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ಉತ್ತರಗ
ಳು

1

Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Who among the 

following had 

established UIDAI by 

passing Aadhaar Act, 

2016 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹಯು 
2016 ಯ ಆಧಹರ್ 
ಕಹನೂನನುು ಹಸ್ 
ಭಹಡುುದಯ ಭೂಲಔ 
ಮುಐಡಿಎಐ (UIDAI) 

ಅನುು ಷಹಾಪಿಸದಹಾಯೆ

State 

Government
ಯಹಜಾ ಷಕಹಾಯ Government 

of India

ಬಹಯತ 
ಷಕಹಾಯ Registrars ರಿಜಿಷಹಾಯಖಳು Enrolment 

Agency

ದಹಕಲಹತಿ
 ಎಜೆನ್ಸಿ 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

When was UIDAI 

established as Statutory 

Authority under Ministry 

of Electronics and I.T ?

ಮಹಹಖ ಮುಐಡಿಎಐ 
(UIDAI) ಎಲೆಕಹಾನ್ಸಕ್ಸಿ 
ಭತುು ಐಟಿ 
ಷಚಿಹಲಮದ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ಕಹನೂನುಫದಧ 
ಹಾಧಿಕಹಯಹಗಿ 
ಷಹಾನೆಮಹಯಿತು?

28th January, 

2009

28 ಜನರಿ 
2009

29th 

September, 

2010

29 ನೆೇ 
ಷೆೆಟೆಂಫರ್, 

2010

12th 

September, 

2015

12 ನೆೇ 
ಷೆೆಟೆಂಫರ್, 

2015

12th July, 

2016

12 ಜುಲೆೈ, 
2016

4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Which organisation is 

responsible for issuing 

UID?

ಮುಐಡಿ (UID) 

ನ್ಸೇಡುುದು ಮಹ 
ಷೆಂಷೆಾಮ 
ಜಹಫಹಾರಿಮಹಗಿದೆ?

Election 

Commission

ಚುನಹಣಹ 
ಆಯೇಖ

Planning 

Commission

ಯೇಜನಹ 
ಆಯೇಖ MeitY ಮೈಟ್ ೆೈ UIDAI

ಮುಐಡಿಎ
ಐ 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Why was UIDAI created ?
ಮುಐಡಿಎಐ ಏಕೆ 
ಯಚಿಷಲಪಟಿಟದೆ?

To Provide 

robust 

technology to 

eliminate 

duplicate and 

fake 

identities, and

ನಔಲ್ಲ ಭತುು 
ಮೇಷದ 
ಖುಯುತುಖಳನುು 
ತೊಡೆದುಸಹಔಲು
 ದೃಢಹದ 
ತೆಂತಾಜ್ಞಹನನುು
 ದಗಿಷಲು, 
ಭತುು

to provide 

identity that 

can be 

verified and 

authenticated 

 in an easy, 

cost-effective 

way

ಷುಲಬ, ೆಚಚ-
ರಿಣಹಭಕಹರಿ 
ರಿೇತಿಮಲ್ಲಿ 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಫಸು
ದಹದ ಭತುು 
ದೃಢೇಔರಿಷಫ
ಸುದಹದ 
ಖುಯುತನುು 
ದಗಿಷಲು

To make 

another 

Identification 

 Document

ಭತೊುೆಂದು 
ಖುಯುತಿನ 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಭಹಡಲು

Both 1 & 2
ಎಯಡೂ  
1 & 2

4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

When was the Aadhaar 

Enrolment /Update 

Regulation 2016 

published in official 

gazettee

ಅಧಿಔೃತ ಗೆಜೆಟನಲ್ಲಿ  
ಆಧಹರ್ ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ / 

ಅೆಡೇಟ್ ಯೆಖುಾಲೆೇಶನ್ 
2016 ಮಹಹಖ ಾಔಟ 
ಆಗಿತುು?

28th January, 

2009

28 ಜನರಿ 
2009

29th 

September, 

2010

29 ನೆೇ 
ಷೆೆಟೆಂಫರ್, 

2010

12th July, 

2016

12 ಜುಲೆೈ, 
2016

12th 

September 

2017

12 ನೆೇ 
ಷೆೆಟೆಂಫರ್
 2017

4



6

Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

What do you mean by 

Aadhaar 

Enrolment/Update 

Process

ಆಧಹರ್ ನೊೆಂದಣಿ / 

ನವೇಔಯಣ 
ಾಕ್ರಾಯೆಯೆೆಂದಯೆೇ  ನ್ಸೇು 
ಏನು 
ಅಥೆೈಾಸಕೊಳುುತಿುೇರಿ?

The 

process,to 

collect 

demographic 

and 

biometric 

information 

from 

individuals by 

the 

enrolment 

agencies for 

the purpose 

of issuing 

Aadhaar 

numbers to 

such 

individuals 

under the 

Aadhaar Act.

ಆಧಹರ್ ಆಕ್ಸಟ 
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ಾಕ್ರುಖಳಿಗೆ 
ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡು 
ಉದೆಾೇವದೆಂದ 
ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಷೆಂಷೆಾಖಳ 
ಭೂಲಔ 
ಾಕ್ರುಖಳಿೆಂದ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷು  
ಾಕ್ರಾಯೆ.

Process to 

collect 

personal 

information 

of the 

resident to 

issue 

Identification 

Number

ಖುಯುತಿನ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ವತರಿಷಲು 
ನ್ಸಹಷದ 
ೆೈಮಕ್ರುಔ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷಲು 
ಾಕ್ರಾಯೆ

Process to 

collect 

financial 

information 

like PAN 

number, 

Bank A/c no. 

to issue 

Identification 

 Number

ಹಾನ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ, 
ಫಹಾೆಂಕ್ಸ A / c 

ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಭುೆಂತಹದ 
ಸಣಕಹಷು 
ಭಹಹತಿಮನುು 
 ಷೆಂಖಾಹಷಲು  
ಖುಯುತಿನ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಬಿಡುಖಡೆ 
ಭಹಡಲು 
ಾಕ್ರಾಯೆ.

None of 

the above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ
 ಅಲಿ

1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

What is the process of 

capturing resident data 

both Demographic and 

Biometric for generation 

of Aadhaar called?

 ತಲೆಭಹರಿನ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯಮೇಟಿಾಕ್ಸ ಎಯಡೂ 
ನ್ಸಹಸ ಡೆೇಟಹನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮು ಆಧಹರ್ 
ಎೆಂಫ ಾಕ್ರಾಯೆ ಏನು?

Authenticatio

n
ದೃಢೇಔಯಣ Enrolment ದಹಕಲಹತಿ Identification ಖುಯುತಿಷುವಕೆ Presentatio

n
ಾಷುುತಿ 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

_____ is any entity 

authorised or recognised 

by the Authority for the 

purpose of enrolling

individuals through 

Enrolment Agency.

ನೊೆಂದಣಿ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭೂಲಔ ಾಕ್ರುಖಳನುು 
ಷೆೇಯು ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ 
_____ ಹಾಧಿಕಹಯು 
ಅಧಿಔೃತ ಅಥಹ 
ಖುಯುತಿಸದ ಮಹುದೆೇ 
ಅಸುತವಹಗಿದೆ.

Introducer ರಿಚಮಕಹಯಯು Enrolling 

agency

ದಹಕಲಹತಿ 
ಎಜೆನ್ಸಿ Agency ಎಜೆನ್ಸಿ Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

_____ is any entity 

engaged by the Registrar 

for the purpose of 

enrolling

individuals.

ಾಕ್ರುಖಳ ದಹಕಲಹತಿ 
ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
ತೊಡಗಿಯು ಮಹುದೆೇ 
ಗಟಔ _____ ಆಗಿದೆ

Introducer ರಿಚಮಕಹಯಯು Enrolment 

Agency

ದಹಕಲಹತಿ 
ಎಜೆನ್ಸಿ

Supervisor/O

perator

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಯು
/ ಆಯೆೇಟರ್ Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

The Verifier/Certifier is 

the personnel appointed 

by ________ for 

verification of 

documents at enrolment 

centres.

ದಹಕಲಹತಿ ಕೆೇೆಂದಾಖಳಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲೆಖಳ 
ರಿಶೇಲನೆಗಹಗಿ 
________ ನೆೇಮಸದ 
ಸಫಬೆಂದ ೆರಿಪೆೈಮರ್ / 

ಷಟಿಾಪೆೈಮಯ ಆಗಿದಹಾಯೆ

Operator ಆಯೆೇಟರ್ Introducer
ರಿಚಮಕಹಯ
ಯು Registrars ರಿಜಿಷಹಾಯಖಳು Enrolling 

agency

ದಹಕಲಹತಿ
 ಎಜೆನ್ಸಿ 3
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

_________is the place 

where the Aadhaar 

Enrolment/Update is 

conducted by Certified 

Operator/Supervisor

___ಆಧಹರ್ 
ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ / 

ನವೇಔಯಣ  
ಾಭಹಣಿೇಔೃತ 
ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣೆ ನಡೆಸದ 
ಷಾಳ ______

Enrolment 

Center

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾ Exam Center ರಿೇಕ್ಷಹ ಕೆೇೆಂದಾ Hospital ಆಷಪತೆಾ School ವಹಲೆ 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

__________ is a certified 

personnel employed by 

Enrolment Agencies to 

execute the process of 

enrolment /update at 

the enrolment centers

ದಹಕಲಹತಿ ಾಕ್ರಾಯೆಮಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮನುು 
ಕಹಮಾಖತಗೊಳಿಷಲು 
ನೊೆಂದಣಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿೆಂದ 
ನೆೇಭಔಗೊೆಂಡ 
ಾಭಹಣಿೇಔೃತ ಸಫಬೆಂದ 
__________ ಆಗಿದಹಾಯೆ.

Enrolment 

Operator

ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್

Enrolment 

Supervisor

ದಹಕಲಹತಿ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ Introducer

ರಿಚಮಕಹಯ
ಯು Both 1 & 2

ಎಯಡೂ  
1 & 2

2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Who among the 

following ensures that 

only trained and 

certified persons handle 

the enrolment/update 

process?

ತಯಫೆೇತಿ ಡೆದಯು 
ಭತುು ಾಭಹಣಿೇಔೃತ 
ಾಕ್ರುಖಳು ಭಹತಾ 
ನೊೇೆಂದಣಿ / ನವೇಔಯಣ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮನುು 
ನ್ಸಾಹಷುತಹುಯೆ ಎೆಂದು 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹಯು 
ದೃಢಡುತಹುಯೆ?

UIDAI ಮುಐಡಿಎಐ Operator ಆಯೆೇಟರ್ Supervisor ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ Enrolment 

Agency

ದಹಕಲಹತಿ
 ಎಜೆನ್ಸಿ 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

_____________is 

responsible to conduct 

the Certification exam 

for the role of 

Operator/Supervisor

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂೆೈಾಷರ್ 
ಹತಾಕಹಾಗಿ 
ಾಭಹಣಿೇಔಯಣ 
ರಿೇಕ್ಷೆಮನುು ನಡೆಷಲು 
_____________ ಖಳು 
ಜಹಫಹಾಯಯು

Introducer ರಿಚಮಕಹಯಯು Enrolment 

Agency

ದಹಕಲಹತಿ 
ಎಜೆನ್ಸಿ

Testing and 

Certification 

Agency

ರಿೇಕ್ಷೆ ಭತುು 
ಾಭಹಣಿೇಔಯಣ
 ಷೆಂಷೆಾ

Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ 3
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

_______ is a person 

registered with the 

Registrar and Authority 

who confirms the 

identity of a person who 

does not have any valid 

POI and POA. 

ಫಬ ಭಹನಾ POI ಭತುು 
POA ಸೊೆಂದಯದ ಾಕ್ರುಮ 
ಖುಯುತನುು 
ದೃಢೇಔರಿಷು 
ರಿಜಿಷಹಾರ್ ಭತುು 
ಹಾಧಿಕಹಯದಲ್ಲಿ 
ನೊೇೆಂದಹಯಿತ ಾಕ್ರು 
_______

Operator ಅಯೆೇಟರ್ Introducer
ರಿಚಮಕಹಯ
ಯು

Enrolling 

agency

ದಹಕಲಹತಿ 
ಎಜೆನ್ಸಿ Agency ಎಜೆನ್ಸಿ 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

_______ is a person 

registered with the 

Registrar and Authority 

who confirms the 

identity of a person who 

does not have any valid 

POI and POA. 

ಫಬ ಭಹನಾ POI ಭತುು 
POA ಸೊೆಂದಯದ ಾಕ್ರುಮ 
ಖುಯುತನುು 
ದೃಢೇಔರಿಷು 
ರಿಜಿಷಹಾರ್ ಭತುು 
ಹಾಧಿಕಹಯದಲ್ಲಿ 
ನೊೇೆಂದಹಯಿತ ಾಕ್ರು 
______

Operator ಆಯೆೇಟರ್ Introducer
ರಿಚಮಕಹಯ
ಯು

Enrolling 

agency

ದಹಕಲಹತಿ 
ಎಜೆನ್ಸಿ Agency ಎಜೆನ್ಸಿ 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Who are applicable to 

can get the Aadhaar 

Enrolment/Update 

done?

ಆಧಹರ್ ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ / 

ನವೇಔಯಣನುು 
ಡೆಮುಲ್ಲಿ ಮಹಯು 
ಮಹಯು ಅಪಿಿಕೆೇಫಲ್ 
ಆಗಿದಹಾಯೆ?

Operator  ಆಯೆೇಟರ್

An individual 

who has 

resided in 

India for a 

period or 

periods 

amounting in 

all to one 

hundred and 

eighty-two 

days (182) or 

more in the 

twelve 

months 

immediately 

preceding 

the date of 

application 

for Aadhaar 

enrolment

ಸನೆುಯಡು 
ತಿೆಂಖಳಲ್ಲಿ 
ನೂಯ 
ಎೆಂಬತೆೈದು 
ದನಖಳಯೆಗೆ 
(182) ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚುಚ 
ಅಧಿಮಯೆಗೆ
 ಅಥಹ 
ಅಧಿಗೆ 
ಬಹಯತದಲ್ಲಿ 
ನೆಲೆಸದ ಒಾ 
ಾಕ್ರುಮು 
ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಿಸದ 
ದನಹೆಂಔಕೆಾ 
ಭುೆಂಚೆಯೆೇ

NRI ಎನ್ ಆರ್ ಐ None of 

the above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ
 

ಅಲಿ

2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Enrolment Identification 

Number (EID) is ___-

digit number allocated 

to residents at the time 

of enrolment. 

ದಹಕಲಹತಿ ಖುಯುತಿನ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ (EID) ___- 

ಅೆಂಕ್ರಮ ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ದಹಕಲಹತಿ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆ 
ಸೆಂಚಲಹಖುತುದೆ.

10 10 12 12 15 15 28 28 4



19

Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Resident is an individual 

who has resided in India 

for a period or periods 

amounting in all to ___ 

days or more in the 

twelve months 

immediately preceding 

the date of application 

for Aadhaar 

Enrolment/Update.

ನ್ಸಹಸಮು  ಬಹಯತದಲ್ಲಿ 
ಹಸಷುತಿುದಾ ಾಕ್ರು 
ಅಥಹ ___ ದನಖಳು 
ಅಥಹ ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ ಅಧಿಮಯೆಗೆ 
ಸನೆುಯಡು ತಿೆಂಖಳುಖಳಲ್ಲಿ 
ಆಥರ್ ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ / 

ನವೇಔಯಣದ ಅಜಿಾಮ 
ದನಹೆಂಔಕ್ರಾೆಂತ 
ಭುೆಂಚಿತಹಗಿಯೆೇ 
ನೆಲೆಸದ ಫಬ ಾಕ್ರು.

32 32 61 61 123 123 182 182 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Which of the following 

contact numbers can a 

resident call for 

resolutions to their 

concerns or grievances 

related to Aadhaar?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷೆಂಔಾ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಖಳಿಗೆ ಆಧಹಯಗೆ  
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ ತಭಮ 
ಔಳಳಖಳಿಗೆ ಅಥಹ 
ಔುೆಂದುಕೊಯತೆಖಳಿಗೆ 
ನ್ಸಣಾಮಕಹಾಗಿ 
ನ್ಸಹಸಖಳು  ಔಯೆ 
ಭಹಡಫಸುದು?

1947 1947 2009 2009 140 140 108 108 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Aadhaar is unique 

because 

____________________.

ಆಧಹರ್ ಅನನಾಹಗಿದೆ 
ಏಕೆೆಂದಯೆ 
__________________

__.

No two 

residents will 

have the 

same Aadhaar

number

ಮಹುದೆೇ 
ಇಫಬಯು 
ನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆ 
ಅದೆೇ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಆಧಹರ್ 
ಇಯುತುದೆ

A family can 

get a unique 

recognized ID

ೆಂದು 
ಔುಟುೆಂಫು 
ವಶಶಟ 
ಖುಯುತಿನ 
ುಯಹೆಮನುು 
ಡೆಮಫಸುದು

A person can 

avail two 

Aadhaar 

numbers

ಫಬ ಾಕ್ರುಮು 
ಎಯಡು 
ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಖಳನುು 
ಡೆಮಫಸುದು

None of 

the above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ
 ಅಲಿ

1

22

Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Which of the following is 

NOT a component of 

enrollment setup?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಟಪ್  ಬಹಖಲಿ?

Computer ಔೆಂಯಾಟರ್ Biometric 

device

ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ
 ಷಹಧನ

Bomb 

detector

ಫಹೆಂಬ್ 
ಡಿಟೆಔಟರ್ Iris scanner

ಔಣಣಪೊಯೆ 
ಷಹಾಾನರ್ 3
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Which of the given is 

true about Aadhaar?

 ಆಧಹರ್ ಔುರಿತು  
ನ್ಸೇಡಲಹದ ಸೆೇಳಿಕೆಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಷತಾ?

An individual 

can obtain 

multiple 

Aadhaar 

numbers 

ಫಬ ಾಕ್ರುಮು 
ಫಸು ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಖಳನುು 
ಡೆಮಫಸುದು

Aadhaar 

collects 

financial 

information 

of residents 

ಆಧಹರ್ 
ಅಯು 
ನ್ಸಹಸಖಳ 
ಸಣಕಹಷು 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷುತುದೆ

Aadhaar can 

be used as 

Proof of 

Citizenship

ಆಧಹರ್ ಅನುು 
ನಹಖರಿೇಔತೆಮ 
ುಯಹೆಮಹಗಿ 
ಫಳಷಫಸುದು

Aadhaar 

enables 

resident’s 

identificatio

n subject 

to 

successful 

“Authentica

tion” 

ಆಧಹರ್ 
ಷಕ್ರಾಮ 
ನ್ಸಹಸಖಳ
 

ಖುಯುತಿಷು
ವಕೆ 
ಮವಸವ 
"ದೃಢೇಔಯ
ಣ" ಆಗಿದೆ.

4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Aadhaar uses which of 

the given to uniquely 

identify the resident?

ನ್ಸಹಸಖಳನುು 
ಅನನಾಹಗಿ ಖುಯುತಿಷಲು 
ಮಹ ಅೆಂವಖಳನುು 
ಆಧಹರ್ ಫಳಷುತುದೆ?

Name and 

Address of 

the resident

ನ್ಸಹಸ ಸೆಷಯು 
ಭತುು ವಳಹಷ Fingerprints ಫೆಯಳಚುಚಖಳು Iris

ಔಣಿಣನ 
ಪೊಯೆಖಳು Both 2 & 3

ಎಯಡೂ  
2 & 3

4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Which of the given is 

true about Aadhaar?

ಆಧಹರ್ ಔುರಿತು  
ನ್ಸೇಡಲಹದ ಮಹ 
ಅೆಂವು ಷತಾಹಗಿದೆ?

It is just 

another card

ಇದು 
ಭತೊುೆಂದು 
ಕಹರ್ಡಾ ಆಗಿದೆ

Will collect 

and record 

demographic 

and 

biometric 

information 

for 

generation of 

Aadhaar 

Number

ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮ 
ಪಿೇಳಿಗೆಮ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ
 

ಭಹಹತಿಮನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷುತುದೆ 
ಭತುು 
ದಹಕಲ್ಲಷುತುದೆ

Aadhaar will 

replace all 

other IDs

ಆಧಹರ್ ಎಲಹಿ 
ಇತಯ ID 

ಖಳಿಗಿೆಂತ 
ಫಲ್ಲಶಟಹಗಿದೆ

Will collect 

profiling 

information

, such as 

caste, 

religion, 

language

ಜಹತಿ, 

ಧಭಾ, 

ಬಹಶೆ 
ಭುೆಂತಹದ
 

ಪೊಾಪೆೈಲ್ಲೆಂ
ಗ್ 
ಭಹಹತಿ
ಮನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷು
ತುದೆ

2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

____________ is a 

document to convey the 

Aadhaar number to a 

resident.

ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ನ್ಸಹಸಗೆ ತಿಳಿಷು 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್  
____________   ಆಗಿದೆ.

Aadhaar 

letter
ಆಧಹರ್ ತಾ CIDR ಸ ಐ ಡಿ ಆರ್ UID ಮು ಐ ಡಿ Aadhaar 

number

ಆಧಹರ್ 
ನೆಂಫರ್ 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Aadhaar will be used to 

prove citizenship. 

ೌಯತವನುು 
ಷಹಬಿೇತುಡಿಷಲು 
ಆಧಹರ್ 
ಫಳಷಲಹಖುುದು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2

28

Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Aadhaar will cover all 

residents of India who 

are residing in India for 

180 days from the date 

of Aadhaar 

enrolment/update

ಆಧಹರ್ ನೊೇೆಂದಣಿ 
ದನಹೆಂಔದೆಂದು 180 

ದನಖಳಯೆಗೆ 
ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿಹಸಷು 
ಬಹಯತದ ಎಲಹಿ 
ನ್ಸಹಸಖಳನುು ಆಧಹರ್ 
ಔರ್ ಭಹಡುತುದೆ

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

The vision of UIDAI is to 

empower residents of 

India with a unique 

identity and a digital 

platform to authenticate 

anytime, anywhere.

UIDAI ಮ 
ದೃಷಟಕೊೇನು, ಬಹಯತದ 
ನ್ಸಹಸಖಳನುು ಅನನಾ 
ಖುಯುತು ಭತುು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ೆೇದಕೆಯೆಂದಗೆ 
ಮಹುದೆೇ ಷಭಮದಲ್ಲಿ, 
ಎಲ್ಲಿಮಹದಯೂ 
ಾಭಹಣಿೇಔರಿಷು 
ಅಧಿಕಹಯನುು 
ದಗಿಷುುದು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ಅಧಹಾಮ 1 : 

ಅಧಹಾಮದ ಸೆಷಯು 
ಮುಐಡಿಎಐ ಭತುು 
ಆಧಹರ್  ರಿಚಮ

Aadhaar is a 15-digit 

number. 

ಆಧಹರ್ 15-ಅೆಂಕ್ರಮ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ ಆಗಿದೆ TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff

ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which person or Entity 

among the following is 

eligible to become a 

registrar?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ 
ಾಕ್ರು ಅಥಹ ಗಟಔ/ಷುು 
 ರಿಜಿಷಹಾರ್ ಆಖಲು 
ಅಸಾಹಗಿದೆ?

Any individual ಮಹುದೆೇ ಾಕ್ರು

Any Entity 

under central 

Govt. 

Ministry, 

State 

Government

ಕೆೇೆಂದಾ 
ಷಕಹಾಯದ 
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೆೇ 
ಷೆಂಷೆಾ. 
ಷಚಿಹಲಮ, 

ಯಹಜಾ ಷಕಹಾಯ

Any citizen 

of India

ಬಹಯತದ 
ಮಹುದೆೇ 
ನಹಖರಿಔ

Any 

individual 

capable of 

running a 

business

ಾಸಹಯ 
ನಡೆಷು 
ಷಹಭಥಾಾ
ವಯು 
ಮಹುದೆೇ 
ಾಕ್ರು

2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff

ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

should be avoided/not 

to be done  by the 

registrar?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದನುು ರಿಜಿಷಹಾರ್  
ತಪಿಪಷಫೆೇಔು /  

ಭಹಡಫಹಯದು?

Responsible 

for field level 

execution, 

monitoring 

and audit

ಕ್ಷೆೇತಾ ಭಟಟದ 
ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ  
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣೆ 
ಭತುು ಲೆಔಾ 
ರಿವೆ ೇಧನೆ  
ಜಹಫಹಾರಿ

Display 

adequate 

information 

about 

Aadhaar 

enrolment 

and update 

on their 

websites

ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಭತುು ಅಯ 
ೆಫಷೆೈಟಖಳಲ್ಲಿ
 ನವೇಔಯಣ 
ಔುರಿತು 
ಷಹಔಶುಟ 
ಭಹಹತಿ 
ಾದಶಾಸ

Use the 

information 

collected 

during 

enrolment 

for any 

purpose 

other than 

Aadhaar 

Enrolment/U

pdate

ಆಧಹರ್ 
ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ 
/ ನವೇಔಯಣ  
ಸೊಯತುಡಿಸ 
ಮಹುದೆೇ 
ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ 
ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಖಾಹಸದ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಫಳಸ

Allow 

UIDAI 

reasonable 

access to 

the 

premises 

occupied 

by it in 

case 

required

ಅಖತಾವದಾ
ಲ್ಲಿ ಅದನುು 
ಆಔಾಮಸ
ಕೊೆಂಡಿಯು
 
ಆಯಣಖ
ಳಿಗೆ 
UIDAI 

ಮು ಷೂಔು 
ಾೆೇವ
ನುು 
ಅನುಭತಿ
ಸ

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff

ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Registrars shall at all 

times abide by the Code 

of Conduct as specified 

in ______________ for  

Aadhaar 

Enrolment/Update.

ಆಧಹರ್ ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ / 

ನವೇಔಯಣಕಹಾಗಿ_______

_______ ಖಳಲ್ಲಿ  
ನ್ಸದಾಶಟಡಿಸದೆಂತೆ 
ನ್ಸಮೆಂತಾಔ 
ನ್ಸಮಭಖಳನುು ಎಲಹಿ 
ಷಭಮದಲೂಿ 
ಅನುಷರಿಷಫೆೇಔು.

Aadhaar Act 

2016 and 

Aadhaar 

Regulations

ಆಧಹರ್ 
ಕಹಯಿದೆ  2016 

ಭತುು ಆಧಹರ್ 
ನ್ಸಮಭಖಳು

GFR Rules
GFR 

ನ್ಸಮಭಖಳು Both I and II
ಎಯಡೂ  I 
ಭತುು  II

None of 

the above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ
 ಅಲಿ

1
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Chapter 2: 

Registrars, 
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Agencies and 

Enrolment Staff

ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Who among the 

following is responsible 

for evaluating the 

applications of agencies 

and empanel the eligible 

agencies as enrolling 

agencies- EA?

ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳ ಅನವಮಖಳ 
ಭೌಲಾಭಹನ ಭತುು 
ಅಸಾ ಏಜೆನ್ಸಿಖಳನುು 
ದಹಕಲಹತಿ ಎಜೆನ್ಸಿಖಳು-
ಇಎ ಎೆಂದು ಎೆಂಪಿನಲ್ 
ಭಹಡಲು ಮಹಯು 
ಕಹಯಣಯಹಗಿದಹಾಯೆ?

Central 

Ministry

ಕೆೇೆಂದಾ 
ಷಚಿಹಲಮ

Registrar and 

UIDAI

ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
ಭತುು 
ಮುಐಡಿಎಐ

Both I and II
ಎಯಡೂ  I ಭತುು 
 II

UIDAI
ಮುಐಡಿಎ
ಐ 2
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
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ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

What are the basic 

responsibity of Registrar?

ರಿಜಿಷಹಾಯನ  ಭೂಲ 
ಜಹಫಹಾರಿ ಮಹುದು?

Adherence to 

Aadhaar Act 

2016 and 

Aadhaar 

Regulations

ಆಧಹರ್ ಆಕ್ಸಟ 
2016 ಭತುು 
ಆಧಹರ್ 
ಯೆಖುಾಲೆೇಶನ್ ಗೆ 
 

ಫದಧಯಹಗಿಯುು
ದು

Hire/engage 

Enroling 

Agency and 

moniter its 

functioning

ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಮನುು 
ನೆೇಮಸ / 

ತೊಡಗಿಸ 
ಭತುು ಅದಯ 
ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ
ಮನುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣೆ 
ಭಹಡಿ

Ensure that 

any 

Enrolment 

agency and/ 

or person 

employed or 

appointed by 

them to 

conduct the 

enrolment 

and update 

operations 

are certified

ದಹಕಲಹತಿ 
ಭತುು ಅೆಡೇಟ್ 
ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ
ಖಳನುು 
ನಡೆಷಲು 
ಮಹುದೆೇ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಂಷೆಾ ಭತುು / 

ಅಥಹ ಾಕ್ರು 
ನೆೇಭಔ 
ಭಹಡಿದ 
ಅಥಹ 
ನೆೇಭಔ 
ಭಹಡಿದಯೆ 
ಾಭಹಣಿೇಔರಿಷ
ಲಹಖುತುದೆ 
ಎೆಂದು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊ
ಳಿು.

All of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಎಲಿಯ 4
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which person or Entity 

among the following is 

eligible to become a 

Enroling Agency?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ 
ಾಕ್ರು ಅಥಹ ಗಟಔ ದ 
ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಆಖಲು ಅಸಾಹಗಿದೆ?

Any 

individual 

fullfilling the 

condition 

mentioned in 

RFE for 

Enrolment 

Agency 

specified by 

Registrar/UID

AI

ರಿಜಿಷಹಾರ್ / 

ಮುಐಡಿಎಐ 
ನ್ಸದಾಶಟಡಿಸದ 
ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಗಹಗಿ 
ಆರ್ ಎಫ್ 
ಇಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸದ 
ನ್ಸಮಭ 
ಯಣಾಗೊಳಿಸದ
 ಮಹುದೆೇ ಾಕ್ರು

Any 

individual 

capable of 

running a 

business

ಾಸಹಯ 
ನಡೆಷು 
ಷಹಭಥಾಾವಯು
 ಮಹುದೆೇ 
ಾಕ್ರು

Any cerfied 

Operator 

/Supervisor 

ಾಭಹಣಿೇಔೃತ 
ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂೆೈಾಷರ್

Any 

individual 

who own a 

Aadhaar 

Enrolment/ 

Update 

Device

ಆಧಹರ್ 
ಎನೊಾಲೆಮೆಂ
ಟ್ / 

ನವೇಔಯಣ
 

ಷಹಧನ
ನುು 
ಸೊೆಂದಯು
 
ಮಹುದೆೇ 
ಾಕ್ರು

1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

criteria should an 

individual qualify to be 

eligible for a supervisor 

role?

I. Should be of age 18 

years and above

II. Shall be 10+2 pass

III. Should have Aadhaar 

number

IV. Should have 

obtained “Supervisor 

Certificate” from a 

Testing and Certification 

Agency 

v. Should have obtained 

a certificate in Basics of 

Computers

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಭಹನದೆಂಡಖಳು ಫಬ 
ಾಕ್ರುಮ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಹತಾಕೆಾ ಅಸಾತೆ 
ಡೆಮಫೆೇಔು?
I. 18 ಶಾ ಭತುು 
ಮೇಲಪಟಟ 
ಮಸಿನಯಹಗಿಯಫೆೇಔು
II. 10 + 2 ಹಸ 
ಆಗಿಯಫೆೇಔು
III. ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಸೊೆಂದಯಫೆೇಔು
IV. ರಿೇಕ್ಷೆ ಭತುು 
ಾಭಹಣಿೇಔಯಣ 
ಏಜೆನ್ಸಿಯಿೆಂದ 
"ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಾಭಹಣತಾ" ನುು 
ಡೆದಯಫೆೇಔು
v. ಔೆಂಯಾಟಖಾಳ 
ಫೆೇಸಔಿನಲ್ಲಿ ಾಭಹಣತಾ 
ಡೆದಯಫೆೇಔು(ಔೆಂಯಾಟ
ರ್ ಫೆೇಸಕ್ಸ ನಲ್ಲಿ 
ಾಭಹಣ ತಾ 
ಡೆದಯಫೆೇಔು )

I,II and III I,Ii ಭತುು  III I, III and IV I, III ಭತುು  IV I,II, III and IV
I,II, III ಭತುು  
IV

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

should an individual 

possess before starting 

his/her role as EA 

supervisor?

ಇಎ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನಹಗಿ 
ತನು ಹತಾನುು 
ಹಾಯೆಂಭಿಷು ಮದಲು 
ಫಬ ಾಕ್ರುಮು ಈ 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಭಹಡಫೆೇಔು?

Should 

possess 

Basics in 

Computer 

Education 

Certificate

ಫೆೇಸಕ್ಸಿ 
ಔೆಂಯಾಟರ್ 
ಶಕ್ಷಣ 
ಾಭಹಣತಾ   
ಸೊೆಂದಯಫೆೇಔು

Should be a 

graduate

ದವಧಯಯಹಗಿ
ಯಫೆೇಔು

Should be 

comfortable 

with local 

language 

keyboard 

and 

transliteratio

n

ಷಾಳಿೇಮ ಬಹಶೆ 
ಕ್ರೇಫೊೇರ್ಡಾ 
ಭತುು 
ಲ್ಲಾೆಂತಯಣ
ನುು ಷರಿಮಹಗಿ 
ತಿಳಿದುಕೊೆಂಡಿಯ
ಫೆೇಔು

Should be 

a 

prominent 

person 

within the 

given 

region

ನ್ಸದಾಶಟ 
ಾದೆೇವ
ದೊಳಗೆ 
ಫಬ 
ಾಭುಕ 
ಾಕ್ರುಮಹಖ
ಫೆೇಔು

3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Who among the 

following is responsible 

for setting up of the 

laptop/desktop with 

Aadhaar client installed 

and tested at Enrolment 

Center?

ದಹಕಲಹತಿ ಕೆೇೆಂದಾದಲ್ಲಿ 
ಆಧಹರ್ ಕೆಿೈೆಂಟ್ 
ನೊೆಂದಗೆ    
ರಿೇಸಯು ಲಹಾಹಟಪ್ 
/ ಡೆಷಹಾಾಪ್ ಅನುು 
ಷಹಾಪಿಷಲು ಈ 
ಕೆಳಗಿನುಯುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಯು ಜಹಫಹಾರಿಮನುು 
ಸೊೆಂದದಹಾಯೆ?

Authority ಹಾಧಿಕಹಯ Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ Operator/Sup

ervisor

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂೆೈಾಷರ್
IT 

technician

ಐಟಿ 
ತೆಂತಾಜ್ಞ 3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Supervisor must submit 

his/her “On boarding 

Form” along with the 

required documents to 

the Enrolment Agency, 

which in turn submits 

the form to 

_______________ 

concerned for 

verification. 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನು ತನು / 

ಅಳ "ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ಪಹಭಾನಲ್ಲ"ಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಅಖತಾಹದ 
ದಹಕಲೆಖಳ ೆೆಂದಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಫೆೇಔು, ಅದು 
ರಿಶೇಲನೆಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ 
_______________ ಗೆ 
ಯೂನುು ಷಲ್ಲಿಷುತುದೆ.

Authority’s 

Regional 

Offices

ಹಾಧಿಕಹಯದ 
ಹಾದೆೇಶಔ 
ಔಛೆೇರಿಖಳು

Verification 

officer

ರಿಶೇಲನೆ 
ಅಧಿಕಹರಿ

Another 

supervisor

ಭತೊುಫಬ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ

Registrar 

Office

ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
ಆಫೇಸ 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Who among the 

following is considered 

as enrolled user during 

the operator/supervisor 

on-boarding?

ಆಯೇಜಔಯು / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ ಆನ್ 
ಫೊೇರ್ಡಾ  ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಯು ನೊೇೆಂದಹಯಿತ 
ಫಳಕೆದಹಯಯಹಗಿ 
ರಿಖಣಿಷಲಪಟಿಟದಹಾಯೆ?

A user who 

introduces 

other 

residents 

who cannot 

produce POI 

or POA

POI ಅಥಹ 
POA ಅನುು 
ಷಲ್ಲಿಷದ  ಇತಯ 
ನ್ಸಹಸಖಳನುು 
ರಿಚಯಿಷು 
ಫಳಕೆದಹಯ

A user who 

has filled the 

enrollment 

form to get 

Aadhaar

ಆಧಹರ್ 
ಡೆಮಲು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ನಭೂನೆಮನುು
 ತುೆಂಬಿದ ಫಬ 
ಫಳಕೆದಹಯಯು

A user who 

has 

appeared at 

an 

enrolment 

centre to get 

enrolled for 

Aadhaar

ಆಧಹರ್ ಗೆ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಡೆಮಲು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾದಲ್ಲಿ 
ಕಹಣಿಸಕೊೆಂಡ 
ಫಳಕೆದಹಯ

Operator/S

upervisor 

whose 

biometric  

verification 

is 

successfully 

 completed 

and stored 

in the 

Enrolment 

Client

ಆಯೆೇಟ
ರ್ / 

ಷೂರ್ 
ೆೈಷರ್   
ಫಯೇಮ
ಟಿಾಕ್ಸ 
ರಿಶೇಲನೆ
 

ಮವಸವ
ಮಹಗಿ 
ಯಣಾ
ಗೊೆಂಡಿತು 
ಭತುು 
ದಹಕಲಹತಿ
 ಕೆಿೈೆಂಟುಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಖಾಸಹ
ಗಿದೆ

4
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

In case of Introducer-

based enrolment, which 

of the given additional 

information shall be 

collected?

 I. Introducer's signature

II. Introducer's thumb 

impression

III. Introducer's Aadhaar 

number

ರಿಚಮ-ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದೆಂತೆ, 
ನ್ಸೇಡಲಹದ ಸೆಚಿಚನ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಮಹುದರಿೆಂದ 
ಷೆಂಖಾಹಷಫೆೇಔು?
  I. ರಿಚಮದಹಯಯ ಷಹ
II. ರಿಚಮಕಹಯನ 
ಸೆಫೆಬಯಳು ಖುಯುತು
III. ರಿಚಮಔಯ ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ

Only I ಕೆೇಲ  I Only II ಕೆೇಲ  II Both II and III
ಎಯಡೂ  II 
ಭತುು  III

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲ ಿ
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

As part of managing the 

enrolment centre, which 

of the following should a 

"Supervisor" do?

ದಹಕಲಹತಿ ಕೆೇೆಂದಾನುು 
ನ್ಸಾಹಷು ಬಹಖಹಗಿ, 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು 
"ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ" 

ಭಹಡಫೆೇಔು?

“Sign off” 

every 

enrolment on 

Aadhaar 

client

ಆಧಹರ್ 
ಗಹಾಸಔನ ಾತಿ 
ದಹಕಲಹತಿಮ
ನುು "ಷೆೈನ್ 
ಆಫ್  ಭಹಡಿ"

Use “Find 

Aadhaar 

Facility” to 

ensure fresh 

residents 

have never 

enrolled

ಸೊಷ  
ನ್ಸಹಸಖಳು 
ಎೆಂದಖೂ 
ನೊೇೆಂದಣಿಮಹ
ಗಿಲಿೆೆಂದು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊ
ಳುಲು 
"ಆಧಹರ್ 
ಪೆಸಲ್ಲಟಿ 
ಸುಡುಕ್ರ" ಅನುು 
ಫಳಸ

Ensure that 

the Operator 

provides 

his/her 

biometric 

confirmation 

after every 

Aadhaar 

enrolment/u

pdate

ಾತಿ ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣದ 
ನೆಂತಯ 
ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅನ / ಅಳ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ದೃಢೇಔಯಣ
ನುು 
ದಗಿಷುತಿುದೆಯೆ
 ಎೆಂದು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊ
ಳಿು

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲ ಿ
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Supervisor also ensures 

that enrolment stations 

are synched at least 

once in every 

___________.

ದಹಕಲಹತಿ ಕೆೇೆಂದಾಖಳು 
ಾತಿ ___________ 

ಖಳಲ್ಲಿ ಮಮಮಹದಯೂ 
ಷಭನವಮಗೊಳಿಷಲಪಟಿಟೆ 
ಎೆಂದು ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಕಚಿತಡಿಷುತುದೆ.

10 days 10 ದನಖಳು 15 days 15 ದನಖಳು 20 days 20 ದನಖಳು Month ತಿೆಂಖಳು 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

should a supervisor 

ensure to backup, sync 

and export data?

I. Take backup of all the 

enrolment data twice a 

day to external hard disk

II. Send all the day-to-

day enrolment details to 

your personal email ID

III. Sync enrolment 

stations at least once in 

every 10 days

IV. Maintain a register 

for data exported

V. Save all the data on 

Google cloud

ಇುಖಳಲ್ಲ ಿಮಹುದು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಫಹಾಕ್ಸಅಪ್, ಸೆಂಕ್ಸ ಭತುು 
ಯಫ್ತು ಡೆೇಟಹನುು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಫೆೇಔು?
I. ಫಹಸಾ ಸಹರ್ಡಾ ಡಿಸಾ 
ದನಕೆಾ ಎಯಡು ಫಹರಿ 
ದಹಕಲಹತಿ ಡೆೇಟಹನುು 
ಫಹಾಔಪ್ ಭಹಡಿ
II. ನ್ಸಭಮ ೆೈಮಕ್ರುಔ 
ಇಮೇಲ್ ID ಗೆ 
ದನನ್ಸತಾದ ದಹಕಲಹತಿ 
ವಯಖಳನುು ಔಳುಹಸ
III. ಾತಿ 10 ದನಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಮಮಹದಯೂ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಖಳನುು ಸೆಂಕ್ಸ 
ಭಹಡಿ
IV. ಡೆೇಟಹನುು ಯಫ್ತು 
ಭಹಡಲು ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಭಹಡಿಕೊಳಿು
V. ಖೂಖಲ್ ಮೇಡದ 
ಎಲಹಿ ಡೆೇಟಹನುು ಉಳಿಸ

I, II and IV I, II ಭತುು  IV I, III and IV I, III ಭತುು V II, III, IV and V
II, III, IV 

ಭತುು V

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲ ಿ
ಆಯೆಾಖಳು

2
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

At the end of the day, 

supervisor should allow 

the operator to review 

the Enrolment packets 

created by him?

ದನದ ಅೆಂತಾದಲ್ಲಿ, 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ ಅಯು 
ಷೃಷಟಸದ ದಹಕಲಹತಿ 
ಹಾಕೆಟ್ ಖಳನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಲು 
ಆಯೆೇಟರ್ ಗೆ ಅಕಹವ 
ನ್ಸೇಡಫೆೇಔು?

TRUE ಷರಿ FALSE ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

In case of any error 

found in the enrolment 

data entered, which of 

the following should be 

done?

ನಭೂದಸದ ದಹಕಲಹತಿ 
ಡೆೇಟಹದಲ್ಲಿ ಔೆಂಡುಫಯು 
ಮಹುದೆೇ ದೊೇಶದ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ,ಿ 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಭಹಡಫೆೇಔು?

Use 

discretion to 

fill in the 

details 

correctly

ವಯಖಳನುು 
ಷರಿಮಹಗಿ 
ತುೆಂಫಲು 
ವೆೇಚನೆಮನುು 
ಫಳಸ

A supervisor 

needs to 

identify the 

correct data

 ಫಬ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಷರಿಮಹದ 
ಡೆೇಟಹನುು 
ಖುಯುತಿಷಫೆೇಕಹ
ಗಿದೆ

Inform the 

resident to 

come to the 

enrolment 

centre within 

correction 

time frame

ತಿದುಾಡಿ 
ಷಭಮದ 
ಚೌಔಟಿಟನೊಳಗೆ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಕೆಾ 
ಫಯಲು 
ನ್ಸಹಸಗೆ 
ತಿಳಿಸ

Go to the 

resident's 

house and 

collect the 

right details

ನ್ಸಹಷದ 
ಭನೆಗೆ 
ಸೊೇಗಿ 
ಷರಿಮಹದ
 

ವಯಖಳ
ನುು 
ಷೆಂಖಾಹಸ

3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

actions should a 

supervisor do after day-

end review?

ದನ-ಅೆಂತಿಭ 
ಅಲೊೇಔನದ ನೆಂತಯ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ ಮಹ 
ಔಾಭಖಳನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಫೆೇಔು?

Sign off by 

giving his/her 

fingerprint

ಅನ / ಅಳ 
ಫೆಯಳಚುಚ  
ನ್ಸೇಡು 
ಭೂಲಔ ಷೆೈನ್ 
ಇನ್ ಭಹಡಿ

Send a mail 

to authority

ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಾ 
ಮೇಲ್ 
ಔಳುಹಸ

Send bulk 

SMSes to the 

residents 

enrolled for 

the day

ಆ ದನದಲ್ಲಿ  
ಷೆೇರಿದ 
ನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆಸೆ
ಚುಚ  SMS 

ಖಳನುು 
ಔಳುಹಸ

Ask 

operator to 

sign off by 

giving 

his/her 

fingerprint

ಅನ / 

ಅಳ 
ಫೆಯಳಚುಚ 
ನ್ಸೇಡು 
ಭೂಲಔ 
ಷೆೈನ್ 
ಇನ್ 
ಭಹಡಲು 
ಆಯೆೇಟ
ರ್ ಕೆೇಳಿ

1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

A supervisor monitors 

and audits the functions 

at the enrolment centre. 

How does the audit 

feedback help the entire 

team?

ದಹಕಲಹತಿ ಕೆೇೆಂದಾದಲ್ಲಿ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಕಹಮಾಚಟುಟಿಕೆಖಳನುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣೆ 
ಭಹಡುತಹುಯೆ ಭತುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷುತಹುಯೆ. ಆಡಿಟ್ 
ಾತಿಕ್ರಾಯೆಮು ಇಡಿೇ 
ತೆಂಡಕೆಾ ಸೆೇಗೆ ಷಸಹಮ 
ಭಹಡುತುದೆ?

Remove the 

under-

performing 

operators

ಔಡಿಮ 
ಾದವಾನದ 
ನ್ಸಹಾಸಔಯನುು 
ತೆಗೆದುಸಹಕ್ರ

Cut the pay 

of the 

operators 

whose 

performance 

is not up to 

the 

benchmark

ನ್ಸಹಾಸಔಯ  
ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆ
ಮು 
ಭಹನದೆಂಡಕೆಾ 
ಅನುಖುಣಹಗಿ
ಲಿದದಾಯೆೇ  
ೆೇತನನುು 
ಔಡಿತಗೊಳಿಸ

Identify the 

areas of 

improvement 

 of 

enrolment 

operations 

and data 

quality

ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ
ಖಳು ಭತುು 
ಡೆೇಟಹ 
ಖುಣಭಟಟ 
ಷುಧಹಯಣೆ 
ಾದೆೇವಖಳನುು 
ಖುಯುತಿಸ

Escalate 

the 

matters to 

the 

Authority

ಹಾಧಿಕಹಯ
ಕೆಾ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸ
ದ 
ವಶಮಖಳ
ನುು 
ವಷುರಿಸ

3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Who is an 

operator/supervisor?

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಾ ಎೆಂದಯೆೇ 
ಮಹಯು?

A person 

who handles 

the functions 

of an 

enrolment 

agency like 

cleaning, 

electricity 

connection 

ect.

ವುದಧೇಔಯಣ, 

ವದುಾತ್ 
ಷೆಂಔಾ 
ಇತಹಾದಖಳೆಂತ
ಸ  ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಷೆಂಷೆಾಮ 
ಕಹಮಾಖಳನುು 
ನ್ಸಾಹಷು 
ಾಕ್ರುಮು.

A mediator 

between the 

Authority 

and 

enrolment 

agency

ಹಾಧಿಕಹಯ 
ಭತುು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಂಷೆಾ 
ನಡುವನ  
ಭಧಾತಿಾ

An individual 

employed by 

an 

Enrolment 

Agency to 

execute 

enrolment at 

the 

enrolment 

stations

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಖಳಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲಹತಿಮ
ನುು 
ಕಹಮಾಖತಗೊ
ಳಿಷಲು 
ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿ 
ನೆೇಭಔಗೊೆಂಡ 
ಫಬ ಾಕ್ರು

A resident 

who comes 

to the 

enrolment 

agency to 

get 

enrolled 

for Aadhaar

ಆಧಹಯ 
ದಹಕಲಹತಿ
 

ಡೆಮಲು 
ದಹಕಲಹತಿ
 ಷೆಂಷೆಾಗೆ 
ಫಯು 
ಫಬ 
ನ್ಸಹಸ

3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following is 

the eligibility criteria for 

an individual to work for 

the role of 

operator/supervisor?

ಫಬ ಾಕ್ರುಮ 
ಆಯೇಜಔಯು / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಯಹಗಿ  
ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು ಇಯು 
ಅಸಾತಹ ಭಹನದೆಂಡ 
ಮಹುದು?

Person 

should be 

between 18 

and 21 years 

of age

ಾಕ್ರು 18 ಭತುು 
21 

ಶಾದೊಳಗಿಯ
ಫೆೇಔು

Person 

should be a 

graduate

ಾಕ್ರು 
ದವೇಧಯಯಹ
ಗಿಯಫೆೇಔು

Person 

should be 

expert in 

JAVA

ಾಕ್ರುಮು 
ಜಹಹದಲ್ಲಿ 
ರಿಣಿತಯಹಗಿಯ
ಫೆೇಔು

Person 

should 

have 

obtained 

“Operator/

Supervisor 

Certificate” 

from a 

Testing and 

Certificatio

n Agency 

ರಿೇಕ್ಷಹ 
ಭತುು 
ಾಭಹಣಿೇ
ಔಯಣ 
ಏಜೆನ್ಸಿಯಿೆಂ
ದ ಾಕ್ರು 
"ಆಯೆೇಟ
ರ್ / 

ಷೂಯೆೈ
ಷರ್  
ಾಭಹಣ
ತಾ" ನುು 
ಡೆದಯಫೆೇ
ಔು

4
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

should an 

operator/supervisor 

must ensure when 

checking resident's 

Aadhaar enrolment or 

Update form?

ನ್ಸಹಸಖಳ ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ ಅಥಹ 
ನವೇಔಯಣ ಯೂನುು 
ರಿೇಷುಹಖ 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಆಯೇಜಔಯು 
/ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಯು  
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಫೆೇಔು?

Has resident's 

thumbprint

ನ್ಸಹಸಮ 
ಸೆಫೆಬಯಳು 
ಸೊೆಂದದೆ

Has 

operator's 

thumbprint

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಸೆಫೆಬಯಳು 
ಸೊೆಂದದೆ

Has verifier's 

signature 

ರಿಶೇಲನಹ 
ಷಹ ಸೊೆಂದದೆ

Has the 

introducer's 

 or HOF's 

signature

ರಿಚಮ 
ಅಥಹ 
HOF ನ 
ಷಹ 
ಸೊೆಂದದೆ

3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Operator should make 

sure that the resident’s 

screen is off when 

capturing his/her 

biometrics and Iris. 

ಆಯೆೇಟರ್ ಅನ / 

ಅಳ ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ 
ಭತುು ಔಣಿಣನ ಖುಡೆಡಮನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮು 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿನ್ಸಹಸಮ 
ಸಾರೇನ್ ಆಫ್ ಆಗಿಯುತುದೆ 
ಎೆಂದು ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳಿು.

YES ಸೌದು NO ಇಲಿ 2
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
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ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Operator should ask the 

resident to cross check 

the data being entered 

and review demographic 

data with resident 

before signing off.

ಷೆೈನ್ ಇನ್ 
ಭಹಡುುದಔೂಾ 
ಭುೆಂಚಿತಹಗಿ 
ಾೆೇಶಷು ಡೆೇಟಹನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಸ ಭತುು 
ನ್ಸಹಸಖಳ ೆೆಂದಗೆ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಡೆೇಟಹನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಲು 
ಆಯೆೇಟರ್ 
ನ್ಸಹಸಮನುು ಕೆೇಳಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

In case of Anganwadi 

Asha worker who wants 

to be a CELC operator, 

what should be his/her 

minimum qualification?

CELL ಸ ಆಯೇಜಔಯು 
ಆಗಿಯಲು ಫಮಷುತಿುಯು 
ಅೆಂಖನಹಡಿ ಆವಹ 
ಕಹಮಾಔತೆಾಮ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ,ಿ ಅನ 
ಔನ್ಸಶಟ ಅಸಾತೆ 
ಮಹುದು?

10th Pass 10th ಉತಿುೇಣಾ 12th Pass
12th  

ಉತಿುೇಣಾ Graduate
Diploma 

holder
ದವೇಧಯ 1
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Who among the 

following has the 

authority to approve or 

reject the onboarding of 

operators?

ಆಯೆೇಟಯಖಳ  ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್  ಅನುು 
ಅನುಮೇದಷು ಅಥಹ 
ತಿಯಷಾರಿಷು 
ಅಧಿಕಹಯನುು ಈ 
ಕೆಳಗಿನಯು ಮಹಯು 
ಸೊೆಂದದಹಾಯೆ?

Any other 

operator

ಮಹುದೆೇ 
ಇತಯ 
ಆಯೆೇಟರ್

UIDAI 

Regional 

Office

ಮುಐಡಿಎಐ 
ಹಾದೆೇಶಔ 
ಔಚೆೇರಿ

Supervisor ಷೂಯೆೈಷರ್ Resident

ನ್ಸಹಸ 
ಘೂೇಷಸ
ದೆಂತೆ

2
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
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Which of the following is 

used to enrol a child?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಭಖುನುು 
ದಹಕಲ್ಲಷಲು 
ಫಳಷಲಹಖುತುದೆ?

CELC tablet CELC ಟಹಾಫೆಿಟ್

Any desktop 

computer 

with CELC 

client 

installed

CELC ಕೆಿೈೆಂಟ್ 
ನೊೆಂದಗೆ  
ಮಹುದೆೇ 
ಡೆಷಹಾಾಪ್ 
ಔೆಂಯಾಟರ್ 
ಅನುು 
ಷಹಾಪಿಷಲಹಗಿದೆ

Any laptop 

with CELC 

client 

installed

CELC 

ಕೆಿೈೆಂಟೊುೆಂದಗೆ 
ಷಹಾಪಿಷಲಹದ 
ಮಹುದೆೇ 
ಲಹಾಹಟಪ್

Enrolment 

form

ದಹಕಲಹತಿ
 ಪಹರ್ಮಾ 1
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Which of the following is 

done to add a CELC 

operator in the Aadhaar 

client software?

ಆಧಹರ್ ಕೆಿೈೆಂಟ್ 
ಷಹಟೆೇಯನಲ್ಲಿ ಸಇಎಲ್ 
ಸ  ಆಯೆೇಟರ್ ಅನುು 
ಷೆೇರಿಷುಲ್ಲಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು 
ಭಹಡಲಹಖುತುದೆ?

Take the 

operator's 

original 

identity proof 

documents

ಆಯೆೇಟರ್  
ಭೂಲ ಖುಯುತು 
ಷಹ 
ದಹಕಲೆಖಳನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳಿು

Take the 

operator's 

signature

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಸಗೆುೇಚರ್ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಿು

Take the 

operator's 

biometrics

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ
 ತೆಗೆದುಕೊಳಿು

Take the 

operator's 

original 

qualificatio

n 

certificates

ಆಯೇಜಔ
ಯು ಭೂಲ 
ಅಸಾತೆ 
ಾಭಹಣ
ತಾಖಳನುು 
ತೆಗೆದುಕೊ
ಳಿು

3
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Who is a verifier?
ರಿಶೇಲನಹಕಹಯಯು 
ಮಹಯು?

One who 

verifies if the 

given 

biometrics 

are right

ಕೊಟಿಟಯು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ 
ಷರಿಮಹಗಿೆಯೆೇ
 ಎೆಂದು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷು
ಯು

One who 

verifies the 

documents 

and 

Enrolment/Up

date Form 

submitted by 

the resident

ನ್ಸಹಸಖಳು 
ಷಲ್ಲಿಸದ 
ದಹಕಲೆಖಳು 
ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ / 

ಅೆಡೇಟ್ 
ಪಹರ್ಮಾ ಅನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷು
ಯು

One who 

verifies that 

the resident 

is enrolling 

for the first 

time

ನ್ಸಹಸ 
ಮದಲ 
ಫಹರಿಗೆ 
ದಹಕಲಹಖುತಿು
ದಹಾನೆ ಎೆಂದು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷು
ಯು

One who 

ensures 

that the 

resident is 

at least a 

graduate 

before 

enrolling

ದಹಕಲಹತಿ
ಗೆ ಭುೆಂಚೆ 
ನ್ಸಹಸ 
ಔನ್ಸಶಟ 
ದವೇಧಯ
ನೆೆಂದು 
ಖ್ಹತಿಾಡಿ
ಷುಯು

2
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Who among the 

following are well suited 

for the role of verifier?

ರಿಶೇಲನಹ ಹತಾಕಹಾಗಿ 
ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಯು ಷೂಔುಯಹಗಿದಹಾಯೆ?

Private 

school 

teachers

ಖ್ಹಷಗಿ ವಹಲಹ 
ಶಕ್ಷಔಯು

Retired 

Government 

officials 

ನ್ಸೃತು 
ಷಕಹಾರಿ 
ಅಧಿಕಹರಿಖಳು

Well-

educated 

housewives

ಷುಶತ 
ಖೃಹಣಿಮಯು

Military 

personnel

ಮಲ್ಲಟರಿ 
ಸಫಬೆಂದ 2
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Which of the following 

documents submitted by 

resident is acceptable 

for verification purpose 

as POA?

POA ಮೆಂತೆ ರಿಶೇಲನಹ 
ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ ನ್ಸಹಸ 
ಷಲ್ಲಿಸದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟಖಳು 
ಸವೇಕಹಯಹಸಾಹಗಿದೆ?

Original 

educational 

qualification 

documents

ಭೂಲ 
ವೆೈಕ್ಷಣಿಔ 
ಅಸಾತಹ 
ದಹಕಲೆಖಳು

Photocopy of 

PAN card 

attested by a 

Gazetted 

officer

ಹನ್ 
ಕಹಡಾನ  
ಫೇಟೊ ಕಹಪಿ 
ಖಝೆಟೆರ್ಡ 
ಅಧಿಕಹರಿ 
ದೃಢೇಔರಿಸದಾ
ಯೆೇ

Electricity 

bill not older 

than 3 

months

ವದುಾತ್ ಬಿಲ್ 
3 

ತಿೆಂಖಳುಖಳಿಗಿೆಂ
ತ ಸಳೆಮದು

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

3
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In which of the following 

instances can a verifier 

refuse verification?

