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1

Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Who among the 

following had 

established UIDAI by 

passing Aadhaar Act, 

2016 

ਆਧਾਯ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2016 

ਾਸ ਕਯਕ ਿਠ ਧਰਖ 
ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਨੇ ਮ ੂਆਈ 
ਡੀ  ਆਈ ਸਥਾਧਤ 
ਕੀਤਾ ਸੀ

State 

Government

ਯਾਜ ਸਯਕਾਯ Government 

of India

ਬਾਯਤੀ ਸਯਕਾਯ 
Registrars

ਯਧਜਸਟਯਾਯ Enrolmen

t Agency

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ 2

2

Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

When was UIDAI 

established as 

Statutory Authority 

under Ministry of 

Electronics and I.T ?

ਇਰਕਟਯਾਧਨਕ ਅਤ 
ਆਈ ਟੀ ਦ ਭੂੰਤਯਾਰ  ਦ 
ਅਧੀਨ ਕਾਨੂੂੰ ਨੀ ਅਧਧਕਾਯ 
ਦ ਤਧਿਤ ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ ਕਦੋਂ ਸਥਾਧਤ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ ?

28th January, 

2009

28 ਜਨਿਯੀ 
2009

29th 

September, 

2010

29 ਧਸਤੂੰ ਫਯ 
2010

12th 

September, 

2015

12 ਧਸਤੂੰ ਫਯ 
2015

12th July, 

2016

12 ਜੁਰਾਈ 
2016

4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Which organisation is 

responsible for issuing 

UID?

ਮ ੂਆਈ ਡੀ ਜਾਯੀ ਕਯਣ 
ਦ ਰਈ ਧਕਿੋੀ ਸੂੰਸਥਾ 
ਧਜੂੰ ਭਿਾਯ ਿ?

Election 

Commission

ਇਰਕਸ਼ਨ 
ਕਭੀਸ਼ਨ

Planning 

Commission

ਰ ਧਨੂੰ ਗ 
ਕਭੀਸ਼ਨ MeitY

ਭ ਈ ਆਈ 
ਟੀ ਿਾ UIDAI

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ 4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Why was UIDAI 

created ?

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  ਆਈ ਦਾ 
ਧਨਯਭਾਣ ਧਕਓਂ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਸੀ?

To Provide 

robust 

technology to 

eliminate 

duplicate and 

fake 

identities, and

ਯਫਸਟ ਤਕਨੀਕ 
ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਤਾਂ ਜ 
ਡੁਰੀਕਟ ਅਤ 
ਨਕਰੀ 
ਧਿਚਾਣਾਂ ਨੂੂੰ  
ਿਟਾਇਆ ਜਾ 
ਸਕ, ਅਤ

to provide 

identity that 

can be 

verified and 

authenticated 

in an easy, 

cost-effective 

way

ਧਿਚਾਣ ਨੂੂੰ  
ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਧਜਸਨੂੂੰ  
ਰਭਾਧਣਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ 
ਅਤ ਧਜਸਦੀ 
ੋਤਾਰ ਇੱਕ 
ਆਸਾਨ, 

ਧਕਪਾਇਤੀ 
ਤਯੀਕ ਦ ਨਾਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
ਿ 

To make 

another 

Identification 

 Document

ਇੱਕ ਿਯ 
ਧਿਚਾਣ 
ਦਸਤਾਿਜ 
ਫਣਾਉਣ ਦ 
ਰਈ

Both 1 & 

2

ਦਨੋਂ  1 & 2
4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

When was the 

Aadhaar Enrolment 

/Update Regulation 

2016 published in 

official gazettee

ਆਧਧਕਾਧਯਕ ਤਯ ਤ 
ਗਟ ਦ ਧਿਚ ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਯਗੂਰਸ਼ਨ 2016 ਕਦੋਂ 
ਰਕਾਧਸ਼ਤ ਿਈ ਸੀ

28th January, 

2009

28 ਜਨਿਯੀ 
2009

29th 

September, 

2010

29 ਧਸਤੂੰ ਫਯ 
2010

12th July, 

2016

12 ਜੁਰਾਈ 
2016

12th 

Septembe

r 2017

12 ਧਸਤੂੰ ਫਯ 
2017

4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

What do you mean by 

Aadhaar 

Enrolment/Update 

Process

ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਧਿਧੀ 
ਦਾ ਭਤਰਫ ਕੀ ਿ

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.

ਆਧਾਯ ਕਾਨੂੂੰ ਨ 
ਦ ਅਧੀਨ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ 
ਦੁਆਯਾ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ ਜਾਯੀ 
ਕਯਨ ਦ ਉਦਸ਼ 
ਰਈ ਅਧਜਿ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ 
ਬੂਗਧਰਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ ਦੀ 
ਧਿਧੀ

Process to 

collect 

personal 

information 

of the 

resident to 

issue 

Identification 

Number

ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਧਿਅਕਤੀਗਤ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ 
ਦੀ ਧਿਧੀ ਤਾਂ ਜ 
ਧਿਚਾਣ ਨੂੰ ਫਯ 
ਨੂੂੰ  ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕ

Process to 

collect 

financial 

information 

like PAN 

number, 

Bank A/c no. 

to issue 

Identification 

 Number

ਆਯਧਥਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ 
ਦੀ ਧਿਧੀ 
ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਨ 
ਨੂੰ ਫਯ, ਫੈਂਕ 
/ਸੀ ਨੂੰ ਫਯ 
ਤਾਂ ਜ 
ਧਿਚਾਣ 
ਨੂੰ ਫਯ ਜਾਯੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ

None of 

the above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ 1

7

Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

What is the process of 

capturing resident 

data both 

Demographic and 

Biometric for 

generation of Aadhaar 

called?

ਆਧਾਯ ਦ ਧਨਯਭਾਣ ਦ 
ਰਈ ਡਭਗਰਾਧੌਕਸ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦਨੋਂ  ਤਯਹਾਂ 
ਦ ਿਸਨੀਕ ਡਟਾ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦੀ ਧਿਧੀ 
ਨੂੂੰ  ਕੀ ਧਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ?

Authenticatio

n
ਰਭਾਣੀਕਯਣ Enrolment ਨਾਭਾਂਕਣ Identification ਧਿਚਾਣ Presentati

on
ਸ਼ਕਾਯੀ 2
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

_____ is any entity 

authorised or 

recognised by the 

Authority for the 

purpose of enrolling

individuals through 

Enrolment Agency.

_______________ 

ਇੱਕ ਟਂੀਟੀ ਿ ਧਜਸ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ /ੁਸ਼ਟੀ 
ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿ ਤਾਂ ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ ਦੁਆਯਾ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।

Introducer
ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ
Enrolling 

agency
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ Agency  ਜੂੰ ਸੀ Registrar ਯਧਜਸਟਯਾਯ 4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

_____ is any entity 

engaged by the 

Registrar for the 

purpose of enrolling

individuals.

 __________ ਇੱਕ 
ਟਂੀਟੀ ਿ ਧਜਸਨੂੂੰ  
ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਇੂੰਗਜ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ 
ਤਾਂ ਜ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।

Introducer
ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ
Enrolment 

Agency
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ Supervisor/O

perator

ਸੁਯਿਾਈਯ
/ਆਯਟਯ Registrar ਯਧਜਸਟਯਾਯ 2



10

Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

The Verifier/Certifier is 

the personnel 

appointed by 

________ for 

verification of 

documents at 

enrolment centres.

