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 تمہید
 

 تب ہےهتؼبسف کشاآدھب کو اوس (UIDAI) ثھبست کی هٌلشد ؽٌبختی اتھبسٹی هیٌول ٹشیٌٌگیہ 

 کب هوقذ ریل هیں دسد ہذف آڈیٹش کے لئے ثٌبیب گیب رظ ہے كشم گشاوًڈًگ كشاہن کشتب ثٌیبد پش ایک آدھبس کی اوس UIDAIهبڈیول یہ ہے کہ توبم هبسئیي کو 

 : -ہے

 

 

  عپشوائضس/ اًذساد آپشیٹشص 

 اوس تقذین کٌٌذگبىاںسرغٹشاس اوس اًذساد ایزٌغی  

 تؼبسف 
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1ثبة    
 

ف اوس آدھبس کب تؼبس  یو آئی ڈی اے آئی  
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یو آئی ڈی اے آئی اوس آدھبس کب تؼبسف:  1ثبة   
 

کی دكؼبت کے تضت هبئن  هبلی اوس دیگش عجغڈی، كوائذ اوس خذهبت کی ٹبسگٹ ڈلیوسی )( '2016آدھبس ایکٹ  "(UIDAI)ثھبست کی هٌلشد پہچبى اتھبسٹی 

 .کی وصاست کے تضت (هیئٹی)ثھبست کی صکوهت، الیکٹشاًکظ اوس اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوری . کی هشف عےایک هبًوًی اتھبسٹی ہے2016روالئی  ویں12

کے ایک هٌغلک دكتش کے هوس پش  (آیوگ ایي آئی ٹی آئی ) اط هٌقوثے کے کویؾي UIDAIایک هبًوًی اتھبسٹی کے هوس پش اط کے هیبم عے پہلے، 

، صکوهت ثضًظ سولض کی 2015عتوجش  ویں12 ،اط کے ثؼذ 2009رٌوسی، آئی،  ایڈهي-02/2009 / 43011-اے -گیضیٹ ًوٹیلکیؾي ًوجش. کبم کش سہب تھب

هٌغلک  عے  UIDAIکو  (یدیوت)توغین هوافالت اوس اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوری کے اط وهت وصاست کی الیکٹشوًکظ اوس اًلبسهیؾي ٹیکٌبلوری کے ؽؼجہ 

 .کیب گیب ہےکشًے کے ًظش حبًی 

 

UIDAI کو اط هوقذ کے تضت ثٌبیب گیب ہے کہ آدھبس ًوجش کو ہٌذوعتبى کے توبم ثبؽٌذوں کو یہ كشاہن کیب ربعکے 

 

 

 رؼلی اوس رؼلی ؽٌبخت کو ختن کشًے کے لئے کبكی هنجوه، اوس (ا) 

 هؤحش هشیوے عے تقذین کی رب عکتی ہے اوساآعبى،  (ة)

 

 رذیذ اًذساد اوس تقذین کے لئے رهہ داس ہے ثؾوول رذیذ صًذگی کے توبم هشاصل کے آپشیؾي اوس اًتظبم عویت، UIDAI کے تضت، 2016 ایکٹ آدھبس

اكشاد کی تؼذاد ربسی کشًے اوس تقذین کشًے کے لئے پبلیغی، هشیوہ کبس اوس ًظبم کو كشوؽ دیٌب اوس اط کی صلبظت کو یویٌی ثٌبًے کے لئے ثھی 

 کو ثھیەاكشاد کی ؽٌبخت کی هؼلوهبت اوس تقذین کے سیکبسڈ . مشوسی ہے
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تعزیفبتاہن   

 

 ایکٹ

 

 25 کو 2016آدھار مالی اور دیگر سبسڈیوں، فوائد اور خدمات ایکٹ 
  کو شایع کیا گیا2016مارچ 

 اتھاریٹی

 

کے  (1) کے ذیلی سیکشن 11 کو ایکٹ کے دفعہ 2016 جوالئی 12
.تحت بھارت کی منفرد شناختی اتھارٹی قائم کی گئی  
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 ریگولیشن

 

 کو 2016 ستمبر 12 ،2016ریگولیشن،  (انرولمنٹ اور اپڈیٹ)آدھار
 شائع ہوا اور دوسرے اصالحات اس کے بعد شائع ہوا

سینٹرل آڈینٹیٹیز ڈیٹا 
سی آئی ڈی )ریسپائریٹری 
(آر  

 

ایک یب صیبدٍ هوبهبت هیں ایک هشکضی ڈیٹب ثیظ هیں هورود ثیظ ًوجش 

ہولڈسص کے عبتھ ربسی کشدٍ توبم ًوجشوں پش هؾتول هشکضی ڈھبًچے، 

اعی ڈیووگشاكک کی هؼلوهبت اوس ثبیو هیٹشک هؼلوهبت ریغے اكشاد اوس 

.دیگش هؼلوهبت عے هتؼلوہ هؼلوهبت ؽبهل ہیں  

 انرولمنٹ

 

 هیں وامش( 2016 )2016،  (اًذساد اوس اپ ڈیٹ) آدھبسػول، ریغب کہ 

 کیب گیب اًڈیویوصل کے رسیؼے، کو ؽبئغ 2016 عتوجش 12کیب گیب ہے، 

کے لیے ثبئیو هیٹشک هؼلوهبت روغ کشًے کے ل۔ اط هشس کے اكشاد 

ە ًوجشوں کو ربسی کشًے کے ل۔ آدھبس ایکٹ کے تضت  

 رجسٹرارس

 

ایکٹ کے تضت اكشاد کو اًذساد کشًے کے هوقذ کے لئے اتھبسٹی کی 

سرغٹشاسوں هیں گوسًوٌٹ اوس  هشف عے اختیبس کشدٍ کغی ثھی اداسے
/ ًزی عیکٹش اداسوں هیں ؽبهل ہوں گے رظ هیں اتھبسٹی ًے هوشس کشدٍ 

تؼیٌبتی ایزٌغیوں کے رسیؼے یب اى کے رسیؼہ ثبؽٌذوں کے داخلہ لیٌے 

.کے لئے هوشس کیب ہے  

 انرولمنٹ ایجنسی

 

سرغٹشاسوں هیں گوسًوٌٹ اوس ًزی عیکٹش اداسوں هیں ؽبهل ہوں گے 

تؼیٌبتی ایزٌغیوں کے رسیؼے یب اى کے / رظ هیں اتھبسٹی ًے هوشس کشدٍ 

.رسیؼہ ثبؽٌذوں کے داخلہ لیٌے کے لئے هوشس کیب ہے اًذساد ایزٌغیوں  
کے عبتھ ثشاٍ ساعت ثبت چیت کشیں گی اوس سہبئؾیوں کو اًذساد کشیں 

گے اوس تیغشے كشین ایزٌغی ہو عکتے ہیں رو اتھبسٹی کی هشف عے 

 لیتے ہیں

 انرولمنٹ سینٹر

 

ایک هغتول یب ػبسمی هشکض ایک اًذساد ایزٌغی کی هشف عے هبئن 

سہبئؾیوں کی داخلہ لیٌے اوس اپٌی هؼلوهبت کو اپ ڈیٹ کشًے کے ل۔ 

 هبئن کشتی ہے
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 انرولمنٹ اسٹیشن

 

یہ ایغب ًظبم ہے رہبں ایک سہبئؾی آثبدی اوس ثبیو هیٹشک ڈیٹب کو هجنہ 

  لیب ربتب ہےهیں

 آلہ اوس دیگش GPSاًذساد کی تشتیت هیں کوپیوٹش، ثبئیو هیٹشک آالت، 
  ؽبهل ہیںعکیٌشاآالت ریغے پشًٹش اوس 

یئر اور سافٹ ویئرو ہارڈ  

 وینڈرس

 

ہبسڈ ویئش ویٌڈسص ہبسڈویئش كشاہن کشے گب ریغے لیپ ٹبپ، ڈیغک ٹبپ، 

GPSگولیبں،  ، عکیٌش ا- آلہ، پشًٹش STQC هقذهہ ومبصتوں کے 

.هطبثن هقذهہ ثبیو هیٹشک آالت وؿیشٍ  

وًڈوص )عبكٹ ویئش ویٌڈس عبكٹ ویئش، ریغے آپشیٹٌگ عغٹن  XP ،وعٹب 
، ایپلیکیؾي عبكٹ ویئش، وؿیشٍ كشاہن کشسہب ہے(7وًڈوص   

اپ ڈیٹ عبكٹ ویئش اتھبسٹی کے رسیؼہ كشاہن کی ربئے گی اوس / اًذساد 

روغ کی گئی هؼلوهبت کو هضلوظ کشًے کے لئے اط هیں تؼویشاتی 

 عالهتی کی خقوفیبت ہوگی

 ٹیسٹنگ اور سرٹیفیکیشن

 ایجنسی

 

اًزوي کے رسیؼہ هقشوف اداسے کغی اًذساد اداسے کے اًذس هالصهت 

/  آپشیٹش  انرولمنٹصبفل کشًے کے اسادے کب اسادٍ سکھتے ہیں،

.اپ ڈیٹ کشتے ہیں/ عپشوائضس کے هوس پش اًذساد   

عشٹیلیکیؾي پشوعیغٌگ اط ثبت کب یویي کشے گب کہ فشف تشثیت یبكتہ 

تبصٍ کبسی کے ػول کو عٌجھبلتے ہیں/ اوس تقذین ؽذٍ اكشاد اًذساد   

 انرولمنٹ آپریٹر

 

اًذساد ایزٌغیوں کے رسیؼہ هالصهیي اہلکبسوں کو اًذساد کے هشاکض هیں 

.کشًے کے لیے سکھب گیب ہےاًذساد کے ػول کو  . 

 انرولمنٹ سپروائزر

 

 

 

اًذساد اداسوں کو چالًے اوس اًتظبم کشًے کے لئے اًذساد ایزٌغیوں کی 

.هشف عے هالصم ؽذٍ اہلکبس  
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 ویریفائر

 

اًذساد هشکضوں هیں دعتبویضات کی تقذین کے لئے سرغٹشاسوں کے 

 رسیؼہ هوشس کشدٍ اہلکبس

 انٹروڈیوسر

 

سرغٹشاس اوس اتھبسٹی کے عبتھ سرغٹشڈ ؽخـ رو ؽخـ کغی ؽخـ 

پی او )کی ؽٌبخت کی تقذین کشے گب رظ کے پبط اط کی ؽٌبخت 

.کی کوئی دسعت حجوت ًہیں ہے (پی او اے )اوس ایڈسیظ کب حجوت  (آئی   

هتؼبسف کٌٌذٍ فشف اى اكشاد کی ؽٌبخت اوس پتہ کی تقذین کشے : ًوٹ

گب ري کو هتؼبسف کشاًے واال ربًتب ہے اوس اط کی تقذین کو هتؼبسف 

کشاًے والے کی ثٌیبد ًوجش اوس ثبیو هیٹشک تقذین کے رسیؼے کیب ربئے 

.گب  

 رہائش

 

اًلشادی داخلہ کے لئے دسخواعت کی تبسیخ عے هجل كوسی هوس پش اط 

یب اط عے صیبدٍ ػشفے  (182 )عو ثیبعی دى  هیں ہش ایک ہیٌوںثبسٍ م

.وکے دوساى ثھبست هیں سہبئؼ پزیش ٍ  

 ڈیموگرافک انفارمیشن

 

ًبم ًوجش ربسی کشًے کے هوقذ کے لئے هواػذ و مواثو کے هطبثن، 

ًبم، تبسیخ پیذائؼ، ایڈسیظ اوس کغی كشد کے دیگش هتؼلوہ هؼلوهبت عے 

  آدھبس کو ایؾو کشًے کی ؿشك عےەهتؼلن هؼلوهبت

اط هؼلوهبت هیں ًغل، هزہت، رات، هجیلہ، هوم، صثبى، اعتضکبم کے : ًوٹ

.سیکبسڈ، آهذًی یب هجی تبسیخ هیں ؽبهل ًہیں ہوًب چبہئے  

 بائیو میٹرک

 انفارمیشن

 

 اعکیي، یب کغی ایغے ؽخـ کی آئشط كوٹوگشاكی، اًگلی کے پشًٹ، 

دیگش صیبتیبتی خقوفیبت رٌہیں هواػذ و مواثو کی هشف عے ثیبى کیب 

 ربتب ہے

 کور بائیو میٹرک

 انفارمیشن

 

كٌگش پشًٹ، آئشط  اعکیي، یب کغی ایغے ؽخـ کی دیگش صیبتیبتی 

 خقوفیبت رٌہیں هواػذ و مواثو کی هشف عے ثیبى کیب ربتب ہے
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  انرولمنٹ آئی ڈی
(EID) 

 

  ػذدی اًذساد کی ؽٌبختی ًوجش28ؽوولیت کے وهت سہبئؾیوں کو ایک 

 هختـ کیب رب تب ہے

 آدھار لیٹر

 

ک دعتبویض سہبئؾی کے پبط آدھبس کو پہٌچبًے کے لیےای  

 رابطہ سینٹر

 

سہبئؾیوں کے لئے عواالت اوس اپیل عے هتؼلن عواالت اوس ؽکبیت کے 

    یب ای هیل/  ء 1947 ٹول كشی ًوجش صل کے لئے

 help@uidai.gov.in کو سینٹر پوائنٹ بنایا گیا ہے 

 

 یو آئی ڈی اے آئی کب ویشى اور هیشي
 

 

ایک هٌلشد ؽٌبخت اوس ڈیزیٹل پلیٹ كبسم کے عبتھ ثھبست کے ثبؽٌذوں کو ثباختیبس   کہیں ثھی اوسکغی ثھی وهت

.ثٌبًے کے لئے  

 

هوبهی هوس پش اچھی هشس عے هوشس ؽذٍ ٹشاًغوٌڈ کے وهت سہبئؾی ثبؽٌذوں کو اوس عخت هؼیبس کے هیٹشکظ کی  

.تؼویل کشتے ہیں  

ؽشاکت داسی هبئن کشًے کے لئے ؽشاکت داسوں کے عبتھ تؼبوى کشیں، رو اپٌی ڈیزیٹل ؽٌبخت کو اپ ڈیٹ کشًے 

 اوس هغتٌذ کشًے کے لئے سہبئؾیوں کو عہولت كشاہن کشتب ہے

کو لے کش ؽشاکت داسوں اوس عشوط آدھبسهؤحش هشیوے عے اوس هغبثوتی سہبئؾی ثبؽٌذوں کی خذهت کشًے کے لئے

 كشاہن کشًے والوں کے عبتھ تؼبوى

رذیذ رڑواں ایپلی کیؾٌض کو كشوؽ دیٌے کے لئے ثذػت کی صوفلہ اكضائی کشیں اوس ػواهی اوس ًزی ایزٌغیوں کے 

 لئے پلیٹ كبسم كشاہن کشیں

 ٹیکٌبلوری کے ثٌیبدی ڈھبًچے کی دعتیبثی، عکبلٹیجل اوس لچکذاس کو یویٌی ثٌبئیں

  کے لئے ایک هویل هذتی پبئیذاس تٌظین ثٌبئیںاًےکے ًوطہ ًظش اوس اهذاس کو آگے ثڑھیو آئی ڈی اے آئي 

صبفل  کؾؼ ثٌبئیں تبکہ تٌظین کو تؼبوى اوس هیوتی ثقیشت كشاہن  پشهختلق ؽؼجوں هیں ثہتشیي گلوثل هہبست کے لئے

 ہوعکےە

mailto:help@uidai.gov.in
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 ہن فذاهت کی هذس کشتے ہیں 

 ہن هلک ثھش هیں هلک کی تؼویش کے لئے پشػضم ہیں 

 ہن ثبہوی تؼبوى کب پیچھب کشتے ہیں اوس اپٌے ؽشاکت داسوں کی هذس کشتے ہیں 

 ہن خذهبت هیں سہبئؾیوں اوس عشوط كشاہن کشًے والوں کو ؽبًذاس ثٌبًے کی کوؽؼ کشیں گے 

 ہن ہویؾہ هغلغل عیکھٌے اوس هؼیبس کی ثہتشی پش تورہ هشکوص کشیں گے 

 ہن رذت هے کش سہے ہیں اوس اپٌے ؽشاکت داسوں کے لئے ایک رذیذ پلیٹ كبسم كشاہن کشتے ہیں 

 ہن ایک ؽلبف اوس کھال تٌظین پش یویي سکھتے ہیں

 

 آدھبر اور دوطزے آئڈیٌٹیفیکیشي پزوگزام کے هبثیي فزق
 

 

 آدھبر کے خصوصیبت
 

 آدھار کیا ہے آدھار کیا نہیں ہے

  ػذدی ًوجش12  فشف ایک اوس کبسڈ

کغی كشد کو ربسی کشدٍ هٌلشد ؽٌبختی ًوجش کغی دوعشے كشد کو  ایک كی خبًذاى

ربئے گبًہیں دیب دوثبسٍ   

ثٌبتب ہے" تقذین"سہبئؾی کی ؽٌبختی هوموع کو کبهیبة   توبم دیگش ؽٌبختوں کی رگہ لے لے گیآدھبس  

ڈیووگشاكک اوس ثبیو هیٹشک هؼلوهبت روغ اوس سیکبسڈ کشیں  هؼلوهبت، ریغے رات، هزہت، صثبى کو روغ کشے گب

(هؼزوس اكشاد کے لئے اعتخٌب ہیٌڈلٌگ)  

خبًذاى اوس )ثھبست کے سہبئؾی کو، هورودٍ دعتبویضات کے ثـیش   ؽہشیت کب حجوت کے هوس پش اعتؼوبل کیب رب عکتب ہےآدھبس

(هتؼبسف کشاًے والے اًذساد کی ثٌیبد پش داخلہ  

 هبثل ثٌبتب ہے  اطیوًیوسعل ؽٌبختی ڈھبًچے کو یوآئی ڈی اے آئی   ًوجش صبفل کشعکتب ہےآدھبسایک كشد ایک عے صیبدٍ 
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 آدھار کیا ہے آدھار کیا نہیں ہے

پش هجٌی دسخواعت ریغے ساؽي کبسڈ،  آئی ڈی  ثھی ریغے کہ کغی

  اعی هشس اعتؼوبل کشعکتے ہیںکبپبعپوسٹ 

 چہشے کی تقویش، آثبدی کے ثبسے هیں هؼلوهبت، اًگلیوں آدھبس  سہبئؾیوں کی هبلی هؼلوهبت روغ کشتی ہےآدھبس

کے ًؾبى اوس ایشیب کو سہبئؾی کی ؽٌبخت کے لئے اعتؼوبل کشتب 

 ہے

 

 اًزولوٌٹ ایکو طظٹن
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2ثبة   
 

 سرغٹشاسط،اًشولٌگ ایزٌغیضاوس اًشولوٌٹ اعٹبف
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رجسٹرارس، انرولنگ ایجنسیز اور انرولنگ اسٹاف: 2باب   

 

 رجظٹزارص کی تقزری
 

سرغٹشاسوں کو اتھبسٹی کی هشف عے، هلک ثھش هیں سہبئؾیوں کے اًذساد اوس اپ ڈیٹ کے لئے  ە1

هوشس کیب ربئے گب، اوس اى اداسوں هیں ؽبهل ہوعکتب ہے، رو اى کے پشوگشاهوں کے ػولذسآهذ کے 

توشسی پش، ہش سرغٹشاس کو ایک  ەهؼوول کے کوسط هیں سہبئؾیوں کے عبتھ ثبت چیت کشعکتب ہے

 :ے ہوں گے اداساہل یہسرغٹشاسوں کے هوس پش توشسی کے  .سرغٹشاس کوڈ هوشس کیب ربئے گب

 

 

 

  سیبعت صکوهتیں/ سیبعت 

  ےاى کے تضت اداس/ هشکضی وصاستوں اوس هضکووں 

  اںسیبعتی صکوهتوں کے پجلک عیکٹش کوپٌی/ هشکضی 

 پجلک عیکٹش ثیٌکوں اوس سیگولیٹشی اداسوں عویت هوهی عیکوسٹیض ڈپلوهوسی لویٹڈ 

 هشکض یب سیبعتی صکوهت کی هشف عے پیذا کشدٍ خقوفی گبڑیبں 

  ثیٌکوں کب ؽیڈولکبهشعیبل  

 پوعٹ ڈپبسٹوٌٹ 

 

 .كیلڈ عطش پش ػولذسآهذ، ًگشاًی اوس آڈٹ کے لئے سرغٹشاس رهہ داس ہوں گےە 2

سرغٹشاسوں کو اربصت دی ربئے گی کہ اتھبسٹی کے رسیؼہ اط کے هجنے عے یب کغی دوعشے ؽخـ کی ربًت عے هجنہ کش لیب گیب ہے رظ ە 3

 سعبئی صبفل کشے اوس کغی ثھی کتبة، سیکبسڈ، دعتبویضات اوس کوپیوٹش کے اػذاد و ؽوبس کو سرغٹشاس کے عےکے تضت اتھبسٹی هٌبعت هشیوے 

رظ هیں، سہےاوس دعتبویض یب دیگش هواد کی کبپیبں ثھی كشاہن کشتی . هجنہ هیں یب کغی دوعشے ؽخـ کی هشف عے اى کی هشف عے هؼبئٌہ کشے

 .واتھبسٹی کی سائے هیں آڈٹ کے هوقذ عے هتؼلوہ ٍ

 . هؼلوهبت کو اپ لوڈ کشًے کے ثزبئے عی آئی آس آس هیں کغی ثھی هوقذ کیلئے اًذساد کے دوساى روغ ًہیں کیب ربئے گبےسرغٹشاسوں کە 4

سرغٹشاس اپٌی ویت عبئٹ پش اًذساد اوس اپ ڈیٹ کی خذهبت کے ثبسے هیں هٌبعت هؼلوهبت كشاہن کشے گی، ثؾوول اكشاد کے ساثطہ کی ە 5

 .تلقیالت، داخلہ هشکض کے ایڈسیظ اوس سہبئؾیوں کے لئے دعتیبة خذهبت ؽبهل ہیں

سرغٹشاس اط ثبت کو یویٌی ثٌبئے گی کہ اًذساد کو هٌظن کشًے اوس اپ ڈیٹ کشًے کے ل۔ ە 6

یب ؽخـ کو هٌبعت هوس پشاوس / کبم کشًے اوس اپ ڈیٹ کشًے کے لئے کغی ثھی ایزٌغی اوس 

دوعشی فوست هیں ػول کشًے کے هبثل ہو، اط هشس کی هالصهیي یب هوشس کشدٍ فالصیت 

 .هیں، رظ هیں هتؼلوہ پیؾہ وساًہ تشثیت یب تزشثہ ؽبهل ہو

سرغٹشاسوں کو اًذساد کشًے والی ایزٌغیوں کے رسیؼے تیغشی روبػتوں هیں داخلہ کے  ە 7

سرغٹشاسوں کو تیغشے كشیووں کے رسیؼہ  .كشائل کے ریلی هؼبہذٍ کشًے کی اربصت ًہیں ہوگی

هالصهیي کو كیلڈ کی عطش اكشادی هوت کی اربصت دی ربعکتی ہے تبکہ اًذساد ایزٌغیوں کو اى 

اداسوں کی تلقیالت پیؼ کی ربئے رظ عے اط هشس کی اكشادی هوت کو هالصهت کی تالػ 

 .کی رب سہی ہے
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اؽبػت کشدٍ ػول، پشهیں ثیبى کیب گیب ہےسرغٹشیوں کو وهت  مویوہ الق سرغٹشاسوں کو ہش وهت آس کوڈ کبسی کے هطبثن سہیں گے ریغب کہە 8

پبلیغیوں اوس ہذایبت، ربًچ پڑتبلوں، كبسهوں اوس ٹیوپلیٹظ پش ػول کشًب ہوگب اوس اط هشس کے هشیوہ کبس، اًذساد کے اداسوں وؿیشٍ کی تؼویل ثھی 

 .ہوگی

 داخلہ ایزٌغیوں کے اهبًت
 

کے ػول  (آس ایق ای)اتھبسٹی کو داخلہ اداسوں کو اهپلیوٌٹ کے لئے ایک کھلی دسخواعت ە 1

 عے هوسکشے گی اوس اهپلیوٌٹ کی اہلیت، ؽشائو اوس ؽشائو کو وهتی  اپیل کے رسیؼے

 .اتھبسٹی کی ربًت عے هطلغ کیب ربئے گب

دلچغپی کے اداسے آس ایق ای کے اہلیت اوس دیگش تکٌیکی اوس هبلیبتی هؼیبس کو پوسا ە 2

 .کشکے اهپلیوٌٹ کے لئے دسخواعت دے عکتے ہیں

اتھبسٹی آس ایق ای کی مشوسیبت کو پوسا کشًے کے ثؼذ ایزٌغیوں کی ایپلی کیؾٌض کب ە 3

 .ربئضٍ لے اوس اہل ایزٌغیوں کو داخلہ ایزٌغیوں کے هوس پش اهپیل کشے گی

. 

اتھبسٹی کو ایک اًذساد ایزٌغی کب کوڈ كشاہن کشے گب رظ کب اعتؼوبل کشتے ہوئے سرغٹشاس ایک اهپلیجلڈ اًذساد ایزٌغی کو عی آئی آس آس هیں لے ە 4

 .عکتب ہے

اتھبسٹی اط هشس کے ایزٌغیوں کو اعکشیٌٌگ اوس هؾـول کشًے کے لئے هٌبعت ػول کی پیشوی کشًے کے ثؼذ دیگش اداسوں کے اًذساد ە 5

 .ایزٌغیوں کے هوس پش ؽشکت کشًے کے لئے سرغٹشاسوں کو ثھی اربصت دے عکتب ہے

 .داخلہ ایزٌغی كیلڈ عطش پش ػولذسآهذ اوس آڈٹ کے لئے رهہ داس ہوں گےە 6

اًذساد ایزٌغی اتھبسٹی کے رسیؼہ کغی دوعشے ؽخـ کی ربًت عے هجنہ کش لیب ہے یب کغی دوعشے ؽخـ کی هشف عے اختیبس کشًے والے ە 7

اداسوں کو هٌبعت هشیوے عے سعبئی كشاہن کشے گی اوس اط هیں اًذساد ایزٌغی یب کغی دوعشے ؽخـ کے هجنے هیں کغی ثھی کتبة، سیکبسڈ، 

اى کی هشف عے اوس دعتبویض یب دیگش هواد کی کبپیبں . دعتبویضات اوس کوپیوٹش کے اػذاد و ؽوبس کی ربًچ کے ل۔ هٌبعت عہولیبت كشاہن کشے گی

 .ثھی كشاہن کشتی ہیں رظ هیں، اتھبسٹی کی سائے هیں آڈٹ کے هوقذ کے لئے هتؼلوہ ہیں

اًذساد ایزٌغیوں کو هؼلوهبت دسد کشًے کے ػالوٍ عی آئی آس آس کو اپ لوڈ کشًے کے ثزبئے اًذساد کے دوساى روغ کشدٍ هؼلوهبت کب اعتؼوبل ە 8

 .ًہیں کشے گب

یب ؽخـ هٌبعت هوس پش هوشس / اًذساد ایزٌغیوں کو اط ثبت کب یویي ہوًب چبہئے کہ اًذساد کو هٌظن اوس اپ ڈیٹ کشًے کے ل۔ کغی ثھی ایزٌغی ە 9

 .کیب ربعکتب ہے، اوس دوعشی فوست هیں، اط هشس کے هالصهیي یب هوشس کشدٍ ، رظ هیں هتؼلوہ پیؾہ وساًہ تشثیت یب تزشثہ ؽبهل ہے

  ەمویوہ اللویں ثیبى کیب گیب ہے اًذساد ایزٌغیوں کو ہش دكؼہ عشوط كشاہن کشًے والوں کے لئے مبثطہ اخالم کے هطبثن سہتب ہے ریغب کہە10

 . اتھبسٹی کی هشف عے ربسی هختلق ػول، پبلیغیوں اوس ہذایبت، چیک لغٹ، كبسم اوس ٹیوپلیٹظ پش ػول کشیں گےپشاًذساد ایزٌغیوں کو وهت ە 11
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اہلیت، کشداس اوس رهہ داسی- اًذساد اعٹبف   
 

 
 کوًغلش کوى ہے اوس اط کی اہلیت کیب ہے؟

ہش اًذساد هشکض هیں ایک تقذین ؽذٍ اًشولوٌٹ عیٌٹش کو چالًے کے لیےە  هالصم ہوتب ہے ایک اًذساد ایزٌغی کی هشف عے عپشوائضسایک 

 : هٌذسرہ ریل هؼیبسات کو پوسا کشًب چبہئےکب ؽخـ هورودٍ کوالیلبئی کشًے کے لئے،سولاط  .عپشوائضس الصهی ہے

 

 

  عبل اوس اط عے اوپش ہوًب چبہئے18اط ؽخـ کو  

  ہوًب چبہیےە پبط ہو گب اوس تشریضی هوس پش ایک گشیزویٹ 2 + 10ؽخـ 

  ًوجش ثٌبئی ربًی چبہئےآدھبس کے لئے داخلہ دیب ربًب چبہئے اوس اط کی آدھبساًغبى کو  

 ؽخـ کو کوپیوٹش کب اعتؼوبل کشًے کے ثبسے هیں اچھی عوزھ اوس تزشثہ ہوًب چبہئے اوس هوبهی صثبى کی ثوسڈ اوس ٹشاًغپیٹشیؾي کے اط 

 عبتھ آسام دٍ اوس پشعکوى ہوًب چبہئے

  اپ ڈیٹ پش هکول ٹشیٌٌگ کب هواد پڑھٌب چبہیے تبکہ عٌذی اهتضبى عے هجل اپ ڈیٹ کی ویت عبئٹ پش دعتیبة ہو/ ؽخـ کو داخلہ اًذساد اط. 

  ەهلٌب چبہئے"عپشوائغش عشٹیلکیٹ"ؽخـ کواط  هوشس کشدٍ ربًچ اوس عشٹیلکیؾي ایزٌغی عےعےاتھبسٹی 

  

 طپزوائشر
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 اپ ڈیٹ ؽشوع کشًے کے ل۔ / صبفل کشًے والے اهیذواس کو اط اهیذواس کب صن ًہیں دیتی ہے کہ وٍ اًذساد " ًگشاًی عشٹیلکیٹ: "ًوٹ

 .اتھبسٹی کے اهپیلیلڈ اًذساد ایزٌغیوں کے عبتھ هقشوكیت کشے

 :عشٹیلیکیؾي لیٌے کے ثؼذ اوس ای اے کے ًگشاًی کے هوس پش کبم ؽشوع کشًے عے پہلے

  

 داخلہ کے اًذساد کے آؿبص عے پہلے كشد کو کغی اًذساد ایزٌغی کے رسیؼہ هقشوف اوس كؼبل ہوًب مشوسی ہے 

  اپ ڈیٹ پشوعیغٌگض اوس هختلق اًذساد کے دوساى اعتؼوبل ہوًے والی / اًذساد ایزٌغی کی ثٌیبد پش داخلہ اًذساد / اط ؽخـ کو تؼلیوی داخلہ

  کے ٹشیٌٌگ عے گضسًب ہوگبهختلق عبصوعبهبى اوس آالت

 

 ای اے کے ًگشاًی کے رهہ داسیبں کیب ہیں؟

اًذساد هشکض عیٹ - Bموٌی ).  داخلہ هشکض هیں الرغٹکظ اوس دیگش مشوسیبت کی هٌقوثہ ثٌذی اوس تؼیٌبت کشًب ہےعپشوائضسکب سولاًذساد عیٌٹش هیں، 

رت داخلہ اًذساد هشکضهیں ًگشاًی کے هوس پش اپٌی کشداس ادا  هشکض هیں آپشیؾي. اپ ڈیٹ اوس ًگشاًی کشًب ہے/ کے هطبثن، اًذساد  (اپ کی كہشعت

 : هٌذسرہ ریل کو یویٌی ثٌبتب ہےعپشوائضستو،  کشتے ہیں

 

 عبئٹ کی تیبسی  

 

 اتھبسٹی ًے اًذساد عیٌٹش چیک - تیبس کشیں اوس هٌظن کشیں اًذساد عیٌٹش عیٹ اپ چیک لغٹ

 هبئن کشًے هیں ایزٌغی کو عہولت كشاہن کی کولغٹ كشاہن کی ہے تبکہ اًذساد عیٌٹشوں 

 کہ  مشوسیبت پوسی ہوئیںکی توبم کہ اط هشکض ائےعپشوائضس اط ثبت کو یویٌی ثي .ربئے

هیں اط کی كہشعت  (رو ثھی پہلے ہے)یب ہش ہلتے / وٍ ہش اًذساد هشکض کے آؿبص هیں  .ًہیں

اتھبسٹی کے رسیؼہ ہش / اط چیک لغٹ کو سرغٹشاس  . اوس دعتخو کشًب مشوسی ہےاکو ثھشى

  کے ًبهضد کشدٍط ثشهشاس سکھٌے کی مشوست ہے اوس اکواًذساد هشکض هیں آڈٹ 

 .ایزٌغی کی مشوست ہے/ کبسکشدگی کی ًگشاًی 

  ڈیغک ٹبپ کے لئے رهہ داس ہے، توبم آالت ریغے /  عبتھ لیپ ٹبپ سًے کے اوس ربًچ کثٌبًےگبہک ًیب عپشوائضسSTQC هقذهہ ثبیو هیٹشک 

ػول کو اپ ڈیٹ /  ہے کہ توبم عبهبى رذیذ اًذساد تب کے عبتھ هٌغلک ہے اوس اط ثبت کو یویٌی ثٌباعکیٌش- ڈیوائظ اوس پشًٹشGPS آالت، کیپچش

 کشیں

 اپ ڈیٹ عبكٹ ویئش اًغٹبل ہے/  کہ تبصٍ تشیي رذیذ اًذساد گبہک ےیہ یویٌی ثٌبئ 

  آگ کے خطشات عے هضلوظ /  هشکض کے فبف، صلظبى فضت، اچھی هشس عے ثشهشاس سکھے ہوئے ہیں اوس ثزلی اًذساد کہ ےیویٌی ثٌبئیہ

 .ہیں

  هیں  (هوبهی صثبى اوس اًگشیضی هیں)اط ثبت کو یویٌی ثٌبئے کہ ثٌیبدی اًذساد هشکض کے هوس پش ریل هیں دی گئی هؼلوهبت کو ہش داخلہ اعٹیؾي

 :الصهی هوس پش دکھبیب ربتب ہے

–  
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 سرغٹشاس اوس ساثطہ ًوجش کب ًبم –

 اًذساد ایزٌغی اوس ساثطہ ًوجش کب ًبم –

 داخلہ هشکض هیں ای اے عپشوائضس کب ًبم، کوڈ، اوس ساثطہ ًوجش –

 عپشوائضس کے خالف ؽکبیت ثڑھبًے کے لئے تخشکؾک هیٹشکظ –

  هٌذسرہ ریل ًوجش اوس اهیل پش چھٹیبںیکبم کے گھٌٹے اوس اًذساد هشکض ک –

– UIDAI Help Line Number: 1947 and email id: help@uidai.gov.in 

 اپ ڈیٹ کے لئے مشوسی دعتبویضات کی كہشعت/ رذیذ اًذساد  –

  خذهبت کی ؽشس کی كہشعت توبم عے هتؼلنآدھبس –

 

 UIDAI هواد هٌبعت هوس پش هشکض هیں، IECاتھبسٹی کی هشف عے كشاہن کشدٍ دكتشی / عپشوائضس اط ثبت کو یویٌی ثٌبئے گب کہ سرغٹشاس  –

 .ہذایبت کے هطبثن هٌبعت هشیوے عے دکھبیب ربتب ہے

رھوٹ ہیں اوس اًچبسد کشیں گے رہبں عےکہ اًذساد هشکض هیں آپشیٹش اوس دیگش ػولے کے سویے سہبئؾی کی هشف ہے اط ثبت کو یویٌی ثٌبًب  –

 .آپشیٹش ًبپغٌذیذٍ صبالت کو سوکٌے کے لئے ؿیش هتلن سہبئؾیوں کو ہیٌڈل کشًے هیں کبهیبة ًہیں ہیں

 اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ ػولہ داخلہ اًذساد هیں عیٌٹی هیٹش پہٌچے تبکہ اگش سہبئؾی هذد کی مشوست  وہبںرہبں یوًیلبسم كشاہن کی ربتی ہیں، –

 .ہو تو وٍ آعبًی عے هالصهیي کو اپٌے لجبط کے رسیؼہ ؽٌبخت کش عکیں

 اتھبسٹی کے عبتھ دسعت هؼبہذے کے ثـیش کغی رگہ پش اًذساد آپشیؾي ؽشوع ًہ کشیں/ سرغٹشاس  –

 ثوسڈًگ خود اوس دیگش پش  

 

 ثوسڈ پشروغ کشاًےکے لئے هطلوثہ دعتبویضات کے عبتھ الصهی  عپشوائضس کواًذساد

اتھبسٹی کے سیزٌل "دعتبویضات روغ کشًی پڑتی ہیں رظ هیں ثبسی ثبسی هوس پش كبسم کو 

 .کی توحین کے لئے پیؼ کشتے ہیں" آكظ

  تقذین کے ثؼذ، اتھبسٹی کے ػالهبئی دكتش هتؼلوہ اًذساد ایزٌغی کے عبتھ ثوسڈًگ کو

 سد کش دیں گے/ هٌظوس 

  اًذساد ایزٌغی اط کے ثؼذ ثٌیبد کالئٌٹ عوكٹ ویئش هیں ثبئیو هیٹشک لے کش عپشوائضس ؽبهل

 .کشے گب اوس اًذساد هؾیي کو چالًے کے لئے فبسف کب ًبم اوس پبط وسڈ كشاہن کشے گب

  اًذساد کشدٍ فبسف کب هطلت ہے کہ فبسف کے ثبیو هیٹشک تلقیالت کی توحین اتھبسٹی

 .هیں هضلوظ کشدی گئی ہےاعٹیؾي  هوبهی ڈیٹب ثیظ  کشدی گئی اوس اعے هکولکے عبتھکبهیبثی 

  کو ثھی ثوسڈ پش سکھب ربئے" آپشیٹشص"عپشوائضس کو اط ثبت کو یویٌی ثٌبًب چبہیے کہ هوبهی تقذین کے لئے اعٹیؾٌوں پش توبم 

 

 هیٌزوٌٹ عیٌٹش آپشیؾٌض  

 

  ہٌگبهی فوست صبل هیںەعپشوائضس ثھی رت آپشیٹش کے هوس پش کبم کشتب ہے، رت مشوست ہوتی 

  عپشوائضس کو الصهی هوس پش تبصٍ تشیي ہذایبت اوس پبلیغیوں کے ثبسے هیں آگبٍ ہوًب چبہئے رظ هیں اًذساد اوس اپ ڈیٹظ کے رسیؼہ اتھبسٹی کی

 هشف عے ربسی کشدٍ وهت کی تبصٍ تشیي هؼلوهبت ہے

 هشکض هیں .عپشوائضس اپٌے اًذساد هشکض هیں اًذساد کے ػول کب اًتظبم کشتب ہےUIDAI  کیپچشط اًذساد کے ػول اوس ہذایبت پش ػولذسآهذ اوس 

 ەکےاچھے هؼیبسکو یویٌی ثٌبتب ہے

 کے " داخلہ عہولت تالػ کشیں" ہے کہ رو ثبؽٌذے تبصٍ اًذساد کے لیے آئے ہیں وٍ کجھی داخلہ کے لئے اعپشوائضس اط ثبت کو یویٌی ثٌبًب چبہت

  رو اًشولوٌٹ کالئٌٹ هیں كشاہن کیب گیب ہےرسیؼہ داخلہ ًہیں لیتے ہیں

 کو اچھی هشس عے هطلغ کیب ربئے گب کہ اط کے ثبیووهیٹشک کو فشف داخلہ اًذساد یعپشوائضس کو اط ثبت کب یویي ہوًب چبہئے کہ سہبئؼ  /

 .اپ ڈیٹ کے لئے اعتؼوبل کیب ربئے گب
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  فضیش هشیوے عے اپ ڈیٹ کے لئے هوشس ؽذٍ كبسم ثھش لیب ہے اوس اط / عپشوائضس کو اط ثبت کب یویي ہوًب چبہئے کہ سہبئؾی ًے داخلہ اًذساد

 .کو عکیٌٌگ کے لئے توبم صویوی هؼبوى دعتبویضات الئے ہیں

  عپشوائضس کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہیے کہ کغی ثھی اپ ڈیٹ کی فوست هیں فشف مشوسی اؽیبء کی ربًچ پڑتبل کی ربئے، روغ ًہیں کی گئی

ڈیٹب کی ًول و صشکت عے ثچٌے کے لئے هکول هؼلوهبت، هخبل کے هوس پش اگش ایڈسیظ کو اپ ڈیٹ کیب ربئے تو فشف ایڈسیظ چیک ثبکظ 

 .کو هٌتخت کیب ربًب چبہئے

 ہو"ثبیو هیٹشک اعتخٌب " کے پبط سہبئؾی پشکشًے کی مشوست ہے، رہبں" دعتخو " پش ہش اًذسادکے گبہک آدھبس کو عپشوائضس  

  کے اًذساد کے اػذاد و ؽوبس کے لیے کہ اط اط ،ہے س ی آپشیٹش کے ثبسے هیں آگبٍاط کو ہشعپشوائضس کو اط ثبت کب یویي ہوًب چبہئے کہ

 . ہے ثھیربئضٍ لیٌے کے دوساى اط علغلے هیں اہن ًکبت کب ایک پشًٹ کبپی

  گیب اػذاد و ؽوبس پش هبثو پبًے اوس اپ ڈیٹ کیباپ ڈیٹ کے لئے سہبئؾی عے هجنہ / عپشوائضس کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہیے کہ آپشیٹش کو ہش اًذساد 

 پبیب گیبکشًے کے ثؼذ سہبئؾی کی هشف عے اؽبسٍ 

  تقذین کشے کیاپ ڈیٹ کے ثؼذ ثبئیو هیٹشک/ عپشوائضس کو اط ثبت کب یویي ہوًب چبہئے کہ آپشیٹش اپٌے رذیذ ؽوولیت . 

