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  MESSAGE

 

 
Digital India’ Programme is a mission initiated by 

Government of India for transforming India into a digitally 

empowered society and knowledge economy with the focus 

on creating a countrywide digital infrastructure as a utility for 

every citizen, ensuring governance and services on demand 

and digital empowerment of citizens 

Government of Punjab has been progressing towards 

eliminating the use of physical documents and enabling 

sharing of verified electronic documents across agencies. 

Digital Locker initiative by Government of India is a key step 

in this direction. It will enable various government 

departments to push certificates of citizens directly in their 

Digital Locker in electronic format.  

It will also enable citizens to share their electronic certificates 

online with various government departments and agencies 

while applying for the government services. Thus, Digital 

Locker brings the citizens, issuers and requestors on one 

platform simply by using the authenticity services provided 

by Aadhaar. 

(Sarvesh Kaushal) 

 

SH. SARVESH 
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1. ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਅਰਥ 

ਛੋਟਾ ਪੱਖ ਿੇਰਿਾ ਪੱਖ 

ਈ-ਮੇਲ ਈਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੇਲ 

ਈ-ਸਾਈਨ ਈਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਗਿੇਚਰ 

ਜੇ ਪੀ ਜੀ ਜੋਆਈਟੰ੍ ਫੋਟ੍ੋਗਰਾਨਫਕ ਐਕਿਪਰਟ੍ਿ ਗਰੁਪ 

ਐਮ ਬੀ ਮੇਗਾ ਬਾਇਟ੍ 

ਓ ਟੀ ਪੀ ਵੰਿ ਟ੍ਾਈਮ ਪਾਿਵਰਡ 

ਪੀ ਡੀ ਐਫ ਪੋਰਟ੍ੇਬਲ ਡੋਕੁਮੰੇਟ੍ ਫਾਰ੍ਮੇਟ੍ 

ਪੀ ਐਿ ਜੀ ਪੋਰਟ੍ੇਬਲ ਿੇਟ੍ਵਰਕ ਗਰਾਨਫਕ੍ਿ 

ਯੂਜਰ ਆਈ ਡੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡਿਟ੍ੀਫਾਇਰ 
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1. Glossary of Terms 

Abbreviation Description 

e-Mail Electronic Mail 

e-Sign Electronic Signature 

jpg or jpeg Joint Photographic Experts Group 

Mb Megabyte 

OTP One Time Password 

pdf Portable Document Format 

png Portable Network Graphics 

User Id User Identifier 
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2. ਅਵਲੋਕਨ 

ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਿੀਆ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾ ਮ ਦੇ ਤਡਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਤੱਵਪੂ੍ਰਨ ਪ੍ਡਿਲ ਿੈ | 

ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਰ ਰਾਿੀਂ ਕਾਗ੍ਜਾਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਿੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰ ੋਨੀਕਲੀ  ਸਰਕਾਰੀ / 

ਗ੍ੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਿ ੋਸਕੇਗ੍ਾ | 

ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਰ  ਦੀ ਮਦਦ  ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦਾ ਆਵਾ-ਗ੍ਮਨ ਰਡਜਸਟਰਿ ਡਰਪੌ੍ਜ਼ਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਿੀਂ ਿੋਵੇਗ੍ਾ, 

ਡਜਸ ਨਾਲ ਇਿਨਾ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਔਨਲਾਇਨ ਿੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੇਗ੍ੀ| ਨਾਗ੍ਡਰਕ ਆਪ੍ਣੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਲੋਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਈ-ਸਾਈਨ ਸੁਡਵਧਾ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਈਨ 

ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ | ਇਿਨਾਾਂ ਈ-ਸਾਈਨਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਡਕਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ / ਗ੍ੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸੰਥਾ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ 

ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ੈ| 
 

3. ਉਦਸ਼ੇ  

3.1. ਕਾਗ੍ਜਾਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਈ-ਸਾਈਨਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਇਲੈਕਟਰ ੋਨੀਕਲੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਇਨ 

ਉਪ੍ਲਬਧ  ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ੍ ਬਣਾਉਣਾ | 

3.2. ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕਤਾ ਨੰੂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੰੂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ | 

3.3. ਵੇਬ ਪੋ੍ਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ੍ਡਲਕੇਸ਼ਨ ਰਾਿੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਤਕ ਇੱਕ ਸੁਰਡਖਅੱਤ  

