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Refer SB and change the title accordingly ‘ 

ആവാസവയവസ്ഥ പങ്കാളികൾക്കു 
വവണ്ടിയുള്ളലഘുപുസ്തകം 

(രജിസ്്രാറുമാർ/വപരുവേർക്കൽഏജൻസികൾ / 

സൂപ്പർവവസർ / പരിവ ാധകർ / അവതാരകർ) 
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ആമുഖം 

യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യടയയും (UIDAI) ആധാറിടനയും 
ഈ ട്രയിനിംങ്ങ് മാനവൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിേയടപ്പരുത്തുന്നു   

UIDAI ടയയും ആധാറിടനയും സംബന്ധിച്ച് എലലാ വായനക്കാർക്കും ഒരുറച്ച ധാരണ 
നൽകുക എന്നതാണ് ഈ വമാഡയൂളിന്ടറ ഉവേ യം. താടഴ പറയുന്ന ഉേിശ്ര 
വ് ാതാക്കൾക്കുവവണ്ടിയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്:- 

 വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർമാർ/ സൂപ്പർവവസർ 

 രജിസ്്രാറുമാർ, വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികൾ, പരിവ ാധകർ 

 അവതാരകർ 
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അദ്ധ്യായം 1 : യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ 
അക്ക ാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും ആധാറിന്ടറയും 

ആമുഖം 
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അദ്ധ്യായം 1 : യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടരയും 
ആധാറിന്ടറയും ആമുഖം 
മിനിസ്ട്െിഓഫ്ഇലക്ക്ക്ൊണിക്സ്ടആൻഡ്ഇൻഫർക്കമഷൻടെക്ക്കനാളജി(MeitY)മ്ന്ത്ാലയത്തിന്കീഴിൽ
ജൂലല12,2016ൽഭാര സർോർസ്ഥാപിച്ച ാണയുണീേ്ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻഅക്ക ാറിറ്റിഓഫ്ഇ
ന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ). 

2009 ജനുവരി  28ടല  ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം നമ്പർ A-43011/02/2009-Admn.I ്പകാരം അന്നടത്ത പ്ലാനിങ് 
കമ്മീഷന്ടറ (ഇന്നടത്ത NITI ആക്കയാഗ്) അനുബന്ധ ഓഫീസ്ട ആയാണ് യുഐഡിഎഐ (UIDAI) 
്പവർത്തിച്ചിരുന്നത്.പിന്നീട്ടസപ്റ്റ്റംബർ12,2015  

ൽഅക്കലാക്കേഷൻഓഫ്ബിസിനസ്ടനിയമങ്ങളിൽസർോർക്കഭദഗ ിവരുത്തികമ്മയൂണിക്കേഷൻസ്ടആ
ൻഡ്ഇൻഫർക്കമഷൻമ്ന്ത്ാലയത്തിന്ടറഇലക്ക്ക്ൊണിക്സ്ടആൻഡ്ഇൻഫർക്കമഷൻടെക്ക്കനാളജിഡിപ്പാ
ർട്ടമന്റിക്കലേു (DeitY)  യുഐഡിഎഐടയബന്ധിപ്പിച്ചു. 

യുഐഡിഎഐയുടെസ്ഥാപി ലക്ഷ്യങ്ങൾ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERE AADHAR  
MERI PEHCHAAN 

     നിങ്ങൾക്കറിയാവമാ? 

     ആ്യമായി  യൂണിക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ നമ്പർ ല ിച്ചത് ടസപ്റ്റംബർ 29, 2010 ന് 
മഹ്ാരാ്രയിടല നന്ദുർബർ നിവാസിക്കാണ്. 

 

 

 “ആധാർ”എന്നക്കപരിൽഅറിയടപ്പെുന്നയൂണിക്

ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻനമ്പർ (UID) നൽകുക. 

 

 ഭാര ത്തിടലഎലലാനിവാസികൾേുംആധാ

ർലഭയമാേുക. 

 
 അയഥാർത്ഥവുംവയാജവുമായഐഡന്റിറ്റി

കൾഉന്മൂലനംടെയ്യാൻ്പാപ്റ് മാകുക 

 

 എളുപ്പത്തിലുംടെലവ്കുറഞ്ഞരീ ിയിലുംഐഡന്റിറ്റി

കൾനിർണ്ണയിേുകയും്പാമാണീകരിേുകയുംടെയ്യുക. 
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ആധാർആക്് 2016 
്പകാരംആധാർവപരുവേർക്കലും്പാമാണീകരണവുംയുഐഡിഎഐയുടരഉത്തരവാ്ിതവമാണ്.മ
റ്റുേുമതലകൾതാടഴപറയുന്നു. 

 ആധാർജീവിതേ്കത്തിന്ടറഎലലാഘട്ടത്തിലുള്ള്പവർത്തനവുംനിർവഹ്ണവും 

 വികാസവനാന്മുഖമായനയങ്ങൾ 

 വയക്തികൾക്ക്ആധാർനമ്പർല യമാക്കാനുള്ളസംവിധാനവും്പവർത്തനവും 

 ്പാമാണീകരണനിർവഹ്ണം 

 വയക്തികളുടരതിരിച്ചറിയൽവിവരങ്ങളുടരയും്പാമാണീകരണവരഖകളുടരയുംസുരക്ഷി

തതവംഉറപ്പാക്കൽ. 

്പധാന വയാഖയാനങ്ങൾ 
 

നിയമം 

 

ആധാർ ആക്് 2016 (സാമ്പത്തികവും 
അലലാത്ത ുമായ സഹായങ്ങൾ, 
ആനുകൂലയങ്ങൾ, ക്കസവനങ്ങൾ എന്നിവ 
ജനങ്ങൾേ് എത്തിച്ചുടകാെുേുക 
എന്ന ാണ് ലക്ഷ്യം), ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചത് 25, 
മാർച്ച് 2016 ൽ. 

അധികാരികൾ 

 

നിയമത്തിടല ടസക്ഷൻ 11 ന്ടറ 
ഉപവി ാഗം (1) നു കീഴിൽ ജൂവല 12, 2016 
ൽ യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ 
അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിതമായി 

അനുശാസനങ്ങൾ 

 

2016 ടസപ്തംബർ 12 ന് ആധാർ 
(വപരുവേർക്കലും പരിഷ്ക്ക്കരണവും) 
അനു ാസനങ്ങൾ, 2016 ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു മറ്റു 
വ ്ഗതികൾ അതിനുവ ഷവും 
്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചു.   
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ക്കക്ര 
 ിരിച്ചറിയൽ 
വിവര 

സംഭരണി (CIDR) 
 

ആധാർ നമ്പർ ഉരമകൾക്ക് നൽകിയ എലലാ 
ആധാർ നമ്പറുകളും അവതാടരാപ്പം അത്തരം 
വയക്തികളുടര അനുരൂപമായ 
ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ വിവരങ്ങളും 
ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങളും അതുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട ഇതര വിവരങ്ങളും ഉൾടപ്പടര 
ഒവന്നാ അതിലധികവമാ സ്ഥലങ്ങളിടല ഒരു 
വക്ന്ദീകൃത വിവരവ ഖരം.   

ക്കപരുക്കെർേൽ 

 

ടസപ്റ്റംബർ 12, 2016 ൽ്പസിദ്ധ്ീകരിച്ചആധാർ 
(വപരുവേർക്കലുംപരിഷ്ക്കരണവും) 
അനു ാസനങ്ങൾ, 2016  (2016ൽ 2) 
്പകാരംവയക്തികൾക്ക്ആധാർനമ്പർനൽകുന്ന
തിനുവവണ്ടിഅവരുടരജനസംഖയാ ാസ്്തപര
മായവിവരങ്ങളുംബവയാടമ്രികവിവരങ്ങളും
്പസ്തുതനിയമ്പകാരംവപരുവേർക്കൽഏജൻ
സികൾഅവരിൽനിന്നുംവ ഖരിക്കുന്ന്പ്കിയ. 

 

രജിസ്ട്ൊർ 

 

 വയക്തികളുടരവപരുവേർക്കലിനുവവണ്ടി
യുഐഡിഎഐഅധികാരടപ്പരുത്തുക
യുംഅംഗീകരിക്കുകയുംടേയ്ക്തസ്ഥാപ
നം. 

 ഒരുടമവമാറാണ്ടംഓഫ്അണ്ടർസ്റ്റാന്ഡി
ങ്  (MoU) 
്പകാരംരജിസ്്രാർയുഐഡിഎഐയു
ടരഒരുപങ്കാളിയാടണന്നുമാ്തമലലഅവ
ടരഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളകരമകളുംഉത്തരവാ
്ിതവങ്ങളുംനിർവഹ്ിക്കാൻബാധയസ്ഥരു
മാണ്. 

 വയക്തികളുടരവപരുവേർക്കലിവനവണ്ടിനി
യമിതരയരജിസ്്രാറുമാർ്പധാനമായും
സംസ്ഥാനസർക്കാരുകളിൽനിവന്നാ, 
വക്ന്ദഗവൺടമന്റിൽനിവന്നാ, 
ബാങ്കുകളിൽനിവന്നാ, 
ടപാതുവമഖലയിൽനിവന്നായുഐഡിഎ
ഐയുമായി്പവതയകകരാർ (MoU) 
്പകാരംനിയമിതരായവരാണ്. 
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ക്കപരുക്കെർേൽ
ഏജൻസി 

 

 സംഘരനയുടരസാമ്പത്തികവുംസാവങ്കതി
കവുമായവ ഷികൾപരിവ ാധിച്ചതിനു
വ ഷംഈഏജൻസികടളയുഐഡിഎ
ഐപട്ടികയിൽഉൾടപ്പരുത്തുന്നു. 
 

 ്പവർത്തനവക്ന്ദത്തിടലനയങ്ങൾക്കനു
സൃതമായി്പവർത്തനങ്ങൾനിരീക്ഷിക്കു
ക,ഓപ്പവററ്റർക്ക്/സൂപ്പർവവസർക്ക്അ
നുവയാജയമായപരി ീലനംസംഘരിപ്പി
ക്കുക,സമവയാേിതമായിവക്ന്ദതിരിച്ചറി
യൽവിവരസം രണിയിവലക്ക്(CIDR) 
സ്ഥിരവാസിയുടരവിവരങ്ങൾഅയ
യ്ക്ക്കുന്നത്ഉറപ്പാക്കുകതുരങ്ങിയവയുടര
ഉത്തരവാ്ിതവംവപരുവേർക്കൽഏജൻ
സികൾക്കാണ്.  
 

 സ്ഥിരവാസിയുടരവപരുവേർക്കലിനും, 
വിവരങ്ങളുടരതിരുത്തലിനും, 
പരിഷ്ക്കരണത്തിനുംവപരുവേർക്കൽഏ
ജൻസികൾവപരുവേർക്കൽവക്ന്ദങ്ങൾസ
ജ്ജമാവക്കണ്ടതാണ്. 

 

ക്കപരുക്കെർേൽ 
ടസന്റർ 

 

നിവാസികളുടര വപരുവേർക്കുന്നതിനും 
അവരുടരവിവരങ്ങൾപരിഷ്ക്ക്കരിക്കുന്ന
തിനുമായി വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി 
നിർമിക്കുന്നതാത്ക്കാലികമായഅടലലങ്കിൽ 
സ്ഥായിയായ ്കമീകരണം. 

ക്കപരുക്കെർേൽ 
ക്കേഷൻ 

 

 സ്ഥിരവാസിയുടര 
ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ, 
ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ 
വ ഖരിക്കുന്ന സംവിധാനം 

 വപരുവേർക്കൽ ്കമീകരണത്തിൽ, 
കമ്പയൂട്ടർ, ബവയാടമ്രിക് 
ഉപകരണങ്ങൾ, GPS 
ഉപകരണം,്പിന്ററും സ്കാനറും 
വപാലുള്ള ഇതര ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ 
ഉൾടപ്പരുന്നു. 
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ആധാർക്കപരുക്കെ
ർേൽഉപകരണ
്കമീകരണം 

 

ആധാർവപരുവേർക്കലുംപരിഷ്ക്കാരങ്ങളുംവി
ജയകരമായിനിർവ്വഹ്ിക്കുന്നതിനായിആവ യ
മായഹ്ാർഡ്
ടവയർഉപകരണങ്ങൾഅരങ്ങിയതാണ്ആധാർ
വപരുവേർക്കൽഉപകരണ്കമീകരണം.ഇതിൽ
താടഴപറയുന്നഉപകരണങ്ങൾഅരങ്ങിയിരിക്കു
ന്നു. 

 ലാപ്വരാപ്പ് / ടഡസ്ക്വരാപ്പ് 
 വമാണിറ്റർ 
 വിവിധകൃതയങ്ങൾക്കുള്ള്പിൻറർ / 
സ്കാനർ 

 ടവളുത്തനിറമുള്ളസ്്കീൻ 
 വഫാക്കവൈറ്റ് 
 സർജ്ട്പാട്ടക്രർസ്വപക് 
 ഐറിസ്സ്കാനർ 
 കയാമറ 
 ൈാപ്പ്സ്കാനർ 
 ജിപീഎസ്ഉപകരണം 

 

പരിക്കശാധിച്ച് 
സാക്ഷ്യടപ്പെുത്തു
ന്ന ഏജൻസി 

 

 വയക്തികടളക്കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണയങ്ങൾ 
നരത്താനായി ഒരു വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസിയിൽ വപരുവേർക്കൽ 
ഓപവററ്ററായി/ സൂപ്പർ വവസറായി 
അധികൃതർ നിവയാഗിക്കുന്ന 
ഏജൻസിയാണിത്, വപരുവേർക്കൽ/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണം നിർവ്വഹ്ിക്കുക 
എന്നതാണ് ഇവരുടര ്ൗതയം. 

 പരി ീലനവുംഅംഗീകാരവും 
ല ിച്ചവർ മാ്തമാണ് വപരുവേർക്കൽ/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണ്പ്കിയനിർവ്വഹ്ിക്കുന്ന
ടതന്ന് സർട്ടിഫിവക്കഷൻ ്പ്കിയ 
ഉറപ്പുവരുത്തും. 
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ക്കപരുക്കെർേൽ 
ഓപക്കററ്റർ 

 

വപരുവേർക്കൽവക്ന്ദങ്ങളിൽവപരുവേർക്ക
ൽ്പ്കിയനിർവ്വഹ്ിക്കുവാനായിവപരുവേ
ർക്കൽ ഏജൻസികൾ നിവയാഗിക്കുന്ന 
അംഗീകൃത വയക്തി. 

ക്കപരുക്കെർേൽ 
സൂപ്പർ ലവസർ 

 

വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങൾ 
്പവർത്തിപ്പിച്ച് അതിന്ടറ വമൽവനാട്ടം 
വഹ്ിക്കാൻ വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികൾ 
നിവയാഗിക്കുന്ന അംഗീകൃത വയക്തി 

 

പരിക്കശാധകൻ 

 

വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങളിൽ വരഖകൾ 
പരിവ ാധിക്കുവാനായി രജിസ്്രാർമാർ 
നിയമിക്കുന്ന വയക്തി 

അവ ാരകൻ 

 

സാധുവായ തിരിച്ചറിയൽ ടതളിവുവരഖ 
(PoI), വമൽവിലാസ ടതളിവുവരഖ (PoA) 
എന്നിവ ഇലലാത്തവരുടര തിരിച്ചറിയൽ 
സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് രജിസ്്രാറും 
അധികൃതരും രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത വയക്തി.  

കുറിപ്പ്: അവതാരകർക്ക് അറിയാവുന്ന 
വയക്തിയുടര തിരിച്ചറിയലും അ്ഡസ്സും 
മാ്തവമ അവേഹ്ം സ്ഥിരീകരിക്കുകയുള്ളു, 
അവതാരകന്ടറ ആധാർ നമ്പറും 
ബവയാടമ്രിക് സ്ഥിരീകരണവും 
ഉപവയാഗിച്ചാണ് ്പസ്തുത സ്ഥിരീകരണം 
നിർവ്വഹ്ിക്കുന്നത്. 

സ്ഥിരവാസി 

 

ആധാറിൽ വപരുവേർക്കുന്നതിന് 
അവപക്ഷിക്കുന്നതിന്ടറ ടതാട്ടുമുമ്പുള്ള 
പ്ന്ത്ണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ടമാത്തം നൂറ്റി 
എൺപത്തിരണ്ട് ്ിവസങ്ങൾ അടലലങ്കിൽ 
അതിൽകൂരുതൽ ്ിവസങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ 
നിവസിച്ച വയക്തി   
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വിക്കദശവാസി 
(NRI) 

 

 ആധാർ(രാർടഗറ്റടെലിവറിഓഫ്ഫിനാൻ
ഷയൽആൻഡ്അ്ർസബ്സിഡിസ്, 
ടബടനഫിറ്റസ്ആൻഡ്സർവീസസ്) 
ആക്്, 2016 ( 2016ൽ  18) ടസക്ഷൻ 2, 
വൈാസ് 5 ്പകാരം,   നിയമസാ 
ധുതയുള്ളഇന്ത്യൻപാസ്സ്വപാർ്വകവ 
മുള്ള, 
എന്നാൽഇന്ത്യയിൽസ്ഥിരതാമസമിലലാത്ത
,വയക്തിടയയാണവിവ് വാസി (NRI) 
എന്ന്നിർവേിച്ചിരിക്കുന്നത്.  
 

 വിവ് വാസിയായഇന്ത്യൻപൗരന്അവേ
ഹ്ം/അവർഇന്ത്യയിൽതിരിച്ചുവന്നതിനു
വ ഷംആധാർല ിക്കുന്നതിന്അർഹ്തയു
ടണ്ടന്ന്വമൽപ്പറഞ്ഞആക്രിന്ടറടസക്ഷൻ
3,  സബ്ടസക്ഷൻ(1) അനു ാസിക്കുന്നു. 
 

ജനസംഖയാശാ
സ്ട്  വിവരങ്ങൾ 

 

ആധാർ നമ്പർ നൽവകണ്ട ആവ യത്തിനായി 
അനു ാസനങ്ങൾ നിർവേ ിച്ച ്പകാരം ഒരു 
വയക്തിയുടര വപര്, ജനന തിയതി, 
വമൽവിലാസം, അനുവയാജയമായ മറ്റു 
വിവരങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 
വിവരങ്ങൾ.  

കുറിപ്പ്: സ്ഥിരവാസിയുടര കുലം, മതം, 
ജാതി, വർഗ്ഗം, വം ം,  ാഷ, 
അധികാരടപ്പരുത്തൽ വരഖകൾ, വരുമാനം, 
ടമഡിക്കൽ ഹ്ിസ്റ്ററി എന്നിവ ഈ 
വിവരങ്ങളിൽ ഉൾടപ്പരുന്നതലല. 

ബക്കയാടമ്െികവി
വരങ്ങൾ 

 

 

നിയമങ്ങളിൽനിർവ്വേിക്കടപ്പട്ട്പകാരം,ഒരുവയ
ക്തിയുടരവഫാവട്ടാ്ഗാഫ്,വിരലരയാളം,മിഴിപര
ലത്തിന്ടറസ്കാൻഅടലലങ്കിൽഅതുവപാലുള്ളമ
റ്റുജീവ ാസ്്തപരമായ്പവതയകതകൾ. 

 

്പധാന 
ബക്കയാടമ്െിക് 
വിവരങ്ങൾ 

 

ഒരു വയക്തിയുടര വിരലരയാളം, 
മിഴിപരലത്തിന്ടറ സ്കാൻ അടലലങ്കിൽ 
അതുവപാലുള്ള ജീവ ാസ്്തപരമായ 
്പവതയകതകൾ 
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ക്കപരുക്കെർേൽ 
ID  

(EID) 

 

വപരുവേർക്കൽവവളയിൽസ്ഥിരവാസികൾ
ക്ക് നൽകുന്ന 28 അക്കങ്ങളുള്ള 
വപരുവേർക്കൽ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ 

പരിഷ്കരണഅ
ക്കപക്ഷ്നമ്പർ 

(URN) 

  

 സ്ഥിരവാസിയുടരഓൺവലൻവിലാസം
വിജയകരമായിപരിഷ്ക്കരിച്ചതിനുവ 
ഷംഉണ്ടാകുന്ന 14 
അക്കമുള്ളനമ്പറാണിത്. 
 

 ഇത്സ്ഥിരവാസിയുടരടമാവബൽവഫാണി
വലക്കുSMS  വഴിഅയക്കുന്നു. 
 

 യുഐഡിഎഐടവബ്
വസറ്റിൽനിന്നവിലാസംപരിഷ്ക്കരണഅ
വപക്ഷയുടരഅവസ്ഥഅറിയുന്നതിന്സ്ഥി
രവാസിക്ക് URN 
ഉംആധാർനമ്പറുംഉപവയാഗിക്കാവുന്ന
താണ്. 

 

ആധാർ ടലറ്റർ 

 

ഒരു സ്ഥിരവാസിക്ക് ആധാർ നമ്പർ 
എത്തിച്ചുടകാരുക്കുന്ന വരഖ 

ഇ-ആധാർ 

 

 

 ഇത്ആധാറിന്ടറപാസ്സ്
വവർഡിനാൽസുരക്ഷിതമാക്കടപ്പട്ടഒരുഇ
ലക്വ്രാണിവക്കാപ്പിയാണ്. 

 ഇതിൽയുഐഡിഎഐയുടരഅർഹ്ത
യുള്ളഅധികാരിയുടരഡിജിറ്റൽഒപ്പ്
വരഖടപ്പരുത്തിയിരിക്കുന്നു. 
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ബന്ധടപ്പൊനുള്ള 
ക്കക്രം 

 

വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ 
സംബന്ധമായ അവനവഷണങ്ങളുടരയും 
പരാതികളുടരയും പരിഹ്ാരത്തിന് 
ബന്ധടപ്പരാവുന്ന വക്ന്ദം. വരാൾ ്ഫീ നമ്പറായ 
1947 ലും കൂരാടത help@uidai.gov.in എന്ന 
ഇ-ടമയിൽ ഐഡിയിലും 
സ്ഥിരവാസികൾക്ക് ഇത് 
്പാപയമാക്കാവുന്നതാണ്.     

സാമൂഹയമാധയമ
ൊനൽ 

 
 

 സാമൂഹ്യമാധയമംഎന്നത്ഓൺവലൻവാ
ർത്താവിനിമയോനലുകളുടരഒരുകൂട്ടമാ
ണ്.ഈോനലുകൾസാമൂഹ്ികാരിസ്ഥാന
ത്തിൽഉള്ളവിവരങ്ങൾനൽകുന്നതിലും, 
പരസ്പര്പവർത്തനങ്ങളിലും, 
ഉള്ളരക്കങ്ങൾപങ്കിരുന്നതിലും, 
സഹ്കരണത്തിലുംഅർപ്പിതമനവസ്സാടര
്പവർത്തിക്കുന്നു. 

 സാമൂഹ്യമാധയമോനലുകളിൽവളടരസ
ജീവമായഏജൻസികളിൽഒന്നാണയുഐ
ഡിഎഐ.താടഴപറയുന്നോനലുകളിൽ
ആധാർസംബന്ധിച്ചുള്ളവിവരങ്ങളുംഏ
റ്റവുംപുതിയപരിഷ്ക്ക്കാരങ്ങളുംനിങ്ങൾ
ക്കുകാണാൻകഴിയും. 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/ 

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

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

Youtube: https ://www.youtube.com/user/AadhaarUID 
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യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അക്ക ാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വീക്ഷ്ണവും ദൗ യവും 
 

 

ഇന്ത്യയിടല സ്ഥിരവാസികടള എവിടരയും 
എവപ്പാഴും ്പമാണീകരിക്കുന്നതിനുവവണ്ടി 
അനുപമമായ ഒരു തിരിച്ചറിയലിലൂടരയും 
സംഖയാസംബന്ധമായ ഒരു തലത്തിലൂടരയും അവടര 
 ാക്തീകരിക്കുക 

 

 ആവഗാളതലത്തിലുള്ള സ്ഥിരവാസികൾക്ക് 
വയക്തമായി നിർവ്വേിച്ച സമയത്തിനുള്ളിൽ 
കണി മായ ഗുണവമൻമ മാന്ണ്ഡങ്ങൾക്ക് 
വിവധയമായി ആധാർ നമ്പറുകൾ 
എത്തിച്ചുടകാരുക്കുക.  

 സ്ഥിരവാസികൾക്ക് സംഖയാപരമായ അവരുടര 
തിരിച്ചറിയൽ പരിഷ്ക്ക്കരിച്ച് അത് 
്പമാണീകരിക്കുവാൻ സൗകരയടപ്പരുന്ന രൂപഘരന 
സ്ഥാപിക്കുവാൻ പങ്കാളികളുമായി വയാജിച്ച് 
്പവർത്തിക്കുക.   

 സ്ഥിരവാസികടള ഫല്പ്മായും കാരയക്ഷമമായും 
ഉേിതമായും വസവിക്കുവാൻ ആധാറിടന 
്പാപ്തമാക്കുന്നതിന് പങ്കാളികളുമായും 
വസവന്ായകരുമായും വയാജിച്ച് ്പവർത്തിക്കുക  

 പുതുമകൾ വ്പാത്സാഹ്ിപ്പിക്കുകയും ആധാറുമായി 
ബന്ധിപ്പിച്ച അവപക്ഷകൾ വികസിപ്പിടച്ചരുക്കുന്നതിന് 
സർക്കാർ, സവകാരയ ഏജൻസികൾക്ക് ഒരു വവ്ി 
നൽകുകയും ടേയ്യുക.   

 സാവങ്കതികജ്ഞാന ഘരനയുടര ല യത,പരിമാണ 
സാദ്ധ്യത, പിൻവാങ്ങൽ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുക  

 യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് 
ഇന്ത്യയുടെ വീക്ഷണവും മൂലയങ്ങളും വമലിലും 
തുരരുന്നതിന് ഒരു ്ീർഘകാല സ്ഥായിയായ 
വയവസ്ഥിതി രൂപടപ്പരുത്തുക.   

 ആവഗാളതലത്തിൽ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിടല വി്ഗ്്ർ 
വയാജിച്ച് ്പവർത്തിച്ച്, യുണീക് 
ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക്ക് 
അമൂലയമായ ഉൾക്കാഴ്േകൾ നൽകാൻ പാകത്തിൽ 
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അതിടന ആകർഷകമാക്കുക 

 

 ഞങ്ങൾ ഏകീകരണടത്ത വിലമതിക്കുന്നു 
 സമ്ഗമായ രാ്രനിർമിതിയിൽ ഞങ്ങൾ 
്പതിബദ്ധ്രാണ്. 

 ഏകാത്മകമായ സമീപനടത്ത 
വ്പാത്സാഹ്ിപ്പിക്കുകയും ഞങ്ങളുടര പങ്കാളികടള 
ഞങ്ങൾ വിലമതിക്കുകയും ടേയ്യുന്നു  

 സ്ഥിരവാസികവളാരും വസവന്ായകവരാരുമുള്ള 
വസവനത്തിൽ മികവ് പുലർത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ 
്പയത്നിക്കും.   

 നിരന്ത്രമായ പഠനത്തിലും ഗുണനിലവാരങ്ങൾ 
അ ിവൃദ്ധ്ിടപ്പരുത്തുന്നതിലും ഞങ്ങൾ സ്ാ 
് ദ്ധ്യൂന്നും. 

 പുതുമയിൽ ്പവോ്ിതരാണ് ഞങ്ങൾ, പുതുമകൾ 
ആവിഷ്ക്ക്കരിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുടര പങ്കാളികൾക്ക് 
ഞങ്ങൾ വവ്ി നൽകുന്നതാണ്. 

 സുതാരയവും വയക്തവുമായ വയവസ്ഥിതിയിൽ 
ഞങ്ങൾ വി വസിക്കുന്നു 

 

ആധാറുംമറ്റുതിരിച്ചറിയൽവ്പാ്ഗാമുകളുംതമിലുള്ളവയതയാസം 

 

 

 

മറ്റ് ഐഡന്റിഫിവക്കഷനുകൾ ആധാർ 
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ആധാറിന്ടറസവിക്കശഷ കൾ 

ആധാർ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

മുഖത്തിന്ടറവഫാവട്ടാ്ഗാഫും,ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായവിവരങ്ങളും,

വിരലരയാളങ്ങളും,മിഴിപരലത്തിന്ടറേി്തവുംഒരുസ്ഥിരവാസിടയതിരി

ച്ചറിയാൻഉപവയാഗിക്കുന്നു. 

 

വയക്തിയുടരആവഗാളതലത്തിലുള്ളതിരിച്ചറിയൽഘരനസാധയമാക്കുന്നു. 

അതിനാൽവറഷൻകാർഡ്,പാസ്വപാർ്തുരങ്ങിയതിരിച്ചറിയൽഅധിഷ്ക്ഠി

തമായഅവപക്ഷകൾക്ക്ഉപവയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

 

ഇന്ത്യയിടലസ്ഥിരവാസിക്ക്നിലവിലുള്ള്പമാണവരഖകൾപരിഗണിക്കാ

ടതനൽകുന്നു (കുരുംബനാഥൻ, അവതാരകൻഅധിഷ്ക്ഠിതവപരുവേർക്കൽ). 

 

ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായവിവരങ്ങളുംബവയാടമ്രികവിവരങ്ങളുംവ ഖ

രിച്ചുവരഖടപ്പരുത്തുന്നു(വവകലയമുള്ളവയക്തികളുടരവിവരങ്ങൾവയതയ

സ്തമായിവകകാരയംടേയ്യുന്നു). 

വിജയകരമായ "്പാമാണീകരണത്തിൽ"  

അധിഷ്ക്ഠിതമായിസ്ഥിരവാസിയുടരതിരിച്ചറിയൽ്പാപ്തമാക്കുന്നു. 

 

ഒരുസ്ഥിരവാസിക്ക്നൽകുന്നഅതുലയമായതിരിച്ചറിയൽനമ്പറാണ്, 
എന്നുമാ്തമലല,ഇവതനമ്പർമടറ്റാരുവയക്തിക്ക്നൽകുന്നതലല 

ഒരു്കമരഹ്ിതമായ 12- അക്കനമ്പർആണ്. 
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വപരുവേർക്കലിന്ടറആവാസവയവസ്ഥ 

 

  

സ്ഥിരവാസി
കൾ 

വപരുവേർക്കൽ 

വക്ന്ദങ്ങൾ 

രജിസ്്രാർ 

യുഐഡിഎഐ 

വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസികൾ 

എംപാനൽടമന്് 

വപരുവേർക്കൽ 

വക്ന്ദങ്ങൾ 

വപരുവേർക്കൽ 

വക്ന്ദങ്ങൾ 

വപരുവേർക്കൽ 

വക്ന്ദങ്ങൾ 

വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസികൾ 

വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസികൾ 

വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസികൾ 

രജിസ്്രാർ രജിസ്്രാർ രജിസ്്രാർ 
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അദ്ധ്യായം 2: രജിസ്ട്ൊറുമാർ, ക്കപരുക്കെർേൽ 
ഏജൻസികൾ, ക്കപരുക്കെർേൽ ോഫ് 
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അദ്ധ്യായം 2: രജിസ്്രാറുമാർ, വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികൾ, വപരുവേർക്കൽ 
സ്റ്റാഫ് 
 
രജിസ്ട്ൊർമാരുടെ നിയമനം 
 

1. രാജയടത്തങ്ങുമുള്ള സ്ഥിരവാസികളുടര വപരുകൾ 
വേർക്കുന്നതിനും പരിഷ്ക്ക്കരണങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനുമായി 
രജിസ്്രാറുകടള അധികൃതർ നിയമിക്കുന്നതാണ്. 
സ്ഥാപനങ്ങടളയും ഇതിൽ ഉൾടപ്പരുത്തുന്നതാണ്, അവരുടര 
വ്പാ്ഗാമുകളുടര പതിവ് വിനയാസേരയകളുടര  ാഗമായി 
അവർ സ്ഥിരവാസികളുമായി 
ഇരപഴകുന്നതാണ്.രജിസ്്രാറുകടള നിയമിക്കുന്ന സമയത്ത് 
ഓവരാ രജിസ്്രാർക്കും ഒരു രജിസ്്രാർ വകാഡ് 
അനുവ്ിച്ചുനൽകുന്നതാണ്. 

2. രജിസ്്രാർമാരായിനിയമിക്കടപ്പരുവാൻവയാഗയതയുള്ളസ്ഥാപ
നങ്ങൾഇവയാണ് : 

 സംസ്ഥാനസർക്കാരുകളുംയൂണിയൻടരറിറ്ററിസർക്കാരുകളും 

 വക്ന്ദമ്ന്ത്ാലയങ്ങൾ 

 ധനകാരയസ്ഥാപനങ്ങൾ 

 ബാങ്കുകൾ 

 ടപാതുവമഖലാസ്ഥാപനങ്ങൾ 

സംസ്ഥാന / സംസ്ഥാക്കന രരജിസ്ട്ൊർമാർ: 

 യുഐഡിഎഐയിൽരജിസ്്രാറായിവജാലിടേയ്യുന്നസംസ്ഥാന / 

യൂണിയൻടരറിറ്ററിഏജൻസികളാണ്സംസ്ഥാനരജിസ്്രാർമാർ 

 ടമവമാറാണ്ടംഓഫ്അണ്ടർസ്റ്റാന്ഡിങ്(MoU)ഒപ്പിട്ടഎലലാബാങ്കുകളുംടപാതുവമഖലാസ്ഥാപന

ങ്ങളുംസംസ്ഥാവനതരരജിസ്്രാർമാരായി്പവർത്തിക്കുന്നു. 

3. ഫീൽഡ്തല നിർവ്വഹ്ണം, നിരീക്ഷണം, ഓഡിറ്റ് എന്നിവ 
രജിസ്്രാർമാരുടര ഉത്തരവാ്ിത്തമായിരിക്കും. 

4. രജിസ്്രാർമാരുടര അതടലലങ്കിൽ അവർക്കുവവണ്ടി 
്പവർത്തിക്കുന്നവരുടര കീഴിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിവലക്ക് 
യുക്തമായ ആക്സസ് രജിസ്്രാർമാർ അവതാറിറ്റിക്ക് 
നൽകുന്നതാണ് കൂരാടത രജിസ്്രാറുടര അടലലങ്കിൽ 
അവർക്കുവവണ്ടി ്പവർത്തിക്കുന്നവരുടര അധീനതയിലുള്ള 
ഏടതങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ, ്പമാണങ്ങൾ, കമ്പയൂട്ടർ ഡാറ്റ 
എന്നിവ പരിവ ാധിക്കുവാൻ യുക്തമായരീതിയിൽ 
അവതാറിറ്റിക്ക് സൗകരയം ടേയ്ക്തുടകാരുക്കുന്നതുമാണ്. 
ഇതിനുപുറടമ ഓഡിറ്റിന്ടറ ആവ യവുമായി ബന്ധടപ്പട്ടടതന്ന് 
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അവതാറിറ്റിക്ക് അ ി്പായമുള്ള ്പമാണങ്ങളുടരവയാ മറ്റു 
വസ്തുക്കളുടരവയാ പകർപ്പുകൾ അവർക്ക് നൽകുന്നതുമാണ്.  

5. വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയിവലക്ക് വിവരങ്ങൾ അവലാഡ് ടേയ്യുക എന്ന 
ആവ യത്തിനുവവണ്ടിയലലാടത, വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ വ ഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതര 
ആവ യങ്ങൾക്കുവവണ്ടി രജിസ്്രാർമാർ ഉപവയാഗിക്കാൻ പാരുള്ളതലല. 

6. വപരുവേർക്കൽ,പരിഷ്ക്കരണംഎന്നിവടയക്കുറിച്ചുള്ളപരയാപ്തവുംഅനുവയാജയവുമായവിവ
രങ്ങളും,വപരുവേർക്കൽവക്ന്ദത്തിടലഉവ്യാഗസ്ഥരുടരസമ്പർക്കവി ്ാം ങ്ങളുംവമൽവിലാസ
വും,സ്ഥിരവാസികൾക്കുല യമാവുന്നവസവനങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങളുംരജിസ്്രാർമാർഅ
വരുടരടവബ്വസറ്റുകളിൽ്പ്ർ ിപ്പിക്കണം. 

7. ആളുകളുടര സമ്പർക്ക വി ്ാം ങ്ങൾ,വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിന്ടറ വമൽവിലാസം എന്നിവ 
ഉൾടപ്പടര വപരുവേർക്കൽ, പരിഷ്ക്ക്കരണം എന്നിവടയക്കുറിച്ച് പരയാപ്തവും 
അനുവയാജയവുമായ വിവരങ്ങൾ, സ്ഥിരവാസികൾക്ക് ല യമാകുന്ന വസവനങ്ങൾ എന്നിവ 
രജിസ്്രാർമാർ അവരുടര ടവബ്വസറ്റുകളിൽ ്പ്ർ ിപ്പിക്കണം.   

8. വപരുവേർക്കൽ, പരിഷ്ക്ക്കരണ ്പവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹ്ിക്കാൻ നിയമിക്കടപ്പട്ട അടലലങ്കിൽ 
നിവയാഗിതരായ ഏടതാരു ഏജൻസി അടലലങ്കിൽ ആളുകൾ അതിന് അനുവയാജയരും 
കാരയ്പാപ്തിയുള്ളവരുമാടണന്ന് അഥവാ അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട പരി ീലനം ല ിച്ചവവരാ 
അനു വജ്ഞാനം ഉള്ളവവരാ ആടണന്ന് രജിസ്്രാർമാർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം.   

9. വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികൾ അവരുടര വപരുവേർക്കൽ ്പവർത്തനങ്ങൾ വതർഡ് പാർട്ടികൾക്ക് 
ഉപകരാർ അരിസ്ഥാനത്തിൽ ഏൽപിച്ചുടകാരുക്കുന്നത് രജിസ്്രാർമാർ അനുവ്ിക്കാൻ 
പാരുള്ളതലല. വതർഡ് പാർട്ടികൾ മുവഖന ആളുകടള കൂലിടക്കരുക്കുന്നത് രജിസ്്രാർമാർക്ക് 
അനുവ്ിക്കാം എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകടള കൂലിടക്കരുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടര 
വി ്ാം ങ്ങൾ രജിസ്്രാർമാർ വ ഖരിവക്കണ്ടതാണ്. 

10. അടപൻഡിക്സ്ട A ൽ വിവരിച്ച വകാഡ് ഓഫ് കണ്ടക്് രജിസ്്രാർമാർ സ്ാ 
അനുസരിവക്കണ്ടതാണ്.   

11. അവതാറിറ്റി അതാത് സമയങ്ങളിൽ ്പസിദ്ധ്ീകരിക്കുന്ന നയങ്ങൾ, മാർഗ്ഗവരഖകൾ, ടേക്ക് 
ലിസ്റ്റുകൾ, പ്തികകൾ, മാതൃകകൾ എന്നിവ രജിസ്്രാർമാർ അനുസരിവക്കണ്ടതാണ്. ്പസ്തുത 
നരപരി്കമം ബാധിതമാകുന്ന വപruവേർക്കൽ ഏജൻസികളുടര വിവധയതവവും രജിസ്്രാർമാർ 
ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 
 
 

ക്കപരുക്കെർേൽഏജൻസികൾ 

 

1. അവതാറിറ്റിനൽകുന്നഒരുവപരുവേർക്കൽഏജൻസിവകാഡ്ഉപ

വയാഗിച്ച്പട്ടികയിൽഉൾടപ്പരുത്തിയഒരുവപരുവേർക്കൽഏജൻ

സിടയവക്ന്ദതിരിച്ചറിയൽവിവരസം രണിയിവലക്കു  (CIDR) 

രജിസ്്രാർക്ക്വേർക്കാവുന്നതാണ്. 

2. ഏജൻസികളുടര അവപക്ഷകൾ അവതാറിറ്റി വിലയിരുത്തി, 
RFE ന്ടറ നിബന്ധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിടക്കാണ്ട് വയാഗയരായ 
ഏജൻസികടള വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികളായി അവതാറിറ്റി 
പട്ടികയിലാക്കുന്നതാണ്.  
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3. .ഒരു വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി വകാഡ് അവതാറിറ്റി നൽകുന്നതാണ്, പട്ടികയിൽ ഉൾടപ്പരുത്തിയ 
ഒരു വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിടയ വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയിവലക്ക് 
ഇതുപവയാഗിച്ച് രജിസ്്രാർക്ക് നിവയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.   

4. മറ്റു ഏജൻസികടള പരിവ ാധനവിവധയമാക്കി നിവയാഗിക്കുന്നതിന് അനുവയാജയമായ 
നരപരികൾക്കുവ ഷം അവടര വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികളായി വയാപൃതരാക്കുവാൻ 
രജിസ്്രാർമാടര അവതാറിറ്റി അനുവ്ിവച്ചക്കാം. ഫീൽഡ്തല നിർവ്വഹ്ണത്തിന്ടറയും 
ഓഡിറ്റിന്ടറയും ഉത്തരവാ്ിത്തം വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിക്ക് ആയിരിക്കും.  

5. രജിസ്്രാർമാരുടര അതടലലങ്കിൽ അവർക്കുവവണ്ടി ്പവർത്തിക്കുന്നവരുടര കീഴിലുള്ള 
സ്ഥാപനങ്ങളിവലക്ക് യുക്തമായ ആക്സസ് രജിസ്്രാർമാർ അവതാറിറ്റിക്ക് നൽകുന്നതാണ് 
കൂരാടത രജിസ്്രാറുടര അടലലങ്കിൽ അവർക്കുവവണ്ടി ്പവർത്തിക്കുന്നവരുടര അധീനതയിലുള്ള 
ഏടതങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾ, ്പമാണങ്ങൾ, കമ്പയൂട്ടർ ഡാറ്റ എന്നിവ പരിവ ാധിക്കുവാൻ 
യുക്തമായരീതിയിൽ അവതാറിറ്റിക്ക് സൗകരയം ടേയ്ക്തുടകാരുക്കുന്നതുമാണ്. ഇതിനുപുറടമ 
ഓഡിറ്റിന്ടറ ആവ യവുമായി ബന്ധടപ്പട്ടടതന്ന് അവതാറിറ്റിക്ക് അ ി്പായമുള്ള 
വരഖകളുടരവയാ മറ്റു വസ്തുക്കളുടരവയാ പകർപ്പുകൾ അവർക്ക് നൽകുന്നതുമാണ്.  

6. വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയിവലക്ക് വിവരങ്ങൾ അവലാഡ് ടേയ്യുക എന്ന 
ആവ യത്തിനുവവണ്ടിയലലാടത, വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ വ ഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഇതര 
ആവ യങ്ങൾക്കുവവണ്ടി രജിസ്്രാർമാർ ഉപവയാഗിക്കാൻ പാരുള്ളതലല. 

7. വപരുവേർക്കൽ, പരിഷ്ക്ക്കരണ ്പവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹ്ിക്കാൻ നിയമിക്കടപ്പട്ട അടലലങ്കിൽ 
നിവയാഗിതരായ ഏടതാരു ഏജൻസി അടലലങ്കിൽ ആളുകൾ അതിന് അനുവയാജയരും 
കാരയ്പാപ്തിയുള്ളവരുമാടണന്ന് അഥവാ അതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട പരി ീലനം ല ിച്ചവവരാ 
അനു വജ്ഞാനം ഉള്ളവവരാ ആടണന്ന് രജിസ്്രാർമാർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

8. അനുബന്ധം A ൽ വിവരിച്ച വകാഡ് ഓഫ് കണ്ടക്് വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികൾ സ്ാ 
അനുസരിവക്കണ്ടതാണ്. 

9. അവതാറിറ്റി അതാത് സമയങ്ങളിൽ ്പസിദ്ധ്ീകരിക്കുന്ന വിവിധ നരപരി്കമങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, 
മാർഗ്ഗവരഖകൾ, ടേക്ക് ലിസ്റ്റുകൾ, പ്തികകൾ, മാതൃകകൾ എന്നിവ വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസികൾ അനുസരിവക്കണ്ടതാണ്.  

വപരുവേർക്കൽഉവ്യാഗസ്ഥർ - വയാഗയത, കർത്തവയങ്ങൾ, 
ഉത്തരവാ്ിത്തങ്ങൾ 
 

ആരാണ്സൂപ്പർവവസർ?എടന്ത്ാടക്കയാണ്അവേഹ്ത്തിൻടറ/അവരുടരവയാഗയതകൾ? 

 വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങൾ ്പവർത്തിപ്പിച്ച് വമൽവനാട്ടം വഹ്ിക്കുവാൻ വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസി നിയമിക്കുന്ന വയക്തിയാണ് സൂപ്പർവവസർ. ഒരു അംഗീകൃത സൂപ്പർവവസർ ഓവരാ 
വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിലും ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ഈ പ്വിക്ക് 
അർഹ്നാകുവാൻ ്പസ്തുത വയക്തി താടഴ പറയുന്ന മാന്ണ്ഡങ്ങൾ നിറവവറ്റണം:  

 യുഐഡിഎഐയുടരകീഴിലുള്ളആധാർവസവാവക്ന്ദത്തിടലസൂപ്പർവവസറുടരവയാഗയത10+2  
വിജയിആയിരിക്കണം. ബിരു്ധാരിയാടണങ്കിൽഉത്തമം. 

 18 അടലലങ്കിൽ അതിനുമുകളിൽ ്പായമുള്ള ആളായിരിക്കണം 

സൂപ്പർലവസർ 
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 10+2 വിജയിച്ച ആളായിരിക്കണം, ബിരു്ധാരിയാടണങ്കിൽ ഉത്തമം.  

 ആധാറിൽ വപരുവേർക്കടപ്പട്ടയാളും സവന്ത്മായി ആധാർ നമ്പർ ഉള്ള 
വയക്തിയുമായിരിക്കണം. 

 കമ്പയൂട്ടർ ഉപവയാഗിക്കുന്നതിൽ മികച്ച ധാരണയും അനു വജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം 
കൂരാടത ്പാവ് ിക ാഷ കീവബാർഡുമായും ്രാൻൈിറ്റവറഷനുമായും ഇണങ്ങിയ 
ആളുമായിരിക്കണം. 

 സർട്ടിഫിവക്കഷൻ എക്സാമിനു നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണം 
സംബന്ധമായി അവതാറിറ്റിയുടര ടവബ്വസറ്റിലുള്ള മുഴുവൻ ട്രയിനിംങ്ങ് ടമറ്റീരിയലും 
ഇയാൾ വായിച്ചിരിക്കണം.   

 അവതാറിറ്റി നിയമിച്ച ഒരു ടരസ്റ്റിംങ്ങ് ആന്് സർട്ടിഫിവക്കഷൻ ഏജൻസിയിൽനിന്ന് ്പസ്തുത 
വയക്തി “സൂപ്പർവവസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്” സമ്പാ്ിച്ചിരിക്കണം. 

 കുറിപ്പ്: “സൂപ്പർലവസർ സർട്ടിഫിേറ്റ്” സമ്പാദിേുന്ന ിലൂടെ, അക്ക ാറിറ്റി 
പട്ടികയിലാേിയ എൺക്കറാൾടമന്് ഏജൻസികളുമായി ഇെപഴകാട  ഉക്കദയാഗാർത്ഥിേ് 
ക്കപരുക്കെർേൽ/ പരിഷ്േരണ ക്കക്രം  ുെങ്ങാം എന്ന് അർത്ഥമിലല.   

സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എെുത്തക്കശഷം ക്കപരുക്കെർേൽ ഏജൻസിയുടെ സൂപ്പർലവസറായി ക്കജാലി 
 ുെങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പ്:   

 വപരുവേർക്കൽ തുരങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് അവതാറിറ്റിയുടര 
മാർഗ്ഗവരഖകൾക്ക് അനുസൃതമായി ഏടതങ്കിലും 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി ്പസ്തുത വയക്തിടയ നിയമിച്ച് 
ആധികാരികമാവക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 ആധാർ വപരുവേർക്കൽ / പരിഷ്ക്ക്കരണ 
്പ്കിയകടളക്കുറിച്ചും ആധാർ വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ 
ഉപവയാഗിക്കുന്ന വിവിധ സാമ്ഗികടളയും 
ഉപകരണങ്ങടളയും സംബന്ധിച്ച് റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ/ വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി 
നരത്തുന്ന ട്രയിനിംങ്ങ് ടസഷനിലും ്പസ്തുത വയക്തി പടങ്കരുത്തിരിക്കണം. 

എടന്ത്ാടേയാണ് ക്കപരുക്കെർേൽ ഏജൻസി സൂപ്പർലവസറുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ? 

വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിടല കാരയങ്ങളും ആവ യകതകളും ആസൂ്തണംടേയ്ക്ത് സവരുക്കൂട്ടുകയും 
അവ വിനയസിക്കുകയും ടേയ്യുക, അവതാറിറ്റിയുടര മാർഗ്ഗവരഖകൾക്ക് അനുസൃതമായി 
(അനുബന്ധം B- എൺക്കറാൾടമന്് ടസന്റർ ടസറ്റ് അപ്റ് ടെേ് ലിേ്)  വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിൽ 
വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണം നിർവ്വഹ്ിക്കുകയും 
വക്ന്ദത്തിടല ്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് വമൽവനാട്ടം വഹ്ിക്കുകയും ടേയ്യുക എന്നിവയാണ് 
വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിൽ ഒരു സൂപ്പർവവസറുടര ് ൗതയം. ആധാർ വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിടല 
സൂപ്പർവവസർ എന്ന നിലയിൽ തന്ടറ ്ൗതയം നിർവ്വഹ്ിക്കുന്നവവളയിൽ താടഴ പറയുന്ന 
കാരയങ്ങൾ അവേഹ്ം/അവർ ഉറപ്പുവരുത്തണം:    

 ലസറ്റിന്ടറ സന്നദ്ധ്  

 എൺക്കറാൾടമന്് ടസന്റർ ടസറ്റ് അപ്റ് ടെേ് ലിേ് തയ്യാറാക്കി പരിപാലിക്കുക – 
വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനുകളും വക്ന്ദങ്ങളും സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസിടയ സഹ്ായിക്കുവാനായി അവതാറിറ്റി ഓവരാ വക്ന്ദത്തിലും 
വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദ ടേക്ക് ലിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തന്ടറ ഉത്തരവാ്ിത്തത്തിലുള്ള 
വക്ന്ദത്തിടല എലലാ ആവ യകതകളും നിറവവറ്റിയിട്ടുടണ്ടന്ന് ഈ ലിസ്റ്റ് മുന്നിടവച്ച് 
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സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദം തുരങ്ങുവമ്പാഴും 
അടലലങ്കിൽ അതുകൂരാടത ആഴ്േയിൽ ഒരുതവണടയങ്കിലും (ഇവയിൽ ഏതാവണാ 
ആ്യം) ഈ ടേക്ക് ലിസ്റ്റ് അവേഹ്ം/അവർ പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പുടവക്കണം. പിന്നീ് ഓവരാ 
വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിലും രജിസ്്രാർ/ അവതാറിറ്റി കൂരാടത അവർ നാമനിർവേ ം 
ടേയ്യുന്ന ്പവർത്തന നിരീക്ഷകർ/ ഏജൻസി എന്നിവർ നിർവ്വഹ്ിക്കുന്ന 
അവവലാകനത്തിന്/ ഓഡിറ്റിനുവവണ്ടി ഈ ടേക്ക് ലിസ്റ്റ് അതാത് വപരുവേർക്കൽ 
വക്ന്ദങ്ങളിൽ സൂക്ഷിവക്കണ്ടതാണ്.   

