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మ ుందఽ మాట 

 

ఇ శిక్షణా భాడామల్ ఫాయతీమ యశిషట ఖుమితంు తృాధికయ సంసథ  (ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ.) భమిము అధార్ నఽ మీఔు మిఙమం 
ఙేసఽత ంద.ి   

తృఠఔులందమికీ ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ. భమిము అధార్  ై ఫలబ ైన ఄవగహన ఔయౌంఙడం ఇ భాడామల్ యొఔక ఈదేదశం.  ఆది 
ఇ క్రంద ేమకకనన లక్షిత ాేక్షఔులఔు ఈదేదశించినది:-  

 నమోదఽ ఙేళే అమైటయలు /సామ్వైఛర్  

 మిజిశూట ా ర్ లు భమిము నమోదఽ ఙేళే ఏఛ్తూసలు భమిము ధియఔయణదాయల  

 మిఙమం ఙేళేరయల 
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ఄధామమం 1  

 

ముఐడిఎఐ భమిము అధార్ మిఙమం 
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అధయమయుం 1:  య ఐడిఎఐ మమియ  ఆధయర్ పమిచయుం 

 

ఫారతీయ విశిష్ట  గ మితుంపు తృాధికర సుంసథ  (య .ఐ.డి.ఎ.ఐ.) ఄనేది అధార్ (అమిథఔ భమిము ఆతయ సతసడీలు లక్షిత డెయౌవమీ, యాోఛనాలు 
భమిము ళేవలు) ఙటటం , 2016 (“అధార్ ఙటటం 2016 ‛) యొఔక తుమభాల క్రంద 12 జుల ై 2016 న ఫాయతదేశ బాుతైం , ఎలకటా తుక్సస 
భమిము సభాఙాయ శూంకైతిఔ భంతిాతై ఱక (ఎం.ఆ.ఐ.టి.ర .ై) క్రంద తృాయంభంచిన ఔ ఙటటఫధ్ధబ ైన ఄధికమిఔ సంసథ .  

ఔ ఙటటఫధ్ధబ ైన ఄధికమిఔ సంసథగ శూథ ంఙఫడడాతుక్ భుందఽ , 28 ఛనవమి , 2009న ర లువడిన గ్ఛట్ ఔాటన 
న ం.-A-43011/02/2009-Admn.I) కాయం ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ. ఄటి ణాాయక ఔమిషన్ (ఆుడె తుటి అయోగ్)ఔు ఄనఽఫంధ 
కమమలమంగ తు ఙేసఽత ండేది.  తయలరత 12 ళ  టంఫర్ 2015న , ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ.నఽ ఎలకటా తుక్సస భమిము సభాఙాయ శూంకైతిఔ భంతిాతై 
ఱక (డి.ఆ.ఐ.టి.ర .ై)ఔు ఄనఽసంధాతుంఙడాతుక్ యలుగ బాుతైం రమతృయ తుమభాల కైటాభంునఽ ునఃయభమిశంచింది.      

ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ. ఫాయతదేశ తురళతేలందమికీ ‚అధార్‛గ లవఫడే ఔ తేా్మఔ ఖుమితంు సంకమ (ముఐడి)నఽ ఄందింఙాలనన లక్షమంత్ో 
శూథ ంఙఫడింది.  ఄది: 

 (ఎ)  నక్య్ భమిము ద ంఖ ఖుమితంులనఽ త్ొలగింఙేంత ఫలంగ ఈంట ంది , భమిము 

 (త)  సఽలబంగ భమిము తఔుకవ కయలచత్ో ధియఔమింఙవఙఽచ భమిము తృాభాణీఔమింఙవఙఽచ   

అధార్ ఙటటం 2016 క్రంద , అధార్ జీయత ఙఔరం యొఔక ఄతున దశల తుతీయల భమిము తుయైహణత్ో సశృ , అధార్ నమోదఽ భమిము 
తృాభాణీఔయణ, యధానాతున ఏమట  ఙేమడం , వమఔుత లఔు అధార్ నంఫయునఽ ఛామీ ఙేమ డాతుక్ ధ్ధతి , యధానం భమిము తృాభాణీఔయణ 
తుయైఴ ంఙడం, వమఔుత ల ఖుమితంు సభాఙాయం భమిము తృాభాణీఔయణ నమోదఽల యొఔక బదతానఽ తుమధ మింఙడం ఔడా ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ. 
ఫాధమత.   

 

 

 

https://uidai.gov.in/images/notification_28_jan_2009.pdf
https://uidai.gov.in/images/notification_28_jan_2009.pdf
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మ ఖ్మబ ైన తురవచనయలు 
 

ఙటటం 

 

25 భామిచ, 2016న ఙాఽమించిన అధార్ (అమిథఔ భమిము ఆతయ 
సతసడీలు లక్షిత డెయౌవమీ, యాోఛనాలు భమిము ళేవలు) ఙటటం, 

2016 

ఄధికమి 

 

12 జుల ై 2016న ఙటటంలోతు ళ క్షన్ 11, ఈ ళ క్షన్ 1 క్రంద 
శూథ ంఙఫడిన ఫాయతీమ యశిషట ఖుమితంు తృాధికయ సంసథ .   
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తుఫంధనలు 

 

12 ళ  టంఫర్ 2106న ఙాఽమించిన అధార్ (నమోదఽ భమిము 
నయఔయణ) తుఫంధనలు , 2016 భమిము తయలరత ఛామీ ఙేళన 
సవయణలు  

కైందరమా ఖుమితంుల 
డేటా మితృజిటమీ 
(ళ.ఐ.డి.అర్.) 

 

అధార్ సంకమ వచిచన రమిక్ ఛామీ ఙేళన ఄతున అధార్ సంకమలు , 
రటిత్ో తృట  సంఫంధిత ఛనసంకామసంఫంధి సభాఙాయం 
భమిము అ వమఔుత ల ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం భమిము ఆతయ 
సంఫంధిత సభాఙాయం ఖల ఔటి లేదా ఄనేఔ కైందరఔాిత డేటా 
ఫేస లు.   

నమోదఽ 

 

12 ళ  టంఫర్ 2106న ఙాఽమించిన అధార్ (నమోదఽ భమిము 
నయఔయణ) తుఫంధనలు, 2016లో తుమైదశించిన యధంగ ఙటట కాయం 
ఛనసంకామసంఫంధి సభాఙాయం భమిము వమఔుత ల నఽండి 
ఫయోబ టికా్స సభాఙామతున నమోదఽ సంసథల దాైమ అ వమఔుత లఔు 
అధార్ సంకమలు ఛామీ ఙేళే యాోఛనం కొయఔు ళేఔమింఙాయౌ.   

మిజిశూట ా ర్ లు 

 

 ఙటటం క్రంద  వమఔుత లనఽ నమోదఽ ఙేమడం కొయఔు ఄధికమి 
ఖుమితంచిన లేదా తృాభాణీఔమించిన ఏదైెనా సంసథ . 

 ఄధికమి ఖుమితంచి, తుమమించిన బాుతై భమిము  ైరేైట్ యంఖ 
సంసథలు మ్ండా, తురళతేల నమోదఽతు త్ాభు , లేదా త్ాభు 
తుమమించిన/కంటాాక్సట ఆచిచన నమోదఽ ఙేళే సంసథల దాైమ 
ఙేమడాతుక్ మిజిశూట ా ర్ లుగ ఈంటాభ. 

నమోదఽ ఏఛ్తూస 

 

 ఙటటం క్రంద వమఔుత ల ఛనసంకామసంఫంధి సభాఙాయం భమిము 
ఫయోబ టికా్స సభాఙామతున ళేఔమింఙడాతుక్, సందమబతున ఫటిట , 
ఄధికమి లేదా మిజిశూట ా ర్ తుమమించిన ఏఛ్తూస.  

 నమోదఽ ఏఛ్తూసలు తురళతేలత్ో తామక్షంగ సంఫాలశూత భ 
భమిము నమోదఽ ఙేశూత భ భమిము ఄయ ఄధికమి 
తుమమించిన ఆతయ క్ష ఏఛ్తూసలు కవఙఽచ  
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నమోదఽ కైందంా 

 

తురళతేల నమోదఽ కా్రమనఽ నడింఙడాతుక్ భమిము రళ్ళ 
సభాఙామతున నయఔమింఙడాతుక్ , నమోదఽ ఏఛ్తూస శూథ ంచిన ఔ 
ఱశైత లేదా త్ాత్ాకయౌఔ కైందంా.   

నమోదఽ ళేటషన్ 

 

 తురళతేల ఛనసంకామసంఫంధి భమిము ఫయోబ టికా్స 
డేటానఽ తీసఽఔునే యధానం 

 నమోదఽ ఏమట లో ఔ ఔంయమటర్, ఫయోబ టికా్స మిఔమలు, 
జిఎస మిఔయం భమిము భుదణా మంతంా , శూకనర్ వంటి 
ఆతయ మిఔమలు ఈంటాభ.   

శృర్డ రేర్ భమిము శూఫ్టట 
రేర్ యకైరతలు 

 

 శృర్డ రేర్ యకైరతలు లామప్ టాప్ , డెసక టాప్, టామఫలు ట ు , జిఎస 
మిఔయం, భుదణా మంతంా భమిము శూకనర్ , ఎస.టి.ఔుమ.ళ. 
భాాణిత ఫయోమిటికా్స మిఔమల వంటి శృర్డ రేర్ నఽ ఄధికమిఔ 
తుమైదఱల కాయం ఄందిశూత యల.   

 శూఫ్టట రేర్ యకైరతలు అమైటింగ్ ళసటం (యండోస ఎక్సస.. , యశూత , 
యండోస 7) , ఄు కైషన్ శూఫ్టట రేర్ వంటి శూఫ్టట రేర్ లనఽ 
ఄందిశూత యల.   

 నమోదఽ/నయఔయణ శూఫ్టట రేర్ నఽ ఄధికమి ఄందిశూత యల భమిము 
ఄందఽలో ళేఔమింఙే సభాఙాయం సఽయక్షితంగ ఈండడాతుక్ 
ఄంతర్ శూథ త బదతా్ా ఄంఱలు ఈంటాభ.   

మీక్ష భమిము 
భాాణీఔయణ ఏఛ్తూస 

 

 ఏదైెనా నమోదఽ ఏఛ్తూసలో నమోదఽ అమైటర్/సామ్వైఛర్ గ 
ఙేమి, నమోదఽ/నయఔయణ ఙేమాలతు ఄనఽఔుంట నన రమి 
యొఔక యఱలుషణనఽ తుయైఴ ంఙడాతుక్ ఄధికమి తులో టిటన 
ఏఛ్తూస 

 తృాభాణీఔయణ కా్రమ, కైవలం శిక్షణనఽ తృ ంది, 
తృాభాణీఔమింఙఫడిన వమఔుత లు భాతబేా నమోదఽ/నయఔయణ 
కా్రమనఽ తుయైఴ ంఙేలా తుమధ మిసఽత ంది.   
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నమోదఽ అమైటర్ 

 

నమోదఽ కైందాాలలో నమోదఽ కా్రమనఽ ఄభలుయఙడాతుక్ 
నమోదఽ ఏఛ్తూసలు తుమమించిన తృాభాణీఔమింఙఫడిన ళఫఫంది.   

నమోదఽ సామ్వైఛర్ 

 

 

 

నమోదఽ కైందాాలలో కమమఙయణ భమిము తుమైహణ కొయఔు 
నమోదఽ ఏఛ్తూసలు తుమమించిన తృాభాణీఔమింఙఫడిన ళఫఫంది.   

 

 

 

ధియఔయణఔయత 

 

నమోదఽ కైందాాలలో దశూత రేజుల ధియఔయణ కొయఔు మిజిశూట ా ర్ లు  
తుమమించిన తృాభాణీఔమింఙఫడిన ళఫఫంది.   

పమిచయుం చేసే వ్మకతత  

 

ఄతడి/అబ  ఖుమితంు కొయఔు ఎట వంటి ఙెలుు ఫాట  ఄభయమ 
ఊజువు (ఒఐ) భమిము చియలనాభా ఊజువు (ఒఎ) లేతు 
వమక్త యొఔక ఖుమితంునఽ ధియఔమింఙే వమక్త.  మిజిశూట ా ర్ భమిము 
ఄధికమి వదద  నమోదైెన వమక్త  

గమతుక:  మిఙమం ఙేళే వమక్త తనఔు తె్యౌళన వమఔుత ల ఖుమితంు 
భమిము చియలనాభానఽ భాతబేా ధియఔమిశూత యల భమిము 
మిఙమం ఙేళే వమక్త యొఔక అధార్ సంకమ భమిము ఫయోబ టికా్స 
తుమధ యణ దాైమ ధియఔయణ ఛయలఖుతేంది.   

తురళ 

 

అధార్ నమోదఽ కొయఔు దయకాసఽత  ఙేసఽఔునన మోజుఔు భుందఽ 
న నండె న లలోు  ఫాయత దేశంలో ముతతం ఔయౌ నాట ఎనఫలై మ్ండె 
(182) మోజులు తువళంచిన వమక్త.   
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ఛనసంకామసంఫంధి 
సభాఙాయం 

 

అధార్ సంకమ ఛామీ ఙేళే తుఫంధనల తుమైదఱల కాయం ఔ వమక్తక్ 
సంఫంధించిన ేయల, ుటిటన తే్దర, చియలనాభా భమిము ఆతయ 
సంఫంధిత సభాఙాయం 

ఖభతుఔ:  ఆందఽలో ఛాతి, భతం, ఔులం, తె్ఖ , భూలఛాతి, ఫాష, 
హఔుకలు, అదామం లేదా ర ైదమ ఙమితఔాు సంఫంధించిన 
సభాఙాయం ఈండదఽ 

ఫయోబ టికా్స 
సభాఙాయం 

 

తుఫంధనల తుమైదఱల కాయం ఔ వమక్త యొఔక తోౄ టో, రేయౌ భుదా , 
ఔనఽతృ టలం శూకన్ , లేదా ఄట వంటి ఆతయ ఫయోమిటికా్స 
లక్షణాలు.   

భుకమబ ైన 
ఫయోబ టికా్స 
సభాఙాయం 

 

తుఫంధనలు తుమైదశించిన కాయం ఔ వమక్త యొఔక రేయౌ భుదా , 
ఔనఽతృ టలం శూకన్ , లేదా ఄట వంటి ఆతయ ఫయోమిటికా్స 
లక్షణాలు.   

నమోదఽ ఐడి (ఆఐడి) 

 

నమోదఽ సభమంలో తురళతేలఔు కైటాభంఙే ఔ 28-ఄంక్ల 
నమోదఽ ఖుమితంు సంకమ 

అధార్ ఈతతయం 

 

తురళతేలఔు అధార్ సంకమనఽ తె్యౌమఛైళే ఔ తంా  

సుంపాదిుంపు కైుందాుం 

 

నమోదఽ/నయఔయణఔు సంఫంధించిన సందేశృలు భమిము 
పమమదఽల మిశుకయం కొయఔు సందిాంఙే కైందంా భమిము 
తురళతేలఔు ఆది టాల్ పా నంఫర్ - 1947 దాైమ/లేదా e-mail- 

help@uidai.gov.in దాైమ ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది  

 

mailto:help@uidai.gov.in
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య .ఐ.డ.ిఎ.ఐ. యొకక విజన్ మమియ  మిష్న్ 

 

 

ఏ సభమంలోన ైనా, ఎఔకడైెనా భాాణీఔమింఙేలా ఔ తేా్మఔ ఖుమితంు భమిము డిజిటల్ రేదిఔత్ో ఫాయతదేశ 
తురళతేలఔు శూధికయతతువైడం.   

 

 ఔఠినబ ైన నాణమత్ా బ టికా్సస నఽ తృటిసాత , ఔ కచిచతబ ైన సందనా సభమంత్ో అధార్ నంఫయునఽ 
తురళతేలఔు సయైరమతంగ ఄందింఙడం  

 తురళతేలు తభ డిజిటల్ ఖుమితంునఽ తృాభాణీఔమింఙఽకోవడాతుక్ భమిము నయఔమింఙఽకోవడాతుక్ 
శూౌఔమమతున ఄందింఙే శూౌలఫామలనఽ ఏమట  ఙేమడాతుక్ ఫాఖశూైభులత్ో ఔయౌళ తు ఙేమడం  

 తురళతేలఔు ఫాావవంతంగ, సభయథవంతంగ భమిము సభానంగ ళేవలనఽ ఄందింఙడాతుక్ 
అధార్ నఽ య్వమైజ్ ఙేమడంలో ఫాఖశూైభులు భమిము ళేర దాాతలత్ో ఔయౌళ తు ఙేమడం  

 అధార్ ఄనఽఫంధ ఄనఽవయతనాలనఽ ఄభవిధి్ధ  ఙేమడాతుక్ బాుతై భమిము  ైరేైట్ ఏఛ్తూసలఔు ఔ 
రేదిఔనఽ ఄందింఙడం భమిము యనాతనతనఽ తోృా తసఴ ంఙడం  

 శూంకైతిఔ ఄవశూథ న యొఔక లబమత , ళేకలతయౌటీ భమిము మిళ ైల న్స నఽ తుమధ మింఙఽకోవడం  

 ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ. యొఔక యఛన్ భమిము యలువలనఽ భుందఽఔు తీసఽఔుర ళ్ళడాతుక్ ఔ దరయఘకయౌఔ 
ళథయ సంసథనఽ తుమిభంఙడం 

 ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ. సంసథత్ో ఔయౌళ తు ఙేళేలా భమిము యలుర ైన అలోఙనలనఽ ఄందింఙేలా ాంఙంలో 
యయధ యంగలలోతు ఈతతభ తుుణులఔు ఆది అఔయషణీమంగ ఄతుంఙేలా ఙేమడం  

 

 బేభు సభఖరతఔు యలువతుశూత భు  

 బేభు దేఱతున ఄందయౄ ఔయౌళ తుమిభంఙాలతు నభుభత్ాభు  

 బేభు సహకయ యధానాతున ఄనఽసమిశూత భు భమిము భా ఫాఖశూైభులఔు యలువతుశూత భు  

 బేభు తురళతేలఔు భమిము ళేర దాాతలఔు ఈతతభ ళేవలనఽ ఄందింఙడాతుక్ ఔిల ఙేశూత భు  

 బేభు తుయంతయ ఄఫామసం భమిము నాణమత ఄభవిధి్ధ   ై ఎలుుడా దిలట  కైందరఔామిశూత భు  

 బేభు యనాతనత దాైమ ాేయణ తృ ందఽత్ాభు భమిము భా ఫాఖశూైభులు యనాతనంగ 
అయషకమింఙడాతుక్ యలుగ రమిక్ రేదిఔనందిశూత భు  

 బేభు సంసథ  తృయదయశఔంగ ఈండాయౌ భమిము ఄందఽలో దామికలు ఈండఔడదతు నభుభత్ాభు  
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ఆధయర్ మమియ  ఇతర గ మితుంపు కరమకరమాల మధ్మ తేడయ 
 

 

ఆధయర్ లోతు అుంశలు 
 

అధార్  ఄంటే ఏమిటి అధార్ ఄంటే ఏది కదఽ 
 మాధిచిచఔ 12-ఄంక్ల సంకమ  కైవలం భమో కయలడ  
 ఔ వమక్తక్ ఛామీ ఙేళే తా్ేమఔ ఐడి నంఫర్, ఄది తిమిగి భమై వమక్తక్ 

కైటాభంఙఫడదఽ 
 ఔుట ంఫాతుక్ ఔటి 

 యఛమవంతబ ైన ‚తృాభాణీఔయణ‛ఔు ఔట ట ఫడి, తురళతేల 
ఖుమితంుఔు యలుఔయౌసఽత ంది  

 అధార్ ఄతున ఆతయ ఐడిలనఽ ునఃశూథ తం ఙేసఽత ంది 

 ఛనసంకామసంఫంధిత భమిము ఫయోబ టికా్స సభాఙామతున 
ళేఔమించి, నమోదఽ ఙేమడం (యఔలాంఖులఔు మినశృభంు 
తుయైహణ)  

 ఔులం, భతం, ఫాష వంటి తృ ా ప ైయౌంగ్ సభాఙామతున 
ళేఔమిసఽత ంది  

 సాఽత త దశూత రేజులత్ో సంఫంధం లేఔుండా తాి ఫాయత 
తురళతేడిక్/మయౌక్ ఆవైఫడెతేంది (ఔుట ంఫ  దద  
భమిము మిఙమం ఙేళే వమక్త అధామిత నమోదఽ)  

 అధార్ నఽ తృౌయసతై ఊజువుగ ఈయోగింఙవఙఽచ  

 మైషన్ కయలడ , తృస తృో ర్ట భమిము ఆతయ ఏ ఐడి-అధామిత 
ఄు కైషన్ ఄభనా ఈయోగింఙఖల సయై ఖుమితంు 
ఄవశూథ నఔు ము.ఐ.డ.ిఎ.ఐ. యలు ఔయౌసఽత ంది  

 ఔ వమక్త ఫహుళ్ అధార్ నంఫయునఽ తృ ందవఙఽచ 

 ఔ తురళతేతు ఖుమితంఙడాతుక్ అధార్ భుకం యొఔక 
తౄో టోతు, ఛనసంకామసంఫంధిత సభాఙామతున, రేయౌభుదలానఽ 
భమిము ఔనఽతృ టల శూకన్ నఽ ఈయోగిసఽత ంది  

 అధార్ తురళతేల అమిథఔ సభాఙామతున ళేఔమిసఽత ంది  
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నమోదఽ ఎకోససటుం 
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ఄధామమం 2  

 

మిజిశూట ా ర్ లు, నమోదఽ ఏఛ్తూసలు భమిము నమోదఽ ళఫఫంది  
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అధయమయుం 2: మిజిశూట ా ర్ లు, నమోదఽ ఏజెతూీలు మమియ  నమోదఽ సబఫుంద ి

 

మిజిశూట ా ర్ ల తుయామకుం 
 

1. దేశరమతంగ తురళతేల నమోదఽ భమిము నయఔయణ ఙేమడాతుక్ మిజిశూట ా ర్ ల 
తుమాభఔం ఄధికమి దాైమ ఛయలఖుతేంది భమిము ఆందఽలో రమి కయమఔరభాల 
శూధాయణ ఄభలులో తురళతేలత్ో సంఫాలంఙే వమఔుత లు/సంసథలు ఈండవఙఽచ.  
తుమాభఔం తయలరత , తాి మిజిశూట ా యలఔు ఔ మిజిశూట ా ర్ కోడ్ కైటాభంఙఫడెతేంది.  
మిజిశూట ా యలు గ తుమమింఙఫడడాతుక్ ఄయహతఖల వమఔుత లు/సంసథలు:  

 మషట/ాకైందతాృయౌత బాుత్ాైలు 
 కైంద ాభంతిాతై ఱకలు భమిము రటి క్రంది ఱకలు/ఏఛ్తూసలు  
 కైంద/ామషట  ాబాుత్ాైల ఛాా యంఖ ఔం తూలు  
 ఛాతీమ బదతాల డితృజిటమీ యౌమిటెడ్ త్ో సశృ ఛాా యంఖ ఫామంఔులు భమిము మ్ఖుమలేటెడ్ సంసథలు  

 కైంద ాలేదా మషట  ాబాుత్ాైలు సిలటంచిన తేా్మఔ యాోఛన రహనాలు (ఎస..య.)  

 ల డామల్ రణిఛమ ఫామంఔులు 
 తతృలా ఱక 

2. క్షైత ాశూథ భ ఄభలు, యమరేక్షణ భమిము అడిట్ ఔు మిజిశూట ా ర్ లు ఫాధమత వఴ ంఙాయౌ  

3. మిజిశూట ా ర్ లు ఄధికమిక్ త్ానఽ లేదా తన తయపున ఏ వమక్త ఄభనా అఔరమించిన తృాంఖణంలో సఴేతేఔ తృామతఔు ఄనఽభతితురైయౌ 
భమిము మిజిశూట ా ర్ లేదా తన తయపున ఏ ఆతయ వమక్త శూైధరనంలో ఈనన ఏర ైనా ుసతకలు , నమోదఽలు, దశూత రేజులు భమిము 
ఔంయమటర్ డేటానఽ మీక్షింఙడాతుక్ సఴేతేఔ శూౌలఫామతున ఄందింఙాయౌ భమిము ఄధికమి ఄభతృామంలో అడిట్ క్ సంఫంధించినయ 
ఄనఽఔునే దశూత రేజులు భమిము ఆతయ త్ాాల నఔళ్ళనఽ ఄందింఙాయౌ.   

4. ళఐడిఅర్ లో ఄప్ లోడ్ ఙేమడాతుక్ తంచి మిజిశూట ా ర్ లు త్ాభు నమోదఽ ఙేళే సభమంలో ళేఔమించిన సభాఙామతున ఏ ఆతయ 
యాోఛనాల కొయఔు ఈయోగింఙఔడదఽ.     

5. వమఔుత ల సందిాంు యవమలు, నమోదఽ కైందంా యొఔక చియలనాభా భమిము తురళతేలఔు లబమభభయమ ళేవలత్ో సశృ నమోదఽ 
భమిము నయఔయణ ళేవల ఖుమించి మిజిశూట ా ర్ లు తగినంత భమిము సమ్వన సభాఙామతున తభ ర బ ళ ైటు   ై దామిశంఙాయౌ.   

6. నమోదఽ భమిము నయఔయణ కయమఔలాతృలు తుయైఴ ంఙడాతుక్ త్ాభు ఈదోమఖంలో  ట ట ఔునన లేదా తుమమించిన ఏ ఏఛ్తూస 
భమిము/లేదా వమక్త  ఄభనా ళథయంగ ఈంటాయల భమిము సమితోృ త్ాయల ఄతు భమిము సంఫంధిత వితితయబ ైన శిక్షణ లేదా ఄనఽబవం 
ఈండడంత్ో సశృ, ఄలా ఈదోమఖంలో  ట ట కోవడాతుక్ లేదా తుమమింఙఫడడాతుక్, భమిము ఄందఽలో తు ఙేమడాతుక్ తగిన శూభయథయం 
ఈంది ఄతు మిజిశూట ా ర్ లు తుమధ మింఙఽకోరయౌ.   

7. నమోదఽ ఏఛ్తూసలు నమోదఽ కయమఔలాతృలనఽ ఆతయ క్షాలఔు సబ-కంటాాక్టంగ్ ఙేమడాతుక్ మిజిశూట ా ర్ లు ుకోఔడదఽ.  త్ాభు ఏ 
ఆతయ క్షాల నఽండి భానవ వనయలలనఽ తుమమింఙఽకోరలతు ఄనఽఔుంట నానమో, అ సంసథల యొఔక యవమలనఽ నమోదఽ ఏఛ్తూసలు 
ఄందిళేత , మిజిశూట ా ర్ లు ఆతయ క్షాల దాైమ క్షైత ాశూథ భ తురమితు తుమమింఙడాతుక్ ఄనఽభతింఙవఙఽచ.   

8. ఎ ుండిక్సీ ఎలో తుమైదశించిన యధంగ, మిజిశూట ా యలు  ఄతున రేళ్లా వాయతనా తుమభావయతు తృటింఙాయౌ.   

9. ఄధికమి సభమానఽఖుణంగ ఛామీ ఙేళే కా్రమలు, ధ్ధతేలు భమిము 
భాయగదయశకలు, తతుఖీ ఛాతత్ాలు, తౄర్భ్ భమిము నభూనాలనఽ మిజిశూట ా ర్ లు 
తృటింఙాయౌ భమిము ఇ కా్రమలు ముదల ైన రటిక్ నమోదఽ ఏఛ్తూసలు ఔడా 
సభఖరత వఴ ంఙేలా తుమధ మింఙఽకోరయౌ.   
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నమోదఽ సబఫుంది – అరహత, తృతాలు మమియ  బాధ్మతలు 
 

 
సామ్వైఛర్ ఄంటే ఎవయల భమిము ఄతడి/అబ  ఄయహతలు ఏమిటి? 

నమోదఽ కైందాాలలోతు కయమఔలాతృలు ఙాసఽకోవడాతుక్ భమిము తుయైఴ ంఙడాతుక్ నమోదఽ ఏఛ్తూస ఔ సామ్వైఛర్ నఽ తుమమిసఽత ంది.  
తాి నమోదఽ కైందంా వదద  ఔ సమిటప ై ఄభన సామ్వైఛర్ ఈండడం తతుసమి.  ఇ తృతఔాు ఄయహత తృ ందడాతుక్ అ వమక్త ఇ క్రంది భాాణాలనఽ 
సంతిత  యఙాయౌ:   

 అ వమక్తక్ 18 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ వమసఽ ఈండాయౌ  

 అ వమక్త 10+2 ఈతీతయలు డైె/మల ై ఈండాయౌ, గర డెమరేట్ ఄభమ ఈంటే భంచిది 

 అ వమక్త అధార్ ఔు నమోదఽ ఙేసఽఔుతు ఈండాయౌ భమిము ఄతడి/అబ  అధార్ నంఫర్ ఈతతిత  ఄభమ ఈండాయౌ  

 అ వమక్తక్ ఔంయమటర్ యొఔక మిఘఙఙ నం భమిము దాతు  ై తుఙేమడంలో ఄనఽబవం ఈండాయౌ, దాతుత్ో తృట  శూథ తుఔ ఫాశు కీ ఫో ర్డ 
భమిము టాాన్స యౌటమైషన్ శూౌఔయమవంతంగ ఙేమఖయౌగి ఈండాయౌ  

 తృాభాణమత్ా (సమిటపకైషన్) మీక్ష ఆఙేచ భుందఽ ఄధికమి యొఔక ర బ ళ ైట్  ై ఈనన అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ  ై శిక్షణ శూభగిరతు 
ఙదవడం యమిత ఙేళ ఈండాయౌ 

 అ వమక్త ఄధికమి తుమమించిన మీక్షా భమిము తృాభాణీఔయణ ఏఛ్తూస నఽండి “సాపమెవవజర్ పామాణ పతాుం” తీసఽఔుతు ఈండాయౌ 

 గమతుక:  అధికమి తుయమిుంచిన నమోదఽ ఏజెతూీలు అభమమిథతు పతులో  టటట కోకుుంటే ,  కైవ్లుం “సాపమెవవజర్ పామాణ పతాుం” 
తెచఽుకోవ్డుం వ్లల  అతడికత/ఆబ కు నమోదఽ/నవీకరణనఽ ముదలు  టటడయతుకత అరహతమదఽ.   

పామాణ పతాుం తృ ుందిన తరువత మమియ  ఇఎ యొకక సాపమెవవజర్ గ పతు ముదలు టటడయతుకత మ ుందఽ:  

 నమోదఽలు ముదలు  టటడాతుక్ భుందఽ , ఄధికమి యొఔక భాయగదయశఔత్ాైల కాయం ఏదైెనా నమోదఽ ఏఛ్తూస దాైమ అ వమక్త 
తులో  టటఫడాయౌ భమిము క్రమాశీలఔం ఙేమఫడాయౌ  

 అ వమక్త అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ కా్రమలు భమిము అధార్ నమోదఽ సభమంలో ఈయోగింఙే యయధ ఈఔయణాలు భమిము 
మిఔమల  ై శూథ తుఔ కమమలమాలు/నమోదఽ ఏఛ్తూస తుయైఴ ంఙే శిక్షణా ళ షన్ లనఽ తీసఽఔుతు ఈండాయౌ  

సాపమెవవజర్ 
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ఇఎ యొకక సాపమెవవజర్ బాధ్మతలు ఏమిటి?   

నమోదఽ కైందంాలో లాజిళటక్సస భమిము ఆతయ ఄవసమల ణాాయఔ రేళ రటితు ఄభలు ఙేమడం , ఄధికమి భాయగదయశకల (ఎ ుండిక్సీ త – 
నమోదఽ కైుందాుం ఏమటట తతుఖీ జాతతయ)  కాయం నమోదఽ కైందాాలలో నమోదఽ ళేటషనునఽ ఏమట  ఙేమడం , భమిము కైందంా వదద  
నమోదఽ/నయఔయణ ఙేమడం భమిము కయమతుయైహణనఽ యమరేక్షింఙడం ఄనేయ నమోదఽ కైందంాలో సామ్వైఛర్ యొఔక ఫాధమతలు.  ఔ 
అధార్ నమోదఽ కైందంాలో సామ్వైఛర్ గ తన ఫాధమతలు తుయైమితసఽనన సభమంలో , అ సామ్వైఛర్ ఇ క్రంది రటితు తుమధ మింఙఽకోరయౌ:     

  స ైట్ సుంసధ్ధత 

 నమోదఽ కైుందా ఏమటట తతుఖీ జాతతయనఽ తమాయల ఙేళ, తుయైఴ ంఙాయౌ – నమోదఽ 
ళేటషనఽు  భమిము కైందాాలనఽ ఏమట  ఙేమడంలో నమోదఽ ఏఛ్తూసక్ శూౌలబమం 
ఔయౌంఙడాతుక్ ఄధికమి నమోదఽ కైందంా తతుఖీ ఛాతత్ానఽ ఄందించింది.  
సామ్వైఛర్ ఇ ఛాతత్ానఽ ఈయోగించి ఄతడె/అబ  ఫాధమత వఴ సఽత నన 
కైందంాలో ఏమటుతూన సమిగగ  ఈనానమా లేదా తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  తాి నమోదఽ 
కైందంా తృాయంభంఙడాతుక్ భుందఽ భమిము/లేదా రమతుక్ ఔశూమి (ఏది భుందో) 
ఄతడె/అబ  తతుఖీఛాతత్ాతు తుం, సంతఔం ఙేమాయౌ.  తాి నమోదఽ కైందంాలో ఇ 
తతుఖీఛాతత్ానఽ మిజిశూట ా ర్/ఄధికమి భమిము రయల తుమమించిన తుతీయల 
యమరేక్షఔులు/ఏఛ్తూస ఙేళే తదఽమి సమీక్ష/అడిట్ కొయఔు తుయైఴ ంఙాయౌ.   

 అధార్ యతుయోఖదాయలత్ో లామప్ టాప్/డెసక్స  టాప్ ఏమట  ఙేమఫడడం , ఆన్ శూట ల్ ఙేమడం భమిము మీక్షింఙడం, ఎస.టి.ఔుమ.ళ. 
భాాణీఔమించిన ఫయోబ టికా్స కమచర్ మిఔమలు , జిఎస మిఔయం భమిము భుదణా మంతంా-ఔమ్-శూకనయు వంటి మిఔమలతూన 
ఄనఽసంధాతుంఙఫడాడ మతు భమిము అ ఈఔయణాలతూన అధార్ నమోదఽలు/నయఔయణ కా్రమ ముదలు  టటడాతుక్ తు ఙేళే 
మిళథతిలో ఈనానమతు తుమధ మింఙఽకోవడం సామ్వైఛర్ యొఔక ఫాధమత  

 అధఽతుఔ అధార్ యతుయోఖదాయల నమోదఽ / నయఔయణ శూప్ట రేర్ ఆన్ శూట ల్ ఙేమఫడిందతు తుమధ మింఙఽకోవడం  

 నమోదఽ కైందంా మిసమలు తూట్ గ, మియబంాగ, ఫాగ తుయైఴ ంఙఫడెత, యదఽమత్/ఄగినభాాదాల నఽండి సఽయక్షితంగ ఈండేలా 
తుమధ మింఙఽకోవడం 

 ఇ క్రంద ఆవైఫడిన తృాథమిఔ నమోదఽ కైంద ాసభాఙాయం తాి నమోదఽ ళేటషన్  వదద  దామిశంఫడేలా (శూథ తుఔ ఫాష భమిము 
ఆంగీుష లో) తుమధ మింఙఽకోవడం:   

– మిజిశూట ా ర్ ేరు మమియ  సుంపాదిుంపు నుంబర్  

– నమోదఽ కైుందయా లలోతు ఇఎ సాపమెవవజర్ యొకక ేరు , కోడ్ మమియ  సుంపాదిుంపు నుంబర్  

– సాపమెవవజర్  ై పమమదఽ చేయడయతుకత ఎసకలేష్న్ బేటిాక్సీ  

– నమోదఽ కైుందాుం యొకక పతు మోజులు మమియ  స లవ్ు దినయలు  
– య .ఐ.డి.ఎ.ఐ. హెల్ప ల ైన్ నుంబర్: 1947 మమియ  ఈ-బ భల్ప ఐడి: help@uidai.gov.in 
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– ఆధయర్ నమోదఽ/నవీకరణ కొరకు అవ్సరబ ైన దశూత వేజుల జాతతయ  
– అతున ఆధయర్ సుంబుంధిత సేవ్ల యొకక మైటల  జాతతయ  

 మిజిశూట ా ర్/ఄధికమి ఄందించిన అధార్ ఐఆళ శూభగిర , ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ. భాయగదయశకల కాయం కైందంా వదద  సమిగగ  దామిశంఙఫడేలా 
సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ 

 తురళత్ో నమోదఽ కైందాంాలోతు అమైటర్ భమిము ఆతయ ళఫఫంది యొఔక వాయతన భమమద యయైఔంగ ఈండేలా తుమధ మింఙఽకోవడం 
భమిము ఄసంతిత  ఙెందిన యతుయోఖదాయలలనఽ అమైటర్ తుయైఴ ంఙలేనుడె , ఫాధమత తీసఽఔుతు తాిఔల సతునరేఱలనఽ 
తురమింఙడం 

 తురళతేలఔు ఄవసయం వచిచనుడె ఈదోమఖులనఽ రమి దఽసఽత ల దాైమ సఽలబంగ ఖుమితంఙడాతుక్ , మూతుతౄయంలు ఄందించిన 
ఙోట, నమోదఽ కైందంా యొఔక మూతుతౄయంలనఽ ళఫఫంది ధమింఙేలా తుమధ మింఙఽకోవడం  

 మిజిశూట ా యలు /ఄధికమి యొఔక ఙెలుు ఫాట  ఄభయమ ందం లేఔుండా ఏ దేాశంలోనా నమోదఽ కయమఔలాతృలనఽ ఙేటటవదఽద  

  సవయ మమియ  ఇతరుల ఆన్ బో మిడుంగ్  

 సామ్వైఛర్ ఄతడి/అబ  “ఆన్ బో మిడుంగ్ తౄర్భ” నఽ ఄవసయబ ైన ఆతయ త్ాాలత్ో 
తృట  నమోదఽ ఏఛ్తూసక్ సభమింఙాయౌ , తయలరత ఏఛ్తూస అ తౄర్భ  నఽ ధియఔయణ 
కొయఔు సంఫంధిత ‚ఄధికమి యొఔక తృాంతీమ కమమలమాల‛ఔు సభమిసఽత ంది  

 ధియఔయణ తయలరత , ఄధికమి యొఔక తృాంతీమ కమమలమాలు సంఫంధిత 
నమోదఽ ఏఛ్తూసత్ో అన్ ఫో మిడంగ్ నఽ అమోదిశూత భ/తియసకమిశూత భ  

 ఄుడె నమోదఽ ఏఛ్తూస అధార్ యతుయోఖదాయల శూఫ్టట రేర్ లో సామ్వైఛర్ యొఔక 
ఫయోబ టికా్సస తీసఽకోవడం దాైమ ఄతడితు/అబ నఽ మాడ్ ఙేళ, నమోదఽ మంతంా 
 ై తు ఙేమడాతుక్ ఔ మూఛర్ నేమ్ భమిము తృసైర్డ ఄందిసఽత ంది  

 నమోదిత మూఛర్ ఄంటే ఄధికమి వదద  అ మూఛర్ యొఔక ఫయోబ టికా్స యవమల 
ధియఔయణ యఛమవంతంగ యయతభమందతూ భమిము నమోదఽ ళేటషన్ వదద  శూథ తుఔ 
డేటాఫేస లో తులై ఙేమఫడిందతు ఄయథం.   

