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Refer SB and change the title accordingly ‘ 

ହ୍ୟାଣ୍ତବୁକ୍ ଫର୍ ଇକକାସିଷ୍ଟମ୍ ପାଟନନସ୍ 

(କରଜିଷ୍ଟାରସ୍/ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସି 

(Eas)/ସୁପରଭାଇଜର୍/କଭରିଫାଏସ୍ନ/ଇକ ର୍ ାଡୁ୍ୟସସ୍ନ 
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ରୁ୍ଭମିକା 

ଏହି ପରଶିକ୍ଷଣ ମାନୁଆଲ୍ ୟୁନିକ୍ ଆଡିଣି୍ଟଫିରକସନ ଅଥରୀଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ତିଆ (ୟୁଆଇଡିଏଆଇ) ଏବଂ 

ଆଧ୍ାର୍।  

ମଡୁୟଲର ଅଥମ ସମସ୍ତ ପାଠକଙୁ୍କ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଏବଂ ଆଧ୍ାରରର ଏକ ଫମ୍ମ ଗରାଉଣ୍ତିଂ ରଦଇଥାଏ ଏବଂ 

ଏହା ନିମନରର ଉରଲଲ ଖ ଲକ୍ଷୟ ରକ୍ଷତର  ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି:- 

 ଏନରରାଲରମଣ୍ଟ ଅପରରଟର୍/ସୁରପର୍ଭଡସର 

 ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଏନରରାଲରମଣ୍ଟ ଏରଜନ୍ସି ଏବଂ ଯାଞ୍ଚକାରୀ 

 ପରିଚୟକତ୍ତମା 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

  

Page4 
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ଅଧୟାୟ 1: UIDAI ଏବଂ ଆଧାରକୁ ପରିଚୟ 

ଏହ୍ା  12ର ଜୁଲାଇ 2016 କର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିନକର ମିନିଷ୍ଟର ୀ ଅଫ୍ ଇକଲାକ ର୍ ାନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା କଟକକନ ାକଲାଜି (MeitY) ଦ୍ୱ ାରା ସ୍ଥାପିତ 
କହ୍ାଇଛ।ି 

UIDAI ଏକ ସଂଲଲ ଗନ ଅଫିସ୍ ପଲାନିଂ କମିକସନ୍ ଉପଯୁକ୍ତଭାକବ କହ୍ାଇଥାଏ, ଯାହ୍ା NITI Aayog ବର୍ତ୍ନମାନ, ଏହ୍ାକୁ ଭାଇଡ୍୍ କରନ୍ତୁ Gazette 
Notification No.-A-43011/02/2009-Admn.I) ତାରିଖ 28ତମ ଜାନୁଆରୀ 2009। 

ସରକାର ସରକାର 12 ତମକସକେମୱର୍ 2015କର କଯାଗାକଯାଗ ଏବଂ ସୂଚନା କଟକକନ ାକଲାଜି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଇକଲକକର ାନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା 
ପରକଧୟାଗିକ ବିଭାଗ  କର UIDAI କୁ ସଂଲଗନ କରିବାକୁ ବୟବସାୟିକ ନିୟମକୁ ଆବ୍ନର ସଂକଶାଧନ କରିଥାଏ  

UIDAI ସୃଷି୍ଟ କହ୍ାଇଛି: 

 

 

 

 

 

 

UIDAI ଆଧାର ପାଇଁ ଉର୍ତ୍ରଦ୍ାୟୀ ଅକଟ ଆଧାର ଧାରା 2016 ଅଧନିକର ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ପରମାଣୀକରଣ। ଦ୍ାୟିତୱଗୁଡ୍କି ଅନ୍ତଭନୂ କ୍ତ: 

 ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ଆଧାର ଜୀବନ ଚକରର ସମ  ପଯନୟାୟର ପରିଚାଳନା 
 ପଲିସୀ କଡ୍ଭକଲପକମ୍  
 ପରକିରୟା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୟକି୍ତ ବିକଶ ଙୁ୍କ ଆଧାର ନମୱର୍ ବୟବହ୍ାର କରିବା ପାଇଁ ପରଦ୍ାନ କରିବା 
 ପରାମାଣିକରଣ କାଯନୟପରଦ୍ଶନନ 
 ବୟକି୍ତ ବିକଶ ଙ୍କ  ସୂଚନା ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କରକଡ୍ନସ୍ ପରାମାଣିକରଣ 

 

 

 

କମକର ଆଧାର 

କମରୀ ଆଧାର 

ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? 

ପରଥମ UID ନମୱର୍ 29ତମ କସକେମୱର୍ 2010କର ନନ୍ଦାଦୂ୍ରବାର ମାହ୍ାରାଷ୍ଟର ାର ଏକ ବାସନି୍ଦାକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥଲିା।  

 

 

 

• ଅନନୟ ପରିଚୟକରଣ ନମୱରଗୁଡ୍ିକ (UID), ନାମ 

କହ୍ାଇଛି "ଆଧାରକର” 

 

 
• ଭାରତର ସମ  ପରାକେସଙୁୁ୍କ ଆଧାର ପରଦ୍ାନ କରିବାକୁ 

 

 
• ନକଲି ଏବଂ ମିଛ ପରିଚୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଯନୟାେ 

ଉପସ୍ଥିତ ନୁକହ୍ଁ 

 

 

• ସହ୍ଜକର, ଭିନନ  ପରଭାବି ଉପାୟକର ପରିଚୟ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ 

ଏବଂ ପରମାଣିତ କରିବାକୁ 
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ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ମ ସଂଜ୍ଞା 

ଧ୍ାରା 

 

ଆଧ୍ାର (ବିତରଣର ଆଥଡକ ଏବଂ ଅନୟ ସବସିଡିଏସ, ଲାର୍ଭ 
ଏବଂ ରସବାଗୁଡକି ଲକ୍ଷୟ ଉଦିଷ୍ଟ୍) ଧ୍ାରା, 25 ମାର୍ଚ୍ମ 2016ରର 
ପରକାଶିତ ରହାଇଛି। 

ଅଥରିଟି 

 

ୟୁନିକ୍ ଆଇଡିଣି୍ଟଫିରକସନ ଅଥରିଟ ିଅଫ୍ ଇଣ୍ତିଆ 12 ଜୁଲାଏ 
2016ର ଅଧ୍ନିିୟମର ଧ୍ାର 11ର ଉପ-ଧ୍ାରା (1)ର ଅଧ୍ିନରର 
ସ୍ଥାପିତ ରହାଇଛି। 

ନିୟମଗୁଡିକ 

 

ଆଧ୍ାର (ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅପରଡଟ୍) ନିୟମଗୁଡକି, 2016 
ସରେମୱର୍ 12ରର ପରାକାଶିତ ରହାଇଛି ଏବଂ ଏହା ପରର ଅନୟ 
ସଂରଶାଧ୍ନ ଜାରି ରହାଇଛି। 

ରସଣ୍ଟର ାଲ ୍ଇରଡଣି୍ଟଟିଏସ 

ଡାଟା ରିରପାସିଟାରୀ 

(ସିଆଇଡିଆର୍) 
 

ଆଧ୍ାର ୍ନମୱର ୍ଧ୍ାରକଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ନମୱରଗଡୁିକ ଥିବା ଏକ କିମୱା 
ଏକରୁ ଅଧ୍କି ସ୍ଥାନରର ଏକ ରକନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ଡାଟାରବସ୍, 
ରଯଉଁଥରିର ଏହି ଜନସଂଖୟା ସୂଚନା ଏବଂ ବାରୟାରମଟିର କ ୍
ସୂଚନା ଏବଂ ଏହା ସହ ସମୱନ୍ଧିତ ଅନୟ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ 
ଅରଟ। 

ନାମାଙ୍କନ 

 

 

ଆଧାର (ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅପକଡ୍ଟ୍) ନିୟମାବଳୀ, 2016 
(2016ର 2), କମ ନିରି୍ଦ୍ଧଷି୍ଟତ ପରକିରୟା 12 ତମ କସକେମୱର୍2016ର 
ମାନାଙ୍କନ ଏକଜନସ୍ି ଦ୍ୱ ାରା ଏପରି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆଧାର ସଂଖୟା 
ଜାରି କରିବା ଉକଦ୍ୟଶକର ନାମାଙି୍କତ ଏକଜନ୍ସି ଦ୍ୱ ାରା 
ଜନସଂଖକୀୟ ଏବଂ ବାକୟାକମଟିର କ୍ସ ସୂଚନା ଏକତର  କରିବାକୁ 
ପରକାଶିତ କରାଯାଇଥାଏ ଅଧିନୀୟମ 
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କରଜିଷ୍ଟର ାର୍ 

 

 ଏକ ଏ୍ିଟି, ଯାହ୍ାକି ସିକୃତ କିମୱା ଅସିକୃତ ଅକଟ  UIDAI 
ଦ୍ୱ ାରା ବୟକି୍ତଗତ ନାମାଙ୍କନର କରିବା ଉକଦ୍ୟଶକର 

 ଏହ୍ା UIDAI ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣା ସମରଣକରଖା (MOU)ର 
ଏକ ସହ୍ଭାଗୀ ଅକଟ ଏବଂ କସମାନଙୁ୍କ ନୟ  କହ୍ାଇଥିବା 
ଭୂମିକାଗଡୁ୍ିକ ଏବଂ ଦ୍ୱ ାୟିତୱଗଡୁ୍ିକର ପାଳନ କରିବାକୁ 
ଉର୍ତ୍ରଦ୍ାୟୀ ଅକଟ 

 କରଜିଷ୍ଟର ାର ୍ମୂଖୟ ରୂପକର ବିଭିନନ  ରାଜୟ ସରକାର, କକନ୍ଦର 
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ବୟାଙ୍କଗୁଡ୍କି ଏବଂ ସବନଜନିକ କକ୍ଷତରକର 
ସଂଗଠନ ଅକଟ କଯଉଁମାକନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ୍ିକର ନାମାଙ୍କନ 
ପାଇଁ UIDAI ସହ୍ିତ ବୁଝାମଣା ସୱାକ୍ଷରକର ହ୍ ାକ୍ଷର 
କରିଛନ୍ତି 

ନାମାଙ୍କନ 

ଏକଜନ୍ସୀ 

 

 ନାମାଙ୍କନ ପରକିରୟା ସମୟକର ବୟକି୍ତଙ୍କ ଜନସଂଖୟାୟୀ ଏବଂ 
ବାକୟାକମଟିର କ୍ ସୂଚନା ଏକତର  କରିବାକୁ ପରଧିକରଣକିମୱା 
କରଜିଷ୍ଟର ାର ୍ଦ୍ୱ ାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏକଜନ୍ସି, ଯାହ୍ାବି ପରକିରୟାକର 
ଅକଟ 

 ଏହ୍ିସବୁ ଏକଜନସ୍ିର ସଂଗଠନ ର ଆଥିକ ଏବଂ 
କଟକିନ କାଲ୍ ଦ୍କ୍ଷତାଗୁଡ୍ିକ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପକର UIDAI 
ଦ୍ୱ ାରା ସୂଚିବର୍ଦ୍ଧ କରାଯାଇଥାଏ 

 କସଗୁଡ୍କିର ଗତିବିଧିଗୁଡ୍କିକର ନଜର ରଖିବା, କକ୍ଷତରର 
ନିତୀକୁ ପାଳନ କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ଅପକରଟର୍ / 
ପଯନୟକବକ୍ଷନ ପରଶିକ୍ଷଣର ସଂଚଳନ କରିବା ପାଇଁ 
ଉର୍ତ୍ରଦ୍ାୟୀ ଅକଟ, ଏହ୍ା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ନିକବଶଙ୍କ 
ଡ୍ାଟାକୁ ସମୟ ସମୟକର CIDRକୁ କପରରଣ କହ୍ଉଛି 

 କସଗୁଡ୍କି ନିକବଶକଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ସହ୍ିତ ସୁଧାର କିମୱା 
ଅପକଡ୍ଟ୍ ଡ୍ାଟାକୁ ଅଧୟୟନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କକନ୍ଦର ସ୍ଥାପତି 
କରିକବ 
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ନାମାଙ୍କନ  

ରସଣ୍ଟର୍ 

 

ଏକ ମାନାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ଦୱ ାରା ଅଧ୍ିବାସୀମାନଙ୍କର 
ମାନାଙ୍କନ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅପରଡଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 
ଏକ ସ୍ଥାୟୀ କିମୱା ଅସ୍ଥାୟୀ ରସଣ୍ଟର ୍ରସଟ୍ ଅପ ୍ରହାଇଛି 

ନାମାଙ୍କନ  

ରଷ୍ଟ୍ସନ୍ 

 

 ଏହା ସିଷ୍ଟ୍ମ ୍ରଯଉଁଠାରର ଜରଣ ଅଧ୍ିବାସୀଙ୍କ ଜନସଂଖୟା 
ସୂଚନା ଏବଂ ବାରୟାରମଟିର କ ୍ଡାଟା ସଂରକ୍ଷିତ ରହାଇଥାଏ 

 ନାମାଙ୍କନ ରସଟ୍-ଅପ ୍ଏକ କମୁ୍ପ୍ୟଟର୍ , ବାରୟାରମଟିର କ୍ 
ଡିର୍ଭାଇସଗୁଡକି, GPS ଡିର୍ଭାଇସ ୍ଏବଂ ଅନୟ 
ଡିର୍ଭାଇସଗୁଡକି ରଯପରିକି ପିରଣ୍ଟର ୍ଏବଂ ସ୍କାନର୍ 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ କିଟ ୍

 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ କିଟ ୍କର ସଫଳ ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ 
ଅଧୟୟନକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆବଶୟକ ହ୍ାଡ୍ନକେୟାର୍ 
ଉପକରଣକୁ ଏକ କସଟ୍ କହ୍ାଇଥାଏ। ଏହ୍ି ଡ୍ିଭାଇସଗୁଡ୍କିର 
କସଟ୍ ନିମନଲିଖିତ ଡ୍ିଭାଇସଗୁଡ୍ିକର ଅନ୍ତଭନୂ କ୍ତ। 

 ଲୟାପଟପ୍/କଡ୍କ୍ସଟପ୍ 

 ମନିଟର୍ 

 ମଲ୍ଟିଫଙ୍କକସନିକ୍ ପିର୍ର୍/ସ୍କାନର୍ 

 ଧଳା ସି୍କର ନ୍ 

 ଫକକାସ୍ ଲାଇଟ୍ 

 ସୁକଜନା କପରାକଟ୍ରର୍ ସ୍ପାଇକ୍ 

 ଇରିସ୍ ସ୍କାନର 

 କୟାକମରା 

 ସଲାପ ୍ସ୍କାନର୍ 

 GPS ଡ୍ିଭାଇସ୍ 
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ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ 

ସାଟଡଫିରକସନ ୍ଏରଜନସ୍ି 

 

 ରଯରକୌଣସି ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସରିର ନାମାଙ୍କନ 
ଅପରରଟର୍/ ପଯମୟରବକ୍ଷକ ର୍ଭାବରର କାଯମୟରତ ରହିବା 
ଏବଂ ମାନାଙ୍କନ/ ଅପରଡଟ ୍ କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ଥିବା 
ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ଆକଳନ କରିବାକୁ ଅଥରିଟ ି ଦୱ ାରା ଜଡତି 
ଏରଜନ୍ସି 

 ସାଟଡଫିରକସନ ୍ ପରକିରୟା ନିଶି୍ଚତ କରିବ ରଯ ରକବଳ 
ରଟରଣତ୍ ଏବଂ ସାଟଡଫିରକଟ୍ ପରାପ୍ତ ରଲାକମାରନ 
ମାନାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପରକିରୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିରବ 

ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍  

 

ସାଟଡଫିରକଟ୍ ପରାପ୍ତ ରଲାକମାରନ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ଦୱ ାରା 
ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରଗୁଡିକରର ନାମାଙ୍କନ ପରକିରୟା ସମ୍ପ୍ାଦନା 
କରିବାକୁ ନିଯୁକ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତି। 

ଏନରରାଲରମଣ୍ଟ 

ସୁରପର୍ଭଡସର 

 

ସାଟଡଫିରକଟ୍ ପରାପ୍ତ ରଲାକମାରନ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନସ୍ି 
ସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏନ୍ ରରାଲିଂ 
ଏରଜନ୍ସି ଦୱ ାରା ନିଯୁକ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତି। 

 

ଯାଞ୍ଚ ରହଉଛି 

 

ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗଡୁିକୁ ଯାଞ୍ଚକରଣ ପାଇଁ 
ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାରମାନଙ୍କ ଦୱ ାରା ବୟକି୍ତମାରନ ନିଯୁକ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତି 

ପରିଚୟକତ୍ତମା 

 

ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାରଙ୍କ ସହିତ ପଞି୍ଜକୃତ ବୟକି୍ତ ଏବଂ ଅଧ୍ିକାରୀ ଯିଏ 
କି ଜରଣ ବୟକି୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ନିଶି୍ଚତ କରିରବ ଯାହାଙ୍କ 
ପାଖରର ତାଙ୍କର (ପରିଚୟ)ର ରକୌଣସ ିରବୈଧ୍ ପରମାଣ ନାହିଁ 
ଏବଂ ଠିକଣା ପରମାଣ (ପରିଚୟ) ନାହିଁ 

ଟିପ୍ପଣୀ: ପରିଚୟକତ୍ତମା ରକବଳ ରସହି ବୟକି୍ତମାନଙୁ୍କ ଚିହନଟ 
କରିରବ ଏବଂ ଠିକଣା ନିଶି୍ଚତ କରିରବ ରଯଉଁମାନଙୁ୍କ 
ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ଠିକଣା ଜଣା ଏବଂ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ 
ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ ଏବଂ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ସନିୁଶି୍ଚତକରଣ 
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ବୟବହାର କରି ନିଶି୍ଚତ ରହବ। 

ବାସିନ୍ଦ୍ା 

 

ଜରଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏ ର୍ଭାରତର ବାସନି୍ଦ୍ା ରହାଇଛନ୍ତି, ରସ ସମୟ 
କିମୱା ଅବଧ୍ି ପାଇ ଁବାର ମାସରର ଏକ ହଜାର ଏବଂ ଆଠ-ଦୁଇ 
ଦିନ (182) କିମୱା ଅଧ୍କି ପରିମାଣ ପାଇ ଁ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ 
ପାଇଁ ଆରବଦନର ତାରିଖରୁ ଠିକ ୍ପୂବମରୁ ରହିଥାଏ 

ଅଣ-ନିବାସୀ ଭାରତୀୟ 

(NRI) 

 

 

ଜକଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏ ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକ କବୈଧ 
ଭାରତୀୟ ପାସକପାଟ୍ନ ରଖିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଧାର ଧାରା 2 ଖଣତ୍ 
(v) କ ଅଧିନକର ପରିଭା ିତ ନିବାସୀ ନୁହ୍ଁନ୍ତି (ଆଥିକ ଏବଂ 
ଅନୟ ସବସଡି୍ିସ୍, ଲାଭ ଏବଂ କସବାର ଲକ୍ଷଣ ବିତରଣ) 
ଅଧିନିୟମ, 2016 (18) 2016 ର)  

ଉକ୍ତ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 3ର ଉପଧାରା (1) ଅନୁସାକର ଭାରତ 
ଆସିବା ପକର ଏକ NRIକୁ ଆଧାର ନମୱର୍ ପରାେ କରିବାର 
ଅଧିକାର ଅକଟ 

ଜନସଂଖୟା ସୂଚନା 

 

ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ପରଚଳନ କରିବା ପାଇ ଁନିୟମଗୁଡିକ ଦୱ ାରା ଜରଣ 
ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମ, ଜନମ  ତାରିଖ, ଠିକଣା ସମୱନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ 
ଠିକଣା ଏବଂ ଅନୟ ପରାସଙି୍ଗକ ସୂଚନା।  

ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ସୂଚନାରର ପରତିରଯାଗୀତା, ଧ୍ମମ, ଜାତି, ଜନଜାତି, 
ଜାତିୟତା, ର୍ଭାଷା, ପାତରତାର ରରକଡମସ୍, ଆୟ କିମୱା ଚିକିତ୍ସା 
ଇତିହାସ ଅନ୍ତର୍ଭମୁ କ୍ତ ରହବ ନାହିଁ 

 

ବାକୟାକମଟିର କ୍ ସୂଚନା 

 
 

ଫକଟାଗରାଫି, ଫିଙ୍ଗରପିର୍, ଇରିସ ସ୍କାନ୍, କିମୱା କଯପରିକି ଅନୟ 
ବାକୟାଲଜିକାଲ୍ ଗୁଣବର୍ତ୍ାସମହୂ୍ ଦ୍ୱ ାରା ଏକ ବୟକି୍ତବିକଶ  
ଅକଟ ନିୟମାବଳୀ 
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ରକାର୍ ବାରୟାରମଟିର କ୍ 

ସୂଚନା 

 

ଆଙୁ୍ଗଠି, ଆଇରିସ ୍ସ୍କାନ୍, କିମୱା କିମୱା ରକୌଣସ ିଅନୟ ଶାରୀରିକ 
ବିରଶଷତା ର୍ଭାବରର ନିୟମଗୁଡିକ ଦୱ ାରା ନିଦଡଷ୍ଟ୍ ରହାଇଛି 

ନାମାଙ୍କନ ID  

(EID) 

 

A 28-ଅଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପରିଚୟକରଣ ନମୱର ୍ ନାମାଙ୍କନ 
ସମୟରର ବାସନି୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ଚହିନଟ ରହାଇଛି 

ଅପକଡ୍ଟ୍ ଅନୁକରାଧ 

ନମୱର୍ (URN) 
 

 କଯକକୌଣସି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ 
ଅପକଡ୍ଟର ପରକିରୟାକୁ ସଫଳତାପୂବନକ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ନ କରିବାକୁ 
ପକର ଏକ 14-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ନମୱର୍ ଉତ୍ପନନ  କହ୍ାଇଥାଏ 

 ଏହ୍ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କମାବାଇଲକୁ SMS ମାଧୟମକର କପରରଣ 
କହ୍ାଇଥାଏ 

 ବାସନି୍ଦା UIDAI କେବସାଇଟରୁ ଠିକଣା ଅପକଡ୍ଟ୍ 
ଅନୁକରାଧର ସ୍ଥିତି ଟର ାକ ୍ କରିବାକୁ URN ଏବଂ ଆଧାର 
ନମୱର୍ ବୟବହ୍ାର କରିପାରିକବ 

ଆଧ୍ାର  

ପତର  

 

 ଜରଣ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ ସରନ୍ଦ୍ଶ ରଦବା ପାଇଁ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟ 

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/
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ଇ-ଆଧାର୍ 

 

 

 ଏହ୍ା ଏକ ପାସୋଡ୍୍ନ-ସୁରକ୍ଷିତ ଆଧାରର ଏକ ଇକଲା୍ିର ନିକ୍ 
କପି ଅକଟ 

 ଏହ୍ା UIDAIର ସକ୍ଷମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଡ୍ିଜିଟାଲି ସୱାକ୍ଷର 
କହ୍ାଇଥାଏ 

ସମ୍ପ୍କମ  

ରସଣ୍ଟର୍  

 

ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ସମୱନ୍ଧୀୟ ପରଶନ ଏବଂ ଅରି୍ଭରଯାଗଗୁଡିକର 
ସମାଧ୍ାନ ପାଇ ଁସମ୍ପ୍କମ କରିବାର ରସଣ୍ଟର୍ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ରଦୟ 
ମୁକ୍ତ ନମୱର ୍ ମାଧ୍ୟମରର ବାସନି୍ଦ୍ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁିଧ୍ା- 1947 
ଏବଂ/ କିମୱା ଇ-ରମଲ୍ - help@uidai.gov.in 

ସାମାଜିକ ମିଡ୍ିଆ  

ଚୟାକନଲ୍ 

  

ସାମାଜିକ ମିଡ୍ିଆ ଅନଲାଇନ୍ କଯାଗାକଯାଗ ଚୟାକନଲଗୁଡ୍ିକର 
ଏକ ସଂଗରହ୍ ଅକଟ। ଏହ୍ାସବୁ କଯାଗାକଯାଗ ସଂପରଦ୍ାୟ 
ଆଧାରିତ ଇନପୁଟ୍, ପରତିକିରୟା, ବି ୟବ ୁ- ଅଂଶିଦ୍ାର ଏବଂ 
ସହ୍କଯାଗକୁ ସମଥିତ କଚନାଲ୍ ସଂଗରହ୍ କରିଥାଏ। 

UIDAI ଏକ ଏକଜନ୍ସୀ ଅକଟ, ଯାହ୍ା ଏକ ସାମାଜିକ ମିଡ୍ିଆ 
ଚୟାକନଲଗୁଡ୍କିକର ସକିରୟ ଅକଟ। ଜକଣ ନିମନର-ଆଧାରିତ 
ଚୟାନାଲଗୁଡ୍କିକର ଆଧାର-ସମୱନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନବୀନର୍ତ୍ମ 
ଅପକଡ୍ଟଗୁଡ୍ିକ କଦ୍ଖିପାରିକବ। 

 

 

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 

 

 

  

mailto:help@uidai.gov.in
https://uidai.gov.in/
https://www.facebook.com/AadhaarOfficial/
file:///C:/Users/reginasarala/Desktop/https%20:/twitter.com/aadhaarindia%3flang=en
https://www.instagram.com/aadhaar_official/?hl=en
file:///C:/Users/reginasarala/Desktop/https%20:/www.youtube.com/user/AadhaarUID
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ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ର ଦୂରଦଶଡତା ଏବଂ ମିଶନ 

 

 

ରଯରକୌଣସ ି ସମୟରର, ରଯରକୌଣସ ି ସ୍ଥାନରର ପରାଧ୍କିରଣ କରିବାକୁ ଏକ 
ଅନନୟ ପରିଚୟ ଏବଂ ଏକ ଡଜିିଟାଲ୍ ପଲାଟଫମ୍ମ ସହିତ ର୍ଭାରତର 
ବାସନି୍ଦ୍ାମାନଙୁ୍କ ସଶକି୍ତକରଣ କରିପାରିରବ। 

 

 ଉତ୍ତମ ର୍ଭାବରର ପରିର୍ଭାଷତି ପରିବତ୍ତମନ ରହଉଥିବା ସମୟ ସହିତ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ 
ପାଇଁ ଅନନୟ ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୃଢ ଗଣୁବତ୍ତା ଥବିା 
ମାଟିର କ୍ ପାଳନ କରନ୍ତୁ 

 ଆପଣଙ୍କ ଡଜିିଟାଲ ୍ ପରିଚୟପତର  ଅପରଡଟ୍ କରିବା ଏବଂ ପୃଷି୍ଠ କରିବାକୁ 
ବାସନି୍ଦ୍ାମାନଙ୍କ ସୁବିଧ୍ା ପରଦାନ କରୁଥବିା ରି୍ଭତି୍ତରୂ୍ଭମ ି ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ 
ସହରଯାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହରଯାଗ କରନ୍ତୁ 

 ବାସନି୍ଦ୍ାମାନଙୁ୍କ ଦୃଢତାର ସହିତ ଫଳପରଦର୍ଭାରବ ଏବଂ ସମାନ ରୂପରର ରସବା 
ରଦବାକୁ ଆଧ୍ାରର ଲାର୍ଭ ରନବାକୁ ସହରଯାଗୀ ଏବଂ ରସବା 
ପରଦାନକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହରଯାଗ କରନ୍ତୁ 

 ନୂତନକାରୀଙୁ୍କ ପରାତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧ୍ାର ଲିଙ୍୍କ ଆପଲିରକସନ ୍ ବିକଶିତ 
କରିବାକୁ ସବମସାଧ୍ାରଣ ଏବଂ ବୟକି୍ତଗତ ଏରଜନସ୍ି ପାଇ ଁ ଏକ ପଲାଟଫମ୍ମ 
ପରଦାନ କରିଥାଏ 

 ରଟରକନ ାରଲାଜି ରି୍ଭତି୍ତରୂ୍ଭମିର ଉପଲବ୍ଧତା, ସ୍କୟାଲବିଲିଟ ି ଏବଂ ଚଳନୀୟତା 
ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ 

 ୟୁଆଇଡିଆଇଏ ର ଦୃଷି୍ଟ୍ରକାଣ ଏବଂ ମୂଲୟକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବାକୁ ଏକ 
ଦୀର୍ମକାଳୀନ ଦୃଢ ସଂଗଠନ ନିମମାଣ କରନ୍ତୁ 

 ୟୁଆଇଡିଆଇଏ ସଂଗଠନର ବହୁମଲୂୟ ଅନ୍ତ୍ରଦୃଷି୍ଠ ସହରଯାଗ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ 
କରିବାକୁ ବିରି୍ଭନନ  ରକ୍ଷତରରର ସବମରଶରଷ୍ଠ ବିଶୱ ଦକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆକଷମଣ କରନ୍ତୁ 
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 ଆରମ ଅଖଣ୍ତତାକୁ ମୂଲୟ ରଦଇଥାଉ 

 ଆରମ ସମଷି୍ଟ୍ଗତ ରାଷ୍ଟ୍ର  ଗଠନ କରିବାକୁ ପରତିଶୃତିବଦ୍ଧ 

 ଆରମ ଏକ ସହରଯାଗୀ ଦୃଷି୍ଠରକାଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ଆମର 
ସହରଯାଗୀଙ୍କ ମୂଲୟର ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିଥାଉ 

 ଆରମ ବାସନି୍ଦ୍ା ଏବଂ ରସବା ପରଦାନକାରୀମାନଙୁ୍କ ରସବାଗୁଡକି ପରତି ଆକୃଷ୍ଠତା 
କରିବାକୁ ରଚଷ୍ଠା କରିବୁ 

 ଆରମ ସବମଦା ଶଖିିବାକୁ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନନ ତିଗୁଡିକରର ରଫାକସ ୍କରିବୁ 

 ଆରମ ନୂତନକାରୀରର ରପରରିତ ଏବଂ ଆମର ସହରଯାଗୀ ପାଇ ଁଏକ ନୂତନ 
ପଲାଟଫମ୍ମ ପରଦାନ କରିଥାଏ 

 ଆରମ ଏକ ପାରଦଶମୀ ଏବଂ ରଖାଲା ସଂଗଠନରର ବିଶୱାସ କରୁ 
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ଆଧାର ଏବଂ ଅନୟ ପରିଚୟକରଣ କପରାଗରାମଗୁଡି୍କ ମଧୟକର ଭିନନ ତା 

 

 

 

ଅନୟ ଚିହ୍ନ ଟକରଣଗୁଡି୍କ              ଆଧାର 
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ଆଧାରର କବୈଶିଷ୍ଟୟଗୁଡ୍ିକ 

 

ଆଧାର:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ଜକଣ ନିବାସୀଙୁ୍କ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ମୁହ୍ଁର ଫକଟା, ଜନସଂଖୟା ସୂଚନା, ଟିପଚିହ୍ନ  ଏବଂ ଆଇରିସକୁ 

ବୟବହ୍ାର କରିଥାଏ 

 

ସବନକଭୌମିକ ପରିଚୟ ଇନଫ୍ାଷ୍ଟରକଚରକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ କି କକୌଣସବିି ID-ଆଧାରିତ ଆପଲିକକସନ୍ 

କଯପରିକି ରାଶନ କାଡ୍୍ନ, ପାସକପାଟ୍ନ ଏବଂ ଏହ୍ିସବୁର ଉପକଯାଗ କରିପାରିକବ 

 

ଭାରତର ନିବାସୀକୁ ଦ୍ିଆଯାଇଥାଏ, ଏପରିକି କସ ଉପସ୍ଥିତ ଡ୍କୁୟକମ୍କର (ପରିବାରର ମୂଖିଆ ଏବଂ 

ପରିଚୟକର୍ତ୍ନା ଆଧାରିତ ନାମାଙ୍କନ) ର ବୟତିତ 

 

 

ଜନସଂଖୟାକୀୟ ଏବଂ ବାକୟାକମଟିର କ୍ ସୂଚନା ଏକତର  ଏବଂ କରକଡ୍୍ନ କରିଥାଏ (ବିକଳଙ୍ଗତା ଥିବା କଲାକଙ୍କ 

ପାଇଁ ଅପବାଦ୍ ହ୍ୟାକଣ୍ତଲିଂ) 

 

ସଫଳ "ପରମାଣିକରଣ" ଅଧିନକର ନିବାସୀଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ 

 

କଣ ଅନନୟ ID ନମୱର୍ ଜକଣ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଜାରି କହ୍ାଇଛି ଏବଂ କକୌଣସି ଅନୟ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ପୁନଃ-ନୟ  କରାଯବି 

ନାହ୍ିଁ 

 

ଏକ 12-ଅଙ୍କର କରକଣତ୍ମ୍ ସଂଖୟା 
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ନାମାଙ୍କନ ଇକକାସିଷ୍ଟମ୍ 

 

 
  

ବାସନି୍ଦାଗଣ 

 

ନାମାଙ୍କନ କସ୍ରସ୍ 

 

ନାମାଙ୍କନ କସ୍ରସ୍ 

 

 

କରଜିଷ୍ଟର ାର୍ 

 

କରଜିଷ୍ଟର ାର୍ 

 

 

କରଜିଷ୍ଟର ାର୍ 

 

 

କରଜିଷ୍ଟର ାର୍ 

 

 
UIDAI 

ନାମାଙ୍କନ କସ୍ରସ୍ 

 

 

ନାମାଙ୍କନ କସ୍ରସ୍ 

 

 

ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସୀ 

 

ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସୀ 

 

 

ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସୀ 

 

 

ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସୀ 

 

 
ନିଯୁକି୍ତଦ୍ାତା 
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ଅଧ୍ୟାୟ2: ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାରଗଣ, ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ 
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ଅଧ୍ୟାୟ 2: ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାରଗଣ, ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ କରୁଥିବା କମମଚାରୀ 
 

ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାରଗଣଙ୍କ ନିଯୁକି୍ତ 

 

1. ସମଗର ରଦଶରର ବାସିନ୍ଦ୍ାମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅଥରିଟି ଦୱ ାରା ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍ 
ନିଯୁକି୍ତ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଥିରର ଏରଜନସ୍ି ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ ରହାଇପାରିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ 
ରପରାଗରାମଗୁଡକି ରଯାଗାରଯାଗ ମାଧ୍ୟମରର ପାଠୟକରମରର ବାସନି୍ଦ୍ାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାତ୍ତମା 
କରିବ। ରଖାଲା ନିଯୁକି୍ତ, ପରତି ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର୍ ସୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଏକ ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର୍ ରକାଡ୍ 
ଆବଶୟକ ଅରଟ। ନିଯୁକି୍ତ ପାଇଁ ରଯାଗୟ ଏଣି୍ଟଟିଗୁଡକି ରହଉଛି: 

2. ନିଯୁକି୍ତ ପାଇଁ ଯକଗୌ ଏ୍ିଟି କରଜିଷ୍ଟର ାର:୍ 

 ରାଜୟ ଏବଂ କକନ୍ଦର ଶାସିତ ପରକଦ୍ଶ ସରକାରଗଡୁ୍ିକ 

 କକନ୍ଦରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟଗୁଡ୍ିକ  

 ଆଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ୍ିକ  

 ବୟାଙ୍କଗଡୁ୍ିକ 

 ସବନସାଧାରଣ କସ୍ର୍ ଉପକମନୀ  

ରାଜୟ ଏବଂ ଅଣ-ରାଜୟ କରଜିଷ୍ଟର ାର୍: 

 ରାଜୟ ସରକାର/UIDAI ପାଇଁ ରାଜିଷ୍ଟର ାର ୍ରୂପକର କାମ କରୁଥିବା କକନ୍ଦର ଶାସିତ ପରକଦ୍ଶ ଏକଜନସ୍ିଗୁଡ୍ିକ କଷ୍ଟଟ୍ କରଜିଷ୍ଟର ାର ୍
ଅକଟ  

 ସମ  ବୟାଙ୍କ୍ ଏବଂ ସାବନଜନିକ କକ୍ଷତର କର ଉପକରମ ଯାହ୍ା ଏକ ବୁଝାମଣା କାଯନୟ (MoU)କର ହ୍ ାକ୍ଷର କରିଥାନ୍ତି ଅଣରାଜୟ 
କରଜିଷ୍ଟର ାର୍ ରୂପକର କାଯନୟ କରିଥାଏ 

3. କରଜିଷ୍ଟର ାରଙୁ୍କ ତାଙ୍କର କେବସାଇଟକର ପଯନୟାେ ଏବଂ ପରଦ୍ଶିତ କରିକବ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅଧୟୟନ କସବାଗୁଡ୍ିକ ବି ୟକର ଉଚିତ୍ 
ସୂଚନା, ବୟକି୍ତଙ୍କ ସମ୍ପକନ ବିବରଣୀ, ନାମାଙ୍କନର ଠିକଣା ସହ୍ିତ କକନ୍ଦର ଏବଂ ବାସିନ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କସବାଗଡୁ୍ିକ। 

4. ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ଅଥରିଟୀଙୁ୍କ ଏହା ଦୱ ାରା ଅନୁମତି ରଦଇଥାନ୍ତି କି ଏହାକୁ ରକୌଣସ ିଅନୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦୱ ାରା କରଜ ଥବିା ପରିସର ପଯମୟନ୍ତ ଉଚିତ୍ 
ପହଁଚିବାର ଅନୁମତି ରଦବ ଏବଂ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍କିମୱା ଅନୟ ରକୌଣସ ିବୟକି୍ତଙୁ୍କ କରଜରର ରକୌଣସି ପୁସ୍ତକ, ରରକଡମଗୁଡକି, ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗଡୁିକ 
ଏବଂ କମୁ୍ପ୍ୟଟର୍ ଡାଟା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉଚିତ୍ ସୁବିଧ୍ାର ବିସ୍ତାତ କରାଇପାରର କିମୱା ଡକୁୟରମଣ୍ଟ କିମୱା ଅନୟ ସାମଗରୀଗଡୁିକର 
ନକଲଗୁଡକି ପରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅଥରିଟୀଙ୍କ ରାୟରର ଅଡିଟ୍ ଉଦୟଶରର ଆବଶୟକ ପାଇଁ ପରାସାଙି୍ଗକ ଅରଟ। 

5. ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ ସି.ଆଇ.ଡି. ଆର୍ ର ସୂଚନା ଅପରଲାଡ ୍ କରିବା ବୟତିତ ରକୌଣସି ଅନୟ ଉରଦଶୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ସଂଗରହ 
ରହାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ବୟବହାର କରିରବ ନାହିଁ। 

6. ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ ନିଜର ରେବସାଇଟରର ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅପରଡଟ ୍ ରସବାଗୁଡିକ ବିଷୟରର 
ପଯମୟାପ୍ତ ଏବଂ ଉଚତି ୍ ସୂଚନା ପରଦଶମନ କରିବ, ରଯଉଁଥରିର ବୟକି୍ତମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍କମରର 
ବିବରଣୀ, ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରର ଠିକଣା ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପଲବ୍ଧ ରସବାଗୁଡିକ 
ଅନ୍ତର୍ଭମୁ କ୍ତ ରହବ। 

7. ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ସହିତ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ରକୌଣସି ଏରଜନସ୍ି ଏବଂ/ କିମୱା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦୱ ାରା 
ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅପରଡଟ୍ ସଂଚାଳନଗୁଡକି କରିବାକୁ ନିରୟାଜିତ କିମୱା ନିଯୁକି୍ତ କରାଯାଇଛି, 
ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବୟବହାରିକ ପରଶିକ୍ଷଣ କିମୱା ଅନୁରୁ୍ଭତି ସହିତ କ୍ଷମତାରର ନିୟଜିତ କିମୱା 
ନିଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତାରର କାଯମୟ କରିବାକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଉଚତି୍ ଅରଟ ଏବଂ ଅନୟଥା ରଯାଗୟ ଅରଟ। 
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8. ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସିଗୁଡକୁି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଗୁଡକି ଦୱ ାରା ଉପ-ଚୁକି୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପରକାଯମୟ ଅନୁମତି ରଦରବ ନାହିଁ। ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍ ଫିଲ୍ଡ 
ସ୍ତରରର ଜନଶକି୍ତକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର କାମରର ରଖବିାକୁ ଅନୁମତି ରଦଇପାରନ୍ତି ନା ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନସ୍ି ରସହି ରସବାଗୁଡକିର 
ବିବରଣୀ ପରସୁ୍ତତ କରିଥାନ୍ତି ରଯଉଁଥିରର ଏହି ର୍ଭାବରର ଜନଶକି୍ତକୁ କାମରର ରଖାଯାଇଥାଏ। 

9. ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ସମସ୍ତ ସମୟରର Appendix A ରର ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ଅନୁସାରର ଆଚାର ସଂହିତାର ପାଳନ କରିରବ  
10. ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ଅଥରିଟି ଦୱ ାରା ସମୟ ସମୟରର ଜାରି ରହାଇଥିବା ପରକିରୟାଗୁଡିକ, ନୀତଗୁଡକି ଏବଂ ନିରଦମଶନାମା, ପରୀକ୍ଷଣ ତାଲିକାଗୁଡିକ, 

ଫମମଗୁଡିକ ଏବଂ ରଟମ୍ପ୍ରଲଟ୍ ଗୁଡ଼କି ପାଳନ କରିରବ ଏବଂ ଏହା ଅନୁସାରର କି ପରକିରୟାଗୁଡକିର ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନସ୍ି ଦୱ ାରା ଅଥରିଟି 
ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବ। 
 

ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସିଗୁଡି୍କ 

 

1. ଅଥରିଟୀ ନିଯୁକି୍ତ ପରକିରୟା ପାଇଁ ଏକ ରଖାଲା ଅନୁରରାଧ୍ (ଆର୍.ଏଫ୍.ଇ) ପରକିରୟା 
ମାଧ୍ୟମରର ନାମାଙ୍କନକୁ ସୁଚବିଦ୍ଧ କରିରବ ଏବଂ ଅଥରିଟୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ସମୟ ସମୟରର 
ଅଧ୍ିସୂଚନାର ରଯାଗୟତା, ନିୟମ ଏବଂ ସତ୍ତମକୁ ସୂଚତି କରାଯବି। ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଏରଜନ୍ସ ି
ଆର୍.ଏଫ୍.ଇ ର ରଯାଗୟତା ଏବଂ ଅନୟ ରଟକନିକାଲ୍  ଏବଂ ଆଥଡକ ମାନଦଣ୍ତକୁ ପୂରଣ 
କରି ପୟାରନଲ୍ ପାଇଁ ଆରବଦନ କରିପାରିରବ 

2. ଅଥରିଟୀ, ଏରଜନ୍ସିର ଆରବଦନକୁ ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିବ ଏବଂ ଆର୍.ଏଫ୍.ଇ ର 
ଆବଶୟକତାଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା ପରର ରଯାଗୟ ଏରଜନ୍ସକୁି ନାମାଙି୍କତ ଏରଜନ୍ସ ି
ର୍ଭାବରର ସୂଚିବଦ୍ଧ କରିବ। 

3. ଅଥରିଟୀ ଏକ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସିକୁ ଆଚାର ସଂହିତା ପରଦାନ କରିବ ଯାହା ଦୱ ାରା 
ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ସିଆଇଡିଆର ୍ପାଇଁ ଏକ ସୂଚବିଦ୍ଧ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସରିର ଅନ୍ ରବାଡ୍ମ କରିପାରିରବ। 

4. ଅଥରିଟୀ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙୁ୍କ ଏପରି ଏରଜନ୍ସିକୁ ସି୍କର ନିଂ ପାଇ ଁଉପଯୁକ୍ତ ପରକିରୟା ପରର ଏବଂ ଅନୟ ଏରଜନ୍ସକୁି ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ର୍ଭାବରର 
ଏନରରାଲ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ରଦଇପାରର। 

5. ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାରମାରନ ଫିଲ୍ଡ ସ୍ତରର ନିଷ୍ପାଦନ, ନିରୀକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଦାୟି ଅଟନ୍ତି। 

6. ଏନ୍ ରରାଲିଂ ଏରଜନ୍ସି ଏହା ଦୱ ାରା ଅନୁମତି ରଦଇଥାନ୍ତି କି ଏହାକୁ ରକୌଣସି ଅନୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦୱ ାରା କରଜ ଥିବା ପରିସର ପଯମୟନ୍ତ ଉଚିତ୍ 
ପହଁଚିବାର ଅନୁମତି ରଦବ ଏବଂ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍କିମୱା ଅନୟ ରକୌଣସ ିବୟକି୍ତଙୁ୍କ କରଜରର ରକୌଣସି ପୁସ୍ତକ, ରରକଡମଗୁଡକି, ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗଡୁିକ 
ଏବଂ କମୁ୍ପ୍ୟଟର୍ ଡାଟା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉଚିତ୍ ସୁବିଧ୍ାର ବିସ୍ତାତ କରାଇପାରର କିମୱା ଡକୁୟରମଣ୍ଟ କିମୱା ଅନୟ ସାମଗରୀଗଡୁିକର 
ନକଲଗୁଡକି ପରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ଅଥରିଟୀଙ୍କ ରାୟରର ଅଡିଟ୍ ଉଦୟଶରର ଆବଶୟକ ପାଇଁ ପରାସାଙି୍ଗକ ଅରଟ। 

7. ଏନ୍ ରରାଲିଂ ଏରଜନସ୍ି ସି.ଆଇ.ଡି. ଆର୍ ର ସୂଚନା ଅପରଲାଡ୍ କରିବା ବୟତିତ ରକୌଣସ ି ଅନୟ ଉରଦଶୟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର 
ସଂଗରହ ରହାଇଥିବା ସୂଚନାକୁ ବୟବହାର କରିରବ ନାହିଁ। 

8. ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନସ୍ି ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ରକୌଣସି ଏରଜନ୍ସ ି ଏବଂ/ କିମୱା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦୱ ାରା ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅପରଡଟ ୍ ସଂଚାଳନଗୁଡିକ 
କରିବାକୁ ନିରୟାଜିତ କିମୱା ନିଯୁକି୍ତ କରାଯାଇଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ବୟବହାରିକ ପରଶକି୍ଷଣ କିମୱା ଅନୁରୁ୍ଭତି ସହିତ କ୍ଷମତାରର ନିୟଜିତ କିମୱା 
ନିଯୁକ୍ତ କ୍ଷମତାରର କାଯମୟ କରିବାକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଉଚତି୍ ଅରଟ ଏବଂ ଅନୟଥା ରଯାଗୟ ଅରଟ। 

9. ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ସବୁ ସମୟରର Appendix A ରର ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ଅନୁସାରର ଆଚାର ସଂହିତାର ପାଳନ କରିବାକୁ ରହବ। 

10. ଏନ୍ ରରାଲିଂ ଏରଜନ୍ସ ି ସମୟ ସମୟରର ଅଥରିଟୀ ଦୱ ାରା ଜାରି ରହାଇଥିବା ବିରି୍ଭନନ  ପରକିରୟାଗଡୁିକ, ନୀତିଗୁଡିକ ଏବଂ ନିରଦମଶନାମା, 
ନିରଦମଶନାମା, ପରୀକ୍ଷଣ ତାଲିକାଗୁଡିକ, ଫମମଗୁଡକି ଏବଂ ରଟମ୍ପ୍ରଲଟ୍ ଗୁଡ଼କି ପାଳନ କରିରବ। 
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ନାମାଙ୍କନ ଷ୍ଟାଫ୍ - ଶିକ୍ଷୟାଗତ ଯକଗୈତା, ଭୂମିକା ଏବଂ ଦ୍ାୟିତୱ  

 

 

ପଯମୟରବକ୍ଷକ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଯାଗୟତା କଣ ଅରଟ? 
ଜରଣ ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଏକ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସ ିସଞ୍ଚାଳନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏନ୍ ରରାଲିଂ ଏରଜନ୍ସ ିଦୱ ାରା ନିଯୁକ୍ତ ରହାଇଛନ୍ତି। ପରତି 
ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ଜରଣ ସାଟଡଫିରକଟ୍ ଯୁକ୍ତ ପଯମୟରବକ୍ଷକ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅରଟ। ହି ରୂ୍ଭମିକା ପାଇଁ ରଯାଗୟ ରହବା ପାଇଁ, ବୟକି୍ତ 
ଜଣକ ନିମନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡରର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ୍ ରହବା ଆବଶୟକ: 

 ବୟକି୍ତଜଣଙ୍କର ବୟସ 18 ବଷମ ଏବଂ ଅଧ୍ିକ ରହବା ଆବଶୟକ 

 ବୟକି୍ତଜଣଙ୍କ 10+2 ରହାଇଥିରବ ଏବଂ ନରହରଲ ସନାତକ ରହଇଥିବା 
ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ାର ପାଇ ଁ ନାମାଙ୍କନ କରାଯବିା ଆବଶୟକ ଅରଟ ଏବଂ 
ତାଙ୍କର ଆଧ୍ାର ନମୱର ଉତ୍ପନନ  ରହବା ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ବୟକି୍ତ ଜଣଙୁ୍କ କମୁ୍ପ୍ୟଟର ବୟବହାର କରିବା ବିଷୟରର ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା 
ଏବଂ ଅନୁର୍ଭବ ରହିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷା କୀରବାଡ୍ମ ଏବଂ 
ଅନୁବାଦକରଣ ସହିତ ସସୁଙ୍ଗତ ରହିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ବୟକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ସାଟଡଫିରକଟକରଣ ପରୀକ୍ଷା ରଦବା ପୂବମରୁ ଅଥରିଟୀ 
ରେବସାଇଟରର ଉପଲବ୍ଧ ଆଧ୍ାର୍ ମାନାଙ୍କନ/ଅପରଡଟରର ସମୁ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ 
ପରଶିକ୍ଷଣ ସାମଗରୀ ପଢିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ଅଥରିଟୀ ଦୱ ାରା ନିଯୁକ୍ତ ଏକ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସାଟଡଫିରକଟକରଣ ଏରଜନ୍ସିରୁ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ "ପଯମୟରବକ୍ଷକ ସାଟଡଫିରକଟ୍" ପରାପ୍ତ କରିବା 
ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ଟିପ୍ପଣୀ: "ପଯମୟରବକ୍ଷକ ସାଟଡଫିରକଟ୍" ପରାପ୍ତ କରିବାରୁ ଅଥରିଟୀଙ୍କ ନାମାଙି୍କତ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ସହିତ ଚୁକି୍ତ କରିବା ବୟତିତ 
ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପରାଥମୀର ଦାୟି ରହିରବ ନାହିଁ 

ସାଟଡଫିରକଟ୍ ରନବାକୁ ଏବଂ ଏକ ଇ.ଏ ପଯମୟରବକ୍ଷକ ର୍ଭାବରର କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂବମରୁ:  
 ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂବମରୁ ଅଥରିଟୀଙ୍କ ନିରଦମଶନାମା ଅବଧ୍ି ଅନୁସାରର ରଯରକୌଣସି ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ସହିତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ 

ନିଯୁକି୍ତ ଏବଂ ସକିରୟ କରାଯିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ ପରକିରୟାଗଡୁିକ ଉପରର ରକ୍ଷତର ୀୟ କାଯମୟାଳୟ/ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ଦୱ ାରା ଆରୟାଜିତ 
ଅଧ୍ିରବଶନ ସରତ ଏବଂ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ବୟବହାର ରହଉଥିବା ବିରି୍ଭନନ  ଉପକରଣଗୁଡକି ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡକିରୁ 
ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। 

ଜରଣ ଇ.ଏ ପଯମୟରବକ୍ଷକଙ୍କ କଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡିକ ଥାଏ? 

ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର, ପଯମୟରବକ୍ଷକଙ୍କ ରୂ୍ଭମିକା, ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ଲଜିଷି୍ଟ୍କ୍ସ ଏବଂ ଅନୟ ଆକଶୟକତାଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ 
କରାଇବା ଅରଟ, ଅଥରିଟୀ ନିରଦମଶନାମା (Appendix C- ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟର୍ ରସଟଅପ୍ ରଚକଲିଷ୍ଟ୍), ଅନୁସାରର ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ନାମାଙ୍କନ 
ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ କରିବା, ନାମାଙ୍କନ/ ଅପରଡଟ ୍ କରିବା ଏବଂ ରସଣ୍ଟରର ପଯମୟରବକ୍ଷକଣ ପରିଚାଳନା କରିବା ରଯରତରବରଳ ଏକ ଆଧ୍ାର 
ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରର ରସ ତାଙ୍କର ରୂ୍ଭମିକାକୁ ଜରଣ ପଯମୟରବକ୍ଷକଣ ର୍ଭାରବ କାଯମୟସମ୍ପ୍ାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ପଯମୟରବକ୍ଷକଣ ନିମନଲିଖତି ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା 
ଆବଶୟକ: 

ନିରୀକ୍ଷକୀୟ 
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 ସାଇଟ ୍ରରଡରିନସ୍   

 ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟର୍ ରସଟଅପ୍ ରଚକଲିଷ୍ଟ୍ ପରସୁ୍ତତ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ – ନାମାଙ୍କନ 
ରସଣ୍ଟର୍ ଏବଂ ରସଣ୍ଟରଗୁଡକିରର ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସକୁି ସବୁିଧ୍ାଜନକ କରିବାକୁ 
ଅଥରିଟୀ ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟର୍ ରଚକଲିଷ୍ଟ୍ ପରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହି 
ତାଲିକା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ବୟବହାର କରିବା ଆବଶୟକ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ 
ଆବଶୟକତାଗୁଡିକର ରସଣ୍ଟର୍ ପାଇଁ ପୂରଣ ରହାଇଛି ଏହା ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟି 
ଅଟନ୍ତି। ତାଙୁ୍କ ପରତି ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରର ଆରମ୍ଭରର ଏବଂ/କିମୱା ପରତି ସପ୍ତାହ ଥରର 
(ଯାହା ପରଥରମ ଆସୁଛି)ରର ରଚକଲିଷ୍ଟ୍କୁ ପୂରଣ ଏବଂ ସୱାକ୍ଷର କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ। 
ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍/ଅଥରିଟୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ପରତି ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ପରର ସମୀକ୍ଷା/ରଲଖା 
ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ରଚକଲିଷ୍ଟ୍ ପରସୁ୍ତତ କରି ରଖିବାର ଆବଶୟକତା ଅରଟ ଏବଂ ରସଗୁଡକି 
ନାମାଙ୍କନ ପରଦଶମନ ମନିଟସମ/ଏରଜନ୍ସି  

 ଏସ.୍ଟ.ିକିଊ.ସି ସାଟଡଫିରକଟ୍ ଯୁକ୍ତ ବାରୟାରମଟିର କ୍ କୟାପଚର୍ ଡରି୍ଭାଇସଗୁଡିକ, ଜି.ପି.ଏସ୍ ଡରି୍ଭାଇସ୍ ଏବଂ ପିରଣ୍ଟର୍-ସହ-ସ୍କାନରସ୍ମ ପରି 
ସମସ୍ତ ଉପକରଣଗୁଡକି ସହିତ ସଂଲଗନିତ ଆଧ୍ାର କଲ ାଇଣ୍ଟ ଦୱ ାରା ସଂସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ ସହିତ ଲୟାପଟପ୍-ରଡସ୍କଟପର ସ୍ଥାପନା 
ପାଇଁ ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଦାୟି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପରକିରୟା  

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ନବୀନତମ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ କଲାଇଣ୍ଟ/ଅପରଡଟ ୍ସଫ୍ଟରେୟାର ୍ସଂସ୍ଥାପତି ରହାଇଛି 
 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟର ୍ବିଦୁୟତ୍ /ଅଗନି ବିପଦରୁ ସଫା ଏବଂ ସୁତୁରା, ସୱର୍ଚ୍, ଉତ୍ତମ ରକ୍ଷଣାରବକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଟ  
 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ନିମନରର ଦିଆଯାଇଥିବା ରମୌଳିକ ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟର ୍ସୂଚନା ପରତି ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର (ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷା ଏବଂ 

ଇଂରାଜୀରର) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ର୍ଭାରବ ପରଦଶଡତ ରହାଇଛି:  
– ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ରଯାଗାରଯାଗ ନମୱର୍ 
– ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସିର ନାମ ଏବଂ ରଯାଗାରଯାଗ ନମୱର୍ 
– ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରଗୁଡକିରର ଇ.ଏ ପଯମୟରବକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ, ରକାଡ୍ ଏବଂ ରଯାଗାରଯାଗ ନମୱର୍ 
– ପଯମୟରବକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଧ୍ରର ଅରି୍ଭରଯାଗ ବୃଦି୍ଧ କରିବାକୁ ଏସ୍କାରଲସନ୍  ମାଟିର କ୍୍ସ 
– ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟର କାଯମୟ କରିବା ସମୟ ଏବଂ ଛୁଟଦିିନ 
– ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ସହାୟତା ଲାଇନ୍ ନମୱର୍: 1947 ଏବଂ ଇରମଲ୍  ଆଇଡ:ି help@uidai.gov.in 
– ଆଧ୍ାର୍ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ପାଇଁ ଆବଶୟକ ରହଉଥବିା ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକର ତାଲିକା 
– ସମସ୍ତ ଆଧ୍ାର ସମୱନ୍ଧୀୟ ରସବାଗୁଡିକ ପାଇଁ ରରଟ ୍ତାଲିକା 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିରବ କି ୟୁଆଇଡଏିଆଇ ନିରଦମଶନାମା ଅନୁସାରର ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍/ଅଥରିଟୀ ଦୱ ାରା ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଥିବା 
ଆଧ୍ାର ସାମଗରୀର ରସଣ୍ଟରରର ଠିକ୍ ର୍ଭାବରର ପରଦଶଡତ ରହାଇଛି। 

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ଅପରରଟର ଏବଂ ଅନୟ କମମଚାରୀମାନଙ୍କ ବୟବହାର ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ପରତି ବିନମର ଅରଟ ଏବଂ 
ଚାଜମ ନିଅନ୍ତି ରଯଉଁଠାରର ଅପରରଟର ୍ଅପିରୟ ପରିସ୍ଥତିିଗୁଡକି ଏଡାଇବାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ୍ ବାସନି୍ଦ୍ାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାଧ୍ାନ କରିବାରର ସମଥମ 
ଅଟନ୍ତି 

 ରଯଉଁଠାରର ୟୁନିଫମମ ପରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ କମମଚାରୀ ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ୟୁନିଫମମ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଯାହା ଦୱ ାରା 
ଯଦି ବାସନି୍ଦ୍ାମାନଙୁ୍କ ସହାୟତା ଆବଶୟକ ରହଉଥାଏ ରତରବ ରସମାରନ ତାଙ୍କର ପରିଧ୍ାନରର କମମଚାରୀମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ସହଜରର 
କରିପାରିରବ 

 ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍/ଅଥରିଟୀଙ୍କ ସହିତ ରବୈଧ୍ ଚୁକି୍ତ ବୟତିତ ରକୌଣସ ିଅବସ୍ଥାନରର ନାମାଙ୍କନ ସଞ୍ଚଳନଗଡୁିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ 
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 ରବାଡଡଂ ନିରଜ ଏବଂ ଅନୟଙୁ୍କ 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସିର ଆବଶୟକ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗଡୁିକ ସହିତ "ରବାଡଡଂ 
ଫମ୍ମ" ସହିତ ଜମା କରିବାକୁ ରହବ ଯାହା ବଦଳରର ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ସମୱନ୍ଧିତ 
"ଅଥରିଟୀଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯମୟାଳୟ" ପରସୁ୍ତତ କରିବ।  

 ଯାଞ୍ଚକରଣ ପରର, ଅଥରିଟୀଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯମୟାଳୟଗୁଡିକ ସମୱନ୍ଧୀୟ ନାମାଙ୍କନ 
ଏରଜନ୍ସି ସହିତ ରବାଡଡଂ ଅନୁରମାଦନ/ପରତୟାକ୍ଷାନ କରିରବ  

 ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନସ୍ି ଏହା ପରର ଆଧ୍ାର କଲାଇଣ୍ଟ ସଫ୍ଟରୱୱୟାରରର ତାଙ୍କର 
ବାରୟାରମଟିର କ୍ସ ରନଇ ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ରଯାଡିରବ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ରମସିନ୍  ପରିଚାଳନା 
କରିବାକୁ ଉପରର୍ଭାକ୍ତା ନାମ ଏବଂ ପାସୋଡ୍ମ ପରଦାନ କରିବ। 

 ନାମାଙି୍କତ ଉପରର୍ଭାକ୍ତାଙ୍କ ମାରନ ଅରଟ ଅଥରିଟୀରର ଉପରର୍ଭାକ୍ତାଗଣଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ୍ସ ବିବରଣୀ ଯାଞ୍ଚକରଣ ସଫଳତା ପୂବମକ ସମୁ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ 
ରହାଇଛି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନରର ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାରବସରର ରଷ୍ଟ୍ାର୍ ରହାଇଛି। 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ସମସ୍ତ "ଅପରରଟର୍" ସ୍ଥାନୀୟ ପରାମାଣିକରଣ ପାଇଁ ରଷ୍ଟ୍ସନଗୁଡକିରର ମଧ୍ୟ 
ଅନ୍-ରବାଡ୍ମ ରହାଇଛି 

 ରସଣ୍ଟର୍ ଅପରରଟର୍ ପରିଚାଳନା କରିବା 

 ରଯରତରବରଳ ଆବଶୟକ, ଅନିବାଯମୟ, ପଯମୟରବକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅପରରଟର୍ ର୍ଭାରବ କାଯମୟ 
କରନ୍ତି 

 ଅଥରିଟୀ ଦୱ ାରା ସମୟ ସମୟରର ଜାରି ରହାଇଥିବା ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅପରଡଟ୍ ସମୱନ୍ଧୀୟରର 
ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ନବୀନତମ ନିରଦମଶନାମା ଏବଂ ନୀତିଗୁଡିକ ବିଷୟରର ଜାଣିଥିବା ଜରୁରୀ 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ନାମାଙ୍କନ ପରକିରୟା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ରସ 
ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ନାମାଙ୍କନ ପରକିରୟାଗୁଡକି ଏବଂ ରକନ୍ଦ୍ରରର ନିରଦମଶନାମା ପାଳନ ଏବଂ 
କୟାପଚର୍ ରହାଇଥିବା ଡାଟାର ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାର ପାଳନ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିଥାନ୍ତି 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ କି ସରତଜ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆଗକୁ 
ଆସୁଥିବା ବାସିନ୍ଦ୍ାମାନଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ଦିଆଯାଇଥିବା "ଆଧ୍ାର ସବୁିଧ୍ା ସନ୍ଧାନ" 
ବୟବହାର କରି ରଯରକୌଣସି ନାମାଙ୍କନ କରିନାହଁନ୍ତି 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ବାସନି୍ଦ୍ାମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ ର୍ଭାବରର 
ସୂଚିତ କରାଯାଇଛ ି କି ରସମାନଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ ୍ ରକବଳ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ ପାଇଁ 
ବୟବହାର କରାଯିବ 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ବାସନି୍ଦ୍ାମାରନ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପାଇଁ ନିଦ୍ଧମାରିତ ଫମ୍ମ ପୂରଣ 
କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମୂଳ ସହାୟକ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ ଆଣିଛନ୍ତି। 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ରଯରକୌଣସ ିଅପରଡଟ ୍ପାଇଁ ରକବଳ ଆବଶୟକ ଆଇଟମଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷିତ 
ରହାଇଥାଏ, ନା କି ଚୟନିତ ରହାଇଥିବା ଡାଟାର ନକଲକୁ ଉରପକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ସୂଚନା, ଉଦାହରଣ ପାଇ ଁଯଦି ଠିକଣା ଅପରଡଟ ୍
ରହାଇଥାଏ ରକବଳ ଠିକଣା ରଚକ ୍ବକ୍ସ ଚୟନିତ ରହବା ଆବଶୟକ ଅରଟ। 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଆଧ୍ାର କଲ ାଇଣ୍ଟରର ପରତି ନାମାଙ୍କନରର "ସାଇନ ୍ଅପ୍" କରିବା ଆବଶୟକ, ରଯଉଁଠାରର ବାସନି୍ଦ୍ା ଏକ "ବାରୟାରମଟିର କ୍ 
ବୟତିକରମ" ଅଟନ୍ତି 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ପରତି ଅପରରଟର ୍ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଡାରାର ସମୀକ୍ଷା ସମୟରର 
ରସହି ସ୍ଥାନରର ସମୀକ୍ଷା ରସଣ୍ଟରରର ସମୀକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ତପୂର୍ଣ୍ମ ପଏଣ୍ଟଗୁଡିକର ଏକ କପ ିରହିବା ଆବଶୟକ 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ଅପରରଟର ପରରତୟକ ବାସନି୍ଦ୍ା/ଅପରଡଟ୍ ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦ୍ା ଠାରୁ ଡାଟା 
କୟାପଚରର ଗୁଣବତ୍ତାରୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଅତିବାହିତ ରହାଇଥବିାରର ସଂରଶାଧ୍ନ କରିଥାନ୍ତି 

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

  

Page24 

 

 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ପରତି ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପରର ଅପରରଟର୍ ତାଙ୍କର 
ବାରୟାରମଟିର କ୍ ନିଶି୍ଚତିକରଣ ପରଦାନ କରିରବ 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ପରତି ନାମାଙ୍କନ ପରର ପିରଣ୍ଟ କରିରବ ଏବଂ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ବିଧ୍ିବଧ୍ 
ସୱାକ୍ଷର ରହବ 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ମୂଳ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ସମ୍ପ୍କମର ପରିଚୟ/ପରମାଣ ଠିକଣାର ପରମାଣ/ଜନମ  
ଏବଂ ସୱାକ୍ଷର ସନିୁଶ୍ଚତା ପରମାଣ ର୍ଭାବରର ବୟବହାର ପରରତ୍ଯକଙ୍କ ନାମାଙ୍କର ସ୍କାନ୍ ସିଲପ ୍ର୍ଭାବରର ବୟବହାର ରହାଇଛି 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଦିନରର କଣ ଶିଖିରଲ ଏବଂ ସମ୍ମୁଖିନ ରହାଇଥବିା ସମସୟା ପାଇଁ ଦିନର ରଶଷରର ରସଣ୍ଟରରର ମଟିିଂ ରଖିପାରିରବ 
 ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଦିନର ରଶଷରର ରସଣ୍ଟରରର ଷ୍ଟ୍କ ୍ ରଖବିା ଆବଶୟକ ଏବଂ ଆଗାମି ଦିନରର ରକରତ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ତର ୁଟିଯୁକ୍ତ 

ଉପକରଣ, ହାଡମରେର ୍ଏବଂ ଅନୟ ରସିଦ୍ ପରତିସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶୟକ  
 ରଫକସ ୍ରଫାଟଗୁଡିକ ବାହାରର, ରକବଳ ଆଶଂକ ଫରଟାଗୁଡିକ କୟାପଚର୍ ରହଉଛି ସମୟ ସମୟରର ଖର୍ଚ୍ମ ପାଇ ଁଉପକରଣର ଯାଞ୍ଚ 

କରନ୍ତୁ। ଯଦି ରକୌଣସି ସମସୟା ରଦଖାଯାଉଛି, ରତରବ ସଂମୱନ୍ଧତି ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ପରିଚାଳକ/ଏଚ୍.କିଉଙୁ୍କ ସୂଚନା ରଦବା 
ଆବଶୟକ ଏବଂ ଉପକରଣ ପାଇ ଁଅନୁରରାଧ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ 

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଏବଂ କମୁ୍ପ୍ୟଟରଗଡୁିକ ବନ୍ଦ୍ ରହାଇଛି ଏବଂ ଦୂର୍ମଟଣାକୁ ଉରପକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାୋର ୍ ଅଫ ୍
ରହାଇଛି 

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ଡରି୍ଭାଇସଗୁଡକି ଏବଂ ଅନୟ ଉପକରଣଗୁଡକି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥାଗୁଡକି ରହାଇଛି। 
 ଚୟନିତ ସମୟ ଅବଧ୍ି ପାଇଁ, ଇ.ଏ ଅପରରଟମାନଙୁ୍କ ସବୁିଧ୍ା କରିବାକୁ ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ର୍ଭାବରର ଦିନର ରଶଷରର ରିରପାଟମଗୁଡିକ କଲ ାଇଣ୍ଟରର 

ଉପଲବ୍ଧ ଅରଟ। ପଯମୟରବକ୍ଷକ ରସଣ୍ଟରରର ପରତି ଦିନର ସଞ୍ଚଳନଗୁଡିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏହିସବୁ ରିରପାଟମସ ୍ ବୟବହାର 
କରିପାରିରବ 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ରସଣ୍ଟରରର କମମଚାରୀ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ନିପ୍ସାଦନ ସମୟରର 
ରଦୌନିକ ରନୌତିକତା ଉର୍ଚ୍ ମାନାଙ୍କ ରଦଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଦ୍ଧମାରିତ ମଲୂୟ ବୟତିତ ରକୌଣସ ିଅତିରିକ୍ତ ଧ୍ନ ମାଗନୁାହଁାନ୍ତି। 

 ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ସଂଗରହ ରହାଇଥିବା ଡାଟାର ରଗାପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଜାଇ ରଖବିାକୁ ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଦାୟି ଅଟନ୍ତି 

 କାଯନୟପରଦ୍ଶନନ ମନିଟରିଂ 

 ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ କକନ୍ଦରର ମନିଟରିଂ ଏବଂ ,ଏଖା ପରୀକ୍ଷା କାଯନୟର ସଂଚାଳନକର 
ପରଧିକରଣ/କରଜିଷ୍ଟର ାରଙ୍କ ସହ୍ିତ ସହ୍କଯାଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର 
ସବୁଠାରୁ ଉର୍ତ୍ମ ଉର୍ତ୍ର କଦ୍ଇଥାଏ। ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କରକଡ୍ନଗଡୁ୍କିର ବିବରଣୀଗଡୁ୍ିକ 
ସମୟକର କାଯନୟପରଦ୍ଶନନ ଏବଂ ଏହ୍ା ମଧୟ କାଯନୟଦ୍କ୍ଷତା ମନିଟରିଂ ସିଟକର ସାଇନ୍ 
ଅନ୍ କରନ୍ତୁ 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଡାଟା ରପ୍ତାନୀ କରିବାକୁ ଏକ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ରଖିପାରିରବ। ପୁନମଡଳନ କରିବା 
ଉରଦଶୟରର ପରତି ରଷ୍ଟ୍ସନରର ରରକଡ୍ମ ତାରିଖ, ରଷ୍ଟ୍ସନ ୍ନମୱର୍ ଏବଂ ପୟାରକଟଗୁଡକି ରପ୍ତାନୀ କରନ୍ତୁ 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

Page25 

 

 

 

ନିରୀକ୍ଷକୀୟ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷୟାଗତ ଯକଗୈତା କଣ ଅକଟ? 

 UIDAI ଦ୍ୱ ାରା ପରିଚାଳିତ କହ୍ଉଥିବା ଆଧାର କସବା କକନ୍ଦର, ଶିକ୍ଷୟାଗତ ଯକଗୈତା 
10 +2 ପାସ୍ କିମୱା ସମ୍ଭବର୍ତ୍ ସନାତକ କହ୍ବା ଦ୍ରକାର  

 ବୟକି୍ତଜଣଙ୍କ 10+2 ରହାଇଥିରବ ଏବଂ ନରହରଲ ସନାତକ ରହଇଥବିା ଆବଶୟକ 
ଅରଟ 

 ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ାର ପାଇ ଁ ନାମାଙ୍କନ କରାଯିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର 
ଆଧ୍ାର ନମୱର ଉତ୍ପନନ  ରହବା ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ବୟକି୍ତଜଣଙ୍କର କମୁ୍ପ୍ୟଟର ଅପରରଟିଂ କରିବାର ସାଧ୍ାରଣ ବୁଝାମଣା ଥିବ ଏବଂ 
ସ୍ଥାନୀୟ କୀରବାଡ୍ମ ଏବଂ ଅନୁବାଦକରଣରର ସହିତ ଆରାମ ରହଉଥବିା ଆବଶୟକ 

 ବୟକି୍ତଜଣଙ୍କ ପାଖରର ରଗାଟଏି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏବଂ ସାଟଡଫିରକସନ୍ ଏରଜନ୍ସ ି ଯାହାକି ଅଥରିଟୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ନିଯୁକ୍ତ ରହାଇଥିବାରୁ 
“ଅପରରଟର ସାଟଡଫିରକଟ୍” ଥିବ 

 ଟିପ୍ପଣୀ: ଏକ “ଅପରରଟର ସାଟଡଫିରକଟ୍” ଧ୍ାରଣ କରିବାର ଅଥମ ଏହା ନୁରହଁ କି ପାଥଡ ଅଥରିଟୀଙ୍କ ପରାଧ୍ିକରଣ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନସ୍ି 
ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ବୟତିତ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଧ୍କିାର ନାହିଁ 

ଜରଣ ଅପରରଟର ୍ର୍ଭାବରର କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂବମରୁ  

 ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂବମରୁ ଅଥରିଟୀଙ୍କ ନିରଦମଶନାମା ଅବଧ୍ି ଅନୁସାରର ରଯରକୌଣସି ନାମାଙ୍କନ 
ଏରଜନ୍ସି ସହିତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ନିଯୁକି୍ତ ଏବଂ ସକିରୟ କରାଯିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ  

 ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ ପରକିରୟାଗଡୁିକରର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯମୟାଳୟଗୁଡକି/ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି 
ଦୱ ାରା ଆରୟାଜନ ରହାଇଥିବା ପରଶୀକ୍ଷଣ ଅଧ୍ିରବଶନ ଏବଂ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ବୟବହାର 
ରହଉଥିବା ବିରି୍ଭନନ  ଉପକରଣଗୁଡିକ ଏବଂ ଉପକରଣଗୁଡିକରର ଯିବାର କଥା। 

 ବୟକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ସାଟଡଫିରକଟକରଣ ପରୀକ୍ଷା ରଦବା ପୂବମରୁ ଅଥରିଟୀ ରେବସାଇଟରର ଉପଲବ୍ଧ ଆଧ୍ାର ୍
ମାନାଙ୍କନ/ଅପରଡଟରର ସମୁ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ପରଶକି୍ଷଣ ସାମଗରୀ ପଢିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ବୟକି୍ତଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷା କୀରବାଡ୍ମ ଏବଂ ଅନୁବାଦକରଣ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବା ଆବଶୟକ 

ଅପକରଟରର ଅନକବାଡି୍ଂ 

ଅପକରଟରଙୁ୍କ ନିଶି୍ଚତ ଭାବକର ତାଙ୍କର "ଅନକବାଡ୍ଂି ଫମନ" -------------- ଉପସ୍ଥାପନା କହ୍ବା ଆବଶୟକ ଯାଞ୍ଚକରଣ ପକର, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ 
ଅଫିସର୍ ଅନୁକମାଦ୍ିତ ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନସ୍ି ସହ୍ିତ ଅନକବାଡ୍ଂି ଅନୁକମାଦ୍ନ/ପରତୟାଖନ କରିପାରିକବ।  

ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ଏହା ପରର ଅପରରଟରଙ୍କ ଆଧ୍ାର ଉପରର୍ଭାକ୍ତା ସଫ୍ଟରୱୱୟାରରର ନିଜର ବାରୟାରମଟିର କ୍ସ ରନଇକି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ରମସିନ୍ 
ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏକ ଉପରର୍ଭାକ୍ତା ନାମ ଏବଂ ପାସୋଡ୍ମ ପରଦାନ କରିରବ। ନାମାଙି୍କତ ଉପରର୍ଭାକ୍ତାଙ୍କ ମାରନ ଏହା ଅରଟ କି ୟୁଆଇଡିଏଆଇ 
ରର ଉପରର୍ଭାକ୍ତାମାନଙ୍କର ବାରୟାରମଟିର କ୍ ବିବରଣୀଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚକରଣ ସଫଳତା ପୂବମକ ପୂରଣ ରହାଇଛି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନରର ସ୍ଥାନୀୟ 
ଡାଟାରବସରର ସଂଗରହ ରହାଇଛି। 

 

 

 

 

 

ଅପକରଟର୍ 
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ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ମ କମାଣତ୍ଗୁଡିକ ଯାହା ଏକ ଅପରରଟର୍/ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ବାସନି୍ଦ୍ା ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ମରନ ରଖିବା ଆବଶୟକ 

 ପରତି ଦିନ ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରର 
ଜି.ପି.ଏସ୍ ସଂରଯାଜନ କୟାପଚର ୍କରିବା। 

 ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ପରତି ଲଗଇନ୍, ସମୟ 
ଏବଂ ତାରିଖ ବତ୍ତମମାନର କମୁ୍ପ୍ୟଟର ୍ଡାଟା 
ଏବଂ 
ସମୟ ରସଟିଂରର ଅଛି। 

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ଆଧ୍ାର କଲାଇଣ୍ଟରର ଆପଣଙ୍କ ନିକର ଆପରରଟର ଆଇଡି ରର ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ 
ପରରବଶ କରିରବ, ଏବଂ ସିଟରୁ ଦୂରରର ଆରବଦନ ଲଗ ୍ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦୱ ାରା ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଅନୟ 
ରକହି ଆପଣଙ୍କ ଲଗଇନ ୍ୱିୱରଣ୍ଡା ବୟବହାର କରିପାରିରବ ନାହିଁ। 

 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ସହଜରର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଡାଟା 
କୟାପଚରକୁ ସୁବିଧ୍ାଜନକ କରିବାକୁ ପରକିରୟା 
ପୂବମରୁ ଏବଂ ସମୟରର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁ। 

 ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ରଷ୍ଟ୍ସନ୍ ରଲଆଉଟ୍ 
ଅଥରିଟୀ ନିରଦମଶନାମା ଅନୁସାରର ଅରଟ। 

 
 ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ବାସିନ୍ଦ୍ା କଦାପି କଲ ାଇଣ୍ଟ ଦୱ ାରା ପରଦାନ ରହାଇଥବିା ଏକ ସରତଜ ନାମାଙ୍କନ "ସନ୍ଧାନ 

ଆଧ୍ାର ସବୁିଧ୍ା" ଆଧ୍ାର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କରିନାହଁାନ୍ତି। 

 ଜନସଂଖୟା ବିବରଣୀଗୁଡିକ ରଯପରିକି ନାମ 
 ଲିଙ୍ଗ, ଜନମ  ତାରିଖ ଏବଂ ଠିକଣା, ରମାବାଇଲ୍ 
ନମୱର୍ ଏବଂ ଇରମଲ ୍ଅପରଡଟ ୍କରିବାକୁ ଏବଂ 
ଅନୟ ପରକାରର ଜନସଂଖୟା/ବାରୟାରମଟିର କ ୍ପାଇଁ 
ECMP ବୟବହାର କରିବା ପାଇଁଅପରଡଟ୍ କଲାଇଣ୍ଟ ୍
ଲିଟ୍ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ।  

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ସମସ୍ତ ମଳୂ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ଉପଲବ୍ଧ ଅରଟ, ଯାହାକି 
ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଅନୁରରାଧ୍ତି 
ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପରକାର ପାଇଁ ଆବଶୟକ 
ଅରଟ ଏବଂ ବାସନି୍ଦ୍ା ନାମରୁ ହିଁ ଯାହାର 
ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ରହାଇଥାଏ। 

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ବାସିନ୍ଦ୍ାମାରନ ନିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ର୍ଭବିଷୟତ ରଯାଗାରଯାଗ ପାଇ ଁନିଜର ରମାବାଇଲ୍ 
ନମୱର୍ ଏବଂ ୱଟିପି ଆଧ୍ାରିତ ପରାମାଣିକରଣ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ଆଧ୍ାର ଅପରଡଟ୍ ସବୁିଧ୍ା ପରି ଅନୟ 
ବୟବହାର ପାଇଁ ପରରବଶ କରିଛନ୍ତି। 

 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ରଯ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଆଧ୍ାର 
ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ ଯାଞ୍ଚ ରହାଇଛ ି ଏବଂ 
ଯାଞ୍ଚକତ୍ତମାଙ୍କ ସୱାକ୍ଷର/ଆଙୁ୍ଗଠି ପିରଣ୍ଟ ଏବଂ 
ଷ୍ଟ୍ାମ୍ପ୍୍/ପରାରମ୍ଭକ ପାଇଁ ରହାଇଛି। ଫମମରର ବାସନି୍ଦ୍ା 
(ଆରବଦକଙ୍କ) ସୱାକ୍ଷର/ଆଙୁ୍ଗଠି ମଧ୍ୟ ରହିବା 
ଆବଶୟକ 

 ପଯମୟରବକ୍ଷକଙୁ୍କ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା 
ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ବାସିନ୍ଦ୍ାମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ତମ 
ର୍ଭାବରର ସୂଚିତ କରାଯାଇଛ ିକି ରସମାନଙ୍କ 
ବାରୟାରମଟିର କ୍ ରକବଳ ଆଧ୍ାର 
ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପାଇଁ ବୟବହାର 
କରାଯବି। 

 ପରିଚୟକତ୍ତମା/HoF ଆଧ୍ାରିତ ମାମାଙ୍କନରର, ପରିଚୟକତ୍ତମା/HoFଙ୍କ ସୱାକ୍ଷର/ଆଙୁ୍ଗଠି  
ସୁନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ରସମାନଙ୍କ ବିରରଣୀ ସହିତ ପୂରଣ ରହାଇକି ଉପଲବ୍ଧ  
ପରିଚୟକତ୍ତମା ଏବଂ HoF, ଯଥାକରରମ। 

 ସଫ୍ଟରୱୱୟାର୍ କଲ ାଇଣ୍ଟରର ପରଦାନ ରହାଇଥିବା 
ସି୍କର ନ ୍ଅନୁସାରର ଡାଟା କୟାପଚର୍ କରମରର 
ଆଧ୍ାର କଲାଇଣ୍ଟ ସଫ୍ଟରୱୱୟାର ୍
(ଇସିଏମପ/ିୟୁସିଏଲ୍) ରର ବାସିନ୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ଜନସଂଖୟା 
ବାରୟାରମଟିର କ୍ ଡାଟା କୟାପଚର ୍କରିବା। 

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ବାସନି୍ଦ୍ା ସି୍କର ନ୍ 
ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ସମୟରର ସବୁ 
ସମୟରର ରହାଇଥାଏ ଏବଂ ବାସନି୍ଦ୍ାଙୁ୍କ 
ପଚାରିବାକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପଚାରୁଥବିା 
ଡାଟାର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ସହିତ 
ଜନସଂଖୟା ଡାଟାର ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 
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 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ପିରଣ୍ଟ, ସାଇନ ୍ଏବଂ ସୱାକାର ପତର  
ପରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ରଶଷରର 
ସହମତିରର ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ସୱାକ୍ଷର ନିଅନ୍ତୁ। 

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍
ଫମ୍ମ, ମୂଳ ସହାୟକ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ ଏବଂ 
ସୱାକ୍ଷର ରହାଇଥିବା ସହମତି ସିଲପ୍ 
ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ କଲ ାଇଣ୍ଟରର ଅପରଲାଡ୍ 
କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗଡୁିକ 
ବାସନି୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ରଫରସ୍ତ କରାଯିବ। 

 

ସି.ଇ.ଏଲ୍.ସି ଅପରରଟର ୍କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଯାଗୟତଗୁଡିକ କଣ? 
ଜରଣ ସି.ଇ.ଏଲ୍.ସି ଅପରରଟର୍ ରଗାଟିଏ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ଦୱ ାରା ମାନାଙ୍କନ 
ରଷ୍ଟ୍ସନଗୁଡକିରର ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ନିଯୁକି୍ତ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଟିପ୍ପଣୀ କରିବା ଆବଶୟକ 
କି ସିଇଏଲସି ଅପରରଟର ୍ରକବଳ ଶିଶୁଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ କରିପାରିରବ ଏବଂ ରକୌଣସ ି
ଅନୟ ପରକାରର ନାମାଙ୍କନ କରିପାରିରବ ନାହିଁ  
ତାଙ୍କର ରୂ୍ଭମିକା ପାଇଁ ରଯାଗୟତା, ବୟକି୍ତ ଜଣକ ନିମନଲିଖିତ ମାନଦଣ୍ଡରର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ୍ ରହଉଥରିବ: 

 ବୟକି୍ତଜଣଙ୍କର ବୟସ 18 ବଷମ ଏବଂ ଅଧ୍ିକ ରହବା ଆବଶୟକ 
 ବୟକି୍ତଜଣଙ୍କ 10+2 ରହାଇଥିରବ ଏବଂ ନରହରଲ ସନାତକ ରହଇଥିବା ଆବଶୟକ 

ଅରଟ 
 ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଆଶା କମମୀ, 10ମ ପାସ ୍ରଯାଗୟ 
 ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ାର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କରାଯବିା ଆବଶୟକ ଅରଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ାର ନମୱର ଉତ୍ପନନ  ରହବା ଆବଶୟକ ଅରଟ  
 ବୟକି୍ତଜଣଙ୍କର ସମାଟ୍ମ ରଫାନ ୍ସହିତ Android Os/କମୁ୍ପ୍ୟଟର ଅପରରଟିଂ କରିବାର ସାଧ୍ାରଣ ବୁଝାମଣା ଥବି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ କୀରବାଡ୍ମ 

ଏବଂ ଅନୁବାଦକରଣରର ସହିତ ଆରାମ ରହଉଥିବା ଆବଶୟକ 
 ବୟକି୍ତଜଣଙ୍କ ପାଖରର ରଗାଟଏି ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଏବଂ ସାଟଡଫିରକସନ୍ ଏରଜନ୍ସ ି ଯାହାକି ଅଥରିଟୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ନିଯୁକ୍ତ ରହାଇଥିବାରୁ 

“ସ.ିଇ.ଏଲ୍. ସି ଅପରରଟର ସାଟଡଫିରକଟ୍” ଥିବ 
 ଟିପ୍ପଣୀ: ଏକ “ସ.ିଇ.ଏଲ୍. ସି ଅପରରଟର ସାଟଡଫିରକଟ୍” ଧ୍ାରଣ କରିବାର ଅଥମ ଏହା ନୁରହଁ କି ପାଥଡ ଅଥରିଟୀଙ୍କ ପରାଧ୍ିକରଣ 

ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବା ବୟତିତ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଧ୍ିକାର ନାହିଁ 

ଜରଣ ସି.ଇ.ଏଲ୍. ସି ଅପରରଟର ୍ର୍ଭାବରର କାଯମୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂବମରୁ  

 ନାମାଙ୍କନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂବମରୁ ଅଥରିଟୀଙ୍କ ନିରଦମଶନାମା ଅବଧ୍ି ଅନୁସାରର ରଯରକୌଣସି ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ସହିତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ 
ନିଯୁକି୍ତ ଏବଂ ସକିରୟ କରାଯିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ  

 ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପରକିରୟାଗୁଡିକରର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯମୟାଳୟଗୁଡିକ/ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ଦୱ ାରା ଆରୟାଜନ 
ରହାଇଥିବା ପରଶୀକ୍ଷଣ ଅଧ୍ରିବଶନ ଏବଂ ସି.ଇ.ଏଲ୍.ସି ଟୟାବରଲଟ୍ ଶିଶୁ ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ବୟବହାର ରହଉଥିବା ବିରି୍ଭନନ  
ଉପକରଣଗୁଡିକ ଏବଂ ଉପକରଣଗଡୁିକରର ଯିବାର କଥା। 

 ବୟକି୍ତ ଜଣଙ୍କ ସାଟଡଫିରକଟକରଣ ପରୀକ୍ଷା ରଦବା ପୂବମରୁ ଅଥରିଟୀ ରେବସାଇଟରର ଉପଲବ୍ଧ ଶିଶ ୁମାନାଙ୍କନ/ଅପରଡଟରର ସମୁ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ 
ପରଶିକ୍ଷଣ ସାମଗରୀ ପଢିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ସି.ଇ.ଏଲ୍.ସି ଅପରରଟର ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସିକୁ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ତାଙ୍କର “ଅନ୍ ରବାଡଡଂ ଫମ୍ମ” ସହିତ ଆବଶୟକୀୟ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ଆବଶୟକ ଯାହା ବଦଳରର ଯାଞ୍ଚକରଣ ପାଇ ଁ “ଅଥରିଟଙି୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଫିସଗୁଡିକୁ” ଫମ୍ମ 
ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯବି। ଯାଞ୍ଚକରଣ ପରର, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଫିସଗୁଡିକ ଅନ ୍ ରବାଡଡଂରର ସଠିକ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ସହିତ 
ଅନୁରମାଦନ/ବରଖାନ୍ତ କରିରବ।  

 ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନସ୍ି ଏହା ପରର ସି.ଇ.ଏଲ୍.ସି ଅପରରଟରଙ୍କ ଆଧ୍ାର ଉପରର୍ଭାକ୍ତା ସଫ୍ଟରୱୱୟାରରର ନିଜର ବାରୟାରମଟିରକ୍ସ ରନଇକି 
ଏବଂ ସି.ଇ.ଏଲ୍.ସି ଟୟାବରଲ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏକ ଉପରର୍ଭାକ୍ତା ନାମ ଏବଂ ପାସୋଡ୍ମ ପରଦାନ କରିରବ। 

 ନାମାଙି୍କତ ଉପରର୍ଭାକ୍ତାଙ୍କ ମାରନ ଏହା ଅରଟ କି ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ରର ଉପରର୍ଭାକ୍ତାମାନଙ୍କର ବାରୟାରମଟିର କ ୍ବିବରଣୀଗଡୁିକ ଯାଞ୍ଚକରଣ 
ସଫଳତା ପୂବମକ ପୂରଣ ରହାଇଛି ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନରର ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାରବସରର ସଂଗରହ ରହାଇଛି। 
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ଯାଞ୍ଚକାରୀ କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରଯାଗୟତଗୁଡିକ କଣ? 

 ରଯରତରବରଳ ବାସିନ୍ଦ୍ା ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଜନସଂଖୟା ସୂଚନା ରସହି 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିରର ପରରବଶ ରହବ ଯାହାକି ବାସନି୍ଦ୍ା ପରଦାନ କରିରବ 

 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ପରସୁ୍ତତ ରହାଇଥିବା ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗଡୁିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସୀକୃତ ଅଧ୍ିକାରୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ବିଧ୍ବିତ୍ତ ଯାଞ୍ଚକରଣ ରହାଇଛି। 
ଏପରି ଅଧ୍ିକାରୀଙୁ୍କ ଯାଞ୍ଚକାରୀ କୁହାଯାଏ 

 ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ଉପଲବ୍ଧ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ପୂରଣ ରହାଇଥିବା ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ ଫମ୍ମ ବିରୁଧ୍ରର ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ 
ଦୱ ାରା ଉପସ୍ଥାପନା ରହାଇଥିବା ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ଯାଞ୍ଚ କରିବ 

 ଅବସର ସରକାରୀ ଅଧ୍ିକାରୀମାନଙ୍କ ରସବାଗଡୁିକ ଯାହା ସାଧ୍ାରଣତଃ ଉତ୍ତମ ର୍ଭାବରର ଏହି ପରକାରର ଯାଞ୍ଚକରଣ ପରକିରୟାଗୁଡିକ ସହ 
ର୍ଭଲ ର୍ଭାବରର ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ଦୱ ାରା ବୟବହାର ରହବା ଆବଶୟକ ଯଦି ରସମାରନ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚକରଣ ପାଇଁ 
ଅଧ୍ିକାରୀଗଣଙୁ୍କ ରସବଡଂ ଛାଡିପାରୁ ନାହଁାନ୍ତି 

 ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ (ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଏବଂ ସିପିଏମଏଫସ ୍ ଅନ୍ତର୍ଭମୁ କ୍ତକରି) ଏବଂ ପିଏସୟୁସ୍ ସହିତ ରକୌଣସ ି ରସବା/ରସବାରନତୃତ 
ଅଧ୍ିକାରୀ ରଗାଷ୍ଠୀ ‘ସି’/ରଶରଣୀ III କମମଚାରୀମାନଙ୍କ ରରଙ୍କରୁ ତଳରର ନାହଁାନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚକତ୍ତମା ର୍ଭାବରର ନିଯୁକି୍ତ କରାଯବିାର ଅନୁମତି 
ଦିଆଯାଇପାରର। ରକ୍ଷତରଗୁଡିକରର ରଯପରିକି ବଡ ସହରଗଡୁିକ ଏବଂ ରମରଟର ାଗୁଡିକ, ରଯଉଁଠାରର ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍ ଏପରି 
ରସବାରନତୃତ୍ତ/ରସବାରନତୃତ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧ୍ିକାରୀମାନଙୁ୍କ ରସବାଗୁଡିକର ଲାର୍ଭ ରନଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏକ ଆଉଟରସାସ୍ମ ବିରକରରାଙ୍କ 
ରସବାଗୁଡକି ବୟବହାର ଅଥରିଟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଫିସରୁ ଅନୁରମାଦନ ସହିତ ଅପରଡଟ ୍କରିବାକୁ କରାଯାଇ ପାରର 

 ରଗାଟିଏ ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟରରର ଯାଞ୍ଚକାରୀମାରନ ସମାନ ରର୍ଭଣ୍ତରରୁ, ଯାହା ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସ ି ର୍ଭାରବ କାଯମୟ କରୁଛି 
ରହାଇପାରିରବ ନାହିଁ। ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ଯାଞ୍ଚକାରୀମାରନ ରକ୍ଷତର କୁ ଆସବିା ପୂବମରୁ ଉଚିତ ୍ଉପାୟ 
ସହିତ ପରସିକ୍ଷିତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆବଶୟକ ରହଉଥାଏ, ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ ରଗାଟିଏ ରସଣ୍ଟରରର ଜଣରୁ ଅଧ୍ିକ ଯାଞ୍ଚକାରୀଙୁ୍କ ନିଯୁକି୍ତ 
ରଦଇପାରିରବ  

 ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚକାରୀମାନଙ୍କ ତାଲିକା ପଦବି ଦୱ ାରା, ରନାଟିସ ୍କରାଯବିା ଆବଶୟକ, ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ଦୱ ାରା ନାମାଙ୍କନରର ପରତିବନ୍ଧ ରହବା 
ପୂବମରୁ ଏବଂ ତାଲିକା ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଫିସରଙ୍କ ମତରର ରହବା ଆବଶୟକ 

ଯାଞ୍ଚକରଣ ପାଇଁ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ନିରଦମଶନାମା କଣ ଅରଟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରର ଯାଞ୍ଚକାରୀମାନଙୁ୍କ ଧ୍ୟନୟରର ରଖବିା 

ଆବଶୟକ ଅରଟ କି? 

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ପାଖରର ଯାଞ୍ଚକରଣ ପାଇ ଁମୂଳ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ ଅଛି।  

 ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଅନୁରମାଦିତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ ରକବଳ ୟୁଆଇଡଏିଆଇ ଅନୁରରାଧ୍ିକ 

ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ତାଲିକାରର ହିଁ ଅଛ ି 

ଯାଞ୍ଚ ରହଉଛି 
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 ସାଟଡଫିରକଟ୍ ପାଇଁ ଫମମାଟ୍ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲ୍/ସଂସ୍ଥାଗଡୁିକ ଦୱ ାରା ଜାରି ରହାଇଥିବା ଆବଶୟକ (ରକବଳ ରସମାରନ ରଯଉଁମାରନ 

ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକର ରବୈଧ୍ ତାଲିକାରର ଅଛନ୍ତି) ପରିଚୟ ପରମାଣ, ଠିକଣା ପରମାଣ, ସମ୍ପ୍ମକ ପରମାଣ, ଜନମ  ତାରିଖ 

Appendix C ଅନୁସାରର ଅରଟ। 

 ଯଦି ରସମାନଙ୍କ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ ଜାଲିଆତି/ପରିବତ୍ତଡତ ଅରଟ, ଯାଞ୍ଚକାରୀମାରନ ଯାଞ୍ଚକରଣ ବରଖାସ୍ତ କରିରବ। ଯଦି ରକୌଣସି 
କାରଣରୁ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ରଦଇଥିବା ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ଯାଞ୍ଚକରଣ ବରଖାସ୍ତ କରିରବ, କାରଣ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାରବ ବିସ୍ତାର ର୍ଭାବରର ଯାଞ୍ଚକାରୀ 
ନାମାଙ୍କନ ଫମମରର ରରକଡ୍ମ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଯାଞ୍ଚକରଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ରକୌଣସ ିକାରଣ ରରକଡ୍ମ କରିବା ବୟତିତ ବାସନି୍ଦ୍ାକୁ ରଫରାଇ 
ରଦଉଛନ୍ତି, ରତରବ ବାସିନ୍ଦ୍ା ଅରି୍ଭରଯାଗ ସମାଧ୍ାନ କରିବାକୁ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ଦୱ ାରା ତିଆରି ରହାଇଥବିା ନାମିତ ପରାଧ୍କିରଣ ସହିତ 
ରଯାଗାରଯାଗ କରିପାରିରବ 

 ପିୱଆଇ, ଡିୱବି, ପିୱଏ, ପିୱଆର୍ ବିରୁଧ୍ରର କରମଶଃ ନାମ, ଜନମ  ତାରିଖ, ଠିକଣା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ମକରୁ ବିବରଣୀରର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ  

– ନାମ 

– ପିୱଆଇ ଏକ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଯାହାକି ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ରଫାଟ ଆବୟଶକ କରର। ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ରଯ ସମଥଡତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର 
ଉର୍ଭୟ ଅଛ ି 

– ଯଦି ଜମା ରହାଇଥିବା ରକୌଣସି ପିୱଆଇ ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ରଫାଟ ନାହିଁ, ତାପରର ଏହା ଏକ ରବୈଧ୍ ପିୱଆଇ ର୍ଭାରବ 
ଗରହଣ କରାଯବି ନାହିଁ। ସମାରବଶ ଏବଂ ହତାଶ ପାଇଁ , ପୁରୁଣା ଫରଟା ସହିତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଗରହଣ କରାଯବି 

 

କବୈଧ  POI ସହି୍ତ ଫକଟାଗରାଫି                 କବୈଧ POI ଫକଟାଗରାଫି ବୟତିତ 

 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ନାମ ପଚାରି ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ନାମ ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ରକବଳ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ କରାହୁଏ ରଯ ବାସିନ୍ଦ୍ା 
ନିଜ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ପରରବଶ କରିଛନ୍ତି 

 ବୟକି୍ତଙ୍କ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ର୍ଭାବରର ପୂରଣ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ। ଏଥିରର ଶରୀ, ଶରୀମତି, ଶରୀମାନ, ରମଜର୍, ରିଟାଏଡ୍, ଡଃ. 
ଇତୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ ଅରଟ 
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a. ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମ ବହୁତ ସବଧ୍ାନତାର ସହିତ ଏବଂ ସଠିକ୍ ର୍ଭାବରର ରଲଖବିା ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ମ ଅରଟ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, ଉତ୍ତରଦାୟୀ ମଧ୍ୟ 
ତାଙ୍କର ନାମକୁ କହିପାରିରବ ତାଙ୍କ ନାମ ର୍ଭ. ବିଜୟନ୍ ଅରଟ ରଯଉଁଠାରର କି ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ମୂର୍ଣ୍ ନାମ ରର୍ଭଙ୍କଟରମଣ ବିଜୟନ୍ 
ରହାଇପାରର ଏବଂ ଏହିପରକାର ସମାନ ଆଉ ରଗାରଟ ଅରଟ ରହଲା ଆର୍. ରକ. ଶରୀବାସ୍ତର୍ଭସ୍ ସମ୍ପ୍ମୂର୍ଣ୍ ନାମ ପରକୃତରର ରରମଶ କୁମାର 
ଶରୀବାସ୍ତର୍ଭସ ୍ଅରଟ। ଏହି ର୍ଭାବରର, ଜରଣ ମହିଲା ନାମାଙ୍କନକାରୀ ତାଙ୍କର ନାମ ରକ.ଏସ.୍ରକ. ଦୂଗମା ରଯଉଁଠାରର କି ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ମୂର୍ଣ୍ 

ଭୁଲ୍ ବୟବହ୍ାର 

(ଅଭିବାଦ୍ନ 

ସହି୍ତ) 

 

ଲ୍ ବୟବହ୍ାର 

(ଅଭିବାଦ୍ନ 

ବୟତିତ) 
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ନାମ କଲଲ ୁରୀ ସୂରୀୟା ରକରନକା ଦୂଗମା ରହାଇପାରର। ତାଙ୍କର ସନିୁଶି୍ଚତ ବିସ୍ତାରରୁ ତାହାର ପରାରମ୍ଭକ ଜଣାପରଡ ଏବଂ ସମାନ ଏହାକୁ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ରହାଇଥିବା ପରମାଣ ପରକିରୟାରର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।  

 

 

 

 

 

b. ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ନାମରର ଅନ୍ତର ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ଏକ (ପିଅଏଲ୍) ଏବଂ/କିମୱା ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ନାମ 
ଅନୁକରମ ପଯମୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ ଅରଟ, ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ରର୍ାଷିତ ନାମ ର୍ଭାବରର ରରକଡ୍ମ କରାଯାଇ ପାରର।. 