ੁਸ਼ਟੀ ਕਯਨ ਿਾਰਾ 
ਧਿਅਕਤੀ/ਸਯਟੀਪਾਇਯ 
ਇੱਕ ਭੁਰਾਧਭ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  
_____________ 

ਦੁਆਯਾ ਧਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿ ਤਾਂ ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੇਂਦਯਾਂ ਧਿਖ ਦਸਤਾਿਜਾਂ 
ਦੀ ੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।

Operator ਆਯਟਯ Introducer
ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ Registrars ਯਧਜਸਟਯਾਯ Enrolling 

agency

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ 3
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

_________is the place 

where the Aadhaar 

Enrolment/Update is 

conducted by Certified 

Operator/Supervisor

________ ਇੱਕ ਸਥਾਨ 
ਿ ਧਜਥ ਅਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਰਭਾਧਣਤ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦੁਆਯਾ ਜਾਯੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿ। 

Enrolment 

Center

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
Exam Center

ਯੀਧਖਆ ਕੇਂਦਯ
Hospital

ਿਸਤਾਰ 
School

ਸਕੂਰ 
1
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

__________ is a 

certified personnel 

employed by 

Enrolment Agencies to 

execute the process of 

enrolment /update at 

the enrolment centers

______________ਇੱਕ 
ਰਭਾਧਣਤ ਭੁਰਾਧਭ ਿ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੁਆਯਾ 
ਧਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ 
ਤਾਂ ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇੰਦਯ 
ਧਿਖ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਦੀ ਧਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ।

Enrolment 

Operator

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ Enrolment 

Supervisor

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸੁਯਿਾਈਯ Introducer

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯ
ਤਾ

Both 1 & 

2

ਦਨੋਂ  1 & 2
2
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Who among the 

following ensures that 

only trained and 

certified persons 

handle the 

enrolment/update 

process?

ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ ਕਣ ਇਿ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਦਾ ਿ ਧਕ 
ਕਿਰ ਧਸੱਧਖਅਕ ਅਤ 
ਰਭਾਧਣਤ ਧਿਅਕਤੀ ਿੀ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਧਿਧੀ 
ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ ਕਯ ਸਕਦ 
ਿਨ?

UIDAI

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ Operator ਆਯਟਯ Supervisor ਸੁਯਿਾਈਯ Enrolmen

t Agency

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ 4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

_____________is 

responsible to conduct 

the Certification exam 

for the role of 

Operator/Supervisor

_____________ 

ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦੀ ਬੂਧਭਕਾ ਦ ਰਈ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਯੀਧਖਆ 
ਜਾਯੀ ਕਯਣ ਦ ਰਈ 
ਧਜੂੰ ਭਿਾਯ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ।

Introducer
ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ
Enrolment 

Agency
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ

Testing and 

Certification 

Agency

ਟਸਧਟੂੰ ਗ ਅਤ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ 
ਜੂੰ ਸੀ Registrar ਯਧਜਸਟਯਾਯ 3
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

_______ 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. 

_______________ 

ਇੱਕ ਅਧਜਿਾ ਧਿਅਕਤੀ 
ਿ ਜ ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਅਤ 
ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਨਾਰ 
ਯਧਜਸਟਯਡ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ ਜ 
ਇੱਕ ਅਧਜਿ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ ਨੂੂੰ  
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਦਾ ਿ 
ਧਜਸ ਕਰ ਇੱਕ ਿਧਰਡ 
ੀ  ਆਈ ਅਤ ੀ  
 ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ।

Operator ਆਯਟਯ Introducer
ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ
Enrolling 

agency

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ Agency ਜੂੰ ਸੀ 2
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

_______ 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. 

_______________ 

ਇੱਕ ਅਧਜਿਾ ਧਿਅਕਤੀ 
ਿ ਜ ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਅਤ 
ਅਥਾਯਟੀ ਦ ਨਾਰ 
ਯਧਜਸਟਯਡ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ ਜ 
ਇੱਕ ਅਧਜਿ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ ਨੂੂੰ  
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਦਾ ਿ 
ਧਜਸ ਕਰ ਇੱਕ ਿਧਰਡ 
ੀ  ਆਈ ਅਤ ੀ  
 ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ।

Operator ਆਯਟਯ Introducer
ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ
Enrolling 

agency

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ Agency ਜੂੰ ਸੀ 2
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Who are applicable to 

can get the Aadhaar 

Enrolment/Update 

done?

ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਰਾਤ ਕਯਣ ਦ ਰਈ 
ਕਣ ਕਣ ਮਗ ਿ?

Operator ਆਯਟਯ

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

ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਰਈ 
ਰੀਕਸ਼ਨ ਦੀ 
ਧਭਤੀ ਤੋਂ ਤੁਯੂੰ ਤ 
ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਜ 
ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਜਾਂ 
ਧਭਆਦਾਂ ਦ ਰਈ 
ਬਾਯਤ ਦ ਧਿਚ 
ਯਧਿੂੰਦਾ ਿ ਜ 
ਤਕਯੀਫਨ ਇੱਕ 
ਸ ਧਫਆਸੀ 
(182) ਜਾਂ 
ਫਾਯਿ 
ਭਿੀਧਨਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ ਿੁੂੰ ਦ 
ਿਨ

NRI

ਨ ਆਯ 
ਆਈ None of 

the above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

2
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Enrolment 

Identification Number 

(EID) is ___-digit 

number allocated to 

residents at the time 

of enrolment. 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਧਿਚਾਣ 
ਨੂੰ ਫਯ (ਈ ਆਈ ਡੀ) 
____________ 

ਧਡਜੀਟ ਨੂੰ ਫਯ ਿ ਜ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਸਭੇਂ ਤ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਦਾਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ। 

10 10 12 12 15 15 28 28 4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

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.

ਿਸਨੀਕ ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ ਜ ਇੱਕ ਧਭਆਦ 
ਜਾਂ ਧਭਆਦਾਂ ਦ ਰਈ 
ਬਾਯਤ ਦ ਧਿਚ ਯਧਿੂੰਦਾ 
ਿ ਜ ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਦ 
ਰਈ ਰੀਕਸ਼ਨ ਦੀ 
ਧਭਤੀਂ ਤੋਂ ਤੁਯੂੰ ਤ ਧਿਰਾਂ 
ਫਾਯਿ ਭਿੀਧਨਆਂ ਦ 
ਧਿਚ ਕੁਰ __________ 

ਧਦਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਧਆਦਾ 
ਿੁੂੰ ਦ ਿਨ।

32 32 61 61 123 123 182 182 4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Which of the following 

contact numbers can a 

resident call for 

resolutions to their 

concerns or 

grievances related to 

Aadhaar?

ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿ ੋ 
ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯਾਂ ਤ ਇੱਕ 
ਿਸਨੀਕ ਿੱਰ ਦ ਰਈ 
ਪਨ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ ਤਾਂ ਜ 
ਆਧਾਯ ਦ ਨਾਰ ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ 
ਆਣੀਆਂ ਧਚੂੰ ਤਾਿਾਂ ਜਾਂ 
ਧਸ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕ?

1947 1947 2009 2009 140 140 108 108 1
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Aadhaar is unique 

because 

___________________

_.

ਆਧਾਯ ਧਿਰੱਖਣ ਿ 
ਧਕਓਂਧਕ 
_________________

___।

No two 

residents will 

have the 

same Aadhaar

number

ਦ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦਾ 
ਸਭਾਨ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ ਨਿੀਂ ਿ 
ਸਕਦਾ

A family can 

get a unique 

recognized ID

ਇੱਕ ਧਯਿਾਯ 
ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਧਿਰੱਖਣ 
ਭਨੂਯ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਆਈ ਡੀ 
ਧਭਰ ਸਕਦੀ ਿ

A person 

can avail 

two Aadhaar 

numbers

ਇੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦ 
ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ ਰਾਤ 
ਕਯ ਸਕਦਾ 
ਿ 

None of 

the above

ਉਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ 1
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Which of the following 

is NOT a component 

of enrollment setup?

ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸੈੱਟ ਅ ਦਾ 
ਬਾਗ ਨਿੀਂ ਿੈਂ? Computer

ਕੂੰ ਧਊਟਯ Biometric 

device

ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਧਡਿਾਇਸ

Bomb 

detector

ਫੂੰਫ 
ਧਡਟਕਟਯ

Iris 

scanner

ਆਇਧਯਸ਼ 
ਸਕਨਯ 3
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Which of the given is 

true about Aadhaar?

ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋਾ 
ਆਧਾਯ ਦ ਰਈ ਸਿੀ ਿ?

An individual 

can obtain 

multiple 

Aadhaar 

numbers 

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਫਿੁਤ ਸਾਯ 
ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਰਾਤ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ

Aadhaar 

collects 

financial 

information 

of residents 

ਆਧਾਯ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀ 
ਆਯਧਥਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
ਇਕੱਠਾ ਕਯਦਾ ਿ

Aadhaar can 

be used as 

Proof of 

Citizenship

ਆਧਾਯ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ 
ਨਾਗਧਯਕਤਾ 
ਦ ਸਫੂਤ ਿਜੋਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ

Aadhaar 

enables 

resident’s 

 

identificat

ion 

subject 

to 

successful 

 

“Authenti

cation” 

ਆਧਾਯ ਸਪਰ 
"ਰਭਾਣੀਕਯਨ"

 ਦ ਤਧਿਤ 
ਧਿਚਾਣ 
ਜਾਯੀ ਕਯਦਾ ਿ

4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Aadhaar uses which of 

the given to uniquely 

identify the resident?

ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਧਿਰੱਖਣ 
ਤਯ ਤ ਧਿਚਾਣ ਕਯਣ 
ਦ ਰਈ ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਸ ਦਾ ਆਧਾਯ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਦਾ ਿ?

Name and 

Address of 

the resident

ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਨਾਭ ਅਤ ਤਾ Fingerprints

ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ Iris ਆਇਧਯਸ਼ Both 2 & 

3

ਦਨੋਂ  2 & 3
4
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Which of the given is 

true about Aadhaar?

ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋਾ 
ਆਧਾਯ ਦ ਰਈ ਸਿੀ ਿ? It is just 

another card

ਇਿ ਫਸ ਇੱਕ 
ਦੂਜਾ ਕਾਯਡ ਿ

Will collect 

and record 

demographic 

and biometric 

information 

for 

generation of 

Aadhaar 

Number

ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਦ ਧਨਯਭਾਣ ਦ 
ਰਈ ਬੂਗਧਰਕ 
ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
ਇਕੱਠਾ ਕਯਗਾ 
ਅਤ ਧਯਕਾਯਡ 
ਕਯਗਾ

Aadhaar will 

replace all 

other IDs

ਆਧਾਯ ਫਾਕੀ 
ਸਾਯੀ ਆਈ 
ਡੀ ਦੀ ਥਾਂ 
ਰਿਗਾ

Will 

collect 

profiling 

informati

on, such 

as caste, 

religion, 

language

ਯਪਾਇਧਰੂੰ ਗ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਯਦਾ 
ਿ ਧਜਿੇਂ ਧਕ 
ਜਾਤ, ਧਯਭ, 

ਬਾਸ਼ਾ

2
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

____________ is a 

document to convey 

the Aadhaar number 

to a resident.

_________________

_ਇੱਕ ਦਸਤਾਿਜ ਿ ਜ 
ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕ।

Aadhaar letter ਆਧਾਯ ੱਤਯ CIDR
ਸੀ ਆਈ ਡੀ 
ਆਯ UID ਮ ੂਆਈ ਡੀ Aadhaar 

number
ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 1

27

Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Aadhaar will be used 

to prove citizenship. 

ਆਧਾਯ ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਨਾਗਧਯਕਤਾ ਦਾ ਸਫੂਤ 
ਦਣ ਦ ਰਈ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿਗਾ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Aadhaar will cover all 

residents of India who 

are residing in India 

for 180 days from the 

date of Aadhaar 

enrolment/update

ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ 
/ਅਡਟ ਦੀ ਧਭਤੀ ਤੋਂ 
ਆਧਾਯ ਬਾਯਤ ਦ ਉਿਨਾਂ 
ਸਾਯ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਿਯ 
ਕਯਦਾ ਿ ਜ ਬਾਯਤ ਦ 
ਧਿਚ 180 ਧਦਨਾਂ ਦ ਰਈ 
ਯਧਿੂੰਦ ਿਨ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

The vision of UIDAI is 

to empower residents 

of India with a unique 

identity and a digital 

platform to 

authenticate anytime, 

anywhere.

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  ਆਈ ਦੀ 
ਧਿਜਨ ਿ ਇੱਕ ਧਿਰੱਖਣ 
ਧਿਚਾਣ ਅਤ ਇੱਕ 
ਧਡਜੀਟਰ ਰਟਪਾਯਭ 
ਦ ਨਾਰ ਬਾਯਤ ਦ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਇਭਾਿਯ 
ਕਯਨਾ ਤਾਂ ਜ ਧਕਸ ਿੀ 
ਸਭੇਂ ਤ, ਧਕਸ ਿੀ ਸਥਾਨ 
ਤ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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Chapter1: 

Introduction to 

UIDAI and 

Aadhaar 

ਅਧਧਆਇ 1: 

ਮੂਆਈਡੀਆਈ ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਨਾਰ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣ

Aadhaar is a 15-digit 

number. 

ਆਧਾਯ ਇੱਕ 15 -ਧਡਜੀਟ 
ਦਾ ਨੂੰ ਫਯ ਿ। TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Which person or 

Entity among the 

following is eligible to 

become a registrar?

ਇੱਕ ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਫਣਨ 
ਦ ਰਈ ਧਕਿੋਾ 
ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਟਟੀ ਮਗ 
ਿ?

Any individual
ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 

Any Entity 

under central 

Govt. 

Ministry, 

State 

Government

ਕੇਂਦਯੀ ਸਯਕਾਯ 
ਭੂੰਤਯਾਰ , ਯਾਜ 
ਸਯਕਾਯ ਦ 
ਅਧੀਨ ਇੱਕ 
ਟਂੀਟੀ 

Any citizen 

of India

ਬਾਯਤ ਦਾ 
ਕਈ ਿੀ 
ਨਾਗਧਯਕ

Any 

individual 

 capable 

of 

running a 

business

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਜ ਇੱਕ ਿਾਯ 
ਚਰਾਉਣ ਦ 
ਮਗ ਿ 

2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Which of the following 

should be avoided/not 

to be done  by the 

registrar?

ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋੀ 
ਚੀ ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਨੂੂੰ  
ਨਿੀਂ ਕਯਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ/ਦੁਆਯਾ ਨਿੀਂ 
ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ?

Responsible 

for field level 

execution, 

monitoring 

and audit

ਖਤਯੀ ਸਤਯ ਦ 
ਕੂੰਭ, ਜਾਂਚ ਅਤ 
ਆਧਡਟ ਦ ਰਈ 
ਧਜੂੰ ਭਿਾਯ

Display 

adequate 

information 

about 

Aadhaar 

enrolment 

and update 

on their 

websites

ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ 
ਅਡਟ ਦ ਫਾਯ 
ਉਿਨਾਂ ਦੀ 
ਿਫਸਾਈਟ ਤ 
ਉਧਚਤ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਧਡਸਰ  ਕਯਦਾ 
ਿ 

Use the 

information 

collected 

during 

enrolment 

for any 

purpose 

other than 

Aadhaar 

Enrolment/U

pdate

ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅ
ਡਟ ਤੋਂ 
ਇਰਾਿਾ ਿਯ 
ਧਕਸ ਉਦਸ਼ 
ਦਰਈ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਦਯਾਨ 
ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ 
ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਨਾ

Allow 

UIDAI 

reasonabl

e access 

to the 

premises 

occupied 

by it in 

case 

required

ਰੁੋੀਂਦ ਭਾਭਰ  
ਦ ਧਿਚ 
ਉਿਨਾਂ 
ਦੁਆਯਾ 
ਆਧਕਊਾਈਡ 
ਇਭਾਯਤ ਦ 
ਤਧਿਤ ਮ ੂ
ਆਈ ਡੀ  
ਆਈ 
ਯੀਨੇਫਰ 
ਕਸਸ ਦੀ 
ਅਨੁਭਤੀ 
ਰਦਾਨ ਕਯ  

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Registrars shall at all 

times abide by the 

Code of Conduct as 

specified in 

______________ for  

Aadhaar 

Enrolment/Update.