 ‚అమైటయలు ‛ ఄందయౄ ఔడా శూథ తుఔ తృాభాణీఔయణ కొయఔు ళేటషనులో అన్ ఫో ర్డ 
ఄమామయతు సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ 

  కైుందా కరమకలాతృలనఽ తురవహ ుంచడుం  

 ఄవసయబ ైనుడె సామ్వైఛర్ అమైటర్ తు ఔడా ఙేశూత యల  
 ఄధికమి సభమానఽఖుణంగ యడెదల ఙేళే నమోదఽలు భమిము నయఔయణలఔు 

సంఫంధించిన భాయగదయశకలు భమిము యధానాల ఖుమించి సామ్వైఛర్ ఔు ఄవగహన 
ఈండాయౌ 

 ఄతడి/అబ  నమోదఽ కైందంాలోతు నమోదఽ కా్రమనఽ సామ్వైఛర్ తృయౌశూత యల.  
ఄతడె/అబ  కైందంాలో ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ. నమోదఽ కా్రమలు భమిము భాయగదయశకలు 
తృటింఙఫడేలా భమిము కచర్ ఙేళన సభాఙాయం యొఔక నాణమత ఫాఖుండేలా 
తుమధ మిశూత యల 

 నమోదఽ యతుయోఖదాయలలో ఈనన ‚అధార్ శూౌలఫామతున ఔనఽగకనఽ ‛ ఈయోగింఙడం దాైమ , త్ాఛా నమోదఽ కొయఔు వచిచన 
తురళతేలు ఆంత వయఔు ఎుడా అధార్ కొయఔు నమోదఽ ఙేసఽకోలేదతు సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  
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 తురళ యొఔక ఫయోబ టికా్సస నఽ కైవలం అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ కొయఔు భాతబేా ఈయోగిశూత యతు భమిము ఏ ఆతయ 
యాోఛనాల కొయఔు ఈయోగింఙయనే యషమం  ై ఄతడిక్/అబ ఔు సమ్వన ఄవగహన ఈందతు సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ కొయఔు ఈదేదశింఙఫడిన తౄర్భ నఽ తురళ సమిగగ  తుంతృయతు భమిము శూకతుంగ్ కొయఔు ఄతున సహకయ 
ఄసలు దశూత రేజులనఽ తీసఽఔువఙాచయతు సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 నయఔయణ యషమంలో ళేఔమింఙే సభాఙాయం యొఔక డాు ళటీతు తురమింఙడాతుక్ యమిత సభాఙాయం కఔుండా , కైవలం కవలళన 
రటితు భాతబేా తతుఖీ ఙేశూయతు సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ , ఈదాహయణఔు కైవలం చియలనాభానఽ నయఔమిళేత , చియలనాభా తతుఖీ 
ఫాక్సస నఽ భాతబేా ఎంఙఽకోరయౌ   

 తువసకత “బయోబ టిాక్స మినశృభుంపు” ఉనన సుందరబుంలో ఆధయర్ వితుయోగదయరులోతు పాతి నమోదఽ  ై సాపమెవవజర్ “స ైన్ ఆఫ్” 
చేయవ్లసన అవ్సరుం ఉుంది 

 తురళ యొఔక నమోదఽ సభాఙామతున సమీక్షింఙే సభమంలో ళేటషనలు  సమీక్షింఙవలళన కీలఔ ఄంఱల ఖుమించి తాి అమైటర్ ఔు 
ఄవగన ఈండేలా భమిము రమి వదద  ఔ భుదితా క ఈండేలా సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 తాి నమోదఽ/నయఔయణఔు తురళ నఽండి తీసఽఔునన సభాఙామతున అమైటర్ శరధ్ధగ సమీక్షింఙేలా భమిము తురళ ఎతిత  
ఙానుడె దాతున సమిఙేళేలా సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 తాి అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ తయలరత అమైటర్ ఄతడి/అబ  ఫయోబ టికా్స తుమధ యణనఽ ఄందింఙేలా సామ్వైఛర్ 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ 

 తాి నమోదఽ తయలరత యళదఽ భుదింాఙఫడి , తురళ దాైమ సంతఔం ఙేమఫడెతేందతు సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 తాి నమోదఽఔు ఖుమితంు ఊజువు/సంఫంధం ఊజువు/చియలనాభా ఊజువు/ుటిటన తే్దర ఊజువు భమిము సంతఔం ఙేళన 
యళదఽనఽ శూకన్ ఙేసఽత నానయతు సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 అ మోజులో నేయలచఔునన ఄంఱలనఽ భమిము ఎదఽయలకనన సభసమలనఽ ంఙఽకోవడాతుక్ సామ్వైఛర్ కైందంాలో మోజు చివమి 
సభారేఱతున తుయైఴ ంఙవఙఽచ 

 మోజు చివయఔు సామ్వైఛర్ కైందంాలోతు శూట క్స నఽ తీసఽఔుతు , తయలరతి మోజు నమోదఽలు శూపగ శూఖడాతుక్  లోం ఈనన మిఔమలు , 
శృర్డ రేర్ భమిము ఆతయ లాజిళటక్సస నఽ భాయచడాతుక్ ఏమట ు  ఙేమాయౌ  

 గీతలు, తోౄ ఔస తోృభన చిత్ాాలు , కైవలం తృక్షిఔ చిత్ాాలు భాతబేా కచర్ కవడం వంటి సభసమల కొయఔు ఔరభం తఔుండా 
మిఔమలనఽ తతుఖీ ఙేమాయౌ.  ఄట వంటి సభసమ ఏదైెనా ఈందతు ఖుమితళేత , దాతు ఖుమించి సంఫంధిత నమోదఽ ఏఛ్తూస 
బ నేఛర్/ఴె.ఔుమ.ఔు మితోృ ర్ట ఙేళ, ఈఔయణాతున భాయచభతు ఄబమమిథంఙాయౌ 

 భాాదాలనఽ తురమింఙడాతుక్ ఄతున మిఔమలు భమిము ఔంయమటయునఽ షట్ డౌన్ , వర్ అఫ్ ఙేళేలా తుమధ మింఙఽకోరయౌ 

 మిఔమలు భమిము ఆతయ ఈఔయణాల యొఔక బదతా్ా ఏమటునఽ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 ఆఎ కయమఔలాతృలఔు శూౌలబమం ఄందింఙడాతుక్ , ఎంఙఽఔునన సభమాతుక్ , ఔుభంట్  ై తేా్మఔ మోజు చివమి తురేదిఔలు 
లబమభవుత్ాభ.  కైందంాలో మోజురమీ కయమఔలాతృలనఽ తుయైఴ ంఙడాతుక్ సామ్వైఛర్ ఇ తురేదిఔలనఽ ఈయోగింఙఽకోవఙఽచ  

 అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ సభమంలో సాచించిన యలసఽభు కఔుండా ఎట వంటి ఄదను డఫుఫతు ఄడఖఔుండా , కైందంాలోతు 
ళఫఫంది ఈననత శూథ భలో న ైతిఔ యలువలనఽ తృటింఙేలా సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 అధార్ నమోదఽల సభమంలో ళేఔమింఙే సభాఙాయం యొఔక గోమత భమిము బదతానఽ తుయైఴ ంఙడం ఔడా సామ్వైఛర్ ఫాధమత 
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  జిఎస్ లొకైష్న్, బామకప్, సుంక్స మమియ  ఎకోీోర్ట  

 ఄధికమి యొఔక భాయగదయశఔత్ాైల కాయం , నమోదఽ సభాఙాయం ముత్ాత తున ఔ 
ఫాహమ శృర్డ డిసక  ై మోజుఔు మ్ండె శూయలు  ఫామఔప్ ఙేళేలా సామ్వైఛర్ 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  ఄతున ళేటషనఽు  ఫామఔప్ ఄమామమతు భమిము ఏదర మిస కలేదతు 
తుమధ మింఙఽకోవడాతుక్ ఫామఔప్ ఙేళన తే్దర భమిము ళేటషన్ నంఫర్ నఽ నమోదఽ 
ఙేసఽకోరయౌ  

 తాి మోజు నమోదఽ యతుయోఖదాయలతు ఈయోగింఙే భుందఽ , జిఎస కోఅమిడనేట్స 
కమచర్ ఄమామమతు సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 ఔతూసం తాి 10 మోజులఔు ఔశూమి నమోదఽ ళేటషనఽు  ళంక్స ఄభయమలా సామ్వైఛర్ 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ 

 ఄధికమి యొఔక సయైర్ లో ఄప్ లోడ్ ఙేమడాతుక్ నమోదఽ సభాఙాయం సభమాతుక,్ ఄంటే ఖమిషటంగ 5 మోజులు ఎకోసోర్ట ఄభయమలా , 
సామ్వైఛర్ తుయైఴ శూత యల 

 మిఔతుసయౌభయషన్ యాోఛనాల కొయఔు ఎక్సస తోృ ర్ట ఙేళన డేటా, నమోదఽ సభమం, ళేటషన్ సంకమ భమిము తాి ళేటషన్ వదద  ఎక్సస తోృ ర్ట 
ఙేళన తృమక్టు  కొయఔు సామ్వైఛర్ ఔ మిజిసటర్ నఽ తుయైఴ ంఙవఙఽచ  

  మోజు చివ్మి సమీక్ష/దిదఽద బాటట 

 మోజు చివయఔు (ఆ.ఒ.డి. ) అధార్ యతుయోఖదాయలలో రేాశ టిటన తాి తురళ యొఔక సభాఙాయం 
సమిగగ  ఈందతు తుమధ మింఙఽకోవడాతుక్ సామ్వైఛర్ నమోదఽలతునంటితూ సమీక్షింఙాయౌ  

 మోజు చివమి సమీక్ష కొయఔు అన్ ఫో ర్డ ఄభన ఔ త్ోటి అమైటర్ ఔు ఔడా మంత్ాాతున 
ఄగింఙవఙఽచ.  అభతే, నమోదఽ చేసన ఆపమైటర్ అతడి/ఆబ  తృమకెటల నఽ సమీక్ిుంచకూడదఽ  

 రేాశ టిటన సభాఙాయంలో ఏర ైనా దోశులుంటే/లాజిళటఔల్ ఄంఱలు సమితోృ లఔతోృ తే్ , దిదఽద ఫాట  
సభమమిమితిలోగ నమోదఽ కైందాాతుక్ మవలళందిగ తురళక్ తె్యౌమఛైమండి.  మోజు చివమి 
సమీక్ష తయలరత సామ్వైఛర్ ఄతడి/అబ  రేయౌభుదనాఽ ఆచిచ ళ ైన్ అఫ్ ఙేమాయౌ    

 తురళ యొఔక సభాఙామతున సమిఙేళన తయలరత, ఆదివయఔు సమిఙేమడాతుక్ అ ఈంచిన తురళ యొఔక తృమక్ట్ నఽ సామ్వైఛర్ 
సైమంగ ఄంగీఔమిశూత యల/తియసకమిశూత యల, ఔరేళ్ తియసకమిళేత , దాతుక్ తగిన కయణాతున ఙాశూత యల 

  కరమతురవహణ పరమవేక్షణ 

 నమోదఽ కైందంాలో ఄధికమి/మిజిశూట ా ర్ యొఔక యమరేక్షణ తుయైహణఔు సామ్వైఛర్ 
సహఔమిశూత యల భమిము రమి శానలఔు తనఔు తె్యౌళన బేయఔు సభాధానాయౌశూత యల.  
కయమతుయైహణ సభమంలో సామ్వైఛర్ యవమలు ఔడా నమోదఽ 
ఙేమఫడత్ాభ భమిము కయమతుయైహణ యమరేక్షణ తంా  ై సంతఔం ఔడా 
ఙేశూత యల  

 అడిట్ పడ్ ఫామక్స నఽ , ఔరేళ్ ఈంటే , దాతున నమోదఽ కయమఔలాతృలు భమిము 
సభాఙాయ నాణమత యొఔక తుయంతయ బ యలఖుదల యొఔక కా్రమలోక్ యయ్నం 
ఙేళేలా సామ్వైఛర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ 
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ఆపమైటర్ అుంటే ఎవ్రు మమియ  అతడి/ఆబ  అరహతలు ఏమిట?ి 

నమోదఽ ళేటషను లో నమోదఽనఽ ఄభలుయఙడాతుక్ అమైటర్ నఽ నమోదఽ ఏఛ్తూస తుమమిసఽత ంది.   
ఈ తృతాకు అరహత తృ ుందడయతుకత ఆ వ్మకతత ఈ కతరుంది పామాణయలనఽ సుంతిత  పరచయయౌ:   

 అ వమక్తక్ 18 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ వమసఽ ఈండాయౌ 

 అ వమక్త 10+2 ఈతీతయలు డెై/మల ై ఈండాయౌ, గర డెమరేట్ ఄభమ ఈంటే భంచిద ి

 అ వమక్త అధార్ ఔు నమోదఽ ఙేసఽఔుతు ఈండాయౌ భమిము ఄతడి/అబ  అధార్ నంఫర్ ఈతతిత  ఄభమ ఈండాయౌ 

 అ వమక్తక్ ఔంయమటర్ యొఔక మిఘఙఙ నం భమిము దాతు  ై తుఙేమడంలో ఄనఽబవం ఈండడంత్ో తృట  శూథ తుఔ ఫాశు కీ ఫో ర్డ భమిము 
టాాన్స  యౌటమైషన్ శూౌఔయమవంతంగ ఙేమఖయౌగి ఈండాయౌ 

 తృాభాణమత్ా (సమిటపకైషన్) మీక్ష ఆఙేచ భుందఽ ఄధికమి యొఔక ర బ ళ ైట్  ై ఈనన అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ  ై శిక్షణ శూభగిరతు ఙదవడం యమిత 
ఙేళ ఈండాయౌ 

 అ వమక్త ఄధికమి తుమమించిన మీక్షా భమిము తృాభాణీఔయణ ఏఛ్తూస నఽండి “ఆపమైటర్ పామాణ పతాుం” తీసఽఔుతు ఈండాయౌ 

 గమతుక:  అధికమి తుయమిుంచిన నమోదఽ ఏజెతూీలు అభమమిథతు పతులో  టటట కోకుుంటే ,  కైవ్లుం “ఆపమైటర్ పామాణ పతాుం” తెచఽుకోవ్డుం వ్లల  
అతడికత/ఆబ కు నమోదఽ/నవీకరణనఽ ముదలు  టటడయతుకత అరహతమదఽ.   

ఆపమైటర్ గ పతు తృారుంతేుంచడయతుకత మ ుందఽ:   

 నమోదఽలు ముదలు  టటడాతుక్ భుందఽ, ఄధికమి యొఔక భాయగదయశఔత్ాైల కాయం ఏదెైనా నమోదఽ ఏఛ్తూస దాైమ 
అ వమక్త తులో  టటఫడాయౌ భమిము క్రమాశీలఔం ఙేమఫడాయౌ 

 అ వమక్త అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ క్ారమలు భమిము అధార్ నమోదఽ సభమంలో ఈయోగింఙే యయధ 
ఈఔయణాలు భమిము మిఔమల  ై శూథ తుఔ కమమలమాలు/నమోదఽ ఏఛ్తూస తుయైఴ ంఙే శిక్షణా ళ షన్ లనఽ 
తీసఽఔుతు ఈండాయౌ 

 తృాభణమత్ా (సమిటపకైషన్) మీక్ష ఆఙేచ భుందఽ ఄధికమి యొఔక ర బ ళ ైట్  ై ఈనన అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ  ై 
శిక్షణ శూభగిరతు ఙదవడం యమిత ఙేళ ఈండాయౌ 

 అ వమక్త శూథ తుఔ ఫాశు కీ ఫో ర్డ భమిము టాాన్స యౌటమైషన్ శూౌఔయమవంతంగ ఙేమఖయౌగి ఈండాయౌ 

ఆపమైటర్ యొకక ఆన్ బో మిడుంగ్ 

అమైటర్ ఄతడి/అబ  “ఆన్ బో మిడుంగ్ తౄర్భ” నఽ ఄవసయబ ైన ఆతయ త్ాాలత్ో తృట  నమోదఽ ఏఛ్తూసక్ సభమింఙాయౌ , 

తయలరత ఏఛ్తూస అ తౄర్భ  నఽ ధియఔయణ కొయఔు సంఫంధిత ‚ఄధికమి యొఔక తృాంతీమ కమమలమాల‛ఔు సభమిసఽత ంది .  
ధియఔయణ తయలరత , ఄధికమి యొఔక తృాంతీమ కమమలమాలు సంఫంధిత నమోదఽ ఏఛ్తూసత్ో అన్ ఫో మిడంగ్ నఽ 
అమోదిశూత భ/తియసకమిశూత భ 

ఄుడె నమోదఽ ఏఛ్తూస అధార్ యతుయోఖదాయల శూఫ్టట  రేర్ లో అమైటర్ యొఔక ఫయోబ టికా్సస తీసఽకోవడం దాైమ 
ఄతడితు/అబ నఽ మాడ్ ఙేళ , నమోదఽ మంతంా  ై తు ఙేమడాతుక్ ఔ మూఛర్ నేమ్ భమిము తృసైర్డ ఄందిసఽత ంది.  
నమోదిత మూఛర్ ఄంటే ఄధికమి వదద  అ మూఛర్ యొఔక ఫయోబ టికా్స యవమల ధియఔయణ యఛమవంతంగ 
యయతభమందతు భమిము నమోదఽ ళేటషన్ వదద  శూథ తుఔ డేటాఫేస లో తులై ఙేమఫడిందతు ఄయథం.   

 

 

తువసతుల నమోదఽ సమయుంలో ఆపమైటర్/సాపమెవవజర్ గ రుత ుంచఽకోవ్లసన మ ఖ్మబ ైన తుమైదశిత విధ్ఽలు  

ఆపమైటర్ 
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 తాిమోజు నమోదఽలనఽ ముదలు  టేట  భుందఽ 
జిఎస కోఅమిడనేటునఽ కమచర్ ఙేమాయౌ  

 తాిశూమి లాగిన్ ఙేళే సభమంలో , ఔంయమటర్ 
 ై తే్దర భమిము సభమం సమిగగ  ఈందతు 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 అధార్ యతుయోఖదాయలలో నమోదఽలనఽ ఙేటటడాతుక్ మీ సైంత అమైటర్ ఐడితు ఈయోగింఙాయౌ భమిము 
మీయల మీ ళట ఔు దాయంగ ర యళనుడె నమోదఽలనఽ ఙేమడాతుక్ మీ లాగిన్ యండోనఽ ఆతయలలు 
ఈయోగింఙఔుండా, లాగ్ అఫ్ ఙేమాయౌ  

 తురళతేలు ఱాంతంగ ఈండడాతుక్ భమిము 
డేటా కమచర్ సఽలబంగ శూఖడాతుక్, రమిక్ 
నమోదఽ/నయఔయణ కా్రమ ముదలు టేట  భుందఽ 
దాతు ఖుమించి ఔుు త ంగ యవమింఙాయౌ  

 ళేటషన్ లే ఓట్ ఄధికమి భాయగదయశకల కాయం 
ఈండేలా తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 యతుయోఖదాయలలో ఈనన ‚అధార్ శూౌలఫామతున ఔనఽగకనఽ ‛ ఈయోగింఙడం దాైమ , త్ాఛా నమోదఽ కొయఔు 
వచిచన తురళతేలు ఆంత వయఔు ఎుడా అధార్ కొయఔు నమోదఽ ఙేసఽకోలేదతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 ేయల, యౌంఖం, ుటిటన తే్దర & చియలనాభా, ముఫలైల్ 
నంఫర్ భమిము ఇ-బ భల్ వంటి 
ఛనసంకామసంఫంధి యవమలనఽ నయఔమింఙడం 
కొయఔు అప్ డేట్ కలభుంట్ ల ైట్ ఈయోగింఙాయౌ 
భమిము ఆతయ ఛనసంకామసంఫంధి/ఫయోబ టికా్స 
నయఔయణ కొయఔు ఆళఎ ం ఈయోగింఙాయౌ  

 తురళతేలు ఄబమమిథంచిన నమోదఽ/నయఔయణ 
యకతుక్ ఄవసయబ ైన ఄసలు త్ాాలు ఄతూన 
ఈనానమతు భమిము ఄయ నమోదఽ/నయఔయణ 
ఙేమవలళన తురళక్ సంఫంచించిన త్ాాలే 
ఄతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 తురళత్ో తదఽమి సందిాంు కొయఔు భమిము ఒటి అధామిత ధియఔయణ భమిము అన్ ల ైన్ అధార్ నయఔయణ 
శూౌలబమం వంటి ఆతయ ఈయోగల కొయఔు తురసఽలు తభ ముఫలైల్ నంఫర్ నఽ రేాశ టాట యతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 తురళతేల అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ తౄర్భ 
ధియఔమింఙఫడిందతు భమిము ఄందఽలో 
ధియఔమించిన రమి సంతఔం/ఫొ టన రేయౌ భుద ా
భమిము శూట ంప్/ఆతూలమల్స ఈనానమతు 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  తౄర్భ లో తురళ 
(దయకాసఽత దాయల) యొఔక సంతఔం/ఫొ టన రేయౌ 
భుద ాఔడా ఈండాయౌ 

 తురళ యొఔక ఫయోబ టికా్సస నఽ కైవలం 
అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ కొయఔు భాతబేా 
ఈయోగిశూత యతు భమిము ఏ ఆతయ 
యాోఛనాల కొయఔు ఈయోగింఙయనే యషమం 
 ై ఄతడిక్/అబ ఔు సమ్వన ఄవగహన ఈందతు 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ 

 మిఙమం ఙేళే వమక్త/ఴెచ్.ఒ.ఎఫ్. నమోదఽ యషమంలో , మిఙమం ఙేళే వమక్త భమిము ఴెచ్.ఒ.ఎఫ్. కొయఔు 
ఄందించిన సంఫంధిత పల్డ్ లో రమి యవమలత్ో తృట  తృర్భ లో మిఙమం ఙేళే వమక్త/ఴెచ్.ఒ.ఎఫ్.  
సంతఔం/ఫొ టన రేయౌ భుద ాఔడా ఈండేలా తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 శూఫ్టట రేర్ ఔుభంట్  ై ఄందించిన ళీన్స కాయం , 
డేటా కమచర్ యొఔక వయలస ఔరభంలో తురళ 
యొఔక ఛనసంకామసంఫంధి భమిము 
ఫయోబ టికా్స సభాఙామతున అధార్ 
యతుయోఖదాయల శూఫ్టట రేర్ లో 
(ఆళఎ ం/ముళఎల్) కమచర్ ఙేమాయౌ  

 నమోదఽ/నయఔయణ ఙేళే సభమభంత్ా 
తురళ యొఔక ళీన్ అన్ ఈందతు 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ భమిము రేాశ డెతేనన 
సభాఙామతున కర స ఙెక్స ఙేసఽకోభతు తురళతు 
కోమయౌ భమిము ళ ైన్ అఫ్ ఙేళే భుందఽ 
ఛనసంకామసంఫంధి సభాఙామతున తురళత్ో 
సమీక్షింఙాయౌ  
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 యళదఽనఽ భుదింాచి, సంతఔం ఙేళ తురళక్ 
ఄందింఙాయౌ భమిము నమోదఽ చివయఔు ఔన సంట్  ై 
తురళ సంతకతున తీసఽకోరయౌ  

 నమోదఽ/నయఔయణ ఔుభంట్ లో 
నమోదఽ/నయఔయణ తౄర్భ, ఄసలు సశృమఔ 
దశూత రేజులు భమిము సంతఔం ఙేళన ఔన సంట్ 
ళు ప్ ఄప్ లోడ్ ఙేళ, ఄతున త్ాాలనఽ తురళక్ 
తిమిగి ఆఙేచశూభతు ధియఔమింఙఽకోరయౌ  

 

సఎఎల్ప స ఆపమైటర్ అుంటే ఎవ్రు మమియ  అతడి/ఆబ  అరహతలు ఏమిటి? 

నమోదఽ ళేటషనఽు  ఄతునంటిలో నమోదఽనఽ ఄభలు యఙడాతుక్ నమోదఽ ఏఛ్తూస ళఆఎల్ ళ అమైటర్ నఽ తుమమిసఽత ంది.  ఔ ళఆఎల్ ళ 
అమైటర్ కైవలం లుల నమోదఽ/నయఔయణ భాతబేా ఙేమఖలయల భమిము ఏ ఆతయ యకల నమోదఽలనఽ ఙేమలేయల.   

ఇ తృతఔాు ఄయహత తృ ందడాతుక్ అ వమక్త ఇ క్రంది భాాణాలనఽ సంతిత  యఙాయౌ:   

 అ వమక్తక్ 18 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ వమసఽ ఈండాయౌ  

 అ వమక్త 10+2 ఈతీతయలు డైె/మల ై ఈండాయౌ, గర డెమరేట్ ఄభమ ఈంటే భంచిది 

 ఔరేళ్ ఄంఖన్ రడి లేదా అఱ కయమఔయత ఄభతే్ , 10వ తయఖతి 
ఈతీతయలు మల ైత్ే ఄయహత ఈంట ంది 

 అ
 వమక్త అధార్ ఔు నమోదఽ ఙేసఽఔుతు ఈండాయౌ భమిము ఄతడి/అబ  అధార్ 
నంఫర్ ఈతతిత  ఄభమ ఈండాయౌ 

 అ
 వమక్తక్ ఔంయమటర్ యొఔక మిఘఙఙ నం భమిము దాతు  ై తుఙేమడంలో 
ఄనఽబవం ఈండాయౌ , దాతుత్ో తృట  శూథ తుఔ ఫాశు కీ ఫో ర్డ భమిము 
టాాన్స యౌటమైషన్ శూౌఔయమవంతంగ ఙేమఖయౌగి ఈండాయౌ  

 అ వమక్త ఄధికమి తుమమించిన మీక్షా భమిము తృాభాణీఔయ ణ ఏఛ్తూస నఽండి “సఇఎల్ప స ఆపమైటర్ పామాణ పతాుం” తీసఽఔుతు 
ఈండాయౌ 

 గమతుక:  అధికమి తుయమిుంచిన నమోదఽ ఏజెతూీలు అభమమిథతు పతులో  టటట కోకుుంటే ,  కైవ్లుం “సఇఎల్ప స ఆపమైటర్ పామాణ పతాుం” 
తెచఽుకోవ్డుం వ్లల  అతడికత/ఆబ కు నమోదఽ/నవీకరణనఽ ముదలు  టటడయతుకత అరహతమదఽ.   

సఇఎల్ప స ఆపమైటర్ గ పతు తృారుంతేుంచడయతుకత మ ుందఽ:   

 నమోదఽలు ముదలు  టటడాతుక్ భుందఽ, ఄధికమి యొఔక భాయగదయశఔత్ాైల కాయం ఏదెైనా నమోదఽ ఏఛ్తూస దాైమ అ వమక్త తులో  టటఫడాయౌ 
భమిము క్రమాశీలఔం ఙేమఫడాయౌ 

 అ వమక్త .లు ల నమోదఽ క్ారమలు భమిము లు ల నమోదఽ సభమంలో ళఆఎల్ ళ టాఫలు ట్ నఽ ఈయోగింఙడం  ై శూథ తుఔ 
కమమలమాలు/నమోదఽ ఏఛ్తూస తుయైఴ ంఙే శిక్షణా ళ షన్ లనఽ తీసఽఔుతు ఈండాయౌ 

 తృాభణమత్ా (సమిటపకైషన్) మీక్ష ఆఙేచ భుందఽ ఄధికమి యొఔక ర బ ళ ైట్  ై ఈనన లు ల నమోదఽ  ై శిక్షణ శూభగిరతు ఙదవడం యమిత ఙేళ ఈండాయౌ 

 ళఆఎల్ ళ అమైటర్ ఄతడి/అబ  “ఆన్ బో మిడుంగ్ తౄర్భ” నఽ ఄవసయబ ైన ఆతయ త్ాాలత్ో తృట  నమోదఽ ఏఛ్తూసక్ సభమింఙాయౌ , 

తయలరత ఏఛ్తూస అ తౄర్భ  నఽ ధియఔయణ కొయఔు సంఫంధిత ‚ఄధికమి యొఔక తృాంతీమ కమమలమాల‛ఔు సభమిసఽత ంది .  
ధియఔయణ తయలరత , ఄధికమి యొఔక తృాంతీమ కమమలమాలు సంఫంధిత నమోదఽ ఏఛ్తూసత్ో అన్ ఫో మిడంగ్ నఽ 
అమోదిశూత భ/తియసకమిశూత భ 

 ఄుడె నమోదఽ ఏఛ్తూస అధార్ యతుయోఖదాయల శూఫ్టట రేర్ లో ళఆఎల్ ళ అమైటర్  యొఔక ఫయోబ టికా్సస తీసఽకోవడం దాైమ 
ఄతడితు/అబ నఽ మాడ్ ఙేళ, ళఆఎల్ ళ టామఫలు ట్   ై తు ఙేమడాతుక్ ఔ మూఛర్ నేమ్ భమిము తృసైర్డ ఄందిసఽత ంది  
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 నమోదిత మూఛర్ ఄంటే ఄధికమి వదద  అ మూఛర్ యొఔక ఫయోబ టికా్స యవమల ధియఔయణ యఛమవంతంగ యయతభమందతూ 
భమిము నమోదఽ ళేటషన్ వదద  శూథ తుఔ డేటాఫేస లో తులై ఙేమఫడిందతు ఄయథం.   

 

 

ధ్ివీకరణదయరు అుంటే ఎవ్రు మమియ  అతడి/ఆబ  బాధ్మత ఏమిటి? 

 అధార్ లో నమోదఽ కవడాతుక్ ఔ తురళ నమోదఽ కైందాాతుక్ వచిచనుడె , తురళ ఄందింఙే త్ాాల నఽండి ఛనసంకామసంఫంధి 
సభాఙాయం నఽండి రేాశ డత్ాయల.   

 దశూత రేజులనఽ ధియఔమింఙడాతుక్ ఄధికయం ఈనన ఄధికయలల దాైమ తురళ సభమించిన త్ాాల యొఔక తృాభాణిఔతనఽ 
ధియఔమిశూత యల.  ఆట వంటి ఄధికయలలనఽ ధియఔయణదాయలలు ఄతు ఄంటాయల.   

 నమోదఽ కైందంాలో ఈనన ధియఔయణదాయల తురళ ఄందించిన త్ాాలనఽ , తురళ తుంన నమోదఽ/నయఔయణ తంాత్ో ధియఔమించి 
ఙాశూత యల.   

 సాఽత తం దయలో ఈనన ఄధికయలలనఽ త్ాాల ధియఔయణఔు కైటాభంఙలేనుడె , మిజిశూట ా ర్ లు ఆట వంటి ధియఔయణ కా్రమలలో 
ఫాగ ఄనఽబవం ఈనన దయ యయభణ ఙేళన బాుతై ఄధికయలల ళేవలనఽ ఈయోగింఙఽకోరయౌ.   

 ఫామంఔులు, బాుతైం (ళ ైనమం భమిము ళఎ ంఎఫ్ లత్ో సశృ) భమిము ఎస ములలోతు , ఖూర ు ‘ళ’ / కు సఽ III ఔంటే తఔుకవ 
కతు, దయలో ఈనన / దయ యయభణ ఙేళన ఄధికమిలనఽ ధియఔయణదాయలలుగ తుమమింఙవఙఽచ.   దద  నఖమలు భమిము 
బ టోా లలో, ఎఔకడైెతే్ ఆట వంటి దయలో ఈనన / దయ యయభణ ఙేళన బాుతై ఄధికయలల ళేవలు లబమం కతు క్షంల,ో మిజిశూట ా యల 
ఄధికమి యొఔక తృాంతీమ కమమలమం నఽండి అమోదం తీసఽఔుతు , ధియఔయణదాయలల తుమాభకతుక్ ఫమటి ర ండర్ ళేవలనఽ 
తృ ందవఙఽచ. 

 నమోదఽ ఏఛ్తూసగ తుమమింఙఫడిన ర ండర్  ఄదే నమోదఽ కైందంాలో తన ధియఔయణదాయలలనఽ తుమమింఙలేయల.  క్షైతంాలో తు 
తృాయంభంఙడాతుక్ భుందఽ ధియఔయణదాయలలఔు తగినంత శిక్షణ ఄందిందతు మిజిశూట ా యల తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  ఔరేళ్ ఄవసయబ ైతే్ , 

మిజిశూట ా యల ఔ కైందంాలో ఔమి ఔంటే ఎఔుకవ భంది ర ండయునఽ తుమమింఙవఙఽచ.   

 నమోదఽలు ముదలు  టటడాతుక్ భుందఽ మిజిశూట ా యల ఄందయల ధియఔయణదాయలల ఛాతత్ానఽ హో దాత్ో సశృ ఔాటింఙాయౌ, ఇ ఛాతత్ానఽ 
సంఫంధిత తృాంతీమ కమమలమాతుక్ ఆరైయౌ.   

 ఔ నమోదఽ కైందంాలోతు ధియఔయణదాయలలు నమోదఽ ఏఛ్తూసగ ఴైెర్ ఙేసఽఔునన ర ండర్ నఽండి ఈండఔడదఽ.  క్షైతంాలో  టేట  
భుందఽ ధియఔయణదాయలలఔు తగిన శిక్షణ లభంచిందతు మిజిశూట ా ర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  ఄవసయబ ైతే్, మిజిశూట ా ర్ ఔ కైందంాలో ఔమి ఔంటే 
ఎఔుకవ భంది ధియఔయణదాయలలనఽ తుమమింఙవఙఽచ.   

ధ్ివీకరణదయరుడు 
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 నమోదఽలు ముదలు  టేట  భుందఽ ధియఔయణదాయలలందమి ఛాతత్ానఽ హో దాత్ో తృట  మిజిశూట ా ర్ నలటిప ై ఙేమాయౌ భమిము సంఫంధిత 
తృాంతీమ కమమలమంత్ో ఛాతత్ానఽ ంఙఽకోరయౌ.   

పతయా లనఽ ధ్ివీకమిుంచే సమయుంలో ధ్ివీకరణదయరు గ రుత ుంచఽకోవ్లసన ధ్ివీకరణకు సుంబుంధిుంచిన య ఐడిఎఐ మారగదరశకతయవలు ఏమిటి ?   

 ధియఔయణఔు తురళ మిజినల్ త్ాాలు తె్ఙాచయతు తుమధ మింఙఽకోవడం.   

 అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ కొయఔు తురళ సభమింఙే త్ాాలు ముఐడిఎఐ అమోదించిన త్ాాల ఛాతత్ాలోయ భాతబేా ఄభమ 
ఈండాయౌ.   

 ఇ తౄమభట్ ఄధికయలలు/సంసథలు (ముఐడిఎఐ ఙెలుు ఫాట  ఄభయమ త్ాాల ఛాతత్ాలో ఖుమితంచినయ భాతబేా) ఖుమితంు ఊజువు , 
చియలనాభా ఊజువు, సంఫంధం ఊజువు, ుటిటన తే్దర ఊజువుగ ఄనఽఫంధం ళ కాయం ఛామీ ఙేమవలళన భాాణతంా కొయఔు.   

 త్ాాలు తోౄ ర్జ/భాయచఫడాడ మతు ఄనఽభాతుళేత , ధియఔయణదాయలలు ధియఔమింఙఔుండా తుమఔమింఙవఙఽచ.  ఔరేళ్ ఄందించిన 
త్ాాలనఽ ధియఔయణదాయల తుమఔమిళేత, ధియఔయణదాయల నమోదఽ తౄయం  ై అ కయణాలనఽ ఔుు త ంగ రామాయౌ.   

 ఔరేళ్ కయణం లేఔుండా ధియఔయణదాయల ధియఔయణనఽ తుమఔమిళేత  లేదా ఏ కయణాలనఽ నమోదఽ ఙేమఔుండా తురళతు ర నక్క ంళేత, 
పమమదఽల మిశుకమతుక్ మిజిశూట ా యల సిలటంచిన ఏ తుమమిత ఄధికమిన ైనా తురళ సందిాంఙవఙఽచ.   

 ఒఐ, డిఒత, ఒఎ, ఒఅర్ ఔు సంఫంధించి ేయల, ుటిటన తే్దర, చియలనాభా భమిము సంఫంధం ఈనానమా ఄతు ధియఔమింఙాయౌ.   

– ేయల 

– ఒఐ కొయఔు తురళ ేయల భమిము తోౄ ట  ోఈనన తంా కరయౌ.  భదదతే తంాలో మ్ండా ఈండేలా తుమధ మింఙఽకోండి.   

– ఔరేళ్ సభమించిన ఒఐ త్ాాలలో దేతులోన ైనా తురళ తోౄ ట  ోలేఔుంటే , ఄుడె దాతున ఙెలుు ఫాట  ఄభయమ ఒఐగ 
ఄంగీఔమింఙఔడదఽ.  ఙేమిఔ భమిము రేధింులు లేఔుండ ఈండడాతుక్ , తృత తోౄ టోలు ఈనన త్ాాలనఽ ఄంగీఔమింఙవఙఽచ.   

 

 తురళతు ఄతడి/అబ  ేయల ఄడిగి తంాలో ఈనన ేయలనఽ తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  తురళ తన సైంత త్ాాలనే సభమిసఽత నానయతు 
తుమధ మింఙఽకోవడాతుక్ ఆది ఄవసయం.   
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 వమక్త ేయలనఽ యమితగ ఎంటర్ ఙేమాయౌ.  ఄందఽలో శీర, శీరభతి, ఔుభామి, బేఛర్, మిటైెర్డ, డాఔటర్ వంటియ ఈండఔడదఽ.  

 

a. వమక్త ేయలనఽ ఙాలా ఛాఖరతతగ భమిము సమిగగ  రామడం ఙాలా భుకమం.  ఈదాహయణఔు , తురళ తన ేయల య. యఛమన్ ఄతు 
ఙెవఙఽచ, తన ేయల ర ంఔటమభన్ యఛమన్ కవఙఽచ , ఄలాగై అర్.క్.శీరరసతవ యమిత ేయల తుఛాతుక్ యబేష ఔుభార్ రసతవ 
కవఙఽచ.  ఄలాగై , ఔ ళత  ైనమోదితేమలు తన ేయల క్.ఎస.క్. దఽయగ ఄతు ఙెవఙఽచ , తన యమిత ేయల ఔలు మి సాయమ ఔనఔ దఽయగ 
కవఙఽచ.  ఄతడితు/ఄబ నఽ రమి ఆతూలమల్స ముతతం ఄడిగి తె్లుసఽఔుతు , రయల ఄందించిన తంాలో ఄలాగై ఈందా లేదా 
ధియఔమింఙఽకోరయౌ.   

 

b. ఙెన ేయల భమిము తంాలో (ఒఐ) ఈనన ేయలలో త్ేడా ళ యౌుంగ్ భమిము/లేదా ముదటి , భధమ భమిము అకమి ేయలల 
ఔరభం ఄభతే్, తురళ ఙెన యధంగ ేయలనఽ నమోదఽ ఙేమవఙఽచ.  . 
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c. తురళ ఄందితుంచిన త ాఊజువులలో కై ేయలలో త్ేడాలు ఈంటే (ఄంటే ఆతూలమల్స భమిము యమిత ేయల) , యమిత ేయలనఽ 
నమోదఽ ఙేమాయౌ.   

d. కొతునశూయలు  శియవులు భమిము లులఔు ఆంక ేయల  టిట  ఈండఔతృో వఙఽచ.  ఆఐడితు కైటాభంఙడాతుక్ వమక్త ేయలనఽ తీసఽకోవడం 
యొఔక తృాభుకమతనఽ నమోదఽదాయలఔు తె్యౌమయఙడం దాైమ తడడఔు  టాట లనఽఔుంట నన ేయలనఽ మఫటటడాతుక్ మాతినంఙాయౌ.  
ఒఐ కొయఔు కవలళన త్ాాలు లేతు సందయబంలో , మిఙమం ఙేళే వమక్త సశృమంత్ో ేయలనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ.   

 ుటిటన తే్దర (డిఒత) 

a. తురళ యొఔక ుటిటన తే్దరక్ సంఫంధించిన ఖడిలో త్ేదర , న ల భమిము సంవతసయం ఈండాయౌ.   

b. ుటిటన తే్దరక్ సంఫంధించిన త ాఊజువునఽ తురళ ఆళేత , ఄుడె ుటిటన తే్దరతు ‚ధియఔమింఙఫడింది‛గ మిఖణింఙాయౌ.  
ఔరేళ్ ఎట వంటి త్ాాలు లేఔుండా తురళ తన ుటిటన తే్దరతు ఙెేత , ఄుడె దాతున ‚ఔాటించిన‛ ఄతు మిఖణింఙాయౌ.   

c. ఔరేళ్ తురళ కచిచతబ ైన ుటిటన తే్దరతు ఆవైలేఔుంటే , భమిము సఽభాయల వమసఽనఽ తురళ ఙెనా లేదా 
ధియఔయణదాయల ఄంఙనా రేళనా , ఄుడె కైవలం వమసఽనఽ నమోదఽ ఙేమాయౌ.  ఆలాంటి సందమబలలో శూఫ్టట రేర్ 
సైమంఙాలఔంగ ుటిటన సంవతసమతున ల క్కసఽత ంది.   

d. నమోదఽ/నయఔయణ తౄయంతు ధియఔయణదాయల తతుఖీ ఙేళ, తురళ తన ుటటన తే్దరతు ‚ధియఔమించిన‛/‛ఔాటించిన‛ ఄతు సమిగగ  
సాచింఙాయతు లేదా వమసఽనఽ తుంతృయతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ.   

 ఆంటి చియలనాభా 

a. ఒఎ లో ేయల భమిము చియలనాభా ఈనానమతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  ధియఔయణదాయల ఒఎ తంాలోతు ేయల ఒఐ తంాలోతు 
ేయలత్ో సమితోృ లుతేందతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  ఔరేళ్ ఒఐ భమిము ఒఎ త్ాాల భధమ ేయలలో త్ేడా ళ యౌుంగ్ 
భమిము/లేదా ముదటి, భధమ భమిము అకమి ేయలల ఔరభం ఄభతే్  దాతున ఄంగీఔమింఙవఙఽచ.   

b. శూధాయణంగ తయౌుదండెాలత్ో తువళసఽత నన లులఔు భమిము లులత్ో తువళసఽత నన విధ్ఽధ లఔు ‚కైర్ అఫ్‛ ఄతు  తీసఽకోరయౌ.  
ఄది లభంఙఔతోృ తే్ ఇ ఖడితు కాయగ వదిలేమవఙఽచ.   
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c. చియలనాభాలో ఄదను సభాఙామతున ఄనఽభతింఙవఙఽచ.  తురళ ఆందఽలో ఒఎలో ఆచిచన చియలనాభాక్ ఆంటి నంఫయల, 
యధి ేయల , ఏర ైనా టైెు తృ యతృట ు  ఈంటే రటితు సమిదిదదడం , న్ కోడ్ వంటి రటిలో చినన భాయలలు/సవయణలనఽ 
ఙేమడాతుక్ చినన యవమలనఽ ఛతఙేమవఙఽచ.  ఄభతే్ ఇ ఛతఙేమడాలు/భాయలలు ఒఎ తంాలోతు ఄసలు 
చియలనాభానఽ యమితగ భాయచఔడదఽ.   

 

 

d. ఔరేళ్ చియలనాభా బ యలఖుదలలో ఙేమభతు కోమిన భాయలలు మిఖణింఙదగినయ భమిము ఒఎలో ఆచిచన చియలనాభాతు 
భామైచయ ఄభతే్, తురళ భమో ఒఎనఽ ఄందింఙాయౌ లేదా ఔ మిఙమం ఙేళే వమక్తత్ో నమోదఽ ఙేభంఙఽకోరయౌ.   
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 సుంబుంధ్ుం వివ్మలు: 

a. 5 ఏళ్ళ ఔంటే తఔుకవ వమసఽనన లుల యషమంలో , తయౌు/తండి ాలేదా గమిడమన్ యొఔక ‚ేయల‛ భమిము ‚అధార్ నంఫర్‛ 
తతుసమి.  తయౌు/తండి ాలేదా గమిడమన్ లులనఽ నమోదఽ ఙేభంఙేుడ ,ె తభ అధార్ ఈతతమతున ఄందింఙాయౌ (లేదా ఔయౌళ 
నమోదఽ ఙేసఽకోవఙఽచ.)   

b. వయోఛనఽల యషమంలో , తయౌుదండెాలు లేదా జీయతఫాఖశూైమి సభాఙాయ ధియఔయణ ఏదర ఛయఖదఽ.  రటితు ఄంతయగత 
యాోఛనాల కొయఔు భాతబేా నమోదఽ ఙేశూత యల.   