 عپشوائضس کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہیے کہ ہش اًذساد کے ثؼذ تغلین ؽذٍ پشًٹ کیب ربۓ اوس سہبئؾی دعتخو عے دعتخو کئے ربئیں 

  ًؾبًذہی کے حجوت کے حجوت کے / حجوت کے حجوت / پیذائؼ / حجوت کب حجوت / عپشوائضس کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہئے کہ صویوی دعتبویضات ؽٌبخت

 .حجوت کے هوس پش اعتؼوبل کیب ربتب ہے

 عپشوائضس دى کے عیکھٌے اوس هؼبهالت کب عبهٌب کشًے کے لئے هشکض هیں دى کے اختتبهی اختتبم کو سوک عکتب ہے 

  عپشوائضس کو دى کے اختتبم پش هشکض کے اعٹبک لے ربًب پڑتب ہے اوس اگلے دى اگلے دى ہوواس اًذساد کے لئے ًبهبثل آالت، ہبسڈویئش اوس دیگش

 .الرغٹکظ کو تجذیل کشًے کے اًتظبهبت الصهی ہیں

 اگش اط هشس کی کغی ثھی  .خشوًچ کے لئے وهتی آالت چیک کشیں، تورہ هشکوص کی تقبویش عے، فشف رضوی تقبویش کو هجنہ کش لیب ہے

ہیڈکواسٹش کو اهالع دی ربًی چبہئے اوس عبهبى کی تجذیلی کی / هغئلہ کو هضغوط کیب ربتب ہے، تو اعے هتؼلوہ اًذساد ایزٌغی هیٌیزش 

 دسخواعت کی ربًی چبہیئے

 یویٌی ثٌبئیں کہ توبم آالت اوس کوپیوٹشص ثٌذ ہو ربئیں اوس صبدحبت عے ثچٌے کے لئے ثزلی ثٌذ ہوربئے 

 آالت اوس دیگش عبصوعبهبى کے لئے عیکوسٹی اًتظبهبت کو یویٌی ثٌبئیں. 

 عپشوائضس اط  .ای اے آپشیؾٌض کو عہولت دیٌے کے لئے کالئٌٹ پش، هٌتخت ؽذٍ وهت کی هذت کے لئے دى کی سپوسٹوں کب هخقوؿ اختتبم

 هشکض کے هشکض هیں دى کے سوص آپشیؾي کےاًتظبم هیں اى سپوسٹظ کب اعتؼوبل کشعکتے ہیں

 تبصٍ کبسی کے ػول کے دوساى اخالهیبت کے اػلی هؼیبس کب هؾبہذٍ /  کو یویٌی ثٌبًب مشوسی ہے کہ هشکض کے ػولے کو رذیذ اًذساد عپشوائضس

 .کیب ربعکتب ہے اوس هوشس ؽذٍ كیظ کے عوا کغی ثھی امبكی امبكی سهن کب هطبلجہ ًہیں کشتب ہے

 ًگشاًی کے دوساى روغ ہوًے والی اػذاد و ؽوبس کی ساصداسی اوس عیکوسٹی کو ثشهشاس سکھٌے کے لئے ًگشاًی ثھی رهہ داس ہے 

  {GPSهوبم، ثیک اپ، ہن آہٌگی اوس ثشآهذ  

 

 کے رسیؼہ ہذایت کے ہذایبت کے هطبثن ثیشوًی ہبسڈ ڈعک هیں توبم اًذساد  ًگشاًی

سیکبسڈ کی . ہے دو ثبس ایکذى کے ڈیٹب ثیک اپ کو یویٌی ثٌبتب کے اػذاد و ؽوبس کے

کیب ربتب ہے اط ثبت کب یویي کشًے کے لئے  تبسیخ اوس اعٹیؾي کب ًوجش رہبں ثیک اپ

 .کہ توبم عٹیؾٌوں کی صوبیت کی ربئے گی اوس کوئی ثھی یبد ًہیں ہے

  عپشوائضس کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہیے کہ سوصاًہ کی ثٌیبد پش اًذساد کالئٌٹ کو اعتؼوبل کشًے

  کو هجنہ کش لیب ربئے کٌبسےGPSعے پہلے 

  دى هیں اًذساد کے اعٹیؾٌوں کو کن عے کن 10عپشوائضس کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہئے کہ ہش 

 ایک ثبس هطبثوت پزیش ہو

  عپشوائضس اتھبسٹی کے عشوس هیں اپ لوڈ کشًے کے لئے اًذساد کے اػذاد و ؽوبس کے ثشوهت اػذاد و ؽوبس کے ثشآهذ کب اًتظبم کشتب ہے یؼٌی

  دى تک صیبدٍ عے صیبد5ٍ

 سیکبسڈ کی تبسیخ، اعٹیؾي ًوجش اوس پیکٹوں کو عبیڈعت هوقذ کے  .عپشوائضس ثشآهذ کشدٍ اػذاد و ؽوبس کے لئے سرغٹش ثشهشاس سکھ عکتب ہے

 لئے ہش عٹیؾي هیں ثشآهذ کیب ربتب ہے
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 کشیکؾي کب اختتبم/سیودى کے  

 

  عپشوائضس کو دى کے اختتبهی اًذساد(EoD)  کہ ػبسمی کالئٌٹ هیں کو یویٌی ثٌبًب ہےکے توبم اًذساربت کب ربئضٍ لیٌے کے لئے، اط ثبت 

 .دسد کشدٍ اػذاد و ؽوبس ہش سہبئؾی کے لئے دسعت ہے

 آپشیٹش ًے رو اًذساد کیب تھب وٍ اپٌے ہی  تبہن . ربئضٍ لیٌے کے هؾیش پش عبتھی آپشیٹش کو تؼیي کش عکتب ہےپشاختتبم  عپشوائضس ثھی سوصاًہ

 پیکٹوں کب ربئضٍ ًہیں کش عکتب

 اًذساد رو وهت افالصی كشین کے اًذس کشتےهلتی ہیں تو، سہبئؾی کو هطلغ  هٌطوی ثیوبسیبں/ کوئی ؿلطی  کشدٍ اػذاد و ؽوبس هیں اگش دسد

 ەًؾبى کی هشف عے عپشوائضس کو دعتخو کشًب مشوسی ہے اختتبم آف ڈے کب ربئضٍ لیٌے کے ثؼذ اى کی اًگلی کے.  هیں آتی ہےعیٌٹش

  سد / ایک ثبس پھش سہبئؾی کے اػذاد و ؽوبس هیں افالس کیب ربتب ہے تو، ًگشاًی کشًے واال پہلے عے ہی سہبئؼ گبٍ کے پیکٹ کو هٌظوس کشے

 کشے گب، افالصبت کے هطبثن، هٌبعت ورہ عے، اگش هغتشد ہوربئے تو

 کبسکشدگی کی ًگشاًی  

 

  سرغٹشاس / عپشوائضس اًذساد هشکض هیں ًگشاًی اوس آڈٹ کے کبهوں کو اًزبم دیٌے اوس اى کے عواالت کب ثہتشیي ػلن کے رواة هیں اتھبسٹی

 ربتب سکھبکبسکشدگی کی ًگشاًی کے ؽیٹ پش ثھی کبسکشدگی کے دوساى سیکبسڈ ،ًگشاًی کی تلقیالت  .کے ًگشاًی کے عبتھ تؼبوى کشتب ہے

 ہے

  عپشوائضس اط ثبت کب یویي کشتب ہے کہ آڈٹ کی سائے اگش کوئی ہے تو اط ػول هیں داخلہ آپشیؾي اوس ڈیٹب کی هؼیبس کے هغلغل ثہتشی کے لئے

 .ؽبهل کیب گیب ہےاط کو 

 

 

 

 آپشیٹش کوى ہے اوس اط کی اہلیت کیب ہے؟

 

 . ہےصم ثٌبیب ربتبایک آپشیٹش ایک اًذساد ایزٌغی کے رسیؼہ هالصهیي کو اًذساد کے اعٹیؾٌوں هیں داخلہ دیٌے کے لئے هال

 

 ؽخـ کو هٌذسرہ ریل هؼیبسات کو پوسا کشًب چبہئےاطاط کشداس کی اہلیت کے ل۔ : 

  عبل اوس اط عے اوپش ہوًب چبہئے18اط ؽخـ کو  

  ٍثھی ہوگب پبط ہو گب اوس تشریضی هوس پش ایک گشیزویٹ 2 + 10ؽخـ و 

  ًوجش ثٌبئی ربًی چبہئےآدھبس کے لئے داخلہ دیب ربًب چبہئے اوس اط کی آدھبساًغبى کو  

  چبہئے اوس هوبهی صثبى کی ثوسڈ اوس ٹشاًغپیٹشیؾي کے هؼلوهبت ہوًیاط ؽخـ کو کوپیوٹش چالًے کی ثٌیبدی 

 عبتھ آسام دٍ اوس پشعکوى ہوًب چبہئے

  چبہیےهلٌب" آپشیٹش عشٹیلکیٹ"اتھبسٹی کی هشف عے هوشس کشدٍ ربًچ اوس عشٹیلکیؾي ایزٌغی عے ؽخـ کو  

 صبفل کشًے والے اهیذواسوں کو اتھبسٹی کے اهپلیٹیل اًذساد ایزٌغیوں کے عبتھ داخلہ " آپشیٹش عشٹیلکیٹ: "ًوٹ

 . ہوًب چبہیے هغتضن ًہیںی کب اهیذواسلیےاپ ڈیٹ ؽشوع کشًے کے/ کے ثـیش اًذساد 

 

 

Operator 
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 :آپشیٹش کے هوس پش کبم ؽشوع کشًے عے پہلے

 داخلہ کے اًذساد کے آؿبص عے پہلے كشد کو کغی اًذساد ایزٌغی کے رسیؼہ هقشوف اوس كؼبل ہوًب مشوسی ہے 

  اپ ڈیٹ پشوعیغٌگض اوس هختلق ًؾشیبت کے دوساى اعتؼوبل ہوًے / اًذساد ایزٌغی کی ثٌیبد پش داخلہ اًذساد / اط ؽخـ کو تؼلیوی اًذساد

 . ہوًب چبہئےتیبسوالی هختلق عبصوعبهبى اوس آالت کی هشف عے 

  پوسی ٹشیٌٌگ اپ ڈیٹ پش هکول ٹشیٌٌگ کب هواد پڑھٌب چبہیے تبکہ عٌذی اهتضبى عے هجل اپ ڈیٹ کی ویت عبئٹ پش/ ؽخـ کو داخلہ اًذساد 

 .صبفل ہوًی چبہیے

 یہ ؽخـ هوبهی صثبى کی ثوسڈ اوس ٹشاًغپشهٌٹیؾي کے عبتھ آسام دٍ اوس پشعکوى ہوًب چبہئے 

 آپشیٹش آف ثوسڈًگ 

 

 کے هتؼلنروغ کشاًے کے لئے الصهی دعتبویضات کے عبتھ داخلہ ایزٌغی هیں روغ کشًی چبہیے رظ هیں اط کے ًتیزے " اًذساد ثوسڈ پش"آپشیٹش کو 

 .سد کشے گی/ تقذین کے ثؼذ ػالهبئی دكتش هتؼلوہ اًذساد ایزٌغی کے عبتھ ثوسڈًگ کو هٌظوس اوس. کو تقذین کی ربئے" اتھبسٹی کےػالهبئی دكتشوں"

 

 کالئٌٹ عبكٹ ویئش هیں ؽبهل کشے گب اوساًذساد هؾیي کو چالًے کیلئےفبسف کب آدھبساًذساد ایزٌغی اط وهت آپشیٹش کو اپٌے ثبیو هیٹشک لیٌے کے ل۔ 

 هکول کے عبتھ هیں فبسكیي کے ثبیو هیٹشک تلقیالت کی توحین کبهیبثی UIDAIاًذساد ؽذٍ فبسف کب هطلت یہ ہے کہ  .ًبم اوسپبط وسڈ كشاہن کشے گب

 .اوس داخل ہوًے والے اعٹیؾي هیں هوبهی ڈیٹب ثیظ هیں رخیشٍ کیب ربتب ہے

 

 عپشوائضس کو یبد سکھٌب مشوسی ہے/ اہن اصکبهبت رو سہبئؾی اًذساد کے دوساى آپشیٹش 

اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ ہش الگ اى پش، کوپیوٹش پش تبسیخ 

هورودٍ ہےکے عبتھ اوس وهت کی تشتیت   

 کو هٌظن  ری پی ایظ اًذساد کے آؿبص هیں کےہش دى

کیپچش کشًبکشًے پش   

اوس ًؾغت عے دوس ہوًے پش کو الگو کشًے کے لیے، عے الگ اى کشیں، اط اًذساد آئی ڈی کالئٌٹ هیں اپٌے آپشیٹش کی آدھبس

 .کشیں تبکہ کوئی اوس اًذساد کے ل۔ اپٌی الگ اى وًڈو کب اعتؼوبل ًہ کشعکےآف دسخواعت کو الگ 

اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ اعٹیؾي کی تشتیت اًتظبهی ہذایبت 

.کے هطبثن ہے  

اًذساد کشًے کے ػول عے پہلے سہبئؾی ػول / سہبئؾی 

کو آعبى ثٌبًے اوس ػول کے دوساى سہبئؾی کو آعبى عے 

کو عہولت كشاہن کے کیپچش اوس اػذاد و ؽوبساآعبى ثٌبى

ەکشًب  

کب اعتؼوبل کشتے ہوئے سہبئؾیوں ًے تبصٍ تشیي اًذساد " رذیذ عہولت تالػ"اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ کالئٌٹ هیں كشاہن کشدٍ 

 .کشًے عے پہلے سہٌوب کے لئے کجھی داخلہ ًہیں لیب ہے

اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ توبم صویوی دعتبویضات دعتیبة ہیں، 

اپ ڈیٹ کی ًوػیت ثشائے سہبئؾی کی هشف / رو سہبئؾی 

عے دسخواعت کی ربتی ہے اوس اعی سہبئؾی عے تؼلن 

.اپ ڈیٹ کیب ربًب ہے/ سکھتب ہے رظ کب اًذساد   

لئےاپ ڈیٹ کے  کی تلقیالت کو اپڈیٹٌٌگڈیووگشاكک

 ، ریغے ًبم، رٌظ، پیذائؼ الئٹ کب اعتؼوبل کشیںکالئٌٹ 

کی تبسیخ اوس ایڈسیظ، هوثبئل ًوجش اوس ای هیل اوس دیگش 

 ای ثبیو هیٹشک اپ ڈیٹ کے لئے / هغن کے ڈیووگشاكک 

.اعتؼوبل کشیںعی این پی کب   

  اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ سہبئؾیوں ًے اپٌے هوثبئل ًوجش هیں هغتوجل کے هوافالت کے لئے سہبئؾی اوس دیگش

 ە ہےسائی کی ثٌیبد پش توحین اوس آى الئي رذیذ اپ ڈیٹ کی عہولیبت کے عبتھ دسد کOTPاعتؼوبالت ریغے 

اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ سہبئؾی کو اچھی هشس عے هطلغ 

/ کیب ربتب ہے کہ اط کے ثبیو هیٹشک کو فشف داخلہ اًذساد 

.اپ ڈیٹ کے لئے اعتؼوبل کیب ربئے گب اوس کوئی هوقذ ًہیں  

اپ ڈیٹ كبسم / چیک کشیں کہ سہبئؾی کے رذیذ اًذساد 

/ کی تقذین کی ربتی ہے اوس تقذین کٌٌذٍ کے دعتخو 

اثتذائی هوس پش کی ربتی / اًگوٹھے پشًٹ اوس عٹیوپ 

.ہے دعتخو  (دسخواعت دہٌذگبى کے)كبسم کو سہبئؼ گبٍ  

. ربًب چبہئےیباًگوٹھے کب ًؾبى ثھی ل/   

  كبسم هیں دعتیبة  اًگوٹھی کب ًؾبى/ ہبؤط کب دعتخو /  کی ثٌیبد پش داخلہ کے هؼبهلے هیں، هتؼبسف اچ او اف / تؼبسف

  ہوًب چبہئے اى کے تلقیالت کے عبتھ كشاہن کشدٍ ؽؼجوں هیں ثھشا ہوا ہے
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اعکشیي کے دوساى ہش / اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ سہبئؾی 

اپ ڈیٹ کشیں اوس سہبئؾی عے پوچھیں / وهت سہبئؼ پزیشی 

 اػذاد و ؽوبس کی ربًچ پڑتبل اوس ڈوهیٌزک اػذاد کشوطکہ 

ربئضٍ لیں عبئي آف ہوًے عے و ؽوبس کب سہبئؾی کے عبتھ 

.پہلے  

عبكٹ ویئش کالئٌٹ پش كشاہن کشدٍ اعکشیٌوں کے هطبثن 

 کالئٌٹ آدھبس کے علغلے هیں کیپچشاػذاد و ؽوبس پش 

ڈیٹب کیپچش  (یوعی ایل/ ای عی این پی)عبكٹ ویئش هیں 

عیکوًظ هیں ریغب کہ کالئٌٹ عبكٹ ویں هیں اعکشیٌظ 

 كشاہن کیب گیب ہے

  اپ ڈیٹ كبسم، افل / اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ اًذساد

هؼبوى دعتبویضات اوس عبئٌغی سمبهٌذی پشچی کب داخلہ 

اپ ڈیٹ کالئٌٹ هیں اپ لوڈ کیب گیب ہے اوس توبم / 

. گے کشدیئے ربئیںدعتبویضات سہبئؾی کو واپظ  

  پشًٹ کشیں، ًؾبى صد کشیں اوس سہبئؾی کو تغلین

کشیں اوس اًذساد کے اختتبم پش سمبکبساًہ هوس پش 

.لیں دعتخو  کبسہبئؾی  

 

 

 

 

  آپشیٹش کوى ہے اوس اط کی اہلیت کیب ہے؟عی ای ال عی 

 CELC آپشیٹش ایک اًذساد ایزٌغی کے رسیؼہ هالصهیي کو اًذساد کے اعٹیؾٌوں هیں داخلہ دیٌے 

اپ ڈیٹ اًزبم دے /  اًذساد کب  آپشیٹش فشف ثچےCELCیہ ثبت یہ ہے کہ  ےەکے لئے هال ٍ

 .عکتب ہے اوس کغی ثھی هغن کی اًذساد ًہیں کش عکتب

 

.  

 اط کشداس کی اہلیت کے ل۔، ؽخـ کو هٌذسرہ ریل هؼیبسات کو پوسا کشًب چبہئے: 

  عبل اوس اط عے اوپش ہوًب چبہئے18اط ؽخـ کو  

  پبط ہو گب اوس تشریضی هوس پش ایک گشیزویٹ ثٌٌب چبہئے2 + 10ؽخـ  

  ہواہل کےاًگبًواڈی آعہب کبسکي کی فوست هیں، دط پبط 

 ًوجش ثٌبئی ربًی چبہئےآدھبس کے لئے داخلہ دیب ربًب چبہئے اوس اط کی آدھبساًغبى کو 

  اط ؽخـ کو لوڈ، اتبسًبAndroid OS /  کوپیوٹش کے عبتھ آپشیٹٌگ عوبسٹ كوى کی ثٌیبدی تلہین ہوًب چبہئے اوس هوبهی صثبى کی ثوسڈ اوس ًول

 و صول کے عبتھ آسام دٍ اوس پشعکوى ہوًب چبہئے

  هوشس کشدٍ ربًچ اوس عشٹیلیکیؾي ایزٌغی عے ؽخـ کو کےاتھبسٹی "CELCہوًب چبہئے"  آپشیٹش عشٹیلکیٹ 

 ًوٹ" :CELCاپ ڈیٹ ؽشوع کشًے /  کب صن ًہیں دیتی ہے کہ وٍ اًذساد ی اهیذواس کیصبفل کشًے والے اهیذواس کو اط"  آپشیٹش عشٹیلکیٹ

 .کے ل۔ اتھبسٹی کے اهپلیجلڈ اًذساد ایزٌغیوں کے عبتھ ؽبهل ہو

 CELCآپشیٹش کے هوس پش کبم ؽشوع کشًے عے پہلے : 

 داخلہ کے اًذساد کے آؿبص عے پہلے كشد کو کغی اًذساد ایزٌغی کے رسیؼہ هقشوف اوس كؼبل ہوًب مشوسی ہے 

  داخلہ ایزٌغی کی ربًت عے / ثچے کو اًذساد کے دوساى اعتؼوبل ہوًے والے ثچے کے اًذساد کے ػولوں اوس عییلغی ٹیجلٹ پش ػالهبئی آكظ

 .هٌؼوذ ہوًے والے ٹشیٌٌگ عیؾي هیں ہوًب چبہئے

  عشٹیلکیؾي اهتضبى دیٌے عے پہلے ؽخـ کو الصهی هوس پش گوسًوٌٹ کی ویت عبئٹ پش دعتیبة ثچے اًذساد پش هکول تشثیتی هواد پڑھٌب

 چبہیے

 CELC روغ کشاًے کے لئے الصهی دعتبویضات کے اًذساد ایزٌغی کو روغ کشًی چبہیے رظ هیں اط کے ًتیزے " اًذساد ثوسڈ پش" آپشیٹش کو

تقذین کے ثؼذ ػالهبئی دكتش هتؼلوہ اًذساد ایزٌغی کے عبتھ  .کو روغ کشایب ربئے"  ػالهبئی دكتشUIDAI"هیں اط کی تقذین کے لئے هتؼلوہ 

 سد کشے گی/ ثوسڈًگ کو هٌظوس 

  اًذساد ایزٌغی اط کے ثؼذ ثیظ کالئٌٹ عوكٹ ویئش هیں ثبئیو هیٹشک کو لے کشCELC آپشیٹش کو ؽبهل کشے گب اوس عییلغی ٹیجلٹ کو چالًے 

 .کیلئے فبسف کب ًبم اوس پبط وسڈ كشاہن کشے گب

  اًذساد کشدٍ فبسف کب هطلت یہ ہے کہ فبسف کے ثبیو هیٹشک تلقیالت کی توحینUIDAI کو هکول هوس پش هکول کشدی گئی ہے اوس داخلہ 

 .کے اعٹیؾي هیں هوبهی ڈیٹب ثیظ هضلوظ ہے
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 کوى ہے اوس اط کی رهہ داسی کیب ہے؟ویشیلبئش

 اًذساد هشکض هیں داخل ہوًے آتب ہے تو ڈیووگشاكک هؼلوهبت دسد ریل دعتبویضات عے دسد ہبئؾی آدھبس هیں اًشول ہوًے کے لیے رت س

 .کی ربئیں گی رو سہبئؾی كشاہن کشتب ہے

 اط هشس کے صکبم کو  .سہبئؾیوں کی هشف عے روغ کشدٍ دعتبویضات کی تقذین کشًے والے اہلکبسوں کی هشف عے تقذین ؽذٍ ہے

 تقذین کے هوس پش هشاس دیب ربتب ہے

  سہبئؾی ثبؽٌذے عے / داخلہ عیٌٹش هیں هورود تقذین کٌٌذٍ اط اًذساد کے رسیؼے سہبئؾی دعتبویضات کی توحین کشے گب رو سہبئؾی

 ثھشے گئے كبسم کو اپ ڈیٹ کشیں

  سیٹبئشڈ صکوهتی اہلکبسوں کی خذهبت رو ػووهب اچھی هشس عے اط هشس کی توحین کے هشیوہ کبس عے واهق ہیں وٍ سرغٹشاسوں کے

 .رسیؼہ اعتؼوبل کشًب چبہئے تو وٍ دعتبویض کی توحین کے لئے خذهبت اًزبم دیٌے والے اہلکبسوں کو چھوڑًے هیں هبفش ہیں

  کالط / ' عی'گشوپIII اوس  (ثؾوول هغلش اكواد اوس عی پی این ایق عویت) کے هالصهیي کی دسرہ ثٌذی کے تضت ًہیں، ثؾوول صکوهت

ثڑے ؽہشوں اوس هیٹشو ریغے ػالهوں هیں، رہبں  .سیٹبئشڈ اكغش وائیشائشص کو تؼیٌبت کیب ربعکتب ہے/ ثیٌکوں عویت کغی ثھی خذهبت 

عشپشعت صکوهتی اہلکبسوں کی خذهبت کو كبئذٍ اٹھبًے هیں ًبکبم سہے، اتھبسٹی کے سیزٌل آكظ کی / سرغٹشاس اط هشس کے سیٹبئشڈ 

 .هٌظوسی کے عبتھ كشاہن کشًے والوں کو كشاہن کشًے کے لئے ایک آؤٹ عوسط ویٌڈس کی خذهبت صبفل کی ربعکتی ہیں

 سرغٹشاس کو اط ثبت کب یویي  .اًذساد هشکض هیں توحین ایک ہی ویٌڈس عے ًہیں ہوعکتی ہے، رو اًذساد ایزٌغی کے هوس پش هال ہے

سرغٹشاس اگش اوس رہبں  . عے هجل تقذین کشًے والے هٌبعت هشیوے عے تشثیت یبكتہ ہیںآًےکشًے کی مشوست ہے کہ هیذاى هیں 

 ےەمشوست ہے، ایک هشکض هیں ایک عے صائذ عتیبپک هوشس کش عکتے ٍ

  توبم وائیشكبئشص کی كہشعت کو الصهی هوس پش، ًبهضد کشکے، اًذساد کے آؿبص عے پہلے سرغٹشاس کی هشف عے هطلغ کیب ربًب چبہئے

 .اوس اط علغلے هیں هتؼلوہ ػالهبئی دكتش کے عبتھ اط کب اؽتشاک کیب ربعکتب ہے

  کو رہي هیں سکھٌب چبہئے؟Verifier دعتبویضات کی تقذین کشتے وهت ، کیب ہیں کے پالى UIDAIتوحین کے لئے 

  ہیںهورود اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ سہبئؾی کی توحین کے لئے افل دعتبویضات. 

  اپ ڈیٹ کے لئے سہبئؾی کی هشف عے تیبس کشدٍ دعتبویضات کو فشف / آثبد داخلہUIDAI هٌظوس ؽذٍ دعتبویضات کی كہشعت هیں ہوًب 

 مشوسی ہے

  فشف دعتبویضات کی )کی ؽکل ہے ے ربًے اداسوں کی هشف عے ربسی کی/ عشٹیلکیٹ صکبمUIDAI کی دسعت كہشعت هیں تغلین کیب ربتب 

 ؽٌبخت، ایڈسیظ کب حجوت، سؽتے کب حجوت، تبسیخ پیذائؼ کے حجوت کے لئےهؼبہذٍ عی کے هطبثن ہے (ہے کہ اى لوگوں کے

 ایغے فوستوں هیں رہبں  ں توتجذیل کشدٍ دعتبویضات کو ؽکغت دے سہے ہی/  تقذین عے اًکبس کش عکتب ہے، اگش وٍ رؼلی یک توحین

ویویلبئشڈ ًے دعتبویضات کی تقذین کی توحین عے اًکبس کش دیب، اًذساد كبسم پش وائیشكبئش کی هشف عے هختقش هوس پش وروہبت دسد کی 

 ربًی چبہئے

  اگشVerifier کو وروہبت کے عبتھ توحین عے اًکبس کش دیب ربئے یب کغی ثھی وروہبت کو سیکبسڈ کشًے کے ثـیش سہبئؾی ثیک کو تجذیل کش 

  دے عکتب ہےدیب ربئے تو، سہبئؾی ؽکبیت سیڈسیغل کے لئے سرغٹشاس کی هشف عے تؾکیل کشدٍ ایک ًبهضد هوبم

 کے خالف ًبم، پیذائؼ کی تبسیخ، ایڈسیظ، اوس سؽتہ کی تلقیالت کی توحین کشیں آس او پی , اے او پی , ثی او ڈی , آئی او پی ، 

 نام –

 دوًوں عپوسٹٌگ دعتبویضات کی تقذین کشیں . سہبئؾی کب ًبم اوس تقویش ہےط هیںپو هیں ایک ایغے دعتبویض کی مشوست ہوتی ہے د

–  

Verifier 
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 کے هوس پش هجول آئی او پی دعتبویضات هیں عے کوئی سہبئؾی کی تقویش پش هؾتول ًہیں ہے، تو یہ ایک دسعت آئی او پیاگش پیؼ کشدٍ  –

وں گےثھشپوس اوس ہشاعبں کشًے عے پبک ہوًے کے ل۔، پشاًے تقبویش کے عبتھ دعتبویضات هبثل هجول ٍ. ًہیں کیب ربئے گب

 

  ےیہ یویٌی ثٌبًب ہے کہ سہبئؾی اپٌے دعتبویضات كشاہن کشسہے ٍ .اط کب ًبم پوچھ کش دعتبویض هیں دسد کشیںکب سہبئؾی 

  اط هیں ًوبئؼ یب ػٌواًبت ریغے هظ، هظ، هغض، هیزش، سیٹبئشڈ، ڈاکٹش وؿیشٍ ؽبهل ًہیں ہوًب چبہئے .ؽخـ کب ًبم هکول ہوًب چبہئےاط 

 

 هخبل کے هوس پش، رواة دہٌذگبى یہ کہہ عکتے ہیں کہ اط  .ثہت مشوسی ہےا اط ؽخـ کب ًبم ثہت اصتیبه عے اوس فضیش هشیوے عے لکھي

 هکول ًبم افل هیں سهیؼ کوبس ا ہے رجکہ اى کب هکول ًبم ویٌتشاهبى ورٌبى ہو عکتب ہے اوس اعی هشس آس کے عشؽبسوا کV. Vijayanکب ًبم 

 عکتب ہے رجکہ اط کب پوسا ًبم کلوسی یبرب دسگب کے هوس پش ثتبKSKاعی هشس، ایک خبتوى اًشری کو اط کب ًبم  .عشیوعتوا ہوعکتے ہیں

 اط عے اط کے اثتذاء کی توعیغ کی توهغ ہے اوس اط کی پیذاواس هیں دعتبویضی حجوت هیں اعی کی ربًچ پڑتبل .عوسیب کبًکب دوگشا ہوعکتب ہے

 .ہے
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  یب پہلے، دسهیبًی اوس آخشی ًبم کے تشتیت تک / ہزے اوس  (آئی او پی)ًبم هیں كشم کی فوست هیں اػالى کیب گیب ہے اوس ایک دعتبویض هیں

 .هضذود ہے، سہبئؾی کی هشف عے اػالى کشدٍ ًبم دسد کیب رب عکتب ہے

 

 

a)  تو(یؼٌی، اثتذائی اوس هکول ًبم کے عبتھ)اگش اًشری کی هشف عے تیبس دو دعتبویضی حجوت اعی ًبم هیں هختلق ہوتے ہیں 

 .اًوللی کب هکول ًبم سیکبسڈ کیب ربًب چبہئے

b) ای آئی ایل کو هختـ کشًے کے لئے كشد کے ًبم پش هجنہ کشًے کی  . ہےسکھب ربعکب اثھی تک ًبم ًہیں اکجھی کجھی ثچوں ک

 کے لئے هؼبوى دعتبویضات کی PoI. اہویت کی ومبصت کشکے ثچے کے لئے ًبهضد کشدٍ ًبم کو هؼلوم کشًے کی کوؽؼ کشیں

 .ؿیش دعتیبثی کی فوست هیں، ًبم کو هتؼبسف کشاًے کی هذد عے سیکبسڈ کیب ربًب چبہئے

 ( ثی او ڈی)پیذائؼ کی تبسیخ  

) 

a.  هیں دى، هہیٌے اوس عبل کب اؽبسٍ کشًب مشوسی ہےکے علغلےسہبئؾی کی پیذائؼ کی تبسیخ . 

b.  ربئے گبکے هوس پش عوزھب " تقذین"اگش سہبئؾی پیذائؼ کی تبسیخ کے دعتبویضی حجوت كشاہن کشتب ہے تو پھش پیذائؼ کی تبسیخ. 

c. کے هوس پش عوزھب ربتب ہے" اػالى" ہے، تو پھش پیذائؼ کی تبسیخ کوئی ثیبى دیتب ڈی ثی کے کغی ثھی دعتبویضی حجوت کے ثـیش یرت سہبئؼ. 

a.  رت سہبئؾی پیذائؼ کی فضیش تبسیخ كشاہن کشًے هیں هبفش ہے اوساط وهت فشف ػوش کی سیکبسڈًگ کے رسیؼہ سہبئؾی یب هشیت کی

 .عوكٹ ویئش خود ثخود ایغی فوست هیں عبل کی پیذائؼ کب صغبة کشے گب .هشف عے فشف ػوش کب رکش کیبربتب ہے

d.  تقذین ؽذٍ"اًذساد كبسم هیں داخلہ چیک کشًب چبہئے اوس اط ثبت کو یویٌی ثٌبًب چبہیے کہ سہبئؾی ًے پیذائؼ کی تبسیخ کو / تقذین ؽذٍ كبسم "

 . ہے ًے اپٌب تبسیخ پیٌذائؼ خود ہی ثھشاهشاس دیب ہے یب اط" اػالى/ "

 سہبئؾی پتے 
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a. ٍ آئی او پیوی ڈیلبئشڈ کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہیے کہ پو اے دعتبویض هیں ًبم  .یںتقذین کشیں کہ پو هیں ًبم اوس پتہ ؽبهل 

 دعتبویضهیں ًبم هیں كشم هبثل هجول ہے اگش كشم فشف ہزے اوس پی او اے اوس  آئی او  پیدعتبویض هیں ًبم عے هل عکے

 . تتیب پہلے، دسهیبًی اوس آخشی ًبم کے تشتیت هیں ہے/ 

a. "اگش کوئی، ػبم هوس پش ثچوں اوس ػوش کے لوگوں کے لئے ثبلتشتیت والذیي اوس ثچوں کے عبتھ "ؽخـ کی دیکھ ثھبل ،

 .تو یہ ایڈسیظ الئي خبلی چھوڑ عکتب ہے ہے اگش دعتیبة ًہیں .سہتب ہے

a. ریغے ہبؤط ًوجش، لیي ،تشهین هیں سہبئؼ پزیشی پبئیذاسػالهے/ رت تک اى امبكی  .ایڈسیظ کی توعیغ کی اربصت ہے 

افالصبت کو پي کوڈ وؿیشٍ / ًوجش، اعٹشیٹ ًبم، ٹبئپٌگ کی ؿلطیوں کو دسعت کشًے، پی ایچ اے کوڈ هیں اهلیتی تجذیلیوں 

 .پو اے دعتبویض هیں رکش کشدٍ ثیظ ایڈسیظ کو تجذیل ًہ کشیںتت تک دی ربتی ًہیں ؽبهل کشًے کی اربصت  هیں

 

 

a.  ،اگش ایڈسیظ ثڑھبًے هیں دسخواعت کشدٍ تجذیلیبں کبكی اہن ہیں اوس پوتے هیں دسد کشدٍ ثیظ ایڈسیظ کو تجذیل کشتے ہیں تو

 . ایک هتجبدل پو پیذا کشًے کے لئے ایک هتؼبسف کشاًے والے کے رسیؼے اًذساد کشًے کی مشوست ہوگی کوسہبئؾی
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 :سؽتہ کی تلقیالت
 

a. 5 الصهی ہے"  ًوجشآدھبس"اوس " ًبم"ثچوں کے هؼبهلے هیں، والذیي یب عشپشعت هیں عے ایک ػوش عبل عے کن. 

b.  (یب وٍ ایک عبتھ داخل ہوعکتے ہیں)گبسڈیي ثچوں کو اًذساد کشتے وهت اپٌے ػبسمی خو کی پیذاواس کشًب چبہیں / والذیي. 

c. ایک ثبلؾ کے هؼبهلے هیں، والذیي یب ثیوی کے ثبسے هیں هؼلوهبت کے لئے کوئی توحین ًہیں کی ربئے گی. 

d. وٍ فشف اًذسوًی هوبفذ کے لئے سیکبسڈ کش سہے ہیں. 

