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பன்னுக 
 

இந்த பிற்சி கையடு இந்தி தனித்துல அகைார ஆகை அகப்பு(UIDAI)ற்றும் 

ஆதாக அமிபைப் படுத்துைிமது. 
 

இந்த பிற்சி கையடு லாசைர்ைள் ல்யயாபேக்கும் UIDAI  ற்றும் ஆதார் குமித்த உறுதிான 

தைலல்ைகர டுத்துகக்கும்.  இந்த கையடு  அகைாரம் ததாைர்பான பிச்சிகனைலக்கு  

தரீ்வு ைாணும்    லகைில் - ஆதார் ன்ம தபரில்  அசு பயாை    பக்ைி ைபேத்துக்ைகர 

உள்ரைக்ைி     துலங்குைிமது UIDAI.  இன் இயக்குைள்   ற்றும் ய ாக்ைங்ைகர   சுற்மிய   இந்த   

புத்தைத்தின் தபபேம்பகுதி  அகந்திபேக்கும்  . இந்த  கையட்டின்   அடுத்த    பகுதி  UIDAI   இன்  

சூறல்   அகப்கப   குமித்து    லிலரிக்கும்  . இந்த  புத்தைத்தின்   இறுதி  பாைம்   ல்யயாபேக்கும்  

ஆதாரின்   ன்கைகர   டுத்துகக்கும்.  இந்த  புத்தைம்  ஒபே னிதனுக்கு   தன்  அகைாரம்  

-ததாைர்பான பிச்சகனைகர டுத்துகக்கும். உண்கான லாழ்க்கை சூறயில்  ைக்கும்  

சிய  ைாட்சிைகர  இப்புத்தைத்தில் ைாையாம். 

 

 பக்ைி  பார்கலாரர்ைள் 
 

 ன்யால்தன்ட் (யசர்க்கை) ஆபயட்ைர்ைள் 

 ன்யால்தன்ட்  (யசர்க்கை)தென்சி  சூபர்கலசர்ைள் 

 பதிலாரரின்  யற்பார்கலாரர்ைள் 

 அமிபைப்  படுத்துயலார் 

 ததாறில்நுட்ப  ஆதவு  ஊறிர்ைள். 

 UIDAI ற்றும் ஆதார் குமித்து ததரிந்து  தைாள்ர  லிபேம்பும்  லாைினும். 

 

சார்ந்துள்ர  அல்யது  ததாைர்பான பகுதிைள் : 
 

இந்த கையட்கை   படிக்ை  UIDAI  அல்யது ஆதார் ததாைர்பான ந்த   லிதான   பன்  அமிவும்   

யதகலில்கய .  இதில் பங்கு தபறும் ல்யயாபேக்கும்  தபாதுலானது . பதன்  பதயில்  இந்த 

பிற்சி  பகுதிின்  பதல்  கையடு   துலக்ைப்  பட்டுள்ரது . பின்லபேம் பகுதிைள் பங்கு தபறுபலர் 

இகத படித்து படித்துலிட்ைார்ைள் ன்று ைபேதப்படும். 
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ய ாக்ைங்ைள் 
 

இந்த பகுதிில்,  ீங்ைள் ைற்றுக் தைாள்ரப்யபாலது  

 UID ன்மால் ன்ன? (தனித்துல அகைார) ண் /ஆதார். 
 இந்தி தனித்துல அகைார ஆகை அகப்பின் இயக்குைள். (UIDAI) 

 

 ீங்ைள் தனித்துலானலர். 
 ீங்ைள் பிமந்த யபாது இந்திாலில் அப்தபாலது பிமந்த ஆிக்ைைக்ைான குறந்கதைகரப் 
யபாயயல     இபேந்திபேப்பீர்ைள். சிய ாதங்ைலக்குப் பிமகு  உங்ைள் தபற்யமார்ைள் 
உங்ைலக்கு ஒபே தபர் சூட்டிிபேப்பார்ைள். அந்தப் தபர் உங்ைகர  அந்த ஆிம் 
குறந்கதைரிைிபேந்து  யலறுபடுத்தும். 

ஆனால் அது யபாதாது. உங்ைகர  
ற்மலர்ைரிைிபேந்து தனித்துலாை‟ 

அகைார படுத்த யலறு  ன்தனன்ன  
யலண்டும்? 

தபர் 

• பிமந்த இைம் 

• பிமந்த யததி 
• இனம் 

• தந்கத /ைைலர் /தாய் /கனலி / 
ைார்டின் தபர்  

• படித்த பள்ரி/ைல்லூரி 

• லியாசம். 
 

யற்கூமி ல்யா லிலங்ைலம்  ைீயற குமிப்பிட்ைது யபான்ம  தலவ்யலறு ஆலைங்ைகர  

ஒப்பிட்டுசரிபார்த்து தைாள்ரயாம். 

 பிமப்பு சான்மிதழ் 

 பள்ரி படிவுச் சான்மிதழ் 

 யளன் ைார்டு  

 ஓட்டுனர்  கயசன்ஸ், யபான்மகல. 
 

ஆனால் ைீயற குமிப்பிட்ைதில் தும் பிகறற்மதாை அக யலண்டும். பய இைங்ைரில் அது 
பிச்சிகனாை  உள்ரது. அதாலது 

 

 உங்ைரது அகைாரத்கத ததரிப் படுத்துதல் 

 உங்ைரது அகைாரத்கத  ற்தமாபேலர் அல்யது  தென்சி  சரிபார்த்தல் . 
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தற்ைாயத்தில், ததாறில் நுட்பம்   ம்பகை உைல் அம்சங்ைரில் சியலற்கம பதிவு தசய்து 
 ம்க   ற்மலரிைிபேந்து யலறுபடுத்திக் ைாட்ை  உதலி தசய்ைிமது. அகலாலன; 

 
லில் யகைைள்– :  ம்பகை 
லில்ைரின் நுனிில் இபேக்கும் 
யைாடுைள் தனித்துலானகல. இலற்கம  
புகைப்பை தடுத்து   திர்ைாய 
குமிப்பிற்கு யசித்து கலக்ை படிபம். 
 து சட்ை அகப்பு ( ீதின்மம்)ற்றும்  
 ிதித் துகம  ிறுலனங்ைள் (லங்ைிைள்) 
உட்பை பல்யலறு தென்சிைரால்  
ஒப்புக் தைாள்ரப்பட்ை  அகைார 
படிலம் இது னயாம்.) 
 

பைம் 1: லில் யகைைள் 

 து பைத்தின் புகைப்பைம்– ிைவும் 

தபாதுலாை  ம்க அகைாரம் 

ைண்டுதைாள்ர  பன்படுத்தப்படும்  ஒபே 

லிளம்  து பைத்கதப் புகைப்பைம் 

டுப்பது.  ஒபே புகைப்பைம் அல்யது லடீியா 

பைத்தில் இபேந்து  ம்க அங்ைீைரிக்ை  பை 

அங்ைீைாம் ஒபே லறிாகும். இதில் சிய 

அம்சங்ைள்  ம்க அகைாரம் ைாட்டும். 

லில் யகைகப் யபாயயல  ஒபே னிதனின் 

பை அம்சங்ைலம் பிரித்ததடுக்ைப்பட்டு 

தைலல்ைலக்ைாை யசித்து கலக்ையாம். 

ைபேலிறி – ஒவ்தலாபே னிதனுக்கும் 

தனித்துல அகப்பு ைபேலிறிப் பகுதிக்கு 

உண்டு. புகைப்பைத்கதப் யபாயயல, 

தற்ைாயத்தில் ஒபே  பரின்  ைபேலிறி 
லிலங்ைகர பைம் பிடித்து யசித்து கலக்ை 

படிபம். 

                 

ஒபே  பக துல்யிாை அகைாரம் ைாட்ை யற்கூமி ல்யா லறிைள் அல்யது சிய 
ஆலைங்ைள் பயம் பிமப்பு சான்மிதழ், யளன் ைார்டு அகைாரம் ைாையாம். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

படம் 2: கருவிழி 
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குமிப்பு : க்ைள் ததாகை & உிரில் தைலல்ைள் .
 

 

ஒபே  பரின் தபர், லியாசம் , பிமந்த யததி  யபான்ம லிலங்ைகர அதிைாபூர்லான 
தவுைரின் இபேந்து  தபற்றுக் தைாள்ரயாம். இலற்கம   „க்ைள் ததாகை தைலல் „ ன்று 
குமிப்பிடுலார்ைள். யதசீ இனம், லது, ைல்லி, தம், யலகய, லாய்ப்பு  ிகய யபான்மகல 
ததாைர்பான க்ைள் ததாகை  தைலல்ைகர பாஸ்யபார்ட் , யளன் ைார்டு , பள்ரி யசர்க்கை , 

யபான்மலற்மிற்ைான லிண்ைப்ப படிலங்ைகரப் பூர்த்தி தசய்பம்யபாது யசைரிப்பார்ைள். பயா 
தட்ரிக்(உிரி அரவுைள் ) ன்மால்,  து  உைல் ற்றும் அதன் பாைங்ைள் ததாைர்பான  
தைலல்ைள் ஆகும். ைபேலிறி, லில் யகை, பைம். யபான்ம  உைல் பண்புைள் ததாைர்பான 
தைலல்ைள் 'பயா தட்ரிக்' தலல்ைள் னப்படும்.   