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਨੂੂੰ  ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ ਦ 
ਰਈ ਸਾਯ ਸਧਭਆਂ ਤ 
________________ 

ਦ ਧਿਚ ਧਨਯਧਾਧਯਤ 
ਿਤੀਯ ਦ ਕਡ ਦੀ 
ਾਰਨਾ ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ।

Aadhaar Act 

2016 and 

Aadhaar 

Regulations

ਆਧਾਯ ਕਾਨੂੂੰ ਨ 
2016 ਅਤ 
ਆਧਾਯ 
ਯਗੂਰਸ਼ਨ 

GFR Rules

ਜੀ ਪ ਆਯ 
ਧਨਮਭ Both I and II

I ਅਤ II ਦਨੋਂ  None of 

the above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Who among the 

following is 

responsible for 

evaluating the 

applications of 

agencies and empanel 

the eligible agencies 

as enrolling agencies- 

EA?

ਿਠ ਧਰਧਖਆਂ ਧਿਚੋਂ ਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਦੀਆਂ 
ਰੀਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 
ਭੁਰਾਂਕਣ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਅਤ ਮਗ ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ - ਈ 
 ਦ ਤਯ ਤ ਇਭਨਰ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਧਜੂੰ ਭਿਾਯ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?

Central 

Ministry

ਕੇਂਦਯੀ ਭੂੰਤਯਾਰਾ Registrar and 

UIDAI

ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਅਤ ਮ ੂਆਈ 
ਡੀ  ਆਈ Both I and II

I ਅਤ II ਦਨੋਂ  
UIDAI

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

What are the basic 

responsibity of 

Registrar?

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਦੀ 
ਫੁਧਨਆਦੀ ਧਜੂੰ ਭਿਾਯੀ 
ਧਕਿੋੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ?

Adherence to 

Aadhaar Act 

2016 and 

Aadhaar 

Regulations

ਆਧਾਯ ਕਾਨੂੂੰ ਨ 
2016 ਅਤ 
ਆਧਾਯ ਧਨਮਭਾਂ 
ਦ ਅਨੁਸਾਯ

Hire/engage 

Enroling 

Agency and 

moniter its 

functioning

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ 
ਨੂੂੰ  
ਿਾਇਯ/ਇੂੰਗਜ 
ਕਯ ਅਤ ਉਸਦ 
ਕੂੰਭਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਯ 

Ensure that 

any 

Enrolment 

agency and/ 

or person 

employed or 

appointed 

by them to 

conduct the 

enrolment 

and update 

operations 

are certified

ਇਿ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯ ਧਕ ਕਈ 
ਿੀ ਧਨਮੁਕਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ 
ਅਤ/ਜਾਂ 
ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਉਿਨਾਂ 
ਦੁਆਯਾ 
ਧਨਮੁਕਤ ਤਾਂ 
ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕ ਅਤ 
ਅਡਟ 
ਅਯਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰਭਾਧਣਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕ 

All of the 

above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Which person or 

Entity among the 

following is eligible to 

become a Enroling 

Agency?

ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ 
ਫਣਨ ਦ ਰਈ ਧਕਿੋਾ 
ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਧਨਟਟੀ 
ਮਗ ਿ? 

Any individual 

fullfilling the 

condition 

mentioned in 

RFE for 

Enrolment 

Agency 

specified by 

Registrar/UID

AI

ਕਈ ਿੀ 
ਧਿਅਕਤੀ ਜ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ 
ਦ ਰਈ 
ਯਧਜਸਟਯਾਯ/ਮ ੂ
ਆਈ ਡੀ  
ਆਈ ਦੁਆਯਾ 
ਧਨਯਧਾਧਯਤ 
ਆਯ ਪ ਈ ਦ 
ਧਿਚ ਕਧਥਤ 
ਸ਼ਯਤ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ 
ਕਯ ਧਯਿਾ ਿ 

Any 

individual 

capable of 

running a 

business

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਜ ਇੱਕ ਿਾਯ 
ਚਰਾਉਣ ਦ 
ਮਗ ਿ 

Any cerfied 

Operator 

/Supervisor 

ਕਈ ਿੀ 
ਰਭਾਧਣਤ 
ਆਯਟਯ/ਸੁ
ਯਿਾਈਯ

Any 

individual 

 who 

own a 

Aadhaar 

Enrolmen

t/ 

Update 

Device

ਕਈ ਿੀ 
ਧਿਅਕਤੀ 
ਧਜਸ ਕਰ 
ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅ
ਡਟ ਧਡਿਾਈਸ 
ਭਜੂਦ ਿ 

1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

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

ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ 
ਫਣਨ ਦ ਰਈ ਿਠ ਧਰਖ 
ਦ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋਾ 
ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਨਟਟੀ  
ਮਗ ਿ?
ਇੱਕ ਸੁਯਿਾਈਯ ਦੀ 
ਬੂਧਭਕਾ ਦ ਰਈ ਮਗ ਿਣ 
ਦ ਰਈ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿੋੀ ਕਸਟੀ ਦ ਰਈ 
ਿਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਮਗ ਿਣ ਦੀ 
ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ?
I. 18 ਸਾਰ ਅਤ ਉਸ ਉਸ 
ਤੋਂ ਧਆਦਾ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
II. ਫਾਿਯਿੀਂ ਾਸ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
III. ਉਸ ਕਰ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
IV. ਇੱਕ ਟਸਧਟੂੰ ਗ ਅਤ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਜੂੰ ਸੀ ਤੋਂ 
ਉਸ ਕਰ "ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ" ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
v. ਕੂੰ ਧਊਟਯ ਦ 
ਫਧਸਕਸ ਦ ਧਿਚ ਇੱਕ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਰਾਤ 

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

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Which of the following 

should an individual 

possess before 

starting his/her role as 

EA supervisor?

ਇੱਕ ਈ  
ਸੁਯਿਾਈਯ ਦੀ 
ਬੂਧਭਕਾ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ 
ਧਿਰਾਂ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿੋੀ ਚੀ ਧਿਅਕਤੀ 
ਕਰ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ?

Should 

possess Basics 

in Computer 

Education 

Certificate

ਕੂੰ ਧਊਟਯ 
ਧਸੱਧਖਆ ਰਭਾਣ 
ੱਤਯ ਦ ਧਿਚ 
ਫਧਸਕ ਭਜੂਦ 
ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

Should be a 

graduate

ਇੱਕ ਗਯਜੂਟ 
ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

Should be 

comfortable 

with local 

language 

keyboard 

and 

transliteratio

n

ਸਥਾਨਕ 
ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ 
ਕੀਫਯਡ ਅਤ 
ਿਯਣਾਂਤਯ ਦ 
ਫਾਯ ਧਗਆਨ 
ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ

Should 

be a 

prominen

t person 

within 

the given 

region

ਧਦੱਤ ਗ 
ਖਤਯ ਦ ਧਿਚ 
ਇੱਕ 
ਭਿੱਤਿੂਯਨ 
ਧਿਅਕਤੀ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ

3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Who among the 

following is 

responsible for setting 

up of the 

laptop/desktop with 

Aadhaar client 

installed and tested at 

Enrolment Center?