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಷೆಂದಬಾಖಳಲ್ಲ ಿ 
ರಿಶೇಲನೆಮನುು  
ನ್ಸಯಹಔರಿಷಫಸುದು?

If he finds 

that the 

details in a 

document 

are edited

ಡಹಔುಾಮೆಂಟುಲ್ಲಿ
ಯು 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಂಹದಷಲಹಗಿ
ದೆಯೆೆಂದು 
ಅನು 
ಔೆಂಡುಕೊೆಂಡಯೆ

If the 

photocopy of 

education 

qualification 

certificate is 

submitted

ಶಕ್ಷಣ 
ಅಸಾತಹ 
ಾಭಹಣತಾದ
 

ಛಹಮಹಚಿತಾ
ನುು ಷಲ್ಲಿಸದಲ್ಲಿ

If the 

resident 

submits 

electricity 

bill as proof 

of address

ನ್ಸಹಸ 
ವದುಾತ್ ಬಿಲ್ 
ಅನುು 
ವಳಹಷಕೆಾ 
ುಯಹೆಮಹಗಿ 
ಷಲ್ಲಿಸದಯೆ

Both 1 and 

2

1 ಭತುು 2 

ಎಯಡೂ 4
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PoI requires a document 

containing the resident’s 

name and __________.

 ನ್ಸಹಸ ಸೆಷಯು ಭತುು 
__________ ಅನುು 
ಸೊೆಂದಯು PoI 

ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್  
ಅಖತಾವದೆ.

Mobile 

number

ಮಫೆೈಲ್ 
ನೆಂಫಯ

Residential 

address 

ಭನೆಮ 
ವಳಹಷ, 

ಹಷಷಾಳದ 
ವಳಹಷ

E-mail 

address

ಇಮೇಲ್ 
ವಳಹಷ Photograph

ಛಹಮಹಚಿ
ತಾ 4
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A resident approached 

you for Aadhaar 

enrolment. The 

resident's name in the 

POI is Chandra Prasad, 

whereas in the POA, it is 

Chandra Shekar. What 

would you do in such a 

case?

ಆಧಹರ್ ದಹಕಲಹತಿಗಹಗಿ 
ಫಬ ನ್ಸಹಸ ನ್ಸಭಮನುು 
ಷೆಂಕ್ರಾಸದನು. POI 

ನಲ್ಲ ಿನ್ಸಹಸ ಸೆಷಯು 
ಚೆಂದಾಾಷಹದ್, ಆದಯೆ 
POA ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಚೆಂದಾ 
ವೆೇಕರ್ ಆಗಿದೆ. ಅೆಂತಸ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿನ್ಸೇು ಏನು 
ಭಹಡುತಿುೇರಿ?

Enter the 

name as 

Chandra 

Prasad

ಚೆಂದಾಾಷಹದ್ 
ಎೆಂಫ ಸೆಷಯನುು 
ನಭೂದಸ

Enter the 

name as 

Chandra 

Shekar

ಚೆಂದಾ ವೆೇಕರ್ 
ಸೆಷಯನುು 
ನಭೂದಸ

Enter the 

name as 

Chandra 

Shekar 

Prasad

ಚೆಂದಾವೆೇಕಯ 
ಾಷಹದ್ 
ಸೆಷಯನುು 
ನಭೂದಸ

Reject the 

application

ಅಪಿಿಕೆೇವನ್
 ಅನುು 
ತಿಯಷಾರಿಸ

4
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What would you do in 

case the two 

documentary proofs 

produced by the 

enrollee have variation 

in the same name? 

ಎನೊಾೇಲ್ಲ ದಗಿಸದ  
ಎಯಡು ಡಹಔುಮೆಂಟ್  
ುಯಹೆಖಳು ಅದೆೇ 
ಸೆಷರಿನಲ್ಲಿ ಾತಹಾಷನುು 
ಸೊೆಂದದಾಯೆ ನ್ಸೇು ಏನು 
ಭಹಡುತಿುೇರಿ?

Enter the 

name as 

given in 

educational 

qualification

ವೆೈಕ್ಷಣಿಔ 
ಅಸಾತೆಖಳಲ್ಲ ಿ
ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಸೆಷಯನುು 
ನಭೂದಸ

Enter the 

resident’s full 

name 

ನ್ಸಹಸಮ  
ಯಣಾ 
ಸೆಷಯನುು 
ನಭೂದಸ

Enter the 

name as 

suggested by 

the resident

ನ್ಸಹಸ 
ಷೂಚಿಸದೆಂತೆ 
ಸೆಷಯನುು 
ನಭೂದಸ

Enter the 

name as 

recorded in 

POA 

document

POA 

ಡಹಔುಾಮೆಂ
ಟುಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲಹ
ದೆಂತೆ 
ಸೆಷಯನುು 
ನಭೂದಸ

4



66

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff

ಅಧಹಾಮ 2: 
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Which of the following 

should operator do 

before taking his role as 

operator?

ಆಯೆೇಟಯ  ಸುದೆಾಮನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುು ಮದಲು 
 ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಚಟುಟಿಕೆಮನುು 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭಹಡಫೆೇಔು?

Complete his 

studies and 

not engage in 

any other 

education-

related 

activities 

during his 

tenure

ಅನ  
ಅಧಿಕಹಯಹಧಿ
ಮಲ್ಲಿ ಅನ 
ಶಕ್ಷಣನುು 
ಯಣಾಗೊಳಿಸ 
ಭತುು 
ಮಹುದೆೇ 
ಶಕ್ಷಣ-

ಷೆಂಫೆಂಧಿತ 
ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ 
ಬಹಖಹಷುುದ
ಲಿ

Read the 

complete 

Training 

Material on 

Aadhaar 

Enrolment/Up

date 

available on 

Authority’s 

website and 

get certified

ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಯಣಾ 
ತಯಫೆೇತಿ 
ಮಟಿೇರಿಮಲ್ 
ಒದ
ನೊೇೆಂದಣಿ / 

ಅಧಿಔೃತ 
ೆಫೆಿೈಟನಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲಹತಿ  
ಲಬಾವದೆ 
ಭತುು ಷಪಶಟತೆ 
ಡೆದುಕೊಳಿು

Get trained 

on software 

technologies 

like C and 

Java

ಸ ಭತುು 
ಜಹಹ 
ರಿೇತಿಮ 
ಷಹಪಟೆೇರ್  
ತೆಂತಾಜ್ಞಹನಖಳ
ಲ್ಲಿ ತಯಫೆೇತಿ 
ಡೆದುಕೊಳಿು

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲ ಿ
ಆಯೆಾಖಳು

2
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 Supervisor must ensure 

that staff at the centre 

do not ask for any 

additional money except 

for the prescribed fee.

ಕೆೇೆಂದಾದಲ್ಲಿ ಸಫಬೆಂದ 
ನ್ಸಖದತ ವುಲಾನುು 
ಸೊಯತುಡಿಸ 
ಮಹುದೆೇ ಸೆಚುಚರಿ 
ಸಣನುು ಕೆೇಳುತಿುಲಿ  
ಎೆಂದು ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Any serving /retired 

official both from 

Government 

and PSUs including 

Banks not below the 

rank of ____________ 

may be allowed to be 

deployed as verifiers.

ಮಹುದೆೇ ಷೆೇೆ / 

ನ್ಸೃತು ಅಧಿಕಹರಿ ಎಯಡೂ 
ಷಕಹಾಯದೆಂದ
ಭತುು ____________ 

ವೆಾೇಣಿಗಿೆಂತ  ಕೆಳಗಿಯು 
ಫಹಾೆಂಔುಖಳು ಷೆೇರಿದೆಂತೆ 
ಪಿಎಷುಾಖಳನುು 
ರಿಶೇಲನೆದಹಯಯಹಗಿ 
ನ್ಸಯೇಜಿಷಲು 
ಅನುಭತಿಷಫಸುದು.

Group A ಖುೆಂು  A Group B ಖುೆಂು  B Group C ಖುೆಂು  C Managers
ಭಹಾನೆೇಜ
ಯಖಳು 3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

items of information is 

only collected for 

records and no 

verification will be 

carried out?

 ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹ ಭಹಹತಿಮ 
ದಹಕಲೆಖಳಿಗಹಗಿ ಭಹತಾ 
ಷೆಂಖಾಹಷಲಪಡುತುದೆ 
ಭತುು ರಿಶೇಲನೆ 
ನಡೆಷಲಹಖುುದಲಿ?

Information 

on parents, in 

case of adults

ಮಷಾಯ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿ 
ಪೊೇಶಔಯ ಫಗೆ ೆ
ಭಹಹತಿ

Information 

on education 

qualifications

ಶಕ್ಷಣ 
ಅಸಾತೆಖಳ 
ಫಗೆ ೆಭಹಹತಿ

Information 

related to 

address in 

case of child

ಭಖುವನ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿ
ವಳಹಷಕೆಾ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ 
ಭಹಹತಿ

Information 

 related to 

parents in 

case of a 

child

ಭಖುವನ 
ಷೆಂದಬಾದ
ಲ್ಲಿ 
ಪೊೇಶಔರಿ
ಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸ
ದ ಭಹಹತಿ

1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

should be done to 

establish the 

relationship between 

HoF and the family 

members?

ಔುಟುೆಂಫ ಭುಕಾಷಾಯು  
ಭತುು ಔುಟುೆಂಫ ಷದಷಾಯ 
ನಡುವನ ಷೆಂಫೆಂಧನುು 
ಷಹಾಪಿಷಲು 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಭಹಡಫೆೇಔು?

Verify the 

POR 

document

POR 

ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಅನುು ರಿಶೇಲ್ಲಸ

Interview the 

family 

members

ಔುಟುೆಂಫ 
ಷದಷಾರಿಗೆ 
ಷೆಂದವಾನ

Ask for DNA 

report

ಡಿಎನ್ಎ 
ಯದ ಕೆೇಳಿ

Verify with 

the 

neighbours 

of the 

family

ಔುಟುೆಂಫದ
 

ನೆಯೆಸೊಯೆ
ಮಯೊೆಂ
ದಗೆ 
ರಿಶೇಲ್ಲಸ

1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Head of Family must 

always accompany the 

family member when 

the family member is 

getting enrolled.

ಔುಟುೆಂಫ ಷದಷಾಯು 
ಆಧಹರ್ 
ಷೆೇರಿಕೊಳುುಹಖ 
ಔುಟುೆಂಫ ಭುಕಾಷಾಯು  
ಮಹಹಖಲೂ ಔುಟುೆಂಫ 
ಷದಷಾಯ 
ಜೊತೆಖೂಡಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

It is not mandatory to 

verify the HoF details in 

the Enrolment/ Update 

Form in case of HoF-

based verification. 

ಔುಟುೆಂಫ ಭುಕಾಷಾ  
ಆಧಹರಿತ ರಿಶೇಲನೆಮ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿದಹಕಲಹತಿ 
/ ನವೇಔಯಣ  ಭುಕಾಷಾಯ  
ವಯಖಳನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಲು 
ಔಡಹಡಮಲಿ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

It is not essential to 

mention the relationship 

details in case of HoF-

based enrolments. 

ಔುಟುೆಂಫ ಭುಕಾಷಾ  
ಆಧಹರಿತ ದಹಕಲಹತಿಖಳ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿಷೆಂಫೆಂಧ 
ವಯಖಳನುು 
ನಭೂದಷುುದು 
ಅಖತಾವಲ.ಿ

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

In case of Introducer-

based enrolment, only 

introducer's name as 

additional information is 

required.

ರಿಚಮ-ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದೆಂತೆ, 
ಸೆಚುಚರಿ ಭಹಹತಿಮೆಂತೆ 
ರಿಚಮಕಹಯಯ  ಸೆಷಯು 
ಭಹತಾ ಅಖತಾವದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

It is mandatory to note 

the religion and caste 

when enrolling a 

resident for Aadhaar. 

ಆಧಹಯಗಹಗಿ 
ನ್ಸಹಸಖಳನುು 
ಷೆೇರಿಷುಹಖ ಧಭಾ 
ಭತುು ಜಹತಿಖಳನುು 
ಖಭನ್ಸಷುುದು 
ಔಡಹಡಮಹಗಿದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2



76

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff

ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

In case of Head of 

Family based enrolment, 

the HOF's Aadhaar 

number should be 

verified against his/her 

Aadhaar letter. 

ನೊೇೆಂದಣಿ  ಔುಟುೆಂಫ 
ಭುಕಾಷಾ 
ಆಧಹರಿತಹಗಿದಾಯೆೇ, 
ಅಯ ಆಧಹರ್ ತಾದ 
ವಯುದಧ ಔುಟುೆಂಫ 
ಭುಕಾಷಾಯ  ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Residential address is an 

additional demographic 

information required for 

enrolment.

ಷತಿ ವಳಹಷು 
ನೊೇೆಂದಣಿಗಹಗಿ ಫೆೇಕಹದ 
ಸೆಚುಚರಿ ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭಹಹತಿಮಹಗಿದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Who among the 

following can be an 

"Introducer"?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಫಬಯು 
"ರಿಚಮಕಹಯ" 

ಆಗಿಯಫಸುದು?

Registrar's 

employee

ರಿಜಿಷಹಾಯನ  
ಉದೊಾೇಗಿ

Head of the 

family

ಔುಟುೆಂಫದ 
ಭುಕಾಷಾ

Any Indian 

citizen

ಮಹುದೆೇ 
ಬಹಯತಿೇಮ 
ನಹಖರಿಔ

A farmer ಯೆೈತ 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Name is a demographic 

information required to 

be provided during 

enrolment. 

ಸೆಷಯು ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ದಗಿಷಫೆೇಕಹದ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭಹಹತಿಮಹಗಿದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Gender is a 

demographic 

information required to 

be provided during 

enrolment. 

ಲ್ಲೆಂಖು ದಹಕಲಹತಿ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇಡಫೆೇಕಹದ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭಹಹತಿಮಹಗಿದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

The operator should 

take the resident's 

mobile number 

mandatorily and enter 

the same in enrolment 

form.

ಆಯೆೇಟರ್ ನ್ಸಹಸಖಳ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಔಡಹಡಮಹಗಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಫೆೇಔು ಭತುು 
ದಹಕಲಹತಿ ಯೂದಲ್ಲ ಿ
ಅದೆೇ ನಭೂದಷಫೆೇಔು

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

An operator should 

capture GPS coordinates 

at the start of enrolment 

every day.

ಾತಿ ದನ ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆಂಬದಲ್ಲಿ ೆಂದು 
ಆಯೇಜಔಯು ಜಿಪಿಎಸ  
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

demographic 

information shall be 

collected from all 

individuals undergoing 

enrolment, other than 

children below five years 

of age?

ಐದು ಶಾಕ್ರಾೆಂತ ಔಡಿಮ 
ಮಸಿನ ಭಔಾಳನುು 
ಸೊಯತುಡಿಸ, ಕೆಳಗಿನ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ನೊೇೆಂದಣಿಗೆ ಳಡು 
ಎಲಹಿ ಾಕ್ರುಖಳಿೆಂದ 
ಷೆಂಖಾಹಷಫೆೇಔು?

Name

Mobile 

number

Height

Eye colour

ಸೆಷಯು
ಮಫೆೈಲ್ 
ನೆಂಫಯ
ಎತುಯ
ಔಣಿಣನ ಫಣಣ

Name

Gender

Birth 

certificate

Mother's 

birth 

certificate

ಸೆಷಯು
ಲ್ಲೆಂಖ
ಜನನ 
ಾಭಹಣತಾ
ತಹಯಿಮ 
ಜನನ 
ಾಭಹಣತಾ

Name

Date of birth

Gender

Residential 

address

ಸೆಷಯು
ಸುಟಿಟದ ದನ
ಲ್ಲೆಂಖ
ಭನೆಮ 
ವಳಹಷ, 

ಹಷಷಾಳದ 
ವಳಹಷ

Name 

Place

Height

Mobile 

number

ಸೆಷಯು
ಷಾಳ
ಎತುಯ
ಮಫೆೈಲ್ 
ನೆಂಫಯ

3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

A resident, Bhaktiyar 

Rahul Sharma has 

approached you for 

enrollment. Which of 

the following is the right 

way for entering his 

name in the system?

ಬಕ್ರುಮಹರ್ ಯಹಸುಲ್ 
ವಭಹಾ ಆಧಹರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಷೆೇರಿಕೊಳುಲು ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಕೆಾ ಫೆಂದಯು. 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಸಷಟೆಂನಲ್ಲ ಿ
ಅಯ  ಸೆಷಯನುು 
ಾೆೇಶಷಲು ಷೂಔು 
ಭಹಖಾಹಗಿದೆ?

B. R Sharma ಬಿ ಆರ್  ವಭಹಾ B. Rahul 

Sharma

ಬಿ. ಯಹಸುಲ್ 
ವಭಹಾ

Bhaktiyar 

Rahul Sharma

ಬಕ್ರುಮಹರ್ 
ಯಹಸುಲ್ 
ವಭಹಾ

BRS
ಬಿಆರ್ 
ಎಸ 3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Sukumar Raj Pal has 

approached you to get 

enrolled for Aadhaar. 

You find that his 

graduation certificate, 

which is submitted as 

POI has Sukumar Raj Pal 

and whereas electricity 

bill, which is submitted 

as POA has Raj Sukumar 

Pal. In this case, what 

should be the name 

entered in Aadhaar 

enrollment form?

ಆಧಹರ್ ಗೆ ಷೆೇರಿಕೊಳುಲು 
ಷುಔುಭಹರ್ ಯಹಜ್ 
ಹಲ್ ನ್ಸಭಮನುು 
ಷೆಂಕ್ರಾಸದಹಾಯೆ. POI 

ಎೆಂದು ಷಲ್ಲಿಸದ 
ದಹಕಲೆಮಲ್ಲಿ  ದವ 
ಾಭಹಣತಾು 
ಷುಔುಭಹರ್ ಯಹಜ್ 
ಹಲ್ ಅನುು ಸೊೆಂದದೆ 
ಭತುು ಪಿಎ ಆಗಿ 
ಷಲ್ಲಿಸದ ವದುಾತ್ ಬಿಲ್ 
ನಲ್ಲ ಿ ಯಹಜ್ ಷುಔುಭಹರ್ 
ಹಲ್ ಇದೆ ಎೆಂದು ನ್ಸೇು 
ಔೆಂಡುಕೊಳುುತಿುೇರಿ. ಈ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ,ಿ ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ನಭೂನೆಮಲ್ಲಿ ಮಹ 
ಸೆಷಯನುು 
ನಭೂದಷಫೆೇಔು?

RS Pal
ಆರ್ ಎಸ  
ಹಲ್

 Raj Sukumar 

Pal

  ಯಹಜ್ 
ಷುಔುಭಹರ್ 
ಹಲ್

Sukumar Raj 

Pal

ಷುಔುಭಹರ್ 
ಯಹಜ್ ಹಲ್

As 

declared 

by the 

resident

ನ್ಸಹಸ 
ಘೂೇಷಸ
ದೆಂತೆ

4
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

should an operator 

ensure before starting 

his/her day?

I. Ensure the date and 

time on the system is 

current date and time

II. Capture GPS 

coordinates

III. Send SMS to all the 

residents in the region 

to come and enroll

IV. Ensure that the 

station layout is as per 

Authority guidelines

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ತನು / ಅಳ 
ದನನುು ಹಾಯೆಂಭಿಷು 
ಮದಲು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಫೆೇಔು?
I. ಸಷಟೆಂನಲ್ಲ ಿದನಹೆಂಔ 
ಭತುು ಷಭಮು ಾಷುುತ 
ದನಹೆಂಔ ಭತುು ಷಭಮ 
ಎೆಂದು ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳಿು
II. ಕಹಾಚರ್ ಜಿಪಿಎಸ 
ನ್ಸದೆೇಾವಹೆಂಔ
III. ಫೆಂದು ಷೆೇರಿಕೊಳುಲು 
ಎಲ ಿನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆ SMS 

ಔಳುಹಸ
IV.ಷೆಟೇಶನ್  ವನಹಾಷು 
ಹಾಧಿಕಹಯದ 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳ 
ಾಕಹಯೆೆಂದು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳಿು

I, II and III I, II ಭತುು  III I and III I ಭತುು  III III and IV III ಭತುು  IV I, II and IV
I, II ಭತುು 
 IV

4
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The Authority may 

authorise Registrars to 

charge 

_________________ 

from the residents, not 

exceeding an amount 

specified by the 

Authority, for update of 

demographic 

information and 

biometric information. 

ಜನನ್ಸಹಸಖಳಿೆಂದ 
_________________ 

ಅನುು ಚಹಜ್ಾ ಭಹಡಲು 
ರಿಜಿಷಹಾಖಾಳಿಗೆ 
ಹಾಧಿಕಹಯು ಅಧಿಕಹಯ 
ನ್ಸೇಡಫಸುದು, 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭಹಹತಿ 
ಭತುು ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿಮ 
ನವೇಔಯಣಕಹಾಗಿ 
ಹಾಧಿಕಹಯು 
ನ್ಸದಾಶಟಡಿಸದ 
ಮತುನುು ಮೇರಿಲಿ.

Convenience 

fee 

ಅನುಔೂಲಔಯ 
ವುಲಾ Registrar fee

ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
ವುಲಾ

Observer's 

fee
ವೇಕ್ಷಔಯ  ವುಲಾ Introducer's 

 fee

ರಿಚಮ
ದಹಯಯ 
ವುಲಾ

1
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Which of the following 

software can be used for 

updating Mobile 

number or email ID?

ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ ಅಥಹ 
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಅನುು 
ನವೇಔರಿಷಲು ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹ ಷಹಪಟೆೇರ್ ಅನುು 
ಫಳಷಫಸುದು?

Update Client 

Lite

ಕೆಿೈೆಂಟ್ ಲೆೈಟ್ 
ನವೇಔರಿಸ ECMP ಇಸಎೆಂಪಿ CELP  ಸ ಇ ಎಲ್ ಪಿ None of 

the given

ಕೊಟಿಟಯುು
ದಯಲ್ಲ ಿ
ಮಹುದೂ
 ಇಲಿ

1
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The Authority shall 

require the biometric 

information of children 

to be updated upon 

attaining __________ of 

age and __________ of 

age in accordance with 

the procedure specified 

by the Authority, which 

is a mandatory update 

for children. 

ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಾ  
__________ ಮಸಿನ 
 ಭತುು __________ 

ಮಸಿನ   
ಫಯಮೇಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಡೆದುಕೊಳುುುದಯ 
ಭೂಲಔ ಭಔಾಳ 
ಅಥಹರಿಟಿ ಷೂಚಿಸದ 
ವಧಹನಕೆಾ ಅನುಖುಣಹಗಿ 
ನವೇಔರಿಷಫೆೇಔು, ಇದು 
ಭಔಾಳಿಗೆ ಔಡಹಡಮಹದ 
ನವೇಔಯಣಹಗಿದೆ.

Two years, 

twelve years

ಎಯಡು 
ಶಾಖಳು, 
ಸನೆುಯಡು 
ಶಾಖಳು

Five years, 

fifteen years

ಐದು 
ಶಾಖಳು, 
ಸದನೆೈದು 
ಶಾಖಳು

Ten years, 

eighteen 

years

ಸತುು 
ಶಾಖಳು, 
ಸದನೆೆಂಟು 
ಶಾಖಳು

Four years, 

sixteen 

years

ನಹಲುಾ 
ಶಾಖಳು,
 

ಸದನಹಯು 
ಶಾಖಳು

2
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Which of the following 

should operator ensure 

during enrolment or 

update process?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದನುು  
ಆಯೇಜಔಯು ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಅಥಹ ನವೇಔಯಣ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಫೆೇಔು?

Enrolment or 

update form 

is uploaded

ದಹಕಲಹತಿ 
ಅಥಹ 
ನವೇಔಯಣ  
ಪಹರ್ಮಾ ಅನುು 
ಅಪೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡಲಹಗಿದೆ

Supporting 

documents 

and signed 

slips are 

uploaded

ಪೊೇಶಔ 
ದಹಕಲೆಖಳು 
ಭತುು ಷಹ 
ಭಹಡಿದ ಸಿಪ್ 
ಖಳನುು 
ಅಪೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡಲಹಗಿದೆ

All 

documents 

are returned 

to the 

resident 

after 

enrolment

ದಹಕಲಹತಿ 
ನೆಂತಯ ಎಲಹಿ 
ದಹಕಲೆಖಳನುು 
ನ್ಸಹಸಗೆ 
ಹೆಂತಿಯುಗಿಷಲಹ
ಖುತುದೆ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹಗಿ
ಯು  
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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What is the key 

responsibility of a CELC 

operator?

ಸಇಎಲ್ ಸ  
ಆಯೆೇಟಯನ  ಾಭುಕ 
ಜಹಫಹಾರಿ ಮಹುದು?

Only to check 

Enrolment 

and Update 

Form

ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಭತುು 
ನವೇಔಯಣ 
ಪಹರ್ಮಾ ಅನುು 
ಭಹತಾ 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಲು

To enrol or 

update only 

ಷೆೇರಿಕೊಳುಲು 
ಅಥಹ 
ನವೇಔರಿಷಲು 
ಭಹತಾ

2
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ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Which of the following 

software can be used for 

updating demographic 

or biometric details?

ಜನಷೆಂಖ್ೆಾ ಅಥಹ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ನವೇಔರಿಷಲು ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹ ಷಹಪಟೆೇರ್ ಅನುು 
ಫಳಷಫಸುದು?

Update Client 

Lite

ಕೆಿೈೆಂಟ್ ಲೆೈಟ್ 
ನವೇಔರಿಸ ECMP ಇಸಎೆಂಪಿ CELP  ಸ ಇ ಎಲ್ ಪಿ API   ಎ ಪಿ ಐ 2
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Which of the following 

certificates a CELC 

operator should have 

obtained? 

ಸಇಎಲ್ ಸ  ಆಯೆೇಟರ್ 
ಮಹ ಕೆಳಗಿನ 
ಾಭಹಣತಾಖಳನುು 
ಡೆದಯಫೆೇಔು?

Diploma in 

Software 

Technology

ಷಹಪಟೆೇರ್  
ತೆಂತಾಜ್ಞಹನದಲ್ಲಿ 
ಡಿಪೊಿಭಹ

Certificate in 

Basics of 

Computers

ಫೆೇಸಕ್ಸ 
ಔೆಂಯಾಟರ್ 
ಾಭಹಣ ತಾ

CELC 

Operator 

Certificate

CELC 

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಾಭಹಣತಾ

Enrolment 

Operator 

Certificate

ದಹಕಲಹತಿ
 

ಆಯೆೇಟ
ರ್ 
ಾಭಹಣ
ತಾ

3
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Which of the following 

statements is TRUE 

about Introducers?

I. Introducers will be 

linked to a Registrar

II. Introducers must not 

have a criminal record

III. Introducer should be 

the head of the family

IV. Introducer must be 

above 18 years

V. Introducer can only 

introduce people within 

the Registrar’s 

jurisdiction

ರಿಚಯಿಷುಯ ಫಗೆ ೆ
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಸೆೇಳಿಕೆಮು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
I. ರಿಚಮಕಹಯಯು 
ರಿಜಿಷಹಾಯಗೆ ಲ್ಲೆಂಕ್ಸ 
ಭಹಡಲಹಖುುದು
II. ರಿಚಮದಹಯರಿಗೆ 
ಕ್ರಾಮನಲ್ ದಹಕಲೆಮನುು 
ಸೊೆಂದಯಫಹಯದು
III. ರಿಚಮಕಹಯಯು 
ಔುಟುೆಂಫದ 
ಭುಕಾಷಾಯಹಗಿಯಫೆೇಔು
IV. ರಿಚಮಕಹಯಯು 18 

ಶಾಕ್ರಾೆಂತ 
ಮೇಲಪಟಟಯಹಗಿಯಫೆೇಔು
V.. ರಿಚಮದಹಯಯು 
ಭಹತಾ ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
ಹಾಪಿುಯಳಗಿನ 
ಜನಯನುು 
ರಿಚಯಿಷಫಸುದು

I, III and V I, III ಭತುು  V I, II, IV and V
I, II, IV ಭತುು  
V

II and IV II ಭತುು  IV II, IV and V
II, 

Ivಭತುು  V 2
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
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The Verifier should 

ensure that the name in 

the PoA document 

matches with the name 

in the PoI document. 

Poi  ಡಹಔುಾಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ 
ಸೆಷಯು PoA 

ಡಹಔುಾಮೆಂಟನಲ್ಲಿನ  
ಸೆಷರಿನೊೆಂದಗೆ ಸೊೇಲ್ಲಕೆ 
ಆಖುತುದೆ ಎೆಂದು   
ರಿಶೇಲನಹ ಅಧಿಕಹರಿ  
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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Whose name should be 

given in "Care of" field?

"ಕೆೇರ್ ಆಫ್ " ಕ್ಷೆೇತಾದಲ್ಲಿ 
ಮಹಯ  ಸೆಷಯನುು 
ನ್ಸೇಡಫೆೇಔು?

Child's name
ಭಖುವನ 
ಸೆಷಯು

Any person 

who is 18 

years old and 

above

18 ಶಾದ 
ಭತುು  
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಮೇಲಪಟಟ ಾಕ್ರು

Mother's 

name

ತಹಯಿಮ 
ಸೆಷಯು

Head of 

the family

ಔುಟುೆಂಫದ
 ಭುಕಾಷಾ 4
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Which of the following is 

mandatory when 

enrolling a child?

ಭಖುನುು ಷೆೇಾಡೆ 
ಭಹಡುಹಖ ಮಹುದು 
ಔಡಹಡಮಹಗಿದೆ?

Parent's 

Aadhaar 

number

ಪೊೇಶಔಯ 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ

Parent's 

educational 

qualification 

certificate

ಪೊೇಶಔಯ 
ವೆೈಕ್ಷಣಿಔ 
ಅಸಾತಹ 
ಾಭಹಣತಾ

A signature 

of gazetted 

officer on 

child's birth 

certificate

ಭಖುವನ 
ಜನನ 
ಾಭಹಣತಾದ
ಲ್ಲಿ ಖಝೆಟೆರ್ಡ 
ಅಧಿಕಹರಿಖಳ 
ಷಹ

Introductio

n from an 

introducer

ರಿಚಮ
ಗಹಯರಿೆಂದ 
ರಿಚಮ

1



98

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff

ಅಧಹಾಮ 2: 
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Which of the following is 

an unacceptable act 

from the introducer?

ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು 
ರಿಚಮಕಹಯರಿೆಂದ 
ಸವೇಕಹಯಹಸಾಲಿದ 
ಕ್ರಾಯೆಮಹಗಿದೆ?

Helping a 

resident 

enrol for 

Aadhaar

ಆಧಹರ್ 
ಎನಯೊೇಲ್ 
ಗಹಗಿ 
ನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆ 
ಷಸಹಮ 
ಭಹಡುುದು

Introducing 

the resident 

to the 

Aadhaar 

operator

ಆಧಹಯ  
ಆಯೆೇಟಯಗೆ 
ನ್ಸಹಸಮನುು 
ರಿಚಯಿಷಲಹ
ಖುತಿುದೆ

Confirm the 

identity and 

address of 

the resident

ನ್ಸಹಸಮ  
ಖುಯುತು ಭತುು 
ವಳಹಷನುು 
ದೃಢೇಔರಿಸ

Helping 

resident to 

impersonat

e his father

ತನು 
ತೆಂದೆಮೆಂ
ತೆ 
ನಟಿಷಲು 
ನ್ಸಹಸಗೆ 
ಷಸಹಮ 
ಭಹಡುು
ದು

4
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Introducers have to 

provide their biometric 

on Aadhaar client to 

endorse a resident’s 

enrolment.

ಆಧಹರ್ ಕೆಿೈೆಂಟನಲ್ಲಿ  
ರಿಚಯಿಷುಯು ತಭಮ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ಅನುು 
ನ್ಸಹಸಖಳ ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಪಿಪಗೆ ನ್ಸೇಡಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Other service providers 

may be appointed or 

engaged by the 

Authority from time to 

time for discharging any 

function related to the 

__________ enrolment 

process or updating of 

information. 

_________ ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಾಕ್ರಾಯೆಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದೆಂತೆ 
ಮಹುದೆೇ 
ಕಹಮಾಚಟುಟಿಕೆಮನುು 
ಅಥಹ ಭಹಹತಿಮನುು 
ನವೇಔರಿಷುುದಕಹಾಗಿ 
ಇತಯ ಷೆೇಹ 
ಯಯೆೈಕೆದಹಯಯನುು 
ಕಹಲಕಹಲಕೆಾ 
ಹಾಧಿಕಹಯದೆಂದ 
ನೆೇಮಷಫಸುದು ಅಥಹ 
ನ್ಸಯೇಜಿಷಫಸುದು.

Biometric ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ Audit ಆಡಿಟ್ Identity proof
ಖುಯುತಿನ 
ುಯಹೆ Resident ನ್ಸಹಸ 4
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ದಹಕಲಹತಿ 
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The Authority shall 

provide ____________ 

using which the 

Registrar can onboard 

an empanelled enrolling 

agency to the CIDR.

ಹಾಧಿಕಹಯು 
____________ 

ದಗಿಷು ಭೂಲಔ 
ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು 
ಸಐಡಿಆಯಗೆ ಎೆಂನೆೇಲ್ಡ 
ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ 
ಏಜೆನ್ಸಿಮನುು 
ಾೆೇಶಷಫಸುದು.

Database of 

resident 

details

ನ್ಸಹಸ 
ವಯಖಳ 
ಡೆೇಟಹಫೆೇಸ

Enrolment ID ದಹಕಲಹತಿ ID

Open 

Request for 

Empanelmen

t

ಎೆಂನೆೇಲೆಮೆಂ
ಟ್ ವನೆಂತಿ 
ತೆಯೆಯಿರಿ

Enrolling 

Agency 

Code

ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂ
ಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಕೊೇರ್ಡ

4
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
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ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Enrolling Agencies shall 

at all times abide by the 

______________ for 

service providers as 

specified in Schedule V 

of these regulations. 

ದಹಕಲಹತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು 
ಈ ನ್ಸಮಭಖಳ 
ವೆಡೂಾಲ್  V ಮಲ್ಲಿ 
ನ್ಸದಾಶಟಡಿಸದೆಂತೆ 
ಷೆೇಹ ಯಯೆೈಕೆದಹಯರಿಗೆ 
______________ 

ನ್ಸೆಂದ ಎಲಹಿ 
ಷಭಮದಲೂಿ 
ಫದಧಹಗಿಯುತುದೆ.

Ethics ಎಥಿಕ್ಸಿ Code of 

Conduct
ನ್ಸೇತಿ ಷೆಂಹತೆ Values ಭೌಲಾಖಳು Guidelines

ಭಹಖಾಷೂ
ಚಿಖಳು 2
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If the identified 

Introducer is ready to 

work as an Introducer, 

he/she will have to 

___________ to being 

an Introducer for the 

purpose of enabling 

Aadhaar enrolments. 


ಖುಯುತಿಸದ 
ರಿಚಮಕಹಯನು 
ರಿಚಮಗಹಯನಹಗಿ 
ಕೆಲಷ ಭಹಡಲು 
ಸದಧಹದಯೆ, ಅಯು / 

ಅಳು __________ 

ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿಖಳನುು 
ಷಕ್ರಾಮಗೊಳಿಷು 
ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ 
ರಿಚಯಿಷುಯಹಗಿಯಫೆೇ
ಔು.

Submit his 

original POI 

certificates

ಅಯ ಭೂಲ 
POI 

ಾಭಹಣತಾಖ
ಳನುು ಷಲ್ಲಿಸ

Sign 

resident's 

enrolment 

form

ನ್ಸಹಸಖಳ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ನಭೂನೆಮಲ್ಲಿ 
ಷಹ ಭಹಡಿ

Give a 

written 

consent

ಲ್ಲಖಿತ 
ಷಭಮತಿಮನುು 
ನ್ಸೇಡಿ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

3
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
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ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
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Registrars shall be 

responsible for field 

level execution, 

monitoring and audit. 

ಕ್ಷೆೇತಾ ಭಟಟದ 
ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ, 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣೆ ಭತುು 
ಆಡಿಟೆೆ ರಿಜಿಷಹಾಯಯು  
ಜಹಫಹಾರಿ 
ಸೊೆಂದಯುತಹುಯೆ

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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Registrars shall use the 

information collected 

during enrolment for 

any purpose other than 

uploading

information to the CIDR.

ರಿಜಿಷಹಾಯಯು  
ಸಐಡಿಆರ್್ಗೆ (CIDR)  

ಭಹಹತಿಮನುು ಅಪೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡುುದಕ್ರಾೆಂತ ಫೆೇಯೆ 
ಮಹುದೆೇ ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಖಾಹಸದ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಫಳಷುತಹುಯೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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Registrars are permitted 

to sub-contract 

enrolment functions by 

enrolling agencies to 

third parties.

ದಹಕಲಹತಿಖಳನುು 
ಷೆೇಾಡೆ ಭಹಡು 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭೂಯನೆೇ 
ಕ್ಷಖಳಿಗೆ ಉ-ಪೆಂದ 
ದಹಕಲಹತಿ ಕಹಮಾಖಳಿಗೆ 
ಅನುಭತಿ 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
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Service providers shall 

make best efforts to 

protect the interests of 

____

ಷೆೇೆ ಯಯೆೈಕೆದಹಯಯು 
____ ಯ ಹತಹಷಕ್ರುಖಳನುು 
ಯಷಲು ಉತುಭ 
ಾಮತುಖಳನುು 
ಭಹಡುತಹುಯೆ.

Registrars ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು Observers ವೇಕ್ಷಔಯು Residents ನ್ಸಹಸಖಳು Agency ಏಜೆನ್ಸಿ 3
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

The Authority shall 

empanel the enrolling 

agencies through 

________.

ಹಾಧಿಕಹಯು ________ 

ಭೂಲಔ ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂಗ್ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳನುು ಎೆಂಪಿನಲ್ 
ಭಹಡಫೆೇಔು.

Open RFE 

process

RFE 

ಾಕ್ರಾಯೆಮನುು 
ತೆಯೆಯಿರಿ

Observer ವೇಕ್ಷಔಯು Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ UIDAI
ಮುಐಡಿಎ
ಐ 1
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ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Registrars may permit 

field level manpower to 

be hired through third 

parties. 

ಭೂಯನೆೇಮ ಾಕ್ರುಖಳ 
ಭೂಲಔ ಕ್ಷೆೇತಾ ಭಟಟದ 
ಭಹನವಕ್ರುಮನುು 
ನೆೇಭಔ ಭಹಡಲು 
ರಿಜಿಷಹಾರ್  
ಅನುಭತಿಷಫಸುದು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
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The Authority shall 

provide an Enrolling 

Agency Code using 

which the Registrar can 

onboard an empanelled

enrolling agency to the 

_____.

ಹಾಧಿಕಹಯು 
ನೊೇೆಂದಹಯಿತ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಕೊೇರ್ಡ ಅನುು 
ನೊೇೆಂದಹಯಿಸಕೊಳುಫೆೇ
ಔು, ಅದನುು _____ ಗೆ 
ಎೆಂನೆೇಲ್ ಆದ  
ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ 
ನೊೇೆಂದಹಯಿಷಫಸುದು.

UIDAI ಮುಐಡಿಎಐ Aadhaar ಆಧಹರ್ CIDR ಸಐಡಿಆರ್ DeitY
DeitY 

(ಡಿೇಟಿ)
3
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The enrolling agencies 

can use the information 

collected during 

enrolment for any 

purpose other than

uploading information 

to the CIDR.

ದಹಕಲಹತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು 
ಸಐಡಿಆಯಗೆ 
ಭಹಹತಿಮನುು ಅಪೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡದೆ ಫೆೇಯೆ 
ಮಹುದೆೇ ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಖಾಹಸದ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಫಳಷಫಸುದು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
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Service providers shall 

follow maker-checker 

concept in their 

activities to ensure 

accuracy of

enrolment and update 

data. 

ದಹಕಲಹತಿಮ ನ್ಸಕಯತೆ 
ಭತುು ಡೆೇಟಹನುು 
ನವೇಔಯಣದ 
ಕಚಿತತೆಮನುು  ಷೆೇಹ 
ಯಯೆೈಕೆದಹಯಯು ತಭಮ 
ಚಟುಟಿಕೆಮಲ್ಲಿ 
ತಮಹಯಔ-ರಿಶೇಲನಹ 
ರಿಔಲಪನೆಮನುು 
ಅನುಷರಿಷುತಹುಯೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Registrars shall be 

appointed by the 

Authority, through 

___________________, 

for enrolment and 

update of residents 

across the country, and 

could include entities 

which interact with 

residents in the usual 

course of 

implementation of their 

programmes.

ದೆೇವಹದಾೆಂತ ನ್ಸಹಸಖಳ 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಭತುು 
ನವೇಔಯಣಕಹಾಗಿ 
_________________. 

ಭೂಲಔ ಹಾಧಿಕಹಯದೆಂದ 
ನೊೇೆಂದಹಯಿಸದಯು  
ನೆೇಭಔಗೊಳುಫೆೇಔು, 
ಭತುು ಅಯ 
ಕಹಮಾಔಾಭಖಳ 
ಅನುಶಹಾನದ ಷಹಭಹನಾ 
ಕೊೇಷಾನಲ್ಲಿಿ 
ನ್ಸಹಸಖಳ ೆೆಂದಗೆ 
ಷೆಂಸನ ನಡೆಷು 
ಗಟಔಖಳನುು 
ಳಗೊೆಂಡಿಯಫಸುದು.

CSC e-

Governance 

services

ಸಎಸ ಸ  ಇ-

ಖನೆಾನ್ಿ 
ಷೆೇೆಖಳು

MOUs or 

agreements
 ಪೆಂದಖಳು Field level 

execution

ಕ್ಷೆೇತಾ ಭಟಟದ 
ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ

Online 

mode

ಆನೆಿೈನ್ 
ಮೇರ್ಡ 2
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

_________________ 

shall be responsible for 

field level execution, 

monitoring and audit. 

ಕ್ಷೆೇತಾ ಭಟಟದ 
ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ,  
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣೆ ಭತುು 
ಆಡಿಟ್ ಗೆ 
_________________ 

ಜಹಫಹಾಯಯಹಗಿಯಫೆೇಔು.

Service 

providers

ಷೆೇೆ 
ದಗಿಷುಯು

Enrolling 

agencies

ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂಗ್ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು Registrars

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯ
ಯು Supervisors

ಮೇಲ್ಲವಚಹ
ಯಔಯು 3
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Registrars shall not use 

the information 

collected during 

enrolment for any 

purpose other than 

uploading information 

to the 

_________________.

_________________ 

ಗೆ ಭಹಹತಿಮನುು 
ಅಪೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡುುದಕ್ರಾೆಂತ ಫೆೇಯೆ 
ಮಹುದೆೇ ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ 
ದಹಕಲಹತಿ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಖಾಹಸದ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ರಿಜಿಷಹಾರ್ ಫಳಷುುದಲಿ.

CIDR ಸಐಡಿಆರ್ UIDAI ಮುಐಡಿಎಐ
CSC e-

Governance 

services

ಸಎಸ ಸ  ಇ-

ಖನೆಾನ್ಿ 
ಷೆೇೆಖಳು

RFE RFE 1
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

The Authority shall 

provide a/an 

______________ using 

which the Registrar can 

on-board an empanelled 

enrolling agency to the 

CIDR.

ಹಾಧಿಕಹಯು 
______________ 

ಅನುು ದಗಿಷಫೆೇಔು 
ಭತುು ಅದನುು 
ಫಳಸಕೊೆಂಡು ಸಐಡಿಆರ್ 
ಗೆ  ಎೆಂನೆೇಲ್ಡ 
ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ನಲ್ಲ ಿ 
ನೊೇೆಂದಹಯಿಸಕೊಳುಫಸು
ದು.

One-Time 

Password

ನ್ ಟೆೈರ್ಮ  
ಹಷವರ್ಡಾ

Unique 

Verification 

Code

ವಶಶಟ 
ರಿಶೇಲನಹ 
ಕೊೇರ್ಡ

Enrolling 

Agency Code 

ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂಗ್ 
ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊೇರ್ಡ

Identificatio

n Number

ಖುಯುತಿನ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ 3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

The enrolling agencies 

empanelled by the 

Authority prior to 

establishment of the 

Authority under the Act 

shall be deemed to have 

been empanelled as 

_______________ by 

the Authority under the 

Act.

ಕಹಯೆಾ  ಅಡಿಮಲ್ಲ ಿ
ಹಾಧಿಕಹಯದ ಷಹಾನೆಗೆ 
ಭುೆಂಚೆ ಹಾಧಿಕಹಯದೆಂದ 
ಷೆೇರಿಷಲಪಟಟ 
ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂಗ್ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು 
_______________ 

ಎೆಂದು ಆಕ್ಸಟ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ಹಾಧಿಕಹಯದೆಂದ 
ಎೆಂಪಿನಲ್ 
ಭಹಡಲಹಖುುದು ಎೆಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತುದೆ.

Chairperson ಅಧಾಕ್ಷಯು Member-

Secretary

ಷದಷಾ-
ಕಹಮಾದಶಾ

Representati

ve of local 

NGOs

ಷಾಳಿೇಮ 
ಎನ್ಸಿಖಳ 
ಾತಿನ್ಸಧಿ

Enrolling 

agencies

ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂ
ಗ್ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

The Authority shall 

empanel the enrolling 

agencies through a/an 

__________________ 

process.

ಹಾಧಿಕಹಯು / ಅಥಹ 
__________________

 ಾಕ್ರಾಯೆಮ ಭೂಲಔ 
ದಹಕಲಹತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಖಳನುು 
ಎೆಂಪಿನಲ್ ಭಹಡಫೆೇಔು.

Central 

Identities 

Data 

Repository

ಕೆೇೆಂದಾೇಮ 
ಐಡೆೆಂಟಿಟಿೇಸ 
ಡಹಟಹ 
ಯೆಪೊಸಟರಿ

Enrolment ID ದಹಕಲಹತಿ ID

Open 

Request for 

Empanelmen

t

ಎೆಂನೆೇಲೆಮೆಂ
ಟ್ ಗಹಗಿ 
ವನೆಂತಿ 
ತೆಯೆಯಿರಿ

Enrolling 

Agency 

Code

ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂ
ಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಕೊೇರ್ಡ

3
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Without prejudice to 

action that may be 

taken under the Act, 

violation of any 

regulation, process, 

standard, guideline or 

order by any service 

provider or other person 

may result in 

__________ of the 

activities of such service 

providers.

ಕಹಯೆಾ  ಅಡಿಮಲ್ಲ ಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಫಸುದಹದ 
ಕ್ರಾಯೆಮ 
ಯಹಾಖಾಸವಲಿದೆ, 
ಮಹುದೆೇ ಷೆೇೆ 
ದಗಿಷುಯು ಅಥಹ 
ಇತಯ ಾಕ್ರುಯಿೆಂದ 
ಮಹುದೆೇ ನ್ಸಮೆಂತಾಣ, 

ಾಕ್ರಾಯೆ, ಾಭಹಣಿತ, 

ಭಹಖಾದಶಾ ಅಥಹ 
ಆದೆೇವದ ಉಲಿೆಂಗನೆಮು 
ಅೆಂತಸ ಷೆೇಹ 
ಯಯೆೈಕೆದಹಯಯ 
ಚಟುಟಿಕೆಖಳು 
__________ ಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು.

Execution ಕಹಮಹಾಚಯಣೆ Immediate 

suspension

ತಕ್ಷಣದ 
ಅಭಹನತು Penalty ದೆಂಡ Terminatio

n
ಭುಕಹುಮ 2
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

The Authority shall 

monitor the enrolment 

activities of the 

_______________.

ಹಾಧಿಕಹಯು 
_______________ ನ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಚಟುಟಿಕೆಖಳನುು 
ನೊೇಡಿಕೊಳುುತುದೆ.

Registrars
ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯ
ಯು

Enrolling 

agencies and 

the operators

ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಂಷೆಾಖಳು 
ಭತುು 
ನ್ಸಹಾಸಔಯು

Supervisors 

and other 

personnel 

associated 

with 

enrolment

ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಯು
 ಭತುು ಇತಯ 
ಸಫಬೆಂದ

All of the 

given

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 4
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
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ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

___________________ 

may be appointed or 

engaged by the 

Authority from time to 

time for discharging any 

function related to the 

resident enrolment 

process or updating of 

information.

__________________

_ ಅನುು ನೆೇಭಔ 
ಭಹಡಿಕೊಳುಫಸುದು 
ಅಥಹ ನ್ಸಹಸಖಳ 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಾಕ್ರಾಯೆಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದೆಂತೆ ಅಥಹ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ನವೇಔರಿಷು ಮಹುದೆೇ 
ಕಹಮಾನುು 
ಕಹಲಕಹಲಕೆಾ 
ಹಾಧಿಕಹಯದೆಂದ 
ನ್ಸಯೇಜಿಷಫಸುದು.

Testing and 

certification 

agencies

ರಿೇಕ್ಷೆ ಭತುು 
ಾಭಹಣಿೇಔಯಣ 
ಷೆಂಷೆಾಖಳು

Other service 

providers

ಇತಯ ಷೆೇಹ 
ಯಯೆೈಕೆದಹಯಯು Registrars

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯ
ಯು CIDR ಸಐಡಿಆರ್ 2

122

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff

ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Registrars shall allow the 

Authority reasonable 

access to the premises 

occupied by it for 

examining any books, 

records, documents and 

computer data for the 

purpose of 

____________.

____________ 

ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ ಮಹುದೆೇ 
ುಷುಔಖಳು, ದಹಕಲೆಖಳು, 
ದಹಕಲೆಖಳು ಭತುು 
ಔೆಂಯಾಟರ್ ಡೆೇಟಹನುು 
ರಿೇಷಲು ಹಾಧಿಕಹಯು 
ಆರಿಸಯು ಆಯಣಕೆಾ 
ಹಾಧಿಕಹಯು ಷೂಔುಹದ 
ಾೆೇವನುು 
ಅನುಭತಿಷುತುದೆ.

Accounting ಲೆಔಾತಾ
Financial 

administratio

n

ಸಣಕಹಷು 
ಆಡಳಿತ Audit ಆಡಿಟ್ Compliance ಅನುಷಯಣೆ 3
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Registrars shall display 

on their websites 

adequate and 

appropriate information 

about enrolment and 

update services, 

including contact details 

of persons and services 

available to 

____________.

____________ ಗೆ 
ಲಬಾವಯು ಾಕ್ರುಖಳು 
ಭತುು ಷೆೇೆಖಳ ಷೆಂಔಾ 
ವಯಖಳು ಷೆೇರಿದೆಂತೆ 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಭತುು 
ನವೇಔಯಣ ಷೆೇೆಖಳ ಫಗೆ ೆ
ಷೂಔುಹದ ಭತುು 
ಷೂಔುಹದ 
ಭಹಹತಿಮನುು ತಭಮ 
ೆಫೆಿೈಟೆಳಲ್ಲಿ ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
ಾದಶಾಷಫೆೇಔು.

NRIs

ಎನ್್ಆರ್್ಐ 
(ಅನ್ಸಹಸ 
ಬಹಯತಿೇಮ)

Authorised 

people

ಅಧಿಔೃತ 
ಜನಯು Residents ನ್ಸಹಸಖಳು Observers ವೇಕ್ಷಔಯು 3
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ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
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Which of the following 

are eligible entities for 

appointment as 

registrars?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ  
ರಿಜಿಷಹಾಯಖಳ ನೆೇಭಔ 
ಭಹಡಲು  ಅಸಾಹದ 
ಗಟಔಖಳು ಮಹುದು?

State or 

Union 

Territory 

Governments, 

 Central 

ministries 

and 

departments, 

agencies 

under them

ಯಹಜಾ ಅಥಹ 
ಕೆೇೆಂದಹಾಡಳಿತ 
ಾದೆೇವ 
ಷಕಹಾಯಖಳು, 
ಕೆೇೆಂದಾ ಷಚಿ 
ಖ್ಹತೆಖಳು 
ಭತುು 
ಇಲಹಖ್ೆಖಳು, 
ಅುಖಳ 
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಷೆಾಖಳು

Public Sector 

companies of 

Central or 

State 

Governments

ಕೆೇೆಂದಾ 
ಅಥಹ ಯಹಜಾ 
ಷಕಹಾಯಖಳ 
ಷಹಾಜನ್ಸಔ 
ಲಮ 
ಔೆಂನ್ಸಖಳು

Public Sector 

banks and 

regulated 

entities 

including 

National 

Securities 

Depository 

ಷಹಾಜನ್ಸಔ 
ಷೆಔಟರ್ 
ಫಹಾೆಂಔುಖಳು 
ಭತುು 
ನಹಾಶನಲ್ 
ಷೆಔುಾರಿಟಿೇಸ 
ಡಿಹಸಟರಿ 
ಷೆೇರಿದೆಂತೆ 
ನ್ಸಮೆಂತಿಾತ 
ಗಟಔಖಳು

All of the 

given

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 4
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ಅಧಹಾಮ 2: 

ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಸಫಬೆಂದ

Registrars shall not 

permit sub-contracting 

of enrolment functions 

by enrolling agencies to 

___________________.

ರಿಜಿಷಹಾಯಖಳು  
ದಹಕಲಹತಿ ಕಹಮಾಖಳ 
ಉ-ಪೆಂದನುು 
ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಖಳ 
 

__________________

_ ಗೆ ಅನುಭತಿಷುುದಲಿ..

Member 

Secretary

ಷದಷಾ 
ಕಹಮಾದಶಾ

Service 

Providers

ಷೆೇೆ 
ದಗಿಷುಯು Third Parties

ಭೂಯನೆೇ 
ಕ್ಷಖಳು Observers ವೇಕ್ಷಔಯು 3
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

The Registrars and 

Enrolling Agencies shall 

only use the 

Enrolment/Update 

software provided or 

authorised by the _____. 

ನೊೇೆಂದಣಿಕಹಯಯು  
ಭತುು ಎನೊಾೇಲ್ಲೆಂಗ್ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು _____ 

ದಗಿಸದ ಅಥಹ 
ಅಧಿಔೃತಹದ 
ದಹಕಲಹತಿ / ನವೇಔಯಣ 
ಷಹಪಟೆೇರ್ ಅನುು ಭಹತಾ 
ಫಳಷುತಹುಯೆ.

Operator ಆಯೆೇಟರ್ UIDAI ಮುಐಡಿಎಐ Supervisor ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಯು Resident ನ್ಸಹಸ 2
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

______ coordinates the 

on-boarding process of 

Operator/Supervisor 

with Registrars and EAs. 

______ ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
ಭತುು ಇಎಎಸ 
ನೊೆಂದಗೆ ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂಯೆೈಷರ್ ಆನ್-

ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮನುು 
ನ್ಸದೆೇಾಶಷುತುದೆ.

Operators ಆಯೆೇಟಯಖಳು Observers ವೇಕ್ಷಔಯು

Authority 

Head Office 

or Auhority's 

Regional 

Office

ಹಾಧಿಕಹಯ 
ಭುಕಾ ಔಚೆೇರಿ 
ಅಥಹ 
ಹಾಧಿಕಹಯದ 
ಹಾದೆೇಶಔ 
ಔಚೆೇರಿ

Enrolment 

agencies

ದಹಕಲಹತಿ
 ಷೆಂಷೆಾಖಳು 3
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

______  to capture 

coordinates of the 

Enrolment Device needs 

to available at all times.

ದಹಕಲಹತಿ ಷಹಧನದ 
ನ್ಸದೆೇಾವಹೆಂಔಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು ______ 

ಎಲಹಿ ಷಭಮದಲೂಿ 
ಲಬಾವಯುತುದೆ.

Television




ದೂಯದವಾನ 
(ಟಿವ)

GPS Device
ಜಿಪಿಎಸ 
ಷಹಧನ FM Radio FM ಯೆೇಡಿಯೇ 2
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

_______ monitors the 

approval of Enrolment 

Centre plan and may 

intervene where 

required.

ದಹಕಲಹತಿ ಕೆೇೆಂದಾ 
ಯೇಜನೆಮ 
ಅನುಮೇದನೆಮನುು 
_______ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಣೆ 
ಭಹಡುತುದೆ ಭತುು 
ಅಖತಾವಯುಲ್ಲ ಿ
ಭಧಾಾೆೇಶಷಫಸುದು.

Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್

Authority 

Head Office 

or Auhority's 

Regional 

Office

ಹಾಧಿಕಹಯ 
ಭುಕಾ ಔಚೆೇರಿ 
ಅಥಹ 
ಹಾಧಿಕಹಯದ 
ಹಾದೆೇಶಔ 
ಔಚೆೇರಿ

Observer ವೇಕ್ಷಔಯು Operator
ಆಯೆೇಟ
ರ್ 2
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

____ declares enrolment 

station deployment 

plans, that is, when and 

where the centres will 

be established before 

opening any Enrolment 

Center

____ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾನುು ತೆಯೆಮು 
ಮದಲು ಮಹಹಖ 
ಭತುು ಅಲ್ಲ ಿಕೆೇೆಂದಾಖಳನುು 
ಷಹಾಪಿಷಲಹಖುುದು 
ಎೆಂದು ದಹಕಲಹತಿ 
ನ್ಸಲಹಾಣದ ನ್ಸಯೇಜನಹ 
ಯೇಜನೆಖಳನುು 
ಘೂೇಷಷುತುದೆ

Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್
Authority's 

Regional 

Office

ಹಾಧಿಕಹಯದ 
ಹಾದೆೇಶಔ 
ಔಚೆೇರಿ

Enrolment 

agency

ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಂಷೆಾ Observer ವೇಕ್ಷಔ 3
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ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

_____ needs to ensure 

and prove that they 

have certified the active 

operators, requisite 

machines and hardware 

to be deployed at 

Enrolment Center.

