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18 Refer SB and change the title accordingly ‘ 
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ಮುನುುಡಿ 

ಈ ತ್ರಬೆೇತಿ ಕೆೈಪಿಡಿಯು  ಭಾರತಿೇಯ ವಶಷ್ಟ ರ್ುರುತ್ು ಪಾರಧಿಕಾರ  (ಯುಐಡಿಎಐ) ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ಒದಗಿಸ್ುತ್ುದೆ. 
ಈ ಕೆೈಪಿಡಿಯನುು  ಎಲಾಾ ಓದುರ್ರಿಗ್ೆ ಯುಐಡಿಎಐ ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ಕುರಿತ್ು  ದೃಢವಾದ ಗ್್ರಂಡಿಂಗ್ ನ್ಸೇಡಲು ದದೆಿೇಶಸ್ಲಾಗಿದೆ 
ಮತ್ುು ಕೆಳಗ್ೆ ತಿಳಿಸ್ಲಾದ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ್ ವಾಕ್ರುರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ಇದನುು ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 ನೆೊಂದಣಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ರ್ಳು / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 

 ನೆೊಂದಣಿ ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಮತ್ುು ಪರಿಶೇಲನೆಕಾರರು  

 ಪರಿಚಯಕಾರರು  
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ಅಧ್ಾಾಯ 1 : ಯುಐಡಿಎಐ ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ಪರಿಚಯ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 1: ಯುಐಡಿ ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ನ ಪರಿಚಯ 
 
ಇದನುು 2016 ರ ಜುಲೆೈ 12 ರಂದು ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಟರದ ವದುಾತ್ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸ್ಚಿವಾಲಯದ (ಮಐಟ್ರವೆೈ) ನ್ಸಂದ 
ಸ್ಾಾಪಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು. 

ಯುಐಡಿಎಐ ತ್ನು ಗ್ೆಜೆಟ್ ನೆೊೇಟ್ರಫಿಕೆೇಷ್ನ್ ನಂ- A-43011/02/2009-Admn.I) ಯೆೊೇಜನಾ ಆಯೆೊೇರ್ದ, ಈಗಿನ ಎನ್ಐಟ್ರಐ 
ಆಯೆೊೇರ್ ಲರ್ತಿುಸ್ಲಾದ ಕಛೆೇರಿಯಾಗಿ 28 ಜನವರಿ 2009 ರಂದು ತ್ನು ಕಾಯಟವನುು ಆರಂಭಿಸಿತ್ು. 

ಸ್ೆಪೆಟಂಬ್ರ್ 12, 2015 ರಂದು, ಯುಐಡಿಎಐಯನುು ಸ್ಂಪಕಟ ಮತ್ುು ಮಾಹಿತಿ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಇಲಾಖ್ೆಯ ಎಲೆಕಾಾನ್ಸಕ್ಿ ಮತ್ುು 
ಇನಫಮೇಟಷ್ನ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ (ಡಿಐಟ್ರವೆೈ) ಇಲಾಖ್ೆಗ್ೆ ಸ್ೆೇರಿಸ್ಲು ಸ್ಕಾಟರವು ವಾವಹಾರ ನ್ಸಯಮರ್ಳ ವತ್ರಣೆಯನುು ಪರಿಷ್ೆರಿಸಿತ್ು. 

ಯುಐಡಿಎಐ ರಚನೆಯಾಗಿದುಿ: 

  

 

 

 

 

 

ಯುಐಡಿಎಐ ಯು ಆಧಾರ್ ಕಾಯೆ್ದ 2016 ರ ಅಡಿಯಲ್ವಿ ಅಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು ದೃಡಿೇಕರಣದ ಜವಾಬ್ಾೆರಿಯನುು ಹ ೊಂದಿರುತ್ುದ . 
ಈ ಜವಾಬ್ಾೆರಿರ್ಳಲ್ವಿ ಇವುರ್ಳು ಒಳಗ ೊಂಡಿವ : 

 ಆಧ್ಾರ್  ಜಿೇವನ ಚಕರದ ಎಲಾಾ ಹಂತ್ರ್ಳನುು ಮುನೆುಡೆಸ್ುವುದು ಮತ್ುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವುದು 

 ಕಾಯಟನ್ಸೇತಿ ಅಭಿವೃದಿ ಿ  

 ಜನತೆಗ್ೆ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳನುು ವತ್ರಿಸ್ುವ ಕಾಯಟವಧ್ಾನ ಮತ್ುು ವಾವಸ್ೆಾ 

 ದೃಡಿೇಕರಣದ ನ್ಸವಟಹಣೆ 

 ವಾಕ್ರುರ್ಳ ರ್ುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ದೃಡಿೇಕರಣದ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸ್ುಭ್ದರಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ ಖ್ಾತ್ರಿ 

 

MERE AADHAR  
MERI PEHCHAAN 

ನ್ಸಮಗ್ೆ ಗ್ೆೊತಾು? 
ಮೊರ್ಟ ಮೊದಲ ಯುಐಡಿ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು 2010 ರ ಸ್ೆಪೆಟಂಬ್ರ್ 29 ರಂದು ನಂದುಬ್ಟರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಾದ ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ 
ವತ್ರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ು 

• “ಅಧ್ಾರ್” ಎಂಬ್ ಹೆಸ್ರಿನ ಯುನ್ಸಕ್ ಐಡೆಂಟ್ರಫಿಕೆೇಶನ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
 (ಯುಐಡಿ) ಅನುು ವತ್ರಿಸ್ಲು 
 

• ಭಾರತ್ದ ಎಲಾಾ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಆಧ್ಾರ್ ಒದಗಿಸ್ಲು 
 

• ನಕಲ್ವ ಮತ್ುು ಕೃತಿರಮ ರ್ುರುತಿನ ಚಿೇಟ್ರರ್ಳನುು 
 ತೆೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಬ್ಲವನುು ನ್ಸೇಡಲು 

• ರ್ುರುತ್ುರ್ಳನುು ಸ್ುಲಭ್ವಾದ, ಕಡಿಮ ವೆಚಚದಲ್ವಾ ವಾಕ್ರುಯ 
ರ್ುರುತ್ನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ ದೃಡಿೇಕರಿಸ್ಲು 
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ಪರಮುಖ  ವಾಾಖ್ಾಾನರ್ಳು 
 

 

ಕಾಯಿೆ 

 

ಆಧ್ಾರ್ ಕಾಯಿೆ 2016 ರ (ಹಣಕಾಸ್ು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸ್ಬ್ಸಿಡಿರ್ಳು, 
ಪರಯೆೊೇಜನರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ೆೇವೆರ್ಳ ರ್ುರಿ ರವಾನೆ). ಮಾರ್ಚಟ 
25, 2016  ರಂದು ಪರಕರ್ವಾಗಿದೆ. 

 

ಅಧಿಕಾರ 

 

ಭಾರತ್ದ ವಶಷ್ಟ ರ್ುರುತಿನ ಪಾರಧಿಕಾರವು 2016 ರ ಜುಲೆೈ 12 
ರಂದು ಕಾಯಿದೆಯ 11 ನೆೇ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ ದಪವಭಾರ್ (1) ಅಡಿಯಲ್ವಾ 
ಸ್ಾಾಪಿತ್ವಾಗಿದೆ. . 

 

ನ್ಸಯಮರ್ಳು 

 

ಆಧ್ಾರ್ (ನೆೊಂದಣಿ ಮತ್ುು ನವೇಕರಣ) ನ್ಸಯಮಾವಳಿರ್ಳು, 
2016 2016 ರ ಸ್ೆಪೆಟಂಬ್ರ್ 12 ರಂದು ಪರಕರ್ವಾಗಿದೆ ಮತ್ುು 
ನಂತ್ರ ಇತ್ರ ತಿದುಿಪಡಿರ್ಳನುು ಪರಕಟ್ರಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಕೆೇಂದಿರೇಯ 
ಐಡೆಂಟ್ರಟ್ರೇಸ್ ಡಾಟಾ 

ರೆಪೊಸಿರ್ರಿ 
(ಸಿಐಡಿಆರ್)  

ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಾಳರ್ಳಲ್ವಾ, ಕೆೇಂದಿರೇಕೃತ್ 
ದತ್ುಸ್ಂಚಯದಲ್ವಾ  ಎಲಾಾ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳ ಮಾಹಿತಿ 
ಸ್ಂರ್ರಹ ಇರುತ್ುದೆ. ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯಿಂದಾಗಿ  ಅಂತ್ಹ 
ವಾಕ್ರುರ್ಳ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ್ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ಅದರೆೊಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ 
ಇತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಸ್ುಲಭ್ವಾಗಿ ಪಡೆಯಬ್ಹುದಾಗಿದೆ.  

ದಾಖಲಾತಿ 

 

ಈ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು  (2016 ರ 2) ಆಧ್ಾರ್ (ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು 
ನವೇಕರಣ ) ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳ ಪರಕಾರ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟ ಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದು ಿ, 
ವಾಕ್ರುರ್ಳ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮತ್ುು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ನೆೊೇಂದಣಿ ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ್ಹ ವಾಕ್ರುರ್ಳಿಗ್ೆ 
ಕಾಯಿೆ ಅಡಿಯಲ್ವಾ  ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳನುು ನ್ಸೇಡುವ 
ದದೆಿೇಶವನುು ಹೆೊಂದಿದುಿ, ಇದನುು 12 ಸ್ೆಪೆಟಂಬ್ರ್ 2016 
ರಂದು ಪರಕಟ್ರಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
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ರಿಜಿಸ್ಾಾರರ್ಳು 

 

 ವಾಕ್ರುರ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ 
ನ್ಸಂದ ಅಧಿಕೃತ್ಗ್ೆೊಂಡ ಅಥವಾ ಮಾನಾತೆ 
ಪಡೆದಂತ್ಹ, ಒಂದು ಸ್ಂಸ್ೆಾ 

 ಈ ಸ್ಂಸ್ೆಾಯು ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನ್ಸಯಮಾವಳಿ 
(ಎಂಒಯು) ಮೂಲಕ ಯುಐಡಿಎಐ ಗ್ೆ 
ಸ್ಹಭಾಗಿಯಾಗಿರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅವರಿಗ್ೆ ನ್ಸರ್ದಿ 
ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರರ್ಳು ಮತ್ುು ಜವಾಬಾಿರಿಯರ್ಳಿಗ್ೆ 
ಬ್ದಿವಾಗಿರುವ ಹೆೊಣೆಗ್ಾರಿಕೆ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಸ್ಂಸ್ೆಾಯಾಗಿರುತ್ುದೆ 

 ರಿಜಿಸ್ಾಾರರ್ಳು ಪಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ವವಧ ರಾಜಾ 
ಸ್ಕಾಟರರ್ಳು, ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಮಂತಾರಲಯರ್ಳು, 
ಬಾಾಂಕುರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾವಟಜನ್ಸಕ ವಲಯ 
ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳಾಗಿರುತ್ುವೆ ಅವರು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳನುು 
ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲು ಯುಐಡಿಎಐ ನೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ಎಂಒಯು ಸ್ಹಿಮಾಡಿರುತ್ುದೆ 

ದಾಖಲಾತಿ ಎಜೆನ್ಸಿ 

 

 ದಾಖಲಾತಿ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ, ಅಧಿನ್ಸಯಮದ 
ಅಡಿಯಲ್ವಾ ವಾಕ್ರುರ್ಳ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮತ್ುು 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ುವುದಕಾೆಗಿ, ಪಾರಧಿಕಾರ ಅಥವಾ 
ರಿಜಿಸ್ಾಾರನ್ಸಂದ  ನೆೇಮಕಗ್ೆೊಂಡ ಒಂದು ಸ್ಂಸ್ೆಾ 

 ಈ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳನುು ಸ್ಂಸ್ೆಾಯ ಆರ್ಥಟಕ ಮತ್ುು ತಾಂತಿರಕ 
ಸ್ಾಮಥಾಟರ್ಳ ಪರಿಶೇಲನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ 
ಯುಐಡಿಎಐ ನ್ಸಂದ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಿರಲಾಗಿರುತ್ುದೆ 

 ಈ ಏಜನ್ಸಿರ್ಳು 

 ಈ ಏಜನ್ಸಿರ್ಳು ಕಾಯಟಕ್ೆೇತ್ರದ ಚರ್ುವಟ್ರಕೆರ್ಳನುು 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಿಸ್ುವ ಜವಾಬಾಿರಿಯನುು ಹೆೊಂದಿರುತ್ುದೆ, 
ಹಾಗ್ೆಯೆೇ ಸ್ಮಯಕೆೆ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ 
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ದತಾುಂಶವನುು ಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದು, ಕಾಯಟಕ್ೆೇತ್ರದ 
ಕಾಯಟನ್ಸೇತಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಬ್ದಿವಾಗಿರುವುದು, ಸ್ೊಕುವಾದ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್/ಸ್ೊಪವೆೈಟಸ್ರ್ ತ್ರಬೆೇತಿ ನಡೆಸ್ುವುದು 
ಸ್ಹ ಇವರ ಹೆೊಣೆ. 

 ಇವರುರ್ಳು ನ್ಸವಾಸಿ ದತಾುಂಶವನುು ತಿದುಿಪಡಿ 
ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ದನುತಿೇಕರಿಸ್ಲು ಹಾಗ್ೆಯೆೇ 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ 
ಕೆೇಂದರರ್ಳನುು ಸ್ಾಾಪಿಸ್ಬೆೇಕು 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರ 

 

ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ ನಡೆಸ್ುವ ಮತ್ುು ಅವರ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ನವೇಕರಿಸ್ುವ ಒಂದು ನೆೊಂದಣಿ 
ಸ್ಂಸ್ೆಾಯು ಸ್ಾಾಪಿಸಿದ ಶಾಶಿತ್ ಅಥವಾ ತಾತಾೆಲ್ವಕ 
ಕೆೇಂದರ 

ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ೆಟೇಶನ್ 

 

 ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮತ್ುು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಡೆೇಟಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲಾರ್ುವ  ವಾವಸ್ೆಾಯಾಗಿದೆ 

 ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ೆಟ್ ಅಪ್ ಕಂಪಯಾರ್ರ್, 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಸ್ಾಧನರ್ಳು, ಜಿಪಿಎಸ್ ಸ್ಾಧನ 
ಮತ್ುು ಪಿರಂರ್ರ್ ಮತ್ುು ಸ್ಾೆಾನರ್ ನಂತ್ಹ ಇತ್ರ 
ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿದೆ. 

ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ 
ಕ್ರಟ್ 

 

ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕ್ರಟ್, ಯಶಸಿಿ ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ 
ಮತ್ುು ದನುತಿೇಕರಣಕೆೆ ಅರ್ತ್ಾವಾದ ಎಲಾಾ ಹಾಡೆಿೇಟರ್ 
ದಪಕರಣರ್ಳನುು ಹೆೊಂದಿರುತ್ುದೆ. ಅದರಲ್ವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ದಪಕರಣರ್ಳಿರುತ್ುವೆ. 

 ಲಾಾಪಾಟಪ್/ಡೆಸ್ೆ ಟಾಪ್ 
 ಮಾನ್ಸರ್ರ್ 
 ಮಲ್ವಟಫಂಕ್ಷನ್ ಪಿರಂರ್ರ್/ಸ್ಾೆಾನರ್ 
 ವೆೈಟ್ ಸಿೆರೇನ್ 
 ಫೇಕಸ್ ಲೆೈಟ್ 
 ಸ್ರ್ಜಟ ಪೊರಟೆಕಟರ್ ಸ್ೆಿೈಕ್ 
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 ಐರಿಶ್ ಸ್ಾೆಾನರ್ 
 ಕಾಾಮರಾ 
 ಸ್ಾಾಪ್ ಸ್ಾೆಾನರ್ 
 ಜಿಪಿಎಸ್ ದಪಕರಣ 

ಪರಿೇಕ್ೆ ಮತ್ುು 
ಪರಮಾಣಿೇಕರಣ ಸ್ಂಸ್ೆಾ 

 

 ನೆೊಂದಣಿ ನ್ಸವಾಟಹಕ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ 
ಯಾವುದೆೇ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳಲ್ವಾ 
ದದೆೊಾೇಗಿಯಾರ್ಲು ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ / 
ನವೇಕರಣವನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಲು ದದೆಿೇಶಸಿರುವ 
ವಾಕ್ರುರ್ಳ ಮ್ಲಾಮಾಪನವನುು ಕೆೈಗ್ೆೊಳುಳವುದು 
ಪಾರಧಿಕಾರದ ಜವಾಬಾಿರಿ ಆಗಿದೆ. 

 ಪರಮಾಣಿೇಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆಯು ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ 
ಮತ್ುು ಪರಮಾಣಿೇಕೃತ್ ವಾಕ್ರುರ್ಳು ಮಾತ್ರ  
ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು 
ನ್ಸಭಾಯಿಸ್ುತಾುರೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

ದಾಖಲಾತಿ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ 

 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು 
ಕಾಯಟರ್ತ್ಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಬ್ಳಸ್ುವ 
ಪರಮಾಣಿೇಕೃತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. 

ದಾಖಲಾತಿ 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 

 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಲು ಮತ್ುು 
ಕಾಯಟರ್ತ್ಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಬ್ಳಸ್ುವ 
ಪರಮಾಣಿೇಕೃತ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. 

ಪರಿಶೇಲನೆಕಾರ 

 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ 
ಪರಿಶೇಲನೆಗ್ಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಾಾರರು ನೆೇಮಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
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ಪರಿಚಯಕಾರರು 

 

ಅವನ / ಅವಳ ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವೆ  ಮತ್ುು ವಳಾಸ್ದ 
ಯಾವುದೆೇ  ಮಾನಾ  ಸ್ಾಕ್ಷಿ  ಇಲಾದಿರುವ ವಾಕ್ರುಯ 
ರ್ುರುತ್ನುು ದೃಢೇಕರಿಸ್ುವ, ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಮತ್ುು 
ಅಥಾರಿಟ್ರಯೆೊಂದಿಗ್ೆ ನೆೊೇಂದಾಯಿಸ್ಲಿರ್ಟ ವಾಕ್ರು 
 
ರ್ಮನ್ಸಸಿ: ಪರಿಚಯಕಾರರು ತಿಳಿದಿರುವ ವಾಕ್ರುರ್ಳ 
ರ್ುರುತಿನ ಮತ್ುು ವಳಾಸ್ವನುು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸ್ುವರು 
ಮತ್ುು ಪರಿಚಯಕಾರರ ಆಧ್ಾರ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುು 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು 
ದೃಢೇಕರಣವನುು ಮಾಡಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 

ನ್ಸವಾಸಿ 

 

ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ ಅಜಿಟ ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ದಿನಾಂಕಕೆೆ 
ಮುಂಚೆಯೆೇ ಭಾರತ್ದಲ್ವಾ ಒಂದು ಅವಧಿಯವರಿಗ್ೆ ಅಥವಾ 
ನೊರ ಎಂಭ್ತೆೈದು ದಿನರ್ಳವರೆಗ್ೆ (182) ಅಥವಾ 
ಹನೆುರಡು ತಿಂರ್ಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚುಚ 
ಅವಧಿಯವರೆಗ್ೆ ಭಾರತ್ದಲ್ವಾ ನೆಲೆಸಿದ ಓವಟ ವಾಕ್ರು. 

ಅನ್ಸವಾಸಿ 
ಭಾರತಿೇಯರು 
(ಎನ್ ಅರ್ ಐ) 

 

 ಆಧ್ಾರ್ (ಆರ್ಥಟಕ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ಸ್ಹಾಯಧನ, 
ಲಾಭ್ರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ೆೇವೆರ್ಳನುು ರ್ುರಿಯಾಗಿಸ್ುವ) 
ಕಾಯಿೆ, 2016 (2016 ರಲ್ವಾ 18)ರ ವಭಾರ್ 2 ಷ್ರತ್ುು 
(v) ಅಡಿಯಲ್ವಾ ವವರಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಮಾನಾ 
ಭಾರತಿೇಯ ಪಾಸ್ೆೊಿೇಟ್ಟ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಭಾರತಿೇಯ ನಾರ್ರಿೇಕ ಆದರೆ ಇಲ್ವಾ ವಾಸ್ ಮಾಡದ 
ಒಬ್ಬ ವಾಕ್ರು. 

 ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಯಿೆಯ ವಭಾರ್ 3 ದಪ-ವಭಾರ್ (1) ರ 
ಪರಕಾರ ಒಬ್ಬಎನ್ ಅರ್ ಐ ಆತ್/ಆಕೆ ಭಾರತ್ಕೆೆ 
ಆರ್ಮಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಆಧ್ಾರ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಪಡೆಯುವ 
ಅಧಿಕಾರ ಹೆೊಂದಿರುತಾುರೆ. 
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ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿ 

 

ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನ್ಸೇಡುವ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ 
ಪಡೆಯಲಾದ ವಾಕ್ರುಯ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೆಸ್ರು, 
ದಿನಾಂಕದ ಜನನ, ವಳಾಸ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ್ 
ವಷ್ಯರ್ಳಿಗ್ೆ  ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ. 

ರ್ಮನ್ಸಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜನಾಂರ್, ಧಮಟ, ಜಾತಿ, 
ಬ್ುಡಕರ್ುಟ, ಜನಾಂಗಿೇಯತೆ, ಭಾಷ್ೆ, ಅಹಟತೆ, ಆದಾಯ 
ಅಥವಾ ವೆೈದಾಕ್ರೇಯ ಇತಿಹಾಸ್ದ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು 
ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರುವುದಿಲಾ. 

ಬ್ಯೆೊಮಿೇಟ್ರರಕ್ 

ಮಾಹಿತಿ 

 

ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳಿಂದ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ  ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, 
ಬೆರಳು ಮುದರಣ, ಕಣುು ಪಾಪೆ ಸ್ಾೆಾನ್, ಅಥವಾ ವಾಕ್ರುಯ 
ಇತ್ರ ಜೆೈವಕ ಲಕ್ಷಣರ್ಳು 

ಕೆೊೇರ್ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಮಾಹಿತಿ 

 

ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳಿಂದ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಬೆರಳು ಮುದರಣ, 
ಕಣುು ಪಾಪೆ ಸ್ಾೆಾನ್, ಅಥವಾ ವಾಕ್ರುಯ ಇತ್ರ ಜೆೈವಕ 
ಲಕ್ಷಣರ್ಳು 

ದಾಖಲಾತಿ ಐಡಿ 

(ಇಐಡಿ) 

 

ಅದು ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ 
ನ್ಸೇಡಲಾದ 28 ಆಂಕ್ರಯ ನೆೊಂದಣಿ ರ್ುರುತಿನ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 

ದನುತಿೇಕರಣ ವನಂತಿ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾ (ಯುಆರ್ ಎನ್) 

 

 ಆನೆಾೈನ್ ವಳಾಸ್ ದನುತಿೇಕರಣದ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು 
ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಪಯಣಟಗ್ೆೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಒಬ್ಬ 
ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ನ್ಸೇಡುವ 14-ಅಂಕ್ರರ್ಳ ಒಂದು ಸ್ಂಖ್ೆಾ 

 ಅದನುು ನ್ಸವಾಸಿಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ಗ್ೆ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ 
ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ 

 ನ್ಸವಾಸಿಯು ಯುಐಡಿಎಐ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ಮೂಲಕ 
ವಳಾಸ್ ದನುತಿೇಕರಣ ವನಂತಿಯ ಸಿಾತಿಯನುು 
ಟಾರಕ್ ಮಾಡಲು ಯುಆರ್ ಎನ್ ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ 

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


 
 

ಎಕೆೊಸಿಸ್ಟಂ ಪಾರ್ಟನರ್ಟಳ ಕೆೈಪಿಡಿ (ರಿಜಿಸ್ಾಟರಾರ್ ರ್ಳು/ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು(ಇಎ ರ್ಳು) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು/ಪರಿಶೇಲಕರು/ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರು 

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

 Page 12 

 
 

ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಬ್ಳಸ್ಬ್ಹುದು 

ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರ 

 

ಅದು ಒಂದು ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರವು ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು 
ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿದುಿ, ಅಧಿಕೃತ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ 
ನ್ಸೇಡಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

ಇ- ಆಧ್ಾರ್ 

 

 ಇದು ಆಧ್ಾರ್ ನ ಗ್್ಪಾಲ್ವಪಿ-ರಕ್ಷಿತ್ ವದುಾನಾಮನ 
ಪರತಿಯಾಗಿರುತ್ುದೆ 

 ಇದನುು ಯುಐಡಿಎಐ ಯ ಸ್ಂಬ್ಂಧಪರ್ಟ 
ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ವದುಾನಾಮನವಾಗಿ ಸ್ಹಿ 
ಮಾಡಿರುತಾುರೆ 

ಸ್ಂಪಕಟ ಕೆೇಂದರ 

 

ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣಕೆೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪರಶೆುರ್ಳು  
ಮತ್ುು ಕುಂದುಕೆೊರತೆರ್ಳ ಪರಿಹಾರಕಾೆಗಿ ದಚಿತ್ ಕರೆ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾ 1947 ಮತ್ುು/ ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ - 
help@uidai.gov.in ಮೂಲಕ  ಸ್ಂಪಕ್ರಟಸ್ಬ್ಹುದು. ಇವು  
ಪರಮುಖ ಸ್ಂಪಕಟ ವಧ್ಾನರ್ಳಾಗಿವೆ. 

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ  

ತಾಣರ್ಳು 
 

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಾಮ ಎಂದರೆ ಆನೆಾೈನ್ ಸ್ಂಪಕಟ 
ಸ್ಾಧನರ್ಳ ಒಂದು ಸ್ಂರ್ರಹ. ಇದನುು 
ಸ್ಮುಧ್ಾಯ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ಸ್ಲಹೆರ್ಳು, ಸ್ಂವಹನರ್ಳು, 
ಮಾಹಿತಿ-ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ುು ಸ್ಹಯೆೊೇರ್ಕಾೆಗಿ 
ನ್ಸರ್ದಿಪಡಿಸ್ಲಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಾಮರ್ಳ ತಾಣದಲ್ವಾ ಸ್ಕ್ರರಯವಾಗಿರುವ 
ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳಲ್ವಾ ಯುಐಡಿಎಐ ಸ್ಹ ಒಂದಾಗಿರುತ್ುದೆ. ಈ 
ಕೆಳಕಂಡ ಚಾನೆಲ್ ಪಟ್ರಟಯಲ್ವಾ ಯಾರುಬೆೇಕಾದರು 
ಆಧ್ಾರ್-ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುು ಇತಿುೇಚಿನ 
ವಚಾರರ್ಳನುು ನೆೊೇಡಬ್ಹುದು. 
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 ಫೆೇಸ್ುಬಕ್: https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/ 

 ಟ್ರಿರ್ರ್: https ://twitter.com/aadhaarindia?lang=en 

 ಇಂಸ್ಾಟಗ್ಾರಂ: https://www.instagram.com/aadhaar_official/?hl=en 

 ಯುರ್ೊಾಬ್: https ://www.youtube.com/user/AadhaarUID 
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ಯುಐಡಿಎಐನ ದರಷ್ಟಟ ಮತ್ುು ಉದ ೆೇಶ 
 

 

ಯಾವ ಸ್ಮಯದಲಾಾದರೊ, ಎಲ್ವಾಯಾದರೊ ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸ್ಲು 
ಒಂದು ಅನನಾ ರ್ುರುತ್ು ಮತ್ುು ಡಿಜಿರ್ಲ್ ವೆೇದಿಕೆಯೆೊಂದಿಗ್ೆ ಭಾರತ್ದ 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಬ್ಳಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರ ನ್ಸೇಡುವುದು. 

 

 ಕಠಿಣವಾದ ರ್ುಣಮರ್ಟದ ಮಟ್ರರಕ್ಿ ಗ್ೆ ಅನುರ್ುಣವಾಗಿ ನ್ಸರ್ದಿತ್ 
ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ  ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ಾವಟತಿರಕವಾಗಿ ಆಧ್ಾರ್ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳನುು ವತ್ರಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

 ಮೂಲಭ್ೊತ್ ಸ್್ಕಯಟರ್ಳನುು ಸ್ಾಾಪಿಸ್ಲು ಪಾಲುದಾರರೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ಸ್ಹಯೆೊೇರ್, ಇದು ತ್ಮಮ ಡಿಜಿರ್ಲ್ ರ್ುರುತ್ನುು ನವೇಕರಿಸ್ಲು 
ಮತ್ುು ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸ್ಲು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಅನುಕೊಲ ಒದಗಿಸ್ುತ್ುದೆ 

 ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಹಾಯದೆೊಂದಿಗ್ೆ    
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ುು ಸ್ಮಥಟವಾಗಿ ಸ್ೆೇವೆ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಲು ತ್ುು 
ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರೆೊಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಹಕರಿಸ್ುತ್ುದೆ 

 ಆಧ್ಾರ್ ಲ್ವಂಕ್ ಆದ ಅಪಿಾಕೆೇಷ್ನ್ ರ್ಳನುು  ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ಲು 
ಸ್ಾವಟಜನ್ಸಕ ಮತ್ುು ಖ್ಾಸ್ಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ನಾವೇನಾತೆಯನುು 
ಪೊರೇತಾಿಹಿಸಿ ಮತ್ುು ವೆೇದಿಕೆಯನುು ಒದಗಿಸ್ುತ್ುದೆ 

 ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೂಲಸ್್ಕಯಟದ ಲಭ್ಾತೆ, ಸ್ೆೆೇಲೆಬ್ಸಲ್ವಟ್ರ ಮತ್ುು 
ಸಿಾತಿಸ್ಾಾಪಕತ್ಿವನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ 

 ಯುಐಡಿಎಐನ ದೃಷ್ಟಟ ಮತ್ುು ಮ್ಲಾರ್ಳನುು ಮುಂದುವರಿಸ್ಲು 
ದಿೇರ್ಟಕಾಲದ ಸ್ಮಥಟನ್ಸೇಯ ಸ್ಂರ್ರ್ನೆಯನುು ನ್ಸಮಿಟಸ್ುತ್ುದೆ 

 ಯುಐಡಿಎಐ ಸ್ಂರ್ರ್ನೆಗ್ೆ ಮ್ಲಾಯುತ್ ಒಳನೆೊೇರ್ರ್ಳನುು 
ಸ್ಹಯೆೊೇಗಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ಒದಗಿಸ್ಲು ವವಧ ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳಲ್ವಾ 
ಅತ್ುಾತ್ುಮ ಜಾರ್ತಿಕ ಪರಿಣತಿಗ್ೆ ಇದು ಆಕಷ್ಟಕವಾಗಿದೆ. 
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 ನಾವು ಸ್ಮರ್ರತೆಯನುು ಗ್್ರವಸ್ುತೆುೇವೆ 

 ನಾವು ರಾಷ್ಾದ  ನ್ಸಮಿಟಸ್ುವ ಅಂಶರ್ಳನುು ಒಳಗ್ೆೊಳಳಲು 
ಬ್ದಿರಾಗಿದೆಿೇವೆ 

 ನಾವು ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ಿವನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತೆುೇವೆ ಮತ್ುು ನಮಮ 
ಪಾಲುದಾರರನುು ಗ್್ರವಸ್ುತೆುೇವೆ 

 ನಾವು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸ್ುವ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ವಾ ಮತ್ುು ಸ್ೆೇವಾ 
ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ಒದಗಿಸ್ುವ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ವಾ ದತ್ೃಷ್ಠತೆ ಒದಗಿಸ್ುವ 
ನ್ಸಟ್ರಟನಲ್ವಾ ಶರಮಿಸ್ುತೆುೇವೆ 

 ನಾವು ನ್ಸರಂತ್ರವಾಗಿ ನ್ಸರಂತ್ರ ಕಲ್ವಕೆ ಮತ್ುು ರ್ುಣಮರ್ಟ 
ಸ್ುಧ್ಾರಣೆರ್ಳನುು ರ್ಮನ್ಸಸ್ುತೆುೇವೆ 

 ನಾವೇನಾತೆ ನಮಮ ಬ್ದಿತೆಯಾಗಿದುಿ  ಮತ್ುು ನಮಮ 
ಪಾಲುದಾರರಿಗ್ೆ ನಾವೇನಾತೆ ನ್ಸೇಡುವ ವೆೇದಿಕೆಯನುು 
ಒದಗಿಸ್ುತೆುೇವೆ 

 ನಾವು ಪಾರದಶಟಕ ಮತ್ುು ಮುಕು ಸ್ಂರ್ರ್ನೆಯನುು ನಂಬ್ುತೆುೇವೆ 

 
ಆಧಾರ್  ಮತ್ುು  ಇತ್ರ  ರ್ುರುತಿನ  ಕಾಯಟಕರಮರ್ಳ  ನಡುವಿನ  ವಾತ್ಾಾಸ್  

 
 

 

                            ಇತ್ರ  ರ್ುರುತ್ುರ್ಳು       ಅಧಾರ್ 
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ಆಧಾರ್ ವಿಶ ೇಷತ್ ರ್ಳು 
 

ಆಧ್ಾರ್: 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

ಒಬ್ಬ ನ್ಸವಾಸಿಯ ಮುಖದ ಭಾವಚಿತ್ರ, ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿ, ಬೆರಳಚುಚ ಮತ್ುು ಕಣಿುನ ಪಾಪೆಯ 
ರ್ುರುತ್ುರ್ಳನುು  ಬ್ಳಸ್ುತ್ುದೆ 

ಯಾವುದೆೇ ಐಡಿ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ಅಜಿಟರ್ಳಾದ ಪಡಿತ್ರ ಚಿೇಟ್ರ, ಪಾಸ್ೆೊಿೇಟ್ಟ ಮತ್ುು ಇತಾಾದಿರ್ಳನುು ಬ್ಳಸಿ 
ಸ್ಾವಟತಿರಕ ರ್ುರುತಿನ ಮೂಲಸ್್ಕಯಟವನುು  ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬ್ಹುದು 
 

ಆಧ್ಾರ್ ವಶೆೇಷ್ತೆರ್ಳು: ಇದನುು ಭಾರತ್ದ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ನ್ಸೇಡಲಾರ್ುವುದು, ದಾಖಲೆರ್ಳು ಅಸಿುತ್ುವದಲ್ವಾರುವುದು 
ಇಲಾವಯ (ಆದರೆ ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾ ಮತ್ುು ಪರಿಚಯಕಾರ ಆಧ್ಾರಿತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಇರಬೆೇಕು) 

ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮತ್ುು ಬೆೈಯೆೊಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ುದೆ (ವಶೆೇಷ್ 
ಚೆೇತ್ನ ಜನರ್ಳಿಗ್ೆ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ) 
 

ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ರ್ುರುತಿನ ವಷ್ಯವನುು ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ುತ್ುದೆ  ಆದರೆ ಯಶಸಿಿ “ದೃಡಿೇಕರಣದ” ನಂತ್ರ 

ವಾಕ್ರುಯೆೊಬ್ಬನ್ಸಗ್ೆ ನ್ಸೇಡಲಾದ ವಶಷ್ಟ  ರ್ುರುತಿನ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಗ್ೆ ಮರು-ನ್ಸಯೆೊೇಜಿಸ್ಲಾರ್ದು  

ಇದೆೊಂದು ಯಾದೃಚಿಿಕ 12-ಅಂಕ್ರರ್ಳ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
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ದಾಖಲಾತಿ ಇಕ ೊಸಿಸ್ಟಂ 
 

 
  

ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು 
 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳು 
 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳು 
 
 

ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ 
 

ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ 

ಯುಐಡಿಎಐ 
 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳು 
 
 
 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳು 
 
 
 

ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು 
 
 

ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು 
 
 
 

ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು 
 
 

ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು 
 
 
 ನೆೇಮಕಾತಿ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 2 : ನೆೊಂದಣಿದಾರರು, ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ  
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ಅಧ್ಾಾಯ 2: ನೆೊಂದಣಿದಾರರು, ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
 

ರಿಜಿಸ್ಾಾರರ್ಳ  ನ ೇಮಕ 
 

1. ರಿಜಿಸ್ಾಾರರ್ಳನುು  ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ನೆೇಮಕ ಮಾಡಬೆೇಕು, ದೆೇಶದಾದಾಂತ್ 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು ನವೇಕರಣಕಾೆಗಿ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ನೆೇಮಕ 
ಅವಶಾಕವಾಗಿದೆ, ಮತ್ುು ಅವರ ಕಾಯಟಕರಮರ್ಳನುು ಅನುಷ್ಾಠನಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ 
ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ  ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಂವಹನ ನಡೆಸ್ುವ ರ್ರ್ಕರ್ಳನುು  

2. ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಆಗಿ ನೆೇಮಕಗ್ೆೊಳಳಲು ಅಹಟತೆ ಇರುವ ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳೆಂದರೆ: 

 ರಾಜಾ ಮತ್ುು ಕೆೇಂದಾರಡಳಿತ್ ಸ್ಕಾಟರರ್ಳು 

 ಕೆೇಂದಿರೇಯ ಮಂತಾರಲಯರ್ಳು 

 ಆರ್ಥಟಕ ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳು 

 ಬಾಾಂಕುರ್ಳು 

 ಸ್ಾವಟಜನ್ಸಕ ವಲಯ ಸ್ಂಸ್ಾಾನರ್ಳು  
 
ರಾಜಾ ಮತ್ುು ರಾಜೆಾೇತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಾಾರುರ್ಳು: 

 ಯುಐಡಿಎಐ ಗ್ಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ನಂತೆ ಕಾಯಟನ್ಸವಟಹಿಸ್ುತಿುರುವ ರಾಜಾ ಸ್ಕಾಟರ/ಕೆೇಂದಾರಡಳಿತ್ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳನುು 
ರಾಜಾ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಎನುುತಾುರೆ 

 ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನ್ಸಯಮಾವಳಿಯನುು ಸ್ಹಿಮಾಡಿದ ಎಲಾಾ ಬಾಾಂಕುರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾವಟಜನ್ಸಕ ವಲಯದ ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳು 
ರಾಜೆಾೇತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ನಂತೆ ಕಾಯಟನ್ಸವಟಹಿಸ್ುತ್ುವೆ 

3. ಕ್ೆೇತ್ರ ಮರ್ಟದಲ್ವಾ ಕಾಯಟರೊಪಕೆೆ ತ್ರುವುದು,  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ುು ಆಡಿಟ್ (ಲೆಕೆಪತ್ರ) ಮಾಡುವುದಕೆೆ  ರಿಜಿಸ್ಾಾರರ್ಳು 
ಜವಾಬಾಿರರಾಗಿರುತಾುರೆ 

4. ರಿಜಿಸ್ಾಾರರ್ಳು ಪಾರಧಿಕಾರ  ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಯಿಂದ ಸ್ೊಕುವಾದ ಪರವೆೇಶವನುು 
ಅನುಮತಿಸ್ಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಯಾವುದೆೇ ಪುಸ್ುಕರ್ಳು, ದಾಖಲೆರ್ಳು, ದಾಖಲೆರ್ಳು ಮತ್ುು ಕಂಪಯಾರ್ರ್ ದತಾುಂಶವನುು  
ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಯನುು ಹೆೊಂದಿರುವವರನುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸ್ಮಂಜಸ್ವಾದ ಸ್್ಲಭ್ಾವನುು 
ವಸ್ುರಿಸ್ಬೆೇಕು. ತ್ಮಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ುು ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ವಸ್ುುರ್ಳ 
ಪರತಿರ್ಳನುು ಸ್ಹ ಒದಗಿಸ್ುತ್ುವೆ, ಇದು ಆಧಿಪತ್ಾದ ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ವಾ ಆಡಿಟ್ 
ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ಸ್ೊಕುವಾಗಿದೆ. 

5. ನೆೊಂದಣಿದಾರರು ಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ್ೆ  ಅಪೊಾೇಡ್ ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೆೇ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸಿದ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ರಿಜಿಸ್ಾಾರರ್ಳು ಬ್ಳಸ್ುವುದಿಲಾ. 

6. ರಿಜಿಸ್ಾಾರುರ್ಳು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಲಭ್ಾವರುವಂತೆ ಸ್ಂಪಕಟ ವಾಕ್ರುರ್ಳ 
ವವರರ್ಳು,ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದ ವಳಾಸ್ ಮತ್ುು ಸ್ೆೇವೆರ್ಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ 
ದಾಖಲಾತಿಯ ಮತ್ುು ದನುತಿೇಕರಣ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳ ಬ್ಗ್ೆ ೆತ್ಮಮ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ರನಲ್ವಾ ಸ್ಮಪಕಟವಾದ ಮತ್ುು ಸ್ೊಕುವಾದ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪರದಶಟಸ್ಬೆೇಕು. 

7. ನೆೊಂದಣಿ ಮತ್ುು ನವೇಕರಣ ಕಾಯಾಟಚರಣೆರ್ಳನುು ನಡೆಸ್ಲು ಯಾವುದೆೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ವಾಕ್ರುಯು  ಸ್ೊಕುವಾದ 
ವೃತಿುಪರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಅಥವಾ ಅನುಭ್ವವನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರಬೆೇಕು. ಇದನುು  ರಿಜಿಸ್ಾಾರರ್ಳು ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

8. ನೆೊೇಂದಾಯಿಸ್ುವವರು ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಯಟರ್ಳ ದಪ-ರ್ುತಿುಗ್ೆದಾರರನುು ಸ್ೆೇಪಟಡೆಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಮೂರನೆೇ 
ಪಕ್ಷರ್ಳಿಗ್ೆ ಅನುಮತಿಸ್ುವುದಿಲಾ. ನೆೊೇಂದಾಯಿಸ್ುವವರು ಕ್ೆೇತ್ರ ಮರ್ಟದ ಮಾನವಶಕ್ರುಯನುು ಮೂರನೆಯ ವಾಕ್ರುರ್ಳ ಮೂಲಕ 
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸ್ಬ್ಹುದು 
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9. ಅನುಬ್ಂಧ ಎ. ನಲ್ವಾ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿದವರು ಎಲಾಾ ಸ್ಮಯದಲೊಾ ನ್ಸೇತಿ ಸ್ಂಹಿತೆ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು.  
10. ನೆೊಂದಣಿದಾರರು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳು, ನ್ಸೇತಿರ್ಳು ಮತ್ುು ಮಾರ್ಟದಶಟನರ್ಳು, ಪರಿಶೇಲನಾಪಟ್ರಟರ್ಳು, 

ರೊಪರ್ಳು ಮತ್ುು ಟೆಂಪೆಾಟ್ ರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಅಂತ್ಹ ಕಾಯಟವಧ್ಾನರ್ಳ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳಿಂದ 
ಅನುಸ್ರಣೆಗ್ೆ ಸ್ಹಕರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

ದಾಖಲಾತಿ ಏಜ ನ್ಸಿ 
 

1. ಪಾರಧಿಕಾರವು ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೆೊೇಡ್ ಅನುು ಒದಗಿಸ್ುತ್ುದೆ ಅದನುು 
ಬ್ಳಸಿ ರಿಜಿಸ್ಾಾರುರ್ಳು ಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ್ೆ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯನುು ತ್ಮಮ 
ಜೆೊತೆಯಲ್ವಾ ಸ್ೆೇರಿಸಿಕೆೊಳಳಬ್ಹುದು. 

2. ಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಅನುಕೊಲವಾರ್ುವ ಸ್ೊಕುವಾದ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು 
ಅನುಸ್ರಿಸಿಕೆೊಂಡು ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳಿಗ್ೆ ಇತ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳನುು 
ಒಳಗ್ೆೊಳಳಲು  ಸ್ಹ ಅನುಮತಿಸ್ಬ್ಹುದು. 

3. ಕ್ೆೇತ್ರದ ಕಾಯಟ ನ್ಸವಟಹಣೆ ಮತ್ುು ಆಡಿರ್ಗ್ೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಂಸ್ೆಾ 
ಜವಾಬಾಿರನಾಗಿರಬೆೇಕು. 

4. ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಅದರಲ್ವಾರುವ ಆವರಣಕೆೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಯಿಂದ 
ಸ್ೊಕುವಾದ ಪರವೆೇಶವನುು ಅನುಮತಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಯಾವುದೆೇ ಪುಸ್ುಕರ್ಳು, ಸ್ಾಕ್ಷಿರ್ಳು, ದಾಖಲೆರ್ಳು ಮತ್ುು 
ಕಂಪಯಾರ್ರ್ ಡೆೇಟಾವನುು ದಾಖಲಾತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ಬ್ಳಸಿಕೆೊಳುಳವಲ್ವಾ ಸ್ಮಂಜಸ್ವಾದ 
ಸ್್ಲಭ್ಾವನುು ವಸ್ುರಿಸ್ಬೆೇಕು. ತ್ಮಮ ಪರವಾಗಿ ವಾಕ್ರು ಮತ್ುು ಡಾಕುಾಮಂಟ್ರನ ನಕಲುರ್ಳನುು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ರ್ುರುತಿನ 
ಪುರಾವೆರ್ಳನುು ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕು, ಆಧಿಕಾರದ ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ವಾ ಆಡಿಟ್ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ಸ್ೊಕುವಾಗಿದೆ. 

5. ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಸಿಐಡಿಆರಗ್ೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಅಪೊಾೇಡ್ ಮಾಡದೆ ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ದಾಖಲಾತಿ 
ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ಳಸ್ಬಾರದು. 

6. ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು ನವೇಕರಣ ಕಾಯಾಟಚರಣೆರ್ಳನುು ನಡೆಸ್ಲು ಯಾವುದೆೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ವಾಕ್ರುಯು ನೆೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕೆೊಂಡ ವಾಕ್ರುಯು / ಎಜೆನ್ಸಿಯು  ಅಹಟ ವೃತಿುಪರ ತ್ರಬೆೇತಿ ಅಥವಾ ಅನುಭ್ವವನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿದಾಿರೆ ಎಂದು 
ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

7. ಅನುಬ್ಂಧ ಎ ನಲ್ವಾ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರ ನ್ಸೇತಿ ಸ್ಂಹಿತೆಗ್ೆ ಎಲಾಾ 
ಸ್ಮಯದಲೊಾ ಬ್ದಿವಾಗಿರುತ್ುವೆ ಅನುಬ್ಂಧ ಬ್ಸ. 

8. ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ವವಧ ಪರಕ್ರರಯೆ, ನ್ಸೇತಿರ್ಳು ಮತ್ುು ಮಾರ್ಟದಶಟನರ್ಳು, ಚೆಕ್ ಲ್ವಸ್ಟರ್ಳು, ಸ್ಿರೊಪರ್ಳು ಮತ್ುು 
ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಹೆೊರಡಿಸಿದ ಟೆಂಪೆಾೇರ್ರ್ಳನುು  ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

ನ ೊೇಂದಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ - ಅರ್ಟತ್ , ಪಾತ್ರರ್ಳು ಮತ್ುು ಜವಾಬ್ಾೆರಿರ್ಳು 
 

 
ಒಬ್ಬ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಎಂದರ ೇ ಯಾರು ಮತ್ುು ಆತ್ನ / ಆಕ ಯ ಅರ್ಟತ್ ರ್ಳು ಯಾವುವು? 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಲು ಎನೆೊರೇಲೆಮಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕವನುು ನೆೇಮಕ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ. ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಒಂದು ಪರಮಾಣಿೇಕೃತ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನುು ಹೆೊಂದಿರುವುದು 
ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕಾೆಗಿ ಅಹಟತೆ ಪಡೆಯಲು, ವಾಕ್ರುಯು ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡರ್ಳನುು ಪಯರೆೈಸ್ಬೆೇಕು: 

 ಯುಐಡಿಎಐ ನ್ಸಂದ ಕಾಯಟನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ೆೇವಾ ಕೆೇಂದರಕಾೆಗಿ, ಅಹಟತೆಯು 10+2 ತೆೇರ್ಟಡೆ ಅಥವಾ 
ಪದವಧರರು ಸ್ೊಕು 

 ವಾಕ್ರು 18 ವಷ್ಟ ಮತ್ುು ಮೇಲಿರ್ಟ ವಯಸಿಿನವರಾಗಿರಬೆೇಕು 
 ವಾಕ್ರು 10 + 2 ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಆದಾತೆಯಾಗಿ ಪದವೇಧರರಾಗಿರಬೆೇಕು 

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 
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 ಆಧ್ಾರ್ ಮತ್ುು ಅವನ / ಅವಳ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಗ್ಾಗಿ ವಾಕ್ರುಗ್ೆ ದಾಖಲಾರ್ಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ುದೆ 
 ವಾಕ್ರುಯು ಕಂಪಯಾರ್ರ್ ಅನುು ಬ್ಳಸ್ುವ ದತ್ುಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು ಮತ್ುು ಅನುಭ್ವವನುು ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು 

ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯ ಕ್ರೇಬೆೊೇಡ್ಟ ಮತ್ುು ಲ್ವಪಾಂತ್ರಣದೆೊಂದಿಗ್ೆ ಅನುಕೊಲಕರವಾಗಿರಬೆೇಕು 
 ದೃಢೇಕರಣ ಪರಿೇಕ್ೆ ನ್ಸೇಡುವ ಮೊದಲು ಆಧ್ಾರ್ ನೆೊಂದಣಿಯಲ್ವಾ  ಸ್ಂಪಯಣಟ ತ್ರಬೆೇತಿ ಮಟ್ರೇರಿಯಲ್ ಅನುು 

ಓದಬೆೇಕು.  ಪಾರಧಿಕಾರದ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ನಲ್ವಾ  ಮರ್ರಿಯಲ್ ಲಭ್ಾವದೆ. 
 ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನೆೇಮಿಸ್ಲಿರ್ಟ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮತ್ುು ಪರಮಾಣಿೇಕರಣ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ವಾಕ್ರುಯು "ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 

ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು" ಪಡೆದಿರಬೆೇಕು 
 ರ್ಮನ್ಸಸಿ: "ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು" ಪಡೆದುಕೆೊಳುಳವುದು ಅಥಾರಿಟ್ರಯ ಎಂಪನೆೇಲ್ ಎನೆೊರಲೆಮಂಟ್ 

ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಂಪಕಟ ಇಲಾದೆೇ  ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣವನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ಲು ಅಭ್ಾರ್ಥಟಯನುು ಅಹಟತೆ 
ಪಡೆದಂತೆ ಅಲಾ. 

  

 ಪರಮಾಣಿೇಕರಣವನುು ತ್ ಗ ದುಕ ೊಂಡ ನಂತ್ರ ಮತ್ುು EA ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನಾಗಿ ಕ ಲಸ್ವನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ುವ ಮೊದಲು: 

 

 ದಾಖಲಾತಿ ಪಾರರಂಭ್ವಾರ್ುವ ಮೊದಲು ಪಾರಧಿಕಾರದ 
ಮಾರ್ಟದಶಟ ಸ್ೊತ್ರರ್ಳಿಗ್ೆ ಅನುರ್ುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ 
ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಂಸ್ೆಾಯಿಂದ ವಾಕ್ರುಯು 
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಕು 

 ವಾಕ್ರುಯು ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿರ್ಳು / ಆಧ್ಾರ್ 
ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳು ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ 
ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಬ್ಳಸಿದ ವವಧ 
ದಪಕರಣರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾಧನರ್ಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸಿದ ತ್ರಬೆೇತಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ವಾ ಪಾಲೆೊೆಳಳಬೆೇಕು. 

ಒಬ್ಬ ಇಎ’ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ನ್ಸಮಮ ಜವಾಬ್ಾೆರಿರ್ಳ ೇನು? 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ, ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಲಾಜಿಸಿಟಕ್ಿ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಅವಶಾಕತೆರ್ಳನುು ಯೆೊೇಜನೆ ಮತ್ುು 
ನ್ಸಯೆೊೇಜಿಸ್ುವುದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಸ್ಾಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು 
(ಅನುಬ್ಂಧ ಸಿ - ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದ ಸ್ಾಾಪನೆಯ ಚೆಕ್ರಾಸ್ಟ), ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ ಮತ್ುು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನುು 
ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವುದು . ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ಅವನ / ಅವಳ ಪಾತ್ರ ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವಾರ್, 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಕೆಳಗಿನದನುು ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸ್ುತಾುನೆ: 

 ಸ್ ೈಟ್ ಸಿದಧತ್  

 ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರವನುು ಸಿದಪಿಡಿಸಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಟಹಿಸಿ ಸ್ೆರ್ಪ್  
ಪರಿಶೇಲನಾಪಟ್ರಟ - ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳು ಮತ್ುು ಕೆೇಂದರರ್ಳನುು ಸ್ಾಾಪಿಸ್ುವಲ್ವಾ  
ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗ್ೆ ಅನುಕೊಲಕಾೆಗಿ ಪಾರಧಿಕಾರವು ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರ   
ಪರಿಶೇಲನಾಪಟ್ರಟ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಅವನು / ಅವಳು ಹೆೊಣೆಗ್ಾರನಾಗಿರುವ  
ಕೆೇಂದರಕೆೆ ಎಲಾಾ ಅವಶಾಕತೆರ್ಳನುು ಪಯರೆೈಸ್ುವುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಈ 
ಪಟ್ರಟಯನುು ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಕು. ಅವನು / ಅವಳು ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಕೆೇಂದರದ 
 ಆರಂಭ್ದಲ್ವಾ ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಪರತಿ ವಾರಕೆೊೆಮಮ (ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದು)  
ಪರಿಶೇಲು ಪಟ್ರಟ  ಭ್ತಿಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಸ್ಹಿ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಈ ಪರಿಶೇಲನಾಪಟ್ರಟ ಪರತಿ ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ / 
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ಅಥಾರಿಟ್ರ ಮತ್ುು ಅವರ ನಾಮನ್ಸದೆೇಟಶತ್ ಕಾಯಟಕ್ಷಮತೆ ಮಾನ್ಸರ್ರ್ / ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳಲ್ವಾ ನಂತ್ರದ ವಮಶೆಟ / ಆಡಿಟ್ ಆಗಿ  
ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು  ಆಧ್ಾರ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ಅನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಿ ಮತ್ುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ, STQC ಸ್ಟ್ರಟಫೆೈಡ್ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಕಾಾಪಚರ್ 
ಡಿವೆೈಸ್ೆಳು, ಜಿಪಿಎಸ್ ಡಿವೆೈಸ್ ಮತ್ುು ಪಿರಂರ್ರ್-ಕಮ್-ಸ್ಾೆಾನರ್ಟಳು ಎಲಾಾ ಸ್ಾಧನರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಲರ್ತಿುಸ್ಲಾದ ಲಾಾಪಾಟಪ್ 
/ ಡೆಸ್ಾೆಾಪ್ ಅನುು ಹೆೊಂದಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ಎಲಾಾ ದಪಕರಣರ್ಳು ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನುು / ನವೇಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು 
ಮಾಡಬೆೇಕು. 