ਪ੍ਿੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ |  

3.4. ਸਰਕਾਰੀ / ਗ੍ੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਨਾਗ੍ਡਰਕਾਾਂ ਲਈ  ਸੇਵਾਵਾਾਂ 

ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ  | 

3.5. ਡਕਸੇ ਵੀ ਵਕਤ, ਡਕਤੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਤਕ ਨਾਗ੍ਡਰਕਾਾਂ ਦੀ ਪ੍ਿੁੰਚ | 

3.6. ਉਪ੍ਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਡਮਆਰ ਡਨਰਭਰ ਆਰਕੀਟੇਕਚਰ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਸਰਕਾਰੀ / ਗ੍ੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਸੰਥਾਵਾਾਂ 

ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਡਵਧੀ ਡਤਆਰ ਕਰਨਾ | 

3.7. ਰੇਜ਼ੀਿੇੰਟ ਿਾਟਾ ਤਕ ਪ੍ਰਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਡਧਕਾਡਰਤ ਪ੍ਿੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ | 
 

4. ਡਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਾਂ 

4.1. ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੇ 10 ਐਮ.ਬੀ. ਤਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਨਾਗ੍ਡਰਕਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਿ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ 

ਸਿੁਲਤ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਤਕ “ਯੂ ਆਰ ਆਈ” ਡਲੰਕ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਿੁੰਚ | 

4.2. ਸੁਰਡਖਅੱਤ  ਈ-ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਡਬਨੇਕਰਤਾਵਾਾਂ ਨਾਲ ਸਾਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਡਵਧਾ |  

4.3. ਵੇਬ ਪੋ੍ਰਟਲ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ੍ਡਲਕੇਸ਼ਨ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਿੁੰਚ | 

4.4. ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਸਾਈਨ ਸੇਵਾ | 
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2. Overview 

Digital Locker is one of the key initiatives under the Digital India 

Programme with the aim of minimizing the usage of physical documents and 

enable sharing of e-documents across agencies. 

With the help of this Portal, the sharing of the e-documents will be done 

through registered repositories thereby ensuring the authenticity of the 

documents online. Residents can also upload their own electronic documents 

and digitally sign them using the e-sign facility. These digitally signed 

documents can be shared with Government organizations or other entities. 

 

3. Objectives 

3.8. Enable e-Signing of documents and make them available electronically 

and online to minimize the use of physical documents. 

3.9. Ensure authenticity of the e-documents and thereby eliminate usage of 

fake documents. 

3.10. Secure access to Government issued documents through a web portal 

and mobile application. 

3.11. Reduce administrative overhead of Government departments and 

agencies and make it easy for the residents to receive services. 

3.12. Anytime, anywhere access to the documents by the resident. 

3.13. Open and interoperable standards based architecture to support a well-

structured standard document format to support easy sharing of 

documents across departments and agencies. 

3.14. Ensure privacy and authorized access to residents' data. 

 

4. Features 

4.5. Dedicated 10MB free personal storage space, linked to each resident's 

Aadhaar, to securely store e-documents and to store URI link of e-

documents for accessing them directly from the repositories. 

4.6. Sharing of secured e-documents with requesters.  

4.7. Accessible via web portal, will be made accessible through mobile 

application also. 

4.8. Integrated e-Sign service to digitally sign documents. 
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5. ਵੇਬ ਪ੍ਰੋਟਲ 

5.1. https://digitallocker.gov.in 

5.2. https://digilocker.gov.in 

 

6. ਰਡਜਸਟਰਸ਼ੇਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

6.1. ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੇ ਡਚੱਤਰ ਡਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਰ  ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਰਡਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਡਕਰਪ੍ਾ 

“ਸਾਈਨ ਅਪ੍” ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ | 

 

 

6.2. ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੇ ਡਚੱਤਰ ਡਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਕਰਪ੍ਾ ਆਪ੍ਣਾ “ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ” ਦਰਜ ਕਰ ੋ| 
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5. Web Portal 

5.3. https://digitallocker.gov.in 

5.4. https://digilocker.gov.in 

 

6. Registration Process 

6.1. For registration of Digital Locker account, Please click the “Sign Up 

“option as shown in the below figure. 

