുഫഺുച്ഠഺ 
എെഽേഽഔ 
അെഽത്ത ഺയ഻, ആധഺർ 
െമ്പർ  ന്ന഻ച്ഠുള്ള 
രക്ഷ്ഔർത്തഺവ഻ന്ീറ 
വ഻രലെയഺളും എെഽേഽഔ 

 

 

 

ഘട്ടും 4 

 ന്ന഻ര഻േഽന്ന 
ബുയഺീമെ഻ക് 
അെയഺളങ്ങൾ 

െ഻യമഺെഽസി മഺേഽവഺ
ൻ റ഻വൿാ ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ  

 

 

 

ഘട്ടും 5 

അവസഺെമഺയ഻, 
കുംപ്ല഼റ്് 

എൺുറഺൾീമന് ക്ല഻േ് 
ീങയ്ത് 

എൺുറഺൾീമന് 
േഺറ്സ് വ഻ൻുഡഺയ഻ൽ 
ീക ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ  
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ഘട്ടും 6 

ുപരഽുങർേൽ 
പാർത്ത഻യഺയഺൽ 
ുപരഽുങർേീെച്ഠ 

ഔഽച്ഠ഻യഽീെ 
രക്ഷ്഻ ഺവ഻ന് 
ുപരഽുങർേൽ 

െമ്പർ സഹ഻ ും രഽ 
SMS ലഭ഻േഽും.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ഘട്ടും 7 

ഛെെ രഛ഻സ്ടുെഷൻ 
െമ്പർ ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ 
ദയവഺയ഻ ീയസ്ട 
ീസലക്് ീങയ്ത്  
BRN/BAN െമ്പർ 
എന്റർ ീങയ്യുഔ. 

 

ഔഽച്ഠ഻യഽീെ ുപര്,  
ഛെെ  ഻യ ഻, 
ല഻ുംഖഛഺ ഻ എന്ന഻വ 
ക്ലയന്റ഻ൽ ഔഺണഺും. 
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CELC ക്ലയന് ഉപുയഺഗ഻ച്ച് ീമഺൂബൽ നമ്പർ അപ്ുേറ്് ീചയ്യറന്നത഻നഽള്ള നെപെ഻കൾ: 

 
 

 

 

 

 

ഘട്ടും 1 

CELC െഺീെറ്റ് ഉപുയഺഖ഻ച്ച് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ീമഺൂബൽ െമ്പർ 
പര഻ഷ്ക്േര഻േഺവഽന്ന ഺണ്   

ഒപുററ്ററഽീെ 
മഺെദണ്ഡങ്ങൾ 
ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ുലഺഖ഻ൻ 
ീങയ്ത് ‚ീമഺൂബൽ 
അപ്ുഡറ്റ്‛ ീസലക്് 
ീങയ്യുഔ.  

ഘട്ടും 2 

െഺെറ്റ഻ുലേ് ുലഺഖ഻ൻ 
ീങയ്യഺൻ ഒപുററ്റർ 
റ്റത്തവണ പഺസ്ട ുവർഡ് 
( OTP)  ഉണ്ടഺേണും.  

ഘട്ടും 3 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ആധഺർ 
െമ്പർ,  ന്ീറ സവന്ത്ും 
ആധഺർ െമ്പർ, പഽ ഻യ 
ീമഺൂബൽ െമ്പർ, 
ീമഺൂബല഻ൽ ലഭ഻ച്ച  
റ്റത്തവണ പഺസ്ട ു വർഡ്, 
സ്ഥ഻ര഼ഔരണത്ത഻െഽള്ള 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
പമഺണ഼ഔരണും എന്ന഻വ 
ഒെുററ്റർ എന്റർ 
ീങയ്യണും.  
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
പകൿഺപെും 
‚പര഻ുശഺധ഻ുേണ്ട ഺണ്‛ 
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ഘട്ടും 4 

 ന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് 
സ്ഥ഻ര഼ഔരണും 
െൽഔ഻ീേഺണ്ട് ഒപുററ്റർ 
സവന്ത്ും സ്ഥ഻ര഼ഔരണും 
െൽഔണും.  

ഘട്ടും 5 

എലലഺ ഗച്ഠങ്ങളുും 
വ഻ഛയഔരമഺയ഻ ുസവ് 
ീങയ് ുശഷും ഒെുററ്റർ 
‚ീഔ‛ ക്ല഻േ് ീങയ്ത് 
അന്ത്഻മമഺയ഻ 
സ്ഥ഻ര഼ഔര഻േഽഔ 

ഘട്ടും 6 

ീമഺൂബൽ െമ്പർ 
പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻ന്ീറ  
EID ഉണ്ടഺയ഻േഴ഻ച്ടഽ, 
സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് അപ്ുഡറ്റ്  
EID  ഉപുയഺഖ഻ച്ച് സ്റ്റഺറ്റസ്ട 
പ഻ന്ത്ഽെരഺവഽന്ന ഺണ്.   
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ECMP ീല ബുയഺീമെ഻ക് വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ പര഻ഷ്ക്ക്കര഻ക്കഺനഽള്ള നെപെ഻കൾ 

 

ഘട്ടും 1 

ൂലഫ് ൂസക്ക഻ൾ 
ീചയ്ഞ്ഞ്ചസ് ീമെൿാ 
ീസലക്് ീങയ്യുഔ. 

അപ്ുേറ്് ീറസ഻േന് 
ഇൻഫർുമഷൻ 

വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. 

 

 

ഘട്ടും 2 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ആധഺർ െമ്പർ, ഛെെ 
 ഻യ ഻, ല഻ുംഖഛഺ ഻ 
എന്റർ ീങയ്യുഔ 
 

കഽറ഻െ്-  

“ബുയഺീമെ഻ക് 
അപ്ുേറ്് 
ീചക്ക്ുബഺക്സ്” 

ീസലക്് ീചയ്യറക.  

 

 

ഘട്ടും 3 

ീറഫറൻസസ് 
െഺബ഻ുലേ് 
ുപഺഔഽഔ. 

ീചക്ക്ുബഺക്സ് – 
ുനഺട്ട് ഗ഻വൺ” 
ീസലക്് ീങയ്യുഔ. 
ുരകഔളുീെ എണ്ണും 

“2” എന്ന് എന്റർ 
ീങയ്യുഔ അ ഺയത്, 
പര഻ഷ്ക്േരണ 
പ ഻ഔയഽും 
അക്ുെഺളജ്ീമന്് 
സ്ല഻െുും .  
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ഘട്ടും 4 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് 
എെഽത്തുശഷും 
ീനക്േ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. 

 

 

 

ഘട്ടും 5 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
എലലഺ വ഻രൽ 
അെയഺളങ്ങളുീെയഽും 
രണ്ട് ീപരഽവ഻രൽ 
അെയഺളങ്ങളുീെയഽും 
ങ഻ ും എെഽത്തുശഷും 
ീനക്േ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. 

 

 

 

ഘട്ടും 6 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
രണ്ട് 

മ഻ഴ഻പെലങ്ങളുീെയഽും 
ങ഻ ങ്ങൾ 

എെഽത്തുശഷും 
ീനക്േ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. 
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ഘട്ടും 7 

വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
അവുലഺഔെും 
ീങയ്ത് 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യ഻ൽെ഻
ന്ന് സ്ഥ഻ര഼ഔരണും 
ുെെഽഔ. കൺുഫും 
ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ.  

 

 

 

ഘട്ടും 8 

അക്ുെഺളജ്ീമന്് 
സ്ല഻െ഻ന്ീറ 
പ഻ന്ീറെഽത്ത് 
അ ഻ൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
െ് വഺങ്ങഽഔ 

 

 

ഘട്ടും 9 

െുീവച്ച  
അക്ുെഺളജ് 
ീമന്് സ്ല഻െുും 
അപ്ുഡറ്റ് ു ഫഺമഽും 
െ഻ർബന്ധമഺയഽും 
സ്ടഔഺൻ ീങയ്യുഔ  
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ECMP ീല ജനസുംഖൿഺശഺസ്തപരമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ പര഻ഷ്ക്ക്കര഻ക്കഺനഽള്ള നെപെ഻കൾ 

ഘട്ടും 1 

 

ീറസ഻േന് 
എൺുറഺൾീമന് 
ീമെൿാവ഻ൽ, കറക്് 
എൺുറഺൾീമന് 

േ഼ീറ്യ഻ൽസ് ീസലക്് 
ീങയ്യുഔ. 

 

ഘട്ടും 2 

 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപര്, 
ആധഺർ െമ്പർ, 

പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻െഽുവ
ണ്ട഻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
അെയഺളീെെഽത്ത഻യ 

ഔളങ്ങൾ (അപ്ുഡറ്റ് ുഫഺും 
പഔഺരും) എന്ന഻വ 

പാര഻െ഻ച്ച് ീനക്േ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ.  

 

 

ഘട്ടും 3 

ീറഫറൻസസ് 
െഺബ഻ുലേ് 
ുപഺഔഽഔ.പര഻ഷ്ക്േര
ണ അഭൿർത്ഥെീയ 
അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻ 
സഹഺയഔ ുരകഔൾ 
ീസലക്് ീങയ്യുഔ  

പര഻ഷ്ക്േരണ 
അഭൿർത്ഥെീയ 
അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻ 
ുരകഔളുീെ എണ്ണും 
എന്റർ ീങയ്യുഔ. 
ീനക്േ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ.  
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ഘട്ടും 4 

 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ങ഻ വഽും 

ഏീ ങ്ക഻ലഽീമഺരഽ 
ബുയഺീമെ഻ക് 
പു ൿഔ യഽും 
എെഽേഽഔ. 

ീനക്േ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. 

 

ഘട്ടും 5 

 

എന്റർ ീങയ്  
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
അവുലഺഔെും 
ീങയ്ത് 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
സ്ഥ഻ര഼ഔരണും 

വഺങ്ങഽഔ. ുസവ് 
ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ. 

 

ഘട്ടും 6 

 

ഒെുററ്റർ  ന്ീറ 
ീപരഽവ഻രൽ 
അെയഺളും 

പ ഻െ഻ച്ച ുശഷും 
ുസവ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ 
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ഘട്ടും 7 

 

അക്ുെഺളജ്മന്് 
സ്ല഻പ് പ഻ന്് 
ീങയ്ത് അ ഻ൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
െ് വഺങ്ങഽഔ. 
 

 

ഘട്ടും 8 

 

സഹഺയഔ 
ുരകഔൾ, 

അക്ുെഺളജ്ീമ
ന്് സ്ല഻പ്, 

അപ്ുഡറ്റ് ുഫഺും 
എന്ന഻വ 

െ഻ർബന്ധമഺയഽും 
സ്ടഔഺൻ ീങയ്യണും  
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UCL ക്ലയനറ഻ൽ ജനസുംഖൿഺശഺസ്തപരമഺയ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ പര഻ഷ്ക്ക്കര഻ക്കഺനഽള്ള നെപെ഻കൾ: 

 

ഘട്ടും 1 

ുലഺഖ഻ൻ മഺെദണ്ഡങ്ങൾ 
ഉപുയഺഖ഻ച്ച് UCL ക്ലയന്് 

 ഽറേഽഔ  

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ആധഺർ 
െമ്പർ എന്റർ ീങയ്ത് 

ബുയഺീമെ഻ക് 
അെയഺളങ്ങൾ എെഽത്ത് 
അുേഹത്ത഻ന്ീറ/ 

അവരഽീെ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
ീഔഺണ്ടഽവര഻ഔ. 

അെഽത്ത ഺയ഻, ീഫച്ച് 
ീറസ഻േന് 

േ഼ീറ്യ഻ൽസ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ.. 

 

 

ഘട്ടും 2 

 „ീഡുമഺഖഫ഻ക്സ്ട’ 
ുപഛ഻ൽ അപ്ുഡറ്റ് 
ുഫഺമ഻ന് അെഽസി മഺയ഻ 
പര഻ഷ്ക്േര഻ച്ച 
വ഻വരങ്ങൾ എന്റർ 
ീങയ്ത് ീനക്േ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. 

 

 

 

ഘട്ടും 3 

പര഻ഷ്ക്േരണ അഭൿർത്ഥെ 
അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻ 
ുഡഺപ്ഡൗണ഻ൽെ഻ന്ന് 
സഹഺയഔ ുരകഔൾ 
ീസലക്് ീങയ്യുഔ, 
അ ഻െെഽസി മഺയ഻ 
ുരകഔളുീെ എണ്ണും 
എന്റർ ീങയ്യുഔ 
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ഘട്ടും 4 

എന്റർ ീങയ്  
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
അവുലഺഔെും ീങയ്ത് 
കൺുഫും ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ. 

 

 

 

ഘട്ടും 5 

ഒപുററ്ററഽീെയഽും 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെയഽും 

ബുയഺീമെ഻ക് 
സ്ഥ഻ര഼ഔരണും 

എെഽത്തുശഷും ീവര഻ൂഫ 
ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ.  

 

 

 

ഘട്ടും 6 

സഹഺയഔ ുരകഔളുും 
അപ്ുഡറ്റ് ുഫഺമഽും 

െ഻ർബന്ധമഺയഽും സ്ടഔഺൻ 
ീങയ്യണും 
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ഘട്ടും 7 

ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുീെ 
പര഻ഷ്ക്േരണും 
പാർത്ത഻യഺേഺൻ 
സബ്മ഻റ്് ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ 

 

 

 

ഘട്ടും 8 

പ഻ന് റസ഼പ്റ്് ക്ല഻േ് 
ീങയ്ത് 

അക്ുെഺളജ്ീമന്് സ്ല഻പ് 
പ഻ന്് ീങയ്യുഔ.  
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UCL ക്ലയനറ഻ൽ ുഫഺുട്ടഺ പര഻ഷ്ക് ക്കര഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള നെപെ഻കൾ :  

ഘട്ടും 1 

 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ആധഺർ നമ്പർ 
എന്റർ ീങയ്ത് 
അുേഹത്ത഻ന്ീറ 

ബുയഺീമെ഻ക്കഽകൾ 
ുശകര഻ച്ച് ീഫച്ച് 

ീറസ഻േന് 
േ഼ീറ്യ഻ൽസ് ക്ല഻േ് 

ീങയ്യുഔ. 

 

  

 

ഘട്ടും 2 

 „ീഡുമഺഖഫ഻ക്സ്ട’ 
ുപഛ഻ൽ “ുഫഺുട്ടഺ 

അപ്ുേറ്്” 
ീങേ്ുബഺക്സ്ട 
ീസലക്് ീങയ്ത് 
ീെക്സ്റ്റ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ.  

 

 

ഘട്ടും 3 

സഹഺയഔ 
ുരകഔളുീെ എണ്ണും 
“1” എന്ന് എന്റർ 
ീങയ്യുഔ. അ ഺയത്, 
അപ്ുഡറ്റ് ുഫഺും.   
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ഘട്ടും 4 

 

ഇെ഻ ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് 
െഺബ഻ുലേ് 
ുപഺയ഻ 

ീറസ഻േന്സ് 
ുഫഺുട്ടഺ ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. 

 

ഘട്ടും 5 

 

റ഻വൿാ െഺബ് ക്ല഻േ് 
ീങയ്ത് 

പര഻ഷ്ക്േര഻ച്ച 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
പര഻ുശഺധ഻ച്ച് 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീമഺ
ത്ത് 

സ്ഥ഻ര഼ഔര഻േഽഔ. 
െഽവ഻ൽ, ുസവ് 
ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ. 

 

 

 

ഘട്ടും 6 

ഒപുററ്ററഽീെയഽും 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെയഽും 

ബുയഺീമെ഻ക് 
സ്ഥ഻ര഼ഔരണും 
വഺങ്ങഽഔ 

 

ീവര഻ൂഫ ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ  
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ഘട്ടും 7 

 

സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
പാര഻െ഻ച്ച 

അപ്ുഡറ്റ് ുഫഺും 
സ്ടഔഺൻ ീങയ്ത് 
അുപ്ലഺഡ് ീങയ്യുഔ 

 

 

 

ഘട്ടും 8 

ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട 
പരമഺയ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുീെ 
പര഻ഷ്ക്േരണും 
പാർത്ത഻യഺേഺൻ 
സബ്മ഻റ്് ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. 

 

 

 

ഘട്ടും 9 

പ഻ന് റസ഼പ്റ്് 
ക്ല഻േ് ീങയ്ത് 
അക്ുെഺളജ് ീമന്് 
സ്ല഻പ് പ഻ന്് 
ീങയ്യുഔ  
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ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ പക഻യയഽീെ ആരുംഭത്ത഻ൽ GPS ഏകകഺല഻കമഺക്കഺനഽള്ള 
നെപെ഻കൾ (ECMP ക്ലയന്) 

ഘട്ടും 1 

 

• സ്റ്റഺർച്ഠ് ീമെൿാ 
 ഽറേഽഔ 

• ഔൺുെഺൾ 
പഺെല഻ൽ ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ 

• വ഻ൻുഡഺസ്ട 
ഫയർവഺള഻ൽ ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ 

• വ഻ൻുഡഺസ്ട 
ഫയർവഺൾ ഒഫ് 
ീങയ്യുഔ 

(Viewed  
• ൂററ്റ഻ൽ 
ുങർത്ത഻ച്ഠുള്ള 
വ഻ൻുഡഺ  ഽറേഽും. 

• ുറഡ഻ുയഺ 
ബച്ഠണഽഔീളലലഺും ക്ല഻േ് 
ീങയ്ത് ഒഫഺേഽഔ.   

 firewall  
• ീഔ ബച്ഠൺ 
ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ 

• സ഻സ്റ്റും 
റ഼സ്റ്റഺർച്ഠ് ീങയ്യുഔ  

• GPS സ്റ്റഺർച്ഠ് 
ീങയ്യുഔ  

  

 

ഘട്ടും 2 

 

• ബന്ധ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള 
ഡ഻ൂവസഽഔീളലലഺും 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ  

• ഏീ ലലഺും 
ഡ഻ൂവസഽഔളഺണ് 
ീമഷ഼െ഻ുലേ് 
ബന്ധ഻െ഻ച്ച഻ര഻േഽന്നീ 
ന്ന് ഔഺണ഻േഽന്ന ഈ 
ബഺർ എൺുറഺൾീമന്് 
ക്ലയന്റ഻ീല ഒുരഺ 
ുപഛ഻ലഽും (ഏറ്റവഽും 
 ഺീഴ ഇെ ഽഭഺഖത്ത്) 
ഔഺണഺും. 
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ഘട്ടും 3 

 “ GPS ഡ഻ൂവസ്ട 
ഐേൺ” ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ. 

 സ്റ്റഺർച്ഠ് GPS 

ബച്ഠണ഻ൽ ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ 

 

ഘട്ടും 5 

 

” GPS ഡ഻ൂവസ്ട 
സ്റ്റഺർച്ഠഡ്” ന്ീറ 
അവസ്ഥ 

പര഻ുശഺധ഻േഽഔ 

 

 

ഘട്ടും 6 

 

സ്റ്റഺറ്റസ്ട 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ- 

ീറഡ് സ്റ്റഺറ്റസ്ട 
െ഼േുംീങയ്യീെച്ഠ് 
പര഻ഷ്ക്േര഻ച്ച 
ഏുഔഺപെങ്ങൾ 
ഔഺണീെെഽന്നഽ.   

 

ഘട്ടും 7 

 

“ബഺൻഡ് ുററ്റ് 
ആസ്ട 9600” 

ീസലക്് ീങയ്യുഔ 
GPS 

സ഻ങ്കൂണുസഷൻ 
ുപജ് 
പാർത്ത഻യഺയഺൽ, 
ഒപുററ്റർ 
സ഻ങ്കൂണുസഷൻ 
ുപജ് 
പ ൿക്ഷ്ീെെഽന്നഽ.  
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പഺക്കറ്് സ഻രൂണുസഷനഽും ഒപുററ്ർ സ഻രൂണുസഷനഽമഽള്ള നെപെ഻കൾ (UCL, ECMP 

ക്ലയന്) 

 ക്ലയന്റ഻ുലേ് ആദൿമഺയ഻ ുലഺഖ഻ൻ ീങയ് ഽഔഴ഻ച്ടഺൽ ഒപുററ്റർമഺരഽീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
ഏഔഔഺല഻ഔമഺുേണ്ടത് െ഻ർബന്ധമഺണ്, ഇ ഻ന് ഒപുററ്റർ/ സാെർൂവസർ അവരഽീെ 
ീമഺൂബൽ െമ്പർ െ഻ർബന്ധമഺയഽും ആധഺറ഻ൽ രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ് ഻ര഻ുേണ്ട ഺണ്.  

 

 ഔഽറ഻െ്: ഒപുററ്റർ/ സാെർൂവസർ 10 ദ഻വസങ്ങുളഺളും ുലഺഖ഻ൻ ീങയ് ഻ലല എങ്ക഻ൽ 
ഒെുററ്റർമഺരഽീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ വ഼ണ്ടഽും ഏഔഔഺല഻ഔമഺുേണ്ട ഺണ്.  

 

 ഒപുററ്ററഽീെ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ ഏഔഔഺല഻ഔമഺേഽഔ (ഏഔഔഺല഻ഔമഺേഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ 
ഒപുററ്റർ/ സാെർൂവസർ അവരഽീെ ീമഺൂബൽ െമ്പർ രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ് ഻ര഻േണും ഔാെഺീ  
10 ദ഻വസങ്ങളഺയ഻ ഒപുററ്റർ ു ലഺഖ഻ൻ ീങയ് ഻ലല എങ്ക഻ൽ വ഼ണ്ടഽും ഏഔഔഺല഻ഔ പഔ഻യ 
െ഻ർവ്വഹ഻ുേണ്ട ഺണ്) 

 

 
ഘട്ടും 1 

 

ുപരഽുങർേൽ 
ക്ലയന്റ഻ൽ 
ഒെുററ്റർ 
സ഻ങ്കൂണുസഷൻ 
ുപഛ഻ൽ ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുഔ.  
 

 

 

ഘട്ടും 2 

 

അുപ്ലഺഡ് 
ീങയ്യഺെഽള്ള 
‚ീപൻഡ഻ുംങ്ങ് 
പഺേറ്റുഔളുീെ‛ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ 
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ഘട്ടും 3 

 

“ഫഽൾ 
സ഻ങ്കൂണുസഷൻ” 

ലഽും  ഽെർന്ന്  

“ഒപുറ്റർ 
സ഻ങ്കൂണുസഷൻ” 

ലഽും ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ. 
 

 

ഘട്ടും 4 

 

“ഫഽൾ പഺേറ്റ് 
സ഻ങ്കൂണുസഷൻ” 

പാർത്ത഻യഺയഺൽ 
സ്ഥ഻ര഼ഔരണ ീമുസ്സജ് 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ.   

 

 

 

ഘട്ടും 5 

 

 “ഒപുററ്റർ 
സ഻ങ്കൂണുസഷൻ” 

ൽ ക്ല഻േ് ീങയ്ത് 
ഏഔഔഺല഻ഔമഺേ
ൽ പഔ഻യ 
 ഽെങ്ങഺൻ 
ഔഺത്ത഻ര഻േഽഔ.  

 

 പസ്ട ഽ  പഔ഻യ 
പാർത്ത഻യഺയഺൽ 

OK ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ. 
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ഘട്ടും 6 

 

 ഒെുററ്ററഽീെ 
രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  
ീമഺൂബൽ 
െമ്പറ഻ൽ ലഭ഻ച്ച 
റ്റത്തവണ പഺസ്ട 
ുവർഡ്(OTP) 

എന്റർ ീങയ്യുഔ.   

 

 മ഻ഴ഻പെലും 
അീലലങ്ക഻ൽ 
വ഻രലെയഺളും 
മഽുകെ 
സ്ഥ഻ര഼ഔരണും 
െൽഔ഻ പഔ഻യ 
പാർത്ത഻യഺേഽഔ. 

 

ഘട്ടും 7 

 

സ്ഥ഻ര഼ഔരണ സ്ടഔ഼ൻ 
പ ൿക്ഷ്മഺഔഺൻ 
ഔഺത്ത഻ര഻േഽഔ 
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ഒെുററ്ർ/ സാെർൂവസറഽീെ ന഻ർബന്ധ ീചക്ക് ല഻േ് പക഻യ 
 

 1.  ുപരഽുചർക്കലഽകൾ/പര഻ഷ്ക്ക്കരണങ്ങൾ പാർത്ത഻യഺക്ക഻യുശഷും, perform EOD 

അവുലഺകനും നെത്ത഻ എലലഺ പഺക്കറ്റകളറും-ീമനൿാ-നെപെ഻കൾ എക്സ്ുപഺർട്ട് ീചയ്യറക 

->ുപരഽുചർക്കൽ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻ക്കഽക ->ഉപുയഺക്തി അവുലഺകനത്ത഻നഽള്ള 

ുഷഺർട്ട്കട്ട് – Alt + Ctrl + V  

 2.  ുപരഽുചർക്കൽ പഺക്കറ്റകൾ ഏകകഺല഻കമഺക്കഽക  

 3.  ഒപുററ്ർ സ഻രൂണുസഷൻ പക഻യ ന഻ർവ്വഹ഻ക്കഽക  

 4.  SFTP ലാീെ പഺക്കറ്റകൾ അുപ്ലഺഡ് ീചയ്യറക  

 

കമപകഺരും പാര഻െ഻ച്ച ുപരഽുചർക്കൽ/ ത഻രഽത്തൽ പത഻കയഽീെ പര഻ുശഺധന 
 

 പര഻ുശഺധകൻ ആധഺർ ുപരഽുചർക്കൽ / ത഻രഽത്തൽ പത഻ക പര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്നഽ  

 ുരകഔൾ അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻യഽള്ള ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ, 
ഉങ഻ മഺയ഻ പാര഻െ഻ച്ച ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/  ഻രഽത്തൽ 
പ ഻ഔയ഻ീല വ഻വരങ്ങൾ സഹഺയഔ PoI, PoA ുരകഔള഻ൽ 
സാങ഻െ഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള വ഻വരങ്ങളുമഺയ഻ ത്തഽുെഺേ഻ 
പര഻ുശഺധ഻ുേണ്ട ഺണ് 

 ീഹഡ് ഒഫ് ദ഻ ഫഺമ഻ല഻ (HoF) അധ഻ഷ്ക്ഠ഻ മഺയ ുപരഽുങർേൽ 
ുവളയ഻ൽ, HoF ന്ീറ ുപര്, ആധഺർ െമ്പർ/ HoF ന്ീറ EID, ഔാെഺീ  
സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ പര഻ുശഺധെവ഻ുധയമഺേ഻ ആധഺർ 
ുപരഽുങർേൽ/  ഻രഽത്തൽ പ ഻ഔയ഻ൽ മഽറപഔഺരും 
സാങ഻െ഻ച്ച ബന്ധത്ത഻ന്ീറ അസൽ ീ ള഻വഽുരക (PoR) എന്ന഻വ 
ആവശൿമഺണ് .    

 5 വയസ്സ഻ൽ  ഺീഴ പഺയമഽള്ള ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ ഔഺരൿത്ത഻ൽ, POI,  POA ുരകഔൾ 
പര഻ുശഺധ഻ുേണ്ട ആവശൿമ഻ലല. എന്നഺൽ ഛെെ  ഻യ ഻യഽീെ അസൽ ീ ള഻വഽുരക, 
മഺ ഺപ഻ ഺേള഻ൽ രഺളുീെ ആധഺർ െമ്പർ/ EID എന്ന഻വ പര഻ുശഺധ഻േഽഔയഽും അവ 
ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/  ഻രഽത്തൽ പ ഻ഔയ഻ൽ മഽറപഔഺരും സാങ഻െ഻ച്ച഻ര഻േഽഔയഽും 
ുവണും.   

 അവ ഺരഔീെ അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻യഽള്ള ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ, അവ ഺരഔന്ീറ 
ുപരഽും ആധഺർ െമ്പറഽും ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/  ഻രഽത്തൽ പ ഻ഔയ഻ൽ 
ുരകീെെഽത്ത഻യ഻ര഻േണും. അവ ഺരഔന്ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ ുപരഽുങർക്ഔൽ 
ക്ലയന്റ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും.  

 ുപരഽുങർേീെെഽന്നയഺളുീെ ീമഺൂബൽ െമ്പർ, ുപരഽുങർേൽ/  ഻രഽത്തൽ 
പ ഻ഔയ഻ൽ െ഻ർബന്ധമഺയഽും എന്റർ ീങയ് ഻ര഻േണും.  
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 ുപരഽുചർക്കല഻നഽമഽമ്പഽള്ള ID  

 ുപരഽുങർേല഻െഽമഽമ്പഽള്ള ID 

(അങ്ങീെീയഺന്നഽീണ്ടങ്ക഻ൽ) ഉപുയഺഖ഻ച്ച് 
പാർവ്വ വ഻വരങ്ങൾ വ഼ീണ്ടെഽേഺെഺണ് ഈ 
ഔളും ഉപുയഺഖ഻േഽന്നത്.     

 ുപരഽുങർേല഻െഽമഽമ്പഽള്ള ID എന്റർ ീങയ്ത് 
“Go” ക്ല഻േ് ീങയ്യുഔ. 

ുപരഽുങർേല഻െഽമഽമ്പഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ 
അ ഺത് ഔളങ്ങള഻ൽ രാപീെെഽന്ന ഺണ്.  

 ുപരഽുങർേല഻െഽമഽമ്പഽള്ള ഈ വ഻വരങ്ങള഻ൽ 
 ഻രഽത്തൽ ുവണ്ട഻വുന്നേഺും 

 NPR റസ഼പ്റ്് നമ്പർ  

സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് NPR റസ഼പ്റ്റ് ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ, ഔളത്ത഻ൽ പസ്ട ഽ  
െമ്പർ ുരകീെെഽത്തണും. അ ീലലങ്ക഻ൽ   N/A എന്ന് 
അെയഺളീെെഽത്തഽഔ. 

 മഽഴഽവൻ ുപര്  

 ുരകഔൾ അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻യഽള്ള ുപരഽുങർേൽുവളയ഻ൽ, ുപര് 
ുരകീെെഽത്തഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് സ്ഥ഻രവഺസ഻ ഹഺഛരഺേ഻യ അസൽ 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ീ ള഻വഽുരക (PoI) പര഻ുശഺധ഻േണും.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപര് ുരകീെെഽത്തഽുമ്പഺൾ  ഺീഴ ീഔഺെഽത്ത഻ച്ഠുള്ള 
മഺർഗ്ഗെ഻ർുേശങ്ങൾ പ഻ന്ത്ഽെരഽഔ: 

– ുപര് മഽഴഽവെഺയ഻ എന്റർ ീങയ്യുഔ - അുേഹത്ത഻ന്ീറ/ അവരഽീെ 
ഇെ഼ഷൿലഽഔളുീെ വ഻ഔസ഻ രാപും അവര഻ൽെ഻ന്ന് ുങഺദ഻ച്ചറ഻ച്ട് അത് 
ുരകീെെഽത്തഽഔ. ഉദഺഹരണത്ത഻ന്,  ന്ീറ ുപര് വ഻.വ഻ഛയൻ എന്നഺീണന്ന് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ പറുച്ടേഺും പുക്ഷ് അുേഹത്ത഻ന്ീറ മഽഴഽവൻ ു പര് ീവങ്കച്ഠരഺമൻ 
വ഻ഛയൻ എന്നഺണ്.  

– മ഻സ്റ്റർ, മ഻സ്സ്, മ഻സ഻സ്സ്, ുമഛർ, റ഻ച്ഠുയർഡ് ുപഺലഽള്ള അഭ഻വഺദെങ്ങുളഺ 
ശ഼ർഷഔങ്ങുളഺ ഉൾീെെഽത്തരഽത്. 

– ങ഻ല അവസരങ്ങള഻ൽ ഔഽച്ടഽങ്ങൾേഽും ഔഽച്ഠ഻ഔൾേഽും ുപര് ഇെ഻യഽും ഛെെ 
 ഻യ ഻യഽീെ ീ ള഻വഽുരകയ഻ൽ സാങ഻െ഻ച്ചുഔഺണ഻ലല. ഇത്തരും സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ, 
വൿക്ത഻യഽീെ ുപര് ുശകര഻ുേണ്ട ഻ന്ീറ പഺധഺെൿും സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച് അവർ ഉുേശ഻േഽന്ന ുപര് അവര഻ൽെ഻ന്ന് ുങഺദ഻ച്ചറ഻യഺൻ 
ശമ഻േഽഔയഽും ുപരഽുങർേൽ പ ഻ഔയ഻ൽ പസ്ട ഽ  ുപര് സാങ഻െ഻േഽഔയഽും 
ീങയ്യുഔ.    

– 5 വയസ്സ഻ൽ  ഺീഴ പഺയമഽള്ള ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ ഔഺരൿത്ത഻ൽ, POI/POA ആവശൿമ഻ലല 
എന്നഺൽ യഥഺർത്ഥ ഛെെ  ഻യ ഻ ീ ള഻വഽുരകയഽും രക്ഷ്഻ ഺേള഻ൽ രഺളുീെ 
ആധഺർ െമ്പറഽും DoB ീ ള഻വഽുരകയ഻ൽ സാങ഻െ഻ച്ച പഔഺരും ഔഺണ഻ുേണ്ട ഺണ് .   
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 ല഻ുംഗജഺത഻  

 M പഽരഽഷൻമഺർേ് 

 F സ്ട ഼ഔൾേ്  

 T െഺൻസ്ടീഛൻഡറഽഔൾേ് 

 ജനന ത഻യത഻ (DoB)  

 ദ഻വസും, മഺസും, വർഷും എന്ന഻വ അ ഺത് ുഔഺളങ്ങള഻ൽ 
സാങ഻െ഻ച്ചുീഔഺണ്ട് സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ഛെെ  ഻യ ഻ DoB) 

ുരകീെെഽത്തഽഔ.  

 ഛെെ  ഻യ ഻യഽീെ പഺമഺണ഻ഔമഺയ ീ ള഻വ് (DoB ീ ള഻വഽുരക ) 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ ീഔഺണ്ടഽവര഻ഔയഺീണങ്ക഻ൽ, ‚ീവര഻ൂഫഡ്‛ 
ുബഺക്സ്ട പര഻ുശഺധ഻ച്ച് സ്ഥ഻രവഺസ഻  ന്ന ു രകയഽീെ ു പര് DoB 

ുരകഔൾേഽള്ള ുഡഺപ്ഡൗണ഻ന് ീസലക്് ീങയ്യുഔ.   

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ പേൽ പഺമഺണ഻ഔമഺയ ീ ള഻വഽുരകീയഺന്നഽും (DoB ീ ള഻വഽുരക ) 
ഇീലലങ്ക഻ൽ, ഛെെ  ഻യ ഻ ുരകീെെഽത്ത഻ ‚ഡ഻ക്ലുയർഡ്‛ ുബഺക്സ്ട പര഻ുശഺധ഻േഽഔ.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് ഔി ൿമഺയ ഛെെ  ഻യ ഻  രഺൻ ഔഴ഻യഺീ വര഻ഔയഽും  ന്ീറ വയസ്സ് 
സാങ഻െ഻േഽഔ മഺ മഺണ് ീങയ്യുന്നീ ങ്ക഻ൽ  െത് ുഔഺളത്ത഻ൽ ഒപുററ്റർ വയസ്സ് 
ുരകീെെഽത്ത഻യഺൽ മഺ ും മ ഻. ഛെ഻ച്ച വർഷും ുസഺഫ്് ീവയർ  െ഻ീയ 
 ഻ച്ഠീെെഽത്ത഻ീേഺള്ളുും. 

 വസത഻യഽീെ ുമൽവ഻ലഺസവഽും സമ്പർക്ക വ഻ശദഺുംശങ്ങളറും  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ പറച്ട പഔഺരും C/O അഡസ്സ് വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
ുരകീെെഽത്തഽഔ   

 ുരക അധ഻ഷ്ക്ഠ഻ മഺയ ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ, 
ുമൽവ഻ലഺസും ുരകീെെഽത്തഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
ഹഺഛരഺേ഻യ ുമൽവ഻ലഺസ ീ ള഻വഽുരക 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ. 

 പ഻ൻുഔഺഡഽും സ്ഥല അെയഺളങ്ങളുും ഉൾീെീെ മഽഴഽവൻ ുമൽവ഻ലഺസവഽും എന്റർ 
ീങയ്യുഔ   

 ഇ രഭഺഷയ഻ീല അക്ഷ്രങ്ങൾ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് െഺച്ഠുഭഺഷയ഻ൽ എഴഽ ഽുമ്പഺൾ 
ഉച്ചഺരണവഽും മറ്റു ഔഺരണങ്ങളഺലഽും ീ റ്റുഔൾ സുംഭവ഻േഺും, അ ഻െഺൽ അവ 
ൂഔഔളഺൽ  ഻രഽത്ത഻ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ സ്ഥ഻ര഼ഔരണും വഺങ്ങഽഔ.  