 ಇತಿುೇಚಿನ ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ  ಕೆಾೈಂಟ್ /ನವೇಕರಣ  ಸ್ಾಫೆಟವೇರ್ ಅನುು ಸ್ಾಾಪಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ 
 ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ೆಂರ್ರ್ ಆವರಣವು ಅಚುಚಕಟಾಟಗಿ ಮತ್ುು ಶುದಿವಾಗಿದುಿ, ಆರೆೊೇರ್ಾಕರ ಮತ್ುು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ್ / ವದುಾತ್ 

ಅಪಾಯರ್ಳಿಂದ ಸ್ುರಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 
 ಕೆಳಗಿರುವಂತೆ ಮೂಲಭ್ೊತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ (ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆ ಮತ್ುು 

ಇಂಗಿಾೇಷ್ುಲ್ವಾ) ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ಪರದಶಟಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ: 
ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಮತ್ುು ಸ್ಂಪಕಟ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆಸ್ರು 

- ನೆೊಂದಣಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ುು ಸ್ಂಪಕಟ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆಸ್ರು 
- ಹೆಸ್ರು, ಕೆೊೇಡ್ ಮತ್ುು ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲ್ವಾ ಇಎ ಸ್ೊಪರ್ ವೆೈಸ್ರ್ ಸ್ಂಪಕಟ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ವರುದಿ ದೊರು ಹೆಚಿಚಸ್ಲು ಎಸ್ೆಲೆೇಷ್ನ್ ಮಾಾಟ್ರರಕ್ಿ 
- ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರದ ಕೆಲಸ್ದ ಅವಧಿರ್ಳು ಮತ್ುು ರಜಾದಿನರ್ಳು 
- ಯುಐಡಿಎಐ ಸ್ಹಾಯ ಲೆೈನ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ: 1947 ಮತ್ುು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: help@uidai.gov.in 

 ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣಕಾೆಗಿ  ಅರ್ತ್ಾವಾದ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಪಟ್ರಟ 
- ಎಲಾಾ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ್ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳ ದರ ಪಟ್ರಟ 

 ಯುಐಡಿಎಐ ಮಾರ್ಟದಶಟ ಸ್ೊತ್ರರ್ಳ ಪರಕಾರ, ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ / ಪಾರಧಿಕಾರವು ಒದಗಿಸಿದ ಆಧ್ಾರ್ IEC ವಸ್ುುವನುು 
ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಪರದಶಟಸ್ಲಾರ್ುವುದು ಎಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳತಾುನೆ. 

 ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವತ್ಟನೆಯನುು ನ್ಸವಾಸಿಯ  ಕಡೆಗ್ೆ ವನಯಶೇಲವಾಗಿರುವಂತೆ 
ನೆೊೇಡಿಕೆೊಳುಳತಾುನೆ.  ಮತ್ುು ಆಪರೆೇರ್ಗ್ೆಟ ಅಹಿತ್ಕರ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳನುು ತ್ಡೆರ್ರ್ಟಲು ಅತ್ೃಪಿು ಹೆೊಂದಿದ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳನುು 
ನ್ಸಭಾಯಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ದೆ ಇರುವಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಪರಿಸಿಾತಿಯನುು ತ್ನು ಹತೆೊೇಟ್ರಗ್ೆ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಳತಾುನೆ. 

 ಸ್ಮವಸ್ರರ್ಳನುು ಎಲ್ವಾ ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಸ್ಮವಸ್ರವನುು ಧರಿಸ್ುತಾುರೆ ಇಲಾವೆೇ ಎಂದು 
ಖ್ಾತಿರ ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ಹಾಯ ಬೆೇಕಾದರೆ ಅವರು ನ್ಕರರನುು ತ್ಮಮ ವೆೇಷ್ಭ್ೊಷ್ಣದಿಂದ 
ಸ್ುಲಭ್ವಾಗಿ ರ್ುರುತಿಸ್ಬ್ಹುದು 

 ರಿಜಿಸ್ಾಾಸ್ಟ / ಪಾರಧಿಕಾರದೆೊಂದಿಗ್ೆ ಮಾನಾ ಒಪಿಂದವಲಾದೆ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಾಳದಲ್ವಾ ನೆೊಂದಣಿ ಕಾಯಾಟಚರಣೆರ್ಳನುು 
ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಬೆೇಡಿ 

 ತ್ಮಮನುು ತ್ಾವು ಮತ್ುು ಇತ್ರರನುು ಆನ್ ಬ್ ೊೇಡಿಟಂಗ್ ಮಾಡುವುದು 
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 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ “ಆನ್ ಬ್ ೊಡಿಟಂಗ್ ನಮೊನ ” ಯ 
ಜೆೊತೆಯಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಗ್ೆ ಅರ್ತ್ಾವಾಗಿರುವ ದಸ್ಾುವೆೇಜುರ್ಳ 
ಜೆೊತೆಯಲ್ವಾ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬೆೇಕು ಅದು ಆನಂತ್ರ ಪರಿಶೇಲನೆಗ್ಾಗಿ ಸ್ಂಬ್ಂಧಪರ್ಟ 
“ಪಾರಧಿಕಾರದ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿರ್ಳಿಗ್ೆ” ನಮೂನೆ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ುತ್ುದೆ 

 ಪರಿಶೇಲನೆ ನಂತ್ರ, ಪಾರಧಿಕಾರದ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿಯು ಸ್ಂಬ್ಂಧಪರ್ಟ 
ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗ್ೆ ಆನ್ ಬೆೊೇಡಿಟಂಗ್ ಸ್ಮಮತಿಸ್ುತ್ುದೆ/ನ್ಸರಾಕರಿಸ್ುತ್ುದೆ  

 ನೆೊಂದಣಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಂತ್ರ ಆಧ್ಾರ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ಸ್ಾಫೆಟವೇನಟಲ್ವಾ ಅವನ / ಅವಳ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ ಅನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕವನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ುತ್ುದೆ 
ಮತ್ುು ನೆೊಂದಣಿ ಯಂತ್ರವನುು ಕಾಯಟರ್ತ್ಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ಬ್ಳಕೆದಾರ ಹೆಸ್ರು 
ಮತ್ುು ಪಾಸ್ಿಡ್ಟ ಅನುು ನ್ಸೇಡುತ್ುದೆ 

 ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಬ್ಳಕೆದಾರರು ಎಂದರೆ ಬ್ಳಕೆದಾರರ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ವವರರ್ಳನುು ಪಾರಧಿಕಾರದಲ್ವಾ ಪರಿಶೇಲನೆ ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಪಯಣಟಗ್ೆೊಳುಳತ್ುದೆ 
ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಸ್ಾಳಿೇಯ ದತ್ು ಸ್ಂಚಯರ್ಳಲ್ವಾ  
ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 ಸ್ಾಳಿೇಯ ದೃಢೇಕರಣದ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲ್ವಾ ಎಲಾಾ "ಆಪರೆೇರ್ರರ್ಳು" ಸ್ಹ 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಾುರೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 

 ಕ ೇಂದರದ ಕಾಯಟರ್ಳನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವುದು 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಅವಶಾಕತೆಯಿದಾಿರ್, ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಆಗಿ ಕಾಯಟನ್ಸವಟಹಿಸ್ುತಾುನೆ 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಮತ್ುು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಅಧಿಕೃತ್ರಿಂದ ಬ್ಸಡುರ್ಡೆಗ್ೆೊಳುಳವ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತಿುೇಚಿನ 
ಮಾರ್ಟದಶಟನರ್ಳು ಮತ್ುು ನ್ಸೇತಿರ್ಳ ಬ್ಗ್ೆೆ ತಿಳಿದಿರಬೆೇಕು. 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಅವನ / ಅವಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುತಾುನೆ. ಅವನು / 
ಅವಳು ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಯುಐಡಿಎಐ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳು ಮತ್ುು ಮಾರ್ಟದಶಟ 
ಸ್ೊತ್ರರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವುದನುು ಖ್ಾತಿರಗ್ೆೊಳಿಸ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ದತಾುಂಶರ್ಳನುು ದತ್ುಮ 
ರ್ುಣಮರ್ಟದಲ್ವಾ ಸ್ೆರೆ ಹಿಡಿಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ.  

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ತಾತಾೆಲ್ವಕ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ ಬ್ರುವ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ನೆೊಂದಣಿ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು "ಆಧ್ಾರ್ ಸ್್ಲಭ್ಾವನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರ ಮೂಲಕ" ಆಧ್ಾರ್ ಗ್ೆ 
ನೆೊಂದಣಿಯಾಗಿಲಾ ಎಂದು ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ತ್ನು / ಅವಳ ಬ್ಯೆೊೇ ಮಟ್ರರಕ್ ಆಧ್ಾರ್ ನೆೊಂದಣಿ / 
ನವೇಕರಣಕಾೆಗಿ ಮಾತ್ರ ಬ್ಳಸ್ಲಾರ್ುವುದು ಎಂದು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸ್ಬೆೇಕು. 

 ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ  ನ್ಸರ್ದಿತ್ ಫಾಮ್ಟ ಅನುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಭ್ತಿಟ 
ಮಾಡಿದಾಿರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ುು ಸ್ಾೆಾನ್ಸಂಗ್ ಗ್ಾಗಿ ಎಲಾಾ ಮೂಲ ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು 
ತ್ಂದಿದಾಿರೆ.ಸ್ರಿಯಾಗಿ ನವೇಕರಣ  ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕವು ಅರ್ತ್ಾವರುವ ವಸ್ುುರ್ಳನುು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ನವೇಕರಣದ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲಾರ್ುವುದು, 
ಸ್ಂರ್ರಹಿಸಿದ ದತಾುಂಶದ  ನಕಲ್ವತ್ಿವನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಲು ಸ್ಂಪಯಣಟ ಮಾಹಿತಿಯಲಾ ಎಂದು ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 
ವಳಾಸ್ವನುು ಮಾತ್ರ ನವೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕಾದರೆ ವಳಾಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಿ ಆಯೆೆ ಮಾಡಬೆೇಕು 

 ಆಧ್ಾರ್ ಕೆಾೈಂರ್ು ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿಯನುು "ಆಫ್" ಮಾಡಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅರ್ತ್ಾವದೆ, ಅಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಸಿಯು"ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಎಕೆಿಪಶನ್" ಹೆೊಂದಿರುತಾುನೆ. 
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 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಪರತಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್  ದಾಖಲಾತಿ ದತಾುಂಶವನುು  ನೆೊೇಂದಾಯಿಸ್ುವಾರ್ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿದ 
ನ್ಸಣಾಟಯಕ ಅಂಶರ್ಳ ಮುದರಣ ಪರತಿಯನುು ಹೆೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

 ಆಪರೆೇರ್ರುರ್ಳು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿ/ದನುತಿೇಕರಣವನುು ಸ್ೊಕ್ಷಮವಾಗಿ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ುತಾುರೆಯೆೇ 
ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಸ್ೊಚಿಸಿದ ತಿದುಪಿಡಿರ್ಳನುು ಮಾಡುತಾುರೆಯೆೇ ಎಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

 ಆಧ್ಾರ್ ನೆೊಂದಣಿ / ನವೇಕರಣ  ನಂತ್ರ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಅವನ / ಅವಳ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಣವನುು 
ಒದಗಿಸ್ುತಿುದೆಯೆಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು.  

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಂತ್ರ ಅಂಗಿೇಕಾರವನುು ಮುದಿರಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿ ಸ್ಹಿ ಹಾಕ್ರದಾಿನೆ 
ಎಂಬ್ುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ರ್ುರುತ್ನುು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಕು / ಸ್ಂಬ್ಂಧದ ಪುರಾವೆ / ವಳಾಸ್ದ ಪುರಾವೆ / ಜನನ ಪುರಾವೆ 
ಮತ್ುು ಸ್ಹಿ ಮಾಡಿದ ಸಿಿೇಕೃತಿ ಸಿಾಪ್ ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಲಾರ್ುವುದು ಎಂದು ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

 ದಿನದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ುು ಎದುರಿಸ್ುತಿುರುವ ಸ್ಮಸ್ೆಾರ್ಳನುು ಹಂಚಿಕೆೊಳಳಲು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ದೆೈನಂದಿನ 
ಸ್ಭೆಯನುು ಮಾಡಬೆೇಕ. 

 ದಿನದ ಅಂತ್ಾದಲ್ವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಕೆೇಂದರದ ಸ್ಾಟಕ್ ಅನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಮರುದಿನ ಸ್ುರ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ 
ದೆೊೇಷ್ಯುಕು ಸ್ಾಧನರ್ಳು, ಯಂತಾರಂಶ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಜಾರಿ ವಾವಸ್ೆಾರ್ಳನುು ಬ್ದಲ್ವಸ್ುವ ವಾವಸ್ೆಾ ಮಾಡಬೆೇಕು. 

 ಸ್ಾೆರಚಸ್ ಗ್ಾಗಿ, ದೃಷ್ಟಟಗ್ೆೊೇಚರ ಚಿತ್ರರ್ಳ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ನ್ಸಯತ್ಕಾಲ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ, 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಭಾರ್ಶಃ ಚಿತ್ರರ್ಳನುು ಮಾತ್ರ. ಅಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಮಸ್ೆಾಯನುು ರ್ಮನ್ಸಸಿದರೆ, ಅದನುು 
ಸ್ಂಬ್ಂಧಪರ್ಟ ಎನೆೊರಲೆಮಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಾಾನೆೇಜರ್ / ಹೆಚುೆಾಗ್ೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೆೇಕು ಮತ್ುು ದಪಕರಣದ 
ಬ್ದಲಾವಣೆಯನುು ವನಂತಿಸ್ಬೆೇಕು. 

 ಎಲಾಾ ಸ್ಾಧನರ್ಳು ಮತ್ುು ಕಂಪಯಾರ್ರ್ಟಳು ಸ್ಾಗಿತ್ಗ್ೆೊಳುಳತ್ುವೆ ಮತ್ುು ಅಪಘಾತ್ರ್ಳನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಲು ವದುಾತ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ 
ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

 ದಪಕರಣರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ಲಕರಣೆರ್ಳ ಸ್ುಭ್ದರ ವಾವಸ್ೆಾಯನುು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಬೆೇಕು. 

 ನ್ಸದಿಟಷ್ಟ ದಿನಾಂತ್ಾದ ವರದಿರ್ಳು ಗ್ಾರಹಕರ ಇಎ ಕಾಯಾಟಚರಣೆಗ್ೆ ಅನುಕೊಲವಾರ್ುವಂತೆ, ಆಯೆೆ ಸ್ಮಯಕೆೆ, ಕೆಾೈಂರ್ುಲ್ವಾ 
ದಿನದ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟ ವರದಿರ್ಳ ವರದಿರ್ಳು ಲಭ್ಾವದೆ. ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ದೆೈನಂದಿನ ಕಾಯಾಟಚರಣೆರ್ಳನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವಲ್ವಾ 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಈ ವರದಿರ್ಳನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಳಳಬ್ಹುದು ನಲ್ವಾ ಲಭ್ಾವರಬೆೇಕು. 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಧ್ಾರ್ ಎನೆೊರಲೆಮಂಟ್ / ನವೇಕರಣದ ಮರಣದ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ನೆೈತಿಕತೆಯ 
ದನುತ್ ಮಾನದಂಡರ್ಳನುು ರ್ಮನ್ಸಸ್ುತಾುನೆ ಮತ್ುು ನ್ಸದಿಟಷ್ಟ ಶುಲೆವನುು ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೆೇ ಹೆಚುಚವರಿ 
ಹಣವನುು ಕೆೇಳಬಾರದು. 

 ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಗ್್ಪಾತೆ ಮತ್ುು ಭ್ದರತೆಯನುು ಕಾಪಾಡುವಲ್ವಾ 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಸ್ಹ ಜವಾಬಾಿರನಾಗಿದಾಿನೆ. 

 ಜಿಪಿಎಸ್ ಪರತಿದಿನ ಮಾಡಬೆೇಕು 

  ಕಾಯಾಟಚರಣ  ನ್ಸಗಾ 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲ್ವಾ ನಡೆಯುವ ಕಾಯಟರ್ಳು, ನ್ಸಗ್ಾ ಮತ್ುು ಲೆಕೆಪರಿಶೆ ೇಧನೆ ಕಾಯಟರ್ಳಲ್ವಾ 
ಪಾರಧಿಕಾರ/ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ಹಕರಿಸ್ುತಾುರೆ ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ಪರಿಜ್ಞಾನಕೆೆ ತ್ಕೆಂತೆ ಅವರ ಪರಶೆುರ್ಳಿಗ್ೆ ದತ್ುರಿಸ್ುತಾುರೆ. 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಕಾಯಾಟಚರಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ವವರರ್ಳನುು ದಾಖಲ್ವಸ್ುತಾುರೆ ಹಾರ್ೊ ಕಾಯಾಟಚರಣೆ ನ್ಸಗ್ಾ 
ಹಾಳೆಯನುು ಸ್ಹಿ ಮಾಡುತಾುರೆ. 
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 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಜಿಪಿಎಸ್ ನ್ಸದೆೇಟಶಾಂಕರ್ಳನುು ದಿನನ್ಸತ್ಾದ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ನೆೊಂದಣಿ ಕೆಾೈಂಟ್ ಅನುು ಬ್ಳಸ್ುವ 
ಮೊದಲು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು. 

 

 
ಆಪರ ೇರ್ರ್ ಎಂದರ  ಯಾರು ಮತ್ುು ಅವರ ವಿದಾಾರ್ಟತ್  ಏನು? 

ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿಯನುು ಕಾಯಟರ್ತ್ಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ  
ಮೂಲಕ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನೆೇಮಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 
ಈ ರ್ುದ ೆಗಾಗಿ ಅರ್ಟತ್  ಪಡ ಯಲು, ವಾಕ್ತುಯು ಕ ಳಗಿನ ಮಾನದಂಡರ್ಳನುು 
ಪೂರ ೈಸ್ಬ್ ೇಕು: 

 ಯುಐಡಿಎಐ ನ್ಸಂದ ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಲಾರ್ುವ ಆಧ್ಾರ ಸ್ೆೇವಾ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ, 
ವದಾಾಹಟತೆಯು 10+2 ತೆೇರ್ಟಡೆ ಅಥವಾ ಪದವಧರರು ಸ್ೊಕು  

 ವಾಕ್ರು 18 ವಷ್ಟ ಮತ್ುು ಮೇಲಿರ್ಟ ವಯಸಿಿನವರಾಗಿರಬೆೇಕು. 

 ವಾಕ್ರು 10 + 2 ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಆದಾತೆಯಾಗಿ ಪದವೇಧರರಾಗಿರಬೆೇಕು. 

 ಅವನು / ಅವಳು  ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಗ್ಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದುಿ  ಅದು ಜನರೆೇಟ್ ಆಗಿರಬೆೇಕು. 

 ವಾಕ್ರುಯು ಕಂಪಯಾರ್ರ್ ಅನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವ ಮೂಲಭ್ೊತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯ 
ಕ್ರೇಬೆೊೇಡ್ಟ ಮತ್ುು ಲ್ವಪಾಂತ್ರಣವನುು ತಿಳಿದವರಾಗಿರಬೆೇಕು. 

 ಒಬ್ಬ ವಾಕ್ರುಯು "ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸ್ಟ್ರಟಫಿಕೆೇಟ್" ಅನುು ಅಥಾರಿಟ್ರಯಿಂದ ನೆೇಮಿಸ್ಲಿರ್ಟ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮತ್ುು ಪರಮಾಣಿೇಕರಣ 
ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಪಡೆಯಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ುದೆ 

 ರ್ಮನ್ಸಸಿ: "ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು" ಪಡೆದುಕೆೊಳುಳವುದು ಅಥಾರಿಟ್ರಯ ಎಂಪನೆೇಲ್ ಎನೆೊರಲೆಮಂಟ್ 
ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಂಪಕಟ ಇಲಾದೆೇ  ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣವನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ಲು ಅಭ್ಾರ್ಥಟಯನುು ಅಹಟತೆ ಪಡೆದಂತೆ 
ಅಲಾ. 

 ಆಪರ ೇರ್ರ್ ಆಗಿ ಕ ಲಸ್ವನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ುವ ಮೊದಲು:  

 ದಾಖಲಾತಿ ಪಾರರಂಭ್ವಾರ್ುವ ಮೊದಲು ಪಾರಧಿಕಾರದ ಮಾರ್ಟದಶಟ ಸ್ೊತ್ರರ್ಳಿಗ್ೆ ಅನುರ್ುಣವಾಗಿ 
ಯಾವುದೆೇ ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಂಸ್ೆಾಯಿಂದ ವಾಕ್ರುಯು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಕು 

 ವಾಕ್ರುಯು ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿರ್ಳು / ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳು ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ 
ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಬ್ಳಸಿದ ವವಧ ದಪಕರಣರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ಾಧನರ್ಳ ಮೇಲೆ ದಾಖಲಾತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿ ನಡೆಸಿದ ತ್ರಬೆೇತಿ ಸ್ೆಷ್ನನಲ್ವಾ ಪಾಲೆೊೆಳಳಬೆೇಕು 

 ದೃಢೇಕರಣ ಪರಿೇಕ್ೆ ನ್ಸೇಡುವ ಮೊದಲು ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ವಾ ಸ್ಂಪಯಣಟ ತ್ರಬೆೇತಿ 
ಮಟ್ರೇರಿಯಲ್ ಅನುು ಓದಬೆೇಕು. ಇದು ಪಾರಧಿಕಾರದ ವೆಬ್ಸ್ೆೈಟ್ರನಲ್ವಾ  ಲಭ್ಾವದೆ. 

 ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆ ಕ್ರೇಬೆೊೇಡ್ಟ ಮತ್ುು ಲ್ವಪಾಂತ್ರಣವನುು ಅರಿತ್ವರಾಗಿರಬೆೇಕು. 

ಆಪರ ೇರ್ರ್ ನ ಆನ್ ಬ್ ೊಡಿಟಂಗ್ 

ಆಪರೆೇರ್ರ್ ತ್ನು “ಆನ್ ಬೆೊಡಿಟಂಗ್ ನಮೂನೆ” ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬೆೇಕು ಅವನ  / ಅವಳ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗ್ೆ ಅರ್ತ್ಾವರುವ 
ದಾಖಲೆರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಅದು ಪರಿಶೇಲನೆಗ್ಾಗಿ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ "ಪಾರಧಿಕಾರದ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿರ್ಳಿಗ್ೆ" ಫಾಮ್ಟ 
ಅನುು ಸ್ಲ್ವಾಸಿರುತ್ುದೆ. ಪರಿಶೇಲನೆ ನಂತ್ರ, ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿರ್ಳು ಸ್ಂಬ್ಂಧಪರ್ಟ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯ ಆನ್ ಬೆೊೇಡಿಟಂಗ್ ಅನುು 

ಆಪರ ೇರ್ರ್ 
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ಸ್ಮಮತಿಸ್ುತ್ುದೆ/ನ್ಸರಾಕರಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ನಂತ್ರ ಆಥಾರ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ಸ್ಾಫಟವೆೇರನಲ್ವಾ  ಅವನ / ಅವಳ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ರ್ಳನುು  ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಳವ ಮೂಲಕ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಅನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ನೆೊಂದಣಿ ಯಂತ್ರವನುು ಕಾಯಟನ್ಸವಟಹಿಸ್ಲು ಬ್ಳಕೆದಾರ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಪಾಸ್ವಡ್ಟ ಅನುು 
ಒದಗಿಸ್ುತ್ುದೆ. ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಬ್ಳಕೆದಾರರು ಎಂದರೆ ಯುಐಡಿಎಐನಲ್ವಾನ ಬ್ಳಕೆದಾರರ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ವವರರ್ಳ ಪರಿಶೇಲನೆ 
ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಪಯಣಟಗ್ೆೊಳುಳತ್ುದೆ  ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಸ್ಾಳಿೇಯ ದತ್ು ಸ್ಂಚಯದಲ್ವಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

ನ್ಸವಾಸಿ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವ ಿಆಪರ ೇರ್ರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನ ನಪಿರ್ುಟಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಪರಮುಖ ಆದ ೇಶರ್ಳು 

 ಪರತಿದಿನ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ ಆರಂಭ್ದಲ್ವಾ ಜಿಪಿಎಸ್ 
ಕಕ್ೆಯನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು. 

 ಪರತಿ ಲಾಗಿನ್   ಅಲ್ವಾ  ಕಂಪಯಾರ್ರನಲ್ವಾ  ದಿನಾಂಕ 
ಮತ್ುು ಸ್ಮಯವು ಸ್ೆಟ್ರಟಂಗ್ ಪರಸ್ುುತ್ ದಿನಾಂಕ 
ಮತ್ುು ಸ್ಮಯ ಹೆೊಂದಿದೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

 ಆಧ್ಾರ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ನಲ್ವಾನ ನ್ಸಮಮ ಸ್ಿಂತ್ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ID ಯೆೊಂದಿಗ್ೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡುವುದನುು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ, 
ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನುು ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲು, ಮತ್ುು ಸ್ಾಳ ಬ್ಸರ್ುಟ ಹೆೊೇರ್ುವಾರ್  ಅಪಿಾಕೆೇಶನ್ ಅನುು ಲಾಗ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳ, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರೆೊಬ್ಬರೊ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ ನ್ಸಮಮ ಲಾಗಿನ್ ವಂಡೆೊೇವನುು ಬ್ಳಸ್ಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ುವುದಿಲಾ. 

 ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳನುು ಸ್ುಲಭ್ವಾಗಿ ಸ್ರಾರ್ಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ 
ಮತ್ುು ದತಾುಂಶವನುು  ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಕೆಯನುು 
ಸ್ುಲಭ್ಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ುು 
ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ದಾಖಲಾತಿ /ನವೇಕರಣ  
ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಸ್ಂಕ್ಷಿಪುಗ್ೆೊಳಿಸಿ. 

 ಸ್ೆಟೇಷ್ನ್ ಲೆೇಔಟ್ ಪಾರಧಿಕಾರ 
ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳ ಪರಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

 ಕೆಾೈಂಟ್ ನಲ್ವಾ ಒದಗಿಸ್ಲಾದ "ಆಧ್ಾರ್ ಸ್್ಲಭ್ಾ  ಹುಡುಕ್ರ" ಅನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು ಹೆೊಸ್  ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡುವ 
ಮೊದಲು ನ್ಸವಾಸಿಯನುು  ನೆೊೇಂದಾಯಿಸ್ಲಾಗಿಲಾ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

 ವಳಾಸ್, ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುು ಇಮೇಲ್ 
ನಂತ್ಹ ಜನರ್ಣತಿ ವವರರ್ಳನುು ದನುತಿೇಕರಿಸ್ಲು 
ಅಪೆಾೇಟ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ಲೆೈಟ್ ಬ್ಳಸಿ ಹಾರ್ೊ 
ಜನರ್ಣತಿ/ಬೆೈಯೆೊಮಟ್ರರಕ್ ನಂತ್ರ ಇತ್ರೆ 
ಬ್ಗ್ೆಯನುು ಅಪೆಾೇಟ್ ಮಾಡಲು ಇಸಿಎಂಪಿ ಬ್ಳಸಿ. 

 ಎಲಾಾ ಮೂಲ ಡಾಕುಾಮಂರ್ೆಳು ಲಭ್ಾವದೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ, ನ್ಸವಾಸಿ ವನಂತಿಸಿದ 
ನಮೂದು ಪರಕಾರಕೆೆ ಅರ್ತ್ಾವರುವ ಮತ್ುು 
ಅದರ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ  
ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ಅದೆೇ ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಸ್ೆೇರಿರಬೆೇಕು. 

 ಇದು ಕಡಾಾಯವಾದರೊ ಕೊಡ, ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಭ್ವಷ್ಾದ ಸ್ಂಪಕಟಕಾೆಗಿ ಮತ್ುು ಇತ್ರೆ ಬ್ಳಕೆರ್ಳಾದ ಒಟ್ರಪಿ-ಆಧ್ಾರಿತ್ 
ದೃಡಿೇಕರಣ, ಆನೆಾೈನ್ ಆಧ್ಾರ್ ಅಪೆಾೇಟ್ ಸ್್ಲಭ್ಾ ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಇಕೆವೆೈಸಿ ಪರಿಶೇಲನೆಗ್ಾಗಿ ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೊೇದಿಸ್ುತಾುರೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 

 ನ್ಸವಾಸ್ದ ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ 
ಫಾಮ್ಟ ಅನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ುು 
ಪರಿಶೇಲನಾಕಾರನ  ಸ್ಹಿ / ಹೆಬೆಬರಳು ಮುದರಣ 
ಮತ್ುು ಸ್ಾಟಂಪ್ / ಮೊದಲಕ್ಷರರ್ಳನುು 
ಹೆೊಂದಿದೆೇಯೆೇ  ಫಾಮ್ಟ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ 
(ಅಜಿಟದಾರರ) ಸ್ಹಿ / ಹೆಬೆಬರಳು ಮುದರಣರ್ಳನುು 
ಹೆೊಂದಿದೆಯೆೇ ಎಂದು ಖಚಿತ್ ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

 ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಅವನ / ಅವಳ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಕೆೇವಲ ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ / 
ನವೇಕರಣಕಾೆಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾರ್ುವುದು  ಮತ್ುು 
ಬೆೇರೆ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ಬ್ಳಸ್ಲಾರ್ುವುದಿಲಾ  
ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿ. 

 ಪರಿಚಯಕಾರ / ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ  ಆಧ್ಾರಿತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ಪರಿಚಯಕರು / ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ  
ಸ್ಹಿ / ಹೆಬೆಬರಳು ಮುದರಣ  ಅನುಕರಮವಾಗಿ ಪರಿಚಯಕಾರ  ಮತ್ುು ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾರಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸ್ಲಾದ 
ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳಲ್ವಾ ತ್ುಂಬ್ಸದ ವವರರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಫಾಮ್ಟ ರೊಪದಲ್ವಾ ಲಭ್ಾವರಬೆೇಕು. 

 ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ಕೆಾೈಂರ್ನಲ್ವಾ ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಪರದೆಯ 
ಪರಕಾರ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಕೆಯ 
ಅನುಕರಮದಲ್ವಾ ಆಧ್ಾರ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್  

 ನೆೊಂದಣಿ / ನವೇಕರಣದ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಪರದೆಯು ಎಲಾಾ ಸ್ಮಯದಲೊಾ 
ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ ಮತ್ುು 
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(ಇಸಿಎಂಪಿ / ಯುಸಿಎಲ್) ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ 
ಮತ್ುು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದತಾುಂಶವನುು 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ಪರವೆೇಶಸ್ುವ ಮೊದಲು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ 
ಜನಸ್ಂಖ್ೆಾಯ ದತಾುಂಶವನುು  ಪರವೆೇಶಸಿ 
ಮತ್ುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿದ ದತಾುಂಶವನುು 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲು ನ್ಸವಾಸಿ ಕೆೇಳಿಕೆೊಳಿಳ. 

 ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಅಂಗಿೇಕಾರವನುು ಮುದಿರಸಿ, ಸ್ಹಿ ಮಾಡಿ 
ಮತ್ುು ನ್ಸೇಡಿರಿ ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಅಂತ್ಾದಲ್ವಾ 
ಒಪಿಿಗ್ೆಗ್ಾಗಿ ನ್ಸವಾಸಿ ಸ್ಹಿಯನುು 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಬ್ಹುದು. 

 ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ ಫಾಮ್ಟ, ಮೂಲ 
ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ಹಿ ಸ್ಮಮತಿ 
ಸಿಾಪ್ ಅನುು ನೆೊಂದಣಿ / ಅಪೆಾೇಟ್ ಕೆಾೈಂರ್ನಲ್ವಾ  
ಅಪೊಾೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಮತ್ುು ಎಲಾಾ 
ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

 

ಸಿಇಎಲ್ವಿ ಆಪರ ೇರ್ರ್ ಎಂದರ  ಯಾರು ಮತ್ುು ಅವರ ವಿದಾಾರ್ಟತ್  ಏನು? 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿಯನುು ಕಾಯಟರ್ತ್ಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ದಾಖಲಾತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಮೂಲಕ ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಅನುು ನೆೇಮಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಮಾತ್ರ 
ಶಶು ನೆೊಂದಣಿ / ನವೇಕರಣವನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಬ್ಲಾರು ಮತ್ುು ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ದಾಖಲಾತಿಯನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಾವಲಾ ಎಂದು ರ್ಮನ್ಸಸ್ಬೆೇಕು. 
 

ಈ ಪಾತ್ರಕಾೆಗಿ ಅಹಟತೆ ಪಡೆಯಲು, ವಾಕ್ರುಯು ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡರ್ಳನುು 
ಪಯರೆೈಸ್ಬೆೇಕು: 

 ವಾಕ್ರು 18 ವಷ್ಟ ಮತ್ುು ಮೇಲಿರ್ಟ ವಯಸಿಿನವರಾಗಿರಬೆೇಕು. 
 ವಾಕ್ರು 10 + 2 ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಆದಾತೆಯಾಗಿ ಪದವೇಧರರಾಗಿರಬೆೇಕು 
 ಅಂರ್ನವಾಡಿ ಆಶಾ ಕಾಯಟಕತೆಟಯರ  ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ 10 ನೆೇ ತ್ರರ್ತಿ ದತಿುೇಣಟತೆ  ಅಹಟವಾಗಿದೆ 
 ಅವನ / ಅವಳ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಗ್ಾಗಿ ವಾಕ್ರುಯು ದಾಖಲಾರ್ಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಜನರೆೇಟ್ ಆಗಿರಬೆೇಕು. 
 ಆಂಡಾರಯ್ಡಾ OS / ಕಂಪಯಾರ್ನೆೊಟಂದಿಗ್ೆ ಆಪರೆೇಟ್ರಂಗ್ ಸ್ಾಮಟ್ಟ ಫೇನ್ ಕುರಿತ್ು ಮೂಲಭ್ೊತ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು 

ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯ ಕ್ರೇಬೆೊೇಡ್ಟ ಮತ್ುು ಲ್ವಪಾಂತ್ರಣದೆೊಂದಿಗ್ೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾರ್ಬೆೇಕು 
 ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ನೆೇಮಿಸ್ಲಿರ್ಟ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮತ್ುು ಪರಮಾಣಿೇಕರಣ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ ವಾಕ್ರುಯು "CELC ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸ್ಟ್ರಟಫಿಕೆೇಟ್" 

ಅನುು ಪಡೆದಿರಬೆೇಕು 
 ರ್ಮನ್ಸಸಿ: "ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು" ಪಡೆದುಕೆೊಳುಳವುದು ಅಥಾರಿಟ್ರಯ ಎಂಪನೆೇಲ್ ಎನೆೊರಲೆಮಂಟ್ 

ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಂಪಕಟ ಇಲಾದೆೇ  ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣವನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ಲು ಅಭ್ಾರ್ಥಟಯನುು ಅಹಟತೆ ಪಡೆದಂತೆ 
ಅಲಾ. 

ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಆಪರ ೇರ್ರ್ ಆಗಿ ಕ ಲಸ್ವನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ುವ ಮೊದಲು:  

 ದಾಖಲಾತಿ ಪಾರರಂಭ್ವಾರ್ುವ ಮೊದಲು ಪಾರಧಿಕಾರದ ಮಾರ್ಟದಶಟ ಸ್ೊತ್ರರ್ಳಿಗ್ೆ ಅನುರ್ುಣವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ನೆೊಂದಣಿ 
ಸ್ಂಸ್ೆಾಯಿಂದ ವಾಕ್ರುಯು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಕು. 

 ವಾಕ್ರುಯು ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿರ್ಳು / ಶಶು ನೆೊಂದಣಿ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳು ಮತ್ುು ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ  ಟಾಾಬೆಾರ್ನಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ನಡೆಸಿದ ತ್ರಬೆೇತಿ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ವಾ ಮಕೆಳ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಕು. 
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 ದೃಢೇಕರಣ ಪರಿೇಕ್ೆಯನುು ನ್ಸೇಡುವ ಮೊದಲು ಆಥರಿಯ ವೆಬ್ಸ್ೆೈಟ್ ಲಭ್ಾವರುವ ಶಶು ನೆೊಂದಣಿಗ್ಾಗಿ  ಸ್ಂಪಯಣಟ 
ತ್ರಬೆೇತಿ ಮಟ್ರೇರಿಯಲ್ ಅನುು ಓದಬೆೇಕು. 

 ಸಿಇಎಲ್ವಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ “ಆನ್ ಬೆೊೇಡಿಟಂಗ್ ನಮೂನೆಯ ಜೆೊತೆಯಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿಗ್ೆ ಅರ್ತ್ಾವಾದ 
ದಸ್ಾುವೆೇಜುರ್ಳನುು ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬೆೇಕು ಅದು ಪರಿಶೇಲನೆಗ್ಾಗಿ ಸ್ಂಬ್ಂಧಪರ್ಟ “ಯುಐಡಿಎಐ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿರ್ಳಿಗ್ೆ” 
ನಮೂನೆಯನುು ಸ್ಲ್ವಾಸ್ುತ್ುದೆ. ಪರಿಶೇಲನೆ ನಂತ್ರ ಪರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿರ್ಳು ಆಯಾ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ 
ಆನೆೊಬೇಡಿಟಂಗ್ ಸ್ಮಮತಿಸ್ುತ್ುದೆ/ನ್ಸರಾಕರಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

 ಆಧ್ಾರ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ಸ್ಾಫಟವೆೇರನಲ್ವಾ  ತ್ನು / ಅವಳ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ ಅನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡು ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಟಾಾಬೆಾಟ್ ಅನುು 
ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಲು ಒಂದು ಬ್ಳಕೆದಾರರ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಪಾಸ್ಿಡ್ಟ ಅನುು ಒದಗಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಅನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

 ಬ್ಳಕೆದಾರರನುು ನ್ಸಯಂತಿರಸ್ುವುದು ಯುಐಡಿಎಐನಲ್ವಾನ ಬ್ಳಕೆದಾರರ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ವವರರ್ಳ ಪರಿಶೇಲನೆ 
ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಪಯಣಟಗ್ೆೊಂಡಿದೆ ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಸ್ಾಳಿೇಯ ದತಾುಂಶ ಸ್ಂಚಯದಲ್ವಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ ಜವಾಬಾಿರಿರ್ಳೆೇನು? 
ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರಕೆೆ  ದಾಖಲು ಮಾಡಲು ನ್ಸವಾಸಿ ಬ್ಂದಾರ್, ನ್ಸವಾಸಿಯು  ಒದಗಿಸ್ುವ ದಾಖಲೆರ್ಳಿಂದ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಮೂದಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು. 
ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲು ಅಧಿಕೃತ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ನ್ಸವಾಸಿ ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. ಇಂತ್ಹ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲಕರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ 
ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಇರುವ ಪರಿಶೇಲನಾಧಿಕಾರಿ ನ್ಸವಾಸಿ ತ್ುಂಬ್ಸದ ನೆೊಂದಣಿ / ನವೇಕರಣ  ಫಾಮ್ಟ ವರುದಿ ನ್ಸವಾಸಿ ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ 
ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ುತಾುರೆ. 
ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೇಲನೆಗ್ಾಗಿ ಸ್ೆೇವೆ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ುವ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳನುು ದಳಿಸಿಕೆೊಳುಳವಲ್ವಾ ಸ್ಾಧಾವಾರ್ದಿದಿರೆ ರಿಜಿಸ್ಾಾರರ್ಳು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ 
ಪರಿಶೇಲನೆ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಚೆನಾುಗಿ ಪರಿಚಯವರುವ ನ್ಸವೃತ್ು ಸ್ಕಾಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳನುು ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಕು. 
ಸ್ರಕಾರದಿಂದ (ಸ್ಶಸ್ರ ಪಡೆರ್ಳು ಮತ್ುು ಸಿಪಿಎಂಎಫ್ ರ್ಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ) ಯಾವುದೆೇ ಸ್ೆೇವೆ / ನ್ಸವೃತ್ು ಅಧಿಕಾರಿಯು ಮತ್ುು ರ್ುಂಪು ಸಿ / 
ವರ್ಟ III ದದೆೊಾೇಗಿರ್ಳ ಶೆರೇಣಿಗಿಂತ್ ಕೆಳಗಿನ ಬಾಾಂಕುರ್ಳು ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಪಿಎಸ್ ಯುರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲಕರಾಗಿ ನ್ಸಯೆೊೇಜಿಸ್ಲು 
ಅನುಮತಿಸ್ಬ್ಹುದು. ಪರದೆೇಶರ್ಳಲ್ವಾ, ದೆೊಡಾ ನರ್ರರ್ಳು ಮತ್ುು ಮಟೆೊರರ್ಳಂತ್ಹ ರಿಜಿಸ್ಾಾರಗ್ೆ ಇಂತ್ಹ ನ್ಸವೃತ್ು / ಸ್ವಟಂಗ್ ಸ್ಕಾಟರಿ 
ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳನುು ಪಡೆಯಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ುವುದಿಲಾ, ಅಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಚೆೇರಿಯ 
ಅನುಮತಿಯೆೊಂದಿಗ್ೆ  ಹೆೊರರ್ುತಿುಗ್ೆ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳನುು ಪಡೆಯಬ್ಹುದು. 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದ ಪರಿಶೇಲಕರು ಅದೆೇ ಮಾರಾರ್ಗ್ಾರರಿಂದ   ಸ್ೆೇರಿಕೆೊಳಳಲು ಸ್ಾಧಾವಲಾ, ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಂಸ್ೆಾಯಾಗಿ ನೆೇಮಕ 
ಮಾಡುತಾುರೆ. ರಿಜಿಸ್ಾಾರಗ್ೆ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ವಾ ಪರಿಶೇಲನೆಯನುು ನ್ಸೇಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೇಲನೆರ್ಳನುು ಸ್ೊಕುವಾಗಿ ತ್ರಬೆೇತಿ 
ನ್ಸೇಡಲಾರ್ುವುದು ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಒಂದು ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ  ಒಂದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ಪರಿಶೇಲನಾಕಾರರನುು  
ನೆೇಮಕ ಮಾಡಬ್ಹುದು, ಅರ್ತ್ಾವದಿಲ್ವಾ ಮತ್ುು 
ಅಲ್ವಾಎಲಾಾ ಪರಿಶೇಲನಾಕಾರರ  ಪಟ್ರಟಗ್ೆ ನೆೊಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾತಿ ಪಾರರಂಭ್ವಾರ್ುವ 
ಮೊದಲು ಸ್ೊಚಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಪಟ್ರಟಗ್ೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಚೆೇರಿಯೆೊಂದಿಗ್ೆ ವತ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 
 
ದಾಖಲ ರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ುವಾರ್ ಪರಿಶೇಲನಾಕಾರನು  ನ ನಪಿನಲ್ವಿರ್ುಟಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಪರಿಶೇಲನ ಗಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ 

ಪರಿಶೇಲಕರು 
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ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳು ಯಾವುವು? 

 ನ್ಸವಾಸಿಯ ಬ್ಳಿ  ಪರಿಶೇಲನೆಗ್ಾಗಿ ಮೂಲ ದಾಖಲೆರ್ಳಿವೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 
 ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣಕಾೆಗಿ  ನ್ಸವಾಸಿ ನ್ಸಮಿಟಸಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳು ಯುಐಡಿಎಐ ಅನುಮೊೇದಿತ್ ದಾಖಲೆರ್ಳ 

ಪಟ್ರಟಯಲ್ವಾ ಮಾತ್ರ ಇರಬೆೇಕು. 
 ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವೆ, ವಳಾಸ್ದ ಪುರಾವೆ, ಸ್ಂಬ್ಂಧದ ಪುರಾವೆ, ಹುಟ್ರಟದ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆಗ್ೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು / ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳಿಂದ ನ್ಸೇಡಲಾರ್ುವ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು (ಯುಐಡಿಎಐನ ಮಾನಾವಾದ ದಾಖಲೆರ್ಳ ದಾಖಲೆರ್ಳಲ್ವಾ 
ಮಾತ್ರ ರ್ುರುತಿಸ್ಲಿಡುವುದು ಮಾತ್ರ) ಅನುಬ್ಂಧ ಡಿ ಹೆೊರಡಿಸ್ಬೆೇಕು. 

 ನಕಲ್ವ / ಮಾಪಟಡಿಸಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಅನುಮಾನ್ಸಸಿದರೆ ಪರಿಶೇಲಕರು ಪರಿಶೇಲನೆ ನ್ಸರಾಕರಿಸ್ಬ್ಹುದು. 
ಪರಿಶೇಲನೆಕಾರರು  ತ್ಯಾರಿಸಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಪರಿಶೇಲನೆಯನುು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ, ದಾಖಲಾತಿ 
ನಮೂದುದಾರರಿಂದ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ ಮೂಲಕ ಕಾರಣರ್ಳನುು ದಾಖಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 

 ಪರಿಶೇಲನೆಕಾರರು  ಕಾರಣರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲನೆ ನ್ಸರಾಕರಿಸಿದರೆೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣರ್ಳ ರೆಕಾಡಿಟಂಗ್ ಇಲಾದೆ 
ನ್ಸವಾಸಿ ಹಿಂದಕೆೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಆರ್ ನ್ಸವಾಸಿಯು  ಕುಂದುಕೆೊರತೆರ್ಳ ನ್ಸವಾರಣೆ ನೆೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ  ರಚಿಸ್ಲಿರ್ಟ 
ಗ್ೆೊತ್ುುಪಡಿಸಿದ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಮೊರೆ ಹೆೊೇರ್ಬ್ಹುದು. 

 ಹೆಸ್ರು, ಜನಮ ದಿನಾಂಕ, ವಳಾಸ್, ಮತ್ುು ಅನುಕರಮವಾಗಿ PoI, ಜನಮ ದಿನಾಂಕ, PoA, PoR, ಸ್ಂಬ್ಂಧ ವವರರ್ಳನುು 

ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ.  

– ಹೆಸ್ರು 

– PoI ಗ್ೆ ನ್ಸವಾಸಿ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಹೆೊಂದಿರುವ ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಅರ್ತ್ಾವದೆ. ಸ್ಹಕಾರಿ ದಸ್ಾುವೆೇಜಿನಲ್ವಾ 

ನ್ಸವಾಸಿಯ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಭಾವಚಿತ್ರ ಒಂದೆೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ 

– ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ಯಾವುದೆೇ PoI ದಾಖಲೆರ್ಳು ನ್ಸವಾಸ್ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಹೆೊಂದಿಲಾದಿದಿರೆ, ಅದು ಮಾನಾ PoA  ಆಗಿ 

ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲಿಡುವುದಿಲಾ. ಕ್ರರುಕುಳವಲಾದ ಹಳೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ಳನುು ಹೆೊಂದಿರುವ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸಿಿೇಕಾರಾಹಟ 

 

ಭಾವಚಿತ್ರದ ೊಂದಿಗ  ಮಾನಾ ಪಿಒಐ        ಭಾವಚಿತ್ರವಿಲದಿ ಮಾನಾ ಪಿಒಐ 

 ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಅವಳ / ಅವನ ಹೆಸ್ರನುು ಕೆೇಳುವ ಮೂಲಕ ಡಾಕುಾಮಂರ್ನಲ್ವಾ ಹೆಸ್ರನುು ದೃಢೇಕರಿಸಿ. ನ್ಸವಾಸಿ ಸ್ಿಂತ್ 
ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಒದಗಿಸ್ುತಿುರುವುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

 ವಾಕ್ರುಯ ಹೆಸ್ರು ಪಯಣಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸ್ಬೆೇಕು. ಇದು ಶರೇ, ಕುಮಾರಿ, ಶರೇಮತಿ, ಮೇಜರ್, ನ್ಸವೃತ್ು, ಡಾ ಇತಾಾದಿ 
ಮುಂತಾವುರ್ಳನುು ಅಥವಾ ಶೇಷ್ಟಟಕೆರ್ಳನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರಬಾರದು. 
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ತ್ಪುಿ ಬ್ಳಕೆ 
(ಗ್್ರವವಲಾ) 

 

ತ್ಪುಿ ಬ್ಳಕೆ 
(ಗ್್ರವವಲಾ) 
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a. ವಾಕ್ರುಯ ಹೆಸ್ರನುು ಬ್ಹಳ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಬ್ರೆಯುವುದು ಬ್ಹಳ ಮುಖಾ. ದದಾಹರಣೆಗ್ೆ, 
ಪರತಿಕ್ರರಯೆದಾರನು  ತ್ನು ಹೆಸ್ರು ವ. ವಜಯನ್ ಎಂದು ಹೆೇಳಬ್ಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಂಪಯಣಟ ಹೆಸ್ರು ವೆಂಕರ್ರಾಮನ್ 
ವಜಯನ್ ಆಗಿರಬ್ಹುದು ಮತ್ುು. ಅದರಂತೆಯೆೇ ಆರ್.ಕೆ ಶರೇವಾಸ್ುವ ರ ಸ್ಂಪಯಣಟ ಹೆಸ್ರು ನ್ಸಜವಾಗಿಯೂ ರಮೇಶ್ 
ಕುಮಾರ್ ಶರೇವಾಸ್ುವ ಇರಬ್ಹುದು. ಹಾಗ್ೆಯೆೇ, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಾರ್ಥಟ ಆಕೆಯ ಹೆಸ್ರನುು ಕೆ. ಎಸ್. ಕೆ ದುರ್ಟ ಎಂದು 
ಹೆೇಳಬ್ಹುದು ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಪಯಣಟ ಹೆಸ್ರು ಕಲೊಾರಿ ಸ್ೊಯಟ ಕನಕ ದುರ್ಟ. ಅವಳ / ಅವನು ಅವರಿಂದ / ಅವನ 
ಮೊದಲಕ್ಷರರ್ಳ ವಸ್ುರಣೆಯನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ುು ನ್ಸೇಡಿರುವ  ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಸ್ಾಕ್ಷಾದಲ್ವಾ ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಇದೆಯೆೇ 
ಎಂದು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ 

 

 

 

 

b. ಹೆಸ್ರಿನಲ್ವಾನ ವಾತಾಾಸ್ ಕಂಡುಬ್ಂದರೆೇ ಮತ್ುು ದಾಖಲೆಯಲ್ವಾ (PoI) ಮೊದಲ, ಮಧಾ ಮತ್ುು ಕೆೊನೆಯ ಹೆಸ್ರು 
ಅನುಕರಮವಾಗಿ ಕಾರ್ುಣಿತ್ಕೆೆ  ಸಿೇಮಿತ್ವಾಗಿದಿರೆೇ, ಆರ್ ನ್ಸವಾಸಿಯಿಂದ ಘೊೇಷ್ಟಸ್ಲಿರ್ಟ ಹೆಸ್ರು ದಾಖಲ್ವಸ್ಲಿಡುತ್ುದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POI 
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ಕ ೇವಲ ಹ ಸ್ರಿನ ಅನುಕರಮದಲ್ವ ಿವಾತ್ಾಾಸ್ವಿದ  ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಿೇಕಾರಾರ್ಟ 
 

ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವ  (ಪಿಒಐ) ಯಾಗಿ ಮತ್ದಾರರ 
ಚಿೇಟಿಯನುು ಬ್ಳಸ್ಲಾಗಿದ  

 

 
ವಿಳಾಸ್ ಪುರಾವ ಯಾಗಿ (ಪಿಒಎ) ಆಗಿ  ಬ್ಾಾಂಕ್ 

ಪಾಸ್ುಬಕ್ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗಿದ  

 

ಹ ಸ್ರಿನಲ್ವಿ ವಾತ್ಾಾಸ್ವಿದ  ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಲಾರ್ದು 

 ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವ  (ಪಿಒಐ) ಯಾಗಿ ಮತ್ದಾರರ 
ಚಿೇಟಿಯನುು ಬ್ಳಸ್ಲಾಗಿದ  

ವಿಳಾಸ್ ಪುರಾವ ಯಾಗಿ (ಪಿಒಎ) ಆಗಿ  ಬ್ಾಾಂಕ್ 
ಪಾಸ್ುಬಕ್ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗಿದ  

 

c. ಅಭ್ಾರ್ಥಟಯಿಂದ ನ್ಸೇಡಲಾದ ಎರಡು ದಸ್ಾುವೆೇಜು ಪುರಾವೆರ್ಳಲ್ವಾನ ಒಂದೆೇ ಹೆಸ್ರಿನ ವಾತಾಾಸ್ವದಿರೆ (ಅಂದರೆ, ಇನ್ಸಶಯಲ್ಿ 
ಮತ್ುು ಪಯಣಟಹೆಸ್ರು), ಅಭ್ಾರ್ಥಟ’ಯ ಪಯಣಟ ಹೆಸ್ರನುು ದಾಖಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು.  

d. ಕೆಲವೊಮಮ, ಶಶುರ್ಳು ಅಥವಾ ಮಕೆಳನುು ಇನೊು ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲಾಗಿರುವುದಿಲಾ. ಎಐಡಿ ನ್ಸರ್ದಿಯಲ್ವಾ ವಾಕ್ರುಯ ಹೆಸ್ರನುು 
ಪಡೆಯುವ ಮಹತ್ಿವನುು ಅಭ್ಾರ್ಥಟಗ್ೆ ವವರಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಶಶುವನ ದದೆಿೇಶತ್ ಹೆಸ್ರನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು 
ಪರಯತಿುಸಿ.PoI ಗ್ೆ ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಲಭ್ಾವಲಾದಿದಿರೆ, ಹೆಸ್ರನುು ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರ ಹೆಸ್ರಿನೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ದಾಖಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 
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ದದಾಹರಣೆ 1: ಈ ಕೆಳಗ್ೆ ಆಧ್ಾರ್ ಇರುವವರ ಆಧ್ಾರ್ ದತಾುಂಶ ದನುತಿೇಕರಣ ನಮೂನೆಯ ಸಿೆರೇನ್ ಶಾಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ವಾ ಆಧ್ಾರ್ 
ಇರುವವರು ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾರ (ಎರ್ಚ ಒಎಫ್) ವವರರ್ಳಿಲಾದೆ ತ್ನು ಜನರ್ಣತಿ ದನುತಿೇಕರಿಸಿದಾಿರೆ. 
ವವರರ್ಳನುು ದನುತಿೇಕರಿಸ್ಲು ಮೂಲ ದಸ್ಾುವೆೇಜುರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲಾರ್ುವುದು. 

 

ಎಚ ಒಎಫ್  ಇಲಿದ   ಪರಿಶೇಲನ   ಪರಕ್ತರಯ್ದಯ  ಉದಾರ್ರಣ ರ್ಳು 
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ಅಧಾರ್ ಉನುತಿೇಕರಣ ನಮೊನ  

ವವರರ್ಳನುು ದನುತಿೇಕರಿಸ್ಲು, ಸ್ೊಕುವಾದ ಪಿಒಐ ಮತ್ುು ಪಿಒಬ್ಸ ಅನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. ಇಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಮೂಲ ದಸ್ಾುವೆೇಜುರ್ಳನುು 
ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ ಅಧ್ಾರ್ ಇರುವವರ ರ್ುರುತ್ನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲು ಇವು ಅತ್ಾರ್ತ್ಾ. 

ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವ  (ಪಿಒಐ)ಆಗಿ ಪಾಾನ್ 
ಕಾರ್ಡಟ ಬ್ಳಸ್ಲಾಗಿದ  

 

 
 

 

 

 

ಜನಮ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವ  (ಪಿಒಬಿ) ಆಗಿ (ಸ್ಕಾಟರಿ ಮಂಡಳಿ 
ಅಥವಾ ವಿಶಿವಿದಾಾಲದಿಂದ ವಿತ್ರಿಸಿದ) ಅಂಕ ಪಟಿಟ ಅನುು 

ಬ್ಳಸ್ಲಾಗಿದ  
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ದದಾಹರಣೆ 2: ಅಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ತಿದುಪಿಡಿಯ ದದಾಹರಣೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ. 
 

 

ಅಧಾರ್ ತಿದುಪೆಡಿ ನಮೊನ  
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ಆಧ್ಾರ್ ಇರುವವರ ವವರರ್ಳನುು ಮೂಲ ದಸ್ಾುವೆೇಜುರ್ಳ (ಈ ಸ್ನ್ಸುವೆೇಶದಲ್ವಾ ಜನಮ ಪರಮಾಣಪತ್ರ)ದ ಜೆೊತೆಯಲ್ವಾ 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲಾರ್ುವುದು. 
 

 

ಜನಮ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವ (ಪಿಒಬಿ) ಆಗಿ ಜನಮ ಪರಮಾಣಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕವನುು ಬ್ಳಸ್ಲಾಗಿದ  

ಇತ್ರೆ ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ದಸ್ಾುವೆೇಜುರ್ಳೆಂದರೆ: 

 ಪಾಸ್ೆೊಿೇಟ್ಟ 
 ಪಾಾನ್ ಕಾಡ್ಟ 
 ಮತ್ದಾರರ ಚಿೇಟ್ರ 
 ಚಾಲನೆ ಪರವಾನ್ಸಗಿ 
 ಪಿಎಸ್ ಯು ನ್ಸಂದ ವತ್ರಿಸಿದ ಸ್ಕಾಟರಿ ಫೇಟೆೊ ಐಡಿ 

ಇತ್ರೆ ಜನಮದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆ (ಪಿಒಬ್ಸ) 
ದಸ್ಾುವೆೇಜುರ್ಳೆಂದರೆ:  

 ಪಾಾನ್ ಕಾಡ್ಟ 
 ಜನಮ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರ 
 ಪಾಸ್ೆೊಿೇಟ್ಟ 
 ರ್ೊರಪ್ ಎ ಗ್ೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ 
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ಕಾಡ್ಟ/ಸ್ೆೇವಾ ಫೇಟೆೊ ಐಡಿ ಕಾಡ್ಟ 
 ನಾರೆರ್ ವೃತಿು ಕಾಡ್ಟ  
 ಮಾನಾತೆ ಪಡೆದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಂಸ್ೆಾಯಿಂದ ವತ್ರಿಸಿದ ಫೇಟೆೊ 

ಐಡಿ 
 ಆಯುಧ ಪರವಾನ್ಸಗಿ 

ಶೇಷ್ಟಟತ್ ಹಾಳೆಯಿಂದ ವತ್ರಿಸ್ಲಾದ 
ಜನಮ ದಿನಾಂಕದ ಪರಮಾಣಪತ್ರ 

 ಕೆೇಂದರ/ರಾಜಾ ನ್ಸವೃತಿುವೆೇತ್ನ 
ಪಾವತಿ ಆದೆೇಶ 

ಯುಐಡಿಎಐ ಯು ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲೆರ್ಳಲ್ವಾ ಹೆಸ್ರಿನ, ಲ್ವಂರ್ದ ಮತ್ುು ಜನಮದಿನಾಂಕದ ದನುತಿೇಕರಣದ ಸ್ಂಬ್ಂಧವಾಗಿ 
ಅಧಿಸ್ೊಚನೆಯನುು ಬ್ಸಡುರ್ಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದನುತಿೇಕರಣರ್ಳ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಸ್ೊಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: 

 ನ್ಸವಾಸಿಯ ಜನಮ ದಿನಾಂಕವನುು ಜಿೇವತಾವಧಿಯಲ್ವಾ ಒಮಮ ಮಾತ್ರ ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ಬ್ಹುದು ಜನಮ ದಿನಾಂಕದ ಪರಸ್ುುತ್ 
ಸ್ಾುನಮಾನವು ವಾಕುವಾಗಿರಬೆೇಕು ಅಥವಾ ಅಂದಾಜಿನದಾಗಿರಬೆೇಕು ಎನುುವ ಷ್ರತಿುಗ್ೆ ಒಳಪಟ್ರಟರುತ್ುದೆ 

 ಹೆಸ್ರನುು ಜಿೇವತಾವಧಿಯಲ್ವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ದನುತಿೇಕರಿಸ್ಬ್ಹುದು 

 ಲ್ವಂರ್ವನುು ಜಿೇವತಾವದಿಯಲ್ವಾ ಒಮಮ ಮಾತ್ರ ದನುತಿೇಕರಿಸ್ಬ್ಹುದು 

 ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಲಾದ ಪಿಒಬ್ಸ ದಸ್ಾುವೆೇಜನುು ಆಧ್ಾರ್ ನಲ್ವಾನ ಪಿಒಬ್ಸ ದನುತಿೇಕರಣಕಾೆಗಿ ಮತೆೊುಮಮ 
ಬ್ಳಸ್ಲಾರ್ದು 

 ಜನಮ ದಿನಾಂಕ (ಡಿಒಬಿ) 

a. ನ್ಸವಾಸಿ ಹುಟ್ರಟದ ದಿನಾಂಕವು  ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ್ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ವಾನ  ದಿನ, ತಿಂರ್ಳು ಮತ್ುು ವಷ್ಟವನುು ಸ್ೊಚಿಸ್ಬೆೇಕು.  

b. ನ್ಸವಾಸಿಯು ಜನನ ದಿನಾಂಕದ ಸ್ಾಕ್ಷಾವನುು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತ್ರ  ಹುಟ್ರಟದ ದಿನಾಂಕವನುು "ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು 
ಪರಿರ್ಣಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಾಕ್ಾಾಧ್ಾರವಲಾದೆಯೆೇ ನ್ಸವಾಸಿಯು ಹುಟ್ರಟದ ದಿನಾಂಕವನುು  ಘೊೇಷ್ಟಸಿದಾರ್, ಆ 
ಜನಮದಿನವನುು "ಘೊೇಷ್ಟಸ್ಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪರಿರ್ಣಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ.  

c. ನ್ಸವಾಸಿ ಜನನದ ನ್ಸಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನುು ನ್ಸೇಡಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ದಿದಾಿರ್ ಮತ್ುು ವಯಸಿಿನುು ಮಾತ್ರ ನ್ಸವಾಸಿಯು 
ಸ್ೊಚಿಸಿದಾರ್ ಅಥವಾ ಪರಿಶೇಲನೆಕಾರನ್ಸಂದ ಅಂದಾಜಿಸ್ಲಾದಾರ್, ಆರ್ ವಯಸ್ಿನುು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲ್ವಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 
ಇಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ಜನನ ವಷ್ಟವನುು ಸ್ಿಯಂಚಾಲ್ವತ್ವಾಗಿ ಲೆಕಾೆಚಾರ ಮಾಡುತ್ುದೆ. 

d. ಪರಿಶೇಲನಾಧಿಕಾರಿ ನೆೊಂದಣಿ / ನವೇಕರಣ ಫಾಮಟನಲ್ವಾ  ನಮೂದನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು "ನ್ಸಶಚತ್" / 
"ಘೊೇಷ್ಟತ್" ಎಂದು ಜನನ ದಿನಾಂಕವನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ೊಚಿಸಿದಾಿರೆ ಅಥವಾ ಅವನ / ಅವಳ ವಯಸ್ಿನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ 
ತ್ುಂಬ್ಸದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು.  
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e. ಅನುಮತಿಸಿದ ಮಿತಿಯ ಮಿೇರಿದ ಮೇಲೆ ದನುತಿೇಕರಣವನುು ವನಾಯಿತಿರ್ಳನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಮೂಲಕ 
ಮಾಡಬೆೇಕು. ಇದಕಾೆಗಿ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿಯನುು ಭೆೇಟ್ರ ಮಾಡಬೆೇಕು. 

f. ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಜನಮದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ೊಚಿಸ್ಲಾದ ದಸ್ಾುವೆೇಜುರ್ಳನುು ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬ್ಹುದು. 

g. ವಾಕುಪಡಿಸಿದ/ಅಂದಾಜಿನ ಜನಮ ದಿನಾಂಕದಲ್ವಾರುವ ಬ್ದಲಾವಣೆಗ್ಾಗಿ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಲಾದ ವನಂತಿಯ 
ದನುತಿೇಕರಣವನುು ಬ್ದಲಾವಣೆಯ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಶೆರೇಣಿಯನುು ಲೆಕ್ರೆಸ್ದೆ, ಜಿೇವತಾವಧಿಯಲ್ವಾ ಒಮಮ ಮಾತ್ರ 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲು ಅನುಮತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

h. ಈಗ್ಾರ್ಲೆೇ ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿದ ಜನಮ ದಿನಾಂಕವನುು ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ುವುದಕಾೆಗಿ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಲಾದ ವನಂತಿಯ 
ದನುತಿೇಕರಣವನುು ಯುಐಡಿಎಐ ನ ಪರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿಗ್ೆ ಭೆೇಟ್ರ ನ್ಸೇಡಿ ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

 ನ್ಸವಾಸ್ದ  ವಿಳಾಸ್ 

a. PoA ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ವಳಾಸ್ವನುು ಹೆೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ. PoA ದಾಖಲೆರ್ಳಲ್ವಾನ  ಹೆಸ್ರು PoI ದಾಖಲೆರ್ಳಲ್ವಾನ  
ಹೆಸ್ರನುು ಹೆೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಪರಿಶೇಲನೆಕಾರ  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. ವಾತಾಾಸ್ವು ಮೊದಲ, ಮಧಾಮ ಮತ್ುು 
ಕೆೊನೆಯ ಹೆಸ್ರಿನ ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಅನುಕರಮದಲ್ವಾ ಕಾರ್ುಣಿತ್ ವಾತಾಾಸ್ ಮಾತ್ರವೆೇ ಇದಿರೆೇ, PoA ಮತ್ುು PoI  
ದಾಖಲೆರ್ಳಲ್ವಾನ ಹೆಸ್ರಿನ ವಾತಾಾಸ್ವು ಸಿಿೇಕಾರಾಹಟವಾಗಿರುತ್ುದೆ. 

b. ವಾಕ್ರುಯ ಹೆಸ್ರು "ಕೆೇರ್ ಆಫ್", ಯಾವುದಾದರೊ ಇದಿರೆ, ಕರಮವಾಗಿ ಪೊೇಷ್ಕರು ಮತ್ುು ಮಕೆಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ವಾಸಿಸ್ುವ 
ಮಕೆಳು ಮತ್ುು ವಯಸ್ಾಿದವರಿಗ್ೆ ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ. ಲಭ್ಾವಲಾದಿದಿರೆ, ಈ ವಳಾಸ್ದ ಸ್ಾಲು 
ಖ್ಾಲ್ವ ಬ್ಸಡಬ್ಹುದು. 

c. ವಳಾಸ್ದ ವಧಟನೆಯು ಅನುಮತಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ೆೇಪಟಡಿಕೆರ್ಳು / ಮಾಪಾಟಡುರ್ಳವರೆಗ್ೆ POA ನಲ್ವಾ ಪಟ್ರಟ 
ಮಾಡಲಾದ ವಳಾಸ್ಕೆೆ ಮನೆ ಸ್ಂಖ್ೆಾ, ಲೆೇನ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ, ರಸ್ೆು ಹೆಸ್ರು , ಟೆೈಪೊಗ್ಾರಫಿಕಲ್ ದೆೊೇಷ್ರ್ಳನುು 
ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವುದು, ಪಿನ್ ಕೆೊೇಡ್ ಚಿಕೆ ಬ್ದಲಾವಣೆ / ತಿದುಿಪಡಿರ್ಳು ಇತಾಾದಿ ಚಿಕೆ  ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ಲು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ 
ಅನುಮತಿಸ್ಬ್ಹುದು. POA ದಾಖಲೆರ್ಳಲ್ವಾ ದಲೆಾೇಖಿಸ್ಲಾದ ಬೆೇಸ್ ವಳಾಸ್ವನುು ಬ್ದಲ್ವಸ್ಬೆೇಡಿ.  
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ಸ್ ೇಪಟಡ ರ್ಳು ಮೊಲ ವಿಳಾಸ್ವನುು ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ುವುದಿಲ ಿಹಾಗಾಗಿ ಸಿಿೇಕಾರಾರ್ಟ 

ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ತಿದುೆಪಡಿ ನಮೊನ 

 

ವಿಳಾಸ್ ಪುರಾವ  (ಪಿಒಎ) ಆಗಿ ಬ್ಾಾಂಕ್ ಪಾಸ್ುಬಕ್ 
ಬ್ಳಸ್ಲಾಗಿದ  

 

d. ವಳಾಸ್ ಹೆಚಚಳದಲ್ವಾ ವನಂತಿಸಿದ ಬ್ದಲಾವಣೆರ್ಳು ರ್ಣನ್ಸೇಯವಾಗಿ ಇದಿರೆೇ ಮತ್ುು POA ನಲ್ವಾ ಪಟ್ರಟ ಮಾಡಲಾದ ಮೂಲ 
ವಳಾಸ್ವನುು ಬ್ದಲ್ವಸಿದರೆ, ನ್ಸವಾಸಿ ಒಂದು ಪಯಾಟಯವಾದ PoA ಅನುು ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕು ಅಥವಾ ಪರಿಚಯಕಾರನ 
ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾರ್ಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ. 

ಮೊಲ ವಿಳಾಸ್ದಲ್ವಿ ಬ್ದಲಾವಣ  ಇದ  ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಿೇಕಾರಾರ್ಟವಲಿ 

ಆಧಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ತಿದುೆಪಡಿ ನಮೊನ  

 

 ವಿಳಾಸ್ ಪುರಾವ  (ಪಿಒಎ) ಆಗಿ ಬ್ಾಾಂಕ್ ಪಾಸ್ುಬಕ್ 
ಬ್ಳಸ್ಲಾಗಿದ  

 
 

 ಸ್ಂಬ್ಂಧ ವಿವರರ್ಳು: 

a. 5 ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ ಮಕೆಳಲ್ವಾ, ಪೊೇಷ್ಕರು ಅಥವಾ ಪಾಲಕರಲ್ವಾ ಒಬ್ಬರ "ಹೆಸ್ರು" ಮತ್ುು "ಆಧ್ಾರ್ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾ" ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಕೆಳನುು ಸ್ೆೇಪಟಡೆಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವಾರ್ ಪೊೇಷ್ಕರು / ಪಾಲಕರು  ತ್ಮಮ ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರವನುು 
ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು. (ಅಥವಾ ಅವರು ಒಟಾಟಗಿ ಸ್ೆೇರಿಕೆೊಳಳಬ್ಹುದು). 

ಮನೆ ಹೆಸ್ರು 
ಬ್ದಲಾಗಿದೆ 

ಹೆರ್ುೆರುತ್ು 
ಸ್ೆೇರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ 
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b. ವಯಸ್ೆರ ವಷ್ಯದಲ್ವಾ, ಪೊೇಷ್ಕರು ಅಥವಾ ಸ್ಂಗ್ಾತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಕುರಿತ್ು ಯಾವುದೆೇ ಪರಿಶೇಲನೆ 
ಮಾಡಲಾರ್ುವುದಿಲಾ. ಅವುರ್ಳನುು ಆಂತ್ರಿಕ ದದೆಿೇಶರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲ್ವಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಥ (HoF): 

a. PoR ದಾಖಲೆಯು ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾ ಮತ್ುು ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಸ್ದಸ್ಾರ ನಡುವನ ಸ್ಂಬ್ಂಧವನುು ಸ್ಾಾಪಿಸ್ುತ್ುದೆಯೆೇ 
ಎಂದು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ. ಆ ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಸ್ದಸ್ಾರನುು ಮಾತ್ರ ಸ್ಂಬ್ಂಧ ದಾಖಲೆರ್ಳ (PoR) ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ 
ಸ್ೆೇರಿಸಿಕೆೊಳಳಬ್ಹುದು, ಅವರ ಹೆಸ್ರುರ್ಳು ಸ್ಂಬ್ಂಧ ದಾಖಲೆರ್ಳಲ್ವಾ ದಾಖಲ್ವಸ್ಲಿಟ್ರಟರಬೆೇಕು. 

b. ಕುರ್ುಂಬ್ ಸ್ದಸ್ಾರು ನೆೊಂದಣಿ ಆರ್ುವಾರ್ ಕುರ್ುಂಬ್ ಸ್ದಸ್ಾರೆೊಂದಿಗ್ೆ ಯಾವಾರ್ಲೊ ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾರು 
ಯಾವಾರ್ಲೊ ಇರಬೆೇಕು.  

c. ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಪರಿಶೇಲನೆಯ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಪರಿಶೇಲನೆದಾರರು ಸ್ಹ ನೆೊಂದಣಿ / ನವೇಕರಣ 
ಫಾಮಟನಲ್ವಾ  ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ ವವರರ್ಳನುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬೆೇಕು. ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರದ ವರುದಿ ರೊಪದಲ್ವಾ ಕುರ್ುಂಬ್ 
ಮುಖಾಸ್ಾ  ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 

d. ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ ಆಧ್ಾರಿತ್ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ಫಾಮಟನಲ್ವಾ ದಲೆಾೇಖಿಸಿದ ಸ್ಂಬ್ಂಧ ವವರರ್ಳು 
ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾರದು ಿ  ಮಾತ್ರ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

 ಮೊಬ್ ೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ ಾ ಮತ್ುು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್:  

a. ಓಟ್ರಪಿ ಮೂಲಕ ಇಕೆವೆೈಸಿಯ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯ ಮಹತ್ಿವನುು ವವರಿಸಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯು 
ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಒದಗಿಸ್ುತಾುರೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ, ಅದಾರ್ೊಾ ಇದು ಕಡಾಾಯವಲಾ. 

b. ಅಂತೆಯೆೇ ಒಂದೆೊಮಮ ಎಲಾಾ ಬ್ಗ್ೆಯ ದೃಡಿೇಕರಣ ವಫಲವಾದರೆ ಕೆೇವಲ ಹೆಚುಚವರಿ ಭ್ದರತೆಯನುು ನ್ಸೇಡಲು 
ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ ಇಮೇಲ್ ವಳಾಸ್ವನುು ನ್ಸೇದುವಂತೆ ವವರಿಸಿ ಮತ್ುು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ಸ್ಹ ಹಂಚಿಕೆೊಳಳಬ್ಹುದು. 

c. ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಿಂದ ಮಾತ್ರವೆೇ ದನುತಿೇಕರಿಸ್ಬ್ಹುದು ಮತ್ುು ಆನೆಾೈನ್ 
ಮೂಲಕ ಆರ್ದು ಎಂದು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಸ್ೊಚಿಸಿ.  

 

ದಸ್ಾುವ ೇಜು ಇಲಿದ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಹ ೇಗ  ಆಧಾರ್ ನಲ್ವ ಿದಾಖಲಾರ್ಬ್ರ್ುದು?  

a. ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಪರಮುಖ  ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ 
ದತಾುಂಶವನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು 

ಪರಿಚಾರಕರು 
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ರ್ುರುತಿನ (PoI) ಪುರಾವೆ ಮತ್ುು ವಳಾಸ್ ಪುರಾವೆ (PoA) 
ಎಂದು ಅನುಮೊೇದಿತ್ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು 
ಯಾವುದಾದರೆೊಂದನುು ತ್ರಬ್ಹುದು.  

b. ನ್ಸವಾಸಿಯು ದಾಖಲೆ ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ 
ವಳಾಸ್ದ ಪುರಾವೆರ್ಳನುು ಒದಗಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ದಿದಿರೆ, 
ಅವರು ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿರ್ಳಿಂದ 
ರ್ುರುತಿಸ್ಲಿರ್ಟ ಮತ್ುು ಸ್ೊಚಿಸ್ಲಿಡುವ ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ 
"ಪರಿಚಯಿಸ್ುವ" ಮೂಲಕ ದಾಖಲಾರ್ಬ್ಹುದು. 

c. ಒಬ್ಬ ಪರಿಚಯಕಾರರು ಒಬ್ಬ PoA/PoI ದಾಖಲೆಯನುು  
ಹೆೊಂದಿರದ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳನುು ಪರಿಚಯಿಸ್ಲು ಅಧಿಕಾರ 
ಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ವಾಕ್ರುಯಾಗಿದಾಿರೆ. ಈ ಪರಿಚಯವು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ 
ನಡುವಳಿಕೆ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು ನ್ಸೇಡುವ ಅಥಟವಲಾ.  

ಪರಿಚಯಕಾರರು ಎಂದರ  ಯಾರು?  

a. ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ರ್ುರುತಿಸ್ಲಿರ್ಟ ವಾಕ್ರುರ್ಳನುು (ದದಾಹರಣೆಗ್ೆ, ಅಧಿಕಾರಿಯ ನ್ಕರರು, ಆಯೆೆಯಾದ ಸ್ಾಳಿೇಯ ಸ್ದಸ್ಾರು, 
ಸ್ಾಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಸ್ದಸ್ಾರು, ಪೊೇಸ್ಟ ಮಾಾನ್ ರ್ಳು , ಶಕ್ಷಕರು, ಆರೆೊೇರ್ಾ ಕಾಯಟಕತ್ಟರು ಮತ್ುು ವೆೈದಾರು, 
ಅಂರ್ನವಾಡಿ / ಕಾಯಟಕತೆಟಯರ, ಸ್ಾಳಿೇಯ ಸ್ಮಾಜ ಸ್ೆೇವಾ ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳ  ಪರತಿನ್ಸಧಿ ಮುಂತಾದ ಪೆರೇರಣೆದಾರರು) 
ಯುಐಡಿಎಐನ ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವಾ "ಪರಿಚಯಕಾರರು" ಎಂದು ನೆೊೇಂದಾಯಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

b. ಕೆಲವು ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ, ಯುಐಡಿಎಐ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಚೆೇರಿ ಸ್ಿತ್ಃ ನೆೊೇಂದಾಯಕರ ಅನುಕೊಲಕಾೆಗಿ ಪರಿಚಯಕಾರರ ಪಯಲ್ 
ರ್ುರುತಿಸ್ಲು ದಪಕರಮವನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಬ್ಹುದು. 

c. ಪರಿಚಯಕಾರರು 18 ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ ಮೇಲಿರ್ಟವರಾಗಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಪರಿಚಯಕಾರರು ಕ್ರರಮಿನಲ್ ದಾಖಲೆಯನುು 
ಹೆೊಂದಿರಬಾರದು.  

d. ಪರಿಚಯಕಾರರನುು ಅಧಿಕಾರಿಗ್ೆ ಲ್ವಂಕ್ ಮಾಡಲಾರ್ುವುದು. ಅದೆೇ "ಪರಿಚಯಕಾರರು" ಎಂದು ಯುಐಡಿಎಐ ನ 
ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವಾ ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿದ ನೆೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ರ್ುರುತಿಸ್ಲಿಟ್ರಟರುವವರೆರ್ೊ ಒಂದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ರಜಿಸ್ಾಾರ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಅದೆೇ ಪರಿಚಯವನುು ಬ್ಳಸ್ಬ್ಹುದಾಗಿದೆ. ಆದಿರಿಂದ, ಪರಿಚಯದಾರನು ನೆೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಾಾಪಿುಗ್ೆ 
ಒಳಗ್ಾರ್ುವ ಜನರನುು ಮಾತ್ರ ಪರಿಚಯಿಸ್ಬ್ಹುದು. ಇದಲಾದೆ, ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರ್ಡಿಯಿಂದ (ರಾಜಾ, 
ಜಿಲೆಾಯ ಮರ್ಟ) ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರ ಕಾಯಾಟಚರಣೆರ್ಳನುು ಮತ್ುಷ್ುಟ ಮಿತಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬ್ಹುದು. 

ಪರಿಚಯಕಾರನ ಜವಾಬ್ಾೆರಿರ್ಳು ಯಾವುವು? 

a. ನೆೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಿಚಯಕಾರರನುು ಪರದೆೇಶ ಕರಮದಲ್ವಾ ಎಂದು ರ್ುರುತಿಸಿದಾರ್ (ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರು ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಲು 
ಅಧಿಕಾರ ಹೆೊಂದಿದ ಜಿಲೆಾ / ರಾಜಾ), ಅವರು ಪರಿಚಯಕಾರರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸ್ುತಾುರೆ. 

b. ಪರಿಚಾರಕರು ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಮತ್ುು ಯುಐಡಿಎಐ ನ್ಸಂದ ಆಯೆೊೇಜಿಸ್ಲಾದ ಆಧ್ಾರ್ ಜಾರ್ೃತಿ ಕಾಯಟಗ್ಾರದಲ್ವಾ 
ಭಾರ್ವಹಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಪರಿಚಯಕಾರರ ಜವಾಬಾಿರಿರ್ಳನುು ಮತ್ುು ಹೆೊಣೆಗ್ಾರಿಕೆರ್ಳನುು ಅಥಟಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲು ನೆೊಂದಣಿ 
ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ುು ಯುಐಡಿಎಐ ಆಯೆೊೇಜಿಸಿದ ಆಧ್ಾರ್ ಜಾರ್ೃತಿ ಕಾಯಾಟಗ್ಾರಕೆೆ ಹಾಜರಾರ್ಬೆೇಕು 

c. ರ್ುರುತಿಸಿದ ಪರಿಚಯಕಾರನು ಪರಿಚಯಕಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಲು ಸಿದಿವಾದರೆ, ಅವನು / ಅವಳು ಆಧ್ಾರ್ 
ದಾಖಲಾತಿಯನುು ಶಕುಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವುದಕಾೆಗಿ ಮತ್ುು ಮಾರ್ಟದಶಟನರ್ಳು ಮತ್ುು ಕಾಯಟವಧ್ಾನರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವ 
ದದೆಿೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಲ್ವಖಿತ್ ಒಪಿಿಗ್ೆಯನುು ("ಅನುಬ್ಂಧ ಇ" ಎಂದು ಜೆೊೇಡಿಸ್ಲಾದ ಸ್ೊಚಿಸ್ಲಾದ ಫಫಾಟ) ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು. 
ಭಾರತ್ದ ವಶಷ್ಟ ರ್ುರುತ್ು ಪಾರಧಿಕಾರ (ಯುಐಡಿಎಐ) ಮತ್ುು ನೆೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರಿಗ್ೆ 
ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ. 

d. ಪರಿಚಯದಾರರು ಸ್ೆೇರಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕಾದ ಅರ್ತ್ಾತೆ ಇದೆ  ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳನುು ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು 
ಅವರು ಕ್ೆೇತ್ರದ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳನುು ಪರಿಚಯಿಸ್ುವ ಮೊದಲು ಸ್ಮಮತಿಯ ಫಾಮಟ ರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ಹಿ ಹಾಕಬೆೇಕು. 
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e. ಯುಐಡಿಎಐನಲ್ವಾ ಒಬ್ಬ ನೆೊೇಂದಾಯಕರಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮತ್ುು ಸ್ಕ್ರರಯ ಎಂದು ಅವರು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

f. ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ರು ತ್ಮಮ ದಾಖಲಾತಿ ಪರದೆೇಶರ್ಳಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿ ವೆೇಳಾಪಟ್ರಟರ್ಳು, ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳು ಮತ್ುು 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳ ಕಾಯಾಟಚರಣೆಯ ರ್ಂಟೆರ್ಳ ಕುರಿತ್ು ಸ್ಿತ್ಃ ತಿಳಿದುಕೆೊಂಡಿರಬೆೇಕು. 

g. ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ  ತ್ಮಮ ಸ್ಂಪಕಟ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಪರದಶಟಸ್ಲಾರ್ುವುದು ಎಂದು ಅವರು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. ಯಾವುದೆೇ ಪರದಶಟನ / ತ್ಪಾಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ವವರರ್ಳನುು ಪರದಶಟಸ್ಲು / 
ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡುವ ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನುು  ಕೆೇಳಿ. 

h. ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ುಲಭ್ವಾಗಿ ಸಿರ್ುವಂತಿರಬೆೇಕು. 

i. ಪರಿಚಯಕಾರರು  ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಮತ್ುು ಪಯಣಟತೆಗ್ಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ನಮೂನೆಯಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಸಿ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ವಳಾಸ್ವನುು 
ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬೆೇಕು. ಪರಿಚಯಕಾರನು ಅವನ / ಅವಳ ಸ್ಿಂತ್ ವವರರ್ಳನುು ಸ್ಹ ಫಾಮ್ ಟನಲ್ವಾ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ನಂತ್ರ 
ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿ ಫಾಮ್ಟ ಜಾರ್ದಲ್ವಾ ಅವನ / ಅವಳ ಸ್ಹಿ / ಹೆಬೆಬರಳುರ್ಳನುು ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕು. 

j. ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳನುು ಅನುಮೊೇದಿಸ್ಲು ಇ.ಸಿ.ನ ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಪರಿಚಯಕಾರರು ತ್ಮಮನುು ತಾವು ಲಭ್ಾಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಕು. 
ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ  ಅವರು ಕಾಯಾಟಚರಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಲಭ್ಾವಲಾದಿದಿರೆೇ, ಅವರು ದಿನದ ಅಂತ್ಾದಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿ 
ಕೆೇಂದರವನುು ಭೆೇಟ್ರ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಮತ್ುು ಅವರ ಅನುಮೊೇದನೆಗ್ೆ ಬಾಕ್ರ ಇರುವ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಪಟ್ರಟಯನುು 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬ್ಹುದು. 

k. ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರು ನ್ಸವಾಸ್ದ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ವಳಾಸ್ ವವರರ್ಳನುು ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಅವರ 
ಅನುಮೊೇದನೆ / ತಿರಸ್ಾೆರವನುು ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕು. 

l. ಆಧ್ಾರ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ನಲ್ವಾ  ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರು ತ್ಮಮ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಅನುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ ಒಪಿಿಗ್ೆ ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು. 

m. ಸ್ಹಿ ಮುದರಣಕೆೆ ಅರ್ತ್ಾವರುವ ಪರವೆೇಶವನುು ಸ್ಹ ಪರಿಚಯಕಾರರು ಒಪಿಿಗ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಹಿ ಹಾಕಬ್ಹುದು. 

n. ಪರಿಚಯಕಾರರು ಅವರು ಪರಿಚಯಿಸ್ುವ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ರ್ುರುತ್ನುು ಮತ್ುು ವಳಾಸ್ವನುು ದೃಢೇಕರಿಸ್ುತಾುರೆ.  

o. ಪರಿಚಯಕಾರರು ರ್ುರುತ್ನುು ಅಥವಾ ವಳಾಸ್ದ ದಾಖಲೆ ಪುರಾವೆರ್ಳನುು ಹೆೊಂದಿರದ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳನುು ಮಾತ್ರ 
ಪರಿಚಯಿಸ್ಬೆೇಕು.  

p. ಪರಿಚಾರಕರು ಅವರು ಮಾತ್ನಾಡಿಸ್ುವ ಪರತಿ ವಾಕ್ರುಯನುು ಪರಿಚಯಿಸ್ುವ ಬಾಧಾತೆ ಹೆೊಂದಿರುವುದಿಲಾ.  

q. ಪರಿಚಯಕಾರರು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳನುು ಪರಿಚಯಿಸ್ುವ ಶುಲೆವನುು ವಧಿಸ್ಬಾರದು. ಹೆೇಗ್ಾದರೊ, ರಜಿಸ್ಾಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ಈ 
ಕೆಲಸ್ಕೆೆ ಅವರಿಗ್ೆ ಪಾವತಿಸ್ಬೆೇಕಾದ ಗ್್ರವಧನವನುು ಶಫಾರಸ್ು ಮಾಡಬ್ಹುದು.  

ಪರಿಚಯಕಾರನ  ಹ ೊಣ ಗಾರಿಕ ರ್ಳು ಯಾವುವು? 

a. ಪರಿಚಯಕಾರನು ದಾಖಲಾತಿಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ವಾಕ್ರುಯ ಜೆೊತೆಗ್ೆ ಸ್ೆೇರಿಕೆೊಂಡು ಇನೆೊುಬ್ಬ ವಾಕ್ರುಯ ನಕಲನುು 
ಮಾಡಬಾರದು (ಜಿೇವಂತ್ ಅಥವಾ ಮರಣಿಸಿದ). 

b. ಆಧ್ಾರ್ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತ್ಪಾಿದ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾ ವಾಕ್ರುಯ ರ್ುರುತ್ನುು ದದೆಿೇಶಪಯವಟಕವಾಗಿ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬಾರದು.  

c. ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳ ದಲಾಂರ್ನೆಗ್ಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರ ವರುದಿ ಕಠಿಣ ಕರಮ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲಾರ್ುವುದು. 
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ಅಧ್ಾಾಯ 3 : ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆನ್ ಬೆೊಡಿಟಂಗ್ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 3: ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆನ್ ಬೆೊಡಿಟಂಗ್ 
 

ಆನ್ ಬ್ ೊಡಿಟಂಗ್ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜ ನ್ಸಿ 
 

 

ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ೆಟೇಶನ್ ರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ಆನ್ 
ಬೆೊೇಡಿಟಂಗ್ ಪರಕ್ರರಯೆಗ್ೆ ಒಳಪಡಬೆೇಕು. 

ಪಾರಧಿಕಾರವು ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಮತ್ುು ಇಎ ರ್ಳ ಜೆೊತೆಯಲ್ವಾ ಆನ್ 
ಬೆೊೇಡಿಟಂಗ್ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಸ್ಂಯೆೊೇಜಿಸ್ುತ್ುದೆ.  

 

ಆನ್ ಬೆೊೇಡಿಟಂಗ್ ಪರಕ್ರರಯೆಯು ಇತ್ರೆ ವಚಾರರ್ಳ ಜೆೊತೆಯಲ್ವಾ 
ಇವುರ್ಳನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರುತ್ುದೆ: 

• EA ರ್ಳು ನೆೊಂದಣಿ ನ್ಸಲಾಿಣದ ನ್ಸಯೆೊೇಜನಾ 
ಯೆೊೇಜನೆರ್ಳನುು ಘೊೇಷ್ಟಸ್ುತ್ುವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ವಾ ಮತ್ುು 
ಯಾವಾರ್ ಕೆೇಂದರರ್ಳು ಸ್ಾಾಪಿಸ್ಲಿಡುತ್ುವೆ. 

• EA ರ್ಳು ಅವರು ಪರಮಾಣಿೇಕೃತ್ ಮತ್ುು ಸ್ಕ್ರರಯ 
ನ್ಸವಾಟಹಕರು, ಅರ್ತ್ಾ ಯಂತ್ರರ್ಳು ಮತ್ುು 
ನ್ಸಯೆೊೇಜಿಸ್ಬೆೇಕಾದ ಯಂತಾರಂಶರ್ಳನುು ಸ್ಹ 
ತೆೊೇರಿಸ್ುತ್ುವೆ. 

ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗ್ೆ ಅರ್ತ್ಾವಾದ 
ಮೂಲಸ್್ಕಯಟವನುು 

ಹೆೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಇಎಎಸ್ ಸ್ಹ ತೆೊೇರಿಸ್ುತ್ುದೆ 

 

 

ಇ ಎ ನೆೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೆೊಂದಿಗ್ೆ  ರೆೊೇಲ್ ಔಟ್ 
ಯೆೊೇಜನೆ ಮತ್ುು ಯಂತ್ರ ನ್ಸಯೆೊೇಜನಾ ಯೆೊೇಜನೆಯನುು 
ತ್ಯಾರಿಸ್ುತಾುನೆ  ಮತ್ುು ಪಾರಧಿಕಾರ ಕಚೆೇರಿರ್ಳು / 
ನೆೊೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೆೊಂದಿಗ್ೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡುತಾುರೆ, 
ನಂತ್ರ ಅವರು ನ್ಸಯೆೊೇಜನಾ ಯೆೊೇಜನೆಯನುು 
ಅನುಮೊೇದಿಸ್ುತಾುರೆ. 

 

 

ಇಎ ರ್ಳು ತ್ಮಮ ಇಎ ಕೆೊೇಡ್ ರ್ಳ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಕಾಯಟ ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವ 
ಆಪರೆೇರ್ರುರ್ಳು/ಮೇಲ್ವಿಚಾರರ್ಳು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸಿಂಕ್ ಮತ್ುು ಪಾಾಕೆಟ್ 
ಸಿಂಕ್ ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುತಾುರೆಯೆೇ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 
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ನ್ಸಶಚತ್ ಸ್ೆಟೇಷ್ನ್ ಪಟ್ರಟ ಯುಐಡಿಎಐ ಅಪಾಯಿಂಟೆಮಂಟ್ ಪೊೇರ್ಟಲ್ ನಲ್ವಾ 
ಪರತಿಬ್ಸಂಬ್ಸಸ್ಲು ಪಾರರಂಭ್ವಾರ್ುತ್ುದೆ, ಒಮಮ ಸ್ೊಚಿಸಿದ ಆವತ್ಟನದ 
ಪರಕಾರ ಸಿಂಕ್ರಂಗ್ ಪರಕ್ರರಯೆಯು ಪಯಣಟಗ್ೆೊಳುಳತ್ುದೆ 

ನ ೊಂದಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆನ್ ಬ್ ೊೇಡಿಟಂಗ್ 
 

 

 

 

1. ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ 
ನೆೇಮಿಸ್ಲಾದ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮತ್ುು ಪರಮಾಣಿಕರಣದಿಂದ 
ಯಾದೃಚಿಿಕವಾಗಿ ಪರಮಾಣಿೇಕರಣ ಪಡೆಯಬೆೇಕು. 

 2. ಒಂದು ಮಾನಾ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ 
ನಂತ್ರ, ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಆನ್ ಬೆೊಡಿಟಂಗ್ 
ನಮೂನೆಯನುು ತ್ುಂಬ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಅದನುು 
ಪರಿಶೇಲನೆ/ಸ್ಕ್ರರಯಕಾೆಗಿ ತ್ಮಮ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಮೂಲಕ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿಯ ಮೂಲಕ 
ಜಮ ಮಾಡಬೆೇಕು. 

 

 

 

 

3 .  ಯಾವುದೆ ಬ್ಳಕೆದಾರರು ಅನ್ ಬೆೊಡಿಟಂಗ್ ಮಾಡುವ 
ಮುನು, ದಾಖಲಾತಿ ಅಜಿಟಯಲ್ವಾ ಬ್ಳಕೆದಾರರ ವವರರ್ಳ 
ಫೆೈಲ್ ಅನುು ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮತ್ುು ಇಂಪೊೇಟ್ಟ 
ಮಾಡಬೆೇಕು 
ಪರಿಶೇಲನೆ / ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವಕೆಗ್ೆ ಠೆೇವಣಿ ಇಡಬೆೇಕು. 

 

4. ಒಂದು ಮಾನಾ ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ 
ನಂತ್ರ, ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಆನ್ ಬೆೊಡಿಟಂಗ್ 
ನಮೂನೆಯನುು ತ್ುಂಬ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಅದನುು 
ಪರಿಶೇಲನೆ/ಸ್ಕ್ರರಯಕಾೆಗಿ ತ್ಮಮ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಮೂಲಕ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಛೆೇರಿಯ ಮೂಲಕ 
ಜಮ ಮಾಡಬೆೇಕು. 

 

 

 

 

5. ಟ್ ಸ್ಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ದತಾುಂಶವನುು ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಂಡ 
ಆಪರೆೇರ್ರರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ 
ಖ್ಾತಿರಗ್ೆೊಳಿಸ್ುತ್ುದೆ. ಅಂತ್ಹ ಆಪರೆೇರ್ರರ್ಳು ಆ ಹಂತ್ದ 
ನಂತ್ರ ಸ್ೆೇರಲು ಅಥವಾ ಆನ್ ಬೆೊೇಡ್ಟ ನೆೊಂದಣಿ 
ಆರ್ಲು ಸ್ಾಧಾವಲಾ. 

 

6. ಆನ್ ಬೆೊೇಡಿಟಂಗ್ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾನ ಸ್ಾಾನಮಾನ: 
 ಆನ್ ಬೆೊೇಡ್ಟ (ನೆೊಂದಾಯಿತ್) ಬ್ಳಕೆದಾರ: 

ಬ್ಳಕೆದಾರರ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ವವರರ್ಳ 

ಪರಿಶೇಲನೆ ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಪಯಣಟಗ್ೆೊಂಡಿದೆ ಮತ್ುು 
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ಸ್ಾಳಿೇಯ ದತಾುಂಶ ಸ್ಂಚಯದಲ್ವಾ  ಸ್ಂರ್ರಹವಾಗಿದೆ 

 ನೆೊೇಂದಾಯಿಸ್ಲಾಗಿಲಾ: ಬ್ಳಕೆದಾರರ 

ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ವವರರ್ಳ ಪರಿಶೇಲನೆ 

ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಪಯಣಟಗ್ೆೊಂಡಿಲಾ ಮತ್ುು ಸ್ಾಳಿೇಯ 

ದತಾುಂಶ ಸ್ಂಚಯದಲ್ವಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲಾಗಿಲಾ 

 

 

 

 

7. ನೆೊಂದಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ತ್ಮಮ ಬೆರಳಚುಚರ್ಳನುು 
ನ್ಸೇಡುತಾುರೆ (ಎಡ ಅಂಗ್ೆೈ, ಬ್ಲ ಅಂಗ್ೆೈ ಮತ್ುು ಎರಡು 
ಹೆಬೆಬರಳುರ್ಳು) 
 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ರ್ುಣಮರ್ಟವು ಮಿತಿಗಿಂತ್ 

ಮೇಲ್ವದಾಿರ್, ಪಾಸ್ ಸ್ೊಚಕವನುು ಬ್ಳಕೆದಾರರಿಗ್ೆ 

ತೆೊೇರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 ಬ್ಳಕೆದಾರರಿಗ್ೆ ಅರ್ತ್ಾವರುವ ಮಿತಿ ಮಿೇರಿದ 

ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಅನುು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅನ್ಸಯಮಿತ್ 

ಸ್ಂಖ್ೆಾಯ ಪರಯತ್ುರ್ಳು ಸಿರ್ುತ್ುವೆ 

 

8. ಒಂದು ಸ್ಲ ಬ್ಯೆೊಮಿಟ್ರರಕ್ಿ ಅನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿದ ನಂತ್ರ, 
ಬ್ಳಕೆದಾರರು ದೃಢೇಕರಣಕಾೆಗಿ ಸಿಐಡಿಆರ್ ಸ್ವಟರ್ಗ್ೆ  
ವನಂತಿಯನುು ಕಳುಹಿಸ್ುತಾುರೆ.  
 ಸ್ವಟರ್ ನಲ್ವಾ ದೃಢೇಕರಣದ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ, 

ನೆೊಂದಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿರ್ಳ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಅದೆೇ ವಾಕ್ರು ಒದಗಿಸಿದ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಗ್ೆ  ಹೆೊೇಲ್ವಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 

 
 

ಪರಮುಖ ಅಂಶರ್ಳು 
 ಇಎ-ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲಾಾ ಸ್ಮಯದಲೊಾ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸ್ಾಧನಕೆೆ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಾಧನವನುು ಜೆೊೇಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 

 ಲಾಗಿನ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ಗ್ೆ ಪರವೆೇಶಸ್ುವ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಸ್ಾಧನವು ಸ್ಂಪಯಣಟ ಕ್ರರಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ುದೆ ಎಂದು ಇಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 

ದಾಖಲಾತಿ ಉಪಕರಣದ 

ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಂಕ್ 
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ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 

 ಇಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸ್ಾಧನದ ನ್ಸದೆೇಟಶಾಂಕರ್ಳನುು ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿಯೆೊಂದಿಗ್ೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ ಎಂದು 

ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 

 ಸ್ಾಧನ ಜಿಪಿಎಸ್ ಕಕ್ೆರ್ಳು ದಾಖಲಾತಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ನಲ್ವಾ  ಲಭ್ಾವಲಾದ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ, ದಾಖಲಾತಿ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಿಡುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 

ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನುು ಕಪುಿ ಪಟ್ರಟಗ್ೆ ಸ್ೆೇರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ  ಅಥವಾ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ  ವರುದಿ ಕಾನೊನು ಕರಮ 

ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲಾರ್ುತ್ುದೆ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 4 : ಆಧ್ಾರ್ ನೆೊಂದಣಿ/ನವೇಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 4: ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ/ದನುತಿೇಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆ 
 
ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ/ತಿದುಪಿಡಿ - ಅನುಬ್ಂಧ ಎಫ್, ಜನಸ್ಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಡೆೇಟಾವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು, 
ರ್ುರುತಿಸ್ುವಕೆಯ ಪುರಾವೆ (PoI) ಮತ್ುು ವಳಾಸ್ದ ಪುರಾವೆ (PoA), ಸ್ಂಬ್ಂಧದ ಪುರಾವೆ (PoR ), ಭ್ತಿಟ ಮಾಡುವಕೆ EID ಯನುು 
ಹೆೊಂದಿರುವ ಅಂಗಿೇಕಾರ ಸಿಾಪ್ ಅನುು ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ುವ ಮೊದಲು ಜನನ ದಾಖಲೆರ್ಳ ದಿನಾಂಕ (ದಾಖಲಾತಿ ID) ಪುರಾವೆರ್ಳನುು 
ಹೆೊಂದಿರುತ್ುದೆ. 

 ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ುು ವಳಾಸ್ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆರ್ಳ  ಇಲಾದ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಇತ್ರ ವಧ್ಾನರ್ಳ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳಿವೆ, 
ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯದಾರರ ಆಧ್ಾರಿತ್ ನೆೊಂದಣಿ ಅಥವಾ ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ ಆಧ್ಾರಿತ್  ನೆೊಂದಣಿ 

 ಅಜಿಟ ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ದಿನಾಂಕದ ಮೊದಲು  ಹನೆುರಡು ತಿಂರ್ಳುರ್ಳಲ್ವಾ ನೊರ ಎಂಭ್ತೆೈದು ದಿನರ್ಳು (182 ದಿನರ್ಳು) ಅಥವಾ 
ಅದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ಅವಧಿಯವರೆಗ್ೆ ಭಾರತ್ದಲ್ವಾ ನೆಲೆಸಿದ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಸವಾಸಿ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ ಆಧ್ಾರ್ 
ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ ಅಹಟರಾಗಿದಾಿರೆ.  

 ನ್ಸವಾಸಿ ಒಮಮ ಮಾತ್ರ ಸ್ೆೇರಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಸ್ಲಹೆ ನ್ಸೇಡದ ಹೆೊರತ್ು ಒಂದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ 
ನೆೊಂದಣಿರ್ಳು ನ್ಸರಾಕರಣೆರ್ಳಿಗ್ೆ ಕಾರಣವಾರ್ುತ್ುವೆ.  

 ಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ್ೆ ನ್ಸವಾಸಿಯ ಡಾಟಾ ಪಾಾಕೆಟ್  ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಆಧ್ಾರ್  ದತ್ಿತಿು ಮಾಡಲು ತ್ರ್ಲುವ ಸ್ಮಯ 90 
ದಿನರ್ಳವರೆರ್ೊ ವೆತಾಾಸ್ವಾರ್ಬ್ಹುದು. 

ರ್ಮನ್ಸಸಿ: ಯಾವುದಾದರೊ ಕಾರಣಾಂತ್ರರ್ಳಿಂದ, ಹಲವಾರು ಆಧ್ಾರ ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳನುು ನ್ಸೇಡಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣದ 
ಹೆೊರತಾಗಿ, ನ್ಸವಾಸಿಯು ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿಯನುು ಮಾಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ. ಅನುಬ್ಂಧ ಜಿ ಯಲ್ವಾ ಆಧ್ಾರ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯು 
ಬ್ಸರ್ುಟಹೆೊೇಗಿರುವುದಕೆೆ ಕಾರಣರ್ಳನುು ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.  

ದಾಖಲಾತಿಯ ಬ್ಗ ರ್ಳು 
 

ಡಾಕುಾಮಂಟ್ 
ಆಧ್ಾರಿತ್ ದಾಖಲಾತಿ 

 

 ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವೆ (PoI) - ಕಡಾಾಯ 
 ವಳಾಸ್ ಪುರಾವೆ (PoA) – ಕಡಾಾಯ 
 ಜನನದ ದಿನಾಂಕ (DoB) - ಐಚಿಿಕ 

ಪರಿಚಯ-ಆಧ್ಾರಿತ್ 
ದಾಖಲಾತಿ 

 

ಪರಿಚಯಕಾರರು ಇವುರ್ಳನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿವೆ: 
 ನೆೊಂದಣಿದಾರರ ಸ್ಿಂತ್ ನ್ಕರರು  
 ಆಯೆೆಯಾದ ಸ್ಾಳಿೇಯ ಸ್ಂಸ್ೆಾರ್ಳ ಸ್ದಸ್ಾರು 
 ಸ್ಾಳಿೇಯ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಸ್ದಸ್ಾರು 
 ಪೊೇಸ್ಟ ಮಾಾನ್ 

 ಶಕ್ಷಕರಂತ್ಹ ಪರಭಾವಶಾಲ್ವರ್ಳು 
 ಆರೆೊೇರ್ಾ ಕಾಯಟಕತ್ಟರು 
 ವೆೈದಾರು 
 ಅಂರ್ನವಾಡಿರ್ಳು / ಆಶಾ ಕಾಮಿಟಕರು 
 ಸ್ಾಳಿೇಯ ಎನ್ಸಒಿರ್ಳ ಪರತಿನ್ಸಧಿರ್ಳು 
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ಪರಿಚಾರಕರ-ಆಧ್ಾರಿತ್ ದಾಖಲಾತಿಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ 
ಸಿಿೇಕರಿಸ್ುವ ಮಾಹಿತಿ 

 ಪರಿಚಯಕಾರನ ಹೆಸ್ರು 
 ಪರಿಚಯಕರ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
 ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ 

ಒಂದು ವಧ್ಾನ 

ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ 
ಆಧ್ಾರಿತ್ ನೆೊಂದಣಿ 

 

 ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾನ ಹೆಸ್ರು 
 ನ್ಸವಾಸಿಯ ಮತ್ುು ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ  ಸ್ಂಬ್ಂಧದ 

ಪುರಾವೆ  POR (ಪೊೇಲೆೊೇ) 
 ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
 ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾರ 

ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಣ 

ಮರ್ುವನ ದಾಖಲಾತಿ 
(ಐದು ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ 
ಕೆಳಗಿನ ಮರ್ು)  

 ಹುಟ್ರಟದ ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆ  

 ಸ್ಂಬ್ಂಧದ ಪುರಾವೆ (ಪೊೇಷ್ಕರು ಮತ್ುು ಮರ್ು)  

 ಯಾವುದೆೇ ಪೊೇಷ್ಕರ ದಾಖಲಾತಿ ID ಅಥವಾ 
ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ, ಈ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ತಾಯಿ ಆ ಎರಡೊ 
ಪೊೇಷ್ಕರು ಜಿೇವಂತ್ವಾಗಿರುತಾುರೆ, ಅಥವಾ 
ಪೊೇಷ್ಕರು 

 ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ಒಬ್ಬ ಪೊೇಷ್ಕರ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಣ 

 ಮರ್ುವನ ವಳಾಸ್ ಮತ್ುು ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯು 
ಪೊೇಷ್ಕರು/ಪಾಲಕರ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯು 
ಒಂದೆಯಾಗಿರುತ್ುದೆ 

ಸ್ೊಚನ : 

 ಮರ್ುವು ಮತ್ುು ಪೊೇಷ್ಕರು/ಪಾಲಕರ ಇಬ್ಬರ 
ವಳಾಸ್ದ ಬ್ದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ದನುತಿೇಕರಣವನುು 
ಏಕಕಾಲದಲ್ವಾ ಮಾಡಲಾರ್ದು 

 ಮರ್ುವನುು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವ ಮುನು 
ಪೊೇಷ್ಕ/ಪಾಲಕರು ಮೊದಲು ಆತ್ನ/ಆಕೆಯ 
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ವವರರ್ಳನುು ದನುತಿೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕು 

 ಆತ್/ಆಕೆಯು ಆಧ್ಾರ್ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರ, 
ಪೊೇಷ್ಕರು/ಪಾಲಕರ ಆಧ್ಾರ್ ಅನುು ಬ್ಳಸಿ 
ಮರ್ುವನ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 

 

ಅನುಬ್ಂಧ ಜಿ ಯಲ್ವಾ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮತಿಸ್ಲಾದ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಪಟ್ರಟ. 

ಯಟ ಶುಲಕ: 5/15 ವಷ್ಟರ್ಳು ತ್ುಂಬ್ಸದ ಮೇಲೆ ಮರ್ುವನ ತಾಜಾ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು ಕಡಾಾಯ ಬೆೈಯೆೊಮಟ್ರರಕ್ 
ದನುತಿೇಕರಣವು ದಚಿತ್ವಾಗಿರುತ್ುದೆ. ಹಣ ಕೆೇಳುವ ಆಪರೆೇರ್ರ್/ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಅಂತ್ಹ ಚರ್ುವಟ್ರಕೆರ್ಳನುು 
ಕಪುಿಪಟ್ರಟಗ್ೆ ಸ್ೆೇರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಹೆಚಿಚನ ಕಾನೊನ ಕರಮರ್ಳನುು ಅವರ ವರುದಿ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲಾರ್ುವುದು. 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಂದ ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ ಶುಲೆರ್ಳ ಸ್ಂಪಯಣಟ ವವರರ್ಳನುು ಅನುಬ್ಂಧ I ನಲ್ವಾ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ. 

ದಾಖಲಾತಿಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಿ ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಲಾರ್ುವ ಮಾಹಿತಿ 
 
5 ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ ಮಕೆಳನುು  ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಎಲಾಾ ವಾಕ್ರುರ್ಳಿಂದ ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ ಬ್ಯೆೊಮಿೇಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿ 
ಬೆೇಕು. 

 

 

 

 

 

ಮುಖ ಚಿತ್ರ  ಎಲಾ ಹತ್ುು ಬೆರಳಚುಚರ್ಳು  ಎರಡು ಕಣಿುನ ಪಾಪೆರ್ಳು 
 

ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿ - 5 ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ ಮಕೆಳ ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ  ಎಲಾಾ ಹತ್ುು ಬೆರಳುರ್ಳು ಮತ್ುು ಕಣುು ಪಾಪೆ 
ಸ್ಾೆಾನ್ ಅರ್ತ್ಾವಲಾ. 5 ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ ಮಕೆಳಿಗ್ೆ ಮುಖದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ.  

ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಜನಾಂರ್, ಧಮಟ, ಜಾತಿ, ಬ್ುಡಕರ್ುಟ, ಜನಾಂಗಿೇಯತೆ, ಭಾಷ್ೆ, ಅಹಟತೆಯ ದಾಖಲೆ, ನ್ಸವಾಸಿ ಅಥವಾ 
ಆದಾಯದ ವೆೈದಾಕ್ರೇಯ ಇತಿಹಾಸ್ವನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರುವುದಿಲಾ. 

 ಬೆರಳು ಇರದ /  ಕಣುು ಇರದ ಮುಂತಾದ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ವನಾಯಿತಿರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ದಾಖಲಾತಿಯು ಕೆಳಗಿನಂತೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕಾದ ಅರ್ತ್ಾವದೆ: 

 ಸ್ಂಪಯಣಟ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿ 
 ಎರಡು ಕಣುುಪಾಪೆರ್ಳು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ದಿದಿಲ್ವಾ ಒಂದು ಕಣುುಪಾಪೆ 
 ಬೆರಳುರ್ಳು ಇಲಾದ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ದಳಿದ ಬೆರಳುರ್ಳ ಬೆರಳಚುಚರ್ಳು 
 ವನಾಯಿತಿ ಛಾಯಾಚಿತ್. 
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ಆಧಾರ್ ಸ್ಂರಚನ /ಉನುತಿೇಕರಣ ಕರಮರ್ಳು 

 
 
 
 

ಕರಮ 1: ದಾಖಲಾತಿ/ಉನುತಿೇಕರಣ 

ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು 
ಒದಗಿಸಿದ ತ್ಂತಾರಂಶವನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು 
ಸಿಐಡಿಆರಗ್ೆ ನೆೊಂದಣಿ / ನವೇಕರಣ ಪಾಾಕೆಟ್ 
ಅನುು ಅಪೊಾೇಡ್ ಮಾಡತ್ಕೆದುಿ. 

ಕರಮ 2: ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವ ಿಆಧಾರ ಸ್ಂಸ್ಕರಣ  

ಯುಐಡಿಎಐ ಅನುು ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಂದ 
ಪಡೆಯಲಾದ ದಾಖಲಾತಿ/ದನುತಿೇಕರಣ 
ದತ್ುಂಶವನುು ಸ್ಂಸ್ೆರಿಸ್ಬ್ಹುದು 

ಕರಮ 3: ನ್ಸರಾಕರಣ  

ಅಧಿಕೃತ್ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ 
ವನಂತಿಯನುು ನಕಲು ದಾಖಲಾತಿ, 
ರ್ುಣಮರ್ಟ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ತಾಂತಿರಕ 
ಕಾರಣವನುು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಬ್ಹುದು. 

ಕರಮ 4: ಪಳಿತ್ ಗ ಯುವಿಕ /ಪರಿಶೇಲನ ರ್ಳು 

ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ 
ನಕಲು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ರ್ುಣಮರ್ಟದ 
ತ್ಪಾಸ್ಣೆ ನಂತ್ರ, ಪಾರಧಿಕಾರವು ಆಧ್ಾರ್ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ದತಾಿದಿಸ್ುತ್ುದೆ / 
ನವೇಕರಿಸ್ುತ್ುದೆ. 
 

ಕರಮ 6: ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವಿಕ  ಅಥವಾ ಉನುತಿೇಕರಣ  

 ಆಧ್ಾರ್ ಲೆರ್ರ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧ್ಾರ್ ನಲ್ವಾ   
ತಿಳಿಸ್ಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ವಾ ಕೆಲವು ದೆೊೇಷ್ರ್ಳು 
ಇದಿಲ್ವಾ, ನ್ಸವಾಸಿ 1947 ಗ್ೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ  
ಅಥವಾ ಪಾರಧಿಕಾರವನುು help@uidai.gov.in  
ಮೂಲಕ ಸ್ಂಪಕ್ರಟಸಿ ಬ್ರೆಯಬ್ಹುದು. 

 ಪಾರಧಿಕಾರ ಸ್ೊಚಿಸಿದ ಆಧ್ಾರ್ ನವೇಕರಣ 
ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಅನುಸ್ರಿಸಿ ನ್ಸವಾಸಿ ನವೇಕರಣ 
ವನಂತಿ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬ್ಹುದು 

ಕರಮ 5: ಆಧಾರ್ ಸ್ಂಖ್ ಾಯ ವಿತ್ರಣ   

 ಆಧ್ಾರ್ ಅನುು ಭ್ತಿಕ ರೊಪದಲ್ವಾ 
(ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರ) ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ 
ತಿಳಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 ಎಲೆಕಾಾನ್ಸಕ್ ರೊಪದಲ್ವಾ (ಇ-ಆಧ್ಾರ್) 
https://resident.uidai.gov.in/ ನ್ಸಂದ 
ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಲು ಲಭ್ಾವದೆ 
(ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
ಅರ್ತ್ಾವದೆ) 

 ಎಂ ಆಧ್ಾರ್ ಆಂಡಾರಯ್ಡಾ ಅಪಿಾಕೆೇಶನನ  
ರೊಪದಲ್ವಾ ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
(ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
ಅರ್ತ್ಾವದೆ) 
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ಆಧಾರ್ ಉನುತಿೇಕರಣ ಪರಕ್ತರಯ್ದ 
 

ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯು ತ್ನು ಪಾರತಿನ್ಸಧಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ುವುದನುು ಪಡೆಯಬ್ಹುದು. 
 ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆೊಂದಿರುವವರ ಯಾವುದೆೇ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿ ತ್ಪಾಿಗಿದೆ ಅಥವಾ ತ್ರುವಾಯ ಬ್ದಲಾಗಿದರೆ, 

ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆೊಂದಿರುವವರು ಸಿಐಡಿಆರ ನಲ್ವಾ ಅವರ ದಾಖಲೆಯಲ್ವಾ ಅಂತ್ಹ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮಾಹಿತಿಯನುು 
ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರವನುು ಕೆೇಳಬೆೇಕು  

 ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಳೆದುಹೆೊೇಗಿರಬ್ಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ತ್ರುವಾಯ ಬ್ದಲಾರ್ುತಿುದಿರೆ, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆೊಂದಿರುವವರು ಸಿಐಡಿಆನಟಲ್ವಾ ದಾಖಲೆಯಲ್ವಾ ಅರ್ತ್ಾವಾದ 
ಬ್ದಲಾವಣೆಯನುು ಮಾಡಲು ಪಾರಧಿಕಾರವನುು ಕೆೊೇರಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 ಕಡಾಾಯ ನವೇಕರಣ: ಮಕೆಳ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಐದು ವಷ್ಟ ವಯಸಿಿನ ಮತ್ುು ಹದಿನೆೈದು ವಷ್ಟ ವಯಸಿಿನ 
ನಂತ್ರ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ನವೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕು 

 ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವಕೆಯ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ರ್ುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಭಾರ್ಶಃ ಅಥವಾ 
ಸ್ಂಪಯಣಟವಾಗಿ ನವೇಕರಿಸ್ಲು ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆೊಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಅರ್ತ್ಾವದೆ 

 

  ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಒಪಿಿಗ್ೆ ಅಥವಾ ವನಂತಿಯಿಲಾದೆ ಸ್ೆಂರ್ರಲ್ ಐಡೆಂಟ್ರಟ್ರೇಸ್ ಡೆೇಟಾ ರೆಪೊೇಸಿರ್ರಿಯಲ್ವಾರುವ ಯಾವುದೆೇ 
ರ್ುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ಬ್ಹುದು/ ನವೇಕರಿಸ್ಬ್ಹುದು. ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನ್ಸಷ್ಟೆರಯೆಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ 
ಕಾರಣರ್ಳನುು ಅನುಬ್ಂಧ ಜೆ ನಲ್ವಾ ಸ್ೊಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಉನುತಿೇಕರಣದ ಮಾರ್ಟರ್ಳು 

ದಾಖಲಾತಿ 

ಕ ೇಂದರಕ ಕ 
ಭ ೇಟಿ 

ಮಾಡಿ 
 

 ಯಾವುದೆೇ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಮತ್ುು/ಅಥವಾ 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಸ್ಹಕಾರದಿಂದ. ಆಧ್ಾರ್ ದನುತಿೇಕರಣ ವನಂತಿ 
ನಮೂನೆಯನುು ಅನುಬ್ಂಧ ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ೊಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ 

 ನ್ಸವಾಸಿ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ದಾಖಲೆರ್ಳನುು 
ನವೇಕರಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ಬೆಂಬ್ಲ್ವಸ್ಲು ಪರಯತಿುಸ್ುವ ರ್ುರುತಿನ 
ಮಾಹಿತಿಯೆೊಂದಿಗ್ೆ ಅವರ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಒದಗಿಸ್ುವ 
ಅರ್ತ್ಾವದೆ. 

 ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳ ಪಟ್ರಟಯು ಇಲ್ವಾ ಲಭ್ಾವದೆ: 
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

 ಹೆೊಸ್ ಸ್್ಲಭ್ಾವನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನ್ಸವಾಸಿಯು ಆನೆಾೈನ್ 
ಅಪಾಯಿಂಟೆಮಂಟ್ ಅನುು ಬ್ುಕ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು 

 ಲ್ವಂಕ್: https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx 

ಆನ ಿೈನ್ 
ಮೊೇರ್ಡ 

 

 ನ್ಸವಾಸಿಯ ವಳಾಸ್ವನುು ಎಸ್.ಎಸ್.ಯು.ಪಿ ಪೊೇರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ 
ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುು ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು 
ಸ್ಲ್ವಾಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ುು ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಅಪೊಾೇಡ್ ಮಾಡುವ 
ಮೂಲಕ ಆನಲೆೈನ್ ನಲ್ವಾ  ನವೇಕರಿಸ್ಬ್ಹುದು. 

 ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಗ್ೆ ಕಳುಹಿಸ್ಲಾದ ಒಂದು-ಸ್ಮಯ 
ಪಾಸ್ಿಡ್ಟ (OTP) ಮೂಲಕ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲಾರ್ುತ್ುದೆ 

 ಎಸ್ ಎಸ್ ಯುಪಿ ಪೊೇರ್ಟಲ್ ಇಲ್ವಾ ಲಭ್ಾವದೆ: 
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home 

 
ಸ್ೆಟೇರ್ಸ್ ಅಪಡೆೇಟ್ ಟಾರಾಕ್ರಂಗ್  ಮಾಡುವ ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ನವೇಕರಣದ ID ಯನುು ನ್ಸಯೆೊೇಜಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು ಮತ್ುು ಪರಿಷ್ೃತ್ 
ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರವು ಭ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವದುಾನಾಮನ ರೊಪದಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಲಭ್ಾವಾರ್ಬ್ಹುದು. 
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ಅಧ್ಾಾಯ 5 : ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮತ್ುು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಅನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ವವರ ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ ಗ್ಾರಹಕರ ಬ್ಳಕೆ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 5: ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಜನರ್ಣತಿ ಮತ್ುು ಬೆೈಯೆೊಮಟ್ರರಕ್ ವವರರ್ಳನುು ಪಡೆದುಕೆೊಳುಳವುದು      
ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ/ದನುತಿೇಕರಣ ಕ ಾೆೈಂಟ್ಿ ಅನುು ಬ್ಳಸ್ುವುದು 

 

ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವಿವರರ್ಳನುು ದಾಖಲ್ವಸ್ುವುದಕ ಕ  ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳು 

a. ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿದ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ ಫಾಮಟನ್ಸಂದ ನ್ಸವಾಸಿಯ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವವರರ್ಳನುು ನಮೂದಿಸಿ.  

b. ಆಧ್ಾರ್ ನವೇಕರಣದ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ನವೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕಾದ ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳನುು ಮಾತ್ರ ರ್ುರುತಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ತ್ುಂಬ್ಸಸ್ಬೆೇಕು.  

c. ನ್ಸವಾಸಿ ಅವನ / ಅವಳ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಫಾಮಟನಲ್ವಾ ಒದಗಿಸಿದಾಿನೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. ಇದರ ಜೆೊತೆಗ್ೆ, 
ಫಾಮಟನಲ್ವಾ  ID ಯನುು ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಲು ನ್ಸವಾಸಿಯನುು ಪೊರೇತಾಿಹಿಸಿ, ಈ ವವರರ್ಳನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು ನ್ಸವಾಸಿ 
ಪತ್ರದೆೊಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಂಪಕಟ ಸ್ಾಧಿಸ್ಲು, ಮರಳಿದ ಪತ್ರರ್ಳಂತೆಯೆೇ, ಯುಐಡಿಎಐಗ್ೆ ಸ್ಾಧಾವಾರ್ುತ್ುದೆ.  

d. ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ದತಾುಂಶ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಕೆ  ಸ್ಂದಭ್ಟಕೆೆ ದತಾುಂಶ ಸ್ರಿಯಾಗಿರುವಕೆಗ್ೆ  ರ್ಮನ ಕೆೊಡಿ. ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ  
ಸ್ಾಳರ್ಳು, ವರಾಮ ಚಿಹೆುರ್ಳು, ದೆೊಡಾ  ಮತ್ುು ಚಿಕೆ ಅಕ್ಷರರ್ಳ ಅನುಚಿತ್ ಬ್ಳಕೆ ತ್ಪಿಿಸಿ.  

e. ಅಸ್ಂಸ್ದಿೇಯ  ಭಾಷ್ೆ ಮತ್ುು ಲ್ವಪಾಂತ್ರಣ ದೆೊೇಷ್ದ ಬ್ಳಕೆಯನುು ತ್ಪಿಿಸಿ. 

f. ನ್ಸಷ್ೆೇಧಿಸ್ದ ಜಾರ್ರ್ಳನುು ಖ್ಾಲ್ವ ಬ್ಸಡಿ ಮತ್ುು ಅಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ದತಾುಂಶವನುು ನ್ಸವಾಸಿ ಒದಗಿಸ್ುವುದಿಲಾ. ನ್ಸವಾಸಿಯು 
ಯಾವುದೆೇ ದತಾುಂಶವನುು  ಒದಗಿಸ್ದ ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳಲ್ವಾ N / A, NA ಇತಾಾದಿರ್ಳನುು ನಮೂದಿಸ್ಬೆೇಡಿ. 

g. ವಯಸ್ೆ ಸ್ಾಾನದಲ್ವಾದಿರೆ ಅಥವಾ ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ಬಾರದೆಂದುಕೆೊಂಡಲ್ವಾ ತ್ಂದೆ / ತಾಯಿ / ರ್ಂಡ / ಹೆಂಡತಿ /ಪಾಲಕರ  
ಕ್ೆೇತ್ರವನುು ತ್ುಂಬ್ುವಕೆಯು 5 ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ವಯಸಿಿನವರಿಗ್ೆ ಕಡಾಾಯವಾಗಿರುವುದಿಲಾ. ನಂತ್ರ "ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರ್ು 
ರೆಸಿಡೆಂಟ್" ನಲ್ವಾ "ನಾಟ್ ಗಿವನ್" ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಿ  ಅನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ. 

h. 5 ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ ಮಕೆಳಲ್ವಾ, ಹೆತ್ುವರಲ್ವಾ ಒಬ್ಬರು  ಅಥವಾ ಪೊೇಷ್ಕರ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಅವರ ಆಧ್ಾರ್ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳನುು ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲ್ವಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

i. 'ಪೊೇಷ್ಕರ ಹೆಸ್ರು'ಗ್ೆ ವರುದಿವಾಗಿ ತ್ಂದೆಯ ಹೆಸ್ರನುು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲ್ವಸ್ುವುದು ಕಡಾಾಯವಾಗಿಲಾ. ಪೊೇಷ್ಕರು 
ಬ್ಯಸಿದಲ್ವಾ ತಾಯಿಯ ಹೆಸ್ರು ಮಾತ್ರ' ಪೊೇಷ್ಕರ / ರಕ್ಷಕರ 'ಹೆಸ್ರಿನಲ್ವಾ ದಾಖಲು ಮಾಡಬ್ಹುದು. 

j. ಮರ್ುವಗ್ೆ ಮೊದಲು ಪೊೇಷ್ಕರ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ. ಮರ್ುವನ ತ್ಂದೆ / ತಾಯಿ / ಪೊೇಷ್ಕರು 
ಸ್ೆೇರಿಕೆೊಳಳದಿದಿರೆ ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಹೆೊಂದಿರದಿದಿರೆ, ಆ ಮರ್ುವನ 
ದಾಖಲಾತಿಯನುು ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವಲಾ.  

k. ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾರ (ಎರ್ಚ ಒ ಎಫ್ ) ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ  ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ ಹೆಸ್ರು,  
ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ  ಮತ್ುು  ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಸ್ದಸ್ಾರ ವವರರ್ಳನುು ಕಡಾಿಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸ್ಬೆೇಕು. 
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ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಧವನ್ಸಮುದರಣಕಾಕಗಿ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳು 
 

 
 

 

ಸಿಸ್ಟಂ ನಲ್ವಾ AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1 ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಿ. 
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ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಫೆೈಲ್ ಅನುು ಆಯೆೆಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಆನಂತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ರೆೈಟ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
ಫೆೈಲ್ ರ್ಳನುು ಎಕ್ಿ ಟಾರಕ್ಟ ಮಾಡಲು ಮನುವನ್ಸಂದ ಎಕ್ಿ ಟಾರಕ್ಟ ಆಲ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ಎಲ್ವಾ ಎಕ್ಿ ಟಾರಕ್ಟ ಮಾಡಬೆೇಕು ಆ ಫೇಲಾರ್ ಅನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡು ಎಕ್ಿ ಟಾರಕ್ಟ ಬ್ರ್ನ್ ಕ್ರಾಕ್ 
ಮಾಡಿ. 
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ನ್ಸೇವು ಫೆೈಲ್ ಅನುು ಎಕ್ಿ ಟಾರಕ್ಟ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಹೆಸ್ರುರ್ಳ ಪಟ್ರಟಯನುು ನೆೊೇಡಬ್ಹುದು. 

 
 

 

ಅಲ್ವಾಂದ, 5. ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆಾೈಂಟ್ ಸ್ೆಟ್ ಅಪ್ ತೆರೆಯಿರಿ. 
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Setup_AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1.exe ಫೆೈಲ್ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಲ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ಆನಂತ್ರ, ನ್ಸೇವು ಸ್ೆಟ್-ಅಪ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಾಿರ್ತ್ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಅನುು ಸಿ ರೆೇನ್ ಮೇಲೆ ನೆೊೇಡುತಿುೇರಿ. 
ಅನುಸ್ಾಠನ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಅನುಮತಿಸ್ಲು ನೆಕ್ಿಾ ಬ್ರ್ನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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ಓಟ್ರಎ ಕೆಾೈಂಟ್  ಅನುು ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ಅನುಸ್ಾಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈರ್ ಆಪರೆೇಷ್ನ್  ಐಡಿ, ಆಪರೆೇರ್ರ್  
ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಪಾಸ್ ವಡ್ಟ  ಮುಂತಾದವುರ್ಳನುು ನಮೂದಿಸಿ ನಂತ್ರ ಮುಂದಿನ ಪರಕ್ರರಯೆಗ್ಾಗಿ ಲಾಗಿನ್  
ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ. 
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ಇಸಿಎಂಪಿ ಕ ಿೈಂಟ್ ಬ್ಳಸಿ ಒಬ್ಬ ನ್ಸವಾಸಿಯನುು ದಾಖಲು ಮಾಡುವ ಕರಮರ್ಳು 

 
 

ಕರಮ 
01 

ನ್ಸಮಮ ಲಾಗಿನ್ ವವರರ್ಳನುು ಬ್ಳಸಿ ಇತಿುೇಚಿನ ಇಸಿಎಂಪಿ ಕೆಾೈಂಟ್ ಗ್ೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

ಕರಮ 

02 
ನ್ಸವಾಸ್ದ ಬ್ಗ್ೆಯನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ. ವಯಕ್ರುಕ ವವರರ್ಳ ವಭಾರ್ದಲ್ವಾ ಅರ್ತ್ಾವಾದ ವವರರ್ಳನುು ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಿ. 
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ಕರಮ 

03 

ಎಲಾಾ ಜನರ್ಣತಿ ವವರರ್ಳನುು ಮತ್ುು ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುು ಇಮೇಲೆ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಸ್ಂಪಕಟ ವವರರ್ಳನುು 
ತ್ುಂಬ್ಸರಿ, ಒಂದೆೊಮಮ ನ್ಸವಾಸಿಯು ಹಂಚಿಕೆೊಳಳಲು ಬ್ಯಸಿದರೆ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುು ಇಮೇಲ್ 
ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ುವುದು ಕಡಾಾಯವಲಾ. 

 
 

ಕರಮ 

04 

ಶಫಾರಸ್ುಿ ಟಾಾಬ್ ಅನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಜನಮ ದಿನಾಂಕ ಪುರಾವೆ (ಪಿಒಬ್ಸ) ಡಾರಪ್ ಡ್ನ್ ಮನುವನ್ಸಂದ 
ಒಂದು ದಸ್ಾುವೆೇಜನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳ, ಒಂದೆೊಮಮ ಡೆಮೊಗ್ಾರಫಿಕ್ಿ ಕ್ರರ್ಕ್ರಯಲ್ವಾ ವೆರಿಫೆೈಯ್ಡಾ ಬಾಕ್ಿ ಅನುು 
ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಿರೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲಾವಾದಲ್ವಾ, ದಸ್ಾುವೆೇಜನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಬೆೇಡಿ. 
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ಕರಮ 

05 

ಈರ್, ನ್ಸವಾಸಿಯಿಂದ ವಳಾಸ್ ಪುರಾವೆ (ಪಿಒಎ) ಮತ್ುು ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವೆ (ಪಿಒಐ) ನಂತೆ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಲಾದ 
ದಸ್ಾುವೆೇಜುರ್ಳನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಡಾರಪ್ ಡ್ನ್ ಮನು ನ್ಸಂದ ಸ್ೊಕುವಾದ ದಸ್ಾುವೆೇಜನುು ಆಯೆೆ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳ. 

 
 

ಕರಮ 

06 

ರ್ಮನ್ಸಸಿ:  ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾರ ವವರರ್ಳನುು ಭ್ತಿಟ ಮಾಡಿ (ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾರ ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ ಮಾತ್ರ) 
ದಾಖಲಾತಿ ರಿೇತಿಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ  ಬೆಂಬ್ಲ ಸ್ೊಚಿಸ್ುವ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ. 
ಮಕೆಳ ದಾಖಲಾತಿಯ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಹಂತ್ 6 ಮತ್ುು 7 ಅನಿಯಿಸ್ುವುದಿಲಾ. 
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ಕರಮ 

07 
ಪೊೇಟೆೊೇಗ್ಾರಫ್  ಟಾಾಬ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಪೊೇಟೆೊೇಗ್ಾರಫ್  ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ. 

 
 

ಕರಮ 

08 

ಫಿಂರ್ರ್ ಪಿರಂಟ್ ರ್ಳ ಟಾಾಬ್ ಗ್ೆ ಹೆೊೇಗಿ. ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಸ್ಾಧನವನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು ಎಡಗ್ೆೈ ಫಿರ್ರ್ ಅನ್ಸಸಿಕೆ 
ನಂತ್ರ ಬ್ಲಗ್ೆೈ ಬೆರಳುರ್ಳ ಅನ್ಸಸಿಕೆ ಮತ್ುು ಎರಡೊ ಥಂಬ್ಿ ಅನ್ಸಸಿಕೆರ್ಳನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ. 
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ಕರಮ 

09 

ಐರಿಸ್ ಟಾಾಬ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ.  
ಐರಿಸ್ ಸ್ಾೆಾನರ್ ಬ್ಳಸಿ ಎರಡು ಕಣಿುನ ಚಿತ್ರರ್ಳನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 
 

ಕರಮ 

10 

ನಮೂದಿಸಿದ ವವರರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯಿಂದ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಪಡೆಯಿರಿ. 
’ಸ್ೆೇವ್” ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರಿವಯಾ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ ನ್ಸವಾಸಿಯ ವವರರ್ಳನುು ಖಚಿತ್ಗ್ೆೊಳಿಸಿ. ಯಾವುದಾದರೊ ತ್ಪುಿರ್ಳಿದಿರೆ, 
ಸ್ಂಬ್ಂಧಪರ್ಟ ಟಾಾಬ್ ರ್ಳಿಗ್ೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಮತ್ುು ಅದನುು ಸ್ರಿಪಡಿಸಿ. ಕಂಫಮಟ ಎಂದಿರುವುದರ ಮೇಕೆ  ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ. 
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ಕರಮ 

11 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ವನ / ಅವಳ ಹೆಬೆಬರಳು ರ್ುರುತ್ು ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು ಮತ್ುು “ಸ್ೆೇವ್” ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

ಕರಮ 

12 
ಸಿಿೇಕರತಿ  ಸಿಾಪ್ ಮುದಿರಸಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯ ಸ್ಹಿಯನುು ಪಡೆದುಕೆೊಳಿಳ 
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ಕರಮ 

13 

ಬೆಂಬ್ಲ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸ್ಾೆಾನ್  ಮಾಡುವುದು ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ, ಸಿಿೇಕೃತಿಯ ಚಿೇಟ್ರ ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್  
ದಾಖಲಾತಿಯ ಫಾಮಟ. ಪಿರಂಟ್  ಐಕಾನ್  ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ. 
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ಕರಮ 

14 

ಈ ದಾಖಲಾತಿಯ ಪಿರವಯಾ ವಂಡೆೊೇ ತೆರೆದುಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ ಹಾರ್ೊ ನ್ಸೇವು ಸ್ಾೆಾನ್  ಮಾಡಿ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು 

ನೆೊೇಡಬ್ಹುದು. ಅದೊ ಅಲಾದೆ, ನ್ಸೇವು ನವೇಕೃತ್ ಭ್ತಿಟ ಮಾಡಿದ ಆಧ್ಾರ್  ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬ್ಹುದು. 

ಅವುರ್ಳನುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತ್ರ ನವೇಕರಣ ಮಾಡಬ್ಹುದು, ವಂಡೆೊೇ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ ವಂಡೆೊೇ ಮುಚಿಚರಿ. 

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


 
 

         ಎಕೆೊಸಿಸ್ಟಂ ಪಾರ್ಟನರ್ಟಳ ಕೆೈಪಿಡಿ (ರಿಜಿಸ್ಾಟರಾರ್ ರ್ಳು/ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು(ಇಎ ರ್ಳು) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು/ಪರಿಶೇಲಕರು/ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರು 

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

 

     Page 69 

 
 

 
 

ಕರಮ 

15 
ಪಿರಂಟ್  ರೆಸಿಪ್ಟ  ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ ಪಿರಂಟ್  ಔಟ್  ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ. 
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ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಕ ಿೈಂಟ್  ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ ೊಂಡು ಮರ್ುವನುು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕ ೊಳಳಲು ರ್ಂತ್ರ್ಳು. 

 
 

 

ಯೆಸ್  ಎಂದು ಆರಿಸಿ ಬ್ಸಆರ್ ಎನ್/ಬ್ಸಎಎನ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ. ಜನನ ನೆೊೇಂದಣಿ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು 

ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿ  

ನೆೊೇಂದಣಿ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸ್ುವುದರ ಮೂಲಕ, ಕೆಾೈಂಟ್  ಹೆಸ್ರನುು, ಜನಮ ದಿನಾಂಕವನುು ಮತ್ುು 

ಲ್ವಂರ್ವನುು  

ತೆೊೇರಿಸ್ುತ್ುದೆ. ಅಲ್ವಾ “ನೆೊೇ” ಎಂದು ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿ, ಒಂದೆೊಮಮ ಜನನ ನೆೊೇಂದಣಿ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಲಭ್ಾವಲಾದಿದಿರೆ. 
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ತಾಯುಂದೆಯರ/ಪೊೇಷ್ಕರ ಆಧ್ಾರ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ, ಲ್ವಂರ್ವನುು ಆರಿಸಿ ಮತ್ುು  ಪೊೇಷ್ಕರ 

ಬೆರಳಚುಚ  

ರ್ುರುತ್ನುು ಮುಂದಿನ ಪರಕ್ರರಯೆಗ್ಾಗಿ ಪಡೆಯಿರಿ. 

ರ್ಮನ್ಸಸಿ: ಆಧ್ಾರ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಮತ್ುು ಬ್ಯೆೊೇಮಿಟ್ರರಕ್  ಎರಡೊ ಒಂದೆೇ ವಾಕ್ರುಯದಾಿಗಿರಬೆೇಕು. 

 
 

 

ಜನಸ್ಂಖ್ೆಾಯ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಮೂದಿಸಿ. 
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ಪೊೇಷ್ಕರ ಮೊಬೆೈಲ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾ ನಮೂದಿಸಿ. 
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ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬೆೇಕಾದ ದಾಖಲೆಯನುು ಆರಿಸಿಕೆೊಳಿಳ ಮತ್ುು ದಾಖಲೆಯ ಫೇಟೆೊೇವನುು ಸ್ೆರೆ ಹಿಡಿದು. 
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ಮರ್ುವನ ಫೇಟೆೊೇವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 
 

 

ನಂತ್ರ, ಪೊೇಷ್ಕರ ಬೆರಳಚುಚ ಮುದೆರಯನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ ಯಾವ ಆಧ್ಾರ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು 
ತೆೊೇರಿಸಿಲಾಗಿರುವದು. 
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ನ್ಸೇಡಲಾದ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್  ಅನುು ಮಾನಾವಾಗಿಸ್ಲು ರಿವಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ಪೊೇಷ್ಕರ ಧೃಡಿೇಕರಣದ ನಂತ್ರ ಆಪರೆೇರ್ರ್  ವವರರ್ಳನುು ನ್ಸೇಡಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ ಮಾಡಿ 
ಪಯತಿಟಗ್ೆೊಳಿಸಿ. 
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ಎನ್ ರೆೊೇಲ್ ಮಂಟ್  ಸ್ೆಟೇರ್ಸ್  ಎಂದಿರುವುದರ ಒಕೆ ಎಂದು ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ. 

 

 

ಒಮಮ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಂಪಯಣಟವಾದ ನಂತ್ರ, ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆದ ಮರ್ುವನ ಪೊೇಷ್ಕರಿಗ್ೆ 
ಎನ್ ರೆೊೇಲ್ ಮಂಟ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್  ಕಳುಹಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು. 
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ಸಿಇಎಲ್ ಸಿ ಕ ಿೈಂಟ್  ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ ೊಂಡು ಮೊಬ್ ೈಲ್  ಸ್ಂಖ್ ಾಯನುು ಅಪ ಡ ೇಟ್  ಮಾಡಲು ರ್ಂತ್ರ್ಳು 

 
 

 

ನ್ಸವಾಸ್ದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನವೇಕರಿಸ್ಲು CELC ಟಾಾಬೆಾಟ್ ಅನುು ಬ್ಳಸ್ಬ್ಹುದು 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ರುಜುವಾತ್ುರ್ಳನುು ಬ್ಳಸಿ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು "ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಪಡೆೇಟ್" ಅನುು 
ಆಯೆೆಮಾಡಿ. 

 
 

 

 

ಒಟ್ರಪಿಯನುು ದತ್ಿತಿು ಮಾಡುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್  ನ್ಸವಾಸಿಯ ಮೊಬೆೈಲ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು 
ನಮೂದಿಸ್ಬೆೇಕಾರ್ುವುದು. 
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ಆಪರೆೇರ್ರ್  ನ್ಸವಾಸಿಯ ಆಧ್ಾರ್  ನಮೂದಿಸ್ಬೆೇಕು, ಮೊಬೆೈಲ್ ನಲ್ವಾ ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಲಾರ್ುವ ಒಟ್ರಪಿ ಹಾರ್ೊ 
ಆಧ್ಾರ್  ನಮೂದಿಸ್ಬೆೇಕು.  ನಂತ್ರ ಆಪರೆೇರ್ರ್  ನ್ಸವಾಸಿಯ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್  ಅನುು 
ಧೃಡಿೇಕರಣಕಾೆಗಿ ಬ್ಳಸಿ ನ್ಸವಾಸಿಯು ನ್ಸೇಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 

 
 
 

 

ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಅವನ / ಅವಳ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಣವನುು ನ್ಸೇಡುವ ಮೂಲಕ ಅವನ / ಅವಳ 
ದೃಢೇಕರಣವನುು ನ್ಸೇಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
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ಎಲಾಾ ಹಂತ್ರ್ಳನುು ಯಶಸಿಿಯಾಗಿ ದಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಅಂತಿಮ ದೃಢೇಕರಣಕಾೆಗಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
“ಓಕೆ" ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 
 
 
 
 
 

 

ಮೊಬೆೈಲ್ ನವೇಕರಣಕಾೆಗಿ ಇಐಡಿ ರಚಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿ ಇಐಡಿ ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು ಸಿಾತಿಯನುು 
ಪತೆುಹಚಚಬ್ಹುದು. 
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ಇಸಿಎಂಪಿ ನಲ್ವ ಿ  ಬ್ಯೇಮಟಿರಕ್  ವಿವರರ್ಳನುು  ನವಿೇಕರಿಸ್ಲು  ಕರಮರ್ಳು 
 

 
 

 

ಮನುವನಲ್ವಾ ಲೆೈಪ್  ಸ್ೆೈಕಲ್  ಚೆೇಂರ್ಜ ಸ್  ಆರಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. ಕ್ರಾಕ್  ಅಪ್ ಡೆೇಟ್  ರೆಸಿಡೆಂಟ್  ಮಾಹಿತಿಯ 
ವವರರ್ಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ವೆೈಯುಕ್ರುಕ ವವರರ್ಳ ವಭಾರ್ದಲ್ವಾ, ಆಧ್ಾರ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ, ಜನಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ುು 

ನ್ಸವಾಸಿಯ ಲ್ವಂರ್ವನುು ನಮೂದಿಸಿ, ನಂತ್ರ ಅಪ್ ಡೆೇಟ್  ಬ್ಯೆೊೇಮಿಟ್ರರಕ್  ವವರರ್ಳ ಚೆಕ್  ಬಾಕ್ಿ  

ಆರಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 
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ರೆಫರೆನ್ಿ  ಟಾಾಬ್ ಗ್ೆ ಹೆೊೇಗಿ. 
ಬ್ಂಧುರ್ಳ ವವರರ್ಳ ವಭಾರ್ಕೆೆ ಹೆೊೇಗಿ, ಅಲ್ವಾ ’ನಾಟ್  ಗಿವನ್ ’ ಚೆಕ್  ಬಾಕ್ಿ  ಪರಿೇಕ್ಷಿೇಸಿ. 

ದಾಖಲೆರ್ಳ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು “2” ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿ.  ಅಜಿಟಯನುು ಮತ್ುು ಸಿಿೇಕೃತಿಯ ಚಿೇಟ್ರಯನುು 
ನವೇಕರಿಸಿ. 

 
 

 

ನ್ಸವಾಸಿಯ ಫೇಟೆೊೇವನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ. 
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ನ್ಸವಾಸಿಯ ಹೆಬ್ಬರೆಳ ರ್ುರುತ್ು ಮತ್ುು ಎಲಾಾ ಬೆರಳುರ್ಳ ರ್ುರುತ್ನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ. 

 
 

 

ನ್ಸವಾಸಿಯ ಎರಡು ಕಣಿುನ ಪಾಪೆರ್ಳನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ ಮತ್ುು ನೆಕ್ಿಾ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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ವವರರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯಿಂದ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಪಡೆಯಿರಿ. “ಕನಫಮ್ಟ” ಕ್ರಾಕ್ 
ಮಾಡಿ. 

  

 

ಸಿಿೇಕೃತಿಪತ್ರ ಸಿಾಪ್ ಮುದಿರಸಿ ಮತ್ುು ಅದರ ಮೂಲಕ ನ್ಸವಾಸಿಯ ಸ್ಹಿಯನುು ಪಡೆಯಿರಿ. 
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ಸ್ಹಿಮಾಡಲಾದ ಸಿಿೇಕೃತಿಯ ಚಿೇಟ್ರಯನುು ಮತ್ುು ಅಪ್ ಡೆೇಟ್  ಫಾಮ್ಟ  ಅನುು ಸ್ಾೆಾನ್  ಮಾಡುವುದು 
ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಿರಂಟ್  ಐಕಾನ್  ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ. 
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ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ರಿವಯಾ ವಂಡೆೊೇ ತೆರೆದುಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ. ಇಲ್ವಾ, ನ್ಸೇವು ಭ್ತಿಟ ಮಾಡಿದ ಆಧ್ಾರ್ ಅಪ್ ಡೆೇಟ್  
ಫಾಮ್ಟ ಅನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬ್ಹುದು. ವವರರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿದ ನಂತ್ರ, ವಂಡೆೊೇವನುು ಮುಚಚಲು 
ಕೆೊಾೇಸ್  ಎಂದಿರುವುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ಪಿರಂಟ್  ರೆಸಿಪ್ಟ  ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ ಪಿರಂಟ್  ಔಟ್  ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ. 

 

ಇಸಿಎಂಪಿ ನಲ್ವಿ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವಿವರರ್ಳನುು ನವಿೇಕರಿಸ್ಲು ಕರಮರ್ಳು 
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ಲೆೈಪ್  ಸ್ೆೈಕಲ್  ಚೆೇಂರ್ಜಿ  ಮನುವನುು ಆರಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. ಅಪ್ ಡೆೇಟ್  ರೆಸಿಡೆಂಟ್  ಇನ್ ಫಾಮೇಟಷ್ನ್  
ವವರರ್ಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ನವೇಕರಣಕಾೆಗಿ ನ್ಸವಾಸಿ ರ್ುರುತಿಸಿದ ನ್ಸವಾಸಿ ಹೆಸ್ರು, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ, ಮತ್ುು ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳನುು ಭ್ತಿಟ 
ಮಾಡಿ (ನವೇಕರಣ ಫಾಮ್ಟ ಪರಕಾರ) 
ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ 
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ರೆಫರೆನಿರ್ಳ ಟಾಾಬ್ ಗ್ೆ  ಹೆೊೇಗಿ. 
ದಯವರ್ುಟ ನವೇಕರಣ ವನಂತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು  ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ. 
ನವೇಕರಣ  ವನಂತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ ದಾಖಲೆರ್ಳ  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ುು ಮುಂದೆ ಕ್ರಾಕ್ 
ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ನ್ಸವಾಸಿಯ ಚಿತ್ರವನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ ಮತ್ುು ಯಾವುದೆೇ ಒಂದು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ರ್ುಣಲಕ್ಷಣವನುು 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ 
ಮತ್ುು ’ನೆಕಿಾ” ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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ನಮೂದಿಸಿದ ವವರರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯಿಂದ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಪಡೆಯಿರಿ. 
’ಸ್ೆೇವ್” ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ಆಪರೆೇರ್ರ್ ವನ / ಅವಳ ಹೆಬೆಬರಳು ರ್ುರುತ್ು ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು ಮತ್ುು “ಸ್ೆೇವ್” ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ಸಿಿೇಕರತಿ ಸಿಾಪ್ ಮುದಿರಸಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯ ಸ್ಹಿಯನುು ಪಡೆದುಕೆೊಳಿಳ. 
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ಬೆಂಬ್ಲ ದಾಖಲೆರ್ಳು, ಸಿಿೇಕೃತಿ ಸಿಾಪ್ ಮತ್ುು ಅಪ್ ಡೆೇಟ್  ಫಾಮ್ ಟನ ಸ್ಾೆಾನ್ಸಂಗ್ ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ. 
ಪಿರಂಟ್  ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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ದಾಖಲೆಯ ಪಿರವಯಾ ವಂಡೆೊೇ ತೆರೆದುಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ.  ಇಲ್ವಾ, ನ್ಸೇವು ಭ್ತಿಟ ಮಾಡಿದ ಆಧ್ಾರ್  ಅಪ್ ಡೆೇಟ್  
ಫಾಮ್ಟ  ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬ್ಹುದು.  ವವರರ್ಳನುು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ 

ನಂತ್ರ, ಕೆೊಾೇಸ್  ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ ವಂಡೆೊೇ ಮುಚಿಚರಿ. 
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ಪಿರಟ್  ರೆಸಿಪ್ಟ  ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ ರಸಿೇತಿಯ ಪಿರಂಟ್  ಔಟ್  ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ. 

 

UCL ಕ ಿೈಂಟ್ ನಲ್ವ ಿ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವಿವರರ್ಳನುು ನವಿೇಕರಿಸ್ಲು ಕರಮರ್ಳು: 
 

 
 

 

ಲಾಗಿನ್ ರುಜುವಾತ್ುರ್ಳನುು ಬ್ಳಸಿ ಯುಸಿಎಲ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ತೆರೆಯಿರಿ. 
ನ್ಸವಾಸಿಯ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ುು ಅವನ / ಅವಳ ವವರರ್ಳನುು ಪಡೆದುಕೆೊಳಳಲು 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ರ್ುರುತ್ು  ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ. 
ಮುಂದೆ, ನ್ಸವಾಸಿಯ ವವರರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ಫೆರ್ಚ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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'ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾಶಾಸ್ರ' ಪುರ್ದಲ್ವಾ, ನವೇಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನವೇಕರಣ ಫಾಮ್ಟ ಪರಕಾರ  
ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ುು ನೆಕ್ಿಾ  ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ನವೇಕರಣ ವನಂತಿಯನುು ಆಧರಿಸಿ, ಡಾರಪ್ ಡ್ನನ್ಸಂದ ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಆಯೆೆ 
ಮಾಡಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ದಾಖಲೆರ್ಳ ಪರಕಾರವಾಗಿ ದಲೆಾೇಖಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 
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ನಮೂದಿಸಿದ ವವರರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ ಮತ್ುು ದೃಢೇಕರಿಸಿ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ 

’ವೆರಿ ಫೆೈ’ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳು ಮತ್ುು ನವೇಕರಣ ಫಾಮ್ ಟನ ಕಡಾಾಯ ಸ್ಾೆಾನ್ಸಂಗ್. 

 
 

 

ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವವರರ್ಳನುು ನವೇಕರಿಸ್ಲು ಪಯಣಟಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ಸ್ಲ್ವಾಸ್ು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ಸಿಾಪ್ ಅನುು ಮುದಿರಸ್ಲು ಪಿರಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

ಯುಸಿಎಲ್ ಕ ಿೈಂರ್ನಲ್ವಿ ಫೇಟ ೊೇ ನವಿೇಕರಿಸ್ಲು ಕರಮರ್ಳು 
 

 
 

 

ನ್ಸವಾಸಿಯ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ುು ಅವನ / ಅವಳ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಿಳ ಮತ್ುು  
ನ್ಸವಾಸಿಯ ವವರರ್ಳು “ಪಡೆದುಕೆೊಳಿಳ” ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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'ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾಶಾಸ್ರ' ಪುರ್ದಲ್ವಾ, "ಫೇಟೆೊೇ ಅಪೆಾೇಟ್" ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಿ ಅನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ನೆಕ್ಿಾ 
ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

"1" ಎಂದು ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳ  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ ಅಂದರೆ ನವೇಕರಣ ಫಾಮ್ಟ. 
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ಈರ್, ಫೇಟೆೊಗ್ಾರಫ್ ಟಾಾಬ್ ಹೆೊೇಗಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯ ಫೇಟೆೊೇ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ರಿವಯಾ ಟಾಾಬ್ ಅನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ನವೇಕರಿಸಿದ ವವರರ್ಳನುು ನ್ಸವಾಸಿಯೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿಕೆೊಂಡು ದೃಢೇಕರಿಸಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸ್ೆೇವ್  ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ. 

ವೆರಿಫೆೈ  ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ನ್ಸವಾಸಿ ತ್ುಂಬ್ಸದ ನವೇಕರಣ ಫಾಮ್ಟ ಅನುು ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಅಪೊಾೇಡ್ ಮಾಡಿ. 
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ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವವರರ್ಳ ನವೇಕರಣ  ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಪಯಣಟಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ಸ್ಬ್ ಮಿಟ್  ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 
 

 

ಅಂಗಿೇಕೃತ್ ಸಿಾಪ್ ಅನುು ಮುದಿರಸ್ಲು ಪಿರಂಟ್ ರಿಸಿಪ್ಟ  ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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ದಾಖಲಾತಿ / ನವಿೇಕರಣ ಪರಕ್ತರಯ್ದ (ಇಸಿಎಂಪಿ ಕ ಿೈಂಟ್) ಆರಂಭದಲ್ವಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಕರಮರ್ಳು 

 
 

 

 ಸ್ಾಟಟ್ಟ ಮನು ಒಪನ್ ಮಾಡಿ 

 ಕಂಟೆೊರೇಲ್ ಪಾಾನಲ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ 

 ವಂಡೆೊೇಸ್ ಪೆೈರ್  ವಾಲ್ ಅನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ 

 ವಂಡೆೊೇಸ್ ಪೆೈರ್  ವಾಲ್ಅನುು ಆಫ್ ಮಾಡಿ 

 ರೆೈಟ್ ಗ್ೆ ಅಟಾಾರ್ಚ ಆದ  ವಂಡೆೊೇ ಎಂದು ತೆರೆಯುತ್ುದೆ 

 ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಎಲಾಾ ಮೂರು ರೆೇಡಿಯೆೊೇ ಬ್ರ್ನ್ ರ್ಳನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ 

 ಓಕೆ ಬ್ರ್ನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ 

 ನ್ಸಮಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನುು ಮರುಪಾರರಂಭಿಸಿ 

 ಜಿಪಿಎಸ್ ಪಾರರಂಭಿಸಿ 
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 ಸ್ಂಪಕ್ರಟತ್ ಸ್ಾಧನದ ಎಲಾವನೊು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ 

 ಬಾರ್ ಅನುು ದಾಖಲಾತಿ ಕೆಾೈಂಟ್ ನ ಪರತಿ ಪುರ್ದಲ್ವಾ (ಎಡಭಾರ್ದಲ್ವಾ) ಕಾಣುತ್ುದೆ, ಅದು 
ಯಂತ್ರಕೆೆ ಯಾವ ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು ಜೆೊೇಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ುದನುು ಸ್ೊಚಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

 

 
 

 

 "ಜಿಪಿಎಸ್ ಸ್ಾಧನ" ಐಕಾನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 ಸ್ಾಟಟ್ಟ ಜಿಪಿಎಸ್ ಬ್ರ್ನ್ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

 
 

 

"ಜಿಪಿಎಸ್ ಸ್ಾಧನ ಪಾರರಂಭಿಸಿದೆ" ಸಿಾತಿಯನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ. 
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ಚೆಕ್ ಸ್ೆಟೇರ್ಸ್- ರೆಡ್ ಸ್ೆಟೇರ್ಸ್ ತೆಗ್ೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ನವೇಕರಿಸಿದ ನ್ಸದೆೇಟಶಾಂಕರ್ಳನುು 
ತೆೊೇರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 
 

 

ದಯವರ್ುಟ "ಬಾಾಂಡ್ ರೆೇಟ್  9600" ಅನುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ 

ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಂಕ್ ಪುರ್ ಪಯಣಟಗ್ೆೊಂಡ ನಂತ್ರ, ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸಿಂಕ್ ಪೆೇರ್ಜ  ಪಾಪ್ಿ ಅಪ್. 

 

ಪಾಕ ಟ್ ಸಿಂಕ್ ಮತ್ುು ಆಪರ ೇರ್ರ್ ಸಿಂಕ್ ಗಾಗಿ ಕರಮರ್ಳು (ಯುಸಿಎಲ್ ಮತ್ುು ಇಸಿಎಂಪಿ ಕ ಿೈಂಟ್) 
 

 ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ೆ ಕೆಾೈಂಟ್ ಗ್ೆ ಪರವೆೇಶಸಿದ ನಂತ್ರ ಆಪರೆೇರ್ರ ವವರರ್ಳ ಸಿಂಕೆೊರನೆೈಸಿಂಗ್ ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ, ಆ ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ಆಧ್ಾರ್. ನಲ್ವಾ  ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ನೆೊಂದಣಿ ಕಡಾಾಯವಾಗಿರಬೆೇಕು.  

 ರ್ಮನ್ಸಸಿ: ಆಯೆೊೇಜಕರು / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು  10 ದಿನರ್ಳವರೆಗ್ೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡದಿದಿರೆ ಸಿಂಕೆೊರನೆೈಸ್ ನ್ಸವಾಟಹಕರು 
ಲಾಗಿನ್ ವವರರ್ಳನುು ಮತೆು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸ್ಬೆೇಕು.  

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ವವರರ್ಳನುು ಸಿಂಕೆೊರನೆೈಸ್ ಮಾಡಿ (ಆಪರೆೇರ್ರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸಿಂಕ್ ಗ್ಾಗಿ ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು 10 ದಿನರ್ಳ ನಂತ್ರ ಸಿಂಕ್ ಗ್ೆ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡದಿದಿರೆ) 
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ನೆೊಂದಣಿ ಕೆಾೈಂಟ್ ನಲ್ವಾ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸಿಂಕ್ ಪೆೇರ್ಜ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 

 

 
 

 

"ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಪಾಾಕೆರ್ರ್ಳನುು" ಅಪೊಾೇಡ್ ಮಾಡಲು ವವರರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ. 

 

 

 

"ಫುಲ್ ಸಿಂಕ್” ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ " ಮತ್ುು ನಂತ್ರ "ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸಿಂಕ್" ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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"ಫುಲ್ ಪಾಾಕೆಟ್ ಸಿಂಕ್" ಪಯಣಟಗ್ೆೊಂಡ ಮೇಲೆ ದೃಢೇಕರಣ ಸ್ಂದೆೇಶವನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ. 

 
 
 

 

 

 "ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸಿಂಕ್" ಅನುು ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಸಿಂಕ್ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ಲು ಕಾಯಿರಿ. 

 ಪರಕ್ರರಯೆ ಪಯಣಟಗ್ೆೊಂಡ ನಂತ್ರ ಒಕೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. 
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 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನ ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯಲ್ವಾ OTP ಅನುು ನಮೂದಿಸಿ 

 ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಪಯಣಟಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ಬೆರಳುರ್ಳ ಕಣುುರ್ಳಿಂದ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಒದಗಿಸಿ 

 

 

 

ದೃಢೇಕರಣ ಪರದೆಗ್ಾಗಿ ನ್ಸರಿೇಕ್ಷಿಸಿ. 

 

ತ್ುಂಬಿದ ನ ೊಂದಣಿ/ತಿದುೆಪಡಿ ಫಾಮಟನ ಪರಿಶೇಲನ  
 

 
ಪರಿಶೇಲನೆದಾರರಿಂದ  ಆಧ್ಾರ್ ನೆೊಂದಣಿ / ತಿದುಪಿಡಿ ಫಾಮಟನ ಪರಿಶೇಲನೆ 

 ದಾಖಲೆರ್ಳ ಆಧ್ಾರಿತ್  ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ, ಆಧ್ಾರ್ ನೆೊಂದಣಿ / ತಿದುಿಪಡಿ ಫಾಮ್ಟ 
ಅನುು PoI, PoAದಾಖಲೆರ್ಳಿಗ್ೆ  ಬೆಂಬ್ಲ್ವಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ವರುದಿ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 

 ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ  (HOF) ಆಧ್ಾರಿತ್ ನೆೊಂದಣಿ  ಹೆಸ್ರು, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ / 
ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ ನ ಇಐಡಿ ಮತ್ುು ಸ್ಂಬ್ಂಧದ ಮೂಲ ಪುರಾವೆ (ಪಿಒಆರ್) 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ನೆೊಂದಣಿ  / ತಿದುಿಪಡಿ 
ಫಾಮ್ಟ ನಲ್ವಾ ವಾಕು ಪಡಿಸಿದಂತೆ. 

 5 ವಷ್ಟದೆೊಳಗಿನ ಮರ್ುವನ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ಪರಿಶೇಲನೆಗ್ಾಗಿ POI ಮತ್ುು POA 
ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಅರ್ತ್ಾವಲಾ, ಎರಡೊ ಪೊೇಷ್ಕರ ಆದರೆ ಮೂಲ ದಿನಾಂಕದ ಮೂಲ 
ಪುರಾವೆ, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ / ಇಐಡಿ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ನೆೊಂದಣಿ / 
ತಿದುಿಪಡಿ ಫಾಮ್ಟ ನಲ್ವಾ ಇರುವಂತೆ.  

 ಪರಿಚಯದಾರರ ನೆೊಂದಣಿ, ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಪರಿಚಯದವರ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ / 
ತಿದುಿಪಡಿ ಫಾಮಟನಲ್ವಾ  ದಾಖಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. ಪರಿಚಯ ವವರರ್ಳನುು ನೆೊಂದಣಿ  ಕೆಾೈಂಟ್ ನಲ್ವಾ  ಲಭ್ಾವರಬೆೇಕು. 

 ನೆೊಂದಣಿಕಾರನ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯು ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ ಫಾಮ್ ಟನಲ್ವಾ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸ್ಬೆೇಕು. 

 
ಪೂಣಟ ಹ ಸ್ರು 

 ದಾಖಲೆ  ಆಧ್ಾರಿತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಹೆಸ್ರು ದಾಖಲ್ವಸ್ುವ  ಮೊದಲು ನ್ಸವಾಸಿ ಒದಗಿಸಿದ  ರ್ುರುತಿನ 
ದಾಖಲೆರ್ಳ ಮೂಲ ಪುರಾವೆ ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ. 

 ನ್ಸವಾಸಿ ಹೆಸ್ರನುು ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವಾರ್ ಕೆಳಗ್ೆ ನ್ಸೇಡಲಾದ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳನುು 
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ಅನುಸ್ರಿಸಿ: 
– ಪಯಣಟ ಹೆಸ್ರನುು ನಮೂದಿಸಿ - ಅವಳ /  ಅವನ ಮೊದಲಕ್ಷರರ್ಳ ವಸ್ುರಣೆ ಮತ್ುು 

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ. ದದಾಹರಣೆಗ್ೆ, ನ್ಸವಾಸಿ ತ್ನು ಹೆಸ್ರು ವ. ವಜಯನ್ 
ಎಂದು ಹೆೇಳಬ್ಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಪಯಣಟ ಹೆಸ್ರು ವೆಂಕರ್ರಾಮನ್ ವಜಯನ್ 

– ಕುಮಾರಿ, ಶರೇಮತಿ, ಮೇಜರ್, ರೆಟ್ಾ, ಡಾ. ನಂತ್ಹ ವಂದನೆ ಅಥವಾ 
ಶೇಷ್ಟಟಕೆರ್ಳನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ಬೆೇಡಿ. 

