
��ச்ேச� அர� 

Government of Puducherry 

��ைமப்ெபா�ள் வழங்கல் மற்�ம் �கர்ேவார் வ�வகாரங்கள் �ைற 

Department of Civil Supplies and Consumer Affairs 

இைணய தள ேசைவகள் - Online Services 

 



�திய ��ம்ப அட்ைடக்கான வ�ண்ணப்ப�த்த�க்கான 

வழிகாட்�தல்கள். Guidelines - New Ration Card 

Fees: Nil.  Time Limit 45 days  

தங்க�ைடய ஆதார் எண்ைண ��ம்ப அட்ைட தரவ�ற்� 

பயன்ப�த்திக்ெகாள்ள வ�ண்ணப்பதாரர் ஒப்�தல் அள�க்கேவண்�ம். 

வ�ண்ணப்பதார�க்� இந்தியாவ�ல் ேவ� எங்�ம் ��ம்ப அட்ைட இல்ைல 

என உ�தியள�க்க ேவண்�ம். The Applicant should give the consent for using the 

Aadhaar Number and Personal details to the Department and also declare that he / she is not 

in the possession of Ration card anywhere in India. 

இைணய ேசைவைய ெபற கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள ஆவணங்கைள 

பதிேவற்ற�ம். The following document(s) to be uploaded while availing the service online  

1. ெவள�மாநிலத்தின் ஒப்�வ�ப்�ச் சான்� / ந�க்கல் சான்� (PDF). Surrender 

Certificate/ Deletion Certificate from other State (PDF) 

2. ��ப்பத்தைலவ�ன் �ைகப்படம். Photograph of the HoF (JPG / JPEG) 

3. மின்கட்டண ரச�ீ / எ�வா� இைணப்� ரச�ீ / வாடைக ஒப்பந்தம் (PDF). 

(Electricity Bill / Gas Connection Bill / Rent Deed) (PDF) 

-பதிேவற்�ம் ேகாப்� 100 kb அளவ�ற்� ேம�ம் 500 kb அளவ�ற்� மிகாம�ம் 

இ�த்தல் ேவண்�ம். The File Size should be greater than 100 KB and less than 500 KB. 

��ைம ெபா�ள் அதிகா�யால் கள ஆய்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். The Field 

verification will be done by Civil Supplies Officer. கள ஆய்வ�ன் ேபா� / At the time of 

verification: 

a. அைனத்� உ�ப்ப�ன�ன் ஆதார் நகல் (தங்க�ைடய ஆதார் எண்ைண 

��ம்ப அட்ைட தரவ�ற்� பயன்ப�த்திக்ெகாள்�ம் ஒப்�த�டன்) / Photocopy 

of all members Aadhaar Card(with consent from the individual to use) 

b. உைறவ�டச் சான்� நகல். Proof of Residence 

c. மின்கட்டண ரச�ீ / எ�வா� இைணப்� ரச�ீ / வாடைக ஒப்பந்த நகல். 

Electricity Bill / Gas Delivery challan 

d. ெவள�மாநிலத்தின் ஒப்�வ�ப்�ச் சான்� / ந�க்கல் சான்றின் அசல். Surrender 

Certificate/ Deletion Certificate from other State  



��ம்ப அட்ைடய�ல் சி�வர் ெபயைர ேசர்த்த�க்கான வழிகாட்�தல்கள் 

Guidelines - Inclusion of Child in the existing Ration Card 

Fees: Rs 10/-.  Time Limit 1 Day (for migrant – 15 days) 

தங்க�ைடய ஆதார் எண்ைண ��ம்ப அட்ைட தரவ�ற்� பயன்ப�த்திக்ெகாள்ள 

வ�ண்ணப்பதாரர் ஒப்�தல் அள�க்கேவண்�ம். 

The Applicant should give the consent for using the Aadhaar Number and Personal details to the 

Department. 

இைணய ேசைவைய ெபற கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள ஆவணங்கைள பதிேவற்ற�ம். 