 (:اچ او اف )خبًذاى کے عشثشاٍ  
: 

a.  ہو کے هوجش کے دسهیبى تؼلن هبئن کشتب اط آس دعتبویض خبًذاى کے عشثشاٍ اوس او تقذین کشیں کہ پی. 

b.  کی ثٌیبد پش اًذساد کیے رب عکتے ہیں، ري کے ًبم سؽتہ دعتبویض  ( آساوپی )فشف اى کے خبًذاًی هوجشاى سؽتہ دعتبویض

 دسد ہیں هیں

c. خبًذاى کے سکي ًبهضد ہوًے پش رت خبًذاى کے عشثشاٍ ہویؾہ خبًذاى کے سکي کے عبتھ سہیں گے. 

a.  ایق کی تلقیالت ثھی چیک اچ او تبصٍ تشیي كبسم هیں /  ایق ای کی ثٌیبد پش توحین کے هؼبهلے هیں توحین کو اًذساد اچ او

 . ًوجش کوػبسمی خو کے خالف تقذین کی ربًی چبہیےآدھبسایق کب ًبم اوس او هیں ایچ  كبسم.کشًب چبہیے
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d.  کی ثٌیبد پش اًذساد کے علغلے هیں، كبسم هیں ثیبى کشدٍ تؼلوبت کی تلقیالت فشف ایچ اچ او افاط ثبت کو یویٌی ثٌبًب کہ 

 .اے ایق کے ہیں

 :هوثبئل ًوجش اوس ای هیل پتہ 
:  

OKYCآپ  او کے رسیؼہ    پی ٹی 

a.  عکتے ہیں اوس اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ سہبئؾی اپٌے هوثبئل ًوجش ثتب کے هوقذ کے لئے هوثبئل ًوجش کی اہویت کو 

 کو كشاہن کشے

b.  آپ کو ثھی اپٌے ای هیل ایڈسیظ كشاہن کشًے کے لئے هؾوسٍ سہبئؾی ثھی ہوعکتب ہے کیوًکہ اط امبكی عیکوسٹی

 .هیں امبكہ ہوا ہے کیوًکہ توبم توحین یب تو ًبکبهی یب کبهیبثی کو ای هیل کے رسیؼہ سہبئؾیوں کو هطلغ کیب ربتب ہے

 

 

 ؟آدھبس هیں اًشولڈ دعتبویض ثـیش سہبئؾی کے کیغے ہیں
 

a.  سہبئؾی .کیب ربًب چبہیےکلیذی آثبدیبتی اػذاد و ؽوبس اًذساد کے وهت تقذین 

اوس ایڈسیظ  (پی او آئی )کغی ثھی هٌظوس ؽذٍ دعتبویضات ؽٌبخت کب حجوت 

 .کے هوس پش ال عکتب ہے (پی او اے )حجوت پشوف کو

a)  عےاگش ایک سہبئؾی ؽٌبخت یب ایڈسیظ کے دعتبویضی حجوت كشاہن کشًے 

کے رسیؼے داخلہ کیب رب عکتب ہے رو سرغٹشاس یب ػالهبئی " هتؼبسف کشاًے والے"هبفش ہے تو، وٍ پہلے عے ًبهضد 

 .دكتشوں کی هشف عے ؽٌبخت اوس هطلغ کیب ربتب ہے

a. ہے رو سرغٹشاس کے رسیؼہ هزبص ہے رو ایغے سہبئؼ هتؼبسف کشاًے کے لئے رو پویو  ایغبایک هتؼبسف کٌٌذٍ ؽخـ 

 . سہبئؾی ہے ہییہ تؼبسف اط کب هطلت یہ ًہیں کہ سہبئؾی عشٹیلکیٹ .پوآ دعتبویض کے پبط ًہیں ہے/ 

 

 ؟هتؼبسف کشاًے واال کوى ہے

a.  هخبل کے هوس پش، سرغٹشاس کے هالصهیي، هوبهی اساکیي، هوبهی اداسوں کے اسکبى، )هتؼبسف کشاًے والے اكشاد ہیں

کے  (ں، هوبهی ایي ری او کے ًوبئٌذےاایچ اے ایچ اے کبسکي/  اوس ڈاکٹشوں، اًگبًواڈی اںپوعٹش، اعبتزٍ، فضت کبسکي

 . ؽخـ هیں سرغٹشڈCIDR کے UIDAIکے هوس پش " هتؼبسف کبس"هوس پش ایک سرغٹشاس کی هشف عے ؽٌبخت اوس 

b.  ،ثؼل هؼبهالت هیںUIDAI ػالهبئی دكتش خود کو سرغٹشیوں کی عہولت کے لئے هتؼبسف کشاًے والوں کے پول کی 

 .عکتی ہےی ربؽٌبخت کے ل۔ پہچبى

c. هزشهبًہ سیکبسڈ ًہیں ہوًب چبہئےے کب  ہوًب چبہئے اوس هتؼبسف کشاًے والکب عبل کی ػوش کے اوپش18تؼبسف م. 

a. اعی هتؼبسف کٌٌذٍ عے صیبدٍ عے صیبدٍ سرغٹشاس کی هشف عے . هتؼبسف کبسوں کو سرغٹشاس عے هٌغلک کیب ربئے گب

 کے عی آئی آس UIDAI تت تک وٍسرغٹشاسکی هشف عے ًؾبًذہی کی ربۓ هتؼلوہ اعتؼوبل کیب ربعکتب ہے رت تک وٍ

 اًٹزوڈیوص کزًے واال
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لہزا، هتؼبسف کٌٌذٍ فشف سرغٹشاس  .کے هوس پش سرغٹشڈ ہوں" هتؼبسف کشاًے"آس هیں هخقوؿ سرغٹشاس کے لئے 

سیبعت، )اط کے ػالوٍ، ایک سرغٹشاس اًتظبهی عشصذوں  . عکتب ہےاکے دائشٍ کبس کے اًذس اًذس لوگوں کو هتؼبسف کش

 .کی هشف عے ایک هتؼبسف کشاًے کے ػول کو هضیذ صذ تک هضذود کشعکتب ہے (ملغ عطش

  رهہ داسیبں کیب ہیں؟هتؼبسف کیایک 

a. سیبعت رظ هیں / ملغ ) ؽٌبخت کشتب ہے  صیخیت عےایک ثبس رت سرغٹشاس تؼبسف کشاًے والوں کو ػالهبئی واس کی

 .، وٍ هتؼبسف کشاًے والوں کو هطلغ کشے گب(هتؼبسف کشاًے والے کو کبم کشًے کب هزبص هشاس دیب ربتب ہے

b.  هتؼبسف کبسوں کو الصهی هوس پش رذیذ پشوگشام کے عبتھ واهق کشًے اوس هتؼبسف کشاًے والے کی رهہ داسیبں اوس رهہ

 . یو آئی آئی اے آئی ًے هٌظن رذیذ ثیذاسی وسکؾبپ هیں ؽشکت کی ہےکوداسیوں کو عوزھٌے کے لئے سرغٹشاس

c.  ًؾبًذہی تؼبسف ثشوکشص ایک تؼبسف ثشوکشص کے هوس پش کبم کشًے کے لئے تیبس ہے، تو وٍ آدھبس اًذساد کو چبلو کشًے

کے هوس پش "Dمویوہ "}Performaهؾشوع )تضشیشی سمبهٌذی  عبتھ  ایک تؼبسف ثشوکشص ہوًے کےعےکے هوقذ 

اوس  (UIDAI)اوس ثھبست کی هٌلشد ؽٌبختی اتھبسٹی  پڑے گب ہذایبت اوس هشیوہ کبس پش ػول کشًب دیٌے کے لئے (هٌغلک

 ًب پڑے گبەسرغٹشاس کے رسیؼے هتؼبسف کشا

d. ًی چبہیے ًوجشوں کو هوفول ہوے آدھبسهتؼبسف کشاًے والوں کی تؼذاد هیں داخل ہوًے کی مشوست ہے اوس اى ک 

 . کے كبسم پش دعتخو کئے ربئیں گےاىاوسسمبکبسوں کو هتؼبسف کشاًے کے ل۔

e. اى کو هتؼبسف کشاًے کے هوس پش کشدیب ہے اوساى کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہیے کہ سرغٹشاس ًے سرغٹشUIDAI هیں هتؼبسف 

  ہےەکشایب

f. هیں داخلہ کے ؽیڈولض، اًذساد عیٌٹش کے هوبهبت اوس اًذساد هشکض کے ٍ والی رگہوں هتؼبسف کشاًے والوں کو اپٌے داخل

 .آپشیؾٌل گھٌٹوں پش خود کو هطلغ کیب ربًب چبہئے

a. کوئی ڈعپلے  . ساثطے کی هؼلوهبت دسعت هشیوے عے ظبہش ہوےاًہیں یہ یویٌی ثٌبًب چبہیے کہ اًذساد هشکض هیں اى ک /

 .دسعت کشًے کے لئے پوچھیں/  ًوبئؼ کےؿلو هؼلوهبت کی فوست هیں، اًذساد عیٌٹش عپشوائضس عے هؼلوهبت 

g. آعبًی عے سعبئی ہوًب مشوسی ہےتک  ثبؽٌذوں وں کو سہبئؾیتؼبسف کبس. 

h. هتؼبسف کشاًے والوں کو دسعتی اوس تکویل کے لئے داخلہ كبسم پش سہبئؾی کب ًبم اوس پتہ چیک کشًب مشوسی ہے. 

i.  هتؼبسف کٌٌذٍ کو اپٌی تلقیالت اپٌی ؽکل هیں ثھی دیکھٌب چبہئے اوس اط کے ثؼذ دیئے ربًے والی داخلہ كبسم کی رگہ پش

 .ًب چبہیےاًگوٹھے کب ًؾبى كشاہن کش/ اى کے دعتخو 

a.  هتؼبسف کبسوں کو سہبئؾیوں کی توحین کے لئےECاگش،  . کے کبم کے گھٌٹوں کے دوساى اپٌے آپ کو دعتیبة ہوًب چبہئے

 وٍ دى کے اختتبم پش اًذساد هشکض کو دیکھ عکتے ہیں اوس اى کی تقذین  تووٍ آپشیؾٌل گھٌٹوں کے دوساى دعتیبة ًہیں ہیں

 .کے لئے هٌتولی سہبئؾیوں کی كہشعت کو دیکھ عکتے ہیں

a. سدػول كشاہن /  هٌظوسی وهتؼبسف کٌٌذٍ کو سہبئؾی کب ًبم اوس ایڈسیظ کی تلقیالت کو اصتیبه عے چیک کشًب چبہیے اوس اى ک

 .کشًب مشوسی ہے

b. هتؼبسف کبسوں کو ایک سہبئؾی کے اًذساد کی توحین کشًے کے لئے رذیذ گبہک پش اپٌے ثبیو هیٹشک كشاہن کشًب پڑتب ہے. 

c. سمبهٌذی اط کی مشوست ہوتی ہے پش ہے رہبںا کب ًؾبى كشاہن کشتٍهتؼبسف کٌٌذٍ ثھی اًذساد کے ل۔ سمبهٌذی پش اًگوٹھ . 

d. سہے ہیںاهتؼبسف کشاًے والے سہبئؾی کی ؽٌبخت اوس ایڈسیظ کی تقذین کشتے ہیں رو اًہیں هتؼبسف کش 

e. هتؼبسكکبس فشف ایغے سہبئؾیوں کو هتؼبسف کشاًب چبہتے ہیں ري کے پبط ؽٌبخت یب پتہ کے دعتبویضی حجوت ًہیں ہے 

f. رهہ داس ًہیں ہے رو اى کے پبط پہٌچتے ہیںکیًے ا هتؼبسف کشاًے والے ہش كشد کو هتؼبسف کش  

a. تبہن، سرغٹشاساط کبم کے لئے اى کو ادا . هتؼبسف کبس ثبؽٌذوں کو هتؼبسف کشاًے کے لئے كیظ چبسد ًہیں کش عکتب

 ے ٍاکشًے کے لئےایک اػضاصی ًبم پیؼ کش عکت

 هتؼبسف کشاًے والے کی رهہ داسی کیب ہیں؟
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a. ٍکی ًؾبًذہی ًہیں کشًب چبہئے (هشدٍ یب صًذٍ) کغی ؽخـ کے عبتھ اًذساد کے وهت کغی دوعشے ؽخـ کو  کوتؼبسف کٌٌذ. 

b. ایک رذیذ ہولڈس کو ربى ثورھ کش ڈیووگشاكک هؼلوهبت تجذیل کشکے رھوٹی ثبیو هیٹشک هؼلوهبت كشاہن کشًے کے کوهتؼبسكکبس 

 .ل۔ کغی دوعشے ؽخـ کی ًؾبًذہی کشًے هیں ثھی هذد ًہیں کشًی چبہئے

c. خالف وسصی کے لئے هتؼبسف کشاًے کے خالف عخت کبسسوائی کی ربئے گییہذایبت ک . 

 

 

  



 
 

 اًشولوبٹ اوس اپڈیٹ کو عوزھٌب

 

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

  

Page 30 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3ثبة    
 

  ثوسڈًگکی آىاًذساد ایزٌغی اوس اًذساد اعٹبف 
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  ثورڈًگکی آىاًذراج ایجٌظی اور اًذراج اطٹبف  3: باب 

 

 آى ثوسڈًگ اًذساد ایزٌغی
 

 

 

 
 

اًذساد اداسوں کو اًذساد کے اعٹیؾٌوں کے لئے ایک ثوسڈًگ کے 

.ػول عے گضسًب پڑے گب  

اتھبسٹی سیگغٹشیٹش اوس ای اے کے عبتھ ثوسڈ پش ػول کو هٌظن 

.کشے گب  

 

  ثوسڈًگ کے ػول کے عبتھ عبتھآى 

: هیں ؽبهل ہوں گےهٌذسرہ ریل  

ای ایض اًذساد کے اعٹیؾي کی تؼیٌبتی کی هٌقوثہ ثٌذی کب اػالى 

 کشے گب یؼٌی هشاکض هبئن کئے ربئیں گے

ثھی ظبہش کشے گب کہ اى کے پبط تقذین ؽذٍ اوس كؼبل  ای ایض یہ 

 آپشیٹشص، الصهی هؾیٌیں اوس ہبسڈ ویئش تؼیٌبت ہیں

ثھی ظبہش کشے گب کہ اى کے اًذساد هشکض کے ًگشاًی ای ایض یہ 

 کے لئے الصهی ثٌیبدی ڈھبًچہ ہے

  

 

 

 

 

 

کو اط ثبت کو یویٌی ثٌبًب ہے کہ  ای اے

عپشوائضس رو اپٌے ای اے / توبم آپشیٹش 

کوڈ کے تضت کبم کش سہے ہیں، آپشیٹش ہن 

.آہٌگی اوس پیکٹ کے عبتھ کبم کشتے ہیں . 

 

 اپیلوٌٹ پوسٹل پش ؿوس کشًے کے UIDAIكؼبل عٹیؾي کی كہشعت 

لئے ؽشوع ہو گی، ایک ثبس رت هطبثوت پزیشی ػول کو هکول 

. هطبثن هکول ہو ربئے گبعبتھتؼذد کے  

 
ای اے سرغٹشاس کے عبتھ هٌقوثہ ثٌذی اوس هؾیي کی تؼیٌبتی 

ًوڈل آكیغش کے عبتھ / هٌقوثہ تیبس کشے گب اوس اتھبسٹی دكبتش 

.ؽشیک کشے گب رو پھش تؼیٌبتی هٌقوثہ هٌظوس کشے گی
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 اًذراج اطٹبف کی آى ثورڈًگ
 

 

 

 

 کے رسیؼہ هوشس کشدٍ ربًچ اوس عشٹیلکیؾي ایزٌغی  اعٹبفاتھبسٹیە1

کی هشف عے داخلہ کے اعٹبف کو ثبمبثطہ هوس پش تقذین کی ربًی 

.چبہئے  

ایک دسعت عشٹیلکیٹ صبفل کشًے کےثؼذ داخلہ کے اعٹبف کو ە 2 

الصهی هوس پش ثوسڈًگ كبسم کو ثھشًے اوس اًتظبهیہ کے ػالهبئی دكتش 

.هیں اى کی اًذساد ایزٌغی کے رسیؼہ توحین کے لئے روغ کشًب ہوگب  

 

 

 

 

تقذین کے کے دوساى ثبیو هیٹشک کی اًذساد اعٹبف ە آى ثوسڈًگ 4

ثؼذ اًشولوٌٹ کالئٌٹ هیں اعٹوس کیب گیب ہےە آى ثوسڈًگ ػول کے 

دوساى اًشولوٌٹ کالئٌٹ کے لے مشوسی ہے کہ وٍ اًٹشًیٹ عے رڑا 

.سہے . 

کسی بھی صارف پر بورڈنگ کرنے سے پہلے، صارف  ە3  
کی سند فائل ڈاؤن لوڈ اور اندراج کی درخواست میں درآمد 

 .کیا جاتا ہے

 فائل xml.صارف کی سند کی فائل ڈیجیٹل طور پر دستخط 
 میں ہے

 

 

 

 

ە کالئنٹ یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ معطل کردہ آپریٹرز ماسٹر ڈیٹا کے 5

اس طرح کے آپریٹرز اس نقطہ کے بعد . بعدجو ڈاؤن لوڈ کیا کیا گیا ہے

.مندرج نہیں ہوسکتے یا بورڈ پر قائم نہیں رہ سکتے  

ە آن بورڈنگ کے وقت اسٹیٹس6    

 بایو میٹرک تفصیالت کی توثیق کامیابی سے مکمل اور مقامی ڈیٹا بیس 

 میں محفوظ کیا جاتا ہے

صارف کے بایو میٹرک تفصیالت کی توثیق کو : اندراج نہ کیا ہوا

کامیابی سے مکمل نہیں کیا جاسکتا ہے اور مقامی ڈیٹا بیس میں ذخیرہ 

 نہیں کیا جا سکتا ہے
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بائیں سلپ، دائیں اسکیپ اور دو )اندراج اسٹاف اپنی انگلی کے نشانات 

فراہم کرے گا (انگوٹھے  

جب بائیو میٹرک کی کوالٹی حد سے اوپر ہے تو، پاس اشارے صارف 

 کو دکھایا جائے گا

صارف بایومیٹرک کو کیپچر کرنے کی المحدود کوشش کرے گا جس 

 میں مطلوبہ حد تک گزر جانا پڑتا ہےە

ایک بار بایو میٹرکس کیپچر کر لیا جاتا ہے تو صارف  

.سیڈرسرورکوتصدیق کےلیےدرخواست بھیجتا ہے  

سرورکی تصدیق کے دوران، داخلہ اسٹاف کے بایو میٹرک اسٹاف کے 

ساتھ ہی انفرادی طور پر ایک ہی شخص کی طرف سے فراہم کردہ 

 بائومیٹرک کے خالف مقابلے میں آتا ہے

 

 

 

ای اے کے عملے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اندراج آلہ کو ہر وقت جی پی ایس آلہ سے منسلک کیا گیا ہےەا  

  ای اے کے عملے کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اندراج کے کالئنٹ میں الگ ان کے وقت آلہ مکمل طور پر فعال ہو

  ای اے کے عملے کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہر اندراج کے ذریعہ آلہ کے مواصالت کو کیپچر کر لیا جائے

ان صورتوں میں جہاں جی پی ایس ڈیوائس انرولمنٹ پیکٹ مین دستیاب نہیں ہیے، اندراج کو مسترد کردیا جاتا ہے اور 

سپروائزر کے خالف مزید قانونی کارروائی کی جائے گی/ آپریٹر کو بالک کیا جائے گا یا آپریٹر   

 

 

 

 

 

 

 
 

  

GPS Sync of 

Enrolment device 
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4ثبة    
 
اپڈیٹ پشوعیض/آدھبس اًشولوٌٹ  
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اپڈیٹ پروسیس/ آدھار انرولمنٹ: 4باب   

 

آدھرا انرولمنٹ اورکریکشن اپینڈکس بھرنا شامل ہےە ڈیموگرافک اور بائیو میٹرک ڈیٹا حاصل کرنے کے / آدھار داخلہ کے عمل میں داخلہ اندراج 

، کا ثبوت (ڈی او بی )پیدائش کا ثبوت  (پی او اے )اورپتا کا ثبوت  (پی او آئی ) ل۔، شناخت کے ثبوت EID پر مشتمل تسلیم  (اندراج کی شناخت) 

کو جمع کرنے سے قبل (انرولمنٹ آئی ڈی)شدہ پرچی کو تاریخ پیدائش کے دستاویز اکنولیجمنٹ سلیپ   

رہائشی کے لئے داخلہ کے دیگر طریقے ہیں جن کے پاس شناخت کے ثبوت اور ایڈریس دستاویزات کی بنیاد پر داخلہ یا خاندان کے سربراہ کے 

.ذریعہ ایڈریس دستاویزات کا ثبوت نہیں ہے  

مدت کے لئے بھارت  (یا اس سے زیادہ)کوئی بھی رہائشی داخلہ کے لئے درخواست کی تاریخ سے پہلے بارہ ماہوں میں تقریبا ایک سو بیاسی د ن  

 میں رہائش پذیر رہا ہو

رہائشی کو صرف ایک بار اندراج کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ اتھارٹی کی طرف سے مشورہ دیا جاتا ہے جب تک کہ ایک سے زیادہ 

 اندراجات ردعمل میں آئیں گے

  دن تک مختلف ہوسکتا ہے سی آئی ڈی آر میں رہائشی ڈیٹا کو رسیو کرنے کے بعدە90آدھارنسل کے لیے منتظر وقت 

آدھار نمبر کو . مختلف نمبروں کے مقابلے میں دیگر وجوہات کی بنا پر آدھار نمبر کو ختم کرنے کی صورت میں رہائشیوں کو دوبارہ داخلہ دینا ہوگا: نوٹ
.ختم کرنے کی وجوہات ضمیمہ ایف میں بیان کی گئی ہیں  

 اًزولوٌٹ کی قظویں
 

 دستاویز پر مبنی اندراج

 

الزمی - (پی او آئی ) شناخت کا ثبوت  
الزمی - (پی او اے )ایڈریس کا ثبوت   

(اختیاری) کی تاریخ پیدائش  

متعارف کار پر مبنی 
 اندراج 

 

 :متعارف کنندہ شامل ہوتا ہے

 رجسٹرارس،ان کے اپنے مالزمین
لوکل باڈی کے اراکین کا انتخاب•   
مقامی انتظامی اداروں کے ممبران•   
ڈاکیہ•   
اساتذہ جیسے تاثرات•   
صحت کارکنان•   
ڈاکٹر•   
آسا کارکن/ آنگنواڈی •   
مقامی این جی او کے نمائندے•   

 

 

متعارف کروانے والے اندراج پر مبنی کے دوران کیپچر کیا ہوا 
 اطالع

 تعارف کرانے والے کا نام
 متعارف کروانے والے کا آدھار نمبر

  متعارف کرانے والے کی بایو میٹرک معلومات کی ایک مثال
 خاندان کی بنیاد پر اندراج کے سربراہ 

 

خاندان کے سربراہ کا نام•   
HoF کا ثبوت  کا ثبوت رہائشی اور (پی اوآر) رشتہ  
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خاندان کے سربراہ کا آدھار  نمبر •   
داخلہ کے وقت خاندان کے سربراہ کی بائیو میٹرک کی تصدیق•   

 

پیدائش کی تاریخ کا ثبوت•   

(گارجین  اور بچے)رشتہ کا ثبوت   
اندراج کی شناخت یا کسی والدین کا آدھارنمبر، ترجیحی طور پر • 

 ماں اس حالت میں دونوں والدین یا محافظ زندہ ہوں
اندراج کے وقت کسی بھی والدین کی بایو میٹرک تصدیق•   
سرپرست کی طرح ہی ہوگا/ بچے کا پتہ والدین •   

 اندراج پر مبنی فیملی

 کا سربراہ

 

دستاویزات کی فہرست کی اجازت دی جاسکتی ہے جیسا کہ ضمیمہ جی 
 میں بیان کی گئی ہے

 چائلڈ انرولمنٹ 

پانچ سال سے کم عمر ) 

(کے لے  
 

 

 

 

 

  

 

 

سپروائزر / آپریٹر .  سال کی عمر میں حاصل کرنے کے بعد بچے کے لئے تازہ اندراج اور الزمی بایومیٹرک اپ ڈیٹ کی قیمت مفت ہے5: سہولت چارج
ایسس ہی فعال لوگوں سے پیسے کے بارے میں پوچھتا ہے جن بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کے خالف قانونی کاروائی مستقبل میں کی 

 جائے گیە جارجیز کی پوری تفصیالت رہائشی سے لی جائے گی جسے اپینڈکش ایچ میں بیان کیا گیا ہےە
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  گیب هؼلوهبتکیپچش کیباًذساد کے دوساى 
 

 پبًچ عبل عے کن ػوش کے ثچوں کے لیے ہش هٌلشد ؽخـ کو چھوڑ کش ثبئیوهیٹشک اًلبسهیؾي کی مشوست ہے

 

 

 

 

 

Facial image  All ten fingerprints  Scans of both Irises 

 

 عبل عے کن ػوش کے 5 . عبل عے کن ػوش کے ثچوں کے اًذساد کے لئے مشوسی ًہیں ہیں5دط دط اًگلیبں اوس ایشیظ - ثبئیو هیٹشک هؼلوهبت یؼٌی 

ڈیووگشاكک هؼلوهبت هیں ًغل، هزہت، رات، هجیلے، هوم، صثبى، اعتضن کی سیکبسڈ، آهذًی یب  . کش لیب ربتب ہےکیپچشثچوں کے لئے چہشے کی تقویش پش 

 .هجی تبسیخ هیں ؽبهل ًہیں ہوًب چبہئے

 

 

 : - کشًے کی مشوست ہےکو کیپچشؿبئت آًکھیں وؿیشٍ / ثبئیو هیٹشک اعتخٌب کے عبتھ سہبئؾیوں کب اًذساد ریغے ؿبئت اًگلی 

 

- 

  •هکول ڈیووگشاكک هؼلوهبت 

  • کشًے کے لئے هوکي ًہیںکیپچش پش  آئشط، اگش دوًوںآئشط ایک  

  •الپتہ اًگلی کی فوست هیں ثبهی اًگلیوں کے ًؾبى 

  •اعتخٌی کی تقویش 

 
 آدھبس رٌشیؾي اوس اپڈیؾي اعٹیپظ

 

   

   اپ ڈیٹ/ اًذساد : 1هشصلہ 

اًذساد ایزٌغیوں کو اتھبسٹی کی هشف عے هہیب کشدٍ عبكٹ 

اپ ڈیٹ پیکیٹ عی آئی ڈی آس / ویئش کب اعتؼوبل کشکے اًذساد 

 . گبکیب ربئےهیں اپ لوڈ 

 

 

 

  هیں رذیذ پشوعیغٌگCIDR: 2هشصلہ ًوجش 

تبصٍ / اتھبسٹی اًذساد ایزٌغی عے هوفول ہوًے والی اًذساد   

 .کبسی کے اػذاد و ؽوبس پش ػول کشے گی

   سدػول: 3هشصلہ 

اتھبسٹی هوکٌہ هوس پش ڈپلیکیٹ اًذساد، هؼیبس یب کغی دوعشے 

اپ ڈیٹ کی دسخواعت کو هغتشد / تکٌیکی ورہ عے اًذساد 

 .کشعکتے ہیں

 

 چیک/ ڈی ڈپلیکؾي : 4هشصلہ  

اتھبسٹی کی هشف عے هتؼیي ؽذٍ ڈپشیؾي اوس دیگش هؼیبس کی 

 .اپ ڈیٹ کیب ہے/ ربًچ کے ثؼذ، اتھبسٹی ًے ػذد ًوجش کو پیذا 

  

    ًوجش کی تشعیلآدھبس: 5هشصلہ 

 هطلغ کیب ربتب آدھبس کے رسیؼے ثبؽٌذوں کو هوس پشرغوبًی • 
سیلشیزشیؾي یب اپ ڈیٹ: 6هشصلہ    
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. ہے

ؤنلوڈکروےکے ڈادعتیبة ہے (آدھبسای )الیکٹشاًک كبسم 

لیےhttps://resident.uidai.gov.in عے سرغٹشڈ هوثبئل 

 ًوجش کی مشوست ہےە

این آدھبس ایٌڈسائڈ اپیلیکؾي هیں ڈاؤى لوڈ کیب گیب ہے رظ هیں 

 سرغٹشڈ هوثبئل کی مشوست ہےە

 

هیں رکش کشدٍ هؼلوهبت هیں کچھ آدھبس ای یب لیٹشآدھبس اگش • 

 کبل کشکے یب پش 1947 کوؿلطی ہوتی ہے توسہبئؾی اتھبسٹی 

help@uidai.gov.in عکتب ہےلکھ پش . 

 کی هشف عے هخقوؿ رذیذ اپ ڈیٹ پشوعیغٌگ یسہبئؼ• 

 ایک اپ ڈیٹ کی دسخواعت ثھی پیؼ کشعکتی ہےے ثؼذ ک

 رغے اتھبسیٹی کے رسیؼے وامش کی گئی ہےە

 

 

 آدھبر اپڈیٹ پزوطیض
 

 ًوجش ہولڈس اتھبسٹی کی هشف عے هخقوؿ ثٌیبد اپ ڈیٹ پشوعیغٌگ کے رسیؼہ دسد ریل هؼبهالت هیں اى کی آثبدیبتی هؼلوهبت یب ثبیو آدھبس 

 . عکتی ہےکی ربهیٹشک هؼلوهبت کی تجذیلی 

  ًوجش ہولڈس اط هشس کے آدھبس، ہوئی ہے ڈیووگشاكک هؼلوهبت ؿلو ہے یب اط کے ثؼذ هیں تجذیلیکی کوئی ثھیًوجش  ہولڈسآدھبساگش 

 .دے عکتب ہے کی دسخواعت ی آًے هیں اپٌے سیکبسڈ هیں تجذیلCIDRڈیووگشاكک هؼلوهبت کو 

  یب کغی ثھی ورہ عے ثؼذ هیں تجذیل ہوربئے تو، ػذد ًوجش ہولڈس کو اط عے ربئے ًوجش ہولڈس کی کوئی ثبیو هیٹشک هؼلوهبت کھوآدھبساگش 

 . دے گب دسخواعتکومشوسی تجذیل کشًے کے لئے اتھبسٹی کے هوس پش  هیں سیکبسڈ CIDRهتؼلن 

 کی ثبیو هیٹشک هؼلوهبت الصهی هوس پش اپ ڈیٹ کی ربتی ہے کے لوگوں اوس پٌذسٍ عبل کی ػوش کے ثچےپبًچ عبل کی ػوش: الصهی اپ ڈیٹ . 

  خبسد ہوًے کی فوست هیں، ایک ًوجش ہولڈس یب سہبئؾی کو اط کی اپٌی ؽٌبختی هؼلوهبت کو رضوی هوس پش یب هکول هوس پش اپ ڈیٹ کشًب

 .ہوگب

 ًوجش کے آدھبس. هشکضی ؽٌبختی ڈیٹب رخیشٍ هیں کغی ؽٌبختی هؼلوهبت کو سہبئؾی کی سمبهٌذی یب دسخواعت کے ثـیش تجذیل ًہیں کیب ربئے گب 

deactivation کے وروہبت مویوہ Iهیں ثیبى کی گئی ہے  

 اپ ڈیٹظ کب هوڈ
 

 انرولمنٹ سینٹر کو 

 وزٹ کرنا

 

یب عپشوائضس کی هذد عے کغی اًذساد هشکض هیں/ آپشیٹش اوس  ػبسمی  

.هیں ثیبى کی گئی ہے (الق)اپ ڈیٹ کی دسخواعت كبسم هیں موٌی رے   

 اوس اط کے اػذاد و ؽوبس کو اسہبئؾی ثبہوی هوس پش هغتٌذ ہو ربئے گ• 

ؽٌبخت کی هؼلوهبت کشًے اوس کو عپوسٹاپ ڈیٹ کشًے اوس دعتبویضات 

 . كشاہن کشًے کی مشوست ہوگیکوکے عبتھ عبتھ اپٌے ًوجش

: پش دعتیبة ہےاط ویت اًذساد عیٌٹش کی كہشعت • 

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

 آن الئن موڈ

 

کے آدھبسًوجش رغٹشڈ هوثبئل ًوجش روغ کشاوسس کب ایڈسیظ یسہبئؼ

کوپوسٹل ایظ ایظ یو پی کے رسیؼے آى الئي اپ ڈیٹ کیب ربعکتب ہے 

 اوسسرغٹشڈ هوثبئل ًوجش ثھی عپوسٹٌگ ڈاکیوهٌٹ کو اپلوڈ کشتے ہوئے

اوس کے رسیؼے کیب ربئے گب  (OTP)سرغٹشیؾي ایک وى ٹبئن پبط وسڈ • 

 سرغٹشڈ هوثبئل ًوجش پش ثھیذ دیب ربئے گباط کو

 •SSUPپوسٹل پش دعتیبة ہے  :

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

ئؾی اعٹیٹظ اپ ڈیٹ کو ٹشیک کشًے کے لیے اپ ڈیٹ آئی ڈی کو ٹشیک کشعکتب ہے اوس سیوائغذ آدھبس لیٹش کو كیضیکل یب الیکٹشاًک ٹشم هیں سہبئؾی سہب

 کے هوکي ثٌبیب ربعکتب ہے

 

 

 
 

  

https://resident.uidai.gov.in/
https://resident.uidai.gov.in/
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5ثبة    
 

 سہبئؾی کے ڈیووگشاكک اوس ثبئیوهیڑک تلقیالت

  اپڈیٹ کو اعتؼوبل کشًب/کو کجپچش کشًب اوس کالئٌٹ اًشولوٌٹ 
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 سہبئؾی کے ڈیووگشاكک اوس ثبئیوهیڑک تلقیالت

  اپڈیٹ کو اعتؼوبل کشًب/کو کجپچش کشًب اوس کالئٌٹ اًشولوٌٹ 

 سہبئؾی کے ڈیووگشاكک اوس ثبئیوهیڑک تلقیالت

  اپڈیٹ کو اعتؼوبل کشًب/کو کجپچش کشًب اوس کالئٌٹ اًشولوٌٹ 

 

 سیکبسڈًگ ڈیووگشاكک کے لئے تلقیلی ہذایبت
 

a.  سہبئؾی کی ڈیووگشاكک تلقیالت دسد کشیں اپڈیٹ كبسم عے/تقذین ؽذٍ اًذساد . 

b. ًؾبى صدٍ اوس ثھشا ہوا ہوًب چبہئےرو  کو اپ ڈیٹ کشًے کی مشوست ہے كیلڈطاط  اپ ڈیٹ کی فوست هیں، فشف آدھبس. 

c.  اى هوس پشاط هوس پش ای هیل آئی ڈی کو سہبئؾی ؽٌبخت کے  . ہےکیب یویٌی ثٌبئیں کہ سہبئؾی ًے اپٌے هوثبئل ًوجش کو كبسم هیں كشاہن ،

 . کی فوست هیںلیٹش، اگش مشوست ہو توواپظ آًے والےکو UIDAI کیلئے سہٌےتلقیالت کے اعتؼوبل عے سہبئؾی کے عبتھ ساثطے هیں 

d.  کے دوساى خبلی رگہوں، ؿیش ربًجذاس ًؾبًوں، کیپچش اػذاد و ؽوبس پش  . پش تورہ دیںکی خوثقوستی کے دوساى ڈیٹب کے کیپچشڈیووگشاكک ڈیٹب

 . کے ؿلو اعتؼوبل عے ثچیںلیٹشطچھوٹے اوس

e. رہبں سہبئؾی کی هشف عے کغی ڈیٹب یںاى ؿیش الصهی ؽؼجوں کو چھوڑ د .ؿیش پبسلیوبًی صثبى اوس ًول و صول کی ؿلطی کب اعتؼوبل عے ثچیں 

 . وؿیشٍ دسد ًہ کشیں رہبں ثبؽٌذے ًے کوئی ڈیٹب كشاہن ًہیں کیب ہےN / A ،NAایغے ؽؼجوں هیں  .کو كشاہن ًہیں کیب ربتب ہے

f.  عبل کی ػوش عے صیبدٍ سہبئؾیوں کے لئے الصهی ًہیں ہے اگشچہ ثبلؾ کغی صیخیت هیں ًہیں 5گبسڈیي کو / ثیوی / ؽوہش / هبں / والذیي كبئلٌگ 

 .کب اًتخبة کشیں" ًہیں دیئے گئے"هیں چیک ثبکظ "  عے تؼلنؽیسہبئ"پھش  .ہے یب ًہیں ظبہش کشًب چبہتب ہے

g. 5 ًوجش الصهی هوس پش سیکبسڈ کیب ربئے گبآدھبس عبل کی کن ػوش کے ثچوں هیں، والذیي کے عبتھی یب عشپشعت کب ًبم اوس . 

h. هبں کب ًبم اکیلے ثبپ دادا کے عبتھیوں کے لئے سیکبسڈ کیب رب  .والذیي کب ًبم فشف والذیي کے ًبم کے خالف سیکبسڈ کشًب الصهی ًہیں ہے

 .عکتب ہے اگش والذیي کی هشف عے هطلوة ہو

i. عشپشعت ًے اًذساد کے وهت ًبهضد ًہیں کیب ہے یب ًہیں، تو اط ثچے / هبں / اگش ثچے کے والذ  .والذیي کے اًذساد ثچے عے پہلے الصهی ہے

 .کب اًذساد ًہیں کیب رب عکتب

j.  ٍخبًذاى کے عشثشا(HoF)  ایق کے خبًذاى کے سکي کی او  ایق کی تؼلن اوس سؽتہ داسوں کو ایچ او کی ثٌیبد پش توحیوی ًبم کے لئے ًبم، ایچ 

 .تلقیالت دسد کی گئی الصهی تلقیالت ہیں
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ECMPکشًے کے اهذاهبتاًشول  هیں کالئٌٹ کب اعتؼوبل کشکے سہبئؾی  .

. 

