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Refer SB and change the title accordingly ‘ 

சூழ்மண்டலத்தின் பங்குதாரர்கள் (பதிவாளர்கள்/பதிவு 
செய்யும் நிறுவனங்கள் (EAs)/ மமற்பார்வவயாளர்கள்/ 

ெரிபார்ப்பவர்கள்/அறிமுகப்படுத்துபவர்களுக்கான வகமயடு) 
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முகவுரை  

 

இந்த பயிற்சிக் றகபயடு இந்தியாவின் தனிப்படட் அறடயாள ஆறணயம்(UIDAI) மற்றும் 

ஆதாறர அறிமுகப்படுத்துகிறது. 

இந்தத சதாகுதி UIDAI மற்றும் ஆதாறரப்பற்றிய அடிப்பறட அறிறவ படிப்பவரக்ளுக்கு 

உண்டாக்கவும், கீழ்க்கண்ட பாரற்வயாளரக்றள குறிறவத்தும் இருக்கும். 

 பதிவு இயக்குனரக்ள் / பமற்பாரற்வயாளரக்ள் 

 பதிவாளரக்ள் மற்றும் பதிவு ஏசென்சிகள் மற்றும் ெரிபாரப்்பு முகவர ்

 அறிமுறகயாளர ்
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அத்தியாயம்1: UIDAI மற்றும் ஆதார ்பற்றிய அறிமுகம் 
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பிரிவு1: UIDAI மற்றும் ஆதாருக்கு அறிமுகம் 

 

மின்னணு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுட்ப அறமெெ்கத்தின் (MeitY) கீழ் இந்திய அரொல் 2016 ெூறல 

12 அன்று இது சதாடங்கப்பட்டது 

திட்டக்குழுவின் இறண அலுவலமாக செயல்படட்ு, இப்பபாது நிதி ஆபயாக்காக உள்ளது, இறத 

ெனவரி 28, 2009 பததியிடட் அரசிதழ் எண்.-A-43011/02/2009-Admn.I)-யில் காணலாம். 

அரசு செப்சடம்பர ்12, 2015 அன்று UIDAI-ஐ தகவல் சதாடரப்ு மற்றும் தகவல் சதாழில்நுடப் 

அறமெெ்கத்தின் மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் சதாழில்நுடப்த் துறறயுடன் இறணக்க வணிக 

விதிகளின் ஒதுக்கீடற்ட திருத்தி அறமத்துள்ளது. 

UIDAI உருவாக்கப்பட்டதன் ந ாக்கம்: 

 

 

 

 

 

ஆதாரெ்ட்டம் 2016-யின்கீழ்ஆதாரப்திவுமற்றும்அங்கீகாரத்துக்கு UIDAI 

சபாறுப்பாகிறது.அதன்சபாறுப்புக்கள்பின்வருமாறு:  

● ஆதாரின்றலப்றெக்கிளின்அறனத்துநிறலகறளயும்செயல்படுத்திநிரவ்கித்தல் 

● சகாள்றகஉருவாக்கம் 

● தனிநபரக்ளுக்குஆதாரஎ்ண்கறளவழங்கசெயல்முறறமற்றும்அறமப்பு 

● அங்கீகாரத்தின்செயல்பாடு 

● தனிநபரக்ளின்அறடயாளவிவரங்கள்மற்றும்அங்கீகாரஆவணங்களின்பாதுகாப்றப 

 

உறுதிசெய்வது 

 

MERE AADHAR  

MERI PEHCHAAN 

உங்களுக்குத்சதரியுமா? 

முதல் UID எண் நந்தர்பூர், மஹாராஷ்ட்ராவில் வெிக்கும் ஒருவருக்கு செப்சடம்பர் 
29  2010 அன்று வழங்கப்பட்டது.

• “ஆதார்”என்ற சபயரிட்ட தனிப்பட்ட 
அவடயாள எண்கவள(UID வழங்க 
மவண்டும்). 

 

 

• இந்தியாவில் வெிக்கும் 
அவனவருக்கும் ஆதார் வழங்குதல் 

• மபாலி மற்றும் நகல் 
அவடயாளங்கவள நீக்கும் 
அளவுக்கு வலுவாக இருத்தல் 

 
• சுலபமாகவும், குவறந்த செலவிலும் 

அவடயாளங்கவள ெரிபார்த்து 
ங்கீகரித்தல் 
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ெட்டம் 

 

ஆதார ்(நிதி மற்றும் பிற மானியங்கள், 

நன்றமகள் மற்றும் பெறவகறள 

குறிறவத்து)ெட்டம், 2016 மாரெ் ்25, 2016 

சவளியிடப்பட்டது. 

அதிகாரம் 

 

இந்தியாவின் தனிப்படட் அறடயாள 

ஆறணயம்செக்ஷன் 11ெடட்ம், ெப்-செக்ஷன் 

(1) கீழ் ெூறல 12, 2016 உண்டாக்கப்பட்டது 

ஒழுங்குவிதிகள் 

 

ஆதார ்(பதிவு மற்றும் மாற்றம்) 

விதிமுறறகள் 2016, செப்டம்பர ்12, 2016 

சவளியிடப்படட்ு பின் மற்ற திருத்தங்கள்  

செய்யப்பட்டன. 

மத்திய 

அறடயாளத் 

தரவுக் 

சபடட்கம்(CIDR) 

 

ஒன்று அல்லது அதற்கு பமற்பட்ட 

இடங்களில் அறனத்து ஆதார ்

பயனரக்ளுக்கு வழங்கிய ஆதார ்

எண்கறள சகாண்ட ஒரு மத்திய தரவுப் 

சபடட்கம்  இதில் அவரக்ளின் மக்கள் 

சதாறக விவரம் மற்றும் பபயா சமடர்ிக் 

மற்றும் மற்ற விவரங்களும் 

இறணக்கப்பட்டிருக்கும். 

பதிவு செய்தல் 

 

 

ஆதார ்(பதிவுமற்றும்புதுப்பிப்பு) 

விதிமுறறகள், 2016 (2016 இன் 2) 

இல்குறிப்பிடப்படட்ு, செப்டம்பர ்12, 2016 

அன்றுசவளியிடப்படட்ு, 

ெட்டத்தின்கீழ்ஆதாரஎ்ண்கறளவழங்குவத

ற்காகபதிவுநிறுவனங்களால்தனிநபரக்ளி

டமிருந்துமக்கள்சதாறகமற்றும்பபயாசம

ட்ரிக்தகவல்கறளபெகரிக்கும்செயல்மு

ஆகும் 
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பதிவாளர ்

 

 தனிநபரக்றளபதிவுசெய்வதற்காகUIDAI 

I 

மூலம்அங்கீகரிக்கப்பட்டஒருநிறுவனம்

கும். 
 இது UIDAI-யின்பங்குதாரர,் 

புரிந்துணரவ்ுஒப்பந்தத்றத (MoU) 

பாரக்்கவும்மற்றும்அவரக்ளுக்குஒதுக்க

படட்ுள்ளபங்குமற்றும்பாத்திரங்களுக்கு

ச ாறுப்பாளிகள் 

 பதிவாளரஎ்ன்பவரக்ுடிமக்கறளபதிவு

செய்வதற்காக UIDAI-யுடன் MOU 

றகசயழுத்திட்ட, 

குறிப்பாகபல்பவறுமாநிலஅரசுகள், 

மத்தியஅறமெெ்ரறவகள், 

வங்கிகள்மற்றும்சபாதுத்துறறநிறுவன

ங்கள்ஆகும். 

பதிவு செய்யும் 

நிறுவனம் 

 

 பதிவுசெய்யும்பபாதுதனிநபரக்ளின்மக்

க்கள்சதாறகமற்றும்பபயாசமடர்ிக்தக

கவல்கறளபெகரிக்க, 

அதிகாரிஅல்லதுஒருபதிவாளரால்நியமி

க்கப்பட்டஒருநிறுவனம் 

 இந்தநிறுவனங்களின்நிதிமற்றும்சதா

 ில்நுடப்திறறமகறள UIDAI 

ெரிபாரத்்தபிறகு, 

இறவகுழுவில்பெரக்்கப்படுகின்றன 

 களத்தில்நறடசபறும்நடவடிக்றககள், 

களக்சகாள்றககறளகறடப்பிடித்தல், 

ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளருக்குஏற்

றபயிற்சிறயநடத்துதல், CIDR-

க்குகுறித்தபநரத்தில்குடிமகனின்தரவு

ச ன்றறடவறதஉறுதிசெய்தல்ஆகியவ

றுக்குஇவரக்ள்சபாறுப்பாவாரக்ள்.  

 இவரக்ள்குடிமக்கறளபதிவுசெய்ய, 

மற்றும்திருத்தஅல்லதுபுதுப்பிக்கபதிவு

செய்யும்றமயங்கறளஉருவாக்குவாரக்

ள். 
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பதிவு றமயம் 

 

ஒரு தற்காலிக அல்லது நிரந்தர 

றமயமானது குடிமகன்கள் பதிவு செய்ய 

வெதியாக பதிவு ஏசென்சியால் 

அறமக்கப்படும். 

பதிவு நிறலயம் 

 

 இந்தஅறமப்பில் 

குடியிருப்பாளரக்ளின்மக்கள் சதாறக 

மற்றும் பபயா சமட்ரிக் முறற 

பெகரிக்கப்படும். 

 இந்த அறமப்பில் கம்ப்யூடட்ர,் 

பபயாசமட்ரிக் கருவிகள் மற்றும் 

பிரிண்டர ்மற்றும் ஸ்பகனர ்பபான்ற 

மற்ற கருவிகளும் இருக்கும். 

ஆதாரப்திவுசெய்

யும்கருவிகள் 

 

சவற்றிகரமாகஆதாரப்திவுமற்றும்புதுப்பித்த

ற ெச்ெய்வதற்குத்பதறவயானவன்சபாருள்

தனங்களின்சதாகுப்றபஆதாரப்திவுசெய்யும்

கருவிகள்சகாண்டிருக்கும். 

இந்தொதனங்களின்சதாகுப்புபின்வரும்ொத

னங்கறளக்சகாண்டிருக்கும். 

● மடிக்கணனி/கணினி 

● கணினித்திறர 

● பல்பவறுசெயல்பாடுகறளசகாண்டபி

ரிண்டர/்ஸ்பகனர ்

● சவள்றளத்திறர 

● பபாகஸ்றலட ்

● ெரெ்்ப்சராசடக்டரஸ்்றபக் 

● கருவிழிஸ்பகனர ்

● பகமரா 

● ஸ்லாப்ஸ்பகனர ்

● GPS கருவி 

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


 

ஆதார ்பதிவு மற்றும் புதுப்பிப்பபப் புரிந்துக ாள்வது 

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

Page9 

 

 

பொதறன 

மற்றும் 

ொன்றளிக்கும் 

ஏசென்சி 

 

 மதிப்பீடு செய்ய ஆறணயத்தால் சில 

முகவரக்ள் பதிவு சபற்ற எந்த 

ஏசென்சியிலாவது பதிவு ஆபபரடட்ர/் 

பமற்பாரற்வயாளராக பவறலக்கு 

அமரத்்தப்படட்ு பதிவு/புதுப்பித்தறல 

பமற்சகாள்வர.் 

 ொன்றிதழ் பதிவு/புதுப்பித்தல் செயல் 

முறற, பயிற்சி மற்றும் 

ொன்றிதழ்வாங்கிய நபரக்ளாபலபய 

நடத்தப்படும் 

பதிவு ஆபபரடட்ர ்

 

ொன்றிதழ் சபற்ற ஒருவபர  பதிவு 

ஏசென்சியால் றமயங்களில் பவறலக்கு 

அமரத்்தப்படட்ு செயல் படுவர.் 

பதிவு 

பமற்பாரற்வயா

ளர ்

 

பதிவு ஏசென்சியால் பவறலக்கு 

அமரத்்தப்படட் ொன்றிதழ் சபற்ற ஒருவசர 

றமயத்றத நிரவ்கிப்பார.் 

ெரிபாரப்்பு 

முகவர ்

 

பதிவாளரக்ளால் பதிவு றமயங்களில் ஒரு 

ெரிபாரப்்பு முகவர ்அமரத்்தப்படுவார.் 

அறிமுகம் 

செய்பவர ்

 

பதிவாளர ்மற்றும் அங்கீகார அறமப்பில் 

பதிவு செய்த நபர ்ஒரு அறடயாளபமா(PoI)  

அல்லது இருப்பிடெ ்ொன்றிதபழா(PoA) 

இல்லாமல் இருப்பறத உறுதி செய்வார.் 

குறிப்பு : அறிமுகம் செய்பவர ்ஆதார ்எண் 

மற்றும் பபயா சமட்ரிறக அடிப்பறடயாக 

றவத்பத தனக்கு சதரிந்த ஒரு நபரின் 

அறடயாளத்றதயும் வீடட்ு 

விலாெத்றதயும்  உறுதிசெய்ய முடியும். 
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குடியுரிறமசபற்

றவர ்

 

இந்தியாவில் ஆதார ்விண்ணப்பத் 

பததிக்கு முன்பு நூற்று எண்பத்து இரண்டு 

நாட்கபளா அல்லது பன்னிசரண்டு 

மாதங்களுக்கு பமற்ப்படப்டா வசிக்கும் 

ஒரு நபபர  ஆதார ்பதிவு செய்வதற்கு 

தகுதியானவர.் 

சவளிநாடுவாழ்

ந்தியர ்(NRI) 

 

 இந்தியகுடிமகன்மற்றும்ஒருசெல்லுபடி

யாகும்இந்தியபாஸ்பபாரட்ற்டறவத்தி

ருப்பவர,் ஆனால்ஆதாரெ்ட்டம், 2016-

யின் (2016-ல் 18) பிரிவு 2-யின் (v) 

பகுதியில்விளக்கப்படட்ுள்ளறதபபால் 

(நிதிமற்றும்பிறமானியங்கள், 

நன்றமகள்மற்றும்பெறவகறளஇலக்கு

றவத்தல்) குடிமகனாகஇல்லாதவர.் 

 குறிப்பிடப்பட்டெடட்த்தின்பிரிவு 3 

இன்துறணப்பிரிவு (1) 

இன்படிஇந்தியாவுக்குவந்தபிறகுஆதார்

எண்றணப்சபறுவதற்குஒரு NRI-

க்குஉரிறமயுள்ளது 

மக்கள் சதாறக 

விவரம் 

 

ஆதார ்எண்றண வழங்கத் விதிமுறறயில் 

குறிப்பிடட் படி ஒரு நபரின் சபயர,் பிறந்த 

பததி, விலாெம் மற்றும் பிற விவரங்கபள 

பதறவயானறவ. 

குறிப்பு: இந்த விவரங்கள் நிறம், மதம், 

ொதி, பழங்குடி, இனம், சமாழி, உரிறமப் 

பதிவுகள், வருமானம் அல்லது மருத்துவ 

வரலாறு பபான்றறவ இருக்காது. 

பபயாசமட்ரிக்த

கவல்கள் 

 

விதிமுறறகளில்குறிப்பிடட்ுள்ளபடிபுறகப்

படம், றகவிரல்பரறக, கருவிழிஸ்பகன், 

அல்லதுமற்றஉயிரியல்அம்ெங்கள். 
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பகார ்பபயா 

சமட்ரிக் விவரம் 

 

விதிமுறறயில் உள்ளபடி ஒரு நபரின் 

றகபரறக, கருவிழி ஸ்பகன் அல்லது பிற 

உடற்கூறு விவரங்கள். 

பதிவுஅறடயாள

எண் 

(EID) 

 

இதுஒருபதிவின் பபாது ஒரு நபருக்கு 28-

இழக்க பதிவு அறடயாள எண் 

சகாடுக்கப்படும். 

புதுப்பிக்கும்பகா

ரிக்றகஎண் 

(URN) 

 

● ஒருகுடிமகன்ஆன்றலனில்முகவரிபுதுப்

 ிக்கும்செயல்முறறறயமுடித்தவுடன்ஒ

14-இலக்கஎண்உருவாக்கப்படுகிறது. 

● அதுகுடிமகனின்சமாறபலுக்கு SMS 

அனுப்பப்படுகிறது. 

● குடிமகன் UIDAI இறணயதளத்தில் URN 

மற்றும்ஆதாரஎ்ன்றனபயன்படுத்திமுக

வரிபுதுப்பிக்கும்பகாரிக்றகயின்நிறல

றயகண்காணிக்கலாம். 

ஆதாரக்டிதம் 

 

இதுஒருஒரு நபருக்கு ஆதார ்எண்றண 

சகாண்ட ஒரு ஆவண அடற்ட 

வழங்கப்படும். 
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இ-ஆதார ்

 

 இதுகடவுெச்ொல்லால்பாதுகாக்கப்பட்ட

ஆதாரின்ஒருமின்னணுநகல்ஆகும்.  

 இது  UIDAI-

யின்தகுதிவாய்ந்தஅதிகாரியால்மின்ன

ணுக்றகசயாப்பமிடப்படட்ுள்ளது. 

சதாடரப்ுறமயம் 

 

பதிவு/புதுப்பித்தல் சதாடரப்ான அறனத்து 

அறனத்து விவரங்கறள பெரக்்க அல்லது 

தவறானவற்றற மாற்ற நபர ்சதாறல 

பபசி அல்லது மின்னஞ்ெல் மூலம் சதாடரப்ு 

சகாள்ள பவண்டிய மத்திய றமய படால் 

படால் ஃப்ரீ எண் - 1947 and/ (அ) e-mail- 

help@uidai.gov.in 

ெமூகவறலதளங்

கள் 

 

ெமூகவறலத்தளங்கள்இறணயதளசதாட

ரப்ுதளங்களின்சதாகுப்புஆகும். 

இறவெமூகத்றதஅடிப்பறடயாகசகாண்ட

டஉள்ளடீு, சதாடரப்ு, 

உள்ளடக்கபகிரவ்ுமற்றும்ஒத்துறழப்புக்கு

ச யல்படுபறவ. 

UIDAI 

ெமூகஊடகதடங்களில்தீவிரமாகஇருக்கும்

றுவனம்ஆகும். 

கீபழபட்டியலிடப்படட்தடங்களில்ஆதார-்

சதாடரப்ானதகவல்கள்மற்றும்ெமீபத்திய

புதுப்பித்தல்கறளபாரக்்கலாம். 

 

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/
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UIDAI-யின் பாைர்வ மற்றும் மிஷன் 

 

 

இந்திய குடிமகன்களின் உரிறமறய பமம்படுத்த 

ஒரு தனிப்பட்ட அறடயாளம் மற்றும் அங்கீகாரம் 

சபற்ற ஒரு டிஜிட்டல் தளம். 

 

 ஆதாரஎ்ண்கறள குடிமகன்களுக்கு பதறவயான 

அளவு பநரம் மற்றும் தரத்திறன அடிப்பறடயாக 

சகாண்டு அனுப்பவும். 

 குடி மகன்கள் தங்கள் டிஜிட்டல் அறடயாளத்றத 

புதுப்பிக்க மற்றும் அங்கீகாரம் சபற வெதியாக 

மற்ற கூட்டாளரக்ளுடன் பெரந்்து இடத்றத 

அறமக்கவும். 

 பங்கீட்டாளரக்ள் மற்றும் ெரவ்ீஸ் 

வழங்குபவரக்ளுடன் பெரந்்து குடிமகன்களுக்கு 

ஆதாறர சகாடுக்க திறறமயாக, திறம்பட, 

ெமமான பெறவறய வழங்குக.  

 சபாது மற்றும் தனிப்பட்ட ஏசென்சிகள் மூலம் 

புதுவிதமான ஒரு தளத்றத உண்டாக்கி ஆதார ்

ெம்பந்தப்பட்ட செயல்கறள பமம்படுத்துக. 

 சதாழில் நுட்பம் பதறவயான அளவு, 

கிறடக்குமாறும் பின்னறடவு ஏற்படாமலிருக்க 

உறுதி செய்க. 

 UIDAI-யின் கனவுகறளயும் மதிப்புகறளயும் 

நீண்ட காலம் நிறலத்திருக்குமாறு ஒரு 

நிறுவனத்றத கடட்ுமானம் செய்யபவண்டும்.  

 UIDAI நிறுவனத்தின் மதிப்றப பமலும் கூடட் 

உலகின் பல்பவறு துறறகளில் இருந்தும் 

வல்லுனரக்ளின் பரிந்துறரகறள 

எடுத்துக்சகாள்ள பவண்டும். 
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 ஒருறமப்பாடற்ட நாங்கள் மதிக்கிபறாம் 

 பதெ கடட்ுமானத்றத உயரத்்த கடறமப் 

பட்டிருக்கிபறாம் 

 எங்கள் பங்காளரக்ளுடனான ஒருமித்த 

பபாக்றகபய விரும்புகிபறாம் 

 குடிமகன்களுக்கும் பெறவ அளிப்பவரக்ளுக்கும் 

மிகெ ்சிறந்த பெறவறய வழங்குபவாம் 

 சதாடரந்்து எங்கறள 

பமம்படுத்திக்சகாள்வதிலும் புதிது புதிதாக 

கற்றுக்சகாள்வதிபலபய கவனம் செலுத்துபவாம் 

 புதுறமறயவிரும்புபவாம், எங்கள் 

கூடட்ாளரக்ளுக்கும் புதுறமபய தருபவாம். 

 சவளிப்பறடயான திறந்த அறமப்பிபலபய 

நம்பிக்றக சகாண்டுள்பளாம் 

 

ஆதாை்மற்றும்பிறஅரடயாளத்திட்டங்களுக்குஇரடயிலானநவறுபாடு 

 

 

                                                                மற்றஅரடயாளங்கள்ஆதாை் 
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ஆதாைின்சிறப்புஅம்சங்கள் 

ஆதார:் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

இது ஒரு 12- இலக்க ெீரற்ற எண் ஆகும் 

இந்த பிரத்மயக ID எண் ஒரு தனிநபருக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் மவறு 
யாருக்கும் ஒதுக்க முடியாது  

சவற்றிகரமாக ‘அங்கீகாரம்’ சபற்ற பிறகு குடிமகனின் அவடயாளம் 
செயல்படுத்தப்படுகிறது  

மக்கள்சதாவக மற்றும் வபமயாசமட்ரிக் தகவல்கவள மெகரிக்கிறது 
)ஊனமுற்மறாருக்கு விதிவிலக்கு வகயாளுதவல பயன்படுத்த மவண்டும்) 

தற்மபாது இருக்கும்ஆவணம் எப்படி இருந்தாலும்  ,இந்த குடிமகனுக்கு வழங்கப்படுகிறது 
)குடும்பத்தவலவர் ,அறிமுகப்படுத்துபவவர அடிப்பவடயாக சகாண்ட மெர்க்வக(  

மரஷன் கார்ட், பாஸ்மபார்ட் மபான்று அவடயாளத்வத அடிப்பவடயாக சகாண்ட 
சபாதுவான அவடயாள கட்டவமப்வப செயல்படுத்துகிறது 

ஒரு குடிமகவன அவடயாளம் காண முகத்தின் புவகப்படம், மக்கள்சதாவக தகவல், 
வகமரவக ஆகியவற்வற பயன்படுத்துகிறது. 
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பதிவுசசய்தலின்சூழ்மண்டலம் 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

குடிமக்கள் 

 

பதிவு செய்யும் 

வமயங்கள் 

பதிவு செய்யும் 
வமயங்கள் 

 

பதிவாளர் பதிவாளர் 

 

பதிவாளர் 

 

பதிவாளர் 

 

UIDAI 

பதிவு செய்யும் 

வமயங்கள் 

 

பதிவு செய்யும் 
வமயங்கள் 

 

பதிவு செய்யும்  
நிறுவனங்கள் 

 

பதிவு செய்யும்  

நிறுவனங்கள் 

பதிவு செய்யும்  
நிறுவனங்கள் 

 

பதிவு செய்யும்  
நிறுவனங்கள் 

 

பட்டியலிடுதல் 

குழுவில் 
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அத்தியாயம்2: பதிவாளரக்ள், பதிவு நிறுவனங்கள் 

மற்றும் பதிவு ஊழியரக்ள் 
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அத்தியாயம் 2:பதிவாளரக்ள், பதிவு நிறுவனங்கள்  மற்றும் 

பதிவுஊழியரக்ள் 

 

பதிவாளைக்ள்  ியமனம் 

 

1. ஆறணயத்தால் நியமிக்கப்படும் 
பதிவளரக்ளின்சபாறுப்பாகநாடு முழுவதும் 
குடியிருப்பவரக்ளின் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் 
திட்டங்கறள  ,குடியிருப்பவரக்ளிடம் வழக்கமாக 
சதாடரப்ு சகாள்ளும் முறறறய அதனுடன் ொரந்்த 
நிறுவனங்களின் முலம் செயல்படுத்தலாம் .ஒவ்சவாரு 

பதிவாளருக்கும் பணி நியமனத்தின் பபாது ஒரு 
குறிடுடு சகாடுக்கப்படும்.  

2. பதிவாளராகநியமனம்சபறதகுதியுறடயநிறுவனங்கள்: 

 மாநிலமற்றும்யூனியன்பிரபதெஅரசுகள் 

 மத்தியஅறமெச்ுக்கள் 

 நிதிநிறுவனங்கள் 

 வங்கிகள் 

 சபாதுத்துறறநிறுவனங்கள் 

மாநிலஅரசுமற்றும்மாநிலஅரசுொராபதிவாளரக்ள்: 

 UIDAI-க்குபதிவாளராகபணிபுரியும்மாநிலஅரசு / 
யூனியன்பிரபதெநிறுவனங்கள்மாநிலபதிவாளரக்ள்ஆவர். 

 மாநிலஅரசுொராபதிவாளராகபுரிந்துணரவ்ுஒப்பந்தத்தில்றகசயழுத்திடட்அறனத்
துவங்கிகள்மற்றும்சபாதுத்துறறநிறுவனங்கள் 

3. பதிவாளரக்ள் களப் பரவல்  ,கண்காணிப்பு  மற்றும் தணிக்றகக்கு சபாறுப்பு ஏற்க 
பவண்டும். 

4. தணிக்றகயின் பபாது பதிவாளரக்ள் அல்லது அவரக்ளுடன் சதாடரப்ுறடய நபரக்ளின் 
அதிகாரத்திற்கு உற்படட் வளாகங்கள் மற்றும் பதிவாளரக்ள்அல்லது அவரக்றள 
ொரந்்தவரக்ளின்இருப்பிபலா உள்ள புத்தகங்கள், பதிவுகள்  ,ஆவணங்கள்,  கணினி 
தரவுகள் பபான்ற வெதிகள் மற்றும் ஆவணங்களின் 
பிரதிகள் அல்லதுதணிக்றகயின் பயன்பாட்டிற்கு 
சதாடரப்ுறடயபவறு சபாருட்கள் ஆறணயத்தின் 
கருதிற்கிணங்க வழங்க பட பவண்டும். 

5. பதிவாளரக்ளால் பதிவு செய்யப்படும் தகவல்  RDIC -ல் 
பதிபவற்றுவதற்கு மடட்ுபம பயன்படுத்தப் படபவண்டும் 
பவறு எந்த பநாக்கத்திற்கும் உபபயாகிக்கபட கூடாது. 

6. பதிவாளரக்ள்தங்கள்இறணயதளத்தில்பதிவுசெய்தல்மற்
றும்புதுப்பிக்கும்பெறவகள்பற்றியபபாதுமானமற்றும்
ச ாருத்தமானதகவல்கறளகாண்பிக்கபவண்டும். 
இதில்நபரக்றளசதாடரப்ுசகாள்ளும்தகவல்கள், 
பதிவுசெய்யும்றமயத்தின்முகவரிமற்றும்குடியிருப்பாளரக்ளுக்குகிறடக்கும்பெறவகள்அ
ங்கும். 
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7. பதிவாளரக்ள் பதிவு அல்லது புதுப்பித்தல் நடவடிக்றககறள பமற்சகாள்ள அவரக்ளால் 
நியமிக்கப்படட் சபாருத்தமான ெரியான நபபராஅல்லது பவறு நிறுவனபமா தங்கள் 
திறனுக்குள்  ,பவறு  தகுதியான சதாழில்முறற பயிற்சிசபற்பறார ்அல்லது அனுபவம் 
வாய்ந்த  பணியாளர ்அல்லது தக்க திறனாளிகறள நியமனம் செய்யலாம். 

8. பதிவாளரக்ள் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு பதிவு முகவர ்மூலம் பதிவு செயல்பாடுகறள 
ஒப்பந்தம் செய்ய அனுமதிக்ககூடாது  .மூன்றாம் தரப்பினருடன் களப்பணியாளரக்றள 
பணியமரத்்தப்படுவதற்கு பதிவாளரக்ள் அனுமதிக்கலாம்  .இதுபபான்ற மனிதவளத்றத 

பணியமரத்்த விரும்பும் நிறுவனங்களின் விவரங்கறள பதிவு முகவரக்ள் அளித்து 
வருகின்றனர்.  

9. பதிவாளரக்ள் பின்னிரணப்பு A-யில் குறிப்பிடட்ுள்ளபடி எல்லா பநரத்திலும் நடத்றத 
சநறிறய கறடப்பிடிக்க பவண்டும்.  

10. பதிவாளரக்ள் அவ்வப்பபாது ஆறணயம் வழங்கிய செயல்முறறகள், சகாள்றககள் 
மற்றும் வழிகாடட்ுதல்கள், காபொறல பட்டியல்கள், படிவங்கள் மற்றும் 
வாரப்்புருக்கறள கறடபிடித்து, அத்தறகய நறடமுறறகறளெ ்பெரந்்த பதிவு 
நிறுவனங்களின் இணக்கத்றதயும் உறுதிப்படுத்த பவண்டும். 
 
 

பதிவு சசய்யும்  ிறுவனங்கள் 

 

1. CIDR-

யில்பதிவுசெய்யும்நிறுவனமாகபதிவாளரத்ங்கறளத்தா

ங்கபளஆன்-

பபாரட்ுசெய்துசகாள்ளக்கூடியஒருபதிவுமுகவரக்ுறிடுட்

றடஆறணயம்வழங்கும். 

2. ஆறணயம் பதிவாளரக்றள சபாருத்தமான 

பொதறனக்குப் பிறகு பிற பதிவு முகவரக்ளுடன் 

இறணய அனுமதிக்கும். 

3. பதிவாளரக்ள் களப் பரவல்  ,கண்காணிப்பு  மற்றும் 

தணிக்றகக்கு சபாறுப்பு ஏற்க பவண்டும். 

4. தணிக்றகயின் பபாது பதிவு முகவரக்ள் ஆறணயம் அல்லது அவரக்ளுடன் சதாடரப்ுறடய 

நபரக்ளின் அதிகாரத்திற்கு உற்படட் வளாகங்கள் மற்றும் பதிவாளரக்ள்அல்லது 

அவரக்றள ொரந்்தவரக்ளின்இருப்பிபலா உள்ள புத்தகங்கள், பதிவுகள்  ,ஆவணங்கள்,  

கணினி தரவுகள் பபான்ற வெதிகள் மற்றும் ஆவணங்களின் பிரதிகள் 

அல்லதுதணிக்றகயின் பயன்பாட்டிற்கு சதாடரப்ுறடயபவறு சபாருட்கள த்தின்யஆறண 

கருதிற்கிணங்க வழங்க பட பவண்டும். 

5. பதிவு முகவரக்ளால் பதிவு செய்யப்படும் தகவல்  RDIC -ல் பதிபவற்றுவதற்கு மடட்ுபம 

பயன்படுத்தப் படபவண்டும் பவறு எந்த பநாக்கத்திற்கும் உபபயாகிக்கபட கூடாது. 

6. பதிவு முகவரக்ள் பதிவு அல்லது புதுப்பித்தல் நடவடிக்றககறள பமற்சகாள்ள 

அவரக்ளால் நியமிக்கப்படட் சபாருத்தமான ெரியான நபபராஅல்லது பவறு நிறுவனபமா 

தங்கள் திறனுக்குள் பவறு தகுதியான சதாழில்முறற பயிற்சிசபற்பறார ்அல்லது 

அனுபவம் வாய்ந்த  பணியாளர ்அல்லது தக்க திறனாளிகறள நியமனம் செய்யலாம். 
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7. பதிவு முகவரக்ள்பின்னிரணப்பு B -யில் குறிப்பிடட்ுள்ளபடி எல்லா பநரத்திலும் நடத்றத 

சநறிறய கறடப்பிடிக்க பவண்டும். 

8. பதிவு முகவரக்ள் அவ்வப்பபாது ஆறணயம் வழங்கிய செயல்முறறகள், சகாள்றககள் 

மற்றும் வழிகாடட்ுதல்கள், காபொறல பட்டியல்கள், படிவங்கள் மற்றும் வாரப்்புருக்கறள 

கறடபிடித்து, அத்தறகய நறடமுறறகறளெ ்பெரந்்த பதிவு நிறுவனங்களின் 

இணக்கத்றதயும் உறுதிப்படுத்த பவண்டும். 

பதிவுசசய்யும்ஆபநைட்டைக்ள் – தகுதி, பங்குமற்றும்சபாறுப்புகள் 

 

 

நமற்பாைர்வயாளைஎ்ன்பவை்யாை்மற்றும்அவருக்குநதரவயானதகுதிகள்என்ன? 

பதிவு முகவரால் பதிவு றமயங்கறள நிரவ்ாகிக்க நியமிக்கப்படும் நபபர பமற்பாரற்வயாளர ்

ஆவார.் ஒவ்சவாரு பதிவு றமயத்திலும் ொன்றிதழ் சபற்ற ஒரு பமற்பாரற்வயாளர ்இருப்பது 

அவசியம். இதற்கு தகுதி சபற, ஒரு நபர ்கீழ்க்கண்ட அம்ெங்கறள திருப்திபடுத்த பவண்டும். 

 UIDAI இயக்கும்ஆதாரப்ெவாபகந்திராவுக்கு, கல்வித்தகுதி 10+2-

வில்பதரெ்ச்ிஅல்லதுபடட்படிப்புக்குமுன்னுரிறமவழங்கப்படும் 

 நபர ்18 மற்றும் அதற்கு பமல் வயதுறடயவராக இருத்தல் பவண்டும். 

 பிளஸ் டூ முடித்திருக்க பவண்டும். பட்டதாரியாக இருந்தால் நல்லது. 

 அந்த நபர ்ஆதாரப்திவு செய்து தனக்சகன ஒரு ஆதார ்எண்றண சபற்றிருக்க 

பவண்டும். 
 அந்த நபருக்கு கம்ப்யூடட்ர ்பற்றிய நல்ல புரிதலும் வழக்கு சமாழிறய தட்டெச்ு 

செய்யவும் ஒலிசபயரப்்பு செய்யவும் நல்ல அனுபவம் சபற்றிருக்க பவண்டும். 

 ொன்றிதழ் பதரவ்ு எழுதும் முன் ஆதார ்ஆறணய இறணய தளத்தில் இருக்கும் 

பதிவு/புதுப்பித்தல்  பற்றிய பயிற்சிக் பாடத்றத அந்த நபர ்முழுவதுமாக படித்திருக்க 

பவண்டியது மிகவும் அவசியம். 

 அந்த நபர ்ஆறணயத்தின் பொதறன மற்றும் ொன்றிதழ் ஏசென்சியிடம் இருந்து 

“பமற்பாரற்வயாளர ்ொன்றிதழ்” சபற்றிருக்க பவண்டும். 

 குறிப்பு: பதிவு/புதுப்பித்தல் ஆரம்பிக்க “பமற்பாரற்வயாளர ்ொன்றிதழ்” சபற்றிருத்தல் 

மடட்ுபம பபாதாது, ஆறணயத்தின் பட்டியலில் இருக்கும் பதிவு முகவரக்ளிடமும் 

பெரந்்திருக்க பவண்டும். 

 

 

 

 

 

மமற்பார்வவயாளர் 
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EA’வின் நமற்பாைர்வயாளை் நவரலரய துவங்கும் முன் சான்றிதழ் சபற்ற பின்: 

 பதிவுகறள செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன் 

ஆறணயத்தின் வழிகாடட்ுதல்கள் படி 

ஒரு பதிவு றமயத்துடன் சதாடரப்ு 

சகாண்டு பவறல செய்ய ஆரம்பிக்க 

பவண்டும். 

 அந்த நபர ்ஆதார ்பதிவின் பபாது 

பதிவு/புதுப்பித்தல் மற்றும் பலவறக 

உபகரணங்கள் மற்றும் ொதனங்கள் 

உபபயாகப்படுத்த, பிராந்திய 

அலுவலகம்/பதிவு முகவரால் 

பயிற்சி  அமரவ்ிறன பமற்சகாண்டிருக்க பவண்டும். 

EA’s நமற்பாைர்வயாளைின்சபாறுப்புக்கள்என்ன? 

