
விண்ணப்பதாரரின் ெபயர் மற்�ம் ��ும்பத் 
தைலவரின் (HOF) ெபயர் ெகாண்ட POR (உறவின் 
சான்�ு) ஆவணங்கள்

1. PDS / ��ம்ப அட்ைட 
2. ேத�ய �ராம ேவைலவாய்ப்பு (MNREGA) அட்ைட 
3. மத்திய அர� ம�த்�வ ேசைவ �ட்ட புைகப்பட அட்ைட(CGHS) 
 அல்ல� �ன்னாள் பைடவீரர்கள் பங்களிப்பு ம�த்�வ �ட்ட 
 புைகப்பட அட்ைட (ECHS) / ஊழியர்கள் மாநில காப்பீட்�ுக் கழக 
 அட்ைட (ESIC)
4. ஓய்வூ�ய அட்ைட 
5. இரா�வ ேகண்�ன் அட்ைட 
6. பாஸ்ேபார்ட்/ கடவுச்சீட்�ு 
7. மாநகராட்� பிறப்பு ப�வாளர், மற்�ம் தா�கா, தா�ல் 
 ேபான்ற பிற உள்�ர் அரசாங்க அைமப்புகள் வழங்�ய 
 பிறப்பு சான்றிதழ் 
8. மத்�ய / மாநில அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட பிற ��ம்ப 
 உரிைம ஆவணம் 
9. அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட ��மணப் ப�வு சான்றிதழ்  
10. தபால் �ைறயால் வழங்கப்பட்ட ெபயர் மற்�ம் 
 புைகப்படத்�டன் ��ய �கவரி அட்ைட 
11. ராஜஸ்தான் மாநில அர� வழங்கிய பாமாஷா அட்ைட / 
 ஜன்-ஆதார் கார்�ு 
12. அர� ம�த்�வமைனயால் �ழந்ைத பிறப்பிற்கான வழங்கப்பட்ட  
 �ஸ்சார்ஜ் அட்ைட / சீட்� 
13. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான  
 சான்றிதழ் வ�வத்தில் பாரா�மன்ற உ�ப்பினர் (MP) அல்ல� 
 சட்டமன்ற உ�ப்பினர் (MLA) அல்ல� சட்டேமலைவ உ�ப்பினர் 
 (MLC) அல்ல� நகராட்சி கவுன்சிலர் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட 
 புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள சான்றிதழ்  
14. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான சான்றிதழ்
 வ�வத்தில் கிராம பஞ்சாயத்� தைலவர் அல்ல� அதற்� சமமான 
 அதிகாரம் உள்ளவரால் வழங்கப்பட்ட புைகப்படத்�டன் ��ய 
 அைடயாளச் சான்றிதழ் மற்�ம் ��ம்பத் தைலவ�டனான 
 உறவு�ைறச் சான்றிதழ் (HOF) (கிராமப்புறங்க�க்� மட்�ம்) 

ெபயர் மற்�ும் பிறந்த ேததி ெகாண்ட 
DOB (பிறந்த ேததி) ஆவணங்கள்

1. பிறப்புச் சான்றிதழ் 
2. எஸ்.எஸ்.எல்.� புத்தகம் / சான்றிதழ் 
3. பாஸ்ேபார்ட் / கடவுச்சீட்�
4. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAIயின் நிைலயான 
 சான்றிதழ் வ�வத்தில் �தல் ெதா�� (Group A ) அரசிதழில் ப�வு 
 ெபற்ற அதிகாரி (Gazetted Officer) வழங்கிய பிறந்த ேத�க்கான 
 சான்றிதழ் 
5. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAIயின் நிைலயான 