 కుటటుంబ  దద  (హెచ్.ఒ.ఎఫ్.):   

a. ఒఅర్ తంా ఔుట ంఫ  దద  భమిము ఔుట ంఫ సబుమల భధమ సంఫంధాతున ఙాసఽత ందా ఄతు మిశీయౌంఙాయౌ.  సంఫంధ తంా 
(ఒఅర్)త్ో కైవలం అ తంాలో ేయలు  నమోదైెన ఔుట ంఫ సబుమలనఽ భాతబేా నమోదఽ ఙేమవఙఽచ.   

b. ఔుట ంఫ సబుమలు నమోదఽ ఙేసఽఔునే సభమంలో రమిత్ో తృట  తతుసమిగ ఔుట ంఫ  దద  ఈండాయౌ.   

c. ఴెచ్.ఒ.ఎఫ్. అధామిత నమోదఽ సందయబంలో , ధియఔయణదాయల నమోదఽ/నయఔయణ తౄయంలో , ఴెచ్.ఒ.ఎఫ్. యవమలనఽ ఔడా 
మిశీయౌంఙాయౌ.  తౄయంలోతు ఴెచ్.ఒ.ఎఫ్. ేయల భమిము అధార్ నంఫయలనఽ అధార్ ఈతతయంలో ఆచిచన దాతుత్ో తోృ యౌచ , 
ధియఔమింఙాయౌ.   

d. ఔుట ంఫ దద  అధామిత నమోదఽలలో , తౄయంలో ఆచిచన యవమలు ఔుట ంఫ దద రే ఄతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ.   

 ముబ ైల్ప నుంబరు మమియ  ఈబ భల్ప చిరునయమా:    

a. ఒటి దాైమ ఆక్ర ైళ కొయఔు ముఫలైల్ నంఫర్ ఈండడం ఎంత భుకమమో మీయల యవమించి , తురయౌ ఄతడి/అబ  ముఫలైల్ 
నంఫయలనఽ (తతుసమిగ) ఆఙేచ యధంగ తుమధ మింఙఽకోరయౌ.   

b. మీయల తురళతు తన ఇబ భల్ చియలనాభా ఔడా ఆవైభతు ఄడఖవఙఽచ , ఄతున యపలబ ైన లేదా యఛమవంతబ ైన 
ఄధికమీఔయణలు తురసఽలఔు ఇబ భల్ దాైమ తె్యౌమఛైమఫడత్ాభ కఫటిట , ఄది ఄదను బదతానఽ ఄందిసఽత ంది.   
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పతయా లు లేతు తువసఽలనఽ ఆధయర్ లో ఎలా నమోదఽ చేశూత రు?   

a. నమోదఽ సభమంలో కీలఔ ఛనసంకామ సంఫంధి సభాఙామతున సమిగగ  
ధియఔమింఙవలళన ఄవసయం ఈంది.  తురసఽలు ఖుమితంు ఊజువుగ (ఒఐ) 
భమిము చియలనాభా ఊజువుగ (ఒఎ) అమోదించిన ఏ త్ాాలన ైనా 
తీసఽఔుమవఙఽచ.   

b. ఔరేళ్ ఔ తురళ తన ఖుమితంు ఊజువు లేదా చియలనాభా ఊజువు  త్ాాలనఽ 
ఄందింఙలేఔతోృ తే్, రమితు ఔ భుందే తుమమించిన ‚మిఙమం ఙేళే వమక్త‛ దాైమ 
నమోదఽ ఙేమవఙఽచ.  ఇ వమక్తతు మిజిశూట ా ర్ లేదా తృాంతీమ కమమలమాలు ఖుమితంచి 
నలటిప ై ఙేళ ఈండాయౌ.    

c. ఏ ఒఎ/ఒఐ తంా లేతు తురసఽలనఽ మిఙమం ఙేమడాతుక్ మిజిశూట ా ర్ 
తృాభాణీఔమించిన వమక్తతు మిఙమం ఙేళే వమక్త ఄంటాయల.  ఇ మిఙమాతుక్ ఄయథం 
తురళ వాయతనక్ సంఫంధించిన భాాణ తంా ఆవైడం కదఽ.   

పమిచయుం చేసే వ్మకతత అుంటే ఎవ్రు?   

a. మిఙమం ఙేళే వమక్త ఄంటే మిజిశూట ా ర్ ఖుమితంచి , ముఐడిఎఐ ళఐడిఅర్ లో ‚మిఙమం ఙేళే వమక్త ‛ గ నమోదఽ ఄభన వమక్త 
(ఈదాహయణఔు, మిజిశూట ా ర్ యొఔక ఈదోమఖులు శూథ తుఔంగ ఎతునక్వన రయల, శూథ తుఔ మితృలనా సంసథలలో సబుమలు, తోృ సట బ న్, టీఙయలు , 
అమోఖమ కయమఔయతలు భమిము ర ైదఽమలు వంటి ఫాాయతం ఙేళే రయల, ఄంఖంరడి టీఙయలు  / అశ కయమఔయతలు, శూథ తుఔ సైచఛంద సంశతల 
తాితుధఽల వంటి రయల 

b. కొతున సందమబలలో, మిజిశూట ా యుఔు శూౌఔయమవంతంగ ఈండడాతుక్ ముఐడిఎఐ తృాంతీమ కమమలమం త్ాబే కొందయల మిఙమం ఙేళే 
వమఔుత లనఽ ఖుమితసఽత ంది.   

c. మిఙమం ఙేళే వమక్తక్ 18 ఏళ్ళ వమసఽ తుండి ఈండాయౌ భమిము నేయ ఙమిత ాఈండఔడదఽ.   

d. మిఙమం ఙేళే వమక్తతు మిజిశూట ా ర్ ఔు ఄనఽసంధాతుశూత యల.  కై మిఙమం ఙేళే వమక్తతు ఔమి ఔంటే ఎఔుకవ భంది మిజిశూట ా ర్ లు 
ఈయోగింఙఽకోవఙఽచ, ఄభతే్ రమితు సంఫంధిత మిజిశూట ా ర్ ఖుమితంఙాయౌ భమిము ముఐడిఎఐ ళఐడిఅమోు  ‚ఄ మిఙమం ఙేళే 
వమక్త‛గ అ మిజిశూట ా ర్ ఔు నమోదభమ ఈండాయౌ.  ఄందఽవలు , ఔ మిఙమం ఙేళే వమక్త అ మిజిశూట ా ర్ యొఔక ఄధికమిఔ మిధిలోతు రమితు 
భాతబేా మిఙమం ఙేమఖలయల.  ఄదనంగ , ఔ మిజిశూట ా ర్ ఔ మిఙమం ఙేళే వమక్త యొఔక కయమఔలాతృలనఽ రమి మితృలనా 
సమిహదఽద లనఽ  ంఙడం దాైమ (మషట ంా, జిలాు  శూథ భ) ఙేమవఙఽచ.   

క పమిచయుం చేసే వ్మకతత బాధ్మతలు ఏమిటి?   

a. మిజిశూట ా ర్ మిఙమం ఙేళే వమక్తతు తృాంతం రమీగ (మిఙమం ఙేళే వమక్త తు ఴేకమడాతుక్ ఄధికయం ఆచిచన జిలాు /మషట ంా) ఖుమితంచిన 
తయలరత, తనఽ మిఙమం ఙేళే వమక్తక్ తె్యౌమఛైశూత యల.  

b. మిఙమం ఙేళే వమక్త ఫాధమతలు ఄయథం ఙేసఽకోవడాతుక్ మిజిశూట ా ర్ భమిము ముఐడిఎఐ తుయైఴ ంఙే అధార్ ఄవశృహన వర్క శుప్ ఔు 
మిఙమం ఙేళే వమక్తలు శృఛయల కరయౌ .    

c. ఔ ఖుమితంఙఫడిన మిఙమం ఙేళే వమక్త త్ానఽ మిఙమం ఙేళే వమక్తగ తు ఙేమడాతుక్ ళధ్ధంగ ఈంటే తనఽ అధార్ నమోదఽలు 
ఙేభంఙడాతుక్, ఆంక ముఐడిఎఐ భమిము మిజిశూట ా యు దాైమ ఆచిచన మిఙమం ఙేళే వమఔుత లఔు భాయగదయశకలు భమిము 
కా్రమలనఽ తృటింఙడాతుక్ ఄంగీఔమిసాత , మిఙమం ఙేళే వమక్తగ ఈండడాతుక్ ఔ రాతయయైఔ ఄంగీకయం (‚ఄనఽఫంధం డి‛లో ఛత 
ఙేళన సాచించిన తృ ా తౄమభ) ఆరైయౌ.   

పమిచయుం చేసే వ్మకతత 
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d. మిఙమం ఙేళే వమఔుత లు నమోదఽ ఄభమ ఈండాయౌ భమిము రయల అధార్ నంఫయునఽ ఄందఽఔుతు ఈండాయౌ , రయల క్షైతంాలో 
తురసఽలనఽ మిఙమం ఙేమడం ముదలు  టేట  భుందఽ , ఄంగీకయ త్ాాల  ై సంతఔం ఙేళ ఈండాయౌ.   

e. రయల మిజిశూట ా ర్ తభనఽ నమోదఽ ఴేకశూయల భమిము ముఐడిఎఐలో తభనఽ మిఙమం ఙేళే వమక్తగ మాక్టరేట్ ఙేశూయతు 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ.   

f. తభ తృాంతంలో నమోదఽ సభమాలు , నమోదఽ కైంద ాతృాంత్ాలు భమిము నమోదఽ కైందాాల యొఔక తు ఙేళే సభమాలనఽ 
ఖుమించి మిఙమం ఙేళే వమఔుత లు తె్లుసఽఔుతు ఈండాయౌ.   

g. నమోదఽ కైందంాలో తభ సందిాంు సభాఙాయం సమిగగ  దామిశంఙఫడెతేందతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  ఔరేళ్ రమి సందిాంు 
సభాఙాయం దామిశంఙఔతృో భనా /తుగ ఈనాన , నమోదఽ కైందంా సామ్వైఛర్ నఽ తభ సభాఙాయం దామిశంఙభతు/సమ్వన 
యవమలనఽ దామిశంఙభతు కోమయౌ.    

h. మిఙమం ఙేళే వమక్త తురసఽలఔు సఽలబంగ లబమతలో ఈండాయౌ.   

i. మిఙమం ఙేళే వమక్త తురళ యొఔక ేయల భమిము చియలనాభా నమోదఽ తౄయంలో సమిగగ  భమిము యమితగ ఈందతు 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  మిఙమం ఙేళే వమక్త తౄయంలో తన సైంత యవమలనఽ ఔడా తతుఖీ ఙేళ , నమోదఽ తౄయంలో సమ్వన ఖడిలో తన 
సంతఔం/ఫొ టనరేయౌ భుదనాఽ రేమాయౌ.   

j. తురసఽలనఽ ఎండార్స ఙేమడాతుక్ నమోదఽ కైందంా యొఔక తు ఖంటలలో మిఙమం ఙేళే వమక్త లబమతలో ఈండాయౌ.  ఔరేళ్ రయల 
తు ఖంటలలో లబమతలో లేఔుంటే , మోజు చివయఔు నమోదఽ కైందాాతుక్ ర యళ , తభ ఎండార్స బ ంట్ కొయఔు ఎదఽయల ఙాసఽత నన 
తురళతేల ఛాతత్ానఽ మిశీయౌంఙాయౌ.   

k. తురళతేల ేయల భమిము చియలనాభా యవమలనఽ మిఙమం ఙేళే వమక్త ఛాఖరతతగ తతుఖీ ఴేకళ , రమి ఄంగీకయం/తుమకయంనఽ 
ఄందింఙాయౌ.   

l. ఔ తురళ నమోదఽనఽ ఎండార్స ఙేమడాతుక్ మిఙమం ఙేళే వమక్త అధార్ ఔుభంట్  ై తన ఫయోమిటికా్స ఄందింఙాయౌ.   

m. మిఙమం ఙేళే వమక్త నమోదఽఔు ఄంగీకయం  ై భమిము ఄంగీకయ భుదణా  ై ఔడా ఔడా తభ సంతఔం/ఫొ టనరేయౌ భుదనాఽ 
ఄందింఙాయౌ.   

n. మిఙమం ఙేళే వమక్త త్ానఽ మిఙమం ఙేసఽత నన వమక్త ఖుమితంు భమిము చియలనాభానఽ తుమధ మింఙాయౌ.   

o. ఖుమితంు లేదా చియలనాభాఔు త ాఊజువు లేతు తురసఽలనఽ కైవలం మిఙమం ఙేళే వమక్త భాతబేా మిఙమం ఙేమాయౌ.   

p. తభ వదదఔు వఙేచ తాి వమక్తతు మిఙమం ఙేమాయౌసన ఫాధమత మిఙమం ఙేళే వమక్తక్ లేదఽ.   

q. తురళతేలనఽ మిఙమం ఙేళనందఽఔు మిఙమం ఙేళే వమక్త రమి వదద  నఽండి డఫుఫలనఽ తీసఽకోలేయల.  ఇ తుక్ మిజిశూట ా యలు  గౌయవ 
యలసఽభునఽ ఄందింఙవఙఽచ.   

క పమిచయుం చేసే వ్మకతత బాధ్మతలు ఏమిటి?   

a. నమోదఽ సభమంలో ఔ వమక్త భమకఔ వమక్తగ (ఙతుతోృభన లేదా ఫతాిఔునన) మోసయమితంగ మిఙమం ఙేమడాతుక్ అ వమక్తత్ో 
ఔుభభఔుక కఔడదఽ.   

b. ఔ అధార్ కయలడ  ఈనన వమక్త కరలతు భమకఔ వమక్త ఖుమితంునఽ తీసఽకోవడాతుక్ ఛనసంకామసంఫంధి సభాఙామతున భాయచడం లేదా 
తు ఫయోబ టికా్స సభాఙామతున ఄందింఙడాతుక్ మిఙమం ఙేళే వమక్త సశృమం ఙేమఔడదఽ.   

c. భాయగదయశఔత్ాైలనఽ ఈలు ంఘ ళేత , అ మిఙమం ఙేళే వమక్త  ై తీవ ాఙయమలు తీసఽకోఫడత్ాభ.   
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అధయమయుం 3  

 

నమోదఽ ఏజెతూీ మమియ  నమోదఽ సబఫుంద ియొకక ఆన్-బో మిడుంగ్ 
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అధయమయుం 3:  నమోదఽ ఏజెతూీ మమియ  నమోదఽ సబఫుంది యొకక ఆన్-బో మిడుంగ్  
 

నమోదఽ ఏజెతూీతు ఆన్ బో ర్డ చేయడుం 
 

 

 

 

 

నమోదఽ ళేటషను  కొయఔు నమోదఽ ఏఛ్తూసలు అన్-ఫో మిడంగ్ క్ారమనఽ 
తృటింఙాయౌ.   
మిజిశూట ా ర్ లు భమిము ఆఎలత్ో ఄధికమి అన్-ఫో మిడంగ్ క్ారమనఽ 
సభనైమయలశూత యల.   

 అన్ ఫో మిడంగ్ క్ారమలో ఆతయ ఄవసమల కొయఔు ఇ క్రందియ ఔడా 
ఈంటాభ:   
 ఆఎలు నమోదఽ ళేటషన్ తుమాభఔ 

ణాాయఔలు ఄంటే, కైందాాలనఽ ఎఔకడ 
భమిము ఎుడె శూథ శూత యల ఄనే 
యవమలనఽ ఔాటిశూత యల.   

 ఆఎలు త్ాభు తుమమింఙడాతుక్ ళధ్ధంగ అమైటయలు , 
ఄవసయబ ైన మంత్ాాలు భమిము శృర్డ రేర్ భమిము 
తృాభాణీఔమింఙఫడాడ భ భమిము క్రమాశీలఔంగ ఈనానమతు 
ఔడా దామిశశూత యల.   

 నమోదఽ కైందంా యమరేక్షణ కొయఔు తభ వదద  ఄవసయబ ైన 
భ్యౌఔ సదఽతృమాలు ఈనానమతు ఔడా దామిశంఙాయౌ. 

  

 

 

 

 

 

తన ఆఎ కోడ్ క్రంద తు ఴేకసఽత నన 
అమైటయలు /సామ్వైఛయలు  ఄందయౄ 
అమైటర్ ళంక్స భమిము తృమక్ట్ ళంక్స 
తుయైఴ సఽత నానయతు ఆఎ 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ.   

తుమైదశించిన పాక్ైతూస కాయం , ళంక్ంగ్ కా్రమ యయతభన 
తయలరత, క్రమాశీలఔంగ ఈనన ళేటషను  ఛాతత్ాలు 
ముఐడిఎఐ ఄతృభంటెభంట్ తోృ యటల్ లో ఔతుంఙడం 
ముదలు డత్ాభ.   

 మిజిశూట ా యలత్ో ఔయౌళ ఆఎ మోల్ ఄవుట్ ణాాయఔ భమిము మంత ా
తుమాభఔ ణాాయఔలనఽ తమాయల ఙేళ , దాతున ఄధికమి 
కమమలమాలు/నలడల్ అపసర్ ఔు ంఙఽత్ాయల , ఄుడె 
రళ్ై తుమాభఔ ణాాయఔనఽ అముదిశూత యల.   
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నమోదఽ సబఫుంది యొకక ఆన్ బో మిడుంగ్ 

 

 

 

 

1.  ఄధికమి తుమమించిన మీక్ష భమిము తృాభాణిఔ ఏఛ్తూస 
నమోదఽ ళఫఫందితు తృాభాణీఔమించి ఈండాయౌ.   

 2.    ఔ ఙెలుు ఫాట  ఄభయమ భాాణత్ాాతున తృ ందిన 
తయలరత, నమోదఽ ళఫఫంది ఔ అన్-ఫో మిడంగ్ తౄయంనఽ తుం , 
దాతున ఄధికమి యొఔక తృాంతీమ కమమలమంలో 
ధియఔయణ/మాక్టరేషన్ కొయఔు నమోదఽ ఏఛ్తూస దాైమ డితృజిట్ 
ఙేమాయౌ.   

 

 

 

 

4.  అన్-ఫో మిడంగ్ సభమంలో నమోదఽ ళఫఫంది యొఔక 
ఫయోబ టిఔాుసు తృాభాణీఔమించిన తయలరత , రటితు నమోదఽ 
ఔుభంట్ లో బదాయలశూత యల.   
అన్-ఫో మిడంగ్ కా్రమ సభమంలో నమోదఽ ఔుభంట నఽ 
ఆంటమ్నట్ ఔు ఔన క్సట ఙేమాయౌ.   
 

 3.  ఏ మూఛర్ న ైనా అన్-ఫో ర్డ ఙేళే భుందఽ , మూఛర్ 
క్రడెతుషమల్ ప ైలు డౌన్ లోడ్ ఄభమ , నమోదఽ ఄనఽవయతనంలోక్ 
ఆంతృో ర్ట ఄవుతేంది.   
మూఛర్-క్రడెతుసమల్ ప ైల్ ఄనేది ఔ డిజిటల్ గ సంతఔం 
ఙేళన .xml ప ైలు.   
 

 

 

 

 

5.    భాసటర్ డేటా డౌన్ లోడ ఄభన తయలరత ఔుభంట్ 
సళ ండ్ ఙేమఫడిన అమైటయునఽ ఔడా తుమధ మిసఽత ంది.  
ఄట వంటి అమైటయలు , అ తృభంట్ తయలరత నమోదఽ లేదా 
ఄన్-ఫో ర్డ కలేయల.   

 6.  అన్-ఫో మిడంగ్ సభమంలో ళేటటస:   
 ఆన్ -బో ర్డ (నమోదైెన) యూజర్:   మూఛర్ యొఔక 

ఫయోబ టికా్స యవమల ధియఔయణ యఛమవంతంగ యయతభమ, 
శూథ తుఔ డేటాఫేస లో బదాయఙఫడాభ.   

 నమోదఽ కతువరు:  మూఛర్ యొఔక ఫయోబ టికా్స యవమల 
ధియఔయణ యఛమవంతంగ యమిత కలేదఽ, శూథ తుఔ డేటాఫేస లో 
బదాయఙఫడలేదఽ.   
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7.  నమోదఽ ళఫఫంది తభ రేలుభుదలానఽ ఄందిశూత యల (ఎడభ 
శూు ప్, ఔుడి శూు ప్ భమిము మ్ండె ఫొ టనరేళ్ైళ)   
 ఫయోబ టికా్స యొఔక నాణమత భాాణం ఔంటే ఎఔుకవ 

ఈననుడె, మూఛర్ ఔు తృస సంకైతం 
ఙాంఙఫడెతేంద.ి   

 కవలళన భాాణాతున తృస ఄభయమలా, ఄమిమిత సంకమలో 
మాత్ానలు ఙేళే ఄవకశం ఈంద.ి   

 8. ఔకశూమి ఫయోబ టికా్సస కచర్ ఙేళన తయలరత, మూఛర్ 
ళఐడిఄర్ ఔు తృాభాణీఔయణ కొయఔు ఄబమయథన ంశూత యల.   
 సయైర్ వదద  తృాభాణీఔయణ సభమంలో, నమోదఽ ళఫఫంది 

యొఔక ఫయోబ టికా్సస నఽ, అ వమక్త నమోదఽ సభమంలో 
ఄందించిన ఫయోబ టికా్సస త్ో తోృ యౌచ ఙాశూత యల.   

 

 

మ ఖ్ముం 
 నముదఽ మిఔయం ఎలుుడె జిఎస మిఔమతుక్ ఄనఽసంధాతుంచి ఈండేలా ఆఎ ళఫఫంది తుమధ మింఙఽకోరయౌ 

 నమోదఽ ఔుభంట లోక్ లాగిన్ ఄభయమ సభమంలో మిఔయం యమితగ తు ఙేసఽత ందతు ఆఎ ళఫఫంది 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ 

 తాి నమోదఽఔు మిఔయ కోఅమిడనేట ు  కచర్ ఄమామమతు ఆఎ ళఫఫంది తుమధ మింఙఽకోరయౌ   
 నమోదఽ తృక్ట్ లో మిఔయ జిఎస కోఅమిడనేట ు  లబమం కఔతృో తే్ , నమోదఽ తుమఔమింఙఫడెతేంది భమిము 

అమైటర్ ఫాు క్స యౌసట ఙేమఫడత్ాయల లేదా అమైటర్/సామ్వైఛర్  ై తదఽమి ఙటటఫదధబ ైన ఙయమ 
తీసఽకోఫడెతేంది.   

 

 

 

 

నమోదఽ మిఔయం 
యొఔక గిఎస ళంక్స 
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ఄధామమం 4  

 
అధార్ నమోదఽ/నయఔయణ క్రమ 
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 అధయమయుం 4: ఆధయర్ నమోదఽ/నవీకరణ పాకతరయ 

 

అధార్ నమోదఽ కా్రమలో ఆఐడి (నమోదఽ ఐడి) ఔయౌగిన ఄంగీకయ చీటీతు ళేఔమింఙే భుందఽ , నమోదఽ కైందాాతున సందమిశంఙడం, ఆధయర్ 
నమోదఽ/కమెక్షన్- అనఽబుంధ్ుం E, ఛనసంకామ సంఫంధి యవమలతు భమిము కమచర్ ఙేళన ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం , ఖుమితంు యలజువుతు 
సభమింఙడం (ఐ) భమిము చియలనాభా యలజువు (ఎ), సంఫంధం యొఔక యలజువు (అర్), ుటిటన తే్దర యొఔక యలజువు త్ాాలు 
వంటియ ఔయౌగి ఈంట ంది. 

 

 ఎవమిక్వనా ఏయధబ ైన ఖుమితంు యలజువు లేదా చియలనాభా యలజువుతు ఔయౌగిలేతు తురళ కొయఔు ఆతయ దధతేల నమోదఽ ఈంది ఄది. , 
మిఙమ అధామిత నమోదఽ లేదా నమోదఽ కాయం ఔుట ంఫ  దద  దాైమ ఙేమఫడెతేంది.  

 నమోదఽ కోసం దయకాసఽత  తే్దరక్ యయైం ముతతం నాట-ఎనఫల-ైమ్ండె మోజులు (182 మోజులు) లేదా న నండె న లల ఔనాన 
ఎఔుకవగ కలాలక్ లేదా కలాతుక్ ఫాయతదేశంలో తువళసఽత నన ఏ తురళ ఄభనా అధార్ నమోదఽక్ ఄయలహ లు.   

 తురసఽలు కైవలం ఔకశూమై నమోదఽ ఙేసఽకోరయౌ , లేదంటే ఄధికయలల సాఙనల బేయఔు ఫహుళ్ నమోదఽలు తియసకయణలఔు 
కయణభవుత్ాభ. 

 CIDR లో తురళత డేటా తృమక్టు  తృాత  తమైత అధార్ ఈతతిత  తుమీక్షణా సభమం 90 మోజుల దాక టటవఙఽచ.  
 గమతుక: ఫహుళ్ అధాయ సంకమలనఽ ఛామీ ఙేమడం కఔుండా ఆతయ కయణాల వలన అధార్ సంకమ యొఔక యదఽద  సందయబంలో , 

తురళతేలు భయళ-నమోదఽ ఙేసఽకోరయౌస ఈంట ంది. అధార్ సంకమ త్ొలగింుఔు కయణాలు అనఽబుంధ్ుం F లో తేా్మక్ంఙఫడాడ భ.  
 

 

నమోదఽల యొకక రకలు 
 

పతా-సుంబుంధ్ నమోదఽ 

 

 ఖుమితంు యలజువు (ఐ) – తతుసమి 

 చియలనాభా యలజువు ఐ) – తతుసమి 

 ుటిటన తే్దర (డిత) – ఐచిఛఔం 

పమిచయ-ఆధయమిత 

నమోదఽ 

 

 

మిఙమ ఔయతలు: 

 మిజిశూట ా ర్ యొఔక సైంత ఈదోమఖులు 

 ఎనఽనకోఫడిన శూథ తుఔ సంసథల సబుమలు 

 శూథ తుఔ మితృలనా సంసథల సబుమలు 

 తతృల ఈదోమగి 

 ఈతృధామముల వంటి ఫాాయతేలు 

 అమోఖమ కమిభఔులు 

 ర ైదఽమలు 

 ఄంఖన్ రడీలు/ అఱ కమిభఔులు 

 శూథ తుఔ NGOల తాితుధఽలు  
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మిఙమ-అధామిత నమోదఽ సభమంలో కమచర్ ఙేళన 
సభాఙాయం: 

 మిఙమసఽత తు  ేయల 

  మిఙమసఽత తు అధార్ సంకమ 

 మిఙమసఽత తు యొఔక ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం యొఔక 
ఔ యధానం  

కుటటుంబ  దద  ఆధయమిత 

నమోదఽ 

 

 ఔుట ంఫ  దద  యొఔక ేయల 

 తురళతేతు యొఔక సంఫంధ యలజువు లేదా ఴెచ్ఎఫ్  

 ఔుట ంఫ  దద  యొఔక అధార్ సంకమ  

 నమోదఽ సభమంలో ఔుట ంఫ  దద  యొఔక ఫయోబ టికా్స 
ఔనపమైభషన్ 

నమోదఽ (ఐదఽ 
సుంవ్తీమలలోపు 
వ్యసఽీ వరు) 

 

 ుటిటన తే్దర యొఔక ఖుమితంు 

 సంఫంధ ఖుమితంు (తయౌుదండెాలు భమిము తడడ) 

 ఆదదయల తయౌుదండెాలు జీయంచి ఈననుడె తయౌుక్ తృాధానమం , 
తయౌుదండెాలోు  ఎవమో ఔమి , లేదా సంయక్షఔుల నమోదఽ ఐడి 
లేదా అధార్ సంకమ. 

 నమోదఽ సభమంలో తయౌుదండెాలోు  ఔమి ఫయోబ టికా్స 
తుమథ యణ 

 తయౌుదండెాలు/ సంయక్షఔులఔు ఈనన ఄదే చియలనాభా లులఔు 
ఄనఽసంధాతుంఫడెతేంది. 

 

 అనఽబుంధ్ుం జి లో తేా్మక్ంఙఫడినట ు గ త్ాాల జాతతయ ఄనఽభతింఙఫడెతేంది. 

 అనఽకూలబ ైన రుసఽమ : 5 సంవతసమలు వచిచన తమైత ఫాలలఔు త్ాఛా నమోదఽ భమిము తతుసమి ఫయోబ టికా్స నయఔయణ 
ఈచితం. అమైటర్/సామ్వైఛర్ డఫుఫ ఄడఖడం వంటి ఙయమలు ఫాు క్స యౌసఽట  ఙేమఫడత్ాభ భమిము రమిక్ వమతిమైఔంగ 
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ఙటటయబ ైన ఙయమలు ఔడా తీసఽకోఫడత్ాభ. తురళ నఽండి వసాలు ఙేమఫడే యలసఽభుల యమిత యవమలు ఄనఽఫంధం ఴెచ్ లో 
ఆవైఫడినాభ.  

 

 నమోదఽ సమయుంలో కమపుర్ చేయబడిన సమాచయరుం 
 

5 సంవతసమలలోు వమసఽస లులఔు తంచి నమోదఽ కొయఔు ఄందయల వమఔుత ల నఽండి ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం ఄవసయం.  

 

 

 

 

 

 భుక చితంా     ముతతం ది రేయౌ భుదలాు   మ్ండె ఔనఽఖుడు  శూకనఽు  

 

ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం ఄంటే -మ్ ముతతం ది రేయౌభుదలాు భమిము 5 
సంవతసమలలోు వమసఽస లుల నమోదఽ కొయఔు ఔనఽఖుడెడ  ఄవసయం 
లేదఽ. 5 సంవతసమలలోు వమసఽస లులఔు భుకం తోౄ టోగర ఫ్ 
కమచర్ ఙేమఫడెతేంది. 

ఛనసంకామ సంఫంధ యవమలు తురళ యొఔక ఛాతి , భతం, ఔులం, తె్ఖ, 
సైఛాతీమత, ఫాష , హఔుకల నమోదఽ , అదామం లేదా ర ైదమ ఙమితనాఽ 
ఔయౌగి ఈండదఽ.  

 

రేలు లేఔతోృ వడం/ఔనఽన లేఔతృో వడం వంటి ఫయోబ టికా్స మినశృభంులత్ో తురళ యొఔక నమోదఽలో క్రందియ కమచర్ ఙేమాయౌ:-  

 యమిత ఛనసంకామ సంఫంధ సభాఙాయం 

 మ్ండె ఔనఽఖుడుతు కమచర్ ఙేమడం శూధమంకఔతృో తే్ , ఔ ఔనఽఖుడెడ . 

 రేలు లేతు సందయబంలో మిగియౌన రేళ్ళ యొఔక రేయౌభుదలాు  

 మినశృభంు తోౄ టోగర ఫ్ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ఆధయర్ ఉతతిత /నవీకరణ దశలు 
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దశ 1: నమోదఽ/నవీకరణ   

నమోదఽ ఏఛ్తూసలు ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ 
ఄందింఙఫడిన శూఫ్టట రేర్ నఽ ఈయోగించి ళఐడిఅర్ ఔు 
నమోదఽ/నయఔయణ తృమక్ట్ నఽ ఄతోృు డ్ ఙేశూత భ.  

 

 

 

దశ 2: సఐడిఆర్  లో ఆధయర్ పాకతరయ  

  నమోదఽ ఏఛ్తూస నఽండి ఄందఽఔునన నమోదఽ/నయఔయణ 
డేటానఽ ఄధికమిఔ సంసథ  కా్రమ ఙేసఽత ంది.  

                   దశ 3: తిరసకరణ   

నక్య్ నమోదఽ, నాణమత లేదా ఏదైెనా ఆతయ శూంకైతిఔ 
కయణం వలు  ఄధికమిఔ సంసథ  నమోదఽ/నయఔయణనఽ 
తియసకమింఙవఙఽచ. 

 దశ 4: డీ-డుమల కైష్న్/పమీక్షలు 

ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ ఙెఫడిన డీ-డెము కైషన్ 
భమిము ఆతయ నాణమత్ా మీక్షలు ఄభన తమైత , 
ఄధికమిఔ సంసథ  అధార్ సంకమతు ఈతతిత/నయఔయణ 
ఙేసఽత ంద.ి 

  

దశ 5: ఆధయర్ సుంఖ్మ పుంణీ   

అధార్ తురళతేలతు ఫౌతిఔ యౄంలో సభాఙాయం 
ఄందిసఽత ంది (అధార్ ల టర్) 

 ఎలకటా తుక్స యౄంలో (ఆ-అధార్) 
https://resident.uidai.gov.in/ నఽండి 
డౌనలు డ్ ఔు ఄందఽఫాట లో ఈంది (నమోదిత 
ముఫలైల్ నంఫయల ఄవసయం)  

 ఎం-అధార్ అండాాభడ్ ఄు కైషన్ యౄంలో డౌనలు డ్ 
ఙేసఽకోవఙఽచ (నమోదిత ముఫలైల్ నంఫయల 
ఄవసయం)  

 దశ 6: దిదఽద బాటట లేదయ నవీకరణ 

 

 అధార్ ల టర్ లేదా ఆ-అధార్ లో ఆచిచన 
సభాఙాయంలో ఏదైెనా తు ఈనన సందయబంలో , 
తురళ 1947 ఔు కల్ ఙేమడం దాైమ లేదా 
help@uidai.gov.in ఔు రామడం దాైమ 
ఄధికమిఔ సంసథతు సందిాంఙవఙఽచ. 

 ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమతేా్మక్ంచిన క్రంది అధార్ 
నయఔయణ కా్రమ దాైమ తురళ నయఔయణ 
ఄబమయథనతు సభమింఙవఙఽచ. 

 

 

 

 

 ఆధయర్ నవీకరణ పాకతరయ 

 

ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ తేా్మక్ంఙఫడిన  అధార్ నయఔయణ కా్రమ దాైమ క్రంద ఆవైఫడిన సందమబలోు  అధార్ సంకమ ఔయౌగిన వమక్త ఄతతు 
ఛనసంకామ సంఫంధ సభాఙాయం లేదా ఫయోబ టికా్స సభాఙామతుక్ భాయలలతు తృ ందవఙఽచ.  

https://resident.uidai.gov.in/
mailto:help@uidai.gov.in
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 అధార్ సంకమదాయలతు యొఔక ఏదైెనా ఛనసంకామ సంఫంధ సభాఙాయం తుఄభన లేదా భాయలలు ఛమిగిన సందయబంలో , 
ళఐడిఅర్ లో ఄతతు నమోదఽలోతు ఄట వంటి ఛనసంకామ సంఫంధ సభాఙామతున భాయచడాతుక్ అధార్ సంకమ ఔయౌగిన వమక్త 
ఄధికమిఔ సంసథతు ఄబమమిథంఙవఙఽచ 

 అధార్ సంకమ ఔయౌగిన వమక్త యొఔక ఏదైెనా ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం తృో భనా లేదా ఏ కయణం ఙేతభ ైనా భాయలలు ఙేళన 
సందయబంలో, అధార్ సంకమ ఔయౌగిన వమక్త ళఐడిఅర్ లో ఄతతు మికయలడ లో తగిన భాయలలతు ఙేసఽకోడాతుక్ ఄధికమిఔ సంసథతు 
ఄబమమిథంఙాయౌ. 

 తతుసమి నయఔయణ: ఫాలల యొఔక ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం రమిక్ ఐదఽ సంవతసమల వమసఽస భమిము దిఴేనఽ 
సంవతసమల వమసఽస వచిచనుడె తతుసమిగ నయఔమింఙాయౌ.  

 డీమాక్టరేషన్ సందయబంలో , అధార్ సంకమ ఔయౌగిన వమక్త లేదా తురళ ఄతతు లేదా అబ  ఖుమితంు సభాఙాయం తృక్షిఔంగ లేదా 
యమితగ నయఔమింఙాయౌసన ఄవసయం ఈంది. 

  తురళ ఄనఽభతి లేదా ఄబమయధన లేఔుండా కైందరమా ఖుమితంుల డేటా మితృజిటమీలోతు ఖుమితంు సభాఙాయం భాయచడం/నయఔమింఙడం 
ఛయఖదఽ. అధార్ సంకమ యొఔక డీమాక్టరేషన్ ఔు కయణాలు  అనఽబుంధ్ుం I లో తేా్మక్ంఙఫడాడ భ.  

 

నవీకరణల విధయనయలు 
 

నమోదఽ కైుందయా తున 
సుందమిశుంచడుం 

 

 అమైటర్ భమిము/లేదా సామ్వైఛర్ సశృమంత్ో ఏ 
నమోదఽ కైందంాలో ఄభనా. అధార్ నయఔయణ ఄబమయథన తంా 
అనఽబుంధ్ుం జె (ఎ) లో తేా్మక్ంఙఫడింది. 

 తురళ ఫయోబేటిఔాల్ గ తృాభాణీఔమింఙఫడి , భమిము 
నయఔమించిన భమిము సశృమఔ త్ాాల ఖుమితంు 
సభాఙాయంత్ో తృట గ ఄతతు అధార్ సంకమతు  ఄందింఙాయౌస 
ఈంట ంద.ి 

 https://appointments.uidai.gov.in/ లో నమోదఽ కైందంా 
యొఔక ఛాతత్ా ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది: 

ఆన్లల న్ విధయనుం 

 

 తురళ యొఔక చియలనాభా అధార్ సంకమ, నమోదిత ముఫలైల్ 
నంఫయల భమిము సశృమఔ త్ాాలనఽ ఄతోృు డ్ ఙేళ 
సభమింఙడంత్ో ఎసఎసఽమ తోృ యటల్ దాైమ అన లు న్ లో 
నయఔమింఙఫడెతేంది. 

 తృాభాణీఔయణ నమోదిత ముఫలైల్ నంఫయలక్ ంే వన్-టైెం 
తృసైర్డ (టి) దాైమ ఙేమఫడెతేంది.  

 https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home లో 

https://appointments.uidai.gov.in/
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home
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ఎసఎసఽమ తోృ యటల్ ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది:  

 ళేటటస నవతూఔయణ టాాక్స ఙేమడాతుక్ తురళక్ నయఔయణ ఐడి ఆవైఫడెతేంది , భమిము సవమించిన అధార్ ల టర్ తురళక్ ఫౌతిఔ 
లేదా ఎలకటా తుక్స యౄంలో ఄందఽఫాట లో ఈంఙఫడెతేంది.  
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అధయమయుం 5  

 
తువస యొకక జనసుంఖ్ామ సుంబుంధ్ మమియ  బయోబ టిాక్స వివ్మలతు 

కమపుర్ చేయ ట మమియ  నమోదఽ/నవీకరణ కలభుంటల తు ఉపయోగిుంచఽట 
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అధయమయుం 5: తువస యొకక జనసుంఖ్ామ సుంబుంధ్ మమియ  బయోబ టిాక్స వివ్మలతు కమపుర్ చేయ ట మమియ  
నమోదఽ/నవీకరణ కలభుంటల తు ఉపయోగిుంచఽట 

 

జనసుంఖ్ామ సుంబుంధి నమోదఽ కొరకు వివ్రణయతభక మారగతుమైదశలు 
 

ఎ. ధియఔిత నమోదఽ/నయఔయణ తంా నఽండి తురళ యొఔక ఛనసంకామ సంఫంధ యవమలు ఎంటర్ ఙేమడం.  
త. అధార్ నయఔయణ సందయబంలో, నయఔమింఙాయౌసన పల్డ  లతు భాతబేా ఖుమితంఙాయౌ భమిము తుంతృయౌ.  
ళ. తురళ ఄతతు/అబ  ముఫలైల్ నంఫయలతు తంాలో ఄందింఙామ ఄతు తుమథ మింఙఽకోరయౌ. ఏదైెనా తాిరేభ లేకల సందయబంలో  
  ఄవసయబ ైతే్, ఇ యవమలతు ఈయోగించి తురళత్ో ముఐడిఐఏ సందిాంఙడాతుక్ , దరతుక్ ఄదనంగ ాేమిత తురళ ఆబ భల్ తు   
తంాలో ఆవైభనాయౌ. 
డి. ఛనసంకామ సంఫంధ డేటా కమచర్ సభమంలో డేటా ఔయాఱశూత ా తుక్ శరదధ  వఴ ంఙండి. డేటా కమచర్ సభమంలో కాయల , 
యమభచిశృనల, కటల్ భమిము శూభల్ ఄక్షమల యొఔక సమికతు రడకతున తురమింఙండి.  
ఆ. ఙటటసఫా వమతిమైఔ ఫాషతు ఈయోగింఙడం భమిము టాాతులిటమైషన్ తదాలతు తురమింఙండి.  
ఎఫ్. తురళ దాైమ ఎట వంటి డేటా ఄందింఙతు ఙోట తతుసమికతు అ పల్డ  లతు కాయగ వదలండి. తురడి ఎట వంటి డేటా ఄందింఙతు 
పల్డ  లలో N/A, NA ముదల ై ఎంటర్ ఙేమవదఽద . 
జి. 5 సంవతసమల ఔనాన  ైఫడిన తురసఽలఔు రమి  దదరయల అ శూథ నంలో లేఔతోృభనా లేదా ఙెడాతుక్ ఆషటడఔతోృభన 
సందయబంలో తండి/ాతయౌు/బయత/ఫాయమ/సంయక్షఔుల పల్డ  తు తుండం తతుసమి కదఽ. ఄుడె ‚తురళక్ ఫంధఽతైం‛ లో ‚ఆవైలేదఽ‛ 
ఄనే ఙెక్స ఫాక్సస నఽ ఎంఔ ఙేమండి. 
ఴెచ్. 5 సంవతసమలలోు వమసఽస ఈనన లుల సందయబంలో , తయౌుదండెాలోు  ఔయల లేదా సంయక్షఔుల ేయల భమిము అధార్ సంకమ 
తతుసమిగ నమోదఽ ఄవుతేంది. 
ఐ. ‘తయౌుదండెాల ేయల’ ఔు తాిగ తండి ాేయల భాతబేా ఈండాలతు కచిచతతైం లేదఽ. తయౌుదండెాల కోమిఔ బేయఔు తయౌుదండెాలు/సంయక్షఔుల 
ేయలఔు తయౌు ేయల ఔకటే ఔడా నమోదఽ ఙేమవఙఽచ.  
ఛ్. తడడ ఔనాన భుందఽ తయౌుదండెాల నమోదఽ తతుసమి. నమోదఽ సభమంలో తడడ  యొఔక తండి/ాతయౌు/సంయక్షఔులు నమోదఽ 
కఔుండా లేదా అధార్ సంకమతు ఔయౌగి లేఔుండా ఈంటే, తడడ  యొఔక నమోదఽ ఛయఖదఽ. 
క్. ఔుట ంఫ  దద  (ఴెచ్ఎఫ్) అధామిత ధియఔయణ కొయఔు ఴెచ్ఎఫ్ యొఔక ేయల , అధార్ సంకమ భమిము ఴెచ్ఎఫ్ ఔు ఔుట ంఫ 
సబుమల సంఫంధ యవమలు ఎంటర్ ఙేమాయౌసన తతుసమి యవమలు.  