କକବଳ ନାମ ଅନୁକରମକର ଅନ୍ତର ରୂପକର ସିକୃତ 

 

ଭଟର୍ ID କାଡ୍୍ନ ପରିଚୟର ଏକ ପରମାଣ ଭାବକର ବୟବହ୍ାର 

କହ୍ାଇଛି (POI) 

 

 

ବୟାଙ୍କ୍ ପାସବୁକ୍ ପରିଚୟର ଏକ ପରମାଣ ଭାବକର ବୟବହ୍ାର 

କହ୍ାଇଛି (POA) 

 

 

 

 

 

 

 
POI 
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ଭିନନ  ନାମକର ଗରହ୍ଣୀୟ ନୁକହଁ୍ 

ଭଟର୍ ID ପରିଚୟର ଏକ ପରମାଣ ଭାବକର ବୟବହ୍ାର 
କହ୍ାଇଛି(POI) 

  

ବୟାଙ୍କ୍ ପାସବୁକ୍ ପରିଚୟର ଏକ ପରମାଣ ଭାବକର 
ବୟବହ୍ାର କହ୍ାଇଛି (POA) 

 

 

c. ଯଦି ନାମାଙ୍କନ ଦୱ ାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଦୁଇଟି ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ପରମାଣ ସମାନ ନାମରର ରି୍ଭନନ ତା (ଯାତି, ପରାରମି୍ଭକ ଏବଂ ସମ୍ପ୍ମୂର୍ଣ୍ ନାମ ସହ), 
ଏନରରାଲର ସମ୍ପ୍ମୂର୍ଣ୍ ନାମକୁ ପରରବଶ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ।  

d. ରବରଳରବରଳ, ରଛାଟପଲିା କିମୱା ଶିଶୁଙ୍କ ନାମ ଏପଯମୟନ୍ତ ରହାଇନାହିଁ। ଇଆଇଡି ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମରର କୟାପଚର ୍
କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ମକୁ ନାମାଙ୍କନକୁ ବୁଝିକି ଶିଶୁଙ୍କ ନାମ ରଖଜିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କରନ୍ତୁ। ପିୱଆଇ ପାଇଁ ସମଥଡତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର 
ଅଣ-ଉପଲବ୍ଧତା ରକ୍ଷତର ରର, ନାମର ଆରମ୍ଭରର ସହାୟତା ସହିତ ରରକଡ୍ମ କରିବା ଆବଶୟକ 
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ଉଦ୍ାହ୍ରଣ 1 ନିମନ ସି୍କର ନସଟ୍ ଏକ ଆଧାର ଡ୍ାଟା ଅପକଡ୍ଟ୍ ଫମନର ଆଧାର କହ୍ାଲ୍ଡର୍। ଏଠାକର ଆଧାର କହ୍ାଲ୍ଡର ତାଙ୍କର ଜନସଂଖୟା 

ବିବରଣୀଗୁଡ୍ିକ ବୟତିତ ପରିବାରର ମୁଖୟଙ୍କ ବୟତିତ (HOF) ଅପକଡ୍ଟ୍ କହ୍ାଇଛି। ପରକୃତ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍ିକ ବିବରଣୀ ଅପକଡ୍ଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କହ୍ାଇଛ।ି  

 

 

 

 

HOF ବୟତିତ ଯାଞ୍ଚକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ାହ୍ରଣଗୁଡି୍କ 
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ଆଧାର ଅପକଡ୍ଟ୍ ଫମ୍ନ 

ବିବରଣୀଗୁଡ୍ିକ ଅପକଡ୍ଟ୍ କରିବାକୁ, ସମୱନ୍ଧୀୟ POI ଏବଂ POB ଯାଞ୍ଚ କହ୍ବା ଆବଶୟକ। ଏଠାକର କିଛ ିପରକୃତ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍ିକ ଯାହ୍ା ଆଧାର 
ଧାରକଙ୍କ ପରିଚୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶୟକ ଅକଟ। 

PAN କାଡ୍୍ନ ପରିଚୟର ଏକ ପରମାଣ ଭାବକର 

ବୟବହ୍ାର କହ୍ାଇଛି (POI) 

 

 

 

 

 

 

ମାକନ ସିଟ୍ (ସରକାର କବାଡ୍ନଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ଜାରି କହ୍ାଇଛି କିମୱା 
ୟୁନିକଭନସିଟି) ଜନମ  ତାରିଖର ପରମାଣ (PoB) ଭାକବ ବୟବହ୍ାର 

କହ୍ାଇଛି 

 

ଉଦ୍ାହ୍ରଣ 2 ନିମନର ଉଦ୍ାହ୍ରଣ ପାଇଁ ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ କିମୱା ସଂକଶାଧନ। 
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ଆଧାର ସଂକଶାଧନ ଫମ୍ନ 
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ଆଧାର ସଂକଶାଧନ ଫମ୍ନ  
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ଆଧାର ଧାରକଙ୍କ ବିବରରୀଗୁଡ୍ିକ ପରକୃତ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗଡୁ୍ିକ ଯାଞ୍ଚ କହ୍ାଇଛ ି(ଏହ୍ି କକ୍ଷତରକର ଜନମ  ସାଟଫିିକକଟ)୍।

 

ଜନମ  ତାରିଖର ସାଟିଫିକକଟ୍ ଜନମ  ତାରିଖର ଏକ ପରମାଣ ଭାକବ ପରମାଣ କହ୍ାଇଛ ି(PoB) 

ଅନୟ ପରମାଣର ପରିଚୟ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗଡୁ୍ିକ ଅକଟ: 

 ପାସକପାଟ୍ନ  
 PAN କାଡ୍୍ନ  
 ଭଟର୍ ID  
 ଡ୍ର ାଇଭିଂ ଲାଇକସନସ୍  
  ସରକାରୀ ଫକଟା ID କାଡ୍ନଗୁଡି୍କ/ କସବା ଫକଟା ପରିଚୟ କାଡ୍୍ନ PSU 

ଦ୍ୱ ାରା ଜାରି କହ୍ାଇଛି  
 NREGS କାଯନୟ କାଡ୍୍ନ  
 ଫକଟା ID ପରିଚୟ ଶିକ୍ଷୟାଗତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱ ାରା ଜାରି କହ୍ାଇଛି 
 ଆମି ଲାଇକସନ୍ସ  

ଅନୟ ପରମାଣର ପରିଚୟ (PoB) 
ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍କି ଅକଟ: 

 PAN କାଡ୍୍ନ 
 ଜନମ  ସାଟିଫିକକଟ୍ 
 ପାସକପାଟ୍ନ 
 ଜନମ  ତାରିଖର ସାଟିଫିକକଟ୍ ଗରୁପ୍ A 

ଗାକଜକଟଡ୍୍ ଅଫିସର୍ ଅନ୍ କଲଟରକହ୍ଡ୍୍ 
ଦ୍ୱ ାରା ଜାରି କହ୍ାଇଛି 

 କକନ୍ଦର/ରାଜୟ କପନସନ୍ କଦ୍ୟ ଅଡ୍ନର୍ 
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UIDAI ପାଖକର ଜାରି କହ୍ାଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞେି ସମୱନ୍ଧକର ଅପକଡ୍ଟ୍ ନାମ, ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନମ  ତାରିଖକର ଆଧାର କରକଡ୍ନଗୁଡ୍କି ଅଛି। 
ଅପକଡ୍ଟଗୁଡ୍ିକ ସଂଖୟା ନିମନଲିଖିତ ଭାକବ ପରକାଶନ କହ୍ାଇଛି: 

 ବାସିନ୍ଧାଙ୍କ ଜନମ  ତାରିଖ ଜୀବନକର ଥକର ଅପକଡ୍ଟ୍ କହ୍ାଇପାରିବ ନିରି୍ଦ୍ଧଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଭାବକର ଯାହ୍ା DOBର ଉପସ୍ଥିତ ସ୍ଥିତିଗୁଡ୍କି କ ା ିତ 
କିମୱା ଆନୁମାନିକ ଅକଟ 

 ଜୀବନକଶୈଳୀକର ଦୁ୍ଇଥର ନାମ ଅପକଡ୍ଟ୍ କହ୍ାଇପାରିବ 

 ଜୀବନକଶୈଳୀକର ଥକର ଲିଙ୍ଗ ଅପକଡ୍ଟ୍ କହ୍ାଇପାରିବ 

 POB ଡ୍କୁୟକମ୍ ଯାହ୍ା ଉପସ୍ଥାପତି କହ୍ାଇଛ ି ଯାହ୍ା ନାମାଙି୍କତ ଆଧାରକର POB ଅପକଡ୍ଟଗଡୁ୍ିକ ପାଇଁ ବିରୁଧକର ବୟବହ୍ାର 
କହ୍ାଇପାରିବ ନାହ୍ିଁ  

 ଜନମ  ତାରିଖ (DoB) 

a. ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଜମନ ତାରିଖ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ଦିନ, ମାସ ଏବଂ ପରାସଙି୍ଗକ ଫିଲ୍ଡର ବଷମ ସୂଚିତ କରିବା ଆବଶୟକ।  
b. ଯଦି ବାସିନ୍ଦ୍ା ଜନମ  ତାରିଖର ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ପରମାଣ ପରଦାନ କରିରବ, ତାପରର ଜନମ  ତାରିଖକୁ “ଯାଞ୍ଚକୃତ” ର୍ଭାରବ ଗଣନା କରାଯିବ। 

ରଯରତରବରଳ ବାସିନ୍ଦ୍ା ଡିୱବି କୁ ବିନା ରକୌଣସି ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ରର୍ାଷଣା କରନ୍ତି, ତାପରର ଜମନ ତାରିଖକୁ "ରର୍ାଷିତ” ର୍ଭାରବ 
ଗଣନା କରାଯିବ।  

c. ରଯରତରବରଳ ବାସିନ୍ଦ୍ା ଜନମ  ତାରିଖକୁ ସଠିକ୍ ରମଳକ କରିବାରର ଅସମଥମ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିମନରର ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୱ ାରା ରକବଳ 
ବୟସ ଉରଲଲ ଖ କରିଛନ୍ତି କିମୱା ଯାଞ୍ଚକାରୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ଅନୁମାନିତ ରହାଇଛି, ତାପରର ରକବଳ ବୟସ ରରକଡ୍ମ ରହାଇଛି। ଏପରି 
ପରିସ୍ଥିତିରର ସଫ୍ଟରେୟାର ୍ସୱତଃସୃ୍ପତ ର୍ଭାରବ ଆପଣଙ୍କ ଜମନ ବଷମ ଗଣନା କରିବ। 

d. ଯାଞ୍ଚକାରୀଙୁ୍କ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ ଫମମରର ପରରବଶ କରିବାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ସନିୁଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ବାସିନ୍ଦ୍ା 
"ଯାଞ୍ଚକାରୀ" ର୍ଭାବରର ଜନମ  ତାରିଖକୁ ସଠିକ ର୍ଭାବରର ସୂଚିତ କରିଛନ୍ତି କିମୱା ତାଙ୍କର ବୟସ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। .  

e. ଏକ ବୟତିକରମ ହ୍ୟାକଣ୍ତଲିଂ ପରକିରୟା ମାଧୟମକର ଅନୁକମଦ୍ିତ ସିମାରୁ ଅଧିକ ଅପକଡ୍ଟସ୍ ର ସୀମା ଆବଶୟକ। ଏହ୍ି 
ଆବଶୟକତାଗୁଡ୍ିକ ବାସିନ୍ଧା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଫିସକୁ ପରିଦ୍ଶନନ କରିଥାଏ।  

f. ଜନମ  ତାରିଖର ଏକ ପରମାଣ ଭାବକର ନିର୍ଦ୍ଧନାରିତ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍କି କଯକକୌଣସି ବାସିନ୍ଧା ଉପସ୍ଥାପନ କହ୍ବା ଆବଶୟକ। 

g. କ ା ିତ / ଅନୁମାନିତରୁ ଜମନତାରିଖକର ପରିବର୍ତ୍ନନ ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାେ ଅପକଡ୍ଟ୍ ଅନୁକରାଧର ଜୀବନ କାଳକର ଥକର 
ସସ୍ଥାପିତ କରାଯବି, ଯଦ୍ିଓ ସୀମା କିମୱା ପରିବର୍ତ୍ନନର ସୀମା ଅକଟ। 

h. ଜନ୍ମ ତାରିଖର ପରିବର୍ତ୍ନନ ପାଇଁ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କରୁ ପରାେ ଅପକଡ୍ଟ୍ ଅନୁକରାଧ, ଯାହ୍ାଙ୍କ ଜନମ  ତାରିଖ ପୂବନରୁ ଅପକଡ୍ଟ୍ ଅକଟ, କି 
UIDAI କକ୍ଷତର ୀୟ କାଯନୟାଳୟ ଯିବାକୁ ପଡ୍ିପାକର। 

 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଠିକଣା 

a. ପିୱଏ ବିଷୟବସୁ୍ତର ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯାଞ୍ଚକତ୍ତମା ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ କି ପିୱଏ ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ନାମ ପୱିଏ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ନାମରୁ ରମଳ ଖାଏ। ପିୱଆଇ ଏବଂ ପିୱଏ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ନାମରର ଏକ ରି୍ଭନନ ତା ସୱିକାର ଅରଟ ଯଦି ରି୍ଭନନ ତା 
ରକବଳ ବନାନ ଏବଂ/କିମୱା ପରଥମ ଧ୍ାଡରିର, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ରଶଷ ନାମରର ରହାଇଛି। 

b. "ଯତନ  ରନଉଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମ, ଯଦି ରକୌଣସି ଥାଏ, ସାଧ୍ାରଣତଃ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୟାପଚର୍ ରହାଇଛି ଏବଂ ବୟସ୍କ ରଲାକ 
ପିତାମାତା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି, ଇତୟାଦି। ଯଦି ଉପଲବ୍ଧ, ଜରଣ ଏହି ଆଧ୍ାର ଲିଙ୍କକୁ ଖାଲି ଛାଡପିାରିରବ। 
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c. ଆଧ୍ାରର ବଦ୍ଧଡତକରଣ ଅନୁରମାଦିତ ଅରଟ। ନିବାସୀଙୁ୍କ ଆଧ୍ାରରଏ ସୂଚିବଦ୍ଧ ଠିକଣାରର ପିୱଏ ରର ସୂଚବିଦ୍ଧ ଠିକଣାରର 
ସଂଖୟା, ରଯପରିକି ର୍ର ନମୱର୍, ରଲନ୍ ନମୱର୍, ସଡକର ନାମ, ଟାଇରପାଗରାଫିକାଲ୍ ତର ୁଟିଗଡୁିକ ସୁଧ୍ାରିବା, ପିନ ରକାଡ୍ ଆଦିରର 
ସାମାନୟ ପରିବତ୍ତମନ / ରୂପାନ୍ତରଣ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ରଦଇପାରର, ରଯପଯମୟନ୍ତ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ/ରୂପାନ୍ତରଣ ପିୱଏ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ୍ଆଧ୍ାର ଠିକଣାରର ଉରଲଲ ଖ କରାଯାଇଛି।  

 

ଅତିରିକ୍ତ ରୂପକର ସୱିକାଯନୟର ମୂଳ ଠିକଣା ପରିବତ୍ନତନ ହୁ୍ଏ ନାହ୍ିଁ 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ କିମୱା ସଂକଶାଧନ ଫମ୍ନ 

 

ବୟାଙ୍୍କ ପାସବୁକ୍ ଆଧାର (POA)ର ପରମାଣ ରୂକପ 

ବୟବହ୍ାର 

କହ୍ାଇଛି 

 

 

a. ଯଦି ଠିକଣା ବଦ୍ଧଡତକରଣରର ଅନୁରରାଧ୍ ରହାଇଥବିା ପରିବତ୍ତମନ ପଯମୟାପ୍ତ ଅରଟ ଏବଂ ପିୱଏ ରର ସୂଚବିଦ୍ଧ ମୂଳ ଠିକଣା ପରିବତ୍ତମନ 
ରହାଇଥାଏ ଫରଟାର ଏକ ରବୌକଳି୍ପପ ପିୱଏ ପରସୁ୍ତତ କରିବାକୁ ରହବ ଜରଣ ପରିଚୟକତ୍ତମା ମାଧ୍ୟମରର ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ରହବ। 

ମୂଳ ଠିକଣାକର କକୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ନନ ଗରହ୍ଣୀୟ ନୁକହ୍ଁ 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ କିମୱା ସଂକଶାଧନ ଫମ୍ନ 

 

ବୟାଙ୍୍କ ପାସବୁକ୍ ପରିଚୟର ଏକ ପରମାଣ ଭାବକର 

ବୟବହ୍ାର 

କହ୍ାଇଛି 

(POA) 

 

 

 

 

 ର ନମଵ୍ର୍ ପରିବର୍ତ୍ନନ କରନ୍ତୁ 

 

ଲୟାଣତ୍ମାକନ 

କଯାଡ୍ାଯାଇଛି 
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 ସମ୍ପ୍କମ ବିବରଣୀଗୁଡକି: 

a. ଯଦି ରକୌଣସି ରକ୍ଷତରରର ଶିଶୁର ବୟସ 5 ବଷମରୁ କମ ୍ଅରଟ, “ନାମ” ଏବଂ ଆଧ୍ାର ନମୱର୍” ଜରଣ ପତିାମାତା କିମୱା ଅବିର୍ଭାବକ 
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅରଟ। ପିତାମାତା/ଅବିର୍ଭାବକ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ରସମାଣଙ୍କ ଆଧ୍ାର ପତର  ଉତ୍ପନ କରିବା ଆବଶୟକ ରହାଇଥାଏ 
ରଯରତରବରଳ ପଲିାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରହାଇଥାଏ (କିମୱା ରସମାରନ ଏକତର  ନାମାଙ୍କନ କରିପାରିରବ)।  

b. ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ଜରଣ ବୟଷ୍କଙ୍କ ରକ୍ଷତରରର, ପିତାମାତା କିମୱା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ରକୌଣସ ି ଯାଞ୍ଚକରଣ ରହାଇନାହିଁ। 
ରସଗୁଡକି ରକବଳ ଅନ୍ତନଡହିତ ଉରଦୟଶ ପାଇ ଁରରକଡ୍ମ ରହାଇଛି।  

 ପରିବାରର ମୂଖୟ (ଏଚ୍ ୱଏଫ୍): 

a. ପରିବାରର ମୂଖୟ ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରର ସମ୍ପ୍କମ ସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ପିୱଆର୍ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ରହାଇଛି। ରକବଳ 
ରସହିସବୁ ପରିବାରର ସମସୟମାରନ ସମ୍ପ୍କମ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ (ପିୱଆର୍) ଉପରର ଆଧ୍ାର କରି ନାମାଙ୍କନ କରିପାରିରବ, ରଯଉଁମାନଙ୍କ 
ନାମଗୁଡକି ସମ୍ପ୍କମ ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ରରକଡ୍ମ ରହାଇଛି। 

b. ପରିବାରର ସଦସୟଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରହବା ପରର ପରିବାରର ମଖୂୟ ସବମଦା ପରିବାରର ସଦସୟଙ୍କ ସହିତ ଯିବ କଥା। 

c. ଏଚ୍ ୱଏଫ୍ ଯାଞ୍ଚକରଣ ଅପରଡଟ୍ ମାଧ୍ୟମରର ଯାଞ୍ଚକାରୀଙୁ୍କ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ଫମମରର ଏଚ୍ୱଏଫ ୍ ବିବରଣୀଗୁଡକି ଯାଞ୍ଚ 
କରିବା ଆବଶୟକ। ଏଚ୍ ୱଏଫ୍ସ୍ ନାମ ଏବଂ ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ଏହି ଫମମରର ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ଆଧ୍ାର ପତର  ବିରୁଧ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ରହବା 
ଆବଶୟକ ଅରଟ। 

d. ନାମାଙ୍କନ ଯାହାକି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ଏଚ୍ ୱଏଫ୍ ଆଧ୍ାରରର ନାମାଙି୍କତ ରହାଇଛି, ସମ୍ପ୍କମ ବିବରଣୀଗୁଡିକ ରକବଳ ଏଚ୍ ୱଏଫ୍ 
ଫମମରର ଉରଲଲ ଖ ରହାଇଛି। 

 କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ଏବଂ ଇକମଲ୍ ଠିକଣା:  

a. OTP ମାଧୟମକର eKYCରୁ ଉଦ୍ୟଶ ପାଇଁ କମାବାଇଲ୍ ନମୱରକୁ ଗରୁୁର୍ତ୍ୱ ପୂର୍ଣ୍ନ ପରାମଶନ ଦ୍ିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ କି ନିବାସୀ 
ନିଜର କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ପରଦ୍ାନ କରିଛନ୍ତିଯଦ୍ିଓ ଏହ୍ା , ବାଧୟତାମଳୂକ ଅକଟ।  

b. ଏପରିକି ବାସିନ୍ଦାଙୁ୍କ ମଧୟ ଉପକଦ୍ଶ କଦ୍ଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇକମଲ୍ ଠିକଣା ପରଦ୍ାନ କରିବାକୁ କକବଳ କଯାଡ୍ିବାକୁ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ 
ସୁରକ୍ଷା ଯଦ୍ି ସମ  ପରକାର ପରାମାଣିକରଣ ବିଫଳ କହ୍ାଇଛ ିଏବଂ ସୂଚନା ମଧୟ ବାସିନ୍ଦାଙୁ୍କ ଅଂଶୀଦ୍ାର କରିପାରିକବ ଇକମଲ୍ 
ମାଧୟମକର। 

c. ବାସିନ୍ଦାଙୁ୍କ ସୂଚିତ କରନ୍ତୁ କି କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ କକବଳ ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ କକଦ୍ର କର ଅପକଡ୍ଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ 
ଅନଲାଇନ୍ କହ୍ାଇପାରିବ ନାହ୍ିଁ। 
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ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ବୟତିତ ନିବାସୀ କିପରି ଅଛନ୍ତି?  

a. କୀ ଜନସଂଖୀୟ ଡାଟା ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ସଠିକ୍ ର୍ଭାବରର ଯାଞ୍ଚ ରହବା ଆବଶୟକ 
ଅରଟ। ବାସିନ୍ଦ୍ା ରକୌଣସି ଅନୁରମାଦିତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ ପରିଚୟ (ପିୱଏଲ୍) ଏବଂ 
ଆଧ୍ାରର ପରମାଣ ର୍ଭାବରର (ପିୱଏ) ରଦଇପାରିରବ।  

b. ଯଦି ବାସିନ୍ଧା ପରିଚୟ କିମୱା ଠିକଣାର ପରମାଣ ପତରର ପରମାଣର ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ପରଦାନ 
କରିବାକୁ ଅସମଥମ ରହଉଛନ୍ତି, ରସମାରନ ଏକ ପୂବମ-ପଦସ୍ଥ "ପରିଚୟକତ୍ତମା” ଯିଏକ ି
ଚିହନଟ ରହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର ୍ କିମୱା ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଫିସମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର 
ନାମାଙ୍କନ କରିପାରିରବ। 

c. ଜରଣ ପରିଚୟକତ୍ତମା ଏପରି ଜରଣ ବୟକି୍ତ ଅଟନ୍ତି ଯିଏକି ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ଦୱ ାରା ସିକୃତ ରହାଇଥାନ୍ତି ଜରଣ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ପରିଚୟ କରାଇବାକୁ 
ଯିଏକି ରକୌଣସି ପିୱଏ/ପିୱଆଇ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ପରକିରୟା କରିନାହଁାନ୍ତି। ଏହି ପରିଚୟର ମାରନ ଏହା ନୁରହଁ ରଯ ବାସିନ୍ଦ୍ା ରହବାର ଏକ 
ଚରିତର  ସାଟଡଫିରକଟ୍ ପରମାଣ କରିବ।  

ଜରଣ ପରିଚୟକତ୍ତମା କିଏ?  

a. ପରିଚୟକତ୍ତମା ବୟକି୍ତବିରଶଷ ଅଟନ୍ତି (ଉଦାହରଣ, ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ କମମଚାରୀଗଣ, ଚୟନିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସୟଗଣ, ସ୍ଥାନୀୟ ବୟବସ୍ଥାପନା 
ବୟକି୍ତ, ରପାଷ୍ଟ୍ମୟାନ୍, ପରର୍ଭାବଶାଳୀ ବୟକି୍ତ ରଯମିତିକି ଶକି୍ଷକ, ସୱାସ୍ଥୟ କମମୀ ଏବଂ ଡାକ୍ତର, ଅଙ୍ଗନୋଡଡ / ଆଶା କମମଚାରୀ, ସ୍ଥାନୀୟ 
ଏନଜ୍ିୱ ଇତୟାଦିର ପରତିନିଧ୍ି) ଜରଣ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ଦୱ ାରା ଚହିନଟ ରହାଇଛି ଏବଂ ୟୁଆଡିଏଆଇର ସିଆଇଡିଆର୍ ର୍ଭାବରର 
“ପରିଚୟକତ୍ତମା” ରହାଇଛି।  

b. ରକରତକ ରକ୍ଷତର ରର, ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଫିସ ୍ ନିରଜ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ସବୁିଧ୍ା ପାଇ ଁ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ଏକ ପୁଲ୍ ଚିହନଟ 
କରାଇବାକୁ ଆଗରହ ରନଇଥାନ୍ତି।  

c. ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ବୟସ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର 18 ବଷମ ରହାଇଥିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ରକୌଣସିବି ଅପରାଧ୍ୀ ରରକଡ୍ମ ନଥିବ।  

d. ପରିଚୟକତ୍ତମା ଜରଣ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙୁ୍କ ଲିଙ୍୍କ ରହରବ। ସମାନ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ବୟବହାର କରି ଏକରୁ ଅଧ୍ିକ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ଦୱ ାରା 
କରାଯାଇପାରର ରଯପଯମୟନ୍ତ କି ରସମାନଙ୍କ ସମୱନ୍ଧୀୟ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ଦୱ ାରା ପରିଚୟ ରହାଇଥାଏ ଏବଂ ୟୁଆଇଡଏିଆଇ କୁ ସିଆଇଡିଆର୍ 
ରର ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର୍   ବିରଶଷ ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର୍   ପାଇଁ "ପରିଚୟକତ୍ତମା" ର୍ଭାବରର ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର୍   ରହାଇଥାନ୍ତି। ଯାହା ଦୱ ାରା, ପରିଚୟକତ୍ତମା ରକବଳ 
ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର ୍ଅଧ୍ିକାର ରକ୍ଷତର  ସହିତ ରଲାକଙୁ୍କ ପରିଚୟ କରାଇପାରିରବ। ଏହା ସହିତ, ଜରଣ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର ୍ବୟବସ୍ଥାପକଙ୍କ ସମୀଗୁଡକି 
ଦୱ ାରା ଏକ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ସଂଚାଳନ ଏବଂ ସୀମିତ କରିପାରିରବ (ରାଜୟ, ଜିଲଲ ା ସ୍ତର)।  

ଜରଣ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ କଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକି ଥାଏ? 

a. ଥରର ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର୍ ରକ୍ଷତର  ଅନୁସାରର ପରିଚୟକତ୍ତମା (ଜିଲଲ ା/ରାଜୟ ରଯଉଁଥିରର ପରିଚୟକତ୍ତମା କାମ କରିବାକୁ ଅଧ୍ିକୃତ ଅରଟ),ଙୁ୍କ ଚହିନଟ 
କରିଥାଏ, ରସ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ସୂଚିତ କରିରବ। 

b. ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ଆଧ୍ାର କାଯମୟକରମରୁ ପରିଚତି ରହବା ଏବଂ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ଦାୟିତୱଗୁଡକୁି ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତୱଗଡୁିକ ବୁଝିବାକୁ 
ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର ୍ଏବଂ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଦୱ ାରା ନିରୟାଜିତ ଆଧ୍ାର ଜାଗତୃା କମମଶାଳାରର ଅଂଶଗରହଣ କରିବା ଆବଶୟକ। 

c. ଯଦି ଚିହନଟ ରହାଇଥିବା ପରିଚୟକତ୍ତମା ର୍ଭାବରର କାମ କରିବାକୁ ପରସୁ୍ତତ ଅଟନ୍ତି, ରସ ରସହି ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଏବଂ 
ଦିଗନିରଦ୍ଧମଷ ଏବଂ ପରକିରୟାଗୁଡିକ ପାଳନ କରିବା ଉଦୟଶରର ଏକ ପରିଚୟକତ୍ତମା ରହବାକୁ ଏକ ଲିଖିତ ସହମତି (ନିଦ୍ଧମାରିତ ପରଫମ୍ମ 
ରହାଇଥିବା “Appendix E” ରୂପରର ସଂଲଗନ ରହାଇଛି) ରଦବାକୁ ରହବ। ର୍ଭାରତର ବିଶିଷ୍ଟ୍ ପରିଚୟ ପରାଧ୍ିକରଣ (ୟୁଆଇଡଏିଆଇ) 
ଏବଂ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ଦୱ ାରା ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଦ୍ଧମାରିତ ରହାଇଛି। 

d. ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ନାମାଙ୍କନ କରିବାର ଆବଶୟକତା ଅଛି ଏବଂ ତାଙୁ୍କ ନିଜର ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ ପରାପ୍ତ କରିବାକୁ ରହବ ଏବଂ ରକ୍ଷତରରର 
ବାସିନ୍ଦ୍ାମାନଙୁ୍କ ପରିଚୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂବମରୁ ସହମତି ଫମମରର ସୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ରହବ। 

ପରିଚୟକତ୍ତମା 
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e. ରସମାନଙୁ୍କ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ରହବ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍ ରସମାନଙୁ୍କ ୟୁଆରଡଏିଆଇରର ଏକ ପରିଚୟକତ୍ତମା ର୍ଭାବରର ପଞି୍ଜକୃତ ଏବଂ 
ସକିରୟ କରିଛନ୍ତି। 

f. ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଅନୁସୂଚୀ, ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ରସମାନଙୁ୍କ ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ରକ୍ଷତରରର ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳନା 
ର୍ଣ୍ଟାରର ନିଜକୁ ସୂଚିତ ରଖବିା ଆବଶୟକ। 

g. ରସମାନଙୁ୍କ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ରହବକି ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍କମ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ର୍ଭାବରର ପରଦଶମନ କରିବାକୁ ରହବ। 
ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ପରଦଶମନ/ରୁ୍ଭଲ୍ ସୂଚନା, ବିବରଣୀଗୁଡିକ ପରଦଶମନ/ସଠିକ୍ କରିବାକୁ ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ସୁପରର୍ଭାଇଜରଙୁ୍କ 
ପଚାରନ୍ତୁ। 

h. ପରିଚୟକତ୍ତମା ବାସିନ୍ଦ୍ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରର ପରରବଶରଯାଗୟ ରହବା ଆବଶୟକ। 

i. ପରିଚୟକତ୍ତମାମାନଙ୍କ ନିଲମୱନ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ମତା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଫମମରର ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ରଦଖବିା ଆବଶୟକ। 
ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାରର ନିଜର ନିଜସୱ ବିବରଣୀକୁ ଫମମରର ପରୀକ୍ଷିତ କରିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ତାପରର ତାଙ୍କର 
ସୱାକ୍ଷର/ଟିପପିରଣ୍ଟ ନାମାଙ୍କନ ଫମମ ସ୍ଥାନ ପରଦାନ କରିବା ଆବଶୟକ। 

j. ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ବାସିନ୍ଦ୍ାମାନଙୁ୍କ ସମଥମନ ପାଇଁ ଏସି କୁ କାଯମୟକାରୀ ର୍ଣ୍ଟା ସମୟରର ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଆବଶ୍ଯକ। ଯଦି 
ରକୌଣସି କାରଣରୁ, ରସଗୁଡିକ କାଯମୟକ୍ଷମ ର୍ଣ୍ଟା ସମୟରର ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇନଥାନ୍ତି, ରସମାରନ ଦିନର ରଶଷରର ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ 
ପରିଦଶମନ କରିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ ସମଥମନ ପାଇ ଁବାସନି୍ଦ୍ାମାନଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ପରୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। 

k. ପରିଚୟକତ୍ତମା ସନିୁଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ସାବଧ୍ାନତାର ସହିତ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏବଂ ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ଯାଞ୍ଚ କରି ରସମାନଙ୍କ 
ଅନୁରମାଦନ/ପରତୟାଖାନ କରିବା ଆବଶୟକ। 

l. ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ଏକ ବାସିନ୍ଦ୍ା ନାମାଙ୍କନ ସମଥମନ କରିବା ପୂବମରୁ ରସମାନଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ଆଧ୍ାରରର ପରଦାନ କରିବା ଆବଶୟକ 
ଅରଟ। 

m. ପରିଚୟକତ୍ତମା ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ସହମତିରର ଥମପିରଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସୱାକ୍ଷର/ପରଦାନ କରିଥାଏ ରଯଉଠଁାରର ସହମତି ପିରଣ୍ଟର ଆବଶୟକତା 
ଅରଟ। 

n. ପରିଚୟକତ୍ତମା ନିବାସୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣାର ପୃଷି୍ଠ କରିଥାନ୍ତି ରସମାରନ ପଯମୟରବଶଣ କରୁଛନ୍ତି  

o. ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ରକବଳ ରସହି ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପରିରବଶଣ କରିବା ଆବଶୟକ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରର ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା ଡକୁୟରମଣ୍ଟ 
ପରମାଣ ନାହିଁ  

p. ପରିଚୟକତ୍ତମା ରସହିସବୁ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ପରିରବଶଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ରସମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି  

q. ପରିଚୟକତ୍ତମା ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିରବଶଣ କରିବାକୁ ଶୁକଳ ରନଇପାରିରବ ନାହିଁ। ଯଦିୱ, ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍ ଏହି କାମରୁ ରସଗୁଡକୁି 
ରଦୟ କରିବାକୁ ମାନଦଣତ୍ ନିଦ୍ଧମାରିତ କରିପାରିରବ।  

ଜରଣ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ କଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡକି ଥାଏ? 

a. ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ସମୟ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ରକୌଣସି ଅନୟ ବୟକି୍ତ (ମୃତ କିମୱା ଜୀବିତ)ର ପରତିରୂପଣ କରିବାକୁ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହିତ 
ରମଳକ ନକରିବା ଉଚିତ।୍  

b. ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ଆଧ୍ାର ଧ୍ାରକ ଜାଣିକି ଜନସଂଖୀୟ ସୂଚନା ପରିବତ୍ତମନ କରି କିମୱା ରୁ୍ଭଲ୍ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ସୂଚନା ପରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ 
ଅନୟ ବୟକି୍ତଙ୍କ ପରିଚୟ ରନବାରର ସହାୟତା କରିବା ଉଚିତ ୍ନୁରହଁ।  

c. ଦିଗାନିରଦ୍ଧମଷକଙୁ୍କ ଉଲଲ ଂର୍ନ ପାଇଁ ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ବିରୁଧ୍ରର କଠିନ କାଯମୟକାରୀ ରହବ। 
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ଅଧୟାୟ 3: ଅନକବାଡ୍ିଂ 
 

ଅନକବାଡ୍ିଂ ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସି 

 

 

ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସି ଆଣ୍ତାରକଗା ଏକ ଅନକବାଡ୍ଂି ପରକିରୟା 
ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କଷ୍ଟାଟସନ୍ ପାଇଁ ଅକଟ।
  
 ଅଧିକାରୀ ଅନକବାଡ୍ିଂ ପରକିରୟାକୁ କରଜିଷ୍ଟର ାର୍ ଏବଂ EAଗୁଡ୍ିକ 
ସହ୍ିତ ସଂକଯାଜନ କରିକବ। 

 

 

ଅନ୍-ରବାଡଡଂ ପରକିରୟାରର ନିମନଲିଖିତ ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ ଅରଟ: 

 ଇଏସ୍ ନାମାଙ୍କନ ରସଣ୍ଟର୍ ପରିନିରୟାଜିତ 
ରଯାଜନା ରର୍ାଷଣା କରିବ ଅଥମାତ ୍ ରକରବ 
ଏବଂ ରକଉଁଠାରର ସ୍ଥାପିତ କରାଯବି 

 ଇଏସ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ରଦଖାଇବ ତାଙ୍କ ପାଖରର ପରମାଣିତ ଏବଂ 
ସକିରୟ ଅପରରଟର୍, ଆବଶୟକ ରମସିନ୍ ଏବଂ ହାଡମରେୟାର ୍
ନିରୟାଜିତ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅରଟ 

ଇଏସ ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ରଦଖାଇବ କି ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରର ରଦଖାଶଣୁା ପାଇଁ 
ତାଙ୍କ ପାଖରର ଆବଶୟକ ଆଧ୍ାରରୂ୍ଭତ ସଂରଚନା ଅଛି 

 

 

ଇଏ ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ସହିତ ରରଲ୍ ଆଉଟ୍ ପଲାନ୍ ଏବଂ ମିଶନ ୍
ପରିରଯାଜନା ରଯାଜନା ପରସୁ୍ତତ କରିବ ଏବଂ ପରାଧ୍କିରଣ 
କାଯମୟାଳୟ / ରନାଡାଲ ୍ ଅଧ୍ିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର କରିବ 
ଯାହା କରିବ ଯାହା ନିରୟାଜିତ ରଯାଜନାକୁ ଅନୁରମାଦନ ରଦବ। 
 

 

 

ଇଏ କୁ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ରହବ କି ସମସ୍ତ 
ଅପରରଟର ୍ /ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଯାହା ନିଜର ଏହ ି ରକାଡ ୍
ଅଧ୍ିନରର କାମ କରୁଛ ିଅପରରଟର ୍ସଙି୍କ ୍ଏବଂ ପୟାରକଟ ୍
ସିଙ୍କ୍ କରନ୍ତୁ। 

ଥରର ସମ୍ଭବୟ ପରକିରୟା ନିଦ୍ଧମାରିତ ଆବୃତି ଅନୁସାରର 
ପୂରଣ ରହବା ପରର, ସକିରୟ ରଷ୍ଟ୍ସନର ସଚୂୀ 
ୟୁଆଡଏିଆଇ ନିଯୁକି୍ତ ରପାଟମଲରର ପରତିବନ୍ଧତି 
ରହାଇଯବି 
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ନାମାଙ୍କନ ଷ୍ଟାଫ୍ ଙ୍କ ଅନକବାଡ୍ିଂ  

 

 

 

 

1. ନାମାଙ୍କନ କମନଚାରୀଙୁ୍କ ପରାଧିକରଣଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନିଯୁକି୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ 

ଏବଂ ପରମାଣନ ଏକଜନ୍ସି ଦ୍ୱ ାରା ବିଧବିତ ପରମାଣିତ 

କରାଯାଇଥାଏ। 

 2. ଏକ କବୈଧ ପରମାଣପତର  ପରାେ କରିବା ପକର, ନାମାଙ୍କନ 
କମନଚାରୀଙୁ୍କ ଅନ୍-କବାଡ୍ଂି ଫମନ ପୂର୍ଣ୍ନ କରିବାକୁ କହ୍ବ ଏବଂ 
ସଂସ୍ଥାପନ/ସକିରୟକରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସି 
ମାଧୟମକର ପରଧିକରଣ କକ୍ଷତର ୀୟ କାଯନୟାଳୟର ଜମା 
କରିବାକୁ କହ୍ବ।. 

 

 

 

 

3 .  କଯକକୌଣସି ଉପକଭାଗକର୍ତ୍ନାଙୁ୍କ ଅନକବାଡ୍ିଂ କରିବା ପୂବନରୁ, 
ଉପକଯାଗକର୍ତ୍ନା କକରକଡ୍ନସିଆଲ୍ ଫାଇଲ୍ ଡ୍ାଉନକଲାଡ୍୍ 
କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଆକବଦ୍ନକର ଆମଦ୍ାନୀ 
କରାଯାଇଥାଏ।  
 

 

ଅନକବାଡ୍ଂି ସମୟକର, ନାମାଙ୍କନ କମନଚାରୀଙୁ୍କ 
ବାକୟାକମଟିର କର ପରମାଣିକରଣ ପକର ନାମାଙ୍କନ କଲ ାଇ୍ିକର 
ସଂଗହୃ୍ିତ କରାଯାଇଥାଏ। 

 

 

 

 

5. କଲ ାଇଣ୍ଟ୍ ଆହୁରୀ ମଧ୍ୟ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିରବ  ରଯ ମାଷ୍ଟ୍ର୍ ଡାଟା 
ପରର ବରଖାସ୍ତ ଅପରରଟଗୁଡକି ପାଇଁ ଡାଉନରଲାଡ ୍
ରହାଇଛି। ଏପରି ଅପରରଟରମାରନ ନାମାଙ୍କନ କରିପାରିରବ 
ନାହିଁ କିମୱା ପଏଣ୍ଟ ପରର  ଅନ୍-ରବାଡ୍ କରିରବ ନାହିଁ। 

 

6.  ଅନ୍-ରବାଡଡଂ ସମୟର ସ୍ଥତିି : 
 ଅନ୍-ରବାଡ୍ମ (ନାମାଙି୍କତ) ଉପରର୍ଭାକ୍ତା: ଉପରର୍ଭାକ୍ତାଙ୍କ 

ବାଇରମାଟିର କ୍ ବିବରଣୀର ଯାଞ୍ଚକରଣ ସଫଳତା ପୂବମକ 
ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ରହାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାଟାରବସରର ଡାଟାରବସରର 

ନାମାଙ୍କନ ରହାଇନାହିଁ: ଉପରର୍ଭାକ୍ତାଙ୍କବାଇରମାଟିର କ ୍ ବିବରଣୀର 
ଯାଞ୍ଚକରଣ ସଫଳତା ପୂବମକ ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ରହାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ 
ଡାଟାରବସରର ରଷ୍ଟ୍ାର୍ ରହାଇନାହିଁ 
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ନାମାଙ୍କନ ଷ୍ଟ୍ାଫ୍ ରସମାନଙ୍କର ଟିପଚିହନଗୁଡକି ପରଦାନ କରିରବ 
(ବାମ ସଲାପ୍, ଡାହାଣ ସଲାପ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ଆଙୁ୍ଗଠି) 
 ରଯରତରବରଳ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ରଥରସରହାଲ୍ଡ ଠାରୁ 

ଅଧ୍ିକ  ରହାଇଯାଏ ଉପରର୍ଭାକ୍ତାଙୁ୍କ, ପାସ ୍ ସୂଚକ  ରଦଖାଯିବ     
 ଉପରର୍ଭାକ୍ତା ଅସୀମିତ ସଂଖୟକ ଉଦୟମଗୁଡକି କରିଛନ୍ତି 

ବାରୟାରମଟିର କ୍ କୟାପଚର କରିବାକୁ ଯାହାକି ଆବଶୟକ 
ରହଉଥିବା ରଥରସରହାଲ୍ଡ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 

 

ଥରର ବାରୟାରମଟିର କ୍ କୟାପଚର୍ ରହାଇଗରଲ, ଉପରର୍ଭାକ୍ତା 
ସିଆଇଡିଆର ୍ କୁ ଅନୁରରାଧ୍ ରପରରଣ ରହବ ପରାଧ୍ିକରଣ ପାଇଁ 
ସର୍ଭମର୍  
 ସର୍ଭମରରର ପରାଧ୍କିରଣ ସମୟରର, ନାମାଙ୍କନ କମମଚାରୀମାନଙ୍କ 

ବାରୟାରମଟିର କର ଗଣନା ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ରସହି ବୟକି୍ତଙ୍କ 
ଦୱ ାରା ପରଦାନ ରହାଇଥବିା ବାରୟାରମଟିର କ୍ ବିରୁଧ୍ 
କରାଯାଇଥାଏ 

 

ଗୁରୁତୱ ପୂର୍ଣ୍ମ 
 ଇଏ କମମଚାରୀମାରନ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ରହବ କି ନାମାଙ୍କନ ଡିର୍ଭାଇସ ସମସ୍ତ ସମୟରର ଜିପିଏସ୍ ଡରି୍ଭାଇସରୁ ରଯାଡବିା ଆବଶୟକ 
 ଇଏ କମମଚାରୀମାରନ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ରହବ କି ନାମାଙ୍କନ କଲାଇଣି୍ଟରର ଲଗଇନ ୍କରିବା ସମୟରର ଡିର୍ଭାଇସ ୍ସଂମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ର୍ଭାବରର 

କାଯମୟକାରୀ ରହବ 
 ଇଏ କମମଚାରୀମାରନ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ରହବ କି ଡିର୍ଭାଇସ ୍ନିଦମାଶାଙ୍କ ପରତି ନାମାଙ୍କନ ସହିତ କଯ୍ାପଚର ୍ରହାଇଯାଇଥାଏ 
 ରଯଉଁ କାରଣରୁ ଡିର୍ଭାଇସ୍ ଜିପିଏସ୍ ନିଦମାଶାଙ୍କ ପୟାରକଟରର ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ନାମାଙ୍କନ ଅସୱିକାର କରିଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଅପରରଟରଙୁ୍କ 

ବଲ ାକଲିଷ୍ଟ୍ କରାଯବି କିମୱା ଅପରରଟର୍/ସୁପରର୍ଭାଇଜରଙ୍କ ବିରୁଧ୍ରର ଏବଂ ଆଇନତଃ କାଯମୟକାରୀ ରହବ 

 
  

ନାମାଙ୍କନ ଡି୍ଭାଇସର GPS ସିଙ୍କ୍ 
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ଅଧ୍ୟାୟ 4 : ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପରକିରୟା 
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ଅଧୟାୟ 4: ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପକଡ୍ଟ୍ ପରକିରୟା 
 

ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ପରକିରୟାରର ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ / ସୁଧ୍ାର - Appendix F ଜନସଂଖୀୟ ଏବଂ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ଡାଟା ପରାପ୍ତ କରିବାକୁ, ପରିଚୟ 
ପରମାଣ (ପିୱଏ) ଏବଂ ଠିକଣାର ପରମାଣ (ପିୱଏଲ୍), ସଂମ୍ପ୍କମର ପରମାଣ (ପିୱଆର୍), ପରମାଣ ଜମା କରିବାକୁ, ନାମାଙ୍କନ ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର 
ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ ଅରଟ। ଇଆଇଡ ି(ନାମାଙ୍କନ ଆଇଡି) ଯୁକ୍ତ ସିକୃତି ସିଲପ୍ ଜନମ  ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ତାରିଖ।  

 ଏପରି ନିବାସୀ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଅନୟ ଉପାୟରର ଅଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରର ପରିଚୟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ପରିଚୟ ଏବଂ ପରମାଣର ପରମାଣ 
ନାହିଁ ଏହାର ମାରନ ପରିଚୟକତ୍ତମା ଆଧ୍ାରିତ ନାମାଙ୍କନ କିମୱା ପରିବାର ଆଧ୍ାରିତ ନାମାଙ୍କନର ପରମୂଖୟ ମାଧ୍ୟମରର। 

 ଜରଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏ ର୍ଭାରତର ବାସିନ୍ଦ୍ା ରହାଇଛନ୍ତି, ରସ ସମୟ କିମୱା ଅବଧ୍ ିପାଇ ଁବାର ମାସରର ଏକ ହଜାର ଏବଂ ଆଠ-ଦୁଇ ଦିନ (182) 
କିମୱା ଅଧ୍ିକ ବାର ମାସ ତୁରନ୍ତ ପରକିରୟା ପାଇଁ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆରବଦନର ତାରିଖରୁ ଠିକ ୍ପୂବମରୁ ରହିଥାଏ।  

 ନିବାସୀଙୁ୍କ ରକବଳ ଥରର ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ରହବ କି ଆବଶ୍ଯକତା ଅରଟ କାରଣ ଏକାଧ୍ିକ ନାମାଙ୍କନର ପରିଣାମସରୂପ ରଯରବ 
ଏକ ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ଏହାକୁ ସୁଝାବ ଦିଆଯାଇନଥାଏ ରସପଯମୟନ୍ତ ପରତୟାଖାନ କରିବା ପରମାଣ କରିବାକୁ ରହବ।  

 ସିଆଇଡିଆର ୍ ରର ନିବାସୀ ଡାଟା ପୟାରକଟର ପରାପି୍ତର 90 ଦିନ ପଯମୟନ୍ତ ଆଧ୍ାର ରଜରନରରସନ ୍ ପାଇ ଁ ପରତିକ୍ଷା ସମୟ ରି୍ଭନନ  
ରହାଇପାରର।  

ଟିପ୍ପଣୀ: ରକୌଣସି ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ଜାରି କରିବା ବୟତିତ ଅନୟ କାରଣଗୁଡକି ପାଇଁ ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ ଛାଡବିା ବିଷୟରର, ନିବାସୀମାନଙୁ୍କ ପୁଣି 
ନାମାଙ୍କନ କରିବାର ଆବଶୟକତା ଅରଟ। ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ରୁ୍ଭଲିବାର କାରଣଗୁଡକି Appendix G ରର ନିଦଡଷି୍ଟ୍ତ ରହାଇଛି। 

 

ନାମାଙ୍କନର ପରକାରଗୁଡି୍କ 

 

ଡକୁୟରମଣ୍ଟ-ଆଧ୍ାରିତ 

ମାନାଙ୍କନ 

 

 ପରିଚୟ ପତରର (ପି.ୱ. ଏଲ୍) - ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ 
 ପରିଚୟ ପତରର (ପି.ୱ. ଏ) – ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 
 ଜନମ  ତାରିଖ (ଡିୱବି) -ରବୈକଳି୍ପକ 

ପରିଚୟ-ଆଧ୍ାରିତ 

ମାନାଙ୍କନ 

 

ପରିଚୟକତ୍ତମା ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ ଅରଟ: 
 ରରଜିଷ୍ଟ୍ାରଙ୍କ ନିଜ କମମଚାରୀଗଣ 
 ସ୍ଥାନୀୟ ସଦସୟଗଣ ନିବମାଚିତ ରହାଇଛନ୍ତି 
 ସ୍ଥାନୀୟ ବୟବସ୍ଥାପକଙ୍କ ସଦସୟଗଣ 
 ରପାଷ୍ଟ୍ମୟାନ୍ 
 ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରି ପରର୍ଭାବି 
 ସୱାସ୍ଥୟ କମମୀଗଣ 
 ଡାକ୍ତରମାରନ 
 ଅଙ୍ଗନବାଡି / ଆଶା କମମୀ 
 ସ୍ଥାନୀୟ ଏନଜିୱସର ପରତିନିଧ୍ିଗଣ 
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ପରିଚୟ-ଆଧ୍ାରିତ ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର କୟାପଚର୍ ରହାଇଥବିା 
ସୂଚନା: 
 ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ନାମ 
 ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ 
 ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ ୍ସୂଚନାର ଏକ ରମାଡାଲିଟୀ 

ପରିବାରର ମୂଖୟଙ୍କ 

ଆଧ୍ାରିତ ନାମାଙ୍କନ 

 

 ପରିବାରର ମୂଖୟଙ୍କ ନାମ 
 ବାସନି୍ଦ୍ା ଏବଂ ଏଚୱଏଫ୍ (ପିୱଆର୍) ସମ୍ପ୍କମର ପରମାଣ 
 ପରିବାରର ମୂଖୟଙ୍କ ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ 
 ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ପରିବାରର ମଖୂୟଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ୍ 

ସୁନିଶି୍ଚତିକରଣ 

ଶିଶୁଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ (ପାଞ୍ଚ 

ବଷମ ବୟସରୁ କମ୍) 
 

 ଜନମ  ତାରିଖର ପରମାଣ  
 ସମ୍ପ୍କମର ପରମାଣ (ପିତାମାତା ଏବଂ ପିଲା)  
 ନାମାଙ୍କନ ଆଇଡି କିମୱା ପରିବାରର ରଯରକୌଣସ ିଜଣଙ୍କ ଆଧ୍ାର 

ନମୱର୍, ବିରଶଷତ ମାଆଙ୍କ ଉର୍ଭୟ ମାତାପିତା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, 
କିମୱା ଅବିର୍ଭାବକ ଅଟନ୍ତି 

 ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ଜରଣ ପିତାମାତାଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ୍ 
ସୁନିଶି୍ଚତିକରଣ  

ଶିଶୁର ଠିକଣା ପତିାମାତା/ଅବିର୍ଭାବକଙୁ୍କ ଲିଙ୍୍କ କରିଥିବା ସହିତ 
ସମାନ ରହବା ଆବଶୟକ ଅରଟ 
କନାଟ୍: 

 ଠିକଣାକର ପରିବର୍ତ୍ନନ କିମୱା ଅପକଡ୍ଟ୍ ଶିଶୁ ଏବଂ 
ପିତାମାତା/ ଅଭିଭାବକକର ଏକା ସହ୍ିତ କହ୍ାଇପାରିବ ନାହ୍ିଁ 

 ପିତାମାତା/ ଅଭିଭାବକଙୁ୍କ ପିଲାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ କରିବା 
ପୂବନରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠିକଣା ଅପକଡ୍ଟ୍ କରିବାକୁ କହ୍ବ 

 ଆଧାର ପରାେ କରିବା ପକର, ଶିଶୁଙ୍କ ପିତାମାତା/ 
ଅଭିଭାବକଙୁ୍କ ଆଧାରକୁ ନାମାଙ୍କନ କରାଯାଇପାକର 

 

Appendix G ରର ନିଦଡଷି୍ଟ୍ତ ରହାଇଥିବା ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ତାଲିକା ଅନୁରମାଦିତ ଅରଟ 
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କନକଭନିଏନ୍ସ ଚାଜ୍ନ: ସକତଜ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ବାଧୟତାମୂଳକ ବାକୟାକମଟିର କ ୍ଅପକଡ୍ଟ୍ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ 5 / 15 ବ ନର ବୟସ ପରାେ 

କରିବା ପକର ମାଗଣା କହ୍ାଇଥାଏ। ଅପକରଟର୍/ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପଇସା ମାଗିବାକର ଏପରି କାଯନୟକଳାପଗୁଡ୍କି ସମାେ କରିଦ୍ିଆଯିବ 

ଏବଂ କସମାନଙ୍କ ବିରୁର୍ଦ୍ଧକର ଆଗକୁ ଆଇନତଃ କାଯନୟକାରୀ କରାଯିବ। ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏକତର  କରାଯାଇପାରିବା କଦ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ନ ବିବରଣ 

ପରିଶି ୍ଟ I କର ଉକଲଲ ାଖିତ କହ୍ବ। 

ନାମାଙ୍କନ ସମୟକର ସୂଚନା କୟାପଚର୍ କହ୍ାଇଛି 

 

5 ବଷମରୁ କମ ୍ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ବୟତିତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ସୂଚନା ଆବଶୟକ ଅରଟ। 

 

 

 