  യ്യഺറഺേ഻യ ു രക PoA യഽീെ ു ഡഺപ്ഡൗൺ ല഻സ്റ്റ഻ൽ ഇീലലങ്ക഻ൽ, അത് സവ഼ഔഺരൿമഺയ 
PoA ുരകയലലഺത്ത ഻െഺൽ അെഽവദെ഼യമഺയ PoA ുരക മഺ ും ഹഺഛരഺേഺൻ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് ആവശൿീെുച്ഠേഺും. ഇത്തരും സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
അെഽവദെ഼യമഺയ ുരകഔൾ ീഔഺണ്ടഽവരഽന്ന ഽവീര ുപരഽുങർേൽ െ഻ർവ്വഹ഻േരഽത്.  
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 ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ പത഻കയ഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ീമഺൂബൽ നമ്പർ 
ുചർത്ത഻ര഻ക്കണും. ഇത഻നഽപഽറീമ, നെെ് പര഻ഷ്ക്ക്കരണങ്ങൾക്കഽും ആധഺർ 
അധ഻ഷ്ക്ഠ഻തമഺയ ന഻രവധ഻ ുസവനങ്ങൾക്കഽുംുവണ്ട഻ തനീറ ഇ-ീമയ഻ൽ ഐേ഻ 
നൽകഽവഺൻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ ുപഺത്സഺഹ഻െ഻ുക്കണ്ടതഽമഺണ്. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽമഺയഽള്ള ബന്ധും (ുസഺപഺധ഻കും)  

 HoF (ീഹഡ് ഒഫ് ഫഺമ഻ല഻) അധ഻ഷ്ക്ഠ഻  ുപരഽുങർേൽ  ുവളയ഻ൽ 
മഺ മഺണ് ഇത് ബഺധഔമഺഔഽന്നത്.   

 അച്ഛൻ/ ഭർത്തഺവ്/ സുംരക്ഷ്ഔൻ അീലലങ്ക഻ൽ അമ്മ/ ഭഺരൿ/ 
സുംരക്ഷ്ഔൻ എന്ന഼ ഔളങ്ങൾ പാര഻െ഻േഽന്നത് ഐച്ഛ഻ഔമഺണ്. 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ പസ്ട ഽ  വ഻വരങ്ങൾ െൽഔഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ മഺ ും 
അവ ുരകീെെഽത്തഺവഽന്ന ഺണ്. 

 മഽ ഻ർന്നവർ ഇവ പകൿഺപ഻േഽവഺൻ ആഖഹ഻േഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ, 
‚റ഻ുലഷൻഷ഻പ് െഽ ീറസ഻ഡന്്‛ ൽ ‚ുെഺച്ഠ് ഖ഻വൺ‛ ീങേ്ുബഺക്സ്ട 
ീസലക്് ീങയ്യുഔ. 

 5 വയസ്സ഻െഽ ഺീഴ പഺയമഽള്ള ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ ഔഺരൿത്ത഻ൽ, 
രക്ഷ്഻ ഺവ഻ന്ീറ/ ബന്ധഽവ഻ന്ീറ ആധഺർ െമ്പർ/ EID െ഻ർബന്ധമഺയഽും 
ുരകീെെഽുത്തണ്ട ഺണ്. 

 പഖൿഺപനും  

ആധഺർ െ഻യമും, 2016 ന്ീറ (സഺമ്പത്ത഻ഔമഺയവ ഔാെഺീ  മറ്റു സഹഺയങ്ങൾ, 
ആെഽഔാലൿങ്ങൾ, ുസവെങ്ങൾ എന്ന഻വ ലക്ഷ്ൿമഺേ഻യഽള്ള വ഻ രണും) അെഽുച്ഛദും 3(2) െഽ 
വ഻ുധയമഺയ പകൿഺപെും.   

 ഈ പകൿഺപെത്ത഻െഽുെീര സ്ഥ഻രവഺസ഻  ന്ീറ െ്/ ീപരഽവ഻രൽ അെയഺളും 
പ ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് ഉറെ് വരഽത്തഽഔ. 

 ഈ പകൿഺപെത്ത഻ന്ീറ വ഻വക്ഷ്ീയേഽറ഻ച്ച് സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ അറ഻യ഻ച്ച഻ര഻േണും.  

 ഒപുററ്റഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽും ുചർന്നഽള്ള അവുലഺകനും   

 ഒെുററ്റർ ുപരഽുങർേൽ മഽഴഽമ഻െ഻േഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് െ഻ർണ്ണഺയഔമഺയ ുമകലഔൾ 
അുേഹും സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് വഺയ഻ച്ചുുഔൾെ഻േണും.  ഺീഴ ീഔഺെഽത്ത഻ര഻േഽന്ന 
ഔഺരൿങ്ങൾ ഒപുററ്റർ രഺവർത്ത഻ഔാെ഻ സ്ഥ഻ര഼ഔര഻േണും:  : 

– സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപര഻ീല അക്ഷ്രങ്ങൾ(െ഻ർബന്ധും) 

– ഔി ൿമഺയ ല഻ുംഖഛഺ ഻ (െ഻ർബന്ധും) 

– ശര഻യഺയ വയസ്സ്/ ഛെെ  ഻യ ഻ (െ഻ർബന്ധും) 

– ുമൽവ഻ലഺസും – പ഻ൻുഔഺഡ്; ീഔച്ഠ഻െും; ഖഺമും/ പച്ഠണും /െഖരും; ഛ഻ലല; സുംസ്ഥഺെും 

(െ഻ർബന്ധും) 

– ബന്ധത്ത഻ന്ീറ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ – രക്ഷ്഻ ഺവ്/ഇണ/സുംരക്ഷ്ഔൻ ; ബന്ധഽവ഻ന്ീറ 
ുപര് (െ഻ർബന്ധും) 

– സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുഫഺുച്ഠഺയഽീെ ഔി ൿ യഽും വൿക്ത യഽും (െ഻ർബന്ധും) 



 
 

ആധഺർ എൺുറഺൾീമനറഽും അപ്ുേറ്റും മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ 

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

  

Page 84 

 
 

– ീമഺൂബൽ െമ്പർ (െ഻ർബന്ധും) 

– ഇീമയ഻ൽ ID (ഐച്ഛ഻ഔും) 

 രഽ വ഻വരവഽമ഻ലലഺത്ത ഔളങ്ങള഻ൽ NA, N/A അീലലങ്ക഻ൽ ND ുപഺലഽള്ള വഺങഔങ്ങൾ 
എന്റർ ീങയ് ഻ച്ഠ഻ീലലന്ന് ഒപുററ്റർ ഉറെ് വരഽത്തണും.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ വ഻വരീമഺന്നഽും െൽഔഺത്ത ഽും െ഻ർബന്ധമലലഺത്ത ഽമഺയ ഔളങ്ങൾ 
വ഻ുച്ഠേഽഔ. 

 ുപരഽുങർേൽ അുപക്ഷ്യ഻ൽ പറച്ട഻ച്ഠുള്ള മഽഴഽവൻ വ഻വരങ്ങീള സുംബന്ധ഻ച്ചുും 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യ഻ൽെ഻ന്ന് സ്ഥ഻ര഼ഔരണും വഺങ്ങണും. പഺുദശ഻ഔ ഭഺഷയ഻ുലേ്  ർച്ജമ 
ീങയ്  ഔഺരൿങ്ങൾ ുപരഽുങർേൽ പഔ഻യ  ഼ർെഺേഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
പര഻ുശഺധ഻േണും. 

 ഒെുററ്ർ / സാെർ ൂവസർ / അവതഺരകൻ / ീഹഡ് ഒഫ് ഫഺമ഻ല഻ ൂസൻ ഒഫ്  

 ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ പഔ഻യയ഻ൽെ഻ന്നഽും  ന്ീറ വ഻രൽ മഽദ  

പ ഻െ഻ച്ചുീഔഺണ്ടഺണ് ഒപുററ്റർ വ഻രമ഻ുേണ്ടത്. 

 ബുയഺീമെ഻ക് അസഺധഺരണ വത്ത഻ന്ീറ സഺഹങരൿത്ത഻ൽ 
സാെർൂവസറഽീെ ൂസൻ ഒഫ് പഺുയഺഖ഻ഔമഺേഽന്ന ഺണ്. 

 5 വയസ്സ഻ൽ  ഺീഴ പഺയമഽള്ള ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ ഔഺരൿത്ത഻ൽ, അവെഽമഺയ഻ ബന്ധീെെഽത്ത഻യ 
രക്ഷ്഻ ഺവ഻ന്ീറ/ ബന്ധഽവ഻ന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് സ്ഥ഻ര഼ഔരണും ുശകര഻ുേണ്ട ഺണ്. 

 അവ ഺരഔൻ/ ീഹഡ് ഒഫ് ഫഺമ഻ല഻ അധ഻ഷ്ക്ഠ഻ മഺയ ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ, 
അവ ഺരഔന്ീറ/ HoF ന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് സ്ഥ഻ര഼ഔരണും ുശകര഻േണും.   

 അക്ുനഺളജ്ീമന് സ്ല഻പ് പ഻ന് ീചയ്യൽ  

 EID (എൺുറഺൾീമന്് ID)  ഉൾീെെഽന്ന അക്ുെഺളജ്ീമന്് 
സ്ല഻െ഻ന്ീറ പ഻ന്് ഒപുററ്റർ എെഽേണും.    

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ ഔൗണ്ടർസ്ല഻െ഻ൽ െുീവച്ച് അത് സ്ടഔഺൻ 
ീങയ്യുന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ ഒപുററ്റർേ് െൽഔണും. 

 ന഻ർബന്ധ സ്കഺന഻ുംങ്ങ്  

 ുപരഽുങർേൽ പാർത്ത഻യഺഔഺൻ ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/ 
 ഻രഽത്തൽ പ ഻ഔ, അസൽ സഹഺയഔ ുരകഔൾ, EID 

(എൺുറഺൾീമന്് ID) അെങ്ങ഻യ െുീവച്ച അക്ുെഺളജ്ീമന്് സ്ല഻പ് 
എന്ന഻വ െ഻ർബന്ധമഺയഽും സ്ടഔഺൻ ീങയ്യണും.  

 എലലഺ ുരകഔളുും സ്ഥ഻രവഺസ഻േ്  ഻ര഻ീഔ െൽഔണും ഇവ ഒെുററ്റർ 
ൂഔവശും ീവേഺൻ പഺെഽള്ള ലല. 
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ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ുശഖര഻ക്കഽന്നത഻നഽള്ള വ഻ശദമഺയ മഺർഗ്ഗന഻ർുേശങ്ങൾ 
 

വ഻രലെയഺളവഽും മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ങ്ങളുും ുപഺലഽള്ള ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ 
ുശകര഻േഽന്ന ഻ന് STQC അുംഖ഼ഔര഻ച്ച ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണങ്ങളഺണ് ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ഔൾ ഉപുയഺഖ഻ുേണ്ടത്. സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്ത഻യ ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണങ്ങളുീെ പച്ഠ഻ഔ 
STQC ീവബ്ൂസറ്റഺയ http://www.stqc.nic.in/ ൽ ലഭൿമഺണ്.   

 

 

 വലത്ഔയ്യ഻ീല െഺല് വ഻രലഽഔൾ  ഽെർന്ന് ഇെത്ഔയ്യ഻ീല െഺല് വ഻രലഽഔൾ ുശഷും 
ഇരഽൂഔഔള഻ലഽമഽള്ള രണ്ട് ീപരഽവ഻രലഽഔൾ എന്ന ഔമത്ത഻ൽ വ഻രലെയഺളങ്ങൾ 
ുശകര഻ുേണ്ട ഺണ്. 

 ുശകരണും എളുെമഺേഽവഺൻ വ഻രലഽഔൾ ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണത്ത഻െഽുമൽ 
ശര഻യഺയ വ഻ധത്ത഻ൽ ീവേണും.  

 ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണത്ത഻െഽുമൽ  ഼ക്ഷ്്ണമഺയ പഔഺശും ുെര഻ച്ഠ് പ ഻േഽന്നത് 
ഴ഻വഺേണും.വ഻രലഽഔൾ യഥഺസ്ഥഺെത്ത് ീവേഽന്ന ഻ന് ഫ഻ുംഖർപ഻ന്് 
ഡ഻ൂവസഽഔള഻ീല ഇൻഡ഻ുേറ്ററഽഔൾ ഉപുയഺഖ഻േഽഔ.  

 വ഻രലഽഔൾ ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണത്ത഻ൽ ശര഻യഺയ ദ഻ശയ഻ൽ ീവേണും. 

 െഺരഽഔള഻ലലഺത്ത  ഽണ഻ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണത്ത഻ീല പ്ലഺറ്റൻ 
ഇെയ്േ഻ീെ വിത്ത഻യഺേണും.  

 ഡ഻ൂവസഽഔൾ ഇെയ്േ഻ീെ പര഻ുശഺധ഻ച്ച് ുപഺറലഽഔൾ, ഓച്ഠ് ഒഫ് ുഫഺേസ്ട 
ങ഻ ങ്ങൾ, ങ഻ ങ്ങൾ ഭഺഖ഻ഔമഺയ഻ ഔഺണീെെൽ എന്ന഼  ഔരഺറഽഔളുുണ്ടഺ എന്ന് 
ുെഺേണും.  

 ഫ഻ുംഖർ പ഻ന്റഽഔൾ മഽറ഻ച്ടാുപഺഔൽ, െെച്ട/ മങ്ങിയ  പഺെഽഔളുള്ള ഫ഻ുംഖർ 
പ഻ന്റഽഔൾ, അേരയാപ്തമായ സമ്മർദ്ദം മൂലം വളരര പേരിയ പ്േിന്റുകൾ 
ഗുണേിലവാരം കുറയ്ക്ും.   

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ൂ ഔഔൾ വിത്ത഻യഽള്ള ഺയ഻ര഻േണും (ീങള഻ുയഺ എണ്ണുയഺ പഺെ഻ലല). 
ുവണീമങ്ക഻ൽ ീവള്ളവഽും ുസഺെുും ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ൂഔഔൾ ഔഴഽഔഽവഺൻ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് ആവശൿീെെഺവഽന്ന ഺണ്. 

 വ഻രലഽഔൾ വലലഺീ  ഉണേമഽള്ളു ഺ ഈർെമഽള്ളു ഺ ആഔരഽത്.  

വ഻രലെയഺള ുശഖരണും 

http://www.stqc.nic.in/
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 മ഻ഔച്ച ഔരസമ്പർേത്ത഻െഽും വ഻രലെയഺളത്ത഻ന്ീറ വ഻സ്ട ി ഻ 
വ഻ഔസ഻െ഻േഽന്ന ഻െഽമഺയ഻, െഺല് വ഻രലഽഔളുീെ 
ുശകരണുവളയ഻ൽ ഇെത് ഔയ്യ഻ീല/ വലത് ഔയ്യ഻ീല 
വ഻രലഽഔൾ/ രണ്ട് ീപരഽവ഻രലഽഔൾ എന്ന഻വീയലലഺും ഫ഻ുംഖർ 
പ഻ന്് സ്ടഔഺെറ഻െഽുമൽ ീവേഺൻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
ആവശൿീെെണും.     

 വ഻രലഽഔൾ പരത്ത഻ വ഻രല഻ന്ീറ ഏറ്റവഽും മഽഔള഻ീല 
സന്ധ഻വീര ുെരഺുംവണ്ണും ആഔഽന്നവ഻ധത്ത഻ലഺണ് ഫ഻ുംഖർ 
പ഻ന്് സ്ടഔഺെറ഻െഽുമൽ ൂഔത്തലും ീവച്ച഻ര഻േഽന്നീ ന്ന് 
ഉറെ് വരഽത്തണും 

 ഒുച്ഠഺ മഺറ്റ഻ക് ുശകരണും സഺദ്ധൿമീലലങ്ക഻ൽ, 
ഡ഻ൂവസ഻െഽുമലഽള്ള എലലഺ ൂലറ്റുഔളുും പച്ച െ഻റത്ത഻ൽ 
പഔഺശ഻േഽന്ന ഽവീര ഒപുററ്റർ വ഻രലഽഔൾ 
അമർത്ത഻െ഻െ഻ച്ച് ുശകര഻േണും. 

 ുശകരണും പരഺഛയീെെഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ ഒപുററ്റർ ആക്ഷ്ണബ്ൾ ഫ഼ഡ്ബഺേ് 
പര഻ുശഺധ഻േണും. ുസഺഫ്് ീവയറ഻ലഽള്ള ങ഻ല ആക്ഷ്ണബ്ൾ ഫ഼ഡ്ബഺേഽഔൾ 
ഇവയഺണ് : 

 െ഻ലവ഻ലഽള്ള വ഻രലഽഔളുീെ എണ്ണും പ ഼ക്ഷ്഻േീെെഽന്ന വ഻രലഽഔളുീെ എണ്ണവഽമഺയ഻ 
ുയഺഛ഻േഽന്ന഻ലല 

– വ഻രൽ ുെരഺുംവണ്ണും ീവച്ച഻ലല 

– അമ഻ മഺയ഻ അമർത്ത഻ (ഡൿാച്ഠ഻ ൂസേ്ൾ) 

– വളീരേഽറച്ച് മഺ ുമ അമർത്ത഻യഽള്ളു 

– മദ്ധൿഭഺഖും ലഭൿമഺയ഻ലല 

– അമ഻ മഺയ ഈർെും (െെവ്) 

– അമ഻ മഺയ ഉണേും 

 െ഻വർന്നഽെ഻ൽേഽന്ന അവസ്ഥയ഻ലഺണ് വ഻രലെയഺളങ്ങൾ െന്നഺയ഻ ുശകര഻േീെെഽന്നത് 

 അധ഻ഔ വ഻രലഽഔളുള്ള സഺഹങരൿത്ത഻ൽ അവ അവഖണ഻ച്ച് അച്ഞ് പധഺെ 
വ഻രലഽഔളുീെ അെയഺളങ്ങൾ എെഽേഽഔ 

 വ഻രൽ അെയഺളങ്ങൾ ുശകര഻േഽന്ന സമയത്ത് വ഻രലഽഔളുീെ ശര഻യഺയ അവസ്ഥ ഉറെ് 
വരഽത്തഽഔ.  

 വ഻രൽ െരീെച്ഠ഻ച്ഠുീണ്ടങ്ക഻ൽ െരീെച്ഠ വ഻രൽ ീസലക്് ീങയ്ത് ബുയഺീമെ഻ക് 
അസഺധഺരണ വ ൂഔഔഺരൿ ര഼ ഻ അവലുംബ഻േഽഔ.  

 

 ഇെത്, വലത് ഔണ്ണുഔളുീെ ശര഻യഺയ അെഽുയഺഛൿ  ഉറെ് 
വരഽത്തഽഔ, ഔാൊ ൽ ഔി ൿമഺയ ു റഺൾ ആുംഖ഻ൾ അെഽമഺെും 
അെഽവദ഻േഽഔ  

മ഻ഴ഻പെലത്ത഻നീറ 
ുശഖരണും 
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 രഽ ചഺയഺങ഻ ും വരയ്േഽന്ന മച്ഠ഻ൽ െ഻ശ്ചലെഺയ഻ 
ഇര഻േഽവഺൻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് ആവശൿീെെഽഔ  

 മ഻ഴ഻പെല ങ഻ ത്ത഻ന്ീറ ഖഽണുമൻമ അളേഺെഽള്ള ഔഴ഻വ് ുസഺഫ്് ീവയറ഻െഽണ്ട്. 
ുശകരണ െെപെ഻ുവളയ഻ൽ ഒപുററ്റർേ് രഽ ധഺരണ ലഭ഻േഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ ുസഺഫ്് 
ീവയർ രഽ പഺരുംഭ ഖഽണുമൻമ െ഻ഖമെും െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന ഺണ്. മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ 
എെഽത്ത ങ഻ ും ഖഽണുമൻമ ഔഽറച്ട ഺീണങ്ക഻ൽ, ആക്ഷ്ണബ്ൾ ഫ഼ഡ്ബഺേഽഔൾ െൽഔ഻ 
ഒപുററ്റീറ ുസഺഫ്് ീവയർ ഛഺഖരാഔെഺേഽന്നഽ. ുസഺഫ്് ീവയറ഻ലഽള്ള ങ഻ല 
ആക്ഷ്ണബ്ൾ ഫ഼ഡ്ബഺേഽഔൾ ഇവയഺണ്: 

–  െസ്സും (മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ സവ഻ുശഷഭഺഖും ദിശൿമലല) 

– മ഻ഴ഻പെലും ുഫഺേസ഻ലലല 

– ദിര഻ ുെീരയലല(സ്ഥ഻രവഺസ഻ ദാുരേ് ുെഺേഽന്നഽ) 

– മ഻ഴ഻പെലും വ഻ഔസ഻ച്ച഻ര഻േഽന്നഽ 

 മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ ുശകരണ െെപെ഻ീയ ങഽറ്റുപഺെഽമഽള്ള ീവള഻ച്ചും സവഺധ഼െ഻േഽും. 
ുെര഻ച്ഠുള്ള ീവള഻ച്ചും അീലലങ്ക഻ൽ ഔി ഻മമഺയ ീവള഻ച്ചും സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ഔണ്ണുഔള഻ൽ 
പ ഻ഫല഻േഺൻ ഇെയഺഔരഽത്.    

 ഉപഔരണും ു െീര പ഻െ഻േണും. സ്ഥ഻രവഺസ഻ ഉപഔരണും പ഻െ഻ുേണ്ടഽന്ന സഺഹങരൿും 
ഉണ്ടഺവഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ ുപരഽുങർേൽ ഒെുററ്റർ/ സാെർൂവസർ അുേഹീത്ത 
ഉപഔരണും ുെീര പ഻െ഻േഺൻ സഹഺയ഻േണും. 

 മഽകത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും എെഽേഺൻ ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന ു െബ്ൾ ൂ ലറ്റ് മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ 
ങ഻ ും എെഽേഽന്ന ുവളയ഻ൽ ഒഫ് ീങയ്യണും. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ഔണ്ണുഔള഻ൽ ുെര഻ച്ഠുള്ള സാരൿപഔഺശുമഺ മീറ്റീന്ത്ങ്ക഻ലഽും ദ഼പ് മഺയ 
പഔഺശുമഺ ുശഺഭ഻േഽന്നത് പ ഻ഫലെും സിര഻േഽഔയഽും ങ഻ ത്ത഻ന്ീറ 
ഖഽണെ഻ലവഺരും ുമഺശമഺേഽഔയഽും ീങയ്യുും.  

 മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും എെഽേഽന്ന ുവളയ഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് ുെീര 
ഔൿഺമറയ഻ുലേ് ുെഺേഺൻ, ഔണ്ണുഔൾ വ഻െർത്തഽവഺൻ, ഔണ്ണ് ങ഻മ്മഺ ഻ര഻േഺൻ, 
െ഻ശ്ചലെഺയ഻ര഻േഺൻ ഒപുററ്റർ െ഻ർുേശ഻ുേണ്ട ഺണ്.   

 മ഻ഴ഻പെലും സ്ടഔഺൻ ീങയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് ബഽദ്ധ഻മഽച്ഠ് അെഽഭവീെെഽഔയഽും 
വ഼ണ്ടഽും ുശകര഻ുേണ്ടത് ആവശൿമഺഔഽഔയഽും ീങയ് ഺൽ, മറ്റു വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
ുശകര഻േഺൻ ഒപുററ്റർ ശമ഻േഽഔയഽും  ഽെർന്ന് മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും 
എെഽേഽന്ന ഻ുലേ്  ഻ര഻ീഔ വര഻ഔയഽും ു വണും. ഔണ്ണുഔൾ വ഻െർത്ത഻ ീവേഽന്ന ഻ൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ അെഽഭവ഻േഽന്ന സമ്മർേത്ത഻ൽെ഻ന്ന് ഇത് അുേഹത്ത഻ന് അെഺയഺസ  
െൽഔഽും. 

 ുശകരണ ു വളയ഻ൽ ഒപുററ്റർ ക്ഷ്മ പഺല഻േണും. സ്ടുഔഺൾ ീങയ്യൽ, മഽമ്പ഻ുലേഽും 
പഽറഔ഻ുലേഽും സ്ടഔ഼െ഻ൽ െഺവ഻ുഖറ്റ് ീങയ്യൽ എന്ന഻വയ്േഽപഔരും ഡ഻ൂവസ഻ന്ീറ 
പ ഻ഔരണത്ത഻െഽ ഔഺത്തഽെ഻ൽേണും. 

 മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും ുവണ്ടര഼ ഻യ഻ൽ എെഽേഺൻ ഔഴ഻ച്ട഻ീലലങ്ക഻ൽ 4 
 വണഔളഺയ഻ ഒപുററ്റർ അ ഻ന് ശമ഻േണും. 
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 െ഻ൽപ്: മഽകത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും എെഽേഽന്ന ഻ന്, സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ 
ശര഻യഺയ അഔലത്ത഻ലഽും ഉങ഻ മഺയ ഭഺവത്ത഻ലഽും 
െ഻ർത്തഽന്ന ഻െഽപഔരും ഒപുററ്റർ ഔൿഺമറ അെഽുയഺഛൿമഺയ഻ 
ഔമ഼ഔര഻േഽന്ന ഺണ് ഉത്തമും. മഽന്ന഻ൽെ഻ന്നഽള്ള ങ഻ മഺണ് 
എെഽുേണ്ടത് അ ഺയത്, മഽകും  ഻ര഻േഽഔുയഺ 
ീങര഻േഽഔുയഺ അരഽത്.   

 ുഫഺേസ്ട: ഉപഔരണത്ത഻ൽ ഒുച്ഠഺ ുഫഺേസ്ട, ഒുച്ഠഺ ഔൿഺപ്ങർ സവ഻ുശഷ ഔൾ 
ഉപുയഺഖ഻േണും. ങലെഔഺരണമഺയഽള്ള അവൿക്ത , അമ഻ മഺയ അീലലങ്ക഻ൽ ഔഽറച്ട 
പഔഺശെും, അസവഺഭഺവ഻ഔ െ഻റത്ത഻ലഽള്ള പഔഺശും, ഔ഻രണങ്ങളുീെ വഔ  എന്ന഻വ 
ുഫഺുച്ഠഺയ഻ൽ ഉണ്ടഺഔരഽത്.    

 മഽകഭഺവും: മഽകും  െ഻ീയ  ഻ര഻ച്ചറ഻യഺെഽള്ള ഔഴ഻വ഻ീെ മഽകഭഺവങ്ങൾ ശക്തമഺയ഻ 
സവഺധ഼െ഻േഽും. ആളുഔളുീെ ഔി ൿമഺയ പര഻ുശഺധെീയയഽും അത് ബഺധ഻േഽും. 
െ഻ഷ്ക്പക്ഷ്മഺയ (പഽച്ഞ഻ര഻േഺത്ത) മഽകഭഺവുത്തഺീെ, ങഽണ്ടഽഔൾ പാച്ഠ഻, ഇരഽഔണ്ണുഔളുും 
വ഻െർത്ത഻യഺണ്  മഽകത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും എെഽുേണ്ടത്.    

 ീവള഻ച്ചും: ുമഺശമഺയ പഔഺശവ഻െൿഺസും മഽകും  ഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്ന ഻ൽ സഺരമഺയ 
ബഽദ്ധ഻മഽച്ഠ് ഉണ്ടഺേഽും. അപരൿഺപ് മഺയ ീവള഻ച്ചത്ത഻ൽ എെഽത്ത ങ഻ ങ്ങള഻ീല 
മഽകങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻ച്ച്  ഻ര഻ച്ചറ഻യഺൻ ആളുഔൾേ് പയഺസമഺണ്. മഽകത്തഽും 
ഔണ്ണുഔള഻ലഽും െ഻ഴലഽഔളുും മങ്ങലഽും വരഺത്തവ഻ധും അെഽുയഺഛൿവഽും  ഽലലയവഽമഺയ 
പഔഺശവ഻ രണ സുംവ഻ധഺെും ഉപുയഺഖ഻േണും. ുപരഽുങർേീെെഽന്നയഺളുീെ 
മഽഔള഻ലഺയ഻ ീവള഻ച്ചും ഔമ഼ഔര഻േരഽത്, െ഻ഴൽ രാപീെെഺൻ അത് ഔഺരണമഺഔഽും. 
അുേഹത്ത഻ന്ീറ മഽൻഭഺഖത്തഺയ഻ ീവള഻ച്ചും സ്ഥഺപ഻ച്ചഺൽ ഔണ്ണുഔൾേ്  ഺീഴ െ഻ഴൽ 
ഉണ്ടഺവഽഔയ഻ലല.       

 ഔണ്ണെഔൾ: സഺധഺരണയഺയ഻ ഔണ്ണെ ധര഻േഽന്ന വൿക്ത഻യഺീണങ്ക഻ലഽും ുഫഺുട്ടഺ 
എെഽക്കഽുമ്പഺൾ കണ്ണെ ധര഻ക്കഺത഻ര഻ക്കലഺണ് ഉത്തമും.  

 അെഽബന്ധ വസ്ട ങ്ങൾ: മഽകത്ത഻ന്ീറ ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഭഺഖീത്ത മറയ്േഽന്ന 
വസ്ട ങ്ങളുീെ ഉപുയഺഖും അെഽവദെ഼യമലല. എന്നഺൽ  ലെഺവ് ുപഺലഽള്ളവ 
മ ത്ത഻ന്ുറയഽും പഺരമ്പരൿത്ത഻ന്ീറയഽും ുപര഻ൽ അെഽവദ഻ച്ച഻ച്ഠുണ്ട്. 

 ുസഺഫ്് ീവയറ഻ന്ീറ െ഻ബന്ധെഔൾ െ഻റുവറ്റുന്ന വ഻ധത്ത഻ൽ സഺദ്ധൿമഺയ  െന്നഺയ഻ 
മഽകത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ീമെഽേഺൻ ഒപുററ്റർമഺർേ് പര഻ശ഼ലെും െൽുഔണ്ട ഺണ്. 

 ഔഽച്ഠ഻ഔീള സുംബന്ധ഻ച്ച഻െുത്തഺളും അവർ രക്ഷ്഻ ഺവ഻ന്ീറ മെ഻യ഻ൽ ഇരഽന്നഽീഔഺണ്ട് 
ങ഻ ീമെഽേഽന്നത് അെഽവദെ഼യമഺണ് എന്നഺൽ ഔഽച്ഠ഻യഽീെ മഽകുത്തഺീെഺെും 
രക്ഷ്഻ ഺവ഻ന്ീറ മഽകും ങ഻ ത്ത഻ൽ പ ഻യരഽത്.  

 പരഺഛയീെച്ഠ ുഫഺുച്ഠഺ ുശകരണ സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ ആക്ഷ്ണബ്ൾ ഫ഼ഡ്ബഺേഽഔൾ 
പര഻ുശഺധ഻ുേണ്ട ഺണ്. ുസഺഫ്് ീവയറ഻ീല ങ഻ല ആക്ഷ്ണബ്ൾ ഫ഼ഡ്ബഺേഽഔൾ 
ഇവയഺണ്: 

– മഽകും ഔഺണഽന്ന഻ലല 

– സ്ഥ഻രവഺസ഻ വളീര അഔീലയഺണ് (ഇൻപഽച്ഠ് ഇുമഛ഻ൽ ഔണ്ണ഻ന്ീറ ദാരും 90 ൽ 
ഔഽറവഺണ്) 

മഽഖത്ത഻നീറ ച഻തും എെഽക്കൽ 
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– സ്ഥ഻രവഺസ഻ വളീര അെഽത്തഺണ് (ഇൻപഽച്ഠ് ഇുമഛ഻ൽ ഔണ്ണ഻ന്ീറ ദാരും ഇുമജ് 
വൿഺപ് ഻യഽീെ മാന്ന഻ീലഺന്ന഻ൽ ഔാൊ ലഺണ്) 

– െ഻ൽപ് (ുെീര ുെഺേഽഔ) 

– അപരൿഺപ് മഺയ ീവള഻ച്ചും 

– മഽകത്ത഻ന്ീറ വ഻ശവഺസൿ  വളീര ഔഽറവ്  (വസ്ട ഽ മെഽഷൿമഽകമഺീണന്ന് 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യഽന്ന഻ലല) 

– െ഻ൽപ് (ഓച്ഠ്പഽച്ഠ് ഇുമഛ഻ീല വൿ ഻ങലെും11.5 ഡ഻ഖ഻യ഻ൽ ഔാെഽ ലഺണ്) 

– ഏഔ഼ഔി മലലഺത്ത ീവള഻ച്ചും (ഓച്ഠ്പഽച്ഠ് ഇുമഛ഻ീല മഽകത്ത്) 

– ീ റ്റഺയ പശ്ചഺത്തലും (ഓച്ഠ്പഽച്ഠ് ഇുമഛ഻ൽ) 

– അപരൿഺപ് മഺയ ീവള഻ച്ചും (ഓച്ഠ്പഽച്ഠ് ഇുമഛ഻ൽ മഽകത്ത് െ഻ഴലഽഔൾ ) 
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അദ്ധ്ൿഺയും 6  

അസഺധഺരണതവും ൂകകഺരൿും ീചയ്യൽ 
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അദ്ധ്ൿഺയും 6: അസഺധഺരണതവും ൂകകഺരൿും ീചയ്യൽ 

 

പര഻േ്, വ഻രലഽഔളുീെ/ ൂ ഔഔളുീെ അുംഖവ഻ുച്ഛദും, ഔണ്ണുഔളുീെ സമഺെ പശ്െങ്ങൾ എന്ന഻വ 
ഔഺരണമഺയ഻ രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ്  ന്ീറ മഽഴഽവൻ ബുയഺീമെ഻േഽഔളുും െൽഔഺെഺവഺത്ത 
സഺഹങരൿങ്ങൾ ഉണ്ടഺഔഺും. ഇപഔഺരമഽള്ള അസഺധഺരണ വ സഺഹങരൿങ്ങൾ 
ൂഔഔഺരൿുംീങയ്യഺൻ  ഺീഴ പറയഽന്ന മഺർഗ്ഗെ഻ർുേശങ്ങൾ പ഻ന്ത്ഽെരണും.   
 

പശ്നും 

വ഻രലെയഺള 
ച഻തുശഖരണും 

ൂകകഺരൿും 
ീചയ്യറന്നത഻ീല 

അസഺധഺരണതവങ്ങൾ  

ന഻ർുേശങ്ങൾ 

നഷ്ടീെട്ട / 

വ഻ുേദ഻ക്കീെട്ട / 

ബഺൻുേജഽള്ള 
വ഻രലഽകൾ 

 

1. അസഺധഺരണ വത്ത഻ന്ീറ 
ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ഻ീെഺെും അസഺധഺരണ വ 
ര഼ ഻യഽും ുസഺഫ്് ീവയറ഻ൽ വൿക്തമഺയ഻ 
അെയഺളീെെഽത്തണും.   

2. അവുശഷ഻േഽന്ന വ഻രലഽഔളുീെ 
അെയഺളങ്ങൾ ുശകര഻േഽഔ. 

3. െെപെ഻  ഽെങ്ങഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ ്ഈ 
അവസ്ഥീയേഽറ഻ച്ച് സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
ുങഺദ഻ച്ച് ഉറെ് വരഽത്തണും. 

പശ്നും 

മ഻ഴ഻പെലത്ത഻നീറ 
ച഻തുശഖരണും 

ൂകകഺരൿും 
ീചയ്യറന്നത഻ീല 

അസഺധഺരണതവങ്ങൾ 

ന഻ർുേശങ്ങൾ 

മ഻ഴ഻പെലത്ത഻
നീറ ച഻തും 
എെഽക്കഺൻ 

കഴ഻യഽന്ന഻ലല 
 

1. രഽ ഔണ്ണ് അീലലങ്ക഻ൽ രണ്ട് ഔണ്ണൂഔളുും 
ഇലലഺത്ത ഔഺരണത്തഺൽ, രഽ ഔണ്ണ഻ൽ 
അീലലങ്ക഻ൽ ഇരഽ ഔണ്ണുഔള഻ലഽും ബഺൻുഡജ് 
ഉള്ള ഻െഺൽ / മീറ്റീന്ത്ങ്ക഻ലഽും ൂ വഔലൿുമഺ 
അസഽകുമഺ ഔഺരണമഺയ഻ 
മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും 
എെഽേഺെഺഔഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ അേഺരൿും 
സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ ുരകീെെഽത്തണും.   

2. െെപെ഻  ഽെങ്ങഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ ്ഈ 
അവസ്ഥീയേഽറ഻ച്ച് സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
ുങഺദ഻ച്ച് ഉറെ് വരഽത്തണും 

ുകഺരണ്ണ്/ കമും 
ീതറ്഻യ കണ്ണ് 

 

1. അസഺധഺരണ വത്ത഻ന്ീറ 
ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ഻ീെഺെും അസഺധഺരണ വ 
ര഼ ഻യഽും ുസഺഫ്് ീവയറ഻ൽ വൿക്തമഺയ഻ 
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അെയഺളീെെഽത്തണും. 

2. രഽ മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ ങ഻ ും 
എെഽേഺെഺഔഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ അെഽത്ത ഻ന്ീറ 
ങ഻ ും എെഽേഽഔ.  

3. െെപെ഻  ഽെങ്ങഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ ്ഈ 
അവസ്ഥീയേഽറ഻ച്ച് സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
ുങഺദ഻ച്ച് ഉറെ് വരഽത്തണും 
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അദ്ധ്ൿഺയും 7  

 
ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ ഗഽണുമൻമയ്ഞ്ക്കഽുവണ്ട഻ ുപരഽുചർക്കൽ ഒപുററ്ർ/ 

സാെർൂവസർക്കഽള്ള മഺർഗ്ഗന഻ർുേശങ്ങൾ 
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അദ്ധ്ൿഺയും 7: ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ ഗഽണുമൻമയ്ഞ്ക്കഽുവണ്ട഻ ുപരഽുചർക്കൽ 
ഒപുററ്ർ/ സാെർൂവസർക്കഽള്ള മഺർഗ്ഗന഻ർുേശങ്ങൾ 

 

സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് ആധഺർ ഔഺർഡ് െൽഔഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് പഽ ഻യ ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ 
ുവളയ഻ൽ ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ വ഻വരങ്ങളുീെ ഖഽണുമൻമ പര഻ുശഺധെയഽും സഹഺയഔ 
ുരകഔളുീെ സ്ടഔഺെ഻ുംങ്ങഽും െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന ഺണ്. സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ എന്റർ ീങയ്യുന്ന 
വ഻വരങ്ങളുീെ ഖഽണവഽും ഔി ൿ യഽും ഉറെ് വരഽത്തഺൻ ുവണ്ട഻യഺണ഻ത്.    
 