 ആധാർ ൈയന്് ഇൻസ്റ്റാൾ ടേയ്ക്ത് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞ ലാപ്വരാപ്/ ടഡസ്ക്ക്വരാപ് 
്പതിഷ്ക്ഠിവക്കണ്ടത് സൂപ്പർവവസറുടര ഉത്തരവാ്ിത്തമാണ്. STQC സാക്ഷയടപ്പരുത്തിയ 
ബവയാടമ്രിക് വ ഖരണ ഉപകരണങ്ങൾ, GPS ഉപകരണം, ്പിന്റവറാരുകൂരിയ സ്കാനറുകൾ 
എന്നിങ്ങടനയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അവവയാ് ഘരിപ്പിച്ചിരിക്കണം അവതാടരാപ്പം എലലാ 
ഉപകരണങ്ങളും ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ ്പ്കിയ തുരങ്ങുവാൻ പാകത്തിൽ 
്പവർത്തനക്ഷമമാടണന്ന് അവേഹ്ം ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വവണം.    

 ഏറ്റവം നൂതനമായ ആധാർ വപരുവേർക്കൽ ൈയന്്/ പരിഷ്ക്ക്കരണ വസാഫ്് ടവയർ ആണ് 
നിവവ ിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളടതന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

 വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിന്ടറ പരിസരങ്ങൾ, വൃത്തിയും ടവരിപ്പും  ുേിതവവും 
ഉള്ളതാടണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അവ നന്നായി പരിപാലിക്കുകയും വവ്യുതി/അഗ്നിബാധ 
അപായസാദ്ധ്യതകളിൽനിന്ന് മുക്തമായിരിക്കുകയും വവണം.  

 ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനിലും താടഴ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ്പകാരം വപരുവേർക്കൽ 
വക്ന്ദവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട അരിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ്പ്ർ ിപ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തണം (്പാവ് ിക  ാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും):  

– രജിസ്ട്ൊറുടെ ക്കപരും ബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പറും 

– ക്കപരുക്കെർേൽ ഏജൻസിയുടെ ക്കപരും ബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പറും 

– ക്കപരുക്കെർേൽ ക്കക്രങ്ങളിടല ക്കപരുക്കെർേൽ ഏജൻസി സൂപ്പർലവസറുടെ ക്കപര്, 
ക്കകാഡ്, ബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പർ.   

– സൂപ്പർലവസർടേ ിടര പരാ ി ഉന്നയിേുന്ന ിനുള്ള നിർവ്വഹണരൂപം. 

– ക്കപരുക്കെർേൽ ക്കക്രത്തിന്ടറ ്പവൃത്തി ദിവസങ്ങളും ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളും 

– UIDAI ടഹൽപ്റ് ലലൻ നമ്പർ: 1947 കൂൊട  ഇടമയിൽ id: help@uidai.gov.in 

– ആധാർ ക്കപരുക്കെർേൽ / പരിഷ്േരണത്തിന് ആവശയമായ ക്കരഖകളുടെ ലിേ് 

– ആധാറുമായി ബന്ധടപ്പട്ട എലലാ ക്കസവനങ്ങളുടെയും നിരേുകളുടെ ലിേ് 

 രജിസ്്രാർ/ അവതാറിറ്റി നൽകിയ ആധാർ IEC ടമറ്റീരിയലുകൾ യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ 
അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടര മാർഗ്ഗവരഖകൾക്ക് അനുസൃതമായി വക്ന്ദങ്ങളിൽ വനരാംവണ്ണം 
്പ്ർ ിപ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പുവരുത്തണം.   

 സ്ഥിരവാസികവളാ് വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിടല ഓപവററ്ററുടരയും മറ്റു സ്റ്റാഫുകളുടരയും 
ടപരുമാറ്റം മരയാ്പൂർവ്വമാടണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും അസംതൃപ്തരായ 
സ്ഥിരവാസികടള വകകാരയംടേയ്യാൻ ഓപവററ്റർക്ക് കഴിയാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ അതിന്ടറ 
ഉത്തരവാ്ിത്തം സവയം ഏടറ്റരുത്ത് അസന്ത്ുരമായ സാഹ്േരയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് 
ഒഴിവാക്കുകയും വവണം.   

 യൂണിവഫാമുകൾ നൽകിയിട്ടുള്ള വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങളിടല സ്റ്റാഫ് അവ ധരിവക്കണ്ടതാണ്, 
സ്ഥിരവാസികൾക്ക് എടന്ത്ങ്കിലും ആവ യം ഉണ്ടായാൽ ്പസ്തുത വസ്്തങ്ങളിലൂടര 
അവർക്ക് ജീവനക്കാടര അനായാസം കടണ്ടത്താൻ അതുവഴി സാധിക്കും.  
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 രജിസ്്രാർമാരുടര/ അവതാറിറ്റിയുടര ്പബലമായ സമതം ഇലലാടത ഒരു ടലാവക്കഷനിലും 
വപരുവേർക്കൽ ്പവർത്തനങ്ങൾ നിർവ്വഹ്ിക്കാൻ പാരുള്ളതലല.  

 തടന്നയുംമറ്റുള്ളവടരയുംആധികാരികമാക്കൽ. 

 സൂപ്പർവവസർതന്ടറ"ഓൺവബാർഡിങ്വഫാമും" 

ആവ യമായവരഖകളുംവപരുവേർക്കൽഏജൻസിക്കുസമർപ്പിക്ക

ണം. അവർഅത്തുരർന്നുള്ളപരിവ ാധനകൾക്കായിബന്ധടപ്പട്ട 

"അവതാറിറ്റിയുടര്പവ് ികഓഫീസുകളിൽ" 

സമർപ്പിക്കുകയുംടേയ്യുന്നു. 

 പരിവ ാധനകൾക്കുവ ഷംഅതാത്വപരുവേർക്കൽഏജൻസിയിടലഓൺ 

വബാർഡിങ്അവർഅംഗീകരിക്കുകവയാനിരസിക്കുകവയാടേയ്യുന്നതാണ്. 

 ഇതിടനത്തുരർന്ന് ആധാർ ൈയന്് വസാഫ്് ടവയറിൽ  ഒരു സൂപ്പർവവസടറ തന്ടറ  ാരീരിക 

വിവരങ്ങൾ വ ഖരിച്ചുടകാണ്ട് വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി തിരടഞ്ഞരുക്കുകയും വപരുവേർക്കൽ 

ടമഷീൻ ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവേഹ്ത്തിന് ഒരു യൂസർ ടനയിം, പാസ് വവർഡ് എന്നിവ 

നൽകുന്നതുമാണ്.  

 ഉപവയാക്താവിന്ടറ ബവയാടമ്രിക് വി ്ാം ങ്ങളുടര പരിവ ാധന അവതാറിറ്റിയിൽ 

വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനിലുള്ള ്പാവ് ിക 

വിവരവ ഖരത്തിൽ അവ സം രിക്കടപ്പരുകയും ടേയ്ക്താൽ ്പസ്തുത വയക്തിടയ 

വപരുവേർക്കടപ്പട്ട ഉപവയാക്താവ് എന്നറിയടപ്പരുന്നു. 

 വസ്റ്റഷനിടല എലലാ ഓപ്പവററ്റർമാരും ്പാവ് ികമായ ആധികാരികതയ്ക്ക്കുവവണ്ടി 

ഹ്ാജരാകുന്നുടവന്ന് സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

 ടസന്ററിന്ടറ്പവർത്തനങ്ങളുടരവമൽവനാട്ടച്ചുമതല 

 അതയാവ യഘട്ടങ്ങളിൽ സൂപ്പർവവസർ ഒരു ഓപ്പവററ്ററായി ്പവർത്തിവക്കണ്ടിവരും. 

 വപരുവേർക്കലും പരിഷ്ക്ക്കരണവുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് അതാത് 
സമയങ്ങളിൽ അവതാറിറ്റി പുറടപ്പരുവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ 
മാർഗ്ഗവരഖകടളയും നയങ്ങടളയും സംബന്ധിച്ച് 
സൂപ്പർവവസർ വബാധവാനായിരിക്കണം. 

 തന്ടറ വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിലുള്ള വപരുവേർക്കൽ 
്പ്കിയകളുടര  രണനിർവ്വഹ്ണം സൂപ്പർവവസർക്ക് 
ആയിരിക്കും. വക്ന്ദത്തിൽ യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ 
അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ വപരുവേർക്കൽ ്പ്കിയകവളാരും 
മാർഗ്ഗവരഖകവളാരുമുള്ള വിവധയതവവും വ ഖരിച്ച 
വിവരങ്ങളുടര മികച്ച ഗുണവമൻമയും അവേഹ്ം ഉറപ്പ് 
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വരുത്തണം.  

 പുതിയതായി വപരുവേർക്കാൻ വസറ്റിൽവരുന്ന സ്ഥിരവാസികൾ ഇതിനുമുമ്പ് ആധാറിൽ 
വപരുവേർത്തിട്ടിടലലന്ന് വപരുവേർക്കൽ ൈയന്റിടല “വഫൻഡ് ആധാർ ടഫസിലിറ്റി” 
ഉപവയാഗിച്ച് സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

 സ്ഥിരവാസിയുടര ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ 
ആവ യങ്ങൾക്കുവവണ്ടി മാ്തവമ ഉപവയാഗിക്കുകയുള്ളുടവന്ന് സ്ഥിരവാസിടയ 
വബാധയടപ്പരുത്തിയതായി സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

 ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണത്തിനുള്ള നിർേിശ്ര പ്തിക സ്ഥിരവാസി കൃതയമായി 
പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടന്നും എലലാ സഹ്ായക വരഖകളുടരയും അസ്സൽ അയാൾ 
പരിവ ാധനയ്ക്ക്കായി ടകാണ്ടുവന്നിട്ടുടണ്ടന്നും സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

 വ ഖരിച്ച വിവരങ്ങളുടര ഇരട്ടിപ്പ് ഒഴിവാക്കുവാനായി, മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും 
പരിവ ാധിക്കാടത ആവ യമായ ഇനങ്ങൾ മാ്തവമ പരിവ ാധിക്കുന്നുള്ളുടവന്ന് 
സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഉ്ാഹ്രണത്തിന്, വമൽവിലാസം 
പരിഷ്ക്ക്കരിവക്കണ്ടതുടണ്ടങ്കിൽ അ്ഡസ്സ് ടേക്ക് വബാക്സ് മാ്തം തിരടഞ്ഞരുത്ത് 
പരിവ ാധിക്കുക.  

 സ്ഥിരവാസിേ് “ബക്കയാടമ്െിക് അസാധാരണ വം” ഉള്ള സാഹെരയത്തിൽ ആധാർ ക്ലയന്റിടല 
ഓക്കരാ ക്കപറുക്കെർേൽ കൃ യവും സൂപ്പർലവസർ “ലസൻ ഓഫ്” ടെയ്യണം. 

 സ്ഥിരവാസിയുടര വപരുവേർക്കൽ വിവരങ്ങൾ വസ്റ്റഷനിൽ പുനരവവലാകനം ടേയ്യുന്ന 
വവളയിൽ, പുനരവവലാകനം ടേവയ്യണ്ട ്പധാന വസ്തുതകടളക്കുറിച്ച് ഓവരാ ഓപവററ്ററും 
വബാധവാനാടണന്നും വസ്തുതകളുടര ഒരു വകാപ്പി ്പിന്് അവരുടര വകവ ം ഉടണ്ടന്നും 
സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

 വപരുവേർക്കൽപരിഷ്ക്കരണത്തിനുവവണ്ടിസ്ഥിരവാസിയിൽനിന്നുംവ ഖരിക്കുന്നവിവരങ്ങ
ൾഓപ്പവററ്റർകൃതയമായിഅവവലാകനംടേയ്യുന്നുടണ്ടന്നും,സ്ഥിരവാസിസൂേിപ്പിക്കുന്നഇരങ്ങ
ളിൽഅനുവയാജയമായതിരുത്തലുകൾവരുത്തുന്നുടണ്ടന്നുംസൂപ്പർവവസർഉറപ്പുവരുത്തണം. 

 ഓവരാ തവണ ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണത്തിനുവ ഷവും ഓപവററ്റർ തന്ടറ 
ബവയാടമ്രിക് സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നുടവന്ന് സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

 ഓവരാ തവണ വപരുവേർക്കലിനുവ ഷവും അക്വനാളജ്ടമന്് ്പിന്് ടേയ്യുന്നുടണ്ടന്നും 
സ്ഥിരവാസി അതിൽ മുറ്പകാരം ഒപ്പ് ടവക്കുന്നുടണ്ടന്നും സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം.  

 തിരിച്ചറിയൽ ടതളിവുവരഖ/ ബന്ധത്തിനുള്ള ടതളിവുവരഖ/ വമൽവിലാസ ടതളിവുവരഖ/ ജനന 
ടതളിവുവരഖയായി ഉപവയാഗിച്ച അസൽ വരഖകളും ഒപ്പ് പതിച്ച അക്വനാളജ്ടമന്് ൈിപ്പും 
വപരുവേർക്കലിന്ടറ ഓവരാ സാഹ്േരയത്തിലും സ്കാൻ ടേയ്യുന്നുടണ്ടന്ന് സൂപ്പർവവസർ 
ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

 അവന്ന്ിവസം മനസ്സിലാക്കിയ കാരയങ്ങളും അ ിമുഖീകരിച്ച ്പശ്നങ്ങളും 
പങ്കുടവക്കാനായി സൂപ്പർവവസർക്ക് തന്ടറ ടസന്ററിൽ എൻഡ് ഓഫ് വഡ മീറ്റിംങ്ങ് 
നരത്താവുന്നതാണ്. 

 ഓവരാ ്പവൃത്തി്ിനത്തിന്ടറയും അവസാനത്തിൽ സൂപ്പർവവസർ ടസന്ററിലുള്ള 
ഉപകരണങ്ങളുടര വസ്റ്റാക്ക് എരുക്കുകയും അരുത്ത ്ിവസത്തിടല സുഗമമായ 
വപരുവേർക്കലുകൾക്കുവവണ്ടി വകരായ ഉപകരണങ്ങൾ, ഹ്ാർഡ് ടവയർ, ആവ യമായ 
മറ്റുവസ്തുക്കൾ മാറ്റി അവയ്ക്ക്ക് പകരംടവക്കാൻ വവണ്ട ്കമീകരണങ്ങൾ 
നരവത്തണ്ടതുമാണ്.   

 ഉപകരണങ്ങൾ സമയാനുസൃതമായി പരിവ ാധിച്ച് വപാറലുകൾ, ഔട്ട് ഓഫ് വഫാക്കസ് 
േി്തങ്ങൾ,  ാഗികമായ േി്തങ്ങൾ മാ്തം സാദ്ധ്യമാകൽ എന്നിങ്ങടനയുള്ള ്പശ്നങ്ങളുവണ്ടാ 
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എന്ന് വനാക്കുകയും ഇവ ് ദ്ധ്യിൽടപട്ടാൽ അർഹ്രായ വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി മാവനജർ/ 
HQ ടന അറിയിച്ച് ഉപകരണം മറ്റിത്തരുവാൻ അ യർത്ഥിവക്കണ്ടതാണ്.    

 എലലാ ഉപകരണങ്ങളും കമ്പയൂട്ടറുകളും ഷട്ട് ഡൗൺ ആടണന്നും വവ്യുതി ഓഫ് ടേയ്ക്ടതന്നും 
ഉറപ്പ് വരുത്തി അപകരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം 

 ഉപകരണങ്ങളുടരയുംസാമ്ഗികളുടരയുംസുരക്ഷാ്കമീകരണങ്ങൾഉറപ്പുവരുത്തണം. 

 വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിയുടര  ്പവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനുവവണ്ടി 
തിരടഞ്ഞരുത്ത സമയകാലടത്ത േില ്പവതയക എൻഡ് ഓഫ് വഡ റിവപ്പാർട്ടുകൾ ആധാർ 
ൈയന്റിൽ ല യമാക്കുക.  

 ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ നിർവ്വഹ്ണ വവളയിൽ ഉത്തമമായ ധാർമിക 
നിലവാരങ്ങൾ ടസന്ററിടല സ്റ്റാഫ് വകടക്കാള്ളുന്നുടണ്ടന്നും നിർേിശ്ര ഫീസ് അലലാടത 
കൂരുതലായി ഒരു തുകയും അവർ ആവ യടപ്പരുന്നിടലലന്ന് സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം.  

 ആധാർ വപരുവേർക്കൽ വവളകളിൽ വ ഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടര രഹ്സയാത്മകതയും 
സുരക്ഷയും പരിപാലിവക്കണ്ടതിന്ടറ ഉത്തരവാ്ിത്തം സൂപ്പർവവസർക്കാണ്. 

 എലലാ്ിവസവും GPS   നിർവഹ്ിക്കണം. 

 

 GPS ടലാക്കേഷൻ, ബാേ് അപ്റ്, സി്രലണക്കസഷൻ, എക്സ്ടക്കപാർട്ട്  

 എലലാ വപരുവേർക്കൽ വിവരങ്ങളും അവതാറിറ്റിയുടര മാർഗ്ഗവരഖകൾക്ക് അനുസൃതമായി 
പുറടമയുള്ള ഒരു ഹ്ാർഡ് ഡിസ്ക്കിവലക്ക് ്ിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണ ബാക്ക് അപ് 
ടേയ്യുന്നുടവന്ന് സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ബാക്ക് അപ് നിർവ്വഹ്ിക്കുന്ന തിയതിയും 
വസ്റ്റഷൻ നമ്പറും വരഖടപ്പരുത്തി എലലാ വസ്റ്റഷനുകളും ബാക്ക് അപ് ടേയ്ക്തിട്ടുടണ്ടന്നും ഒരു 
വസ്റ്റഷനും വിട്ടുവപായിട്ടിടലലന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

 ്ിവസവും വപരുവേർക്കൽ ൈയന്് ഉപവയാഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് GPS ഏവകാപനങ്ങൾ 
വ ഖരിച്ചുടവന്ന് സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം.   

 

ആരാണ്ഓപ്പവററ്റർ?എടന്ത്ാടക്കയാണ്അവേഹ്ത്തിന്റ/ ഈ 
്ൗതയനിർവ്വഹ്ണത്തിന് താടഴ പറയുന്ന മാന്ണ്ഡങ്ങൾ 
ഉണ്ടായിരിക്കണം: 

 യുഐഡിഎഐയുടരകീഴിലുള്ളആധാർവസവാവക്ന്ദത്തിടല
ഓപ്പവററ്ററുടരവയാഗയത10+2  വിജയിആയിരിക്കണം. 
ബിരു്ധാരിയാടണങ്കിൽഉത്തമം. 

 18 അടലലങ്കിൽ അതിനുമുകളിൽ ്പായമുള്ള ആളായിരിക്കണം 

 10+2 വിജയിച്ച ആളായിരിക്കണം, ബിരു്ധാരിയാടണങ്കിൽ ഉത്തമം.  

 ആധാറിൽ വപരുവേർക്കടപ്പട്ടയാളും സവന്ത്മായി ആധാർ നമ്പർ ഉള്ള 
വയക്തിയുമായിരിക്കണം. 

ഓപ്പക്കററ്റർ 
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 കമ്പയൂട്ടർ ഉപവയാഗിക്കുന്നതിൽ മികച്ച ധാരണയും അനു വജ്ഞാനവും ഉണ്ടായിരിക്കണം 
കൂരാടത ്പാവ് ിക ാഷ കീവബാർഡുമായും ്രാൻൈിറ്റവറഷനുമായും ഇണങ്ങിയ 
ആളുമായിരിക്കണം. 

 അവതാറിറ്റി നിയമിച്ച ഒരു ടരസ്റ്റിംങ്ങ് ആന്് സർട്ടിഫിവക്കഷൻ ഏജൻസിയിൽനിന്ന് ്പസ്തുത 
വയക്തി “ഓപക്കററ്റർ സർട്ടിഫിേറ്റ്” സമ്പാ്ിച്ചിരിക്കണം. 

 കുറിപ്പ്: “ഓപക്കററ്റർ സർട്ടിഫിേറ്റ്” സമ്പാദിേുന്ന ിലൂടെ, അക്ക ാറിറ്റി പട്ടികയിലാേിയ 
ക്കപരുക്കെർേൽ ഏജൻസികളുമായി ഇെപഴകാട  ഉക്കദയാഗാർത്ഥിേ് ക്കപരുക്കെർേൽ/ 
പരിഷ്േരണ ക്കക്രം  ുെങ്ങാം എന്ന് അർത്ഥമിലല. 

ഓപക്കററ്റർ എന്ന നിലയിൽ ക്കജാലി  ുെങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പ്:  

 വപരുവേർക്കലുകൾ തുരങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് അവതാറിറ്റിയുടര മാർഗ്ഗവരഖകൾക്ക് 
അനുസൃതമായി ഏടതങ്കിലും വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി ്പസ്തുത വയക്തിടയ നിയമിച്ച് 
്പമാണീകരിവക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ ്പ്കിയകടളക്കുറിച്ചും ആധാർ 
വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ ഉപവയാഗിക്കുന്ന വിവിധ സാമ്ഗികടളയും 
ഉപകരണങ്ങടളയും സംബന്ധിച്ച് റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ/ വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസി നരത്തുന്ന ട്രയിനിംങ്ങ് ടസഷനിലും ്പസ്തുത വയക്തി 
പടങ്കരുത്തിരിക്കണം. 

 സർട്ടിഫിവക്കഷൻ പരിവ ാധന നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് അവതാറിറ്റിയുടര 
ടവബ്വസറ്റിടല ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണടത്തക്കുറിച്ചുള്ള 
സമ്പൂർണ്ണ ട്രയിനിംങ്ങ് ടമറ്റീരിയൽ ഇയാൾ വായിച്ചിരിക്കണം. 

 ്പാവ് ിക ാഷ കീവബാർഡും ്രാൻൈിറ്റവറഷനും നന്നായി വഴങ്ങുന്ന 
ആളായിരിക്കണം.  

 

 

ഓപ്പവററ്ററിന്ടറആധികാരികമാക്കൽ്പ്കിയ 

 സൂപ്പർവവസർ തന്ടറ “ഓൺ വബാർഡിംങ്ങ് വഫാമും” അവതാടരാപ്പം ആവ യമായ വരഖകളും 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിക്ക് സമർപ്പിക്കണം അവർ അത് പിന്നീ് പരിവ ാധനകൾക്കുവവണ്ടി 
അനുവയാജയമായ “അവതാറിറ്റിയുടര ്പാവ് ിക ഓഫീസുകളിൽ” സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. 
പരിവ ാധനകൾക്കുവ ഷം അതാത് വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിയിടല ഓൺ വബാർഡിംങ്ങ് 
അവർ അംഗീകരിക്കുകവയാ തിരസ്ക്കരിക്കുകവയാ ടേയ്യുന്നതാണ്.  

 ഇതിടനത്തുരർന്ന് ആധാർ ൈയന്് വസാഫ്് ടവയറിൽ  ഒരു സൂപ്പർവവസടറ തന്ടറ 
ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ വ ഖരിച്ചുടകാണ്ട് വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി 
തിരടഞ്ഞരുക്കുകയും വപരുവേർക്കൽ ടമഷീൻ ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവേഹ്ത്തിന് 
ഒരു യൂസർ ടനയിം, പാസ് വവർഡ് എന്നിവ നൽകുന്നതുമാണ്. ഉപവയാക്താവിന്ടറ 
ബവയാടമ്രിക് വി ്ാം ങ്ങളുടര പരിവ ാധന അവതാറിറ്റിയിൽ വിജയകരമായി 
പൂർത്തിയാക്കുകയും വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനിലുള്ള ്പാവ് ിക വിവരവ ഖരത്തിൽ അവ 
സം രിക്കടപ്പരുകയും ടേയ്ക്താൽ ്പസ്തുത വയക്തി വപരുവേർക്കടപ്പട്ട ഉപവയാക്താവ് എന്ന് 
അറിയടപ്പരുന്നു. 

സ്ഥിരവാസിയുടെ ക്കപരുക്കെർേൽ ക്കവളയിൽ ഒരു ഓപക്കററ്റർ/ സൂപ്പർലവസർ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട 
്പധാന കൽപനകൾ  
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 ഓവരാ ്ിവസവും വപരുവേർക്കലിന്ടറ 
ആരം ത്തിൽ GPS ഏവകാപനങ്ങൾ 
വ ഖരിക്കുന്നു  

 ഓവരാ തവണ വലാഗിൻ ടേയ്യുവമ്പാഴും 
കമ്പയൂട്ടറിടല തിയതിയും സമയവും 
നിലവിടല തിയതിയും സമയവും 
തടന്നയാടണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക 

 വപരുവേർക്കലുകൾ നിർവ്വഹ്ിക്കുന്നതിനുവവണ്ടി ആധാർ ൈയന്റിൽ നിങ്ങളുടര സവന്ത്ം 
ഓപവററ്റർ ID ഉപവയാഗിച്ചാണ് വലാഗിൻ ടേയ്യുന്നടതന്ന് ഉറപ്പ് 
വരുത്തുക.ഇരിപ്പിരത്തിൽനിന്ന് എഴുവന്നറ്റ് വപാകുവമ്പാൾ അലിവക്കഷൻ വലാഗ് ഓഫ് 
ടേയ്യുകയാടണങ്കിൽ വപരുവേർക്കലുകൾക്കുവവണ്ടി മറ്റാർക്കും നിങ്ങളുടര വലാഗിൻ 
വിൻവഡാ ഉപവയാഗിക്കാനാവിലല.  

 വപരുവേർക്കൽ ്പ്കിയയ്ക്ക്കുമുമ്പും 
അതിനിരയിലും വപരുവേർക്കൽ/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണ നരപരിടയക്കുറിച്ച് 
സ്ഥിരവാസിവയാ് 
േുരുക്കിവിവരിക്കുന്നത് അവേഹ്ത്തിന് 
ആ വാസം നൽകുകയും വിവരവ ഖരണം 
സുഗമമാക്കുകയും ടേയ്യും. 

 വസ്റ്റഷന്ടറ രൂപമാതൃക 
അവതാറിറ്റിയുടര മാർഗ്ഗവരഖകൾക്ക് 
അനുസൃതമാടണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

 പുതുതായി വപരുവേർക്കൽ നിർവ്വഹ്ിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സ്ഥിരവാസി ഇതിനുമുമ്പ് ആധാറിന് 
വപര് വേർത്തിട്ടിടലലന്ന് ൈയന്റിടല “വഫൻഡ് ആധാർ ടഫസിലിറ്റി” ഉപവയാഗിച്ച് ഉറപ്പ് 
വരുത്തുക. 

 വപര്, ലിംഗജാതി, ജനനതിയതി, 
വമൽവിലാസം, ടമാവബൽ നമ്പർ, 
ഇടമയിൽ വപാലുള്ള 
ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ 
വി ്ാം ങ്ങൾ പരിഷ്ക്ക്കരിക്കുന്നതിന് 
അപ്വഡറ്റ് ൈയന്് വലറ്റ് ഉപവയാഗിക്കുക 
കൂരാടത മറ്റു രീതികളിലുള്ള 
ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ/ ബവയാടമ്രിക് 
പരിഷ്ക്ക്കരണങ്ങൾക്ക് ECMP 
ഉപവയാഗിക്കുക.   

 സ്ഥിരവാസി ആവ യടപ്പട്ട 
വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണങ്ങൾക്ക് 
ആവ യമായ എലലാ അസൽ വരഖകളും 
ല യമാടണന്നും അവടയലലാം 
നിർവ്വഹ്ണം ആവ യടപ്പട്ട 
സ്ഥിരവാസിയുവരത് തടന്നയാടണന്നും 
ഉറപ്പ് വരുത്തുക.  

 സ്ഥിരവാസിയുമായി  ാവിയിൽ ആ യവിനിമയങ്ങൾ നരത്തുവാനും കൂരാടത OTP 
(ഒറ്റത്തവണ പാസ് വവർഡ്) അധിഷ്ക്ഠിത ്പമാണീകരണം, ഓൺവലൻ ആധാർ പരിഷ്ക്ക്കരണ 
സൗകരയം എന്നിങ്ങടനയുള്ള ഉപവയാഗങ്ങൾക്കുവവണ്ടി സ്ഥിരവാസികൾ അവരുടര 
ടമാവബൽ നമ്പർ എന്റർ ടേയ്ക്തുടവന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.   

 സ്ഥിരവാസിയുടര ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണ പ്തിക പരിവ ാധിച്ചുവവാ 
എന്നും പരിവ ാധകന്ടറ ഒപ്പ്/ ടപരുവിരൽ 
അരയാളവും മു്്/ ഇനീഷയലുകളും ഉവണ്ടാ 
എന്നും വനാക്കുക. പ്തികയിൽ 
സ്ഥിരവാസിയുടര (അവപക്ഷകന്ടറ) ഒപ്പ്/ 
ടപരുവിരൽ മു്് ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടതാണ്. 

 സ്ഥിരവാസിയുടര ബവയാടമ്രിക്കുകൾ 
ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണത്തിനുവവണ്ടി അലലാടത 
മടറ്റാരാവ യത്തിനും 
ഉപവയാഗിക്കുന്നതടലലന്ന് അവേഹ്ടത്ത/ 
അവടര നന്നായി വബാധയടപ്പരുത്തുക.  

 അവതാരകൻ/ HoF അധിഷ്ക്ഠിതമായ വപരുവേർക്കൽ സാഹ്േരയത്തിൽ അവതാരകന്ടറ/ HoF 
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ന്ടറ ഒപ്പ്/ ടപരുവിരൽ അരയാളവും അവതാടരാപ്പം അവരുടര വി ്ാം ങ്ങളും പ്തികയിൽ 
അവതാരകനും/ HoF ഉം യഥാ്കമം അനുവ്ിച്ചിട്ടുള്ള വകാളങ്ങളിൽ പൂരിപ്പിവക്കണ്ടതാണ്.     

 വസാഫ്് ടവയർ ൈയന്റിടല 
പരിവ ാധനകൾക്ക് അനുസൃതമായി 
വിവര വ ഖരണ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആധാർ 
ൈയന്് വസാഫ്് ടവയറിൽ (ECMP/UCL) 
സ്ഥിരവാസിയുടര 
ജനസംഖയാ ാസ്്തപരവും ബവയാടമ്രിക് 
സംബന്ധവുമായ വിവരങ്ങൾ വ ഖരിക്കുക 

 വപരുവേർക്കൽ/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണവവളയിടലലലാം 
സ്ഥിരവാസിയുടര സ്്കീൻ ഓണായി 
നിൽക്കണം, എന്റർ ടേയ്ക്ത 
വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മപരിവ ാധന 
നരത്തുവാൻ ആവ യടപ്പരുക, വസൻ 
ഓഫ് ടേയ്യുന്നതിനുമുമ്പ് 
ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ 
വിവരങ്ങൾ സ്ഥിരവാസിവയാടരാപ്പം 
അവവലാകനം ടേയ്യുക. 

 അക്വനാളജ്ടമന്് ്പിന്് ടേയ്ക്ത് 
ഒപ്പുടവച്ച് സ്ഥിരവാസിക്ക് നൽകുകയും 
വപരുവേർക്കൽ പൂർത്തിയായ വ ഷം 
സമതപ്തത്തിൽ അവേഹ്ത്തിന്ടറ ഒപ്പ് 
വാങ്ങുകയും വവണം. 

 വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ പ്തിക, 
അസൽ സഹ്ായക വരഖകൾ, ഒപ്പുടവച്ച 
സമതൈിപ് എന്നിവ വപരുവേർക്കൽ/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണ ൈയന്റിൽ അവലാഡ് 
ടേയ്യുന്നുടണ്ടന്നും എലലാ വരഖകളും 
സ്ഥിരവാസിക്ക് തിരിടക 
നൽകുന്നുടവന്നും ഉറപ്പ് വരുത്തുക  

 

ആരാണ്CELC ഓപ്പവററ്റർ?എടന്ത്ാടക്കയാണ്അവേഹ്ത്തിന്റ/അവരുടരവയാഗയതകൾ? 

CELCഓപ്പവററ്റർതന്ടറ"ഓൺവബാർഡിങ്വഫാമും"ആവ യമായവരഖകളുംവപരുവേർക്കൽഏജൻസി
ക്കുസമർപ്പിക്കണം.അവർഅത്തുരർന്നുള്ളപരിവ ാധനകൾക്കായിബന്ധടപ്പട്ട"യുഐഡിഎഐ്പവ്
 ികഓഫീസുകളിൽ"സമർപ്പിക്കുകയുംടേയ്യുന്നു.പരിവ ാധനകൾക്കുവ ഷംഅതാത്വപരുവേർക്കൽ
ഏജൻസിയിടലഓൺവബാർഡിങ്അവർഅംഗീകരിക്കുകവയാനിരസിക്കുകവയാടേയ്യുന്നതാണ്. 

ഈ ്ൗതയനിർവ്വഹ്ണത്തിന് താടഴ പറയുന്ന മാന്ണ്ഡങ്ങൾ 
ഉണ്ടായിരിക്കണം: 

 10+2 വിജയിച്ച ആളായിരിക്കണം, ബിരു്ധാരിയാടണങ്കിൽ ഉത്തമം.  

 ആധാറിൽ വപരുവേർക്കുകയും സവന്ത്മായി ആധാർ നമ്പർ 
ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വവണം. 

 അംഗൻവാരി ആ ാ ജീവനക്കാരനാടണങ്കിൽ പത്താം 
ൈാസ്സ് ജയിച്ചാൽ മതിയാകും. 

 ആധാറിൽ വപരുവേർക്കുകയും സവന്ത്മായി ആധാർ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വവണം   

 ആൻവ്ഡായ്ക്ഡ് OS/ കമ്പയൂട്ടറുള്ള സ്മാർട്ട് വഫാൺ ്പവർത്തിപ്പിക്കുവാൻ അരിസ്ഥാന 
പരിജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം   ്പാവ് ിക ാഷ കീവബാർഡും ്രാൻൈിറ്റവറഷനും നന്നായി 
വഴങ്ങുന്ന ആളായിരിക്കണം. 

 അവതാറിറ്റി നിയമിച്ച ഒരു ടരസ്റ്റിംങ്ങ് ആന്് സർട്ടിഫിവക്കഷൻ ഏജൻസിയിൽനിന്ന് ്പസ്തുത 
വയക്തി “CELC ഓപവററ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്” സമ്പാ്ിച്ചിരിക്കണം. 
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 കുറിപ്പ്: “CELC ഓപക്കററ്റർ സർട്ടിഫിേറ്റ്” സമ്പാദിേുന്ന ിലൂടെ, അക്ക ാറിറ്റി 
പട്ടികയിലാേിയ ക്കപരുക്കെർേൽ ഏജൻസികളുമായി ഇെപഴകാട  ഉക്കദയാഗാർത്ഥിേ് 
ക്കപരുക്കെർേൽ/ പരിഷ്േരണ ക്കക്രം  ുെങ്ങാം എന്ന് അർത്ഥമിലല. 

CELC ഓപക്കററ്ററായി ക്കജാലി  ുെങ്ങുന്ന ിനുമുമ്പ്:  

 വപരുവേർക്കലുകൾ തുരങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് അവതാറിറ്റിയുടര മാർഗ്ഗവരഖകൾക്ക് 
അനുസൃതമായി ഏടതങ്കിലും വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി ്പസ്തുത വയക്തിടയ നിയമിച്ച് 
്പമാണീകരിവക്കണ്ടതുണ്ട്.  

 കുട്ടികളുടര വപരുവേർക്കൽ ്പ്കിയകടളക്കുറിച്ചും ്പസ്തുത വവളയിൽ ഉപവയാഗിക്കുന്ന 
CELC രാടെറ്റിടന സംബന്ധിച്ചും റീജിയണൽ ഓഫീസുകൾ/ വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി 
നരത്തിയ ട്രയിനിംങ്ങ് ടസഷനിൽ ്പസ്തുത വയക്തി പടങ്കരുത്തിരിക്കണം 

 സർട്ടിഫിവക്കഷൻ പരിവ ാധന നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് അവതാറിറ്റിയുടര ടവബ്വസറ്റിടല 
കുട്ടികളുടര വപരുവേർക്കലിടനക്കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ട്രയിനിംങ്ങ് ടമറ്റീരിയൽ ഇയാൾ 
വായിച്ചിരിക്കണം. 

 സൂപ്പർവവസർ തന്ടറ “ഓൺ വബാർഡിംങ്ങ് വഫാമും” അവതാടരാപ്പം ആവ യമായ വരഖകളും 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിക്ക് സമർപ്പിക്കണം അവർ അത് പിന്നീ് പരിവ ാധനകൾക്കുവവണ്ടി 
അനുവയാജയമായ “യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടര ്പാവ് ിക 
ഓഫീസുകളിൽ” സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. പരിവ ാധനകൾക്കുവ ഷം അതാത് വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസിയിടല ഓൺ വബാർഡിംങ്ങ് അവർ അംഗീകരിക്കുകവയാ തിരസ്ക്കരിക്കുകവയാ 
ടേയ്യുന്നതാണ്  

 ഇതിടനത്തുരർന്ന് ആധാർ ൈയന്് വസാഫ്് ടവയറിൽ  ഒരു CELC ഓപവററ്റടറ തന്ടറ 
ബവയാടമ്രിക്കുകൾ വ ഖരിച്ചുടകാണ്ട് വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി തിരടഞ്ഞരുക്കുകയും CELC 
രാടെറ്റ് ്പവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവേഹ്ത്തിന് ഒരു യൂസർ ടനയിം, പാസ് വവർഡ് 
എന്നിവ നൽകുന്നതുമാണ്. 

 ഉപവയാക്താവിന്ടറ ബവയാടമ്രിക് വി ്ാം ങ്ങളുടര പരിവ ാധന അവതാറിറ്റിയിൽ 
വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനിടല ്പാവ് ിക 
വിവരവ ഖരത്തിൽ അവ സം രിക്കടപ്പരുകയും ടേയ്ക്താൽ ്പസ്തുത വയക്തിടയ 
വപരുവേർക്കടപ്പട്ട ഉപവയാക്താവ് എന്ന് അറിയടപ്പരുന്നു. 

 

 

എന്ത്ാണ്അവേഹ്ത്തിൻടറ / അവരുടരഉത്തരവാ്ിത്തം? 

 ആധാറിന് വപരുവേർക്കാനായി ഒരു സ്ഥിരവാസി വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിൽ വരുവമ്പാൾ, 
സ്ഥിരവാസി നൽകുന്ന വരഖകളിടല ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ വിവരങ്ങൾ എന്റർ 
ടേയ്യും. 

 വരഖകൾ പരിവ ാധിക്കാൻ അധികാരടപ്പട്ട ഉവ്യാഗസ്ഥർ സ്ഥിരവാസി സമർപ്പിച്ച വരഖകളുടര 
ആധികാരികത വവണ്ടവിധം പരിവ ാധിക്കുന്നു. ഈ ഉവ്യാഗസ്ഥടരയാണ് പരിവ ാധകർ എന്ന് 
വിളിക്കുന്നത്. 

പരിക്കശാധകൻ 
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 സ്ഥിരവാസി സമർപ്പിച്ച വരഖകൾ വപരുവേർക്കൽ ടസന്ററിലുള്ള പരിവ ാധകൻ 
സ്ഥിരവാസി പൂരിപ്പിച്ച വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ പ്തികയുമായി ഒത്തുവനാക്കി 
പരിവ ാധിക്കുന്നതാണ്.   

 ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിവ ാധന നരപരി്കമങ്ങവളാ് ടപാതുടവ നന്നായി ഇണങ്ങിയവരും 
വജാലിയിൽനിന്ന് വിരമിച്ചവരുമായ സർക്കാർ ഉവ്യാഗസ്ഥരുടര വസവനങ്ങൾ വരഖകൾ 
പരിവ ാധിക്കുന്ന കാരയത്തിൽ ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹ്േരയങ്ങളിൽ അവരുടര 
വസവനങ്ങൾ രജിസ്്രാർമാർ വിനിവയാഗിവക്കണ്ടതാണ്.  

 ടപാതുവമഖലയിൽ നിന്നുള്ളവടരയും (സായുധ വസന, CPMF കൾ അരക്കം)  ബാങ്കുകൾ 
ഉൾടപ്പടരയുള്ള PSU കളിൽ ്ഗൂപ്പ് ‘സി’/ ൈാസ്സ് III പ്വിയിൽ കുറയാത്തവരുമായ, നിലവിൽ 
വസവനം അനുഷ്ക്ഠിക്കുന്ന/ വിരമിച്ച ജീവനക്കാടരയും പരിവ ാധകരായി 
നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.ഇത്തരത്തിൽ വിരമിച്ച/ സർവീസിൽ തുരരുന്ന ഉവ്യാഗസ്ഥരുടര 
വസവനം ല യമാക്കാൻ രജിസ്്രാർമാർക്ക് കഴിയാത്ത വൻപട്ടണങ്ങളും മഹ്ാനഗരങ്ങളും 
വപാലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിവ ാധകടര ല യമാക്കാൻ അവതാറിറ്റിയുടര ്പാവ് ിക 
ഓഫീസുകളിൽനിന്നുള്ള അനുമതിവയാടര പുറംപണികരാറുകാരായ കച്ചവരക്കാരുടര 
വസവനം രജിസ്്രാർമാർക്ക് തരടപ്പരുത്താവുന്നതാണ്. 

 വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിലുള്ള എലലാ പരിവ ാധകരും ഒവര വിൽപനക്കാരനിൽനിന്ന് 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി കൂലിടക്കരുത്തവരായിരിക്കരുത്. പരിവ ാധകടര വജാലിക്ക് 
നിവയാഗിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവർക്ക് അനുവയാജയമായ പരി ീലനം ല ിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് 
രജിസ്്രാർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം.ആവ യമാടണങ്കിൽ ഒരു വക്ന്ദത്തിൽ ഒന്നിവലടറ 
പരിവ ാധകടര രജിസ്്രാർക്ക് നിവയാഗിക്കാവുന്നതാണ്. 

 വപരുകൾ വേർക്കാൻ തുരങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് പരിവ ാധകരുടര പട്ടിക അവരുടര പ്വികൾ 
സഹ്ിതം രജിസ്്രാർ പരസയടപ്പരുത്തണം കൂരാടത ്പസ്തുത പട്ടിക ബന്ധടപ്പട്ട റീജിയണൽ 
ഓഫീസിൽ നൽകുകയും വവണം.  

ക്കരഖകൾ പരിക്കശാധിേുക്കമ്പാൾ പരിക്കശാധകൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ായ പരിക്കശാധനയുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ട യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അക്ക ാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മാർഗ്ഗക്കരഖകൾ 
എടന്ത്ാടേയാണ്? 

 പരിവ ാധനയ്ക്ക്കായി സ്ഥിരവാസി ടകാണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അസൽ വരഖകളാടണന്ന് ഉറപ്പ് 
വരുത്തുക. 

 ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണത്തിനുവവണ്ടി സ്ഥിരവാസി ഹ്ാജരാക്കിയ വരഖകൾ 
യുണീക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അക്ക ാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ച പട്ടികയിലുള്ള 
വരഖകൾ മാ്തമായിരിക്കണം.   

 തിരിച്ചറിയൽ ടതളിവുവരഖ, വമൽവിലാസ ടതളിവുവരഖ, ബന്ധം വയക്തമാക്കുന്ന 
ടതളിവുവരഖ, ജനന തിയതിയുടര ടതളിവുവരഖ എന്നിവയ്ക്ക്കുവവണ്ടി ഉവ്യാഗസ്ഥർ/ 
സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാക്ഷയപ്തങ്ങൾ അനുബന്ധം C ്പകാരം ഉള്ളതായിരിക്കണം.  
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 വരഖകൾ ടകട്ടിച്ചമച്ചതാടണന്ന്/ വ ്ഗതി വരുത്തിയതാടണന്ന് സം യമുടണ്ടങ്കിൽ 
പരിവ ാധകർക്ക് പരിവ ാധന നിരസിക്കാവുന്നതാണ്. ഹ്ാജരാക്കിയ വരഖകൾ 
പരിവ ാധിക്കാൻ പരിവ ാധകൻ വിസമതിക്കുന്ന സാഹ്േരയത്തിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ 
വപരുവേർക്കൽ പ്തികയിൽ പരിവ ാധകൻ േുരുക്കി വിവരിക്കണം.  

 കാരണങ്ങൾ വരഖടപ്പരുത്താടത അടലലങ്കിൽ സ്ഥിരവാസിടയ പിന്ത്ിരിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിൽ 
പരിവ ാധകൻ പരിവ ാധന നിരസിക്കുന്ന സാഹ്േരയത്തിൽ, രജിസ്്രാർ രൂപംനൽകിയ ഒരു 
നിർേിശ്ര അവതാറിറ്റിടയ പരാതിയുടര പരിഹ്ാരത്തിനായി സ്ഥിരവാസിക്ക് 
സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.  

 വപര്,ജനന തിയതി,വമൽവിലാസം,ബന്ധങ്ങളുടര വി ്ാം ങ്ങൾ എന്നിവ യഥാ്കമം PoI, DoB, 
PoA, PoR എന്നിവയുമായി ഒത്തുവനാക്കി പരിവ ാധിവക്കണ്ടതാണ്.  

– വപര് 

– സ്ഥിരവാസിയുടര വപരും വഫാവട്ടാ്ഗാഫും അരങ്ങിയ വരഖയായിരിക്കണം PoI. ഇവ 
രണ്ടിനും സഹ്ായക വരഖകൾ ഉവണ്ടാ എന്നും പരിവ ാധിക്കുക.  

– സമർപ്പിച്ച ഏടതങ്കിലും PoI വരഖകളിൽ സ്ഥിരവാസിയുടര വഫാവട്ടാ്ഗാഫ് ഇടലലങ്കിൽ 
അതിടന നിയമാനുസൃതമായ PoI എന്ന നിലയിൽ അംഗീകരിക്കാനാവിലല.   

– സമ്ഗതയ്ക്ക്കും വൈ ങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുംവവണ്ടി പഴയ വഫാവട്ടാകൾ 
സവീകരിക്കാവുന്നതാണ്.  

 

ക്കഫാക്കട്ടാ്ഗാഫിടനാപ്പം സാധുവായ POI ക്കഫാക്കട്ടാ്ഗാഫിലലാട  സാധുവായ POI 

 സ്ഥിരവാസിവയാ് അവേഹ്ത്തിന്ടറ/ അവരുടര വപര് വോ്ിച്ച് വരഖയിലുള്ള വപര് 
സ്ഥിരീകരിക്കുക. സ്ഥിരവാസി സവന്ത്ം വരഖകളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളടതന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ 
വവണ്ടിയാണിത്. 

 ആളുടര വപര് പൂർണ്ണമായും എന്റർ ടേയ്യണം. മിസ്റ്റർ, മിസ്, മിസിസ്സ്, വമജർ, റിട്ടവയർഡ്, 
വഡാക്രർ എന്നിങ്ങടനയുള്ള അ ിവാ്യങ്ങവളാ  ീർഷകങ്ങവളാ ഉൾടപ്പരുത്തരുത്. 
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Wrong usage 
(with salutation) 

Wrong usage 
(without salutation) 
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a. വയക്തിയുടര വപര് വളടര സൂക്ഷ്മമായും കൃതയമായും എഴുവതണ്ടത് വളടര 
്പധാനമാണ്.ഉ്ാഹ്രണത്തിന്, തന്ടറ വപര് വി.വിജയൻ എന്നാടണന്ന് സ്ഥിരവാസി 
പറവഞ്ഞക്കാം. വാസ്തവത്തിൽ അവേഹ്ത്തിന്ടറ മുഴുവൻ വപര് ടവങ്കട്ടരാമൻ വിജയൻ 
എന്നായിരിക്കും. അതുവപാടല ആർ.ടക.് ീവാസ്തവയുടര മുഴുവൻ വപര് രവമശ് കുമാർ 
് ീവാസ്തവ എന്നായിരിക്കാം. ഇതിനുസമാനമായി തന്ടറ വപര് ടക.എസ്.ടക.്ുർഗ്ഗ 
എന്നാടണന്ന് വപരുവേർക്കാൻ വന്ന ഒരു സ്്തീ പറയുകയും അവരുടര പൂർണ്ണനാമവധയം 
കലലൂരി സൂരയ കനക്ുർഗ്ഗ എന്നുമാകാം. അവേഹ്ത്തിന്ടറ/ അവരുടര ഇനീഷയലിന്ടറ 
വികസിതരൂപം അവരിൽനിന്നുതടന്ന സ്ഥിരീകരിച്ച് ഹ്ാജരാക്കിയ വരഖാസംബന്ധമായ 
ടതളിവുമായി അത് ഒത്തുവനാക്കണം.  

 

 

b. പറഞ്ഞ വപരിലും വരഖയിടല (PoI) വപരിലുമുള്ള വയതയാസം വകവലം സ്ടപലലിംങ്ങിലും 
അടലലങ്കിൽ അതുകൂരാടത ആ്യ, മദ്ധ്യ, ഒരുവിലടത്ത വപരുകളുടര പശ്ചാത്തലത്തിലും 
മാ്തമാടണങ്കിൽ സ്ഥിരവാസി പറഞ്ഞതുവപാടല വപര് വരഖടപ്പരുത്താവുന്നതാണ്. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POI 
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b. വപര്വേർക്കാൻവന്നആൾസമർപ്പിച്ചരണ്ടുടതളിവുവരഖകളിൽഒവരവപരിൽതടന്നവയതയാസം
ഉടണ്ടങ്കിൽ(അതായത്ഇനിഷയൽസഹ്ിതവുംമുഴുവൻവപരിലും)ആവയക്തിയുടരമുഴുവൻവപ
രുംവരഖടപ്പരുത്തണം. 

c. EIDഅനുവ്ിക്കുന്നതിനവയക്തിയുടരവപരിന്ടറ്പാധാനയംഎന്ത്ാടണന്ന്വപരുവേർക്കാൻവന്ന
വയക്തിവയാരവി ്ീകരിച്ചുടകാണ്ട്,കുഞ്ഞിന്ഉവേ ിച്ചഒരുവപര്നിശ്ചയിക്കുവാൻ് മിക്കുക. 