Step 1 

 

اپٌے الگ اى کشیڈیٌٹیلظ کو 

اعتؼوبل کشتے ہوئے اپٌے تبصٍ 

ای عی این پی کالئٌٹ کو الگي 

 کشے

 

 

Step 2 

 

مشوسی تلقیالت کو راتی 

تلقیالت کے عیکؾي هیں ٹبئپ 

 .کشیں

چبئلڈ اًشولوٌٹ کی فوست هیں 

  الگو ًہیں ہے7 اوس 6اعٹیپ 

 

 
 

Step 3 

 

هوثبئل ًوجش اوس ای هیل عویت 

توبم ڈیووگشاكک تلقیالت اوس 

ساثطے کے تلقیالت دسد 

 کشیں
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Step 4 

 

سیلشیٌظ ٹیت کو کلک کشیں 

اوستبسیخ پیذائؼ کب حجوت ڈساپ 

ڈاؤى هیٌو عے ڈاکیوهٌٹ کو 

 علیکٹ کشیں

 

 

 

Step 5 

 

اة، سہبئؾی کی هشف عے 

( پی او اے )پیؼ کشدٍ ایڈسیظ 

پی او )اوس ؽٌبخت کے حجوت 

کے رسیؼہ پیؼ کشدٍ  (آئی 

دعتبویضات کو هٌتخت کشیں اوس 

ڈساپ ڈاؤى هیٌو عے 

 .دعتبویضات کب اًتخبة کشیں

 

 

Step 6 

 

كیولی عشثشاٍ کی – ًوٹ 

تلقیالت کو ثھشیں،فشف 

 اًشولوٌٹ کے لیے

 

اًذساد کی هغن پش هجٌی هؼبوى 

 ںدعتبویضات کی تؼذاد دسد کشی
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Step 7 

 

تقویش ٹیت پش کلک کشیں اوس 

سہبئؾی کی تقویش پش کلک 

 .کشیں

 

 

 

Step 8 

 

 .كٌگش پشًٹ ٹیت پش ربئیں

 كٌگش اهپشیؾي کو ثبئیں ہبتھ کے

پھش دائیں ہبتھ كٌگش کشیں کیپچش

اهپشیؾي اط کے ثؼذ دوًوں 

اًگوٹھے اهپشیؾي کو 

ثبئیوهیٹشک ڈیوائظ کو اعتؼوبل 

 کشتے ہوئے

 

 

Step 9 

 

 . ٹیت پش کلک کشیںآئشط 

 اعکیٌش کب اعتؼوبل کشتے آئشط

ہوئے دوًوں ایشط کے ًووػ 

 یںکو پکڑ

. 
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Step 10 

 

 ٹیت پش کلک ریووآخش هیں، 

کشیں اوس سہبئؾی کے عبتھ 

 .تلقیالت کی توحین کشیں

کی  فوست کغی ثھی ؿلطی 

 هتؼلوہ ٹیت پش واپظ ربئیں هیں

 . دسعت کشیںاط کواوس 

 . کلک کشیںکٌلشم پش

 

 

 

Step 11 

 

آپشیٹش ثبیو هیٹشک هیں اپٌے 

 اوس کے ًؾبى کو دےاًگوٹھے 

 . پش کلک کشیںعیو

 

 

Step 12 

 

ایک تغلین ؽذٍ علپ کو پشًٹ 

کشًب اوس سہبئؾی کے  رسیؼے 

 دعتخو کیب ربًب
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Step 13 

 

عپوسٹٌگ دعتبویضات ،تغلین 

ؽذٍ علیپ اوس آدھبس اًشولوٌٹ 

 كبسم کی مشوی اعکیٌٌگ
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CELCکالئٌٹ کب اعتؼوبل کشتے ہوئے ثچے کو اًذساد کشًے کے اهذاهبت : 

 

Step 1 

اعتؼوبل کشیڈیٌٹیل کبالگ اى اپٌے

 کالئٌٹ CELCکشتے ہوئے 

 .کھولیں

 .ڈیووگشاكک هؼلوهبت دسد کشیں

 

 

 

 

Step 2 

 آدھبسوالذیي کے هوثبئل ًوجش اوس 

 .ًوجش دسد کشیں

 .پھش، ثچے کی تقویش لیں

 

 

 

 

Step 3 

عجوٹ کئے ہوئے دعتبویض کو 

علیکٹ کشیں اوس دعتبویض کی 

 كوٹوکو کیپچش کشیں،

پھش،والذیي کے كٌگش پشًٹ کو 

کیپچش کشیں ري کے آدھبس ًوجش 

 دئے گئے ہیں

. 
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Step 4 

دیئے گئے ثبیو هیٹشک ًووػ کو 

 پش کلک سیودسعت کشًے کیلئے 

 .کشیں

 

 
 
 

 

Step 5 

آخش هیں، هکول اًذساد پش کلک 

اعٹیٹظ وًڈو هیں  کشیں اوس اًذساد 

 اوک پش کلک کشیں

 

 

 

 

Step 6 

، ربئے اًذساد هکول ہورتایک ثبس

اًذساد ؽذٍ ثچے کے والذیي اًذساد 

 ایک ایظ این ایظ وفول پشًوجش 

 .کشیں گے
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Step 7 

اگش پیذائؼ سرغٹشیؾي ًوجش دعتیبة 

 هٌتخت YESہے تو، ثشاٍ کشم 

 ًوجش دسد BRN / BANکشیں اوس 

 .کشیں

 اوس ثچے کی DOBکالئٌٹ ًبم، 

 گبسیٹشى کشے فٌق واپظ 
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CELCکالئٌٹ کب اعتؼوبل کشتے ہوئے هوثبئل ًوجش کو اپ ڈیٹ کشًے کے اهذاهبت : 

 

 

 

 

 

Step 1 

CELC ٹیجلٹ کب اعتؼوبل سہبئؾی 

کے هوثبئل ًوجش کو اپ ڈیٹ کشًے 

  ہےتبکے لئے کیب رب 

 

آپشیٹش اعٌبد کب اعتؼوبل کشتے ہوئے 

" هوثبئل اپ ڈیٹ"الگ اى کشیں اوس 

 کو هٌتخت کشیں

Step 2 

 هیں الگ اى کشًے ثلیٹآپشیٹش کو ٹی

  پیذا کشًب پڑتب ہےOTPکے لئے 

Step 3 

 اپٌب ًوجشی کبآدھبسآپشیٹش کو سہبئؼ

 ًوجش، ًیب هوثبئل ًوجش آدھبس

هوثبئل پش صبفل کیے گئے او اوس

ٹی پی ًوجشاوس کٌلشهیؾي کے لیے 

 سہبئؾی کی تقذین ە

 

 "ربًچ پڑتبل "کوسہبئؾی اكؾبء 

 کشًے کی مشوست ہے
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Step 4 

آپشیٹش کو اط کے ثبئیوهیٹشک 

کٌلشهیؾي دیتے ہوئے اپٌے 

 کٌلشهیؾي کو پوسا کشًب ہے

Step 5 

تمام اسٹیپس کو اچھی طرح سے 
مکمل ہوجانے کے بعد آپریٹر کو 
فائنل کنفرمیشن کے لیے اوک پر 

 کلک کرنا ہے

Step 6 

کے عبتھ  کبهیبثی  کوتوبم اهذاهبت

، آپشیٹش کو هکول کشًے کے ثؼذ

پش " OK"صتوی تقذین کیلئے 

 کلک کشًب ہوگب
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ECMPهیں ثبئیو هیٹشک تلقیالت کو اپ ڈیٹ کشًے کے اهذاهبت  

 

Step 1 

 هیٌو کب اًتخبة الئق عبئکل چیٌزیض

 .کشیں

اپ ڈیٹ سہبئؾی هؼلوهبت کی 

 ..تلقیالت کو کلک کشیں

 

 

 

Step 2 

 ًوجش، پیذائؼ کی تبسیخ اوس آدھبس

  دسد کشیںکب ریٌڈسسہبئؾی 

 

هیٹشک اپ ڈیٹ چیک ثبیو- " ًوٹ 

 کو هٌتخت کشیں" ثبکظ

 

 

 

Step 3 

  ٹیت پش ربئیںسیلشیٌظ

ى ى–  ثبکظ یکچ"ثشائے هہشثبًی 

  پش کلک کشیں"گیوى

 

دعتبویضات کی تؼذاد دسد کشیں 

هخبل کے هوس پش كبسم اوس " 2"

  کش اپڈیٹ کشیںتغلین ؽذٍ پشچی
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Step 4 

ًیکغٹ سہبئؾی کی تقویش لیں اوس 

 .پش کلک کشیں

 

 

 

Step 5 

کشیں اوس کپچش توبم كٌگش پشًٹ 

ے کب  اًگوٹھکے دوًوںسہبئؾی 

 پش کلک ًیکغٹوس ًؾبى لیں ا

 .کشیں

 

 

 

 

Step 6 

ے دوًوں اهپشیؾي کو سہبئؾی ک

 پش کلک ًیکغٹ اوس کیپچش کشیں

 .کشیں
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Step 7 

تلقیالت کب ربئضٍ لیں اوس 

سہبئؾی عے تقذین صبفل 

 .کشیں

  پش کلک کشیںکٌلشم

 

 

 

Step 8 

ایک تغلین ؽذٍ پشچی پشًٹ 

کشیں اوس سہبئؾی عے دعتخو 

 سائیںک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 9 

 اوس اپ ڈیٹ لیپتغلین ؽذٍ ط

 عکیٌٌگمشوسی اكبسم کے 
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ECMPهیں ڈیووگشاكک تلقیالت کو اپ ڈیٹ کشًے کے اهذاهبت  

 

Step 1 

 

 کے تضت، وسہبئؾی اًذساد هیي

  کودسعت اًذساد کی تلقیالت

 .هٌتخت کشیں

 

Step 2 

 

  ًوجش، اوسآدھبس کب ًبم، یسہبئؼ

اپڈیٹ کے لیے سہبئؾی کے ًؾبى 

 صد کیے گیے كیلڈط کوثھشیں

 . کلک کشیںپھش ًیکغٹ پش

 

 

Step 3 

  ٹیت پش ربئیںسیلشیٌظ

اپ ڈیٹ کی دسخواعت پش هجٌی 

 دعتبویضات کو هٌتخت عپوسٹٌگ

 کشیں

 

اپ ڈیٹ کی دسخواعت پش هجٌی 

دعتبویضات کی تؼذاد دسد کشیں 

  کلک کشیںًیکغٹ پشاوس 
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Step 4 

 

 تقویش اوس کغی  کیسہبئؾی

 ثبیووهیٹشک خقوفیت لیں

 . کلک کشیںًیکغٹ پشاوس 

 

 

Step 5 

 

دسد کشدٍ تلقیالت کب ربئضٍ 

لیں اوس سہبئؾی عے تقذین 

 .یںائکش

  پش کلک کشیںعیو

 

Step 6 

 

کب  اًگوٹھے اپٌےآپشیٹش 

 پش عیوًب چبہئے اوس ًؾبى دی

 .کلک کشیں

 



 
 

 اًشولوبٹ اوس اپڈیٹ کو عوزھٌب

 

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

  

Page 56 

 
 

Step 7 

 

Acknowledgment 

پشچی پشًٹ کشیں اوس 

سہبئؾی عے دعتخو 

 یںائکش

 

Step 8 

 

  دعتبویضات،عپوسٹٌگ

تغلین ؽذٍ علیپ اوس 

اپڈیٹ كبسم کی مشوسی 

 اعکیٌٌگ
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UCLکالئٌٹ هیں ڈیووگشاكک تلقیالت کو اپ ڈیٹ کشًے کے اهذاهبت : 

 

Step 1 

تے الگ اى اعٌبد کب اعتؼوبل کش

 . کالئٌٹ کھولیںUCL ہوئے

 ًوجش دسد کشیں کب آدھبسسہبئؾی 

 تلقیالت صبفل ط کیاوس ا

ًؾبًبت کشًے کے لئے ثبیو هیٹشک 

 کولیںە

پھش،كیچ سیضیڈیٌٹیل ڈیٹیلظ پش کلک 

 کشیں

 

 

 

Step 2 

کے فلضے هیں، ' ڈیووگشاكکظ'

اپ ڈیٹ كبسم کے هطبثن تبصٍ تشیي 

 پش ًیکغٹهؼلوهبت دسد کشیں اوس 

 .کلک کشیں

 

 

Step 3 

  کے هطبثن، سکوعٹاپ ڈیٹ 

 ڈساپ ڈاؤى دعتبویضاتعپوسٹٌگ 

اوس دعتبویضات کی ًوجش عے 

علیکٹ کی ربسہی ہے ریغب 

  کہ  زکش کیب گیب ہےە
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Step 4 

دسد کشدٍ تلقیالت کب ربئضٍ لیں 

 . پش کلک کشیںکٌلشهیؾياوس 

 

 

 

Step 5 

 ثبیوهیٹشک کےآپشیٹش اوس سہبئؾی 

 اوس  کشیںکٌلشهیؾي کو کیپچش

 ویشیلبئی پش کلک کشیں

 

 

 
 

 

Step 6 

دعتبویضات اوس اپ ڈیٹ عپوسٹٌگ 

 عکیٌٌگا  مشوسی یكبسم ک
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Step 7 

ڈیووگشاكک تلقیالت کو اپ 

 پش عجوٹڈیٹ کشًے کے لئے 

 .کلک کشیں

 

 

 

Step 8 

تغلین ؽذٍ پشچی پشًٹ کشًے 

کے لئے پشًٹ سعیذ پش کلک 

 کشیں
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UCLکالئٌٹ هیں تقویش اپ ڈیٹ کشًے کے اهذاهبت : 

Step 1 

 

 ًوجش دسد کشیں کب آدھبسسہبئؾی 

 لیںاوس اط کے ثبیو هیٹشک لے 

 سہبئؾی تلقیالت پش کلک چاوس كی

 .کشیں

 

 

 

Step 2 

کے فلضے هیں ' ڈیووگشاكکظ'

چیک ثبکظ کو " تقویش اپ ڈیٹ"

 پش کلک ًیکغٹهٌتخت کشیں اوس 

 کشیں

 

 

Step 3 

 کو  دعتبویضات کی تؼذاد عپوسٹٌگ

كبسم پھش "1"ریغب کہ دسد کشیں 

  اپ ڈیٹ کشیں
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Step 4 

 

 ٹیت پش ربئیں گشافاة، كوٹو

اوس سہبئؾی کی تقویش پش کلک 

 .کشیں

 

 
 

Step 5 

 

 ٹیت پش کلک کشیں اوس ریوو

کٌلشهیؾي سہبئؼ گبٍ کے عبتھ 

 هیں اپ ڈیٹ کی تلقیالت پیذ

 .چیک کشیں

 . پش کلک کشیںعیوآخش هیں،  

 

 

 

Step 6 

آپشیٹش اوس سہبئؾی کے ثبیو هیٹشک 

 . کشیںکٌلشهیؾي پش

  

  پش کلک کشیںویشیلبئی
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Step 7 

 

سہبئؾی کی هشف عے ثھشے 

گئے اپ ڈیٹ كبسم کو اعکیي 

 .کشیں اوس اپ لوڈ کشیں

 

 

 

 

Step 8 

هکول ڈیووگشاكک تلقیالت کو 

کشًے کے لیے عجوٹ پش کلک 

 کشیں

 

 

 

 

Step 9 

تغلین ؽذٍ پشچی پشًٹ کشًے 

کے لئے پشًٹ سعیذ پش کلک 

 کشیں
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 کے ؽشوع کشًے پش ری پی ایظ عٌک کے لیے اعٹیپظ (ای عی این پی کالئٌٹ)اپڈیٹ کے ػول/ اًشولوٌٹ

Step 1 

 

 

 اعٹبسٹ هیٌو کو اوپي کشیں• 

 کٌٹشول پیٌل پش کلک کشیں• 

 وًڈوص كبئش وال پش کلک کشیں• 

 وًڈوص كبئش وال کو ثٌذ کش دیں• 

 (Viewed  

دائیں ربًت اوپي هلضن وًڈو اوپي • 

 ہوگی

ثٌذ کشًے کے لئے توبم تیي سیڈیو • 

 ثٹي پش کلک کشیں

 firewall  

  ثٹي پش کلک کشیںاوکے • 

 دوثبسٍ ؽشوع اپٌے کوپوٹش کو• 

 کشیں

  •GPSؽشوع کشیں  

 

Step 2 

 

 توبم هٌغلک آلہ چیک کشیں• 

اط ثبس اًذساد کالئٌٹ کے ہش • 

گیب هیں دیکھب  (ثبئیں ًیچے)فلضے 

 ہے کہ کوى رو اؽبسٍ کشسہبہے، 

عے آالت هؾیي عے هٌغلک ہوتے 

 ہیں

  

 

 

Step 3 

" •GPSآئیکي پش "  ڈیوائظ

 "کلک کشیں 

  •GPS  پش کلک اعٹبسٹ ثٹي

 کشیں

 

Step 5 

 

ری پی ایظ اعٹیٹظ کو چیک 

 کشیںە ڈیوائظ اعٹبسٹ ہوگیب
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Step 6 

 

اعٹیٹظ کو چیک کشیںەسیڈ 

اعٹیٹظ ختن ہوربئے گی اوس 

 اپڈیٹیڈ کوآسڈیٌیٹظ دیکھبئے گی

 

 

 

Step 7 

 

ثیٌڈ کی ؽشس "ثشائے هہشثبًی 

هٌتخت صغبة  عے  کے 9600

 "کشیں

  

 GPS Synchایک ثبس رت 
Page ربئے گی  هکول ہو

آپشیٹش عٌچ فلضہ پیذ پش اپ 

 ہوربئے گبلوڈ 

 

 
 

 (کالئٌٹ ECMP اور UCL) پیکٹ اور آپزیٹز ہن آہٌگی کے لئے اقذاهبت

 پہلی دكؼہ آپشیٹشص کی تلقیالت کی هطبثوت پزیشی الصهی ہے،رظ کے لئے  پہلی دكؼہ کالئٌٹ هیں الگ اى کشًے کے ثؼذ

 ەعپشوائضس کے لئے مشوسی ہے کہ آدھبس کے عبتھ اًکب هوثبئل ًوجش سرغٹشڈ ہو/ آپشیٹش

 عوپشوائضسدط دًوں تک الگ اى ًہیں کشتے ہیں توآپشیٹش کی تلقیالت کی هطبثوت پزیشی دوثبسٍ کشًب /اگش آپشیٹش : ًوٹ

 پڑیگبە
 

  عوپشوائضسکے پبط هطبثوت پزیشی کے لئے سرغٹشڈ هوثبئل ًوجش کب ہوًب / آپشیٹش )آپشیٹش کی تلقیالت کی هطبثوت پزیشی

 (مشوسی ہے اوس اگش آپشیٹش دط دًوں کے ثؼذ الگ اى ًہیں کشتب ہے تو هطبثوت پزیشی دوثبسٍ کشًب ہوگب
 
 

 پہال هشصلہ

 

کالئٌٹ کے اًذساد هیں آپشیٹش  

کی هطبثوت پزیشی کے فلضہ 

 پش کلک کشیں
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 دوعشا هشصلہ

 

صیشا " اپلوڈ کشًے کے لئے 

کی تلقیالت ربًچ " لتوا پیکٹ

 لیں

 

 
 

 تیغشا هشصلہ

 

اوس پھش " هکول هطبثوت پزیشی 

آپشٹش  کی هطبثوت پزیشی پش 

 کلک کشیں

 

 

 

 

 

 

 

 

 چوتھب هشصلہ

 

هکول پیکٹ کی هطبثوت کی 

پزیشی کی تکویل ہوًے پش 

 توحیوی پیـبم کو ربًچ لیں

 

 پبًچواں هشصلہ

 

  

 " آپشیٹش هطبثوت پزیشی "

پش کلک کشیں اوس 

هطبثوت  پزیشی کے ػول 

کے ؽشوع  ہوًے  تک  

 کب  اًتظبس کشیں

 
رت کبسوائ هکول 

 دثبئیں  OKہوربئے تو 
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 چھٹب هشصلہ

 

 

  و پشیٹش کے سرغٹشڈ

هوثبئل ًوجش پش هوفول 

 دسد  OTP ہوًے والے

 کشیں

 

  کبسوائ کی تکویل کے

 لئے اًگلی یب 
 

 آًکھ کی توحین كشاہن کشیں

 

 عبتواں هشصلہ

 

کٌلشهیؾي اعکشیي کے لئے 

 اًتظبس کشیں

 

 طزیقہ کبر/  طپزوائشر کے لئے  السهی  چیک لظٹ /آپزیٹز

 -اًذساد کی تلقیالت کی تقذین > -پشوعیظ-هیٌو- کی ًظش حبًی کشیں اوس توبم پیکٹظ کو ثشآهذ کشیںEODاپلوڈ هکول کشًے کے ثؼذ/اًذساد  ە

     Alt + Ctrl + V -فبسف کی ًظش حبًی کے لئے ؽبسٹ کٹ >

  اًذساد پکیٹظ کو ہن آہٌگ کشیں            ە    2

  آپشیٹش کی هطبثوت  پزیشی کے ػول کو اًزبم دیں  ە  3

    کے  رسیؼہ پیکٹظ کو  اپلوڈ کشیں  SFTP   ە 4
 تقضیش  كبسم/ صغت  مبثطہ  پش  کئے  گئے  اًذساد  

 

 تقضیش كبسم/ تقذین کٌٌذٍ کے رسیؼہ آدھبس اًذساد کی تقذین   

 

 

 

  تقضیش كبسم ؽٌبخت اوس / دعتبویضات پش هجٌی اًذساد کے لئے صغت مبثطہ پش کئے گئے آدھبس اًذساد

 پتہ پش هؾتول دعتبویضات کی صوبیت هیں رکش کشدٍ هؼلوهبت کے خالف تقذین کی ربئیگی

 خبًذاى کے عشثشاٍ کے اًذساد کی ؽٌبخت اوس هوین ؽخـ کے عبتھ افل سؽتہ / ًبم، آدھبس ًوجش- خبًذاى کے عشثشاٍ پش هجٌی اًذساد کے لئے

 تقضیش كبسم هیں رکش ثھی کیب ربئیگب/ اًذساد  داسی کے حجوت کی تقذین کی ربئیگی اوس صغت مبثطہ آدھبس
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  5 عبل عے کن ػوش کے ثچے کی فوست هیں، تقذین کے لئے ؽٌبخت اوس پتہ کے حجوت کے دعتبویضات کی مشوست ًہیں، رجکہ 

تقضیش كبسم هیں رکش /اًذساد آئی ڈی کی تقذین کی ربئیگی اوس صغت مبثطہ آدھبس اًذاد /پیذائؼ کی تبسیخ کے افل حجوت ،آدھبس ًوجش 

  ربئیگب

  افالس كبسم هیں دسد کشًب ہوگبە تؼبسف کٌٌذٍ کی / تؼبسف کٌٌذٍ پش هجٌی اًذساد کے لئے، تؼبسف کٌٌذٍ کبًبم اوس آدھبس ًوجش آدھبس اًذساد

 تلقیالت کب کالئٌٹ اًذساد هیں دعتیبة ہوًب الصهی ہے

  اپڈیٹ كبسم هیں دسد کیب ربتب ہے/ سرغٹشڈ کئے ربًے والے کب هوثبئل ًوجش الصهی هوس پش اًذساد 

  

 پہلے عےکیب ہوا  اًذساد کی ؽٌبخت 

  کب اعتؼوبل کشتے ہوئے اط صلوہ  (اگش دعتیغت ہو )پہلے عے دسد ؽٌبخت

  کب اعتؼوبل پہلے عے دسد ڈاٹب کو دوثبسٍ صبفل کشًے کے لئے کیب ربتب ہے

  پش کلک کشیںە پہلے عے دسد " گو"ە پہلے عے دسد آئی ڈی دسد کشیں اوس

 ڈاٹب هتؼلوہ خبًوں هیں دسد ہو ربئیں گے 

 پہلے عے هورود ڈاٹب هیں تقضیش کی مشوست پڑ عکتی ہے  

 

 ایي پی آس سعیذ ًوجش 

 

                                                      

اگش عکوًت پزیش کے پبط ایي پی آس سعیذهورود ہے، تو سعیذ ًوجش کو اط خبًے هیں سیکبسڈ کیب ربئیگبە اگش ًہیں 

 .کب ًؾبى لگبئیں N / A ہے تو

 

پوسا ًبم   

 
اگش دعتبویضات پش هجٌی اًذساد ہے تو ًبم کوس یکبسڈ کشًے عے پہلے عکوًت پزیش کے رسیؼہ پیؼ کئے گئے ؽٌبختی 

  دعتبویضات کے افل حجوت کی تقذین کشە

 عکوًت پزیش کے ًبم کو سیکبسڈ کشًے عے پہلے دسد ریل ہذایبت پش ػول کشیں :  

ًبم کے پہلے صشف کی توعیغ کی تضوین کشلیں اوس ثؼیٌہ سیکبسڈ کشیں ە هخبل کے هوس پش عکوًت پزیش کہ عکتب - هکول ًبم دسد کشیں  –

 ہے کہ اعکب ًبم وی ە وریبى ہے ، لیکي اعکب پوسا ًبم ویٌکٹ سهي وریبى ہے

  هغٹش ، هظ ، هغض ، هیزش، سیٹبئشڈ ، ڈاکٹش ریغے خطبة یب الوبة ًہ لکھیں  –

ثؼل اوهبت ًوهولود اوس ثچوں کب ًبم تبسیخ پیذائؼ کے دعتبویض هیں دسد ًہیں ہوتب ہے ەثشائے کشم اط فوست هیں ثچہ کب هذ ًظش ًبم  –

کو هضون ثٌبئیں عبتھ ہی عبتھ عکوًت پزس عے اط كشد کے ًبم دسد ہوربًے کی اہویت اسو اًذساد كبسم هیں دیئے گئے ًبم ہی کو 

  اعتؼوبل کشًے کی ومبصت کشیںە

 –  پبًچ عبل عے کن ػوش کے ثچے کی فوست هیں ؽٌبخت اوس پتہ کے حجوت کی مشوست ًہیں ، رجکہ والذیي کب افل پیذائؾی حجوت 

 اوسآدھبس ًوجش ریغب کہ تبسیخ پیذائؼ کے حجوت هیں هزکوس ہے
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 فٌق 

 

 هزکش کے لئے  این 

 هؤًج کے لئے  ایق  

 ثذلے ہوئے فٌق کے لئے  ٹی 

 

تبسیخ پیذائؼ     

 هتؼلوہ خبًوں هیں دى، هہیٌے ، عبل کی ًؾبًذہی کشتے ہوئے عکوًت پزیش کی تبسیخ پیذائؼ سیکبسڈ کشیں  

 ثبکظ کو چیک " تقذین ؽذٍ" اگش عکوًت پزیش تبسیخ پیذائؼ کے لئے دعتبویضی حجوت كشاہن کشتب ہے، تو

کشیں اوس تبسیخ پیذائؼ کے دعتبویضات لئے دئے گئے ڈساپ ڈاؤى هیں عکوًت پزیش کی هشف عے كشاہن 

 کشدٍ دعتبویض کے ًبم کب اًتخبة کشیں

  ڈکلیشڈ " اگش عکوًت پزیش تبسیخ پیذائؼ کے لئے کوئی دعتبویضی حجوت كشاہن ًہیں کشتب ہے ، توپیذائؼ عے هتؼلن ڈاٹب کو سیکبسڈ کشیں اوس "

 ثبکظ کو  چیک کشیں

  اگش عکوًت پزیش فضیش تبسیخ پیذئؼ كشاہن کشًے عے هبفش ہو اوس فشف اپٌی ػوش رکش کشے، تو آپشیٹش کو چبہئے کہ وٍ دئے گئے خبًے

 هیں فشف ػوش کو سیکبسڈ کشے ە عبكٹ ویش خود ثخود پیذائؼ کی تبسیخ کب صغبة لگب لیگب

 
 

  سہبئؾی پتہ اوس ساثطے کی تلقیالت 
 
 

  کے پتہ کی تلقیالت دسد کشیں (او /عی )عکوًت پزیش کی هشف عے وامش کشدٍ ؽشیک  

  اگش دعتبویض پش هجٌی اًذساد ہے ، تو پتہ سیکبسڈ کشًے عے پہلے عکوًت پزیش کی هشف عے

 كشاہن کشدٍ پتہ کے دعتبویض کی تضوین کشلیں

 هکول پتہ کے عبتھ عبتھ پي کوڈ اوس کوئی اهتیب صی ًؾبى دسد کشیں  

 
 

  كوًیٹکظ اوس دیگش وربہبت کی ثٌیبد پش هوبهی صثبى کو دوعشی صثبى هیں ًول کشًے هیں ؿلطی ہو عکتی ہے، اط لئے هیٌول افالس کی

 مشوست پڑ عکتی ہے اوس عکوًت پزیش کی هشف عے اط کی تقذین ہوًی چبہئے

  اگش هہیب کشدٍ دعتبویض پی او اے کے ڈساپ ڈاؤى كہشعت هیں هورود ًہیں ہے ، تو یہ ایک هبثل هجول پی او اے دعتبویض ًہیں ہے ، عکوًت

پزیش عے کہب ربعکتب ہے کہ وٍ هبثل هجول پی او اے كشاہن کشیںە اط فوست هیں اط وهت تک اًذساد هکول ًہیں کشًب چبہئے رت تک کہ 

 عکوًت پزیش هبثل هجول دعتبویض كشاہن ًہ کشےە

  اپڈیٹ كبسم هیں عکوًت پزیش کب هوثبئل ًوجش دسد کشًب الصهی ہےەهضیذ یہ کہ آدھبسعے رڑے دیگش خذهبت کے اعتؼوبل اوس اعٹیٹظ / اًذساد

  اپڈیٹ کے لئے عکوًت پزیش کی صوفلہ اكضائی کش عکتے ہیں کہ و ٍ ایویل آئی ڈی كشاہن کشےە

هؾشوه )عکوًت پزیش عے تؼلوبت     
 
 
 

 یہ فشف خبًذاى کے عشثشاٍ پش هجٌی اًذساد کے لئے هبثل اهالم ہے  
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  عشپشعت ریغے خبًے اختیبسی ہیںە اگش هؼلوهبت عکوًت پزیش کی / ثیوی / عشپشعت یب هبں / ؽوہش / والذ

 هشف عے كشاہن کئے رب سہے ہیں تو ایک ریغے هؼلوهبت دسد کش عکتے ہیں

چیک ثبکظ کب اًتخبة کشیں" ًہیں دیئے گئے " هیں " عکوًت پزیش عے تؼلوبت " اگش ثبلؾ اظہبس ًہیں کشًبچبہتب ہے ، تو  

 

  والذیي یب سؽتہ داس کی  ای  آئی  /اگش ثچہ  کی ػوش پبًچ  عبل  عے کن ہے،  تو اط فوست  هیں  آدھبس ًوجش

 ڈی  الصهی هوس  پش  سیکبسڈ  کی  ربئے  گی

  تؾہیش  

 
کے تضت تؾہیش  (2 )3  کے عیکؾي 2016ایکٹ   (هبلی اوس دیگش عجغڈیض، هٌبكغ اوس خذهبت کی تشریضبتی تشعیل )آدھب س   

 اًگوٹھے کی پشًٹ كشاہن کیب ہے/ یویٌی ثٌبئیں کہ اط تؾہیش کے خالف عکوًت پزیش ًے دعتخو  

 عکوًت پزیش کو اط تؾہیش کے احشات کے ثبسے هیں هطلغ کشًب الصهی ہے 

  آپشیٹش اوس عکوًت پزیش کی هشف عے ًظش حبًی 

  اًذساد هکول کشًے عے پہلے آپشیٹشعکوًت پزیش کے اہن خبًوں کو پڑھ لیںە ریل هیں دیئے گئے خبًوں کی آپشیٹش دوثبسٍ تقذین مشوس

:کشیں  

(الصهی ) عکوًت پزیش کے ًبم کب ہزے  –  

(الصهی)فضیش فٌق –  

(الصهی )تبسیخ پیذائؼ / فضیش ػوش  –  

(الصهی)اعٹیٹ : ملغ: ؽہش/ ٹبؤى/ گبؤں : ثلڈًگ: پي کوڈ- پتہ  –  

(الصهی )سؽتہ داس  کب ًبم  : عشپشعت / ؽشیک صیبت /والذیي-  سؽتہ داسی کی تلقیالت   –  

(الصهی)عکوًت پزیش کب فبف اوس دسعت ہوًب  –  

(الصهی)هوثبئل  ًوجش   –  

(اختیبسی )ایویل آئی  ڈی  –  

 آپشیٹش کو یہ یویٌی ثٌب لیٌب چبہئے کہ ایي   اے، ایي  ڈی ریغے  اللبظ  اى خبًوں هیں  دسد تو ًہیں ري هیں کوئی هؼلوهبت داخل ًہیں ہیں  –

 رہبں عکوًت پزیش کی هشف عے کوئی ڈاٹب كشاہن ًہیں کیب گیب ہے تو اى ؿیش الصهی خبًوں کو خبلی رھوڑ دیب ربئیگب  –

اًذساد کی دسخواعت هیں هزکوس هکول هؼلوهبت کی تقذین عکوًت پزیش کی هشف عے کشاًب الصهی ہے، اعی هشس اًذساد کی تکویل عے  –

 پہلے هوبهی صثبى کب تشروہ کب تقذین عکوًت پزیش کی هشف عے مشوسی ہے

  عشثشاٍ  خبًذاى کب عبئي آف/تؼبسف کٌٌذٍ / عپش وائضس/ آپشیٹش 

 آپشیٹشکے لئے مشوسی ہے کہ وٍ ہش اًذساد کب اختتبم اپٌے كٌگش پشًٹ كشاہن کشکے کشے 

 ثبیو هیٹشک اعتخٌبئیوں کی فوست هیں عپش وائضس کب عبئي آف ایکٹویٹ اوس كشاہن کش دیب ربتب ہے 

  سؽتہ داس کی هٌغلک ثبیو هیٹشک کی تقذین دسد کی ربئے گی/ پبًچ عبل عے کن ػوش ثچے کے لئے ، والذیي  

  ٍعشثشاٍ خبًذاى کی ثبیو هیٹشک تقذین ربئیگی/عشثشاٍ خبًذاى پش هجٌی اًذساد کے لئے، تؼبسف کٌٌذٍ /تؼبسف کٌٌذ  



 
 

 اًشولوبٹ اوس اپڈیٹ کو عوزھٌب

 

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

  

Page 70 

 
 

  هٌظوسی  سعیذ کی پشًٹٌگ 

  پش هؾتول هٌظوسی سعیذ کی پشًٹ آؤٹ آپشیٹش کے لئے لیٌب  مشوسی   (اًذساد کی ؽٌبخت )ای  آئی  ڈی

 ہے

 عکوًت پزیش کو کبؤًٹش علپ پش دعتخو کشًب ہوگباوس اعے اعکیٌٌگ کے لئے كشاہن کشًب ہوگب 

 

  الصهی اعکیٌٌگ 

 پش هؾتول دعتخو  (اًذساد کی ؽٌبخت )تقضیش كبسم، افل هؼبوى دعتبویضات اوس ای  آئ ی ڈی  / آدھبس اًذساد

  ؽذٍ هٌظوسی علپ  اًذساد هکول کشًے کے لئے اعکیي کشًب مشوسی ہے

  توبم  دعتبویضات عکوًت  پزیش کو واپظ کش دئے ربئیں گے  اوس  آپشیٹش  کو  چبہئے  کہ اًہیں اپٌے  پبط  ًہ

 سکھیں

 
 

 ثبیو هیٹزک ڈاٹب جوع کزًے کی تفصیلی ہذایبت
 

ثبیو هیٹشک ڈاٹب لیٌے کے لئے اًذساد ایزٌغیوں کے لئے  ایظ  ٹی  کیو  عی  عے تقذین ؽذٍ  ثبیو هیٹشک آالت  ریغے كٌگش پشًٹ اوسآًکھ کی پتلی کی 

 پشًٹ لیٌے والے آالت کب اعتؼوبل کشًب مشوسی ہےە تقذین ؽذٍ ثبیو هیٹشک آالت کی كہشعت ایظ ەٹیە کیوە عیە کی ویت عبئٹ

http://www.stqc.nic.in/ پش هورود ہے 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   كٌگش پشًٹ تشتیت کے عبتھ لیٌب  مشوسی  ہے ،  عت  عے  پہلے  ثبئیں  ہبتھ  کی  چبس  اًگلیبں،  پھش  دائیں  ہبتھ  کی  چبسوں  اًگلیبں  پھش

 دوًوں  اًگوٹھے

 ثبیو هیٹشک آلہ  پش  اًگلیوں کو فضیش  هشیوے  عے  سکھیں  تبکہ  وٍ  پشًٹ  لے  عکے 
  

 ثبیو  هیٹشک  آلہ  پش ثشاٍ  ساعت کوئی  چوکذاس  سوؽٌی  ًہیں  پڑًی  چبہئےە كٌگش  پشًٹ  آالت  پش  اًگلیوں  کی  پوصیؾي  کے لئے د یے

 .گئے اؽبسات  کب  اعتؼوبل کشیں

 ثبیو  هیٹشک  آالت  پش  اًگلیبں فضیش  عوت  هیں  سکھیں 

 ثبیو  هیٹشک  ڈیوائظ  کی  پلیٹ  کو  وهتب  كوهتب  فبف کشًے  کے  لئے  ہلکے  سواں  عے  خبلی  کپڑے  کب  اعتؼوبل کشیں 

 اگش  هوبم  استکبص  عے  ثبہش  یب  رضوی  تقویشیں  آسہی  ہیں ،  تو  وهتب  كوهتب  کھشچ  کی  ربًچ  کشیں 

 كٌگش پشًٹ کیپچش
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 دھٌذلی  كٌگش  پشًٹ،  ثہت  ہلکی  پشًٹظ  ًب  کبكی  پشیؾش  کی  ورہ  عے  هؼیبس خشاة  ہو  ربتب  ہے/ كٌگش  پشًٹ  کٹ آف، گیلی  
  

  ە  اگش مشوست  پڑے  تو  عکوًت  پزیش  کو  فبثي  عے  ہبتھ  دھوًے  (هٹی، تیل وؿیشٍ عے )عکوًت پزیش  کے  ہبتھ فبف عتھشے  ہوں

 کے  لئے  کہب  ربئے

 اًگلیبں  ثہت  صیبدٍ  خؾک  یب  گیلی  ًہ  ہوں  

  چبسوں اًگلیوں کی  پشًٹ  کے  لئے عکوًت  پزیش  عے  دسخواعت کی ربًی چبہئے کہ ثبئیں  ہبتھ /

دوًوں اًگوٹھے كٌگش  پشًٹ  اعکیٌش پش  سکھیں  تب کہ ثہتش ساثطہ هبئن  ہو  اوس  لی  گئی  / دائیں  ہبتھ 

  كٌگش پشًٹظ  کب  هول  وػشك  صیبدٍ  عے  صیبدٍ  ہو

  اط ثبت کو یویٌی  ثٌبئیں کہ ا ًگلیبں كلیٹ سکھی ربئیں، اوس رت تک اًگلی  کب  اپش  واال  ثٌذكٌگش

 پشًٹ اعکیٌش پش فضیش عے ًہ سکھی رب ئے

  اگش خود کبس هشیوے عے کیپچش ًہیں ہو تو آپشیٹش کو چبہئے کہ وٍ چبس دكؼہ کیپچش کشیں یہبں تک کہ

 آلہ کی توبم الئٹیں ہشی ہو ربئیں

 
  کیپچش ًبکبم ہوًے پش ، آپشیٹش کو چبہئے کہ هبثل ػول سائے کی ربًچ کشیںە عبكٹ ویئش کی ربًت عے کچھ هبثل ػول سائے ریل هیں دیئے