ஆதார் சரிபார்ப்�ற்க்காக ஏற்�க்ெகாள்ளக்��ய ஆவணங்களின் பட்�யல்

ெபயர் மற�ம் புைகப்படம் ெகாண்ட POI 
(அைடயாள சான்�) ஆவணங்கள் 

1. கடவுச்�ட்� / பாஸ்ேபார்ட்
2. பான் (PAN) அட்ைட
3. ��ம்ப அட்ைட / PDS புைகப்பட அட்ைட
4. வாக்காளர் அட்ைட
5. ஓட்�னர் உரிமம்
6. அர� புைகப்பட  அைடயாள  அட்ைடகள் / ெபா�த்�ைற 
 நி�வனத்தால் வழங்கப்பட்ட ேசைவ புைகப்பட அைடயாள அட்ைட
7. ேத�ய �ராம ேவைலவாய்ப்பு (NREGS) பணியாளர் அட்ைட
8. அங்�கரிக்கப்பட்ட கல்வி நி�வனத்தால் வழங்கப்பட்ட புைகப்பட 
 அைடயாள அட்ைட
9. ஆயுத உரிமம்
10. புைகப்படத்�டன் ��ய வங்கி ஏ�எம்(ATM) அட்ைட
11. புைகப்படத்தடன் ��ய �ெர�ட் கார்�
12. ஓய்வூதிய புைகப்பட அட்ைட
13. �தந்திரப் ேபாராட்ட வீர�க்கான புைகப்பட அைடயாள அட்ைட
14. விவசாய கடன் (கிசான்) புைகப்பட கணக்� புத்தகம்  
15. மத்திய அர� ம�த்�வ ேசைவ திட்ட புைகப்பட அட்ைட(CGHS) 
 அல்ல� �ன்னாள் பைடவீரர்கள் பங்களிப்பு ம�த்�வ �ட்ட 
 புைகப்பட அட்ைட (ECHS)
16. தபால் �ைறயால் வழங்கப்பட்ட ெபயர் மற்�ம் புைகப்படத்�டன் 
 ��ய �கவரி அட்ைட
17. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான சான்றிதழ் 
 வ�வத்தில் அர�தழில் பதிவு ெபற்ற அதிகாரி (Gazetted Officer) 
 அல்ல� தாசில்தாரால் வழங்கப்பட்ட புைகப்பட அைடயாளச் 
 சான்றிதழ்
18. அந்தந்த மாநில/யூனியன் பிரேதச அரசாங்கங்கள் / நிர்வாகங்கள் 
 வழங்�ய மாற்�த்�றனாளி௧்௧ான அைடயாள அட்ைட / 
 மாற்�த்�றனாளி௧்௧ான ம�த்�வ சான்றிதழ்
19. ராஜஸ்தான் மாநில அர� வழங்கிய பாமாஷா அட்ைட/ஜன்-ஆதார் 
 கார்�
20. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் வழக்கமான 
 ப�வத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட காப்பகங்கள் அல்ல� அனாைத 
 இல்லங்களின் கண்காணிப்பாளர் / வார்டன் / ேமட்ரன் / 
 நி�வனத்தின் தைலைம அதிகாரி அவர்களால் வழங்கப்பட்ட 
 சான்றிதழ்   
21. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான சான்றிதழ் 
 வ�வத்தில் பாரா�மன்ற உ�ப்பினர் (MP) அல்ல� சட்டமன்ற 
 உ�ப்பினர் (MLA) அல்ல� சட்டேமலைவ உ�ப்பினர் (MLC) அல்ல�
 நகராட்சி கவுன்சிலர் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட புைகப்படத்�டன் 
 ��ய அைடயாள சான்றிதழ்
22. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான சான்றிதழ் 
 வ�வத்தில் �ராமப்புற ப��களில் உள்ள �ராம பஞ்சாயத்� 
 தைலவர் அல்ல� அவ�க்� நிகரான அதிகார�ள்ளவரால் 
 வழங்கப்பட்ட புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாளச் சான்றிதழ் 
23. ெபயர் மாற்றத்�ற்கான அர� ஆைண (ெகஜட்) அறிக்ைக 
24. புைகப்படத்�டன் ��ய ��மணப் பதிவு சான்றிதழ்
25. அர� ம�த்�வ காப்பீ� (RSBY) அட்ைட 
26. புைகப்படத்�டன் ��ய எஸ்.எஸ்.எல்.� புத்தகம் / சான்றிதழ்  
27. புைகப்படத்�டன் ��ய பழங்��யினர் / தாழ்த்தப்பட்டேடார் / 
 பிற்ப�த்தப்பட்ேடா�க்கான (SC/ST/OBC) சாதிச் சான்றிதழ்
28. ெபயர் மற்�ம் புைகப்படத்�டன் ��ய பள்ளி இ�தி சான்றிதழ் 
 (SLC) / பள்ளி மாற்�ச் சான்றிதழ் (TC)
29. ெபயர் மற்�ம் புைகப்படத்�டன் ��ய பள்ளி தைலைம 
 அதிகாரியால் வழங்கப்பட்ட பள்ளி பதிேவட்�ன் சான்� 
30. ெபயர் மற்�ம் புைகப்படத்�டன் ��ய வங்கி கணக்�ப் புத்தகம்

31. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்தல் ெசய்வதற்கான UIDAI யின் நிைலயான 
 ப�வத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நி�வன தைலவரால் 
 ைகெயாப்பமிடப்பட்�ு வழங்கப்பட்ட, ெபயர் மற்�ம் 
 புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள சான்றிதழ் 
32. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான 
 சான்றிதழ் வ�வத்தில் ஊழியர்கள் வ�ங்கால ைவப்பு நிதி (EPFO)  
 அைமப்பினால் வழங்கப்பட்ட ெபயர், பிறந்த ேததி மற்�ம் 
 புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள சான்றிதழ்      

 சான்றிதழ் வ�வத்தில் அர� அதிகாரியால் �ைறயாக 
 ைகயெயாப்பமிடப்பட்� வழங்கப்பட்ட புைகப்படம் மற்�ம் 
 பிறந்த ேததி ெகாண்ட சான்றிதழ் அல்ல� அைடயாள அட்ைட
6. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நி�வனத்தால் வழங்கப்பட்ட பிறந்த  
 ேததியுடன் ��ய புைகப்பட அைடயாள அட்ைட 
7. பான் (PAN) அட்ைட 
8. எந்தெவா� அர� கல்வி வாரியம் அல்ல� பல்கைலக்கழகம் 
 வழங்கிய மதிப்ெபண் பட்�யல் 
9. அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட புைகப்பட அைடயாள அட்ைட / 
 ெபா�ுத்�ைற நி�வனத்தால் வழங்கப்பட்ட பிறந்த ேததியுடன் 
 ��ய புைகப்பட அைடயாள அட்ைட
10. மத்திய / மாநில அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட ஓய்வூதிய 
 ெதாைக வழங்கல்  ஆைண (PPO) 
11. மத்திய அர� ம�த்�வ ேசைவ திட்ட புைகப்பட அட்ைட (CGHS) 
 அல்ல� �ன்னாள் பைடவீரர்கள் பங்களிப்பு ம�த்�வ திட்ட 
 புைகப்பட அட்ைட (ECHS) 
12. ெபயர் மற்�ம் பிறந்த ேததியுடன் ��ய பள்ளி இ�தி சான்றிதழ் 
 (SLC) / பள்ளி மாற்�ச் சான்றிதழ் (TC)  
13. ெபயர் மற்�ம் புைகப்படத்�டன் ��ய பள்ளி தைலைம 
 அதிகாரியால் வழங்கப்பட்ட பள்ளி பதிேவட்�ன் சான்�
14. பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான சான்றிதழ் 
 வ�வத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நி�வன தைலவரால் 
 ைகெயாப்பமிடப்பட்�ு வழங்கப்பட்ட ெபயர், பிறந்த ேததி மற்�ம் 
 புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள சான்றிதழ் 
15. பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான சான்றிதழ் 
 வ�வத்தில் ஊழியர்கள் வ�ங்கால ைவப்பு நிதி (EPFO) 
 அைமப்பினால் வழங்கப்பட்ட ெபயர், பிறந்த ேததி மற்�ம் 
 புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள சான்றிதழ்  