பதிவு றமயத்தில் பமற்ப்பாரற்வயாளரின் பங்கானது றமயத்தின் தளவாடங்கறளயும் பிற 

பதறவகறளயும் பற்றித் திடட்மிடட்ு, றமயத்தின் பதிவு நிறலயம்,  ஆறணயத்தின் 

(AppendixC–பதிவுசெய்யும்றமயத்தின்அறமவுக்குெரிபாரப்்புபட்டியல்), வழி காடட்ுதலின் படி 

இருக்கிறதா எனவும் பதிவு/புதுப்பித்தல் செய்ய ஏதுவாக இருக்கிறதா என்று 

பமற்பாரற்வயிடபவண்டும். அவ்வாறு செய்யும் பபாது ஆதார ்றமயத்தில் கீழ்க்கண்டறவ 

இருப்பறத உறுதி செய்ய பவண்டும்: 

தளத்தின் தயாை ் ிரல 

 பதிவு றமய அறமப்புக்கான செக் லிஸ்றட தயார ்செய்து 

நிரவ்ாகி – ஆறணயம் பதிவு றமய அறமப்புக்கான செக் 

லிஸ்றட தயார ்செய்துபதிவு நிறலயம் மற்றும் றமயம் 

அறமப்பறத எளிதாக்குகிறது. றமயத்தின் அறனத்து 

பதறவகலும் பூரத்்தி செய்யப்படட்ு இருக்கிறதா என்று ெரி 

பாரப்்பது அவர/்அவள் சபாறுப்பு. ஒவ்சவாரு வார ஆரம்ப 

அல்லது ஒவ்சவாரு வாரமும் (அது முதலில் வருகிறபதா) ெக் 

லிஸ்ட-்ஐ ெரிபாரத்்து நிரப்பி றகசயாப்பமிடுவது 

பமற்பாரற்வயாளர ்சபாறுப்பு. இறத பிறகு மானிட்டர ்/ 

ஏசென்சியால் நியமிக்கப்பட்ட பதிவாளர/்ஆறணயத்தால் 

ஒவ்சவாரு றமயத்றதயும் ெரிபாரக்்க/தணிக்றக 

செய்யும்பபாது சகாடுக்க பாதுக்காக்கப் பட பவண்டும். 

 பமற்ப்பாரற்வயாளகள் பலப்டாப்/சடஸ்க்டாப் பபான்றவற்றில் ஆதார ்கிறளயன்ட்-ஐ 

இன்ஸ்டால் செய்து பொதறன செய்து பிற STQC கருவிகளான ொன்றிதழ் சபற்ற 

பபயாசமட்ரிக் பிடிக்கு ொதனங்கள்,  GPS கருவி மற்றும் பிரிண்டர-்கம்-ஸ்பகனர ்பபான்ற 

எல்லா கருவிகளுடனும் இறணத்து  ஆதார ்பதிவு/புதுப்பித்தல் செயல் முறறறய பவறல 

செய்ய றவப்பது அவரக்ளின் சபாறுப்பு. 

 புதிய ஆதார ்பதிவு கிறளயன்ட் /புதுப்பித்தல் ொஃப்ட்பவர ்நிறுவப்படட்ுள்ளறத உறுதி 

செய்துசகாள்ளவும். 

 பதிவு றமய வளாகம் சுத்தமாக, சுகாதாரமாக பராமரிக்கப்படட்ு மின்ொர/தீ விபத்து 

ஏற்படாமல் பாதுகாப்பாக இருப்பறத உறுதி செய்து சகாள்ளவும். 
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 ஒவ்சவாரு பதிவு நிறலயத்திலும்(வட்டார சமாழி மற்றும் ஆங்கிலம்) கீழ்க்கண்ட 

அடிப்பறட பதிவு றமயத் தகவல்கள் கண்டிப்பாக அறமக்கப்படட்ுள்ளறத உறுதி செய்து 

சகாள்ளவும்: 

– பதிவாளர ்சபயர ்மற்றும் சதாடரப்ு எண் 

– பதிவு ஏசென்சியின் சபயர ்மற்றும் சதாடரப்ு எண் 

– பதிவு றமயத்தில் EA பமற்பாரற்வயாளரின் சபயர,் பகாடு மற்றும் சதாடரப்ு எண்  

– பமற்பாரற்வயாளறரப் பற்றி புகார ்எழுப்புவதற்கான ெந்தரப்்பம் அதிகரிப்பு 

– பதிவு றமயத்தின் பவறல பநரம் மற்றும் விடுமுறற நாட்கள் 

– UIDAI உதவி எண்r: 1947 மற்றும் email id: help@uidai.gov.in 

– ஆதாரப்திவு /புதுப்பித்தலுக்குத் பதறவயான ஆவணங்களின் பட்டியல் 

– ஆதாரச்தாடரப்ான அறனத்து பெறவகளுக்கான கட்டணப் பட்டியல் 

 பமற்பாரற்வயாளரக்ள் பதிவாளர/்ஆறணயத்தால் சகாடுக்கப்படட் ஆதார ்IEC சபாருறள 

றமயத்தில் UIDAI வழிமுறறயின் படி பாரற்வக்கு றவக்கப்பட்டிருப்பறத உறுதி செய்து 

சகாள்ள பவண்டும். 

 பதிவு றமயத்தில் ஆபபரட்டரும் மற்ற ஊழியரக்ளும் குடிமகன்களுடன் மரியாறதயாக 

நடந்து சகாள்கிறாரக்ளா என்று உறுதி செய்யவும். அவரக்ளால் திருப்தி படுத்த முடியாத, 

இணக்கமில்லா சூழ்நிறலயில் குடிமகன்கறள பமற்பாரற்வயாளர ்கவனிக்க பவண்டும் 

 சீருறட இருந்தால் ஊழியரக்ள் பதிவு றமயத்தில் சீருறடயுடன் இருப்பறத உறுதி செய்க. 

இதனால் அவரக்றள உதவி பகட்க குடிமகன்களால் எளிதாக கண்டுபிடிக்க இயலும். 

 பதிவாளரக்ள்/ஆறணயத்துடன் ெரியான ஒப்பந்தம் இல்லாமல் பதிவு நடவடிக்றககறள 

எடுக்க பவண்டாம். 

தன்ரனயும்மற்றவைக்ரளயும்ஆன்நபாைட்ுசசய்வது 

 பமற்பாரற்வயாளரத்னது ‘ஆன்பபாரட்ிங்பாரற்ம’ 

பதறவயானஆவணங்களுடன்பதிவுசெய்யும்நிறுவனத்திட

ம்ெமரப்்பிக்கபவண்டும்மற்றும்அதுபடிவத்றதெரிபாரக்்கெ

ம்பந்தப்பட்ட “அதிகாரியின்மண்டலஅலுவலகத்திடம்”  

ெமரப்்பிக்கிறது 

 ெரிபாரத்்தபிறகு, 

பிராந்தியஅலுவலகத்தின்அதிகாரிெம்பந்தப்படட்பதிவுசெ

ய்யும்நிறுவனத்துடனானஆன்பபாரட்ிங்றகஏற்றுக்சகாள்

ளலாம்/நிராகரிக்கலாம் 

 பதிவு ஏசென்சி ஒரு பமற்பாரற்வயாளறர அவர/்அவளின் 

ஆதார ்கிறளயன்ட் ொஃப்டப்வரில் இருக்கும் பபயா 

சமட்ரிக் விவரங்கறள எடுத்துக்சகாண்டு ஒரு பயனர ்

சபயர ்மற்றும் கடவுெ ்சொல்றல பதிவு சமஷிறன இயக்க 

வழங்கும். 

 பதிவு செய்த பயனர ்என்றால் ஆறணயம் உள்ளூர ்பதிவு நிறலயத்தில் இருக்கும் 

சவற்றிகரமாக ெரிபாரத்்து விட்டது என்று அரத்்தம். 
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 பமற்பாரற்வயாளர ்எல்லா “ஆபபரடட்ரக்ளும்” உள்ளூர ்பதிவு நிறலயங்களில்அங்கீகாரம் 

சபற்றிருப்பறத உறுதி செய்து சகாள்ள பவண்டும். 

 ிைவ்ாகரமத்தின்சசயல்பாடுகள் 

 பமற்பாரற்வயாளரும் ஆபபரட்டர ்பபால செயல்பட பவண்டும். 

 பமற்பாரற்வயாளரக்ள் புதிய பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தலுக்காக அவ்வப்பபாது 

ஆறணயத்தால் சவளியிடப்படும் வழிமுறறகள் மற்றும் பாலிசிகறள பற்றி நன்கு 

அறிந்திருக்க பவண்டும். 

 பமற்பாரற்வயாளர ்பதிவு றமயத்தில் அவர/்அவளுறடய 

செயல்முறறறய அறிந்து றவத்திருக்க பவண்டும். 

UIDAIபதிவு செயல் முறற வழி முறறகறள றமயத்தில் 

கறடப்பிடித்து நல்ல தரம் மற்று அறனத்து தரவுகளும் 

பிடிக்கப்படுவறத உறுதி செய்ய பவண்டும். 

 பமற்பாரற்வயாளர ்குடிமகன்கள் யார ்புது பதிவுக்காக 

வந்தாலும் ஆதாறர “ஆதாறரக் கண்டுபிடி” என்ற வெதியின் 

கீழ் பதிவுக் கிறளயண்டில் சகாடுக்கப்படட்தில் 

பதியக்கூடாது. 

 ஆதார ்பதிவு/புதுப்பித்தலுக்கு 

பமற்பாரற்வயாளரக்ுடிமகன்களின் /குடிமகளின் பபயா சமட்ரிக் தரவுகபள 

உபபயாகப்படுத்தபடுவறத சதரியப் படுத்த பவண்டும். 

 பமற்பாரற்வயாளர ்குடிமகன் ஆதார ்பதிவு/புதுப்பித்தல் படிவத்றத ெரியாக நிரப்பி தக்க 

உண்றம உப ஆவணங்களுடன் ஸ்பகனிங்கிற்கு சகாண்டு வந்திருப்பறத உறுதி செய்ய 

பவண்டும். 

 பமற்பாரற்வயாளர ்புதுப்பித்தலின் பபாது பதறவயான இடங்கள் மடட்ும் 

ெரிபாரக்்கப்படட்ு, பதறவயில்லாத தரவு பெகரிப்றப நிராகரிக்கவும்.(எ,கா) முகவரி 

புதுபிக்கப்பட பவண்டும் என்றால் சவறும் முகவரி ெரிபாரத்்தல் சபட்டி மடட்ுபம 

பதரந்்சதடுக்கப்பட பவண்டும். 

 பமற்பாரற்வயாளர ்“பபயாசமட்ரிக் விதிவிலக்கு” இருக்கும் குடிமகனுக்கான பதிவு 

நடந்தபின் பமற்பாரற்வயாளர ்ஆதார ்கிறளயண்டில் “சவளிபய செல்க” றவ 

பதரந்்சதடுக்க பவண்டும். 

 பமற்பாரற்வயாளர ்நிறலயத்தில் குடிமக்கள் தரவிறன திரும்பப் பாரக்்க பவண்டிய 

ஆவணங்கறள நகல் எடுக்க பவண்டிய முக்கியத்துவத்திறனப் பற்றி ஆபபரடட்ர ்

அறிந்திருப்பறத உறுதி செய்யவும். 

 ஒவ்சவாருபதிவு/புதுப்பித்தலுக்கும்குடியிருப்பாளரிடம்இருந்துசபறப்படட்தரறவயும்ஆப

பரட்டரஅ்க்கறறயுடன்மதிப்பாய்வுசெய்கிறாராஎன்பறதயும்குடியிருப்பாளரச்ுட்டிக்காட்

டும்பபாதுதிருத்தங்கள்செய்கிறாராஎன்பறதயும்பமற்பாரற்வயாளரஉ்றுதிசெய்யபவண்

டும் 

 பமற்பாரற்வயாளர ்ஆபபரட்டர ்அவர/்அவள் பபயாசமட்ரிக் உறுதிபடுத்தறல ஒவ்சவாரு 

ஆதார ்பதிவு/புதுப்பித்தல் பபாதும் அளிக்கறாரா என்று உறுதி செய்யவும். 
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 பமற்பாரற்வயாளர ்ஒவ்சவாரு பதிவும் முடிந்தபின் குடிமக்கள் றகசயாப்பம் 

ஒப்புதலுக்காக சபறப்படட்ு இருக்கிறதா என்று உறுதி செய்து சகாள்ளவும். 

 பமற்பாரற்வயாளர ்அறடயாளெ ்ொன்று/உறவின் ொன்று/முகவரிெ ்ொன்று/பிறப்புெ ்

ொன்றிதழ் பபான்ற உண்றமயான ஆவணங்கள் சகாடுக்கப்பட்டறதயும், ஒவ்சவாரு 

பதிவின் றகசயழுத்து ஒப்புதல் சீடட்ு இருக்கிறதா என்று ெரிபாரக்்கவும். 

 பமற்பாரற்வயாளர ்நாள் இறுதியில் அந்தந்த றமயத்தில் சபற்ற படிப்பிறன மற்றும் 

ெந்தித்த பிரெெ்றனகள் பபான்ற வற்றற விவாதிப்பது நல்லது. 

 பமற்பாரற்வயாளர ்நாள் இறுதியில் றமயத்தின் சபாருள் இருப்றப ெரிபாரத்்து பழுதுள்ள 

கருவிகள், வன்சபாருள் மற்றும் பிற பதறவகளுக்கும் மாற்று ஏற்பாடு செய்து அடுத்த 

நாள் இனிபத நடக்க ஏற்பாடு செய்ய பவண்டும். 

 கருவிகளின் கீறல், பபாஃகஸ் தள்ளிப் பபாதல் பாதி பிம்பம் பபான்ற பிரெெ்றனகள் 

இருந்தால் பொதறன செய்து, பதிவு ஏசென்சி பமபனெர/் HQ விடம் சதரிவித்து மாற்றுக் 

கருவி பகாரவும். 

 ஒவ்சவாரு நாள் இறுதியிலும், அறனத்து கருவிகள் மற்றும் கம்ப்யூடட்ரக்ள் அறணத்து 

றவக்கப்படட்ு, மின்ொரம் துண்டித்தால் விபத்துகறள தடுக்கலாம். 

 ொதனங்கள்மற்றும்பிறஉபகரணங்களுக்குபாதுகாப்புஏற்பாடுகறளஉறுதிசெய்யபவண்

 வாடிக்றகயாளருக்குகுறிப்பாகநாள்முடிவின்அறிக்றகறயகிறடக்கசெய்வது,றலகறள 

எளிதாக்க கிறளயண்டில் அன்றறய நாளின் இறுதி ரிப்பபாரட் ்சகாடுக்குமாறு 

பதறவப்படும் கால அளவுக்கு சகாடுக்குமாறு 

பாரத்்துக்சகாள்ளவும் 

 பமற்பாரற்வயாளர ்றமயத்தின் ஊழியர ்ஆதார ்

பதிவு/புதுப்பித்தல் பநரத்தில் நன்னடத்றதயுடன் 

இருப்பறத உறுதி செய்து, வறரமுறற கட்டணத்றத 

அதிகம் வசூலிக்காமல் பாரத்்துக்சகாள்ளவும். 

 பமற்பாரற்வயாளர ்ஆதார ்பதிவின் பபாது உள்ள தரவு பெகரிப்பின் நம்பகத்தன்றம 

மற்றும் பாதுகாப்பிற்கு சபாறுப்பு ஏற்க பவண்டும். 

 GPS தினமும்செய்யபவண்டும் 

சசயல்திறரனகண்காணித்தல் 

 பதிவுறமயத்தில்கண்காணிப்புமற்றும்தணிக்றகசெயல்பாடுகறளெச்ெய்யும்அதிகாரி/ப

திவாளருடன்பமற்பாரற்வயாளரஒ்த்துறழக்கிறாரம்ற்றும்அவரக்ளதுபகள்விகளுக்குதன்

ல்இயன்றபதில்அளிப்பார.் 

பமற்பாரற்வயாளரச்ெயல்பாட்டின்பபாதுவிவரங்கறளபதிவுசெய்கிறாரம்ற்றும்செயல்தி

றறனகண்காணிக்கும்பக்கத்தில்றகசயாப்பமிடுகிறார.் 

 பமற்பாரற்வயாளர ்பதிபவற்றம் செய்யப்படட் தரவிறன ரிஜிஸ்டறர, பதிவு பததி, நிறலய 

எண் மற்றும் ஒவ்சவாரு நிறலயத்திலும் பதிபவற்றப்பட்ட பாக்சகட்டுகளின் 

எண்ணிக்றகறய ெரி பாரப்்பதற்காக றவத்து பராமரிக்கலாம். 
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ஆபநைட்டைஎ்ன்பவை்யாைம்ற்றும்அவருக்குநதரவயானதகு

கள்என்ன? 

ஒரு ஆபபரடட்ர ்பதிவு நிறலயத்தின் பதிவு பவறலகறள 

செய்வதற்காக பதிவு ஏசென்சியால் நியமிக்கபடுபவர.் 

இந்த பவறலக்கு தகுதி சபற, ஒரு நபர ்பின்வரும் 

அளவுபகால்கறள திருப்திபடுத்தவும்: 

 UIDAI இயக்கும்ஆதாரப்ெவாபகந்திராவுக்கு, 

கல்வித்தகுதி 10+2-

வில்பதரெ்ச்ிஅல்லதுபடட்படிப்புக்குமுன்னுரிறமவழங்

கப்படும் 

 நபர ்18 மற்றும் அதற்கு பமல் வயதுறடயவராக இருத்தல் பவண்டும். 

 பிளஸ் டூ முடித்திருக்க பவண்டும். பட்டதாரியாக இருந்தால் நல்லது. 

 அந்த நபர ்ஆதாரப்திவு செய்து தனக்சகன ஒரு ஆதார ்எண்றண சபற்றிருக்க பவண்டும். 

 அந்த நபருக்கு கம்ப்யூடட்ர ்பற்றிய நல்ல புரிதலும் வழக்கு சமாழிறய தட்டெச்ு செய்யவும் 

ஒலிசபயரப்்பு செய்யவும் நல்ல அனுபவம் சபற்றிருக்க பவண்டும். 

 அந்த நபர ் ஆறணயத்தின் பொதறன மற்றும் ொன்றிதழ் ஏசென்சியிடம் இருந்து 

“ஆபபரடட்ர ்ொன்றிதழ்”” சபற்றிருக்க பவண்டும். 

 குறிப்பு: பதிவு/புதுப்பித்தல் ஆரம்பிக்க “ஆபபரடட்ர ்ொன்றிதழ்”” சபற்றிருத்தல் மடட்ுபம 

பபாதாது, ஆறணயத்தின் பட்டியலில் இருக்கும் பதிவு முகவரக்ளிடமும் பெரந்்திருக்க 

பவண்டும். 

ஆபநைட்டை ்நவரலரய துவங்கும் முன்: 

 பதிவுகறள செய்ய ஆரம்பிக்கும் முன் ஆறணயத்தின் வழிகாடட்ுதல்கள் 

படி ஒரு பதிவு றமயத்துடன் சதாடரப்ு சகாண்டு பவறல செய்ய 

ஆரம்பிக்க பவண்டும். 

 அந்த நபர ்ஆதார ்பதிவின் பபாது பதிவு/புதுப்பித்தல் மற்றும் பலவறக 

உபகரணங்கள் மற்றும் ொதனங்கள் உபபயாகப்படுத்த, பிராந்திய 

அலுவலகம்/பதிவு முகவரால் நடத்தப்படும் பயிற்சி  அமரவ்ிறன 

பமற்சகாண்டிருக்க பவண்டும். 

 ொன்றிதழ் பதரவ்ு எழுதும் முன் ஆதார ்ஆறணய இறணய தளத்தில் 

இருக்கும் பதிவு/புதுப்பித்தல்  பற்றிய பயிற்சிக் பாடத்றத அந்த நபர ்

முழுவதுமாக படித்திருக்க பவண்டியது மிகவும் அவசியம். 

 அந்த நபருக்கு கம்ப்யூடட்ர ்பற்றிய நல்ல புரிதலும் வழக்கு சமாழிறய தட்டெச்ு செய்யவும் 

ஒலிசபயரப்்பு செய்யவும் நல்ல அனுபவம் சபற்றிருக்க பவண்டும். 

ஆபநைட்டரைஆன்நபாை்ட்சசய்வது 

ஆபமரட்டர் 
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ஆபபரட்டறர தனது ‘ஆன்பபாரட்ிங் படிவத்றத' ெமரப்்பிக்க பவண்டும் ஆவணங்களுடன் பதிவு 

ஏசென்சியிடம், அபதாடு படிவத்றத “பிராந்திய ஆவண அலுவலகத்தில்” ெரிபாரக்்க சகாடுக்கவும். 

சகாடுக்கவும். பிராந்திய அலுவலகங்கள் இதறன ெரிபாரத்்த பிறகு, ெம்பந்தப்பட்ட பதிவு செய்யும் 

செய்யும் நிறுவனத்துடனான ஆன்பபாரட்ிங்றக ஏற்றுக்சகாள்ளலாம்/நிராகரிக்கலாம்.  

பதிவு ஏசென்சி ஒரு பமற்பாரற்வயாளறர அவர/்அவளின் ஆதார ்கிறளயன்ட் ொஃப்டப்வரில் 

இருக்கும் பபயா சமடர்ிக் விவரங்கறள எடுத்துக்சகாண்டு ஒரு பயனர ்சபயர ்மற்றும் கடவுெ ்

சொல்றல பதிவு சமஷிறன இயக்க வழங்கும். பதிவு செய்த பயனர ்என்றால் ஆறணயம் உள்ளூர ்

பதிவு நிறலயத்தில் இருக்கும் தரவிறன UIDAI சவற்றிகரமாக ெரிபாரத்்து விட்டது என்று அரத்்தம். 

 

குடிமகன் பதிவின் நபாது ஆபநைட்டை்   / நமற்பாைர்வயாளை்  ிரனவில் சகாள்ளநவண்டிய 

முக்கிய கட்டரளகள் 

 தினமும் பதிறவ ஆரம்பிக்கும்பபாது 

GPS றவத்து இயங்கெ ்செய்யவும் 

 ஒவ்சவாரு முறற உள் 

நுறழயும்பபாது கம்ப்யூட்டரர்ின் 

பததி, பநரம் பபான்றறவ 

தற்பபாறதய நாளுக்கு 

மாறியிருப்பறத உறுதி செய்யவும். 

 ஆதார ்கிறளயண்டில் உங்களுறடய சொந்த ஆபபரடட்ர ்ID-ஐ றவத்து உள்நுறழந்து 

பதிவுகறள செய்து, இருக்றகறய விடட்ு எழும்பபாது கம்ப்யூடட்ரில் இருந்து சவளியில் 

வந்து விடவும். இதனால் பவறு யாரும் உங்களுறடய நுறழவு விவரங்கறள 

பயன்படுத்த முடியாது. 

 தரவிறன ெரியான முறறயில் குடி 

மகன்களிடமிருந்து சபற  

பதிவு/புதுப்பித்தல் முறறறயப் பற்றி 

அவரக்ளுக்கு சிறிது விளக்கி 

சுலபமாக்கவும். 

 ஆறணயத்தின் வழிகாடட்ுதலின் 

படிதான் நிறலய பலஅவுட ்

இருப்பறத உறுதி செய்க. 

 கிறளயண்டின் “ஆதாறரக் கண்டுபிடி” வெதிறய றவத்து பதிவு செய்யும் முன் 

குடிமகன் ஏற்கனபவ ஆதாரில் பதியவில்றல என்பறத உறுதி செய்து சகாள்ளவும். 

 முகவரி, சமாறபல் எண் மற்றும் 

ஈசமயில் பபான்ற புள்ளிவிவரங்கறள 

புள்ளிவிவரங்கறள புதுப்பிக்க Update 

Client Lite-ஐ பயன்படுத்துங்கள் மற்றும் 

மற்ற மக்கள்சதாறக பபயாசமடர்ிக் 

பபயாசமட்ரிக் புதுப்பித்தலுக்கு  ECMP-

ஐ பயன்படுத்தவும். 

 குடி மகனால் பகாரப்பட்ட பதிவு/ 

புதுப்பித்தறல செய்ய, அவருறடய 

உண்றமயான  ஆவணங்கள்தான்  

தரப்படட்தா என்று உறுதி செய்க. 

 அவசியம் இல்றல என்றாலும், எதிரக்ாலத்தில் சதாடரப்ு சகாள்ள மற்றும் OTP-ஐ 

பயன்படுத்தி அங்கீகரிக்க, ஆன்றலன் ஆதார ்புதுப்பிக்கும் வெதிக்கு மற்றும் ஆதாறர 

அடிப்பறடயிலான eKYC ெரிப்பாரப்்பு பபான்ற பயன்களுக்கு குடுமகன் தனது 

சமாறபல் எண்றண உள்ளிடுவறத உறுதி செய்யவும் 

 குடிமகனின் பதிவு/புதுப்பித்தல்   

குடிமகனின்ஆதார ்பதிவு/புதுப்பித்தல் 

 குடிமகனிடம் அவர/்அவளின் 

பபயாசமட்ரிக் ஆதார ்
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விண்ணப்பம் பொதறனக்கு 

உட்படுத்தப்படட்ு அது 

பொதறனயாளர ்

றகசயாப்பம்/சபருவிரல் பரறக பதிவு 

பதிவு மற்றும் ஸ்டாம்ப்/இனிஷியல் 

இருக்கிறதா என பாரக்்க பவண்டும். 

குடிமகனின் 

(விண்ணப்பதாரர)்றகசயாப்பம்/சபரு

ருவிரல் பரறக பதிவும் 

இருக்கபவண்டும். 

பதிவு/புதுப்பித்தலுக்கு தவிர பவறு 

எதற்கும் உபபயாகப்படுத்தப்பட 

மாடட்ாது என்பறத சதரிவிக்கவும். 

 அறிமுகம் செய்பவர/்HoF அடிப்பறட பதிறவ அவரின் றகசயழுத்து/றகபரறகறய 

விண்ணப்பத்தில் சகாடுக்கப்பட்ட இடத்தில் அவரக்றளப் பற்றிய விவரங்களுடன் 

அவரவர ்இடத்தில் நிரப்பப் படட்ு இருக்கபவண்டும். 

 ஆதார ்கிறளயன்ட் சமன்சபாருளில் 

குடிமகனின் மக்கள் சதாறக மற்றும் 

பபயாசமட்ரிக் தரவுகறள 

சமன்சபாருளில் இருக்கும் திறரயின் 

அடிப்பறடயில் பெகரிக்கவும். 

 பதிவு/புதுப்பித்தல் தரவுகறள 

திறரயில் பதியும்பபாது எப்பவும் 

குடிமகனின் மக்கள்சதாறக 

விவரங்கறள ெரிபாரத்்த பிறபக 

றகசயாப்பம் சபறவும். 

 பதிவின் முடிவின்பபாது ஒப்புறகெ ்

சீடற்ட நகசலடுத்து, றகசயாப்பம் 

இடட்ு குடிமகனின் றகசயாப்பத்றத 

உரிய இடத்தில் சபற்றுக்சகாண்டு 

ஒப்பறடக்கவும். 

 பதிவு/புதுப்பித்தல் கிறளயன்டில் 

பதிவு விண்ணப்பம், ஒப்புறகெ ்

சீடட்ு பபான்ற ஆவணங்கறள 

தரபவற்றி விடட்ு குடிமகனிடம் 

பத்திரமாக ஒப்பறடக்கவும். 

 

CELC ஆபநைட்டை ்என்பவை ்யாை ்மற்றும் அவருக்கு நதரவயான 

தகுதிகள் என்ன? 

ஒரு CELC ஆபபரட்டர ்பதிவு ஏசென்சியால் றமயங்களில் 

பதிவுகறள செய்ய நியமிக்கப்பட்டவர.் ஆபபரடட்ரால் மடட்ுபம 

குழந்றதபதிவு/புதுப்பித்தறல பமற்சகாள்ள இயலும். பிற 

பதிவுகறள செய்ய இயலாது 

இந்த பதவிக்கு பின்வரும் தகுதிகறள சபற்றிருக்க பவண்டும்: 

 வயது 18 பமல் இருக்கபவண்டும். 

 10+2 பதரெ்ச்ி சபற்பறா, பட்டதாரியாகபவா இருக்க 

பவண்டும். 

 அங்கன்வாடி ஆஷா பவறலயாளாக பத்தாம் வகுப்பு 

பதரெ்ச்ி சபற்றிருக்க பவண்டும். 

 அவர ்ஆதாரில் பதிவு செய்து ஆதார ்எண்றண கண்டிப்பாக சபற்றிருக்க பவண்டும். 

 ஒரு நபர ்ஸ்மாரட் ்ஃபபாறன ஆண்டர்ாய்டு ஒஎஸ்/கம்ப்யூட்டர ்பற்றி நல்ல புரிதல் 

இருக்கபவண்டும், அபதாடு உள்ளூர ்சமாழி கீ பபாரட்ு மற்றும் டர்ான்ஸ்லிட்பரஷன் 

பற்றியும் நன்கு அறிந்திருக்கபவண்டும். 

 அதிகாரியால் அன்கீரரிக்கப்படட் பொதறன மற்றும் ொன்றிதழ் ஏசென்சி மூலம் “CELC 

ஆபபரடட்ர ்ொன்றிதறழ’ சபற்றிருக்கபவண்டும். 
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 குறிப்பு :“ CELC ஆபபரடட்ர ்ொன்றிதழ்”சபற்று மடட்ும் பதிவு/புதுப்பித்தல் ஆரம்பிக்க கூடாது. 

அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பதிவு ஏசென்சிகபளாடு சதாடரப்ு றவத்திருக்க 

பவண்டும். 

CELC ஆபபரடட்ராக பவறலறய ஆரம்பிப்பதற்கு முன்:  

 அதிகாரியின் வழிமுறறயின் படி எந்த பதிவு ஏசென்சியாக இருந்தாலும் பதிறவ 

ஆரம்பிக்கும் முன் நபர ்ஈடுபடட்ு இயக்கி இருக்க பவண்டும் 

 ஒரு நபர ்குழந்றத பதிவு செயல்முறற மற்றும் CELC படப்சலடட்-்ஐ குழந்றத பதிவின் பபாது 

உபபயாகிப்பதான பயிற்சிறய பிராந்திய அலுவலகம்/பதிவு ஏசென்சியில் கற்றிருக்க 

பவண்டும். 

 ொன்றிதழுக்கான பதரவ்ு எழுதும் முன் அதிகார இறணயதளத்தில் இருந்து குழந்றதப் 

பதிவின் பயிற்சி சபாருறள அந்த நபர ்முழுவதுமாக படித்திருக்கபவண்டும். 

 CELC ஆபபரடட்ர ்தனது “ஆன்பபாரட்ிங் படிவத்றத” பதறவயான ஆவணங்களுடன் பதிவு 

செய்யும் நிறுவனத்திடம் ெமரப்்பிக்க பவண்டும் மற்றும் அவரக்ள் அதறன ெரிபாரக்்க 

ெம்பந்தப்பட்ட “UIDAI மண்டல அலுவலகத்திடம்” ெமரப்ிப்பாரக்ள். மண்டல அலுவலகம் 

ெரப்ாரத்்த பிறகு ஆன்பபாரட்ிங்றக ஏற்றுக்சகாண்டு/நிராகரித்து ெம்பந்தப்பட்ட பதிவு 

செய்யும் நிறுவனத்திடம் சதரிவிக்கும். 

 பதிவு ஏசென்சி பிறகு CELC ஆபபரட்டரின் அவர/்அவள் பபயாசமட்ரிக்-ஐ ஆதார ்கிறளயன் 

சமன்சபாருளில் பதிவு செய்து CELC படப்சலட-்ஐ இயக்க ஒரு பயனர ்சபயர ்மற்றும் கடவுெ ்

சொல்றல தரும் 

 பதிவு செய்யப்பட பயனர ்என்றால் அவரின் பபயாசமட்ரிக் விவரங்ககள் UIDAI-யில்  

பொதறன செய்யப்படட்ு சவற்றிகரமாக உள்ளூர ்பதிவுநிறலயத்தில் 

செமிக்கப்படட்தாகும். 

 

 

நசாதரனயாளை் என்பவை் யாை,் அவைது சபாறுப்புக்கள் என்ன? 

 பதிவு றமயத்தில் குடிமகன் ஆதார ்பதிவு செய்ய வரும்பபாது அவர ்சகாடுக்கு மக்கள் 

சதாறக விவரங்கள் பதிவு செய்யப்படபவண்டும். 

 குடிமகனால் ெமரப்ிக்கப்படட் ஆவணங்கள் அறனத்தும் பொதறன செய்யப்படட்ு 

அங்கீகரிக்கப் படும். அப்படி அங்கீகரிப்பவரக்பள பொதறனயாளரக்ள் 

 குடிமகனால் பதிவு/புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தில் நிரப்பித் தரப்பட்ட விவரங்கறளயும், 

அவரால் ெமரப்ிக்கப்படட் விவரங்கறளயும் ெரி பாரப்்பபத பொதறனயாளர ்பவறல. 

 இந்த பொதறன துறறயில் இருந்து ஒய்வு சபற்ற அரசு அதிகாரிகறள, பதிவாளரக்ள் பவறு 

யாறரயும் இந்த ஆவண பொதறன பவறலக்கு நியமிக்க முடியவில்றல என்றால் 

இவரக்றள உபபயாகப்படுத்திக் சகாள்ளலாம். 

ெரிபார்ப்பவர் 
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 பணியில் உள்ள/ஓய்வு சபற்ற அரசு(CPMFகள் மற்றும் ஆயுதப் பறட) மற்றும் வங்கி யில் 

Group ‘C’/ class III தரவரிறெ இருந்த அதிகாரிகள் இந்தப்பணிக்கு அமரத்்தப்படலாம். சபரிய 

நகரங்கள் மற்றும் சமட்பராக்களில் இவரக்றளப் பபான்பறார ்பதிவாளரக்ளுக்கு 

கிறடக்காவிட்டால் பணி அமரத்்தும் நிறுவனத்றத பொதறனயாளரக்றள,அதிகார 

பிராந்திய அலுவலகம் மூலம் அங்கீகாரம் சகாடுத்து நியமிக்கலாம். 

 பதிவு றமயங்களில் இருக்கும் பொதறனயாளரக்ள் ஒபர பதிவு ஏசென்சியால் 

நியமிக்கப்பட்டவரக்ளாக இல்றல என்றால், பதிவாளர ்அவரக்றள தகுந்த பயிற்சி 

சகாடுத்து பணிக்கமரத்்த பவண்டும். ஒரு றமயத்தில் பதிவாளர,் பதறவப்படட்ால் ஒரு 

பொதறனயாளருக்கு பமல் நியமிக்கலாம்  

 அறனத்து பொதறனயாளரின் பட்டியல் தகுதி வாரியாக, பவறலறய அவரக்ள் 
ஆரம்பிக்கும் முன்பப பதிவாளரால் பிராந்திய அலுவலகத்தில் சகாடுக்கப்படபவண்டும். 

 

ஆவணங்கரள நசாதரன சசய்யும் நபாது, நசாதரனயாளை் எ ்த UIDAI வழிமுரறகரள 
மனதில் ரவத்துக்சகாண்டு நசாதரன சசய்ய நவண்டும்? 

 குடிமகனால் ெமரப்ிக்கப்படட் ஆவணங்கள் நிெமானதா என்று உறுதிபடுத்திக்சகாள்ள 
பவண்டும்.  

 ஆதார ்பதிவு/புதுப்பித்தலுக்காக குடிமகனால் ெமரப்ிக்கப்படட் ஆவணங்கள் UIDAI-யால் 
அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவண பட்டியலில் இருக்கபவண்டும். 

 Appendix D-யின் படி அதிகாரிகள்/நிறுவனங்களால் வழங்கப்படும் ொன்றிதழ்களான(UIDAI 
பட்டியலில் இருக்கும் செல்லத்தக்க ஆவணங்கள்) அறடயாளெ ்ொன்று, முகவரிெ ்ொன்று, 
உறவுெ ்ொன்று, பிறந்த நாள் ொன்று பபான்றறவ இருக்கபவண்டும். 

 குடிமகனால் ெமரப்ிக்கப்படட் ஆவணங்கள் பபாலி/திருத்தப்பட்ட ஆவணங்களாக 
இருந்தால் பொதறனயாளர ்பொதறன பமற்சகாள்வறத நிறுத்தி, அதற்கான காரணத்றத 
பதிவு விண்ணப்பத்தில் சதளிவாக குறிப்பிடலாம். 

 பொதறனயாளர ்பபாதிய காரணத்றத சதரிவிக்காமல் பொதறனறய நிறுத்தினால் 
குடிமகன் பதிவாளரால் உண்டாக்கப்பட்ட பிராந்திய அலுவலக அதிகாரிறய அணுகி புகார ்
அளிக்கலாம். 

 சபயர,் பிறந்த பததி, முகவரி மற்றும் உறவு விவரங்கறள PoI, DoB, PoA, PoR,-உடன் ஒப்பிடட்ு 

பொதறன செய்யவும்.  

– சபயர ்

– PoI குடிமகனின் சபயர ்மற்றும் புறகப்படம் பெரந்்திருக்கும் ஆவணம் தரப்பட 

பவண்டும். குடிமகனின் சபயர ்மற்றும் புறகப்படம் இருக்கும் துறண ஆவணத்றத 

ெரிப்பாரப்்பது. 

– ெமரப்ிக்கப்படட் PoI ஆவணத்தில் குடிமகனின் புறகப்படம் இல்றலஎன்றால் அது 

செல்லும் PoI ஆக எடுத்துக்சகாள்ளப் படக்கூடாது.பவண்டுசமன்றால் விவாதத்றத 

தடுக்க பறழய புறகப்படங்கள் ஒத்துக்சகாள்ளப்படலாம். 
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புரகப்படம் இருக்கும் சசல்லத்தக்க PO  I    புரகப்படம் இல்லாமல் சசல்லத்தக்க POI 

 ஆவணத்தில் இருக்கும் சபயறர அவர/்அவள் சபயறர பகடட்ு உறுதி 

படுத்திக்சகாள்ளலாம். இது குடிமகன் உண்றமயான ஆவணங்கறள சகாடுத்திருப்பறத 

உறுதி செய்யும். 
 நபரின் சபயர ்முழுவதுமாக எழுதப்படட்ு இருக்கபவண்டும். அதில் திரு. செல்வி, திருமதி, 

பமெர,் ரிடயரட்ு, டாக்டர ்பபான்ற வணக்கமுறற இருக்கக்கூடாது. 