 ربتے ہیں

 هورودٍ اًگلیوں کی تؼذاد هتوهغ اًگلیوں کی تؼذاد کے ثشاثش ًہیں ہے 

 اًگلی فضیش هشیوے عے ًہیں سکھی گئی –

(ڈیوٹی عبئیکل )ثہت صیبدٍ  دثبؤ  –  

 ثہت کن دثبؤ –

 هشکضی صقہ ال پتہ ہے –

(ًوی )ثہت  صیبدٍ  ًوی  –  

 ثہت  صیبدٍ خؾکی –

 كٌگش  پشًٹظ  عت  عے  ثہتش کھڑے  ہوًے  کی  صبلت  هیں  لی  ربتی  ہے 

 صائذ اًگلیوں کی فوست هیں، صائذ اًگلیوں کو چھوڑ کش افل پبًچ اًگلیوں کے ہی پشًٹ لیں 

 كٌگش پشًٹ لیٌے کے دوساى اًگلیوں کے فضیش رگہ کی تؼییي کو یویٌی ثٌبئیں 

 ؿبئت اًگلیوں کی فوست هیں، ؿبئت اًگلیوں کب اًتخبة کشیں اوس ثبیو هیٹشک اعتخٌبئی ہیٌڈلٌگ هیکبًضم کی پیشوی کشیں 

 

  ثبئیں اوس دائیں آًکھوں کی فضیش تشتیت کو یویٌی ثٌبئیں اوس سول صاویہ کے ثہتش تخویٌہ کی

 اربصت دیں

 عکوًت پزیش کو ایک هوشسٍ صبلت هیں ثیٹھٌب ہو گب، ریغے کی پوسٹشیٹ تقویش هیں ثیٹھب ربتب ہے 

کیپچش (آًکھ کی پتلی)ایشط  
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  یہ عبكٹ ویئش آًکھ کی پتلی کی تقویش کے کو ًبپٌے کے هبثل ہےە پشًٹ لیٌے کے هشیوۂ کبس کے دوساى آپشیٹش کو كیڈثیک كشاہن کشًے لئے

ثٌیبدی تقویشی هؼیبس کی تؾخیـ کب ػول اًزبم دیب ربئیگبە اگش لی گئی آًکھ کی پتلی تقویش ثہتش هؼیبس کب ًہیں ہے تو عبكٹ ویئش آپشیٹش کو 

:هبثل ػول كیڈثیک کے رسیؼہ هتٌجہ کشتب ہےە عبكٹ ویئش کے رسیؼہ كشاہن کئے ربًے والے کچھ هبثل ػول كیڈثیک ریل هیں دیئے ربتے ہیں  

(آًکھ کی پتلی کب اہن صقہ ظبہش ًہیں ہے )هوًذًب  –  

 آًکھ کی پتلی هشتکض ًہیں ہے –

(عکوًت پزیش کی ًظش ثبہش دیکھ سہی ہے  )ؿلو هشس  عے ًظش روبئی   گئی  –  

 آًکھ کی پتلی کو وعیغ کشًب –

  آًکھ کی پتلی کی تقویش لیٌے کب ػول آط پبط کی سوؽٌی کے لئے صّغبط ہےە کوئی ثشاٍ ساعت یب هقٌوػی سوؽٌی عیذھے عکوًت پزیش

 کی آًکھوں پش هٌؼکظ ًہیں ہوًی چبہئے

 آلہ کو هنجوهی کے عبتھ پکڑیںە آلہ کو عکوًت پزیش کے رسیؼہ پکڑًے کی مشوست پیؼ آًے کی فوست هیں، اًذساد کشًے والے آپشیٹش /

 عپشوائضس آلہ کو هنجوهی عے پکڑًے هیں هذد کش عکتب ہےە

 چہشے کی تقویش لیٌے هیں اعتؼوبل ہوًے والی ٹیجل الئٹ کو آًکھ کی پتلی کی تقویش لیتے وهت ثٌذکش دیٌی چبہئے 

 
 عکوًت پزیش کی آًکھ پش پڑًے والی عوسد کی سوؽٌی یب دیگش تیض سوؽٌی عے ػکظ پیذا ہوں گے رظ کے ًتیزہ هیں تقویش کب هؼیبس خشاة

 
 ہوگب 

  ،آپشیٹش عکوًت  پزیش کو  اط ثبت مشوس  ہذایت کشیں کہ آًکھ کی پتلی کی پشًٹ  کے  دوساى وٍ ثشاٍ  ساعت کیوشے کی هشف  دیکھیں

  آًکھ کو پوسی هشس عے کھولیں،  پلک  ًہ رھپکیں اوس صشکت  ًہ کشیں

  اگش عکوًت پزیش کو آًکھ کی پتلی اعکیي کشتے وهت دهت پیؼ آسہی ہے اوس دوثبسٍ اعکیي کشًے مشوست ہے تو اط فوست هیں، آپشیٹش

دیگش تلقیالت دسد کشًے کے لئے دوعشے اعکشیي هیں هٌتول ہو ربئے ، پھش آًکھ کی پتلی اعکیي کشًے کے لئے لوٹ آئےە اط عے 

 عکوًت  پزیش کو هغتول  دثبؤ  عے تھوڑی  ساصت هلے گی تبکہ وٍ آًکھ کی پتلی اعکیي کے دوساى پوسی هشس  عے آًکھ کھول  پبئے

  آپشیٹش پشًٹ لیٌے کے دوساى فجش عے کبم لیں، اعکشیي پش اعکشولٌگ ، آگے اوس پیچھے هٌتول ہوًے کے ثزبئے آلہ کے رواة کب اًتظبس

 کشیں

  مشوست کے هطبثن آًکھ کی پتلی کی پشًٹ ًہ ہوًے کی فوست هیں، آپشیٹش آًکھ کی پتلی کو چبس هشتجہ پشًٹ کشًے کی کوؽؼ الصهی

 هوس پش کشے

 

 

 

 کو فضیش تشتیت هیں الئیں  کیوشاچہشے کی تقویش لیٌے کے لئے، آپشیٹش کو چبہئے کہ وٍ : پوصیؾي 

ًہ کہ خود عکوًت پزیش کو فضیش پوصیؾي ، هٌبعت دوسی یب هٌبعت صبلت هیں سہٌے کو کہیںەعبهٌے 

 کی تقویش لیٌب مشوسی ہے، هخبل کے هوس پش عش ًہ گھوبئے اوس ًہ رھکبئےە

 کیپچش ڈیوائظ کو آٹو كوکظ اوس آٹو کیپچش كٌکؾي کب اعتؼوبل کشًب چبہئےە صبفل ؽذٍ تقویش صشکت کی ورہ عے دھٌذالپي، کھالپي : استکبص

 چہشے کی تقویش لیٌب
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 ، ؿیش هجیؼی سًگ کی سوؽٌی اوس ؽؼبع کی ورہ عے ؽکل هغخ ہوًے عے هتبحش ًہیں ہوًی چبہئےە

 ومغ خود کبس هشیوے عے چہشے کی ؽٌبخت کی کبسکشدگی هیں احش اًذاص ہوتی ہے، اوس اًغبًوں کے رسیؼہ فضیش ثقشی هؼبئٌہ : ومغ

، ثٌذ ہوٹوں اوس کھلی (ثٌب هغکشاہٹ کے )ربتی ہے کہ چہشٍ كطشی ومغ  کو هتبحش کشتی ہےە پوسی عختی کے عبتھ اط ثبت کی فالس دی

 آًکھوں کے عبتھ ہوں تو اط کی تقویش لی ربًی چبہئےە

 کوضوس سوؽٌی چہشے کی ؽٌبخت کی کبس کشدگی هیں ثہت احش اًذاص ہوتی ہےە کوضوس سوؽٌی کے عبتھ اًغبًی آپشیٹش وں کو چہشے : سوؽٌی

کی تقویش کی ؽٌبخت هیں کبكی دهت ہوتی ہےەهٌبعت اوس هغبوی توغین کشدٍ سوؽٌی کی هیکبًضم اط هشس اعتؼوبل کیب ربًب چبہئے کہ 

چہشے اوس آًکھوں پہ کوئی عبیہ ًہ ہواوس ًہ الئٹ کب کوئی داؽ ە اًذساد کئے ربًے والے ؽخـ عے اوًچب کوئی الئٹ اعتؼوبل ًہ کیب ربئے، 

 اط عے عبیہ پیذا ہو عکتب ہےە سوؽٌی اًذساد کئے ربًے والے ؽخـ کے عبهٌے سکھیں تبکہ آًکھوں کے ًیچے کوئی عبیہ ًہ ہوە

 اگش وٍ ؽخـ ػبم هوس پش چؾوہ کب اعتؼوبل کشتب ہے ، تو یہ ثہتش ہوگب کہ چؾوہ کو اتبس کش تقویش لیں: چؾوے  

 ایغے لواصهبت کب اعتؼوبل ًہیں کش عکتے ہیں ري عے چہشے کب کوئی ثھی صقہ ڈھک ربئےە ثہشصبل اى لواصهبت کب اعتؼوبل : لواصهبت

 هوٌوع ًہیں رو هزہجی اوس سوایتی چلي کب صقہ ہیں هخال پگڑیە

  آپشیٹش ص کو تشثیت  دیٌب مشوسی ہے تبکہ وٍ چہشے کی اچھی عے اچھی هوکٌہ تقویش لے عکیں رو عبكٹ ویئش کے هطبلجے کو پوسی کش

 عکیںە

  ثچوں کے لئے اط ثبت کی اربصت ہے کہ وٍ والذیي کی گود هیں ثیٹھ عکتے ہیں ، لیکي اط ثبت کب خیبل سہے کہ والذیں کب چہشٍ ثچہ کے

 چہشٍ کے عبتھ تو ًہیں آسہب ہےە
  

  اگش تقویش کھیچٌے هیں ًبکبهی ہوتی ہے توهبثل ػول كیڈ ثیک کو ربًچٌے کی مشوست ہوتی ہےەعبكٹ ویئش هیں هورود کچھ هبثل ػول

:كیڈثیک ریل هیں دیئے ربتے ہیں  

 کوئی چہشٍ هورود ًہیں ہے –

 
( عے کن ہے90اى پٹ تقویش هیں آًکھ کب كبفلہ  )عکوًت  پزیش  ثہت  دوس  ہے  –  

(اى پٹ تقویش هیں آًکھ کب كبفلہ تقویش کی چوڑائی کب ایک تہبئی عے کن ہے )عکوًت پزیش ثہت هشیت ہے  –  

(عیذھب دیکھیں )فضیش اًذاص اخیتبس کشیں –  
 

 ًبکبكی سوؽٌی –

(خبسری ؽکل، چہشٍ اًغبًی چہشٍ عے ًہیں هل سہب ہے )چہشٍ پش اػتوبد ثہت کن ہے  –  

( ڈگشی عے صیبدٍ ہے11.5صاویہ اًؼشاد آؤٹ پٹ تقویش هیں  )فضیش اًذاص اختیبس کشیں  –  

(چہشے کی آؤٹ پٹ تقویش هیں )ًبہوواس  سوؽٌی   –  

(آؤٹ پٹ تقویش هیں )ًب هٌبعت  ثیک گشاؤًڈ  –  

(آؤٹ پٹ تقویش هیں چہشے کے اصبهے هیں عیبہی هبئل علیذی )ًبکبكی سوؽٌی  –  
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  6 كقل 
 

 اعتخٌبئی هؼبهلہ
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 اعتخٌبئی هؼبهلہ :6 كقل

 

ہبتھوں کی اًلیکؾي اوس اعی هشس آًکھوں کی اًلیکؾي ریغے وروہبت کی ثٌبء پشثبیو / ثہت عی ایغی هخبلیں ہوں گی رہبں ایک عکوًت پزیش صخن، اًگلیوں

 هیٹشکظ کے توبم عیٹ دیٌے کی صبلت هیں ًہ ہوە اعطشس کے اعتخٌبئی هغبئل عے ًوٹٌے کے لئے دسد ریل ہذایبت کی پیشوی کی ربئےە

 

 هغبئل
كٌگش پشًٹ کی تقویش ہیٌڈل کشًے هیں 

 اعتخٌبئیبت
 تزبویض

پٹّی / کٹب ہو ا ػنو / ؿبئت

 ثٌذھی ہوئی اًگلیبں

 

اعتخٌبئی كوٹوگشاف کے عبتھ عبتھ اعتخٌبء کی ًوػیت کو عبكٹ ویئش  .1

 هیں ًؾبى صد کشًب مشوسی ہےە

 ثبهی اًگلیوں کی كٌگش پشًٹ لی ربتی ہیںە .2

عکوًت پزیش عے مشوس پوچھبربئے کہ آگے ثڑھٌے عے پہلے وٍ  .3

 اط صبلت کی تقذین کشیںە

 هغبئل
آًکھ کی پتلی کی تقویش ہیٌڈل کشًے 

 هیں اعتخٌبئیبت
 تزبویض

آًکھ کی پتلی کی تقویش 

 هیذ کشًب هوکي ًہیں ہے

 

ایک یب دوًوں آًکھوں کے ؿبئت ہوًے یب ایک یب دوًوں آًکھوں پش پٹّی  .1

ًبہوواسی یب ثیوبسیوں کی ورہ عے اگش آًکھ کی پتلی / ثٌذھی ہوًے 

 کی تقویش هیذ کشًب هوکي ًہ ہو، تو ثؼیٌہ وہی سیکبسڈ کیب ربئے گبە

عکوًت پزیش عے پوچھٌب مشوسی ہے کہ وٍ اط صبلت کے ثبسے هیں  .2

 آگے ثڑھٌے عے پہلے تبکیذ کشیں

ؿیش هشتت آًکھ/ ثھیٌگبپي   
 

 

اعتخٌبئی كوٹوگشاف کے عبتھ عبتھ اعتخٌبء کی ًوػیت کو عبكٹ ویئش  .1

 هیں ًؾبى صد کشًب مشوسی ہےە

اگش ایک آًکھ کی پتلی هیں ػزس ہے تو دوعشی آًکھ کی پتلی کی  .2

 تقویش هیذ کشًب مشوسی ہےە

عکوًت پزیش عے پوچھٌب مشوسی ہے کہ وٍ اط صبلت کے ثبسے  .3

  آگے ثڑھٌے عے پہلے تبکیذ کشیں
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  7 كقل 
 

عپشوائضس کے لئے ہذایبت/ اپ ڈیٹ کی ًوػیت عے هتؼلن آپشیٹش / اًذساد   

 



 
 

Understanding Aadhaar Enrolment and Update 

 

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

 

Page 77 

 
 

عپشوائضس کے لئے ہذایبت/ اپ ڈیٹ کی ًوػیت عے هتؼلن آپشیٹش / اًذساد : 7كقل   

 

 

عکوًت پزیش کو آدھبس کبسڈ ربسی کشًے عے پہلے ڈیووگشاكک تلقیالت اوسًئے اًذساد اوس اپ ڈیٹ کے دوساى اعکیي کشدٍ هؼبوى دعتبویضات 

 کیوؼیبسکی ربًچ کی ربئے گیە اط کب هوقذ عغٹن هیں ڈیٹب کی هؼیبسا اوس فضت کو یویٌی ثٌبًبہےە

 

 اًذساد کے هؼیبسی پیوبًے رو پشوعیظ اوس ڈیوو اے سس کی هشف سہٌوبئی کشتے ہیں
 

  عوپشوائضس اتھبسٹی کی هشف عے ثیبى کشدٍ هؼیبس کے پیوبًے کی پیشوی کشًے چبہئے اوس ثبیو هیٹشک اوس / اًذساد کشًے والے آپشیٹش

 ڈیوو گشاكک تلقیالت فیضیش عے دسد کشًب چبہئے

  اتھبسٹی کی هشف عے ثلیک لغٹٌگ اوس کغی هشس کب ثھی هبلی هؼبومہ عے ثچٌے کے لئے اًہیں ریل هیں ثیبى کشدٍ ؿلطیوں عے ثچٌب

 مشوسی ہے

  اپ ڈیٹ کب اہل ًہیں ہوگب/ اپ ڈیٹ کے دوساى کی گئی ؿلطیبں آپشیٹش کے ثلیک لغٹٌگ کی عجت ثي عکتی ہیں ، پھش وٍ کوئی اًذساد / اًذساد  

 

 هؼیبس کی ربًچ ثشائے اًذساد اوس اپ ڈیٹ
 

  کیب کشیں اوس کیب ًہ کشیں ؽؼجے

 ًبم

عکوًت پزیش کے رسیؼہ ثطوس حجوت روغ کئے گئے دعتبویضات کی پوسی اصتیبه کے عبتھتقذین کشًی چبہئے اوس 

 ًبم کو هال لیٌی چبہئے

کوئی ؿیش اہن ثبت ًہ ؽبهل کشیں اوس ًہ ہی ؿیش پبسلیوبًی صثبى کب اعتؼوبل کشیں، ایغب کشًب آپشیٹش کو ثلیک لغٹ 

 هیں ڈالٌے کب عجت ہو عکتب ہے

هضتشهہ ، هغٹش، ؽشیوتی اوس ڈاکٹش ریغے الوبة ًبم هیں ؽبهل ًہیں ہوًب چبہئے ، اعطشس کے اًذساربت خبسد کش 

 دیئے ربئیں گے

 هوبهی صثبى هیں ًول اللبظ اًگشیضی هیں لکھے ًبم عے هلٌب چبہئے

 

 فٌق فضیش دسد کیب ربًب چبہئے فٌق

 ػوش

عکوًت پزیش کی تبسیخ پیذائؼ ثطوس حجوت پیؼ کشدٍ دعتبویض کے هطبثن ہوًب چبہئے، تقذین ؽذٍ ہوًے کی 

 فوست هیں

 

 

 پتہ

دسد کشًے والے آپشیٹش کو چبہئے کہ وٍ عکوًت پزیش کی هشف عے ثطوس حجوت پیؼ کشدٍ دعتبویض عے پتہ کی 

 تقذین کشے اوس اط عے هال لے

کوئی ؿیش اہن ثبت ًہ ؽبهل کشیں اوس ًہ ہی ؿیش پبسلیوبًی صثبى کب اعتؼوبل کشیں، ایغب کشًب آپشیٹش کو ثلیک لغٹ 

 هیں ڈالٌے کب عجت ہو عکتب ہے
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 هوبهی صثبى هیں ًول اللبظ اًگشیضی هیں لکھے ًپتہ عے هلٌب چبہئے 

گبؤں ، پي کوڈ وؿیشٍ ریغے تلقیالت ؽبهل / ٹبؤى / ًبم، هضلہ، گلی، ؽہش/ پتہ هکول لکھٌب چبہئے ، اوس هکبى ًوجش

 ہوًی چبہئے

 

 

 كوٹوگشاف

یو  آئی  ڈی  اے  آئی  کی هشف عے كشاہن کشدٍ ہذایبت کے هطبثن ، عکوًت پزیش کی تقویش فضیش 

  هشیوے عے دسد کی ربًی چبہئےە

 تقویش ًہ تو ثہت عیبٍ اوس ًہ ہی ثہت چوکذاس ہوًی چبہئے

 عکوًت پزیش کب چہشٍ وامش اوس هبثل ؽٌبخت ہوًب چبہئے

 

 

 

 فشاصت پشوعیظ

عکوًت پزیش کی تقویش هیذ 

 کشًب

: عوپشوائضس اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ تقویش هٌذسرہ ریل رگہوں عے ًہیں لی گئی ہے / دسد کشًے والے آپشیٹش   

  (پبعپوسٹ عبئض تقویش وؿیشٍ )تقویش کی ہبسڈ کبپی  

  هبًیٹش پہ کوئی تقویش  

 هوثبئل هیں کوئی تقویش  

  پوعٹش عے تقویش/ کتبة/ اخجبس/ هیگضیي  

 تقویش فبف ہو دھٌذلی ًہ ہوە تقویش لیتے وهت سوؽٌی پوسی هشس ہوًی چبہئےە

 

عکوًت پزیش کی ڈیووگشاكک 

 تلقیالت کو هیذ کشًب

ًبگواسصثبى اعتؼوبل ًہ کی گئی ہوە/ عوپش وائضس کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہئے کہ ؿیش هبًوًی /اًذساد آپشیٹش   

 

 دعتبویضات کی تقذین

عوپش وائضس کو چبہئے کہ عکوًت پزیش کی هشف عے ثطو س حجوت پیؼ کئے گئے دعتبویضات کی /اًذساد آپشیٹش 

  تقذین کشیں اوس هٌذسرہ ریل

 :ثبتوں کو یویٌی ثٌبئیں

 ثطوس حجوت روغ کئے گئے دعتبویض عے ًبم ، پتہ، تبسیخ پیذائؼ هوبحل ہوًی چبہئےە .1

یو آئی ڈی اے آئی کے هٌظوس ؽذٍ دعتبویضات کی كہشعت کے هطبثن فشف فضیش اوس هٌظوس ؽذٍ  .2

 دعتبویضات کو ہی هجول کشًب چبہئےە

 دعتبویضات هکول هوس پش اعکیي کی ربًی چبہئے، تبکہ توبم تلقیالت فبف فبف دسد کئے ربئیںە .3

 ػولی ؿلطیبں
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تضشیق کشدٍ دعتبویض هجول ًہیں کشًب چبہئےە/ ثطوس حجوت کوئی رھوٹب .4  

 ثطوس حجوت دعتبویض کی اعکیٌٌگ فبف اوس پڑھٌے کے هبثل ہوًی چبہئےە .5

 کالئٌٹ هیں هٌتخت دعتبویض کب ًبم ثطوس حجوت پیؼ کشدٍ دعتبویض عے هلٌب چبہئےە .6

هغتشد کشًے کے عت عے صیبدٍ ػبم وروہبت- دعتبویض کی ؿلطی  
 

 عکوًت پزیش کے رسیؼہ روغ کئے گئے ؿیش فضیش دعتبویضات کی ورہ عے صیبدٍ تش اًذساربت هغتشد کش دیئے ربتے ہیںە 

دسد کشًے عے هجل اًذساد عیٌٹش هیں دعتبویض کی ربًچ کشًے هیں ًظش حبًی کشًے والوں کو صیبدٍ هضتبه سہٌے کی مشوست ہےەؿلو دعتبویض  

 کے صهشے کے تضت کچھ ػووهی سد ػول ریل هیں ثیبى کئے گئے ہیںە

 

 سّد ہوًے کی ورہ دعتبویض کی ؿلطی

 ؿلو دعتبویض

 

  پی  او  آئ  کے هوس پش اعکیي کی گئی ہورو / پی او  اے/ پی  او  آس /  او  ثی ڈی  کوئی ثھی دعتبویض

  هٌظوس ؽذٍ دعتبویضات کی كہوعت هیں ًہ ہو تو اط کو سّد کشدیب ربئیگب

  تقویش پی او آئ دعتبویض هیں ؿبئت ہے تو اعے سّد کش دیب ربئیگب   / اگش ًبم  

  هخبل کے هوس پش، ساؽي کبسڈ کب اعتؼوبل  ثطوس پی  او آئ کے اعی وهت ہو عکتب ہے رت اط هیں عکوًت

 پزیش کب ًبم اوس تقویش دوًوں ہوں
 

 پی او آئ کے هوس پش اعکیي کی گئی ہے تو اعے سّد کش دیب /پی او اے/پی او آس/لیٹشڈی او ثی/ آدھبس کبسڈ

 ربئیگب

  ،هٌظوس ؽذٍ كہشعت کے هطبثن هزبص ؽخـ کی هشف عے ربسی کشدٍ عشٹیلکیٹ کی فوست هیں

 عکوًت پزیش کی اط هیں تقویش الصهی ہے،اوس اط هیں ربسی 
 کشًے والے ؽخـ کی هہش اوس دعتخو کب ہوًب مشوسی ہے، وسًہ اعے سّد کشدیب ربئیگب

 پی او آئ کے هوس پش هٌغلک دعتبویض کی هذت پوسی ہو چکی ہے، تو /پی او اے/پی او آس/اگش ڈی او ثی

ّّ کش دیب ربئیگب  اعے سّد

  اگش ووٹش آئی ڈی کبسڈ ثطوسپی او آئ روغ کیب ربتب ہے ، تو دوًوں ربًت کو اعکیي کشًب الصهی ہے، وسًہ

   وٍ سّد کش دیب ربئیگبە

 
 

 اًذساد آپشیٹش کی هشف عے ػبم ؿلطیبں
 

 اًذساد آپشیٹش کی هشف عے کی گئی کچھ ػووهی ؿلطیبں یہبں دیزبتی ہیںە ہش آپشیٹش کو چبہئے کہ اى عے ثچٌے هیں هضتبه سہیںە

آدھبس کبسڈ  / اگش اًذساد سعیذ

پی او /پی او آس/ڈی او ثی

پی او آئ کے هوس پش /اے

کوالٹی ربًچ هیں : هٌغلک ہے

اًہیں ؿیش فضیش دعتبویض هبى 

 کش هغتشد کش دئے ربئیں گےە

تبسیخ  پیذائؼ کے حجوت کے هوس پش هٌغلک ًہیں / پتہ/ آدھبس کبسڈ  ؽٌبخت / اًذساد آپشیٹش کو اًذساد کی سعیذ

 کشًب چبہئےە یہ عت دسعت حجوت 
ًہیں ہیں اوس کوالٹی چیک کے دوساى اًہیں هغتشد کش دئے ربئیں گےە ؿیش فضیش دعتبویض اپ لوڈ کشًے پش 

 اًذساد آپشیٹش کو ثلیک لغٹ هیں ڈاال ربعکتب ہےە
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:ؿیش فضیش دعتبویض آدھبس  

  لیٹش ثطوس

POI/POA/POR دسعت ًہیں

ہےاوس اعے ؿیش فضیش 

  دعتبویضات کے تضت

 سّد کش دیب ربئیگبە

پی او آئ کے /پی او اے/پی او آس/اًذساد کے دوساى ، اًذساد آپشیٹش اط ثبت کو یویٌی ثٌبًب چبہئے کہ ڈی او ثی

هوس پش رو ثھی دعتبوہض اعکیي اوس هجول کیب رب سہب ہے وٍ یو آئ  ڈی  اے  آئ کی هٌظوس ؽذٍ دعتبویضات کی 

كہشعت کے هطبثن دسعت ہےە  آپشیٹش کواط ثبت کو ثھی یویٌی ثٌبًب چھبہئے کہ کوئی ثھی دعتبویض کو هجول کشًے 

عے هجل تبسیخ کے صغبة عے دعتبویض دسعت ہےە ؿیش فضیش دعتبویض هجول کشًے پش آپشیٹش پش رشهبًہ ػبئذ 

 ہوًے کے عبتھ اط کو ثلیک لغٹ هیں ڈاال رب عکتب ہےە

ووٹش آئی : ؿیش فضیش دعتبویض

ڈی کی فشف ایک ربًت کی 

گئی اعکیي کشدٍ کبپی ؿیش 

 فضیش دعتبویض هبًب ربئیگبە 

اًذساد آپشیٹش کی هشف عے کی ربًے والی ایک ػبم ؿلطی، رو کوالٹی ربًچ هیں دیکھی ربتی ہے، وٍ یہ کہ 

ووٹش آئی ڈی پتہ کے حجوت کے هوس پش هجول کشتے وهت اعے اط ثبت کو یویٌی ثٌبًب چبہئے کہ دعتبویضات کی 

دوًوں ربًت اعکیي کئے رب تے ہیںەاگش ووٹش آئی ڈی کی دوًوں ربًت اعکیي ًہیں کی گئی تو اًذساد هغتشد کشدیب 

 ربئیگبە

       

عکوًت : ؿیش فضیش دعتبویض

پزیش کے ًبم اوس تقویش کے 

گبؤں کے عشثشاٍ /ثـیش پشًغپل 

کی هشف عے ربسی کشدٍ 

عشٹیلکٹ ًبهبثل هجول هبًب 

 ربئیگبە

ربسی کشدٍ عشٹیلکٹ کو هجول  آئپی او /پشًغپل کی هشف عے لیٹش ہیڈ پش ثطوسپی او اے/گبؤں کے عشثشاٍ 

کشتے وهت ، اًذساد آپشیٹش اط ثبت کو یویٌی ثٌبئے کہ عشٹیلکٹ پش عکوًت پزیش کی تقویش دعتخو ؽذٍ اوس هہش 

لگی ہوئی اوس ربسی کشًے والی اتھبسٹی کب دعتخو کے عبتھ ہےە اگش عشٹیلکٹ ثـیش تقویش کے ہے، تو 

  عشٹیلکٹ کو فضیش ًہیں هبًب ربئیگب اوس سّد کش دیب ربئیگبە

 

اًگشیضی هیں : تشروہ کی ؿلطی

ڈیووگشكک تلقیالت هوب هی 

  صثبى عے ًہیں هلتی ہیں

عکوًت پزیش کی ڈیوو گشاكک تلقیالت کو داخل کشتے وهت آپشیٹش کو هضتبه سہٌب چبہئےە اگش کیپظ الک آى ہے، 

تو تشروہ پش تورہ دیٌے کی مشوست ہےە آپشیٹش کو یہ یویٌی ثٌبًب چبہئے کی اًگشیضی هیں دسد کئے گئے ڈیوو 

 گشاكک تلقیالت هوبهی صثبى عے هل سہی ہیں، وسًہ اًذساد سّد کشدیب ربئیگبە

 

پی او آئ هیں : پی او آئ

عکوًت پزیش کے ًبم کے عبتھ 

  ؽبهل ہے' ػشف'

آپشیٹش ط پی او آئ دعتبویضات هجول کشتے وهت اط ثبت پش تورہ کشیں، کہ حجوت کے هوس پش روغ دعتبویض هیں 

عکوًت پزیش کے ًبم کے عبتھ ػشكی ًبم ؽبهل تو ًہیں ہےە کوالٹی ربًچ کے دوساى اط هشس کے دعتبویض کو سّد 

 کش دئے ربئیں گےە روغ کشدٍ پی او آئ دعتبویض هیں فشف وہی ًبم ہوًب چبہئے رو اًذساد كبسم هیں دسد ہےە

 

تقویش کب ثے روڑ - ػوش

عکوًت پزیش کی ػوش اوس :ہوًب

  تقویش دوًوں هلتی رلتی ہوں

رت تبسیخ پیذائؼ کی ومبصت ہو ربتی ہے، تو عکوًت پزیش کے عبل پیذائؼ کی تقذین پوسے اصتیبه کے عبتھ 

کشًب الصهی ہےەخبؿ هوس پش ثچوں کی فوست هیں، هوشس کشدٍ تبسیخ پیذائؼ دسد کشتے وهت والذیي کے عبتھ 

 عبل پیذائؼ کی تقذین کشًب چبہئےە
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  8 كقل 
 

 خالف وسصیبں اوس عضائیں
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خالف وسصیبں اوس عضائیں: 8كقل   

 

 آدھبس ایکٹ اوس مواثو کے هطبثن خالف وسصیبں اوس عضائیں
 

 

 

 عضا رشم

ؿلو ڈیووگشاكک یب ثبیو هیٹشک هؼلوهبت كشاہن ک کش کے 

رو ثھی تجذیل ہیئت یب کغی دوعشے ؽخـ کی ہیئت 

اختیبس کشًے کی کوؽؼ کشتب ہے ، خواٍ هشدٍ ہو یب صًذٍ، 

 صویویت هیں ہو یب تقوسهیں

 تیي عبل کی هیذ 

 یب    

 10,000تک کب رشهبًہ  

  دوًوں یب

رو ثھی ڈیووگشاكک یب ثبیو هیٹشک هؼلوهبت کو تجذیل کشتب 

ہے یب تجذیل کشًے کی کو ؽؼ کشتبہے ًوقبى پہٌچبًے 

کے اسادے عے یب ؽشاست کے هوس پش یب کغی آدھبس 

ًوجش والے ؽخـ کی ؽٌبخت اپٌبتے ہوئے تجذیل ہیئت یب 

کغی دوعشے ؽخـ کی ہیئت اختیبس کشًے کی کوؽؼ 

کے رسیؼہ ، خواٍ هشدٍ ہو یب صًذٍ ، صویویت هیں ہو یب 

 تقوسهیں، 

 3عبل تک یب اط عے صیبدٍ کی هیذ اوس   

 10,000تک کب رشهبًہ  

رو ثھی اط ایکٹ کے دكؼبت کے تضت ؽٌبخت عے 

هتؼلن هؼلوهبت صبفل کشًے کب هزبص ًہ ہوتے ہوئے، 

اللبظ، علوک یب چبل چلي کے رسیؼہ اط ثبت کب ثہبًب کشتب 

 ہے کہ اط کو ایغب کشًے کب اختیبس دیب گیبہے

 3عبل تک کی هیذ اوس   

 10,000تک کب رشهبًہ  

  الکھ 1کوپٌیوں کی فوست هیں، رشهبًہ 

 تک ہو عکتب ہے یب دوًوں

 

 

 

 عضا رشم

دوساى اًذساد یب تقذین روغ کشدٍ ؽٌبخت عے هتؼلن 

هؼلوهبت رو ثھی ربى ثورھ کش ظبہش کشے ، هٌتول کشے 

یب ًول کشے ، یب دوعشی فوست هیں پھیالئے کغی ایغے 

ؽخـ عے رو هزبص ًہیں ہے ، اط ایکٹ یب هوا ػذ کے 

تضت یب کغی هؼبہذ ٍ یب ًظبم کے تضت یب خالف وسصی هیں 

 رو اط ایکٹ کے دكؼبت کے تضت دسد ہیں 

 3عبل تک کی هیذ اوس   

 10,000تک کب رشهبًہ  

  الکھ 1کوپٌیوں کی فوست هیں، رشهبًہ 

 تک ہو عکتب ہے یب دوًوں

 

 
 
 
 

 تجذیل ہیئت پشعضا

 ؽٌبخت عے هتؼلن هؼلوهبت کے اًکؾبف کشًے پش رشهبًہ
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 عی آئ ڈی آستک ؿیش هزبص سعبئی پش رشهبًہ

 

  

 

 

 عضا رشم

:اٹھبسٹی کی هشف عے اختیبس ًہ ہوتے ہوئے ثھی روربى ثورھ کش  

a.  هشکضی ؽٌبختی ڈیٹب کے هخضى تک سعبئی یب  سعبئی کب اسادٍ کشتب

 ہے

b.  کغی هشس کبڈیٹبعی آئ ڈی آس عے یب هتضشک اعٹوسیذ هیڈین عے

 ڈاؤى لوڈ ، ًول یب اخز کشتب ہے

c.  وائشط یب دیگش کوپیوٹش کے ًوقبى دٍ چیضیٌغی آئ ڈی آسهیں داخل

 کشتب ہے یب داخل کشًے کب عجت ثٌتب ہے

d.  عی آئ ڈی آسهیں هورود ڈیٹب کو ًوقبى پہٌچبتب ہے یب پہٌچبًے کب

 عجت ثٌتب ہے

e.  عی آئ ڈی آستک سعبئی صبفل کش ًے هیں سکبوٹ ڈالتب ہے یب

 سکبوٹ کب عجت ثٌتب ہے

f. عی آئ ڈی آستک سعبئی صبفل کش ًے کب هزبص كشد تک سعبئی عے 

 اًکبس کشتب ہے یب اًکبس کب عجت ثٌتب ہے 

g.  کی خالف وسصی هیں کغی هشس  (5) کے ریلی دكؼہ 28عیکؾي

 کی 29کے هؼلوهبت کو ظبہش کشتب ہے ، یب ثبًٹتب ہے، عیکؾي 

خالف وسصی هیں کغی هشس کے هؼلوهبت کو پیؼ کشتب ہے یب 

اعتؼوبل کشتب ہے، یب اوپش هزکوس دكؼبت هیں کغی ؽخـ کی هذد 

 کشتب ہے

h.  ٍکغی ثھی هتضشک اعٹوسیذ هیڈین هیں یب عی آئ ڈی آسهیں روغ ؽذ

هؼلوهبت کو ثشثبد کشتب ہے ، صزف کشتب ہے یب دتجذیل کشتب ہے، 

اعکی هیوت اوس اكبدیت کو کن کشتب ہے یب اعے کغی ثھی رسیؼہ عے 

 ثشی هشس ًوقبى پہٌچبتب ہے یب

i.  ٹھبسٹی کے رسیؼہ اعتؼوبل ؽذٍ کوپیوٹش کے ثٌیبدی کوڈ کی چوسی

کشتب ہے، چھپبتب ہے، ثشثبد کشتب ہے، یب چوساًے ، چھپبًے ، ثشثبد 

کشًے یب تجذیل کشًے کب عجت ثٌتب ہے ًوقبى پہٌچبًے کے اسادے 

 عے

 3 ٍعبل تک یب اط عے صیبد

 کی هیذاوس

  الکھ عے کن 10رشهبًہ رو 

 ًہیں ہوگب

 

 

 

 عضا رشم

اتھبسٹی کی هشف عے اخیتبس ًہ ہوًے کے ثبرود رو ثھی 

آدھبس ًوجش والے ؽخـ عے هتؼلن هؼلوهبت کو تجذیل کشًے 

اعے یب دسیبكت کشًے کے اسادے عے عی آئ ڈی آس یب کغی 

ثھی هبثل صشکت اعٹوسیذ هیڈین هیں هورود ڈیٹب کباعتؼوبل کشتب 

 ہے یب اط کے عبتھ چھیڑ چھبڑ کشتب ہے

 3عبل تک کی هیذاوس  

 10,000تک کب رشهبًہ  

 

 

 عی آئ ڈی آس هیں ڈیٹب کے عبتھ چھیڑ چھبڑ کشًے پش عضا
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 عضا رشم

کی خالف وسصی 3 کے ریلی عیکؾي 8رو ثھی ، عیکؾي 

هیں دسخواعت دہٌذٍ کی صیخیت عے کغی ثھی كشد کی 

 ؽٌبخت عے هتؼلن هؼلوهبت کب اعتؼوبل کشتب ہے

 3 عبل تک کی هیذ  

 10,000تک کب رشهبًہ  

  ،الکھ سوپیہ تک 1کوپٌیوں کی فوست هیں 

 کب رشهبًہ یب دوًوں

 

 

 

 عضا رشم

روثھی ، اًذساد کشًے والی ایزٌغی یب دسخواعت دہٌذٍ 

کے ریلی عیکؾي 3اداسٍ ہوًے کی صیخیت عے ، عیکؾي 

کے تضت هطبلجبت ( 3) کے ریلی عیکؾي8یب عیکؾي  (2)

 کو پوسا کشًے عے هیں ًبکبم ہو ربتی ہے

 1 عبل تک کی هیذ  

  10,000سوپےتک کب رشهبًہ  

  ،الکھ سوپیہ تک 1کوپٌیوں کی فوست هیں 

 کب رشهبًہ یب دوًوں

 

 

 

 عضا رشم

رو ثھی، اط ایکٹ کے تضت یب هتؼیي کشدٍ افول 

ومواثو کے تضت کوئی رشم کب استکبة کشتب ہے رظ 

کے لئے کوئی خبؿ رشهبًہ کغی رگہ ًہیں ادا کیب رب تب 

 ہے پھش یہ عیکؾي

 ایک عبل تک کی هیذاوس  

 25,000سوپےتک کب رشهبًہ   

  ،الکھ سوپیہ تک 1کوپٌیوں کی فوست هیں 

 کب رشهبًہ یب دوًوں

 

 
 
 

 دسخواعت دہٌذٍ اداسے کے رسیؼہ ؿیش هزبص اعتؼوبل پش عضا

 