– ಕೆಲವೊಮಮ ಶಶುರ್ಳು ಮತ್ುು ಮಕೆಳು ಹೆಸ್ರು ಜನನ ಪುರಾವೆ  ದಿನಾಂಕದಲ್ವಾ 
ದಲೆಾೇಖಿಸ್ದೆ ಇರಬ್ಹುದು. ಅಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ವಾಕ್ರುಗ್ೆ ಹೆಸ್ರನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವ 
ಪಾರಮುಖಾತೆಯನುು ವವರಿಸ್ುವ ಮೂಲಕ ಮರ್ುವಗ್ೆ ದದೆಿೇಶತ್ ಹೆಸ್ರನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಪರಯತಿುಸಿ ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಫಾಮ್ಟ ನಲ್ವಾ ದಲೆಾೇಖಿಸ್ಲಾದ 
ಹೆಸ್ರನುು ಬ್ಳಸಿ  

– 5 ವಷ್ಟರ್ಳ ಕೆಳಗಿನ ಮರ್ುವನ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ಪಿಒಐ / ಪಿಒಎ ಅರ್ತ್ಾವಲಾ ಆದರೆ ಡಿ ಒ ಬ್ಸ ದಲೆಾೇಖಿಸಿರುವ 
ಪೊೇಷ್ಕರ ಇಬ್ಬರ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಮೂಲ ಜನಮ ಪುರಾವೆ ಅರ್ತ್ಾವಾಗಿದೆ. 

 
ಲ್ವಂರ್ 

 M ಎಂದರೆ ಪುರುಷ್ 
 F ಎಂದರೆ ಮಹಿಳ  ೆ  
 T ಎಂದರೆ ಲ್ವಂಗ್ಾಂತ್ರಿ 

 
ಜನನ ದಿನಾಂಕ (DoB) 

 ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ್ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ವಾ ದಿನ, ತಿಂರ್ಳು ಮತ್ುು ವಷ್ಟವನುು ಸ್ೊಚಿಸ್ುವ ನ್ಸವಾಸಿಯ 
ಹುಟ್ರಟದ ದಿನಾಂಕವನುು ದಾಖಲ್ವಸಿ 

 ನ್ಸವಾಸಿಯ ಜನನ ದಿನಾಂಕದ ದಾಖಲೆ ಸ್ಾಕ್ಷಾವನುು (ಜನನ ದಿನಾಂಕ ಪುರಾವೆ) 
ಒದಗಿಸಿದರೆ, "ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ" ಬಾಕ್ಿ ಅನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ ಮತ್ುು DoB ದಾಖಲೆರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಿದ ಡಾರಪ್ ಡ್ನ್ ಅಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಸಿ ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಲಾತಿ  ಹೆಸ್ರನುು ಆಯೆೆ 
ಮಾಡಿ. 

 ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಯಾವುದೆೇ ದಾಖಲೆ ಸ್ಾಕ್ಾಾಧ್ಾರವಲಾದಿದಿರೆ (DoB Proof), ದಾಖಲೆಯ 
ದಿನಾಂಕವನುು ಪರಕಟ್ರಸಿ ಮತ್ುು "ಘೊೇಷ್ಟಸಿದ" ಬಾಕ್ಿ ಅನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ 

 ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ  ಹುಟ್ರಟದ ನ್ಸಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನುು ಒದಗಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ದಿದಾಿರ್ ಮತ್ುು 
ಅವನ / ಅವಳ ವಯಸ್ಿನುು ಮಾತ್ರ ದಲೆಾೇಖಿಸಿದಾರ್, ಒದಗಿಸಿದ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ವಾ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಕೆೇವಲ ವಯಸ್ಿನುು ದಾಖಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. ಸ್ಾಫೆಟವೇರ್ ಸ್ಿಯಂಚಾಲ್ವತ್ವಾಗಿ 
ಜನನ ವಷ್ಟವನುು ಲೆಕಾೆಚಾರ ಮಾಡುತ್ುದೆ 

 
ವಸ್ತಿ ವಿಳಾಸ್ ಮತ್ುು ಸ್ಂಪಕಟ ವಿವರರ್ಳು 

 ನ್ಸವಾಸಿ ಘೊೇಷ್ಟಸಿದಂತೆ ಸಿ / ಒ ವಳಾಸ್ ವವರರ್ಳನುು ನಮೂದಿಸಿ 

 ದಾಖಲೆ  ಆಧ್ಾರಿತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ವಳಾಸ್ಕೆೆ ರೆಕಾಡಿಟಂಗ್ 
ಮೊದಲು ನ್ಸವಾಸಿ ನ್ಸಮಿಟಸಿದ ವಳಾಸ್ ದಾಖಲೆ  ಪುರಾವೆ  ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ 

 ಪಿನ್ ಕೆೊೇಡ್ ಮತ್ುು ಲಾಾಂಡ್ ಮಾಕಟರ್ಳು  ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ ಸ್ಂಪಯಣಟ 
ವಳಾಸ್ವನುು ನಮೂದಿಸಿ 
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 ಫೇನ್ಸಟ್ರಕ್ಿ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಕಾರಣರ್ಳಿಂದಾಗಿ ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ಾ ಲ್ವಪಾಂತ್ರಣರ್ಳು ತ್ಪಾಿಗಿರಬ್ಹುದು, ಆದಿರಿಂದ ಇದು 
ಕೆೈಯಿಂದ ತಿದುಿಪಡಿ ಮಾಡಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿ 

 ವಳಾಸ್ ಪುರಾವೆ ಪಟ್ರಟಯ ಡಾರಪ್ ಡ್ನ್ ಪಟ್ರಟಯಲ್ವಾ ಲಭ್ಾವಲಾದಿದಿರೆ, ಅದು ಸಿಿೇಕಾರಾಹಟವಾದ ಪಿಒಎ ದಾಖಲೆ ಅಲಾ 
ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಅನುಮತಿಸ್ಲಾದ ಪಿಒಎ ಮಾತ್ರ ದತಾಿದಿಸ್ಲು ಕೆೇಳಬ್ಹುದು. ಅಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ 
ನ್ಸವಾಸಿ ಅನುಮತಿಸಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು  ನ್ಸೇಡುವ ತ್ನಕ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಬಾರದು. 

 ನ್ಸವಾಸಿಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣ  ಫಾಮುಟಲ್ವಾ ಸ್ೆೇರಿಸ್ಬೆೇಕು. ಇದಕೆೆ ಹೆಚುಚವರಿಯಾಗಿ, 
ಸ್ೆಟೇರ್ಸ್ ನವೇಕರಣ  ಮಾಡಲು ಮತ್ುು ವವಧ ಆಧ್ಾರ್ ಆಧ್ಾರಿತ್ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳನುು ಬ್ಳಸ್ುವುದಕಾೆಗಿ ಇ-ಮೇಲ್ ID 
ಯನುು ಒದಗಿಸ್ಲು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಪೊರೇತಾಿಹ ನ್ಸೇಡಬ್ಹುದು. 

 
ನ್ಸವಾಸಿಗ  ಸ್ಂಬ್ಂಧ (ಷರತ್ುು) 

 ಇದು ಕೆೇವಲ  ಎರ್ಚ ಒ ಎಫ್  (ಕುರ್ುಂಬ್ದ ಮುಖಾಸ್ಾ) ಆಧ್ಾರಿತ್ ದಾಖಲಾತಿ 
ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಮಾತ್ರ ಅನಿಯಿಸ್ುತ್ುದೆ 

 ತ್ಂದೆ / ಪತಿ / ರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ತಾಯಿ / ಹೆಂಡತಿ / ಪಾಲಕ  ಕ್ೆೇತ್ರವನುು ಭ್ತಿಟ 
ಮಾಡುವುದು ಐಚಿಿಕವಾಗಿರುತ್ುದೆ. ಮಾಹಿತಿಯನುು ನ್ಸವಾಸಿ ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಅದನುು 
ದಾಖಲ್ವಸ್ಬ್ಹುದು. 

 ವಯಸ್ೆರಿಗ್ೆ ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ಬೆೇಕಾದರೆ, "ನ್ಸವಾಸಿ ಸ್ಂಬ್ಂಧ" ದಲ್ವಾ "ನಾಟ್ ಗಿವನ್ 
(ನ್ಸೇಡಲಾಗಿಲಾ)" ಚೆಕಾಬಕ್ಿ ಅನುು ಆಯೆೆಮಾಡಿ 

 5 ವಷ್ಟದೆೊಳಗಿನ ಮರ್ುವನ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ / ಪೊೇಷ್ಕರ / 
ಸ್ಂಬ್ಂಧಿ ಇಐಡಿ ಕಡಾಾಯವಾಗಿ ರೆಕಾಡ್ಟ ಮಾಡಬೆೇಕು 
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ಡಿಸ್ ಕ ೊಿೇಸ್ರ್ 

ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ೆಂಕ್ಷನ್ 3 (2) ರ ಕಾಯಿೆ 2016  ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಪರಕರ್ಣೆ (ಹಣಕಾಸಿನ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸ್ಬ್ಸಿಡಿರ್ಳು, ಲಾಭ್ರ್ಳು ಮತ್ುು 
ಸ್ೆೇವೆರ್ಳ ವತ್ರಣೆ): 

 ಈ ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ುವಕೆಯ ವರುದಿ ನ್ಸವಾಸಿ ತ್ನು ಸ್ಹಿ / ಹೆಬೆಬರಳು ಮುದರಣವನುು ಒದಗಿಸಿದೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ 

 ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ುವಕೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಬ್ಗ್ೆೆ ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಮಾಹಿತಿ ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು 

 
ಆಪರ ೇರ್ರ್ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯಿಂದ ರಿವೂಾ 

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನುು ಮುಗಿಸ್ುವ ಮೊದಲು ನ್ಸವಾಟಹಕರು ನ್ಸಣಾಟಯಕ 
ಜಾರ್ವನುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಓದಬೆೇಕು. ಕೆಳಗ್ೆ ನ್ಸೇಡಲಾದ ಜಾರ್ವನುು ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ಪುನಃ ದೃಢೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕು: 

– ನ್ಸವಾಸಿ ಹೆಸ್ರಿನ ಕಾರ್ುಣಿತ್ (ಕಡಾಾಯ) 

– ಸ್ರಿಯಾದ ಲ್ವಂರ್ (ಕಡಾಾಯ) 

– ಸ್ರಿಯಾದ ವಯಸ್ುಿ / ಜನನದ ದಿನಾಂಕ (ಕಡಾಾಯವಾಗಿ) 

– ವಳಾಸ್ - ಪಿನ್ ಕೆೊೇಡ್; ಕರ್ಟಡ; ಗ್ಾರಮ / ಪರ್ಟಣ / ನರ್ರ; ಜಿಲೆಾ; ರಾಜಾ (ಕಡಾಾಯ) 

– ಸ್ಂಬ್ಂಧ ವವರರ್ಳು - ಪೊೇಷ್ಕ / ಸ್ಂಗ್ಾತಿ / ಪಾಲಕ; ಸ್ಂಬ್ಂಧಿ ಹೆಸ್ರು (ಕಡಾಾಯ) 

– ನ್ಸವಾಸ್ದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಸ್ಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ುು ನ್ಸಖರತೆ (ಕಡಾಾಯವಾಗಿ) 

– ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ (ಕಡಾಾಯ) 

– ಇಮೇಲ್ ID (ಐಚಿಿಕ) 

 NA, N / A ಅಥವಾ ND ಯಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೇ ಪಠ್ಾವು ಯಾವುದೆೇ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಹೆೊಂದಿರದ ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳಲ್ವಾ 
ಪರವೆೇಶಸ್ುವುದಿಲಾ ಎಂದು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 

 ಕಡಾಾಯವಾಗಿಲಾದ ಜಾರ್ರ್ಳನುು ಖ್ಾಲ್ವ ಬ್ಸಡಿ ಮತ್ುು ಫಾಮುಟಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಯಾವುದೆೇ ದತಾುಂಶವನುು 
ಒದಗಿಸ್ುವುದಿಲಾ 

 ನ್ಸವಾಸಿಯಿಂದ ದೃಢೇಕರಣವನುು ದಾಖಲಾತಿ ಅಜಿಟಯಲ್ವಾ ದಲೆಾೇಖಿಸಿದ ಸ್ಂಪಯಣಟ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇಲೆ 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯ ಭಾಷ್ಾಂತ್ರವು ದಾಖಲಾತಿಯನುು ಅಂತಿಮಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ ಮೊದಲು 
ನ್ಸವಾಸಿ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 
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ಆಪರ ೇರ್ರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / ಪರಿಚಯಕಾರರು / ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಥ ಸ್ ೈನ್ ಆಫ್ 

 ಅವನ / ಅವಳ ಬೆರಳಚುಚರ್ಳನುು  ನ್ಸೇಡುವ ಮೂಲಕ ಪರತಿ ನೆೊಂದಣಿಗ್ೆ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸ್ೆೈನ್ 
ಇನ್ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ 

 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನ ಸ್ೆೈನ್ ಆಫ್ ಅನುು ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ವನಾಯಿತಿರ್ಳ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಒದಗಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ 

 5 ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಿನ ಮರ್ುವಗ್ೆ ಲ್ವಂಕ್ ಮಾಡಿದ ಪೊೇಷ್ಕ / ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಯ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು 

 ಪರಿಚಯಕಾರ / ಕುರ್ುಂಬ್ ಮುಖಾಸ್ಾ ಆಧ್ಾರಿತ್ ನೆೊಂದಣಿಗ್ಾಗಿ, ಪರಿಚಯ / ಕುರ್ುಂಬ್ 
ಮುಖಾಸ್ಾ  ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೃಢೇಕರಣವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು 

 
ಸಿಿೇಕೃತಿ ಸಿಿಪ ಮುದರಣ 

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ EID ಹೆೊಂದಿರುವ ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಾಪ್ ಮುದರಣವನುು 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ (ದಾಖಲಾತಿ ID) 

 ನ್ಸವಾಸಿ ಸಿಾಪ್ ಗ್ೆ ಸ್ಹಿ ಹಾಕಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಅದನುು ಸ್ಾೆಾನ್ಸಂಗ್ಗ್ಾಗಿ ಅಪರೆೇರ್ರ್ ಗ್ೆ  
ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು 

 

ಕಡಾಾಯ ಸ್ಾಕಾನ್ಸಂಗ್ 

 ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ / ತಿದುಿಪಡಿ, ಮೂಲಭ್ೊತ್ ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳು ಮತ್ುು EID 
ಹೆೊಂದಿರುವ ದಾಖಲಾತಿ ಸಿಾಪ್ (ದಾಖಲಾತಿ ID) ದಾಖಲಾತಿಯನುು 
ಪಯಣಟಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಬೆೇಕು 

 ಎಲಾಾ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ಇರ್ುಟಕೆೊಳಳಬಾರದು 

ಬ್ಯೇಮಟಿರಕ್ ದತ್ಾುಂಶ ಸ್ಂರ್ರರ್ಣ ಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳು 

ನೆೊಂದಣಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದತಾುಂಶವನುು  ಬೆರಳಚುಚ ಮುದರಣ ಮತ್ುು ಕಣುು ಪಾಪೆ ಕಾಾಪಚರ್ ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲು STQC 
ಪರಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಕು. ಪರಮಾಣಿತ್ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಸ್ಾಧನರ್ಳ ಪಟ್ರಟ STQC 
ವೆಬ್ಸ್ೆೈಟ್  http://www.stqc.nic.in/ ನಲ್ವಾ ಲಭ್ಾವದೆ. 
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 ಎಡಗ್ೆೈಯ ನಾಲುೆ ಬೆರಳುರ್ಳಂತೆ ಬೆರಳಚುಚರ್ಳನುು 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು ಮತ್ುು ನಂತ್ರ ಬ್ಲಗ್ೆೈಯ ನಾಲುೆ 
ಬೆರಳುರ್ಳು ಮತ್ುು ನಂತ್ರ ಎರಡು ಹೆಬೆಬರಳುರ್ಳು 

 ಕಾಾಪಚರ್ ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ಬೆಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಸ್ಾಧನದಲ್ವಾ ಬೆರಳುರ್ಳನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸ್ಬೆೇಕು  

 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಸ್ಾಧನದಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ನೆೇರ ಬೆಳಕನುು ಹೆೊಳೆಯಬಾರದು. ಬೆರಳುರ್ಳ ಸ್ಾಾನಕಾೆಗಿ ಬೆರಳಚುಚ 
ಸ್ಾಧನರ್ಳಲ್ವಾ ಇಂಡಿಕೆೇರ್ಸ್ಟ ಬ್ಳಸಿ. 

 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಸ್ಾಧನದಲ್ವಾ ಬೆರಳುರ್ಳನುು ಸ್ರಿಯಾದ ದಿಕ್ರೆನಲ್ವಾ ಇಡಬೆೇಕು 

 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಸ್ಾಧನದ ಪೆಾೇಟ್ ಅನುು ಸ್ಿಚಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ನ್ಸಯತ್ಕಾಲ್ವಕವಾಗಿ ಲ್ವಂಟ್ ಫಿರೇ ಬ್ಟೆಟಯನುು ಬ್ಳಸಿ 

 ಗಿೇರುರ್ಳು, ಫೇಕಸ್ ಇಮೇಜೆಳ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಭಾರ್ಶಃ ಚಿತ್ರರ್ಳನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ವಾ ನ್ಸಯತ್ಕಾಲ್ವಕವಾಗಿ 
ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ 

 ಬೆರಳಚುಚರ್ಳು  ಕತ್ುರಿಸಿದ, ಆದರಟ / ಹೆೊದಿಕೆಯ ಬೆರಳಚುಚರ್ಳು, ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಒತ್ುಡದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಹಳ ಕಡಿಮ 
ಮುದರಣರ್ಳು ಕಳಪೆ ರ್ುಣಮರ್ಟಕೆೆ ಕಾರಣವಾರ್ುತ್ುವೆ  

 ನ್ಸವಾಸಿಯ  ಕೆೈರ್ಳು ಶುದಿವಾಗಿರಬೆೇಕು (ಯಾವುದೆೇ ಮಣುು, ತೆೈಲ ಇತಾಾದಿ). ಅರ್ತ್ಾವದಿರೆ, ನ್ಸೇರು ಮತ್ುು 
ಸ್ೆೊೇಪೊುಂದಿಗ್ೆ ಕೆೈರ್ಳನುು ತೆೊಳೆದುಕೆೊಳಳಲು ನ್ಸವಾಸ್ವನುು ಕೆೇಳಿ 

 ಬೆರಳುರ್ಳು ಅತಿಯಾದ ಶುಷ್ೆ ಅಥವಾ ಆದರಟವಾರ್ಬಾರದು. 

 ದತ್ುಮ ಸ್ಂಪಕಟವನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಮತ್ುು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿರುವ ಫಿಂರ್ಪಿರಟಂರ್ೆಳ ಪರದೆೇಶವನುು 
ರ್ರಿಷ್ಠಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ನಾಲುೆ-ಬೆರಳಚುಚ ಕಾಾಪಚರಿಗ್ಾಗಿ  ಬೆರಳಚುಚ ಸ್ಾೆಾನನಟಲ್ವಾ ಎಡಗ್ೆೈ / ಬ್ಲಗ್ೆೈ / ಎರಡು ಹೆಬೆಬರಳುರ್ಳ 
ಎಲಾಾ ನಾಲುೆ ಬೆರಳುರ್ಳನುು ಇರಿಸ್ಲು ನ್ಸವಾಸಿಯನುು ವನಂತಿಸ್ಬೆೇಕು. 

 ಬೆರಳುರ್ಳನುು ಫಾಾಟ್ ಇರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಬೆರಳುರ್ಳ ಮೇಲ್ವನ ಜಂಟ್ರ ಬೆರಳು ರ್ುರುತ್ನುು  ಸ್ಾೆಾನರ್ ಮೇಲೆ 
ಇರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

 ಸ್ಿಯಂಚಾಲ್ವತ್ ಕಾಾಪಚರ್ ಸ್ಂಭ್ವಸ್ದಿದಿರೆ, ಸ್ಾಧನದಲ್ವಾನ ಎಲಾಾ ದಿೇಪರ್ಳು ಹಸಿರು ಬ್ಣುವನುು ತ್ನಕ ಅಪರೆರ್ರ್  4 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಕೆಯನುು ಒತಾುಯಿಸ್ಬೆೇಕು. 

 ಕಾಾಪಚರ್ ವಫಲವಾದಾರ್ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಪರತಿಕ್ರರಯೆಯನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ನ್ಸಂದ  ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಕೆಲವು 
ಕ್ರರಯೆಯ ಪರತಿಕ್ರರಯೆ: 

ಬೆರಳಚುಚ ಕಾಾಪಚರ್ 
( ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಕೆ) 
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 ಪರಸ್ುುತ್ವರುವ ಬೆರಳುರ್ಳ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ನ್ಸರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯ ಬೆರಳುರ್ಳಿಗ್ೆ ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ುವುದಿಲಾ 

– ಬೆರಳನುು  ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸ್ಲಾಗಿಲಾ 

– ತ್ುಂಬಾ ಒತ್ುಡ (ಕತ್ಟವಾ ಹೆೊಣೆ) 

– ತ್ುಂಬಾ ಕಡಿಮ ಒತ್ುಡ 

– ಮಧಾ ಪರದೆೇಶವು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ 

– ಅತಿಯಾದ ತೆೇವಾಂಶ (ಆದರಟತೆ) 

– ಅತಿಯಾದ ಶುಷ್ೆತೆ 

 ಬೆರಳಚುಚರ್ಳನುು  ನ್ಸಂತಿರುವ ಸ್ಾಾನದಲ್ವಾ ದತ್ುಮವಾಗಿ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ 

 ಹೆಚುಚವರಿ ಬೆರಳುರ್ಳ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ಹೆಚುಚವರಿ ಬೆರಳುರ್ಳನುು ನ್ಸಲಟಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ುು ಮುಖಾವಾದ ಐದು ಬೆರಳುರ್ಳನುು 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಿರಿ 

 ಬೆರಳಚುಚ  ಕಾಾಪಚರ್ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಬೆರಳುರ್ಳ ಸ್ರಿಯಾದ ನ್ಸಯೆೊೇಜನೆಯನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ 

 ಕಾಣೆಯಾದ ಬೆರಳಿನ್ಸಂದ ತ್ಪಿಿಸಿಕೆೊಂಡ ಬೆರಳನುು ಆಯೆೆಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಎಕೆಿಪಶನ್ ಹಾಾಂಡಿಾಂಗ್ 
ಮಕಾಾನ್ಸಸ್ಮ್ ಅನುು ಅನುಸ್ರಿಸಿ 

 

 ಎಡ ಮತ್ುು ಬ್ಲ ಕಣುುರ್ಳ ಸ್ರಿಯಾದ ಜೆೊೇಡಣೆಯನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ ಮತ್ುು 
ರೆೊೇಲ್ ಕೆೊೇನದ ಹೆಚುಚ ನ್ಸಖರವಾದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ುದೆ 

 ಭಾವಚಿತ್ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಳವಂತ್ಹ ನ್ಸಶಚತ್ ಸ್ಾಾನದಲ್ವಾ 
ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳಳಲು ನ್ಸವಾಸಿ ಅರ್ತ್ಾವದೆ 

 ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ಕಣುುಪಾಪೆ ಚಿತ್ರದ ರ್ುಣಮರ್ಟವನುು ಅಳೆಯಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ುತ್ುದೆ. 
ಕಾಾಪಚರ್ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಗ್ೆ ಪರತಿಕ್ರರಯೆ ನ್ಸೇಡಲು ಆರಂಭಿಕ ಚಿತ್ರ ರ್ುಣಮರ್ಟದ 
ಮ್ಲಾಮಾಪನವನುು ಮಾಡಲಾರ್ುತ್ುದೆ. ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡ ಕಣುುಪಾಪೆ ಚಿತ್ರವು ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ರ್ುಣಮರ್ಟವನುು 
ಹೆೊಂದಿಲಾದಿದಿರೆ, ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ಕಾಯಟರ್ತ್ಗ್ೆೊಳಳಬ್ಹುದಾದ ಪರತಿಕ್ರರಯೆರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಎಚಚರಿಸ್ುತ್ುದೆ. 
ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ನ್ಸಂದ ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಕೆಲವು ಕ್ರರಯೆಯ ಈ ಪರತಿಕ್ರರಯೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ುದೆ: 

– ನ್ಸಲುವು (ಐರಿಸ್ು ರ್ಮನಾಹಟ ಭಾರ್ವು ಗ್ೆೊೇಚರಿಸ್ುವುದಿಲಾ) 

– -ಕಣುು ಪಾಪೆ ರ್ಮನದಲ್ವಾಲಾ 

ಕಣುು ಪಾಪೆ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಕೆ 
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– ತ್ಪಾಿಗಿ ನೆೊೇಡು (ನ್ಸವಾಸಿ ಕಾಣುವ) 

– ಪಯಾಪಿಲ್ ಡೆೈಲೆೇಶನ್ 

 ಕಣುು ಪಾಪೆ ಕಾಾಪಚರ್ ವಧ್ಾನವು ಸ್ುತ್ುುವರಿದ ಬೆಳಕ್ರಗ್ೆ ಸ್ೊಕ್ಷಮವಾಗಿರುತ್ುದೆ. ನ್ಸವಾಸಿ ಅಥವಾ ಕಣಿುನ್ಸಂದ ನೆೇರವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಕೃತ್ಕ ಬೆಳಕನುು ನೆೇರವಾಗಿ ಪರತಿಬ್ಸಂಬ್ಸಸ್ಬಾರದು 

 ಸ್ಾಧನವು ಸಿಾರವಾಗಿರಬೆೇಕು. ಸ್ಾಧನವು ನ್ಸವಾಸಿಯಾಗಿರಬೆೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಸಿದರೆ, ದಾಖಲಾತಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ  ಸ್ಾಧನವನುು ಸಿಾರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 

 ಮುಖದ ಚಿತ್ರ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಬ್ಳಸಿದ ಟೆೇಬ್ಲ್ ಬೆಳಕುಕಣುು ಪಾಪೆ ಕಾಾಪಚರ್ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಸಿಿರ್ಚ ಆಫ್ ಮಾಡಬೆೇಕು 

 ನೆೇರ ಸ್ೊಯಟನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ನ್ಸವಾಸ್ದ ಕಣಿುನ ಮೇಲೆ ಹೆೊಳೆಯುವ ಯಾವುದೆೇ ಪರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು 
ಪರತಿಫಲನರ್ಳನುು ಸ್ೃಷ್ಟಟಸ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಕಳಪೆ ರ್ುಣಮರ್ಟದ ಚಿತ್ರದಲ್ವಾ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಸೇರುತ್ುದೆ 

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನ್ಸವಾಸಿಯನುು ಕಾಾಮರಾಗ್ೆ ನೆೇರವಾಗಿ ನೆೊೇಡಲು, ತೆರೆದ ಕಣುುರ್ಳನುು ತೆರೆದ, ಚಿಮುಕ್ರಸ್ಬೆೇಡ ಮತ್ುು ಕಣುು 
ಪಾಪೆ ಕಾಾಪಚರ್ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಸ್ಾಾಯಿಯಾಗಿರಬೆೇಕು ಎಂದು ಕೆೇಳಬೆೇಕು.  

 ಕಣುು ಪಾಪೆಯ ಸ್ಾೆಾನ್ ಮತ್ುು ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಸಿ ತೆೊಂದರೆ ಹೆೊಂದಿದಿರೆ, ನಂತ್ರ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್  ಇತ್ರ ವವರರ್ಳನುು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಮುಂದಿನ ಪರದೆಯಲ್ವಾ ನಾಾವಗ್ೆೇಟ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು ಮತ್ುು ನಂತ್ರ ಕಣುು 
ಪಾಪೆ ಕಾಾಪಚರ್ ಗ್ೆ  ಹಿಂತಿರುರ್ಬ್ಹುದು. ಕಣುು ಪಾಪೆ ಕಾಾಪಚರ್ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಕಣುುರ್ಳು ವಶಾಲವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೆೊಳಳಲು 
ನ್ಸರಂತ್ರ ಒತ್ುಡದಿಂದ ನ್ಸವಾಸ್ವನುು ವಶಾರಂತಿ ಮಾಡುತ್ುದೆ 

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಕಾಾಪಚರ್ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ತಾಳ ಮೆಯಿಂದಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಸ್ೆೊೆರೇಲ್ವಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬ್ದಲು ಸ್ಾಧನ 
ಪರತಿಕ್ರರಯೆಯವರೆಗ್ೆ ಕಾಯಬೆೇಕು, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಕೆೆ ಮತ್ುು ಮುಂದಕೆೆ ನಾಾವಗ್ೆೇಟ್ ಮಾಡುವುದು 

 ಅರ್ತ್ಾವಾದಂತೆ ಕಣುು ಪಾಪೆ ಅನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯದಿದಿರೆ, ಆಪರೆೇರ್ರ್ 4 ಬಾರಿ ಕಣುು ಪಾಪೆ ಅನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲು 
ಪರಯತಿುಸ್ಬೆೇಕು 

 

 ಭ್ಂಗಿ: ಮುಖದ ಚಿತ್ರವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲು, ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಬ್ದಲಾಗಿ ಕಾಾಮರಾವನುು ಸ್ರಿಹೆೊಂದಿಸ್ಲು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಗ್ೆ  
ಸ್ೊಕುವಾದದು ಿಅಥವಾ ಸ್ರಿಯಾದ ನ್ಸಲುರ್ಡೆಗ್ೆ ಸ್ಿತ್ಃ ತ್ನುನುು ತಾನೆೇ / ಸ್ಿತ್ಃ 
ನ್ಸಭಾಯಿಸ್ಲು ಸ್ಲಹೆ ನ್ಸೇಡಲಾರ್ುತ್ುದೆ. ಮುಂಭಾರ್ದ ಭ್ಂಗಿಯು 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ಲೆ ತಿರುರ್ುವಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ರಲ್ಟ ಇಲಾ 

 ಫೇಕಸ್: ಕಾಾಪಚರ್ ಸ್ಾಧನವು ಆಟೆೊೇ ಫೇಕಸ್ ಮತ್ುು ಸ್ಿಯಂ ಕಾಾಪಚರ್ 
ಕಾಯಟರ್ಳನುು ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಕು. ಇಲಾದಿದಿರೆೇ ಫಲ್ವತಾಂಶ ಚಿತ್ರಣವು ಚಲನೆಯ 

ಮುಖದ ಚಿತ್ರ ಸ್ ರ ಹಿಡಿಯುವಿಕ  
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ಕಳಂಕದಿಂದ ಬ್ಳಲುತ್ುದೆ, ಒಡಿಾಕೆೊಳುಳವಕೆಗ್ೆ ಒಳಗ್ಾಗಿದಿರೊ, ಅಸ್ಾಿಭಾವಕ ಬ್ಣುದ ಬೆಳಕು ಮತ್ುು ರೆೇಡಿಯಲ್ ಅಸ್ಿಷ್ಟತೆ 

 ಅಭಿವಾಕ್ರು: ಅಭಿವಾಕ್ರು ಸ್ಿಯಂಚಾಲ್ವತ್ ಮುಖ ರ್ುರುತಿಸ್ುವಕೆ ಕಾಯಟಕ್ಷಮತೆಯನುು ಬ್ಲವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಸೇರುತ್ುದೆ ಮತ್ುು 
ಮಾನವರು ನ್ಸಖರ ದೃಷ್ಟಟ ತ್ಪಾಸ್ಣೆಗ್ೆ ಸ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ಸೇರುತ್ುದೆ. ಮುಖವನುು ತ್ರ್ಸ್ಾ (ನರ್ುತಿುಲಾದ ) ಅಭಿವಾಕ್ರು, ತ್ುಟ್ರರ್ಳು 
ಮುಚಿಚರಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಎರಡೊ ಕಣುುರ್ಳು ತೆರೆದಿರಬೆೇಕೆಂದು ಎಂದು ಬ್ಲವಾಗಿ ಶಫಾರಸ್ು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

 ಬೆಳಕು: ಮುಖದ ರ್ುರುತಿಸ್ುವಕೆ ಕಾಯಟಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮ ಪರಕಾಶವು ಹೆಚಿಚನ ಪರಿಣಾಮವನುು ಬ್ಸೇರುತ್ುದೆ. 
ಮಾನವ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ರ್ಳು ಕಳಪೆ ಬೆಳಕನುು ಹೆೊಂದಿರುವ ಮುಖ ಚಿತ್ರರ್ಳನುು ವಶೆಾೇಷ್ಟಸ್ಲು ಮತ್ುು ರ್ುರುತಿಸ್ಲು 
ಕಷ್ಟವಾರ್ುತ್ುದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ ನೆರಳುರ್ಳಿಲಾ, ಕಣುುರ್ಳಲ್ವಾ ನೆರಳುರ್ಳು ಇಲಾ ಮತ್ುು ಬ್ಸಸಿ ಚುಕೆೆರ್ಳಿಲಾ ಎಂದು 
ಸ್ರಿಯಾದ ಮತ್ುು ಸ್ಮಾನವಾಗಿ ವತ್ರಿಸಿದ ಬೆಳಕ್ರನ ವಾವಸ್ೆಾಯನುು ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಕು. ನೆೊಂದಣಿಗ್ೆ ನ್ಸಖರವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಬೆಳಕನುು ಬ್ಳಸ್ಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನೆರಳುರ್ಳನುು ದಂರ್ುಮಾಡಬ್ಹುದು. ಬೆಳಕನುು ಹರಡಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಬೆಳಕು 
ನೆೊಂದಣಿಯ  ಮುಂದೆ ಇಡಬೆೇಕು ಆದಿರಿಂದ ಕಣಿುನ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ನೆರಳುರ್ಳಿಲಾ 

 ಐ ಗ್ಾಾಸ್: ವಾಕ್ರುಯು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಕನುಡಕವನುು ಧರಿಸಿದರೆ, ಗ್ಾಾಸ್ ರ್ಳಿಲಾದೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ತೆಗ್ೆಯಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಸ್ೊಚಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ.  

 ಪರಿಕರರ್ಳು: ಮುಖದ ಯಾವುದೆೇ ಪರದೆೇಶವನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರುವ ಬ್ಸಡಿಭಾರ್ರ್ಳ ಬ್ಳಕೆಯನುು ಅನುಮತಿಸ್ಲಾರ್ುವುದಿಲಾ. 
ಇದಲಾದೆ, ತ್ಲೆಬ್ುರುಡೆಯಂತ್ಹ ಭಾರ್ರ್ಳು ಸ್ಹ ಧ್ಾಮಿಟಕ, ಸ್ಾಂಪರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆರ್ಳಾಗಿ ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ುವೆ 

 ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ಅವಶಾಕತೆರ್ಳನುು ಪಯರೆೈಸ್ುವ ಅತ್ುಾತ್ುಮ ಮುಖದ ಚಿತ್ರರ್ಳನುು ಪಡೆಯಲು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ರ್ಳು ತ್ರಬೆೇತಿ 
ಪಡೆಯಬೆೇಕು 

 ಮಕೆಳಿಗ್ೆ, ಮರ್ುವನ ಪೊೇಷ್ಕರ ತೆೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳುಳವುದು ಸ್ೊಕುವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮರ್ುವನ ಮುಖದೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ಪೊೇಷ್ಕರ ಮುಖವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ುವುದಿಲಾ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 
 

 ಕಾಯಟರ್ತ್ಗ್ೆೊಳುಳವ ಪರತಿಕ್ರರಯೆಯು ವಫಲವಾದ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಕೆಗ್ಾಗಿ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. ಸ್ಾಫಟವೆೇರನಲ್ವಾ  ಕೆಲವು 
ಕ್ರರಯೆಯ ಪರತಿಕ್ರರಯೆರ್ಳೆಂದರೆ: 

– ಮುಖ ಕಂಡುಬ್ಂದಿಲಾ  

– ನ್ಸವಾಸಿ ತ್ುಂಬಾ ದೊರದಲ್ವಾದಾಿರೆ (ಇನುಿಟ್ ಇಮೇರ್ಜ ನಲ್ವಾ ಕಣಿುನ ಅಂತ್ರ 90 ಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮ) 

– ನ್ಸವಾಸಿ ತ್ುಂಬಾ ಹತಿುರದಲ್ವಾದಾಿರೆ (ಇನುಿಟ್ ಇಮೇರ್ಜ ನಲ್ವಾ ಕಣಿುನ ಅಂತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಅರ್ಲದ ಮೂರನೆೇ ಒಂದು 
ಭಾರ್ದಷ್ುಟ ಹೆಚಾಚಗಿದೆ) 

– ಭ್ಂಗಿ (ನೆೇರ ನೆೊೇರ್) 

– ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಬೆಳಕು 

– ಅತ್ಾಂತ್ ಕಡಿಮ ಮುಖದ ವಶಾಿಸ್ (ಮುಖಭಾವ, ಮಾನವ ಮುಖ ಎಂದು ರ್ುರುತಿಸ್ದ ವಸ್ುು) 
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– ಭ್ಂಗಿ (ಔಟ್ ಪುಟ್ ಇಮೇರ್ಜ ನಲ್ವಾ  ಕೆೊೇನ ಕೆೊೇನವು 11.5 ಡಿಗಿರರ್ಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿದೆ) 

– ಏಕರೊಪದ ಬೆಳಕು (ಔರ್ುಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ವಾ ಮುಖದ) 

– ತ್ಪಾಿದ ಹಿನೆುಲೆ (ಔರ್ುಿಟ್ ಚಿತ್ರದಲ್ವಾ) 

– ಅಸ್ಮಪಟಕ ಬೆಳಕು  (ಔರ್ುಿಟ್ ಚಿತ್ರದ ಮುಖದ ಪರದೆೇಶದಲ್ವಾನ ಕೆರ್ಟ ಬ್ೊದು ಮ್ಲಾರ್ಳು) 
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ಅಧ್ಾಾಯ 6 : ವನಾಯಿತಿ ನ್ಸವಟಹಣೆ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 6: ವನಾಯಿತಿ ನ್ಸವಟಹಣೆ 
 
ಗ್ಾಯರ್ಳು, ಬೆರಳುರ್ಳು / ಕೆೈರ್ಳು ಮತ್ುು ಕಣುುರ್ಳ ರಿೇತಿಯ ಸ್ಮಸ್ೆಾರ್ಳ ವಭ್ಜನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಂಪಯಣಟಬ್ಯೆೊೇ 
ಮಟ್ರರಕ್ಿ ಪಯರೆೈಸ್ಲು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಸ್ಾಧಾವಲಾದ ನ್ಸದಶಟನರ್ಳಿವೆ. ಅಂತ್ಹ ವನಾಯಿತಿರ್ಳನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವಾರ್ ಕೆಳಗಿನ 
ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 
 

ಸ್ಮಸ್ ಾ 
ಬ್ ರಳಚುು ಚಿತ್ರ  ಕಾಾಪುರ್ 

ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವಲ್ವ ಿವಿನಾಯಿತಿರ್ಳು 
ಸ್ಲಹ ರ್ಳು 

ಕಾಣೆಯಾದ / 
ಕತ್ುರಿಸಿದ / 
ಬಾಾಂಡೆೇರ್ಜ 
ಬೆರಳುರ್ಳು 

 

1. ವನಾಯಿತಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದೆೊಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಾಫಟವೆೇರನಲ್ವಾ 
ವನಾಯಿತಿ  ರಿೇತಿಯು ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿ ರ್ುರುತಿಸ್ಲಿಡಬೆೇಕು. 

2. ದಳಿದ ಬೆರಳುರ್ಳ  ಬೆರಳಚುಚರ್ಳನುು 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

3. ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಸಿಾತಿಯನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಲು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಕೆೇಳಬೆೇಕು 

ಸ್ಮಸ್ ಾ 
ಬ್ ರಳಚುು ಚಿತ್ರ  ಕಾಾಪುರ್ 

ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವಲ್ವ ಿವಿನಾಯಿತಿರ್ಳು 
ಸ್ಲಹ ರ್ಳು 

ಕಣುು ಪಾಪೆ ಚಿತ್ರವನುು 
ತೆಗ್ೆಯಲು ಸ್ಾಧಾವಲಾ 

 

1. ಕಣುು ಪಾಪೆ ಚಿತ್ರಣವನುು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೊ 
ಕಣುುರ್ಳು ಅಸಿುತ್ಿದಲ್ವಾಲಾದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ 
ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೊ ಕಣುುರ್ಳು / ಯಾವುದೆೇ 
ವರೊಪತೆ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವ ಬಾಾಂಡೆೇರ್ಜ ಅನುು 
ತೆಗ್ೆಯಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ದಿದಿರೆ, ಅದೆೇ ವಾವಸ್ೆಾಯಲ್ವಾ 
ರೆಕಾಡ್ಟ ಮಾಡಬೆೇಕು. 

2. ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಷ್ರತಿುನ ಬ್ಗ್ೆ ೆ
ದೃಢೇಕರಿಸ್ಲು ನ್ಸವಾಸಿ ಕೆೇಳಬೆೇಕು. 

ಸ್ಮಸ್ ಾ 
ಬ್ ರಳಚುು ಚಿತ್ರ  ಕಾಾಪುರ್ 

ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವಲ್ವ ಿವಿನಾಯಿತಿರ್ಳು 
ಸ್ಲಹ ರ್ಳು 

ಮಳ ಳೆರ್ಣುು / 
ದಿರ್್ರಮಗ್ೆೊಂಡ ಕಣುು  

1. ವನಾಯಿತಿ  ಛಾಯಾಚಿತ್ರದೆೊಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಾಫೆಟವೇರ್ ನಲ್ವಾನ  
ವನಾಯಿತಿ  ರಿೇತಿಯು ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿ ರ್ುರುತಿಸ್ಲಿಡಬೆೇಕು. 
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2. ಒಂದು ಕಣುು ಪಾಪೆಯಲ್ವಾ  ವನಾಯಿತಿ ಇದಿರೆ, ಎರಡನೆೇ 
ಕಣುು ಪಾಪೆ ಯನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು. 

3. ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ಈ ಸಿಾತಿಯನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಲು ನ್ಸವಾಸಿಯನುು  ಕೆೇಳಬೆೇಕು 
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ಅಧ್ಾಾಯ 7 : ನೆೊಂದಣಿ / ನವೇಕರಣದ ರ್ುಣಮರ್ಟಕೆೆ ನೆೊಂದಣಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗ್ೆ  ಮಾರ್ಟದಶಟಸ್ೊಚಿರ್ಳು 
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ಅಧ್ಾಾಯ 7: ನೆೊಂದಣಿ/ನವೇಕರಣದ ರ್ುಣಮರ್ಟಕೆೆ ನೆೊಂದಣಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / ಲ್ವಿಚಾರಕರಿಗ್ೆ    
    ಮಾರ್ಟದಶಟಸ್ೊಚಿರ್ಳು 

 
ಹೆೊಸ್ ನೆೊಂದಣಿಗ್ೆ  ಆಧ್ಾರ್ ಕಾಡ್ಟ ನ್ಸೇಡಲಾರ್ುವುದಕ್ರೆಂತ್ ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಹೆೊಸ್ ನೆೊಂದಣಿ ಮತ್ುು ನವೇಕರಣದ 
ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಲಾದ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವವರರ್ಳು ಮತ್ುು ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳ ರ್ುಣಮರ್ಟ ಪರಿೇಕ್ೆ ಮಾಡಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 
ಈ ವಾವಸ್ೆಾಯಲ್ವಾ ಮಾಹಿತಿಯ ರ್ುಣಮರ್ಟ ಮತ್ುು ಸ್ರಿಯಾಗಿರುವುದನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ುವುದು. 

 

ಪರಕ್ತರಯ್ದ ಮತ್ುು ಡ ಮೊ ದ ೊೇಷಕ ಕ ಕಾರಣವಾರ್ುವ ದಾಖಲಾತಿ ರ್ುಣಮರ್ಟ ಮಾನದಂಡರ್ಳು: 
 

 ನೆೊಂದಣಿ ಪಾರಧಿಕಾರ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪಾರಧಿಕಾರವು ಸ್ೊಚಿಸಿದಂತೆ ರ್ುಣಮರ್ಟ ನ್ಸಯತಾಂಕರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು 
ಮತ್ುು ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಮತ್ುು ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ವವರರ್ಳನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯಬೆೇಕು 

 ಯಾವುದೆೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ೊಚನೆರ್ಳನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಕಪುಿಪಟ್ರಟ ಮಾಡುವುದನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಲು ಅವರು 
ಕೆಳಗ್ೆ ವವರಿಸಿದ ದೆೊೇಷ್ರ್ಳನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಬೆೇಕು 

 ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣದ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಮಾಡಿದ ತ್ಪುಿರ್ಳು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಕಪುಿಪಟ್ರಟಗ್ೆ ಕಾರಣವಾರ್ಬ್ಹುದು ಮತ್ುು 
ಅವರು ಯಾವುದೆೇ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣವನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ುವುದಿಲಾ 

 

ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು ನವಿೇಕರಣರ್ಳಿಗಾಗಿ ರ್ುಣಮರ್ಟ ಪರಿೇಕ್ಷ  
 

ಕ್ಷ ೇತ್ರರ್ಳು ಮಾಡಬ್ ೇಕಾದವುರ್ಳು ಮತ್ುು ಮಾಡಬ್ಾರದವುರ್ಳು  

ಹೆಸ್ರು 

ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಯಟಕತ್ಟರು ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ದಾಖಲೆ ವರುದಿ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಸ್ರು 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. 
ಯಾವುದೆೇ ಜಂಕ್ ಮ್ಲಾವನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ಬೆೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಅಸ್ಂಸ್ದಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯನುು 
ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಡಿ, ಇದು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಕಪುಿಪಟ್ರಟಗ್ೆ ಕಾರಣವಾರ್ಬ್ಹುದು. 
ಶರೇಮತಿ ಕುಮಾರಿ ಶರೇ ಡಾಕಟರ್ ನಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೇ ವಂದನೆರ್ಳನುು ಈ ಹೆಸ್ರಿನಲ್ವಾ 
ಸ್ೆೇರಿಸ್ಬಾರದು.. ಅಂತ್ಹ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಿಡುತ್ುವೆ. 
ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ವಾ ಲ್ವಪಾಂತ್ರಣವು ಇಂಗಿಾಷ್ ಹೆಸ್ರಿನೆೊಂದಿಗ್ೆ ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ಬೆೇಕು. 

ಲ್ವಂರ್ ವಾಕ್ರುಯ ಲ್ವಂರ್ವನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು. 

ವಯಸ್ುಿ 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿದ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಯಂತೆ ನ್ಸವಾಸಿ ಜನನದ ದಿನಾಂಕ 
ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು. 

ವಳಾಸ್ ನ್ಸವಾಸಿ  ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ದಾಖಲೆ  ವರುದಿ ನೆೊಂದಣಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ 
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ವಳಾಸ್ವನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೆೇಕು. 
ಯಾವುದೆೇ ಜಂಕ್ ಮ್ಲಾವನುು ಸ್ೆೇರಿಸ್ಬೆೇಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇಅ ಸ್ಂಸ್ದಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯನುು 
ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಡಿ, ಇದು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಕಪುಿಪಟ್ರಟಗ್ೆ ಕಾರಣವಾರ್ಬ್ಹುದು. 
ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ವಾ ಲ್ವಪಾಂತ್ರಣವು ಇಂಗಿಾಷ್ ನಲ್ವಾ ವಳಾಸ್ದೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆಯಾರ್ಬೆೇಕು. 
ವಳಾಸ್ ಪಯಣಟವಾಗಿ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಮನೆ ಸ್ಂಖ್ೆಾ / ಹೆಸ್ರು, ಪರದೆೇಶ, ರಸ್ೆು, ನರ್ರ / 
ಪರ್ಟಣ / ಗ್ಾರಮ, ಪಿನ್ ಕೆೊೇಡ್ ಮುಂತಾದ ವವರರ್ಳನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರಬೆೇಕು. 

ಛಾಯಾಚಿತ್ರ 

ಯುಐಡಿಎಐ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳ ಪರಕಾರ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು. 
ಫೇಟೆೊೇ ತ್ುಂಬಾ ಗ್ಾಢ ಅಥವಾ ತ್ುಂಬಾ ಪರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರಬಾರದು. 
ನ್ಸವಾಸಿಯ ಮುಖವು ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ೆೊೇಚರಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ರ್ುರುತಿಸ್ುವಂತಿರಬೆೇಕು. 

 

ಪರಕ್ತರಯ್ದ ದ ೊೇಷರ್ಳು 
 

ಪರಕ್ತರಯ್ದ ವಿವರಣ  

ನ್ಸವಾಸಿ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು 

ದಾಖಲಾತಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಫೇಟೆೊೇವನುು 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲಾರ್ುವುದಿಲಾ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ: 

 ಫೇಟೆೊೇದ ಹಾಡ್ಟ ನಕಲು (ಪಾಸ್ೆೊಿೇಟ್ಟ ಫೇಟೆೊ ಇತಾಾದಿ.) 
 ಮಾನ್ಸರ್ರ್ ನಲ್ವಾ ಫೇಟೆೊೇ 
 ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಾಧನದಲ್ವಾ ಫೇಟೆೊೇ 
 ಮಾಾರ್ಜಿೇನ್ / ಪತಿರಕೆ / ಪುಸ್ುಕ / ಭಿತಿುಚಿತ್ರದ ಫೇಟೆೊೇ 

ಛಾಯಾಚಿತ್ರವು ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿರಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಮಸ್ುಕಾಗಿರಬಾರದು. ಛಾಯಾಚಿತ್ರ 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ವಾ ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಬೆಳಕು ಇರಬೆೇಕು 

ನ್ಸವಾಸಿ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ 
ವವರರ್ಳನುು 

ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು 

ದಾಖಲಾತಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನು ಅಸ್ಂಸ್ದಿೇಯ / ಆಕರಮಣಕಾರಿ ಭಾಷ್ೆಯನುು 
ಬ್ಳಸ್ಲಾರ್ುವುದಿಲಾ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಬೆೇಕು. 

ದಾಖಲೆರ್ಳ ಪರಿಶೇಲನೆ 

ದಾಖಲಾತಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನ್ಸವಾಸಿ ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಕೆಳಗಿನವುರ್ಳನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು: 

1. ಹೆಸ್ರು, ವಳಾಸ್, DOB ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ಬೆೇಕು. 
2. ಅನುಮೊೇದಿತ್ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಯುಐಡಿಎಐ ಪಟ್ರಟ ಪರಕಾರ ಮಾನಾವಾದ ಮತ್ುು 

ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಸ್ಾಕ್ಷಾ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಮಾತ್ರ ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

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


 
 

         ಎಕೆೊಸಿಸ್ಟಂ ಪಾರ್ಟನರ್ಟಳ ಕೆೈಪಿಡಿ (ರಿಜಿಸ್ಾಟರಾರ್ ರ್ಳು/ ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು(ಇಎ ರ್ಳು) ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು/ಪರಿಶೇಲಕರು/ಪರಿಚಯಿಸ್ುವವರು 

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

 

     Page 121 

 
 

3. ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸ್ಂಪಯಣಟವಾಗಿ ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಬೆೇಕು, ಆದಿರಿಂದ ಎಲಾಾ 
ವವರರ್ಳನುು ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

4. ಯಾವುದೆೇ ಮೊೇಸ್ದ / ತಿದುಿಪಡಿ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಬಾರದು. 
5. ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಯ ಸ್ಾೆಾನ್ ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ುು ಓದಬ್ಲಾದು ಆಗಿರಬೆೇಕು. 

6. ಕೆಾೈಂಟ್ ನಲ್ವಾ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಹೆಸ್ರು ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಗ್ೆ 
ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ಬೆೇಕು. 

 

ದಾಖಲ  ದ ೊೇಷ - ಸ್ಾಮಾನಾ ನ್ಸರಾಕರಣ  ಕಾರಣರ್ಳು 
 

 ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ಅಮಾನಾ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚಿಚನ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಿಡುತ್ುವೆ. 

 ದಾಖಲಾತಿ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆಯನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲು ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ವಮಶಟಕರು ಹೆಚುಚ 
ಜಾರ್ರೊಕರಾಗಿರಬೆೇಕು. ಅಮಾನಾ ದಾಖಲೆ  ವಭಾರ್ದಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಾಮಾನಾ ತಿರಸ್ಾೆರರ್ಳನುು ಕೆಳಗ್ೆ ಲೆಾೇಖಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ದಾಖಲ  ದ ೊೇಷರ್ಳು ನ್ಸರಾಕರಣ ಯ ಕಾರಣರ್ಳು 

ಅಮಾನಾ ದಾಖಲೆ

 

 ಅನುಮೊೇದಿತ್ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಪಟ್ರಟಯಲ್ವಾಲಾದ POI / POA / POR / POB ಎಂದು 
ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೆೇ ದಾಖಲೆ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಿಡುತ್ುದೆ 

 POI ದಾಖಲೆಯಲ್ವಾ ಹೆಸ್ರು / ಫೇಟೆೊ ಕಾಣೆಯಾಗಿದಿರೆ, ಅದನುು 
ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು 

 ದದಾಹರಣೆಗ್ಾಗಿ, ನ್ಸವಾಸ್ದ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಹೆೊಂದಿದಿಲ್ವಾ ಮಾತ್ರ 
POI ಎಂದು ರೆೇಷ್ನ್ ಕಾಡ್ಟ ಅನುು ಬ್ಳಸ್ಬ್ಹುದು 

 POI/POA/POR/DOB ಎಂದು ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಲಾದ ಆಧ್ಾರ್ ಕಾಡ್ಟ / ಪತ್ರವನುು 
ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು 

 ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಪಟ್ರಟಯ ಪರಕಾರ ಅಧಿಕೃತ್ ವಾಕ್ರುಯಿಂದ ನ್ಸೇಡಲಾದ ಪರಮಾಣಪತ್ರದ 
ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ನ್ಸವಾಸಿಯ ಫೇಟೆೊೇ ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಇದು 
ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು ನ್ಸೇಡುವ ವಾಕ್ರುಯ ಅಂಚೆಚಿೇಟ್ರ ಮತ್ುು ಸ್ಹಿಯನುು ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು, 
ಇಲಾದಿದಿರೆ ಅದು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಿಡುತ್ುದೆ 

 POI / POA / POR / POB ಎಂದು ಲರ್ತಿುಸ್ಲಾದ ದಾಖಲೆಯ  ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದಿರೆ 
ಅದನುು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು 

 ಮತ್ದಾರರ ಐಡಿ ಕಾಡ್ಟ POA ಆಗಿ ಸ್ಲ್ವಾಸಿದಾರ್, ID ಕಾಡುಟ ಎರಡೊ ಕಡೆ ಸ್ಾೆಾನ್ 
ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲಾದಿದಿರೆ ಅದು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಿಡುತ್ುದೆ. 
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ದಾಖಲಾತಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ತಿಳಿದಿರಬೆೇಕಾದ ವವಧ ರಿೇತಿಯ ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ದೆೊೇಷ್ರ್ಳು. ಈ ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ದೆೊೇಷ್ರ್ಳು ಹಿೇಗಿವೆ: 

ದಾಖಲ ರ್ಳ ಪರಕಾರರ್ಳಲ್ವಿ ದ ೊೇಷರ್ಳು ವಿವರಣ ರ್ಳು 

ದಾಖಲ  ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಪಟಿಟಯ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ ಿ

 
 

 

ಅನುಮೊೇದಿತ್ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಪಟ್ರಟಯ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ 

ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳು ಇವೆಯೆೇ 

ಎಂಬ್ುದನುು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 

ಒಂದೆೊಮಮ ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಪಟ್ರಟಯ ಪರಕಾರ ಇಲಾದ 

ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದರೆ, ಅದನುು 

ಈ ದೆೊೇಷ್ ಪರಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ವಾ 

ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ - ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ದೆೊೇಷ್.  