 

தவறான 
பயன்பாடு(திரு. 

என்று  
சதாடங்கவில்வல 
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a. ஒரு நபரின் சபயறர ெரியாகவும் ொக்கிரறதயாகவும் எழுத பவண்டும். 

ஒருவர ்அவர ்சபயர ்வி. விெயன் என்று கூறுவதாக றவத்துக்சகாள்பவாம், ஆனால் அவர ்

முழுப்சபயர ்சவங்கட ்ராமன் விெயன் மற்றும் அபதபபால் ஆர.்பக. ஸ்ரீவத்ஸ்தவாவின் 

முழுப்சபயர ்ரபமஷ் குமார ்ஸ்ரீவத்ஸவா. அபதபபால் ஆர.்பக ஸ்ரீவஸ்தவாவின் முழுப்சபயர ்

முழுப்சபயர ்ரபமஷ் குமார ்ஸ்ரீவஸ்தவாவாக இருக்கலாம். அபத பபால் பதிவு செய்ய 

விரும்பும் சபண் ஒருவர ்தனது சபயறர பக.எஸ்.பக. துரக்ா என்று சொல்லலாம் ஆனால் 

அவரது முழுப்சபயர ்கல்லூரி சூரய் கனக துரக்ாவாக இருக்கலாம். அவர/்அவள் 

முழுறமயாக சதரிந்து சகாண்டு ஆவணங்கறள ெரிபாரக்்கவும். 

 

 

 

 

 

 

தவறான 
பயன்பாடு(திரு. 

என்று  
சதாடங்கவில்வல 
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பதிவு செய்ய விரும்புபவர ் ெமரப்்பித்த இரண்டு ஆவண ொன்றுகளில் அபத சபயரில் 

வித்தியாெம் இருந்தால் (அதாவது முதசலழுத்துகள் மற்றும் முழுப்சபயர)், பதிவு செய்ய 

விரும்புபவரின் முழுப்சபயறர பதிவு செய்ய பவண்டும். 

சபயை ்வைிரசயில் மட்டும் சசல்லத்தக்க மாற்றங்கள் 

 

வாக்காளை் அரடயாள அட்ரடரய 

அரடயாள சான்றாக 

பயன்படுத்தியிரு ்தால்(POI) 

 

 

வங்கி பாஸ்புக்ரக முகவைி சான்றாக 

பயன்படுத்தியிரு ்தால்(POA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POI 
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ஏற்றுக்சகாள்ளப்படாத சபயை ்மாற்றங்கள் 

வாக்காளை் அரடயாள அட்ரடரய 

அரடயாள சான்றாக (POI) 

வங்கி பாஸ்புக்ரக முகவைி சான்றாக 

பயன்படுத்தியிரு ்தால்(POA) 

 

 

b. இரு ஆவண ொன்றுகள் பதிவாளியால் ஒபர சபயறர (எ.கா. இனிஷியல் மற்றும் முழு 

சபயர)், இரு விதமாக சகாடுத்திருந்தால், அவரின் முழுப் சபயபர பதிவிடப்படபவண்டும்.  

c. சில ெமயம் பிறந்த குழந்றத அல்லது குழந்றதகள் சபயர ்றவத்திருக்கப்படமாடட்ாது. EID-

ஒதுக்குவதற்காக தனிநபரின் சபயறர றகயகப்படுத்துவதன் முக்கியத்துவத்றத பதிவு 

செய்ய விரும்புபவருக்கு விளக்கி, குழந்றதக்கு திட்டமிடட்ுள்ள சபயறர அறிந்துசகாள்ள 

முயலுங்கள். PoI க்கு பதறவயான உதவி ஆவணங்கள் இல்றலசயனில், அறிமுகம் 

செய்பவரின் உதவியுடன் சபயர ்பதிவு செய்யப்படபவண்டும். 
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உ.தா. 1 கீபழ காண்பது ஆதார ்உரிறமயாளரின் ஆதார ்தரவு புதுப்பிக்கும் படிவத்தின் 

ஷாட ்ஆகும். இங்பக குடும்பத் தறலவராக (HOF) இல்லாமல் ஆதார ்உரிறமயாளர ்

மக்கள்சதாறக புள்ளிவிவரங்கறள புதுப்பிக்கிறார.் தகவல்கறள புதுப்பிக்க அெல் 

ஆவணங்கள் ெரிப்பாரக்்கப்படும். 

 

ஆதாை ்புதுபிக்கும் படிவம் 

HOF இல்லாமல் ெரிபார்க்கும் செயல்முவறயின் உதாரணங்கள் 
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தகவல்கறள புதுப்பிக்க, ெம்பந்தப்பட்ட POI மற்றும் POB ெரிப்பாரக்்கப்படும். ஆதார ்

உரிறமயாளரின் அறடயாளத்றத ெரிபாரக்்க பதறவப்படும் சில அெல் ஆவணங்கறள இங்பக 

காண்கிறீரக்ள். 

அரடயாள சான்றாக PAN 

Card (POI) 

 

 

 

 

 

 

மதிப்சபண் சான்றிதழ் (அைசாங்க குழு 

அல்லது பல்கரலக்கழகத்தால் 

வழங்கப்பட்டது) பிற ்த ாள் சான்றாக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது (PoB) 

 

 

உ.தா. 2  கீபழ காண்பது ஆதார ்பதிவு செய்ய அல்லது திருத்துவதற்கான உதாரணம். 
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ஆதாை ்திருத்தும் படிவம் 

 அெல் ஆவணங்களுடன் ஆதார ்உரிறமயாளரின் விவரங்கள் ெரிப்பாரக்்கப்படுகின்றன (இங்பக 

பிறப்புெ ்ொன்றிதழ்). 

 

பிறப்புச ்சான்றிதழ் பிற ்த நததிக்கான சான்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது (PoB) 

அரடயாள ஆவணங்களாக விளங்கும் மற்ற 

சான்றுகள்: 

• பாஸ்பபாரட் ்

• பான் காரட்ு  

• வாக்காளர ்அறடயாள அடற்ட  

DOB (PoB) ஆவணங்களின் பிற 

ஆதாரம்: 

• பான் காரட்ு  

• பிறப்புெ ்ொன்றிதழ்  

• பாஸ்பபாரட் ்

• முகவரியடங்களில் குரூப் A 
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• ஓடட்ுநர ்உரிமம்  

• அரசு புறகப்பட அறடயாள அடற்டகள்/ 

சபாதுத்துறற நிறுவனம் வழங்கிய பெறவ 

புறகப்பட அறடயாள அடற்ட 

• NREGS ொப் காரட்ு 

• அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனம் 

வழங்கிய புறகப்பட அறடயாள அடற்ட 

• ஆயுத உரிமம் 

அரசிதழ் பதிவு சபற்ற 

அலுவலர ்வழங்கிய 

பிறப்புெ ்ொன்றிதழ் 

• முகவரியடங்களில் குரூப் A 

அரசிதழ் பதிவு சபற்ற 

அலுவலர ்வழங்கிய 

பிறப்புெ ்ொன்றிதழ் 

 

ஆதார ்ஆவணங்களில் சபயர,் பாலினம் மற்றும் பிறந்த பததி புதுப்பிப்பது சதாடரப்ான 

அறிவிப்றப UIDAI சவளியிடட்ுள்ளது. புதுப்பித்தலின் எண்ணிக்றக பின்வருமாறு 

பரிந்துறரக்கப்படுகிறது: 

● DOB-யின் தற்பபாறதய நிறல அறிவிக்கப்படப்டா அல்லது பதாராயமாகபவா இருக்கும் 

பட்ெத்தில் குடிமகன்  வாழ்நாளில் பிறந்தநாறள ஒருமுறற புதுப்பிக்க முடியும்  

● சபயறர வாழ்நாளில் இருமுறற புதுப்பிக்கலாம்  

● பாலினத்றத வாழ்நாளில் ஒருமுறற தன் புதுப்பிக்க முடியும் 

 பதிவு செய்யும் றமயத்திடம் ெமரப்்பித்த POB ஆவணத்றத மீண்டும் அதாரில் POB 

புதுப்பித்தலுக்கு பயன்படுத்த முடியாது 

 பிற ்த நததி (DoB) 

a. சகாடுக்கப்படட் பகுதியில் குடிமகன் கண்டிப்பாக நாள், மாதம் மற்றும் வருடத்றத 

குறிப்பிடவும். 

b. குடிமகன் பிறந்த நாளின் ஆவணெெ்ான்றற அளித்தால், பிறந்த பததி “ெரிபாரக்்கப் 

படட்து” என்றாகிவிடும். அப்படி எந்த ஆவணமும் சகாடுக்கவில்றல என்றால் 

பிறந்தபததி “அறிவித்தபடி” என்றாகிவிடும்.  

c. குடிமகனால் பிறந்த பததிறய சகாடுக்கமுடியவில்றல என்றால் சவறும் வயது மடட்ும் 

பதிவிடப்படும், சமன்சபாருள் தானாகபவ பிறந்த வருடத்றத 

கணக்க்கிடட்ுக்சகாள்ளும். 

d. பொதறனயாளர ்பதிவு/புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தில் குடிமகன் பிறந்தபததிறய 

ெரியாக குறிப்பிடட்ு “ெரிபாரக்்கப்பட்டது/அறிவிக்கப்படட்து” என்பறா அல்லது 

அவர/்அவள் வயறத ெரியாக குறிப்பிடட்ு இருக்கிறாரக்ளா என்று ெரிபாரக்்கவும்.  
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e. அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்றப விட அதிகமாக புதுப்பிக்க, விதிவிலக்கு றகயாளுதல் 

செயல்முறறறய செய்யப்பட பவண்டும் இதற்கு குடிமகன் மண்டல அலுவலகத்துக்கு 

செல்லபவண்டும். 

f. குடிமகன் பரிந்துறரக்கப்படட் ஏபதனும் ஒரு ஆவணத்றத பிறந்த பததிக்கு ொன்றாக 

ெமரப்்பிக்க பவண்டும். 

g. வரம்பு அல்லது மாற்றத்தின் வரம்றபப் சபாருடப்டுத்தாமல், அறிவிக்கப்படட் 

பிறந்தநாள் பததியில் இருந்பதா/பதாராயமானது ெரிப்பாரக்்கபவண்டும் என்ற 

நிறலயில் இருந்பதா  மாற்றபவண்டும் என்ற குடிமகனின் பகாரிக்றகக்கு, வாழ்நாளில் 

ஒரு முறற அனுமதி கிறடக்கும். 

h. ஏற்கனபவ ெரிப்பாரக்்கப்பட்ட பிறந்த நாள் பததியில், குடிமகனிடம் இருந்து 

புதுப்பிக்கும் பகாரிக்றக வந்தால் அதற்கு அவரக்ள் UIDAI மண்டல அலுவலகத்றத 

அணுகபவண்டி இருக்கும்.I. 

 வீட்டு முகவைி 

a. PoA யில் சபயர ்மற்றும் முகவரி உள்ளதா என்று பாரக்்கவும். பொதறனயாளர ்PoA  

ஆவணத்தில் உள்ள சபயரும் PoI ஆவணத்தில் இருக்கும் சபயரும் ஒபர மாதிரி 

இருப்பறத உறுதி செய்து சகாள்ளவும். PoI மற்றும் PoA ஆவணத்தில் இருக்கும் மாற்றம் 

உெெ்ரிப்பில் அல்லது முதல், நடு மற்றும் கறடசி சபயரில் இருந்தால் மடட்ுபம 

ஒப்புக்சகாள்ளப்படும். 
b. “காப்பாளர”் சபயர,் சபாதுவாக குழந்றதகள் மற்றும் வயதானவரக்ள் சபற்பறாரக்ள் 

மற்றும் குழந்றதகளுடன் வசிப்பவரக்ளுக்கு மடட்ுபம வரும். இல்லாவிட்டால் முகவரிப் 

பகுதிறய சவறுமபன விடட்ு விடலாம். 

c. முகவரி மாற்றம் அனுமதிக்கப்பட்டது. குடிமகன் வீடட்ு எண், பலன் எண், சதருவின் 

சபயர,் அெச்ுப் பிறழ, அஞ்ெல் குறிடுட்டில் சிறிய மாற்றங்கள்/திருத்தங்கள் PoA  

இருந்தால் பெரக்்கலாம். பெரப்்பு/மாற்றங்கள் PoA-யில் இருக்கும் அடிப்பறட முகவரிறய 

மாற்றக்கூடாது. 
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கூடுதலாக ஏற்றுக்சகாள்வதால் அடிப்பரட முகவைிரய மாறாது 

ஆதாை ்நசைக்்ரக அல்லது திருத்தும் 

 

வங்கியின் பாஸ்புக் முகவைி 

சான்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது 

(POA) 

 

 

d. PoA-யில் இருக்கும் முகவரி மாற்றம் செய்ய விண்ணப்பிக்க படட்ு இருந்தாபலா அல்லது 

அடிப்பறட முகவரியில் மாற்றம் இருந்தாபலா, குடிமகன் பவசறாரு PoA-றய அறிமுகம் 

செய்பவர ்மூலமாக ெமரப்ிக்கபவண்டும். 

அடிப்பரட முகவைியில் மாற்றம் இருப்பதால் ஏற்றுக்சகாள்ளமுடியாது 

ஆதாை ்நசைக்்ரக மற்றும் திருத்தும் 

படிவம் 

 

வங்கியின் பாஸ்புக் முகவைி 

சான்றாக பயன்படுத்தப்படுகிறது 

(POA) 

 

 உறவு விவைங்கள்: 

a. 5 வயதுக்குடப்டட் குழந்றதகளாக இருந்தால் சபற்பறார ்ஒருவரின்/பாதுகாவலர ்சபயர ்

மற்றும் ஆதார ்எண் மிகவும் அவசியம். சபற்பறார/்பாதுகாவலர ்ஆதார ்கடித்தறத 

வடீ்டு எண்ணில் மாற்றம் 

லாண்ட்மார்க் 
மெர்க்கப்பட்டுள்ளது  
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குழந்றத பதிவின் பபாது கண்டிப்பாக சகாடுக்க பவண்டும்.(அல்லது இரண்டும் 

பெரந்்பத பதிவு செய்யப்படலாம்).  

b. வாலிபவயதினாக இருந்தால் சபற்பறார/்இறண பற்றிய விவரங்கறள பொதறன 

செய்யபவண்டியதில்றல. அறவ அலுவலகபதறவகளுக்கு மடட்ுபம பதிவு 

செய்யப்படும்.  

 குடும்பத்தரலவை(்HoF): 

a. PoR ஆவணம் குடும்பத் தறலவர ்மற்றும் குடும்ப உறுப்பினரக்ளுக்கு நடுபவ உள்ள 

உறறவ குறிபிடுகிறதா என்று பொதறன செய்யவும். அப்படி இருப்பவரக்பள(PoR), 

ஆவணங்களின் அடிப்பறடயில் பதிவு செய்யப்படுவர.் 

b. குடும்ப உறுப்பினரக்ள் பதிவு செய்துசகாள்ளும்பபாது குடும்பத்தறலவர ்கண்டிப்பாக 

உடனிருக்க பவண்டும். 

c. பதிவு/புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தில் இருக்கும் HoF  விவரங்கறள HoF அடிப்பறட 

இருந்தால் பொதறன செய்யபவண்டும்.HoF-ன் சபயர ்மற்றும் ஆதார ்எண்றன ஆதார ்

கடிதத்துடன் இறணத்து பொதறன செய்ய பவண்டும். 

d. HoF அடிப்பறட பதிவுகளில்,வின்னபத்தில் உள்ள உறவு விரங்ககள் 

குடும்பத்தறளவருறடயாதா என்று உறுதிசெய்து சகாள்ளவும். 

 சமாரபல் எண் மற்றும் ஈசமயில்: 

a. இது அவசியமில்றல என்றாலும், OTP மூலம் eKYC செய்ய சமாறபல் எண்ணின் 

முக்கியத்துவத்றத அறிவுறுத்தி, குடிமகனிடம் இருந்து அவரின் சமாறபல் எண் 

வழங்குவறத உறுதி செய்துசகாள்ளவும். 

b. பமலும் அறனத்து விதமான அங்கீகரிக்கும் முறறயும் செயலிழக்கும் பபாது கூடுதல் 

பாதுகாப்பு தருவதற்காக மடட்ும் மற்றும் குடிமக்களுக்கு  ஈசமயில் மூலம் தகவறல 

பகிரவ்தற்கு, குடிமகனிடம் அவரக்ளின் ஈசமயிறல  தருமாறு பமலும் அறிவுறுத்தவும். 

c. சமாறபல் எண்றண ஆதார ்பதிவு செய்யும் றமயத்தில் தான் புதுப்பிக்க முடியும் 

என்றும் அறத ஆன்றலனில் செய்யமுடியாது என்றும் குடிமகனுக்கு தகவல் 

சதரிவியுங்கள். 

 

ஆதாைில் ஆவணங்கள் இல்லாத குடியிருப்பாளைக்ள் எப்படி நசைக்்கப்படுகிறாைக்ள்? 

அறிமுகப்படு
த்துபவர் 
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a. முக்கிய மக்கள் சதாறக தரவு பதிவின்பபாது ெரியாக பொதறன செய்யப்படபவண்டும். 

குடிமகன்கள் அறடயாளெ ்ொன்று (PoI) மற்றும் முகவரிெெ்ான்று ெமரப்ிக்க பவண்டும் (PoA).  

b. ஒரு குடிமகனால் அறடயாளெ ்ொன்று அல்லது முகவரிெ ்ொன்று ெமரப்ிக்க 

முடியவில்றலஎன்றால் அவரக்ள் ஒரு பதிவாளர ்அல்லது பிராந்திய அலுவலகத்தால் 

நியமிக்கப்படட் “அறிமுகம் செய்பவர”் மூலமாக பதிவு செய்து சகாள்ளலாம். 

c. PoA/PoI ஆவணங்கள் இல்லாத குடிமகறன அறிமுகப்படுத்த, பதிவாளரால் 

நியமிக்கப்பட்டவபர இந்த அறிமுகம் செய்பவர.் இந்த அறிமுகம் அவருறடய 

நடத்றதகளுக்கான ொன்றிதழ் கிறடயாது 

அறிமுகம் சசய்பவை் என்பவை் யாை?் 

a. அறிமுகம் செய்பவர ்பதிவாளர ்மற்றும் UIDAI’s CIDR –ஆல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட 

தனிநபரக்ள்(எடுத்துக்காட்டாக, பதிவாளரின் 

ஊழியரக்ள், பதரச்தடுக்கப்படட் உள்ளூர ்

பிரமுகரக்ள்,நிரவ்ாக அதிகாரிகள், தபால் அலுவலர,் 

ஆசிரியரக்ள், சுகாதாரப் பணியாளரக்ள் மற்றும் 

மருத்துவரக்ள், அங்கன்வாடி/ஆஷா ஊழியரக்ள், 

உள்ளூரl் NGO-க்களின் பிரதிநிதிகள் பபான்பறார)் 

b. சில முறற, UIDAI பிராந்திய அலுவலகம் 

பதிவாளரக்ளின் வெதிக்காக தாங்கபள முன்வந்து 

அறிமுகம் செய்பவறர நியமிப்பாரக்ள்.  

c. அவருக்கு வயது 18 நிரம்பியராகவும் கிரிமினல் 

சரகாரட்் இல்லாதவராகவும் இருக்க பவண்டும்.  

d. பதிவாளருடன் அறிமுகம் செய்பவர ்இறணக்கப்படுவர.் இவர ்UIDAI’s CIDR –ஆல் ஒரு 

பதிவாலருக்காக நியமிக்கப்படட்ு இருந்தாலும், இவபர பல பதிவாளரக்ளுக்காக பவறல 

செய்யலாம். அதனால் பதிவாளரின் அதிகாரத்துக்குட்பட்ட குடிமகங்கறளபய இவர ்

அறிமுகம் செய்ய முடியும். பதிவாளர ்இவரின் நடவடிக்றககறள நிரவ்ாக 

எல்றலக்குட்படட்ு கடட்ுப்படுத்தலாம்(மாநிலம், மாவட்டம் வறர).  

அறிமுகம் சசய்பவைின் சபாறுப்புகள் என்ன? 

a. பிராந்திய வாரியாக பதிவாளர ்அறிமுறகயாளறர அறடயாளம் கண்ட 

பிறகு(மாவட்டம்/மாநிலம் வாரியாக) அவர ்அவரக்றள குறிப்பிடட்ு அறிவிப்பார.் 

b. பதிவாளர ்மற்றும் UIDAI நடத்தும் ஆதார ்விழிப்புணரெ்ச்ி முகாமில் 

கலந்துக்சகாள்ள பவண்டும், ஆதார ்நிகழ்ெச்ியின் முக்கியத்துவம் மற்றும் தங்கள் 

பங்கிறன நன்கு புரிந்து சகாள்ள பவண்டும். 

c. அறிமுகம் செய்பவர ்பணி புரிய தயாராக இருந்தால் அவர/்அவள் தங்கள் ஒப்புறக 

கடிதத்திறன (“Appendix E”-யில் குறிப்பிடட் படி)ஆதார ்பதிவுகறள இந்தியாவின் தனிப்படட் 

அறடயாள ஆறணயம் (UIDAI) மற்றும் பதிவாலரக்ளால் வறரயறுக்கப்பட்ட 

வழிமுறறகளின் படி பமற்சகாள்ளபவண்டும். 

d. அறிமுகம் செய்பவரக்ள் பவறலறய ஆரம்பிக்கும் முன் அவரக்ளின் ஆதார ்எண்கறள 

சபற்று பதறவயான படிவங்களில் றகசயழுத்து பபாட்டிருக்க பவண்டும். 
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e. பதிவாளர ்UIDAI-யில் அறிமுகம் செய்பவறர பதிவு செய்து அவரக்ள் இயக்கத்றத உறுதி 

படுத்தியறத உறுதி செய்து சகாள்ளவும். 

f. அறிமுகம் செய்பவர ்பதிவு அட்டவறண, தங்கள் இடத்தில் உள்ள பதிவு றமயத்தின் இடம் 

மற்றும் பவறல செய்யும் பநரம் பபான்றறவ பற்றி தாங்கபள சதரிந்து சகாள்ள பவண்டும் 

g. பதிவு றமயத்தின் சதாடரப்ு விவரங்கள் ெரியாக பட்டியிலிடப்படட்ு இருக்கின்றனவா 

என்பறத உறுதி செய்து சகாள்ளவும். அப்படி இல்றலசயனில் றமயத்தின் 

பமற்பாரற்வயாளரிடம் சதரிவித்து ெரியான விவரங்கறள பபாடெ ்சொல்லவும் 

h. குடிமகன்களால் எளிதாக அணுகக்கூடிய வறகயில் அறிமுகம் செய்பவர ்இருக்கபவண்டும். 

i. இவர ்பதிவு விண்ணப்பத்தில் உள்ள குடிமகனின் சபயர,் முகவரி பபான்றறவ ெரியாக, 

முழுறமயாக எழுதப்படட்ு இருப்பறத உறுதிசெய்து சகாள்ளவும்.குடிமகனின் 

றகசயழுத்து பபாடப்படட்ு  இருப்பறதயும் உறுதிசெய்துக்சகாள்ளவும். 

j. EC யின் பவறல பநரங்களில் குடிமகன்கறள அங்கீகரிப்பதற்காக அறிமுகம் செய்பவரக்ள் 

றமய பவறல பநரத்தில் இருக்கபவண்டும். அப்படி இல்றலசயனில் நாளிறுதியில் வந்து 

அவரக்ள் அங்கீகரிக்கும் குடிமகன்களின் படட்ியறல பாரற்வயிடட்ு ெரிபாரக்்கவும். 

k. அறிமுகம் செய்பவர ்குடிமகனின் சபயர/்முகவரி விவரங்கறள ெரிபாரத்்து அவர/்அவறள 

அங்கீகரிக்க/நிராகரிக்க செய்யவும். 

l. குடிமகன் பதிவின் பபாது அறிமுகம் செய்பவர ்தனது ஆதார ்கிறளயண்டில் இருக்கும்  

பபயா சமடர்ிக்றக சகாடுக்கபவண்டும். 

m. பதறவப்படும் இடங்களில் அறிமுகம் செய்பவர ்தனது றகசயாப்பம்/ சபருவிரல் 

பரறகறய பதிய பவண்டும். 

n. அறிமுகம் செய்பவர ்தாங்கள் அறிமுகம் செய்யும் குடிமகன்களின் அறடயாளம் மற்றும்  

முகவரிறய உறுதிபடுத்தபவண்டும். 

o. ெரியான அறடயாளெ ்ொன்று அல்லது முகவரி இல்லாத குடிமகன்களும் அறிமுகம் 

செய்பவரால் மடட்ும்தான் அறிமுகப்படுத்தப்பட பவண்டும். 

p. அறிமுகப்படுத்துபவரக்ளுக்கு தங்கறள அணுகும் ஒவ்சவாரு நபறரயும் அறிமுகப்படுத்த 

பவண்டிய கட்டாயம் இல்றல. 

q. குடிமகன்கறள அறிமுகபடுத்த கட்டணம் வாங்கக்கூடாது. இருந்தாலும் பதிவாளரக்ள் 

இவரக்ளுறடய பவறலக்கான சதாறகறய சகாடுக்கலாம்.  

அறிமுகம் சசய்பவைின் சபாறுப்புகள் என்ன? 

a. பதிவின் பபாது ஒருவருக்கு பதிலாக மற்சறாருவறர (உயிருடபனா/ இறந்பதா) பதிவு செய்ய 

கூடாது. 

b. ஏற்கனபவ ஆதார ்றவத்திருப்பவர ்பபாலியான பபயா சமடர்ிக் அல்லது மக்கள் சதாறக 

விவரங்கறளக் சகாடுத்து இன்சனாருவரின் அறடயாளத்றத எடுக்க உதவக்கூடாது 

c. வழிமுறறகறள மீறுபவர ்மீது கடுறமயான நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். 
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அத்தியாயம் 3: பதிவு செய்யும் நிறுவனம் மற்றும் பதிவு 

செய்யும் ஊழியரின் ஆண்பபாரட்ிங்  
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அத்தியாயம் 3: பதிவு செய்யும் நிறுவனம் மற்றும் பதிவு செய்யும் ஊழியரின் ஆண்பபாரட்ிங்  
ஆண்பபாரட்ிங்  

 

பதிவு சசய்யும்  ிறுவனத்தின் ஆண்நபாை்டிங் 

 

 

பதிவு செய்யும் நிறலயங்களுக்கு 

பதிவுசெய்த முகவரக்ள் ஆண்பபாரட்ிங்  

செயல்முறறக்கு உடப்டுத்தப்பட பவண்டும். 

ஆண்பபாரட்ிங் செயல்முறறறய பதிவாளர ்

மற்றும் EAs-யுடன் அதிகாரி 

ஒருங்கிறணப்பார.்  

 

ஆன்பபாரட்ிங் செயல்முறற மற்றறவயுடன் 

பின்வருவனவற்றற உள்ளடக்கி இருக்கும்: 

• EA-க்கள் பதிவு நிறலயத்திறன உண்டாக்கும் 

செயல்முறறறய அறிவிப்பாரக்ள்அதாவது 

றமயங்கள் எங்பக எப்பபாது திறக்கப்படும் 

என்பறதப் பற்றிய விவரம். 

• EA-க்கள் தங்களிடம் ொன்றிதழ் 

சபற்றஆபபரட்டரக்ள், பதறவயான 

கருவிகள் பபான்றறவ இயங்கத் தயாரான 

நிறலயில் இருப்பறத காண்பிப்பாரக்ள் 

பதிவு றமயத்தின் ஆய்வுக்கு பதறவயான 

கட்டறமப்பு பற்றி EA சதரிவித்து காடட்ுவாரக்ள. 

 

 

EA செயல் முறற திட்டம் மற்றும் கருவிகறள 

நிறுவும் திடட்ம் பபான்றவற்றற தயாரித்து 

அறத பதிவாளர ்மற்றும் அதிகாரிகள்/நாடல் 

ஆபீெரக்ள் பபான்பறாரிடம் சகாடுத்து 

அங்கீகாரம் வாங்கவும்.  

 

தனது EA குறிடுட்டின் கீழ் செயல்படும் அறனத்து 

ஆபபரடட்ரக்ள்/பமற்பாரற்வயாளரக்ள் ஆபபரடட்ர ்

சின்க் மற்றும் பாக்சகட் சின்க் செய்துள்ளாரக்ளா 

என்பறத EA உறுதி செய்துசகாள்ள பவண்டும்.  

எல்லா நிறலயங்களும் சகாடுக்கப்பட்ட 

அறலவரிறெயில் இறணக்கப்பட்ட பின்UIDAI 
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நியமன இறணயதளத்தில் இயங்கத்துவங்கிய 

நிறலயங்களின் பட்டியல் சதரிய ஆரம்பிக்கும். 

பதிவு சசய்யும் ஆபநைட்டைக்ளின் ஆண்நபாை்டிங் 

 

 

 

 

1. பதிவு செய்யும் ஆபபரட்டர ்

ஆறணக்குழுவினால் நியமிக்கப்பட்ட 

பொதறன மற்றும் ொன்றளிப்பு 

நிறுவனத்தின் முறறயாக ொன்றிதழ் 

சபறபவண்டும். 

 2. பதிவு செய்யும் ஆபபரட்டர ்முறறயான 

ொன்றிதறழ சபற்ற பிறகு, 

ஆண்பபாரட்ிங் படிவத்றத பூரத்்தி செய்து 

செய்து அறத ெரிபாரத்்து/செயல்படுத்த 

தங்கள் பதிவு செய்யும் நிறுவனம் 

மூலமாக அறத ஆறணக்குழுவின் 

மண்டல் அலுவலகத்தில் ெமரப்்பிக்க 
பவண்டும் 

 

 

 

 

3. எந்த ஒரு பயனறரயும் ஆண்பபாரட்ிங் 

செய்யும் முன்னர,் பயனர ்அறிமுக 

ஆவணத்றத பதிவிறக்கம் செய்து அறத 

பதிவு செய்யும் விண்ணப்பத்திற்குள் 
இறக்குமதி செய்யபவண்டும். 

இந்தக் பகாப்பு டிஜிட்டலாக 
றகசயாப்பமிடப்பட்ட .xml பகாப்பு. 

 

4. ஆண்பபாரட்ிங்கின் பபாது, பதிவு 

செய்யும் ஆபபரட்டரின் பபயாசமட்ரிக்ஸ் 

பபயாசமட்ரிக்ஸ் அங்கீகாரத்திற்குப் 

பிறகு என்சறால்சமண்ட் கிறளயண்டில் 
பெமிக்கப்படுகிறது. 

நியமனம் நடக்கும்பபாது பதிவு 

கிறளயன்ட் கண்டிப்பாக 

இறணயத்துடன் இறணக்கப்படட்ு 
இருக்க பவண்டும். 
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5. கிறளயன்ட் இறடநீக்கம் செய்யப்பட 

ஆபபறடட்ரக்ளுறடய மாஸ்டர ்தரறவ 

தரவிறக்கம் செய்யவும். அப்படிப்படட் 

ஆபபரடட்ரக்ள் மறுபடி பதியபவா அல்லது 
மறுபடி பணியில் நியமிக்கப்பட மாட்டார.் 

 

6. ஆண்பபாரட்ிங்கின் பபாது இருக்கும் 
நிறல: 

 நியமிக்கப் சபற்ற(பதிவு செய்த) 

பயனர:்  பயனரின் பபயாசமடர்ிக் 

விவரங்கள் பொதறன செய்யப்படட்ு 

உள்ளூர ்தரவு சபடட்கத்தில் 
பெமிக்கப்படட்து. 

 பதிவு செய்யாதவரக்ள்: பயனரின் 

பபயாசமட்ரிக்விவரங்கள் 

சவற்றிகரமாக எடுக்காதவரக்ள் 

மற்றும் உள்ளூர ்தரவு சபட்டகத்தில் 
பெமிக்க 

 

 

 

 

7. பதிவு ஊழியர ்அவரக்ள் றகபரறகறய 

சகாடுக்கபவண்டிய பநரம்(வலது மற்றும் 

இடது மற்றும் இரண்டு சபருவிரல் 

பரறகயும்) சகாடுத்தால் இந்த 

பபயாசமட்ரிக் பொதித்து பயனருக்கு 
அனுமதிறய வழங்கும் 

 பய ாமமட்ரிக்கின் தரம் வாசலுக்கு 

யமயே இருக்கும்யபாது, பாஸ் காட்டி 
ப னருக்கு காண்பிக்கப்படும் 

 பயனர ்பபயாசமடர்ிக்கில் எவ்வளவு 

முறற பவண்டுமானாலும் முயற்சி 
செய்து படிவங்கறள பெகரிக்கலாம். 

 

8. பபயாசமடர்ிக் செகரிக்கப்பட்டவுடன் 

பயனர ்CIDR ெரவ்றர அங்கீகாரத்துக்காக 
அனுப்பப்படும்.  

 ெரவ்ரின் அங்கீகரிக்கும்பபாது பதிவு 

ஊழியரின் பபயாசமட்ரிக்றக அவர ்

பதிவு செய்யும்பபாது சகாடுத்த 
விவரங்களுடன் ஒப்பீடட்ு பநாக்கலாம். 
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முக்கியமான அறிக்ரக 

 EA ஊழியர ்பதிவுக் கருவி எப்சபாழுதும் GPS கருவியுடன் இறணந்திருப்பறத உறுதி 
படுத்திக்சகாள்ள பவண்டும்.  

 EA ஊழியர ்பதிவு கிறளயண்டில் உள்நுறழயும்பபாது கருவிகள் அறனத்து உடபன 
இயங்கக்கூடிய விதத்தில் இருப்பதி உறுதி படுத்திக்சகாள்ள பவண்டும். 

 EA ஊழியர ்ஒவ்சவாரு பதிவின்பபாதும் கருவி ெரியாக செயல்படட்ு விவரங்கறள பெகரிக்க 
துறண புரிகிறதா என்று உறுதி படுத்திக்சகாள்ளவும் 

 ஒரு பவறள GPS கருவியின் ஒத்துறழப்பு பதிவு பாக்சகட்டில் இல்லாவிட்டால், அந்தப் பதிவு 

நிராகரிக்கப்படட்ு ஆபபரட்டர ்பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுவார ்அல்லது ெட்டப்படி 
ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளர ்பமல் நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். 

 

  

பதிவு செய்யும் 
கருவிவய GPS 

Sync செய்தல் 
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அத்தியாயம்4: ஆதாரப்திவு/புதுப்பித்தல் 

செயல்முறறகள் 
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அத்தியாயம் 4: ஆதார ்பெரக்்றக/புதுப்பிக்கும் செயல்முறற 

 

ஆதார ் பதிவு செயல்முறற என்பது பதிவு றமயத்திற்கு வருறக தருவது, ஆதாை ்

– AppendixF, யின் கீழ் பதிவு செய்வது, மக்கள் சதாறக மற்றும் பபயா சமட்ரிக் தரவு பெகரிப்பு, 

அறடயாளெ ்ொன்று(PoI) முகவரிெ ்ொன்று (PoA), உறவுெ ்ொன்றிதழ்(PoR),  பிறந்த நாள் ொன்றிதழ் 

பபான்றறவறய EID (பதிவு ID) ஒப்புறகெச்ீடட்ு வாங்குவதற்கு முன் ெமரப்ிக்கப்படபவண்டும். 

 அறடயாளெ ்ொன்று, முகவரிெெ்ான்று பபான்ற ஆவணங்கள் இல்லாத குடிமகனுக்கு என்று 

தனிப்படட் வழியில் ஆதார ் பதிவு நடத்தப்படும்.அதாவது அவர ் அறிமுகம் செய்பவர ்

மூலமாகபவா அல்லது குடும்பத்தறலவன் அடிப்பறடயிபலா பதிவு செய்யலாம். 

 இந்தியாவில் (182 நாட்கள்) அல்லது 12 மாதங்கள் சதாடரந்்து வசித்த எவராக இருந்தாலும் 

பதிவுக்கு விண்ணப்பித்த பததியில் இருந்து  அவர ்ஆதார ்பதிவுக்கு தகுதியானவர.்  

 குடிமகன் ஒபர ஒரு முறறதான் பதிய பவண்டும், அதிகாரி பணிக்காமல் பலமுறற பதிவது 

நிராகரிப்புக்கு வழி வகுக்கும்.  

 CIDR-யாரிலிருந்து குடிமகன் தரவு பாக்சகடட்ுகறள வாங்கிய ஆதார ்உருவாக காத்திருப்பு 

காலம் 90 நாட்கள் வறர இருக்கலாம்.  