 

 

ମୁହଁର ରଫାଟ  ଦଶଟ ିଆଙୁ୍ଗଠି  ଉର୍ଭୟ ଆଇରିସ୍ ର ସ୍କାନ୍ 

 

ବାରୟାରମଟିର କ୍ ସୂଚନା ନାମରର - ଦଶଟି ଆଙୁ୍ଗଠି ଏବଂ ଆଇରିସ୍ 5 ବଷମରୁ 
କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ଆବଶୟକ ନୁରହଁ। ମୁହଁର 
ରଫାଟ 5 ବଷମରୁ କମ ୍ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କୟାପଚର ୍ରହାଇଛି।  

ଜନସଂଖୟା ସୂଚନାରର ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ପରତିରଯାଗୀତା, ଧ୍ମମ, ଜାତି, ଜନଜାତି, 
ଜାତିୟତା, ର୍ଭାଷା, ପାତରତାର ରରକଡମସ୍, ଆୟ କିମୱା ଚିକିତ୍ସା ଇତିହାସ ଅନ୍ତର୍ଭମୁ କ୍ତ 
ରହବ ନାହିଁ। 

ବାରୟାରମଟିର କ୍ ବୟତିକରମ ସହିତ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ରଯପରିକି ନିରଖାଜ ଆଙୁ୍ଗଠି/ନିରଖାଜ ଆଖି ଇତୟାଦିର ଆବଶୟକତା କୟାପଚର୍ କରିବା 
ଆବଶୟକ:- 

 ଜନସଂଖୟା ସୂଚନା ସମୁ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ରହାଇଛି 

 ରଗାଟିଏ ଆଇରିସ୍, ଯଦି ସମ୍ଭବୟ ଉର୍ଭୟ ଆଇରିସ ୍କୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁ  

 ନିରଖାଜ ଆଙୁ୍ଗଠି ରକ୍ଷତରରର ବାକି ଆଙୁ୍ଗଠିର ଟିପଚହିନ   

 ବୟତିକରମ ଫରଟାଗରାଫ୍ 
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ଆଧ୍ାର୍ ରଜରନରରସନ୍/ଅପରଡସନ୍ ରଷ୍ଟ୍ପସ୍ 

 

 

କଷ୍ଟପ୍ 1: ନାମାଙ୍କନ/ଅପକଡ୍ଟ୍ 

 
ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନସ୍ି ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର 

ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ ପୟାରକଟ ୍ ସିଆଇଡିଆର ୍

ବୟବହାର କରି ସଫ୍ଟରୱୱୟାର ୍ ଅଥରିଟୀ 

ଅଧ୍ିକାରୀରର ଅପରଲାଡ୍ କରିବ। 

କଷ୍ଟପ୍ 2: CIDRକର ଆଧାର ପରକିର ୟାକରଣ  

 
UIDAI ନାମାଙ୍କନ ଏକଜନ୍ସିରୁ ପରାେ 

ନାମାଙ୍କନ/ଅପକଡ୍ଟ୍ ଡ୍ାଟାକୁ ସଂକଶାଧିତ 

କରିବ। 

 

କଷ୍ଟପ ୍3: ପରତୟାଖୟାନ 

 ଅଥରିଟୀ ନକଲି ନାମାଙ୍କନ, ଗୁଣବତ୍ତା କିମୱା 

ଅନୟ ରକୌଣସି ରଟକ୍ ନିକାଲ୍  କାରଣରୁ ଏକ 

ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ଅନୁରରାଧ୍ କରିପାରନ୍ତି। 
କଷ୍ଟପ୍ 4: କଡ୍-ଡୁ୍ୟପିଲକକସନ୍/ଯାଞ୍ଚଗୁଡି୍କ 

 ଅଥରିଟୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ରହାଇଥବିା ଡି-
ନକଲିକରଣ ଏବଂ ଅନୟ ଗଣୁବତ୍ତା 
ଯାଞ୍ଚଗୁଡିକ ପରର, ଅଥରିଟୀ ଆଧ୍ାର 
ନମୱର ଉତ୍ପନନ /ଅପରଡଟ୍ କରିରବ। 

କଷ୍ଟପ୍ 6: କଶାଧନ କିମୱା ଅପକଡ୍ଟ୍ 

 ଯଦି ରକୌଣସ ିକାରଣରୁ ଆଧ୍ାର ପତର  କିମୱା ଇ-ଆଧ୍ାରରର 
ସୂଚନାରର ରକୌଣସ ିତର ଟୁି ରହାଇଛି, ବାସନି୍ଦ୍ା ଅଥରୀଟଙୁି୍କ 1947 
ରର କଲ୍ କରି କିମୱା help@uidai.gov.in କୁ ରଲଖି ରଯାଗାରଯାଗ 
କରିପାରିରବ 
ବାସନି୍ଦ୍ା ଅଥରିଟୀ ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ରହାଇଥବିା ନିମନଲିଖିତ ଆଧ୍ାର 
ଆପରଡଟ ୍ ପରକିରୟାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଏକ ଅପରଡଟ୍ ଅନୁରରାଧ୍ 
ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିରବ 

କଷ୍ଟପ୍ 5: ଆଧାର୍ ନମୱରର ବିତରଣ 

  ଆଧ୍ାର ବାସନି୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ଫିଜିକାଲ ୍ଫମ୍ମ (ଆଧ୍ାର ପତର ) 
ରର ରଯାଗାରଯାଗ କରିଛି। 

 ଇରଲକରଟର ାନିକ ୍ଫମମରର (ଇ-ଆଧ୍ାର) 
ଡାଉନରଲାଡ୍ ପାଇଁ https://resident.uidai.gov.in/ 
(ପଞି୍ଜକୃତ ରମାବାଇଲ୍ ନମୱର ୍ଆବଶୟକ) ଠାରର 
ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଛି 

ଏମ୍-ଆଧ୍ାର୍ Android ଆପଲିରକସନ ୍ଠାରୁ ଡାଉନରଲାଡ୍ 
କରନ୍ତୁ (ପଞି୍ଜକୃତ ରମାବାଇଲ ୍ନମୱର୍ ଆବଶୟକ) 
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ଆଧ୍ାର ଅପରଡଟ୍ ପରକିର ୟା 
 

ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ ଧ୍ାରକ ଅଥରିଟୀ ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ରହାଇଥିବା ଆଧ୍ାର ଅପରଡଟ୍ ପରକିରୟା ମାଧ୍ୟମରର ନିମନରର ନିଦି୍ଧଷ୍ଟ୍ ରହାଇଥବିା ରକ୍ଷତର ରର 
ଜନସଂଖୟା ସୂଚନା କିମୱା ବାରୟାରମଟିର କ ୍ସୂଚନାରର ପରିବତ୍ତମନ ଚାହିଁପାରିରବ। 

 ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ଆଧ୍ାର ନମୱରର ରକୌଣସିବି ଜନସଂଖୀୟ ସୂଚନା ରୁ୍ଭଲ୍ ଅଛ ିକିମୱା ପରର ପରିବତ୍ତମନ ରହଉଛି, ରତରବ ଆଧ୍ାର 
ନମୱର୍ ଧ୍ାରକ ପରାଧ୍ିକରଣରୁ ସିଆଇଡିଆର୍ ରର ଆପଣଙ୍କ ରରକଡ୍ମ ରର ଏପରି ଜନସଂଖୀୟ ସୂଚନା ପରିବତ୍ତମନ କରିବାକୁ ଅନୁରରାଧ୍ 
କରିବ 

 ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ଆଧ୍ାର ନମୱରର ଧ୍ାରକଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ ୍ ସୂଚନା ରୁ୍ଭଲ ୍ ଅଛ ି କିମୱା ପରର ପରିବତ୍ତମନ ରହଉଛି, ରତରବ 
ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ ଧ୍ାରକ ପରାଧ୍ିକରଣରୁ ସିଆଇଡିଆର ୍ ରର ଆପଣଙ୍କ ରରକଡ୍ମ ରର ଏପରି ଜନସଂଖୀୟ ସୂଚନା ପରିବତ୍ତମନ କରିବାକୁ 
ଅନୁରରାଧ୍ କରିବ 

 ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପରଡଟ୍: ଶିଶୁଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ସୂଚନା ଆବଶୟକ ରୂପରର ପାଞ୍ଚ ବଷମର ବୟସ ଏବଂ ପନ୍ଦ୍ର ବଷମ ବୟସର ପରାପ୍ତ 
କରିବା ପରର ଅଧ୍ୟୟନର ସୂଚନା 

 ନିଷକିରୟତା କାରଣରୁ, ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ଧ୍ାରକ କିମୱା ନିବାସୀଙୁ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ ସୂଚନାର ଆଶଂିକ ରୂପରର କିମୱା ସଂମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ର୍ଭାବରର 
ଅପରଡଟ୍ କରିବାର ଆବଶୟକତା ଅରଟ 

  ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଚୟ ଡାଟା ସଂଗରହରର ରକୌଣସି ପରିଚୟ ସୂଚନା ନିବାସୀଙ୍କ ସହମତି କିମୱା ଅନୁରରାଧ୍ ବୟତିତ ପରିବତ୍ତମନ/ଅପରଡଟ୍ 

କରାଯିବ। ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ସକିରୟ କରିବାର କାରଣଗୁଡକି Appendix J ରର ନିଦଡଷି୍ଟ୍ତ ରହାଇଛି। 

ଆପରଡଟସ୍ ର ରମାଡ୍ 

ପରିଦ୍ଶନନ  

ନାମାଙ୍କନ  

କକନ୍ଦର 
 

 ଅପକଡ୍ଟର୍ ଏବଂ/କିମୱା ସୁପରଭାଇଜର୍ ଙ୍କ ସହ୍ାୟତାରୁ କକୌଣସିବି 
ମାନାଙ୍କନ କକନ୍ଦରକର। ନିରି୍ଦ୍ଧ ୍ଟ ପରିଶିଷ୍ଟ K କର ଆଧାର ଅପକଡ୍ଟ୍ 
ଅନୁକରାଧ ଫମ୍ନ 

 ଏଥିକର ନାମାଙ୍କନ କକନ୍ଦରଗୁଡ୍ିକକର ଉପଲବ୍ଧ ତାଲିକା: 
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

 ଏକ ନୂତନ ସୁବିଧା କଯାଡ୍ାଯାଇଥବିା କଯଉଁଠାକର ବାସିନ୍ଦା 
ଅନଲାଇନ୍ ଆପଏ୍କମଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଇପାରିବ 

 ଲିଙ୍କ୍: https://appointments.uidai.gov.in/bookappointment.aspx 
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ଅନଲାଇନ୍ କମାଡ୍୍ 

 

 ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ଏବଂ ପଞି୍ଜକୃତ ରମାବାଇଲ ୍ନମୱର୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି 
ଏବଂ ସହାୟକ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଅପରଲାଡ୍ କରି ନିବାସୀଙ୍କ ଠିକଣା 
ଏସଏସୟୁପ ି ରପାଟମଲ ୍ ମାଧ୍ୟମରର ଅନଲାଇନ ୍ ଅପରଡଟ ୍
କରାଯାଇପାରର  

 ପରମାଣୀକରଣ ଏକ ଏକକ-ସମୟ ପାସୋଡ୍ମ (ୱଟିପି) ମାଧ୍ୟମରର 
ବାହାର ରହାଇକି ପଞି୍ଜକୃତ ରମାବାଇଲ୍ ନମୱରକୁ ରପରରଣ ରହବ 

 SSUP ରପାଟମାଲ ୍ ଏଥିରର ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଛି: 
https://ssup.uidai.gov.in/web/guest/ssup-home 

 ନିବାସୀଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଟର ାକ୍ କରିବାକୁ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଆଇଡି ସାଇନ୍ଇନ୍ କରାଯବି, ଏବଂ ସଂରଶାଧ୍ତି ଆଧ୍ାର ପତର  କିମୱା 

ଇରଲକରଟର ାନିକ ୍ରୂପରର ନିବାସୀ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇପାରର। 
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ଅଧ୍ୟାୟ 5: ନିବାସୀଙ୍କ ଜନସଂଖୀୟ ଏବଂ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ବିବରଣୀ କୟାପଚର୍ 
କରିବା ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ କଲ ାଇଣ୍ଟଗୁଡିକର ବୟବହାର କରିବା 
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ଅଧୟାୟ 5: ଜନସଂଖୟା ଏବଂ ବାକୟାକମଟିରକ୍ ବିବରଣୀ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ/ଅପକଡ୍ଟ୍ 
କଲ ାଇ୍ିମାନଙ୍କ ବୟବହ୍ାରକୁ କୟାପଚର୍ କରିବା 

 

ଜନସଂଖୀୟ ରରକଡଡଂ ପାଇଁ ବିସୃ୍ତତ ନିରଦମଶନାମା 
 

a. ଯାଞ୍ଚ ରହାଇଥିବା ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ଫମ୍ମ ଠାରୁ ଜନସଂଖୀୟ ସୂଚନାଗଡୁିକ ପରରବଶ କରନ୍ତୁ।  

b. ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ଆଧ୍ାର ଅପରଡଟ୍ ରହାଇଛି, ରକବଳ ରସହି ରକ୍ଷତରଗୁଡିକ ଯାହାକି ଅପରଡଟ୍ ରହବା ଆବଶୟକ ମାକମ ରହାଇକି 
ପୂରଣ ରହବା ଆବଶୟକ ଅରଟ।  

c. ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ନିବାସୀ ତାଙ୍କର ରମାବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଫମମରର ପରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବୟତିତ, ନିବାସୀ ପତର  ରଫରସ୍ତରର, ଯଦି 
ଆବଶୟକ ଅରଟ, ଏହି ବିବରଣୀକୁ ବୟବହାର କରି ନିବାସୀଙୁ୍କ ସମ୍ପ୍କମରର ରହିବାକୁ, ଯଦି ଆବଶୟକ, ରତରବ ରଫରସତ ପତର  
ମାମଲାରର।  

d. ଜନସଂଖୟା ଡାଟା କୟାପଚର ୍ ସମୟରର ଡାଟା ଶରହନ୍ଦ୍ଯମୟରର ଧ୍ାନୟ ରଦବା ଆବଶୟକ। ସ୍ଥାନର ଅନୁଚିତ ବୟବହାର, ବିରାମ 
ଚିହନଗୁଡିକ, ବଡ ଏବଂ ରଛାଟ ଅକ୍ଷର ସମୟରର ଡାଟା କୟାପଚର ୍ଉପରକ୍ଷ ପରିବାକୁ।  

e. ଅଣ-ସଂସଦୀୟ ର୍ଭାଷା ଏବଂ ଅକ୍ଷରାନ୍ତରୀକରଣ ତର ୁଟିର ବୟବହାର ଉରପକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। 

f. ରଯଉଁଠାରର ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଡାଟା ପରଦାନ ରହାଇଛି ଫମମରର ଏହିସବୁ ଅଣ-ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଫିଲ୍ଡଗୁଡିକୁ ଖାଲି ଛାଡନ୍ତୁ। 
ଫିଲ୍ଡଗୁଡିକରର N/A, NA ଇତୟାଦି କଦାପି ପରରବଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ରଯଉଁଠାରର ନିବାସୀ ରକୌଣସି ଡାଟା ପରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 

g. ବାପା / ମାଆ / ସୱାମୀ / ସ୍ତ୍ରୀ / ଅବିର୍ଭାବକ ଚରଣ ପୂରଣ କରିବା 5ରୁ ଉଦ୍ଧମର ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁରହଁ ଯଦି ରକୌଣସି 
କାରଣରୁ ବୟସ୍କ ରଗାଟିଏ ସ୍ଥାନରର ନାହଁାନ୍ତି କିମୱା ଉଦ୍ ରର୍ାଷଣା କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହଁାନ୍ତି। ତାପରର "ନିବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପ୍କମ” ରର ରଚକବକ୍ସ 
"ଦିଆ ଯାଇନାହିଁ” ଚୟନ କରନ୍ତୁ। 

h. ଯଦି ରକୌଣସି ରକ୍ଷତରରର ଶିଶୁର ବୟସ 5 ବଷମରୁ କମ ୍ ଅରଟ, ପିତାମାତା କିମୱା ଅବିର୍ଭାବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଆଧ୍ାର 
ନମୱର୍ ରରକଡ୍ମ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅରଟ। 

i. ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁରହଁ କି ରକବଳ ପତିାଙ୍କ ନାମ 'ଅବିର୍ଭାବକଙ୍କ ନାମ’ ବିପକ୍ଷରର ରରକଡ୍ମ ରହବ। ମାଆଙ୍କ ନାମ ରକବଳ 
ପିତାମାତା/ଅବିର୍ଭାବକଙ୍କ ନାମ ବିପକ୍ଷରର ରରକଡ୍ମ ରହାଇପାରିବ ଯଦି ଦରକାରୀ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଆବଶୟକ। 

j. ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ପୂବମରୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅରଟ। ଯଦି ପିଲାର ବାପା / ମାଆ / ଅବିର୍ଭାବକ ନାମାଙ୍କନ କରିନାହଁାନ୍ତି 
କିମୱା ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ ପରକିରୟା କରୁନାହିଁ, ରସହି ପିଲାର ନାମାଙ୍କନ ସମାପ୍ତ ରହବ ନାହିଁ।  

k. ପରିବାରର ମୂଖୟ (ଏଚ୍ ୱଏଫ୍) ଆଧ୍ାରିତ ଯାଞ୍ଚକରଣ ନାମ, ଏଚ୍ ୱଏଫଙ୍୍କ ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ ଏବଂ ଏଚ୍ ୱଏଫଙୁ୍କ ପରିବାର ସଦସୟଙ୍କ 
ସମ୍ପ୍କମ ବିବରଣୀଗୁଡିକର ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଅରଟ ବିବରଣୀଗୁଡିକ ପରରବଶ କରିବା। 
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ସିଇଏଲସି କଲ ାଏଣ୍ଟ ବୟବହାର କରି ଜରଣ ନାମାନଙ୍କର ରଷ୍ଟ୍ପ୍ ଗୁଡକି: 

 
 

 

AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1 ସିଷ୍ଟମକର ଡ୍ାଉନକଲାଡ୍୍ କରନ୍ତୁ। 
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ଡ୍ାଉନକଲାଡ୍୍ କହ୍ାଇଥିବା ଫାଇଲ୍ ଚୟନ କରି ଏଥିକର ଡ୍ାହ୍ାଣ କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ।  

ଫାଇଲଗୁଡ୍ିକ କମନୁୟରୁ ଏକ୍ସଟର ା୍ କରିବାକୁ ସମ କୁ ଏକ୍ସଟର ା୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। 

 
 

 

ଏକ୍ସଟର ା୍ କରିବାକୁ ଏକ ଲକ୍ଷୟସ୍ଥଳ କଫାଲ୍ଡର୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ସଟର ା୍ ବଟନ୍ କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ। 
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ଆପଣ ଫାଇଲ୍ ଏକ୍ସଟର ା୍ କରିବାକର ନାମଗୁଡ୍ିକର ଏକ ତାଲିକା କଦ୍ଖିପାରିକବ। 

 
 

 

ଏଥିରୁ, କସଟଅପ୍ 5 କଖାଲନ୍ତୁ ଆଧାର ନାମାଙି୍କତ କଲ ାଏ୍। 
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Setup_AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1.exe ଫାଇଲ୍ କର ଦୁ୍ଇଥର କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ।  

 
 

 

ତାପକର, ଆପଣ ସି୍କର ନକର ଏକ ସୱାଗତ ପପ-୍ଅପ୍ କସଟ୍-ଅପ୍ କଦ୍ଖିକବ। ସଂସ୍ଥାପନ ପରକିରୟା କସଟ୍-ଅପ୍ ଅନୁକମାତି 

କଦ୍ବାକୁ ପରବର୍ତ୍ନୀ ବଟନ୍ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ। 
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OTA କଲ ାଇ ୍୍ ସଫଳ ଭାବକର ସଂସ୍ଥାପନ କହ୍ାଇଛି। ବର୍ତ୍ନମାନ କକରକଡ୍ନସିଆଲଗୁଡ୍ିକ ଅପକରସନ୍ ID, 

ଅପକଡ୍ଟରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ପାସୋଡ୍୍ନ ପରକବଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପକର ଭବି ୟତ ପରକିରୟାକରଣ ପାଇଁ ଲଗଇନ୍ କିଲକ ୍

କରନ୍ତୁ। 
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ECMP କଲ ାଇ୍ି ବୟବହ୍ାର କରି ଏକ ବାସିନ୍ଦା ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ କଷ୍ଟପଗୁଡି୍କ 

 

 
 

Step 

01 
ଆପଣଙ୍କ ଲଗଇନ୍ କକରକଡ୍ନସିଆଲଗଡୁ୍ିକ ବୟବହ୍ାର କରି ନବୀନତମ ECMP କଲ ାଇ୍କୁ ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ। 

 
 

Step ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପରକାର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ବୟକି୍ତଗତ ବିବରଣୀଗୁଡି୍କବିଭାଗକର ଆବଶୟକ ବିବରଣୀ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। 
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02 
 

 
 

Step 

03 

ଯଦ୍ି ବାସିନ୍ଦାଙୁ୍କ ଅଂଶଗରହ୍ଣ କରିବାକୁ ପର ୁତ କରିଥାଏ, କତକବ କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ଏବଂ ଇକମଲ୍ ସହ୍ିତ ମଧୟ ଜନସଂଖୟାୟ 

ବିବରଣୀ ଏବଂ ସମ୍ପକନ ବିବରଣୀ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ନ କରନ୍ତୁ। କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ଏବଂ ଇକମଲ୍ ସଂଗରହ୍ କରିବାକୁ ଏହ୍ା ବାଧୟତାମୂଳକ 

ଅକଟ। 
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Step 

04 

ଯଦ୍ି ଆପଣଙ୍କ ଜନସଂଖୟା ଡ୍ରପଡ୍ାଉନ୍ କମୟନୁକର ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛ,ି କତକବ ସଂରଚନା ଟୟାବକର କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 

କଭରିଫାଏଡ୍୍ ବକ୍ସ କଡ୍ମଗରାଫିକ୍ସ େିଣ୍ତକର ଜନମ  ତାରିଖ (PoB) ଡ୍ାଉନକଲାଡ୍୍ କମନୁୟରୁ ଏକ ଡ୍କୁୟକମ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। 

ଅନୟଥା, ଡ୍କୁୟକମ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ନାହ୍ିଁ। 

 
 

Step 

05 

ବତ୍ତମମାନ, ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଜମା ରହାଇଥିବା ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ଠିକଣା (ପିୱଏ) ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିଚୟ ପରମାଣ 

(ପିୱଏଲ୍) ର୍ଭାବରର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡରପଡାଉନ୍ ରମନୁଗୁଡକିରୁ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ ବାଛନ୍ତୁ। 
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Step 

06 

ଟିପ୍ପଣୀ: କରନ୍ତୁ ରଯ ପରିବାରର ମୂଖୟଙ୍କ ବିବରଣୀ (ରକବଳ ହୁୟୁଏଫ ୍ନାମାଣଙ୍କ ପାଇଁ) ପୂରଣ କରନ୍ତୁ  

ନାମାଙ୍କନର ପରକାର ଉପରର ନିର୍ଭମର କରି ସମଥମନ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ନମୱର୍ ପରରବଶ କରନ୍ତୁ 

 

Step 

07 
ଫକଟାଗରାଫି ଟୟାବ୍ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଫକଟାଗରାଫି କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ। 
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Step 

08 

ଟିପଚିହନ  ଟୟାବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ।ବାମ ହାତ ଆଙୁ୍ଗଠି ଦବାଇବା କୟାପଚର କରି ତାପରର ଡାହାଣ ହାତ ଆଙୁ୍ଗଠି ଦବାଇବା ଉର୍ଭୟ 

ଆଙୁ୍ଗଠି ଚହିନ  ବୟବହାର କରି ବାରୟାରମଟିର କ ୍ଡିର୍ଭାଇସ୍ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ। 

 

Step 

09 

ଆଇରିସ୍ ଟୟାବ୍ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ।  
ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନର୍ ବୟବହ୍ାର କରି ଉଭୟ ପରଭାବ ବୟବହ୍ାର କରି କୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁ। 

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

  

Page66 

 

 

 
 

Step 

10 

କଶ କର, ସମୀକ୍ଷା ଟୟାବ୍ କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ସହ୍ିତ ବିବରଣୀଗଡୁ୍ିକ ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ। 

କଯକକୌଣସି ତର ୁଟିଗୁଡ୍ିକ କକ୍ଷତର କର, ସମୱନ୍ଧୀୟ ଟୟାବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାନକୁ ସଠିକ ୍କରନ୍ତୁ। ସୁନିଶି୍ଚତ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ। 

 
 

Step 

11 
ଆପଣଙ୍କ ବାକୟାକମଟିର କ୍ କସଲାଟକର ଆପଣଙ୍କ ଆଙୁ୍ଗଠିର ଚିହ୍ନ  ଆବଶୟକ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶୟକ। 
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Step 

12 
ସୱୀକାକରାକି୍ତ ସିଲପର ପିର୍ିଂ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୱାକ୍ଷର କରିବା ଆବଶୟକ। 

 
 
 

Step 

13 

ସମଥିତ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍ିକର ବାଧୟତାମଳୂକ ସ୍କାନିଂ, ସୱୀକାକରାକି୍ତ ସିଲପ ୍ଏବଂ ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ ଫମ୍ନ। ପିର୍ ଆଇକନ୍ କିଲକ ୍
କରନ୍ତୁ। 
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Step 

14 

ଡ୍କୁୟକମ୍ ପୂବନାକଲାକନ େିଣ୍ତଂ କଖାଲନ୍ତୁ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍କିର ସ୍କାନ୍ ପୂବନାକଲାକନ କରନ୍ତୁ। ଏହ୍ା ସହ୍ିତ, ଆପଣ ଆଧାର 
ଅପକଡ୍ଟ୍ ଫମନକର ପୂର୍ଣ୍ନ-କରିବା ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ବିବରଣୀଗୁଡ୍କି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପକର, େଣି୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ୍ କିଲକ ୍
କରନ୍ତୁ। 
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Step 

15 
ଏକ ପିର୍ଆଉଟ୍ କନବାକୁ ପିର୍ ରସିଦ୍୍ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ। 

 

CELC କଲ ାଇ୍ି ବୟବହ୍ାର ଜକଣ ଶିଶୁକୁ ନାମାଙି୍କତ କରିବାଏ କଷ୍ଟପଗୁଡି୍କ 
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ହ୍ଁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ BRN/BAN ନମୱର୍ ପରକବଶ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ି ଜନମ  ପଞି୍ଜକରଣ ନମୱର୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅକଟ। 
ପଞି୍ଜକରଣ ନମୱର୍ ପରକବଶ କରିବା ଦ୍ୱ ାରା, କଲ ାଇ୍ି ନାମ, ଜନମ  ତାରିଖ ଏବଂ ଶିଶୁର ଲିଙ୍ଗ ପରଦ୍ଶନନ କରିବ। 
ନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯଦ୍ି ଜନମ  ପଞି୍ଜକରଣ ନମୱର୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅକଟ। 

 
 

 

ପିତାମାତା/ଅଭିଭାବକ ଆଧାର ନମୱର୍ ପରକବଶ କରନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ପରକିରୟାକରଣ ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 
ଟିପଚିହ୍ନ  ନିଅନ୍ତୁ। 
କନାଟ୍: ଦ୍ିଆଯାଇଥିବ ଆଧାର ନମୱର୍ ଏବଂ ବାକୟାକମଟିର କ୍ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହ୍ିତ ସମାନ କହ୍ବା ଆବଶୟକ। 
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ଜନସଂଖୟା ସୂଚନା ପରକବଶ କରନ୍ତୁ। 

 
 

 

ପିତାମାତାଙ୍କ କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ଏବଂ ଆଧାର ନମୱର୍ ପରକବଶ କରନ୍ତୁ। 
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ଡ୍କୁୟକମ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଡ୍କୁୟକମ୍ର ଫକଟା କୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁ। 
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ଶିଶୁଙ୍କ ଫକଟା କୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁ। 
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ପରବର୍ତ୍ନୀ, ପିତାମାତାଙ୍କ ଟିପଚିହ୍ନ  ପରଭାବ ନିଅନ୍ତୁ ଯାହ୍ାଙ୍କ ଆଧାର ନମୱର୍ ଦ୍ଶନାଯାଇଛି। 

 
 

 

ବାଇକମଟିର କ୍ ପରଭାବ ଦି୍ଆଯାଇଥିବା କବୈଧତାକୁ ପୂବନାକଲାକନ କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ। 
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ପିତାମାତାଙ୍କ ପରାମାଣିକରଣ ପକର, ତାପକର ଅପକରଟଙ୍କ ବିବରଣୀଗୁଡ୍ିକ ପରଦ୍ାନ 

କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ନ ନାମାଙ୍କନ କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ। 

 
 

 

ନାମାଙ୍କନ ସ୍ଥିତିଗୁଡ୍ିକର ଓୱିକଡାକର ଓକକ କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ। 

 

 

ଥକର ନାମାଙ୍କନ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ନ କହ୍ବା ପକର, ଶିଶୁଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏକ SMS ନାମାଙ୍କନ 
ନମୱର୍ ସହି୍ତ ପରାେ କହ୍ବ। 
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CELC କଲ ାଇ୍ି ବୟବହ୍ାର କରି କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ଅପକଡ୍ଟ୍ କରିବାର କଷ୍ଟପଗୁଡି୍କ 

 

 
 

 

CELC ଟୟାବକଲଟ୍ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ଅପକଡ୍ଟ୍ କରିବାକୁ ବୟବହ୍ାର 
କହ୍ାଇପାରିବ।  
ଅପକରଟରଙ୍କ କକର କଡ୍ନସିଆଲଗୁଡ୍ିକ ବୟବହ୍ାର କରି ଲଗଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ "କମାବାଇଲ୍ 
ଅପକଡ୍ଟ୍” ଚୟନ କରନ୍ତୁ। 
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OTP ଉତ୍ପନନ  କରିବା କରମକର ଅପକରଟର୍ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ପରକବଶ କରିଛନି୍ତ। 

 
 

 

ଅପକରଟରଙୁ୍କ କମାବାଇଲକର ପରାେ କହ୍ାଇଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଆଧାର, ଅପକରଟର୍ ଆଧାର୍ ପରକବଶ କରିବାକୁ 
କହ୍ବ। ତାପକର ଅପକରଟରଙୁ୍କ ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ବାକୟାକମଟିର କ୍ କନବାକୁ କହ୍ବ ପରମାଣିକରଣ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ 
ଉକନମ ାଚନ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ। 
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ଅପକରଟରଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ବାକୟାକମଟିର କ୍ ସୁନିଶି୍ଚତ କରଣ କଦ୍ବା ଦ୍ୱ ାରା ତାଙ୍କର ସୁନିଶି୍ଚତକରଣ କରିକବ। 

 
 

 

ସମ  କଷ୍ଟପଗୁଡ୍ିକ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ସରକ୍ଷଣ କହ୍ବା ପକର, ଅପକରଟଙୁ୍କ "ଓକକ” କିଲକ ୍ କରି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ନ 

ସୁନିଶି୍ଚତକରଣ। 
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କମାବାଇଲ୍ ଅପକଡ୍ଟ୍ ପାଇଁ EID ଉତ୍ପନନ  କହ୍ାଇଛି ଏବଂ ବାସନି୍ଦା EID ଅପକଡ୍ଟ୍ ବୟବହ୍ାର କରି ସ୍ଥିତିଗୁଡ୍କି 

ଟର ାକ୍ କରିପାରିକବ। 

 

ECMPକର ବାକୟାକମଟିର କ୍ ବିବରଣୀଗୁଡି୍କର କଷ୍ଟପଗୁଡି୍କ 
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ଜୀବନ କଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ନନଗୁଡି୍କ କମନୁୟ। ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୂଚନା ଅପକଡ୍ଟ୍ ବିବରଣୀଗୁଡ୍କି କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ 

 
 

 

ବୟକି୍ତଗତ ବିବରଣୀଗୁଡ୍କିର ବିଭାଗକର, ଆଧାର ନମୱର୍, ଜନମ  ତାରିଖ ଏବଂ ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ପରକବଶ କରନ୍ତୁ। 

ତାପକର, ଅପକଡ୍ଟ୍ ବାକୟାକମଟିର କ୍ ବିବରଣୀଗୁଡ୍ିକର କଚକବକ୍ସ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। 
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ଅପରରଟର ୍ ନିଶି୍ଚତକରଣ ପାଇଁ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଆଧ୍ାର୍ ନମୱର ୍ ପରରବଶ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଆଧ୍ାର ନମୱର୍, 

ନୂତନ ରମାବାଇଲ ନମ୍ବର୍ ଏବଂ ରମାବାଇଲରର ୱଟିପ ିପରାପ୍ତ ରହାଇଛି ଏବଂ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ପରାମାଣିକରଣ କରିରବ 

ବାସିନ୍ଦ୍ା ଉଦ୍ ରର୍ାଷଣା “ଯାଞ୍ଚ କରିବା” ଆବଶୟକ ଅରଟ 

 
 

 

ବାସିନ୍ଧାଙ୍କ ଫକଟାଗରାଫ୍ ନିଅନ୍ତୁ। 
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ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସମ  ଟିପଚହି୍ନ  ଏବଂ ଉଭୟ ବୁଢା ଆଙୁ୍ଗଠି ଚିହ୍ନ  କୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁ। 

 
 

 

ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଉଭୟ ଚିହ୍ନ  କୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ନୀକର କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ। 

 

 

ବିବରଣୀଗୁଡ୍ିକ ପୂବନାକଲାକନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁନିଶି୍ଚତକରଣ ପରାେ କରନ୍ତୁ। ସୁନିଶି୍ଚତ କିଲକ ୍

କରନ୍ତୁ। 
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ସୱୀକାକରାକି୍ତ ସିଲପର ପିର୍ିଂ ଏବଂ ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ସୱାକ୍ଷର କରିବା ପରାେ କରନ୍ତୁ। 

 

 

ସୱୀକାକରାକି୍ତ ସିଲପ୍ ଏବଂ ଅପକଡ୍ଟ୍ ଫମନର ସୱାକ୍ଷର କହ୍ାଇଥବିା ସ୍କାନିଂ ବାଧୟତାମୂଳକ ଅକଟ। ପିର୍ ଆଇକନ୍ 

କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ। 
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ଡ୍କୁୟକମ୍ ପୂବନାକଲାକନ େିକଣତ୍ା କଖାଲାଅଛି। ଏଠାକର, ଆପଣ ଆଧାର ଅପକଡ୍ଟ୍ ଫମନକର ପୂର୍ଣ୍ନ-କରିବା 

ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ବିବରଣୀଗୁଡ୍କି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପକର, େିଣ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ।  

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

Page85 

 

 

 
 

 

ଏକ ପିର୍ଆଉଟ୍ କନବାକୁ ପିର୍ ରସିଦ୍୍ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ। 

 

ECMPକର ଜନସଂଖୟା ବିବରଣୀଗୁଡି୍କ ଅପକଡ୍ଟ୍ କରିବାର କଷ୍ଟପଗୁଡ୍ିକ 
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ଜୀବନ କଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ନନଗୁଡି୍କ କମନୁୟ। ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୂଚନା ଅପକଡ୍ଟ୍ ବିବରଣୀଗୁଡ୍କି କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ। 

 
 

 

ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ନାମ, ଆଧାର ନମୱର୍ ପୂର୍ଣ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ନୀ କିଲକ୍ କରି ଅପକଡ୍ସନ୍ ପାଇଁ ବାସନି୍ଦାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା 

ଫିଲ୍ଡଗୁଡ୍ିକ ମାକନ କରନ୍ତୁ। 
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ପରସଙ୍ଗଗୁଡକି ଟୟାବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। 

ଦୟାକରି “ଯାଞ୍ଚ ବକ୍ସ-ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ” ଚୟନ କରନ୍ତୁ 

ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ସଂଖୟା "2” ର୍ଭାବରର ପରରବଶ କରନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ଆପରଡଟ ୍ଫମ୍ମ ଏବଂ ଅରି୍ଭସକୃିତି ସିଲପ୍ 

 
 

 

ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଏବଂ କଯକକୌଣସି ଏକ ବାଇକମଟିର କ ୍ଆଟିରବିୟୁଟସ୍ ର ଫକଟା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ନୀ କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ। 
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ପରରବଶ ରହାଇଥିବା ବିବରଣୀଗୁଡକି ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଶି୍ଚତକରଣ ପରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ।  
ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ 

 

 

ଅପରରଟରଙୁ୍କ ସନିୁଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ତାଙ୍କର ଆଙୁ୍ଗଠି ଚିହନ  ରଦବା ସଞ୍ଚୟ କିଲକ ୍କରିବା ଆବଶୟକ। 

 

 

ଅରି୍ଭସିକୃତି ସିଲପର ପିରଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଏହାକୁ ସାଇନ ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ 
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ସମଥଡତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍କାନିଂ, ଅରି୍ଭସିକୃତି ସିଲପ୍ ଏବଂ ଅପରଡଟ୍ ଫମ୍ମ 
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ଡ୍କୁୟକମ୍ ପୂବନାକଲାକନ େିକଣତ୍ା କଖାଲାଅଛି। ଏଠାକର, ଆପଣ ଆଧାର ଅପକଡ୍ଟ୍ ଫମନକର ପୂର୍ଣ୍ନ-କରିବା 
ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। 
ବିବରଣୀଗୁଡ୍ିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପକର, େଣି୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ। 
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ଏକ ପିର୍ଆଉଟ୍ କନବାକୁ ପିର୍ ରସିଦ୍୍ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ। 

 

ୟୁସିଏଲରର ଜନସଂଖୟା ବିବରଣୀ ଅପରଡଟ୍ କରିବାର ରଷ୍ଟ୍ପ୍ ଗୁଡିକ 

 
 

 

ଲଗଇନ ୍ପରିଚୟପତରଗୁଡିକ ବୟବହାର କରି ୟୁସିଏଲ ୍କଲ ାଏଣ୍ଟ ରଖାଲନ୍ତୁ। 
ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ପରରବଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବରଣୀଗଡୁିକ ରଫଚ୍  କରିବାକୁ ବାରୟାରମଟିର କ ୍
ସୁନିଶି୍ଚତ ନିଅନ୍ତୁ। 
ପରବତ୍ତମୀ, ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ବିବରଣୀଗଡୁିକ ରଫଚ୍ କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ। 
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ଜନସଂଖୟା’ ପୃଷ୍ଠାରର, ଅପରଡଟ୍ ଫମ୍ମ ଅନୁସାରର ଅପରଡଟ୍ ରହାଇଥିବା ସୂଚନା ପରରବଶ କରି ପରବତ୍ତମୀ କିଲକ ୍ 

କରନ୍ତୁ। 

 
 

 

ଅପରଡଟ୍ ଅନୁରରାଧ୍ ଉପରର ନିର୍ଭମର କରି, ସମଥଡତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗଡୁିକ ଡରପ୍ ଡାଉନରୁ ମରନାନୀତ ରହାଇଛି  

ଏବଂ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ସଂଖୟା ଏହା ଅନୁସାରର ଦଶମାଯାଇଛି 
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ପରରବଶ ରହାଇଥିବା ବିବରଣୀ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶି୍ଚତ କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ। 

 
 

 

ଅପରରଟରଙ୍କ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ ୍ ସନିୁଶି୍ଚତକରଣ କୟାପଚର ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ କିଲ କ୍ 

କରନ୍ତୁ 
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ସମଥଡତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍କାନିଂ ଅପରଡଟ୍ ଫମ୍ମ 

 
 

 

ଜନସଂଖୟା ବିବରଣୀଗୁଡିକ ଅପରଡଟ ୍କରିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ମ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ। 
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ଅରି୍ଭସିକୃତି ସିଲପ ୍ପିରଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପିରଣ୍ଟ ରସଦି ୍କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ 

 

ୟୁସିଏଲ ୍କଲ ାଇଣ୍ଟରର ଫରଟା ଅପରଡଟ ୍କରିବାର ରଷ୍ଟ୍ପ୍ ଗୁଡିକ 

 

 
 

 

ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଆଧ୍ାର ୍ ନମୱର୍ ପରରବଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାରୟାରମଟିର କ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ 

ବିବରଣୀଗୁଡିକ ରଫଚ୍ କରିବା କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ। 
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‘'ନସଂଖୟାଗୁଡିକର’ ପୃଷ୍ଠାରର, “ଫରଟା ଅପରଡଟ୍” ରଚକ୍ ବକ୍ସ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବତ୍ତମୀ କିଲକ୍  କରନ୍ତୁ 

 
 

 

ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ସମଥମନ କରୁଥିବା ସଂଖୟା “1” ର୍ଭାବରର ଅପରଡଟ ୍ଫମମରୁ ପରରବଶ କରନ୍ତୁ 
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ବତ୍ତମମାନ, ଫରଟାଗରାଫ୍ ଟୟାବକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଫରଟା କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ। 

 
 

 

ସମୀକ୍ଷା ଟୟାବ୍ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ସହିତ ସୁନିଶି୍ଚତକରଣରର ବିବରଣୀଗୁଡକି ଅପରଡଟ୍ କରନ୍ତୁ। 

ରଶଷରର, ସଞ୍ଚୟ କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ। 
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ଅପରରଟରଙ୍କ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ସନିୁଶି୍ଚତକରଣ କୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ 

 
 

 

ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଅପରଡଟ୍ ରହାଇଥବିା ଅପରଡଟ ୍ଫମ୍ମ ସ୍କାନ କରି ଅପରଲାଡ ୍କରନ୍ତୁ। 
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ଜନସଂଖୟା ବିବରଣୀଗୁଡିକ ଅପରଡଟ ୍କରିବା ସଂପୂର୍ଣ୍ମ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ। 

 
 

 

ଅରି୍ଭସିକୃତି ସିଲପ ୍ପିରଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପିରଣ୍ଟ ରସଦି ୍କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ 
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ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ପରକିରୟା ଆରମ୍ଭରର (ଇସିଏମ୍ ପ ିକଲ ାଇଣ୍ଟ୍)ର ଜିପିଏସ୍ ସିଙ୍କ ୍ପାଇଁ ରଷ୍ଟ୍ପ୍ ଗୁଡକି 

 

 
 

 

• ମୂଳ ରମନୁୟଗୁଡିକ ରଖାଲନ୍ତୁ 
• କରଣ୍ଟର ାଲ୍  ପୟାରନଲରର କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ 
• େିରଣ୍ଡାସ୍ ଫାୟାରୋଲରର କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ 
• େିରଣ୍ଡାସ୍ ଫାୟାରୋଲ ୍ଟନ୍ମ ଅଫ ୍କରନ୍ତୁ 
• େିରଣ୍ଡା ର୍ଭାବରର ସଂଲଗନ ରହାଇଥବିା ସଠିକ୍ ର୍ଭାବରର ରଖାଲିବ 
• ଟନ୍ମ ଅଫ୍ କରିବାକୁ ସମସତ ତିନିଟ ିରରଡିୱ ବଟନ୍ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ  
• ୱରକ ବଟନ୍ କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ 
• ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟ୍ମ ୍ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ  
• GPS ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ 
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ସମସ୍ତ ସଂରଯାଜିତ ଡରି୍ଭାଇସ ୍ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ  
ଏହି ବାର୍ ନାମାଙ୍କନ କଲାଇଣ୍ଟର ପରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରର ରଦଖାଯବି, ରଯଉଥଁିରର ରକଉଁ ଡରି୍ଭାଇସଗୁଡିକ 
ରମସିନକୁ ସଂରଯାଜିତ ସରଙ୍କତ କରର 

 

 
 

 

 “ ଜିପିଏସ୍ ଡରି୍ଭାଇସ୍” ଆଇକନ୍” କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ 

 ଆରମ୍ଭ ଜିପିଏସ୍ ବଟନରର କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ 

 

 

 

”ଜିପିଏସ ୍ଡିର୍ଭାଇସ୍ ଆରମ୍ଭ ରହାଇଛି” ସ୍ଥତିି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ 

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

  

Page102 

 

 

 
 

 

ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ- ଲାଲ ସ୍ଥିତିଗୁଡକି ଅପସାରଣ ରହବ ଏବଂ ଅପରଡଟ୍ ସଂରଯାଜନଗୁଡିକ ରଦଖାଯବି 

 
 

 

ଦୟାକରି “ବୟାଣ୍ତ ରଦୟ 9600 ର୍ଭାରବ” ଚୟନ କରନ୍ତୁ 

ଜିପିଏସ୍ ସଙି୍କ ୍ପୃଷ୍ଠା ରଖାଲିବା ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ରହାଇଛି, ଅପରରଟର୍ ସଙି୍କ୍ ପୃଷ୍ଠା ଅପସ ୍ଅପ୍. 