ದಪ-ದೆೊೇಷ್ ಪರಕಾರರ್ಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರ್ಟರ್ಳ 

ಅಡಿಯಲ್ವಾ ತೆೊೇರಿಸಿರುವ ದಾಖಲೆಯ ಪರಕಾರವನುು 

ಆಧರಿಸಿರುತ್ುದೆ: 

 

 ಪಿಓಐ (ರ್ುರುತಿನ ರುಜುವಾತ್ು) 

 ಪಿಒಎ (ವಳಾಸ್ದ ರುಜುವಾತ್ು) 

 ಪಿಒಆರ್  (ಸ್ಂಬ್ಂಧದ ರುಜುವಾತ್ು) 

 ಡಿಒಬ್ಸ (ಜನಮ ದಿನಾಂಕ) 

ಹೆೇಗ್ೆಂದರೆ, ಆಪರೆೇರ್ರ್ ತ್ಪಾಿದ ಪಿಒಐ 
ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಅನುು ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿದಿರೆ, 
ಅದನುು ಪಿಒಐ ಎಂಬ್ ದಪ-ಪರಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ವಾ 
ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 
ದ ೊೇಷವನುು ತ್ಪಿಿಸ್ುವುದು ಹ ೇಗ   

ನ್ಸವಾಸಿ ರ್ುರುತಿನ ದಾಖಲೆಯ ಸ್ರಿಯಾದ ಪುರಾವೆ ನ್ಸೇಡಿದಿರೆ, ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ದತಾುಂಶವು ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಯೆೊಂದಿಗ್ೆ 

ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ುತ್ುದೆಯೆೇ ಎಂದು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 

ದಾಖಲ ರ್ಳ ಪರಕಾರರ್ಳಲ್ವಿ ದ ೊೇಷರ್ಳು 
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ಡಾಕುಾಮಂಟ್  ದ ೊೇಷ ಪರಕಾರ ವಿವರಣ ರ್ಳು 

ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಕಾಣ ಯಾಗಿದ  

 

 

 

 

ನ್ಸವಾಸಿ ಅರ್ತ್ಾವಾದ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸ್ಲ್ವಾಸ್ದಿದಾಿರ್ 

ಅಥವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಆಯೆೊೇಜಕರು ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ 

ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡುವುದನುು 

ತ್ಪಿಿದಿಲ್ವಾ ಈ ದೆೊೇಷ್ ಸ್ಂಭ್ವಸ್ುತ್ುದೆ. 

 
 
 
 

 

 
ದ ೊೇಷವನುು ತ್ಪಿಿಸ್ುವುದು ಹ ೇಗ  

ಪಾಾಕೆಟ್ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ುವ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

ಡಾಕುಾಮಂಟ್  ದ ೊೇಷ ಪರಕಾರ ವಿವರಣ ರ್ಳು 

ಡಾಕುಾಮಂಟ್  ಹ ಸ್ರು ಹ ೊಂದಿಕ ಯಾರ್ುತಿುಲ ಿ

 

 

ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಪಟ್ರಟಯ ಪರಕಾರ ದಾಖಲೆಯ 

ದೆೊೇಷ್ದಂತೆಯೆೇ, ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಎಲಾಾ ಪುರಾವೆ 

ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 

ರ್ಮನ್ಸಸಿ: ಪರಸ್ುುತ್, ಈ ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ದೆೊೇಷ್ 

ಪರಕಾರವನುು ಕೊಾಸಿ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲ್ವಾ 

ಬ್ಳಸ್ಲಾರ್ುವುದಿಲಾ. 
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ಡಾಕುಾಮಂಟ್  ದ ೊೇಷ ಪರಕಾರ ವಿವರಣ ರ್ಳು 

ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ಡ ೇಟಾ ಅಸ್ಾಮರಸ್ಾ 

 

ಪಿಒಐ, ಪಿಒಎ ಅಥವಾ ಡಿಒಬ್ಸ ಎಂದು ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ 

ದಾಖಲೆರ್ಳಲ್ವಾ ನ್ಸೇಡಲಾದ ಡೆೇಟಾದೆೊಂದಿಗ್ೆ 

ಪಾಾಕೆಟ್ ನಲ್ವಾರುವ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ವವರರ್ಳು 

ನ್ಸಖರವಾಗಿ ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ುತ್ುದಯೆೇ ಎಂದು 

ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

ಇಲಾದಿದಿರೆ, ಕೊಾಸಿ ಪರಕ್ರರಯೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ 

ಅಂತ್ಹ ದೆೊೇಷ್ವನುು ರ್ುರುತಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

ದಾಖಲ ಯ ದ ೊೇಷದ ಬ್ಗ  ವಿವರಣ  

ಕಳಪ  ರ್ುಣಮರ್ಟದ ಡಾಕುಾಮಂಟ್  

 
 

ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಡಾಕುಾಮಂಟ್ 
ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಎಲಾಾ ಡೆೇಟಾ ಸ್ರಿಯಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

ಡಾಕುಾಮಂಟ್  ದ ೊೇಷ ಪರಕಾರ ವಿವರಣ ರ್ಳು 

ಸ್ಾಕಾನ್  ಮಾಡಲಾದ ಚಿತ್ರ ಮೊಲಪರತಿಯದಲ ಿ
ನ್ಸವಾಸಿಯು ಮೂಲಪರತಿಯ ಬ್ದಲು 
ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ನ ಜೆರಾಕ್ಿ ನಕಲನುು ಸ್ಲ್ವಾಸಿದಿರೆ, 
ದಾಖಲಾತಿ ಆಯೆೊೇಜಕರು ಡಾಕುಾಮಂಟ್ 
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ಅನುು ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಬಾರದು. ಆತ್ / ಆಕೆ ಅಂತ್ಹ 
ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಅನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದರೆ, ಈ ದೆೊೇಷ್ 
ಪರಕಾರ ಸ್ಂಭ್ವಸ್ುತ್ುದೆ. 
ರ್ಮನ್ಸಸಿ: ಪರಸ್ುುತ್, ಈ ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ದೆೊೇಷ್ 
ಪರಕಾರವನುು ಕೊಾಸಿ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲ್ವಾ 
ಬ್ಳಸ್ಲಾರ್ುವುದಿಲಾ. 

ಡಾಕುಾಮಂಟ್  ದ ೊೇಷ ಪರಕಾರ ವಿವರಣ ರ್ಳು 

ವಂಚನ ಯ ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ರ್ಳು 

 
 

ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ುವಾರ್ ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ಬ್ಹಳ ಜಾರ್ರೊಕರಾಗಿರಬೆೇಕು. ಪುರಾವೆ 
ದಾಖಲೆರ್ಳ ಭಾರ್ವಾಗಿ ಇನೆೊುಬ್ಬ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ 
ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈ 
ದೆೊೇಷ್ ಸ್ಂಭ್ವಸ್ುತ್ುದೆ. 

ರ್ಮನ್ಸಸಿ: ಅನುಬ್ಂಧ ಪಿ - ರ್ುಣಮರ್ಟದ ಪರಿಶೇಲನಾಪಟ್ರಟಗ್ಾಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ನ್ಸವಾಟಹಕರಿಗ್ೆ ರ್ುಣಮರ್ಟದ ಸ್ೊಚನಾ ಸ್ೆಟ್ 
ಅನುು ನೆೊೇಡಿ. 
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ನ ೊಂದಣಿ ಆಪರ ೇರ್ರನ್ಸಂದ ಸ್ಾಮಾನಾ ದ ೊೇಷರ್ಳು 
 

ನೆೊಂದಣಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸ್ಾಮಾನಾ ತ್ಪುಿರ್ಳು ಇಲ್ವಾವೆ. ಪರತಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಅವುರ್ಳನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಲು ಎಚಚರಿಕೆಯಿಂದ 
ಇರಬೆೇಕು. 

ನೆೊಂದಣಿ ಸಿಾಪ್ / 
ಆಧ್ಾರ್ ಕಾಡ್ಟ ಅನುು 

POI / POA / POR / DOB 
ಎಂದು ಲರ್ತಿುಸ್ಲಾಗಿದೆ: 
ಇದು QC ನಲ್ವಾ ಅಮಾನಾ 

ದಾಖಲೆ  ಆಗಿ 
ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಿಡುತ್ುದೆ. 

ನೆೊಂದಣಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನೆೊಂದಣಿ ಸಿಾಪ್ / ಆಧ್ಾರ್ ಅನುು ರ್ುರುತ್ು / ವಳಾಸ್ / ಹುಟ್ರಟದ 
ದಿನಾಂಕದ ಪುರಾವೆ ಎಂದು ಲರ್ತಿುಸ್ಬಾರದು. ಇದು ಮಾನಾ ಪುರಾವೆ ಅಲಾ ಮತ್ುು ರ್ುಣಮರ್ಟ 
ಚೆಕ್ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. ತ್ಪಾಿಗಿ ದಾಖಲೆಯನುು ಅಪೊಾೇಡ್ ಮಾಡಿದಕಿಾೆಗಿ 
ಆಪರೆೇರ್ರನುು ಸ್ಹ ಕಪುಿಪಟ್ರಟಗ್ೆ ಸ್ೆೇರಿಸ್ಬ್ಹುದಾಗಿದೆ. 

ಅಮಾನಾ ಡಾಕುಾಮಂಟ್: 
ಆಧ್ಾರ್ ಲೆರ್ರ್ POI / 
POA / POR ಎಂದು 
ಮಾನಾವಾಗಿಲಾ ಮತ್ುು 
ಅಮಾನಾವಾದ ಅಡಿಯಲ್ವಾ 
ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ, ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ ದಾಖಲೆ ಯುಐಡಿಎಐ ದಾಖಲೆರ್ಳ ಪರಕಾರ POI / 
POA / POR / DOB ಎಂದು ಸಿಿೇಕರಿಸಿ ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. ಯಾವುದೆೇ ದಾಖಲೆಯನುು ಒಪುಿವ ಮೊದಲು ದಾಖಲೆ  
ಮಾನಾವಾಗಿರುವಂತೆ ಆಯೆೊೇಜಕರು ಸ್ಹ ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. ಅಮಾನಾ ದಾಖಲೆ  
ಅನುು ಸಿಿೇಕರಿಸ್ುವುದರಿಂದ ಅಪರೆೇರ್ರ್ ದಂಡಕೆೆ ಅಹಟರಾರ್ುವರು ಮತ್ುು ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ಕಪುಿಪಟ್ರಟಗ್ೆ ಕಾರಣವಾರ್ಬ್ಹುದು.. 

ಅಮಾನಾವಾದ 
ಡಾಕುಾಮಂಟ್: 

ಮತ್ದಾರ ID ಯ ಒಂದು 
ಬ್ದಿಯ ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಿದ 
ನಕಲನುು ಅಮಾನಾ 
ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಎಂದು 
ಪರಿರ್ಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
ಮತ್ದಾರರ ID ಯ 
ಎರಡೊ ಬ್ದಿರ್ಳನುು 

ಸ್ಾೆಾನ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆಂದು 
ಒಬ್ಬ ಆಪರೆೇರ್ರ್ 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

ಪಿಓಎಯಂತೆ ಮತ್ದಾರರ ID ಅನುು ಸಿಿೇಕರಿಸ್ುವಾರ್, ದಾಖಲೆರ್ಳ ಎರಡೊ ಬ್ದಿರ್ಳನುು 
ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಲಾರ್ುವುದು ಎಂದು ರ್ುಣಮರ್ಟ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ವಾ ರ್ಮನ್ಸಸ್ಲಾಗಿರುವ ದಾಖಲಾತಿ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನ್ಸಂದ ಆದ  ಸ್ಾಮಾನಾ ತ್ಪುಿ. ಮತ್ದಾರರ ID ಯ ಎರಡೊ ಬ್ದಿರ್ಳನುು 
ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡದಿದಿರೆ ನೆೊಂದಣಿ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

ಅಮಾನಾವಾದ ದಾಖಲೆ: 
ನ್ಸವಾಸಿ ಮತ್ುು ಹೆಸ್ರು 

POI/POA ಎಂದು ಅಕ್ಷರದ ತ್ಲೆಗ್ೆ ಗ್ಾರಮ ಮುಖಾಸ್ಾ / ಪಿರನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ್ಸೇಡಿದ ಪರಮಾಣ ಪತ್ರವನುು 
ಸಿಿೇಕರಿಸ್ುವಾರ್, ನ್ಸವಾಸಿ ಫೇಟೆೊವನುು ಪರಮಾಣಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ದೃಢೇಕರಿಸ್ುವ ಅರ್ತ್ಾವದೆ. 
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ಇಲಾದೆ ಪಿರನ್ಸಿಪಾಲ್ / 
ಗ್ಾರಮದ ಮುಖಾಸ್ಾರು 

ನ್ಸೇಡಿದ 
ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು 

ಅಮಾನಾ ದಾಖಲೆ ಎಂದು 
ಪರಿರ್ಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಪರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ವಾ ಫೇಟೆೊೇ ಗ್ಾರಫ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದಿರೆ, ಪರಮಾಣಪತ್ರವನುು ಅಮಾನಾವೆಂದು 
ಪರಿರ್ಣಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

ಲ್ವಪಾಂತ್ರಣ ದೆೊೇಷ್: 
ಇಂಗಿಾಷ್ನಲ್ವಾನ  

ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವವರ 
ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಗ್ೆ 

ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ುವುದಿಲಾ 

ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವವರರ್ಳನುು ನಮೂದಿಸ್ುವಾರ್ ಆಪರೆೇರ್ರರ್ಳು ರ್ಮನ 
ಹರಿಸ್ಬೆೇಕು. ಕಾಾಪ್ಿ ಲಾಕ್  ಆನ್ ಆಗಿದಿರೆ, ಲ್ವಪಾಂತ್ರಕೆೆ ರ್ಮನವನುು ನ್ಸೇಡಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ. 
ಆಂರ್ಾ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ವಾ ಪರವೆೇಶಸಿದ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ವವರರ್ಳು ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆಯಾರ್ುತಿುವೆ ಎಂದು ನ್ಸವಾಟಹಕರು ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು, ಇತ್ರ 
ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನುು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

POI: POI 
ನಲ್ವಾ  ’ದಫ್ಟ', 

ಅಲ್ವಯಾಸ್ ಹೆೊಂದಿರುವ 
ನ್ಸವಾಸಿ ಹೆಸ್ರು 

POI ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸಿಿೇಕರಿಸ್ುವಾರ್, ನ್ಸವಾಸಿ ಹೆಸ್ರು ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ ರ್ುರುತಿನ ಪುರಾವೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಲ್ವಾ 
'urf', 'alias' ಅನುು ಹೆೊಂದಿಲಾ ಎಂದು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ರ್ಮನ ಹರಿಸ್ಬೆೇಕು. ಇಂತ್ಹ ದಾಖಲೆರ್ಳು 
ತ್ಪಾಸ್ಣೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲಿಡುತ್ುದೆ. ಸ್ಲ್ವಾಸಿದ POI ದಾಖಲೆಗ್ೆ ನೆೊಂದಣಿ 
ರೊಪದಲ್ವಾ ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೆೇ ಹೆಸ್ರನುು ಮಾತ್ರ ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು. 'Urf', 'alias' 
ನೆೊಂದಿಗ್ೆ ನ್ಸವಾಸಿ ಹೆಸ್ರು ಇರಬಾರ 

ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ದ: 
ವಯಸ್ುಿ-ಫೇಟೆೊೇ 
ವಯಸ್ುಿ ಮತ್ುು 

ನ್ಸವಾಸ್ದ ಫೇಟೆೊೇ 
ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ಬೆೇಕು 

ಜನನ ದಿನಾಂಕ ಘೊೇಷ್ಟಸಿದಾರ್, ನ್ಸವಾಸಿ ಜನನದ ವಷ್ಟವನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲು ಕಾಳಜಿ 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. ವಶೆೇಷ್ವಾಗಿ ಮಕೆಳ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ಘೊೇಷ್ಟಸಿದ DoB ಪರವೆೇಶಸ್ುವಾರ್ 
ಜನನದ ವಷ್ಟವನುು ಪೊೇಷ್ಕರೆೊಂದಿಗ್ೆ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಬೆೇಕು. 
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ಅಧ್ಾಾಯ 8 : ಅಪರಾಧರ್ಳು ಮತ್ುು ದಂಡರ್ಳು 
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ಅಧ್ಾಾಯ 8: ಅಪರಾಧರ್ಳು ಮತ್ುು ದಂಡರ್ಳು 
 

ಆಧಾರ್ ಕಾಯೆ್ದ ಮತ್ುು ನ್ಸಬ್ಂಧನ ರ್ಳ ಪರಕಾರ ಅಪರಾಧರ್ಳು ಮತ್ುು ದಂಡರ್ಳು 

 ಸ್ ರ ವಾಸ್ ದಂಡ 

 

ಅಪರಾಧ ದಂಡ 

ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಯ ತ್ಪುಿ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸ್ುವ 
ಮೂಲಕ ಇನೆೊುಬ್ಬ ವಾಕ್ರುಯಂತೆ ಸ್ೆೊೇರ್ು ಹಾಕುವ 
ಅಥವಾ ಸ್ೆೊೇರ್ು ಹಾಕುವ ಪರಯತ್ು, 

 3 ವಷ್ಟರ್ಳ ಕಾಲ ಜೆೈಲು ಶಕ್ೆ  

  ಅಥವಾ 

 10,000 ರೊ ವರೆಗ್ೆ ದಂಡ ಅಥವಾ 
ಎರಡೊ 

ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರು, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
ಹೆೊಂದಿರುವವರ ರ್ುರುತ್ನುು ರ್ುರುತಿಸ್ಲು 
ಅಥವಾ ಹಕೆನುು ದಂರ್ುಮಾಡುವ 
ದದೆಿೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ 
ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ದಲ್ವಸ್ುವ ಪರಯತ್ು ಅಥವಾ 
ಇನೆೊುಬ್ಬ ವಾಕ್ರುಯಂತೆ ಸ್ೆೊೇರ್ು ಹಾಕುವ ಅಥವಾ 
ಸ್ಾಯುವ ಮೂಲಕ, ನ್ಸಜವಾದ ಅಥವಾ 
ಕಾಲಿನ್ಸಕವಾಗಿ ನಟ್ರಸ್ಲು ಪರಯತಿುಸ್ುವ 
ದದೆಿೇಶದಿಂದ 

 3 ವಷ್ಟರ್ಳ ವರೆಗ್ೆ ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ಒಂದು ಅವಧಿಗ್ೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ೆ  

 ರೊ. 10,000 ವರೆರಗ್ೆ 
ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ ದಂಡ 

ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರು ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ 
ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ರ್ುರುತಿನ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲು ಅಧಿಕಾರ 
ಹೆೊಂದಿಲಾ, ಪದರ್ಳು, ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ 
ವತ್ಟನೆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹಾಗ್ೆ ಮಾಡಲು 
ಅಧಿಕಾರ ಹೆೊಂದಿದಾಿರೆ ಎಂದು ನಟ್ರಸ್ುವವರು. 

 3 ವಷ್ಟರ್ಳ ವರೆಗ್ೆ ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ಒಂದು ಅವಧಿಗ್ೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ೆ  

 ರೊ. 10,000 ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ದಂಡ 

 ಕಂಪನ್ಸರ್ಳ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ದಂಡ 
ಮತ್ುು  ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು 

 ರ್ುರುತಿನ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ುವ ದಂಡ 

 
ಅಪರಾಧ ದಂಡ 
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ಈ ಕಾಯಿೆ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಅಧಿಕಾರವಲಾದ ಯಾವುದೆೇ 
ವಾಕ್ರುಗ್ೆ ದಾಖಲಾತಿ ಅಥವಾ ದೃಢೇಕರಣದ 
ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲಾದ ಯಾವುದೆೇ 
ರ್ುರುತ್ು ಮಾಹಿತಿರ್ಳನುು ದದೆಿೇಶಪಯವಟಕವಾಗಿ 
ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ುವುದು, ರವಾನ್ಸಸ್ುವುದು, 
ಪರತಿರ್ಳು ಅಥವಾ ಬೆೇರೆ ಯಾರನುು 
ವತ್ರಿಸ್ುತಾುರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಒಪಿಂದ 
ಅಥವಾ ಒಪಿಂದದ ವಧಿರ್ಳ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಅಥವಾ 
ಅದರಲ್ವಾರುವ ನ್ಸಯಮರ್ಳನುು ಈ ಕಾಯಿದೆ 
ಒಳಗ್ೆೊಳುಳತ್ುದೆ. 

 3 ವಷ್ಟರ್ಳ ವರೆಗ್ೆ ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ಒಂದು ಅವಧಿಗ್ೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ೆ  

 ರೊ. 10,000 ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ದಂಡ 

 ಕಂಪನ್ಸರ್ಳ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ದಂಡ 
ಮತ್ುು  ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು 

 

 ಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ  ಅನಧಿಕೃತ್ ಪರವ ೇಶಕಾಕಗಿ ದಂಡ 

 
 
 
 
 
 

 

ಅಪರಾಧ ದಂಡ 

ಯಾರು, ಪಾರಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿಲಾವೊೇ  ಅವರು, 
ದದೆಿೇಶಪಯವಟಕವಾಗಿ: 

a. ಸ್ೆಂರ್ರಲ್ ಐಡೆಂಟ್ರಟ್ರೇಸ್ ಡಾಟಾ ರೆಪೊಸಿರ್ರಿಯ 
(ಸಿಐಡಿಆರ್) ಪರವೆೇಶವನುು ಪರವೆೇಶಸ್ುತ್ುದೆ ಅಥವಾ 
ಭ್ದರಪಡಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

b. ಡ್ನೆೊಾೇಡೆಳು, ನಕಲುರ್ಳು ಅಥವಾ ಸಿಐಡಿಆರ್ ನ್ಸಂದ  
ಯಾವುದೆೇ ಡೆೇಟಾವನುು ಹೆೊರತೆಗ್ೆಯುತ್ುದೆ ಅಥವಾ 
ಯಾವುದೆೇ ತೆಗ್ೆದುಹಾಕಬ್ಹುದಾದ ಸ್ಂರ್ರಹ 
ಮಾಧಾಮದಲ್ವಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ 

c. ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ವೆೈರಸ್ ಅಥವಾ ಇತ್ರ 
ಕಂಪಯಾರ್ರ್ ಮಾಲ್ವನಾಕಾರಕವನುು ಪರಿಚಯಿಸ್ಲು 
ಪರಿಚಯಿಸ್ುತ್ುದೆ ಅಥವಾ ಕಾರಣರ್ಳು 

d. ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವಾ ದತಾುಂಶವನುು ಹಾನ್ಸಗ್ೆೊಳಗ್ಾರ್ುವ ಹಾನ್ಸ 
ಅಥವಾ ಕಾರಣರ್ಳು 

e. ಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ್ೆ ಪರವೆೇಶವನುು ಅಡಿಾಪಡಿಸ್ುವ  ಅಥವಾ 
ಕಾರಣವಾರ್ುವ 

f. ಸಿಐಡಿಆರ್ ಅನುು ಪರವೆೇಶಸ್ಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೆೊಂದಿರುವ 

 3 ವಷ್ಟರ್ಳ ವರೆಗ್ೆ 
ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ಒಂದು ಅವಧಿಗ್ೆ 
ಜೆೈಲು ಶಕ್ೆ 

 ರೊ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ರೆಂತ್ 
ಕಡಿಮ ಇರದ ದಂಡ 
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ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಯ ಪರವೆೇಶವನುು ನ್ಸರಾಕರಿಸ್ುವುದು 
ಅಥವಾ ನ್ಸರಾಕರಿಸ್ುತ್ುದೆ 

g. ವಭಾರ್ 28 ರ ದಪವಭಾರ್ (5) ರ ವರುದಿವಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ುತ್ುದೆ, ಅಥವಾ ವಭಾರ್ 29 
ರ ವರುದಿವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಹಂಚಿಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ, ಅಥವಾ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಪರದಶಟಸ್ುತ್ುದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ವಾಕ್ರುಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಯು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ 

h. ಯಾವುದೆೇ ತೆಗ್ೆಯಬ್ಹುದಾದ ಶೆೇಖರಣಾ ಮಾಧಾಮದಲ್ವಾ 
ಅಥವಾ ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವಾ ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲಾದ ಯಾವುದೆೇ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದು, ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದು 
ಅಥವಾ ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ುವುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಮ್ಲಾ 
ಅಥವಾ ದಪಯುಕುತೆಯನುು ಕಡಿಮಗ್ೆೊಳಿಸ್ುತ್ುದೆ ಅಥವಾ 
ಯಾವುದೆೇ ವಧ್ಾನದಿಂದ ಹಾನ್ಸಗ್ೆೊಳಗ್ಾರ್ುತ್ುದೆ ಅಥವಾ 

i. ಹಾನ್ಸ ದಂರ್ುಮಾಡುವ ದದೆಿೇಶದಿಂದ ಅಥಾರಿಟ್ರ 
ಬ್ಳಸ್ುವ ಯಾವುದೆೇ ಕಂಪಯಾರ್ರ್ ಮೂಲ ಕೆೊೇಡ್ ಅನುು 
ಕದಿಯಲು, ಮರೆಮಾಚಲು, ನಾಶಪಡಿಸ್ಲು ಅಥವಾ 
ಮಾಪಟಡಿಸ್ಲು ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಯನುು ಸಿಟೇಲ್ಿ, 
ಮರೆಮಾಚುವುದು, ನಾಶಪಡಿಸ್ುವುದು ಅಥವಾ 
ಮಾಪಟಡಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

 ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವ ಿದತ್ಾುಂಶವನುು ತಿದುೆಪಡಿ ಮಾಡುವ ದಂಡ 

 

ಅಪರಾಧ ದಂಡ 

ಯಾರು ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದಿಲಾ, ಅವರು 
ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ತೆಗ್ೆಯಬ್ಹುದಾದ ಶೆೇಖರಣಾ ಮಾಧಾಮದಲ್ವಾ 
ದತಾುಂಶವನುು  ಬ್ಳಸ್ುತಾುರೆ ಅಥವಾ 
ಟಾಾಂಪರುರ್ಳನುು ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆೊಂದಿರುವವರ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ದಲಾಯಿಸ್ುವ ದದೆಿೇಶದಿಂದ 
ಅಥವಾ ಅದರ ಯಾವುದೆೇ ಮಾಹಿತಿರ್ಳನುು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದರೆೇ 

 3 ವಷ್ಟರ್ಳ ವರೆಗ್ೆ 
ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ ಒಂದು 
ಅವಧಿಗ್ೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ೆ 

 ರೊ. 10,000 ವರೆಗ್ೆ ದಂಡ 
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 ಘರ್ಕದ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಅನಧಿಕೃತ್ ಬ್ಳಕ ಗ  ದಂಡ 

 

ಅಪರಾಧ ದಂಡ 

ಯಾರಾದರೊ ವನಂತಿಸ್ುವ 
ರ್ರ್ಕದವರಾಗಿದಿರೆ, ವಭಾರ್ 8 ರ 
ದಪವಭಾರ್ (3) ರನುು ವಾಕ್ರುಯ ರ್ುರುತಿಸ್ುವ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ಳಸ್ುತಾುರೆ. 

 3 ವಷ್ಟರ್ಳ ವರೆಗ್ೆ ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ಒಂದು ಅವಧಿಗ್ೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ೆ  

 ರೊ. 10,000 ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ದಂಡ 

 ಕಂಪನ್ಸರ್ಳ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ದಂಡ 
ಮತ್ುು  ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು 

 
ಮಾಹಿತಿ ಅವಶಾಕತ್ ರ್ಳನುು ಅರ್ತ್ಾವಾಗಿ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬ್ ೇಕಾಗಿರುವುದನುು ಮಾಡದಿರುವುದಕ ಕ 
ದಂಡ 

 

ಅಪರಾಧ ದಂಡ 

ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವನಂತಿಸ್ುವ 
ರ್ರ್ಕದೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೊ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 8 ನ 
ದಪವಭಾರ್ (2) ಅಥವಾ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 8 ರ 
ದಪ-ವಭಾರ್ (3) ನ ಅರ್ತ್ಾತೆರ್ಳನುು 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲು ವಫಲವಾದರೆ 

 3 ವಷ್ಟರ್ಳ ವರೆಗ್ೆ ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ಒಂದು ಅವಧಿಗ್ೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ೆ  

 ರೊ. 10,000 ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ದಂಡ 

 ಕಂಪನ್ಸರ್ಳ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ದಂಡ 
ಮತ್ುು  ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು 

 ಸ್ಾಮಾನಾ ದಂಡ 

 

ಅಪರಾಧ ದಂಡ 

ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ಅಪರಾಧವನುು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ನ್ಸಯಮರ್ಳು ಅಥವಾ ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳು ಈ 
ವಭಾರ್ಕ್ರೆಂತ್ ಬೆೇರೆಡೆ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟ ದಂಡ 
ಒದಗಿಸ್ದಿದಿಲ್ವಾ. 

 1 ವಷ್ಟರ್ಳ ವರೆಗ್ೆ ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ಒಂದು ಅವಧಿಗ್ೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ೆ  

 ರೊ. 25,000 ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದಾದ 
ದಂಡ 

 ಕಂಪ ನ್ಸರ್ಳ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ, ದಂಡ 
ಮತ್ುು  ರೊ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಎರಡು 
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 ಕಂಪನ್ಸರ್ಳ ಅಪರಾಧರ್ಳು 

 

ಅಪರಾಧ ದಂಡ 

ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಒಂದು ಅಪರಾಧವು 
ಕಂಪೆನ್ಸಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಟ್ರಟದೆಯಾದರೊ, 
ಅಪರಾಧದ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ದಸ್ುುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ ಿ
ಪರತಿ ವಾಕ್ರುಯು ಆ  ಪರತಿ ಕಂಪನ್ಸಯು 
ವಾವಹಾರದ ನ್ಸವಟಹಣೆಗ್ೆ ಮತ್ುು ಕಂಪೆನ್ಸಗ್ೆ 
ಜವಾಬಾಿರನಾಗಿರುತಾುನೆ , ಇವನನುು 
ಅಪರಾಧದ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು  
ಭಾವಸ್ಲಿಡಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಇವನ ವರುದಿ ಕರಮ 
ಜರುಗಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಶಕ್ೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೆೇಕು.  
ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದಲ್ವಾ ನ್ಸೇಡಲಾದ ಯಾವುದೆೇ 
ಶಕ್ೆಗ್ೆ ಒಳಗ್ಾದ ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಯನುು 
ಅಪರಾಧವು ತ್ನು ಜ್ಞಾನವಲಾದೆ ಮಾಡಿದರೆ 
ಅಥವಾ ಅಂತ್ಹ ಅಪರಾಧದ ಆಯೆೊೇರ್ವನುು 
ತ್ಡೆರ್ರ್ಟಲು ಅವರು ಎಲಾಾ 
ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳುಳವಕೆಯನುು ಮಾಡಿದಾಿನೆ ಎಂದು 
ನ್ಸರೊಪಿಸಿದರೆ ಅದನುು ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕು. 

ದಪ ಅಧಿನ್ಸಯಮದಲ್ವಾ (1) 
ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದಿದಿರೊ, ಈ 
ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ಅಪರಾಧಕೆೆ  ಕಂಪೆನ್ಸಯಿಂದ ಬ್ದಿವಾಗಿದೆ 
ಮತ್ುು ಈ ಅಪರಾಧವು ಒಪಿಿಗ್ೆಯೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ಅಥವಾ ಒಪಿಿಗ್ೆಯೆೊಂದಿಗ್ೆ ಬ್ದಿವಾಗಿದಿರೆೇ  
ಅಥವಾ ಈ ಭಾರ್ದಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ನ್ಸಲಟಕ್ಷಾಕೆೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಸ್ಾಬ್ಸೇತಾದರೆ ಯಾವುದೆೇ ನ್ಸದೆೇಟಶಕ, 
ಮಾಾನೆೇಜರ್, ಕಾಯಟದಶಟ ಅಥವಾ 
ಕಂಪನ್ಸಯ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ತ್ಪಿಿತ್ಸ್ಾ 
ಎಂದು ಸ್ಾಬ್ಸೇತಾದರೆೇ , ಅಂತ್ಹ 
ನ್ಸದೆೇಟಶಕ, ಮಾಾನೆೇಜರ್, ಕಾಯಟದಶಟ 
ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳನೊು ಸ್ಹ 
ಅಪರಾಧದ ಅಪರಾಧಿವೆಂದು 
ಪರಿರ್ಣಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅದಕೆೆ 
ತ್ಕೆಂತೆ ಶಕ್ೆಗ್ೆ ಒಳಗ್ಾರ್ಬೆೇಕು. 

 ಭಾರತ್ದ ಹ ೊರಗಿನ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ವಿರ ೊೇಧಕ ಕ ಅಜಿಟ ಸ್ಲ್ವಿಸ್ುವ ಕ್ತರಯ್ದ 

 

ಅಪರಾಧ ದಂಡ 

ದಪ-ವಭಾರ್ (2) ನ ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳ 
ವಷ್ಯದಲ್ವಾ, ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ 
ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳು ಭಾರತ್ಕೆೆ ಹೆೊರಗಿರುವ 
ಯಾವುದೆೇ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ವರೆೊೇಧಿಗ್ೆ 
ಸ್ಹ ಅವರ ರಾಷ್ಟಾೇಯತೆಯನುು 
ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೆೇ ವಾಕ್ರುಗ್ೆ 
ಅನಿಯಿಸ್ುತ್ುವೆ. 

ದಪ ಅಧಿನ್ಸಯಮ (1) ನ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ, 
ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ವರೆೊೇಧ್ಾಭಾಸ್ವನುು 
ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರುವ ಆಕ್ಟ ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕೆ 
ಕೆೇಂದರ ಐಡೆಂಟ್ರಟ್ರೇಸ್ ಡಾಟಾ ರೆಪೊಸಿರ್ರಿಯ 
ಯಾವುದೆೇ ದತಾುಂಶವನುು  ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿದಿರೆ, 
ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳು ಯಾವುದೆೇ 
ವಾಕ್ರುಯಿಂದ ಭಾರತ್ಕೆೆ ಹೆೊರಗ್ೆ ಯಾವುದೆೇ 
ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ವರೆೊೇಧಿಗ್ೆ 
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ಅನಿಯವಾರ್ುತ್ುವೆ. 

 ಅಪರಾಧರ್ಳನುು ತ್ನ್ಸಖ್  ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ 

 

ಕ್ರರಮಿನಲ್ ಪೊರಸಿೇಜರ್, 1973 ರ ಸ್ಂಹಿತೆಯಲ್ವಾರುವ ಯಾವುದಿದಿರೊ, ಪೊೇಲ್ವಸ್ ಇನೆಕ್ಿ ಪೆಕಟರ್ 
ಶೆರೇಣಿ ಇಲಾದ  ಪೊಲ್ವೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ಅಪರಾಧವನುು 
ತ್ನ್ಸಖ್ೆ ಮಾಡುತಾುರೆ. 

 

 ದಂಡವು ಇತ್ರ ಶಕ್ಷ ರ್ಳ  ಂದಿಗ  ರ್ಸ್ುಕ್ಷ ೇಪಕ ಕ ಒಳಗಾರ್ಬ್ಾರದು 

 

ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದಡಿಯಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ದಂಡವನುು ವಧಿಸ್ಲಾರ್ುವುದಿಲಾ, ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ 
ಕಾನೊನ್ಸನ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ದಂಡ ಅಥವಾ ಶಕ್ೆ ವಧಿಸ್ುವಕೆಯನುು ಜಾರಿಗ್ೆ ತ್ರುವ 
ಸ್ಮಯವನುು ತ್ಡೆಯುತ್ುದೆ. 

 ಅಪರಾಧರ್ಳ ಅರಿವು 

 

 

1. ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ವಾ ಶಕ್ೆಗ್ೆ ಒಳಪಡುವ ಯಾವುದೆೇ ಅಪರಾಧದ ಬ್ಗ್ೆೆ ಯಾವುದೆೇ 
ನಾಾಯಾಲಯವು ಯಾವುದೆೇ ಅರಿವು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಬಾರದು, ಅಥಾರಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಅದರ 
ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದ ಯಾವುದೆೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ವಾಕ್ರುಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೊರಿನ 
ಮೇರೆಗ್ೆ. 

2. ಮುಖಾ ಮಟೆೊರಪಾಲ್ವರ್ನ್ ಮಾಾಜಿಸ್ೆಾೇಟ್ ಅಥವಾ ಮುಖಾ ನಾಾಯಾಧಿೇಶ ಮಾಾಜಿಸ್ೆಾೇಟ್ ನ 
ಆಸಿುಯಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ನಾಾಯಾಲಯವು ಈ ಅಧಿನ್ಸಯಮದಡಿಯಲ್ವಾ ಶಕ್ೆಗ್ೆ ರ್ುರಿಯಾರ್ುವ 
ಯಾವುದೆೇ ಅಪರಾಧವನುು ಪರಯತಿುಸ್ಬಾರದು. 
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ಅಪರಾಧರ್ಳು ಮತ್ುು ದಂಡರ್ಳು ನ ೊಂದಣಿ / ನವಿೇಕರಣ ಸ್ಮಯದಲ್ವಿ ಉಂಟಾದ ದ ೊೇಷದಿಂದಾಗಿ 

 ಸಿಂಕ್ ಆದರ  ಅಪ್ಿೇರ್ಡ ಮಾಡಲಾಗಿಲ ಿ

 

ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

I. ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 10 
ದಿನರ್ಳ ನಂತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ 
ಪಾಾಕೆಟ್ ಅನುು ಅಪೊಾೇಡ್ 
ಮಾಡಲು ವಳಂಬ್ 

II. ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 20 
ದಿನರ್ಳ ನಂತ್ರ ದಾಖಲಾತಿ 
ಪಾಾಕೆಟ್ ಅನುು ಅಪೊಾೇಡ್ 
ಮಾಡಲು ವಳಂಬ್ 

ಸಿಂಕ್ ಆದರೆ ಅಪೊಾೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲಾ: 
ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 30 ದಿನರ್ಳ 
ವರೆಗ್ೆ ಪಾಾಕೆಟ್ ಅನುು ಅಪೊಾೇಡ್ 
ಮಾಡಲಾರ್ುವುದಿಲಾ ಎಂದು 
ಪರಿರ್ಣಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ 

 
 
 
 

I. ಪರತಿ ನೆೊಂದಣಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ ರೊ 25  
II. ಪರತಿ ನೆೊಂದಣಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ ರೊ 50 

ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 
III. ಪರತಿ ನೆೊಂದಣಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ ರೊ 50 

ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ದ ೊೇಷ (DE) 

 
 
 

ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

ಈ ದೆೊೇಷ್ರ್ಳು ದತಾುಂಶ ರ್ುಣಮರ್ಟದಲ್ವಾ 
ಇರುವ ಕಳಪೆ ರ್ುಣಮರ್ಟ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ, 
ಸ್ಿಷ್ಟ ಲ್ವಂರ್ ಅಥವಾ ಜನಮ 
ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಲ್ವಾರುವ  ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಾಗಿವೆ. 

ಪರತಿ ಪರಕರಣಕೆೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರತಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ 
ರೊ. 25 ಮೊತ್ು  ಮಾಸಿಕ ಸ್ಂಚಿತ್ DE 
ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ 

1. 30 ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ – ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನುು 
ಮರುತ್ರಬೆೇತಿಯಿಂದ 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು 

 

 ಬ್ಯೇಮಟಿರಕ್ ದ ೊೇಷ III (ಬಿ -3) 

 
ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 
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ಫೇಟೆೊೇ ಮಾರ್ಟದಶಟ ಸ್ೊತ್ರರ್ಳಂತೆ 
ಅಲಾ 

ಪರತಿ ಪರಕರಣಕೆೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರತಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ 
ರೊ. 25 ಮೊತ್ು. ಮಾಸಿಕ ಸ್ಂಚಿತ್ DE 
ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ 

1. 30 ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ – ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನುು 
ಮರುತ್ರಬೆೇತಿಯಿಂದ 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು 

 

 ಬ್ಯಮಟಿರಕ್ ದ ೊೇಷ I (ಬಿಇ-I) 

 

ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

 ಪಯಣಟ ಬೆರಳಚುಚ ಮುದರಣ  ಅಥವಾ 
ಪಯಣಟ ಕಣುು ಪಾಪೆ  ತ್ಪಾಿಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ದಾಖಲ್ವಸ್ಲಾಗಿದೆ 

 BE ನಲ್ವಾನ ಫೇಟೆೊೇ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ 

 ಪರತೆಾೇಕ ವಾಕ್ರುಯ ಅಸ್ಾಧ್ಾರಣ ಫೇಟೆೊೇ 

 ವಸ್ುುವನ ಎಕ್ಿ ಪಶನ್  ಫೇಟೆೊೇ 

ಪರತಿ ಪರಕರಣಕೆೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊತ್ು 
ಪರತಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ ರೊ. 1000. 
ಮಾಸಿಕ ಸ್ಂಚಿತ್ BE-I ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ: 
1. ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚನ 

ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ ಆಪರೆೇರ್ರ್  ಅನುು 
ಮರುತ್ರಬೆೇತಿಯಿಂದ 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು  

2. ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್  ಅನುು 5 ವಷ್ಟರ್ಳಿರ್ಳ 
ಕಾಲ 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು.  
ಸ್ೊಕುವಾದ ಕಾನೊನು ಕ್ರರಯೆಯನುು 
ಅವರು ಒರ್ುಟ ತ್ಪುಿರ್ಳ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾಯು >=1 ಹೆಚಿಚದಿರೆ 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲಾರ್ುವುದು. 

 ಬ್ಯೇಮಟಿರಕ್ ದ ೊೇಷ II (ಬಿಇ-II) 

 
ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 
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 ವನಾಯಿತಿ ಫೇಟೆೊದಲ್ವಾ ಕೆರ್ಟ 
ರ್ುಣಮರ್ಟದ ಫೇಟೆೊೇ 

 ವನಾಯಿತಿ ಫೇಟೆೊೇದಲ್ವಾ ವನಾಯಿತಿ 
ಗ್ೆೊೇಚರಿಸ್ುವುದಿಲಾ 

ಪರತಿ ಪರಕರಣಕೆೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ. ಪರತಿ 
ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ ರೊ 25. ಮೊತ್ು 
ಮಾಸಿಕ ಸ್ಂಚಿತ್ BE-II ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ: 

1. 30 ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ – 
ಆಪರೆೇರ್ರ್  ಅನುು 
ಮರುತ್ರಬೆೇತಿಯಿಂದ 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು 

 ಫೇಟ ೊ ದ ಫೇಟ ೊ (ಪಿ ಒ ಪಿ) 

 

ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

ಫೇಟೆೊೇ ಇತ್ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ / ಅಥವಾ 
ಮಾನವೆೇತ್ರವಾದಾರ್ 

 

ಒಂದು ಪಾಾಕೆೇಟ್ರಗ್ೆ ಪರತಿ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾಯೂ 
ಹಿಡಿಯಲಾರ್ುವ ಮೊತ್ು 10,000ರೊರ್ಳಾಗಿದೆ.  
ಮಾಸಿಕ ಒರ್ುಟ ಫೇಟೆೊೇ ಆಫ್  ಫೇಟೆೊೇ 
ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಿಗ್ೆ:  

1. 1 ಅಥವಾ ಅದಕೊೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ - ಒಂದು ವಷ್ಟದವರೆಗ್ೆ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಕು 

2. 5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ 
ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ - ಐದು ವಷ್ಟ 
ಅವಧಿಯವರೆಗ್ೆ  ಆಪರೆೇರ್ರ್  
ರದುಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವುದು ಸ್ಂಚಿತ್ ದೆೊೇಷ್ 
ಎಣಿಕೆ = = 1 ಆಗಿದಿರೆ ಸ್ರಿಯಾದ 
ಕಾನೊನು ಕರಮ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 

 ಅಸ್ಂಸ್ದಿೇಯ ಭಾಷ  

 

ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಜನಸ್ಂಖ್ೆಾಯಲ್ವಾ 
ಅಸ್ಂಸ್ದಿೇಯ ಭಾಷ್ೆ / ನ್ಸಂದನಾತ್ಮಕ 
ಭಾಷ್ೆಯನುು ಬ್ಳಸ್ುವುದು 

ಪರತಿ ಪರಕರಣಕೆೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರತಿ  
ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ ರೊ  1000 ಮೊತ್ು . ಮಾಸಿಕ 
ಸ್ಂಚಿತ್ ಬ್ಸ ಇ -I ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ: 
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1. ಒಂದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ – 
ಮರುತ್ರಬೆೇತಿಯಿಂದ ಆಪರೆೇರ್ರ್  ಅನುು 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು. 

2. 5 ಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ- 
ಆಪರೆೇರ್ರ್  ಐದು ವಷ್ಟರ್ಳ ಕಾಲ 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳುಳತಾುರೆ. ಅಂದಾಜು 
ಕಾನೊನು ಕರಮವಾಗಿ ಒಟಾಟರೆ 
ದೆೊೇಷ್ವು >=1 ಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಾಚಗಿದಿರೆ 

 ನ ೊೇಂದಣಿ  ಏಜ ನ್ಸಿ ಕಾಯಟಕ್ಷಮತ್  

 

ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

ಯುಐಡಿಎಐ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳು ಮತ್ುು 
ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ 
ನೆೊಂದಣಿರ್ಳ  ರ್ುಣಮರ್ಟ ನ್ಸಯತಾಂಕರ್ಳನುು 
ಆಧರಿಸಿ ಪರತಿ ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಂಸ್ೆಾ 
ಕಾಯಟನ್ಸವಟಹಣೆಯನುು ರೆೇಟ್ 
ಮಾಡಲಾರ್ುವುದು. ವೆೇಯೆಟೇರ್ಜ  
ಮಾನದಂಡರ್ಳನುು Appendix N - Nature of 
Deficiency/Error ನಲ್ವಾ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ 

ಕಾಯಟಕ್ಷಮತೆಯ ರೆೇಟ್ರಂಗ್ 90% ಕ್ರೆಂತ್ 
ಕಡಿಮ ಇದಿರೆ, ಇಎ ಅನುು ಕೆಂಪು 
ವಲಯದಲ್ವಾ ಪರಿರ್ಣಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು ಮತ್ುು 
ಕಾಯಟಕ್ಷಮತೆಯ ರೆೇಟ್ರಂಗ್ 85% ಗಿಂತ್ 
ಕಡಿಮಯಾದರೆ, ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನೆೊಂದಣಿ 
ಕಾಯಾಟಚರಣೆರ್ಳು 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳುಳತ್ುವೆ ಮತ್ುು ಅವುರ್ಳ 
ಇಎ ಕೆೊೇಡ್ ಮತ್ುು ಎಂಪನೆೇಲೆಮಂಟ್ ಅನುು 
ಹಿಂತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 ವಿಮಶ ಟ 

 ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

 

ತೆೈಮಾಸಿಕ ಕಾಯಟಕ್ಷಮತೆ ವಮಶೆಟಯಲ್ವಾ 
ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ಕೆೊರತೆ / 
ದಲಾಂರ್ನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಶೇಲನೆಯ 
ಅವಧಿಯಲ್ವಾ ಪಾವತಿಸ್ಬೆೇಕಾದ ಮೊತ್ುವು 
50% ನಷ್ುಟ ಮೊತ್ುವನುು ಮಿೇರುತ್ುದೆ. 

ಏಜೆನ್ಸಿಯ ದಾಖಲಾತಿ ಕಾಯಾಟಚರಣೆರ್ಳನುು 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು ಮತ್ುು ಅವರ 
ಇಎ ಕೆೊೇಡ್ ಮತ್ುು ಎಂಪನೆೇಲೆಮಂಟ್ ಅನುು 3 
ವಷ್ಟರ್ಳವರೆಗ್ೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

ವಂಚನೆಯ ಸ್ಂಭಾವಾ ದದೆಿೇಶವಲಾದೆ  
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 ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

ನ್ಸರ್ದಿತ್ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳ ಸ್ಮರ್ರ 
ದಲಾಂರ್ನೆ - ಯುಐಡಿಎಐ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳಿಗ್ೆ 
ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಓವಚಾಟಜಿಟಂಗ್ ನ್ಸವಾಸಿ / 
ಭ್ರಷ್ಟ ಅಭಾಾಸ್ರ್ಳಲ್ವಾ ತೆೊಡಗಿರುವ ಮತ್ುು 
ಪರಿೇಕ್ೆರ್ಳ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಕಂಡುಬ್ಂದಿರುವ 
ಅನಧಿಕೃತ್ ಪಿಇಸಿ ಚಾಲನೆಗ್ಾಗಿ 

 
 
 
ಪರತಿ ರ್ರ್ನೆಗ್ೆ  ರೊ  50,000 ಮತ್ುು ಒಂದು 
ವಷ್ಟದ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಅನುು ಕಪುಿಪಟ್ರಟಗ್ೆ 
ಸ್ೆೇರಿಸ್ುವುದು. 

ವಂಚನೆಯ ಸ್ಂಭಾವಾ ದದೆಿೇಶದೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ನ್ಸರ್ದಿತ್ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳ ಒರ್ುಟ ದಲಾಂರ್ನೆ 
- ಯುಐಡಿಎಐನ ಸ್ಾಫೆಟವೇರ್ (ಆಪರೆೇರ್ರ್ / 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ ನ 
BYPASS) 

 
 
ಪರತಿ ಯಂತ್ರಕೆೆ ರೊ 100,000 ಮತ್ುು ಒಂದು 
ವಷ್ಟದ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಅನುು ಕಪುಿಪಟ್ರಟಗ್ೆ 
ಸ್ೆೇರಿಸ್ುವುದು 

ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ದೆೊೇಷ್ DoE I 
 ಮೊೇಸ್ದ ದಾಖಲೆ 
 ಕಾಣೆಯಾದ ದಾಖಲೆ 

ರೊ. 10,000 ಪರತಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ 

ಮಾಸಿಕ ಒಟಾಟರೆ ಡಿಓಇ-I ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ: 

 1 ಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ 
ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ-ನ್ಸವಾಟಹಕರನುು 
ಮರುತ್ರಬೆೇತಿಯಿಂದ 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು.  

 5 ಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ 
ನ್ಸವಾಟಹಕರನುು ಮರುತ್ರಬೆೇತಿಯಿಂದ 5 
ವಷ್ಟರ್ಳ ಕಾಲ 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು.  

 ಒಟಾಟರೆ ತ್ಪುಿರ್ಳ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯು >=1 ಕ್ರೆಂತ್ 
ಹೆಚಾಚಗಿದಿರೆ ಸ್ೊಕುವಾದ ಕಾನೊನು 
ಕರಮವನುು ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲಾರ್ುವುದು. 

 

ದಾಖಲೆಯ ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಿಗ್ೆ ಡಿಓಇ II  

 ಅಮಾನಾ ದಾಖಲೆ 

ರೊ.25 ಪರತಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಗ್ೆ 

ಮಾಸಿಕ ಒರ್ುಟ ಡಿಓಇ-II ದೆೊೇಷ್ರ್ಳಿಗ್ೆ  
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 ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

 ಕಳಪೆ ರ್ುಣಮರ್ಟದ ದಾಖಲೆ 

 ಭ್ಗ್ೆೊೇಳಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ 
ಹೆೊೇಲ್ವಕೆಯಾರ್ದಿರುವುದು 

 30 ಅಥವಾ ಅದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ 
ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ – ಆಪರೆೇರ್ರ್  ಅನುು 
ಮರುತ್ರಬೆೇತಿಯಿಂದ 
ಅಮಾನತ್ುಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು. 

ದಾಖಲೆ ದೆೊೇಷ್ಕಾೆಗಿ ಹಣಕಾಸ್ು 
ಅಡಿಾಪಡಿಸ್ುವಕೆ (I, II ಮತ್ುು III) 

DOE ದೆೊೇಷ್ I ಮತ್ುು II ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾತ್ಮಕ  
ದೆೊೇಷ್ವೆಂದು ಪರಿರ್ಣಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು ಮತ್ುು 
ಒರ್ುಟ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯ ತ್ಪಾಿದ ಪಾಾಕೆಟ್ ರ್ಳ DE% 
ನೆೊಂದಿಗ್ೆ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾರ್ುವುದು, ಒರ್ುಟ 
ಚೆಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪಾಾಕೆರ್ೆಳ ಸ್ಂಖ್ೆಾಗ್ೆ 
ತಿಂರ್ಳಿಗ್ೆ ಆರ್ಮಿಸ್ಲಿಡುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಆ ತಿಂರ್ಳ 
ಒರ್ುಟ ಪಾವತಿಗ್ೆ ಅದೆೇ DE ದೆೊೇಷ್ದೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ಕಡಿತ್ಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

 
* ಒರ್ುಟ ಹಣಕಾಸಿನ ವರೆೊೇಧ್ಾಭಾಸ್ದ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿಂಗ್: ಪರತಿ ಮಾಸಿಕ ಪಾವತಿ ಚಕರದಲ್ವಾ ಒರ್ುಟ 
ಪಾವತಿಗ್ೆ 50% ನಷ್ುಟ ಹಣವನುು ವನ್ಸಯೆೊೇಗಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು. 

ಆಪರ ೇರ್ರ್ ರ್ಳ ವಿರುದಧ ಕರಮ 

ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿಭಾವ ತ್ ಗ ದುಕ ೊಳಳಬ್ ೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಕರಮ 

 ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ ದೆೊೇಷ್ 
 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ದೆೊೇಷ್ 
 ಫೇಟೆೊೇ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ (POP) 
 ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾಶಾಸ್ರದಲ್ವಾ ಸ್ಂಸ್ದಿೇಯ / 

ದುರುಪಯೆೊೇರ್ದ ಭಾಷ್ೆಯ ಬ್ಳಕೆ 
 ನಕಲ್ವ ಪಿಒಎ / ಪಿಒಐ ಜೆೊತೆ ದಾಖಲಾತಿ, 

ಮೊೇಸ್ದ ಸ್ಮಮತಿ ಸಿಾಪ್ ದತಾಿದನೆ  / 
ಯುಐಡಿಎಐ ತ್ಂತಾರಂಶದೆೊಂದಿಗ್ೆ ತಿದುಿಪಡಿ 
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೆೇ ದಾಖಲಾತಿ 

 ದೆೊೇಷ್ದ ಸ್ಿಭಾವವನುು ಅವಲಂಬ್ಸಸಿ • ಆಪರೆೇರ್ರ್ / 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 6 ತಿಂರ್ಳಿನ್ಸಂದ 5 ವಷ್ಟರ್ಳಿಗ್ೆ 
ಕಪುಿಪಟ್ರಟ ಮಾಡಬ್ಹುದಾಗಿದೆ. 