_____ ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸಯೇಜಿಷಲು ಷಕ್ರಾಮ 
ಆಯೆೇಟಯಖಳು, ಅವಾಔ 
ಮೆಂತಾಖಳು ಭತುು 
ಸಹಡಾೆೇಯಖಳನುು 
ಾಭಹಣಿೇಔರಿಷಲಹಗಿದೆ 
ಎೆಂದು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಲು 
ಭತುು ಷಹಬಿೇತುಡಿಷಲು 
ಅವಾಔಹಗಿದೆ

Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್
Authority's 

Regional 

Office

ಹಾಧಿಕಹಯದ 
ಹಾದೆೇಶಔ 
ಔಚೆೇರಿ

Introducer ರಿಚಮಕಹಯ Enrolment 

agency

ದಹಕಲಹತಿ
 ಷೆಂಷೆಾ 4
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

____ updates Enrolment 

Centre information on 

the UIDAI portal.

____  ಮುಐಡಿಎಐ 
ಪೊೇಟಾಲುಲ್ಲ ಿದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾ ಭಹಹತಿಮನುು 
ನವೇಔಯಣ ಭಹಡುತುದೆ

Enrolment 

agency

ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಂಷೆಾ

Authority's 

Regional 

Office

ಹಾಧಿಕಹಯದ 
ಹಾದೆೇಶಔ 
ಔಚೆೇರಿ

Introducer ರಿಚಮಕಹಯ Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ 1
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

____ needs to be 

connected to the 

internet during the 

process of on-boarding.

____ ಆನ್-ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮಲ್ಲಿ 
ಇೆಂಟನೆಾಟಗೆ  ಷೆಂಔಾ 
ಔಲ್ಲಪಷಫೆೇಕಹದ 
ಅಖತಾನುು ಸೊೆಂದದೆ.

Enrolment 

client 

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆಿೈೆಂಟ್

Operator, 

supervisor, 

introducer

ಆಯೆೇಟರ್, 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ, 

ರಿಚಮಕಹಯ
Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ Introducer ರಿಚಮ 1
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

Enrolment client needs 

to be connected to the 

____________ during 

the process of on-

boarding of Enrolment 

Staff.

ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದ ಆನ್-

ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮಲ್ಲಿ 
ಎನೆಿೈಮೆಂಟ್ ಕೆಿೈೆಂಟ್ 
ಅನುು ____________ 

ಗೆ ಷೆಂಕ್ರಾಷಫೆೇಔು.

Ethernet ಎತನೆಾಟ್ Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ Internet ಇೆಂಟನೆಾಟ್ Observer ವೇಕ್ಷಔಯು 3
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

Enrolment agencies will 

have to undergo an on-

boarding process for   

___________________.

ದಹಕಲಹತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು 
__________________

_ ಗಹಗಿ ಆನ್-

ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ ಾಕ್ರಾಯೆಗೆ 
ಳಗಹಖಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

Authority's 

Regional 

Office

ಹಾಧಿಕಹಯದ 
ಹಾದೆೇಶಔ 
ಔಚೆೇರಿ

Self, 

Enrolment 

stations and 

Enrolment 

Staff

ಷವತಃ, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಖಳು 
ಭತುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಸಫಬೆಂದ

Completion 

of enrolment

ದಹಕಲಹತಿ 
ಯಣಾಗೊೆಂಡಿ
ದೆ

Updation 

activities

ನವೇಔಯಣ
 

ಚಟುಟಿಕೆ
ಖಳು

2
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

For on-boarding of 

Operator/Supervisor, 

the user-credential file 

generated is a digitally 

signed _________ file.

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನ ಆನ್-

ಫೊೇಡಿಾೆಂಗಹೆಗಿ, 

ಫಳಕೆದಹಯ-ಯುಜುಹತು 
ಪೆೈಲ್ ಅನುು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಆಗಿ  ಷಹ ಭಹಡಲಹದ 
_________ ಪೆೈಲ್ 
ಆಗಿದೆ.

.mp3 .ಎೆಂಪಿ 3 .docx .ಡಹಕ್ಸಿ .xls  .ಎಕೆಿಲ್ಿ  .xml

 . 

ಎಔಿಎಭಎ
ಲ್

4
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

If verification of user’s 

biometric details is 

successfully completed 

with his/her Aadhaar 

details and stored in 

local database, he is a 

____________________ 

user.

ಫಳಕೆದಹಯಯ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ವಯಖಳ 
ರಿಶೇಲನೆ 
ಮವಸವಮಹಗಿ ಅನ / 

ಅಳ ಆಧಹರ್ 
ವಯಖಳ ೆೆಂದಗೆ 
ಯಣಾಗೊೆಂಡಯೆ ಭತುು 
ಷಾಳಿೇಮ 
ದತುಷೆಂಚಮದಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಖಾಹಸದಾಯೆ, ಅಯು 
__________________

__ ಫಳಕೆದಹಯಯಹಗಿದಹಾಯೆ.

On-boarded ಆನ್ ಫೊೇಡೆಾರ್ಡ Enrolled ದಹಕಲಹತಿ ಆದ Both (1) and 

(2)

ಎಯಡೂ (1) 

ಭತುು (2)

Not-

enrolled

ದಹಕಲಹತಿ
 ಆಖದ 3
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

When the quality of 

biometrics is above 

threshold, 

__________________ 

will be shown to user 

confirming his/her 

approval.

ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಸ್ನ  
ಖುಣಭಟಟು ಮತಿಗಿೆಂತ 
ಮೇಲ್ಲದಹಾಖ, 

__________________

 ಫಳಕೆದಹಯನ್ಸಗೆ  ಅನ / 

ಅಳ 
ಅನುಮೇದನೆಮನುು 
ದೃಢೇಔರಿಷುಲ್ಲಿ 
ತೊೇರಿಷಲಹಖುತುದೆ.

Pass indicator
 ಹಸ 
ಇೆಂಡಿಕೆೇಟರ್ Left slap ಎಡ ಷಹಿಾಪ್ Right slap ಫಲ ಷಹಿಾಪ್ Two 

thumbs

ಎಯಡು 
ಸೆಫೆಬಯಳು 1
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

After biometrics of 

Operator/Supervisor are 

captured on Enrolment 

Client, authentication 

request is send to 

_______________ 

server.

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ 
ಎನೊಾೇಲೆಮೆಂಟ್ ಕೆಿೈೆಂಟ್ 
ನ ಮೇಲೆ  ಷೆಯೆಹಡಿದ 
ನೆಂತಯ, ದೃಢೇಔಯಣ 
ವನೆಂತಿಮನುು 
_______________ 

ಷಾರ್ ಗೆ 
ಔಳುಹಷಲಹಖುತುದೆ.

Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ Enrolment 

station

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾ Authority's ಹಾಧಿಕಹಯ Enrolment 

agency

ದಹಕಲಹತಿ
 ಎಜೆನ್ಸಿ 3
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

__________________ is 

not required while un-

boarding/disassociation 

of the 

Operator/Supervisor.

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನ ಅನ್-

ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ / 

ಡಿಅಷೊೇಸಯೆೇಶನ್ 
ಭಹಡುಹಖ 
__________________

 ಗೆ ಅಖತಾವಲ.ಿ

Status of 

entity
ಅಸುತವದ ಸಾತಿ Pass Indicator

ಹಸ 
ಇೆಂಡಿಕೆೇಟರ್ Status ಸಾತಿ

Biometrics 

confirmatio

n

ಫಯಮ
ಟಿಾಕ್ಸಿ 
ದೃಢೇಔಯಣ

4
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

Only after successful 

verification of biometrics 

of Operator/Supervisor 

with CIDR, the 

User_______________ 

is allowed to proceed.

ಸಐಡಿಆರ್ ನೊೆಂದಗೆ 
ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನ 
ಫಯೇಮಟಿಾಔಿನ ಮವಸವ 
ರಿಶೇಲನೆಮ ನೆಂತಯ 
ಭಹತಾ, ಮೂಷರ್ 
______________ 

ಅನುು ಭುೆಂದುಯೆಷಲು 
ಅನುಭತಿಷಲಹಗಿದೆ.

Enrolment 

button

ದಹಕಲಹತಿ 
ಫಟನ್ On-boarding

ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್

Disassociatio

n
ವಯೇಜನೆ Authenticat

ion
ದೃಢೇಔಯಣ 2
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

Authority HQ or 

Authority's Regional 

Offices coordinate with 

___________________th

e on-boarding process of 

Enrolment Staff. 

ಹಾಧಿಕಹಯ ಸೆಚುಾಾ 
ಅಥಹ ಅಥಹರಿಟಿಮ 
ಹಾದೆೇಶಔ ಔಛೆೇರಿಖಳು 
ದಹಕಲ್ಲೇಔಯಣ  
ಸಫಬೆಂದಮ 
__________________

_ನುು  ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ಾಕ್ರಾಯೆಯೆಂದಗೆ 
ಷೆಂಯೇಜಿಷುತುೆ.

Enrolment 

stations

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಖಳು

Enrolment 

clients 

ದಹಕಲಹತಿ 
ಗಹಾಸಔಯು

Registrars 

and 

enrolment 

agencies

ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಭತುು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು

Observers 

and 

introducers

ವೇಕ್ಷಔಯು 
ಭತುು 
ರಿಚಮ
ಕಹಯ

3

143

Chapter 3 : On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff 

ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

During local biometric 

verification, the 

biometrics provided by 

the ______________ are 

verified from the 

biometrics stored in the 

enrolment client.

ಷಾಳಿೇಮ ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ರಿಶೇಲನೆಮ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ, 
______________ 

ದಗಿಸದ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಕೆಿೈೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ  
ಷೆಂಖಾಸಹಗಿಯು 
ಫಯಮಟಿಾಕ್ಸಿ 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಲಹಖುತುದೆ..

Enrolment 

agency

ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಂಷೆಾ

Operator/ 

Supervisor

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ Registrar ರಿಜಿಷಹಾರ್ User ಫಳಕೆದಹಯ 2
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

If the verification of 

user’s biometric details 

is not successfully 

completed and not 

stored in the local 

database, it will appear 

as _____________ in 

status.

ಫಳಕೆದಹಯಯ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ವಯಖಳ 
ರಿಶೇಲನೆ 
ಮವಸವಮಹಗಿ 
ಯಣಾಗೊೆಂಡಿಲ ಿಭತುು 
ಷಾಳಿೇಮ ಡೆೇಟಹಫೆೇಸ 
ನಲ್ಲ ಿಷೆಂಖಾಹಷದದಾಯೆ, 
ಅದು ಸಾತಿಮಲ್ಲಿ 
_____________ ಆಗಿ 
ಕಹಣಿಸಕೊಳುುತುದೆ.

On-board ಆನ್ ಫೊೇರ್ಡಾ Enrolled ದಹಕಲಹತಿ Not enrolled
ನೊೇೆಂದಹಯಿಷ
ಲಹಗಿಲಿ Withheld

ತಡೆಹಡಿಮ
ಲಹಗಿದೆ 3
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

Enrolment agency will 

update Enrolment 

Centre information on 

the 

____________________

_portal. The latest URL 

needs to be confirmed 

by the ____________.

ದಹಕಲಹತಿ ಷೆಂಷೆಾ 
__________________

___ಪೊೇಟಾಲ್್ನಲ್ಲ ಿ
ದಹಕಲಹತಿ ಕೆೇೆಂದಾ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ನವೇಔರಿಷುತುದೆ. 
ಇತಿುೇಚಿನ URL ಅನುು 
____________ 

ದೃಢೇಔರಿಷಫೆೇಕಹಗಿದೆ.

Enrolment 

station, 

registrar

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾ, 
ನೊೇೆಂದಣಿ

Operator/Sup

ervisor, 

Authority's 

Regional 

Offices

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ, 

ಹಾಧಿಕಹಯದ 
ಹಾದೆೇಶಔ 
ಔಛೆೇರಿಖಳು

QAMIS 

Portal, Nodal 

officer

QAMIS 

ಪೊೇಟಾಲ್ 
ನೊೇಡಲ್ 
ಔಚೆೇರಿ

MNREGA 

website, 

enrolment 

agency

MNREGA

 

ೆಫಷೆೈಟ್ 
ದಹಕಲಹತಿ
 ಎಜೆನ್ಸಿ

3
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

For ______________ 

and ________________, 

on-boarding and local 

biometrics verification is 

mandatory for login 

onto the Enrolment 

Client.

______________ ಭತುು 
________________ ಗಹಗಿ, 

ಆನ್-ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ ಭತುು 
ಷಾಳಿೇಮ ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ 
ರಿಶೇಲನೆ ಎನೊಾೇಲೆಮೆಂಟ್ 
ಗಹಾಸಔನ್ಸಗೆ  ಾೆೇಶಷಲು 
ಔಡಹಡಮಹಗಿದೆ.

Introducer, 

registrar

ರಿಚಮಕಹಯ, 

ರಿಜಿಷಹಾರ್
Operator, 

Supervisor

ಆಯೆೇಟರ್/ಷು
ಯೆೈಷರ್

Enrolment 

agency, 

Enrolment 

client 

ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಂಷೆಾ, 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆಿೈೆಂಟ್

Introducer, 

Registrar

ರಿಚಮ
ಕಹಯ, 

ರಿಜಿಷಹಾರ್
2
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

During authentication, 

biometrics of the 

Operator/Supervisor are 

compared against the 

biometric provided by 

them during the time of 

their own 

________________.

ದೃಢೇಔಯಣದ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ಆಯೆೇಟರ್ 
/ ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ತಭಮ 
________________ 

ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಅರಿೆಂದ 
ದಗಿಸದ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ವಯುದಧ 
ಸೊೇಲ್ಲಷಲಹಖುತುದೆ.

Association

 

ಅಷೊೇಸಯೆೇಶ
ನ್

Enrolment ದಹಕಲಹತಿ Disassociatio

n

ಅಷೊೇಸಯೆೇಶ
ನ್ ಲಿದ Hiring ನೆೇಭಔ 2
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

The Enrolment Client 

check that the 

Operator/Supervisor are 

not ________________ 

or ________________ 

and restrict them from 

on-boarding.

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
________________ 

ಅಥಹ 
________________ 

ಅಲ ಿಎೆಂದು 
ಎನಯೊೇಲಮೆಂಟ್ 
ಗಹಾಸಔ ರಿಶೇಲ್ಲಷುತಹುನೆ 
ಭತುು ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ನ್ಸೆಂದ  ಅಯನುು 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷುತಹುನೆ.

Suspended, 

Blacklisted

ಅಭಹನತುಗೊಳಿ
ಷಲಹಗಿದೆ/ಔುಪ
ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷಲಹಗಿದೆ

Associated/O

n-boarded

ಅಷೊೇಸಯೆೇ
ಟೆೇರ್ಡ/ 

ಅನಫೊೇಡೆಾರ್ಡ

None of the 

above

 ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ ಅಲಿ

Both (1) 

and (2) 

 ಎಯಡೂ 
(1) ಭತುು 
(2)

4
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

The Operator/ Supervisor 

can be onboarded on 

mutiple Enrolment Client 

without de-association 

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನು ಅನೆೇಔ 
ನೊೆಂದಹಯಿಷು 
ಗಹಾಸಔಯನುು 
ಅಷೊೇಸಯೆೇಶನ್ 
ಇಲಿದೆಯೆೇ ತಲುಫಸುದು.

TRUE ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 3:ಆನ್ 
ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ದಹಕಲಹತಿ  ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಭತುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ

Blacklisted 

Operator/Supervisor can 

be allowed to work using 

different Certificate

ಔುಪ ಟಿಟಗೆ ಷೆೇರಿಷಲಪಟಟ  
ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನುು ವವಧ 
ಾಭಹಣತಾನುು 
ಫಳಸಕೊೆಂಡು ಕೆಲಷ 
ಭಹಡಲು 
ಅನುಭತಿಷಫಸುದು

TRUE ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 
What is the waiting time 

for Aadhaar generation?

ಆಧಹರ್ ಜನಯೆೇಶನ್್ಗೆ  
ಕಹಮು ಷಭಮ 
ಮಹುದು?

1 to 2 weeks
1 ರಿೆಂದ 2 

ಹಯಖಳು Within 7 days 7 ದನಖಳಲ್ಲಿ upto 90 days
90 

ದನಖಳಯೆಗೆ 6 months
6ತಿೆಂಖಳು
ಖಳು 3
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

What are the different 

types of Aadhaar 

Enrolment

ವವಧ ರಿೇತಿಮ ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿಖಳು ಮಹುು

Document-

based 

enrolment

ದಹಕಲೆ-
ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿ

Document 

Based, 

Introducer 

Based, Head 

of Family 

Based and 

Child 

Enrolment

ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಆಧಹರಿತ, 

ರಿಚಮದ 
ಆಧಹಯದ 
ಮೇಲೆ, ಭತುು 
ಔುಟುೆಂಫ 
ಭುಕಾಷಾ  
ಆಧಹರಿತ  
ಭಖುವನ 
ದಹಕಲಹತಿ

Physical 

Enrolment

 ಬೌತಿಔ 
ದಹಕಲಹತಿ

Online 

Enrolment

ಆನಲೆೈನ್ 
ದಹಕಲಹತಿ 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Which form needs to be 

filled by the resident for 

Aadhaar Enrolment

ಆಧಹರ್ ದಹಕಲಹತಿಗೆ  
ನ್ಸಹಸ ಮಹ 
ಯೂನುು ತುೆಂಬಿಷಫೆೇಔು

Aadhaar 

Enrolment/Co

rrection Form

ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ತಿದುಾಡಿ 
ಪಹರ್ಮಾ

Matriculation 

Form

ಮಟಿಾಔುಾಲೆೇಶ
ನ್ ಪಹರ್ಮಾ

Registration 

Form

ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಪಹರ್ಮಾ

Application 

Form

ಅಜಿಾ 
ಪಹರ್ಮಾ 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Mutiple Aadhaar 

Numbers are generated 

in case of mutiple 

Enrolments

ಅನೆೇಔ ದಹಕಲಹತಿಖಳ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿಫಸು 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಖಳು 
ಉತಪತಿುಮಹಖುತುೆ

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 
Aadhaar Number will be 

generated in 1 day

ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 1 

ದನದಲ್ಲ ಿ
ಉತಪತಿುಮಹಖುತುದೆ

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Acknowlegement Slip 

provided to the resident 

after Aadhaar Enrolment 

contains 

______________

ಆಧಹರ್ ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ 
ಅನುು ಸೊೆಂದದ ನೆಂತಯ 
ನ್ಸಹಸಗೆ ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಅೆಂಗಿೇಕಹಯ ಸಿಪ್--------- 

ಇದನುು ಸೊೆಂದಯುತುದೆ

EID 

(Enrolment 

ID)

EID 

(ದಹಕಲಹತಿ ID)

Aadhaar 

Number
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ

Photo of 

Enrolment 

Operator

ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ

Photo of 

Proof of 

Address 

and Proof 

of Identity

ವಳಹಷ 
ುಯಹೆ 
ಭತುು 
ಖುಯುತಿನ 
ುಯಹೆ 
ಫೇಟೊೇ

1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

There is only one type of 

Aadhaar Enrolment i.e 

Document Based 

Enrolment

ಆಧಹರ್ ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ 
ಕೆೇಲ ೆಂದು 
ವಧೆೆಂದಯೆ 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ ಆಧಹರಿತ  
ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Who among the 

following is eligible to 

avail Aadhaar?

ಆಧಹರ್ ಅನುು 
ಉಯೇಗಿಷಲು 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹಯು 
ಅಸಾಯು?

Any citizen of 

India

ಬಹಯತದ 
ಮಹುದೆೇ 
ನಹಖರಿಔ

Any 

individual 

who is 18 

years and 

above

18 ಶಾ 
ಭತುು 
ಮೇಲಪಟಟ ಾಕ್ರು

Any resident 

who resided 

in India for a 

period of 

182 days or 

more

182 ದನಖಳು 
ಅಥಹ 
ಅದಔೂಾ 
ಸೆಚಿಚನ ಕಹಲ 
ಬಹಯತದಲ್ಲಿ 
ನೆಲೆಸದ 
ಮಹುದೆೇ 
ನ್ಸಹಸ

Any citizen 

of India 

who is a 

graduate

ದವೇಧಯ
ಯಹದ 
ಬಹಯತದ 
ಮಹುದೆೇ 
ನಹಖರಿಔ

3
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Any resident who 

resided in India for a 

period of 182 days or 

more who posses 

required documents is 

eligible for Aadhaar 

Enrolment

ಅಖತಾವಯು 
ದಹಕಲೆಖಳನುು 
ಸೊೆಂದಯು 182 

ದನಖಳ ಅಥಹ ಅದಔೂಾ 
ಸೆಚಿಚನ ಕಹಲ ಬಹಯತದಲ್ಲಿ 
ನೆಲೆಸಯು ಮಹುದೆೇ 
ನ್ಸಹಸ ಆಧಹರ್  
ದಹಕಲ್ಲೇಔಯಣಕೆಾ 
ಅಸಾಯಹಗಿದಹಾಯೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Any citizen of India, 

even those who have 

been residing in a 

foreign country for the 

last one year, are eligible 

for Aadhaar.

ಬಹಯತದಲ್ಲ ಿಮಹುದೆೇ 
ಾಜೆ, ಔಳೆದ ೆಂದು 
ಶಾದೆಂದ ವದೆೇವದಲ್ಲ ಿ
ಹಸಷುತಿುಯುಯು ಷಸ 
ಆಧಹರ್ ಗೆ 
ಅಸಾಯಹಗಿಯುತಹುಯೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2

161

Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Any resident who do not 

have any document or 

eligible for other types 

of enrolment can also be 

enrolled

ಮಹುದೆೇ ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಇಲಿದಯು ಅಥಹ 
ಇತಯ ರಿೇತಿಮ 
ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಅಸಾಯಹಗಿಯು 
ಮಹುದೆೇ ನ್ಸಹಸ ಷಸ 
ಷೆೇರಿಕೊಳುಫಸುದು

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2

162

Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

In case of omission of 

Aadhaar number for 

reasons other than 

multiple Aadhaar 

numbers having been 

issued, residents shall be 

required to re-enrol. 

ಫಸು ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಖಳನುು 
ಸೊಯತುಡಿಸದ 
ಕಹಯಣಖಳಿಗಹಗಿ ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು ಔಳೆದು 
ಸೊೇದಯೆೇ, ನ್ಸಹಸಖಳು 
ಭಯು ಷೆೇಾಡೆಗೊಳುು 
ಅಖತಾವದೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Which of the following 

are mandatory in 

Document-based 

Enrolment?

ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್-ಆಧಹರಿತ 
ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು 
ಔಡಹಡಮಹಗಿದೆ?

The resident 

submits his 

POI 

(mandatory), 

POA 

(mandatory) 

and POR 

(optional)

ನ್ಸಹಸ ತನು 
POI (ಔಡಹಡಮ), 

POA (ಔಡಹಡಮ) 

ಭತುು POR 

(ಐಚಿಿಔ) 

ದಹಕಲೆಖಳನುು 
ಷಲ್ಲಿಷುತಹುನೆ

An elected 

local body 

introduces 

the resident 

to the 

operator

 ಚುನಹಯಿತ 
ಷಾಳಿೇಮ 
ಷೆಂಷೆಾಮು  
ನ್ಸಹಸಖಳನುು 
ಆಯೆೇಟಯಗೆ 
ರಿಚಯಿಷುತಹು
ನೆ

The father 

introduces 

his child

ತೆಂದೆ ತನು 
ಭಖುನುು 
ರಿಚಯಿಷುತಹು
ನೆ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1

164

Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

In which of the following 

types of enrolments 

involves resident 

submitting POI, POA and 

POR documents? 

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ರಿೇತಿಮ 
ದಹಕಲಹತಿಖಳಲ್ಲಿ POI, 

POA ಭತುು POR 

ದಹಕಲೆಖಳನುು ಷಲ್ಲಿಷು 
ನ್ಸಹಸಖಳು ಷೆೇರಿದಹಾಯೆ?

Document-

based 

enrolment

ದಹಕಲೆ-
ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿ

Introducer-

based 

enrolment

ರಿಚಮ-

ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿ

Head of the 

family based 

enrolment

ಔುಟುೆಂಫ 
ಭುಕಾಷಾ 
ಆಧಹರಿತ 
ನೊೇೆಂದಣಿ

Child 

enrolment

ಭಖು 
ನೊೇೆಂದಣೆ 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Which of the following 

items of information 

related to introducer is 

captured in introducer-

based enrolment?

I. Introducer’s name

II. Introducer’s Aadhaar 

number

III. Introducer's family 

details

IV. Introducer's 

educational qualification

V. Biometric information 

of introducer

ರಿಚಮಗಹಯರಿಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ 
ಭಹಹತಿಮ 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ರಿಚಮಔ-

ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿಮಲ್ಲಿ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲಪಟಿಟದೆ?
I. ರಿಚಮಕಹಯನ ಸೆಷಯು
II. ರಿಚಮಕಹಯನ 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ
III. ರಿಚಮಕಹಯಯ 
ಔುಟುೆಂಫ ವಯಖಳು
IV. ರಿಚಯಿಷುಯ 
ವೆೈಕ್ಷಣಿಔ ಅಸಾತೆ
V. ರಿಚಮಕಹಯಯ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ಭಹಹತಿ

I, II and III I, Ii ಭತುು III II, III and IV II, III ಭತುು  IV I, II and V I, II ಭತುು  V
All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

3
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Who can become 

Introducer for 

facilitating Introducer 

Based Enrolment?

ರಿಚಮದಹಯಯ 
ಆಧಹರಿತ  ನೊೇೆಂದಣಿಗೆ 
ಅನುಔೂಲಹಖುೆಂತೆ 
ಮಹಯು 
ರಿಚಮಗಹಯಯಹಖಫಸು
ದು?

Operator/Sup

ervisor

ಆಯೆೇಟರ್/ಮೇ
ಲ್ಲವಚಹಯಔ

(a)Registrars’ 

Employees

(b)Elected 

local body 

members

(c)Members 

of local 

administrativ

e bodies

(ಎ) 

ರಿಜಿಷಹಾಯಖಳ 
ನೌಔಯಯು
(ಬಿ) 

ಚುನಹಯಿತಯಹ
ದ  ಷಾಳಿೇಮ 
ಷದಷಾಯು 
(ಸ) ಷಾಳಿೇಮ 
ಆಡಳಿತ 
ಭೆಂಡಳಿ 
ಷದಷಾಯು

(a)Influencers 

 such as 

teachers

(b) 

Anganwadi 

Worker

© 

Representati

ve of NGO

(ಎ) 

ಶಕ್ಷಔಯೆಂತಸ 
ಾಬಹವಹಲ್ಲಖ
ಳು
(ಬಿ) 

ಅೆಂಖನಹಡಿ 
ಕಹಮಾಔತಾ
© ಎನ್ ಜಿ ಒ 
ಾತಿನ್ಸಧಿ

Both (2) & 

(3)

ಎಯಡೂ  
(2) & (3)

4
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 
Can Operator/Supervisor 

can become Introducer ?

ಆಯೆೇಟರ್ / ಷೂಯ 
ೆೈಷರ್  ರಿಚಯಿಷು 
ಷಹಧಾತೆಯಿದೆಯೆೇ?

NO ಇಲಿ YES ಸೌದು 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Which of the following 

refers to introducer-

based enrolment?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ರಿಚಮ-

ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿಮನುು 
ಷೂಚಿಷುತುದೆ?

The resident 

submits his 

POI, POA and 

POR 

documents

ನ್ಸಹಸ ತನು 
POI, POA 

ಭತುು POR 

ದಹಕಲೆಖಳನುು 
ಷಲ್ಲಿಷುತಹುನೆ

A health 

worker refers 

the resident 

to the 

operator

ಫಬ ಆಯೊೇಖಾ 
ಕಹಮಾಔತಾ 
ನ್ಸಹಸಮನುು 
ಆಯೇಜಔಯು 
ಗೆ 
ಷೂಚಿಷುತಹುನೆ

The father 

introduces 

his child

ತೆಂದೆ ತನು 
ಭಖುನುು 
ರಿಚಯಿಷುತಹು
ನೆ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲ ಿ
ಆಯೆಾಖಳು

2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Who among the 

following is eligible for 

child enrolment?

ಭಔಾಳಲ್ಲಿ ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹಯು 
ಅಸಾಯು?

Any child 

who is at 

least 4 years 

old and above

ಔನ್ಸಶಾ 4 ಶಾ 
ಮಸಿನ 
ಭತುು ಮೇಲಪಟಟ 
ಮಹುದೆೇ ಭಖು

Any child 

who is 

attending 

school

ವಹಲೆಗೆ 
ಸೊೇಖುತಿುಯು 
ಮಹುದೆೇ 
ಭಖು

Any child 

who is less 

than 5 years 

of age

5 ಶಾಕ್ರಾೆಂತ 
ಔಡಿಮ 
ಮಸಿನ 
ಮಹುದೆೇ 
ಭಖು

Any child 

who is 

between 5 

and 16 

years of age

5 ರಿೆಂದ 
16 ಶಾ 
ಮಸಿನ 
ಮಹುದೆೇ 
ಭಖು

3
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Any adult can be 

enrolled as a Child 

without capturing the 

Biometric Information, if 

the resident suggest.

ನ್ಸಹಸ ಷೂಚಿಸದಯೆ, 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿಖಳನುು 
ಹಡಿದಟುಟಕೊಳುದೆ 
ಮಹುದೆೇ ಮಷಾಯನುು 
ಭಔಾಳನಹುಗಿ 
ಷೆೇರಿಸಕೊಳುಫಸುದು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Biometric information is 

required for enrolment 

from all individuals 

including children below 

5 years of age.

5 ಶಾಕ್ರಾೆಂತ ಔಡಿಮ 
ಮಸಿನ ಭಔಾಳನುು 
ಳಗೊೆಂಡೆಂತೆ ಎಲಹಿ 
ಾಕ್ರುಖಳಿೆಂದ 
ದಹಕಲಹತಿಗಹಗಿ 
ಫಯಮೇಟಿಾಕ್ಸ ಭಹಹತಿ 
ಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Which of the following 

information is NOT 

required when enrolling 

for Aadhaar?

ಆಧಹರ್ ಗೆ 
ಷೆೇಾಡೆಗೊಳುುಹಖ 
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಭಹಹತಿಮು ಅಖತಾವಲ?ಿ

Caste ಜಹತಿ Name  ಸೆಷಯು Address ವಳಹಷ Age ಮಷುಿ 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Which of the following 

items of information is 

captured in HOF-based 

enrolment? 

I. Name of Head of the 

Family

II. Proof of Relationship 

(PoR) of resident and 

HoF

III. Head of Family’s 

Aadhaar number

IV. Biometric 

confirmation of the 

Head of Family at time 

of enrolment

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಭಹಹತಿಮು ಔುಟುೆಂಫ 
ಭುಕಾಷ ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿಮಲ್ಲಿ  
ಅಖತಾಹಗಿದೆ?
I. ಔುಟುೆಂಫದ ಭುಕಾಷಾನ 
ಸೆಷಯು
II. ನ್ಸಹಷ ಭತುು 
ಔುಟುೆಂಫ ಭುಕಾಷ  
ಷೆಂಫೆಂಧದ ುಯಹೆ 
III. ಔುಟುೆಂಫದ 
ಭುಕಾಷಾನ ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ 
IV. ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಔುಟುೆಂಫ 
ಭುಕಾಷಾಯ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ದೃಢೇಔಯಣ

I, II and III I, II ಭತುು  III II, III and IV II, III ಭತುು  IV I and IV I ಭತುು IV
All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

What are the mandatory 

Document for Head of 

the Family based 

enrolment?

ಔುಟುೆಂಫ ಆಧಹರಿತ 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಭುಕಾಷಾರಿಗೆ 
ಔಡಹಡಮ ದಹಕಲೆ 
ಮಹುದು?

Proof of 

Relation 

(PoR) of 

resident and 

Head of the 

Family

ನ್ಸಹಸ ಭತುು 
ಔುಟುೆಂಫದ 
ಭುಕಾಷಾಯ 
ಷೆಂಫೆಂಧದ 
ುಯಹೆ

Head of 

Family 

Aadhaar 

Number 

ಔುಟುೆಂಫ 
ಭುಕಾಷಾಯ 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ

Qaulification 

Proof of 

Resident

ನ್ಸಹಸಮ 
ವೆೈಕ್ಷಣಿಔ 
ಅಸಾತೆ 
ುಯಹೆ

Both (1) & 

(2)

ಎಯಡೂ  
(1) & (2)

4
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

What are the mandatory 

Document for Child 

Enrolment? 

ಭಔಾಳ ದಹಕಲಹತಿಗಹಗಿ 
ಔಡಹಡಮ ದಹಕಲೆ 
ಮಹುದು?

Date of Birth 

Proof 

ಜನನ ುಯಹೆ 
ದನಹೆಂಔ

Aadhaar 

Number of 

any one 

parent

 ಫಬ 
ಪೊೇಶಔಯ 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ

Proof of 

Relation of 

child and 

parent

ಭಖುವನ 
ಭತುು 
ಪೊೇಶಔಯ 
ಷೆಂಫೆಂಧದ 
ುಯಹೆ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

What address will be 

mentioned in the 

Enrolment Form in case 

of Child Enrolment

ಭಔಾಳ ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿದಹಕಲಹತಿ 
ನಭೂನೆಮಲ್ಲಿ ಮಹ 
ವಳಹಷನುು 
ಉಲೆಿೇಖಿಷಲಹಖುುದು

Address of 

Enrolment 

Center

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾದ 
ವಳಹಷ

Address of 

the linked 

parent

ಲಖತಿುಷಲಹದ 
ಪೊೇಶಔಯ 
ವಳಹಷ

Address of 

Hospital 

where the 

child is born

ಭಖು ಜನ್ಸಸದ 
ಆಷಪತೆಾಮ 
ವಳಹಷ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Operator can charge any 

amount as he wants for 

the Aadhaar Enrolment

ಆಧಹರ್ 
ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟಗಹಗಿ  
ಆಯೆೇಟರ್  ತನಗೆ ಇಶಟ 
ಫೆಂದ ಮಹುದೆೇ 
ರಿೇತಿಮ ಮತುನುು 
ವಧಿಷಫಸುದು

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2

178

Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process

ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Cost of Fresh Enrolment 

and Mandatory 

Biometric update are 

charged from the 

resident 

ಸೊಷ  ದಹಕಲಹತಿ ಭತುು 
ಔಡಹಡಮ ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ನವೇಔಯಣ  ೆಚಚನುು 
ನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆ  
ವಧಿಷಲಹಖುತುದೆ

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

What actions will be 

taken against the 

Operator/Supervisor for 

charging more amount 

of money as prescribed 

by the Authority

ಹಾಧಿಕಹಯ ಷೂಚಿಸದೆಂತೆ 
ಸೆಚುಚ ಸಣನುು ಚಹಜ್ಾ 
ಭಹಡು ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂರ್ ೆೈಷರ್  ವಯುದಧ 
ಮಹ ಔಾಭಖಳನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹಖುುದು

Blacklisting
ಔುಪ ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷುುದು FIR ಎಫ್ ಐ ಆರ್ Warning ಎಚಚರಿಕೆ Either (1) & 

(2)

ೆಂದೊೇ 
(1) & (2)

4
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Which of the following 

refers to biometric 

details of a resident? 

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ನ್ಸಹಷದ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೂಚಿಷುತುದೆ?

Facial image ಭುಕದ ಚಿತಾ All ten 

fingerprints

ಎಲಹಿ ಸತುು 
ಸೆಫೆಬಯಳುಖಳು

Scans of 

both irises

ಎಯಡು 
ಔಣುಣಪೊಯೆಖಳ 
ಷಹಾಾನ್

All of the 

given

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 4
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Which of the following 

refer to demographic 

details of a resident?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ನ್ಸಹಸಮ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ವಯಖಳನುು 
ಉಲೆಿೇಖಿಷುತುದೆ?

Email ID and 

Mobile 

Number

ಇಮೇಲ್ ID 

ಭತುು 
ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ

Finger 

impression

ಸೆಫೆಬಯಳು  
ಖುಯುತು Iris scan

ಔಣುಣ ಪೊಯೆ 
ಷಹಾಾನ್

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Demographic 

Information required for 

Aadhaar Enrolment 

include the following

ಆಧಹರ್ ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಅಖತಾವಯು 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭಹಹತಿ 
ಹೇಗಿೆ

Race and 

Caste 

ಜನಹೆಂಖ ಭತುು 
ಜಹತಿ

Name, 

Address, 

Gender , 

Date of Birth, 

email and 

mobile 

number

ಸೆಷಯು, 
ವಳಹಷ, ಲ್ಲೆಂಖ, 

ಸುಟಿಟದ 
ದನಹೆಂಔ, 

ಇಮೇಲ್ 
ಭತುು 
ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ

Income of 

resident

ನ್ಸಹಸಮ 
ಆದಹಮ

Medical 

history of 

resident

ನ್ಸಹಸ 
ೆೈದಾಕ್ರೇ
ಮ 
ಇತಿಸಹಷ

2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 
The enrolment operator 

shall _______________.

ನೊೇೆಂದಣಿ ಕಹಮಾಔತಾ 
_______________

Collect hard 

copies of 

supporting 

documents 

submitted by 

the resident 

along with  

the 

Enrolment 

Form

ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಪಹರ್ಮಾ 
ನೊೆಂದಗೆ 
ನ್ಸಹಸ 
ಷಲ್ಲಿಸದ 
ಪೊೇಶಔ 
ದಹಕಲೆಖಳ  
ಾತಿಖಳನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷಫೆೇಔು

Capture the 

biometric 

information, 

Demographic 

Information 

using the 

Enrolment 

software 

provided or 

approved by 

the Authority

 ಹಾಧಿಕಹಯ 
ದಗಿಸದ 
ಅಥಹ 
ಅನುಮೇದನೆ 
ಭಹಡು 
ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ 
ಷಹಪೆಟವೇರ್ 
ಅನುು 
ಫಳಸಕೊೆಂಡು
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ
 ಭಹಹತಿ, 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭಹಹತಿ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫೆೇ
ಔು

Scan and 

store the 

hard copies 

with 

biometric 

and 

demographic 

details 

submitted by 

the resident 

in local 

harddisk

ಷಾಳಿೇಮ 
ಸಹರ್ಡಾ 
ಡಿಷಾನಲ್ಲಿ  
ನ್ಸಹಸ 
ಷಲ್ಲಿಸದ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭತುು 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ವಯಖಳ ೆೆಂದ
ಗೆ ಸಹರ್ಡಾ 
ಾತಿಖಳನುು 
ಷಹಾಾನ್ ಭಹಡಿ 
ಭತುು 
ಷೆಂಖಾಹಷಫೆೇಔು

Collect and 

record the 

demographi

c 

information 

 in physical 

register

ಬೌತಿಔ 
ದಹಕಲೆಮ
ಲ್ಲಿ 
ಜನಷೆಂ
ಖ್ಹಾ 
ಭಹಹತಿ
ಮನುು 
ಷೆಂಖಾಹಸ 
ಯೆಕಹರ್ಡಾ 
ಭಹಡಫೆೇ
ಔು

2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Which of the following 

requires mandatory 

update?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಔಡಹಡಮಹಗಿ 
ನವೇಔಯಣಗೊಳುುತುದೆ?

Correcting the 

name of the 

resident

ನ್ಸಹಸ ಸೆಷಯನುು 
ಷರಿಡಿಷುುದು

Updating the 

email Id

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ 
ನವೇಔರಿಷುು
ದು

Biometric 

information 

of child who 

has attained 

5 years of age

5 ಶಾ 
ಮಸಿನ 
ಭಖುವನ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿ

Updating 

phone 

number

ಫೇನ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮ
ನುು 
ನವೇಔರಿಷ
ಲಹಖುು
ದು

3
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

What is de-duplication 

process in Aadhaar 

Generation Process?

ಆಧಹರ್ ಜನಯೆೇಶನ್ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮಲ್ಲಿ ನಔಲ್ಲ 
ಾಕ್ರಾಯೆ ಏನು?

Checking and 

rejecting any 

duplicate 

enrolments

ಮಹುದೆೇ 
ನಔಲು 
ದಹಕಲಹತಿಖಳ
ನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷುುದು
 ಭತುು 
ತಿಯಷಾರಿಷುುದು

Copying the 

enrolment 

information 

as backup

ದಹಕಲಹತಿ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಫಹಾಕ್ಸಅಪ್ 
ಎೆಂದು 
ನಔಲ್ಲಷಲಹಖುತಿು
ದೆ

Checking if 

any other 

person has 

the same 

address and 

rejecting the 

same

ಇನೊುಫಬ 
ಾಕ್ರುಮು ಅದೆೇ 
ವಳಹಷನುು 
ಸೊೆಂದದಾಯೆ 
ಭತುು ಅದನುು 
ತಿಯಷಾರಿಷುತಿುದೆ
ಯೆೇ ಎೆಂದು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಲಹ
ಖುತಿುದೆ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Identify the correct 

order of Aadhaar 

generation process.

I. Reject any duplicate 

enrolments

II. Upload the enrolment 

packet to CIDR

III. Authority generates 

the number

IV. Aadhaar number is 

communicated to the 

resident

V. Authority processes 

the enrolment data 

received 

ಆಧಹರ್ ಉತಹಪದಔತೆ  
ಾಕ್ರಾಯೆಮ ಷರಿಮಹದ 
ಔಾಭನುು ಖುಯುತಿಸ.

I. ಮಹುದೆೇ ನಔಲ್ಲ 
ದಹಕಲಹತಿಖಳನುು 
ನ್ಸಯಹಔರಿಷುುದು
II. ದಹಕಲಹತಿ ಹಾಕೆಟ್ 
ಅನುು CIDR ಗೆ ಅಪೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡುುದು
III. ಅಧಿಕಹಯ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಉತಹಪದಷುತುದೆ
IV. ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ನ್ಸಹಸಗೆ ತಿಳಿಷಲಹಗಿದೆ
V. ಅಥಹರಿಟಿ ಸವೇಔರಿಸದ 
ದಹಕಲಹತಿ ಡೆೇಟಹನುು 
ಾಕ್ರಾಯೆಗೊಳಿಷುತುದೆ

II, III, V, I and 

IV

II, III, V, I 

ಭತುು  IV
III, I, IV, V and 

II

III, I, IV, V 

ಭತುು II
II, V, I, III and 

IV

II, V, I, III 

ಭತುು  IV
II, I, V, III 

and V

II, I, V, III 

ಭತುು  V 3
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

In the event a resident 

does not possess any of 

the required supporting 

documents of proof, 

enrolment may be 

carried out through the 

___________________ 

mode(s).

ಈೆೆಂಟ್ ನಲ್ಲ ಿನ್ಸಹಸ 
ಅಖತಾಹದ ಮಹುದೆೇ 
ುಯಹೆಖಳ 
ದಹಕಲೆಖಳನುು 
ಸೊೆಂದಯುುದಲಿ, ಆಖ 
ದಹಕಲಹತಿಮನುು  
__________________

_ ಮೇರ್ಡ (ಖಳ) ಭೂಲಔ 
ನಡೆಷಫಸುದು.

Introducer-

based 

enrolment,

Head of Family 

(HoF) based 

enrolment

ರಿಚಮ-

ಆಧಹರಿತ 
ನೊೇೆಂದಣಿ,

ಔುಟುೆಂಫದ 
ಭುಕಾಷಾ (HoF) 

ಆಧಹರಿತ 
ನೊೇೆಂದಣಿ

Operator-

based 

enrolment,

Other 

enrolments

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಆಧಹರಿತ 
ನೊೇೆಂದಣಿ,

ಇತಯ 
ನೊೇೆಂದಣಿಖಳು

Software 

provided 

enrolment,

Electronic 

format-

based 

enrolment

ಷಹಪೆಟವೇರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ,

ಎಲೆಕಹಾನ್ಸಕ್ಸ 
ಪಹಭಹಾಾಟ್ 
ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿ

EID-based 

enrolment,

Authority-

based 

enrolment

ಇಐಡಿ 
ಆಧಹರಿತ 
ದಹಕಲಹತಿ
,

ಹಾಧಿಕಹಯ
 ಆಧಹರಿತ 
ನೊೇೆಂದಣಿ

1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Mandatory biometric 

update for child is 

________.

ಭಖುವಗೆ ಔಡಹಡಮ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ನವೇಔಯಣ ________ 

ಆಖುತುದೆ.

Free of cost ಉಚಿತಹಗಿ Rs. 10 ಯೂ. 10 Rs. 15 ಯೂ. 15 Rs. 20 ಯೂ. 20 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

In which of the following 

modes should be used 

resident to update 

his/her biometric 

details?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಧಹನಖಳಲ್ಲ ಿ
ಅನ / ಅಳ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ನವೇಔರಿಷಲು 
ನ್ಸಹಸಮು ಮಹುದನುು 
  ಫಳಷಫೆೇಔು?

Online mode
ಆನಲೆೈನ್  
ಮೇರ್ಡ

Visiting 

enrolment 

centre

ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಕೆೇೆಂದಾನುು 
ಬೆೇಟಿ ಭಹಡಿ

All the given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

How can a resident track 

the status of updates 

made to his/her 

Aadhaar details on 

Authority's website?

ಹಾಧಿಕಹಯ ೆಫಷೆೈಟನಲ್ಲಿ 
 ಅನ / ಅಳ  
ಔುರಿತಹದ  ಆಧಹರ್ 
ವಯಖಳ  ನವೇಔಯಣದ 
ಸಾತಿಮನುು ನ್ಸಹಸಮು  
ಸೆೇಗೆ ಟಹಾಾಕ್ಸ 
ಭಹಡಫಸುದು?

Using 

Aadhaar 

Number only

ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಭಹತಾ ಫಳಸ

Using EID 

printed on 

Aknowlegeme

nt Slip or 

URN 

generated 

through SSUP 

Portal

SSUP 

ಪೊೇಟಾಲ್ 
ಭೂಲಔ 
ಉತಪತಿುಮಹದ 
ಸವೇಕಹಯ ಸಿಪ್ 
ಅಥಹ URN 

ನಲ್ಲಿ ಭುದಾತ 
EID ಅನುು 
ಫಳಷುುದು

Using mobile 

number only

ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಭಹತಾ ಫಳಸ

Details will 

be sent to 

the 

resident's 

email ID

ವಯಖಳ
ನುು  
ನ್ಸಹಸಮ
  

ಇಮೇಲ್ 
ID ಗೆ 
ಔಳುಹಷ
ಲಹಖುು
ದು

2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

The Aadhaar number 

may be communicated 

to residents in physical 

form, which includes 

_________________.

ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ ಬೌತಿಔ 
ಯೂದಲ್ಲ ಿನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆ 
ಷೆಂಸನ ಭಹಡಫಸುದು, 
ಇದಯಲ್ಲ ಿ
_________________ 

ಷೆೇರಿದೆ.

E-mail ಇ-ಮೇಲ್ Website ೆಫಷೆೈಟ್ SMS SMS Letter ತಾ 4
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Aadhaar Update request at 

Enrolment Center is 

confirmed only after 

____________________of 

the resident.

ದಹಕಲಹತಿ  ಕೆೇೆಂದಾದಲ್ಲಿ 
ಆಧಹರ್ ನವೇಔಯಣ 
ವನೆಂತಿಮನುು ನ್ಸಹಸಮ  
____________________

 ನೆಂತಯ ದೃಢೇಔರಿಷಲಹಗಿದೆ.

Aadhaar based 

Biometric 

Confirmation

ಆಧಹರ್ 
ಆಧಹರಿತ 
ಫಯಮೇಟಿಾಕ್ಸ 
ದೃಢೇಔಯಣ

Signature ಷಹ Photograph of 

the resisent

ನ್ಸಹಸಮ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ

Verbal 

Confirmation

ಭೌಖಿಔ 
ದೃಢೇಔಯಣ 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Email Id and Mobile 

Number can be updated in 

Aadhaar Database by 

following mode?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಧಹನದೆಂದ 
ಆಧಹರ್ ಡೆೇಟಹಫೆೇಷನಲ್ಲಿ 
ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ ಭತುು 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಖಳನುು 
ನವೇಔರಿಷಫಸುದು?

Visiting 

Enrolment 

Center

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಕೆಾ  ಬೆೇಟಿ 
ನ್ಸೇಡಿ

SSUP Portal SSUP ಪೊೇಟಾಲ್ Both the given 

options

ಕೊಟಿಟಯು 
ಆಯೆಾಖಳೆಯಡೂ 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Address of the resident can 

be updated in Aadhaar 

Database by following 

mode(s)

ನ್ಸಹಸಖಯ ವಳಹಷನುು 
ಆಧಹರ್ ಡಹಟಹಫೆೇಷನಲ್ಲಿ 
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೇರ್ಡ (ಖಳು) 
ಭೂಲಔ ನವೇಔರಿಷಫಸುದು.

Visiting 

Enrolment 

Center

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಕೆಾ  ಬೆೇಟಿ 
ನ್ಸೇಡಿ

SSUP Portal SSUP ಪೊೇಟಾಲ್ All the given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಎಲಹಿ ಆಯೆಾಖಳು 3
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Registered Mobile Number 

of the resident is 

mandatory to update 

Address through Online 

Mode- SSUP Portal

ಆನಲೆೈನ್ ಮೇರ್ಡ- SSUP 

ಪೊೇಟಾಲ್ ಭೂಲಔ 
ವಳಹಷನುು ನವೇಔರಿಷಲು 
ನ್ಸಹಸಖಳ ನೊೇೆಂದಹಯಿತ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಔಡಹಡಮಹಗಿದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Registered Mobile Number 

of the resident is 

mandatory to update new 

mobile number through 

Online Mode- SSUP Portal

ಆನೆಿೈನ್ ಮೇರ್ಡ- SSUP 

ಪೊೇಟಾಲ್ ಭೂಲಔ ಸೊಷ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ನವೇಔರಿಷಲು ನ್ಸಹಸಖಳ 
ನೊೇೆಂದಹಯಿತ ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ ಔಡಹಡಮಹಗಿದೆ

Mobile 

Number 

cannot be 

updated using 

SSUP Portal

SSUP ಪೊೇಟಾಲ್ 
ಫಳಸ ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ನವೇಔರಿಷಲಹಖು
ುದಲಿ

Not required ಅಖತಾವಲಿ Required ಅಖತಾವದೆ All the given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

OTP (One time password) 

is send on which mobile 

number while submitting 

the Address update 

through SSUP Portal

 SSUP ಪೊೇಟಾಲ್ ಭೂಲಔ 
ವಳಹಷ ನವೇಔಯಣನುು 
ಷಲ್ಲಿಷುಹಖ ಮಹ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಗೆ  OTP 

(ೆಂದು ಫಹರಿಮ ಹಷವರ್ಡಾ) 

ಔಳುಹಷಲಹಖುತುದೆ.

Mobile 

Number 

registered in 

Aadhaar

ಆಧಹರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ನೊೇೆಂದಹಯಿಷ
ಲಹಗಿದೆ

Mobile 

Number of 

Operator/Supe

rvisor

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ

Mobile 

Number of 

Spouse/Gaurdi

an

ಷೆಂಗಹತಿ / 

ಗಹಡಿಾಮನ್ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ

All the given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Operator/Supervisor may 

update his/her own mobile 

number for all the update 

done by him/her.

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನು ಅನ / 

ಅಳಿೆಂದ ಭಹಡಲಪಟಟ ಎಲಹಿ 
ನವೇಔಯಣಕಹಾಗಿ  ಅನ / 

ಅಳ ಷವೆಂತ ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ನವೇಔರಿಷಫಸುದು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Operator /Supervisor may 

add additional information 

in the system without 

resident concent

ನ್ಸಹಸ ಪಿಪಗೆಯಿಲಿದೆೇ 
ಆಯೆೇಟರ್ / ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಾಷೆಾಮಲ್ಲಿ ಸೆಚುಚರಿ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಷೆೇರಿಷಫಸುದು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Resident can get the 

updated Aadhaar through 

following modes using 

registered mobile number

ನೊೇೆಂದಹಯಿತ ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು ಫಳಸಕೊೆಂಡು 
ಕೆಳಗಿನ ವಧಹನಖಳ 
ಭೂಲಔ ನ್ಸಹಸ ಆಧಹರ್ 
ಅನುು ಡೆಮಫಸುದು

Download e-

aadhaar

ಇ-ಆಧಹರ್ 
ಡೌನೊಿೇರ್ಡ ಭಹಡಿ

Download m-

aadhaar 

M- ಆಧಹರ್ 
ಡೌನೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡಿ

Visit nearest 

cyber café 

ಸತಿುಯದ ಷೆೈಫರ್ 
ಕೆಪೆಗೆ ಬೆೇಟಿ 
ನ್ಸೇಡಿ

Both (1) & 

(2)

ಎಯಡೂ (1) 

& (2)
4
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ಅಧಹಾಮ 4: ಆಧಹರ್ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ ಾಕ್ರಾಯೆ 

Resident can get the 

updation of Demographic 

Information using Postal 

Services

ನ್ಸಹಸಖಳು ಅೆಂಚೆ 
ಷೆೇೆಖಳನುು ಫಳಸಕೊೆಂಡು 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭಹಹತಿ 
ನವೇಔಯಣನುು 
ಡೆಮಫಸುದು

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Record date of birth of 

the resident, indicating 

day, month and 

___________ in the 

relevant field. 

ನ್ಸಹಸ ಜನನದ ದಹಕಲೆ 
ದನಹೆಂಔ, ಷೂಔು 
ಕ್ಷೆೇತಾದಲ್ಲಿ ದನ, ತಿೆಂಖಳು 
ಭತುು ___________ 

ಅನುು ಷೂಚಿಷುತುದೆ.

Initial ಆಯೆಂಭಿಔ ಅಕ್ಷಯ Surname ಅಡಡ ಸೆಷಯು Year ಶಾ Name ಸೆಷಯು 3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

If two documentary 

proofs produced by the 

enrollee have variation 

in the same name, the 

enrollee’s ___________ 

should be recorded.

ನೊೆಂದಹಯಿಷುಯು 
ದಗಿಸದ  ಎಯಡು 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ ಷಹಕ್ಷಾಖಳು 
ಅದೆೇ ಸೆಷರಿನಲ್ಲಿ 
ಾತಹಾಷನುು 
ಸೊೆಂದದಾಯೆ, ಎನೊಾಲ್ಲೇಮ 
___________ ಅನುು 
ಯೆಕಹರ್ಡಾ ಭಹಡಫೆೇಔು.

Surname ಅಡಡ ಸೆಷಯು Father's name
ತೆಂದೆಮ 
ಸೆಷಯು Full name ಯಣಾ ಸೆಷಯು Preferred 

name

ಆದಾತೆ 
ಸೆಷಯು 3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

____________ has to be 

recorded by the 

Enrolment Agency as 

declared by the enrollee 

in the box provided by 

recording Male, Female 

or Transgender. 

ುಯುಶ, ಸರೇ ಅಥಹ 
ಟಹಾನೆಿಜೆಂಡರ್ 
ಯೆಕಹಡಿಾೆಂಗ್ ದಗಿಸದ 
ೆಟಿಟಗೆಮಲ್ಲ ಿ
ನೊೆಂದಣಿಕಹಯ  
ಘೂೇಷಸದೆಂತೆ 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಏಜೆನ್ಸಿ 
____________ ಅನುು 
ಯೆಕಹರ್ಡಾ ಭಹಡಫೆೇಔು.

Date of Birth ಜನನ ದನಹೆಂಔ Gender ಲ್ಲೆಂಖ Residential 

address
ನ್ಸಹಷ ವಳಹಷ Fingerprint

ಫೆಯಳಚುಚ 
ಖುಯುತು 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

For rural areas, which of 

the following fields can 

be left blank while 

recording the residential 

address?

ಗಹಾಮೇಣ ಾದೆೇವಖಳಿಗೆ, 
ಷತಿ ವಳಹಷನುು 
ಯೆಕಹರ್ಡಾ ಭಹಡುಹಖ 
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಕ್ಷೆೇತಾಖಳನುು ಖ್ಹಲ್ಲ 
ಬಿಡಫಸುದು?

Address line 1 ವಳಹಷ ಷಹಲು 1 Address line 2
ವಳಹಷ ಷಹಲು 
 2

Pin Code ಪಿನ್ ಕೊೇರ್ಡ State ಯಹಜಾ 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Which of the following 

details should be 

entered in the address 

line 4 of the residential 

address?

ಷತಿ ವಳಹಷದ ವಳಹಷ 
4 ಯಲ್ಲ ಿಮಹ ಭುೆಂದನ 
ವಯಖಳನುು 
ನಭೂದಷಫೆೇಔು?

Building or 

house 

number

ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್ 
ಅಥಹ ಭನೆ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ

Street name ಯಷೆು ಸೆಷಯು Landmark
ಲಹಾೆಂರ್ಡ 
ಭಹಕ್ಸಾ Pin Code

ಪಿನ್ 
ಕೊೇರ್ಡ 3

207

Chapter 5 : 

Capturing 

Demographic 

and Biometric 

Details

ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Which of the following is 

used to retrieve pre-

enrolment data?

ಯಾ-ದಹಕಲಹತಿ 
ಡೆೇಟಹನುು 
ಹೆಂಡೆಮಲು ಈ 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು 
ಫಳಷಲಪಡುತುದೆ?

Pre-

enrolment ID
ಯಾ-ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಐ ಡಿ

One time 

password

ೆಂದು ಷಲದ 
ಹಷರ್ಡಾ

Resident's 

name

ನ್ಸಹಷದ 
ಸೆಷಯು Aadhaar ID

 ಆಧಹಯ 
ಐಡಿ 1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Name of the 

village/town/city (VTC) 

and Post Office field gets 

automatically populated 

when _______________ 

of the region is entered.

ಾದೆೇವದ 
_______________ 

ಾೆೇಶಸದಹಖ ಗಹಾಭ / 

ಟಟಣ / ನಖಯ (VTC) 

ಭತುು ಪೊೇಸಟ ಆಫೇಸ 
ಕ್ಷೆೇತಾದ ಸೆಷಯು 
ಷವಮೆಂಚಹಲ್ಲತಹಗಿ 
ಜನಷೆಂಖ್ೆಾ ಡೆಮುತುದೆ.

House 

number
ಭನೆ ಷೆಂಖ್ೆಾ Mandal ಭೆಂಡಲ್ Mobile 

number

ಮಫೆೈಲ್ 
ನೆಂಫಯ Pin Code

ಪಿನ್ 
ಕೊೇರ್ಡ 4

209

Chapter 5 : 

Capturing 

Demographic 

and Biometric 

Details

ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Which of the following 

will you do when a 

resident is unable to 

provide the exact date 

of birth? 