 

லினாடி லினா 

1. “தனித்துலம்” ன்பதன் அர்த்தம் ன்ன? 

2. உங்ைள் உையில் ந்த பாைத்தில்  ைபேலிறி ததரிபம்  ? 

3. க்ைள்  ததாகை ” ன்மால் ன்ன?  

4. “பயா தட்ரிக்”  ன்மால் ன்ன அர்த்தம்  ”? 

 

உங்ைரிைம் தனித்துல அகைாரம் உள்ரததன்று  ிபைபித்தல் 
பயம் ற்படும்  ன்கைள் 
 

 ாம் ல்யயாபேம் ஒய ாதிரி இபேந்தாலும்,  க்கு ஒய தபர் இபேந்தாலும் ன்ன ஆகும் 
ன்று  ீங்ைள்  ிகனக்ைிமரீ்ைள் 

 

குறப்பம்! ஆகைால் உங்ைரிைம் தனித்துல அகைாரம் உள்ரததன்று  ிபைபித்தால் ன்ன 
 ன்கைள் ற்படும்? 

•  ீங்ைள் லங்ைிக் ைைக்கு கலக்ையாம். யலறு ாபேம் அகத உபயாைிக்ை படிாது. 
இதன் ைபேத்து உங்ைகரத் தலி, உங்ைள் பைத்கத யலறு ாபேம் டுக்ை படிாது.   

• உங்ைலக்கு ததாகயயபசி ததாைர்பு தாகபல் அல்யது யயன்ட் கயன் ைிகைக்கும். 
• உங்ைலக்கு தசாந்தான லடீு, ஒபே ைகை இபேக்ையாம். அல்யது ஒபே லர்த்தைம் 
தசய்யாம்      

உங்ைரிைிபேந்து அகத ாாலும் பமிக்ை படிாது . 
•  ீங்ைள் ஒதுக்ைப் பட்ைலாைவும், லறுகக் யைாட்டில் இபேந்தாலும் அசாங்ைத்தின் 
ானி உைவு லி ியாைம், ற்றும் உங்ைலக்குத் தகுதி உள்ர இத யாபங்ைகரப் 
தபமபடிபம். 

உங்ைள் தனித்துல அகைாரத்கத   ிபைபித்தால், ைிகைக்கும் இத  ன்கைள் ன்தனன்ன ? 
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உங்ைள் அகைாரத்கத  ிபைபிக்ைவும்.! 
 

லறக்கு  1: யதசீாக்ைப்பட்ை லங்ைி 
ஒன்மில் யலறு ா ியத்தியிபேந்து லந்த 
யாட்ைார் கசக்ைிள் தைானிக் சுனில் குார் 
ைைக்கு துலக்ை லிபேம்பினார் ஆனால், லங்ைி 
அலரிைம், அலது அகைார ஆதாம், பைலரி 
ஆதாம் யபான்மலற்கம ைைக்கு துலக்கும் 
படிலத்துைன் சர்ப்பிக்கும்படி யைட்ைது. சுனில் 
குாரிைம் அகைார ஆதாம் இல்யாததால் 
லங்ைி ைைக்குத் துலங்ை றுத்து லிட்ைது. 
இப்தபாலது சுனில்குார்  தனது பைத்கத 
பர்சியயா அல்யது லடீ்டியயா கலக்ை 
யலண்டும்.ததாகயந்து லிடுயா அல்யது 

ாாலது திபேடி லிடுலார்ையரா ன்று பப்பையலண்டும். லங்ைிக் ைைக்கு இல்யாததால் 
பல்யலறு அசுத் திட்ைங்ைரில் இபேந்து அலர் தகுதி தபற்ம ைைன் தபம படிலில்கய. 
இதனால் ததபேயலா ைகைாை தனது ரிப்யபர் ளாப்கப கலக்ை யலண்டி  ிகய ற்பட்ைது. 
 

லறக்கு 2: ா ிய  அசு யசரி புனர்லாழ்வு திட்ைத்தின் ைீழ் 
றுபடிபம் ைட்ைப்பட்ை குடிகசப்  பகுதிில் 
லாழ்ைிமார்ைள். இபேலபேம் தக்தைன்ம இபேப்பிைத்திற்கு 
உரிலர்ைள்தான். .ஆர் லிெய்ிைம்  அலர் தகுதிக 
 ிபைபிக்ை யதகலான ஆதாங்ைகர கலத்திபேந்தார். 
துதிபேஷ்ை லசாை ஆர். லிெய்ிைம் அலர் 
அகைாரத்கத  ிபைபிக்ை யதகலான ஆதாங்ைள் 
இல்கய. இப்தபாலது ஆர்.லிெய் லடீில்யால் 
 கைபாகதில் குடும்பத்துைன் லாற யலண்டி 
 ிகயில் உள்ரார். அலது குடிகச இபேப்பிைம் லடீ்டு 
லாரி திட்ைத்தின் ைீழ் லசிப்பதற்குத் தகுதிானலர் 
அல்யது பைம் தசலுத்தும்  பபேக்கு லறங்ைப்பை 
இபேக்ைிமது 

 
 
லறக்கு 3:  ீட்ைா  லது 66 ன்ம  
தபண்ைி  லறுகக் யைாட்டின் ைீழ்  
உள்ரலர்.பல்யலறு அசுத் திட்ைங்ைள்  
லறுக யைாட்டிற்கு ைீழ் உள்ர  
க்ைலக்தைன்று (BPL) துலங்ைப்பட்ைது. 
இந்த திட்ைத்தின் பயாை அலர்ைள் 
யளன் ற்றும் பதியார் தபன்ளன். 
யபான்மலற்கம பின் தங்ைி க்ைலக்கு 
(BPL) தபேைின்மன.  ஆனால்  ீட்ைா 
இப்படிப்பட்ை யாபங்ைள்  துவும் அசுத் 
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திட்ைத்தின் ைீழ் தபம படிலில்கய. தனனில் அலரிைம் அகைார ஆலைங்ைள் தும் 
இல்கய. 
 

யயய கூமப்பட்ை பன்று லறக்குைரிலும், ல்யா லறக்குைரிலும் தபாதுலான  

பிச்சிகனாைி சரிான அகைார ஆதாம்  ற்றும் பகமற்ம அங்ைீைாம் யபான்ம 

ைாைங்ைள் ததரி லபேைின்மன. இதனால் ஒபே  பரின் தனித்துலம்  ிபைபிக்ை  படிலில்கய. 

இதனால்  ாம் பக்ைிாை ததரிந்து தைாள்ர யலண்டிது ன்னதலன்மால் லங்ைிைைக்கு, லடீு 

அல்யது உைவு லரங்ைள் ல்யாம் ைிகைக்ை ஒபே  பரின் அகைாரத்கத ட்டும்  ிபைபித்தால் 

யபாதாது. ஆனால், அசாங்ைம் லறுகக் யைாட்டின் ைீழ் உள்ரலர்ைலக்கு உதல அகைார 

ஆதாம் இபேப்பது பக்ைிாகும். 

 
 

அகைாரம் சரிபார்த்தல் 
 

அகைாரம் சரிபார்த்தல். 
ஒபே  பர் தன்னுகை ஆலைத்தின் பயம் தன்கன தனித்துலாை 
ைாட்டிக்தைாள்ைிமார்.ஆனால் அகத ஒபே  ிறுலனம் அந்த  பர் சர்ப்பித்த அகைாரத்கத 
அந்த  பபேகைதா ன்று வ்லாறு பரியசாதிக்கும்? 

 

அகைாரத்கத சரிபார்க்ை ஆலைங்ைகர பரியசாதித்தல் ிைப் தபரி அரலில்  ற்றும் 
ைிப்படி ன்பது  கைபகமில்   லறக்ைானது  அல்ய. டுத்துக் ைாட்ைாை, லங்ைி 
லாடிக்கைாரர்ைள் அல்யது  ஒபே தபரி  ிறுலனத்தின்  ஊறிர்ைள் ஆகும். 
ஒபே  பரின் அகைாரத்கத உறுதிதசய் அலபேக்கு லறங்ைப்பட்ை அகைார அட்கைில் 
அலபேகை பைம் பதிக்ைப்பட்டு இபேக்ை யலண்டும். 
லங்ைிைள் ற்றும் இன்ஷ்பென்ஸ் (ைாப்பீடு )  ிறுலனங்ைள் யபான்ம பல்யலறு   ிறுலனங்ைள் 
ஒபே  பரின் கைதாப்பம் அல்யது லில் பதிகல அகைாரத்கத யசாதிக்ை உபயாைிக்கும்.  
இதற்கு ல்யா  பர்ைரின் ாதிரி கைதாப்பங்ைள் ற்றும் லில் பதிவுைள் லங்ைி ைைக்கு 
துலக்கும்யபாது அல்யது ஒபே இன்ஷ்பென்ஸ் பாயிசிக்ைாை லிண்ைப்பிக்கும்யபாது 
யசைரிக்ையலண்டிது அலசிாகும்.  