 

 

6.2. Enter your “Aadhaar Number” in the space as shown in the below figure. 
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6.3. ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੀਆਾਂ ਦੋ ਆਪ੍ਸ਼ਨਾਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ:ੋ 

 “ਡ ਗੰ੍ਰ ਡਪ੍ਰਟੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ” ਜਾਾਂ “ਓ ਟੀ ਪ੍ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (ਵਨੰ ਟਾਇਮ ਪ੍ਾਸਵਰਿ)”. 

6.3.1. “ਓ ਟੀ ਪ੍ੀ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਸਰ  ਉਦੋਂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿਾ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਿ 

ਨਾਲ ਰਡਜਸਟਰਿ ਿੈ | 

6.3.2. “ਡ ੰਗ੍ਰ ਡਪ੍ਰੰਟ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਡਸਰ  ਉਦੋਂ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿੈ ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਿੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਬੇਸਿ ਬਾਇਓ-

ਮੈਡਟਰਕ ਜੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਿੈ | 

 

 

6.4. ਜੇਕਰ ਆਪ੍ “ਓ ਟੀ ਪ੍ੀ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੁਣਦ ੇਿੋ ਤਾਾਂ ਇੱਕ ਛੇ ਅੰਕੀ ਡਿਡਜਟਲ ਕੋਿ ਤੁਿਾਿੇ ਰਡਜਸਟਰਿ 

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਏਗ੍ਾ, ਡਜਸਨੰੂ ਡਿਡਜਟਲ ਲੌਕਰ ਦੀ ਰਡਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ੍ਾ | 

6.5. ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੇ ਡਚੱਤਰ ਡਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਿੋਏ “ਓ ਟੀ ਪ੍ੀ” ਨੰੂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਦਰਜ 

ਕਰਕੇ “ਵੇਰੀ ਾਈ ਓ ਟੀ ਪ੍ੀ” ਤੇ ਡ੍ਲੱਕ ਕਰ ੋ| 
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6.3. After entering Aadhaar Number, select between the two options i.e. “Use 

Fingerprint” or “Use OTP (One Time Password)”. 

6.3.1. Use OTP option, only if you have mobile number registered with 

Aadhaar Number. 

6.3.2. Use Fingerprint option”, only if you have Aadhaar based biometric 

device connected with your computer. 

 

 

6.4. If you select “Use OTP” option, a six (06) digit code will be received on 

your registered mobile number which will entered for registration of 

Digital Locker account. 

6.5. Enter the “OTP” received on your registered mobile number in the space 

as shown in the figure below and click “Verify OTP”. 

 

-6- 



 

ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਰ ਲਈ ਯੂਜਰ ਮੈਨੂਅਲ                                                   ਅਕਤੂਬਰ 2015 

7. ਯਜੂਰ ਆਈ ਿੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

7.1. ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੇ ਡਚੱਤਰ ਡਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਡਜਸਟਰ ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਿਾਨੰੂ 

ਡਿਡਜਟਲ ਲੌਕਰ ਲਈ ਆਪ੍ਣੇ “ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ” ਅਤੇ “ਪ੍ਾਸਵਰਿ” ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਿੋਵੇਗ੍ੀ | 

 

 

8. ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 

8.1. ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੇ ਡਚੱਤਰ ਡਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੌਡਗ੍ਨ ਕਰਨ ਲਈ “ਸਾਈਨ ਇਨ” ਤੇ ਡ੍ਲੱਕ ਕਰ|ੋ 
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7. User Id creation 

7.1. After completing the registration process, you will get the option for 

registration of “Username” & “Password” for your Digital Locker account. 

 

 

8. Sign In Process 

8.1. Click “Sign In” for login to the Digital Locker account as shown in the 

Below Figure: 
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8.2. ਡਿਡਜਟਲ ਲੌਕਰ ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੇ ਡਤੰਨ ਡਵਕਲਪ੍ਾਾਂ ਡਵੱਚੋਂ ਡਕਸੇ ਇੱਕ ਰਾਿੀਂ ਲੌਡਗ੍ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ: 

8.2.1. ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਓ ਟੀ ਪ੍ੀ 

8.2.2. ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਾਸਵਰਿ 

8.2.3. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਆਕਾਊਂਟ 

 

 