1. பிறப்புச் சான்றிதழ் 
2. எஸ்.எஸ்.எல்.� புத்தகம் / சான்றிதழ் 
3. பாஸ்ேபார்ட் / கடவுச்சீட்�
4. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAIயின் நிைலயான 
 சான்றிதழ் வ�வத்தில் �தல் ெதா�� (Group A ) அரசிதழில் ப�வு 
 ெபற்ற அதிகாரி (Gazetted Officer) வழங்கிய பிறந்த ேத�க்கான 
 சான்றிதழ் 
5. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAIயின் நிைலயான 

ெபயர் மற்�ும் �கவரி ெகாண்ட POA (�கவரி 
சான்�) ஆவணங்கள் 

ஆதார் பதிவு / பு�ப்பிக்க அசல் ஆவணங்கைளக் ெகாண்�ு வரேவண்�ும். நகல் ேதைவயில்ைல 

அசல் ஆவணங்கைள ஸ்ேகன் ெசய்த பிற� உங்களிடம் தி�ப்பிக் ெகா�க்கப்ப�ம்.

1. பாஸ்ேபார்ட் / கடவுச்�ட்�
2. வங்� ேசமிப்பு கணக்� அறிக்ைக / புத்தகம் 
3. தபால் நிைலய ேசமிப்பு கணக்� அறிக்ைக / புத்தகம் 
4. ேரஷன் கார்� / ��ும்ப அட்ைட 
5. வாக்காளர் அட்ைட 
6. ஓட்�னர் உரிமம்
7. அர� புைகப்பட  அைடயாள  அட்ைடகள்/ ெபா�த்�ைற 
 நி�வனத்தால் வழங்கப்பட்ட ேசைவ புைகப்பட அைடயாள அட்ைட 
8. மின்வாரிய பில் (3 மாதங்க�க்� மிைகயாகாமல்) 
9. தண்ணீர் பயன்பாட்�ு ர�� (3 மாதங்க�க்� மிைகயாகாமல்) 
10. ேலண்ட்ைலன் ெதாைலேபசி ரசீ� (3 மாதங்க�க்� மிைகயாகாமல்) 
11. ெசாத்� வரி ரசீ� (1 வ�டத்திற்� மிைகயாகாமல்) 
12. கிெர�ட் கார்� அறிக்ைக (3 மாதங்க�க்� மிைகயாகாமல்) 
13. காப்பீட்� ஆவணம் 
14. தன்�கவரியைடய க�தத்தாளில் வங்�யில் இ�ந்� ெபறப்பட்ட 
 புைகப்படத்�டன் ��ய ைகெயாப்பமிடப்பட்ட க�தம்  
15 தன்�கவரியுைடய க�தத்தாளில் ப�வு ெசய்யப்பட்ட நி�வனம் 
 வழங்�ய புைகப்படத்�டன் ��ய ைகெயாப்பமிடப்பட்ட க�தம் 
16. அங்�கரிக்கப்பட்ட கல்வி நி�வனங்கள் தன்�கவரியுைடய 
 க�தத்தாளில் வழங்�ய புைகப்படத்�டன் ��ய
 ைகெயாப்பமிடப்பட்ட க�தம் அல்ல� �கவரி ெகாண்ட 
 புைகப்பட அைடயாள அட்ைட 
17. ேத�ய �ராம ேவைலவாய்ப்பு (NREGS) அட்ைட 
18. ஆயுத உரிமம் 
19. ஓய்வூ�யதாரர் அட்ைட 
20. �தந்�ர ேபாராட்ட வீரர் அைடயாள அட்ைட 