தற்யபாகத சூழ் ிகயில் யளன் / PDS புகைப்பை அட்கை , லாக்ைாரர் அகைார அட்கை 
/ைிசான் யபாட்யைா பாஸ்புத்தைம்  யபான்ம  ஆலைங்ைகர  ஒபே  பரின் அகைாரத்கத 
பரியசாதிக்ை உபயாைிக்ையாம். தினசரி தசல்பாட்டிற்ைாை ஒபே  பர் ைட்ைாாை ஒபே 
யபாட்யைா அகைாரம் அல்யது அகைாரம் ைாட்டும் கைதாப்பம் அல்யது லில் பதிவு 
கலத்திபேக்ை யலண்டும்.   

இத்தகை ஆலைங்ைள் இல்யாத க்ைலக்கு பிச்சிகனைள் தீாது. அப்படின்மால் தரீ்வு 
ன்ன ? 

 

குமிப்பு : குடிபரிக 

இந்திாலில் தற்யபாது லசித்து லபேம்  பர் இந்தி குடிபரிக உள்ரலர்  
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உிரில் உறுதிப்பாடு. 
. ஒபே  பபேக்கு ைிதடிட் அட்கை அல்யது ைைன் லறங்குதல் யபான்ம யசகலக்கு அந்த  பர் 
அலசிாை அகைாரத்கத  ிபைபிக்ை யலண்டும்.அந்த  பரின் அகைாரத்கத  ிபைபிக்ை 
யபாட்யைா ற்றும் இத ஆலைங்ைகர சர்ப்பித்தல் யபான்மகல தசல்பகமில் 
அைங்கும்.அசு ஆலைங்ைரில்.   

இட்டிப்பு தபர்ைள் ற்றும் உியாடு இல்யாத  பர்ைரின் ஆலைங்ைலம் ையந்து 
இபேக்கும் (இந்த  தபர்ைகர  "யபய்ைள்" ன்பார்ைள்).   

லறக்கு 1: ானவ் ன்பலர் யாஹித் ன்பலரின் யளன் அட்கை ற்றும் தசக் புத்தைத்கத 
திபேடி லிட்ைார் (இது  அகைாரத் திபேடு னப்படும்.) ற்றும் யாஹித் ன்று பாசாங்கு 
தசய்ைிமார். (இகத ஆள்ாமாட்ைம் ன்று கூறுலர்). ானவ், தான் திபேடி யளன் 
அட்கைக பைலரி ஆலைாை உபயாைித்து ாத தலகைத்திட்ைத்தில் தையிலிளன் 
லாங்குைிமார். தசக் (ைாயசாகய) திபேம்பி லந்ததும், தையிலிளன் (ததாகயைாட்சி) 
லறங்ைிலர்  தலகை பைத்கத லாங்ை அலரின் லியாசத்திற்கு தசல்ைிமார். யாஹித், 
ைகைக்ைாக தான் அந்த பர்ச்யசஸ்  தசய்லில்கய ன்று  ிபைபிக்ை சிப் படுைிமார்.  

லறக்கு 2:  ஒய இைத்தில் லசிக்கும் இட்கைர்ைகர  ப்படி  தனித்துலப்படுத்தி  
அகைாரம் ைாட்டுலரீ்ைள் ? 

ஒபே  பக தனித்துலப்படுத்துலது ன்பது அத்தகன சுயபானது அல்ய. ந்த ஒபே 
அரவுபேகல கலத்தும் அந்த  பபேகை அகைாரத்கத ைைிக்ை 
படிாது.ஆகைால்,பல்யலறு பகமான சரிபார்த்தயின் படி  ீங்ைள் அந்த யசகலக்கு 
தகுதிானலா  ன்று அசு ற்றும் தனிார்  ிறுலனங்ைள் சரி பார்க்கும். உங்ைகர 
பல்யலறு பகமாை சரிபார்த்தயின் பயம் அதிை பைம், பற்சி ற்றும் ய ம் 
தசயலறிக்ை படுைிமது. 
  

 

ஒபே  பரின் அகைாரத்கத  துல்யிாை  சரிபார்க்ை ற்றும் பிச்சிகனகத் தரீ்க்ை 
உிரில் அரலடீு ிைச் சிமப்பான லறிபகம  ஆகும். 
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ைாட்சி 3: அகைார ஆலைங்ைகர சர்ப்பித்து  லங்ைிக் ைைக்கு துலங்குதல் 
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அசாங்ைத்திைிபேந்து  ஒபே தரீ்வு -  ஆதார் 

 

இந்தி லாழ் குடிக்ைலக்ைாை தனித்துல அகைார படிலம் ஒன்று இபேக்ை யலண்டும் ன 
இந்தி அசாங்ைம் ஆயயாசகன தசய்துள்ரது.  ஒபே தனி பரின் க்ைட்ததாகைில் 
ற்றும்  உிரில் அரலடீு தைலல்ைலைன் ததாைர்பு தைாள்லம் லகைில் ஒபே தனித்துல 
ண்ைின் அடிப்பகைில் அகைாரம் ைாட்டுதல் இதன் ய ாக்ைாகும். இந்த தனித்துல 
ண்ைின் அம்சங்ைள் ைீயற குமிப்பிைப்பட்டுள்ரன. 
 

 அது இந்திக் குடிைனாை இபேக்கும் ஒவ்தலாபேலபேக்கும்  யதாாாை 
உபேலாக்ைப்பட்ை 12 இயக்ை ண்ைாை இபேக்கும்.  உதாைம்:2653 8564 4663. இந்த ண் 
தனித்துல அகைார ண் (UID) அல்யது ஆதார் ண் ன்று அகறக்ைப்படும். 

 இந்த ண் தனித்துலானது. அதாலது இண்டு இந்தி குடிக்ைள் ஒய ண்கை 
கலத்திபேக்ை படிாது. 

 ந்த குடிைனும் இண்டு ண்ைகர கலத்திபேக்ை படிாது. தனனில் ஆதார் ன்பது 
தபர், லியாசம், லது யபான்ம   ிகயான தைலல்ைள்  அடிப்பகைில் அகந்தது 
அல்ய. ஆனால் ஒவ்தலாபே னிதனிைபம் தனித்துலாைி  இபேக்கும் உிரில் 
தைலல்ைள் அடிப்பகைிலும் இபேக்கும். 

 அதன் திப்பு ற்றும் அகப்புக்குள் ந்த லிதான கூடுதல் லிலபம் ஆதார் 
ண்ணுைன் இபேக்ைாது. யாசடிைகரத் தலிர்க்ை இவ்லாறு அகக்ைப் பட்டுள்ரது .ஒபே 
பைகைக மிலது யபாய பரிசுக் கூப்பனில் யாட்ைரி லிலலது யபாய யதாாாை 
ஒபே ண் ஆதார் ண்ைாை இபேக்கும். 

 அகைாரத்கத  ிபைபிக்ை ஆதார் உபயாைப்படும். குடிபரிகக அல்ய. 
 இந்திாலில் உள்ர க்ைலக்கு ஆதார் ண் இபேக்ையலண்டி ைட்ைாில்கய. இது 

சு லிபேப்பம். ஆினும் திர்ைாயத்தில் சிய யசகல லறங்குயலார் (அசு அல்யது 
தனிார் தென்சிைள்) அலற்மின் யசகலைகரப் தபறுலதற்கு ஆதார் ண் இபேக்ை 
யலண்டி  ைட்ைாத்கத லயிபறுத்தயாம். 
 

உதாைாை, திர்ைாயத்தில், தபாது லி ியாை அகப்பு துகம, தனி  பர் ஆதார் ண்ைின் 
அடிப்பகைில் யளன் லறங்ையாம்.  யளன் ைார்டில் இந்த  ம்பர் குமிப்பிையலண்டும். 

 

குமிப்பு: ஆதார் ன்மால் ன்ன ? 

ஆதார் னும் லார்த்கத, பய தாறிைரில் “அஸ்திலாம்” ன்று  தாறிதபர்ப்பு 
தசய்ப்பட்டுள்ரது.‟ஆதார் னும் லார்த்கத தனித்துல அகைார ண் அதாலது 12-இயக்ை 
ண். இந்தி குடிக்ைலக்கு அலர்ைரின் க்ைள் ததாகைில் ற்றும் உிரில் தைலல் 
சரிபார்த்தலுக்குப் பிமகு லறங்ைப்பட்ை ண்ைாகும். 
 