 

ପୟାରକଟ୍  ସିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଅପରରଟର୍ ସିଙ୍କ୍ (ୟୁସିଏଲ୍ ଏବଂ ଇସିଏମ୍ ପ ିକଲ ାଇଣ୍ଟ) ରଷ୍ଟ୍ପ୍ ଗୁଡିକ 

 

 କଲ ାଇଣ୍ଟ ପରଥମ ଥର ଲଗଇନ ୍ କରିବା ପରର ଅପରରଟରଙ୍କ ସିରଙ୍କର ାନାଇଜ୍ ବିବରଣୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅରଟ, ଯାହା ପାଇଁ 
ଅପରରଟର୍/ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଆଧ୍ାରରର ରମାବାଇଲ୍ ନମୱର ୍ପଞି୍ଜକୃତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ।  

 
 ଟିପ୍ପଣୀ: ଯଦି ଅପରରଟର୍/ପଯମୟରବକ୍ଷକ 10 ଦିନ ପଯମୟନ୍ତ ଲଗଇନ ୍ କରିନାହଁାନ୍ତି ତାପରର ସରିଙ୍କର ାନାଇଜ ୍ଅପରରଟସ ୍ ବିବରଣୀଗୁଡିକ 

ପୁନଃ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆବଶୟକ  
 

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

Page103 

 

 

 ଅପରରଟରଙ୍କ ବିବରଣୀ ସରିଙ୍କର ାନାଇଜ୍ (ସିଙ୍କ୍ ପାଇଁ ଅପରରଟର୍/ପଯମୟରବକ୍ଷକ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ପଞି୍ଜକୃତ ରମାବାଇଲ୍ ନମୱର ୍ଏବଂ 

ଯଦି ଅପରରଟର୍ 10 ଦିନ ପଯମୟନ୍ତ ଲଗଇନ ୍କରିନାହଁାନ୍ତି ତାପରର ପୁନଃ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆବଶୟକ)

 

 

ନାମାଙ୍କନ କଲାଇଣ୍ଟରର ଅପରରଟର୍ ସଙି୍କ ୍ରର କିଲକ୍ କରନ୍ତୁ 

 
 

 

ଅପରଲାଡ ୍ରହବାକୁ ଥିବା “ଅବଶିଷ୍ଟ୍ ପୟାରକଟଗୁଡିକ”ର ବିବରଣୀଗଡୁିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ 
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“ପୂର୍ଣ୍ମ ସିଙ୍୍କ” ଏବଂ ତାପରର "ଅପରରଟର ୍ସିଙ୍୍କ” କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ 

 

 

 

“ପୂର୍ଣ୍ମ ପୟାରକଟ୍  ସିଙ୍୍କ” ପୟାରକଟ୍  ରହବାରର ନିଶି୍ଚତକରଣ ବାତ୍ତମାଗଡୁିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ 

 

 

 “ଅପରରଟର୍ ସିଙ୍କ୍” ରର କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଙ୍୍କ ପରକିରୟା ଆରମ୍ଭ ରହବା ପାଇ ଁଅରପକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 

 ଥରର ପରକିରୟା ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ରହାଇଗରଲ ୱରକ କିଲ କ୍ କରନ୍ତୁ 
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 ଅପରରଟରଙ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ ରମାବାଇଲ ନମ୍ବରରର ପରାପ୍ତ ରହାଇଥିବା ୱପିଟି ପରବର ଶ କରନ୍ତୁ 

 ପରକିରୟା ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ କରିବାକୁ ନିଶି୍ଚତକରଣ ଅନୟଥା ଆଖିର ଆଙୁ୍ଗଠି ଦୱ ାରା ପରଦାନ ରହାଇଛି 

 

 

 

ନିଶି୍ଚତକରଣ ସି୍କର ନ୍ ପାଇ ଁଅରପକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 

 

ଡୁୟଲି ପୂରଣ ନାମାଙ୍କନ/ ସଂରଶାଧ୍ନ ଫମ୍ମ ଯାଞ୍ଚକରଣ 

 

 
ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନର ଯାଞ୍ଚକରଣ / ଯାଞ୍ଚକାରୀ ଦୱ ାରା ସଂରଶାଧ୍ନ ରହାଇଛି 

 ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଆଧ୍ାରିତ  ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ, ପିୱଆଇ ପିୱଏ ଡକୁୟରମଣ୍ଟକୁ ସମଥମନ କରିବାରର 
ଉରଲଲ ଖିତ ସୂଚନା, ବିରୁଦ୍ଧରର ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ / ସଠିକ୍ ଫମମରୁ ବିଧ୍ିବତ ପୂରଣ ରହଉଛି 

 ପରିବାରର ମୂଖୟ (ଏଚ୍ୱଏଫ୍)  ଆଧ୍ାରିତ ନାମାଙ୍କନ- ନାମ, ଆଧ୍ାର ନମୱର୍/ଏଚ୍ୱଏପ୍ 
ଙ୍କଇଆଇଡି ଏବଂ ସମ୍ପ୍କମର ସମ୍ପ୍କମର ସହିତ ପରୀକ୍ଷିତ ରହାଇଛି ଏବଂ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ 
ସଠିକ୍ଫମମରର ବିଧ୍ବିିତ ର୍ଭାବରର ଉରଲଲ ଖିତ ରହାଇଛି 

 ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ପି ଲା ର  ବୟସ  5 ବଷମରୁ କମ ୍ରହାଇଥାଏ, ଯାଞ୍ଚକରଣ ପାଇଁ ପିୱଆଇ ଏବଂ ପୱିଏ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ 
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ଆବଶୟକ ନୁରହଁ, ରଯଉଁଠାରର ପରକୃତ ଜନମ  ପରମାଣ ତାରିଖ, ଆଧ୍ାର ନମୱର୍/ଅନୟଥା ପତିାମାତାଙ୍କ EID ଯାଞ୍ଚ ରହାଇଛ ିଏବଂ ଆଧ୍ାର 
ନାମାଙ୍କନ / ସୁଧ୍ାର ଫମମରର ଉରଲଲ ଖନୀୟ  ରୂପରର ଉରଲଲ ଖ କରାଯାଇଛି  

 ପରିଚୟକତ୍ତମା-ଆଧ୍ାରିତନାମାଙ୍କନପାଇଁ, ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ନାମ  ଏବଂ  ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ ଆଧ୍ାର  ନାମାଙ୍କନ / ସଠିକ ୍  କରିବା 
ଫମମରର ରରକଡ୍ମ ରହବା ଆବଶୟକ ଅରଟ। ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ବିବରଣୀ ସନିୁଶି୍ଚତ ର୍ଭାରବ ନାମାଙ୍କନ କଲ ାଏଣ୍ଟରର ଉପଲବ୍ଧ ରହବା 
ଆବଶୟକ 

 ନାମାଙ୍କନର ରମାବାଇଲ ନମ୍ବର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ ୍ଫମ୍ମ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ର୍ଭାରବ ପରରବଶ ରହାଇଛ ି

 
ପୂର୍ଣ୍ମ ନାମ 

 ପରିଚୟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ପରକୃତ ପରମାଣ (ପିୱଏଲ୍) ବାସିନ୍ଧାଙ୍କ ଦୱ ାରା ନାମା ରରକଡଡଂ କରିବା ପୂବମରୁ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଆଧ୍ାରିତ ମାନାଙ୍କନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।  

 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ନାମ ରରକଡମ୍ କରିବା ସମୟରର ନିମନରର ଦିଆଯାଇଥବିା ନିରଦମଶନାମା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ: 

– ପୂର୍ଣ୍ମ ନାମ ପରବର ଶ କରନ୍ତୁ - ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାରର ବିସ୍ତାରରର ତାଙୁ୍କ ପଚାରିବାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ରରକଡ୍ମ  

– କରିବାକୁ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, ବାସିନ୍ଦ୍ା କହିପାରନ୍ତି ରଯ ତାଙ୍କ ନାମ ବି. ବିଜୟନ ୍ଅରଟ ରଯଉଁଠାରର  

– କି ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ମୂର୍ଣ୍ ନାମ ରର୍ଭଙ୍କଟରମଣ ବିଜୟନ୍ ରହାଇପାରର 

– ଏଥିରର ଅରି୍ଭବାଦନ କିମୱା ଶରୀ, ଶରୀମତି, ଶରୀମାନ, ରମଜର୍, ରିଟାଏଡ୍, ଡଃ, ଇତୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ 

– ରବରଳରବରଳ ରଛାଟପିଲା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଜନମ  ତାରିଖ ପରମାଣରର ଦଶମାଯାଇଥିବା ନାମ ନଥାଏ। ଇଆଇଡି ଆବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ 
ବୟକି୍ତଙ୍କ ନାମରର କୟାପଚର୍ କରିବାକୁ ଗୁରୁତଵ୍ପୂର୍ଣ୍ମକୁ ନାମାଙ୍କନକୁ ବୁଝିକି ଶିଶୁଙ୍କ ନାମ ରଖଜିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କରନ୍ତୁ।  

– ଯଦି ପିଲାର ବୟସ 5 ବଷମରୁ କମ ୍ଅରଟ, ପିୱଆଇ/ପିୱଏ ଆବଶୟକ ନୁରହଁ ରଯଉଁଠାରର ପରକୃତ ଜମନ ତାରିଖ ପରମାଣ ଏବଂ 
ଅନୟଥା ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ଡୱିବି ପରମାଣରର ର୍ଭାବରଏ ଦଶମାଯାଇଛି 

 
ଲିଙ୍ଗ 

 ଏମ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 

 ଏଫ୍ ମହିଲାଙ୍କ ପାଇଁ  

 ଟି ଟର ାନ୍ସରଜଣ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ 
 

 
ଜନମ  ତାରିଖ (ଡିୱବି) 

 ରରକଡମ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଜମନ ତାରିଖ, ଦିନ, ମାସ ଏବଂ ବଷମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଫିଲ୍ଡର ସୂଚିତ କରର 

 ଯଦି ନିବାସୀ ଜମନ ତାରିଖର ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ପରମାଣ (ଡିୱବି ପରମାଣ) ପରଦାନ କରିରବ, ତାପରର "ଯାଞ୍ଚ 
ରହବା” ବକ୍ସରର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିବାସୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ଡିୱବି ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ଡରପ୍ ଡାଉନ୍ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ପ୍ଦଦାନ କରାଯାଇଥବିା ନାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ 

 ଯଦି ନିବାସୀଙ୍କ ପାଖରର (ଡିୱବି)ର ରକୌଣସି ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ପରମାଣ ନାହିଁ, ରରକଟ୍ମ ଜନମ  ତାରିଖ ଏବଂ 
"ରର୍ାଷିତ” ବକ୍ସ ପରୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ 

 ରଯରତରବରଳ ନିବାସୀ ଅତିରିକ୍ତ ଜନମ  ତାରିଖ ସୂଚନା ପରଦାନ କରିବାକୁ ଅସମଥମ ରହାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 
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ରସମାନଙ୍କ ବୟସ ଦଶମାଯାଇଛି, ଅପରରଟର୍ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାରର ପରଦାନ ରହାଇଥବିା ଫିଲ୍ଡରର ବୟସ 
ରରକଡ୍ମ କରିବା ଆବଶୟକ। ସଫ୍ଟରେୟାର ୍ସୱତଃସୃ୍ପତ ର୍ଭାରବ ଆପଣଙ୍କ ଜମନ ବଷମ ଗଣନା କରିବ। 

 
ନିବାସୀଙ୍କ ଠିକଣା ଏବଂ ରଯାଗାରଯାଗ ବିବରଣୀଗୁଡିକ 

 ନିବାସୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ରର୍ାଷିତ C/O ଠିକଣା ବିବରଣୀଗୁଡିକ ପରରବଶ କରନ୍ତୁ 

 ପରିଚୟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକର ଠିକଣା ପରମାଣ (ପିୱଏଲ୍) ବାସିନ୍ଧାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଠିକଣା ରରକଡଡଂ 
କରିବା ପୂବମରୁ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଆଧ୍ାରିତ ମାନାଙ୍କନ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। 

 ସମୁ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ଠିକଣା PIN ରକାଡ୍ ଏବଂ ରଲଣ୍ତମାକମଗୁଡକି ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ ପରରବଶ କରନ୍ତୁ  

 ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷା ଅକ୍ଷରାନ୍ତରୀକରଣ ହୁଏତ ରଫାରନଟକି ୍ ଏବଂ ଅନୟ କାରଣଗୁଡିକରୁ ରୁ୍ଭଲ୍ 
ରହାଇପାରର, ଏବଂ ଯାହାଦୱ ାରା ଯଦି ଏହା ମାନୁଆଲ ର୍ଭାରବ ସଠିକ୍ କରିବା ଏବଂ ନିବାସୀଙ୍କ 
ଦୱ ାରା ନିଶି୍ଚତ୍କରଣର ଆବଶୟକତା ରହାଇପାରର 

 ଯଦି ପିୱଏର ଡରପ୍ ଡାଉନ ୍ତାଲିକାରର ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ସୁସଜି୍ଜତ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତାପରର ଏହା ପିୱଏ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଗରହଣ କରୁନାହିଁ 
ଏବଂ ନିବାସୀଙୁ୍କ ରକବଳ ଅନୁରମାଦିତ ପିୱଏ ପରଦାନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରର ନାମାଙ୍କନ ରସପଯମୟନ୍ତ କରାଯିବ 
ନାହିଁ ରଯପଯମୟନ୍ତକି ନିବାସୀ ଅନୁମତି ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ନିଦ୍ଧମାରିତ ରହାଇନାହିଁ। 

 ନିବାସୀଙ୍କ ରମାବାଇଲ ନମ୍ବର ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ଫମମରର ରଯାଡାଯବିଆ ଆବଶୟକ। ଏହା ଅତିରିକ୍ତରର, 
ନିବାସୀଙୁ୍କ ସ୍ଥିତି ଅପରଡଟ ୍ପାଇଁ ଇ-ରମଲ୍ ID ପରଦାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିରି୍ଭନନ  ଆଧ୍ାର-ଆଧ୍ାରିତ ରସବାଗୁଡିକ ବୟବହାର କରିବାକୁ 
ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରନ୍ତି।  

 
ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପ୍କମ (ସତ୍ତମମୂଳକ) 

 ଏହି ଆପଲିରକସନ୍ ରକବଳ ଯଦି ରକୌଣସି ରକ୍ଷତରରର (ପରିବାରର ମଖୂୟ) ଆଧ୍ାରିତ ନାମାଙ୍କନ 

 ପିତା / ସୱାମୀ / ଅବିର୍ଭାବକ କିମୱା ମାଆ / ସ୍ତ୍ରୀ / ଅବିର୍ଭାବଙ୍କ ପୂରଣ କରିବା ଯାଗାର ବିକଳ୍ପ। ଯଦି 
ବାସିନ୍ଧାଙ୍କ ଦୱ ାରା ସୂଚନା ପରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏହା ରରକଡ୍ମ ମଧ୍ୟ ରହାଇପାରର 

 ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ପରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ଉନମ ୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହଁୁ ନାହଁାନ୍ତି, ତାପରର ରଚକବକ୍ସ "ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ 
ସହିତ ସମ୍ପ୍କମ” ରର "ଦିଅଯାଇ ନାହିଁ” ଚୟନ କରନ୍ତୁ 

 ଯଦି ରକୌଣସି ରକ୍ଷତରରର ପିଲାର ବୟସ 5 ବଷମରୁ କମ ୍ ଅଛି, ଆଧ୍ାର ନମୱର୍/ଇଆଇଡ ି ର 
ପିତାମାତା/ସମ୍ପ୍କମୟ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ରରକଡ୍ମ ରହାଇଥାଏ 

 
ଉଦ୍ ରର୍ାଷଣା 

ଆଧ୍ାରର ଧ୍ାରା 3(2) ଅଧ୍ିନରର ଉଦ୍ ରର୍ାଷଣା (ଉଦିଷ୍ଟ୍ ବିତରଣର ଆଥଡକ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସବସିଡି, ଲାର୍ଭଗୁଡକି ଏବଂ ରସବାଗୁଡକି) ଧ୍ାରା, 

2016: 

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ବାସିନ୍ଦ୍ା ଏହି ଉଦ୍ ରର୍ାଷଣା ବିରୁଧ୍ରର ନିଜର ସୱାକ୍ଷର/ଟିପ ପିରଣ୍ଟ ପରଦାନ କରିଛନ୍ତି 

 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ଏହି ଉଦ୍ ରର୍ାଷଣାର ଅନୁମାନ ବିଷୟରର ସୂଚିତ କରିବା ଆବଶୟକ 
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ଅପରରଟର ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ପୂବମରଲାକନ 

 ଅପରରଟର ୍ ନାମାଙ୍କନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପୂବମରୁ ଅପରରଟର୍ ପରଥରମ ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ତପୂର୍ଣ୍ମ ଫିଲ୍ଡଗୁଡିକ ପଢିବା ଆବଶୟକ। 
ଅପରରଟର ୍ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ନିମନରର ଦିଆଯାଇଥିବା ଫିଲ୍ଡଗୁଡକି ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ: 

– ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ନାମର ବନାନ (ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ) 
– ସଠିକ ୍ଲିଙ୍ଗ (ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ) 
– ସଠିକ ୍ବୟସ/ଜନମ  ତାରିଖ(ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ) 
– ଠିକଣା - ପିନ ୍ରକାଡ୍; ବିଲ୍ଡିଂ; ଗରାମ/ ବଜାର/ ସହର; ଜିଲଲ ା; ରାଜୟ(ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ) 
– ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ବିବରଣୀ - ପିତାମାତା/ସ୍ତ୍ରୀ/ଅବିର୍ଭାବକ ; ସମ୍ପ୍କମଙ୍କ ନାମ(ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ) 
– ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ରଫାଟଗରାଫିର ସଠିକତା ଏବଂ ସୱର୍ଚ୍ତା(ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ) 

– ରମାବାଇଲ ୍ନମ୍ଵର ୍(ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ) 

– ଇରମଲ୍ ID (ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ) 

 ଅପରରଟର ୍ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ରଯ ରଟକ୍ସଟ୍ ରଯପରିକି NA, N/A କିମୱା ND ଫିଲ୍ଡସରର ପରରବଶ ରହାଇଛି ଯାହାର ରକୌଣସି 
ସୂଚନା ନାହିଁ 

 ରଯଉଁଠାରର ଡାଟା ପରଦାନ ରହାଇଛି ଫମମରର ବାସନି୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଏହିସବୁ ଅଣ-ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଫିଲ୍ଡଗୁଡିକୁ ଖାଲି ଛାଡନ୍ତୁ 

 ନିବାସୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ପୃଷ୍ଠୀ ନାମାଙ୍କନ ଆରବଦନରର ଉରଲଲ ଖିତ ସମ୍ପ୍୍ପର୍ଣ୍ମ ସୂଚନାକୁ ନିଆଯବିା ଆବଶୟକ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନର ଅନ୍ତିମ ରୂପ 
ରଦବା ପୂବମରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷା ଅନୁବାଦ ନିବାସୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯବିା ଆବଶୟକ 

 

 
ଅପରରଟର ୍/ ସୁପରର୍ଭାଇଜର ୍/ ପରିଚୟକତ୍ତମା / HoF ସାଇନଅଫ୍ 

 ଅପରରଟରଙୁ୍କ ପରତି ନାମାଙ୍କନକୁ ସାଇନ ୍ଅଫ ୍କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ଟପିଚିହନ  ପରଦାନ କରିବା ଆବଶୟକ 

 ସୁପରର୍ଭାଇଜର୍ ସାଇନ୍ ଅଫ୍ ସକିରୟ ରହାଇଛି ଏବଂ ବାୟରମାଟିର କ୍ ବୟତିକରମଣଗୁଡକିର ରକ୍ଷତର ରର ପରଦାନ 
ରହାଇଛି 

 5 ବଷମ ବୟସରୁ କମର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାରୟାରମଟିର କ ୍ସନିୁଶି୍ଚକରଣ ଲିଙ୍୍କ ରହାଇଥବିା ପିତାମାତା/ସମ୍ପ୍କମ 
କୟାପଚର୍ ରହାଇଛନ୍ତି 

 ପରିଚୟକତ୍ତମା/HoF ଆଧ୍ାରିତ ନାମାଙ୍କନ, ପରିଚୟକତ୍ତମାଙ୍କ ବାୟରମାଟିର କ୍ ସନିୁଶି୍ଚତିକରଣ/ HoF କୟାପଚର୍ 
ରହାଇଛି 

 
ସୱୀକୃତି ସିଲପର ପିରଣ୍ଟ 

 ଅପରରଟରଙୁ୍କ EID (ନାମାଙ୍କନ ID) ଧ୍ାରଣ କରିଥବିା ସୱୀକୃତି ସିଲପର ପିରଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଆବଶୟକ 

 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙୁ୍କ କାଉଣ୍ଟର୍ ସିଲପରର ସାଇନ୍ କରିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବା ପାଇଁ 
ଅପରରଟରଙୁ୍କ ପରଦାନ କରିବା ଆବଶୟକ 
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ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସ୍କାନିଂ 

 ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ସଠିକ୍ ଫମ୍ମ, ପରକୃତ ସମଥଡତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ଏବଂ ସାଇନ୍ ରହାଇଥିବା ନାମାଙ୍କନ 
ସିଲପ୍ EID ଧ୍ାରଣ କରର (ନାମାଙ୍କନ ID) ନାମାଙ୍କନ ସମ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ କରିବାକୁ ସ୍କାନ୍ ରହବା ଆବଶୟକ 

 ସମସ୍ତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ନିବାସୀଙୁ୍କ ରଫରସତ ରହବ ଏବଂ ଅପରରଟରଙ୍କ ଦୱ ାରା ରଖବିା ଆବଶୟକ ନୁରହଁ 
 

ବାୟରମାଟିର କ୍ ଡାଟା ସଂଗରହ କରିବା ପାଇଁ ବିସୃ୍ତତ ନିରଦମଶନାମା 
 

ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସିର ବାୟରମାଟିର କ ୍ ଡରି୍ଭାଇସଗୁଡକିର ଡାଟା କୟାପଚର୍ କରିବାକୁ STQC ଦୱ ାରା ପରମାଣିତ ବାୟରମାଟିର କ ୍ ଉପକରଣଗୁଡକି 
ବୟବହାର କରିବା ଆବଶୟକ, ଅଥମାତ୍ ଟିପଚିହନ  ପିରଷ୍ଟ୍ ଏବଂ ଆଇରିସ ୍କୟାପଚର ୍ଡରି୍ଭାଇସଗୁଡିକ। ସାଟଡଫିରକଟ୍ ଯୁକ୍ତ ବାୟରମାଟିର କ ୍ଡରି୍ଭାଇସଗୁଡିକ 
STQC ରେବସାଇଟ୍ http://www.stqc.nic.in/ ରର ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଛି 

 

 ଟିପଚିହନ କୁ ବାମ ହାତର ସମସତ ଚାରିଟି ଆଙୁ୍ଗଳିର କରମରର 
ଧ୍ରି ରଖିବା ଆବଶୟକ ଯାହା ପରର ଡାହାଣ ହାତର ସମସ୍ତ 
ଚାରିଟି ଆଙୁ୍ଗଳିଗୁଡିକ ଏବଂ ପୁଣି ଦୁଇ ଆଙୁ୍ଗଳି 

 କୟାପଚର୍ ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଆଙୁ୍ଗଳିଗୁଡିକ ବାରୟାରମଟିର କ୍ 
ଡିର୍ଭାଇସରର ସଠିକ ୍ର୍ଭାବରର ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଆବଶୟକ  

 ବାରୟାରମଟିର କ୍ ଡରି୍ଭାଇସରର ରକୌଣସି ପରତୟକ୍ଷ ଲାଇଟ ୍ସାଇନିଂ 
ନରହିବା ଆବଶୟକ। ଆଙୁ୍ଗଳିଗୁଡିକ ସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ 
ଟିପଚିହନ  ଡିର୍ଭାଇସଗୁଡିକରର ଚହିନଟକଗୁଡକି ବୟବହାର କରନ୍ତୁ। 

 ଆଙୁ୍ଗଳିଗୁଡିକ ବାରୟାରମଟିର କ ୍ଡିର୍ଭାଇସରର ସଠିକ୍ ର୍ଭାବରର ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଆବଶୟକ 

 ବାରୟାରମଟିର କ୍ ଡରି୍ଭାଇସର ରପଲଣ୍ଟ ସଫା କରିବାକୁ ସମୟ ସମୟରର କଞ୍ଚା କପାରର ତିଆରି ରପାଷାକ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ 

 ରଫକସ ୍ରଫାଟଗୁଡକି ବାହାରର, ରକବଳ ଆଶଂକ ଫରଟାଗୁଡିକ କୟାପଚର୍ ରହଉଛି ସମୟ ସମୟରର ଖର୍ଚ୍ମ ପାଇଁ ଉପକରଣର ଯାଞ୍ଚ 
କରନ୍ତୁ। 

 ଟିପଚିହନ  କଟ୍ ଅଫ୍, ଅଦା/ଦାଗକୁ ଟିପଚହିନ , ପଯମୟାପ୍ତ ଚାପ କାରଣରୁ ବହୁତ ହାଲୁକା ପିରଣ୍ଟର ପରିମାଣ ସୂରୁପ ଖରାପ ଗଣୁବତ୍ତାର 
ରହବ  

 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ହାତ ସଫା ରହାଇଥିବା ଆବଶୟକ (କାଦୁଆ, ରତଲୁଆ ଇତୟାଦି ନୁରହଁ)। ଯଦି ଆବଶୟକ, ନିବାସୀଙୁ୍କ ତାଙ୍କ ହାତ ପାଣି 
ଏବଂ ସାବୁନରର ରଧ୍ାଇବାକୁ କୁହ 

 ଟିପଚିହନ  ଅତୟଧ୍ିକ ଶୁଖିଲା କିମୱା ଅଦା ନରହାଇଥବିା ଆବଶୟକ।  

 ନିବାସୀଙୁ୍କ ଅନୁରରାଧ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍/ଯକ କି ରସ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପ୍କମ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ଏବଂ 
କୟାପଚର୍ ରହାଇଥିବା ଟିପଚହିନ  ରକ୍ଷତର ରର ଅଧ୍କିତ୍ତମ କରିବାକୁ ଚାରି-ଆଙୁ୍ଗଳି କୟାପଚର୍ 
କରିବାକୁ ଟିପଚିହନ  ସ୍କାନର ବାମ ହାତ/ଡାହାଣ ହାତ/ଦୁଇ ଆଙୁ୍ଗଠିର ସମସ୍ତ ଚାରିଟ ି ଆଙୁ୍ଗଠି 
ରଖିବାକୁ ଅନୁରରାଧ୍ କରିବା ଆବଶୟକ  

 ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ଆଙୁ୍ଗଠିଗୁଡିକ ସିଧ୍ା ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ରସପଯମୟନ୍ତ ଆଙୁ୍ଗଠିର ଶୀଷମ ସଂଯୁକ୍ତ 
ରଖନ୍ତୁ କି ଟିପଚହିନ  ସ୍କାନର୍ ରର ର୍ଭଲ ର୍ଭାବରର ରଖାଯାଇଛି। 

ଟିପଚିହନ  କୟାପଚର୍ 
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 ଯଦି ସୱତଃସୃ୍ପତ ର୍ଭାରବ କୟାପଚର ୍ରହାଇନାହିଁ, ରତରବ ଅପରରଟରଙୁ୍କ 4 ଥର କୟାପଚର ୍କରିବା 
ଆବଶୟକ ରଯପଯମୟନ୍ତ କି ଡିର୍ଭାଇସରର ସମସ୍ତ ଆରଲାକ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ନରହାଇଛି। 

 କୟାପଚର ୍ ବିଫଳ ରହାଇଥିବା ସମୟରର ଅପରରଟରଙୁ୍କ ସୁନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର କିରୟାରଯାଗୟ ମତାମତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ସଫ୍ଟରେୟାର୍ 
ଦୱ ାରା ପରଦାନ ରହାଇଥବିା କିଛି ଆଇନଗତ ମତାମତଗୁଡିକ ରହଉଛି: 

 ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଟିପଚିହନ  ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଆଙୁ୍ଗଠିଗୁଡକି ସହିତ ରମଳକ ରହଉନାହିଁ 

– ଆଙୁ୍ଗଠି ସଠିକ ୍ର୍ଭାବରର ସ୍ଥିତି ରହାଇନାହିଁ 

– ଅଧ୍ିକ ଚାପ ରହାଇଛ ି(ଡୁୟଟୀ ସାଇରକଲ୍) 

– ଟିରକ ଅଧ୍ିକ ଚାପ 

– ରକନ୍ଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ନିରଖାଜ 

– ଅତୟଧ୍ିକ ଆଦରତା (ଅଦା) 

– ଅତୟଧ୍ିକ ଶୁଖିଲା 

 ଛିଡା ରହାଇଥିବା ସ୍ଥିତିରର ଟିପଚିହନ  କରିବା ପାଇଁ ସବମତ୍ତମ ଅରଟ 

 ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଙୁ୍ଗଠି, ଅତିରିକ୍ତ ଆଙୁ୍ଗଠିକୁ ଉରପକ୍ଷା କରି ମୂଖୟ ପାଞ୍ଚଟି ଆଙୁ୍ଗଠି କୟାପଚର୍ କରନ୍ତୁ 

 ଟିପଚିହନ  କୟାପଚର୍ ସମୟରର ସନିୁଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ଆଙୁ୍ଗଠି ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରର ଅଛି 

 ନିରଖାଜ ଆଙୁ୍ଗଠି ରକ୍ଷତରରର ନିରଖାଜ ଆଙୁ୍ଗଠି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ଅପବାଦ ହୟାଣ୍ତଲିଙ୍ଗ ରକ୍ଷତର ରର ପାଳନ କରନ୍ତୁ 

 

 ବାମ କିମୱା ଡାହାଣକୁ ଆଖିକୁ ସଠିକ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରରାଲ ୍ରକାଣର ଆଧ୍ାର 
ସଠିକ ୍ଅନୁମାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରଦଇଥାଏ 

 ଏକ ରପାରଟରଟ୍ ଫରଟାଗରାଫ୍ ରନବା ପରି, ବାସନି୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ଥରି ସ୍ଥିତିକୁ ରସଟ୍ କରିବାର 
ଆବଶୟକତା ରହବ 

 ସଫ୍ଟରୱୱୟାର୍ ଇରିସ୍ ଛବି ଗୁଣବତ୍ତା ମାପ କରିବାକୁ ସମଥମ ରହାଇଛି। କୟାପଚର୍ ପରକିରୟା 
ସମୟରର ଅପରରଟରର ମତାମତା ପରଦାନ କରିବାକୁ ପରାରମି୍ଭକ ଛବି ଗୁଣବତ୍ତା ମୂଲୟାଙ୍କନ 
କରାଯିବ। ସଫ୍ଟରୱୱୟାର୍ ଅପରରଟରର କିରୟାଶୀଳ ପରତିକିରୟାଶୀଳ ସହିତ ଆଲଟ୍ମ କରିଥାଏ, 
ଯଦି କୟାପଚର୍ ରହାଇଥବିା ଆଇରିସ୍ ଛବି ଅପଯମୟାପ୍ତ ଗଣୁବତ୍ତାର ଅରଟ। ସଫ୍ଟରେୟାର୍ ଦୱ ାରା 
ପରଦାନ ରହାଇଥିବା କିଛି ଆଇନଗତ ମତାମତଗୁଡିକ ରହଉଛି: 

– ବାଧ୍ା (ଆଇରିସର ଆବଶୟକ ଅଂଶ ଦୃଶମାନ ରହଉନାହିଁ)  

– ଆଇରିସ ୍ରଫାକସରର ନାହିଁ 

– ରୁ୍ଭଲ୍ ଲାଗୁଛ ି(ନିବାସୀ ଦୂରରର ରଦଖାଯାଉଛନ୍ତି) 

– ପୁତୁଲିର ରଫଲାବ 

 ଆଇରିସ ୍କୟାପଚର ୍ପରକିରୟା ପରକାଶ ପରତି ସଂମୱଦୀନଶୀଳ ଅରଟ। ରକୌଣସ ିପରତୟକ୍ଷ କିମୱା କୃତିର ମ ପରକାଶ ସିଧ୍ା ନିବାସୀର ଆଖିର 
ପରତିବିମୱ ନକରିବା ଆବଶୟକ 

 ଡିର୍ଭାଇସ ୍ସ୍ଥିର ରଖିବା ଆବଶୟକ। ଯଦି ଡରି୍ଭାଇସଙୁ୍କ ନିବାସୀ ଦୱ ାରା ନିରୟାଜିତ କରିବାର ଆବଶୟକତା ଅରଟ, ରତରବ ନାମାଙ୍କନ 
ଅପରରଟର ୍/ ପଯମୟରବକ୍ଷକଙ୍କ ଡରି୍ଭାଇସ୍ ସ୍ଥିର ରଖିବାରର ସହାୟତା କରିପାରର 

ଆଇରିସ ୍କୟାପଚର୍ 
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 ମୁହଁର ଛବି କୟାପଚର ୍ କରିବାକୁ ବୟବହାର ରହଉଥବିା ରଟବୁଲ୍ ଲାଇଟ ୍ ଆଇରିସ ୍ କୟାପଚର ୍ କରିବା ସମୟରର ବନ୍ଦ୍ ରହବା 
ଆବଶୟକ 

 ନିବାସୀ ସୂଯମୟକିରଣ କିମୱା ନିବାସୀସୀଙ୍କ ଆଖିରର ଝଲକ କରୁଥିବା ଅନୟ ଉଜ୍ଜଲ ଆରଲାକ ପରତିବନ୍ଧ କରିବ ଏବଂ ପରିମାଣସୂରୁପ 
ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ଥିବା ଛବି ରହବ 

 ଅପରରଟରଙୁ୍କ ସିଧ୍ା କୟାରମରାରର ରଦଖିବାକୁ ନିବାସୀ ନିରଦ୍ଧମଶ ରଦବା ଆବଶୟକ, ଆଖିକୁ ରଖାଲା କରି, ପଲକ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ 
ଆଇରିସ ୍କୟାପଚର୍ ସମୟରର ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ  

 ଯଦି ନିବାସୀଙୁ୍କ ଆଇରିସ ୍ ସ୍କାନ୍ ଏବଂ ପୁନକୟାପଚର୍ ସମୟରର ଅସୁବିଧ୍ା ରହଉଛି, ରତରବ ଅପରରଟର ୍ ଅନୟ ବିବରଣୀକୁ 
କୟାପଚର ୍ କରିବାକୁ ଅଲଗା ସି୍କର ନରର ଯାଇପାରିରବ ଏବଂ ପୁଣି ଆଇରିସ୍ କୟାପଚରକୁ ପୁନଃ ରଫରିପାରିରବ। ଏହି ଆଇରିସ ୍
କୟାପଚର୍ ସମୟରର ଆଖିର ବଡ ରଖିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଦବାବରୁ ନିବାସୀଙୁ୍କ ଆରମ ରଦବ 

 ଅପରରଟର ୍ କୟାପଚର୍ କରିବା ସମୟରର ରଧ୍ୌଯମୟ ରଖବିାର ଆବଶୟକତା ରହାଇଥାଏ ଏବଂ ସି୍କର ନରର ଆଗକୁ ଏବଂ ଆଗକୁ 
ରନରି୍ଭରଗଟିଂ କରିବାକୁ ବଦଳରର ରସ୍କର ାଲ୍ କରିବା ବଦଳରର ଡିର୍ଭାଇସ୍ ପରତିକିରୟାର ପରତିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ 

 ଯଦି ରକୌଣସି ରକ୍ଷତର ରର ଆଇରିସ ୍କୟାପଚର ୍କରିବାର ଆବଶୟକତା ନୁରହଁ, ଅପରରଟରଙୁ୍କ ଆଇରିସର 4ଟି ଆଇଟମ୍ କୟାପଚର 
କରିବାର ରଚଷ୍ଟ୍ା କରିବା ଆବଶୟକ 

 

 ସ୍ଥିତି: ମୁହଁର ରଫାଟ କୟାପଚର ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅପରରଟରଙ୍କ ପାଇ ଁ ସଠିକ ୍ ଦୂରତାରର କିମୱା 
ସଠିକ ୍ ମୁଦର ାରର ନିଜକୁ ସ୍ଥିତିରର ରଖିବାକୁ ନିବାସୀଙୁ୍କ ବଦଳରର କୟାରମରାକୁ ସମାରୟାଜିତ 
କରିବାକୁ ସୁଝାବ ରଦବା ଆବଶୟକ। ସମ୍ମୁଖ ମୁଦର ାରର କୟାପଚର୍ କରିବାର ଆବଶୟକତା 
ଅଛି ଏହାର ଅଥମ ରକୌଣସି ସ୍ଥିର ପୁନରାବତ୍ତମନ କିମୱା ଲମୱା 

 ରଫାକସ୍   କୟାପଚର ୍ ରହାଇଥିବା ରି୍ଭଡିୱ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ସୱତଃ ରଫାକସ୍ ଏବଂ ସୱତଃ-
କୟାପଚର୍ ପରକାଯମୟଗୁଡିକ ରହାଇଥିବା ଆବଶୟକ। ଆଉଟପୁଟ୍ ଛବିକୁ ଏକ୍ସରପାଜର୍, 
ଅଣପରାକୃତିକ ରଙ୍ଗର ଲାଇଟିଂ, ଏବଂ ରରଡିଆଲ୍ ବିକୃତି ଉପରର କିମୱା ତରଳ ଗତି 
ଅସ୍ପଷ୍ଟ୍ରର ପିଡତି ନରହବା ଜରୁରୀ 

 ଅଙ୍ଗର୍ଭଙ୍ଗୀ: ଅରି୍ଭବୟକି୍ତ ସୱତଃସୃତ ମୁହଁର ଚିହନଟିକରଣ ପରଦଶମନକୁ ଦୃଢ ର୍ଭାବରର ପରର୍ଭାବିତ 
କରିଥାଏ ଏବଂ ମନୁଷୟ ଦୱ ାରା ସଠିକ୍ ଦୃଶୟ ନିରକ୍ଷଣକୁ ପରର୍ଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ 
ଦୃଢତାର ସହିତ ସପୁାରିଶ କରାଯାଇଥାଏ କି ମହୁଁର ପରାକୃତିକ (ନହସବିା) ଅରି୍ଭବୟକି୍ତ 
ସହିତ ଧ୍ରି ରଖିବା ଆବଶୟକ, ୱଠ ବନ୍ଦ୍ ରହାଇଛି ଏବଂ ଉର୍ଭୟ ଆଖି ରଖାଲାଅଛି 

 ଆରଲାକ: ଖରାପ ଆରଲାକ ମହୁଁ ଚିହନଟିକରଣ ପରଦଶମନରର ଏକ ଉତ୍ତମ ପରର୍ଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମାନବ ଅପରରଟର ୍ପାଇଁ ଖରାପ 
ଆରଲାକ ସହିତ ମହୁଁର ବିରଶଲଷଣ ଏବଂ ପରିଚୟ କରିବାରର ଅସୁବିଧ୍ା ରହାଇଥାଏ। ଉଚତି ୍ ଏବଂ ସମାନ ରୂପରର ବିତରିତ 
ଆରଲାକ ବୟବସ୍ଥାର ବୟବହାର ଏହି ର୍ଭାବରର କରାଯବିା ଆବଶୟକ କି ମୁହଁରର ରକୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ, ନଜରରର ରକୌଣସି ଛାପ ନାହିଁ 
ଏବଂ ରକୌଣସ ିଚିହିନ ତ ରହଉଥିବା ଦାଗ ନାହିଁ। ନାମାଙ୍କନକୁ ଠିକ ୍ଉପରର ରକୌଣସି ଆରଲାକ ବୟବହାର କରାଯବିା ଆବଶୟକ ନୁରହଁ 
କାରଣ ଏହା ଛାୟର କାରଣ ରହାଇପାରର। ଆରଲାକର ବିଛାଇବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ସମ୍ମୁଖରର ରଖାଯବିା ଆବଶୟକ 
ଯାହା ଦୱ ାରା ଆଖିର ତରଳ ରକୌଣସି ଛାୟା ନରହୁ 

 ଚଷମା: ଯଦି ସାଧ୍ାରଣତଃରର ଚଷମା ପିନୁ୍ଧଛନ୍ତି, ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଉଛି ରଯ ରଫାଟଗରାଫ୍ ଚଷମା ବିନା ନିଆଯାଇଛି।  
 ସରଞ୍ଜାମଗୁଡକି: ମୁହଁର ରକୌଣସି ର୍ଭାଗକୁ କର୍ଭର କରୁଥିବା ଜିନିଷ ବୟବହାର ନକରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବୟତିତ, ପଗଡି ପରି 

ଧ୍ାମଡକ ଜିନିଷ, ପାରମ୍ପ୍ାରିକ ପରଥା ର୍ଭାବରର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥାଏ 
 ଅପରରଟରଙୁ୍କ ସଫ୍ଟରେୟାର୍ ଆବଶୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବା ସବମାଧ୍ିକ ସମ୍ଭବ ମୁହଁର ଛବିକୁ ପରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପରଶକି୍ଷଣ କରିବା 

ଆବଶୟକ 
 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ସୱିକାର କରାଯାଇଛି ରଯ ପଲିା ମାତାପିତାଙ୍କ ରକାଲରର ବସିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ କି 

ମୁହଁ ସହିତ ମାତାପିତାଙ୍କ ମୁହଁ କୟାପଚର୍ ନରହାଇଛି  

ମୁହଁର ରଫାଟ କୟାପଚର୍, 
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 ବିଫଳ ରହଉଥିବା କୟାପଚର ୍ ପାଇଁ କିରୟାଶୀଳ ପରତିକିରୟାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ଆବଶୟକ। ସଫ୍ଟରେୟାରରର ଥବିା କିଛି କିରୟାଶୀଳ 
ମତାମତଗୁଡକି: 

– ରକୌଣସି ମୁହଁ ମିଳିଲା ନାହିଁ 

– ନିବାସୀ ବହୁତ ଦୂରରର ଅଛନ୍ତି (ଇନପୁଟ ଛବିରର ଆଖିତ ଦୂରତା 90ରୁ କମ ୍ଅଛି) 

– ନିବାସୀ ବହୁତ ପାଖରର ଅଛନ୍ତି (ଇନପୁଟ ଛବିରର ଆଖିର ଦୂରତା ଛବିର ରମାଟାଇରୁ ଏକ ତୃତୀୟାଶରୁ ଅଧ୍କି) 

– ସ୍ଥିତି (ସିଧ୍ା ରଦଖନ୍ତୁ) 

– ଅପଯମୟାପ୍ତ ଆରଲାକ 

– ବହୁତ କମ୍ ମହୁଁ ରଗାପନୀୟତା (ମୁଖା, ବସୁ୍ତ ମାନବ ମୁହଁ ର୍ଭାବରର ଚିହନଟ ରହଉନାହିଁ) 

– ସ୍ଥିତି (ଆଉଟପୁଟ ଛବିରର ୟାେ ରକାଣ 11.5 ଡିଗରୀରୁ ଅଧ୍ିକ ଅରଟ) 

– ଅଣ-ୟୁନିଫମ୍ମ ଲାଇଟ୍ (ଛବି ଆଉଟପୁଟରର ଥବିା ମୁହଁ) 

– ରୁ୍ଭଲ୍ ପୃଷ୍ଠପଟ (ଇନପୁଟ ଛବିରର) 

– ଅପଯମୟାପ୍ତ ଆରଲାକ (ଆଉଟପୁଟ ୍ଛବିର ରକ୍ଷତର ରର ଖରାପ ରଗର ମୂଲୟ) 
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ଅଧ୍ୟାୟ 6: ବୟତିକରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ 

ଏପରି ରକୌଣସି ଉଦାହରଣ ରହବ ରଯଉଁଠାରର ଜରଣ ନିବାସୀ ବାରୟାରମଟିର କ୍ସକୁ ପୂରା ରସଟ୍ ରହବା ସ୍ଥତିିରର ରହିବ ନାହିଁ, ରଯପରିକି ଚାଟ୍, 
ଆଙୁ୍ଗଠି / ହାତର ବିରଛଦନ ଏବଂ ଆଖି ସହିତ ସମାନ ସମସୟାଗଡୁିକ। ଏପରି ଅପବାଦକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ସମୟରର ନିମନଲିଖିତ ନିରଦମଶନାମାକୁ 
ପାଳନ କରାଯବିା ଆବଶୟକ। 

ସମସୟା 
ହୟାଣ୍ତଲିଙ୍ଗ ଟିପଚିହନ  ଛବି 

କୟାପଚରରର ବୟତିକରମଗୁଡକି ପରାମଶମଗୁଡିକ 

ନିରଖାଜ / ଫାଟ ଥିବା / 

ପଟିଥିବା ଆଙୁ୍ଗଠିଗୁଡକି 

 

1. ବୟତିକରମ ଫରଟାଗରାଫ୍ ସହିତ ସଫ୍ଟରୱୱୟାରରର ଅପବାଦର 
ପରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ବାହାବରଏ ଚହିନଟ କରିବା ଆବଶୟକ। 

2. ବାକି ଆଙୁ୍ଗଠିର ଟପିଚହିନ  କୟାପଚର୍ ରହାଇଛି। 
1. ବାସିନ୍ଧାଙୁ୍କ ଏହି ପରିସ୍ଥତିି ବିଷୟରର ପରକିରୟା କରିବା ପୂବମରୁ 

ନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ 

ସମସୟା 
ହୟାଣତ୍ଲିଙ୍ଗ ରର ବିଶିଷ୍ଟ୍  

ଆଇରିସ୍ ରଫାଟ କୟାପଚର୍ ପରାମଶମଗୁଡିକ 

ଆଇରିସ୍ ରଫାଟ 

କୟାପଚର୍ କରିବା ସମ୍ଭବ 

ରହାଇନଥାଏ 

 

1. ଯଦି ରଗାଟିଏ କିମୱା ଉର୍ଭୟ  ଆଖିର  ଅଣ-ବିଦୟମାନ କାରଣରୁ  
ଇରିସ୍  ଛବି  କୟାପଚର ୍  କରିବା  ସମ୍ଭବ  ନହୁଏ  କିମୱା  
ରଗାଟଏି  କିମୱା  ଦୁଇଟି  ଆଖିରର  ବୟାରଣ୍ତଜ ୍ ରହାଇଛ ି  / 
ରଯ ରକୌଣସି ଅଂୟ କୂରୂପତା କିମୱା ରରାଗ ରହାଇଥାଏ, ସମାନ 
ସିଷ୍ଟ୍ମ ରର ରରକଡ୍ମ  ରହାଇଥାଏ     । 

1. ବାସିନ୍ଧାଙୁ୍କ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରର ପରକିରୟା କରିବା ପୂବମରୁ 
ନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ 

ସମସୟା 
ହୟାଣତ୍ଲିଙ୍ଗ ରର ବିଶିଷ୍ଟ୍  

ଆଇରିସ୍ ରଫାଟ କୟାପଚର୍ ପରାମଶମଗୁଡିକ 

ରଟରା ଦୃଷି୍ଟ୍ / ଅସନ୍ତୁଲିତ 

ଆଖି 
 

 

1. ବୟତିକରମ ଫରଟାଗରାଫ୍ ସହିତ ସଫ୍ଟରୱୱୟାରରର ଅପବାଦର 
ପରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ବାହାବରଏ ଚହିନଟ କରିବା ଆବଶୟକ। 

2. ଯଦି ରଗାଟିଏ ଆଇରିସରର ବୟତିକରମ ରହାଇଛି, ଦ୍ଵୀତିୟ 
ଆଇରିସ ୍ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର କୟାପଚର ୍ରହବା ଆବଶୟକ। 

1. ବାସିନ୍ଧାଙୁ୍କ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରର ପରକିରୟା କରିବା ପୂବମରୁ 
ନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ 
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ଅଧ୍ୟାୟ 7: ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ର ଗୁଣବତ୍ତାରର ନାମାଙ୍କନ  

ଅପରରଟର୍/ସୁରପର୍ଭଡସର ପାଇଁ ନିରଦମଶନାମା 
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ଅଧ୍ୟାୟ 7: ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟ୍ ର ଗୁଣବତ୍ତାରର ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍/ସୁରପର୍ଭଡସର ପାଇଁ 

ନିରଦମଶନାମା 

ଜନସଂଖୟା ବିବରଣୀର ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନୟ ଅଧ୍ୟତନ ସମୟରର ସ୍କାନ ୍ପାଇ ଁରହାଇଥିବା ସହାୟକ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ନିବାସୀଙ୍କ ଆଧ୍ାର କାଡ୍ମ 

ଜାରି କରିବା ପୂବମରୁ ରହାଇଥାଏ। ଏହା ସିଷ୍ଟ୍ମରର ଡାଟାର ଗୁଣବତ୍ତମା ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧତା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ରହାଇଥାଏ। 

ନାମାଙ୍କନ ଗୁଣବତ୍ତା ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ତର ୁଟି ପରକିରୟା ଏବଂ ରଡମ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ବଢିଥାଏ 

 

 ଅଧ୍ିକାରୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ଉପରଦଶ ରହାଇଥିବା ଗଣୁବତ୍ତା ପାରାମଟିରଗୁଡିକ ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍/ସୁରପର୍ଭଡସରଙୁ୍କ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର 
ଅନୁସରଣ ଏବଂ ଜନସଂଖୀୟ ଏବଂ ବାରୟାରମଟିର କ ୍ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ର୍ଭାବରର କୟାପଚର୍ କରିବା ଆବଶୟକ 

 ରସମାନଙୁ୍କ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ନିମନରର ଥିବା ରଯରକୌଣସ ି ଆଥଡକ ଆଶା ଏବଂ ଅଧ୍ିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଲ ାକଲିଷ୍ଟ୍ ରହବା ବର୍ଣ୍ମନା 
ରହାଇଥିବା ତର ୁଟଗିୁଡିକ ଉରପକ୍ଷା କରିବା ଆବଶୟକ 

 ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ରହାଇଥିବା ତର ୁଟଗିୁଡିକ/ଅପରଡଟ୍ ଅପରରଟରଙୁ୍କ ବଲ ାକଲିଷ୍ଟ୍ ରହାଇପାରର ଏବଂ ରସ ରକୌଣସି ନାମାଙ୍କନ / 
ଅପରଡଟ୍ କରିବାରର ସକ୍ଷମ ରହରବ ନାହିଁ 

ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅପରଡଟସ୍ ପାଇଁ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ 

ଫିଲ୍ଡଗୁଡିକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ  

ନାମ 

ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର ୍ବାସନି୍ଦ୍ା ଦୱ ାରା ଦାଖଲ ରହାଇଥବିା ଏକ ପରଫୁ୍  ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ପୂବମକ ନାମ 
ଏବଂ ତାହାର ନାମ ରମଳକ କରିବା ଉଚିତ। 
ରକୌଣସି ଜଙ୍କ ମୂଲୟ ଅନ୍ତର୍ଭମୁ କ୍ତ କରିରବ ନାହିଁ କିମୱା ରକୌଣସ ିସମୱନ୍ଧୀୟ ର୍ଭାଷା ବୟବହାର କରିରବ ନାହିଁ, 
ଏହା ଅପରରଟରକୁ ଅବରରାଧ୍ତାଲିକାରୁ୍ଭକ୍ତ କରିପାରର। 
ନାମରର ରକୌଣସି ଅରି୍ଭବାଦନ ଅନ୍ତର୍ଭମୁ କ୍ତ କରିବା ଉଚତି ନୁରହଁ ରଯପରିକି ମହାସୟ. ମହାସୟା. ଡାକ୍ତର 
ଇତୟାଦି, ଅନୟ, ଏହି ପରକାରର ନାମାଙ୍କନ ଅସୱୀକାର କରିଦିଆଯବି। 
ଅନୁବାଦକରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷା ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ଇଂରାଜୀ ସହିତ ରମଳକ ରହବା ଆବଶୟକ। 

ଲିଙ୍ଗ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ସଠିକ୍ ର୍ଭାବରର କୟାପଚର ୍ରହବା ଆବଶୟକ। 

ବୟସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ରକ୍ଷତର ରର ଜନମ  ପରମାଣ ପତର  ଅନୁସାରର ନିବାସୀଙ୍କ ଜନମ ର ତାରିଖ ସଠିକ୍ ର୍ଭାବରର 
କୟାପଚର୍ କରିବା ଆବଶୟକ। 

ଠିକଣା 

ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର ୍ବାସନି୍ଦ୍ା ଦୱ ାରା ଦାଖଲ ରହାଇଥବିା ଏକ ପରଫୁ୍  ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ପୂବମକ ନାମ 
ଏବଂ ତାହାର ନାମ ରମଳକ କରିବା ଉଚିତ। 
ରକୌଣସି ଜଙ୍କ ମୂଲୟ ଅନ୍ତର୍ଭମୁ କ୍ତ କରିରବ ନାହିଁ କିମୱା ରକୌଣସ ିସମୱନ୍ଧୀୟ ର୍ଭାଷା ବୟବହାର କରିରବ ନାହିଁ, 
ଏହା ଅପରରଟରକୁ ଅବରରାଧ୍ତାଲିକାରୁ୍ଭକ୍ତ କରିପାରର। 
ଅନୁବାଦକରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷା ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ଇଂରାଜୀ ସହିତ ରମଳକ ରହବା ଆବଶୟକ। 
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ଠିକଣା ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ର୍ଭାବରର କୟାପଚର ୍ ରହବା ସହିତ ବିବରଣୀ ରଯପରିକି ର୍ର 
ନମୱର୍/ନାମ, ସ୍ଥାନୀୟତା, ସାହୀ, ସହର/ବଜାର/ଗରାମ, ପିନ୍ ରକାଡ ୍ଇତୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ। 

ଫରଟାଗରାଫ୍  

ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଦୱ ାରା ନିରଦମଶାବଳୀ ଅନୁସାରର ନିବାସୀଙ୍କ ଫରଟାଗରାଫ୍  ସଠିକ ୍ ର୍ଭାରବ କୟାପଚର ୍
ରହବା ଆବଶୟକ।  
ଫରଟା ନା ଅଧ୍ିକ ଗାଢ ନା ଅଧ୍ିକ ଔଜଲୟତା ରହବା ଆବଶୟକ। 
ନିବାସୀଙ୍କ ମହୁଁ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ସ୍ପଷ୍ଠ ଦୃଶୟମାନ ଏବଂ ଚିହନଟରଯାଗୟ ରହବା ଆବଶୟକ। 
 

 

ପରକିରୟା ତର ୁଟିଗୁଡିକ 

କୟାପଚରିଂ ବାସିନ୍ଦ୍ା 

ଫରଟାଗରାଫ 

ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ଫରଟା ଏଥିରୁ 
ନିଆଯାଇନାହିଁ: 

 ଫରଟାର କଠିନ କପ ି(ପାସରପାଟମ ଫରଟା ଇତୟାଦି.)  
 ଏକ ମନିଟରରର ଥିବା ଫରଟା  
 ଏକ ରମାବାଇଲ ୍ଡରି୍ଭାଇସରର ଥିବା ଫରଟା  
 ମୟାଗାଜିନ୍/ ଖବରକାଗଜ/ ପୁସ୍ତକ/ ରପାଷ୍ଟ୍ରୁ ଫରଟା 

ଫରଟାଗରାଫ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ରଯପରିକି ପରିଷ୍କାର ବଲର ରହାଇନଥବି। ଫରଟାଗରାଫ କୟାପଚରିଂ 
କରିବା ସମୟରର ପଯମୟାପ୍ତ ଲାଇଟ ୍ରହିବା ଆବଶୟକ। 

ବାସିନ୍ଦ୍ା ଜନସଂଖୟାକ 

ବିବରଣୀ କୟାପଚରିଂ 
ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟ ନିଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅରଟ କି ଅସମ୍ଭ/ଖରାପ ର୍ଭାଷା ରଯପରି 
ବୟବହାର ରହାଇନାହିଁ। 

ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର 

ଯାଞ୍ଚକରଣ 

ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଦୱ ାରା ଉପସ୍ଥାପନା ରହାଇଥବିା ପରମାଣ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ନିମନଲିଖିତ ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ: 

1. ନାମ, ଠିକଣା, ଜନମ  ତାରିଖ ଦାଖଲ ରହାଇଥିବା ପରମାଣ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ସହିତ ରମଳକ ରହବା 
ଆବଶୟକ। 

2. ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ତାଲିକା ଅନୁରମାଦିତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ଅନୁସାରର ରକବଳ ରବୈଧ୍ ଏବଂ 
ଅନୁରମାଦିତ ପରମାଣ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗଡୁିକ ଗରହଣ ରହାଇଥାଏ। 

3. ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ରୂରପ ସ୍କାନ ୍କରିବା ଆବଶୟକ, ଯାହା ଦୱ ାରା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ସ୍ପଷ୍ଠ 
ର୍ଭାବରର କୟାପଚର୍ ରହାଇପାରିବ। 

4. ରକୌଣସି ଜାଲିଆତି/ଠକାମି ଡକୁୟରମଣ୍ଟକୁ ପରମାଣ ର୍ଭାବରର ଗରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। 
5. ପରମାଣ ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ସ୍କାନ ୍ଖାଲି ଏବଂ ପଠନରଯାଗୟ ରହିବା ଆବଶୟକ। 
6. ଉପସ୍ଥାପନା ରହାଇଥବିା ପରମାଣ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ନାମ କଲାଏଣ୍ଟରର ଚୟନିତ ନାମ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ 

ସହିତ ରମଳକ ରହବା ଆବଶୟକ। 
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ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ତର ୁଟ ି– ସବମାଧ୍ିକ ସାଧ୍ାରଣ ଅଗରାହୟ କାରଣଗଡୁିକ 

 

 ଅଧ୍ିକାଂଶ ନାମାଙ୍କନଗୁଡକି ନିବାସୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ଉପସ୍ଥାପନା ରହାଇଥବିା ଅରବୈଧ୍ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି କାରଣରୁ ଅଗରାହୟ ରହାଇଛି। 

 ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ପୂବମରୁ ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ଯାଞ୍ଚରର ଅଧ୍କି ସତକମ ରହବା ଆବଶୟକ। କିଛି ସାଧ୍ାରଣ 

ପରତୟାଖାନଗଡୁିକ ଅରବୈଧ୍ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ବଗମ ନିମନରର ଉରଲଲ ଖ କରିଛ।ି 

ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ତର ୁଟି ଅଗରାହୟ କାରଣ 

ଅରବୈଧ୍ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ 

 

 ରକୌଣସି ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ପୱିଆଇ/ପିୱଏ/ପିୱଆର/ପିୱବି ର୍ଭାରବ ସ୍କାନ ୍ରହାଇଛି ଯାହା ଅନୁରମାଦିତ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକିର ଅଗରାହୟରର ତାଲିକା ରହାଇନାହିଁ  

 ଯଦି ପିୱଆଇ ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ନାମ/ଫରଟା ନିରଖାଜ ଅଛି, ତାପରର ଏହା ଅଗରୟାହୟ ରହବ 
 ଉଦାହରଣ ପାଇଁ, ରରଟଂି କାଡ୍ମ ରକବଳ ଏହା ଉର୍ଭୟ ନାମ ଏବଂ ନିବାସୀଙ୍କ ରଫାଟ ରହିଛି 

