
“Form-6B / படிவம்-6B
[See Rule 26A] /[விதி 26A-ஐ காணக]

ELECTION COMMISSION OF INDIA / இந்தியத் தேரேல் ஆணையம்
Letter of Information of Aadhaar number for the purpose of electoral roll authentication /

வாககாளர பட்டியல் அங்கீகாரத்திறகாக ஆோர எண உணணமையயன சான்றுணரத்ேல்

I ___________________________________________________ (Name of Elector) am Enrolled in electoral roll of 

___________________________________________________  (Name of Assembly/ Parliamentary Constituency) 

having EPIC Number

நான்___________________________________________ (வாககாளரின் யபயர) ___________________________________________
(சட்்டமைன்்றம்/ நா்டாளுமைன்்றத் யோகுதி யபயர)  
வாககாளர பட்டியலில் வாககாளர அண்டயாள  
அட்ண்ட எணணு்டன் பதிவு யசய்துளதளன்.

I hereby submit the following information for the purpose of authentication of my entry in electoral roll :-
நான் வாககாளர பட்டியலில் எனது பதிவு உணணமை என அங்கீகரிபபேறகாக பின்வரும் ேகவணை சமைரபபிககித்றன்:-

(Please tick the appropriate box)/ (ேயவுயசய்து யபாருத்ேமைான கட்்டத்ணேத் தேரவு யசய்யவும்)

(i)  Aadhaar No. / ஆோர எண

(ii)  I am not able to furnish my Aadhaar Number  
 because I don’t have Aadhaar number. Therefore, I hereby submit a copy of one of the following documents :- /
  என்னி்டம் ஆோர எண இல்ைாேோல், என்னால் ஆோர எணணை வழங்க இயைவில்ணை.  
 எனதவ, கீழககண்ட ஆவைங்களில் ஒன்றின் நகணை நான் சமைரபபிககித்றன்.

 (Please tick the appropriate box)/ (ேயவுயசய்து யபாருத்ேமைான கட்்டத்ணே தேரவு யசய்யவும்)

  MGNREGA Job Card / மைகாத்மைா காந்தி தேசிய ஊரக தவணை உறுதிச் சட்்ட அண்டயாள அட்ண்ட

  Passbooks with photograph issued by Bank / Post Office / வங்கி / அஞசல் அலுவைகத்ோல் வழங்கபபட்்ட 
 புணகபப்டத்து்டன் கூடிய கைககுப புத்ேகம்

  Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour/ யோழிைாளர 
 அணமைச்சகத்தின் கீழ வழங்கபபட்்ட சுகாோர காபபீட்டின் ஸமைாரட் காரடு

  Driving License / ஓட்டுனர உரிமைம்

  PAN Card / நிரந்ேர கைககு எண அட்ண்ட

  Smart Card Issued by RGI under NPR /தேசிய மைககள யோணக பதிதவட்டின்படி வழங்கபபட்்ட இருபபி்ட   
 அண்டயாளச் சான்று

  Indian Passport / இந்தியக க்டவுச்சீட்டு

  Pension document with photograph / புணகபப்டத்து்டன் கூடிய ஓய்வூதிய ஆவைம்

  Service Identity card with photograph issued to employees by Central / State Govt./ PSUs/Public Limited Companies / 
 மைத்திய / மைாநிை அரசு / யபாதுத்துண்ற நிறுவனங்கள / வணரயறுககபபட்்ட யபாது நிறுவனங்களால் 
 ஊழியரகளுககு வழங்கபபட்்ட புணகபப்டத்து்டன் கூடிய பணிககான அண்டயாள அட்ண்ட

 Official Identity Card issued to MPs/MLAs/MLCs./ பாராளுமைன்்ற உறுபபினரகள/ சட்்டமைன்்ற உறுபபினரகள /   
 தமைல்சணப உறுபபினரகளுககு வழங்கபபடும் அலுவைக அண்டயாள அட்ண்ட.

 Unique Identity ID (UDID) Card, issued by M/o Social Justice and Empowerment, Government of 
  India/ இந்திய அரசாங்கத்தின் சமூக நீதி மைறறும் அதிகாரமைளித்ேல் துண்றயால் வழங்கபபட்்ட ேனிபபட்்ட  
 அண்டயாள அட்ண்ட (UDID) 

 Signature of the elector/ வாககாளர ணகயயாபபம் : ______________________________________

 Name of the elector / வாககாளர யபயர : ______________________________________

 Email ID/Mobile Number / மின்னஞசல் முகவரி/ ணகதபசி எண : ______________________________________

Place/ இ்டம் : _____________________________ 

Date / தேதி : _____________________________ “

A   2   3

or/ அல்ைது