குமிப்பு: தபாது  லி ியாைஅகப்பு   (PDS) 

 ாம்  அமிந்த  லறிாைி  யளன் ைகை  அல்யது  ிா  லிகயக்  ைகைைள்  யபான்ம 
த ட்லர்க்  லறிாை  ததாைர்ந்து  லி ியாைம் தசய்பம்  லகைில்  பக்ைிான 
தபாபேட்ைகர  ிை  அதிை  அரலில்  லி ியாைம் தசய்பம் அகப்பு PDS  ஆகும். பக்ைிப் 
தபாபேட்ைள், யைாதுக, அரிசி, சர்க்ைக, ண்தைண்தைய் யபான்மகல ஆகும்.   
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இந்தி தனித்துல அகைார ஆகைம் (UIDAI) 

 

28 ெனலரி 2009 ஆம் ஆண்டு திட்ைக் ைிளன் பயம் UIDAI  ஒபே கூடுதயான அலுலயைம் 
ன்றும் இதில்  115 அதிைாரிைள்  உள்ரைங்ைி    துலக்ைக்  குலலாை  தசல்படும்  ன்றும் 
அமிலிக்ைப்பட்ைது. 
UIDAI ன்பது ஆதார் ண்ைள், இபேப்பிை தைலல்ைகர யம்படுத்துதல்,  ிலாசிப்பலரின் 
அகைாரத்கத யதகலப்பட்ைபடி அங்ைீைரித்தல் யபான்மலற்கம லறங்கும் த்தி 
அகைார தவு ைரஞ்சித்கத (CIDR)  ிர்லைிக்கும் ஒலங்குபகம ஆகைாகும். 
UIDAI சரிான சட்ைங்ைள் ததாறில்நுட்பங்ைள் ற்றும் ைட்ைகப்பு ஆதார் - இல் ஒவ்தலாபே 
இந்தி குடிைனுக்கும் பதிவு தசய்ப்பட்ைதா ன்றும் சரிாை தசல்படுைிமதா ன்றும் 
உறுதிப்படுத்தும். 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UIDAI 
 

 
   
CIDR 

 

2653 4132 7654 
 

9872 5472 3648 
 

6231 8354 2572 

பதிலாரர் 

 

யசர்க்கை  ிறுலனம் 

குடிபரிக 

 

U
ID

 
ண்
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த
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UIDAI- ன் யட்சிம் ற்றும் இக்ைம். 
 
UIDAI’s ன் யட்சிம் ற்றும் இக்ைம்ன்னதலன்மால்  

 UIDAI இந்திக் குடிக்ைலக்கு ஆதாக 
லறங்கும் 

o அகத  லிகலாை, குகமலான தசயலில்  
ரிதாை சரிபார்க்ை படிபம். 

o இட்கை ற்றும் யபாயி 
அகைாரங்ைகர  ீக்கும்.  

 இந்திக் குடிக்ைள் ல்யயாகபம் பதிவு 
தசய்லது ன்பது UIDAI ன் ய ாக்ைாகும். 
ஆனால் பக்ைிாை லறுகில்  
உள்ரலக. பதிவு தசய் யலண்டும் 
தபாதுலாை, லறுகில் உள்ர பகுதிினர் 
தங்ைரிைம் அகைாரத்கத   ிபைபிக்கும் 
ந்த ஒபே ஆலைபம் கலத்திபேப்பதில்கய.  
„ஆதார்‟ ஒவ்தலாபே   தனி  பபேக்கும் 
அலர்ைகர ந்த ஒபே ைஷ்ைத்துக்கும் 
அல்யது ததால்கயப் படுத்தாலும் 
லறங்ைப்படும்.   

  ீண்ை ைாயாை இந்தி அசாங்ைம் தனது 
குடிக்ைரின் க்ைள் ததாகை லிலங்ைகர 
யசைரித்து லபேைிமது. 
ஆினும், இப்யபாதுள்ர தபாது லி ியாை அகப்பு, ல 

போன லரி , ஓய்வூதித் திட்ைம் யபான்ம அகைார தவு அகப்புைள் “இட்கை அல்யது 
யபய்ைள்” (இமந்தலர்ைரின் லிலம்) யபான்ம பிச்சிகனைகர அடிக்ைடி சந்திக்ைிமது. 
உதாைாை, K S K துர்ைா னும் 45 லது தபண்ைி சிய லபேைங்ைலக்கு பன்னர் இமந்து 
லிட்ைார். இன்தனாபே  43 லதுள்ர K. துர்ைா னும் தபண்ைி, தான்  K.S.K துர்ைா ன்று 
அகைாரம் ைாட்டி இமந்த K.S.K துர்ைாலிற்கு தகுதிபள்ர ல்யா யாபங்ைகரபம் தபற்று 
லிட்ைார் . இத்தகை யாசடிைகர ஆதார் தடுக்ையாம். 
இத்தகை  யாசடிைகரத் தலிர்க்ை , UIDAI  குடிக்ைரின்   க்ைள் ததாகைில் ற்றும் 
உிரில் தலல்ைகர சரிபார்த்து அதன் பின்னய UIDAI யைட்ைா லில் பதிவு தசய்த் 
திட்ைிட்டுள்ரது. இது  ிைழ்வு துலங்கும் பன்னய யசைரிக்ைப் பட்ை தவு சரிானது ன்று 
உறுதிப்படுத்தும். இப்தபாலது,  யாபங்ைகர லறங்ை ஒபே  பரின் அகைாரத்கத 
பரியசாதிக்ை  உிரில் அத்தாட்சி  உபயாைப்படுத்தப் பட்ைால்,   பிச்சிகனைள் 
தரீ்ந்துலிடும். 
 

 

 குமிப்பு : தவு  தரம் 

 

யைட்ைா யபஸ் ன்பது இது ததாைர்பாை  யசைரிக்ைப் பட்ை  தைலல் தரம் ஆகும்.  
உதாைாை “அைாதி”   ன்பது யைட்ைா யபஸ். - A ஆகுதையியபான் கைக்ைரி ன்பதுவும் 
தவு தரத்தின் ஒபே டுத்துக் ைாட்ைாகும். ஒபே ைைினிின் உள்யரய தைலல் தரத்கத 
அகக்ை படிபம். இதனால் தைலல் தரத்கத ரிதிலும், லிகலாைவும் ததாைர்பு தைாள்ர 
படிபம். 

 

காட்சி 4: இந்திய குடிமக்கள் எல்ல ாரும் லசர்ந்தது. 
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ைாட்சி 5: சரிான தைலல் பயா தட்ரிக் அடிப்பகைில் யசைரிக்ைப் பட்டு இறுதிான தவு 
தரத்தில்  கூடுதயாை ஆதார்  பத்தி இகைக்ைப்படும். 

இட்டிப்பு   ிகய  இல்யாக (டீ -டிபெப்ரியைளன் ): அித் B  ன்பலர், ஆதார்-ைார்டுக்கு 
லிண்ைப்பித்து பம்கபில்  தபற்றுக் தைாண்ைார்.  சிய லபேைங்ைள் ைறித்து 
பம்கபியிபேந்து தைால்ைத்தாலிற்கு ாறுதல் ஆைி றுபடிபம் ஆதார் ைார்டுக்கு  இந்த 
சம் அித் பனாட் ன்ம தபக உபயாைித்து  லிண்ைப்பித்தார். க்ைள்ததாகைில் 
ற்றும் பயா தட்ரிக் தகலப் தபறும்யபாது ,CIDR-இட்டிப்பு  ிகய சரிபார்க்ைப்படும்.  
அித் B ின் தைலல்ைள்  CIDR -ல் இபேந்ததால், புது ஆதார் தப் பைலில்கய ற்றும் 
லிண்ைப்பம் றுக்ைப் பட்ைது. . அித் தனது பிமப்பு   யததிக   ாற்மி   சான்மிதழ்ைள் 
தபற்று லிண்ைப்பித்தால் இது யபான்ம தபர் பய இபேக்கும் ன்று  ிகனத்து ஆதார் 
லறங்ை இலும் ஆனால், அலது உிரில் தைலல்ைகரஅதாலது, லில் யகை, ைபேலிறிப் 
பையம்  யபான்மலற்கம ாற்ம இயாது. னயல ஒபே  பர், தபக  தலமாை  பதிவு 
தசய்திபேந்தால்   அகத சட்ை  ரீதிாை ாற்மம் தசய்தால்  ட்டுய  ாற்ம படிபம் 

 UIDAI அதிைா பூர்லான லலுலான படிலத்கத (இன்ைர்த ட், தாகபல் யபான், தையியபான், 

பயம் ) லறங்கும். தென்சிைள் லிலங்ைள் யசித்து கலக்ைப்பட்ை  த்தி தவு 
தரத்திற்கு (CIDR) தசன்று ஒபே  பரின் க்ைட்ததாகைில் ற்றும் பயா தட்ரிக் 
தைலல்ைகர ஒப்பிட்டு  பார்த்துக் தைாள்ரயாம். லங்ைிைள் யபான்ம அசு ற்றும் தனிார் 
 ிறுலனங்ைலைன்  த்தி தவு தரம் யசித்து  கலக்ைப்பட்ை  ைைினிக இகைக்ைச் 
தசய்யாம். 

சரி
 ப

ார்
த்
த
ல்

 

 

ஆதார். தபர்   லியாசம் லது ….. 

2341 4564 3244 A ாய் 34 ம். ெி யாடு 

பம்கப-54 

56 ….. 

1224 6574 2517 P தசன்  43, ெி. டி.யாடு, 

யைாலா - 32 

34 ….. 

5423 4526 1232 யை பபேரி 11பி.படில்ைாயனி, 
தைால்ைத்தா -71 

24 ….. 

5432 4524 6787 ெி.சீர்   ிா பொர் , தில்யி -
1 

33 ….. 

3456 1324 6754 ம்.யைலிட்   11,யபயஸ் யாடு, 

பம்கப – 1 

76 ….. 

 

 
இபேக்கும் தவு  

இந்தி அசு 

 
புது தவு 

UIDAI 

தபர் லியாசம் லது 

A.ாய் 34 ம். ெி யாடு பம்கப-54                   56 

A.ாய் S.C.ார்க்,   தபங்ைலபே -20 43 

யை பபேரி    11 பி படில் ைாயனி, 
தைால்ைத்தா -71          

24 

ெி.சீர்           ிா பொர் , தில்யி -1                                33 

ஆர். பிசாத்    43, ய தாெி  ைர், தசன்கன.                  