21. விவசாய கடன் (�சான்) பாஸ்புக் 
22. மத்�ய அர� ம�த்�வ ேசைவ �ட்ட புைகப்பட அட்ைட(CGHS) 
 அல்ல� �ன்னாள் பைடவீரர்கள் பங்களிப்பு ம�த்�வ �ட்ட 
 புைகப்பட அட்ைட(ECHS)
23. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான 
 சான்றிதழ் வ�வத்தில் பாரா�மன்ற உ�ப்பினர் (MP) அல்ல� 
 சட்டமன்ற உ�ப்பினர் (MLA) அல்ல� சட்டேமலைவ உ�ப்பினர் 
 (MLC) அல்ல� அர�தழில் ப�வு ெபற்ற அ�காரி (Gazetted Officer) 
 அல்ல� தா�ல்தார் அவர்களால் வழங்கப்பட்ட புைகப்படத்�டன் 
 ��ய �கவரிச் சான்றிதழ்  
24. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான 
 சான்றிதழ் வ�வத்தில் �ராம பஞ்சாயத்� தைலவர்  அல்ல� 
 அதற்� நிகரான அ�காரியால் வழங்கப்பட்ட �கவரி சான்றிதழ் 
 (கிராமப்புறங்க�க்� மட்�ும்) 
25. வ�மான வரி மதிப்பீட்� ஆைண ஆவணம் 
26. வாகனப் ப�வு சான்றிதழ் 
27. பதிவு ெசய்யப்பட்ட விற்பைன / �த்தைக / வாடைக ஒப்பந்த 
 ஆவணம் 
28. தபால் �ைறயால் வழங்கப்பட்ட புைகப்படத்�டன் ��ய �கவரி 
 அட்ைட 
29. மாநில அரசால் வழங்கப்பட்ட புைகப்படத்�டன் ��ய சாதி 
 மற்�ம் இ�ப்பிடச் சான்றிதழ்
30. அந்தந்த மாநில/யூனியன் பிரேதச அரசாங்கங்கள் / 
 நிர்வாகங்களால் வழங்கப்பட்ட ஊன�ற்ேறா�க்கான அைடயாள 
 அட்ைட / ஊன�ற்ேறா�க்கான ம�த்�வச் சான்றிதழ் 
31. எரிவாயு இைணப்பு ரசீ� (3 மாதங்க�க்� மிைகயாகாமல்) 
32. கணவர் / மைனவியின் பாஸ்ேபார்ட்
33. ெபற்ேறார்களின் பாஸ்ேபார்ட் (வய� வராதவராக இ�ந்தால்) 
34. மத்�ய / மாநில அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட தங்�மிட 
 ஒ�க்�ட்� க�தம் (3 வ�டங்க�க்� மிகையாகாமல்) 
35. அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட ெபயர் மற்�ம் �கவரியுடன் 
 ��ய ��மண ப�வுச் சான்றிதழ் 
36. ராஜஸ்தான் மாநில அர� வழங்கிய பாமாஷா அட்ைட/ 
 ஜன்-ஆதார் கார்�  
37. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் வழக்கமான 
 ப�வத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட காப்பகங்கள் அல்ல� அனாைத 
 இல்லங்களின் கண்காணிப்பாளர் / வார்டன் / ேமட்ரன் / 
 நி�வனத்தின் தைலைம அதிகாரி அவர்களால் வழங்கப்பட்ட 
 சான்றிதழ்  
38. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான 
 சான்றிதழ் வ�வத்தில் தன்�கவரியுைடய க�தத்தாளில் 
 நகராட்சி கவுன்சிலரால் வழங்கப்பட்ட புைகப்படத்�டன் ��ய 
 �கவரி சான்றிதழ் 
39. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நி�வனங்கள் வழங்கிய அைடயாள 
 அட்ைட 
40. புைகப்படத்�டன் ��ய எஸ்.எஸ்.எல்.சி புத்தகம்  
41. பள்ளி அைடயாள அட்ைட 
42. ெபயர் மற்�ம் �கவரியுடன் ��ய பள்ளி இ�தி சான்றிதழ ் (SLC) 
 / பள்ளி மாற்�ச் சான்றிதழ் (TC) 
43. பள்ளி தைலவரால் வழங்கப்பட்ட ெபயர், �கவரி மற்�ம் 
 புைகப்படத்�டன் ��ய பள்ளி பதிவுகளின் சான்� 
44. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான 
 சான்றிதழ் வ�வத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நி�வன 
 தைலவரால் ைகெயாப்பமிடப்பட்� வழங்கப்பட்ட ெபயர், 
 �கவரி மற்�ம் புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள சான்றிதழ் 
45. ஆதார் பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான 
 சான்றிதழ் வ�வத்தில் ஊழியர்கள் வ�ங்கால ைவப்பு நிதி (EPFO) 
 அைமப்பினால் வழங்கப்பட்ட ெபயர், பிறந்த ேததி மற்�ம் 
 புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள சான்றிதழ்   