വയതാസംവപരിന്ടറകാരയത്തിൽമാ്തമായതിനാൽസവീകാരയമായത്. 

വവാട്ടർഐഡികാർഡ്തിരിച്ചറിയൽവര
ഖയായി (POI) ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു 

 

ബാങ്ക്പാസ്ബുക്കവിലാസംടതളിയിക്കാനുള്ളവരഖ
യായി(POA) ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു 

 

വപരിൽവയതയാസംഉള്ളതിനാൽസവീകാരയമലല. 

വവാട്ടർഐഡികാർഡ്തിരിച്ചറിയൽവര
ഖയായി (POI) ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു 

ബാങ്ക്പാസ്ബുക്കവിലാസംടതളിയിക്കാനുള്ളവരഖ
യായി(POA) ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു 

 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

  

Page36 

 

 

 

ഉ്ാഹ്രണം 1 : 
ആധാർവിവരങ്ങൾപരിഷ്ക്കരിക്കാനുള്ളവഫാമിന്ടറഒരുസ്്കീൻവഷാട്ട്താടഴടകാരുത്തിരിക്കുന്നു.ഇ
വിടരആധാർഉരമടഡവമാ്ഗാഫികവിവരങ്ങൾപുതുക്കുന്നത്കുരുംബനാഥന്ടറ (HOF). 
വിവരങ്ങൾഇലലാടതയാണ്.വിവരങ്ങൾപരിഷ്ക്കരിയ്ക്ക്കുന്നതിനുഒറിജിനൽവരഖകൾപരിവ ാധിക്കു
ന്നതാണ്. 

HOF  ഇലലാത്തപരിക്കശാധന്പ്കിയയുടെഉദാഹരണങ്ങൾ. 
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ആധാർതിരുത്തൽവഫാം 

വിവരങ്ങൾപരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനു,ബന്ധടപ്പട്ടPOIPOBവരഖകൾപരിവ ാധിച്ചുഉറപ്പുവരുവത്തണ്ടതു
ണ്ട്.ആധാറിന്ടറഉരമയായവയക്തിടയതിരിച്ചറിയുവാൻതാടഴപറയുന്നഒറിജിനൽവരഖകൾപരിവ ാ
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ധിവക്കണ്ടതുണ്ട്. 

പാൻകാർഡ്തിരിച്ചറിയൽവരഖ
യായി (POI) ഉപവയാഗിക്കുന്നു. 

 

 

 

 

 

മാർക്ക്ഷീറ്റ്(ഗവടെന്്വബാർഡ്അഥവായൂണി
വവഴ്സിറ്റിയുടര)ജനനത്തി 

യതിയുടരടതളിവായിഉപവയാഗിക്കുന്നു  

ഉ്ാഹ്രണം2:ആധാർവപരുവേർക്കൽഅഥവാതിരുത്തലിന്ടറഉ്ാഹ്രണംതാടഴടകാരുത്തിരിക്കുന്നു. 

 

ആധാർതിരുത്തൽവഫാം 
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ആധാർഉരമയുടരവിവരങ്ങൾഒറിജിനൽവരഖകളുടരഅരിസ്ഥാനത്തിൽപരിവ ാധിക്കുന്നു 
(ഇവിടരകാണിച്ചിരിക്കുന്നത്ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ്) 

 

ജനനത്തിയതിയുടരടതളിവായിജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ്ഉപവയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു. 

മറ്റുതിരിച്ചറിയൽടതളിവ്വഖകൾ: 

 പാസ്വപാർട്ട് 
 പാൻകാർഡ് 
 വവാട്ടർഐഡി 
 വ്ഡവിംവഗ്ലസൻസ് 
 ഗവടെന്്വഫാവട്ടാഐഡികാർഡ് / 
സർവീസ്വഫാവട്ടാഐഡികാർഡ്, PSU 
നൽകിയത് 

 NRGES   വജാബ്കാർഡ് 

മറ്റുജനനത്തിയതി (ജനനസ്ഥലം) 
ടതളിവ്വഖകൾ 

 പാൻകാർഡ് 
 ജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
 പാസ്വപാർട്ട് 
 ്ഗൂപ്എഗസറ്റഡ്ഓഫീസ
ർടലറ്റർടഹ്ഡിൽടകാരു
ത്തജനനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് 

 വക്ന്ദ/സംസ്ഥാനടപൻഷ
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 അംഗീകൃതവി്യാ യാസസ്ഥാപനങ്ങളുടര
ഐഡികാർഡ് 

 ആയുധവലസൻസ് 

ൻവപയ്ക്ടമന്്ഓർഡർ 

 

വപര്, ലിംഗജാതി, ജനനത്തിയതിഎന്നിവആധാർവരഖകളിൽപരിഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനുവവണ്ടി UIDAI 
ഒരുവിജ്ഞാപനംപുറടപ്പരുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.നിർവേ ിക്കടപ്പട്ടപരിഷ്ക്കരണങ്ങൾഇവയാണ്:  

 നിലവിൽ്പസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളജനനത്തിയതിഒരുഏകവ് സംഖയയാടണങ്കിൽസ്ഥിരവാസിയു
ടരജനനത്തിയതിജീവിതകാലയളവിൽഒറ്റത്തവണപുതുക്കാവുന്നതാണ്.  

 വയക്തിയുടരവപര്ജീവിതകാലയളവിൽരണ്ടുതവണപരിഷ്ക്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 
 ലിംഗജാതിജീവിതകാലയളവിൽഒറ്റത്തവണപരിഷ്ക്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 

 വപര്വേർക്കുന്നസമയത്തുസമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളജനനസ്ഥലംസംബന്ധിച്ചുള്ളവരഖജനനസ്ഥലംപരി

ഷ്ക്കരിക്കുന്നതിനുവീണ്ടുംഉപവയാഗിക്കാൻപാരിലല. 

 ജനനത്തിയ ി (DoB) 

a. സ്ഥിരവാസിയുടര ജനന തിയതിയിൽ ്ിവസം, മാസം, വർഷം എന്നിവ അതാത് 
വകാളങ്ങളിൽ സൂേിപ്പിക്കണം.  

b. ജനന തിയതിയുടര ്പാമാണിക ടതളിവ് സ്ഥിരവാസി നൽകുകയാടണങ്കിൽ ജനന തിയതി 
“പരിവ ാധിച്ചതായി” പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ്പാമാണികമായ 
ടതളിടവാന്നുമിലലാടതയാണ് സ്ഥിരവാസി DoB ്പഖയാപിക്കുന്നടതങ്കിൽ, ജനന തിയതിടയ 
“്പഖയാപിതം” എന്ന് പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.   

c. കൃതയമായ ജനന തിയതി നൽകാൻ സ്ഥിരവാസിക്ക് കഴിയാടതവരികയും വയസ്സ് 
ടവറുടത സൂേിപ്പിക്കുകവയാ പരിവ ാധകൻ അനുമാനിക്കുകവയാ മാ്തം ടേയ്യുന്ന 
സാഹ്േരയത്തിൽ, വയസ്സ് വരഖടപ്പരുത്തുകമാ്തം ടേയ്യുന്നു. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ, ജനിച്ച 
വർഷം വസാഫ്് ടവയർ തനിടയ തിട്ടടപ്പരുത്തുന്നതാണ്. 

d. വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരിക്കൽ പ്തികയിൽ എന്റർ ടേയ്ക്തത് പരിവ ാധകൻ 
പരിവ ാധിച്ച്, സ്ഥിരവാസി തന്ടറ ജനന തിയതി “പരിവ ാധിച്ചു”/ “ ്പഖയാപിച്ചു” എന്ന് 
കൃതയമായി സൂേിപ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് അതടലലങ്കിൽ തന്ടറ വയസ്സ് പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് 
വരുത്തണം. 

e. അംഗീകൃതപരിധിവയക്കാൾകൂരുതൽതവണജനനത്തിയതിപരിഷ്ക്കരിവക്കണ്ടതുടണ്ടങ്കിൽ
അതവയതയസ്തമായ്പ്കിയവഴിവകകാരയംടേവയ്യണ്ടതാണ്. 
അതിനായിസ്ഥിരവാസി്പാവ് ികഓഫീസ്സന്ദർ ിവക്കണ്ടതുണ്ട് 
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f. നിർവ് ിക്കടപ്പട്ടഏടതങ്കിലുംഒരുവരഖസ്ഥിരവാസിജനനത്തിയതിയുടരടതളിവായിസമർ
പ്പിവക്കണ്ടതാണ്. 

g. ്പഖയാപിച്ചവതാഏകവ് വമാആയജനനത്തിയതിയിൽമാറ്റംവരുത്തുവാൻഉള്ളസ്ഥിരവാ
സിയുടരഅവപക്ഷയിലുള്ളപരിവ ാധനജീവിതകാലയളവിൽഒരുതവണമാ്തവമഅനുവ്ി
ക്കുകയുള്ളു, മാറ്റത്തിന്ടറപരിധിവയാവയാപ്തിവയാപരിഗണിക്കുന്നതലല. 

h. ജനനത്തിയതിആ്യവമതടന്നപരിവ ാധിച്ച്ഉറപ്പുവരുത്തിയജനനത്തിയതിയിൽമാറ്റംവരുത്തു
ന്നതിന്സ്ഥിരവാസിയുടരഅവപക്ഷല ിക്കുകയാടണങ്കിൽ, അതിനായിസ്ഥിരവാസി UIDAI 
യുടര്പാവ് ികഓഫീസ്സന്ദർ ിവക്കണ്ടതുണ്ട്. 

  ാമസസ്ഥലത്തിന്ടറ ക്കമൽവിലാസം 

a. PoA ൽ വപരും അ്ഡസ്സും ഉവണ്ടാ എന്ന് പരിവ ാധിക്കുക. PoA വരഖയിലുള്ള വപര് PoI 
വരഖയിടല വപരുമായി വയാജിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് പരിവ ാധകൻ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. PoI 
വരഖയിടലയും PoA വരഖയിടലയും വപരുകൾ തമിലുള്ള വയതയാസം വകവലം 
സ്ടപലലിംങ്ങിവലാ ആ്യ, മദ്ധ്യ, ഒരുവിലടത്ത വപരുകളുടര സാഹ്േരയത്തിവലാ 
മാ്തമാടണങ്കിൽ വയതയാസം സവീകാരയമാണ്.    

b. “ടകയർ ഓഫ്” വയക്തിയുടര വപര്, അങ്ങടനടയാന്നുടണ്ടങ്കിൽ, യഥാ്കമം 
മാതാപിതാക്കളുടരയും മക്കളുടരയും കൂടര ജീവിക്കുന്ന  കുട്ടികളുടരയും വൃദ്ധ്രായ 
ആളുകളുടരയും കാരയത്തിൽ സാധാരണയായി വ ഖരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ല യമടലലങ്കിൽ 
ഈ വരി  ൂനയമായി വിവട്ടക്കാവുന്നതാണ്. 

c. വമൽവിലാസത്തിൽ കൂട്ടിവച്ചർക്കലുകൾ അനുവ്നീയമാണ്. PoA  ൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള 
അ്ഡസ്സിൽ ഹ്ൗസ് നമ്പർ, വലൻ നമ്പർ, ടതരുവിന്ടറ വപര് വപാലുള്ള ലഘുവായ 
വകാളങ്ങൾ കൂട്ടിവച്ചർക്കാനും അച്ചരിപ്പി കുകൾ തിരുത്തൽ, പിൻവകാഡ് 
വപാലുള്ളവയിൽ ലഘുവായ മാറ്റങ്ങൾ/ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനും സ്ഥിരവാസിക്ക് 
അനുവാ്മുണ്ട്. എന്നാൽ PoA വരഖയിൽസൂേിപ്പിച്ച അരിസ്ഥാന വമൽവിലാസത്തിൽ ഈ 
കൂട്ടിവച്ചർക്കലുകൾ/ പരിഷ്ക്ക്കരണങ്ങൾ കാരണമായി മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ പാരുള്ളതലല.   

Acceptable as addition does not change the basic address 
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Aadhaar Enrolment or Correction Form 

 

Bank Passbook is used as Proof of 
Address(POA) 

 

 

d. അ്ഡസ്സ് ഇരട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധടപ്പട്ട് വവണ്ടിവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 
അനിവാരയമായവയും അവതസമയം PoA ൽ പറഞ്ഞ അരിസ്ഥാന അ്ഡസ്സിൽ മാറ്റം 
വരുത്തുന്നതുമാടണങ്കിൽ, ഇതിനുപകരം മടറ്റാരു PoA ഹ്ാജരാക്കുവാവനാ 

Not acceptable as there is change in basic address 

Aadhaar Enrolment or Correction Form 

 

Bank Passbook is used as Proof of Address 
(POA) 

 

 

 

 

 

 

Change in House 
Number 

Landmark added 
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 ബന്ധത്തിന്ടറ വിശദാംശങ്ങൾ: 

a. 5 വയസ്സിനുതാടഴ ്പായമുള്ള കുട്ടികളുടര കാരയത്തിൽ, രക്ഷകർത്താക്കളിൽ ഒരാളുടര 
അടലലങ്കിൽ സംരക്ഷകന്ടറ “വപരും” “ആധാർ നമ്പറും” നിർബന്ധമാണ്. കുട്ടികളുടര 
വപരുവേർക്കുവമ്പാൾ രക്ഷിതാവ്/ സംരക്ഷകൻ തന്ടറ ആധാർ ടലറ്റർ ഹ്ാജരാക്കണം 
(അതടലലങ്കിൽ ഇരുവടരയും ഒരുമിച്ച് വപരുവേർക്കാവുന്നതാണ്). 

b. മുതിർന്നവരുടര കാരയത്തിൽ, രക്ഷിതാവ് അടലലങ്കിൽ ഇണടയക്കുറിച്ചുള്ള 
വിവരങ്ങളുടരവമൽ പരിവ ാധനടയാന്നും നിർവ്വഹ്ിവക്കണ്ടതിലല. ആ യന്ത്ര 
ആവ യങ്ങൾക്കുവവണ്ടി മാ്തവമ അവ വരഖടപ്പരുത്തുകയുള്ളു.   

 ടഹഡ് ഓഫ് ഫാമിലി (HoF): 

a. കുരുംബനാഥനും കുരുംബാംഗവും തമിലുള്ള ബന്ധം PoR വരഖ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുവണ്ടാ 
എന്ന് പരിവ ാധിക്കുക. ബന്ധം സൂേിപ്പിക്കുന്ന ്പമാണത്തിൽ വപര് 
വരഖടപ്പരുത്തടപ്പട്ടവടര മാ്തവമ ്പസ്തുത വരഖ അരിസ്ഥാനമാക്കി 
വപരുവേർക്കുകയുള്ളു.  

b. കുരുംബാംഗത്തിന്ടറ വപരുവേർക്കുവമ്പാൾ കുരുംബനാഥൻ കൂടര വവരണ്ടതാണ്. 

c. HoF അധിഷ്ക്ഠിത പരിവ ാധനയുടര സാഹ്േരയത്തിൽ, വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ 
പ്തികയിടല HoF വി ്ാം ങ്ങളും പരിവ ാധകൻ പരിവ ാധിവക്കണ്ടതാണ്. 
പ്തികയിടല HoF ന്ടറ വപരും ആധാർ നമ്പറും ആധാർ ടലറ്ററിൽ ഉള്ളതുമായി 
ഒത്തുവനാക്കണം.   

d. HoF ൽ അധിഷ്ക്ഠിതമായ വപരുവേർക്കൽ സാഹ്േരയത്തിൽ, പ്തികയിൽ സൂേിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള 
ബന്ധത്തിന്ടറ വി ്ാം ങ്ങൾ HoF മായി ബന്ധടപ്പട്ടത് മാ്തമാടണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.  

 ടമാവബൽനമ്പറുംഇടമയിൽവിലാസവും: 

a. ടമാവബൽനമ്പർനൽകുന്നത്നിർബന്ധമായഒരു്പ്കിയഅലലഎങ്കിലും, ഒറ്റത്തവണപാസ്
വവഡ് (OTP)  വഴിഇരപാരുകാരടനഇലക്വ്രാണിക്മാധയമംവഴിഅറിയാനുള്ള (eKYC)   
ആവ യത്തിനുവണ്ടിടമാവബൽനമ്പറിന്ടറ്പാധാനയടത്തക്കുറിച്ചുഉപവ് ിച്ചുസ്ഥിരവാ
സിതന്ടറടമാവബൽനമ്പർനൽകുന്നുഎന്ന്ഉറപ്പുവരുവത്തണ്ടതാണ്. 

b. എലലാ്പാമാണീകരണങ്ങളുംപരാജയടപ്പരുവമ്പാൾഒരുഅധികസുരക്ഷാഎന്നനിലയിലും, 
സ്ഥിരവാസിയുമായി്പധാനവിവരങ്ങൾഇടമയിൽവഴിപങ്കിരുന്നതിനുംവവണ്ടിഇടമയി
ലിന്ടറ്പാധാനയടത്തകുറിച്ചുസ്ഥിരവാസിടയഉപവ് ിച്ചുഇടമയിൽഅ്ഡസ്നൽകുവാൻ
വ്പരിപ്പിവക്കണ്ടതാണ്.  

c. ടമാവബൽനമ്പറിലുള്ളമാറ്റംആധാർവരഖകളിൽപുതുക്കുന്നത്ഓൺവലൻവഴിസാധയമ
ടലലന്നുംആധാർഎൻവറാൾടമൻ്വക്ന്ദങ്ങൾവഴിവയസാധയമാവൂഎന്നുംസ്ഥിരവാസിടയ
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വബാധയടപ്പരുവത്തണ്ടതുണ്ട് 

 

 

വരഖകളിലലാത്തസ്ഥിരവാസികടളആധാറിൽഎങ്ങടനയാണ്വപര്വേർക്കുന്നത്? 

a. വപരുവേർക്കുന്ന സമയത്ത് ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ 
അരിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ വവണ്ടവിധം 
പരിവ ാധിവക്കണ്ടതാണ്. അംഗീകരിക്കടപ്പട്ട ഏത് വരഖകളും 
തിരിച്ചറിയൽ ടതളിവുവരഖയായും (PoI), വമൽവിലാസ 
ടതളിവുവരഖയായും (PoA) സ്ഥിരവാസികൾക്ക് 
ടകാണ്ടുവരാവുന്നതാണ്.  

b. തിരിച്ചറിയലിന് അതടലലങ്കിൽ വമൽവിലാസത്തിന് സഹ്ായകമായി ്പാമാണികമായ ടതളിവ് 
ഹ്ാജരാക്കാൻ ഒരു സ്ഥിരവാസിക്ക് കഴിയാത്ത സാഹ്േരയത്തിൽ, മുൻനിശ്ചയിച്ച ഒരു 
അവതാരകൻ മുവഖന അവരുടര വപരുവേർക്കാവുന്നതാണ്, രജിസ്്രാറിവനാ റീജിയണൽ 
ഓഫീസിവനാ വനരിട്ട് പരിേയമുള്ളവരും പരസയടപ്പരുത്തിയ ആളുമായിരിക്കണം ്പസ്തുത 
അവതാരകൻ.  

c. PoA/PoI വരഖകളിലലാത്ത ഒരു സ്ഥിരവാസിടയ പരിേയടപ്പരുത്താൻ രജിസ്്രാർ 
അധികാരടപ്പരുത്തിയ വയക്തിയാണ് അവതാരകൻ. പരിേയടപ്പരുത്തുക എന്നതുടകാണ്ട് ഒരു 
സ്ഥിരവാസിക്ക് സവ ാവ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുകയാണ് എന്നർത്ഥമിലല.  

ആരാണ് അവ ാരകൻ?  

a. ഒരു രജിസ്്രാർ അംഗീകരിച്ച് യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടര 
വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയിൽ “അവതാരകർ” എന്ന് പരാമർ ിക്കടപ്പട്ട 
വയക്തികളാണിവർ (ഉ്ാഹ്രണത്തിന്, രജിസ്്രാറുടര ജീവനക്കാർ, തിരടഞ്ഞരുക്കടപ്പട്ട 
്പാവ് ിക സമിതി അംഗങ്ങൾ, ്പാവ് ിക  രണനിർവ്വഹ്ണ സമിതികളിടല അംഗങ്ങൾ, 
വപാസ്റ്റ്മാൻമാർ കൂരാടത അദ്ധ്യാപകർ, ആവരാഗയ്പവർത്തകർ, വഡാക്രർമാർ, അംഗൻവാരി/ 
ആ  ജീവനക്കാർ, സ്ഥലടത്ത NGO ്പതിനിധികൾ എന്നിങ്ങടന ജനസവാധീനമുള്ളവർ)      

b. േില ്പവതയക അവസരങ്ങളിൽ രജിസ്്രാർമാരുടര സൗകരയത്തിനുവവണ്ടി യുണീക് 
ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടര റീജിയണൽ ഓഫീസ്തടന്ന മുൻവക 
എരുത്ത് ഒരുകൂട്ടം അവതാരകടര അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്.   

c. അവതാരകൻ 18 വയസ്സിനുവമൽ ്പായമുള്ളയാളും കുറ്റകൃതയങ്ങളുടര പശ്ചാത്തലം ഇലലാത്ത 
വയക്തിയുമായിരിക്കണം.  

d. അവതാരകർ രജിസ്്രാർമാരുടര വരുതിയിൽ ആയിരിക്കും. അതാത് രജിസ്്രാർമാർക്ക് 
പരിേയമുള്ളതും യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടര വക്ന്ദ 
തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയിൽ “അവതാരകർ” എന്ന് രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്തിട്ടുള്ളതുമായ  
ഒവര അവതാരകടനത്തടന്ന ഒരുപവക്ഷ ഒന്നിലധികം രജിസ്്രാർമാർ 
ഉപവയാഗിവച്ചക്കാം.അതിനാൽ, രജിസ്്രാറുടര അധികാര ൂപരിധിക്കുള്ളിടല ആളുകടള 
മാ്തവമ അവതാരകന് പരിേയടപ്പരുത്താൻ കഴിയുകയുള്ളു.ഇതിനുപുറടമ 
 രണനിർവ്വഹ്ണ അതിർത്തികൾ (സംസ്ഥാന, ജിലല തലങ്ങൾ) നിർവ്വേിച്ച് അവതാരകന്ടറ 
്പവർത്തനങ്ങൾക്ക് പരിധികൾ കൽപിക്കാനും രജിസ്്രാർക്ക് സാധിക്കും.  

അവ ാരകൻ 
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എടന്ത്ാടേയാണ് അവ ാരകന്ടറ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ? 

a. അവതാരകടര ്പാവ് ികമായി രജിസ്്രാർമാർ അംഗീകരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ (അവതാരകർക്ക് 
്പവർത്തിക്കുവാൻ അധികാരടപ്പരുത്തിയ ജിലല/ സംസ്ഥാനം) അക്കാരയം അവേഹ്ം 
അവതാരകടര അറിയിക്കുന്നതാണ്. 

b. അവതാരകന് ആധാർ വ്പാ്ഗാമുമായി പരിേയടപ്പരാനും തന്ടറ േുമതലകളും 
ബാദ്ധ്യതകളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുമായി രജിസ്്രാറും യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ 
അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയും വേർന്ന് സംഘരിപ്പിക്കുന്ന ആധാർ വബാധവത്ക്കരണ 
വർക്ക്വഷാപ്പിൽ അവതാരകർ പടങ്കരുക്കണം.   

c. അവതാരകനായി ്പവർത്തിക്കാൻ ഇതിനകം അംഗീകാരം ല ിച്ച അവതാരകൻ അതിന് 
സന്നദ്ധ്നായാൽ, ആധാർ വപരുവേർക്കലുകൾ സാദ്ധ്യമാക്കുന്ന ആവ യത്തിനുവവണ്ടി ഒരു 
അവതാരകൻ ആകുന്നതിനും അവതാടരാപ്പം യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് 
ഇന്ത്യയും (UIDAI) രജിസ്്രാറും രൂപകൽപനടേയ്ക്ത മാർഗ്ഗവരഖകൾ പിന്ത്ുരരുന്നതിനും 
തനിക്ക് സമതമാടണന്ന് അറിയിച്ചുടകാണ്ട് വരഖാമൂലമുള്ള ഒരു സമതം (“അനുബന്ധം D” 
എന്നവപരിൽ ഇവതാടരാപ്പം വേർത്തിട്ടുള്ള പ്തിക) അവേഹ്ം/ അവർ നൽകണം.  

d. സ്ഥിരവാസികടള ഈ രംഗത്ത് പരിേയടപ്പരുത്താൻ തുരങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് അവതാരകർ സവയം 
വപരുവേർക്കുകയും ആധാർ നമ്പർ കരസ്ഥമാക്കുകയും സമതപ്തത്തിൽ ഒപ്പ് ടവക്കുകയും 
ടേയ്ക്തിരിക്കണം. 

e. യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അവതാരകനായി 
രജിസ്്രാർ ഇവേഹ്ടത്ത രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത് അത് ്പവയാഗക്ഷമമാക്കിയിട്ടുടണ്ടന്ന് അവർ ഉറപ്പ് 
വരുത്തണം.  

f. അവതാരകർ നിവയാഗിക്കടപ്പട്ട ്പവ് ങ്ങളിടല വപരുവേർക്കൽ ടഷഡയൂളുകൾ, 
വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങൾ സ്ഥിതിടേയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങളുടര 
്പവർത്തന സമയങ്ങൾ എന്നിവടയക്കുറിച്ച് അവതാരകടര സ്ാ 
അറിയിച്ചുടകാണ്ടിരിക്കണം.   

g. അവടര ബന്ധടപ്പരാനുള്ള വിവരങ്ങൾ വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിൽ കൃതയമായി 
്പ്ർ ിപ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് അവർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ്പ്ർ ിപ്പിച്ചിട്ടിടലലങ്കിൽ/ ടതറ്റായ 
വിവരങ്ങളാണ് ്പ്ർ ിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളടതങ്കിൽ അവ ്പ്ർ ിപ്പിക്കുവാൻ/ വി ്ാം ങ്ങൾ 
തിരുത്തുവാൻ വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിടല സൂപ്പർവവസവറാ് ആവ യടപ്പരുക. 

h. സ്ഥിരവാസികൾക്ക് അവതാരകടന അനായാസം ബന്ധടപ്പരാൻ സാധിക്കണം. 

i. വപരുവേർക്കൽ പ്തികയിൽ സ്ഥിരവാസിയുടര വപരും വമൽവിലാസവും കൃതയവും 
പൂർണ്ണവുമാവണാ എന്ന് അവതാരകർ പരിവ ാധിക്കണം. പ്തികയിടല സവന്ത്ം 
വി ്ാം ങ്ങളും അവതാരകൻ പരിവ ാധിച്ച്, വപരുവേർക്കൽ പ്തികയിൽ തന്ടറ ഒപ്പ്/ 
ടപരുവിരൽ മു്് അതിനായി അനുവ്ിച്ച വകാളത്തിൽ പതിക്കണം.  

j. സ്ഥിരവാസികടള സാക്ഷയടപ്പരുത്തുന്നതിനുവവണ്ടി വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിന്ടറ 
്പവൃത്തിസമയത്തുരനീളം അവതാരകർ അവിടര സന്നിഹ്ിതരായിരിക്കണം. അഥവാ 
അവർക്ക് ഹ്ാജരാകാൻ കഴിയാത്ത സാഹ്േരയത്തിൽ, ്പസ്തുത ്ിവസത്തിടനാരുവിൽ 
വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദം സന്ദർ ിച്ച് തന്ടറ സാക്ഷയടപ്പരുത്തലിനുവവണ്ടി മാറ്റിടവച്ച 
സ്ഥിരവാസികളുടര പട്ടിക പരിവ ാധിവക്കണ്ടതാണ്.  

k. സ്ഥിരവാസിയുടര വപര്, അ്ഡസ്സ് വി ്ാം ങ്ങൾ സ് ദ്ധ്ം പരിവ ാധിച്ച് അവതാരകർ അവ 
അംഗീകരിക്കണം/ തിരസ്ക്കരിക്കണം. 

l. ഒരു സ്ഥിരവാസിയുടര വപരുവേർക്കൽ സാക്ഷയടപ്പരുത്തുന്നതിനുവവണ്ടി അവതാരകർ 
തങ്ങളുടര ബവയാടമ്രിക്കുകൾ ആധാർ ൈയന്റിൽ നൽകണം. 
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m. ആവ യമാടണങ്കിൽ സമതപ്തത്തിന്ടറ ്പിന്റിൽ അവതാരകൻ ഒപ്പുടവക്കണം/ 
ടപരുവിരൽ അരയാളം പതിക്കണം. 

n. തങ്ങൾ പരിേയടപ്പരുത്തുന്ന സ്ഥിരവാസിയുടര വയക്തിതവവും വമൽവിലാസവും 
അവതാരകർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.  

o. തിരിച്ചറിയലിവനാ വമൽവിലാസത്തിവനാ ്പാമാണികമായ ടതളിവുകളിലലാത്ത 
സ്ഥിരവാസികടള മാ്തമാണ് അവതാരകൻ പരിേയടപ്പരുത്തുന്നത്.  

p. അവതാരകന് തടന്ന സമീപിക്കുന്നവടരടയലലാം പരിേയടപ്പരുവത്തണ്ട ഉത്തരവാ്ിത്തമിലല.  

q. സ്ഥിരവാസികടള പരിേയടപ്പരുത്തുന്നതിന് അവതാരകൻ ്പതിഫലടമാന്നും ഈരാക്കാൻ 
പാരുള്ളതലല. എന്നിരുന്നാലും ഒരു പാരിവതാഷികം ഈ വജാലിയുടര വപരിൽ അവർക്ക് 
നൽകാൻ രജിസ്്രാർക്ക് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്.   

എടന്ത്ാടേയാണ് ഒരു അവ ാരകന്ടറ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ? 

a. വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ മടറ്റാരാടള അനുകരിക്കുവാൻ (മരിച്ചവതാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവതാ) 
സ്ഥിരവാസിയുമായി അവതാരകൻ രഹ്സയധാരണയ്ക്ക്ക് ് മിക്കരുത്.   

b. ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റംവരുത്തിവയാ അടലലങ്കിൽ വയാജ 
ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ രഹ്സയധാരണയുണ്ടാക്കിവയാ മടറ്റാരാളുടര 
വയക്തിതവം മനപ്പൂർവ്വം കവരാൻ നിലവിടല ഒരു ആധാർ ഉരമടയ അവതാരകൻ 
സഹ്ായിക്കരുത്. 

c. മാർഗ്ഗവരഖകൾ ലംഘിക്കുന്ന അവതാരകടനതിടര കർ ന നരപരികൾ വകടക്കാള്ളുന്നതാണ്. 
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അദ്ധ്യായം 3 : 
ക്കപരുക്കെർേൽഏജൻസികളുടെയും,ക്കപരുക്കെർേൽഉ

ക്കദയാഗസ്ഥരുടെയുംസാമൂഹയവത്കരണം 
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അദ്ധ്യായം3വപരുവേർക്കൽഏജൻസികളുടരയും,വപരുവേർക്കൽഉ
വ്യാഗസ്ഥരുടരയുംസാമൂഹ്യവത്കരണം 

 

വപരുവേർക്കൽഏജൻസികളുടരസാമൂഹ്യവത്കരണം 
 

 

വപരുവേർക്കൽവസ്റ്റഷനുകളിടലവപരുവേർക്ക
ൽഏജൻസികൾഒരുസാമൂഹ്യവത്കരണ്പ
്കിയക്കവിവധയരാവകണ്ടതുണ്ട്. 

രജിസ്്രാർമാരുടരയുംവപരുവേർക്കൽഏജൻ
സികളുവരയുടമാപ്പംഅവതാറിറ്റിഒരുസാമൂഹ്യ
വത്കരണ്പ്കിയഏവകാപിപ്പിക്കുന്നതാണ്.  

 

സാമൂഹയവത്കരണ്പ്കിയയിൽമറ്റുപല ിന്ടറ
യുംകൂട്ടത്തിൽ ാടഴപറയുന്നവകൂെിഉൾടപ്പെുന്നു. 

 വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷൻ 
വിനയാസ പദ്ധ്തികൾ 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികൾ 
്പഖയാപിക്കും. അതായത്, 
എവപ്പാൾ എവിടരയാണ് 
വക്ന്ദങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 

 അംഗീകരിക്കടപ്പട്ട, സജീവ ഓപവററ്റർമാരും 
ആവ യമായ ടമഷീനുകളും 
വിനയസിവക്കണ്ടതായ ഹ്ാർഡ് ടവയറും 
തങ്ങൾക്കുടണ്ടന്ന് വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസികൾ ്പവർത്തിച്ചുകാണിക്കും. 

വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിന്ടറ വമൽവനാട്ടത്തിന് 
ആവ യമായഘരനയുംതങ്ങൾക്കുടണ്ടന്ന് 
വപരുവേർക്കൽഏജൻസികൾ്പഖയാപിക്കുന്നതാണ്. 

 

 

രജിസ്്രാറുമായി വേർന്ന് നിർവ്വഹ്ണ 
പദ്ധ്തിയും വിനയാസ പദ്ധ്തിയും 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി തയ്യാറാക്കി 
അവതാറിറ്റി ഓഫീസുകടള/ വനാഡൽ 
ഓഫീസടറ അറിയിക്കുന്നതുമാണ്. അവരാണ് 
വിനയാസ പദ്ധ്തിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നത്.   
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വപരുവേർക്കൽഏജൻസിയുടരകീഴിൽവപരുവേർക്കൽ
ഏജൻസിവകാഡിൽ്പവർത്തിക്കുന്നഎലലാഓപ്പവററ്റർ
മാരുംസൂപ്പർവവസർമാരുംഓപ്പവററ്റർസിം്കവണസ
റുംപാക്കറ്റ്സിം്കവണസറുംനരപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടന്നുവപ

രുവേർക്കൽഏജൻസിഉറപ്പുവരുവത്തണ്ടതുണ്ട്.  

 

 

 

വപരുവേർക്കൽഉവ്യാഗസ്ഥരുടരസാമൂഹ്യവത്കരണം  
 

 

 

 

1. അവതാറിറ്റിനിയമിച്ചടരസ്റ്റിംഗ്ആൻഡ്സർ
ട്ടിഫിവക്ക 
ഷൻഏജൻസിവപരുവേർക്കൽഉവ്യാ 
ഗസ്ഥടരഉേിതമായിഅംഗീകരിവക്കണ്ടതാ
ണ്. 

 2. സാധുതയുള്ളസർട്ടിഫിക്കറ്റ്ല ിച്ചതിനു
വ  
ഷംവപരുവേർക്കൽഉവ്യാഗസ്ഥർഓൺ 
വബാർഡിങ്വഫാംപൂരിപ്പിച്ചുഅവരു
ടര 
എൻവറാൾടമൻ്ഏജൻസിവഫാർടവ
രിഫി 
വക്കഷൻആക്രിവവഷനിലൂടര.അവതാറി
റ്റി 
യുടരറീജിയണൽഓഫീസിൽസമർപ്പി
വക്കണ്ടതാണ്. 
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3. ഉപവയാക്താവിന്ടറസാമൂഹ്യവത്കര 
ണത്തിനുമുമ്പ്ഉപവയാക്തൃമാന്ണ്ഡഫ 
യൽടഡൗൺവലാഡ്ടേയ്ക്തുവപരുവേർ 
ക്കൽഅവപക്ഷയിവലക്കുഅത്ആവഹ്ി
ക്കണം. 

 

 

4 .  സാമൂഹ്യവത്കരണവവളയിൽവപരുവേ 
ർക്കൽഉവ്യാഗസ്ഥരുടരബവയാടമ്രി 
ക്കുകൾ്പാമാണീകരണത്തിനുവ ഷം 
വപരുവേർക്കൽവൈന്റിൽവ ഖരിവക്കണ്ട
താണ്. 

 

 

 

 

5. മാസ്റ്റർ ഡാറ്റ ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്ക്തുകഴിഞ്ഞ 
വ ഷം താത്ക്കാലികമായി മാറ്റിനിർത്തിയ 
ഓപവററ്റർമാർക്ക് ആ ഘട്ടത്തിനുവ ഷം 
വപരുവേർക്കുവാവനാ 
വയാപൃതരാകുവാവനാ കഴിയുന്നതടലലന്നും 
ൈയന്് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. 

 

6. സാമൂഹ്യവത്ക്കരണവവളയിടല 
അവസ്ഥ : 

 ഓൺക്കബാർഡ് (ക്കപരുക്കെർേടപ്പട്ട) 
ഉപക്കയാക്താവ്: ഉപവയാക്താവിന്ടറ 
ബവയാടമ്രിക് വി ്ാം ങ്ങളുടര 
പരിവ ാധന വിജയകരമായി 
പൂർത്തിയാക്കി ്പാവ് ിക 
വിവരവ ഖരത്തിൽ അത് സം രിച്ചു. 

 ക്കപരുക്കെർോത്തവ: ഉപവയാക്താവിന്ടറ 
ബവയാടമ്രിക് വി ്ാം ങ്ങളുടര 
പരിവ ാധന വിജയകരമായി 
പൂർത്തിയാക്കുകവയാ ്പാവ് ിക 
വിവരവ ഖരത്തിൽ അത് 
സം രിക്കുകവയാ ടേയ്ക്തിട്ടിലല. 

 

 

 

 

7.  വപരുവേർക്കൽ സ്റ്റാഫ് അവരുടര വിരൽ 
അരയാളങ്ങൾ നൽവകണ്ടതാണ് (ഇരത് 
വകത്തലം, വലത് വകത്തലം, രണ്ട് 
ടപരുവിരലുകൾ) 
 ബവയാടമ്രിക്കിന്ടറ ഗുണവമൻമ 
മികച്ചതാടണങ്കിൽ ഉപവയാക്താവിന് പാസ് 
ഇൻഡിവക്കറ്റർ കാണാവുന്നതാണ് 

 ആവ യമായ മാന്ണ്ഡത്തിൽ 
ബവയാടമ്രിക് ല ിക്കുന്നതുവടര 
അതിനുള്ള ് മം തുരവരണ്ടതാണ്.   

 

8. ബവയാടമ്രിക്കുകൾ വ ഖരിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 
അതിന്ടറ ്പമാണീകരണത്തിനുവവണ്ടി വക്ന്ദ 
തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയുടര 
ടസർവറിവലക്ക് ഉപവയാക്താവ് ഒരു 
അ യർത്ഥന അയവക്കണ്ടതാണ്.   
 ടസർവറിടല ്പമാണീകരണ വവളയിൽ 
വപരുവേർക്കൽ സ്റ്റാഫിന്ടറ ബവയാടമ്രിക്, 
വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ അവത വയക്തി 
നൽകിയ ബവയാടമ്രിക്കുമായി 
ഒത്തുവനാക്കുന്നതാണ്. 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

  

Page52 

 

 

 

 

  ്പധാന കാരയങ്ങൾ 
 വപരുവേർക്കൽ ഉപകരണം എലലായ്ക്വപാഴും GPS ഉപകരണവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി സ്റ്റാഫ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.  

 വപരുവേർക്കൽ ൈയന്റിവലക്ക് വലാഗിൻ ടേയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപകരണം പൂർണ്ണമായും 
്പവർത്തനക്ഷമമാടണന്ന് വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിയിടല സ്റ്റാഫ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 

 ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ വവളയിലും ഉപകരണ ഏവകാപനങ്ങൾ വ ഖരിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിയിടല സ്റ്റാഫ് ഉറപ്പ് വരുത്തണം.  

 ഡിവവസ് GPS ഏവകാപനങ്ങൾ വപരുവേർക്കൽ പാക്കറ്റിൽ ല യമാകാത്ത സാഹ്േരയങ്ങളിൽ 
വപരുവേർക്കൽ ഉവപക്ഷിക്കുകയും കൂരാടത ഓപ്പവററ്റടറ ൊക്കലിസ്റ്റിൽ ഉൾടപ്പരുത്തുകവയാ 
അടലലങ്കിൽ ഓപവററ്റർ/ സൂപ്പർവവസർടക്കതിടര നരപരി എരുക്കുകവയാ ടേയ്യുന്നതാണ്. 

 
  

ക്കപരുക്കെർേൽ 

ഉപകരണത്തിന്ടറ GPS 

ഏകകാലിക  
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അദ്ധ്യായം 4 : ആധാർ ക്കപരുക്കെർേൽ/ പരിഷ്േരണ 
്പ്കിയ 
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അദ്ധ്യായം4 :ആധാർവപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്കരണ്പ്കിയ 

വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദം സന്ദർ ിക്കൽ, ആധാർ ക്കപരുക്കെർേൽ/  ിരുത്തൽ അനുബന്ധം E 
പൂരിപ്പിക്കൽ, വ ഖരിച്ച ജനസംഖയാ ാസ്്തപരവും ബവയാടമ്രിക്കുമായ വിവരങ്ങൾ ല യമാക്കൽ, 
EID (വപരുവേർക്കൽ ID) അരങ്ങിയ അക്വനാളജ്ടമന്് വ ഖരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തിരിച്ചറിയൽ 
ടതളിവുവരഖ (PoI), വമൽവിലാസ ടതളിവുവരഖ (PoA), ബന്ധം വി ്ീകരിക്കുന്ന ടതളിവുവരഖ(PoR), 
ജനന തിയതി വരഖകളുടര ടതളിവ് സമർപ്പിക്കൽ എന്നിവ ആധാർ വപരുവേർക്കൽ ്പ്കിയയിൽ 
ഉൾടപ്പരുന്നു.        

 തിരിച്ചറിയൽ ടതളിവുവരഖവയാ അ്ഡസ്സ് ടതളിവുവരഖവയാ ഇലലാത്ത സ്ഥിരവാസിക്ക് 
വപരുവേർക്കുന്നതിന് മറ്റു രീതികളുണ്ട്. അതായത്, അവതാരകടന അരിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 
വപരുവേർക്കൽ അടലലങ്കിൽ കുരുംബനാഥടന അരിസ്ഥാനമാക്കി വപരുവേർക്കൽ. 

 ആധാറിൽ വപരുവേർക്കുന്നതിന് അവപക്ഷ സമർപ്പിച്ചതിന്ടറ ടതാട്ടുമുമ്പുള്ള പ്ന്ത്ണ്ട് 
മാസക്കാലത്ത് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് (182) ്ിവസങ്ങവളാ അതിൽകൂരൂതൽ ്ിവസങ്ങവളാ 
ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചിട്ടുള്ള ഏടതാരു സ്ഥിരവാസിയും ആധാറിന് വപരുവേർക്കാൻ 
അർഹ്നാണ്.  

 ഒവരടയാരു തവണ മാ്തവമ സ്ഥിരവാസി വപര് വേർവക്കണ്ടതുള്ളു. അവതാറിറ്റിയുടര ഉപവ് ം 
ഇലലാടത ഒന്നിവലടറ തവണ വപരുവേർക്കുന്നത് ആധാർ തള്ളിക്കളയാൻ കാരണമാകും. 

 വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയിൽ സ്ഥിരവാസിയുടര വിവരങ്ങൾ 
ല ിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 90 ് ിവസങ്ങൾ വടര ആധാറിന്ടറ നിർമിതിക്ക് കാത്തിരിവക്കണ്ടിവരാം.  

 കുറിപ്പ്: ഒന്നിവലടറ ആധാർ നമ്പറുകൾ നൽകടപ്പട്ടു എന്നതലലാത്ത കാരണങ്ങളാൽ ആധാർ 
നമ്പർ തള്ളിക്കളയുന്ന സാഹ്േരയത്തിൽ സ്ഥിരവാസിവയാ് വീണ്ടും വപരുവേർക്കാൻ 
ആവ യടപ്പരുന്നതാണ്. ആധാർ നമ്പർ തിരസ്ക്കരിക്കടപ്പരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അനുബന്ധം 
F ൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.   

ക്കപരുക്കെർേൽരീ ികൾ 
 

ക്കരഖ 
അെിസ്ഥാനമാേി

യുള്ള 
ക്കപരുക്കെർേൽ 

 

 തിരിച്ചറിയൽ ടതളിവുവരഖ (PoI) – 
നിർബന്ധം 

 വമൽവിലാസ ടതളിവുവരഖ (PoA) - 
നിർബന്ധം 

 ജനന തിയതി (DoB) - ഐച്ഛികം 

അവ ാരകടന 
അെിസ്ഥാനമാേി

യുള്ള 
ക്കപരുക്കെർേൽ 

 

അവതാരകരിൽ ഉൾടപ്പരുന്നവർ: 

 രജിസ്്രാറുടര സവന്ത്ം ജീവനക്കാർ 

 തിരടഞ്ഞരുക്കടപ്പട്ട ്പാവ് ിക സമിതി 
അംഗങ്ങൾ 

 ്പാവ് ിക  രണനിർവ്വഹ്ണ 
സമിതികളിടല അംഗങ്ങൾ 

 വപാസ്റ്റ്മാൻ 
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 അദ്ധ്യാപകർ 

 ആവരാഗയ്പവർത്തകർ 

 വഡാക്രർമാർ എന്നിങ്ങടന 
ജനസവാധീനമുള്ളവർ 

 അംഗൻവാരി / ആ  ജീവനക്കാർ 

 സ്ഥലടത്ത NGO ്പതിനിധികൾ 
 

അവതാരകടന അരിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 
വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ വ ഖരിക്കുന്ന 
വിവരങ്ങൾ: 

 അവതാരകന്ടറ വപര് 

 അവതാരകന്ടറ ആധാർ നമ്പർ 

 അവതാരകന്ടറ ബവയാടമ്രിക് 
വിവരങ്ങളിടല ഒരു അരയാളം 

കുെുംബനാഥടന 
അെിസ്ഥാനമാേി

യുള്ള 
ക്കപരുക്കെർേൽ 

 

 കുരുംബനാഥന്ടറ വപര് 

 കുരുംബനാഥനും സ്ഥിരവാസിയും 
തമിലുള്ള ബന്ധത്തിന്ടറ ടതളിവുവരഖ 
(PoR) 

 കുരുംബനാഥന്ടറ ആധാർ നമ്പർ  

 വപരുവേർക്കൽവവളയിൽകുരുംബനാഥന്ടറ 
ബവയാടമ്രിക് സ്ഥിരീകരണം. 

കുട്ടിയുടെക്കപരു
ക്കെർേൽ (5 
വയസ്സിൽ ാടഴ
്പായമുള്ളത്) 

  

 ജനന തിയതിയുടര ടതളിവുവരഖ  

 ബന്ധത്തിനുള്ള ടതളിവുവരഖ (രക്ഷിതാവും 
കുട്ടിയും)  

 മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളുടര 
വപരുവേർക്കൽ ID അടലലങ്കിൽ ആധാർ നമ്പർ, 
മാതാപിതാക്കളിൽ ഇരുവരും 
ജീവിച്ചിരിപ്പുടണ്ടങ്കിൽ അമയുവരതാണ് 
ഉത്തമം അങ്ങടനയടലലങ്കിൽ 
സംരക്ഷകന്വറത്.  

 വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ 
മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളുടര ബവയാടമ്രിക് 
സ്ഥിരീകരണം. 

 കുട്ടിയുടെവിലാസവുംടമാലബൽനമ്പറുംകു
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ട്ടിയുമായിബന്ധടപ്പെുത്തിയരക്ഷ്കർത്താവി
ന്ടറ / സംരക്ഷ്കന്ക്കറ ു ടന്നആയിരിേും. 

 
കുറിപ്പ്: 

 കുട്ടിയുടെക്കയാ, 
രക്ഷ്കർത്താവിന്ടറക്കയാ/സംരക്ഷ്ക
ന്ടറക്കയാവിലാസത്തിൽമാറ്റക്കമാപരി
ഷ്കരണക്കമാവരുത്താൻഉെൻ ടന്നകഴി
യുന്ന ലല. 

 
 കുട്ടിയുടെക്കപരുക്കെർേുന്ന ിന്മു്മ്പക്ഷ്ക
ർത്താവ്/സംരക്ഷ്കൻആദയംഅക്കേഹത്തി
ൻടറ/അവരുടെക്കപരിൽആവശയമായന
വീകരണംനെക്കത്തണ്ട ാണ്. 

 
 രക്ഷ്കർത്താവിന്ടറക്കയാ/സംരക്ഷ്ക
ന്ടറക്കയാആധാർകിട്ടിയ ിനുക്കശഷംഅക്കേ
ഹത്തിൻടറ/അവരുടെആധാർഉപക്കയാ
ഗിച്ച്കുട്ടിയുടെക്കപരുക്കെർേൽനെത്താ
വുന്ന ാണ് 

 

 

 

 

 

അനുവ്നീയമായ വരഖകളുടര പട്ടിക അനുബന്ധം G ൽ വിവരിച്ച ്പകാരമാണ്. 

സൗകരയ്പദമായൊർജ്: 
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5/15വയസ്സ്പൂർത്തിയായകുട്ടികളുടെപു ു ായിആധാറിൽക്കപരുക്കെർേലുംനിർബന്ധി മായബ

ക്കയാടമ്െിക്പരിഷ്േരണവുംസൗജനയമാണ്.ഇത്തരം്പവർത്തനങ്ങൾേ്പണംആവശയടപ്പെുന്നഓപ്പ

ക്കററ്റടറ/സൂപ്പർലവസടറബ്ലാേലിേിൽഉൾടപ്പെുത്തിഅവർടേ ിടരനിയമനെപെികൾലകടോള്ളു

ന്ന ാണ്.സ്ഥിരവാസിയിൽനിന്നുംക്കശഖരിോവുന്നൊർജുകളുടെപൂർണ്ണമായവിവരങ്ങൾഅനുബ

ന്ധംIയിൽസൂെിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

ക്കപരുക്കെർേൽക്കവളയിൽക്കശഖരിേുന്നവിവരങ്ങൾ: 
 

വിരൽനഷ്ടടപ്പട്ടവർ,കണ്ണിലലാത്തവർഎന്നിങ്ങടനബക്കയാടമ്െിക്അസാധാരണ വങ്ങൾഉള്ളസ്ഥിരവാ

സികളുടെക്കപരുക്കെർേലിന്ത്ാടഴപറയുന്നവിവരങ്ങൾക്കശഖരിക്കേണ്ട ാണ്. 

. 