 

 

ఇసఎుం కలభుంట్ ఉపయోగిుంచి తువసతు నమోదఽ చేయ టకు దశలు. 
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దశ 1 

 

మీ లాగిన్ యవమలతు 
ఈయోగించి త్ాఛా ఆళఎం 
ఔుభంట్ ఔు లాగిన్ ఄవైండి. 

 

 

 

దశ 2 

 

వ్మకతతగత వివ్మల యఫాఖంలో 
ఄవసయబ ైన యవమలతు టైెప్ 

ఙేమండ.ి 

ఫాలల నమోదఽ సందయబంలో 
దశ 6 భమిము 7 వమితంఙవు. 

 

 

దశ 3 

 

ముబ ైల్ప నుంబర్ మమియ  ఇ 
బ భల్ప తో కయౌ 

సుంపాదిుంచఽ వివ్మలు 
భమిము ఛనసంకామ 

సంఫంధ యవమలు ఄతూన 
తుంండి. 

 

దశ 4 
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మిఫమెన్ీస్ టామబ క్ుక్స ఙేళ, 
డాాప్ డౌన్ బ నా లో డేట్ ఆఫ్ 
బర్త పరూ ఫ్ (త) నఽండి 
డాఔుమబ ంట తు ఎంఔ 

ఙేమండ.ి 

 

 

దశ 5 

 

. ఆుడె, తురళ 
సభమించిన త్ాాలతు 

చియలనాభా యలజువు (ఎ) 
భమిము ఖుమితంు యలజువు 
(ఐ) గ ఎంఔ ఙేమండి 
భమిము త్ాాలతు డాాప్ 
డౌన్ బ నాల నఽండి 

ఎంఙఽకోండి. 

 

దశ 6 

\  

ఖభతుఔ- ఔుట ంఫ  దద  
యవమలతు తుంండి 
(ఴెఙఽమఎఫ్ నమోదఽ కొయఔు 
భాతబేా) 

నమోదఽ యఔం మీద 
అధాయడి సశృమఔ త్ాాల 
సంకమతు ఎంటర్ ఙేమండి. 

 

 దశ 7 
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తోౄ టోగర ఫ్ టామఫుతు క్ుక్స ఙేళ 
తురళ యొఔక తోౄ టోగర ఫ్ తు 

క్ుక్స ఙేమండి. 

 

 

దశ 8 

 

వేయౌమ దాల టామఫుక్ 
ర ళ్ళండ.ి 

ఫయోబ టికా్స మిఔయం 
ఈయోగించి మ్ండె ఫొ టన 
రేళ్ళ భుదలాు తీసఽఔునన 
తమైత ఎడభ ఙేతి రేళ్ళ 
భుదలాు తమైత ఔుడి ఙేతి 
రేళ్ళ భుదలాు కమచర్ 

ఙేమండ.ి 

 

దశ 9 

 

కనఽగ డుడ  టామఫుతు క్ుక్స 
ఙేమండ.ి ఔనఽఖుడెడ  శూకనర్ 
నఽ ఈయోగించి మ్ండె 
ఔనఽఖుడెడ  భుదలాతు 
కమచర్ ఙేమండ.ి 

 

 

 

 

దశ 10 

 

చివయగ, మివ్రమ టామఫుతు క్ుక్స 
ఙేళ తురళత్ో యవమలతు 

తుమథ మింఙఽకోండి. 

ఏర ైనా తులు ఈంటే, 
సంఫంధిత టామఫుక్ తిమిగి 
ర యళ రటితు సమిఙేమండి. 
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కనయపుం క్ుక్స ఙేమండి. 

 

దశ 11 

 

అమైటర్ ఄతతు/అబ  
ఫొ టనరేయౌ భుదతాు 

ఫయోబ టికా్స లో ఆచిచ సేవ్ 
క్ుక్స ఙేమాయౌ. 

 

 

దశ 12 

 

సభభతి ళు ప్ ాంట్ తీళ 
దాతుమీద తురళ ఙేత 
సంతఔం ఙేభంఙాయౌ. 

 

దశ 13 

 

సశృమఔ త్ాాలు, సభభతి 
ళు ప్ భమిము అధార్ 
నమోదఽ తంా యొఔక 
శూకతుంగ్ తతుసమి. 

 

 

సఇఎయౌీ కలభుంట్ ఉపయోగిుంచి బాలల నమోదఽకు దశలు: 

 

దశ 1 

మీ లాగిన్ యవమలతు 
ఈయోగించి ళఆఎయౌస ఔుభంట్ 
నఽ తె్యవండి. ఛనసంకామ 
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సంఫంధ సభాఙాయం ఎంటర్ 
ఙేమండి. 

 

 

 

దశ 2 

తయౌుదండెాల ముఫలైల్ నంఫర్ 
భమిము అధార్ నంఫర్ ఎంటర్ 
ఙేమండ.ి 

ఄుడె, లుల తోౄ టోగర ఫ్ 
తీమండ.ి 

 

 

 

దశ 3 

సభమించిన తంా ఎంఔ 
ఙేమండి భమిము తంా 
యోక్సక తౄో టోనఽ కమచర్ 

ఙేమండి. 

తమైత, అధార్ సంకమ ఆచిచన 
తయౌుదంాడెాల రేయౌ భుదలాతు 

కమచర్ ఙేమండి. 

 

 

దశ 4 

ఆచిచన ఫయోబ టికా్స భుదలాతు 
మిశీయౌంఙడాతుక్ మివ్రమతు క్ుక్స 
ఙేమండ.ి 
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దశ 5 

 

చివయగ, కుంలట్ ఎనరాల భుంటిన 

క్ుక్స ఙేమండి భమిము 
నమోదఽ ళేటటస యండోలో ఒక ై

క్ుక్స ఙేమండి. 

 

 

దశ 6 

ఔశూమి నమోదఽ యమిత ఄభన 
తమైత, నమోదిత లుల 

తయౌుదండెాలు నమోదఽ సంకమత్ో 
ఎసఎంఎస నఽ ఄందఽఔుంటాయల. 

 

 

 

సఇఎయౌీ కలభుంట్ నఽ ఉపయోగిుంచి ముబ ైల్ప నుంబర్ నవీకరణకు దశలు: 

దశ 7 

ఛనభ నమోదఽ సంకమ 
ఄందఽఫాట లో ఈనన సందయబంలో, 
దమఙేళ ఎస నఽ ఎంఔ ఙేమండి 
భమిము తఅర్ఎన్/తఎఎన్ సం. 
నఽ ఎంటర్ ఙేమండి. 

ఔుభంట్ తడడ యొఔక ేయల, 
ఛనభదినం భమిము యౌంగతున 
ఙాసఽత ంద.ి 

దశ 1 

ళఆఎయౌస టామఫలు ట్ తురళ 
యొఔక ముఫలైల్ నంఫయలతు 
నయఔమింఙడాతుక్ 
ఈయోగింఙఫడెతేంది 
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అమైటర్ యవమలతు 
ఈయోగించి లాగిన్ ఄవైండి 
భమిము ‚ముఫలైల్ ఄేడట్‛ నఽ 
ఎంఔ ఙేమండి. 

దశ 2 

టామఫలు ట్ లోక్ లాగిన్ ఄవైడాతుక్ 
అమైటర్ టితు ఈతతిత  
ఙేమాయౌ. 

దశ 3 

అమైటర్ తురళ యొఔక అధార్ 
సంకమ, ఄతతు/అబ  సైంత 
అధార్ సంకమ, కొర తత  ముఫలైల్ 
నంఫర్ భమిము ముఫలైల్ క్ 
వచిచన టి, సభాఙాయం 
కొయఔు  తురళ యొఔక 
తృాభాణీఔయణతు  ఎంటర్ 
ఙేమాయౌ 

తురళ ఙెనదాతున 
‚మిశీయౌంఙాయౌ‛. 
 

దశ4 



 
 

అధార్ నమోదఽ భమిము నయఔయణతు ఄయథం ఙేసఽకోవడం 

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

 

Page 51 

 
 

 

 

 

 

 

 

అమైటర్ ఄతతు/అబ  
ఫయోబ టికా్స తుమథ యణనఽ 
ఆవైడం దాైమ ఄతతు/అబ  
తుమథ యణతు ఆరైయౌ 

దశ 5 

చివయగ ఄతున దశలు ళేవ్ 
ఄమామఔ చివమి తుమథ యణ కొయఔు 
అమైటర్ ‚ఒకై‛ క్ుక్స ఙేమాయౌ 

దశ 6 

ముఫలైల్ నయఔయణఔు ఆఐడి 
ఈతతిత  ఙేమాయౌ భమిము 
నయఔమించిన ఆఐడితు 
ఈయోగించి తురళ ళేటటస నఽ 
టాాక్స ఙేమవఙఽచ 
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ఇసఎుం లో బయోబ టిాక్స వివ్మలతు నవీకమిుంచడయతుకత దశలు 

 

దశ 1 

ల ైఫ్ స ైకతల్ప చేుంజెస్ బ నా తు 
ఎంఔ ఙేమండి. తురళ 
సమాచయర వివ్మలతు 

నవీకమిుంచడయతున క్ుక్స ఙేమండి. 

 

 

 

దశ 2 

తురళ యొఔక అధార్ సంకమ, 
ుటిటన తే్దర భమిము 
యౌంగతున ఎంటర్ ఙేమండి. 

 

గమతుక- “బయోబ టిాక్స 
నవీకరణ చెక్స బాక్సీ” నఽ 
ఎుంక చేయుండి 

 

 

 

దశ 3 

మిఫమెన్ీస్ టామబ ఔు ర ళ్ళండి. 
దమఙేళ “చెక్స బాక్సీ-నయట్ 
గివ్న్‛ నఽ ఎంఔ ఙేమండి 

 

త్ాాల సంకమతు ‚2‛ గ ఎంటర్ 
ఙేమండ.ి తంా భమిము 

సభభతి ళు ప్ నఽ నయఔమింఙండి. 
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దశ 4 

తురళ యొఔక తోౄ టోగర ఫ్ 
తీసఽఔుతు న్క్సట్ నఽ క్ుక్స 
ఙేమండ.ి 

 

 

 

దశ 5 

తురళ యొఔక ఄతున 
రేయౌభుదలాు భమిము మ్ండె 
ఫొ టనరేయౌ భుదలాతు కమచర్ 
ఙేళ న్క్సట్ నఽ క్ుక్స ఙేమండి.  

 

 

 

దశ 6 

తురళ యొఔక మ్ండె 
ఔనఽఖుడెడ  చిత్ాాలతు కమచర్ 
ఙేళ న్క్సట్ నఽ క్ుక్స ఙేమండి. 
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దశ 7 

యవమలనఽ సమీక్షింఙండి 
భమిము  తురళ నఽండి 
ధియఔయణ తృ ందండి. కనయపుం 
క్ుక్స ఙేమండి 

 

 

దశ 8 

సభభతి ళు ప్ నఽ ాంట్ తీళ 
తురళ ఙేత సంతఔం 
ఙేభంఙండి 

 

 

 

 

దశ 9 

సంతఔం ఙేళన సభభతి 
తంా భమిము నయఔయణ 
తంా శూకతుంగ్ తతుసమి 
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ఏఇసఎుం లో జనసుంఖ్ామ సుంబుంధ్ వివ్మల నవీకరణకు దశలు 

 

దశ 1 

 

తువస నమోదఽ బ నాలో, 
సమెవన నమోదఽ వివ్మలతు 

ఎంఔ ఙేమండ.ి 

 

దశ 2 

 

నయఔయణ కొయఔు (నయఔయణ 
తంా కాయం) తురళ దాైమ 
ఖుమితంఙఫడిన పల్డ  లలో తురళ 
ేయల, అధార్ సంకమతు తుంండి 
న్క్సట్ క్ుక్స ఙేమండి. 

 

 

                దశ 3 

మిఫమెన్ీ టామఫుక్ ర ళ్ళండి. 
దమఙేళ నయఔయణ ఄబమయథన 
అధాయంగ సశృమఔ త్ాాలతు 

ఎంఔ ఙేమండి   

నయఔయణ ఄబమయధన అధాయంగ 
త్ాాల సంకమతు ఎంటర్ ఙేళ 
న్క్సట్ నఽ క్ుక్స ఙేమండి. 
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దశ 4 

 

తురళ చితంా భమిము ఏదైెనా 
ఔ ఫయోబ టికా్స మాటిఫాుమట్ 
తీళ న్క్సట్ క్ుక్స ఙేమండి. 

 

 

దశ 5 

 

ఎంటర్ ఙేళన యవమలతు 
సమీక్షింఙండి భమిము 
తురసఽ నఽండి తుమథ యణ 

తీసఽఔుతు సేవ్ క్ుక్స ఙేమండి 

 

దశ 6 

 

అమైటర్ ఄతతు/అబ  
ఫొ టనరేయౌ భుదతాు ఆచిచ 

సేవ్ క్ుక్స ఙేమాయౌ.  

 

 

దశ 7 
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సభభతి ళు ప్ ాంట్ తీళ 
తురళ ఙేత సంతఔం 

ఙేభంఙాయౌ 
 

 

దశ 8 

 

సశృమ త్ాాలు, 
సభభతి ళు ప్ భమిము 
నయఔయణ తంా యొఔక 
శూకతుంగ్ తతుసమి 

 

 

 

 

 

 

య సఎల్ప కలభుంట్ లో జనసుంఖ్ామ సుంబుంధ్ వివ్మల నవీకరణకు దశలు: 
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దశ 1 

లాగిన యవమలతు 
ఈయోగించి ముళఎల్ 
ఔుభంట్ నఽ తె్యవండి. 

ఄతతు/అబ  యవమలతు 
తృ ందడాతుక్ తురళ యొఔక 
అధార్ సంకమతు ఎంటర్ ఙేళ 
ఫయోబ టికా్స భుదలాతు 

తీసఽకోండి. 

తమైత, ప చ్ మెసడెుంట్ డీట ైల్పీ 
నఽ క్ుక్స ఙేమండి. 

 

 

దశ 2 

నయఔయణ తంా కాయం 
‘ఛనసంకామ సంఫంధ’ ేజీలో 
నయఔమించిన సభాఙాయం ఎంటర్ 

ఙేళ న్క్సట్ క్ుక్స ఙేమండి. 

 

 

దశ 3 

నయఔయణ ఄబమయధన కాయం, 
సశృమఔ త్ాాలు డాాప్ డౌన్ 
నఽండి ఎంఔ ఙేమఫడత్ాభ 
భమిము దాతు కాయం త్ాాల 

సంకమ ఆవైఫడెతేంది 

 

 

 

దశ 4 
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ఎంటర్ ఙేళన యవమలు సమీక్ష 
ఙేళ కనయపుం క్ుక్స ఙేమండి. 

 

 

 

దశ 5 

అమైటర్ భమిము తురళ 
యొఔక ఫయోబ టికా్స తుమథ యణ  

తు కమచర్ ఙేళ వ్మిప ై క్ుక్స 
ఙేమండి. 

 

 
 

 

దశ 6 

సశృమఔ త్ాాలు భమిము 
నయఔయణ తంా యొఔక 
శూకతుంగ్ తతుసమి 

 

 
 

 

దశ 7 

నయఔమించిన ఛనసంకామ 
సంఫంధ యవమయౌన యమిత 
ఙేమడాతుక్ సతభట్ నఽ క్ుక్స 
ఙేమండ.ి 
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దశ 8 

సభభతి ళు ప్ నఽ ాంట్ 
ఙేమడాతుక్ ాుంట్ మిసట్ తు 
క్ుక్స ఙేమండి 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

య సఎల్ప కలభుంట్ లో తోౄ టో నవీకమిుంచడయతుకత దశలు: 

 దశ 1 

 

తురళ యొఔక అధార్ సంకమ 
భమిము ఄతతు/అబ  

ఫయోబ టికా్స లతు ఎంటర్ ఙేళ 
ప చ్ మెసడెుంట్ వివ్మలతు క్ుక్స 

ఙేమండ.ి 
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దశ 2 

 ‘ఛనసంకామ సంఫంధ’ ేజీలో, 
“తోౄ టో అేడట్” ఙెక్స ఫాక్సస ఎంఔ 

ఙేళ న క్సల్ క్ుక్స ఙేమండి. 

 

 

 దశ 3 

సశృమ త్ాాల సంకమ ‚1” గ 
అది నవీకరణ పతాుంగ ఎంటర్ 

ఙేమండి. 

 

 
 

 దశ 4 

 

 ఆుడె, తోౄ టోగర ఫ్ టామబ 
క్ ర యళ తువస తోౄ టోతు  క్ుక్స 
ఙేమండ.ి 
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దశ 5 

 

మివ్రమ టామబ్ తు క్ుక్స ఙేళ 
నయఔమించిన యవమలతు 
తురళత్ో తుమధ మించి 
మిశీయౌంఙండి.  

చివయగ, సేవ్ కతలక్స చేయుండి. 

 

 

 

దశ 6 

 అమైటర్ భమిము తురళ 
యొఔక ఫయోబ టికా్స తుమథ యణతు 

కమచర్ ఙేమండి. 

వ్మిప ై కతలక్స చేయుండి. 

 

 దశ 7 

 

తురళ ఙేత తుంఫడిన 
నయఔయణ త్ాాతున శూకన్ 
ఙేళ ఄతోృు డ్ ఙేమండ.ి 
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 దశ 8 

నయఔమిసఽత నన ఛనసంకామ 
సంఫంధ యవమలతు ుమిత 
ఙేమడాతుక్ సతభట్ క్ుక్స 
ఙేమండ.ి 

 

 

 

దశ 9 

సభభతి ళు ప్ నఽ ాంట్ 
ఙేమడాతుక్ ాుంట్ మిసట్ నఽ 

క్ుక్స ఙేమండి  

 

నమోదఽ/నవీకరణ పాకతరయ (ఇసఎుం కలభుంట్) తృారుంఫాతుకత జిఎల్ప సుంక్స కొరకు దశలు 

దశ 1 
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• తె్మిచి బ నాతు 
తృాయంభంఙాయౌ 

• ఔంటోా ల్ తృమన ల్ మీద క్ుక్స 
ఙేమాయౌ 

• యండోస ప ైమైల్ మీద క్ుక్స 
ఙేమాయౌ 

• యండోస ప ైమైల్ అేమాయౌ 
(Viewed  

• ఔుడి ర ైు ఄటాచ్ ఄభన 
యండో తె్యలఙఽఔుంట ంది 

• అేమడాతుక్ భూడె 
మైడియో ఫటనఽు  ఄతునంటితు క్ుక్స ఙేమండి. 

 firewall  

• కై ఫటన్ క్ుక్స ఙేమాయౌ 

• మీ ళసటం మీశూట ర్ట ఙేమండి 

• జిఎస తృాయంభంఙండి 

దశ 2 

 

• ఔన క్సట ఄభన 
మిఔమలతునంటితూ మిశీయౌంఙండి 

• నమోదఽ ఔుభంట్ యొఔక 
తాి ేజ్(ఎడభర ైు క్రంద) లో ఇ ఫార్ 
ఔనడెతేంది, ఆది మంత్ాాతుక్ ఏ 
మిఔమలు ఔన క్సట ఄభ ఈనానయో 
సాచిసఽత ంద.ి 

 

 

 

 

 

 దశ 3 

  ‚జిఎస డిర ైజ్‛ 
ఐకన్‛ నఽ క్ుక్స 
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ఙేమండి 

 శూట ర్ట జిఎస ఫటన్ నఽ 
క్ుక్స ఙేమండి 

 

దశ 5 

 

 ‚జిఎస డిర ైజ్ శూట మ్టడ్‛ 
ళేటటస నఽ మిశీయౌంఙండి 

 

 

దశ 6 

 

ళేటటస మిశీయౌంఙండి- ఎయర 
ళేటటస త్ొలగింఙఫడింది 
భమిము నయఔమించిన 
కోఅమిడనేట ు  
ఙాంఙఫడెతేనానభ 

 

దశ 7 

 

 ‚ఫామండ్ మైట్ 9600 గ‛ 
దమఙేళ ఎంఔ ఙేమండి 
 

జిఎస ళంక్స ేజ్ ఔశూమి 
యయతభతే్, అమైటర్ ళంక్స 
ేజ్ తృప్ ఄవుతేంది 

 

ేకెట్ సుంక్స మమియ  ఆపమైటర్ సుంక్స (య సఎల్ప మమియ  ఇసఎుం కలభుంట్) కొరకు దశలు 

 ఔుభంట్ లోక్ ముదటిశూమి లాగిన్ ఄభన తమైత అమైటర్ యవమలతు ళంఔరన ైజ్ ఙేమడం తతుసమి , దరతు కోసం 
అమైటర్/సామ్వైఛర్ అధార్ త్ో నమోదఽ ఄభన ముఫలైల్ నంఫమిన తతుసమిగ ఔయౌగి ఈండాయౌ.  
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 ఖభతుఔ: అమైటర్/సామ్వైఛర్ 10 మోజుల వయఔు లాగిన్ కఔతృ తే్ ఄుడె అమైటర్ యవమలతు ళంఔరన ైజ్ భయళ ఙేమాయౌస ఈంట ంది.  
 ళంఔరన ైజ్ అమైటర్ యవమలు( ళంక్స కోసం అమైటర్/సామ్వైఛర్ నమోదిత ముఫలైల్ నంఫయలతు తతుశూమిగ ఔయౌగి ఈండాయౌ భమిము 

అమైటర్ 10 మోజుల తమైత లాగిన్ కఔతృ తే్ ళంక్స భయళ ఙేమాయౌస ఈంట ంది)  
 

దశ 1 

 

నమోదఽ ఔుభంటోు  అమైటర్ 
ళంక్స ేజ్ మీద క్ుక్స ఙేమండ ి

 

 

 

దశ 2 

 

నమోదఽఙేమాయౌసన 
‚ ండింగ్ తృమక్టు ‛ యవమలతు 
మిశీయౌంఙండి 

 

 

 

దశ 3 

 

‚పుల్ ళంక్స‛ మీద అ తమైత 
‚అమైటర్ ళంక్స‛ క్ుక్స 
ఙేమండి 
 

 

దశ 4 

 

పుల్ తృమక్ట్ ళంక్స‛ [యమిత 
మీద తుమథ యణా బ ళేజ్ 
మిశీయౌంఙండి 
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            దశ 5 

 

 ‚అమైటర్ ళంక్స‛ మీద 
క్ుక్స ఙేమండి భమిము 
ళంక్ంగ్ కా్రమ 
ముదలు కవడాతుక్ 
రేచి ఈండండి 

 
 ఔశూమి కా్రమ యమిత 

ఄమామఔ ఒకై క్ుక్స 
ఙేమండి 

 

         దశ 6 

 

 
 అమైటర్ యొఔక 

నమోదిత ముఫలైల్ 
నంఫర్ లో వచిచన 
టి తు ఎంటర్ 
ఙేమండి 

 కా్రమతు యమిత 
ఙేమడాతుక్ ఔనఽన 
లేదా రేలు ఏదో ఔ 
దాతుత్ో తుమథ యణతు 
ఄందింఙండి 

 

దశ  7 

 

ఔనపమైభషన్ ళీన్ కొయఔు రేచి 
ఈండండి 
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ఆపమైటర్/సాపమెవవజర్ కొరకు తపతుసమి చెక్స యౌసఽట /పాకతరయ 

 

 1.  నమోదఽలు/నయఔయణలు యమిత ఄభన తమైత , మోజు చివయ సమీక్షతు తుయైఴ ంచి ఄతున తృమక్టుతు ఎకోసోర్ట ఙేమండి - బ నా – 

తృాళేళ స ->నమోదఽ యవమల ధియఔయణ  -> మూఛర్ మివయమ శుర్ట ఔట్ – Alt + Ctrl + V  

 2. నమోదఽ తృమక్టుతు ళంక్స ఙేమడం  

 3. అమైటర్ ళంక్స ఙయమతు ఙేమడం  

 4. ఎసఎఫ్ట దాైమ తృమక్టుతు ఄతోృు డ్ ఙేమడం   

 

ఆలసముంగ తుుంన నమోదఽ/ దిదఽద బాటట పతాుం యొకక ధ్ివీకరణ 

 

 ధ్ివీకరణ దయరుతు దయవమ ఆధయర్ నమోదఽ/ దిదఽద బాటట పతాుం యొకక ధ్ివీకరణ   

 త ాఅధామిత నమోదఽ కొయఔు , సశృమ ఎ ,ఐ త్ాాలలో ఆచిచన సభాఙామతుక్ తాిగ 
అలసమంగ తుంన అధార్ నమోదఽ/దిదఽద ఫాట  త్ాాతున ధియఔమింఙాయౌ  

 ఔుట ంఫ  దద  అధామిత నమోదఽ కొయఔు(ఴెచ్ఎఫ్) – ఴెచ్ఎఫ్ ేయల , అధార్ సంకమ/ఆఐడి 
భమిము తురళత్ో ఫాంధవమం యొఔక ఄసలు యలజువు (అర్) ధియఔమింఙఫడాయౌ భమిము 
అధార్ నమోదఽ/ దిదఽద ఫాట  తంాలో తతుసమిగ ఆరైయౌ.  

 5 సంవతసమలలోు లుల యషమంల ,ో ధియఔయణ కొయఔు ఐ భమిము ఎ తంా ఄవసయం 
లేదఽ, ఄభతే్ తయౌుదండెాలలో ఎవమో ఔమి ఄసలు ఛనభ ధియఔయణ యలజువు , అధార్ 
సంకమ/ఆఐడి ధియఔమింఙాయౌ భమిము అధార్ నమోదఽ/దిదఽద ఫాట  తంాలో తతుసమిగ 
ఆరైయౌ. 

 మిఙమం ఙేము వమక్త-అధామిత నమోదఽ కొయఔు , అధార్ నమోదఽ/ దిదఽద ఫాట  తంాలో 
మిఙమం ఙేము వమక్త యొఔక అధార్ సంకమ నమోదఽ ఙేమాయౌ. నమోదఽ ఔుభంట్ లో 
మిఙమసఽత తు యవమలు తతుసమిగ ఄందఽఫాట లో ఈండాయౌ  

 నమోదఽదాయలతు యొఔక ముఫలైల్ నంఫయల నమోదఽ/నయఔయణ తంాలో తతుసమిగ ఎంటర్ 
ఙేమాయౌ 

 మ ుందసఽత - నమోదఽ ఐడి  

 భుందసఽత -నమోదఽ ఐడి (ఄందఽఫాట లో ఈంటే) ఈయోగించి 
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భుందసఽత -నమోదఽ డేటాతు తీసఽకోడాతుక్ ఇ పల్డ  
ఈయోగింఙఫడెతేంది 

 భుందసఽత -నమోదఽ ఐడితు ఎంటర్ ఙేళ ‚గో‛ మీద క్ుక్స ఙేమండి. 
భుందసఽత -నమోదఽ డేటా సంఫంధిత పల్డ  లలో తృులేట్ ఄవుతేంది 

 ఇ భందసఽత -నమోదిత డేటాఔు దిదఽద ఫాట  ఄవసయం కవఙఽచ  

 ఎతుఆర్ రసదఽ సుంఖ్మ  

తురళ ఎతుఅర్ యళదఽనఽ ఔయౌగి ఈంటే , ఄుడె యళదఽ సంకమ పల్డ  లలో నమోదఽ ఙేమాయౌ , 
లేదంటే N/A గ ఖుమితంఙాయౌ. 

 పరమిత ేరు  

 త ాసంఫంధిత నమోదఽ  సందయబంలో ేయల నమోదఽ ఙేళే భుందఽ తురళ దాైమ ఆవైఫడిన ఄసలు 
ఖుమితంు త్ాాల యొఔక యలజువు (ఐ) నఽ మీక్షింఙాయౌ. 

 తురళ యొఔక ేయల నమోదఽ ఙేళేుడె ఆచిచన భాయగదయశకలతు ఄనఽసమింఙండి: 

- యమిత ేయలతు ఎంటర్ ఙేమండి – ఄతనఽ/అబ  ఆంటిేయల యొఔక కొనశూగింు ఄతనఽ/అబ  నఽండి తుమథ మించి ఄదే నమోదఽ 
ఙేమాయౌ. ఈదాహయణఔు, తురళ ఄతతు ేయల య. యఛమన్ ఄతు ఙెవఙఽచ కతూ ఄతతు యమిత ేయల రేంఔటమభన్ యఛమన్. 

- మిసటర్, మిళ స, మిస, బేఛర్, మిటైెర్డ, డాఔటర్ వంటి గౌయరయథకలు లేదా శీమిషఔలు ఔలవదఽద  

- కొతునశూయలు  శియవులు భమిము లులు ఛనభ ధియఔయణ యలజువులో ేయల ఙెఫడి ఈండఔతృో వఙఽచ. ఄట వంటి సందయబంలో వమక్త 
యొఔక ేయల కమచర్ ఙేమడం యొఔక తృాభుకమతతు తురళక్ యవమింఙడం దాైమ తడడఔు ఈదేదశించిన ేయలతు తుమథ మింఙడాతుక్ 
మాతినఙండి భమిము నమోదఽ తంాలో ఆవైఫడిన ేయలతు ఈయోగింఙండి. 

- తడడ 5 సంవతసమలలోు ఈనన సందయబంలో , ఎ/ఐ ఄవసయం లేదఽ ఄలాగై ఛనభ ధియఔయణ తంాలో ఙెఫడినట ు గ 
తయౌుదండెాలలోు  ఎరమో ఔమి ఄసలు ఛనభ ధియఔయణ యలజువు భమిము అధార్ సంకమ ఄవసయం. 

 యౌంఖం  

 M భఖరమిక్ 

 F అడరమిక్ 

 T నుంసఔులక్ 

 పుటిటన తేదీ (డిత)   

 మోజు, న ల భమిము సంవతసమతున సంఫంధిత పల్డ  లలో సాచిసాత , తురళ యొఔక ుటిటన తే్దర 
(డిత) తు నమోదఽ ఙేమండి 

 తురళ ుటిటన తే్దర (డిత యలజువు) త ాశూక్షామతున ఄందిళేత, ఄుడె ‚రేయలప ైడ్‛ ఄనే ఫాక్సస నఽ 
ఙెక్స ఙేమండి భమిము డిత త్ాాతుక్ ఆవైఫడిన డాాప్ డౌనలు  తురళ దాైమ ఄందించిఫడిన 
తంా ేయలతు ఎంఔ ఙేమండ.ి 
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 తురళక్ ఎట వంటి త ాశూక్షమం లేఔతోృ తే్ , ుటిటన తే్దరతు నమోదఽ ఙేళ ‚డికైుర్డ‛ ఫాక్సస నఽ ఙెక్స 
ఙేమండ.ి 

 తురళ కచిచతబ ైన ుటిటన తే్దరతు ఄందింఙలేఔతోృ తే్ భమిము కైవలం ఄతతుఅబ  వమసఽసతు 
భాతబేా ఆళేత , అమైటర్ ఆవైఫడిన పల్డ  లో కైవలం వమసఽసతు భాతబేా మికర్డ ఙేమాయౌ. శూఫ్టట 
రేర్ అటోబేటిక్స గ ుటిటన ఏడాదితు ల క్కసఽత ంది. 

 ఆంటి చియలనాభా భమిము కంటాక్సట యవమలు   

 తురళ ఙెనదాతు కాయం C/O చియలనాభా యవమలు ఎంటర్ ఙేమండి  

 త-ాసంఫంధిత నమోదఽ సందయబంలో చియలనాభా నమోదఽ ఙేళే భుందఽ తురళ దాైమ ఆవైఫడిన చియలనాభా తంా యలజువుతు 
మీక్షింఙాయౌ 

 న్ కోడ్ భమిము సమీ ఖుయలత లత్ో ఔయౌ యమిత చియలనాభాతు ఎంటర్ ఙేమాయౌ  

 శఫాద లు భమిము ఆతయ కయణాల కయణంగ శూథ తుఔ ఫాశు టాాతులితమైషనఽు  సమ్వనయ కఔతృో వఙఽచ , ఄందఽవలు  దరతుక్ భానవ 
దిదఽద ఫాట  భమిము తురళ దాైమ తుమథ యణ ఄవసయం కవఙఽచ  

 ఎ యొఔక డాాప్ డౌన్ ఛాతత్ాలో ఆవైఫడిన తంా ఄందఽఫాట లో లేఔతోృ తే్, ఄుడె ఄది అమోదఔయబ ైన ఎ తంా కదఽ 
భమిము తురళతు అమోదిత ఎ భాతబేా ఄందింఙభతు ఄడఖవఙఽచ. ఄట వంటి సందమబలలో అమోదిత త్ాాలతు తురళ 
ఄందింఙే వయఔు నమోదఽ ఙేమఫడదఽ. 

 నమోదఽ/నవీకరణ పతాుంలో తువస యొకక ముబ ైల్ప నుంబరు తపతుసమిగ జోడిుంచయయౌ. దీతుకత అదనుంగ , సేటటస్ నవీకరణ కోసుం 
మమియ  ఇతర ఆధయర్-ఆధయమిత సేవ్ల కోసుం తువసతు ఇ-బ భల్ప ఐడితు అుందిుంచమతు తోృా తీహ ుంచవ్చఽు.  

 తువసకత బుంధ్ఽతవుం (ష్రతుకు లోబడి)   

 ఆది ఴెచ్ఎఫ్ (ఔుట ంఫ  దద) అధామిత నమోదఽ సందయబంలో భాతబేా ఆది వమితసఽత ంది  

 తండి/ాబయత/సంయక్షఔులు లేదా తయౌు/ఫాయమ సంయక్షఔుల పల్డ  తుండం ఎంఔ. తురళ దాైమ 
సభాఙాయం ఄందింఙఫడితే్, ఄదే నమోదఽ ఙేమవఙఽచ 

  దదరయల ఙెఔడదతు ఄనఽఔునన సందయబంలో, ఄుడె ‚తురళక్ ఫంధఽతైం‛ లో ‚నాట్ గిర న్‛ 
ఙెక్స ఫాక్సస తు ఎంఔ ఙేమండి 

 5 ఏళ్ులోు ఫాలల సందయబంలో , తయౌుదండెాల/ఫంధఽవుల యొఔక అధార్ సంకమ తతుసమిగ 
నమోదఽ ఙేమాయౌ. 

 

 పాకటన  

 అధార్ (అమిధఔ భమిము ఆతయ సతసడీలు, యాోఛనాలు భమిము ళేవల యొఔక లక్షితేలక్ ంణీ) ఙటటం, 2016 ళ క్షన్ 3(2) క్రంద 
ఔాటన: 

 ఇ ఔాటనఔు తాిగ తురళ సంతఔం/ఫొ టనరేయౌ భుద ాఄందింఙాయతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

 ఇ ఔాటన యొఔక ఫావన ఖుమించి తురళక్ సభాఙాయం ఆరైయౌ  
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 ఆపమైటర్ మమియ  తువస దయవమ సమీక్ష   

 అమైటర్ నమోదఽ యమితఙేళే భుందఽ తురళక్ అమైటర్ కీలఔ పల్డ  లతు ఙదియ యతుంఙడం తతుసమి. క్రంద ఆచిచన పల్డ  లతు 
అమైటర్ భయళ తుమథ మింఙడం తతుసమి: 

– తురళ యొఔక ేయల ళ యౌుంగ్ (తతుసమి) 

– సమ్వన యౌంఖం (తతుసమి) 

– సమ్వన వమసఽస/ుటిటన తే్దర (తతుసమి) 

– చియలనాభా – న్ కోడ్; బవంతి; గర భం/టటణం/నఖయం; జిలాు ; మషట ంా(తతుసమి) 

– ఫాంధవమ యవమలు – తయౌుదండి/ాఫాఖశూైమి/సంయక్షఔులు ’ ఫంధఽవు ేయల (తతుసమి) 

– తురళ యొఔక కచిచతబ ైన భమిము సషటబ ైన తోౄ టోగర ఫ్ (తతుసమి)  

– ముఫలైల్ నంఫయల(తతుసమి)  

– ఆబ భల్ ఐడి (ఎంఔ) 

 ఎట వంటి సభాఙాయం లేతు పల్డ  లలో NA, N/A లేదా ND వంటి ఄట వంటి టెక్సల్ లతు అమైటర్ ఎంటర్ ఙేమఔుండా 
ఙాసఽకోరయౌ 

 తంాలో తురళ దాైమ ఎట వంటి డేటా ఄందిఙఫడతు ఙోట ఄట వంటి తతుసమి-కతు పల్డ  లతు వదిలేమాయౌ  

 నమోదఽ దయకాసఽత లో ఆవైఫడిన యమిత సభాఙాయం మీద తురళ నఽండి తుమథ యణ తతుసమిగ తీసఽకోరయౌ భమిము నమోదఽ 
తేది తుయుమం ఙేళే భుందఽ తురళ దాైమ శూథ తుఔ ఫాష ఄనఽరదం తతుసమిగ మీక్షింఙాయౌ  

 ఆపమైటర్/ సాపమెవవజర్/పమిచయుం చేయ  వ్మకతత/హెచ్ఎఫ్ స ైన్ ఆఫ్   

 ఄతతు/అబ  రేయౌభుదలాతు ఄందింఙడం దాైమ తాి నమోదఽఔు అమైటర్ సంతఔం ఙేమాయౌస ఈంట ంది  

 ఫయోబ టికా్స మినశృభంు సందయబంలో సామ్వైఛర్ సంతఔం మాక్టరేట్ ఙేమఫడెతేంది భమిము ఄందింఙఫడెతేంది  

 5 ఏళ్ు  లోు లులఔు, సంఫంధిత తయౌుదండి/ాఫంధఽవు యొఔక ఫయోబ టికా్స తుమథ యణ కమచర్ ఙేమఫడెతేంది  

 మిఙమం ఙేము వమక్త/ఔుట ంఫ  దద  అధామిత నమోదఽ కొయఔు , మిఙమం ఙేము వమక్త/ఔుట ంఫ  దద  యొఔక ఫయోబ టికా్స 
తుమథ యణ కమచర్ ఙేమఫడెతేంది 

 సమభతి సల ప్ యొకక ాుంటిుంగ్  

 ఆఐడి (నమోదఽ ఐడి) ఔయౌగిన సభభతి ళు ప్ యొఔక ాంట్ నఽ అమైటర్ తీమాయౌస ఈంట ంది  

 తురళ కౌంటర్ ళు ప్ తు సంతఔం ఙేమాయౌస ఈంట ంది భమిము శూకతుంగ్ కొయఔు అమైటర్ ఔు దాతున 
ఄందింఙాయౌ 

 తపతుసమి శూకతుుంగ్  

 నమోదఽ యమితఙేమడాతుక్ అధార్ నమోదఽ/దిదఽద ఫాట  తంా , ఄసలు సశృమఔ త్ాాలు భమిము 
ఆఐడి (నమోదఽ ఐడి) ఔయౌగిన సంతఔం ఙేళన సభభతి ళు ప్ తతుసమిగ శూకతుంగ్ ఙేమాయౌ  
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 ఄతున త్ాాలు తురళక్ తిమిగిఆరైయౌ భమిము అమైటర్ త్ో ఈంఙఽకోఔడదఽ  
 

బయోబ టిాక్స డేటాతు సేకమిుంచడయతుకత వివ్రణయతభక మారగతుమైదశలు 
 

రేయౌభుద ాభమిము ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ మిఔమలతు , యౌఙే ఫయోబ టికా్స డేటా కమచమింగ్ కొయఔు ఎళటఔమళ దాైమ ధఽాయఔమింఙఫడిన 
ఫయోబ టికా్స మిఔమలతు భాతబేా నమోదఽ ఏఛ్తూసలు ఈయోగింఙాయౌ. ధియఔమించిన ఫయోబ టిఔా మికమల ఛాతత్ా ఎళటఔమళ ర ఫలైసట్ 
http://www.stqc.nic.in/ లో ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది. 

 

 

 రేయౌభుదలాు ఎడభ ఙేతి ముతతం నాలుఖు రేళ్ైళ , దాతు తమైత ఔుడి ఙేతి ముతతం నాలుఖు రేళ్ైళ తమైత మ్ండె ఫొ టనరేళ్ైళ 
ఔరభంలో కమచర్ ఙేమాయౌ 

 కమచర్ ఙేమడాతుక్ ఫయోబ టికా్స మిఔయం మీద రేళ్ళతు సమిగగ   టాట యౌ  

 ఫయోబ టిఔా మిఔయం మీద తామక్ష కంతి బ యలులు ఈండఔడదఽ. రేళ్ళతు శూథ నంలో  టటడాతుక్ రేయౌభుదలా మిఔమల మీద 
సఽచికలతు ఈయోగింఙండి. 