ରତରବ ପିୱଆଇ ର୍ଭାରବ ବୟବହାର ରହାଇପାରିବ 
 ଆଧ୍ାର କାଡ୍ମ/ଅକ୍ଷର ଯାହାକି ପିୱଆଇ/ପିୱଏ/ପିୱଆର/ଡିୱବି ର୍ଭାରବ ସ୍କାନ୍ ରହାଇଛ ି ଅଗରାହୟ 

ରହାଇଛି 
 ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ସଵ୍ୀକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦୱ ାରା ଅନୁରମାଦିତ ତାଲିକା ଅନୁସାରର ସାଟଡଫିରକଟ୍ 

ଜାରି ରହାଇଛି, ନିବାସୀଙ୍କ ରଫାଟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅରଟ ଏବଂ ଏଥିରର ଷ୍ଟ୍ାମ୍୍ପ୍ ଏବଂ ସାଟଡଫିରକଟ ୍
ବୟବହାର କରୁଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସୱାକ୍ଷର ଥବିା ଆବଶୟକ, ଅନୟଥା ଏହା ଆଗରହୟ ରହବ 

 ଯଦି ପିୱଆଇ/ପିୱଏ/ପିୱଆର/ପିୱବି ର ର୍ଭାବରର ସଂଲଗନ ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ସମୟସୀମା ସମାପ୍ତ 
ରହାଇଛି, ରତରବ ଏହା ଅସୱୀକାର ଦିଆଯାଇଛି 

 ରଯରତରବରଳ ପରାଥମୀ ପରିଚୟ ପତର  ପିୱଏ ର୍ଭାବରର ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି, ଆଇଡ ିକାଡ୍ ମ  ର 
ଉର୍ଭୟ ରକାଣକୁ ସ୍କୟାନ୍  କରିବାକୁ ଆବଶୟକ ହୁଏ, ଅନୟଥା ଏହା ଅସୱୀକାର କରିଦିଆଯବି।   
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ବିଭିନନ  ପରକାରର ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟିଗୁଡ୍ିକ ଅଛି ଯାହ୍ାକୁ ନାମାଙ୍କନ ଅପକରଟର୍ ନିଶି୍ଚତ ଜାଣିବା ଆବଶୟକ ଅକଟ। ଏହ୍ାସବୁ ଡ୍କୁୟକମ୍ 

ତର ୁଟିଗୁଡ୍କି: 

ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟି ପରକାର ବର୍ଣ୍ନନା 

ଅନୁକମାଦ୍ନ ତାଲିକା ଅନୁସାକର ନଥିବା ଡ୍କୁୟକମ୍

 

 

 

ଅପକରଟରଙୁ୍କ ଡ୍କୁୟକମ୍କୁ ଅନୁକମଦ୍ିତ ତାଲିକା 

ବିରୁଧକର ଅପକଲାଡ୍୍ କହ୍ାଇଥବିା ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍କୁି 

ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶୟକ ଅକଟ। ଯଦ୍ି ଅପକରଟର୍ 

ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍କୁି ଗରହ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାହ୍ାକି ଅନୁକମଦ୍ିତ 

ତାଲିକା ଅନୁସାକର କହ୍ାଇନାହ୍ିଁ, ତାପକର ଏହ୍ା ଏହ୍ି ତର ୁଟ ି

ପରକାର - ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟ ିଅଧିନକର ପରତୟାଖନ କହ୍ବ। 

ଉପ-ତର ୁଟିଗୁଡ୍କିର ପରକାର ନିମନଲିଖିତ କଶରଣୀ ଅଧିନକର 

ଡ୍କୁୟକମ୍ର ପରକାର ଉପକର ଆଧାରିତ ରହ୍ିବ: 

 POI (ପରିଚୟର ପରମାଣ) 

 POA (ଠିକଣାର ପରମାଣ) 

 POR (ସମ୍ପକନର ପରମାଣ) 

 DOB (ଜନମ  ତାରିଖ) 

ଧରିନିଅନ୍ତୁ କି, ଯଦ୍ି ଅପକରଟର୍ ଭୁଲ୍ POI ଡ୍କୁୟକମ୍ 

ଅପକଲାଡ୍୍ କରିଛନ୍ତି, କତକବ ଏହ୍ାକୁ ଉପ-ପରକାର – POI 

ଅଧିନକର ଅସୱିକାର କରିଦ୍ିଆଯିବ। 

 

ତର ୁଟିକୁ କିପରି ଉକପକ୍ଷା କରିକବ 

ଯଦ୍ି ନିବାସୀ ପରିଚୟ ପରମାଣକୁ ସଠିକ ୍ପରମାଣ କଦ୍ଇଛନ୍ତି, କତକବ ଅପକରଟରକୁ ଏହ୍ା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ୍ କି ଜନସଂଖୟାୟ ଡ୍ାଟା 

ପରମାଣ ଡ୍କୁୟକମ୍ ସହ୍ିତ କମଳକ କହ୍ଉଛ।ି 

 

ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟିଗୁଡି୍କର ପରକାର 
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ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟି ପରକାର ବର୍ଣ୍ନନା 

Missing Document 

 

ଏହ୍ି ତର ୁଟ ିକସକତକବକଳ କହ୍ାଇଥାଏ କଯକବ ନିବାସୀ 

ଆବଶୟକ ଡ୍କୁୟକମ୍ ଉପସ୍ଥାନ କରିନାହ୍ଁାନ୍ତି କିମୱା 

ନାମାଙ୍କନ ଅପକରଟର୍ ପର ୁତ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍ିକୁ 

ଅପକଲାଡ୍୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। 

 
 
 

 

 

ତର ୁଟିକୁ କିପରି ଉକପକ୍ଷା କରିକବ 

ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ କି ପୟାକକଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପୂବନରୁ ଡ୍କୁୟକମ୍ ଅପକଲାଡ୍୍ କରାଯାଇଛି। 

ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟି ପରକାର ବର୍ଣ୍ନନା 

ଡ୍କୁୟକମ୍ ନାମ ଅକମଳକ 

 

ଡ୍କୁୟକମ୍ର ତର ୁଟ ିଅନୁସାକର ସିକୃତି ସୂଚି 

ଅନୁସାକର ନାହ୍ିଁ, ଅପକରଟରଙୁ୍କ ସମ  ପରମାଣ 

ଡ୍କୁୟକମ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶୟକ। 

 

ଟିପ୍ପଣୀ ସମ୍ପରରି୍ତ୍, ଏହ୍ି ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟ ିପରକାର QC 

ପରକିରୟାକର ବୟବହ୍ାର କହ୍ଉନାହ୍ିଁ।. 
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ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟି ପରକାର ବର୍ଣ୍ନନା 

Demographic Data Mismatch 

 

ଅପକରଟରଙୁ୍କ ଏହ୍ା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବ ଆବଶ୍ଯକ 

ଅକଟ କି ପୟାକକଟକର ନିବାସୀଙ୍କ ବିବରଣୀ POI, 

POA କିମୱା DOB ରୂପକର ପର ୁତ 

ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍କିକର ଦ୍ିଆଯାଇଥିବା ଡ୍ାଟା ସହ୍ିତ 

ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ନ ଭାବକର କମଳକ କହ୍ଉଛି। ଅନୟଥା, ଏପରି 

ତର ୁଟ ିQC ପରକିରୟା ସମୟକର ଚିହ୍ନଟ କହ୍ବ। 

 

 ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟି ପରକାର ବର୍ଣ୍ନନା 

ଖରାପ ଗୁଣବର୍ତ୍ାର ଫକଟା 

 

ଅପକରଟଙୁ୍କ ଏହ୍ା ନିଶି୍ଚତ କରିବା ଆବଶୟକ ଅକଟ 

କଯ ଅପକଲାଡ୍୍ କହ୍ାଇଥିବା ଡ୍କୁୟକମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି 

ଏବଂ ସମ  ଡ୍ାଟା ଆଇନତଃ ଅକଟ। 

ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟି ପରକାର ବର୍ଣ୍ନନା 

Scanned Image not of Original 

ଯଦ୍ି ବାସିନ୍ଦା ଡ୍କୁୟକମ୍ କଜରକ୍ସ କପି ଉପସ୍ଥାପନା 

କରିଛନ୍ତି ମୂଳ ବଦ୍ଳକର, ନାମାଙ୍କନ ଅପକରଟରଙୁ୍କ 

ଡ୍କୁୟକମ୍ ଗରହ୍ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁକହ୍ଁ। ଯଦ୍ି କସ 

ଏପରିକି ଡ୍କୁୟକମ୍କୁ ଗରହ୍ଣ କରିକବ, ଏହ୍ି 
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ପରକାରର ତର ୁଟି  ଟବି। 
 
 
କନାଟ୍: ସମ୍ପରରି୍ତ୍, ଏହ୍ି ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟ ିପରକାର QC 

ପରକିରୟାକର ବୟବହ୍ାର କହ୍ଉନାହ୍ିଁ। 
 

 
 

 

ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟି ପରକାର ବର୍ଣ୍ନନା 

ପରତାରକ ଡ୍କୁୟକମ୍ 

 

 

ସମୟକର ବହୁ୍ତ ଯତନ  କନବା ଆବଶୟକ ଅକଟ। 

ଯଦ୍ି ଅନୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍ିକ 

ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡ୍ିକର ପରମାଣର ଅଂଶ ଭାବକର 

ଅପକଲାଡ୍୍ କହ୍ାଇଛି, ଏହ୍ି ପରକାରର ତର ୁଟି 

ବାଉଣ୍ତ କହ୍ାଇପାକର। 

 

 

କନାଟ୍: ପରିଶିଷ୍ଟ P ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ –ନାମାଙ୍କନ ଅପକରଟଙ୍କ ପାଇଁ କସଟ୍ କହ୍ାଇଥବିା ଗୁଣବର୍ତ୍ନା ନିକଦନଶ। 
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ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍  ଦୱ ାରା ସାଧ୍ାରଣ ତୃଟି 
 

ଏହି ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍  ଦୱ ାରା କରାଯାଇଥିବା କିଛି ସାମାନୟ ତୃଟି ଅରଟ। ପରରତୟକ ଅପରରଟରକୁ ରସଥିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାବଧ୍ାନ ରହିବା 

ଉଚିତ। 

ନାମାଙ୍କନ ସିଲପ୍  / ଆଧ୍ାର 
କାଡ୍ ମ  

ପିୱଆଇ/ପିୱଏ/ପିୱଆର/ଡି
ୱବି ର ରୂପରର ରଯାଡ଼ା 
ରହାଇଛ:ି ଏହା ଅମାନୟ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ର୍ଭାବରର 
ରକୋଇସି ଖାରିଜ 
କରିଦିଆଯାଇଛି। 

ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟରର ନାମାଙ୍କନ / ଠିକଣା / ଜନମ ତାରିଖ ପରମାଣ ର୍ଭାବରର ନାମାଙ୍କନ ସିଲପ୍  / ଆଧ୍ାର 
ସଂଲଗନ କରିବାକୁ ଚାହଁାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ରବୈଧ୍ ପରମାଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତମା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରର ଅସୱୀକାର 
କରି ଦିଆଯାଇଛି। ରୁ୍ଭଲ୍  ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ଅପରଲାଡ୍   କରିବା ପାଇଁ ଅପରରଟର୍  ବଲ ାକଲିଷ୍ଟ୍ରର ମିଳି 
ପାରର। 

ଅମାନୟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ: 
ଆଧ୍ାର ପତର  

ପିୱଆଇ/ପିୱଏ/ପିୱଆର 
ର୍ଭାବରର ରବୈଧ୍ ନାହିଁ ଏବଂ 

ଅମାନୟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟର 
ଅନ୍ତଗମତ ଖାରିଜ କରି 

ରଦବ। 

ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର, ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍  କୁ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବା ଉଚିତ ସମୟରର ଡକୁୟରମଣ୍ଟ 
ସୱୀକାର କରାଯିବ ଏବଂ ପିୱଆଇ/ପିୱଏ/ପିୱଆର/ଡିୱବି ର ର୍ଭାବରର ସ୍କୟାନ ସୱୀକାଯମୟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟକୁ 
ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ତାଲିକାର ଅନୁସାରର ରବୈଧ୍ ଅରଟ। ଅପରରଟର୍  ଏହା ମଧ୍ୟ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଉଚତି 
ସମୟରର ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ସୱୀକାର କରିବା ପୂରବମ ତାରିଖର ଅନୁସାରର ରବୈଧ୍ ଅରଟ। ଅମାନୟ 
ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ସୱୀକାର କରିବା ଅପରରଟର୍  ଉପରର ଜିରିମାନାର ଆକଷଡତ କରିବା ଏବଂ ଅପରରଟର୍  କୁ 
ରବଲକଲିସଟ୍ିଂଙ୍ଗର କାରଣରର ରହାଇପାରର। 

ଅମାନୟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ: 
ରର୍ଭାଟର୍  ପରିଚୟ ପତର କୁ 

ରକବଳ ଏକ ପାଶମୱକୁ ସ୍କୟାନ୍  
କରାଯାଇଥିବା କପିକୁ 

ଅମାନୟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ରବାଲି 
ଧ୍ରାଯାଏ। ଅପରରଟରକୁ 

ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା 
ଉଚିତ ରଯ କି ରର୍ଭାଟର୍  
ଆଇଡିକୁ ଉର୍ଭୟ ପାଶମୱକୁ 

ସ୍କୟାନ୍  କରାଯାଇଛି। 

ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟର୍  ଦୱ ାରା କରାଯାଇଥବିା ଏକ ସାମାନୟ ତୃଟି, ଯାହା ଗଣୁବତ୍ତମା ଯାଞ୍ଚରର 
ରଦଖାଯାଇଛି, ଏହା ରର୍ଭାଟର୍  ଆଇଡକୁି ପିୱଏର ରୂପରର ସୱୀକାର କରିବା ସମୟରର ଅପରରଟର୍  
ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ଉଚତି ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ସମୟରର ଉର୍ଭୟ ରକାଣକୁ ସ୍କୟାନ୍  କରାଯାଇଛି} 
ନାମାଙ୍କନଙ୍କ ଅସୱୀକାର କରି ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ରର୍ଭାଟର୍  ପରିଚୟକୁ ଉର୍ଭୟ ପାଶମୱ ସ୍କୟାନ୍  କରାଯାଇ 
ନାହିଁ। 
       

ଅମାନୟ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ: 

ପରଧ୍ାନଚାଯମୟ / ଗରାମ ଦୱ ାରା 

ଗରାମ ପରଧ୍ାନ / ପରଧ୍ାନଚଯମୟା ଦୱ ାରା ପିୱଆଇ / ପିୱଏ ର୍ଭାବରର ପତର  ପରମୁଖଙ୍କ ଦୱ ାରା ଜାରି 
କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ିସୂଚନା ସୱୀକାର କରିବା ସମୟରର, ନାମାଙ୍କନ ଅପରରଟରକୁ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ 
କରିବାକୁ ଆବଶୟକତା ହୁଏ, ବାସନି୍ଦ୍ାର ଫରଟା ପରମାଣ ପତର  ସଟ୍ାପ୍  ଏବଂ ଜାରି କରିଥବିା ପରାଧ୍କିାରୀକୁ 
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ବିନା ନାମ ଏବଂ ନିବାସୀକୁ 

ଫରଟାର ସାହାଯୟରର 

କରାଯାଇଥିବା ପରମାଣ 

ପତର କୁ ଅମାନୟ 

ସାଟଡଫିରକଟ୍ ରବାଲି 

ଧ୍ରାଯିବ। 

ହସ୍ତରକ୍ଷପର ସହ ପରମାଣିତ ଅରଟ। ଯଦି ସାଟଡଫିରକଟର ଫରଟା ହଜିଯାଏ, ରତରବ ସାଟଡଫିରକଟ୍  
ଅମାନୟ ରବାଲି ଧ୍ରାଯିବ ଏବଂ ଅସୱୀକାର କରିଦିଆଯବି।  
 

ଅକ୍ଷରୀକରଣରର ତୃଟି: 

ଇଂରାଜୀ ଜନସଂଖୟା 

ବିବରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷାରର 

ରମଲକ ରହଉଁ ନାହିଁ  

ନିବାସୀକୁ ଜନସଂଖୟା ବିବରଣୀରର ପରରବଶ କରିବା ସମୟରର ଅପରରଟର୍  କୁ ଧ୍ୟାନ ରଦବାକୁ ରହବ। 
ଯଦି CAPS ଲକ୍  ଅନ୍  ଥାଏ, ରତରବ ଅକ୍ଷରୀକରଣରର ଧ୍ୟାନ ରଦବା ଆବଶୟକ ଅରଟ। ଅପରରଟରକୁ 
ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ଆବଶୟକ ଅରଟ, ଇଂରାଜୀରର ପରରବଶ କରିଥବିା ଜନସଂଖୟା ବିବରଣୀ 
ର୍ଭାଷାର ସହ ରମଲ୍  ରହିଛ,ି ଅନୟ ବୁଦି୍ଧମାନ ନାମାଙ୍କନ ଅସୱୀକାର କରି ଦିଆଯାଇଛି। 
 

ପିୱଆଇ:  ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ନାମ 

'urf', ପିୱଆଇ ରର 

ଉପନାମ  

ଅପରରଟର୍  କୁ ଧ୍ୟାନ ରଦବାକୁ ରହବ ରଯ ପୱିଆଇ ଡକୁୟରମଣ୍ଟକୁ ସୱୀକାର କରିବା ସମୟରର, 
ବାସିନ୍ଧାଙ୍କ ନାମର ପାଖରର ପରିଚୟ ପତରର ପରମାଣରର ‘urf’ , ‘alias’ ରହବା ଆବଶୟକ। ଏହି 
ପରକାରର ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତମା ରଚକ୍  ସମୟରର ଖାରିଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଜମା କରାଯାଇଥିବା 
ପିୱଆଇ ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ରକବଳ ଏକ ନାମ ରହବା ଉଚିତ, ଯାହା ନାମାଙ୍କନ ଫମ୍ମ  ରର ଦାଖଲ 
କରାଯାଇଛି। 'Urf', ‘alias’ ର ସହ ନିବାସୀର ନାମ 

ଆୟୁ ଫରଟା ରମଳକ 

ରହଉଁନାହିଁ: ବୟସ ଏବଂ 

ବାସିନ୍ଦ୍ାକୁ ଫରଟା ରମଳକ 

ରହବା ଉଚିତ  

ରଯରତରବରଳ ଜନମ ତାରିଖ ରର୍ାଷିତ କରାଯବିା ଉଚିତ, ବାସନି୍ଦ୍ାର ଜନମ କୁ ବଷମରର ପୃଷି୍ଟ୍ ପାଇଁ 
ରଦଖାଶୁଣା କରାଯିବା ଉଚିତ। ବିରଶଷ ର୍ଭାବରର ପଲିାମାନଙ୍କ ମାମଲାରର, ମାତା-ପିତାର ସହ ଜନମ ର 
ବଷମର ପୃଷି୍ଟ୍ ରହବା ଉଚିତ, ଜିବିକା ରର୍ାଷତି ରଡବୁ 
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ଅଧ୍ୟାୟ 8: ଅପରାଧ୍ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ 

 

ଆଧ୍ାର ଅଧ୍ିନିୟମ ଏବଂ ବିନିୟମର ଅନୁସାରର ଅପରାଧ୍ ଏବଂ ଦଣ୍ଡ 

 

 
ପରତିରୂପଣ ପାଇଁ ରଜାରିମାନା 

 

ଅପରାଧ୍ ଦଣ୍ଡ 

ଯାହା ରକୌଣସି ଅନୟ ବୟକି୍ତର ପରତିରୂପଣ କରିବାର 
ରଚଷ୍ଟ୍ା କରର ଯାହା ରକୌଣସ ି ମିଛ ଜନସଂଖୟାର 
ସୂଚନା କିମୱା ବାରୟାରମଟିର କ୍  ସୂଚନା ପରଦାନ କରି ମତୃ 
କିମୱା ଜୀବିତ, ବାସ୍ତବିକ କିମୱା କାଳ୍ପନିକ 

 3 ବଷମ ପାଇଁ ରଜଲ୍  
କିମ୍ବା 

 ଟଙ୍କା ପଯମୟନ୍ତ ଠିକ୍  10,000 
କିମୱା ଉର୍ଭୟ 

ଯିଏ ରକୌଣସି ଆଧ୍ାର ଧ୍ାରକର ପରିଚୟ କିମୱା ହାନି 
କିମୱା ଦୂବମୟବହାର କରିବା କିମୱା ରକୌଣସି 
ଜନସଂଖୟାର ସୂଚନା କିମୱା ବାରୟାରମଟିର କ୍  ସୂଚନାର 
ରକୌଣସି ଅନୟ ବୟକି୍ତ, ମୃତ କିମୱା ଜୀବିତ, ମୂଳ କିମୱା 
ପରିବତ୍ତମନ କିମୱା ପରିବତ୍ତମନର ଇଚ୍ଛା କରର 

 3 ବଷମ ପଯମୟନ୍ତ ଅବଧ୍ ିପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ  
 ଯାହା ଠିକ ୍ ରହାଇପାରର  

ଟଙ୍କା. 10,000 

ଯିଏ ରକହି ଏହି ଅଧ୍ନିିୟମର ପରାବଧ୍ାନର ଅନ୍ତଗମତ 
ପରିଚୟର ସୂଚନା ଏକତିର ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ିକୃତ 
ନୁରହଁ, ଶବ୍ଧ, ଆଚାରଣ କିମୱା ବୟବହାର ରଦଖାଯାଏ 
ତାହା କିପରି କରିବା ପାଇ ଁଏହା ଅଧ୍ିକୃତ ଅରଟ 

 3 ବଷମ ପଯମୟନ୍ତ ଅବଧ୍ ିପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ  
 ଯାହା ଠିକ ୍ ରହାଇପାରର  

ଟଙ୍କା. 10,000 
 କମ୍ପ୍ାନୀର ମାମଳାରର, ରଜାରିମାନା ଟଙ୍କା 

1 ଲକ୍ଷ କିମୱା ଉର୍ଭୟ 

 
ଚିହନଟ କରିବାର ସୂଚନାର ସୂଚନା କରିବା ପାଇଁ ରଜାରିମାନା 

 

ଅପରାଧ୍ ଦଣ୍ଡ 

ରଯରକୌଣସି, ଜାଣିଶୁଣି ପରକାଶ କରର, ରପାଷଣ 
କରର, ଅନୟଥା ଏହି ଅଧ୍ିନିୟମ କିମୱା ନିୟମ ଅନ୍ତଗମତ 
ଅଧ୍ିକୃତ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତର ନାମାଙ୍କନ କିମୱା 
ପରମାଣୀକରଣ ସମୟରର ଏକତିର ତ ରକୌଣସି 
ପରିଚୟର ସୂଚନାରର ରଚଷ୍ଟ୍ା କିମୱା ବୁଝିବା କିମୱା 
ବୟାସ୍ଥାର ଉଲଙ୍ଘନର ପରାବଧ୍ାନର ଅନୁସାରର ଦାଖଲ 
କରାଯାଇଛି ଏହି କାଯମୟ 

 3 ବଷମ ପଯମୟନ୍ତ ଅବଧ୍ ିପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ  
 ଯାହା ଠିକ ୍ ରହାଇପାରର  

ଟଙ୍କା. 10,000 
 କମ୍ପ୍ାନୀର ମାମଳାରର, ରଜାରିମାନା ଟଙ୍କା 

1 ଲକ୍ଷ କିମୱା ଉର୍ଭୟ 
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CIDR ପଯମୟନ୍ତ ଅନଧ୍ିକୃତ ପହଞ୍ଚବିା ପାଇଁ ରଜାରିମାନା 

 

 

 

 

 

 

 

ଅପରାଧ୍ ଦଣ୍ଡ 

ରଯଉଁ, ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ଅଧ୍ିକୃତ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଜାଣିଶଣୁିକି: 
a. ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଚୟକରଣ ଡାଟା ରିରପାଜିରଟାରୀ (CIDR) ପଯମୟନ୍ତ 

କିମୱା ପହଞ୍ଚିବା ସୁରକ୍ଷିତ କରର 
b. ଡାଉନରଲାଡ୍  , କପ ି କିମୱା CIDR ରୁ ରକୌଣସ ି ଅପସାରଣରଯାଗୟ 

ରଷ୍ଟ୍ାରରଜ ୍ ମଧ୍ୟମ ନ ହଟାଇ ରଯାଗୟ ରଷ୍ଟ୍ାରରଜ୍  ମାଧ୍ୟମରର 
ସଂଗରହ 

c. CIDR ରର ରକୌଣସି ର୍ଭାଇରସ୍ କିମୱା ଅନୟ କମୁ୍ପ୍ୟଟର୍  ର୍ଭାଇରସ୍  
ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ପରିଚୟର କାରଣ ସଷିୃ୍ଟ୍ କରର 

d. CIDR ରର ଡାଟାକୁ କ୍ଷତି ପହରଞ୍ଚଇବା କିମୱା କ୍ଷତିର କାରଣ 
e. CIDR ପଯମୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚବିାର ବୟବଧ୍ୟାନରର ବାଧ୍ା ଉତ୍ପନନ  ହୁଏ କିମୱା 

ଏହାର କାରଣ କରର 
f. ରକୌଣସି ବୟକି୍ତକୁ CIDR ପଯମୟନ୍ତ ପାଇଁ ଅଧ୍ିକୃତ କରିବା ପାଇ ଁମନା 

କରିବା କିମୱା ଅସୱୀକାର କରିବାର କାରଣ ସୃଷି୍ଟ୍ କରର 
g. ଧ୍ାରା 28 କୁ ଉପ-ଧ୍ାରା (5) କୁ ଉଲଲ ଙ୍ଘନରର ରକୌଣସି ସୂଚନାର 

ପରକାଶ କରର, କିମୱା ରଶୟାର୍ , ଧ୍ାରା 29 କୁ ଉଲଲ ଙ୍ଘନରର ସୂଚନାର 
ବୟବହାର କିମୱା ପରଦଶଡତ କରର କିମୱା ରକୌଣସ ି ବୟକି୍ତକୁ ରକୌଣସି 
ପୂବମବତ୍ତଡ କନୟାରର ସହାୟତା କରର 

h. ରକୌଣସି ଅପସାରଣରଯାଗୟ ରଷ୍ଟ୍ାରରଜ ୍ ମିଡିଆ କିମୱା CIDR କିମୱା 
ରଷ୍ଟ୍ାର୍ ରହାଇଥିବା ରକୌଣସି ସୂଚନାର ନଷ୍ଟ୍ କରି ଦିଏ, ବିରଲାପ 
କରିଦିଏ କିମୱା ପରିବତ୍ତମନ କରର କିମୱା ଏହାର ମୂଲୟ କିମୱା 
ଉପରଯାଗିତା କମ କରିଦିଏ କିମୱା ରକୌଣସି ପରକାରର 

i. ରକୌଣସି ବୟକି୍ତକୁ ରଚାରି କରିବା, ଲୁଚାଇବା, ନଷ୍ଟ୍ କରିବା କିମୱ 
ପରିବତ୍ତମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ପରାଧ୍କିରଣ ଦୱ ାରା ବୟବହାର ପାଇଁ 
ଯାଉଥିବା ରକୌଣସ ି କମୁ୍ପ୍ୟଟର୍  ରସ୍କର ାତ ରକାଡ୍   ରଚାରି କରିବା, 
ଲୁଚାଇବା, ନଷ୍ଟ୍ କରିବା କିମୱା ପରିବତ୍ତମନ କରର 

 3 ବଷମ ପଯମୟନ୍ତ ଅବଧ୍ି 

ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 

 ଏକ ଦଣ୍ଡ ଯାହା ଟାଙ୍କା 

ରୁ କମ ରହବ ନାହିଁ 

10 ଲକ୍ଷ 

 

 
CIDRରର ଡାଟାର ସହ ଉଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ରଜାରିମାନା 

 

ଅପରାଧ୍ ଦଣ୍ଡ 

ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ପରାଧ୍କୃିତ ରହଉଁ ନଥିବା, CIDR କିମୱା 
ରକୌଣସି ହଟାଇବା ରଯାଗୟ ରଷ୍ଟ୍ାରରଜ୍  ମାଧ୍ୟମରର 
ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ପରାଧ୍ିକୃତ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଆଧ୍ାର 
ସଂଖୟା ଧ୍ାରକରୁ ସମୱନ୍ଧିତ ସୂଚନାର ସଂରଶାଧ୍ନ କରିବା 
କିମୱା ରକୌଣସି ସୂଚନାର ସନ୍ଧାନର ଉରଦଶୟରର 

 3 ବଷମ ପଯମୟନ୍ତ ଅବଧ୍ି ପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର 
ଏବଂ  

 ଯାହା ଠିକ୍  ରହାଇପାରର ଟଙ୍କା. 
10,000 
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ସତୱ ାର ଅନୁରରାଧ୍ କରି ଅନଧ୍ିକୃତ ବୟବହାର କରିବା ପାଇ ଁରଜାରିମାନା 

 

ଅପରାଧ୍ ଦଣ୍ଡ 

ଯିଏ, ଅନୁରରାଧ୍କତ୍ତମା ଏହା ହାନିର କାରଣରର, ଧ୍ାରା 
8 ର ଉପ-ଧ୍ାରା (3) କୁ ଉଲଙ୍ଘନର ମାମଲାରର 
ରକୌଣସି ବୟକି୍ତର ପରିଚୟର ସୂଚନାର ବୟବହାର 
କରର 

 3 ବଷମ ପଯମୟନ୍ତ ଅବଧ୍ ିପାଇଁ ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ  
 ଯାହା ଠିକ ୍ ରହାଇପାରର ଟଙ୍କା. 10,000 
 କମ୍ପ୍ାନୀର ମାମଳାରର, ରଜାରିମାନା ଟଙ୍କା 

1 ଲକ୍ଷ କିମୱା ଉର୍ଭୟ 

 
ସୂଚନା ସମୱନ୍ଧୀୟ ଆବଶୟକତାକୁ ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ରଜାରିମାନା 

 

ଅପରାଧ୍ ଦଣ୍ଡ 

ଯାହା, ଏକ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନସ୍ି କିମୱା ଅନୁରରାଧ୍ 
କରୁଥିବା କାରଣରର, ଧ୍ାରା 8 ର ଉପରର ଉପ-ଧ୍ାରା 
(2) ର ଧ୍ାରା 8 ର ଉପ-ଧ୍ାରା (3) ର ଧ୍ାରା 8 

 ଏକ ଅବଧ୍ ି ପାଇଁ 1 ବଷମ ରଜଳ ଦଣ୍ଡ 
ମଧ୍ୟ ରହାଇପାରର ଏବଂ  

 ଯାହା ଠିକ ୍ ରହାଇପାରର  
ଟଙ୍କା. 10,000 

 କମ୍ପ୍ାନୀର ମାମଳାରର, ରଜାରିମାନା ଟଙ୍କା 
1 ଲକ୍ଷ କିମୱା ଉର୍ଭୟ 

 
ସମାନ ଦଣ୍ଡ 

 

ଅପରାଧ୍ ଦଣ୍ଡ 

ଯିଏ ରକହି ଏହି ଅଧ୍ନିିୟମ କିମୱା ରକୌଣସ ି ନିୟମ 
କିମୱା ନିୟମର ଅପରାଧ୍ କରର, ଯାହା ଏହା ପାଇଁ 
ରକୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ୍ ଦଣ୍ଡ ପରଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ 

 ଏକ ଅବଧ୍ ି ପାଇଁ 1 ବଷମ ରଜଳ ଦଣ୍ଡ 
ମଧ୍ୟ ରହାଇପାରର ଏବଂ  

 ଯାହା ଠିକ ୍ ରହାଇପାରର ଟଙ୍କା. 25,000 
 କମ୍ପ୍ାନୀର ମାମଳାରର, ରଜାରିମାନା ଟଙ୍କା 

1 ଲକ୍ଷ କିମୱା ଉର୍ଭୟ 
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କମ୍ପ୍ାନୀ ଦୱ ାରା ଅପରାଧ୍ 

 

ଅପରାଧ୍ ଦଣ୍ଡ 

ରଯଉଁଠି ଏହି କମ୍ପ୍ାନୀର ଅନ୍ତଗମତ ଏହି ଅଧ୍ନିିୟମରର 
ଏକ ଅପରାଧ୍ କରାଯାଇଛି, ରସହି ସମୟରର 
ପରରତୟକ ବୟକି୍ତ ଯାହା ଅପରାଧ୍ ସମୟରର 
କିଆଯାଇଛି, ରସହି ଦାୟିତୱ  ଥାଏ, କମ୍ପ୍ାନୀର 
ବୟବସାୟର ସଞ୍ଚାଳନା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ାନୀ, ଅପରାଧ୍ର 
ରଦାଷ ରହବା ପାଇଁ ବୁଝାଯିବ ଏବଂ ତାହାର 
ଅନୁସାରର ଆଗକୁ ବଢିବ ଏବଂ ଏହା ଅନୁସାରର 
ଦଣି୍ଡତ କରାଯିବ:  

ଏହି ଆପ୍  ଦୱ ାରା ଉପ-ଧ୍ାରାରର ନିହତ କିଛ ି
ଏହି ଅଧ୍ିନିୟମରର ଦିଆଯାଇଥିବା ରକୌଣସ ି
ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଦାୟୀ ରକୌଣସି ଏହି ବୟକି୍ତର 
ପରସୁ୍ତତ କରିବ ଯଦି ରସ ପରମାଣ କରର ରଯ କି 
ଅପରାଧ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଛଡ଼ା କରାଯାଇଛ ି
କିମୱା ତାହା ଏହି ପରକାରର ଅପରାଧ୍ର 
ଆରୟାଗ ଅବରରାଧ୍ କରିବା ପାଇ ଁ ନୁପୁଣତାର 
ପରରୟାଗ କରିଛି। 

ଉପ-ଧ୍ାରା (1) ରର ରକୌଣସ ିକଥା ହୁଏ, ଯାହା 
ଏହି ଅଧ୍ନିିୟମର ଅନ୍ତଗମତରର ରକୌଣସି 
ଅପରାଧ୍ ରକୌଣସ ିକମ୍ପ୍ାନୀ ଦୱ ାରା କରାଯାଇଛି 
ଏବଂ ଏହା ପରମାଣିତ ରହାଇଯାଏ କି ଅପରାଧ୍ 
ସହମତି କିମୱା ସହମତିର ସହ କରଯାଇଛି, 
କିମୱା ଏହାର କାରଣ, ଏହା ଉପରର ରକୌଣସି 
ଅରପକ୍ଷା ରକୌଣସି ଡାଇରରକ୍ଟର୍, ପରିଚାଳକ, 
ସଚିବ କିମୱା କମ୍ପ୍ାନୀର ଅନୟ ଅଧ୍ିକାରୀ, 
ଏହିପରି ନିରଦଶମକ, ପରବନ୍ଧକ, ସଚିବ କିମୱା 
ଅନୟ ଅଧ୍ିକାରୀର ଅପରାଧ୍କୁ ରଦାଷି ମାନା 
ଯିବ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରର କାଯମୟକର ରହବ 
ଏବଂ ଏହା ଅନୁସାରର ଦଣି୍ଡତ କରାଯବି 

 
ର୍ଭାରତର ବାହାରର କରାଯାଇଥିବା ଅପରାଧ୍ କିମୱା ଉଲଙ୍ଘନ ପାଇ ଁଆରବଦନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧ୍ନିିୟମ 

 

ଅପରାଧ୍ ଦଣ୍ଡ 

ଉପ-ଧ୍ାରା (2) କୁ ପରାବଧ୍ାନର ଅଧ୍ୀନରର, ଏହି 
ଅଧ୍ିନିୟମର ପରାବଧ୍ାନ ରକୌଣସ ି ବୟକି୍ତ ଦୱ ାରା 
ବାହାରର କରାଯାଇଥବିା ଅପରାଧ୍ କିମୱା ଉଲଙ୍ଘନ 
ପାଇଁ ଲାଗୁ ରହବ, ତାହାର ରାଷି୍ଟ୍ରୟତା ଛଡ଼ା। 

ଉପ-ଧ୍ାରା (1) କୁ ଆବଶୟକ ପାଇଁ, ଏହି 
ଅଧ୍ିନିୟମର ପରାବଧ୍ାନ ରକୌଣସି ବୟକି୍ତ ଦୱ ାରା 
ର୍ଭାରତର ବାହାରର କରାଯାଇଥିବା ରକୌଣସି 
ଅପରାଧ୍ କିମୱା ଉଲଙ୍ଘନର ପରର ଲାଗ ୁରହବ, ଯଦି 
ଅପରାଧ୍ କିମୱା ଉଲଙ୍ଘନର କାଯମୟ କିମୱା 
ଆଚରଣରର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଚାୟ ଡାଟା 
ପଞି୍ଜକରଣରର ରକୌଣସ ିଡାଟା ଅନ୍ତ୍ରଗମତ ହୁଏ। 
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ଅପରାଧ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇ ଁଶକି୍ତ 

 

ଅପରାଧ୍ିକ ପରକିରୟା ସଂହିତା, 1 9 73 ରର ନିହତ ରକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜିନିଷ ଛଡ଼ା, ରପାଲିସ୍  ନିରିକ୍ଷକର 
ପଦର ନିମନରର ନୁରହଁ, ଏକ ରପାଲିସ୍  ଅଧ୍ିକାରୀ ଏହି ଅଧ୍ିନିୟମର ଅନ୍ତଗମତରଏ ରକୌଣସ ିଅପରାଧ୍ର 
ଯାଞ୍ଚ କରିବ। 

 
ଅନୟ ଦଣ୍ଡରର ହସ୍ତରକ୍ଷପ ନ କରିବାର ଦଣ୍ଡ 

 

ଏହି ଅଧ୍ନିିୟମର ଅନ୍ତଗମତ ନିଆଯାଇଥିବ ରକୌଣସ ିରଜାରିମାନା ରକୌଣସ ିଅନୟ ଦଣ୍ଡ କିମୱା ରକୌଣସି 
ଅନୟ ଆଇନ୍  ର ଅନ୍ତଗମତରର ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ରରାକି ଥାଏ। 

 
ଅପରାଧ୍ର ବିଚାର 

 

1. ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା କରାଯାଇଥିବା ଅରି୍ଭରଯାଗ କିମୱା ରକୌଣସି ପରାଧ୍ିକାରି କିମୱା ତାହା ଦୱ ାରା ଅଧ୍ିକୃତ 

ବୟକି୍ତ ଦୱ ାରା ବଞ୍ଚିଥିବା ରକୌଣସ ିଅପରାଧ୍କୁ ଏହି ଅଧ୍ନିିୟମର ଅନ୍ତଗମତ ଦଣ୍ଡନୀୟ ମାନା ଯିବ। 

2. ମୁଖୟ ରମରଟର ାପଲିଟନ ମଜିରସଟ୍ଟ୍  କିମୱା ମଖୁ୍କୟ ନୟାୟିକ ମଜିରସଟ୍ଟ୍  ର ତୁଳନାରର ରକୌଣସି 

ନୟାୟାଲୟ ନାହିଁ ଏହି ଅଧ୍ିନିୟମର ଅନ୍ତଗମତ ରକୌଣସି ଅପରାଧ୍ ଦଣି୍ଡତ କରିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କରିବ। 

ନାମାଙ୍କନ/ଅପକଡ୍ଟ୍ ସମୟକର କହ୍ଉଥିବା ତର ୁଟି କାରଣରୁ ଅପରାଧ ଏବଂ ଦ୍ଣ୍ତ 

 

 
ସମନୱ ୟ କିନ୍ତୁ ଅପରଲାଡ୍   କରାଯାଇ ନାହିଁ 

 

କମିର ପରକୃତି ମାସକି କାଯମୟ କରାଯିବ 

I. ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖରୁ 10 ଦିନ ପରର 

ନାମାଙ୍କନ ପୟାରକଟ୍  ଅପରଲାଡ୍   

କରିବାକୁ ବିଳମୱ 

II. ନାମାଙ୍କନ ତାରିଖରୁ 20 ଦିନ ପରର 

I. ପରତୟାହାର ରହାଇଥବିା ମୂଲୟ ଟଙ୍କା. 25 ପରତି 

ନାମାଙ୍କନ ପୟାରକଟ୍ 

II. ପରତୟାହାର ରହାଇଥବିା ମୂଲୟ Rs. 50 ପରତି 

ନାମାଙ୍କନ ପୟାରକଟ୍ 
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ନାମାଙ୍କନ ପୟାରକଟ୍  ଅପରଲାଡ୍   

କରିବାକୁ ବିଳମୱ 

ସିଙ୍କ୍ କିନ୍ତୁ ଅପରଲାଡ୍ ରହାଇନାହିଁ: ନାମାଙ୍କନ 

ରହବା ତାରିଖର 30 ଦିନ ପଯମୟକ୍ତ ପୟାରକଟ୍ 

ଅପରଲାଡ ୍ ରହାଇନାହିଁ ହୁଏତ 

ହଜିଯାଇପାରର 

III. ପରତୟାହାର ରହାଇଥବିା ମୂଲୟ Rs. 50 ପରତି 

ନାମାଙ୍କନ ପୟାରକଟ୍ 

 
ଜନସଂଖୟାକ ତର ୁଟି (DE) 

 କମିର ପରକୃତି ମାସକି କାଯମୟ କରାଯିବ 

ଏହିସବୁ ତର ୁଟ ି ଡାଟା ଗଣୁବତ୍ତାରର ରହାଇଛି 
ରଯପରିକି ଫରଟାଗରାଫର ଖରାପ ଗଣୁବତ୍ତା, 
ପରତୟକ୍ଷ ଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଜନମ  ତାରିଖ ତର ଟୁିଗଡୁିକ 
ଇତୟାଦି। 

ରକସ୍ ଅନୁସାରର ପରତୟାହାର ରହାଇଥବିା ମୂଲୟ Rs. 25 
ପରତି ପୟାରକଟ।୍ ମାସିକ ଚକର ବୃଦି୍ଧ DE ତର ୁଟିଗୁଡିକ ପାଇଁ 
I) 30 ରକସ୍ ପାଇଁ - 180 ଦିନ ପାଇଁ ଅପରରଟରଙ୍କ 
ରଦ୍ଧକରଣ 

 
ବାରୟାରମଟିର କ୍  ତର ୁଟ ିIII (BE-III) 

 

କମିର ପରକୃତି ମାସକି କାଯମୟ କରାଯିବ 

ଫରଟା ନିରଦମଶାବଳୀ ଅନୁସାରର ନୁରହଁ 

ରକସ୍ ଅନୁସାରର ପରତୟାହାର ରହାଇଥବିା ମୂଲୟ Rs. 25 
ପରତି ପୟାରକଟ।୍ 
ମାସିକ ଚକର ବୃଦି୍ଧ BE-III ତର ୁଟିଗୁଡକି 
I) 30 ରକସ ୍ ପାଇଁ - 180 ଦିନ ପାଇ ଁ ଅପରରଟରଙ୍କ 
ରଦ୍ଧକରଣ 
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ବାକୟାକମଟିର କ୍ ତର ୁଟି I (BE-I) 

 

କମ କହ୍ବାର ପରକୃତି ମାସିକ କାଯନୟକାରୀ କରାଯିବ 

 ପୂର୍ଣ୍ମ ଆଙୁ୍ଗଠି ପିରଣ୍ଟ କିମୱା ପୂର୍ଣ୍ମ ଆଇରିସ୍ ରୁ୍ଭଲ୍ 
ର୍ଭାବରର ନିରଖାଜ ର୍ଭାରବ ରରକଡ୍ମ ରହାଇଛି 

 ରଗାଟିଏ BE ମଧ୍ୟରର ରଫାଟର ରଫାଟ 

 ଏକ ଅବକଜ୍ର ବୟତିକରମ 

ମାସିକ କକମୁୟକଲଟଭି୍ BE-I ତର ୁଟିଗୁଡ୍ିକ ପାଇଁ: 
1. 1 କିମୱା ଅଧିକ କକସଗୁଡ୍ିକ ପାଇଁ - 

ରିକଟର ନିଂ ପାଇଁ ଅପକରଟରଙ୍କ ବରଖା   
2. 5 କିମୱା ଅଧିକ କକସଗୁଡ୍ିକ ପାଇଁ - 

ଅପକରଟରଙ୍କ ବରଖା  ପାଇଁ ଅବଧି 
ପାଞ୍ଚ ବ ନ। ଯଦ୍ି କମୁୟକଲଟଭି୍ ତର ୁଟ ି
ଗଣନା >=1 ଅକଟ କତକବ ଉଚିତ ୍
ଆଇନତଃ କାଯନୟକାରୀ କରାଯବିା 
ଆବଶୟକ 

 
ବାରୟାରମଟିର କ୍  ତର ୁଟ ିII (BE-II) 

 

କମ କହ୍ବାର ପରକୃତି ମାସିକ କାଯନୟକାରୀ କରାଯିବ 

 ବୟତିକରମଣ ଫରଟାରର ଫରଟାର ଖରାପ 
ଗୁଣବତ୍ତା  

 ବୟତିକରମଣ ଫରଟାରର ବୟତିକରମଣ ଦୃଶୟମାନ 
ନୁରହଁ 

ରକସ୍ ଅନୁସାରର ପରତୟାହାର ରହାଇଥିବା ମୂଲୟ 
Rs. 25 ପରତି ପୟାରକଟ୍। 
ମାସିକ କକମୁୟକଲଟଭି୍ BE-II ତର ୁଟିଗୁଡ୍ିକ ପାଇଁ: 

1. 30 କକସଗୁଡ୍ିକ ପାଇଁ - ରିକଟର ନିଂ ପାଇଁ 
ଅପକରଟରଙ୍କ ବରଖା  

 

 
ଫରଟାର ଫରଟା (ପିୱପ)ି 

 

କମିର ପରକୃତି ମାସକି କାଯମୟ କରାଯିବ 

ଅନୟ ଫରଟାଗରାଫ/କିମୱା ଅଣ-ମଣିଷଙ୍କର 
ରଯରତରବଳ ଏକ ଫରଟା 

ମୂଲୟ ପରତୟାହାର ପରତି ରକସ୍ Rs. 1000 ପରତି 
ପୟାରକଟ।୍ ମାସିକ ଚକର ବୃଦି୍ଧ BE-I ତର ୁଟିଗଡୁିକ:  

1. 1 ରକସ୍ ପାଇଁ - ଏକ ବଷମ ପାଇଁ ଅପରରଟରଙ୍କ 
ରଦ୍ଧକରଣ 

2. 5 ରକସ୍ ପାଇଁ - ଏକ ବଷମ ପାଇଁ ଅପରରଟରଙ୍କ 
ରଦ୍ଧକରଣ ଅବଧ୍ ି ପାଞ୍ଚ ବଷମର ଯଦି ଚକର ବୃଦି୍ଧ 
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ତର ୁଟ ି ଗଣନା >=1 ନିଆଯାଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ 
ଆଇନତଃ କାଯମୟକାରୀ ନିଆଯବିା ଆବଶୟକ 

 
ଅଣସଂସଦୀୟ ର୍ଭାଷା 

 

କମିର ପରକୃତି ମାସକି କାଯମୟ କରାଯିବ 

ନିବାସୀଙ୍କ ଜନସଂଖୟାରର ଅଣସଂସଦୀୟ 
ର୍ଭାଷାର ବୟବହାର/ ଅଶିଳଳ ର୍ଭାଷା 

ମୂଲୟ ପରତୟାହାର ପରତି ରକସ୍ Rs. 1000 ପରତି 
ପୟାରକଟ।୍ 
ମାସିକ ଚକର ବୃଦି୍ଧ BE-I ତର ୁଟିଗୁଡକି: 

1. ଅଧ୍ିକ 1 କିମୱା ଅଧ୍ିକ ରକସ ୍ ପାଇଁ- ଏକ ବଷମ 
ପାଇଁ ଅପରରଟରଙ୍କ ରଦ୍ଧକରଣ 

2. 5 ରକସ ୍ପାଇଁ - ଏକ ବଷମ ପାଇଁ ଅପରରଟରଙ୍କ 
ରଦ୍ଧକରଣ ଅବଧ୍ ି ପାଞ୍ଚ ବଷମର ଯଦି ଚକରବୃଦି୍ଧ 
ତର ୁଟି ଗଣନା >=1 ନିଆଯାଇଛି ଉପଯୁକ୍ତ 
ଆଇନତଃ କାଯମୟକାରୀ ନିଆଯବିା ଆବଶୟକ 

 
ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି କାଯମୟ ଦକ୍ଷତା 

 

କମିର ପରକୃତି ମାସକି କାଯମୟ କରାଯିବ 

ପରରତୟକ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସ ି କାଯମୟ ଦକ୍ଷତା 

ନାମାଙ୍କନର ଗୁଣବତ୍ତା ପାରାମଟିର୍ ଏବଂ 

ୟୁଆଇଡିଏଆଇର ଆଧ୍ାର ପରକିରୟା ଏବଂ 

ନିରଦମଶାବଳୀ ଉପରର ଆଧ୍ାର କରି ମଲୂୟାଙ୍କନ ରହବ 

ଯଦି କାଯମୟ ଦକ୍ଷତା ରରଟିଂ 90%ରୁ ନିମନ ଅଛ,ି 

EA ରରଡ୍ ଜନରର ଚିହନଟ ରହବ ଏବଂ ଯଦି 

କାଯମୟଦକ୍ଷତା ରରଟଂି ଡରପ୍ 85%ରୁ କମ ୍ ଅଛି, 

ଏରଜନ୍ସିର ନାମାଙ୍କନ ସଞ୍ଚାଳନ ବରଖାସ୍ତ 

ରହବ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ EA ରକାଡ ୍ ଏବଂ 

ନାମାଙ୍କନ 3 ବଷମ ପାଇ ଁପରତୟାହାର ରହବ। 
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ସମୀକ୍ଷା 

 କମିର ପରକୃତି ମାସକି କାଯମୟ କରାଯିବ 

 

ଅତୟନ୍ତ ଅକାମି/ଉଲଲ ଂର୍ନ ତରୟମାସକି କାଯମୟ 
ଦକ୍ଷତା ସମୀକ୍ଷାରର ରିରପାଟ୍ମ ରହାଇଛ ି କିମୱା 
ରଯଉଁଠାରର ପରିମାଣ ପରତୟାହାର ରହାଇଛ ି
ଅତିକରମ 50% ପରିମାଣ ଅବଧ୍ ି ସମୀକ୍ଷା 
ଅଧ୍ିନରର ରହାଇଛି। 

ଏରଜନ୍ସିର ନାମାଙ୍କନ ସଞ୍ଚାଳନଗୁଡକି ବରଖାସ୍ତ 
ରହବ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ EA ରକାଡ ୍ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ 
3 ବଷମ ପାଇଁ ପରତୟାହାର ରହବ। 

ପରତାରଣାର ସମ୍ଭବିତ ଉଦୟଶ ବୟତିତ ନିଦ୍ଧମାରିତ 
ନିରଦମଶନାମାର ସଫଳ ଉଲଲ ର୍ନ - 
ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ରସବାଗୁଡକି ପାଇଁ ନିବାସୀ 
ଅଧ୍ିର୍ଭାର / ର୍ଭର ଷ୍ଠ ପରଥାଗୁଡକିରର ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ ଏବଂ 
ନିରିକ୍ଷଣ ସମୟରର ଅନାଧ୍ିକୃତ PEC ନିରକ୍ଷଣ 
ରହାଇଛ ି

ଟଙ୍କା ରଗାଟିଏ ବଷମ ପାଇ ଁ ପରତିଟି ର୍ଟଣା ଏବଂ 
ଆପରରଟଙ୍କମୁ  ବଲ ାକଲିଷି୍ଟ୍ଂ କରିବାରର 50,000 

ଜାଲିଆତିର ସମ୍ଭବିତ କାରଣରୁ ନିଦ୍ଧମାରଣକୁ 
ସଫଳ ଉଲଲ ଂର୍ନ - ୟୁଆଇଡିଏଆଇର 
ସଫ୍ଟରେୟାର ୍ବାଏପାସ୍ ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟ 
ବାରୟାରମଟିର କ୍) 