ന഻ർവ്വഹണത്ത഻ീലയഽും പകെനത്ത഻ീലയഽും തകരഺറ഻ന കഺരണമഺുയക്കഺവഽന്ന 
ുപരഽുചർക്കല഻ീല ഗഽണുമൻമ ഘെകങ്ങൾ  

 

 ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർ/ സാെർൂവസർ അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻ർുേശ഻ച്ച ഖഽണുമൻമ 
ഗെഔങ്ങൾ പ഻ന്ത്ഽെരഽഔയഽും ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട  വ഻വരങ്ങളുും ബുയഺീമെ഻േഽഔളുും 
ഔി ൿമഺയ഻ ുശകര഻േഽഔയഽും ുവണും.  

 ഏീ ങ്ക഻ലഽും സഺമ്പത്ത഻ഔ  ഻ര഻മറ഻ഔുളഺ അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ ഭഺഖത്തഽെ഻ന്നഽള്ള െഺേ് 
ല഻സ്റ്റ഻ുംുങ്ങഺ ഴ഻വഺേഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻  ഺീഴ വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള ീ റ്റുഔൾ അവർ 
ഴ഻വഺേണും.   

 ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണ ുവളയ഻ൽ അബദ്ധങ്ങൾ വരഽത്ത഻യഺൽ അത് 
ഒപുററ്റീറ െഺേ് ല഻സ്റ്റ് ീങയ്യുന്ന ഻ന് ഇെവരഽത്തഽും. പ഻ന്ന഼് ഏീ ങ്ക഻ലഽും 
ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണും െ഻ർവ്വഹ഻േഺൻ അുേഹത്ത഻ന് സഺധ഻േഽന്ന ലല.  

ുപരഽുചർക്കലഽകളറീെയഽും പര഻ഷ്ക്ക്കരണങ്ങളറീെയഽും ഗഽണുമൻമ പര഻ുശഺധന 
 

കളങ്ങൾ ീചുയ്യണ്ടവയഽും ീചയ്യരഽതഺത്തവയഽും  

ുപര് 

ുപരഽുങർേൽ ഒപുറ്റർ സശദ്ധും പര഻ുശഺധ഻ച്ച്  സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
സമർെ഻ച്ച ീ ള഻വഽുരകയഽമഺയ഻ ുപര് ുയഺഛ഻േഽന്നഽുണ്ടഺ എന്ന് 
ുെഺേണും 

പഺഔി ുമഺ സുഭൿ രുമഺ ആയ ഭഺഷ ഉപുയഺഖ഻േരഽത്. ഒപുററ്റീറ 
െഺേ് ല഻സ്റ്റ് ീങയ്യഺൻ ഇത് ഔഺരണമഺഔഽും. 

മ഻സ്റ്റർ, മ഻സ്ട, ശ഼മ ഻, ുഡഺക്െർ എന്ന഻ങ്ങീെയഽള്ള അഭ഻വഺദൿങ്ങൾ 
ഉൾീെെഽത്തരഽത്. അവ  ഻രസ്ടേര഻േഽന്ന ഺണ്.  

പഺുദശ഻ഔഭഺഷയ഻ുലേ് വ഻വർത്തെും വ഻വർത്തെും ീങയ്യുുമ്പഺൾ 
ഇുംഗ്ല഼ഷ഻ീല ുപരഽമഺയ഻ അത് ുയഺഛ഻േണും 

 

ല഻ുംഗജഺത഻ വൿക്ത഻ ആുണഺ ീപുണ്ണഺ എന്ന് ഔി ൿമഺയ഻ സാങ഻െ഻േണും 

വയസ്സ് പര഻ുശഺധെ െ഻ർവ്വഹ഻ച്ച ഔഺരൿമഺീണങ്ക഻ൽ, സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ഛെെ 
 ഻യ ഻ അയഺൾ സമർെ഻ച്ച ീ ള഻വഽുരകയ്േ് അെഽസി മഺയ഻ 
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ുശകര഻േണും 

 

 

ുമൽവ഻ലഺസും 

സ്ഥ഻രവഺസ഻ സമർെ഻ച്ച ീ ള഻വഽുരകയഽമഺയ഻ അുേഹത്ത഻ന്ീറ 
അഡസ്സ് ുയഺഛ഻േഽന്നഽുണ്ടഺ എന്ന് ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർ 
പര഻ുശഺധ഻േണും.  

പഺഔി ുമഺ സുഭൿ രുമഺ ആയ ഭഺഷ ഉപുയഺഖ഻േരഽത്. ഒപുററ്റീറ 
െഺേ് ല഻സ്റ്റ് ീങയ്യഺൻ ഇത് ഔഺരണമഺഔഽും.  

പഺുദശ഻ഔഭഺഷയ഻ുലേഽള്ള വ഻വർത്തെും ഇുംഗ്ല഼ഷ഻ീല അഡസ്സുമഺയ഻ 
ുയഺഛ഻േണും 

ുമൽവ഻ലഺസും പാർണ്ണമഺയ഻ ുശകര഻േഽഔയഽും വ഼ച്ഠുെമ്പർ/ുപര്, സ്ഥലും, 
ീ രഽവ്, െഖരും/പച്ഠണും/ഖഺമും. പ഻ൻുഔഺഡ് ുപഺലഽള്ള വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
ഉൾീെെഽത്തഽഔയഽും ുവണും.  

 

ുഫഺുട്ടഺഗഺഫ് 

യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿ െൽഔ഻യ 
മഺർഗ്ഗെ഻ർുേശങ്ങൾേ് അെഽസി മഺയ഻ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് ഔി ൿമഺയ഻ ുശകര഻േണും  

ുഫഺുച്ഠഺ  ഼ീര ഇരഽണ്ടു ഺ വലലഺീ  ീ ള഻ച്ടു ഺ ആഔരഽത്  

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ മഽകും വൿക്തമഺയ഻ ീ ള഻ച്ട ഽും 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യഺവഽന്ന ഽും ആയ഻ര഻േണും. 

 

 

 

പക഻യ വ഻വരണും 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ുഫഺുട്ടഺ എെഽക്കൽ 

 ഺീഴ പറയഽന്നവയ഻ൽെ഻ന്ന് ുശകര഻ച്ച ലല ുഫഺുച്ഠഺ എന്ന് 
ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർ/ സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും : 

 ുഫഺുച്ഠഺയഽീെ ഹഺർഡ് ുഔഺെ഻ (പഺസ്ടുപഺർച്ഠ് ുഔഺെ഻ 
 ഽെങ്ങ഻യവ)  

 രഽ ുമഺണ഻റ്ററ഻ീല ുഫഺുച്ഠഺ  

 രഽ ീമഺൂബൽ ഡ഻ൂവസ഻ീല ുഫഺുച്ഠഺ  

 മഺഖസ഻ൻ/ െൿാസ്ടുപെർ/ പഽസ്ട ഔും/ ുപഺസ്റ്ററ഻ൽെ഻ന്നഽള്ള 
ുഫഺുച്ഠഺ 

ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് ീ ള഻ച്ട ഺയ഻ര഻േണും മങ്ങ഻യ ഺവരഽത്. ുഫഺുച്ഠഺ 

നെപെ഻ പ഻ഴവഽകൾ 
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എെഽേഽന്ന സമയത്ത് ആവശൿത്ത഻ന് ീവള഻ച്ചും ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും. 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ജനസുംഖൿശഺസ്ത 

വ഻വരങ്ങൾ 
ുശഖര഻ക്കൽ 

സഭൿമലലഺത്ത/ ഔഽറ്റഔരമഺയ ഭഺഷ ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന഻ീലലന്ന് 
ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർ/ സാെർൂവസർ ഉറെ് വരഽത്തണും 

 

ുരഖകളറീെ 
പര഻ുശഺധന 

സ്ഥ഻രവഺസ഻ സമർെ഻ച്ച ീ ള഻വഽുരകഔൾ ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർ/ 
സാെർൂവസർ പര഻ുശഺധ഻ച്ച്  ഺീഴ പറയഽന്നവ ഉറെ് വരഽത്തണും:  

1. ുപര്,അഡസ്സ്,ഛെെ  ഻യ ഻ എന്ന഻വ സ്ഥ഻രവഺസ഻ സമർെ഻ച്ച 
ീ ള഻വഽുരകഔളുമഺയ഻ അെഽുയഺഛൿമഺയ഻ര഻േണും.  

2. അുംഖ഼ഔി  ുരകഔളുീെ യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿ ല഻സ്റ്റ് പഔഺരും പഺബലൿവഽും 
അുംഖ഼ഔഺരവഽമഽള്ള ീ ള഻വഽുരകഔൾ മഺ ുമ സവ഼ഔര഻േഺൻ 
പഺെഽള്ളു.   

3. ുരകഔൾ പാർണ്ണമഺയഽും സ്ടഔഺൻ ീങയ്യണും അ ഽവഴ഻ എലലഺ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങളുും വൿക്തമഺയ഻ ുശകര഻േഺൻ സഺധ഻േഽും. 

4. വച്ഞെഺത്മഔമഺയ/ അെഺവശൿമഺയ ുരകഔൾ 
ീ ള഻വഽുരകയഺയ഻ സവ഼ഔര഻േരഽത്  

ീ ള഻വഽുരകയഽീെ സ്ടഔഺൻ വൿക്തമഺയ഻ വഺയ഻േഺൻ 
ഔഴ഻യഽന്ന ഺയ഻ര഻േണും. 

5. ക്ലയന്റ഻ൽ ീസലക്് ീങയ്  ുരകയഽീെ ുപര് സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
സമർെ഻ച്ച ീ ള഻വഽുരകയഽമഺയ഻ ുയഺഛ഻േണും  

 

ുരഖയ഻ീല പ഻ഴവ് –ത഻രസ്ക്കരണത്ത഻നീറ സർവ്വസഺധഺരണ കഺരണങ്ങൾ 
 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾ സമർെ഻ച്ച സഺധഽ യ഻ലലഺത്ത ുരകഔൾ ഔഺരണമഺയഺണ് ച്ഠുമ഻േ 
ുപരഽുങർേലഽഔളുും  ഻രസ്ടേര഻േീെെഺറഽള്ളത് 

 ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ലഽള്ള െ഻ര഼ക്ഷ്ഔർ ുപരഽുങർേല഻െഽമഽമ്പഽള്ള ുരകഔളുീെ 
പര഻ുശഺധെയ഻ൽ ഔാെഽ ൽ ഛഺഖ  പഽലർത്തണും. െ഻യമഺെഽസി മലലഺത്ത ുരകഔളുീെ 
വ഻ഭഺഖത്ത഻ൽ സുംഭവ഻േഺറഽള്ള ങ഻ല സഺധഺരണ  ഻രസ്ടേരണങ്ങൾ  ഺീഴ 
പറയഽുംപഔഺരമഺണ്:  

 

ുരഖയ഻ീല പ഻ഴവ് ത഻രസ്ക്കരണ കഺരണും 

സഺധഽതയ഻ലലഺത്ത 
ുരഖ 

 POI/POA/POR/POB ുരകഔളഺയ഻ സ്ടഔഺൻ ീങയ് , അുംഖ഼ഔി  
ുരകഔളുീെ ല഻സ്റ്റ഻ൽ ഇലലഺത്ത ഏീ ഺരഽ ുരകയഽും 
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 ഻രസ്ടേര഻േഽന്ന ഺണ്.   

 POI ുരകയ഻ൽ ുപര്/ ുഫഺുച്ഠഺ ഇീലലങ്ക഻ൽ അത് 
 ഻രസ്ടേര഻േഽന്ന ഺണ്.  

 ഉദഺഹരണത്ത഻ന്, ുറഷൻ ഔഺർഡ഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപരഽും 
ുഫഺുച്ഠഺയഽും ഉീണ്ടങ്ക഻ൽ അത് POI ആയ഻ ഉപുയഺഖ഻േഺവഽന്ന ഺണ്.  

 POI/POA/POR/DOB ആയ഻ സ്ടഔഺൻ ീങയ്  ആധഺർ ഔഺർഡ്/ ീലറ്റർ 
 ഻രസ്ടേര഻േഽന്ന ഺണ്.  

 അുംഖ഼ഔി  ല഻സ്റ്റ഻ന് അെഽസി മഺയ഻ രഽ ആധ഻ഔഺര഻ഔ വൿക്ത഻ 
െൽഔ഻യ സർച്ഠ഻ഫ഻ുേറ്റ഻ന്ീറ സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുഫഺുച്ഠഺ െ഻ർബന്ധമഺണ് ഔാെഺീ  സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 
െൽഔ഻യ വൿക്ത഻യഽീെ മഽദയഽും െുും അ ഻ൽ 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽും ുവണും, അലലഺത്തപക്ഷ്ും അത് 
 ഻രസ്ടേര഻േഽന്ന ഺണ്. 

 POI/POA/POR/POB ആയ഻ ുങർത്തഽെൽഔ഻യ ുരക 
ഔഺലഹരണീെച്ഠ ഺീണങ്ക഻ൽ അത് െ഻രസ഻േഽന്ന ഺണ്.  

 ുവഺച്ഠർ ID ഔഺർഡ് POA ആയ഻ സമർെ഻േഽുമ്പഺൾ, ID ഔഺർഡ഻ന്ീറ 
ഇരഽവശങ്ങളുും സ്ടഔഺൻ ീങയ് ഻ര഻േണും, അലലഺത്തപക്ഷ്ും അത് 
 ഻രസ്ടേര഻േഽന്ന ഺണ്.   

 
 
 

ുപരഽുചർക്കൽ ഒെുററ്ർമഺർക്ക് സഺധഺരണയഺയ഻ സുംഭവ഻ക്കഽന്ന ീതറ്റകൾ 
 

ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർമഺർേ് സുംഭവ഻േഽന്ന ങ഻ല സഺധഺരണ ീ റ്റുഔൾ ഇവ഻ീെ 
ീഔഺെഽേഽന്നഽ. ഒുരഺ ഒപുററ്ററഽും അവ ഴ഻വഺേഺൻ ശദ്ധ഻േണും. 

ുപരഽുചർക്കൽ 
സ്ല഻പ്/ആധഺർ 

കഺർഡ്  

POI/POA/POR/DOB 

എന്ന െ഻ലയ഻ൽ 
അറ്റഺച് ീങയ്യുന്നഽ: 
അസഺധഽവഺയ 
ുരക എന്ന 

െ഻ലയ഻ൽ QC ൽ 
ഇത് 

 ഻രസ്ടേര഻േീെ
െഽന്ന ഺണ് 

 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ/ ുമൽവ഻ലഺസും/ ഛെെ  ഻യ ഻ എന്ന഻വയഽീെ 
ീ ള഻വഽുരകയഺയ഻ ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർ ുപരഽുങർേൽ സ്ല഻പ്/ 
ആധഺർ അറ്റഺച് ീങയ്യഺൻ പഺെഽള്ള ലല. ഇത് െ഻യമഺെഽസി മഺയ 
ീ ള഻വഽുരകയലല, ഖഽണുമൻമ പര഻ുശഺധെ ുവളയ഻ൽ ഇത് 
 ഻രസ്ടേര഻േഽന്ന ഺണ്. ീ റ്റഺയ ുരക അുപ്ലഺഡ് ീങയ്  ഻ന്ീറ 
ുപര഻ൽ ഒപുററ്റീറ െഺേ് ല഻സ്റ്റ഻ലഺേഽഔയഽും ീങയ്ു േഺും.  

 

 

അസഺധഽവഺയ 
ുരഖ: POI/POA/POR 

ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ, POI/POA/POR/DOB എന്ന െ഻ലയ഻ൽ 
സവ഼ഔര഻ച്ച് സ്ടഔഺൻ ീങയ്  ുരക, യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ ഒഫ് ഇന്ത്ൿയഽീെ അുംഖ഼ഔി  ു രകഔളുീെ പച്ഠ഻ഔ പഔഺരും 
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എന്ന െ഻ലയ഻ൽ 
ആധഺർ ീലറ്റർ 

സഺധഽവഺഔഽഔയ഻ലല
, അസഺധഽവഺയ 
ുരകഔളുീെ 

ഖണത്ത഻ൽ അത് 
 ഻രസ്ടേര഻േീെ

െഽും.  

സഺധഽവഺയ ഺീണന്ന് ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർ ഉറെ് വരഽത്തണും. 
ഏീ ഺരഽ ുരകയഽും സവ഼ഔര഻േഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് അവ 
ഔഺലഹരണീെെഺീ  സഺധഽവഺയ ഺീണന്നഽും അുേഹും ഉറെ് 
വരഽത്തണും. അസഺധഽവഺയ ുരക സവ഼ഔര഻ച്ചഺൽ ഒെുററ്റർേ് പ഻ഴ 
ങഽമത്തഽന്ന ഺണ് ഔാെഺീ  അുേഹീത്ത െഺേ് ല഻സ്റ്റ഻ൽ 
ഉൾീെെഽത്തഽഔയഽും ീങയ്ു േഺും.   

അസഺധഽവഺയ 
ുരഖ: ുവഺച്ഠർ ID 

യഽീെ രഽവശും 
മഺതും സ്കഺൻ 

ീചയ്ഞ്ത ുഔഺെ഻ 
അസഺധഽവഺയ 
ുരകയഺയ഻ 

പര഻ഖണ഻േഽന്ന ഺ
ണ്. ുവഺച്ഠർ ID യഽീെ 
ഇരഽവശങ്ങളുും 

സ്ടഔഺൻ 
ീങയ്യുന്നഽീവന്ന് 
ഒപുററ്റർ ഉറെ് 
വരഽത്തണും. 

POA എന്ന െ഻ലയ഻ൽ ുവഺച്ഠർ ID സവ഼ഔര഻േഽന്ന ുവളയ഻ൽ 
ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർ വരഽത്തഽന്ന ഽും ഖഽണുമൻമ പര഻ുശഺധെ 
ുവളയ഻ൽ ശദ്ധയ഻ൽീപെഽന്ന ഽമഺയ സർവ്വസഺധഺരണമഺയ 
അബദ്ധമഺണ഻ത്. ു രകയഽീെ ഇരഽവശങ്ങളുും സ്ടഔഺൻ ീങയ്യുന്നഽീവന്ന് 
ഒെുററ്റർ ഉറെ് വരഽത്തണും. ുവഺച്ഠർ ID യഽീെ രണ്ട് വശങ്ങളുും 
സ്ടഔഺൻ ീങയ് ഻ലല എങ്ക഻ൽ ു പരഽുങർേൽ  ഻രസ്ടേര഻േഽന്ന ഺണ്.  

       

അസഺധഽവഺയ 
ുരഖ: 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ുപരഽും ുഫഺുച്ഠഺയഽും 

ഇലലഺീ  
ഖഺമത്തലവൻ/ 
മഽകൿൻ െൽഔ഻യ 
സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 
അസഺധഽവഺയ 
ുരകയഺയ഻ 

പര഻ഖണ഻േഽന്ന ഺ
ണ്. 

POI/POA എന്ന് ീലറ്റർ ീഹഡ഻ൽ ഔഺണ഻ച്ച് ഖഺമത്തലവൻ/ മഽകൿൻ 
െൽഔ഻യ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് സവ഼ഔര഻േഽുമ്പഺൾ, അത് െൽഔ഻യ 
അധ഻ഔഺര഻ഔളുീെ െുും മഽദയഽും മഽുകെ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ു ഫഺുച്ഠഺ 
അവർ അറ്റസ്റ്റ് ീങയ് ഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് ുപരഽുങർേൽ ഒപുററ്റർ ഉറെ് 
വരഽത്തണും. സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ഻ൽ ു ഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് ഇീലലങ്ക഻ൽ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 
അസഺധഽവഺയ഻ പര഻ഖണ഻ച്ച് അത്  ള്ള഻േളയഽന്ന ഺണ്.  

 

െഺൻസ്ല഻റ്ുറഷന഻
ീല പ഻ഴവ്: 

ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട  
വ഻വരങ്ങൾ 
ഇുംഗ്ല഼ഷ഻ലഽും 
പഺുദശ഻ഔ 
ഭഺഷയ഻ലഽും 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട സുംബന്ധമഺയ വ഻വരങ്ങൾ 
എന്റർ ീങയ്യുുമ്പഺൾ ഒപുററ്റർമഺർ ശദ്ധ഻േണും . CAPS LOCK ഒൺ 
ആീണങ്ക഻ൽ, െഺൻസ്ല഻റ്റുറഷെ഻ൽ െന്നഺയ഻ ശദ്ധ ീങലഽത്തണും. 
ഇുംഗ്ല഼ഷ഻ൽ എന്റർ ീങയ്  ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട സുംബന്ധമഺയ 
വ഻വരങ്ങൾ പഺുദശ഻ഔ ഭഺഷുയഺ് ുയഺഛ഻േഽന്നഽീണ്ടന്ന് ഒപുററ്റർ 
ഉറെ് വരഽത്തണും അലലഺത്തപക്ഷ്ും ുപരഽുങർേൽ 
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പരസ്ടപരും 
ുയഺഛ഻േഽന്ന഻ലല  

 ഻രസ്ടേര഻േീെെഽന്ന ഺണ്.  

 

POI:  POI ൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 

അപരനഺമും  

POI ുരകഔൾ സവ഼ഔര഻േഽുമ്പഺൾ ഒപുററ്റർമഺർ ശദ്ധ഻േണും. 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ സമർെ഻ച്ച  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ീ ള഻വഽുരകയ഻ൽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ അപരെഺമങ്ങൾ ആയ഻ര഻േരഽത്. ഖഽണെ഻ലവഺര 
പര഻ുശഺധെ ുവളയ഻ൽ ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള ുരകഔൾ െ഻രസ഻േഽന്ന ഺണ്. 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ സമർെ഻ച്ച POI ുരകയ഻ൽ ുപരഽുങർേൽ ുരകയ഻ലഽള്ളത് 
ുപഺീല ീരഺറ്റ െഺമുധയമഺയ഻ര഻േണും. അപരെഺമങ്ങുളഺീെ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപര഻ന്ീറ ീ ള഻വഽുരക സമർെ഻േഽന്നത് 
ുപരഽുങർേൽ  ഻രസ്ടേര഻േഽന്ന ഻ന് ഔഺരണമഺഔഽന്ന ഺണ്.   

 

വയസ്സ്- ുഫഺുട്ടഺ 
ീപഺരഽത്തുക്ക്: 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
പഺയവഽും 

ുഫഺുട്ടഺയഽും 
തമ്മ഻ൽ 

അനഽരാപമഺയ഻ര഻
ക്കണും  

DoB പകൿഺപ഻േഽുമ്പഺൾ, സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ഛെെ വർഷും 
പര഻ുശഺധ഻േഽന്ന ഻ൽ പു ൿഔും ശദ്ധ഻േണും. പു ൿഔ഻ച്ച് ഔഽച്ഠ഻ഔളുീെ 
ഔഺരൿത്ത഻ൽ. പകൿഺപ഻േീെച്ഠ ഛെെ  ഻യ ഻ എന്റർ ീങയ്യുുമ്പഺൾ 
ഛെെ വർഷും രക്ഷ്഻ ഺേുളഺീെഺത്ത് പര഻ുശഺധ഻േണും.  
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അദ്ധ്ൿഺയും 8  

 

കഽറ്ങ്ങളറും പ഻ഴകളറും 
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അദ്ധ്ൿഺയും 8: കഽറ്ങ്ങളറും പ഻ഴകളറും 

 

കഽറ്ങ്ങളറും ആധഺർ ന഻യമങ്ങൾക്കഽും അനഽശഺസനങ്ങൾക്കഽും അനഽസിതമഺയ പ഻ഴകളറും 
 

 

 

കഽറ്ും പ഻ഴ 

വൿഺഛ ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട , 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ െൽഔ഻ 
ആൾമഺറഺച്ഠും െെത്തഽഔുയഺ 
ഛ഼വ഻ച്ച഻ര഻േഽന്നവുരഺ 
മര഻ച്ചവുരഺ, യഥഺർത്ഥുമഺ 
സഺങ്കൽപ഻ഔുമഺ ആയ഻ച്ഠുള്ള 
മീറ്റഺരഽ വൿക്ത഻യഺയ഻ ങമയഺൻ 
ശമ഻േഽഔുയഺ ീങയ്യുന്നവർ  

 3 വർഷും  െവ് 

അീലലങ്ക഻ൽ 

 10,000 രാപവീര പ഻ഴ 
അീലലങ്ക഻ൽ ഇവ ന്ന഻ച്ച്. 

 

രഽ ആധഺർ െമ്പർ ഉെമീയ 
ുദഺഹ഻േഽഔ അീലലങ്ക഻ൽ ശലലയും 
ീങയ്യുഔ അ ീലലങ്ക഻ൽ 
അുേഹത്ത഻ന്ുറ വൿക്ത഻ വും 
ൂഔവശീെെഽത്തഽഔ എന്ന 
ഉുേശൿുത്തഺീെ 
ഛ഼വ഻ച്ച഻ര഻േഽന്നവുരഺ 
മര഻ച്ചവുരഺ, യഥഺർത്ഥുമഺ 
സഺങ്കൽപ഻ഔുമഺ ആയ഻ച്ഠുള്ള 
മീറ്റഺരഽ വൿക്ത഻യഺയ഻ ആൾമഺറഺച്ഠും 
െെത്തഽഔുയഺ മീറ്റഺരഽ 
വൿക്ത഻യഺയ഻ ങമയഺൻ 
ശമ഻േഽഔുയഺ ീങയ്ത് ആധഺർ 
െമ്പർ ഉെമയഽീെ 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ടത്ര, 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങള഻ൽ മഺറ്റും 
വരഽത്തഽഔുയഺ അ ഻ന് 
ശമ഻േഽഔുയഺ ീങയ്യുന്നവർ.    

 3 വർഷും വീര 
െ഼ുണ്ടേഺവഽന്ന  െവ് 
ഔാെഺീ   

 10,000 രാപ വീര പ഻ഴ 

ആൾ മഺറഺട്ടത്ത഻നഽള്ള പ഻ഴ 
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ഈ െ഻യമത്ത഻ന്ീറ 
അെഽശഺസെങ്ങൾേ് വ഻ുധയമഺയ഻, 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വരങ്ങൾ 
ുശകര഻േഺൻ അധ഻ഔഺരമ഻ലലഺത്ത 
രഺൾ  െ഻േ് അ ഻െഽള്ള 
അധ഻ഔഺരമഽീണ്ടന്ന് 
വഺേ഻ലാീെ,സവഭഺവത്ത഻ലാീെ,   
ീപരഽമഺറ്റത്ത഻ലാീെ െെ഻േഽന്നഽ.  

 3 വർഷങ്ങൾ വീര 
െ഼ുണ്ടേഺവഽന്ന  െവ്  

 10,000 രാപ വീര പ഻ഴ 

 ഔമ്പെ഻ഔളഺണ് ഇത് 
ീങയ്യുന്നീ ങ്ക഻ൽ പ഻ഴ 1 
ലക്ഷ്ും രാപ വീര ആഔഺും. 
അീലലങ്ക഻ൽ രണ്ട് 
ശ഻ക്ഷ്ഔളുും രഽമ഻ച്ച് 
അെഽഭവ഻ുേണ്ട഻വുന്ന
േഺും.  

 

 

 

കഽറ്ും പ഻ഴ 

ുപരഽുങർേല഻ന്ീറുയഺ 
പമഺണ഼ഔരണത്ത഻ന്ീറുയഺ 
ുവളയ഻ൽ ുശകര഻ച്ച ഏീ ങ്ക഻ലഽും 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വരങ്ങൾ രഺൾ 
മെെൂർവ്വും ഈ െ഻യമത്ത഻ുെഺ 
അ ഻െഽഔ഼ഴ഻ൽ ഉണ്ടഺേ഻യ 
അെഽശഺസെങ്ങൾുേഺ 
അ ീലലങ്ക഻ൽ ഈ െ഻യമത്ത഻ന്ീറ 
അെഽശഺസെങ്ങൾേ് 
അെഽരാപമഺയ഻ ഉണ്ടഺേ഻യ 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഔരഺറ഻ന്ീറുയഺ 
ഔമ഼ഔരണങ്ങളുീെുയഺ 
ലുംഗെത്ത഻ന്ീറ ഭഺഖമഺയ഻   
അധ഻ഔഺരമ഻ലലഺത്ത ഏീ ങ്ക഻ലഽും 
വൿക്ത഻േ് ീവള഻ീെെഽത്തഽന്നഽ, 
സുംുപക്ഷ്ണും ീങയ്യുന്നഽ, പഔർെ് 
എെഽത്തഽീഔഺെഽേഽന്നഽ അ ീലലങ്ക഻ൽ 
പങര഻െ഻േഽന്നഽ.    

 3 വർഷങ്ങൾ വീര 
െ഼ുണ്ടേഺവഽന്ന  െവ്  

 10,000 രാപ വീര പ഻ഴ 

 ഔമ്പെ഻ഔളഺണ് ഇത് 
ീങയ്യുന്നീ ങ്ക഻ൽ പ഻ഴ 1 
ലക്ഷ്ും രാപ വീര ആഔഺും. 
അീലലങ്ക഻ൽ രണ്ട് 
ശ഻ക്ഷ്ഔളുും രഽമ഻ച്ച് 
അെഽഭവ഻ുേണ്ട഻വുന്ന
േഺും 

 

 
 
 
 
 
 

 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വരങ്ങൾ ീവള഻ീെെഽത്തഽന്ന ഻െഽള്ള പ഻ഴ 
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കഽറ്ും പ഻ഴ 

അധ഻ഔി ർ അധ഻ഔഺരീെെഽത്തഺത്ത രഺൾ 
മെെൂർവ്വും: 

a. ീസൺെൽ ഐഡന്റ഻റ്റ഼സ്ട ഡഺറ്റ 
റ഻ീപഺസ഻റ്ററ഻  (CIDR)ുലേ് 
പുവശ഻േഽന്നഽ അ ീലലങ്ക഻ൽ പുവശെും 
സഽഖമമഺേഽന്നഽ. 

b. ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഡഺറ്റ CIDR ൽെ഻ന്ന് 
ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ്യുന്നഽ, 
പഔർീെെഽേഽന്നഽ, പഽറീത്തെഽേഽന്നഽ 
അീലലങ്ക഻ൽ െ഼േുംീങയ്യഺവഽന്ന 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും സുംഭരണ മഺധൿമത്ത഻ൽ 
സാക്ഷ്഻േഽന്നഽ.  

c. CIDR ൽ ഏീ ങ്ക഻ലഽും ൂ വറസ്ട അീലലങ്ക഻ൽ 
ഔമ്പൿാച്ഠറ഻ന് ഹഺെ഻ വരഽത്തഽന്ന 
മീറ്റീന്ത്ങ്ക഻ലഽും ആവ഻ഷ്ക്േര഻േഽഔുയഺ 
ആവ഻ഷ്ക്േരണത്ത഻ന് ഔഺരണമഺഔഽഔുയഺ 
ീങയ്യുന്നഽ. 

d. CIDR ീല ഡഺറ്റ ുഔെഽവരഽത്തഽഔുയഺ 
ുഔെഽവരഽത്തഺൻ ഔഺരണമഺഔഽഔുയഺ 
ീങയ്യുന്നഽ 

e. CIDR ുലേഽള്ള ആക്സസ്ട 
 െസ്സീെെഽത്തഽഔുയഺ  െസ്സത്ത഻ന് 
ഔഺരണമഺഔഽഔുയഺ ീങയ്യുന്നഽ. 

f. CIDR ആക്സസ്ട ീങയ്യഺൻ അധ഻ഔഺരമഽള്ള 
രഽ വൿക്ത഻യഽീെ ആക്സസ്ട 
െ഻ുഷധ഻േഽഔുയഺ െ഻ുഷധത്ത഻ന് 
ഔഺരണമഺഔഽഔുയഺ ീങയ്യുന്നഽ. 

g. വഔഽെ് 28 ന്ീറ ഉപവഔഽെ് (5) ന്ീറ 
ലുംഗെമഺയ഻ ഏീ ങ്ക഻ലഽും വ഻വരങ്ങൾ 
ീവള഻വഺേഽഔുയഺ പങ്കഽീവേഽഔുയഺ 
ഉപുയഺഖ഻േഽഔുയഺ അീലലങ്ക഻ൽ വഔഽെ് 
29 ന്ീറ ലുംഗെമഺയ഻ വ഻വരങ്ങൾ 
പദർശ഻െ഻േഽഔുയഺ അ ീലലങ്ക഻ൽ 
ുമൽവ഻വര഻ച്ച ഔഺരൿങ്ങൾേ് 
ആീരീയങ്ക഻ലഽും സഹഺയ഻േഽഔുയഺ 
ീങയ്യുന്നഽ.  

 3 വർഷും വീര 
 െവ് 

 10 ലക്ഷ്ത്ത഻ൽ 
ഔഽറയഺത്ത പ഻ഴ  

CIDR ുലക്ക് അനധ഻കിതമഺയ ആക്സസ഻നഽള്ള പ഻ഴ 
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h. െ഼േുംീങയ്യഺവഽന്ന ഏീ ങ്ക഻ലഽും ുസ്റ്റഺുറജ് 
മ഼ഡ഻യയ഻ുലഺ CIDR ുലഺ സുംഭര഻ച്ച഻ച്ഠുള്ള 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും വ഻വരങ്ങൾ 
െശ഻െ഻േഽഔുയഺ ഇലലഺ ഺേഽഔുയഺ 
അ ഻ൽ മഺറ്റുംവരഽത്തഽഔുയഺ ീങയ്യുന്നഽ 
അ ീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ന്ീറ മാലൿുമഺ 
ഉപയഽക്ത ുയഺ ഔഽറയ്േഽഔുയഺ 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും വ഻ുധെ അ ഻ീെ 
ഹഺെ഻ഔരമഺയ഻ ബഺധ഻േഽഔുയഺ 
ീങയ്യുന്നഽ.  

i. അധ഻ഔഺര഻ഔൾ ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഔമ്പൿാച്ഠർ പഭവ ുഔഺഡ് 
ുഔെഽവരഽത്തഽഔ എന്ന ഉുേശൿുത്തഺീെ 
അത് ുമഺര഻േഽന്നഽ, ള഻ച്ചുീവേഽന്നഽ, 
െശ഻െ഻േഽന്നഽ, അ ഻ൽ മഺറ്റും വരഽത്തഽന്നഽ 
അ ീലലങ്ക഻ൽ ഏീ ങ്ക഻ലഽും വൿക്ത഻ അത് 
ുമഺര഻േഽവഺൻ, ള഻ച്ചുീവേഽവഺൻ, 
െശ഻െ഻േഽവഺൻ, അ ഻ൽ മഺറ്റും 
വരഽത്തഽവഺൻ സവയും ഔഺരണമഺഔഽന്നഽ   

 

 

 

കഽറ്ും പ഻ഴ 

അധ഻ഔഺര഻ഔൾ 
അധ഻ഔഺരീെെഽത്ത഻യ഻ച്ഠ഻ലലഺത്ത രഺൾ 
CIDR ീല അീലലങ്ക഻ൽ 
െ഼േുംീങയ്യഺവഽന്ന ഏീ ങ്ക഻ലഽും 
ുസ്റ്റഺുറജ് മ഼ഡ഻യത്ത഻ീല വ഻വരങ്ങൾ, 
ആധഺർ െമ്പർ ഉെമയഽമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ 
വ഻വരങ്ങള഻ൽ ുഭദഖ ഻ വരഽത്തഽഔ 
അീലലങ്ക഻ൽ ബന്ധീെച്ഠ എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും 
വ഻വരങ്ങൾ ഔീണ്ടത്തഽഔ എന്ന 
ഉുേശൿുത്തഺീെ  ഉപുയഺഖ഻േഽഔുയഺ 
അ ഻ൽ അെഺവശൿമഺയ഻ 
ൂഔഔെത്തഽഔുയഺ ീങയ്യുന്നഽ  

 3 വർഷങ്ങൾ വീര 
െ഼ുണ്ടേഺവഽന്ന  െവ്  

 10,000 രാപ വീര പ഻ഴ 

 

 

 

 

CIDR ീല ഡഺറ്റയ഻ൽ ൂഔഔെത്തഽന്ന ഻െഽള്ള ീപെഺൽറ്റ഻ 
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കഽറ്ും പ഻ഴ 

വഔഽെ് 8 ന്ീറ ഉപവഔഽെ് (3) ന്ീറ 
ലുംഗെമഺയ഻ രഽ വൿക്ത഻യഽീെ 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വരങ്ങൾ രഽ 
റ഻ഔവസ്റ്റ഻ുംങ്ങ് എൺെ഻റ്റ഻ 
ഉപുയഺഖ഻േഽന്നഽ 

 3 വർഷങ്ങൾ വീര 
െ഼ുണ്ടേഺവഽന്ന  െവ്  

 10,000 രാപ വീര പ഻ഴ 

 ഔമ്പെ഻ഔളഺണ് ഇത് 
ീങയ്യുന്നീ ങ്ക഻ൽ പ഻ഴ 1 
ലക്ഷ്ും രാപ വീര ആഔഺും. 
അീലലങ്ക഻ൽ രണ്ട് 
ശ഻ക്ഷ്ഔളുും ന്ന഻ച്ച് 
അെഽഭവ഻ുേണ്ട഻വുന്ന
േഺും 

 

 

 

 

 

 

 

 

കഽറ്ും പ഻ഴ 

വഔഽെ് 3 ന്ീറ ഉപവഔഽെ് (2) 
അീലലങ്ക഻ൽ വഔഽെ് 8 ന്ീറ 
ഉപവഔഽെ് (3) ന്ീറ െ഻ബന്ധെഔൾ 
അെഽസര഻േഽന്ന ഻ൽ ു പരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ുയഺ റ഻ഔവസ്റ്റ഻ുംങ്ങ് 
എൺെ഻റ്റ഻ുയഺ വ഼ഴ്ങ വരഽത്ത഻യഺൽ.  