ಜನನ ನ್ಸಕಯಹದ 
ದನಹೆಂಔನುು ದಗಿಷಲು 
ನ್ಸಹಸಗೆ ಷಹಧಾಹಖದೆ 
ಇಯುಹಖ ನ್ಸೇು 
ಮಹುದನುು 
ಭಹಡುತಿುೇರಿ?

Leave the 

field blank

ಕ್ಷೆೇತಾನುು 
ಖ್ಹಲ್ಲ ಬಿಡಿ

Enter the 

resident's 

zodiac sign

ನ್ಸಹಸಮ 
ಯಹಶಚಔಾ 
ಚಿಸೆುಮನುು 
ನಭೂದಸ

Enter the 

age as 

mentioned 

by the 

resident

ನ್ಸಹಸ 
ಷೂಚಿಸದ 
ಮಷಿನುು 
ನಭೂದಸ

Enter the 

year of 

birth

ಜನನ 
ಶಾನುು
 

ನಭೂದಸ

3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

The _______________ 

must ensure that every 

operator has a copy of 

the critical points to be 

reviewed at the station 

during the review.

_______________ 

ರಿಶೇಲನೆ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಾತಿ ಆಯೇಜಔಯು 
ವಭವಹಾತಮಔ 
ಹಯಿೆಂಟಖಳ  
ಾತಿಮನುು ಷೆಟೇಶನನಲ್ಲಿ  
ವಭಶಾಷಫೆೇಕೆೆಂದು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಫೆೇಔು.

Enrolling 

Agency 

Supervisor 

ದಹಕಲಹತಿ 
ಎಜೆನ್ಸಿ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ

Introducer
ರಿಚಮಕಹಯ
ಯು Nodal officer

ನೊೇಡಲ್ 
ಅಧಿಕಹರಿ Resident ನ್ಸಹಸ 1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Operator needs to sign 

off every enrolment by 

providing their 

fingerprint and or 

______________.

ಆಯೆೇಟರ್ ತಭಮ 
ಫೆಯಳಚುಚ  ಅಥಹ 
______________. 

ದಗಿಷು ಭೂಲಔ ಾತಿ 
ದಹಕಲಹತಿಗೆ ಷಹ 
ಭಹಡಫೆೇಕಹಗಿದೆ

Mobile 

number

ಮಫೆೈಲ್ 
ನೆಂಫಯ Signature ಷಹ Iris ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ

Original 

POI 

documents

ಭೂಲ 
POI 

ದಹಕಲೆಖ
ಳು

3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Which of the following 

fields will be activated in 

case of Introducer-based 

verification?

ರಿಚಮ-ಆಧಹರಿತ 
ರಿಶೇಲನೆಮ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿಕೆಳಗಿನ 
ಕ್ಷೆೇತಾಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದನುು 
ಷಕ್ರಾಮಗೊಳಿಷಲಹಖುುದು
?

Biometric ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ Introducer or 

HOF

ರಿಚಮಕಹಯ  
ಅಥಹ HOF

Address ವಳಹಷ POI POI 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Enrolment Agencies 

must use Biometric 

Devices certified by 

___________ for 

capturing Biometric data.

ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಡೆೇಟಹನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು 
___________ ನ್ಸೆಂದ 
ಾಭಹಣಿೇಔೃತ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಷಹಧನಖಳನುು 
ಫಳಷಫೆೇಔು.

UIDAI ಮುಐಡಿಎಐ STQC STQC MNREGA MNREGA DoPT DoPT 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

For fingerprint capture, 

the fingers have to be 

positioned correctly on 

the __________ to 

enable capture.

ಫೆಯಲಚುಚ ಕಹಾಚರ್ ಗಹಗಿ 
, ಕಹಾಚರ್ 
ಷಕ್ರಾಮಗೊಳಿಷಲು 
ಫೆಯಳುಖಳನುು 
__________ ನಲ್ಲಿ 
ಷರಿಮಹಗಿ ಇರಿಷಫೆೇಔು.

Paper ೆೇರ್ Ink pad  ಇೆಂಕ್ಸ ಹಾರ್ಡ Platen ಹಿಟೆನ್ Fingerprinti

ng pads

ಫೆಯಳಚುಚ 
ಖುಯುತುಖ
ಳ 
ಹಾಡಖಳು

3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Fingerprints are best 

captured in standing 

position.

ನ್ಸೆಂತಿಯು ಷಹಾನದಲ್ಲಿ 
ಫೆಯಲಚುಚಖಳನುು  
ಉತುಭಹಗಿ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲಹಖುತುದೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

For capturing facial 

image, ______________ 

of the enrollee needs to 

be captured.

ಭುಕದ ಚಿತಾಣನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು, 
ಎನೊಾೇಲ್ಲಮ 
______________ 

ಷೆಯೆಹಡಿಮಫೆೇಕಹಗಿದೆ.

Frontal pose ಭುೆಂಬಹಖ ಬೆಂಗಿ Side pose ಷೆೈರ್ಡ ಬೆಂಗಿ
Any 

comfortable 

pose

ಮಹುದೆೇ 
ಆಯಹಭದಹಮ
ಔ ಬೆಂಗಿ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

It is difficult for human 

operators to analyse and 

recognise face images 

with 

__________________.  

__________________

 ಇಯು ಭುಕದ 
ಚಿತಾಖಳನುು ವವೆಿೇಷಷಲು 
ಭತುು ಖುಯುತಿಷಲು 
ನ್ಸಹಾಸಔಯು 
ಔಶಟಡುತಹುಯೆ.

Poor focus ಔಳೆ ಫೇಔಸ Poor 

expression
ಔಳೆ ಫೇಔಸ Poor 

illumination
ಔಳೆ ಫೆಳಔು Poor 

accessories

ಔಳೆ 
ಬಿಡಿಬಹಖಖ
ಳು

3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

If the person normally 

wears glasses, it is 

recommended that the 

photograph be taken 

_______________. 

ಾಕ್ರುಮು ಷಹಭಹನಾಹಗಿ 
ಔನುಡಔನುು ಧರಿಸದಯೆ, 
ಛಹಮಹಚಿತಾನುು 
_______________ 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹಖುತುದೆ 
ಎೆಂದು ಷೂಚಿಷಲಹಖುತುದೆ.

With glasses
ಔನುಡಔಖಳ ೆೆಂ
ದಗೆ

Without 

glasses
ಔನುಡಔವಲಿದೆೇ Only eye ball

ಕೆೇಲ ಔಣಿಣನ 
ಖುಡೆಡ

None of 

the given 

options

ಕೊಟಿಟಯು
 

ಆಯೆಾಖಳ
ಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೂ
 ಇಲಿ

1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

While capturing facial 

image, use of 

_____________ that 

cover any region of the 

face is not permitted.

ಭುಕದ ಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುಹಖ, 

ಭುಕದ ಮಹುದೆೇ 
ಾದೆೇವನುು 
ಳಗೊಳುು 
_____________ ಅನುು 
ಅನುಭತಿಷಲಹಖುುದಲಿ.

Lighting ಲೆೈಟಿೆಂಗ್ Make-up ಮೇಕ್ಸ ಅಪ್ Accessories ರಿಔಯಖಳು Illumination ಫೆಳಔು 3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

To capture iris, 

________________ will 

handle the capture 

device.

ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ  ಅನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು, 
________________ 

ಕಹಾಚರ್ ಷಹಧನನುು 
ನ್ಸಬಹಯಿಷುತುದೆ.

Operator ಆಯೆೇಟರ್ Enrollee ದಹಕಲಕಹಯ Nodal officer
ನೊೇಡಲ್ 
ಅಧಿಕಹರಿ

EA 

supervisor

ಇಎ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹ
ಯಔ

1
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ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

The iris capture 

procedure is sensitive to 

___________ light.

ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ ಕಹಾಚರ್ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮು 
___________ ಫೆಳಕ್ರಗೆ 
ಷೂಕ್ಷಮಹಗಿಯುತುದೆ.

Illumination ಫೆಳಔು Ambient ಷುತುಲ್ಲನ Side ಭಖೆಲು Tube ಟೂಾಬ್ 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Accessories like 

______________ are 

allowed due to religious 

reasons while capturing 

facial image.

ಭುಕದ ಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮು 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿಧಹಮಾಔ 
ಕಹಯಣಖಳಿೆಂದಹಗಿ 
______________ 

ನೆಂತಸ ಬಹಖಖಳು 
ಅನುಭತಿಷಲಹಗಿದೆ.

Eye patches ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆಖಳು Lens ಲೆನಿಖಳು Turban ಟಫಾನ್ Glasses ಗಹಿಸ್ಖಳು 3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

For fingerprint capture, 

use the 

______________ on 

fingerprint devices for 

positioning of fingers.

ಫೆಯಲಚುಚ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುವಕೆಗಹಗಿ , 
ಫೆಯಳುಖಳ 
ಷಹಾನ್ಸೇಔಯಣಕಹಾಗಿ 
ಫೆಯಳಚುಚ ಷಹಧನಖಳಲ್ಲಿ 
______________ 

ಅನುು ಫಳಸ.

Cloth 

provided

ದಗಿಷಲಹದ 
ಫಟೆಟ Bars ಫಹಯಖಳು Light  ಲೆೈಟ್ Indicators

ಇೆಂಡಿಕೆೇಟೆ
ಯಖಳು 4
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Pre-enrolment data will 

get populated in the 

respective fields when 

you enter the 

___________________.

ನ್ಸೇು 
__________________

_ ಅನುು ನಭೂದಸದಹಖ 
ಯಾ-ದಹಕಲಹತಿ 
ಡೆೇಟಹು ಆಮಹ 
ಕ್ಷೆೇತಾಖಳಲ್ಲಿ 
ಜನಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಡೆಮುತುದೆ.

Name ಸೆಷಯು Gender ಲ್ಲೆಂಖ Pre-

enrolment ID

 ಯಾ 
ನೊೆಂದಣೆ ಐಡಿ

Date of 

birth

ಜನಮ 
ದನಹೆಂಔ 3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

If verification type is 

Introducer-based, 

_______________ of the 

Introducer has to be 

recorded.

ರಿಶೇಲನಹ ಾಕಹಯು 
ರಿಚಮ-

ಆಧಹರಿತಹಗಿದಾಯೆ, 
ರಿಚಮಔಯ 
_______________ 

ಅನುು ಯೆಕಹರ್ಡಾ 
ಭಹಡಫೆೇಔು.

Aadhaar card 

number

ಆಧಹರ್ ಕಹರ್ಡಾ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ

Name and 

UID

ಸೆಷಯು ಭತುು 
ಮುಐಡಿ Facial image

ಭುಕದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ

Thumb 

impressions 

 of both 

hands

ಎಯಡೂ 
ಕೆೈಖಳ 
ಸೆಫೆಬಯಳು 
ಖುಯುತುಖ
ಳು

2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

_______________ sign 

off is activated in the 

software in case of 

biometric exceptions.

ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವನಹಯಿತಿಖಳ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿ
_______________ 

ಷೆೈನ್ ಆಫ್ ಅನುು 
ಷಹಪಟೆೇಯನಲ್ಲಿ  
ಷಕ್ರಾಮಗೊಳಿಷಲಹಗಿದೆ.

Supervisor’s ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಯ Operator's ಆಯೆೇಟರ್ ಯ Introducer's ರಿಚಮಕಹಯಯ Registrar's
ರಿಜಿಷಹಾಯ
ಯ 1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

To capture _________, 

the capture device 

should use auto focus 

and auto-capture 

functions.

_________ ಷೆಯೆ 
ಹಡಿಮಲು, ಕಹಾಚರ್ 
ಷಹಧನು ಆಟೊೇ 
ಫೇಔಸ ಭತುು ಷವಮೆಂ 
ಕಹಾಚರ್ ಕಹಮಾಖಳನುು 
ಫಳಷಫೆೇಔು.

Fingerprint ಫೆಯಳಚುಚ Facial image
ಭುಕದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ Iris ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ

None of 

the given 

options

ಕೊಟಿಟಯು
 

ಆಯೆಾಖಳ
ಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೂ
 ಇಲಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Accessories like 

______________ are 

allowed due to medical 

reasons while capturing 

facial image.

ಭುಕದ ಚಿತಾಣನುು 
ವಡಿಸಕೊಳುುಹಖ 
ೆೈದಾಕ್ರೇಮ 
ಕಹಯಣಖಳಿೆಂದ 
______________ 

ನೆಂತಸ ಬಹಖಖಳು 
ಅನುಭತಿಷಲಪಡುತುೆ.

Turban ಟಫಾನ್ Fringes ಫಾೆಂಝ್್ಖಳು Eye patches
ಔಣಿಣನ 
ಹಾಚ್್ಖಳು Make-up

ಮೇಕ್ಸ 
ಅಪ್ 3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

If the significant part of 

iris is not visible in iris 

capture, the feedback 

provided by software is 

called 

___________________.

ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ ಕಹಾಚರ್ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿಔಣಿಣನ 
ಪೊಯೆ  ಖಭನಹಸಾ 
ಬಹಖು 
ಗೊೇಚರಿಷದದಾಯೆ, 
ಷಹಪೆಟವೇನ್ಸಾೆಂದ 
ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಾತಿಕ್ರಾಯೆಮನುು 
__________________

_ ಎೆಂದು 
ಔಯೆಮಲಹಖುತುದೆ.

Illumination ಲೆೈಟ್ Gaze 

incorrect

ತಹಪಗಿ 
ನೊೇಡುುದು Pupil dilation

ಯಾಪಿಲ್ 
ಡೆೈಲೆೇವನ್ Occlusion ಆಔುಿಾಜನ್ 4
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

For a child below 5 

years, the biometric of 

linked ___________ has 

to be captured.

5 ಶಾದೊಳಗಿನ 
ಭಖುವಗೆ ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ  
___________ಲ್ಲೆಂಕ್ಸ  
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ಷೆಯೆ 
ಹಡಿಮಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

Operator ಆಯೆೇಟರ್ Parent or 

relative

ಪೊೇಶಔ 
ಅಥಹ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿ

Birth 

certificate

ಜನನ 
ಾಭಹಣತಾ

None of 

the given 

options

ಕೊಟಿಟಯು
 

ಆಯೆಾಖಳ
ಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೂ
 ಇಲಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

To clean the platen of 

the fingerprint device, 

use ___________ cloth 

periodically.

ಫೆಯಳಚುಚ  ಷಹಧನದ 
ೆಿೇಟ್ ಅನುು 
ಷವಚಿಗೊಳಿಷಲು, 
ನ್ಸಮತಕಹಲ್ಲಔಹಗಿ 
___________ 

ಫಟೆಟಮನುು ಫಳಸ

Denim ಡೆನ್ಸರ್ಮ Lint-free cloth
ಲ್ಲೆಂಟ್ ಭುಔು 
ಫಟೆಟ Flannel cloth ಪಹಿನೆಲ್ ಫಟೆಟ Fur ಪರ್ 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

There should not be 

__________________ 

on the platen while 

capturing fingerprints.

ಫೆಯಳಚುಚಖಳನುು  
ವಡಿಸಕೊಳುುಹಖ 
ಹಿಾಟನ್ ನಲ್ಲ ಿ
__________________

 ಇಯಫಹಯದು.

Proper 

conditions

ಷರಿಮಹದ 
ನ್ಸಮಭಖಳು Sufficient light ಷಹಔಶುಟ ಫೆಳಔು Shadow of 

the operator

ಆಯೆೇಟಯನ  
ನೆಯಳು

Direct light 

shining 

ಸೊಳೆಮು
ತಿುಯು 
ನೆೇಯ 
ಫೆಳಔು

4
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Ensure that the fingers 

are placed 

____________ is placed 

well on the scanner.

ಫೆಯಳುಖಳನುು  
____________  

ಇರಿಷಲಹಗಿದೆ ಎೆಂದು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳಿು.  
ಇದನುು ಷಹಾಾನರ್ ನಲ್ಲಿ  
ಚೆನಹುಗಿ ಇರಿಷಲಹಖುತುದೆ.

Straight and 

tip of the 

finger

ಫೆಯಳಿನ ನೆೇಯ 
ಭತುು ತುದ

Flat and till 

the top joint 

of the finger 

ಪಹಿಟ್ ಭತುು 
ಫೆಯಳಿನ 
ಮೇಲ್ಲನ ತುದ

Diagonally 

and cloth

ಔಣಿೇಾಮಹಗಿ 
ಭತುು ಫಟೆಟ

None of 

the given 

options

ಕೊಟಿಟಯು
 

ಆಯೆಾಖಳ
ಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೂ
 ಇಲಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Fingers not positioned 

correctly is a/an 

____________.

ಫೆಯಳುಖಳು ಷರಿಮಹಗಿ 
ಷಹಾನದಲ್ಲಿಲಿ / ಇದು 
ೆಂದು ____________ 

ಆಗಿದೆ.

Automatic 

capture

ಷವಮೆಂಚಹಲ್ಲತ 
ಕಹಾಚರ್

Actionable 

feedback by 

software

ಷಹಪಟೆೇಯನ್ಸೆಂದ 
ಕಹಮಾಖತಗೊಳು
ಫಸುದಹದ 
ಾತಿಕ್ರಾಯೆ

Smudged 

fingerprint

ತಿೇಯಹ ತುು 
ತಹುದ 
ಫೆಯಳಚುಚ

Enrollee 

position

ಎನಯೊೇಲ್ಲ
  ಷಹಾನ 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

During facial image 

capture, the focus of the 

capture device should 

not suffer from 

_________________.

ಭುಕದ ಚಿತಾ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮು 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ಕಹಾಚರ್ 
ಷಹಧನದ ಫೇಔಸ 
_________________ 

ನ್ಸೆಂದ ತೊೆಂದಯೆಗೆ 
ಳಗಹಖಫಹಯದು 

Motion blur 

or radial 

distortion

ಮೇಶನ್ ಫಿರ್ 
ಅಥಹ 
ಯೆೇಡಿಮಲ್ 
ಅಷಪಶಟತೆ

Over or 

under 

exposure

ಎಔಿಪೊೇಷರ್ 
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ಅಥಹ ಮೇಲೆ

Unnatural 

coloured 

lighting

ಅಷಹವಬಹವಔ 
ಫಣಣದ ಫೆಳಔು

All of the 

given

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 4
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

If the resident declares 

the date of birth without 

any documentary 

evidence, you need to 

record date of birth and 

__________________.

ನ್ಸಹಸ ಮಹುದೆೇ 
ಡಹಔುಮೆಂಟ್  
ಷಹಕ್ಷಹಾಧಹಯವಲಿದೆ 
ಸುಟಿಟದ ದನಹೆಂಔನುು 
ಘೂೇಷಸದಯೆ, ನ್ಸೇು 
ಸುಟಿಟದ ದನಹೆಂಔ ಭತುು 
__________________

 ಅನುು ದಹಕಲ್ಲಷಫೆೇಔು.

Check the 

"Verified" box

ರಿಶೇಲ್ಲಸದ 
ೆಟಿಟಗೆಮನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಸ

Should not 

check the 

"Verified" box

ರಿಶೇಲ್ಲಸದ 
ಫಹಕ್ಸಿ ಅನುು 
ರಿೇಷಫಹಯ
ದು

Enter the 

date 

manually

ಸಷುಚಹಲ್ಲತಹಗಿ 
ದನಹೆಂಔನುು 
ನಭೂದಸ

Approximat

e the age

ಮಸಿನ 
ಅೆಂದಹಜು 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

To record the gender of 

an applicant as 'Male', 

you need to select 

___________ letter from 

the box provided.

ಅಜಿಾದಹಯಯ ಲ್ಲೆಂಖನುು 
'ುಯುಶ' ಎೆಂದು 
ದಹಕಲ್ಲಷಲು, ನ್ಸೇು 
ದಗಿಸದ ೆಟಿಟಗೆಯಿೆಂದ 
___________ 

ಅಕ್ಷಯನುು  
ಆರಿಷಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

M M F F T T

None of 

the given 

options

ಕೊಟಿಟಯು
 

ಆಯೆಾಖಳ
ಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೂ
 ಇಲಿ

1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

___________________ 

needs to be captured in 

address line 5 of the 

residential address.

__________________

_ ಷತಿ ವಳಹಷದ 
ವಳಹಷ ಷಹಲು  5  ಯಲ್ಲ ಿ
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫೆೇಕಹಗಿದೆ.

C/o person's 

name

C/o ಾಕ್ರುಮ 
ಸೆಷಯು

Building 

number
ಬಿಲ್ಲಡೆಂಗ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ Landmark

 ಲಹಾೆಂರ್ಡ 
ಭಹಕ್ಸಾ

Mohalla/ 

Locality/ 

Post 

ಮಸಲಹಿ/ 

ಷಾಳ/ಪೊೇ
ಸಟ

4
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Registrar/EA should 

ensure beforehand that 

the Pin Numbers of the 

region in which 

enrolment is to be 

carried out are 

completely and correctly 

captured in 

____________________

_.

ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಳಡಿಷು ಾದೆೇವದ 
ಪಿನ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಖಳು 
__________________

___ ನಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಯಣಾಹಗಿ ಭತುು 
ಷರಿಮಹಗಿ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲಪಡುತುೆ 
ಎೆಂದು ರಿಜಿಷಹಾರ್ / ಇಎ 
ಮದಲೆೇ 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಫೆೇಔು.

Software PIN 

Master

ಷಹಪಟೆೇರ್ 
PIN ಭಹಷಟರ್

Pre-

enrolment ID

ಯಾ 
ನೊೆಂದಣಿ ಐಡಿ CIDR PIN CIDR ಪಿನ್ Proof of 

Address

ವಳಹಷದ 
ುಯಹೆ 1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

___________ used for 

facial image capture 

should be switched off 

during iris capture.

ಭುಕದ ಚಿತಾ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು 
ಫಳಷಲಹಖು 
___________ಔಣಿಣನ 
ಪೊಯೆ  ಕಹಾಚರ್ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಸವಚ್ ಆಫ್ 
ಭಹಡಫೆೇಔು.

Table fan ಟೆೇಫಲ್ ಪಹಾನ್ Table light ಟೆೇಫಲ್ ಲೆೈಟ್ Auto focus
 ಆಟೊೇ 
ಫೇಔಸ

Mobile 

phone

ಮಫೆೈಲ್ 
ಫೇನ್ 2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Poor illumination has a 

high impact on the 

performance of 

________________.

ಔಳೆ ಾಕಹವು 
________________ 

ನ ಕಹಮಾಕ್ಷಭತೆಮ 
ಮೇಲೆ ಸೆಚುಚ ರಿಣಹಭ 
ಬಿೇಯುತುದೆ.

Retrieving 

pre-

enrolment ID

ಯಾ 
ದಹಕಲಹತಿ ID 

ಭಯುಡೆಮಲಹ
ಖುತಿುದೆ

Fingerprint 

capture

ಫೆಯಳಚುಚ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುವಕೆ Iris capture

ಔಣಿಣನ  ಪೊಯೆ 
ಷೆಯೆ 
ಹಡಿಮುವಕೆ

Face 

recognition

ಭುಕ 
ಖುಯುತಿಷು
ವಕೆ

4
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

To capture facial image 

of a child, it is 

acceptable that the child 

________________.

ಭಖುವನ ಭುಕದ 
ಚಿತಾನುು ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು, 
ಇದು 
________________  

ಸವೇಕಹಯಹಸಾಹಗಿದೆ.

Can be 

captured 

along with 

the parent's 

face

ಪೊೇಶಔಯ 
ಭುಕದೊೆಂದಗೆ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫಸು
ದು

Can sit on 

parents' lap 

without 

capturing 

parent's 

facial image

ಪೊೇಶಔಯ 
ಭುಕದ 
ಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮದೆ 
ಸೆತುಯ 
ತೊಡೆಮ 
ಮೇಲೆ 
ಔುಳಿತುಕೊಳುಫ
ಸುದು

Sleeps on 

the bed if 

available

ಸಹಸಗೆಮ 
ಮೇಲೆ 
ನ್ಸದಾಷಫಸುದು 
 ಲಬಾವದಾಯೆ

Stands on 

the 

enrolling 

table so 

that 

fingerprints 

can be 

captured at 

least

ದಹಕಲಹತಿ
ಮ 
ಮೇಜಿನ 
ಮೇಲೆ 
ನ್ಸಲಿಫಸು
ದು.  
ಇದರಿೆಂದಹ
ಗಿ  ಔನ್ಸಶಟ  
ಫೆಯಳಚುಚಖ
ಳನುುಷೆಯೆಹ
ಡಿಮಫಸು
ದು

2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

_________________ 

needs to be checked for 

any capture that fails. 


ವಪಲಹದ ಮಹುದೆೇ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುವಕೆಗೆ 
_________________ 

ಅನುು ರಿೇಷಫೆೇಔು.

Actionable 

feedback

ಕಹಮಾಕಹರಿ 
ಾತಿಕ್ರಾಯೆ

Automatic 

capture

ಷವಮೆಂಚಹಲ್ಲತ 
ಕಹಾಚರ್

Smudged 

fingerprint

ತಿೇಯಹ ತುು 
ತಹುದ 
ಫೆಯಳಚುಚ

Accessories
ರಿಔಯಖ
ಳು 1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

Iris pattern of each eye 

is not correlated and 

gives ___________ 

biometric feature sets.

ಾತಿ ಔಣಿಣನ 
ಔಣಿಣನಪೊಯೆಮು  
ಭಹದರಿಮು ಯಷಪಯ 
ಷೆಂಫೆಂಧ ಸೊೆಂದಲಿ 
ಭತುು ___________ 

ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ೆೈಶಶಟಾದ ಷೆಟಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡುತುದೆ.

One unique ೆಂದು ಅನನಾ Two 

independent

ಎಯಡು 
ಷವತೆಂತಾ

Three 

dependent

ಭೂಯು 
ಅಲೆಂಬಿತ

None of 

the given 

options

ಕೊಟಿಟಯು
 

ಆಯೆಾಖಳ
ಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೂ
 ಇಲಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

If the resident is looking 

away while capturing 

Iris, the actionable 

feedback given by 

software is 

____________.

ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ  ಅನುು 
ವಡಿಸಕೊಳುುಹಖ 
ನ್ಸಹಸ ದೂಯ 
ನೊೇಡುತಿುದಾಯೆ, 
ಷಹಪೆಟವೇನ್ಸಾೆಂದ 
ನ್ಸೇಡಲಹಖು ಕ್ರಾಮಹತಮಔ 
ಾತಿಕ್ರಾಯೆ 
____________ ಆಗಿದೆ.

Occlusion ಭುಚುಚವಕೆ Pupil dilation
ಯಾಪಿಲ್ 
ಡೆೈಲೆೇವನ್

Gaze 

incorrect

ತಹಪಗಿ 
ನೊೇಡುುದು

Iris not in 

focus

ಔಣಿಣನ 
ಪೊಯೆ 
ಫೇಔಸ 
ಆಗಿಲಿ

3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

The ____________ 

document produced by 

an individual needs to 

be verified before 

recording the residential 

address in case of 

document-based 

verification.

ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್-ಆಧಹರಿತ 
ರಿಶೇಲನೆಮ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿಾಕ್ರುಯಿೆಂದ 
ನ್ಸೇಡಲಹದ  
____________ 

ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ ಷತಿ 
ವಳಹಷನುು 
ಯೆಕಹಡಿಾೆಂಗ್ ಭಹಡು 
ಮದಲು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಫೆೇಔು.

Date of Birth ಸುಟಿಟದ ದನ Proof of 

address

ವಳಹಷದ 
ುಯಹೆ

Proof of 

identity

ಖುಯುತಿನ 
ಆಧಹಯ

Caste 

Certificate

ಜಹತಿ 
ಾಭಹಣ 
ತಾ

2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

If the actionable 

feedback given by 

software is 'Pose', then 

the yaw angle in output 

image is greater than 

__________________.

ಷಹಪೆಟವೇರ್ ನ್ಸೇಡಿದ 
ಔಾಭಫದಧ ಾತಿಕ್ರಾಯೆಮು 
'ಪೊೇಸ' ಆಗಿದಾಯೆ, 
ನೆಂತಯ ಓಟ್್ುಟ್ 
ಇಮೇಜ್ ನಲ್ಲಿಯು 
ಕೊೇನ 
__________________

 ಗಿೆಂತ ಸೆಚಹಚಗಿದೆ.

12.7 degrees 12.7 ಡಿಗಿಾಖಳು 10.3 degrees 10.3 ಡಿಗಿಾಖಳು 11.5 degrees 11.5 ಡಿಗಿಾಖಳು 13.8 

degrees

13.8 

ಡಿಗಿಾಖಳು 3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

________________ 

from the following is/are 

best captured in 

standing position.

________________ 

ಕೆಳಗಿನ್ಸೆಂದ  / ನ್ಸೆಂತಿಯು 
ಷಹಾನದಲ್ಲಿ 
ಅತುಾತುಭಹಗಿ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲಹಗಿದೆ.

Iris  ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ Facial image
ಭುಕದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ Fingerprint ಫೆಯಳಚುಚ Palm print

ಅೆಂಗೆೈ 
ಭುದಾಣ 3
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

An initial 

_______________ to 

provide feedback to the 

operator during the 

capture procedure.

ಕಹಾಚರ್ ಾಕ್ರಾಯೆಮ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಆಯೇಜಔಯುಗೆ 
ಾತಿಕ್ರಾಯೆ ನ್ಸೇಡಲು 
ಆಯೆಂಭಿಔ 
_______________.ದ
ಗಿಷಫೆೇಔು

Automatic 

capture will 

be taken

ಷವಮೆಂಚಹಲ್ಲತ 
ಕಹಾಚರ್ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹ
ಖುುದು

Image quality 

assessment 

would be 

done

ಚಿತಾದ 
ಖುಣಭಟಟದ 
ಭೌಲಾಭಹನ
ನುು 
ಭಹಡಲಹಖುತು
ದೆ

Image 

effects will 

be suggested

ಚಿತಾದ 
ರಿಣಹಭಖಳ
ನುು 
ಷೂಚಿಷಲಹಖುತು
ದೆ

Actionable 

feedback 

by 

software 

will be 

provided

ಷಹಪಟೆೇಯ
ನ್ಸೆಂದ 
ಕಹಮಾಖತ
ಗೊಳುಫಸು
ದಹದ 
ಾತಿಕ್ರಾಯೆಮ
ನುುದಗಿಷ
ಲಹಖುತುದೆ

2
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To instruct the resident 

to open the eyes wide 

for IRIS scan, the 

operator can even tell 

the resident to 

_________________.

ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ  
ಷಹಾಾನಗಹಗಿ  ಔಣುಣಖಳನುು 
ವವಹಲಹಗಿ ತೆಯೆಮಲು 
ನ್ಸಹಷಕೆಾ ಷೂಚಿಷಲು, 
ಆಯೆೇಟರ್ 
_________________ 

ಗೆ ನ್ಸಹಸಗೆ 
ಸೆೇಳಫಸುದು.

Smile ನಖು Look 

diagonally

ಔಣಿೇಾಮಹಗಿ 
ನೊೇಡಿ Look angry

ಕೊೇದೆಂದ  
ನೊೇಡಿ Look above

ಮೇಲೆ 
ನೊೇಡಿ 3
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If verification type is 

Documents-based, 

appropriate 

____________ 

document(s) is/are to be 

selected from the drop 

down depending on the 

document produced by 

the resident and verified 

by the verifier.

ರಿಶೇಲನೆ ಾಕಹಯು 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ಿ-
ಆಧರಿತಹಗಿದಾಯೆ, 
ನ್ಸಹಸ ನ್ಸೇಡಿದ  
ಡಹಔುಾಮೆಂಟಗೆ 
ಅನುಖುಣಹಗಿ ಭತುು 
ಷರಿಭಹಔದೆಂದ 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಲಪಟಟ 
ಷೂಔುಹದ 
____________ 

ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ (ಖಳು) 
ಅನುು ಡಹಾಪ್ ಡೌನ್ 
ಇೆಂದ ಆಯೆಾ ಭಹಡಫೆೇಔು.

Proof of 

identity

ಖುಯುತಿನ 
ುಯಹೆ

Proof of 

address

ವಳಹಷದ 
ುಯಹೆ

Both (1) and 

(2)

ಎಯಡೂ  (1) 

ಭತುು  (2)
UID UID 3
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If the resident possesses 

______________, then 

the receipt number 

should be recorded in 

the field. Else mark as 

N/A.

ನ್ಸಹಸ 
______________ 

ಅನುು ಸೊೆಂದದಾಯೆ, ಆಖ 
ಯಶೇದ ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಕ್ಷೆೇತಾದಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲ್ಲಷಫೆೇಔು. ಎನ್ / 

ಎ. ಎೆಂದು ಖುಯುತು 
ಭಹಡಫೆೇಔು

Pre-

enrolment ID

ಯಾ 
ನೊೆಂದಣಿ ಐಡಿ

Gender 

receipt
ಲ್ಲೆಂಗ್ ಯಸೇತಿ DoB 

certificate

ಜನನ 
ಾಭಹಣತಾ NPR receipt 

NPR 

ಯಸೇದ 4
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Although any fingerprint 

is OK, but it is advisable 

to use either 

_______________ of 

either hand for sign off.

ಮಹುದೆೇ ಫೆಯಲಚುಚ 
ಷರಿಮಹಗಿದಾಯೂ ಷಸ, 

ಷೆೈನ್ ಆಫ್ ಭಹಡಲು 
ಎಯಡೂ ಕೆೈಖಳ 
_______________ 

ಅನುು ಫಳಷಲು ಷಲಸೆ 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ.

Iris and facial 

image

ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ 
ಭತುು ಭುಕದ 
ಚಿತಾ

Thumb or 

index finger

ಸೆಫೆಬಯಳು  
ಅಥಹ 
ಷೂಚಾೆಂಔ 
ಫೆಯಳು

Baby finger 

or ring finger

ಫೆೇಬಿ ಫೆಯಳು 
ಅಥಹ ರಿೆಂಗ್ 
ಫೆಯಳು

Two 

thumbs

ಎಯಡು 
ಸೆಫೆಬಯಳುಖ
ಳು

2
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Introducer needs to give 

his or her 

_____________ for 

approved records.

ರಿಚಯಿಷುಯು ತನು 
ಅಥಹ ಅಳ 
_____________ 

ಅನುಮೇದತ 
ದಹಕಲೆಖಳಿಗಹಗಿ 
ನ್ಸೇಡಫೆೇಕಹಗಿದೆ.

Signature ಷಹ Iris ಔಣಿಣನಪೊಯೆ Facial image ಭುಕದ ಚಿತಾ Fingerprint ಫೆಯಳಚುಚ 4
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Enrolment Agencies 

must use Biometric 

devices certified by 

____________ for 

capturing biometric data.

ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಡೆೇಟಹನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಖಳು 
____________ 

ಾಭಹಣಿೇಔರಿಸದ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಷಹಧನಖಳನುು 
ಫಳಷಫೆೇಔು.

CIDR ಸಐಡಿಆರ್ OSI OSI
Enrolment 

stations

ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಖಳು UIDAI

ಮುಐಡಿಎ
ಐ 4
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Check the fingerprint 

devices periodically for 

______________ getting 

captured.

______________ 

ಷೆಯೆಡಿಸಕೊಳುಲು  
ಫೆಯಳಚುಚ  ಷಹಧನಖಳನುು 
ಕಹಲಕಹಲಕೆಾ ರಿಶೇಲ್ಲಸ.

Scratches ಗಿೇಚುಖಳು Out of focus 

images

ಫೇಔಸ 
ಇಮೇಜಖಳ 
ಸೊಯತಹಗಿ

Only partial 

images

ಕೆೇಲ 
ಬಹಖವಃ 
ಚಿತಾಖಳು

All of the 

given

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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To capture facial image, 

the capture device 

should use 

____________________

_ functions.

ಭುಕದ ಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು, ಕಹಾಚರ್ 
ಷಹಧನು 
__________________

___ ಕಹಮಾಖಳನುು 
ಫಳಷಫೆೇಔು.

Cropping ಕಹಾಪಿೆಂಗ್
Auto focus 

and auto-

capture

ಆಟೊೇ 
ಫೇಔಸ 
ಭತುು ಷವಮೆಂ 
ಕಹಾಚರ್

Change 

shape

ಆಕಹಯನುು 
ಫದಲಹಯಿಷುು
ದು

Maximum 

number of 

captures

ಖರಿಶಾ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮ 
ಕಹಾಚಯಖ
ಳು

2



258

Chapter 5 : 

Capturing 

Demographic 

and Biometric 

Details

ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
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When image quality is 

Pass or if maximum 

number of captures is 

exhausted while 

capturing facial image, 

the operator should 

__________________.

ಚಿತಾದ ಖುಣಭಟಟ ಹಸ 
ಆಗಿದಾಯೆ ಅಥಹ ಭುಕದ 
ಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುಲ್ಲಿ ಖರಿಶಾ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮ ಕಹಾಚರ್ ಖಳು 
ಖ್ಹಲ್ಲಮಹಗಿದಾಯೆ, 
ಆಯೇಜಔಯು 
__________________

 ಭಹಡಫೆೇಕಹಗಿದೆ.

Change the 

camera

ಕಹಾಮಯಹ 
ಫದಲ್ಲಸ

Collect the 

passport size 

photo of the 

enrollee

ನೊೆಂದಹಯಿಷು
ಯ ಹಸ 
ಪೊೇಟ್ಾ 
ಗಹತಾದ 
ಫೇಟೊೇ 
ಷೆಂಖಾಹಸ

Ask the 

enrollee to 

take a selfie

ನೊೆಂದಣಿಕಹಯ
ರಿಗೆ ಷೆಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲು
 ಸೆೇಳಿ

Move on to 

the next 

step

ಭುೆಂದನ 
ಸೆಂತಕೆಾ 
ತೆಯಳಿ

4
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The name of the person 

should be entered 

___________ in the field 

provided for name.

ಸೆಷರಿಗಹಗಿ ದಗಿಷಲಹದ 
ಕ್ಷೆೇತಾದಲ್ಲಿ ಾಕ್ರುಮ ಸೆಷಯು 
___________ ಅನುು 
ನಭೂದಷಫೆೇಔು.

With titles
ಶೇಷಾಕೆಖಳ ೆೆಂ
ದಗೆ

With 

salutations

ನಭಷಹಾಯಖಳು
 ಜೊತೆಗೆ In full ಯಣಾಹಗಿ All of the 

given

ಕೊಟಿಟಯು
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

3
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If two documentary 

proofs produced by the 

enrollee have variation 

in the same name with 

initials and full name, 

the _____________ 

should be recorded.

ಎನೊಾೇಲ್ಲ ದಗಿಸದ  
ಎಯಡು ಡಹಔುಮೆಂಟ್  
ುಯಹೆಖಳು 
ಮದಲಕ್ಷಯಖಳನುು ಭತುು 
ಯಣಾ ಸೆಷರಿನೊೆಂದಗೆ 
ಅದೆೇ ಸೆಷರಿನಲ್ಲಿ 
ಾತಹಾಷನುು 
ಸೊೆಂದದಾಯೆ, 
_____________ ಅನುು 
ಯೆಕಹರ್ಡಾ ಭಹಡಫೆೇಔು.

Enrolling 

agency's 

fingerprint

ಷೆಂಷೆಾಮ 
ಫೆಯಳಚಚನುು 
ದಹಕಲ್ಲಷಲಹಖು
ುದು

Enrollee's full 

name

 

ನೊೆಂದಹಯಿಷು
ಯ ಯ 
ಯತಿಾ ಸೆಷಯು

Registrar's 

thumb 

impression

ರಿಜಿಷಹಾಯನ 
ಸೆಫೆಬಯಳು 
ಖುಯುತು

Operator's 

iris

ಆಯೆೇಟ
ರ್ ಔಣಿಣನ 
ಪೊಯೆ

2
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The ______________ to 

local language needs to 

be manually corrected 

due to phonetics and 

other reasons.

ಫೇನ್ಸಟಿಕ್ಸಿ ಭತುು ಇತಯ 
ಕಹಯಣಖಳಿೆಂದ ಷಾಳಿೇಮ 
ಬಹಶೆಗೆ 
______________ 

ಸಷುಚಹಲ್ಲತಹಗಿ 
ಷರಿಡಿಷಫೆೇಕಹಗಿದೆ.

Transliteratio

n
ಲ್ಲಾೆಂತಯಣ Postal Index 

Number Code

ಪೊೇಷಟಲ್ 
ಇೆಂಡೆಕ್ಸಿ 
ನೆಂಫರ್ 
ಕೊೇರ್ಡ

CIDR PIN
ಸಐಡಿಆರ್ 
ಪಿನ್

Enrolment 

ID

ದಹಕಲಹತಿ
  ID

1
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During review of 

enrolment data with 

resident, operator must 

read out 

_________________ to 

the resident before the 

operator finishes the 

enrolment.

ದಹಕಲಹತಿ ಡೆೇಟಹನುು 
ನ್ಸಹಸಯೆಂದಗೆ 
ರಿಶೇಲ್ಲಸದಹಖ, 

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಯಣಾಗೊಳುು ಮದಲು 
ಆಯೆೇಟರ್ ನ್ಸಹಸಗೆ 
_________________ 

ಅನುು ಒದಫೆೇಔು.

Spelling of 

resident's 

name

ನ್ಸಹಸ 
ಸೆಷರಿನ 
ಷೆಪಲ್ಲಿೆಂಗ್

Date of birth ಜನನ ದನಹೆಂಔ

Address 

including Pin 

Code, 

building, 

VTC, state

ಪಿನ್ ಕೊೇರ್ಡ, 

ಔಟಟಡ, ವಟಿಸ, 

ಯಹಜಾ 
ಷೆೇರಿದೆಂತೆ 
ವಳಹಷ

All of the 

given

ಕೊಟಿಟಯು
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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Identify the order of 

capturing fingerprints.

I. Two thumbs

II. All four fingers of left 

hand

III.All four fingers of right 

hand

ಫೆಯಳಚುಚಖಳನುು  
ಷೆಯೆಹಡಿಮು ಔಾಭನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

I. ಎಯಡು ಸೆಫೆಬಯಳು 
II. ಎಡಗೆೈಮ ಎಲಹಿ 
ನಹಲುಾ ಫೆಯಳುಖಳು
III. ಫಲಗೆೈಮ ನಹಲುಾ 
ಫೆಯಳುಖಳು

III, II and I III, II ಭತುು  I II, III and I II, IIIಭತುು  I I, II and III I, II ಭತುು  III Any order
ಮಹುದೆೇ 
ಔಾಭದಲ್ಲಿ 2
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During iris capture, 

operator must instruct 

the resident to 

___________________.

ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ ಕಹಾಚರ್ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ಆಯೆೇಟರ್ 
 ನ್ಸಹಸಗೆ 
__________________

_ ಗೆ ಷೂಚನೆ ನ್ಸೇಡಫೆೇಔು.

Look straight 

into the 

camera

ಕಹಾಮಯಹದಲ್ಲಿ 
ನೆೇಯಹಗಿ 
ನೊೇಡಿ

Open the 

eyes wide 

ಔಣಣನುು 
ಅಖಲ್ಲಸ 
ತೆಯೆಯಿರಿ

Do not blink
ಔಣುಣ 
ಮಟುಕ್ರಷಫೆೇಡಿ

All of the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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If a document furnished 

by a resident is not in 

the drop down list of 

Proof of Identity in 

enrolment, then it is not 

an acceptable Proof of 

Identity document and 

the resident would 

either require a valid 

Proof of Identity or 

____________ for 

enrolment in such case.

ೆಂದು ನ್ಸಹಸ ದಗಿಸದ 
ದಹಕಲೆಮು 
ದಹಕಲಹತಿಮ ಖುಯುತಿನ 
ದಹಕಲೆಮ ಟಿಟಮಲ್ಲ ಿ
ಇಲಿದದಾಯೆ, ಅದು ೆಂದು 
ಸವೇಕಹಯಹಸಾಹದ 
ಖುಯುತಿನ ದಹಕಲೆಮಲಿ 
ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಷಲಪಡುತುದೆ  
ಭತುು ಅೆಂತಸ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿ
ನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆ ಖುಯುತಿನ 
ಭಹನಾ ುಯಹೆ ಅಥಹ 
____________ 

ದಹಕಲಹತಿ 
ಅಖತಾವಯುತುದೆ.

An introducer ರಿಚಮಕಹಯ Proof of 

address

ವಳಹಷದ 
ುಯಹೆ

Certificate 

signed by 

gazetted 

officer

ಗಹಾಜೆಟೆರ್ಡ 
ಅಧಿಕಹರಿ ಷಹ 
ಭಹಡಿದ 
ಾಭಹಣತಾ

A 

supervisor

ಮೇಲ್ಲವಚಹ
ಯಔ 1
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

In case of difference in 

the name declared and 

the one in POI 

document, the name as 

declared by the resident 

may be recorded by the 

Enrolment Agency, if 

____________________

ಸೆಷರಿನ ಾತಹಾಷನುು 
ಘೂೇಷಸದಯೆ ಭತುು POI 

ದಷಹುೆೇಜುಖಳಲ್ಲಿ ೆಂದು, 
ನ್ಸಹಸ ಘೂೇಷಸದ 
ಸೆಷಯು ದಹಕಲಹತಿ 
ಎಜೆನ್ಸಿ  ಭೂಲಔ 
ದಹಕಲಹಖಫಸುದು, 
__________________

__

The enrollee 

seems to be 

true to 

himself

ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಳಡು 
ಾಕ್ರುಮು  
ತನುಶಟಕೆಾ 
ತಹನೆೇ 
ನ್ಸಜೆೆಂದು 
ತೊೇರಿದಹಖ

The 

difference is 

only in 

spelling 

and/or last 

name to be 

written prior 

to first name

ಾತಹಾಷು 
ಮದಲ ಸೆಷಯು 
ಭತುು ಕೊನೆಮ 
ಸೆಷಯು 
ಫಯೆಮುಹಖ ಆದ 
ಕಹಖುಣಿತದ ತುಪ.

The resident 

has lost all 

his original 

documents

ನ್ಸಹಸ ತನು 
ಭೂಲ 
ದಹಕಲೆಖಳನುು
ಔಳೆದುಕೊೆಂಡಿ
ದಹಾನೆ

UIDAI ROs
ಮುಐಡಿಎ
ಐ Ros

2
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ಅಧಹಾಮ 5: 

ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
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ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

In the case of child 

below 5 years, the 

___________ of 

parent/relative has to be 

linked and preferably 

_________ if both the 

parents are alive.

5 ಶಾದ ಕೆಳಗಿನ 
ಭಖುವನ ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ, 
ಪೊೇಶಔಯು / 

ಷೆಂಫೆಂಧಿಔಯ 
___________ ಅನುು 
ಪೊೇಶಔಯು 
ಜಿೇೆಂತಹಗಿಯುಹಖ 
ಭತುು _________ ಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸಯಫೆೇಔು.

EID/UID, 

mother

ಇಐಡಿ / 

ಮುಐಡಿ, ತಹಯಿ

Aadhaar 

number, 

father

ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ, ತೆಂದೆ

Pre-

enrolment 

ID, guardian

ಯಾ 
ದಹಕಲಹತಿ ID, 

ಯಕ್ಷಔ

CIDR PIN, 

father

CIDR ನ 
ಪಿನ್, 

ತೆಂದೆ
1
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ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
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ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

If the child’s father or 

mother or guardian 

has/have not enrolled 

and/or do/does not 

possess UID at the time 

of enrolment, the 

enrolment of that child 

___________.

ಭಖುವನ ತೆಂದೆ ಅಥಹ 
ತಹಯಿ ಅಥಹ 
ಪೊೇಶಔಯು 
ಷೆೇರಿಕೊೆಂಡಿದಾಯೆ / 

ಷೆೇರಿಕೊೆಂಡಿದಾಯೆ ಭತುು / 

ಅಥಹ ಭಹಡಫೆೇಕಹದ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಮುಐಡಿ 
ಅನುು ಸೊೆಂದಯದದಾಯೆ, ಆ 
ಭಖುವನ ನೊೇೆಂದಣಿ 
___________.

Can be done 

with 

recommendat

ion from 

Nodal officer

ನೊೇಡಲ್ 
ಔಛೆೇರಿಯಿೆಂದ 
ಶಪಹಯಷು 
ಭಹಡಫಸುದಹಗಿ
ದೆr

Cannot be 

done

ಭಹಡಲಹಖುು
ದಲಿ

Can be done 

by providing 

proof of 

identity of 

the parents

ಪೊೇಶಔಯ 
ಖುಯುತಿನ 
ುಯಹೆ 
ದಗಿಷು 
ಭೂಲಔ 
ಭಹಡಫಸುದು

Needs to 

be done by 

the 

Registrar

ರಿಜಿಷಹಾಯ
ನ್ಸೆಂದ 
ಭಹಡಫೆೇ
ಕಹದ 
ಅಖತಾವದೆ

2
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ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು

The Enrolment Agency 

shall inform the resident 

that his or her 

demographic and 

biometric information 

shall be used for 

generation of 

_________________.

_______________ಜನ
ಯೆೇಶನ್  ತನು 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಫಳಸಕೊಳುಫೆೇಕೆೆಂದು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ನ್ಸಹಸಗೆ ತಿಳಿಷುತುದೆ.

Biometric 

access at 

workplace

ಕೆಲಷದ 
ಷಾಳದಲ್ಲಿ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಾೆೇವ

Passport and 

PAN

ಹಷಪೊೇಟ್ಾ 
ಭತುು ಹಾನ್

Aadhaar and 

authenticatio

n

ಆಧಹರ್ ಭತುು 
ದೃಢೇಔಯಣ

Bank 

accounts 

and CIBIL 

score

ಫಹಾೆಂಕ್ಸ 
ಖ್ಹತೆಖಳು 
ಭತುು 
ಸಬಿಐಎಲ್
 

ಷೊಾೇಯಖ
ಳು

3
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When fingerprint 

capture fails, the 

operator should check 

which of the following 

actionable feedback is 

provided by the 

software?

ಫೆಯಳಚುಚ ಕಹಾಚರ್ 
ವಪಲಹದಹಖ, 

ಷಹಪೆಟವೇನ್ಸಾೆಂದ ಕೆಳಗಿನ 
ಔಾಭಫದಧ 
ಾತಿಕ್ರಾಯೆಮನುು ಮಹ 
ಆಯೇಜಔಯು 
ದಗಿಷಫೆೇಔು ಎೆಂದು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷಫೆೇಔು?

Finger not 

positioned 

correctly

ಫೆಯಳನುು 
ಷರಿಮಹಗಿ 
ಇರಿಷಲಹಗಿಲಿ

Too much 

pressure
ತುೆಂಫಹ ತುಡ

Excessive 

moisture and 

excessive 

dryness

ವರಿೇತ 
ತೆೇಹೆಂವ 
ಭತುು 
ವರಿೇತ 
ವುಶಾತೆ

All of the 

given

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಹಿ 4
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In case of additional 

fingers while capturing 

fingerprint, the 

additional finger has to 

be _________________.

ಫೆಯಳಚುಚ 
ವಡಿಸಕೊಳುುಹಖ 
ಸೆಚುಚರಿ ಫೆಯಳುಖಳ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ,ಿ ಸೆಚುಚರಿ 
ಫೆಯಳು 
_________________ 

ಆಗಿಯಫೆೇಔು.

Captured and 

framed

ಷೆಯೆಹಡಿಮಲಹಗಿ
ದೆ ಭತುು 
ಯಚಿಷಲಹಗಿದೆ

Capture the 

additional 

finger 

separately 

and mention 

in the Others 

column of 

the drop-

down menu




95/5000

ಸೆಚುಚರಿ 
ಫೆಯಳನುು 
ಾತೆಾೇಔಹಗಿ 
ಷೆಯೆಹಡಿಯಿರಿ 
ಭತುು ಡಹಾಪ್-

ಡೌನ್ 
ಮನುವನ 
ಇತಯ 
ಕಹಲಭಖಳಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೇಖಿಸ

Ignored and 

the main five 

fingers have 

to be 

captured

ನ್ಸಲಾಷಲಹಗಿ
ದೆ ಭತುು 
ಭುಕಾಹದ 
ಐದು 
ಫೆಯಳುಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫೆೇ
ಕಹಗಿದೆ

Use the 

other hand 

in place of 

the 

additional 

finger or 

foot 

impression

ಸೆಚುಚರಿ 
ಫೆಯಳು 
ಅಥಹ 
ಹದದ 
ಖುಯುತುಗೆ 
ಫದಲಹಗಿ 
ಭತೊುೆಂದು
 ಫೆಯಳಿಗೆ  
ಫಳಸ

3
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the fingerprint 

captured is not of the 

requisite quality, the 

operator would make a 

reasonable number of 

attempts to capture the 

biometrics of the 

resident. 

ಷೆಯೆ ಹಡಿಮಲಹದ 
ಫೆಯಳಚುಚಖಳು  
ಅಖತಾಹದ 
ಖುಣಭಟಟಲಿದದಾಯೆ, 
ನ್ಸಹಷದ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ಹಡಿಮಲು ಆಯೆೇಟರ್ 
ೆಂದು ಷಭೆಂಜಷಹದ 
ಾಮತುಖಳನುು 
ಭಹಡುತಹುಯೆ

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If an enrollee is unable 

to give biometrics due to 

loss of fingers, this is 

a/an _____________ 

and needs to be handled 

thus.

ಫೆಯಳುಖಳ ನಶಟದೆಂದಹಗಿ 
ಎನೊಾಲ್ಲೇ 
ಫಯೇಮಟಿಾಔಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡಲು 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಅದನುು ಹೇಗೆ 
________________ 

ನ್ಸಾಹಷಫೆೇಔು.

Iris capture
ಔಣಿಣನ ಖುಡೆಡ  
ಷೆಯೆಹಡಿಮುವಕೆ

Biometric 

update
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ನವೇಔಯಣ Consultation ಷಭಹಲೊೇಚನೆ Exception ವನಹಯಿತಿ 4
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If capturing Iris image is 

not possible due to 

bandage across one or 

both eyes, the same has 

to be recorded in the 

system by the operator.

ೆಂದು ಅಥಹ ಎಯಡೂ 
ಔಣುಣಖಳಿಗೆ ಫಹಾೆಂಡೆೇಜ್ 
ಇಯು  ಕಹಯಣ ಔಣಿಣನ 
ಖುಡೆಡ ಚಿತಾನುು ಷೆಯೆ 
ಹಡಿಮಲು 
ಷಹಧಾಹಖುುದಲಿ , ಆಖ 
 ಸಷಟಭನಲ್ಲ ಿ ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಅದನುು 
ಯೆಕಹರ್ಡಾ ಭಹಡಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the resident has 

applied mehendi on her 

hand, the fingerprint 

image has to be 

captured normally.

ನ್ಸಹಸ ತನು ಕೆೈಮಲ್ಲಿ 
ಮಸೆಂದ ಸಹಕ್ರಕೊೆಂಡಯೆೇ  
ಫೆಯಳಚುಚ ಇಮೇಜ ಅನುು 
ಷಹಭಹನಾಹಗಿ 
ಸಹಗೆಯೆೇ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

While handling 

fingerprint images, if the 

finger/s is/are 

________________, the 

same has to be noted in 

the data as provided in 

the software.

ಫೆಯಲಚುಚ ಚಿತಾಖಳನುು 
ನ್ಸಾಹಷುಹಖ, ಫೆಯಳು / 

ಖಳು / 

________________ 

ಇದಾಯೆ, ಷಹಪಟೆೇಯನಲ್ಲಿ  
ದಗಿಸದೆಂತೆ ಅದೆೇ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಖಭನ್ಸಷಫೆೇಔು.

Missing ಕಹಣೆಮಹಗಿದಾಯೆ Amputated
ಷರಿಡಿಷಲಹಗಿ
ದಾಯೆ Bandaged

ಫಹಾೆಂಡೆೇಜ್ 
ಭಹಡಲಹಗಿದಾಯೆ

All of the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the operator is not 

able to capture facial 

image because of the 

poor light, the operator 

should move the  

enrolment station to a 

location in the room 

with better light.

ಔಳೆ ಫೆಳಕ್ರನ್ಸೆಂದಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಗೆ ಭುಕದ 
ಚಿತಾನುು ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾನುು ಉತುಭ 
ಫೆಳಔನುು ಸೊೆಂದಯು 
ಕೊಠಡಿಮ ಷಾಳಕೆಾ 
ಷಾಳಹೆಂತರಿಷಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the bandaged finger of 

the applicant has to be 

captured for fingerprint 

image, the operator 

should 

_________________.

ಫೆಯಳಚುಚ ಚಿತಾಕಹಾಗಿ 
ಅಜಿಾದಹಯಯ ಫಹಾೆಂಡೆೇಜ್ 
ಭಹಡಲಪಟಟ  ಫೆಯಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫೆೇಕಹದಯೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ 
_________________

Crop the 

bandage in 

the image

ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ಫಹಾೆಂಡೆೇಜ್ 
ಅನುು ಕಹಾಪ್ 
ಭಹಡಿ

Capture the 

fingerprints 

of the 

remaining 

fingers

ಉಳಿದ 
ಫೆಯಳುಖಳ 
ಫೆಯಳಚುಚಖಳ
ನುು  
ಷೆಯೆಹಡಿಯಿರಿ

Capture the 

image of 

bandaged 

finger 

separately 

and other 

fingers 

separately 

and group 

both the 

images

ಫಹಾೆಂಡೆೇಜ್ 
ಆದ ಫೆಯಳಿನ 
ಚಿತಾನುು 
ಾತೆಾೇಔಹಗಿ 
ಭತುು ಇತಯ 
ಫೆಯಳುಖಳನುು 
ಾತೆಾೇಔಹಗಿ 
ಷೆಯೆಹಡಿಯಿರಿ 
ಭತುು 
ಚಿತಾಖಳನುು 
ಖೂಾಪ್ ಭಹಡಿ

All of the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

2

279

Chapter 6 : 

Exception 

Handling

ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If standard images of the 

fingerprints are not 

possible for an enrollee 

due to dryness, the 

operator should politely 

ask the enrollee to wash 

his face. 