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਧਿਖ 
ਟਸਟ ਅਤ ਇੂੰਸਟਾਰ 
ਕੀਤ ਆਧਾਯ ਕਰਾਇੂੰ ਟ 
ਦ ਨਾਰ 
ਰਟਾ/ਡਸਕਟਾ ਨੂੂੰ  
ਸੈੱਟ ਕਯਣ ਦ ਰਈ ਕਣ 
ਧਜੂੰ ਭਿਾਯ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?

Authority
ਅਧਧਕਾਯ

Registrar
ਯਧਜਸਟਯਾਯ Operator/Su

pervisor

ਆਯਟਯ/ਸੁ
ਯਿਾਈਯ

IT 

technicia

n

ਆਈ ਟੀ 
ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

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. 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਨੂੂੰ  ਆਣ 
"ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਪਾਯਭ" 

ਦ ਨਾਰ ਨਾਰ ਰੁੋੀਂਦ 
ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ  ਸ਼ ਕਯਨ ਦੀ 
ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ ਜ ਫਦਰ 
ਧਿਚ ਤਸਦੀਕ ਦ ਰਈ 
ਪਾਯਭ ਨੂੂੰ  
_____________ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ ਕਯਦਾ ਿ।

Authority’s 

Regional 

Offices

ਅਧਧਕਾਯ ਦ 
ਖਤਯੀ ਆਧਪਸ Verification 

officer

ਰਭਾਣੀਕਯਣ 
ਅਪਸਯ Another 

supervisor

ਦੂਜਾ 
ਸੁਯਿਾਈਯ
 

Registrar 

Office

ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਆਧਪਸ 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Who among the 

following is 

considered as enrolled 

user during the 

operator/supervisor 

on-boarding?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਸਨੂੂੰ  
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਦ 
ਦਯਾਨ ਨਰ ਲ੍ਡ 
ਉਬਗਤਾ ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿ?

A user who 

introduces 

other 

residents who 

cannot 

produce POI 

or POA

ਇੱਕ ਉਬਗਤਾ 
ਜ ਦੂਜ ਿਸਨੀਕਾਂ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ 
ਕਯਿਾਉਂਦਾ ਿ ਜ 
ੀ  ਆਈ ਜਾਂ 
ੀ   ਨੂੂੰ  
ਧਨਯਧਭਤ ਨਿੀਂ 
ਕਯ ਸਕਦ ਿਨ 

A user who 

has filled the 

enrollment 

form to get 

Aadhaar

ਇੱਕ ਉਬਗਤਾ 
ਧਜਸਨੇ ਆਧਾਯ 
ਰਣ ਦ ਰਈ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਯਭ 
ਨੂੂੰ  ਬਯ ਧਦੱਤਾ ਿ 

A user who 

has 

appeared at 

an 

enrolment 

centre to get 

enrolled for 

Aadhaar

ਇੱਕ 
ਉਬਗਤਾ ਜ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੇਂਦਯ ਧਿਚ 
ਆਧਾਯ ਦ 
ਰਈ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਧਗਆ ਸੀ

Operator/

Superviso

r whose 

biometric  

 

verificatio

n is 

successful

ly 

complete

d and 

stored in 

the 

Enrolmen

t Client

ਆਯਟਯ/ਸੁ
ਯਿਾਈਯ 
ਧਜਸਦਾ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ 
ਸਪਰਤਾੂਯਿ
ਕ ੂਯਾ ਿ 
ਚੱੁਕਾ ਿ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਦ 
ਧਿਚ ਸਟਯ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ 

4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

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

ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ, ਧਦੱਤੀ 
ਗਈ ਅਧਧਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਧਿਚੋਂ ਧਕਸਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ 
ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ?
 I. ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਦ ਿਸਤਾੈਯ 
II. ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਦ ਅੂੰ ਗੂਠੇ ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ 
III. ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣ 
ਕਯਤਾ ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ

Only I ਕਿਰ I Only II ਕਿਰ II Both II and III ਦਨੋਂ  II ਅਤ III
All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4



43

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

As part of managing 

the enrolment centre, 

which of the following 

should a "Supervisor" 

do?

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦਾ 
ਰਫੂੰ ਧ ਕਯਨ ਦ ਬਾਗ ਦ 
ਤਯ ਤ, ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਕੀ ਇੱਕ "ਸੁਯਿਾਈਯ" 

ਨੂੂੰ  ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

“Sign off” 

every 

enrolment on 

Aadhaar client

ਆਧਾਯ ਕਰਾਇੂੰ ਟ 
ਤ ਿਯ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਨੂੂੰ  "ਸਾਈਨ 
ਆਪ" ਕਯ 

Use “Find 

Aadhaar 

Facility” to 

ensure fresh 

residents 

have never 

enrolled

"ਆਧਾਯ ਸੁਧਿਧਾ 
ਰਬ" ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯ 
ਤਾਂ ਜ ਪਯਸ਼ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ 
ਧਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਦ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਿੀਂ 
ਿਇਆ ਿ 

Ensure that 

the 

Operator 

provides 

his/her 

biometric 

confirmation 

after every 

Aadhaar 

enrolment/u

pdate

ਇਿ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯ ਧਕ ਿਯ 
ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅ
ਡਟ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ 
ਆਯਟਯ 
ਆਣਾ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਕੂੰਪਯਭਸ਼ਨ 
ਰਦਾਨ 
ਕਯਦਾ ਿ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Supervisor also 

ensures that 

enrolment stations are 

synched at least once 

in every ___________.

ਸੁਯਿਾਈਯ ਇਿ ਿੀ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਦਾ ਿ ਧਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਿਯ 
______________ ਦ 
ਧਿਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਯ 
ਧਸੂੰ ਕ ਿ ਿਨ।

10 days
10 ਧਦਨ

15 days
15 ਧਦਨ

20 days
20 ਧਦਨ

Month
ਭਿੀਨਾ   

1
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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




ਡਟਾ ਫਕ ਅ, ਧਸੂੰ ਕ 
ਅਤ ਕਸਯਟ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਇੱਕ ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?
I. ਕਸਟਯਨਰ ਿਾਯਡ 
ਧਡਸਕ ਦ ਤਧਿਤ ਸਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਟਾ ਦਾ ਫਕ 
ਅ ਧਦਨ ਧਿਚ ਦ ਿਾਯ 
ਰਣਾ 
II. ਆਣੀ ਧਿਅਕੱਟਗਤ 
ਈ ਭਰ ਆਈ ਦੀ ਤ ਸਾਯ 
ਧਦਨ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਯਿਾ ਬਜਣਾ 
III. ਿਯ ਦੱਸ ਧਦਨਾਂ ਦ 
ਧਿਚ ਘੱਟ ਘੱਟ ਇੱਕ ਿਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਧਸੂੰ ਕ ਕਯਨਾ 
IV. ਕਸਯਟ ਕੀਤ 
ਗ ਡਟਾ ਦ ਰਈ ਇੱਕ 
ਯਧਜਸਟਯ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ 
ਕਯਨਾ 
V. ਗੂਗਰ ਕਰ ੋ ਤ ਸਾਯਾ 

I, II and IV I, II ਅਤ IV I, III and IV I, III ਅਤ IV II, III, IV and 

V

II, III, IV ਅਤ 
V

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 2
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At the end of the day, 

supervisor should 

allow the operator to 

review the Enrolment 

packets created by 

him?

ਧਦਨ ਦ ਅੂੰਤ ਧਿਚ, 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਨੂੂੰ  
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਉਸ 
ਦੁਆਯਾ ਧਨਯਧਭਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟਾਂ ਦੀ 
ਸਭੀਧਖਆ ਕਯਨ ਦੀ 
ਅਨੁਭਤੀ ਦਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ?