– 23 
26 

ம் யைலிட் 11, யபயஸ் யாடு, பம்கப -1                   76 

ம் யைலிட் யபயஸ் யாடு, பம்கப -1                          71 
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யஷ் Y 

Y
es 

 

ைல் S 

N
o 

ஆதார் ண்:  

2134 5763 8976 

 

சரி பார்க்ை  
Y.யஷ் 

ஆதார் ண்:  

2134 5763 8976 

 

சரி பார்க்ை  
Y.யஷ் 

 

UIDAI 

CIDR 

லங்ைி 
 

 

டுத்துக் ைாட்ைாை, ஒபே லங்ைிக் ைைக்கு 
துலங்கும்யபாது, ஆதார் ண்  ற்றும்  
லிண்ைப்பதாரிைம் இபேந்து யசைரிக்ைப் பட்ை  
உிரில் தலல்ைகர UIDAI க்கு 
சரிபார்த்தலுக்கு  அனுப்புலார்ைள். லங்ைி 
சர்ப்பித்த  லிலங்ைள் அடிப்பகைில்,CIDR    

ஆலைங்ைகர UIDAI சரிபார்த்து  சரிாை 
இபேந்தால் சரி " ன்ம அங்ைீைாபம் 
இல்கய' ன்மால் இல்கய ன்ம 
அங்ைீைாபம் லறங்கும். 
                         

அபேைில் உள்ர பைத்தில்,யஷ் Y ,ற்றும் 
ைல் S, னும் இபேலர் லங்ைி ைைக்கு 
துலங்ை லிபேம்பினார்ைள். இபேலபேம் ஒய 
ஆதார் ண்கை அலர்ைள் அகைாராை  
அனுப்பினார்ைள். UIDAI இயிபேந்து அங்ைீைா 
ண் தபற்ம பின் ைல் S, யஷ் Y, 

ன்பலரின் ஆதார் ண்கை  தனது ன்று 
அனுப்பினார் ன்று ைண்டுபிடிக்ைப் பட்டு 
அலது யலண்டுயைாள் லங்ைிால் றுக்ைப் 
பட்ைது. 

பைம் 6 : சரிபார்த்தல் பகம 

 

 ைட்ைகப்பு ததாறில் நுட்பத்தில் UIDAI தபரி பாத்திம் லைிக்ைிமது. கக் ைைினிில் 
ஒபே  பரின் உிரில் ற்றும் க்ைள்ததாகைில் லிலங்ைள்  அைங்ைி ஆதார் தவு 
தரம் யசைரிக்ைப் பட்டிபேக்கும். அந்த  பரின் யசர்க்கை ைைினி ாக்ைப்படும் ற்றும் 
பதிவு கம் ற்றும் CIDRக்கு த ட் லர்க்  பயாை தைலல்ைள் பரிாற்மம் தசய்ப்படும். 
ஒபே  பரின் அகைார சரி பார்த்தகய  யசகல கத்தினர் ஆன் கயன் லறிாையல 
சரிப்பார்ப்பர். UIDAI தைலல்ைள் பாதுைாப்பிற்ைாை அகப்புக்ைகர தபாபேத்திிபேக்கும் . 
இதனால் அங்ைீைாம் இல்யாத  லபேம்  இந்த   தைலல்ைகர பார்க்ை படிாது. 
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UIDAI சூறல் அகப்பு. 
 

“- ஒபே பகுதிில் அல்யது பப்பில் ஒபேலபேக்தைாபேலர் ததாைர்பு தைாண்ை உிபேள்ர - 
உிற்ம தபாபேட்ைள் ல்யாம் ையந்தயத ஒபே சூறல் அகப்பு ஆகும்.”  
 

UIDAI சூறல் அகப்பு ததாைர்பான ைாட்சி லிரக்ைம் ைீயற தைாடுக்ைப்பட்டுள்ரது: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

பைம் 7: UIDAI சூறல் அகப்பு 

UIDAI சூறல் அகப்பில் பல்யலறு லிதான பங்கு தபறுபலபேம் அலர்ைரின் 
ஒபேலபேக்தைாபேலர் ததாைர்பு தைாள்லதலும் இபேக்கும். சூறல் அகப்பின் பக்ைி 
பங்குதார்ைள்  ைீயற தைாடுக்ைப்பட்டுள்ரன.  

 UIDAI: இந்தி அசாங்ைத்தால் தசயாக்ைப்பட்ை ஒபே  ிறுலனம் ஆகும். UID அகப்பில் 
பதிவு தசய் ற்றும் சரிபார்த்தல் தசல்பகமக்ைாை பின்பற்ம யலண்டி   பல்யலறு 
 கைபகமைகரபம் UIDAI லிரக்ைாைக் ைாட்டும். 

 அமிபைப் படுத்துயலார்: அமிபைப் படுத்துயலார் ன்பலர்  பதிலாரர் ற்றும் UIDAI  ில் 
பதிவு தசய்ப்பட்ை  பர். இலர் லியாசம் ற்றும் அகைாரம் ததாைர்பான 
தசல்லுபடிாகும் ஆலைம் தும் இல்யால் இபேக்கும் ஒபே  பரின் அகைாரத்கத  
உறுதிப்படுத்துலார். அலபேக்குத் ததரிந்த  பரின் அகைாரம் ற்றும் லியாசத்கத 
ட்டும்  உறுதி தசய்லார்.  உறுதிப்பாடு அமிபைப் படுத்துயலாரின் ஆதார் ண் ற்றும் 
பயா தட்ரிக் தகல   உபயாைித்து  தசய்ப்படும்.  னயல அமிபைப் படுத்துயலார் 
பதயில் பதிவு தசய்து ஆதார் ண்கை தபம யலண்டும். 

 பதிலாரர்ைள்: அசாங்ைம் ற்றும் தனிார் தென்சிைள் உட்பை  இந்திாலில் பதிவு 
தசய்ப்பை யலண்டி குடிக்ைலக்ைாை  UIDAI ஆல் அங்ைீைாம்  தசய்ப்பட்ைலர்ைள் 
ஆலார்ைள் . டுத்துக் ைாட்ைாை, ஆபள் ைாப்பீடு  ிறுலனம் (LIC), LPG லர்த்தை 
 ிறுலனங்ைள்,  யதசீ ஆயாக்ைி ைாப்பீடு  திட்ைம் (RSBY), யதசி   ைிாப்  பும  

 

UIDAI 

பதிவு சூறல் அகப்பு 

 பதிலாரர்ைள் 

 பதிவு தென்சி 
 ஹார்டுயலர், சாப்ட் யலர் 

லிற்பகனாரர்ைள் . 
 IT ஆயயாசைர்ைள் 

 பிற்சி &  ற்பாடுைள் 

 தசல்பகம  லரங்ைள் 

U
ID

 ப
ிர

ாட்
பா

ம்
 

PDS 

NREGA 

ைல்லி 

சூறல் அகப்பு பன்பாடுைள் 

 ா ியம் 

  ிதி  ிறுலனங்ைள் 

 ைல்லி, ஆயாக்ைி 
பகுதி 

 சிஸ்ைம் 
ஒபேங்ைிகைப்பாரர்ை
ள் 

 IT  ஆயயாசைர்ைள் 

 பயயாபா 
ஆயயாசைர்ைள் 

 ஹார்டு 
யலர்லிற்பகனாரர்ை
ள் 

 தன்தபாபேள் 
லிற்பகனாரர்ைள் 

 தையிைாம் 
 ிறுலனங்ைள் 

ஆயாக்ைிம் 

 ிதி 
யசகலைள் 
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லரர்ச்சி  உத்தலாத  சட்ைம் (NREGA),யபான்ம தபாதுத்  துகம லங்ைிைள், இன்ஷ்பென்ஸ் 
 ிறுலனங்ைள் யபான்மகல. 

 பதிவு தென்சிைள்: குடிக்ைகர பதிவு தசய் பதிலாரால் யதர்ந்ததடுக்ைப்பட்ை  தென்சிைள்.  
பதிலாரர்ைள் சார்பாை  இகல  தசல்படும்  ற்றும்  இகல  பதிலாரரிைம்  ைைக்ைிைப்படும்.. 

 பதிவு தென்சி சூபர்கலசர்ைள்: இலர்ைள்  பதிவு கங்ைகர  ிர்ாைித்து,  ிர்லைித்து, 

பிச்சிகனைள் லந்தால் அலற்கம கைாலலார்ைள். 
 பதிவு தென்சி ஆபயட்ைர்ைள்: குடிக்ைரின் க்ைட்ததாகைில் ற்றும் உிரில்  தைலல்ைகர 

யசைரித்து  கலப்பார்ைள் . இலர்ைள் குடிக்ைலைன் ய ரிகைான ததாைர்பு தைாண்ைலர்ைள்.. 
 தைாண்டு தசல்பலர்: பதிவு தென்சி ைைத்துனர் (யைரிர்) னப்படும் தைாரிர்  ற்றும் அஞ்சல் 

யசகலைலைன் ததாைர்பு  கலத்திபேப்பார்ைள் . இலர்ைள்  பதிவு  தென்சி ற்றும் CIDR. இகைய  
தையிலரி தென்சிாை தசல்படுலார்ைள். 

