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તા. ૧૩ યુઆર ૨૦૧૮ િવમ સંવત્ ૨૦૭૪ પોષ વદ - ૧૨ શિનવાર

મુય સમાચાર
News of Friday, 12th January 2018

સરકાર ખાતાઓમાં 'આધાર' ફરયાત આપવાની નહ રહે જર
આધાર નંબર ફરયાત આપવામાંથી મુકત પરંતુ ઓથેિટકેશન યથાવત

નવી દહ તા. ૧૨ :  તમે ઇછશો તમારો ૧૨ અંકોનો આધાર નંબર કયારેય કોઈ સરકાર એજસીને આપવાની ના
પાડ શકો છો. આ કહેવું છે આધાર ઓથોરટ UIDAIના એક ઉચ અિધકારનું. બુધવારે આધાર ઓથોરટએ ભારતીય
નાગરકોની યકતગત સુરાને લઇને ઉઠતા સવાલ અંગે એક નવો િવકપ રજૂ કરતા ડેટાબેઝની સુરા વધુ મજબૂત
કરવા માટે ખાસ પગલા ઉઠાયા છે.
UIDAIના CEO અજય ભૂષણ પાંડેયે જણાયું કે, 'યાં સુધી કે તમે ઇકમ ટેકસ ડપાટને અથવા તેના જેવી અય
એજસીઓને પણ આધાર નં બ ર આપવાની જર નહ રહે . આ માટે તમને વ  યુ અ લ આઈડના ઉપયોગ ારા આ
એજસીઓમાં પોતાના આધાર નંબરને ઓથેિટકેટ કરાવી શકે છે. તેમણે કું કે આ નવો િનયમ આ વષે જૂન મહનાથી
લાગુ થઈ જશે.'
UIDAIના સીઈઓએ કુ ં કે , ' કટમર પોતાની ઇછાથી સામે ચાલીને આધાર નં બ ર ન આપવો હોય તો તે
ઓથેિટકેશનનો મુય ોત નહ બને. યાં સુધી કે ઓનલાઇન ટેકસ રટસ ફાઇલ કરવા જેવા કામોમાં પણ આધારની
જયાએ વયુઅલ આઈડ નંબર દઈને કામ ચલાવી શકાશે.'
૮ વષ જૂની એજસી UIDAIએ સૌથી મહવપૂણ િસકયોરટ અપેડ હેર કરતા 'વયુઅલ આઈડ'તૈયાર કરવાનું હેર
કયું છે. જેને કોઈપણ સિવસ લેતી વખતે ઓતેિટકેશન માટે ૧૨ આંકડાના આધારની જયાએ યુઝ કર શકાશે. જેના કારણે
ઓથેિટકેશન એજસીને જે તે યકતની ખૂબ જ ઓછ ણકાર મળશે. કે આ સાથે  કોઈ યકત આધાર નંબર જ
યુઝ કરવા માગે છે અને વયુઅલ આઈડ બનાવવા નથી માગતા તો તે િવકપ પણ ખુલો જ રખાશે.
પાડેયે વધુમાં કું કે, 'અમે એ સુિનિત કયું છે કે એવા સિવસ ોવાઇડસ જેમને આધારની માહતી ટોર કરવાની
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મંજૂર નથી તેઓ આવા વયુઅલ આઈડ ારા આધાર ઓથેિટકેટ કર શકશે. જેથી તેમના નેટવકમાં કોઈપણ વપે
કોઈ માહતી ટોર નહ થાય.' આ ઉપરાંત તેમણે કું કે, ' કોઈ સિવસ ોવાઇડસ ાહકની મર િવ આધાર નંબર
ણવાનો ખોટ રતે યાસ કરશે તો તેમની સામે કાયદાકય અપરાધ ગણી પગલા ભરવામાં આવશે.'
આ સાથે જ બુધવારે UIDAIએ ઓથેિટકેશન માટે કોઈપણ એજસીને યકતના પૂણ ડેમોાફક ડેટા સુધી પહચતી
રોકવા માટે ખાસ KYC ફચર લોચ કયું છે. જે અંતગત UIDAI પોતાની ૩૫૦ જેટલી ઓથેિટકેશન એજસીઓને ખૂબ જ
િસિમત માામાં જર ટેડા જ ઉપલધ કરાવશે.
UIDAIના સીઈઓ અજય ભૂષણ પાડેયે કું કે, 'જયારે કોઈ એજસી ઓથેિટકેશન માગશે યારે અમે સામે તેમને
સવાલ કરશું કે કયા કાયદા હેઠળ તમને આ KYC ડટેઇલ ઇએ છે. કેમ કે અંતે સરકાર અને કાયદો જ ની કરશે કે
કયા સિવસ ોવાઇડરને કયા કારનો ડેટા એકસેસ કરવા દેવો. જેમ કે કોઈ એજસીનું કામ ફકત નામ અને એેસથી
પતી જતું હશે તો તેમને વધારાની માહતી જેવી કે બથ ડેટ વગેરે આપવામાં નહ આવે.'
UIDAI આગામી કેટલાક સતાહ સુધી આ અંગે ચચા કરશે અને માચ સુધીમાં પોતાની આ ખાસ ઓથેિટકેશન િસટમ
તૈયાર કર લેશે. પાડેયે અંતે કું કે, '૧ જૂનથી જ તમામ ઓથેિટકેશન એજસીઓએ આ નવી પતીનો અમલ કરવો
પડશે.  તેઓ નવી િસટમ નહ અપનાવે તો તેમનું લાઇસસ કેસલ કર દેવામાં આવશે.'
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