குறிப்பு: பல ஆதார ் எண்றணப் சபற்றறத தவிர மற்ற காரணங்களுக்காக பதிவு 

நிராகரிக்கப்படட்ால் குடிமகன்கள் மறு பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். ஆதார ் எண் 

விடுபடுவதற்கான காரணங்கள் AppendixG-யில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

நசைக்்ரகயின் வரககள் 

 

ஆவண 

அடிப்பறட பதிவு 

 

 அறடயாளெ ்ொன்று (PoI) – முக்கியம் 

 முகவரிெ ்ொன்று (PoA) - முக்கியம் 

 பிறந்த பததி (DoB) - விருப்பம் 

அறிமுகம் 

செய்பவர ்

அடிப்பறட பதிவு 

 

அறிமுகம் செய்பவர:் 

 பதிவாளரின் சொந்த ஊழியரக்்கள் 

 பதரந்்சதடுக்கப்படட்உள்ளூர ்

உறுப்பினரக்ள் 

 உள்ளாட்சி நிரவ்ாக உறுப்பினரக்ள் 

 தபால் காரர ்

 ஆசிரியரக்ள் 

 சுகாதார பணியாளரக்ள் 

 மருத்துவரக்ள் 

 அங்கன்வாடி /ஆஷா பவறலயாட்கள் 
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 உள்ளூர ்NGO-க்களின் பிரதிநிதிகள் 

 

அறிமுகப்படுத்துபவறர அடிப்பறடயாக 

சகாண்ட பெரக்்றகயில் தகவல் 

சபறப்படுகிறது: 

 அறிமுகம் செய்பவரின் சபயர ்

 அறிமுகம் செய்பவரின் ஆதார ்எண் 

 அவரின் ஏதாவது மாறாத ஒரு 

பபயாசமட்ரிக் விவரம் 

குடும்பத 

தறலவா 

அடிப்பறடயிலா

ன பதிவு 

 

 குடும்பத் தறலவரின் சபயர ்

 குடிமகனின் HoF மற்றும் உறவின் ொன்று 

(PoR)  

 குடும்பத்தறலவரின் ஆதார ்எண் 

 பதிவின் பபாது குடும்பத் தறலவர ்

சகாடுத்த பபயாசமடர்ிக் விவரம் 

குழந்றதறய 

பதிவு செய்தல் 

(ஐந்து வயதுக்கு 

குறறவான 

குழந்றத) 
 

 பிறந்த பததிக்கான ொன்று  

 உறவினுக்கான ொன்று(சபற்பறார ்மற்றும் 

குழந்றத)  

 சபற்பறார ்யாராவது ஒருவரின் பதிவு ID or 

ஆதார ்எண், முக்கியமாக சபற்பறார ்

/பாப்பாளர ்உயிபராடு இருந்தாலும் 

அம்மாவுறடயது. 

 பதிவின் சபாது சபற்பறார ்யாராவது 

ஒருவருறடய பபயாசமட்ரிக் விவரங்கள்  

 குழந்றதயின் முகவரி மற்றும் சமாறபல் 

எண் அபதாடு இறணக்கப்படட்  

சபற்பறார/்காப்பாளரறதப் பபான்பற 

இருக்கும் 

குறிப்பு: 

● முகவரி மாற்றபமா அல்லது 

புதுப்பித்தபலா குழந்றத மற்றும் 

சபற்பறார/்காப்பாளரின் முகவரியில் 

ஒபர ெமயத்தில் செய்யமுடியாது. 

● குழந்றதறய பதிவு செய்யும் முன் 

சபற்பறார/்காப்பாளர ்தங்களது 

முகவரிறய முதலில் புதுப்பிக்க 
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பவண்டும்  

 அவர ்தனது ஆதாறர சபற்ற பிறகு, 

சபற்பறார/்காப்பாளரின் ஆதாறர 

பயன்படுத்தி குழந்றதறய பதிவு 

செய்யலாம். 

 

Appendix G-யின் படி குறிப்பிடப்படட் ஆவணங்களின் பட்டியல். 

நபாக்குவைத்து கட்டணம்: புதிய பெரக்்றக மற்றும் 5/15 வயதுக்கு பிறகு கடட்ாயமாக 

செய்யபவண்டிய பபயாசமடர்ிக் புதுப்பித்தலுக்கு செலபவதும் இல்றல. 

ஊழியர/்பமற்பாரற்வயாளர ்பணம் ஏதும் பகட்டால் அவரக்ள் தவறிறழத்பதார ்

பட்டியலில் பெரக்்கப்படட்ு அவரக்ளுக்கு எதிராக கடும் நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். 

குடிமகனிடம் இருந்து சபறப்படும் கட்டணங்களின் முழு விவரத்றத AppendixI-யில் 

சபற்றுக்சகாள்ளலாம். 
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பதிவு சசய்யும் நபாது சபறப்படும் தகவல்கள் 

 

பபயாசமட்ரிக் விவரங்கள் 5 வயதுக்கு குறறவான குழந்றதகறள தவிர மற்ற அறனவருக்கும் 

பதறவ. 

 

 

 

 

 

முக பிம்பம்  

அரனத்து 

பத்துவிைல்களில் 

நைரககள் 

 
இைண்டு கருவிழியின் 

ஸ்நகன்கள் 

 

பபயாசமட்ரிக் விவரங்கள் சபாதுவாக- 5 

வயதுக்குடப்டட் குழந்றதகளின் எல்லா விரல் 

பரறகயும் பதறவயில்றல.5 வயதுக்குடப்டட் 

குழந்றதகளின் முக படம் எடுக்கப்படும் 

மக்கள் சதாறக விவரங்கள் மதம், இனம், ொதி, 

டற்ரப், குடும்பம், இனம், சமாழி, பவறல, வருமானம் 

அல்லது குடிமகனின் மருத்துவ வரலாறு 

பபான்றவற்றற சகாண்டதாக இருக்கக்கூடாது. 

உடல் குறறபாடுகளுடன் இருக்கும் குடிமகன்களிடம் இருந்து பதிவின் சபாது கீழ்க்கண்ட 

பபயாசமட்ரிக் விவரங்கள் பெகரிக்கப்பட பவண்டும்:- 

 முழு மக்கள் சதாறக விவரங்கள் 

 இரண்டு கருவிழிறயயும் பெகரிக்க முடியவில்றல என்றால்  

ஒரு கருவிழி.  

 விரல்கள் துண்டிக்கப்படட்ு இருந்தால் இருக்கும் விரல்களின் பரறகப் பதிவுகள்r  

 தனித்துவ புறகப்படம் 
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ஆதாை் உண்டாக்கும்/புதுப்பிக்கும் படிகள்:  

 

படி1:பதிவு செய்தல்/புதுபித்தல் 

பதிவு ஏசென்ெிகள் 

பதிவு/புதுப்பித்தல் 
பாக்மகட்டுகவள CIDR-க்கு 
அதிகாரியால் அனுமதிக்கப்பட்ட 
சமன்சபாருள் மூலம் 
அனுப்பலாம். 

படி 2: CIDR-யில் ஆதார் 
செயலாக்கம் 

UIDAI பதிவு செய்யும் 

நிறுவனத்திடம் இருந்து 

சபற்ற தரவவ 

பதிவு/புதுபிக்கும் 

செயல்முவற. 

 

படி 3: நிராகரிப்பு 

அதிகாரி ஒரு பதிவு 
விண்ணப்பத்வத சபாய்யான 
பதிவு, தரம் அல்லது மற்ற பிற 
சதாழில் நுட்ப காரணங்களுக்காக 
நிராகரிக்கலாம். 

படி 4: நகல்கவள 

நீக்குதல்/மொதவனகள் 

இருபிரதி மொதவன மற்றும் 
பிற தரவு மொதவனகவள 
அதிகாரியின் குறிப்புபடி 
ெரிபார்த்து, ஆதார் எண்-ஐ 
உண்டாக்கமவா/புதுப்பிக்க
மவாசெய்யவும். 

படி 6: திருத்தம் அல்லது 
புதுபித்தல் 

 ஆதார் கடிதம் அல்லது இ-ஆதாரில் தவறு 
ஏதாவது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் குடிமகன்  1947  
அவழக்கலாம் அல்லது help@uidai.gov.in 
எழுதலாம். 

 குடிமகன் ஆதார் அதிகாரியிடம் பதிவு புதுப்பித்தல் 
விண்ணப்பத்வத சகாடுக்கலாம்.  

படி 5: ஆதார் எண் விநிமயாகம் 

 ஆதார், குடிமகன்களிடம் கடித 
வடிவத்தில் அனுப்பப்படும்(ஆதார் 
கடிதம்) 

 எலக்ட்ரானிக் விண்ணப்ப படிவம் 
(இ-ஆதார்) 
https://resident.uidai.gov.in/ (பதிவு 
செய்யப்பட சமாவபல் எண் 
மதவவ)இவணய தளத்தில் 
இருந்து தரவிறக்கம் 
செய்துசகாள்ளலாம். 

 எம்-ஆதார் ஆண்ட்ராய்டு 
விண்ணப்பத்திவன தரவிறக்கம் 
செய்யவும் (பதிவு செய்யப்பட 
சமாவபல் எண் அவெியம்) 

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


 

ஆதார ்பதிவு மற்றும் புதுப்பிப்பபப் புரிந்துக ாள்வது 

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

Page55 

 

 

ஆதாை் புதுப்பிக்கும் வழிகள் 

 

ஆதார ்எண் றவத்திருப்பவர ்தங்கள் மக்கள்சதாறக விவரத்திபலா அல்லது 
பபயாசமட்ரிக்விவரத்திபலா மாற்றம் செய்ய பவண்டுசமன்றால் அறத அதிகாரி கீபழ 
குறிப்பிடட்ுள்ளபடி மாறுதல்கறள பவண்டலாம். 

 ஆதார ்எண் றவத்திருப்பவர ்மக்கள்சதாறக விவரங்களில் ஏபதனும் தவறு அல்லது 
மாற்றங்கள் பதறவப்படட்ால், CIDR –ரில் இருக்கும் விவரங்கறள மாற்ற அதிகாரியிடம் 
விண்ணப்பிக்கலாம். 

 ஆதார ்எண் றவத்திருப்பவர ்பபயாசமடர்ிக் விவரங்களில் ஏபதனும் தவறு அல்லது 
மாற்றங்கள் பதறவப்படட்ால், CIDR –ரில் இருக்கும் விவரங்கறள மாற்ற அதிகாரியிடம் 
விண்ணப்பிக்கலாம். 

 அவசியமான புதுப்பித்தல்: குழந்றதகளின் பபயாசமட்ரிக் விவரங்கறள ஐந்து வயது 
மற்றும் பதிறனந்தாம் வயதில் புதுப்பிப்பது மிகவும் அவசியம். 

  செயல் நிறுத்தம் ஏற்பட்டிருந்தால் ஆதார ்எண் அல்லது குடிமகன், அவரக்ளின் அறடயாள 
விவரங்கறள ப்பதியாகபவாமுழுறமயாகபவா புதுப்பிப்பது அவசியம். 

 குடிமகனின் விண்ணப்பபமா அல்லது விருப்பபமா இல்லாமல், மத்திய தரவு சபடட்கத்தில் 
இருக்கும் அறடயாள விவரங்கறள மாற்றபவா/புதுப்பிக்கபவா கூடாது. ஆதார ்எண்றண 
முடக்கி விடுவதற்கான காரணங்கள் AppendixJ-யில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளன. 

 

புதுப்பிக்கும் முரறகள் 

பதிவு செய்யும் 

றமயத்றத 

சென்றறடதல் 

 

 எந்த ஒரு பதிவு செய்யும் றமயத்திலும் 
ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளரின் உதவியுடன் 
செய்யலாம். ஆதாறர புதுப்பிக்கக்பகாரும் 
படிவம் Appendix K-யில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது. 

 குடிமகன் பபயாசமடர்ிக் படி 
அங்கீகரிக்கப்படட்ு அபதாடு அவர ்ஆதார ்
எண்றண அறடயாளெ ்ொன்றிதழ் மற்றும் 
துறண ஆவணங்கபளாடு 
ெமரப்ிக்கப்படபவண்டும். 

 பதிவு செய்யும் றமயங்களின் பட்டியல் 
கிறடக்கும் இறணயதளம்: 
https://appointments.uidai.gov.in/easearch.aspx 

 புதிதாக பெரக்்கப்படட்ுள்ள வெதியில் குடிமகன்  
ஆன்றலன் முறறயில் தனது ெந்திப்றப 
முன்பதிவு செய்து சகாள்ளலாம். 

 Link:https://appointments.uidai.gov.in/bookappoint
ment.aspx 
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ஆன்றலன் 

முறற 

 

 ஆன்றலனில் SSUP இறணயதளம் மூலமாக 

குடிமகனின் முகவரி புதுப்பிக்க ஆதர எண் 

மற்றும் பதிவு செய்த சமாறபல் எண்பணாடு, 

உதவி ஆவணங்கறளயும் தரபமற்ற பவண்டும்  

 அங்கீகாரமானது பதிவு செய்யப்பட்ட 
சமாறபல் என்னிக்கு அனுப்பப் படட் ஓர-்முறற 
கடவுெ ்சொல்(OTP)  றவத்து பதியப்படும். 

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

 

 

 

 

 

 

 

 புதுப்பித்தலுக்கு பிறகு ஒரு ஐடியும் ஒரு புதிய ஆதார ் கடிதமும் பபப்பராகபவா அல்லது 

வடிவத்திபலா குடிமகனிடம் சகாடுக்கப்படும். 
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அத்தியாயம் 5: மக்கள் சதாறக மற்றும் 

பபயாசமட்ரிக் பெகரிப்பு  

குடிமகனின் விவரம் மற்றும் கிறளயண்டில்  

பதிவு/புதுபித்தல் உபபயாகம் 
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அத்தியாயம் 5: குடிமகனின் மக்கள்சதாறக மற்றும் பபயாசமட்ரிக் 

தகவல்கறள சபறுவது மற்றும் வாடிக்றகயாளரின் பெரக்்றக/புதுப்பித்தறல 

பயன்படுத்துதல் 

 

மக்கள் சதாரகரய பதிவு சசய்யும் விவைமான வழிமுரறகள் 

 

a. குடிமகனின் மக்கள் சதாறக விவரங்கறள பொதறனக்குட்படுத்தப்பட்ட 

பதிவு/புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்திலிருந்து எழுதவும்.  

b. ஆதார ்புதுப்பித்தலின்பபாது, புதுப்பிக்கப்படபவண்டிய இடங்கள் மடட்ும் நிரப்பப் 

படபவண்டும். 

c. விண்ணப்பத்தில் குடிமகன் அவர/்அவள் சமாறபல் எண்றண சகாடுக்க பவண்டும். 

அபதாடு அவரின் இசமயில் ஐடியும் வாங்கிக்சகாள்ளவும், அப்பபாது UIDAI இறத 

உபபயாகித்து கடிதங்கள் சபறப்படாமல் வந்தால், குடிமகனுக்கு சதரிவிக்க முடியும். 

d. மக்கள்சதாறக தரவு பதியும்பபாது தரவின் இலக்கணத்தில் கவனம் செலுத்தவும். 

பதறவயில்லாத இடங்கள், நிறுத்தற்குறிடுடுகள், பமல் அல்லது கீழ் எழுத்துகள் 

பபான்றவற்றற தவிரக்்கவும். 

e. தகாத சொற்கறளயும், ஒலிசபயரப்்புகறளயும் தவிரக்்கவும். 

f. குடிமகனால் நிரப்பப்படாத பதறவயில்லாத இடங்கறள காலியாக விடட்ு விடுங்கள். தரவு 

நிரப்படாத இடத்தில் N/A, NA என்று குறிப்பிடாதீரக்ள். 

g. 5வயதுக்கு பமற்ப்பட்ட குடிமகனின் விண்ணப்பத்தில் 

தந்றத/தாய்/கணவன்/மறனவி/காப்பாளர ்பபான்பறார ்சபயரக்ள் அவரக்ள் 

விருப்ப்மில்லாமல் குறிப்பிடத் பதறவயில்றல. செக் பாக்ஸில் உறவுமுறற 

என்பதில் ”சகாடுக்கப்படவில்றல” என்று குறிக்கவும். 

h. 5 வயதுக்கு குறறவானவராக இருந்தால் சபற்பறார ்அல்லது காப்பாளர ்யாராவது 

ஒருவரின் ஆதார ்எண்றண கண்டிப்பாக பதியவும். 

i. “சபற்பறார”் சபயருக்கு பநராக தந்றதயின் சபயறர எழுதுவது முக்கியம் அல்ல. 

சபற்பறார ்நிரப்ந்தித்தால் சபற்பறார ்அல்லது காப்பாளர”்-ருக்கு பநராக “தாயின்” சபயறர 

மடட்ும் குறிப்பிடலாம். 

j. குழந்றதயின் பதிவுக்கு முன் சபற்பறார ்பதிவு அவசியம். குழந்றதயின் 

தந்றத/தாய்/காப்பாளர ்ஆதார ்எண் சபற்றிருக்காவிட்டால் குழந்றதயின் பதிவு 

செய்யப்பட மாடட்ாது 

k. அறிமுக அடிப்பறட பதிவில், HoF-ன் ஆதார ்எண் மற்றும் HoF-உடனான குடும்பத்தினரின்  

உறவு முறற விவரங்கள் முதலியறவ கடட்ாயமாக குறிப்பிடப்படபவண்டும். 
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OTA கிரலயண்ரட  ிறுவுதல் 

 

 

 

ஆதார ்என்பறால்சமண்ட ்கிறலயண்ட் version 3.3.4.2.48-1 சிஸ்டத்தினுள் 

பதிவிறக்கம் செய்யவும். 
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பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட பகாப்றப பதரவ்ு செய்து அதில் றரட் கிளிக் 

செய்யவும். 

பகாப்புகறள Extract செய்வதற்கு சமனுவில் Extract All option-ஐ பதரவ்ு 

செய்யுங்கள் 

 

 

 

Extract செய்யபவண்டிய ஒரு destination folder-ஐ செலக்ட ்செய்து  

Extract button-ஐ கிளிக் செய்யுங்கள். 
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File-ஐ extract செய்த பிறகு சபயரக்ளின் பட்டியறல பாரக்்கலாம். 
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அதிலிருந்து, setup 5. Aadhaar Enrolment Client-ஐ open செய்யவும். 

 

 

 

 

Setup_AadhaarEnrolmentClient version 3.3.4.2.48-1.exe fileஐ Double-click செய்யவும். 
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அதன் பிறகு நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் set-up-யின் ஒரு welcome pop-up-ஐ பாரப்்பீரக்ள். 

Set-up installation process சதாடர Next button-ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

OTA Client சவற்றிகரமாக install செய்யபப்ட்டது  .இப்பபாது  Operation ID, Operator 

Name மற்றும் Password-ஐ உள்ளிடவும் மற்றும் பமலும் சதாடர Login-ஐ கிளிக் 

செய்யவும். 
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ECMP கிரலயண்ரட பயன்படுத்தி ஒரு குடிமகரன பதிவு சசய்யும் வழி 

 

 

படி  

01 
Login credentialsஐ பயன்படுத்தி ெமீபத்திய ECMP client-நுள் Login செய்யுங்கள். 
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படி  

02 

எந்த வறக குடிமகன் என்பறத பதரவ்ு செய்யுங்கள். Personal Details  பிரிவில் 

பதறவயான தகவல்கறள பதிவு செய்யவும். 

 

 

படி  

03 

எல்லா மக்கள்சதாறக மற்றும் சதாடரப்ு சகாள்ளும் தகவல்கறள நிரப்பவும். 

சமாறபல் எண் மற்றும் இசமயில்-ஐ பகிர விரும்பினால் பூரத்்தி செய்யவும். 

சமாறபல் எண் மற்றும் இசமயில்-ஐ பெகரிப்பது அவசியமில்றல. 
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படி  

04 

Demographics windowவில் Verified box-ஐ செக் செய்திருந்தால் References tab-ஐ கிளிக் 

செய்து Proof ofDate of Birth (PoB) dropdown menu-வில் இருந்து ஒரு ஆவணத்றத பதரவ்ு 

செய்யவும், இல்றலசயன்றால் ஆவணத்றத பதரவ்ு செய்யாதீரக்ள். 

 

 

படி  

05 

இப்பபாது, முகவரிெ ்ொன்றாக (PoA) மற்றும் அறடயாள ொன்றாக (PoI) குடிமகன் 

ெமரப்ித்த ஆவணங்கறள பதரவ்ு செய்யவும், மற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட ஆவணங்கறள 

ட்ராப் டவுன் சமனுவில் இருந்து பதரவ்ு செய்யவும். 
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படி  

06 

குறிப்பு: குடும்ப தறலவர ்பற்றிய தகவறல பூரத்்தி செய்யவும்(HoF பதிவு செய்வதற்கு 

மடட்ும்).  

இந்த வறக பதிவுக்கு துறணபுரியும் ஆவணங்களின் எண்ணிக்றகறய உள்ளிடவும். 

குழந்றதறய பதிவு செய்கிறீரக்ள் என்றால் படி 6 &  7 பதறவயில்றல..  

 

படி  

07 

பபாடப்டாக்ராப் டாப்-ஐ கிளிக் செய்து குடிமகனின் புறகபடத்றத கிளிக் செய்யவும். 
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படி  

08 

Fingerprints டாப்புக்கு செல்லவும். றபபயாசமட்ரிக் கருவிறய பயன்படுத்தி இடது 

றக விரல்களின் றகபரறக மற்றும் வலது றக விரல்களின் றகபரறகறய பெகரித்து 

பின்னர ்இரண்டு கடற்டவிரல்களின் பரறகறய பதிவு செய்யுங்கள். 

 

படி  

09 

Iris டாப் -ஐ கிளிக் செய்யவும் . 

Iris ஸ்பகனர் -ஐ பயன்படுத்தி இரண்டு கருவிழிகளின் பதிறவ பெகரியுங்கள். 
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படி  

10 

இறுதியில், Review டாப் -ஐ கிளிக் செய்து குடிமகனின் தகவல்கறள உறுதிபடுத்தவும் . 

ஏபதனும் தவறு இருந்தால், மீண்டும் ெம்பந்தப்படட் டாப்புக்கு சென்று அறத ெரி 

செய்யவும் .Confirm-ஐ கிளிக் செய்யவும். 
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படி  

11 

உங்களது கடற்டவிரல் பதிறவ றபபயாசமடர்ிக் ஸ்லாட்டில் றவத்து Save-ஐ கிளிக் 

செய்யவும். 

 

 

படி  

12 

ஒப்புறக சீடற்ட பிரிண்ட ்செய்து அதில் குடிமகனின் றகசயழுத்றத சபறபவண்டும். 
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படி  

13 

துறண ஆவணங்கள், ஒப்புறக சீடட்ு மற்றும் ஆதார ்பெரக்்றக படிவத்றத அவசியம் 

ஸ்பகன் செய்து பிரிண்ட் ஐகான்-ஐ கிளிக் செய்யவும். 
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படி  

14 

டாக்குசமன்ட் பிரிவியூ விண்படா ஸ்பகன் செய்த ஆவணங்களின் பிரிவியூ 

கடட்ுகிறது  .பமலும் , நீங்கள் பூரத்்தி செய்த ஆதார ்புதுபித்தல் படிவத்றத செக் 

செய்யலாம்  .தகவல்கறள பொதறன செய்த பிறகு , Close-ஐ கிளிக் செய்து 

விண்படாறவ குபளாஸ் செய்யவும். 
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படி  

15 

பிரிண்ட்அவுட ்எடுக்க பிரிண்ட் ரிசிப்ட-்ஐ கிளிக் செய்யவும். 
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CELC கிலியண்ரட பயன்படுத்தி ஒரு குழ ்ரதரய பதிவு சசய்தல் 

 

 

 

 

பிறப்பு பதிவு எண் உங்களிடம் இருந்தால், YES பதரவ்ு செய்து BRN/BAN 

என்றன உள்ளிடவும், பதிவு என்றன உள்ளிட்டவுடன் கிறளயண்ட ்

குடிமகனின் சபயர,் DOB மற்றும் பாலினத்றத காண்பிக்கும். பிறப்பு பதிவு 

எண் இல்றலசயன்றால் NO பதரவ்ு செய்யவும். 
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பமலும் பிராசெஸ் செய்ய சபற்பறார/்பாதுகாப்பாளரின் ஆதார ்எண் 

உள்ளிடட்ு பாலினத்றத பதரவ்ு செய்து சபற்பறார/்பாதுகாப்பாளரின் 

றகபரறகறய பெகரிக்கவும். 

குறிப்பு: சகாடுக்கப்பட்ட ஆதார ்எண் மற்றும் றபபயாசமட்ரிக் ஒபர 

நபருறடயதாக இருக்க பவண்டும். 

 

 

 

மக்கள்சதாறக தகவறல உள்ளிடவும். 
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சபற்பறாரின் சமாறபல் எண் மற்றும் ஆதார ்எண்றண உள்ளிடவும். 
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ெமரக்்பிக்கப்பட்ட ஆவணத்றத பதரவ்ு செய்து அந்த ஆவணத்றத 

புறகப்படம் எடுக்கவும். 
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குழந்றதயின் புறகப்படத்றத எடுக்கவும். 
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அடுத்ததாக, ஆதார ்எண் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள சபற்பறாரின் றகபரறகறய 

பதிவு செய்யவும். 

 

 

 

சபற்ற றபபயாசமட்ரிக் பதிறவ உறுதிசெய்ய பரவியூ கிளிக் செய்யவும். 
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சபற்பறாரின் அங்கீகாரம் கிறடத்தவுடன், ஆபபரடட்ர ்தகவறல தந்து 

கம்ப்ளடீ ்என்பறால்சமண்ட-்ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

என்பறால்சமண்ட் ஸ்படட்டஸ் விண்படாவில் ஓபக கிளிக் செய்யவும். 
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பதிவு செய்வது முடிந்தவுடன், பதிவு செய்யப்பட்ட குழந்றதயின் 

சபற்பறாருக்கு பதிவு எண்ணுடன் ஒரு SMS வந்தறடயும். 

 

CELC கிலியண்ரட பயன்படுத்தி சமாரபல் எண்ரண புதுப்பித்தல் 

 

 

 

 

CELC Tablet பயன்படுத்தி குடிமகனின் சமாறபல் எண்றண புதுபிக்கலாம் . 

ஆபபரடட்ர ்கிசரசடன்ஷியல்றஸ றவத்து login செய்து ” MOBILE UPDATE”-ஐ 

செலக்ட ்செய்யவும். 
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OTP உருவாக்குவதற்கு ஆபபரடட்ர ்குடிமகனின் சமாறபல் எண்றண 

உள்ளிடபவண்டும். 

 

 

 

குடிமகனின் ஆதார,் ஆபபரடட்ர ்ஆதார ்மற்றும் சமாறபலில் சபறப்படட் 

OTP-ஐ ஆபபரடட்ர ்உள்ளிடபவண்டும். குடிமகனின் றபபயாசமட்ரிக்றக 

ஆபபரடட்ர ்எடுத்து குடிமகனின் டிஸ்கிபலாஷறர செக் செய்யபவண்டும். 
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ஆபபரடட்ர ்தனது றபபயாசமட்ரிக் கன்பரப்மஷறன தனது உறுதிபாடற்ட 

சதரிவிக்கபவண்டும். 

 

 

 

அறனத்து படிகறளயும் சவற்றிகரமாக கடந்த பிறகு, இறுதி 

கன்பரப்மஷனுக்கு ஆபபரடட்ர ்‘OK’-றவ கிளிக் செய்ய பவண்டும். 

 

 

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


 

ஆதார ்பதிவு மற்றும் புதுப்பிப்பபப் புரிந்துக ாள்வது 

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

Page85 

 

 

 

 

 

சமாறபல் எண்ணுக்கான EID உருவாக்கப்படுகிறது மற்றும் குடிமகன் 

அதன் ஸ்படட்டஸ் -ஐ Update EID மூலம் சதரிந்து சகாள்ளலாம். 

ECMP-யில் பநயாசமட்ைிக் தகவல்கரள புதுப்பிக்கும் வழிகள் 
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Life Cycle Changes சமனுறவ செலக்ட ்செய்யுங்கள்.. Update Resident 

information details-ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

Personal Details பிரிவில், குடிமகனின் ஆதார ்எண், பிறந்த பததி மற்றும் 

பாலினத்றத உள்ளிடவும். பிறகு, select Update biometric details-யின் 

செக்பாக்ஸ்-ஐ செலக்ட ்செய்யவும். 
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References டாபுக்கு செல்லவும். 

உறவுகள் தகவல் பிரிவில், ‘தரப்படவில்றல’ செக்பாக்றஸ செக் 

செய்யவும். 

ஆவணத்தின் எண்ணிக்றகறய ‘2’ என்று உள்ளிடவும், அதாவது புதுபித்தல் 

படிவம் மற்றும் ஒப்புறக சீடட்ு. 

 

 

 

குடிமகனின் புறகப்படத்றத எடுக்கவும். 
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குடிமகனின் அறனத்து றகபரறககள் மற்றும் இரண்டு கடற்டவிரலின் 

பதிறவ பெகரிக்கவும். 

 

 

 

குடிமகனின் இரு கருவிழியின் பதிறவயும் பெகரித்து Next-ஐ கிளிக் 

செய்யவும். 
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தகவல்கறள மறுஆய்வு செய்து குடிமகனிடம் உறுதி செய்து சகாள்ளவும். 

Confirm-ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

ஒப்புறக சீடற்ட அெச்ிடட்ு அதில் குடிமகனிடம் றகசயாப்பம் சபறுங்கள். 
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றகசயாப்பமிடப்பட்ட ஒப்புறக சீடட்ு மற்றும் புதுபித்தல் படிவத்றத 

அவசியம் ஸ்பகன் செய்யபவண்டும். பிரிண்ட ்ஐகான்-ஐ கிளிக் செய்யவும். 
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டாக்குசமன்ட் பிரிவியூ விண்படா ஓபன் ஆகிறது. இங்பக, நீங்கள் ஏற்கன்பவ 

பூரத்்தி செய்யபடட் ஆதார ்புதுபித்தல் படிவத்றத செக் செய்யலாம். 

விண்படாறவ குபளாஸ் செய்ய Close-ஐ கிளிக் செய்யவும். 
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பிரிண்ட்அவுட ்எடுப்பதற்கு கிளிக் பிரிண்ட ்ரிசிப்ட-்ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

ECMP-யில் மக்கள்சதாரகத் தகவல்கரள புதுப்பிக்கும் வழிகள் 
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Life Cycle Changes சமனுறவ செலக்ட ்செய்யுங்கள். Update Cesident  

Dnformation-ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

(புதுபித்தல் படிவத்தில் உள்ள படி) குடிமகனின் சபயர,் ஆதார ்எண், 

குடிமகன் புதுபிக்க பகாரியிருந்த இடங்கறள பூரத்்தி செய்யுங்கள். 
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References டாபுக்கு செல்லவும். 

புதுபித்தல் பகாரிக்றகயின் அடிப்பறடயில் துறண ஆவணங்கறள 

செலக்ட ்செய்யவும். 

புதுபித்தல் பகாரிக்றகயின் அடிப்பறடயில் ஆவணங்களின் 

எண்ணிக்றகறய உள்ளிடட்ு Next-ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

குடிமகனின் புறகபடம் மற்றும் றபபயாசமடர்ிக்கில் ஏபதனும் ஒரு 

ஆடர்ிபூடற்ட எடுங்கள் மற்றும் Next-ஐ கிளிக் செய்யவும். 
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உள்ளிடப்பட்ட தகவல்கறள மறுஆய்வு செய்து குடிமகனிடம் உறுதி Save 

கிளிக் செய்யவும். 

 

 

ஆபபரடட்ர ்தனது கடற்டவிரல் பதிறவ தரபவண்டும் மற்றும் பின் Save-ஐ 

கிளிக் செய்யவும். 
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ஒப்புறக சீடற்ட அெச்ிடட்ு அதில் குடிமகனிடம் றகசயாப்பம் சபறுங்கள். 

 

 

றகசயாப்பமிடப்பட்ட ஒப்புறக சீடட்ு மற்றும் புதுபித்தல் படிவத்றத 

அவசியம் ஸ்பகன் செய்யபவண்டும். பிரிண்ட ்ஐகான்-ஐ கிளிக் செய்யவும். 
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டாக்குசமன்ட் பிரிவியூ விண்படா ஓபன் ஆகிறது. இங்பக, நீங்கள் ஏற்கன்பவ 

பூரத்்தி செய்யபடட் ஆதார ்புதுபித்தல் படிவத்றத செக் செய்யலாம். 

விண்படாறவ குபளாஸ் செய்ய Close-ஐ கிளிக் செய்யவும். 
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பிரிண்ட்அவுட ்எடுப்பதற்கு கிளிக் பிரிண்ட ்ரிசிப்ட-்ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

UCL கிரளயண்டில் மக்கள்சதாரக விவைங்கரள புதுப்பித்தல் படிகள் 

 

 

 

UCL கிறளயண்றட உள் நுறழயும் ஆவணங்கறள றவத்து திறக்கவும். 

குடிமகனின் ஆதார ்எண் மற்றும் பபயாசமடர்ிக் விவரங்கறள 
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றவத்துஅவர/்அவள்விவரங்கறள சபறலாம். 

அடுத்து, குடிமகனின் விவைங்ககரள எடு-றவ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

‘மக்கள் சதாறக’ பக்கத்தில் புதுவிவரங்கறள புது பித்தல் 

விண்ணப்பத்திலிருந்து தரபவற்றி அடுத்து கிளிக் செய்க. 
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புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தின்படி பதறவயான உதவி ஆவணங்கறள 

பதரந்்சதடுக்கவும்  

புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தில் உள்ள ஆவணங்களின் எண்றண பதிந்து 

அடுத்தது-ஐ கிளிக் சசய்க. 

 

 

 

பதிந்த விவரங்கறள திரும்பப் பாரத்்து உறுதிசசய்றய கிளிக் செய்யவும். 
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ஆபபரடட்ர ்மற்றும் குடிமகனின் பபயாசமட்ரிக் விவரங்கறள சபற்றபின் 

நசாதரன சசய்-ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

உதவி ஆவணங்கள் மற்றும் புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்திறன ஸ்பகன் 

செய்வது அவசியம். 
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மக்கள் சதாறக விவரங்கறள ஏற்றியபின் ெமரப்்பி-ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

ஒப்புறகெ ்சீடற்ட நகசலடுக்க “பிைின்ட் சைசிப்ட்”-ஐ கிளிக் செய்யவும். 

 

UCL கிரளயண்டில் புரகப்படத்ரத பதிநவற்றும் படிகள் 
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குடிமகனின் ஆதார ்எண் மற்றும் பபயாசமடர்ிக் விவரங்கறள 

றவத்துஅவர/்அவள்விவரங்கறள சபறலாம். 

அடுத்து, குடிமகனின் விவரங்ககறள எடு-றவ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

மக்கள் சதாறக பக்கத்தில் “புறகப்பட புதுப்பிப்பு” சபட்டிறய கிளிக் 

செய்து, பிறகு அடுத்து கிளிக்செய்யவும். 
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உதவி ஆவணங்கலின் எண்ணிக்றகறய “1” என்று குறிப்பிடவும் iஅதாவது 

புதுப்பித்தல் விண்ணப்பம். 

 

 

 

புறகப்பட படப் கிளிக் செய்து குடிமகனின் புறகப்படத்றத கிளிக் செய்க. 
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ரிவ்யூபடப்றப கிளிக் செய்துபுதுபித்தல் விவரங்கறள ெரிபாரத்்து 

குடிமகனிடம் உறுதிபடுத்திக்சகாள்ளவும்.பின் பெமிறய கிளிக் செய்க. 

 

 

 

ஆபபரடட்ர ்மற்றும் குடிமகனின் பபயாசமட்ரிக்றக பெகரிக்கவும். 

பொதறன செய்-ஐ கிளிக் செய்யவும். 
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குடிமகனின் பூரத்்தி செய்த விண்றணப்பபடிவத்றத ஸ்பகன் செய்து 

தரபவற்றம் செய்யவும். 

 

 

 

மக்கள் சதாறக விவரங்கள் பதிறவ முழுறம செய்ய ெமரப்்பி றய கிளிக் 

செய்க. 

 

 

 

ஒப்புறகெ ்சீடற்ட நகசலடுக்க பிரின்ட ்சரசிப்றட கிளிக் செயக. 
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பதிவு/புதுப்பித்தல் சசயலுக்கு முன் GPS ஒத்திரசய படிகள்  (ECMP கிரளயன்ட்) 

 

 

 

 

 ஆரம்ப சமனுறவ திறக்கவும் 

 கன்டப்ரால் பபனறல கிளிக் செய்யவும் 

 விண்படாஸ் ஃபயர ்வாறல கிளிக் செய்கl 

 விண்படாஸ் ஃபயரவ்ாறல அறணக்கவும் 

 வலதுபக்க முள்ள விண்படா திறக்கும் 

 மூன்று பரடிபயா பட்டன்கறள கிளிக் செய்து அறணக்கவும் 

 Ok பட்டறன கிளிக் செய்க 

 சிஸ்டத்றத திரும்ப முடுக்கவும்  

 GPS-ஐ முடுக்கவும் 
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 சதாடரப்ுள்ள எல்லாக் கருவிகறளயும் ெரிபாரக்்க.  

 இந்த பார ்பதிவு கிறளயண்டின் ஒவ்சவாரு பக்கத்திலும் பாரக்்க 

முடியும் (கீழ் இடப்பக்கம் )எந்த கருவி சதாடரப்ில் உள்ளது 

என்பறதப் பற்றி சதரிவிக்கும். 

 

 

 

 

 “GPS கருவி ஐகாறன” கிளிக் செய்யவும்” 

 GPSஇயக்கு பட்டறன கிளிக் செய்க 
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GPS கருவி இயங்க ஆரம்பித்தது” என்ற நிறலறய ெரிபாரக்்க. 

 

 

 

நிறல-சிவப்பு நிறல நீக்கப்படட்ு படத்தில் உள்ளது பபால் புதிய உதவிகள் 

சகாடுப்படட்ு இருப்பறத ெரிபாரக்்க. 

 

 

 

“பபன்ட் பரட ்9600” என்பற பதரந்்சதடுக்கவும் 

GPS பெரத்்தல் பக்கம் முடிந்து விட்டால்ஆபபரட்டர ் சவளிப்படும 

பக்கத்றதயும் பெரக்்கவும். 