 3 വർഷങ്ങൾ വീര 
െ഼ുണ്ടേഺവഽന്ന  െവ്  

 10,000 രാപ വീര പ഻ഴ 

 ഔമ്പെ഻ഔളഺണ് ഇത് 
ീങയ്യുന്നീ ങ്ക഻ൽ പ഻ഴ 1 
ലക്ഷ്ും രാപ വീര ആഔഺും. 
അീലലങ്ക഻ൽ രണ്ട് 
ശ഻ക്ഷ്ഔളുും ന്ന഻ച്ച് 
അെഽഭവ഻ുേണ്ട഻വുന്ന
േഺും 

 

 

അനധ഻കിതമഺയ ഉപുയഺഗത്ത഻നീറ ുപര഻ൽ റ഻കവേ഻ുംങ്ങ് 
എൺെ഻റ്഻കൾക്കഽള്ള പ഻ഴ   

വ഻ച്ഝഺപെ െ഻ബന്ധെഔൾ പഺല഻േഺത്ത ഻െഽള്ള പ഻ഴ 
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കഽറ്ും പ഻ഴ 

ഈ െ഻യമത്ത഻െഽഔ഼ഴ഻ുലഺ 
അീലലങ്ക഻ൽ ഈ വഔഽെ഻ൽ അലലഺീ  
മീറ്റവ഻ീെയഽും പു ൿഔ പ഻ഴ 
ഇലലഺത്ത ഻െഺൽ രാപീെെഽത്ത഻യ 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും െ഻യമത്ത഻ുലഺ 
അെഽശഺസെത്ത഻ുലഺ രഺൾ 
െ഻യമലുംഗെും െെത്തഽന്നഽ.  

 3 വർഷങ്ങൾ വീര 
െ഼ുണ്ടേഺവഽന്ന  െവ്  

 10,000 രാപ വീര പ഻ഴ 

 ഔമ്പെ഻ഔളഺണ് ഇത് 
ീങയ്യുന്നീ ങ്ക഻ൽ പ഻ഴ 1 
ലക്ഷ്ും രാപ വീര ആഔഺും. 
അീലലങ്ക഻ൽ രണ്ട് 
ശ഻ക്ഷ്ഔളുും ന്ന഻ച്ച് 
അെഽഭവ഻ുേണ്ട഻വുന്ന
േഺും 

 

 

 

കഽറ്ും പ഻ഴ 

ഈ ങച്ഠത്ത഻െഽ വ഻ുധയമഺയ഻ രഽ 
ഔമ്പെ഻ രഽ ഔഽറ്റും ീങയ് ഺൽ 
ഔി ൿെ഻ർവ്വഹണ സമയത്ത് 
ുഛഺല഻യ഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻രഽന്ന, 
ഉത്തരവഺദ഻ഔളഺയ എലലഺ 
വൿക്ത഻ഔളുും ഔമ്പെ഻യഽീെ 
െ഻ർവ്വഹണത്ത഻ന്ീറ ുപര഻ൽ 
ഔമ്പെ഻യഽും അ ഽുപഺീല 
ഔമ്പെ഻ ീന്നയഽും പസ്ട ഽ  
ഔഽറ്റഔി ൿത്ത഻ൽ ഉത്തരവഺദ഻ഔളുും 
 ങ്ങൾീേ ഻ീരയഽളള 
െെപെ഻ഔൾേഽും ശ഻ക്ഷ്ഔൾേഽും 
ഉത്തരവഺദ഻ഔളുമഺീണന്ന് 
െ഻രാപ഻േീെെഽന്നഽ :  

ഈ ഔഽറ്റഔി ൿും ീങയ് ത് 
 ന്ീറ അറ഻ുവഺീെയീലലന്നഽും 
ഇത്  െയഺെഺയ഻ എലലഺ 
ശമവഽും  ഺൻ 
െെത്ത഻യ഻ച്ഠുീണ്ടന്നഽും 
ീ ള഻യ഻േഽന്ന ആൾേ് 
ശ഻ക്ഷ്യഽീെ ബഺധൿ  ഈ 
ഉപവഔഽെ് പഔഺരും 

ഉപവഔഽെ് (1) ൽ 
അെങ്ങ഻യ഻ച്ഠുള്ളത് പര഻ഖണ഻ച്ച്, 
ഈ ങച്ഠത്ത഻ന് വ഻ുധയമഺയ഻ 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഔമ്പെ഻ 
എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും ഔഽറ്റഔി ൿും 
ീങയ്യുഔയഽും ഔമ്പെ഻യഽീെ 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഡയറക്െർ, 
മഺുെഛർ, ീസഔച്ഠറ഻, 
ഉുദൿഺഖസ്ഥർ എന്ന഻വരഽീെ 
സമ്മ ുത്തഺീെുയഺ 
ത്തഺശഺുയഺീെുയഺ 
അ ീലലങ്ക഻ൽ അവരഽീെ ുമൽ 
ങഽമത്തഺവഽന്ന ഺീണന്ന് 
ഔരഽ ഺവഽന്നു ഺ അീലലങ്ക഻ൽ 
ഇെറച്ട ഔാച്ഠരഽീെ 
ഉുപക്ഷ്ീഔഺണ്ട് 
സുംഭവ഻ച്ച ഺീണുന്നഺ 
ീ ള഻യ഻േീെച്ഠഺൽ പസ്ട ഽ  
ഔഽറ്റഔി ൿത്ത഻ൽ ുമൽപറച്ട 
ഔാച്ഠീര ഔഽറ്റവഺള഻ഔളഺയ഻ 
െ഻രാപ഻േഽഔയഽും 
അ ഻െെഽസി മഺയ഻ 

ീപഺതഽവഺയ പ഻ഴ 

കമ്പന഻കൾ ീചയ്യറന്ന കഽറ്ങ്ങൾ 
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ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽന്ന ലല.   ങ്ങൾീേ ഻ീര െെപെ഻ 
ൂഔീേഺള്ളഺെഽും 
ശ഻ക്ഷ്഻േീെെഺെഽും അവർ 
അർഹരഺീണന്നഽും 
െ഻ർവ്വങ഻േീെെഽന്നഽ.    

 

 

 

കഽറ്ും പ഻ഴ 

ഉപവഔഽെ് (2) ന്ീറ 
അെഽശഺസെങ്ങൾേ് 
വ഻ുധയമഺയ഻, 
ഇന്ത്ൿയ്േഽീവള഻യ഻ൽ ഏീ ഺരഽ 
വൿക്ത഻ ീങയ്  ഔഽറ്റഔി ൿത്ത഻ന് 
അീലലങ്ക഻ൽ െ഻യമലുംഗെത്ത഻ന് 
 ന്ീറ ുദശ഼യ  
ഔണേ഻ീലെഽേഺീ  ഈ 
െ഻യമത്ത഻ന്ീറ 
അെഽശഺസെങ്ങൾ 
ബഺധഔമഺഔഽന്ന ഺണ്.  

ഔഽറ്റഔരമഺയ അീലലങ്ക഻ൽ 
െ഻യമലുംഗെപരമഺയ ഈ 
പവിത്ത഻ അഥവഺ ീപരഽമഺറ്റും 
ീസൺെൽ ഐഡന്റ഻റ്റ഼സ്ട ഡഺറ്റ 
റ഻ീപഺസ഻റ്ററ഻യ഻ീല ഏീ ങ്ക഻ലഽും 
വ഻വരങ്ങള഻ൽ 
ഉൾീെെഽന്ന ഺീണങ്ക഻ൽ 
ഉപവഔഽെ് (1) ന്ീറ 
ഫലങ്ങൾേഽുവണ്ട഻, ഈ 
െ഻യമത്ത഻ന്ീറ അെഽശഺസെങ്ങൾ 
ഇന്ത്ൿയ്േഽീവള഻യ഻ൽ 
ഏീ ങ്ക഻ലഽും വൿക്ത഻ െ഻ർവ്വഹ഻ച്ച 
ഏീ ഺരഽ ഔഽറ്റഔി ൿത്ത഻െഽും 
ബഺധഔമഺേഽന്ന ഺണ്.    

 

 

 

ുഔഺഡ് ഒഫ് ഔ഻മ഻െൽ ീപഺസ഼ഛർ, 1973 ൽ പ ഻പഺദ഻ച്ച പഔഺരും, 
ുപഺല഼സ്ട ഇൻസ്ടീപക്െർ പദവ഻ുയേഺൾ  ഺീഴയലലഺത്ത രഽ 
ുപഺല഼സ്ട ഉുദൿഺഖസ്ഥന് ഈ െ഻യമത്ത഻െഽ ഔ഼ഴ഻ൽ വരഽന്ന ഏത് 
ഔഽറ്റഔി ൿവഽും അുെവഷ഻േഺവഽന്ന ഺണ്. 

 

 

ഈ െ഻യമത്ത഻െഽ വ഻ുധയമഺയ഻ ങഽമത്തീെെഽന്ന രഽ പ഻ഴയഽും 
മുറ്റീ ങ്ക഻ലഽും െ഻യമത്ത഻െഽ വ഻ുധയമഺയഽള്ള പ഻ഴ, അീലലങ്ക഻ൽ 
ശ഻ക്ഷ്ീയ  െയഽന്ന ലല. 

ഇന്ത്ൿയ്ഞ്ക്കഽീവള഻യ഻ൽ നെന്ന കഽറ്കിതൿത്ത഻ന അീലലര഻ൽ ന഻യമലുംഘനത്ത഻ന പ഻ഴ ബഺധകമഺക്കഽന്ന 
ന഻യമും 

കഽറ്കിതൿങ്ങൾ അുനവഷ഻ക്കഺനഽള്ള 
അധ഻കഺരും 

മറ്റ ശ഻ക്ഷ്കീള ബഺധ഻ക്കഺത്ത പ഻ഴകൾ 
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1. ഈ െ഻യമത്ത഻െഽ ഔ഼ഴ഻ൽ രഽ ഔഽറ്റഔി ൿവഽും ശ഻ക്ഷ്ഺർഹമഺീണന്ന് 
രഽ ു ഔഺെ ഻യഽും െ഻ര഼ക്ഷ്഻േഽന്ന഻ലല. അധ഻ഔി ുരഺ ഏീ ങ്ക഻ലഽമും 
ഉുദൿഺഖസ്ഥുരഺ അ ീലലങ്ക഻ൽ അവർ അധ഻ഔഺരീെെഽത്ത഻യ 
വൿക്ത഻ുയഺ ഉന്നയ഻ച്ച പരഺ ഻ പര഻പഺല഻േഽഔ മഺ മഺണ് 
ീങയ്യുന്നത്.  

2. രഽ ങ഼ഫ് ീമീെഺീപഺള഻റ്റൻ മഛ഻സ്ടുെറ്റ് അീലലങ്ക഻ൽ രഽ ങ഼ഫ് 
ഛഽഡ഼ഷൿൽ മഛ഻സ്ടുെറ്റ഻െഽ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള രഽ ുഔഺെ ഻യഽും ഈ 
െ഻യമത്ത഻െഽ ഔ഼ഴ഻ലഽള്ള ഔഽറ്റഔി ൿത്ത഻ന് ശ഻ക്ഷ് വ഻ധ഻േഽന്ന ലല.  

 

ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ ുവളയ഻ൽ സുംഭവ഻ച്ച ീതറ്് കഺരണമഺയഽള്ള കഽറ്ങ്ങളറും 
പ഻ഴകളറും  

 

 

 

 

നൿാനതയഽീെ പകിതും പത഻മഺസും ൂകീക്കഺുള്ളണ്ട 
നെപെ഻ 

I. ുപരഽുങർേൽ ഔഴ഻ച്ട് 10 
ദ഻വസങ്ങൾേഽുശഷും 
ുപരഽുങർേൽ പഺേറ്റ് അുപ്ലഺഡ് 
ീങയ്യുന്ന ഻ൽ ഔഺല ഺമസും 

II. ുപരഽുങർേൽ ഔഴ഻ച്ട് 20 
ദ഻വസങ്ങൾേഽുശഷും 
ുപരഽുങർേൽ പഺേറ്റ് 
അുപ്ലഺഡ് ീങയ്യുന്ന ഻ൽ 
ഔഺല ഺമസും  

ഏകകഺല഻കമഺക്ക഻ പുക്ഷ് 
അുപ്ലഺഡ് ആയ഻ലല: ുപരഽുങർേൽ 
ഔഴ഻ച്ട് 30 
ദ഻വസങ്ങൾേഽുശഷവഽും അുപ്ലഺഡ് 
ആഔഺത്ത പഺേറ്റ് 
െരീെച്ഠ഻ച്ഠുണ്ടഺഔഽീമന്ന് ഔരഽ ഽന്നഽ. 

I. ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ 
പഺേറ്റ഻ലഽും 25 രാപ 
പ഻െ഻ച്ചുീവേഽന്നഽ 

II. ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ 
പഺേറ്റ഻ലഽും 50 രാപ 
പ഻െ഻ച്ചുീവേഽന്നഽ 

III. ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ 
പഺേറ്റ഻ലഽും 50 രാപ 
പ഻െ഻ച്ചുീവേഽന്നഽ 

 

ഔഽറ്റങ്ങീളേഽറ഻ച്ചുള്ള അവുബഺധും 

ഏകകഺല഻കമഺക്ക഻ പുക്ഷ് അുപ്ലഺഡ് ീചയ്ഞ്ത഻ലല 
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നൿാനതയഽീെ പകിതും പത഻മഺസും ൂകീക്കഺുള്ളണ്ട 
നെപെ഻ 

ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ഻ന്ീറ ുമഺശമഺയ 
ഖഽണെ഻ലവഺരും, ല഻ുംഖഛഺ ഻ 
അീലലങ്ക഻ൽ ഛെെ  ഻യ ഻യ഻ൽ 
പഔെമഺയ അബദ്ധും എന്ന഻ങ്ങീെ 
വ഻വരങ്ങളുീെ 
ഖഽണെ഻ലവഺരത്ത഻ൽ സുംഭവ഻േഽന്ന 
പ഻ഴവഽഔളഺണ഻വ. 

ഒുരഺ പഺേറ്റ഻ീലയഽും ഒുരഺ 
സുംഭവത്ത഻െഽും 25 രാപ 
 െച്ടഽീവേഽന്ന ഺണ്. ഒുരഺ 
മഺസവഽും DE പ഻ഴവഽഔൾ 
വർദ്ധ഻േഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ 

I) 30 സുംഭവങ്ങൾേ് - 180 

ദ഻വസുത്തേ് ഒെുററ്റീറ 
സസ്ടീപൻഡ് ീങയ്യുന്നഽ. 

II) 50 സുംഭവങ്ങൾേ് – 

ഒെുററ്റീറ രഽ വർഷുത്തേ് 
സസ്ടീപൻഡ് ീങയ്യുന്നഽ. 

 

 

 

നൿാനതയഽീെ പകിതും പത഻മഺസും ൂകീക്കഺുള്ളണ്ട 
നെപെ഻ 

ുഫഺുച്ഠഺ മഺർഗ്ഗുരകഔൾേ് 
അെഽസി മലല 

ഒുരഺ പഺേറ്റ഻ീലയഽും ഒുരഺ 
സുംഭവത്ത഻െഽും 25 രാപ 
 െച്ടഽീവേഽന്ന ഺണ് 

ഒുരഺ മഺസവഽും BE-III 

പ഻ഴവഽഔൾ 

ീേുമഺഗഫ഻ക് എറർ (DE) 

ബുയഺീമെ഻ക് എറർ III (BE-III) 
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വർദ്ധ഻േഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ  

(1) 30 സുംഭവങ്ങൾേ് - 180 

ദ഻വസുത്തേ് ഒെുററ്റീറ 
സസ്ടീപൻഡ് ീങയ്യുന്നഽ. 

II) 50 സുംഭവങ്ങൾേ് – 

ഒപുററ്റീറ രഽ വർഷുത്തേ് 
സസ്ടീപൻഡ് ീങയ്യുന്നഽ. 

 

 

 

നൿാനതയഽീെ പകിതും പത഻മഺസും ൂകീക്കഺുള്ളണ്ട 
നെപെ഻ 

 പാർണ്ണ വ഻രൽ മഽദ അീലലങ്ക഻ൽ 
ഔിഷ്ക്ണമണ഻ മഽഴഽവെഺയ഻ 
ലഭ഻േഺീ  ീ റ്റഺയ഻ 
ുരകീെെഽത്ത഻യ഻ര഻േഽന്നഽ 

 രഽ BE ൽ ുഫഺുച്ഠഺയഽീെ 
ുഫഺുച്ഠഺ  

 ുവീറഺരഽ വൿക്ത഻യഽീെ 
അസഺധഺരണ വ ുഫഺുച്ഠഺ 

ഒുരഺ പഺേറ്റ഻ീലയഽും രഽ 
സുംഭവത്ത഻ന് 1000 രാപ 
 െച്ടഽീവേഽന്നഽ. 

ഒുരഺ മഺസവഽും BE-I 

പ഻ഴവഽഔൾ 
വർദ്ധ഻േഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ: 

1. 1 അീലലങ്ക഻ൽ 
അ ഻ൽഔാൊ ൽ 
സുംഭവങ്ങൾേ് - 
ഒപുററ്റീറ രഽ 
വർഷുത്തേ് സസ്ടീപൻഡ് 
ീങയ്യുന്നഽ. 

2. 5 അീലലങ്ക഻ൽ 
അ ഻ൽഔാൊ ൽ 
സുംഭവങ്ങൾേ് - 
ഒപുററ്റീറ അച്ഞ് 
വർഷുത്തേ് സസ്ടീപൻഡ് 
ീങയ്യുന്നഽ. വർദ്ധ഻േഽന്ന 
പ഻ഴവ഻ന്ീറ എണ്ണും >=1 

ആീണങ്ക഻ൽ ഉങ഻ മഺയ 
െ഻യമ െെപെ഻ 
ൂഔീേഺുള്ളണ്ട ഺണ്. 

 

 

 

 

ബുയഺീമെ഻ക് എറർ I (BE-I) 
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നൿാനതയഽീെ പകിതും പത഻മഺസും ൂകീക്കഺുള്ളണ്ട 
നെപെ഻ 

 അസഺധഺരണ വ 
ുഫഺുച്ഠഺയ഻ൽ 
ഖഽണെ഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത 
ുഫഺുച്ഠഺ  

 അസഺധഺരണ വ 
ുഫഺുച്ഠഺയ഻ൽ 
അസഺധഺരണ വും 
ഔഺണീെെഽന്ന഻ലല 

ഒുരഺ പഺേറ്റ഻ീലയഽും ഒുരഺ 
സുംഭവത്ത഻െഽും 25 രാപ 
 െച്ടഽീവേഽന്ന ഺണ് 

ഒുരഺ മഺസവഽും BE-II പ഻ഴവഽഔൾ 
വർദ്ധ഻േഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ: 

1. 30 സുംഭവങ്ങൾേ് - 180 

ദ഻വസുത്തേ് ഒെുററ്റീറ 
സസ്ടീപൻഡ് ീങയ്യുന്നഽ. 

II) 50 സുംഭവങ്ങൾേ് – ഒപുററ്റീറ 
രഽ വർഷുത്തേ് സസ്ടീപൻഡ് 
ീങയ്യുന്നഽ 

 

 

നൿാനതയഽീെ പകിതും പത഻മഺസും ൂകീക്കഺുള്ളണ്ട 
നെപെ഻ 

രഽ ുഫഺുച്ഠഺ മീറ്റഺരഽ 
ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ഻ന്ുറത്/ 
മെഽഷൿെലലഺത്തത് ആഔഽുമ്പഺൾ. 

ഒുരഺ പഺേറ്റ഻ീലയഽും രഽ 
സുംഭവത്ത഻ന് 1000 രാപ 
 െച്ടഽീവേഽന്നഽ. 

ഒുരഺ മഺസവഽും BE-I പ഻ഴവഽഔൾ 
വർദ്ധ഻േഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ: 

1. 1 അീലലങ്ക഻ൽ 
അ ഻ൽഔാൊ ൽ 
സുംഭവങ്ങൾേ് - 
ഒപുററ്റീറ രഽ 
വർഷുത്തേ് സസ്ടീപൻഡ് 
ീങയ്യുന്നഽ. 

5 അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽഔാൊ ൽ 
സുംഭവങ്ങൾേ് - ഒപുററ്റീറ 
അച്ഞ് വർഷുത്തേ് 
സസ്ടീപൻഡ് ീങയ്യുന്നഽ. 
വർദ്ധ഻േഽന്ന പ഻ഴവ഻ന്ീറ 
എണ്ണും >=1 ആീണങ്ക഻ൽ 
ഉങ഻ മഺയ െ഻യമ െെപെ഻ 
ൂഔീേഺുള്ളണ്ട ഺണ്. 

ബുയഺീമെ഻ക് എറർ II (BE-II) 

ുഫഺുട്ടഺ ഒഫ് ുഫഺുട്ടഺ (PoP) 
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നൿാനതയഽീെ പകിതും പത഻മഺസും ൂകീക്കഺുള്ളണ്ട 
നെപെ഻ 

സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ 
ഛെസുംകൿശഺസ്ട പരമഺയ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങള഻ൽ അസഭൿമഺയ/ 
അവുഹള഻േഽന്ന ഭഺഷയഽീെ 
ഉപുയഺഖും 

ഒുരഺ പഺേറ്റ഻ീലയഽും രഽ 
സുംഭവത്ത഻ന് 1000 രാപ 
 െച്ടഽീവേഽന്നഽ. 

ഒുരഺ മഺസവഽും BE-I പ഻ഴവഽഔൾ 
വർദ്ധ഻േഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ: 

1 അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽഔാൊ ൽ 
സുംഭവങ്ങൾേ് - ഒപുററ്റീറ രഽ 
വർഷുത്തേ് സസ്ടീപൻഡ് 
ീങയ്യുന്നഽ. 

5അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽഔാൊ ൽ 
സുംഭവങ്ങൾേ് - ഒപുററ്റീറ 
അച്ഞ് വർഷുത്തേ് 
സസ്ടീപൻഡ് ീങയ്യുന്നഽ. 
വർദ്ധ഻േഽന്ന പ഻ഴവ഻ന്ീറ 
എണ്ണും >=1 ആീണങ്ക഻ൽ 
ഉങ഻ മഺയ െ഻യമ െെപെ഻ 
ൂഔീേഺുള്ളണ്ട ഺണ് 

 

 

 

നൿാനതയഽീെ പകിതും പത഻മഺസും ൂകീക്കഺുള്ളണ്ട 
നെപെ഻ 

ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻യഽീെയഽും പഔെെും UIDAI 

യഽീെ പഔ഻യഔൾേഽും 
മഺർഗ്ഗെ഻ർുേശങ്ങൾേഽും 
വ഻ുധയമഺയ ഖഽണെ഻ലവഺര 
ഗെഔങ്ങൾേ് അെഽസി മഺയ഻ 
വ഻ലയ഻രഽത്തഽന്ന ഺണ്.   

പഔെെ െ഻രേ് 90% ൽ 
ഔഽറവഺീണങ്ക഻ൽ 

ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ീയ 
ീറഡ് ുസഺൺ ആയ഻ 
ഖണ഻േഽന്ന ഺണ്, പഔെെ 
െ഻രേ് 85% ൽ 
 ഺീഴയഺീണങ്ക഻ൽ 
ഏഛൻസ഻യഽീെ ുപരഽുങർേൽ 
പവർത്തെങ്ങൾ 
െ഻ർത്ത഻ീവേഽഔയഽും 
അവരഽീെ  EA ുഔഺഡഽും 
എുംപഺെൽീമന്റഽും 3 
വർഷുത്തേ് 
പ഻െ഻ച്ചുീവേഽന്ന ഽമഺണ്.  

അസഭൿമഺയ ഭഺഷ 

ുപരഽുചർക്കൽ ഏജൻസ഻യഽീെ പകെനും 
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നൿാനതയഽീെ പകിതും പത഻മഺസും ൂകീക്കഺുള്ളണ്ട 

നെപെ഻ 

 

പഺദവഺർഷ഻ഔ പഔെെ 
അവുലഺഔെ ുവളയ഻ൽ 
അമ഻ മഺയ െൿാെ ഔൾ/ 
ലുംഗെങ്ങൾ റ഻ുെഺർച്ഠ് 
ീങയ്യീെച്ഠു അ ീലലങ്ക഻ൽ 
 െച്ടഽീവേീെച്ഠ  ഽഔ 
പസ്ട ഽ  ഔഺലയളവ഻ൽ 
െൽുഔണ്ട ഺയ പണത്ത഻ന്ീറ 
50% ൽ ഔാൊ ലഺീണന്ന് 
അവുലഺഔെത്ത഻ൽ ഔണ്ടഽ.  

ഏഛൻസ഻യഽീെ ുപരഽുങർേൽ 
പവർത്തെങ്ങൾ 
 ഺത്േഺല഻ഔമഺയ഻ 
മഺറ്റ഻ീവേഽഔയഽും 3 
വർഷുത്തേ് EA ുഔഺഡഽും 
എുംപഺെൽീമന്റഽും 
 െച്ടഽീവേഽന്ന ഽമഺണ്.   

ീവച്ഠ഻െ് െെത്തഺൻ ഔഺരൿമഺയ 
ഉുേശൿീമഺന്നഽമ഻ലലഺീ  
വൿവസ്ഥഺപ഻ മഺയ 
മഺർഗ്ഗുരകഔളുീെ 
ീമഺത്തത്ത഻ലഽള്ള ലുംഗെും – UIDAI 

ുസവെങ്ങൾേ് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യ഻ൽെ഻ന്ന് 
അമ഻ മഺയ ഔാല഻ 
ഈെഺേഽന്ന ഺയഽും/ അഴ഻മ ഻ 
പഽരണ്ട പവണ ഔള഻ൽ 
മഽഴഽഔ഻യ ഺയഽും 
ആധ഻ഔഺര഻ഔമലലഺത്ത PEC 

െെത്തഽന്ന ഺയഽും 
പര഻ുശഺധെഔള഻ൽ ഔീണ്ടത്ത഻.     

ഒുരഺ സുംഭവത്ത഻െഽും 50,000 രാപ 
ഔാെഺീ  ഒപുററ്റീറ രഽ 
വർഷുത്തേ് െഺേ് ല഻സ്റ്റ് 
ീങയ്യുന്നഽ  

ീവച്ഠ഻െ് െെത്തണീമന്ന 
ഉുേശൿുത്തഺീെ 
വൿവസ്ഥഺപ഻ മഺയ 
മഺർഗ്ഗുരകഔളുീെ 
ീമഺത്തത്ത഻ലഽള്ള ലുംഗെും - UIDAI 

യഽീെ ുസഺഫ്് ീവയർ 
ുഔെഽവരഽത്തഽന്നഽ (ഒപുററ്ററഽീെ 
ൂബപഺസ്ട /സാെർൂവസറഽീെ 

ബുയഺീമെ഻ക്സ്ട) 

ഒുരഺ ീമഷ഼െഽും 100,000 രാപ 

ഔാെഺീ  ഒപുററ്റീറ അച്ഞ് 
വർഷുത്തേ് െഺേ് ല഻സ്റ്റ് 
ീങയ്യുന്നഽ 

ുരക സുംബന്ധമഺയ പ഻ഴവ് DoE I  

 വച്ഞെഺപരമഺയ ുരക  

 ഔഺണഺ ഺയ ുരക 

ഒുരഺ മഺസവഽും DoE-I പ഻ഴവഽഔൾ 
വർദ്ധ഻േഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ: 

1 അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽഔാൊ ൽ 
സുംഭവങ്ങൾേ് - ഒപുററ്റീറ രഽ 

അവുലഺകനും 
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വർഷുത്തേ് സസ്ടീപൻഡ് 
ീങയ്യുന്നഽ. 

 5അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽഔാൊ ൽ 
സുംഭവങ്ങൾേ് - ഒപുററ്റീറ 
അച്ഞ് വർഷുത്തേ് 
സസ്ടീപൻഡ് ീങയ്യുന്നഽ. 
വർദ്ധ഻േഽന്ന പ഻ഴവ഻ന്ീറ 
എണ്ണും >=1 ആീണങ്ക഻ൽ 
ഉങ഻ മഺയ െ഻യമ െെപെ഻ 
ൂഔീേഺുള്ളണ്ട ഺണ് 

 

ുരക സുംബന്ധമഺയ പ഻ഴവ് DoE II  

 െ഻യമഺെഽസി മലലഺത്ത ു രക  

 ഖഽണെ഻ലവഺരമ഻ലലഺത്ത ു രക  

 ുരകയ഻ീല വ഻വരങ്ങൾ 
 മ്മ഻ൽ ുയഺഛ഻േഽന്ന഻ലല  

 ുരകയ഻ീല ുപര് 
ുയഺഛ഻േഽന്ന഻ലല 

ഒുരഺ മഺസവഽും DoE II 

പ഻ഴവഽഔൾ 
വർദ്ധ഻േഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ: 

1. 30 സുംഭവങ്ങൾേ് - 180 

ദ഻വസുത്തേ് ഒെുററ്റീറ 
സസ്ടീപൻഡ് ീങയ്യുന്നഽ. 

 II) 50 സുംഭവങ്ങൾേ് – 

ഒപുററ്റീറ രഽ 
വർഷുത്തേ് സസ്ടീപൻഡ് 
ീങയ്യുന്നഽ 

ുരക സുംബന്ധമഺയ 
പ഻ഴവഽഔൾേഽള്ള സഺമ്പത്ത഻ഔ 
െ഻രഽത്സഺഹും (I, II, III) 

DoE പ഻ഴവ് I ഉും II ഉും 
ുഡുമഺഖഫ഻ക് പ഻ഴവഺയ഻ 
പര഻ഖണ഻ച്ച് ആ മഺസത്ത഻ൽ 
പ഻ഴവ് സുംഭവ഻ച്ച ആീഔ 
പഺേറ്റുഔളുീെ എണ്ണീത്ത 
പര഻ുശഺധ഻ച്ച പഺേറ്റുഔളുീെ 
എണ്ണവഽമഺയ഻  ഽലെും ീങയ്ത്  
DE % സഹ഻ ും ഖണ഻േഽന്ന ഺണ് 
അു ഺീെഺെും ആ മഺസത്ത഻ീല 
ീമഺത്തും പണമെേല഻ൽ അു  % 

DE പ഻ഴവ് സഹ഻ ും 
ഔ഻ഴ഻േഽന്ന ഽമഺണ്.       

 

* ഈെഺേഽന്ന ീമഺത്തും സഺമ്പത്ത഻ഔ ഔ഻ഴ഻വ് : ീമഺത്തും 
പണമെേല഻ന്ീറ 50% വ഼ ും ഒുരഺ മഺസ ആവിത്ത഻യ഻ീലയഽും 
പണമെേല഻ൽെ഻ന്ന് ഔ഻ഴ഻േഽന്ന ഺണ്. 
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ഒപുററ്ർമഺർീക്കത഻ീരയഽള്ള നെപെ഻ 
 

പ഻ഴവ഻നീറ തരും വ഻വരണും 

 ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ പ഻ഴവ് 

 ബുയഺീമെ഻ക് പ഻ഴവ് 

 ുഫഺുച്ഠഺ ഒഫ് ുഫഺുച്ഠഺ (POP) 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട പരമഺയ 
വ഻വരങ്ങള഻ൽ അസഭൿ/അധ഻ുക്ഷ്പ 
ഭഺഷയഽീെ ഉപുയഺഖും 

 വൿഺഛ PoI/PoA ഉപുയഺഖ഻ച്ചുള്ള 
ുപരഽുങർേൽ, ഔി ഻മമഺയ 
സമ്മ സ്ല഻െ഻ന്ീറ െ഻ർമ്മഺണും / UIDAI 

ുസഺഫ്് ീവയർ 
ുഔെഽവരഽത്ത഻ീേഺണ്ടഽള്ള 
ുപരഽുങർേൽ  

 ീങയ്  ീ റ്റ഻ന്ീറ പഔി ത്ത഻ന് 
അെഽസി മഺയ഻ ഒപുററ്റീറ/ 
സാെർൂവസീറ 6 മഺസങ്ങൾ മഽ ൽ 
5 വർഷും വീര െഺേ് ല഻സ്റ്റ് 
ീങയ്ു േഺും.  

 അെഽുയഺഛൿമഺയ െ഻യമ െെപെ഻ 
ൂഔീേഺുള്ളണ്ട ഺണ്. 
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അദ്ധ്ൿഺയും 9  

 

ഉപുഭഺക്തി സുംതിപ്ത഻ വർദ്ധ്഻െ഻ക്കഺനഽും കളവഽും അഴ഻മത഻യഽും ഴ഻വഺക്കഺനഽും 
ുപരഽുചർക്കൽ േഺഫ഻നഽള്ള മഺർഗ്ഗന഻ർുേശങ്ങൾ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ആധഺർ എൺുറഺൾീമനറഽും അപ്ുേറ്റും മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ 

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

 

Page 117 

 
 

 
 

അദ്ധ്ൿഺയും 9: ഉപുഭഺക്തി സുംതിപ്ത഻ വർദ്ധ്഻െ഻ക്കഺനഽും കളവഽും അഴ഻മത഻യഽും 
ഴ഻വഺക്കഺനഽും ുപരഽുചർക്കൽ േഺഫ഻നഽള്ള മഺർഗ്ഗന഻ർുേശങ്ങൾ 

 

***ആധഺർ ുപരഽുങർേലഽും പര഻ഷ്ക്േരണങ്ങളുും െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന ഻െഺയ഻ അധ഻ഔി ർ 
രാപീെെഽത്ത഻യ െ഻യമങ്ങളുും അെഽശഺസെങ്ങളുും പ഻ന്ത്ഽെരഽന്ന ഻ൽ എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും വൿ ഻ങലെും 
െ഻ങ്ങൾ െ഻ര഼ക്ഷ്഻ച്ചഺൽ ഉെീെത്തീന്ന ബന്ധീെച്ഠ അധ഻ഔഺര഻ഔീള അറ഻യ഻േണും  

വൿ ഻ങലെങ്ങൾ അറ഻യ഻േഺൻ  ഺീഴ ഔഺണഽന്ന അധ഻ഔഺരുശണ഻ പ഻ന്ത്ഽെരഽഔ: 

    

ഒപുററ്ർ സാെർൂവസർ EA (ുനഺേൽ 
ഒഫ഼സർ) 

RO (സുംബന്ധമഺയത്) 

 

ഘട്ടങ്ങളറീെ മഺതിക ഘെന (ഒുര ീസനററ഻ലഽും പദർശ഻െ഻ക്കണും) 

ീസനററ഻നീറ ുമൽവ഻ലഺസും : 

EA യഽീെ ുപരഽും ുകഺേഽും : 

ഒപുററ്റഽീെ ുപരഽും ബന്ധീെെഺനഽള്ള നമ്പറഽും : 

സാെർൂവസറഽീെ ുപരഽും ബന്ധീെെഺനഽള്ള നമ്പറഽും: 

EA (ുനഺേൽ ഒഫ഼സർ) യഽീെ ുപരഽും ബന്ധീെെഺനഽള്ള നമ്പറഽും: 

രജ഻സ്െഺറഽീെ (ുനഺേൽ ഒഫ഼സർ) ുപരഽും ബന്ധീെെഺനഽള്ള നമ്പറഽും : 

പരഺത഻ പര഻ഹഺര വ഻ഭഺഗും, UIDAI, RO  

എന്ന഻വീര ബന്ധീെെഺനഽള്ള നമ്പർ  : 

 

***മഽ ഻ർന്ന പൗരൻമഺരഽും ഭ഻ന്നുശഷ഻േഺരഽമഺയ സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് ഒപുററ്റർ 
മഽൻഖണെ ീഔഺെഽേണും 
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മഽത഻ർന്ന പൗരൻമഺരഽീെ സഺഹചരൿത്ത഻ൽ : 
ഭ഻ന്നുശഷ഻ക്കഺരഺയ അീലലര഻ൽ ബുയഺീമെ഻ക് 
അസഺധഺരണതവമഽള്ള സ്ഥ഻രവഺസ഻കളറീെ 
സഺഹചരൿത്ത഻ൽ: 

എലലഺ ബുയഺീമെ഻േഽഔളുും ുശകര഻േഺൻ 
ഒപുററ്റർ ശമ഻േണും. അ ഺയത്, 10 
വ഻രലെയഺളങ്ങൾ, മ഻ഴ഻പെലും, ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ്. 

ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണത്ത഻ന് മഽ ഻ർന്ന 
പൗരൻമഺരഽീെ ബുയഺീമെ഻േഽഔൾ 
ഔണ്ടഽപ഻െ഻േഺൻ ഔഴ഻യഽന്ന഻ീലലങ്ക഻ൽ, 
ഒപുററ്റർ ു ഫഺഴ്സ് കൿഺപ്ചർ ഒപ്ഷണ഻ന് 
ശമ഻േണും.  