 சான்றிதழ் வ�வத்தில் அர� அதிகாரியால் �ைறயாக 
 ைகயெயாப்பமிடப்பட்� வழங்கப்பட்ட புைகப்படம் மற்�ம் 
 பிறந்த ேததி ெகாண்ட சான்றிதழ் அல்ல� அைடயாள அட்ைட
6. அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நி�வனத்தால் வழங்கப்பட்ட பிறந்த  
 ேததியுடன் ��ய புைகப்பட அைடயாள அட்ைட 
7. பான் (PAN) அட்ைட 
8. எந்தெவா� அர� கல்வி வாரியம் அல்ல� பல்கைலக்கழகம் 
 வழங்கிய மதிப்ெபண் பட்�யல் 
9. அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட புைகப்பட அைடயாள அட்ைட / 
 ெபா�ுத்�ைற நி�வனத்தால் வழங்கப்பட்ட பிறந்த ேததியுடன் 
 ��ய புைகப்பட அைடயாள அட்ைட
10. மத்திய / மாநில அரசாங்கத்தால் வழங்கப்பட்ட ஓய்வூதிய 
 ெதாைக வழங்கல்  ஆைண (PPO) 
11. மத்திய அர� ம�த்�வ ேசைவ திட்ட புைகப்பட அட்ைட (CGHS) 
 அல்ல� �ன்னாள் பைடவீரர்கள் பங்களிப்பு ம�த்�வ திட்ட 
 புைகப்பட அட்ைட (ECHS) 
12. ெபயர் மற்�ம் பிறந்த ேததியுடன் ��ய பள்ளி இ�தி சான்றிதழ் 
 (SLC) / பள்ளி மாற்�ச் சான்றிதழ் (TC)  
13. ெபயர் மற்�ம் புைகப்படத்�டன் ��ய பள்ளி தைலைம 
 அதிகாரியால் வழங்கப்பட்ட பள்ளி பதிேவட்�ன் சான்�
14. பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான சான்றிதழ் 
 வ�வத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நி�வன தைலவரால் 
 ைகெயாப்பமிடப்பட்�ு வழங்கப்பட்ட ெபயர், பிறந்த ேததி மற்�ம் 
 புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள சான்றிதழ் 
15. பதிவு / பு�ப்பித்த�க்கான UIDAI யின் நிைலயான சான்றிதழ் 
 வ�வத்தில் ஊழியர்கள் வ�ங்கால ைவப்பு நிதி (EPFO) 
 அைமப்பினால் வழங்கப்பட்ட ெபயர், பிறந்த ேததி மற்�ம் 
 புைகப்படத்�டன் ��ய அைடயாள சான்றிதழ்  