 ஹார்டுயலர்& சாப்ட் யலர் லிற்பகனாரர்ைள்: யயப்ைாப், (டிக்ைைினி ), தைஸ்க்ைாப், பிரிண்ைர், 

பயாதட்ரிக் டிகலசஸ் யபான்ம தபாபேட்ைகர லிற்பலர்ைள்  ஹார்டு யலர் லிற்பகனாரர்ைள் 
னப்படுலார்ைள். சாப்ட் யலர் லிற்பகனாரர்ைள், ஆபயடிங் சிஸ்ைம் (லிண்யைாஸ் XP, லிஸ்ைா , 

லிண்யைாஸ் 7 ) சாப்ட் யலர் அப்ரியைளன்ஸ்    யபான்மலற்கம லிற்பலர்ைள்.   

 பிற்சி  ிறுலனம் : பதிவு ஆபயட்ைர்ைள், சூப்பர்கலசர்ைள் ததாறில் நுட்ப துகை ஊறிர்ைள்   
யபான்ம   பர்ைலக்கு பிற்சி அரிக்கும் தென்சிைள் இகல ஆகும்.  

 யசாதகன ற்றும் சான்மிதழ் லறங்கும் தென்சி:   ஆதார் பதிவு அகப்பில் யலகய லாய்ப்பு தபம 
 ிகனக்கும்   பர்ைகர திப்பீடு தசய்பம் தென்சிைள் இலர்ைள். (.ைா. பதிவு ஆபயட்ைர்ைள் ). பதிவு 
தசல்பகமக  கைார தகுதிான  பர்ைள் ற்றும் பிற்சி தபற்மலர்ைள் ன்று  உறுதிப்படுத்தும் 
இந்த அகப்பு. 

 ததாைர்பு கம் : UIDAI பன்பாடு  ததாைர்பான  பிச்சிகனைலக்கு தீர்வு ைாணும் கம்.  ஒபே  பர் 
தனக்கு ற்படும் பிச்சிகனக  லிரக்ைி ின் அஞ்சல் பயம் அல்யது தஹல்ப் கயன்  ம்பர் (உதலி 
யசகல கம் ) லறிாை டுத்துகக்ையாம். 

 யபார்ட்ைல்  ிர்லாை தென்சி :  UIDAI இகை தரத்கத பாரிக்கும் தென்சி  இலர்ைள். 
(http://www.uidai.gov.in). 

 அங்ைீைா பனர் தென்சிைள்: ந்த ஒபே லாடிக்கைாரர் /யாபதார் அகைாரத்கத அங்ைீைாம் 
தசய் யலண்டி / ற்றும் அலர்ைலக்கு யசகலைகர தபம ததாைர்பு தைாள்ர அனுதி அரிக்கும் 
 ிறுலனம். .ைா:- லங்ைிைள் - அலர்ைரது லாடிக்கைாரர்ைரின் அகைாரத்கத சரிபார்த்து 
அலர்ைரின்  யசிப்பு ைைக்குைன் ததாைர்பு தைாள்ர அனுதி அரிக்ைிமது. NREGA: பதிவு தசய்ப்பட்ை 
ஊறிர்ைள்   அகைாரத்கத சரிபார்த்து அலர்ைரின் சம்பரக் ைைக்குைன் ததாைர்பு தைாள்ர 
அனுதி அரிக்கும் அகப்பு. 
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குமிப்பு : உபயாைான பதங்ைள் 

 ீங்ைள் UID தசல்பகமகப் புரிந்து தைாள்ர  யதகலான  சிய லாக்ைிங்ைள்  ைீயற 
தைாடுக்ைப்பட்டுள்ரன. 

 ஆதார் ண்: இந்தி லசிப்பாரர்ைலக்கு அசாங்ைத்தால் அகைார சான்மாை லறங்ைப்பட்ை 12 
இயக்ை ண் ஆதார். 

 த்தி அகைார தவு ைரஞ்சிம்: (CIDR):  UIDAI - ஆல்  ிறுலப்பட்டு  பாரிக்ைப்படும் ஒபே 
அகப்பு. இது ஆதார் ண் லறங்குதல்,   குடிபரிக தைலல்ைகர யம்படுத்துதல், குடிபரிக 
தபற்மலர்ைரின்  தைலல்ைகர யம்படுத்துதல்   ற்றும் அங்ைீைரித்தல்  யபான்மலற்கம தசய்ைிமது. 

 பதிவு தசய்தல்: குடிபரிக தபற்மலரின் தைலல்ைள் (க்ைள் ததாகைில்   ற்றும் பயா தட்ரிக் 
உட்பை தவுைள் ) யசைரிக்ைப்படும் பகம.  UIDAI ஆல்  யதர்ந்ததடுக்ைப்பட்ை  பதிலாரர்  பயம் பதிவு 
தசய்ப்படும். அலர் பிமகு பதிவு  தென்சி உதலிபைன் பதிவு தசய்லார். 

 பதிவு கம்:  இந்த இைத்தில்தான் பதிவு தசய்ப்படும்.  ஒவ்தலாபே பதிவு கபம்  பதிவுைள் 
 ன்மாை தசல்பை யதகலான  பதிவு தசல்பகம  கத்கதக் தைாண்டிபேக்கும். ஒபே பதிவு 
கம் பல்யலறு பதிவு  ிகயங்ைகர கலத்திபேக்ையாம்.   

 பதிவு  ிகயம்: ஒபே குடிைனின் க்ைட் ததாகைில் & பயா தட்ரிக் தவுைகர  யசைரித்து  
தன்னிைம் கலத்திபேக்கும் அகப்பு.  இங்கு ைைினி , பயா தட்ரிக்  சாதனங்ைள் ற்றும் பிரிண்ைர்  
யபான்ம  இத சாதனங்ைலம் இபேக்கும்.   

 

லினாடி லினா 

1. UIDAI சூறல் அகப்பில் “அமிபைப் படுத்துயலார் “ன்ம லார்த்கதக்கு  தபாபேள் ன்ன ? 

2. UIDAI பதிலாரர் ன்ன தசய்லார்? 

3. பதிவு தசய்தல் ன்மால் ன்ன? 

4. பதிவு தென்சி  சூபர்கலசரின் தசல்பாடு ன்ன? 

 

ஆதார் பயாை ல்யயாபேக்கும் ற்படும்:  ன்கைள்   

 

குடிபரிக உள்ரலர்ைள், பதிலாரர்ைள், பதிவு தசய்பலர்ைள் ற்றும் இந்தி அசாங்ைம் 
ல்யயாபேக்கும் ஆதார் பயம் ற்படும் யாபங்ைள் ைீயற தைாடுக்ைப் பட்டுள்ரன: 

 குடிபரிக உள்ரலர்ைள்: ஆதார் அகைார சரிபார்த்தலுக்கு  உள்ர ஒய பய லறிாகும்.  
ஒபே பகம குடிக்ைள்  பதிவு தசய்த பிமகு  பல்யலறு பகம இந்த ண்கை  
உபயாைிக்ையாம். லங்ைிைைக்கு தபம, பாஸ்யபார்ட் , ஓட்டுனர்  உரிம் (டிகலிங் கயசன்ஸ் 
) யபான்மலற்கமப் தபம யசகலைகர  அணுகும் யபாது,  ஒவ்தலாபே பகமபம் துகை 
ஆலைங்ைகர  சர்ப்பிக்கும் பிச்சிகனைள் இல்யால் இது ைாக்கும். 
தபரி அரலியான குடிபரிக உள்ரலர்ைள் தற்யபாது  அகைார ஆலைங்ைள்  தும் 
இல்யாதலர்ைள் - ஆதாம் தபபேம்  பர் பட்டியில் இபேந்து இதனால் "லியக்ைப் பட்ைலர்ைள்" 
கூை "அமிபைப் படுத்துலர் அகப்பு " லறிாை அகைாரம் தபமயாம். ஆதார்  ண் 
(அல்யது UID  ) இதனால்  "ல்யா ைதவுைகரபம் திமக்கும் திமவு யைால்" (சாலி ) ஆை - 
பக்ைிாை கறைலக்கு  உதவுைிமது. 

 பதிலாரர்ைள் ற்றும் பதிவு தசய்பலர்ைள்: UIDAI ஆலைங்ைள் சரி பார்க்ைப் பட்ை   பிமகு 
ட்டும் க்ைலக்கு பதிவு தசய்பம். பதிலாரர்ைலக்கு   இட்கை பதிவு இல்யால் 
தவுைரில்  சரி பார்த்து  குமிப்பிட்ை  பகமைகரபம்  பை  யசிப்கபபம்  தபம இது 
உதவுைிமது. தசயவு குமித்த பகுதிில் பதிலாரர்ைலக்கு UIDAI  ன் சரிபார்த்தல்  தசல்பகம 
அலர்ைள் யசகலைகர தபறுபலரின் அகைாரத்கத ைண்டு பிடிக்ை, குகமந்த தசயகல 
உறுதிப் படுத்தும். சபை இயக்ைின் ீது ைலனம் தசலுத்தும் பதிலாரர்ைலக்கு,  ம்பைான 
அகைார ண், அங்ைீைாம்  தபம இன்று லக ைடினாை இபேக்கும் குலக்ைலைன் 
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அலர்ைரது அணுகுபகமக லிரிலாக்ை உதவுைிமது. ஆதார் லறங்கும் இந்த லலுலான 
அங்ைீைாம் யசகலைகர யம்படுத்தி,  ல்ய குடிபரிக இபேக்ை லறி ைாட்டுைிமது. 