ଟଙ୍କା 100,000 ପରତି ରମସନି ୍ ଏବଂ 5 ବଷମ ପାଇଁ 
ଅପରରଟରଙୁ୍କ ବଲ ାକଲିଷ୍ଟ୍ କରାଯାଇଛି 

ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ତର ୁଟ ିDoE I  
 ନକଲି ଡକୁୟରମଣ୍ଟ  
 ହରାଇବା ଡକୁୟରମଣ୍ଟ 

ମାସିକ ଚକର ବୃଦି୍ଧ DoE-I ତର ୁଟିଗୁଡକି: 
 ଅଧ୍ିକ 1 କିମୱା ଅଧ୍ିକ ରକସ୍ ପାଇଁ- ଏକ ବଷମ 

ପାଇଁ ଅପରରଟରଙ୍କ ରଦ୍ଧକରଣ  
 50 ରକସ୍ ପାଇଁ - ରଗାଟଏି ବଷମ ପାଇଁ 

ଅପରରଟରଙ୍କ ରଦ୍ଧକରଣ  
 ଯଦି ଚକରବୃଦି୍ଧ ତର ୁଟି ଗଣନା >=1 ନିଆଯାଇଛ ି

ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନତଃ କାଯମୟକାରୀ ନିଆଯିବା 
ଆବଶୟକ 

 

ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ତର ୁଟ ିDoE II  

 ଅରବୈଧ୍ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ  

 ଗୁଣବତ୍ତା ଡକୁୟରମଣ୍ଟର ପରମାଣ  

ମାସିକ ଚକର ବୃଦି୍ଧ DoE-II ତର ୁଟଗିୁଡିକ  

 30 କିମୱା ଅଧ୍କି ରକସ୍ ପାଇଁ - 180 ଦିନ ପାଇ ଁ

ଅପରରଟରଙ୍କ ରଦ୍ଧକରଣ  

 50 କିମୱା ଅଧ୍କି ରକସ୍ ପାଇ ଁ - ରଗାଟିଏ ବଷମ 
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 କମିର ପରକୃତି ମାସକି କାଯମୟ କରାଯିବ 

 ଡକୁୟରମଣ୍ଟରର ଡାଟା ଅରମଳକ ରହାଇଛି  

 ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ନାମ ଅରମଳକ ରହାଇଛି 

ପାଇଁ ଅପରରଟରଙ୍କ ରଦ୍ଧକରଣ 

ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ତର ୁଟି ପାଇ ଁ ଆଥଡକ ନିବତ୍ତମକ (I, II 

ଏବଂ III) 

DoE ତର ୁଟ ି I ଏବଂ II ଜନସଂଖୟାକ ତର ୁଟ ି ରୂପରର 

ଗଣନା କରାଯବି ଏବଂ DE % ର ରମାଟ୍ ନମୱରର 

ତର ୁଟ ି ପୟାରକଟଗୁଡକି ସହିତ ଗଣନା ରହବ ଏହି 

ମାସରର ଯାଞ୍ଚ ରହାଇଥିବା ରମାଟ ୍ ସଂଖୟକ 

ପୟାରକଟ ୍ ସମାନ %ର ରମାଟ ୍ ରଦୟରର ପହଁଚିଛି 

ଯାହାର ମାସ DE ତର ୁଟ ିସହ କାଟ ରହାଇଛି 

 
ରମାଟ ଆଥଡକ ନିରୂଉତ୍ସାହନରର କୟାପଂି: ପରତି ମାସିକ ରଦୟ ସାଇରକଲରର @ 50% ରମାଟ ରଦୟ କୟାପ ୍

ରହବ 

କିରୟା ବିରୁଦ୍ଧରର ଅପରରଟରଗଣ 

 

ତର ୁଟି ପରକାର ବିବରଣୀ 

 ଜନସଂଖୟାକ ତର ୁଟି 
 ବାରୟାରମଟିର କ୍  ତର ୁଟି 
 ଫରଟାର ଫରଟା (ପିୱପି) 
 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଜନସଂଖୟାକ ର୍ଭାଷାରର ଅଣସଂସଦୀୟ / ଅଶିଳଳ 

ର୍ଭାଷା ବୟବହାର କରନ୍ତୁ 
 ନାମାଙ୍କନ ସହ ମିଛ ପିୱଆଇ/ପିୱଏ, ଜାଲିଆତି ସହମତି 

ସିଲପ୍ ଉତ୍ପନନ  /ରକୌଣସି ନାମାଙ୍କନ ସମାପ୍ତ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ 
ସଫ୍ଟରେୟାର୍ ସହ ଟୟାରମ୍ପ୍ରିଂ ରହାଇଛି 

 ଅପରରଟର୍/ସୁପରର୍ଭାଇଜର୍ ହୁଏତ 6 ମାସରୁ 5 ବଷମର 
ଅବଧ୍ି ପାଇଁ ରହାଇଥିବା ତର ଟୁିର ପରକୃତି ଉପରର ନିର୍ଭମର 
କରି ବଲ ାକଲିଷ୍ଟ୍ ରହାଇପାରର।  

 ଉପଯୁକ୍ତ ଆଇନତଃ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିର ୟା ଆବଶୟକଗୁଡିକ 
ନିଆଯାଇଛି 
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ଅଧ୍ୟାୟ 9: ଗରାହାକ ସନ୍ତୁଷି୍ଠ ପାଇଁ ସୁଧ୍ାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଏବଂ 

ର୍ଭଷ୍ଟ୍ାଚାର୍ ଉରପକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାମାଙ୍କନ କମମଚାରୀଙ୍କ ନିରଦମଶନାମା 
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ଅଧ୍ୟାୟ 9: ଗରାହାକ ସନ୍ତୁଷି୍ଠ ପାଇଁ ସୁଧ୍ାର କରିବାକୁ ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ର୍ଭଷ୍ଟ୍ାଚାର୍ ଉରପକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାମାଙ୍କନ 

କମମଚାରୀଙ୍କ ନିରଦମଶନାମା 

 

***ଯଦି ଆପଣ ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ନିଦ୍ଧମାରିତ ନିୟମ ଏବଂ ଧ୍ାରାଗୁଡିକ ପାଳନ କରିବାରର ରକୌଣସି 

ବିଚଳନ ରଦଖାଇଥାଏ, ରତରବ ତତ୍କାଳ ସଂମୱନ୍ଧିତ ପରାଧ୍ିକାର ରିରପାଟ୍ମ କରନ୍ତୁ। 

ବିଚଳନ ରିରପାଟ୍ମ କରିବାକୁ ନିମନରର ଦିଆଯାଇଥିବା ହାଇଆକମୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ: 

    

ଅପରରଟର୍ ନିରୀକ୍ଷକୀୟ EA (ରନାଡାଲ୍ ଅଫିସର୍) RO (ଚିନ୍ତାଜନକ) 

 

ନମୁନା ଏସ୍କାରଲସନ୍  ମୟାଟିରକ୍ସ (ପରତି ରକନ୍ଦ୍ରରର ପରଦଶମନ କରିବା ଆବଶୟକ)

 

******ଅପରରଟରଙୁ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରୀକ ଏବଂ ଅଲଗା-ଅଲଗା ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପରାଥମିକତା ରଦବା ଆବଶୟକ। 

 

ରକନ୍ଦ୍ର ଠିକଣା : 

EA ନାମ ଏବଂ ରକାଡ ୍: 

ଅପରରଟର ୍ନାମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍କମ ନମଵ୍ର୍ : 

ନିରୀକ୍ଷକୀୟ ନାମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍କମ ନମ୍ଵର୍ : 

EA (ରନାଡାଲ୍ ଅଫିସର୍) ନାମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍କମ ନମଵ୍ର ୍: 

ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର ୍(ରନାଡାଲ୍ ଅଫିସର୍) ନାମ ଏବଂ ସମ୍ପ୍କମ ନମ୍ଵର୍ : 

ଅରି୍ଭରଯାଗ ରସଲ୍, ୟୁଆଇଡିଏଆଇ, ROର ସମ୍ପ୍କମ ନମ୍ଵର ୍    : 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକବୃନ୍ଦ୍ଙ୍କ ରକ୍ଷତରରର: 
ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ବିରି୍ଭନନ -ସ୍ତରର ରଲାକ କିମୱା ଜରଣ 

ନିବାସୀ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ବୟତିକରମଗୁଡିକ ସହିତ: 

ଅପରରଟଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ବାରୟାରମଟିର କ୍ କୟାପଚର୍ କରିବାକୁ 
ରଚଷ୍ଟ୍ା କରିବା ଆବଶୟକ ଉଦାହରଣ 10 ଆଙୁ୍ଗଠି ଚିହନ , 2 
ଆଇରିସ୍ ଏବଂ ଫରଟାଗରାଫ୍ । 
ଯଦି ରକୌଣସି କାରଣରୁ ବାରୟାରମଟିର କ୍  ଡିର୍ଭାଇସ୍ 
ବାରୟାରମଟିର କସ ୍ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଅସମଥମ ରହାଇଛି, 
ଅପରରଟରଙୁ୍କ ବିକଳ୍ପ କୟାପଚର୍ କରିବାକୁ ରଫାସ୍ମ କରିବା 
ଆବଶୟକ। 

 

ଅପରରଟର୍ ରକବଳ ସଫ୍ଟରେୟାରରର ରସହି ବିଶିଷ୍ଟ୍ ଅପବାଦ 
ଚିହନଟ କରିବା ଆବଶୟକ ଏବଂ ଅନୟ ସମସ୍ତ ବାରୟାରମଟିର କ୍ 
କୟାପଚର୍ କରିବା ଆବଶୟକ।  
ଅପରରଟରଙ୍କ ବୟତିକରମଣ ଫରଟାଗରାଫ ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ର୍ଭାରବ 
ଚିତରଣ କରିବା ସହ ବୟତିକରମଣ ଫରଟାଗରାଫ୍ କୟାପଚର୍ 
କରିବାକୁ ରହବ। 
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ଦାୟିତୱ   କରନ୍ତୁ  କରନ୍ତୁ ନାହିଁ 

ଗରାହକଙ୍କ ସନ୍ତୁଷି୍ଟ୍ ଉନନ ତ କରିବାକୁ 

ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି  ଅପରରଟର୍/ସୁପରର୍ଭାଇଜର୍ ଅନ୍-ରବାଡଡଂର ଏକ 
ମାନାଙ୍କ ପରକିର ୟା ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ: EA 
ବୟବସ୍ଥାପକଙ୍କ ରପାଟମାଲରର ନାମ ରଲଖିବା 
ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟ, ତାଲିମପରାପ୍ତ ଏବଂ 
ସାଟିଫିରକଟ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟ, 
ପଞି୍ଜକରଣ ଏବଂ ସକିରୟ ଅପରରଟର୍ 

 ଡିର୍ଭାଇସ୍-ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ତାଲିମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭମୂ କ୍ତ କରି ସଠିକ୍ 
ରଟର ନିଂ ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବା ସହିତ ଡିର୍ଭାଇସ 
ରର୍ଭଣତ୍ରସ୍/ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଆଞ୍ଚଳିକ 
କାଯମୟାଳୟର ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ 

 ଅପରରଟରଙ୍କ ଦୱ ାରା ଗୁଣବତ୍ତା ଡାଟା ରରକଡଡଂ 
ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ ଉଚିତ୍ ର୍ଭାବରର ବସିବା 
ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ 

 ରି୍ଭଡ ଏବଂ ସମୟ ପରବନ୍ଧନ ସୁନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ 
ଏବଂ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପରଶନ ସମୱନ୍ଧିତ କରିବାକୁ 
‘ସହାୟତା ରଡକ୍ସ୍’ ରସଟ୍ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ 

 ପରତି ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ଅତିକମରର ରଗାଟିଏ 
ଲୟାପଟପ୍ ବୟାକ୍-ଅଫ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାନ୍ତୁ 

 ରକନ୍ଦ୍ରରର ନାମାଙ୍କନ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ 
ପୂବମ-ନାମାଙ୍କନ ସଂଗରହ ଏବଂ ଖାଲି କରନ୍ତୁ 

 ରକବଳ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଅନୁରମାଦିତ 
ବାରୟାରମଟିର କ୍  ଡିର୍ଭାଇସଗୁଡିକ ଡିପଲଏ କରନ୍ତୁ। 
ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର 
ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆବଶୟକ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ 
ପରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ 

 ପରରତୟକ ନାମାଙ୍କନ ରଶଷରର ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ର୍ଭାବରର 

 ଅପରରଟର୍ IDଗୁଡିକର ଏକାଧ୍ିକ 
ରସଟ ୍ପାଇଁ ଏକ ପାସୋଡ୍ମ 
ବୟବହାର କରନ୍ତୁ 

 ଦୁଇଜଣ ଅପରରଟରଙ୍କ ସମାନ 
ଅପରରଟର୍ ID (ଉପରର୍ଭାକ୍ତା 
ରକାଡ୍) ରହିପାରିବ ନାହିଁ 

 ଅନ୍-ରବାଡଡଂ ସମୟରର 
ଅପରରଟର୍ କିମୱା ପଯମୟରବକ୍ଷକଙ୍କ 
ବାରୟାରମଟିର କ୍ ବଳପୂବମକ 
କୟାପଚର୍ ଉରପକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 

 ଅସ୍ଵୀକୃତ 
ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟ 
ପରାମାଣିକରଣ ରହରବ ନାହିଁ 

 ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନଗୁଡିକରର 
ଉପକରଣ ପରାମାଣିକରଣର 
ମାନାଙ୍କ ବିତରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ 
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ଆପଣଙ୍କ ଆଙୁ୍ଗଠି ପରିଣ୍ଟ କୟାପଚର୍ କରିବା 
ମହତ୍ତୱ ରର ପଯମୟରବକ୍ଷଣ / ଅପରରଟର୍ 
ସରମ୍ଵଦନଶୀଳ କରନ୍ତୁ 

 ଦର କାଡ୍ମ ପରତି ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ରଲପନ 

ରହାଇଛି 
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EA ଷ୍ଟ୍ାଫ୍- 

ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟ 

 ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନକୁ ଉଚିତ୍ ରଲଆଉଟ୍ ସୁନିଶି୍ଚତ 
କରନ୍ତୁ, ରଯପରିକି ରଟବୁଲର ଉର୍ଚ୍ତା, 
ଡିର୍ଭାଇସଗୁଡିକର ସ୍ଥିତି, ଅପରରଟର ୍ମାଧ୍ୟମରର 
ନିବାସୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି, ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ସଫା 
ପୃଷ୍ଠରୂ୍ଭମିରର ରୁ୍ଭଲ୍ 

 ନିବାସୀ ସହଜରର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ଡାଟା 
କୟାପଚର୍ ସବୁିଧ୍ା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପୂବମରୁ ଏବଂ 
ରସହି ସମୟରର ନିବାସୀ ନାମାଙ୍କନ ପରକିର ୟାର 
ସକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ 

 ଯଦି ନିବାସୀ ପଢିବାକୁ ସମଥମ ନହୁଅନି୍ତ ପଢନ୍ତୁ। 
ନାମ, ଲିଙ୍ଗ, ଠିକଣା, ସମ୍ପ୍କମ ବିବରଣୀ ସଠିକ୍ ଅଛି 
ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ 

 ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ରଧ୍ୌଯମୟ ରଖି ଏବଂ 
ନିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନମର ରୁହନ୍ତୁ 

 ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ସିଷ୍ଟ୍ମରର ନିବାସୀ ରମାବାଇଲ୍ 
ନମୱର୍ ପରରବଶ କରାଯାଇଛି 

 ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ ନାମାଙ୍କନ/ଅପରଡଟରର 
ଇରମଲ୍ ID କୁ ବୟବହାର କରି ବୁଝାଇବାକୁ 
ନିବାସୀ ଅଟନି୍ତ 

 ପରତୟାଖାନ କରିବାକୁ ରକୌଣସି ନାମାଙ୍କନ ପୂବମରୁ 
ଅପରରଟରଙୁ୍କ ସକିରୟ ରୂପରର “ଆଧ୍ାର ସବୁିଧ୍ା 
ସନ୍ଧାନ- ଅଗରୀମ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ” ବୟବହାର 
କରିବାର ଆବଶୟକତା ଅରଟ 

 ଆଧ୍ାର ପରତୟାଖାନ କରିବା/ ଅପରଡଟ୍ କରିବା 
ପାଇଁ ସମୟରର ନିବାସୀଙୁ୍କ ସୂଚୀତ କରିବା 90 
ଦିନ ପଯମୟନ୍ତ 

 ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଠାରୁ SMS ପରତୟାଖୟାନ କରିବା 
ପରର ଇ-ଆଧ୍ାର ଡାଉନରଲାଡ୍ କରିବାକୁ 
ନିବାସୀଙୁ୍କ ସୂଚିତ କରନ୍ତୁ 

 ରକୌଣସି ପରକାରରର ଆଧ୍ାର 
ଅପରଡଟ୍ ପାଇଁ ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା 
ନିଦ୍ଧମାରିତ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତୁ 

 ବାରୟାରମଟିର କ୍ ବୟତିକରମଣ ଏବଂ 
ଖରାପ ଗୁଣବତ୍ତା ଆଙୁ୍ଗଠି ପରିଣ୍ଟ 
ରକ୍ଷତରରର ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ 
ରକୌଣସିବି ନିବାସୀଙୁ୍କ ମନା କରନ୍ତୁ 
ନାହିଁ 

 ନିବାସୀଙ୍କ ସହିତ ରକାଠର 
ର୍ଭାବରର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ 

 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙୁ୍କ ପରଥରମ ନାମାଙ୍କନର 
ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ବୟତିତ 
ନିବାସୀମାନଙୁ୍କ ପୁନଃ ନାମାଙି୍କତ 
କରନ୍ତୁ ନାହିଁ  

 N/A,NA ଇତୟାଦି ରକ୍ଷତରରର 
ରଯଉଁଠାରର ବାସିନ୍ଦ୍ା ରକୌଣସି 
ଡାଟା ପରଦାନ କରିନଥାନି୍ତ ପରରବଶ 
କରନ୍ତୁ ନାହିଁ 
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  ନିବାସୀଙୁ୍କ 1947 ଙୁ୍କ ସମ୍ପ୍କମ କରିବାକୁ ସୂଚିତ 
କରନ୍ତୁ କିମୱା help@uidai.gov.in କୁ ନିବାସୀ 
ପରତୟାଖୟାନ କରିବା SMS କିମୱା ଇ-ଆଧ୍ାର ପରାପି୍ତ 
ନରହବା ପରର 90 ଦିନ ପରର ଡାଉନରଲାଡ୍ 
କରିବାକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏନାହିଁ 

 ନିବାସୀଙୁ୍କ ସହଜରର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁନିଶି୍ଚତ 
କରନ୍ତୁ ରଯ ନିବାସୀଙ୍କ ସି୍କର ନ୍ ନାମାଙ୍କନ 
ସମୟରର ପରତି ଥର ସମୟ ରହାଇଥାଏ ଏବଂ 
ପଚାରିବା ଡାଟାରର ପାର କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ  

 ବିରି୍ଭନନ କୁ ପରାଧ୍ିକାର ପରଯତନ  -ସମଥମ, ବରିଷ୍ଠ 
ନାଗରିକବୃନ୍ଦ୍ ଏବଂ ଗର୍ଭମବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ 

 ନିରଜ ନାମାଙ୍କନ ଫମମରୁ ରକୌଣସି ପରିବତ୍ତମନ 
କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯଦି ନିବାସୀ ଫମମରର 
କିଛି ସାମାନୟ ପରିବତ୍ତମନ କରିବାକୁ ଆଗରହ 
ରହାଇଥାନି୍ତ, ଅପରରଟରଙୁ୍କ ଏହି ସନ୍ଧରି୍ଭତ 
କରିବାକୁ ରହବ। ଏପରି ମାମଲାରର 
ଅପରରଟରଙୁ୍କ ନିବାସୀଙୁ୍କ ବିନମରତାପୂବମକ 
ରଫରସ୍ତ କରିଥାନି୍ତ ଏବଂ ପରିବତ୍ତମନ କରିବାକୁ 
ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ଫମମରର ଏପଯମୟନ୍ତ 
ସଂସ୍ଥାପନାକତ୍ତମାଙ୍କ ସୱାକ୍ଷର ରନବାକୁ ରହବ। 

 

 

 

ଦାୟିତୱ  
 କରନ୍ତୁ  କରନ୍ତୁ ନାହିଁ 

ପରତାରଣା ଏବଂ ତର ୁଟି ଉରପକ୍ଷା କରନ୍ତୁ 

EA ଷ୍ଟ୍ାଫ୍-  ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଅପରରଟର୍ ID ରର ଆଧ୍ାର  ନାମାଙ୍କନ କଲ ାଏଣ୍ଟ/ରମସିନ୍ ଟାମ୍ପ୍ର୍ 
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ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟ କଲ ାଇଣ୍ଟକୁ ଲଗ ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପିଲରକସନରର ଲଗ ୍
ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ ରଯଉଁଠାରର ବାସସ୍ଥାନ ରସଟ ୍
ରହାଇଛି ଯାହା ଦୱ ାରା ଅନୟଥା ଆପଣଙ୍କ ଲଗଇନ ୍
ରେଣ୍ତ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କରିପାରିରବ 

 ଆପଣଙ୍କ ଲଗଇନ୍ ପାସୋଡ୍ମ ବାରମ୍ବାର ର୍ଭାରବ 
ପରିବତ୍ତମନ କରନ୍ତୁ 

 ଅପରରଟର୍ ସିଙ୍କ୍ କାଯମୟକଳାପ ନିୟମିତ ର୍ଭାରବ 
କାଯମୟ ସମ୍ପ୍ାଦନ କରନ୍ତୁ  

 ପରାଧ୍ିକାରଙ୍କ ଦୱ ାରା ମାନାଙ୍କ ଅପରରଟିଂ ପରକିର ୟା 
ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ 

 ରକବଳ ପିୱଆଇ/ପିୱଏ ନିଦ୍ଧମାରିତ ବୟବହାର 
କରନ୍ତୁ 

 ଅନୟ EA ଷ୍ଟ୍ାଫଙ୍କ ଦୱ ାରା ରକୌଣସି ପରତାରଣା 
ମାମଲାରର ଅଧ୍ିକାରୀଙୁ୍କ ସୂଚିତ କରନ୍ତୁ  

 ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ନିରଦମଶାବଳୀ ଅନୁସାରର 
ଫାଇଲ୍, ବୟାକ ୍ ଅପ୍ ଏବଂ ରଷ୍ଟ୍ାର୍ ନାମାଙ୍କନ 
ଡାଟା 

 ବରକୟା ଲାଗ ପରର ସମସ୍ତ ବାରୟାରମଟିର କ୍  
ବୟତିକରମଣ 

 ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ କି ସମସ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ମିଶନକୁ GPS 
ନିରଦ୍ଧମଷାଙ୍କ ରକୌଣସିବି ନାମାଙ୍କନ / ଅଧ୍ୟୟନ 
ଆରମ୍ଭ ପରିବା ପୂବମରୁ ପରତିଦିନ କୟାପଚର୍ କରିବା 
ଆବଶୟକ 
 

 
 

କରିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ 
 ଜରଣ ନିବାସୀଙୁ୍କ ନାମାଙି୍କତ 

କରିବାକୁ ଏକ ଫରଟାର ଫରଟା 
ନିଅନ୍ତୁ, ନିବାସୀ ଫରଟା (GOD), 
ଅବରଜକ୍ଟଗୁଡିକ, ପଶୁ/ଗୁଡିକ 
ନିବାସୀ ଫରଟା ସ୍ଥାନରର 
ନିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନିବାସୀ 
ଜନସଂଖୀୟ ବିବରଣୀରର ଅନୟ-
ପାଲମାରମଣ୍ଟାରୀ ର୍ଭାଷାକୁ ବୟବହାର 
କରନ୍ତୁ 

 ବାରୟାରମଟିର କ୍ ରନବା ଉରପକ୍ଷା 
କରିବାକୁ ବୟାପକ ରୂପରର 
ରଗାଟିଏ 5 ବଷମରୁ କମ୍ ବୟସ୍କର 
ପିଲା ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ କରିବା 
ଉରପକ୍ଷା କରିବାକୁ ରଚଷ୍ଟ୍ା କରନ୍ତୁ 

 ରକବଳ ନାମାଙ୍କନର ଉରଦୟଶ 
ପାଇଁ ଜରବ ଅରି୍ଭବାବକ କିମୱା 
ଶିଶୁଙ୍କ ମାତାପିତା ରୂପରର କାଯମୟ 
କରିଥାଏ 

 ରକୌଣସି ଖବରକାଗଜର ସ୍କାନ୍ 
କପି ରଯପରିକି ନାମାଙ୍କନକୁ 
ସମଥମନରର ଲାଗୁଥିବା ଡକୁୟରମଣ୍ଟ 
ଉପରଲାଡ ୍କରନ୍ତୁ 

 ବାସିନ୍ଧାଙ୍କ ଆଧ୍ାରରର ଆପଣଙ୍କ 
ରମାବାଇଲ୍ ନମଵ୍ର୍ ଏବଂ 
ଇରମଲ୍ ID ବୟବହାର କରନ୍ତୁ 

 ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ 
ବାରୟାରମଟିର କ୍ ମିଶରଣ କରିବାକୁ 
ଉଦୟମ କରନ୍ତୁ 

 ରକୌଣସି ଅନୟ ଅପରରଟରଙ୍କ 
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ଦୱ ାରା ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ସାଇନ୍ 
କରନ୍ତୁ 

 ଏକ ରଫାଟକପି, ସ୍କାନ୍ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ 
କିମୱା ରକୌଣସି ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ଫମ୍ମ 
ଅନୟଥା ପରକୃତ ପିୱଆଇ/ପିୱଏ 
ଗରହଣ କରନ୍ତୁ  

 ବାସିନ୍ଦ୍ା ପିୱଆଇ/ପିୱଏ (କଠିନ 
କପି କିମୱା ଇରଲାକି୍ଟର ନ୍ ଫମମରର) 
ଏକ କପି ରଖନ୍ତୁ 

 

 

ଆଧ୍ାର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ପରକିରୟା 
 

 ଆଧ୍ାର ପୁନଃଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାରଣଗୁଡିକ:  
– ବାସିନ୍ଦ୍ା ନିଜର ଆଧ୍ାର ଲିଙ୍କ୍ କରିବାକୁ ଶୀର୍ରତାରର ରହାଇପାରର 
– ପତର  ଲକ୍ଷୟସ୍ଥଳ ଏପରିକି ପରର 90 ଦିନଗୁଡକିରର ମଧ୍ୟ ପହଁଚନିପାରର  
– ବାସିନ୍ଦ୍ା ରସମାନଙ୍କ EID/UID ସିଲପ୍ ହରାଇଛନ୍ତି 

 
 ଆଧ୍ାର ଉତ୍ପନନ : ସାଧ୍ାରଣତଃ, ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସିରୁ ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଦୱ ାରା ନାମାଙ୍କନ ପୟାରକଟ ୍ପରତି ଦିନରୁ ସବମାଧ୍ିକ 90 ଦିନ ରି୍ଭନନ  

ଅରଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାପନ ପରକିରୟା ଯାଞ୍ଚକରଣ କରିବା ଅଧ୍ନିରର ଅରଟ 
 ଆଧ୍ାର ବିତରଣ: ସାଧ୍ାରଣତଃ, ଠିକଣାରର ଆଧ୍ାର ଦିନ ପାଇ ଁୟୁଆଇଡିଏଆଇ ଦୱ ାରା CIDR ଦୱ ାରା ନାମାଙ୍କନ ପୟାରକଟ୍ ପରତି ଦିନରୁ 

90 ଦିନ ପଯମୟନ୍ତ ଲାଗିଥାଏ 
 ବିତରଣର ରମାଡ୍: ର୍ଭାରତ ରପାଷ୍ଟ୍ ଦୱ ାରା ରପରରଣ ରହାଇଥବିା, ପଞି୍ଜକରଣ ରହାଇଥିବା ରମାବାଇଲ ୍ନମ୍ଵର ୍ୟୁଆଇଡିଏଆଇ 

ରେବସାଇଟରୁ ଡାଉନରଲାଡ୍ ରହାଇଛ ିକିମୱା ପଞି୍ଜକରଣ ରହାଇଥିବା ରମାବାଇଲ୍ ନମ୍ଵର୍ ବୟବହାର କରି ଏମ୍-ଆଧ୍ାର ଡାଉନରଲାଡ ୍
କରନ୍ତୁ 

 ପତରର ସ୍ଥିତି: କିଛି ପତର  କିମୱା ପରଗମ ବାସିନ୍ଦ୍ାରର ରଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ରହାଇଛି 
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ରକବଳ ନାମାଙ୍କନ ID (EID) ଉପଲବ୍ଧ ଅରଟ 

 

 ବାସିନ୍ଦ୍ା https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ପରିଦ୍ଶନନ କରନ୍ତୁ 
 EID ନମ୍ଵର ୍ପରରବଶ କରନ୍ତୁ, OTP ପରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏକ PDFର ଆଧ୍ାର 

ପତରର (ଇ-ଆଧ୍ାର) ଡାଉନରଲାଡ ୍କରିବାକୁ ରମାବାଇଲ୍ ନମୱର ୍ପଞି୍ଜକରଣ 
କରନ୍ତୁ  

 ବାସିନ୍ଦ୍ା 51969ରର SMS ପରାପ୍ତ କରିବାକୁ, ପରକାର: 
 UID ସ୍ଥିତି < 14-ଅଙ୍କ EID > କିମୱା  
 UID ସ୍ଥିତି < 28-ଅଙ୍କ EID > 

 ବାସିନ୍ଦ୍ା https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-aadhaar-no- ପରିଦ୍ଶନନ କରି 
ତାଙ୍କର କମାବାଇଲ୍ ନମୱରକର ଆଧାର ପରାେ କରିପାରିକବ 

 EID ନମ୍ଵର୍, ପଞି୍ଜକରଣ ରମାବାଇଲ୍ ନମ୍ଵର୍ ଏବଂ OTP ଆବଶୟକ ଅରଟ 
 ଜରଣ ନିବାସୀ ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ଆବଶୟକ ଅନୁସାରର ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ର 

(PEC)ରୁ ଇ-ଆଧ୍ାର ମଧ୍ୟ ପରାପ୍ତ କରିପାରିରବ  
 ଜରଣ ବାସିନ୍ଦ୍ା1947 କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିପାରିରବ 
 ଜରଣ ବାସିନ୍ଦ୍ା help@uidai.gov.in ରର ମଧ୍ୟ ଇରମଲ୍ କରିପାରନ୍ତି 

UID / ଆଧ୍ାର ଜଣାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷର ହଜିଯାଇଛି / ଅନୁପଲବ୍ଧ ଅରଟ 

 

 ଜରଣ ବାସିନ୍ଦ୍ା https://eaadhaar.uidai.gov.in/ ପରିଦଶମନ କରିପାରିରବ 
 ଆଧ୍ାର ପରରବଶ କରନ୍ତୁ 
 OTP ପରାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଞି୍ଜକରଣ ରମାବାଇଲ ୍ନମ୍ଵର ୍ଦିଅନ୍ତୁ 
 ଆଧ୍ାର ପତରର ଏକ PDF ଡାଉନରଲାଡ୍ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରୀ ମଧ୍ୟ ଇ-ଆଧ୍ାର ର୍ଭାରବ ଜଣାଯାଏ  

 ଏକ ବାସିନ୍ଦ୍ା ମଧ୍ୟ 51969 ରର SMS କରିପାରିରବ ଏବଂ ପରକାର: 
 UID EAADHAAR < ଆଧ୍ାର > < ଇରମଲ୍ ଆଇଡି > < PIN ରକାଡ୍ > 
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ହଜିଥିବା EID ଏବଂ/କିମୱା UID / ଆଧ୍ାର 

 

 ଏକ ବାସିନ୍ଦ୍ା https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid ପରିଦଶମନ କରିପାରିରବ 
 ରକବଳ ଇଂରାଜୀ ର୍ଭାଷାରର ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ 
 ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ପଞି୍ଜକରଣ ରହାଇଥବିା ରମାବାଇଲ୍ ନମ୍ଵର୍ କିମୱା 

ଇରମଲ୍ ଆଇଡ ିପରରବଶ କରାଯାଇଛି 
 ଆଧ୍ାର କିମୱା EID ସ୍ଥିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଞି୍ଜକରଣ ରହାଇଥବିା 

ରମାବାଇଲ ୍ନମ୍ଵର ୍/ ଇରମଲ ୍ଆଇଡକୁି OTP ପରାପ୍ତ ରହବ 
 ବାସିନ୍ଦ୍ା ମଧ୍ୟ 1947 ରର କଲ୍ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରନ୍ତି 
 ବାସିନ୍ଦ୍ା help@uidai.gov.in ରର ମଧ୍ୟ ଇରମଲ ୍କରିପାରନ୍ତି 
 ଏକ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିଦଶମନ କରନ୍ତୁ  

 ଅପରରଟର ୍କୁ "ଅଗରୀମ ସନ୍ଧାନ" ର ବୟବହାର କରିବା ପାଇଁ 
 ଆପଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ବିବରଣୀ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅପରରଟର୍ ର 

ଜନସଂଖୟାକ ସୂଚନା ପରଦାନ କରର  
 ବାସିନ୍ଦ୍ା ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ର ନିକଟତ୍ତମ ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯମୟାଳୟ (RO) କୁ ପରିଦଶମନ କରିପାରନ୍ତି 

 ପରରତୟକ RO ରର କିଛ ିସହାୟତା ରଡକ୍ସ ଅରଟ।  
 ଅଧ୍ିକାରିଙ୍କ ରାଗି ଯାଇଥିବା ବାସିନ୍ଦ୍ା ର ସାହାଯୟ କରିବାରର ଆନନ୍ଦ୍ ରହବ 

 

ଇ-ଆଧାର୍ 

 ଉପରକ୍ତ କଯକଜୌଣସି ପର୍ଦ୍ଧତି ବୟବହ୍ାର କରି, ବାସିନ୍ଦା ଆଧାର କପିର ଏକ ଇକଲା୍ିର ନିକ୍ 
କପି ଡ୍ାଉନକଲାଡ୍୍ କରିପାରିକବ 

 ଏହ୍ା ଏକ ପାସୋଡ୍୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ PDF ଫାଇଲକର ଉପଲବ୍ଧ କହ୍ବ  
 ଆଧାର ଡ୍ାଉନକଲାଡ୍୍ କରିବାକୁ, ବାସିନ୍ଦା ଏଥିକୁ ପରିଦ୍ଶନନ କରିପାରିକବ 

https://eaadhaar.uidai.gov.in/  
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ଆଧାର ରିପିର୍ର ଅଡ୍ନର୍ 

 

 ଆଧାର ରିପିର୍ର ଅଡ୍ନର୍ ଏକ ଅନଲାଇନ୍ କସବା ଯାହ୍ା UIDAI ଦ୍ୱ ାରା ପରଦ୍ାନ 
କହ୍ାଇଛି 

 ଜକଣ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କର ଆଧାର ପତର କୁ ପୁନଃପରାେ କରିବାର ଅନୁକରାଧ 
କରିପାରିକବ, କଯପଯନୟନ୍ତ ତାଙୁ୍କ ମୂଳ ଆଧାର ପତର  କିମୱା ଭୁଲ୍ ଆଧାର ପତର  ପାେ 
ନକହ୍ଉଛି 

 ବାସିନ୍ଦା ପରିଦ୍ଶନନ କରିପାରିକବ https://eaadhaar.uidai.gov.in/ 
 ଆଧାର ନମୱର୍/ ଭିଚନୁଆଲ୍ ID/ EID ପରକବଶ କରନ୍ତୁ 
 ସୁରକ୍ଷା କକାଡ୍୍ ପରକବଶ କରନ୍ତୁ 
 ତାପକର, 'OTP ପରକରଣ’ କିମୱା 'OTP ପରାେ’ କିଲକ ୍କରନ୍ତୁ 

 ଯଦ୍ି କକୌଣସି କାରଣଙୁ୍କ ଯଦ୍ି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ପଞି୍ଜକୃତ କହ୍ାଇନାହ୍ିଁ, ପରୀକ୍ଷଣ ବକ୍ସ 'କମା କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ପଞି୍ଜକୃତ 
କହ୍ାଇନାହ୍ିଁ’। ତାପକର OTP ପରାେ କରିବାକୁ ଅଣ-ପଞି୍ଜକୃତ କମାବାଇଲ୍ ନମୱର୍ ପରକବଶ କରନ୍ତୁ 
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ଅଧୟାୟ 10: ପରିଶିଷ୍ଟ(ଗୁଡି୍କ) 
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ଅଧୟାୟ 10: ପରିଶିଷ୍ଟ(ଗୁଡ୍ିକ) 

 

 

 

 

 

ପରିଶିଷ୍ଟ A – ଆଧାର ଧାରା 
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ପରିଶିଷ୍ଟ B – ଆଚରଣ ସଂହି୍ତା 
 

1. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଗୁଡିକ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରବମାତ୍ତମ ରଚଷ୍ଟ୍ା କରିବ। 
2. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ଅପରଡଟ୍  ପାଇ ଁଆଚରଣ ସହିତା, ଅଖଣ୍ଡତା, ଗରିମା ଏବଂ ନିଷ୍ପକ୍ଷତାକୁ ଉର୍ଚ୍ ମାନାଙ୍କ 
ସୃଷି୍ଟ୍ ରଖିବ।  
3. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ଶୀର୍ର, ରନୈତିକ ଏବଂ ରପଶାଦାର ଉପାୟରର ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତୱ କୁ ପୂର୍ଣ୍ମ କରିବ। 
4. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ପରରତୟକ ସମୟରର ଉଚିତ ପରିଶରମ କରିବ, ଉଚିତ ରଦଖାଶଣୁା ସନିୁଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୱତନ୍ତ୍ର ରପଶାଦାର ନିର୍ଣ୍ମୟ 
କରନ୍ତୁ। 
5. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ରକୌଣସି ରମୌଖିକ କିମୱା ଲିଖିତ ର୍ଭାବରର, ସିଧ୍ା କିମୱା ଅପରତୟକ୍ଷ ର୍ଭାବରର, ବାସିନ୍ଦ୍ାର ବିଷୟରର ରକୌଣସି ରଗାପନୀୟ 
ସୂଚନା ରଦଖାଇବ ଯାହାକି ରସମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉପରର ଆରସ, ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଅଧ୍ିନିୟମର ଅନୁପାଳନରର କିମୱା ରକୌଣସ ିଅନୟ ଆଇନ୍  ପାଇଁ 
ଏପରି କରିବା ଆବଶୟକ। 
6. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ରକୌଣସି ଅନୁଚିତ ଅର୍ଭୟାସରର ଅନ୍ତ୍ରରୁ୍ଭକ୍ତ ରହବ ନାହିଁ। 
7. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ଏହା ସୁନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ ରଯ କି ବାସିନ୍ଦ୍ାର ଅରି୍ଭରଯାଗ ସମୟରର ଏବଂ ଉଚିତ ଉପାୟରର ନିରିକ୍ଷଣ କରାଯାଏ। 
8. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ରୁ୍ଭଲ୍  ପରତିଶରୁତିରୁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ ଉଚତି ପରୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବାସନି୍ଦ୍ାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା 
ରୁ୍ଭଲ୍ ରହବ ନାହିଁ। 
9. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ଅଧ୍ିନିୟମର ପରାବଧ୍ାନ ଏବଂ ନିୟମ, ସରକାର ଏବଂ ପରାଧ୍କିରଣ ଦୱ ାରା ସମୟ-ସମୟରର ଲାଗ ୁରହବା ପାଇଁ ନିୟମର 
ପାଲବ କରିବ। 
10. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ପରାଧ୍ିକରଣକୁ ପରସୁ୍ତତ ଡକୁୟରମଣ୍ଟ, ରିରପାଟମ କାଗଜ ପତର , କିମୱା ସୂଚନାରର ସୃଷି୍ଟ୍ କରିବ ନାହିଁ କିମୱା ରକୌଣସି ସଚୂନା 
ଅବରରାଧ୍ କରିବ। 
11. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ଏହା ନିଶି୍ଚତ କରିବ ରଯ ପରାଧ୍ିକରଣ କିମୱା ରକୌଣସ ିକିରୟା, ଆ ଇନ୍   ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରକିରୟା ଏବଂ ନିରଦ୍ଧମଶ ପାଇ ଁରର୍ଭୈତିକ 
ଉଲଙ୍ଘନ କିମୱା ତାହାର ଅଣ-ଅନୁପାଳନ ସମୱନ୍ଧୀୟ ରକୌଣସି ନିୟନ, ଆଇନ, ଇତୟାଦିର ବିଷୟରର ତୁରନ୍ତ ସୂଚିତ କରାଯିବ। ରକୌଣସି ଅନୟ 
ରମରଟରିଆଲ୍ 
12. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅପରଡଟ୍ ରସବାଗୁଡକିର ଆରୟାଜନ ସମୱନ୍ଧରର ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ କମମଚାରୀକୁ ଧ୍ାରା 
କିମୱା ୱମିଶନ ୍ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହବ। 
13. ରସବା ପରଦାନକାରୀଙୁ୍କ ପରଯୟପ୍ତ ର୍ଭାବରର ପରଶିକ୍ଷଣ କମମଚାରୀ ଏବଂ ବାସନି୍ଦ୍ା ପାଇ ଁଉଚିତ, ଶୀର୍ର ଏବଂ ସକ୍ଷମ ରସବାକୁ ରିଅଡର୍  କରିବାକୁ 
ବୟବସ୍ଥା ରହବା ଉଚିତ। 
14. ରସବା ପରଦାନକାରୀ ଆନ୍ତରିକ କାଯମୟର ସଞ୍ଚାଳନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା, କମମଚାରୀ ଏବଂ ରସମାନଙ୍କ କତମବୟରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାରର 
ଅଧ୍ିକାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଚରଣରର ମାନଙ୍କର ନିଦ୍ଧମାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସୱଂୟର ଆଚରଣ ବିକସତି କରିବ। ଏହି ରକାଡ୍   ପରଶିକ୍ଷିତ 
ଉତୃ୍କଷ୍ଠତା ଏବଂ ମାନାଙ୍କ, ଅଖଣ୍ଡତା ରଗାପନୀୟତା, ନିଷ୍ପକ୍ଷତା, ଏବଂ ହିଂସାର ସଂର୍ଷମରୁ ବଞ୍ଚବିା ପାଇ ଁରଖବିା ପଯମୟନ୍ତ ବଢି ପାରର। 
15. ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅପରଡଟ୍  ଡାଟାକୁ ସଠିକତା ନିଶି୍ଚତ କରିବା ପାଇଁ ରସବା ପରଦାନକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଗତିବିଧ୍ରିର ନିମମାତା-ରଚକର୍  ଅବଧ୍ାରଣ 
ପାଳନ କରିବ। 
16. ରସବା ପରଦାନକାରୀମାରନ ନାମାଙ୍କନ ଏବଂ ଅଦୟତ୍ତନ ପରକିରୟାରର ହସ୍ତରକ୍ଷପ, ରଜାରରଦାସ୍ତ, ପରଥାଗୁଡିକରର ରହବ ନାହିଁ। 
17. ରସବା ପରଦାନକାରୀମାରନ ଏହା ନିଶି୍ଚତ କରିବା ସନିୁଶି୍ଚତ ଅରଟ କି ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତ ଡାଟା (ଜନସଂଖୟାକ/ବାରୟାରମଟିର କ୍ ) ଯାହା ନିବାସୀଙ୍କ 
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ଦୱ ାରା ସଂଗୃହିତ ରହାଇଛ ିପଲିସୀ ଏବଂ ପରକିରୟା ଏହି ଉଦୟଶ ପାଇଁ ଅଧ୍ିକାରୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ରହାଇପାରର। 
18. ରସବା ପରଦାନକାରୀମାରନ ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସିଗୁଡିକ, ଅପରରଟରସ୍, ସୁପରର୍ଭାଇଜର ୍ଇତୟାଦି ନିଲମୱନ/ବିଳମୱ/ବିସଂଗତି ସମୱନ୍ଧରର 
ପରାଧ୍ିକରଣର ନିର୍ଣ୍ମୟ ଲାଗୁ କରିବ। 
19. ରସବା ପରଦାନକାରୀମାରନ ଡାଟା ଫିଲ୍ଡଗଡୁିକ ପାଇଁ ମାନାଙ୍କ ଅନୁସରଣ, ଡାଟା ଯାଞ୍ଚକରଣ ଏବଂ ବାରୟାରମଟିର କ୍  ରକ୍ଷତରଗୁଡିକ ପରାଧ୍ିକାର ଦୱ ାରା 
ଅନୁସରଣ ରହାଇଥାଏ। 
20. ରଯଉଁଠାରର ଆବଶୟକୀୟ, ରସବା ପରଦାନକାରୀମାରନ ରକବଳ ରସହି ଉପକରଣଗୁଡିକ ଏବଂ ସିଷ୍ଟ୍ମ ୍ବୟବହାର କରିରବ ରଯଉଁଥିରର 
ଅଧ୍ିକାରୀ ଦୱ ାରା ଅନୁରମାଦନ କରାଯାଇଛି। 
21. ରସବା ପରଦାନକାରୀଗଣ ରରକଡମ ରଖବିା ଏବଂ ମରାମତି ପାଇ ଁଅଧ୍ିକାରୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ନିୟମବଳୀ ପରଦାନ ରହାଇଛି। 
22. ରସବା ପରଦାନକାରୀଗଣ ସଂଗରହ ରହାଇଥିବା ଡାଟା ଟର ାନସ୍ମିସନ ୍ପାଇଁ ଅଧ୍ିକାରୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ରହାଇଥବିା ପରକିରୟା ଏବଂ ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ 
ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବଶୟକ। 
23. ରସବା ପରଦାନକାରୀଗଣ ଅଧ୍କିାରୀଙ୍କ ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ରଗାପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ରପରାରଟାକଲ ୍ପାଳନ କରିବା ଆବଶୟକ। 
24. ରସବା ପରଦାନକାରୀଗଣ ଆଧ୍ାର ପରିରଯାଜନାଙୁ୍କ ସରନ୍ଦ୍ଶ, ସାମଗରୀ ଏବଂ ଉରଦୟଶକୁ ପାଳନ ଏବଂ ସଂଚାର କରିବାକୁ ପରାଧ୍କିରଣ ଦୱ ାରା 
ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ରପରାରଟାକଲ୍ ପାଳନ କରିରବ। ରଯରହତୁ ଆଧ୍ାର ରଲାରଗା ଏବଂ ବର ାଣ୍ତ ନାମ ପରାଧ୍ିକରଣର ଗୁଣ ଅରଟ, ପରାଧ୍ିକରଣ ରଲାରଗା, ବର ାଣ୍ତ 
ନାମ, ବର ାଣ୍ତ ଡଜିାଇନ୍, ଏବଂ ଅନୟ ରଯାଗାରଯାଗ ଏବଂ ଜାଗୃକ୍ତା ଏବଂ ଜାଗୃତୀକରଣ ବିଷୟବସୁ୍ତର ବୟବହାର ବିଧ୍ି ଏବଂ ସୀମା ହୀନ ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ 
କରିବ।  
25. ରସବା ପରଦାନକାରୀଗଣ ଆଧ୍ାର ପରକିରୟାଗୁଡିକ କାଯମୟକାରୀ କରିବାକୁ ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ରପରାରଟାକଲ୍ ପରକିରୟାଗୁଡକି ଏବଂ ମାନାଙ୍କକୁ 
ପାଳନ କରିବ। 
26. ରସବା ପରଦାନକାରୀଗଣ ଜମା କରିବା ପଯମୟାୟକରମରର ରିରପାଟମଗୁଡିକର ନାମାଙ୍କନ ପରାଧ୍ିକାର ଫମରର ଏବଂ ପରାଧ୍କିାର ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ 
ରହାଇପାରର। 
27. ରସବା ପରଦାନକାରୀଗଣ ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ଅନୁରରାଧ୍ ରହାଇଥବିା ସମୟ-ସମୟରର ଆଧ୍ାର ପରକିରୟାଗୁଡିକ ସମୱନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପରଦାନ କରିବ। 
 

ପରିଶିଷ୍ଟ C – ନାମାଙ୍କନ କକନ୍ଦର (କଚକଲିଷ୍ଟ) 
 

ରରଜିଷ୍ଟ୍ର ାର: _______________________________________________________ 

ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି: _______________________________________________ 

ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାନ:  ସମୂ୍ପ୍ର୍ଣ୍ମ ଠିକଣା _________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନ ୍ରକାଡସ୍:  ସମସ୍ତ ରଷ୍ଟ୍ସନଗୁଡକି ________________________________ 

______________________________________________________________ 

ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ନିରୀକ୍ଷକୀୟ ନାମ:: ________________________________ 
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କରମିକ ରଚକପଏଣ୍ଟ 
ନାମାଙ୍କନ 
ଏରଜନ୍ସି 

ନିରୀକ୍ଷକୀୟ 

ବାଧୟତାମୂଳକ ଆବଶୟକତାଗୁଡି୍କ 

A କଷ୍ଟସନ୍ 

A.1 ଦ୍ୟାକରି UIDAI ସହ୍ିତ ନବିନର୍ତ୍ମ ସୁନିଦିଷ୍ଟକରଣଗୁଡ୍ିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଲୟାପଟପ୍/କଡ୍କ୍ସଟପ୍ USB ହ୍ବକର 
ଉପଲବ୍ଧ ବାକୟାକମଟିର କ୍ ସଂକଯାଜନା ପାଇଁ ଅନୟ ଡ୍ିଭାଇସକୁ; (ସବନଦ୍ା techsupport@uidai.gov.in ପରୀକ୍ଷଣ 
କରନ୍ତୁ ନବୀନର୍ତ୍ମ ଆବଶୟକତାଗୁଡ୍ିକ ପାଇଁ)। 
ECMP ସଂସ୍କରଣ 3.3.4.2 ପାଇଁ  

 3.2 Ghz କବସ୍ ଫିର କର ୁୟସି କୱ ାଡ୍ ୍କରନ୍ତୁ କିମୱା ଉଚ୍ଚର୍ତ୍ର (କଡ୍କ୍ସଟପ୍) କିମୱା 1.9 GHz କବସ୍ ଫିର କର ୁୟସି, କୱ ାଡ୍୍ କକାର୍ 
କିମୱା ଉଚ୍ଚର୍ତ୍ର (ଲୟାପଟପ୍) 

 4GB RAM କିମୱା ଅଧିକ 
 500GB HDD  
 ଉତ୍ସଗନୀକୃତ USB 2.0 କପାଟ୍ନ(ସବନନିମନ 5ଟି କପାଟ୍ନ ଆବଶୟକ 

କନାଟ୍: (Windows Vista/କଯକକୌଣସ 64 ବିଟ ୍ଅପକରଟଂି ସିଷ୍ଟମ ୍ସମଥିତ ନୁକହ୍ଁ) 

  

A.2 ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ସଫ୍ଟରେୟାର ୍ସଂସ୍ଥାପତି, ପରୀକ୍ଷିତ, କନଫିଗର ୍ରହାଇଛ ିଏବଂ ପଞି୍ଜକରଣ ରହାଇଛି ସହ CIDR 
ଅନୁସାରର ସଂସ୍ଥାପନା ଏବଂ କନଫିଗୁୟରରସନ୍ ମାନୁଆଲ।୍ ସମସ୍ତ ପଞି୍ଜକରଣ ଲୟାପଟପରର ରିଲିଜର ରଗାଟିଏ 

ମାସ ରି୍ଭତରର ନବିନତ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ଆବଶୟକ। ଚାଲୁଥିବା ଡରି୍ଭାଇସଗୁଡକି ପାଇ ଁVDM 
ସଂସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ରସବାଗୁଡିକ। 

  

A.3 ଆଇରିସ ୍କୟାପଚରିଂ ଡରି୍ଭାଇସ ୍ଉପଲବ୍ଧ(ରରକଡମ ତିଆରି ଏବଂ ମରଡଲ୍)   