 ఫయోబ టికా్స మిఔయం మీద రేళ్ైళ సమ్వన దిశలో  టాట యౌ  

 ఫయోబ టికా్స మిఔయం యొఔక తృు టెన్ నఽ యబంా ఙేమడాతుక్ ఔరభానఽఖతంగ భయఔలు లేతు వశూత ా తున ఈయోగింఙండి  

 గీత్ాలఔు, తోౄ ఔస లేతు చిత్ాాలు లేదా తృయశవ చిత్ాాలు కమచర్ ఄవుతేనానమా ఄతు ఔరభంగ మిఔమలతు మిశీయౌంఙండి  

 రేయౌభుదలాు సఖం తృో వడం , తడి/భసఔ రేయౌభుదలాు , సమితోృ తు తిత డి కయణంగ తఔుకవ కంతి భుదలాు తఔుకవ నాణమతఔు 
దామి తీశూత భ 

 తురళ యొఔక ఙేతేలు యబంాగ ఈండాయౌ (ఫుయద , నాన  ముదల ై) ఈండఔడదఽ. ఄవసయబ ైతే్ , తురళతు తూళ్ైళ భమిము 
శోూ ుత్ో ఙేతేలు ఔడెకోకభతు ఄడగయౌ  

 ర ళ్ైళ ఄతమధిఔంగ తృ డి లేదా తడిగ ఈండఔుడదఽ  

 నాలుఖు-రేళ్ళ కమచర్ భంచి కంటాక్సట భమిము కమచర్ ఙేళన రేయౌభుదలా యొఔక తృాంత్ాతున భామక్సబ ైజ్ ఙేమడం కొయఔు 
రేయౌభుద ాశూకనర్ మీద ఎడభ/ఔుడి ఙేతి ముతతం నాలుఖు ర ళ్ైళ/మ్ండె ఫొ టనరేళ్ళతు  టటడాతుక్ తురళ ఄబమమిథంఙఫడాయౌ  

 రేయౌభుద ాశూకనర్ మీద రేళ్ైళ ఙదఽనఽగ  భమిము రేయౌ యొఔక  ై కొన ఛాభంట్ దాక 
 టాట యతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ. 

 రేయౌభుద ాకమచర్ 

http://www.stqc.nic.in/
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 అటోబేటిక్స కమచర్ ఛయఖఔతోృ తే్ , అమైటర్ మిఔయం మీద ఄతున ల ైట ు  అఔుఙచఔు 
భామైవయఔు కమతృచయలతు 4 శూయలు  ఫలవంతం ఙేమాయౌ.  

 కమచర్ యపలం ఄభనుడె అమైటర్ కమమఙయణ పమమదఽతు మిశీయౌంఙాయౌ. శూఫ్టట రేర్ 
దాైమ ఄందింఙఫడే కొతున కమమఙయణ పమమదఽలు: 

 రేళ్ళ సంకమ ఉఴ ంచిన రేళ్ళ సంకమఔు సమితోృ లేదఽ  

– రేళ్ైళ శూమిగగ  శూథ నంలో  టటలేదఽ 

– ఄధిఔ తిత డి (డామటీ ళ ైక్ల్) 

– ఙాలా తఔుకవ తిత డి 

– కైంద ాతృాంతం లేదఽ 

– ఄధిఔ తే్భ (తడిదనం) 

– ఄతమధిఔ తృ డిదనం 

 తులుచనన శూథ నంలో రేయౌభుదలాు ఈతతభంగ కమచర్ ఙేమఫడత్ాభ  

 ఄదను రేళ్ళ సందయబంలో, ఄదను రేయౌతు వదిలేమండి భమిము ధాాన ఐదఽ రేళ్ళతు కమచర్ ఙేమండి  

 రేయౌభుద ాకమచర్ సభమంలో రేళ్ళ యొఔక సమ్వన శూథ నాతున ఙాసఽకోండి  

 రేలు లేతు సందయబంలో లేతు మిళసంగ్ పంఖర్ తు ఎంఔ ఙేసఽకోండి భమిము ఫయోబ టికా్స మినశృభంు శృమడిు ంగ్ బ కతుఛంతు 
ఄనఽసమింఙండి 

 
 ఎడభ భమిము ఔుడి కళ్ళ యొఔక సమ్వన ఎల ైనేభంట్ ఔు ఙాసఽకోండి భమిము మోల్ కోణం 

యొఔక భమింత కచిచతబ ైన ఄంఙనా కొయఔు ఄనఽభతింఙండి  

 తురళ తోృ టైెటై్ తోౄ టోగర ఫ్ తీళేలగ , ళథయబ ైన శూథ నంలో ఔమోచరయౌ. 

 శూఫే్టవర్ ఔనఽఖుడెడ  చితంా నాణమతనఽ కొలుసఽత ంది. కమచర్ కా్రమ సభమంలో అమైటర్ ఔు పడాఫయక్స ఄందింఙడాతుక్ తృాథమిఔ 
చిత ానాణమత్ా ఄంఙనా ఙేమఫడెతేంది. కమచర్ ఙేళన ఔనఽఖుడెడ  చితంా సమితృో తు నాణమతత్ో ఈంటే , ఙమమయబ ైన సమీక్షలత్ో 
శూఫే్టవర్ అమైటయలతు ఴెఙచమిసఽత ంది. శూఫే్టవర్ దాైమ ఄందింఙఫడే కొతున ఙమమయబ ైన సమీక్షలు:  

– యఔతనాళ్ం భూసఽఔుతోృ వడం (ఔనఽఖుడెడ  యొఔక కొంత ఫాఖం ఔనడదఽ)  

– ఔనఽఖుడెడ  తోౄ ఔస లో లేదఽ 

– గైజ్ ఆనకమ్క్సట (తురళ దాయంగ ఙాడడం) 

– ుమల్ డైెలేషన్ 

 

 మిసయ కంతిక్ ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ కా్రమ సఽతునతబ ైనది. తురళ యొఔక ఔళ్ళక్ ఎట వంటి తామక్ష లేదా ఔితాిభ కంతి నేయలగ 
మావయతనం ఙెందమదఽ. 

 మిఔయం ళథయంగ ఈండాయౌ. తురళ దాైమ మిఔయం ట ట కోరయౌస వళేత , నమోదఽ అమైటర్/సామ్వైఛర్ మిఔయం ళథయంగ 

 ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ 
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ట ట కోడాతుక్ తురళక్ శూమం ఙేమవఙఽచ 

 ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ సభమంలో భుక చితంా కమచర్ కొయఔు ఈయోగించిన టేఫుల్ ల ైట  అేమాయౌ  

 తామక్ష సాయమకంతి లేదా ఏదైెనా ఆతయ కాశవంతబ ైన కంతి తురళ ఔళ్ళ మీద బ మిళేది మవయతనాలతు సిలటసఽత ంది భమిము 
ఄది ఄల నాణమత్ా చిత్ాాతుక్ పయౌతభవుతేంది. 

 అమైటర్ క్బ మలోక్ నేయలగ ఙాడభతు, ఔళ్ళతు ఫాగ యశూత యంగ తె్యరలతు, ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ సభమంలో ఔళ్ైళ అయఔుండా 
ళథయంగ ఈండాలతు తురళక్ సాచింఙాయౌ. 

 తురళ ఔనఽఖుడెడ  శూకన్ సభమంలో సభసమతు ఎదఽయలకతు భయళ కమచర్ ఙేమడం ఄవసయబ ైతే్ , అమైటర్ ఆతయ యవమలతు 
కమచర్ ఙేమడాతుక్ తమైతి ళీన్ ఔు భయయౌ భయళ తమైత ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ ఔు తిమిగి మవఙఽచ. ఆది ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ 
సభమంలో ఔళ్ళతు ఫాగ తె్యచి ఈంఙే ళథయబ ైన తిత డి నఽండి తురళతు యఱర ంతి యలసఽత ంది.  

 కమచర్ సభమంలో అమైటర్ ఒయలగ ఈండాయౌస ఈంట ంది , ళీన్ మీద శోూ ోయౌంగ్ , ర నక్క భుందఽక్ ఔదలడం వంటియ 
ఙేమడాతుక్ ఫదఽలు, మిఔయం మ్శూన్స కొయఔు రేచి ఈండాయౌ. 

 ఄవసయబ ైనట ు గ ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ కతు సందయబంలో , అమైటర్ ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ ఙేమడాతుక్ 4 శూయలు  మాతినంఙాయౌ  

 

 
 శూథ నం: భుక చితంా కమచర్ ఙేమడాతుక్ , ఄతతున/అబ తు సమ్వన దాయంలో లేదా సమ్వన 

యధంలో తురళతు ఈంఙడాతుక్ ఫదఽలు అమైటయలక్ క్బ మతు సమిఙేమడం సాచింఙదగినది. 
భుందఽ బంగిభ కమచర్ ఙేమాయౌ ఄంటే తలతు తిడం లేదా వంఙడం ఙేమమదఽ.  

 తోౄ ఔస: కమచర్ మిఔయం అట  ోతోౄ ఔస లేదా అటో-కమచర్ నఽలక్ ఈయోఖడెతేంది. 
ఫమటఔు వఙేచ చితంా ఔదయౌన భసఔ , ఎకోషర్  ైన లేదా క్రంద , ఄసహఛ యంఖుల కంతి , 
భమిము వయలత ల వఔరత నఽండి ఆఫఫందిదఔడదఽ.  

 భుకర ైకమి: భుకర ైకమి అటోబేటిక్స భుక ఖుమితంు యొఔక తుతీయలతు ఄంత్ేకఔ భానవుల దాైమ కచిచతబ ైన దిలట  
తతుఖీతు ఫలంగ ఫాాయతం ఙేసఽత ంది. భుకం తటసథ (నవుై-లేతు) భుకర ైకమి ,  దవులు భూళ మ్ండె ఔళ్ైళ త్ెయచి ఈంచి 
కమచర్ ఙేమండం ఫలంగ సాచింఙఫడింది  

 కాశం: భుక ఖుమితంు యొఔక తుతీయల మీద ఄల కాశం ఄధిఔ ఫాారతున ఙాుతేంది. ఄల కాశంత్ో భుక చిత్ాాల 
ఄంఙనా భమిము ఖుమితంఙడం భానవ అమైటయుఔు ఔషటం. సమ్వన భమిము సభానంగ ంణీ ఄభయమ కంతి వమవసథ  
ఈయోగింఙాయౌ ఄందఽవలు  భుకం మీద తూడలు , ఔళ్ళలో తూడలు, భమిము శృట్ శూట ు  ఈండవు. నమోదఽదాయలతుక్ 
కచిచతంగ  ైన కంతి ఈండఔడదఽ, ఆది తూడలక్ కయణం ఄవుతేంది. నమోదఽ దాయలతు భుందఽ ల ైట తు తీళేమాయౌ దాతువలు  
కళ్ళ క్రంద ఎట వంటి తూడలు ఈండవు. 

 కళ్ళ ఄదాద లు: వమక్త శూధాయణంగ ఄదాద లు రేసఽఔునేటుభతే్ , తోౄ టోగర ఫ్ అదయద లు లేకుుండయ 
తీయడుం సాచింఙఫడినది. 

 ఄలంఔయణాలు: భుకం మీద ఏ తృాంత్ాన ైననా ఔవర్ ఙేళే ఄలంఔయణాలతు ఈయోగింఙడం అమోదం కదఽ. ఄంత్ేకఔ , 
తలతృగ వంటి ఄలంఔయణాలు భతయబ ైన , శూందాామ దధతేలుగ ఄనఽభతింఙఫడత్ాభ.  

 శూఫ్టట రేర్ యొఔక ఄవసమలనఽ తితమిఙే ఈతతభ శూధమ భుక చిత్ాాలతు తృ ందడాతుక్ అమైటర్ శిక్షణ తీసఽకోరయౌ  
 లులక్, తయౌుదండెాల డిలో లులు ఔుయలచననందఽన ఆది అమోదయోఖమం , కతూ లుల భుకంత్ో తృట గ తయౌుదండెాల 

భుకభ కమచర్ ఙేమఫడడం లేదతు తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  
 యపలభభన కమచయు కొయఔు ఙమమయబ ైన సమీక్షలు మిశీయౌంఙాయౌ. శూఫే్టవర్ లోతు కొతున ఙమమయబ ైన సమీక్షలు:  

– No face found 

భుక చితంా కమచర్ 
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– భుకం ఔనడలేదఽ 

– తురళ ఙాలా దాయంగ ఈనానడె (ఆనఽట్ చితంాలో ఔంటి దాయం 90 ఔనాన తఔుకవ)  

– తురళ ఙాలా దఖగయగ ఈనానడె (ఆనఽట్ చితంాలో ఔంటి దాయం చితంా ర డలు ఔనాన భూడ ంతేల ఎఔుకవ)  

– ర ైకమి (నేయలగ ఙాడడం) 

– సమిడతు కంతి 

– ఙాలా తఔుకవ భుక కతుపడెన్స (ప ళేనస, భానవుతు భుకంగ వసఽత వు ఖుమితంఙఫడలేదఽ) 

– ర ైకమి (ఄవుట ట్ చితంాలో మా కోణం 11.5 డిగీరల ఔనాన ఎఔుకవ)  

– ఔరభం-లేతు కంతి (ఄవుట ట్ చితంాలో భుకం లేఔతృో వడం)  

– సమికతు ఫామకౌగ ా ండ్ (ఄవుట ట్ చితంాలో) 

– సమిడతు కంతి (ఄవుట ట్ చితంా యొఔక భుక తృాంతంలో ఫామడ్ గైర యలువలు)  
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ఄధామమం 6  

 

మినశృభంు తుయైహణ 

 
 
 

అధయమయుం 6:  మినశృభుంపు తురవహణ 

 

గమాలు, రేళ్ైళ, ఙేతేలు తె్ఖడం భమిము ఔళ్ళఔు సభసమలు ఈండడం వలు  తురళ యమిత ఫయోబ టికా్స ళ ట్ ఄందింఙలేతు మిళథతిలో 
ఈండవఙఽచ.  ఆట వంటి మినశృభంులనఽ తుయైఴ ంఙే సభమంలో ఇ క్రంది భాయగదయశఔత్ాైలనఽ తృటింఙాయౌ.   

 

సభసమ 
రేయౌభుదలా చితంా కచర్ ఔు 
మినశృభంు తుయైహణ 

సలశృలు 



 
 

అధార్ నమోదఽ భమిము నయఔయణతు ఄయథం ఙేసఽకోవడం 

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

 

Page 77 

 
 

లేతు/తె్గిన/ఫామండేజి 
ఈనన రేళ్ైళ 

 

1. మినశృభంు యకతున శూఫ్టట రేర్ లో తేా్మఔంగ మినశృభంు 
యొఔక తోౄ టోత్ో సశృ ఖుమితంఙాయౌ.   

2. మిగియౌన రేళ్ళ రేయౌభుదలానఽ కచర్ ఙేమాయౌ.   
3. భుందఽఔు ర యళళ భుందఽ ఇ మిళథతితు తుమధ మింఙవలళందిగ 

తురళతు ఄడగయౌ.   

సభసమ 
ఐమిస చితంా కచర్ ఔు 

మినశృభంు తుయైహణ 
సలశృలు 

ఐమిస చిత్ాాతున కచర్ 
ఙేమడం శూధమం కదఽ 

 

1. ఔటి లేదా మ్ండె ఔళ్ైళ లేఔతోృ వడం వలు , లేదా ఔటి లేదా 
మ్ండె ఔళ్ళఔు ఫామండేజి ఈండడం వలు , ఏదైెనా ఄవఔయం లేదా 
ఛఫుఫ వలు  ఐమిస చిత్ాాతున కచర్ ఙేమడం ఔుదయఔతోృ తే్ , 
ళసటంలో ఄదే మికర్డ ఙేమాయౌ.   

2. భుందఽఔు ర యళళ భుందఽ ఇ మిళథతితు తుమధ మింఙవలళందిగ 
తురళతు ఄడగయౌ.   

బ లు/సమిగగ  లేతు ఔనఽన  
 

 

1. మినశృభంు యకతున శూఫ్టట రేర్ లో తేా్మఔంగ మినశృభంు 
యొఔక తోౄ టోత్ో సశృ ఖుమితంఙాయౌ.   

2. ఔ ఐమిస లో మినశృభంు ఈంటే , మ్ండవ ఐమిస నఽ కఙర్ 
ఙేమాయౌ.   

3. భుందఽఔు ర యళళ భుందఽ ఇ మిళథతితు తుమధ మింఙవలళందిగ 
తురళతు ఄడగయౌ.    
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ఄధామమం 7  

 

నమోదఽ/నయఔయణ  యొఔక నాణమత   ై
నమోదఽ అమైటర్/సామ్వైఛర్  లఔు భాయగదయశకలు 
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అధయమయుం 7:  నమోదఽ/నవీకరణ  యొకక నయణమత   ై
నమోదఽ ఆపమైటర్/సాపమెవవజర్  లకు మారగదరశకలు 

 

అధార్ కయలడ నఽ తురళక్ ఛామీ ఙేళే భుందఽ కొతత  నమోదఽ భమిము నయఔయణ సభమంలో శూకన్ ఙేళన భదదతే త్ాాలు భమిము 
ఛనసంకామసంఫంధి యయఄమల నాణమత్ా మిశీయౌశూత యల.  ళసటంలో డేటా యొఔక నాణమత భమిము కచిచతత్ాైతున తుమధ మింఙఽకోవడాతుక్ 
ఙేమాయౌ.   
 

పాకతరయ మమియ  డెమో తృ రతృటల కు దయమి తీసే నముదఽ నయణమత పమమితులు 
 

 ఄధికమి సాచించిన యధంగ నమోదఽ అమైటర్/సామ్వైఛర్ నాణమత్ా మమితేలనఽ తృటింఙాయౌ భమిము ఛనసంకామసంఫంధ,ి 
ఫయోబ టికా్స యవమలనఽ సమిగగ  కచర్ ఙేమాయౌ  

 ఄధికమి నఽండి ఏర ైనా అమిథఔ ఄంఱలనఽ భమిము ఫాు క్స యౌళటంగ్ నఽ తురమింఙడాతుక,్ ఇ క్రంద యవమించిన తృ యతృటునఽ తురమింఙాయౌ 

  నమోదఽ/నయఔయణ సభమంలో ఙేళే తృ యతృట ు  అమైటర్ యొఔక ఫాు క్స యౌళటంగ్ ఔు దామి తీమవఙఽచ భమిము ఄతనఽ ఎట వంటి 
నమోదఽ/నయఔయణ ఙేమడాతుక్ యలుండదఽ   

నమోదఽలు మమియ  నవీకరణల యొకక నయణమత పమిశీలన 

 

యంగలు ఙేమదగినయ భమిము ఙేమదఖతుయ 

ేయల 

నమోదఽ అమైటర్ ేయలనఽ తురళ సభమించిన ఊజువు తంాత్ో ఛాఖరతతగ తోృ యౌచ ఙాళ, ధియఔమింఙాయౌ.   

ఎట వంటి ఛంక్స యలువనఽ లేదా ఄసబమ ఫాషనఽ ఈయోగింఙఔడదఽ , ఄది అమైటర్ నఽ ఫాు క్స యౌసట 
ఙేమడాతుక్ దామి తీమవఙఽచ 

ేయలఔు మిసటర్ , మిస, శీరభతి, డాఔటర్ వంటియ ఏయ ఛత ఙేమఔడదఽ , ఄలా ఙేళేత  అ నమోదఽ 
తుమఔమింఙఫడెతేంది 

శూథ తుఔ ఫాషలో రాళన ేయల ఆంగీుషే ేయలత్ో సమి తోృ లాయౌ.   

యౌంఖం వమక్త యౌంగతున సమిగగ  కచర్ ఙేమాయౌ.  . 

వమసఽ 
ధియఔమించిన సందయబంలో , ఄందించిన ఊజువు తంా కాయం తురళ యొఔక ుటిటన మోజునఽ సమిగగ  
కచర్ ఙేమాయౌ.   

చియలనాభా నమోదఽ అమైటర్ తురళ సభమించిన ఊజువు తంాత్ో ఛాఖరతత తగ తోృ యౌచ ఙాళ, చియలనాభానఽ 
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ధియఔమింఙాయౌ.   

ఎట వంటి ఛంక్స యలువనఽ లేదా ఄసబమ ఫాషనఽ ఈయోగింఙఔడదఽ , ఄది అమైటర్ నఽ ఫాు క్స యౌసట 
ఙేమడాతుక్ దామి తీమవఙఽచ  

శూథ తుఔ ఫాషలో రాళన ేయల ఆంగీుషే ేయలత్ో సమి తోృ లాయౌ.  

చియలనాభానఽ యమితగ కచర్ ఙేమాయౌ భమిము ఄందఽలో ఆంటి న ం./ేయల , తృాంతం, యధి, 
నఖయం/టటణం/గర భం, న్ కోడ్ వంటి యవమలు ఈండాయౌ.   

తోౄ టోగర ఫ్ 

ముఐడిఎఐ ఄందించిన భాయగదయశఔత్ాైల కాయం తురళ యొఔక తోౄ టోనఽ కచర్ ఙేమాయౌ.   

తోౄ ట  ోభమీ డార్క గ లేదా భమీ ఫలైటై్ గ ఈండఔడదఽ.  

తురళ భుకం సషటంగ ఔతుసాత  ఈండాయౌ భమిము ఖుమితంఙే యధంగ ఈండాయౌ.   

 

 

 

 

కా్రమ యవయణ 

తురళ తోౄ టోనఽ కచర్ 
ఙేమడం 

నమోదఽ అమైటర్/సామ్వైఛర్ తోౄ టోనఽ ఇ క్రంది రటి నఽండి తీసఽకోఔుండా ఛాఖరతతడాయౌ:   

 తోౄ ట  ోయొఔక శృర్డ క (తృస తోృ ర్ట తోౄ టో వంటియ)   

 భాతుటర్  ైనఽనన తౄో టో 

 ఔ ముఫలైల్ యకయం  ై తోౄ టో 

 తాిఔ/రయతాిఔ/ుసతఔం/తోృ సటర్ నఽండి తోౄ టో 

తోౄ ట  ోసషటంగ ఈండాయౌ భమిము భసఔగ ఈండఔడదఽ.  తోౄ టోనఽ తీళే సభమంలో తగినంత కంతి 
ఈండాయౌ.   

 

తురళ ఛనసంకామసంఫంధి 
యవమలు ళేఔమింఙడం 

నమోదఽ అమైటర్/సామ్వైఛర్ ఄసబమ/ఙెడె ఫాషనఽ ఈయోగింఙఔుండా తుమధ మింఙఽకోరయౌ.   

 

త్ాాల ధియఔయణ నమోదఽ అమైటర్/సామ్వైఛర్ తురళ సభమించిన ఊజువు త్ాాలనఽ ధియఔమింఙాయౌ భమిము ఇ 
క్రంది రటితు తుమధ మింఙాయౌ:   

కా్రమలో తృ యతృట ు  
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1. సభమించిన ఊజువు తంాత్ో ేయల , చియలనాభా, ుటిటన తే్దర సమితోృ లాయౌ.   
2. ముఐడిఎఐ అమోదించిన త్ాాల ఛాతత్ా కాయం అమోదించిన ఊజువు త్ాాలనఽ భమిము 

ఙెలుు ఫాట  ఄభయమరటితు భాతబేా ఄంగీఔమింఙాయౌ.   
3. యవమలతూన సషటంగ కచర్ కవడాతుక్ యలుగ, త్ాాలతునంటితూ యమితగ శూకన్ ఙేమాయౌ.   

4. ఏర ైనా మోసయమిత/టాంర్ ఙేళన త్ాాలనఽ ఊజువుగ ఄంగీఔమింఙఔడదఽ.   

5. ఊజువు తంా యొఔక శూకన్ సషటంగ, ఙదవఖయౌగై యధంగ ఈండాయౌ.   

6. ఔుభంట   ై ఎనఽనఔునన తంా ేయల సభమించిన ఊజువు తంాత్ో సమితోృ లాయౌ.   

 

పతయా లలో తృ రతృటటల  – తుమకమిుంచడయతుకత అతముంత శూధయరణ కరణయలు 
 

 తురళతేలు సభమించిన ఙెలుు ఫాట  కతు త్ాాల వలు  నమోదఽలు ఄధిఔంగ తుమఔమింఙఫడెతేనానభ.   

 నమోదఽ కైందంాలోతు సమీక్షదాయలలు నమోదఽఔు భుందఽ త్ాాలనఽ మిశీయౌంఙడంలో భమింత ఛాఖరతతగ ఈండాయౌ.  ఙెలుు ఫాట కతు 
త్ాాల యఫాఖంలొ కొతున శూధాయణ తుమఔయణలు ఇ క్రంద ఆవైఫడాడ భ:   

 

త్ాాలలో తృ యతృట ు  తుమఔమింఙడాతుక్ కయణాలు 

Invalid Document 

 

 అమోదించిన త్ాాల ఛాతత్ాలో లేతు ఒఐ/ఒఎ/ఒఅర్/ఒత లుగ శూకన్ ఙేళన త్ాాలు 
తుమఔమింఙఫడత్ాభ.   

 ఔరేళ్ ఒఐ తంాలో ేయల/తోౄ ట  ోలేఔుంటె, దాతున తుమఔమిశూత యల.   

 ఈదాహయణఔు, తురళ యొఔక ేయల భమిము తోౄ ట  ోఈంటేనే మైషన్ కయలడ నఽ ఒఐగ ఄంగీఔమిశూత యల.   

 ఒఐ/ఒఎ/ఒఅర్/డిఒతగ శూకన్ ఙేళన అధార్ కయలడ /ఈతతమతున తుమఔమిశూత యల.   

 అమోదిత ఛాతత్ా కాయం భాాణ త్ాాతున ఄధికయం ఖల వమక్త ఛామీ ఙేళనటుభతే్, తురళ యొఔక 
తోౄ ట  ోతతుసమి , భమిము దాతు  ై అ భాాణ త్ాాతున ఛామీ ఙేసఽత నన వమక్త యొఔక శూట ంప్ 
భమిము సంతఔం ఈండాయౌ, లేదా ఄది తుమఔమింఙఫడెతేంది.   

 ఒఐ/ఒఎ/ఒఅర్/డిఒతగ ఄందించిన తంా ఎక్సస  ైర్ ఄభతే్ , ఄది తుమఔమింఙఫడెతేంది.   

 ఒఎగ రోటర్ ఐడి కయలడ నఽ సభమిళేత , కయలడ  యొఔక మ్ండె ర ైులనఽ శూకన్ ఙేమాయౌ, లేదా ఄది 
తుమఔమింఙఫడెతేంది.     
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నమోదఽ ఆపమైటరుల  చేసే శూధయరణ తృ రతృటటల  

 

నమోదఽ అమైటయలు  ఙేళే కొతున శూధాయణ తృ యతృట ు  ఇ క్రంద ఆవైఫడాడ భ.  తాి అమైటర్ రటితు తురమింఙడాతుక్ తగిన యధంగ ఛాఖరతత  
డాయౌ.   
 

ఒఐ/ఒఎ/ఒఅర్/డిఒ
తగ నమోదఽ సల ప్/ఆధయర్ 
కరుడ  జతచేసేత :  ఔుమ.ళ.లో 
ఆది ఙెలుు ఫాట  కతు తంాగ 
తుమఔమింఙఫడెతేంది.   

ఖుమితంు/చియలనాభా/ుటిటన తే్దర యొఔక ఊజువుగ నమోదఽ అమైటర్ నమోదఽ యళదఽ/అధార్ నఽ 
ఛత ఙేమఔడదఽ.  ఆది ఙెలుు ఫాట  ఄభయమ ఊజువు కదఽ భమిము నాణమత్ా తతుఖీ సభమంలో 
తుమఔమింఙఫడెతేంది.  సమికతు త్ాాతున ఄతోృు డ్ ఙేళనందఽఔు అమైటర్ నఽ ఫాు క్స యౌసట ఔడా ఙేమవఙఽచ.   

 

 

చెలుల బాటట కతు పతాుం:  
అధార్ ఈతతయం 

ఒఐ/ఒఎ/ఒఅర్/డిఒ
తగ  ఙెలుు ఫాట  కదఽ 

భమిము ఙెలుు ఫాట  త్ాాల 
క్రంద తుమఔమింఙఫడెతేంది.   

నమోదఽ సభమంలో , ఒఐ/ఒఎ/ఒఅర్/డిఒతగ ఄంగీఔమించి భమిము శూకన్ ఙేళన తంా 
ముఐడిఎఐ అమోదించిన త్ాాల ఛాతత్ా క్రంద ఙెలుు ఫాట  ఄభయమదిగ నమోదఽ అమైటర్ 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  ఏ త్ాాన ైననా ఄంగీఔమింఙే భుందఽ ఄ తంా అ త్ేదరక్ ఙెలుు ఫాట  ఄవుతేందతు ఔడా 
అమైటర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  ఙెలుు ఫాట  కతు త్ాాతున ఄంగీఔమింఙడం వలు  అమైటర్ ఛమిభానా 
ఙెయౌుంఙవలళ ఈంట ంది భమిము అమైటర్ నఽ ఫాు క్స యౌసట ఙేమడాతుక్ దామి తీమవఙఽచ.   

చెలుల బాటట కతు పతాుం: 

వోటర్ ఐడి యొకక కవై్పు 
భాతబేా శూకన్ ఙేళన 
కనఽ ఙెలుు ఫాట కతు 

తంాగ మిఖణిశూత యల.  ఔ 
అమైటర్ రోటర్ కయలడ  
యొఔక మ్ండె ర ైులు 

శూకన్ ఙేశూయతు 
తుమధ మింఙఽకోరయౌ.   

ఒఎగ రోటర్ ఐడితు ఄంగీఔమింఙే భుందఽ, అమైటర్ తంా యొఔక మ్ండె ర ైులు శూకన్ ఙేమడాతున 
తుమధ మింఙఽకోవడం, నాణమత మిశీలనలో ఖభతుంఙే నమోదఽ అమైటర్ ఙేళే ఔ శూభానమ తృ యతృట .  
రోటర్ ఐడి యొఔక మ్ండె ర ైులు శూకన్ ఙేమఔతోృ తే్ నమోదఽనఽ తుమఔమిశూత యల.   

       

ఙెలుు ఫాట  కతు తంా:  
తురళ యొఔక ేయల 

భమిము తోౄ ట  ోలేఔుండా 
గర భ భుకఽమడె/ దద  

ఛామీఙేళన భాాణత్ాాతున 
ఙెలుు ఫాట కతు తంాగ 

ఒఐ/ఒఎగ ల టర్ ఴెడ్  ై గర భ  దద/ఄధికమి ఛామీ ఙేళన భాాణత్ాాతున ఄంగీఔమింఙే భుందఽ , 

తురళ యొఔక తోౄ ట  ోభాాణ తంా  ై ఛామీ ఙేళే ఄధికమి యొఔక శూట ంు భమిము సంతఔంత్ో ఛత 
ఙేమఫడి ఈందతు నమోదఽ అమైటర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  ఔరేళ్ భాాణతంా  ై తోౄ ట  ోలేఔుంటే , అ 
భాాణత్ాాతున ఙెలుు ఫాట  కతుదిగ మిఖణించి , దాతున తుమఔమిశూత యల.   
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మిఖణిశూత యల.   

శూథ తుక ఫాష్లో వా యడుంలో 
తృ రతృటట:  ఇుంగీలష లోతు 
జనసుంఖ్ామసుంబుంధి 

వివ్మలు శూథ తుక ఫాష్తో 
సమితోృ లడుం లేదఽ.   

తురళ యొఔక ఛనసంఫంధిసంకమలనఽ ఎంటర్ ఙేళేుడె అమైటయలు  శరధ్ధ  వఴ ంఙాయౌ.  ఔరేళ్ కమప్స 
లాక్స అన్ ఈంటే , టాాన్స యౌటమైషన్  ై శరదధవఴ ంఙాయౌ.  ఆంగీుషేలో ఎంటర్ ఙేళన ఛనసంకామసంఫంధి 
యవమలు శూథ తుఔ ఫాషత్ో ఔడా సమితోృ లేలా అమైటర్ తుమధ తుంఙఽకోరయౌ, లేదా నమోదఽ 
తుమఔమింఙఫడెతేంది.   

 

ఒఐ:  ఒఐలో ేరుకు 
ఊరఫ్ లేదయ ఆయౌయాస్ అతు 

ఉుండడుం  

ఒఐ త్ాాలనఽ ఄంగీఔమింఙే సభమంలో, తురళ ేయలఔు ‘ఉయఫ్’ ‘ఎయౌమాస’ ఄతు ఖుమితంు తంాగ 
సభమించిన ఊజువులో ఈండఔుండా అమైటర్ తుమధ మింఙఽకోరయౌ.  నాణమత్ా మిశీలన సభమంలో 
ఄట వంటి త్ాాతున తుమఔమిశూత యల.  సభమించిన ఒఐ తంాలో నమోదఽ తంాలో ఎంటర్ ఙేళన ఔక 
ేయల భాతబేా ఈండాయౌ.  ‘ఉయఫ్’ ‘ఄయౌమాస’ ఈనన తురళ ేయల   

 

వ్యసఽ-తోౄ టో 
సమితోృ లకతోృ వ్డుం:  తువస 
యొకక వ్యసఽ మమియ  

తోౄ టో సమితోృ లాయౌ  

ుటిటన తే్దరతు ఔాటించినుడె, తురళ యొఔక ుటిటన సంవతసమతున తతుసమిగ 
ధియఔమింఙఽకోరయౌ.  తేా్మక్ంచి లుల యషమంలో, ఔాటించిన ుటిటన తే్దరతు ఎంటర్ ఙేళే సభమంలో, 
ుటిటన సంవతసమతున తయౌుదండెాలత్ో ధియఔమింఙఽకోరయౌ.   
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అధయమయుం 8: నేమలు మమియ  పమిశృమలు 

ఆధయర్ చటటుం మమియ  తుయమాల పాకరుం నేమలు మమియ  పమిశృమలు 

 

 

నేయం మిశృయం 

ఏదైెనా తుడె ఛనసంకామ సంఫంధి సభాఙాయం 
లేదా ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం ఄందింఙడం దాైమ, 
ఔ ఙతుతోృభన లేదా సజీవంగ ఈనన, రసతవ లేదా 
ఉశృతభఔబ ైన రేమకఔ వమక్త లాగ వమవహమించి 
వంచిశూత మో లేదా ఄలా భమకఔ వమక్తగ వమవహమించి 
వంచింఙడాతుక్ మాతినశూత మో 

 3 ఏళ్ళ వయఔు ఛై్లు  

లేదా 

 యౄ.10,000 వయఔు ఛమిభానా  

లేదా మ్ండె  

ఔ అధార్ నంఫర్ ఔయౌగి ఈనన వమక్తక్ శృతు ఙేళే లేదా 
ఄలుమి టేట  ఈదేదశంత్ో, లేదా ఔ అధార్ నంఫర్ ఔయౌగి 
ఈనన వమక్త యొఔక ఖుమితంునఽ త్ానఽ 
ఈయోగింఙఽకోరలనే ఈదేదశంత్ో, ఔ అధార్ నంఫర్ 
ఔయౌగి ఈనన వమక్త యొఔక ఏదైెనా ఛనసంకామ సంఫంధి 
సభాఙాయం లేదా ఫయోబ టికా్స సభాఙామతున 
భాయచడం లేదా భాయచడాతుక్ మాతినంఙడం 
దాైమ, ఔ ఙతుతోృభన లేదా సజీవంగ ఈనన, 

రసతవ లేదా ఉశృతభఔబ ైన రేమకఔ వమక్త లాగ 
వమవహమించి వంచిశూత మో లేదా ఄలా భమకఔ వమక్తగ 
వమవహమించి వంచింఙడాతుక్ మాతినశూత మో 

 3 ఏళ్ళ వయఔు తృ డిగింఙే ఖడెవు ఖల 
ఛై్లు శిక్ష భమిము 

 యౄ.10,000 వయఔు తృ డిగింఙఖల 
ఛమిభానా  

ఇ ఙటటం యొఔక తుఫంధనల క్రంద ఖుమితంు 
సభాఙామతున ళేఔమింఙడాతుక్ ఄధికయం ఆవైఫడతు 
ఔ సంసథ , భాటలు, వాయతన లేదా ర ైకమి దాైమ 
తనఔు ఄలాంటి ఄధికయం ఈననట ట  నటిళేత  

 3 ఏళ్ళ వయఔు తృ డిగింఙే ఖడెవు ఖల 
ఛై్లు శిక్ష భమిము 

 యౄ.10,000 వయఔు తృ డిగింఙఖల 
ఛమిభానా  

 ఔం తూల యషమంలో ఛమిభానా యౄ.1 
లక్ష వయఔు తృ డిగింఙవఙఽచ, లేదా మ్ండె 

 

భమోవమక్తగ మోసం ఙేళేత  మిశృయం 
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నేయం మిశృయం 

నమోదఽ లేదా తృాభాణీఔయణ కా్రమలో ళేఔమించిన  
ఏదైెనా ఖుమితంు సభాఙామతున ఇ ఙటటం లేదా దరతు 
క్రంద తమాయల ఙేళన తుఫంధనల క్రంద లేదా ఇ 
ఙటాట తున ఄనఽసమించి ుఔునన ఏదైెనా ందం 
లేదా ఏమట ఔు వమతిమైఔంగ , ఄధికయం లేతు ఔ 
వమక్తక్ ఈదేదశయయైఔంగ ఫఴ యగతం ఙేమడం, శాూయం 
ఙేమడం, క ఙేమడం లేదా ఆతయత్ాా ఏ 
యధంగన ైనా ఫమట టిటన వమక్తక్ 

 3 ఏళ్ళ వయఔు తృ డిగింఙే ఖడెవు ఖల 
ఛై్లు శిక్ష భమిము 

 యౄ.10,000 వయఔు తృ డిగింఙఖల 
ఛమిభానా  

 ఔం తూల యషమంలో ఛమిభానా యౄ.1 
లక్ష వయఔు తృ డిగింఙవఙఽచ, లేదా మ్ండె 

 

 

 

 

నేయం మిశృయం 

ఄధికమి ఙేత ఄధికయం తృ ందతు ఎవమ్వనా ఈదేదశయయైఔంగ: 

a. కైంద ాఖుమితంుల డేటా మితృజిటమీ (ళఐడిఅర్) నఽ మాక్సస 
ఙేళనా, మాక్సస సంతృదించినా 

b. ళఐడిఅర్ నఽండి లేదా ఏదైెనా మిభూవఫుల్ శోూట మైజి మీడిమం 
నఽండి డేటానఽ డౌన్ లోడ్, క లేదా ఎక్సస టకా్సట ఙేళనా 

c. ళఐడిఅర్ లో ర ైయస నఽ  లేదా ఆతయ ఔంయమటర్ ఔలులత్ాతున 
(ఔంటామిన ంట్) రేాశ టటడం లేదా రేాశ టటడాతుక్ కయణం 
కవడం 

d. ళఐడిఅర్ లోతు సభాఙామతున నాశనం ఙేమడం లేదా నాశనం 
ఙేమడాతుక్ కయణం కవడం 

e. ళఐడిఅర్ యొఔక మాక్సస ఔు ఄంతమమం ఔయౌగింఙడం లేదా 
ఄంతమమం ఔయౌగింఙడాతుక్ కయణం కవడం 

f. ళఐడిఅర్ క్ ఄధికమిఔ మాక్సస ఈననవమక్తక్, ఈదేదశయయైఔంగ 
మాక్సస తుమఔమించినా లేదా తుమఔమింఙఫడేలా ఙేళనా 

 3 ఏళ్ళ వయఔు తృ డిగింఙే 
ఖడెవు ఖల ఛై్లు శిక్ష 
భమిము 

 యౄ.10 లక్షల వయఔు 
తృ డిగింఙఖల ఛమిభానా  

 

ఖుమితునఽ ఫఴ యగత మిచినందఽఔు మిశృయం  

ళఐడిఅర్ నఽ ఄనధికమిఔ మాక్సస ఔు మిశృయం  
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g. ళ క్షన్ 28, సబ ళ క్షన్ ( 5)ఔు తాిఔలంగ ఏదైెనా 
సభాఙామతున ఫమట టటడం లేదా ళ క్షన్ 29క్ తాిఔలంగ 
ఏదైెనా సభాఙామతున ంఙఽకోవడం లేదా  ై ఙయమలు 
ఙేమడాతుక్ ఎవమ్వనా ఆతయ వమక్తక్ సశృమడడం 

h. ఏదైెనా మిభూవఫుల్ శోూట మైజీ భాధమభం లేదా ళఐడిఅర్ లో 
తులై ఙేళన ఏదైెనా సభాఙామతుననాశనం ఙేమడం, 

త్ొలగింఙడం లేదా భాయచడం, లేదా ఏ యధంగన ైనా దాతు 
యలువనఽ లేదా దాతు ఈముఔతతనఽ తగిగంఙడం లేదా దాతుక్ 
శృతు ఔయౌగింఙడం 

ii. ఄధికమి ఈయోగింఙే ఏదైెనా ఔంయమటర్ శోూ ర్స కోడ్ ఔు శృతు 
ఔయౌగింఙే ఈదేదశంత్ో ఔ వమక్త లేదా సంసథ  దాతున ద ంగియౌంఙడం, 

దాచి టటడం, నాశనం ఙేమడం లేదా భాయచడం లేదా ఎవమ్వనా 
ఆతయ వమక్త ద ంగియౌంఙడాతుక్, దాచి టటడాతుక్, నాశనం 
ఙేమడాతుక్ లేదా భాయచడాతుక్ కయణం కవడం  

 

 

 

నేయం మిశృయం 

ఄధికమి ఙేత ఄధికయం తృ ందతు ఎవమ్వనా అధార్ నంఫర్ 
హో లడర్ ఔు సంఫంధించిన సభాఙామతున భాయచడాతుక్ 
లేదా ఏదైెనా సభాఙామతున ఔనఽగకనే ఈదేదశంత్ో ళఐడిఅర్ 
లేదా ఏదైెనా మిభూవఫుల్ శోూట మైజి భాధమభంలోతు 
సభాశృకమతున ఈయోగిళేత  లేదా టామంర్ ఙేళేత .  