TRUE
ਸਿੀ 

FALSE
ਗਰਤ  

2
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In case of any error 

found in the 

enrolment data 

entered, which of the 

following should be 

done?

ਬਯ ਗ ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਟਾ 
ਦ ਧਿਚ ਕਈ ਗਰਤੀ 
ਧਭਰਣ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
, ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Use discretion 

to fill in the 

details 

correctly

ਉਧਚਤ ਿਯਿਾ 
ਬਯਨ ਦ ਰਈ 
ਧਡਸਕਯੀਸ਼ਨ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯ 

A supervisor 

needs to 

identify the 

correct data

ਇੱਕ 
ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ਉਧਚਤ ਡਟਾ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ 
ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ 

Inform the 

resident to 

come to the 

enrolment 

centre 

within 

correction 

time frame

ਕਯਕਸ਼ਨ 
ਸਭੇਂ ਦ ਪਯਭ 
ਦ ਨਾਰ 
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੇਂਦਯ ਦ 
ਧਿਚ ਆਉਣ 
ਦ ਰਈ 
ਸੂਧਚਤ ਕਯ 

Go to the 

resident's 

 house 

and 

collect 

the right 

details

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਘਯ ਜਾ ਅਤ 
ਉਧਚਤ ਿਯਿਾ 
ਇਕੱਠਾ ਕਯ 

3
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Which of the following 

actions should a 

supervisor do after 

day-end review?

ਧਦਨ ਦ ਅੂੰਤ ਦੀ 
ਸਭੀਧਖਆ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਇੱਕ ਸੁਯਿਾਈਯ ਨੂੂੰ  
ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ ਕੂੰਭ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Sign off by 

giving his/her 

fingerprint

ਆਣਾ ਉਂਗਰਾਂ 
ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ ਦਕ 
ਸਾਈਨ ਆਪ 
ਕਯਨ ਕਯ 

Send a mail 

to authority

ਅਧਧਕਾਯ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਭਰ ਬਜ

Send bulk 

SMSes to 

the 

residents 

enrolled for 

the day

ਉਿਨਾਂ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਫਿੁਤ ਸਾਯ 
ਸ ਭ 
ਸ ਬਜ 
ਧਜਿਨਾਂ ਦਾ 
ਉਸ ਧਦਨ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਿ 

Ask 

operator 

to sign 

off by 

giving 

his/her 

fingerprin

t

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਉਸਦੀ ਉਂਗਰੀ 
ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਦਕ ਸਾਈਨ 
ਆਪ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਕਿ  

1
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A supervisor monitors 

and audits the 

functions at the 

enrolment centre. 

How does the audit 

feedback help the 

entire team?

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਧਿਖ 
ਇੱਕ ਸੁਯਿਾਈਯ ਕੂੰਭਾਂ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤ ਆਧਡਟ 
ਕਯਦਾ ਿ। ਆਧਡਟ 
ਪੀਡਫਕ ੂਯੀ ਟੀਭ ਦੀ 
ਭਦਦ ਧਕਸ ਤਯਹਾਂ ਕਯਦਾ 
ਿ? 

Remove the 

under-

performing 

operators

 ਉਿਨਾਂ 
ਆਂਯਟਯਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕੱਢ ਦਿ ਧਜਿ ੋ 
ਠੀਕ ਤਯਹਾਂ ਕੂੰਭ 
ਨਿੀਂ ਕਯ ਯਿ 
ਿਨ 

Cut the pay of 

the operators 

whose 

performance 

is not up to 

the 

benchmark

ਉਿਨਾਂ 
ਆਂਯਟਯਾਂ ਦੀ 
ਤਨਖਾਿ ਘਟਾ 
ਦਿ ਜ ਉਧਚਤ 
ਢੂੰਗ ਦ ਨਾਰ 
ਕੂੰਭ ਨਿੀਂ ਕਯ 
ਯਿ ਿਨ 

Identify the 

areas of 

improvemen

t of 

enrolment 

operations 

and data 

quality

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਅਯਸ਼ਨਾਂ 
ਅਤ ਡਟਾ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਦ 
ਉਿਨਾਂ 
ਖਤਯਾਂ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ 
ਕਯ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ 

Escalate 

the 

matters 

to the 

Authority

ਅਧਧਕਾਯ ਤੱਕ 
ਭਾਭਰ  
ਸਕਰਟ ਕਯ 3
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Who is an 

operator/supervisor?

ਇੱਕ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਕਣ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?

A person who 

handles the 

functions of 

an enrolment 

agency like 

cleaning, 

electricity 

connection 

ect.

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ ਦ ਕੂੰਭਾਂ 
ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ ਕਯਦਾ 
ਿ ਧਜਿੇਂ ਧਕ 
ਸਪਾਈ, ਧਫਜਰੀ 
ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਧਦ

A mediator 

between the 

Authority and 

enrolment 

agency

ਅਧਧਕਾਯ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ 
ਦ ਧਿਚ ਇੱਕ 
ਭਡੀਟਯ

An 

individual 

employed 

by an 

Enrolment 

Agency to 

execute 

enrolment 

at the 

enrolment 

stations

ਇੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ 
ਦੁਆਯਾ 
ਧਨਮੁਕਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿ ਤਾਂ ਜ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸਟਸ਼ਨਾਂ 
ਧਿਖ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕ 

A 

resident 

who 

comes to 

the 

enrolmen

t agency 

to get 

enrolled 

for 

Aadhaar

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ 
ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ 
ਆਉਂਦਾ ਿ ਤਾਂ 
ਜ ਆਧਾਯ ਦ 
ਰਈ ਉਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ

3
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Which of the following 

is the eligibility criteria 

for an individual to 

work for the role of 

operator/supervisor?

ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦੀ ਬੂਧਭਕਾ ਦ ਰਈ ਕੂੰਭ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਇੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦ ਰਈ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋੀ 
ਮਗਤਾ ਕਸਟੀ ਿ?

Person should 

be between 

18 and 21 

years of age

ਧਿਅਕਤੀ ਉਭਯ 
ਦ ਧਿਚ 18 ਤੋਂ 
21 ਸਾਰਾਂ ਦ 
ਧਿਚ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

Person 

should be a 

graduate

ਧਿਅਕਤੀ ਇੱਕ 
ਗਯਜੂਟ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

Person 

should be 

expert in 

JAVA

ਧਿਅਕਤੀ 
ਜਾਿ ਦ ਧਿਚ 
ਭਾਿਯ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

Person 

should 

have 

obtained 

“Operator

/Supervis

or 

Certificat

e” from a 

Testing 

and 

Certificati

on 

Agency 

ਧਿਅਕਤੀ ਕਰ 
ਇੱਕ 
ਤਾਸੀਧਟੂੰ ਗ 
ਅਤ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ 
ਜੂੰ ਸੀ ਦੁਆਯਾ 
"ਆਯਟਯ/ਸੁ
ਯਿਾਈਯ 
ਜਾਂ ਰਭਾਣ 
ੱਤਯ" ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

4
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Which of the following 

should an 

operator/supervisor 

must ensure when 

checking resident's 

Aadhaar enrolment or 

Update form?