A.4 ଟିପଚିହନ  କୟାପଚରିଂ ଡିର୍ଭାଇସ ୍ଉପଲବ୍ଧ(ରରକଡମ ତିଆରି ଏବଂ ମରଡଲ୍)   

A.5 ଡିଜିଟାଲ୍  କୟାରମରା (ରରକଡମ ତିଆରି ଏବଂ ମରଡଲ୍) ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ୟୁଆଇଡଏିଆଇର ସୁନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍କରଣଗୁଡକି   

A.6 ଫରଟାଗରାଫ ରନବା ପାଇଁ ଧ୍ଳା ପୃଷ୍ଠପଟ ସି୍କର ନ୍, ଅଣ ପରତିବିମୱ, ଅସୱଚ୍ଛ, ~3ft ଚଉଡା, ଏବଂ ସଟ୍ାଣ୍ତ, ଉପଲବ୍ଧ 

ଅରଟ  

  

A.7 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ପାଇଁ ରସମାନଙ୍କ ଡାଟା ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଅତିରିକ୍ତ ମନିଟର୍ (15-16” ସହିତ 1024x768 ର ଏକ   
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କରମିକ ରଚକପଏଣ୍ଟ 
ନାମାଙ୍କନ 
ଏରଜନ୍ସି 

ନିରୀକ୍ଷକୀୟ 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍) 

A.8 ସମସ୍ତ ଡିର୍ଭାଇସଗୁଡିକ ୟୁଆଇଡିଏଆଇର ସନିୁଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍କରଣଗଡୁିକୁ ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଆବଶୟକ 

ଅରଟ  
  

A.9 ପରରତୟକ ରଷ୍ଟ୍ସନ ୍ପରୀକ୍ଷିତରର ସମସ୍ତ ଉପକରଣକୁ କାଯମୟକାରୀ   

A.10 ରମରମାରୀ ଷି୍ଟ୍କ ୍ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତୁ (4 GB ରପନ ୍ଡର ାଇର୍୍ଭ 1 ରକନ୍ଦ୍ର/ଦିନ i.e. ~5 ରଷ୍ଟ୍ସନଗୁଡକି। ନାମାଙ୍କନ 

ରକନ୍ଦ୍ର ଏକ ଷ୍ଟ୍କ 20 ଦିନଗୁଡିକରର ମରାମତି ରହବା ଆବଶୟକ) 

  

A.11 ପିରଣ୍ଟର୍ ( A4 ରଲଜର୍ ପିରଣ୍ଟର୍; ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ରସଦି ୍ସହିତ ଫରଟା ପିରଣ୍ଟ କରିବା ଆବଶୟକ)   

A.12 ପିରଣ୍ଟର୍ ପୃଷ୍ଠା( ଇନରର୍ଭରଣ୍ଟାରୀ ପାଇଁ 5 ରଷ୍ଟ୍ସନଗୁଡକି ପାଇ ଁ10 ଦିନଗୁଡକି ~ 20 rims)   

A.13 ଆଣି୍ଟର୍ଭାଇରସ୍ / ଏଣି୍ଟ ସ୍ପାଏୋୟାର ଯାଞ୍ଚଗୁଡକି   

A.14 ନାମାଙ୍କନ କଲ ାଇ୍ି ପାଇଁ ଡ୍ାଟା କାଡ୍୍ନ /ଇକ ା୍ରକନଟ୍ ସଂକଯାଜନା। ପରତି 5 ଦ୍ିନକର କଲ ାଇ୍ି ସି୍କଙ୍କ୍ ବାଧୟତାମୂଳକ 

ଅକଟ। 

  

A.15 ସ୍ଥାନୀୟ ପରମାଣିକରଣ ପାଇଁ ଆଧାର କଲ ାଇ୍ିକର ସମ  ଅପକରଟର୍ ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଅନ୍-କବାଡ୍ ୍

କହ୍ାଇଛି। 

  

A.16 ସ୍ଥାନୀୟ ପରାମାଣିକରଣ ପାଇଁ ଆଧ୍ାର କଲ ାଇଣ୍ଟରର ଉପସ୍ଥାପନା ରହଉଥିବା ସମସ୍ତ ଅପରରଟର୍, ପଯମୟରବକ୍ଷକ ଏବଂ 

ପରିଚୟକତ୍ତମା। 

  

A.17 ପଞି୍ଜକୃତରୁ ପରତି-ନାମାଙ୍କନ ଡାଟା, ଯଦି ବୟବହାର ରହାଇଛି ଲାପଟପ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଛି   

A.18 ଯଦି ରରଜିଷ୍ଟ୍ାର୍ ପାଖରର ଅତିରିକ୍ତ ରକ୍ଷତରରର କୟାପଚର ୍ରହାଇଥାଏ, ତାପରର KYR+ ସଫ୍ଟରେୟର୍ କୟାପଚର ୍

କରିବାକୁ KYR+ ସଫ୍ଟରେୟର ୍କୟାନଫୁୟରିରଗସନ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ 

  

A.19 ଅଦା ହାତ ଏବଂ ହାତରର ପରିଷ୍କାର ଲୁଗା ଉପଲବ୍ଧ ସ୍ପଞ   
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A.20 ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ରସ୍ପସ ୍ଦୱ ାରା GPS ପରାପ୍ତକତ୍ତମା   

A.21 ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନଗୁଡକି ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣ ପାଇଁ (ହୁଏତ ଅରକ୍ଟାବର ୍2012 ପରର ରପରସକର ାଇବ୍) ହାଡମ 

କୀଗୁଡକି 

  

A.22 ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ସ୍କାନ୍ କରିବାକୁ ସ୍କାନର୍, ଏଠାରର ସ୍କାନ ୍କରିବାର ଉପରଯାଗ 

କରାଯାଇଥାଏ (ପୂବମ-ସ୍କାନ ୍ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ମଧ୍ୟ ସଂଲଗନ ରହାଇପାରିବ) 

  

B କକନ୍ଦର 

B.1 ବୟାକଅପ ୍ପାୋର୍ ରଯାଗାଣ (ଉତ୍ପନନ କରୀ)ର 2 KVA ଦକ୍ଷତା ପରରତୟକ ପାଞ୍ଚ ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନଗଡୁିକ ରଗାଟଏି 

ରକନ୍ଦ୍ରରର ରହାଇଥାଏ  

  

B.2 ରଜନରଲଟର ୍ଚାଳନା ପାଇଁ ରତଲ   

B.3 ରକନ୍ଦ୍ର / ପିର-ବିତରଣ ରର ପଯମୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ପିରଣ୍ଟ ରହାଇଥବିା ଆଧ୍ାର ନାମାଙ୍କନ/ଠିକ ୍କରିବା ଫମମଗୁଡକି 

ଉପଲବ୍ଧ।  

  

B.4 CIDR (2 ଅର୍ଭରଲାପ୍/ଦିନ/ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ରପନ ୍ଡର ାଇର୍୍ଭ / ହାଡ୍ମ ଡକି୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ରବବୁଲ୍ ପୟାକ୍, ୋଟାର ୍

ପରତିରରାଧ୍ି, ଏନରର୍ଭାଲପ୍/ଦିନ/ରକନ୍ଦ୍ର। ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ର ନିଶି୍ଚତ ର୍ଭାବରର ଏକ ସବମନିମନ ଷ୍ଟ୍କ୍ 20 ଦିନର ରହବା 

ଆବଶୟକ) 

  

B.5 CIDRକୁ ଡାଟା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ୍ରମାଡ ୍ବୟବହାର କରି ଆଧ୍ାର SFTP କଲ ାଇଣ୍ଟକୁ ନବୀନତ୍ତମ 

ସଂସ୍କରଣକୁ ଡାଉନରଲାଡ ୍ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ନାମାଙ୍କନର 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରର ସମସ୍ତ ପୟାରକଟ୍ ଅପରଲାଡ ୍

ରହବା ଆବଶୟକ। ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନରର ଅପରଲାଡ ୍ପାଇଁ ଲମୱିତ ପୟାରକଟ ୍ରଷ୍ଟ୍ସନରର 1000ରୁ ଅଧ୍କି 

ରହାଇଥାଏ ନାମାଙ୍କନ ଗରାହକ ଜମା ରହାଇଯିବ। 

  

B.6 ବାସିନ୍ଦ୍ାଙ୍କ ପିୱଆଇ,ପିୱଏ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ(କିମୱା ପରତି କଣ୍ଟର ାକ୍ଟ ସମୱନ୍ଧିତ) ଫରଟାଗରାଫ ୍   

B.7 ଏକ ବାହୟ ହାଡମ ଡିକ୍ସରର ଦିନରର ଅତି କମରର ଦୁଇଥର ପରରତୟକ ରଷ୍ଟ୍ସନର ଡାଟା ବୟାକଅପ୍ (ବୟାକଅପ୍   
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ସବମନିମନ 60 ଦିନ ପାଇଁ ବଜାଇ ରଖିବା ଆବଶୟକ)। 

B.8 ଉପଲବ୍ଧ ବିରି୍ଭନନ  ବାରୟାରମଟିର କ୍  ଡରି୍ଭାଇସଗୁଡକି ପଲଗ୍ କରିବାକୁ ପଯମୟାପ୍ତ ପରକାଶ, ପାୋର ୍ଏବଂ ପାୋର୍ ପଏଣ୍ଟ   

B.9 ନାମାଙ୍କନ ନିଦ୍ଧମାରଣର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧ୍ିକାରୀଙୁ୍କ ସୂଚିତ   

B.10 ନାମାଙ୍କନ ନିଦ୍ଧମାରଣର ପରିଚୟକତ୍ତମାଙୁ୍କ ସୂଚତି   

B.11 ପରରବଶରର ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ବୟାନର ୍ରଖାଯାଇଛି   

B.12 ଇଂରାଜୀରର ନାମାଙ୍କନ ପରକିରୟା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷାରର ରପାଷ୍ଟ୍ କରୁଥିବା ରପାଷ୍ଟ୍ର୍   

B.13 ଅରି୍ଭରଯାଗ ହୟାଣ୍ତଲିଂ ରହଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମୱର ୍ଏବଂ ଅନୟ ଗୁରୁତ୍ତପୂର୍ଣ୍ମ ସଂଖୟା ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର / ବାହାରର 

ପରମୁୟଖ ର୍ଭାବରର ପରଦଶମୀତ ରହାଇଥାଏ 

  

B.14 ପରସୁ୍ତତ ଅଗରାଧ୍ିକାର ଏବଂ ଅପରରଟର୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସଫ୍ଟରେୟାର୍ ବୟବହାର ରମନୁଆଲ ୍ଏହା ବିଷୟରର 

ସରଚତନତା 
  

B.15 ସହମତିରର ଆଙୁ୍ଗଠି ଚହିନ  ରନବା ପାଇଁ ଇଙ୍କ ପୟାଡ୍ ରଯଉଁଠାରର ନିବାସୀ / ପରିଚୟକତ୍ତମାର ସୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ 

ଅସମଥମ 

  

B.16 ବୟାକଅପ ୍ରନବା ପାଇଁ ବାହୟ କଠିନ ଡିସ୍କ   

B.17 ୟୁଆଇଡିଏଆଇ /ପରବନ୍ଧକଗଣ ଇତୟାଦି ତୁରନ୍ତ ରଯାଗାରଯାଗ ସହିତ ରମାବାଇଲ୍ ରଫାନ୍/ ଲୟାଣ୍ତ 

ରଫାନ୍/ଇଣ୍ଟରନମଟ ୍ଉପଲବ୍ଧ 

  

ଡିରଜୟାର୍ ଡ଼   

C ଅନୟ ଲଜିଷି୍ଟ୍କ୍ସ   

C.1 ପାୋର ୍ରକାଡ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବକ୍ସ   

C.2 ହାତ ସଫା କରିବାକୁ ପାଣି, ସାବୁନ୍ ଏବଂ ଟାରେଲ୍   
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C.3 ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧ୍ା ଉପଲବ୍ଧ   

C.4 ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନ ୍ଅପରରଟସ ୍ପାଇଁ ପଯମୟାପ୍ତ ସଂଖୟକ ରଟବୁଲ୍   

C.5 ଅରପକ୍ଷାକୃତ ନାମାଙ୍କନକତ୍ତମାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିୟାର୍/ରଟବୁଲ୍ ଉପଲବ୍ଧ   

C.6 ବାରୟାରମଟିର କ୍  ସୂଚନା କୟାପଚରିଂ କରିବା ସମୟରର ନାମାଙ୍କନ ଗତିବିଧ୍ ିସବମନିମନ କରିବାକୁ ହଲ ୍/ରୁମ୍ ଖାଲିସ୍ଥାନ 

ଏବଂ ଫନଡରଚାର ୍ଆରୟାଜିତ ରହାଇଛି 

  

C.7 ଅତିକମରର ରଗାଟିଏ ରଷ୍ଟ୍ସନ ୍ଶାରୀରିକ ରି୍ଭନନ ଖମୟ, ଗର୍ଭମବତୀ ମହିଲା, ଶିଶୁ ଏବଂ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ମହିଲାଙ୍କ 

ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅରଟ।  ଏହି ରଷ୍ତସନ ୍ସ୍ପଷ୍ଟ୍ ର୍ଭାବରର ଏକ ଦୃଶୟଲବ୍ଧତା ବୟାରନରରର ମାକମ ରହାଇଛି। ନାମାଙ୍କନ 

ରକନ୍ଦ୍ର ତଳ ମହଲରର ଅଗରାଧ୍ିକାର ରହାଇଛି।  

  

C.8 ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଡରି୍ଭାଇସଗୁଡିକ ପାଇଁ ମାମଲାରର   

C.9 ରମରଟରିଆଲ୍ ନିମମାତାଗୁଡିକ ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ବାରୟାରମଟିର କ ୍ଉପକରଣଗୁଡକି ଏବଂ ଲୟାପଟପ ୍ସଫା କରିବାର 

ସାମଗରୀ 
  

C.10 “purdah-nasheen” ମହିଲାଙୁ୍କ ନାମାଙ୍କନ କରିବାକୁ ପୃଥକ ଉପଲବ୍ଧ   

C.11 ପଯମୟାପ୍ତ ସଂଖୟକ ଚାକିରି ପରିବତ୍ତମନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଅପରରଟର୍ ଏବଂ ଅପରରଟରଙୁ୍କ ପରତିରରାଧ୍   

C.12 ମହିଲା ମାନାଙ୍କନକାରୀକୁ ସହରଯାଗ କରିବାକୁ ଅପରରଟର ୍/ ର୍ଭରଲଣି୍ଟଆରସ୍   

C.13 ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ରରର ରବଗଗୁଡିକରର/ ସୁରରକସ ୍କିମୱା ଅନୟ ରକୌଣସି ରନବା ଆଣିବା କରିବା ପରତିରରାଧ୍ କରିବାକୁ 

ସୁରକ୍ଷା ବୟବସ୍ଥା 

  

C.14 ଅକ୍ଷମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ତାର ରଲାକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାମ୍ପ୍ ପରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ; ଏହା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥାଏ କି 

ରକନ୍ଦ୍ର ବିଲ୍ଡିଂର ତଳରର ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବା ଆବଶୟକ 

  

C.15 ପରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ   

C.16 ଅତୟଧ୍ିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥିତିଗୁଡିକରର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକ ପାଇଁ ORS କିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହାଇଛି   

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

Page157 

 

 

କରମିକ ରଚକପଏଣ୍ଟ 
ନାମାଙ୍କନ 
ଏରଜନ୍ସି 

ନିରୀକ୍ଷକୀୟ 
D ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ର - ସ୍ଵାସ୍ଥୟ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିଚାର 

D.1 ସମସ୍ତ ଇରଲକି୍ଟର କ ୍ଉପକରଣ ସଠିକ୍ ର୍ଭାରବ ଆରଥମାଡ୍ ରହାଇଛି   

D.2 ଫଲ ରରର କିମୱା କାନ୍ଥ ସହିତ ସମସ୍ତ ତାରକୁ ଇନ୍ସୁୟରଲଟ ୍କରାଯିବ   

D.3 ରଜନରଲଟର ୍ବୟାକଅପ ୍ପାଇଁ ଆବଶ୍ଯକ ତାରାଙ୍କନ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ବୟବହାର ରହଉଥବିା ବିରି୍ଭନନ  

ଉପକରଣଗୁଡିକ ବୟବସ୍ଥିତ ରୂପରର ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ 
  

D.4 ନାମାଙ୍କନ ରକ୍ଷତର ରୁ ଦୂର ରଜନରଲଟର୍ କିମୱା ଅନୟ ରକୌଣସ ିଜୀବନଶୀଳ ସାମଗରୀ ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ   

D.5 ଅଗନି ନିରାପଦ ଉପକରଣ ସହଜରର ଉପଲବ୍ଧ   

D.6 ପାୋର ୍ରଜନରଲଟର୍ ନାମାଙ୍କନ ରଷ୍ଟ୍ସନଗଡୁିକରୁ ପଯମୟାପ୍ତ ଦୂରରର ଅଛି   

D.7 ରକନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅପରରଟର୍ ସମାନ ସରଚତନ ସ୍ଥାନୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା ନମ୍ବରଗୁଡିକ ଉପଲବ୍ଧ   

 
__________________________ 

________ 

 ତାରିଖ ସାଇନ୍  
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ପରିଶିଷ୍ଟ D – ପରିଚୟ/ଠିକଣାର ନମୁନା ସାଟିଫିକକଟ୍ 
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ପରିଶିଷ୍ଟ E – ପରିଚୟକର୍ତ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱ ାରା ନମୁନା ସହ୍ମତି ଚିଠି 
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ପରିଶିଷ୍ଟ F – ନାମାଙ୍କନ/ସଠିକକରଣ ଫମନ 
 

 

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

Page161 

 

 

 

  

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

  

Page162 

 

 

ପରିଶିଷ୍ଟ G – ଭୁଲି ଯିବା କକ୍ଷତର କର 

 

ଆଧ୍ାର ନମ୍ଵରର ରୁ୍ଭଲ ୍ରହାଇଥିବା ସ୍ଥଳରର ଆବଶୟକ 
ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ଧ୍ାରକକୁ ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ନିମନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତିରର ବାତିଲ ୍ରହାଇପାରର: 

(a) ଯଦି ଏହା ସଂସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି ଏହା ବୟକି୍ତଗତକୁ ରଗାଟିଏରୁ ଅଧ୍ିକ ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ଜାରି ରହାଇଛି, ତାପରର ଆଧ୍ାର ନମୱରକୁ 
ଆର୍ାତଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯିବ, ଏବଂ ପରର ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ବାତିଲ ୍କରାଯାଇପାରର। 

(b) ରଯଉଁଠାରର ଆଧ୍ାର ନମୱଏ ପୂବମାନାମ ନିରଦମଶାବଳୀ ଉଲର୍ଂନରର ଜାରି ରହାଇପାରର: 
I. “ଫରଟାରର ଫରଟା” ରକ୍ଷତରରର ରଯଉଁଠାରର ମୂଳ ବାରୟାରମଟିର କ୍  ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ: ରଯଉଁଠାରର ନାମାଙ୍କନ 

ରକନ୍ଦ୍ରରର ରଗାଟିଏ ନୂତନ ଫରଟା କୟାପଚରିଂ କରିବା ବଦଳରର ନାମାଙ୍କନ ପାଇ ଁ ଉପସ୍ଥତି ରଫାଟକୁ ବୟବହାର 
କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ରଯଉଁଠାରର ନାମାଙ୍କନ ସମୟରର ମୂଳ ବାରୟାରମଟିର କ୍ ସୂଚନା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ, ନିବାସୀଙ୍କ 
ଆଧ୍ାର ନମୱର୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇପାରର 

II. ମିଛ “ ବାରୟାରମଟିର କ ୍ ବୟତିକରମଣ” ରକସଗଡୁିକ: ରଯଉଁଠାରର ବାରୟାରମଟିର କ ୍ ବୟତିକରମଣ ରକସଗୁଡିକରର ନାମାଙ୍କନ 
ରୁ୍ଭଲ୍ ର୍ଭାବରର ରହାଇଥାଏ, ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ବାତିଲ ୍ରହାଇପାରର। 

III. ବାରୟାରମଟିର କ୍  ସୂଚନା କୟାପଚର୍ କରିବାକୁ ଜରଣ ଶିଶ ୁନିମନ ପାଞ୍ଚ ବଷମ ବୟସ ଉରପକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଧ୍ାର ନମୱର ୍ବାତିଲ୍ 
ରହାଇପାରର। 

IV. ପରାଧ୍ିକାରକୁ ରୁ୍ଭଲ୍ ନାମାଙ୍କନ କାରଣ ରଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆବଶୟକ ରହଉଥିବା ରଯରକୌଣସି ଅନୟ ମାମଲାରର 
ବାତିଲକରଣରର, ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ସଂଖୟା ଧ୍ାରକ ପରଦାନ କରୁଥବିା ରସବାଗୁଡିକ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରର ଅକ୍ଷମ କରାଯବି। 
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ପରିଶିଷ୍ଟ H – ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପକଡ୍ଟ୍ ପାଇଁ ସମଥିତ ଡ୍କୁୟକମ୍ଗୁଡି୍କର ତାଲିକା 
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ପରିଶିଷ୍ଟ I – ସୁବିଧା ଚାଜନ 
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ପରିଶିଷ୍ଟ J – ଆଧାରର ନିସ୍କର ୀୟ କରଣ 

 

ଆଧ୍ାର ସଂଖୟାର ନିଷି୍କର ୟ କରିବାର ଆବଶୟକତା ଥିବ ମାମଳା 

 

ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ଧ୍ାରକକୁ ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ନିମନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତିରର ନିଷି୍କର ୟ ରହବ: 

a. “ଫରଟା ରର ଫରଟା” ଏବଂ ରକାର୍  ବାରୟାରମଟିର କ୍  ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ: ରଯଉଁଠି ନାମାଙ୍କନ ରକନ୍ଦ୍ର ରର ଏକ ବିଦୟମାନ ଫରଟାଗରାଫ ରର 
କୟାପଚରିଂ ନ କରି ଏକ ଉପସ୍ଥିତ ଫରଟାଗରାଫର ବୟବହାର କରାଯାଏ, ଏବଂ ଯାହା ବାସନି୍ଦ୍ାର ରକାର୍  ବାରୟାରମଟିର କ୍  ସୂଚନା ପରାପ୍ତ 
କରାଯାଇଛି, ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ନିଷି୍କର ୟ କରିଦିଆଯବି ଏବଂ ବାସିନ୍ଦ୍ାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫରଟା ଅପରଡଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଆପଣ 
ଫରଟାଗରାଫକୁ ସଫଳ ଅପରଡଟ ୍ପରର, ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ପୁନଃ ସକିରୟ କରାଯାଇପାରର। 

b. "ମିଛ ଆଶିଂକ ବାରୟାରମଟିର କ୍  ବୟତିକରମଣ" କାରଣରର: ଯାହା ବାରୟାରମଟିର କ୍  ସୂଚନାର ଗଠନ କରୁଥିବା କିଛି ବିରଶଷତାର ବାସିନ୍ଦ୍ାକୁ 
ପରଦାନ କରିବାର ସ୍ଥିତିରର ରହିବା ପରର ମଧ୍ୟ ଆୟତ କରାଯାଇନାହିଁ, ଆଧ୍ାର ସଂଖୟାକୁ ନିଷି୍କର ୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। 

c. ରଯଉଁଠି ଏହା ଏକ ଚରଣରର ମରିଳ ଯାହା କି ରବୈଧ୍ ସମଥମନ ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡିକ ଛଡ଼ା ନାମାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି, ଆଧ୍ାର ସଂଖୟାକୁ 
ରବୈଧ୍ ଆଧ୍ାର ଡକୁୟରମଣ୍ଟଗୁଡକି ର ପରର ଆଧ୍ାର ନମୱର୍  ଧ୍ାରକ ଦୱ ାରା ଅପରଡଟ ୍କରାଯବିା ପଯମୟନ୍ତ ନିଷି୍କର ୟ କରାଯବି। 

d. ରଯଉଁଠି କୟାପଚର୍ କରାଯାଇଥବିା ସୂଚନା ଖରାପ ଡାଟାରର ଚହିନଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅପରଡଟର ଆବଶୟକତା ଅରଟ (ଯାହା 
ମିଶରଣ/ ବିଷମ ବାରୟାରମଟିର କର ସୂଚନା, ବାସିନ୍ଦ୍ା ଜନସଂଖୟାରର ଅପମାନଜନକ ଏବଂ ଅପରଡଟ୍ ର ଆବଶୟକତା ରହିଛି (ଯାହା 
ମିଶରଣ/ବିଷମ ବାରୟାରମଟିର କର ସୂଚନା, ବାସିନ୍ଦ୍ା ଜନସଂଖୟାରର ଅପମାନଜନକ / ପୂର୍ଣ୍ମ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଖରାପ ର୍ଭାଷା, ‘urf’ କିମୱା ‘Alias’ 
ର ବୟବହାର କରି ଏକ ନାମରର ରକୌଣସି ନାମ) ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ରସହି ପଯମୟନ୍ତ ନିଷି୍କର ୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି ରଯଉଁ ପଯମୟନ୍ତ ଏହି 
ଆଧ୍ାର ଧ୍ାରକ ଦୱ ାରା ଅପରଡଟ୍ କରାଯବି ନାହିଁ। 

e. ରଯଉଁଠି ପାଞ୍ଚ କିମୱା ପନ୍ଦ୍ର ବଷମର ଆୟୁ ପରାପ୍ତ କରୁଥବିା ଶିଶୁ ଏହି ଆୟୁରର ପରରବଶ କରିବାର ଦୁଇ ବଷମ ମଧ୍ୟରର ଆପଣଙ୍କ 
ବାରୟାରମଟିର କ୍  ସୂଚନାର ଅପରଡଟ ୍କରିବାରର ବିଫଳ ରୁରହ, ରତରବ ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ନିଷି୍କର ୟ ରହାଇଯବି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରର ଯାହା 
ଏହି ପରାକାରରର ଅପରଡଟକୁ ନିଷି୍କର ୟ କରିବାର ଏକ ବଷମ ମଧ୍ୟରର ସମାପି୍ତରର କରାଯବି ନାହିଁ, ଆଧ୍ାର ସଂଖୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ। 

f. ରକୌଣସି ଅନୟ କାରଣରର ପରାଧ୍ିକାର ଦୱ ାରା ଉପଯୁକ୍ତ ବୁଝିବା ବିଷୟରର ନିଷି୍କର ୟ କରିବାକୁ ଆବଶୟକ ଅରଟ। 

2. ନିଷି୍କର ୟ କରିବା ପରର, ଆଧ୍ାର ନମୱର୍  ଧ୍ାରକକୁ ପରାଧ୍ିକାର ଦୱ ାରା ପରଦାନ କରାଯାଇଥବିା ରସବାଗୁଡକୁି ଅସ୍ଥାୟୀ ର୍ଭାବରର ବନ୍ଧ 
କରିଦିଆଯାଇଛି, ରଯଉଁ ପଯମୟନ୍ତ ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ଧ୍ାରକ ସୂଚନାରର ଉନନ ତ କିମୱା ଉନନ ତି କରିବ ନାହିଁ, ଯାହା କାରଣରର ପରାଧ୍ିକାର 
ଦୱ ାରା ତାହାର ଆଧ୍ାର ସଂଖୟା ନିଷି୍କର ୟ କରି ଦିଆଯାଇଛି। 
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ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରର ଯାଞ୍ଚରର ଚୁକି କିମୱା ନିଷି୍କର ୟ କରିବାକୁ ଆବଶୟକ ଅରଟ। 

 

1. ରକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରର ରିରପାଟ୍ମ  କିମୱା ପରିଚୟର ଜାଣିଥିବା ସମ୍ଭାବୟ ପରିସ୍ଥିତିରର ଚୁକି କିମୱା ନିଷି୍କର ୟ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷତର  ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ 
ଆବଶୟକ ରହାଇପାରର, ଯାହା ରସହି ରଲାକମାନଙୁ୍କ ଶୁଣାଇବାକୁ ଅନ୍ତ୍ରର୍ଭମୁ କ୍ତ ରହାଇପାରର ଯାହା ଆଧ୍ାର ସଂଖୟାକୁ ଛାଡ଼ ିଦିଆଯାଇଛି 
କିମୱା ନିଷି୍କର ୟ କରାଯାଇଛି 

2. ପରାଧ୍ିକାର ଦୱ ାରା ନାମାଙି୍କତ ସଂସ୍ଥା ପରାଧ୍ିକାର ଦୱ ାରା ଏହି ଆରୟାଜନ ପାଇଁ ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ପରକିରୟା ଅନୁସାରର ପରାଧ୍କିାରକୁ ରିରପାଟ୍ମ  / ଜିଜ୍ଞାସା 
କରିବ। 
3. ପରାଧ୍ିକାର ରିରପାଟ୍ମ ପରାପ୍ତ କରିବା ପରର ଆବଶୟକୀୟ କାଯମୟ କରିପାରିରବ ଏବଂ ଆଧ୍ାର ନମୱର୍  ଛଡ଼ା କିମୱା ନିଷି୍କର ୟ କରିବାର ନିର୍ଣ୍ମୟ 
ପରାଧ୍ିକରଣ ରହାଇପାରର। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

  

Page168 

 

 

ପରିଶିଷ୍ଟ K – ଅପକରଟର୍ ଅନକବାଡି୍ଂ ଫମନ 
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ପରିଶିଷ୍ଟ L – ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ କିଟ୍ 
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ପରିଶିଷ୍ଟ M – ECMP କଲ ାଇ୍ିକର ସାଧାରଣ ତର ୁଟି ଏବଂ ସମାଧାନ 

 

ନାମାଙ୍କନ ଏରଜନ୍ସି ର ପରାଧ୍ିକରଣ ଦୱ ାରା ନିଦ୍ଧଡଷ୍ଟ୍ ପଥରୁ ନବୀନତ୍ତମ ECMP କଲ ାଏଣ୍ଟ ଡାଉନରଲାଡ ୍କରିବାକୁ ରହବ।  କଲ ାଏଣ୍ଟ କୁ ଡାଉନରଲାଡ ୍

କରୁଛି ଏବଂ ବୟବହାର ପରର, ଅପରରଟର୍/ନିରୀକ୍ଷକୀୟଙୁ୍କ ନିମନରର ଦିଆଯାଇଥବିା ଏକାଧ୍ିକ ଇସୁୟଗୁଡିକ/ଚୟାରଲଞ୍ଜଗୁଡକିର ସାମାନୟ କରିବାକୁ 

ଉରଲଲ ଖ ରହାଇଛି। ଏହିପରି ରିରଜାଲୁୟସନ୍ ଇସୁୟଗୁଡକି ସମାଧ୍ାନ କରିବା ପାଇ ଁକମମଚାରୀ ଦୱ ାରା ଗରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସଂକଳ୍ପ ଅଗରାଧ୍ିକାର 

ପରରତୟକ ତର ୁଟି ବିରୁଦ୍ଧରର କରାଯାଇଛ ିଏବଂ ନିମନଲିଖିତ ନିରଦମଶାବଳୀର ଉରଲଲ ଖ ରହାଇଛି - 

କରମିକ 

ନମୱର୍   

ତର ୁଟି –ସି୍କର ନସଟ୍ ତର ୁଟି ନାମ- ରିରଜାଲୁୟସନ୍ 

1. 

 

ତର ୁଟ-ି ଅପରରଟର୍ ପରାମାଣିକରଣ 
ବିଫଳ ରହାଇଛ ି 

ରିରଜାଲୁୟସନ ୍–  

 ବାରୟା-ଲକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ 
(ରପାଟମାଲ୍ / ଏମ୍ -ଆଧ୍ାରରର) 

 ଆଧ୍ାର ନିଲମୱିତ ରହାଇଛି 
(ବାରୟା ଅପରଡଟ ୍ଆବଶୟକ) 

 ଅଥ୍  ରଟମ୍ପ୍ରଲଟ ୍ ପୁନଃ-
ନିଷ୍କଷମଣ > ୟୁଆଇଡଏିଆଇ 
ରଟକ୍  ସମଥମନ ସହ ସମ୍ପ୍କମ 
କରନ୍ତୁ 

2. 

 

error} ବିଫଳ ରହାଇଛି 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ –  

 ଡାଟା କାଡ୍ମ / ରନଟୋକ୍ମ 
ସଂରଯାଜୟତା ପରିବତ୍ତମନ 
କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରର 
ପୁନଃରଚଷ୍ଟ୍ା କରନ୍ତୁ 

 କଲ ାଏଣ୍ଟ ପୁନଃ-ପଞି୍ଜକରଣ 
କରନ୍ତୁ 

 ଏହା ମଧ୍ୟ ରହାଇପାରର 
କାରଣ IP ୋଇଟଲିଷ୍ଟ୍ / 
ଫାୟାରୋଲ ୍ରସଟଂିସ ୍ରର 
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କରମିକ 

ନମୱର୍   

ତର ୁଟି –ସି୍କର ନସଟ୍ ତର ୁଟି ନାମ- ରିରଜାଲୁୟସନ୍ 

ନାହିଁ 

3. 

 

ତର ୁଟ-ି ଅପରରଟର୍ ବିବରଣୀ 
ହରାଇବା  

ରିରଜାଲୁୟସନ ୍–  

 ଦୟାକରିରନଟୋକ୍ମ 
ସଂରଯାଜୟତା (ଲିଙ୍୍କ / ରବଗ) 
ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ 

 ଯଦି ରନଟୋକ୍ମ ଠିକ୍  ଅଛ,ି 
ରତରବ ଦୟାକରି ପୁନଃ-
ଅନରବାଡ୍ ମ  କରନ୍ତୁ 

4. 

 

ତର ୁଟ-ି ଆଇରିସ୍  ଡରି୍ଭାଇସ ୍ ଚିହନଟ 
ରହାଇନାହିଁ 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ - ଡିର୍ଭାଇସ୍ 
ସଂରଯାଜନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। 
ରସବାଗୁଡକି ପୁନଃଆରମ୍ଭ ଏବଂ 
ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ  

 

5. 

 

ତର ୁଟ-ି ଅପରରଟର ୍ସିଙ୍୍କ ଅସଫଳ 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ - ପୁନଃ ଅନ୍  ରବାଡଂି 

ଅପରରଟର ୍ ପରକିରୟା ଅନୁସରଣ 

କରନ୍ତୁ 
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କରମିକ 

ନମୱର୍   

ତର ୁଟି –ସି୍କର ନସଟ୍ ତର ୁଟି ନାମ- ରିରଜାଲୁୟସନ୍ 

6. 

 

ତର ୁଟ-ି ପିନରକାଡ୍   ଡାଟା ତର ୁଟ ି 

ରିରଜାଲୁୟସନ ୍–  

• ସମଗର ପନିରକାଡ୍   ଡାଟା ପରଦାନ 

କରନ୍ତୁ (ନମଵ୍ର୍, ଜିଲଲ ା, ଉପ-

ଜିଲଲ , VTC)  

• ନବୀନତ୍ତମ “ମାଷ୍ଟ୍ର୍ -ଡାଟା” 

ଫାଇଲ ୍(ECMP / UCLରର) 

ଡାଉନରଲାଡ୍ ଏବଂ ଆମଦାନୀ 

କରନ୍ତୁ 

7. 

 

ତର ୁଟ-ି ପୟାରକଟ୍  ସିଙ୍୍କ ତର ୁଟି 

ରିରଜାଲୁୟସନ ୍–  

 ପରକିରୟା -> ରପ୍ତାନୀ ନାମାଙ୍କନ 

ଡାଟା ->  

 ଅପରରଟର ୍ବିବରଣୀ 

ସିରଙ୍କାନାଇଜ୍  କରନ୍ତୁ -> 

ପୟାରକଟ୍  ରସଟ୍ଟସ୍  

ସିରଙ୍କାନାଇଜ୍  କରନ୍ତୁ (ପୂର୍ଣ୍ମ 

ସିଙ୍କ୍ ସକ୍ଷମ କରନ୍ତୁ) 
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କରମିକ 

ନମୱର୍   

ତର ୁଟି –ସି୍କର ନସଟ୍ ତର ୁଟି ନାମ- ରିରଜାଲୁୟସନ୍ 

8. 

 

ତର ୁଟ-ି OTP ସର୍ଭମର ୍ କୁ ସଂରଯାଗ 

କରୁଛି 

 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ – ୟୁଆଇଡଏିଆଇ 

ରଟକ୍  ସମଥମନ ଦଳ ସମ୍ପ୍କମ କରନ୍ତୁ   

 

9. 

 

ତର ୁଟ-ି ପିରଣ୍ଟ ସମୟରର ତର ୁଟି 

ସମ୍ମୁଖୀନ ରହାଇଛି  

 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ – ପିରଣ୍ଟରର 

ଶାରୀରିକ ସଂରଯାଜନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ  

 

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


 

ଆଧାର ନାମାଙ୍କ ଏବଂ ଅଧୟୟନକୁ ବୁଝିବା 

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

  

Page184 

 

 

କରମିକ 

ନମୱର୍   

ତର ୁଟି –ସି୍କର ନସଟ୍ ତର ୁଟି ନାମ- ରିରଜାଲୁୟସନ୍ 

10. 

 

ତର ୁଟ-ି ନାମାଙ୍କନ କଲ ାଏଣ୍ଟ ପଞି୍ଜକରଣ 

ରହାଇନାହିଁ 

 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ – କଲାଏଣ୍ଟ ପୁନଃ-

ପଞି୍ଜକରଣ କରନ୍ତୁ  

 

11. 

 

ତର ୁଟ-ି ସର୍ଭମର ୍ ସଂରଯାଜନା ବିଫଳ 

ରହାଇଛି 

 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ - ଦୟାକରି 

ରନଟୋକ୍ମ ସଂରଯାଜନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ 

ଏବଂ ତାପରର ଲଗଇନ ୍ କରିବାକୁ 

ରଚଷ୍ଟ୍ା କରନ୍ତୁ  
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କରମିକ 

ନମୱର୍   

ତର ୁଟି –ସି୍କର ନସଟ୍ ତର ୁଟି ନାମ- ରିରଜାଲୁୟସନ୍ 

12. 

 

ତର ୁଟ-ି ଆଙୁ୍ଗଠିଗୁଡିକର ସଂଖୟା 

ପରତୟାଶିତ ସଂଖୟାଗୁଡକି ସହ 

ରମଳକ ରହଉଁ ନାହିଁ    

 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ - ସଠିକ୍  ଦିଗର ସହ 

ବାରୟାରମଟିର କ୍  ଆଙୁ୍ଗଠିଗୁଡିକୁ 

ଉଚିତ ସଂଖୟାରର ପରରବଶ କରିବାକୁ 

ନିଶି୍ଚତ କରନ୍ତୁ  

 

13. 

 

ତର ୁଟ-ି କିଛି ଫାଇଲ୍  କ୍ଷତିଗରସ୍ଥ 

ରହାଇଛି 

ରିରଜାଲୁୟସନ ୍–  

 ଅପରରଟର ୍ ସଠିକ୍  ର୍ଭାବରର 

ଅନ୍  ରବାଡ୍ ମ  ରହାଇନାହିଁ। 

ଦୟାକରି ପୁନଃ ଅନ୍ -ରବାଡ୍ମ 

କରନ୍ତୁ 

 କିଛି ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ 

ଫାଇଲ୍(ଗୁଡିକ)/ରଫାଲ୍ଡର୍(ଗୁଡି

କ) ସମ୍ପ୍ାଦନ ରହାଇଛି 
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କରମିକ 

ନମୱର୍   

ତର ୁଟି –ସି୍କର ନସଟ୍ ତର ୁଟି ନାମ- ରିରଜାଲୁୟସନ୍ 

14. 

 

ତର ୁଟ-ି ସ୍ଥାନୀୟ ଯାଞ୍ଚକରଣ ରସବା 

ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ  

ରିରଜାଲୁୟସନ ୍–  

 କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟ୍ମ୍ 

ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରର ଏବଂ 

ତାପରର କଲ ାଏଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ 

କରନ୍ତୁ,  

 ଯଦି ସମସୟା ବତ୍ତମମାନ ମଧ୍ୟ 

ଯାରି ରହିଛି ରତରବ ଆରମ 

ରସବାଗୁଡକି-> ଆଧ୍ାର 

ମଲ୍ଟିପଲାଟଫମ୍ମ  ଡିର୍ଭାଇସ୍ 

ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଆଧ୍ାର 

QQSSITV ରସବାକୁ 

ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ 

ଆବଶୟକ 

15. 

 

ତର ୁଟ-ି ସ୍କୟାନର ହରାଇବା ତୃଟି 

 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ - ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ 

ପିରଣ୍ଟର୍ + ରସ୍କନର୍  ଡିର୍ଭାଇସ୍ 

ଶାରୀରିକ /ହାଡରେୟାର୍  

ସଂରଯାଜନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 

ପୁନଃରଚଷ୍ଟ୍ା କରନ୍ତୁ  
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କରମିକ 

ନମୱର୍   

ତର ୁଟି –ସି୍କର ନସଟ୍ ତର ୁଟି ନାମ- ରିରଜାଲୁୟସନ୍ 

16. 

 

ତର ୁଟି - ରନଟୋକ୍ମ ସଂରଯାଜନା ତର ୁଟି 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ - ଏହି ତର ୁଟ ିମୁଖୟ 

ର୍ଭାବରର SFTP ସଫ୍ଟରେୟାର ୍ରର 

ହୁଏ -> ରନଟୋକ୍ମ ସଂରଯାଜନା 

ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ -> ଡାଟାରବସ୍ ଫାଇଲ୍ 

ବିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୁନଃ-ପଞି୍ଜକରଣ 

କରନ୍ତୁ 

17. 

 

ତର ୁଟ-ି CIDR ସହ ପଞି୍ଜକରଣ ବିଫଳ 

ରହାଇଛି 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ - ପରରବଶ 

କରାଯାଇଥିବା ପଞି୍ଜକରଣ ପରିଚୟ 

ପତର  ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ (ଉପରର୍ଭାକ୍ତା ନାମ 

ଏବଂ ପାସୋଡ୍ମ) 

18. 

 

ତର ୁଟ-ି ସଂସ୍ଥାପନା ସମୟରର ଗର୍ଭୀର 

ତର ୁଟ ି

 

ରିରଜାଲୁୟସନ୍ - କଲ ାଏଣ୍ଟ ରମସିନ୍  

ସଂସ୍ଥାପନା ସଠିକ୍  ର୍ଭାବରର 

ରହାଇନାହିଁ-> ସମସ୍ତ କଲାଏଣ୍ଟ 

ସଫ୍ଟରେୟାର ୍କୁ ଅଣସଂସ୍ଥାପନ 

କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସିଷ୍ଟ୍ମ ୍

ପୁନଃଆରମ୍ଭ -> ସଂସ୍ଥାପନା ପରକିରୟା 

ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ 
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କରମିକ 

ନମୱର୍   

ତର ୁଟି –ସି୍କର ନସଟ୍ ତର ୁଟି ନାମ- ରିରଜାଲୁୟସନ୍ 

19. 

 

ବୟବହାର କରାଯାଇଥବିା ରନଟୋକ୍ମ 

ୟୁଆଇଡିଏଆଇ ସର୍ଭମର ୍ସଂରଯାଗ 

କରିବାକୁ ସମଥମ ନୁରହଁ। କଲ ାଏଣ୍ଟ 

ପଞି୍ଜକରଣ ରହାଇନାହିଁ/ QSSITV 

ରସବା (ଆଂଶିକ ର୍ଭାବରର 

ନାମାଙି୍କତ) ର ପରତିଉତ୍ତର ରଦଉ 

ନାହିଁ - ଅନରବାଡଂି କରିବା ପୂବମରୁ 

"ନାମାଙି୍କତ ଉପରର୍ଭାକ୍ତା" କିଲକ ୍ କରିବା 

ପୂରବମ ରକବଳ ଆଧ୍ାର QSSITV 

ରସବା ପୁନଃଆରମ୍ଭ 

କରନ୍ତୁ/ସାଟଡଫିରକଟ୍ ରର ନାମ ଏବଂ 

ଆଧ୍ାର ନାମ ରି୍ଭନନ / ପଞି୍ଜକରଣ 

ରହାଇଥବିା ଅପରରଟର୍ ଆଇଡି 

ପାଇଁ ମୟାପ୍  ରହାଇନାହିଁ/ପଞି୍ଜକରଣ 

ସକିରୟ ନାହିଁ/ EA ସକିରୟ ନାହିଁ/ 

ଅପରରଟର ୍ସକିରୟ ନାହିଁ/ଅନୟ EA 

ସହ ଅପରରଟର୍ ଜଡତି/60% ରୁ 

କମ ବାରୟାରମଟିର କ୍  କୟାପଚର୍। - 

ରକବଳ ବାମ ସଲାପ୍  (ଚାରି ଆଙୁ୍ଗଠି) 

କିମୱା ସଠିକ ର୍ଭାବ ଦୁଇ ଆଙୁ୍ଗଠି 

ରଦଇ ରଚଷ୍ଟ୍ା କରନ୍ତୁ। 
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ପରିଶିଷ୍ଟ N – କମର ପରକୃତି/ତର ୁଟି (କେକଜଟ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡି୍କ) 
 

କରମାଙ୍କ 

ନମୱର୍ 
କମ/ତର ୁଟି ପରକୃତି କେକଜଟ୍ ପଏ୍ 

1 UIDAIର ସଫ୍ଟକଓୱୟାର୍ (ଅପକରଟର୍/ସୁପରଭାଇଜର୍ ବାକୟାକମଟିର କ୍ସକୁ BYPASS)କୁ ଜାଲିଆତି 

କରିବାର ସମ୍ଭାବନା କାରଣ ସହ୍ିତ ନିର୍ଦ୍ଧନାରିତ ନିର୍ଦ୍ଧନାଶାନାମାକୁ ବୟାପକ ଉଲଲ ଂ ନ 

2000 

2 କଧାକାର ସଂମ୍ଭବିତ କାରଣ ସହ୍ିତ ନିର୍ଦ୍ଧନାରିତ ଦ୍ିଗନିର୍ଦ୍ଧନାବଳୀର ସଫଳ ଉଲଲ ଂ ନ- 

I. UIDAI କସବାଗୁଡ୍ିକ ପାଇଁ ଅଭରଚାଜିଂ ବାସିନ୍ଦ/ଭରଷ୍ଟ ଆଚାରଣକର ଅନ୍ତଭନୂ କ୍ତ ଅକଟ। 

II. ନିରକ୍ଷଣ ସମୟକର ଅନାଧିକୃତ ନାମାଙ୍କନ କକନ୍ଦର ଚାଳନ ପାଇଁ 

III. ଆଉଟବାଉଣ୍ତ ଡ୍ାୟକର୍ ସକବନକ୍ଷଣର ଆଧାରକର ଭରଷ୍ଟ ପରଥାଗୁଡ୍ିକକର ଅନ୍ତଭନୂ କ୍ତ 

କହ୍ାଇଥାଏ  

1000 

3 ବାକୟାକମଟିର କ୍ ତର ୁଟ ିI (BE-I) 

I. ପୂର୍ଣ୍ନ ଆଙୁ୍ଗଠି ଚିହ୍ନ  କିମୱା ପୂର୍ଣ୍ନ ଆଇରିସ୍ ଭୁଲ୍ ଭାବକର ନିକଖାଜ କହ୍ବା ରୂପକର କରକଡ୍୍ନ 

କହ୍ାଇଛି 

II. ଏକ ବାକୟାକମଟିର କ୍ ବୟତିକରମ ମଧୟକର ଫକଟାର ଫକଟା 

III. ଏକ ଭିନନ  ବୟକି୍ତଙ୍କ ଫକଟାର ବୟତିକରମ 

IV. ଏକ ଅବକଜ୍ର ବୟତିକରମ 

200 

 

4 ଫକଟାର ଫକଟା (POP) 

I. କଯକତକବକଳ ଏକ ଫକଟାର ଅନୟ ଫକଟାଗରାଫି/କିମୱା ଅଣ -ହୁ୍ୟକମନ୍ 

200 

5 ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଜନସଂଖୟାଗୁଡ୍କିକର ଅନପାଲନାକମ୍ାକରଲୀ ଭା ା/ଅଶିିଳ ଭା ାର ବୟବହ୍ାର  20 

6 ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟି (DOE I) 

I. ପରତାରକ ଡ୍କୁୟକମ୍ 

II. ନିକଖାଜ ଡ୍କୁୟକମ୍ 

200 
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7 ଡ୍କୁୟକମ୍ ତର ୁଟି (DOE II) 

I. ଖରାପ ଗୁଣବର୍ତ୍ାର ଡ୍କୁୟକମ୍ 

II.  ଅକବୈଧ ଡ୍କୁୟକମ୍ 

III. ଜନସଂଖୟା ଡ୍ାଟା ଅକମଳକ 

0.5 

8 ନାମାଙ୍କନ କରିବାର 20 ଦ୍ିନ ପକର ନାମାଙ୍କନ ପୟାକକଟର ଅପକଲାଡ୍୍ କରିବାକର ବିଲମୱ ଏକ 

9 ସିଙ୍କ କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ହ୍ଜି ଯାଇଥିବା ପୟାକକଟ୍ ଡ୍ିମ୍ ନାମାଙ୍କନର ତାରିଖର 30 ଦ୍ିନ ପଯନୟନ୍ତ ଅପକଲାଡ୍୍ 

କରନ୍ତୁ ନାହ୍ିଁ 

ଏକ 

10 ନାମାଙ୍କନ କରିବାର 10 ଦ୍ିନ ପକର ନାମାଙ୍କନ ପୟାକକଟର ଅପକଲାଡ୍୍ କରିବାକର ବିଲମୱ 0.5 

11 ବାକୟାକମଟିର କ୍ ତର ୁଟ ିII (BE-II) 

I. ବୟତିକରମ ଫକଟାକର ଖରାପ ଗୁଣବର୍ତ୍ା 

II. ବୟତିକରମ ଫକଟାକର ବୟତିକରମ ଦୃ୍ଶର୍ତ୍ାଲବ୍ଧ ନୁକହ୍ଁ 

0.5 

12 ବାକୟାକମଟିର କ୍ ତର ୁଟ ିIII (BE-III) 

I. ନିକଦନଶାବଳୀ ଅନୁସାକର ଫକଟା ନୁକହ୍ଁ 

0.5 

13 ଜନସଂଖୟା ତର ୁଟି (DE) 

I. ଲିଙ୍ଗ/ଫକଟା ଅକମଳକ 

II. ବୟସ/ଫକଟା ଅକମଳକ 

III. ନାମ/ଅସମୂ୍ପର୍ଣ୍ନ ଠିକଣାକର ତର ୁଟି 

IV. ସମ୍ପକନ ଅକମଳକ 

0.5 

 କମାଟ ତର ୁଟ ିକେକଜଟ୍ ଉପକରାକ୍ତରୁ କିଛି 

ନିକର୍ଦ୍ଧନଶକଙ୍କ ସୂଚନା ଶତକଡ୍ାକର = 100*(ଆଧାର ଉତ୍ପନନ  –କମାଟ ତର ୁଟି କେକଜଟ୍)/କମାଟ ଆଧାର ଉତ୍ପନନ  
ଆଧାର ଉତ୍ପନନ ର ଉଦ୍ାହ୍ରଣ =100000 , କମାଟ ତର ୁଟି କେକଜଟ୍ =500 
କମାଟ କାଯନୟପରଦ୍ଶନନ ସୂଚକ ଶତକଡ୍ାକର = 100*(100000-500)/100000 = 99.5% 
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ପରିଶିଷ୍ଟ O – ଆଧାର ନାମାଙ୍କନ/ଅପକଡ୍ଟ୍ ପାଇଁ ସାଟିଫିକକସନ୍ 
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ପରିଶିଷ୍ଟ P –ନାମାଙ୍କନ ଅପକରଟଙ୍କ ପାଇଁ କସଟ୍ କହ୍ାଇଥିବା ଗୁଣବତ୍ତା ନିକଦନଶ  
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