 ಸ್ೊಕು ಕಾನೊನು ಕರಮ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 9 : ಗ್ಾರಹಕರ ತ್ೃಪಿುಯನುು ಸ್ುಧ್ಾರಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ವಂಚನೆ ಮತ್ುು 
ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರವನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಲು ನೆೊಂದಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ೆ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿ 
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ಅಧ್ಾಾಯ 9: ಗ್ಾರಹಕರ ತ್ೃಪಿುಯನುು ಸ್ುಧ್ಾರಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ವಂಚನೆ ಮತ್ುು ಭ್ರಷ್ಾಟಚಾರವನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಲು   
    ನೆೊಂದಣಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ೆ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿ 

 
*** ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿಯನುು ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲು ಮತ್ುು ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ನವೇಕರಿಸ್ುವ ನ್ಸಯಮರ್ಳು ಮತ್ುು ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳನುು 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವುದರಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ ವಾತಾಾಸ್ರ್ಳನುು ನ್ಸೇವು ರ್ಮನ್ಸಸಿದರೆ, ಆರ್ ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಕೆೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ. 
ವಾತಾಾಸ್ರ್ಳನುು ವರದಿ ಮಾಡಲು ನ್ಸೇಡಿದ ಕರಮಾನುರ್ತ್ವನುು ಅನುಸ್ರಿಸಿ: 
 

 ವಾತ್ಾಾಸ್ರ್ಳನುು ವರದಿ ಮಾಡಲು ನ್ಸೇಡಿದ ಕರಮಾನುರ್ತ್ವನುು ಅನುಸ್ರಿಸಿ: 

   
 

ಆಪರ ೇರ್ರ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಇಎ (ನ ೊೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ) ಆರ್ ಒ (ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದ) 

 

ಮಾದರಿ ಎಸ್ೆಲೆೇಶನ್ ಮಾಾಟ್ರರಕ್ಿ (ಪರತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಪರದಶಟಸ್ಬೆೇಕಾದ ಅರ್ತ್ಾವದೆ) 

 

*** ಹಿರಿಯ ನಾರ್ರಿಕರಿಗ್ೆ ಮತ್ುು ವಶೆೇಷ್ ಚೆೇತ್ನ  ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಆದಾತೆ ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು. 

ಹಿರಿಯ ನಾರ್ರಿಕರ ಸ್ಂದಭಟದಲ್ವಿ: 
ವಿಶ ೇಷ ಚ ೇತ್ನ ವಾಕ್ತುರ್ಳು  ಅಥವಾ ಬ್ಯೇಮಟಿರಕ್ 
ವಿನಾಯಿತಿರ್ಳ  ಂದಿಗಿನ  ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಸ್ಂದಭಟದಲ್ವಿ: 

ಕೆೇಂದರ ವಳಾಸ್  

ಇಎ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಕೆೊೇಡ್ : 

ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಸ್ಂಪಕಟ ಸ್ಂಖ್ೆಾ : 

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಸ್ಂಪಕಟ ಸ್ಂಖ್ೆಾ : 

ಇಎ (ನೆೊೇಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ) ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಸ್ಂಪಕಟ ಸ್ಂಖ್ೆಾ : 

ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ (ನೆೊೇಡಲ್ ಆಫಿೇಸ್ರ್) ಹೆಸ್ರು ಮತ್ುು ಸ್ಂಪಕಟ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾ 

ದೊರುರ್ಳ ಸ್ೆಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ, UIDAI, RO ನ ಸ್ಂಪಕಟ ಸ್ಂಖ್ೆಾ : 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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ಎಲಾಾ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ ಅಂದರೆ, 10 ಬೆರಳಚುಚರ್ಳು , 2 
ಕಣುುಪಾಪೆ  ಮತ್ುು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಹಿಡಿಯಲು ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ಪರಯತಿುಸ್ಬೆೇಕು. 

ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಸ್ಾಧನವು ಹಿರಿಯ ನಾರ್ರಿಕರ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ ಅನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ದಿದಿರೆ, 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಬ್ಲದಿಂದ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಆಯೆೆಯನುು 
ಪರಯತಿುಸ್ಬೆೇಕು. 

 

ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟವಾದ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ್ ನಲ್ವಾ 
ಮಾತ್ರ ರ್ುರುತಿಸ್ಬೆೇಕು ಮತ್ುು ಎಲಾಾ ಇತ್ರ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ 
ರ್ಳನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಬೆೇಕು. 

ಈ ವನಾಯಿತಿಯನುು ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚಿತಿರಸ್ುವಂತೆ ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ವನಾಯಿತಿ  ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಹಿಡಿದಿರಬೆೇಕು 

 

ಜವಾಬ್ಾೆರಿ  ಮಾಡಬ್ ೇಕಾದವುರ್ಳು  ಮಾಡಬ್ಾರದವುರ್ಳು 

ಗಾರರ್ಕ ತ್ೃಪಿುಯನುು  ಸ್ುಧಾರಿಸ್ಲು 

ನ ೊಂದಣಿ ಏಜ ನ್ಸಿ  ಆಪರೆೇಟ್ರಂಗ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ  ಆನ್ 
ಬೆೊೇಡಿಟಂಗ್ ನ ಪರಮಾಣಿತ್ 
ಕಾಯಟವಧ್ಾನವನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ: 
ನೆೊಂದಣಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, 
ಟೆೈನ್ ಮತ್ುು ಸ್ಟ್ರಟಫ್ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ, ಇಎ ನ್ಸವಟಹಣೆ 

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ID ರ್ಳ ಬ್ಹು 
ಸ್ೆಟ್ ರ್ಳಿಗ್ೆ ಒಂದು 
ಪಾಸ್ಿಡ್ಟ ಬ್ಳಸಿ 

 ಯಾವುದೆೇ ಎರಡು 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ರ್ಳು  ಒಂದೆೇ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ID ಯನುು 
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ಪೊೇರ್ಟಲುನಲ್ವಾ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿ 
ಮತ್ುು ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸಿ. 

 ಸ್ಾಧನ ನ್ಸವಾಟಹಕ / ಯುಐಡಿಎಐ 
ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಚೆೇರಿಯ ಸ್ಹಾಯದಿಂದ 
ಸ್ಾಧನ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟ ತ್ರಬೆೇತಿ ಸ್ೆೇರಿದಂತೆ 
ನ್ಸವಾಟಹಕರ ಸ್ರಿಯಾದ ತ್ರಬೆೇತಿ 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಮೂಲಕ ರ್ುಣಮರ್ಟದ 
ದತಾುಂಶದ  ರೆಕಾಡಿಟಂಗ್ ಅನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಸ್ರಿಯಾದ 
ಆಸ್ನವನುು ಒದಗಿಸಿ 

 ರ್ುಂಪು ಮತ್ುು ಸ್ಮಯ ನ್ಸವಟಹಣೆ ಮತ್ುು 
ವಳಾಸ್ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಪರಶೆುರ್ಳನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು 'ಸ್ಹಾಯ ಡೆಸ್ೆ' ಅನುು 
ಹೆೊಂದಿಸಿ 

 ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಕನ್ಸಷ್ಠ ಒಂದು 
ಲಾಾಪಾಟಪ್ ಬಾಾಕಪ್ ಅನುು ಲಭ್ಾವಾರ್ುವಂತೆ 
ಮಾಡಿ 

 ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಮಯವನುು 
ದಳಿಸ್ಲು ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ ನೆೊಂದಣಿ 
ಡೆೇಟಾವನುು ಸ್ಂರ್ರಹಿಸಿ ಸ್ಿಚಿಗ್ೆೊಳಿಸಿ 

 ಯುಐಡಿಎಐ ಗ್ೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು ಅನುಮೊೇದಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ 
ಅರ್ತ್ಾವಾದ ಎಲಾಾ ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು 
ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ 

 ಪರತಿಯೆೊಬ್ಬ ದಾಖಲಾತಿಯ ಕೆೊನೆಯಲ್ವಾ 
ತ್ಮಮ ಬೆರಳನುು ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿ ಮುದಿರಸ್ುವುದರ 
ಮಹತ್ಿವನುು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ / 
ನ್ಸವಾಟಹಕರನುು ಸ್ಂವೆೇದಿಸಿ 

 ಪರತಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ದರ ಕಾಡ್ಟ 
ಅಂಟ್ರಸ್ಲಾಗಿದೆ 

(ಬ್ಳಕೆದಾರ ಕೆೊೇಡ್) 
ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು 

 ಆನ್-ಬೆೊೇಡಿಟಂಗ್ 
ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಟಹಕರು 
ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ ನ  ಬ್ಲ 
ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವಕೆ ತ್ಪಿಿಸಿ 

 ಅಜ್ಞಾತ್ ಆಪರೆೇರ್ರ್  / 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕನನುು 
ನ್ಸಯೆೊೇಜಿಸ್ಬಾರದು 

 ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಲ್ವಾ 
ನ್ಸಯೆೊೇಜಿಸ್ಲಾದ 
ಸ್ಲಕರಣೆರ್ಳ 
ಮಾನದಂಡದಲ್ವಾ ರಾಜಿ 
ಮಾಡಬೆೇಡಿ 
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ಇಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ - ಆಪರ ೇರ್ರ್ / 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 

 ದಾಖಲೆಯ ಎತ್ುರ, ಸ್ಾಧನರ್ಳ ಸ್ಾಾನ್ಸೇಕರಣ, 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಗ್ೆ ಭೆೇಟ್ರ ನ್ಸೇಡುವ ನ್ಸವಾಸ್ದ 
ಸ್ಾಾನ, ಬೆಳಕು ಮತ್ುು ಸ್ಾಾನ ಮತ್ುು ಬ್ಸಳಿ 
ಹಿನೆುಲೆಯ ಬ್ಸಕೆಟ್ರಟನಂತ್ಹ ದಾಖಲಾತಿ 
ಕೆೇಂದರದ ಸ್ರಿಯಾದ ವನಾಾಸ್ವನುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

 ಸ್ರಾರ್ವಾದ ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವ 
ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ 
ಮತ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು 
ಸ್ಂಕ್ಷಿಪುವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ. 

 ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಓದಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ದಿದಿರೆ, ಅವರ 
ಹೆಸ್ರು, ಲ್ವಂರ್, ವಳಾಸ್, ಸ್ಂಬ್ಂಧ 
ವವರರ್ಳು ಮತ್ುು ಎಲಾಾ ಕಾರ್ುಣಿತ್ರ್ಳು 
ಸ್ರಿಯಾಗಿವೆಯೆೇ ಎಂದು ಓದಿ ಹೆೇಳಿ 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ 

 ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ತಾಳ ಮೆಯಿಂದಿರಿ 
ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ವನಂತಿಸಿಕೆೊಳಿಳ 

 ನ್ಸವಾಸಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಸಿಸ್ಟಮ್ 
ನಲ್ವಾ ನಮೂದಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ 

 ನೆೊಂದಣಿ /ನವೇಕರಣದಲ್ವಾ  ಇಮೇಲ್ ID 
ಯ ಬ್ಳಕೆಯನುು ಅಥಟಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲು 
ನ್ಸವಾಸಿ ತ್ಯಾರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ 

 ನ್ಸರಾಕರಣೆರ್ಳನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು 
ಯಾವುದೆೇ ಹೆೊಸ್ ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ ಮುಂಚೆಯೆೇ 
"ಆಧ್ಾರ್ ಸ್್ಲಭ್ಾ- ಅಡಾಿನ್ಿ 
ಹುಡುಕಾರ್ವನುು ಹುಡುಕ್ರ" ಅನುು 
ಪಯವಟಭಾವಯಾಗಿ ಬ್ಳಸ್ಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

 ಆಧ್ಾರ್ ಜನರೆೇಷ್ನ್ / ನವೇಕರಣಕಾೆಗಿ 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಂಡ ಸ್ಮಯದ ಬ್ಗ್ೆೆ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ 

 ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಆಧ್ಾರ್ 
ನವೇಕರಣಕಾೆಗಿ 
ಪಾರಧಿಕಾರವು ಸ್ೊಚಿಸ್ದ 
ಹೆೊರತ್ು ಹೆಚುಚವರಿ ಹಣವನುು 
ಕೆೇಳಬೆೇಡಿ 

 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ ಎಕೆಿಪಶನ್ 
ಮತ್ುು ಕಳಪೆ ರ್ುಣಮರ್ಟದ 
ಬೆರಳಚುಚರ್ಳ  ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ 
ನೆೊಂದಣಿಗ್ಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ 
ನ್ಸವಾಸಿಯನುು  
ನ್ಸರಾಕರಿಸ್ಬೆೇಡಿ 

 ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ 
ಅಸ್ಭ್ಾವಾಗಿ  
ಮಾತ್ನಾಡಬೆೇಡಿ 

 ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಹಿಂದಿನ 
ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ ಸಿಾತಿಯನುು 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ದೆಯೆೇ 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳನುು ಮರು 
ಸ್ೆೇಪಟಡೆಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಡಿ 

 ನ್ಸವಾಸಿಯು  ಯಾವುದೆೇ 
ಡೆೇಟಾವನುು ಒದಗಿಸ್ದ 
ಜಾರ್ರ್ಳಲ್ವಾ N / A, NA 
ಇತಾಾದಿರ್ಳನುು 
ನಮೂದಿಸ್ಬೆೇಡಿ 
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ತಿಳಿಸಿ 90 ದಿನರ್ಳವರೆಗ್ೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಿ. 
 ಯುಐಡಿಎಐನ್ಸಂದ ಆಧ್ಾರ್ ಪಿೇಳಿಗ್ೆಯ 

ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ಇ-ಆಧ್ಾರ್ 
ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಲು ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸಿ 

 ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ 1947 ರ ಮೂಲಕ  ಅಥವಾ 
help@uidai.gov.in ಗ್ೆ ಸ್ಂಪಕ್ರಟಸ್ಲು 
ತಿಳಿಸಿ. ನ್ಸವಾಸಿಗ್ೆ ಆಧ್ಾರ್ ತ್ಲೆಮಾರಿನ 
ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ-ಆಧ್ಾರ್ ಅನುು 90 
ದಿನರ್ಳ ನಂತ್ರ ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಲು 
ಲಭ್ಾವದೆ 

 ನ್ಸವಾಸಿಯನುು ಸ್ೊಕು ಸ್ಾಳದಲ್ವಾ 
ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಳಳಲು ಹೆೇಳಿ  ನ್ಸವಾಸಿ 
ಕುಳಿತ್ುಕೆೊಂಡಿರುವ ಸಿೆರೇನ್ ಪರಕ್ರರಯೆ 
ಮುಗಿಯುವವರೆರ್ೊ ಆನ್ ಆಗಿದೆಯೆೇ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ  ಮತ್ುು ಡೆೇಟಾವನುು 
ದಾಖಲ್ವಸ್ುವ ಮೊದಲು ಸ್ರಿಯಾಗಿದೆಯೆೇ 
ಎಂದು ಮತೆೊುಮಮ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

 ವಶೆೇಷ್ ಚೆೇತ್ನ ವಾಕ್ರುರ್ಳಿಗ್ೆ ಆದಾತೆಯ ಸ್ೊಕು 
ಚಿಕ್ರತೆಿ ನ್ಸೇಡಿ. 

 ಹಿರಿಯ ನಾರ್ರಿಕರು ಮತ್ುು ರ್ಭಿಟಣಿ 
ಹೆಂರ್ಸ್ರು 

 ನ್ಸಮಿಮಂದ ನೆೊಂದಣಿ ರೊಪದಲ್ವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ಬ್ದಲಾವಣೆರ್ಳನುು ಮಾಡಬೆೇಡಿ. ಫಾಮ್ಟ 
ನಲ್ವಾ  ಕೆಲವು ಸ್ಣು ಬ್ದಲಾವಣೆರ್ಳನುು 
ಮಾಡಲು ನ್ಸವಾಸಿ ಒತಾುಯಿಸಿದರೊ ಸ್ಹ, 
ನ್ಸವಾಟಹಕ ಇದನುು ಪರಿಶೇಲನೆಕಾರರಿಗ್ೆ 
ದಲೆಾೇಖಿಸ್ಬೆೇಕು. ಅಂತ್ಹ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ 
ನ್ಸವಾಟಹಕರು ಹಿಂದಿರುರ್ಲು ಮತ್ುು 
ಬ್ದಲಾವಣೆರ್ಳನುು ಮಾಡಲು ಮತ್ುು 
ನೆೊಂದಣಿ ರೊಪದಲ್ವಾ ಇನುು ಮುಂದೆ 
ಪರಿಶೇಲನೆಕಾರನ  ಸ್ಹಿರ್ಳನುು 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ನಯವಾಗಿ 
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ಕೆೇಳಬೆೇಕು. 

ಜವಾಬ್ಾೆರಿ 
 ಮಾಡಬ್ ೇಕಾದವುರ್ಳು  ಮಾಡಬ್ಾರದವುರ್ಳು 

 
ವಂಚನ  ಮತ್ುು ಭರಷಾಟಚಾರವನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಲು 

ಇಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ - ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
/ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು 

 ಆಧ್ಾರ್ ಕೆಾೈಂಟ್ ನಲ್ವಾ  ನ್ಸಮಮ ಸ್ಿಂತ್ 
ಆಪರೆೇರ್ರ್ ID ಯೆೊಂದಿಗ್ೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ 
ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಆಸ್ನವನುು ಬ್ಸಟಾಟರ್ 
ಅಪಿಾಕೆೇಶನ್ ಅನುು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆೇರೆ ಯಾರೊ ನ್ಸಮಮ ಲಾಗಿನ್ 
ವಂಡೆೊೇವನುು ನೆೊಂದಣಿಗ್ಾಗಿ 
ಬ್ಳಸ್ಲಾರರು. 

 ಆಗ್ಾಗ್ೆೆ ನ್ಸಮಮ ಲಾಗಿನ್ ಪಾಸ್ಿಡ್ಟ 
ಬ್ದಲಾಯಿಸಿ 

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸಿಂಕ್ ಚರ್ುವಟ್ರಕೆಯನುು 
ನ್ಸಯಮಿತ್ವಾಗಿ ನ್ಸವಟಹಿಸಿ 

 ಪಾರಧಿಕಾರ ಶಫಾರಸ್ುಿ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾಣಿತ್ 
ಕಾಯಟವಧ್ಾನವನುು ಅನುಸ್ರಿಸಿ 

 ನ್ಸರ್ದಿತ್ POI / POA ಅನುು ಮಾತ್ರ ಬ್ಳಸಿ 
 ಯಾವುದೆೇ ವಂಚನೆ ಇತ್ರ ಇಎ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 

ರ್ಮನಕೆೆ ಬ್ಂದಲ್ವಾ ಮಾಹಿತಿಯನುು  
ಪಾರಧಿಕಾರಕೆೆ ಮುಂಚಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ 

 ಯುಐಡಿಎಐ ಮಾರ್ಟದಶಟ ಸ್ೊತ್ರರ್ಳ 
ಪರಕಾರ ಫೆೈಲ್, ಬಾಾಕ್ ಅಪ್ ಮತ್ುು 
ದಾಖಲಾತಿ ದತಾುಂಶ  ಸ್ಂರ್ರಹಿಸಿ 

 ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳುಳವಕೆಯ ನಂತ್ರ ಎಲಾಾ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಎಕೆಿಪಶನ್ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ 
ಸ್ೆೈನ್ ಇನ್ ಮಾಡಿ 

 ಎಲಾಾ ದಾಖಲಾತಿ / ನವೇಕರಣದ ಆರಂಭ್ದ 
ಮೊದಲು ಎಲಾಾ ನೆೊಂದಣಿ ಯಂತ್ರರ್ಳ 
ಜಿಪಿಎಸ್ ನ್ಸದೆೇಟಶಾಂಕರ್ಳನುು ಪರತಿ ದಿನ 

 ದಾಖಲಾತಿ ಕೆಾೈಂಟ್ / 
ಯಂತ್ರವನುು ತ್ಗೆಿಸ್ಲು 
ಪರಯತಿುಸ್ುವುದು 

 ಒಂದು ನ್ಸವಾಸಿಯನುು  
ದಾಖಲ್ವಸ್ಲು  ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು 
ತೆಗ್ೆಯುವುದು, ನ್ಸವಾಸಿಯ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಸ್ಾಳದಲ್ವಾ, 
ಚಿತ್ರದ ದೆೇವತೆ (ದೆೇವರು), 
ವಸ್ುು, ಪಾರಣಿೇರ್ಳನುು  
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಳವುದು  ಮತ್ುು 
ನ್ಸವಾಸಿಯೆೊಂದಿಗ್ೆ  
ಅಸ್ಂಸ್ದಿೇಯ  ಭಾಷ್ೆಯನುು 
ಬ್ಳಸಿ 

 5 ವಷ್ಟದೆೊಳಗಿನ ಮರ್ುವನುು 
ದಾಖಲ್ವಸ್ಲು ವಯಸ್ೆರಾಗಿ 
ಸ್ೆೇರಿಸಿಕೆೊಳುಳವ ಪರಯತ್ು 

 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಳವುದನುು 
ತ್ಪಿಿಸ್ಲು ವಯಸ್ೆರನುು 
ಮಕೆಳಂತೆ ಮಾಡುವುದು 

 ದಾಖಲಾತಿ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ 
ಮಾತ್ರ ಮರ್ುವನ ಪಾಲಕ 
ಅಥವಾ ಪೊೇಷ್ಕರಂತೆ 
ಕಾಯಿದೆರ್ಳು 

 ಯಾವುದೆೇ ಪತಿರಕೆಯ 
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ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ. 

ಸ್ಾೆಾನ್ ನಕಲು ನಂತ್ಹ 
ಯಾವುದೆೇ ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ 
ಬೆಂಬ್ಲವಾಗಿ ತ್ಪಾಿದ 
ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಅಪೊಾೇಡ್ 
ಮಾಡುವುದು 

 ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಆಧ್ಾರ್ ನಲ್ವಾ 
ನ್ಸಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
ಮತ್ುು ಇಮೇಲ್ ID ಅನುು 
ಬ್ಳಸ್ುವುದು 

 ನೆೊಂದಣಿ ಮಾಡುವಾರ್ 
ನ್ಸವಾಸ್ದ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ 
ಅನುು ಮಿಶರಣ ಮಾಡಲು 
ಪರಯತಿುಸ್ುವುದು 

 ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ 
ನ್ಸವಾಟಹಕರಿಂದ 
ದಾಖಲಾತಿಗ್ಾಗಿ ಸ್ೆೈನ್ ಇನ್ 
ಮಾಡುವುದು 

 ಮೂಲ POI / POA 
ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ 
ಫೇಟೆೊಕಾಪಿ, ಸ್ಾೆಾನ್  
ಡಾಕುಾಮಂಟ್ ಅಥವಾ 
ಯಾವುದೆೇ ಡಾಕುಾಮಂಟ್ 
ಫಾಮ್ಟ ಅನುು 
ಸಿಿೇಕರಿಸ್ುವುದು 

 ನ್ಸವಾಸ್ POI / POA ನ 
ಪರತಿಯನುು 
ಇರಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದು (ಹಾಡ್ಟ 
ಕಾಪಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕಾಾನ್ಸಕ್ 
ರೊಪದಲ್ವಾ) 
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 ಆಧಾರ್ ಮರುಪಡ ಯುವಿಕ  ಪರಕ್ತರಯ್ದ 
 
 

 ಆಧಾರ್ ಮರುಪಡ ಯುವಿಕ ಗ  ಕಾರಣರ್ಳು:  

– ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ತ್ಮಮ ಆಧ್ಾರ್ ಅನುು ಸ್ಂಪಕ್ರಟಸ್ಲು ಅಥವಾ ಹೆೊಂದಲು 

– ಪತ್ರವು 90 ದಿನರ್ಳ ನಂತ್ರವಯ ರ್ಮಾಸ್ಾಾನವನುು ತ್ಲುಪುವುದಿಲಾ  

– ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ತ್ಮಮ ಇಐಡಿ / ಯುಐಡಿ ಸಿಾಪ್ ಕಳೆದುಕೆೊಂಡಾರ್ 

 ಆಧಾರ್ ಜನರ ೇಷನ್: ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ, ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿನ್ಸಂದ ಯುಐಡಿಎಐನ್ಸಂದ ದಾಖಲಾತಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಪಡೆದ 
ದಿನದಿಂದ ರ್ರಿಷ್ಠ 90 ದಿನರ್ಳವರೆಗ್ೆ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಎಲಾಾ ಪರಿಶೇಲನೆ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳಿಗ್ೆ ಒಳಪಟ್ರಟರುತ್ುದೆ. 

 ಆಧಾರ್ ನ  ವಿತ್ರಣ : ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ, ವಳಾಸ್ಕೆೆ ಆಧ್ಾರ್ ಅನುು ತ್ಲುಪಿಸ್ಲು ಯುಐಡಿಎಐ ನ ಸಿಐಡಿಆರ್ ನ್ಸಂದ  
ದಾಖಲಾತಿ ಪಾಾಕೆಟ್ ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ 90 ದಿನರ್ಳವರೆಗ್ೆ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಳತ್ುದೆ. 

 ಡ ಲ್ವವರಿ ಮೊೇರ್ಡ: ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು ಯುಐಡಿಎಐ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈಟ್ ನ್ಸಂದ ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ 
ಮಾಡಿರುವ  ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರವನುು ಇಂಡಿಯಾ ಪೊೇಸ್ಟ ನ್ಸಂದ ವಳಾಸ್ಕೆೆ ಕಳುಹಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. ಅಥವಾ ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು ಎಂ-ಆಧ್ಾರ್ ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 

 ಪತ್ರರ್ಳ  ಸಿಥತಿ: ಕೆಲವು ಪತ್ರರ್ಳು ಸ್ಾರಿಗ್ೆಯಲ್ವಾ ಕಳೆದುಹೆೊೇಗಿವೆ ಅಥವಾ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳು ಸ್ಾಳಾಂತ್ರಗ್ೆೊಂಡಿದಾಿರೆ 

ನ ೊಂದಣಿ ಐಡಿ (EID) ಮಾತ್ರ ಲಭಾವಿದ  
 

 ನ್ಸವಾಸಿ ಈ ಇ-ಮೇಲ್ ಗ್ೆ ಭೆೇಟ್ರ ನ್ಸೇಡಬ್ಹುದು https://eaadhaar.uidai.gov.in/ 

 OTP ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರ (ಇ-ಆಧ್ಾರ್) ನ ಪಿಡಿಎಫ್ 
ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಲು ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು 
ನಮೂದಿಸಿ.  

 51969 ಸ್ಂಖ್ೆಾಗ್ೆ ನ್ಸವಾಸಿಯು ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಟೆೈಪ್ ಮಾಡುವುದು: 

 ಯುಐಡಿ ಸಿಾತಿ <14-ಅಂಕ್ರಯ ಇಐಡಿ> ಅಥವಾ  

 ಯುಐಡಿ ಸಿಾತಿ <28-ಅಂಕ್ರಯ ಇಐಡಿ> 

 ನ್ಸವಾಸಿ ಆಧ್ಾರ್ ಗ್ಾಗಿ ತ್ನು / ಅವಳ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಲ್ವಾ 
https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-Adhaar- ಗ್ೆ ಭೆೇಟ್ರ 
ನ್ಸೇಡಬ್ಹುದು. 

 ಇಐಡಿ ಸ್ಂಖ್ೆಾ, ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುು OTP 
ಅರ್ತ್ಾವದೆ 
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 ಸ್ಂಬ್ಂಧಪರ್ಟವರ ಆದೆೇಶದಂತೆ ನ್ಸವಾಸಿಯೆೊಬ್ಬರ ಇ-ಆಧ್ಾರ್ ಅನುು ಶಾಶಿತ್ 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಿಂದ ((PEC) ಮುದಿರಸ್ಬ್ಹುದು  

 ನ್ಸವಾಸಿಯು ಸ್ಹಾಯಕಾೆಗಿ 1947 ಗ್ೆ ಕರೆ ಮಾಡಬ್ಹುದು. 

 ನ್ಸವಾಸಿ help@uidai.gov.in ನಲ್ವಾ ಇಮೇಲ್ ಪತ್ರವಾವಹಾರ ಮಾಡಬ್ಹುದು 

ಯುಐಡಿ / ಆಧಾರ್ ತಿಳಿದಿದ  ಆದರ  ಪತ್ರ ಕಳ ದಿದ  /ಲಭಾವಿಲ ಿ
 

 ನ್ಸವಾಸಿ https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ಗ್ೆ ಭೆೇಟ್ರ ನ್ಸೇಡಬ್ಹುದು 

 ಆಧ್ಾರ್ ನಮೂದಿಸಿ 

 OTP ಸಿಿೇಕರಿಸ್ಲು ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ನ್ಸೇಡಿ 

 ಇ-ಆಧ್ಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾರ್ುವ ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರದ ಪಿಡಿಎಫ್ ಅನುು ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಿ  

 ನ್ಸವಾಸಿ 51969 ರಂದು ಸ್ಹ SMS ಮಾಡಬ್ಹುದು ಮತ್ುು ಟೆೈಪ್ ಮಾಡಿ: 

 ಯುಐಡಿಎಐ ಆಧ್ಾರ್ <ಆಧ್ಾರ್> <ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ> <ಪಿನ್ ಕೆೊೇಡ್> 

ಕಳ ದ ಇಐಡಿ ಮತ್ುು / ಅಥವಾ ಯುಐಡಿ / ಆಧಾರ್ 
 

 ನ್ಸವಾಸಿ ಇಲ್ವಾ  ಭೆೇಟ್ರ ನ್ಸೇಡಬ್ಹುದು https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid 

 ಇಂಗಿಾಷ್ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ವಾ ಮಾತ್ರ ಹೆಸ್ರನುು ನ್ಸೇಡಿ 

 ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ದಾಖಲಾದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಅಥವಾ 
ಇಮೇಲ್ ID ಯನುು ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿ 

 ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ / ಇಮೇಲ್ ID ಆಧ್ಾರ್ ಅಥವಾ 
ಇಐಡಿ ಸಿಾತಿಯನುು ಹಿಂಪಡೆಯಲು OTP ಯನುು ಪಡೆಯುತ್ುದೆ 

 ನ್ಸವಾಸಿ 1947 ಕೆೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಹ ಆಯೆೆ ಮಾಡಬ್ಹುದು 

 ನ್ಸವಾಸಿ help@uidai.gov.in ನಲ್ವಾ ಇಮೇಲ್ ಪತ್ರವಾವಹಾರ ಮಾಡಬ್ಹುದು 

 ಆಧ್ಾರ್ ಶಾಶಿತ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳನುು ಭೆೇಟ್ರ ಮಾಡಿ  

 "ಅಡಾಿನ್ಿ ಹುಡುಕಾರ್" ಅನುು ಬ್ಳಸ್ಲು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಗ್ೆ ಕೆೇಳಿ 

 ನ್ಸಮಮ ನೆೊಂದಣಿ ವವರರ್ಳನುು ಹುಡುಕಲು ಆಯೆೊೇಜಕರು ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸಿ 
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 ನ್ಸವಾಸಿಯು UIDAI ನ ಹತಿುರದ ಪಾರದೆೇಶಕ ಕಚೆೇರಿ (RO) ಗ್ೆ ಭೆೇಟ್ರ ನ್ಸೇಡಬ್ಹುದು 

 ಪರತಿ RO ನಲ್ವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಹಾಯಕರನುು ಹೆೊಂದಿದೆ. 

 ಕಾಯಟನ್ಸವಾಟಹಕರಿಗ್ೆ ದುಃಖಿತ್ರಾದ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು 
ಸ್ಂತೆೊೇಷ್ವಾರ್ುತ್ುದೆ 

ಈ ಆಧಾರ್  

 ಮೇಲ್ವನ ಯಾವುದೆೇ ವಧ್ಾನರ್ಳನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು, ನ್ಸವಾಸಿ ಆಧ್ಾರ್ ನ 
ಎಲೆಕಾಾನ್ಸಕ್ ನಕಲನುು ಡ್ನ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಬ್ಹುದು 

 ಇದು ಪಾಸ್ ವಡ್ಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಿಡಿಎಫ್ ಫೆೈಲ್ ನಲ್ವಾ ಲಭ್ಾವರುತ್ುದೆ 

 ಆಧ್ಾರ್ ಡ್ನ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಲು, ನ್ಸವಾಸಿಯು ಭೆೇಟ್ರ ನ್ಸೇಡಬ್ಹುದು 
https://eaadhaar.uidai.gov.in/  

ಆಧಾರ್  ರಿೇಪಿರಂಟ್ ಗ  ಆದ ೇಶ ನ್ಸೇಡಿ 
 

 ಆಧ್ಾರ್  ರಿೇಪಿರಂಟ್ ಗ್ಾಗಿ ಆಡಟರ್  ಮಾಡುವ ಸ್್ಲಭ್ಾವನುು UIDAI ನ್ಸೇಡಿದೆ. 
 ಮೂಲ ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರವನುು ಸಿಿೇಕರಿಸ್ದಿದಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಆಧ್ಾರ್ ಪತ್ರದ 

ತ್ಪಿಿಹೆೊೇಗಿದಿಲ್ವಾ / ನಷ್ಟವಾರ್ದಿದಿಲ್ವಾ ನ್ಸವಾಸಿಯು ಅವನ / ಅವಳ ಆಧ್ಾರ್ 
ಮರುಮುದರಣ ಮಾಡಲು ವನಂತಿಯನುು ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬ್ಹುದು 

 ನ್ಸವಾಸಿಯು https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ಭ ೇಟಿ ನ್ಸೇಡಬ್ರ್ುದು 
 ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ/ವಾಸ್ುವ ಐಡಿ/ಈಐಡಿ 
 ನ್ಸೇಡಲಾದ ಸ್ುಭ್ದರ ಕೆೊೇಡ್  ನಮೂದಿಸಿ 
 ನಂತ್ರ, ’ಒಟ್ರಪಿ ಕಳುಹಿಸಿ’ ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್  ಮಾಡಿ ’ಒಟ್ರಪಿ ನಮೂದಿಸಿ’ 

 ಒಂದೆೊಮಮ ನ್ಸಮಮ ಮೊಬೆೈಲ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನೆೊೇಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳದಿದಿಲ್ವಾ, “ಮೈ ಮೊಬೆೈಲ್  ನಂಬ್ರ್  ಈಸ್  ನಾಟ್  
ರಿಜಿಸ್ಟಡ್ಟ” ಮೇಲೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡಿ. ನಂತ್ರ ನೆೊೇಂದಣಿಯಾರ್ದ ಮೊವೆೈಲ್  ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನಮೂದಿಸಿ ಓಟ್ರಪಿಯನುು 
ಪಡೆದುಕೆೊಳಿಳ. 
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ಅಧ್ಾಾಯ 10 : ಅನುಬ್ಂಧ (ರ್ಳು) 
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ಅಧ್ಾಾಯ 10: ಅನುಬ್ಂಧ (ರ್ಳು) 
 

 
 
 

      

ಅನುಬ್ಂಧ ಎ – ಆಧಾರ್  ಕಾಯಿದ  
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ಅನುಬ್ಂಧ ಬಿ – ಕ ೊೇರ್ಡ  ಆಫ್  ಕಂಡಕ್ಟ  - ನಡವಳಿಕ ಯ ಪಧದತಿರ್ಳು 
 

1. ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಹಿತಾಸ್ಕ್ರುರ್ಳನುು ರಕ್ಷಿಸ್ಲು ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ದತ್ುಮ ಪರಯತ್ುರ್ಳನುು ಮಾಡುತಾುರೆ. 

2. ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ಆಧ್ಾರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ನವೇಕರಣದ ನ್ಸೇತಿರ್ಳಲ್ವಾ ನೆೈತಿಕತೆ, ಸ್ಮರ್ರತೆ, ರ್ನತೆ 
ಮತ್ುು ನಾಾಯದ ದನುತ್ ರ್ುಣಮರ್ಟವನುು ಕಾಯುಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

3. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ತ್ಮಮ ಕರ್ುಟಪಾಡುರ್ಳನುು ಪಾರಂಪ್ಟ, ನೆೈತಿಕ ಮತ್ುು ವೃತಿುಪರ ರಿೇತಿಯಲ್ವಾ ಪಯರೆೈಸ್ಬೆೇಕು. 

4. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ಎಲಾಾ ಸ್ಮಯದಲೊಾ ತೆೊಡಗಿಕೆೊಳುಳವರು, ಸ್ರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿಯನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 
ಮತ್ುು ಸ್ಿತ್ಂತ್ರ ವೃತಿುಪರ ತಿೇಪಟನುು ಅಭಾಾಸ್ ಮಾಡಬೆೇಕು. 

5. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ಮ್ಖಿಕ ಅಥವಾ ಲ್ವಖಿತ್ವಾಗಿ, ನೆೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೆೊೇಕ್ಷವಾಗಿ, ತ್ಮಮ ಜ್ಞಾನಕೆೆ ಬ್ಂದ 
ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಬ್ಗ್ೆ ೆಯಾವುದೆೇ ಗ್್ಪಾ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಬ್ಹಿರಂರ್ಪಡಿಸ್ಬಾರದು, ಕಾಯಿೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಕಾನೊನ್ಸಗ್ೆ 
ಅನುರ್ುಣವಾಗಿ ಅಂತ್ಹ ಅಭಿವಾಕ್ರುರ್ಳು ಮಾಡಬೆೇಕಾದರೆ ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ ಸ್ಮಯ ಜಾರಿಯಲ್ವಾದೆ. 

6. ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ಯಾವುದೆೇ ಅನಾಾಯದ ಅಭಾಾಸ್ದಲ್ವಾ ಪಾಲೆೊೆಳಳಬಾರದು. 

7. ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ ಕುಂದುಕೆೊರತೆರ್ಳನುು ಸ್ಕಾಲ್ವಕ ಮತ್ುು ಸ್ರಿಯಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ವಾ ಪರಿಹರಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು 
ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

8. ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ತ್ಪುಿ ನ್ಸರೊಪಣೆ ತ್ಪಿಿಸ್ಲು ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ದಾರಿತ್ಪಿಿಸ್ುವಂತಿಲಾ 
ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಸ್ಮಂಜಸ್ ಪರಯತ್ುರ್ಳನುು ಮಾಡತ್ಕೆದು.ಿ 

9. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ನ್ಸಯಮರ್ಳ ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ಕಾಟರರ್ಳು ಮತ್ುು ಪಾರಧಿಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ ಹೆೊರಡಿಸಿದ 
ನ್ಸಯಮರ್ಳು, ಅನಿಯವಾರ್ುವಂತೆ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

10. ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ಯಾವುದೆೇ ದಾಖಲೆರ್ಳು, ವರದಿರ್ಳು, ಪತ್ರರ್ಳು ಅಥವಾ ಪಾರಧಿಕಾರಕೆೆ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ವಾ 
ಯಾವುದೆೇ ಸ್ುಳುಳ ಹೆೇಳಿಕೆರ್ಳನುು ಅಥವಾ ನ್ಸರ್ರಹ ವಸ್ುುರ್ಳನುು ನ್ಸೇಡಬಾರದು. 

11. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ಯಾವುದೆೇ ವಸ್ುು, ನ್ಸಯಮರ್ಳು, ಕಾನೊನುರ್ಳು  ಮತ್ುು ಪಾರಧಿಕಾರದ ನ್ಸದೆೇಟಶನರ್ಳ ಮೂಲಕ 
ಯಾವುದೆೇ ವಸ್ುು ದಲಾಂರ್ನೆ ಅಥವಾ ಅನುವತ್ಟನೆಯ ವಷ್ಯದಲ್ವಾ ಅದರ ವರುದಿ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ ಯಾವುದೆೇ ಕರಮ, 
ಕಾನೊನು ಕರಮರ್ಳು, ಇತಾಾದಿರ್ಳ ಬ್ಗ್ೆೆ ಪಾರಧಿಕಾರವನುು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ನ್ಸಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಲ್ವಾ. ತ್ಕ್ಷಣವೆೇ 
ತಿಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು. 

12. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ತ್ಮಮ ನೆೊಂದಣಿ ಮತ್ುು ನವೇಕರಣ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳ ನಡವಳಿಕೆಗ್ೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು 
ಮತ್ುು ದದೆೊಾೇಗಿರ್ಳ ಕಾಯಟರ್ಳು ಅಥವಾ ಲೆೊೇಪರ್ಳಿಗ್ೆ ಜವಾಬಾಿರರಾಗಿರುತಾುರೆ. 

13. ಸ್ೆೇವೆಯ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ತ್ರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ನಾಾಯೆೊೇಚಿತ್, ಪಾರಂಪ್ಟ ಮತ್ುು 
ಸ್ಿಧ್ಾಟತ್ಮಕ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳನುು ಒದಗಿಸ್ುವ ವಾವಸ್ೆಾರ್ಳನುು ಹೆೊಂದಿರಬೆೇಕು. 

14. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ಆಂತ್ರಿಕ ಕಾಯಾಟಚರಣೆರ್ಳನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ುವ ಮತ್ುು ತ್ಮಮ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು, ದದೆೊಾೇಗಿರ್ಳು ಮತ್ುು 
ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ೊಕು ಕತ್ಟವಾದ ಮಾನದಂಡರ್ಳನುು ತ್ಗೆಿಸ್ಲು ತ್ಮಮದೆೇ ಆದ ಆಂತ್ರಿಕ ಕೆೊೇಡ್ ನಡವಳಿಕೆಯನುು 
ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸ್ಬೆೇಕು. ಅಂತ್ಹ ಸ್ಂಕೆೇತ್ವು ವೃತಿುಪರ ಶೆರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ುು ರ್ುಣಮರ್ಟ, ಸ್ಮರ್ರತೆ, ಗ್ೆೊೇಪಾತೆ, ವಸ್ುುನ್ಸಷ್ಠತೆ ಮತ್ುು 
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ಹಿತಾಸ್ಕ್ರುರ್ಳ ರ್ಷ್ಟಣೆಯ ತ್ಪಿಿಸ್ುವಕೆಯ ನ್ಸವಟಹಣೆಗ್ೆ ವಸ್ುರಿಸ್ಬ್ಹುದು. 

15. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ತ್ಮಮ ಚರ್ುವಟ್ರಕೆಯಲ್ವಾ ತ್ಯಾರಕ ಪರಿಶೇಲನಾ ಪರಿಕಲಿನೆಯನುು ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು 
ನವೇಕರಣದ ನ್ಸಖರತೆಯನುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸ್ಲು ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

16. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ದಾಖಲಾತಿ ಮತ್ುು ನವೇಕರಣ ಪರಕ್ರರಯೆಯಲ್ವಾ ದುಬ್ಟಳಕೆ, ಮೊೇಸ್ದ ಅಭಾಾಸ್ರ್ಳಲ್ವಾ 
ಪಾಲೆೊೆಳಳಬಾರದು. 

17. ಈ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ಪಾರಧಿಕಾರವು ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತ್ಹ ನ್ಸೇತಿರ್ಳು ಮತ್ುು ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳಿಗ್ೆ ಅನುರ್ುಣವಾಗಿ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಂದ 
ಸ್ಂರ್ರಹಿಸ್ಲಾದ ಎಲಾಾ ಡೆೇಟಾವನುು (ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾ / ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್) ಭ್ದರತೆ ಮತ್ುು ರಕ್ಷಣೆಗ್ಾಗಿ ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು. 

18. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ಅನಿಯಿಸ್ುವಂತೆ ಅಮಾನತ್ು / ನ್ಸಬ್ಟಂಧವನುು / ದಾಖಲಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು, ಆಪರೆೇರ್ರ್ ರ್ಳು, 
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಇತಾಾದಿರ್ಳ ಬ್ಗ್ೆ ೆನ್ಸಣಟಯವನುು ಜಾರಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಕು. 

19. ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ಡೆೇಟಾ ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳು, ಡೆೇಟಾ ಪರಿಶೇಲನೆ ಮತ್ುು ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಜಾರ್ರ್ಳ ಮಾನದಂಡರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

20. ಅರ್ತ್ಾವರುವ ಸ್ಾಳದಲ್ವಾ, ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ಆ ಸ್ಾಧನರ್ಳು ಮತ್ುು ಐಟ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರ್ಳನುು ಮಾತ್ರ ಬ್ಳಸ್ುತಾುರೆ, ಅದರ 
ವಶೆೇಷ್ಣರ್ಳು ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೊೇದಿಸ್ಲಿಟ್ರಟದೆ. 

21. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ದಾಖಲೆ ಕ್ರೇಪಿಂಗ್ ಮತ್ುು ನ್ಸವಟಹಣೆಗ್ಾಗಿ ಪಾರಧಿಕಾರವು ಸ್ೊಚಿಸಿದ ಶಷ್ಾಟಚಾರರ್ಳನುು 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

22. ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ಸ್ಂರ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಸ್ರಣಕೆೆ ಪಾರಧಿಕಾರ ಸ್ೊಚಿಸಿದ ಪರಕ್ರರಯೆ ಮತ್ುು ವಾವಸ್ೆಾಯನುು 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

23. ಗ್್ಪಾತೆ, ಗ್್ಪಾತೆ ಮತ್ುು ಭ್ದರತಾ ಪೊರೇಟೆೊೇಕಾಲೆಳನುು ಪಾರಧಿಕಾರವು ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

24. ಆಧ್ಾರ್ ಯೆೊೇಜನೆಯ ಸ್ಂದೆೇಶ, ವಷ್ಯ ಮತ್ುು ದದೆಿೇಶವನುು ಹರಡುವ ಮತ್ುು ಸ್ಂವಹನಕಾೆಗಿ ಪಾರಧಿಕಾರವು 
ಸ್ೊಚಿಸ್ಬ್ಹುದಾದಂತೆ ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ಪೊರೇಟೆೊೇಕಾಲೆಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. ಆಧ್ಾರ್ ಲೆೊೇಗ್ೆೊೇ ಮತ್ುು 
ಬಾರಾಂಡ್ ಹೆಸ್ರನುು ಪಾರಧಿಕಾರದ ರ್ುಣಲಕ್ಷಣರ್ಳಿಂದಾಗಿ, ಪಾರಧಿಕಾರವು ಅಥಾರಿಟ್ರ ಲೆೊೇಗ್ೆೊ, ಬಾರಂಡ್ ಹೆಸ್ರು, ಬಾರಾಂಡ್ 
ವನಾಾಸ್ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸ್ಂವಹನ ಮತ್ುು ಜಾರ್ೃತಿ ಸ್ಾಮಗಿರರ್ಳ ಬ್ಳಕೆಯ ವಧ್ಾನ ಮತ್ುು ಮಿತಿಯನುು ಸ್ೊಚಿಸ್ುತ್ುದೆ. 

25. ಸ್ೆೇವೆ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ಆಧ್ಾರ್ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳ ಅನುಷ್ಾಠನಕಾೆಗಿ ಪಾರಧಿಕಾರ ಸ್ೊಚಿಸಿದ ಪೊರೇಟೆೊೇಕಾಲೆಳು, ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳು 
ಮತ್ುು ಮಾನದಂಡರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬೆೇಕು. 

26. ಸ್ೆೇವಾ ಪಯರೆೈಕೆದಾರರು ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸ್ಬ್ಹುದಾದಂತೆ ರೊಪ ಮತ್ುು ರಿೇತಿಯಲ್ವಾ ಪಾರಧಿಕಾರಕೆೆ 
ದಾಖಲಾತಿರ್ಳ ಆವತ್ಟಕ ವರದಿರ್ಳನುು ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬೆೇಕು. 

27. ಪಾರಧಿಕಾರವು ಕೆೊೇರಬೆೇಕಾದಂತೆ ಆಯಾರ್ ಪರಕ್ರರಯೆರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ಂಬ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸ್ುವವರು ಕಾಲಕಾಲಕೆೆ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು. 
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ಅನುಭಂದ ಸಿ – ದಾಖಲಾತಿ ಕ ೇಂದರ (ಚ ಕ್  ಲ್ವಸ್ಟ) 
 

ನೆೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ___________________________________________________ 

ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರ: ____________________________________________________ 

ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರ ಸ್ಾಳ: ಸ್ಂಪಯಣಟ ವಳಾಸ್ _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ನೆೊಂದಣಿಯ ಕೆೇಂದರರ್ಳು: ಎಲಾಾ ಕೆೇಂದರರ್ಳು ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

ನೆೊಂದಣಿ ಕೆೇಂದರದ  ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಹೆಸ್ರು: ____________________________________ 

 

ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್ ಾ. 

ಚ ಕ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ರ್ಳು 
ದಾಖಲಾತಿ 
ಏಜ ನ್ಸಿಯ 

ಸ್ೊಪರ್ ವ ೈಸ್ರ್  

ಕಡಾಾಯ ಅರ್ತ್ಾತೆರ್ಳು 

A ಸ್ ಟೇಷನ್  

A.1 ದಯವರ್ುಟ ಯುಐಡಿಎಐನೆೊಂದಿಗ್ೆ ಇತಿುೇಚಿನ ವಶೆೇಷ್ಣರ್ಳನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ. ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು ಸ್ಂಪಕ್ರಟಸ್ಲು ಲಾಾಪ್ ಟಾಪ್ / ಡೆಸ್ೆ ಟಾಪ್ ಲಭ್ಾವರುವ ಯುಎಸ್ ಬ್ಸ 
ಹಬ್; (ಇತಿುೇಚಿನ ಅವಶಾಕತೆರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ಯಾವಾರ್ಲೊ techsupport@uidai.gov.in ನೆೊಂದಿಗ್ೆ 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ). 

ಇಸಿಎಂಪಿ ಆವೃತಿು 3.3.4.2 ಗ್ಾಗಿ 

 3.2 Ghz ಬೆೇಸ್ ಫಿರೇಕೆಿನ್ಸಿ ಕಾಿಡ್ ಕೆೊೇರ್ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚನ (ಡೆಸ್ೆ ಟಾಪ್) ಅಥವಾ 1.9 GHz 
ಬೆೇಸ್ ಫಿರೇಕೆಿನ್ಸಿ, ಕಾಿಡ್ ಕೆೊೇರ್ ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚನ (ಲಾಾಪ್ ಟಾಪ್) 

 4ಜಿಬ್ಸ ಆರ್ ಎಎಮ್  ಅಥವಾ ಹೆಚಿಚನದು 

 500 ಜಿಬ್ಸ ಹೆರ್ಚಚ ಡಿಡಿ  

 ಮಿೇಸ್ಲ್ವರ್ಟ ಯುಎಸ್ ಬ್ಸ 2.0 ಪೊೇಟ್ಟ  (ಕನ್ಸಷ್ಠ 5 ಪೊೇಟ್ ಟರ್ಳ ಅರ್ತ್ಾವದೆ) 

ರ್ಮನ್ಸಸಿ: (ವಂಡೆೊೇಸ್  ವಸ್ಾಟ/ಯಾವುದೆೇ 64 ಬ್ಸಟ್  ಆಪರೆೇಟ್ರಂಗ್  ವಾವಸ್ೆಾಗ್ೆ ಬೆಂಬ್ಲ 
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ದೆೊರಕುವುದಿಲಾ) 

A.2 ಯುಐಡಿಎಐ ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ಸ್ಾಾಪನೆ, ಪರಿೇಕ್ೆ, ಕಾನ್ಸಫರ್ರ್ ಮತ್ುು ಸಿಐಡಿಆರ್ ನೆೊಂದಿಗ್ೆ ಅನುಸ್ಾಾಪನೆ 
ಮತ್ುು ಕಾನ್ಸಫರ್ರೆೇಶನ್ ಮಾಾನುಾವಲ್ ನಂತೆ ನೆೊೇಂದಾಯಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಹೆೊಸ್ ಆವೃತಿು ಎಲಾಾ 
ನೆೊೇಂದಾಯಿತ್ ಲಾಾಪಟಾಪರ್ಳಲ್ವಾ  ಬ್ಸಡುರ್ಡೆಯಾದ ಒಂದು ತಿಂರ್ಳ ೆಳಗ್ೆ ಇತಿುೇಚಿನದನುು 
ಅಳವಡಿಸ್ಬೆೇಕು. ಸ್ಾಧನರ್ಳಿಗ್ೆ VDM ಇನಾಿಾಲ್ ಮತ್ುು ಸ್ೆೇವೆರ್ಳನುು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾರ್ುತಿುದೆ. 

  

A.3 ಕಣುು ಪಾಪೆ ಲಭ್ಾವರುವ ಸ್ಾಧನವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ುದೆ (ರೆಕಾಡ್ಟ ಮೇಕ್ & ಮಾಡೆಲ್)   

A.4 ಸ್ಾಧನವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಬೆರಳಚುಚ ಮುದರಣ (ರೆಕಾಡ್ಟ ಮಾಡುವ & ಮಾದರಿ)   

A.5 ಡಿಜಿರ್ಲ್ ಕಾಾಮರಾ (ರೆಕಾಡ್ಟ ಮಾಡಿ & ಮಾಡೆಲ್) ಯುಐಡಿಎಐನ ವಶೆೇಷ್ಣರ್ಳಿಗ್ೆ 
ಅನುರ್ುಣವಾಗಿರಬೆೇಕು. 

  

A.6 ಛಾಯಾಚಿತ್ರರ್ಳನುು ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲು ಲಭ್ಾವದೆ ವೆೈಟ್ ಬಾಾಕ್ ಗ್್ರಂಡ್ ಸಿೆರೇನ್, ಪರತಿಬ್ಸಂಬ್ಸಸ್ುವ, 
ಅಪಾರದಶಟಕ, ~ 3ft ವಶಾಲ, ಮತ್ುು ಸ್ಾಟಾಂಡ್ ಜೆೊತೆ ಲಭ್ಾವರಬೆೇಕು 

  

A.7 ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ತ್ಮಮ ದತಾುಂಶವನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ಲು ಹೆಚುಚವರಿ ಮಾನ್ಸರ್ರ್ (15-16 "1024x768 
ಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚಿಚನ ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್) 

  

A.8 ದಾಖಲಾತಿಗ್ೆ ಅರ್ತ್ಾವರುವ ಎಲಾಾ ಸ್ಾಧನರ್ಳು ಯುಐಡಿಎಐ ನ ವಶೆೇಷ್ಣರ್ಳಿಗ್ೆ 
ಅನುರ್ುಣವಾಗಿರಬೆೇಕು 

  

A.9 ಪರತಿ ನ್ಸಲಾಿಣದಲ್ವಾ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಎಲಾಾ ದಪಕರಣರ್ಳ ಕೆಲಸ್ ದತ್ುಮವಾಗಿರಬೆೇಕು.   