 அசாங்ைம்: பல்யலறு திட்ைங்ைரின்  ைீழ்  இட்டிப்பு பதிகல  ீக்ைி அசின் ைபேவூயத்தில் 
ைைிசான பைம் யசிக்ை யலண்டும் ன்ம திர்பார்ப்பு உள்ரது.  யாபம் தபேம் திட்ைங்ைள் 
தசல்படுத்த   ய ரிகைாை அசுக்கு குடிக்ைரின் துல்யிான தைலல்ைகர அரிக்கும் 
ற்றும் அசு துகமைகர  பதலீடுைரில் ஒத்துகறத்து  தைலல்ைகர பைிர்ந்து தைாள்ர 
அனுதி அரிக்ைிமது. 
 

 குமிப்பு:NREGA திட்ைம் 

 ாட்டின் தபாபேராதா லரர்ச்சிில் கற  க்ைலம் பங்குதார்ைராைஆலார்ைள் ன்ம 
 ம்பிக்கைில் அசாங்ைம் பைத்கத பல்யலறு திட்ைங்ைரில் தசயவு தசய்லதில்  அதிைரிப்பதிலும்  
கற க்ைகரபம் , சபைத்தில் பின் தங்ைிலர்ைகரபம்  இயக்ைாை கலத்து இந்தி அசாங்ைம் 
ைலனம்  தசலுத்தி  புதி திட்ைங்ைகரபம் துலக்ைிபள்ரது.  

NREGA   திட்ைத்கத டுத்துக் ைாட்ைாை கலத்துக் தைாள்யலாம். ஆய்லின் பயாை ைண்ைமிந்ததில் 
இந்த திட்ைத்தில் பல்யலறு "யாசடிைள்  "(ஒலக்குைள் )இபேப்பதாைவும் அதனால், இயக்ைாை 
கலத்துள்ர கற க்ைகர யாபங்ைள் தசன்மகைலதில்கய ன்றும் ததரி லந்தது. 
அலர்ைலக்ைாை அசு ஒதுக்ைி NREGA சம்பரப் பைத்தில் பை 5,840 யைாடிக்கு  பதியாை பை 1270யைாடி 
ட்டுய  இந்த  ிதிாண்டு 2007 -ல் தசயலறிக்ைப் பட்ைது ன்று  சிய ஆய்வுைள்  ைண்ைமிந்துள்ரன 
. : 2006-07 ஆம் லபேைம் திட்ைத்தின் ைீழ் அசு தசயலறித்த ததாகை 8,823 யைாடி பைபாய் .(39,000 யைாடி 
பைபாய் 2009-10-ல் )ஆனால் இயக்கு கலத்த க்ைலக்கு தசன்மகைந்த பைம் 14.7%ட்டுய. அதாலது 
-பை 1,270 யைாடி பைபாய் ன்பதாகும் 

 

 

பப்புதல்:   “தைலல்  ற்றும் லிறிப்புைர்ச்சி “ ன்ம லார்த்கதக  
பப்புதல் 

 
இந்திக் குடிபரிக உள்ர ஒவ்தலாபேலபேக்கும் “ஆதார்” ஆதாத்கத தபேம். இந்த தசய்திக 
இந்திாலின் ஒவ்தலாபே பகுதிைரிலும் பப்ப யலண்டும்;  ஒவ்தலாபே குடிைனும்  “ஆதார் ற்றும் 
அதன் யாபங்ைள்”  ன்னதலன்று   ததரிந்து தைாள்ரயலண்டும். ஆதார் ததாைர்பான தசய்திக 
அதிை அரலில் பப்ப ைீயற உள்ர இயக்குைள்  லிலாை தைாடுக்ைப் பட்டுள்ரன. 

 பலகான பலல்: இந்திாலில் உள்ர ஒவ்தலாபே குடிைனும் இகத அமிந்து தைாள்லம் 
லகைில் தசய்திக பப்ப உறுதி தசய்து தைாள்ர யலண்டும். 

 ஆதாகப் புரிந்து தைாள்லதல்: ஆதார் ன்மால் ன்ன? அது க்ைலக்கு ன்தனன்ன 
யாபங்ைகர  க்ைலக்கு லறங்ை படிபம் அது வ்லாறு உதவும்  ன்று அமிந்து 
தைாள்லதல். 

 ஆதார் தசல்பகமக புரிந்து தைாள்லதல்: குடிக்ைள் ஆதார் பதிவு தசல்பகம, ப்படி 
ப்தபாலது ஆதாக தபம படிபம் அலர்ைரது குகமபாடுைகரக் கைாலலது ப்படி ன்று 
அமிலார்ைரா ன்று உறுதி தசய்து தைாள்ர யலண்டும்.  

 சீான புரிதல்: யற்கூமி புரிதல் சீானது ற்றும் ல்யயாகபம் தசன்மகைந்தது ன்று 
உறுதி தசய்தல்.  

 பதிவு தசய்லதற்ைாை க்ைகர திட்டுதல்: க்ைகர ஆதார் ண் தபற்றுக் தைாள்ர 
பங்குதபறுாறு திட்டுதல். 
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 பதிவு தசய்தல் ற்றும் அமிபைப்படுத்துயலாக  திட்டுதல்: அமிபைப்படுத்துயலார் ிை 
பக்ைிானலர்ைள், ஆதார்  தைலல் தசல்பாட்டில் உள்ர லறிைகர ைீயற உள்ர பைம் 
ைாட்டுைிமது. இதில் அலர்ைள் பதிவு ஆைி இபேக்ை யலண்டும் அலர்ைள் இகதப் பற்மி  ன்கு 
ததரிந்திபேக்ை யலண்டும். 

 
ைீழ்க்ைண்ை திப்புைள் ஆதார் தைலல் ததாைர்பு தசல்பகமக்ைான லறிைள் ஆகும். 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1          2    3.1       3.2         4 

 

பைம் 8: ஆதார்  தைலல் தசல்பாட்டில் உள்ர லறிைள் 

 

யயய கூமிபடி UIDAI-ன் ஒட்டுதாத்த தைலல் ற்றும் லிரம்ப பயயாபாம் பல்யலறு 
அரவுைகரக் தைாண்ைது. இதில் ஒவ்தலான்றும் தலவ்யலறு   குமிக்யைாள்ைகர உகைது.பதிவு 
தசய்பம் தென்சி, பதிவு தசல்பகமின் தைலல் ற்றும் லிரம்பத்திற்கு தபாறுப்யபற்கும். 
 

லறி 1: க்ைள் லிறிப்புைர்வு 

குமிக்யைாள் : ல்யா குடிக்ைகரபம் அகை க்ைள் லிறிப்புைர்வுக்குத்  யதகலான பாம்பரி 
லறிைகர உபயாைித்தல். 
 

திட்ைம் : திட்ைத்கத ைலபேம் ா ிய அரகலச்   சார்ந்து யததிைள் யலறுபட்ைாலும்  உரி பதிவு 
 ாள் துலங்கும் யததிக்கு மக்குகம பப்பது  ாட்ைள் (30)பன்னய தசல்பாடு துலங்கும். 
னினும் சிய பகுதிைரில்  க்ைள் லிறிப்புைர்வு யதகலில்கய. அப்படிப்பட்ை பகுதிைரில் சிய 
ைீயற தைாடுக்ைப்பட்டுள்ரன : 
 

a. a. பதிவு தசய்லதற்ைான அகைாரம்   ைாட்ைப்பட்ை   இயக்கு ிைவும் குமிப்பிைத்தக்ைது. 
அந்த தாத்தப் பகுதிில் உள்ர க்ைகரபம் ைைக்ைில் தைாண்டு லாது. லிடுபட்ை பகுதி 
க்ைள் இப்யபாகதக்கு பதிலின் பட்டியில் இல்கயதன்மால் க்ைள் லிறிப்புைர்வுக்கு 
அலசிம் இல்கய. 

b. படிக்ை யலண்டி இைப்பகுதி ிைவும் சிமிது. சிதமிது யபாய ஆங்ைாங்யை உள்ரது. 
அப்படிப்பட்ை பகுதிைரில், அரலான லிறிப்புைர்வு பைாம் உள்லர் லாதனாயி அல்யது 
அச்சு ஊைைம் (ய ாட்டீஸ்) யபாதுானது . 
 

லறிைள் :  ததாகயக்ைாட்சி,(TV) லாதனாயி, அச்சு, லகயத்தரம், ற்றும்  தைலல் ததாைர்பு   
(லிலங்ைள் பின் பகுதிில் ). 
 

பங்கு :  DAVP ற்றும் இத யதசீ தென்சிைள்  துகைபைன்  UIDAI லிரிலாக்ைம் ற்றும்   ைபேத்கத 
தசல்படுத்த  யலண்டும். 
 