 

ുസഺഫ്് ീവയറ഻ൽ ഒപുററ്റർ പു ൿഔ 
അസഺധഺരണ വും അെയഺളീെെഽത്തഽഔ മഺ ും 
ീങയ്ത് മറ്റുള്ള ബുയഺീമെ഻േഽഔീളലലഺും 
ുശകര഻േണും.   

അസഺധഺരണ വും വൿക്തമഺയ഻ 
എെഽത്തഽഔഺണ഻േഽന്ന വ഻ധത്ത഻ലഺണ് 
ഒപുററ്റർ അസഺധഺരണ വ ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് 
എെഽുേണ്ടത്.  
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ഉത്തരവഺദ഻ത്തും 
ീചുയ്യണ്ടവ ീചയ്യരഽതഺത്തവ 

                            ഉപുഭഺക്തി സുംതിപ്ത഻ വർദ്ധ്഻െ഻ക്കഺൻ 

ുപരഽുചർക്കൽ 
ഏജൻസ഻ 

 ഒപുററ്റർ/ സാെർൂവസർ ഒൺ 
ുബഺഡ഻ുംങ്ങ഻ന് രഽ അുംഖ഼ഔി  
െെപെ഻ഔമും ഉറെ് വരഽത്തഽഔ: 
ഒപുററ്ററഽീെ/ സാെർൂവസറഽീെ 
ുപരഽുങർേഽഔ, ഒപുററ്റീറ/ 
സാെർൂവസീറ പര഻ശ഼ല഻െ഻ച്ച് 
സഺക്ഷ്ൿപ ും െൽഔഽഔ, 
ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻യഽീെ 
ഭരണെ഻ർവ്വഹണ ുപഺർച്ഠല഻ൽ 
ഒപുററ്റീറ രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്ത് 
പവർത്തെസച്ജമഺേഽഔ.  

 ഡ഻ൂവസ്ട ഔച്ചവെേഺർ/ UIDAI 

റ഼ഛ഻യണൽ ഒഫ഼സ഻ന്ീറ 
സഹഺയുത്തഺീെ 
ഡ഻ൂവസ്ട-സവ഻ുശഷ പര഻ശ഼ലെും 
ഉൾീെീെ ഒപുററ്റർ മഺർേ് 
അെഽുയഺഛൿമഺയ പര഻ശ഼ലെും 
ഉറെ് വരഽത്തഽഔ.  

 ഒപുററ്റർ ുരകീെെഽത്തഽന്ന 
വ഻വരങ്ങളുീെ ഖഽണുമൻമ ഉറെ് 
വരഽത്തഽന്ന ഻ന് ശര഻യഺയ 
ഇരഽത്തും സഽഖമമഺേഽഔ 

 „ീഹൽപ് ീഡസ്ടേ്’ സ്ഥഺപ഻ച്ച് 
ആൾോച്ഠവഽും സമയവഽും 
െ഻യന്ത്഻േഽഔ, സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ 

 ന്ന഻ലധ഻ഔ 
ഔമ്പൿാച്ഠറഽഔള഻ീല 
ഒപുററ്റർ ID ഔൾേ് രഽ 
പഺസ്ട ുവർഡ് 
ഉപുയഺഖ഻േഽഔ. 

 രണ്ട് ഒപുററ്റർമഺർേ് 
ുര ഒപുററ്റർ ID 

(യാസർ ുഔഺഡ്) പഺെ഻ലല. 

 ഒപുററ്റർമഺരഽീെ 
അീലലങ്ക഻ൽ 
സാെർൂവസർമഺരഽീെ 
ഒൺുബഺർഡ഻ുംങ്ങ് 
ുവളയ഻ൽ 
ബുയഺീമെ഻േഽഔൾ 
ുശകര഻േഺൻ ുഫഺഴ്സ്ട 
ഔൿഺപ്ങർ 
ഉപുയഺഖ഻േഽന്നത് 
ഴ഻വഺേഽഔ. 

 സഺക്ഷ്ൿപ ും ലഭ഻േഺത്ത 
ഒപുററ്റീറ/ 
സാെർൂവസീറ 
വ഻െൿസ഻േരഽത്. 

 ുപരഽുങർേൽ 
ുസ്റ്റഷെഽഔള഻ൽ 
വ഻െൿസ഻േഽന്ന 
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ുങഺദൿങ്ങീള അഭ഻മഽക഼ഔര഻േഽഔ.  

 ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ 
ുഔരത്ത഻ലഽും ഏറ്റവഽും ഔഽറച്ടത് 
രഽ ലഺപ്ുെഺപ് ബഺേ് അപ് 
എങ്ക഻ലഽും ലഭൿമഺേഽഔ. 

 ുപരഽുങർേല഻െഽ മഽമ്പഽള്ള 
വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻ച്ച് 
െ഻ർുേഺഷഔരമഺേ഻ ീസന്ററ഻ൽ 
ുപരഽുങർേഽന്ന സമയും ുസവ് 
ീങയ്യുഔ.    

 UIDAI അുംഖ഼ഔര഻ച്ച ബുയഺീമെ഻ക് 
ഉപഔരണങ്ങൾ മഺ ും 
വ഻െൿസ഻േഽഔ. ുപരഽുങർേല഻ന് 
ആവശൿമഺയ എലലഺ 
ഉപഔരണങ്ങളുും ുപരഽുങർേൽ 
ുഔരങ്ങള഻ൽ ഉീണ്ടന്ന് ഉറെ് 
വരഽത്തഽഔ.   

 ുപരഽുങർേൽ പാർത്ത഻യഺഔഽന്ന 
ഒുരഺ  വണയഽും 
സാെർൂവസറഽീെ/ ഒപുററ്ററഽീെ 
വ഻രലെയഺളങ്ങൾ 
പ ഻േഽന്ന ഻ന്ീറ 
പഺധഺെൿീത്തേഽറ഻ച്ച് അവർ 
ുബഺധവഺൻമഺരഺഔഽഔ.  

 എലലഺ ുപരഽുങർേൽ 
ുഔരങ്ങള഻ലഽും അ ഺത് 
െ഻രേഽഔളുീെ ുപഺസ്റ്റർ 
പ ഻ച്ച഻ര഻േണും. 

ഉപഔരണങ്ങളുീെ 
െ഻ലവഺരത്ത഻ൽ 
വ഻ച്ഠുവ഼ഴ്ങഔൾ അരഽത്. 

 

ുപരഽുചർക്കൽ 
ഏജൻസ഻യ഻ീല 

േഺഫ്- ഒപുററ്ർ/ 
സാെർൂവസർ 

 ുമശയഽീെ ഉയരും, 
ഉപഔരണങ്ങളുീെ സ്ഥഺെും, 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെയഽും 
ഒെുററ്ററഽീെയഽും മഽകഺമഽക 

 ഏത്  രത്ത഻ലഽള്ള 
ആധഺർ 
പര഻ഷ്ക്േരണങ്ങൾേഽും 
അധ഻ഔി ർ െ഻ർുേശ഻ച്ച 
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അവസ്ഥ, ീവളുത്ത 
പശ്ചഺത്തലത്ത഻ന്ീറ മഽറഽേും 
എന്ന഻ങ്ങീെ ുപരഽുങർേൽ 
ുസ്റ്റഷന്ീറ ഉങ഻ മഺയ രാപമഺ ിഔ 
ഉറെുവരഽത്തണും.  

 ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ലഽും 
അ ഻െഽമഽമ്പഽും െെപെ഻ഔീളേഽറ഻ച്ച് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് ങഽരഽേ഻ 
വ഻വര഻േഽഔയഽും 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ പ഻ര഻മഽറഽേും 
ഇലലഺ ഺേ഻ വ഻വരുശകരണും 
സഽഖമമഺേഽഔയഽും ുവണും. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് വഺയ഻േഺൻ 
ഔഴ഻വ഻ീലലങ്ക഻ൽ ഉറീേ 
വഺയ഻ച്ചുുഔൾെ഻േഽഔ. ുപര഻ീല 
അക്ഷ്രങ്ങൾ, ല഻ുംഖഛഺ ഻, 
ുമൽവ഻ലഺസും, ബന്ധത്ത഻ന്ീറ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ ഇവീയലലഺും 
ഔി ൿമഺീണന്ന് ഉറെുവരഽത്തഽഔ.   

 ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ ക്ഷ്മ 
അവലുംബ഻േഽഔയഽും 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔുളഺ് മരൿഺദുയഺീെ 
ീപരഽമഺറഽഔയഽും ീങയ്യുഔ 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ീമഺൂബൽ 
െമ്പർ സ഻സ്റ്റത്ത഻ൽ എന്റർ 
ീങയ്യുന്നഽീവന്ന് ഉറെുവരഽത്തഽഔ. 

 ുപരഽുങർേൽ/ 
പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻ൽ ഇീമയ഻ൽ ID 

യഽീെ പഺധഺെൿും സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് 
ുബഺധൿമഺീയന്ന് ഉറെുവരഽത്തഽഔ.  

  ഻രസ്ടേരണങ്ങൾ 
ഇലലഺ ഺേഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ 
ഏീ ഺരഽ പഽ ഻യ ുപരഽും 
ുങർേഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് ഒപുററ്റർ 
പരുപരണീയഺന്നഽും ഔാെഺീ  
“ൂഫൻഡ് ആധഺർ ീഫസ഻ല഻റ്഻ – 

 ഽഔയലലഺീ  
അധ഻ഔമഺയ഻ 
പണീമഺന്നഽും 
ആവശൿീെെരഽത്.  

 ബുയഺീമെ഻ക് 
അസഺധഺരണ വങ്ങളുീെ
യഽും വ഻രലെയഺളങ്ങളുീെ 
ുമഺശമഺയ 
ഖഽണുമൻമയഽീെയഽും 
ുപര഻ൽ രഽ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെയഽും 
ുപരഽുങർേൽ 
െ഻ുഷധ഻േരഽത്.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔുളഺ് 
പരഽഷമഺയ഻ 
സുംസഺര഻േരഽത്. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ പാർവ്വ 
ുപരഽുങർേൽ അവസ്ഥ 
പര഻ുശഺധ഻േഺീ  
അവരഽീെ ുപര് വ഼ണ്ടഽും 
ുങർേരഽത്.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻ രഽ 
വ഻വരവഽും െൽഔഺത്ത 
ഔളങ്ങള഻ൽ N/A,NA 

 ഽെങ്ങ഻യവ എന്റർ 
ീങയ്യരഽത്.  
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അേവഺൻസ് ീസർച്” 
ഉപുയഺഖ഻ുേണ്ട ഺണ്. 

 ആധഺർ െ഻ർമ്മഺണത്ത഻ന്/ 
പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻ന് 
ുവണ്ട഻വരഽന്ന സമയീത്തേഽറ഻ച്ച് 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള അറ഻യ഻േഽഔ, 
അ ഺയത് 90 ദ഻വസങ്ങൾ. 

 UIDAI ൽെ഻ന്ന് ആധഺർ െ഻ർമ്മഺണ 
SMS ലഭ഻ച്ചുഔഴ഻ച്ടഺൽ e-Aadhaar 

ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ്യഺൻ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ീയ അറ഻യ഻േഽഔ.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് ആധഺർ 
െ഻ർമ്മഺണത്ത഻ന്ീറ SMS 

ലഭ഻േഺ ഻ര഻േഽഔുയഺ 
അ ീലലങ്ക഻ൽ 90 ദ഻വസങ്ങൾ 
ഔഴ഻ച്ടഽും e-Aadhaar ഡൗൺുലഺഡ് 
ീങയ്യഺൻ ലഭ഻േഺ ഻ര഻േഽഔുയഺ 
ആീണങ്ക഻ൽ   സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
1947 ൽ അീലലങ്ക഻ൽ help@uidai.gov.in 

ൽ ബന്ധീെെഺൻ അറ഻യ഻േഽഔ.  

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ പ഻ര഻മഽറഽേും 
ഇലലഺ ഺേഽഔ, ുപരഽുങർേൽ 
ുവളയ഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
സ്ടഔ഼ൻ സദഺ 
പവർത്തെക്ഷ്മമഺീണന്ന് 
ഉറെുവരഽത്തഽഔ, എന്റർ ീങയ്  
വ഻വരങ്ങൾ സാക്ഷ്്മമഺയ഻ 
പര഻ുശഺധ഻േഽവഺൻ 
സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
ആവശൿീെെഽഔ.   

 ഭ഻ന്നുശഷ഻േഺർ, പഺയമഺയവർ, 
ഖർഭ഻ണ഻ഔളഺയ സ്ട ഼ഔൾ 
എന്ന഻വർേ് മഽൻഖണെ െൽഔഽഔ 

 ുപരഽുങർേൽ പ ഻ഔയ഻ൽ രഽ 
മഺറ്റവഽും െ഻ങ്ങൾ വരഽത്തരഽത്. 
ലഗഽവഺയ എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും 

mailto:help@uidai.gov.in
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 ഻രഽത്തലഽഔൾ പ ഻ഔയ഻ൽ 
വരഽത്തഺൻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
െ഻ർബന്ധ഻ച്ചഺൽുപഺലഽും 
ഒെുററ്റർ ഇേഺരൿും 
പര഻ുശഺധഔീെ 
അറ഻യ഻േഽഔയഺണ് ുവണ്ടത്. 
ഇത്തരും സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ, 
പര഻ുശഺധഔീെ സമ഼പ഻ച്ച് ുവണ്ട 
മഺറ്റങ്ങൾ വരഽത്ത഻യുശഷും 
പ ഻ഔയ഻ൽ അുേഹത്ത഻ന്ീറ െ് 
വഺങ്ങ഻വരഺൻ ഒപുററ്റർ 
സൗമൿമഺയ഻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ് 
ആവശൿീെെണും.   

 

 

 

ഉത്തരവഺദ഻ത്തും 
ീചുയ്യണ്ടവ ീചയ്യരഽതഺത്തവ 

കളവഽും അഴ഻മത഻യഽും ഴ഻വഺക്കഽവഺൻ 

ുപരഽുചർക്കൽ 
ഏജൻസ഻യ഻ീല 

േഺഫ്- ഒപുററ്ർ/ 
സാെർൂവസർ 

 െ഻ങ്ങളുീെ സവന്ത്ും ഒപുററ്റർ ID 

ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ആധഺർ ക്ലയന്റ഻ൽ 
ുലഺഖ഻ൻ ീങയ്യുഔയഽും 
ഇര഻െ഻െത്ത഻ൽെ഻ന്ന് ുപഺഔഽുമ്പഺൾ 
അപ്ല഻ുേഷൻ ുലഺഗ് ഒഫ് 
ീങയ്യുഔയഽമഺീണങ്ക഻ൽ മറ്റഺർേഽും 
ുപരഽുങർേല഻െഽുവണ്ട഻ 
െ഻ങ്ങളുീെ ുലഺഖ഻ൻ വ഻ൻുഡഺ 
ഉപുയഺഖ഻േഺെഺവ഻ലല. 

 ഇെയ്േ഻ീെ െ഻ങ്ങളുീെ ുലഺഖ഻ൻ 
പഺസ്ട ുവർഡ് മഺറ്റുഔ. 

 പ ഻വഺയ഻ ഒപുററ്റർ 
ഏഔഔഺല഻ഔ പഔ഻യ 
െ഻ർവ്വഹ഻േഽഔ  

 ുപരഽുങർേൽ ക്ലയന്്/ 
ീമഷ഼ൻ ുഔെഽവരഽത്തഺൻ 
ശമ഻േരഽത്. 

 രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ുപരഽുങർേഽന്ന ഻െഽുവ
ണ്ട഻ രഽ 
ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ഻ന്ീറ 
ുഫഺുച്ഠഺ എെഽേൽ, 
സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ുഫഺുച്ഠഺയഽീെ സ്ഥഺെത്ത്  
വ഻ഖഹത്ത഻ന്ീറ 
(ആരഺധെമാർത്ത഻), 
വസ്ട ഽേളുീെ, 
മിഖത്ത഻ന്ീറ/മിഖങ്ങളു
ീെ ുഫഺുച്ഠഺ എെഽേൽ, 
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ഉത്തരവഺദ഻ത്തും 
ീചുയ്യണ്ടവ ീചയ്യരഽതഺത്തവ 

                            ഉപുഭഺക്തി സുംതിപ്ത഻ വർദ്ധ്഻െ഻ക്കഺൻ 

 അധ഻ഔി ർ െ഻ർുേശ഻ച്ച അുംഖ഼ഔി  
പവർത്തെ െെപെ഻ഔമും 
പ഻ന്ത്ഽെരഽഔ.  

 െ഻ർേ഻ശ്െ POI/POA മഺ ും 
ഉപുയഺഖ഻േഽഔ.  

 ഇ ര EA സ്റ്റഺഫ഻ന്ീറ ഭഺഖത്തഽെ഻ന്ന് 
എീന്ത്ങ്ക഻ലഽും ഔളവ് 
ശദ്ധയ഻ൽീെച്ഠഺൽ സവുമധയഺ 
അധ഻ഔി ീര അറ഻യ഻േഽഔ.  

 ുപരഽുങർേൽ വ഻വരങ്ങൾ ഫയൽ 
ീങയ്യുന്ന ഽും ബഺേ് അപ് ീങയ്ത് 
സാക്ഷ്഻േഽന്ന ഽും UIDAI യഽീെ 
മഺർഗ്ഗെ഻ർുേശങ്ങൾ 
അെഽസര഻ച്ചഺയ഻ര഻േണും.  

 ബുയഺീമെ഻ക് അസഺധഺരണ വ 
സുംഭവങ്ങീളലലഺും 
സാക്ഷ്്മെ഻ര഼ക്ഷ്ണും 
െെത്ത഻യുശഷും ൂസൻ ഒഫ് 
ീങയ്യുഔ. 

 എലലഺ ുപരഽുങർേൽ 
ീമഷ഼െഽഔള഻ീലയഽും GPS 

ഏുഔഺപെങ്ങൾ ഒുരഺ ദ഻വസവഽും 
ുപരഽുങർേൽ/ പര഻ഷ്ക്േരണും 
 ഽെങ്ങഽന്ന ഻െഽമഽമ്പ് 
െ഻ർവ്വഹ഻േണും.  

 

 

 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട  
വ഻വരങ്ങള഻ൽ 
സുഭൿ രഭഺഷ 
ഉപുയഺഖ഻േൽ.  

 ബുയഺീമെ഻േഽഔൾ 
എെഽേഽന്നത് 
ഴ഻വഺേഽവഺെഺയ഻ 
മഽ ഻ർന്ന രഺീള 
ഔഽച്ഠ഻യഺയ഻ 
ുപരഽുങർേൽ 
അീലലങ്ക഻ൽ 5 വയസ്സ഻െഽ 
 ഺീഴ പഺയമഽള്ള 
ഔഽച്ഠ഻ീയ 
മഽ ഻ർന്നയഺളഺയ഻ 
ുപരഽുങർേഺൻ 
ശമ഻േൽ. 

 ുപരഽുങർേൽ 
ഉുേശൿത്ത഻െഽുവണ്ട഻ 
മഺ ും രഽ ഔഽച്ഠ഻യഽീെ 
സുംരക്ഷ്ഔെഺുയഺ 
പ഻ ഺവഺുയഺ െെ഻േൽ. 

 ഏീ ങ്ക഻ലഽും 
െൿാസ്ടുപെറ഻ന്ീറ 
സ്ടഔഺൻ ുഔഺെ഻ 
എന്ന഻ങ്ങീെ ഏീ ങ്ക഻ലഽും 
ീ റ്റഺയ ുരക 
ുപരഽുങർേല഻ന് 
സഹഺയഔമഺയ഻ 
അുപ്ലഺഡ് ീങയ്യൽ. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ആധഺറ഻ൽ െ഻ങ്ങളുീെ 
ീമഺൂബൽ െമ്പറഽും 
ഇീമയ഻ൽ ID യഽും 
ഉപുയഺഖ഻േൽ.  

 ുപരഽുങർേൽ 
ുവളയ഻ൽ 
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ഉത്തരവഺദ഻ത്തും 
ീചുയ്യണ്ടവ ീചയ്യരഽതഺത്തവ 

                            ഉപുഭഺക്തി സുംതിപ്ത഻ വർദ്ധ്഻െ഻ക്കഺൻ 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ബുയഺീമെ഻േഽഔൾ 
മ഻ശണും ീങയ്യൽ 

 ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഇ ര 
ഒെുററ്റർ െ഻ർവ്വഹ഻ച്ച 
ുപരഽുങർേല഻ന് 
െുീവേൽ. 

 യഥഺർത്ഥ POI/POA യ്േ് 
പഔരും ുഫഺുച്ഠഺുഔഺെ഻, 
സ്ടഔഺൻ ീങയ്  ുരക, 
അീലലങ്ക഻ൽ ഏീ ങ്ക഻ലഽും 
ുരകഺരാപും 
സവ഼ഔര഻േൽ.   

 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
POI/POA യഽീെ രഽ 
ുഔഺെ഻ (ഹഺർഡ് ുഔഺെ഻ 
അീലലങ്ക഻ൽ 
ഇലക്ുെഺണ഻ഔമഺയ 
രാപത്ത഻ൽ) ൂഔവശും 
ീവേൽ.  

 

 

ആധഺർ വ഼ീണ്ടെഽക്കൽ പക഻യ 
 

 ആധഺർ വ഼ീണ്ടെഽക്കഽന്നത഻നഽള്ള കഺരണങ്ങൾ:  

– സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് അവരഽീെ ആധഺർ ബന്ധ഻െ഻േഽവഺൻ അീലലങ്ക഻ൽ 
സുംുയഺഛ഻െ഻േഽവഺൻ ധി ഻യഽണ്ടഺഔഺും. 

– 90 ദ഻വസങ്ങൾ ഔഴ഻ച്ടഽും ഔത്ത് ലക്ഷ്ൿസ്ഥഺെത്ത് എത്ത഻യ഻ലല.  

– സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് അവരഽീെ EID/UID സ്ല഻പ് െരീെച്ഠു. 
 

 ആധഺർ ന഻ർമ്മഺണും: സഺധഺരണയഺയ഻, ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻യ഻ൽെ഻ന്ന് UIDAI മഽുകെ 
ുപരഽുങർേൽ പഺേറ്റ഻ന്ീറ രസ഼ത് ലഭ഻ച്ച  ഻യ ഻ മഽ ൽ പരമഺവധ഻ 90 ദ഻വസങ്ങൾ 
അ ഻െഽ ുവണ്ട഻വരഽും ഔാെഺീ  പര഻ുശഺധെ പഔ഻യഔീളലലഺും ഔഴ഻യഽഔയഽും ുവണും.  
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 ആധഺറ഻നീറ വ഻തരണും: സഺധഺരണയഺയ഻ UIDAI യഽീെ CIDR ന് ുപരഽുങർേൽ പഺേറ്റ് 
ലഭ഻ച്ച  ഻യ ഻ മഽ ൽ 90 ദ഻വസങ്ങളഺണ് ുമൽവ഻ലഺസേഺരന് ആധഺർ ലഭ഻േഺൻ 
ുവണ്ട഻വരഽന്നത്.   

 വ഻തരണത്ത഻നീറ ര഼ത഻: ുമൽവ഻ലഺസേഺരന് ഇന്ത്ൿൻ  പഺൽ മഽുകെ 
അയച്ചുീഔഺെഽേഽന്നഽ, രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  ീമഺൂബൽ െമ്പർ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് UIDAI 

ീവബ്ൂസറ്റ഻ൽെ഻ന്ന് ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ്യുന്നഽ, അീലലങ്ക഻ൽ രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  ീമഺൂബൽ 
െമ്പർ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് M-Aadhaar ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ്യുന്നഽ.    

 കത്തഽകളറീെ അവസ്ഥ: ങ഻ല ഔത്തഽഔൾ ന്നഽഔ഻ൽ സച്ഞഺരമഺർഗ്ഗത്ത഻ൽ െരീെെഽന്നഽ 
അ ീലലങ്ക഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾ  ഺമസും മഺറഽന്നഽ.  

ുപരഽുചർക്കൽ ID (EID) മഺതും ലഭൿമഺണ് 
 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് https://eaadhaar.uidai.gov.in/ 

സരർശ഻േഽവഺൻ 

 OTP ലഭ഻േഽവഺൻ EID െമ്പർ, രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  
ീമഺൂബൽ െമ്പർ എന്റർ ീങയ്യുഔ ുശഷും ആധഺർ 
ീലറ്ററ഻ന്ീറ രഽ PDF (e-Aadhaar) ഡൗൺുലഺഡ് 
ീങയ്യുഔ.  

 51969 ൽ SMS അയേഽന്ന സ്ഥ഻രവഺസ഻, ൂെപ് ീങയ്യുഔ: 

 UID STATUS < 14-അേങ്ങളുള്ള EID > അീലലങ്ക഻ൽ  

 UID STATUS < 28-അേങ്ങളുള്ള EID > 

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

സരർശ഻ച്ച് സ്ഥ഻രവഺസ഻േ്  ന്ീറ ീമഺൂബല഻ൽ ആധഺർ 
ലഭൿമഺേഺവഽന്ന ഺണ്. 

 EID െമ്പർ, രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  ീമഺൂബൽ െമ്പർ, OTP 

എന്ന഻വ ആവശൿമഺണ്. 

 രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് പ഻ന്് ീങയ്  e-Aadhaar രഽ 
സ്ഥഺയ഻യഺയ ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ൽെ഻ന്ന് (PEC) 

അധ഻ഔി ർ െ഻ർബന്ധമഺേ഻യ െ഻രേ഻ൽ ലഭ഻േഽന്ന ഺണ്.    

 രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് 1947 ൽ വ഻ള഻േഺവഽന്ന ഽമഺണ്. 

 രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് help@uidai.gov.in ൽ ഇീമയ഻ൽ 
അയേഺവഽന്ന ഽമഺണ്. 

UID / ആധഺർ അറ഻യഺും പുക്ഷ് കത്ത് നഷ്ടീെട്ടറ / ലഭൿമലല 
 

 രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് https://eaadhaar.uidai.gov.in/ 

സരർശ഻േഺും 

 ആധഺർ എന്റർ ീങയ്യുഔ 

https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-
mailto:help@uidai.gov.in
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
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 രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  ീമഺൂബൽ െമ്പർ െൽഔ഻ OTP ലഭൿമഺേഽഔ 

 ആധഺർ ീലറ്ററ഻ന്ീറ രഽ PDF ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ്യുഔ, e-Aadhaar എന്നഽും ഇത് 
അറ഻യീെെഽന്നഽ.  

 രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് 51969 ുലേ്  ഺീഴ പറയഽന്നത് ൂ െപ് 
ീങയ്ത് SMS അയേഺവഽന്ന ഺണ്: 

 UID EAADHAAR < Aadhaar > < email Id > < PIN code > 

EID അീലലര഻ൽ അതഽകാെഺീത UID / ആധഺർ നഷ്ടീെട്ടറ 
 

 രഽ സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid 

സരർശ഻േഺും 

 ുപര് ഇുംഗ്ല഼ഷ്ക് ഭഺഷയ഻ൽ മഺ ും െൽഔഽഔ 

 ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ എന്റർ ീങയ്  
രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  ീമഺൂബൽ െമ്പർ അീലലങ്ക഻ൽ 
ഇീമയ഻ൽ ID.  

 രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  ീമഺൂബൽ െമ്പറ഻ുലേ് / 
ഇീമയ഻ൽ ID ുലേ് ആധഺർ വ഼ീണ്ടെഽേഺൻ 
അീലലങ്ക഻ൽ EID അവസ്ഥ അറ഻യഺെഽള്ള OTP 

ലഭ഻േഽും. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് 1947 ൽ വ഻ള഻േഽഔയഽും ീങയ്യഺും 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് help@uidai.gov.in ൽ ഇീമയ഻ൽ 
അയേഺും. 

 ആധഺർ ീപർമെന്് എൺുറഺൾീമന്് ീസന്ററഽഔൾ 
സരർശ഻േഽഔ  

 ഒപുററ്റുറഺ് “അഡവഺൻസ്ട ീസർച്” 

ഉപുയഺഖ഻േഺൻ ആവശൿീെെഽഔ.  

 െ഻ങ്ങളുീെ ീപരഽുങർേൽ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
 ഻രയഺെഺയ഻ ഒപുററ്റർേ് ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട  
വ഻വരങ്ങൾ െൽഔഽഔ. 

 സ്ഥ഻രവഺസ഻േ് ഏറ്റവഽും സമ഼പസ്ഥമഺയ UIDAI 

റ഼ഛ഻യണൽ ഒഫ഼സ്ട (RO) സരർശ഻േഺവഽന്ന ഺണ്. 

 ഒുരഺ റ഼ഛ഻യണൽ ഒഫ഼സ഻ലഽും ഏ ഺെഽും 
ീഹൽപ്ീഡസ്ടേഽഔൾ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽും.  

 മുെഺവ഻ഷമമഽള്ള സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള 
സഹഺയ഻േഽന്നത് െ഻ർവ്വഺഹഔർേ് 
സുന്ത്ഺഷമഺണ്.  

https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid
mailto:help@uidai.gov.in
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അദ്ധ്ൿഺയും 10  

 

അനഽബന്ധും (ങ്ങൾ) 
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അദ്ധ്ൿഺയും 10: അനഽബന്ധും (ങ്ങൾ) 

 

അനഽബന്ധും A – ുകഺഡ് ഒഫ് കണ്ടക്്  
 

1. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ  ഺത്പരൿങ്ങൾ സുംരക്ഷ്഻േഺൻ ു സവെദഺയഔർ മ഻ഔച്ച പയത്െങ്ങൾ 
െ഻ർവ്വഹ഻േണും. 

2. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ, പര഻ഷ്ക്േരണ ുവളയ഻ൽ ുസവെദഺയഔർ 
ഉയർന്ന െ഻ലവഺരമഽള്ള ധഺർമ്മ഻ഔ , സമഖ , അന്ത്സ്സ്, െ഼ ഻ എന്ന഻വ പര഻പഺല഻േണും    

3. ുസവെദഺയഔർ അവരഽീെ ങഽമ ലഔൾ ശര഻യഺയ വ഻ധത്ത഻ൽ, ധഺർമ്മ഻ഔമഺയ഻, 
ീ ഺഴ഻ല഻െ഻ണങ്ങഽന്ന ര഼ ഻യ഻ൽ െ഻റുവറ്റണും.  

4. ുസവെദഺയഔർ സദഺസമയവഽും സാക്ഷ്്മെ഻ര഼ക്ഷ്ണും അെഽഷ്ക്ഠ഻േഽഔയഽും ശര഻യഺയ ശദ്ധ 
ഉറെുവരഽത്തഽഔയഽും ീ ഺഴ഻ൽപരമഺയ഻ സവ ന്ത്മഺയ  ഼ർെുഔൾ െ഻ർവ്വഹ഻േഽഔയഽും ുവണും.   

5. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീളേഽറ഻ച്ച് അറ഻യഺൻ ഔഴ഻ച്ട രഹസൿവ഻വരങ്ങൾ ുസവെദഺയഔർ 
മറ്റഺുരഺീെങ്ക഻ലഽും വഺേഽഔളഺുലഺ ുരകഔള഻ുലഺ പ ൿക്ഷ്മഺുയഺ പുരഺക്ഷ്മഺുയഺ 
ീവള഻ീെെഽത്തരഽത്, െ഻യമും അെഽശഺസ഻േഽഔുയഺ പഺബലൿത്ത഻ലഽള്ള ഇ ര െ഻യമങ്ങൾ 
ആവശൿീെെഽഔുയഺ ീങയ്ീ ങ്ക഻ൽ അലലഺീ .   

6. ുസവെദഺയഔർ അെൿഺയമഺയ പവിത്ത഻ഔള഻ൽ വൿഺപി രഺഔരഽത്. 

7. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ പരഺ ഻ഔൾ ുസവെദഺയഔർ സഺരർഭ഻ഔമഺയഽും അെഽുയഺഛൿമഺയഽും 
പര഻ഹര഻േണും. 

8. അർഹരലലഺത്ത ആളുഔുളഺ് വ഻വരങ്ങൾ അവ ര഻െ഻േഽന്നത് ഴ഻വഺേഺൻ 
ുസവെദഺയഔർ യഽക്തമഺയ ശമങ്ങൾ െെത്തഽഔയഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് െൽഔഽന്ന വ഻വരങ്ങൾ 
ീ റ്റ഻ദ്ധര഻െ഻േഽന്ന ീലലന്ന് ഉറെ് വരഽത്തഽഔയഽും ുവണും.   

9. ഖവൺീമന്റഽും അധ഻ഔി രഽും അ ഺത് സമയങ്ങള഻ൽ പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻േഽന്ന െ഻യമവൿവസ്ഥഔൾ, 
െ഻യമങ്ങൾ, അെഽശഺസെങ്ങൾ എന്ന഻വ ുസവെദഺയഔർേ് ബഺധഔമഺഔഽന്ന ഻ന് 
അെഽസി മഺയ഻ അെഽസര഻ുേണ്ട ഺണ്.  

10. അധ഻ഔി ർേ് െൽഔഽന്ന ഏീ ങ്ക഻ലഽും ുരകഔള഻ൽ, റ഻ുെഺർച്ഠുഔള഻ൽ, ുപെറഽഔള഻ൽ, 
വ഻വരങ്ങള഻ൽ ു സവെദഺയഔർ അസ ൿപസ്ട ഺവെഔൾ ു രകീെെഽത്തഽഔുയഺ സഺരവത്തഺയ 
യഺഥഺർത്ഥൿങ്ങൾ മാെ഻വയ്േഽഔുയഺ അരഽത്.   

11. അധ഻ഔി രഽീെുയഺ ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഔഺരൿെ഻ർവ്വഹണ സമ഻ ഻യഽീെുയഺ ഏീ ങ്ക഻ലഽും െ഻യമും, 
ങച്ഠും, അെഽശഺസെങ്ങൾ ലുംഗ഻േഽഔുയഺ അെഽസര഻േഺ ഻ര഻േഽഔുയഺ ീങയ്  ഻ന്ീറ ുപര഻ൽ 
അു ഺറ഻റ്റ഻ീേ ഻ീര  ഽെങ്ങ഻ീവച്ച ഏീ ങ്ക഻ലഽും െെപെ഻, െ഻യമപരമഺയ പഔ഻യഔൾ 
എന്ന഻വവീയേഽറ഻ച്ച് അു ഺറ഻റ്റ഻ീയ യഥഺസമയും അറ഻യ഻േഽന്നഽീണ്ടന്ന് ുസവെദഺയഔർ 
ഉറെുവരഽത്തണും.  

12. ുസവെദഺയഔർ െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന ുപരഽുങർേൽ, പര഻ഷ്ക്േരണ ുസവെങ്ങളുമഺയ഻ 
ബന്ധീെച്ഠ്, അവരഽീെ ഏഛൻസ഻ഔളുീെയഽും ഛ഼വെേഺരഽീെയഽും പവിത്ത഻ഔൾേഽും 
ഉുപക്ഷ്ഔൾേഽും ുസവെദഺയഔർ ഉത്തരവഺദ഻ഔൾ ആയ഻ര഻േഽന്ന ഺണ്.  
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13. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔൾേ് െ഼ ഻യഽക്തവഽും ഔഽറ്റമറ്റ ഽും സമ്പാർണ്ണവഽമഺയ ുസവെങ്ങൾ 
െൽഔഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ പരൿഺപ് മഺയ ര഼ ഻യ഻ൽ പര഻ശ഼ലെും ലഭ഻ച്ച സ്റ്റഺഫഽും ഔമ഼ഔരണങ്ങളുും 
ുസവെദഺയഔർേ് ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും. 

14. ആഭൿന്ത്രമഺയ പവർത്തെങ്ങളുീെ ഭരണെ഻ർവ്വഹണത്ത഻െഽുവണ്ട഻യഽും  ങ്ങളുീെ 
ഏഛൻസ഻ഔൾ, ഛ഼വെേഺർ, ഉുദൿഺഖസ്ഥർ എന്ന഻വർേ് അവരഽീെ ദൗ ൿെ഻ർവ്വഹണത്ത഻ന് 
അെഽുയഺഛൿമഺയ ീപരഽമഺറ്റര഼ ഻യഽീെ െ഻ലവഺരങ്ങൾ രാപീെെഽത്തഽന്ന ഻െഽമഺയ഻ 
ുസവെദഺയഔർ  ങ്ങളുുെ ഺയ ആഭൿന്ത്ര ീപരഽമഺ്റ െ഻യമും വ഻ഔസ഻െ഻ീച്ചെഽേണും. 
ീ ഺഴ഻ൽപരമഺയ മ഻ഔവഽും ആദർശങ്ങളുും, സ ൿസന്ധ , രഹസൿഺത്മഔ , വസ്ട ഽെ഻ഷ്ക്ഠ  
ഔാെഺീ   ഺത്പരൿങ്ങള഻ീല ൂവരഽദ്ധൿും അവഖണ഻േൽ എന്ന഼ ുമകലഔള഻ുലേഽഔാെ഻ 
പസ്ട ഽ  െ഻യമും വ഻പഽല഼ഔര഻ുേണ്ട ഺണ്.       

15. ുപരഽുങർേല഻ലഽും വ഻വരങ്ങൾ പര഻ഷ്ക്േര഻േഽന്ന ഻ലഽും ഔി ൿ  
ഉറെുവരഽത്തഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ ുസവെദഺയഔർ അവരഽീെ പവർത്തെങ്ങള഻ൽ ുമേർ - ീങേർ 
ആശയും പ഻ന്ത്ഽെരണും   

16. ുപരഽുങർേൽ, പര഻ഷ്ക്േരണ പഔ഻യയ഻ൽ ു സവെദഺയഔർ ഔി ഻മവഽും വൿഺഛവഽമഺയ 
പവണ ഔള഻ൽ വൿഺപി രഺഔരഽത്.  

17. സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔള഻ൽെ഻ന്ന് ു ശകര഻ച്ച എലലഺ വ഻വരങ്ങളുീെയഽും സഽരക്ഷ്യഽും സുംരക്ഷ്ണവഽും 
ഈ ആവശൿത്ത഻െഽുവണ്ട഻ അധ഻ഔി ർ െ഻ർവ്വങ഻ച്ച െയങ്ങൾേഽും െെപെ഻ഔൾേഽും 
അെഽസി മഺയ഻ ുസവെദഺയഔർ ഉറെുവരഽത്തണും. 

18. ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ, ഒപുററ്റർ, സാെർൂവസർ  ഽെങ്ങ഻യവീര 
ുഛഺല഻യ഻ൽെ഻ന്ന് വ഻ലേൽ/ ബഹ഻ഷ്ക്േര഻േൽ/ പച്ഠ഻ഔയ഻ൽെ഻ന്ന് െ഼േുംീങയ്യൽ 
എന്ന഻വയഽമഺയഽമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ  ഼രഽമഺെും ബഺധഔമഺഔഽന്ന഻െത്ത് 
ുസവെദഺയഔർ െെെ഻ൽവരഽത്തണും.    

19. വ഻വരങ്ങളുീെ മണ്ഡലങ്ങൾ, വ഻വരങ്ങളുീെ പര഻ുശഺധെ, ബുയഺീമെ഻ക് മണ്ഡലങ്ങൾ 
എന്ന഻വയ്േ് അധ഻ഔി ർ വ഻വര഻ച്ച വൿവസ്ഥഔൾ ുസവെദഺയഔർ പ഻ന്ത്ഽെരണും.  

20. ആവശൿമഺയ഻വന്നഺൽ,അധ഻ഔി ർ അുംഖ഼ഔര഻ച്ച വ഻വരണങ്ങൾ െൽഔ഻യവരഽീെ 
ഉപഔരണങ്ങളുും വ഻വര സഺുങ്ക ഻ഔ സുംവ഻ധഺെങ്ങളുും മഺ ും ഉപുയഺഖ഻േഺവഽന്ന ഺണ്  

21. ുരകഔൾ പര഻പഺല഻ച്ച് ു മൽുെഺച്ഠുംവഹ഻േഺൻ അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻ർുേശ഻ച്ച ഔ഼ഴ്വഴേങ്ങൾ 
ുസവെദഺയഔർ പ഻ന്ത്ഽെരണും. 

22. ുശകര഻ച്ച വ഻വരങ്ങൾ അയച്ചുീഔഺെഽേഽന്ന ഻ന് അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻ർവ്വങ഻ച്ച െെപെ഻ 
സുംവ഻ധഺെങ്ങളഺണ് ുസവെദഺയഔർ പ഻ന്ത്ഽെുരണ്ടത്. 

23. അു ഺറ഻റ്റ഻ വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച രഹസൿഺത്മഔ , സവഔഺരൿ , സഽരക്ഷ് ഔ഼ഴ്വഴേങ്ങൾ 
ുസവെദഺയഔർ പ഻ന്ത്ഽെരണും.  

24. ആധഺർ പദ്ധ ഻യഽീെ സുരശും, ഉള്ളെേും, ഉുേശൿും എന്ന഻വ പങര഻െ഻േഽന്ന ഻ലഽും 
ആശയവ഻െ഻മയും െെത്തഽന്ന ഻ലഽും അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻ർവ്വങ഻ച്ച ഔ഼ഴ്വഴേങ്ങൾ ു സവെദഺയഔർ 
പ഻ന്ത്ഽെരണും. ആധഺർ ുലഺുഖഺയഽും ബഺൻഡ് ീെയ഻മഽും അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ ആസ്ട ഻ഔൾ 
ആയ ഻െഺൽ, അു ഺറ഻റ്റ഻യഽീെ ുലഺുഖഺ, ബഺൻഡ് ീെയ഻ും, ബഺൻഡ് ഡ഻ൂസൻ, ഇ ര 
ആശയവ഻െ഻മയ ു ബഺധവത്േരണ വസ്ട ഽേൾ എന്ന഻വ ഉപുയഺഖ഻േഽന്ന ഻ന്ീറ ര഼ ഻യഽും 
പര഻മ഻ ഻ഔളുും അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻ർവ്വങ഻േഽന്ന ഺണ്.      
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25. ആധഺർ െെപെ഻ഔളുീെ വ഻െൿഺസത്ത഻ന് അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻ർവ്വങ഻ച്ച ഔ഼ഴ്വഴേങ്ങൾ, െെപെ഻ഔൾ, 
വൿവസ്ഥഔൾ എന്ന഻വ ുസവെദഺയഔർ പ഻ന്ത്ഽെരണും. 

26. ുപരഽുങർേലഽമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ ഔഺല഻ഔമഺയ റ഻ുെഺർച്ഠുഔൾ അു ഺറ഻റ്റ഻ വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച 
രാപത്ത഻ലഽും ര഼ ഻യ഻ലഽും ുസവെദഺയഔർ സമർെ഻േണും. 

27. ആധഺർ െെപെ഻ഔളുമഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ വ഻വരങ്ങൾ അു ഺറ഻റ്റ഻ ആവശൿീെെഽന്ന പഔഺരും 
ുസവെദഺയഔർ സമയഺസമയും െൽഔണും. 
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അനഽബന്ധും B – ുപരഽുചർക്കൽ ുകരും (ീചക്ക് ല഻േ്) 
 

 

രഛ഻സ്ടെഺർ: _______________________________________________________ 

 

 

ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻: 
______________________________________________ 

 

 

ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ന്ീറ സ്ഥലും:  പാർണ്ണ 
ുമൽവ഻ലഺസും_____________________ 

 

 
___________________________________________________________ 

 

 
__________________________________________________________ 

 

 

ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷൻ ുഔഺഡ്:  എലലഺ 
ുസ്റ്റഷെഽഔളുും_______________________ 

 

 
_________________________________________________________ 

 

 

ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻യ഻ീല സാെർ ൂവസറഽീെ ുപര് : 

___________________________ 
 

കമ 
നമ്പർ 

ീചക്ക് ുപഺയ഻നറഽകൾ 
ുപരഽുചർക്കൽ 

ഏജൻസ഻ 
സാെർൂവസർ 

  ന഻ർബന്ധ ആവശൿകതകൾ   

A ുേഷൻ  

A.1 ലഺപ്ുെഺപ്/ീഡസ്ടേ്ുെഺപ്, ബുയഺീമെ഻േഽും മറ്റു 
ഡ഻ൂവസഽഔളുും ബന്ധ഻െ഻േഺെഽള്ള USB ഹബ്ബ്; ( ൊ െമഺയ 
ആവശൿങ്ങീളേഽറ഻ച്ച് അറ഻യഺൻ എലലഺയ്ുപഺഴഽും   

techsupport@uidai.gov.in  പര഻ുശഺധ഻േഽഔ). 

ECMP ലേും 2.0 െഽ ുവണ്ട഻ 
• 2Ghz,ഡൿഽവൽ ുഔഺർ CPU അീലലങ്ക഻ൽ ൊ െമഺയത് 

• 3GB RAM അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽ ഔാെ഻യത്. 
• 160GB HDD  
• ീഡഡ഻ുേറ്റഡ് USB 2.0 ുപഺർച്ഠ് (ഏറ്റവഽും ഔഽറച്ടത് 5 ുപഺർച്ഠുഔൾ 
ുവണും) 

ഔഽറ഻െ്: (വ഻ൻുഡഺസ്ട വ഻സ്ട /ഏീ ങ്ക഻ലഽും 64 ബ഻റ്റ് ഒപുററ്റ഻ുംങ്ങ് 
സ഻സ്റ്റീത്ത പ഻ന്ത്ഽണയ്േഽന്ന ലല) 

  

A.2 സുംസ്ഥഺപെ, ഏുഔഺപെ മഺെവല഻ന് അെഽസി മഺയ഻ UIDAI ുസഺഫ്് 
ീവയർ ഇൻസ്റ്റഺൾ ീങയ് ഽ, പര഻ുശഺധ഻ച്ചു, ഏുഔഺപ഻െ഻ച്ചു, 
ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യഽമഺയ഻ രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ് ഽ. 
രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  എലലഺ ലഺപ്ുെഺെുഔള഻ലഽും റ഻ല഼സ്ട ീങയ്ത് രഽ 
മഺസത്ത഻െഔും ൊ െ പ ഻െ് ഇൻസ്റ്റഺൾ ീങയ്യണും. VDM ഇൻസ്റ്റഺൾ 
ീങയ് ഽ, ഡ഻ൂവസഽഔള഻ൽ സർവ഼സഽഔൾ പവർത്തെെ഻ര മഺണ്.   

  

A.3 മ഻ഴ഻പെല ുശകരണ ഉപഔരണും ലഭൿമഺണ് (െ഻ർമ്മ഻ ഻യഽും 
ുമഺഡലഽും ുരകീെെഽത്തഽഔ) 

  

      

A.4 വ഻രലെയഺള ുശകരണ ഉപഔരണും ലഭൿമഺണ് (െ഻ർമ്മ഻ ഻യഽും 
ുമഺഡലഽും ുരകീെെഽത്തഽഔ) 

  

      

A.5 ഡ഻ഛ഻റ്റൽ ഔൿഺമറ (െ഻ർമ്മ഻ ഻യഽും ുമഺഡലഽും ുരകീെെഽത്തഽഔ) UIDAI   
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യഽീെ െ഻ർവ്വങെങ്ങൾേ് അെഽസി മഺയ഻ര഻േണും. 
      

A.6 ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫഽഔൾ എെഽേഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ ീവളുത്ത , 
പ ഻ഫല഻േഺത്ത, അ ഺരൿമഺയ, ~3ft വ഼ ഻യഽള്ള പശ്ചഺത്തല 
സ്ടഔ഼ൻ അ ഻ന്ീറ സ്റ്റഺൻഡ് സഹ഻ ും ലഭൿമഺണ്.  

  

A.7 സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔളുീെ വ഻വരങ്ങൾ പര഻ുശഺധ഻േഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ 
രഽ ുമഺണ഻റ്റർ ഔാെഽ ലഺയഽണ്ട് (1024x768 ൽ ഔാെഽ ൽ 
ീറസലാഷുെഺീെ 15-16" വല഻െമഽള്ളത്)  

  

A.8 ുപരഽുങർേല഻ന് ആവശൿമഺയ എലലഺ ഉപഔരണങ്ങളുും UIDAI യഽീെ 
െ഻ർവ്വങെങ്ങളുമഺയ഻ ുയഺഛ഻േഽന്ന ഺണ്. 

  

A.9 എലലഺ ുസ്റ്റഷെഽഔള഻ീലയഽും ഉപഔരണങ്ങളുീെ പവർത്തെക്ഷ്മ  
പര഻ുശഺധ഻ച്ചു.  

  

A.10 വ഻വര ൂഔമഺറ്റത്ത഻െഽള്ള ീമമ്മറ഻ സ്റ്റ഻േ് (1 ുഔരത്ത഻ൽ 
പ ഻ദ഻െും 4 GB ീപൻ ൂഡവ് മ ഻യഺഔഽും അ ഺയത്, ~5 

ുസ്റ്റഷെഽഔൾ. 20 ദ഻വസുത്തേഽള്ള ുസ്റ്റഺേ് ഒുരഺ ുപരഽുങർേൽ 
ുഔരത്ത഻ലഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും)   

  

A.11 പ഻ന്റർ ( A4 ുലസർ പ഻ന്റർ; മ഻ഔച്ച ഖഽണുമൻമയഽള്ള ുഫഺുച്ഠഺ 
പ഻ന്് ീങയ്യണും) 

  

A.12 പ഻ന്റർ ുപെർ(5 ുസ്റ്റഷെഽഔള഻ൽ 10 ദ഻വസുത്തേഽള്ള 
ഇൻീവന്ററ഻ഔൾേ്. അ ഺയത്, ~ 20 റ഻മ്മഽഔൾ) 

  

A.13 ആന്റ഻ ൂവറസ്ട / ആന്റ഻ സ്ടൂപീവയർ പര഻ുശഺധെഔൾ   

A.14 ുപരഽുങർേൽ ക്ലയന്റ഻ുലേഽള്ള ഡഺറ്റ ഔഺർഡ്/ ഇന്റർീെറ്റ് 
ബന്ധെും. 10 ദ഻വസങ്ങള഻ൽ ര഻യ്േീലങ്ക഻ലഽും ക്ലയന്് 
ഏുഔഺപെും െ഻ർബന്ധമഺണ്. 

  

A.15 എലലഺ ഒെുററ്റർമഺരഽും സാെർൂവസർമഺരഽും ആധഺറ഻ൽ 
ുപരഽുങർത്ത഻ര഻േണും, ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര 
സുംഭരണ഻യ഻ൽ രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ് ഻ര഻േണും, സഺക്ഷ്ൿപ ും 
ലഭ഻ച്ചവരഽും പവർത്തുെഺൻമഽകരഽമഺയ഻ര഻േണും . 

  

A.16 പഺുദശ഻ഔ പമഺണ഼ഔരണത്ത഻െഽുവണ്ട഻ എലലഺ ഒപുററ്റർമഺരഽും 
സാെർൂവസർമഺരഽും അവ ഺരഔരഽും ആധഺർ ക്ലയന്റ഻ുലേ് 
ഒൺുബഺർഡ് ീങയ് ഻ര഻േണും. 

  

A.17 ലഺപ്ുെഺെുഔള഻ുലേ് ഇുംുപഺർച്ഠ് ീങയ്യുന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ 
രഛ഻സ്ടെഺർമഺര഻ൽെ഻ന്ന് ുപരഽുങർേല഻െഽ മഽമ്പഽള്ള വ഻വരങ്ങൾ, 
ഉപുയഺഖ഻ച്ച഻ച്ഠുീണ്ടങ്ക഻ൽ, അവ ലഭൿമഺേണും.  

  

A.18 രഛ഻സ്ടെഺർമഺർേ് ഔാെഽ ൽ മണ്ഡലങ്ങൾ 
ുശകര഻ുേണ്ട ഽീണ്ടങ്ക഻ൽ, KYR+ മണ്ഡലങ്ങൾ ുശകര഻േഽന്ന ഻െഽള്ള 
KYR+ ുസഺഫ്് ീവയർ ഏുഔഺപ഻െ഻ച്ച് പര഻ുശഺധ഻ച്ചുുെഺേണും .  

  

A.19 െെയ്േഽവഺെഽള്ള സ്ടുപഺച്ഞഽും ൂഔഔൾ വിത്ത഻യഺേഺെഽള്ള 
 ഽണ഻യഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും. 

  

A.20 GPS റ഻സ഼വർ UIDAI െ഻ർവ്വങെങ്ങൾേ് അെഽസി മഺയ഻ര഻േണും   

A.21 സഽരക്ഷ് ഔഺരണങ്ങളഺൽ ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെഽഔള഻ൽ ഹഺർഡ് 
ീവയർ ഔ഼ഔൾ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും (ക്ുെഺബർ 2012 െഽുശഷും 
െ഻ർവ്വങ഻ച്ചത്)  
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A.22 സ്ടഔഺെ഻ുംങ്ങ് ഉപുയഺഖ഻േഺവഽന്ന഻െത്ത് ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ 
ുരകഔൾ സ്ടഔഺൻ ീങയ്യുന്ന ഻െഽള്ള സ്ടഔഺെർ (മഽമ്പ് സ്ടഔഺൻ 
ീങയ്  ുരകഔളുും ുങർത്തഽീവേഺവഽന്ന ഺണ്).  

  

B ുകരും  

B.1 ഒുരഺ അച്ഞ് ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെഽഔള഻ുലേഽമഽള്ള  2 KVA 

ുശഷ഻യഽള്ള ബഺേ് അപ് പവർ സൂപ്ല (ഛെുററ്റർ) രഽ 
ുഔരത്ത഻ൽ സാക്ഷ്഻േണും.   

  

B.2 ഛെുററ്ററഽഔൾ പവർത്ത഻െ഻േഺെഽള്ള ഇന്ധെും   

B.3 പരൿഺപ് മഺയ എണ്ണും  പ഻ന്് ീങയ്  ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ/ 
 ഻രഽത്തൽ പ ഻ഔഔൾ ീസന്ററ഻ൽ ലഭൿമഺണ്/ മഽൻഔാച്ഠ഻ 
വ഻ രണും ീങയ് ഽ.  

  

B.4 ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ുലേ് ീപൻ 
ൂഡവഽഔൾ/ ഹഺർഡ് ഡ഻സ്ടേഽഔൾ ൂഔമഺറഺൻ ബബ്ൾ പഺേ് 
ീങയ് , ഛലീത്ത പ ഻ുരഺധ഻േഽന്ന എൻവലപഽഔൾ (CD ീമയ഻ലർ).  

(രഽ ുഔരത്ത഻ന് രഽ ദ഻വസത്ത഻ൽ 2 എൻവലപഽഔൾ. ഏറ്റവഽും 
ഔഽറച്ടത് 20 ദ഻വസുത്തേഽള്ള ുസ്റ്റഺേ് ുപരഽുങർേൽ 
ുഔരത്ത഻ൽ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും.    

  

B.5 ുഔര  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര സുംഭരണ഻യ഻ുലേ് വ഻വരങ്ങൾ 
ൂഔമഺറഽന്ന ഻ന് ഒൺൂലൻ ര഼ ഻യഺണ് ഉപുയഺഖ഻േഽന്നീ ങ്ക഻ൽ, 
ആധഺർ SFTP ക്ലയന്റ഻ന്ീറ ഏറ്റവഽും ൊ െമഺയ പ ഻െ് 
ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ്ത് ഇൻസ്റ്റഺൾ ീങയ്യണും . ുപരഽുങർേൽ 
െ഻ർവ്വഹ഻ച്ച് 20 ദ഻വസത്ത഻െഽള്ള഻ൽ എലലഺ പഺേറ്റുഔളുും 
അുപ്ലഺഡ് ീങയ്യണും. ുസ്റ്റഷെ഻ൽ അുപ്ലഺഡ് ീങയ്യഺത്ത പഺേറ്റുഔൾ 
1000 ഔവ഻യഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ ുപരഽുങർേൽ ക്ലയന്് 
െ഻ശ്ചലമഺഔഽന്ന ഺണ്.    

  

B.6 സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ PoI,PoA ുരകഔളുീെ സ഻ുറഺക്സ഻െഽള്ള 
ുഫഺുച്ഠഺുഔഺെ഻യർ (അീലലങ്ക഻ൽ ഔരഺർ പഔഺരമഽള്ള വൿവസ്ഥഔൾ)       

  

B.7 ഒുരഺ ുസ്റ്റഷെ഻ലഽും ദ഻വസത്ത഻ൽ രണ്ടഽ വണീയങ്ക഻ലഽും 
പഽറുമയഽള്ള രഽ ഹഺർഡ് ഡ഻സ്ടേ഻ുലേ് വ഻വരങ്ങൾ ബഺേ് 
അപ് ീങയ്യണും. (ഏറ്റവഽും ഔഽറച്ടത് 60 ദ഻വസും പസ്ട ഽ  ബഺേ് 
പര഻പഺല഻േണും)  

  

B.8 ആവശൿമഺയ ീവള഻ച്ച സുംവ഻ധഺെും, ഫഺെഽഔൾ, വ഻വ഻ധ 
ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണങ്ങൾ പ്ലഗ്ഗ് ീങയ്യഺെഽള്ള പവർ 
ുപഺയ഻ന്റഽഔൾ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും. 

  

B.9 ുപരഽുങർേൽ ീഷഡൿാള഻ീെേഽറ഻ച്ച് പഺുദശ഻ഔ അധ഻ഔി ീര 
അറ഻യ഻ച്ച഻ര഻േണും 

  

B.10 ുപരഽുങർേൽ ീഷഡൿാള഻ീെേഽറ഻ച്ച് അവ ഺരഔീര 
അറ഻യ഻ച്ച഻ര഻േണും 

  

B.11 ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ന്ീറ ബഺെർ പുവശെ ഔവഺെത്ത഻ൽ 
ീവച്ച഻ര഻േണും 

  

B.12 ുപരഽുങർേൽ പഔ഻യഔൾ ഇുംഗ്ല഼ഷ഻ലഽും പഺുദശ഻ഔ ഭഺഷയ഻ലഽും 
പ ഻പഺദ഻ച്ച ുപഺസ്റ്ററഽഔൾ ആളുഔൾ ഔഺണഽന്ന഻െത്ത് ീവേണും   

  

B.13 പരഺ ഻ഔൾ ൂഔഔഺരൿും ീങയ്യുന്ന ീഹൽപ് ൂലൻ െമ്പറഽും മറ്റു 
പധഺെ െമ്പറഽഔളുും ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻െഔത്ത്/ പഽറത്ത് 
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പു ൿഔമഺയ഻ പദർശ഻െ഻േണും.  

B.14 ുസഺഫ്് ീവയറ഻ീെേഽറ഻ച്ചുള്ള ഉപുയഺക്തി ലഗഽുലക ീപീച്ഠന്ന് 
പര഻ുശഺധ഻േഺൻ ലഭൿമഺേണും, ഒെുററ്റർമഺർേ് 
അ ഻ീെേഽറ഻ച്ച് ുബഺധൿമഽണ്ടഺയ഻ര഻േണും.   

  

B.15 സ്ഥ഻രവഺസ഻േ്/ അവ ഺരഔന് െുീവേഺൻ ഔഴ഻യഺത്ത 
സഺഹങരൿത്ത഻ൽ ീപരഽവ഻രൽ മഽദ പ ഻െ഻േഺൻ ഇങ്ക് പഺഡ് 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും. 

  

B.16 ബഺേ് അപ് െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന ഻െഽള്ള എക്ുസ്റ്റണൽ ഹഺർഡ് 
ഡ഻സ്ടേ്  

  

B.17 UIDAI /രഛ഻സ്ടെഺർമഺർ എന്ന഻വരഽമഺയ഻ ുപീച്ഠന്ന് ആശയവ഻െ഻മയും 
െെത്തഽന്ന ഻ന് ീമഺൂബൽ ുഫഺൺ/ ലഺൻഡ് ുഫഺൺ/ ഇന്റർീെറ്റ് 
ലഭൿമഺയ഻ര഻േണും  

  

  അഭ഻ലഷണ഼യമഺയത്   

C മറ്റ വ഻നൿഺസങ്ങൾ   

C.1 പവർ ുഔഺഡ഻െഽള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ുബഺക്സ്ട   

C.2 ൂഔഔൾ വിത്ത഻യഺേഽന്ന ഻ന് ീവള്ളും, ുസഺെ്, െവ്വൽ   

C.3 ഔഽെ഻ീവള്ള സൗഔരൿും ലഭൿമഺയ഻ര഻േണും   

C.4 ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെ഻ീല ഒപുററ്റർമഺർേ് ആവശൿമഺയ  
ുമശഔൾ, ഔുസരഔൾ. 

  

C.5 ുപരഽുങർേഺൻ ഔഺത്ത഻ര഻േഽന്നവർേഺയ഻  ണല഻ൽ ഔുസരഔൾ/ 
ീബച്ഞഽഔൾ 

  

C.6 വ഻ശഺലമഺയ ഹഺൾ/ മഽറ഻ ഔാെഺീ  ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ 
ുശകര഻േഽന്നുവളയ഻ൽ ുപരഽുങർേീെെഽന്നവരഽീെ ങലെങ്ങൾ 
ഔഽറയ്േഽന്ന വ഻ധത്ത഻ൽ ഔമ഼ഔര഻ച്ച ഫർണ്ണ഼ച്ചർ 

  

C.7 ശഺര഼ര഻ഔ ൂവഔലൿമഽള്ളവർ, ഖർഭ഻ണ഻ഔൾ, 
ൂഔേഽച്ടഽങ്ങളുമഺീയത്തഽന്ന സ്ട ഼ഔൾ, വിദ്ധർ 
എന്ന഻വർേഽുവണ്ട഻ രഽ ുസ്റ്റഷീെങ്ക഻ലഽും അെഽുയഺഛൿമഺേഽഔ. 
ആളുഔൾേ് ഔഺണഺവഽന്ന഻െത്ത് ഈ ുസ്റ്റഷീെേഽറ഻ച്ച് ബഺെർ 
സ്ഥഺപ഻േഽഔ. ുപരഽുങർേൽ ുഔരും ഭാെ഻രെ഻ലഽള്ള െ഻ലയ഻ൽ 
ആയ഻ര഻േഽന്ന ഺണ് ഉത്തമും.   

  

C.8 എലലഺ ഉപഔരണങ്ങളുീെയഽും ഔൿഺര഻ ീഔയ്സഽഔൾ 
ലഭൿമഺയ഻ര഻േണും 

  

C.9 ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണങ്ങളുും ലഺപ്ുെഺെുഔളുും 
വിത്ത഻യഺേഽന്ന ഻ന് ഉപഔരണ െ഻ർമ്മഺ ഺേൾ വ഻ശദ഼ഔര഻ച്ച 
പഔഺരമഽള്ള വസ്ട ഽേൾ  

  

C.10 പർേ ധര഻ച്ച സ്ട ഼ഔളുീെ ുപരഽുങർേല഻ന് പു ൿഔും 
വളച്ചുീഔച്ഠ഻യ സ്ഥലും 

  

C.11 ുഛഺല഻ മഺറ഻മഺറ഻ ീങയ്യുന്ന ഻ന്/ ഒപുററ്റർ ക്ഷ്഼ണ഻േഽന്നത് 
ഴ഻വഺേഽന്ന ഻ന് ുവണ്ട  ഒപുററ്റർമഺർ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും. 

  

C.12 ുപരഽുങർേഺെഺയ഻ വരഽന്ന സ്ട ഼ഔീള സഹഺയ഻േഺൻ വെ഻  
ഒെുററ്റർമഺർ/ സന്നദ്ധുസവഔർ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും 

  

C.13 ുപരഽുങർേൽ ുഔരങ്ങള഻ുലേ് ബഺഖഽഔൾ / സൿാച്ഠ്ീഔയ്സഽഔൾ 
അീലലങ്ക഻ൽ മീറ്റീന്ത്ങ്ക഻ലഽും വസ്ട ഽേൾ ീഔഺണ്ടഽവരഽന്നത്  െയഺൻ 
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സഽരക്ഷ് ഔമ഼ഔരണങ്ങൾ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും 

C.14 ൂവഔലൿമഽള്ളവർേഽും വിദ്ധഛെങ്ങൾേഽും ുവണ്ട഻ രഽ റഺമ്പ് 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻ുേണ്ട ഺണ്, ു പരഽുങർേൽ ുഔരങ്ങൾ ീഔച്ഠ഻െത്ത഻ീല 
ഖൗണ്ട് ുലഺറ഻ൽ ആയ഻ര഻േഽന്ന ഺണ് ഉത്തമും  

  

C.15 പഥമശഽശാഷ ഔ഻റ്റ് ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും   

C.16 അമ഻ മഺയ ങാ് ഔഺലഺവസ്ഥയഽള്ള സ്ഥലങ്ങള഻ൽ ORS ഔ഻റ്റ് 
ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും  

  

  ുപരഽുചർക്കൽ ുകരും – ആുരഺഗൿ, സഽരക്ഷ് പര഻ഗണനകൾ 
D.1 ൂവദൿഽ  ഉപഔരണങ്ങീളലലഺും അെഽുയഺഛൿമഺയ഻ എർത്ത് 

ീങയ് ഻ര഻േണും 
  

D.2  റയ഻ലാീെയഽള്ള അീലലങ്ക഻ൽ ങഽമര഻ലഽള്ള വയറ഻ുംങ്ങഽഔൾ 
െന്നഺയ഻ ഇൻസഽുലറ്റ് ീങയ്യണും 

  

D.3 ുപരഽുങർേല഻െഽള്ള ഛെുററ്ററ഻ന്ീറ ബഺേ് അെ഻െഽും വ഻വ഻ധ 
ഉപഔരണങ്ങൾ ബന്ധ഻െ഻േഽന്ന ഻െഽും ആവശൿമഺയ വയറ഻ുംങ്ങ് 
വിത്ത഻യഺയ഻ ഔമ഼ഔര഻േണും  

  

D.4 ഛെുററ്ററ഻െഽള്ള ഇന്ധെവഽും അ ഽുപഺീല  ഼പ഻െഽത്ത 
സഺദ്ധൿ യഽള്ള മറ്റു വസ്ട ഽേളുും ുപരഽുങർേൽ 
ുഔരത്ത഻ൽെ഻ന്ന് അഔീലയഺയ഻ സാക്ഷ്഻േണും 

  

D.5  ഼പ഻െഽത്ത സഽരക്ഷ് ഉപഔരണും സമ഼പത്ത് ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും   

D.6 പവർ ഛെുററ്റർ ുപരഽുങർേൽ ുസ്റ്റഷെഽഔള഻ൽെ഻ന്ന് 
പരൿഺപ് മഺയ അഔലത്ത഻ൽ സാക്ഷ്഻േണും 

  

D.7 പുദശീത്ത അെ഻യന്ത്഻രഗച്ഠ സഹഺയ െമ്പറഽഔൾ ുഔരത്ത഻ൽ 
ലഭൿമഺയ഻ര഻േഽഔയഽും ഒെുററ്റർമഺർേ് അ ഻ീെേഽറ഻ച്ച് 
ുബഺധൿമഽണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽും ുവണും.  

  

 
__________________________ ________ 

 ത഻യത഻ െ് 
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അനഽബന്ധും C 

 

ആധഺർ ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണത്ത഻നഽള്ള ത഻ര഻ച്ചറ഻യല഻നീറ/ 
ുമൽവ഻ലഺസത്ത഻നീറ മഺതിക സർട്ട഻ഫ഻ക്കറ്്  

(സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് െൽഔഺൻ അധ഻ഔഺരീെച്ഠവരഽീെ ഓുദൿഺഖ഻ഔ ീലറ്റർ ീഹഡ഻ൽ 
െൽുഔണ്ടത്) 

 

 

(ബന്ധഽവ഻ന്ീറ/ സുംരക്ഷ്ഔന്ീറ ുപര്) എന്ന വൿക്ത഻യഽീെ മഔൻ/ മഔൾ/ ഭഺരൿ/ 
ഭർത്തഺവഺയഽള്ള മ഻സ്റ്റർ/ മ഻സ്ട (സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ുപര്) ീെ ഔഴ഻ച്ട...... 
വർഷങ്ങളഺയ഻ എെ഻േ് അറ഻യഺീമന്ന് ഞഺൻ സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്തഽന്നഽ. 
അുേഹത്ത഻ന്ീറ/ അവരഽീെ ു ഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് ഇവ഻ീെ ു ങർത്ത഻ര഻േഽന്നഽ ഔാെഺീ  
അത് മഽറപഔഺരും ഞഺൻ സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്തഽഔയഽും ീങയ്യുന്നഽ.     

അുേഹത്ത഻ന്ീറ/ അവരഽീെ ുമൽവ഻ലഺസും  ഺീഴ പസ്ട ഺവ഻ച്ച഻ര഻േഽന്നഽ,  
ആധഺർ െമ്പർ........... ന്ീറ പര഻ഷ്ക്േരണത്ത഻െഽള്ള ു മൽവ഻ലഺസ/  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ 
ീ ള഻വഽുരകയഺയ഻ മഺ ും ഉപുയഺഖ഻േഺെഽള്ള ഺണ് ഈ സഺക്ഷ്ൿപ ും.  

ഈ സഺക്ഷ്ൿപ ും ുമൽവ഻ലഺസ ീ ള഻വഽുരകയഺയ഻ (PoA)/  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ 
ീ ള഻വഽുരകയഺയ഻ (PoI) ഉപുയഺഖ഻േഺവഽന്ന ഺണ്. 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ െ഻ലവ഻ീല ുമൽവ഻ലഺസും: 

 

 ഻യ ഻: 

െൽഔഺൻ അധ഻ഔഺരീെച്ഠയഺളുീെ െ്: 

െൽഔഺൻ അധ഻ഔഺരീെച്ഠയഺളുീെ മഽഴഽവൻ ുപര്: 

െൽഔഺൻ അധ഻ഔഺരീെച്ഠയഺളുീെ െൽഔഺൻ 
അധ഻ഔഺരീെച്ഠയഺളുീെപദവ഻: 

െൽഔഺൻ അധ഻ഔഺരീെച്ഠയഺളുീെ ീെല഻ുഫഺൺ െമ്പർ: 

 

 

(െൽഔഺൻ അധ഻ഔഺരീെച്ഠയഺൾ ു െര഻ച്ഠ് െുീവുേണ്ട ഺണ്. പഔരേഺരഽീെ െ് 
അെഽവദെ഼യമലല.) 

 

 

സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
പഺസ്ടുപഺർച്ഠ് 

വല഻െത്ത഻ലഽള്ള പഽ ഻യ 
ഔളർ ുഫഺുച്ഠഺ ച്ഠ഻േഽഔ 

(അധ഻ഔി രഽീെ െ഻ന്ീറ 
പഔഽ ഻യഽും മഽദയഽും 

ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ഻ൽ പ ഻െ഻ച്ച് 
സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്തണും  ) 

ഓുദൿഺഖ഻ഔ മഽദ 
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അനഽബന്ധും D 

 

അവതഺരകൻ നൽകഽന്ന സമ്മത മഺതിക 

 

To, 

_______________________ (സ്ഥഺപെത്ത഻ന്ീറ ുപര്) സ്ഥഺപെത്ത഻ൽ 
_________________ (പദവ഻)പദവ഻യ഻ൽ ുഛഺല഻ ീങയ്യുന്ന, ________________ 
(ുമൽവ഻ലഺസും) ൽ  ഺമസ഻േഽന്ന __________________ എന്ന വൿക്ത഻യഽീെ (മഔൻ/ 
മഔൾ/ ഭഺരൿ) ആയ ഞഺൻ(ുപര്)__________________ ആധഺറ഻ന് സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള 
ുപരഽുങർേഽന്നത് സഽഖമമഺേഽന്ന ഻ന് രഽ അവ ഺരഔെഺഔഽവഺൻ 
സമ്മ ഻േഽന്നഽ. അവ ഺരഔർേ് യഽണ഼ക് ഐഡന്റ഻ഫ഻ുേഷൻ അു ഺറ഻റ്റ഻യഽും 
രഛ഻സ്ടെഺറഽും രാപീെെഽത്ത഻യ മഺർഗ്ഗെ഻ർുേശങ്ങളുും െെപെ഻ഔമങ്ങളുും ഞഺൻ 
പ഻ന്ത്ഽെരഽന്ന ഺണ്.   വൿക്ത഻ വവഽും ുമൽവ഻ലഺസവഽും എെ഻േ് ുെര഻ച്ഠ് 
അറ഻യഺവഽന്ന സ്ഥ഻രവഺസ഻ഔീള മഺ ുമ ഞഺൻ പര഻ങയീെെഽത്തഽഔയഽള്ളു. 
എന്ീറ അവ രണീത്ത അെ഻സ്ഥഺെമഺേ഻ UIDAI യഽണ഼ക് ID െമ്പർ (ആധഺർ) 
വ഻ രണും ീങയ്യുീമന്ന് ഞഺൻ മെസ്സ഻ലഺേഽന്നഽ.  

ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ മീറ്റഺരഽ വൿക്ത഻യഺയ഻ ആൾമഺറഺച്ഠും െെത്തഽവഺൻ 
ആരഽമഺയഽും ഞഺൻ രഹസൿധഺരണ ഉണ്ടഺേഽഔയ഻ലല.  

മീറ്റഺരഽ വൿക്ത഻യഽീെ ഛെസുംകൿഺശഺസ്ട  വ഻വരങ്ങള഻ൽ മഺറ്റുംവരഽത്ത഻ 
അയഺളുീെ വൿക്ത഻ വും മെെൂർവ്വും ഔവരഽവഺൻ രഽ ആധഺർ ഉെമീയ ഞഺൻ 
സഹഺയ഻േഽന്ന ലല അ ീലലങ്ക഻ൽ വൿഺഛ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ െൽഔഺൻ 
രഹസൿധഺരണ ഉണ്ടഺേഽഔുയഺ ീങയ്യുന്ന ലല.  

 

ആധഺർ െമ്പർ / ുപരഽുങർേൽ െമ്പർ: 

ുപര്:                              പദവ഻: 

െ്:                              ഻യ ഻: 

ലഺൻഡ് ൂലൻ ുഫഺൺ െമ്പർ (ഒഫ഼സ഻ന്ീറയഽും വ഼െ഻ന്ീറയഽും):     

ീമഺൂബൽ െമ്പർ:  

ഇീമയ഻ൽ: 
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അനഽബന്ധും F – ഉുപക്ഷ്യഽീെ സഺഹചരൿങ്ങൾ 
 
ആധഺർ നമ്പർ ഉുപക്ഷ്഻ുക്കണ്ടത് ആവശൿമഺകഽന്ന സഺഹചരൿങ്ങൾ 

 ഺീഴ പറയഽന്ന സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ രഽ ആധഺർ െമ്പർ ഉെമയഽീെ ആധഺർ െമ്പർ 
ദഽർബ്ബലമഺഔഽന്ന ഺണ്: 

(a) ുര വൿക്ത഻േ് ന്ന഻ുലീറ ആധഺർ െമ്പർ െൽഔ഻യ഻ച്ഠുീണ്ടന്ന് സ്ഥഺപ഻േീെച്ഠഺൽ, 
ഇ ഻െഽമഽമ്പീത്ത ുപരഽുങർേല഻ൽെ഻ന്ന്  ഼രഽമഺെ഻േീെച്ഠ ആധഺർ െമ്പർ 
പ഻െ഻ീച്ചെഽത്ത്  ഽെർന്നഽള്ള ആധഺർ െമ്പറഽഔീളലലഺും റേ് ീങയ്യുന്ന ഺണ്.  . 