 3 ఏళ్ళ వయఔు తృ డిగింఙే ఖడెవు ఖల 
ఛై్లు శిక్ష భమిము 

 యౄ.10,000 వయఔు తృ డిగింఙఖల 
ఛమిభానా  

 ఔం తూల యషమంలో ఛమిభానా 
యౄ.1 లక్ష వయఔు తృ డిగింఙవఙఽచ , 
లేదా మ్ండె  

 

 

 

 

 

ళఐడిఅర్ లో డేటానఽ టాంర్ ఙేళేత  మిహయం  

ఄబమమిథంఙే ఎంటిటీ దాైమ ఄనధికమిఔ ఈయోగతుక్ మిశృయం  
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నేయం మిశృయం 

ఄబమమిథంఙే ఎంటిటీగ ఈంటృ , ఔ వమక్త యొఔక 
ఖుమితంు సభాఙామతున ళ క్షన్ 8, సబ-ళ క్షన్ (3)ఔు 
వమతిమైఔంగ ఈయోగిళేత   

 3 ఏళ్ళ వయఔు తృ డిగింఙే ఖడెవు ఖల 
ఛై్లు శిక్ష భమిము 

 యౄ.10,000 వయఔు తృ డిగింఙఖల 
ఛమిభానా  

 ఔం తూల యషమంలో ఛమిభానా యౄ.1 
లక్ష వయఔు తృ డిగింఙవఙఽచ, లేదా మ్ండె  

 

 

నేయం మిశృయం 

నమోదఽ ఏఛ్తూసగ లేదా ఄబమమిథంఙే ఎంటిటీగ 
ఈంటృ, ళ క్షన్ 8 యొఔక సబ-ళ క్షన్ (3) లేదా 
ళ క్షన్ 3 యొఔక సబ-ళ క్షన్ (2)ఔు ఔట ట ఫడడంలో 
యపలబ ైతే్ 

 1 ఏడాది వయఔు తృ డిగింఙే ఖడెవు ఖల 
ఛై్లు శిక్ష భమిము 

 యౄ.10,000 వయఔు తృ డిగింఙఖల 
ఛమిభానా  

 ఔం తూల యషమంలో ఛమిభానా యౄ.1 
లక్ష వయఔు తృ డిగింఙవఙఽచ, లేదా మ్ండె  

 

 

 

 

 

 

 

నేయం మిశృయం 

సభాఙామతున తె్యౌమఛైళే ఄవసమలఔు ఔట ట ఫడఔతోృ తే్ మిశృయం  

Penalty for non-compliance with intimation requirements 

శూధాయణ మిశృయం 
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ఇ ఙటటం లేదా దరతు క్రంద తమాయల ఙేమఫడిన 
తుఫంధనల క్రంద నేమతున ఙేళేత, ఄ ందఽఔు ఇ ళ క్షన్ లో 
త ఆంక్ఔకడా తుమిదషట  మిశృయం లేఔుంటే  

 1 ఏడాది వయఔు తృ డిగింఙే ఖడెవు ఖల 
ఛై్లు శిక్ష భమిము 

 యౄ.25,000 వయఔు తృ డిగింఙఖల 
ఛమిభానా  

 ఔం తూల యషమంలో ఛమిభానా యౄ.1 
లక్ష వయఔు తృ డిగింఙవఙఽచ, లేదా మ్ండె  

  

 

 

 

నేయం మిశృయం 

ఇ ఙటటం క్రంద నేమతున ఙేళంది ఔ సంసథ  ఄభతే్, అ 
నేయం ఙేళన సభమంలో సంసథఔు భమిము సంసథ  
యొఔక రమతృమతున తుయైఴ ంఙడాతుక్ ఄధికయ 
ఫాధమత వఴ సఽత నన తాి వమక్త నేయం ఙేళనట ు గ 
మిఖణింఙఫడెతేంది భమిము రమి  ై యఙాయణ 
ఛయఫడెతేంది, తగిన శిక్ష యధింఙఫడెతేంది:   

ఔ వమక్త నేమతున తనఔు తె్యౌమఔుండా 
ఙేశూనతు లేదా ఄట వంటి నేయం ఛయఖఔుండా 
ఈండడాతుక్ తన ఱమశఔుత లా 
మాతినంఙానతు ఊజువు ఙేళేత , ఇ 
సబ-ళ క్షన్ లో ఈనన ఏదర ఄట వంటి వమక్తతు 
ఫాధఽమడితు ఙేమనటుభతే్.   

సబ-ళ క్షన్ (1)లోతు దేతుకీ సంఫంధం 
లేఔుండా, ఎఔకడైెతే్ ఇ ఙటటం క్ంది ఏదైెనా నేయం 
ఔ సంసథ  యొఔక డైెమ్ఔటర్, బేనేఛర్, కయమదమిశ 
లేదా ఆతయ ఄధికమి యొఔక సభభతిత్ో గతు  
లేదా ఈేక్షింఙడం వలు  గతు , లేదా రమి 
తుయుక్షామతుక్ అతృదింఙఖల యధంగ గతూ 
ఛమిగినట ు  ఊజుర ైతే్ , ఄట వంటి డైెమ్ఔటర్ , 
బేనేఛర్, కయమదమిశ లేదా ఆతయ ఄధికమి ఔడా 
నేయం ఙేళనట ు గ మిఖణింఙఫడెతేంది 
భమిము రమి  ై యఙాయణ ఛయఫడెతేంది, 
తగిన శిక్ష యధింఙఫడెతేంది    

 
 
 
 
 
 

 

సంసథలు ఙేళే నేమలు 
 

ఫాయతదేశం ఫమట ఙేళన నేయం లేదా ఈలుగనఔు దయకాసఽత  ఙేసఽకోవడాతుక్ ఙటటం  
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నేయం మిశృయం 

సబ-ళ క్షన్ (2) యొఔక తుఫంధనల కాయం , ఇ 
ఙటటం యొఔక తుఫంధనలు ఫాయతదేశం ఫమటి ఏ 
దేశసఽథ డె ఙేళన నేయం లేదా ఈలు ంగనక్వనా 
వమితశూత భ.   

సబ-ళ క్షన్ (1) యొఔక ఄవసమల కొయఔు , 
ఫాయతదేశం ఫమటి ఏ వమక్త ఄభనా నేయం లేదా 
ఈలు ంగనఔు తృలడినటుభతే్ , అ నేయం లేదా 
నేయంగ మిఖణింఙే వాయతన లేదా ఈలు ంగనలో 
కైంద ాఖుమితంుల సభాఙాయ మితృజిటమీ బేామం 
ఈంటే, ఇ ఙటటం యొఔక తుఫంధనలు వమితశూత భ.   

 

 

 

క్రమినల్ తృ ా ళఛర్ కోడ్, 1973లో ఈనన దేతుకీ సంఫంధం లేఔుండ ,ా తోృ య్సఽ ఆన్ ళ ఔటయల లేదా ఄంతఔంటే 
 ై శూథ భలో ఈనన తృో య్సఽ ఄధికమి ఇ ఙటటం క్రంది ఏ నేమన ైననా మిఱోధిశూత యల.   

 

 

 

ఇ ఙటటం క్రంద యధించిన ఏ మిశృయబ ైనా, అ సభమంలో ఄభలులో ఈనన ఏ ఆతయ ఙటటం క్రంద 
ఛమిభానా లేదా శిక్షనఽ తుమోధింఙవు.   

 

 

 

నేమలనఽ మిఱోధింఙే ఄధికయం 

ఆతయ శిక్షలత్ో మిశృమలు ఛోఔమం ఔయౌంఙఽకోవు  

నేయ యఙాయణ 
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1. ఄధికమి లేదా ఄధికమి తృాభాణీఔమించిన అపసర్ లేదా వమక్త పమమదఽ ఙేళేత  త , ఏ నామమశూథ నం 
ఇ ఙటటం క్రంద శిక్షాయహబ ైన ఏ నేయం యొఔక యఙాయణ ఛయదఽ.  

2. ఇ ఙటటం క్రంద శిక్షాయహబ ైన నేమలనఽ ధాాన బ టోా తృయౌటన్ బ జిళేటటా్ లేదా ధాాన నామమ బ జిళేటటా్ 
ఔంటే తఔుకవ శూథ భ నామమశూథ నాలు యఙామింఙఔడదఽ.   

 

నమోదఽ/నవీకరణ సమయుంలో జమిగిన తృ రతృటల  వ్లల  నేమలు మమియ  పమిశృమలు  
 

 

 

లో సైఫావం తీసఽకోవలళన న లరమి ఙయమ 

I. నమోదఽ ఙేళన తే్దరక్ 10 మోజుల తయలరత 
నమోదఽ తృమక్ట్ ఄతోృు డ్ ఙేమడంలో అలసమం  

II. నమోదఽ ఙేళన తే్దరక్ 20 మోజుల తయలరత 
నమోదఽ తృమక్ట్ ఄతోృు డ్ ఙేమడంలో అలసమం  

సుంక్స అభముంది కతూ అతోృల డ్ కలేదఽ:  నమోదఽ తే్దర 
నఽండి 30 మోజుల లోల ఄతోృు డ్ కతు తృమక్ట్ 
తోృభనదిగ మిఖణింఙఫడెతేంది  

I. తాి నమోదఽ తృమక్ట్ ఔు యౄ.25 
తుయౌరేమఫడెతేంది.   

II. తాి నమోదఽ తృమక్ట్ ఔు యౄ.50 
తుయౌరేమఫడెతేంది.   

III. తాి నమోదఽ తృమక్ట్ ఔు యౄ.50 
తుయౌరేమఫడెతేంది.   

 

 

 

లో సైఫావం తీసఽకోవలళన న లరమి ఙయమ 

సభాఙాయ నాణమతలో సమ్వన నాణమత లేతు తోౄ టోలు , 
యౌంఖంలో తృ యతృట ు  లేదా తు ుటిటన తే్దరల వంటి 
తృ యతృట ు  ఈంటాభ.   

తాి కైసఽఔు , తృమక్ట్ ఔు యౄ.25 ఙకున 
తుయౌరేమఫడెతేంద.ి   

న లరమి తృో గ్వన డిఆ తృ యతృట ు :   

I) 30 కైసఽలఔు – అమైటర్ నఽ 180 మోజులు 
సళ ండ్ ఙేమడం  

ఛనసంకామసంఫంధి తృ యతృట  (డి.ఆ.)  
 

ళంక్స ఄభమంది కతు ఄతోృు డ్ కలేదఽ 
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II) 50 కైసఽలఔు – అమైటర్ నఽ సంవతసయం 
తృట  సళ ండ్ ఙేమడం 

 

 

లో సైఫావం తీసఽకోవలళన న లరమి ఙయమ 

తోౄ ట  ోభాయగదయశఔత్ాైలఔు ఄనఽఖుణంగ లేఔుంటే  

తాి కైసఽఔు , తృమక్ట్ ఔు యౄ.25 ఙకున 
తుయౌరేమఫడెతేంద.ి   

న లరమి తృో గ్వన తఆ-III తృ యతృట ు :   

I) 30 కైసఽలఔు – అమైటర్ నఽ 180 మోజులు 
సళ ండ్ ఙేమడం  

II) 50 కైసఽలఔు – అమైటర్ నఽ సంవతసయం 
తృట  సళ ండ్ ఙేమడం 

 

 

లో సైఫావం తీసఽకోవలళన న లరమి ఙయమ 

 యమిత రేయౌ భుదలాు లేదా యమిత ఔంటితృ 
టలం లేదతు తృ యతృట గ నమోదఽ ఙేమడం  

 తఆలో తౄో ట  ోయొఔక తోౄ టో 

 రేమై వమక్త యొఔక మినశృభంు తోౄ ట  ో  

తాి కైసఽఔు , తృమక్ట్ ఔు యౄ.1000 ఙకున 
శూ భుభ తుయౌరేమఫడెతేంది.   

న లరమి తృో గ్వన తఆ-I తృ యతృటు ఔు:   

1. 1 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ కైసఽలఔు 
- అమైటర్ నఽ సంవతసయం తృట  
సళ ండ్ ఙేమడం 

1. 5 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ కైసఽలఔు - 
అమైటర్ నఽ ఐదఽ సంవతసమల తృట  
సళ ండ్ ఙేమడం.  తోృ గ్వన తృ యతృటు  
ల క్కంు >=1 ఈంటే, తగిన 
ఙటటయబ ైన ఙయమ తీసఽకోరయౌ 

 
ఫయోబ టికా్స తృ యతృట  II (తఆ-II) 

 

ఫయోబ టికా్స తృ యతృట  III (తఆ-III) 

ఫయోబ టికా్స తృ యతృట  I (తఆ-I) 
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లోప సవఫావ్ుం తీసఽకోవ్లసన న్లవమి చరమ 

 మినశృభంు తోౄ టోలో సమ్వన నాణమత 
లేతు తోౄ ట  ో 

 మినశృభంు తోౄ టోలో మినశృభంు 
ఔతుంఙఔతృో వడం  

తాి కైసఽఔు , తృమక్ట్ ఔు యౄ.25 ఙకున 
తుయౌరేమఫడెతేంద.ి   

న లరమి తృో గ్వన తఆ-II తృ యతృట ు :   

I) 30 కైసఽలఔు – అమైటర్ నఽ 180 మోజులు 
సళ ండ్ ఙేమడం  

II) 50 కైసఽలఔు – అమైటర్ నఽ సంవతసయం తృట  
సళ ండ్ ఙేమడం 

 

 

 

లో సైఫావం తీసఽకోవలళన న లరమి ఙయమ 

తోౄ ట  ోభమకఔ తోౄ టోది / లేదా భతులది కఔుంటే  

తాి కైసఽఔు, తృమక్ట్ ఔు యౄ.1000 ఙకున శూ భుభ 
తుయౌరేమఫడెతేంద.ి   

న లరమి తృో గ్వన తఆ-I తృ యతృటు ఔు:   

2. 1 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ కైసఽలఔు - 

అమైటర్ నఽ సంవతసయం తృట  సళ ండ్ 
ఙేమడం 

3. 5 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ కైసఽలఔు - 

అమైటర్ నఽ ఐదఽ సంవతసమల తృట  
సళ ండ్ ఙేమడం .  తోృ గ్వన తృ యతృటు  
ల క్కంు >=1 ఈంటే, తగిన ఙటటయబ ైన 
ఙయమ తీసఽకోరయౌ 

 

 

 

 

 

తోౄ ట  ోయొఔక తోౄ ట  ో(ఒ) 

ఄసబమ దఛాలం 
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లో సైఫావం తీసఽకోవలళన న లరమి ఙయమ 

తురసఽల ఛనసంకామసంఫంధి సభాఙాయంలో 
ఄసబమ దఛాలం ఈయోగింఙడం  

తాి కైసఽఔు, తృమక్ట్ ఔు యౄ.1000 ఙకున శూ భుభ 
తుయౌరేమఫడెతేంద.ి   

న లరమి తృో గ్వన తఆ-I తృ యతృటు ఔు:   

4. 1 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ కైసఽలఔు - 

అమైటర్ నఽ సంవతసయం తృట  సళ ండ్ 
ఙేమడం 

5. 5 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ కైసఽలఔు - 

అమైటర్ నఽ ఐదఽ సంవతసమల తృట  
సళ ండ్ ఙేమడం .  తోృ గ్వన తృ యతృటు  
ల క్కంు >=1 ఈంటే, తగిన ఙటటయబ ైన 
ఙయమ తీసఽకోరయౌ  
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లో సైఫావం తీసఽకోవలళన న లరమి ఙయమ 

నమోదఽ యొఔక నాణమత్ా మమితేలు , 
ముఐడిఎఐ కా్తమలు భమిము 
భాయగదయశఔత్ాైలఔు తుఫధ్ధత అధాయంగ తాి 
నమోదఽ ఏఛ్తూస తుతీయల ఄంఙనా రేమఫడెతేంది.   

ఔరేళ్ తుతీయల మైటింగ్ 90% ఔంటే తఔుకవ 
ఈంటే, ఆఎనఽ ఎయర ఛోన్ లో ఈననట ట గ 
మిఖణింఙఫడెతేంది, ఔరేళ్ తుతీయల 
మైటింగ్ 85% డితోృ తే్ , నమోదఽ ఏఛ్తూస 
యొఔక నమోదఽ కయమఔలాతృలు 
త్ాత్ాకయౌఔంగ తుయౌరేమఫడత్ాభ భమిము 
రమి ఆఎ కోడె, ఎంతృన ల భంట్ 3 
సంవతసమలు యత్ డాా ఙేమఫడెతేంది.   

 

 లో సైఫావం తీసఽకోవలళన న లరమి ఙయమ 

 

తైె్భైాళఔ తుతీయల సమీక్ష సభమంలో 
తురేదించిన ఄదను లోతృలు / ఈలు ంగనలు 
లేదా సమీక్ష క్రంద సభమాతుక్ ఙెయౌుంఙవలళన 
ముత్ాత ంక్ 50% ఔంటే ఎఔుకవ తుయౌరేమఫడితే్.    

నమోదఽ ఏఛ్తూస యొఔక నమోదఽ కయమఔలాతృలు 
త్ాత్ాకయౌఔంగ తుయౌరేమఫడత్ాభ భమిము 
రమి ఆఎ కోడె, ఎంతృన ల భంట్ 3 సంవతసమలు 
యత్ డాా ఙేమఫడెతేంద.ి   

మోసం ఙేళే సంఫావమ ఈదేదశం లేఔుండా 
తుమైదశించిన భాయగదయశకల తీవ ాఈలు ంగన – 
ముఐడిఎఐ ళేవలఔు తురళ వదద  ఄదనంగ 
డఫుఫలు తీసఽకోవడం / తుడె నఽలు 
ఙేమడం భమిము తతుఖీల సభమంలో 
ఄనధికమిఔ ఆళ నడిన యషమం 
ఫమటడడం  

కోక సంగటనఔు యౄ.50 ,000 భమిము 
అమైటర్ నఽ ఔ సంవతసయం ఫాు క్స యౌసట ఙేమడం  

మోసం ఙేళే సంఫావమ ఈదేదశంత్ో తుమైదశించిన 
భాయగదయశకల తీవ ాఈలు ంగన – ముఐడిఎఐ 
శూఫ్ట్ రేర్ నఽ టాంర్ ఙేమడం 
(అమైటర్/సామ్వైఛర్ ఫయోబ టికా్సస దాటడం)  

కోక మంత్ాాతుక్ యౄ.100 ,000 భమిము 
అమైటర్ నఽ 5 సంవతసమలు ఫాు క్స యౌసట ఙేమడం  

నమోదఽ ఏఛ్తూస తుతీయల 
 

సమీక్ష 
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 లో సైఫావం తీసఽకోవలళన న లరమి ఙయమ 

తంాలో తృ యతృట  డిఒఆ I  

1. మోసయమిత తంా 

2. తంా లేఔతృో వడం 

డిఒఆ-I తృ యతృటు  న లసమి ఔుమమిలేటివ్ ఔు  

: 

3. 1 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ కైసఽలఔు - 

అమైటర్ నఽ సంవతసయం తృట  సళ ండ్ 
ఙేమడం 

4. 5 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ కైసఽలఔు - 

అమైటర్ నఽ ఐదఽ సంవతసమల తృట  
సళ ండ్ ఙేమడం 

5. ఔుమమిలేటివ్ తృ యతృటు  ల క్కంు >=1 ఈంటే, 
తగిన ఙటటయబ ైన ఙయమ తీసఽకోరయౌ  

 

తంాలో తృ యతృట  డిఒఆ II  

6. ఙెలుు ఫాట కతు తంా 

7. తంా నాణమత సమిగగ లేఔతోృ వడం 

8. తంాలోతు సభాఙాయం సమితృో లఔతోృ వడం  

9. తంా యొఔక ేయల సమితోృ లఔతోృ వడం  

డిఒఆ-II తృ యతృటు  న లసమి ఔుమమిలేటివ్ ఔు   

10. 30 లేదా ఄంతఔంటే ఎఔుకవ కైసఽలు – 
అమైటర్ నఽ 180 మోజులు సళ ండ్ ఙేమడం  

11. 50 లేదా ఎఔుకవ కైసఽలు – అమైటర్ నఽ 
సంవతసయం తృట  సళ ండ్ ఙేమడం  

తంాలో తృ యతృట ఔు అమిథఔ డిస ఆన సంటివ్ (I, II 

భమిము III) 

డిఒఆ తృ యతృట ు  I భమిము II నఽ ఛనసంకామ 
సంఫంధి తృ యతృట గ మిఖణించి , న లలో తతుఖీ 
ఙేళన ముతతం తృమక్టు  సంకమఔు తృ యతృట గ 
ఙేళన ముతతం తృమక్టు  సంకమ యొఔక డిఆ% త్ో 
ల క్కంఙఫడి, అ న లలోతు యమిత ఙెయౌుంు నఽండి 
డిఆ యొఔక అ % మినశృభంఙఫడెతేంది   

 
* యమిత అమిథఔ డిస ఆన సంటివ్  ై కమంగ్:  తాి న లరమి ఙెయౌుంు ళ ైక్ల్ లో ముతతం ఙెయౌుంు నఽండి 50% 
కమప్ ఙేమఫడెతేంది  

 
 

ఆపమైటరల  ై చరమ 
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తృ రతృటట రకుం వివ్రణ 

 ఛనసంకామ సంఫంధి తృ యతృట  

 ఫయోబ టికా్స తృ యతృట  

 తోౄ ట  ోయొఔక తోౄ ట  ో(ఒ) 

 తురసఽల ఛనసంకామ సంఫంధి యవమలలో ఄసబమ 
దఛాలాతున ఈయోగింఙడం   

 నక్య్  ఒఐ/ఒఎ త్ో నమోదఽ, ఄసతమ సభభతి త్ాాతున 
ఆవైడం / ముఐడిఎఐ శూఫ్ట్ రేర్ నఽ టాంర్ ఙేమడం 
దాైమ నమోదఽ ఙేమడం  

 ఙేళన తృ యతృట  యొఔక సైఫారతున ఫటిట  
అమైటర్/సామ్వైఛయునఽ 6 న లల నఽండి 5 
సంవతసమల వయఔు ఫాు క్స యౌసట ఙేమాయౌ.   

 తగిన ఙటటయబ ైన ఙయమ తీసఽకోరయౌ   
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ఄధామమం 9  

 

మోసం భమిము ఄయతూతితు తురమింఙడాతుక్ భమిము యతుయోఖదాయలతు 
తితతు బ యలఖుయఙడాతుక్ నమోదఽ ళఫఫందిక్ భాయగదయశకలు 
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అధయమయుం 9: మోసం భమిము ఄయతూతితు తురమింఙడాతుక్ భమిము 
యతుయోఖదాయలతు తితతు బ యలఖుయఙడాతుక్ నమోదఽ ళఫఫందిక్ 

భాయగదయశకలు 
 

***ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ అధార్ నమోదఽ లేదా నయఔయణనఽ తీసఽఔుమవడాతుక్ తుమభాలు భమిము తుఫంధనలఔు ఄనఽఖుణంగ ఏర ైనా 
వమత్ామశూలు మీయల ఖభతుంచి ఈంటే , ఄుడె సంఫంధిత ఄధికయలలక్ ర ంటనే తురేదిఔ ఆవైండి.  

వమత్ామశూలతు తురేదింఙడాతుక్ ఆచిచన శోూ తృనఔరభాతున ఄనఽసమింఙండి:   

    

ఆపమైటర్ సాపమెవవజర్ ఇఎ (నరడల్ప కమమలయుం) ఆర్ (సుంబుంధిత) 

 

నమూనయ ఎసకలేష్న్ మామటిాక్సీ (పాతి కైుందాుంలో పాదమిశుంచయయౌ)  

కైుందాుం చిరునయమా : 

ఇఎ ేరు మమియ  కోడ్ : 

ఆపమైటర్ ేరు మమియ  కుంటాక్సట నుంబరు  :  

సాపమెవవజర్ ేరు మమియ  కుంటాక్సట నుంబరు  :  

ఇఎ ( నరడల్ప కమమలయుం) ేరు మమియ  కుంటాక్సట నుంబరు  : 

మిజిశూట ా ర్ ( నరడల్ప కమమలయుం) ేరు మమియ  కుంటాక్సట నుంబరు  : 

పమమదఽల స ల్ప, య ఐడిఎఐ, ఆర్ యొకక కుంటాక్సట నుంబరు : 

 

***అమైటర్ విదఽధ లు భమిము దిరమంఖ తురళతేలఔు తతుసమిగ తృాభుకమతతు ఆరైయౌ.  
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వ్ిదఽధ ల సుందరబుంలో : 
బయోబ టిాక్స మినశృభుంపుతో దివముంగ వ్మకుత ల లేదయ తువసతుల 
సుందరబుంలో: 

అమైటర్ ఄతున ఫయోబ టిఔాుతు కమచర్ ఙేమడాతుక్ 
మాతినంఙాయౌ ఄయ. , 10 రేయౌభుదలాు , 2 ఔనఽఖుడెు  భమిము 
తోౄ టోగర ఫ్. 

విదఽధ ల యొఔక ఫయోబ టికా్సస ఫయోబ టికా్స మిఔయం ఔనఽగకనలేతు 
సందయబంలో, అమైటర్ బలవ్ుంతపు కమపుర్ ఎంఔతు 
మాతినంఙాయౌ.  

 

శూఫే్టవర్ లో భాతబేా అమైటర్ తేా్మఔ మినశృభంుతు ఖుమితంఙాయౌ 
భమిము ఄతున ఆతయ ఫయోబ టికా్సస నఽ కమచర్ ఙేమాయౌ.  

మినశృభంుతు సషటతత్ో అమైటర్ మినశృభంు తోౄ టోగర ఫ్ 
కమచర్ ఙేమాయౌ. 
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బాధ్మత 
చేయవ్లసనవి  చేయకూడతువి 

వితుయోగదయరుతు సుంతితతు బ రుగ పరచఽటకు  

Enrolment Agency  అమైటర్/సామ్వైఛర్ అన్-ఫో మిడంగ్ యొఔక 
తృాభాణిఔ దధతి తుమధ మింఙండి: 
అమైటర్/సామ్వైఛర్ నమోదఽ ఙేముట, 
అమైటర్/సామ్వైఛర్ ఔు శిక్షణ ఆచిచ 
దఽాయఔమింఙఽట, ఆఎ ఄడిభన్ తృో యటల్ లో అమైటర్ 
నఽ నమోదఽ ఙేళ భమిము మాక్టరేట్ ఙేముట 

 మిఔయ రమతృమలు/ముఐడిఎఐ తృాంతీమ 
కమమలమం సశృమం ’త్ో మిఔయ-తేా్మఔ శిక్షణత్ో 
ఔయౌ అమైటయు యొఔక సమ్వన శిక్షణతు కచిచతంగ 
ఙేముట 

 అమైటర్ దాైమ నాణమబ ైన డేటాతు నమోదఽ 
ఙేముటఔు సమ్వన శూథ నాతున ఄందింఙఽట 

  కౌర డ్ టైెం తుయైహణ భమిము తురళతేల 
సభసమలతు మిషకమింఙడాతుక్ ‘ఴెల్ డెసక’ తు 
 టటడం 

 తాి నమోదఽ కైందంా వదద  ఔతూసం ఔక లామప్ టాప్ 
ఄభనా ఫామక్స-ఄప్ గ ఄందఽఫాట లో ఈంఙఽకోనేలా 
ఙాడడం 

 కైందంా వదద  నమోదఽ సభమం అదా ఙేమడాతుక్ 
భుందసఽత -నమోదఽ డేటాతు ళేఔమించి సషటం 
ఙేమడం 

 ముఐడిఎఐ అమోదిత ఫయోబ టికా్స మిఔమలతు 
భాతబేా మోహమింఙడం. నమోదఽ కొయఔు కరయౌసన 
ఄతున మిఔమలు నమోదఽ కైందాాల వదద  ఄందింఙేలా 
ఙాసఽకోవడం 

 అమైటర్ ఐడీల యొఔక ఫహుళ్ 
ఛతలక్ ఔటే తృసైర్డ రడటం 

 ఔటే అమైటర్ ఐడి (మూఛర్ కోడ్) 
నఽ ఏ ఆదదయల అమైటయలు  ఔయౌగి 
ఈండమదఽ 

 అన్-ఫో మిడంగ్ సభమంలో అమైటయలు  
లేదా సామ్వైఛయు యొఔక 
ఫలవంతు ఫయోబ టికా్స కమచర్ 
నఽ తురమింఙఽట 

 ధఽాయఔమింఙఫడతు 
అమైటర్/సామ్వైఛర్ నఽ 
తుయోగింఙఔడదఽ 

 నమోదఽ కైందాాల వదద  తుయోగింఙే 
మిఔమల యొఔక తృాభాణీఔయణలో 
మజీ డవదఽద  
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 తాి నమోదఽ చివయలో రమి రేయౌభుదలాతు సషటంగ 
కమచర్ ఙేమడం యొఔక తృాభుకమత మీద 
సామ్వైఛర్/అమైటర్ ఔు ఙేతనం ఙేముట  

 తాి నమోదఽ కైందంా వదద  మైట్ కర్డ నఽ ేసట ఙేమాయౌ 

ఇఎ సబఫుంది- 
ఆపమైటర్/సాపమెవవజర్ 

 టేఫుల్ ఎతేత , మిఔమల శూథ నం , అమైటర్ ఄలాగై 
తురళ యొఔక శూథ నం , కంతి భమిము శూథ నం 
భమిము తె్లు టి ఫామక్స గౌర ండ్ యొఔక తఖుతే వంటి 
నమోదఽ కైందంా యొఔక సమ్వన లేఄవుట్ తు సమిగగ  
ఙాసఽకోరయౌ 

 తురళతు సఽలువుగ ఈంఙడాతుక్ భమిము డేటా 
కమచర్ తు ఙేమడాతుక్ నమోదఽ సభమంలో 
భమిము భుందఽ తురళక్ నమోదఽ యధానం 
యవమింఙాయౌ 

 తురళ ఙదవలేఔతృ తే్ ఙదవండి. ేయల యొఔక 
ళ యౌుంఖుు , యౌంఖం , చియలనాభా , ఫంధఽతై యవమలు 
సమిగగ  ఈండేలా ఙాసఽకోండి 

 నమోదఽ సభమంలో ఒయలగ ఈండండి భమిము 
తురళత్ో భమమదగ ఈండండి 

 తురళ ముఫలైల్ న ంఫర్ ళసటంలోక్ ఎంటర్ ఄభమందతు 
తుమథ మింఙఽకోండి 

 నమోదఽ/నయఔయణలో ఆబ భల్ ఐడి ఈయోగతున 

 ఏ యధబ ైన అధార్ నయఔయణ కొయక్వనా 
ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ 
తుయుభంఙఫడిన దాతుఔనాన ఎఔుకవ 
డఫుఫ డిభాండ్ ఙేమవదఽద  

 ఫయోబ టికా్స మినశృభంు 
భమిము తఔుకవ నాణమత్ా 
రేయౌభుదలా సందయబంలో నమోదఽ 
కొయఔు ఏ తురళన ైనా 
తియసకమింఙవదఽద  

 తురళతేలత్ో ఔఠినంగ 
భాటాు డవదఽద  

 తురళ యొఔక భుందటి నమోదఽల 
ళేటటస తు మిశీయౌంఙఔుండా 
తురళతేలతు భయళ-నమోదఽ 
ఙేమవదఽద  

 తురళ ఎట వంటి డేటానఽ 
ఄందింఙతు పల్డ  లలో N/A,NA 
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తురళ ఄయథం ఙేసఽఔునేలా ఙేమాయౌ 

 తియసకయణలతు తగిగంఙడాతుక్ ఏదైెనా త్ాఛా నమోదఽ 
ఙేళే భుందఽ అమైటర్ రయంతట రమై “ప ైుండ్ ఆధయర్ 
ప సయౌటీ- అడయవన్ీ  స ర్ు‛ ఈయోగింఙాయౌ 

 అధార్ ఈతతిత/నయఔయణ కొయఔు టేట  సభమాతున 
తురళతేలక్ సభాఙాయం ఆరైయౌ ఄది. , 90 మోజుల 
వయఔు 

 ముఐడిఎఐ నఽండి అధార్ ఈతతిత  ఎసఎంఎస 
ఄందఽఔునన తమైత ఆ-అధార్ డౌనలు డ్ ఙేసఽకోభతు 
తురళక్ సభాఙాయం ఆరైయౌ 

 90 మోజుల తమైత ఆ-అధార్ డౌనలు డ్ ఄందఽఫాట లో 
లేఔతోృభనా లేదా తురళ అధార్ ఈతతిత  ఎసఎంఎస 
ఄందఽకోతు సందయబంలో తురళక్ 1947 లేదా 
help@uidai.gov.in నఽ సుంపాదిుంచమతు 
సమాచయరుం ఇవ్వుండ ి

 తురళతు యఱర ంతిగ ఈంఙండి భమిము నమోదఽ 
సభమం ముతతంలో తురళ యొఔక ళీన్ అన్ లో 
ఈండేలా ఙాసఽకోండి భమిము ఎంటర్ ఙేళన డేటాతు 
భయళ ఔశూమి మిశీయౌంఙభతు తురళతు ఄడఖండి  

 దిరమంఖులక్, విదఽధ లక్ భమిము ఖమిఫణీ ళత లైఔు 
భుందసఽత  తృాభుకమతతు ఆరైయౌ 

 మీ ఄంతట మీయల నమోదఽ తంాలో ఎట వంటి 
భాయలలు ఙేమవదఽద . తంాలో చినన భాయలలతు 
ఙేమభతు తురళ ఫలవంతం  టిటనా ఔడా , 
అమైటర్ దరతున ధియఔయణ దాయలతుక్ సాచింఙాయౌ. 
ఄట వంటి సందమబలలో అమైటర్ తురళతు 
ధియఔయణ దాయలతు వదదఔు తిమిగి ర యు భాయల 
ఙేసఽఔుతు ధియఔయణ దాయలతు సంతఔం తీసఽఔుతు 
అతమైత నమోదఽ తంాలో ఙేళ యభభతు భమమదగ 
ఄడగయౌ. 

ముదల ై ఎంటర్ ఙేమవదఽద  
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బాధ్మత 
 చేయవ్లసనవి చేయకూడతువి 

మోసుం మమియ  అవితూతితు తువమిుంచడయతుకత  

ఆఎ ళఫఫంది-  

అమైటర్ /సామ్వైఛర్ 

 మీ సైంత అమైటర్ ఐడిత్ో అధార్ ఔుభంట్ లోక్ 
లాగిన్ ఄవైండి ఄమిము మీయల ళట తు 
వదయౌర యళళుడె ఄు కైషన్ తు లాగ్ అఫ్ ఙేమండి 
ఄందఽవలు  నమోదఽ కొయఔు మీ లాగిన్ యండోతు 
రేమ్వయల ఈయోగింఙలేయల 

 తయఙఽగ మీ లాగిన్ తృసైర్డ తు భాయచండి 

 ఔరభంగ అమైటర్ ళంక్స ఙయమతు ఙేమండి 

 ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ సాచింఙఫడిన తృాభాణిఔ 
అమైటింగ్ దధతితు ఄనఽసమింఙండి 

 సాచించిన ఐ/ఎ భాతబేా ఈయోగింఙండి  

 ఆతయ ఆఎ ళఫఫంది దాైమ ఖభతుంఙఫడిన ఏదైెనా 
మోసం సందయబంలో భుందఽగ ఄధికమిఔ సంసథఔు 
సభాఙాయం ఆవైండి 

 ముఐడిఎఐ భాయగతుమైదఱల కాయం నమోదఽ డేటాతు 
ప ైల్, ఫామక్స ఄప్ భమిము శోూట ర్ ఙేమండి 

 కవలళన శరదధ  తమైత ఄతున ఫయోబ టికా్స 
మినశృభంుల యషమాలలో ళ ైన్ అఫ్ ఄవైండి  

 ఏదైెనా నమోదఽ/నయఔయణ ముదలభయమ భుందఽ 
తాిమోజూ ఄతున నమోదఽ మంత్ాాల యొఔక జిఎస 
కోఅమిడనేట్స కమచర్ ఙేఱయతు తుమథ మింఙఽకోండి 

 

 

 

 నమోదఽ ఔుభంటమంత్ాాతున తృడె 
ఙేమడాతుక్ మాతినంఙవదఽద  

 తురళతు నమోదఽ ఙేమడాతుక్ తోౄ ట  ో
యొఔక తౄ టోగర ఫ్ తీసఽకోండి, 
యఖరహం, వసఽత వులు,  తౄో టోతు  
తీసఽకోవడం (దేవుడ)ి,తురళ తోౄ ట  ో
దేాశంలో ఛంతేవు/లు తోౄ ట  ో
తీమడం భమిము  తురళ 
ఛనసంకామ సంఫంధ యవమలలో 
అమోదయోఖమం కతు ఫాషతు 
రడడం 

 ఫయోబ టికా్సస తీసఽకోవడాతున 
తురమింఙడాతుక్  దదరమితు 
ఫాలలుగ నమోదఽ ఙేళే మాతనం 
లేదా 5 ఏళ్ులోు లులతు 
 దదరమిగ నమోదఽ ఙేళే మాతనం 

 నమోదఽ యొఔక యాోఛనాతుక్ 
భాతబేా లుల యొఔక సంయక్షఔులు 
లేదా తయౌుదండిగా వమవహమింఙడం 

 ఏదైెనా రమత  తాిఔ యొఔక శూకన్ 
క లాంటియ ఏదైెనా నమోదఽ 
యొఔక సశృమఔంగ తుడె 
త్ాాతున ఄతోృు డ్ ఙేమడం 

 తురళతేల అధార్ లో మీ ముఫలైల్ 
నంఫయల భమిము ఆబ భల్ ఐడితు 
ఈయోగింఙడం 

 నమోదఽ సభమంలో తురళ 
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ఆధయర్ తిమిగి తీసఽకొనఽ పాకతరయ 
 

 ఆధయర్ తిమిగితృ ుందడయతుకత కరణయలు: 

– తురళతేలు రమి అధార్ ఄనఽసంధానాతుక్ లేదా ళడ్ ఔు త్ొందయలో ఈననుడె  

– 90 మోజుల తమైత ఔడా ల టర్ ఖభామతున ఙేయలకోనుడె  

– తురళతేలు రమి ఆఐడి/ముఐడి ళు ప్ నఽ తోృ గకట ట ఔుననుడె  

 ఆధయర్ ఉతతిత : శూధాయణంగ, ఄతున ధియఔయణ కా్రమలతు దాటిన తమైత నమోదఽ ఏఛ్తూస నఽండి ముఐడిఎఐ దాైమ నమోదఽ 
తృమక్ట్ యొఔక మిళట్ మోజు నఽండి ఖమిషఠ ంగ 90 మోజుల దాక డెతేంది  

 ఆధయర్ పుంణీ: శూధాయణంగ, చియలనాభాఔు అధార్ ంణీక్ ముఐడిఎఐ యొఔక ళఐడిఅర్ దాైమ నమోదఽ తృమక్ట్ యొఔక 
యళదఽ మోజు నఽండి ఆది 90 మోజుల దాక డెతేంది.  

 పుంణీ విధయనుం : ఫాయతదేశ తతృలా దాైమ చియలనాభాలఔు ఄతునంటికీ ంఫడెతేంది , నమోదిత ముఫలైల్ నంఫయలతు 
ఈయోగించి ముఐడిఎఐ ర ఫలైసట్ నఽండి డౌనలు డ్ ఙేమడం లేదా నమోదిత ముఫలైల్ నంఫయలతు ఈయోగించి ఎం-అధార్ డౌనలు డ్ 
ఙేసఽకోవడం 

 ల టరల యొకక సథతి: కొతున ల టయలు  యరణాలో తృో త్ాభ లేదా తురళతేలు తృాంతం భాయత్ాయల.  

నమోదఽ ఐడి (ఇఐడి) మాతాబే అుందఽబాటటలో ఉుంద ి

యొఔక ఫయోబ టిఔాుతు ఔలడాతుక్ 
తాినంఙడం 

 ఎవమ్వనా ఆతయ అమైటర్ దాైమ 
నమోదఽ ఙేమడడాతుక్ సంతఔం 
ఙేభంఙడం 

 ఄసలు ఐ/ఎ కఔుండా 
తౄ టోక, శూకన్ ఙేళన తంా లేదా 
ఏదైెనా తంా తౄయంనఽ 
ఄంగీఔమింఙడం 

 తురళ  ఐ/ఎ యొఔక 
కతు ఈంఙఽకోవడం(శృర్డ క లేదా 
ఎలకటా తుక్స యౄంలో) 
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  https://eaadhaar.uidai.gov.in/ నఽ తురళతేడె సందమిశంఙాయౌ 

 టి ఄందఽకోడాతుక్ ఆఐడి సంకమ, నమోదిత ముఫలైల్ నంఫయల ఎంటర్ 
ఙేమాయౌ భమిము అధార్ ల టర్ (ఆ-అధార్) యొఔక డిఎఫ్ నఽ డౌనలు డ్ 
ఙేసఽకోరయౌ 

 51969 ఔు తురళ ఎసఎంఎస టైెప్ ఙేమాయౌ :  

 UID STATUS < 14-డిజిట్ ఆఐడి > లేదా  

 UID STATUS < 28- డిజిట్ ఆఐడి >  

 https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no నఽ 
సందమిశంఙడం దాైమ తురళ ఄతతు/అబ  ముఫలైల్ ఔు అధార్ తృ ందవఙఽచ  

 ఆఐడి సంకమ, నమోదిత ముఫలైల్ సంకమ భమిము టి ఄవసయం  

 ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ తుమైదశింఙఫడిన మైట్ కాయం ఱశైత నమోదఽ కైందంా (ఆళ) 
నఽండి ఔడా తురళ ాంట్ ఙేళన ఆ-అధార్ తు తృ ందవఙఽచ  

 తురళ 1947 కు కల్ ఙేమవఙఽచ 

 help@uidai.gov.in ఔు తురళ ఆబ భల్ ంవఙఽచ 

 య ఐడి/ఆధయర్ తెలుసఽ కతూ ల టర్ తృో భుంది/అుందఽబాటటలో లేదఽ 
 

 https://eaadhaar.uidai.gov.in/ నఽ తురళ సందమిశంఙవఙఽచ 

 అధార్ ఎంటర్ ఙేమాయౌ 

 టి ఄందఽకోడాతుక్ నమోదిత ముఫలైల్ నంఫయలతు ఆరైయౌ  

 ఆ-అధార్ ఄతు యౌఙే, అధార్ ల టర్ డిఎఫ్ నఽ డౌనలు డ్  ఙేమాయౌ  

 51969 ఔు ఔుడా తురళ ఎసఎంఎస ఙేమవఙఽచ భమిము టైెప్ ఙేమాయౌ:   

 UID EAADHAAR < అధార్ > < ఆబ భల్ ఐడి > < న్ కోడ్ > 

 

ఇఐడి మమియ /లేదయ య ఐడి / ఆధయర్ కోలోవ్డుం 

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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 https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid నఽ తురళ సందమిశంఙవఙఽచ 

 అంఖు ఫాషలో భాతబేా ేయల ఆరైయౌ  

 నమోదఽ సభమంలో ఎంటర్ ఙేళన నమోదిత ముఫలైల్ నంఫయల లేదా ఆ 
బ భల్ ఐడి 

 అధార్ లేదా ఆఐడి ళేటటస తిమిగి తృ ందడాతుక్ నమోదిత ముఫలైల్ నంఫయల/ 
ఆబ భల్ ఐడి టి తు ఄందఽకోరయౌ  

 తురళ 1947 ఔు ఔడా కల్ ఙేమవఙఽచ 

 help@uidai.gov.in ఔు తురళ ఆబ భల్ ంవఙఽచ  

 అధార్ ఱశైత నమోదఽ కైందాాలతు సందమిశంఙండి 

  ‚ఄడాైన్స ళ ర్చ‛ ఈయోగింఙడాతుక్ అమైటయలన ఄడఖండి  

 మీ నమోదఽ యవమలతు ర తఔడాతుక్ అమైటయలక్ ఛనసంకామ సంఫంధ 
యవమలతు ఄందింఙండి 

 తురళ దఖగయలోతు తృాంతీమ కమమలమం (అర్) లేదా ముఐడిఎఐ నఽ తురళ 
సందమిశంఙవఙఽచ 

 తాి అర్ వదద  కొతున ఴెల్ డెసక లు ఈంటాభ  

 ఫాధిత తురళతేలక్ తాితుధఽలు అనందంగ సశృమం ఙేశూత యల  

 

 

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

 
ఄనఽఫంధం (లు) 

 
 
 

అధయమయుం 10: ఄనఽఫంధం (లు) 
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అనఽబుంధ్ుం ఎ – పావ్రతనయ తుయమావ్ళి 
 

 

1. తురళతేల యాోఛనాలనఽ కతృడడాతుక్ సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఈతతభ మాత్ానలతు ఙేశూత యల.  