லறி 2: அமிபைப்படுத்துயலார் ற்றும் பதிலாரர்ைலக்கு பதிவு ற்றும் IEC. 

அதிை க்ைள் 
லிறிப்புைர்வு 

     

  பதிவு 

   

 ைல்லி 
பதிவுக்கு 

பந்கத 

லிறிப்புைர்வு 

 

 

  யசர்க்கைப்          
பதிவு 

லிறிப்புைர்வு 

      அங்ைீைாம் 

அமிபைப்படுத்துயலார் & பதிலாரர்ைள் பதிவு தசய்தல் 
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ய ாக்ைம்: அந்த பகுதிில் உள்ர  அமிபைப்படுத்துயலார், பதிலாரர் அதிைாரிைள் ற்றும் இத  
 ம்பைான  பர்ைரது பதிவு ற்றும்  ைல்லி. 
திட்ைம்: பதிவுக்கு 45  ாட்ைலக்கு பன்னய இந்த  ைலடிக்கை துலக்ை யலண்டும். ைீழ்க்ைண்ை 
லிதிைகர பின்பற்மயலண்டும். 

• ஆதார் ததாைர்பான  பதிவு ற்றும் ைல்லிக்ைாை லபேம்படி சம்பந்தப்பட்ை அசு 
அதிைாரிிைிபேந்து ைடிதம்  தபம யலண்டும். 

• தைலல்ைகர பப்ப ஒபே ைி ய ம் ஆையாம் ற்றும் இது காக்ைப்பட்ை  தாலுக்ைா 
அரலில் இைத்தில் யபாதுான ற்பாடுைலைன் திட்ைிைப்பை யலண்டும். பதிலாரர் 
அதிைாரிைள், பதிவு தசய்பம் ஆப்பயட்ைர்ைள்  ற்றும் அமிபைப்படுத்துயலார்ைலக்ைாை  
ஒபே குலலாை பிற்சி அரிக்ைப் பையலண்டும். 

• சிறுபான்கினர்  ன்று  உறுதிபடுத்த  பல்யலறு ைிாங்ைள் இகைக்ைப்பை யலண்டும். 
இபேக்கும் தவு தரம் பயாை, பதிலாரர்ையர குடிபரிக உள்ரலர்ைலக்கு பதிவு தசய்லதானால், 

அமிபைப்படுத்துயலார் தைலல் இந்த  ிகயில் யதகலில்கய ஆினும், ஆதிக்ைபள்ரலர்ைரின் 
அகைாரம் ற்றும் தசல்லாக்கு யதகலப்பையாம். 
 

லறிைள்: இகைபை தனிப்பட்ை தைலல் (இன்ைர் தபர்சனல் ைம்பெனியைளன் ) (ஆடியா, லடீியா,   

பிற்சி, IVRS )  -லிலங்ைள் அடுத்த பகுதிில். 
பங்குதபறுபலர்: பதிலாரர், UIDAI ஆதவுைன் உள்லர் அசாங்ை அதிைாரிைள். 
லறி 3.1 : பதிவுக்கு பன்  லிறிப்புைர்வு 

ய ாக்ைம்: பன் யசல்  ற்றும் பதிவு லிறிப்புைர்வு ற்படுத்துதல்  அைி திட்ையில் ிைவும் 
பகனத்   தபேம்.  இந்த  ிகய, க்ைலக்கு ங்கு , ப்தபாலது, ப்படி பதிவு தசய், யபான்ம  
தைலல்ைகரப்  தபம உறுதி தசய் படிபம்.     

   

திட்ைம்: இந்த  ைலடிக்கை  சுார் 7  ாட்ைலக்கு பன் உண்கான யசல் துலங்கும் பன்னய, 

தசல்பைத் துலங்கும்.  இந்த  ிகயில்தான் ல்யாலித தைலல் லறிைள் தலீிாை  தசல்படும்.  
னயல, ஊைைங்ைள் ற்றும் தசல்பாட்டு திட்ைங்ைள் இதற்ைாை ஊக்குலிக்ைப் பை யலண்டும்.. 
யபனர்ைள், சுலதாட்டிைள், லிரம்ப தட்டிைள், சுலர் ஓலிங்ைள், லிற்பகனக் கூைங்ைள், பாட்டு 
 ாைைம்  யபான்ம   தலரிப்பும ஊைைங்ைலம் இதில் அைங்கும். (லிலங்ைள் பின்னர்) 
 

பங்கு : பதிலாரர், உள்லர் ற்றும் அசு அதிைாரிைள் யபான்மலர்ைலைன் பன்யப ஒத்துகறத்து 
உள்லர் /ாலட்ை  அரவு பைாம்ைலக்ைாை யதகலான அனுதி ற்றும் ைட்ைகப்புைள் 
இபேக்குாறு   உறுதி தசய்து தைாள்ர  யலண்டும்.   

 

லறி 3.2:யசல் லிறிப்புைர்வு. 
 

குமிக்யைாள். பதிவு  ாள் அன்று பதிவு  ைக்கும் இைத்தில்  ைலடிக்கைைரில் ைலனம் தசலுத்த 
யலண்டும். 
 

திட்ைம்:  யபனர்ைள், சுலதாட்டிைள், லிரம்ப தட்டிைள், சுலர் ஓலிங்ைள், லிற்பகனக் கூைங்ைள், 

யலன், லடீியா யபான்ம   ஊைைங்ைலம் இதில் அைங்கும். (லிலங்ைள் பின்னர்) 
பங்கு : பதிலாரர், உள்லர் DAVP, DFP (லிரம்பத் துகம )ற்றும் பாைல் ற்றும்  ாைைத் துகம 
ற்றும் இத ததாைர்பான தென்சிைள்  யபான்மலர்ைலைன் இகைந்து தசல்படுதல். 
படி4:ஆதாரின் பன்பாடுைள்: 
இது நுைர்யலார் பதிவு தசய்த பின்னர் உண்கியயய ஆதாக உபயாைிக்ை  அதன் பயம் 
ல்யா யாபங்ைகரபம் அனுபலிக்ை துலங்ைி  பிமகு ற்படும்  ிகயாகும். இதன் பக்ைி 
ய ாக்ைம் நுைர்யலார் ஆதாக அங்ைீைாம் தபம  ப்படி உபயாைிக்ை யலண்டும்  ற்றும் ய ர்கம 
அனுபலம் தபறுைிமார்ைள் ன்பகத புரிந்து தைாண்ைார்ைள் ன்று  உறுதிப் படுத்துதல் ஆகும். 
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லிறிப்புைர்கல ப்படி பப்ப யலண்டும்? 

லிறிப்புைர்கல பப்ப பல்யலறு தைலல்  யசனல்ைகர உபயாைிக்ை யலண்டும். அதில் சிய 
லறிபகமைள் 

 

a. ஒரிபப்பு: பாம்பரி ற்றும் புதி தலகு ென ஊைைம். 
b. தைலல்: ஒரிபப்பு ஊைைத்திற்கு அப்பால் ற்றும் அதற்குள் தைலல் லறிைள்.  

c. அவுட் யைார்: தலரிப்புமத்தில் ததாைர்புதைாள்லம் இைங்ைரில் உட்பும  ைலடிக்கைைள். 
d. தபாலதுயபாக்கு: திகப்பைங்ைள், தியட்ைர், பாைல்ைள் ற்றும் இத தபாலதுயபாக்கு 

அம்சங்ைள்.  

e. ஒபேலபேக்தைாபேலர் ததாைர்பு தைாள்லதல்: குலலாை அல்யது ஒபேலபேக்தைாபேலர் தைலல் 
பரிாற்மம்  

f. UIDAI ஆதவு ைட்ைகப்பு: பதிலாரர் ற்றும் யசர்க்கை தென்சி ைட்ைகப்பு. 
பிற்சி தபற்ம பாரிப்பு, அதிைாரிைள் ைகயப்பைி உள்லரில் பப்பப்படும் ந்த ஒபே தசய்திக்கும்  
UIDAI ன் ஒப்புதல் யதகல தபாபேரைக்ைம் ற்றும் லடிலகப்பு படிலங்ைள், UIDAI  லிறிப்புைர்வு  
ற்றும் தைலல் குலலால் லறங்ைப்படும் 

 

உள்லர்  ிகயில் ந்த ஒபே குமிப்பும்  இகைக்ைப்பட்ைால் UIDAI -ன் ஒப்புதல் அதற்குத் 
யதகலாகும். 
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சுபேக்ைம் / குறுைி படிலம் 

 
 
 

வார்த்தத லிரக்ைம் 

 BPL  லறுகக் யைாட்டின் ைீழ் 

 

 

 

 CIDR  த்தி அகைார தவு ைரஞ்சிம் 

 EGoM  அதிைாிக்ை அகச்சர்ைள் குல 

 LIC  ஆபள் ைாப்பீடு  ிறுலனம் 

 PDS  தபாது லி ியாைத் திட்ைம் 

 NPR  யதசீ க்ைட்ததாகைப் பதியலடு 

 NREGA  யதசீ ஊை யலகய லாய்ப்பு உத்தலாத சட்ைம் 

 UID  தனிப்பட்ை அகைாரம் 

 UIDAI  இந்தி தனித்துல அகைார ஆகைம் 

 