 

 

 

 

 

മുഖത്തിന്ടറ േി്തം  
പത്ത് വിരലുകളുടര 
അരയാളങ്ങൾ 

 
രണ്ട് മിഴിപരലങ്ങളുടരയും 

സ്കാനുകൾ 

 

5 വയസ്സിൽ താടഴ ്പായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പത്തവിരലരയാളങ്ങളും മിഴിപരലങ്ങളുടര സ്കാനുകളും 
വപാലുള്ള ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ ആവ യമിലല. എന്നാൽ അവരുടര മുഖത്തിന്ടറ വഫാവട്ടാ്ഗാഫ് 
വ ഖരിക്കുന്നതാണ്.    

സ്ഥിരവാസിയുടര വം ം, മതം, ജാതി, വഗാ്തം, കുലം,  ാഷ, അധികാരടപ്പരുത്തൽ വരഖ, വരുമാനം, 
ടമഡിക്കൽ ഹ്ിസ്റ്ററി എന്നിവ ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ വിവരങ്ങളിൽ ഉൾടപ്പരുകയിലല.  

വിരൽ നരടപ്പട്ടവർ/ കണ്ണിലലാത്തവർ എന്നിങ്ങടന ബവയാടമ്രിക് 

അസാധാരണതവമുള്ള സ്ഥിരവാസികളുടര വപരുവേർക്കലിന് താടഴ പറയുന്ന കാരയങ്ങൾ 
വ ഖരിവക്കണ്ടതാണ്. :- 

 ജനസംഖയാ ാസ്്തസംബന്ധമായ സമ്പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ 

 രണ്ട് മിഴിപരലങ്ങളുടരയും സ്കാൻ സാദ്ധ്യമടലലങ്കിൽ 
ഒരു മിഴിപരലത്തിന്ടറ സ്കാൻ എരുക്കുക  

 ഏടതങ്കിലും വിരൽ നരമായിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ 
അവവ ഷിക്കുന്ന വിരലരയാളങ്ങൾ.   

 അസാധാരണതവത്തിന്ടറ വഫാവട്ടാ്ഗാഫ് 
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ആധാർനിർമ്മാണ / പരിഷ്കരണഘട്ടങ്ങൾ 
 

 
 

ഘട്ടം1 :ക്കപരുക്കെർേൽ / 
പരിഷ്കരണം 
 

അവതാറിറ്റി നൽകിയ വസാഫ്് 
ടവയർഉപവയാഗിച്ച്വപരുവേർ
ക്കൽ ഏജൻസികൾ വക്ന്ദ 
തിരിച്ചറിയൽവിവരസം രണി
യി വലക്ക് വപരുവേർക്കൽ/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണ പാക്കറ്റ് 
അവലാഡ് ടേവയ്യണ്ടതാണ്. 

ഘട്ടം2:ക്കക്ര ിരിച്ചറിയിൽവിവസഭ
രണിയിൽCIDR)ആധാറിന്ടറനെപ്ക
മങ്ങൾ 
 
ക്കപരുക്കെർേൽഏജൻസിയി
ൽനിന്നുംലഭിച്ചക്കപരുക്കെർേ
ൽ / പരിഷ്കരണവിവരങ്ങൾ 
UIDAI നെപെിയാേുന്ന ാണ്. 
 ഘട്ടം 3:  ിരസ്ടകരണം 

 
വയാജവപരുവേർക്കൽ,ഗുണനില
വാരമിലലായ്ക്മഅടലലങ്കിൽമടറ്റ
ടന്ത്ങ്കിലുംസാവങ്കതികാരണങ്ങ
ളാൽഅവതാറിറ്റിഒരുവപരുവേർ
ക്കൽ/പരിഷ്ക്ക്കരണ്പ്കിയ 
തിരസ്ക്കരിവച്ചക്കാം. 

ഘട്ടം4 :വയാജനിർമ്മി ികൾഇ
ലലാ ാേൽ /  പരിക്കശാധനകൾ 
 
വയാജനിർമിതികൾഇലലാതാ
ക്കുകയും അവതാറിറ്റിയുടര 
നിർവേ ങ്ങൾക്ക്അനുസൃതമാ
യിമറ്റുഗുണവമൻമപരിവ ാധ
നകൾനിർവ്വഹ്ിക്കുകയും 
ടേയ്ക്തവ ഷമാണ് 
അവതാറിറ്റി ആധാർ നമ്പർ 
ഉണ്ടാക്കുന്നത്/ 
പരിഷ്ക്ക്കരിക്കുന്നത്. ഘട്ടം6 :അപാക കൾ ിരുത്ത
ൽഅഥവാപരിഷ്േരണം 
 
 ആധാർ ടലറ്ററിവലാ ഇ- ആധാറിവലാ 
പരാമർ ിച്ച വിവരങ്ങളിൽ 
എടന്ത്ങ്കിലും ടതറ്റുകൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ 
1947 നമ്പറിൽ സ്ഥിരവാസിക്ക് 
അവതാറിറ്റിടയ 
ബന്ധടപ്പരാവുന്നതാണ് അതടലലങ്കിൽ 
help@uidai.gov.in വലക്ക് എഴുതി 
അറിയിക്കുക.   

അവതാറിറ്റി വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആധാർ 
പരിഷ്ക്ക്കരണ ്പ്കിയ പിന്ത്ുരർന്ന് 
സ്ഥിരവാസിക്ക് ഒരു പരിഷ്ക്ക്കരണ 
അ യർത്ഥന സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഘട്ടം5 :ആധാർനമ്പർവി രണം 
 

 മൂർത്തമായ രൂപത്തിലാണ് 
സ്ഥിരവാസികൾക്ക് ആധാർ 
എത്തിക്കുന്നത് (ആധാർ ടലറ്റർ). 

 https://resident.uidai.gov.in ൽനിന്ന് 
ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്ക്ത് 
ഇലക്വ്രാണിക് രൂപത്തിൽ (ഇ- 
ആധാർ) ല യമാക്കാവുന്നതാണ്/ 
(രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പർ 
ആവ യമാണ്) 

എം- ആധാർ ആൻവ്ഡായ്ക്ഡ് 
അലിവക്കഷൻ രൂപത്തിൽ 
ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്ക്തത്. (രജിസ്റ്റർ 
ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പർ 
ആവ യമാണ്). 
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ആധാർപരിഷ്േരണ്പ്കിയ 
 

ഒരു അധാർ നമ്പർ ഉരമയ്ക്ക്ക് തന്ടറ ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ വിവരങ്ങളിവലാ ബവയാടമ്രിക് 
വിവരങ്ങളിവലാ താടഴ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഹ്േരയങ്ങളിൽ അവതാറിറ്റി നിർവ്വേിച്ചിട്ടുള്ള ആധാർ 
അപ്വഡറ്റ് ്പ്കിയ മുവഖന വ ്ഗതി ആവ യടപ്പരാവുന്നതാണ്.   

 ആധാർ നമ്പർ ഉരമയുടര ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ വിവരങ്ങൾ ടതറ്റായിരിക്കുകവയാ 
അതടലലങ്കിൽ പിന്നീ് മാറ്റംവരികവയാ ടേയ്ക്താൽ വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര 
സം രണിയിലുള്ള തന്ടറ വരഖകളിടല ്പസ്തുത വിവരങ്ങളിൽ വ ്ഗതി വരുത്തുവാൻ 
ആധാർ നമ്പർ ഉരമയ്ക്ക്ക് അവതാറിറ്റിവയാ് ആവ യടപ്പരാവുന്നതാണ്.    

 ആധാർ നമ്പർ ഉരമയുടര ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ നരടപ്പരുകവയാ അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കിലും 
കാരണങ്ങളാൽ അതിൽ മാറ്റംവരികവയാ ടേയ്ക്താൽ വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര 
സം രണിയിലുള്ള തന്ടറ വരഖകളിൽ ആവ യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ആധാർ നമ്പർ 
ഉരമയ്ക്ക്ക് അവതാറിറ്റിവയാ് ആവ യടപ്പരാവുന്നതാണ്.   

 നിർബന്ധമായ പരിഷ്ക്ക്കരണം: കുട്ടികളുടര ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് 5 വയസ്സ് 
ആകുവമ്പാഴും പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുവമ്പാഴും നിർബന്ധമായും 
പരിഷ്ക്ക്കരിവക്കണ്ടതാണ്. 

  അസാധുവാകുന്ന സാഹ്േരയത്തിൽ, ഒരു ആധാർ നമ്പർ ഉരമ അടലലങ്കിൽ സ്ഥിരവാസി തന്ടറ 
തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ  ാഗികമാവയാ പൂർണ്ണമാവയാ പരിഷ്ക്ക്കരിവക്കണ്ടതാണ്.  

  വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയിലുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിയൽ വിവരവും 
സ്ഥിരവാസിയുടര സമതവമാ അ യർത്ഥനവയാ ഇലലാടത വ ്ഗതി വരുത്തുന്നതലല. ആധാർ 
നമ്പർ അസാധുവാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അനുബന്ധം I ൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്.    

പരിഷ്കരണരീ ികൾ 

ക്കപരുക്കെർേൽ 
ക്കക്രംസരർശി
േൽ 

 

 

 ഏ ുക്കപരുക്കെർേൽക്കക്രത്തിലുംഓപ്പക്കറ 

റ്ററുടെക്കയാസൂപ്പർലവസറുടെക്കയാസഹാ 

യക്കത്താടെഇത്സാധയമാണ്.ആധാർപരിഷ്ക 

രണഅഭയർത്ഥനപ് ികഅനുബന്ധം K 

യിൽടകാെുത്തിരിേുന്നു. 

 ക്കപരുക്കെർേൽക്കക്രങ്ങളുടെപട്ടിക 

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

എന്നടവബ്ലസറ്റിൽലഭയമാണ്. 

 സ്ഥിരവാസിേ്ഓൺലലൻസരർശനസ 

മയംബുേ്ടെയ്യുന്ന ിനായിപു ിയസൗക 

രയംഏർടപ്പെുത്തിയിരിേുന്നു. 
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ലിര്:https://appointments.uidai.gov.in/bookappoi

ntment.aspx 

ഓൺലലൻരീ ി 

 

 

 ആധാർ നമ്പറും രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ 
നമ്പറും സമർപ്പിച്ച് സഹ്ായകവരഖകൾ അവലാഡ് 
ടേയ്ക്ത് സ്ഥിരവാസിയുടര അ്ഡസ്സ് SSUP 
വപാർട്ടലിലൂടര ഓൺവലനായി 
പരിഷ്ക്ക്കരിക്കാവുന്നതാണ്.   

 രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പറിവലക്ക് 
അയച്ചുതരുന്ന ഒരു ഒറ്റത്തവണ പാസ് 
വവർഡിലൂടര (OTP) ്പമാണീകരണം 
നിർവ്വഹ്ിക്കടപ്പരുന്നതാണ്. 

 SSUPവപാർട്ടൽhttps://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ss
up-home ൽ ല യമാണ്. 

 പരിഷ്ക്ക്കരണത്തിന്ടറ അവസ്ഥ പിന്ത്ുരരുവാനായി സ്ഥിരവാസിക്ക് ഒരു അപ്വഡറ്റ് ID 
ഏൽപിച്ചുടകാരുക്കുന്നതാണ് കൂരാടത പരിഷ്ക്ക്കരിച്ച ആധാർ ടലറ്റർ മൂർത്തവമാ 
ഇലക്വ്രാണികവമാ ആയ രൂപത്തിൽ സ്ഥിരവാസിക്ക് ല യമാക്കുന്നതുമാണ്. 
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അദ്ധ്യായം 5: 
സ്ഥിരവാസിയുടെജനസംഖയാശാസ്ട് പരമായവിവരങ്ങളുടെ
യുംബക്കയാടമ്െികവിവരങ്ങളുടെയുംക്കശഖരണവുംക്കപരുക്കെർ

േൽ / പരിഷ്കരണലക്ലന്റുകളുടെഉപക്കയാഗവും 
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അദ്ധ്യായം5 :സ്ഥിരവാസിയുടരജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായവിവരങ്ങ
ളുടരയുംബവയാടമ്രികവിവരങ്ങളുടരയുംവ ഖരണവുംവപരുവേർക്കൽ 
/ പരിഷ്ക്കരണവൈന്റുകളുടരഉപവയാഗവും 
 

ജനസംഖയാശാസ്ട്  വിവരങ്ങൾ ക്കശഖരിേുന്ന ിനുള്ള വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർക്കേശങ്ങൾ 
 

a. വി കലനം ടേയ്ക്ത വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ പ്തികയിൽനിന്ന് സ്ഥിരവാസിയുടര 
ജനസംഖയാപരമായ വി ്ാം ങ്ങൾ എന്റർ ടേയ്യുക.   

b. ആധാർ പരിഷ്ക്ക്കരണത്തിന്ടറ സാഹ്േരയത്തിൽ, പരിഷ്ക്ക്കരിവക്കണ്ട കളങ്ങൾ മാ്തം 
അരയാളടപ്പരുത്തി പൂരിപ്പിക്കുക.  

c. പ്തികയിൽ സ്ഥിരവാസി തന്ടറ ടമാവബൽ നമ്പർ കാണിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 
ഇതിനുപുറടമ പ്തികയിൽ ഇടമയിൽ ഐഡി നൽകുവാനും സ്ഥിരവാസിടയ 
വ്പാത്സാഹ്ിപ്പിക്കുക. തപാലുകൾ മരങ്ങുന്നത് വപാലുള്ള സാഹ്േരയങ്ങളിൽ ഈ 
വി ്ാം ങ്ങൾ ഉപവയാഗിച്ച് യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് 
സ്ഥിരവാസിയുമായി ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ഇവ സഹ്ായകമാകും.   

d. ജനസംഖയാപരമായ വിവരങ്ങൾ വ ഖരിക്കുന്ന വവളയിൽ വിവരങ്ങളുടര മവനാഹ്ാരിത 
പരിഗണിക്കുക. അനുേിതമായി സ്ടപയ്ക്സുകൾ, അർദ്ധ്വിരാമങ്ങൾ, കയാപിറ്റൽടലറ്റർ, 
സ്മാൾടലറ്റർ എന്നിവ  ഉപവയാഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.   

e. സവ യതരമായ  ാഷയും വിവർത്തന അപാകതകളും ഒഴിവാക്കുക 

f. സ്ഥിരവാസി ്പവതയക വിവരടമാന്നും നൽകിയിട്ടിലലാത്ത നിർബന്ധമലലാത്ത കളങ്ങൾ 
വിവട്ടക്കുക. സ്ഥിരവാസി ഒരു വിവരവും നൽകാത്ത കളങ്ങളിൽ N/A, NA തുരങ്ങിയവ എന്റർ 
ടേയ്യരുത്.  

g. 5 വയസ്സിനുവമൽ ്പായമുള്ള സ്ഥിരവാസികളുടര കാരയത്തിൽ അച്ഛൻ/ അമ/  ർത്താവ്/ 
 ാരയ/ സംരക്ഷകൻ വകാളം പൂരിപ്പിക്കാൻ സ്ഥിരവാസി ആ്ഗഹ്ിക്കുന്നിടലലങ്കിൽ അവ 
നിർബന്ധമായി പൂരിപ്പിവക്കണ്ടതിലല. ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ “റിവലഷൻഷിപ് രു ടറസിഡന്്” 
ൽ “വനാട്ട് ഗിവൺ” ടേക്ക്വബാക്സ് തിരടഞ്ഞരുക്കുക. 

h. 5 വയസ്സിനുതാടഴ ്പായമുള്ള കുട്ടികളുടര സാഹ്േരയത്തിൽ, മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളുടര 
അടലലങ്കിൽ സംരക്ഷകന്ടറ വപരും ആധാർ നമ്പറും നിർബന്ധമായും വരഖടപ്പരുത്തണം. 

i. രക്ഷിതാവിന്ടറ വപരിനുവനടര അച്ഛന്ടറ വപര് മാ്തവമ വരഖടപ്പരുത്താൻ പാരുള്ളു എന്നിലല. 
രക്ഷിതാവ് ആ്ഗഹ്ിക്കുന്നുടവങ്കിൽ രക്ഷിതാവിന്ടറ/ സംരക്ഷകന്ടറ വപരിനുവനടര 
അമയുടര വപര് മാ്തമായും വരഖടപ്പരുത്താവുന്നതാണ്. 

j. കുട്ടിയുടര വപര് വേർക്കുന്നതിനുമുമ്പ് രക്ഷിതാവിന്ടറ വപര് വേർത്തിരിക്കണടമന്നത് 
നിർബന്ധമാണ്. കുട്ടിയുടര വപരുവേർക്കുന്ന വവളയിൽ കുട്ടിയുടര അച്ഛൻ/ അമ/ സംരക്ഷകൻ 
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ആധാറിൽ വപരുവേർക്കാതിരിക്കുകയും തത്ഫലമായി ആധാർ നമ്പർ 
ഇലലാതിരിക്കുകയുമാടണങ്കിൽ കുട്ടിയുടര വപരുവേർക്കാനാവിലല.     

k. ടഹ്ഡ് ഓഫ് ഫാമിലി (HoF) അധിഷ്ക്ഠിതമായ പരിവ ാധനയിൽ, HoF ന്ടറ വപര്, ആധാർ 
നമ്പർ, കുരുംബാംഗത്തിന് HoF വനാരുള്ള ബന്ധത്തിന്ടറ വി ്ാം ങ്ങൾ എന്നിവ 
നിർബന്ധമായും എന്റർ ടേയ്യണം.  

 

ECMP ക്ലയന്് ഉപക്കയാഗിച്ച് സ്ഥിരവാസിയുടെ ക്കപരുക്കെർേുന്ന ിനുള്ള നെപെികൾ  
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ആധാർഎൻവറാൾടമൻ്വൈന്വറവർഷൻ3.3.4.2.48-1 
സിസ്റ്റത്തിവലക്ക്ടഡൗൺവലാഡ്ടേയ്യുക 

 

 

 

 

 
 

 

ടഡൗൺക്കലാഡ്ടെയ് ഫയൽടസലക്ട്ടെയ് ുലററ്റ്ക്ലിക്ടെയ്യുക. 

ഫയലുകൾഎക്സ്ട്ൊക്ട്ടെയ്യുന്ന ിനുക്കവണ്ടിടമനുവിൽനിന്നുംഎക്സ്ട്ൊക്ട്
ഓൾഎന്നഓപ്റ്ഷൻടസലക്ട്ടെയ്യുക. 
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ഒരുടഡസ്റ്റിവനഷൻവഫാൾഡർടസലക്്ടേയ്ക്തവ ഷംഎക്സ്ട്ൊക്ട്ബട്ടണിൽൈി
ക്ടേയ്യുക. 

 
 

 

ഇവപ്പാൾനിങ്ങൾക്ക്എക്സ്്രാക്്ടേയ്ക്തഫയലുകളുടരഒരുലിസ്റ്റ്കാണാം. 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

Page67 

 

 

 
 

 

അ ിൽനിന്ന്ടസറ്റപ്പ്5. ആധാർഎൻക്കറാൾടമൻ്ലക്ലന്് ുറേുക. 

 
 

 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

  

Page68 

 

 

 

ടസറ്റപ്പ്_ആധാർഎൻവറാൾടമൻ്വൈന്വറവർഷൻ  
3.3.4.2.48-1.എക്സിഫയൽഡബിൾൈിക്ടേയ്യുക. 

 
 

 

ഇക്കപ്പാൾനിങ്ങൾേ്സ്ട
്കീനിൽടസറ്റപ്പിന്ടറഒരുടവൽേംക്കപാപ്പ്-അപ്റ്കാണാം.ടസറ്റപ്പ്ഇൻോക്കളഷൻ
്പ്കിയ ുെങ്ങുന്ന ിനുക്കവണ്ടിടനക്േ്ബട്ടൺക്ലിക്ടെയ്യുക. 
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OTAലക്ലന്റവിജയകരമായിഇൻോൾടെയ് ുകഴിഞ്ഞു.ഇനിക്കയാഗയ കളും,ഓ
പ്പക്കറഷൻഐഡിയും,ഓപ്പക്കററ്ററിന്ടറക്കപരുംപാക്കസ്സവർഡുംഎന്റർടെയ് ു ുെ
ർന്നുള്ള്പവർത്തനങ്ങൾോയിക്കലാഗിൻടെയ്യുക. 

ECMP ലക്ലന്്ഉപക്കയാഗിച്ച്സ്ഥിരവാസിയുടെക്കപരുക്കെർേുന്ന ിനുള്ളനെപെികൾ 

 
 

Step 

01 

നിങ്ങളുടെക്കലാഗിൻമാനദണ്ഡങ്ങൾഉപക്കയാഗിച്ച്അ ിനൂ നമായ  

ECMPലക്ലന്റിക്കലേുക്കലാഗിൻടെയ്യുക. 
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Step 

02 

റസിഡന്്ലെപ്പ്ടസലക്ട്ടെയ്യുക.ക്കപർസണൽഡീടറ്റയിൽടസ്സക്ഷ്നിൽആവശയമുള്ള

വിശദവിവരങ്ങൾലെപ്പുടെയ്യുക. 

 
 

Step 

03 

ജനസംഖയാപരമായഎലലാവിശദവിവരങ്ങളുംപൂരിപ്പിേുക. 

നൽകുവാൻ ാല്പരയമുടണ്ടരിൽസ്ഥിരവാസിയുടെടമാലബൽനമ്പർ, 

ഇടമയിൽ ുെങ്ങിയസമ്പർേവിവരങ്ങളുംപൂരിപ്പിേുക. 
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Step 

04 

ടറഫറൻടസസ്ടൊബ്ക്ലിക്ടെയ് ുജനനത്തിയ ിട ളിക്ക്വഖ(PoB)ക്ക്ഡാപ്റ്ഡൗൺടമനു

വിൽനിന്നുംഒരുക്കരഖട രടഞ്ഞെുേുക.ടഡക്കമാ്ഗാഫിക്സവിൻക്കഡായിലുള്ളടവരിലഫ

ഡ്ക്കബാക്സ്ടനിങ്ങൾപരിക്കശാധിച്ചുടവരിൽമാ് ംഇത്ടെയ്യുക,അലലാത്തപക്ഷ്ംക്കരഖ

ട രടഞ്ഞെുേരുത്. 

 
 

Step ഇനി, ക്കമൽവിലാസംട ളിവുക്കരഖയായും (PoA)  ിരിച്ചറിയൽട ളിവുക്കരഖയായും 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

  

Page72 

 

 

05 
(PoI)സ്ഥിരവാസിസമർപ്പിച്ചക്കരഖകൾടസലക്ട്ടെയ് ു,ക്ക്ഡാപ്പ്ടഡൗൺടമനുവിൽനി

ന്ന്ബന്ധടപ്പട്ടക്കരഖകൾട രടഞ്ഞെുേുക. 

 
 

Step 

06 

കുറിപ്പ്:കുരുംബനാഥന്ടറവി ്വിവരങ്ങൾപൂരിപ്പിക്കുക(HoFവപരുവേർക്കലിന്മാ്തം
).വപരുവേർക്കൽരീതിയുടരഅരിസ്ഥാനത്തിൽസഹ്ായകമായവരഖകളുടരഎണ്ണംഎന്റർ
ടേയ്യുക. കുട്ടികളുടരവപരുവേർക്കലിന്ഘട്ടം 6 & 7 ബാധകമലല. 

 

Step ക്കഫാക്കട്ടാ്ഗാഫ്ൊബ്ക്ലിക്ടെയ് ുസ്ഥിരവാസിയുടെക്കഫാക്കട്ടാ്ഗാഫിൽക്ലിക്ടെയ്യുക. 
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07 

 

Step 

08 

ഫിംഗർ്പിന്്സ്ടൊബിക്കലേുക്കപാകുക. 
ബക്കയാടമ്െിക്ഉപകരണംഉപക്കയാഗിച്ച്ഇെ ുലകയിടലവിരലുകളുടെെി് വും, 
വല ുലകയിടലവിരലുകളുടെെി് വും, 

 ുെർ്ന്നണ്ടുടപരുവിരലുകളുടെെി് ങ്ങളുംഎെുേുക.  

 

Step 

09 

ഐറിസ്ടൊബ്ക്ലിക്ടെയ്യുക. 
ഐറിസ്സ്കാനർഉപക്കയാഗി്ച്ചണ്ടുമിഴിപെലങ്ങളുടെയുംെി് ംഎെുേുക 
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Step 

10 

അവസാനമായിറിവയൂൊബ്ക്ലിക്ടെയ് ുവിശദവിവരങ്ങൾസ്ഥിരവാസിയുടമാത്തു
സ്ഥിരീകരിേുക. 
എടന്ത്രിലുംഅപാക കൾഉടണ്ടരിൽഅ ാ ുൊബിക്കലേ് ിരിച്ചുക്കപായി ിരുത്തലു
കൾവരുത്തിയ ിനുക്കശഷംകൺക്കഫംക്ലിേ്ടെയ്യുക. 
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Step 

11 

ബവയാടമ്രിക്വൈാട്ടിൽതാങ്കളുടരടപരുവിരൽഅരയാളംപതിപ്പിച്ചവ ഷംക്കസവ്ൈി
ക്ടേയ്യുക. 

 
 

Step 

12 

അക്കവനാളജ്
ടമന്്ൈി്പ്പിന്്ടേയ്ക്തുഅതിൽസ്ഥിരവാസിടയടക്കാണ്ട്ഒപ്പിരുവിക്കുക. 
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Step 

13 

സഹ്ായകവരഖകളും,അക്കവനാളജ്ടമന്്ൈിപ്പും, 

ആധാർവപരുവേർക്കൽപ്തികയുംനിർബന്ധമായുംസ്കാൻടേയ്യുക. 
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Step സ്കാൻടേയ്ക്തവരഖകൾകാണുന്നതിനായിവഡാകയുടമന്്്പിവയുവിൻവഡാതുറക്കുന്നു.
ഫയൽടേയ്ക്തആധാർപരിഷ്ക്കരണപ്തികയുംതാങ്കൾക്കുപരിവ ാധിക്കാൻകഴിയും.
വി ്വിവരങ്ങൾപരിവ ാധിച്ചതിനുവ ഷംക്കക്ലാസ്ടബട്ടൺൈിക്ടേയ്ക്തുവിൻവഡാവൈാ
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14 
സ്ടേയ്യുക. 

 
 

Step 

15 
്പിന്ടറ്റസീപ്റ്റ്റിൽക്ലിക്ടെയ് ുഒരു്പിന്റൗട്ട്എെുേുക. 
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CELC  ലക്ലന്്ഉപക്കയാഗിച്ച്ഒരുകുട്ടിയുടെക്കപരുക്കെർേുന്ന ിനുള്ളനെപെികൾ. 

 
 

 

ബർ്ത്തജിസ്വ്രഷൻനമ്പർല യമാടണങ്കിൽ "ടയസ്" ടസലക്്ടേയ്ക്ത് BRN/BAN   
നമ്പർഎന്റർടേയ്യുക.രജിസ്
വ്രഷൻനമ്പർഎന്റർടേയ്ക്ത്കഴിഞ്ഞാൽവൈന്്കുട്ടിയുടരവപരും, 
ജനനത്തിയതിയും, ലിംഗജാതിയുംഎടന്ത്ന്ന്ഡിസ്വലടേയ്യും. 

ബർ്ത്തജിസ്വ്രഷൻനമ്പർല യമടലലങ്കിൽ "വനാ" ടസലക്്ടേയ്യുക. 
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രക്ഷകർത്താവിന്ടറ/സംരക്ഷകന്ടറആധാർനമ്പർഎന്റർടേയ്യുക, 
ലിംഗജാതിടസലക്്ടേയ്യുക, 
തുരർന്നുള്ള്പവർത്തനങ്ങൾക്കായിരക്ഷകർത്താവിന്ടറ/സംരക്ഷകന്ടറവിര
ലരയാളംഎരുക്കുക. 

കുറിപ്പ്: 
തന്നിട്ടുള്ളആധാർനമ്പറുംബവയാടമ്രിക്കുംഒവരവയക്തിയുവരതായിരിക്കണം. 

 
 

 

ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായവിവരങ്ങൾഎന്റർടേയ്യുക. 
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രക്ഷകർത്താവിന്ടറടമാവബൽനമ്പറുംആധാർനമ്പറുംഎന്റർടേയ്യു
ക. 
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സമർപ്പിച്ചവരഖടസലക്്ടേയ്ക്വ്തഖയുടരഒരുവഫാവട്ടാഎരുക്കുക. 

 

 
 

 

കുട്ടിയുടെഒരുക്കഫാക്കട്ടാഎെുേുക. 
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ആധാർനമ്പർ ന്നിട്ടുള്ളരക്ഷ്കർത്താവിന്ടറവിരലെയാളംഎെുേുക. 
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തന്നിട്ടുള്ളബവയാടമ്രികവിവരങ്ങൾനിയമാനുസൃതമാക്കുവാൻറിവയൂൈി

ക്ടേയ്യുക. 

 
 

 

രക്ഷ്കർത്താവിന്ടറ്പാമാണീകരണത്തിനുക്കശഷംഓപ്പക്കററ്ററിന്ടറവിവരങ്ങ
ൾനൽകി,കംപ്ലീറ്റ്എൻക്കറാൾടമൻ്ക്ലിക്ടെയ്യുക. 
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എൻവറാൾടമൻ്സ്റ്റാറ്റസവിൻവഡായിൽഓക്കേൈിക്ടേയ്യുക. 

 

 

വപരുവേർക്കൽപൂർത്തിയായാൽ, 
വപരുവേർക്കടപ്പട്ടകുട്ടിയുടരരക്ഷകർത്താവിനുവപരുവേർക്കൽനമ്പർ
സഹ്ിതംഒരു SMS സവന്ദ ംല ിക്കും. 

 
CELCലക്ലന്്ഉപക്കയാഗിച്ച്ടമാലബൽനമ്പർപരിഷ്കരിേുന്ന ിനുള്ള നെപെികൾ 
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CELCരാെറ്റ്ഉപവയാഗിച്ച്സ്ഥിരവാസിയുടരടമാവബൽനമ്പർപ
രിഷ്ക്കരിക്കാവുന്നതാണ്. 

ഓപ്പവററ്റർമാന്ണ്ഡങ്ങൾഉപവയാഗിവച്ച്ലാഗിൻടേയ്ക്തു 
"ടമാവബൽഅപ്വഡറ്റ്" ടസലക്്ടേയ്യുക. 

 
 

 

ഒറ്റത്തവണപാസ്വവഡ്(OTP) 

ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുവവണ്ടിഓപ്പവററ്റർസ്ഥിരവാസിയുടരടമാവബൽനമ്പർഎന്റ

ർടേവയ്യണ്ടതാണ്. 
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സ്ഥിരവാസിയുടെആധാർനമ്പർ,ഓപ്പക്കററ്ററിന്ടറആധാർനമ്പർ,ടമാലബലിൽ

ലഭിച്ചഒറ്റത്തവണപാസ്സ്ക്കവർഡ്(OTP) 

എന്നിവഓപ്പക്കററ്റർഎന്റർടെക്കയ്യണ്ട ാണ്.ഓപ്പക്കററ്റർ്പാമാണീകരണത്തിനു

ക്കവണ്ടിസ്ഥിരവാസിയുടെബക്കയാടമ്െിക്എെുേുകയുംസ്ഥിരവാസിയുടെ്പ

ഖയാപനംപരിക്കശാധിക്കേണ്ട ുമാണ്. 
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തന്ടറബവയാടമ്രിക്സ്ഥിരീകരണംനൽകിടക്കാണ്ട്ഓപ്പവററ്റർതന്ടറസ്ഥിരീക

രണംനൽവകണ്ടതാണ്. 

 
 

 

എലലാഘട്ടങ്ങളുംവിജയകരമായിവസവ്ടേയ്ക്തതിനുവ ഷം,ഓപ്പവററ്റർ"ഓവക്ക

" ൈിക്ടേയ്ക്തുഅന്ത്ിമസ്ഥിരീകരണംനൽവകണ്ടതാണ്. 
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ടമാവബൽനമ്പർപരിഷ്ക്കരണത്തിന്ടറEIDഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞു.സ്ഥിര
വാസിക്ക്അപ്റ്ക്കഡറ്റ്EIDഉപവയാഗിച്ച്സ്റ്റാറ്റസ്പിന്ത്ുരരാവുന്നതാണ്. 

 

ECMP യിൽബക്കയാടമ്െികവിവരങ്ങൾപരിഷ്കരിോനുള്ളനെപെികൾ 

 

 
 

 

ലലഫ്ലസേിൾലെഞ്ചസ്ടടമനുടസലക്ട്ടെയ്യുക. 

അപ്റ്ക്കഡറ്റ്റസിഡന്്ഇൻഫർക്കമഷൻഡീടറ്റയിൽസ്ടക്ലിേ്ടെയ്യുക. 

 

 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

Page91 

 

 

 
 

 

ക്കപർസണൽഡീടറ്റയിൽടസ്സക്ഷ്നിൽസ്ഥിരവാസിയുടെആധാർനമ്പർ, 
ജനനത്തിയ ി, ലിംഗജാ ിഎന്നിവഎന്റർടെയ്യുക. അ ിനുക്കശഷം, 
അപ്റ്ക്കഡറ്റ്ബക്കയാടമ്െിക്ഡീടറ്റയിൽസ്ടടെേ്ക്കബാക്ടസ്സലക്ട്ടെയ്യുക. 
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ടറഫറൻസസ്ടൊബിക്കലേുക്കപാകുക.റിക്കലറ്റീവ്സ്ടഡീടറ്റയിൽടസ്സക്ഷനിൽ 

"ക്കനാട്ട്ഗിവൺ" ടെേ്ക്കബാക്ടസ്സലക്ട്ടെയ്യുക.ക്കരഖകളുടെഎണ്ണം "2 

"എന്ന്എന്റർടെയ്യുക; അ ായത്, പരിഷ്കരണപ് ികയുംഅേക്കനാളജ്

ടമന്്ലിപ്പും. 

 
 

 

സ്ഥിരവാസിയുടെക്കഫാക്കട്ടാ്ഗാഫ്എെുേുക. 
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സ്ഥിരവാസിയുടെഎലലാവിരലെയാളങ്ങളുടെയുംരണ്ടുടപരുവിരൽഅെയാള

ങ്ങളുടെയുംെി് ങ്ങൾഎെുേുക. 

 
 

 

സ്ഥിരവാസിയുടരരണ്ടുമിഴിപരലങ്ങളുടരയുംേി്തങ്ങൾഎരുത്തവ ഷം"ടന
ക്േ്"ൈിക്ടേയ്യുക. 
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വി ്വിവരങ്ങൾഅവവലാകനംടേയ്ക്തുസ്ഥിരവാസിയിൽനിന്ന്സ്ഥിരീകര
ണംവതരുക. "കൺക്കഫം"ൈിക്ടേയ്യുക. 

 

 

അേക്കനാളജ്
ടമന്്ലിപ്പിന്ടറ്പിന്്എെുത്ത്അ ിൽസ്ഥിരവാസിയുടെഒപ്പിട്ടുവാങ്ങുക. 
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ഒടപ്പവച്ചഅേക്കനാളജ്
ടമന്്ലിപ്പുംപരിഷ്കരണപ് ികയുംനിർബന്ധമായുംസ്ടകാൻടെയ്യുക.  
്പിന്്ഐേൺക്ലിക്ടെയ്യുക. 
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ക്കഡാകയുടമന്്്പിവയുവിൻക്കഡാ ുറേുന്നു.ഇവിടെ ാരൾേുപൂരിപ്പിച്ചആ

ധാർപരിഷ്കരണപ് ികപരിക്കശാധിോവുന്ന ാണ്. 

വിശദവിവരങ്ങൾപരിക്കശാധിച്ച ിനുക്കശഷം"ക്കക്ലാസ്ട"ബട്ടണിൽക്ലിക്ടെയ്

 ുവിൻക്കഡാക്കക്ലാസ്ടടെയ്യുക. 

  

 

"്പിന്ടറ്റസീപ്റ്ട്"ക്ലിക്ടെയ്ത്്പിന്റൗട്ട്എെുേുക. 

 

ECMPയിൽജനസംഖയാശാസ്ട് പരമായവിശദവിവരങ്ങൾപരിഷ്കരിോനുള്ളനെ

പെികൾ. 
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ലലഫ്ലസേിൾലെഞ്ചസ്ടടമനുടസലക്ട്ടെയ്യുക. 
അപ്റ്ക്കഡറ്റ്റസിഡന്്ഇൻഫർക്കമഷൻഡീടറ്റയിൽസ്ടക്ലിക്ടെയ്യുക. 

 
 

 

സ്ഥിരവാസിയുടെക്കപര്,ആധാർനമ്പർ,പരിഷ്കരണത്തിനുക്കവണ്ടിസ്ഥിരവാ
സിഅെയാളടപ്പെുത്തിയസ്ഥലങ്ങൾ(പരിഷ്േരണപ് ിക്പകാരം) 
എന്നിവപൂരിപ്പിച്ചു"ടനക്േ്"ക്ലിക്ടെയ്യുക. 
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ടറഫറൻടസസ്ടൊബിക്കലേുക്കപാകുക. 

പരിഷ്കരണഅഭയർത്ഥനടയഅെിസ്ഥാനമാേിസഹായക്കരഖകൾടസലക്ട്ടെ
യ്യുക. 

പരിഷ്കരണഅഭയർത്ഥനടയഅെിസ്ഥാനമാേിക്കരഖകളുടെഎണ്ണംഎന്റർടെ
യ്യുക. അ ിനുക്കശഷം"ടനക്േ്" ക്ലിക്ടെയ്യുക. 
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സ്ഥിരവാസിയുടെെി് വുംഏട രിലുടമാരുബക്കയാടമ്െിക്്പക്ക യക യും
എെുത്ത ിനുക്കശഷം"ടനക്േ്"ക്ലിക്ടെയ്യുക. 

 
 

 

എന്റർടെയ് വിശദവിവരങ്ങൾഅവക്കലാകനംടെയ്ത്സ്ഥിരവാസിയുടെ
സ്ഥിരീകരണംക്കനെുക. "ക്കസവ്" ക്ലിക്ടെയ്യുക. 

 

 

ഓപ്പക്കററ്റർ ന്ടറടപരുവിരൽഅെയാളംപ ിപ്പിച്ച ിനുക്കശഷം"ക്കസവ്"ക്ലി
ക്ടെയ്യുക. 
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അേക്കനാളജ്
ടമന്്ലിപ്പിന്ടറ്പിന്്എെുത്ത്അ ിൽസ്ഥിരവാസിയുടെഒപ്പിട്ടുവാങ്ങുക. 

 

 

സഹായക്കരഖകളും,  അേക്കനാളജ്ടമന്്ലിപ്പും, 
പരിഷ്കരണപ് ികയുംനിർബന്ധമായുംസ്ടകാൻടെയ്യുക.   

്പിന്്ഐേൺക്ലിക്ടെയ്യുക. 
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ക്കഡാകയുടമന്്്പിവയുവിൻക്കഡാ ുറേുന്നു.ഇവിടെ ാരൾേുപൂരിപ്പിച്ചആ
ധാർപരിഷ്കരണപ് ികപരിക്കശാധിോവുന്ന ാണ്. 
വിശദവിവരങ്ങൾപരിക്കശാധിച്ച ിനുക്കശഷം"ക്കക്ലാസ്ട"ബട്ടണിൽക്ലിക്ടെയ് ു
വിൻക്കഡാക്കക്ലാസ്ടടെയ്യുക 
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"്പിന്ടറ്റസീപ്റ്ട്"ക്ലിക്ടെയ്ത്്പിന്റൗട്ട്എെുേുക. 

 

UCL ക്ലയന്റിൽ ജനസംഖയാശാസ്ട് പരമായ വിശദാംശങ്ങൾ പരിഷ്േരിോനുള്ള നെപെികൾ: 

 
 

 

വലാഗിൻ മാന്ണ്ഡങ്ങൾ ഉപവയാഗിച്ച് UCL ൈയന്് തുറക്കുക  

സ്ഥിരവാസിയുടര ആധാർ നമ്പർ എന്റർ ടേയ്ക്ത് ബവയാടമ്രിക് 
അരയാളങ്ങൾ എരുത്ത് അവേഹ്ത്തിന്ടറ/ അവരുടര വി ്ാം ങ്ങൾ 
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ടകാണ്ടുവരിക. അരുത്തതായി, ടഫച്ച് ടറസിഡന്് ഡീടറ്റയിൽസ്ട ൈിക്ക് 
ടേയ്യുക. 

 
 

 

‘ടഡവമാ്ഗഫിക്സ്’ വപജിൽ അപ്വഡറ്റ് വഫാമിന് അനുസൃതമായി 
പരിഷ്ക്ക്കരിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്റർ ടേയ്ക്ത് ടനക്േ് ൈിക്ക് ടേയ്യുക. 
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പരിഷ്ക്ക്കരണ അ യർത്ഥന അരിസ്ഥാനമാക്കി വ്ഡാപ്ഡൗണിൽനിന്ന് 
സഹ്ായക വരഖകൾ ടസലക്് ടേയ്യുക, അതിനനുസൃതമായി വരഖകളുടര 
എണ്ണം എന്റർ ടേയ്യുക 

 
 

 

എന്റർ ടേയ്ക്ത വി ്ാം ങ്ങൾ അവവലാകനം ടേയ്ക്ത് കൺക്കഫം ൈിക്ക് 
ടേയ്യുക. 
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ഓപവററ്ററുടരയും സ്ഥിരവാസിയുടരയും ബവയാടമ്രിക് സ്ഥിരീകരണം 
എരുത്തവ ഷം ടവരിലഫ ൈിക്ക് ടേയ്യുക. 

 
 

 

സഹ്ായക വരഖകളും അപ്വഡറ്റ് വഫാമും നിർബന്ധമായും സ്കാൻ ടേയ്യണം 
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ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ വി ്ാം ങ്ങളുടര പരിഷ്ക്ക്കരണം 
പൂർത്തിയാക്കാൻ സബ്മിറ്റ് ൈിക്ക് ടേയ്യുക 

 
 

 

്പിന്് റസീപ്റ്റ്റ് ൈിക്ക് ടേയ്ക്ത് അക്വനാളജ്ടമന്് ൈിപ് ്പിന്് ടേയ്യുക. 

 

UCL ക്ലയന്റിൽ ക്കഫാക്കട്ടാ പരിഷ് േരിേുന്ന ിനുള്ള നെപെികൾ :  
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സ്ഥിരവാസിയുടെ ആധാർ നമ്പർ എന്റർ ടേയ്ക്ത് അവേഹ്ത്തിന്ടറ 
ബക്കയാടമ്െിേുകൾ വ ഖരിച്ച് ടഫച്ച് ടറസിഡന്് ഡീടറ്റയിൽസ്ട ൈിക്ക് 
ടേയ്യുക. 

 
 

 

‘ടഡവമാ്ഗഫിക്സ്’ വപജിൽ “ക്കഫാക്കട്ടാ അപ്റ്ക്കഡറ്റ്” ടേക്ക്വബാക്സ് ടസലക്് 
ടേയ്ക്ത് ടനക്സ്റ്റ് ൈിക്ക് ടേയ്യുക. 
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സഹ്ായക വരഖകളുടര എണ്ണം “1” എന്ന് എന്റർ ടേയ്യുക. അതായത്, 
അപ്വഡറ്റ് വഫാം.   

 
 

 

ഇനി ക്കഫാക്കട്ടാ്ഗാഫ് രാബിവലക്ക് വപായി ടറസിഡന്്സ്ട ക്കഫാക്കട്ടാ ൈിക്ക് 
ടേയ്യുക. 
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റിവയൂ ൊബ് ൈിക്ക് ടേയ്ക്ത് പരിഷ്ക്ക്കരിച്ച വി ്ാം ങ്ങൾ പരിവ ാധിച്ച് 
സ്ഥിരവാസിയുടമാത്ത് സ്ഥിരീകരിക്കുക. ഒരുവിൽ, ക്കസവ് ൈിക്ക് ടേയ്യുക. 

 
 

 

ഓപവററ്ററുടരയും സ്ഥിരവാസിയുടരയും ബവയാടമ്രിക് സ്ഥിരീകരണം 
വാങ്ങുകടവരിലഫ ൈിക്ക് ടേയ്യുക 
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സ്ഥിരവാസി പൂരിപ്പിച്ച അപ്വഡറ്റ് വഫാം സ്കാൻ ടേയ്ക്ത് അവലാഡ് 
ടേയ്യുക 

 
 

 

ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ വി ്ാം ങ്ങളുടര പരിഷ്ക്ക്കരണം 
പൂർത്തിയാക്കാൻ സബ്മിറ്റ് ൈിക്ക് ടേയ്യുക. 
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്പിന്് റസീപ്റ്റ്റ് ൈിക്ക് ടേയ്ക്ത് അക്വനാളജ് ടമന്് ൈിപ് ്പിന്് ടേയ്യുക 
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ക്കപരുക്കെർേൽ/ പരിഷ്േരണ ്പ്കിയയുടെ ആരംഭത്തിൽ GPS ഏകകാലികമാോനുള്ള 
നെപെികൾ (ECMP ക്ലയന്്) 
 

 
 

 

• സ്റ്റാർട്ട് ടമനയൂ തുറക്കുക 

• കൺവ്രാൾ പാനലിൽ ൈിക്ക് ടേയ്യുക 

• വിൻവഡാസ് ഫയർവാളിൽ ൈിക്ക് ടേയ്യുക 

• വിൻവഡാസ് ഫയർവാൾ ഓഫ് ടേയ്യുക 

(Viewed  

• വററ്റിൽ വേർത്തിട്ടുള്ള വിൻവഡാ തുറക്കും. 

• വറഡിവയാ ബട്ടണുകടളലലാം ൈിക്ക് ടേയ്ക്ത് ഓഫാക്കുക.   

 firewall  

• ഒടക ബട്ടൺ ൈിക്ക് ടേയ്യുക 

• സിസ്റ്റം റീസ്റ്റാർട്ട് ടേയ്യുക  

• GPS സ്റ്റാർട്ട് ടേയ്യുക 
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• ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഡിവവസുകടളലലാം പരിവ ാധിക്കുക  

• ഏടതലലാം ഡിവവസുകളാണ് ടമഷീനിവലക്ക് 
ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നടതന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ബാർ എൺവറാൾടമന്് 
ൈയന്റിടല ഓവരാ വപജിലും (ഏറ്റവും താടഴ ഇരതു ാഗത്ത്) കാണാം. 

 

 
 

 

 “ GPS ഡിവവസ് ഐക്കൺ” ൈിക്ക് ടേയ്യുക. 

സ്റ്റാർട്ട് GPS ബട്ടണിൽ ൈിക്ക് ടേയ്യുക 
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സ്റ്റാറ്റസ് പരിവ ാധിക്കുക “ജിപിഎസ് ഉപകരണം ആരം ിച്ചു”. 

 
 

 

GPS ഡിവവസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്” ന്ടറ അവസ്ഥ പരിവ ാധിക്കുക 

 
 

 

സ്റ്റാറ്റസ് പരിവ ാധിക്കുക- ടറഡ് സ്റ്റാറ്റസ് നീക്കംടേയ്യടപ്പട്ട് പരിഷ്ക്ക്കരിച്ച 
ഏവകാപനങ്ങൾ കാണടപ്പരുന്നു.   

 

പാേറ്റ് സി്രലണക്കസഷനും ഓപക്കററ്റർ സി്രലണക്കസഷനുമുള്ള നെപെികൾ (UCL, ECMP ക്ലയന്്) 

 

 ൈയന്റിവലക്ക് ആ്യമായി വലാഗിൻ ടേയ്ക്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഓപവററ്റർമാരുടര വി ്ാം ങ്ങൾ 
ഏകകാലികമാവക്കണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്, ഇതിന് ഓപവററ്റർ/ സൂപ്പർവവസർ അവരുടര 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

Page115 

 

 

ടമാവബൽ നമ്പർ നിർബന്ധമായും ആധാറിൽ രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്തിരിവക്കണ്ടതാണ്.  

 കുറിപ്പ്: ഓപവററ്റർ/ സൂപ്പർവവസർ 10 ്ിവസങ്ങവളാളം വലാഗിൻ ടേയ്ക്തിലല എങ്കിൽ 
ഓപ്പവററ്റർമാരുടര വി ്ാം ങ്ങൾ വീണ്ടും ഏകകാലികമാവക്കണ്ടതാണ്.  

 ഓപവററ്ററുടര വി ്ാം ങ്ങൾ ഏകകാലികമാക്കുക (ഏകകാലികമാക്കുന്നതിനുവവണ്ടി 
ഓപവററ്റർ/ സൂപ്പർവവസർ അവരുടര ടമാവബൽ നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്തിരിക്കണം കൂരാടത 
10 ്ിവസങ്ങളായി ഓപവററ്റർ വലാഗിൻ ടേയ്ക്തിലല എങ്കിൽ വീണ്ടും ഏകകാലിക ്പ്കിയ 
നിർവ്വഹ്ിവക്കണ്ടതാണ്) 

 

 

വപരുവേർക്കൽ ൈയന്റിൽ ഓപ്പവററ്റർ സി്ങ്കവണവസഷൻ വപജിൽ ൈിക്ക് 
ടേയ്യുക.  

 
 

 

അവലാഡ് ടേയ്യാനുള്ള “ടപൻഡിംങ്ങ് പാക്കറ്റുകളുടര” വി ്ാം ങ്ങൾ 
പരിവ ാധിക്കുക 
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“ഫുൾ സി്ങ്കവണവസഷൻ” ലും തുരർന്ന്  “ഓപവററ്റർ സി്ങ്കവണവസഷൻ” ലും 
ൈിക്ക് ടേയ്യുക. 

 

 

“ഫുൾ പാക്കറ്റ് സി്ങ്കവണവസഷൻ” പൂർത്തിയായാൽ സ്ഥിരീകരണ ടമവസ്സജ് 
പരിവ ാധിക്കുക.   

 

 

 “ഓപവററ്റർ സി്ങ്കവണവസഷൻ” ൽ ൈിക്ക് ടേയ്ക്ത് ഏകകാലികമാക്കൽ 
്പ്കിയ തുരങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുക.  

 ്പസ്തുത ്പ്കിയ പൂർത്തിയായാൽ OK ൈിക്ക് ടേയ്യുക. 
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 ഓപ്പവററ്ററുടര രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പറിൽ ല ിച്ച ഒറ്റത്തവണ 
പാസ് വവർഡ്(OTP) എന്റർ ടേയ്യുക.   

 മിഴിപരലം അടലലങ്കിൽ വിരലരയാളം മുവഖന സ്ഥിരീകരണം നൽകി 
്പ്കിയ പൂർത്തിയാക്കുക. 