ವುಶಾತೆಯಿೆಂದಹಗಿ 
ಎನೊಾೇಲ್ಲಮ  
ಫೆಯಳಚುಚಖಳ  ಾಭಹಣಿತ 
ಚಿತಾಖಳನುು ಡೆಮಲು  
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ 
ಎನೊೇಯೊಲ್ಲೇಮನುು 
ತನು ಭುಕನುು 
ತೊಳೆಮುೆಂತೆ 
ಕೆೇಳಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

The operator would 

make a reasonable 

number of attempts to 

capture the biometrics 

of the resident if the 

fingerprint captured on 

the platen is not of the 

requisite quality. 

ಹಿಟೆನ್ ಮೇಲೆ 
ವಡಿಸಕೊೆಂಡಿಯು 
ಫೆಯಳಚುಚ  ಅವಾಔಹದ 
ಖುಣಭಟಟನುು 
ಸೊೆಂದಯದದಾಯೆ, 
ನ್ಸಹಸಮ 
ಫಯಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು 
ಷೂಔುಹದ 
ಾಮತುಖಳನುು 
ಆಯೇಜಔಯು 
ಭಹಡುತಹುನೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If capturing Iris image is 

not possible due to any 

deformity or disease, 

the operator should ask 

the resident to get the 

eyes operated.

ಮಹುದೆೇ ವಯೂತೆ 
ಅಥಹ 
ಕಹಯಿಲೆಯಿೆಂದಹಗಿ ಔಣಿಣನ 
ಖುಡೆಡ   ಚಿತಾನುು 
ವಡಿಸಕೊಳುುಲ್ಲಿ 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ ಔಣುಣಖಳನುು 
ಆಯೆೇವನ್ ಭಹಡಲು  
ನ್ಸಹಸಗೆ  ಕೆೇಳಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

For enrolment of resident 

with biometric exception, 

operator should 

mandatorily capture 

_________________.

ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ಎಕೆಿಶನ್ 
ಜೊತೆ ನ್ಸಹಸಖಳ 
ದಹಕಲಹತಿಗಹಗಿ, 

ಆಯೆೇಟರ್ 
_________________ 

ಮನುು  ಔಡಹಡಮಹಗಿ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫೆೇಔು.

Both hands 

(open palms 

facing the 

camera) in an 

exception 

photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊದಲ್ಲಿ 
ಎಯಡೂ ಕೆೈಖಳು 
(ತೆಯೆದ ಅೆಂಗೆೈ 
ಕಹಾಮಯಹನುು 
ಎದುರಿಷುತಿುದೆ)

Face photo 

with open eyes 

(if possible) in 

an exception 

photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊದಲ್ಲಿ 
ತೆಯೆದ 
ಔಣುಣಖಳ ೆೆಂದಗೆ 
ಫೇಟೊ 
ತೆಗೆಸಕೊಳಿು  
(ಷಹಧಾಹದಯೆ)

None ಮಹುದೂ ಇಲಿ Both 1 and 2
ಎಯಡೂ 1 

ಭತುು  2 4
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

Raju is unable to open 

his eyes properly for 

capturing iris image. 

What can the operator 

do in this case?

ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ  ಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುಹಖ  ಯಹಜು 
ತನು ಔಣುಣಖಳನುು 
ಷರಿಮಹಗಿ ತೆಯೆಮಲು 
ಷಹಧಾವಲ.ಿ ಈ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿಆಯೆೇಟರ್ 
 ಏನು ಭಹಡಫಸುದು?

Warn Raju to 

open his eyes 

wide

ಅನ 
ಔಣುಣಖಳನುು 
ವವಹಲಹಗಿ 
ತೆಯೆಮಲು 
ಯಹಜುಗೆ 
ಎಚಚರಿಸ

Take the help 

of a lady 

volunteer

ಫಬ ಭಹಳ  ೆ
ಷವಮೆಂಷೆೇಔ
ಯ ಷಸಹಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಿು

Help the 

enrollee to 

open the 

eyes with 

the help of 

your own 

hands

ನ್ಸಭಮ ಕೆೈಖಳ 
ಷಸಹಮದೆಂದ 
ಔಣುಣಖಳನುು 
ತೆಯೆಮಲು 
ಎನೊಾಲ್ಲೇಗೆ 
ಷಸಹಮ ಭಹಡಿ

All of the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

3
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

After repeated attempts, 

Devi's fingerprints could 

not be captured with the 

desired quality. In that 

case, _____________ 

can be done.

ುನಯಹತಿಾತ 
ಾಮತುಖಳ ನೆಂತಯ, ದ 
ದೆೇವಮ ಫೆಯಳಚುಚಖಳನುು 
ಫಮಸದ ಖುಣಭಟಟದಲ್ಲಿ  
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲಹಖಲ್ಲಲಿ. ಆ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ,ಿ 

_____________ ಅನುು 
ಭಹಡಫಸುದು.

Provide a wet 

sponge or 

towel 

available in 

the centre

ಭಧಾದಲ್ಲ ಿ
ಲಬಾವಯು 
ಆದಾಾ ಷಹಪೆಂಜ್ 
ಅಥಹ ಟಲ್ 
ಅನುು ದಗಿಸ

Tell the 

enrollee to 

wash her 

hands as they 

are greasy

ಕೆೈಖಳು 
ಔಳೆಮಹಗಿಯು
ುದರಿೆಂದ 
ಅಳ 
ಕೆೈಖಳನುು 
ತೊಳೆದುಕೊಳು
ಲು 
ಎನೊಾಲ್ಲೇಗೆ 
ಸೆೇಳಿ

Take her 

thumb 

impression 

and then 

fingerprint

ಅಳ 
ಸೆಫೆಬಯಳು 
ಖುಯುತು ಭತುು 
ನೆಂತಯ 
ಫೆಯಳಚುಚ  
ತೆಗೆದುಕೊಳಿು

Apply 

pressure 

on her 

hands

ಅಳ ಕೆೈ 
ಮೇಲೆ  
ತುಡನುು
 ಸಹಕ್ರ

1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the resident has extra 

finger or fingers, the 

operator needs to ignore 

the extra finger.

ನ್ಸಹಸ ಸೆಚುಚರಿ ಫೆಯಳು 
ಅಥಹ ಫೆಯಳುಖಳನುು 
ಸೊೆಂದದಾಯೆ, ಆಯೆೇಟರ್ 
ಸೆಚುಚರಿ ಫೆಯಳನುು 
ನ್ಸಲಾಷಫೆೇಕಹಗಿದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the finger or iris of the 

resident has temporary 

damage and it is not 

possible to capture the 

biometrics, the operator 

will record it in 

exceptions.

ನ್ಸಹಸಮ  ಫೆಯಳು 
ಅಥಹ ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ  
ತಹತಹಾಲ್ಲಔ ಸಹನ್ಸ 
ಸೊೆಂದದಾಯೆ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು ಷಹಧಾವಲ,ಿ 

ಆಯೆೇಟರ್ ಅದನುು 
ಎಕೆಿಶನಖಳಲ್ಲಿ ಯೆಕಹರ್ಡಾ 
ಭಹಡುತುದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the enrollee is unable 

to flatten the fingers, 

the operator can 

________________.

ನೊೆಂದಣಿ 
ಭಹಡಿಷುಯು  
ಫೆಯಳುಖಳನುು 
ಚಪಟೆಗೊಳಿಷಲು 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಆಯೇಜಔಯು 
________________

Take the 

enrollee’s 

permission 

and then 

assist him

ಎನೊಾೇಲ್ಲ 
ಅನುಭತಿಮನುು
 ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು 
ನೆಂತಯ ಅರಿಗೆ 
ಷಸಹಮ 
ಭಹಡಫಸುದು

Try to obtain 

fingerprints 

to the extent 

that the 

enrollee is 

able to flatten

ಎನೊಾಲ್ಲೇಗೆ 
ಚಪಟೆಗೊಳಿಷ
ಫಸುದು 
ಎೆಂದು 
ಬಯಷೆ 
ತುೆಂಬಿ 
ಫೆಯಳಚುಚಖಳ
ನುು ಡೆಮಲು 
ಾಮತಿುಷಫಸು
ದು

Move to the 

next set of 

fingerprints 

of the other 

hand or two 

thumbs

ಭತೊುೆಂದು 
ಫೆಯಳು  
ಅಥಹ 
ಎಯಡುಸೆಫೆಬಯ
ಳುಖಳ 
ಭುೆಂದನ 
ಫೆಯಳ 
ಫೆಯಳಚುಚಖಳಿಗೆ 
ಷರಿಷಫಸುದು

All of the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the enrollee is unable 

to give biometrics due to 

__________________, 

this is exception and 

needs to be handled 

thus.

ಎನೊಾೇಲ್ಲ 
__________________

 ಕಹಯಣ ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ನ್ಸೇಡಲು 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, ಇದು 
ವನಹಯಿತಿ ಭತುು 
ಆದಾರಿೆಂದ ನ್ಸಾಹಷಲು 
ಅಖತಾವದೆ.

Injury ಗಹಮ
Amputation 

of fingers or 

hands

ಫೆಯಳುಖಳು 
ಅಥಹ 
ಕೆೈಖಳನುು ಷರಿ 
ಡಿಷುುದು

Problems 

related to 

eyes

ಔಣುಣಖಳಿಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ 
ತೊೆಂದಯೆಖಳು

All of the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the enrollee has only 

one eye and capturing of 

iris image is not possible, 

then the operator 

should _____________.

ಎನೊಾಲ್ಲೇ ಕೆೇಲ ೆಂದು 
ಔಣಣನುು ಸೊೆಂದದಾಯೆ 
ಭತುು ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದು 
ಷಹಧಾಹಖುುದಲಿ, ಆಖ 
ಆಯೆೇಟರ್ 
_____________ .

Ask the 

enrollee to 

wear lens

ಲೆನ್ಿ ಧರಿಷಲು 
ನೊೆಂದಹಯಿಷಲಪ
ಡುರಿಗೆ ಕೆೇಳಿ

Record the 

same in the 

system

ಸಷಟಭನಲ್ಲ ಿ
ೆಂದೆೇ ರಿೇತಿ 
ಯೆಕಹರ್ಡಾ 
ಭಹಡಿ

Politely ask 

the enrollee 

to wash the 

eyes

ಔಣುಣಖಳನುು 
ತೊಳೆದುಕೊಳು
ಲು 
ಎನೊಾೇಲ್ಲಮನುು
 ಕೆೇಳಿಕೊಳಿು

Ask the 

enrollee to 

tie a 

bandage 

on the 

other eye

ಇನೊುೆಂದು
  ಔಣಿಣಗೆ 
ಫಹಾೆಂಡೆೇಜ್
 ಅನುು 
ಔಟಟಲು 
ನೊೆಂದಣಿ
ದಹಯರಿಗೆ 
ಸೆೇಳಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

Biometric confirmation 

of fingerprints, iris and 

photograph are 

mandatory for any 

demographic update at 

Enrolment Centre.

ದಹಕಲಹತಿ ಕೆೇೆಂದಾದಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೆೇ ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ನವೇಔಯಣಕಹಾಗಿ 
ಫೆಯಳಚುಚ, 
ಫೆಯಳುಖುಯುತುಖಳು,ಔಣಿಣನ
 ಪೊಯೆ ಭತುು 
ಛಹಮಹಚಿತಾಖಳ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ದೃಢೇಔಯಣ 
ಔಡಹಡಮಹಗಿದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the operator is not 

able to capture both 

eyes at a time due to 

squint or disoriented 

eyes, the operator can 

recapture the iris image.

ಆಔಸಮಔ ಅಥಹ 
ಔಣಮಯೆಮಹದ 
ಔಣುಣಖಳಿೆಂದಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟಯಗೆ ಎಯಡೂ 
ಔಣುಣಖಳನುು ೆಂದೆೇ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಹಡಿಮಲು 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ  
ಚಿತಾನುು 
ಭಯುಡೆಮಫಸುದು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1

292

Chapter 6 : 

Exception 

Handling

ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

The hands of the 

enrollee are dry and the 

equipment is unable to 

capture the fingerprints. 

The operator can 

________________.

ಎನೊಾಲ್ಲೇಮ ಕೆೈಖಳು 
ವುಶಾಹಗಿದುಾ, 
ಫೆಯಳುಖುಯುತುಖಳನುು 
ಹಡಿಮಲು 
ಉಔಯಣಖಳು 
ಷಹಧಾಹಖುುದಲಿ.  ಆಖ 
ಆಯೇಜಔಯು 
________________ 

ಎೆಂದು ಅರಿಗೆ 
ಕೆೇಳಫಸುದು.

Politely ask 

the enrollee 

to wash the 

hands

ಕೆೈಖಳನುು 
ತೊಳೆದುಕೊಳು
ಲು ಎನೊಾೇಲ್ಲಗೆ 
ಕೆೇಳಿ

Politely ask 

the enrollee 

to wipe the 

hands with a 

cotton cloth

ಸತಿು 
ಫಟೆಟಯೆಂದಗೆ 
ಕೆೈಖಳನುು 
ಯೆಸಕೊಳುಲು
ನೊೆಂದಣಿ 
ಭಹಡಿಕೊಳುು
ಯು 
ಸೆೇಳಫಸುದು

Tell the 

enrollee that 

his hands are 

rough and 

dry and 

hence 

fingerprints 

cannot be 

captured

ಅಯ ಕೆೈಖಳು 
ಯಟು  ಭತುು 
ವುಶಾಹಗಿಯುು
ದರಿೆಂದ  ಅಯ 
ಫೆಯಳಚುಚಖಳ
ನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲಹ
ಖುುದಲಿ  
ಎೆಂದು 
ನೊೆಂದಣಿ 
ಭಹಡಿಕೊಳುು
ರಿಗೆ ಸೆೇಳಿ

Both 1 and 

2

ಎಯಡೂ 1 

ಭತುು  2 4
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If capturing Iris image is 

not possible due to 

absence of one or both 

eyes, the operator 

should record the same 

in the system.

ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ  
ಚಿತಾಣನುು ೆಂದು 
ಅಥಹ ಎಯಡು ಔಣುಣಖಳ 
ಅನುಸಾತಿಮ 
ಕಹಯಣದೆಂದ ಷೆಯೆ 
ಹಡಿಮಲು ಷಹಧಾವಲ,ಿ 

ಆಯೆೇಟರ್ ಸಷಟರ್ಮ ನಲ್ಲಿ 
 ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಯೆಕಹರ್ಡಾ 
ಭಹಡಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the enrollee has 

amputated fingers, which 

of the following has to be 

done?

ಎನೊಾೇಲ್ಲ ಉಬಿಬಯು 
ಫೆಯಳುಖಳನುು ಸೊೆಂದದಾಯೆೇ, 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು
ಭಹಡಫೆೇಔು?

The backdrop 

should be 

preferably 

placed 

against an 

opaque 

wall/partition

ಫಹಾಕ್ಸ ಡಹಾಪ್ 
ಅನುು 
ಅಹಯದವಾಔ
ಹದ ಗೊೇಡೆ / 

ವಬಹಖಕೆಾ 
ವಯುದಧಹಗಿ 
ಇಡಫೆೇಔು

No flash is to 

be used

ಪಹಿಶ್ 
ಫಳಷಫಹಯದು

Assistance 

may be 

provided to 

the enrollee 

to stand 

straight

ನೆೇಯಹಗಿ 
ನ್ಸಲುಿೆಂತೆ 
ನೊೆಂದಹಯಿಷ
ಲಪಡುರಿಗೆ 
ನೆಯು 
ನ್ಸೇಡಫಸುದು

The 

fingerprints 

of 

remaining 

fingers are 

captured 

by the 

operator

ಉಳಿದ 
ಫೆಯಳುಖಳ
 

ಫೆಯಳಚುಚಖ
ಳನುು 
ಆಯೆೇಟ 
ರ್ 
ಷೆಯೆಹಡಿ
ಮುತಹುನೆ.

4

295

Chapter 6 : 

Exception 

Handling

ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the enrollee is unable 

to sit in correct position 

because of old age, it is 

a general exception.

ನೊೆಂದಣಿಗೆ ಫೆಂದ 
ಾಕ್ರುಮು ಮಷಹಿದ 
ಕಹಯಣ ಷರಿಮಹದ 
ಷಹಾನದಲ್ಲಿ 
ಔುಳಿತುಕೊಳುಲು 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, ಅದು 
ಷಹಭಹನಾ 
ವನಹಯಿತಿಮಹಗಿದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the fingerprint 

captured is not of the 

requisite quality, the 

operator should crop 

the image.

ಷೆಯೆ ಹಡಿದಯು  
ಫೆಯಳಚುಚ  ಅವಾಔ 
ಖುಣಭಟಟನುು 
ಸೊೆಂದಲಿದದಾಯೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ ಚಿತಾನುು 
ಕಹಾಪ್ ಭಹಡಫೆೇಔು.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the enrollee is not able 

to give complete set of 

biometrics as required 

by UIDAI, the reasons 

are considered as 

exceptions.

ಮುಐಡಿಎಐಗೆ 
ಅಖತಾವಯು  ಷೆಂಯಣಾ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ನ್ಸೇಡಲು ಎನೊಾಲ್ಲೇಗೆ  
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಕಹಯಣಖಳನುು 
ಎಕೆಿಶನಖಳಹಗಿ 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತುದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If a resident has an extra 

finger, the operator 

needs to assist the 

resident in the 

fingerprint capture to 

avoid capture of the 

extra finger.

ಫಬ  ನ್ಸಹಸಗೆ 
ಸೆಚುಚರಿ ಫೆಯಳು ಇದಾಯೆ, 
ಸೆಚುಚರಿ ಫೆಯಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದನುು 
ತಪಿಪಷಲು ಆಯೇಜಔಯು 
ಫೆಯಳಚುಚ ಕಹಾಚನಾಲ್ಲಿ  
ನ್ಸಹಸಗೆ ಷಸಹಮ 
ಭಹಡು ಅಖತಾವದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

The operator would 

make a reasonable 

number of attempts to 

capture the biometrics 

of the resident if the 

___________ captured 

on the platen is not of 

the requisite quality. 

ಹಿಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ 
ವಡಿಸಕೊೆಂಡಿಯು 
ನ್ಸಹಸಮ 
___________ 

ಅಖತಾಹದ 
ಖುಣಭಟಟಲಿದದಾಲ್ಲಿ, 
ನ್ಸಹಸಮ  
ಫಯಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ಹಡಿದಡಲು ಆಯೆೇಟರ್ 
ಷಹಔಶುಟ ಷೆಂಖ್ೆಾಮ 
ಾಮತುಖಳನುು 
ಭಹಡುತಹುಯೆ.

Iris ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ Fingerprint ಫೆಯಳಚುಚ Facial image
ಭುಕ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ Forehead

ಸಣೆಮ 
ಭುೆಂಬಹಖ 2
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If capturing Iris image is 

not possible due to non-

existence of one or both 

eyes, the operator 

should 

__________________.

ೆಂದು ಅಥಹ ಎಯಡೂ 
ಔಣುಣಖಳ ಅಸುತವವಲಿದ 
ಕಹಯಣ ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ  
ಚಿತಾನುು 
ವಡಿಸಕೊಳುುಲ್ಲಿ 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ 
__________________

 ಎೆಂದು ಸೆೇಳಫೆೇಔು

Ask the 

resident to 

undergo eye 

operation

ಔಣಿಣನ ಆಯೆೇಶನ 
ಳಗಹಖಲು 
ಾಕ್ರುಮನುು  ಸೆೇಳಿ

Open the 

eyes of the 

resident and 

auto capture

ನ್ಸಹಸಮ 
ಔಣುಣ  ಭತುು 
ಷವಮೆಂ 
ಕಹಾಚರ್್ಅನುು  
 ತೆಯೆಯಿರಿ

Auto focus 

the device 

ಷಹಧನನುು 
ಆಟೊೇ 
ಫೇಔಸ 
ಭಹಡಿ

Record the 

same in 

the system

ಸಷಟಭನಲ್ಲಿ
  ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ 
ಯೆಕಹರ್ಡಾ 
ಭಹಡಿ

4
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the enrollee is not able 

to keep self in correct 

posture for reaching 

biometric instruments or 

for photograph due to 

old age or sickness, this 

is an exception in 

handling fingerprint 

image capture.

ಎನೊಾೇಲ್ಲ ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
 ಉಔಯಣ ತಲುಲು, 
ಭತುು ಮಷಹಿದ 
ಅಥಹ ಅನಹಯೊೇಖಾದ 
ಕಹಯಣ ಛಹಮಹಚಿತಾ 
ತಲುು ಷವಮೆಂ 
ಷರಿಮಹದ ನ್ಸಲುು 
ಇರಿಸಕೊಳುಲು ಷಹಧಾವಲ ಿ
ಇೆಂತಸ ೆೇಳ ,ೆ ಇದು 
ಫೆಯಳಚುಚ ಇಮೇಜ್ 
ಕಹಾಚರ್ ನ್ಸಾಹಷುಲ್ಲಿ 
ೆಂದು ಎಕೆಿಶನ್ ಆಗಿದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 2
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the capture of both 

eyes at a time is not 

possible due to squint or 

disoriented eyes, the 

operator may attempt to 

__________________.

ೆಂದು ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಎಯಡೂ ಔಣುಣಖಳ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುವಕೆ ಸಾವೆಂಟ್ 
ಅಥಹ ದಖ್ರಮಗೊೆಂಡ 
ಔಣುಣಖಳ ಕಹಯಣದೆಂದ 
ಷಹಧಾವಲಿಹದಯೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ 
__________________

 ಗೆ ಾಮತಿುಷಫಸುದು.

Auto capture ಅಟೊೇ ಕಹಾಚರ್ Auto focus
 ಅಟೊೇ 
ಪೊೇಔಸ Recapture

ುನಃ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮುವಕೆ

Request 

the 

resident to 

open their 

eyes wide 

ತಭಮ 
ಔಣುಣಖಳ
ನುು 
ವವಹಲಹ
ಗಿ 
ತೆಯೆಮಲು 
ನ್ಸಹಸಗೆ 
ವನೆಂತಿಸ

3
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

Rama Devi is a 42-year-

old daily wage labourer. 

While collecting her 

biometric data, the 

operator notices that 

the quality of her 

fingerprints are not good 

enough. He makes 

repeated attempts to 

capture her fingerprints 

but is faced with the 

same result. What can 

be done in that 

situation?

ಯಭಹ  ದೆೇವ ಅಯು 42 

ಶಾದ ದೆೈನೆಂದನ 
ೆೇತನ 
ಕಹಮಾಔಯಹಗಿದಹಾಯೆ. ತನು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಡೆೇಟಹನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷು 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ,ಿ 

ಆಯೆೇಟರ್ ತನು 
ಫೆಯಳುಖಳ ಖುಣಭಟಟು 
ಷಹಔಶುಟ ಉತುಭಹಗಿಲಿ 
ಎೆಂದು ಖಭನ್ಸಷುತಹುಯೆ. 
ತನು ಫೆಯಳಚುಚಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು ಅಯು 
ುನಯಹತಿಾತ 
ಾಮತುಖಳನುು 
ಭಹಡುತಹುಯೆ ಆದಯೆ ಅದೆೇ 
ಪಲ್ಲತಹೆಂವನುು 
ಎದುರಿಷುತಹುಯೆ. ಆ 
ರಿಸಾತಿಮಲ್ಲ ಿಏನು 
ಭಹಡಫಸುದು?

Operator can 

flatten Rama 

Devi’s fingers 

on the platen

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಹಿಟನನಲ್ಲಿ  
ಯಭಹ ದೆೇವಮ 
ಫೆಯಳುಖಳನುು 
ಚಪಟೆಗೊಳಿಷಫ
ಸುದು

Operator can 

ask women 

operators or 

volunteers to 

flatten Rama 

Devi's fingers

ಯಭಹ 
ದೆೇವಮ 
ಫೆಯಳುಖಳನುು 
ಪಹಿಾಟನ್ 
ಭಹಡಲು 
(ಚಪಟೆ 
ಭಹಡಲು) 
ಆಯೆೇಟರ್ 
ಭಹಳಹ 
ನ್ಸಹಾಸಔಯು 
ಅಥಹ 
ಷವಮೆಂಷೆೇಔ
ಯನುು 
ಕೆೇಳಫಸುದು

Tell her 

seriously 

that she 

needs to 

flatten 

fingers by 

herself

ತನುಶಟಕೆಾ  
ತಹನೆೇ 
ಫೆಯಳುಖಳನುು 
ಚಪಟೆಗೊಳಿಷ
ಫೆೇಕೆೆಂದು 
ಅಳಿಗೆ 
ಖೆಂಭಿೇಯಹಗಿ 
ಸೆೇಳಫೆೇಔು

Both 1 and 

2

ಎಯಡೂ  
1 ಭತುು  2 2
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

Veeraiah is an elderly 

person aged about 50 

years. He was not in a 

position to keep himself 

in correct posture for 

reaching biometric 

instruments or for 

photograph due to 

sickness. How can the 

operator capture 

biometric data of 

Veeraiah?

ವೇಯಮಾ 50 ಶಾ 
ಮಸಿನ ಹರಿಮ ಾಕ್ರು. 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಉಔಯಣಖಳನುು 
ತಲುಲು ಅಥಹ 
ಅನಹಯೊೇಖಾದ 
ಕಹಯಣದೆಂದಹಗಿ 
ಛಹಮಹಚಿತಾಕಹಾಗಿ ಷವತಃ 
ತಹನು ಷರಿಮಹದ 
ಬೆಂಗಿಮಹಗಿ 
ಇಟುಟಕೊಳುು 
ಸಾತಿಮಲ್ಲಿಯಲ್ಲಲ.ಿ 

ವೇಯಮಾನ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಡೆೇಟಹನುು ಆಯೆೇಟರ್ 
ಸೆೇಗೆ ಷೆಯೆಹಡಿಮಫಸುದು?

Operator can 

move the 

equipment 

close to the 

enrollee

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಉಔಯಣಖಳ
ನುು 
ನೊೆಂದಹಯಿಷು
ಯ 
ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು
ಸೊೇಖಫಸುದು.

Move the 

enrollment 

station to a 

location in 

the room 

with better 

light

ಉತುಭ 
ಫೆಳಔನುು 
ಸೊೆಂದಯು 
ಕೊಠಡಿಮ 
ಷಾಳಕೆಾ 
ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಕೆೇೆಂದಾನುು 
ಷಾಳಹೆಂತರಿಸ

Request the 

resident 

politely if he 

can get any 

attendee 

from his 

home

ತನು 
ಭನೆಯಿೆಂದ 
ಮಹುದೆೇ 
ಹಲೊೆಳುು
ಯನುು 
ಡೆಮಫಸುದೆೆಂ
ದು ನ್ಸಹಸಗೆ 
ಭನವ 
ಭಹಡಿಕೊಳಿು

Place the 

backdrop 

against an 

opaque 

wall/partiti

on

ಅಹಯದ
ವಾಔಹದ 
ಗೊೇಡೆ / 

ವಬಹಖದ 
ವಯುದಧ 
ಹನುಲೆ 
ಇರಿಸ

1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the iris or finger of the 

resident has temporary 

damage and it is not 

possible to capture the 

biometrics, the operator 

will record it in 

exceptions.

ನ್ಸಹಸಮ ಔಣಿಣನ ಪೊಯೆ  
ಅಥಹ ಫೆಯಳು 
ತಹತಹಾಲ್ಲಔ ಸಹನ್ಸ 
ಸೊೆಂದದಾಯೆ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ಹಡಿಮಲು ಷಹಧಾವಲ,ಿ 

ಆಯೆೇಟರ್ ಅದನುು 
ಎಕೆಿಶನಖಳಲ್ಲಿ ಯೆಕಹರ್ಡಾ 
ಭಹಡುತುದೆ.

TRUE ಷರಿ FALSE ತುಪ 1
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

Anusha needs to attend 

her cousin's wedding 

tomorrow and she has 

applied mehendi on her 

hands. How can the 

operator handle 

capturing Anusha's 

fingerprint image?

ಅನುಶಹ ನಹಳ  ೆತನು 
ಷೊೇದಯಷೆಂಫೆಂಧಿ 
ಭದುೆಮಲ್ಲಿ 
ಸಹಜಯಹಖಫೆೇಕಹದ 
ಅಖತಾವದೆ ಭತುು ಅಳು 
ತನು ಕೆೈಮಲ್ಲಿ ಮಸೆಂದ  
ಸಹಕ್ರದಹಾಳ .ೆ ಅನುವಹಯ 
ಫೆಯಳಚುಚ  ಇಮೇಜ್ 
ಅನುು ಕಹಾಚರ್ ಭಹಡಲು 
ಆಯೆೇಟರ್ ಸೆೇಗೆ ಷಹಧಾ?

Ask her to 

come after a 

week after 

the mehendi 

goes off

ಮಸೆೆಂದ 
ಸೊಯಟು 
ಸೊೇದ ೆಂದು 
ಹಯದ ನೆಂತಯ 
ಫಯಲು 
ಅಳನುು ಕೆೇಳಿ

Capture as 

normal

ನಹಭಾಲ್ 
ಇಯುೆಂತೆ 
ಷೆಯೆಹಡಿಯಿರಿ

Ask her to 

rub her 

hands with a 

moistened 

cloth

ೆಂದು 
ತೆೇಗೊಳಿಷ
ಲಹದ 
ಫಟೆಟಯಿೆಂದ 
ತನು ಕೆೈಖಳ 
ಮಸೆಂದಮನುು 
ಅಳಿಷಲು ಸೆೇಳಿ

Apply anti-

mehendi 

gel on her 

palm and 

capture the 

image

ಆೆಂಟಿ  
ಮಸೆೆಂದ 
ಜೆಲ್ 
ಅನುು 
ಅಳ 
ಸಷುದ 
ಮೇಲೆ 
ಸಹಕ್ರ 
ಭತುು 
ಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಯಿ
ರಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the operator is not 

able to capture facial 

image because of the 

poor light, which is an 

actionable feedback, 

then the situation has to 

be handled by 

_______________.

ಔಳೆ ಫೆಳಕ್ರನ 
ಕಹಯಣದೆಂದ 
ಕಹಮಾಔತಾ ಭುಕದ 
ಚಿತಾನುು ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, ಅದು 
ಕ್ರಾಮಹತಮಔ 
ಾತಿಕ್ರಾಯೆಮಹಗಿದಾಯೆ, 
ನೆಂತಯ ರಿಸಾತಿಮನುು 
_______________ 

ನ್ಸಾಹಷಫೆೇಔು.

Using the 

generator 

back-up to 

improve 

lighting

ಫೆಳಔನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು 
ಜನಯೆೇಟರ್ 
ಫಹಾಕ್ಸಅಪ್ 
ಫಳಷುುದು

Move the 

enrolment 

station to a 

location in 

the room 

with better 

light

ಉತುಭ 
ಫೆಳಔನುು 
ಸೊೆಂದಯು 
ಕೊಠಡಿಮ 
ಷಾಳಕೆಾ 
ನೊೇೆಂದಣಿ 
ನ್ಸಲಹಾಣನುು 
ಷಾಳಹೆಂತರಿಸ

Place the 

backdrop 

against an 

opaque 

wall/partition

ಅಹಯದವಾಔ
ಹದ ಗೊೇಡೆ / 

ವಬಹಖದ 
ವಯುದಧ ಹನುಲೆ 
ಇರಿಸ

All of the 

given

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲಹಿ 4
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

If the finger or iris of the 

resident has temporary 

damage and it is not 

possible to capture the 

biometrics, the operator 

will record it in 

_____________.

ನ್ಸಹಷದ ಫೆಯಳು ಅಥಹ 
ಐರಿಸ ತಹತಹಾಲ್ಲಔ ಸಹನ್ಸ 
ಸೊೆಂದದಾಯೆ ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು ಷಹಧಾವಲ,ಿ 

ಆಯೆೇಟರ್ ಅದನುು 
_____________ ನಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲ್ಲಷುತಹುನೆ.

To be 

captured later

ನೆಂತಯ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮವಕೆ Consultation ಷಭಹಲೊೇಚನೆ Exceptions ಎಕೆಿಶನನಲ್ಲಿ Biometric 

updated

ಫಯಮೇ
ಟಿಾಕ್ಸ 
ನವೇಔರಿಷ
ಲಹಗಿದೆ

3
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

Which of the following 

comes under general 

exception?

ಇುಖಳಲ್ಲ ಿಮಹುದು 
ಷಹಭಹನಾ ವನಹಯಿತಿಗೆ 
ಳಡುತುದೆ?

Squint or 

disoriented 

eyes

ಸಾವೆಂಟ್ 
ಅಥಹ 
ದಖ್ರಮಗೊೆಂಡ 
ಔಣುಣಖಳು

Hands 

blackened 

due to 

mehendi 

ಮಸೆೆಂದಮ 
ಕಹಯಣದೆಂದ 
ಕೆೈಖಳನುು 
ಔುಪಗೊಳಿಷಲಹ
ಖುತುದೆ

Unable to sit 

in correct 

position 

because of 

old age

ಮಷಹಿದ 
ಕಹಯಣ 
ಷರಿಮಹದ 
ಷಹಾನದಲ್ಲಿ 
ಔುಳಿತುಕೊಳುಲು
 ಷಹಧಾವಲಿ

Unable to 

keep head 

or torso 

still and 

vertical

ತಲೆ 
ಅಥಹ 
ಭುೆಂಡ
ನುು ಸಾರಯ  
ಭತುು 
ಲೆಂಫಹಗಿ
 ಇಡಲು 
ಷಹಧಾವಲಿ

3
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

Rangaiah is a 

woodcutter and while 

cutting trees, he hurt his 

index finger and it has 

been bandaged. How 

can the operator handle 

the fingerprint image 

capture?

ಯೆಂಖಮಾ ಭಯಔಟಿಖ  
ಆಗಿದುಾ, ಭಯಖಳನುು 
ಔತುರಿಷುಹಖ, ಅನು 
ತನು ತೊೇಯು ಫೆಯಳನುು 
ಗಹಮಗೊಳಿಸಕೊೆಂಡಿದಹಾ
ನೆ ಭತುು ಅದನುು 
ಫಹಾೆಂಡೆೇಜ್ 
ಭಹಡಲಹಗಿದೆ. 
ಫೆಂಖಪಿಾಾೆಂಟ್ ಇಮೇಜ್ 
ಕಹಾಚರ್ ಅನುು 
ಆಯೇಜಔಯು ಸೆೇಗೆ 
ನ್ಸಾಹಷಫಸುದು?

Provide 

assistance by 

holding him 

to stand in a 

correct 

position

ಷರಿಮಹದ 
ಷಹಾನದಲ್ಲ ಿ
ನ್ಸಲುಿೆಂತೆ 
ಭಹಡಲು ಅನನುು 
ಹಡಿದುಕೊಳುು 
ಭೂಲಔ 
ಷಸಹಮನುು 
ದಗಿಸ

The operator 

should 

capture the 

fingerprints 

of remaining 

fingers

ಉಳಿದ 
ಫೆಯಳುಖಳ 
ಫೆಯಳಚುಚಖಳ
ನುು 
ಆಯೆೇಟರ್ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫೆೇ
ಔು

Remove the 

bandage, 

capture the 

fingerprint 

and re-tie 

the bandage 

ಫಹಾೆಂಡೆೇಜ್ 
ತೆಗೆದುಸಹಕ್ರ, 

ಫೆಯಳಚುಚಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಯಿರಿ 
ಭತುು ಫಹಾೆಂಡೆೇಜ್ 
ಅನುು ಭತೆು ಟೆೈ 
ಭಹಡಿ

Capture 

the 

fingerprints 

till nails 

and palm 

and on the 

other 

hand, 

normal 

fingerprint

ಉಖುಯುಖಳು 
ಭತುು 
ಅೆಂಗೆೈ 
ಭತುು 
ಭತೊುೆಂದು 
ಕೆೈಮ, 

ಷಹಭಹನಾ 
ಫೆಯಳಚುಚಖಳ 
ತನಔ  
ಷೆಯೆಹಡಿಯಿರಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 6: ಅಕ್ಷೆೇಣೆ 
ನ್ಸಾಸಣೆ

An enrollee will not be 

in a position to give 

complete set of 

biometrics as required 

by UIDAI because of the 

reason/reasons like 

____________________

_.

__________________

__ ನೆಂತಸ ಕಹಯಣ / 

ಕಹಯಣಖಳಿೆಂದಹಗಿ 
ಮುಐಡಿಎಐಗೆ 
ಅಖತಾವಯು ಷೆಂಯಣಾ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ನ್ಸೇಡಲು ಎನಹಾಯೊಲ್ಲೇ 
ಷಹಧಾವಲ.ಿ

Injury ಗಹಮ
Amputation 

of fingers or 

hands

ಫೆಯಳುಖಳು 
ಅಥಹ 
ಕೆೈಖಳನುು 
ಛೆೇದಷುುದು

Problems 

related to 

eyes

ಔಣುಣಖಳಿಗೆ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ 
ತೊೆಂದಯೆಖಳು

All of the 

given

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Identify the error type in 

the given image.

ಕೊಟಿಟಯು ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ದೊೇಶ ಾಕಹಯನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

Possible Age 

– Photo 

Mismatch

ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ಮಷುಿ 
_ಫೇಟೊೇ 
ಅನುಯೂತೆ

Possible 

Gender- 

Photo 

Mismatch

ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ಲ್ಲೆಂಖ-

ಫೇಟೊೇ 
ಸೊೆಂದಕೆ 
ಆಖುತಿುಲಿ

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect 

Photo

ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ / 

ತಹಪದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ

Photo of 

Photo

ಛಹಮಹಚಿ
ತಾದ 
ಛಹಮಹಚಿ
ತಾ

1
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Identify the error type in 

the given image.

ಕೊಟಿಟಯು ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ದೊೇಶ ಾಕಹಯನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect 

Photo

ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ / 

ತಹಪದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ

Possible Error 

in Name and 

Address

ಸೆಷಯು ಭತುು 
ವಳಹಷದಲ್ಲ ಿ
ಷಹಧಾವಯು 
ದೊೇಶ

Relationship 

Error

ಷೆಂಫೆಂಧದ 
ದೊೇಶ

Possible 

Error in 

Name and 

Address 

Transliterati

on

ಸೆಷಯು 
ಭತುು 
ವಳಹಷ 
ಲ್ಲಾೆಂತಯ
ದಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಬನ್ಸೇ
ಮ ದೊೇಶ

4
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Identify the error type in 

the given image.

ಕೊಟಿಟಯು ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ದೊೇಶ ಾಕಹಯನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

Relationship 

Error

ಷೆಂಫೆಂಧದ 
ದೊೇಶ

Incomplete 

Address

ಅಯಣಾ 
ವಳಹಷ

Possible 

Error in 

Name and 

Address 

Transliteratio

n

ಸೆಷಯು ಭತುು 
ವಳಹಷ 
ಲ್ಲಾೆಂತಯದಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ದೊೇಶ

Photo of 

Photo

ಛಹಮಹಚಿ
ತಾದ 
ಛಹಮಹಚಿ
ತಾ

1
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Identify the error type in 

the given image.

ಕೊಟಿಟಯು ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ದೊೇಶ ಾಕಹಯನುು 
ಖುಯುತಿಸ..

Relationship 

Error

ಷೆಂಫೆಂಧದ 
ದೊೇಶ

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಛಹಮಹಚಿತಾದ
ಲ್ಲಿ ಮಹುದೆೇ 
ವನಹಯಿತಿ 
ಲಬಾವಲಿ

Photo of 

Photo

ಛಹಮಹಚಿತಾದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ

Incomplete 

Address

ಅಯಣಾ 
ವಳಹಷ 3
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Identify the error type in 

the given image.

ಕೊಟಿಟಯು ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ದೊೇಶ ಾಕಹಯನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

Poor Quality 

in Exception 

Photo

ವನಹಯಿತಿ 
ಛಹಮಹಚಿತಾದಲ್ಲಿ
 ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟ

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಛಹಮಹಚಿತಾದ
ಲ್ಲಿ ಮಹುದೆೇ 
ವನಹಯಿತಿ 
ಲಬಾವಲಿ

Object in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಛಹಮಹಚಿತಾದ
ಲ್ಲಿ ತೊೆಂದಯೆ

Photo of 

Photo in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಛಹಮಹಚಿ
ತಾದಲ್ಲಿ 
ಛಹಮಹಚಿ
ತಾದ 
ಛಹಮಹಚಿ
ತಾ

2
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Identify the error type in 

the given image.

ಕೊಟಿಟಯು ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ದೊೇಶ ಾಕಹಯನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

Relationship 

Error

ಷೆಂಫೆಂಧದ 
ದೊೇಶ

Object in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಛಹಮಹಚಿತಾದ
ಲ್ಲಿ ತೊೆಂದಯೆ

Both Photo 

of different 

Person

ಎಯಡೂ ವಭಿನು 
ಾಕ್ರುಖಳ 
ಫೇಟೊೇ

Exception 

Photo not 

as per 

guidelines

ವನಹಯಿತಿ
 

ಫೇಟೊೇ 
ಾತಿ 
ಭಹಖಾಷೂ
ಚಿಖಳ 
ಾಕಹಯವಲಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Identify the error type in 

the given image.

ಕೊಟಿಟಯು ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ದೊೇಶ ಾಕಹಯನುು 
ಖುಯುತಿಸ..

Relationship 

Error

ಷೆಂಫೆಂಧದ 
ದೊೇಶ

Object in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಛಹಮಹಚಿತಾದ
ಲ್ಲಿ ತೊೆಂದಯೆ

Both Photo 

of different 

Person

ಎಯಡೂ ವಭಿನು 
ಾಕ್ರುಖಳ 
ಫೇಟೊೇ

Exception 

Photo not 

as per 

guidelines

ವನಹಯಿತಿ
 

ಫೇಟೊೇ 
ಾತಿ 
ಭಹಖಾಷೂ
ಚಿಖಳ 
ಾಕಹಯವಲಿ

3
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What is a relationship 

error?

ಇಲ್ಲ ಿಷೆಂಫೆಂಧ ದೊೇಶ 
ಏನು?

When there 

is a mismatch 

in father's 

and 

daughter's 

address

ತೆಂದೆಮ ಭತುು 
ಭಖಳ 
ವಳಹಷದಲ್ಲ ಿ
ಸೊೇಲ್ಲಕೆ 
ಇಲಿದದಹಾಖ

When the 

given 

relationship 

in the 

address 

section is not 

matching 

with given 

Gender or 

Photograph 

of the 

resident

ವಳಹಷ 
ವಬಹಖದಲ್ಲ ಿ
ಕೊಟಿಟಯು 
ಷೆಂಫೆಂಧು 
ನ್ಸಹಸಯ್ಸಿ 
ಕೊಟಿಟಯು 
ಲ್ಲೆಂಖ ಅಥಹ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ
ದೊೆಂದಗೆ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹ
ಖುತಿುಲಿದಯುಹ
ಖ

When the 

facial 

features of 

members in 

a family are 

not matching

ೆಂದು 
ಔುಟುೆಂಫದಲ್ಲಿ 
ಷದಷಾಯ 
ಭುಕದ 
ೆೈಶಶಟಾಖಳನುು
 

ಸೊೆಂದಲಿದದಾಯೆ
 ಭತುು 
ಸೊೇಲ್ಲಕೆ 
ಆಖುತಿುಲಿಹದ
ಯೆೇ

When a 

woman 

mentions 

her ex-

husband's 

name in 

her 

Aadhaar

ಫಬ 
ಭಹಳ  ೆ
ಅಳ 
ಭಹಜಿ 
ತಿ 
ಸೆಷಯನುು 
ಆಧಹರ್ 
ನಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸದಹಖ

2
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How do you identify an 

incomplete address?

ಅಯಣಾಹದ 
ವಳಹಷನುು ನ್ಸೇು ಸೆೇಗೆ 
ಖುಯುತಿಷುತಿುೇರಿ?

If less than 

three 

locations are 

given 

ಭೂಯು 
ಷಹಾನಖಳಿಗಿೆಂತ 
ಔಡಿಮಯಿದಾಯೆ

If landmark is 

not given

ಲಹಾೆಂರ್ಡ 
ಭಹಕ್ಸಾ 
ನ್ಸೇಡದದಾಯೆ

If street 

number is 

not 

mentioned 

ಯಷೆು 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಉಲೆಿೇಖಿಷದದಾ
ಯೆ

If the office 

address is 

not given

ಔಚೆೇರಿ 
ವಳಹಷಕೆಾ 
ನ್ಸೇಡದದಾಯೆ

1
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Which of the following is 

considered as fraud?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ೆಂಚನೆ 
ಎೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಪಟಿಟದೆ?

If incomplete 

address is 

entered

ಅಯಣಾಹದ 
ವಳಹಷನುು 
ನಭೂದಸದಯೆ

Incorrectly 

entering the 

age of the 

resident

ನ್ಸಹಸಖಳ 
ಮಷಿನುು 
ತಹಪಗಿ 
ಾೆೇಶಷುತಿುದೆ

Taking photo 

of photo

ಫೇಟೊೇದ 
ಫೇಟೊೇ 
ತೆಗೆಮುುದು

Capturing a 

blurred 

photo

ಭಷುಕಹಗಿ
ಯು 
ಫೇಟೊೇ
ನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮ
ಲಹಖುತಿುದಾ
ಯೆ

3
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A resident admires one 

of the Bollywood 

celebrities. He requests 

the operator to attach 

celebrity's image in his 

Aadhaar rather than his 

photo. Can the operator 

agree to the resident's 

request?

ಫಬ ನ್ಸಹಸ 
ಫಹಲ್ಲುಡನ  ಫಬ 
ನಹಮಔನನುು  
ಮಚುಚತಹುನೆ. ತನು 
ಆಧಹಯನಲ್ಲ ಿತನಹು 
ಛಹಮಹಚಿತಾದ ಫದಲಹಗಿ  
ಷೆಲೆಬಿಾಟಿ ಚಿತಾನುು 
ಲಖತಿುಷಲು ಆಯೆೇಟಯಗೆ 
ವನೆಂತಿಷುತಹುನೆ. 
ನ್ಸಹಸಖಳ 
ಕೊೇರಿಕೆಮನುು 
ನ್ಸಹಾಸಔಯು 
ಪಿಪಕೊಳುಫಸುದೆೇ?

Yes ಸೌದು No ಇಲಿ 2
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An exception photo in 

enrolment image shows 

no exceptions. Which of 

the following options 

should the operator 

mark?

ದಹಕಲಹತಿ ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ೆಂದು ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ 
ಎಕೆಿಶನಖಳನುು 
ತೊೇರಿಷುತುದೆ. ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಮಹುದು 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭಹಕ್ಸಾ 
ಭಹಡಫೆೇಔು?

No missing 

fingers

ಕಹಣೆಮಹದ 
ಫೆಯಳುಖಳು ಇಲಿ

No exception 

available in 

exception 

photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಎಕೆಿಶನ್ 
ಲಬಾವಲಿ

All the 

features are 

fine

ಎಲಹಿ 
ೆೈಶಶಟಾಖಳು 
ಉತುಭಹಗಿೆ

No 

exceptions 

observed

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಖಳನುು 
ಖಭನ್ಸಸಲಿ

2
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Which of the following 

options will you check in 

case you of an object in 

place of exception 

photo?

ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇ 
ಷಾಳದಲ್ಲಿ ನ್ಸೇು ೆಂದು 
ಷುುನುು ಫಳಸದಯೆ 
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಆಯೆಾಖಳನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷುತಿುೇರಿ?

Object in 

exception 

photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಷುು

Both Photo 

of different 

Person

 ವಭಿನು 
ಾಕ್ರುಖಳ 
ಎಯಡೂ 
ಫೇಟೊೇ

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

ವನಹಯಿತಿ 
ಫೇಟೊೇ ಾತಿ 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖ
ಳ ಾಕಹಯವಲಿಿಿ

Poor 

Quality in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ
ದಲ್ಲಿ 
ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟ

1
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Which of the following is 

an Photo of Photo error?

I. Hard copy of photo

II. Photo on a monitor

III. Photo on a mobile 

device

IV. Photo on magazine

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಫೇಟೊೇ 
ಫೇಟೊೇ ದೊೇಶಹಗಿದೆ?
I. ಫೇಟೊೇದ ಸಹರ್ಡಾ 
ಾತಿ
II. ಭಹನ್ಸಟರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಫೇಟೊೇ
III. ಮಫೆೈಲ್ 
ಷಹಧನದಲ್ಲಿ ಫೇಟೊೇ
IV. ತಿಾಕೆಮಲ್ಲಿ ಫೇಟೊೇ

Only I ಕೆೇಲ  I I, II and III I, II ಭತುು  III II and III II ಭತುು  III
All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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Which of the following is 

considered as photo of 

photo error?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು ಫೇಟೊೇ ದ  
ಫೇಟೊೇ ದೊೇಶ ಎೆಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಗಿದೆ?

A person 

giving his 

selfie

ಫಬ ಾಕ್ರು ತನು 
ಷೆಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇಡುತಹುನೆ

A person 

capturing 

another 

person who 

is taking a 

photo

ಫೇಟೊೇ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತಿು
ಯು ಇನೊುಫಬ 
ಾಕ್ರುಮನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮು 
ಾಕ್ರು

The operator 

allowing a 

photographer 

 to take the 

resident's 

photo 

ಫಬ 
ಛಹಮಹಗಹಾಸಔ
ರಿಗೆ  
ನ್ಸಹಸಮ  
ಫೇಟೊೇ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲು
 ಅನುು 
ಭಹಡಿಕೊಡು 
ಆಯೇಜಔಯು

A person's 

photo is 

captured 

without 

that person 

being 

physically 

present

ಆ 
ಾಕ್ರುಮು 
ಬೌತಿಔಹ
ಗಿ 
ಇಲಿದೆಯೆೇ 
ಾಕ್ರುಮ 
ಫೇಟೊೇ
ನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮ
ಲಹಖುತುದೆ

4
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Which of the following 

type of photo is marked 

as 'Poor quality in 

exception photo'?

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ ರಿೇತಿಮ 
ಫೇಟೊೇನುು 
'ಎಕೆಿಶನ್  ಫೇಟೊದಲ್ಲ ಿ
ಔಳೆ ಖುಣಭಟಟ' ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಷಲಹಗಿದೆ?

A photo with 

poor visibility

ಔಳೆ 
ಗೊೇಚಯತೆಯಿಯು
 ಫೇಟೊೇ

A photo with 

object

ಷುು 
ಸೊೆಂದಯು 
ಫೇಟೊೇ

A photo 

which shows 

exceptions

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಖಳನುು 
ತೊೇರಿಷು 
ೆಂದು 
ಫೇಟೊೇ

A photo 

which 

shows 

person 

without 

exception

ಾಕ್ರುಮು 
ಎಕೆಿಶನ್ 
 ಇಲಿದೆ 
ಾಔುಡಿಷು
 ೆಂದು 
ಫೇಟೊೇ

1
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Which of the following 

photos would mark as 

'Exception photo not as 

per guidelines'?

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಫೇಟೊೇಖಳು 'ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊ 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳೆಂತೆ 
ಅಲ'ಿ ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಷಲಪಡುತುೆ?

A photo 

which shows 

exceptions

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಖಳನುು 
ತೊೇರಿಷು 
ೆಂದು 
ಫೇಟೊೇ

A photo 

where the 

person is 

looking down

ಾಕ್ರು ಕೆಳಗೆ 
ನೊೇಡುತಿುಯು 
ೆಂದು 
ಫೇಟೊೇ

A photo 

which shows 

person 

without 

exception

ಾಕ್ರುಮು 
ಎಕೆಿಶನ್ 
ಇಲಿದೆ 
ಾಔುಡಿಷು 
ೆಂದು 
ಫೇಟೊೇ

A photo 

with poor 

visibility

ಔಳೆ 
ಗೊೇಚಯತೆ
ಯಿಯು 
ಫೇಟೊೇ

2
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Shanthi is a 65 year old 

woman. Due to her ill 

health, she is unable to 

come to the enrolment 

center to get enroled for 

Aadhaar. Her son gets 

her paspport 

photograph which can 

be captured as her 

photo for Aadhaar. Is it 

acceptable to take the 

photo of photo in such 

scenarios?

ವಹೆಂತಿ 65 ಶಾ 
ಮಸಿನ ಭಹಳ .ೆ 

ಆಕೆಮ ಅನಹಯೊೇಖಾದ 
ಕಹಯಣದೆಂದ, ಅಯು 
ಆಧಹಯಗೆ ಾೆೇವನುು 
ಡೆಮಲು ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಕೆಾ ಫಯಲು 
ಷಹಧಾಹಖುುದಲಿ. 
ಆಕೆಮ ಭಖ ಅಳ  
ಹಷೊಪೇಟ್ಾ 
ಛಹಮಹಚಿತಾನುು 
ಡೆಮುತಹುನೆ, ಇದನುು 
ಆಧಹಯಗಹಗಿ ಅಯ 
ಫೇಟೊೇ ಎೆಂದು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫಸುದು. 
ಅೆಂತಸ ಷನ್ಸುೆೇವಖಳಲ್ಲಿ 
ಫೇಟೊೇದ ಫೇಟೊೇ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲು ಇದು 
ಸವೇಕಹಯಹಸಾಹಯಿತೆ?

Yes, as the 

resident 

cannot come 

to the 

enrolment 

center

ಸೌದು,ನ್ಸಹಸ 
ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಕೆೇೆಂದಾಕೆಾ 
ಫಯಲು 
ಷಹಧಾವಲಿ

No, as photo 

of photo is a 

grave critical 

error and 

indicates 

fraud

ಇಲಿ, 
ಫೇಟೊೇದ 
ಫೇಟೊೇ 
ೆಂದು 
ಖೆಂಭಿೇಯ 
ವಭವಹಾತಮಔ 
ದೊೇಶಹಗಿದೆ 
ಭತುು 
ೆಂಚನೆಮನುು 
ಷೂಚಿಷುತುದೆ

2
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Rakesh is an enrolment 

operator. He sometimes 

asks one of the residents 

to capture the pictures 

while he enters the 

details into the system. 

IS this acceptable?

ಯಹಕೆೇಶ್ ೆಂದು 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಕಹಮಾಔತಾ. 

ಅಯು ವಯಖಳನುು 
ಸಷಟಭಗೆ ಾೆೇಶಷುಹಖ 
ಚಿತಾಖಳನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲು ಅಯು 
ನ್ಸಹಸಖಳಲ್ಲಿ ಫಬಯನುು 
ಕೆೇಳುತಹುಯೆ. ಇದು 
ಸವೇಕಹಯಹಸಾೆೇ?

No, as the 

phot should 

be clicked by 

enrolment 

operator only

ಇಲಿ, 
ಛಹಮಹಚಿತಾ
ನುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ 
ಭಹತಾ ಕ್ರಿಕ್ಸ 
ಭಹಡಫೆೇಔು

Yes, resident 

can capture 

the image 

and operator 

should 

ensure that 

the clarity is 

good

ಸೌದು, ನ್ಸಹಸ 
ಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಫ
ಸುದು ಭತುು 
ಷಪಶಟತೆ 
ಚೆನಹುಗಿದೆ  
ಎೆಂದು 
ಆಯೇಜಔಯು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊ
ಳುಫೆೇಔು

1
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

As per the enrolment 

guidelines, a resident 

needs to be present 

physically at the time of 

enrolment and photo of 

resident needs to be 

clicked either by the 

enrolment operator or 

by the resident.

ದಹಕಲಹತಿ ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳ ಾಕಹಯ, 

ನ್ಸಹಸಖಳ ದಹಕಲಹತಿ 
ಭತುು ಛಹಮಹಚಿತಾದ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ  ನ್ಸಹಸ 
ದೆೈಹಔಹಗಿ 
ಸಹಜಯಹಖಫೆೇಕಹಗಿದೆ, 
ನೊೇೆಂದಣಿ ಆಯೆೇಟರ್ 
ಭೂಲಔ ಅಥಹ ನ್ಸಹಸ 
ಭೂಲಔ ಕ್ರಿಕ್ಸ 
ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 2
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Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

An exception photo 

shows an image of a 

person looking to the 

left side. What type of 

error is this?

ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇ 
ಾಕ್ರುಮು ಎಡಫದಮ 
ಔಡೆಗೆ ನೊೇಡುತಿುಯು 
ಚಿತಾನುು ತೊೇರಿಷುತುದೆ. 
ಇದು ಮಹ ರಿೇತಿಮ 
ದೊೇಶಹಗಿದೆ?

Poor Quality 

in Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಔಳೆ ಖುಣಭಟಟ

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೆೇ 
ಎಕೆಿಶನ್ 
ಲಬಾವಲಿ

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

ಎಕೆಿಶನ್  
ಫೇಟೊೇ ಾತಿ 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖ
ಳ ಾಕಹಯವಲಿ

Photo of 

Photo in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ
ದಲ್ಲಿ 
ಫೇಟೊೇ
ದ  
ಫೇಟೊೇ

3
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Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

A photo shows image of 

a 26 year old woman 

and her exception photo 

shows image of another 

26 year old woman with 

4 fingers on her right 

hand. What type of error 

is this?

ೆಂದು ಫೇಟೊೇು 26 

ಶಾ ಮಸಿನ ಭಹಳ  ೆ
ಚಿತಾನುು ತೊೇರಿಷುತುದೆ 
ಭತುು ಅಳ ವನಹಯಿತಿ 
ಫೇಟೊು ತನು 26 ಯ 
ಸಯೆಮದ 
ಭಹಳೆಯಫಬಳ 
ಫಲಗೆೈಮಲ್ಲ ಿ4 

ಫೆಯಳುಖಳನುು 
ತೊೇರಿಷುತುದೆ. ಇದು 
ಮಹ ರಿೇತಿಮ 
ದೊೇಶಹಗಿದೆ?

Object in 

exception 

photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಷುು

Both Photo 

of different 

Person

ಎಯಡೂ 
ವಭಿನು 
ಾಕ್ರುಖಳ 
ಫೇಟೊೇ

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ ಾತಿ 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖ
ಳ ಾಕಹಯವಲಿ

Poor 

Quality in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ
ದಲ್ಲಿ 
ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟ

2

334

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

A photo shows image of 

a 45 year old man and 

his exception photo 

shows the same man 

without one hand. Also, 

the face in the exception 

photo is not clear. 

Which of the following 

errors will you mark?