A.10 ದತಾುಂಶ ವಗ್ಾಟವಣೆಗ್ಾಗಿ ಮಮೊರಿ ಸಿಟಕ್ (1 ಸ್ೆಂರ್ರ್ / ದಿನಕೆೆ ~ 4 ಜಿಬ್ಸ ಪೆನ್ ಡೆೈವ್ ಅಂದರೆ ~ 5 
ಸ್ೆಟೇಶನರ್ಳು 

  

A.11 ಮುದರಕ (A4 ಲೆೇಸ್ರ್ ಮುದರಕವು ದತ್ುಮ ರ್ುಣಮರ್ಟದ ರಶೇದಿಯನುು ಹೆೊಂದಿರುವ 
ಫೇಟೆೊೇವನುು ಮುದಿರಸ್ಬೆೇಕು) 

  

A.12 ಮುದರಕ ಪೆೇಪರ್ (10 ದಿನರ್ಳವರೆಗ್ೆ 5 ನ್ಸಲಾಿಣರ್ಳಿಗ್ೆ ಇನೆಿಂರ್ರಿ ~ 20 ರಿಮ್ಿ)   

A.13 ಆಂಟ್ರವೆೈರಸ್ / ವರೆೊೇಧಿ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ್ ಪರಿಶೇಲ್ವಸ್ುತ್ುದೆ   

A.14 ಕೆಾೈಂಟ್  ದಾಖಲಾತಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಡಾಟಾ ಕಾಡ್ಟ/ಇಂರ್ರ್ ನೆಟ್  ಸ್ಂಪಕಟ. ಕೆಾೈಂಟ್  ಸಿಂಕ್  ಪರತಿ 5   
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ದಿವಸ್ರ್ಳಿಗ್ೆೊಮಮ ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ. 

A.15 ಎಲಾಾ ಆಪರೆೇರ್ರರ್ಳು ಮತ್ುು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಸಿಐಡಿಆರ್, ಸ್ಟ್ರಟಫೆೈಡ್ ಮತ್ುು 
ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಿಟ್ರಟರುವ ಆಧ್ಾರ್ ಗ್ೆ ಸ್ೆೇರಿಕೆೊಳಳಬೆೇಕು 

  

A.16 ಎಲಾಾ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ರ್ಳು ಮತ್ುು ಸ್ೊಪರ್ ವೆೈಸ್ರ್ ರ್ಳು ಸ್ಾಾನ್ಸೇಯವಾಗಿ ಧೃಡಿೇಕರಣದಲ್ವಾ 
ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರಬೆೇಕು 

  

A.17 ಲಾಾಪ್ ಟಾಪ್ ರ್ಳಲ್ವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಲು ಬ್ಳಸಿದಲ್ವಾ ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿದವರ 
ಪಯವಟ-ದಾಖಲಾತಿಯ ಡೆೇಟಾ ಲಭ್ಾವದೆ 

  

A.18 ನೆೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚುಚವರಿ ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳನುು ಹೆೊಂದಿದಿರೆ, ನಂತ್ರ KYR + 
ಕ್ೆೇತ್ರರ್ಳನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯಲು KYR + ಸ್ಾಫಟವೆೇರ್ ಅನುು ಕಾನ್ಸಫರ್ರ್ ಮಾಡಲಾರ್ುವುದು ಮತ್ುು 
ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲಾರ್ುರ್ುವುದು 

  

A.19 ಒದೆಿಯಾರ್ುವಕೆ ಮತ್ುು ಕೆೈಯಿಂದ ಶುಚಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ ಬ್ಟೆಟಗ್ೆ ಸ್ಾಿಂರ್ಜ ಲಭ್ಾವದೆ   

A.20 ಯುಐಡಿಎಐ ವವರಣೆರ್ಳ ಪರಕಾರ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಿಿೇಕಾರಕವಾಗಿದೆ   

A.21 ಭ್ದರತಾ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ಯಂತಾರಂಶ ಕ್ರೇಲ್ವರ್ಳನುು (ಅಕೆೊಟೇಬ್ರ್ 2012 
ರ ನಂತ್ರ ಶಫಾರಸ್ು ಮಾಡಬ್ಹುದು) 

  

A.22 ದಾಖಲಾತಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸ್ಾೆಾನ್ಸಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಾೆಾನರ್, ಅಲ್ವಾ ಸ್ಾೆಾನ್ಸಂಗ್ ಅನುು 
ಬ್ಳಸ್ಲಾರ್ುತಿುದೆ (ಪಯವಟ-ಸ್ಾೆಾನ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಸ್ಹ ಜೆೊೇಡಿಸ್ಬ್ಹುದು) 

  

B ಕ ೇಂದರ 

B.1 ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಇರಿಸ್ಲಾದ ಪರತಿ ಐದು ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಿಗ್ೆ 2 KVA ಸ್ಾಮಥಾಟದ ಬಾಾಕಪ್ 
ವದುಾತ್ ಸ್ರಬ್ರಾಜು (ಜನರೆೇರ್ರ್)  

  

B.2 ಜನರೆೇರ್ರರ್ಳನುು ಚಲಾಯಿಸ್ಲು ಇಂಧನ   

B.3 ಮುದಿರತ್ ಆಧ್ಾರ್ ನೆೊಂದಣಿ / ತಿದುಿಪಡಿ ಫಾಮೆಟಳು ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯಲ್ವಾ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ / ಪಯವಟ 
ವತ್ರಣೆಗ್ೆ ಲಭ್ಾವದೆ.  

  

B.4 ಪೆನ್ ಡೆೈವೆಳು / ಹಾಡ್ಟ ಡಿಸ್ುೆರ್ಳನುು ಸಿಐಡಿಆರ್ ಗ್ೆ (2 ಎನವಲಪರ್ಳು / ದಿನ/ ಕೆೇಂದರ ವಗ್ಾಟವಣೆ   
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ಮಾಡಲು ಬ್ಬ್ಲ್ ಪಾಾಕ್ಾ, ವಾರ್ರ್ ರೆಸಿಸ್ೆಟಂಟ್, ಲಕೆೊೇಟೆರ್ಳು (ಸಿಡಿ ಮೈಲೆೇರ್). 

B.5 ಸಿಐಡಿಆರ್ ನಲ್ವಾ ಡೆೇಟಾ ವಗ್ಾಟವಣೆಗ್ಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮೊೇಡ್ ಬ್ಳಸ್ುತಿುದಿರೆ ಆಧ್ಾರ್ 
ಎಸ್ ಎಫ್ ಟ್ರಪಿ ಕೆಾೈಂಟ್ ನ ಇತಿುೇಚಿನ ಆವೃತಿುಯನುು ಡ್ನ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ುು ಸ್ಾಾಪಿಸಿ. 
ದಾಖಲಾದ 20 ದಿನರ್ಳಲ್ವಾ ಎಲಾಾ ಪಾಾಕೆಟ್ ರ್ಳನುು ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ.  
ಎನ್ ರೆೊೇಲ್ ಮಂಟ್  ಕೆಾೈಂಟ್  ಪಾಾಕೆಟ್  ಅನುು ಫಿರೇರ್ಜ  ಮಾಡುತಾುರೆ ಒಂದೆೊಮಮ ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್  
ಮಾಡಲಾದ ಪಾಾಕೆಟ್ ನಲ್ವಾ ಅಪ್ ಡೆೇಟ್  ಪೆಂಡಿಂಗ್  1000 ಕ್ರೆಂತ್ ಮಿೇರಿ ಇದಿರೆ. 

  

B.6 ನ್ಸವಾಸಿಯ PoI,PoA ದಾಖಲೆರ್ಳ ನಕಲು ಫೇಟೆೊೇಕಾಪಿ (ಅಥವಾ ಒಪಿಂದದ ಪರಕಾರ 
ನ್ಸಬ್ಂಧನೆರ್ಳು) 

  

B.7 ಬಾಹಾ ಹಾಡ್ಟ ಡಿಸ್ೆನಲ್ವಾ ಕನ್ಸಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪರತಿ ನ್ಸಲಾಿಣದ ಡೆೇಟಾ ಬಾಾಕಪ್ (ಕನ್ಸಷ್ಠ 60 
ದಿನರ್ಳವರೆಗ್ೆ ಬಾಾಕ್ಅಪ್ ಅನುು ನ್ಸವಟಹಿಸ್ಬೆೇಕು). 

  

B.8 ವವಧ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಸ್ಾಧನರ್ಳು ಲಭ್ಾವಾರ್ುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಬೆಳಕು, 
ಅಭಿಮಾನ್ಸರ್ಳು ಮತ್ುು ವದುಾತ್ ಅಂಶರ್ಳು 

  

B.9 ಸ್ಾಳಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿರ್ಳು ನೆೊಂದಣಿ ವೆೇಳಾಪಟ್ರಟಯನುು ತಿಳಿಸ್ಬೆೇಕು   

B.10 ಪರಿಚಯದಾರರು ದಾಖಲಾತಿ ವೆೇಳಾಪಟ್ರಟ ಕುರಿತ್ು ತಿಳಿಸ್ಬೆೇಕು   

B.11 ಪರವೆೇಶದಾಿರದಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರಕೆೆ ಬಾಾನರ್ ಹಾಕಬೆೇಕು   

B.12 ಇಂಗಿಾಷ್ ಮತ್ುು ಗ್ೆೊೇಚರಿಸ್ುವ ಸ್ಾಳರ್ಳಲ್ವಾ ಪರಸ್ುುತ್ ಇರುವ ಸ್ಾಳಿೇಯ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿ 
ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಪೊೇಸ್ಟರರ್ಳು ಚಿತಿರಸ್ಬೆೇಕು 

  

B.13 ಕುಂದುಕೆೊರತೆ ನ್ಸವಟಹಣೆ ಹೆಲೆಿಲೈನ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಮತ್ುು ಇತ್ರ ಪರಮುಖ ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳು ದಾಖಲಾತಿ 
ಕೆೇಂದರದ ಒಳಗ್ೆ / ಹೆೊರಗ್ೆ ಪರಮುಖವಾಗಿ ಪರದಶಟಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ 

  

B.14 ಸಿದಿ ದಲೆಾೇಖಕಾೆಗಿ  ಲಭ್ಾವರುವ ಆಪರೆೇರ್ರ್ ರ್ಳ  ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ್ ಬ್ಳಕೆದಾರ ಕೆೈಪಿಡಿ ಇದೆ. ಈ 
ಕುರಿತ್ು ಆಪರೆೇರ್ರಿಗ್ೆ ತಿಳಿದಿದೆ 

  

B.15 ನ್ಸವಾಸಿ / ಪರಿಚಯದಾರರಿಗ್ೆ ಸ್ಹಿ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಸ್ಮಮತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಬೆಬರಳು ಅನ್ಸಸಿಕೆರ್ಳನುು 
ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳಲು ಇಂಕ್ ಪಾಾಡ್ 
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ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್ ಾ. 

ಚ ಕ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ರ್ಳು 
ದಾಖಲಾತಿ 
ಏಜ ನ್ಸಿಯ 

ಸ್ೊಪರ್ ವ ೈಸ್ರ್  

B.16 ಬಾಾಕ್ಅಪ್ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಳವ ಬಾಹಾ ಹಾಡ್ಟ ಡಿಸ್ೆ   

B.17 ಯುಐಡಿಎಐ / ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಇತಾಾದಿರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ ತ್ಕ್ಷಣದ ಸ್ಂವಹನಕಾೆಗಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ / 
ಲಾಾಂಡ್ ಫೇನ್ / ಇಂರ್ನೆಟಟ್ ಲಭ್ಾವದೆ 

  

ಬ್ ೇಕಾಗಿರುವುದು 

C ಇತ್ರ  ಲಾಜಿಸಿಟಕರ್ಳು   

C.1 ಪವರ್ ಕಾಡ್ಟ ಗ್ಾಗಿ ವಸ್ುರಣೆ ಬಾಕ್ಿ   

C.2 ಸ್ಿಚಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ ಕೆೈರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ನ್ಸೇರು, ಸ್ೆೊೇಪ್ ಮತ್ುು ರ್ವೆಲ್   

C.3 ಕುಡಿಯುವ ನ್ಸೇರಿನ ಸ್್ಲಭ್ಾ ಲಭ್ಾವದೆ   

C.4 ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದ ಆಪರೆೇರ್ರರ್ಳಿೇಗ್ಾಗಿ ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ಟೆೇಬ್ಲರ್ಳು ಮತ್ುು ಕುಚಿಟರ್ಳ ಸ್ಂಖ್ೆಾ   

C.5 ಕಾಯುವ ನೆೊಂದಾಯಿಸ್ುವ ವಾಕ್ರುಗ್ೆ ಗ್ೆ ನೆರಳು ಲಭ್ಾವರುವ ಚೆೇಸ್ಟ / ಬೆಂಚುರ್ಳು   

C.6 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವಾರ್ ನೆೊಂದಾಯಿಸ್ುವ ವಾಕ್ರುಗ್ೆ ಚಲನೆಯನುು 
ಕಡಿಮಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲು ಹಾಲ್ / ಕೆೊಠ್ಡಿ ವಶಾಲವಾದ ಮತ್ುು ಪಿೇಠೆೊೇಪಕರಣರ್ಳು 

  

C.7 ಕನ್ಸಷ್ಟ ಒಂದು ಕೆೇಂದರವು ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಲು ಪಡೆದ, ರ್ಭಿಟಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ೆ, ಶಶುರ್ಳು ಮತ್ುು 
ವಯಸ್ಾಿದ ನೆೊಂದಣಿೇಕಾರರಿಗ್ೆ, ತೆೊಂದರೆೇ ಹೆೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ೆ ಸ್ೊಕುವಾಗಿರಬೆೇಕು. ಈ 
ಕೆೇಂದರವನುು ಗ್ೆೊೇಚರಿಸ್ುವ ಬಾಾನನೆೊಟಂದಿಗ್ೆ ಸ್ಿಷ್ಟವಾಗಿ ರ್ುರುತಿಸ್ಬೆೇಕು. ನೆಲ ಅಂತ್ಸಿುನಲ್ವಾ 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರವು ಹೆಚುಚ ಸ್ೆರ್ಪ್ ಆಗಿರಬೆೇಕು 

  

C.8 ಲಭ್ಾವರುವ ಎಲಾಾ ಸ್ಾಧನರ್ಳಿಗ್ೆ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳನುು ನ್ಸವಟಹಿಸಿ   

C.9 ಸ್ಾಧನ ತ್ಯಾರಕರು ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ನುಡಿಸ್ುವಕೆ ಮತ್ುು 
ಲಾಾಪ್ ಟಾಪ್ ರ್ಳನುು ಸ್ಿಚಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ ವಸ್ುು 

  

C.10 ಲಭ್ಾವರುವ "ಪದಾಟ-ನಶೇನ್" ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಾಗಿ  ಪರತೆಾೇಕ ಆವರಣ ಇರಬೆೇಕು.   

C.11 ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ರದಿಗ್ೆ ಲಭ್ಾವರುವ ನ್ಸವಾಟಹಕರು ಮತ್ುು ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಆಯಾಸ್ವನುು ಹೆೊಂದುವುದಿಲಾ.    

C.12 ಲೆೇಡಿ ಆಪರೆೇರ್ರರ್ಳು / ಸ್ಿಯಂಸ್ೆೇವಕರು ಮಹಿಳಾ ನೆೊಂದಣಿದಾರರಿಗ್ೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬೆೇಕು.   
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ಕರಮ 
ಸ್ಂಖ್ ಾ. 

ಚ ಕ್  ಪಾಯಿಂಟ್ ರ್ಳು 
ದಾಖಲಾತಿ 
ಏಜ ನ್ಸಿಯ 

ಸ್ೊಪರ್ ವ ೈಸ್ರ್  

C.13 ನೆೊಂದಣಿದಾರರು ಚಿೇಲರ್ಳು / ಸ್ೊಟೆೆೇಸ್ ರ್ಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ವಸ್ುುರ್ಳನುು 
ಹೆೊತೆೊುಯುಾದಾರ್ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಇರಿಸ್ಲು ಬ್ಧರತಾ ವಾವಸ್ೆಾ ಕಲ್ವಿಸ್ಬೆೇಕು. 

  

C.14 ಅಂರ್ವಕಲತೆ ಮತ್ುು ವಯಸ್ಾಿದ ಜನರಿಗ್ೆ ರಾಂಪ್ ಒದಗಿಸ್ಬೆೇಕು; ಕರ್ಟಡದ ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ವಾ 
ಕೆೇಂದರವನುು ಅಳವಡಿಸ್ಬೆೇಕು ಎಂದು ಸ್ೊಚಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ 

  

C.15 ಪರಥಮ ಚಿಕ್ರತಾಿ ಕ್ರಟ್ ಲಭ್ಾವದೆ   

C.16 ವಪರಿೇತ್ ಶಾಖದ ಸಿಾತಿ ಹೆೊಂದಿರುವ  ಪರದೆೇಶರ್ಳಿಗ್ೆ ಲಭ್ಾವರುವ ORS ಕ್ರಟ್ ನ್ಸೇಡಬೆೇಕು.   

D ನ ೊಂದಣಿ  ಕ ೇಂದರ - ಆರ ೊೇರ್ಾ ಮತ್ುು ಸ್ುರಕ್ಷತ್  ಪರಿರ್ಣನ ರ್ಳು 

D.1 ಎಲಾಾ ವದುಾತ್ ದಪಕರಣರ್ಳನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಅನುಸ್ಾಾಪಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ   

D.2 ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗ್ೆೊೇಡೆರ್ಳ ದದಿಕೊೆ ಎಲಾಾ ವೆೈರಿಂಗ್ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ವಂರ್ಡಿಸ್ಬೆೇಕು   

D.3 ಜನರೆೇರ್ರ್ ಬಾಾಕ್ಅಪಾೆಗಿ ಮತ್ುು ವೆೈವಧಾತೆಯಿಂದ ಸ್ಂರ್ಟ್ರತ್ವಾಗಿ ಬ್ಳಸ್ುವ ಹಲವಾರು 
ಸ್ಾಧನರ್ಳನುು ಸ್ಂಪಕ್ರಟಸ್ಲು ವೆೈರಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ಾವದೆ 

  

D.4 ಜನರೆೇರ್ರಗ್ಾಗಿ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ದರಿಯೂತ್ ವಸ್ುು ದಾಖಲಾತಿ ಪರದೆೇಶದಿಂದ 
ದೊರದಲ್ವಾರಬೆೇಕು.  

  

D.5 ಅಗಿುಶಾಮಕ ಸ್ುರಕ್ಷತೆ ದಪಕರಣರ್ಳು ಲಭ್ಾವದೆ   

D.6 ಪವರ್ ಜನರೆೇರ್ರ್ ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರರ್ಳಿಂದ ಸ್ಾಕಷ್ುಟ ದೊರದಲ್ವಾದೆ   

D.7 ಸ್ಾಳಿೇಯ ಎಮಜೆಟನ್ಸಿ ಸ್ಹಾಯ ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳು ಸ್ೆಂರ್ರ್ ಮತ್ುು ಆಪರೆೇರ್ರರ್ಳಲ್ವಾ  ಲಭ್ಾವವೆ   

 

__________________________ ________ 

 ದಿನಾಂಕ  ಸ್ಹಿ 
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ಅನುಬ್ಂಧ ಡಿ – ರ್ುರುತಿನ  ಮಾದರಿ  ಪರಮಾಣಪತ್ರ/ವಿಳಾಸ್ 
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ಅನುಬ್ಂಧ ಇ – ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದವರಿಂದ ಒಂದು ಒಪಿಿಗ ಯ ಪತ್ರದ ಮಾದರಿ 
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ಅನುಬ್ಂಧ ಎಫ್ – ದಾಖಲಾತಿ/ತಿದುೆಪಡಿ  ಫಾರ್ಮಟ 
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ಅನುಬ್ಂಧ ಜಿ – ಬಿರ್ುಟಹ ೊೇದ ಸ್ಂದಭಟರ್ಳಲ್ವಿ 
 

ಆಧಾರ್ ಸ್ಂಖ್ ಾ ಕಳ ದುಕ ೊಳುಳವ ಪರಕರಣರ್ಳು 
ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾದಾರನ  ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ ರದುಿಗ್ೆೊಳುಳತ್ುದೆ: 

a. ಒಂದೆೇ ವಾಕ್ರುಗ್ೆ ಒಂದಕ್ರೆಂತ್ ಹೆಚುಚ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ೆೊತಾುದರೆೇ , ಹಿಂದಿನ 
ದಾಖಲಾತಿಯಿಂದ ನೆೇಮಿಸ್ಲಿರ್ಟ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ದಳಿಸಿಕೆೊಳಳಲಾರ್ುವುದು ಮತ್ುು ನಂತ್ರದ ಎಲಾಾ 
ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳನುು ರದುಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

b. ನ್ಸದಿಟಷ್ಟ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳನುು ದಲಾಂಘಿಸಿ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ರಚಿಸ್ಲಾದಾರ್: 

i. ಕೆೊೇರ್ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಾವಲಾದ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ "ಫೇಟೆೊ ಆನ್ ಫೇಟೆೊೇ" ಪರಕರಣ: 
ದಾಖಲಾತಿ ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಹೆೊಸ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಬ್ದಲು ಅಸಿುತ್ಿದಲ್ವಾರುವ 
ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಳಳಲಾರ್ುತ್ುದೆ, ಮತ್ುು ನೆೊಂದಣಿ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ಕೆೊೇರ್ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿಲಾವಾದರೆ, ನ್ಸವಾಸಿಯ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ರದುಿಗ್ೆೊಳುಳತ್ುದೆ 

ii. "ಸ್ುಳುಳ ಬ್ಯೆೊಮಿೇಟ್ರರಕ್ ಎಕೆಿಪಷನ್" ಪರಕರಣರ್ಳು: ದಾಖಲಾತಿ ತ್ಪಾಿಗಿ 'ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಎಕೆಿಪಶನ್' 
ಪರಕರಣವಾಗಿ ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳಲಾರ್ುವುದು, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ರದುಿಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

iii. ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳವುದನುು ತ್ಪಿಿಸ್ಲು ವಯಸ್ೆರು ಐದು ವಷ್ಟಕ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮ 
ವಯಸಿಿನ ಮಕೆಳಾಗಿ  ದಾಖಲಾಗಿದಿರೆ, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ರದುಿಗ್ೆೊಳುಳತ್ುದೆ. 

iv. ಪಾರಧಿಕಾರಕೆೆ ಮೊೇಸ್ದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಳುಳವ ದಾಖಲಾತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರದುಿಪಡಿಸ್ುವ 
ಯಾವುದೆೇ ಇತ್ರ ಪರಕರಣ 

 ರದುಿಗ್ೆೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆೊಂದಿರುವವರಿಗ್ೆ ಪಾರಧಿಕಾರವು ಒದಗಿಸ್ುವ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳು ಶಾಶಿತ್ವಾಗಿ 
ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳುಳತ್ುವೆ.  
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ಅನುಬ್ಂಧ ಜ  – ಆಧಾರ್  ಅನುು ನ್ಸಷ್ಟಕಿಯ್ದಗ ೊಳಿಸ್ುವುದು 
 

ಆಧಾರ್ ಸ್ಂಖ್ ಾ ನ್ಸಷ್ಟಕಿಯಗ ೊಳಿಸ್ಬ್ ೇಕಾದ ಪರಕರಣರ್ಳು 

 

1. ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಹೆೊಂದಿರುವವರ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುವುದು: 
 

a. "ಫೇಟೆೊ ಮೇಲ್ವನ ಫೇಟೆೊೇ" ಮತ್ುು ಕೆೊೇರ್ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಾವರುತ್ುದೆ: ದಾಖಲಾತಿ 
ಕೆೇಂದರದಲ್ವಾ ಒಂದು ಹೆೊಸ್ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಸ್ೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಬ್ದಲು ಅಸಿುತ್ಿದಲ್ವಾರುವ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ಅಲ್ವಾ 
ಬ್ಳಸ್ುತಾುರೆ, ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿಯ  ಪರಮುಖ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡಾರ್, ಆಧ್ಾರ್ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ನ್ಸವಾಸಿ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನುು ನವೇಕರಿಸ್ಲು ಕೆೇಳಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 
ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರದ ಯಶಸಿಿ ನವೇಕರಣದ ನಂತ್ರ, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಮರುಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬ್ಹುದು. 

b. "ಸ್ುಳುಳ ಭಾರ್ಶಃ ಬ್ಯೆೊಮಿೇಟ್ರರಕ್ ಎಕೆಿಪಷನ್" ಪರಕರಣರ್ಳು: ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಒಳಗ್ೆೊಂಡಿರುವ 
ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣರ್ಳು ಅವುರ್ಳನುು ನ್ಸಭಾಯಿಸ್ುವ ಸಿಾತಿಯಲ್ವಾದಿರೊ ಸ್ಹ ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿಲಾವಾದಿರಿಂದ, ಆಧ್ಾರ್ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ. 

c. ನಂತ್ರದ ಹಂತ್ದಲ್ವಾ ದಾಖಲಾತಿರ್ಳನುು ಮಾನಾ ಪೊೇಷ್ಕ ದಾಖಲೆರ್ಳಿಲಾದೆಯೆೇ ನಡೆಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ, ಆಧ್ಾರ್ 
ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಆಧರಿಸಿ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಕಾರ್ುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಮಾನಾ ಪೊೇಷ್ಕ 
ದಾಖಲೆರ್ಳನುು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅದನುು ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ನವೇಕರರಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ 

d. ಸ್ೆರೆಹಿಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ತ್ಪುಿ ದತಾುಂಶವನುು  ಹೆೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ುು ನವೇಕರಾ  ಅರ್ತ್ಾವರುವ 
(ದದಾಹರಣೆಗ್ೆ ಮಿಶರ / ಅನ್ಪಚಾರಿಕ ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ಿ ಮಾಹಿತಿ, ನ್ಸರುತಾಿಹ / ಅಪಯಣಟ ಪದರ್ಳು ಮತ್ುು 
ನ್ಸವಾಸಿ ಜನಸ್ಂಖ್ಾಾಶಾಸ್ರದಲ್ವಾ ಅಸ್ಾಂಪರದಾಯಿಕ ಭಾಷ್ೆ, 'urf' ಅಥವಾ 'ಅಲ್ವಯಾಸ್' ಅನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು ಒಂದೆೇ 
ಹೆಸ್ರಿನ ಅನೆೇಕ ಹೆಸ್ರುರ್ಳು) ಮಾಡಿರುವ ಆಧ್ಾರಕೆೆ ಮಾನಾತೆ ಇಲಾ. . ಇಂತ್ಹ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು 
ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾರ್ುತ್ುದೆ. 

e. ಐದನೆಯ ಅಥವಾ ಹದಿನೆೈದು ವಷ್ಟ ವಯಸಿಿನ  ಮರ್ುವು ಎರಡು ವಷ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನುು ನವೇಕರಿಸ್ಲು ವಫಲವಾದರೆ, ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳುಳತ್ುದೆ. 
ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವಕೆಯ ನಂತ್ರ ಒಂದು ವಷ್ಟದ ಅವಧಿ ಮುಂತಾದ ನವೇಕರಣರ್ಳನುು ಕೆೈಗ್ೆೊಳಳದ ಸ್ಂದಭ್ಟರ್ಳಲ್ವಾ, 
ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಬ್ಸರ್ುಟಬ್ಸಡಬೆೇಕು. 

f. ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ ಮಾಹಿತಿ ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವಕೆ ಅರ್ತ್ಾವದಿರೆ ಸ್ೊಕುವಾಗಿರುವ ಪಾರಧಿಕಾರ ಇದನುು 
ಜರುಗಿಸ್ಬೆೇಕು. 

2. ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಹೆೊಂದಿದವರಿಗ್ೆ ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾ ಒದಗಿಸ್ುವ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳನುು ತಾತಾೆಲ್ವಕವಾಗಿ ನ್ಸಲ್ವಾಸ್ಲಾರ್ುವುದು. 
ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯ ನವೇಕರಣರ್ಳು ಅಥವಾ ಆಧಿಕಾರದಿಂದ ಆಥಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಲಾಗಿರುವ 
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ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿರ್ಳನುು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಬ್ಹುದು. 

ಬಿರ್ುಟಹ ೊೇಗಿರುವುದನುು ಅಥವಾ ನ್ಸಷ್ಟಕಿಯರ್ಳಿಸ್ುವ ಕ ೇಸ್ ರ್ಳ ವಿಚಾರಣ  
 

1. ತ್ಪಿಿತ್ಸ್ಾ ಅಥವಾ ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವಕೆಯ ಅರ್ತ್ಾವರುವ ಪರಕರಣದಲ್ವಾ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಥವಾ ರ್ುರುತಿಸಿದ 
ಯಾವುದೆೇ ಪರಕರಣವು ಕ್ೆೇತ್ರ ವಚಾರಣೆಗ್ೆ ಅರ್ತ್ಾವಾರ್ಬ್ಹುದು, ಇದು ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು ಬ್ಸರ್ುಟಬ್ಸಡುವುದು ಅಥವಾ 
ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ಬೆೇಕೆಂದು ಸ್ಂಬ್ಂಧಿತ್  ವಾಕ್ರುರ್ಳನುು ಕೆೇಳಬ್ಹುದು. 

2. ಪಾರಧಿಕಾರದಿಂದ ನಾಮಕರಣಗ್ೆೊಂಡ ಸ್ಂಸ್ೆಾ ಈ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ಪಾರಧಿಕಾರವು ನ್ಸದಿಟಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಧ್ಾನರ್ಳ ಪರಕಾರ 
ಪಾರಧಿಕಾರಕೆೆ ವರದಿಯನುು ತ್ನ್ಸಖ್ೆ ಮತ್ುು ವರದಿ ಸ್ಲ್ವಾಸ್ಬೆೇಕು. 

3. ವರದಿಯನುು ಸಿಿೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವು ಅರ್ತ್ಾ ಕರಮವನುು ಪಾರರಂಭಿಸ್ಬ್ಹುದು ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯನುು 
ಬ್ಸರ್ುಟಬ್ಸಡುವುದು ಅಥವಾ ನ್ಸಷ್ಟೆರಯಗ್ೆೊಳಿಸ್ುವ ನ್ಸಧ್ಾಟರವು ಪಾರಧಿಕಾರದೆೊಂದಿಗ್ೆ ಇರುತ್ುದೆ. 
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ಅನುಬ್ಂಧ ಎರ್ಮ - ECMP  ಕ ಿೈಂಟ್ ಮತ್ುು ರ ಸ್ಲೊಾಶನ್ ಲ್ವ ಿಸ್ಾಮಾನಾ ದ ೊೇಷರ್ಳು 

ನೆೊಂದಣಿ ಏಜೆನ್ಸಿರ್ಳು ಪಾರಧಿಕಾರ ಸ್ೊಚಿಸಿದ ಪಥದಿಂದ ಇತಿುೇಚಿನ ECMP ಕೆಾೈಂಟ್ ಅನುು ಡ್ನಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಬೆೇಕು. ಕೆಾೈಂಟ್ ಅನುು 
ಡ್ನಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಮತ್ುು ಬ್ಳಕೆಯ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ, ಕೆಳಗ್ೆ ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಆಪರೆೇರ್ರ್ / ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಅನೆೇಕ 
ಸ್ಮಸ್ೆಾರ್ಳನುು ಎದುರಿಸ್ಬ್ಹುದು. ಅಂತ್ಹ ಸ್ಮಸ್ೆಾರ್ಳನುು ಬ್ಗ್ೆಹರಿಸ್ಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು  ಪರತಿ ದೆೊೇಷ್ದಲೊಾ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳುಳವ 
ನ್ಸಣಟಯವನುು ದಲೆಾೇಖಕಾೆಗಿ ಇಲ್ವಾ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಈ ಸ್ೊಚನೆರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸಿ- 

ಕರ,ಸ್ಂ ದ ೊೇಷ – ಸಿಕಿೇನ್ ಶಾಟ್ ದ ೊೇಷದ ಹ ಸ್ರು- ರ ಸ್ಲೊಾಶನ್ 

1. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ದೃಢೇಕರಣ ವಫಲವಾಗಿದೆ 
ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್ – 

 ಚೆಕ್ ಬ್ಯೆೊೇ-ಲಾಕ್ 
(ಪೊೇರ್ಟಲ್ / 
ಎಮ್-ಆಧ್ಾರ್) 

 ಆಧ್ಾರ್ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ 
(ಅರ್ತ್ಾ ಬ್ಯೆೊೇ 
ನವೇಕರಣ) 

 ದೃಢೇಕರಣ ಟೆಂಪೆಾಟ್ 
ಮರು-ಹೆೊರತೆಗ್ೆಯುವಕೆ> 
ಸ್ಂಪಕಟ UIDAI ಟೆಕ್ 
ಬೆಂಬ್ಲ 

 

2. 

 

ದೆೊೇಷ್- ನೆೊಂದಣಿ 
ವಫಲವಾಗಿದೆ 

ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್ -  

 ಡೆೇಟಾ ಕಾಡ್ಟ / ನೆರ್ಿಕ್ಟ 
ಸ್ಂಪಕಟವನುು ಬ್ದಲಾಯಿಸಿ 
ಮತ್ುು ನಂತ್ರ ಮತೆು 
ಪರಯತಿುಸಿ 

 ಕೆಾೈಂಟ್ ಅನುು 
ಮರು-ನೆೊಂದಣಿ ಮಾಡಿ 
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ಕರ,ಸ್ಂ ದ ೊೇಷ – ಸಿಕಿೇನ್ ಶಾಟ್ ದ ೊೇಷದ ಹ ಸ್ರು- ರ ಸ್ಲೊಾಶನ್ 

 ಇದು ಸ್ಂಭ್ವಸ್ಬ್ಹುದು 
ಏಕೆಂದರೆ ಐಪಿ ಶೆಿೇತ್ಪಟ್ರಟ 
(ವೆೈಟ್ ಲ್ವಸ್ಟ / ಫೆೈರವಾಲ್  
ಸ್ೆಟ್ರಟಂರೆ್ಳನುು ಹೆೊಂದಿಲಾ 

3. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಆಪರೆೇರ್ರ್ ವವರರ್ಳು 
ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ 
 
ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್ - 

 ನೆರ್ಿಕ್ಟ ಸ್ಂಪಕಟವನುು 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ (ಲ್ವಂಕ್ / ವೆೇರ್) 

 ನೆರ್ಿಕ್ಟ ದತ್ುಮವಾಗಿದಿರೆ, 
ದಯವರ್ುಟ ಮತೆು 
ಆನೆೊಬೇಡ್ಟ ಮಾಡಿ 

4. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಕಣುು ಪಾಪೆ  ಸ್ಾಧನ 
ಪತೆುಯಾಗಿಲಾ 
ರೆಸ್ಲೊಾಷ್ನ್ - ಸ್ಾಧನ 
ಸ್ಂಪಕಟವನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ. 
ಸ್ೆೇವೆರ್ಳನುು ಮರುಪಾರರಂಭಿಸಿ 
ಮತ್ುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ 

5. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸಿಂಕ್ 
ವಫಲವಾಗಿದೆ 
 
ನ್ಸಣಟಯ - ಮತೆು 
ಬೆೊೇಡಿಟಂರ್ನಲ್ವಾ ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಅನುಸ್ರಿಸಿ 
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ಕರ,ಸ್ಂ ದ ೊೇಷ – ಸಿಕಿೇನ್ ಶಾಟ್ ದ ೊೇಷದ ಹ ಸ್ರು- ರ ಸ್ಲೊಾಶನ್ 

6. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಪಿನ್ ಕೆೊೇಡ್  
ದತಾುಂಶ ದೆೊೇಷ್ 
 
ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್ – 

 ಸ್ಂಪಯಣಟ ಪಿನ್ ಕೆೊೇಡ್  
ದತಾುಂಶ ಒದಗಿಸಿ (ಸ್ಂಖ್ೆಾ, 
ಜಿಲೆಾ, ದಪ-ಜಿಲೆಾ, VTC) 

 ಇತಿುೇಚಿನ 
"ಮಾಸ್ಟರ್-ಡೆೇಟಾ" ಫೆೈಲ್ 
ಅನುು ಡ್ನೆೊಾೇಡ್ ಮಾಡಿ 
(ಇಸಿಎಂಪಿ / ಯುಸಿಎಎಲ್ 
ನಲ್ವಾ  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೆೊಳಿಳ 

7. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಪಾಾಕೆಟ್ ಸಿಂಕ್ ದೆೊೇಷ್ 
 
ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್ - 

 ಪರಕ್ರರಯೆ -> ರಫುು ದಾಖಲಾತಿ 
ದತಾುಂಶ -> 

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ವವರರ್ಳನುು 
ಸಿಂಕೆೊರನೆೈಸ್ ಮಾಡಿ -> 
ಪಾಾಕೆಟ್ ಸ್ೆಟೇಟ್ಿ 
ಸಿಂಕೆೊರನೆೈರ್ಜ (ಪಯಣಟ 
ಸಿಂಕ್ ಅನುು 
ಸ್ಕ್ರರಯಗ್ೆೊಳಿಸಿ) 
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ಕರ,ಸ್ಂ ದ ೊೇಷ – ಸಿಕಿೇನ್ ಶಾಟ್ ದ ೊೇಷದ ಹ ಸ್ರು- ರ ಸ್ಲೊಾಶನ್ 

8. 

 

ದೆೊೇಷ್- OTP ಸ್ವಟರಗ್ೆ  
ಸ್ಂಪಕಟಪಡಿಸ್ಲಾರ್ುತಿುದೆ 
 
ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್ - UIDAI ಟೆಕ್ 
ಬೆಂಬ್ಲ ತ್ಂಡವನುು ಸ್ಂಪಕ್ರಟಸಿ 

9. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಮುದರಣದ ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ 
ದೆೊೇಷ್ ಎದುರಾಗಿದೆ 
 
ನ್ಸಣಟಯ – ಪಿರಂರ್ರ್ ನ ಭ್ತಿಕ 
ಸ್ಂಪಕಟವನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ 

10. 

 

ದೆೊೇಷ್- ನೆೊಂದಣಿ  ಕೆಾೈಂಟ್ 
ನೆೊಂದಣಿಯಾಗಿಲಾ 
 
ನ್ಸಣಟಯ - ಕೆಾೈಂಟ್ ಅನುು 
ಮರು-ನೆೊೇಂದಾಯಿಸಿ 
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11. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಸ್ವಟರ್ ಸ್ಂಪಕಟ 
ವಫಲವಾಗಿದೆ 
 
ನ್ಸಣಟಯ - ದಯವರ್ುಟ ನೆರ್ಿಕ್ಟ 
ಸ್ಂಪಕಟವನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ 
ನಂತ್ರ ಲಾಗಿನ್ ಪರಯತಿುಸಿ 

12. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಬೆರಳುರ್ಳ ಸ್ಂಖ್ೆಾ 
ನ್ಸರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಸ್ಂಖ್ೆಾರ್ಳಿಗ್ೆ 
ಹೆೊಂದಿಕೆಯಾರ್ುವುದಿಲಾ 
 
ನ್ಸಣಟಯ - ಸ್ರಿಯಾದ 
ನ್ಸದೆೇಟಶನರ್ಳ ೆಂದಿಗ್ೆ 
ಸ್ರಿಯಾದ ಸ್ಂಖ್ೆಾಯ 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ ಬೆರಳುರ್ಳನುು 
ಪರವೆೇಶಸ್ುವಂತೆ 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳಿಳ 
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13. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಕೆಲವು ಫೆೈಲ್ ರ್ಳನುು 
ತಿದುಿಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 
 
ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್ - 

 ಆಪರೆೇರ್ರ್ ಸ್ರಿಯಾಗಿ 
ಇರಲ್ವಲಾ. ದಯವರ್ುಟ ಮತೆು 
ಬೆೊೇಡ್ಟ ಮಾಡಿ 

 ಕೆಲವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೆೈಲ್ 
(ರ್ಳು) / ಫೇಲಾರ್ (ರ್ಳು) 
ಅನುು ಸ್ಂಪಾದಿಸ್ಲಾಗಿದೆ 

14. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಸ್ಾಳಿೇಯ ಪರಿಶೇಲನಾ 
ಸ್ೆೇವೆ ಲಭ್ಾವಲಾ 
 
ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್ - 

 ಸ್ಿಲಿ ಸ್ಮಯದವರೆಗ್ೆ 
ವಾವಸ್ೆಾಯ ನ್ಸರಿೇಕ್ೆಯನುು 
ಪಾರರಂಭಿಸಿದ ನಂತ್ರ 
ಕೆಾೈಂಟ್ ಪಾರರಂಭಿಸಿ, 

 ಸ್ಮಸ್ೆಾಯು ಇನೊು 
ಮುಂದುವರಿದರೆ ನಾವು 
ಸ್ೆೇವೆರ್ಳು-> ಆಧ್ಾರ್ 
ಮಲ್ವಟಪಾಾಪ್ಟ ಸ್ಾಧನ 
ನ್ಸವಾಟಹಕ ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ 
QQSSITV ಸ್ೆೇವೆಯನುು 
ಪುನರಾರಂಭಿಸ್ಬೆೇಕು 
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15. 

 

ದೆೊೇಷ್- ತ್ಪಾಿದ ದೆೊೇಷ್ರ್ಳ 
ಸ್ಾೆಾನ್ಸಂಗ್ 
 
ನ್ಸಣಟಯ - ನ್ಸಮಮ ಪಿರಂರ್ರ್ 
ಮತ್ುು  ಸ್ಾೆಾನರ್ ಸ್ಾಧನದ 
ಭ್ತಿಕ / ಹಾಡಟವೆೇರ್ 
ಸ್ಂಪಕಟವನುು ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ ಮತ್ುು 
ಮತೆು ಪರಯತಿುಸಿ 

16. 

 

ದೆೊೇಷ್- ನೆರ್ಿಕ್ಟ ಸ್ಂಪಕಟ 
ದೆೊೇಷ್ 

ರೆಸ್ಲೊಾಶನ್ - ಈ ದೆೊೇಷ್ 
ಮುಖಾವಾಗಿ SFTP 
ಸ್ಾಫಟವೆೇರನಲ್ವಾ  ಸ್ಂಭ್ವಸ್ುತ್ುದೆ 
-> ನೆರ್ವಕ್ಟ ಸ್ಂಪಕಟವನುು 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ -> ದತಾುಂಶ 
ಸ್ಂಚಯ  ಫೆೈಲ್ ಅನುು ಮರು 
ಫೆೈಲು  ಮತ್ುು ಮರು-ನೆೊಂದಣಿ 
ಮಾಡಿ 

17. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಸಿಐಡಿಆರ್ ನೆೊಂದಣಿ 
ವಫಲವಾಗಿದೆ 
 
ರೆಸ್ಲೊಾಷ್ನ್ - ನಮೂದಿಸಿದ 
ನೆೊಂದಣಿ ರುಜುವಾತ್ುರ್ಳನುು 
ಪರಿಶೇಲ್ವಸಿ (ಬ್ಳಕೆದಾರ ಹೆಸ್ರು 
ಮತ್ುು ಪಾಸ್ಿಡ್ಟ) 
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18. 

 

ದೆೊೇಷ್- ಅನುಸ್ಾಾಪನೆಯ 
ಸ್ಮಯದಲ್ವಾ ದೆೊೇಷ್ಯುಕು 
ದೆೊೇಷ್ 
 
ನ್ಸಣಟಯ - ಕೆಾೈಂಟ್ ಯಂತ್ರದ 
ಅನುಸ್ಾಾಪನೆಯನುು ಸ್ರಿಯಾಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿಲಾ-> ಎಲಾಾ ಕೆಾೈಂಟ್ 
ಸ್ಾಫೆಟವೇರ್ ಅನುು ಅನ್ ಇನಾಿಾಲ್ 
ಮಾಡಿ.  ನ್ಸಮಮ ಸಿಸ್ಟಮ್-> 
ಪಾರರಂಭಿಕ ಪರಕ್ರರಯೆಯನುು ಮತೆು 
ಪಾರರಂಭಿಸಿ 

19. 

 

UIDAI ಪರಿಚಾರಕವನುು 
ಸ್ಂಪಕ್ರಟಸ್ಲು ಸ್ಾಧಾವಾರ್ುತಿುಲಾ. 
/ ಕೆಾೈಂಟ್ 
ನೆೊೇಂದಾಯಿಸ್ಲಿಡುವುದಿಲಾ / 
QSSITV ಸ್ೆೇವೆಯು 
ಪರತಿಕ್ರರಯಿಸ್ುತಿುಲಾ (ಭಾರ್ಶಃ 
ದಾಖಲಾತಿಯಾಗಿಲಾ) - 
ಪರಮಾಣಪತ್ರದಲ್ವಾರುವಂತೆ 
ಆನೆೊಬೇಡ್ಟ ಮಾಡುವಕೆ / 
"ಬ್ಳಕೆದಾರರನುು ದಾಖಲ್ವಸಿ" 
ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 
ಆಧ್ಾರ್ QSSITV ಸ್ೆೇವೆಯನುು 
ಮರುಪಾರರಂಭಿಸಿ ಮತ್ುು 
ಪರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ವಾ ಹೆಸ್ರು 
ಮತ್ುು ಆಧ್ಾರ್ ವಭಿನು / 
ನೆೊಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ಐಡಿ / ರಿಜಿಸ್ಾಾರ್ ಸ್ಕ್ರರಯ ಇಲಾ  
/ ಇಎ ಸ್ಕ್ರರಯ ಇಲಾ / ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
ಸ್ಕ್ರರಯ  ಇಲಾ/ ಆಪರೆೇರ್ರ್ 
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ಮತೆೊುಂದು ಇಎ / 
ಅಸ್ೆೊೇಸಿಯೆೇಟೆಡ್ ಆಗಿದಾಿರೆ. 
ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್ 60% ಕ್ರೆಂತ್ 
ಕಡಿಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆ .- 
ಎಡ ಗ್ೆೈ (ನಾಲುೆ ಬೆರಳುರ್ಳು) 
ಅಥವಾ ಬ್ಲಗ್ೆೈ ಅಥವಾ ಎರಡು 
ಹೆಬೆಬರಳುರ್ಳು ಮಾತ್ರ. 
 

ಅನುಬ್ಂಧ N - ಕ ೊರತ್ ಯ ಸ್ಿರೊಪ / ದ ೊೇಷ (ವ ೈಟ ೇಜ್  ನ್ಸಯತ್ಾಂಕರ್ಳು) 
 

ಕರಮ. 
ಸ್ಂಖ್ ಾ 

ಕ ೊರತ್ ಯ ಹ ಸ್ರು/ತ್ಪುಿ 
ವ ೈಟ ೇಜ್  
ಪಾಯಿಂಟ್  

1 ಯುಐಡಿಎಐ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೇರ್  ಸ್ಂಭ್ವನ್ಸೇಯ ವಂಚನೆ-ನ್ಸರೆೊೇಧಕವನಾುಗಿ ಮಾಡಲು 
ನ್ಸರ್ದಿಪಡಿಸ್ಲಾದ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳ ಸ್ಂಪಯಣಟ ದಲಾಂರ್ನೆಯ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ 
(ಆಪರೆೇರ್ರ್ /ಸ್ೊಪರ್ ವೆೈಸ್ರ್  ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್   ಒಟಾಟರೆ ದಲಾಂರ್ನೆಗ್ಾಗಿ) 

2000 

2 ನ್ಸರ್ದಿಪಡಿಸ್ಲಾದ ಮಾರ್ಟಸ್ೊಚಿರ್ಳನುು ಸ್ಂಭ್ವನ್ಸೇಯ ವಂಚನೆಯ ದದೆಿೇಶಕಾೆಗಿ ಒಟಾಟರೆ 
ದಲಾಂರ್ನೆಗ್ಾಗಿ- 

I. ಯುಐಡಿಎಐ ಸ್ೆೇವೆರ್ಳಿಗ್ಾಗಿ ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳಿಗ್ೆ ಅಧಿಕ ಶುಲೆ 
ವಧಿಸ್ಲಾರ್ುತಿುದಿರೆ/ಭ್ರಷ್ಟಚಾರದ ಅಭಾಾಸ್ರ್ಳನುು ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತಿುದಿರೆ. 

II. ಅನಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಕೆೇಂದರವನುು ನಡೆಸ್ುತಿುದಿರೆ ಹಾರ್ೊ ಅದು ತ್ನ್ಸಖ್ೆಯ 
ವೆೇಳೆಯಲ್ವಾ ಕಂಡುಬ್ಂದರೆ  

III. ಔಟ್ ಬ್ಂಡ್  ಡಯಲರ್  ಸ್ವೆೇಟ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಚಾರದ ಅಭಾಾಸ್ರ್ಳಲ್ವಾ 
ತೆೊಡಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬ್ಂದರೆ 

1000 

3 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್  ದೆೊೇಷ್ರ್ಳು I (ಬ್ಸಇ-I) 

I. ಪಯತಿಟ ಬೆರಳಿನ ಅಚುಚ ಅಥವಾ ಪಯತಿಟ ಕಣುುರ್ುಡೆಾಯನುು ಅಸ್ಮಪಟಕವಾಗಿ 
ದಾಖಲ್ವಸ್ುವುದನುು ತ್ಪಿಿಸ್ುವುದು. 

II. ಫೇಟೆೊೇ ಆಫ್  ಫೇಟೆೊ  ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್  ಇಲಾದೆ ಇದಿ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ 
ಮಾಡುವುದು 

III. ಬೆೇರೆ ವಾಕ್ರುಯ ಫೇಟೆೊೇ ಇದಿ ಸ್ಂದಭ್ಟದಲ್ವಾ 

200 
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IV. ಯಾವುದೆೊೇ ವಸ್ುುವನ ಫೇಟೆೊೇ ಇದಾಿರ್ 

4 ಫೇಟೆೊ ಆಫ್  ಫೇಟೆೊ (ಪಿಓಪಿ) 

I. ಮಾನವರಲಾದೆ ಇನಾುಾವುದೆೊೇ ಫೇಟೆೊೇ / ಇತ್ರ ಫೇಟೆೊೇ ಇದಿಲ್ವಾ 

200 

5 ಅಸ್ಂವಧ್ಾನತ್ಮಕವಾದ ಭಾಷ್ೆಯನುು ದಪಯೆೊೇಗಿಸ್ುವುದು/ನ್ಸವಾಸಿರ್ಳ 
ಭ್ಗ್ೆೊೇಳಿಕತೆಯಲ್ವಾ ನ್ಸಂದನೆಯ ಭಾಷ್ೆಯನುು ದಪಯೆೊೇಗಿಸ್ುವುದು. 

20 

6 ದಾಖಲೆಯಲ್ವಾ ತ್ಪುಿ(ಡಿಓಇ I) 

I. ಮೊೇಸ್ದ ದಾಖಲೆ 

II. ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ದಾಖಲೆ 

200 

7 ದಾಖಲೆಯಲ್ವಾ ತ್ಪುಿ(ಡಿಓಇ II) 

I. ಕಳಪೆ ರ್ುಣಮರ್ಟದ ದಾಖಲೆ  

II. ಅಮಾನಾ ದಾಖಲೆ 

III. ಭ್ಗ್ೆೊೇಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆಯಾರ್ದಿರುವುದು 

0.5 

8 ದಾಖಲೆಯ 20 ದಿನರ್ಳ ಒಳಗ್ೆ ದಾಖಲೆಯ ಪಾಾಕೆಟ್  ಅನುು ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್  ಮಾಡಲು 
ವಳಂಬ್ ಮಾಡುವುದು 

1 

9 ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸಿಂಕ್  ಮಾಡಿದಿರೊ 30 ದಿನರ್ಳ ಒಳಗ್ೆ ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್  
ಮಾಡದಿದಿರೆ ಆ ದಾಖಲೆಯ ಪಾಾಕೆಟ್  ಕಳೆದುಹೆೊೇಯಿಂತೆಂದು ಭಾವಸ್ಲಾರ್ುವುದು 

1 

10 ದಾಖಲಾತಿಯ ದಿನದಿಂದ 10 ದಿನರ್ಳಾದ ನಂತ್ರವಯ ದಾಖಲೆಯ ಪಾಾಕೆಟ್  ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್  
ಮಾಡಲು ವಳಂಬ್ವಾದರೆ 

0.5 

11 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್  ದೆೊೇಷ್ (ಬ್ಸಇ-II) 

I. ಕೆರ್ಟ ರ್ುಣಮರ್ಟದ ಫೇಟೆೊೇ ಬೆೇರೆಯ ಫೇಟೆೊೇದ ಮೇಲೆ 

II. ಬೆೇರೆಯ ಫೇಟೆೊೇ ಸ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ುತಿುಲಾ ಬೆೇರೆಯ ಫೇಟೆೊೇ 

0.5 

12 ಬ್ಯೆೊೇಮಟ್ರರಕ್  ದೆೊೇಷ್ (ಬ್ಸಇ-III) 

I. ಫೇಟೆೊೇ ಗ್ೆೈಡ್ ಲೆೈನ್  ಪರಕಾರವಾಗಿಲಾ 

0.5 

13 ಭ್ಗ್ೆೊೇಳಿಕ ದೆೊೇಷ್ (ಡಿಇ) 

I. ಲ್ವಂರ್/ಫೇಟೆೊೇ ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆಯಾರ್ದಿರುವುದು 

II. ವಯಸ್ುಿ/ಫೇರ್ೊ ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆಯಾರ್ದಿರುವುದು 

III. ಹೆಸ್ರು ತ್ಪಾಿಗಿದೆ/ಅಸ್ಂಪಯಣಟ ವಳಾಸ್ 

IV. ಸ್ಂಬ್ಂಧರ್ಳ ಹೆೊಂದಾಣಿಕೆಯಾರ್ದಿರುವುದು 

0.5 

  ಮೇಲ  
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ಒರ್ುಟ ತ್ಪುಿರ್ಳ ವ ೈಟ ೇಜ್  ಹ ೇಳಲಾದ 
ಎಲಿದರ ಒರ್ುಟ 

ಮೊತ್ು 

ಶೆೇಕಡಾವಾರು ಕಾಯಟಕ್ಷಮತೆ ಸ್ೊಚಕ = 100 * (ಆಧ್ಾರ್ ದತಾಿದನೆ - ಒರ್ುಟ ದೆೊೇಷ್ ವೆೈಟೆೇರ್ಜ ) / ಒರ್ುಟ ಆಧ್ಾರ್ ದತಾಿದನೆ 
ದದಾಹರಣೆ ಆಧ್ಾರ್ ಜನರೆೇಷ್ನ್ = 100000, ಒರ್ುಟ ದೆೊೇಷ್ ವೆೈಟೆೇರ್ಜ  = 500 
ಒರ್ುಟ ಶೆೇಕಡಾವಾರು ಕಾಯಟಕ್ಷಮತೆ ಸ್ೊಚಕ = 100 * (100000-500) / 100000 = 99.5% 
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ಅನುಬ್ಂಧ ಓ – ಆಧಾರ್  ದಾಖಲಾತಿ/ನವಿೇಕರಣದ ಪರಮಾಣಪತ್ರ 
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ಅನುಬ್ಂಧ ಪಿ - ದಾಖಲಾತಿ ನ್ಸವಾಟರ್ಕರಿಗ  ರ್ುಣಮರ್ಟದ ಸ್ೊಚನಾ ಸ್ ಟ್ 
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