 

பாக்சகட் மற்றும் ஆபநைட்டை் ஒத்திரசவு படிகள் (UCL மற்றும் ECMP 

கிரளயன்ட்)  

 முதன் முதலில் கிறளயண்டில் உள்நுறழந்து ஒத்திறெவு செய்ய, ஆபபரட்டர ்விவரங்கள் மிக 

அவசியம், அதற்கு ஆபபரட்டர/் பமற்பாரற்வயாளர ்தங்கள் ஆதார ்எண்ணுடன் 

இறணப்பப்பட்ட சமாறபல் எண் கண்டிப்பாக பதறவ.  
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 குறிப்பு: ஆபபரடட்ர/் பமற்பாரற்வயாளர ்சதாடரந்்து 10 நாட்கள் உள் நுறழய வில்றல 

என்றால் மறுபடி ஒத்திறெய ஆபபரட்டரின் விவரங்கறள திரும்ப பபாடுவது அவசியம்.  

 ஆபபரடட்ர ்விவரங்கறள ஒத்திறெவு செய்யவும் (ஆபபரடட்ர/் பமற்பாரற்வயாளர ்சமாறபல் 

எண்றண ஒத்திறெவுக்கு பதிந்திருக்க பவண்டும் & ஆபபரட்டர ்சதாடந்து 10 நாட்கள் 

ஒத்திறெய வில்றல என்றால் அறத திரும்பெ ்செய்வது அவசியம்) 

 

 

பதிவு கிறளயண்டில் ஆபபரட்டர ்ஒத்திறெவு பக்கத்றத கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

 

“மீதமுள்ள பாக்சகட்டுகள்” விவரங்கறள தரபவற்ற விவரத்திறன கிளிக் 

செய்யவும். 
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முதலில்“முழு ஒத்திறெறவ”கிளிக் செய்து விடட்ு பின் “ஆபபரடட்ர ்

ஒத்திறெறவ” கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

முடிக்கும் முன்பு “முழு பாக்சகட் ஒத்திறெறவ” உறுதிப் படுத்த ெரிபாரக்்க. 
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 ”ஆபபரடட்ர ்ஒத்திறெறவ” கிளிக் செய்து விடட்ு அது ஆரம்பிக்கும் வறர 

காத்திருக்கவும். 

 செயல் முறற முடிந்தபின் ஒபகறவ கிளிக் செய்யவும். 

 

 

 

 ஆபபரடட்ர ்பதிவு சமாறபலில் சபறப்படட் OTP பதிவு செய்யவும். 

 கருவிழி அல்லது விரல் பரறக சகாண்டு இந்த செயல் முறறறய 

நிறறவு செய்யவும். 

 

 

 

உறுதிபடுத்தும் திறர வரும்வறர காத்திருக்கவும். 
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முழுரமயாக பூை்த்தி சசய்த பதிவு திருத்தல் விண்ணப்பத்ரத சைிபாை்த்தல் 

 

 

ஆதார ்பதிவு/திருத்தல் விண்றணப்பத்றத பொதறனயாளறர சகாண்டு தெரி 

பாரத்்தல்   

 ஆவணங்கள் அடிப்பறடயிலான பதிவில், ெரியாக பூரத்்தி 

செய்யப்பட ஆதார ்பதிவு/திருத்தல் விண்ணப்பம் PoI, PoA-யில் 
சகாடுக்கப்படட்ுள்ள விவரங்கறள ஒப்பிடட்ு ெரிபாரக்்கப்படும். 

 குடும்பத்தறலவர ்(HoF) அடிப்பறடயிலான பதிவில்  

குடிமகனின் - சபயர் , ஆதார ்எண்/EID - HoF மற்றும்  அெல்  

உறவுெ்  ொன்று   (PoR) ஆதார ்பதிவு/திருத்தல் 
விண்ணப்பத்தில் உள்ளபதாடு ஒப்பிட்டு பாரக்்கவும் 

 5 வயதுக்கு உடப்டட் குழந்றதகளாக இருந்தால்,  POI  மற்றும் 

POA  ஆவணங்கள் பொதறன பதறவயில்றல. ஆனால் ஆதார ்

பதிவு/திருத்த விண்ணப்பத்தில் சகாடுக்கப்படட்ுள்ள 

சபற்பறாரின் அெல் பிறந்த பததி ொன்றிதழ், ஆதார ்

எண்/சபற்பறாரின் யாராவது ஒருவருறடய EID-பயாடு ஒப்பிடட்ு 
பாரத்்து ெரி பாரக்்கப்படும்.  

 அறிமுகம் செய்பவரின் அடிப்பறடயிலான பதிவில், அவரின் சபயர் மற்றும் ஆதார ்

எண், ஆதார ்பதிவு /திருத்தல் விண்ணப்பத்தில் எழுதப்பட பவண்டும். அறிமுகம் 
செய்பவரின் விவரங்கள் கண்டிப்பாகபதிவு கிறளயண்டில் இருக்கபவண்டும். 

 பதிவாளியின் சமாறபல் நம்பர ்பதிவு/புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தில் 
குறிப்பிடப்பட்டிருக்க பவண்டும். 

 

முழுப் சபயை ்

 ஆவணங்கள் அடிப்பறடயிலான பதிவாக இருந்தால், 

குடிமகனால் ெமரப்ிக்கபடட் அெல் அறடயாளெ ்ொன்றிதறழ 
(PoI) சபயறர பதியும் முன் ெரிபாரக்்கவும்.  

 குடிமகனின் சபயர ் பதியும் முன் கீழ்கண்ட வழிமுறறகறள 
பின்பற்றவும்: 

– முழுப் சபயறரயும் பதியவும் – அவர/்அவளிடம் தங்கள் 

இனிஷியறல உறுதிபடுத்திக்சகாண்டு பிறகு பதிவிடவும். 

எடுத்துக்காடட்ாக, குடிமகன் அவருறடய சபயர ்வி.விெயன் 

என்று கூறுவார,் ஆனால் அவருறடய முழுப்சபயர ்
சவங்கட்ராமன் விெயன் என்று இருக்கும். 

– சபயருக்கு முன் Mr., Miss, Mrs., Major, Retd , Dr பபான்ற மரியாறத சொற்கறளப் 
பபாட பவண்டாம். 

– சிலெமயம் பிறந்த குழந்றத, மற்றும் குழந்றதகளுக்கு பிறந்த பததிக்கான ொன்று 

இருக்காது. அப்பபாது குழந்றதயின் பதிவு விண்ணப்பத்தில் அறத குறிப்பிட 
பவண்டிய அவசியத்றத குடிமகனிடம் எடுத்து சொல்லி அறதப் சபற பவண்டும்.  
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– 5 வயதுக்கு உடப்டட் குழந்றதகளாக இருந்தால், சபற்பறாரின் அெல் பிறப்புெ ்

ொன்று மற்றும் ஆதார ்எண் பிறந்த பததிக்கான இடத்தில் குறிப்பிடப்படட்ு 
இருந்தால்  இடத்தில் POI/POA  பதறவப்படாது. 

 

பாலினம் 

 M ஆணுக்கு 

 F சபண்ணுக்கு  

 T திருநங்றகயருக்கு 

 

பிற ்த நததி (DoB) 

 குடிமகனின் பிறந்தபததிறய(DoB), பததி, மாதம் மற்றும் வருஷம் 
என்று அதற்கான இடத்தில் பதிவிடவும். 

 குடிமகன் பிறந்த பததிக்கான ஆவண ொன்றற (DoB Proof) 

பிறப்பித்தால், “ெரிபாரக்்கப்படட்து” என்பறத கிளிக் செய்து DoB 

ஆவணத்தின் சபயறர  சகாடுக்கப்பட்ட வரிறெப் பட்டியலில் 
இருந்து பதரந்்சதடுக்கவும். 

 குடிமகன் ஆவணெ ்ொன்றற சகாடுக்கவில்றல எனில் (DoB 

Proof), பிறந்த பததிறய பதிவு செய்து “சகாடுக்கப்பட்டது” 
சபட்டிறய. 

 குடிமகனால் தன்னுறடய ெரியான பிறந்த பததிறய சகாடுக்க 

முடியாமல் சவறும் அவர/்அவள் வயறத மடட்ும் குறிப்பிட்டால், 

ஆபபரடட்ர ்வயறத மடட்ும் சகாடுக்கப்படட் இடத்தில் 

குறிப்பிடவும். சமன்சபாருள் தானாகபவ பிறந்த வருடத்றத 
கணக்க்கிடட்ுக்சகாள்ளும். 

 

வீட்டு முகவைி மற்றும் சதாடைப்ு விவைங்கள் 

 குடிமகனால் சகாடுக்கப்படட் C/O முகவரிறய 
பதியவும். 

 குடிமகனால் சகாடுக்கப்படட் முகவரிெ ்ொன்றற (PoA), 

ஆவண அடிப்பறட பதிவாக இருந்தால் பதியும் முன் 
ெரிபாரக்்கவும். 

 அஞ்ெலகக் குறிடுடு மற்றும் இடக் குறிடுடட்ுடன் கூடிய 
முழுறமயான முகவரிறயகுறிப்பிடுக.  

 உள்ளூர ்சமாழி ஒலிசபயரப்்பு, ஒலி மற்றும் பிற காரணங்களால் தவறாக இருக்கலாம் 
அதனால் குடிமகறன முகவரிறய ெரி பாரத்்தபின் பதிவிடவும். 

 ெமரப்ிக்கப்படட் ஆவணம் PoA வரிறெ பட்டியலில் இல்றலசயன்றால், அது PoA  

ஆவணமாக ஒப்புக்சகாள்ளப் படாமல், பட்டியலில் இருக்கும் ஆவணத்திறன மடட்ும் 
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சகாடுக்குமாறு குடிமகறன பகட்கலாம். அந்த ஆவணங்கறள ெமரப்ிக்கும் வறர 
பதிறவ முழுறமயாகக பவண்டாம். 

 குடிமகனின் சமாறபல் எண் பதிவு/புதுப்பித்தல் விண்ணப்பத்தில் 

குறிப்பிடப்படபவண்டும். அபதாடு ஆதார ்அடிப்பறட பெறவகறள உடனுக்குடன் 
சதரிவிக்க குடிமகனின் இ-சமயில் ஐடிறயயும் சகாடுக்கெ ்சொல்லவும். 

 

குடிமகனின் உறவுமுரற ( ிப ்தரனக்குட்பட்டது) 

 இது HoF (குடும்பத்தறலவர)் அடிப்பறட பதிவாக இருந்தால் மடட்ுபம 

செல்லும். 

 தந்றத /கணவர ்/காப்பாளர ்அல்லது தாய் / மறனவி /காப்பாளர ்

இடத்திறன நிரப்ப பவண்டியது அவரவர ்விருப்பம். விவரம் 

குடிமகனால் சகாடுக்கப்படட்ால், அறதப் பதிவு செய்யலாம். 

 ஒரு வாலிபர ்தன் உறவுமுறறறய சவளிப்படுத்த முடியவில்றல 

என்றால் “குடிமகனின் உறவுமுறற” செக் பாக்ஸில் 

‘சகாடுக்கப்படவில்றல” என்று பதரவ்ு செய்யவும். 

 5 வயதுக்குடப்டட் குழந்றதயாக இருந்தால் சபற்பறாரின் ஆதார ்

எண்/EID எண் கண்டிப்பாக பதிவுசெய்யப்பட பவண்டும். 

 

ஆவண சவளிப்படுத்தல் 

3(2)செக்க்ஷன் படி ஆதாரின் ஆவண சவளிப்பாடு (ெடட்ம் 2016 கீழ்) (நிதி மற்றும் பிற 

துறண நிறுவனம், நன்றமமற்றும் பெறவறய கருத்தில் சகாண்டது): 

 இந்த ஆவண சவளிப்படுத்தலின் கீழ் குடிமகன் அவருறடய றகசயாப்பம்/ சபருவிரல் 
றகபரறகப் பதிறவ உறுதிசெய்து சகாள்ளவும். 

 குடிமகனிடம் இந்த ஆவண சவளிப்படுத்தல் பற்றி அறிவித்து இருக்கபவண்டும். 

 

ஆபநைட்டை ்மற்றும் குடிமகனால் சைிபாைக்்கப்படுதல் 

 ஆபபரடட்ர ்முக்கிய பகுதிக்கறள பதிவு முடியும்முன் 

குடிமகனிடம் படித்துக்காடட் பவண்டும். 
கீழ்க்கண்டவற்றறயும் உறுதி செய்யவும்: 

– குடிமகனின் சபயர ்உெெ்ரிப்பு(முக்கியம்) 

– ெரியான பாலினம் (முக்கியம்) 

– ெரியான வயது/பிறந்த பததி(முக்கியம்) 

– முகவரி – அஞ்ெலககுறிடுடு, கட்டிடம், கிராமம்/டவுன்/நகரம், மாவட்டம்: 

மாநிலம்(முக்கியம்)  

– உறவுமுறற விவரங்கள் – சபற்பறார/்இறண/காப்பாளர ்உறவினர ்

சபயர(்முக்கியம்)  
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– குடிமகனின் புறகப்பட சதளிவு மற்றும் துல்லியம் (முக்கியம்) 

– சமாறபல் எண் (முக்கியம்) 

– இ சமயில் ஐடி (விருப்பம்) 

 விவரங்கள் நிரப்பப்படாத இடங்களில் NA, N/A or ND பபான்றறவ பபாடாமல் 

ஆபபரடட்ர ்பாரத்்துக்சகாள்ள பவண்டும். 

 விண்ணப்பத்தில் நிரபப் படாத இடங்கறள அப்படிபய விடட்ு விடுங்கள். 

 பதிறவ முடிக்கும் முன்பு பதிவிடப்படட் அறனத்து விவரங்களும் ெரியாக 

இருப்பறதயும், சமாழிசபயரப்்பு ெரியாக இருப்பறதயும் குடிமகனிடம் காண்பித்து 
உறுதி செய்யப்படபவண்டும்.  

 

ஆபநைட்டை/்நமற்பாைர்வயாளை்/அறிமுகம் சசய்பவை/் HoF சவளிசசல்க 

 ஆபபரடடர ்ஒவ்சவாரு பதிவின் சபாது அவர/்அவள் றகபரறகறய 
றகபரறகறய றவத்து பதிந்து பின் சவளிெச்ெல்ல பவண்டும். 

 பபயாசமட்ரிக் தனித்துவத்திற்கு மடட்ும் பமற்பாரற்வயாளரின் 
சவளிெ ்செல்லல் இயக்கப்படும். 

 5 வயதுக்கு குறறவான குழந்றதகளுக்கு அவரக்ளின் 
சபற்பறார/்உறவினர ்பபயாசமடர்ிக் பெகரிக்கப்படபவண்டும் 

 அறிமுகம் செய்பவர/்HoF அடிப்பறட பதிவாக இருந்தால், 
அறிமுகம் செய்பவர/்HoF  பபயாசமடர்ிக் பெகரிக்கப்படபவண்டும். 

 

ஒப்புரகச ்சீட்ரட  கல் எடுத்தல் 

 ஆபபரடட்ர ்EID (பதிவு ID) ஒப்புறகெ ்சீடற்ட 
நகசலடுக்கபவண்டும் 

 அதில் குடிமகன் றகசயாப்பம் இடட்ு ஆபபரடட்ரிடம் ஸ்பகன் 
செய்ய திரும்பக் சகாடுக்கபவண்டும். 

 

முக்கிய ஸ்நகனிங் 

 ஆதார ் பதிவு/திருத்துதல் விண்ணப்பம், உதவி ஆவணங்கள் 

மற்றும் EID (உள்ள றகசயழுத்திடப்பட்ட ஒப்புறகெ ்சீடட்ு( பதிவு 

ஐடி) பபான்றறவ பதிறவ முடிக்க ஸ்பகன் 
செய்யப்படபவண்டும். 

 அறனத்து ஆவணங்களும் குடிமகனிடம் 

ஒப்பறடக்கப்படபவண்டும், ஆபபரட்டர ்எறதயும் 
றவத்துக்சகாள்ளக் கூடாது. 
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பநயாசமட்ைிக் தைரவ நசகைிக்கும் விவைமான வழி முரறகள் 

 

பதிவு ஏசென்சிகள் STQC-வால் அங்கீகரிக்கப்படட் பபயாசமட்ரிக் கருவிறய, அறத பெகரிக்க 

பெகரிக்க உபபயாகிக்க பவண்டும். அதாவது றகபரறக மற்றும் கருவிழி பெகரிக்கும் 

கருவிகள். இந்தக் கருவிகளின் பட்டியல் STQC website http://www.stqc.nic.in/ உள்ளது. 

 

 விரல் பரறகப்பதிவுகள் முதலில் இடது 

றகயின் நான்கு விரல்கள் பின் வலது 

றகயில் நான்கு விரல்கள் மற்றும் இரண்டு 

சபருவிரல் பரறக என 

பெகரிக்கப்படபவண்டும். 

 பெகரிக்க எளிதாக பபயாசமட்ரிக் 

கருவியின் பமல் விரல்கள் ெரியாக 

றவக்கப்படபவண்டும். 

 பபயா சமடர்ிக் கருவியின் பமல் பவறு எந்த சவளிெெ்மும் விழக்கூடாது, கருவியில் உள்ள 

இண்டிபகட்டர ்உபபயாகித்து விரல்கறள றவக்கவும். 

 பபயாசமட்ரிக் கருவியில் ெரியான திறெயில் விரல்கள் றவக்கப்படபவண்டும். 

 கருவின் தகறட  தூசி இல்லா துணிறவத்து துறடக்க பவண்டும். 

 கருவிறய அவ்வப்பபாது கீறல், அவுட ்ஆஃப் ஃபபாகஸ் அல்லது பாதி பிம்பங்கள் பபான்ற 

குறற இல்லாமல் பவறல செய்யுமாறு அடிக்கடி ெரிபாரத்்துக்சகாள்ளவும். 

 விரல் பரறகப் பாதி பதிவு, ஈர/ கலங்கலான விரல் பதிவு, குறறவான அழுத்தத்தால் 

உண்டான மிக சமல்லிய பிரிண்ட்கள் பபான்றறவ தரமற்ற பிம்பங்கறளபய சகாடுக்கும்.  

 குடிமகனின் றககள் சுத்தமாக இருக்கபவண்டும்.(மண், எண்சணய் பபான்றறவ 

இல்லாமல்). பதறவப்பட்டால் குடிமகறன பொப் பபாடட்ு றகறய கழுவெ ்சொல்லவும். 

 விரல்கள் மிகவும் ஈரமாகபவா காய்ந்பதா இருக்கக்கூடாது.  

 குடிமகன் வலது/இடது நான்கு விரல்கறளயும் மற்றும் இரு றக சபருவிரல்கறளயும் 

ஸ்பகனரின் பமல் றவத்து பெகரிக்கும் பரறகயின் இடம் சபரியதாகவும் நன்றாகத் 

சதாடும்படியும் இருக்கவும்  

 விரல் பரறகப் பதிவு ஸ்பகனரின் பமல் நான்கு விரல்களும் நுனிவறர சதரியுமாறு 

தடற்டயாக றவத்து இருப்பறத உறுதி செய்க 

 தானாகபவ பெகரிக்க முடியவில்றல என்றால், ஆபபரட்டர ்4  முறற வறர முயற்சித்து 

கருவி பெற்ெயாக மாறும்வறர முயற்சிக்கலாம். 

 பெகரிக்கும்பபாது பதால்வி ஏற்பட்டால் ஆபபரடட்ர ்செய்யபவண்டிய பின்னூட்டம் பற்றி 

அறியபவண்டும். சமன்சபாருளால் சகாடுக்கப்படும் சில பின்னூட்டங்கள் கீழ் 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ளன: 

வகமரவகப் பதிவு 
மெகரிப்ப 
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– றவக்கப்படட்ுள்ள விரல்கள் பபாதுமான அளவு இல்றல  

– விரல்கள் ெரியாக றவக்கப்படவில்றல  

– அதிக அழுத்தம்(பணி சுழற்சி) 

– குறறவான அழுத்தம் 

– நடுப்பகுதி காணப்படவில்றல  

– அதிக ஈரப்பதம் (ஈரம்) 

– அதிக காய்ந்து பபான தன்றம 

 நிற்கும் சபாழுது விரல் பரறககள் நன்றாக பிடிக்கப்படட்து 

 ஒரு விரல்அதிகமாக இருந்தால் அறத விடட்ுவிடட்ு ஐந்து விரல்கறள மடட்ும் 

பெகரிக்கவும். 
 விரல்கள் ெரியான விதத்தில் றவக்கப்படட்ு இருப்பறத உறுதி படுத்திக்சகாள்ளவும். 

 விடுபடட் விரறல அதற்க்கான பபயாசமட்ரிக் தனிப்பட்ட பமற்சகாள்ளும் 

சமக்கானிெத்றத பயன்படுத்தி எடுக்கவும். 

 

 ெரியான வலது, இடது கண்களின் கருவிழிறய மடட்ும் 

பெகரித்திருப்பறத உறுதி செய்யவும். 

 குடிமகன் ஒபர இடத்தில் அறெயாமல் அமரந்்திருக்க பவண்டும். 

 சமன்சபாருள் கருவிழியின் தரத்திறன அளக்கும், ஒரு ஆரம்ப பின்னூட்டம் 

ஆபபரட்டருக்கு அனுப்பப் படும். இதனால் பிம்பத்தின் தரம் குறறவாக இருந்தால் 

மீண்டும் எடுக்கலாம். சமன்சபாருளால் அப்படி அனுப்பப்படும் சில பின்னூட்டங்கள் சில: 

– அக்லூஷன்(கருவிழியின் முக்கியமான பகுதிசதரியவில்றல) 

– கருவிழி பநராக இல்றல 

– திறர ெரி இல்றல (குடிமகன் எங்பகா பாரக்்கிறார ்) 

– பியூப்பா கலங்கி விட்டது 

 இந்த கருவிழி பெகரிப்பு ெரியான சவளிெெ்த்திபலபய நடக்கும். பநரடியான அல்லது  

செயற்றக சவளிெெ்ம் குடிமகன் கண்களில் பநரடியாக படக்கூடாது. 

 கருவி அறெயாமல் இருக்கபவண்டும். குடிமகனால் கருவிறய பிடித்துக்சகாள்ள 

பநரந்்தால், ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளர ்அதற்கு அவருக்கு உதவபவண்டும். 

 கருவிழி பெகரிப்பின் பபாது சவளிப்புற படபிள் விளக்கு பபான்றறவ அறணக்கப்பட 

பவண்டும்.T 

 பநரடி சூரிய சவளிெெ்ம் அல்லது பவறு பிற சவளிெெ்ம் குடிமகன் கண்ணில் படட்ால் தரம் 

குறறந்த பிம்பபம கிறடக்கும். 

 ஆபபரடட்ர ்குடிமகறன பகமிராறவ கண்றண நன்றாகத் திறந்து, சிமிடட்ாமல் பாரக்்க 

கருவிழி மெகரிப்பு 
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சொல்லவும். 

 அவ்வாறு கருவிழி பிடிக்கும்பபாது குடிமகனால் அதிக பநரம் கண்றண அகலமாகத் 

திறந்து றவக்க முடியாமல் இருந்தால், ஆபபரட்டர ்சிறிது பநரம் அவர ்கண்பாரற்வறய 

நகரத்்தி பவறு விவரங்கறள பகடட்றிந்து நிரப்பி, பின் மீண்டும் பாரக்்கெ ்சொல்லலாம். 

இது அவறர மிகுந்த அழுத்ததுக்குள்ளாக்காது. 

 ஆபபரடட்ர ்பெகரிக்கும் சபாது கருவி நகரந்்து, பெகரித்து திரும்ப அதன் இடத்துக்கு வரும் 

வறர சபாறுறம காக்க பவண்டும். 

 முதல் முறறயில் பெகரிக்க இயலா விட்டால், ஆபபரடட்ர ்நான்கு முறற முயற்சிக்கலாம். 

 

 நிறல:புக பிம்பத்றத பெகரிக்க ஆபபரடட்ர ்பகமராறவ 

அவபர குடிமகன் அவர/்அவள் நிற்குமிடத்றத ெரியா 

தூரத்தில் ெரியான பபாஸில் நிற்க றவக்கவும். முன்பக்க 

பபாபஸ பெகரிக்கப்படபவண்டும். அதாவது தறல 

ஆடாமல், திருப்பாமல் இருக்க பவண்டும். 

 பநாக்கம்: பெகரிக்கும் கருவி தானியங்கி கருவி மற்றும் 

தானியங்கி ஃபபாகஸ் மற்றும் தானியங்கி பெகரிக்கும் 

இயக்கங்கள் இருக்கபவண்டும். சவளிவரும் பிம்பத்தில் 

அறெவால் சதளிவின்றம, அதிக அல்லது குறறந்த 

சவளிப்பாடு, செயற்றக நிற சவளிெெ்ம் மற்றும் பரடியல் 

விலகல்பபான்றறவ இல்லாமல் இருக்கபவண்டும். 

 சவளிப்பாடு: உணரெ்ச்ி சவளிப்பாடு தானியங்கி முக கண்டுபிடிப்பதற்கான வாய்ப்றப 

குறறக்கும். முகம் எந்த வித உணரெ்ச்ி பிரதிபலிப்பும் இல்லாமல் (புன்னறக கூட 

இல்லாமல்) உதடு மூடி இரு கண்றணயும் திறந்து இருப்பது நல்லது. 

 ஒளிபடுத்தல்: குறறவான ஒளிப்படுத்தல் முக கண்டுபிடிதத்தலில் சபரிய மாற்றத்றத 

உண்டுபண்ணும். மனித ஆபபரடட்ரக்ளால் குறறந்த சவளிெெ்த்தில் இருக்கும் முகத்றத 

கண்டுபிடிக்க இயலாது. அளவாக, ெரியாக சகாடுக்கப்படும் சவளிெெ் நுடப்பம முகத்தில் 

நிழல்கள் விழாமல் நல்ல படத்றத எடுக்கும். பதிவாளியின் முன்பு சவளிெெ்த்றத 

றவப்பதால் அவரக்ள் கண்ணின் கீபழ நிெல் விழுவறத தடுக்கும். 

 கண் கண்ணாடிகள்: குடிமகன் கண்ணாடி அணிந்திருந்தாலும் புறகப்படும் 

எடுக்கும்பபாது அவர ்கண் கண்ணாடிகரள எடுத்துவிட்டு புரகப்படம் எடுப்பது 

நல்லது..  
 உபரிப்/அலங்காரப் சபாருட்கள்: முகத்றத மூடும் அளவுக்கு அலங்காரப் 

உபபயாகிக்கக்கூடாது.டரப்ன் பபான்ற மத ெம்பந்தப்பட்டறவஅனுமதிக்கப்படும் 

 ஆபபரடட்ரக்ள் சமன்சபாருளின் பதறவறய பூரத்்தி செய்யும் வண்ணம் நல்ல 

பிம்பங்கறள சபற முயல பவண்டும். 

 குழந்றதகளாக் இருந்தால் சபற்பறார ்மடியில் அமரந்்திருக்கலாம். ஆனால் குழந்றதயின் 

முகத்பதாடு சபற்பறாரின் முகமும் பெரத்்து பிடிபடக்கூடாது 

 பெகரிப்பு பதால்வியறடந்தால் அதற்கு பதறவயான பின்னூட்டத்றத பாரக்்கபவண்டும். 

சமன்சபாருளால் சகாடுக்கப்படும் சில பின்னூடட்ங்கள் கீபழ:  

– முகம் சதரியவில்றல  

முக பிம்ப மெகரிப்பு 
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– குடிமகன் மிக தூரத்தில் இருக்கிறார ்(பிம்ப கண் தூரம் 90க்கும் குறறவாக 

இருக்கபவண்டும்  

– குடிமகன் மிக அருகில் இருக்கிறார ்பிம்ப கண் தூரம் பிம்பத்தில் அகலத்தில் 

மூன்றில் ஒரு பங்றக விட அதிகமாக இருக்கிறது. 

– நிறல (பநராகப் பார)்   

– குறறவான ஒளி 

– மிகக் குறறந்த முக கண்டுபிடிப்பு (சமன்சபாருளால் மனித முகம் என்று 

அறடயாளம் காண முடியாறம) 

– நிறல (இந்த நிறலயில் சவளிப்படும் பிம்பம் 11.5 டிகிரிக்கு அதிகமாக இருக்கிறது) 

– சீரற்ற சவளிெெ்ம் (சவளிப்படும் முகத்தின் பிம்பம்)  

– தவறான பின்பக்கம் (சவளிப்படும் பிம்பத்தில்) 

– பபாதிய சவளிெெ்மின்றம (சவளிப்படும் பிம்பத்தில் முகத்தில் கருறமயான கருப்பு 

திடட்ுகள்) 
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அத்தியாயம் 6 : விதிவிலக்றக றகயாளுதல் 
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அத்தியாயம் 6: விதிவிலக்றக றகயாளுதல் 

 

கா ம், விரே்கள் / ககககள மவடட்ுதே் மற்றும் கண்களிே் இயத யபான்ற பிரசச்ிகனகள் 

யபான்ற காரணங்களாே் ஒரு குடியிருப்பாளர ் முழுகம ான பய ாமமட்ரிக் மகாடுக்க 

முடி ாத நிகேயிே் இருப்பார.் அத்தகக  விதிவிேக்குககளக் கக ாளும் யபாது பின்வரும் 

வழிகாடட்ுதே்கள் பின்பற்றப்பட யவண்டும். 

பிைசச்ரன 

ரகநைரக பிம்ப 

நசகைிப்பு 

விதிவிலக்ரக 

ரகயாளுதல் 

அறிவுரைகள் 

இல்லாத / 

துண்டிக்கப்படட்  

/பபண்படெ் 

சுற்றப்பட்ட 

விரல்கள்  

1. இந்த முறற விதிவிலக்கு சமன்சபாருளில் 

புறகப்படத்துடன் சதளிவாக 

குறிப்பிடப்படட்ு இருக்கபவண்டும். 

2. மீதி இருக்கும் விரல் பரறககள் 

பெகரிக்கப்படபவண்டும்.  

1. குடிமகன் இந்தமுறறயில் பமற்சகாண்டு 

பபாட விரும்புகிறாரா என்று 

உறுதிபடுத்திக்சகாள்ளவும். 

பிைசச்ரன 

ரகநைரக பிம்ப 

நசகைிப்பு 

விதிவிலக்ரக 

ரகயாளுதல் 

அறிவுரைகள் 

கருவிழி 

பிம்பத்றத 

பெகரிக்க 

முடியாறம 

 

1. ஒரு அல்லது இரண்டு கண்ணுபம இல்லாத 

நிறல அல்லது ஒன்று அல்லது இரண்டு 

கண்றணெ ்சுற்றி பபண்படெ் பபாடப்படட் 

நிறலயில்/கண்ணில் வியாதி 

பபான்றறவயால்  கருவிழி பெகரிப்பு 

எடுக்க முடியாமல் இருந்தால், அந்தக் 

காரணம் சிஸ்டத்தில் குறிப்பிடப்படலாம். 

2. குடிமகன் இந்தமுறறயில் பமற்சகாண்டு 

பபாட விரும்புகிறாரா என்று 

உறுதிபடுத்திக்சகாள்ளவும் 

பிைசச்ரன 
ரகநைரக பிம்ப 

நசகைிப்பு 
அறிவுரைகள் 
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விதிவிலக்ரக 

ரகயாளுதல் 

மாறு பாரற்வ 

/பெரா கண் 

 

 

1. இந்த முறற விதிவிலக்கு சமன்சபாருளில் 

புறகப்படத்துடன் சதளிவாக 

குறிப்பிடப்படட்ு இருக்கபவண்டும். 

2. ஒரு கருவிழியில் விலக்கு இருந்தால் 

இரண்டாவறத பெகரிக்கவும். 

3. குடிமகன்இப்படிபயபபாடவிரும்புகிறாரா 

என்று உறுதிசெய்யவும்.  
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அத்தியாயம் 7: ஆபபரட்டர/்பமற்பாரற்வயாளருக்கு 

பதிவு/புதுப்பித்தலின் தரம் பற்றிய வழிமுறறகள் 
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அத்தியாயம் 7: ஆபபரட்டர/்பமற்பாரற்வயாளருக்கு 

பதிவு/புதுப்பித்தலின் தரம் பற்றிய வழிமுறறகள் 

குடிமகனுக்கு ஆதார ்அடற்ட வழங்குமுன் புதிய பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தலின் பபாது மக்கள் 

சதாறக விவரங்களுக்காக ெமரப்ிக்கப்பட்ட உதவி ஆவணங்கள் தர ெரிபாரத்்தல் 

செய்யப்படட்ு ஸ்பகன் செய்யப்படும். 

பதிவு தை  ிப ்தரனகள் சசயல்முரற மற்றும் சடநமா தவறுக்கு 

வழிவகுக்கும் 

 

 பதிவு ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளர ்அதிகாரியால் சகாடுக்கப்பட்ட நிபந்த்தறனகள் 

பபரில் மக்கள் சதாறக மற்றும் பபயாசமட்ரிக் விவரங்கறள ெரியாக 

பெகரிக்கபவண்டும். 

 கீபழ சகாடுக்கப்படட்ுள்ள தவறுகறள செய்யாமலிருந்தால் நிதி சநருக்கடி மற்றும் 

பட்டியலில் இருந்து நீக்குவதிலிருந்து தப்பிக்கலாம். 

 பதிவு/புதுப்பித்த்லின் பபாது ஏற்ப்படும் தவறுகள் ஆபபரட்டறர நீக்குவபதாடு அதன்பின் 

அவர ்எந்த பதிவு/புதுப்பித்தறல பமற்சகாள்ள முடியாது. 

 

பதிவுகள் மற்றும் புதுப்பித்தல்களின் தை பைிநசாதரன 

 

பகுதிகள் சசய் மற்றும் சசய்யாநத  

சபயர ்

பதிவு ஆபபரடட்ர ்குடிமகனால் ெமரப்ிக்கப்படட் ொண்டு 

ஆவணங்கறளசகாண்டு சபயறர நன்குபரிபொதிக்கவும். 

பதறவ இல்லாத மதிப்புகள் அல்லது தகாத சொற்கறள ஆபபரடட்ர ்

உபபயாகித்தால் அவர ்பணியிலிருந்து நீக்கப்படுவார ்

பதிவு ஆவணத்தில் Mr. Ms. Smt. Dr. இன்ன பிற பபான்ற மதிப்புெ ்

சொற்கள் இருந்தால் அப்பதிவு நிராகரிக்கப்படும 

உள்ளூர ்சமாழி ஒலிசபயரப்்பு ஆங்கிலத்துடன் 

ஒத்துப்பபாகபவண்டும். 

பாலினம் நபரின் பாலினம் ெரியாக பெகரிக்கப்படபவண்டும். 

வயது 
ெமரப்ிக்க்கப்டட் ஆவணங்களில் உள்ள பிறந்தபததி ெரியாக 

பெகரிக்கப்படபவண்டும். 

 குடிமகனால் ெமரப்ிக்க்கப்ட்ட ஆவணங்களில் உள்ள முகவரி பதிவு 
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முகவரி 

ஆபபறடட்ரால் ெரியாக பெகரிக்கப்படபவண்டும் 

பதறவ இல்லாத மதிப்புகள் அல்லது தகாத சொற்கறள ஆபபரடட்ர ்

உபபயாகித்தால் அவர ்பணியிலிருந்து நீக்கப்படுவார ்

உள்ளூர ்சமாழி ஒலிசபயரப்்பு ஆங்கிலத்துடன் 

ஒத்துப்பபாகபவண்டும். 

முகவரி முழுவதுமாக, அதாவது வீடட்ு என்/சபயர.் இடம், சதரு, 

சிடட்ி/டவுன்/கிராமம், அஞ்ெலக பகாடு பபான்றறவ கண்டிப்பாக 

பெகரிக்கப்படபவண்டும். 

புறகப்படம் 

UIDAI யால் சகாடுக்கப்பட்ட வழிமுறறகள்பபால குடிமகனின் 

புறகப்படம் பிடிக்கப்படும். 

புறகப்படம் சராம்ப கருப்பாகபவா அல்லது மிகுந்த 

சவளிெெ்மாகபவா இருக்கக்கூடாது. 

.குடிமகனின் முகம் சதளிவாக அறடயாளம் கண்டு பிடிக்கக்கூடிய 

அளவு இருக்கபவண்டும். 

 

சசயல்முரற பிரழகள் 

சசயல்முரற விளக்கம் 

குடிமகனின் 

புறகப்படத்றத 

பெகரிப்பது 

பதிவு ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளர ்புறகப்படம் கீழ்க்கண்ட 

வற்றிலிருந்து எடுக்கப்படவில்றல என்பறத உறுதி படுத்தவும்: 

 புறகப்படத்தின் படம் (பாஸ்பபாரட் ்பபாடப்டா பபான்றறவ)  

 மானிட்டரில் உள்ள பபாடப்டா  

 சமாறபல் கருவியில் உள்ள பபாடப்டா  

 புத்தகம் /செய்தித்தாள்/ புக்/பபாஸ்டரப்பான்றவற்றில் 

இருந்து எடுத்தது 

புறகப்படம் சதளிவாகவும் கலங்கல் இல்லாமல் இருக்கபவண்டும். 

ஆனால் புறகப்படம் பிடிக்கும்பபாது பபாதிய அளவு சவளிெெ்ம் 

இருக்கபவண்டும். 

குடிமகனின் 

மக்கள்சதாறக 

விவர பெகரிப்பு 

பதிவு ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளரத்காத/சவறுக்கத்தக்க 

சமாழிறய உபபயாகிக்கக்கூடாது. 