 

 

 

സ്ഥിരീകരണ സ്്കീൻ ്പതയക്ഷമാകാൻ കാത്തിരിക്കുക 

 

്കമ്പകാരം പൂരിപ്പിച്ച ക്കപരുക്കെർേൽ/  ിരുത്തൽ പ് ികയുടെ പരിക്കശാധന 

 

പരിക്കശാധകൻ ആധാർ ക്കപരുക്കെർേൽ /  ിരുത്തൽ പ് ിക പരിക്കശാധിേുന്നു 

 വരഖകൾ അരിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ, 
ഉേിതമായി പൂരിപ്പിച്ച ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ തിരുത്തൽ 
പ്തികയിടല വിവരങ്ങൾ സഹ്ായക PoI, PoA വരഖകളിൽ 
സൂേിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളുമായി ഒത്തുവനാക്കി 
പരിവ ാധിവക്കണ്ടതാണ് 

 ടഹ്ഡ് ഓഫ് ്ി ഫാമിലി (HoF) അധിഷ്ക്ഠിതമായ വപരുവേർക്കൽ 
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വവളയിൽ, HoF ന്ടറ വപര്, ആധാർ നമ്പർ/ HoF ന്ടറ EID, കൂരാടത 
സ്ഥിരവാസിടയ പരിവ ാധനവിവധയമാക്കി ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ 
തിരുത്തൽ പ്തികയിൽ മുറ്പകാരം സൂേിപ്പിച്ച ബന്ധത്തിന്ടറ 
അസൽ ടതളിവുവരഖ (PoR) എന്നിവ ആവ യമാണ്.    

 5 വയസ്സിൽ താടഴ ്പായമുള്ള കുട്ടികളുടര കാരയത്തിൽ, POI, POA വരഖകൾ 
പരിവ ാധിവക്കണ്ട ആവ യമിലല. എന്നാൽ മാതാപിതാക്കളിൽ ഒരാളുടര ജനന തിയതിയുടര 
അസൽ ടതളിവുവരഖ, ആധാർ നമ്പർ/ EID എന്നിവ പരിവ ാധിക്കുകയും അവ ആധാർ 
വപരുവേർക്കൽ/ തിരുത്തൽ പ്തികയിൽ മുറ്പകാരം സൂേിപ്പിച്ചിരിക്കുകയും വവണം.   

 അവതാരകടന അരിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ, അവതാരകന്ടറ വപരും 
ആധാർ നമ്പറും ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ തിരുത്തൽ പ്തികയിൽ വരഖടപ്പരുത്തിയിരിക്കണം. 
അവതാരകന്ടറ വി ്ാം ങ്ങൾ വപരുവേർക്കൽ ൈയന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.  

 വപരുവേർക്കടപ്പരുന്നയാളുടര ടമാവബൽ നമ്പർ, വപരുവേർക്കൽ/ തിരുത്തൽ പ്തികയിൽ 
നിർബന്ധമായും എന്റർ ടേയ്ക്തിരിക്കണം.  

 

 

 
മുഴുവൻ ക്കപര് 

 വരഖകൾ അരിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വപരുവേർക്കൽവവളയിൽ, വപര് 
വരഖടപ്പരുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് സ്ഥിരവാസി ഹ്ാജരാക്കിയ അസൽ 
തിരിച്ചറിയൽ ടതളിവുവരഖ (PoI) പരിവ ാധിക്കണം.  

 സ്ഥിരവാസിയുടര വപര് വരഖടപ്പരുത്തുവമ്പാൾ താടഴ ടകാരു 

ത്തിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർവേ ങ്ങൾ പിന്ത്ുരരുക: 

– വപര് മുഴുവനായി എന്റർ ടേയ്യുക - അവേഹ്ത്തിന്ടറ/ അവരുടര  

ഇനീഷയലുകളുടര വികസിതരൂപം അവരിൽനിന്ന് വോ്ിച്ചറിഞ്ഞ് അത് വരഖടപ്പരുത്തുക. 
ഉ്ാഹ്രണത്തിന്, തന്ടറ വപര് വി.വിജയൻ എന്നാടണന്ന് സ്ഥിരവാസി പറവഞ്ഞക്കാം 
പവക്ഷ അവേഹ്ത്തിന്ടറ മുഴുവൻ വപര് ടവങ്കട്ടരാമൻ വിജയൻ എന്നാണ്.  

– മിസ്റ്റർ, മിസ്സ്, മിസിസ്സ്, വമജർ, റിട്ടവയർഡ് വപാലുള്ള അ ിവാ്നങ്ങവളാ  ീർഷകങ്ങവളാ 
ഉൾടപ്പരുത്തരുത്. 

– േില അവസരങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വപര് ഇനിയും ജനന തിയതിയുടര 
ടതളിവുവരഖയിൽ സൂേിപ്പിച്ചുകാണിലല. ഇത്തരം സാഹ്േരയങ്ങളിൽ, വയക്തിയുടര 
വപര് വ ഖരിവക്കണ്ടതിന്ടറ ്പാധാനയം സ്ഥിരവാസിവയാ് വി ്ീകരിച്ച് അവർ 
ഉവേ ിക്കുന്ന വപര് അവരിൽനിന്ന് വോ്ിച്ചറിയാൻ ് മിക്കുകയും വപരുവേർക്കൽ 
പ്തികയിൽ ്പസ്തുത വപര് സൂേിപ്പിക്കുകയും ടേയ്യുക.    

– 5 വയസ്സിൽ താടഴ ്പായമുള്ള കുട്ടികളുടര കാരയത്തിൽ, POI/POA ആവ യമിലല എന്നാൽ 
രക്ഷിതാക്കളിൽ ഒരാളുടര യഥാർത്ഥ ജനന തിയതി ടതളിവുവരഖയും ആധാർ നമ്പറും 
DoB ടതളിവുവരഖയിൽ സൂേിപ്പിച്ച ്പകാരം കാണിവക്കണ്ടതാണ്.   
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ലിംഗജാ ി 

 M പുരുഷൻമാർക്ക് 

 F സ്്തീകൾക്ക്  

 T ്രാൻസ്ടജൻഡറുകൾക്ക് 

 
ജനന  ിയ ി (DoB) 

 ്ിവസം, മാസം, വർഷം എന്നിവ അതാത് വകാളങ്ങളിൽ 
സൂേിപ്പിച്ചുടകാണ്ട് സ്ഥിരവാസിയുടര ജനന തിയതി DoB) 
വരഖടപ്പരുത്തുക.  

 ജനന തിയതിയുടര ്പാമാണികമായ ടതളിവ് (DoB ടതളിവുവരഖ) 
സ്ഥിരവാസി ടകാണ്ടുവരികയാടണങ്കിൽ, “ടവരിവഫഡ്” വബാക്സ് 
പരിവ ാധിച്ച് സ്ഥിരവാസി തന്ന വരഖയുടര വപര് DoB വരഖകൾക്കുള്ള 
വ്ഡാപ്ഡൗണിന് ടസലക്് ടേയ്യുക.   

 സ്ഥിരവാസിയുടര പക്കൽ ്പാമാണികമായ ടതളിവുവരഖടയാന്നും 
(DoB ടതളിവുവരഖ) ഇടലലങ്കിൽ, ജനന തിയതി വരഖടപ്പരുത്തി 
“ഡിൈവയർഡ്” വബാക്സ് പരിവ ാധിക്കുക.  

 സ്ഥിരവാസിക്ക് കൃതയമായ ജനന തിയതി തരാൻ കഴിയാടതവരികയും തന്ടറ വയസ്സ് 
സൂേിപ്പിക്കുക മാ്തമാണ് ടേയ്യുന്നടതങ്കിൽ തനത് വകാളത്തിൽ ഓപവററ്റർ വയസ്സ് 
വരഖടപ്പരുത്തിയാൽ മാ്തം മതി. ജനിച്ച വർഷം വസാഫ്് ടവയർ തനിടയ 
തിട്ടടപ്പരുത്തിടക്കാള്ളും. 

 

 
വസ ിയുടെ ക്കമൽവിലാസവും സമ്പർേ വിശദാംശങ്ങളും 

 സ്ഥിരവാസി പറഞ്ഞ ്പകാരം C/O അ്ഡസ്സ് വി ്ാം ങ്ങൾ 
വരഖടപ്പരുത്തുക   

 വരഖ അധിഷ്ക്ഠിതമായ വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ, 
വമൽവിലാസം വരഖടപ്പരുത്തുന്നതിനുമുമ്പ് സ്ഥിരവാസി 
ഹ്ാജരാക്കിയ വമൽവിലാസ ടതളിവുവരഖ പരിവ ാധിക്കുക. 

 പിൻവകാഡും സ്ഥല അരയാളങ്ങളും ഉൾടപ്പടര മുഴുവൻ വമൽ 

വിലാസവും എന്റർ ടേയ്യുക   

 ഇതര ാഷയിടല അക്ഷരങ്ങൾ ഉപവയാഗിച്ച് നാട്ടു ാഷയിൽ എഴുതുവമ്പാൾ ഉച്ചാരണവും 
മറ്റു കാരണങ്ങളാലും ടതറ്റുകൾ സം വിക്കാം, അതിനാൽ അവ വകകളാൽ തിരുത്തി 
സ്ഥിരവാസിയുടര സ്ഥിരീകരണം വാങ്ങുക.  

 തയ്യാറാക്കിയ വരഖ PoA യുടര വ്ഡാപ്ഡൗൺ ലിസ്റ്റിൽ ഇടലലങ്കിൽ, അത് സവീകാരയമായ 
PoA വരഖയലലാത്തതിനാൽ അനുവ്നീയമായ PoA വരഖ മാ്തം ഹ്ാജരാക്കാൻ 
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സ്ഥിരവാസിവയാ് ആവ യടപ്പവട്ടക്കാം. ഇത്തരം സാഹ്േരയങ്ങളിൽ സ്ഥിരവാസി 
അനുവ്നീയമായ വരഖകൾ ടകാണ്ടുവരുന്നതുവടര വപരുവേർക്കൽ നിർവ്വഹ്ിക്കരുത്.      

 ക്കപരുക്കെർേൽ/ പരിഷ്േരണ പ് ികയിൽ സ്ഥിരവാസിയുടെ ടമാലബൽ നമ്പർ 
ക്കെർത്തിരിേണം. ഇ ിനുപുറടമ, നെപ്പ് പരിഷ്േരണങ്ങൾേും ആധാർ അധിഷ്ഠി മായ 
നിരവധി ക്കസവനങ്ങൾേുംക്കവണ്ടി  ന്ടറ ഇ-ടമയിൽ ഐഡി നൽകുവാൻ സ്ഥിരവാസിടയ 
ക്ക്പാത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട ുമാണ്. 

 
സ്ഥിരവാസിയുമായുള്ള ബന്ധം (ക്കസാപാധികം) 

 HoF (ടഹ്ഡ് ഓഫ് ഫാമിലി) അധിഷ്ക്ഠിത വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ 
മാ്തമാണ് ഇത് ബാധകമാകുന്നത്.   

 അച്ഛൻ/  ർത്താവ്/ സംരക്ഷകൻ അടലലങ്കിൽ അമ/  ാരയ/ സംരക്ഷകൻ 
എന്നീ കളങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് ഐച്ഛികമാണ്. സ്ഥിരവാസി ്പസ്തുത 
വിവരങ്ങൾ നൽകുകയാടണങ്കിൽ മാ്തം അവ 
വരഖടപ്പരുത്താവുന്നതാണ്. 

 മുതിർന്നവർ ഇവ ്പഖയാപിക്കുവാൻ ആ്ഗഹ്ിക്കുന്നിടലലങ്കിൽ, 
“റിവലഷൻഷിപ് രു ടറസിഡന്്” ൽ “വനാട്ട് ഗിവൺ” ടേക്ക്വബാക്സ് 
ടസലക്് ടേയ്യുക. 

 5 വയസ്സിനുതാടഴ ്പായമുള്ള കുട്ടികളുടര കാരയത്തിൽ, രക്ഷിതാവിന്ടറ/ 
ബന്ധുവിന്ടറ ആധാർ നമ്പർ/ EID നിർബന്ധമായും 
വരഖടപ്പരുവത്തണ്ടതാണ്. 

 
്പഖയാപനം 

ആധാർ നിയമം, 2016 ന്ടറ (സാമ്പത്തികമായവ കൂരാടത മറ്റു സഹ്ായങ്ങൾ, ആനുകൂലയങ്ങൾ, 
വസവനങ്ങൾ എന്നിവ ലക്ഷയമാക്കിയുള്ള വിതരണം) അനുവച്ഛ്ം 3(2) നു വിവധയമായ 
്പഖയാപനം.   

 ഈ ്പഖയാപനത്തിനുവനടര സ്ഥിരവാസി തന്ടറ ഒപ്പ്/ ടപരുവിരൽ അരയാളം 
പതിച്ചിട്ടുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 

 ഈ ്പഖയാപനത്തിന്ടറ വിവക്ഷടയക്കുറിച്ച് സ്ഥിരവാസിടയ അറിയിച്ചിരിക്കണം.  

 

 
ഓപക്കററ്ററും സ്ഥിരവാസിയും ക്കെർന്നുള്ള അവക്കലാകനം   

 ഓപ്പവററ്റർ വപരുവേർക്കൽ മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് നിർണ്ണായകമായ വമഖലകൾ 
അവേഹ്ം സ്ഥിരവാസിക്ക് വായിച്ചുവകൾപ്പിക്കണം. താടഴ ടകാരുത്തിരിക്കുന്ന കാരയങ്ങൾ 
ഓപവററ്റർ ഒരാവർത്തികൂരി സ്ഥിരീകരിക്കണം:  : 

– സ്ഥിരവാസിയുടര വപരിടല അക്ഷരങ്ങൾ(നിർബന്ധം) 

– കൃതയമായ ലിംഗജാതി (നിർബന്ധം) 
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–  രിയായ വയസ്സ്/ ജനന തിയതി (നിർബന്ധം) 

– വമൽവിലാസം – പിൻവകാഡ്; ടകട്ടിരം; ്ഗാമം/ പട്ടണം  

/നഗരം; ജിലല; സംസ്ഥാനം (നിർബന്ധം) 

– ബന്ധത്തിന്ടറ വി ്ാം ങ്ങൾ – രക്ഷിതാവ്/ഇണ/സംരക്ഷകൻ ; ബന്ധുവിന്ടറ വപര് 
(നിർബന്ധം) 

– സ്ഥിരവാസിയുടര വഫാവട്ടായുടര കൃതയതയും വയക്തതയും (നിർബന്ധം) 

– ടമാവബൽ നമ്പർ (നിർബന്ധം) 

– ഇടമയിൽ ID (ഐച്ഛികം) 

 ഒരു വിവരവുമിലലാത്ത കളങ്ങളിൽ NA, N/A അടലലങ്കിൽ ND വപാലുള്ള വാേകങ്ങൾ എന്റർ 
ടേയ്ക്തിട്ടിടലലന്ന് ഓപവററ്റർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം.  

 സ്ഥിരവാസി വിവരടമാന്നും നൽകാത്തതും നിർബന്ധമലലാത്തതുമായ കളങ്ങൾ വിവട്ടക്കുക. 

 വപരുവേർക്കൽ അവപക്ഷയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവൻ വിവരങ്ങടള സംബന്ധിച്ചും 
സ്ഥിരവാസിയിൽനിന്ന് സ്ഥിരീകരണം വാങ്ങണം. ്പാവ് ിക  ാഷയിവലക്ക് തർജ്ജമ ടേയ്ക്ത 
കാരയങ്ങൾ വപരുവേർക്കൽ ്പ്കിയ തീർപ്പാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സ്ഥിരവാസി 
പരിവ ാധിക്കണം. 

 
ഓപ്പക്കററ്റർ / സൂപ്പർ ലവസർ / അവ ാരകൻ / ടഹഡ് ഓഫ് ഫാമിലി ലസൻ ഓഫ്  

 ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ ്പ്കിയയിൽനിന്നും തന്ടറ വിരൽ മു്്  

പതിപ്പിച്ചുടകാണ്ടാണ് ഓപവററ്റർ വിരമിവക്കണ്ടത്. 

 ബവയാടമ്രിക്അസാധാരണതവത്തിന്ടറസാഹ്േരയത്തിൽ 
സൂപ്പർവവസറുടര വസൻ ഓഫ് ്പാവയാഗികമാക്കുന്നതാണ്. 

 5 വയസ്സിൽ താടഴ ്പായമുള്ള കുട്ടികളുടര കാരയത്തിൽ, അവനുമായി ബന്ധടപ്പരുത്തിയ 
രക്ഷിതാവിന്ടറ/ ബന്ധുവിന്ടറ ബവയാടമ്രിക് സ്ഥിരീകരണം വ ഖരിവക്കണ്ടതാണ്. 

 അവതാരകൻ/ ടഹ്ഡ് ഓഫ് ഫാമിലി അധിഷ്ക്ഠിതമായ വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ, 
അവതാരകന്ടറ/ HoF ന്ടറ ബവയാടമ്രിക് സ്ഥിരീകരണം വ ഖരിക്കണം.   

 
അക്ക്കനാളജ്ടമന്് ലിപ്റ് ്പിന്് ടെയ്യൽ 

 EID (എൺവറാൾടമന്് ID)  ഉൾടപ്പരുന്ന അക്വനാളജ്ടമന്് ൈിപ്പിന്ടറ 
്പിന്് ഓപവററ്റർ എരുക്കണം.    

 സ്ഥിരവാസി കൗണ്ടർൈിപ്പിൽ ഒപ്പുടവച്ച് അത് സ്കാൻ 
ടേയ്യുന്നതിനുവവണ്ടി ഓപവററ്റർക്ക് നൽകണം. 

 
നിർബന്ധ സ്ടകാനിംങ്ങ് 

 വപരുവേർക്കൽ പൂർത്തിയാകാൻ ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ തിരുത്തൽ 
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പ്തിക, അസൽ സഹ്ായക വരഖകൾ, EID (എൺവറാൾടമന്് ID) അരങ്ങിയ 
ഒപ്പുടവച്ച അക്വനാളജ്ടമന്് ൈിപ് എന്നിവ നിർബന്ധമായും സ്കാൻ 
ടേയ്യണം.  

 എലലാ വരഖകളും സ്ഥിരവാസിക്ക് തിരിടക നൽകണം ഇവ ഓപ്പവററ്റർ 
വകവ ം ടവക്കാൻ പാരുള്ളതലല. 

ബക്കയാടമ്െിക് വിവരങ്ങൾ ക്കശഖരിേുന്ന ിനുള്ള വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർക്കേശങ്ങൾ 

വിരലരയാളവും മിഴിപരലത്തിന്ടറ േി്തങ്ങളും വപാലുള്ള ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ 
വ ഖരിക്കുന്നതിന് STQC അംഗീകരിച്ച ബവയാടമ്രിക് ഉപകരണങ്ങളാണ് വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസികൾ ഉപവയാഗിവക്കണ്ടത്. സാക്ഷയടപ്പരുത്തിയ ബവയാടമ്രിക് ഉപകരണങ്ങളുടര പട്ടിക 
STQC ടവബ്വസറ്റായ http://www.stqc.nic.in/ ൽ ല യമാണ്.   

 

 വലത്കയ്യിടല നാല് വിരലുകൾ തുരർന്ന് 
ഇരത്കയ്യിടല നാല് വിരലുകൾ വ ഷം 
ഇരുവകകളിലുമുള്ള രണ്ട് ടപരുവിരലുകൾ 
എന്ന ്കമത്തിൽ വിരലരയാളങ്ങൾ 
വ ഖരിവക്കണ്ടതാണ്. 

 വ ഖരണം എളുപ്പമാക്കുവാൻ വിരലുകൾ ബവയാടമ്രിക് ഉപകരണത്തിനുവമൽ  രിയായ 
വിധത്തിൽ ടവക്കണം.  

 ബവയാടമ്രിക് ഉപകരണത്തിനുവമൽ തീക്ഷ്ണമായ ്പകാ ം വനരിട്ട് പതിക്കുന്നത് 
ഒഴിവാക്കണം.വിരലുകൾ യഥാസ്ഥാനത്ത് ടവക്കുന്നതിന് ഫിംഗർ്പിന്് ഡിവവസുകളിടല 
ഇൻഡിവക്കറ്ററുകൾ ഉപവയാഗിക്കുക.  

 വിരലുകൾ ബവയാടമ്രിക് ഉപകരണത്തിൽ  രിയായ ്ി യിൽ ടവക്കണം. 

 നാരുകളിലലാത്ത തുണി ഉപവയാഗിച്ച് ബവയാടമ്രിക് ഉപകരണത്തിടല ലാറ്റൻ ഇരയ്ക്ക്കിടര 
വൃത്തിയാക്കണം.  

 ഡിവവസുകൾ ഇരയ്ക്ക്കിടര പരിവ ാധിച്ച് വപാറലുകൾ, ഔട്ട് ഓഫ് വഫാക്കസ് േി്തങ്ങൾ, 
േി്തങ്ങൾ  ാഗികമായി കാണടപ്പരൽ എന്നീ തകരാറുകളുവണ്ടാ എന്ന് വനാക്കണം.  

 വവണ്ട്ത ്പഷർ ഇലലാത്തത് കാരണമായി ഫിംഗർ ്പിന്റുകൾ മുറിഞ്ഞൂവപാകൽ, നനഞ്ഞ/ 
കറുത്ത പാരുകളുള്ള ഫിംഗർ ്പിന്റുകൾ, വളടര ്പകാ ിതമായ ്പിന്റുകൾ എന്നിവ 
വമാ മായ ഗുണനിലവാരത്തിന് വഹ്തുവാകും.   

 സ്ഥിരവാസിയുടര വകകൾ വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം (ടേളിവയാ എണ്ണവയാ പാരിലല). 
വവണടമങ്കിൽ ടവള്ളവും വസാപ്പും ഉപവയാഗിച്ച് വകകൾ കഴുകുവാൻ സ്ഥിരവാസിവയാ് 
ആവ യടപ്പരാവുന്നതാണ്. 

 വിരലുകൾ വലലാടത ഉണക്കമുള്ളവതാ ഈർപ്പമുള്ളവതാ ആകരുത്.  

 മികച്ച കരസമ്പർക്കത്തിനും വിരലരയാളത്തിന്ടറ വിസ്തൃതി 
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി, നാല് വിരലുകളുടര 
വ ഖരണവവളയിൽ ഇരത് കയ്യിടല/ വലത് കയ്യിടല വിരലുകൾ/ 
രണ്ട് ടപരുവിരലുകൾ എന്നിവടയലലാം ഫിംഗർ ്പിന്് 
സ്കാനറിനുവമൽ ടവക്കാൻ സ്ഥിരവാസിവയാ് ആവ യടപ്പരണം.     

വിരലെയാള ക്കശഖരണം 
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 വിരലുകൾ പരത്തി വിരലിന്ടറ ഏറ്റവും മുകളിടല സന്ധിവടര 
വനരാംവണ്ണം ആകുന്നവിധത്തിലാണ് ഫിംഗർ ്പിന്് 
സ്കാനറിനുവമൽ വകത്തലം ടവച്ചിരിക്കുന്നടതന്ന് ഉറപ്പ് 
വരുത്തണം 

 ഓവട്ടാ മാറ്റിക് വ ഖരണം സാദ്ധ്യമടലലങ്കിൽ, ഡിവവസിനുവമലുള്ള 
എലലാ വലറ്റുകളും പച്ച നിറത്തിൽ ്പകാ ിക്കുന്നതുവടര 
ഓപവററ്റർ വിരലുകൾ അമർത്തിപ്പിരിച്ച് വ ഖരിക്കണം. 

 വ ഖരണം പരാജയടപ്പരുകയാടണങ്കിൽ ഓപവററ്റർ ആക്ഷണബ്ൾ ഫീഡ്ബാക്ക് 
പരിവ ാധിക്കണം. വസാഫ്് ടവയറിലുള്ള േില ആക്ഷണബ്ൾ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഇവയാണ് : 

 നിലവിലുള്ള വിരലുകളുടര എണ്ണം ്പതീക്ഷിക്കടപ്പരുന്ന വിരലുകളുടര എണ്ണവുമായി 
വയാജിക്കുന്നിലല 

– വിരൽ വനരാംവണ്ണം ടവച്ചിലല 

– അമിതമായി അമർത്തി (ഡയൂട്ടി വസക്ക്ൾ) 

– വളടരക്കുറച്ച് മാ്തവമ അമർത്തിയുള്ളു 

– മദ്ധ്യ ാഗം ല യമായിലല 

– അമിതമായ ഈർപ്പം (നനവ്) 

– അമിതമായ ഉണക്കം 

 നിവർന്നുനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് വിരലരയാളങ്ങൾ നന്നായി വ ഖരിക്കടപ്പരുന്നത് 

 അധിക വിരലുകളുള്ള സാഹ്േരയത്തിൽ അവ അവഗണിച്ച് അഞ്ച് ്പധാന വിരലുകളുടര 
അരയാളങ്ങൾ എരുക്കുക 

 വിരൽ അരയാളങ്ങൾ വ ഖരിക്കുന്ന സമയത്ത് വിരലുകളുടര  രിയായ അവസ്ഥ ഉറപ്പ് 
വരുത്തുക.  

 വിരൽ നരടപ്പട്ടിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ നരടപ്പട്ട വിരൽ ടസലക്് ടേയ്ക്ത് ബവയാടമ്രിക് 
അസാധാരണതവ വകകാരയ രീതി അവലംബിക്കുക.  

 

 ഇരത്, വലത് കണ്ണുകളുടര  രിയായ അനുവയാജയത ഉറപ്പ് 
വരുത്തുക, കൂരൂതൽ കൃതയമായ വറാൾ ആംഗിൾ അനുമാനം 
അനുവ്ിക്കുക  

 ഒരു ഛായാേി്തം വരയ്ക്ക്കുന്ന മട്ടിൽ നിശ്ചലനായി ഇരിക്കുവാൻ 
സ്ഥിരവാസിവയാ് ആവ യടപ്പരുക  

 മിഴിപരല േി്തത്തിന്ടറ ഗുണവമൻമ അളക്കാനുള്ള കഴിവ് 
വസാഫ്് ടവയറിനുണ്ട്. വ ഖരണ നരപരിവവളയിൽ ഓപവററ്റർക്ക് ഒരു ധാരണ 
ല ിക്കുന്നതിനുവവണ്ടി വസാഫ്് ടവയർ ഒരു ്പാരം  ഗുണവമൻമ നിഗമനം 
നിർവ്വഹ്ിക്കുന്നതാണ്. മിഴിപരലത്തിന്ടറ എരുത്ത േി്തം ഗുണവമൻമ കുറഞ്ഞതാടണങ്കിൽ, 
ആക്ഷണബ്ൾ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ നൽകി ഓപവററ്റടറ വസാഫ്് ടവയർ ജാഗരൂകനാക്കുന്നു. 
വസാഫ്് ടവയറിലുള്ള േില ആക്ഷണബ്ൾ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ ഇവയാണ്: 

മിഴിപെലത്തിന്ടറ ക്കശഖരണം 
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– തരസ്സം (മിഴിപരലത്തിന്ടറ സവിവ ഷ ാഗം ്ൃ യമലല) 

– മിഴിപരലം വഫാക്കസിലലല 

– ്ൃരി വനടരയലല(സ്ഥിരവാസി ്ൂവരക്ക് വനാക്കുന്നു) 

– മിഴിപരലം വികസിച്ചിരിക്കുന്നു 

 മിഴിപരലത്തിന്ടറ വ ഖരണ നരപരിടയ േുറ്റുപാരുമുള്ള ടവളിച്ചം സവാധീനിക്കും. 
വനരിട്ടുള്ള ടവളിച്ചം അടലലങ്കിൽ കൃ്തിമമായ ടവളിച്ചം സ്ഥിരവാസിയുടര കണ്ണുകളിൽ 
്പതിഫലിക്കാൻ ഇരയാകരുത്.    

 ഉപകരണം വനടര പിരിക്കണം. സ്ഥിരവാസി ഉപകരണം പിരിവക്കണ്ടുന്ന സാഹ്േരയം 
ഉണ്ടാവുകയാടണങ്കിൽ വപരുവേർക്കൽ ഓപ്പവററ്റർ/ സൂപ്പർവവസർ അവേഹ്ടത്ത 
ഉപകരണം വനടര പിരിക്കാൻ സഹ്ായിക്കണം. 

 മുഖത്തിന്ടറ േി്തം എരുക്കാൻ ഉപവയാഗിക്കുന്ന വരബ്ൾ വലറ്റ് മിഴിപരലത്തിന്ടറ േി്തം 
എരുക്കുന്ന വവളയിൽ ഓഫ് ടേയ്യണം. 

 സ്ഥിരവാസിയുടര കണ്ണുകളിൽ വനരിട്ടുള്ള സൂരയ്പകാ വമാ മടറ്റടന്ത്ങ്കിലും ്ീപ്തമായ 
്പകാ വമാ വ ാ ിക്കുന്നത് ്പതിഫലനം സൃരിക്കുകയും േി്തത്തിന്ടറ ഗുണനിലവാരം 
വമാ മാക്കുകയും ടേയ്യും.  

 മിഴിപരലത്തിന്ടറ േി്തം എരുക്കുന്ന വവളയിൽ സ്ഥിരവാസിവയാ് വനടര കയാമറയിവലക്ക് 
വനാക്കാൻ, കണ്ണുകൾ വിരർത്തുവാൻ, കണ്ണ് േിമാതിരിക്കാൻ, നിശ്ചലനായിരിക്കാൻ 
ഓപവററ്റർ നിർവേ ിവക്കണ്ടതാണ്.   

 മിഴിപരലം സ്കാൻ ടേയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരവാസിക്ക് ബുദ്ധ്ിമുട്ട് അനു വടപ്പരുകയും 
വീണ്ടും വ ഖരിവക്കണ്ടത് ആവ യമാകുകയും ടേയ്ക്താൽ, മറ്റു വി ്ാം ങ്ങൾ 
വ ഖരിക്കാൻ ഓപവററ്റർ ് മിക്കുകയും തുരർന്ന് മിഴിപരലത്തിന്ടറ േി്തം 
എരുക്കുന്നതിവലക്ക് തിരിടക വരികയും വവണം. കണ്ണുകൾ വിരർത്തി ടവക്കുന്നതിൽ 
സ്ഥിരവാസി അനു വിക്കുന്ന സമർേത്തിൽനിന്ന് ഇത് അവേഹ്ത്തിന് അനായാസത നൽകും. 

 വ ഖരണ വവളയിൽ ഓപവററ്റർ ക്ഷമ പാലിക്കണം. സ്വ്കാൾ ടേയ്യൽ, മുമ്പിവലക്കും 
പുറകിവലക്കും സ്്കീനിൽ നാവിവഗറ്റ് ടേയ്യൽ എന്നിവയ്ക്ക്കുപകരം ഡിവവസിന്ടറ 
്പതികരണത്തിനു കാത്തുനിൽക്കണം. 

 മിഴിപരലത്തിന്ടറ േി്തം വവണ്ടരീതിയിൽ എരുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിടലലങ്കിൽ 4 തവണകളായി 
ഓപവററ്റർ അതിന് ് മിക്കണം. 

 

 നിൽപ്: മുഖത്തിന്ടറ േി്തം എരുക്കുന്നതിന്, സ്ഥിരവാസിടയ 
 രിയായ അകലത്തിലും ഉേിതമായ  ാവത്തിലും 
നിർത്തുന്നതിനുപകരം ഓപവററ്റർ കയാമറ അനുവയാജയമായി 
്കമീകരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. മുന്നിൽനിന്നുള്ള േി്തമാണ് 
എരുവക്കണ്ടത് അതായത്, മുഖം തിരിക്കുകവയാ ടേരിക്കുകവയാ 
അരുത്.   

 വഫാക്കസ്: ഉപകരണത്തിൽ ഓവട്ടാ വഫാക്കസ്, ഓവട്ടാ കയാപ്േർ 
സവിവ ഷതകൾ ഉപവയാഗിക്കണം. േലനകാരണമായുള്ള 
അവയക്തത, അമിതമായ അടലലങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ്പകാ നം, 

മുഖത്തിന്ടറ െി് ം എെുേൽ 

 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

Page125 

 

 

അസവാ ാവിക നിറത്തിലുള്ള ്പകാ ം, കിരണങ്ങളുടര വ്കത 
എന്നിവ വഫാവട്ടായിൽ ഉണ്ടാകരുത്.    

 മുഖ ാവം: മുഖം തനിടയ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവിടന മുഖ ാവങ്ങൾ  ക്തമായി 
സവാധീനിക്കും. ആളുകളുടര കൃതയമായ പരിവ ാധനടയയും അത് ബാധിക്കും. 
നിഷ്ക്പക്ഷമായ (പുഞ്ചിരിക്കാത്ത) മുഖ ാവവത്താടര, േുണ്ടുകൾ പൂട്ടി, ഇരുകണ്ണുകളും 
വിരർത്തിയാണ്  മുഖത്തിന്ടറ േി്തം എരുവക്കണ്ടത്.    

 ടവളിച്ചം: വമാ മായ ്പകാ വിനയാസം മുഖം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ സാരമായ ബുദ്ധ്ിമുട്ട് 
ഉണ്ടാക്കും. അപരയാപ്തമായ ടവളിച്ചത്തിൽ എരുത്ത േി്തങ്ങളിടല മുഖങ്ങൾ 
പരിവ ാധിച്ച് തിരിച്ചറിയാൻ ആളുകൾക്ക് ്പയാസമാണ്. മുഖത്തും കണ്ണുകളിലും 
നിഴലുകളും മങ്ങലും വരാത്തവിധം അനുവയാജയവും തുലലയവുമായ ്പകാ വിതരണ 
സംവിധാനം ഉപവയാഗിക്കണം. വപരുവേർക്കടപ്പരുന്നയാളുടര മുകളിലായി ടവളിച്ചം 
്കമീകരിക്കരുത്, നിഴൽ രൂപടപ്പരാൻ അത് കാരണമാകും. അവേഹ്ത്തിന്ടറ മുൻ ാഗത്തായി 
ടവളിച്ചം സ്ഥാപിച്ചാൽ കണ്ണുകൾക്ക് താടഴ നിഴൽ ഉണ്ടാവുകയിലല.       

 കണ്ണരകൾ: സാധാരണയായി കണ്ണര ധരിക്കുന്ന വയക്തിയാടണങ്കിലും വഫാവട്ടാ എരുക്കുവമ്പാൾ 
കണ്ണര ധരിക്കാതിരിക്കലാണ് ഉത്തമം.  

 അനുബന്ധ വസ്്തങ്ങൾ: മുഖത്തിന്ടറ ഏടതങ്കിലും  ാഗടത്ത മറയ്ക്ക്കുന്ന വസ്്തങ്ങളുടര 
ഉപവയാഗം അനുവ്നീയമലല. എന്നാൽ തലപ്പാവ് വപാലുള്ളവ മതത്തിന്വറയും 
പാരമ്പരയത്തിന്ടറയും വപരിൽ അനുവ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 വസാഫ്് ടവയറിന്ടറ നിബന്ധനകൾ നിറവവറ്റുന്ന വിധത്തിൽ സാദ്ധ്യമായ്ത നന്നായി 
മുഖത്തിന്ടറ േി്തടമരുക്കാൻ ഓപവററ്റർമാർക്ക് പരി ീലനം നൽവകണ്ടതാണ്. 

 കുട്ടികടള സംബന്ധിച്ചിരവത്താളം അവർ രക്ഷിതാവിന്ടറ മരിയിൽ ഇരുന്നുടകാണ്ട് 
േി്തടമരുക്കുന്നത് അനുവ്നീയമാണ് എന്നാൽ കുട്ടിയുടര മുഖവത്താടരാപ്പം 
രക്ഷിതാവിന്ടറ മുഖം േി്തത്തിൽ പതിയരുത്.  

 പരാജയടപ്പട്ട വഫാവട്ടാ വ ഖരണ സാഹ്േരയങ്ങളിൽ ആക്ഷണബ്ൾ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ 
പരിവ ാധിവക്കണ്ടതാണ്. വസാഫ്് ടവയറിടല േില ആക്ഷണബ്ൾ ഫീഡ്ബാക്കുകൾ 
ഇവയാണ്: 

– മുഖം കാണുന്നിലല 

– സ്ഥിരവാസി വളടര അകടലയാണ് (ഇൻപുട്ട് ഇവമജിൽ കണ്ണിന്ടറ ്ൂരം 90 ൽ 
കുറവാണ്) 

– സ്ഥിരവാസി വളടര അരുത്താണ് (ഇൻപുട്ട് ഇവമജിൽ കണ്ണിന്ടറ ്ൂരം ഇവമജ് 
വയാപ്തിയുടര മൂന്നിടലാന്നിൽ കൂരൂതലാണ്) 

– നിൽപ് (വനടര വനാക്കുക) 

– അപരയാപ്തമായ ടവളിച്ചം 

– മുഖത്തിന്ടറ വി വാസയത വളടര കുറവ്  (വസ്തു മനുഷയമുഖമാടണന്ന് 
തിരിച്ചറിയുന്നിലല) 

– നിൽപ് (ഔട്ട്പുട്ട് ഇവമജിടല വയതിേലനം11.5 ഡി്ഗിയിൽ കൂരുതലാണ്) 

– ഏകീകൃതമലലാത്ത ടവളിച്ചം (ഔട്ട്പുട്ട് ഇവമജിടല മുഖത്ത്) 

– ടതറ്റായ പശ്ചാത്തലം (ഔട്ട്പുട്ട് ഇവമജിൽ) 

– അപരയാപ്തമായ ടവളിച്ചം (ഔട്ട്പുട്ട് ഇവമജിൽ മുഖത്ത് നിഴലുകൾ ) 
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അദ്ധ്യായം 6 : അസാധാരണ വം ലകകാരയം ടെയ്യൽ 
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അദ്ധ്യായം 6: അസാധാരണതവം വകകാരയം ടേയ്യൽ 

പരിക്ക്, വിരലുകളുടര/ വകകളുടര അംഗവിവച്ഛ്ം, കണ്ണുകളുടര സമാന ്പശ്നങ്ങൾ എന്നിവ 
കാരണമായി ഒരു സ്ഥിരവാസിക്ക് തന്ടറ മുഴുവൻ ബവയാടമ്രിക്കുകളും നൽകാനാവാത്ത 
സാഹ്േരയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഇ്പകാരമുള്ള അസാധാരണതവ സാഹ്േരയങ്ങൾ വകകാരയംടേയ്യാൻ 
താടഴ പറയുന്ന മാർഗ്ഗനിർവേ ങ്ങൾ പിന്ത്ുരരണം.   

്പശ്നം 

വിരലെയാള 
െി് ക്കശഖരണം ലകകാരയം 

ടെയ്യുന്ന ിടല 
അസാധാരണ വങ്ങൾ  

നിർക്കേശങ്ങൾ 

നഷ്ടടപ്പട്ട / 
വിക്കേദിേടപ്പട്ട / 
ബാൻക്കഡജുള്ള 
വിരലുകൾ 

 

1. അസാധാരണതവത്തിന്ടറ വഫാവട്ടാ്ഗാഫിടനാപ്പം 
അസാധാരണതവ രീതിയും വസാഫ്് ടവയറിൽ 
വയക്തമായി അരയാളടപ്പരുത്തണം.   

2. അവവ ഷിക്കുന്ന വിരലുകളുടര അരയാളങ്ങൾ 
വ ഖരിക്കുക. 

1. നരപരി തുരങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ 
അവസ്ഥടയക്കുറിച്ച് സ്ഥിരവാസിവയാ് വോ്ിച്ച് 
ഉറപ്പ് വരുത്തണം 

്പശ്നം 

വിരലെയാള 
െി് ക്കശഖരണം ലകകാരയം 

ടെയ്യുന്ന ിടല 
അസാധാരണ വങ്ങൾ  

നിർക്കേശങ്ങൾ 

മിഴിപെലത്തി
ന്ടറ െി് ം 
എെുോൻ 
കഴിയുന്നിലല 

 

1. ഒരു കണ്ണ് അടലലങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ണൂകളും ഇലലാത്ത 
കാരണത്താൽ, ഒരു കണ്ണിൽ അടലലങ്കിൽ ഇരു 
കണ്ണുകളിലും ബാൻവഡജ് ഉള്ളതിനാൽ / 
മടറ്റടന്ത്ങ്കിലും വവകലയവമാ അസുഖവമാ 
കാരണമായി മിഴിപരലത്തിന്ടറ േി്തം 
എരുക്കാനാകുന്നിടലലങ്കിൽ അക്കാരയം സിസ്റ്റത്തിൽ 
വരഖടപ്പരുത്തണം.   

1. നരപരി തുരങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ 
അവസ്ഥടയക്കുറിച്ച് സ്ഥിരവാസിവയാ് വോ്ിച്ച് 
ഉറപ്പ് വരുത്തണം 

്പശ്നം 
വിരലെയാള 
െി് ക്കശഖരണം 
ലകകാരയം 

നിർക്കേശങ്ങൾ 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

  

Page128 

 

 

ടെയ്യുന്ന ിടല 
അസാധാരണ വങ്ങൾ  

ക്കകാരണ്ണ്/ ്കമം 
ട റ്റിയ കണ്ണ് 

 

 

1. അസാധാരണതവത്തിന്ടറ 
വഫാവട്ടാ്ഗാഫിടനാപ്പം അസാധാരണതവ 
രീതിയും വസാഫ്് ടവയറിൽ വയക്തമായി 
അരയാളടപ്പരുത്തണം. 

2. ഒരു മിഴിപരലത്തിന്ടറ േി്തം 
എരുക്കാനാകുന്നിടലലങ്കിൽ അരുത്തതിന്ടറ 
േി്തം എരുക്കുക.  

3. നരപരി തുരങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ 
അവസ്ഥടയക്കുറിച്ച് സ്ഥിരവാസിവയാ് 
വോ്ിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തണം 
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അദ്ധ്യായം 7 : ക്കപരുക്കെർേൽ / പരിഷ്േരണ 
ഗുണക്കമൻമയ്േുക്കവണ്ടി ക്കപരുക്കെർേൽ ഓപക്കററ്റർ/ 

സൂപ്പർലവസർേുള്ള മാർഗ്ഗനിർക്കേശങ്ങൾ 
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അദ്ധ്യായം 7: വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ 
ഗുണവമൻമയ്ക്ക്കുവവണ്ടി വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ/ 
സൂപ്പർവവസർക്കുള്ള മാർഗ്ഗനിർവേ ങ്ങൾ 

സ്ഥിരവാസിക്ക് ആധാർ കാർഡ് നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് പുതിയ വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ 
വവളയിൽ ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ വിവരങ്ങളുടര ഗുണവമൻമ പരിവ ാധനയും സഹ്ായക 
വരഖകളുടര സ്കാനിംങ്ങും നിർവ്വഹ്ിക്കുന്നതാണ്. സിസ്റ്റത്തിൽ എന്റർ ടേയ്യുന്ന വിവരങ്ങളുടര 
ഗുണവും കൃതയതയും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വവണ്ടിയാണിത്.    

നിർവ്വഹണത്തിടലയും ്പകെനത്തിടലയും  കരാറിന് കാരണമാക്കയോവുന്ന ക്കപരുക്കെർേലിടല 
ഗുണക്കമൻമ ഘെകങ്ങൾ 

 വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ/ സൂപ്പർവവസർ അവതാറിറ്റി നിർവേ ിച്ച ഗുണവമൻമ 
ഘരകങ്ങൾ പിന്ത്ുരരുകയും ജനസംഖയാ ാസ്്ത വിവരങ്ങളും ബവയാടമ്രിക്കുകളും 
കൃതയമായി വ ഖരിക്കുകയും വവണം.  

 ഏടതങ്കിലും സാമ്പത്തിക തിരിമറികവളാ അവതാറിറ്റിയുടര  ാഗത്തുനിന്നുള്ള ൊക്ക് 
ലിസ്റ്റിംവങ്ങാ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുവവണ്ടി താടഴ വി ്ീകരിച്ചിട്ടുള്ള ടതറ്റുകൾ അവർ 
ഒഴിവാക്കണം.   

വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണ വവളയിൽ അബദ്ധ്ങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ അത് ഓപവററ്റടറ 
ൊക്ക് ലിസ്റ്റ് ടേയ്യുന്നതിന് ഇരവരുത്തും. പിന്നീ് ഏടതങ്കിലും വപരുവേർക്കൽ/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണം നിർവ്വഹ്ിക്കാൻ അവേഹ്ത്തിന് സാധിക്കുന്നതലല.  

ക്കപരുക്കെർേലുകളുടെയും പരിഷ്േരണങ്ങളുടെയും ഗുണക്കമൻമ പരിക്കശാധന 
 

കളങ്ങൾ ടെക്കയ്യണ്ടവയും ടെയ്യരു ാത്തവയും  

ക്കപര് 

വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ സ് ദ്ധ്ം പരിവ ാധിച്ച്  സ്ഥിരവാസി 
സമർപ്പിച്ച ടതളിവുവരഖയുമായി വപര് വയാജിക്കുന്നുവണ്ടാ എന്ന് 
വനാക്കണം 

്പാകൃതവമാ സവ യതരവമാ ആയ  ാഷ ഉപവയാഗിക്കരുത്. ഓപവററ്റടറ 
ൊക്ക് ലിസ്റ്റ് ടേയ്യാൻ ഇത് കാരണമാകും. 

മിസ്റ്റർ, മിസ്, ് ീമതി, വഡാക്രർ എന്നിങ്ങടനയുള്ള അ ിവാ്യങ്ങൾ 
ഉൾടപ്പരുത്തരുത്. അവ തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതാണ്.  

്പാവ് ിക ാഷയിവലക്ക് വിവർത്തനം വിവർത്തനം ടേയ്യുവമ്പാൾ 
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ഇംഗ്ലീഷിടല വപരുമായി അത് വയാജിക്കണം 

 

ലിംഗജാ ി വയക്തി ആവണാ ടപവണ്ണാ എന്ന് കൃതയമായി സൂേിപ്പിക്കണം 

വയസ്സ് 

പരിവ ാധന നിർവ്വഹ്ിച്ച കാരയമാടണങ്കിൽ, സ്ഥിരവാസിയുടര ജനന 
തിയതി അയാൾ സമർപ്പിച്ച ടതളിവുവരഖയ്ക്ക്ക് അനുസൃതമായി 
വ ഖരിക്കണം 

 

 

ക്കമൽവിലാസം 

സ്ഥിരവാസി സമർപ്പിച്ച ടതളിവുവരഖയുമായി അവേഹ്ത്തിന്ടറ 
അ്ഡസ്സ് വയാജിക്കുന്നുവണ്ടാ എന്ന് വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ 
പരിവ ാധിക്കണം.  

്പാകൃതവമാ സവ യതരവമാ ആയ  ാഷ ഉപവയാഗിക്കരുത്. ഓപവററ്റടറ 
ൊക്ക് ലിസ്റ്റ് ടേയ്യാൻ ഇത് കാരണമാകും.  

്പാവ് ിക ാഷയിവലക്കുള്ള വിവർത്തനം ഇംഗ്ലീഷിടല അ്ഡസ്സുമായി 
വയാജിക്കണം 

വമൽവിലാസം പൂർണ്ണമായി വ ഖരിക്കുകയും വീട്ടുനമ്പർ/വപര്, സ്ഥലം, 
ടതരുവ്, നഗരം/പട്ടണം/്ഗാമം. പിൻവകാഡ് വപാലുള്ള വി ്ാം ങ്ങൾ 
ഉൾടപ്പരുത്തുകയും വവണം.  

 

ക്കഫാക്കട്ടാ്ഗാഫ് 

യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകിയ 
മാർഗ്ഗനിർവേ ങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി സ്ഥിരവാസിയുടര 
വഫാവട്ടാ്ഗാഫ് കൃതയമായി വ ഖരിക്കണം  

വഫാവട്ടാ തീടര ഇരുണ്ടവതാ വലലാടത ടതളിഞ്ഞവതാ ആകരുത്  

സ്ഥിരവാസിയുടര മുഖം വയക്തമായി ടതളിഞ്ഞതും 
തിരിച്ചറിയാവുന്നതും ആയിരിക്കണം. 

 

 

നെപെി പിഴവുകൾ 
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്പ്കിയ വിവരണം 

സ്ഥിരവാസിയുടെ 
ക്കഫാക്കട്ടാ എെുേൽ 

താടഴ പറയുന്നവയിൽനിന്ന് വ ഖരിച്ചതലല വഫാവട്ടാ എന്ന് 
വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ/ സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം : 

 വഫാവട്ടായുടര ഹ്ാർഡ് വകാപ്പി (പാസ്വപാർട്ട് വകാപ്പി 
തുരങ്ങിയവ)  

 ഒരു വമാണിറ്ററിടല വഫാവട്ടാ  

 ഒരു ടമാവബൽ ഡിവവസിടല വഫാവട്ടാ  

 മാഗസിൻ/ നയൂസ്വപപ്പർ/ പുസ്തകം/ വപാസ്റ്ററിൽനിന്നുള്ള 
വഫാവട്ടാ 

വഫാവട്ടാ്ഗാഫ് ടതളിഞ്ഞതായിരിക്കണം മങ്ങിയതാവരുത്. വഫാവട്ടാ 
എരുക്കുന്ന സമയത്ത് ആവ യത്തിന് ടവളിച്ചം ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

സ്ഥിരവാസിയുടെ 
ജനസംഖയശാസ്ട്  
വിവരങ്ങൾ 
ക്കശഖരിേൽ 

സ യമലലാത്ത/ കുറ്റകരമായ  ാഷ ഉപവയാഗിക്കുന്നിടലലന്ന് 
വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ/ സൂപ്പർവവസർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം 

 

ക്കരഖകളുടെ 
പരിക്കശാധന 

സ്ഥിരവാസി സമർപ്പിച്ച ടതളിവുവരഖകൾ വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ/ 
സൂപ്പർവവസർ പരിവ ാധിച്ച് താടഴ പറയുന്നവ ഉറപ്പ് വരുത്തണം:  

1. വപര്,അ്ഡസ്സ്,ജനന തിയതി എന്നിവ സ്ഥിരവാസി സമർപ്പിച്ച 
ടതളിവുവരഖകളുമായി അനുവയാജയമായിരിക്കണം.  

2. അംഗീകൃത വരഖകളുടര യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ 
അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിസ്റ്റ് ്പകാരം ്പാബലയവും 
അംഗീകാരവുമുള്ള ടതളിവുവരഖകൾ മാ്തവമ സവീകരിക്കാൻ 
പാരുള്ളു.   

3. വരഖകൾ പൂർണ്ണമായും സ്കാൻ ടേയ്യണം അതുവഴി എലലാ 
വി ്ാം ങ്ങളും വയക്തമായി വ ഖരിക്കാൻ സാധിക്കും. 

4. വഞ്ചനാത്മകമായ/ അനാവ യമായ വരഖകൾ 
ടതളിവുവരഖയായി സവീകരിക്കരുത്  

ടതളിവുവരഖയുടര സ്കാൻ വയക്തമായി വായിക്കാൻ 
കഴിയുന്നതായിരിക്കണം. 