2. తురళతేల యొఔక అధార్ నమోదఽ భమిము నయఔయణ యొఔక తుమభావయలో న ైతిఔత , సభఖరత, గౌయవం భమిము నామమయబ ైన 
ఈననత్ా భాాణాలతు సమీైస తృ ా ర ైడయలు  తుయైఴ శూత యల.  

3. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  రమి ఫాధమతలనఽ తక్షణం , న ైతిఔతత్ో భమిము వితితయబ ైన యధానంలో యమితఙేశూత యల.  

4. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఄతున రేళ్లా తుఫదధతనఽ తృటిశూత యల , సమ్వన ఛాఖరతతత్ో ఈంటాయల భమిము సైతసంత ావితిత  తుయుమాలతు తృటిశూత యల.  

5. ఄట వంటి ర లుడెలు ఙటటంత్ో ఄనఽఫంధంలో వచిచనయ లేదా యధిలో కొంతకలం ఏదైెనా ఆతయ ఙటాట తుక్ ఄవసయం ఈంటే తంచి , సమీైస 
తృ ా ర ైడయలు  రమిక్ తె్యౌళన తురళతేతు ఖుమించిన ఎట వంటి యహసమ సభాఙామతున ఄభనా , తామక్షంగ లేదా మోక్షంగ, భాటలత్ో లేదా 
రాతత్ో గతూ ఎవమికీ ర లు డి ఙేమయల. 

6. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఎట వంటి ఄనఽచిత యధానంలోక్ ర ళ్ళయల.  

7. తురళతేల యొఔక పమమదఽలు సకలంలో భమిము సమ్వన యధానంలో మిషకమింఙఫడత్ామతు సమీైస తృ ా ర ైడయలు  తుమథ మిశూత యల.  

8. తుగ తె్యౌమఙేమడం భమిము తురళక్ ఄందించిన సభాఙాయం తుదోవ టిటంఙడాతున తురమింఙడాతుక్ సమీైస తృ ా ర ైడయలు  
సఴేతేఔబ ైన మాత్ానలతు ఙేశూత యల. 

9. వమితంఙఫడేుడె, ఎటిఔుడె, బాుతైం భమిము ఄధికయలల దాైమ ఛామీఙేమఫడిన తుఫంధనలు , తుమభాలు భమిము ఙటటం 
యొఔక ఄంఱలఔు సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఔట ట ఫడి ఈండాయౌ.  

10. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఄసతమ ఔాటనలు ఙేమఔడదఽ లేదా ఏర ైనా త్ాాలు , తురేదిఔలు, కగిత్ాలు లేదా ఄధికమిఔ సంసథఔు ఙెందిన 
సభాఙాయం ఏదైెనా ఄణచిరేమఔడదఽ.  

11. ఏదైెనా ఙటటం, తుమభాలు, తుఫంధనలు భమిము ఄధికమిఔ సంసథ  యొఔక తుమైదఱలు లేదా ఏదైెనా తుమంతణాా సంసథ  యొఔక ఏదైెనా 
యషమ ఈలు ంగన లేదా దాతు  ై ఄనఽఖుణంగ సంఫంధించిన దాతుక్ తాిగ తృాయంభంచిన ఏదైెనా ఙయమ, ఙటటయబ ైన ఙయమలు, ముదల ై., రటి 
ఖుమించి ఄధికయలలు కచిచతంగ సభాఙాయం ఆఙాచయతు సమీైస తృ ా ర ైడయలు  తుమధ మింఙఽకోరయౌ  

12. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  రమి నమోదఽ భమిము నయఔయణ ళేవల తుయైహణఔు సంఫంధించి రమి ఏఛ్తూసలు భమిము ఈదోమఖుల యోఔక ఙయమలు 
లేదా లోతృలక్ ఫాధఽమలు. 

13. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  తగినంతగ శిక్షణతృ ందిన ళఫఫంది భమిము నామమబ ైన ,తక్షణ భమిము యోఖమబ ైన ళేవలతు తురళతేలక్ 
ఄందింఙడాతుక్ ఏయటుతు ఔయౌగి ఈండాయౌ. 

14. ఄంతయగత కయమఔలాతృలతు తుయైఴ ంఙడాతుక్ భమిము రమి నఽలతు కొనశూగింఙడంలో రమి ఏఛ్తూసలు , ఈదోమఖులు భమిము 
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ఄధికయలల కొయఔు సమ్వన తుమభావయ యొఔక భాాణాలతు యధిసాత  రమి సైంత ఄంతయగత తుమభావయతు సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఄభవిదిధ  
ఙేమాయౌ. ఄట వంటి వాయతన వితితయబ ైన ఈననతి భమిము భాాణాలతు తుయైఴ సాత , సభఖరత, గోమత, తుశుక్షిఔత భమిము వమఔుత ల 
యొఔక సంగయషణలతు తురమింఙడాతుక్ యసతమింఙవఙఽచ.  

15. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  డేటా నమోదఽ భమిము నయఔయణ యొఔక కచిచతత్ాైతున తుమధ మింఙఽఔునేందఽఔు రమి కయమఔలాతృలోు  బేఔర్-ఙెఔకర్ 
ఫావనతు ఄనఽసమింఙాయౌ. 

16. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  నమోదఽ భమిము నయఔయణ కా్రమలో మోసయమిత , వంఙనలో యధానాలోు  భుతుగితోృ యల. 

17. ఇ ఈదేదశమం కొయఔు ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ తేా్మక్ంఙఫడిన యధానాలు భమిము కా్రమలత్ో ఄనఽసమించి తురళతేల నఽండి ళేఔమించిన 
ముతతం డేటా (ఛనసంకమ సంఫంధ/ఫయోబ టికా్స) తు బదతా భమిము యక్షణతు సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఙాసఽకోరయౌ.  

18. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  నమోదఽ ఏఛ్తూసల, అమైటయు, సామ్వైఛయలు  ముదల ై., వమితంఙఽరమి యొఔక సళ నషన్/డీఫామైభంట్/డిసఎంతృనేల భంట్ 
ఔు సంఫందించిణ ఄధికయలల యొఔక తుయుమాలతు ఄభలు ఙేమాయౌ.  

19. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ తేా్మక్ంచిన డేటా పల్డ్ , డేటా ధియఔయణ భమిము ఫయోబ టికా్స పల్డ  కొయఔు భాాణాలతు 
ఄనఽసమింఙాయౌ. 

20. ఄవసయబ ైన ఙోట, సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ అమోదం తృ ందిన తేా్మఔతలు ఔయౌగిన అ మిఔమలు భమిము ఐటి 
ళసటంలనఽ భాతబేా ఈయోగింఙాయౌ. 

21.  సమీైస తృ ా ర ైడయలు  నమోదఽలతు ఈంఙడాతుక్ భమిము తుయైఴ ంఙడాతుక్ ఄధికయలల దాైమ సాచింఙఫడిన తుఫంధనలతు 
ఄనఽసమింఙాయౌ. 

22.. ళేఔమించిన డేటా యొఔక ఫదియ్ కొయఔు ఄధికయలల దాైమ తేా్మక్ంఙఫడిన కా్మ భమిము వమవసథలతు ఄనఽసమింఙాయౌ.  

23. సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఄధికయలల దాైమ తేా్మక్ంఙఫడిన గోమత , వమక్తఖత భమిము యక్షణా తుఫంధనలతు ఄనఽసమింఙాయౌ.  

24. అధార్ తృాఛ్క్సట యొఔక ఔంటెంట్ భమిము ఈదేదశమం , సందేఱతున తె్యౌమయఙడాతుక్ భమిము యసతమింఙడాతుక్ ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ 
తేా్మక్ంఙఫడిన తుఫంధనలనఽ సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఄనఽసమింఙాయౌ. అధార్ లోగో భమిము ఫాాండ్ ేయల ఄధికమిఔ సంసథ  యొఔక అసఽత లు 
ఄభనందఽన, ఄధికమిఔ సంసథ  లోగో, ఫాాండ్ ేయల, ఫాాండ్ డిఛై్న్ భమిము ఆతయ సభాఙాయ భమిము ఄవగహనా యషమాల యొఔక 
ఈయోఖ యధానం భమిము మిమితేలతు ఄధికమిఔ సంసథ  తేా్మక్సఽత ంది.  

25.  అధార్ కా్రమ యొఔక ఄభలు కొయఔు ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ తేా్మక్ంఙఫడిన తుఫంధనలు , కా్రమలు భమిము భాాణాలతు సమీైస 
తృ ా ర ైడయలు  ఄనఽసమిశూత యల. 

26. ఄధికయలల దాైమ తేా్మక్ంఙఫడిన యధానంలో భమిము దధతిలో ఄధికయలలఔు నమోదఽ యొఔక ఔరభానఽఖత తురేదికలతు సమీైస 
తృ ా ర ైడయలు  సభమిశూత యల. 

27. ఄధికమిఔ సంసథ  ఄబమయధన బేయఔు సభమానఽఖుణంగ అధార్ కా్రమఔు సంఫంధించిన సభాఙామతున సమీైస తృ ా ర ైడయలు  ఄందిశూత యల.  
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అనఽబుంధ్ుం త – నమోదఽ కైుందాుం (చెక్స యౌసఽట ) 
 

 

మిజిశూట ా ర్: _______________________________________________________ 

 

 

నమోదఽ ఏఛ్తూస: ______________________________________________ 

 

 

నమోదఽ కైందంా దాేశం:  యమిత చియలనాభా_____________________ 

 

 
___________________________________________________________ 

 

 
__________________________________________________________ 

 

 

నమోదఽ ళేటషన్ కోడెు :  ఄతున ళేటషనఽు _______________________ 

 

 
_________________________________________________________ 

 

 
నమోదఽ ఏఛ్తూస సామ్వైఛర్ ేయల: ___________________________ 

 
స. 
నుం 

చెక్స తృభుంటటల  

నమోదఽ 
ఏజెతూీ 

సాపమెవవజర్ 

  తపతుసమి అవ్సమలు   

ఎ సేటష్న్ 

ఎ.1 లాతృట ప్/డెశూ్ప్ ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది ఫయోబ టికా్స భమిము ఆతయ మిఔమలతు ఔలడాతుక్ 
ముఎళఫ హబ; (నాతన ఄవసమల కోసం techsupport@uidai.gov.in త్ో ఎలుుడా 
మిశీయౌంఙఽకోండి). 
ఆళఎం ర యషన్ 2.0 కొయఔు 
• 2Ghz, డెమమల్ కోర్ ళము లేదా లేటర్ • 3GB RAM or higher 
• 160GB HDD  
• Dedicated USB 2.0 Port(ఔతూసం 5 తృో యలలి ఄవసయం) 

ఖభతుఔ: (యండోస యశూట /ఏదెైనా 64 తట్ అమైటింగ్ ళసటం భదదతే ఆవైవు) 

  

ఎ.2 ఆనాల్లేషన్ భమిము కతుపఖమైషన్ భానఽమల్ కాయం ళఐడిఅర్ త్ో ముఐడిఎఐ శూేటవర్ ఆనాల్ల్ ఙేళ, 
టెసట  ఙేమఫడ,ి కతుపఖర్ ఙేమఫడి భమిము మిజిసటర్ ఙేమఫడింది. ఄతున నమోదిత లామతృట ు  లో కొర తత  
ర యషన్ త్ాఛాది యడెదల ైన న లలోు ఆనాల్ల్ ఙేమాయౌ. యడిఎం ఆనాల్ల్ ఄభమంది భమిము 
మిఔమలఔు సమీైసఽలు నడెసఽత నానభ. 

  

ఎ.3 ఔనఽఖుడెడ  కమచర్ మిఔయం ఄందఽఫాట లో ఈంది (మికర్డ బేక్స భమిము మోడల్)   

      

ఎ.4 రేయౌభుద ాకమచర్ మిఔయం ఄందఽఫాట లో ఈంది (మికర్డ బేక్స భమిము మోడల్)   

      

mailto:techsupport@uidai.gov.in
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 ఎ.5 డిజిటల్ క్బ మ (మికర్డ బేక్స భమిము మోడల్) ముఐడిఎఐ ల యొఔక తా్ేమఔతలు తతుసమిగ 
తుమథ మింఙాయౌ. 

  

      

ఎ.6 తోౄ టోగర ఫ్ లు తీమడాతుక్ త్ెలు  ఫామక్స గౌర ండ్ ళీన్, తాితంతంచినద,ి  క్స, ~3ఄడెఖుల తృ డవు, 
శూట ండ్ ఈననది ఄందఽఫాట లో ఈంది. 

  

ఎ.7 తురళతేలక్ రమి డేటాతు మిశీయౌంఙడాతుక్ ఄదను భాతుటర్ (1024x768  ైన 15-16" మిఛలుమషన్ 
ఔయౌగినది) 

  

ఎ.8 నమోదఽ కొయఔు తతుసమి ఄభన ఄతున మిఔమలు ముఐడిఎఐ యొఔక తా్ేమఔతలక్ తతుసమిగ 
తుమథ మింఙాయౌ 

  

ఎ.9 తాి కైందంా వదద  తుఙేసఽత నన ఄతున మిఔమలు మీక్షింఙఫడినద ి   

ఎ.10 డేటా టాానసఫర్ కొయఔు బ భమీ ళటక్స ( 1 కైందంా/మోజుఔు 4 జిత  న్ డెైవై్ సమితోృ తేంది ఄది. ~5 కైందాాలు. 
నమోదఽ కైందంా 20 మోజులక్ తులైతు తుయైఴ ంఙాయౌ) 

  

ఎ.11 ాంటర్ (A4 లేఛర్ ాంటర్; నాణమబ ైన యళదఽత్ో తౄో టోతు ాంట్ ఙేమాయౌ)   

ఎ.12 ాంటర్ ేర్ (10 మోజులక్ 5 ళేటషను ఔు ఆన ైంటమీ ~ 20 మిభుు )   

ఎ.13 మాతూట ర ైయస/ మాతూట ళ ైరేర్ మీక్షలు   

ఎ.14 నమోదఽ ఔుభంట్ కొయఔు డేటాకర్డ/ ఆంటమ్నట్ ఔన క్టయటీ. ఔనేసం 10 మోజులక్ ఔశూమి ఔుభంట్ ళంక్స 
తతుసమి. 

  

ఎ.15 అధార్ లోక్ నమోదఽ ఄభన అమైటయలు  భమిము సామ్వైఛయలు  ఄందయౄ, ళఐడిఅర్ త్ో మిజిసటర్ 
ఄభమ, ధఽాయఔమింఙఫడి భమిము మాక్టరేట్ ఙేమఫడత్ాయల. 

  

ఎ16 శూథ తుఔ తృాభాణీఔయణ కొయఔు అధార్ ఔుభంట్ లోక్ అమైటయలు, సామ్వైఛయలు  భమిము మిఙమం ఙేము 
వమఔుత లు ఄందయౄ ఙేయచఫడిత్ాయల. 

  

ఎ.17 మిజిశూట ా యు  నఽండి భుందసఽత -నమోదఽ డేటా ఈయోగిళేత, లాతృట ప్ ల మీద దిఖుభతిక్ ఄందఽఫాట లో 
ఈంది. 

  

ఎ.18 మిజిశూట ా ర్ ఔు కమచర్ ఙేమడాతుక్ ఄదను పల్డ  లు ఈంట,ే ఄుడె క్ర ైర్ + పల్డ  కమచమింగ్ కొయఔు 
క్ర ైర్ + శూఫ్టట రేర్ కతుపఖర్ భమిము మీక్ష  ఙేమఫడెతేంది  

  

ఎ.19 తడడాతుక్ శూంజ్ భమిము ఙేతితు యబంా ఙేసఽఔునే వసత ంై ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది    

ఎ.20 ముఐడిఎఐ తా్ేమఔతల కాయం జిఎస మిళవర్    

ఎ.21 బదతా్ా కయణాల కొయఔు నమోదఽ కైందాాలఔు శృర్డ రేర్ కీలు (ఄకోట ఫర్ 2010 తమైత సఽచింఙవఙఽచ)   

ఎ.22 నమోదఽ సభమంలో త్ాాలతు శూకతుంగ్ ఙేమడాతుక్ శూకనర్, శూకతుంగ్ ఈయోగింఙే ఙోట 
(భుందసఽత -శూకతుంగ్ త్ాాలు ఔడా ఄతిక్ంఙఫడత్ాభ 
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త  కైుందాుం  
త.1 కైందంాలో తాి ఐదఽ నమోదఽ కైందాాలఔు 2 క్యఎ క్తృళటీ ఫామక్స ఄప్ వర్ సుభ (ఛనమైటర్) 

ఈంఙఫడింద ి
  

త.2 ఛనమ్టయుతు నడడాతుక్ ఆంధనం   

త.3 కైందంా/భుందసఽత -ంణీలో సమిడిన సంకమలో ాంట్ ఙేళన అధార్ నమోదఽ/దిదఽద ఫాట  త్ాాలు 
ఄందఽఫాట లో ఈంటాభ. 

  

త.4 ళఐడిఅర్ ఔు శృర్డ డిసఽి/ న్ డెైవైుు  ఫదియ్ ఙేమడాతుక్ ఫాఫుల్ తృమక్సడ, రటర్ మ్ళళ టంట్, ఎనైలుు  
(ళడి బ భలర్) (2 ఎనైలుు /మోజుక్/కైందాాతుక్. నమోదఽ కైందాాలు ఔతూసం 20 మోజులఔు తులైతు 
తుయైఴ ంఙాయౌ) 

  

త.5 ళఐడిఅర్ ఔు డేటా ఫదియ్ కొయఔు అన లు న్ యధానంలో ఈయోగిళేత  అధార్ ఎసఎఫ్ట ఔుభంట్ యొఔక 
త్ాఛా వయషన్ నఽ డౌనలు డ్ ఙేళ ఆనాల్ల్ ఙేమాయౌ. నమోదఽఔు 20 మోజులలోు ు ఄతున తృమక్ట ు  ఄతృోు డ్ 
ఄరైయౌ. ళేటషన్ లో ఄతృోు డు ఔు  ండింగోు  ఈనన తృమక్ట ు  1000 దాటిత్ే నమోదఽ ఔుభంట్ అగితృో తేంది. 

  

త.6 తురళ యొఔక ఐ,ఎ త్ాాల యొఔక జిమక్సస కొయఔు తౄో టో కమర్ (లేదా కంటాాక్సట కాయం 
సాఙనలు) 

  

త.7 ఎఔల్యనల్ డేటా డిసక లో ఔళసం మోజుక్ మ్ండె శూయలు  తాి ళేటషన్ లో డేటా ఫామక్స ఄప్ ఙేమాయౌ (ఫామక్స 
ఄప్ 60 మోజుల ఔతూస కలాతుక్ తుయైఴ ంఙాయౌ). 

  

త.8 కవళన కంతి, తౄమనఽు  భమిము ఄనేఔ ఫయోబ టికా్స మిఔమల ు గిగంగ్ కొయఔు వర్ తృభంట ు  
ఄందఽఫాట లో ఈనానభ 

  

త.9 నమోదఽ ల డెమలుతు శూథ తుఔ ఄధికయలలక్ సభాఙాయం ఆరైయౌ   

త.10 నమోదఽ ల డెమలుతు మిఙమం ఙేము వమఔుత లక్ సభాఙాయం ఆరైయౌ   

త.11 రాేశం వదద  నమోదఽ కైందంా ఫామనర్  టటఫడి ఈంట ంద ి   

త.12 అంఖుంలో నమోదఽ కా్రమనఽ తృో సటయలు  యవమిశూత భ భమిము శూథ తుఔ ఫాష ఔనడే దాేఱలలో  టటఫడి 
ఈంట ంద ి

  

త.13 పమమదఽల తుయైహణా సశృమఔ నంఫర్ భమిము ఆతయ భుకమబ ైన నంఫయలు  నమోదఽ కైందంా 
లోల/ఫమట సాఽపటంగ దామిశంఫడత్ాభ 

  

త.14 శూఫ్టట రేర్ యొఔక మూఛర్ భానఽమవల్ మ్డీ మిపమ్న్స గ ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది భమిము 
అమైటయుఔు ఆది త్ెలుసఽ. 

  

త.15 తురళ/మిఙమసఽత డె సంతఔం ఙేమలేనుడె సభభతి మీద ఫొ టన రేయౌభుదలాు తీసఽకోడాతుక్ 
ఆంఔు తృమడ్. 

  

త.16 ఫామక్స ఄప్ తీసఽకోడాతుక్ ఎఔల్యనల్ శృర్డ డిసక   
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త.17 ముఐడిఎఐ/మిజిశూట ా యలు  ముదల ై రమిత్ో తక్షణ సభాఙామతుక్ ముఫలైల్ తౄో నఽ/లామండ్ ల ైన్/ఆంటమ్నట్ 
ఄందఽఫాట లో ఈంట ంద ి

  

  ఆశిుంచినవి   

స ఇతర లాజిసటక్సీ   

ళ.1 వర్ కోర్డ కొయఔు ఎక్ల్నషన్ ఫాక్సస   

ళ.2 ఙేతేలు యబంా ఙేసఽకోడాతుక్ తూళ్ైళ, శూో ు భమిము తేరైలు   

ళ.3 త్ాాఖు తూటి సదఽతృమం ఄందఽఫాట లో ఈంట ంద ి   

ళ.4 నమోదఽ ళేటషన్ అమైటయు కొయఔు సమిడిన సంకమలో ఫలులు భమిము ఔుమీచలు   

ళ.5 రేచి ఈండే నమోదఽ దాయలలక్ తూడలో ఔుమీచలు/ఫలులు ఄందఽఫాట లో ఈంటాభ   

ళ.6 ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం కమచర్ ఙేళేుడె నమోదఽదాయలతు యొఔక ఔదయౌఔతు తగిగంఙడాతుక్ 
శృల్/ఖది యఱలం భమిము ఖిహో ఔయణాలు తుయైఴ ంఙఫడెతేంద ి

  

ళ.7 ఔతూసం ఔ కైందంా ఄభనా ఱమీయఔ ర ైఔలమం ఔయౌగినరమిక,్ ఖమిఫణీ ళత ,ై ళలు లత్ో ఈనన భఴ ళ్ 
భమిము విదధ  నమోదఽ దాయలల కొయఔు సమితృో భయలా ఈంట ంది. ఇ కైందంా ఔనడే ఫామనర్ త్ో సషటంగ 
ఖుమితంఙఫడి ఈంట ంది. నమోదఽ కైందంా భుకమంగ గౌర ండ్ ఫో్ు ర్ లో  టటఫడెతేంది.  

  

ళ.8 ఄందఽఫాట లో ఈనన ఄతున మిఔమలఔు కమమీ కైసఽలు   

ళ.9 మిఔయ తమామీదాయలల దాైమ తా్ేమక్ంఙఫడినట ు గ ఫయోబ టికా్స మిఔమలు భమిము లామప్ టాునఽ 
యబంా ఙేమడం కొయఔు శూభాగిర 

  

ళ.10 ‚యదా-నశీన్‛ భఴ ళ్ నమోదఽ కొయఔు తా్ేమఔ అవయణభు ఄందఽఫాట లో ఈంద ి   

ళ.11 సమిడా సంకమలో అమైటయలు  ఛాబ మకటేషన్ కొయఔు భమిము అమైటర్ ఄలసటతు తురమింఙడాతుక్ 
ఄందఽఫాట లో ఈండాయౌ 

  

ళ.12 భఴ యా నమోడెదాయలలక్ సశృమం ఙేమడాతుక్ భఴ యా అమైటయలు /సైఙచంద ళేవఔులు   

ళ.13 నమోదఽ కైందాాలలోక్ ఫామఖులు /సాట్ కైసఽలు లేదా ఏర ైనా ఆతయ శూభాగిర తీసఽఔుమవడం నఽండి 
నమోదఽ దాయలలతు అడాతుక్ దాేశంలో బదతా్ా ఄభమిఔలు 

  

ళ.14 ర ైఔలమ భమిము విదధ  ఛాల కొయఔు మమంప్ ఄందింఙఫడెతేంద;ి కైందంా బవంతి గౌర ండ్ ఫో్ు ర్ లో 
 టాట లతు సాచింఙఫడినద ి

  

ళ.15 తృాథమిఔ చిక్త్ాస క్ట్ ఄందఽఫాట లో ఈంట ంద ి   

ళ.16 యమీత ఈషు  మిళథతేలలో దాేఱలఔు అర్ఎస క్ట్ ఄందఽఫాట లో ఈంట ంద ి   

 డ ి నమోదఽ కైుందాుం – ఆమోగమ మమియ  భదాతయ పమిసథతులు 
డ.ి1 యదఽమత్ ఈఔయణాలు ముతతం సమిగగ  ఎర్త ఙేమఫడాయౌ   

డ.ి2 ఫ్ోు ర్ మీద ముతతం ర ైమింగ్ లేదా గోడల మీదఽగ సమిగగ  ఆనఽసలేట్ ఙేమాయౌ   
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డ.ి3 ఛనమైటర్ ఫామక్స ఄప్ కోసం భమిము నమోదఽ కోసం ఈయోగింఙే యయధ మిఔమలతు ఔలడాతుక్ 
ఄవసయబ ైన ర ైమింగ్ సమిగగ  తుయైఴ ంఙాయౌ 

  

డ.ి4 ఛనమైటర్ కోసం ఆంధనం లేదా భండే ఏదెైనా ఆతయ దాయధం నమోదఽ కైందంా నఽండి దాయంగ ఈంఙాయౌ   

డ.ి5 ఄగినభాఔ మిఔయం ఙేతిక్ ఄందఽఫాట లో ఈండాయౌ   

డ.ి6 నమోదఽ కైందాాల నఽండి సమిడా దాయంలో వర్ ఛనమైటర్ ఈంఙఫడెతేంద ి   

డ.ి7 కైందంా వదద  శూథ తుఔ ఄతమవసయ సశృమ నంఫయలు  ఄందఽఫాట లో ఈంటాభ భమిము అమైటు యుక్ ఆది 
త్ెలుసఽ. 

  

 
__________________________ ________ 

  తేద ీ సుంతకుం 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 అనఽబుంధ్ుం స 
 

ఆధయర్ నమోదఽ/నవీకరణ కొరకు గ మితుంపు/చిరునయమా యొకక నమూనయ ధ్ివీకరణ  

(ఛామీఙేము ఄధికమిఔ సంసథ  యొఔక ఄధికమిఔ ల టర్ ఴెడ్ మీద ఛామీఙేమఫడినది ) 
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శీర/శీరభతి ( తువస ేరు) నాఔు ఖత ..... సంవతసమలుగ (ఫంధఽతైం/సంయక్షఔుడి ేయల) యొఔక 
కొడెఔు/ఔతేయల/ఫాయమ/బయత/రర్డ నాఔు తె్లుసఽ ఄతు ఆది ధియఔమిసఽత ంది. ఄతతు/అబ  తోౄ టోగర ఫ్ ఄతిక్ంఙఫడింది 
భయము ఄది నాఙేత ఄతిక్ంఙఫడింది.  
ఄతతు/అబ  సాఽత త చియలనాభా క్రంద ఆవైఫడింది భమిము ఇ ధియఔయణ అధార్ 
సంకమ ……………………………//// యొఔక నయఔయణ కొయఔు చియలనాభా/ఖుమితంు యలజువుగ భాతబేా 
ఈయోఖడెతేంది 
ఇ ధియఔయణ చియలనాభా యలజువు(ఎ)/ఖుమితంు యలజువు (ఐ) గ ఈయోగించినఫడవఙఽచ.  

తురళ యొఔక సాఽత త చియలనాభా: 
 

తే్దర: 
ఛామీఙేము ఄధికమి సంతఔం: 

ఛామీ ఄధికమి యమితేయల: 
ఛామీ ఄధికమి హో దా: 

ఛామీ ఄధికమి యొఔ టెయ్తౄో న్ నం.: 

 

 

(ఛామీఙేము ఄధికమి దాైమ వమక్తఖతంగ సంతఔం ఙేమఫడినది. ఫదఽలు సంతకలు ఄంగీఔమింఫడవు. ) 

 

 

 

తురళ యొఔక సాఽత త తృస 
తృో ర్ట  మిభాణ యంఖు తౄో టో 
ఄతిక్ంఙాయౌ ((తోౄ టోగర ఫ్ మీద 
ఔనడేలా ఛామీఙేము 
ఄధికమి యొఔక సంతఔం 
భమిము శూట ంు సఖంత్ో 
ఄతిక్ంఙాయౌ) 

ఄధికమిఔ భుదా 
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అనఽబుంధ్ుం డి 

 

మిఙమం ఙేము వమక్త దాైమ ఄందింఙఫడే నభూనా సభభతి  

 

గౌయవతూముల ైన, 

______________________________________ (ేయల/మిజిశూట ా ర్ నలడల్ ఄధికమి హో దా) 

____________________________________________________________ (మిజిశూట ా ర్ ేయల)  

నేనఽ, (ేయల) _______________________ (S/O, D/O, W/O) _______________________  

(చియలనాభా) లో తువళసఽత నాననఽ _______________________________________________ సంసథలో 

___________________________భమిము (హో దా) తు ఔయౌగి ఈనాననఽ_______________________, 

అధార్ కొయఔు తురళతేల యొఔక నమోదఽతు ఔయౌగిఈండే ఈదేదశమం కొయఔు మిఙమం ఙేము వమక్తగ సభభతి భమిము 

ఫాయతదేశ తెా్మఔ ఖుమితంు ఄధికమిఔ సంసథ  భమిము మిజిశూట ా ర్ దాైమ మిఙమం ఙేము వమక్తక్ ఈనన భాయగతుమైదఱలతు 

భమిము యధానాయౌన ఄనఽసమిశూత నఽ. నాఔు వమక్తఖతంగ తె్యౌళన తురళ ఖుమితంు భమిము చియలనాభాతు భాతబేా నేనఽ 

మిఙమం ఙేశూత నఽ. నా మిఙమం అధాయంగ తేా్మఔ ఐడి సం (అధార్) ఛామీ ఙేమడాతుక్ ముఐడిఎఐ భుందఽఔు 

ర ళ్ైతేందతు నేనఽ ఄయథం ఙేసఽఔునాననఽ‛. 

నమోదఽ సభమంలో భమకఔ వమక్తతు మోసగింఙడాతుక్  వమక్తత్ో లాలుచీడనఽ.  

 ఄతతు లేదా అబ  ఛనసంకామ సంఫంధ సభాఙాయం భాయచడం దాైమ లేదా తుడె ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం 

ఄందింఙడాతుక్ లాలుచీ డడం దాైమ భమకఔ వమక్త యొఔక ఖుమితంుతు కరలనే తీసఽకోవడాతుక్ నేనఽ అధార్ ఔయౌగిన 

వమక్తక్ శూమడనఽ. 

 

అధార్ సంకమ/నమోదఽ సంకమ: 
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ేయల:                               హో దా: 

సంతఔం:                             తే్దర: 

లామండ్ ల ైన్ తోౄ నఽ నంఫయల (కమమలమం భమిము ఆలుు ) :     

ముఫలైల్ నంఫయల:  

ఆబ భల్: 
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 అనఽబుంధ్ుం ఇ – నమోదఽ/దిదఽద బాటట పతాుం 
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 అనఽబుంధ్ుం ఎఫ్ – తీసేయయౌీన సుందమబలు 
 

ఆధయర్ సుంఖ్మతు తీసేయాయౌీన సుందమబలు  

 అధార్ సంకమ ఔయౌగినరమి యొఔక అధార్ సంకమ ఇ క్రంది మిళటతేలలో యదఽద  ఙేమఫడెతేంది:  

(ఎ) వమక్తక్ ఔటి ఔంటే ఎఔుకవ అధార్ సంకమ ఛామీఙేమఫడినది తె్యౌళనుడె , ఄుడె భుందటి నమోదఽ నఽండి ఛామీఙేళన 
అధార్ సంకమ ఄలాగై ఈంట ంది, భమిము అ తమైతి అధార్ సంకమలు యదఽద ఙేమఫడత్ాభ.  

(త)  సాచించిన భాయగతుమైదఱలఔు ఄనఽఖుణంగ అధార్ సంకమ ఈతతిత  కనుడె:  

I. ‚తోౄ ట  ోమీద తోౄ టో‛ సందయబం కోర్ ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం ఄందఽఫాట లో లేతు ఙోట: నమోదఽ కైందంా వదద  కొర తత  
తోౄ టోగర ఫ్ కమచర్ ఙేమడాతుక్ ఫదఽలు నమోదఽ కొయఔు ఈనన తోౄ టోగర ఫ్ నఽ ఈయోగింఙడం , భమిము నమోదఽ 
సభమంలో కోర్ ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం కమచర్ ఙేమనుడె , తురళ యొఔకఅధార్ సంకమ 
యదఽద ఙేమఫడెతేంది‛ 

II. ‚తుడె ఫయోబ టికా్స మినశృభంు‛ సందమబలలో: ‘ఫయోబ టికా్స మినశృభంు ’ సందయబంగ నమోదఽ 
తుగ తీసఽకొనఫడినుడె, అధార్ సంకమ యదఽద ఙేమఫడెతేంది. 

III. ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం కమచమింగ్ నఽ తురమింఙడాతుక్  దదరయల ఐదఽ ఏళ్ు  వమసఽసలోు లులుగ నమోదఽ 
ఙేసఽకొననుడె, అధార్ సంకమ యదఽద ఙేమఫడెతేంది. 

IV. ఄధికయలలక్ మోసుమింటగ ఔనడే నమోదఽఔు ఏ ఆతయ సందయబం ఄభనా యదఽద ఙేమడం ఄవసయం  

యదఽద  ఙేమడం వలు , అధార్ సంకమ దాయలతుక్ ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ ఄందింఙే ళేవలు ఱసైతంగ యదఽద ఙేమఫడత్ాభ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

అనఽబుంధ్ుం జి – ఆధయర్ నమోదఽ/నవీకరణ కొరకు సశృయ పతయా ల జాతతయ 
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 ేరు మమియ  తోౄ టో కయౌగిన సశృయక ఐ పతయా లు ేరు మమియ  చిరునయమా కయౌగిన సశృయక ఎ పతయా లు 

1. తృశూో ర్ట 
2. తృన్ కర్డ 
3. మైషన్/డీస తౄో టో కర్డ 
4. రోటర్ ఐడ ి

5.  డెైయైంగ్ ల ైళ న్స 
6. బాుతై తౄో టో ఐడి కయలల/ి ఎసఽమ దాైమ ఛామీఙేమఫడిన ళేర తౄో టో ఖుమితంు 

కయలడ  
7. ఎన్అర్ఆజిఎస ఈదోమఖ కయలడ  
8. ఖుమితంఙఫడిన యదామ సంసథల దాైమ ఛామీఙేమఫడిన తౄో టో ఐడి 
9. అర్భ్ ల ైళ న్స 
10. తౄో టో ఫామంక్స ఎటిఎం కర్డ  

11. తౄో టో క్రడిట్ కర్డ 
12.  నషనర్ తౄో టో కర్డ  

13. శూైతంత ాసభయయోధఽతు తౄో టో కర్డ 
14. క్శూన్ తౄో టో తృస ఫుక్స  

15. ళజిఴెచ్ఎస/ ఆళఴెచ్ఎస తౄో టో కర్డ 
16. తతృలా ఱక దాైమ ఛామీఙేళన ేయల భమిము తౄో టో ఔయౌగిన చియలనాభా కయలడ  
17. ల టర్ ఴెడ్ మీద గ్జిటెడ్ ఄధికమి లేదా తహళలాద ర్ దాైమ ఛామీఙేళన తౄో టో 

ఔయౌగిన ఖుమితంు ధియఔయణ 

18. సంఫంధిత మషట ంా/ముటి బాుత్ాైలు/కయమతుయైహణా కమమలమాల దాైమ 
ఛామీఙేళన ర ైఔలమ ఐడి కర్డ/ఄంఖర ైఔలమ ర ైదమ ధియఔయణ 

1. తృస తృో ర్ట 
2. ఫామంక్స ళేటటెభంట్/తృస ఫుక్స 

3. తతృలా కమమలమం కాత్ా ళేటటెభంట్ /తృస ఫుక్స 

4. మైషన్ కర్డ 
5. రోటర్ ఐడ ి

6. డెైయైంగ్ ల ైళ న్స 
7. బాుతై తౄో టో ఐడి కయలలి/ఎసఽమ ఛామైఙేళన ళేర తౄో టో 

ఖుమితంు కయలడ  
 

8. యదఽమతేత  తలుు  (3 న లల ఔనాన తృతది కదఽ) 

9. తూటి  తలుు  (3 న లల ఔనాన తృతది కదఽ) 

10. టెయ్తౄో న్ లామండ్ ల ైన్ తలుు  (3 న లల ఔనాన తృతది 
కదఽ) 

11. అళత  నఽన యళదఽ (1 ఏడాది ఔనాన తృతది కదఽ) 

12. క్రడిట్ కర్డ ళేటటెభంట్  (3 న లల ఔనాన తృతది కదఽ) 

13. భీభా తృలళ 

14. ల టర్ ఴెడ్ మీద ఫామంఔు నఽండి తౄో టో ఔయౌగిన సంతఔం 
ఙేళన ల టర్ 

15. ల టర్ ఴెడ్ మీద మిజిసటర్ ఄభన సంసథ  ఛామీఙేళన తౄో టో 
ఔయౌగిన సంతఔం ఙేళన ల టర్ 

16. ల టర్ ఴెడ్ మీద ఖుమితంచిన యదామ సంసథ  ఛామీఙేళన  తౄో టో 
ఔయౌగిన సంతఔం ఙేళన ల టర్ 

17. ల టర్ ఴెడ్ 

18. ఎన్అర్ఆజిఎస ఈదోమఖ కయలడ  
19. అర్భ్ ల ైళ న్స 
20.  నషనర్ కర్డ 
21. శూైతంత ాసభయయోధఽతు కర్డ 
22. క్శూన్ తౄో టో తృస ఫుక్స  

23. ళజిఴెచ్ఎస/ఆళఴెచ్ఎస కయలడ  
24. ల టర్ మీద ఎం లేదా ఎంఎల్ఎ లేదా గ్జిటెడ్ ఄధికమి 

లేదా తహళలాద ర్ ఛామీఙేళన తౄో టో ఔయౌగిన చియలనాభా 
ధియఔయణ 

25.  గర మీణ ంఙాభతీ ఄధికమి లేదా దాతుక్ సభాన 
ఄధికమి (గర మీణ తృాంత్ాలక్) దాైమ ఛామీఙేమఫడిన 
చియలనాభా ధియఔయణ 

కుటటుంబ  దదకు బుంధ్ఽతవ యవమలు ఔయౌగిన సశృయక ఆర్ పతయా లు 

1.  డిఎస కర్డ  
2. ఎంఎన్అర్ఆజిఎ ఈదోమఖ కయలడ  
3. ళజిఴెచ్ఎస/మషట  ాబాుతై/ఆళఴెచ్ఎస/ఆళఐళ ర ైదమ కయలడ   
4.  నషన్ కర్డ   
5. అమీభ కమంటీన్ కర్డ 
6. తృశూో ర్ట 

ఛ నభ మిజిశూట ా ర్, ుయతృలఔ సంగం భమిము ఆతయ నలటిప ైడ్ శూత తుక్స బాుతై 
సంసథలు త్ాలుక, తహళల్ వంటియ రటి దాైమ ఛామీఙేమఫడిన ఛనభ ధియఔయణ.  