ೆಂದು ಫೇಟೊೇು 45 

ಶಾ ಮಸಿನ 
ಭನುಶಾನ ಚಿತಾನುು 
ತೊೇರಿಷುತುದೆ ಭತುು 
ಅನ ಸೊಯತುಡಿಸ  
ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇ 
ಅದೆೇ ಾಕ್ರುಮನುು ೆಂದು 
ಕೆೈಮಲಿದೆ ತೊೇರಿಷುತುದೆ. 
ಅಲಿದೆ, ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿನ ಭುಕು 
ಷಪಶಟಹಗಿಲ.ಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹುದು ದೊೇಶಖಳನುು 
ಖುಯುತಿಷುತುದೆ?

Both Photo 

of different 

Person

ಎಯಡೂ ವಭಿನು 
ಾಕ್ರುಖಳ 
ಫೇಟೊೇ

Exception 

Photo not as 

per guidelines

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ 
ಾತಿ 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖ
ಳ ಾಕಹಯವಲಿ

Poor Quality 

in Exception 

Photo

                                                                                                                                                                                                                                                                             

No 

Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ
ದಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೆೇ 
ಎಕೆಿಶನ್ 
 ಲಬಾವಲಿ

3
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

The name of the 

resident shows Jasmine, 

which is also the  name 

of a flower. Is this an 

error? 

ನ್ಸಹಸಖಳ ಸೆಷಯು 
ಜಹಸಮನ್ ಎೆಂದು 
ತೊೇರಿಷುತುದೆ, ಇದು 
ಸೂವನ ಸೆಷಯು. ಇದು 
ದೊೇಶೆೇ?

Yes, as 

Jasmine is 

name of a 

flower

ಸೌದು, 
ಜಹಸಮನ್ 
ೆಂದು ಸೂವನ 
ಸೆಷಯು

No, as 

Jasmine can 

be a female 

resident's 

name

ಇಲಿ, ಜಹಸಮನ್ 
ಭಹಳೆಮ 
ಸೆಷಯಹಗಿಯಫಸು
ದು

2
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

You see an image of 

woman who could be 

upto 20 years of age. 

However, the age 

mentioned is 55 years. 

What action will you 

take in such situation?

ನ್ಸೇು 20 ಶಾ 
ಮಸಿನ ಭಹಳ  ೆ
ಚಿತಾನುು ನೊೇಡುತಿುೇರಿ. 

ಅದಹಖೂಾಅಲ್ಲ ಿ, ಮಷುಿ 
55 ಶಾಖಳು ಎೆಂದು 
ನಭೂದಷಲಹಗಿದೆ. 
ಅೆಂತಸ ಷನ್ಸುೆೇವದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇು ಮಹ ಔಾಭನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತಿುೇರಿ?

Mark it as 

'Possible Age 

– Photo 

mismatch' 

error

ಅದನುು 
'ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ಮಷುಿ - 
ಫೇಟೊೇ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹಖ
ದ' 

ದೊೇಶೆೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

Simply reject 

the card

ಕಹರ್ಡಾ ಅನುು 
ತಿಯಷಾರಿಸ

Report it to 

your superior

ಅದನುು ನ್ಸಭಮ 
ಉನುತ 
ದಜೆಾಮರಿಗೆ 
ಯದ ಭಹಡಿ

Ignore the 

error as 

some 50 

year olds 

may look 

as young as 

20 year old

50 ಶಾ 
ಮಸಿನ
ಯು 20 

ಶಾ 
ಮಸಿನ
ಯಹಗಿ 
ಕಹಣುೆಂ
ತೆ 
ದೊೇಶ
ನುು 
ನ್ಸಲಾಸ

1
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

While verifying the 

details, you find that in 

the address the title is 

given as W/O Ravinder 

Reddy. However, the 

picture is of a 10 year 

old girl. What action will 

you take in such 

situation?

ವಯಖಳನುು 
ರಿಶೇಲ್ಲಷುಹಖ, 

ವಳಹಷದಲ್ಲ ಿಶೇಷಾಕೆ W / 

O ಯವೇೆಂದಾ ಯೆಡಿಡ ಎೆಂದು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ. ಆದಹಖೂಾ, 
ಈ ಚಿತಾು 10 ಶಾ 
ಮಸಿನ ಸುಡುಗಿಮನುು 
ಸೊೆಂದದೆ. ಅೆಂತಸ 
ಷನ್ಸುೆೇವದಲ್ಲಿ ನ್ಸೇು 
ಮಹ ಔಾಭನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತಿುೇರಿ?

Mark it as 

'Relationship 

error'

ಇದನುು 
'ಷೆಂಫೆಂಧ 
ದೊೇಶ' ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

Simply reject 

the card

ಕಹರ್ಡಾ ಅನುು 
ತಿಯಷಾರಿಸ

Report it to 

your superior

ಅದನುು ನ್ಸಭಮ 
ಉನುತ 
ದಜೆಾಮರಿಗೆ 
ಯದ ಭಹಡಿ

Ignore the 

error

ದೊೇಶ
ನುು 
ನ್ಸಲಾಸ

1
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

As per the enrolment 

guidelines, a resident 

needs to be present 

physically at the time of 

enrolment and photo of 

resident needs to be 

clicked by the enrolment 

operator only.

ದಹಕಲಹತಿ ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳ ಾಕಹಯ, 

ನ್ಸಹಸಖಳ ದಹಕಲಹತಿ 
ಭತುು ಛಹಮಹಚಿತಾದ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಫಬ 
ನ್ಸಹಸ ದೆೈಹಔಹಗಿ 
ಸಹಜಯಹಖಫೆೇಕಹಗಿದೆ, 
ನ್ಸಹಸಮ ಪೊೇಟೊನುು 
ನೊೇೆಂದಣಿಆಯೆೇಟರ್ 
ಭಹತಾ ಕ್ರಿಕ್ಸ 
ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Which of the following 

refers to 'Possible Error 

in Name & Address 

transliteration' error?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು 'ಸೆಷಯು ಭತುು 
ವಳಹಷ ಲ್ಲಾೆಂತಯಣದಲ್ಲಿ 
ದೊೇಶ' ದೊೇಶನುು 
ಷೂಚಿಷುತುದೆ?

When there 

is an error in 

the address

ವಳಹಷದಲ್ಲ ಿ
ದೊೇಶ 
ಔೆಂಡುಫೆಂದಹಖ

When the 

name and 

address is not 

given in local 

language

ಷಾಳಿೇಮ 
ಬಹಶೆಮಲ್ಲಿ 
ಸೆಷಯು ಭತುು 
ವಳಹಷನುು 
ನ್ಸೇಡದದಹಾಖ

When the 

address 

written in 

local 

language 

and in 

English are 

not matching

ಷಾಳಿೇಮ 
ಬಹಶೆಮಲ್ಲಿ 
ಭತುು 
ಇೆಂಗಿಿಶುಲ್ಲಿ 
ಫಯೆಮಲಹದ 
ವಳಹಷು 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹ
ಖುತಿುಲಿದಯುಹ
ಖ

When you 

do not 

recognise 

the name 

of the city 

the 

resident 

resides in

ನ್ಸೇು 
ನ್ಸಹಸ
ಮು 
ಹಸಷುತಿು
ಯು 
ನಖಯದ 
ಸೆಷಯನುು 
ಖುಯುತಿಷದ
ದಹಾಖ

3



340

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Which of the following 

errors should be marked 

if the image in the photo 

is a chair?

ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿನ ಇಮೇಜ್ 
ಔುಚಿಾಮಹಗಿದಾಯೆ ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹ ದೊೇಶಖಳನುು 
ಖುಯುತಿಷಫೆೇಔು?

Human 

photo missing

ಾಕ್ರುಮ  
ಫೇಟೊೇ 
ಕಹಣೆಮಹದಹಖ

Unidentified 

object

ಖುಯುತಿಷಲಹಖ
ದ ಷುು

Person 

missing

ಾಕ್ರು 
ಕಹಣೆಮಹದಹಖ

Its not an 

error

ಇದು 
ೆಂದು 
ದೊೇಶಲಿ

1
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

A biometric capture 

shows only 4 finger 

prints and the exception 

photo shows his hands 

with four fingers but his 

face is not clear. Is the 

exception photo 

acceptable?

ೆಂದು ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಕಹಾಚರ್ ಕೆೇಲ 4 

ಫೆಯಳಚುಚಖಳನುು 
ತೊೇರಿಷುತುದೆ ಭತುು 
ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇ 
ನಹಲುಾ ಕೆೈಖಳನುು 
ತೊೇರಿಷುತುದೆ ಆದಯೆ 
ಅನ ಭುಕು 
ಷಪಶಟಹಗಿಲ.ಿ ವನಹಯಿತಿ 
ಫೇಟೊೇ 
ಸವೇಕಹಯಹಸಾಹಯಿತೆೇ?

Yes, as the 

person the 

exception is 

shown

ಸೌದು, 
ಎಕೆಿಶನ್ 
ಾಔುಡಿಸದೆಂತೆ

No, as the 

exception 

photo should 

have the 

clear photo 

of his hands 

and face

ಇಲಿ, 
ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ 
ಅಯ ಕೆೈ 
ಭತುು ಭುಕದ 
ಷಪಶಟಹಗಿ 
ಸೊೆಂದಯಫೆೇಔು

2
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ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

A biometric capture 

shows only 3 finger 

prints and the exception 

photo has the face of 

the person with no left 

ear. Is the exception 

photo acceptable?

ೆಂದು ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಕಹಾಚರ್ ಕೆೇಲ 3 

ಫೆಯಳಚುಚಖಳನುು  
ತೊೇರಿಷುತುದೆ ಭತುು 
ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇು 
ಎಡ ಕ್ರವ ಇಯದ ಾಕ್ರುಮ 
ಭುಕನುು 
ಸೊೆಂದಯುತುದೆ. 
ವನಹಯಿತಿ ಫೇಟೊೇ 
ಸವೇಕಹಯಹಸಾಹಯಿತೆೇ?

Yes, as the 

person has 

no left ear 

ಸೌದು, ಾಕ್ರುಮು 
ಎಡ ಕ್ರವ 
ಸೊೆಂದಲಿದೆಂತೆ

No, as the 

exception 

photo should 

have the 

photo of his 

hands

ಇಲಿ, 
ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ 
ಅನ ಕೆೈಖಳ 
ಫೇಟೊೇನುು
 

ಸೊೆಂದಯಫೆೇಔು

2
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

An enrolment is 

considered as 'No 

Exception Available in 

Exception Photo' error 

when the image of the 

resident shows no 

exception, however it 

has marked as exception. 

ನ್ಸಹಸಮ ಚಿತಾಣು 
ಮಹುದೆೇ 
ವನಹಯಿತಿಮನುು 
ತೊೇರಿಷದದಾಯೂ, 

'ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
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ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

An enrolment is 

considered as 'Object in 

Exception' error when 

there is another person 

in the exception photo. 

ಎಕೆಿಶನ್  ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಇನೊುಫಬ ಾಕ್ರುಮು 
ಇದಹಾಖ ದಹಕಲಹತಿಮನುು 
'ಎಕೆಿಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಷುು' 
ದೊೇಶ ಎೆಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತುದೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

When the exception 

photo is not clear, then 

you should increase the 

brightness and accept 

the photo.

ಎಕೆಿಶನ್  ಫೇಟೊೇ 
ಷಪಶಟಹಗಿಲಿಹದಹಖ, 

ನೆಂತಯ ನ್ಸೇು ಸೊಳು 
ಸೆಚಿಚಸ  ಫೇಟೊೇನುು 
ಸವೇಔರಿಷಫೆೇಔು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

When the photo and 

exception photo are 

same, then it is 

_______________.

ಫೇಟೊೇ ಭತುು 
ಎಕೆಿಶನ್  ಫೇಟೊೇ 
ೆಂದೆೇ ಆಗಿದಾಯೆ, ಅದು 
_______________ 

ಆಗಿದೆ.

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo error

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಪೊೇಟೊ 
ದೊೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೆೇ 
ಎಔಿಶನ್ 
ಲಬಾವಲಿ

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines 

error

ಎಕೆಿಶನ್  
ಫೇಟೊೇ 
ಾತಿ 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖ
ಳ ದೊೇಶಖಳ 
ಾಕಹಯ  ಇಲಿ

Poor Quality 

in Exception 

Photo error

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಪೊೇಟೊ 
ದೊೇಶದಲ್ಲಿ  
ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟ

Not an 

error
ದೊೇಶವಲಿ 2

347

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

You find that resident's 

photo is different from 

the one given in the 

exception. What action 

will you take in such 

situation?

ನ್ಸಹಸಖಳ ಫೇಟೊೇ 
ಎಕೆಿಶನನಲ್ಲಿ  
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿಯು 
ೆಂದಕ್ರಾೆಂತ ಭಿನುಹಗಿದೆ 
ಎೆಂದು ನ್ಸೇು 
ಔೆಂಡುಕೊಳುುತಿುೇರಿ. 

ಅೆಂತಸ ಷನ್ಸುೆೇವದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇು ಮಹ ಔಾಭನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತಿುೇರಿ?

Mark it as 

'No exception 

available in 

exception 

photo' error

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊದಲ್ಲ ಿ
ದೊೇಶ 
ಔೆಂಡುಫೆಂದಲಿ' 
ಎೆಂದು ಖುಯುತಿಸ

Mark it as 

'Incomplete 

Address' error

ಇದನುು 
'ಅಯಣಾ 
ವಳಹಷ' 

ದೊೇಶೆೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

Mark it as 

'Both photo 

of different 

person' error

ಇದನುು 
'ವಭಿನು 
ಾಕ್ರುಮ 
ಎಯಡೂ 
ಫೇಟೊಖಳ  
ದೊೇಶ' ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

Mark it as 

'Possible 

Error in 

Name and 

Address' 

error

ಇದನುು 
'ಸೆಷಯು 
ಭತುು 
ವಳಹಷದ
ಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಬನ್ಸೇ
ಮ 
ದೊೇಶ' 

ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

3
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Which of the following 

refers to 'Both Photo of 

different person' error?

ಈ ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು 'ವಭಿನು 
ಾಕ್ರುಮ ಇಫಬಯು ಚಿತಾ' 
ದೊೇಶನುು 
ಷೂಚಿಷುತುದೆ?

When the 

resident's 

photo and his 

exception 

photo is 

mismatching

ನ್ಸಹಷದ 
ಫೇಟೊೇ 
ಭತುು ಅಯ 
'ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹಖ
ದಯುಹಖ

When the 

exception 

photo shows 

an object

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ 
ಷುುನುು 
ತೊೇರಿಸದಹಖ

When the 

name and 

the gender 

of the 

person are 

mismatching

ಾಕ್ರುಮ 
ಸೆಷಯು ಭತುು 
ಲ್ಲೆಂಖ 
ಅಷಭಾಔಹ
ಗಿದಹಾಖ

When both 

the photos 

show no 

exceptions

ಎಯಡೂ 
ಫೇಟೊೇ
ಖಳು 
ಮಹುದೆೇ 
ಎಕೆಿಶನ್ 
ಖಳನುು 
ತೊೇರಿಷು
ಹಖ

1
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

You find that the photo 

in the given image is 

dark. What action will 

you take in such 

situation?

ಕೊಟಿಟಯು ಚಿತಾದ 
ಫೇಟೊೇ ಗಹಢ ಎೆಂದು 
ನ್ಸೇು ಔೆಂಡುಕೊಳುುತಿುೇರಿ. 

ಅೆಂತಸ ಷನ್ಸುೆೇವದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇು ಮಹ ಔಾಭನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತಿುೇರಿ?

Mark it as 

'No exception 

available in 

exception 

photo' error

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊದಲ್ಲ ಿ
ಮಹುದೆೇ 
ಎಔಿಶನ್ 
ಲಬಾವಲ'ಿ 

ಎೆಂದು ಖುಯುತಿಸ

Mark it as 

'Poor Quality' 

error

ಅದನುು 'ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟ' 
ದೊೇಶೆೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

Mark it as 

'Image not 

clear' error

ಇದನುು 
'ಇಮೇಜ್ 
ಷಪಶಟಹಗಿಲ'ಿ 

ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

Mark it as 

'Mismatch 

in the 

photo' error

ಇದನುು 
'ಫೇಟೊದ
ಲ್ಲಿ 
ಅಷಭಥಾ
ತೆ' 
ದೊೇಶೆೆಂ
ದು 
ಖುಯುತಿಸ

2
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ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

If the quality and 

visibility of the exception 

photo is poor, then it 

should be marked as 

'Poor Quality in 

Exception Photo'.

ಎಕೆಿಶನ್  ಫೇಟೊದ 
ಖುಣಭಟಟ ಭತುು 
ಗೊೇಚಯತೆಮು 
ಔಳೆಮಹಗಿದಾಯೆ, ಅದನುು 
'ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಔಳೆ ಖುಣಭಟಟ' ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಷಫೆೇಔು.

True ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 1
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

If only one side of the 

exception photo is 

clearly visible and the 

other side is shaded, 

then it is considered as 

Photo of Photo error.

ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇದ 
ೆಂದು ಫದಮು 
ಷಪಶಟಹಗಿ ಗೊೇಚರಿಸದಯೆ 
ಭತುು ಇನೊುೆಂದು 
ಬಹಖು ಭಫಹಬಗಿದೆ, 
ನೆಂತಯ ಇದನುು 
ಫೇಟೊೇ ಆಫ್ 
ಫೇಟೊೇ ದೊೇಶೆೆಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತುದೆ.

True ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 2
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

You find that the 

exception photo of the 

resident is not clear. 

What action will you 

take?

ನ್ಸಹಸಮ  ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊ ಷಪಶಟಹಗಿಲ ಿ
ಎೆಂದು ನ್ಸೇು 
ಔೆಂಡುಕೊಳುುತಿುೇರಿ. ನ್ಸೇು 
ಮಹ ಔಾಭನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತಿುೇರಿ?

Accept and 

mark it as 

'Photo of 

photo' error

ಅದನುು 
'ಫೇಟೊೇ 
ಫೇಟೊೇದ ' 
ದೊೇಶ ಎೆಂದು 
ಸವೇಔರಿಸ 
ಖುಯುತಿಸ

Reject and 

mark it as 

'Poor Quality 

in Exception 

Photo' error

 'ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ' 
ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟ 
ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ 
ಭತುು 
ನ್ಸಯಹಔರಿಸ

Rectfiy the 

photo clarity 

using photo 

rectification 

software

ಫೇಟೊೇ 
ರಿಕ್ರಟಫಕೆೇವನ್ 
ಷಹಪೆಟವೇರ್ 
ಅನುು 
ಫಳಸಕೊೆಂಡು 
ಫೇಟೊೇ 
ಷಪಶಟತೆಮನುು 
ುನಃ ಖುಯುತಿಸ

Escalate 

the issue to 

your 

superior

ನ್ಸಭಮ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹ
ಯಔರಿಗೆ  
ಷಭಷೆಾಮ
ನುು 
ವಷುರಿಸ

2
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Photo of Photo' error is 

marked when enrolment 

of a resident is done 

without capturing the 

live picture of the 

resident.

ನ್ಸಹಸಮ  ಲೆೈವ್ 
ಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮದೆಯೆೇ 
ನ್ಸಹಷನುು 
ದಹಕಲ್ಲಸದಹಖ 
'ಫೇಟೊದ  ಫೇಟೊೇ' 
ದೊೇಶು 
ಖುಯುತಿಷಲಪಟಿಟದೆ.

True ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 1
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

If the residents photo 

has been captured by 

Enrolment operators 

with Tourist place, than 

it will get rejected under 

Poor Quality Photo

ನ್ಸಹಸಖಳ 
ಫೇಟೊನುು 
ಎನೊಾೇಲಮೆಂಟ್  
ನ್ಸಹಾಸಔಯು ಾಹಸ 
ಷಾಳದಲ್ಲಿ 
ವಡಿಸಕೊೆಂಡಯೆ, ಅದು 
ಔಳೆ ಖುಣಭಟಟದ 
ಫೇಟೊೇ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ತಿಯಷಾರಿಷಲಪಡುುತುದೆ

True ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 1
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Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

You find that there are 

no exceptions in the 

exception image. What 

would you do in such 

case?

ಎಕೆಿಶನ್ ಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ಎಕೆಿಶನ್ ಖಳಿಲಿ ಎೆಂದು 
ನ್ಸೇು ಔೆಂಡುಕೊಳುುತಿುೇರಿ. 

ಅೆಂತಸ ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇು ಏನು ಭಹಡುತಿುೇರಿ?

Accept and 

mark it as 'No 

Exception 

available in 

the exception 

photo' error

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ' 
ಮಹುದೆೇ 
ಎಕೆಿಶನ್ 
ಲಬಾವಲ ಿಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ ಭತುು 
ಸವೇಔರಿಸ

Reject and 

mark it as 'No 

Exception 

available in 

the exception 

photo' error

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ' 
ದೊೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೆೇ 
ಎಕೆಿಶನ್ 
ಲಬಾವಲ ಿ
ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ 
ಭತುು 
ನ್ಸಯಹಔರಿಸ

Accept and 

delete the 

photo 

without 

exception

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಇಲಿದೆ 
ಫೇಟೊೇನುು 
ಷಭಮತಿಸ 
ಭತುು ಅಳಿಸ

Escalate 

the issue to 

your 

superior

ನ್ಸಭಮ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹ
ಯಔರಿಗೆ  
ಷಭಷೆಾಮ
ನುು 
ವಷುರಿಸ

2
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

The exception photo 

does not show the 

image of the resident. 

What type of error is 

this? 

ಎಕೆಿಶನ್  ಫೇಟೊೇ 
ನ್ಸಹಸಖಳ ಚಿತಾನುು 
ತೊೇರಿಷುುದಲಿ. ಇದು 
ಮಹ ರಿೇತಿಮ 
ದೊೇಶಹಗಿದೆ?

Object in 

exception 

photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಷುು

Both Photo 

of different 

Person

ಎಯಡೂ 
ವಭಿನು 
ಾಕ್ರುಖಳ 
ಫೇಟೊೇ

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ ಾತಿ 
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖ
ಳ ಾಕಹಯವಲಿ

Poor 

Quality in 

Exception 

Photo

ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇ
ದಲ್ಲಿ 
ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟ

1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

You find that the name 

of the city does not 

belong to the State. 

What would you do in 

such situation?

ನಖಯದ ಸೆಷಯು ಯಹಜಾಕೆಾ 
ಷೆೇರಿಲಿ ಎೆಂದು ನ್ಸೇು 
ಔೆಂಡುಕೊಳುುತಿುೇರಿ. 

ಇೆಂತಸ ರಿಸಾತಿಮಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇು ಏನು ಭಹಡುತಿುೇರಿ?

Correct the 

name of the 

City and 

accept the 

details

ನಖಯದ 
ಸೆಷಯನುು 
ಷರಿಡಿಸ 
ಭತುು 
ವಯಖಳನುು 
ಸವೇಔರಿಸ

Mark it as 

'Possible 

Error in 

Name and 

Address' error

ಇದನುು 
'ಸೆಷಯು ಭತುು 
ವಳಹಷದಲ್ಲ ಿ
ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ದೊೇಶ' ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

Inform the 

operator to 

correct the 

issue

ಷಭಷೆಾಮನುು 
ಷರಿಡಿಷಲು 
ಆಯೆೇಟರ್ ಗೆ 
 ತಿಳಿಸ

Escalate 

the issue to 

your 

superior

ನ್ಸಭಮ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹ
ಯಔರಿಗೆ  
ಷಭಷೆಾಮ
ನುು 
ವಷುರಿಸ

2
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Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 
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Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Possible Error in Name & 

Address is marked when 

address is not matching 

with the city or State 

given.

 ವಳಹಷು ನಖಯ 
ಅಥಹ ಯಹಜಾದೊೆಂದಗೆ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹಖದದಹಾಖ 
ಸೆಷಯು ಅಥಹ 
ವಳಹಷದಲ್ಲ ಿ
ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ ದೊೇಶ 
ಎೆಂದು  ಖುಯುತಿಷಲಹಗಿದೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 1
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Chapter 7: 
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Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

An exception photo has 

the person showing his 

hands. You find that 

there are no exceptions 

in the photo. What 

action will you take in 

such cases?

ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇ 
ತನು ಕೆೈಖಳನುು 
ತೊೇರಿಷುತಿುಯು 
ಾಕ್ರುಮನುು ಸೊೆಂದದೆ. 
ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ ಎಕೆಿಶನ್ 
ಖಳಿಲಿ ಎೆಂದು ನ್ಸೇು 
ಔೆಂಡುಕೊಳುುತಿುೇರಿ. 

ಅೆಂತಸ ಷೆಂದಬಾಖಳಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇು ಮಹ ಔಾಭನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತಿುೇರಿ?

Correct the 

name of the 

City and 

accept the 

details

ನಖಯದ 
ಸೆಷಯನುು 
ಷರಿಡಿಸ 
ಭತುು 
ವಯಖಳನುು 
ಸವೇಔರಿಸ

Mark it as 

'No exception 

available in 

exception 

photo' error

ಎಔಿಶನ್  
ಫೇಟೊದಲ್ಲ ಿ
ಮಹುದೆೇ 
ಎಔಿಶನ್ 
ದೊೇಶ 
ಔೆಂಡುಫೆಂದಲಿ' 
ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

Inform the 

operator to 

correct the 

issue

ಷಭಷೆಾಮನುು 
ಷರಿಡಿಷಲು 
ಆಯೆೇಟಯಗೆ  
ತಿಳಿಸ

Escalate 

the issue to 

your 

superior

ನ್ಸಭಮ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹ
ಯಔರಿಗೆ  
ಷಭಷೆಾಮ
ನುು 
ವಷುರಿಸ

2
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

The exception photo 

shows image of a person 

with one eye covered. 

Will you Accept or 

Reject this image? 

ಎಕೆಿಶನ್  ಫೇಟೊೇ 
ೆಂದು ಔಣಿಣನ ಭುಚಿಚದ 
ಾಕ್ರುಮ ಚಿತಾನುು 
ತೊೇರಿಷುತುದೆ. ಈ 
ಚಿತಾನುು ನ್ಸೇು 
ಸವೇಔರಿಷುತಿುೇಯಹ ಅಥಹ 
ತಿಯಷಾರಿಷುತಿುೇಯಹ?

Accept ಪಿಪಕೊಳಿು Reject ತಿಯಷಾರಿಸ 2
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Chapter 7: 
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Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

You find that the City 

and the State are not 

matching. What action 

will you take in such 

situation?

ನಖಯ ಭತುು ಯಹಜಾು 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹಖುತಿುಲಿ 
ಎೆಂದು ನ್ಸೇು 
ಔೆಂಡುಕೊಳುುತಿುೇರಿ. 

ಅೆಂತಸ ಷನ್ಸುೆೇವದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇು ಮಹ ಔಾಭನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತಿುೇರಿ?

Possible 

Gender- 

Photo 

Mismatch

ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ಲ್ಲೆಂಖ-ಫೇಟೊೇ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹಖು
ತಿುಲಿ

Incomplete 

Address

ಅಯಣಾ 
ವಳಹಷ

Possible Age 

– Photo 

Mismatch

ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ಮಷುಿ - 
ಫೇಟೊೇ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹ
ಖುತಿುಲಿ

Possible 

Error in 

Name and 

Address

ಸೆಷಯು 
ಭತುು 
ವಳಹಷದ
ಲ್ಲಿ 
ಷಹಧಾವಯು
 ದೊೇಶ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

The name of the city in 

English and in local 

language are not 

matching. However, all 

the other details are 

right. What would you 

do in such situation?

ನಖಯದ ಸೆಷಯು ಇೆಂಗಿಿಷ್ 
ಭತುು ಷಾಳಿೇಮ 
ಬಹಶೆಮಲ್ಲಿ  
ಸೊೆಂದಕೆಮಹಖುತಿುಲಿ. 
ಸೆೇಗಹದಯೂ, ಎಲಹಿ ಇತಯ 
ವಯಖಳು ಷರಿಮಹಗಿೆ. 
ಇೆಂತಸ ರಿಸಾತಿಮಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇು ಏನು ಭಹಡುತಿುೇರಿ?

Correct the 

name of the 

City and 

accept the 

details

ನಖಯದ 
ಸೆಷಯನುು 
ಷರಿಡಿಸ 
ಭತುು 
ವಯಖಳನುು 
ಸವೇಔರಿಸ

Inform the 

operator 

through mail 

about the 

error

ದೊೇಶದ ಫಗೆ ೆ
ಮೇಲ್ 
ಭೂಲಔ 
ಆಯೆೇಟಯಗೆ  
ತಿಳಿಸ

Mark it as 

'Possible 

Error in 

Name/Addre

ss 

Transliteratio

n' error

ಇದನುು 
'ಸೆಷಯು / 

ವಳಹಷ 
ಲ್ಲಾೆಂತಯ' 

ದೊೇಶದಲ್ಲಿ 
'ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ದೊೇಶ' ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

Escalate 

the issue to 

your 

superior

ನ್ಸಭಮ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹ
ಯಔರಿಗೆ  
ಷಭಷೆಾಮ
ನುು 
ವಷುರಿಸ

3

363

Chapter 7: 

Guidelines for 
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Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Possible Error in 

Name/Address 

Transliteration error is 

there is a mismatch in 

name and address given 

in local language and in 

English.

ಸೆಷಯು / ವಳಹಷ 
ಲ್ಲಾೆಂತಯಣ ದೊೇಶದಲ್ಲಿ 
ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ದೊೇಶೆೆಂದಯೆ ಷಾಳಿೇಮ 
ಬಹಶೆಮಲ್ಲಿ ಭತುು 
ಇೆಂಗಿಿಷ್ ಬಹಶೆಮಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇಡಿದ ಸೆಷಯು ಭತುು 
ವಳಹಷದಲ್ಲ ಿಸೊೆಂದಹಣಿಕೆ 
ಆಖುತಿುಲಿ.

TRUE ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 1
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Chapter 7: 
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Operator and 
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Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

If the name in the 

enrolment details is a 

slang, the same should 

be rejected. 

ದಹಕಲಹತಿ ವಯಖಳಲ್ಲ ಿ
ಸೆಷಯು  ಗಹಾಭಾಹಗಿದಾಯೆ, 
ಅದನುು ತಿಯಷಾರಿಷಫೆೇಔು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

One of the exception 

photo shows a picture of 

deity. What should you 

do in such case?

ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇ 
ೆಂದು ದೆೇತೆಮ 
ಚಿತಾನುು ತೊೇರಿಷುತುದೆ. 
ಅೆಂತಸ ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸೇು ಏನು ಭಹಡಫೆೇಔು?

Accept the 

details 

ವಯಖಳನುು 
ಸವೇಔರಿಸ

Send a mail 

to operator 

to click the 

right picture

ಷರಿಮಹದ 
ಚಿತಾನುು ಕ್ರಿಕ್ಸ 
ಭಹಡಲು 
ಆಯೆೇಟರ್ ಗೆ 
ಮೇಲ್ 
ಔಳುಹಸ

Mark it as 

'Human 

photo 

missing' error

ಾಕ್ರು  
ಫೇಟೊೇ 
ಕಹಣೆಮಹಗಿದೆ' 
ದೊೇಶ ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಸ

It is not an 

error

ಅದು 
ದೊೇಶಲಿ 3
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Which of the following is 

considered as 'Human 

photo missing' error?

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದು 'ಾಕ್ರು 
ಫೇಟೊೇ ಕಹಣೆಮಹಗಿದೆ' 
ದೊೇಶೆೆಂದು 
ರಿಖಣಿಷಲಹಗಿದೆ?

If the photo 

shows a 

person 

without 

exception

ಫೇಟೊೇ 
ಎಔಿಶನ್ 
ಇಲಿದೆ 
ಾಕ್ರುಮನುು 
ತೊೇರಿಸದಯೆ

If the photo 

shows an 

object

ಫೇಟೊೇ 
ಷುುನುು 
ತೊೇರಿಸದಯೆ

If the photo 

is not clear

ಫೇಟೊೇ 
ಷಪಶಟಹಖದದಾಯೆ

If the 

photo is 

blurred

ಫೇಟೊೇ 
ಭಷುಔು
ಗೊೆಂಡಿದಾಯೆ

2
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Which of the following 

elements in the 

exception photo are not 

acceptable?

I. Photo of Photo 

II. Celebrity Photo

III. Web cam logo

IV. Photo of animal

V. Photo of the resident 

showing the exceptions

ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಮಹ ಕೆಳಗಿನ 
ಅೆಂವಖಳು 
ಸವೇಕಹಯಹಸಾಲಿ?
I ಫೇಟೊೇ ಛಹಮಹಚಿತಾ
II. ಷೆಲೆಬಿಾಟಿ ಫೇಟೊೇ
III. ೆಬ್ ಕಹಾರ್ಮ ಲಹೆಂಛನ
IV. ಹಾಣಿಖಳ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ
V. ವನಹಯಿತಿಖಳನುು 
ತೊೇರಿಷು ನ್ಸಹಷದ 
ಫೇಟೊೇ

II and III II ಭತುು  III II, III and IV II, III ಭತುು  IV I, II, III and IV
I, II, III ಭತುು 
IV

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹಗಿ
ಯು 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

3
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

During enrolment 

process, a resident can 

help the operator by 

clicking the photos of 

other residents.

ದಹಕಲಹತಿ ಾಕ್ರಾಯೆಮಲ್ಲಿ, 
ಇತಯ ನ್ಸಹಸಖಳ 
ಫೇಟೊೇಖಳನುು ಕ್ರಿಕ್ಸ 
ಭಹಡು ಭೂಲಔ 
ನ್ಸಹಸ  ಆಯೆೇಟರ್ ಗೆ 
ಷಸಹಮ ಭಹಡಫಸುದು.

TRUE ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 2
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

A resident should be 

present physically at the 

Aadhaar enrolment 

centre to give his 

enrolment details.

ಆಧಹರ್  ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾದಲ್ಲಿ ನ್ಸಹಸ 
ವಯಖಳನುು ಅನು 
ದೆೈಹಔಹಗಿ 
ಾಷುುತಡಿಷಫೆೇಔು.

TRUE ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

A resident approaches 

you stating that his 

father is ill and unable to 

come to the centre to 

give his details. What 

should you do in this 

case?

ಫಬ ನ್ಸಹಸ ತನು 
ತೆಂದೆಗೆ ಅನಹಯೊೇಖಾ 
ಭತುು ಅರಿಗೆ  
ವಯಖಳನುು ನ್ಸೇಡಲು 
ಕೆೇೆಂದಾಕೆಾ ಫಯಲು 
ಷಹಧಾಹಖುುದಲಿ 
ಎೆಂದು ತಿಳಿಸದನು. ಈ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿನ್ಸೇು ಏನು 
ಭಹಡಫೆೇಔು?

Ask the 

resident to 

get his father 

enroled once 

after he gets 

well

ಅಯ 
ತೆಂದೆಮು 
ಎನಯೊೇಲ್ 
ಆದ  ನೆಂತಯ 
ಅಯು ಚೆನಹುಗಿ 
ಎನಯೊೇಲ್ 
ಆಖಫಸುದು 
ಎೆಂದು 
ನ್ಸಹಸಗೆ ಕೆೇಳಿ

Ask the 

resident to 

bring the 

father's 

demographic 

and 

biometric 

details

ತೆಂದೆಮ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭತುು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ
 ವಯಖಳನುು 
ತಯಲು 
ನ್ಸಹಸಗೆ ಕೆೇಳಿ

Tell him that 

you cannot 

help him in 

such cases

ಅೆಂತಸ 
ಷೆಂದಬಾಖಳಲ್ಲ ಿ
ನ್ಸೇು ಅರಿಗೆ 
ಷಸಹಮ 
ಭಹಡಲಹಖದು 
 ಎೆಂದು 
ಅನ್ಸಗೆ ತಿಳಿಸ

Escalate 

the issue to 

your 

superior

ನ್ಸಭಮ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹ
ಯಔರಿಗೆ  
ಷಭಷೆಾಮ
ನುು 
ವಷುರಿಸ

1
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

In case of village, the 

address section should 

have:

ಗಹಾಭದ ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ, 
ವಳಹಷ ವಬಹಖನುು 
ಸೊೆಂದಯಫೆೇಔು:

Village ಗಹಾಭ Block and 

town

ಫಹಿಕ್ಸ ಭತುು 
ನಖಯ

State and 

Pincode

ಯಹಜಾ ಭತುು 
ಪಿನ್ ಕೊೇರ್ಡ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲ ಿ
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

In case of City, the 

address section should 

have:

I.  House number

II. Colony/locality

III. Area

IV. City

V. State

VI. Pin code 


ನಖಯದ ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ, 
ವಳಹಷ ವಬಹಖನುು 
ಸೊೆಂದಯಫೆೇಔು:
I. ಸೌಸ ಷೆಂಖ್ೆಾ
II. ಕಹಲೊನ್ಸೇ / ಾದೆೇವ
III. ಾದೆೇವ
IV. ನಖಯ
V. ಯಹಜಾ
VI. ಪಿನ್ ಕೊೇರ್ಡ

I, II, III and IV
I, II, III ಭತುು  
IV

I, III, IV, V I, III, IV, V I, II, IV and VI
I, II, IV ಭತುು  
VI

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲ ಿ
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

If the address section 

does not have Pin code 

then, the error that you 

should mark is 

'Incomplete Address'.

ವಳಹಷ ವಬಹಖದಲ್ಲ ಿಪಿನ್ 
ಕೊೇರ್ಡ ಇಲಿದದಾಯೆ, ನ್ಸೇು 
ಖುಯುತಿಷಫೆೇಕಹದ 
ದೊೇಶೆೆಂದಯೆ 'ಅಯಣಾ 
ವಳಹಷ'.

TRUE ಷತಾ FALSE  ಷುಳುು 1
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Which of the following 

errors should be marked 

if there is mismatch in 

the relationship in the 

address section?

ವಳಹಷ ವಬಹಖದಲ್ಲಿನ 
ಷೆಂಫೆಂಧದಲ್ಲಿ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹಖದದಾಯೆ 
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ದೊೇಶಖಳನುು 
ಖುಯುತಿಷಫೆೇಔು?

Incorrect 

address
ತಹಪದ ವಳಹಷ

 Possible 

Relationship 

Mismatch

ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ಷೆಂಫೆಂಧ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹ
ಖುತಿುಲಿ

Incorrect 

information

ತಹಪದ 
ಭಹಹತಿ

Incomplete 

Address

ಅಯಣಾ 
ವಳಹಷ 2
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

The address section 

shows D/O whereas the 

photo is of a 8 year old 

boy. What type of error 

is this? 

ವಳಹಷ ವಬಹಖು D / O 

ಅನುು ತೊೇರಿಷುತುದೆ 
ಆದಯೆ ಫೇಟೊೇು 8 

ಶಾ ಮಸಿನ 
ಸುಡುಖನದಹಾಗಿದೆ. ಇದು 
ಮಹ ರಿೇತಿಮ 
ದೊೇಶಹಗಿದೆ?

Possible 

Gender- 

Photo 

Mismatch

ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ಲ್ಲೆಂಖ-ಫೇಟೊೇ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹಖು
ತಿುಲಿ

Incomplete 

Address

ಅಯಣಾ 
ವಳಹಷ

Possible Age 

– Photo 

Mismatch

ಷೆಂಬನ್ಸೇಮ 
ಮಷುಿ  - 
ಫೇಟೊೇ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹ
ಖುತಿುಲಿ

 Possible 

Relationshi

p Mismatch

ಷೆಂಬನ್ಸೇ
ಮ 
ಷೆಂಫೆಂಧ 
ಸೊೆಂದಕೆ
ಮಹಖುತಿುಲಿ

4
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ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Tampered/ Other 

resident’s document, 

Aadhaar form/Enrolment 

Slip, Photo of 

Resident/Object/Animal 

picture attached as 

document would be 

considered as Fraud 

Documents resulting to 

blacklisting & FIR against 

the Enrolment operator.

ಟಹಾೆಂರ್ಡಾ / ಇತಯ 
ನ್ಸಹಷದ ದಹಕಲೆ, ಆಧಹರ್ 
ಪಹರ್ಮಾ / ದಹಕಲಹತಿ ಸಿಪ್, 

ಡಹಔುಾಮೆಂಟುೆಂತೆ 
ಲಖತಿುಷಲಹದ ನ್ಸಹಷ / 

ಆಫೆಿಕ್ಸಟ / ಅನ್ಸಭಲ್ ಚಿತಾದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾನುು 
ದಹಕಲಹತಿ ಆಯೆೇಟರ್ 
ವಯುದಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ಭತುು 
ಔುಪ ಟಿಟ  ಭಹಡು 
ಮೇಷದ ದಹಕಲೆಖಳು  
ಎೆಂದು ರಿಖಣಿಷಲಹಖುತುದೆ.

True ಷತಾ FALSE ಷುಳುು  1
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Documents not uploaded/ 

blank document uploaded 

will lead to blacklisting & 

FIR against the Enrolment 

operator.

ಅಪೊಿೇರ್ಡ ಭಹಡಲಹಗಿಲಿ / 

ಅಪೊಿೇರ್ಡ ಭಹಡಲಹದ 
ಖ್ಹಲ್ಲ  ಡಹಔುಾಮೆಂಟಖಳು  
ಔುಪ ಟಿಟಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖುತುೆ ಭತುು 
ಎನೊಾೇಲಮೆಂಟ್ 
ಆಯೆೇಟರ್ ವಯುದಧ 
ಎಫ್ಐಆರ್ 
ದಹಕಲ್ಲಷಫಸುದು

True ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

All documents being 

uploaded on the day of 

enrolment should be valid 

& accepting 

expired/cancelled 

documents will lead to 

blacklisting & FIR against 

the Enrolment operator.

ದಹಕಲಹತಿ ದನದಲ್ಲಿ 
ಅಪೊಿೇರ್ಡ ಭಹಡಲಹದ 
ಎಲಹಿ ದಹಕಲೆಖಳು 
ಭಹನಾಹಗಿಯಫೆೇಔು ಭತುು 
ಅಧಿ ಭುಗಿದ / 

ಯದುಾಗೊಳಿಸದ 
ದಹಕಲೆಖಳನುು ಔುಪ ಟಿಟ 
ಭಹಡುವಕೆಗೆ ಭತುು 
ಎನೊಾೇಲಮೆಂಟ್ 
ಆಯೆೇಟರ್ ವಯುದಧ 
ಎಫ್ಐಆರ್ ( ಮದಲ 
ಭಹಹತಿ ಯದ)  ಗೆ 
ಕಹಯಣಹಖಫಸುದು.

True ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

Photo & name of resident 

should be available on 

document being submitted 

for Proof of Identity. Any 

document issue by 

authorized person must 

have stamp over the photo 

attached .Not adhering to 

guidelines would lead 

to blacklisting & FIR against 

the Enrolment operator.

ಖುಯುತಿನ ುಯಹೆಗಹಗಿ 
ಷಲ್ಲಿಸದ ಡಹಔುಾಮೆಂಟುಲ್ಲಿ 
ಫೇಟೊೇ ಭತುು ನ್ಸಹಸ 
ಸೆಷಯು ಲಬಾವಯಫೆೇಔು. 
ಅಧಿಔೃತ ಾಕ್ರುಯಿೆಂದ 
ಮಹುದೆೇ ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ವಶಮು ಲಖತಿುಷಲಹದ 
ಫೇಟೊೇದ ಮೇಲೆ 
ಷಹಟಾೆಂಪ್ ಅನುು 
ಸೊೆಂದಯಫೆೇಔು 
.ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳು 
ಅನುಷರಿಷದೆ ಇಯು 
ಎನೊಾೇಲಮೆಂಟ್ 
ಆಯೆೇಟರ್ ವಯುದಧ 
ಎಫ್ಐಆರ್ 
ದಹಕಲ್ಲಷಫಸುದು.

True ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

an enrolment operator 

captures Unparliamentarily 

/ Abusive language?

ದಹಕಲಹತಿ ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅಷೆಂಷದೇಮಹಗಿ / 

ನ್ಸೆಂದನಹತಮಔ ಬಹಶೆಮನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿದಯೆ  ಏನು ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುುದು?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Operator will 

be sent for 

training

ತಯಫೆೇತಿಗಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ನುು  
ಔಳುಹಷಲಹಖುು
ದು

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases 

- Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

ಾತಿ 
ಹಾಕೆಟಗೆ   
1000 ಯೂ. 

ಭತುು 
ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 1 

ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ  - 1 

ಶಾ 
ಅಭಹನತು 
 ಭತುು 5 

ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ 5 ಶಾ 
ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ 
ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What can lead to 

Blacklisting of operator for 

one year and filing of FIR?

ೆಂದು ಶಾದಯೆಗೆ 
ಆಯೆೇಟರ್  ಔುಪಟಿಟಗೆ  
ಷೆೇಯುೆಂತೆ  ಭತುು 
ಎಫ್ಐಆರ್ ಷಲ್ಲಿಷುೆಂತೆ 
ಭಹಡುುದು ಮಹುದು?

Picture of God 

captured in 

place of 

resident photo

 ನ್ಸಹಸಮ  
ಫೇಟೊೇ 
ಷಾಳದಲ್ಲಿ ದೆೇಯ 
ಚಿತಾು 
ಷೆಯೆಹಡಿಮಲಪಟಿಟದೆ

Age Photo 

Miss match

 ಮಸಿನ 
ಫೇಟೊ 
ಸೊೆಂದಕೆ 
ಆಖುತಿುಲಿ

Poor Quality 

Photograph

ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ

Incomplete 

Address

ಅಯಣಾ 
ವಳಹಷ 1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

an enrolment operator 

enrols an Adult as child?

ದಹಕಲಹತಿ ಆಯೆೇಟರ್  
ಮಷಾಯನುು ಫಹಲಔ 
ಎೆಂದು  ದಹಕಲ್ಲಸದಯೆೇ  
ಮಹ ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುುದು?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Operator will 

be sent for 

training

ತಯಫೆೇತಿಗಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ನುು  
ಔಳುಹಷಲಹಖುು
ದು

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases 

- Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

ಾತಿ 
ಹಾಕೆಟಗೆ   
1000 ಯೂ. 

ಭತುು 
ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 1 

ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ  - 1 

ಶಾ 
ಅಭಹನತು 
 ಭತುು 5 

ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ 5 ಶಾ 
ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ 
ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

an enrolment operator 

captures an Animal 

Photo/Photo of Diety/any 

other object in place 

resident photograph?

ದಹಕಲಹತಿ ಆಯೆೇಟರ್ 
ಹಾಣಿಖಳ  ಫೇಟೊೇ / 

ದೆೇತೆ ಛಹಮಹಚಿತಾ / 

ಇತಯ  ಷುುನುು 
ನ್ಸಹಸಮ ಛಹಮಹಚಿತಾದ 
ಷಾಳದಲ್ಲಿ  ಷೆಯೆಹಡಿಯಿದಯೆ 
ಏನು ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುುದು?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Operator will 

be sent for 

training

ತಯಫೆೇತಿಗಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ನುು  
ಔಳುಹಷಲಹಖುು
ದು

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases 

- Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

ಾತಿ 
ಹಾಕೆಟಗೆ   
1000 ಯೂ. 

ಭತುು 
ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 1 

ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ  - 1 

ಶಾ 
ಅಭಹನತು 
 ಭತುು 5 

ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ 5 ಶಾ 
ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ 
ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

an enrolment operator will 

capture 

Objects(Chair/Laptop/Wall/

Table) Photo in place 

resident photograph?




ದಹಕಲಹತಿ ಆಯೆೇಟರ್ 
ಆಫೆಿಕ್ಸಟ್ (ಚೆೇರ್ / 

ಲಹಾಹಟಪ್ / ಹಲ್ / 

ಟೆೇಫಲ್) ಅನುು ಷಾಳ 
ನ್ಸಹಸಮ  ಛಹಮಹಚಿತಾ 
ಷಳದಲ್ಲಿ  
ಷೆಯೆಹಡಿಮುುದಹದಯೆ ಏನು 
ಔಾಭ ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುತುದೆ?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Operator will 

be sent for 

training

ತಯಫೆೇತಿಗಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ನುು  
ಔಳುಹಷಲಹಖುು
ದು

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases 

- Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

ಾತಿ 
ಹಾಕೆಟಗೆ   
1000 ಯೂ. 

ಭತುು 
ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 1 

ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ  - 1 

ಶಾ 
ಅಭಹನತು 
 ಭತುು 5 

ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ 5 ಶಾ 
ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ 
ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

an enrolment operator will 

capture Animal Photo in 

place resident photograph?

ದಹಕಲಹತಿ ಆಯೆೇಟರ್  
ನ್ಸಹಸಮ ಫೇಟೊದ 
ಫದಲಹಗಿ  ಅನ್ಸಭಲ್ 
ಫೇಟೊೇನುು ಯೆ 
ಷೆಯೆಹಡಿದಯೆ  ಮಹ ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುುದು?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Operator will 

be sent for 

training

ತಯಫೆೇತಿಗಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ನುು  
ಔಳುಹಷಲಹಖುು
ದು

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases 

- Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

ಾತಿ 
ಹಾಕೆಟಗೆ   
1000 ಯೂ. 

ಭತುು 
ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 1 

ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ  - 1 

ಶಾ 
ಅಭಹನತು 
 ಭತುು 5 

ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ 5 ಶಾ 
ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ 
ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

an enrolment operator 

would capture photograph 

of "photo" in place of live 

resident photograph?

ದಹಕಲಹತಿ ಆಯೆೇಟರ್ 
ಾಷುುತ ಇಯು ನ್ಸಹಸಮ 
ಫೇಟೊದ ಫದಲಹಗಿ 
"ಫೇಟೊೇ" 

ಛಹಮಹಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿದಯೆ  ಮಹ ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುುದು?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Operator will 

be sent for 

training

ತಯಫೆೇತಿಗಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ನುು  
ಔಳುಹಷಲಹಖುು
ದು

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases 

- Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

ಾತಿ 
ಹಾಕೆಟಗೆ   
1000 ಯೂ. 

ಭತುು 
ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 1 

ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ  - 1 

ಶಾ 
ಅಭಹನತು 
 ಭತುು 5 

ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ 5 ಶಾ 
ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ 
ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

an enrolment operator 

during Biometric exception 

enrolment captures 

photograph of a different 

person in exception 

photograph?

ಫಯಮೇಟಿಾಕ್ಸ ಎಕೆಿಶನ್ 
ದಹಕಲಹತಿ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲಹತಿ ಆಯೆೇಟರ್ 
ಎಕೆಿಡನ್  ಛಹಮಹಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ಫೆೇಯೆ ಾಕ್ರುಮ 
ಛಹಮಹಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿಯಿದಯೆ ಏನು ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುುದು?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Operator will 

be sent for 

training

ತಯಫೆೇತಿಗಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ನುು  
ಔಳುಹಷಲಹಖುು
ದು

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases 

- Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

ಾತಿ 
ಹಾಕೆಟಗೆ   
1000 ಯೂ. 

ಭತುು 
ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 1 

ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ  - 1 

ಶಾ 
ಅಭಹನತು 
 ಭತುು 5 

ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ 5 ಶಾ 
ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ 
ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

an enrolment operator 

during Biometric exception 

enrolment captures 

photograph of 

Objects(Chair/Laptop/Table

/Poster) in exception 

photograph?

ಫಯಮೇಟಿಾಕ್ಸ ಎಕೆಿಶನ್ 
ದಹಕಲಹತಿ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲಹತಿ ಆಯೆೇಟರ್ 
ಎಕೆಿಶನ್ ಛಹಮಹಚಿತಾದಲ್ಲಿ 
ಆಫೆಿಔಟಗಳ (ಚೆೇರ್ / 

ಲಹಾಹಟಪ್ / ಟೆೇಫಲ್ / 

ಪೊೇಷಟರ್) 

ಛಹಮಹಚಿತಾನುು 
ಷೆಯೆಹಡಿದಯೆ ಏನು ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುತುದೆ?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Operator will 

be sent for 

training

ತಯಫೆೇತಿಗಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ನುು  
ಔಳುಹಷಲಹಖುು
ದು

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases 

- Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

ಾತಿ 
ಹಾಕೆಟಗೆ   
1000 ಯೂ. 

ಭತುು 
ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 1 

ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ  - 1 

ಶಾ 
ಅಭಹನತು 
 ಭತುು 5 

ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿ
ಗೆ 5 ಶಾ 
ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ 
ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

Operator does errors like 

Poor Quality 

Photograph,Obvious 

Gender or Date of Birth 

Errors

ಆಯೆೇಟರ್ ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟದ ಛಹಮಹಚಿತಾ, 
ಷಪಶಟ ಲ್ಲೆಂಖ ಅಥಹ ಫತ್ಾ 
ದೊೇಶಖಳ ದನಹೆಂಔದೆಂತಸ 
ದೊೇಶಖಳನುು ಭಹಡಿದಯೆ 
ಮಹ ಔಾಭನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹಖುತುದೆ

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Amount of 

Rs.25 

withheld per 

packet and for 

more than 30 

cases - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases - 

 Suspension 

for 1 year.

ಾತಿ ಹಾಕೆಟಗೆ 
25 ಯೂ. ಭತುು 
30 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳು - 6 

ತಿೆಂಖಳುಖಳಯೆ
ಗೆ ಅಭಹನತುು 
ಭತುು 50 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ - 
1 ಶಾ 
ಅಭಹನತುು

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year & 

FIR will be 

filed

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅನುು  1 

ಶಾ ಔುಪ 
ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷಲಹ
ಖುುದು 
ಭತುು 
ಎಫ್ಐಆರ್ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ುದು

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken if 

the BE Exception photo is 

not captured by the 

operator as per guidelines

BE ಎಕೆಿಶನ್ 
ಫೇಟೊೇನುು  
ಭಹಖಾಷೂಚಿಖಳ ಾಕಹಯ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಷೆಯೆ ಹಡಿಮದೆೇ 
 ಇದಾಯೆ ಏನು ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುುದು

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Amount of 

Rs.25 

withheld per 

packet and for 

more than 30 

cases - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases - 

 Suspension 

for 1 year.

ಾತಿ ಹಾಕೆಟಗೆ 
25 ಯೂ. ಭತುು 
30 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳು - 6 

ತಿೆಂಖಳುಖಳಯೆ
ಗೆ ಅಭಹನತುು 
ಭತುು 50 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ - 
1 ಶಾ 
ಅಭಹನತುು

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year & 

FIR will be 

filed

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅನುು  1 

ಶಾ ಔುಪ 
ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷಲಹ
ಖುುದು 
ಭತುು 
ಎಫ್ಐಆರ್ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖು
ುದು

3



391

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken 

against the Operator for 

incorrect biometric 

exceptions - eg - Full finger 

print or Iris recorded as 

missing/Photo of Photo / 

exception photo of a 

different person

ತಹಪದ ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಎಕೆಿಶನಖಳಿಗಹಗಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ವಯುದಧ ಮಹ 
ಔಾಭ ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುುದು - 
ಉದಹ - ಯಣಾ ಫೆಯಳು 
ಭುದಾಣ ಅಥಹ ಔಣುಣಖುಡೆಡ 
ಕಹಣೆಮಹಗಿದೆ ಎೆಂದು 
ಖುಯುತಿಷಲಹಗಿದೆ / ಫೆೇಯೆ 
ಾಕ್ರುಮ ಫೇಟೊೇ / 

ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇದ 
ಫೇಟೊೇ

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and for 

1 or more 

cases - 

Suspension 

for 1 year and 

more than 5 

cases - 

Suspension 

for 5 year & 

FIR will be filed

ಾತಿ ಹಾಕೆಟ್ ಗೆ 
  1000 ಯೂ. 

ಭತುು ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 
1 ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ  - 
1 ಶಾ 
ಅಭಹನತು  
ಭತುು 5 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ 5 

ಶಾ ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖುತುದೆ

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅನುು  1 

ಶಾ ಔುಪ 
ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷಲಹ
ಖುುದು

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken 

against the Operator for 

bad quality photo in 

exception photo or 

exception not visible in 

exception photo

ಎಕೆಿಶನ್ ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಕೆಟಟ ಖುಣಭಟಟದ 
ಫೇಟೊೇಗಹಗಿ ಅಥಹ 
ಎಕೆಿಶನ್  ಫೇಟೊೇದಲ್ಲಿ 
ಎಕೆಿಶನ್ ಕಹಣಿಷದ ಕಹಯಣ 
 ಆಯೆೇಟರ್ ವಯುದಧ  
ಮಹ ಔಾಭನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹಖುುದು

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and for 

1 or more 

cases in a 

month - 

Suspension 

for 1 year and 

more than 5 

cases - 

Suspension 

for 5 year & 

FIR will be filed

ಾತಿ ಹಾಕೆಟಗೆ  
 1000 ಯೂ. 

ಭತುು ತಿೆಂಖಳಿಗೆ 
1 ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ  - 
1 ಶಾ 
ಅಭಹನತು  
ಭತುು 5 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ 5 

ಶಾ ಭತುು  
ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಗೆ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖುತುದೆ

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅನುು  1 

ಶಾ ಔುಪ 
ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷಲಹ
ಖುುದು

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken 

against the Operator 

accepts a fradulent 

document 

 ಮೇಷದ ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಸವೇಔರಿಸದ  ಆಯೆೇಟರ್ 
ವಯುದಧ  ಮಹ ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುತುದೆ?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

For 1 or more 

cases in a 

month - 

Suspension 

for 1 year and 

more than 5 

cases - 

Suspension 

for 5 year & 

FIR will be filed

ೆಂದು ತಿೆಂಖಳಲ್ಲಿ 
1 ಅಥಹ ಸೆಚುಚ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ - 
1 ಶಾ 
ಅಭಹನತು  
ಭತುು 5 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ - 
5 ಶಾ 
ಅಭಹನತುು 
ಭತುು 
ಎಫ್ಐಆರ್ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖುುದು

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅನುು  1 

ಶಾ ಔುಪ 
ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷಲಹ
ಖುುದು

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken 

against the Operator scans 

a blank page as proof 

document

 ುಯಹೆ ದಹಕಲೆಮಹಗಿ 
ಖ್ಹಲ್ಲ ುಟನುು ಷಹಾಾನ್ 
ಭಹಡಿದ ಆಯೆೇಟರ್ 
ವಯುದಧ ಮಹುದೆೇ ಔಾಭ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹಖುುದು?