 هطبلجبت کی اهالع کی ػذم تؼویل پش عضا

 ػبم عضا
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 عضا رشم

اط ایکٹ کے تضت رہبں ایک کوپٌی کی هشف عے کغی 

رشم کب استکبة کیب گیب ہے، استکبة رشم کے وهت هورود 

ہش وٍ ؽخـ رو کوپٌی کبسوثبس کب رهہ داس تھب، کوپٌی کو 

هزشم گشداًب ربئیگب اوس اط کے خالف کبسوائی کی 

: ربئیگی اوس اط کے هطبثن عضا دی ربئے گی  

اط ریلی عیکؾي هیں ایغب کچھ هورود ًہیں رو اط 

هشس کے کغی ثھی ؽخـ کو عضا کب هغتضن هشاس 

دیگی رو اط ایکٹ کے كشاہن کی گئی ہے، اگش وٍ 

ؽخـ یہ حبثت کش دے کہ رشم کب استکبة اط کے 

ػلن هیں ًہیں ہوا یب یہ کہ اط ًے اط رشم کے 

 استکبة عے سوکٌے کے لئیپوسی کوؽؼ کی ە

هیں هو رود کغی ثھی چیض  (1)اط ریلی عیکؾي 

کے ثبورود، رپبں اط ایکٹ کے تضت کغی کوپٌی 

کی هشف عے کغی رشم کب استکبة کیب گیب ہے 

اوس یہ حبثت ہو ربئے کہ رشم کب استکبة کوپٌی 

کے ڈائشیکٹش ، هیٌیزش، عکشیٹشی یب کوپٌی کے 

دیگش اكغشوں کی سمبهٌذی هیں یب اًکی چؾن 

پوؽی هیٌیب اى کی ؿللت کی ورہ عے ہوا، اط 

هشس کے ڈائشیکٹش ، هیٌیزش، عکشیٹشی یب کوپٌی 

کے دیگش اكغشوں کو هزشم هشاس دیب ربئیگب اوس اى 

کے خالف کبسوائی کی ربئے گی اوس اط کے 

 هطبثن عضا دی ربئے گیە

 

 

 

 عضا رشم

کے دكؼبت کے هطبثن، اط ایکٹ  (2)ریلی عیکؾي 

کے دكؼبت کب اهالم کغی ثھی رشم یب خالف وسصی 

پش ہوگب رظ کب استکبة ہٌذوعتبى عے ثبہش کغی كشد 

کی هشف عے ہو اط کی هوهیت عے فشف ًظش 

 کشتے ہوئےە

کے هذ ًظش، اط ایکٹ کے دكؼبت کب  (1)ریلی عیکؾي 

اهالم کغی ثھی رشم یب خالف وسصی پش ہوگب رظ کب 

استکبة ہٌذوعتبى عے ثبہش کغی كشد کی هشف عے 

عی  ہو، اگش اط رشم یب خالف وسصی کے ػول کب تؼلن

 آئ ڈی آسهیں هورود کغی ڈیٹب عے ہےە

 

 

 

کے هزشهبًہ کبسوائی عے هتؼلن کوڈ هیں ؽبهل ہش چیض عے فشف ًظش کشتے ہوئے، ایک پولیظ 1973

 آكیغش رغکب ستجہ پولیظ اًغپکٹش عے کن ًہ ہو،وٍ اط ایکٹ کے تضت کغی ثھی رشم کی تضوین کشیگبە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوپٌیوں کی هشف عے رشم

 

 ہٌذوعتبى عے ثبہش کئے ربًے والے رشم یب خالف وسصی کے لئے دسخواعت دیٌے کب ایکٹ

 تضویوبت رشم کی اہلیت
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اط ایکٹ کے تضت ًبكز ؽذٍ کوئی رشهبًہ دوعشے رشهبًے یب عضاؤں کو کغی ثھی هبًوى کے تضت ًبكز کشًے 

 عے ًہیں سوکے گبە

 

 

 

اط ایکٹ کے تضت کغی ثھی ػذالت کو کغی ثھی هبثل عضا رشم کی عوبػت کب اختیبس ًہیں ہوگب، اوس ًہ  .1

اتھبسٹی یب کوئی آكیغش یب اط کی هشف عے اختیبس دیئے گئے كشد کی هشف عے کی گئی ؽکبیت کو 

 هضلوظ کشیگیە

چیق هیٹشوپولیٹي هزغٹشیٹ یب چیق رغٹظ هزغٹشیٹ عے ًیچے کغی ثھی ػذالت کواط ایکٹ کے تضت  .2

 هبثل عضا رشم هیں هزشم ٹھہشاًے کب صن ًہیںە
 

 
 

اپڈیٹ کے دوساى ہوًے والی ؿلطی کی ثٌب پش رشم اوس عضا/اًذساد   
 

 

 

   ربئیگیهبہبًہ هوس پش کبسوائ کی  کوی کی ًوػیت

I.  دًوں کے ثؼذ اًذساد پیکٹ 10اًذساد کی تبسیخ عے 

 کے اپلوڈ هیں تبخیش

II.  کے ثؼذ اًذساد پیکٹ کے 20اًذساد کی تبسیخ عے

 اپلوڈ هیں تبخیش

اًذساد کی : هطبثوت پزیشی کی گئی لیکي اپلوڈ ًہیں ہوا

دًوں تک پیکٹ اپلوڈ ًہیں کیب ربئے تو یہ 30تبسیخ عے 

 عوزھب ربئیگب کہ پیکٹ مبئغ ہو گیب

I.  سوپے وفول کئے 25ہش اًذساد پیکٹ پش 

 ربئیں گے

II.  سوپے وفول کئے 50ہش اًذساد پیکٹ پش 

 ربئیں گے

III.  سوپے وفول کئے 50ہش اًذساد پیکٹ پش 

 ربئیں گے

 

 

 

 

 

 

 رشهبًے دیگش عضاؤ ں هیں هخل ًہ ہوں

 

 رشائن کی عٌوائی

 هطبثوت پزیشی کی گئی لیکي اپلوڈ ًہیں ہوا

 (DE) ڈیووگشاكک ؿلطی
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  هبہبًہ هوس پش کبسوائ کی ربئیگی کوی کی ًوػیت

ڈیٹب کی کوالٹی عے هتؼلن یہ کچھ ؿلطیبں ہیں ریغے 

تقویش کی خشاة کوالٹی، فشیش فٌق، یب سیخ پیذائؼ 

 کی ؿلطی وؿیشٍە

هبہبًہ هوس پش هزووػی ڈیوگشاكک ؿلطیوں کے 

 سوپے کی سهن 25لئے ہش هؼبهلہ هیں ہش پیکٹ پش 

 وفول کی ربئے گی

 دًوں کے لئے آپشیٹش 180- هوذهبت ہوًے پش  30

 ربئیگب (Iکو هؼطل کش دیب 

II) ایک عبل کے لئے - پضبط هوذهبت ہوًے پش

 آپشیٹش کو هؼطل کش دیب ربئیگبە

 

 

 

ربئیگیهبہبًہ هوس پش کبسوائ کی  کوی کی ًوػیت  

 تقویش ہذایبت کے هطبثن ًہیں ہے

 سوپے کی سهن وفول کی ربئے گیە25پش پیکٹ 

  III -هبہبًہ هوس پش هزووػی ثبیوهیٹشک

 ؿلطیوں کے لئے

 دًوں کے لئے 180- هوذهبت ہوًے پش  (1) 30

 آپشیٹش کو هؼطل کش دیب ربئیگبە

ایک عبل کے لئے - هوذهبت ہوًے پش50   (2)

 آپشیٹش کو هؼطل کش دیب ربئیگبە

 

 

 

ربئیگیهبہبًہ هوس پش کبسوائ کی  کوی کی ًوػیت  

  هکول اًگلی کی یب هکول آًکھ کی پتلی کی پشیٌٹظ

 پوسی هشس ًہیں لی گئی ہے

 BE کے اًذس تقویش کی تقویش 

 دوعشے ؽخـ کی اعتخٌبئی تقویش 

سوپے 1000پش هوذهہ کے صغبة عے پش پیکٹ 

کی سهن وفول کی ربئیگیە هبہبًہ هوس پش 

 :ؿلطیوں کے لئے I - هزووػی ثبیوهیٹشک
ایک -  یب اط عے صیبدٍ هوذهے کے لئے 1 .1

عبل کے لئے آپشیٹش کو هؼطل کش دیب 

 ربئیگبە
پبًچ -  یب اط عے صیبدہووذهے کے لئے5 .2

عبل کی هذت تک کے لئے آپشیٹش کو 

هؼطل کش دیبربئیگبە اگش هزووػی ؿلطی 

کی تؼذاد ایک یب اط عے صیبدٍ ہو تو 

 هٌبعت هبًوًی کبسوائی کی ربئیگی

 
 
 
 
 
 

 III (BE-III)ثبیو هیٹشک ؿلطی

 I ثبیو هیٹشک ؿلطی 
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 ۓ گیماہانہ طور پر کاروائ کی جا کوی کی ًوػیت

  اعتخٌبئی تقویش هیں تقویش کی کوالٹی

  دسعت ًہیں ہے

  اعتخٌبئی تقویش هیں اعتخٌب ئیت فشیش ًہیں

 ہے

  پش پیکٹ کے صغبة عے وفول کی ربئیگی25پش هوذهہ 

ؿلطیوں کے  II - هبہبًہ هوس پش هزووػی ثبیوهیٹشک

 :لئے

 دًوں کے لئے آپشیٹش 180- هوذهبت ہوًے پش  30 ە1

  کو هؼطل کش دیب ربئیگبە

ایک عبل کے لئے آپشیٹش کو - هوذهبت ہوًے پش50 ە2

 هؼطل کش دیب ربئیگبە

 

 

 

 ۓ گیماہانہ طور پر کاروائ کی جا کوی کی ًوػیت

/ رت ایک تقویش دوعشی تقویش عے لی گئی ہو

 ؿیش اًغبًی ہو

  کی سهن وفول کی ربئے گیە1000پش هوذهہ پش پیکٹ 

ؿلطیوں کے  I - هبہبًہ هوس پش هزووػی ثبیو هیٹشک

 :لئے

ایک عبل -  یب اط عے صیبدٍ هوذهے کے لئے 1 ە1

 کے لئے آپشیٹش کو هؼطل کش دیب ربئیگب

پبًچ عبل کی -  یب اط عے صیبدہووذهے کے لئے5 ە2

هذت تک کے لئے آپشیٹش کو هؼطل کش دیبربئیگبە 

اگش هزووػی ؿلطی کی تؼذاد ایک یب اط عے صیبدٍ 

 ہو تو هٌبعت هبًوًی کبسوائی کی ربئیگی

 

 

 

 ۓ گیماہانہ طور پر کاروائ کی جا کوی کی ًوػیت

كضؼ / سہبئؾی کے ڈیووگشاكکظ هیں ؿیش هبًوًی 

 صثبى کب اعتؼوبل

  کی سهن وفول کی ربئے گیە1000پش هوذهہ پش پیکٹ 

ؿلطیوں کے  I - هبہبًہ هوس پش هزووػی ثبیو هیٹشک

 :لئے

ایک عبل -  یب اط عے صیبدٍ هوذهے کے لئے 1 ە1

 کے لئے آپشیٹش کو هؼطل کش دیب ربئیگبە

پبًچ عبل کی -  یب اط عے صیبدٍ هوذهے کے لئے5 ە2

هذت تک کے لئے آپشیٹش کو هؼطل کش دیبربئیگبە 

اگش هزووػی ؿلطی کی تؼذاد ایک یب اط عے صیبدٍ 

 ہو تو هٌبعت هبًوًی کبسوائی کی ربئیگی

 
 
 
 
 

 II ثبیو هیٹشک ؿلطی 

 تقویش کی تقویش

 ؿیش هبًوًی صثبى
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 ۓ گیماہانہ طور پر کاروائ کی جا کوی کی ًوػیت

 

UIDAI کی ہذایبت اوسهشیوہ کبس کی تؼویل کشتے ہوئے

، ہش اًذساد ایزٌغی کی کبسکشدگی کی دسرہ ثٌذی اًذساد 

 کے هؼیبس کے پیوبًہ کی ثٌیبد پش کی ربئے گی

عے کن ہے، % 90اگش کبسکشدگی کی دسرہ ثٌذی 

کو سیڈ صوى هیں سکھب ربئیگب، اوس اگش EA تو

عے کن ہو % 85اگش کبسکشدگی کی دسرہ ثٌذی 

ربتی ہے، تو ایزٌغی کے اًذساد کب ػول هؼطّل 

عبل 3کوڈكہشعت عے EA کش دیب ربئیگب اوس اًکب

 کے لئے خبسد کش دیب ربئیگبە

 

 

 ۓگیماہانہ طورپرکاروائ کی جا کوی کی ًوػیت 

 

عہ هبہی کبسکشدگی کب ربئضٍ لیٌے کے دوساى ثے 

خالف وسصیوں کی اهالع دی گئیں، / ؽوبس کوتبہیوں 

عے صیبدٍ % 50یب سوکی گئی سهن هبثل ادا سهن کی 

 ہوگئی ربئضٍ لیٌے کی هذت کے دوساىە

اوس  گیایزٌغی کی کبسکشدگی هؼطل کشدی ربئے

کوڈ اوس كہشعت عے ًبم  PA عبلوں کے لئے اى کب3

 ہٹب دیب ربئے گبە

هوشس کشدٍ ہذایبت کی فشیش خالف وسصی دھوکہ 

عے  UIDAI -دہی کے ااساد ے کے اهکبى ثـیش

هتؼلن خذهبت کے لئے عکوًت پزیش عے ثڑھب چڑھب 

ثذػٌواًی هیں هلّوث ہوًباوس / کش هیوت وفول کشًب

 چالًب PEC دوساى ربئضٍ ثال اربصت

 اوس ایک عبل کے لئے 50,000ہش واسدات کے لئے 

 آپشیٹش کو ثلیک لغٹ هیں ڈالٌب

هوشس کشدٍ ہذایبت کی فشیش خالف وسصی دھوکہ 

 UIDAI - دہی کے ااساد ے کے اهکبى کے عبتھ

/ آپشیٹش  )عبكٹ ویش کے عبتھ چھیڑ چھبڑ کشًب

 (عوپشوائضس کی ثبیو هیٹشک کب هتجبدل ساعت

 عبلوں کے لئے 5 اوس 100,000ہش هؾیي کے لئے 

 آپشیٹش کو ثلیک لغٹ هیں ڈالٌب

  Iدعتبویض کی ؿلطی 

 رؼلی دعتبویض  

 ؿبئت دعتبویض 

 :هبہبًہ هزووػی دعتبویض کی ؿلطیوں کے لئے

 ایک عبل -ایک یب ایک عے صیبدٍ هوذهہ کے لئے

  تک کے لئے آپشیٹش کی هؼطلی

 پبًچ عبل - پبًچ یب اط عے صیبدٍ هوذهے کیلئے

  تک کے لئے آپشیٹش کی هؼطلی

  هٌبعت هبًوًی کبسوائی کی ربئے گی اگش

هزووػی ؿلطیوں کی تؼذاد ایک یب اط عے صیبدٍ 

 ہو گی

 

 

   II دعتبویض کی ؿلطی

 ؿیش فضیش دعتبویض  

   II هبہبًہ هزووػی دعتبویض کی ؿلطیوں کے لئے

 30 آپشیٹش کی -یب اط عے صیبدٍ هوذهے کے لئے

 اًذساد ایزٌغی کی کبسکشدگی

 ًظشحبًی
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 ۓگیماہانہ طورپرکاروائ کی جا کوی کی ًوػیت 

 دعتبویض کے اًذس ڈیٹب کب ثے روڑ ہوًب  

 دعتبویض کے ًبم هیں ػذم هٌبعجت  

 

   دًوں کے لئے هؼطلی180

 50 ایک عبل -  یب اط عے صیبدٍ هوذهے کے لئے

  تک کے لئے آپشیٹش کی هؼطلی

 ۓگیماہانہ طورپرکاروائ کی جا کوی کی ًوػیت

 (IIIاوس I،II)دعتبویضکی ؿلطی کے لئے هبلی هضشک

کی ؿلطی ڈیووگشاكک ؿلطی عوزھی ربئے گی اوساعے دعتبویض کی ؿلو  II اوس I دعتبویض

پیکٹوں کی اروبلی تؼذاد کی كیقذ اط هہیٌے کے چیک ؽذٍ پیکٹوں کی اروبلی تؼذاد کے هوبثل 

ؽوبس کیب ربئیگب اوس اط هہیٌہ کے کل ادائیگی کے ثشاثش دعتبویض کی ؿلطی کے عبتھ کٹوتی 

 کی ربئے گی

 
ہش هبہبًہ ادائیگی کے ہش دوسٍ هیں کل ادائیگی کی : کل هبلی هضشک پش سوک لگبتے ہوئے *

  کی دس عے سوک لیب ربئیگب 50%

 آپزیٹزوں کے خالف کبروائی
 

 تفصیل غلطی کی نوعیت

 ڈیووگشكک ؿلطی 

 ثبیو هیٹشک ؿلطی 

 تقویش کی تقویش(POP) 

  كضؼ صثبى / عکوًت پزیش کی ڈیووگشاكکظ هیں ؿیش هبًوًی

 کباعتؼوبل

 رؼلیPoI/ PoA  ربسی  کے رسیؼہ اًذساد، ًولی هٌظوسی کی

یو آئی ڈی اے آئی عبكٹ ویش هیں چھیڑ چھبڑ کش کے کوئی / کشًب

 اًذساد کشًب

  عوپش وائضس کو / ؿلطی کی ًوػیت کی ثٌیبد پشآپشیٹش   

عبل تک کے لئے ثلیک لغٹ هیں 5هہیٌے عے لے کش 6

  ڈاال رب عکتب ہے

 هٌبعت هبًوًی کبسوائی صتوی هوس پش لی ربئے گی 
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   9 ثبة  
 

  کغٹوش کو تغلّی دیٌے هیں ثہتشی الًے اوس ثذػٌواًی عے ثچٌے کے لئے اًذساد عٹبف کے لئے ہذایبت
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کسٹمر کو تسلّی دینے میں بہتری النے اور بدعنوانی سے بچنے کے لئے : 9باب 
  کے لئے ہدایاتاسٹاف اندراج 

 
 اگش آپ آدھبس اًذساد اوس اپڈٹ کشًے هیں اتھبسٹی کی هشف عے تیبس کشدٍ افول ومواثو پش هبئن سہٌے هیں کغی هشس کب اًضشاف دیکھیں ، تو رلذ ***

 اص رلذ هتؼلوہ اتھبسٹی کو اهالع دیں

 :سوگشداًیوں کی اهالع دیٌے کے لئے ریل هیں دئے گئے تٌظیوی ڈھبًچے کب اعتؼوبل کشیں

    

(ًوڈل اكغش)ای  اے  عپش وائضس آپشیٹش (هتؼلوہ)آس  او     

 

(ہش عیٌٹش هیں ظبہش کشًب مشوسی ہے ) ایکظ کلیؾي هیٹشک ًووًہ   

 :عیٌٹش کب ًبم

 :آپشیٹش کب ًبم اسو ساثطہ ًوجش

 :عپشوائضسکبًبم اوس ساثطہ ًوجش

ای اے   :کب ًبم اوس ساثطہ ًوجش (ًوڈل اكغش  )ّ 

 :کب ًبم اوس ساثطہ ًوجش (ًوڈل اكغش )سرغٹشاس 

 :یو آئی ڈی اے آئی ، آس او، ؽکبیت عیل کب ساثطہ ًوجش

 

 

  آپشیٹشکو چبہئے کی وٍ کبسوائی کشًے هیں هؼزوسوں اوس ثضسگوں تشریش دیں***

 :ثضسگوں کی فوست هیں
هؼزوس اؽخبؿ یب اعتخٌبئی ثبیو هیٹشک والے عکوًت پزیش کی فوست 

 :هیں

آپشیٹش کو چھبہئے کہ وٍ توبم ثبیو هیٹشکظ ریغے دعوں اًگلیوں کی 

پشًٹ، دوًوں آًکھ کی پتلی کی پشًٹ اوس تقویش کو هیذ کشًے کی 

 کوؽؼ کشےە

اگشثبیو هیٹشک ڈیوائظ ثضسگوں کی ثبیو هیٹشکظ کو گشكت هیں الًے 

عے هبفش ہے ، تو آپشیٹش کو چبہئے کہ وٍ كوسط کیپچش آپؾي کو 

 اختیبس کشےە

 

آپشیٹش کو فشف اط عبكٹ ویئش هیں هخقوؿ اعتخٌبئیت کوًؾبى 

 صد کشکے ثبهی دیگش ثبیوهیٹشکظ لیٌب چبہئےە

آپشیٹش کے لئے مشوسی ہے کہ وٍ ؽزور کو پوسی ومبصت عے 

 دسد کشًے کے عبتھ ؽزور کی تقویش ثھی لےە
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 رهہ داسی

  ًہ کشیں  کشیں

 کغٹوش کی تغلّی هیں ثہتش ی الًے کیلئے

عپش وائضس کے هؼیبسی / ڈیوٹی پش هورود آپشیٹش   اندراج ایجنسی

عپش وائضسکب ًبم / آپشیٹش : هشیوہ کبس کو یویٌی ثٌبئیں

عپش وائضسکی تشثیت / سرغٹش هیں دسد کشیں، آپشیٹش 

ایڈ هي پوسٹل هیں  EA اوس تقذین کشیں، آپشیٹش کو

 دسد کشیں اوس كؼبل ثٌبئیں

 UIDAI  ڈیوائظ كشخت کٌٌذٍ کی / کے ػالهبئی دكتش

هذد عے ڈیوائظ عے هتؼلن تشثیت اوس آپشیٹش کی 

 تشثیت کو یویٌی ثٌبئیں

  آپشیٹش کے رسیؼہ هؼیبسی ڈیٹب سکبڈًگ کو یویٌی

 ثٌبًے کے لئے هٌبعت ًؾغت کی عہولت كشاہن کشیں

  ثھیڑ اوس وهت کے ثٌذوثغت اوس عکوًت پزیشوں کے

' ہیلپ ڈیغک'عوالت کے صل کو یویٌی ثٌبئے کیلئے 

 هبئن کشیں

  ہش اًذساد عیٌٹش هیں کن عے کن ایک لیپ ٹبپ ثطوس

 هتجبدل دعتیبة کشیں

  عیٌٹش هیں اًذساد کے وهت کو ثچبًے کے لئے پہلے

 عے اًذساد ڈیٹب کو الگ اوس روغ کشلیں

 فشف UIDAI  عے هٌظوس ؽذٍ ثبیو هیٹشک آالت

ہی ًقت کشیںە یویٌی ثٌبئیں کہ توبم اًذساد کے 

هشاکض هیں اًذساد کے لئے مشوسی لواصهبت 

 دعتیبة ہیں

  ہش اًذساد کے اختتبم پش اًگلیوں کی پشیٹظ کو وامش

آپشیٹش کو / هوس پش لے ًے کی اہویت کو عپشوائضس 

 صغبط ثٌبئیں

 ہش اًذساد عیٌٹش هیں ؽشس کبسڈ چغپبں ہے 

  آپشیٹش کی ؽٌبخت کے هتؼذد عیٹوں

کے لئے ایک ہی پبعوسڈ کب اعتؼوبل 

 کشیں

  کوئی دو آپشیٹش کے پبط ایک ہی

 (فبسف کوڈ  )ریغے آپشیٹش آئی ڈی 

 ًہیں ہوًی چبہئے

  ثوسڈًگ کے وهت آپشیٹش یب عپش وائض

کے ثبیو هیٹشکظ کو دسد کشًے هیں 

 هوت کب اعتؼوبل کشًے عے ثچیں

  عپش وائضس کی / ؿیش هقذهہ آپشیٹش

 تؼییي ًہ کشیں

  اًذساد هشاکض هیں ًقت آالت کے

 هؼیبس عے عوزھوتب ًہ کشیں

 

 

سپر / آپریٹر - ای اے اسٹاف 
 وائزر

  ،اًذساد کے هشکض کی هٌبعت تشتیت کو یویٌی ثٌبئیں

ریغے هیض کی اوًچبئی، آالت کی پوصیؾٌٌگ، عکوًت 

پزیش کب آپشیٹش کب ثبلکل عبهٌے ہوًب،علیذ پظ هٌظش کی 

 سوؽٌی اوس پوصیؾي اوس تٌبؤە

  اًذساد کے دوساى اوس پہلے عکوًت پزیش عے اًذساد

کے ػول کو هختقشاًذاص هیں ثیتب دیں تبکہ عکوًت 

پزیش کے لئے آعبًی ہو اوس ڈیٹب دسد کشًے هیں عہولت 

 هلے

  اگش سہبئؾی پڑھٌے پش هبدس ًہ ہو تو اعے پڑھ کش

ثتبئیںە اوس اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ ًبم ، فٌق، پتہ، 

 سؽتہ کی تلقیالت ددسعت ہیں

  دوساى اًذساد فجش عے کبم لیں اوس سہبئؾیوں کے

 عبتھ اچھے اخالم عے پیؼ آئیں

 

  اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ عکوًت پزیش کب هوثبئل ًوجش

 عغٹن هیں دسد کش لیب گیب ہے

  اپڈٹ هیں / یویٌی ثٌبئیں کہ عکوًت پزیش کو اًذساد

 ایویل کے اعتؼوبل کی اہویت کو عوزھب دی گئی ہے

  آدھبس عے هتؼلن کغی هشس کے

اپڈٹ کے لئے اتھبسٰٹی کی هشف عے 

هتؼیي کشدٍ سهن عے صیبدٍ هلت ًہ 

 کشیں

  اعتخٌبئی ثبیو هیٹشکظ یب اًگلیوں کی

پشًٹ کب هؼیبس خشاة ہوًے کی 

فوست هیں کغی ثھی سہبئؾی کو 

 اًذساد عے هٌغ ًہ کشیں

  سہبؽی عے تلخ لہزے هیں ثبت ًہ

 کشیں

  سہبئؾی کے پہلے اًذساد کی کیلیت

هؼلوم کئے ثـیش دوثبسٍ اًکب اًذساد ًہ 

 کشیں

 
  

  ري خبًوں هیں آپشیٹش کی هشف عے

 کوئی ڈیٹب كشاہن ًہیں کیب گیب ہے وہبں

N/A,NA وؿیشٍ دسد ًہ کشیں 

 

 

 

 ذمہ داری
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 رهہ داسی

  ًہ کشیں  کشیں

 کغٹوش کی تغلّی هیں ثہتش ی الًے کیلئے

  ًئے اًذساد کے سد ہوًے کو کن کشًے لئے اًذساد

آدھبس کی " عے آپشیٹش کے لئے مشوسی ہے کی وٍ 

 کب اعتؼوبل کشیں" ایڈواًظ عشچ- عہولت تالػ کشیں

  یب اپڈٹ ہوًے هیں / سہبئؾی کو آدھبس ربسی ہوًے

لگٌے والے وهت کے ثبسے هیں ثتبئیں، هخبل کے 

  دًوں تکە90هوس پش 

  سہبئؾی کو ثتبئیں کہ وٍ یو آئی ڈی ایے آئی کی هشف

عے آدھبس ربسی ہوًے کے ہوًے کب ایظ این ایظ 

 هلٌے کے ثؼذالیکٹشاًک آدھبس ڈاؤى لوڈ کشیں

  ٍیب1947سہبئؾی کو ثتبئیں کہ و  

help@uidai.gov.in دًوں 90پش ساثطہ کشیں اگش 

کے ثؼذ ثھی سہبئؾی کو آدھبس ربسی ہوًے کب ایظ این 

ایظ ًہ هلے یب الیکٹشاًک آدھبس ڈاؤى لوڈ کشًے کے 

 لئے دعتیبة ًہ ہو تو ە

  سہبئؾی کے لئے آعبًیبں كشاہن کشیں اوس اط کو یویٌی

ثٌبئیں کہبًذساد کے دوساى سہبئؾی کی اعکشیي ہش 

وهت چبلو سہے اوس سہبئؾی عے دسخواعت کشیں کہ 

  وٍ دسد کئے رب سہے ڈیٹب کی چبًچ پڑتبل کش لیںە

  کبسوائی کشًے هیں هؼزوسوں ، ثضسگوں اوس صبهلہ

 خواتیں کو تشریش دیں

  اپٌی هشف عے اًذساد كبسم هیں کوئی تجذیلی ًہ

کشیںە اگش سہبئؾی كبسم کے اًذس هؼوولی عے 

هؼوولی تجذیلی پش ثنذ ہو تو، آپشیٹش کے لئے 

مشوسی ہے کہ وٍ تقذین کٌٌذٍ عے ساثطہ کشےە 

اط فوست هیں آپشیٹش سہبئؾی کو تقذین کٌٌذٍ کے 

پبط ًشهی عے ربًے اوس تجذیلیبں کشًے اوس پھش اى 

پش تقذین کٌٌذٍ عے دعتخو کشواًے کی ہذایت کشیں 

تت رب کش اًذساد كبسم هیں کغی هشس کی تجذیلی 

 .کشیںە

 
 
 
 
 
 

 
 

 دھوکہ اور بدعنوانی سے بچنے کے لئے

سپر / آپریٹر - ای اے اسٹاف 
 وائزر

  آدھبس کالئٌٹ هیں اپٌی آپشیٹش آئی ڈی عے الگ اى

تے وهت ایلیکیؾي کو ثٌذ ڑکشیں اوس عیٹ کو چھو

کش دیں تبکہ کوئی دوعشا آپ کے رسیؼہ الگ اى 

 وًڈو اکب اعتؼوبل اًذساد کے لئے ًہ کش عکے

 الگ اى پبعوسڈ اهغلغل تجذیل کشتے سہیں 
 

 هؾیي هیں هذاخلت / اًذساد کالئٌٹ

 کی کوؽؼ ًہ کشیں

  کغی سہبئؾی کے اًذساد کے لئے

تقویش عے تقویش ًہ لیں، ًہ ہی 

کغی دیوتب، اؽیبء، ربًوسوں کی 

تقویش کغی سہبئؾی کی تقویش 
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 رهہ داسی

  ًہ کشیں  کشیں

 کغٹوش کی تغلّی هیں ثہتش ی الًے کیلئے

  ثبهبػذگی عے آپشیٹش کی هطبثوت پزیشی کب ػول

 اًزبم دیتے سہیں

  اتھبسٹی کی هشف عے هوشس کشدٍ هؼیبسی هشیوہ

 کبس کی پیشوی کشیں

 ٍفشف هوشسکشد POI/POA کب ہی اعتؼوبل کشیں 

  اگش کغی ای اے اعٹبف کی ربًت عے کغی هشس

کی ثذػٌواًی کب ػلن ہو تواط فوست هیں ػولی 

  هوس پش اتھبسٹی کو هطلغ کشیں

 كبئل ، ثیک اپ اوس اًذساد عے هتؼلن ڈیٹب 

UIDAI کے ہذایبت کے هطبثن اعٹوس کشیں 

  وارت کوؽؼ کشًے کے ثؼذتوبم ثبیو هیٹشک کے

  اعتخٌبئی هغبئل کو ثٌذ کش دیں

  اپڈٹ کے / اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں کہ ہش اًذساد

آؿبص عے پہلے اًذساد هؾیٌوں کے ری پی ایظ 

 کوآسڈیٌیٹش ص ہش دى دسد کیب ربسہب ہے

 

 

 

کی رگہ اعتؼوبل کشیں، ًہ ہی 

سہبئؾی کے ڈیووگشاكک تلقیالت 

هیں ؿیش هبًوًی صثبى کب اعتؼوبل 

 کشیں

  ثبیو هیٹشک لیٌے عے ثچٌے کے

لئے کغی ثبلؾ کو ثطوس ثچہ دسد 

ًہ کشیں یب پبًچ عبل عے کن ػوش 

کے کغی ثچہ کو ثطوس ثبلؾ اًذساد 

 کشًے کی کوؽؼ ًہ کشیں

  اًذساد کی ؿشك عے کغی ثچہ کب

رهہ داس یب والذیي ثٌٌے کب ثہبًہ ًہ 

 کشیں

  کغی ثھی اًذساد کی صوبیت هیں

ؿلو دعتبویض اپلوڈ ًہ کشیں ریغے 

کغی اخجبس کے اعکیي کشدٍ کبپی 

 وؿیشٍە

  سہبئؾیوں کے آدھبس هیں اپٌب هوثبئل

ًوجش اوس ای هیل آئی ڈی کب 

 اعتؼوبل ًہ کشیں

  دوساى اًذساد سہبئؾی کے

 ثبیوهیٹشکظ کو خلو هلع ًہ کشیں

  کغی اوس  پشیٹش کے رسیؼہ کئے

 گئے اًذساد پش دعتخو ًہ کشیں

 افل POI/POA  کے ػالوٍ کو

ئی ثھی دعتبویض یب اعکیي ؽذٍ 

دعتبویض یب كوٹو کبپی هجول ًہ 

  کشیں

 سہبئؾی کی POI/POA   کی کوئ

ہبسڈ یب الیکٹشاًک کبپی کی  )کبپی 

 ًہ سکھیں (ؽکل هیں

 

 آدھبر کی تصحیح کب طزیقہ کبر
 

 آدھبس کی تقضیش کے اعجبة  
 

 

 

 سہبئؾی اپٌے آدھبس لٌک کشًے کی رلذی هیں ہو –
   دًوں کے ثؼذ ثھی دسخواعت هٌضل تک ًہیں پہٌچ عکی90 –
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  سعیذ کھو دیEID / UIDسہبؽی  ًے  اپٌی  –

 

 ػووهب، اًذساد ایزٌغی عے: آدھبس رٌشیؾي UIDAI  کی هشف عے اًذساد پیکٹ کی وفولیبثی کے دى عے صیبدٍ عے

 دًوں تک کب وهت لگتب ہیبوس تقذین عے هتؼلن توبم کبسوائی کے تبثغ ہے90صیبدٍ

 ػووهب،  : آدھبس کی تشعیلUIDAI کے  CIDR ٍدى 90کی ربًت عے اًذساد پیکٹ کی وفولیبثی کے دى عے لیکشصیبدٍ عے صیبد

 کب وهت لگتب ہے آدھبس کے پتے پش پہٌچٌے هیں

 

 اًڈیي پوعٹ کے رسیؼہ توبم پتوں پش ثھیزب ربتے ہیں، سرغٹشڈ هوثبئل ًوجش اعتؼوبل کشتے ہوئے: تشعیل کب هشیوہ UIDAI کی ویت

 عبئٹ عے ڈاؤًلوڈ کیب رب عکتب ہے ، یب این آدھبس سرغٹشڈ هوثبئل ًوجش اعتؼوبل کش کے ڈاؤًلوڈ کیب رب عکتب ہے

 کچھ دسخواعت یب تو سواًگی هیں یب سہبئؾی کے هٌتول هکبًی کی ورہ عے کھو ربتی ہیں: دسخواعت کی کیلیت 

دطتیبة ہے (ای آئی ڈی)صزف اًذراج آئی ڈی   
 

 سہبئؾی  https://eaadhaar.uidai.gov.in/ پش ساثطہ کشیں 
  ای آئی ڈی ًوجش ، سرغٹش هوثبئل ًوجشدسد کشیں او ٹی پی صبفل کشًے کے لئے 

  (الیکٹشاًک آدھبس )اوس آدھبس لیٹش کی پی ڈی  یق کبپی ڈاؤًلوڈ کشیں

  پش ایظ این ایظ کشیں ، لکھیں51969سہبئؾی : 
 یب >ڈیزٹ کب یو آئی ڈی هوثبئل ًوجش  14 <یو آئی ڈی اعٹیٹظ  
 ڈیزٹ کب یو آئی ڈی هوثبئل ًوجش  28 <یو آئی ڈی اعٹیٹظ< 

 https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no پش ساثطہ کش کے

 سہبئؾی اپٌے هوثبئل پش آدھبس صبفل کشعکتب ہے
 ای آئی ڈی ًوجش، سرغٹش هوثبئل ًوجش اوس او ٹی پی کی مشوست ہوگی  

 عے الیکٹشاًک آدھبس کی پشًٹ لے  (پی ای عی)کوئی ثھی سہبئؾی دائوی آدھبس کے هشکض

  عکتب ہے اتھبسٹی کی هشف عے هوشس کشدٍ ؽشس کے هطبثن

  پش ساثطہ کش عکتب ہے197سہبئؾی 

 help@uidai.gov.in پش سہبئؾی ای هیل کے رسیؼہ هشاعلت کش عکتب ہے 

دطتیبة ًہیں ہے/ آدھبر هعلوم ہے لیکي درخواطت غبئت / یو آئی ڈی   
 

 سہبؽی https://eaadhaar.uidai.gov.in/                   پش ساثطہ کش عکتے ہیں 
 آدھبس دسد کشیں 
 او ٹی پی صبفل کشًے کے لئے سرغٹشڈ هوثبئل ًوجش دسد کشیں 
 آدھبس کی پی ڈی ایق کبپی ڈاؤى لوڈ کشیں رغے الیکٹشاًک آدھبس ثھی کہب رب تب ہے  

  پش ایظ این ایظ کشعکتے ہیں ، لکھیں51969سہبئؾی : 
 UIDEAADHAR >پي کوڈ >>ای هیل آئی ڈی  >>آدھبس<  

 

 

 

 آدھبر / UID یب/ اور  EID کھوئے ہوئے

 

 سہبئؾی https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid پش ساثطہ کش عکتے ہیں 

 ًبم فشف اًگلؼ هیں لکھیں  

 اًذساد کے دوساى دسد کشدٍ ای هیل آئی ڈی یب هوثبئل ًوجش  

  ای هیل آئی ڈی پش او ٹی پی آئیگب آدھبس یب ای آئی ڈی / سرغٹش هوثبئل ًوجش

 اعٹیٹظ کو دوثبسٍ صبفل کشًے کے لئے

  پش ساثطہ کش عکتے ہیں1947سہبئؾی  

 help@uidai.gov.in پش سہبئؾی ای هیل کے رسیؼہ هشاعلت کش عکتب ہے 

 عتول اًذساد هشاکض پش ربئیںم 
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  کے اعتؼوبل کشًے کب هطبلجہ کشیں" ایڈواًظ عشچ " آپشیٹش عے 

 اپٌے اًذساد کی تلقیالت کی کھود کے لئے ڈیووگشاكک هؼلوهبت كشاہن کشیں 

 سہبئؾی UIDAI کے ًضدیکی ػالهبئی آكظ پش رب عکتے ہیں 

 ہش ػالهبئی آكظ هیں کچھ ہلپ ڈیغک ہوتے ہیں  

 هتبحشٍ سہبئؾی کی هذد کشکے کبگضاسوں کو خوؽی ہوگی 
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Penalties not to interfere with other punishments 
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ضمیمہ: 10باب   

 

ضبثطہ اخالق- ضویوہ اے  
 

 
 خذهبت كشاہن کشًے والے سہبئؾیوں کی هلبدات کی صلبظت کے لئے پوسی کوؽؼ کشیں گے ە1

 

  اسہبئؾیوں کے آدھبس اًذساد اوس اپڈٹ کشًے هیں خذهبت كشاہن کشًے والے اخالهی ، دیبًتذاسی، وهبس اوس هٌقلبًہ کے اػلی هؼیبس ثشهشاس کھیں گےە ە2

 خذهبت كشاہن کشًے والے کو اپٌی رهہ داسیوں کو كوسی هوس پش ، اخالهی اوس پیؾہ وساًہ هشیوہ عے پوسا کشًب ہوگب ە3

 خذهبت كشاہن کشًے والے کو ہش وهت ہش هوکي صذ تک هضٌت کب اظہبس کشیں، هٌبعت دیکھ ثھبل یویٌی ثٌبئیں اوس آصاد پیؾہ وساًہ كیقلے کشیںەە 4

خذهبت كشاہن کشًے والے ثشاٍ ساعت یبثبلواعطہ هوس پش کغی ثھی ؽخـ عے اى کے ػلن هیں آًے والے سہبئؾیوں عے هتؼلن خلیہ هؼلوهبت ، کغی  ە5

 ثھی صثبى هیں توغین ًہیں کشیگب، الجتہ رہبں اط هشس کے اًکؾبكبت کی مشوست ہے وہبں کغی ایکٹ یب هبًوى کے هطبثن کش عکتے ہیں

 خذهبت كشاہن کشًے والے کغی ثھی ؿیش هٌقلبًہ ػول هیں هلوث ًہیں ہوں گے ە6

. 