5. ൈയന്റിൽ ടസലക്് ടേയ്ക്ത വരഖയുടര വപര് സ്ഥിരവാസി 
സമർപ്പിച്ച ടതളിവുവരഖയുമായി വയാജിക്കണം  

 

ക്കരഖയിടല പിഴവ് – ിരസ്ടേരണത്തിന്ടറ സർവ്വസാധാരണ കാരണങ്ങൾ 
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 സ്ഥിരവാസികൾ സമർപ്പിച്ച സാധുതയിലലാത്ത വരഖകൾ കാരണമായാണ് ഒട്ടുമിക്ക 
വപരുവേർക്കലുകളും തിരസ്ക്കരിക്കടപ്പരാറുള്ളത്  

 വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിലുള്ള നിരീക്ഷകർ വപരുവേർക്കലിനുമുമ്പുള്ള വരഖകളുടര 
പരിവ ാധനയിൽ കൂരുതൽ ജാ്ഗത പുലർത്തണം. നിയമാനുസൃതമലലാത്ത വരഖകളുടര 
വി ാഗത്തിൽ സം വിക്കാറുള്ള േില സാധാരണ തിരസ്ക്കരണങ്ങൾ താടഴ 
പറയും്പകാരമാണ്: 

ക്കരഖയിടല പിഴവ്  ിരസ്ടേരണ കാരണം 

സാധു യിലലാത്ത 
ക്കരഖ 

 

 POI/POA/POR/POB വരഖകളായി സ്കാൻ ടേയ്ക്ത, അംഗീകൃത 
വരഖകളുടര ലിസ്റ്റിൽ ഇലലാത്ത ഏടതാരു വരഖയും 
തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതാണ്.   

 POI വരഖയിൽ വപര്/ വഫാവട്ടാ ഇടലലങ്കിൽ അത് 
തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതാണ്.  

 ഉ്ാഹ്രണത്തിന്, വറഷൻ കാർഡിൽ സ്ഥിരവാസിയുടര വപരും 
വഫാവട്ടായും ഉടണ്ടങ്കിൽ അത് POI ആയി ഉപവയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.  

 POI/POA/POR/DOB ആയി സ്കാൻ ടേയ്ക്ത ആധാർ കാർഡ്/ ടലറ്റർ 
തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതാണ്.  

 അംഗീകൃത ലിസ്റ്റിന് അനുസൃതമായി ഒരു ആധികാരിക വയക്തി 
നൽകിയ സർട്ടിഫിവക്കറ്റിന്ടറ സാഹ്േരയത്തിൽ, സ്ഥിരവാസിയുടര 
വഫാവട്ടാ നിർബന്ധമാണ് കൂരാടത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയ 
വയക്തിയുടര മു്്യും ഒപ്പും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വവണം, 
അലലാത്തപക്ഷം അത് തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതാണ്. 

 POI/POA/POR/POB ആയി വേർത്തുനൽകിയ വരഖ 
കാലഹ്രണടപ്പട്ടതാടണങ്കിൽ അത് നിരസിക്കുന്നതാണ്.  

 വവാട്ടർ ID കാർഡ് POA ആയി സമർപ്പിക്കുവമ്പാൾ, ID കാർഡിന്ടറ 
ഇരുവ ങ്ങളും സ്കാൻ ടേയ്ക്തിരിക്കണം, അലലാത്തപക്ഷം അത് 
തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതാണ്.   
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എൻവറാൾടമന്് ഓപ്പവററ്റർ അറിഞ്ഞിരിവക്കണ്ട വയതയസ്ത തരം ്പമാണ പി കുകൾ ഉണ്ട് .
ഈ ്പമാണ പി കുകൾ ഇവയാണ്:: 

 

്പമാണ പി ക് തരം വിവരണം 

Document not as per Approved List 

 

 

അംഗീകൃത ്പമാണങ്ങളുടര 
ലിസ്റ്റിടനതിടര ഓപ്പവററ്റർ അപ്വലാഡ് 
ടേയ്ക്ത ്പമാണങ്ങൾ പരിവ ാധിക്കണം. 
അംഗീകൃത പട്ടിക ്പകാരം അലലാത്ത 
്പമാണങ്ങൾ ഓപ്പവററ്റർ 
സവീകരിക്കുന്നുടവങ്കിൽ, ഈ പി ക് 
തരം ്പകാരം ഇത് നിരസിക്കടപ്പരും - 
്പമാണ പി ക്. ഇനിപ്പറയുന്ന 
വി ാഗങ്ങൾക്ക് കീഴിലുള്ള 
്പമാണത്തിന്ടറ തരടത്ത 
അരിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും 
ഉപ-പി ക് തരങ്ങൾ: 

 പി ഓ ഐ  (തിരിച്ചറിയൽ 

ടതളിവ് )  

 പി ഓ എ (വിലാസത്തിന്ടറ 

ടതളിവ്)  

 പി ഓ ആർ (ബന്ധത്തിന്ടറ 

ടതളിവ്)  

 ഡി ഓ ബി 

 
 
 

്പമാണങ്ങളുടെ പിശക്  രങ്ങൾ. 
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ഓപ്പക്കററ്റർ ഒരു ട റ്റായ പി ഓ ഐ  
്പമാണം അപ്റ്ക്കലാഡ് ടെയ് ു എന്ന് 
കരു ുക, അത് പി ഓ ഐ  എന്ന 
ഉപ - രം ്പകാരം നിരസിേടപ്പെും  

 
പിശക് എങ്ങടന ഒഴിവാോം 
തിരിച്ചറിയൽ ്പമാണത്തിന്ടറ  രിയായ ടതളിവ് ജീവനക്കാരൻ നൽകിയിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ, 
ടഡവമാ്ഗാഫിക് ഡാറ്റ ടതളിവ് വരഖയുമായി  ടപാരുത്തടപ്പരുന്നുവണ്ടാ എന്ന് ഓപ്പവററ്റർ 
പരിവ ാധിക്കണം. 

 

്പമാണ പി ക് തരം വിവരണം 

്പമാണം കാണുന്നിലല 

 

ആവശയമായ ക്കരഖകൾ റസിഡന്് 
സമർപ്പിച്ചിട്ടിടലലരിക്കലാ 
എൻക്കറാൾടമന്് ഓപ്പക്കററ്റർ സമർപ്പിച്ച 
്പമാണങ്ങൾ അപ്റ്ക്കലാഡുടെയ്യുന്നത് 
നഷ്െടപ്പെുക്കമ്പാക്കഴാ ഈ പിശക് 
സംഭവിേുന്നു. 
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പി ക് എങ്ങടന ഒഴിവാക്കാം 

പാേറ്റ് സമർപ്പിേുന്ന ിന് മുമ്പ് ്പമാണങ്ങൾ അപ്റ്ക്കലാഡ് ടെയ് ിട്ടുടണ്ടന്ന് ഉറപ്പാേുക 

്പമാണ പി ക് തരം വിവരണം 

്പമാണത്തിന്ടറ വപര് ടപാരുത്തവക്ക് 

 

അംഗീകൃത പട്ടിക ്പകാരം 
്പമാണത്തിന്ടറ പി ക് വപാടല, 
ഓപ്പവററ്റർ എലലാ ടതളിവ് 
വരഖകളും പരിവ ാധിക്കണം. 
 

കുറിപ്പ്  :നിലവിൽ , ഈ ്പമാണ 
പി ക് തരം കയുസി ്പ്കിയയിൽ 
ഉപവയാഗിക്കുന്നിലല. 

 

 

്പമാണ പി ക് തരം വിവരണം 

ടഡക്കമാ്ഗാഫിക് ഡാറ്റ ടപാരുത്തക്കേട് 

പി ഓ ഐ , പി ഓ എ അടലലരിൽ 
ഡി ഓ ബി ആയി സമർപ്പിച്ച 
്പമാണങ്ങളിൽ നൽകിയിരിേുന്ന 
ഡാറ്റയുമായി പാേറ്റിടല 
 ാമസോരന്ടറ വിശദാംശങ്ങൾ 
കൃ യമായി 
ടപാരുത്തടപ്പെുന്നുടണ്ടന്ന് 
ഓപ്പക്കററ്റർ ഉറപ്പാേണം .
അടലലരിൽ, കയുസി ക്ക്പാസസ്സ് 
സമയത്ത് അത്തരടമാരു പിശക് 
 ിരിച്ചറിയടപ്പെും. 
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വമാ ം ഗുണനിലവാര ്പമാണം 

 
 

അപ്റ്ക്കലാഡുടെയ്  ്പമാണം 
വയക്തമാടണന്നും എലലാ ഡാറ്റയും 
വയക്തമാടണന്നും ഓപ്പക്കററ്റർ 
ഉറപ്പാേണം. 
 
 
 

 

 

്പമാണ പി ക് തരം വിവരണം 

സ്കാൻ ടേയ്ക്ത േി്തം യഥാർത്ഥമലല 

ഒറിജിനലിനുപകരം ജീവനോരൻ 
്പമാണത്തിന്ടറ സിക്കറാക്സ്ട 
പകർപ്പ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുടണ്ടരിൽ, 
എൻക്കറാൾടമന്് ഓപ്പക്കററ്റർ 
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്പമാണം സവീകരിേരുത്  .അവൻ / 
അവൾ അത്തരടമാരു ്പമാണം 
സവീകരിേുകയാടണരിൽ, ഈ 
പിശക്  രം സംഭവിേുന്നു. 
 
കുറിപ്പ്  :നിലവിൽ , ഈ ്പമാണ 
പിശക്  രം കയുസി ്പ്കിയയിൽ 
ഉപക്കയാഗിേുന്നിലല. 

വഞ്ചനാപരമായ ്പമാണം 

 
 

്പമാണങ്ങൾ ക്കശഖരിേുക്കമ്പാൾ 
ഓപ്പക്കററ്റർ വളടര 
്ശദ്ധ്ാലുവായിരിേണം  .ട ളിവ് 
്പമാണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മടറ്റാരു 
 ാമസോരന്ടറ ്പമാണങ്ങൾ 
അപ്റ്ക്കലാഡുടെയ് ിട്ടുടണ്ടരിൽ, 
ഈ പിശക് സംഭവിേും. 
 

 

കുറിപ്പ്   :കു വവണ്ടി അനുബന്ധം മാർടമന്് ഓപ്പവററ്റർവറാൾനിലവാര പട്ടികക്കായി എൻ
പി - നിലവാര നിർവേ  ടസറ്റ് കാണുക . 

ക്കപരുക്കെർേൽ ഓപ്പക്കററ്റർമാർേ് സാധാരണയായി സംഭവിേുന്ന ട റ്റുകൾ 
 

വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർമാർക്ക് സം വിക്കുന്ന േില സാധാരണ ടതറ്റുകൾ ഇവിടര ടകാരുക്കുന്നു. 
ഓവരാ ഓപവററ്ററും അവ ഒഴിവാക്കാൻ ് ദ്ധ്ിക്കണം. 
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ക്കപരുക്കെർേൽ 
ലിപ്റ്/ആധാർ 
കാർഡ്  

POI/POA/POR/DOB 
എന്ന നിലയിൽ 
അറ്റാച് ടേയ്യുന്നു: 
അസാധുവായ 
വരഖ എന്ന 

നിലയിൽ QC ൽ 
ഇത് 

തിരസ്ക്കരിക്കടപ്പ
രുന്നതാണ് 

തിരിച്ചറിയൽ/ വമൽവിലാസം/ ജനന തിയതി എന്നിവയുടര 
ടതളിവുവരഖയായി വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ വപരുവേർക്കൽ ൈിപ്/ 
ആധാർ അറ്റാച് ടേയ്യാൻ പാരുള്ളതലല. ഇത് നിയമാനുസൃതമായ 
ടതളിവുവരഖയലല, ഗുണവമൻമ പരിവ ാധന വവളയിൽ ഇത് 
തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതാണ്. ടതറ്റായ വരഖ അവലാഡ് ടേയ്ക്തതിന്ടറ 
വപരിൽ ഓപവററ്റടറ ൊക്ക് ലിസ്റ്റിലാക്കുകയും ടേയ്ക്വതക്കാം.  

അസാധുവായ 
ക്കരഖ: POI/POA/POR 
എന്ന നിലയിൽ 
ആധാർ ടലറ്റർ 

സാധുവാകുകയിലല, 
അസാധുവായ 
വരഖകളുടര 

ഗണത്തിൽ അത് 
തിരസ്ക്കരിക്കടപ്പ

രും.  

വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ, POI/POA/POR/DOB എന്ന നിലയിൽ 
സവീകരിച്ച് സ്കാൻ ടേയ്ക്ത വരഖ, യുണീക് ഐഡന്റിഫിവക്കഷൻ 
അവതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടര അംഗീകൃത വരഖകളുടര പട്ടിക ്പകാരം 
സാധുവായതാടണന്ന് വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. 
ഏടതാരു വരഖയും സവീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് അവ 
കാലഹ്രണടപ്പരാടത സാധുവായതാടണന്നും അവേഹ്ം ഉറപ്പ് 
വരുത്തണം. അസാധുവായ വരഖ സവീകരിച്ചാൽ ഓപ്പവററ്റർക്ക് പിഴ 
േുമത്തുന്നതാണ് കൂരാടത അവേഹ്ടത്ത ൊക്ക് ലിസ്റ്റിൽ 
ഉൾടപ്പരുത്തുകയും ടേയ്ക്വതക്കാം.   

അസാധുവായ 
ക്കരഖ: വവാട്ടർ ID 
യുടര ഒരുവശം 
മാ് ം സ്ടകാൻ 
ടെയ്  വകാപ്പി 
അസാധുവായ 
വരഖയായി 

പരിഗണിക്കുന്നതാ
ണ്. വവാട്ടർ ID യുടര 
ഇരുവ ങ്ങളും 

സ്കാൻ 
ടേയ്യുന്നുടവന്ന് 
ഓപവററ്റർ ഉറപ്പ് 
വരുത്തണം. 

POA എന്ന നിലയിൽ വവാട്ടർ ID സവീകരിക്കുന്ന വവളയിൽ 
വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ വരുത്തുന്നതും ഗുണവമൻമ പരിവ ാധന 
വവളയിൽ ് ദ്ധ്യിൽടപരുന്നതുമായ സർവ്വസാധാരണമായ 
അബദ്ധ്മാണിത്. വരഖയുടര ഇരുവ ങ്ങളും സ്കാൻ ടേയ്യുന്നുടവന്ന് 
ഓപ്പവററ്റർ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. വവാട്ടർ ID യുടര രണ്ട് വ ങ്ങളും 
സ്കാൻ ടേയ്ക്തിലല എങ്കിൽ വപരുവേർക്കൽ തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതാണ്.  
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അസാധുവായ 
ക്കരഖ: 

സ്ഥിരവാസിയുടര 
വപരും വഫാവട്ടായും 

ഇലലാടത 
്ഗാമത്തലവൻ/ 
മുഖയൻ നൽകിയ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
അസാധുവായ 
വരഖയായി 

പരിഗണിക്കുന്നതാ
ണ്. 

POI/POA എന്ന് ടലറ്റർ ടഹ്ഡിൽ കാണിച്ച് ്ഗാമത്തലവൻ/ മുഖയൻ 
നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സവീകരിക്കുവമ്പാൾ, അത് നൽകിയ 
അധികാരികളുടര ഒപ്പും മു്്യും മുവഖന സ്ഥിരവാസിയുടര വഫാവട്ടാ 
അവർ അറ്റസ്റ്റ് ടേയ്ക്തിട്ടുടണ്ടന്ന് വപരുവേർക്കൽ ഓപവററ്റർ ഉറപ്പ് 
വരുത്തണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വഫാവട്ടാ്ഗാഫ് ഇടലലങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
അസാധുവായി പരിഗണിച്ച് അത് തള്ളിക്കളയുന്നതാണ്.  

 

്ൊൻലിറ്റക്കറഷനി
ടല പിഴവ്: 

ജനസംഖയാ ാസ്്ത 
വിവരങ്ങൾ 
ഇംഗ്ലീഷിലും 
്പാവ് ിക 
 ാഷയിലും 
പരസ്പരം 

വയാജിക്കുന്നിലല  

സ്ഥിരവാസിയുടര ജനസംഖയാ ാസ്്തസംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ 
എന്റർ ടേയ്യുവമ്പാൾ ഓപവററ്റർമാർ ് ദ്ധ്ിക്കണം. CAPS LOCK ഓൺ 
ആടണങ്കിൽ, ്രാൻൈിറ്റവറഷനിൽ നന്നായി ് ദ്ധ് ടേലുത്തണം. 
ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്റർ ടേയ്ക്ത ജനസംഖയാ ാസ്്തസംബന്ധമായ 
വിവരങ്ങൾ ്പാവ് ിക  ാഷവയാ് വയാജിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് ഓപവററ്റർ 
ഉറപ്പ് വരുത്തണം അലലാത്തപക്ഷം വപരുവേർക്കൽ 
തിരസ്ക്കരിക്കടപ്പരുന്നതാണ്.  

 

POI:  POI ൽ 
സ്ഥിരവാസിയുടെ 
അപരനാമം  

POI വരഖകൾ സവീകരിക്കുവമ്പാൾ ഓപവററ്റർമാർ ് ദ്ധ്ിക്കണം. 
സ്ഥിരവാസി സമർപ്പിച്ച തിരിച്ചറിയൽ ടതളിവുവരഖയിൽ 
സ്ഥിരവാസിയുടര അപരനാമങ്ങൾ ആയിരിക്കരുത്. ഗുണനിലവാര 
പരിവ ാധന വവളയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വരഖകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
സ്ഥിരവാസി സമർപ്പിച്ച POI വരഖയിൽ വപരുവേർക്കൽ വരഖയിലുള്ളത് 
വപാടല ഒടരാറ്റ നാമവധയമായിരിക്കണം. അപരനാമങ്ങവളാടര 
സ്ഥിരവാസിയുടര വപരിന്ടറ ടതളിവുവരഖ സമർപ്പിക്കുന്നത് 
വപരുവേർക്കൽ തിരസ്ക്കരിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതാണ്.   

 

വയസ്സ്- ക്കഫാക്കട്ടാ 
ടപാരുത്തക്കേട്: 
സ്ഥിരവാസിയുടെ 

്പായവും 
ക്കഫാക്കട്ടായും 

DoB ്പഖയാപിക്കുവമ്പാൾ, സ്ഥിരവാസിയുടര ജനന വർഷം 
പരിവ ാധിക്കുന്നതിൽ ്പവതയകം ് ദ്ധ്ിക്കണം. ്പവതയകിച്ച് കുട്ടികളുടര 
കാരയത്തിൽ. ്പഖയാപിക്കടപ്പട്ട ജനന തിയതി എന്റർ ടേയ്യുവമ്പാൾ 
ജനന വർഷം രക്ഷിതാക്കവളാടരാത്ത് പരിവ ാധിക്കണം.  
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 മ്മിൽ 
അനുരൂപമായിരി

േണം  
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അദ്ധ്യായം 8 :  കുറ്റങ്ങളും പിഴകളും 

 

 

 

 
 

അദ്ധ്യായം 8: കുറ്റങ്ങളും പിഴകളും 
 

കുറ്റങ്ങളും ആധാർ നിയമങ്ങൾേും അനുശാസനങ്ങൾേും അനുസൃ മായ പിഴകളും 
 

 
ആൾ മാറാട്ടത്തിനുള്ള പിഴ 

 

കുറ്റം പിഴ 
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വയാജ ജനസംഖയാ ാസ്്ത, 
ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ നൽകി 
ആൾമാറാട്ടം നരത്തുകവയാ 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവവരാ മരിച്ചവവരാ, 
യഥാർത്ഥവമാ സാങ്കൽപികവമാ 
ആയിട്ടുള്ള മടറ്റാരു വയക്തിയായി 
േമയാൻ ് മിക്കുകവയാ 
ടേയ്യുന്നവർ  

 3 വർഷം തരവ് 

അടലലങ്കിൽ 

 10,000 രൂപവടര പിഴ 
അടലലങ്കിൽ ഇവ ഒന്നിച്ച്. 

 

ഒരു ആധാർ നമ്പർ ഉരമടയ 
വ്്ാഹ്ിക്കുക അടലലങ്കിൽ  ലലയം 
ടേയ്യുക അതടലലങ്കിൽ 
അവേഹ്ത്തിന്വറ വയക്തിതവം 
വകവ ടപ്പരുത്തുക എന്ന 
ഉവേ യവത്താടര 
ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവവരാ മരിച്ചവവരാ, 
യഥാർത്ഥവമാ സാങ്കൽപികവമാ 
ആയിട്ടുള്ള മടറ്റാരു വയക്തിയായി 
ആൾമാറാട്ടം നരത്തുകവയാ മടറ്റാരു 
വയക്തിയായി േമയാൻ 
് മിക്കുകവയാ ടേയ്ക്ത് ആധാർ 
നമ്പർ ഉരമയുടര ജനസംഖയാ ാസ്്ത, 
ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങളിൽ മാറ്റം 
വരുത്തുകവയാ അതിന് 
് മിക്കുകവയാ ടേയ്യുന്നവർ.    

 3 വർഷം വടര 
നീവണ്ടക്കാവുന്ന തരവ് 
കൂരാടത  

 10,000 രൂപ വടര പിഴ 

ഈ നിയമത്തിന്ടറ 
അനു ാസനങ്ങൾക്ക് വിവധയമായി, 
തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ 
വ ഖരിക്കാൻ അധികാരമിലലാത്ത 
ഒരാൾ തനിക്ക് അതിനുള്ള 
അധികാരമുടണ്ടന്ന് 
വാക്കിലൂടര,സവ ാവത്തിലൂടര,   
ടപരുമാറ്റത്തിലൂടര നരിക്കുന്നു.  

 3 വർഷങ്ങൾ വടര 
നീവണ്ടക്കാവുന്ന തരവ്  

 10,000 രൂപ വടര പിഴ 

 കമ്പനികളാണ് ഇത് 
ടേയ്യുന്നടതങ്കിൽ പിഴ 1 
ലക്ഷം രൂപ വടര ആകാം. 
അടലലങ്കിൽ രണ്ട്  ിക്ഷകളും 
ഒരുമിച്ച് 
അനു വിവക്കണ്ടിവവന്നക്കാം
.  

 
തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ടവളിടപ്പരുത്തുന്നതിനുള്ള പിഴ 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

  

Page144 

 

 

 

കുറ്റം പിഴ 

വപരുവേർക്കലിന്ടറവയാ 
്പമാണീകരണത്തിന്ടറവയാ 
വവളയിൽ വ ഖരിച്ച ഏടതങ്കിലും 
തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ഒരാൾ 
മനപ്പൂർവ്വം ഈ നിയമത്തിവനാ 
അതിനുകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയ 
അനു ാസനങ്ങൾവക്കാ അതടലലങ്കിൽ 
ഈ നിയമത്തിന്ടറ 
അനു ാസനങ്ങൾക്ക് അനുരൂപമായി 
ഉണ്ടാക്കിയ ഏടതങ്കിലും 
കരാറിന്ടറവയാ 
്കമീകരണങ്ങളുടരവയാ 
ലംഘനത്തിന്ടറ  ാഗമായി   
അധികാരമിലലാത്ത ഏടതങ്കിലും 
വയക്തിക്ക് ടവളിടപ്പരുത്തുന്നു, 
സംവ്പക്ഷണം ടേയ്യുന്നു, പകർപ്പ് 
എരുത്തുടകാരുക്കുന്നു അതടലലങ്കിൽ 
്പേരിപ്പിക്കുന്നു.    

 3 വർഷങ്ങൾ വടര 
നീവണ്ടക്കാവുന്ന തരവ്  

 10,000 രൂപ വടര പിഴ 

 കമ്പനികളാണ് ഇത് 
ടേയ്യുന്നടതങ്കിൽ പിഴ 1 
ലക്ഷം രൂപ വടര ആകാം. 
അടലലങ്കിൽ രണ്ട്  ിക്ഷകളും 
ഒരുമിച്ച് 
അനു വിവക്കണ്ടിവവന്നക്കാം 

 

 
CIDR ക്കലേ് അനധികൃ മായ ആക്സസിനുള്ള പിഴ 

 

 

 

 

 

 

കുറ്റം പിഴ 

അധികൃതർ അധികാരടപ്പരുത്താത്ത ഒരാൾ 
മനപ്പൂർവ്വം: 

a. ടസൺ്രൽ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഡാറ്റ റിടപാസിറ്ററി  
(CIDR)വലക്ക് ്പവവ ിക്കുന്നു അതടലലങ്കിൽ 
്പവവ നം സുഗമമാക്കുന്നു. 

b. ഏടതങ്കിലും ഡാറ്റ CIDR ൽനിന്ന് ഡൗൺവലാഡ് 
ടേയ്യുന്നു, പകർടപ്പരുക്കുന്നു, 
പുറടത്തരുക്കുന്നു അടലലങ്കിൽ 
നീക്കംടേയ്യാവുന്ന ഏടതങ്കിലും സം രണ 
മാധയമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.  

c. CIDR ൽ ഏടതങ്കിലും വവറസ് അടലലങ്കിൽ 
കമ്പയൂട്ടറിന് ഹ്ാനി വരുത്തുന്ന മടറ്റടന്ത്ങ്കിലും 

 3 വർഷം വടര 
തരവ് 

 10 ലക്ഷത്തിൽ 
കുറയാത്ത 
പിഴ  
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ആവിഷ്ക്ക്കരിക്കുകവയാ ആവിഷ്ക്ക്കരണത്തിന് 
കാരണമാകുകവയാ ടേയ്യുന്നു. 

d. CIDR ടല ഡാറ്റ വകരുവരുത്തുകവയാ 
വകരുവരുത്താൻ കാരണമാകുകവയാ ടേയ്യുന്നു 

e. CIDR വലക്കുള്ള ആക്സസ് തരസ്സടപ്പരുത്തുകവയാ 
തരസ്സത്തിന് കാരണമാകുകവയാ ടേയ്യുന്നു. 

f. CIDR ആക്സസ് ടേയ്യാൻ അധികാരമുള്ള ഒരു 
വയക്തിയുടര ആക്സസ് നിവഷധിക്കുകവയാ 
നിവഷധത്തിന് കാരണമാകുകവയാ ടേയ്യുന്നു. 

g. വകുപ്പ് 28 ന്ടറ ഉപവകുപ്പ് (5) ന്ടറ 
ലംഘനമായി ഏടതങ്കിലും വിവരങ്ങൾ 
ടവളിവാക്കുകവയാ പങ്കുടവക്കുകവയാ 
ഉപവയാഗിക്കുകവയാ അടലലങ്കിൽ വകുപ്പ് 29 
ന്ടറ ലംഘനമായി വിവരങ്ങൾ 
്പ്ർ ിപ്പിക്കുകവയാ അതടലലങ്കിൽ 
വമൽവിവരിച്ച കാരയങ്ങൾക്ക് ആടരടയങ്കിലും 
സഹ്ായിക്കുകവയാ ടേയ്യുന്നു.  

h. നീക്കംടേയ്യാവുന്ന ഏടതങ്കിലും വസ്റ്റാവറജ് 
മീഡിയയിവലാ CIDR വലാ സം രിച്ചിട്ടുള്ള 
ഏടതങ്കിലും വിവരങ്ങൾ ന ിപ്പിക്കുകവയാ 
ഇലലാതാക്കുകവയാ അതിൽ 
മാറ്റംവരുത്തുകവയാ ടേയ്യുന്നു അതടലലങ്കിൽ 
അതിന്ടറ മൂലയവമാ ഉപയുക്തതവയാ 
കുറയ്ക്ക്കുകവയാ ഏടതങ്കിലും വിവധന അതിടന 
ഹ്ാനികരമായി ബാധിക്കുകവയാ ടേയ്യുന്നു.  

i. അധികാരികൾ ഉപവയാഗിക്കുന്ന ഏടതങ്കിലും 
കമ്പയൂട്ടർ ്പ വ വകാഡ് വകരുവരുത്തുക എന്ന 
ഉവേ യവത്താടര അത് വമാരിക്കുന്നു, 
ഒളിച്ചുടവക്കുന്നു, ന ിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ മാറ്റം 
വരുത്തുന്നു അതടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കിലും വയക്തി 
അത് വമാരിക്കുവാൻ, ഒളിച്ചുടവക്കുവാൻ, 
ന ിപ്പിക്കുവാൻ, അതിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ 
സവയം കാരണമാകുന്നു   

 

 
CIDR ടല ഡാറ്റയിൽ വകകരത്തുന്നതിനുള്ള ടപനാൽറ്റി 
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കുറ്റം പിഴ 

അധികാരികൾ 
അധികാരടപ്പരുത്തിയിട്ടിലലാത്ത ഒരാൾ 
CIDR ടല അടലലങ്കിൽ നീക്കംടേയ്യാവുന്ന 
ഏടതങ്കിലും വസ്റ്റാവറജ് മീഡിയത്തിടല 
വിവരങ്ങൾ, ആധാർ നമ്പർ 
ഉരമയുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വിവരങ്ങളിൽ 
വ ്ഗതി വരുത്തുക അടലലങ്കിൽ 
ബന്ധടപ്പട്ട എടന്ത്ങ്കിലും വിവരങ്ങൾ 
കടണ്ടത്തുക എന്ന ഉവേ യവത്താടര  
ഉപവയാഗിക്കുകവയാ അതിൽ 
അനാവ യമായി വകകരത്തുകവയാ 
ടേയ്യുന്നു  

 3 വർഷങ്ങൾ വടര 
നീവണ്ടക്കാവുന്ന തരവ്  

 10,000 രൂപ വടര പിഴ 

 

 

അനധികൃ മായ ഉപക്കയാഗത്തിന്ടറ ക്കപരിൽ റികവേിംങ്ങ് 
എൺെിറ്റികൾേുള്ള പിഴ   

 

കുറ്റം പിഴ 

വകുപ്പ് 8 ന്ടറ ഉപവകുപ്പ് (3) ന്ടറ 
ലംഘനമായി ഒരു വയക്തിയുടര 
തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ഒരു 
റികവസ്റ്റിംങ്ങ് എൺരിറ്റി 
ഉപവയാഗിക്കുന്നു 

 3 വർഷങ്ങൾ വടര 
നീവണ്ടക്കാവുന്ന തരവ്  

 10,000 രൂപ വടര പിഴ 

 കമ്പനികളാണ് ഇത് 
ടേയ്യുന്നടതങ്കിൽ പിഴ 1 
ലക്ഷം രൂപ വടര ആകാം. 
അടലലങ്കിൽ രണ്ട്  ിക്ഷകളും 
ഒന്നിച്ച് 
അനു വിവക്കണ്ടിവവന്നക്കാം 
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 വിജ്ഞാപന നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാത്തതിനുള്ള പിഴ 

 

കുറ്റം പിഴ 

വകുപ്പ് 3 ന്ടറ ഉപവകുപ്പ് (2) 
അടലലങ്കിൽ വകുപ്പ് 8 ന്ടറ 
ഉപവകുപ്പ് (3) ന്ടറ നിബന്ധനകൾ 
അനുസരിക്കുന്നതിൽ വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസിവയാ റികവസ്റ്റിംങ്ങ് 
എൺരിറ്റിവയാ വീഴ്േ വരുത്തിയാൽ.  

 3 വർഷങ്ങൾ വടര 
നീവണ്ടക്കാവുന്ന തരവ്  

 10,000 രൂപ വടര പിഴ 

 കമ്പനികളാണ് ഇത് 
ടേയ്യുന്നടതങ്കിൽ പിഴ 1 
ലക്ഷം രൂപ വടര ആകാം. 
അടലലങ്കിൽ രണ്ട്  ിക്ഷകളും 
ഒന്നിച്ച് 
അനു വിവക്കണ്ടിവവന്നക്കാം 

 ടപാതുവായ പിഴ 

 

കുറ്റം പിഴ 

ഈ നിയമത്തിനുകീഴിവലാ 
അടലലങ്കിൽ ഈ വകുപ്പിൽ അലലാടത 
മടറ്റവിടരയും ്പവതയക പിഴ 
ഇലലാത്തതിനാൽ രൂപടപ്പരുത്തിയ 
ഏടതങ്കിലും നിയമത്തിവലാ 
അനു ാസനത്തിവലാ ഒരാൾ 
നിയമലംഘനം നരത്തുന്നു.  

 3 വർഷങ്ങൾ വടര 
നീവണ്ടക്കാവുന്ന തരവ്  

 10,000 രൂപ വടര പിഴ 

 കമ്പനികളാണ് ഇത് 
ടേയ്യുന്നടതങ്കിൽ പിഴ 1 
ലക്ഷം രൂപ വടര ആകാം. 
അടലലങ്കിൽ രണ്ട്  ിക്ഷകളും 
ഒന്നിച്ച് 
അനു വിവക്കണ്ടിവവന്നക്കാം 

 കമ്പനികൾ ടെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങൾ 

 

കുറ്റം പിഴ 
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ഈ േട്ടത്തിനു വിവധയമായി ഒരു 
കമ്പനി ഒരു കുറ്റം ടേയ്ക്താൽ 
കൃതയനിർവ്വഹ്ണ സമയത്ത് 
വജാലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, 
ഉത്തരവാ്ികളായ എലലാ 
വയക്തികളും കമ്പനിയുടര 
നിർവ്വഹ്ണത്തിന്ടറ വപരിൽ 
കമ്പനിയും അതുവപാടല 
കമ്പനിതടന്നയും ്പസ്തുത 
കുറ്റകൃതയത്തിൽ ഉത്തരവാ്ികളും 
തങ്ങൾടക്കതിടരയുളള 
നരപരികൾക്കും  ിക്ഷകൾക്കും 
ഉത്തരവാ്ികളുമാടണന്ന് 
നിരൂപിക്കടപ്പരുന്നു :  

ഈ കുറ്റകൃതയം ടേയ്ക്തത് 
തന്ടറ അറിവവാടരയടലലന്നും 
ഇത് തരയാനായി എലലാ ് മവും 
താൻ നരത്തിയിട്ടുടണ്ടന്നും 
ടതളിയിക്കുന്ന ആൾക്ക് 
 ിക്ഷയുടര ബാധയത ഈ 
ഉപവകുപ്പ് ്പകാരം 
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതലല.  

ഉപവകുപ്പ് (1) ൽ 
അരങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പരിഗണിച്ച്, 
ഈ േട്ടത്തിന് വിവധയമായി 
ഏടതങ്കിലും കമ്പനി 
എടന്ത്ങ്കിലും കുറ്റകൃതയം 
ടേയ്യുകയും കമ്പനിയുടര 
ഏടതങ്കിലും ഡയറക്രർ, 
മാവനജർ, ടസ്കട്ടറി, 
ഉവ്യാഗസ്ഥർ എന്നിവരുടര 
സമതവത്താടരവയാ 
ഒത്താ ാവയാടരവയാ 
അതടലലങ്കിൽ അവരുടര വമൽ 
േുമത്താവുന്നതാടണന്ന് 
കരുതാവുന്നവതാ അടലലങ്കിൽ 
ഇപ്പറഞ്ഞ കൂട്ടരുടര 
ഉവപക്ഷടകാണ്ട് 
സം വിച്ചതാടണവന്നാ 
ടതളിയിക്കടപ്പട്ടാൽ ്പസ്തുത 
കുറ്റകൃതയത്തിൽ വമൽപറഞ്ഞ 
കൂട്ടടര കുറ്റവാളികളായി 
നിരൂപിക്കുകയും 
അതിനനുസൃതമായി 
തങ്ങൾടക്കതിടര നരപരി 
വകടക്കാള്ളാനും 
 ിക്ഷിക്കടപ്പരാനും അവർ 
അർഹ്രാടണന്നും 
നിർവ്വേിക്കടപ്പരുന്നു.    

 
ഇന്ത്യയ്േുടവളിയിൽ നെന്ന കുറ്റകൃ യത്തിന് അടലലരിൽ 
നിയമലംഘനത്തിന് പിഴ ബാധകമാേുന്ന നിയമം 

 

കുറ്റം പിഴ 

ഉപവകുപ്പ് (2) ന്ടറ 
അനു ാസനങ്ങൾക്ക് 
വിവധയമായി, 
ഇന്ത്യയ്ക്ക്കുടവളിയിൽ ഏടതാരു 
വയക്തി ടേയ്ക്ത കുറ്റകൃതയത്തിന് 
അടലലങ്കിൽ നിയമലംഘനത്തിന് 

കുറ്റകരമായ അടലലങ്കിൽ 
നിയമലംഘനപരമായ ഈ 
്പവൃത്തി അഥവാ ടപരുമാറ്റം 
ടസൺ്രൽ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഡാറ്റ 
റിടപാസിറ്ററിയിടല ഏടതങ്കിലും 
വിവരങ്ങളിൽ 
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തന്ടറ വ് ീയത 
കണക്കിടലരുക്കാടത ഈ 
നിയമത്തിന്ടറ അനു ാസനങ്ങൾ 
ബാധകമാകുന്നതാണ്.  

ഉൾടപ്പരുന്നതാടണങ്കിൽ ഉപവകുപ്പ് 
(1) ന്ടറ ഫലങ്ങൾക്കുവവണ്ടി, ഈ 
നിയമത്തിന്ടറ അനു ാസനങ്ങൾ 
ഇന്ത്യയ്ക്ക്കുടവളിയിൽ 
ഏടതങ്കിലും വയക്തി നിർവ്വഹ്ിച്ച 
ഏടതാരു കുറ്റകൃതയത്തിനും 
ബാധകമാക്കുന്നതാണ്.    

 
കുറ്റകൃ യങ്ങൾ അക്കനവഷിോനുള്ള അധികാരം 

 

വകാഡ് ഓഫ് ്കിമിനൽ ട്പാസീജർ, 1973 ൽ ്പതിപാ്ിച്ച ്പകാരം, 
വപാലീസ് ഇൻസ്ടപക്രർ പ്വിവയക്കാൾ താടഴയലലാത്ത ഒരു വപാലീസ് 
ഉവ്യാഗസ്ഥന് ഈ നിയമത്തിനു കീഴിൽ വരുന്ന ഏത് കുറ്റകൃതയവും 
അവനവഷിക്കാവുന്നതാണ്. 

 
മറ്റു ശിക്ഷ്കടള ബാധിോത്ത പിഴകൾ 

 

ഈ നിയമത്തിനു വിവധയമായി േുമത്തടപ്പരുന്ന ഒരു പിഴയും 
മവറ്റടതങ്കിലും നിയമത്തിനു വിവധയമായുള്ള പിഴ, അടലലങ്കിൽ 
 ിക്ഷടയ തരയുന്നതലല. 

 

 

 

 

 കുറ്റങ്ങടളക്കുറിച്ചുള്ള അവവബാധം 
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1. ഈ നിയമത്തിനു കീഴിൽ ഒരു കുറ്റകൃതയവും 
 ിക്ഷാർഹ്മാടണന്ന് ഒരു വകാരതിയും നിരീക്ഷിക്കുന്നിലല. 
അധികൃതവരാ ഏടതങ്കിലുമം ഉവ്യാഗസ്ഥവരാ 
അതടലലങ്കിൽ അവർ അധികാരടപ്പരുത്തിയ വയക്തിവയാ 
ഉന്നയിച്ച പരാതി പരിപാലിക്കുക മാ്തമാണ് ടേയ്യുന്നത്.  

2. ഒരു േീഫ് ടമട്രാടപാളിറ്റൻ മജിസ്വ്രറ്റ് അടലലങ്കിൽ ഒരു 
േീഫ് ജുഡീഷയൽ മജിസ്വ്രറ്റിനു കീഴിലുള്ള ഒരു 
വകാരതിയും ഈ നിയമത്തിനു കീഴിലുള്ള കുറ്റകൃതയത്തിന് 
 ിക്ഷ വിധിക്കുന്നതലല. 

ക്കപരുക്കെർേൽ/പരിഷ്കരണക്കവളയിൽസംഭവിച്ചട റ്റ്കാരണംഉണ്ടായകുറ്റങ്ങളുംപിഴകളും 

 ഏകകാലികമാേി പക്കക്ഷ് അക്കപ്ലാഡ് ടെയ് ിലല 

 

നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പതിമാസംവകടക്കാവള്ളണ്ടനരപരി 

I. വപരുവേർക്കൽ കഴിഞ്ഞ് 
10 ്ിവസങ്ങൾക്കുവ ഷം 
വപരുവേർക്കൽ പാക്കറ്റ് 
അവലാഡ് ടേയ്യുന്നതിൽ 
കാലതാമസം 

II. വപരുവേർക്കൽ കഴിഞ്ഞ് 20 
്ിവസങ്ങൾക്കുവ ഷം 
വപരുവേർക്കൽ പാക്കറ്റ് 
അവലാഡ് ടേയ്യുന്നതിൽ 
കാലതാമസം  

ഏകകാലികമാേി പക്കക്ഷ് 
അക്കപ്ലാഡ് ആയിലല: 
വപരുവേർക്കൽ കഴിഞ്ഞ് 30 
്ിവസങ്ങൾക്കുവ ഷവും 
അവലാഡ് ആകാത്ത പാക്കറ്റ് 
നരടപ്പട്ടിട്ടുണ്ടാകുടമന്ന് 
കരുതുന്നു. 

I. ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ 
പാക്കറ്റിലും 25 രൂപ 
പിരിച്ചുടവക്കുന്നു 

II. ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ പാക്കറ്റിലും 
50 രൂപ പിരിച്ചുടവക്കുന്നു 

III. ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ 
പാക്കറ്റിലും 50 രൂപ 
പിരിച്ചുടവക്കുന്നു 
വപരുവേർക്കലിന്വ ഷം  

5്ിവസത്തിനകംവപരുവേർക്ക 

ൽപാക്കറ്റ്അവലാഡ്ടേയ്ക്തിടലല 

ങ്കിൽവപരുവേർക്കൽമരവിപ്പിക്ക 

ൽതുരങ്ങിയവയതയസ്തമായനിയ 

്ന്ത്ണങ്ങൾനരപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. 

 

 
ടഡക്കമാ്ഗാഫിക്എറർ  (DE) 

 നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പതിമാസംവകടക്കാവള്ളണ്ടനരപരി: 
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വഫാവട്ടാ്ഗാഫിന്ടറ 
വമാ മായ ഗുണനിലവാരം, 
ലിംഗജാതി അടലലങ്കിൽ ജനന 
തിയതിയിൽ ്പകരമായ 
അബദ്ധ്ം എന്നിങ്ങടന 
വിവരങ്ങളുടര 
ഗുണനിലവാരത്തിൽ 
സം വിക്കുന്ന 
പിഴവുകളാണിവ. 

ഓക്കരാസംഭവത്തിലും, ഓക്കരാപാേറ്റിലും  
25 രൂപ െഞ്ഞുടവേുന്ന ാണ്. 
്പ ിമാസDEപിഴവുകൾവർദ്ധ്ി 
േുകയാടണരിൽ 

1. 30 സംഭവങ്ങൾേ് - 
ഓപ്പക്കററ്റടറപുനർപരിശീലനത്തി
ന്സസ്ടടപൻഡ്ടെയ്യുന്നു. 

 

 ബക്കയാടമ്െിക് എറർ III (BE-III) 

 

നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട നെപെി 

വഫാവട്ടാ മാർഗ്ഗവരഖകൾക്ക് 
അനുസൃതമലല 

ഓവരാ പാക്കറ്റിടലയും ഓവരാ 
സം വത്തിനും 25 രൂപ 
തരഞ്ഞുടവക്കുന്നതാണ് 

ഓവരാ മാസവും BE-III പിഴവുകൾ 
വർദ്ധ്ിക്കുകയാടണങ്കിൽ  

(1) 30 സം വങ്ങൾക്ക് - 180 
്ിവസവത്തക്ക് ഓപ്പവററ്റടറ 
സസ്ടപൻഡ് ടേയ്യുന്നു. 

II) 50 സം വങ്ങൾക്ക് – ഓപവററ്റടറ ഒരു 
വർഷവത്തക്ക് സസ്ടപൻഡ് ടേയ്യുന്നു. 

 ബക്കയാടമ്െിക് എറർ I (BE-I) 

 

നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട 
നെപെി 
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 പൂർണ്ണ വിരൽ മു്് അടലലങ്കിൽ 
കൃഷ്ക്ണമണി മുഴുവനായി 
ല ിക്കാടത ടതറ്റായി 
വരഖടപ്പരുത്തിയിരിക്കുന്നു 

 ഒരു BE ൽ വഫാവട്ടായുടര വഫാവട്ടാ  

 വവടറാരു വയക്തിയുടര 
അസാധാരണതവ വഫാവട്ടാ 

ഓവരാ പാക്കറ്റിടലയും ഒരു 
സം വത്തിന് 1000 രൂപ 
തരഞ്ഞുടവക്കുന്നു. 

ഓവരാ മാസവും BE-I 
പിഴവുകൾ 
വർദ്ധ്ിക്കുകയാടണങ്കിൽ: 

1. 1 അടലലങ്കിൽ 
അതിൽകൂരൂതൽ 
സം വങ്ങൾക്ക് - 
ഓപവററ്റടറ ഒരു 
വർഷവത്തക്ക് സസ്ടപൻഡ് 
ടേയ്യുന്നു. 

2. 5 അടലലങ്കിൽ 
അതിൽകൂരൂതൽ 
സം വങ്ങൾക്ക് - 
ഓപവററ്റടറ അഞ്ച് 
വർഷവത്തക്ക് സസ്ടപൻഡ് 
ടേയ്യുന്നു. വർദ്ധ്ിക്കുന്ന 
പിഴവിന്ടറ എണ്ണം >=1 
ആടണങ്കിൽ ഉേിതമായ 
നിയമ നരപരി 
വകടക്കാവള്ളണ്ടതാണ്. 

 ബക്കയാടമ്െിക് എറർ II (BE-II) 

 

നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട 
നെപെി 

 അസാധാരണതവ വഫാവട്ടായിൽ 
ഗുണനിലവാരമിലലാത്ത വഫാവട്ടാ  

 അസാധാരണതവ വഫാവട്ടായിൽ 
അസാധാരണതവം 
കാണടപ്പരുന്നിലല 

ഓവരാ പാക്കറ്റിടലയും ഓവരാ 
സം വത്തിനും 25 രൂപ 
തരഞ്ഞുടവക്കുന്നതാണ് 

ഓവരാ മാസവും BE-II 
പിഴവുകൾ 
വർദ്ധ്ിക്കുകയാടണങ്കിൽ: 

1. 30 സം വങ്ങൾക്ക് - 180 
്ിവസവത്തക്ക് ഓപ്പവററ്റടറ 
സസ്ടപൻഡ് ടേയ്യുന്നു. 
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II) 50 സം വങ്ങൾക്ക് – 
ഓപവററ്റടറ ഒരു 
വർഷവത്തക്ക് സസ്ടപൻഡ് 
ടേയ്യുന്നു 

 ക്കഫാക്കട്ടാ ഓഫ് ക്കഫാക്കട്ടാ (PoP) 

 

നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട നെപെി 

ഒരു വഫാവട്ടാ മടറ്റാരു 
വഫാവട്ടാ്ഗാഫിന്വറത്/ 
മനുഷയനലലാത്തത് ആകുവമ്പാൾ. 

ഓവരാ പാക്കറ്റിടലയും ഒരു 
സം വത്തിന് 1000 രൂപ 
തരഞ്ഞുടവക്കുന്നു. 

ഓവരാ മാസവും BE-I പിഴവുകൾ 
വർദ്ധ്ിക്കുകയാടണങ്കിൽ: 

1. 1 അടലലങ്കിൽ അതിൽകൂരൂതൽ 
സം വങ്ങൾക്ക് - ഓപവററ്റടറ 
ഒരു വർഷവത്തക്ക് 
സസ്ടപൻഡ് ടേയ്യുന്നു. 

5 അടലലങ്കിൽ അതിൽകൂരൂതൽ 
സം വങ്ങൾക്ക് - ഓപവററ്റടറ 
അഞ്ച് വർഷവത്തക്ക് 
സസ്ടപൻഡ് ടേയ്യുന്നു. 
വർദ്ധ്ിക്കുന്ന പിഴവിന്ടറ 
എണ്ണം >=1 ആടണങ്കിൽ 
ഉേിതമായ നിയമ നരപരി 
വകടക്കാവള്ളണ്ടതാണ്. 

 അസഭയമായ ഭാഷ 

 

നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട നെപെി 

സ്ഥിരവാസികളുടര 
ജനസംഖയ ാസ്്തപരമായ 
വി ്ാം ങ്ങളിൽ അസ യമായ/ 
അവവഹ്ളിക്കുന്ന  ാഷയുടര 
ഉപവയാഗം 

ഓവരാ പാക്കറ്റിടലയും ഒരു 
സം വത്തിന് 1000 രൂപ 
തരഞ്ഞുടവക്കുന്നു. 

ഓവരാ മാസവും BE-I പിഴവുകൾ 
വർദ്ധ്ിക്കുകയാടണങ്കിൽ: 
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1 അടലലങ്കിൽ അതിൽകൂരൂതൽ 
സം വങ്ങൾക്ക് - ഓപവററ്റടറ ഒരു 
വർഷവത്തക്ക് സസ്ടപൻഡ് 
ടേയ്യുന്നു. 

5അടലലങ്കിൽ അതിൽകൂരൂതൽ 
സം വങ്ങൾക്ക് - ഓപവററ്റടറ 
അഞ്ച് വർഷവത്തക്ക് 
സസ്ടപൻഡ് ടേയ്യുന്നു. 
വർദ്ധ്ിക്കുന്ന പിഴവിന്ടറ 
എണ്ണം >=1 ആടണങ്കിൽ 
ഉേിതമായ നിയമ നരപരി 
വകടക്കാവള്ളണ്ടതാണ് 

 ക്കപരുക്കെർേൽ ഏജൻസിയുടെ ്പകെനം 

 

നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട 
നെപെി 

ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസിയുടരയും ്പകരനം UIDAI 
യുടര ്പ്കിയകൾക്കും 
മാർഗ്ഗനിർവേ ങ്ങൾക്കും 
വിവധയമായ ഗുണനിലവാര 
ഘരകങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി 
വിലയിരുത്തുന്നതാണ്.   

്പകരന നിരക്ക് 90% ൽ 
കുറവാടണങ്കിൽ 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിടയ 
ടറഡ് വസാൺ ആയി 
ഗണിക്കുന്നതാണ്, ്പകരന 
നിരക്ക് 85% ൽ താടഴയാടണങ്കിൽ 
ഏജൻസിയുടര വപരുവേർക്കൽ 
്പവർത്തനങ്ങൾ 
നിർത്തിടവക്കുകയും അവരുടര  
EA വകാഡും എംപാനൽടമന്റും 
3 വർഷവത്തക്ക് 
പിരിച്ചുടവക്കുന്നതുമാണ്.  