7. ఏదెైనా ఆతయ కైంద ా/మషట ంా బాుతైం  ఛామీఙేళన  ఔుట ంఫ ఄయహత్ా తంా 

8. బాుతైం దాైమ ఛామీఙేమ ఫడిన యరహ ధియఔయణ 

జనభ ధ్ివీకరణ పతయా ల సశృయక రుజువ్ు 
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1. ఛనభ దఽాయఔయణ 

2. ఎసఎసఎయౌసుసతఔం/ధియఔయణ 

3. తృశూో ర్ట 
4. ల టర్ ఴెడ్ మీద ఖూర ప్ ఎ గ్జిటెడ్ ఄధికమి ఛామీఙేళన ఛనభ దఽాయఔయణ 

5. తృన్ కర్డ 
6. ఏదెైనా తృాబుతై సంసథ  లేదా యశైయదామలమం ఛామీఙేళన భాయలకల లట్ 

7. బాుతై తౄో టో ఐడి కర్డ /  ుటిటన త్ేదర ఔయౌగిన ఎసఽమ దాైమ ఛామీఙేమఫడిన 
తౄో టో ఖుమితంు కయలడ  

8. కైంద/ామషట  ా నషన్ ేబ ంట్ అయడర్ 

9. కైంద ాబాుతై అమోఖమ ళేర ళకం తౄో టో కర్డ లేదా ఎక్సస-సమీైస భామన్ కంటిఫాుమతీా 
అమోఖమ ళకం తౄో టో కర్డ 

26. అదామ నఽన ఄంఙనా అయడర్ 

27. రహన మిజిళేట షాన్ ధియఔయణ 

28. ఄభభఔం /య్జు/ ఄదెద  దం మిజిసటర్ ఙేళనది  
29. తతృలా ఱక దాైమ ఛామీఙేమఫడిన తౄో టో ఔయౌగిన 

చియలనాభా కర్డ 
30. మషట  ాబాుతైం ఛామై ఙేళన తౄో టో ఔయౌగిన ఔులం భమిము 

తురస ధియఔయణ. 
31. సంఫంధిత మషట /ాముటి బాుత్ాైలు/ఄడిభతుళేట షాను  

దాైమ ఛామీఙేమఫడిన ర ైఔలమ ఐడి కర్డ/ర ైఔలమ ర ైదమ 
దఽాయఔయణ 

32. గమస ఔన క్షన్ తల్ (3 న లల ఔనాన తృతది కదఽ) 

33. ఫాఖశూైమి యొఔక తృస తృో ర్ట 
34. తయౌుదండెాల యొఔక తృస తృో ర్ట (బ ైనర్ ఄభత్ే) 

35. 3 ఏళ్ు  ఔనాన తృతది కతు కైంద/ామష ాబాుతైం 
ఛామీఙేళన తురసం యొఔక ఎలాటెభంట్ ల టర్ 

36. చియలనాభా ఔయౌగిన బాుతైం దాైమ ఛామీఙేమఫడిన 
యరహ ధియఔయణ 
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అనఽబుంధ్ుం హెచ్ – అనఽకూల రుసఽమ  
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అనఽబుంధ్ుం ఐ – ఆధయర్ డీయాకతటవేష్న్ 

 

 
ఆధయర్ సుంఖ్మ డీయాకతటవేష్న్ కు అవ్సరబ ైన సుందమబలు  

 

1. ఇ క్రంది మిళథతేలలో అధార్ సంకమ ఔయౌగిన వమక్త యొఔక అధార్ సంకమ డీమాక్టరేట్ ఙేమఫడెతేంది ’: 

 ఎ. “తోౄ టో మీద తోౄ టో” మమియ  కోర్ బయోబ టిాక్స సమాచయరుం అుందఽబాటటలో ఉననపుడు : నమోదఽ కైందంా వదద  కొర తత  
తోౄ టోగర ఫ్ కమచర్ ఙేమడాతుక్ ఫదఽలు నమోదఽ కొయఔు ఈనన తోౄ టోగర ఫ్ నఽ ఈయోగింఙడం , భమిము తురళ 
యొఔక కోర్ ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం కమచర్ ఙేళనుడె, అధార్ సంకమ డీమాక్టరేట్ ఙేమఫడెతేంద,ి భమిము 
తురళతేతు ఄతతు తోౄ టోగర ఫ్ నయఔమింఙభతు కోయడం ఛయలఖుతేంది. ఄతతు తోౄ టోగర ఫ్ యఛమవంతంగ నయఔమించిన 
మీదట, అధార్ సంకమ భయళ మాక్టరేట్ ఙేమవఙఽచ.  

త.  ‚తపుడు తృరశవ బయోబ టిాక్స మినశృభుంపు” సుందమబలు: ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం ఔయౌగిన కొతున లక్షణాలు 
తురళ రటితు ఄందింఙదాతుక్ శూథ నంలో ఈననటికీ కమచర్ కలేదఽ , ఄట వంటుడె అధార్ సంకమ డీమాక్టరేట్ 
ఄవుతేంది.  
 

 ళ. ఙెలుు ఫడే సశృమఔ త్ాాలు లేఔుండా నమోదఽ తరైతి దశఔు తీసఽఔుర యళనుడె , ఙెలుు ఫడే సశృమఔ త్ాాలు 
సభఔమిచన తమైత అధార్ సంకమ దాైమ నయఔమింఙే వయఔు అధార్ సంకమ డీమాక్టరేట్ ఄవుతేంది.  

 డి. కమచర్ ఙేళన సభాఙాయం తుడె డేటా ఈననందఽన ఖుమితంఙఫడినది భమిము నయఔయణ ఄవసయం ఄభనుడె 
(మిశరభ/ఔరభయఴ త ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం , దాషణ/తుయయథఔబ ైన దాలు భమిము తురళ ఛనసంకామ 
సంఫంధంలో ఄనఽచితంకతు ఫాష , కై ేయలలో ఫహుళ్ ేయలు  ‘ఈయఫ్’ లేదా ‘ఄయౌమాస’ ఈయోగింఙండి వంటియ) , 
అధార్ సంకమ ఄది అధార్ నమోదఽదాయలతు దాైమ నయఔమింఙఫడే వయఔు డీమాక్టరేట్ ఙేమఫడెతేంది.  

 ఆ. ఔ ఫాల ఐదఽ లేదా దిఴేనఽ సంవతసమల వమసఽస వచిచనుడె ఄతతు లేదా అబ  ఫయోబ టికా్స సభాఙాయం , 
ఄట వంటి వమసఽస వఙేచ మ్ండె ఏళ్ళలోు నయఔమింఙడంలో యపలం ఄభతే్ , అధార్ సంకమ డీమాక్టరేట్ 
ఙేమఫడెతేంద.ి డీమాక్టరేషన్ తమైత ఔ సంవతసయం ఎఔసోభమీ ఄమామఔ ఄట వంటి సందమబలోు  ఄట వంటి 
నయఔయణ కొనశూగింఫడదఽ, అధార్ సంకమ తీళరేమఫడెతేంది.  

 ఎఫ్. డీమాక్టరేషన్ ఄవసయబ ైన ఏ సందయబం ఄభనా ఄధికయలల దాైమ తుయుభంఙఫడెతేంది.  

2. డీమాక్టరేషన్ ఄభన తమైత , ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ డీమాక్టరేట్ ఙేమఫడిన ఄతతు లేదా అబ  అధార్ సంకమఔు , అధార్ 
సంకమ ఔయౌగిన వమక్త నయఔయణలు లేదా సభాఙామతున భాయచడం ఙేళే వయఔు , అధార్ సంకమ ఔయౌగిన వమక్తక్ ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ 
ఄందింఙఫడే ళేవలు త్ాత్ాకయౌఔంగ తుయౌరేమఫడత్ాభ.  
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తొలగిుంచడుం లేదయ డీయాకతటవేష్న్ అవ్సరమభయమ సుందమబలోల కత విచయరణ  

 

1. త్ొలగింఙడం లేదా డీమాక్టరేషన్ ఄవసయభభయమ శూధమ సందమబలుగ ఏదైెనా కైసఽ తురేదింఙడం లేదా ఖుమితంఙడాతుక్ క్షైత ా
యఙాయణ ఄవసయం కవఙఽచ, అధార్ సంకమ త్ొలగింఙఫడిన లేదా డీమాక్టరేట్ ఙేమఫడిన వమఔుత లు ఙెేది యనడం ఔడా 
ఔయౌగి ఈండవఙఽచ. 

2. ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ నామినేట్ ఄభయమ ఏఛ్తూస ఇ ఈదేదఱమతుక్ ఄధికయలల దాైమ తేా్మక్ంఙఫడిన యధానాల కాయం 
ఄధికమిఔ సంసథఔు మీక్షించి/యఙామించి భమిము తురేదిఔ ఄందింఙాయౌ.  

3.  తురేదిఔ ఄందఽఔునన మీదట ఄధికయలలు ఄవసయబ ైన ఙయమలు తీసఽకోవఙఽచ భమిము అధార్ సంకమ తీళరేమడం లేదా 
డీమాక్టరేట్ ఙేము తుయుమం ఄధికయలలత్ో అధాయడి ఈంట ంది.  
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 అనఽబుంధ్ుం జె (ఎ) – నమోదఽ కైుందాుం వ్దద  ఆధయర్ నవీకరణ పతాుం ఉపయోగిుంచబడుతుుంద ి
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అనఽబుంధ్ుం కె – ఆపమైటర్ ఆన్-బో మిడుంగ్ పతాుం 
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 అనఽబుంధ్ుం ఎల్ప – ఆధయర్ నమోదఽ కతట్ 

యఛమవంతబ ైన అధార్ నమోదఽ భమిము నయఔయణ ఙేమడాతుక్ కవలళన శృర్డ రేర్ మిఔమల ఛతలతు అధార్ నమోదఽ క్ట్ ఔయౌగి 
ఈంట ంది. ఇ మిఔమల ళ ట్ క్రంది మిఔమలతు ఔయౌగి ఈంటాభ.  

I. లామప్ టాప్/డెసక టాప్ 

II.  భాతుటర్ 

III. భయ్ట పంక్షన్ ాంటర్/శూకనర్ 

IV.  తె్లు  ళీన్ 

V.  తోౄ ఔస ల ైట్ 

VI. సర్జ తోృా టెఔటర్ ళ ైక్స 

VII. ఔనఽఖుడెడ  శూకనర్ 

VIII.  క్బ మ 
IX.  శూు ప్ శూకనర్ 

X. జిఎస మిఔయం 
  

1. ముఐడిఎఐ యొఔక తేా్మఔతల కాయం ఇ ఄతున మిఔమలు ఈంటాభ.  
2. ఫయోబ టికా్స మిఔమలు ఎళటఔమళ దఽాయఔమించినయ (శూు ప్/ఔనఽఖుడెడ  శూకనర్)  

3. తె్లు  ళీన్, తోౄ ఔస ల ైట్ భమిము సర్జ తృ ా టెఔటర్ తంచి యమిత క్ట్ రమ్ంటీ 3 ఏళ్ైళ ఈంట ంద.ి  
4. రమ్ంటీ సభమంలో, లోం ఈనన మిఔమలు 7 మోజుల లోు భాయచడం/ఫాఖుఙేమడం ఛయలఖుతేంది.  
5. త్ాఛా ముఐడిఎఐ యొఔక నమోదఽ ఔుభంట్ (ఆళఎం) త్ో దాతు తు కొయఔు ముఐడిఎఐ ధఽాయఔమించిన తెా్మఔ బేక్స/మోడల్ 

మిఔయంనఽ అధార్ నమోదఽ క్ట్ ఔయౌగి ఈంట ంది 

అధార్ నమోదఽ మిఔయం యొఔక ఔతూస తేా్మఔతలు 
 

వసఽత వు ఎస.1.1. – లామప్ టాప్/డెసక టాప్ 

 

తేా్మఔత యవమలు 

  బ లన్ తౄం తౄమఔటర్  లామప్ టాప్/డెసక టాప్ 

  మోడల్ త్ాఛా ఐడిళ తురేదిఔ కాయం టాప్ 5 యకైరతల నఽండి  
 ళము 2-GHz ఔుమమల్ కోర్ లేదా లేటర్ 

  డిళేలి ఔతూసం 14" HD Anti-Glare (16:9) 

  ఔన క్టయటీ ఫూు టృత్ 4.0 కొయఔు ఫుల్ట-ఆన్ సతోృ ర్ట ఈండాయౌ, Wi-Fi (IEEE 
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802.11b/g/n) and Ethernet (10/1000 Base-T), లామతృట ప్ ఄభతే్ ఫూు టృత్ ఄవసయం లేదఽ  

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

 
to 8-GB with 1DIMM SLOT FREE 

  ర బ కమం ఔతూస ఴెై డిప ైనేషన్ 720p త్ో ఫుల్ట-ఆన్ ర బ కమం, లామతృట ప్ ఄభతే్ ఫూు టృత్ ఄవసయం లేదఽ  

  HDD ఔతూసం 500GB (లేదా ఎఔుకవ) శృర్డ డిసక 

  ఆనఽట్/ఄవుట ట్ తోృ యలలి ఔ HDMI 

  
 

ఔ VGA, 2 లామతృట ప్ ఄభతే్ 

  
 

డెడికైటెడ్ ఔతూసం 5 USB 2.0 తోృ ర్ట* 

  
 

ఔ Ethernet (RJ-45) 

  ఫామటమీ ఫామక్స ఄప్ 4 CELL or 6 CELL LITHIUM/0.5KVA UPS త్ో 30 తుమిశుల ఫామక్స ఄప్ సభమం  

  చిప్ ళ ట్ ఆంటిగైరటెడ్ యత్ ళము లేదా ఇక్ైరల ంట్  

  గర పక్సస  ఆంటిగైరటెడ్ గర పక్సస 

   

 

తేా్మఔత  యవమలు 

  కీఫో ర్డ 
  యమిత మిభాణం (ఔతూసం 84 కీలు) యండోస ఔంతృటఫుల్ ళల్-మైళళ టంట్ కీఫో ర్డ  

   టచ్ తృమడ్ ర ైడ్ టచ్ తృమడ్ తలో కీఫో ర్డ , లామప్ టాప్ ఄభతే్ ఄవసయం లేదఽ 

  ాలోడెడ్ OS యండోస 10 తృ ా ప షనల్ 

  బ ైకోర తోౄ నఽు  ఔతూసం ఔ ఫుల్డ  ఆన్ బ ైక్స, లామప్ టాప్ ఄభతే్ ఄవసయం లేదఽ 

  మాఔససమీలు లామతృట ప్ కమమీభంగ్ కైస 

  
  రమ్ంటీ   3 ఏళ్ు  కంాఴెతుసవ్ అన్-ళ ైట్ రమ్ంట.ీ ఫామటమీ భమిము వర్ ఎడాటర్ ఔు ఔ ఏడాది రమ్ంటీ ఈంట ంది  
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మాతూట -ర ైయస  ఄంతిభ శూథ భ యక్షణ కొయఔు 

  
    *లామప్ టాప్ ఔు 5 USB 2.0 తోృ యలలి ఔనాన తఔుకవ ఈంట,ే USB హబ త్ో ఫహుళ్ USB ఔన క్షనఽు  (USB తోృ ర్ట దాైమ 5 మిఔమల ు గ్-ఆన్ 
ఄవుతేంది) ఄదను ధయ లేఔుండా ఄందింఙఫడెతేంది  

 

వసఽత వు ఎస.1.2. – భాతుటర్ 
 

 

తేా్మఔత యవమలు 
  

     

 

OEM 
  

    

  

ళ/ లామప్ టాప్/ భాతుటర్ కొయఔు ఐడిళ/ గమట ుయ/తోౄా సట  భమిము సఽయౌువన్ లో ఙాఽమించినట ు గ 
ఫాయతదేశం తృాంతంలో ఏదైెనా మ్డె భుందటి కైయతయలు లో ‚య్డర్స‛ కైడిమాంటులోతుది.  

 

     

 

మిభాణం 15-16 ఆంచ్ లేదా ఎఔుకవ 
  

     

 

యఔం LCD 
  

     

 

మిఛలుమషన్  1024 x 768 లేదా  ైన  
  

     

 

 
 

వసఽత వు ఎస.1.3. - భయ్ట పంక్షనల్ డిర ైజ్ (ఎంఎఫ్డ) 

  

     

 

తేా్మఔత యవమలు 
  

     

 

పంక్షన్ ాంట్ క శూకన్ 

  
     

 

ేజీలలో డామటీ ళ ైక్ల్  8000 ేజీలు  
  

     

 
PPM – BLACK (A4) 18 PPM 

  
     

 

మోడల్ త్ాఛా ఐడిళ తురేదిఔ కాయం టాప్ 5 యకైరతల నఽండి  
  

     

 

మిఛలుమషన్ 
600X600 DPI 

  
    

  

తఔుకవ ధయలో నడవడాతుక్ ఆంఔు టామంక్స  

 

 

మీడిమా ఈయోగించినది 
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తేా్మఔత యవమలు 

ఔసటభర్ మీడిమా ళ ైజ్ య్ఖల్ వయఔు 

శూట ండర్డ అమైటింగ్ ళసటభ సతోృ యమ్టడ్ యండోస 8 , యండోస 10 భమిము భుందటి వయషనఽు  యండోస (ఎక్సో , యశూట ) భమిము 
ల ైన క్సస త్ో ఔంతృటఫుల్ 

శూకన్ మిఛలుమషన్ 600X600 DPI OPTICAL 

BIT/COLOR DEPTH 24 BITS 

క ళడ్ ఫాు క్స 18 CPM 

క మిఛలుమషన్ 600 X 600 DPI 

 

వసఽత వు ఎస 1.4. –తె్లు  ళీన్ 
 

 
తేా్మఔత యవమలు 

       
 
మిభాణం 4 X 5 ft శూట ండ్ భ్నటఫుల్ / గోడ భ్నటఫుల్ 

       
 
 మాఔససమీలు శూట ండ్ 

       
 
నాన్-మిఫ్ు క్టంగ్ ఄవునఽ 

       
 
 క్స ఄవునఽ 

        
 
 
 
 వసఽత వు ఎస.1.5 –  తోౄ ఔస ల ైట్ 

  
     
 
తేా్మఔత యవమలు 

       
 
శూభయథయం  60W 

      
 
మాఔససమీలు శూట ండ్ , 2 మీటయు ర ైయల భమిము అమైటర్ ఔు దఖగయగ అన్/అఫ్ ళైచ్   

      

 
వసఽత వు ఎస.1.6. – సర్జ తృ ా టెఔటర్ ళ ైక్స  
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పాతేమకత వివ్మలు 

       
 
శూధాయణం 5A  శూక్ట ు  సంకమ 6  (4  ఫాయతీమ ఱ వయౌ  +  2  ఄంతమజ తీమ ఱ వయౌ 

 
  

), పయమజ్, అన్/అఫ్ ళైచ్ భమిము ఐఎస భార్క  
        

వసఽత వు ఎస 2.1. – ఔనఽఖుడెడ  మిఔయం తేా్మఔత 

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

 

తేా్మఔత స్టేషనరీ 
(మ ౌంటెడ్ :  వాల్, టెరపోై డ్ లేదా 
సాే ౌండ్ ),1 

శృమండ్-ఴెల్డ  
2 

ఄల ైన భంట్ ఎభడ్ 3 త్ో 
శృమండ్-ఴెల్డ  

ఔనఽఖుడెడ  డమామీటర్ (ఔసల్స లో) 
> 210 

శూలమాల్ మిఛలుమషన్ ఔసల్ 
మిఛలుమషన్ 

> 60% @ 4.0 Lp/mm > 16 Pixels/mm 

# ళ ైభలేట తుమస కమచర్ 2 

 

1. ళేటషనమీ: ఏదైెనా కమచర్ కా్రమ మిఔయం ళేటషనమీగ ఈననుడె భమిము వమక్త శూథ నంలో ఈండాయౌ భమిము ఄతనఽ/అబ  రమిక్ 
రయల యఱర ంతిగ ఈండాయౌ 

 
2. శృమండ్-ఴెల్డ : అమైటర్ అమైట్ ఙేసాత  క్బ మతు ట ట ఔుంటాయల భమిము వమక్త ళేటషనమీగ ఈండాయౌ. ఄల ైన భంట్ ఎభడ్ : క్బ మక్ 
ఄల ైన భంట్ కొయఔు మాంతిాఔ పఔచర్ఈంది. అటఔల్ వయమ ప ైండర్ ఄల ైన భంట్ ఎభడ్ గ మిఖణింఙఫడదఽ.  
 

తేా్మఔత 

 

ళేటషనమీ 
 

శృమండ్-ఴెల్డ  2 

  

ఄల ైన భంట్ ఎభడ్ 3 త్ో 
శృమండ్-ఴెల్డ  

  

(భ్ంటెడ్ :  రల్, 
టైెతోైృ డ్ లేదా 
శూట ండ్ ),1 

    ఔళ్ైళ4 
               వయమ ప ైండర్ 
 

ఎఔల్యనల్ 
 

ఆంటయనల్  
 
ఎఔల్యనల్ లేదా ఆంటయనల్ 

        
        కమచర్ దాయం 

 

> 750 మిమి 

 

> 50 మిమి 

 

> 20 మిమి 
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       కమచర్ రలమం 
(ర డలు/ఎతేత /
లోతే) 

 
> 

 

> 

20x15x12మి
మి 

 

> 20x15x12మిమి 

  

250x500x500మి
మి 

    
        ఎకోసోషర్ 
సభమం 

 
< 15ms 

 
< 33 ms 

 
< 33 ms 

 
        ఆబేజింగ్ తయంఖ 
దైెయఘయం 

 
700-900 nm 

     
      ళ కటా ల్ రేఖం 

 
ఏదైెనా 100nm ఫామండ్ లో వర్  > ముతతం వమోు  35% 

 
        శూకన్ యఔం 

 
తోృా ఖరళవ్ 

     
     ఆబేజ్ భామిజనఽు  

 
ఎడభ & ఔుడి: 0.50x ఔనఽఖుడెడ  డమామీటర్ ,  ైన & క్రంద: 0.25x ఔనఽఖుడెడ  డమామీటర్ 

        
        ఔసల్ లోతే 

 
> 8 bits/pixel 

     
     ఆబేజ్ ఎరలుమభయషన్ పాేం మైట్ > 5 పాేభుు /ళ ఔనఽ, ఔంటినఽమవస ఆనేజ్ కమచర్    

 
     

 
కమచర్ మోడ్ 

 

  

ఫుల్ట-ఆన్ కైయౌటీ ఙెక్స త్ో అట  ోకమచర్ 
(ఎన్ఐఎళట  కైయౌటీ ఔతుసడమైషనఽు  
ఆంకమైలేట్ ఄవుత్ాభ) 

   
       నాభస తుషతితక్ ళ నాసర్ ళఖనల్ > 36 DB 

     
      

      ఔన క్టయటీ5 
 

USB   2,   USB- 
IF సమిటప ైడ్ లేదా 
న టైర్క 
(టిళ/ఐ) USB 2, USB- IF సమిటప ైడ్  

 

        

        

        
       వర్ 

 
USB లేదా ఆండి ండెంట్ PS 
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        ఫయలవు 
 

NA 
 

< 1 క్లో 
 
< 1 క్లో 

 
     

డైెబ నషన్ 
 

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

  
మిమి 

 
100 మిమి మిమి 

 

       అమైటింగ్ ఈశోుు ఖరత 
0-49C 

     

  

 
 
 
 

   

హుమమిడిటీ 

 

10 – 90% నాన్-ఔతుసడమింగ్ 

 
   

        డెమయతయౌటీ/శుక్స 

 
IP54 

     
      ళేఫ్ట  శూట ండర్డ 

 

Exempt Group per IEC 
62471:2006-07 

   
       శూట ండర్డ్ 

 

FCC Class A, 
RoHS 

    
         

4.  మిఔయం ఔదఔుండా ముదటి ఔనఽన ఄభన 2 ళ ఔను  లోునే మ్ండవ ఔనఽన కమచర్ ఙేళేత  ఔరభానఽఖతంగ 
మిఖణింఙఫడెతేంది. 
5. ఔన క్టయటీ భమిము వర్ు కోసం ముతతంలో కైవలం 1 USB తోృ ర్ట ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది. 

 

తేా్మఔత 

స్టేషనరీ 

(మ ౌంటెడ్ :  వాల్, టెరపోై డ్ లేదా 
సాే ౌండ్ ),1 

శృమండ్-ఴెల్డ  
2 

ఄల ైన భంట్ ఎభడ్ 3 త్ో 
శృమండ్-ఴెల్డ  

శూఫ్టట రేర్ ఎ 
తాజా యుఐడిఎఐ డివ రజ్ క్ాాచర్ తో కౌంలయౌంట్   

రతయాకతలు 
యుఐడిఎఐ దాారా ధృవీకర ౌంచిన ల రన క్స్/వౌండోస్ 64 బిట్ వడిఎౌం 

 

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

  కమచర్ మోడ్ ుభన్ ల ైవ్ కమచర్ 

  ఆబేజ్ కైయౌటీ యమిత భుందమి (0x01) ISO/IEC 19794-5 కాయం 

  ఔతూస మిఛలుమషన్ 800 x 600 

  కమచర్ మోడ్ అట  ోతోౄ ఔస భమిము అట  ోల ైటింగ్ ఎడజళ ట మంట్ త్ో భానఽమవల్ కమచర్  

  ళ నాసర్ >2 బ గ ఔసల్ నేటివ్ 

  ఔన క్టయటీ 6 ఴైె ళడ్ USB 2.0, USB-IF సమిటప ైడ్ 

  ల న్స పక్సడ్, SLR 

  వర్ USB/ఆండి ండెంట్ PS/ AA/AAA ఫామటమీలు ాపర్ ఙేమఫడే యౌథిమం ఄమాన్ దాైమ  

    భ్ంట్  టైెతోైృ డ్ 

  అమైటింగ్ ఈశోుు ఖరత 0 to 50 డిగీర ళ యౌసమస 

    హుమమిడిటీ 10 – 90% 

  ళేఫ్ట  శూట ండర్డ UL 

  శూఫే్టవర్ API త్ాఛా ముఐడిఎఐ డిర ైజ్ కమచర్ ఎఐ తేా్మఔతలత్ో ఔలది  

  డెమయఫుయౌటీ/ శుక్స IP 54 

  ఖభతుఔ: ముతతంలో కైవలం 1 USB తోృ ర్ట ఔన క్టయటీ భమిము వర్ కోసం ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది  
 

 వసఽత వు ఎస.2.3. – రేయౌభుద ామిఔయం తేా్మఔత 

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

తేా్మఔత 
  

యవమలు 

    కమచర్ మోడ్ 
  

ుభన్ ల ైవ్ శూకన్ కమచర్ 
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ఆబేజ్ అక్ైజిషణ్ 
మిక్వైమ్భంట్స 

 

ల వల్ 31 లేదా ఄంతఔు ైన ళ టిటంగ్ (ముఐడి ఄు కైషన్ V1.0 కొయఔు ఫయోబ టికా్స డిఛై్న్ 
భాాణాల యొఔక యఫాఖం 9.1) 

   
  

   ఆబేజ్ ఎరలుమభయషన్ పాేం మైట్ > 3 పాేమ్స/ళ ఔనఽ, ఔంటినఽకయవస ఆబేజ్ కమచర్ 

    కమచర్ మోడ్ 
  

ఫుల్ట-ఆన్ కైయౌటీ ఙెక్స త్ో అట  ోకమచర్ (ఎన్ఐఎళట  ఆంకమైలేట్స)  

    
     

6. ముతతంలో కైవలం 1 USB తోృ ర్ట ఔన క్టయటీ భమిము వర్ కోసం ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది.  
 

తేా్మఔత యవమలు 

  
 

నాణమత్ా మిఖణనలు) 

  కమచర్ ఏమిమా > 76mm x 80mm 

  ఔన క్టయటీ7 USB 2, USB-IF సమిటప ైడ్ 

  వర్   USB దాైమ 

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

  ఫయలవు ఖమిషఠ ం 2.5 క్లో. 

  అమైటింగ్ ఈశోుు ఖరత 0 – 50 C 

  హుమమిడిటీ 10 – 90% నాన్-ఔతుసడమింగ్ 

  డెమయతయౌటీ / శుక్స IP 54 

  శూట ండర్డ్ 
 

 

UL సమిదపడ్ (వమితళేత). ISO  19794-4:2005 ళ క్షన్ 7 భమిము 
ఄనఽఫంధం ఎ సమిటపకైషన్ మిక్వైమ్భంట్స (ఐఎఎఫ్ఐఎస ఄనఽఫంధం ఎఫ్ 
సమిపప ైడ్) ఔలుసఽత ంది.  

శూఫే్టవర్  API త్ాఛా ముఐడిఎఐ డిర ైజ్ కమచర్ త్ో ఔంుభంట్  

 

తేా్మఔతలు 
ముఐడిఎఐ దాైమ ధియఔమించిన ల ైన క్సస/యండోస 64 తట్ యడిఎం  
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ఖభతుఔ: ముతతంలో కైవలం 1 USB తోృ ర్ట ఔన క్టయటీ భమిము వర్ 
కోసం ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది 
 
వసఽత వు ఎస.2.4. – GPS మిఔయం 

 తేా్మఔత  యవమలు 

  ఛనయల్  
 

 

GPS సంఫంధ OM 4(4)/57/122/2016/E&U-Pt కాయం GPS 
మిఔయం ముఐడిఎఐ దాైమ ధఽాయఔమింఙఫడాయౌ 

  
 

  

 

ఖభతుఔ: ముఐడిఎఐ ర ఫలైసట్ www.uidai.gov.in లో అమోదిత జిఎస 
యకైరతల ఛాతత్ా ఄందఽఫాట లో ఈంది. 

  
మాఔససమీలు 

 

 

 ళ/లామప్ టాప్ ఔు ఔన క్సట కవడాతుక్ తతుసమిగ కరయౌసన కైఫుల్స 
భమిము మాఔససమీలత్ో 

  రమ్ంటీ  3 సంవతసమల కంాఴెతుసవ్ అన్-ళ ైట్ రమ్ంటీ 

   

7. ముతతంలో కైవలం 1 USB తోృ ర్ట ఔన క్టయటీ భమిము వర్ కోసం ఄందఽఫాట లో ఈంట ంది  

 

అధార్ నమోదఽ క్ట్ కొయఔు తా్ేమఔ షయతేలు భమిము తుఫంధనలు 

 

1. ఆనాల్లేషన్ భమిము ఔమీషతుంగ్: అధార్ నమోదఽ క్ట్ ఆనాల్లేషన్ కొయఔు తడడర్ మిమోట్ సశృమఔ సదఽతృమాతున ఄందింఙాయౌ  
2. ంణీ కలం: కొనఽగోలు అయడర్ తే్దర నఽండి 30 మోజుల లోు ఔన ైసతూఔు ముతతం ంణీతు తడడర్ యమిత ఙేమాయౌ.  
3. మపబ న్స ఫామంక్స గమమ్ంటీ – ఙెయౌుంు యడెదలభయమ భుందే కొనఽగోలుదాయలతుక్ కంటాాక్సట యలువలో తజి 10% తు తడడర్ 

ఄందింఙాయౌ. 
4.  ఙెయౌుంులు: తజి యొఔక అమోదం భమిము సతభషన్ తమైత ఔన ైసతూ క్ అధార్ నమోదఽ క్ట్ యొఔక సుభ 10 మోజులలోు 

ఙెయౌుంు 100 ఱతం ఙేమాయౌ. 
5. తె్లు  ళీన్, తోౄ ఔస ల ైట్ భమిము సర్జ తృ ా టెఔటర్ తంచి యమిత క్ట్ ఔు రమ్ంటీ 3 సంవతసమలు.  
6. ఎసఎల్ఎ: 7 మోజులలోు లోతృలునాన మిఔమల యొఔక ఫదియ్/మిేర్ యపలభభతే్(రమ్ంటీలో ఈనన మిఔమలు) , 

మీేు ళ భంట్/మిేర్ ఄభయమవయఔు ఈఔయణాతుక్ ఔ మోజుఔు యౄ100 ఛమిభానా తజి నఽండి తగిగంఙఫడెతేంది.  

http://www.uidai.gov.in/
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7. అధార్ నమోదఽ క్ట్ కొయఔు ళయౌంగ్ ధయ యౄ. 1.5 లక్షలు ఆది ఛ్ం తృో యటల్ లో ళ ట్ ఙేమఫడి ఈంట ంది ఄదేయధంగ ఆది ఄభభఔం 
దాయలలక్ ఔనడఔతోృ వఙఽచ ఔతూ ళయౌంగ్ ధయ ఔనాన అపర్ ఙేళే ధయ ఎఔుకవ ఈంటె ఛ్ం తృో యటల్ లో ఄంగీఔమింఙఫడదఽ.  
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అ ుండిక్సీ ఎన్- ఇసఎుం కలభుంట్ మమియ  మిజలుమష్న్ లో శూధయరణ తదయలు 
 

ఄధికమిఔ సంసథ  దాైమ తేా్మక్ంఙఫడిన భాయగం నఽండి నమోదఽ ఏఛ్తూసలు త్ాఛా ఆళఎం ఔుభంట్ నఽ తతుసమిగ డౌనలు డ్ ఙేమాయౌ. 
ఔుభంట్ డౌనలు డ్ ఙేళన తమైత భమిము రడేటుడె , అమైటర్/సామ్వైఛర్ క్రంద ఆచిచనట ు గ ఄనేఔ సభసమలు/సరళ్ళతు 
ఎందఽమకకంటాయల. ఆట వంటి సభసమలతు మిషకమింఙడాతుక్ ళఫఫంది మిశుకమలతు తీసఽకోడాతుక్ సాఙన కొయఔు తాి ఎయరర్ ఔు తాిగ 
భమిము ఆచిచన సాఙనలతు ఄనఽసమింఙడాతుక్ ఄందింఙఫడినాభ-  

వ్.సుం  ఎరరర్  –సరీన్ శుట్  ఎరరర్ ేరు- మిజలుమష్న్ 

1. 

 

ఎరరర్- ఆపమైటర్ అథెుంటికైష్న్ 
ప ైల్పద  

పమిశుకరుం –  

 ఫయో-లాకై ఙెక్స ఙేమండి 
(తోృ యటలోు /ఎం-అధార్) 

 అధార్ సళ ండ్ ఄభమంది 
(ఫయో నయఔయణ ఄవసయం 

 అథ్ టెం ు ట్ 
మీ-ఎకలతాక్షన్ >మఐడిఎఐ 
టెక్స సతోృ ర్ట నఽ 
సందిాంఙండి 

2. 

 

ఎరరర్- మిజిసేట ాష్న్ ప ైభల్పద  

పమిశుకరుం –  

 డేటా కర్ద/న టైర్క 
ఔన క్టయటీ భాయచండి 
అతమైత భయళ 
మాతినంఙండి 

 ఔుభంట్ తు భయళ-మిజిసటర్ 
ఙేమండి 

 ఐ /ప ైర్ రల్ ళ టిటంఖులు 
ర ైటిు సఽట  కనందఽన ఆది 
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వచిచ ఈండవఙఽచ  

3. 

 

ఎరరర్- ఆపమైటర్ డీట ైల్పీ 
మిసీుంగ్ 

 

పమిశుకరుం –  

 న టైర్క ఔన క్టయటీ 
(యౌంక్స/ళడ్) దమఙేళ 
మీక్షింఙండి 

 న టైర్క ఫానేఈంటే , 
ఄుడె దమఙేళ మీ-అన్ 
ఫో ర్డ ఙేమండి 

4. 

 

ఎరరర్ - ఐమిస్ డివై్జ్ నయట్ 
డిట కైటడ్ 

 

పమిశుకరుం - మిఔయం ఔన క్షన్ నఽ 
మిశీయౌంఙండి. సమ్ైర్ లతు మీశూట ర్ట 
ఙేళ మిశీయౌంఙండి 

 

5. 

 

ఎరరర్ - ఆపమైటర్ సుంక్స 
అనీకైీసఽపల్ప 

 

పమిశుకరుం - అమైటర్ అన్ 
ఫో మిడంగ్ కా్రమతు భయళ 
ఄనఽసమింఙండి 
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6. 

 

ఎరరర్- న్ కోడ్ డేటా ఎరరర్ 

 

పమిశుకరుం –  

• ముతతం న్ కోడ్ డేటా నఽ 
ఄందింఙండి(నంఫయల, 
జిలాు , ఈ-జిలాు ,యటిళ) 

• త్ాఛా ‚భాసటమైడటా ‚ ప ైలుతు 
(ఆళఎం/ముళఎల్ లో) 
క్ డౌనలు డ్ భమిము ఆంతృో ర్ట 
ఙేమండి 

7. 

 

ఎరరర్ - తృమకెట్ సుంక్స ఎరరర్  

 

పమిశుకరుం –  

 తృాళ స-> ఎకోసోర్ట 
నమోదఽ డేటా -> 

 అమైటర్ యవమలతు 
ళంఔరన ైజ్ ఙేమండి- > 
తృమక్ట్ ళేటటస ళంఔరన ైజ్ 
ఙేమండి (యమిత ళంక్స 
ఎనేఫుల్)  

8. 

 

ఎరరర్- కన్కతటుంగ్ టట టి సరవర్  

 

పమిశుకరుం – ముఐడిఎఐ టెక్స 
సతోృ ర్ట టీమ్ నఽ సందిాంఙండి 
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9. 

 

ఎరరర్- ఎరరర్ ఎుంకౌనేటడ్ డుమమిరుంగ్ 
ాుంట్ 

 

పమిశుకరుం – ాంటర్ యొఔక 
ఫౌతిఔ ఔన క్షన్ నఽ మిశీయౌంఙండి 

 

10. 

 

ఎరరర్- ఎనరాల భుంట్  కలభుంట్ ఈజ్ 
నయట్ మిజిసటర్డ 

 

పమిశుకరుం –ఔుభంట్ నఽ 
భయళ-మిజిసటర్ ఙేమండి 
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11. 

 

ఎరరర్- సరవర్ కన్క్షన్ ప ైభల్పద  

 

పమిశుకరుం - న టైర్క ఔన క్షన్ నఽ 
దమఙేళ భయళ మిశీయౌంచి 
తమైత లాగిన్ ఔు 
మాతినఙండి 

 

12. 

 

ఎరరర్ - నుంబర్ ఆఫ్ పుంగర్ీ డజ 
నయట్ మామచ్ ది ఎకెీోకైతడ్ 
నుంబర్ీ 

 

పమిశుకరుం -  సమ్వన దిశలత్ో 
తృట గ ఫయోబ టికా్స రేళ్ళ 
యొఔక సమ్వన సంకమతు ఎంటర్ 
ఙేళేలా ఙాసఽకోండి 
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13. 

 

ఎరరర్ - సమ్ ప ైల్పీ శృవ్ తెన్ 
టాుంపర్డ 

 

పమిశుకరుం –  

 అమైటర్ సమిగగ  అన్ ఫో ర్డ 
కలేదఽ. దమఙేళ భయళ 
అన్ ఫో ర్డ ఙేమండి 

 కొతున ళసటం 
ప ైల్(ళ్ైళ)/తోౄ లడర్(లు) 
ఎడిట్ ఙేమఫడాడ భ 

 

14. 

 

ఎరరర్- లోకల్ప వ్మిపకైష్న్ సమీవస్ 
ఈజ్ నయట్ ఎవై్లబ ల్ప 

 

పమిశుకరుం –  

  ళసటం శూట ర్ట ఙేళన తమైత 
కొంత సభమం రేచి 
ఈండండి అతమైత 
ఔుభంట్ నఽ ముదలు 
 టటండి  

 సభసమలు ఆంక ఄలానే 
ఈంటే ఄుడె భనం 
సమీైళ స-> మీశూర్ట అధార్ 
భయౌటతృు ట్ తౄం డిర ైజ్ 
బేనేఛర్ భమిము అధార్ 
QQSSITV సమీైళ స ఔు 
ర యాళయౌ 
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15. 

 

ఎరరర్- శూకనర్ మిసీుంగ్ ఎరరర్ీ 

 

పమిశుకరుం - మీ ాంటర్ + 
శూకనర్ మిఔయం యొఔక 
ఫౌతిఔ/శృర్డ రేర్ ఔన క్షనుతు 
దమఙేళ మిశీయౌంచి భయళ 
మాతినంఙండి 

 

16. 

 

ఎరరర్- న్టవర్క కన్క్షన్ ఎరరర్ 

పమిశుకరుం - ఇ ఎయరర్ ధాానంగ 
ఎసఎఫ్ట శూఫ్టట రేర్ లో వసఽత ంది 
-> న టైర్క ఔన క్షన్ 
మిశీయౌంఙండి-> డేటా ఫేస ప ైల్ 
తు మీేు స ఙేళ భయళ-మిజిసటర్ 
ఙేమండి  

17. 

 

ఎరరర్- మిజిసేట ాష్న్ విత్ సఐడి ఆర్ 
ప ైభల్పద   

 

పమిశుకరుం -ఎంటర్ ఙేళన 
మిజిళేట షాన్ యవమలతు 
మిశీయౌంఙండి (మూఛర్ నేమ్ 
భమిము తృసైర్డ) 
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18. 

 

ఎయరర్- తౄటల్ ఎయరర్ డెమమిరంగ్ 
ఆనాల్లేషన్ Resolution - 
ఔుభంట్ బ లన్ ఆనాల్లేషన్ 
సమిగగ  ఛయఖలేదఽ - > ఄతున 
ఔుభంట్ శూఫ్టట రేర్ ఄన్ ఆనాల్ల్ 
ఙేళ మీ ళసటం నఽ మీశూట ర్ట 
ఙేమండ-ి> ఆనాల్లేషన్ 
కా్రమతు భయళ ముదలు టటండి 

19. 

 

ఈయోగింఙే న టైర్క 
ముఐడిఎఐ సయైయలఔు ఔన క్సట 
కలేదఽ./ఔుభంట్ మిజిసటర్ 
కలేదఽ/ QSSITV సమీైస 
మ్శూండ్ కవడం లేదఽ 
(తృక్షిఔంగ నమోదఽ ఄభమంది) 
- అన్ ఫో ర్డ ఄభయమభుందఽ 
‚ఎనలాల్ మూఛర్‛ క్ుక్స ఙేళే 
భుందఽ అధార్ QSSITV 
సమీైస నఽ మిశూట ర్డ ఙేమండి/  
సమిటపకైట్ లో ఈనన భమిము 
అధార్ లో ేయల భననంగ ఈంది 
/సంఫంధిత అమైటర్ ఐడి 
కొయఔు మిజిశూట ా యర్ భామప్ 
ఙేమఫడలేదఽ/మిజిశూట ా ర్ మాక్టవ్ 
కలేదఽ/ ఆఎ మాక్టవ్ కలేదఽ  
/ అమైటర్ మాక్టవ్ కలేదఽ  / 
అమైటర్ భమకఔ ఆఎత్ో 
ఔయౌళంది/కమచర్ ఙేళన 
ఫయోబ టికా్స 60% ఔనాన 
తఔుకవ.- కైవలం ఎడభ శూు ప్ 
(నాలుఖు ర ళ్ైు ) లేదా ఔుడి శూు ప్ 
లేదా మ్ండె ఫొ టనరేళ్ైళ 
భాతబేా ఆచిచ మాతినంఙండి  

 