ە خدمت فراہم کرنے والے اس بات کو بقینی بنائیں گے کہ رہائشیوں کے شکایات وقت پر اور مناسب طریقہ سے درست کیا جائے گا7  

اور اس بات کو یقینی بنائے گا کہ رہائشی کو فراہم شدہ اطالع غلط گب کشے کوؽؼ هٌبعت لیے کے ثچٌے عے ًوبئؼ ؿلو والے کشًے كشاہن خذهت ە8
 رہنمائی نہیں کررہا ہے

ە خذهبت كشاہن کشًے والے دكؼبت اوس افول و مواثو کے كشاہوی کب پبط ولضبظ سکھیں گے رو گوسًوٌٹ کے رسیؼے وهتب كوهتب ربسی ہوتے سہتے ہیں 9

 رو کہ الگو ثھی ہوعکتے ہیںە

کو مہیا کی گئی ہے اس کسی طرح کا غلط اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گے یا ە خذهت كشاہن کشًے والے دعتبویضات، سپوسٹظ، پیپشط یب اًلبسهیؾي رو اتھبسیٹی 10
 کسی سچ کو نہیں دبائیں گے 

مطلع ە خذهت كشاہن کشًے والے اط ثبت کو یویٌی ثٌبئیں گے کہ اتھبسیٹی ًے کغی ثھی ایکؾي، هبًوًی کبسوائی وؿیشٍ کے ثبسے هیں چغتی کے عبتھ 11
کردیا ہےەاس کے خالف انجام دیا گیا کسی بھی میٹریل میں خالف ورزی ہو یا اس کے عدم تعمیل ہوگی، کسی بھی قانون،اصول وضوابط اور اتھاریٹی 

 کے ہدایات یا کسی بھی ریگولیٹری باڈی کا

کے کام یا یا بھول کے لیے ە خذهت كشاہن کشًے والے اى کے اًذساد اوس اپڈیٹ عشوعض کو هٌؼوذ کشًے کے علغلے هیں اپٌے ایزٌغیض یب هالصهیي 12
 جوابدہ ہوں گےە

والوں کے پورے طور پر اسٹاف ہوں گے اور واجب خدمت انجام دینے والے کے لیے انتظامات ہوں گے، رہائشیوں کے خذهت كشاہن کشًے والے ە13
 لیے تجویز او ر مناسب خدمات ہوں گے 

ڈ کو ترقی دیں گے اور اپنے ایجنسیز،مالزمین اور ە خذهت كشاہن کشًے والے گوسًٌگ اًٹشًل آپشیؾٌظ  کو کٌڈکٹ کشًے کے لیے اپٌب راتی اًٹشًل کو14
آفیسرس کو ان کے ڈیوٹیز کے تکمیل کرنے میں مناسب انتظام کے اسٹینڈرڈ کو ڈاؤن کریں گےە جیسا کہ کوئی کوڈ پروفیشنل ایکسیلنس اور اسٹینڈرڈس، 

 اتحاد، اعتماد،معروضیت اور دلچسپیوں کے جھگڑے کے بچاؤ کے اصالحات کو بڑھاسکتے ہیںە

چیکر تصور کو فالو کریں گے-سچائی کے لیے میکرە خذهت كشاہن کشًے والے اپٌی عشگشهیوں هیں اًشولوٌٹ اوس ڈیٹب اپڈیٹ کے یویٌی 15  

. کسی بھی غلط سرگرمی، انرولمنٹ اور اپڈیشن کو کرتے ہوئے کسی فراڈ کام کو انجام نہیں دیں گےخذهت كشاہن کشًے والے   

. کی حفاظت او بچاؤ کو یقینی بنائیں گے جو پالسیز اور پروسیزکے ساتھ مطابقت میں  (بائیومیٹرک/ڈیموگرافک)پورے ڈیٹا ە خذهت كشاہن کشًے والے 17
 رہائشیوں کی طرف سے جمع کیے گئے ہیں جیسا کہ وہ اس مقصد کے لیے اتھاریٹی کے واضح کئے جاسکتے ہیںە

 

ڈیس امپینلمنٹ کے تعلق سے نافذ /اخراج/اتھاریٹی کے فیصلہ کو انرولنگ ایجنسیز، آپریٹرس، سپروائز وغیرہ کے معطلیخذهت كشاہن کشًے والے ە18
 کرسکتے ہیں ، جیسا کہ مناسب ہےە
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ە خذهت كشاہن کشًے والے ڈیٹب كیلڈط، ڈیٹب ویویلیکؾي اوس ثبئیوهیٹشک كیلڈط کو كبلو کشعکتے ہیں رو اتھبسیٹی کے رسیؼے خبؿ کیب گیب ہے19  

ە رہبں پش مشوست ہوگی خذهت كشاہن کشًے والے اط ڈیوئغیض اوس آئی ٹی عغٹن کب اعتؼوبل کشیں گے ري کے خقوفیبت اتھبسیٹی کے رسیؼے 20

 هٌظوس کئے گئے ہیں

مینٹننس کو رکھنے کے لیے متصف کیا گیا ہےە خذهت كشاہن کشًے والے پشوٹوکبل کو كبلو کشیں گے رو اتھبسیٹی کے رسیؼے سیکبسڈ اوس21  

  پروسیس اور سسٹم کو فالو کریں گے جو جمع شدہ ڈیٹا کی منتقلی کے لیے اتھاریٹی کے ذریعے مخصوص کیا گیا ہےە خذهت كشاہن کشًے والے22

 پر اعتماد طریقہ پر،پرائیوسی اور سیکوریٹی پروٹوکالس کے ساتھ فالو کریں گے جیسا کہ اتھاریٹی کے ذریعے مخصوص ە خذهت كشاہن کشًے والے23

 کیا جاسکتا ہے

خذهت كشاہن کشًے والے پشوٹوکبل کو كبلو کشیں گے ریغب کہ اتھبسیٹی کے رسیؼے پھیالًے اوس پیـبم کی کویوًیکیٹٌگ،  صوالہ او س آدھبس پشوریکٹ  ە24

نام اتھاریٹی کے پراپرٹیز ہوئے ہیں ، اتھاریٹی اتھاریٹی لوگو، برانڈ نام، برانڈ کے اًٹیٌٹ کے لیے هخقوؿ کیب گیب ہے رت عے آدھبس لوگو اوس ثشاًڈ کب 
 ڈیزائن اور دوسرے کمیونیکشن اور اورنیسس میٹریل کے استعمال کی حد او ر موزونیت کو مخصوص کرے گاە

ە خذهت كشاہن کشًے والے پشوٹوکبل، پشوعیظ اوس اعٹیٌڈسڈط کو كبلو کشیں گے رو آدھبس پشوعیظ کے ًلور کے لیے اتھبسیٹی کے رسیؼے هخقوؿ 25

 کیب گیب ہےە

ە خذهت كشاہن کشًے والے وهتی هوس پش اًشولوٌٹ کے سپوسٹ کو اتھبسیٹی هٌبعت هشیوے عے روغ کشے گب ریغب کہ اتھبسیٹی کے رسیؼے هخقوؿ 26

 کی ربعکتی ہےە

. ە خذهت كشاہن کشًے والے وهتب كوهتب آدھبس عے هتؼلن اهالع کو كشاہن کشیں گے ریغب کہ اتھبسیٹی کے رسیؼے هلت کیب گیب ہے27  
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  (چیک لظٹ) اًزولوٌٹ طیٌٹز –ضویوہ ثی 

 

 
_______________________________________________________ : سرغٹشاس  

 

 
______________________________________________ : اًشولوٌٹ ایزٌغی  

 

 
_____________________ پوسا پتہ :  اًذساد عیٌٹش لوکیؾي   

 
   

 
__________________________________________________________ 

 

 
_______________________ پوسے اعٹیؾٌظ: اًشولوٌٹ اعٹیؾي کوڈط   

 

 
_________________________________________________________ 

 

 
: ___________________________ : اًشولوٌٹ ایزٌغی عپشوائضس ًبم   

 اًزولوٌٹ  

 ایجٌظی 

 طپزوائشر
 طزیل ًوجز چیک پوائٌٹض

   ضزوری هطبلجبت   

 اے اطٹیشي
 .  ):ڈیغک ٹبپ دعتیبة یو ایظ ثی ہت ثبئیو هیٹشک اوس دوعشے ڈیوائغض کے کٌکٹٌگ کے لیے/  لیپ ٹبپ

techsupport@uidai.gov.inہویؾہ چیک کشیں     کے طبتھ تبسٍ تزیي هطبلجبت کے لیے
  کے لیے0ە2ای عی این پی وسصى 

• 2Ghz,Dual core CPU or later 
• 3GB RAM or higher 

• 160GB HDD  
( پوسٹظ کی مشوست ہے5کن عے کن ) پوسٹ 0ە2هٌغوة کیب گیب یو ایظ ثی   

( ثبئٹ آپشیٹٌگ عغٹن عپوسٹ ًہیں کیبگیب ہے64کوئی ثھی /وًڈوص وعٹب): ًوٹ   

 A.1 

یو آئی ڈی اے آئی عبكٹ ویئش عی آئی ڈی اے آس کے عبتھ اًغٹبلیؾي اوس کٌلیگیشؽي هیٌول کے هوس پش  

اًغٹبل ، ٹغٹ، کٌلیگش اوس سرغٹش کیب گیب ہےەایک ًیب وسصى تبصٍ تشیي مشوس اًغٹبل ہوًب چبہیے توبم 

سرغٹشڈ لیپ ٹبپظ کے سیلیض کے ایک هہیٌہ کے اًذسە ڈیوائظ کے لیے اًغٹبل کیب ہوا وی ڈی اهی اوس 

 عشوعیض کبم کشسہے ہیں

 A.2 

 A.3   (سیکبسڈ هیک ایٌڈ هبڈل )دعتیبة اسیظ کیپچشًگ ڈیوائظ  

      

(سیکبسڈ هیک ایٌڈ هبڈل)دعتیبة كٌگش پشًٹ کیپچشًگ ڈیوائظ    A.4  

      

 . یو آئی ڈی اے آئی کی خقوفیبت کو مشوس کٌلشم کشے (سیکبسڈ هیک ایٌڈ هبڈل) ڈیزیٹل کیوشٍ    A.5 

      

 كٹ وائڈ، اوس اعٹیٌڈ كوٹوگشاف لیٌے کے لیے دعتیبة 3وائٹ ثیک گشاؤًڈ اعکشیي، ًي سیللیکٹٌگ، آپبکیو،  

 ہے
 A.6 

کے عبتھ هضیذ هبًیٹش (768 مشة 1024کو اوپش والے سیضولیؾي  (16ە15)ہبئؾیوں کے لیے اى کے ڈیٹب     A.7 

توبم ڈیوائغیض رو اًذساد کے لیے مشوسی ہے وٍ مشوس یوآئی ڈی اے آئی کی خقوفیبت کے لیے کٌلشم  

 ہوں گی
 A.8 

 A.9  هبم لواصهبت کب کبم پوسے ٹغٹیڈ اعٹیؾي پش ہوگب  

 اعٹیؾٌظ کے لیے کبكی 5دى آئیە ای /  ری ثی پیي ڈسایو ایک عیٌٹش 4)هیوشی اعٹیک ڈیٹب ٹشاًغلش کے لیے  

  دًوں کے اعٹبک کو هیٌٹیي کشے گب20ہےە اًشولوٌٹ عیٌٹش 
 A.10 

 A.11   لیضس پشًٹش ؛ اچھے کوالٹی سعیذ کے عبتھ كوٹو کو مشوس پشًٹ کشیں4اے )پشًٹش  

 ) ( سیوظ کے لیے پبًچ اعٹیؾٌوں کی اًوًٹشی20دط دًوں ) پشًٹش پیپش    A.12 
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ایٌٹی اعپبئویئش چیکظ / ایٌٹی وائشط     A.13 

اًٹشًیٹ کٌکٹیویٹی اًذساد کالئٌٹ کے لیے ە کالئٌٹ عٌچ دط دًوں هیں کن اصکن ایک ثبس مشوسی / ڈیٹب کبسڈ  

 ہے
 A.14 

 A.15  ادھبس عے رڑے توبم آپشیٹشط اوس عپشوائضسط، عی آئی ڈی آس کے عبتھ سرغٹشڈ ، عشٹیلبئڈ اوس ایکٹیویٹیڈ 

 A.16  لوکل تقذین کے لیے آدھبس کالئٌٹ هیں آى ثوسڈیڈ  توبم آپشیٹشط، عپشوائضسط اوس هتؼبسف کبس 

اًشولوٌٹ ڈیٹب اگش اعتؼوبل ؽذٍ ہے تو وٍ لیپ ٹبپ پش اهپوسٹ کے لیے -سرغٹشاسط کی هشف عے پشی 

 دعتیبة ہے
 A.17 

عبكٹ ویئش کے وائی + اگش سرغٹشاس کے پبط امبكی كیلڈط ہے رو کی پزش کی ربسی ہے ، تت کے وائی آس 

كیلڈط کو کیپچش کشًے کے لیے رو کٌلیگشڈ اوس ٹیغٹیڈ ہے+ آس   
 A.18 

 A.19  پغیٌہ اوس ہبتھ فبف کشًے کے لیے عپٌذ دعتیبة ہے 

 A.20  ری پی ایظ سیغوس یوآئی ڈی اے آئی اعپیک کے اػتجبس عے  

 2012ہوعکتب ہے کہ اکتوثش  )عیکوسیٹی وروہبت کی ؿشك عے اًذساد اعٹیؾٌوں کے لیے ہبسڈویئش کیض 

 کے ثؼذ هوشس ہو
 A.21 

 )اًشولوٌٹ کے دوساى دعتبویضات کو اعکیي کشًے کے لیے اعکیٌش، رہبں اعکیٌٌگ اعتؼوبل کی ربسہی ہےە 

 پہلے عے اعکیٌڈ دعتبویضات ثھی روڑے ربعکتے ہیں
 A.22 

 B هزکش 

 کے وی اے کیپیغیٹی کب ہشپبًچ اًشولوٌٹ اعٹیؾٌوں کے لیے ایک عیٌٹش 2 (ریٌشیٹش)ثیک اپ پبوس عپالئی  

 هیں سکھب گیب ہے
 B.1 

 B.2  ریٌٹشیٹشط کو چالًے کے لیے ایٌذھي کو كشاہن کشیں 

ڈعٹشیجیوٹیڈ دعتیبة ہے-پشی/ فضیش كبسم هخقوؿ تؼذاد هیں عیٌٹشپش/ پشًٹ کیب ہوا آدھبس اًشولوٌٹ     B.3 

ہبسڈ ڈیغک کو / پیي ڈسائیو کو ٹشاًغلش کشًے کے لیے (عی ڈی هیلش ) ثجل پیکڈ، واٹش سیغغٹبًٹ، اًویلپظ  

  دًوں کب اعٹبک هیٌٹیي کشے گب20هشکضە اًذساد عیٌٹش کن اصکن / دى/  للبكے 2 )عی آئی ڈی آس هیں 
 B.4 

آدھبس ایظ ایق ٹی پی کالئٌٹ کے تبصٍ وسصى کو ڈاؤى لوڈ اوس اًغٹبل کشیں اگش عی آئی ڈی آس هیں ڈیٹب  

 دًوں هیں اپلوڈ کیب 20ٹشاًغلش کے لیے آى الئي هوڈ کب اعتؼوبل کشسہے ہوںە توبم پیکٹظ کو اًشولوٌٹ کے 

 عے ثڑھ 1000ربًب ہےە اًشولوٌٹ کالئٌٹ اط کو كشیذ کشدے گب اگش اپلوڈ کے لیے پیٌڈًگ پیکٹ اعٹیؾي پش 

 ربئے

 B.5 

یب هؼبہذٍ )سہبئؾی کے پی او ائی ، پی او اے دعتبویضات کی كوٹو کبپی کے لیے كوٹو کبپی کشًے والی هؾیي  

(کے صغبة عے عہولت   
 B.6 

 60ثیک اپ کن اص کن  )کغی ثبہشی ہبسڈ ڈیغک پش ہش اعٹیؾي کب کن اص کن ایک دى هیں دوثبس ڈیٹب ثیک اپ  

 دًوں کی هذت کے لیے هیٌٹیي کی ربئے گی
 B.7 

 B.8  هٌبثظ الئٹ، پٌکھے ایٌڈ پبوس پوائٌٹ ثہت عبسے ثبئیو هیٹشک ڈیوائظ کو پلگٌگ کشًے کے لیے 

 B.9  آدھبس ؽیڈول کے هطلغ کیے گیے لوکل اتھبسیٹیض 

 B.10  اًذساد ؽیڈول کے هطلغ کیے گئے هتؼبسف کبسط 

 B.11  اًذساد عیٌٹش کب ثیٌش اًٹشیٌظ پش سکھ دیب ربئے گب 

 B.12  پوعٹشط ڈیپکٹٌگ اًشولوٌٹ پشوعیظ اًگشیضی اوس هوبهی صثبى هیں ًوبیبں رگہوں پش سہے گب 

ؽکبیت کو دسد کشًے واال ہیلپ الئي ًوجش اوس دوعشے اہن ًوجشط ًوبیبں هوس پش اًشولوٌٹ عیٌٹش کے اًذس  

 اوس ثبہش چغپبں کیے ربئیں گے
 B.13 

 B.14  عبكٹ ویئش کب یوصس هیٌول هورود سیلشیٌظ اوس اعی کے اپشیٹشط اویشط کے دعتیبة ہوں گے  
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هتؼبسف کبس عبئي ًہیں کشعکتب ہے/ اًک پیڈ اًگوٹھے کب ًؾبى لیٌے کے لیے کٌغشى پش رہبں سہبئؾی    B.15 

 B.16  ثیک اپ لیٌے کے لیے ثیشوًی ہبسڈ ڈیغک  

سرغٹشاس وؿیشٍ عے كوسی ساثطہ کشًے کے لیے / اًٹشًیٹ یو آئی ڈی اے آئی /  كوىالئيلیٌڈ/  كوىهوثبئل  

 دعتیبة سہے گب
 B.17 

   هقصود    

  C دوطز الجظٹکض  

 C.1  پبوس کوڈ کے لیے ایکغٹٌؾي ثبکظ  

 C.2   ول ہبتھوں کو فبف کشًے کے لیے تبواٹش، عوپ اوس 

 C.3  پیٌے کب پبًی دعتیبة ہے  

 C.4  اًشولوٌٹ اعٹیؾي آپشیٹشوں کے لیے کبكی هوذاس هیں ٹیجل اوس کشعیبں  

 C.5  کشعیبں اوس ثیٌچیض چھبوں هیں اًتظبس کشًے والے اًشولیض کے لیے دعتیبة ہے 

  خبؿ سوم اوس كشًیچش کو ثبئیوهیٹشک اًلبسهیؾي کیپچشًگ کے دوساى کن عے کن هٌتولی کے لیے هٌظن کیب  

 گیب ہے 
 C.6 

کن اص کن ایک اعٹیؾي رغوبًی هوس پش هؼزوس ، صبهلہ اوس ػوست ؽیش خواس ثچہ کے عبتھ اوس ثوڑھے  .  

اًشولی کے لیے هٌبعت ہےە یہ اعٹیؾي فبف فبف ًوبیبں ثیٌش کے عبتھ هبسک کیب گیب ہےە اًشولوٌٹ عیٌٹش 

 کو صیبدٍ تش گشاؤًڈ كلوس پش سکھب گیب ہےە

 C.7 

 C.8   ڈیوائظ کے لیے ڈھوًے کی عہولت دعتیبة ہےم   توب 

  هیٹیشیل ثبئیو هیٹشک اًغٹشوهٌٹظ اوس لیپ ٹبپظ کو فبف کشًے کے لیے ریغب کہ ڈیوائؼ هیٌوكیکچشس کے  

 رسیؼے هخقوؿ کیب گیب ہے
 C.9 

 C.10    ایک الگ اصبهہ پشدٍ ًؾیں خواتیي کی اًشول کے لیے دعتیبة ہے 

 کبم هیں ؽلٹ تجذیل کشًے کے لیے آپشیٹشوں کی کبكی هوذاس اوس آپشیٹش کو تھکبى عے ثچبًے کے لیے ثھی  

 کبكی هوذاس هیں ایک تؼذاد اى کی رگہ هورود ہے
 C.11 

سمبس خبتوى اًشولیض کی هذد کے لیے/ خبتوى آپشیٹشط    C.12 

اًشولیض کو ثیگ اوس عؤٹ کیغض یب کغی ثھی دوعشے هیٹشیل کو اًشولوٌٹ عیٌٹش تک لے ربًے کے لیے اى  

 رگہوں پش عیکوسیٹی کے اًتظبهبت 
 C.13 

هؼزوس اوس دساص ػوش کے لوگوں کے لیے رھکٌے کی عہولت دی گئی ہے؛ یہ اعی لیے تزویض کیب گیب ہے  

 کہ عیٹ اپ ثلڈًگ کے گشاؤًڈ كلوس ہوگب
 C.14 

 C.15  كشعٹ ایڈ کٹ دعتیبة ہے  

 C.16   صیبدٍ گشهی کی صبلت هیں او ایظ آس کٹ اط ػالهوں هیں دعتیبة ہے  

  ہیلتھ ایٌڈ طیفٹی کٌظیڈریشٌض–اًزولوٌٹ طیٌٹز   

گئے ہیںسکھے الیکٹشاًک کے توبم لواصهبت پوسے هوس پش ًیچے     D.1 

 D.2  لوسپش دیواسوں کے عبتھ توبم تبسوں کو پوسے هوس پش دثب دیب گیب ہے 

  کی مشوست ہے رو خوػ  لیےوایشًگریٌشیٹش ثیک اپ اوس هختلق ڈیوائغیض کو کٌکٹ کشًے کے  

 اعلوثی کے عبتھ اًذساد کے لیے اعتؼوبل کیب گیب ہے
 D.3 

 D.4  ایٌذھي رٌشیٹش کے لیے یب کوئی عبثھی اعٹوس کیب ہوا آتؼ گیش هبدٍ کو اًشولوٌٹ اسیب عے دوس سکھب ربئے گب 

 D.5  كبئش عیلٹی کے لواصهبت ًضدیک ہی دعتیبة ہے  

 D.6  پبوس ریٌشیٹش کو اًشولوٌٹ اعٹیؾي عے کبكی دوس سکھب گیب ہے 

 D.7  لوکل ایوشرٌغی ہیلپ ًوجشط عیٌٹش پش دعتیبة ہے اوس آپشیٹش اط عے واهق ہیں 

 
__________________________ ________ 

  تبریخ  دتظخط
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 ضویوہ طی 
 

ایڈریس کا نمونہ سرٹیفکٹ / اپڈیٹ کے لیے پہچان / آدھار انرولمنٹ   

(جاری کرنے والی اتھاریٹی کے آفیشیل لیٹر ہیڈ پر جاری کی جارہی ہے)   

 

 

 

مجھے معلوم ہے  (گارڈین کا نام/رشتہ)وارڈ آف / شوہر/بیوی/بیٹی/بیٹا  (رہائشی کا نام)محترمہ /یہ تصدیق کی جاتی ہے کہ محترم

لڑکی کا فوٹو باضابطہ طور پر میرے ذریعے تصدیق شدہ ہےە/اخیر کےەەەەەەەەسالوں سے ە اس لڑکا  

کے اپڈیشن کے لیے ایڈریس /////// لڑکی کا حالیہ پتہ نیچے دیا گیا ہے اور یہ سرٹیفکٹ صرف آدھار نمبرەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە/اس لڑکا

پہچان کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے/پروف  

کے هوس پش اعتؼوبل کیب ربعکتب ہے( پی او آئی)پشوف آئڈیٌٹیٹی ( / پی او اے)یہ عشٹیلکٹ ایڈسیظ پشوف   

  رہائشی کا حالیہ ایڈریس 

 

:تاریخ   

: ایشونگ اتھاریٹی کا دستخط    

  ایؾوًگ اتھبسیٹی کب پوسا ًبم :

 ایشونگ اتھاریٹی کا عہدہ :

 ایشونگ اتھاریٹی کا ٹیلفون نمبر:

 

 

(ایؾوًگ اتھبسیٹی کے رسیؼے راتی هوس پش دعتخو کی ربئے گیە ًبئجبى کی دعتخو هٌظوس ًہیں کی ربئے گی)  

 

 

 

  

 عشکبسی هہش

 رہائشی کے حالیہ پاسپورٹ 

ئزکلرفوٹوآدھادستخطسا  

 ساتھ تصدیق کیا گیا ہو 

 اور جاری کرنے آفیسر کا 

 اسٹامپ فوٹو گراف پر 

 ظاہر ہورہا ہو
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ڈی- ضویوہ   
 

 هتؼبسف کبس کے رسیؼے كشاہن ؽذٍ عیوپل کٌغٌٹ

To, 

ًوڈل آكیغش کب توشس/ ًبم) ______________________________________  

           (سرغٹشاس کب ًبم) ____________________________________________________________

I, (ًبم) _______________________ (S/O, D/O, W/O) _______________________  (پتہ)        سٍ سہے 

 (ػہذٍ) كبئض سہتے ہوئے پوعٹ پش _______________________________________________

آدھبس کے لیے سہبئؾی کے  ,_______________________(تٌظین هیں) ___________________________

اًذساسد کو هبثل ثٌبًے کی ؿشك عے ایک هتؼبسف کبس کب سمبهٌذ ہوًب اوس گبئڈ الئي اوس پشوعیزشط کو كبلو کش ًب رو اًڈیب اوس 

ئڈیىٹیفیکشهاتھاریٹیکےذریعےمتعارفکاروںکےلیےبىایاگیاہے۔میںصرفاسرہائشیکومتعارفسرغٹشاس کے یوًک آ

ؤںگاجسکےشىاختاورپتہکوذاتیطورپرمیںجاوتاہوں۔میںسمجھتاہوںکہیوآئیڈیاےآئیایشویووکآئیڈیومبرکرا

ئےگامیرےتعارفکیبىیادپرکو آگے ثڑھب (دھبسآ)   

اًذساد کے  (هشدٍ ہو یب صًذٍ )هیں ایک ایغے ؽخـ کے عبتھ عبص وثبص ًہیں کشتب ہوں رو دوعشے ؽخـ کب ثھیظ اختیبس کشے 

 وهت 

هیں ایک آدھبس ہولڈس کی هذد ًہیں کشتب رو دوعشے ؽخـ کی صثشدعتی پہچبى لے اط کے ڈیووگشاكک اًلبسهیؾي کو تجذیل کشکے 

 یب ؿلو ثبئیوهٹشک اًلبسهیؾي کو كشاہن کشًے هیں عبصثبص کشتے ہوئے

 

 

اًشولوٌٹ ًوجش/  آدھبس ًوجش   

                         ًبم                                                       ػہذٍ

 دعتخو                                                                                 تبسیخ                                            

:                                                                                                     (آكظ اوس گھش)لیٌڈ الئي كوى ًوجش         

 هوثبئل ًوجش                                                                                                                                                            

  هیل                                                                                                                                                             هیل ای
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کزکشي فبرم /  اًزولوٌٹ – ضویوہ  ای   
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  حذف  کے هظبئل – ضویوہ ایف 
 

 کیغض رو آدھبس کے خزف کب هطبلجہ کشسہے ہوں 

 هٌذسرہ ریل صبالت هیں آدھبس ًوجش ہولڈس کب آدھبس ًوجش سد ہو ربئے گی:

 . اگش یہ ؽبئغ کیب گیب ہے کہ ایک ہی ؽخـ کے لیے ایک عے صیبدٍ آدھبس ًوجش ربسی کیب گیب ہے، تت صبل ہی هیں اعبئي کیب گیب آدھبس 

 ًوجش کو سوک لیب ربئے گب اوس ثؼذ والے توبم آدھبس ًوجش سد کشدیے ربئیں گے

 ثتبئے گئے گبئڈ الئي کے وائلیؾي هیں کہبں آدھبس ًوجش رٌشیٹ کیب گیب ہے

ایغی فوست ہے رہبں پش کوس ثبئیوهیٹشک اًلبسهیؾي دعتیبة ًہیں ہےە رہبں كوٹو گشاف اًشولوٌٹ عیٌٹش پش ًیو " كوٹو پش كوٹو 

كوٹو گشاف کیپچشًگ کی ثزبئے هورود كوٹو گشاف اعتؼوبل کیب گیب ہوەاوس رہبں اًشولوٌٹ کے دوساى کوس ثبئیوهٹشک اًلبسهؾیي 

 کیپچش ًہیں کیب گیب ہے تو سہبئؾی کب آدھبس ًوجشسد کشدیب ربئے گب

ثبئیو هیٹشک ایکغپؾي کیظ کوؿلو هوس پش ػول هیں الیب گیب ہو، تو "کے صبالت رہبں اًشولوٌٹ کو " ؿلو ثبئیو هیٹشک ایکؾپؾي 

 اط فوست هیں آدھبس ًوجش سد کشدیب ربئے گب

هیٹشک اًلبسهیؾي کے کیپچشًگ عے ثچٌے کے لیے ایک رواى کو پبًچ عبل کے کن ػوش کے ثچے کے هوس پش  ثب یو رہبں ثھی 

 اًذساد کیب گیب ہے وہبں آدھبس ًوجش سد ہوربئے گب

 کوئی ثھی دوعشی صبلت رو اًذساد کے سد کب هطبلجہ کشسہب ہو رو اتھبسیٹی کے كشاڈ پي کی هشف لے ربسہب ہو

 سد کشًے پش،خذهبت رو اتھبسیٹی کے رسیؼے آدھبس ًوجش ہولڈس کو كشاہن کیب گیب ہے وٍ ہویؾہ کے لیے ًبکبسٍ کشدیب ربئے گب
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اپڈیٹ کے لیے طپورٹٌگ دطتبویشات کی لظٹ/آدھبر اًزرولوٌٹ- ضویوہ جی  

 

 

 

 

دعتبویضات رظ هیں ًبم اوس كوٹو ہواو آئی عپوسٹیڈ پو دعتبویضات رظ هیں ًبم اوس پتہ ہواے هؼبوى پی او   

  پبعپوسٹ .1
 پیي کبسڈ  .2
پی ڈی ایظ كوٹو کبسڈ /ًغل .3   
 ووٹش آئی ڈی  .4
 ڈسائوًگ الئغٌظ  .5
عشوط آئڈیٌٹیٹی کبسڈ رو پی ایظ یو کے رسیؼے ربسی / گوسًوٌٹ كوٹو آئی ڈی کبسڈط  .6

 کیب گیب ہو
  ایي آس ای ری ایظ ربة کبسڈ  .7
 هٌظوس ؽذٍ تؼلیوی اداسٍ کے رسیؼے ربسی کیب گیب كوٹو آئی ڈی  .8
  آسهظ الئغٌظ  .9
  كوٹو ثیٌک اے ٹی این کبسڈ  .10
 كوٹو کشیڈٹ کبسڈ  .11
  پیٌؾٌش كوٹو کبسڈ  .12
  كشیڈم كوٹو كبئٹش .13
 کغبى كوٹو پبط ثک  .14
ای عی ایچ ایظ كوٹو کبسڈ / عی ری ایچ ایظ   .15  
 پتہ کبسڈ رظ هیں ًبم اوس كوٹو ہو رو پوعٹ کے ڈپبسٹوٌٹ کے رسیؼے ربسی کیب گیب ہو  .16

آئیڈیٌٹیٹی کب عشٹیلیکٹ رظ هیں كوٹو ہو رو لیٹش پش عشکبسی آكیغش یب تضقیلذاس کے  .17

  رسیؼے ربسی کیب گیب ہو
/ یو ٹی گوسًوٌٹظ/هؼزوس کی هیڈیکل عشٹیلکٹ رو هتؼلوہ اعٹیٹ / ًبکبسٍ آئی ڈی کبسڈ .18

 ایڈهیٌغٹشیؾي کے رسیؼے ربسی کیب گیب ہو

 پبعپوسٹ .1
پبط ثک/ ثیٌک اعٹیٹ هیٌٹ .2  
پبط ثک/  پوعٹ آكظ اکبؤًٹ اعٹیٹوٌٹ .3  
 ساؽي کبس .4
 ووٹش کبسڈ .5
 ڈسائوًگ الئغٌظ  .6
عشوط آئی ڈیٌٹیٹ کبسڈ ایؾود / گوسًوٹ كوٹو آئی ڈی کبسڈط .7

 ثبئ پی ایظ یو
8. ) (تیي هہیٌہ عے صیبدٍ پوساًب ًہ ہو) ثزلی ثل   
(تیي هہیٌہ عے صیبدٍ پوساًب ًہ ہو)پبًی ثل  .9  
(تیي هہیٌہ عے صیبدٍ پوساًب ًہ ہو)ٹیلی كوى لیٌڈ الئي ثل  .10  
(ایک عبل عے صیبدٍ پوساًب ًہ ہو)پشاپشٹی ٹیکظ کی سعیذ  .11  
(تیي هہیٌہ عے صیبدٍ ًہ ہو)کشیڈیٹ کبسڈ اعٹیٹوٌٹ  .12  
 اًغوسًظ پبلیغی  .13
 لیٹش ہیڈ پش ثیٌک عے دعتخو کیب ہوا لیٹش رظ پش كوٹو ہو .14
لیٹش ہیڈ پش سرغٹشڈ کوپٌی کے رسیؼے لیٹش ہیڈ پش ربسی کیب گیب  .15

 لیٹش رظ هیں كوٹو ہو
لیٹش ہیڈ پش هٌظوسؽذٍ تؼلیوی اداسے کے ربسی کیب گیب لیٹش رظ  .16

 پش كوٹو ہو
 ایي آس ای ری ایظ ربة کبسڈ  .17
 آسهظ الئغٌظ  .18
 پیٌؾٌش کبسڈ .19
 كشیڈم كبئٹش کبسڈ  .20
 کغبى پبط ثک  .21
ای عی ایچ ایظ کبسڈ / عی ری ایچ ایظ .22  
لیٹش ہیڈ پش این پی یب این ایل اے یب عشکبسی آكیغش یب تضقیلذاس  .23

 کے رسیؼے ربسی کیب گیب تپہ کی عشٹیلکٹ رظ هیں كوٹو ہو
ایڈسیظ عشٹیلکٹ رو گبئوں پٌچبیٹ یب اط کے هغبوی   .24

ربسی کیب  (گبؤں کے ػالهوں کے لیے)اتھبسیٹی کے رسیؼے 

 گیب ہو
 اًکن ٹیکظ اعیغوٌٹ آسڈس .25
 گبڑی سرغٹشیؾي عشٹیلکٹ  .26
سیٌٹ اگشیوٌٹ ایڈسیظ کبسڈ رظ هیں كوٹو / لیض/ سرغٹشڈ عیل  .27

 ہو روڈپبسٹوٌٹظ آف پوعٹ کے رسیؼے ؽبئغ کیب گیب ہو
رات اوس ػالهبئی عشٹیلکٹ رظ هیں كوٹو ہو رو اعٹیٹ  .28

 گوسًوٌٹ کے رسیؼے ؽبئغ کیب گیب ہو
هؼزوس کی هجی عشٹیلکٹ رو هتؼلوہ اعٹیٹ /ًبکبسٍ آئی ڈی کبسڈ .29

اًتظبهیہ کے رسیؼے ؽبئغ کیب گیب ہو/ یوٹی گوسًوٹ/  
(تیي هہیٌہ عے پوساًب ًہ ہو) گیؼ کٌکؾي ثل  .30  
 ریوى عبتھی کب پبعپوسٹ .31
32. ) (هبئٌش کی فوست هیں) والذیي کب پبعپوسٹ   
اعٹیٹ گوسًوٌٹ کے رسیؼے /سہبئؼ کب هختـ لیٹش رو عیٌٹشل .33

 ؽبئغ کیب گیب ہو رو تیي هہیٌہ عے صیبدٍ پوساًب ًہ ہو
هیشد عشٹیلکٹ رو گوسًوٌٹ کے رسیؼے ؽبئغ کیب گیب ہو رظ  .34

 هیں پتہ ہو

 هؼبوى پی او آس دعتبویضات رظ هیں خبًذاى کے عشثشاٍ کے سؽتہ کے تلقیالت ؽبهل ہو

 پی ڈی ایظ کبسڈ  .1
 این ایي آس ای ری اے ربة کبسڈ  .2
ای ایظ آئی عی هجی کبسڈ/ ای عی ایچ ایظ / اعٹیٹ گوسًوٌٹ / عی ری ایچ ایظ .3  
 پیٌؾي کبسڈ .4
 آسهی کیٌٹیي کبسڈ  .5
  پبعپوسٹ .6
7. . هوًیغپل کبسپوسیؾي اوس دوعشے ًوٹیلبئڈ / پیذائؼ عشٹیلکٹ رو پیذائؼ کے سرغٹشاس 

 گوسًوٹ ثبڈیض ریغے تبلک، تضقیل وؿیش ٍ کے رسیؼے ربسی کیب گیب ہو
اعٹیٹ گوسًوٌٹ رظ ًے كیولی اًٹبئلٹلوٌٹ دعتبویض کو ؽبئغ کیب ہو/کوئی دوعشا عیٌٹشی  .8  
 ؽبدی عشٹیلکٹ رو گوسًوٌٹ کے رسیؼے ؽبئغ کیب گیب ہے .9

Supported Proof of DoB Documents 

 پیڈائؼ عشٹیلکٹ .1
عشٹیلکٹ/ایظ ایظ ایل عی ثک  .2  
 پبعپوسٹ .3
تبسیخ پیذائؼ کب عشٹیلکٹ رو لیٹش ہیڈ پش گشوپ اے عشکبسی آكیغش کے رسیؼے ربسی کیب  .4

 گیب ہو
 پیي کبس .5
 هبسک ؽیٹ رو کغی گوسًوٌٹ ثوسڈ یب یوًی وسعیٹی کے رسیؼے ربسی کیب گیب ہو .6
كوٹو آئڈیٌٹیٹی کبسڈ رو پی ایظ یو کے رسیؼے ؽبئغ کیب گیب / گوسًوٌٹ كوٹو آئی ڈی کبسڈ .7

 ہو رظ هیں تبسیخ پیذائؼ ہو
اعٹیٹ پیٌؾي پیوٌٹ آسڈس/ عیٌٹشل  .8  

عیٌٹشل گوسًوٌٹ ہیلتھ عشوط اعکین كوٹو کبسڈ یب ایکظ عشوط هیي کٌٹشیجیوٹشی ہیلتھ  .9

 اعکین كوٹو کبسڈ
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کٌوًض چبرج -  ضویوہ ایچ   
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  کزًب ایکٹیویٹ آدھبر کو ڈی –ضویوہ آئی 
 

 
  ہوربتی ہیںایکٹیویٹ وٍ صبلتیں رظ هیں آدھبس ًوجش ڈی

 
 ایک آدھبس ًوجش ہولڈس کب آدھبس ًوجش رو هٌذسرہ ریل فوستوں هیں ڈی ایکٹیویٹ ہوربتب ہے 

رہبں اًشولوٌٹ عیٌٹش پش تبصٍ كوٹو گشاف کے کیپچش کشًے کی هورودٍ : اوس کوس ثبئیوهیٹشک اًلبسهیؾي دعتیبة ہے " كوٹو کب كوٹو"

كوٹوگشاف اعتؼوبل کیب گیب ہےەاوس رہبں سہبئؾی کے کوسثبئیوهٹشک اًلبسهیؾي کو کیپچش کیب گیب ہے، آدھبس ًوجش ڈی ایکٹیویٹ 

 اپڈیٹ پش کبهیبة  کشدی ربئے گی اوس سہبئؾی کو اط کے كوٹوگشاف کو اپڈیٹ کشًے کے لیے کہب گیب، اط کے كوٹو گشاف کے

 آدھبس ًوجش ہوعکتب ہے کہ دوثبسٍ اط کب آدھبس ًوجش ایکٹویٹ ہوربئے گب

رہبں کچھ یویٌی ایٹیشثیوٹ رو ثبئیوهٹشک اًلبسهیؾي کو ثٌب سہب ہو کیپچش ًہیں کیب : کے صبالت" ؿلو رضوی ثبئیو هیٹشک ایکغپؾي  

 گیب ہے ثبورودکہ سہبئؾی اط کو كشاہن کشًے کی صبلت هیں ہے تو آدھبس ًوجش ثے کبس کشدیب ربئے گب

 

رہبں وٍ آخشی اعٹیذ هیں پبیب گیب ہو کہ اًشولوٌٹ کو ثـیش ویلڈ عپوسٹٌگ دعتبویضات کے ثـیش ػول هیں الیب گیب ہو آدھبس ًوجش ثے  .