(b) െ഻ർേ഻ശ്െ മഺർഗ്ഗുരകഔളുീെ ലുംഗെത്ത഻ലാീെയഺണ് ആധഺർ െമ്പർ ഉണ്ടഺേ഻യത്  : 

I. പധഺെ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ലഭൿമഺേഺീ  ‚ുഫഺുച്ഠഺയഽീെ ുഫഺുച്ഠഺ‛ 
എെഽേഽന്ന സുംഭവും: ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ൽീവച്ച് രഽ പഽ ഻യ 
ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് എെഽേഽന്ന ഻െഽപഔരും െ഻ലവ഻ലഽള്ള രഽ ുഫഺുച്ഠഺ 
ഉപുയഺഖ഻േഽഔയഽും ുപരഽുങർേൽ ുവളയ഻ൽ പധഺെ ബുയഺീമെ഻ക് 
വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻േീെെഺീ  ുപഺഔഽഔയഽും ീങയ്യുന്നഽ, ഇത്തരും 
സഺഹങരൿത്ത഻ൽ സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ ആധഺർ െമ്പർ റേ് ീങയ്യുന്ന ഺണ്.  

II. “വൿഺഛ ബുയഺീമെ഻ക് അസഺധഺരണ വ‛ സുംഭവങ്ങൾ: രഽ ‘ബുയഺീമെ഻ക് 
അസഺധഺരണ വ’ സുംഭവമഺയ഻ ുപരഽുങർേൽ ീ റ്റഺയ഻ െ഻ർവ്വഹ഻േീെെഽന്നഽ. 
ഇവ഻ീെയഽും ആധഺർ െമ്പർ റേ് ീങയ്യീെെഽും. 

III. ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻േഽന്നത് ഴ഻വഺേഽവഺെഺയ഻ രഽ മഽ ഻ർന്ന 
വൿക്ത഻ീയ അച്ഞ് വയസ്സ഻െഽ  ഺീഴ പഺയമഽള്ള ഔഽച്ഠ഻യഺയ഻ ുപരഽുങർേഽന്നഽ, 
ആധഺർ െമ്പർ റേ് ീങയ്യീെെഽന്നഽ. 

IV. ുപരഽുങർേൽ ഔപെമഺീണന്ന് അധ഻ഔി ർ മെസ്സ഻ലഺേ഻യ ഔഺരണത്തഺൽ 
ദഽർബ്ബലീെെഽത്തൽ ആവശൿമഺഔഽന്ന ഏീ ഺരഽ സുംഭവവഽും.   

ആധഺർ െമ്പർ റേ് ീങയ് ഽഔഴ഻ച്ടഺൽ ആധഺർ െമ്പർ ഉെമയ്േ് അധ഻ഔി ർ െൽഔഽന്ന 
ുസവെങ്ങൾ സ്ഥ഻രമഺയ഻ ദഽർബ്ബലീെെഽന്ന ഺണ്.  
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അനഽബന്ധും G – ആധഺർ ുപരഽുചർക്കൽ/ പര഻ഷ്ക്ക്കരണത്ത഻നഽള്ള സഹഺയക ുരഖകളറീെ പട്ട഻ക 

ുപരഽും ുഫഺുട്ടഺയഽമഽള്ള സവ഼കഺരൿമഺയ PoI ുരഖകൾ  ുപരഽും ുമൽവ഻ലഺസവഽും അെങ്ങ഻യ 
സവ഼കഺരൿമഺയ PoA ുരഖകൾ  

1. പഺസ്ടുപഺർച്ഠ്  

2. PAN ഔഺർഡ്  

3. ുറഷൻ/ PDS ുഫഺുച്ഠഺ ഔഺർഡ്  

4. ുവഺച്ഠർ ID  

5. ൂഡവ഻ുംങ്ങ് ൂലസൻസ്ട  

6. ഖവൺീമന്് ുഫഺുച്ഠഺ ID ഔഺർഡഽഔൾ/PSU 

വ഻ രണും ീങയ്  സർവ഼സ്ട ുഫഺുച്ഠഺ 
ഐഡന്റ഻റ്റ഻ ഔഺർഡ്  

7. NREGS ുഛഺബ് ഔഺർഡ്  

8. Photo അുംഖ഼ഔി  വ഻ദൿഺഭൿഺസ സ്ഥഺപെും 
െൽഔ഻യ ുഫഺുച്ഠഺ  ID  

9. ആയഽധങ്ങളുീെ ൂലസൻസ്ട 

10. ുഫഺുച്ഠഺയഽള്ള ബഺങ്ക് ATM ഔഺർഡ്  

11. ുഫഺുച്ഠഺയഽള്ള ീഔഡ഻റ്റ് ഔഺർഡ്  

12. ീപൻഷൻ ുഫഺുച്ഠഺ ഔഺർഡ്  

13. സവഺ ന്ത്ൿസമര ുസെഺെ഻ ുഫഺുച്ഠഺ ഔഺർഡ്  

14. ഔ഻സഺൻ ുഫഺുച്ഠഺ പഺസ്ട ബഽേ്  

15. CGHS / ECHS ുഫഺുച്ഠഺ ഔഺർഡ്  

16.  പഺൽ വഔഽെ് െൽഔ഻യ ുപരഽും ുഫഺുച്ഠഺയഽമഽള്ള 
അഡസ്സ് ഔഺർഡ് 

17. ഖസറ്റഡ് ഉുദൿഺഖസ്ഥുെഺ  ഹസ഻ൽദഺുറഺ ീലറ്റർ 
ീഹഡ഻ൽ െൽഔ഻യ ഽും ുഫഺുച്ഠഺ ഉള്ള ഽമഺയ 
 ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ്  

18. അുംഖൂവഔലൿത്ത഻ന്ീറ ID ഔഺർഡ്/ അ ഺത് 
സുംസ്ഥഺെങ്ങൾ/ UT ഖവൺീമന്്/ 
ഭരണെ഻ർവ്വഺഹഔർ െൽഔഽന്ന 
അുംഖൂവഔലൿത്ത഻െഽള്ള ീമഡ഻േൽ 
സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ്  

1. പഺസ്ടുപഺർച്ഠ് 
2. ബഺങ്ക് ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്്/ പഺസ്ടബഽേ് 
3. ുപഺസ്റ്റ് ഒഫ഼സ്ട അേൗണ്ട് 
ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്്/പഺസ്ടബഽേ് 

4. ുറഷൻ ഔഺർഡ് 

5. ുവഺച്ഠർ ID 

6. ൂഡവ഻ുംങ്ങ് ൂലസൻസ്ട 

7. ഖവൺീമന്് ുഫഺുച്ഠഺ ID 

ഔഺർഡഽഔൾ/PSU വ഻ രണും 
ീങയ്  സർവ഼സ്ട ുഫഺുച്ഠഺ 
ഐഡന്റ഻റ്റ഻ ഔഺർഡ് 

8. ഇലക്്റ഻സ഻റ്റ഻ ബ഻ൽ (3 

മഺസത്ത഻ുലീറ പഴേമ഻ലലഺത്തത്) 

9. വഺച്ഠർ ബ഻ൽ (3 മഺസത്ത഻ുലീറ 
പഴേമ഻ലലഺത്തത്) 

10. ീെല഻ുഫഺൺ ലഺൻഡ് ൂ ലൻ ബ഻ൽ 

(3 മഺസത്ത഻ുലീറ 
പഴേമ഻ലലഺത്തത്) 

11. വസ്ട ഽെ഻ഔഽ ഻ രസ഼ത് (1 

വർഷത്ത഻ുലീറ പഴേമ഻ലലഺത്തത്) 

12. ീഔഡ഻റ്റ് ഔഺർഡ് ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്് (3 

മഺസത്ത഻ുലീറ പഴേമ഻ലലഺത്തത്) 

13. ഇൻഷഽറൻസ്ട ുപഺള഻സ഻ 
14. െ് സഹ഻ ും ബഺങ്ക഻ന്ീറ ീലറ്റർ 
ീഹഡ഻ൽ ുഫഺുച്ഠഺയഽള്ള ീലറ്റർ 

15. രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  ഔമ്പെ഻ െ് 
സഹ഻ ും ീലറ്റർ ീഹഡ഻ൽ 
െൽഔ഻യ ുഫഺുച്ഠഺയഽള്ള ീലറ്റർ 

16. അുംഖ഼ഔി  വ഻ദൿഺഭൿഺസ 
സ്ഥഺപെങ്ങൾ െ് സഹ഻ ും ീലറ്റർ 
ീഹഡ഻ൽ െൽഔ഻യ ുഫഺുച്ഠഺയഽള്ള 
ീലറ്റർ   

17. NREGS  ു ഛഺബ് ഔഺർഡ് 

18. ആയഽധങ്ങളുീെ ൂലസൻസ്ട 

19. ീപൻഷണർ ഔഺർഡ് 

20. സവഺ ന്ത്ൿസമര ുസെഺെ഻ ഔഺർഡ് 

21. ഔ഻സഺൻ പഺസ്ട ബഽേ് 
22. CGHS / ECHS ഔഺർഡ് 

23. MP അീലലങ്ക഻ൽ MLA അീലലങ്ക഻ൽ 
ഖസറ്റഡ് ഉുദൿഺഖസ്ഥൻ അീലലങ്ക഻ൽ 

കഽെഽുംബനഺഥനഽമഺയഽള്ള ബന്ധ വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
അെങ്ങ഻യ സവ഼കഺരൿമഺയ PoR ുരഖകൾ   

1. PDS ഔഺർഡ് 

2. MNREGA ുഛഺബ് ഔഺർഡ് 

3. CGHS/സുംസ്ഥഺെ ഖവൺീമന്്/ECHS/ESIC 

ീമഡ഻േൽ ഔഺർഡ് 

4. ീപൻഷൻ ഔഺർഡ് 

5. ആർമ഻ ഔഺന്റ഼ൻ ഔഺർഡ് 

6. പഺസ്ടുപഺർച്ഠ് 
7. ഛെെ രഛ഻സ്ടെഺർ, മഽെ഻സ഻പൽ ുഔഺർപുറഷൻ, 
അീലലങ്ക഻ൽ  ഺലാേ്,  ഹസ഻ൽ ു പഺലഽള്ള  മറ്റു 
പകൿഺപ഻  പഺുദശ഻ഔ സർേഺർ സമ഻ ഻ഔൾ 
െൽഔ഻യ ഛെെ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ്  

8. മറ്റ഻ ര ുഔര/സുംസ്ഥഺെ ഖവൺീമന്് െൽഔ഻യ 
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ഔഽെഽുംബ എൺൂെറ്റ഻ൽീമന്് ുരക  
9. ഖവൺീമന്് െൽഔ഻യ വ഻വഺഹ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 

 ഹസ഻ൽദഺർ ീലറ്റർ ീഹഡ഻ൽ 
െൽഔ഻യ ുഫഺുച്ഠഺയഽള്ള 
ുമൽവ഻ലഺസ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 

24. ഖഺമപച്ഞഺയത്ത് ുമധഺവ഻ുയഺ 
 ത്തഽലലയരഺയ അധ഻ഔഺര഻ഔുളഺ 
(ഖഺമ഼ണ ുമകലഔള഻ൽ) െൽഔ഻യ 
ുമൽവ഻ലഺസ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ്.   

25. ആദഺയെ഻ഔഽ ഻ അസസ്ടീമന്് 
ഒർഡർ 

26. വഺഹെ രഛ഻സ്ടുെഷൻ 
സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 

27. രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്  വ഻ൽപെ / പണയ 

/ വഺെഔ ഔരഺർ 

28.  പഺൽ വഔഽെ് െൽഔ഻യ 
ുഫഺുച്ഠഺയഽള്ള ുമൽവ഻ലഺസ 
ഔഺർഡ് 

29. സുംസ്ഥഺെ ഖവൺീമന്് െൽഔ഻യ 
ുഫഺുച്ഠഺയഽള്ള ഛഺ ഻, സ്ഥ഻ര ഺമസ 
സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 

30. അുംഖൂവഔലൿത്ത഻ന്ീറ ID 

ഔഺർഡ്/ അ ഺത് സുംസ്ഥഺെങ്ങൾ/ 
UT ഖവൺീമന്്/ 
ഭരണെ഻ർവ്വഺഹഔർ െൽഔഽന്ന 
അുംഖൂവഔലൿത്ത഻െഽള്ള 
ീമഡ഻േൽ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 

31. ഖൿഺസ്ട ഔണക്ഷ്ൻ ബ഻ൽ (3 

മഺസത്ത഻ുലീറ പഴേമ഻ലലഺത്തത്) 

32. ഇണയഽീെ പഺസ്ടുപഺർച്ഠ് 
33. മഺ ഺപ഻ ഺേളുീെ പഺസ്ടുപഺർച്ഠ് 

(പഺയപാർത്ത഻യഺഔഺത്ത 
സഺഹങരൿത്ത഻ൽ) 

34. ുഔര/സുംസ്ഥഺെ ഖവൺീമന്് 
െൽഔ഻യ 3 വർഷത്ത഻ുലീറ 
പഴേമ഻ലലഺത്ത  ഺമസസ്ഥല 
അെഽവഺദ ീലറ്റർ  

35. ഖവൺീമന്് െൽഔ഻യ, 
ുമൽവ഻ലഺസും അെങ്ങ഻യ 
വ഻വഺഹ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 

DoB ുരഖകളറീെ സവ഼കഺരൿമഺയ ീതള഻വഽുരഖ 

1. ഛെെ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ്  

2. SSLC ബഽേ്/സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ്  

3. പഺസ്ടുപഺർച്ഠ്  

4. ീലറ്റർ ീഹഡ഻ൽ ഖാെ് A ഖസറ്റഡ് ഉുദൿഺഖസ്ഥൻ 
െൽഔ഻യ ഛെെ  ഻യ ഻ സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ് 

5. PAN ഔഺർഡ് 

6. ഏീ ങ്ക഻ലഽും ഖവൺീമന്് ു ബഺർഡ് അീലലങ്ക഻ൽ 
യാണ഻ുവഴ്സ഻റ്റ഻ െൽഔ഻യ മഺർേ്ഷ഼റ്റ് 

7. ഖവൺീമന്് ുഫഺുച്ഠഺ Id ഔഺർഡ് / PSU 

െൽഔ഻യ ഽും DoB ഉൾീെെഽന്ന ഽമഺയ 
ുഫഺുച്ഠഺയഽള്ള  ഻ര഻ച്ചറ഻യൽ ഔഺർഡ് 

8. ുഔര/സുംസ്ഥഺെ ീപൻഷൻ ു പയ്ീമന്് ഒർഡർ 

9. ുഔര ഖവൺീമന്റ഻ന്ീറ ആുരഺഖൿ ുസവെ 
പദ്ധ ഻യഽീെ ുഫഺുച്ഠഺ ഔഺർഡ് അീലലങ്ക഻ൽ 
വ഻മഽക്തഭെൻമഺർേഽള്ള സഹഺയ 
ആുരഺഖൿപദ്ധ ഻ ുഫഺുച്ഠഺ ഔഺർഡ്   
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അനഽബന്ധും H– കൺവ഼ന഻യൻസ് കാല഻ 
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അനഽബന്ധും I – ആധഺർ പവർത്തനരഹ഻തമഺക്കൽ 
 

 
ആധഺർ നമ്പർ പവർത്തനരഹ഻തമഺുക്കണ്ടത് ആവശൿമഺകഽന്ന സഺഹചരൿങ്ങൾ 

 

1. രഽ ആധഺർ െമ്പർ ഉെമയഽീെ ആധഺർ െമ്പർ  ഺീഴ പറയഽന്ന സഺഹങരൿങ്ങള഻ൽ 
പവർത്തെരഹ഻ മഺേഽന്ന ഺണ്:  

a. ുഫഺുട്ടഺയഽീെ ുഫഺുട്ടഺ എെഽക്കൽ, പധഺന ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ലഭൿമഺണ്: 

ുപരഽുങർേൽ ുഔരത്ത഻ൽീവച്ച് പഽ ഻ീയഺരഽ ുഫഺുച്ഠഺ എെഽേഽന്ന ഻െഽ 
പഔരും െ഻ലവ഻ലഽള്ള രഽ ു ഫഺുച്ഠഺ ഉപുയഺഖ഻ച്ചു, സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ പധഺെ 
ബുയഺീമ്റ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ ുശകര഻േഽഔയഽും ീങയ് ഺൽ ആധഺർ െമ്പർ 
െ഻ർച്ജ഼വമഺേഽഔയഽും സ്ഥ഻രവഺസ഻ുയഺ്  ന്ീറ ുഫഺുച്ഠഺ അപ്ുഡറ്റ് ീങയ്യഺൻ 
ആവശൿീെെഽഔയഽും ീങയ്യുന്ന ഺണ്. ന്ീറ ുഫഺുച്ഠഺഖഺഫ് വ഻ഛയഔരമഺയ഻ 
അുേഹും അപ്ുഡറ്റ് ീങയ് ഺൽ ആധഺർ െമ്പർ വ഼ണ്ടഽും 
പവർത്തെക്ഷ്മമഺഔഽന്ന ഺണ്.    

b. “വൿഺജമഺയ ഭഺഗ഻ക ബുയഺീമെ഻ക് അസഺധഺരണതവ” സുംഭവങ്ങൾ: 

ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങള഻ീല ങ഻ല ഗെഔങ്ങൾ െൽഔഺൻ സ്ഥ഻രവഺസ഻ 
സന്നദ്ധെഺയ഻ച്ഠുും അത് ു ശകര഻േഺൻ  യ്യഺറഺയ഻ലല. ഇത്തരും സഺഹങരൿത്ത഻ൽ 
ആധഺർ െമ്പർ പവർത്തെരഹ഻ മഺഔഽന്ന ഺണ്. 
 

c. െ഻യമഺെഽസി മഺയ സഹഺയഔ ുരകഔൾ ഇലലഺീ യഺണ് ുപറഽുങർേൽ 
െ഻ർവ്വഹ഻ച്ചീ ന്ന് പ഻ന്ന഼് ഔീണ്ടത്ത഻യഺൽ, സഺധഽവഺയ സഹഺയഔ 
ുരകഔുളഺീെ ആധഺർ െമ്പർ ഉെമ അത് അപ്ുഡറ്റ് ീങയ്യുന്ന ഽവീര ആധഺർ 
െമ്പർ പവർത്തെരഹ഻ മഺഔഽന്ന ഺണ്. 

d. ുശകര഻ച്ച വ഻വരങ്ങള഻ൽ ുമഺശമഺയ വ഻വരങ്ങൾ 
(മ഻ശ഻ മഺയ/ഔമവ഻രഽദ്ധമഺയ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ, സ്ഥ഻രവഺസ഻യഽീെ 
ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങള഻ൽ അധ഻ുക്ഷ്പ/െ഻രർത്ഥഔ വഺേഽഔളുും 
സുഭൿ രമഺയ ഭഺഷയഽും, അപരെഺമങ്ങൾ ഉപുയഺഖ഻ച്ച് ീരഺറ്റ ുപര഻ന്ീറ 
സ്ഥഺെത്ത് ന്ന഻ുലീറ ുപരഽഔൾ എന്ന഻ങ്ങീെ) ഉീണ്ടന്ന് അറ഻യീെെഽഔയഽും 
അപ്ുഡറ്റ് ആവശൿമഺയ഻വര഻ഔയഽും ീങയ്യുന്ന സഺഹങരൿത്ത഻ൽ, ആധഺർ ഉെമ 
അത് അപ്ുഡറ്റ് ീങയ്യുന്ന ഽവീര ആധഺർ െമ്പർ 
പവർത്തെരഹ഻ മഺേഽന്ന ഺണ്.  

e. അച്ഞ് വയസ്സ് അീലലങ്ക഻ൽ പ ഻െച്ഞ് വയസ്സ് പാർത്ത഻യഺയ രഽ ഔഽച്ഠ഻ പസ്ട ഽ  
പഺയും  ഻ഔച്ട് രണ്ട് വർഷങ്ങൾേഽള്ള഻ൽ  ന്ീറ ബുയഺീമെ഻ക് വ഻വരങ്ങൾ 
അപ്ുഡറ്റ് ീങയ് ഻ലല എങ്ക഻ൽ ആധഺർ െമ്പർ പവർത്തെരഹ഻ മഺഔഽന്ന ഺണ്. 
പവർത്തെരഹ഻ മഺേ഻യുശഷും ുമൽപറച്ട അപ്ുഡറ്റ് രഽ വർഷത്ത഻െഔും 
െ഻ർവ്വഹ഻ച്ച഻ീലലങ്ക഻ൽ ആധഺർ െമ്പർ ഉുപക്ഷ്഻േീെെഽന്ന ഺണ്. 

f. പവർത്തെരഹ഻ മഺേഽന്നത് അെഽുയഺഛൿമഺീണന്ന് അധ഻ഔി ർ െ഻രാപ഻േഽന്ന 
ഇ ര സഺഹങരൿങ്ങൾ. 

2. ആധഺർ െമ്പർ പവർത്തെരഹ഻ മഺേഺൻ അധ഻ഔി ീര ുപര഻െ഻ച്ച ഔഺരണങ്ങൾ 
ആധഺർ െമ്പർ ഉെമ അപ്ുഡറ്റ് ീങയ്യുഔുയഺ  ഻രഽത്തഽഔുയഺ ീങയ്യുന്ന ഽവീര 
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ആധഺർ െമ്പർ ഉെമയ്േ് അധ഻ഔി ർ െൽഔ഻വരഽന്ന ുസവെങ്ങൾ, ആധഺർ 
പവർത്തെരഹ഻ മഺയ഻േഴ഻ച്ടഺൽ  ഺത്േഺല഻ഔമഺയ഻ െ഻ർത്ത഻ീവേഽന്ന ഺണ്.   

 

ഉുപക്ഷ് അീലലര഻ൽ പവർത്തനരഹ഻തമഺക്കൽ ുവണ്ട഻വന്ന സഺഹചരൿങ്ങീളക്കഽറ഻ച്ചറള്ള 
അുനവഷണും 

 

1. ഉുപക്ഷ്ുയഺ പവർത്തെരഹ഻ മഺേുലഺ ആവശൿമഺീണന്ന് റ഻ുെഺർച്ഠ് 
ീങയ്യീെച്ഠു ഺ  ഻ര഻ച്ചറ഻ച്ടു ഺ ആയ ഏത് സുംഭവത്ത഻ലഽും അുെവഷണും 
ഉണ്ടഺഔഽന്ന ഺണ്, ആധഺർ െമ്പർ ഉുപക്ഷ്഻ുേണ്ട഻വരഽന്ന അീലലങ്ക഻ൽ 
പവർത്തെരഹ഻ മഺുേണ്ട഻വരഽന്ന വൿക്ത഻യഽീെ വഺദും ുഔൾേലഽും ഇ ഻ൽ 
ഉൾീെെഽും.  

2. അു ഺറ഻റ്റ഻ െഺമെ഻ർുേശും ീങയ്യുന്ന രഽ ഏഛൻസ഻ സഺഹങരൿും 
പര഻ുശഺധ഻ച്ച്/അുെവഷ഻ച്ച്, പസ്ട ഽ  ആവശൿത്ത഻ന് അു ഺറ഻റ്റ഻ 
െ഻ർുേശ഻ുച്ചേഺവഽന്ന െെപെ഻ഔമങ്ങൾേ് അെഽസി മഺയ഻, അു ഺറ഻റ്റ഻േ് രഽ 
റ഻ുെഺർച്ഠ് സമർെ഻േഽന്ന ഺണ്. 

3. റ഻ുെഺർച്ഠ് ലഭ഻ച്ച ുശഷും ആവശൿമഺയ െെപെ഻ഔൾേ് അു ഺറ഻റ്റ഻  ഽെേും 
ഔഽറ഻േഽഔയഽും ആധഺർ െമ്പർ ഉുപക്ഷ്഻േൽ അീലലങ്ക഻ൽ പവർത്തെരഹ഻ മഺേൽ 
 ഼രഽമഺെും അു ഺറ഻റ്റ഻ ഏീറ്റെഽേഽഔയഽും ീങയ്യുന്ന ഺണ് 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ആധഺർ എൺുറഺൾീമനറഽും അപ്ുേറ്റും മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ 

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

  

Page 146 

 
 

 

അനഽബന്ധും J (a) – ുപരഽുചർക്കൽ ുകരത്ത഻ൽ ഉപുയഺഗ഻ുക്കണ്ട ആധഺർ പര഻ഷ്ക്ക്കരണ 
പത഻ക 
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അനഽബന്ധും K – ഒപുററ്ർ ഒൻുബഺർേ഻ുംങ്ങ് ുഫഺും 
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അനഽബന്ധും L – ആധഺർ ുപരഽുചർക്കൽ ക഻റ്് 

ആധഺർ ുപരഽുങർേലഽും പര഻ഷ്ക്േരണവഽും വ഻ഛയഔരമഺയ഻ െ഻ർവ്വഹ്ക്േഺൻ ആവശൿമഺയ 
രഽഔാച്ഠും ഹഺർഡ് ീവയർ ഉപഔരണങ്ങൾ അെങ്ങ഻യ ഔ഻റ്റ് ആണ് ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ 
ഔ഻റ്റ്. 

I. ലഺപ്ുെഺപ്/ീഡസ്ടേ്ുെഺപ് 

II. ുമഺണ഻റ്റർ 

III. മൾച്ഠ഻ഫുംങ്ങ്ഷൻ പ഻ന്റർ/സ്ടഔഺെർ 

IV. ൂവറ്റ് സ്ടഔ഼ൻ 

V. ുഫഺേസ്ട ൂലറ്റ് 
VI. സർജ് ീപഺച്ഠക്െർ സ്ടൂപക് 

VII. മ഻ഴ഻പെല സ്ടഔഺെർ 

VIII. ഔൿഺമറ 

IX. സ്ലഺപ് സ്ടഔഺെർ 

X. GPS ഉപഔരണും 

 

1. ഈ ഉപഔരണങ്ങീളലലഺും UIDAI യഽീെ മഺെദണ്ഡങ്ങൾേ് അെഽസി മഺയ഻ര഻േണും. 
2. ബുയഺീമെ഻ക് ഉപഔരണങ്ങൾ (ൂഔത്തലും/മ഻ഴ഻പെല സ്ടഔഺെർ) STQC അുംഖ഼ഔര഻ച്ചവ 
ആയ഻ര഻േണും  

3. ൂവറ്റ് സ്ടഔ഼ൻ, ുഫഺേസ്ട ൂ ലറ്റ്, സർജ് ീപഺച്ഠക്െർ എന്ന഻വ ഴ഻ീഔ മഽഴഽവൻ ഔ഻റ്റ഻െഽും 
3 വർഷീത്ത വഺറന്റ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും.  

4. വഺറന്റ഻ ഔഺലയളവ഻ൽ, ു ഔെഽവന്ന ഉപഔരണങ്ങൾ 7 ദ഻വസങ്ങൾേഔും മഺറ്റ഻ പഔരും 
െൽഔഽഔുയഺ ുഔെഽപഺെഽഔൾ  ഼ർത്ത്  ര഻ഔുയഺ ീങയ്യുും 

5. സവ഻ുശഷ െ഻ർമ്മ഻ ഻/ ുമഺഡല഻ലഽള്ള ഉപഔരണങ്ങൾ അെങ്ങ഻യ ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ 
ഔ഻റ്റ഻ീല ഉപഔരണങ്ങൾ, UIDAI യഽീെ ഏറ്റവഽും ൊ െമഺയ  ു പരഽുങർേൽ ക്ലയന്റഽമഺയ഻ 
(ECMP) പവർത്ത഻േഽന്നത് UIDAI അുംഖ഼ഔര഻ച്ച഻ര഻േണും.   

ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ ഉപഔരണങ്ങീളേഽറ഻ച്ച് ഹസവമഺയ വ഻വരണും   

 

ഇെും S.1.1. – ലഺപ്ുെഺപ്/ീഡസ്ടേ്ുെഺപ് 
 

വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 

  യന്ത്രാപ ഗെഔും ലഺപ്ുെഺപ്/ീഡസ്ടേ്ുെഺപ് 

  

മഺ ിഔ  

ഏറ്റവഽും പഽ ഻യ IDC റ഻ുെഺർച്ഠ് അെഽസര഻ച്ച് 5 മ഻ഔച്ച 
ഔച്ചവെേഺര഻ൽെ഻ന്ന് 

CPU 2-GHz ഡൿഽവൽ ുഔഺർ അീലലങ്ക഻ൽ ുലറ്റർ 

  ഡ഻സ്ടുപ്ല ഏറ്റവഽഔഽറച്ടത് 14" HD ആന്റ഻-ീഗ്ലയർ (16:9) 

  ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻ െൂൊത്ത് 4.0, Wi-Fi (IEEE 

 

802.11b/g/n), ഈ ർീെറ്റ് (10/1000 ുബസ്ട-T) എന്ന഻വയ഻ുലേ് സവ ുവ 
സുെഺർച്ഠ് ഉണ്ടഺയ഻ര഻േണും. ലഺപ്ുെഺപ് ആീണങ്ക഻ൽ െൂൊത്ത് 
ആവശൿമ഻ലല. 
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ീമമ്മറ഻ 4-GB DDR3 അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽഔാെഽ ൽ, 

 

8-GB വീര വ഻ഔസ഻െ഻േഺവഽന്ന SDRAM @1066MHZ, 1DIMM ുസ്ലഺച്ഠ് ഫ഼ 
സഹ഻ ും 

  

ീവബ് ഔൿഺും 
െീന്നഔഽറച്ടത് 720p ൂഹ ീഡഫ഻െ഻ഷെഽള്ള അവ഻ഭഺഛൿഗെഔമഺയ 
ീവബ്ഔൿഺും, ലഺപ്ുെഺപ് ആീണങ്ക഻ൽ ഇത് ആവശൿമ഻ലല 

  
HDD െീന്നഔഽറച്ടത് 500GB (അഥവഺ അ ഻ൽഔാെഽ ൽ) ഹഺർഡ് ഡ഻സ്ടേ് 

  ഇൻപഽച്ഠ്/ ഓച്ഠ്പഽച്ഠ് 
ുപഺർച്ഠുഔൾ രഽ HDMI 

  

 

രഽ VGA, ലഺപ്ുെഺപ് ആീണങ്ക഻ൽ 2 എണ്ണും 

  

 

സമർെ഻ മഺയ െീന്നഔഽറച്ട 5 USB 2.0 ുപഺർച്ഠ്* 

  

 

രഽ ഈ ർീെറ്റ് (RJ-45) 

  ബഺറ്ററ഻ ബഺേ് 
അപ് 

4 ീസൽ അീലലങ്ക഻ൽ 6 ീസൽ ല഻ഥ഻യും/0.5KVA UPS,  30 മ഻െ഻റ്റ് ബഺേ് അപ് 
സമയും 

  ങ഻പ്ീസറ്റ് CPU അീലലങ്ക഻ൽ  ത്തഽലലയമഺയ ഻ുെഺ് ഗെ഻െ഻ച്ചത് 

  ഖഺഫ഻േഽഔൾ സമെവയ഻െ഻ച്ച ഖഺഫ഻േഽഔൾ 

   

വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 

  ഔ഼ുബഺർഡ് പാർണ്ണവല഻െത്ത഻ലഽള്ള (എറ്റവഽും ഔഽറച്ടത് 84 ഔ഼ഔൾ), വ഻ൻുഡഺസ്ട 
അെഽരാപമഺയ,  ാവ഻ുെഺഔഽന്നവീയ പ ഻ുരഺധ഻േഽന്ന ഔ഼ുബഺർഡ്   

 
  

െച്ച് പഺഡ് 
ഔ഼ുബഺർഡ഻െഽ ഺീഴ വ഻ശഺലമഺയ െച്ച് പഺഡ്, ലഺപ്ുെഺപ് ആീണങ്ക഻ൽ 
ഇത് ആവശൿമ഻ലല 

  പ഼ുലഺഡഡ് OS വ഻ൻുഡഺസ്ട 10 ീപഺഫഷണൽ  

  

ൂമുഔഺുഫഺണഽഔൾ 
െീന്നഔഽറച്ടത് രഽ ൂമക് എങ്ക഻ലഽും സവ ുവ ഗെ഻െ഻ച്ച഻ര഻േഽന്നഽ, 
ലഺപ്ുെഺപ് ആീണങ്ക഻ൽ ഇത് ആവശൿമ഻ലല 

  അെഽബന്ധ 
ഗെഔങ്ങൾ ലഺപ്ുെഺപ് വഹ഻േഽന്ന ീപച്ഠ഻ 

  

വഺറന്റ഻ 
3 വർഷീത്ത സമഖമഺയ ഒൺൂസറ്റ് വഺറന്റ഻ , ബഺറ്ററ഻േഽും പവർ 
അഡഺപ്െറ഻െഽും രഽ വർഷീത്ത വഺറന്റ഻. 

  ആന്റ഻-ൂവറസ്ട പരമഺവധ഻ സഽരക്ഷ്യ്േഽുവണ്ട഻ 
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*ലഺപ്ുെഺെ഻ന് 5 USB 2.0 ുപഺർച്ഠുഔള഻ൽ ഔഽറവഺണഽള്ളീ ങ്ക഻ൽ, ന്ന഻ുലീറ USB 

ഔണക്ഷ്െഽഔളുള്ള രഽ USB ഹബ്ബ് (5 ഡ഻ൂവസഽഔൾ USB ുപഺർച്ഠല഻ലാീെ പ്ലഗ്ഗ് ഇൻ ീങയ്യഺൻ 
പഺപ് മഺേഽന്നത്) അധ഻ഔ ങ഻ലവഽഔൾ ഇലലഺീ  െൽഔണും.  

 

ഇെും S.1.2. – ുമഺണ഻റ്റർ 
 

 

വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
  

     

 
OEM 

  

  

IDC/ ഖഺർച്ഠ്ണർ/ുഫഺസ്റ്റ്/  സള്ള഻വൻ റ഻ുെഺർച്ഠ഻ൽ PC/ ലഺപ്ുെഺപ്/ 
ുമഺണ഻റ്ററഽഔൾ എന്ന഻വീയേഽറ഻ച്ച്  പസ഻ദ്ധ഼ഔര഻ച്ച രണ്ട് മഽൻ 
ഔവഺർച്ഠറഽഔള഻ൽ ഇന്ത്ൿ ുമകലയ഻ീല ഔവഺഡന്് ‚ല഼ുഡർസ്ട‛ ന്ീറ ഖണത്ത഻ൽ 
ഉൾീെെഽന്െവ.    