9. ਦਸਤਾਵਜੇ ਸਟਰੋਜੇ 

9.1. ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੇ ਡਚੱਤਰ ਡਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਅਪ੍ਲੋਿ ਅਤੇ ਅਪ੍ਲੋਿ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ 

ਵੇਖਣ ਲਈ  “ਅਪ੍ਲੋਿ ਿੌਕੂਮੇੰਟ” ਆਪ੍ਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋ: 
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8.2. Digital Locker Account can be login through  any of the following three 

options: 

8.2.1. Aadhaar & OTP 

8.2.2. Username & Password 

8.2.3. Social Media Account 

 

 

9. Document Storage 

9.1. Select the “Uploaded Document” option as show in the figure below for 

viewing and uploading documents. 
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9.2. ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੇ ਡਚੱਤਰ ਡਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵਾਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ ਅਪ੍ਲੋਿ ਕਰਨ ਲਈ “ਅਪ੍ਲੋਿ” ਆਪ੍ਸ਼ਨ 

ਦਾ ਚੋਣ ਕਰ ੋ 

9.3. ਿਰ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰੂ 10 ਐਮ ਬੀ ਜਗ੍ਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਿੈ | ਡਸਰ  “.ਪ੍ੀ ਿੀ ਐ ”, “.ਜੇ ਪ੍ੀ ਜੀ” 

ਅਤੇ “.ਪ੍ੀ ਐਨ ਜੀ” ਡਕਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਿੀ ਅਪ੍ਲੋਿ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਿਨ | 

 

 

9.4. ਅਪ੍ਲੋਿ ਕੀਤਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਈ-ਸਾਈਨ (ਸੇਲ੍ਫ਼ ਅਟੇਸਟੇਸ਼ਨ) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੰੂ 

ਈ-ਮੇਲ ਰਾਿੀਂ ਿੇਂਠ ਡਦੱਤੇ ਡਚੱਤਰ ਡਵੱਚ ਦਰਸ਼ਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ : 

 

9.5. ਸਟੋਰਿ ਦਸਤਾਵੇਜਾਾਂ ਨੰੂ ਿਾਉਨਲੋਿ ਅਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੁਲਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਿੈ |  
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9.2. Select “Upload” option as shown in the figure for uploading any new 

document. 

9.3. 10 Mb storage space has been allocated to each account. Document 

type which can be stored are: .pdf, .jpg & .png 

 

 

9.4. The uploaded document can be e-signed (like self-attestation) and can 

also be shared to any e-mail address as shown in the figure below. 

 

9.5. Options are also available for downloading and deletion of stored 

documents.  
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10. ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਾਇਤਾ  

ਡਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਾਂ ਦੀ ਸਿਾਇਤਾ ਲਈ ਿੇਂਠ ਦਰਸ਼ਾਏ ਪ੍ਤੇ ਤੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ: 

 

support@digitallocker.gov.in 

Or 

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਡਨਕ ਸਧੁਾਰ ਡਵਭਾਗ੍, 
ਏਸ ਸੀ ਓ 162-164, ਸੇਕਟਰ  34-A, 
ਚੰਿੀਗ੍ੜਹ  – 160022 
Ph: 0172-2600971 

 

11. ਬਦੇਾਅਵਾ 

ਇਿ ਯੂਜਰ ਮੈਨੂਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲੌਕਰ ਪੋ੍ਰਟਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਤੇ ਡਨਰਧਾਡਰਤ ਿੈ, ਯੂਜਰ ਮੈਨੂਅਲ ਡਵੱਚ 

ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਡਚੱਤਰ ਡਕਸੇ ਮਾਮਲੇ ਡਵੱਚ ਅਲਗ੍ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ  | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਕੀਤੀਆਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਭਡਵੱਖ ਡਵੱਚ ਪ੍ਰੋਸੇਸ ਅਲੱਗ੍ ਵੀ ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ | 
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10. Technical Support 

For any support related to digital locker please contact: 

 

support@digitallocker.gov.in 

Or 

Department of Governance Reforms 

SCO 162-164, Sector 34-A, 

Chandigarh – 160022 

Ph: 0172-2600971 

 

11. Disclaimer 

User manual is prepared as per the existing process mentioned on digital locker 

portal, however actual screen shots may vary for few cases. Process may also 

vary in future according to the changes done by Government of India. 
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