ુ ના
આધારકાર્ડ ીંક કરવા માટે ની સચ
વલદ્યાથીના mobile ઉય જો નીચે મુજફનો message આવ્મો હોમ અને ફેંકભાાં આધાયકાર્ડ રીંક
ફતાલતુ ાં હોમ યાં ત ુ જો *૯૯*૯૯# [NPCI (NATIONAL PAYMENTS CORPORATION OF INDIA) નો official
number] નાંફય ઉય કોર કયલાથી ( JIO વિલામના કોઈ ણ mobile દ્વાયા કોર કયી ળકામ ) જો રીંક ના
ફતાલતુ ાં હોમ તો નીચેના ઉામોની ભદદથી આધાયકાર્ડ ફેંક િાથે રીંક કયાલવુ.ાં

MESSAGE: Your payment for MYSY scholarship could not be processed as your Aadhaar card is not
linked with your bank. Kindly link your Aadhaar card within 7 days and must confirm linking status
with below no: *99*99#. if show your Aadhaar card is link with bank from this Official number *99*99#
Please ignore this message.

ઉાય(solution)
Solution- 1
 જમાાં સુધી તભારુાં આધાયકાર્ડ રીંક ના થામ તમાાં સુધી તભાયી બેંકને કહો કે NPCI
(NATIONAL PAYMENTS

CORPORATION OF INDIA) માાં આધારકાર્ડ નો DATA

SEND કરે . જમાાં સુધી ફેંકભાાંથી NPCI (NATIONAL PAYMENTS

CORPORATION OF

INDIA)ભાાં આધાયકાર્ડ નો DATA SEND નહહ થામ તમાાં સુધી તભારુાં આધાયકાર્ડ રીંક નહહ થામ.
અથવા
Solution- 2
 Google search ભાાં circular number 251 aadhaar status type કયલાથી NPCI નુ ાં
આધાયકાર્ડ રીંક કયલાનુ ાં પોભડ ભળે જે DOWNLOAD કયી જરૂયી ભાહહતી બયી ફેંકભાાં આી
ફેંકને કહો કે DBT (direct benefit transfer) facility enable કયે .
અથવા
Solution- 3
 બેંકને કહો કે NPCI (NATIONAL PAYMENTS

CORPORATION OF INDIA) માાં

npci.dbtl@npci.org.in ય ઈ-ભેઇર send કયે જેભાાં આધાયકાર્ડ ફેંકભાાં રીંક છે યાં ત ુ
*૯૯*૯૯# ય રીંક કેભ ફતાલતુ ાં નથી તેન ુ ાં reason અને solution ફતાલે.
અથવા
Solution-4
 જો ઉયના ત્રણ solution થી ણ આધાયકાર્ડ *૯૯*૯૯# નાંફય ય રીંક ના ફતાલતુ ાં હોમ તો
બીજી કોઈણ બેંકમાાં જે NPCI માાં આધારકાર્ડ ીંક કરી આતી હોય તેવી કોઈણ બેંકમાાં
નવ ાંુ ખાત ાંુ ખોાવી દે વ.ાંુ તભારુાં આધાયકાર્ડ *૯૯*૯૯# ય જે ફેંકભાાં રીંક ફતાલતા હળે તે
ફેંકના

ખાતાભાાં જ

તભાયી

સ્કોરયળી

AUTOMATIC

જભા

થળે

બરે

MYSY

ના

APPLICATION ભાાં વલદ્યાથી દ્વાયા ફીજી ફેંકની DETAILS આેર હોમ કાયણકે ેભેન્ટ
આધાયકાર્ડ નાંફય દ્વાયા થામ છે ACCOUNT NO અને IFSC CODE ના દ્વાયા ેભેન્ટ થતુ ાં નથી.
તભારુાં આધાયકાર્ડ *૯૯*૯૯# ય ફેંકભાાં રીંક ફતાલતા હળે તો તમાયફાદ વલદ્યાથી દ્વાયા

આગની ફીજી કોઈણ PROCESS કયલાની જરૂય યહેળે નહહ. (આધારકાર્ડ ીંક થતા
ઓછામાાં ઓછા ૭ દદવસ થાય છે )

=====================================================================================

ુ ના
આધારકાર્ડ ACTIVE/VALID કરવા માટે ની સચ
વલદ્યાથીના mobile ઉય જો નીચે મુજફનો message આવ્મો હોમ તો નીચેના ઉામોની ભદદથી
આધાયકાર્ડ ACTIVE/VALID કયાલવુ.ાં

MESSAGE: Your payment for MYSY scholarship could not be processed as your Aadhaar card is

inactive/invalid with your bank. Kindly activate your Aadhaar card within 7 days and must
confirm linking status with below no: *99*99#
ઉાય(solution)
વલદ્યાથીએ ોતાનુ ાં આધાયકાર્ડ active/valid કયાલલા ભાટે https://uidai.gov.in ની લેફિાઈટ ય
આેરા આધાયકાર્ડ ના Aadhaar Kendra/Enrolment Centre ય જઈને ોતાનુ ાં આધાયકાર્ડ
active/valid કયાલવુ.ાં
અથવા
વલદ્યાથીએ ોતાનુ ાં આધાયકાર્ડ active/valid કયાલલા ભાટે https://uidai.gov.in ની લેફિાઈટ
યથી online update કયાલવુ.ાં