ਿਸਨੀਕ ਦ ਅਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜਾਂ ਅਡਟ 
ਪਾਯਭ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨ ਦ 
ਦਯਾਨ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਇੱਕ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਨੂੂੰ  ਕੀ ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Has resident's 

thumbprint

ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਅੂੰ ਗੂਠੇ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਿ 

Has 

operator's 

thumbprint

ਆਯਟਯ ਦ 
ਅੂੰ ਗੂਠੇ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਭਜੂਦ 
ਿਨ 

Has verifier's 

signature 

ਤਸਦੀਕ 
ਕਯਨ ਿਾਰ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦ 
ਿਸਤਾੈਯ 
ਭਜੂਦ ਿਨ 

Has the 

introduce

r's or 

HOF's 

signature

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ
 ਜਾਂ ਚ  
ਪ ਦ 
ਿਸਤਾੈਯ 
ਭਜੂਦ ਿਨ 

3
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Operator should make 

sure that the 

resident’s screen is off 

when capturing 

his/her biometrics and 

Iris. 

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਇਿ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਕ ਿਸਨੀਕ 
ਦੀ ਸਕਯੀਨ ਆਪ ਿ ਜਦੋਂ 
ਉਸਦਾ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਅਤ ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ 
ਕਚਯ ਿ ਯਿੀ ਿ।

YES
ਿਾਂ

NO
ਨਾ

2
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Operator should ask 

the resident to cross 

check the data being 

entered and review 

demographic data 

with resident before 

signing off.

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਿਸਨੀਕ 
ਨੂੂੰ  ਬਯਨ ਿਾਰ ਡਟਾ ਨੂੂੰ  
ਕਯਾਸ ਚਕ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਕਧਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
ਅਤ ਿਸਨੀਕ ਦ ਸਾਈਨ 
ਆਪ ਕਯਨ ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ 
ਡਭਗਰਾਧੌਕਸ ਡਟਾ ਦੀ 
ਸਭੀਧਖਆ ਕਯਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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In case of Anganwadi 

Asha worker who 

wants to be a CELC 

operator, what should 

be his/her minimum 

qualification?

ਆਂਗਣਿਾੋੀ ਆਸ਼ਾ 
ਿਯਕਯ ਦ ਸੀ ਈ ਰ 
ਸੀ ਆਯਟਯ ਫਣਨ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ, ਉਸਦੀ 
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਮਗਤਾ 
ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ?

10th Pass
ਦਸਿੀਂ ਾਸ

12th Pass
ਫਾਿਯਿੀਂ ਾਸ

Graduate
ਗਯਜੂਟ Diploma 

holder

ਧਡਰਭਾ 
ਧਾਯਕ 1
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Who among the 

following has the 

authority to approve 

or reject the 

onboarding of 

operators?

ਆਯਟਯਾਂ ਦੀ ਆਨ 
ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਨੂੂੰ  ਸਿੀਕਾਯ ਜਾਂ 
ਧਯਜਕਟ ਕਯਨ ਦਾ 
ਅਧਧਕਾਯ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਸ ਕਰ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?

Any other 

operator

ਕਈ ਦੂਜਾ 
ਆਯਟਯ

UIDAI 

Regional 

Office

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ ਖਤਯੀ 
ਆਧਪਸ Supervisor

ਸੁਯਿਾਈਯ
Resident

ਿਸਨੀਕ
2
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Which of the following 

is used to enrol a 

child?

ਇੱਕ ਫੱਚ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਿਠ ਧਰਖ 
ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿ?

CELC tablet

ਸੀ ਈ ਰ ਸੀ 
ਟਫਰਟ 

Any desktop 

computer 

with CELC 

client installed

ਕਈ ਿੀ ਦੂਜਾ 
ਡਸਕਟਾ 
ਕੂੰ ਧਊਟਯ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਸੀ ਈ ਰ 
ਸੀ ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਦਾ 
ਸੂੰਸਥਾਨ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ 

Any laptop 

with CELC 

client 

installed

ਕਈ ਦੂਜਾ 
ਰਟਾ 
ਧਜਸ ਧਿਚ ਸੀ 
ਈ ਰ ਸੀ 
ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਦਾ 
ਸੂੰਸਥਾਨ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਿ 

Enrolmen

t form

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਪਾਯਭ 1
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Which of the following 

is done to add a CELC 

operator in the 

Aadhaar client 

software?

ਆਧਾਯ ਕਰਾਇੂੰ ਟ 
ਸਾਪਟਿਅਯ ਦ ਧਿਚ 
ਇੱਕ ਸੀ ਈ ਰ ਸੀ 
ਆਯਟਯ ਡ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ?

Take the 

operator's 

original 

identity proof 

documents

ਆਯਟਯ ਦ 
ਅਸਰ ਧਿਚਾਣ 
ਸਫੂਤ ਦਸਤਾਿਜ 
ਰ

Take the 

operator's 

signature

ਆਯਟਯ ਦ 
ਿਸਤਾੈਯ ਰ 

Take the 

operator's 

biometrics

ਆਯਟਯ ਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਰ 

Take the 

operator'

s original 

qualificati

on 

certificate

s

ਆਯਟਯ ਦ 
ਅਸਰ ਮਗਤਾ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ 
ਰ 

3
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Who is a verifier?

ਇੱਕ ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ ਕਣ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?

One who 

verifies if the 

given 

biometrics 

are right

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਜ ਉਦੋਂ ਤਸਦੀਕ 
ਕਯਦਾ ਿ ਜਦੋਂ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਸਿੀ ਿੁੂੰ ਦ ਿਨ 

One who 

verifies the 

documents 

and 

Enrolment/Up

date Form 

submitted by 

the resident

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਜ ਿਸਨੀਕ 
ਦੁਆਯਾ ਸ਼ 
ਕੀਤ ਗ 
ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡ
ਟ ਪਾਯਭ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ਕਯਦਾ 
ਿ 

One who 

verifies that 

the resident 

is enrolling 

for the first 

time

ਇੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਜ 
ਇਿ ਤਸਦੀਕ 
ਯੁਕਦਾ ਿ ਧਕ 
ਿਸਨੀਕ 
ਧਿਰੀ ਿਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਯਿਾ ਧਯਿਾ 
ਿ

One who 

ensures 

that the 

resident 

is at least 

a 

graduate 

before 

enrolling

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਜ ਇਿ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯਦਾ ਿ ਧਕ 
ਿਸਨੀਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਤੋਂ 
ਧਿਰਾਂ ਘੱਟ 
ਘੱਟ ਗਯਜੂਟ 
ਿ 

2
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Who among the 

following are well 

suited for the role of 

verifier?

ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ ਦੀ 
ਬੂਧਭਕਾ ਦ ਰਈ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕਣ ਸਬ ਤੋਂ 
ਮਗ ਿ?

Private school 

teachers

ਰਾਈਿਟ ਸਕੂਰ 
ਟੀਚਯ

Retired 

Government 

officials 

ਧਯਟਾਇਯਡ 
ਸਯਕਾਯੀ 
ਅਧਧਕਾਯੀ

Well-

educated 

housewives

 ਹੋੀਆਂ 
ਧਰਖੀਆਂ 
ਿਾਊਸਿਾਈਪ

Military 

personnel

ਧਭਰਟਯੀ 
ਭੁਰਾਧਭ 2
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Which of the following 

documents submitted 

by resident is 

acceptable for 

verification purpose as 

POA?

ਤਸਦੀਕ ਉਦਸ਼ ਧਜਿੇਂ ਧਕ 
ੀ   ਦ ਰਈ 
ਿਸਨੀਕ ਦੁਆਯਾ ਸ਼ 
ਕੀਤ ਗ ਿਠ ਧਰਖ 
ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਦ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਸਨੂੂੰ  ਸਿੀਕਾਯ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿ?