 

 
അവക്കലാകനം 
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നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട 
നെപെി 

 

പാ്വാർഷിക ്പകരന 
അവവലാകന വവളയിൽ 
അമിതമായ നയൂനതകൾ/ 
ലംഘനങ്ങൾ റിവപ്പാർട്ട് 
ടേയ്യടപ്പട്ടു അതടലലങ്കിൽ 
തരഞ്ഞുടവക്കടപ്പട്ട തുക ്പസ്തുത 
കാലയളവിൽ നൽവകണ്ടതായ 
പണത്തിന്ടറ 50% ൽ 
കൂരൂതലാടണന്ന് 
അവവലാകനത്തിൽ കണ്ടു.  

ഏജൻസിയുടര വപരുവേർക്കൽ 
്പവർത്തനങ്ങൾ 
താത്ക്കാലികമായി 
മാറ്റിടവക്കുകയും 3 വർഷവത്തക്ക് 
EA വകാഡും എംപാനൽടമന്റും 
തരഞ്ഞുടവക്കുന്നതുമാണ്.   

ടവട്ടിപ്പ് നരത്താൻ കാരയമായ 
ഉവേ യടമാന്നുമിലലാടത 
വയവസ്ഥാപിതമായ 
മാർഗ്ഗവരഖകളുടര 
ടമാത്തത്തിലുള്ള ലംഘനം – UIDAI 
വസവനങ്ങൾക്ക് 
സ്ഥിരവാസിയിൽനിന്ന് 
അമിതമായ കൂലി 
ഈരാക്കുന്നതായും/ അഴിമതി 
പുരണ്ട ്പവണതകളിൽ 
മുഴുകിയതായും 
ആധികാരികമലലാത്ത PEC 
നരത്തുന്നതായും 
പരിവ ാധനകളിൽ കടണ്ടത്തി.     

ഓവരാ സം വത്തിനും 50,000 രൂപ 
കൂരാടത ഓപവററ്റടറ ഒരു 
വർഷവത്തക്ക് ൊക്ക് ലിസ്റ്റ് 
ടേയ്യുന്നു  

നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട 
നെപെി 

ടവട്ടിപ്പ് നരത്തണടമന്ന ഓവരാ ടമഷീനും 100,000 രൂപ 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

  

Page156 

 

 

 

നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട 
നെപെി 

ഉവേ യവത്താടര 
വയവസ്ഥാപിതമായ 
മാർഗ്ഗവരഖകളുടര 
ടമാത്തത്തിലുള്ള ലംഘനം - UIDAI 
യുടര വസാഫ്് ടവയർ 
വകരുവരുത്തുന്നു (ഓപവററ്ററുടര 
വബപാസ് /സൂപ്പർവവസറുടര 
ബവയാടമ്രിക്സ്) 

കൂരാടത ഓപവററ്റടറ അഞ്ച് 
വർഷവത്തക്ക് ൊക്ക് ലിസ്റ്റ് 
ടേയ്യുന്നു 

 

വരഖ സംബന്ധമായ പിഴവ് DoE I  

 വഞ്ചനാപരമായ വരഖ  

 കാണാതായ വരഖ 

ഓവരാ മാസവും DoE-I പിഴവുകൾ 
വർദ്ധ്ിക്കുകയാടണങ്കിൽ: 

1 അടലലങ്കിൽ അതിൽകൂരൂതൽ 
സം വങ്ങൾക്ക് - ഓപവററ്റടറ ഒരു 
വർഷവത്തക്ക് സസ്ടപൻഡ് 
ടേയ്യുന്നു. 

 5അടലലങ്കിൽ അതിൽകൂരൂതൽ 
സം വങ്ങൾക്ക് - ഓപവററ്റടറ 
അഞ്ച് വർഷവത്തക്ക് 
സസ്ടപൻഡ് ടേയ്യുന്നു. 
വർദ്ധ്ിക്കുന്ന പിഴവിന്ടറ 
എണ്ണം >=1 ആടണങ്കിൽ 
ഉേിതമായ നിയമ നരപരി 
വകടക്കാവള്ളണ്ടതാണ് 

വരഖ സംബന്ധമായ പിഴവ് DoE II  

 നിയമാനുസൃതമലലാത്ത വരഖ  

 ഗുണനിലവാരമിലലാത്ത വരഖ  

 വരഖയിടല വിവരങ്ങൾ 

ഓവരാ മാസവും DoE II പിഴവുകൾ 
വർദ്ധ്ിക്കുകയാടണങ്കിൽ: 

1. 30 സം വങ്ങൾക്ക് - 180 
്ിവസവത്തക്ക് ഓപ്പവററ്റടറ 
സസ്ടപൻഡ് ടേയ്യുന്നു. 
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നയൂന യുടെ ്പകൃ ം ്പ ിമാസം ലകടോക്കള്ളണ്ട 
നെപെി 

തമിൽ വയാജിക്കുന്നിലല  

 വരഖയിടല വപര് 
വയാജിക്കുന്നിലല 

 II) 50 സം വങ്ങൾക്ക് – 
ഓപവററ്റടറ ഒരു വർഷവത്തക്ക് 
സസ്ടപൻഡ് ടേയ്യുന്നു 

 
വരഖ സംബന്ധമായ പിഴവുകൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക നിരുത്സാഹ്ം (I, II, 
III) 

ഓപക്കററ്റർമാർടേ ിടരയുള്ള നെപെി 

പിഴവിന്ടറ  രം വിവരണം 

 ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ പിഴവ് 

 ബവയാടമ്രിക് പിഴവ് 

 വഫാവട്ടാ ഓഫ് വഫാവട്ടാ (POP) 

 സ്ഥിരവാസികളുടര 
ജനസംഖയാ ാസ്്തപരമായ 
വിവരങ്ങളിൽ അസ യ/അധിവക്ഷപ 
 ാഷയുടര ഉപവയാഗം 

 വയാജ PoI/PoA ഉപവയാഗിച്ചുള്ള 
വപരുവേർക്കൽ, കൃ്തിമമായ 
സമതൈിപ്പിന്ടറ നിർമാണം / UIDAI 
വസാഫ്് ടവയർ വകരുവരുത്തിടക്കാണ്ടുള്ള 
വപരുവേർക്കൽ  

 ടേയ്ക്ത ടതറ്റിന്ടറ ്പകൃതത്തിന് 
അനുസൃതമായി ഓപവററ്റടറ/ 
സൂപ്പർവവസടറ 6 മാസങ്ങൾ മുതൽ 5 
വർഷം വടര ൊക്ക് ലിസ്റ്റ് ടേയ്ക്വതക്കാം.  

 അനുവയാജയമായ നിയമ നരപരി 
വകടക്കാവള്ളണ്ടതാണ്. 
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അദ്ധ്യായം 9 : ഉപക്കഭാക്തൃ സം ൃപ്റ് ി 
വർദ്ധ്ിപ്പിോനും കളവും അഴിമ ിയും 

ഒഴിവാോനും ക്കപരുക്കെർേൽ ോഫിനുള്ള 
മാർഗ്ഗനിർക്കേശങ്ങൾ  
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ആധാർ വപരുവേർക്കലും പരിഷ്ക്ക്കരണങ്ങളും നിർവ്വഹ്ിക്കുന്നതിനായി അധികൃതർ 
രൂപടപ്പരുത്തിയ നിയമങ്ങളും അനു ാസനങ്ങളും പിന്ത്ുരരുന്നതിൽ എടന്ത്ങ്കിലും വയതിേലനം 
നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഉരടനത്തടന്ന ബന്ധടപ്പട്ട അധികാരികടള അറിയിക്കണം  

വയതിേലനങ്ങൾ അറിയിക്കാൻ താടഴ കാണുന്ന അധികാരവ് ണി പിന്ത്ുരരുക: 

: 

    

ഓപക്കററ്റർ സൂപ്പർലവസർ EA (ക്കനാഡൽ 
ഓഫീസർ) 

RO (സംബന്ധമായത്) 

 

ഘട്ടങ്ങളുടെ മാ ൃക ഘെന (ഓക്കര ടസന്ററിലും ്പദർശിപ്പിേണം) 

 

 

അദ്ധ്യായം 9: ഉപവ ാക്തൃ സംതൃപ്തി വർദ്ധ്ിപ്പിക്കാനും കളവും അഴിമതിയും ഒഴിവാക്കാനും 
വപരുവേർക്കൽ സ്റ്റാഫിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർവേ ങ്ങൾ 

ടസന്ററിന്ടറ ക്കമൽവിലാസം : 

EA യുടെ ക്കപരും ക്കകാഡും : 

ഓപക്കററ്ററുടെ ക്കപരും ബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പറും : 

സൂപ്പർലവസറുടെക്കപരുംബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പറും: 

EA (ക്കനാഡൽ ഓഫീസർ) യുടെ ക്കപരും ബന്ധടപ്പൊനുള്ള 
നമ്പറും: 

രജിസ്ട്ൊറുടെ (ക്കനാഡൽ ഓഫീസർ) ക്കപരും 
ബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പറും : 

പരാ ി പരിഹാര വിഭാഗം, UIDAI, RO  

എന്നിവടര ബന്ധടപ്പൊനുള്ള നമ്പർ  : 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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***മുതിർന്ന പൗരൻമാരും  ിന്നവ ഷിക്കാരുമായ സ്ഥിരവാസികൾക്ക് ഓപവററ്റർ മുൻഗണന 
ടകാരുക്കണം 

മു ിർന്ന പൗരൻമാരുടെ സാഹെരയത്തിൽ : 
ഭിന്നക്കശഷിോരായ അടലലരിൽ ബക്കയാടമ്െിക് 
അസാധാരണ വമുള്ള സ്ഥിരവാസികളുടെ 
സാഹെരയത്തിൽ: 

എലലാ ബവയാടമ്രിക്കുകളും വ ഖരിക്കാൻ 
ഓപവററ്റർ ് മിക്കണം. അതായത്, 10 
വിരലരയാളങ്ങൾ, മിഴിപരലം, വഫാവട്ടാ്ഗാഫ്. 

ബവയാടമ്രിക് ഉപകരണത്തിന് മുതിർന്ന 
പൗരൻമാരുടര ബവയാടമ്രിക്കുകൾ 
കണ്ടുപിരിക്കാൻ കഴിയുന്നിടലലങ്കിൽ, 
ഓപവററ്റർ ക്കഫാഴ്സസ്ട കയാപ്റ്െർ ഓപ്ഷണിന് 
് മിക്കണം.  

 

വസാഫ്് ടവയറിൽ ഓപവററ്റർ ്പവതയക 
അസാധാരണതവം അരയാളടപ്പരുത്തുക മാ്തം 
ടേയ്ക്ത് മറ്റുള്ള ബവയാടമ്രിക്കുകടളലലാം 
വ ഖരിക്കണം.   

അസാധാരണതവം വയക്തമായി 
എരുത്തുകാണിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് 
ഓപവററ്റർ അസാധാരണതവ വഫാവട്ടാ്ഗാഫ് 
എരുവക്കണ്ടത്.  

 
 

ഉത്തരവാദിത്തം 
 ടെക്കയ്യണ്ടവ  ടെയ്യരു ാത്തവ 

ഉപക്കഭാക്തൃ സം ൃപ്റ് ി 

ക്കപരുക്കെർേൽ 
ഏജൻസി 

 ഓപവററ്റർ/ സൂപ്പർവവസർ ഓൺ 
വബാഡിംങ്ങിന് ഒരു അംഗീകൃത 
നരപരി്കമം ഉറപ്പ് വരുത്തുക: 
ഓപവററ്ററുടര/ സൂപ്പർവവസറുടര 
വപരുവേർക്കുക, ഓപവററ്റടറ/ 
സൂപ്പർവവസടറ പരി ീലിപ്പിച്ച് 
സാക്ഷയപ്തം നൽകുക, 
വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിയുടര 
 രണനിർവ്വഹ്ണ വപാർട്ടലിൽ 
ഓപവററ്റടറ രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത് 
്പവർത്തനസജ്ജമാക്കുക.  

 ഡിവവസ് കച്ചവരക്കാർ/ UIDAI 
റീജിയണൽ ഓഫീസിന്ടറ 

 ഒന്നിലധിക 
കമ്പയൂട്ടറുകളിടല 
ഓപവററ്റർ ID കൾക്ക് ഒരു 
പാസ് വവർഡ് 
ഉപവയാഗിക്കുക. 

 രണ്ട് ഓപവററ്റർമാർക്ക് 
ഒവര ഓപവററ്റർ ID 
(യൂസർ വകാഡ്) പാരിലല. 

 ഓപവററ്റർമാരുടര 
അടലലങ്കിൽ 
സൂപ്പർവവസർമാരുടര 
ഓൺവബാർഡിംങ്ങ് 
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സഹ്ായവത്താടര 
ഡിവവസ്-സവിവ ഷ പരി ീലനം 
ഉൾടപ്പടര ഓപവററ്റർ മാർക്ക് 
അനുവയാജയമായ പരി ീലനം ഉറപ്പ് 
വരുത്തുക.  

 ഓപവററ്റർ വരഖടപ്പരുത്തുന്ന 
വിവരങ്ങളുടര ഗുണവമൻമ ഉറപ്പ് 
വരുത്തുന്നതിന്  രിയായ ഇരുത്തം 
സുഗമമാക്കുക 

 ‘ടഹ്ൽപ് ടഡസ്ക്ക്’ സ്ഥാപിച്ച് 
ആൾക്കൂട്ടവും സമയവും 
നിയ്ന്ത്ിക്കുക, സ്ഥിരവാസികളുടര 
വോ്യങ്ങടള അ ിമുഖീകരിക്കുക.  

 ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിലും 
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു ലാപ്വരാപ് 
ബാക്ക് അപ് എങ്കിലും ല യമാക്കുക. 

 വപരുവേർക്കലിനു മുമ്പുള്ള 
വിവരങ്ങൾ വ ഖരിച്ച് 
നിർവോഷകരമാക്കി ടസന്ററിൽ 
വപരുവേർക്കുന്ന സമയം വസവ് 
ടേയ്യുക.    

 UIDAI അംഗീകരിച്ച ബവയാടമ്രിക് 
ഉപകരണങ്ങൾ മാ്തം 
വിനയസിക്കുക. വപരുവേർക്കലിന് 
ആവ യമായ എലലാ ഉപകരണങ്ങളും 
വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങളിൽ 
ഉടണ്ടന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.   

 വപരുവേർക്കൽ പൂർത്തിയാകുന്ന 
ഓവരാ തവണയും 
സൂപ്പർവവസറുടര/ ഓപവററ്ററുടര 
വിരലരയാളങ്ങൾ പതിക്കുന്നതിന്ടറ 
്പാധാനയടത്തക്കുറിച്ച് അവർ 
വബാധവാൻമാരാകുക.  

 എലലാ വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങളിലും 
അതാത് നിരക്കുകളുടര വപാസ്റ്റർ 
പതിച്ചിരിക്കണം. 

വവളയിൽ 
ബവയാടമ്രിക്കുകൾ 
വ ഖരിക്കാൻ വഫാഴ്സ് 
കയാപ്േർ 
ഉപവയാഗിക്കുന്നത് 
ഒഴിവാക്കുക. 

 സാക്ഷയപ്തം ല ിക്കാത്ത 
ഓപവററ്റടറ/ 
സൂപ്പർവവസടറ 
വിനയസിക്കരുത്. 

 വപരുവേർക്കൽ 
വസ്റ്റഷനുകളിൽ 
വിനയസിക്കുന്ന 
ഉപകരണങ്ങളുടര 
നിലവാരത്തിൽ 
വിട്ടുവീഴ്േകൾ അരുത്. 
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ക്കപരുക്കെർേൽ 
ഏജൻസിയിടല 
ോഫ്- ഓപക്കററ്റർ/ 
സൂപ്പർലവസർ 

 വമ യുടര ഉയരം, ഉപകരണങ്ങളുടര 
സ്ഥാനം, സ്ഥിരവാസിയുടരയും 
ഓപ്പവററ്ററുടരയും മുഖാമുഖ 
അവസ്ഥ, ടവളുത്ത 
പശ്ചാത്തലത്തിന്ടറ മുറുക്കം 
എന്നിങ്ങടന വപരുവേർക്കൽ 
വസ്റ്റഷന്ടറ ഉേിതമായ രൂപമാതൃക 
ഉറപ്പുവരുത്തണം.  

 വപരുവേർക്കൽ വവളയിലും 
അതിനുമുമ്പും നരപരികടളക്കുറിച്ച് 
സ്ഥിരവാസിവയാ് േുരുക്കി 
വിവരിക്കുകയും സ്ഥിരവാസിയുടര 
പിരിമുറുക്കം ഇലലാതാക്കി 
വിവരവ ഖരണം സുഗമമാക്കുകയും 
വവണം. 

 സ്ഥിരവാസിക്ക് വായിക്കാൻ 
കഴിവിടലലങ്കിൽ ഉറടക്ക 
വായിച്ചുവകൾപ്പിക്കുക. വപരിടല 
അക്ഷരങ്ങൾ, ലിംഗജാതി, 
വമൽവിലാസം, ബന്ധത്തിന്ടറ 
വി ്ാം ങ്ങൾ ഇവടയലലാം 
കൃതയമാടണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.   

 വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ ക്ഷമ 
അവലംബിക്കുകയും 
സ്ഥിരവാസികവളാ് മരയാ്വയാടര 
ടപരുമാറുകയും ടേയ്യുക 

 സ്ഥിരവാസിയുടര ടമാവബൽ നമ്പർ 
സിസ്റ്റത്തിൽ എന്റർ ടേയ്യുന്നുടവന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

 വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണത്തിൽ 
ഇടമയിൽ ID യുടര ്പാധാനയം 
സ്ഥിരവാസിക്ക് വബാധയമാടയന്ന് 

 ഏത് തരത്തിലുള്ള 
ആധാർ 
പരിഷ്ക്ക്കരണങ്ങൾക്കും 
അധികൃതർ നിർവേ ിച്ച 
തുകയലലാടത അധികമായി 
പണടമാന്നും 
ആവ യടപ്പരരുത്.  

 ബവയാടമ്രിക് 
അസാധാരണതവങ്ങളുടര
യും വിരലരയാളങ്ങളുടര 
വമാ മായ 
ഗുണവമൻമയുടരയും 
വപരിൽ ഒരു 
സ്ഥിരവാസിയുടരയും 
വപരുവേർക്കൽ 
നിവഷധിക്കരുത്.  

 സ്ഥിരവാസികവളാ് 
പരുഷമായി 
സംസാരിക്കരുത്. 

 സ്ഥിരവാസിയുടര പൂർവ്വ 
വപരുവേർക്കൽ അവസ്ഥ 
പരിവ ാധിക്കാടത 
അവരുടര വപര് വീണ്ടും 
വേർക്കരുത്.  

 സ്ഥിരവാസി ഒരു 
വിവരവും നൽകാത്ത 
കളങ്ങളിൽ N/A,NA 
തുരങ്ങിയവ എന്റർ 
ടേയ്യരുത്.  
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ഉറപ്പുവരുത്തുക.  

 തിരസ്ക്കരണങ്ങൾ 
ഇലലാതാക്കുന്നതിനുവവണ്ടി ഏടതാരു 
പുതിയ വപരും വേർക്കുന്നതിനുമുമ്പ് 
ഓപവററ്റർ പരവ്പരണടയാന്നും 
കൂരാടത “ലഫൻഡ് ആധാർ 
ടഫസിലിറ്റി – അഡവാൻസ്ട ടസർച്” 
ഉപവയാഗിവക്കണ്ടതാണ്. 

 ആധാർ നിർമാണത്തിന്/ 
പരിഷ്ക്ക്കരണത്തിന് വവണ്ടിവരുന്ന 
സമയടത്തക്കുറിച്ച് സ്ഥിരവാസികടള 
അറിയിക്കുക, അതായത് 90 
്ിവസങ്ങൾ. 

 UIDAI ൽനിന്ന് ആധാർ നിർമാണ SMS 
ല ിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ e-Aadhaar 
ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്യാൻ 
സ്ഥിരവാസിടയ അറിയിക്കുക.  

 സ്ഥിരവാസിക്ക് ആധാർ 
നിർമാണത്തിന്ടറ SMS 
ല ിക്കാതിരിക്കുകവയാ അതടലലങ്കിൽ 
90 ്ിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞും e-Aadhaar 
ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്യാൻ 
ല ിക്കാതിരിക്കുകവയാ ആടണങ്കിൽ   
സ്ഥിരവാസിവയാ് 1947 ൽ അടലലങ്കിൽ 
help@uidai.gov.in ൽ ബന്ധടപ്പരാൻ 
അറിയിക്കുക.  

 സ്ഥിരവാസിയുടര പിരിമുറുക്കം 
ഇലലാതാക്കുക, വപരുവേർക്കൽ 
വവളയിൽ സ്ഥിരവാസിയുടര സ്്കീൻ 
സ്ാ ്പവർത്തനക്ഷമമാടണന്ന് 
ഉറപ്പുവരുത്തുക, എന്റർ ടേയ്ക്ത 
വിവരങ്ങൾ സൂക്ഷ്മമായി 
പരിവ ാധിക്കുവാൻ 
സ്ഥിരവാസിവയാ് ആവ യടപ്പരുക.   

  ിന്നവ ഷിക്കാർ, ്പായമായവർ, 
ഗർ ിണികളായ സ്്തീകൾ 
എന്നിവർക്ക് മുൻഗണന നൽകുക 
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 വപരുവേർക്കൽ പ്തികയിൽ ഒരു 
മാറ്റവും നിങ്ങൾ വരുത്തരുത്. 
ലഘുവായ എടന്ത്ങ്കിലും 
തിരുത്തലുകൾ പ്തികയിൽ 
വരുത്താൻ സ്ഥിരവാസി 
നിർബന്ധിച്ചാൽവപാലും ഓപ്പവററ്റർ 
ഇക്കാരയം പരിവ ാധകടന 
അറിയിക്കുകയാണ് വവണ്ടത്. 
ഇത്തരം സാഹ്േരയങ്ങളിൽ, 
പരിവ ാധകടന സമീപിച്ച് വവണ്ട 
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയവ ഷം 
പ്തികയിൽ അവേഹ്ത്തിന്ടറ ഒപ്പ് 
വാങ്ങിവരാൻ ഓപവററ്റർ 
സൗമയമായി സ്ഥിരവാസിവയാ് 
ആവ യടപ്പരണം.   

 

 

 

ഉത്തരവാദിത്തം 
 ടെക്കയ്യണ്ടവ  ടെയ്യരു ാത്തവ  

കളവും അഴിമ ിയും ഒഴിവാേുവാൻ 

ക്കപരുക്കെർേൽ 
ഏജൻസിയിടല 
ോഫ്- ഓപക്കററ്റർ/ 
സൂപ്പർലവസർ 

 നിങ്ങളുടര സവന്ത്ം ഓപവററ്റർ ID 
ഉപവയാഗിച്ച് ആധാർ ൈയന്റിൽ 
വലാഗിൻ ടേയ്യുകയും 
ഇരിപ്പിരത്തിൽനിന്ന് വപാകുവമ്പാൾ 

 വപരുവേർക്കൽ ൈയന്്/ 
ടമഷീൻ വകരുവരുത്താൻ 
് മിക്കരുത്. 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

Page165 

 

 

 

അലിവക്കഷൻ വലാഗ് ഓഫ് 
ടേയ്യുകയുമാടണങ്കിൽ മറ്റാർക്കും 
വപരുവേർക്കലിനുവവണ്ടി നിങ്ങളുടര 
വലാഗിൻ വിൻവഡാ 
ഉപവയാഗിക്കാനാവിലല. 

 ഇരയ്ക്ക്കിടര നിങ്ങളുടര വലാഗിൻ 
പാസ് വവർഡ് മാറ്റുക. 

 പതിവായി ഓപവററ്റർ ഏകകാലിക 
്പ്കിയ നിർവ്വഹ്ിക്കുക  

 അധികൃതർ നിർവേ ിച്ച അംഗീകൃത 
്പവർത്തന നരപരി്കമം പിന്ത്ുരരുക.  

 നിർേിശ്ര POI/POA മാ്തം 
ഉപവയാഗിക്കുക.  

 ഇതര EA സ്റ്റാഫിന്ടറ  ാഗത്തുനിന്ന് 
എടന്ത്ങ്കിലും കളവ് ് ദ്ധ്യിൽടപ്പട്ടാൽ 
സവവമധയാ അധികൃതടര 
അറിയിക്കുക.  

 വപരുവേർക്കൽ വിവരങ്ങൾ ഫയൽ 
ടേയ്യുന്നതും ബാക്ക് അപ് ടേയ്ക്ത് 
സൂക്ഷിക്കുന്നതും UIDAI യുടര 
മാർഗ്ഗനിർവേ ങ്ങൾ 
അനുസരിച്ചായിരിക്കണം.  

 ബവയാടമ്രിക് അസാധാരണതവ 
സം വങ്ങടളലലാം സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം 
നരത്തിയവ ഷം വസൻ ഓഫ് 
ടേയ്യുക. 

 എലലാ വപരുവേർക്കൽ 
ടമഷീനുകളിടലയും GPS 
ഏവകാപനങ്ങൾ ഓവരാ ്ിവസവും 
വപരുവേർക്കൽ/ പരിഷ്ക്ക്കരണം 
തുരങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് നിർവ്വഹ്ിക്കണം.  

 

 

 

 ഒരു സ്ഥിരവാസിയുടര 
വപരുവേർക്കുന്നതിനുവവ
ണ്ടി ഒരു 
വഫാവട്ടാ്ഗാഫിന്ടറ 
വഫാവട്ടാ എരുക്കൽ, 
സ്ഥിരവാസിയുടര 
വഫാവട്ടായുടര സ്ഥാനത്ത്  
വി്ഗഹ്ത്തിന്ടറ 
(ആരാധനമൂർത്തി), 
വസ്തുക്കളുടര, 
മൃഗത്തിന്ടറ/മൃഗങ്ങളുടര 
വഫാവട്ടാ എരുക്കൽ, 
സ്ഥിരവാസിയുടര 
ജനസംഖയാ ാസ്്ത 
വിവരങ്ങളിൽ 
സവ യതര ാഷ 
ഉപവയാഗിക്കൽ.  

 ബവയാടമ്രിക്കുകൾ 
എരുക്കുന്നത് 
ഒഴിവാക്കുവാനായി 
മുതിർന്ന ഒരാടള 
കുട്ടിയായി 
വപരുവേർക്കൽ 
അടലലങ്കിൽ 5 വയസ്സിനു 
താടഴ ്പായമുള്ള കുട്ടിടയ 
മുതിർന്നയാളായി 
വപരുവേർക്കാൻ 
് മിക്കൽ. 

 വപരുവേർക്കൽ 
ഉവേ യത്തിനുവവണ്ടി 
മാ്തം ഒരു കുട്ടിയുടര 
സംരക്ഷകനാവയാ 
പിതാവാവയാ നരിക്കൽ. 

 ഏടതങ്കിലും 
നയൂസ്വപപ്പറിന്ടറ 
സ്കാൻ വകാപ്പി 
എന്നിങ്ങടന ഏടതങ്കിലും 
ടതറ്റായ വരഖ 

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

  

Page166 

 

 

വപരുവേർക്കലിന് 
സഹ്ായകമായി 
അവലാഡ് ടേയ്യൽ. 

 സ്ഥിരവാസിയുടര 
ആധാറിൽ നിങ്ങളുടര 
ടമാവബൽ നമ്പറും 
ഇടമയിൽ ID യും 
ഉപവയാഗിക്കൽ.  

 വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ 
സ്ഥിരവാസിയുടര 
ബവയാടമ്രിക്കുകൾ 
മി് ണം ടേയ്യൽ 

 ഏടതങ്കിലും ഇതര 
ഓപ്പവററ്റർ നിർവ്വഹ്ിച്ച 
വപരുവേർക്കലിന് 
ഒപ്പുടവക്കൽ. 

 യഥാർത്ഥ POI/POA യ്ക്ക്ക് 
പകരം വഫാവട്ടാവകാപ്പി, 
സ്കാൻ ടേയ്ക്ത വരഖ, 
അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കിലും 
വരഖാരൂപം സവീകരിക്കൽ.   

 സ്ഥിരവാസിയുടര 
POI/POA യുടര ഒരു വകാപ്പി 
(ഹ്ാർഡ് വകാപ്പി 
അടലലങ്കിൽ 
ഇലക്വ്രാണികമായ 
രൂപത്തിൽ) വകവ ം 
ടവക്കൽ.  
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ആധാർ വീടണ്ടെുേൽ ്പ്കിയ 
 

ആധാർ വീടണ്ടെുേുന്ന ിനുള്ള കാരണങ്ങൾ:  

– സ്ഥിരവാസികൾക്ക് അവരുടര ആധാർ ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ 
അടലലങ്കിൽ സംവയാജിപ്പിക്കുവാൻ ധൃതിയുണ്ടാകാം. 

– 90 ്ിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞും കത്ത് ലക്ഷയസ്ഥാനത്ത് എത്തിയിലല.  

– സ്ഥിരവാസികൾക്ക് അവരുടര EID/UID ൈിപ് നരടപ്പട്ടു. 
 

 ആധാർ നിർമ്മാണം: സാധാരണയായി, വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിയിൽനിന്ന് UIDAI മുവഖന 
വപരുവേർക്കൽ പാക്കറ്റിന്ടറ രസീത് ല ിച്ച തിയതി മുതൽ പരമാവധി 90 ്ിവസങ്ങൾ 
അതിനു വവണ്ടിവരും കൂരാടത പരിവ ാധന ്പ്കിയകടളലലാം കഴിയുകയും വവണം.  

 ആധാറിന്ടറ വി രണം: സാധാരണയായി UIDAI യുടര CIDR ന് വപരുവേർക്കൽ പാക്കറ്റ് ല ിച്ച 
തിയതി മുതൽ 90 ് ിവസങ്ങളാണ് വമൽവിലാസക്കാരന് ആധാർ ല ിക്കാൻ വവണ്ടിവരുന്നത്.   

 വി രണത്തിന്ടറ രീ ി: വമൽവിലാസക്കാരന് ഇന്ത്യൻ തപാൽ മുവഖന അയച്ചുടകാരുക്കുന്നു, 
രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പർ ഉപവയാഗിച്ച് UIDAI ടവബ്വസറ്റിൽനിന്ന് ഡൗൺവലാഡ് 
ടേയ്യുന്നു, അടലലങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പർ ഉപവയാഗിച്ച് M-Aadhaar 
ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്യുന്നു.    

 കത്തുകളുടെ അവസ്ഥ: േില കത്തുകൾ ഒന്നുകിൽ സഞ്ചാരമാർഗ്ഗത്തിൽ നരടപ്പരുന്നു 
അതടലലങ്കിൽ സ്ഥിരവാസികൾ താമസം മാറുന്നു.  

ക്കപരുക്കെർേൽ ID (EID) മാ് ം ലഭയമാണ് 
 

 സ്ഥിരവാസിക്ക് https://eaadhaar.uidai.gov.in/ സന്ദർ ിക്കുവാൻ 

 OTP ല ിക്കുവാൻ EID നമ്പർ, രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത 
ടമാവബൽ നമ്പർ എന്റർ ടേയ്യുക വ ഷം ആധാർ 
ടലറ്ററിന്ടറ ഒരു PDF (e-Aadhaar) ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്യുക.  

 51969 ൽ SMS അയക്കുന്ന സ്ഥിരവാസി, വരപ് ടേയ്യുക: 

 UID STATUS < 14-അക്കങ്ങളുള്ള EID > അടലലങ്കിൽ  

 UID STATUS < 28-അക്കങ്ങളുള്ള EID > 

 https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no 
സന്ദർ ിച്ച് സ്ഥിരവാസിക്ക് തന്ടറ ടമാവബലിൽ ആധാർ 
ല യമാക്കാവുന്നതാണ്. 
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 EID നമ്പർ, രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പർ, OTP 
എന്നിവ ആവ യമാണ്. 

 ഒരു സ്ഥിരവാസിക്ക് ്പിന്് ടേയ്ക്ത e-Aadhaar ഒരു 
സ്ഥായിയായ വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിൽനിന്ന് (PEC) 
അധികൃതർ നിർബന്ധമാക്കിയ നിരക്കിൽ ല ിക്കുന്നതാണ്.    

 ഒരു സ്ഥിരവാസിക്ക് 1947 ൽ വിളിോവുന്ന ുമാണ്. 

 ഒരു സ്ഥിരവാസിക്ക് help@uidai.gov.in ൽ ഇടമയിൽ 
അയക്കാവുന്നതുമാണ്. 

UID / ആധാർ അറിയാം പക്കക്ഷ് കത്ത് നഷ്ടടപ്പട്ടു / ലഭയമലല 
 

 ഒരു സ്ഥിരവാസിക്ക് https://eaadhaar.uidai.gov.in/ സന്ദർ ിക്കാം 

 ആധാർ എന്റർ ടേയ്യുക 

 രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പർ നൽകി OTP ല യമാക്കുക 

 ആധാർ ടലറ്ററിന്ടറ ഒരു PDF ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്യുക,  

e-Aadhaar എന്നും ഇത് അറിയടപ്പരുന്നു.  

 ഒരു സ്ഥിരവാസിക്ക് 51969 വലക്ക് താടഴ പറയുന്നത് വരപ് 
ടേയ്ക്ത് SMS അയക്കാവുന്നതാണ്: 

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

EID അടലലരിൽ അ ുകൂൊട  UID / ആധാർ നഷ്ടടപ്പട്ടു 
 

 ഒരു സ്ഥിരവാസിക്ക് https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid 
സന്ദർ ിക്കാം 

 വപര് ഇംഗ്ലീഷ്ക്  ാഷയിൽ മാ്തം നൽകുക 

 വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ എന്റർ ടേയ്ക്ത രജിസ്റ്റർ 
ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പർ അടലലങ്കിൽ ഇടമയിൽ ID.  

 രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത ടമാവബൽ നമ്പറിവലക്ക് / ഇടമയിൽ 
ID വലക്ക് ആധാർ വീടണ്ടരുക്കാൻ അടലലങ്കിൽ EID 
അവസ്ഥ അറിയാനുള്ള OTP ല ിക്കും. 

 സ്ഥിരവാസിക്ക് 1947 ൽ വിളിക്കുകയും ടേയ്യാം 
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 സ്ഥിരവാസിക്ക് help@uidai.gov.in ൽ ഇടമയിൽ അയക്കാം. 

 ആധാർ ടപർമനന്് എൺവറാൾടമന്് ടസന്ററുകൾ 
സന്ദർ ിക്കുക  

 ഓപവററ്റവറാ് “അഡവാൻസ് ടസർച്” ഉപവയാഗിക്കാൻ 
ആവ യടപ്പരുക.  

 നിങ്ങളുടര ടപരുവേർക്കൽ വി ്ാം ങ്ങൾ 
തിരയാനായി ഓപവററ്റർക്ക് ജനസംഖയാ ാസ്്ത 
വിവരങ്ങൾ നൽകുക. 

 സ്ഥിരവാസിക്ക് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായ UIDAI റീജിയണൽ 
ഓഫീസ് (RO) സന്ദർ ിക്കാവുന്നതാണ്. 

 ഓവരാ റീജിയണൽ ഓഫീസിലും ഏതാനും 
ടഹ്ൽപ്ടഡസ്ക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.  

 മവനാവിഷമമുള്ള സ്ഥിരവാസികടള സഹ്ായിക്കുന്നത് 
നിർവ്വാഹ്കർക്ക് സവന്ത്ാഷമാണ്.  

 

ഇ-ആധാർ 

 മുകളിൽസൂെിപ്പിച്ചഏട രിലുംഒരുമാർഗത്തിലൂടെസ്ഥിരവാസി
േ്ആധാറിന്ടറഇലക്ക്ക്ൊണിക്കോപ്പിടഡൗൺക്കലാഡ്ടെയ്യാവുന്ന
 ാണ്. 

 അത്പാസ്സ്ക്കവർഡിനാൽസുരക്ഷ്ി മാേടപ്പട്ട PDF ഫയൽആയിലഭിേുന്ന ാണ്. 
 ആധാർടഡൗൺക്കലാഡ്ടെയ്യുന്ന ിനായിസ്ഥിരവാസി   

https://eaadhaar.uidai.gov.in/  
എന്നടവബ്ലസറ്റ്സരർശിക്കേണ്ട ാണ്.  

 

ആധാർറീ-്പിന്റിന്ഓർഡർടെയ്യുക 

 

 ആധാർറീ-്പിന്റിന്ഓർഡർടേയ്യുകഎന്നത്UIDAIയിൽല
 യമായഒരുഓൺവലൻവസവനമാണ്. 

 ഒറിജിനൽആധാർല ിക്കാതിരിക്കുകവയാ,എവിടരടവ
ടച്ചന്നുമറന്നുവപാകുകവയാ, 
നരടപ്പരുകവയാടേയ്യുകയാടണങ്കിൽഒരുസ്ഥിരവാസിആ
ധാർറീ-്പിന്റിന്അവപക്ഷസമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.  
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 ഇതിനുവവണ്ടിസ്ഥിരവാസി  https://eaadhaar.uidai.gov.in/ എന്നടവബ്വസറ്റ്സന്ദർ ിക്കുക. 
 ആധാർ ID/ വിർേയുൽ ID/ EID എന്റർടേയ്യുക. 
 തന്നിട്ടുള്ളടസകയൂരിറ്റിവകാഡ്എന്റർടേയ്യുക. 
 പിന്നീ് "ടസൻ് OTP"അടലലങ്കിൽ “എന്റർOTP”ൈിക്ടേയ്യുക. 

സ്ഥിരവാസിയുടരടമാവബൽനമ്പർരജിസ്റ്റർടേയ്ക്തിട്ടിലലഎങ്കിൽ, 
"എന്ടറടമാവബൽനമ്പർരജിസ്റ്റർടേയ്ക്തിട്ടിലല" എന്നവബാക്സിൽഅരയാളടപ്പരുത്തുക. പിന്നീ്, OTP 
ല ിക്കുന്നതിനായിരജിസ്റ്റർടേയ്യാത്തടമാവബൽനമ്പർഎന്റർടേയ്യുക. 
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അദ്ധ്യായം 10: അനുബന്ധം (അനുബന്ധങ്ങൾ) 
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അദ്ധ്യായം10 :അനുബന്ധം  (അനുബന്ധങ്ങൾ) 
 

 

 

അനുബന്ധംA -ദിആധാർആക്ട് 
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അനുബന്ധംB - ക്കകാഡ്ഓഫ്ക്കകാണ്ടക്ട് 
 

1. സ്ഥിരവാസികളുടര താത്പരയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വസവന്ായകർ മികച്ച ്പയത്നങ്ങൾ 
നിർവ്വഹ്ിക്കണം. 

2. സ്ഥിരവാസികളുടര ആധാർ വപരുവേർക്കൽ, പരിഷ്ക്ക്കരണ വവളയിൽ വസവന്ായകർ ഉയർന്ന 
നിലവാരമുള്ള ധാർമികത, സമ്ഗത, അന്ത്സ്സ്, നീതി എന്നിവ പരിപാലിക്കണം    

3. വസവന്ായകർ അവരുടര േുമതലകൾ  രിയായ വിധത്തിൽ, ധാർമികമായി, 
ടതാഴിലിനിണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ നിറവവറ്റണം.  

4. വസവന്ായകർ സ്ാസമയവും സൂക്ഷ്മനിരീക്ഷണം അനുഷ്ക്ഠിക്കുകയും  രിയായ ് ദ്ധ് 
ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ടതാഴിൽപരമായി സവത്ന്ത്മായ തീർപ്പുകൾ നിർവ്വഹ്ിക്കുകയും വവണം.   

5. സ്ഥിരവാസികടളക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ രഹ്സയവിവരങ്ങൾ വസവന്ായകർ 
മറ്റാവരാടരങ്കിലും വാക്കുകളാവലാ വരഖകളിവലാ ്പതയക്ഷമാവയാ പവരാക്ഷമാവയാ 
ടവളിടപ്പരുത്തരുത്, നിയമം അനു ാസിക്കുകവയാ ്പാബലയത്തിലുള്ള ഇതര നിയമങ്ങൾ 
ആവ യടപ്പരുകവയാ ടേയ്ക്ടതങ്കിൽ അലലാടത.   

6. വസവന്ായകർ അനയായമായ ്പവൃത്തികളിൽ വയാപൃതരാകരുത്. 

7. സ്ഥിരവാസികളുടര പരാതികൾ വസവന്ായകർ സാന്ദർ ികമായും അനുവയാജയമായും 
പരിഹ്രിക്കണം. 

8. അർഹ്രലലാത്ത ആളുകവളാ് വിവരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വസവന്ായകർ 
യുക്തമായ ് മങ്ങൾ നരത്തുകയും സ്ഥിരവാസികൾക്ക് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ 
ടതറ്റിദ്ധ്രിപ്പിക്കുന്നതടലലന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുകയും വവണം.   

9. ഗവൺടമന്റും അധികൃതരും അതാത് സമയങ്ങളിൽ ്പസിദ്ധ്ീകരിക്കുന്ന നിയമവയവസ്ഥകൾ, 
നിയമങ്ങൾ, അനു ാസനങ്ങൾ എന്നിവ വസവന്ായകർക്ക് ബാധകമാകുന്നതിന് അനുസൃതമായി 
അനുസരിവക്കണ്ടതാണ്.  

10. അധികൃതർക്ക് നൽകുന്ന ഏടതങ്കിലും വരഖകളിൽ, റിവപ്പാർട്ടുകളിൽ, വപപ്പറുകളിൽ, 
വിവരങ്ങളിൽ വസവന്ായകർ അസതയ്പസ്താവനകൾ വരഖടപ്പരുത്തുകവയാ സാരവത്തായ 
യാഥാർത്ഥയങ്ങൾ മൂരിവയ്ക്ക്കുകവയാ അരുത്.   

11. അധികൃതരുടരവയാ ഏടതങ്കിലും കാരയനിർവ്വഹ്ണ സമിതിയുടരവയാ ഏടതങ്കിലും നിയമം, േട്ടം, 
അനു ാസനങ്ങൾ ലംഘിക്കുകവയാ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകവയാ ടേയ്ക്തതിന്ടറ വപരിൽ 
അവതാറിറ്റിടക്കതിടര തുരങ്ങിടവച്ച ഏടതങ്കിലും നരപരി, നിയമപരമായ ്പ്കിയകൾ 
എന്നിവവടയക്കുറിച്ച് അവതാറിറ്റിടയ യഥാസമയം അറിയിക്കുന്നുടണ്ടന്ന് വസവന്ായകർ 
ഉറപ്പുവരുത്തണം.  

12. വസവന്ായകർ നിർവ്വഹ്ിക്കുന്ന വപരുവേർക്കൽ, പരിഷ്ക്ക്കരണ വസവനങ്ങളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട്, 
അവരുടര ഏജൻസികളുടരയും ജീവനക്കാരുടരയും ്പവൃത്തികൾക്കും ഉവപക്ഷകൾക്കും 
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വസവന്ായകർ ഉത്തരവാ്ികൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ്.  

13. സ്ഥിരവാസികൾക്ക് നീതിയുക്തവും കുറ്റമറ്റതും സമ്പൂർണ്ണവുമായ വസവനങ്ങൾ 
നൽകുന്നതിനുവവണ്ടി പരയാപ്തമായ രീതിയിൽ പരി ീലനം ല ിച്ച സ്റ്റാഫും ്കമീകരണങ്ങളും 
വസവന്ായകർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

14. ആ യന്ത്രമായ ്പവർത്തനങ്ങളുടര  രണനിർവ്വഹ്ണത്തിനുവവണ്ടിയും തങ്ങളുടര ഏജൻസികൾ, 
ജീവനക്കാർ, ഉവ്യാഗസ്ഥർ എന്നിവർക്ക് അവരുടര ്ൗതയനിർവ്വഹ്ണത്തിന് അനുവയാജയമായ 
ടപരുമാറ്റരീതിയുടര നിലവാരങ്ങൾ രൂപടപ്പരുത്തുന്നതിനുമായി വസവന്ായകർ തങ്ങളുവരതായ 
ആ യന്ത്ര ടപരുമാറ്റ നിയമം വികസിപ്പിടച്ചരുക്കണം. ടതാഴിൽപരമായ മികവും ആ്ർ ങ്ങളും, 
സതയസന്ധത, രഹ്സയാത്മകത, വസ്തുനിഷ്ക്ഠത കൂരാടത താത്പരയങ്ങളിടല വവരുദ്ധ്യം 
അവഗണിക്കൽ എന്നീ വമഖലകളിവലക്കുകൂരി ്പസ്തുത നിയമം വിപുലീകരിവക്കണ്ടതാണ്.       

15. വപരുവേർക്കലിലും വിവരങ്ങൾ പരിഷ്ക്ക്കരിക്കുന്നതിലും കൃതയത 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുവവണ്ടി വസവന്ായകർ അവരുടര ്പവർത്തനങ്ങളിൽ വമക്കർ - ടേക്കർ 
ആ യം പിന്ത്ുരരണം   

16. വപരുവേർക്കൽ, പരിഷ്ക്ക്കരണ ്പ്കിയയിൽ വസവന്ായകർ കൃ്തിമവും വയാജവുമായ 
്പവണതകളിൽ വയാപൃതരാകരുത്.  

17. സ്ഥിരവാസികളിൽനിന്ന് വ ഖരിച്ച എലലാ വിവരങ്ങളുടരയും സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും ഈ 
ആവ യത്തിനുവവണ്ടി അധികൃതർ നിർവ്വേിച്ച നയങ്ങൾക്കും നരപരികൾക്കും അനുസൃതമായി 
വസവന്ായകർ ഉറപ്പുവരുത്തണം. 

18. വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികൾ, ഓപവററ്റർ, സൂപ്പർവവസർ തുരങ്ങിയവടര വജാലിയിൽനിന്ന് 
വിലക്കൽ/ ബഹ്ിഷ്ക്ക്കരിക്കൽ/ പട്ടികയിൽനിന്ന് നീക്കംടേയ്യൽ എന്നിവയുമായുമായി ബന്ധടപ്പട്ട 
അവതാറിറ്റിയുടര തീരുമാനം ബാധകമാകുന്നിരത്ത് വസവന്ായകർ നരപ്പിൽവരുത്തണം.    

19. വിവരങ്ങളുടര മണ്ഡലങ്ങൾ, വിവരങ്ങളുടര പരിവ ാധന, ബവയാടമ്രിക് മണ്ഡലങ്ങൾ 
എന്നിവയ്ക്ക്ക് അധികൃതർ വിവരിച്ച വയവസ്ഥകൾ വസവന്ായകർ പിന്ത്ുരരണം.  

20. ആവ യമായിവന്നാൽ,അധികൃതർ അംഗീകരിച്ച വിവരണങ്ങൾ നൽകിയവരുടര 
ഉപകരണങ്ങളും വിവര സാവങ്കതിക സംവിധാനങ്ങളും മാ്തം ഉപവയാഗിക്കാവുന്നതാണ്  

21. വരഖകൾ പരിപാലിച്ച് വമൽവനാട്ടംവഹ്ിക്കാൻ അവതാറിറ്റി നിർവേ ിച്ച കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ 
വസവന്ായകർ പിന്ത്ുരരണം. 

22. വ ഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ അയച്ചുടകാരുക്കുന്നതിന് അവതാറിറ്റി നിർവ്വേിച്ച നരപരി 
സംവിധാനങ്ങളാണ് വസവന്ായകർ പിന്ത്ുരവരണ്ടത്. 

23. അവതാറിറ്റി വി ്ീകരിച്ച രഹ്സയാത്മകത, സവകാരയത, സുരക്ഷ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ 
വസവന്ായകർ പിന്ത്ുരരണം.  

24. ആധാർ പദ്ധ്തിയുടര സവന്ദ ം, ഉള്ളരക്കം, ഉവേ യം എന്നിവ ്പേരിപ്പിക്കുന്നതിലും 
ആ യവിനിമയം നരത്തുന്നതിലും അവതാറിറ്റി നിർവ്വേിച്ച കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ വസവന്ായകർ 
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പിന്ത്ുരരണം. ആധാർ വലാവഗായും ്ബാൻഡ് ടനയിമും അവതാറിറ്റിയുടര ആസ്തികൾ ആയതിനാൽ, 
അവതാറിറ്റിയുടര വലാവഗാ, ്ബാൻഡ് ടനയിം, ്ബാൻഡ് ഡിവസൻ, ഇതര ആ യവിനിമയ 
വബാധവത്ക്കരണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഉപവയാഗിക്കുന്നതിന്ടറ രീതിയും പരിമിതികളും 
അവതാറിറ്റി നിർവ്വേിക്കുന്നതാണ്.      

25. ആധാർ നരപരികളുടര വിനയാസത്തിന് അവതാറിറ്റി നിർവ്വേിച്ച കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ, നരപരികൾ, 
വയവസ്ഥകൾ എന്നിവ വസവന്ായകർ പിന്ത്ുരരണം. 

26. വപരുവേർക്കലുമായി ബന്ധടപ്പട്ട കാലികമായ റിവപ്പാർട്ടുകൾ അവതാറിറ്റി വി ്ീകരിച്ച 
രൂപത്തിലും രീതിയിലും വസവന്ായകർ സമർപ്പിക്കണം. 

27. ആധാർ നരപരികളുമായി ബന്ധടപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ അവതാറിറ്റി ആവ യടപ്പരുന്ന ്പകാരം 
വസവന്ായകർ സമയാസമയം നൽകണം. 

അനുബന്ധംC - ക്കപരുക്കെർേൽക്കക്രം (ടെേലിേ്) 
 

രജിസ്്രാർ: _______________________________________________________ 

വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസി:: _______________________________________________ 

വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിന്ടറ സ്ഥലം:  പൂർണ്ണ വമൽവിലാസം _________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷൻ വകാഡ്:  എലലാ വസ്റ്റഷനുകളും ________________________________ 

______________________________________________________________ 

വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസിയിടല സൂപ്പർ വവസറുടര വപര്:: ________________________________ 

്കമ 
നമ്പർ 

ടെേ് ക്കപായിന്റുകൾ 

ക്കപരുക്കെർ
േൽ 

ഏജൻസി 
സൂപ്പർലവ

സർ 

നിർബന്ധമായആവ യകതകൾ 

A ക്കേഷൻ 

A.1 ്യവുടേയ്ക്തുനൂതനമായസ്ടപസിഫിവക്കഷടനക്കുറിച്ചുഅറിയാൻUIDAI 
യുമായിബന്ധടപ്പരുക. 

ലാപ്വരാപ്പ്/ടഡസ്ക്വരാപ്പ്,ബിവയാടമ്രിക്മുതലായഉപകരണങ്ങൾബന്ധിപ്പിക്കുവാ
ൻUSBഹ്ബ്(നൂതനമായആവ യകതകടളക്കുറിച്ചുഅറിയാൻtechsupport@uidai.gov.in 
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്കമ 
നമ്പർ 

ടെേ് ക്കപായിന്റുകൾ 

ക്കപരുക്കെർ
േൽ 

ഏജൻസി 
സൂപ്പർലവ

സർ 

എന്നടവബ്വസറ്റ്സന്ദർ ിക്കുക. 