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

For 1 or more 

cases in a 

month - 

Suspension 

for 1 year and 

more than 5 

cases - 

Suspension 

for 5 year & 

FIR will be filed

ೆಂದು ತಿೆಂಖಳಲ್ಲಿ 
1 ಅಥಹ ಸೆಚುಚ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ - 
1 ಶಾ 
ಅಭಹನತು  
ಭತುು 5 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ - 
5 ಶಾ 
ಅಭಹನತುು 
ಭತುು 
ಎಫ್ಐಆರ್ 
ಷಲ್ಲಿಷಲಹಖುುದು

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅನುು  1 

ಶಾ ಔುಪ 
ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷಲಹ
ಖುುದು

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken 

against the Operator 

accepts an invalid 

document

 ಅಭಹನಾಹದ 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ ಸವೇಔರಿಸದ  
ಆಯೆೇಟರ್ ವಯುದಧ ಮಹ 
ಔಾಭ ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುತುದೆ

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

For 30 or 

more cases in 

a month - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases - 

 Suspension 

for 1 year 

ೆಂದು ತಿೆಂಖಳಲ್ಲಿ 
30 ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ - 
6 

ತಿೆಂಖಳುಖಳಯೆ
ಗೆ ಅಭಹನತುು  
ಭತುು 50 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ  - 
1 ಶಾಕೆಾ 
ಅಭಹನತುು

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅನುು  1 

ಶಾ ಔುಪ 
ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷಲಹ
ಖುುದು

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ಅಧಹಾಮ 7: 

ನೊೇೆಂದಣಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಖುಣಭಟಟದ ಔುರಿತು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭತುು 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔರಿಗೆ  
ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳು

What action will be taken 

against the Operator 

accepts document which 

does not match with the 

demographic details of the 

resident

ನ್ಸಹಸಖಳ ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ವಯಖಳ ೆೆಂದಗೆ 
ಸೊೆಂದಕೆಮಹಖದಯು 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ ಅನುು 
ಸವೇಔರಿಷು ಆಯೆೇಟರ್  
ಔುರಿತು  ಮಹ ಔಾಭ 
ಕೆೈಗೊಳುಲಹಖುುದು

Waring letter 

will be issued

ಎಚಚರಿಕೆ 
ತಾನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುತುದೆ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

ಆಯೆೇಟರ್ ID 

ಮನುು 72 

ಖೆಂಟೆಖಳ ಕಹಲ 
ನ್ಸಫಾೆಂಧಿಷಲಹಖು
ತುದೆ

For 30 or 

more cases in 

a month - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases - 

 Suspension 

for 1 year 

ೆಂದು ತಿೆಂಖಳಲ್ಲಿ 
30 ಅಥಹ 
ಅದಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ - 
6 

ತಿೆಂಖಳುಖಳಯೆ
ಗೆ ಅಭಹನತುು  
ಭತುು 50 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಸೆಚಿಚನ 
ಾಔಯಣಖಳಿಗೆ  - 
1 ಶಾಕೆಾ 
ಅಭಹನತುು

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ಆಯೆೇಟರ್ 
ಅನುು  1 

ಶಾ ಔುಪ 
ಟಿಟಗೆ 
ಷೆೇರಿಷಲಹ
ಖುುದು

3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever impersonates 

or attempts to 

impersonate another 

person, whether dead or 

alive, real or imaginary, 

by providing any false 

demographic 

information or biometric 

information, shall be 

punishable with 

imprisonment for a 

term, which may extend 

to ___ years.

ಮಹುದೆೇ ಾಕ್ರುಮು 
ತಹಪದ ಅಥಹ 
ಜಿೇೆಂತಹಗಿ, ನ್ಸಜಹದ 
ಅಥಹ ಕಹಲಪನ್ಸಔಹಗಿ, 

ಮಹುದೆೇ ತುಪ 
ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ ಭಹಹತಿ 
ಅಥಹ ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ದಗಿಷು ಭೂಲಔ, 

ಾಕ್ರುಮೆಂತೆ ಷೊೇಖು 
ಸಹಔು ಅಥಹ ಷೊೇಖು 
ಸಹಔಲು ಾಮತಿುಸದಯೆ, 
___ ಶಾಖಳಿಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ ೆಂದು 
ಟರ್ಮಾ ಜೆೈಲು ಶಕ್ಷೆ 
ವಧಿಷಫಸುದು.

1 1 2 2 3 3 4 4 3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever impersonates 

or attempts to 

impersonate another 

person, whether dead or 

alive, real or imaginary, 

by providing any false 

demographic 

information or biometric 

information, shall be 

punishable with a fine 

which may extend to 

____ rupees.

ಷತು ಅಥಹ ಜಿೇೆಂತ, 

ನ್ಸಜಹದ ಅಥಹ 
ಕಹಲಪನ್ಸಔ, ಮಹುದೆೇ 
ತುಪ ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭಹಹತಿ ಅಥಹ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ದಗಿಷುುದಯ ಭೂಲಔ 
ಇನೊುಫಬ ಾಕ್ರುಮೆಂತೆ 
ಷೊೇಖು ಸಹಔು ಅಥಹ 
ಷೊೇಖು ಸಹಔಲು 
ಾಮತಿುಸದಯೆ, ____ 

ಯೂಹಯಿಖಳಿಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ದೆಂಡನುು ವಧಿಷಫಸುದು.

5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 20,000 50,000 50,000 2
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever, with the 

intention of causing 

harm or mischief to an 

Aadhaar number holder, 

or with the intention of 

appropriating the 

identity of an Aadhaar 

number holder changes 

or attempts to change 

any demographic 

information or biometric 

information of an 

Aadhaar number holder 

by impersonating or 

attempting to 

impersonate another 

person, dead or alive, 

real or imaginary, shall 

be punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to 

____ years and shall also 

be liable to a fine which 

may extend to ten 

thousand rupees.

ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಸೊೆಂದಯುರಿಗೆ ಸಹನ್ಸ 
ಅಥಹ 
ಕ್ರಡಿಗೆೇಡಿತನನುು 
ಉೆಂಟುಭಹಡು 
ಉದೆಾೇವದೆಂದ ಅಥಹ 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಸೊೆಂದಯುಯ 
ಫದಲಹಣೆಮ 
ಖುಯುತನುು 
ಡೆದುಕೊಳುು 
ಉದೆಾೇವದೆಂದ ಅಥಹ 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಮ 
ಮಹುದೆೇ ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭಹಹತಿ ಅಥಹ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಫದಲ್ಲಷು ಮತುದೆಂದ 
ಅಥಹ ಷೊೇಖು ಸಹಔು 
ಾಮತುದ ಭೂಲಔ 
____ ಶಾಖಳಯೆಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ ಭತುು 
ಸತುು ಷಹವಯ 
ಯೂಹಯಿಖಳಿಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ದೆಂಡಕೆಾ ಷಸ 

1 1 2 2 3 3 4 4 3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever, with the 

intention of causing 

harm or mischief to an 

Aadhaar number holder, 

or with the intention of 

appropriating the 

identity of an Aadhaar 

number holder changes 

or attempts to change 

any demographic 

information or biometric 

information of an 

Aadhaar number holder 

by impersonating or 

attempting to 

impersonate another 

person, dead or alive, 

real or imaginary, shall 

be punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to 

three years and shall 

also be liable to a fine 

which may extend to 

_____ rupees.

ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಸೊೆಂದಯುರಿಗೆ ಸಹನ್ಸ 
ಅಥಹ 
ಕ್ರಡಿಗೆೇಡಿತನನುು 
ಉೆಂಟುಭಹಡು 
ಉದೆಾೇವದೆಂದ ಅಥಹ 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಸೊೆಂದಯುಯ 
ಫದಲಹಣೆಮ 
ಖುಯುತನುು 
ಡೆದುಕೊಳುು 
ಉದೆಾೇವದೆಂದ ಅಥಹ 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಮ 
ಮಹುದೆೇ ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭಹಹತಿ ಅಥಹ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಫದಲ್ಲಷು ಮತುದೆಂದ 
ಅಥಹ ಷೊೇಖು ಸಹಔು 
ಾಮತುದ ಭೂಲಔ ಫಬ 
ಾಕ್ರುಮು ಷತು ಅಥಹ 
ಜಿೇೆಂತಹಗಿ, ನ್ಸಜಹದ 
ಅಥಹ ಕಹಲಪನ್ಸಔಹಗಿ 
ನಟಿಷಲು, ಭೂಯು 
ಶಾಖಳ ಯೆಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ ಭತುು 

5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 20,000 50,000 50,000 2
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

In the case of a company 

that is not authorised to 

collect identity 

information under the 

provisions of this Act, by 

words, conduct or 

demeanour pretends 

that it is authorised to 

do so, shall be 

punishable with a fine 

which may extend to 

___ rupees.

ಈ ಅಧಿನ್ಸಮಭದ 
ನ್ಸಫೆಂಧನೆಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ಖುಯುತಿನ ಭಹಹತಿಮನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷಲು 
ಅಧಿಕಹಯವಲಿದ 
ಔೆಂೆನ್ಸಮ ವಶಮದಲ್ಲ,ಿ 

ದಖಳು, ನಡಳಿಕೆ 
ಅಥಹ ತಾನೆ ಭೂಲಔ 
ಅದನುು ಅಧಿಕಹಯಕೆಾ 
ತಯುೆಂತೆ 
ನಟಿಷುುದು,ಇೆಂತಸುಖ
ಳಿಗೆ  ___ 

ಯೂಹಯಿಖಳಿಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ದೆಂಡನುು ನ್ಸೇಡಫಸುದು.

10,000 10,000 50,000 50,000 1,00,000 1,00,000 2,00,000 2,00,000 3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever, not being 

authorised by the 

Authority, intentionally 

accesses or secures 

access to the Central 

Identities Data 

Repository shall be 

punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to 

three years and shall 

also be liable to a fine 

which shall not be less 

than ____ rupees.

ಮಹಯು ಅಥಹರಿಟಿಗೆ 
ಅಧಿಕಹಯ ನ್ಸೇಡದದಾಯೆ, 
ಉದೆಾೇವಯಾಔಹಗಿ 
ಾೆೇಶಷು ಅಥಹ 
ಕೆೇೆಂದಾ ಖುಯುತನುು 
ಾೆೇಶಷಲು 
ಬದಾಡಿಷುತುದೆ ಡೆೇಟಹ 
ಯೆಪೊಸಟರಿಮು ಭೂಯು 
ಶಾಖಳಯೆಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಜೆೈಲು 
ಶಕ್ಷೆಗೆ ಳಗಹಖಫಸುದು 
ಭತುು ____ 

ಯೂಹಯಿಗಿೆಂತ 
ಔಡಿಮಯಿಲಿದ ದೆಂಡಕೆಾ 
ಸೊಣೆಗಹಯಯಹಗಿಯಫೆೇಔು .

10,000 10,000 50,000 50,000 1,00,000 1,00,000 2,00,000 2,00,000 3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

The meaning of 

“computer source code” 

shall have the meaning 

assigned to it in which of 

the following Acts?

"ಔೆಂಯಾಟರ್ ಷೊೇಸಾ  
ಕೊೇರ್ಡ" ನ ಅಥಾು 
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಕಹಯಿದೆಖಳಲ್ಲಿ ಅದಕೆಾ 
ನ್ಸಯೇಜಿಷಲಹದ 
ಅಥಾನುು 
ಸೊೆಂದಯಫೆೇಔು?

Section 65 of 

the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ಭಹಹತಿ 
ತೆಂತಾಜ್ಞಹನ 
ಕಹಯಿದೆ, 2000 

ದ ಷೆಕ್ಷನ್  65

IPC Section 67
ಐಪಿಸ ಷೆಕ್ಷನ್ 
67

Section 43 of 

the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ಭಹಹತಿ 
ತೆಂತಾಜ್ಞಹನ 
ಕಹಯಿದೆ, 2000 

ದ ಷೆಕ್ಷನ್  43

Section 41 

of 

Information 

 

Technology 

Act, 2000

ಭಹಹತಿ 
ತೆಂತಾಜ್ಞಹ
ನ 
ಕಹಯಿದೆ, 
2000 ದ 
ಷೆಕ್ಷನ್  41

1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

The meanings of 

“computer 

contaminant”, 

“computer virus” and 

“damage” shall have the 

meaning assigned to it in 

which of the following 

Acts?

"ಔೆಂಯಾಟರ್ 
ಕಹೆಂಟಿಮೇನೆಂಟ್", 

"ಔೆಂಯಾಟರ್ ೆೈಯಸ" 

ಭತುು "ಸಹನ್ಸ" ಖಳ 
ಅಥಾಖಳು ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹ ಕಹಯಿದೆಖಳಲ್ಲಿ 
ಅದಕೆಾ ನ್ಸಯೇಜಿತಹದ 
ಅಥಾನುು ಸೊೆಂದೆ?

Section 65 of 

the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ಭಹಹತಿ 
ತೆಂತಾಜ್ಞಹನ 
ಕಹಯಿದೆ, 2000 

ದ ಷೆಕ್ಷನ್  65

IPC Section 67
ಐಪಿಸ ಷೆಕ್ಷನ್ 
67

Section 43 of 

the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ಭಹಹತಿ 
ತೆಂತಾಜ್ಞಹನ 
ಕಹಯಿದೆ, 2000 

ದ ಷೆಕ್ಷನ್  43

Section 41 

of the 

Information 

 

Technology 

Act, 2000

ಭಹಹತಿ 
ತೆಂತಾಜ್ಞಹ
ನ 
ಕಹಯಿದೆ, 
2000 ದ 
ಷೆಕ್ಷನ್  41

3

405

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever, being an 

enrolling agency or a 

requesting entity, fails to 

comply with the 

requirements of sub-

section (2) of Section 3 

or sub-section (3) of 

Section 8, shall be 

punishable with 

imprisonment which 

may extend to ____ 

year(s).

ದಹಕಲಹತಿ ಷೆಂಷೆಾ 
ಅಥಹ ಭನವ ಭಹಡು 
ಗಟಔದೆಂತೆ ಮಹಯು, 
ಷೆಕ್ಷನ್ 8 ಯ ಷೆಕ್ಷನ್ 3 

ಅಥಹ ಷೆಕ್ಷನ್ (3) ನ 
ಉ-ವಬಹಖ (2) ನ 
ಅಖತಾತೆಖಳಿಗೆ 
ಅನುಖುಣಹಗಿ 
ವಪಲಹದಯೆ, ____ 

ಶಾಕೆಾ (ಖಳಿಗೆ) 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ ಜೆೈಲು 
ಶಕ್ಷೆಮನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಖುುದು.

1 1 2 2 3 3 4 4 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever commits an 

offence under 

Information Technology 

Act, 2000 any rules or 

regulations made 

thereunder for which no 

specific penalty is 

provided elsewhere than 

this section, shall be 

punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to 

one year or with a fine, 

which may extend to 

______ rupees.

ಭಹಹತಿ ತೆಂತಾಜ್ಞಹನ 
ಕಹಯಿದೆ, 2000 ಯ 
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಯಹಧನುು 
ಭಹಡಿದಯೆ, ಈ 
ವಬಹಖಕ್ರಾೆಂತ ಫೆೇಯೆಡೆ 
ಮಹುದೆೇ ನ್ಸದಾಶಟ 
ೆನಹಲ್ಲಟ ದಗಿಷದ 
ಮಹುದೆೇ ನ್ಸಮಭಖಳು 
ಅಥಹ ನ್ಸಫೆಂಧನೆಖಳು, 
ೆಂದು ಶಾಕೆಾ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ಅಥಹ 
ಉತುಭಹದೆಂತಸ 
ಕಚುಾಗೆ ಶಕ್ಷೆ 
ವಧಿಷಫಸುದು, ಇದು  
______ ಯೂಹಯಿಖಳಿಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದು  

5,000 5,000 10,000 10,000 25,000 25,000 50,000 50,000 3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever commits an 

offence under 

Information Technology 

Act, 2000 any rules or 

regulations made 

thereunder for which no 

specific penalty is 

provided elsewhere than 

this section, shall be 

punishable. Given here 

are some punishments:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 1 year

ii. Fine which may 

extend to Rs. 25,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 2 year

iv. Fine which may 

extend to Rs. 15,000

Identify the correct 

punishments.

ಭಹಹತಿ ತೆಂತಾಜ್ಞಹನ 
ಕಹಯಿದೆ, 2000 ಯ 
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಅಯಹಧ 
ಭಹಡಿದಯೆ, ಈ 
ವಬಹಖಕ್ರಾೆಂತ ಫೆೇಯೆಡೆ 
ಮಹುದೆೇ ನ್ಸದಾಶಟ 
ೆನಹಲ್ಲಟ ದಗಿಷದ 
ಮಹುದೆೇ ನ್ಸಮಭಖಳು 
ಅಥಹ ನ್ಸಫೆಂಧನೆಖಳು 
ಶಕ್ಷಹಸಾಹಖಫಸುದು. 
ಇಲ್ಲ ಿನ್ಸೇಡಲಹದ ಕೆಲು 
ಶಕ್ಷೆಖಳೆೆಂದಯೆ:
i.1 ಶಾಕೆಾ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ ೆಂದು 
ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ಷೆ
ii. ಪೆೈನ್ ಇದು ಯೂ. 

25,000( 25,000 ಯೂ 
ಯೆಖೂ ದೆಂಡ 
ವಷುರಿಷಫಸುದು)
iii. 2 ಶಾಕೆಾ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ಅಧಿಮ ಜೆೈಲು
IV. ಪೆೈನ್ ಇದು ಯೂ. 

15,000

ಷರಿಮಹದ ಶಕ್ಷೆಮನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

i. or ii. i. ಅಥಹ ii. i. or iv. i. ಅಥಹ iv. ii. or iii. ii. ಅಥಹ iii. iii. or iv.

iii. 

ಅಥಹ  
iv.

1



408

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever, being a 

requesting entity, uses 

the identity information 

of an individual in 

contravention of sub-

section (3) of Section 8, 

shall be punishable. 

Given here are some 

punishments.

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 1 year

ii. Fine which may 

extend to Rs. 25,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 years

iv. Fine which may 

extend to Rs. 10,000

Identify the correct 

option.

ರಿಕೆವಸಟೆಂಗ್ ಎೆಂಟಿಟಿ 
ಮಯಹಗಿದುಾ ವಬಹಖ 8 

ಯ ಉ-ವಬಹಖ (3) ನ 
ವಯುದಧಹಗಿ ಾಕ್ರುಮ 
ಖುಯುತಿನ ಭಹಹತಿಮನುು 
ಫಳಷುತಹುಯೆ, ಅದು 
ಶಕ್ಷಹಸಾಹಗಿಯುತುದೆ. ಇಲ್ಲ ಿ
ನ್ಸೇಡಲಹದ ಕೆಲು 
ಶಕ್ಷೆಖಳೆೆಂದಯೆ.
i. 1 ಶಾಕೆಾ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ ೆಂದು 
ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ಷೆ
ii. ದೆಂಡ  ಇದು ಯೂ. 

25,000 ( 25,000 ಯೂ 
ಯೆಖೂ ದೆಂಡ 
ವಷುರಿಷಫಸುದು)
iii. 3 ಶಾಖಳಯೆಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ಅಧಿಮ ಜೆೈಲು
IV. ದೆಂಡ ಇದು ಯೂ. 

10,000 ( 10,000 ಯೂ 
ಯೆಖೂ ದೆಂಡ 
ವಷುರಿಷಫಸುದು)
ಷರಿಮಹದ ಆಯೆಾಮನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

i. or ii. i. ಅಥಹ ii. i. or iv. i. ಅಥಹ  iv. ii. or iii. ii. ಅಥಹ iii. iii. or iv.

iii. 

ಅಥಹ  
iv.

4
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Given here are some 

courts.

i. Chief Metropolitan 

Magistrate

ii. Chief Judicial 

Magistrate

iii. Primary Court

iv. Judicial Service 

Commission

Identify the courts that 

can try any offence 

punishable under 

Information Technology 

Act, 2000.

ಇಲ್ಲ ಿ ಕೆಲು 
ನಹಾಮಹಲಮಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ
i. ಭುಕಾ 
ಮಟೊಾೇಹಲ್ಲಟನ್ 
ಭಹಾಜಿಷೆಾೇಟ್
ii. ಭುಕಾ ನಹಾಮಹೆಂಖ 
ಭಹಾಜಿಷೆಾೇಟ್
iii. ಹಾಥಮಔ 
ನಹಾಮಹಲಮ
IV. ನಹಾಮಹೆಂಖ ಷೆೇಹ 
ಆಯೇಖ
ಭಹಹತಿ ತೆಂತಾಜ್ಞಹನ 
ಆಕ್ಸಟ, 2000 ಯ ಾಕಹಯ 
ಮಹುದೆೇ 
ಅಯಹಧನುು 
ಶಷಫಸುದಹದ 
ನಹಾಮಹಲಮಖಳನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

i. or ii. i. ಅಥಹ ii. i. or iv. i. ಅಥಹ  iv. ii. or iii. ii. ಅಥಹ  iii. iii. or iv.
iii. 

ಅಥಹ iv.
1



410

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Given here are some 

police ranks.

i. Sub-Inspector of Police

ii. Assistant Sub-

Inspector of Police

iii. Inspector of Police

iv. Assistant Inspector of 

Police

Identify the police rank 

that can investigate any 

offence under 

Information Technology 

Act, 2000.

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು ಪೊೇಲ್ಲಸ 
ವೆಾೇಣಿಖಳನುು  
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ.
i. ಪೊಲ್ಲೇಸ ಉ 
ಇನೆಿೆಔಟರ್
ii. ಷಸಹಮಔ ಪೊಲ್ಲೇಸ 
ಉ-ಇನೆಿೆಔಟರ್
iii. ಪೊಲ್ಲೇಸ ಇನೆಿೆಔಟರ್
IV. ಷಸಹಮಔ ಪೊಲ್ಲೇಸ 
ಇನೆಿೆಔಟರ್
ಭಹಹತಿ ತೆಂತಾಜ್ಞಹನ 
ಕಹಯಿದೆ, 2000 ಯ 
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಮಹುದೆೇ 
ಅಯಹಧನುು ತನ್ಸಖ್ೆ 
ಭಹಡು ಪೊಲ್ಲೇಸ ಯ 
ವೆಾೇಣಿ ಖುಯುತಿಸ.

i. or ii. i. ಅಥಹ  ii. i. or iv. i. ಅಥಹ  iv. iii. iii. iii. or iv.

iii. 

ಅಥಹ  
iv.

3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

An error was uncovered 

where enrolment with 

fake PoI/PoA was done 

by tampering UIDAI 

software.

Given here are some 

people.

i. Operator

ii. Supervisor

iii. Registrar

iv. Introducer

Which of these people 

will be punishable for 

this offence?

ಮುಐಡಿಎಐ 
ತೆಂತಹಾೆಂವನುು 
ತಗಿೆಷು ಭೂಲಔ 
ನಔಲ್ಲPOA / POI  ಜೊತೆ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಭಹಡಲಪಟಹಟಖ ದೊೇಶ 
ಔೆಂಡುಫೆಂದದೆ.
ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು ಜನಯನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ.
i. ಆಯೆೇಟರ್
ii. ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ
iii. ರಿಜಿಷಹಾರ್
IV. ರಿಚಮ
ಈ ಅಯಹಧಕಹಾಗಿ ಈ 
ಶಕ್ಷೆಗೆ ಳಗಹಖುಯು 
ಮಹಯು?

i. or ii. i. ಅಥಹ ii. i. or iv. i. ಅಥಹ iv. iii. iii. iii. or iv.
iii. 

ಅಥಹ iv.
1



412

Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

During verification, it is 

discovered that a Photo 

of Photo (PoP) was used 

in the Aadhaar 

registration. Given here 

are some people:

i. Operator

ii. Supervisor

iii. Registrar

iv. Introducer

Which of these people 

will be punishable for 

this offence?

ರಿಶೇಲನೆಮ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ, ಆಧಹರ್ 
ನೊೇೆಂದಣಿಗೆ ಫೇಟೊ 
ಆಫ್ ಫೇಟೊ 
(ಪೊ.ಪಿ.ಪಿ) ಅನುು 
ಫಳಷಲಹಗಿದೆ ಎೆಂದು 
ಔೆಂಡುಹಡಿಮಲಹಗಿದೆ. 
ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು ಾಕ್ರುಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ :
i. ಆಯೆೇಟರ್
ii. ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ
iii. ರಿಜಿಷಹಾರ್
IV. ರಿಚಮ
ಈ ಅಯಹಧಕಹಾಗಿ 
ಮಹಯು ಶಕ್ಷೆಮನುು 
ಸೊೆಂದುತಹುಯೆ ?

i. or ii. i. ಅಥಹ  ii. i. or iv. i. ಅಥಹ  iv. iii. iii. iii. or iv.

iii. 

ಅಥಹ  
iv.

1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever, not being 

authorised by the 

Authority, intentionally 

downloads, copies or 

extracts any data from 

the Central Identities 

Data Repository or 

stored in any removable 

storage medium shall be 

punishable.

Given here are some 

punishments:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 years

ii. Shall be liable to a fine 

which shall not be less 

than Rs. 1,00,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 2 years

iv. Shall be liable to a 

fine which shall not be 

less than Rs. 30,000

Identify the correct 

option.

ಮಹಯು ಅಧಿಕಹಯ 
ಹಾಧಿಕಹಯದೆಂದ 
ಅಧಿಕಹಯ ಡೆಮುುದಲಿ, 
ಉದೆಾೇವಯಾಔಹಗಿ 
ಡೌನೊಿೇಡೆಳು, 
ನಔಲುಖಳು ಅಥಹ 
ಮಹುದೆೇ 
ಖುಯುತಿಷಫಸುದಹದ 
ಷೆಂಖಾಸಣಹ 
ಭಹಧಾಭದಲ್ಲ ಿ
ಷೆಂಖಾಹಷಲಹದ ಅಥಹ 
ಕೆೇೆಂದಾ ಖುಯುತಿಷುವಕೆಮ 
ಡೆೇಟಹ ಯೆಪೊಸಟರಿಯಿೆಂದ 
ಮಹುದೆೇ ಡೆೇಟಹನುು 
ಸೊಯತೆಗೆಮಫಸುದು. ಈ 
ಅಯಹಧಕೆಾ 
ಇಲ್ಲ ಿನ್ಸೇಡಲಹದ ಕೆಲು 
ಶಕ್ಷೆಖಳೆೆಂದಯೆ:
i. 3 ಶಾಖಳಯೆಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ಅಧಿಮ ಜೆೈಲು
ii. ಯೂ. 30 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಔಡಿಮಯಿಯದ ದೆಂಡಕೆಾ 
ಸೊಣೆಗಹಯಯಹಗಿಯಫೆೇಔು. 
1,00,000

iii. 2 ಶಾಖಳ ಯೆಗೆ 

i. and ii. i. ಭತುು ii. iii. and iv. iii. ಭತುು iv. ii. and iv. ii.ಭತುು iv. i. and iv. i. ಭತುುiv. 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever, not being 

authorised by the 

Authority, intentionally 

steals, conceals, 

destroys or alters or 

causes any person to 

steal, conceal, destroy or 

alter any computer 

source code used by the 

Authority with an 

intention to cause 

damage, shall be 

punishable.

Given here are some 

punishments:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 years

ii. Shall be liable to a fine 

which shall not be less 

than Rs. 1,00,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 2 years

iv. Shall be liable to a 

fine which shall not be 

ಮಹುದೆೇ ಹಾಧಿಕಹಯು 
ಹಾಧಿಕಹಯದೆಂದ 
ಅಧಿಕಹಯ ಡೆದಲಿ, 
ಉದೆಾೇವಯಾಔಹಗಿ 
ಔಳುತನಗೊಳಿಷುತುದೆ, 
ಭಯೆಭಹಚುತುದೆ, 
ನಹವಡಿಷುತುದೆ ಅಥಹ 
ಫದಲಹಯಿಷುತುದೆ 
ಅಥಹ ಸಹನ್ಸ 
ಉೆಂಟುಭಹಡು 
ಉದೆಾೇವದೆಂದ 
ಹಾಧಿಕಹಯು ಫಳಷು 
ಮಹುದೆೇ ಔೆಂಯಾಟರ್ 
ಭೂಲ ಕೊೇರ್ಡ ಅನುು 
ಔದಮಲು, ಭಯೆಭಹಚಲು, 
ನಹವಭಹಡು ಅಥಹ 
ಫದಲಹಯಿಷು 
ಮಹುದೆೇ ಾಕ್ರುಮನುು 
ಶಕ್ಷೆಗೊಳಗಹಖಫಸುದು.
ಇಲ್ಲ ಿನ್ಸೇಡಲಹದ ಕೆಲು 
ಶಕ್ಷೆಖಳೆೆಂದಯೆ:
i. 3 ಶಾಖಳಯೆಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ಅಧಿಮ ಜೆೈಲು
ii. ಯೂ. 30 ಕ್ರಾೆಂತ ಸೆಚುಚ  
1,00,000 ಔಡಿಮಯಿಯದ 

i. and ii. i. ಭತುು ii. iii. and iv. iii. ಭತುು iv. ii. and iv. ii. ಭತುುiv. i. and iv.
i. ಭತುು 
iv.

1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever, being an 

enrolling agency or a 

requesting entity, fails to 

comply with the 

requirements of sub-

section (2) of Section 3 

or sub-section (3) of 

Section 8, shall be 

punishable.

Given here are some 

punishments:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 1 year

ii. Fine which may 

extend to Rs. 25,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 year

iv. Fine which may 

extend to Rs. 10,000

Identify the correct 

punishments.

ದಹಕಲಹತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಅಥಹ ವನೆಂತಿಷು 
ಗಟಔದೆಂತೆ ಮಹಯು, 
ಷೆಕ್ಷನ್ 8 ನ ಉವಬಹಖ 
(2) ನ ಉವಬಹಖ (2) 

ನ ಅವಾಔತೆಖಳನುು 
ಅನುಷರಿಷಲು 
ವಪಲಯಹಖುತಹುಯೆ, ಭತುು 
ಷೆಕ್ಷನ್ 8 ಯ ಉ-ವಬಹಖ 
(3) ಮನುು ಶಕ್ಷೆಗೆ 
ಳಡಿಷಫಸುದು.
ಇಲ್ಲ ಿನ್ಸೇಡಲಹದ ಕೆಲು 
ಶಕ್ಷೆಖಳೆೆಂದಯೆ:
i. 1 ಶಾಕೆಾ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ ೆಂದು 
ಅಧಿಮಯೆಗೆ ಜೆೈಲು ಶಕ್ಷೆ
ii. ದೆಂಡ ಇದು ಯೂ. 

25,000( 25,000 

ಯೂಹಯಿ ಯೆಖೂ ದೆಂಡ 
ವಷುರಿಷಫಸುದು)
iii. 3 ಶಾಕೆಾ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ಅಧಿಮ ಜೆೈಲು
IV. ದೆಂಡ ಇದು ಯೂ. 

10,000 ( 10,000 

ಯೂಹಯಿ ಯೆಖೂ ದೆಂಡ 

i. or ii. i. ಅಥಹ ii. i. or iv. i. ಅಥಹ iv. ii. or iii. ii. ಅಥಹ  iii. iii. or iv.

iii. 

ಅಥಹ  
iv.

2
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Whoever, not being 

authorised by the 

Authority, intentionally 

denies or causes a denial 

of access to any person 

who is authorised to 

access the Central 

Identities Data 

Repository shall be 

punishable:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 years

ii. Shall be liable to a fine 

which shall not be less 

than Rs. 1,00,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 2 years

iv. Shall be liable to a 

fine which shall not be 

less than Rs. 30,000

Identify the correct 

punishments.

ಮಹಯು ಅಥಹರಿಟಿಯಿೆಂದ 
ಅಧಿಕಹಯ ಡೆದಲಿ, 
ಉದೆಾೇವಯಾಔಹಗಿ 
ನ್ಸಯಹಔರಿಷುತಹುಯೆ ಅಥಹ 
ಕೆೇೆಂದಾೇಮ ಐಡೆೆಂಟಿಟಿೇಸ 
ಡಹಟಹ ಯೆಪೊಸಟರಿಮನುು 
ಾೆೇಶಷಲು ಅಧಿಕಹಯ 
ಸೊೆಂದದ ಮಹುದೆೇ 
ಾಕ್ರುಮ ಾೆೇವನುು 
ತಿಯಷಾರಿಷಫಸುದು:
i. 3 ಶಾಖಳಯೆಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ಅಧಿಮ ಜೆೈಲು
ii.  1,00,000 ಯೆಗೆ (ಯೂ 
1,00,000 ಕೆಾ 
ಔಡಿಮಯಿಯದೆಂತೆ 
ದೆಂಡದ ಮತುಕೆಾ 
ಸೊಣೆಗಹಯಯಹಗಿಯಫೆೇಔು. )
iii. 2 ಶಾಖಳ ಯೆಗೆ 
ವಷುರಿಷಫಸುದಹದ 
ಅಧಿಮ ಜೆೈಲು
IV. ಯೂ. 30,000 ಕ್ರಾೆಂತ 
ಔಡಿಮಯಿಯದ ದೆಂಡಕೆಾ 
ಸೊಣೆಗಹಯಯಹಗಿಯಫೆೇಔು.  
ಷರಿಮಹದ ಶಕ್ಷೆಮನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

i. and ii. i. ಭತುು ii. iii. and iv. iii. ಭತುು iv. ii. and iv. ii. ಭತುು iv. i. and iv. i.ಭತುು iv. 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

not being authorised by 

the Authority disrupts or 

causes disruption to the 

access to the Central 

Identities Data 

Repository

ii. A person or company 

damages or causes to be 

damaged the data in the 

Central Identities Data 

Repository

iii. A person or company 

introduces or causes to 

be introduced any virus 

or other computer 

contaminant in the 

Central Identities Data 

Repository

iv. A person or company 

intentionally discloses, 

transmits, copies or 

otherwise disseminates 

any identity information 

ಇಲ್ಲ ಿ ಕೆಲು 
ಅಯಹಧಖಳು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ.
i. ಫಬ ಾಕ್ರು ಅಥಹ 
ಔೆಂೆನ್ಸಮು ಅಥಹರಿಟಿಮ 
ಅಧಿಕಹಯಕೆಾ 
ಳಗಹಖುುದಲಿ ಅಥಹ 
ಕೆೇೆಂದಾೇಮ ಐಡೆೆಂಟಿಟಿೇಸ 
ಡಹಟಹ ಯೆಪೊಸಟರಿಮ 
ಾೆೇವಕೆಾ ಅಡಿಡಡಿಷುತುದೆ
ii. ಕೆೇೆಂದಾೇಮ 
ಐಡೆೆಂಟಿಟಿೇಸ ಡಹಟಹ 
ಯೆಪೊಸಟರಿಮಲ್ಲಿನ 
ಡೆೇಟಹನುು 
ಸಹನ್ಸಗೊಳಗಹಖಲು ಫಬ 
ಾಕ್ರು ಅಥಹ ಔೆಂನ್ಸಮು 
ಸಹನ್ಸಗೊಳಗಹಖಫಸುದು 
ಅಥಹ ಕಹಯಣಹಖುತುದೆ
iii. ಕೆೇೆಂದಾ ಅಥಹ 
ಐಡೆೆಂಟಿಟಿೇಸ ಡಹಟಹ 
ಯೆಪೊಸಟರಿಮಲ್ಲ ಿ
ಮಹುದೆೇ ೆೈಯಸ 
ಅಥಹ ಇತಯ 
ಔೆಂಯಾಟರ್ 
ಭಹಲ್ಲನಾಕಹಯಔನುು 
ರಿಚಯಿಷು ಅಥಹ 

i. ii. iii. and iv.
i. ii. iii. ಭತುು 
iv.

i., ii. and iv. i., ii. ಭತುು iv. i., ii. and iii. i., ii. ಭತುು iii. i. and iv.
i. ಭತುು 
iv.

3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

destroys, deletes or 

alters any information 

stored in any removable 

storage media or in the 

Central Identities Data 

Repository or diminishes 

its value or utility or 

affects it injuriously by 

any means

ii. A person or company 

steals, conceals, 

destroys or alters or 

causes any person to 

steal, conceal, destroy or 

alter any computer 

source code used by the 

Authority with an 

intention to cause 

damage

iii. A person or company 

impersonates or 

attempts to impersonate 

another person, 

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು 
ಅಯಹಧಖಳು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ .
i. ಮಹುದೆೇ ಾಕ್ರುಮು 
ಅಥಹ ಔೆಂೆನ್ಸಮು 
ಮಹುದೆೇ 
ತೆಗೆಮಫಸುದಹದ 
ವೆೇಕಯಣಹ 
ಭಹಧಾಭಖಳಲ್ಲ ಿಅಥಹ 
ಕೆೇೆಂದಾ ಖುಯುತಿನ 
ದತಹುೆಂವ 
ಯೆಪೊಸಟರಿಮಲ್ಲ ಿ
ಷೆಂಖಾಸಹಗಿಯು 
ಮಹುದೆೇ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಅಳಿಷುತುದೆ, 
ಅಳಿಷಫಸುದು ಅಥಹ 
ಫದಲಹಯಿಷುತುದೆ 
ಅಥಹ ಅದಯ ಭೌಲಾ 
ಅಥಹ 
ಉಮುಔುತೆಮನುು 
ಔಡಿಮಗೊಳಿಷುತುದೆ 
ಅಥಹ ಮಹುದೆೇ 
ವಧಹನದೆಂದ ಇದು 
ಸಹನ್ಸಗೊಳಗಹಖುತುದೆ
ii. ಸಹನ್ಸ 

i. ii. iii. and iv.
i. ii. iii.ಭತುು  
iv.

i., ii. and iv. i., ii. ಭತುು  iv. i., ii. and iii. i., ii. ಭತುು  iii. i. and iv.
i. ಭತುು  
iv.

2
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

not being authorised to 

collect identity 

information under the 

provisions of this Act, by 

words, conduct or 

demeanour pretends 

that he is authorised to 

do so

ii. A person or company 

steals, conceals, 

destroys or alters or 

causes any person to 

steal, conceal, destroy or 

alter any computer 

source code used by the 

Authority with an 

intention to cause 

damage

iii. A person or company 

impersonates or 

attempts to impersonate 

another person, 

whether dead or alive, 

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು 
ಅಯಹಧಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ
i. ಾಕ್ರು ಅಥಹ ಔೆಂೆನ್ಸ 
ಈ ಅಧಿನ್ಸಮಭದ 
ನ್ಸಫೆಂಧನೆಖಳ ಅಡಿಮಲ್ಲಿ 
ಖುಯುತಿನ ಭಹಹತಿಮನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷಲು ಅಧಿಕಹಯ 
ಸೊೆಂದಲಿ, ದಖಳು, 
ನಡಳಿಕೆ ಅಥಹ 
ತಾನೆ ಭೂಲಔ ಅಯು 
ಸಹಗೆ ಭಹಡಲು ಅಧಿಕಹಯ 
ಸೊೆಂದದಹಾಯೆ ಎೆಂದು 
ನಟಿಷುತಹುಯೆ
ii. ಸಹನ್ಸ 
ಉೆಂಟುಭಹಡು 
ಉದೆಾೇವದೆಂದ 
ಹಾಧಿಕಹಯು ಫಳಷು 
ಮಹುದೆೇ ಔೆಂಯಾಟರ್ 
ಭೂಲ ಕೊೇರ್ಡ ಅನುು 
ಔದಮಲು, ಭಯೆಭಹಚಲು, 
ನಹವಭಹಡು ಅಥಹ 
ಭಹಾಡಿಷಲು 
ಮಹುದೆೇ ಾಕ್ರುಮು 
ಾಮತಿುಷುುದು 
ಾಕ್ರುಮು ಅಥಹ 

i. ii. iii. and iv.
i. ii. iii. ಭತುು  
iv.

i., ii. and iv. i., ii. ಭತುು iv. i., ii. and iii. i., ii. ಭತುು  iii. i. and iii.
i. ಭತುು 
iii.

4
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ಅಧಹಾಮ 8 : 

ಅಯಹಧಖಳು ಭತುು 
ದೆಂಡಖಳು

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

destroys, deletes or 

alters any information 

stored in any removable 

storage media or in the 

Central Identities Data 

Repository or diminishes 

its value or utility or 

affects it injuriously by 

any means

ii. A person or company 

introduces or causes to 

be introduced any virus 

or other computer 

contaminant in the 

Central Identities Data 

Repositor

iii. A person or company 

denies or causes a denial 

of access to any person 

who is authorised to 

access the Central 

Identities Data 

Repository

ಇಲ್ಲ ಿ ಕೆಲು 
ಅಯಹಧಖಳು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ.
i. ಮಹುದೆೇ ಾಕ್ರುಮು 
ಅಥಹ ಔೆಂೆನ್ಸಮು 
ಮಹುದೆೇ 
ತೆಗೆಮಫಸುದಹದ 
ವೆೇಕಯಣಹ 
ಭಹಧಾಭಖಳಲ್ಲ ಿಅಥಹ 
ಕೆೇೆಂದಾ ಖುಯುತಿನ 
ದತಹುೆಂವ 
ಯೆಪೊಸಟರಿಮಲ್ಲ ಿ
ಷೆಂಖಾಸಹಗಿಯು 
ಮಹುದೆೇ 
ಭಹಹತಿಮನುು 
ಅಳಿಷುತುದೆ, 
ಅಳಿಷಫಸುದು ಅಥಹ 
ಫದಲಹಯಿಷುತುದೆ 
ಅಥಹ ಅದಯ ಭೌಲಾ 
ಅಥಹ 
ಉಮುಔುತೆಮನುು 
ಔಡಿಮಗೊಳಿಷುತುದೆ 
ಅಥಹ ಮಹುದೆೇ 
ವಧಹನದೆಂದ ಇದು 
ಸಹನ್ಸಗೊಳಗಹಖುತುದೆ
ii. ಕೆೇೆಂದಾೇಮ 

i. ii. iii. and iv.
i. ii. iii. ಭತುು  
iv.

ii. and iii. ii. ಭತುು iii. i., ii. and iii. i., ii. ಭತುು iii. i. and iv. i.ಭತುು iv. 2
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator's/ Supervisor 

name and contact 

number should be 

mentioned in the 

escalation matrix.

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂಯೆೈಷರ್  ಸೆಷಯು 
ಭತುು ಷೆಂಔಾ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಎಷಾಲೆೇಶನ್ 
ಭಹಾಟಿಾಔಿನಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೇಖಿಷಫೆೇಔು

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Do not mention the 

Registrar name and 

Greviance Cell contact 

number in the escalation 

matrix. 

ಎಷಾಲೆೇಶನ್ 
ಭಹಾಟಿಾಔಿನಲ್ಲಿ  
ರಿಜಿಷಹಾರ್ ಸೆಷಯು ಭತುು 
ಗಿಾೆನ್ಿ ಷೆಲ್ ಷೆಂಔಾ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಉಲೆಿೇಖಿಷಫೆೇಡಿ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Enrolment Agency name 

and code number should 

be mentioned in the 

escalation matrix. 

ಎನೊಾೇಲಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ 
ಸೆಷಯು ಭತುು ಕೊೇರ್ಡ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಎಷಾಲೆೇಶನ್ 
ಭಹಾಟಿಾಔಿನಲ್ಲಿ  
ಉಲೆಿೇಖಿಷಫೆೇಔು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

items.Which of these 

details will go into the 

escalation matrix?

I. Centre Address

II. EA Name and Code

III. Subscriber Name and 

Contact Number

IV. UIDAI Officer Name 

and Contact Number

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು ಷುುಖಳನುು  
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ .ಈ 
ವಯಖಳು ಎಷಾಲೆೇಶನ್ 
ಭಹಾಟಿಾಔಿಗೆ ಸೊೇಖುತುದೆ?
I. ಷೆೆಂಟರ್ ವಳಹಷ
II. ಇಎ ಸೆಷಯು ಭತುು 
ಕೊೇರ್ಡ
III. ಚೆಂದಹದಹಯ ಸೆಷಯು 
ಭತುು ಷೆಂಔಾ ಷೆಂಖ್ೆಾ
IV. ಮುಐಡಿಎಐ 
ಅಧಿಕಹರಿ ಸೆಷಯು ಭತುು 
ಷೆಂಔಾ ಷೆಂಖ್ೆಾ

i. and iii. i. ಭತುು  iii. i. and iv. i. ಭತುು  iv. i., iii., and iv.
i., iii., ಭತುು  
iv.

i. and ii. i. ಭತುು ii. 4
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

items.

I. Centre Address

II. EA Name and Code

III. Observer Name and 

Contact Number

IV. Registrar (Nodal 

Officer) Name and 

Contact Number

Which of these details 

will go into the 

escalation matrix?

i. and iii.

i. and iv.

i., iii., and iv.

I. and ii.

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು ಷುುಖಳನುು  
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ .
I. ಷೆೆಂಟರ್ ವಳಹಷ
II. ಇಎ ಸೆಷಯು ಭತುು 
ಕೊೇರ್ಡ
III. ಅಫಿಾರ್ ಸೆಷಯು 
ಭತುು ಷೆಂಔಾ ಷೆಂಖ್ೆಾ
IV. ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
(ನೊೇಡಲ್ ಆಫೇಷರ್) 

ಸೆಷಯು ಭತುು ಷೆಂಔಾ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ
ಈ ವಯಖಳಲ್ಲ ಿ
ಎಷಾಲೆೇಶನ್  
ಭಹಾಟಿಾಔಿಗೆ ಸೊೇಖುತುದೆ?
I. ಭತುು III.
I. ಭತುು IV.

i., iii., ಭತುು iv.

I. ಭತುು ii.

i. and iii. i. ಭತುು iii. i. and iv. i. ಭತುು iv. i., iii., and iv.
i., iii., ಭತುು 
iv.

i. and ii. i. ಭತುು ii. 3
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

items.

I. Centre Address

II. Operator Name and 

Contact Number

III. Observer Name and 

Contact Number

IV. Registrar (Nodal 

Officer) Name and 

Contact Number

Which of these details 

will go into the 

escalation matrix?

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು ಷುುಖಳನುು  
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ .

I. ಷೆೆಂಟರ್ ವಳಹಷ
II. ಆಯೆೇಟರ್ ಸೆಷಯು 
ಭತುು ಷೆಂಔಾ ಷೆಂಖ್ೆಾ
III.ವೇಕ್ಷಔಯ ಸೆಷಯು 
ಭತುು ಷೆಂಔಾ ಷೆಂಖ್ೆಾ
IV. ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
(ನೊೇಡಲ್ ಆಫೇಷರ್) 

ಸೆಷಯು ಭತುು ಷೆಂಔಾ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ
ಈ ವಯಖಳಲ್ಲ ಿ
ಎಷಾಲೆೇಶನ್  ಭಹಾಟಿಾಕೆಿಗ 
ಸೊೇಖುತುದೆ?

i. and iii. i. ಭತುು iii. i., ii. and iv. i., ii. ಭತುು  iv. i., iii., and iv.
i., iii., ಭತುು  
iv.

i. and ii. i. ಭತುು ii. 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

items.

I. Centre Address

II. Operator Name and 

Contact Number

III. Contact Number of 

Grievance Cell

IV. Registrar (Nodal 

Officer) Name and 

Contact Number

Which of these details 

will go into the 

escalation matrix?

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು ಷುುಖಳನುು  
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ .
I. ಷೆೆಂಟರ್ ವಳಹಷ
II. ಆಯೆೇಟರ್ ಸೆಷಯು 
ಭತುು ಷೆಂಔಾ ಷೆಂಖ್ೆಾ
III. ದೂಯುಖಳ ಷೆಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ ಷೆಂಕ್ರಾಸ
IV. ರಿಜಿಷಹಾರ್ 
(ನೊೇಡಲ್ ಆಫೇಷರ್) 

ಸೆಷಯು ಭತುು ಷೆಂಔಾ 
ಷೆಂಖ್ೆಾ
ಈ ವಯಖಳಲ್ಲ ಿ
ಎಷಾಲೆೇಶನ್  
ಭಹಾಟಿಾಔಿಗೆ 
ಸೊೇಖುತುದೆ??

i. and ii. i. ಭತುು  ii. i., ii. and iv. i., ii. ಭತುು  iv. i., iii., and iv.
i., iii., ಭತುು 
iv.

i. ii., iii. and 

iv.

i. ii., iii. 

ಭತುು  iv.
4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

statements. Your task is 

to identify the correct 

statement.

i). Operator should treat 

everyone equally even if 

there are senior citizens 

and differently abled 

residents

ii). In case of senior 

citizens, operator should 

collect only name and 

address

iii).In case Biometric 

Device is unable to 

detect biometrics of 

senior citizens, operator 

should collect address 

proof

iv.)Operator has to 

capture exception 

photograph, clearly 

depicting the exception.

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು ಸೆೇಳಿಕೆಖಳು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ . ಷರಿಮಹದ 
ಸೆೇಳಿಕೆಮನುು 
ಖುಯುತಿಷುುದು ನ್ಸಭಮ 
ಕೆಲಷ.

i). ಹರಿಮ ನಹಖರಿಔಯು 
ಭತುು ವಭಿನುಹಗಿ 
ನ್ಸಹಸಖಳಹಗಿದಾಯೂ ಷಸ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಎಲಿರಿಖೂ 
ಷಭನಹಗಿ ಚಿಕ್ರತೆಿ 
ನ್ಸೇಡಫೆೇಔು
ii). ಹರಿಮ ನಹಖರಿಔಯ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ,ಿ 

ಆಯೇಜಔಯು ಸೆಷಯು 
ಭತುು ವಳಹಷನುು 
ಭಹತಾ ಷೆಂಖಾಹಷಫೆೇಔು
III) .ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಷಹಧನು ಹರಿಮ 
ನಹಖರಿಔಯ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿಅನುು 
ಔೆಂಡುಹಡಿಮಲು 
ಅಷಭಥಾಹಗಿದೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ ವಳಹಷ 
ುಯಹೆಖಳನುು 
ಷೆಂಖಾಹಷಫೆೇಔು
iv.) ಅಹದನುು 

i and ii i ಭತುು  ii ii and iii ii ಭತುು iii iv iv i i 4



429

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

statements. Your task is 

to identify the correct 

statement.

i)In case Biometric 

Device is unable to 

detect biometrics of 

senior citizens, operator 

should try the force 

capture option

ii)In case senior citizens, 

operator should give 

them priority treatment

iii)In case Biometric 

Device is unable to 

detect biometrics of 

senior citizens, take only 

photograph using the 

device

iv)Operator should treat 

everyone equally even if 

there are senior citizens 

and differently abled 

residents

ಇಲ್ಲ ಿ ಕೆಲು ಸೆೇಳಿಕೆಖಳು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ. ಷರಿಮಹದ 
ಸೆೇಳಿಕೆಮನುು 
ಖುಯುತಿಷುುದು ನ್ಸಭಮ 
ಕಹಮಾ.

i) ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಷಹಧನು ಹರಿಮ 
ನಹಖರಿಔಯ 
ಫಯಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ಔೆಂಡುಹಡಿಮಲು 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಆಯೆೇಟರ್ ಫಲ 
ಷೆಯೆಹಡಿಮು 
ಆಯೆಾಮನುು 
ಾಮತಿುಷಫೆೇಔು
ii) ಹರಿಮ ನಹಖರಿಔಯು, 
ಆಯೆೇಟರ್ ಅರಿಗೆ 
ಆದಾತೆಮ ಚಿಕ್ರತೆಿ 
ನ್ಸೇಡಫೆೇಔು
iii) ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಷಹಧನು ಹರಿಮ 
ನಹಖರಿಔಯ 
ಫಯಮಟಿಾಕ್ಸಿ ಅನುು 
ಔೆಂಡುಹಡಿಮಲು 
ಷಹಧಾಹಖದದಾಯೆ, 
ಷಹಧನನುು ಫಳಸ 

i and ii i ಭತುು  ii ii and iii ii ಭತುು  iii iv iv i i 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

What is the purpose of 

Aadhaar retrieval 

process?

ಆಧಹರ್ ಭಯುಡೆಮು 
ಾಕ್ರಾಯೆಮ 
ಉದೆಾೇವೆೇನು?

Residents 

may be in a 

hurry to link 

or seed their 

Aadhaar

ನ್ಸಹಸಖಳು 
ತಭಮ ಆಧಹರ್ 
ಅನುು 
ಷೆಂಕ್ರಾಷಲು 
ಅಥಹ ಸೇರ್ಡ 
ಭಹಡು 
ಅಷಯದಲ್ಲಿಯಫ
ಸುದು

Letter does 

not reach the 

destination 

even after 90 

days 

ತಾು 90 

ದನಖಳ 
ನೆಂತಯಯ 
ನ್ಸಖದತ 
ಷಾಳಕೆಾ 
ತಲುಪಿಲಿದಯು
ುದು

Residents 

lose their 

EID/UID

ನ್ಸಹಸಖಳು 
ತಭಮ ಇಐಡಿ / 

ಮುಐಡಿ 
ಔಳೆದುಕೊಳುು
ತಹುಯೆ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

How many days does it 

take to generate 

Aadhaar?

ಆಧಹರ್ ಅನುು 
ಉತಹಪದಷಲು ಎಶುಟ 
ದನಖಳು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹಖುುದು?

upto 90 days 

from the day 

of Enrolment

ದಹಕಲಹತಿ 
ದನದೆಂದ 90 

ದನಖಳಯೆಗೆ

30 days from 

the day after 

verification 

of details is 

completed

ವಯಖಳ 
ರಿಶೇಲನೆಮು 
ಯಣಾಗೊೆಂಡ 
ನೆಂತಯ 
ದನದೆಂದ 30 

ದನಖಳು

1 Week from 

the day of 

receipt of 

enrolment 

packet by 

UIDAI from 

the EA

EA ಯಿೆಂದ 
UIDAI ಮು 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಹಾಕೆಟ್ 
ಡೆದ 
ದನದೆಂದ 1 

ಹಯ

30 days 

from the 

day EA 

sends the 

enrolment 

packet to 

UIDAI 

ದನದೆಂದ 
30 

ದನಖಳು 
EA 

ಮುಐಡಿಎ
ಐಗೆ 
ದಹಕಲಹತಿ
 ಹಾಕೆಟ್ 
ಅನುು 
ಔಳುಹಸದ
 

ದನದೆಂದ 
30 

ದನಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Delivery of Aadhaar 

takes up to 90 days.

ಆಧಹರ್ ವತಯಣೆ 90 

ದನಖಳಯೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತುದೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

What is the mode of 

delivery of Aadhaar?

ಆಧಹರ್ ನ  ವತಯಣೆಮ 
ವಧಹನೆೇನು?

Through DHL 

service and 

email

DHL ಷೆೇೆ 
ಭತುು ಇಮೇಲ್ 
ಭೂಲಔ

Download 

through 

Aadhaar 

webportal 

using 

registered 

mobile 

number

ನೊೇೆಂದಹಯಿತ
 ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಫಳಸಕೊೆಂಡು 
ಆಧಹರ್ 
ೆಫೊಪೇಟ್ಾ 
ಭೂಲಔ 
ಡೌನೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡಿ

Through 

Indian Postal 

Service

ಬಹಯತಿೇಮ 
ಅೆಂಚೆ 
ಷೆೇೆಮ 
ಭೂಲಔ

Both 2 and 3
ಎಯಡೂ 2 

ಭತುು  3 4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

To which of the 

following numbers can a 

resident call to know the 

status of Aadhaar?

ಆಧಹರ್ ಸಾತಿಮನುು 
ತಿಳಿಮಲು ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹ ಷೆಂಖ್ೆಾಗೆ ನ್ಸಹಸ 
ಔಯೆ ಭಹಡಫಸುದು?

1947 1947 55563 55563 51969 51969 1952 1952 3
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

A resident lost his 

Aadhaar letter and 

Enrolment ID -EID is 

available.  What is the 

process of requesting for 

Aadhaar status through 

SMS?

ಒಾ ನ್ಸಹಸ ಅಯ 
ಆಧಹರ್ ತಾನುು 
ಔಳೆದುಕೊೆಂಡಯು ಭತುು 
ದಹಕಲಹತಿ ID -EID 

ಲಬಾವದೆ. ಎಸಎೆಂಎಸ 
ಭೂಲಔ ಆಧಹರ್ ಸಾತಿಗೆ 
ಭನವ ಭಹಡು 
ಾಕ್ರಾಯೆ ಏನು?

SMS 'UID 

STATUS < 14 

DIGIT EID >' 

and send to 

51969

SMS 'UID 

Status <14 

DIGIT EID>' 

ಭತುು 51969 

ಗೆ ಔಳುಹಸ

SMS 'UID 

STATUS < 28 

DIGIT EID > 

and send to 

51969

SMS 'UID 

Status <28 

DIGIT EID>' 

ಭತುು 51969 

ಗೆ ಔಳುಹಸ

SMS 'UID 

EAADHAAR < 

Aadhaar 

>'<Moble 

Number> 

and send to 

51969

SMS 'UID 

EAADHAAR < 

Aadhaar 

>'<Moble 

Number> 

ಭತುು 51969 

ಗೆ ಔಳುಹಸ

Both 1 and 

2

ಎಯಡೂ 2 

ಭತುು  3 4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

A resident can SMS to 

51969 to know the 

status of his Aadhaar.

ತನು ಆಧಹರ್ ಸಾತಿಮನುು 
ತಿಳಿದುಕೊಳುಲು 51969 

ಕೆಾ ಫಬ  ನ್ಸಹಸ SMS 

ಭಹಡಫಸುದು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Renu has applied for 

Aadhaar. She gave her 

demographic and 

biometric details in an 

enrolment center. How 

many days does it take 

to process the details 

and send Aadhaar to 

Renu? 

ಆಧಹರ್ ಗಹಗಿ ಯೆೇಣು 
ಅಜಿಾ ಷಲ್ಲಿಸದಹಾಯೆ. 
ಅಯು ಜನಷೆಂಖ್ಹಾ 
ಭತುು ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ವಯಖಳನುು ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾದಲ್ಲಿ ನ್ಸೇಡಿದಯು. 
ವಯಖಳನುು 
ಾಕ್ರಾಯೆಗೊಳಿಷಲು ಭತುು 
ಆಧಹರ್ ಅನುು ಯೆೇಣುಗೆ 
ಔಳುಹಷಲು ಎಶುಟ 
ದನಖಳು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುತುೆ?

upto 40 days
40 

ದನಖಳಯೆಗೆ upto 50 days
50 

ದನಖಳಯೆಗೆ upto 70 days
70 

ದನಖಳಯೆಗೆ
upto 90 

days

90 

ದನಖಳ
ಯೆಗೆ

4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Radha is a student of 

class 10. She wants to 

avail the benefit of 

government scholarship 

programme. She is in a 

hurry to link her 

Aadhaar with the 

scheme so that she can 

continue her studies. 