ஆவணங்கறள பதிவு ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளரக்ுடிமகன் ெமரப்ித்த 
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ெரிபாரத்்தல் ஆவணங்கறளக் சகாண்டு ொன்றுகறள ெரிபாரக்்கவும்: 

1. சபயர,் முகவரி, DOB பபான்றறவ ெமரப்ிக்கப்படட் 

ஆவணத்துடன் சபாருந்த பவண்டும். 

2. UIDAI அங்கீகரிக்கப்படட் ஆவணங்கள் பட்டியலில் இருக்கும் 

ஆவணங்ககள் ெரியாக ெமரப்ிக்கப்படட்ு இருக்கிறதா 

என்பறத ெரிபாரக்்கவும். 

3. ஆவணங்கறள ஸ்பகன் செய்யவும். அப்பபாது விவரங்கள் 

அறனத்தும் சதளிவாக பெகரிக்கப்படும். 

4. பபாலியான/கிழிந்த ஆவணங்கறள ொன்றாக 

எடுத்துக்சகாள்ளக் கூடாது.. 

5. ஸ்பகன் செய்யப்பட ஆவணங்கள் படிக்குமளவு சதளிவாக 

இருக்க பவண்டும். 

6. கிறளயண்டில் பதரந்்சதடுக்கும் ஆவணம் ெமரப்ிக்கப்படட் 

ஆவணத்துடன் சபாருந்த பவண்டும். 

 

ஆவணத்தில் தவறு –  ிைாகைிக்க சபாதுவான காைணங்கள் 

 

 நிறறய பதிவுகள் நிராகரிக்கபட காரணம், குடிமகனால் ெமரப்ிக்கப்படும் பபாலியான 

ஆவணங்களால்தான். 

 மதிப்பீடு செய்பவரக்ள் பதிவு றமயத்தில் பதிவு செய்வதற்கு முன் கவனமாக பொதறன 

செய்வது நல்லது. பபாலியான ஆவணங்கறள நிராகரிக்கும் சபாதுவான சில 

காரணங்கள் இபதா: 

தவறுஆவணத்தில் 

தவறு 
 ிைாகைிப்பின் காைணம் 

செல்லாத 

ஆவணம் 

 POI/POA/POR/POB என எந்த ஆவணம் ஸ்பகன் செய்யப்பட்டாலும் 

பட்டியலில் இல்லாதறவ நிராகரிக்கப்படும். 

 POI ஆவணத்தில் புறகப்படம் இல்லாவிட்டால் நிராகரிக்கப்படும் 

  எடுத்துக்காட்டாக பரஷன் அடற்ட POI ஆக சகாடுத்தால் அதில் 

குடிமகனின் சபயரும் புறகப்படமும் இருக்கபவண்டும். ஆதார ் 

 அடற்ட/கடிதம் POI/POA/POR/DOB என ஸ்பகன் செய்யப்பட்டால் 

அது நிராகரிக்கப்படும். 

 அதிகாரியிடமிருந்து அங்கீகரிக்கப்படட் பட்டியல் படி 

சகாடுக்கப்படட் ொன்றிதழில், புறகப்படம் மிக முக்கியம், 
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அபதாடு அதில் அதிகாரியும் ஸ்டாம்ப் மற்றும் றகசயழுத்து  

கண்டிப்பாக இருக்க பவண்டும். இல்லாவிட்டால் அது 

நிராகரிக்கப்படும்.  

 POI/POA/POR/POB ஆக சகாடுக்கப்படட் ஆவணம் காலாவதி 

ஆகிவிடட்ால் அது நிராகரிக்கப்படும். 

 பவாட்டர ்ஐடி POA ஆக ெமரப்ிக்கப்படட்ால்,ஐடியின் இரண்டு 

பக்கமும் ஸ்பகன்செய்யப்படபவண்டும். இல்றலசயனில் அது 

நிராகரிக்கப்படும். 

 

பதிவு ஆபயரடட்ர ்அறிந்திருக்க யவண்டி  பே்யவறு வகக ான ஆவண பிகைகள் உள்ளன. இந்த 

ஆவண பிகைகள்:  

ஆவண பிறழ வறக விளக்கம் 

அங்கீ ரி ் ப்பட்ட பட்டியலின் படி ஆவணம் 

இல்பல 

 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் 

பட்டியலுக்கு எதிராக அப்பலாட ்செய்த 

ஆவணங்கறள ஆபபரடட்ர ்ெரிபாரக்்க 

பவண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட 

பட்டியலின் படி இல்லாத 

ஆவணங்கறள ஆபபரடட்ர ்

ஏற்றுக்சகாண்டால், அது இந்த பிறழ 

வறகயின் கீழ் நிராகரிக்கப்படும் - 

ஆவண பிறழ. துறண பிறழ வறககள் 

பின்வரும் வறககளின் கீழ் ஆவண 

வறகயின் அடிப்பறடயில் இருக்கும்: 

 POI (அறடயாள ொன்று) 

 POA (முகவரி ொன்று) 

 POR (உறவின் ொன்று) 

 POR (உறவின் ொன்று 

ஆபபரடட்ர ் தவறான POI ஆவணத்றத 

அப்பலாடு செய்திருந்தால், அது POI 

என்ற துறண வறகயின் கீழ் 

நிராகரிக்கப்படும் என்று 

றவத்துக்சகாள்பவாம். 

ஆவணங்களின் பிறழ வறககள் 
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பிறழறயத் தவிரப்்பது எப்படி 

அறடயாள ஆவணத்தின் ெரியான ொன்று குடிமகன் சகாடுத்திருந்தால், புள்ளிவிவர தரவு 

ஆதார ஆவணத்துடன் சபாருந்துகிறதா  என்பறத ஆபபரடட்ர ்ெரிபாரக்்க பவண்டும். 

ஆவண பிறழ வறக விளக்கம் 

 ாணாமல் பபான ஆவணம்  

 

குடிமகன்  பதறவயான ஆவணங்கறள 

ெமரப்்பிக்காதபபாது அல்லது 

பதிவுசெய்த ஆபபரட்டர ் ெமரப்்பித்த 

ஆவணங்கறள அப்பலாடு செய்ய 

தவறவிடும் பபாது இந்த பிறழ 

ஏற்படுகிறது. 

பிறழறயத் தவிரப்்பது எப்படி 

பாக்சகடற்ட ெமரப்்பிக்கும் முன் ஆவணங்கள் அப்பலாடு செய்யப்படுவறத 

உறுதிசெய்யவும். 
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ஆவண பிறழ வறக விளக்கம் 

ஆவணத்தில் சபயர ்சபாருந்தவில்றல

 

 

 

 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட பட்டியலின் படி 

ஆவணத்தின் பிறழறயப் 

பபாலபவ, ஆபபரடட்ர ்அறனத்து 

ஆதார ஆவணங்கறளயும் 

ெரிபாரக்்க பவண்டும் 

குறிப்பு: தற்பபாது, இந்த ஆவண 

பிபை வப  QC கெயல்பாட்டில் 

பயன்படுத்தப்படவில்பல. 

 

 

ஆவண பிறழ வறக விளக்கம் 

ம ் ள்கதாப  தரவு கபாருந்தவில்பல 

 

POI, POA அல்லது DOB வில் 

ெமரப்்பிக்கப்படட் ஆவணங்களில் 

சகாடுக்கப்படட் படடட்ாக்களுடன் 

பாக்சகட்டில் வசிப்பவரின் 

விவரங்கள் ெரியாக 

சபாருந்துகின்றனவா என்பறத 

ஆபபரடட்ர ்உறுதிப்படுத்த 

பவண்டும். இல்றலசயனில், QC 

செயல்பாட்டின் பபாது அத்தறகய 

பிறழ அறடயாளம் காணப்படும். 
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ஆவண பிறழ வறக விளக்கம் 

தரத்தில் பமாெமான ஆவணம்

 

 

 

 

 

 

அப்பலாடு செய்யப்படட் ஆவணம் 

சதளிவாகவும் அறனத்து 

படட்டாவும் சதளிவாக இருக்கிறதா 

என்பறத ஆபபரடட்ர ்

உறுதிப்படுத்த பவண்டும். 

 

 

 

 

ஆவண பிறழ வறக விளக்கம் 

ஸ்பகன் செய்யப்பட்ட படம் அெல் அல்ல 

 

 

அெல் ஆவணத்திற்கு பதிலாக 

ஆவணத்தின் செராக்ஸ் நகறல 

குடிமகன் ெமரப்்பித்திருந்தால், 

பதிவு ஆபபரடட்ர ்ஆவணத்றத 

ஏற்கக்கூடாது. அவர ்/ அவள் 

அத்தறகய ஆவணத்றத 

ஏற்றுக்சகாண்டால், இந்த வறக 

பிறழ  ஏற்படுகிறது. 

 

குறிப்பு: தற்பபாது, இந்த ஆவண 

பிறழ வறக QC செயல்பாட்டில் 

பயன்படுத்தப்படவில்றல. 
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ஆவண பிறழ வறக விளக்கம் 

பமாெடி ஆவணம் 

 

 

ஆவணங்கறள பெகரிக்கும் பபாது 

ஆபபரடட்ர ்மிகவும் கவனமாக 

இருக்க பவண்டும். ஆதார 

ஆவணங்களின் ஒரு பகுதியாக 

மற்சறாரு குடிமகனின் 

ஆவணங்கள்  அப்பலாடு 

செய்யப்பட்டால், இந்த பிறழ 

ஏற்படும் வாய்ப்பு உண்டு. 

 

 

குறிப்பு: பின் இறணப்பு P ஐப் பாரக்்கவும் – தரம் ெரிபாரப்்பு பட்டியலுக்கான பதிவு 

ஆபபரடட்ரக்ளுக்கான தர வழிமுறற சதாகுப்பு. 

பதிவு ஆபநைட்டைக்ளால் சசய்யப்படும் சபாதுவான தவறுகள் 

 

பதிவு ஆபயரடட்ரக்ள் மச ்த சிே மபாதுவான பிகைகள் இங்யக. ஒவ்மவாரு ஆபயரடட்ரும் 

அவற்கறத் தவிரப்்பதிே் கவனமாக இருக்க யவண்டும். 

பதிவு 

சீடட்ுSlip/ஆதார ்

அடற்ட 

POI/POA/POR/DOB-

யாக 

சகாடுக்கப்படல்: 

இது QC-யின்பபாது 

நிராகரிக்கப்படும். 

பதிவு ஆபபரடட்ர ்பதிவு சீடட்ு / ஆதாறர அறடயாளெ ்

ொன்று/முகவரி/பிறந்த பததியாக இறணக்கக்கூடாது. இது தர 

ஆய்வின்பபாது ஒரு செல்லத்தக்க ொன்றாக இருக்காது. தவறான 

ஆவணத்திறன பதிபவற்றியதற்காக ஆபபரடட்ர ்நீக்கப்படலாம். 

செல்லாத 

ஆவணம்: ஆதார ்

கடிதம் தகுந்த  

POI/POA/POR ஆக 

ஏற்றுக்சகாள்ளப்ப

பதிவின் சபாது பதிவு ஆபபரடட்ர ்ஆவணங்கள் 

ஒப்புக்சகாள்ளப்படட்ு, ஸ்பகன் செய்யப்படட்ு POI/POA/POR/DOB, UIDAI 

பட்டியலின் படி ஒப்புக்சகாள்ளப்படும். ஆவணத்திறன 

ஒப்புக்சகாள்ளும் முன் ஆபபரட்டரும் அது ெரியானது என உறுதி 

செய்ய பவண்டும்.தவறான ஆவணத்திறன ஒப்புக்சகாள்ளல் 
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பட 

மாடட்துசெல்லாத்

தாகத ஆவணமாக 

நிராகரிக்கப்படும். 

ஆபபரட்டறர நீக்கவும் அவருக்கு அபராதம் விதிக்கவும் வழி 

செல்லாத 

ஆவணம்: 

பவாட்டர ்ஐடியின் 

ஒரு பக்க ஸ்பகன் 

மடட்ும் எடுக்கப் 

படட்ு இருந்தால் 

அது செல்லாத 

ஆவணம். 

ஆபபரடட்ர ்

பவாட்டர ்ஐடியின் 

இரு புறமும் 

ஸ்பகன் 

செய்யப்படட்ு 

இருப்பறத உறுதி 

செய்து 

சகாள்ளவும். 

ஆபபரடட்ர ்பவாடட்ர ்ஐடிறய POA ஆக ஒப்புக் சகாள்வது தர 

பொதறனயின்பபாது கண்டுபிடிக்கப்படும் ஒரு சபாதுவான தவறு, 

இரண்டு பக்கமும் ஸ்பகன் செய்யாமல் தவறுவபத. இரண்டு 

பக்கமும் ஸ்பகன் எடுக்காவிட்டால் பதிவு நிராகரிக்கப்படும். 

செல்லாத 

ஆவணம்: கிராம 

தறலறம/பிரின்சி

பாலால் 

சகாடுக்கப்படும் 

சபயர ்மற்றும் 

பபாடப்டா 

இல்லாத ஆவணம் 

செல்லாது. 

கிராம தறலறம/பிரின்சிபால் சலட்டர ்செடட்ில் சபறப்படட் 

ொன்றிதறழ ஆபபரட்டர ்POI/POA, ஆக ஒப்புக்சகாள்ளும் முன் 

ொன்றிதழ் குடிமகனின் பபாட்படா ஒட்டப்படட்ு ஸ்டாம்பும் 

றகசயழுத்தும் இருப்பறத உறுதி செய்யவும். புறகப்பட இல்லா 

விட்டால் ொன்றிதழ் செல்லாது, நிராகரிக்கப்படும். 

ஒலிசபயரப்்பு 

தவறு:மக்கள் 

சதாறக 

விவரங்கள் 

உள்ளூர ்

சமாழியுடன் 

சபாருந்தவில்றல 

ஆபபரடட்ர ்குடிமகனின் மக்கள் சதாறக விவரத்திறன பதிவு 

செய்யும்பபாது கவனம் பதறவ. CAPS LOCK, ON ஆக இருந்தால் 

ஒலிசபயரப்்பில் கவனம் செலுத்த பவண்டும். ஆபபரடட்ர ்மக்கள் 

சதாறக விவரங்கறள ஆங்கிலம் மற்றும் குடிமகன் உள்ளூர ்

சமாழியிலும் இருப்பறத உறுதி செய்யவும். இல்லாவிட்டால் பதிவு 

நிராகரிக்கப்படும். 

POI: குடிமகனின் POI ஐ ஏற்றுக்மகாள்ளும் யபாது ஆபயரடட்ரக்ள் கவனம் மசலுத்த 
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சபயரில் ‘urf’, ‘alias’ 

பபான்றறவ POI 

இருத்தல் 

யவண்டும் 

ஆவணங்கள்ஒப்புக்சகாள்ளப்ப்படும்பபாது ஆபபரடட்ரக்ள் குடிமகன் 

சபயர,் ‘urf’, ‘alias’ என்பறா இருந்தால் ஆபபரடட்ரக்ள் கவனிக்கவும். 

இருந்தால் தர பொதறன சபாது அறவ நிராகரிக்கப்படும். The POI 

ஆவணம் ஒபர ஒரு சபயர ்மடட்ும்தான் பதிவு விண்ணப்பத்தில் 

இருப்பறத பபால் இருக்கபவண்டும். 

வயது –

புறகப்படம் 

சபாருந்தாமல் 

இருப்பது. 

குடிமகனின் வயது 

மற்றும் 

புறகப்படம் 

சபாருந்தி இருக்க 

பவண்டும். 

DoB சகாடுக்கப்படும்பபாது குடிமகன் சகாடுத்த வயது கவனிக்கப்பட 

பவண்டும். குழந்றதகள் விஷயத்தில், பிறந்த வருடம் சபற்பறாரிடம் 

பகட்கப் படட்ு பிறகு DoB பதிவு செய்யப்பட பவண்டும். 
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அத்தியாயம் 8: தவறுகளும் அபராதங்களும் 

 

ஆதாை் சட்டம் மற்றும் விதிமுரறகளின் படி தவறுகளும் அபைாதங்களும் 

 

 
ஆள் மாறாட்டத்திற்கான 

 

தவறு அபைாதம் 

ஒரு நபர ்பவறு ஒரு மனிதறர 

பபாலியாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து 

முயற்சித்தாலும், இறந்பதா அல்லது 

உயிருடபனா, உண்றமபயா 

அல்லது கற்பறனபயா பபாலியான 

மக்கள்சதாறக அல்லது 

பபயாசமட்ரிக் விவரங்கறள 

சகாடுத்து முயற்சித்தல் 

 3 வருடங்கள் வறர சிறறத் 

தண்டறன 

Or 

 ரூ. 10,000 வறர அபராதம் 

அல்லது இரண்டும் 

ஆதார ்அடற்ட எண் 

றவத்திருப்பவறர தாக்கபவா, 

ஏமாற்றபவா 

முயற்சித்தாலும்அவரின் 

அறடயாளத்றத மக்கள்சதாறக 

அல்லது பபயாசமட்ரிக் 

விவரங்கறள மாற்ற 

முயற்சித்தாபலா,பவறு ஒரு 

மனிதறர பபாலியாக 

உருமாறினாலும்/முயற்சித்தாலும், 

இறந்பதா அல்லது உயிருடபனா, 

உண்றமபயா அல்லது 

கற்பறனயாகபவா சகாடுத்து 

முயற்சித்தல். 

 சகாஞ்ெ கால முதல் 3 

வருடங்கள் வறர 

நீடிக்கும்சிறறத் தண்டறன 

 ரூ. 10,000 வறர அபராதம் 

வறர நீடிக்கும். 

அங்கீகரிக்கப்படாத நிறுவனம் 

அறடயாள விவரங்கறள சபற 

இந்த ெடட்த்தின் கீழ், 

வாரத்்றதகளாகபவா, நடத்றத 

அல்லது செய்றக மூலமாகபவா 

 சகாஞ்ெ கால 3 வருடங்கள் 

வறர நீடிக்கும்சிறறத் 

தண்டறன 

 ரூ. 10,000 வறர அபராதம் 

வறர இருக்கும்  
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முயலல்.  

 கம்சபனியாக இருந்தால் ரூ. 

1 லட்ெம் வறர அபராதம் 

இருக்கும் 

 
அரடயாளத் தகவரல சவளியிடுவதற்கான அபைாதம் 

 

தவறு அபைாதம் 

யாராக இருந்தாலும், 

அவசியமில்லாமல் 

சவளிப்படுத்தி,மாற்றி, 

அறடயாளத்றதநகசலடுத்து 

அல்லது பரப்பி பதிவு மற்றும் 

அங்கீகாரத்திறன யாருக்காவது 

சகாடுப்பது ெடட்த்திற்கு உட ்

புகுகிறது. 

 சகாஞ்ெ கால முதல் 3 

வருடங்கள் வறர 

நீடிக்கும்சிறறத் தண்டறன 

 ரூ. 10,000 வறர அபராதம் 

வறர இருக்கும் 

 கம்சபனியாக இருந்தால் ரூ. 

1 லட்ெம் வறர அபராதம் 

இருக்கும்  

 
CIDR-யில் அன்கீகாைமில்லால் நுரழவதற்கு அபைாதம் 

 

 

 

 

 

 

 

தவறு அபைாதம் 

அதிகாரியால் அங்கீகாரம் செய்யப்படாமல் 

இருந்தால்: 

a. சென்ட்ரல் அறடயாள தரவு சபடட்கத்றத 

(CIDR) அணுக அல்லது காப்பு அணுகல் 

உண்டு 

b. தரவிறக்கம், நகல்கள் அல்லது சவளிப்பாடு 

CIDR எடுத்து தரவிறன அல்லது ஏபதா 

நீக்கக் கூடிய ஸ்படாபரெ் ஊடகத்தில் 

செய்யவும். 

c. CIDR-ல் றவரஸ் மற்றும் கம்புயூட்டர ்பவறல 

செய்யாத வண்ணம் உட்புகுத்திநாபளா 

அல்லது அதற்கு காரணமாக இருந்தாபலா 

d. CIDR வில் தரவு நீக்கும் வண்ணம் 

பழுதாக்கிநாபளா அல்லது அதற்கு 

காரணமாக இருந்தாபலா 

e. CIDR-றவ அணுக முடியாமல் செய்தாபலா 

 சகாஞ்ெ கால 

முதல் 3 

வருடங்கள் 

வறர 

நீடிக்கும்சிறற

த் தண்டறன 

 ரூ. பத்து 

லட்ெத்துக்கும் 

குறறவில்லாம

ல் 
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அல்லது அதற்கு காரணமாக இருந்தாபலா 

f. CIDR-ஐ அணுகக்கூடிய அங்கீகாரம் சபற்ற 

யாறரயும் அணுக விடாமல் மறுத்தாபலா 

அல்லது அதற்கு காரணமாக இருந்தாபலா 

g. ஒரு நபர ்அல்லது நிறுவனம் செக்ஷன் 28ன் 

ெப் செக்ஷன் (5 )படி விவரங்கறள செக்ஷன் 

29 கீழ் சவளியிடுவது, உபபயாகிப்பது, 

திறந்து காடட்ுவது அல்லது ஒரு நபறர 

இறத செய்ய றவப்பது அதற்கு துறண 

செய்வது அறனத்தும். 

h. மத்திய அறடயாள தரவு 

சபடட்கத்றதCIDRஅழித்து விவரங்கறள 

மாற்றி பவறு நீக்கமுடிந்த தரவு  மீடியாவில் 

தரவிடக்கம் செய்து அதன் 

அங்கீகரிக்கப்படாத யாரும், பதறவயுடன் 

திருடி, சவளிப்படுத்தி, அழித்து அல்லது 

மாற்றி அல்லது யாபரா ஒரு நபறர திருட 

றவத்து, சவளிப்படுத்தி, அழித்து அல்லது 

கம்ப்யூட்டர ்பகாறட மாற்றி பெதம் 

உண்டாக்கினால் அது தண்டறனக்குரியது. 

 
CIDRயில் இருக்கும் தைரவ சவளிப்படுத்தினால் உள்ள அபைாதம் 

 

தவறு அபைாதம் 

அதிகாரியால் அங்கீகரிக்கப்படாத 

யாபரா மத்திய அறடயாள தரவுப் 

சபடட்கம் CIDR அல்லது பெமிப்பில் 

இருந்து தகவல்கறள  உறடத்து 

பெமிப்பு ஊடகம் வழியாக தரவிறக்கம், 

ஆதார ்எண் றவத்திருப்பவரின் 

விவரங்கறள மாற்றபவா அல்லது 

விவரங்ககறள சதரிந்து சகாள்ளபவா  

எடுத்தால் அது தண்டறனக்குரியதுi 

 சகாஞ்ெ கால முதல் 3 

வருடங்கள் வறர 

நீடிக்கும்சிறறத் 

தண்டறன 

 ரூ. 10,000 வறர அபராதம் 
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அங்கீகாைமில்லாமல் ஒரு  ிறுவனத்ரத விண்ணப்பித்து சபற்ற  

அபைாதம் 

 

தவறு அபைாதம் 

அங்கீகாரமில்லாமல் ஒரு 

தனிநபரின் அறடயாள 

விவரங்கறள நிறுவனத்திடம் 

சபற்று உபபயாகித்தால் அது உப 

பிரிவு (3) செக்ஷன் 8 படி தவறு 

 சகாஞ்ெ கால முதல் 3 

வருடங்கள் வறர 

நீடிக்கும்சிறறத் தண்டறன 

 ரூ. 10,000 வறர அபராதம் 

 கம்சபனியாக இருந்தால் ரூ. 

1 லட்ெம் வறர அபராதம் 

இருக்கும் 

 

நதரவப்படும் விஷயங்கரள எடுத்துக்கூறாமல் இருப்பதற்கான 

அபைாதம் 

 

தவறு அபைாதம் 

பதிவு ஏசென்சியாக அல்லது 

அலுவலகமாக இருக்க, செக்க்ஷன் 

3-ன் ெப்-செக்ஷன்(2) அல்லது 

செக்ஷன்( 8)-ன் ெப் செக்ஷன் (3) படி 

பதறவகறள நிறறபவற்றா 

விட்டால். 

 சகாஞ்ெ கால முதல் 1 

வருடங்கள் வறர 

நீடிக்கும்சிறறத் தண்டறன 

 A fine which may extend to  

Rs. 10,000 

 கம்சபனியாக இருந்தால் ரூ. 

1 லட்ெம் வறர அபராதம் 

இருக்கும் 

 
சபாது அபைாதம் 

 

தவறு அபைாதம் 

இந்த ெடட்ம் அல்லது விதிகள் 

அல்லது வழிமுறறகள் கீழ் யார ்

தவறு செய்தாலும் குறிப்பிட்ட 

அபராதம் இந்த செக்க்ஷனில் 

எங்கும் குறிப்பிடப்படவில்றல. 

 சகாஞ்ெ கால முதல் 1 

வருடங்கள் வறர 

நீடிக்கும்சிறறத் தண்டறன 

 A fine which may extend to Rs. 

25,000 

 கம்சபனியாக இருந்தால் ரூ. 

1 லட்ெம் வறர அபராதம் 

இருக்கும் 
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 ிறுவனங்களின் தவறுகள் 

 

தவறு அபைாதம் 

இந்த ெடட்த்தின் கீழ் தவறு செய்ட 

நிறுவனபமா, அப்பபாது 

உடனிருந்தவரக்பளா அல்லது 

அதற்கு சபாறுப்பானவரக்பளா, 

வியாபாரம் செய்தவரக்பளா யாராக 

இருந்தாலும் அவரக்ள் 

தண்டறனக்கு உரியவரக்பள. 

தவறு நிரூபிக்கப்பட்டால் யாராக 

இருந்தாலும் இந்த உப செக்ஷன் 

கீழ் அவர ்பநரடியாக இந்த 

குற்றத்தில் சதாடரப்ு இல்லாமல் 

இருந்தாலும், அறத தடுக்கத் 

தவறியதால் அவர ்

தண்டறனக்குரியவர ்ஆவார.் 

இந்த ெடட்த்தில் உப 

செக்க்ஷன்(1) கீழ் நிறுவனத்தில்  

தவறு செய்தது யாராக 

இருந்தாலும், சதரிந்பதா, 

மனதார, முயற்சித்பதா, விலக்கு 

அளித்பதா றடரக்டர,் 

பமபனெர,் செகரட்டரி யாராக 

இருந்தாலும், அவரக்ள் 

அறனவரும் குற்றத்திற்கு 

உடந்றதயாக இருந்ததின் 

பபரில் தண்டறனக்கு 

உள்ளாவர.் 

 
தவறு இ ்தியாவுக்கு சவளியில்  ட ்தால்  டவடிக்ரக 

 

தவறு அபைாதம் 

உப செக்ஷன் (2)ல் 

சகாடுத்துள்ளபடி இந்த ெடட்ம் 

இந்தியாவிற்கு சவளியில் 

இருந்தாலும் அவர ்எந்த 

நாட்டின் குடிமகனாக 

இருந்தாலும் தண்டறனக்கு 

உரியவராவார.் 

உப செக்ஷன் (1) சபாறுத்து இந்த 

ெட்டம் சவளிநாட்டில் இருக்கும் 

நபர ்CIDR தரவுப் சபடட்கத்றத 

எந்த விதத்திலும், தவறாக 

உபபயாகித்து இருந்தால் அவரும் 

தண்டறனக்குரியவர.் 

 
றுகரளவிசாைரண சசய்யும் அதிகாைம் 

 

1973 கிரிமினல் ெடட் செயல்முறறப் படி, எந்த தவறாக இருந்தாலும் 

ஒரு பபாலீஸ் ஆபீெர,் இன்ஸ்சபக்டர ்ஆஃப் பபாலீஸ் பரங்கிற்கு கீழ் 

இல்லாத எவரும் விொரறண செய்யலாம். 
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பிற தண்டரனகளுடன் அபைாதம் நசைாது 

 

தண்டறன நறடமுறறப்படுத்தப்படும்பபாது பவறு எந்த அபராதமும் 

இந்த ெடட்த்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட மாடட்ாது. 

 
தண்டரன வைம்புகள் 

 

1. அதிகாரிபயா அல்லது எந்த ஆபீெர ்அல்லது நபர ்சகாடுத்த 

குற்ற மனுவிறன பாதுகாக்க இந்த ெட்டத்தின் கீழ் எந்த 

நீதிமன்றமும் வரம்பு றவக்க கூடாது. 

2. தறலறம சமடப்ராசபாலிட்டன் பமஜிஸ்ட்பரட் அல்லது 

தறலறம நீதிபதி பமஜிஸ்ட்பரட் பகாரட்், இந்த ெடட்த்தின் கீழ் 

தவறற தண்டறனக்குள்ளாக் கூடாது. 

 

பதிவு/புதுப்பித்தலின் நபாது ஏற்படும் தவறு காைணமாக குற்றங்களும் 

அபைாதங்களும் 

 

 
ஒத்திரசகிறது ஆனால் தைநவற்றப்படவில்ரல 

 

குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

I. பதிவு செய்யப்பட்ட 

நாளில் இருந்து பதிவு 

பாக்சகடற்ட 10 

நாட்கள் தாமதமாக 

தரபவற்றம் செய்தல். 

II. பதிவு செய்யப்பட்ட 

நாளில் இருந்து பதிவு 

பாக்சகடற்ட 20 

நாட்கள் தாமதமாக 

தரபவற்றம் செய்தல். 

ஒத்திரச ்தது ஆனால் 

தைநவற்றபடவில்ரல: பதிவு 

I. ஒரு பதிவுப் பாக்சகடட்ுக்கு 

ரூ.25 பிடித்து றவக்கப்படும். 

II. ஒரு பதிவுப் பாக்சகடட்ுக்கு ரூ.25 

பிடித்து றவக்கப்படும் 

III. ஒரு பதிவுப் பாக்சகடட்ுக்கு 

ரூ.25 பிடித்து றவக்கப்படும் 

நாட்களுக்குள் பதிபவற்றம் 

செய்யப்படவில்றல என்றால் 

பெரக்்றக முடக்கம் பபான்ற 

கடட்ுப்பாடுகள் 

செயல்படுத்தப்படட்ுள்ளன. 
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செய்யப்பட்ட நாளில் இருந்து 

பதிவு பாக்சகடற்ட 30 நாடக்ள் 

தாமதமாக தரபவற்றம் 

செய்தால் அது 

நிராகரிக்கப்படட்ுவிடும்.` 

 
மக்கள்சதாரக பிரழ (DE) 

 

குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

தரவின் தரத்தில் குறற, 

அதாவது தரமற்ற புறகப்படம், 

தவறான பாலினம் அல்லது 

பிறந்தபததியில் தவறு 

பபான்றறவ. 

ஒரு நிகழ்வுக்கு நிறுத்தி 

றவக்கப்படும் சதாறக ஒரு 

பாக்சகடட்ுக்கு Rs. 25 ஆகும். 

மாதத்தில் ஒடட்ுசமாத்த DE 

பிறழகளுக்கு 
1. 30 நிகழ்வுகளுக்கு - ஆபபரடட்ர ்

மறுபயிற்சியில் இருந்து 

தற்காலிக நீக்கம் 

 

 
பநயாசமட்ைிக் தவறு III (BE-III) 

 

குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

புறகப்படம் வழிகாடட்ுதல் 

படி இல்றல 

ஒவ்சவாரு தவறுக்கும் ரூ.25 பிடித்து 

றவக்கப்படும். ஒவ்சவாரு மாதமும் 

BE-III தவறுகள் பெரக்்கப்படும் 

1. 30 நிகழ்வுகளுக்கு - ஆபபரடட்ர ் 

மறுபயிற்சியில் இருந்து 

தற்காலிக நீக்கம் 
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பநயாசமட்ைிக் தவறு Error I (BE-I) 

 

குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

 முழு விரல் பரறக அல்லது முழு 

கருவிழி தவறாக இல்றல என்று 

குறிப்பிடப்படட்ுள்ளது 

 BE-குள் புறகப்படத்தின் படம்  

 பவசறாரு நபரின் தனித்துவ 

பபாடப்டா 

 ஒரு மபாருளின் விதிவிேக்கு 

புககப்படம் 

ஒவ்சவாரு தவறுக்கும் ரூ.1000  

பிடித்து றவக்கப்படும். 

மாதத்தில் ஒடட்ுசமாத்த BE-I 

பிறழகளுக்கு: 

1. ஒன்று அல்லது அதற்கு 

பமற்படட் நிகழ்வுகளுக்கு - 

ஆபபரடட்ர ்மறுபயிற்சியில் 

இருந்து தற்காலிக நீக்கம்  

2. 5 அல்லது அதற்கும் 

பமற்படட் நிகழ்வுகளுக்கு - 

5 வருடங்களுக்கு 

ஆபபரட்டறர தற்காலிக 

நீக்கம். ஒடட்ுசமாத்த பிறழ 

எண்ணிக்றக >=1 என 

இருந்தால் தகுந்த ெட்ட 

நடவடிக்றக எடுக்க 

பவண்டும். 

 
ரபநயாசமட்ைிக் பிரழ  II (BE-II) 

 

குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

 தனித்துவ புறகப்படத்தில் 

குறறந்த தரம் 

 தனித்துவ பபாடப்டாவில் 

தனித்துவம் சதரியவில்றல. 

ஒவ்சவாரு தவறுக்கும் ரூ.25 

பிடித்து றவக்கப்படும். 

ஒவ்சவாரு 

மாதத்தில் ஒடட்ுசமாத்த  BE-II 

பிறழகளுக்கு: 

1. 30 நிகழ்வுகளுக்கு - 

ஆபபரடட்ர ் 

மறுபயிற்சியில் இருந்து 

தற்காலிக நீக்கம் 
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புரகப்படத்தின் புரகப்படம் (PoP) 

 

குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

பபாடப்டா பவசறாரு 

நபருறடயது /அல்லது 

மனிதனில்றல 

ஒரு நிகழ்வுக்கு நிறுத்தி 

றவக்கப்படும் சதாறக ஒரு 

பாக்சகடட்ுக்கு Rs. 10,000-ஆக 

இருக்கும். மாதத்தில் ஒடட்ுசமாத்த  

POP பிறழகளுக்கு:  

1. 1- பமற்பட்ட  பகஸ்களுக்கு – 

ஆபபரட்டறர ஒரு வருடம் 

பணியிறட நீக்கம் செய்தல் 

2. க்கும் பமற்பட்ட பகஸ்களுக்கு – 

ஆபபரட்டறர ஒரு வருடம் 

பணியிறட நீக்கம் செய்தல் 

சமாத்த தவறுகளின் 

எண்ணிக்றக >=1 பமல் 

இருந்தால் ெடட் ரீதியான 

நடவடிக்றக எடுக்கப்படும். 

 
சசால்லத்தகாத வாைத்்ரத 

 

குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

குடிமக்களின் மீது தகாத 

வாரத்்றதகறள/திடட்ும் 

வாரத்்றதகறள உபபயாகிப்பது 

ஒவ்சவாரு தவறுக்கும் ரூ.1000  

பிடித்து றவக்கப்படும். ஒவ்சவாரு. 

மாதத்தில் அறதப்பபான்ற 

ஒடட்ுசமாத்த பிறழகளுக்கு: 

1. 1 அல்லது அதற்கும் பமற்பட்ட 

நிகழ்வுகளுக்கு - ஆபபரட்டர ் 

மறுபயிற்சியில் இருந்து 

தற்காலிக நீக்கம் 

2. 5 அல்லது அதற்கும் பமற்பட்ட 

நிகழ்வுகளுக்கு - ஐந்து 

வருடங்களுக்கு ஆபபரட்டறர  

தற்காலிக நீக்கம். ஒடட்ுசமாத்த 

பிறழயின் எண்ணிக்றக >=1 

என இருந்தால் தகுந்த ெட்ட 

நடவடிக்றக 
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எடுக்கப்படபவண்டும். 

 
பதிவு சசய்யும்  ிறுவனத்தின் சசயல்திறன் 

 

குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

ஒவ்சவாரு பதிவு ஏசென்சியின் 

செயல்பாடுகளும் பதிவு UIDAI’-யின் 

வழிகாடட்ுதலின் பபரில் தர 

நிரண்யங்கபளாடு நடப்பது, 

கண்காணிக்கப்படும். எறட 

அளவுருக்கள் AppendixN-யில் 

தரப்படட்ுள்ளது - குறறபாட்டின் 

தன்றம/பிறழ. 

செயல் தரம் 90% கீழ் இருந்தால் 

EA சிவப்பு எெெ்ரிக்றகயின் 

கீழும், 85% கீழும் இருந்தால் 

ஏசென்சி இறடநீக்கம் 

செய்யப்படட்ு அவரக்ளின் EA 

பகாடு மற்றும் அதிகாரம் 3 

வருடங்களுக்கு நிறுத்தி 

றவக்கப்படும். 

 
மறுஆய்வு 

 குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

 

அதிக குறறபாடுகள் /அத்துமீறல்கள் 

பபான்றறவ காலாண்டு செயற்பாடு 

மீள்பாரற்வயில் இருத்தல் அல்லது 

செலுத்த பவண்டிய சதாறகயில் 50% 

பணம் நிலுறவயில் உள்ளது 

பதிவு ஏசென்சியின் 

செயலபாடுகள் இறடநீக்கம் 

செய்யப்படட்ு அவரக்ளின் EA 

பகாடு மற்றும் அதிகாரம் 3 

வருடங்களுக்கு நிறுத்தி 

றவக்கப்படும். 