 کبس کشدیب ربئے گب رت تک کہ وٍ آدھبس ًوجش ہولڈس کے رسیؼے ویلڈ عپوسٹٌگ دعتبویضات کے ثؼذ اپڈیٹ کیب گیب ہے

/ ریغب کہ هال ہوا )رہبں کیپچش کیب گیب اًلبسهیؾي ًبتواں کشدیب گیب ہے ریغب کہ اط کے پبط ثیڈ ڈیٹب ہے اوس اپڈیٹ کب هطبلجہ کشسہب ہے 

ایکغپیٹیو وسڈط اوس ؿیش هبًوًی صثبى سہبئؾی کے ڈیووگشاكکظ هیں ، الگ الگ ًبم /ایٌوهبلظ ثبئیوهیٹشک اًلبسهیؾي، اثیوعیو

عٌگل ًبم هیں رظ هیں ػشف یب االئظ اعتؼوبل ہوسہب ہو، آدھبس ًوجش آدھبس ہولڈس کے رسیؼے اپڈیٹ کیے ربًے تک ثے کبس کشدیب 

 ربۓ گب

رہبں ثچہ اپٌی پبًچ عبل یب ػوش کے پٌذسٍ عبل پوسا کشسہب ہو تو وٍ اپٌب اط ػوش کے تکویل کے دو عبلوں کے دسهیبى ثبئیوهیٹشک کو 

اپڈیٹ کشًے هیں ًبکبم ہو تو آدھبس ًوجش ثے کبس کشدیب ربئے گبە ڈی ایکٹیویؾي کے ثؼذ ایک عبل کے ایکغپبئشی پش اط هشس 

 کے آدھبس کو اپڈیٹ ًہ کیے ربًے کی فوست هیں آدھبس ًوجش ًظش اًذاص کشدی ربئے گی

 کوئی ثھی دوعشی صبلت رو ڈی ایکٹیویؾي کب هطبلجہ کشسہب ہوریغب کہ اتھبسیٹی کے رسیؼے هٌبعت عوزھب گیب ہے

ثے کبس کشًے پش ، وٍ خذهبت رو اتھبسیٹی کے رسیؼے آدھبس ہولڈس ًوجش کو كشاہن کیب گیب ہے وٍ وهتی هوس پش ؿیش هغلغل کشدیب ربئے گب  

ادھبس ًوجش ہولڈس کے اپڈیٹ کشًے یب اًلبسهیؾي کو سیکٹیلبئی کشًے تک رو اپٌے آدھبس ًوجش کے اتھبسیٹی کے رسیؼے ثے کبس ہوًے کب 

 عجت ثٌے

 
اى فوست صبل هیں اًکوائشی رو تکویل تک پہٌچبًے یب ثے کبس کشًے کب هطبلجہ کشسہب ہو  

 
سپوسٹ کیب گیب یب ؽٌبخت کیب گیب کوئی ثھی صبلت ریغب کہ هوکٌہ کیظ رو تکویل یب ڈی ایکٹیویؾي کب هطبلجہ کشے كیلڈ اًکوائشی کب هطبلجہ 

 کشعکتب ہے، رو اؽخبؿ کے عٌٌے کو ؽبهل ہوعکتب ہے رظ کب آدھبس ًوجش تکویل کو پہٌچبیب ربسہب ہو یب ثے کبس کیب ربسہب ہو

اًکوائش کشعکتب ہے اوس اتھبسیٹی کو سپوسٹ روغ کشعکتبہے پشوعیزش کے هوس پش ریغب /کوئی ثھی ًبهضد ایزٌغی اتھبسیٹی کے رسیؼے ربًچ

 کہ اط هوقذ کے لیے اتھبسیٹی کے رسیؼے خبؿ کیب ربعکتب ہے

اتھبسیٹی سپوسٹ کے صبفل کش ًے پش اوس پوسا کشًے کے كیقلہ یب آدھبسًوجش کے کے ثے کبسکشًے پش اثتذائی مشوسی ایکؾي لے عکتب 

 ہے رو کہ اتھبسیٹی کے دھوکے کے عبتھ هتقق ہوعکتب ہے
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آدھبر اپڈیٹ فبرم جو اًذراج طیٌٹز پز اطتعوبل کی جبرہی ہے (اے) ضویوہ جے   
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  آپزیٹز آى ثورڈًگ فبرم –ضویوہ  کے 
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  ادھبر اًزولوٌٹ کٹ–ضویوہ ایل 

آدھبس اًشولوٌٹ کٹ هیں ہبسڈ ویئش ڈیوائظ کب ایک عیٹ ہوتب ہے رو توب م کبهیبة آدھبس اًشولوٌٹ اوس اوس اپڈیٹ کو تکویل تک پہٌچبتب ہےە وٍ ڈیوائغیض کب 

 عیٹ هٌذسرہ ریل کو ؽبهل ہوتب ہے 

ڈیغک ٹبپ/ە لیپ ٹبپ1  
ە هوًیٹش2  
اعکیٌش/ە هلٹی كٌکؾي پشًٹش3  
ە وائٹ اعکشیي4  
ە كوکظ الئٹ5  
ە عشد پشوٹیکٹش اعپبئک6   

اعکیٌشآئشط ە7  
ە کیوش8ٍ  
ە علیپ اعکیٌش9  

ە ری پی ایظ ڈیوائظ10  
 

ە توبم ڈیوائغض یو آئی ڈی اے آئی کی خقوفیبتب کے هطبثن ہوگب1  
ایظ ٹی کیو عی هقذهہ ہوگب ( اعکیٌش آئشط/علیپ)ە ثبئیو هٹشک ڈیوائغض 2  

. ە پوسے کٹ کی واسًٹی وائٹ اعکشیي ،كوکظ الئٹ اوس عشد پشوٹیکٹش کے ػالوٍ تیي عبل ہوگب3  
عبت دًوں کے اًذس افالس کیب ربئے گب/ە واسًٹی کی هذت هیں خشاة عبهبى کو تجذیل کیب ربئے گب4   
کے عبتھ (ای عی این پی)ە کے لیے آدھبس عے هقذهہ ہوگب رذیذ تشیي یوآئ ڈی آے آئی کی اًشولوٌٹ کالئٌٹ 5  

 آدھبس اًشولوٌٹ تیبسی کی کن عے کن خقوفیت

 
ڈیغک ٹبپ/ لیپ ٹبپ– 1ە1ە عیشیل آئٹن   

 

 تلقیالت خقوفیٹ

ڈیغک ٹبپ/ لیپ ٹبپ هؾیي کو ثٌبًے کب عجت    

  

 پبًچ ثڑے ثیچٌے والوں هیں عے آئی ڈی عی کی رذیذ تشیي سپوسٹ کے هطبثن ًووًہ

ەری ایچ ریڈ ڈیول کوس یب ثؼذ واال2 عی پی پو  

(16:9)گلیش - ایچ ڈی ایٌٹی " 14کن عے کن  ڈعپلے    

آئی ای ای ای کی عپوسٹ کے لیے ثٌبیب گیب ہو )، وائی كبئی0ە4ثلیو توتھ  سثو عبصی    

 
، ثلیو توتھ کی مشوست ًہیں ہے لیپ ٹبپ ہوًے کی فوست هیں(ٹی-  ثیظ10/1000)اوس ایتھشًیٹ  (ایي/ری/  ثی11ە802  

  ڈی آئی این این علوٹ كشی کے عبتھ1هبثل توعیغ آٹھ ری ثی تک   SDRAM @1066MHZ ,یب صیبدٍ GB DDR3-4 هیووسی  

  
  پی ڈیلیٌیؾي کے عبتھ ثٌبیب گیب ہے ،لیپ ٹبپ کی فوست هیں اط  کی مشوست ًہیں ہے720صیبدٍ عے صیبدٍ  ویت کبم  

ہبسڈ ڈعک (یب صیبدٍ) ری ثی 500کن عے کن  ایچ ڈی ڈی    

آ ؤٹ پٹ پوسٹظ/اى پٹ    ایک ایچ ڈی این آئی 

  

 

  لیپ ٹبپ کی فوست هیں2ایک وی ری اے، 

  

 
  پوسٹ٭0ە 2 یو ایظ ثی 5هٌغوة کیب ہوا کن اص کن 

  

 
(45-آس رے)ایک ایتھش ًیٹ   
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 تیظ هیٌٹ ثیک اپ ٹبئن کے عبتھ CELL or 6 CELL LITHIUM/0.5KVA UPS 4 ثیٹشی ثیک اپ

 عی پی یو یب اط عے هغبوی کے عبتھ هشثوه چیپیغٹ  

 هشثوه گشاكکظ گشاكکظ  

   

 

 تلقیالت خقوفیت

 کی ثوسڈ  

سیغغٹٌٹ کی ثوسڈ-وًڈوصکوپیٹیجل اعپیل ( کیض84کن عے کن )پوسا عبئض   

 
 کی ثوسڈ کے ًیچے ثڑا ٹچ ووڈ، لیٹ ٹبپ کی فوست هیں مشوسی ًہیں ہے ٹچ پیڈ  

  پشوكیؾٌل10وًڈوص  پہلے عے لوڈ کیب ہوا او ایظ  

 کن عے کن هیں ثٌبیب گیب، لیٹ ٹبپ کی فوست هیں مشوسی ًہیں ہے هبئکشوكوًض  

 لیٹ ٹبپ لے ربًے کی فوست هیں اکغیغشیض  

  

 تیي عبلوں تک آى عبئٹ واسًٹیە ثیٹشی اوس پبوس ایڈیپٹش کی واسًٹی ایک عبل کی ہوگی واسًٹی  

 ایٌڈ پوائٌٹ عیکوسیٹی کے لے ایٌٹی وائشط   

  

رو پبًچ ڈیوائغض ) پوسٹظ کے ہوًے کی فوست هیں یو ایظ ثی ہت الگ الگ یو ایظ ثی کٌکؾٌظ کے عبتھ0ە2 یو ایظ ثی 5لیپ ٹبپ کے کن عے کن   

ًو ایکغٹشا کوعٹ کے هوس پش كشاہن کی ربئے گی (کو یو ایظ ثی  پوسٹ کے رسیؼے پلگ اى ہوسہب ہے  

 
هبًیٹش- 2ە1آئٹن ایظە  

 

 

 تلقیالت خقوفیت

  
     

 

  او ای این
 

  
 

 

  

ہٌذوعتبى کے دوًوں پہلے کواسٹشط هیں ہٌذوعتبى هیں کوادسیٌت کے دسهیبى ریغب کہ ائی دی " لیڈسط "

هبًیٹشے کے سپوسٹ هیں ؽبئغ کیب گیب ہے/لیپ ٹبپ/كشوعٹ اوس پی عی /گبسٹش/عی  

 

     

 

  اًچ یب صیبدٍ 16-15 عبئض
  

     

 
 ایل عی ڈی ٹبئپ

  
     

 

 یب صیبدٍ x 768 1024 سیضولوؽي
  

     

 

 
 
 
 
 
 

(این ایق ڈی)ە هلٹی كٌکؾٌل ڈیوائظ 3ە1آئٹن ایظە   
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 تلقیالت خقوفیت

  
     

 

 پشًٹ کبپی اعکیي كٌکؾي

  
     

 

  پیزیض8000 پیزیض هیں ڈیوٹی عبئکل
  

     

 
PPM – ثلیک (A4) 18 PPM 

  
     

 
 پبًچ ثڑے ثیچٌے والوں هیں عے آئی ڈی عی سپوسٹ کے هطبثن ًووًہ

  
     

 

 600X600 DPI سیضولوؽي
  

    

 
 لو کوعٹ سًٌگ کے لیے اًک ٹیٌک هیڈیب یوصڈ

 

     
       

 خقوفیت
  

 تلقیالت

   

 کغٹن هیڈیب عبئض

 

UPTO 
LEGAL 

     
 

 اعٹیٌڈسڈ آپشیٹٌگ عغٹن عپوسٹیڈ

 

 کے 10اوس لٌکظ  (ایکظ پی، وعٹب) اوس صبلیہ وًڈوص کے وسصى 10، وًڈوص 8ًڈسص 

 عبتھ هوصوں

 اعکیي سیضولوؽي    

 
600X600 DPI آپٹیکل 

   BIT/کلش ڈیپتھ 
 

24 BITS 

 کبپی اعپیڈ ثلیک   

 
18 CPM 

 کب پی کی هشاسداد   

 
600 X 600 DPI 

     
ە وائٹ اعکشیي4ە 1آئٹن ایظە   

 

 

 تلقیالت خقوفیت

  
     

 
وال هبؤًٹیجل/  كٹ اعٹیٌڈ هبؤًٹیجل5مشة  عبئض  

  
     

 

 اعٹیٌڈ اکغیغشیض

  
     

 
 ہبں ًيە سیللیکٹٌگ

  
     

 

 ہبں آپیک

  
     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ە كوکظ الئٹ5ە1آئٹن ایظە    
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 تلقیالت خقوفیت

  
     

 

 60W گٌزبئؼ
  

    

 

آف عوئچ ًیش آپشیٹش/کھڑے سہیں، دو هیٹش وائش اوس آى لواصهبت  

 
     

 

ە عشد پشوٹیکٹش اعپبئک 6ە 1آئٹن ایظ ەایظ   

  

     

 

 تلقیالت خقوفیت 

  
     

 

 ػووهی

  

  
آف عوئچ اوس آئی ایظ او هبسک کو كیوص کشیں/، آى ( اًٹشًیؾٌل اعٹبئل2+ اًڈیي اعٹبئل 4) اے عوکٹظ کے 5ًوجشط   

  
      

ە اسیظ ڈیوائظ خقوفیت1ە2آئٹن ایظە   
 

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

 

 خقوفیت

   

1 (وال، ٹشپڈ یب اعٹیٌڈ : هبؤًٹیڈ )اعٹیغٌشی  2ہیلڈ - ہیٌڈ    
 

     
 

 
 

 

     
 

 

 کے 3االئوٌٹ ایڈ 

 عبتھ ہیٌڈ ہیلڈ

          

  
(پکغل هیں) اسیظ ڈائویٹش   

   
> 210 

  
         

 
 

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

 

 وعیغ سیضولوؽي پکغل سیضولوؽي

      
        

 

 ثیک وهت کیپچش کئے ہوئے کب

  
2 

  
          

کوئی ثھی کیپچش کب ػول رو ڈیوائظ ہو اعٹیؾٌشی ہوگب اوس اعے پوصیؾي هیں سکھٌے اوس خود کو سیغیٹ کشًے کی مشوست ہوگی: اعٹیؾٌشی  

 
کیوشٍ کے پبط االئٌوٌٹ کے لیے هیکیٌکل :  االئٌوٌٹ ایڈ3آپشیٹش آپشیٹ کشتب ہے اوس کیوشٍ کو پکڑتب ہے اوس عجزیکٹ اعٹیؾٌشی ہوتب ہےە: ہیٌڈ ہیلڈ

 كکغچش ہےە آپٹیکل ویوكبئٌڈس کو االئٌوٹ ایڈ ؽوبس ًہیي ہوگب

 
 

 خقوفیت

 

وال : هبؤًٹیڈ)اعٹیؾٌشی 

1( یب اعٹیٌڈ ٹشائی پوڈ    
   

 
 

  
2ہیلڈ -ہیٌڈ ,   

 
 

  
 

  

 3ہیلڈ االئٌوٹ ایڈ - ہیٌڈ
 کے عبتھ

         
4آئیض   

       
 ویو كبئٌڈس        

 

 ثبہشی

 

 اًذسوًی

 
 ثبہشی یب اًذسوًی 

      
 

 
کیپچش کی         

 دوسی

 
> 750 mm 

 
> 50 mm 

 
> 20 mm 

 
 < والیوم کیپزش       

 
> 20x15x12mm 

 
> 20x15x12mm 
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/ چوڑائی

گہشائی /اوًچبئی  250x500x500mm 
    

        

 

 15ms > ایکغپوصس کب وهلہ
 

< 33 ms 
 

< 33 ms 
 

        

 

 nm 900-700 ویت لیٌتھ کی اهیزٌگ
     

      

 

  ایي این ثیٌڈ هیں پبوس100 كیقذ کےکغی ثھی 35 پوسے پبوس کے  اعپیکٹشل پھیالؤ
 

 اعکیي ٹبئپ        
 

 تشهی یبكتہ
     

  
  

 

 
  اهیذ هبسرٌظ

    

 ایکظ 50ە0: ثبئیں اوس دائیں 

: اسیظ ڈائشیویٹش، اوپش اوس ثیچ 

  ایکظ اسیظ ڈائویٹش25ە0
   

پکغل کی         

 گہشائی
 

> 8 bits/pixel 
     

عیک، هغلغل اهیذ کیپچش/  كشیوض5 اهیذ اویلویؾي كشین سیٹ       
 

 کیپچش هوڈ     

  

  

ایي آئی ایظ ٹی  )آٹو کیپچش ثلٹ اى کوالٹی چیک کے عبتھ 

(کوالٹی کٌغیڈسیؾي کو ؽبهل کشتب ہے  

   
 DB 36 < ًوائض سیؾیو کی عگٌل عیٌغش       

     
      

 
5کٌکٹیویٹی   USB   2,   USB-IF USB 2, USB-IF certified 

 

  
certified Or 

    

  
Networked 

     

  
(TCP/IP) 

     
 پبوس       

 

 یو ایظ ثی یب آصاد پی ایظ

   
        

 

 NA وصى
 

< 1 kg 
 
< 1 kg 

 
 ڈائوٌؾي     

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

  
mm 

 
100 mm mm 

 

 49C-0 آپشیٹٌگ ٹیوپشیچش       
     

  

 
 
 
 

   

 ہیو هیڈیٹی
 

10 – 90% non-condensing 
 

   
        

 

ؽبک/ڈیوسیجیلٹی  IP54 
     

عیلٹی       

 اعٹیٌڈسڈ

 
 per IEC 62471:2006-07 ایکضهٹ گشوپ

   
 اعٹیٌڈسڈط       

 
FCC Class A, RoHS 
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        4.   عیکٌڈط کے اًذس کیپچش کیب گیب ہے ڈیوائظ کو هٌتول کئے ثـیش2ثیک وهت هؼتجش ؽی اگش دوعشی آًکھ  پہلے آًکھ کے 
 فشف ایک یو ایظ ثی پوسٹ کب پوسا کٌکٹیویٹی اوس پبوس کے لیے دعتیبة ہوگب .5

 

  خقوفیت
 

ہیلڈ - ہیٌڈ

2 
 

  

 
 

   

 3ہیلڈ االئٌوٌٹ ایڈ –ہیٌڈ 
 کے عبتھ

 

وال، ٹشائی پوڈ   : هبؤًٹیڈ )اعٹیؾٌشی 

1 (یب اعٹیٌڈ  
عبكٹ ویئش اے            

     پی

 
 

 تبصٍ تشیي یو آئی ڈی اے آئی کیپچش اے پی آئی 

 خقوفیبت کے عبتھە

 ثبئٹ تیبس ہے رو یو آئی ڈی اے آئی 64وًڈوص /لٌگظ

 عے هقذهہ ہے

  
        

کیوشٍ- 2ە2آئٹن ایظە  (http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)   
 

 تلقیالت خقوفیت

 پلیي الئیو کیپچش کیپچش هوڈ  

 as per ISO/IEC 19794-5 (0x01) كل كشوًٹل اهیذ کوالٹی  

 x 600 800 کن اصکن سیضولوؽي  

 آٹو كوکغض اوس آٹو الئٹٌگ ایڈرغوٌٹ کے عبتھ هیٌول کیپچش کیپچش هوڈ  

  هیگب پکغل ًیٹیو2 عیٌغش  

  
6کٌیکٹیویٹی    ، یو ایظ ثی ە اگش هقذم ہے0ە2ہبئی اعپیڈ یو ایظ ثی  

 كکغڈ، ایظ ایل آس لیٌظ  

 پبوس  

 

 

اے اے ثیٹشیض کے لیے ثہتش ہو/لیذین الى کے رسیؼے رو اے اے/ آصاد پی ایظ/ یو ایظ ثی   

 ٹشیپوڈ هبؤًٹ  

  ڈگشی عیلغظ50 عے 0 آپشیٹٌگ ٹیوپشیچش  

  
 %90 – 10 ہیوهیڈیٹی  

 UL عیلٹی اعٹیٌڈسڈ  

 تبصٍ تشیي یو آئی ڈی اے آئی ڈیوائظ کے عبتھ ؽکبیت رو اے پی آئی خقوفیبت کو کیپچش کشے عبكٹ ویئش اے پی آئی  

ؽبک/ ڈیوسیجیلیٹی    IP 54 

  یو ایظ ثی پوسٹ کب پوسارو کٌیکٹیویٹی اوسپبوس کے لیے دعتیبة ہوگب1فشف :  ًوٹ  

http://www.stqc.gov.in/sites/upload_files/stqc/files/BDCS-03-08.pdf)????
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كٌگش پشًٹ ڈیوائظ کی خقوفیت- 3ە2آئٹن ایظ   

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

 خقوفیت

  

 تلقیالت

 کیپچش هوڈ    

  

 پلیي الئیو اعکیي کیپچش

     
  

 
 

اهیذ کی صقولیبثی کی 

 مشوستیں
یو آئی ڈی ایپلیکیؾٌظ کے لیے ثبئیو هیٹشک ڈیضائي  ) یب صیبدٍ عیٹ کشًب 31لیول 

1ە9اعٹیٌڈسڈط کب عیکؾي   

عیک، کٌٹیٌیوط اهیذ کیپچش/  كشیوظ3 اهیذ ایویلویؾي كشین سیٹ      

 کیپچش هوڈ    

  

اى کبسپوسیٹظ ایي آئی ایظ ٹی کے عبتھ آٹو کیپچش  )ثٌبئے گئے کوالٹی چیک   

    

     
  یو ایظ ثی پوسٹ کب پوسا کٌیکٹیویٹی اوس پبوس کے لیے دعتیبة ہوگب1ە فشف 6

 

 تلقیالت خقوفیت

  

 

 کوالٹی کٌغیڈسیؾٌظ

 76mm x 80mm < کیپچش اسیب  

  
 اگش هقذم ہے-USB 2, USB  7کٌیکٹیویٹی 

 یو ای ثی کے رسیؼے پبوس  

 W X H X) ڈائوٌؾي  
D) < 160mm x 160mm x 160mm 

 .Kg 2.5 صیبدٍ عے صیبدٍ وصى  

 C 50 – 0 آپشیٹٌگ ٹیوپشیچش  

کٌڈیٌؾٌگ- ًي %90 – 10 ہیوهیڈیٹی    

ؽبک/ڈیوسیجیلیٹی    IP 54 

  اعٹیٌڈسڈط  

 
 

 

آئی اے ایق  ) اوس اًیکظ اے عشٹیلیکؾي سکوائشهٌٹظ 7 عیکؾي 2005: 4-19794ائی ایظ او  (اگش الگو ہو)هقذهہ یو ایل 

عے هلے (آئی ایظ اپیٌذکظ ایق هقذم   

 
 

 عبكٹ ویئش اے پی آئی  

 

 

 ثٹ وی ڈی این کو کیپچش کشے 64وًڈوص /تشیي یوآئی ڈی اے آئی ڈیوائظ کے عبتھ ؽکبیت رو اے پی آئی خقوفیبت لیٌگظ

 رو هقذم ہو یو آئی ڈی اے آئی کے رسیؼے

فشف ایک یو ایظ ثی پوسٹ کب پوسا کٌیٹیویٹی اوس پبوس کے لیے دعتیبة ہوگب: ًوٹ    

 
  ری پی ایظ ڈیوائظ– 4ە2آئٹن ایظە 
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 تلقیالت خقوفیت  

 رٌشل  

 

 

ای /122/2016ە57( /4 )4ری پی ایظ ڈیوائظ یوآئی ڈی اے آئی کے رسیؼے هقذم ہوگی ری پی ایظ کے هطبثن رو او این 

پی ٹی عے هتؼلن ہے- ایٌڈ یو  

 
 

 
 

 
, www.uidai.gov.in ری پی ایظ وًڈسط عے هقذهہ لغٹ یو آئی ڈی اے آئی کے ویت عبئٹ دعتیبة ہے:  ًوٹ  

 لواصهبت  

 

 
لیپ ٹبپ عے کٌیکٹ ہوسہب ہو/توبم هطلوثہ مشوسی کیجلظ اوس لواصهبت کے عبتھ رو پی عی  

  عبل کی آى عبئٹ واسًٹی3 واسًٹی  

   
  یو ایظ ثی پوسٹ کب پوسا کٌکٹیویٹی اوس پبوس کے لیے دعتیبة ہوگب1ە فشف 7

 

 آدھب اًشولوٌٹ کٹ کے لیے ٹشم اوس کٌڈیؾٌظ

 
ثولی لگبًے واال آدھبس اًشولوٌٹ کٹ کی اًغٹبلیؾي کے لیے سیووٹ عپوسٹ عہولت كشاہن کشے گب: ە اًغٹبلیؾي اوس کویؾٌگ1  

  دًوں کے ثیچ پوسا کشے گب30ثولی لگبًے واال هشعل الیہ کے لیے پوسے ڈیلیوسی کو خشیذ آسڈس کی تبسیخ عے : -ە ڈیلیوسی کی هذت 2  
  كیقذ پی ثی ری کو پیوٌٹ کے ربسی ہوًے عے پہلے روغ کشے گب10ثولی لگبًے واال کٌٹشیکٹ ویلو کے - ە ثیٌک گشاًٹی کی کبسکشدگی3

. هشعل الیہ کو آدھبس کے اًشولوٌٹ کٹ کی عپالئی کے دط دًوں کے اًذس اط کے هجول کشًے اوس پی ثی ری کے روغ کشًے کے ثؼذ : ە پیوٌٹظ4 

 عو كیقذی پیوٌٹ ہوگب 
ە وائٹ اعکشیي، كوکظ الئٹ اوس عشد پشوٹیکٹش کے ػالوٍ پوسے کٹ کی واسًٹی تیي عبل ہوگی5 .  

/ تجذیلی (عبصو عبهبى واسًٹی کی هذت هیں)افالس هیں ًبکبم ہوًے کی فوست هیں/ عبت دًوں کے اًذس خشاة عبهبى کے تجذیل: ە ایظ ایل اے6

   سوپیے کب رشهبًہ ػبئذ ہوگب100افالس کے ہوًے تک ہش عبصوعبهبى پش 
 الکھ ہوگی رو رین پوسٹل پش ایک ایغے هشیوہ پش عیٹ ہوگب رظ کب ہوثہو ثیچٌے والے کے لیے 5ە1ە آدھبس اًشولوٌٹ کٹ کی علٌگ کی هیوت 7

 ػیبں ًہیں ہوگب ثلکہ دی گئی هیوت علٌگ هیوت عے صیبدٍ ہو تو رین پوسٹل هیں هبثل هجول ًہیں ہوگب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uidai.gov.in/
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  ای طی این پی کالئٌٹ اور ریشولوشي هیں عووهی غلطیبں–ضویوہ ایي 
 

اًشولوٌٹ ایزٌغیض مشوس تبصٍ تشیي ای عی این پی کالئٌٹ كبسم کو ڈاؤى لوڈ کشے اط پبتھ عے رو اتھبسیٹی کے رسیؼے خبؿ کیب گیب ہےە کالئٌٹ کو ڈاؤى 

عپشوائضس هختلق ایؾوص کب عبهٌب کشیں گے ریغب کہ ریل هیں رکش کیب گیب ہےەصل رو اعٹبف کے رسیؼے اپٌبئی گئی ہےاط /لوڈ اوس یوعیذ کے دوساى آپشیٹش

 هشس کے ایؾوص کوصل کشًے کے لیے رو کہ صوالہ کے لیے ہش ؿلطی کے ثشػکظ كشاہن کی گئی ہے اوس هٌذسرہ ریل ہذایبت رو هزکوس کی گئی ہیںە

عشیل 

  ًوجش
  هشاسداد–ؿلو ًبم   اعکشیي ؽبٹ–ؿلو 

1. 

 

 آپشیٹش کی تقذین ًبکبم –ؿلو 

  ہوربئے

  صل

 الک کو چیک کشیں –ثبئیو 

(این آدھبس هیں/پوسٹل)  

ثبئیو اپڈیٹ کی )هؼطل آدھبس 

(مشوست ہے  

یو آئی ڈی اے آئی > ایکغٹشیؾي - 

 کے ٹیک عپوسٹ عے ساثطہ کشیں

2. 

 

  سرغٹشیؾي ًبکبم ہوگئی–ؿلطی 

  هشاسداد

ًیٹوسک کٌیکٹیویٹی کو / ڈیٹب کبسڈ

 تجذیل کشیں اوس دوثبسٍ کوؽؼ کشیں

 دوثبسٍ کالئٌٹ کو سرغٹش کشیں

وٍ ثھی صبفل کشعکتب ہے اط لیے 

كبئشوال / کہ آئی پی وائٹ لغٹ

 عیٹٌگ ًہیں ہے

3. 

 

 آپشیٹش کی تلقیالت ًب –ؿلطی 

 هؼلوم ہو

 

  هشاسداد

ثشائے هہشثبًی ًیٹوسک کٌکٹیویٹی 

کو چیک کشیں (ڈاعپی/لٌک)  

اگش ًیٹ وسک دسعت ہے تو ثشائے 

آى ثوسڈ کشیں-هہشثبًی سی  
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4. 

 

 ڈیوائظ کب عشاؽ  آئشط –ؿلطی 

 ًہیں لگبیب گیب

 

 ڈیوائظ کٌکؾي کو چیک –هشاسداد 

کشیںە عشویغیض کو دوثبسٍ ؽشوع 

 کشیں اوس چیک کشیں

 

5. 

 

  آپشیٹش عٌک کبهیبة ًہ ہو–ؿلطی 

 

 ثوسڈًگ پش آپشیٹش کے –هشاسداد 

 ػول کو دوثبسٍ كبولو کشیں

 

6. 

 

  یٹب کی ؿلطیڈ پي کوڈ –ؿلطی 

- هشاسداد   

پورےپي کوڈ ڈیٹب کو فزاہن کزیں 

(ًوجز، ضلع،طت ضلع، وی ٹی طی)  

ڈاؤى لوڈ ایٌڈاهپورٹ کزیں تبسٍ 

ای طی )هبطٹز ڈیٹب فبئل کو "تزیي 

(یو طی ایل/این پی  
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7. 

 

  پیکٹ عٌک اسس–ؿلطی 

- هشاسداد    

ایکغپوسٹ - >پشوعیظ <-

 اًشولوٌٹ ڈیٹب

آپشیٹش کی تلقیالت کو عیٌکشوًبئض 

پیکیٹ کی صبلت عے ثھی - >کشیں 

پوسے عٌگ کو )تطبثن اختیبس کشیں 

(الئن ثٌبئے  

8. 

 

 اوٹی پی آپشیٹش عشوس عے –ؿلطی 

 کٌکٹ کشیں

 

یو آئی ڈی اے آئی ٹیک -  هشاداد 

   عپوسٹ ٹین عے ساثطہ کشیں

 

9. 

 

 پشًٹ کے دوساى ؿلطی –ؿلطی 

 ًکل کشعبهٌے آئے

 

پشًٹش کے كضیکل کٌکؾي -  هشاداد 

 کو چیک کشیں
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10. 

 

اًذساد کالئٌٹ سرغٹش ًہیں -  ؿلطی 

 ہے

 

 کالئٌٹ کو دوثبسٍ سرغٹش –هشاسداد 

 کشیں

 

11. 

 

  عشوس کٌکؾي ًبکبم ہوگیب–ؿلطی 

 

 ثشائے هہشثبًی ًیٹ وسک –هشاسداد 

کٌکؾي کو چیک کشیں اوس  پھش 

 الگي اى کے لیے کوؽؼ کشیں

 

12. 

 

 اًگلیوں کے ًوجش اهیذ کیے –ؿلطی 

  گیے ًوجش عے سثو ًہیں کھب سہب ہے

 

 ثبئیو هیٹشک كٌگشط کی –هشاسداد 

فضیش تؼذاد کی اًذاسد کو دسعت 

 ڈائشیکؾي کے عبتھ یویٌی ثٌبئیں
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13. 

 

  کچھ كبئلیں خشاة ہوگئیں–ؿلطی 

 

 هشاسداد

آپشیٹشآى ثوسڈ پش ًہیں ہےە ثشائے 

 هہشثبًی دوثبسٍ آى ثوسڈ کشیں

کچھ عغٹن كبئل کے كولڈس تجذیل 

 کئے گیے ہیں

 

14. 

 

 لوکل ویشیلیکیؾي عشوط –ؿلطی 

 دعتیبة ًہیں ہے

 

- هشاسداد   

عغٹن کے اعٹبسٹ ہوًے کے ثؼذ 

کچھ وهت کے لیے اًتظبس کشیں اوس 

 پھش کالئٌٹ کو اعٹبسٹ کشیں

اگش ایؾو اثھی تک ثبهی ہے تت 

آدھبس - >ہویں عشوعیض پش ربًب ہے 

هلٹی پلیٹ كبسم ڈیوائظ هیٌیزش ایٌڈ 

آدھبس کیو کیو ایظ ایظ ائی ٹی وی 

 عشوط کو دوثبسٍ اعٹبسٹ کشیں

15. 

 

  اعکیٌش هغٌگ کی ؿلطیبں–ؿلطی 

 

اپٌے پشًٹش کے /  كضیکل–هشاسداد 

اعکیٌش ڈیوائظ +  ہبسڈ ویئش کٌکؾي 

کو ثشائے هہشثبًی چیک کشیں اوس 

 دوثبسٍ کوؽؼ کشیں
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16. 

 

 ًیٹ وسک کٌکؾي کی –ؿلطی 

 ؿلطی

 یہ ؿلطی صیبدٍ تشایظ –هشاسداد 

ایق ٹی پی عبكٹ ویئش هیں آتب ہے 

ًیٹ وسک کٌکؾي کو چیک - >

ڈیٹب ثیظ كبئل کو سیپلیظ - >کشیں

 کشیں اوس دوثبسٍ سرغٹش کشیں

17. 

 

 عی آئی ڈی آس کے عبتھ –ؿلطی 

 سرغٹشیؾي ًبکبم ہوگیب

 

 اًذساد کیب ہوا هقذهبت –هشاسداد 

یوصس  )سرغٹشیؾي کو چیک کشیں

(ًبم اوس پبعوسڈ  

18. 

 

 اًغٹبلیؾي کے دوساى كٹل –ؿلطی 

 کی ؿلطی

 

 هؾیي کب اًغٹبلیؾي کالئٌٹ-  هشاسداد 

توبم - > ًہیں ہوا پش پوسے هوس

کالئٌٹ عبكٹ ویئش کو اى اًغٹبل 

کشیں، اپٌے عغٹن کو دوثبسٍ 

اًغٹبلیؾي پشوعیظ - >اعٹبسٹ کشیں

 کو اعٹبسٹ کشیں

19. 

 

اعتؼوبل کیب ہوا ًیٹ وسک یو آئی 

ڈی اے آئی عشوس عے کٌکٹ ًہیں 

/ کالئٌٹ سرغٹشڈ ًہیں ہے/ ہوعکتبە

کیو ایظ ایظ آئی ٹی وی عشوط 

رضوی )رواة ًہیں دے سہب ہے 

آدھبس کیو ایظ ایظ  (هوس پش هٌذسد

اًشول یوصس "آئی ٹی وی عشوط 

عے پہلے کے کلک کشًے عے 

/ پہلے آى ثوسڈًگ عے پہلے

عشٹیلکٹ پش ًبم اوس آدھبس هختلق 

ہےە سرغٹشاس کٌغشى آپشیٹش آئی 

/ ڈی کے لیے هیجپڈ ًہیں ہے

ای اے / سرغٹشاس ایکٹیو ًہیں ہے

آپشیٹش ایکٹیو ًہیں / ایکٹیو ًہیں ہے

آپشیٹش دوعشے ای اے کے / ہے

کیپچش کیب ہواثبئیو / عبتھ رڑا ہوا ہے

 كیقذ عے کن ہوە تو 60هیٹشک 

یب  (چبس اًگلیبں)فشف ثبئیں علیپ 

دائیں علیپ یب فشف دوًوں 

 اًگوٹھے کو دیٌے کی کوؽؼ کشیں 

 