The following document(s) to be uploaded while availing the service online  

1. �ழந்ைதய�ன் ப�றப்�ச் சான்� / Birth Certificate of a child (PDF) 

2. �ழந்ைதய�ன் ஆதார் சான்� / Aadhaar Certificate of a child (PDF) 

3. பள்ள�ச்சான்� (5 வய�க்� மி�ந்� இ�ப்ப�ன்) / Study Certificate (PDF) (if 

age is more than 5, Study Certificate is mandatory) (or) 

4. பள்ள� அைடயாள அட்ைட / Student ID 

 

• பதிேவற்�ம் ேகாப்� 100 kb அளவ�ற்� ேம�ம் 500 kb அளவ�ற்� மிகாம�ம் 

இ�த்தல் ேவண்�ம் The File Size should be greater than 100 KB and less than 500 KB. 

• �ழந்ைதய�ன் வய� 14 வய�க்� �ைறவாக இ�க்க ேவண்�ம் Child age should 

be less than 14 years. 

• ேகாப்� PDF வ�வத்தில் இ�க்க ேவண்�ம் / The File should be in PDF format. 

• ப�றப்�ச் சான்றிதழின் அ�ப்பைடய�ல், ேரஷன் கார்�ல் �ழந்ைதய�ன் ெபயர் 

ேசர்க்கப்ப�ம் Based on the validity of the Birth Certificate, the child name can be included 

in the exiting Ration Card. 

• வ�ண்ணப்ப�த்த இ� தினங்க�க்�ள் கட்டணம் ெச�த்தவறினால், ெபயர் 

ேசர்த்தல் வ�ண்ணப்பம் நிராக�க்கப்ப�ம். If the payment is not made within 2 days 

for the requested service, the filled application will be cancelled automatically. 

  



��ம்ப அட்ைடய�ல் �திர்ந்ேதார் ெபயர் ேசர்த்த�க்கான 

வழிகாட்�தல்கள் Guidelines - Inclusion of Adult Member  

Fees: Rs 10/-.  Time Limit 1 Day  

தங்க�ைடய ஆதார் எண் மற்�ம் தன�ப்பட்ட வ�வரங்கைள ��ம்ப 

அட்ைட தரவ�ற்� பயன்ப�த்திக்ெகாள்ள வ�ண்ணப்பதாரர் ஒப்�தல் 

அள�க்கேவண்�ம். 

The Applicant should give the consent for using the Aadhaar Number and Personal details 

to the Department. 

இைணய ேசைவைய ெபற கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள ஆவணங்கைள 

பதிேவற்ற�ம். 

The following document(s) to be uploaded while availing the service online  

1. �திய உ�ப்ப�ன�ன் ந�க்கல் சான்� (PDF) Proof for the Deletion Certificate (PDF) 

2. �திய உ�ப்ப�ன�ன் ஆதார் (PDF) Proof for the Aadhaar Certificate of new member 

(PDF) 

3. தி�மண சான்� (PDF) Marriage Certificate(PDF) 

4. வாக்காளர் அைடயாள அட்ைட(PDF) Voter ID (PDF) 

-பதிேவற்�ம் ேகாப்� 100 kb அளவ�ற்� ேம�ம் 500 kb அளவ�ற்� மிகாம�ம் 

இ�த்தல் ேவண்�ம். The File Size should be greater than 100 KB and less than 500 

KB. 

-ேகாப்� PDF வ�வத்தில் இ�க்க ேவண்�ம். The File should be in PDF format. 

��ைம ெபா�ள் அதிகா�யால் கள ஆய்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் 

The Field verification will be done by Civil Supplies Officer 

1.கள ஆய்வ�ன் ேபா� அதிகா�யால் தங்கள் அைலேபசிக்� வ�ம் 

கட�ெசால் உ�திப�த்தப்ப�ம். OTP will be verified by the Officer at the door step 

for authentication / verification of the Applicant (whenever Applied) 

2.கள ஆய்வ�ன் ேபா� வ�ண்ணப்பதாரர் அதிகா�ய�டம் ஒப்பைடக்கப்பட 

ேவண்�ய ஆவணங்கள். The applicant should handover all necessary documents to 

the Officer. 

a. �திய உ�ப்ப�ன�ன் ஆதார் நகல் Aadhaar Certificate of Member 

b. தி�மணச்சான்றின் நகல் மற்�ம் ந�க்கல் சான்றின் அசல் Marriage Certificate 

and Deletion Certificate of Member 

-வ�ண்ணப்ப�த்த இ� தினங்க�க்�ள் கட்டணம் ெச�த்தவறினால், ெபயர் 

ேசர்த்தல் வ�ண்ணப்பம் நிராக�க்கப்ப�ம். If the payment is not made within 2 

days for the requested service, the filled application will be cancelled automatically. 