வழிகாடட்ுதறல மீறுவது, 

ஏமாற்றுதலுக்குவழி வகுப்பது-

குடிமகன்களிடம் UIDAI 

பெறவகளுக்காக அதிகமாக 

வசூலிப்பது/ஊழல் டத்றதகறள 

பமற்சகாண்டுஅனுமதியில்லா   PEC 

பமற்சகாள்ளவது பபான்றறவ 

பொதறனயின் மூலம் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் 

ஒரு நிகழ்வுக்கு ரூ.50,000 

அபராதம் மற்றும் 

ஆபபரடட்ர ்ஒரு வருட 

காலத்திற்கு பட்டியலில் 

இருந்து நீக்கப்படுவார.் 

ஏமாற்றும் பநாக்கத்துடன் 

வழிகாடட்ுதல்கறள மீறுவது- 

UIDAI’sசமன்சபாருறள 

றடப்பது(ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயா

ர ்பபயாசமட்ரிக் இல்லாமல் உட்புகுவது) 

Rs. 100,000 ஒரு நிகழ்வுககு 

அபராதம் மற்றும் 

ஐந்து வருட காலத்திற்கு 

பட்டியலில் இருந்து 
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 குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

உட்புகுவது) நீக்கப்படுவார.் 

ஆவணத்தில் தவறு-DoE I  

 பபாலியான ஆவணம்  

 ஆவணம் சதாறலந்து பபாதல் 

ஒரு பாக்சகடட்ுக்கு Rs. 10,000  

ஒரு மாதத்தில் ஒடட்ுசமாத்த 

DoE-I பிறழகளுக்கு: 

 1 அல்லது அதற்கும் 

பமற்படட் நிகழ்வுகளுக்கு 

- ஆபபரடட்ர ் 

மறுபயிற்சியில் இருந்து 

தற்காலிக நீக்கம்  

 5 அல்லது அதற்கும் 

பமற்படட் நிகழ்வுகளுக்கு 

- ஆபபரடட்ர ்5 

வருடங்களுக்கு 

தற்காலிக நீக்கம்  

 ஒடட்ுசமாத்த பிறழயின் 

எண்ணிக்றக >=1 என 

இருந்தால் தகுந்த ெட்ட 

நடவடிக்றக எடுக்கப்பட 

பவண்டும். 

 

 

ஆவண பிறழ DoE II  

 செல்லாத ஆவணம் 

 பமாெமான நிறலயில் ஆவணம் 

 மக்கள்சதாறகத் தரவில் 

மாறுபாடு 

ஒரு பாக்சகடட்ுக்கு Rs. 25 

ஒரு மாதத்தில் ஒடட்ுசமாத்த 

DoE-II பிறழகளுக்கு  

 30 அல்லது அதற்கும் 

பமற்படட் 

நிகழ்வுகளுக்கு-

ஆபபரடட்ர ்

மறுபயிற்சியில் இருந்து 

தற்காலிக நீக்கம்  

ஆவணத்தவறுகளுக்கான குறறந்த 

ஊக்கத் சதாறக  (I, II மற்றும் III) 

DoE தவறு I மற்றும் II மக்கள் 

சதாறக தவறாக 

கருதப்படட்ு அந்த 

மாதத்திற்கான சமாத்த 

தவறிய பாக்சகடட்ுகளுடன் 

இதுவும் DE % பெரக்்கப்படட்ு 
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 குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

சமாத்த எண்ணிக்றகயுடன் 

எண்ணிக்றகயுடன் 

ெரிபாரத்்தறவபயாடு, அந்த 

மாத எண்ணிக்றகறய 

கண்டுபிடித்து அபத % முழு 

பணத்றதயும் DE தவறுக்கு 

மடட்ும் கழித்துக்சகாண்டு 

சகாடுக்கவும். 

 

* முழு ஊக்கத்சதாறகயிளிருந்து குறறத்தல்:முழு ஊக்கத் 

சதாறகயிலிருந்து @50% ஒவ்சவாரு மாத கட்டணத்திலிருந்து 

கழிக்கப்படும். 

ஆபநைட்டைக்ளுக்கு எதிைான  டவடிக்ரக 

 

குரறயின் தன்ரம மாதச ்சசயல்பாடு 

 மக்கள் சதாறக விவர தவறு 

 பபயாசமட்ரிக் தவறு 

 படத்தின் புறகப்படம்(POP) 

 மக்கள்சதாறகயில் குடிமகன்களிடம் 

தகாத/சவறுக்கத்தக்க வாரத்்றதகறளக் 

கஉபபயாகித்தல் 

 பபாலி PoI/PoA, பபாலி ஒப்புறகெ ்சீடட்ு/ 

UIDAI சமன்சபாருறள விதி மீறி உறடத்து 

பதிவு 

 ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளர ்6 

மாதத்தில் இருந்து 5 வருடங்கள் வறர 

குற்றத்தின் வறகறயப்சபாறுத்து 

பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுவாரக்ள். 

 பதறவயான ெட்ட நடவடிக்றக 

எடுக்கப்படும். 
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அத்தியாயம் 9 : வாடிக்றகயாளர ்மனநிறறறவ 

பமம்படுத்த மற்றும் பமாெடி மற்றும் ஊழறல 

நீக்குவதற்கான பதிவு ஊழியருக்கான 

வழிகாடட்ுதல்கள்  
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அத்தியாயம் 9: வாடிக்றகயாளர ்மனநிறறறவ பமம்படுத்த மற்றும் 

பமாெடி மற்றும் ஊழறல நீக்குவதற்கான பதிவு ஊழியருக்கான 

வழிகாட்டுதல்கள் 

 

***ஆதார ்பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தலின் பபாது, அதிகாரிகள் விதிகள் மற்றும் வழி முறறகள் படி 

நடக்காமல் மீற முயற்சித்தாபலா அல்லது பின்பற்றாமல் இருந்தாபலா அதற்குரிய அதிகாரியிடம் 

குடிமகன் முறறயிடலாம். 

சகாடுக்கப்படட்ுள்ள வரிறெயில் முறறயிடலாம்: 

    

ஆபநைட்டை ் நமற்பாைர்வயாளை் EA ( ாடல் ஆபீசை)் RO (சம்ப ்தப்பட்ட 

அதிகாைி) 

 

குறற எழுப்பும் மாதிரி (ஒவ்சவாரு றமயத்திலும் றவக்கப்படட்ு இருக்கபவண்டும்) 

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


 

ஆதார ்பதிவு மற்றும் புதுப்பிப்பபப் புரிந்துக ாள்வது 

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

  

Page150 

 

 

 

***ஆபபரடட்ர ்முதிபயாரக்ளுக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கும் முன்னுரிறம சகாடுக்க 

பவண்டும். 

முதிநயாைக்ளாக இரு ்தால்: 

மாற்றுத்திறனாளிகள் அல்லது 

பநயாசமட்ைிக் தனித்துவம் வாய் ்த 

குடிமகன்கள்: 

ஆபபரடட்ர ்அறனத்து பபயாசமட்ரிக்றகயும் 

பிடிக்க முயற்சி செய்ய பவண்டும் அதாவது 10 

விரல் றகபரறககள், 2 கருவிழி மற்றும் 

புறகப்படம். 

ஒரு பவறள பபயாசமடர்ிக் கருவி 

முதிபயாரக்ளின் பபயாசமடர்ிக்றக பிடிக்க 

முடியாவிட்டால் ஆபபரடட்ர ்பலவந்த பெகரிப்பு 

முறறறய றகயாள பவண்டும். 

 

ஆபபரடட்ர ்தனித்துவத்திற்கான விளக்றக 

சமன்சபாருளில் குறிப்பிடட்ுவிடட்ு பின் 

எல்லா பபயாசமடர்ிக்றகயும் பெகரிக்க 

பவண்டும்.  

தனித்துவத்றதெரியாக 

காண்பிக்கும்படியான சதளிவான 

புறகப்படத்றத ஆபபரட்டர ்பெகரிக்க 

பவண்டும். 

 

சபாறுப்புக்கள் 
 சசய்  சசய்யாநத 

வாடிக்ரகயாளைின் திருப்திரய நமம்படுத்த 

வமய முகவரி  

EA சபயர் மற்றும் குறியீடு : 

ஆபமரட்டர் சபயர் மற்றும் சதாடர்பு எண் : 

மமற்பார்வவயாளர் சபயர் மற்றும் சதாடர்பு 
எண் 

EA (நாடல் ஆபெீர்) Name சபயர் மற்றும் 
சதாடர்பு எண் : 

பதிவாளர் (நாடல் ஆபெீர்) சபயர் மற்றும் 
சதாடர்பு எண் 

குவற செல், UIDAI, RO-ன் சதாடர்பு எண் : 

 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 
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பதிவு ஏசென்சி  சபாதுவான செயல்முறறறய 

ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாள

ர ்நியமிக்க: 

ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாள

ர,் பயிற்சியளித்து ொன்றளி 

ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாள

ர,் பதிவாளர ்மற்றும் 

ஆபபரட்டறர EA அட்மின் 

பபாரட்்டலில் இயக்கவும்.  

 கருவிறய பற்றிய பயிற்சிறய 

கருவி விற்பறனயாளரக்ள் / 

UIDAI பிராந்திய 

அலுவலகத்தின் உதவியுடன் 

ஆபபரட்டருக்கு சகாடுக்கவும்.   

 ஆபபரடட்ரால் தரமான 

தரவுகள் பெகரிப்பறத 

பமம்படுத்த ெரியான சீடற்ட 

உபபயாகப் படுத்தவும். 

 குடிமகன்களின் 

ெந்பதகங்கறளத் தீரக்்க “உதவி 

றமயம்’ ஒன்றற கூட்ட மற்றும் 

பநர பமலாண்றமக்கு 

ஏற்ப்படுத்தவும். 

 ஒவ்சவாரு பதிவு றமயத்திலும் 

ஒரு பலப்டாப் பபக் அப் 

இருக்குமாறு 

பாரத்்துக்சகாள்ளவும் 

 முன் பதிவு தரவிறன 

பெகரித்து றமயத்தின் பதிவு 

பநரத்றத மிெெ்ப்படுத்தவும். 

 UIDAI ஒப்புதலளித்த 

பபயாசமட்ரிக் கருவிகறளபய 

நிறுத்த பவண்டும். 

பதிவுக்குத்பதறவயான எல்லா 

கருவிகளும் றமயங்களில் 

இருப்பறத உறுதி செய்க.  

 ஒவ்சவாரு பதிவின் 

முடிவிலும்பமற்பாரற்வயாளர/்

ஆபபரடட்ர ்அவரக்ளின் விரல் 

 ஒபர பாஸ்பவரற்ட பல 

ஆபபரடட்ர ்ஐடியாக 

உபபயாகிக்காபத 

 இரு ஆபபரடட்ரக்ள் ஒபர 

ஆபபரடட்ர ்ஐடிறய 

றவத்திருக்கக் 

கூடாது(பயனர ்பகாடு) 

 ஆபபரடட்ர ்அல்லது 

பமற்பாரற்வயாளரின் 

நியமனம் பபாது 

வலுக்கடட்ாயமாக 

பபயாசமட்ரிக்றக 

பெகரிப்பறத விலக்கவும். 

 ொன்றளிக்கபடாத 

ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வ

யாளரக்றள நிறுத்தி 

றவக்கக் கூடாது 

 பதிவு நிறலயங்களில் 

உள்ள கருவிகளின் 

தரத்துடன் ெமரெம் செய்து 

சகாள்ளாதீரக்ள் 
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பரறகப் பதிவத்தின் 

முக்கியத்துவத்றத 

உணரறவக்கவும். 

 ஒவ்சவாரு பதிவு றமயத்திலும் 

கட்டண விவர அடற்ட 

ஒட்டப்படபவண்டும். 
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EA ஊழியை-் 

ஆபநைட்டை/்நமபாைர்வ

யாளை் 

 பதிவு நிறலயத்தின் ெரியான 

அறமப்பான படபிளின் உயரம், 

கருவிகளின் அறமப்பு, 

ஆபபறட்டருடன் குடிமகன் 

பபசும் இடம், சவளிெெ்ம் மற்றும் 

அமருமிடம், சவள்றள 

பின்பக்கத் பதாற்றம் 

பபான்றறவ ெரியாக 

அறமக்கப்படட்ு இருப்பறத 

உறுதி செய்து சகாள்ளவும். 

 பதிவு செயல் முறறறய 

குடிமகனுக்கு விளக்கும் முன் 

குடிமகறன தரவு பெகரிக்க 

செளகரியமான இடத்தில் 

உட்கார றவக்கவும். 

 குடிமகனால் படிக்க 

முடியாவிட்டால் அவருக்காக 

படித்துக்காட்டவும். அவரின் 

சபயர ்உெெ்ரிப்பு, பாலினம், 

முகவரிமற்றும் உறவுமுறற 

விவரங்கள் ெரியாக இருப்பறத 

உறுதி செய்து சகாள்ளவும். 

 பதிவின்பபாது குடிமகன்களிடம் 

சபாறுறமயாகவும் 

கரிெனத்துடனும் 

நடந்துசகாள்ளவும் 

 குடிமகனின் சமாறபல் எண் 

சிஸ்டத்தில் பதிவு செய்யப்படட்ு 

இருப்பறத உறுதி செய்து 

சகாள்ளவும். 

 பதிவு/புதுப்பித்தலின் சபாது 

குடிமகனிடம் இசமயில் ஐடியின் 

உபபயாகத்றத புரிந்து 

சகாள்ளுமாறு செய்யவும். 

 ஆபபரடட்ரக்ள்ஒரு புதிய 

பதிறவ ஆரம்பிக்கும் முன் 

 ஆதார ்புதுபித்தலுக்காக 

அதிகாரியால் 

பரிந்துறரத்த 

கட்டணத்றத தவிர 

கூடுதல் கட்டணத்றத 

வசூலிக்கக்கூடாது. 

 பபயாசமட்ரிக் தனித்துவம் 

மற்றும் தரம் குறறந்த 

றகபரறக 

பதிவுகளுக்காக எந்த 

குடிமகறனயும் 

நிராகரிக்கபவண்டாம். 

 குடிமகனுடன் 

க்டுறமயான 

வாரத்்றதகளால் 

உறரயாட பவண்டாம். 
 குடிமகனின் முன் 

பதிவுகறள பொதிக்காமல் 

புதிதாக பதிய பவண்டாம். 

 குடிமகனால் 

நிரப்பப்படாத பகுதிகளில் 

N/A,NA பபான்றறவகறள 

நிரப்ப பவண்டாம். 
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‘ஆதாை ்கண்டுபிடிக்கும் வசதி-

முன் நசாதரனரய” 

உபநயாகித்தால்  ிைாகைித்தல் 

 ிைாகைித்தல் குரறயும். 

 குடிமகனிடம் ஆதார ்

உண்டாக/புதுப்பிக்க ஆகும் 

கால அளறவ அதாவது 90 

நாட்கள் வறர, சதரிவிக்கவும். 

 UIDAI-யிலிருந்து SMS 

கிறடத்தபின் குடிமகனிடம் e-

ஆதார-்ஐ தரவிறக்கம் செய்ய 

சதரிவிக்கவும்.  

 90 நாட்களுக்குப் பிறகு ஆதார ்

ஏற்பட்டதற்கான SMS அல்லது e-

ஆதாறர தரவிறக்க 

கிறடக்காவிட்டால் 1947 or 

help@uidai.gov.in-ஐ சதாடரப்ு 

சகாள்ளவும். 

 குடிமகனின் தரவு 

பதியப்ப்படும்பபாது 

கம்ப்யூட்டர ்திறர எப்பபாதும் 

திறந்பத இருக்குமாறு றவத்து 

அவ்வப்பபாது ெரிப்பரக்்கெ ்

சொல்லவும். 

 மாற்றுத் திறனாளிகள், 

முதிபயார ்மற்றும் கரப்்பிணிப் 

சபண்களுக்கு முன்னுரிறம 

அளிக்கவும். 

 நீங்கபளபதிவு விண்ணப்பத்தில் 

எந்த மாற்றமும் 

உண்டாக்காதீரக்ள். குடிமகன் 

சிறிய மாற்றங்கறள 

பகாரினால் அறத 

பொதறனயாயாளரிடம் உறுதி 

செய்யவும், அப்படிப்படட் 

ெமயங்களில் 

பொதறனயாளரிடம் சென்று 

பதறவயான மாற்றங்கறள 

செய்து அவர ்

றகசயாப்பத்றதயும் சபற்று 
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வருமாறு பணிவாக் 

சதரிவிக்கவும். 

சபாறுப்புக்கள் 

 சசய்  சசய்யாநத 

நமாசடி மற்றும் ஊழரல ஒழிக்க 

EA ஊழியை-் 

ஆபநைட்டை/்நமற்பாைர்வ

யாளை் 

 உங்கள் ஆபபரட்டர ்ஐடிறய 

உபபயாகித்து ஆதார ்

கிறளயண்டில் உள் நுறழந்து 

பின் இருக்றகறய விடட்ு 

எழுந்து செல்லும்பபாது 

அதிலிருந்து சவளிபயறவும். 

அப்படி செய்யும்பபாது யாரும் 

உங்களுறடய திறரறய 

பதிவுக்காக உபபயாகப்படுத்த 

முடியாது. 

 உங்கள் உள்நுறழயும் 

கடவுெச்ொல்றல அடிக்கடி 

மாற்றிக்சகாண்பட இருங்கள் 

 ஆபபரடட்ர ்ஒத்திறெவு 

செயறல அடிக்கடி 

செய்துசகாண்பட இருங்கள் 

 அதிகாரியால் 

பரிந்துறரக்கப்படட் 

செயல்முறறறய 

பின்பற்றுங்கள் 

 பரிந்துறரக்கப்படட் POI/POA 

மடட்ும் உபபயாகியுங்கள். 

 EA ஊழியரால் பமாெடி 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் 

அதிகாரியிடம் சதரிவிக்கவும்.  

 UIDAI வழிகாடட்ுதல்கள் படி, 

ஃறபல், பபக்கப் மற்றும் பதிவு 

தரவுகள் உள்ளறத உறுதி 

செய்க. 

 பதிவு முடிந்தவுடல் எல்லா 

பபயாசமட்ரிக் தனித்துவ 

 பதிவு 

கிறளயன்ட்/சமஷினில் 

உட்புக முயலக் கூடாது. 

 குடிமகனின் படத்தின் 

புறகப்படத்றத எடுப்பது, 

சதய்வத்தின் 

புறகப்படத்றத 

எடுப்பது(கடவுள்),சபாருட்

கள், விலங்குகள் 

பபான்றவற்றின் 

புறகப்படம் குடிமகனின் 

படத்திற்கு பதிலாக 

மற்றும் படம் அல்லது 

தகாத சமாழிகறள 

குடிமகனின் மக்கள் 

சதாறக விவரத்தில் 

உபபயாகிப்பது 

பபான்றறவ. 

  வாலிபறர குழந்றத 

எனப்பதிந்து 

பபயாசமட்ரிக் 

சகாடுப்பறத நிறுத்துவது 

அல்லது 5 வயதுக்குட்பட்ட 

குழந்றதறய வாலிபர ்

வயதில் பதிவது 

 பதிவின்பபாது மடட்ும் 

குழந்றதயின் காப்பாளர ்

அல்லது சபற்பறாராக 

நடிப்பது 

 ஏதாவது நியூஸ் பபப்பறர 

உதவி ஆவணமாக 

தவறான ஆவணமாக 
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பகஸில் இருந்து சவளிவரவும். 

 ஒவ்சவாரு நாளும் 

பதிவு/புதுப்பித்தல் 

ஆரம்பிக்கும்முன் GPS எல்லா 

பதிவு சமஷின்களுடனும் 

ஒத்துறழப்பு சகாடுப்பறத 

உறுதி செய்யவும். 

சகாடுப்பது 

 குடிமகனின் ஆதாரில் 

உங்கள் சமாறபல் எண் 

அல்லது ஈசமயில் ஐடிறய 

உபபயாகப்படுத்துவது. 

 Attempt to mix biometrics of 

resident while 

enrolmentபதிவின்பபாது 

பவறு குடிமகனின் 

பபயாசமட்ரிக்-ஐ 

உபபயாகிப்பது. 

 பிற ஆபபரட்டர ்செய்த 

பதிவிற்கு 

றகசயழுத்திடுவது. 

 நிெ POI/POA தவிர பவறு 

ஏதாவது ஆவணத்தின் 

புறகப்படம், ஸ்பகன் 

காபிறய 

ஒப்புக்சகாள்ளவது 

 குடிமகனின் POI/POA  -யின் 

ஒரு காப்பிறய 

றவத்திருப்பது(நகலாக

பவா அல்லது சமன் 

காப்பியாகபவா) 
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ஆதாை் திரும்ப மீட்கும் சசயல்முரற 

 

 ஆதாரை மீட்பதற்கான காைணங்கள்: 

– குடிமகன்கள் தங்களுறடய ஆதாறர உள் செலுத்த பவண்டிய 

அவெரம் 

– 90 நாட்களுக்குள் கடிதம் குடிமகறன பெராமல் இருப்பது. 

– குடிமகன் அவரக்ளின் EID/UID சீடற்ட சதாறலப்பது 

 

 ஆதார ்உண்டாக்கல்: ொதாரணமாக UIDAI-க்கு பதிவு ஏசென்சியில் இருந்து எல்லா 

பொதறனயும் முடிந்து பதிவு பாக்சகட் கிறடக்க  90 நாட்கள் ஆகும். 

 ஆதார ்அனுப்புதல் : ொதாரணமாக UIDAI- CIDR இருந்து பதிவு பாக்சகட் கிறடத்து 

முகவரிக்கு அனுப்ப  90 நாடக்ள் ஆகும். 

 அனுப்பும் விதம்\: இந்தியாவுக்குள் தபாலில் அனுப்பலாம், Downloaded from the UIDAI  இறணய 

தளத்தில் இருந்து பதிவு செய்ப்பபட்ட சமாறபல் எண்றண றவத்து  தரவிறக்கம் 

செய்யலாம் அல்லது M-ஆதாறரயும் தரவிறக்கம் செய்யலாம். 

 கடிதத்தின் நிறல: சிலகடிதங்கள் பபாக்குவரத்தில் இருக்கும் அல்லது குடிமகன் இடம் 

மாறியிருப்பார.் 

பதிவு ஐடி(EID)  மட்டும் உள்ளது 

 

 https://eஆதாை.்uidai.gov.in/ -இரணயதளத்தி றன குடிமகன் 

பாரக்்கவும் 

 EID எண், பதிவு செய்யப்பட சமாறபல் எண் மூலம் OTP 

கிறடத்து PDF-ஆக ஆதார ்கடிதம் தரவிறக்கம் 

செய்யலாம் (e-ஆதார)். 

 SMS on 51969-க்கு குடிமகன் றடப் செய்க: 

 UID STATUS < 14-digit EID > OR  

 UID STATUS < 28-digit EID > 

 குடிமகன் அவர/்அவள் ஆதாறர சமாறபலில் பாரக்்க  

https://resident.uidai.gov.in/web/resident/get-ஆதாை-்no 

 EID எண், பதிவு செய்யப்பட சமாறபல் எண் மற்றும் 

OTP பதறவ. 

 E - ஆதார-்ஐ குடிமகன் நிரந்த பதிவு றமயத்திலிருந்து (PEC)  

mailto:help@uidai.gov.in
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சபற அதிகாரியால் பரிந்துறரக்கப்படட் கட்டணத்றத 

செலுத்தியும் சபறலாம்.   

 குடிமகன் 1947 என்ற எண்றணஅறழக்கலாம்.  

 குடிமகன் help@uidai.gov.in-க்கு இ சமயில் சதாடரப்ு 

றவத்துக்சகாள்ளலாம். 

 

UID / ஆதாை் சதைியும் ஆனால் கடிதம் சதாரல ்து விட்டது / இல்ரல 

 

 https://eஆதாை.்uidai.gov.in/ இறணய தளத்தி குடிமகன் 

பாரக்்கலாம். 

 ஆதாறர பதிவிடுக 

 பதிவிடட் சமாறபல் எண்றண சகாடுத்து OTP-றய சபறுக 

 ஆதாரின் PDF கடிதம் அல்லது e-ஆதார ்சபறுக. 

 A resident can also on குடிமகன் 51969க்கு கீழ்க் கண்டவாறு SMS 

அனுப்பியும் சபறலாம்: 

 UID Eaadhaar < aadhaar > < email Id > < PIN code > 

 

 

சதாரல ்த EID மற்றும்/அல்லது UID / ஆதாை் 

 

 https://resident.uidai.gov.in/find-uid-eid-க்கு குடிமகன் 

உள்நுறழந்து பாரக்்கலாம். 

 சபயறர ஆங்கிலத்தில் சகாடுக்கவும் 

 பதிவு செய்யும்பபாது சகாடுத்த சமாறபல் எண் 

அல்லது இசமயில் ஐடிறய சகாடுக்கவும். 

 பதிவு செய்த சமாறபல் எண் அல்லது இ சமயில் 

ஐடியில் OTP  கிறடத்து பின், ஆதாறர திரும்ப சபற 

அல்லது EID நிறல கிறடக்கும் 

 குடிமகன் 1947 எண்றண அறழக்கலாம் 

 குடிமகன்  help@uidai.gov.in-க்கு இ சமயில் சதாடரப்ு 

றவத்துக்சகாள்ளலாம். 
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 ஆதார ்நிரந்தர பதிவு றமயங்களுக்கு சென்று 

 ஆபபரடட்ரிடம் “அடவ்ான்ஸ்டு ெரெ்”் சகாடுக்குமாறு 

விண்ணப்பிக்கலாம். 

 உங்கள் பதிவு விவரத்றத , ஆபபரட்டரிடம் மக்கள் 

சதாறக விவரத்றத சகாடுத்து பதடெச்ொல்லலாம். 

 குடிமகன் அருகிலிருக்கும் UIDAI-யின் பிராந்திய அலுவலகம் 

(RO)-க்கு செல்லலாம் 

  RO ஒவ்சவான்றிலும் உதவி பமறெ உண்டு. 

 பதறவயுள்ள குடிமகன்களுக்கு உதவ எங்கள் 

பணியாளரக்ள் காத்திருப்பாரக்ள். 

 

இ-ஆதாை் 

 குடிமகன் பமபல குறிப்பிடப்படட்ுள்ள ஏபதனும் வழிறய 

பயன்படுத்தி, ஆதாரின் மின்னணு நகறல பதிவிறக்கம் 

செய்யலாம் 

 அது ஒரு கடவுெச்ொல்லால் பாதுகாக்கப்பட்ட PDF பகாப்பாக இருக்கும் 

 ஆதாறர பதிவிறக்கம் செய்ய, பின்வரும் இறணயத்றத 

குடியிருப்பாளர ்சென்று பாரக்்கலாம் https://eaadhaar.uidai.gov.in/ 

ஆதாைின் மறுபதிப்புக்கு ஆரணயிடுவது 

 

 ஆதாரின் மறுபதிப்புக்கு ஆறணயிடும் ஆன்றலன் 

பெறவறய UIDAI வழங்கியுள்ளது. 

 அெல் ஆதார ்கடிதம் கிறடக்கவில்றல என்றாபலா 

அல்லது அெல் ஆதார ்கடிதம் தவறவிடட்ாபலா அல்லது 

சதாறலத்து விட்டாபலா ஒரு குடிமகன் தனது ஆதாரின் 

மறுபதிப்புக்கு பகாரிக்றக விடுக்கலாம் 

 குடிமகன் இந்த இறணயதளத்துக்கு சென்று பாரக்்கலாம் 

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

 ஆதார ்எண்/சவரச்ுவள் ID/ EID-ஐ உள்ளிடவும் 

 சகாடுக்கப்படட் செக்யூரிட்டி பகாட-்ஐ உள்ளிடவும் 

 பிறகு, ‘Send OTP’ அல்லது ‘Enter OTP’-ஐ கிளிக் 

செய்யவும் 
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 ஒருபவறள குடிமகனின் சமாறபல் எண் பதிவு செய்யப்படவில்றல என்றால், ‘எனது 

சமாறபல் எண் பதிவு செய்யப்படவில்றல’ என்ற பாக்ஸ்-ஐ பதரவ்ு செய்யவும். பிறகு OTP-ஐ 

சபறுவதற்கு பதிவு செய்யப்படாத சமாறபல் எண்றண உள்ளிடவும். 
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 அத்தியாயம் 10 : பின் இறணப்பு (கள்) 
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அத்தியாயம் 10: பின் இறணப்பு (கள்) 

 

 

 

Appendix A: ஆதாை் சட்டம் 
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Appendix B –  டத்ரத விதியின் சதாகுப்பு 

 

1. குடிமகன்களின் ஆரவ்த்திறன செயல்படுத்த பெறவ அளிப்பவரக்ள் சபரிய முயற்சி 

எடுக்கிறாரக்ள் 

2. குடிமகன் பதிவு/புதுப்பித்தல் சபாது பெறவ அளிப்பவர ்மிக அதிக அளவு சநறி முறறகள், 

ஒருறமப்பாடு, கண்ணியம் பநரற்ம பபான்றவற்றற பராமரிக்கிறாரக்ள்.  

3. பெறவ அளிப்பவர ்குடிமகனின் பதறவறய காலம் தாழ்த்தாமல் கண்ணியமாக சதாழில் 

முறறயில் பூரத்்தி செய்வார.் 

4. பெறவ அளிப்பவர ்எல்லா பநரமும் தனிசயாருவருக்கு சதாழில் முறற நீதிறய வழங்கி 

ெரியான கவனிப்றப விடா முயற்சியுடன் வழங்குவார.் 

5. பெறவ அளிப்பவர ்எவறரயும் பபெெ்ாபலா எழுத்தாபலா, பநராகபவா மறறமுகமாகபவா 

குடிமக்கறள பற்றி அவருக்கு சதரியவரும் தனிப்பட்ட விவரங்கறள ெட்டம் மூலமாக அல்லது 

பவறு ெக்திகள் மூலமாக பகட்கப்பட்டால் ஒழிய பவறு யாருக்கும் சதரியப்படுத்த மாட்டார.் 

6. பெறவ அளிப்பவர ்பவரு எந்தவிதமான தரமற்ற செய்றககளில் ஈடுபடக்கூடாது. 

7. பெறவ அளிப்பவர ்குடிமகன்களின் அதிருப்திகறள அவ்வப்பபாது ெரியான வழியில் 

தீரப்்பார.் 

8. பெறவ அளிப்பவரக்ள், குடிமகன்களின் விவரங்கள் பத்திரமாக பாதுகாக்கப்பட அவசியான 

பதறவயான முயற்சிகறள எடுத்து பதறவயற்ற ெரெ்ற்ெகறள தீரப்்பாரக்ள். 

9. பெறவ அளிப்பவரக்ள் அரொங்கம் மற்றும் அதிகாரி அளித்த ெடட் விதிமுறறகறள 

அவ்வப்பபாது சதரிந்து பதறவயான இடத்தில் அறதப் பயன்படுத்தி அதறன மதிக்க 

பவண்டும். 

10. பெறவ அளிப்பவரக்ள் உண்றமஇல்லாத சொற்கறளபயா அதிகாரியிடம் அளிக்கப்பட 

ஆவணங்களில் உள்ள உண்றமறய மாற்றபவா முயலக் கூடாது. 

11. பெறவ அளிப்பவர ்அதிகாரி அல்லது பவறு எந்த கடட்ுப்பாடட்ு அறமப்பு அளித்த செயல் 

மற்றும் ெடட் ரீதியான விதிமுறறகள், பபான்ற  அணுகறல மீறபவா, அதிக புகார ்அளிக்கபவா 

முயலாமல் அறதப்பற்றி அதிகாரியிடம் எடுத்துறரக்க பவண்டும். 

12. பெறவ அளிப்பவரக்ள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் பெறவயில் நறடசபறும் செயல்கள் மற்றும் 

செறவகறளப்ப் சபாறுத்து ஏசென்சியின், அதன் ஊழியரக்ளின் இருப்பு அல்லது நீக்கத்திற்கு 

சபாறுப்பாவாரக்ள். 

13. பெறவ அளிப்பவரக்ள் குடிமகன்களுக்கு தறடயிலா நல்ல முழுறமயான பெறவறய 

வழங்கத் பதறவயான பயிற்சி சபற்ற ஊழியறர நியமிக்கபவண்டும். 

14. பெறவ அளிப்பவரக்ள் அவரவர ்ஏசென்சிகள், ஊழியரக்ள் மற்றும் ஆபீெரக்ள் பவறல 

செய்யும்பபாது நடந்துசகாள்ளும் விதத்திறனப் பற்றிய நடத்றத விதிமுறறகறள தாங்கபள 

வறரயருத்துக்சகாள்ளலாம். அப்படிப்படட் நடத்றதகறள சதாழில்முறற சிறப்பு மற்றும் 
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தரம், ஒருறமப்பாடும் ரகசியம் காத்தல், பநாக்கம் மற்றும் பமாதறல தவிரத்்தல் 

பபான்றவற்றில் நறடமுறறப்படுத்தலாம். 

15. பெறவ அளிப்பவரக்ள் பமக்கர-்செக்கர ்அடிப்பறடறய அவரக்ள் பமற்சகாள்ளும் பதிவு 

மற்றும் புதுப்பித்தல் தரவு செயலின் துல்லியத்றத பமற்சகாள்ளும்பபாது பின்பற்றலாம். 

16. பெறவ அளிப்பவரக்ள் பதிவு மற்றும் புதுப்பித்தல் செயல்முறறயின் பபாது ஏமாற்றபவா, 

பமாெடி செய்யபவா முயலக்கூடாது. 

17. பெறவ அளிப்பவரக்ள் குடிமகனிடம் இருந்து பெகரிக்கப்பட்ட தரவின் (மக்கள் சதாறக 

மற்றும் பபயா சமட்ரிக்) பாதுகாப்றப இதற்காக அதிகாரி பாலிசி மற்றும் 

செயல்முறறகளின் அடிப்பறடயில் அளிக்கபவண்டும். 

18. பெறவ அளிப்பவரக்ள் அதிகாரியின் ஆறணகலான ஏசென்சி, ஆபபரட்டர,் 

பமற்பாரற்வயாளர ்பபான்பறாரின்  பணியிறட நீக்கம்/விலக்குதல்/நீக்குதல் பபான்றவற்றற 

செயல் படுத்த பவண்டும். 

19. பெறவ அளிப்பவரக்ள் அதிகாரியால் குறிப்பிடப்படட் தரவு பகுதிகள், பொதறனகள் மற்றும் 

பபயாசமட்ரிக் பகுதி பபான்றவற்றில் தரத்திறன பின்பற்றலாம். 

20. பதறவப்படும்பபாது அதிகாரியால் குறிப்பிடப்பட்ட ஐடி சிஸ்டம் மற்றும் கருவிகறளபய 

பெறவ அளிப்பவரக்ள் உபபயாகப்படுத்த பவண்டும். 

21. பெறவ அளிப்பவரக்ள் ஆவணங்கறள பராமரிக்க  அதிகாரியால் பரிந்துக்கப்பட்ட 

சநறிமுறறகறளபய பின்பற்றவும். 

22. பெறவ அளிப்பவரக்ள்  பெகரிக்கப்பட்ட தரவுகறள அனுப்ப அதிகாரிகளால் குறிப்பிடப்படட் 

சிஸ்டம் மற்றும் செயல்முறறறய பின்பற்றவும். 

23. பெறவ அளிப்பவரக்ள் அதிகாரியால் குறிப்பிடப்படட் ரகசிய காப்பு, தனியுரிறம மற்றும் 

பாதுகாப்பு சநறிமுறறகறளபய பின்பற்றவும். 

24. பெறவ அளிப்பவரக்ள் ஆதார ்திடட்த்றதப் பற்றி சபாருளடக்கம் மற்றும் பிற விவரங்கறள 

அதிகாரியின் சநறிமுறறகறள சபாறுத்து பரப்ப பவண்டும். ஆதார ்பலாபகா மற்றும் 

பிரான்ட் சபயர ்அதிகாரிகளின் தனிப்பட்ட சொத்து ஆறகயால், அறத பயன்படுத்தும் 

முறறறயயும் அவரக்பள  குறிப்பிடுவாரக்ள்.  

25. பெறவ அளிப்பவரக்ள் ஆதாறர செயல் படுத்துவதற்காக அதிகாரியால் குறிப்பிடப்பட்ட 

சநறிமுறறகறள, செயல் முறறகறள, தரத்றத பின்பற்றபவண்டும். 

26. பெறவ அளிப்பவரக்ள் பதிவு ரிப்பபாரட்்கறள அதிகாரிக்கு அவ்வப்பபாது அவர ்குறிப்பிடட் 

படி அளிக்கவும். 

27. பெறவ அளிப்பவரக்ள் ஆதார ்செயல்முறறறய அதிகாரியின் பவண்டுதலுக்கிணங்க 

விவரங்கறள அளிக்கலாம். 
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Appendix C – பதிவு சசய்யும் ரமயத்தின் (சைிபாை்ப்பு பட்டியல்) 

 

பதிவாளர:் ________________________________________________________ 

பதிவு ஏசென்சி: _________________________________________________ 

பதிவு றமய இடம்:  முழு முகவரி _____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

பதிவு நிறலய குறிடுடுகள்: அறனத்து நிறலயங்கள் 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

பதிவு ஏசென்சி பமற்பாரற்வயாளர:் _____________________________ 

 

வ. 

எண் 
சசக் பாயிண்ட்ஸ் 

பதிவு ஏசென்சி  

நமற்பாைர்வயாளை் 

முக்கியத் நதரவகள் 

A  ிரலயம் 

A.1 UIDAI-யிடம் ெமீபத்திய விவரக்குறிப்புகறள ெரிபாரத்்துக் 

சகாள்ளவும்I. மடிக்கணினி/கணினி பபயாசமட்ரிக் மற்றும் 

கருவிகறள சபாறுத்த USB ெப் இருக்கபவண்டும்; (எப்பபாதும் 

ெமீபத்திய பதறவகறள பற்றி சதரிந்துசகாள்ள 

techsupport@uidai.gov.in-ஐ அணுகவும்). 