      

 

വല഻െും 15-16 ഇച്ഞ് അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽ ഔാെഽ ൽ 
       

 

 രും LCD 
       

 

ീറസലാഷൻ 1024 x 768 അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽ ഔാെഽ ൽ 
  

     

 

 

ഇെും S.1.3. – മൾച്ഠ഻ ഫുംങ്ങ്ഷണൽ ഡ഻ൂവസ്ട (MFD) 

  

     

 

വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
  

     

 

പവർത്തെും പ഻ന്് ുഔഺെ഻ സ്ടഔഺൻ 
  

     

 

ുഛഺല഻യഽീെ 
ആവിത്ത഻ ുപജ് 
ഔണേ഻ൽ 8000 ുപഛഽഔൾ 

  
     

 

PPM – െഺേ് (A4) 18 PPM 
  

     

 

മഺ ിഔ  

ഏറ്റവഽും പഽ ഻യ IDC റ഻ുെഺർച്ഠ്  പഔഺരും ഏറ്റവഽും മ഻ഔച്ച 
5 ഔച്ചവെേഺര഻ൽെ഻ന്ന് 

  

     

 

ീറസലാഷൻ 600X600 DPI 
  

    

 

ഉപുയഺഖ഻ച്ച 
മഺധൿമും ഔഽറച്ട ങ഻ലവ഻ൽ പവർത്ത഻െ഻േഽന്ന ഻െഽള്ള ഇങ്ക് െഺങ്ക് 
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വ഻വരണും 
 

          വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 

 
   സഺമ്പദഺയ഻ഔ 
മ഼ഡ഻യ വല഻െും െ഻യമഺെഽസി ും ആഔഽന്ന ഽവീര 

 

  

വ഻ൻുഡഺസ്ട  8,  വ഻ൻുഡഺസ്ട  10   ഔാെഺീ  വ഻ൻുഡഺസ്ട, ല഻െക്സ്ട 
എന്ന഻വയഽീെ മഽൻ പ ഻െുഔൾ എന്ന഻വ മഽുകെ സഽശക്തും 

അുംഖ഼ഔി  
പവർത്തെ 
സുംവ഻ധഺെും ഉണ്ട് 

  സ്ടഔഺൻ 
ീറസലാഷൻ 

 

600X600 DPI ഒപ്െ഻േൽ 

   ബ഻റ്റ്/ഔളർ ീഡപ്ത് 
 

24 ബ഻റ്റുഔൾ 
ുഔഺെ഻ സ്ടപ഼ഡ് 
െഺേ് 

 
18 CPM 

ുഔഺെ഻ ീറസലാഷൻ 
 

600 X 600 DPI 

     

ഇെും S.1.4. – ൂവറ്റ് സ്ടഔ഼ൻ 

 

വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
  

     

 

വല഻െും 
4 X 5 അെ഻, സ്റ്റഺൻഡ഻ൽ ീവേഺവഽന്നത് / ങഽമര഻ൽ 
ഗെ഻െ഻േഺവഽന്നത് 

       

 

അെഽബന്ധ സഺധെങ്ങൾ സ്റ്റഺൻഡ് 
  

     

 

പ ഻ഫല഻േഺത്തത് അീ  
  

     

 

അ ഺരൿമഺയത് അീ  
        

 
 
 
 

 
 

ഇെും S.1.5 – ുഫഺേസ്ട 
ൂലറ്റ് 

   

     

 

വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
  

     

 

ുശഷ഻ 60W 
  

    

 

അെഽബന്ധ സഺധെങ്ഘൾ 
സ്റ്റഺൻഡ്, 2 മ഼റ്റർ െ഼ളമഽള്ള വയറഽും ഒപുററ്ററഽീെ സമ഼പത്ത്  ഒൺ/ 
ഒഫ് സവ഻ച്ചുും.  
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ഇെും S.1.6. – സർജ് ീപഺച്ഠക്െർ സ്ടൂപക് 

     

 

വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
  

     

 

ീപഺ ഽവഺയത് 
5A  ുസഺേറ്റുഔൾ 6 എണ്ണും  ( ഇന്ത്ൿൻ മഺ ിഔയ഻ലഽള്ളത് 4  +  2 

അന്ത്ഺരഺര മഺ ിഔയ഻ലഽള്ളത് 2 എണ്ണും  
 

  

), ഫൿാസ്ട, ഒൺ/ ഒഫ് സവ഻ച്ച്, ISO അെയഺളും 
  

      

ഇെും S.2.1. – മ഻ഴ഻പെല ഉപഔരണത്ത഻ന്ീറ വ഻വരണും 
 

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

 

വ഻വരണും 
   

െ഻ശ്ചലമഺയത് ഔയ്യ഻ുലന്ത്ഽന്നത് 2 

  

     

(ങഽമര഻ൽ, പ഼ഠത്ത഻ൽ, 
സ്റ്റഺൻഡ഻ൽ 
ഗെ഻െ഻ച്ചത്) 1 

 

അൂലൻീമന്് 
പ഻െ഻ുയഺീെ 
ഔയ്യ഻ുലന്ത്ഺവഽന്നത്3 

 

                  

 

മ഻ഴ഻പെലത്ത഻ന്ീറ 
വൿഺസും (പ഻ക്സല഻ൽ) 

    
> 210 

  
         

 

സ്ടുപഷൽ ീറസലാഷെഽും 
പ഻ക്സൽ ീറസലാഷെഽും 

  
> 60% @ 4.0 Lp/mm > 16 പ഻ക്സൽ/mm 

 
 
 

    
        
        

 

# ുരസമയും ുശകര഻ച്ചത് 
  

2 
  

          

1. െ഻ശ്ചലമഺയത്: ഉപഔരണും ങല഻െ഻േഺീ  വസ്ട ഽ ആവശൿഺെഽസി ും ഔമ഼ഔര഻ച്ച് 
െ഻ശ്ചലമഺയ഻ െ഻ൽേഽന്ന ര഼ ഻.  

 

2. ഔയ്യ഻ുലന്ത്ഽന്നത്: ഒപുററ്റർ ഔൿഺമറ ഔയ്യ഻ൽ പ഻െ഻ച്ച് പവർത്ത഻െ഻േഽഔയഽും വസ്ട ഽ 
അെങ്ങഺീ  െ഻ൽേഽഔയഽും ീങയ്യുന്നഽ. 3 അൂലൻീമന്് സഹഺയ഻: 
അൂലൻീമന്റ഻െഽുവണ്ട഻ ഔൿഺമറയ഻ൽ യന്ത്സുംബന്ധമഺയ഻ ഉറെ഻േഽന്ന വസ്ട ഽവഽണ്ട്. 
ഔൿഺമറയ഻ലാീെ ുെഺേ഻േഺണഺെഺഔഽന്ന വൿാൂഫൻഡീറ അൂലൻീമന്് സഹഺയ഻യഺയ഻ 
പര഻ഖണ഻േഽന്ന ലല.  
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 വ഻വരണും 
 

െ഻ശ്ചലമഺയത് 
 

ഔയ്യ഻ുലന്ത്ഽന്നത് 
2 

 

അൂലൻീമന്് 
സഹഺയ഻ 
സഹ഻ ും 
ഔയ്യ഻ുലന്ത്ഽന്നത് 
3  

 

  

(ങഽമര഻ൽ, പ഼ഠത്ത഻ൽ, 
സ്റ്റഺൻഡ഻ൽ 
ഗെ഻െ഻ച്ചത്) 1 

    

               ഔണ്ണുഔൾ4 

       
        

വൿാൂഫൻഡർ 
 

ബഺഹൿമഺയത് 
 

ആന്ത്ര഻ഔമഺയത് 
 

ബഺഹൿമഺയത് 
അീലലങ്ക഻ൽ 
ആന്ത്ര഻ഔമഺയത് 

 

        
        ുശകരണ അഔലും 

 
> 750 mm 

 
> 50 mm 

 
> 20 mm 

 
       ുശകരണ 
വ഻സ്ട ി ഻ 

 
> 

 
> 20x15x12mm 

 
> 20x15x12mm 

(വ഼ ഻/ഉയരും/ആഴും) 

 
250x500x500mm 

    
        പഔഺശെ സമയും 

 
< 15ms 

 
< 33 ms 

 
< 33 ms 

 
        ഇുമഛ഻ുംങ്ങ് 
 രുംഖൂദർഗൿും 

 
700-900 nm 

     
      

വർണ്ണ പസരണും 
 

ഏീ ങ്ക഻ലഽും100nm ബഺൻഡ഻ീല പവർ > ആീഔ പവറ഻ന്ീറ  

35%  
 

        സ്ടഔഺൻ  രും 
 

ുപഺഖസ഼വ് 
     

     ങ഻ ത്ത഻ന്ീറ 
മഺർഛ഻െഽഔൾ 

 

ഇെത് & വലത്: 0.50x മ഻ഴ഻പെല വൿഺസും, മഽഔള഻ൽ &  ഺീഴ: 0.25x 

മ഻ഴ഻പെല വൿഺസും 

        
        

പ഻ക്സൽ ആഴും 
 

> 8 

ബ഻റ്റുഔൾ/പ഻ക്സൽ 
     

     ഇുമജ് 
ഇവഺലൿഽുവഷൻ 
ീഫയ഻ും െ഻രേ് > 5 ീഫയ഻മഽഔൾ/ീസേന്്,  ഽെർച്ചയഺയ ങ഻  ുശകരണും 

 
     

ുശകരണ ര഼ ഻ 
 

സവുമധയഺലഽള്ള ഖഽണുമൻമ പര഻ുശഺധെ സഹ഻ ും ഒുച്ഠഺ 
ഔൿഺപ്ങർ  (NIST ഖഽണുമൻമ സവ഻ുശഷ ഔൾ 
സുംുയഺഛ഻െ഻ച്ച഻ര഻േഽന്നഽ.   
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       ശബ്ദ 
അെഽപഺ ുത്തഺെഽള്ള 
ീസൻസർ സ഻ഗ്നൽ > 36 DB 

     
      

ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻5 

 

USB   2,   USB- 

സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്ത഻യു ഺ 
അീലലങ്ക഻ൽ ീെറ്റ് 
വർേഽള്ളു ഺ 
ആീണങ്ക഻ൽ (TCP/IP) USB 2, USB-IF സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്ത഻യത് 

 

        

        

        
       പവർ 

 

USB അീലലങ്ക഻ൽ സവ ന്ത് PS 

   
        ഭഺരും 

 
NA 

 
< 1 kg 

 
< 1 kg 

 
     മഺെും 

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

  
mm 

 
100 mm mm 

 

       പവർത്തെ ഊഷ്ക്മഺവ് 0-49C 
     

  

 
 
 
 

   

ആർദ  
 

10 – 90% ഗെ഼ഭവ഻േഺത്തത് 
 

   
        ഈ്/ ആഗഺ ും 

 
IP54 

     
      

സഽരക്ഷ് െ഻ലവഺരും 
 

IEC 62471:2006-07 ു ഺറഽും ഴ഻വഺേീെച്ഠ 
ഖാെ് 

   
       െ഻ലവഺരങ്ങൾ 

 

FCC ക്ലഺസ്സ് A, RoHS 

    
         

4.ആദൿീത്ത ഔണ്ണ഻ന്ീറ ങ഻ ീമെഽത്ത് 2 ീസേന്റഽഔൾേഽള്ള഻ൽ ഉപഔരണും 
ങല഻െ഻േഺീ  രണ്ടഺമീത്ത ഔണ്ണ഻ന്ീറ ങ഻ ും എെഽീത്തങ്ക഻ൽ ഏഔഔഺല഻ഔമഺീണന്ന് 
ഖണ഻േഽന്നഽ. 
 

5. 1 USB ുപഺർച്ഠ഻ൽ മഺ ുമ ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻യഽും പവറഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽള്ളു.   

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ആധഺർ എൺുറഺൾീമനറഽും അപ്ുേറ്റും മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ 

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

  

Page 158 

 
 

 

വ഻വരണും െ഻ശ്ചലമഺയത് 
 

ഔയ്യ഻ുലന്ത്ഽന്നത്2 

 

അൂലൻീമന്് 
സഹഺയ഻ സഹ഻ ും 
ഔയ്യ഻ുലന്ത്ഽന്നത്3 

 

 

(ങഽമര഻ൽ, 
പ഼ഠത്ത഻ൽ, 
സ്റ്റഺൻഡ഻ൽ 
ഗെ഻െ഻ച്ചത്) 

    

 
1 

           

ുസഺഫ്് 
ീവയർ AP 

   

API വ഻വരണങ്ങൾ 
ുശകര഻േഽന്ന ഏറ്റവഽും 
ൊ െമഺയ UIDAI 

ഉപഔരണത്ത഻ന് 
അെഽസി മഺയത്  

 

 

ല഻െസ്ട/വ഻ൻുഡഺസ്ട 64 ബ഻റ്റ് VDM, 

UIDAI അുംഖ഼ഔര഻ച്ചത് 
   

        

ഇെും S.2.2 –ഔൿഺമറ (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf) 

 

വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 

  ുശകരണ ര഼ ഻ ലള഻ മഺയ ുെര഻ച്ഠുള്ള ുശകരണും 

  ങ഻ ത്ത഻ന്ീറ 
ഖഽണുമൻമ ISO/IEC 19794-5 അെഽസി മഺയ഻ മഽൻഭഺഖും(0x01) പാർണ്ണമഺയഽും. 

  ഏറ്റവഽും ഔഽറച്ട 
ീറസലാഷൻ 800 x 600 

  

ുശകരണ ര഼ ഻ 
ഒുച്ഠഺ ു ഫഺേസഽും ഒുച്ഠഺ ൂ ലറ്റ഻ുംങ്ങ് ഔമ഼ഔരണങ്ങളുും സഹ഻ ും 
ൂഔഔളഺലഽള്ള ുശകരണും. 

  ീസൻസർ >2 ീമഖഺ പ഻ക്സൽ ുെറ്റ഼വ് 

  ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻6 അ ഻ുവഖ യഽള്ള USB 2.0, USB-IF സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്ത഻യത് 

  ീലൻസ്ട ഉറെ഻ച്ചത്, SLR 

  പവർ USB/സവ ന്ത് PS/ ല഻ഥ഻യും അയൺ AA/AAA ബഺറ്ററ഻ഔളഺണ് ഉത്തമും 

  
  ഗെ഻െ഻േൽ പ഼ഠും 

  പവർത്തെ ഊഷ്ക്മഺവ് 0 മഽ ൽ 50 ഡ഻ഖ഻ ീസൽഷൿസ്ട വീര  
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ആർദ  10 – 90% 

  സഽരക്ഷ് െ഻ലവഺരും UL 

  ുസഺഫ്് ീവയർ API ൊ െമഺയ UIDAI ഡ഻ൂവസ്ട ഔൿഺപ്ങർ  API സവ഻ുശഷ ഔൾ 

  ഈ് / ആഗഺ ും IP 54 

   
ഔഽറ഻െ്: 1 USB ുപഺർച്ഠ഻ൽ മഺ ുമ ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻യഽും പവറഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽള്ളു 
 

ഇെും S.2.3. – വ഻രലെയഺള ഉപഔരണ വ഻വരണും 

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

വ഻വരണും 
  

വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 

    ുശകരണ ര഼ ഻ 
  

ുെര഻ച്ഠുള്ള ലള഻ മഺയ സ്ടഔഺൻ ുശകരണും 

    

  

ീലവൽ 31 അീലലങ്ക഻ൽ അ ഻ൽഔാെഽ ൽ ഔമ഼ഔര഻േഽന്നഽ ( 
ങ഻ ും എെഽേഽന്ന ഻െഽള്ള 
ആവശൿഔ ഔൾ 

  

UID അപ്ല഻ുേഷൻസ്ട V1.0 ന് ീസക്ഷ്ൻ 9.1 ബുയഺീമെ഻ക് 
ഡ഻ൂസൻ െ഻ലവഺരങ്ങൾ) 

   ഇുമജ് െ഻ഖമെ ീഫയ഻ും െ഻രേ് > 3 ീഫയ഻മഽഔൾ/ീസേറ്റ്,  ഽെർച്ചയഺയ ങ഻  ുശകരണും 

    

ുശകരണ ര഼ ഻ 
  

സവുമധയഺ ഖഽണുമൻമ പര഻ുശഺധ഻ച്ചുീഔഺണ്ട് സവയും 
ുശകര഻േഽന്നഽ (NIST ഖഽണുമൻമ സവ഻ുശഷ ഔളുമഺയ഻ 
സുംുയഺഛ഻െ഻ച്ച഻ര഻േഽന്നഽ 

    

     

6. 1 USB ുപഺർച്ഠ഻ൽ മഺ ുമ ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻യഽും പവറഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽള്ളു 
 

വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 

  

  
  ുശകരണ 
വ഻സ്ട ി ഻ > 76mm x 80mm 

  ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻7 USB 2, USB-IF സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്ത഻യത് 

  പവർ USB ലാീെ 

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

  ഭഺരും പരമഺവധ഻ 2.5 Kg. 

  പവർത്തെ 
ഊഷ്ക്മഺവ് 0 – 50 C 

  ആർദ  10 – 90% ഗെ഼ഭവ഻േഺത്തത് 
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  ഈ് / ആഗഺ ും IP 54 

  െ഻ലവഺരങ്ങൾ UL  സർച്ഠ഻ൂഫഡ്  (ബഺധഔമഺീണങ്ക഻ൽ). ISO  19794-4:2005 

 

ീസക്ഷ്ൻ  7  ന്ീറയഽും  അെഽബന്ധും  A യഽീെയഽും  സർച്ഠ഻ഫ഻ുേഷൻ 
െ഻ബന്ധെഔളുും െ഻റുവറ്റുന്നഽ  (IAFIS 

 

അെഽബന്ധും F സഺക്ഷ്ൿീെെഽത്ത഻യത്). 

 
 

  

ുസഺഫ്് ീവയർ API 

ൊ െമഺയ UIDAI ഡ഻ൂവസ്ട ഔൿഺപ്ങർ  API സവ഻ുശഷ ഔൾേ് 
വ഻ുധയമഺയത് 

 

 

ല഻െക്സ്ട/വ഻ൻുഡഺസ്ട 64 ബ഻റ്റ് VDM,  UIDAI അുംഖ഼ഔര഻ച്ചത് 

   
ഔഽറ഻െ്: 1 USB ുപഺർച്ഠ഻ൽ മഺ ുമ ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻യഽും പവറഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽള്ളു 
 

ഇെും S.2.4. – GPS 

ഡ഻ൂവസ്ട 
 വ഻വരണും വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 

  ീപഺ ഽവഺയത് 
 

 

GPS ഉപഔരണും, GPS മഺയ഻ ബന്ധീെച്ഠ OM 4(4)/57/122/2016/E&U-Pt ന് 
അെഽസി മഺയ഻ UIDAI അുംഖ഼ഔര഻ച്ച ഺയ഻ര഻േണും.  

  

 

ഔഽറ഻െ്: അുംഖ഼ഔി  GPS ഔച്ചവെേഺരഽീെ പച്ഠ഻ഔ  

 

UIDAI ീവബ്ൂസറ്റഺയ, www.uidai.gov.in ൽ ലഭൿമഺണ്. 

  അെഽബന്ധങ്ങൾ 
 

 

PC/ലഺപ്ുെഺെ഻ുലേ് ബന്ധ഻െ഻േഽന്ന ഻ന് ആവശൿമഺയ എലലഺ 
ുഔബ്ളുഔളുും അെഽബന്ധ ഗെഔങ്ങളുും സഹ഻ ും 

  വഺറന്റ഻ 3 വർഷീത്ത സമഖമഺയ ഒൺ ൂസറ്റ് വഺറന്റ഻  

   

7. 1 USB ുപഺർച്ഠ഻ൽ മഺ ുമ ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻യഽും പവറഽും ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽഔയഽള്ളു 
 

ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ ഔ഻റ്റ഻ന്ീറ പു ൿഔ െ഻ബന്ധെഔളുും വൿവസ്ഥഔളുും  

1. സ്ഥഺപ഻േലഽും വ഻ുശഷഺധ഻ഔഺരും െൽഔലഽും: ുലലത്ത഻ൽ എെഽേഽന്നവർ ആധഺർ 
ുപരഽുങർേൽ ഔ഻റ്റ഻ന്ീറ സുംസ്ഥഺപെത്ത഻ന് വ഻ദാര സഹഺയ സൗഔരൿും െൽഔഽന്ന ഺണ്.  

2. വ഻ രണ സമയഗച്ഠും:-പർുങസ്ട ഒർഡർ ലഭ഻ച്ച  ഻യ ഻ മഽ ൽ 30 ദ഻വസങ്ങൾേഽള്ള഻ൽ 
സവ഼ഔർത്തഺേളുീെ മഽഴഽവൻ ീഡല഻വറ഻യഽും ഔരഺർ എെഽത്തയഺൾ 
പാർത്ത഻യഺേഽന്ന ഺണ്.    

3. ീപർുഫഺമൻസ്ട ബഺങ്ക് ഖൿഺരണ്ട഻ -, ഔരഺർ മാലൿത്ത഻ന്ീറ 10% PBG, ുപയ്ീമന്് റ഻ല഼സ്ട 
ീങയ്യുന്ന ഻െഽമഽമ്പ് ഔരഺർ എെഽത്തയഺൾ വഺങ്ങഽന്നയഺൾേ് െൽഔഽന്ന ഺണ്   

http://www.uidai.gov.in/
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4. പണും െൽഔൽ: ആധഺർ ു പരഽുങർേൽ ഔ഻റ്റ് സവ഼ഔർത്തഺേൾേ് വ഻ രണും ീങയ്ത് 
10 ദ഻വസങ്ങൾേഽള്ള഻ൽ മഽഴഽവൻ പണമെേലഽഔളുും െ഻ർവ്വഹ഻േഽന്ന ഺണ്, അത് 
സവ഼ഔര഻േഽഔയഽുംPBG സമർെ഻േഽഔയഽും ീങയ് ുശഷും. 

5. ൂവറ്റ് സ്ടഔ഼ൻ, ുഫഺേസ്ട ൂലറ്റ്, സർജ് ീപഺച്ഠക്െർ എന്ന഻വ ഴ഻ീഔ ഔ഻റ്റ഻ന് 
ീമഺത്തത്ത഻ൽ 3 വർഷീത്ത വഺറന്റ഻ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽും.   

6. SLA: ുഔെഽപഺ് സുംഭവ഻ച്ച ഉപഔരണങ്ങൾ (വഺറന്റ഻യഽള്ളത്) 7 ദ഻വസങ്ങൾേഔും മഺറ്റ഻ 
പഔരും െൽഔഽന്ന ഻ൽ/ ു ഔെഽപഺ്  ഼ർേഽന്ന ഻ൽ വ഼ഴ്ങ വരഽത്തഽഔയഺീണങ്ക഻ൽ, മഺറ്റ഻ 
പഔരും െൽഔഽന്നത്/ ുഔെഽപഺ്  ഼ർേഽന്നത് PBG ൽെ഻ന്ന് ഔ഻ഴ഻േഽന്ന ഽവീര ഒുരഺ 
ഉപഔരണത്ത഻െഽും പ ഻ദ഻െും 100 രാപ പ഻ഴ ഉണ്ടഺയ഻ര഻േഽന്ന ഺണ്.   

7. ആധഺർ ുപരഽുങർേൽ ഔ഻റ്റ഻ന്ീറ െ഻യന്ത്഻  വ഻ല 1.5 ലക്ഷ്ും രാപയഺണ്. 
ഖവൺീമന്റ഻ന്ീറ ഇ-മഺർേറ്റ് ുപഺർച്ഠല഻ലാീെ, ഔച്ചവെേഺർേ് ഔഺണഺെഺവഺത്ത 
വ഻ധത്ത഻ലഺണ് ഇത് ഔമ഼ഔര഻േഽന്നത്. അു സമയും െ഻യന്ത്഻  വ഻ലുയേഺൾ 
ഔാെഽ ലഺയ഻ വഺഗ്ദഺെും ീങയ്യുന്ന  ഽഔ പസ്ട ഽ  ുപഺർച്ഠല഻ൽ സവ഼ഔര഻േഽന്ന ലല.  

അനഽബന്ധും N- ECMP ക്ലയനറ഻ലഽും പര഻ഹഺരങ്ങള഻ലഽും സുംഭവ഻ക്കഽന്ന ീപഺതഽവഺയ 
പ഻ഴവഽകൾ   

 

ുപരഽുങർേൽ ഏഛൻസ഻ഔൾ അു ഺറ഻റ്റ഻ െ഻ർുേശ഻ച്ച പഺ യ഻ൽെ഻ന്ന് ഏറ്റവഽും പഽ ഻യ ECMP 

ക്ലയന്് ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ്യണും. ക്ലയന്് ഡൗൺുലഺഡ് ീങയ് ുശഷും ഉപുയഺഖുവളയ഻ൽ 
ഒപുററ്റർ/സാെർൂവസർ  ഺീഴ സാങ഻െ഻ച്ച പഔഺരും രഽപഺ് പശ്െങ്ങൾ/ ീവലലുവ഻ള഻ഔൾ 
അഭ഻മഽക഼ഔര഻േഺറഽണ്ട്. ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള പശ്െങ്ങൾ പര഻ഹര഻േഽന്ന ഻ന് സ്റ്റഺഫ് 
ൂഔീേഺുള്ളണ്ട പര഻ഹഺര മഺർഗ്ഗങ്ങൾ വ഻ശഔലെും ീങയ്ത് പ഻ന്ത്ഽെരഽന്ന ഻െഽുവണ്ട഻ അ ഺത് 
പ഻ഴവഽഔളുീെ ുെീര ീഔഺെഽത്ത഻ര഻േഽന്നഽ -    

കമ 
നമ്പ
ർ  

പ഻ഴവ് –സ്ക഼ൻ ുഷഺട്ട് പ഻ഴവ഻നീറ ുപര്- 

പര഻ഹഺരും 

1. 

 

പ഻ഴവ്- 

ഒെുററ്റഽീെ 
പമഺണ഼കരണും 
പരഺജയീെട്ടറ  

പര഻ഹഺരും –  

 ബുയഺ ുലഺേ് 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ  

(ുപഺർച്ഠല഻ൽ / 

M-ആധഺറ഻ൽ) 

 ആധഺർ 
ഉുപക്ഷ്഻േീെച്ഠു  

(ബുയഺ 
അപ്ുഡറ്റ് 
ആവശൿമഺണ്) 

 മഺ ിഔ 
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വ഼ീണ്ടെഽേഽന്നത് 
പമഺണ഼ഔര഻േഽഔ
 > UIDAI 

സഺുങ്ക ഻ഔ 
വ഻ദഗ്ദീെ 
ബന്ധീെെഽഔ  

2. 

 

പ഻ഴവ്- രജ഻സ്ുെഷൻ 
പരഺജയീെട്ടറ 

പര഻ഹഺരും –  

 ഡഺറ്റ ഔഺർഡ്/ 

ീെറ്റ് വർേ് 
ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻യ഻
ൽ 
മഺറ്റുംവരഽത്ത഻യ
ുശഷും വ഼ണ്ടഽും 
ശമ഻േഽഔ  

 ക്ലയന്റ഻ീെ 
വ഼ണ്ടഽും രഛ഻സ്റ്റർ 
ീങയ്യുഔ 

 IP ൂവറ്റ് ല഻സ്റ്റ് 
ീങയ് ഻ലല/ ഫയർ 
വഺൾ 
ഔമ഼ഔരണങ്ങൾ  
എന്ന഻വ 
ഔഺരണമഺയഽും 
ഇത് സുംഭവ഻േഺും. 
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3. 

 

പ഻ഴവ്- 

ഒപുററ്റഽീെ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ ഇലല  

 

പര഻ഹഺരും –  

 ീെറ്റ് വർേ് 
ഔണക്െ഻വ഻റ്റ഻ 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ 

(ല഻ങ്ക് / ുവഖ ) 

 ീെറ്റ് വർേ഻ൽ 
ഔഽഴെീമഺന്നഽും 
ഇീലലങ്ക഻ൽ, 

വ഼ണ്ടഽും ഒൺ 
ുബഺർഡ് ീങയ്യുഔ 

4. 

 

പ഻ഴവ്- ുനതപെല 
ഉപകരണും ച഻തും 
പ഻െ഻ക്കഽന്ന഻ലല 

 

പര഻ഹഺരും - 

ഉപഔരണത്ത഻ന്ീറ 
ഔണക്ഷ്ൻ 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ. 
സർവ഼സഽഔൾ 
റ഼സ്റ്റഺർച്ഠ് ീങയ്ത് 
വ഼ണ്ടഽും 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ  

 

5. 

 

പ഻ഴവ്- 

ഒപുററ്റഽീെ 
ഏകകഺല഻കമഺക്കൽ 
വ഻ജയ഻ച്ച഻ലല 

 

പര഻ഹഺരും - 

ുബഺർഡ഻ുംങ്ങ് 
സുംബന്ധമഺയ഻ 
ഒപുററ്ററഽീെ 
പഔ഻യ വ഼ണ്ടഽും 
പ഻ന്ത്ഽെരഽഔ 
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6. 

 

പ഻ഴവ്- പ഻ൻുകഺഡ് 
വ഻വരും ീതറ്ഺണ്  

 

പര഻ഹഺരും –  

• മഽഴഽവൻ 
പ഻ൻുഔഺഡ് 
വ഻വരങ്ങളുും 
(െമ്പർ, ഛ഻ലല, 
ഉപഛ഻ലല, VTC) 

െൽഔഽഔ  

• ഏറ്റവഽും പഽ ഻യ 
‚മഺസ്റ്റർ-ഡഺ്റ‛ 
ഫയൽ ( ECMP  /  

UCL ൽ) 
ഡൗൺുലഺഡ് 
ീങയ്ത് 
ഇുംുപഺർച്ഠ് 
ീങയ്യുഔ.  

7. 

 

പ഻ഴവ്- പഺക്കറ്് 
ഏകകഺല഻കമഺക്കല഻
ൽ പ഻ഴവ് 

 

പര഻ഹഺരും –  

 ീപഺസസ്സ് -> 

എക്സ്ടുപഺർച്ഠ് 
എൺുറഺൾീമന്് 
ഡഺറ്റ ->  

 ഒപുററ്റർ 
വ഻ശദഺുംശങ്ങൾ 
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ഏഔഔഺല഻ഔമഺ
േഽഔ -> പഺേറ്റ് 
സ്റ്റഺറ്റസ്ട 
ഏഔഔഺല഻ഔമഺ
േഽഔ 

(പാർണ്ണമഺയ 
ഏഔഔഺല഻ഔും 
പഺപ് മഺേഽഔ) 

8. 

 

പ഻ഴവ്- OTP 

ീസർവറ഻ുലക്ക് 
ബന്ധ഻െ഻ക്കൽ 

 

പര഻ഹഺരും – UIDAI 

സഺുങ്ക ഻ഔ സഹഺയ 
സുംഗീത്ത 
ബന്ധീെെഽഔ   

 

9. 

 

പ഻ഴവ്- പ഻ന് 
ീചയ്യറന്ന സമയത്ത് 
പ഻ഴവ് സുംഭവ഻ച്ചറ  

 

പര഻ഹഺരും – 

പ഻ന്ററ഻ന്ീറ 
ബഺഹൿമഺയ 
ഔണക്ഷ്െഽഔൾ 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ  
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10. 

 

പ഻ഴവ്- 

ുപരഽുചർക്കൽ 
ക്ലയന് രജ഻േർ 
ീചയ്ഞ്ത഻ട്ട഻ലല 

 

പര഻ഹഺരും – ക്ലയന്് 
വ഼ണ്ടഽും രഛ഻സ്റ്റർ 
ീങയ്യുഔ  

 

11. 

 

പ഻ഴവ്- 

ീസർവറ഻നീറ 
കണക്ഷ്ൻ ലഭൿമലല 

 

പര഻ഹഺരും - ീെറ്റ് 
വർേ഻ന്ീറ 
ഔണക്ഷ്ൻ 
പര഻ുശഺധ഻ച്ച് 
ുലഺഖ഻ൻ ീങയ്യഺൻ 
ശമ഻േഽഔ  

 

12. 

 

പ഻ഴവ്- 

വ഻രലഽകളറീെ എണ്ണും 
പത഼ക്ഷ്഻ച്ച 
എണ്ണവഽമഺയ഻ 
ുയഺജ഻ക്കഽന്ന഻ലല    

 

പര഻ഹഺരും - 

ബുയഺീമെ഻ക് 
വ഻രലഽഔളുീെ എണ്ണും 
എന്റർ ീങയ് ത് 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ 
അു ഺീെഺെും 
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ശര഻യഺയ 
െ഻ർുേശങ്ങൾ 
പഺല഻ച്ച഻ച്ഠുുണ്ടഺ 
എന്ന് ുെഺേഽഔ  

 

13. 

 

പ഻ഴവ്- ച഻ല 
ഫയലഽകൾക്ക് 
തകരഺ് സുംഭവ഻ച്ചറ 

 

പര഻ഹഺരും –  

 ഒപുററ്റീറ 
ശര഻യഺയ 
ര഼ ഻യ഻ൽ 
ഒൺുബഺർഡ് 
ീങയ് ഻ലല. 
ദയവഺയ഻ 
ന്നഽഔാെ഻ 
ഒൺുബഺർഡ് 
ീങയ്യുഔ. 

 ങ഻ല സ഻സ്റ്റും 
ഫയൽ(ഔൾ)/ 
ുഫഺൾഡർ(ഔൾ) 
എഡ഻റ്റ് ീങയ് ഽ. 
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14. 

 

പ഻ഴവ്- പഺുദശ഻ക 
പര഻ുശഺധന ുസവനും 
ലഭൿമലല  

 

പര഻ഹഺരും –  

 സ഻സ്റ്റും സ്റ്റഺർച്ഠ് 
ീങയ്  ഻െഽുശ
ഷും അൽപസമയും 
ഔഺേഽഔ,  ഽെർന്ന് 
ക്ലയന്് സ്റ്റഺർച്ഠ് 
ീങയ്യുഔ.  

 പശ്െും എന്ന഻ച്ഠുും 
െ഻ലെ഻ൽേഽന്നഽ
ീവങ്ക഻ൽ െഺും 
സർവ഼സസ഻ുലേ് 
ുപഺഔണും -> 

ആധഺർ മൾച്ഠ഻ 
പ്ലഺറ്റ്ുഫഺും 
ഡ഻ൂവസ്ട 
മഺുെഛർ, ആധഺർ 
QQSSITV സർവ഼സ്ട  
വ഼ണ്ടഽും സ്റ്റഺർച്ഠ് 
ീങയ്യുഔ.  

15. 

 

പ഻ഴവ്- സ്കഺനർ 
കഺണഺതഺകഽന്ന 
പ഻ഴവഽകൾ 

 

പര഻ഹഺരും - 

െ഻ങ്ങളുീെ 
പ഻ന്ററ഻ന്ീറയഽും 
സ്ടഔഺെർ 
ഡ഻ൂവസ഻ന്ീറയഽും 
ബഺഹൿമഺയ/ ഹഺർഡ് 
ീവയർ ഔണക്ഷ്ൻ 
പര഻ുശഺധ഻ീച്ചുശഷും 
വ഼ണ്ടഽും ശമ഻േഽഔ.  
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16. 

 

പ഻ഴവ്- ീനറ്് വർക്ക് 
കണക്ഷ്ന഻ൽ പ഻ഴവ് 

പര഻ഹഺരും - SFTP 

ുസഺഫ്് 
ീവയറ഻ലഺണ് ഈ 
പ഻ഴവ് പധഺെമഺയഽും 
സുംഭവ഻േഽന്നത് -> 

ീെറ്റ് വർേ് 
ഔണക്ഷ്ൻ 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ-> 

വ഻വരുശകര ഫയൽ 
മഺറ്റ഻ പഔരീമഺന്ന് 
ീവച്ചുശഷും വ഼ണ്ടഽും 
രഛ഻സ്റ്റർ ീങയ്യുഔ.   

17. 

 

പ഻ഴവ്- ുകര 
ത഻ര഻ച്ചറ഻യൽ വ഻വര 
സുംഭരണ഻യഽമഺയഽള്ള 
രജ഻സ്ുെഷൻ 
പരഺജയീെട്ടറ. 

 

പര഻ഹഺരും - എന്റർ 
ീങയ്  രഛ഻സ്ടുെഷൻ 
മഺെദണ്ഡങ്ങൾ 
(യാസർ ീെയ഻മഽും 
പഺസ്ട ുവർഡഽും) 
പര഻ുശഺധ഻േഽഔ 

18. 

 

പ഻ഴവ്- ഘെ഻െ഻ക്കഽന്ന 
ുവളയ഻ൽ 
ഗഽരഽതരമഺയ പ഻ഴവ് 

 

പ഻ഴവ് - ക്ലയന്് 
ീമഷ഼ൻ ഗെ഻െ഻േൽ 
ശര഻യഺയ഻ 
െ഻ർവ്വഹ഻ച്ച഻ലല-> 

എലലഺ ക്ലയന്് 
ുസഺഫ്് ീവയറഽും 
അഴ഻ച്ചുശഷും 
െ഻ങ്ങളുീെ സ഻സ്റ്റും 
വ഼ണ്ടഽും സ്റ്റഺർച്ഠ് 
ീങയ്യുഔ-> 

ഗെ഻െ഻േൽ പഔ഻യ 



 
 

ആധഺർ എൺുറഺൾീമനറഽും അപ്ുേറ്റും മനസ്സ഻ലഺക്കഽന്നഽ 

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

  

Page 170 

 
 

വ഼ണ്ടഽും  ഽെങ്ങഽഔ.   

19. 

 

ഉപുയഺഖ഻ച്ച ീെറ്റ് 
വർേ് UIDAI 

ീസർവറഽമഺയ഻ 
ബന്ധ഻െ഻േഺൻ 
ഔഴ഻യഽന്ന഻ലല/ ക്ലയന്് 
രഛ഻സ്ട്റർ 
ീങയ്യീെച്ഠ഻ച്ഠ഻ലല/ 
QSSITV സർവ഼സ്ട 
പ ഻ഔര഻േഽന്ന഻ലല 
(ഭഺഖ഻ഔമഺയ഻ 
ുപരഽുങർേഽന്നഽ) – 

ഒൺുബഺർഡ഻ുംങ്ങ഻
െഽമഽമ്പ് ‚എൺുറഺൾ 
യാസർ‛ ക്ല഻േ് 
ീങയ്യുന്ന ഻െഽമഽമ്പഺ
യ഻ ആധഺർ QSSITV 

സർവ഼സ്ട വ഼ണ്ടഽും 
സ്റ്റഺർച്ഠ് ീങയ്യുഔ / 

സർച്ഠ഻ഫ഻േറ്റ഻ീലയഽും 
ആധഺറ഻ീലയഽും 
ുപരഽഔൾ  മ്മ഻ൽ 
വൿ ൿഺസമഽണ്ട് / 
പസ്ട ഽ  ഒെുററ്റർ 

id രഛ഻സ്ടെഺർ 
ുരകീെെഽത്ത഻യ഻ലല/ 
രഛ഻സ്ടെഺർ 
പവർത്തെക്ഷ്മമലല/ 
ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻ 
പവർത്തെക്ഷ്മമലല / 
ഒപുററ്റർ 

പവർത്തെക്ഷ്മമലല / 
ഒപുററ്റർ മീറ്റഺരഽ 
ുപരഽുങർേൽ 
ഏഛൻസ഻യഽമഺയ഻ 
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ബന്ധീെച്ഠ഻ര഻േഽന്നഽ/ 
ുശകര഻ച്ച 
ബുയഺീമെ഻ക് 60% ൽ 
ഔഽറവഺണ്.- 

ഇെ ഽൂഔ (െഺല് 
വ഻രലഽഔൾ) മഺ ും 
അീലലങ്ക഻ൽ വല ഽ 
ൂഔ അ ഽമീലലങ്ക഻ൽ 
രണ്ട് 
ീപരഽവ഻രലഽഔൾ 
മഺ ും െൽഔഺൻ 
ശമ഻േഽന്നഽ  

 