  



��ம்ப அட்ைடய�ல் உள்ள உ�ப்ப�னர் ெபயர் ந�க்க�க்கான 

வழிகாட்�தல்கள். Guidelines - Deletion of existing Member from the Ration Card 

Fees: Rs 10/-.  Time Limit 1 Day  

 

தங்க�ைடய ஆதார் எண் மற்�ம் தன�ப்பட்ட வ�வரங்கைள ��ம்ப 

அட்ைட தரவ�ற்� பயன்ப�த்திக்ெகாள்ள வ�ண்ணப்பதாரர் ஒப்�தல் 

அள�க்கேவண்�ம். The Applicant should give the consent for using the Aadhaar Number 

and Personal details to the Department. 

 

இைணய ேசைவைய ெபற கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள ஆவணங்கைள 

பதிேவற்ற�ம். 

The following document(s) to be uploaded while availing the service online  

1. இறப்�ச் சான்� / Death Certificate from authorised Doctor/ Hospital (PDF) 

(or) 

2. ந�க்கல் ெசய்�ம் நப�ன் தி�மணச் சான்� / Marriage Certificate of the member 

to be deleted(PDF) 

 

-பதிேவற்�ம் ேகாப்� 100 kb அளவ�ற்� ேம�ம் 500 kb அளவ�ற்� மிகாம�ம் 

இ�த்தல் ேவண்�ம். The File Size should be greater than 100 KB and less than 500 

KB. 

-ேகாப்� PDF வ�வத்தில் இ�க்க ேவண்�ம். The File should be in PDF format. 

ந�க்கப்பட ேவண்�ய நபர் ��ம்பத்தைலவராக இ�ப்ப�ன், அ�த்த 

��ம்பத்தைலவர் யாெரன�ம் அதற்ேகற்றார் ேபால் ப�ற உ�ப்ப�ன�ன் 

உற��ைறைய மாற்ற�ம். If the deceased was Head of Family, the applicant 

should select the Head of Family and change the relationship of all the family members. 

 

ஆவணங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் ெபயர் ந�க்கம் ெசய்யப்ப�ம். 

Based on the application and proof, the individual name will be deleted. 

  



��ம்ப அட்ைடைய ஒப்�வ�த்த�க்கான வழிகாட்�தல்கள் 

Guidelines - Surrendering of Ration Card 

Fees: Nil.  Time Limit 1 Day  

 

��ச்ேச�ய�லி�ந்� ேவ� மாநிலத்திற்� இடம்ெபயர்� ெசய்�ம்ேபா� 

��ம்பத்தைலவர் ��ம்ப அட்ைடைய ஒப்�வ�க்க வ�ண்ணப்ப�க்க 

ேவண்�ம். When the family migrates from Puducherry UT to other states, the head of 

family will apply for the Surrender of Ration Card. 

 

வ�ண்ணப்பம் ெபற்றப�ன் பதி� ெசய்த அைலேபசிக்� ��ஞ்ெசய்தி 

அ�ப்பப�ம். On receipt of the application, SMS will be sent to the registered mobile 

number. 

 

அசல் ��ம்ப அட்ைட மற்�ம் ஒப்�தல் சீட்ைட �ைறக்� சமர்ப்ப�த்� 

சரணைடதல் சான்றிதைழ ெபற்�க் ெகாள்ளலாம்.. The surrender Certificate will 

be issued by producing the Original Ration Card and Acknowledgement Receipt to the 

Department. 

 

ஒப்�தல் சான்� ஆயத்தமான ப�ன் எந்த ஒ� சம்பந்தப்பட்ட 

உ�ப்ப�னரா�ம் அதைன தரவ�றக்கம் ெசய்ய இய�ம். ஒ��ைற 

தரவ�றக்கம் ெசய்தப�ன் ம��ைற தரவ�றக்கம் ெசய்ய இயலா�. Surrender 

Certificate will be generated and will be available for any individual to download, after 

Processing. Once it is downloaded, the same may not be available to download again. 