ECMP சவரஷ்ன் 3.3.4.2-க்கு  

●       Gh  அடிப்பகட அதிரம்வண் குவாட ்யகார ்அே்ேது அதற்கு 
யமற்படட்  மடஸ்க்டாப்  அே்ேது 1 9  காம ரட்ஸ்் அடிப்பகட 

அதிரம்வண், குவாட ்யகார ்அே்ேது அதற்கு யமற்பட்ட 

 மடிக்கணினி  

● 4GB RAM or higher 

● 500GB HDD  

● Dedicated USB 2.0 Port(minimum 5 ports required 

குறிப்பு: (Windows Vista/any 64 bit Operating System is not supported) 

  

A.2 UIDAI சமன்சபாருள் நிறுவுதல், கட்டறமப்பு றகபயடின்படி   
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வ. 

எண் 
சசக் பாயிண்ட்ஸ் 

பதிவு ஏசென்சி  

நமற்பாைர்வயாளை் 

நிறுவப்படட்ு, பொதறன செய்யப்படட்ு அறமக்கப்படட்ு பின் CIDR-

உடன் இறணக்கப்படட்ுள்ளது. சவளியிடட் ஒரு மாதத்தில் ஒரு 

சவரஷ்ன் எல்லா பதிவு பலப்டாப்பிலும் நிறுவப்படுகிறது. VDM 

நிறுவப்படட்ு கருவியின் பெறவகள் நடந்து சகாண்டிருக்கிறது. 

A.3 கருவிழி பெகரிக்கும் கருவி உள்ளது (தயாரிப்பு & மாடறல பதிவு 

செய்யவும்) 

  

A.4 விரல்பரறக பெகரிக்கும் கருவி உள்ளது(தயாரிப்பு & மாடறல 

பதிவு செய்யவும்) 

  

A.5 டிஜிட்டல் பகமிரா (தயாரிப்பு & மாடறல பதிவு செய்யவும்) UIDAI 

குரிப்பீடுகளின் படி. 

  

A.6 சவள்றள பின்பிற திறர, திரும்ப எதிசராளிக்கா திறர, ஒளிபுகா, 

3ft அகலம், மற்றும் தாங்கு கருவியுடன், புறகப்படம் எடுக்க 

உள்ளது 

  

A.7 தரவுகறள குடிமக்கள் ெரிபாரக்்க ஒரு கூடுதல் மானிட்டர ்(15-16" 

உள்ள தீரம்ானத்பதாடு 1024x768) 

  

A.8 எல்லா கருவிகளும் பதிவுக்கு அவசியமானறவ அபதாடு 

UIDAI’யின் குறிப்புகளின் படி இருக்கபவண்டும் 

  

A.9 ஒவ்சவாரு நிறலயத்திபலயும் அறனத்து கருவிகளும் பவறல 

செய்வறத பொதறன செய்ய பவண்டும் 

  

A.10 நிறனவு ஸ்டிக் தரவு மாற்றுதலுக்காக (4 GB சபண் டிறரவ் 1 

றமயத்துக்கு/நாளுக்கு பபாதுமானது அதாவது 5 நிறலயங்கள். 

பதிவு றமயம் 20 நாட்களுக்கு ஸ்டாக் பராமரிக்கபவண்டும் ) 

  

A.11 பிரிண்டர ்(A4 பலெர ்பிரிண்டர;் பபாடப்டாறவ நல்ல தரமானதாக 

எடுக்க பவண்டும்) 

  

A.12 பிரிண்டர ்பபப்பர(் 5 நிறலயங்களுக்கு 10 நாடக்ளுக்குத் 

பதறவயானது 20 ரிம்கள்) 

  

A.13 ஆண்டி றவரஸ்/ ஆண்டி ஸ்றபபவர ்செக்ஸ்   

A.14 பதிவு செய்யும் கிறலயன்டுக்கு டாடட்ா காரட்ு/இறணயதள 

சதாடரப்ு. 5 நாட்களுக்கு ஒரு முறற கிறலயண்ட ்சின்க் கட்டாயம் 

செய்யப்படபவண்டும். 

  

A.15 எல்லா ஆபபரட்டரக்ளும் பமற்பாரற்வயாளரக்ளும்ஆதாரில் 

பெரந்்து, CIDR-யில் பதிந்து, ொன்றிதழ் சபற்று இயக்கப்படட்து 
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வ. 

எண் 
சசக் பாயிண்ட்ஸ் 

பதிவு ஏசென்சி  

நமற்பாைர்வயாளை் 

A.16 அப்பகுதி அங்கீகாரத்துக்கு அறனத்து ஊழியரக்ள் மற்றும் 

பமற்பாரற்வயாளரக்ள் ஆதார ்கிறலயன்டினுள் ஆண்பபாரட் ்

ஆகிறாரக்ள். 

  

A.17 பதிவாளரக்ளிடம் இருந்து முன் பதிவு தரவிறன சகாணரந்்து, 

உபபயாகமாக இருந்தால் அறத பலப் டாப்பில் ஏற்றவும். 

  

A.18 பதிவாளர ்ஒரு அதிக பகுதி பதறவப்பட்டால், அப்பபாது KYR+ 

சமன்சபாருள் KYR+ பகுதிறய பெகரித்து நிறுவி பொதறன 

செய்யப்படும் 

  

A.19 றக துறடக்கும் ஈரமான துணி உள்ளது.   

A.20 GPS ரிசீவர ்UIDAI குறிப்பீட்டின் படி உள்ளது   

A.21 பதிவு நிறலய வன்சபாருள் ொவிகள் பாதுகாப்பிற்காக  

(அக்படாபர ்2012 பிறகு சொல்லப்படட்து) 

  

A.22 ஸ்பகனர ்ஆவணங்கறள ஸ்பகன் எடுக்க உபபயாகிக்க(முன்பப 

ஸ்பகனிங் செய்த ஆவங்கறளயும் இறணக்கலாம்) 

  

B ரமயம் 

B.1 மின்ொர பபக் அப் ெப்றள (செசனபரட்டர)் 2 KVA கப்பாசிட்டி 5 

பதிவு நிறலயங்களுக்கான ஒரு றமயத்தில் றவக்கப்படட்ுள்ளது 

  

B.2 செசனபரட்டரக்றள ஓட்ட எரிசபாருள்   

B.3 ஆதார ்பதிவின் நகல் /தவறற திருத்தும் விண்ணப்பங்கள் 

றமயத்தில் பபாதுமான அளவு இருக்கிறது / முன்பப 

வழங்கப்பட்டது. 

  

B.4 பபுள் பபக், நீர ்ஒடட்ா ,கடித உறறகள்(CD அனுப்ப)  சபன் டிறரவ் 

கறள மாற்ற/ CIDR-யின் ொரட்ு டிஸ்க்  (2 கடித 

உறறகள்/நாள்/றமயம். பதிவு றமயத்தில் குறறந்தது 20 நாட்கள் 

ஸ்டாக் றவக்க பவண்டும் ) 

  

B.5 ஆதார ்SFTP கிறளயண்டின் தற்பபாறதய சவரஷ்றன 

தரவிறக்கம் செய்து நிறுவி தரவுகறள CIDR-க்கு மாற்றம் செய்க. 

பதிவு நாளிலிருந்து 20 நாட்களுக்குள் எல்லா பாக்சகடட்ுகளும் 

தரபவற்றப் பட பவண்டும். பதிவு கிறளயன்ட் ஒரு நிறலயத்தின் 

பாக்சகடட்ுகள் 1000 கடந்தால் இயக்கம் நின்று விடும். 

  

B.6 குடிமகனில் PoI,PoA ஆவணங்களின் நகல்கறள எடுக்க   
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வ. 

எண் 
சசக் பாயிண்ட்ஸ் 

பதிவு ஏசென்சி  

நமற்பாைர்வயாளை் 

ஃபபாடப்டாகாப்பியர ்(காண்டிராக்ட் படி) 

B.7 நிறலயத்தின் தரவுகறள ஒரு நாறளக்கு இரு முறறயாவது 

சவளிப்புற ொரட்ு டிஸ்கில் எடுக்கபவண்டும். (அறத 60 

நாட்களுக்காவது றவத்திருக்க பவண்டும்). 

  

B.8 பதறவயான ஒளி, காற்றாடி & பவர ்பாயிண்டுகள் பல 

பபயாசமட்ரிக் கருவிகறள இயக்க 

  

B.9 பதிவு அட்டவறணறயப் பற்றி உள்ளூர ்அதிகாரிகளிடம் 

சதரிவிக்கவும். 

  

B.10 பதிவு அட்டவறணறய அறிமுகம் செய்பவரிடம் 

அறிவிக்கப்பட்டது. 

  

B.11 பதிவு றமயத்தின் பபனர ்நுறழ வாயிலில் றவக்கப்படும்.   

B.12 பதிவு செயல்முறறறய விளக்கும் பபாஸ்டரக்ள் ஆங்கிலம் மற்றும் 

உள்ளூர ்சமாழியில் பாரற்வ படும் இடத்தில் 

றவக்கப்படபவண்டும். 

  

B.13 அதிருப்தி றகயாளும் உதவி எண்கள் மற்றும் மற்ற முக்கிய 

எண்கள் பதிவு றமயத்தின் உள்பள/சவளிபய பாரற்வ படும் 

இடங்களில் றவக்கப்படும். 

  

B.14 பயனர ்றகபயடு சமன்சபாருளாக பயன்பாடட்ுக்கு இருக்கிறது 

மற்றும் ஆபபரட்டரக்ள் அறத சதரிந்து றவத்துக்சகாள்ள 

பவண்டும். 

  

B.15 குடிமகன் / அறிமுகம் செய்பவர ்றகசயழுத்து பபாடாத 

இடங்களில் றமத்தாள் சபருவிரல் பரறகறய ெம்மதத்துடன் 

சபறவும் 

  

B.16 சவளிப்புற ொரட்ு டிஸ்க் பபக் அப் எடுக்க   

B.17 சமாறபல் ஃபபான்/பலண்ட் ஃபபான்/இறணய தளம் பபான்றறவ 

UIDAI /பதிவாளருடன் செய்தி அனுப்பும் வெதி உள்ளது. 

  

நதரவயானது 

C பிற தளவாடங்கள்   

C.1 பவர ்காரட்ின் எக்ஸ்சடன்ஷன் பாக்ஸ்   
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வ. 

எண் 
சசக் பாயிண்ட்ஸ் 

பதிவு ஏசென்சி  

நமற்பாைர்வயாளை் 

C.2 தண்ணீர,் பொப் மற்றும் டவல் றகறய சுத்தப்படுத்த.   

C.3 குடி தண்ணீர ்வெதி உண்டு.   

C.4 பதிவு நிறலய ஆபபரடட்ரக்ளுக்கு பபாதுமான அளவு பமறெ, 

நாற்காலிகள். 

  

C.5 பதிவு செய்ய காத்துக்சகாண்டிருப்பவருக்காக 

நாற்காலிகள்/சபஞ்ெக்ள் 

  

C.6 பதிவாளி பபயா சமட்ரிக் பதிவின் பபாது அதிக  நடமாடட்த்றத 

குறறக்கும் வண்ணம் இருக்கும் ொல்/ ரூம் 

  

C.7 குறறந்த பட்ெம் ஒரு நிறலயமாவது மாற்றுத்திறனாளிகள், 

கரப்ிணிப் சபண்கள், பிறந்த குழ்ந்றத றவத்திருப்பபார,் மற்றும் 

வயதானரக்ளுக்கு வெதியாக இருக்கபவண்டும். இந்த நிறலயம் 

தனித்தன்றம பபனருடன் இருக்கபவண்டும். பதிவு றமயம் 

கீழ்த்தளத்தில் இருந்தால் நல்லது. 

  

C.8 கருவிகறள எடுத்துெ ்செல்லும் றபகளும் இருக்கபவண்டும்.   

C.9 கருவி தயாரிப்பாளரக்ள் குறிப்பிட்ட படி பபயாசமட்ரிக் கருவி 

மற்றும் பலப் டாப்றப சுத்தம் செய்யும் சபாருட்களும் 

இருக்கபவண்டும். 

  

C.10 ”பரத்ா-நஷீன்” சபண்களுக்கான தனி பதிவு இடம் உண்டு.   

C.11 ஆபபரடட்ர ்தடட்ுப்பாடற்ட தடுக்க பபாதுமான அளவு 

ஆபபரடட்ரக்ள் பவறல சுழற்சி முறறயில் ஈடுபடுத்தப்படுவர.் 

  

C.12 சபண் ஆபபரட்டரக்ள்/தன்னாரவ்லரக்ள் சபண் பதிவாளிக்கு 

உதவுவர.் 

  

C.13 பதிவு றமயத்திற்குள் றப/சூட்பகஸ் பபான்றறவ எடுத்துெ ்செல்ல 

அனுமதிக்கப்பட மாடட்ாது. 

  

C.14 மாற்றுத் திறனாளி மற்றும் முதிபயாருக்கு பமறட 

அறமக்கப்படட்ு இருக்கும். றமயம் கீழ் தளத்தில் இருந்தால் 

நல்லது. 

  

C.15 முதலுதவிப் சபடட்ி உள்ளது.   

C.16 அதிக சவப்ப இடங்களில் ORS சபடட்ி உள்ளது   

D பதிவு ரமயம்- லம் & பாதுகாப்பு விளக்கங்கள் 
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வ. 

எண் 
சசக் பாயிண்ட்ஸ் 

பதிவு ஏசென்சி  

நமற்பாைர்வயாளை் 

D.1 எல்லா மின்ொர ொதனங்களும் ெரியாக பூமியில் பதிக்கப்படட்ு 

இருக்கபவண்டும். 

  

D.2 தறர மற்றும் சுவரக்ளில் இருக்கும் வயரக்ள் ஒழுங்கு 

படுத்தப்படட்ு இருக்க பவண்டும். 

  

D.3 செனபரட்டர ்பபக் அப் வயரிங் மற்றும் பல்பவறு பதிவுக் 

கருவிகறள இறணப்பதும் நன்றாக ஒழுங்கு படுத்தப் 

படபவண்டும். 

  

D.4 செனபரட்டர ்எரிசபாருள் அல்லது மற்ற தீ பிடிக்கக் கூடிய 

சபாருட்கள் பதிவு இடத்தில் இருந்து தூரத்தில் றவக்கப்பட 

பவண்டும். 

  

D.5 தீ அறணக்கும் கருவிகள் றக வெம் இருக்க பவண்டும்.   

D.6 பதிவு நிறலயங்களில் இருந்து மின்ொர செசனபரடட்ர ்

பபாதுமான தூரத்தில் றவக்கப்படபவண்டும். 

  

D.7 உள்ளூர ்எமரச்ென்சி உதவி எண்கள் றமயத்தில் றவக்கப்படட்ு 

ஆபபரட்டரும் சதரிந்து றவத்திருக்க பவண்டும். 

  

 __________________________ ________ 

 Date Sign 
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Appendix D – அரடயாளம்/முகவைி சான்றிதழின் மாதிைி 
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Appendix E – அறிமுகப்படுத்துபவைின் ஒப்புதல் கடிதத்தின் மாதிைி 
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Appendix F – நசைக்்ரக/திருத்தல் படிவம் 
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Appendix G – விடுபடும்  ிகழ்வுகள் 

 

ஆதார ்எண்றண நீக்கத் பதறவயான வழக்குகள் 

ஆதார ்எண் றவத்திருப்பவரின் ஆதார ்எண்றண பின்வரும் ெந்தரப்்பங்களுக்காக ரத்து 

செய்யலாம்: 

a. ஒபர நபருக்கு பல ஆதார ்எண் இருப்பது ஊரஜ்ிதமானால் முதன் முதலில் சபற்ற 

ஆதார ்எண்றண றவத்துக்சகாண்டு, அதன் கூட உள்ள எல்லா எண்களும் ரத்து 

செய்யப்படும். 

b. சகாடுக்கப்படட் வழிகாடட்ுதறல மீறி எங்பக ஆதார ்எண் சபறப்படுகிறபதா: 

i. “படத்தின் புறகப்படம்” வழக்கில் பபயாசமட்ரிக் விவரங்கள் இல்றல: பதிவு 

றமயத்தில் புதிய புறகப்படம் எடுக்காமல் பறழய புறகப்படத்றத 

சகாடுப்பது மற்றும் பபயாசமடர்ிக் விவரங்கள் பதிவின் பபாது பெகரிக்கப் 

படாமல் இருப்பது பபான்ற வற்றால் குடிமகனின் ஆதார ்எண் ரத்து 

செய்யப்படலாம். 

ii. “சபாய்யான பபயாசமடர்ிக் விலக்கு” வழக்குகள்: பதிவு ‘பபயாசமட்ரிக் 

விலக்கு” என்று தவறாக பமற்சகாள்ளப்படட்ு இருந்தால் அந்த ஆதார ்எண் 

ரத்து செய்யப்படட்ுவிடும். 

iii. ஒரு வாலிபர ்பபயாசமடர்ிக் விவரத்றத பெகரிப்பறத விலக்க 5 

வயதுக்குடப்டட் குழந்றத என்று பதிவு செய்தால் ஆதார ்எண் ரத்து 

செய்யப்படும். 

iv. அதிகாரியால் பபாலி என்று ெந்பதகிக்கப்படும் எந்த வழக்கின் பதிறவயும் 

ரத்து செய்யலாம். 

ரத்து செய்யப்பட்டஉடன், அதிகாரியால் அந்த ஆதார ்எண்ணுக்கு சகாடுக்கப்பட்ட பெறவகள் 

அறனத்தும் முழுவதுமாக நிறுத்தப்படும். 
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Appendix H – ஆதாை் பதிவு சசய்ய/புதுப்பிக்க பயன்படும் துரண 

ஆவணங்களின் பட்டியல் 
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Appendix I – நபாக்குவைத்துக் கட்டணம் 
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Appendix J – ஆதாை் பதிவு சசய்யும் கருவி 

 

ஆதாை ்எண்ரண சசயலிழக்கச ்சசய்யும் வழக்குகள் 

 

1. ஆதார ்எண் றவத்திருப்பவர ்கீழ்க்கண்ட விஷயங்களுக்காக செயலிழக்கெ ்செய்யலாம்: 

a. “படத்தின் புறகப்படம்” மற்றும் ெரியான பபயாசமட்ரிக் விவரங்கள் உள்ளது: பதிவு 

றமயத்தில் புது புறகப்படம் எடுப்பதற்கு பதிலாக பறழய படத்றதபய உபபயாகித்து, 

ஆனால் குடிமகனின் பபயாசமடர்ிக் விவரங்கள் புதிதாக எடுத்துக்சகாள்ளப்பட்டால் 

ஆதார ்எண் செயலிழக்க றவக்கப்படும் குடிமகறன புதிய புறகப்படம் தருமாறு 

அறிவுறுத்தப்படுவார.் அறத தரபவற்றிய பிறகு ஆதார ்எண் மீண்டும் செயல் 

படுத்தப்படும். 

b. “பாதி சபாய்யான பபயாசமட்ரிக் தனித்துவ” வழக்குகள்: சில தனிப்படட் 

குடிமகன்களின் பபயாசமடர்ிக்றக அவர ்ெரியான விதத்தில் இருந்தாலும் பெகரிக்க 

முடியவில்றல என்றால் அந்த ஆதார ்எண் செயலிழக்க றவக்கப்படும். 

c. பதிவு ெரியான ஆவணங்களுடன் பதியபடவில்றல என்பறத கண்டுபிடித்தால் ஆதார ்

செயலிழக்கப்படும், பின்பு குடிமகன் புதிய செல்லத்தக்க ஆவணங்கறள ெமரப்ிக்கும் 

வறர செயலிழக்கசெய்யாபடும். 

d. பெகரிக்கப்பட்ட விவரங்கள் தரமில்லாததாக புதுபித்தல் பதறவப்பட்டால்(கலந்த/ 

பதறவயில்லாத பபயா சமட்ரிக் மற்றும் தகாத /சவறுக்கத்தகுந்த வாரத்்றதகள் 

மக்கள் சதாறக விவரத்தில் ஒபர சபயரின் பல்பவறு சபயரக்ள் “உரப்” அல்லது 

“அறலஸ்) பெரத்்து இருந்தால் ஆதார ்எண் செயலிழக்கப்படப்படட்ு குடிமகன் திரும்ப 

ெரியாக ெமரப்ிக்கும் வறர நறடமுறறயில் இருக்கும். 

e. குழநத்றத ஐந்த, பதிறனந்பதா வயது வந்த பிறகு இந்த விவரம் இரண்டு 

வருடத்துக்குள் புதுப்பிக்கபடாமல் இருந்தால் அந்த ஆதார ்எண் செயலிழக்கும். 

செயளிழந்தபின்னும் ஒரு வருடம் வறர அறத புதுப்பிக்க தவறினால் ஆதார ்எண் 

நீக்கப்படும். 
f. பவறு எந்த காரணத்திற்கு பவண்டுமானாலும் அதிகாரி செயலிழப்றப செய்யலாம். 

2. செயலிழப்புக்கு பின் அதற்கு சகாடுக்கப்பட்ட பெறவகளும் நிறுத்தப்படட்ு குடிமகன் 

அதற்கான ஆவணங்கறள ெரியாக ெமரப்ித்த பிறபக அதிகாரியால் திரும்ப 

இயக்கப்படும். 

விடுபடுதல் அல்லது முடக்க நவண்டிய  ிகழ்வுகள் சதாடை்பான விசாைரண 

1. எந்த வழக்கும் விலக்கு அல்லது செயலிழப்பு பதறவப்படுகிறது எனும்பபாது ஏதாவது 

பகுதியில் விளக்கம் பதறவப்படட்ால் அந்த ஆதார ்றவத்திருப்பவறர அறழத்து விளக்கம் 

பகட்கலாம். 

2. அதிகாரிக்கு பதறவப்படும் எந்த விவரங்கறளயும் அவரால் நியமிக்கப்படட் ஏசென்சி 
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பொதறனபயா/விொரறணபயா அதிகாரியால் குறிப்பிடட்படி குடிமகனிடம் நடத்தி 

அறிக்றக ெமரப்ிக்கலாம். 

3. அதிகாரி அறிக்றக கிறடத்தவுடன் அறதப் சபாறுத்து பதறவயான செயல்பாடுகறள 

நீக்கபவா அல்லது செயலிழக்கெ ்செய்யபவா செய்வது அவறரப் சபாறுத்தது. 

Appendix K – ஆபநைட்டரை ஆன்நபாைட்ு சசய்யும் படிவம் 
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Appendix L – ஆதாை் பதிவு சசய்யும் கருவி 
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Appendix M – ECMP கிரலயண்ட் மற்றும் சைநசால்யூஷனில் வரும் 

வழக்கமான பிரழகள் 

 

எல்லா பதிவு ஏசென்சிகளும் புதிய ECMP கிறளயண்றட அதிகாரியால் சகாடுக்கப்பட்ட வழிறய 

பின்பற்றி தரவிறக்கம் செய்ய பவண்டும். பிறகு, அறத உபபயாக்கிக்கும் பபாது, 

ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளர ்கீழ்க்கண்டவாறு பல பிரெெ்றன/ெவால்கறள 

ெந்திப்பார.்ஊழியர ்சகாடுத்திருக்கும் விதிமுறறகறள பின்பற்றி எல்லா தவறுகறளயும் தீரத்்து 

உபபயாகிப்பபன் என்ற தீரவ்ு எடுக்கபவண்டும்- 

வ. 

எண் 

தவறு-ஸ்க்ைன்ீ ஷாட் தவறின் சபயை-்தீைவ்ு 

1. 

 

தவறு –ஆபபரடட்ர ்

அங்கீகாரம் பதால்வி 

தீரவ்ு –  

 பபயா லாக்றக செக் 

செய்யும்(பபாரட்லில்/ 

M-ஆதார)் 

 ஆதாரந்ிறுத்தப்படட்

து (பபயா 

புதுப்பித்தல் பதறவ) 

 அங்கீகார வெனம் 

திரும்ப வருதல்>UIDAI 

சடக் உதவிறய 

நாடவும். 

2. 

 

தவறு- பதிவு 

பதால்வியுற்றது 

தீரவ்ு –  

 படட்டா காரற்ட 

மாற்றுக/ இறணய 

இறணப்றப மறுபடி 

இறணத்து முயல்க 

 கிறளயண்றட மறு 

பதிவு செய்க. 

 இதுவும் நடக்கலாம். 

ஏசனனில்IP முகவரி 
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வ. 

எண் 

தவறு-ஸ்க்ைன்ீ ஷாட் தவறின் சபயை-்தீைவ்ு 

சவளிப்படவில்றல/ஃ

ஃபயரவ்ால் 

செட்டிங்குகள் 

3. 

 

தவறு-ஆபபரட்டர ்

விவரங்கள் இல்றல 

தீரவ்ு –  

 சநடச்வாரக்் 

இறணப்றப 

ெரிபாரக்்க(லிங்க் / 

பவகம்) 

 இறணய இறணப்பு 

நன்றாக இருந்தால் 

திரும்ப பதியவும். 

4. 

 

தவறு- கருவிழி கருவி 

இறணக்கப்படவில்றல 

தீரவ்ு – கருவியின் 

இறணப்றப ெரிபாரக்்க. 

பெறவறய திரும்ப 

இயக்கி ெரிபாரக்்கவும்  

 

5. 

 

தவறு- ஆபபரடட்ர ்சிங்க் 

பதால்வி 

தீரவ்ு – ஆபபரடட்ர ்

உட்புகும் பவறலறய 

திரும்ப ஆரம்பிக்கவும். 
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வ. 

எண் 

தவறு-ஸ்க்ைன்ீ ஷாட் தவறின் சபயை-்தீைவ்ு 

6. 

 

தவறு- அஞ்ெல் குறிடுடு 

தரவு தவறு  

தீரவ்ு –  

• எல்லா குறிடுடட்ு 

எண்றணயும் 

சகாடுக்கவும் (எண், 

மாவட்டம்  உள் 

மாவட்டம், VTC)  

• புதிய “மாஸ்டர-்

படட்டா’ 

பகாப்புகறள  

தரவிறக்கம் & 

உள்வாங்குக  ( ECMP  

/  UCL-யில்) 

7. 

 

தவறு- பாக்சகட் சிங்க 

தவறு 

தீரவ்ு –  

 செயல் முறற -> 

பதிவு தரறவ 

சவளிசகாணரக்>  

 ஆபபரடட்ர ் 

விவரங்கள் பெரக்்க-

>பாக்சகடவ்ிவரங்க

றள பெரக்்க(முழு 

சிங்றக முடுக்கவும்) 
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வ. 

எண் 

தவறு-ஸ்க்ைன்ீ ஷாட் தவறின் சபயை-்தீைவ்ு 

8. 

 

தவறு- OTP ெரவ்ரில் 

இறணகிறது 

 

தீரவ்ு – UIDAI சடக் உதவி 

டீமின் உதவிறய 

நாடவும். 

 

9. 

 

தவறு- பிரின்ட் 

எடுக்கும்பபாது  தவறு 

ஏற்படட்ுள்ளது 

 

தீரவ்ு – பிரிண்டரின் 

வயர ்இறணப்றப 

பொதறன செய்யவும்.  

 

10. 

 

தவறு- பதிவு 

கிறளயன்ட் பதிவு 

செய்யப்படவில்றல 

 

தீரவ்ு – கிறளயண்றட 

மறு –பதிவு செய்யவும்.  
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வ. 

எண் 

தவறு-ஸ்க்ைன்ீ ஷாட் தவறின் சபயை-்தீைவ்ு 

11. 

 

தவறு-ெரவ்ர ்

இறணப்பில் பதால்வி 

 

தீரவ்ு – சநடச்வாரக்் 

இறணப்றப ெரிபாரத்்து 

திரும்ப உள்நுறழயவும்.  

 

12. 

 

தவறு- விரலின் 

எண்ணிக்றக 

எதிரப்ாரக்்கும் 

எண்ணுக்கு 

சபாருந்தவில்றல. 

தீரவ்ு – ெரியான பபயா 

சமட்ரிக் விரல் 

எண்ணிக்றகறய பதிவு 

செய்கிபறாம் 

என்பறதயும் ெரியான 

வழியில் பதிகிபறாம் 

என்பறதயும்உறுதி 

செய்க  
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வ. 

எண் 

தவறு-ஸ்க்ைன்ீ ஷாட் தவறின் சபயை-்தீைவ்ு 

13. 

 

தவறு- சில பகாப்புகள் 

உறடக்கப்படட்ுள்ளன 

தீரவ்ு –  

 ஆபபரடட்ர ்ெரியாக 

உள் நுறழயவில்றல 

எனபவ திரும்ப 

உள்நுறழயவும். 

 சில சிஸ்டம் 

பகாப்பு(கள்) 

சதாகுதி(கள்) ெரி 

செய்யப்படட்ுள்ளன  

14. 

 

தவறு- உள்ளூர ்

பொதறன பெறவ 

இல்றல 

தீரவ்ு –  

 சிஸ்டத்றத 

இயக்கிய பின் சிறிது 

பநரம் கழித்து 

கிறளயண்றட 

ஆரம்பிக்கவும்,  

 திரும்பவும் 

பிரெெ்றன 

இருந்தால்  
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வ. 

எண் 

தவறு-ஸ்க்ைன்ீ ஷாட் தவறின் சபயை-்தீைவ்ு 

15. 

 

தவறு- ஸ்பகனர ்

இறணயாத தவறுகள் 

தீரவ்ு – உங்கள் 

பிரிண்டர ்+ ஸ்பகனர ்

கருவியின் ஃபிசிகல் 

/வன்சபாருள் 

இறணப்றப ெரிபாரத்்து 

மீண்டும் இயக்கவும்  

 

16. 

 

தவறு- சநடச்வாரக்் 

இறணப்பில் தவறு 

தீரவ்ு – இந்த தவறு n SFTP 

சமன்சபாருளில் 

ஏற்ப்படுவது -

>சநடச்வாரக்் 

இறணறப 

ெரிபாரக்்கவும்-> படட்டா 

பபஸ் பகாப்றப மறு-

பதிவு செய்யவும்.  

17. 

 

தவறு- CIDR-உடனான 

பதிவில் பதால்வி 

தீரவ்ு – பதிவு செய்த 

ஆவண்கறள 

ெரிபாரக்்கவும்(பயனர ்

சபயர ்மற்றும் 

பாஸ்பவரட்ு) 
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வ. 

எண் 

தவறு-ஸ்க்ைன்ீ ஷாட் தவறின் சபயை-்தீைவ்ு 

18. 

 

தவறு- நிறுவப்படும் 

பபாது ஏற்படும்  

தவிரக்்க முடியாத தவறு 

தீரவ்ு – கிறளயன்ட் 

சமஷினின் நிறுவல் 

ெரியாக நடக்கவில்றல-

>  எல்லா கிறளயன்ட ்

சமன்சபாருறளயும் 

அழித்து, சிஸ்டத்றத 

திரும்ப இயக்குக->  

நிறுத்தல் 

செயல்முறறறய 

திரும்ப ஆரம்பிக்கவும். 

19. 

 

உபபயாகிக்கப்படும் 

சநடச்வாரக்்கால் UIDAI 

ெரவ்ருடன் சதாடரப்ு 

சகாள்ள 

முடியவில்றல/கிறளய

ன்ட ்பதிவு 

செய்யப்படவில்றல/ 

QSSITV பெறவகள் எதிர ்

விறனயாற்றவில்றல(

 ாதி பதிவு)  ஆதார ்

பெறவறய திரும்ப 

ஆரம்பித்து “பயனர ்

பதிறவ” செய்யும்முன் 

செயல் படுத்தவும்/ 

ொன்றிதழில் இருக்கும் 

சபயர ்ஆதாருடன் 

பவறுபடட்ுள்ளது/பதிவா

ளர ்ெரியான 

ஆபபரடட்ரின் ஐடிறய 

பெரக்்கவில்றல/பதிவா

ளர ்செயலில் இல்றல/ 

EA செயலில் இல்றல/ 

ஆபபரடட்ர ்செயலில் 

இல்றல/ ஆபபரடட்ர ்

இன்சனாரு EA உடன் 
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வ. 

எண் 

தவறு-ஸ்க்ைன்ீ ஷாட் தவறின் சபயை-்தீைவ்ு 

செயல்படுகிறார/் 

பெகரிக்கப்பட்ட பபயா 

சமட்ரிக்  60%க்கு 

குறறவு-இடது றகறய 

மடட்ும் 

விரல்கள்) அல்லது வலது 

றக அல்லது இரண்டு 

சபருவிரல் மடட்ும். 
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Appendix N – குரறபாடு/பிரழயின் இயல்பு (மதிப்பின் அளவுருக்கள் 

 

வ. 

எண். 
குரறபாடு/பிரழயின் இயல்பு 

மதிப்பு 

புள்ளிகள் 

1 நிரண்யிக்கப்படட் விதிமுறறகளில் இருந்து தீவிரமாக மீறி UIDAI-

யின் சமன்சபாருறள பமாெடி செய்து-பெதப்படுத்தும் எண்ணம் 

(பபயாசமட்ரிக்-ஐ ஆபபரடட்ர/்பமற்பாரற்வயாளர ்றபபாஸ் 

செய்தல்) 

2000 

2 நிரண்யிக்கப்படட் விதிமுறறகளில் இருந்து தீவிரமாக மீறி பமாெடி 

செய்தல்- 

I. UIDAI பெறவகளுக்கு அதிக கட்டணம் வசூலித்தல்/ஊழல் 

பவறலகளில் ஈடுபடுதல். 

II. ஆய்வின் பபாது அங்கீகாரம் இல்லாமல் பதிவு செய்யும் 

றமயத்றத நடத்துவதாக சதரியவருதல் 

III. அவுட்பவுண்ட் றடயளர ்ெரப்வயில் பமாெடியில் 

ஈடுபடுவதாக சதரியவருதல்  

1000 

3 பபயாசமட்ரிக் பிறழ I (BE-I) 

I. முழுறமயான றகபரறக அல்லது முழுறமயான கருவிழி 

சதன்படவில்றல என தவறாக பதிவு செய்தல் 

II. ஒரு பபயாசமட்ரிக் விதிவிலக்குடன் புறகப்படத்தின் 

புறகப்படம் 

III. ஒரு வித்தியாெமான நபரின் விதிவிலக்கு புறகப்படம் 

IV. ஒரு சபாருளின் விதிவிலக்கு புறகப்படம் 

200 

 

4 புறகப்படத்தின் புறகப்படம் (POP) 

I. ஒரு புறகப்படம் மற்ற/அல்லது மனிதன் அல்லாத 

புறகப்படமாக இருக்கும்பபாது 

200 

5 குறிப்பிடட் குடிமக்கறள குறித்து சொல்லாதகாத/சகட்ட 

வாரத்்றதகறள பயன்படுத்துவது 

20 

6 ஆவண பிறழ (DOE I) 

I. பமாெடி ஆவணம் 

II. சதாறலந்து பபான ஆவணம் 

200 

7 ஆவண பிறழ (DOE II) 

I. பமாெமான தரத்தில் இருக்கும் ஆவணம் 

II. செல்லாத ஆவணம் 

III. மக்கள்சதாறக தரவில் மாறுபாடு 

0.5 

8 பதிவு செய்யப்பட்ட பததியில் இருந்து 20 நாடக்ளுக்கு பிறகு பதிவு 

செய்த பாக்சகடற்ட பதிபவற்றம் செய்வதில் தாமதம் 

1 

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


 

ஆதார ்பதிவு மற்றும் புதுப்பிப்பபப் புரிந்துக ாள்வது 

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

  

Page202 

 

 

9 சின்க் செய்யப்படட்ு பதிவு செய்யப்படட் பததியில் இருந்து 30 

நாட்களுக்குள் பதிபவற்றம் செய்யப்படவில்றல என்றால் பாக்சகட் 

சதாறலந்ததாக கருதப்படும் 

1 

10 பதிவு செய்து 10 நாட்களுக்கு பிறகும் பதிவு செய்த பாக்சகடற்ட 

பதிபவற்றம் செய்வதில் தாமதம் 

0.5 

11 பபயாசமட்ரிக் பிறழ II (BE-II) 

I. விதிவிலக்கு புறகப்படத்தில் பமாெமான தரத்தில் 

புறகப்படம் 

II. விதிவிலக்கு புறகப்படத்தில் விதிவிலக்கு சதரியாமல் 

இருத்தல் 

0.5 

12 பபயாசமட்ரிக் பிறழ III (BE-III) 

I. வழிமுறறகளின் படி இல்லாத புறகப்படம் 

0.5 

13 மக்கள்சதாறக பிறழ (DE) 

I. பாலினம்/புறகப்படத்தில் மாறுபாடு 

II. வயது/புறகப்படத்தில் மாறுபாடு 

III. சபயரில் பிறழ/அறரகுறறயான முகவரி 

IV. உறவில் மாறுபாடு 

0.5 

 பிறழயின் சமாத மதிப்பு பமபல 

இருப்பதன் 

கூடட்ுத்சதா

றக 

ெதவீதத்தில் செயல்திறன் காடட்ி = 100*(ஆதார ்உருவாக்கம் – பிறழயின் சமாத்த 

மதிப்பு)/ஆதார ்உருவாக்கத்தின் சமாத்த எண்ணிக்றக 

உதாரணம் ஆதார ்உருவாக்கம் =100000 , பிறழயின் சமாத்த மதிப்பு =500 

சமாத்தமாக ெதவீதத்தில் செயல்திறன் காடட்ி = 100*(100000-500)/100000 = 99.5% 
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Appendix O – ஆதாை் பதிவு சசய்ய/புதுப்பிக்க சான்றளிப்பு 
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