ECMP വവർഷൻ 3.3.4.2 വിനുവവണ്ടി : 

 3.2 Ghz വബസ്്ഫീക്കൻസികവാഡ്വകാർഅഥവാനൂതനമായതു  
(ടഡസ്ക്വരാപ്പ് ) അഥവാ 1.9 GHz വബസ്്ഫീക്കൻസി , 
കവാഡ്വകാർഅഥവാനൂതനമായതു   (ലാപ്വരാപ്പ്) 

 4GB RAM അടലലങ്കിൽഅതിൽകൂരുതൽ 
 500GB HDD  
 ടഡഡിവക്കറ്റഡ്  USB 2.0 വപാർട്ട് (േുരുങ്ങിയത് 5 

വപാർട്ടുകടളങ്കിലുംവവണം) 

കുറിപ്പ്: വിൻവഡാസവിസ്തഅടലലങ്കിൽമറ്റു 64 
ബിറ്റ്ഓപ്പവററ്റിംഗ്സിസ്റ്റംസവപ്പാർട്ട്ടേയ്യുന്നതലല. 

A.2 സംസ്ഥാപന, ഏവകാപന മാനവലിന് അനുസൃതമായി UIDAI വസാഫ്് ടവയർ 
ഇൻസ്റ്റാൾ ടേയ്ക്തു, പരിവ ാധിച്ചു, ഏവകാപിപ്പിച്ചു, വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ 
വിവര സം രണിയുമായി രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്തു. രജിസ്റ്റർ ടേയ്ക്ത എലലാ 
ലാപ്വരാപ്പുകളിലും റിലീസ് ടേയ്ക്ത് ഒരു മാസത്തിനകം നൂതന പതിപ്പ് 
ഇൻസ്റ്റാൾ ടേയ്യണം. VDM ഇൻസ്റ്റാൾ ടേയ്ക്തു, ഡിവവസുകളിൽ 
സർവീസുകൾ ്പവർത്തനനിരതമാണ്.   

  

A.3 മിഴിപരല വ ഖരണ ഉപകരണം ല യമാണ് (നിർമിതിയും വമാഡലും 
വരഖടപ്പരുത്തുക) 

  

A.4 വിരലരയാള വ ഖരണ ഉപകരണം ല യമാണ് (നിർമിതിയും വമാഡലും 
വരഖടപ്പരുത്തുക) 

  

A.5 ഡിജിറ്റൽ കയാമറ (നിർമിതിയും വമാഡലും വരഖടപ്പരുത്തുക) UIDAI യുടര 
നിർവ്വേനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം. 

  

A.6 വഫാവട്ടാ്ഗാഫുകൾ എരുക്കുന്നതിനുവവണ്ടി ടവളുത്ത, ്പതിഫലിക്കാത്ത, 
അതാരയമായ, ~3ft വീതിയുള്ള പശ്ചാത്തല സ്്കീൻ അതിന്ടറ സ്റ്റാൻഡ് 
സഹ്ിതം ല യമാണ്.  

  

A.7 സ്ഥിരവാസികളുടര വിവരങ്ങൾ പരിവ ാധിക്കുന്നതിനുവവണ്ടി ഒരു 
വമാണിറ്റർ കൂരുതലായുണ്ട് (1024x768 ൽ കൂരുതൽ ടറസലൂഷവനാടര 15-16" 
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്കമ 
നമ്പർ 

ടെേ് ക്കപായിന്റുകൾ 

ക്കപരുക്കെർ
േൽ 

ഏജൻസി 
സൂപ്പർലവ

സർ 

വലിപ്പമുള്ളത്)  

A.8 വപരുവേർക്കലിന് ആവ യമായ എലലാ ഉപകരണങ്ങളും UIDAI യുടര 
നിർവ്വേനങ്ങളുമായി വയാജിക്കുന്നതാണ്. 

  

A.9 എലലാ വസ്റ്റഷനുകളിടലയും ഉപകരണങ്ങളുടര ്പവർത്തനക്ഷമത 
പരിവ ാധിച്ചു.  

  

A.10 വിവര വകമാറ്റത്തിനുള്ള ടമമറി സ്റ്റിക്ക് (1 വക്ന്ദത്തിൽ ്പതി്ിനം 4 GB 
ടപൻ വ്ഡവ് മതിയാകും അതായത്, ~5 വസ്റ്റഷനുകൾ. 20 ് ിവസവത്തക്കുള്ള 
വസ്റ്റാക്ക് ഓവരാ വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം)   

  

A.11 ്പിന്റർ ( A4 വലസർ ്പിന്റർ; മികച്ച ഗുണവമൻമയുള്ള വഫാവട്ടാ ്പിന്് 
ടേയ്യണം) 

  

A.12 ്പിന്റർ വപപ്പർ(5 വസ്റ്റഷനുകളിൽ 10 ്ിവസവത്തക്കുള്ള 
ഇൻടവന്ററികൾക്ക്. അതായത്, ~ 20 റിമുകൾ) 

  

A.13 ആന്റി വവറസ് / ആന്റി സ്വപടവയർ പരിവ ാധനകൾ   

A.14 വപരുവേർക്കൽവൈന്റിവലക്കുള്ളഇന്റർടനറ്റ്ബന്ധം. ഓവരാ 5 
്ിവസത്തിലുംവൈന്്ഏവകാപനംനിർബന്ധമാണ്. 

  

A.15 ്പാവ് ികമായ്പാമാണീകരണത്തിനുവവണ്ടിഎലലാഓപ്പവററ്റര്മാരുംസൂപ്പർവവസ
ർമാരുംആധാർവൈന്റിവലക്കുഓൺവബാർഡ്ടേയ്ക്തിരിക്കണം. 

  

A.16 ്പാവ് ിക ്പമാണീകരണത്തിനുവവണ്ടി എലലാ ഓപവററ്റർമാരും 
സൂപ്പർവവസർമാരും അവതാരകരും ആധാർ ൈയന്റിവലക്ക് ഓൺവബാർഡ് 
ടേയ്ക്തിരിക്കണം. 

  

A.17 ലാപ്വരാപ്പുകളിവലക്ക് ഇംവപാർട്ട് ടേയ്യുന്നതിനുവവണ്ടി 
രജിസ്്രാർമാരിൽനിന്ന് വപരുവേർക്കലിനു മുമ്പുള്ള വിവരങ്ങൾ, 
ഉപവയാഗിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ, അവ ല യമാക്കണം.  

  

A.18 രജിസ്്രാർമാർക്ക് കൂരുതൽ മണ്ഡലങ്ങൾ വ ഖരിവക്കണ്ടതുടണ്ടങ്കിൽ, KYR+ 
മണ്ഡലങ്ങൾ വ ഖരിക്കുന്നതിനുള്ള KYR+ വസാഫ്് ടവയർ ഏവകാപിപ്പിച്ച് 
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േൽ 

ഏജൻസി 
സൂപ്പർലവ

സർ 

പരിവ ാധിച്ചുവനാക്കണം.  

A.19 നനയ്ക്ക്കുവാനുള്ള സ്വപാഞ്ചും വകകൾ വൃത്തിയാക്കാനുള്ള തുണിയും 
ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

  

A.20 GPS റിസീവർ UIDAI നിർവ്വേനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കണം   

A.21 സുരക്ഷ കാരണങ്ങളാൽ വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനുകളിൽ ഹ്ാർഡ് ടവയർ 
കീകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം (ഒക്വരാബർ 2012 നുവ ഷം നിർവ്വേിച്ചത്)  

  

A.22 സ്കാനിംങ്ങ് ഉപവയാഗിക്കാവുന്നിരത്ത് വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ വരഖകൾ 
സ്കാൻ ടേയ്യുന്നതിനുള്ള സ്കാനർ (മുമ്പ് സ്കാൻ ടേയ്ക്ത വരഖകളും 
വേർത്തുടവക്കാവുന്നതാണ്).  

  

B ക്കക്രം 

B.1 ഓവരാ അഞ്ച് വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനുകളിവലക്കുമുള്ള 2 KVA വ ഷിയുള്ള 
ബാക്ക് അപ് പവർ സവല (ജനവററ്റർ) ഒരു വക്ന്ദത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം.   

  

B.2 ജനവററ്ററുകൾ ്പവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഇന്ധനം   

B.3 പരയാപ്തമായ എണ്ണം  ്പിന്് ടേയ്ക്ത ആധാർ വപരുവേർക്കൽ/ 
തിരുത്തൽ പ്തികകൾ ടസന്ററിൽ ല യമാണ്/ മുൻകൂട്ടി വിതരണം ടേയ്ക്തു.  

  

B.4 വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയിവലക്ക് ടപൻ വ്ഡവുകൾ/ ഹ്ാർഡ് 
ഡിസ്ക്കുകൾ വകമാറാൻ ബബ്ൾ പാക്ക് ടേയ്ക്ത, ജലടത്ത 
്പതിവരാധിക്കുന്ന എൻവലപുകൾ (CD ടമയിലർ).  (ഒരു വക്ന്ദത്തിന് ഒരു 
്ിവസത്തിൽ 2 എൻവലപുകൾ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 20 ്ിവസവത്തക്കുള്ള 
വസ്റ്റാക്ക് വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം.    

  

B.5 വക്ന്ദ തിരിച്ചറിയൽ വിവര സം രണിയിവലക്ക് വിവരങ്ങൾ 
വകമാറുന്നതിന് ഓൺവലൻ രീതിയാണ് ഉപവയാഗിക്കുന്നടതങ്കിൽ, ആധാർ 
SFTP ൈയന്റിന്ടറ ഏറ്റവും നൂതനമായ പതിപ്പ് ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്ക്ത് 
ഇൻസ്റ്റാൾ ടേയ്യണം. വപരുവേർക്കൽ നിർവ്വഹ്ിച്ച് 20 ്ിവസത്തിനുള്ളിൽ 
എലലാ പാക്കറ്റുകളും അവലാഡ് ടേയ്യണം. വസ്റ്റഷനിൽ അവലാഡ് ടേയ്യാത്ത 
പാക്കറ്റുകൾ 1000 കവിയുകയാടണങ്കിൽ വപരുവേർക്കൽ ൈയന്് 
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നിശ്ചലമാകുന്നതാണ്.    

B.6 സ്ഥിരവാസിയുടര PoI,PoA വരഖകളുടര സിവറാക്സിനുള്ള 
വഫാവട്ടാവകാപ്പിയർ (അടലലങ്കിൽ കരാർ ്പകാരമുള്ള വയവസ്ഥകൾ)       

  

B.7 ഓവരാ വസ്റ്റഷനിലും ് ിവസത്തിൽ രണ്ടുതവണടയങ്കിലും പുറവമയുള്ള ഒരു 
ഹ്ാർഡ് ഡിസ്ക്കിവലക്ക് വിവരങ്ങൾ ബാക്ക് അപ് ടേയ്യണം. (ഏറ്റവും 
കുറഞ്ഞത് 60 ്ിവസം ്പസ്തുത ബാക്ക് പരിപാലിക്കണം)  

  

B.8 ആവ യമായ ടവളിച്ച സംവിധാനം, ഫാനുകൾ, വിവിധ ബവയാടമ്രിക് 
ഉപകരണങ്ങൾ ലഗ്ഗ് ടേയ്യാനുള്ള പവർ വപായിന്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

  

B.9 വപരുവേർക്കൽ ടഷഡയൂളിടനക്കുറിച്ച് ്പാവ് ിക അധികൃതടര 
അറിയിച്ചിരിക്കണം 

  

B.10 വപരുവേർക്കൽ ടഷഡയൂളിടനക്കുറിച്ച് അവതാരകടര അറിയിച്ചിരിക്കണം   

B.11 വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിന്ടറ ബാനർ ്പവവ ന കവാരത്തിൽ 
ടവച്ചിരിക്കണം 

  

B.12 വപരുവേർക്കൽ ്പ്കിയകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും ്പാവ് ിക  ാഷയിലും 
്പതിപാ്ിച്ച വപാസ്റ്ററുകൾ ആളുകൾ കാണുന്നിരത്ത് ടവക്കണം   

  

B.13 പരാതികൾ വകകാരയം ടേയ്യുന്ന ടഹ്ൽപ് വലൻ നമ്പറും മറ്റു ്പധാന 
നമ്പറുകളും വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിനകത്ത്/ പുറത്ത് ്പവതയകമായി 
്പ്ർ ിപ്പിക്കണം.  

  

B.14 വസാഫ്് ടവയറിടനക്കുറിച്ചുള്ള ഉപവയാക്തൃ ലഘുവലഖ ടപടട്ടന്ന് 
പരിവ ാധിക്കാൻ ല യമാക്കണം, ഓപ്പവററ്റർമാർക്ക് അതിടനക്കുറിച്ച് 
വബാധയമുണ്ടായിരിക്കണം.   

  

B.15 സ്ഥിരവാസിക്ക്/ അവതാരകന് ഒപ്പുടവക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹ്േരയത്തിൽ 
ടപരുവിരൽ മു്് പതിപ്പിക്കാൻ ഇങ്ക് പാഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

  

B.16 ബാക്ക് അപ് നിർവ്വഹ്ിക്കുന്നതിനുള്ള എക്വസ്റ്റണൽ ഹ്ാർഡ് ഡിസ്ക്ക്    
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B.17 UIDAI /രജിസ്്രാർമാർ എന്നിവരുമായി വപടട്ടന്ന് ആ യവിനിമയം 
നരത്തുന്നതിന് ടമാവബൽ വഫാൺ/ ലാൻഡ് വഫാൺ/ ഇന്റർടനറ്റ് 
ല യമായിരിക്കണം  

  

അഭിലഷണീയമായത് 

C മറ്റു വിനയാസങ്ങൾ   

C.1 പവർ വകാഡിനുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ വബാക്സ്   

C.2 വകകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ടവള്ളം, വസാപ്പ്, രവ്വൽ   

C.3 കുരിടവള്ള സൗകരയം ല യമായിരിക്കണം   

C.4 വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനിടല ഓപവററ്റർമാർക്ക് ആവ യമായ്ത വമ കൾ, 
കവസരകൾ. 

  

C.5 വപരുവേർക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവർക്കായി തണലിൽ കവസരകൾ/ 
ടബഞ്ചുകൾ 

  

C.6 വി ാലമായ ഹ്ാൾ/ മുറി കൂരാടത ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ 
വ ഖരിക്കുന്നവവളയിൽ വപരുവേർക്കടപ്പരുന്നവരുടര േലനങ്ങൾ 
കുറയ്ക്ക്കുന്ന വിധത്തിൽ ്കമീകരിച്ച ഫർണ്ണീച്ചർ 

  

C.7  ാരീരിക വവകലയമുള്ളവർ, ഗർ ിണികൾ, വകക്കുഞ്ഞുങ്ങളുമാടയത്തുന്ന 
സ്്തീകൾ, വൃദ്ധ്ർ എന്നിവർക്കുവവണ്ടി ഒരു വസ്റ്റഷടനങ്കിലും 
അനുവയാജയമാക്കുക. ആളുകൾക്ക് കാണാവുന്നിരത്ത് ഈ വസ്റ്റഷടനക്കുറിച്ച് 
ബാനർ സ്ഥാപിക്കുക. വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദം  ൂനിരപ്പിലുള്ള നിലയിൽ 
ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.   

  

C.8 എലലാ ഉപകരണങ്ങളുടരയും കയാരി ടകയ്ക്സുകൾ ല യമായിരിക്കണം   

C.9 ബവയാടമ്രിക് ഉപകരണങ്ങളും ലാപ്വരാപ്പുകളും വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് 
ഉപകരണ നിർമാതാക്കൾ വി ്ീകരിച്ച ്പകാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ  

  

C.10 പർേ ധരിച്ച സ്്തീകളുടര വപരുവേർക്കലിന് ്പവതയകം വളച്ചുടകട്ടിയ സ്ഥലം   
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C.11 വജാലി മാറിമാറി ടേയ്യുന്നതിന്/ ഓപവററ്റർ ക്ഷീണിക്കുന്നത് 
ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വവണ്ട്ത ഓപവററ്റർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. 

  

C.12 വപരുവേർക്കാനായി വരുന്ന സ്്തീകടള സഹ്ായിക്കാൻ വനിത 
ഓപ്പവററ്റർമാർ/ സന്നദ്ധ്വസവകർ ഉണ്ടായിരിക്കണം 

  

C.13 വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങളിവലക്ക് ബാഗുകൾ/ സയൂട്ട്ടകയ്ക്സുകൾ അടലലങ്കിൽ 
മടറ്റടന്ത്ങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ടകാണ്ടുവരുന്നത് തരയാൻ സുരക്ഷ 
്കമീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം 

  

C.14 വവകലയമുള്ളവർക്കും വൃദ്ധ്ജനങ്ങൾക്കും വവണ്ടി ഒരു റാമ്പ് 
ഉണ്ടായിരിവക്കണ്ടതാണ്, വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദങ്ങൾ ടകട്ടിരത്തിടല ്ഗൗണ്ട് 
വലാറിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം  

  

C.15 ്പഥമ ു് ൂഷ കിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം   

C.16 അമിതമായ േൂ് കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ORS കിറ്റ് 
ഉണ്ടായിരിക്കണം  

  

D ക്കപരുക്കെർേൽ ക്കക്രം – ആക്കരാഗയ, സുരക്ഷ് പരിഗണനകൾ 

D.1 വവ്യുത ഉപകരണങ്ങടളലലാം അനുവയാജയമായി എർത്ത് ടേയ്ക്തിരിക്കണം   

D.2 തറയിലൂടരയുള്ള അടലലങ്കിൽ േുമരിലുള്ള വയറിംങ്ങുകൾ നന്നായി 
ഇൻസുവലറ്റ് ടേയ്യണം 

  

D.3 വപരുവേർക്കലിനുള്ള ജനവററ്ററിന്ടറ ബാക്ക് അപ്പിനും വിവിധ 
ഉപകരണങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവ യമായ വയറിംങ്ങ് 
വൃത്തിയായി ്കമീകരിക്കണം  

  

D.4 ജനവററ്ററിനുള്ള ഇന്ധനവും അതുവപാടല തീപിരുത്ത സാദ്ധ്യതയുള്ള മറ്റു 
വസ്തുക്കളും വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിൽനിന്ന് അകടലയായി 
സൂക്ഷിക്കണം 

  

D.5 തീപിരുത്ത സുരക്ഷ ഉപകരണം സമീപത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം   
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D.6 പവർ ജനവററ്റർ വപരുവേർക്കൽ വസ്റ്റഷനുകളിൽനിന്ന് പരയാപ്തമായ 
അകലത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം 

  

D.7 ്പവ് ടത്ത അരിയന്ത്ിരഘട്ട സഹ്ായ നമ്പറുകൾ വക്ന്ദത്തിൽ 
ല യമായിരിക്കുകയും ഓപ്പവററ്റർമാർക്ക് അതിടനക്കുറിച്ച് 
വബാധയമുണ്ടായിരിക്കുകയും വവണം.  

  

 __________________________ ________ 

  ിയ ി ഒപ്പ് 
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അനുബന്ധംD- ിരിച്ചറിയലിന്ടറക്കമൽവിലാസത്തിന്ടറമാ ൃകസർട്ടി
ഫിേറ്റ് 
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അനുബന്ധം E – അവ ാരകന്ടറമാ ൃകാസമ്മ പ് ം 
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അനുബന്ധം F - ക്കപരുക്കെർേൽ /  ിരുത്തൽപ് ിക 
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അനുബന്ധം G - ഉക്കപക്ഷ്യുടെസരർഭങ്ങൾ 
 

ആധാർ നമ്പർ ഉക്കപക്ഷ്ിക്കേണ്ടത് ആവശയമാകുന്ന സാഹെരയങ്ങൾ 

താടഴ പറയുന്ന സാഹ്േരയങ്ങളിൽ ഒരു ആധാർ നമ്പർ ഉരമയുടര ആധാർ നമ്പർ 
്ുർബ്ബലമാകുന്നതാണ്: 

(a) ഒവര വയക്തിക്ക് ഒന്നിവലടറ ആധാർ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുടണ്ടന്ന് സ്ഥാപിക്കടപ്പട്ടാൽ, 
ഇതിനുമുമ്പടത്ത വപരുവേർക്കലിൽനിന്ന് തീരുമാനിക്കടപ്പട്ട ആധാർ നമ്പർ പിരിടച്ചരുത്ത് 
തുരർന്നുള്ള ആധാർ നമ്പറുകടളലലാം റേ് ടേയ്യുന്നതാണ്.  . 

(b) നിർേിശ്ര മാർഗ്ഗവരഖകളുടര ലംഘനത്തിലൂടരയാണ് ആധാർ നമ്പർ ഉണ്ടാക്കിയത് : 

I. ്പധാന ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ ല യമാക്കാടത “വഫാവട്ടായുടര വഫാവട്ടാ” 
എരുക്കുന്ന സം വം: വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിൽടവച്ച് ഒരു പുതിയ വഫാവട്ടാ്ഗാഫ് 
എരുക്കുന്നതിനുപകരം നിലവിലുള്ള ഒരു വഫാവട്ടാ ഉപവയാഗിക്കുകയും 
വപരുവേർക്കൽ വവളയിൽ ്പധാന ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ വ ഖരിക്കടപ്പരാടത 
വപാകുകയും ടേയ്യുന്നു, ഇത്തരം സാഹ്േരയത്തിൽ സ്ഥിരവാസിയുടര ആധാർ നമ്പർ 
റേ് ടേയ്യുന്നതാണ്.  

II. “വയാജ ബവയാടമ്രിക് അസാധാരണതവ” സം വങ്ങൾ: ഒരു ‘ബവയാടമ്രിക് 
അസാധാരണതവ’ സം വമായി വപരുവേർക്കൽ ടതറ്റായി നിർവ്വഹ്ിക്കടപ്പരുന്നു. 
ഇവിടരയും ആധാർ നമ്പർ റേ് ടേയ്യടപ്പരും. 

III. ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ വ ഖരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാനായി ഒരു മുതിർന്ന 
വയക്തിടയ അഞ്ച് വയസ്സിനു താടഴ ്പായമുള്ള കുട്ടിയായി വപരുവേർക്കുന്നു, 
ആധാർ നമ്പർ റേ് ടേയ്യടപ്പരുന്നു. 

IV. വപരുവേർക്കൽ കപരമാടണന്ന് അധികൃതർ മനസ്സിലാക്കിയ കാരണത്താൽ 
്ുർബ്ബലടപ്പരുത്തൽ ആവ യമാകുന്ന ഏടതാരു സം വവും.   

ആധാർ നമ്പർ റേ് ടേയ്ക്തുകഴിഞ്ഞാൽ ആധാർ നമ്പർ ഉരമയ്ക്ക്ക് അധികൃതർ നൽകുന്ന 
വസവനങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ്ുർബ്ബലടപ്പരുന്നതാണ്.. 

  

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


 

Handbook for Ecosystem Partners (Registrars/Enrolment Agencies (EAs)/Supervisors/Verifiers/Introducers 

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

  

Page188 

 

 

അനുബന്ധംH-ആധാർക്കപരുക്കെർേൽ/പരിഷ്കരണത്തിനുള്ളസഹായ
ക്കരഖകളുടെപട്ടിക 
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അനുബന്ധം I - കൺവീനിയൻസ്ടൊർജ് 
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അനുബന്ധം J - ആധാർ്പവർത്തനരഹി മാേൽ 
 

ആധാർ നമ്പർ ്പവർത്തനരഹി മാക്കേണ്ടത് ആവശയമാകുന്ന സാഹെരയങ്ങൾ 

ഒരു ആധാർ നമ്പർ ഉരമയുടര ആധാർ നമ്പർ താടഴ പറയുന്ന സാഹ്േരയങ്ങളിൽ 
്പവർത്തനരഹ്ിതമാക്കുന്നതാണ്:  

a. ക്കഫാക്കട്ടായുടെ ക്കഫാക്കട്ടാ എെുേൽ, ്പധാന ബക്കയാടമ്െിക് വിവരങ്ങൾ ലഭയമാണ്: 
വപരുവേർക്കൽ വക്ന്ദത്തിൽടവച്ച് പുതിടയാരു വഫാവട്ടാ എരുക്കുന്നതിനു പകരം 
നിലവിലുള്ള ഒരു വഫാവട്ടാ ഉപവയാഗിച്ചു, സ്ഥിരവാസിയുടര ്പധാന 
ബവയാടമ്റിക് വിവരങ്ങൾ വ ഖരിക്കുകയും ടേയ്ക്താൽ ആധാർ നമ്പർ 
നിർജ്ജീവമാക്കുകയും സ്ഥിരവാസിവയാ് തന്ടറ വഫാവട്ടാ അപ്വഡറ്റ് ടേയ്യാൻ 
ആവ യടപ്പരുകയും ടേയ്യുന്നതാണ്.തന്ടറ വഫാവട്ടാ്ഗാഫ് വിജയകരമായി അവേഹ്ം 
അപ്വഡറ്റ് ടേയ്ക്താൽ ആധാർ നമ്പർ വീണ്ടും ്പവർത്തനക്ഷമമാകുന്നതാണ്.    

b. “വയാജമായ ഭാഗിക ബക്കയാടമ്െിക് അസാധാരണ വ” സംഭവങ്ങൾ: ബവയാടമ്രിക് 
വിവരങ്ങളിടല േില ഘരകങ്ങൾ നൽകാൻ സ്ഥിരവാസി സന്നദ്ധ്നായിട്ടും അത് 
വ ഖരിക്കാൻ തയ്യാറായിലല. ഇത്തരം സാഹ്േരയത്തിൽ ആധാർ നമ്പർ 
്പവർത്തനരഹ്ിതമാകുന്നതാണ്. 
 

c. നിയമാനുസൃതമായ സഹ്ായക വരഖകൾ ഇലലാടതയാണ് വപറുവേർക്കൽ 
നിർവ്വഹ്ിച്ചടതന്ന് പിന്നീ് കടണ്ടത്തിയാൽ, സാധുവായ സഹ്ായക വരഖകവളാടര 
ആധാർ നമ്പർ ഉരമ അത് അപ്വഡറ്റ് ടേയ്യുന്നതുവടര ആധാർ നമ്പർ 
്പവർത്തനരഹ്ിതമാകുന്നതാണ്. 

d. വ ഖരിച്ച വിവരങ്ങളിൽ വമാ മായ വിവരങ്ങൾ (മി് ിതമായ/്കമവിരുദ്ധ്മായ 
ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ, സ്ഥിരവാസിയുടര ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങളിൽ 
അധിവക്ഷപ/നിരർത്ഥക വാക്കുകളും സവ യതരമായ  ാഷയും, അപരനാമങ്ങൾ 
ഉപവയാഗിച്ച് ഒടരാറ്റ വപരിന്ടറ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നിവലടറ വപരുകൾ എന്നിങ്ങടന) 
ഉടണ്ടന്ന് അറിയടപ്പരുകയും അപ്വഡറ്റ് ആവ യമായിവരികയും ടേയ്യുന്ന 
സാഹ്േരയത്തിൽ, ആധാർ ഉരമ അത് അപ്വഡറ്റ് ടേയ്യുന്നതുവടര ആധാർ നമ്പർ 
്പവർത്തനരഹ്ിതമാക്കുന്നതാണ്.  

e. അഞ്ച് വയസ്സ് അടലലങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായ ഒരു കുട്ടി ്പസ്തുത 
്പായം തികഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്ടറ ബവയാടമ്രിക് വിവരങ്ങൾ 
അപ്വഡറ്റ് ടേയ്ക്തിലല എങ്കിൽ ആധാർ നമ്പർ ്പവർത്തനരഹ്ിതമാകുന്നതാണ്. 
്പവർത്തനരഹ്ിതമാക്കിയവ ഷം വമൽപറഞ്ഞ അപ്വഡറ്റ് ഒരു വർഷത്തിനകം 
നിർവ്വഹ്ിച്ചിടലലങ്കിൽ ആധാർ നമ്പർ ഉവപക്ഷിക്കടപ്പരുന്നതാണ്. 

f. ്പവർത്തനരഹ്ിതമാക്കുന്നത് അനുവയാജയമാടണന്ന് അധികൃതർ നിരൂപിക്കുന്ന 
ഇതര സാഹ്േരയങ്ങൾ. 
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2. ആധാർ നമ്പർ ്പവർത്തനരഹ്ിതമാക്കാൻ അധികൃതടര വ്പരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങൾ ആധാർ 
നമ്പർ ഉരമ അപ്വഡറ്റ് ടേയ്യുകവയാ തിരുത്തുകവയാ ടേയ്യുന്നതുവടര ആധാർ നമ്പർ 
ഉരമയ്ക്ക്ക് അധികൃതർ നൽകിവരുന്ന വസവനങ്ങൾ, ആധാർ 
്പവർത്തനരഹ്ിതമായിക്കഴിഞ്ഞാൽ താത്ക്കാലികമായി നിർത്തിടവക്കുന്നതാണ്.   

ഉക്കപക്ഷ് അടലലരിൽ ്പവർത്തനരഹി മാേൽ ക്കവണ്ടിവന്ന സാഹെരയങ്ങടളേുറിച്ചുള്ള 
അക്കനവഷണം 

 

1. ഉവപക്ഷവയാ ്പവർത്തനരഹ്ിതമാക്കവലാ ആവ യമാടണന്ന് റിവപ്പാർട്ട് ടേയ്യടപ്പട്ടവതാ 
തിരിച്ചറിഞ്ഞവതാ ആയ ഏത് സം വത്തിലും അവനവഷണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ആധാർ 
നമ്പർ ഉവപക്ഷിവക്കണ്ടിവരുന്ന അടലലങ്കിൽ ്പവർത്തനരഹ്ിതമാവക്കണ്ടിവരുന്ന 
വയക്തിയുടര വാ്ം വകൾക്കലും ഇതിൽ ഉൾടപ്പരും.  

2. അവതാറിറ്റി നാമനിർവേ ം ടേയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസി സാഹ്േരയം 
പരിവ ാധിച്ച്/അവനവഷിച്ച്, ്പസ്തുത ആവ യത്തിന് അവതാറിറ്റി നിർവേ ിവച്ചക്കാവുന്ന 
നരപരി്കമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി, അവതാറിറ്റിക്ക് ഒരു റിവപ്പാർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ്. 

3. റിവപ്പാർട്ട് ല ിച്ച വ ഷം ആവ യമായ നരപരികൾക്ക് അവതാറിറ്റി തുരക്കം കുറിക്കുകയും 
ആധാർ നമ്പർ ഉവപക്ഷിക്കൽ അടലലങ്കിൽ ്പവർത്തനരഹ്ിതമാക്കൽ തീരുമാനം 
അവതാറിറ്റി ഏടറ്റരുക്കുകയും ടേയ്യുന്നതാണ് 
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അനുബന്ധം K - ഓപ്പക്കററ്റർഓൺക്കബാർഡിങ്ക്കഫാം 
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അനുബന്ധം L - ആധാർക്കപരുക്കെർേൽകിറ്റ് 
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അനുബന്ധംM-ECMPലക്ലന്റിലുംപരിഹാരങ്ങളിലുംസംഭവിോറുള്ളടപാ ുപിഴ
വുകൾ 
 

വപരുവേർക്കൽ ഏജൻസികൾ അവതാറിറ്റി നിർവേ ിച്ച പാതയിൽനിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ ECMP 
ൈയന്് ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്യണം. ൈയന്് ഡൗൺവലാഡ് ടേയ്ക്തവ ഷം ഉപവയാഗവവളയിൽ 
ഓപവററ്റർ/സൂപ്പർവവസർ താടഴ സൂേിപ്പിച്ച ്പകാരം ഒരുപാ് ്പശ്നങ്ങൾ/ ടവലലുവിളികൾ 
അ ിമുഖീകരിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ്പശ്നങ്ങൾ പരിഹ്രിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാഫ് വകടക്കാവള്ളണ്ട 
പരിഹ്ാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ വി കലനം ടേയ്ക്ത് പിന്ത്ുരരുന്നതിനുവവണ്ടി അതാത് പിഴവുകളുടര വനടര 
ടകാരുത്തിരിക്കുന്നു -    

്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

1. 

 

പിഴവ്- ഓപ്പക്കററ്ററുടെ 
്പമാണീകരണം 
പരാജയടപ്പട്ടു  

പരിഹാരം –  

 ബവയാ വലാക്ക് 
പരിവ ാധിക്കുക  
(വപാർട്ടലിൽ / 
M-ആധാറിൽ) 

 ആധാർ 
ഉവപക്ഷിക്കടപ്പട്ടു  
(ബവയാ അപ്വഡറ്റ് 
ആവ യമാണ്) 

 മാതൃക 
വീടണ്ടരുക്കുന്നത് 
്പമാണീകരിക്കുക > 
UIDAI സാവങ്കതിക 
വി്ഗ്്ടന 
ബന്ധടപ്പരുക 
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

2. 

 

പിഴവ്- രജിസ്ടക്ക്െഷൻ 
പരാജയടപ്പട്ടു 

പരിഹാരം –  

 ഡാറ്റ കാർഡ്/ ടനറ്റ് 
വർക്ക് 
കണക്രിവിറ്റിയിൽ 
മാറ്റംവരുത്തിയവ 
ഷം വീണ്ടും 
് മിക്കുക  

 ൈയന്റിടന വീണ്ടും 
രജിസ്റ്റർ ടേയ്യുക 

 IP വവറ്റ് ലിസ്റ്റ് 
ടേയ്ക്തിലല/ ഫയർ 
വാൾ 
്കമീകരണങ്ങൾ  
എന്നിവ 
കാരണമായും ഇത് 
സം വിക്കാം. 

3. 

 

പിഴവ്- ഓപക്കററ്ററുടെ 
വിശദാംശങ്ങൾ ഇലല  

പരിഹാരം –  

 ടനറ്റ് വർക്ക് 
കണക്രിവിറ്റി 
പരിവ ാധിക്കുക 
(ലിങ്ക് / വവഗത) 

 ടനറ്റ് വർക്കിൽ 
കുഴപ്പടമാന്നും 
ഇടലലങ്കിൽ, വീണ്ടും 
ഓൺ വബാർഡ് 
ടേയ്യുക 
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

4. 

 

പിഴവ്- ക്കന് പെല 
ഉപകരണം െി് ം 
പിെിേുന്നിലല 

പരിഹാരം - 
ഉപകരണത്തിന്ടറ 
കണക്ഷൻ 
പരിവ ാധിക്കുക. 
സർവീസുകൾ റീസ്റ്റാർട്ട് 
ടേയ്ക്ത് വീണ്ടും 
പരിവ ാധിക്കുക  

 

5. 

 

പിഴവ്- ഓപക്കററ്ററുടെ 
ഏകകാലികമാേൽ 
വിജയിച്ചിലല 

പരിഹാരം - 
വബാർഡിംങ്ങ് 
സംബന്ധമായി 
ഓപവററ്ററുടര ്പ്കിയ 
വീണ്ടും പിന്ത്ുരരുക 

 

6. 

 

പിഴവ്- പിൻക്കകാഡ് 
വിവരം ട റ്റാണ്  
പരിഹാരം –  

• മുഴുവൻ പിൻക്കകാഡ് 
വിവരങ്ങളും (നമ്പർ, 
ജിലല, ഉപജിലല, VTC) 
നൽകുക  

• ഏറ്റവും പു ിയ 
“മാേർ-ഡാറ്റ” ഫയൽ 
( ECMP  /  UCL ൽ) 
ഡൗൺക്കലാഡ് ടെയ്ത് 
ഇംക്കപാർട്ട് ടെയ്യുക. 
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

7. 

 

പിഴവ്- പാേറ്റ് 
ഏകകാലികമാേലിൽ 
പിഴവ്  

പരിഹാരം –  

 ട്പാസസ്സ് -> 
എക്സ്വപാർട്ട് 
എൺവറാൾടമന്് 
ഡാറ്റ ->  

 ഓപവററ്റർ 
വി ്ാം ങ്ങൾ 
ഏകകാലികമാക്കുക 
-> പാക്കറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് 
ഏകകാലികമാക്കുക 
(പൂർണ്ണമായ 
ഏകകാലികം 
്പാപ്തമാക്കുക) 

8. 

 

പിഴവ്- OTP 
ടസർവറിക്കലേ് 
ബന്ധിപ്പിേൽ 
പരിഹാരം – UIDAI 
സാവങ്കതിക സഹ്ായ 
സംഘടത്ത ബന്ധടപ്പരുക   
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

9. 

 

പിഴവ്- ്പിന്് ടെയ്യുന്ന 
സമയത്ത് പിഴവ് 
സംഭവിച്ചു   

പരിഹാരം – 
്പിന്ററിന്ടറ 
ബാഹ്യമായ 
കണക്ഷനുകൾ 
പരിവ ാധിക്കുക  

 

10. 

 

പിഴവ്- ക്കപരുക്കെർേൽ 
ക്ലയന്് രജിേർ 
ടെയ് ിട്ടിലല  

പരിഹാരം – ൈയന്് 
വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ 
ടേയ്യുക  
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

11. 

 

പിഴവ്- ടസർവറിന്ടറ 
കണക്ഷ്ൻ ലഭയമലല 

പരിഹാരം - ടനറ്റ് 
വർക്കിന്ടറ കണക്ഷൻ 
പരിവ ാധിച്ച് വലാഗിൻ 
ടേയ്യാൻ ് മിക്കുക  

 

12. 

 

പിഴവ്- വിരലുകളുടെ 
എണ്ണം ്പ ീക്ഷ്ിച്ച 
എണ്ണവുമായി 
ക്കയാജിേുന്നിലല    

പരിഹാരം - 
ബവയാടമ്രിക് 
വിരലുകളുടര എണ്ണം 
എന്റർ ടേയ്ക്തത് 
പരിവ ാധിക്കുക 
അവതാടരാപ്പം  രിയായ 
നിർവേ ങ്ങൾ 
പാലിച്ചിട്ടുവണ്ടാ എന്ന് 
വനാക്കുക  
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

13. 

 

പിഴവ്- െില 
ഫയലുകൾേ്  കരാ് 
സംഭവിച്ചു 

പരിഹാരം –  

 ഓപവററ്റടറ 
 രിയായ രീതിയിൽ 
ഓൺവബാർഡ് 
ടേയ്ക്തിലല. ് യവായി 
ഒന്നുകൂരി 
ഓൺവബാർഡ് 
ടേയ്യുക. 

 േില സിസ്റ്റം 
ഫയൽ(കൾ)/ 
വഫാൾഡർ(കൾ) 
എഡിറ്റ് ടേയ്ക്തു. 

 

 

14. 

 

പിഴവ്- ്പാക്കദശിക 
പരിക്കശാധന ക്കസവനം 
ലഭയമലല  

പരിഹാരം –  

 സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് 
ടേയ്ക്തതിനുവ ഷം 
അൽപസമയം 
കാക്കുക, തുരർന്ന് 
ൈയന്് സ്റ്റാർട്ട് 
ടേയ്യുക.  

 ്പശ്നം എന്നിട്ടും 
നിലനിൽക്കുന്നുടവ
ങ്കിൽ നാം 
സർവീസസിവലക്ക് 
വപാകണം -> ആധാർ 
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

മൾട്ടി ലാറ്റ്വഫാം 
ഡിവവസ് മാവനജർ, 
ആധാർ QQSSITV 
സർവീസ്  വീണ്ടും 
സ്റ്റാർട്ട് ടേയ്യുക. 

15. 

 

പിഴവ്- സ്ടകാനർ 
കാണാ ാകുന്ന 
പിഴവുകൾ 

പരിഹാരം - നിങ്ങളുടര 
്പിന്ററിന്ടറയും 
സ്കാനർ 
ഡിവവസിന്ടറയും 
ബാഹ്യമായ/ ഹ്ാർഡ് 
ടവയർ കണക്ഷൻ 
പരിവ ാധിടച്ചവ ഷം 
വീണ്ടും ് മിക്കുക.  

 

16. 

 

പിഴവ്- ടനറ്റ് വർേ് 
കണക്ഷ്നിൽ പിഴവ് 

പരിഹാരം - SFTP 
വസാഫ്് ടവയറിലാണ് 
ഈ പിഴവ് 
്പധാനമായും 
സം വിക്കുന്നത് -> ടനറ്റ് 
വർക്ക് കണക്ഷൻ 
പരിവ ാധിക്കുക-> 
വിവരവ ഖര ഫയൽ 
മാറ്റി പകരടമാന്ന് 
ടവച്ചവ ഷം വീണ്ടും 
രജിസ്റ്റർ ടേയ്യുക.   
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

17. 

 

പിഴവ്- ക്കക്ര 
 ിരിച്ചറിയൽ വിവര 
സംഭരണിയുമായുള്ള 
രജിസ്ടക്ക്െഷൻ 
പരാജയടപ്പട്ടു. 

പരിഹാരം - എന്റർ 
ടേയ്ക്ത രജിസ്വ്രഷൻ 
മാന്ണ്ഡങ്ങൾ (യൂസർ 
ടനയിമും പാസ് 
വവർഡും) 
പരിവ ാധിക്കുക 

18. 

 

പിഴവ്- ഘെിപ്പിേുന്ന 
ക്കവളയിൽ ഗുരു രമായ 
പിഴവ് 

പിഴവ് - ൈയന്് ടമഷീൻ 
ഘരിപ്പിക്കൽ  രിയായി 
നിർവ്വഹ്ിച്ചിലല-> എലലാ 
ൈയന്് വസാഫ്് 
ടവയറും അഴിച്ചവ ഷം 
നിങ്ങളുടര സിസ്റ്റം 
വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് 
ടേയ്യുക-> ഘരിപ്പിക്കൽ 
്പ്കിയ വീണ്ടും 
തുരങ്ങുക. 
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

19. 

 

ഉപവയാഗിച്ച ടനറ്റ് 
വർക്ക് UIDAI 
ടസർവറുമായി 
ബന്ധിപ്പിക്കാൻ 
കഴിയുന്നിലല/ ൈയന്് 
രജിസ്റ്റർ ടേയ്യടപ്പട്ടിട്ടിലല/ 
QSSITV സർവീസ് 
്പതികരിക്കുന്നിലല 
( ാഗികമായി 
വപരുവേർക്കുന്നു) – 
ഓൺവബാർഡിംങ്ങിനുമു
മ്പ് “എൺവറാൾ യൂസർ” 
ൈിക്ക് 
ടേയ്യുന്നതിനുമുമ്പായി 
ആധാർ QSSITV സർവീസ് 
വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ടേയ്യുക 
/ സർട്ടിഫിക്കറ്റിടലയും 
ആധാറിടലയും 
വപരുകൾ തമിൽ 
വയതയാസമുണ്ട് / 
്പസ്തുത ഓപ്പവററ്റർ id 
രജിസ്്രാർ 
വരഖടപ്പരുത്തിയിലല/ 
രജിസ്്രാർ 
്പവർത്തനക്ഷമമലല/ 
വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസി 
്പവർത്തനക്ഷമമലല / 
ഓപവററ്റർ 
്പവർത്തനക്ഷമമലല / 
ഓപവററ്റർ മടറ്റാരു 
വപരുവേർക്കൽ 
ഏജൻസിയുമായി 
ബന്ധടപ്പട്ടിരിക്കുന്നു/ 
വ ഖരിച്ച ബവയാടമ്രിക് 
60% ൽ കുറവാണ്.- 
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്കമ 
നമ്പർ  

പിഴവ് –സ്ട്കീൻ ക്കഷാട്ട് പിഴവിന്ടറ ക്കപര്- 
പരിഹാരം 

ഇരതുവക (നാല് 
വിരലുകൾ) മാ്തം 
അടലലങ്കിൽ വലതു വക 
അതുമടലലങ്കിൽ രണ്ട് 
ടപരുവിരലുകൾ മാ്തം 
നൽകാൻ ് മിക്കുന്നു 
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അനുബന്ധംN-നയൂന കളുടെ/പിഴവുകളുടെ്പകൃ ം(ടവയിക്കറ്റജ്ഘെക
ങ്ങൾ) 
 

്കമ 
നമ്പർ  കുറവിന്ടറ സവഭാവം / പിശക് 

ടവയിക്കറ്റജ് 
ക്കപായിന്് 

1 ടവട്ടിപ്പ്നെത്തണടമന്നഉക്കേശക്കത്താടെവയവസ്ഥാപി മായ
മാർഗ്ഗക്കരഖകളുടെടമാത്തമായുള്ളലംഘനം, UIDAI 
യുടെക്കസാഫ്റ്റ്ടവയർക്കകെുവരുത്തൽ (ഓപക്കററ്ററുടെ / 
സൂപ്പർലവസറുടെബക്കയാടമ്െിക്ടബപാസ്സ്ടെയ്യൽ) 

2000 

2 ടവട്ടിപ്പ്നെത്തണടമന്നഉക്കേശക്കത്താടെവയവസ്ഥാപി മായ
മാർഗ്ഗക്കരഖകളുടെടമാത്തമായുള്ളലംഘനം: 

UIDAIയിൽനിന്നുള്ളക്കസവനങ്ങൾേ്സ്ഥിരവാസിയിൽ
നിന്ന്അധികൊർജ്ഈൊേൽ / 
അഴിമ ിനിറഞ്ഞ്പവണ കളിൽമുഴുകൽ. 
ആധികാരികമലലാത്തഎൻക്കറാൾടമൻ്ക്കക്രങ്ങൾനെ
ത്തുന്നത്പരിക്കശാധനയിൽകടണ്ടത്തി. 
ഔട്ബൗണ്ട്ഡയടലർസർക്കവയുടെഅെിസ്ഥാനത്തിൽഅ
ഴിമ ിനിറഞ്ഞ്പവർത്തികളിൽമുഴുകിയ ായികടണ്ട
ത്തി. 

 

1000 

3 ബക്കയാടമ്െിക്എറർ  I (BE-I) 
I. പൂർണ്ണവിരൽമു്ദഅടലലരിൽമിഴിപെലംട റ്റായിക്കര

ഖടപ്പെുത്തിനഷ്ടടപ്പെുത്തിയിരിേുന്നു. 
II. ബക്കയാടമ്െിക്അസാധാരണ വത്തിടലക്കഫാക്കട്ടാഓ

ഫ്ക്കഫാക്കട്ടാ 
III. ക്കവടറാരുവക്തിയുടെഅസാധാരണ വക്കഫാക്കട്ടാ 
IV. ഒരുവസ്ട ുവിന്ടറഅസാധാരണ വക്കഫാക്കട്ടാ 

200 

 

4 ക്കഫാക്കട്ടാഓഫ്ക്കഫാക്കട്ടാ (POP) 

I. ക്കവടറാരുക്കഫാക്കട്ടാ്ഗാഫിന്ടറക്കഫാക്കട്ടാ / 
അടലലരിൽമനുഷയന്ക്കറ ലലാത്തത് 

200 
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5 സ്ഥിരവാസികളുടെജനസംഖയാശാസ്ട് പരമായവിവരങ്ങ
ളിൽഅസഭയമായ ുംഅവക്കഹളിേുന്ന ുമായഭാഷ 

20 

6 ക്കഡാകയുടമന്്എറർ  (DOE I) 

I. വഞ്ചനാപരമായക്കരഖ 
II. കാണാ ാവുന്നക്കരഖ 

200 

7 ക്കഡാകയുടമന്്എറർ  (DOE II)    

I. ഗുണനിലവാരമിലലാത്തക്കരഖ 
II. നിയമാനുസൃ മലലാത്തക്കരഖ 
III. ജനസംഖയാശാസ്ട് പരമായവിവരങ്ങൾക്കയാജിേു

ന്നിലല 

0.5 

8 ക്കപരുക്കെർേൽകഴിഞ്ഞു 20 
ദിവസങ്ങൾേുക്കശഷംക്കപരുക്കെർേൽപാേറ്റ്അപ്റ്
ക്കലാഡ്ടെയ്യുന്ന ിൽകാല ാമസം. 

1 

9 9. ഏകകാലികമാേി,പടക്ഷ്ക്കപരുക്കെർേൽകഴിഞ്ഞു 
30 ദിവസമായിട്ടുംഅപ്റ്
ക്കലാഡ്ടെയ്യാത്തപാേറ്റ്നഷ്ടടപ്പട്ടിരിേുന്നുഎന്ന്കരു
 ാം. 

1 

10 ക്കപരുക്കെർേൽകഴിഞ്ഞു 10 
ദിവസങ്ങൾേുക്കശഷംക്കപരുക്കെർേൽപാേറ്റ്അപ്റ്
ക്കലാഡ്ടെയ്യുന്ന ിൽകാല ാമസം. 

0.5 

11 ബക്കയാടമ്െിക്എറർ II (BE-II)  

I. അസാധാരണ വക്കഫാക്കട്ടായിടലഗുണനിലവാരംഇ
ലലായ്മ 

II. അസാധാരണ വക്കഫാക്കട്ടായിൽഅസാധാരണ വംകാ
ണടപ്പെുന്നിലല. 

0.5 

12 ബക്കയാടമ്െിക്എറർ III (BE-II)  

I. ക്കഫാക്കട്ടാമാർഗനിർക്കേശങ്ങൾേുഅനുസൃ മലല. 

0.5 

13 ടഡക്കമാ്ഗാഫിക്എറർ  (DE) 0.5 
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I. ലിംഗജാ ി / ക്കഫാക്കട്ടാക്കയാജിേുന്നിലല 
II. ്പായം/ക്കഫാക്കട്ടാക്കയാജിേുന്നിലല 
III. ക്കപരിൽപിശക് / അപൂർണ്ണമായക്കമൽവിലാസം 
IV. ബന്ധംക്കയാജിേുന്നിലല 

 ആടക പി ക്  ാരം മുകളിലുള്ള 
തുക 

 തമാനത്തിടല ്പകരന സൂേകം = 100 * (ആധാർ ജനവറഷൻ - ആടക പി ക്  ാരം) / ആടക ആധാർ ജനവറഷൻ 
ഉ്ാഹ്രണം ആധാർ ജനവറഷൻ = 100000, ആടക പി ക്  ാരം = 500 
ആടക  തമാനം = 100 * (100000-500) / 100000 = 99.5% ടല ്പകരന സൂേകം 
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അനുബന്ധംO-ആധാർക്കപരുക്കെർേൽ/പരിഷ്കരണത്തിന്ടറസാക്ഷ്യ
ടപ്പെുത്തൽ. 
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അനുബന്ധം പി - എൻക്കറാൾടമന്് ഓപ്പക്കററ്റർമാർേുള്ള ഗുണനിലവാര നിർക്കേശ ടസറ്റ് 
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