  



��ம்ப அட்ைடய�ல் ெபயர் மாற்றத�க்கான வழிகாட்�தல்கள் 

Guidelines - Change of Name 

Fees: Rs 10/-   Time Limit 1 Day  

 

தங்க�ைடய ஆதார் எண் மற்�ம் தன�ப்பட்ட வ�வரங்கைள ��ம்ப 

அட்ைட தரவ�ற்� பயன்ப�த்திக்ெகாள்ள வ�ண்ணப்பதாரர் ஒப்�தல் 

அள�க்கேவண்�ம். The Applicant should give the consent for using the Aadhaar Number 

and Personal details to the Department. 

 

இைணய ேசைவைய ெபற கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள ஆவணங்கைள 

பதிேவற்ற�ம். The following document(s) to be uploaded while availing the service online  

1.ப�றப்�ச் சான்� அல்ல� ந�தமன்ற உத்தர� அல்ல� அரசிதழ் ஆவணம் 

(PDF). Proof for the Birth Certificate (or) Court Order / Gazette document (PDF) 

 

-பதிேவற்�ம் ேகாப்� 100 kb அளவ�ற்� ேம�ம் 500 kb அளவ�ற்� மிகாம�ம் 

இ�த்தல் ேவண்�ம். The File Size should be greater than 100 KB and less than 500 

KB. 

-ேகாப்� PDF வ�வத்தில் இ�க்க ேவண்�ம். The File should be in PDF format. 

  



��ம்ப அட்ைடய�ல் �கவ� மாற்�த�க்கான வழிகாட்�தல்கள் 

Guidelines - Change of Residential Address 

Fees: Rs 10/-   Time Limit 1 Day  

தங்க�ைடய ஆதார் எண் மற்�ம் தன�ப்பட்ட வ�வரங்கைள ��ம்ப 

அட்ைட தரவ�ற்� பயன்ப�த்திக்ெகாள்ள வ�ண்ணப்பதாரர் ஒப்�தல் 

அள�க்கேவண்�ம். The Applicant should give the consent for using the Aadhaar Number 

and Personal details to the Department. 

இைணய ேசைவைய ெபற கீேழ �றிப்ப�ட்�ள்ள ஆவணங்கைள 

பதிேவற்ற�ம். The following document(s) to be uploaded while availing the service online  

1. மிண்கட்டண ரசீ� (PDF). Proof for the Electricity Bill of House (Transfer / 

Establishment) (PDF) 

(and) 

2. வாடைக ஒப்பந்தம் / ெசாத்� வ� ரசீ� (PDF). Proof for the Rental agreement 

/ Property Tax Bill (PDF) 

-பதிேவற்�ம் ேகாப்� 100 kb அளவ�ற்� ேம�ம் 500 kb அளவ�ற்� மிகாம�ம் 

இ�த்தல் ேவண்�ம். The File Size should be greater than 100 KB and less than 500 

KB.  

-ேகாப்� PDF வ�வத்தில் இ�க்க ேவண்�ம். The File should be in PDF format. 

��ைம ெபா�ள் அதிகா�யால் கள ஆய்� ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம். The Field 

verification will be done by Civil Supplies Officer 

கள ஆய்வ�ன் ேபா� / At the time of verification: 

1. கள ஆய்வ�ன் ேபா� அதிகா�யால் தங்கள் அைலேபசிக்� வ�ம் 

கட�ெசால் உ�திப�த்தப்ப�ம். OTP will be verified by the Officer at the door step 

for authentication / verification of the Applicant (whenever Applied) 

2. கள ஆய்வ�ன் ேபா� வ�ண்ணப்பதாரர் அதிகா�ய�டம் ஒப்பைடக்கப்பட 

ேவண்�ய ஆவணங்கள். The applicant should handover all necessary documents to 

the Officer. 

a. உைறவ�டச் சான்� நகல். Proof of Residence 

b. மின்கட்டண ரசீ� / எ�வா� இைணப்� ரசீ� நகல். Electricity Bill / Gas 

Delivery challan. 

 

*** 