What needs to be done 

in such cases? 

ಯಹಧಹ ಅಯು 10 ನೆೇ 
ತಯಖತಿ 
ವದಹಾಥಿಾಮಹಗಿದಹಾಯೆ. 
ಷಕಹಾಯದ 
ವದಹಾಥಿಾೆೇತನ 
ಕಹಮಾಔಾಭದ 
ಾಯೇಜನನುು 
ಡೆದುಕೊಳುಲು ಅಯು 
ಫಮಷುತಹುಯೆ. ತನು 
ಆಧಹಯನುು  
ಯೇಜನೆಯೆಂದಗೆ 
ಷೆಂಕ್ರಾಷಲು ಆಕೆ 
ಅಷಯದಲ್ಲಿದಹಾಯೆ ಭತುು 
ಆಕೆ ಇದರಿೆಂದ ತನು 
ಅಧಾಮನನುು 
ಭುೆಂದುಯೆಷಫಸುದು. 
ಅೆಂತಸ ಷೆಂದಬಾಖಳಲ್ಲಿ 
ಏನು ಭಹಡಫೆೇಔು?

Tell Radha to 

be patient 

and wait for 

the process 

to be over

ಯಹಧಹ 
ತಹಳ ಮೆಯಿೆಂದ 
ಇಯಲು  ಭತುು 
ಾಕ್ರಾಯೆಮು 
ಭುಗಿಮುಯೆ
ಗೆ ಕಹಮಲು 
ಸೆೇಳಿರಿ

Use the UID 

retrieval 

process to 

get the status 

her Aadhaar

ಅಳ ಆಧಹರ್ 
ಸಾತಿ ತಿಳಿಮಲು 
ಮುಐಡಿ ುನಃ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮನುು 
ಫಳಸ

Nothing can 

be done to 

help Radha 

in this 

situation

ಈ 
ರಿಸಾತಿಮಲ್ಲ ಿ
ಯಹಧಹರಿಗೆ 
ಷಸಹಮ 
ಭಹಡಲು 
ಏನೂ 
ಆಖುುದಲಿ

Issue a 

new 

Aadhaar to 

Radha

ಸೊಷ 
ಆಧಹರ್ 
ಅನುು 
ಯಹಧಹಗೆ 
ನ್ಸೇಡಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

A resident lost his 

Aadhaar card, but knows 

his  Aadhaar number. He 

wants to receive his e-

Aadhaar in his personal 

e-mail ID. What should 

he do in this situation?

ಫಬ ನ್ಸಹಸ ಅಯ 
ಆಧಹರ್ ಕಹರ್ಡಾ 
ಔಳೆದುಕೊೆಂಡಯು, ಆದಯೆ 
ಅರಿಗೆ ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ತಿಳಿದದೆ. ಇ-ಆಧಹರ್ 
ಅಯ ೆೈಮಕ್ರುಔ ಇ-

ಮೇಲ್ ಐಡಿನಲ್ಲಿ ಅಯು 
ಸವೇಔರಿಷಲು 
ಫಮಷುತಹುಯೆ. ಈ 
ರಿಸಾತಿಮಲ್ಲ ಿಅನು 
ಏನು ಭಹಡಫೆೇಔು?

Visit the 

enrolment 

centre and 

request them 

to download 

and send on 

his email

ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಕೆೇೆಂದಾನುು 
ಬೆೇಟಿ ಭಹಡಿ 
ಭತುು  
ಡೌನೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡಲು ಭತುು 
ಇ ಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಔಳುಹಷಲು 
ಅಯನುು 
ವನೆಂತಿಸ

Visit the 

UIDAI 

website, 

download e-

aadhaar

ಮುಐಡಿಎಐ 
ೆಫಷೆೈಟ್ ಗೆ  
ಬೆೇಟಿ ನ್ಸೇಡಿ, ಇ-

ಆಧಹರ್ 
ಡೌನೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡಿ

It is not 

possible
ಇದು ಷಹಧಾವಲಿ Both 1 and 

2

ಎಯಡೂ  
1 ಭತುು 2 4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

A resident lost both EID 

and UID numbers. 

Which of the following 

websites does he need 

to visit to retrieve his 

Aadhaar?

ಫಬ ನ್ಸಹಸ ಇಐಡಿ 
ಭತುು ಮುಐಡಿ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಖಳನುು 
ಔಳೆದುಕೊೆಂಡಯು. 
ಆಧಹರ್ ಅನುು 
ಭಯುಡೆಮಲು ಅಯು 
ಮಹ ೆಫಷೆೈಟಖಳಿಗೆ 
ಬೆೇಟಿ ನ್ಸೇಡಫೆೇಔು?

https://reside

nt.uidai.net.in

/find-uid-eid

https://reside

nt.uidai.net.in

/find-uid-eid

https://reside

nt.uidai.net.in

/web/residen

t/get- 

Aadhaar-no

https://resid

ent.uidai.net.

in/web/resid

ent/get- 

Aadhaar-no

https://eaad

haar.uidai.go

v.in/

https://eaad

haar.uidai.go

v.in/

None of 

the above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ
 ಅಲಿ

1

https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Which of the following 

information should you 

enter to download 

Aadhaar from the 

eaadhaar.uidai.gov.in. 

as pdf format?

eaadhaar.uidai.gov.in.

 ನಲ್ಲಿ  ಆಧಹರ್ ಅನುು 
ಪಿಡಿಎಫ್ ಯೂದಲ್ಲ ಿ
ಡೌನೊಿೇರ್ಡ ಭಹಡಲು 
ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಭಹಹತಿಮನುು ನ್ಸೇು 
ನಭೂದಷಫೆೇಔು.

EID number EID ಷೆಂಖ್ೆಾ Name ಸೆಷಯು

OTP received 

on registered 

mobile 

number

ನೊೇೆಂದಹಯಿತ
 ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮಲ್ಲಿ 
OTP 

ಸವೇಔರಿಷಲಹಗಿ
ದೆ

All the 

given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ
 ಎಲ ಿ
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Which of the following 

numbers can a resident 

call for any issue related 

to Aadhaar?

ಆಧಹರ್ ಗೆ  
ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ ಮಹುದೆೇ 
ಷಭಷೆಾಖಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹ ಷೆಂಖ್ೆಾಮಲ್ಲಿ 
ನ್ಸಹಸ ಔಯೆ 
ಭಹಡಫಸುದು?

51969 51969 1947 1947 53363 53363 1950 1950 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Keerthana has enrolled 

herself for Aadhaar. 

Which of the following 

websites can she visit to 

know the status?

ಕ್ರೇತಾನಹ  ಅಯು 
ಆಧಹಯಗಹಗಿ  ಷವತಃ 
ಷೆೇರಿಕೊೆಂಡಿದಹಾಯೆ. ಈ 
ಸಾತಿಖಳಲ್ಲಿ ಮಹ 
ೆಫಷೆೈಟಗೆ ಬೆೇಟಿ 
ನ್ಸೇಡಫಸುದು?

https://eaadh

aar.uidai.gov.i

n/

https://eaadha

ar.uidai.gov.in/

http://uidai.g

ov.in

http://uidai.go

v.in

aadhaar 

status.com

aadhaar 

status.com

Both 1 and 

2

ಎಯಡೂ  
1 ಭತುು  2 4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

A resident lost his 

Aadhaar card. He only 

has the EID available 

with him. Identify the 

correct order of steps to 

be followed to get e-

Aadhaar.

I. Visit the website

II. Enter the EID number

III. Enter a mobile 

number

IV. Download the e-

Aadhaar

ಫಬ ನ್ಸಹಸ ತನು 
ಆಧಹರ್ ಕಹರ್ಡಾ 
ಔಳೆದುಕೊೆಂಡಯು. 
ಅರಿಗೆ ಇಐಡಿ ಭಹತಾ  
ಲಬಾವದೆ. ಇ-ಆಧಹರ್ 
ಡೆಮಲು 
ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹದ 
ಷರಿಮಹದ ಔಾಭಖಳನುು 
ಖುಯುತಿಸ.

I. ೆಫೆಿೈಟ್ ಅನುು ಬೆೇಟಿ 
ಭಹಡಿ
II. EID ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ನಭೂದಸ
III. ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು ನಭೂದಸ
IV. ಇ-ಆಧಹರ್ ಅನುು 
ಡೌನೊಿೇರ್ಡ ಭಹಡಿ

I, II, III and IV
I, II, III ಭತುು  
IV

I, III, II and IV
I, III, II ಭತುು 
IV

II, I, III and IV
II, I, III  ಭತುು  
IV

III, II, I and 

IV

III, II, I 

ಭತುು IV 1

https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/


445

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

A resident lost his 

Aadhaar card, but knows 

his UID or Aadhaar 

number. Identify the 

correct order of the 

steps to be followed to 

get the e-Aadhaar in this 

case.

I. Visit the website

II. Enter the Aadhaar 

number

III. Enter a mobile 

number

IV. Download the e-

Aadhaar

ಫಬ ನ್ಸಹಸ ಅಯ 
ಆಧಹರ್ ಕಹರ್ಡಾ 
ಔಳೆದುಕೊೆಂಡಯು, ಆದಯೆ 
ಅಯ ಮುಐಡಿ ಅಥಹ 
ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ ತಿಳಿದದೆ. 
ಈ ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿಇ-

ಆಧಹರ್ ಡೆಮಲು 
ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹದ 
ಔಾಭಖಳ ಷರಿಮಹದ 
ಔಾಭನುು ಖುಯುತಿಸ.

I. ೆಫೆಿೈಟ್ ಅನುು ಬೆೇಟಿ 
ಭಹಡಿ
II. ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ನಭೂದಸ
III. ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು ನಭೂದಸ
IV. ಇ-ಆಧಹರ್ ಅನುು 
ಡೌನೊಿೇರ್ಡ ಭಹಡಿ

I, II, III and IV
I, II, III ಭತುು  
IV

I, III, II and IV
I, III, II ಭತುು  
IV

II, I, III and IV
II, I, III ಭತುು 
IV

III, II, I and 

IV

III, II, I 

ಭತುು IV 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Which of the following is 

required to an Aadhaar 

number holder to get 

Aadhaar on his or her 

registered mobile by 

visiting the website 

concerned?

I. EID number

II. Registered mobile 

number

III. OTP

 ತಭಮ ನೊೇೆಂದಹಯಿತ 
ಮಫೆೈಲುಲ್ಲಿ ಆಧಹಯನುು 
ಡೆಮಲು  ಷೆಂಫೆಂಧಿಸದ 
ೆಫಷೆೈಟ ಬೆೇಟಿ 
ನ್ಸೇಡಿದಹಖ ಈ 
ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ 
ಮಹುದಹದಯೂ ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮಲ್ಲಿ  
ಸೊೆಂದಯಫೆೇಔು?
I. EID ಷೆಂಖ್ೆಾ
II. ನೊೇೆಂದಹಯಿತ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ
III. OTP ಒ ಟಿ ಪಿ

Only I ಕೆೇಲ  I Only II and III
ಕೆೇಲ  II 
ಭತುು  III Only I and II

ಕೆೇಲ  I 
ಭತುು  II I, II and III

I, II ಭತುು 
 III

4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Why does an operator 

need to know the 

UID/EID retrieval 

process?

ಮುಐಡಿ / ಇಐಡಿ 
ಭಯುಡೆಮುವಕೆ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮನುು 
ಆಯೇಜಔಯು ಏಕೆ 
ತಿಳಿಮಫೆೇಔು?

To generate 

Aadhaar for 

the first time 

for a resident

ನ್ಸಹಸಗಹಗಿ 
ಮದಲ ಫಹರಿಗೆ 
ಆಧಹರ್ ಅನುು 
ಷೃಷಟಷುುದು

To remove 

duplicate 

data from the 

system

ಸಷಟರ್ಮ ನ್ಸೆಂದ 
ನಔಲ್ಲ 
ಡೆೇಟಹನುು 
ತೆಗೆದುಸಹಔಲು

To generate 

Aadhaar 

number in 

case the 

resident has 

lost the 

Aadhaar

ಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ನ್ಸಹಸ 
ಔಳೆದುಕೊೆಂಡಿದಾ
ಯೆ ಆಧಹರ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಷೃಷಟಷಲು

To 

minimise 

errors 

while 

capturing 

data

ಡೆೇಟಹ 
ಷೆಯೆಹಡಿ
ಮುಹಖ 
ದೊೇಶಖಳ
ನುು 
ಔಡಿಮ 
ಭಹಡಲು

3
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Retrieval may be 

required when the letter 

does not reach the 

destination even after 

90 days

ತಾು 90 ದನಖಳ 
ನೆಂತಯಯ 
ಖಭಾಷಹಾನನುು 
ತಲುುುದಲಿಹದಾರಿೆಂದ 
ಭಯುಡೆಮುವಕೆ 
ಅಖತಾವಯಫಸುದು

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1

449

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Retrieval may be 

required when the 

Aadhaar number holder 

may have lost his or her 

Enrolment ID or Unique 

ID.

ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಸೊೆಂದಯುಯು ಅನ 
ಅಥಹ ಅಳ 
ದಹಕಲಹತಿ ID ಅಥಹ 
ಅನನಾ ID ಮನುು 
ಔಳೆದುಕೊೆಂಡಹಖ ುನಃ 
ಡೆಮುುದು 
ಅಖತಾಹಗಿಯುತುದೆ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

An Aadhaar number 

holder can also get e-

Aadhaar printed from a 

Permanent Enrolment 

Center. 

ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಸೊೆಂದಯುಯು ಇ-

ಆಧಹರ್ ಅನುು ಖ್ಹಮೆಂ 
ದಹಕಲಹತಿ ಕೆೇೆಂದಾದೆಂದ 
ಡೆಮಫಸುದು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

In which of the following 

cases, UID retrieval 

process is helpful?

ಕೆಳಗಿನ ಮಹ 
ಾಔಯಣಖಳಲ್ಲಿ, ಮುಐಡಿ 
ುನಃ ಾಕ್ರಾಯೆಮು 
ಷಸಹಮಔಹಖುತುದೆ?

Resident lost 

the Aadhaar

ನ್ಸಹಸಮು 
ಆಧಹರ್ ಅನುು 
ಔಳೆದುಕೊೆಂಡಿ
ದಹಾಯೆ.

The resident 

is in a hurry 

to link his 

Aadhaar to 

the service 

ಆಧಹರ್ ಅನುು 
 ಷೆೇೆಗೆ 
ಷೆಂಕ್ರಾಷಲು 
ನ್ಸಹಸಮು 
ಅಷಯದಲ್ಲಿದಹಾ
ಯೆ

The Aadhaar 

does not 

reach its 

destination 

even after 90 

days

90 ದನಖಳ 
ನೆಂತಯಯ 
ಆಧಹರ್ ತನು 
ಖಭಾಷಹಾನನುು
 ತಲುಪಿಲಿ

All of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಎಲಿಯ 4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

What is the Full from of  

PEC?

ಪಿಇಸ ಯಿೆಂದ ಯಣಾ 
ಯೂ ಏನು?

Pre-

Enrolment 

Card

ಯಾ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಕಹರ್ಡಾ

Permanent 

Enrolment 

Centre

ವಹವವತ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾ

Pre-

Enrolment 

Centre

ಯಾ 
ದಹಕಲಹತಿ 
ಕೆೇೆಂದಾ

Public 

Enrolment 

Centre

ಷಹಾಜನ್ಸ
ಔ 
ದಹಕಲಹತಿ
 ಕೆೇೆಂದಾ

2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

What is the toll-free 

number, which an 

Aadhaar number holder 

can call to get his or her 

Aadhaar after answering 

some security questions 

asked by a customer 

care executive?

ಔಷಟಭರ್ ಕೆೇರ್  
ಕಹಮಾನ್ಸಹಾಸಔನು 
ಕೆೇಳಿದ ಕೆಲು ಬದಾತಹ 
ಾವೆುಖಳಿಗೆ ಉತುರಿಸದ 
ನೆಂತಯ ಆಧಹರ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಸೊೆಂದಯುನು ತನು 
ಆಥಹರ್ ಅನುು ಡೆಮಲು 
ಔಯೆ ಭಹಡು ಟೊೇಲ್-

ಫಾೇ ಷೆಂಖ್ೆಾ ಏನು?

1947 1947 1950 1950 1974 1974 1984 1984 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Enrolment Agency 

should use one 

password for multiple 

set of Operator IDs 

working under them

ದಹಕಲಹತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಯ 
ಅಡಿಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಷ 
ಭಹಡು ಅನೆೇಔ 
ಆಯೆೇಟರ್ ID ಖಳು 
ೆಂದು ಹಷವರ್ಡಾ ಅನುು 
ಫಳಷಫೆೇಔು

YES ಸೌದು NO ಇಲಿ 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Enrolment Agency 

should avoid force 

capture of biometrics of 

operators/supervisor 

during their on-boarding

ದಹಕಲಹತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ತಭಮ 
ಆನ್-ಫೊೇಡಿಾೆಂಗ್ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ನ್ಸಹಾಸಔ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ  
ಫೇಸಾ ಷೆಯೆ 
ಹಡಿಮುವಕೆಮನುು 
ತಪಿಪಷಫೆೇಔು

YES ಸೌದು NO  ಇಲಿ 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Enrolment Staff should 

enter N/A or NA in fields 

where Resident has not 

provided any data.

ನ್ಸಹಸಮು ಮಹುದೆೇ 
ಡೆೇಟಹನುು ದಗಿಷದ 
ಕ್ಷೆೇತಾಖಳಲ್ಲಿ ದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ N / A ಅಥಹ 
NA ಅನುು 
ನಭೂದಷಫೆೇಔು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

_____ need to 

proactively use Find 

Aadhaar facility before 

any fresh enrolment to 

minimize the rejections.

_____ 

ಯಾಬಹವಮಹಗಿ 
ಫಳಷಫೆೇಕಹದ 
ಅವಾಔತೆಯಿಲಿದೆೇ 
ನ್ಸಯಹಔಯಣೆಮನುು ಔಡಿಮ 
ಭಹಡಲು ಮಹುದೆೇ 
ಸೊಷ ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಭುೆಂಚಿತಹಗಿ ಆಧಹರ್ 
ಷೌಲಬಾನುು 
ಸುಡುಔಫೆೇಔು.

Operators/Su

pervisor

ಆಯೆೇಟಯಖಳು/
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಯು Subscribers ಚೆಂದಹದಹಯಯು Introducers

ರಿಚಮಕಹಯ
ಯು Registrars

ರಿಜಿಷಹಾಯ
ಖಳು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Enrolment Staff should 

make sure _____ to 

share mobile number in 

during the 

Enrolment/Update.

ನೊೇೆಂದಣಿ / ಅೆಡೇಟ್ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಸೆಂಚಿಕೊಳುಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದ 
_____ ಅನುು 
ಕಚಿತಡಿಸಕೊಳುಫೆೇಔು.

Registrars ರಿಜಿಷಹಾಯಖಳು Introducers
ರಿಚಮಕಹಯ
ಯು Residents ನ್ಸಹಸಖಳು Subscribers

ಚೆಂದಹದಹ
ಯಯು 3
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Enrolment Staff should 

deny any resident for 

enrolment in case of 

Biometrics exception 

and poor quality finger 

prints.

ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ 
ಎಕೆಿಶನ್ ಭತುು ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟದ 
ಫೆಯಳಚುಚಖಳ  
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲ ಿದಹಕಲಹತಿ 
ಸಫಬೆಂದ ನೊೇೆಂದಣಿಗೆ 
ಮಹುದೆೇ ನ್ಸಹಸ 
ನ್ಸಯಹಔರಿಷಫೆೇಔು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Enrolment Staff should 

not ask for any payment 

from the resident for 

fresh enrolment.

ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದ 
ಸೊಷ ದಹಕಲಹತಿಗಹಗಿ 
ನ್ಸಹಸಯಿೆಂದ  
ಮಹುದೆೇ ಸಣನುು  
ಕೆೇಳಫಹಯದು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Enrolment Staff should 

not re-enrol residents 

without checking status 

of earlier enrolments of 

resident.

ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದ 
ನ್ಸಹಸಖಳ ಹೆಂದನ 
ದಹಕಲಹತಿಖಳ 
ಸಾತಿಮನುು ರಿೇಷದೆ 
ನ್ಸಹಸಖಳನುು ಭತೆು 
ಷೆೇರಿಸಕೊಳುಫಹಯದು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Give priority treatment 

to Differently abled, 

senior citizens, pregnant 

ladies residents.

ವವೆೇಶ ಚೆೇತನರಿಗೆ , 
ಹರಿಮ ನಹಖರಿಔರಿಗೆ, 
ಖಭಿಾಣಿ ಭಹಳೆಮಯ 
ನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆ ಆದಾತೆಮ 
ಚಿಕ್ರತೆಿ ನ್ಸೇಡಿ.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Deny any resident for 

enrolment in case of 

Biometrics exception 

and poor quality finger 

prints

ii. Ask for any payment 

from the resident for 

enrolment in case of 

Biometric exception

iii. Do not re-enrol 

residents without 

checking status of earlier 

enrolments of resident

iv. Give priority 

treatment to Differently 

abled, senior citizens, 

pregnant ladies residents

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು 
ಸೆೇಳಿಕೆಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ . ಅುಖಳಲ್ಲ ಿ
ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
i. ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ 
ವನಹಯಿತಿ ಭತುು ಔಳೆ 
ಖುಣಭಟಟದ ಫೆಯಳು 
ಭುದಾತದ ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ 
ನೊೇೆಂದಣಿಗಹಗಿ 
ಮಹುದೆೇ ನ್ಸಹಸ 
ನ್ಸಯಹಔರಿಷಫೆೇಔು
ii. ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಎಕೆಿಶನ್ ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲಹತಿಗೆ ನ್ಸಹಸಗೆ 
ಮಹುದೆೇ ಸಣನುು 
ಕೆೇಳಫೆೇಔು
iii. ನ್ಸಹಸಖಳ ಹೆಂದನ 
ದಹಕಲಹತಿಖಳ 
ಸಾತಿಮನುು ರಿಶೇಲ್ಲಷದೆ 
ನ್ಸಹಸಖಳನುು ಭಯು-
ನೊೇೆಂದಣಿ ಭಹಡಫೆೇಡಿ
IV. ವಭಿನುಹಗಿ 
ರಿಣಮಸದ, ಹರಿಮ 
ನಹಖರಿಔರಿಗೆ, ಖಭಿಾಣಿ 
ಭಹಳೆಮಯ 
ನ್ಸಹಸಖಳಿಗೆ ಆದಾತೆ  

iii. and iv iii. ಭತುು iv ii. and iv. ii. ಭತುು  iv. i. and ii. i. ಭತುು ii. i. and iv.
i. ಭತುು 
iv.

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Do not use one 

password for multiple 

set of Operator IDs.

ii. Enable force capture 

of biometrics of 

operators/supervisor.

iii. No two Operators 

should have same 

Operator ID

iv. Allow an 

Operator/Supervisor to 

sign off an enrolment on 

behalf of another.

ಇಲ್ಲ ಿ ಕೆಲು 
ಸೆೇಳಿಕೆಖಳನು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ. ಅುಖಳಲ್ಲ ಿ
ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
i. ಅನೆೇಔ ಷೆಟ್ 
ಆಯೆೇಟರ್ ID ಖಳಿಗಹಗಿ 
ೆಂದು ಹಷವರ್ಡಾ ಅನುು 
ಫಳಷಫೆೇಡಿ.

ii. ಆಯೆೇಟಯಖಳು / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸಿ  
ಫೇಸಾ ಷೆಯೆಹಡಿಮುವಕೆ 
ಷಕ್ರಾಮಗೊಳಿಸ.

iii. ಮಹುದೆೇ ಎಯಡು 
ಆಯೆೇಟಯಖಳು ೆಂದೆೇ 
ಆಯೆೇಟರ್ ID ಮನುು 
ಸೊೆಂದಯಫಹಯದು
IV. ಫೆೇಯೊಫಬಯ ಯಹಗಿ 
ದಹಕಲಹತಿಗೆ ಷೆೈನ್ ಇನ್ 
ಭಹಡಲು ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನನುು 
ಅನುಭತಿಸ.

iii. and iv. iii. ಭತುು iv. ii. and iv. ii. and iv. i. and iii. i. and iii. i. and iv. i. and iv. 3
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Registrars need to 

proactively use Find 

Aadhaar facility before 

any fresh enrolment to 

minimize the rejections.

ii. Encourage resident to 

share mobile number 

and email id.

iii. Inform resident to 

download e-Aadhaar 

after receiving Aadhaar 

generation SMS from 

UIDAI

iv. Do not ask for any 

payment from the 

resident for enrolment 

ಇಲ್ಲ ಿ ಕೆಲು 
ಸೆೇಳಿಕೆಖಳನು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ. ಅುಖಳಲ್ಲ ಿ
ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
i. ನ್ಸಯಹಔಯಣೆಮನುು 
ಔಡಿಮಗೊಳಿಷಲು 
ಮಹುದೆೇ ಸೊಷ 
ದಹಕಲಹತಿಗೆ 
ಭುೆಂಚಿತಹಗಿ 
ನೊೇೆಂದಣಿದಹಯಯು 
ಆಥಹರ್ ಷೌಲಬಾನುು 
ಔೆಂಡುಹಡಿಮಫೆೇಔು.
ii. ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ 
ಭತುು ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ 
ಸೆಂಚಿಕೊಳುಲು 
ನ್ಸಹಸಮನುು 
ಪೊಾೇತಹಿಹಸ.

iii. ಮುಐಡಿಎಐನ್ಸೆಂದ 
ಆಧಹರ್ ಪಿೇಳಿಗೆಮ 
ಎಸಎೆಂಎಸ ಡೆದ 
ನೆಂತಯ ಇ-ಆಧಹರ್ 
ಡೌನೊಿೇರ್ಡ ಭಹಡಲು 
ನ್ಸಹಸಗೆ ತಿಳಿಸ
IV. ನೊೇೆಂದಣಿಗೆ 
ನ್ಸಹಸಗೆ ಮಹುದೆೇ 
ಹತಿಮನುು ಕೆೇಳಫೆೇಡಿ

i., iii. and iv. i., iii. ಭತುು iv. ii., iii. and iv.
ii., iii. ಭತುು 
iv.

i. and iii. i. ಭತುು  iii. i. and iv.
i. ಭತುು 
iv.

2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Do not allow anyone 

else to sign for an 

enrolment that you have 

done.

ii. Do not sign for 

enrolments done by 

others.

iii. Enter N/A or NA in 

fields where Resident 

has not provided any 

data.

iv. Give your own 

fingerprint at the end of 

enrolment.

ಇಲ್ಲ ಿಕೆಲು 
ಸೆೇಳಿಕೆಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ . ಅುಖಳಲ್ಲ ಿ
ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
i. ನ್ಸೇು ಭಹಡಿದ 
ದಹಕಲಹತಿಗಹಗಿ 
ಮಹಯಹದಯೂ ಷೆೈನ್ 
ಇನ್ ಭಹಡಲು 
ಅನುಭತಿಷಫೆೇಡಿ.

ii. ಇತಯರಿೆಂದ 
ಭಹಡಲಪಟಟ 
ದಹಕಲಹತಿಖಳಿಗೆ ಷಹ 
ಭಹಡಫೆೇಡಿ.

iii. ನ್ಸಹಷ ಮಹುದೆೇ 
ಡೆೇಟಹನುು ದಗಿಷದ 
ಜಹಖಖಳಲ್ಲಿ N / A 

ಅಥಹ NA ನಭೂದಸ.

IV. ದಹಕಲಹತಿಮ 
ಕೊನೆಮಲ್ಲಿ ನ್ಸಭಮ ಷವೆಂತ 
ಫೆಯಳಚುಚ ನ್ಸೇಡಿ.

i., iii. and iv. i., iii. ಭತುು iv. ii., iii. and iv.
ii., iii. ಭತುು 
iv.

i. and iii. i. ಭತುು iii. i. ii. and iv.
i. ii. 

ಭತುು  iv.
4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Brief the enrolment 

procedure to resident 

before and during 

enrolment.

ii. Leave those non-

mandatory fields blank 

where no data is 

provided by resident.

iii. Table lamp used for 

facial image capture 

should be switched on 

during iris capture.

iv. Login with your own 

supervisor’s Operator ID 

in Aadhaar client

ಇಲ್ಲ ಿ ಕೆಲು 
ಸೆೇಳಿಕೆಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡಲಹಗಿದೆ. ಅುಖಳಲ್ಲ ಿ
ಮಹುದು ಷರಿಮಹಗಿದೆ?
i. ನೊೇೆಂದಣಿ ಮದಲು 
ಭತುು ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ನ್ಸಹಸಗೆ ದಹಕಲಹತಿ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮನುು 
ಷೆಂುಗೊಳಿಸ.

ii. ನ್ಸಶೆೇಧಿಷದ 
ಜಹಖಖಳನುು ಖ್ಹಲ್ಲ ಬಿಡಿ 
ಭತುು ಅಲ್ಲ ಿಮಹುದೆೇ 
ಡೆೇಟಹನುು ನ್ಸಹಸ 
ದಗಿಷುುದಲಿ.
iii. ಭುಕ ಚಿತಾ ಷೆಯೆ 
ಹಡಿಮಲು ಫಳಷು 
ಟೆೇಫಲ್ ದೇನುು ಔಣುಣ 
ಖುಡೆಡ ಕಹಾಚರ್ 
ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಫದಲಹಯಿಷಫೆೇಔು.
IV. ಆಧಹರ್ ಕೆಿೈೆಂಟನಲ್ಲಿ  
ನ್ಸಭಮ ಷವೆಂತ 
ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔಯ 
ಆಯೆೇಟರ್ ID ನೊೆಂದಗೆ 
ಲಹಗಿನ್ ಭಹಡಿ

i., iii. and iv. i., iii. ಭತುು  iv. ii., iii. and iv.
ii., iii. ಭತುು  
iv.

i., ii. and iii. i., ii. ಭತುು  iii. i. ii. and iv.
i. ii. 

ಭತುು  iv.
2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator/Supervisor 

should allow other 

operator to login on 

his/her enrolment client 

using his/her Login 

Credential.

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ ತನು / 

ಅಳ ಲಹಗಿನ್ 
ಕೆಾಡೆನ್ಸಶಮಲ್ ಅನುು 
ಫಳಸಕೊೆಂಡು ಅನ  / 

ಅಳ ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಕೆಿೈೆಂಟನಲ್ಲಿ  ಇತಯ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಅನುು 
ಾೆೇಶಷಲು ಅಕಹವ 
ನ್ಸೇಡಫೆೇಔು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator/Supervisor 

should  ……………password 

frequently to avoid fraud .

ೆಂಚನೆ ತಪಿಪಷಲು 
ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂಯೆೈಷರ್ ಆಗಹಖ 
ಹಷವರ್ಡಾ ಅನುು .............

Change ಫದಲಹಯಿಷಫೆೇಔು Not change
ಫದಲಹಯಿಷಫಹ
ಯದು Forget  ಭಯೆಮುುದು All the given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

What should be the ideal 

frequency for Operator 

sync?

ಆಯೆೇಟರ್ ಸೆಂಕ್ಸ ಗೆ 
ಆದವಾ ಆತಾನ 
ಮಹುದು?

Daily ಾತಿದನ Monthly ಭಹಸಔ Yearly ಹಷಾಔ 6 Months

6 

ತಿೆಂಖಳುಖ
ಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator/Supervisor 

should follow………… 

procedure to perform the 

Enrolment / Update 

Processs?

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನು 
ಅನುಷರಿಷಫೆೇಕಹದದುಾ 
............ ವಧಹನ / 

ದಹಕಲಹತಿ ಾಕ್ರಾಯೆಮನುು 
ನ್ಸಾಹಷು ವಧಹನ?

Standard 

Operator 

ಷಹಟಾೆಂಡರ್ಡಾ 
ಆಯೆೇಟರ್ Any ಮಹುದಹದಯು Medical ೆೈದಾಕ್ರೇಮ Customer 

Satisfaction

ಗಹಾಸಔನ 
ಷೆಂತೃಪಿು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Any document can be used 

as Valid PoI and PoA 

document which resident 

provides?

ನ್ಸಹಸ  ದಗಿಷು 
ಮಹುದೆೇ ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಅನುು ಭಹನಾ POI ಭತುು 
POA  ಡಹಔುಾಮೆಂಟನೆಂತೆ   
ಫಳಷಫಸುದು?

YES ಸೌದು NO ಇಲಿ 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

In case any fellow 

Operator/Supervisor 

performs any fruad during 

the Enrolment/Update 

Process who needs to be 

informed?

ಮಹುದೆೇ ಷಸತಿಾ 
ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನು 
ಭಹಹತಿಮು ಅಖತಾವಯು 
ನೊೇೆಂದಣಿ / ನವೇಔಯಣ 
ಾಕ್ರಾಯೆಮ ಷಭಮದಲ್ಲಿ 
ಮಹುದೆೇ ೆಂಚನೆಮನುು  
ನ್ಸಾಹಸದಯೆ?

Authority ಹಾಧಿಕಹಯ Resident ನ್ಸಹಸ Police ಪೊೇಲ್ಲಸ Local 

MP/MLA

ಷಾಳಿೇಮ 
ಎರ್ಮ ಪಿ / 

ಎರ್ಮ ಎಲ್ 
ಎ

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

The enrolment files or 

backup should be stored as 

per the guidelines 

prescribed by ?

ದಹಕಲಹತಿಖಳ ಪೆೈಲಖಳು  
ಅಥಹ ಫಹಾಔಪ್ ಅನುು 
ಷೂಚಿಸಯು ಭಹಖಾದಶಾ 
ಷೂತಾಖಳ ಾಕಹಯ 
ಷೆಂಖಾಹಷಫೆೇಕೆೇ?

Authority ಹಾಧಿಕಹಯ Resident ನ್ಸಹಸ Police ಪೊೇಲ್ಲೇಸ Family ಔುಟುೆಂಫ 1



475

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Biometric Exception case 

should be signed off by the 

Enrolment Staff as per 

his/her feeling towards the 

resident? 

ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ಎಕೆಿಶನ್ 
ಕೆೇಸ ನುು  ಅನ / ಅಳ 
ನ್ಸಹಸಮ  ಎಡೆಗೆ ಇಯು 
ಬಹನೆಮೆಂತೆೇ  ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಸಫಬೆಂದಯಿೆಂದ ಷಹ 
ಭಹಡಫೆೇಕಹಖುತುದೆ?

Correct ಷರಿ Incorrect ತುಪ After due 

dilegence

ಡೆಲ್ಲಗೆನ್ಿ 
ಕಹಯಣದೆಂದಹಗಿ

None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ 
ಅಲಿ

3
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

GPS Coordinate of the 

Enrolment/Update device 

needs to be taken at what 

frequency?

ನೊೇೆಂದಣಿ / ಅಪ್ ಡೆೇಟ್ 
ಷಹಧನದ ಜಿಪಿಎಸ 
ನ್ಸದೆೇಾವಹೆಂಔು ಮಹ 
ಆತಾನದಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಫೆೇಔು?

Daily before 

starting the 

Enrolment/Upd

ate Activity

ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣ 
ಚಟುಟಿಕೆಮನುು 
ಹಾಯೆಂಭಿಷು 
ಮದಲ  ದನ

At end of the 

day once all 

the activities 

are complete

ಎಲಹಿ 
ಚಟುಟಿಕೆಖಳು 
ಯಣಾಗೊೆಂಡ 
ನೆಂತಯ ದನದ 
ಕೊನೆಮಲ್ಲಿ

Once in a 

month
ೆಂದು ತಿೆಂಖಳಲ್ಲಿ

while 

purchasing 

the 

Enrolment 

Device

ಎನೊಾಲೆಮೆಂ
ಟ್ 
ಷಹಧನ
ನುು 
ಕರಿೇದಷು
ಹಖ

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Can a Operator/Supervisor 

work on multiple 

Enrolment/Update 

machines using same login 

ID?

ೆಂದೆೇ ಲಹಗಿನ್ ID ಅನುು 
ಫಳಸಕೊೆಂಡು ಅನೆೇಔ 
ದಹಕಲಹತಿ / ನವೇಔಯಣ 
ಮೆಂತಾಖಳ ಮೇಲೆ 
ಆಯೆೇಟರ್ / ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಕೆಲಷ ಭಹಡಫಸುದೆೇ?

YES ಸೌದು NO ಇಲಿ
YES till the 

time it is 

detected 

ಸೌದು ಅದು 
ತೆುಮಹಖು 
ತನಔ

All the given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator/Supervisor 

should use same password 

for all his account as a best 

practice?

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನು ತನು ಎಲಹಿ 
ಖ್ಹತೆಖಳಿಗೆ ೆಂದೆೇ ರಿೇತಿಮ 
ಹಷವರ್ಡಾ ಅನುು ಅತುಾತುಭ 
ಅಬಹಾಷಹಗಿ ಫಳಷಫೆೇಔು?

No, the 

password 

should be 

changed 

frequently

ಇಲಿ, 
ಖುುದನುು 
ಆಗಹಗೆೆ 
ಫದಲ್ಲಷಫೆೇಔು

Yes, to 

remember and 

easy usage

ಸೌದು, 
ನೆನಪಿಡಲು 
ಭತುು ಷುಲಬ 
ಫಳಕೆ

As per his/her 

convinience

ಅನ / ಅಳ 
ಭನರಿಕೆ 
ಾಕಹಯ

All the given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

In case of any fraud, 

Operator/Supervisor 

should ask resident money?

ಮಹುದೆೇ ೆಂಚನೆಮ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ, ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂಯೆೈಷರ್ ನ್ಸಹಸಮ  
ಸಣನುು ಕೆೇಳಫೆೇಔು?

No, fraud 

should be 

reported to 

the Authority

ಇಲಿ, ೆಂಚನೆ 
ಹಾಧಿಕಹಯಕೆಾ 
ಯದ 
ಭಹಡಫೆೇಔು

Yes, the fraud 

enrolment/upd

ate should be 

complete

ಸೌದು, ೆಂಚನೆ 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣು 
ಯಣಾಹಗಿಯಫೆೇ
ಔು

Nobody 

should be 

informed

ಮಹರಿಖೂ 
ತಿಳಿಷಫಹಯದು

None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ 
ಅಲಿ

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

All the Enrolment/Update 

related files/backup should 

be stored in any device and 

given to other Operator?

ಎಲಿ ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔರಿಷು ಷೆಂಫೆಂಧಿತ 
ಪೆೈಲೆಳು / ಫಹಾಔಪ್ ಅನುು 
ಮಹುದೆೇ ಷಹಧನದಲ್ಲಿ 
ವೆೇಕರಿಷಫೆೇಔು ಭತುು 
ಇತಯ ಆಯೆೇಟಯಗೆ 
ನ್ಸೇಡಫೆೇಔು?

No, the backup 

should be 

secure

ಇಲಿ, ಫಹಾಕ್ಸಅಪ್ 
ಷುಯತಹಗಿಯಫೆೇ
ಔು

Yes, for them 

to upload 

using your 

credential

ಸೌದು, ನ್ಸಭಮ 
ದೃಢೇಔಯಣನುು
 ಫಳಸಕೊೆಂಡು 
ಅುಖಳನುು 
ಅಪೊಿೇರ್ಡ 
ಭಹಡಲು

None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ ಅಲಿ 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

After completing GPS sync, 

device can be taken to any 

other place to perform the 

enrolment?

ಜಿಪಿಎಸ ಸೆಂಕ್ಸ ಭುಗಿದ 
ನೆಂತಯ, ದಹಕಲಹತಿಮನುು 
ನ್ಸಾಹಷಲು ಮಹುದೆೇ 
ಷಾಳಕೆಾ ಷಹಧನನುು 
ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು 
ಸೊೇಖಫಸುದು?

NO ಇಲಿ YES ಸೌದು As per his/her 

convinience

ಅನ / ಅಳ 
ಭನರಿಕೆ 
ಾಕಹಯ

All the given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

In case resident request to 

add one of his relative's 

finger print for his/her 

enrolment, should this be 

allowed?

ಅನ / ಅಳ 
ದಹಕಲಹತಿಗಹಗಿ ಅಯ 
ಷೆಂಫೆಂಧಿ ಫೆಯಳು 
ಭುದಾಣನುು ಷೆೇರಿಷಲು 
ನ್ಸಹಸ ವನೆಂತಿಮನುು 
ಅನುಭತಿಷಫೆೇಕೆ?

YES ಸೌದು NO ಇಲಿ 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Any resident can be 

enrolled as an Biometric 

Exception case to avoid the 

finger prints?

ಫೆಯಳಚುಚ ಭುದಾಣಖಳನುು 
ತಪಿಪಷಲು ಮಹುದೆೇ 
ನ್ಸಹಸ ೆಂದು 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ಎಕೆಿಶನ್ 
ಾಔಯಣದಲ್ಲಿ 
ದಹಕಲಹಖಫಸುದೆೇ?

No ಇಲಿ Yes ಸೌದು As per his/her 

convinience

ಅನ / ಅಳ 
ಭನರಿಕೆ 
ಾಕಹಯ

All the given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Enrolment/Update Client 

should be tampered, if it is 

not working or showing 

some error?

ದಹಕಲಹತಿ / ಅೆಡೇಟ್ 
ಕೆಿೈೆಂಟ್ ಅನುು 
ದೊೇಶಯರಿತಗೊಳಿಷಫೆೇಕಹ
ಗಿದೆ, ಅದು ಕೆಲಷ 
ಭಹಡದದಾಯೆ ಅಥಹ ಕೆಲು 
ದೊೇಶನುು 
ತೊೇರಿಷುತಿುಲಿದದಾಯೆೇ?

Yes ಸೌದು No ಇಲಿ 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Photo of Photo can be 

taken while enroling any 

resident?

ಮಹುದೆೇ ನ್ಸಹಸಖಳನುು 
ಎನೊಾೇಲ್ ಭಹಡುಹಖ  
ಫೇಟೊೇದ 
ಛಹಮಹಚಿತಾನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಫೆೇಕೆೇ?

No ಇಲಿ Yes Yes 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

What should not be taken 

in place of photo of the 

resident while performing 

Aadhaar update?

ಆಧಹರ್ ನವೇಔಯಣನುು 
ಭಹಡುಹಖ ನ್ಸಹಷದ 
ಫೇಟೊೇ ಷಾಳದಲ್ಲಿ ಏನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಫಹಯದು?

Photo of Photo
ಬಹಚಿತಾದ 
ಬಹಚಿತಾ Photo of Gods

ದೆೇಯುಖಳ 
ಬಹಚಿತಾ

Photo of 

Animal

ಹಾಣಿಖಳ 
ಬಹಚಿತಾ

All the given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

What language should not 

be used while filling the 

resident data ?

ನ್ಸಹಷ ಡೆೇಟಹನುು ಬತಿಾ 
ಭಹಡುಹಖ ಮಹ 
ಬಹಶೆಮನುು ಫಳಷಫಹಯದು?

un 

parliamentary
ಷೆಂಷದೇಮಲಿದ English ಇೆಂಗಿಿೇಷ್ Hindi ಹೆಂದ All the given 

options

ನ್ಸೇಡಲಹದ 
ಎಲಹಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

1

488

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Strict action would be 

taken against the 

Operator/Supervisor 

perform any of these 

activities?

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂಯೆೈಷರ್ 
ಮಹುದೆೇಇೆಂತಸ  ತುಪ 
ಚಟುಟಿಕೆಖಳನುು 
ಭಹಡಿದಯೆ ಅಯ  ವಯುದಧ 
ಮಹ  ಔಠಿಣ ಔಾಭ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹಖುುದು

take photo of 

photo OR 

photo of 

animal

ಫೇಟೊೇದ 
ಫೇಟೊೇ 
ಅಥಹ 
ಹಾಣಿಖಳ 
ಫೇಟೊೇ 
ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡಯೆೇ

use un-

parliamentary 

language 

ಷೆಂಷದೇಮಲಿ
ದ ಬಹಶೆ 
ಫಳಸದಯೆೇ

None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ ಅಲಿ Both 1 and 2

ಎಯಡೂ  1 

ಭತುು  2 4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Any resident above 5 years 

in age can be enrolled as 

an "Child"  to avoid taking 

finger prints?

 5 ಶಾಕ್ರಾೆಂತ ಸೆಚಿಚನ 
ಮಸಿನ ಮಹುದೆೇ 
ನ್ಸಹಸಖಳನುು ಫೆಯಳ 
ಭುದಾಣಖಳನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುುದನುು 
ತಪಿಪಷಲು "ಭಖು" ಆಗಿ 
ನೊೇೆಂದಹಯಿಷಫಸುದೆೇ?

Yes ಸೌದು No ಇಲಿ 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

All the children below 5 

years in age should be 

forced to give fingerprints?

 5 ಶಾದೊಳಗಿನ ಎಲಹಿ 
ಭಔಾಳಿಗೆ  ಫೆಯಳಚುಚಖಳನುು 
ನ್ಸೇಡಲು ಫಲೆಂತ 
ಭಹಡಫೆೇಔು?

No ಇಲಿ yes ಸೌದು 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

In case of Child Enrolment, 

Operator/Supervisor 

should become their 

parent or guardian for 

Enrolment?

ಭಖುವನ ದಹಕಲಹತಿ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ, ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂಯೆೈಷರ್ 
ನೊೇೆಂದಣಿಗೆ ಭಖುವನ  
ಪೊೇಶಔ ಅಥಹ ಹಲಔಯು 
ಆಖಫೆೇಔು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator/Supervisor 

should act as Head of 

Family in case the resident 

does not have valid 

document?

ನ್ಸಹಸಗೆ ಭಹನಾ 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ ಇಲಿದದಾಯೆ 
ಆಯೆೇಟರ್ / ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ 
ಔುಟುೆಂಫದ ಭುಕಾಷಾಯಹಗಿ 
ತಿಾಷಫೆೇಔು?

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ ಅಲಿ Both 1 and 2

ಎಯಡೂ  
1ಭತುು  2 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

News paper or any blanck 

paper can be used as 

supporting PoI and PoA

ನೂಾಸ ೆೇರ್ ಅಥಹ 
ಮಹುದೆೇ ಖ್ಹಲ್ಲ  
ಕಹಖದನುುPoI  ಭತುು  
PoA ಗೆ ಫೆೆಂಫಲಹಗಿ 
ಫಳಷಫಸುದು

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ ಅಲಿ Both 1 and 2

ಎಯಡೂ  
1ಭತುು  2 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

In case Incorrect 

document/blank 

paper/news paper is used 

for Enrolment purpose by 

the Operator what will 

happen? 

ತಹಪದ ದಹಕಲೆ / ಖ್ಹಲ್ಲ 
ಕಹಖದ / ಷುದಾ ಕಹಖದನುು 
ಆಯೆೇಟಯನ್ಸೆಂದ ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಉದೆಾೇವಕಹಾಗಿ ಫಳಷಲಪಟಟಯೆೇ 
ಏನಹಖುತುದೆ?

Enrolment will 

be rejected

ದಹಕಲಹತಿಮನುು 
ತಿಯಷಾರಿಷಲಹಖುತು
ದೆ

Strict action 

against the 

Operator will 

be taken 

ಆಯೆೇಟರ್ 
ವಯುದಧ ಔಠಿಣ 
ಔಾಭ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಹ
ಖುುದು

None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ ಅಲಿ

All the given 

options

ನ್ಸೇಡಿಯು 
ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು

4
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Whose Mobile Number or 

Email should be added 

while performing Aadhaar 

Enrolment?

ಆಧಹರ್ ದಹಕಲಹತಿ  
ನ್ಸಾಹಷುಹಖ ಮಹಯ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾ ಅಥಹ 
ಇಮೇಲ್ ಷೆೇರಿಷಫೆೇಔು?

Resident ನ್ಸಹಸ Operator/Supe

rvisor

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔ
Local 

representative
ಷಾಳಿೇಮ ಾತಿನ್ಸಧಿ None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ 
ಅಲಿ

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator can use mix 

biometric  while 

performing Aadhaar 

Enrolment?

ಆಧಹರ್ ಎನೊಾಲೆಮೆಂಟ್ 
ನ್ಸಾಹಷುಹಖ ಆಯೆೇಟರ್ 
ಮಕ್ಸಿ ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ 
ಫಳಷಫಸುದು?

TRUE  ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator/Supervisor can 

take money from the 

resident and write any 

information in the 

Enrolment Client?

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂಯೆೈಷರ್  
ನ್ಸಹಸಖಳಿೆಂದ ಸಣನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಫಸುದು ಭತುು 
ಮಹುದೆೇ ಭಹಹತಿಮನುು 
ಎನೊಾೇಲೆಮೆಂಟ್ ಕೆಿೈೆಂಟನಲ್ಲಿ 
ಫಯೆಮಫಸುದು?

No ಇಲಿ Yes ಸೌದು 1

498

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Photocopy of Proof of 

Identity and Proof of 

Address can be used in 

case the resident wants?

ನ್ಸಹಸ ಫಮಸದಲ್ಲಿ 
ಖುಯುತಿನ ುಯಹೆಮ 
ಛಹಮಹಚಿತಾ ಭತುು 
ವಳಹಷದ ುಯಹೆಖಳನುು 
ಫಳಷಫಸುದು?

No, Original 

Document 

needs to 

scanned

ಇಲಿ, ಭೂಲ 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಷಹಾಾನ್ 
ಭಹಡಫೆೇಕಹಗಿದೆ

Yes, any 

document can 

be used

ಸೌದು, 
ಮಹುದೆೇ 
ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಅನುು 
ಫಳಷಫಸುದು

None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ ಅಲಿ 1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator/Supervisor 

should keep the Hard Copy 

of the PoI and PoA after 

the Enrolment is complete?

ನೊೇೆಂದಣಿ ಯಣಾಗೊೆಂಡ 
ನೆಂತಯ ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಮೇಲ್ಲವಚಹಯಔನು PoI ಭತುು 
PoAನ ಸಹರ್ಡಾ ನಔಲನುು 
ಇಟುಟಕೊಳುಫೆೇಔು?

No hard copies 

should be kept

ಮಹುದೆೇ 
ಸಹರ್ಡಾ 
ಾತಿಖಳನುು 
ಷುಯತಹಗಿ 
ಅವಾಔತೆಯಿಲಿ

Yes hard copy 

should be kept 

safely

ಸೌದು ಸಹರ್ಡಾ 
ಾತಿಮನುು 
ಷುಯತಹಗಿ 
ಇಡಫೆೇಔು

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Which of the following 

activities should be 

avoided while performing 

Aadhaar Enrolment and 

Update?

(i) Take Photo of Photo

(ii) Take Photo of God 

(iii) Take Photo of Animal

(iv) Take resident photo

ಆಧಹರ್ ದಹಕಲಹತಿ ಭತುು 
ನವೇಔಯಣನುು 
ನ್ಸಾಹಷುಹಖ ಕೆಳಗಿನ 
ಮಹ ಚಟುಟಿಕೆಖಳನುು 
ತಪಿಪಷಫೆೇಔು?
(i) ಫೇಟೊೇದ ಫೇಟೊ 
ತೆಗೆಮುುದು
(ii) ದೆೇಯ 
ಛಹಮಹಚಿತಾನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುುದು
(III) ಅನ್ಸಭಲ್ ಫೇಟೊೇ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುುದು
(iv) ನ್ಸಹಷ ಫೇಟೊೇ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುುದು

All the given 

option

ನ್ಸೇಡಿಯು ಎಲಿ 
ಆಯೆಾಖಳು (i) , (ii) and (iii)

(i) , (ii) ಭತುು 
(iii)

(ii) and (iii) (ii) ಭತುು  (iii) None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ 
ಅಲಿ

2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Which of the following is a 

valid PoI Document?

(i) Driving Licience

(ii) Voter ID

(iii) Office ID

(iv) Visiting Card

ಕೆಳಗಿನುಖಳಲ್ಲಿ ಮಹುದು 
ಭಹನಾ POA ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಆಗಿದೆ?
(I) ಚಹಲಔ ಯಹನಗಿ
(II) ಭತದಹಯ ಖುಯುತಿನ 
ುಯಹೆ
(III) ಔಚೆೇರಿ ುಯಹೆ
(iv) ಷೆಂದವಾಔ ಕಹರ್ಡಾ

Both (i) and (ii)
ಎಯಡೂ  (i) 
ಭತುು  (ii)

Only (iii) and 

(iv)

ಕೆೇಲ (iii) 
ಭತುು  (iv)

Only i ಕೆೇಲ  i None of the 

above

ಮೇಲ್ಲನ 
ಮಹುದೂ 
ಅಲಿ

1
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

In case the resident wants 

his/her Biometric can be 

changed or mixed with any 

other resident?

ನ್ಸಹಸ ಅನ  / ಅಳ 
ಫಯೇಮಟಿಾಕ್ಸ ಅನುು 
ಮಹುದೆೇ ಇತಯ 
ನ್ಸಹಸಖಳ ೆೆಂದಗೆ 
ಫದಲಹಯಿಷಫಸುದು 
ಅಥಹ ಫೆಯೆಷಫೆೇಕೆೆಂದು 
ಫಮಸದಯೆ?

Yes ಸೌದು No ಇಲಿ 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

In case 6 years old resident 

request to perform Child 

Enrolment should this be 

allowed?

ಭಖುವನ ನೊೇೆಂದಣಿ 
ಭಹಡಲು 6 ಶಾ 
ಮಸಿನ ನ್ಸಹಸಮ 
ವನೆಂತಿಮನುು 
ಅನುಭತಿಷಫೆೇಕೆ?

YES, as it is 

requested by 

the resident

ಸೌದು, ನ್ಸಹಸ 
ವನೆಂತಿಸದೆಂತೆ

No, as he/she 

is above 5 

years in age

ಇಲಿ, ಅನು / 

ಅಳು 
ಮಸಿಗಿೆಂತ 5 

ಶಾಕ್ರಾೆಂತಲೂ 
ಸೆಚುಚ

Both the 

options are 

incorrect

ಎಯಡೂ 
ಆಯೆಾಖಳು 
ತಹಪಗಿದೆ

2



504

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator/Supervisor can 

take photo of photo 

instead of the actual photo 

of the resident in case the 

resident request?

ನ್ಸಹಸಮ ವನೆಂತಿಮ 
ಷೆಂದಬಾದಲ್ಲಿ ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂರ್ ೆೈಷರ್ 
ನ್ಸಹಸಖಳ ನ್ಸಜಹದ 
ಫೇಟೊೇ ಫದಲ್ಲಗೆ 
ಫೇಟೊೇದ ಫೇಟೊೇ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಫಸುದು?

Yes ಸೌದು No ಇಲಿ 2
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ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

The scan copies of PoI and 

PoA can be kept in a 

separate folder by the 

Operator?

POA ಭತುು POI ಖಳ 
ಷಹಾಾನ್ ಾತಿಖಳನುು  
ಆಯೆೇಟರ್ ಾತೆಾೇಔ 
ಫೇಲಡನಾಲ್ಲ ಿ
ಇರಿಸಕೊಳುಫಸುದು?

No ಇಲಿ Yes ಸೌದು 1
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Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Blanck pages can also be 

used as PoI and PoA 

document in case required?

ಅಖತಾವದಾಲ್ಲಿ ಖ್ಹಲ್ಲ 
ುಟಖಳನುು  ಷಸ POA  

ಭತುು POI  ಡಹಔುಾಮೆಂಟ್ 
ಆಗಿಮೂ ಫಳಷಫಸುದು.

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2

507

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Resident should not be 

informed in case the 

Operator/Supervisor 

enters any information 

which is not mentioned on 

the Form

ಆಯೆೇಟರ್ / 

ಷೂಯೆೈಷರ್  
ಪಹಭಾನಲ್ಲಿ  ಉಲೆಿೇಖಿಷದ 
ಮಹುದೆೇ ಭಹಹತಿಮನುು 
ಾೆೇಶಸದಹಖ ನ್ಸಹಸಗೆ 
ತಿಳಿಷಫಹಯದು

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2

508

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Tampered Machine can be 

used to perform 

Enrolment/Update to earn 

money?

ಸಣ ಷೆಂಹದಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ / 

ನವೇಔಯಣನುು 
ನ್ಸಾಹಷಲು ಟಹಾೆಂರ್ಡಾ 
ಮೆಂತಾನುು ಫಳಷಫಸುದು?

TRUE ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2



509

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Should the Operator sign 

off any enrolment done by 

other Operator without 

checking?

ರಿೇಕ್ಷೆ  ಇಲಿದೆ ಇತಯ 
ಆಯೆೇಟರ್ ಭಹಡಿದ 
ಮಹುದೆೇ ದಹಕಲೆಮನುು 
ಆಯೆೇಟರ್ ಷೆೈನ್ ಆಫ್ 
ಭಹಡಫೆೇಕೆೇ?

No ಇಲಿ Yes ಸೌದು 1

510

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to 

Improve 

Customer 

Satisfaction 

and Avoid 

Fraud 

ಅಧಹಾಮ 9: ಗಹಾಸಔಯ 
ತೃಪಿುಮನುು 
ಷುಧಹರಿಷಲು ಭತುು 
ಮೇಷ  ತಪಿಪಷಲು 
ದಹಕಲಹತಿ ಸಫಬೆಂದಗೆ 
ಭಹಖಾದವಾನ 
ಷೂಚಿಖಳು

Operator can write his/her 

own Mobile Number 

should be mentioned in 

the Enrolment Client rather 

than the resident mobile 

number?

ಆಯೆೇಟರ್ ನ್ಸಹಸ 
ಮಫೆೈಲ್ ಷೆಂಖ್ೆಾಮ 
ಫದಲ್ಲಗೆ ಎನೊಾೇಮೆಂಟ್ 
ಕೆಿೈೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ  ಅನ  / 

ಅಳ ಷವೆಂತ ಮಫೆೈಲ್ 
ಷೆಂಖ್ೆಾಮನುು 
ಫಯೆಮಫಸುದು?

TRUE  ಷತಾ FALSE ಷುಳುು 2