Original 

educational 

qualification 

documents

ਅਸਰ ਧਸੱਧਖਆ 
ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ ਮਗਤਾ 
ਦਸਤਾਿਜ

Photocopy of 

PAN card 

attested by a 

Gazetted 

officer

ਨ ਕਾਯਡ ਦੀ 
ਪਟਕਾੀ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਗਟਡ 
ਅਪਸਯ ਦੁਆਯਾ 
ਅਟਸਟ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ 

Electricity 

bill not older 

than 3 

months

ਧਫਜਰੀ ਧਫਰ 
ਜ ਧਤੂੰ ਨ 
ਭਿੀਧਨਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ 
ੁਯਾਣਾ ਨਿੀਂ 
ਿ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 3
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In which of the 

following instances 

can a verifier refuse 

verification?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿ ੋ 
ਉਦਾਿਯਨਾਂ ਦ ਧਿਚ ਇੱਕ 
ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ ਤਸਦੀਕ 
ਨੂੂੰ  ਯਕ ਸਕਦਾ ਿ?

If he finds 

that the 

details in a 

document are 

edited

ਜ ਉਸਨੂੂੰ  ਤਾ 
ਰੱਗਦਾ ਿ ਧਕ 
ਇੱਕ ਦਸਤਾਿਜ 
ਦ ਧਿਚ ਭਜੂਦ 
ਿਯਿ ਨੂੂੰ  ਧਡਟ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ 

If the 

photocopy of 

education 

qualification 

certificate is 

submitted

ਜ ਧਸੱਧਖਆ 
ਮਗਤਾ ਰਭਾਣ 
ੱਤਯ ਦੀ 
ਪਟਕਾੀ ਨੂੂੰ  
ਸ਼ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ 

If the 

resident 

submits 

electricity 

bill as proof 

of address

ਜ ਿਸਨੀਕ 
ਤ ਦ ਸਫੂਤ 
ਿਜੋਂ ਧਫਜਰੀ 
ਦਾ ਧਫੱਰ ਸ਼ 
ਕਯਦਾ ਿ 

Both 1 

and 2
ਦਨੋਂ  1 ਅਤ 2 4
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PoI requires a 

document containing 

the resident’s name 

and __________.

ੀ  ਆਈ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਦਸਤਾਿਜ ਦੀ ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ 
ਿ ਧਜਸ ਧਿਚ ਿਸਨੀਕ 
ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ 
____________ ਭਜੂਦ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ।

Mobile 

number

ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ Residential 

address 

ਘਯ ਦਾ ਤਾ E-mail 

address

ਈ ਭਰ 
ਡਯਸ Photogra

ph

ਪਟ
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?

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਤੁਿਾਡ 
ਕਰ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਰਈ ਆਇਆ ਿ। 
ਿਸਨੀਕ ਦਾ ੀ  ਆਈ 
ਦ ਧਿਚ ਨਾਭ ਚੂੰਦਯ 
ਰਸਾਦ ਿ ਜਦਧਕ ੀ  
 ਦ ਧਿਚ ਚੂੰਦਯ ਸ਼ਖਯ 
ਿ। ਅਧਜਿ ਇੱਕ ਭਾਭਰ  
ਦ ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਯਗ?

Enter the 

name as 

Chandra 

Prasad

ਨਾਭ ਚੂੰਦਯ 
ਰਸਾਦ ਬਯ 

Enter the 

name as 

Chandra 

Shekar

ਨਾਭ ਚੂੰਦਯ 
ਸ਼ਖਯ ਬਯ

Enter the 

name as 

Chandra 

Shekar 

Prasad

ਨਾਭ ਚੂੰਦਯ 
ਸ਼ਖਯ ਰਸਾਦ 
ਬਯ 

Reject 

the 

applicatio

n

ਰੀਕਸ਼ਨ 
ਨੂੂੰ  ਧਯਜਕਟ 
ਕਯ ਦਿ 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? 

ਇੱਕ ਅਧਜਿ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੁਆਯਾ ਸਭਾਂ ਨਾਭ ਦ 
ਧਿਚ ਪਯਕ ਦ ਤਧਿਤ ਦ 
ਦਸਤਾਿੀ ਸਫੂਤਾਂ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਯਗ ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਣਾ ਿ?

Enter the 

name as 

given in 

educational 

qualification

ਉਿ ਨਾਭ ਬਯ ਜ 
ਧਸੱਧਖਆ ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ 
ਮਗਤਾ ਦ ਧਿਚ 
ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਿ 

Enter the 

resident’s full 

name 

ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ੂਯਾ ਨਾਭ ਬਯ 

Enter the 

name as 

suggested 

by the 

resident

ਉਿ ਨਾਭ 
ਬਯ ਜ 
ਿਸਨੀਕ ਨੇ 
ਦੱਧਸਆ ਿ 

Enter the 

name as 

recorded 

in POA 

documen

t

ਉਿ ਨਾਭ ਬਯ 
ਜ ੀ   
ਦਸਤਾਿਜ ਦ 
ਧਿਚ ਧਯਕਾਯਡ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ 

4
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Which of the following 

should operator do 

before taking his role 

as operator?

ਆਯਟਯ ਦੀ ਬੂਧਭਕਾ 
ਰਣ ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਿਠ ਧਰਖ 
ਧਿਚੋਂ ਕੀ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ?

Complete his 

studies and 

not engage in 

any other 

education-

related 

activities 

during his 

tenure

ਉਸਦਾ ਅਧਧਨ 
ੂਯਾ ਕੀਤਾ ਅਤ 
ਧਪਯ ਆਣ 
ਅੂੰਤਯਾਰ ਦ 
ਦਯਾਨ ਧਕਸ ਿਯ 
ਧਸੱਧਖਆ ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ 
ਕੂੰਭ ਦ ਧਿਚ 
ਬਾਗ ਨਿੀਂ ਧਰੱਤਾ 

Read the 

complete 

Training 

Material on 

Aadhaar 

Enrolment/Up

date available 

on 

Authority’s 

website and 

get certified

ਅਧਧਕਾਯ ਦੀ ਤ 
ਭਜੂਦ ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡ
ਟ ਤ ੂਯਾ 
ਧਸੱਧਖਆ 
ਭਟੀਯੀਅਰ  ਹੋ 

Get trained 

on software 

technologies 

like C and 

Java

ਸਾਪਟਿਅਯ 
ਤਕਨੀਕਾਂ 
ਫਾਯ ਧਸੱਧਖਆ 
ਰਾਤ ਕਯ 
ਧਜਿੇਂ ਧਕ ਸੀ 
ਅਤ ਜਾਿ

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 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.

ਸੁਯਿਾਈਯ ਨੂੂੰ  ਇਿ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਕ ਕੇਂਦਯ 
ਧਿਖ ਸਟਾਪ ਨੂੂੰ  
ਧਨਯਧਾਧਯਤ ਪੀਸ ਦ 
ਅਰਾਿਾ ਅਧਧਕ ਧਸਆਂ 
ਦ ਰਈ ਨਿੀਂ ਕਧਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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Any serving /retired 

official both from 

Government 

and PSUs including 

Banks not below the 

rank of ____________ 

may be allowed to be 

deployed as verifiers.

ਕਈ ਿੀ 
ਸਯਧਿੂੰ ਗ/ਧਨਧਿਯਤ 
ਅਧਧਕਾਯੀ ਦਨੋਂ  ਸਯਕਾਯੀ 
ਅਤ ੀ ਸ ਮ ੂਜ ਧਕ 
_____________ ਦ 
ਯੈਂਕ ਤੋਂ ਥੱਰ ਨਿੀਂ ਿ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ ਦ 
ਤਯ ਤ ਧਨਮੁਕਤ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ ਧਜਸ ਧਿਚ 
ਫੈਂਕ ਿੀ ਸ਼ਾਭਰ ਿਨ।

Group A ਗਯੱੁ A Group B ਗਯੱੁ B Group C ਗਯੱੁ C Managers
ਰਫੂੰ ਧਕ 

3
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Which of the following 

items of information is 

only collected for 

records and no 

verification will be 

carried out?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਕਿਰ 
ਧਯਕਾਯਡਾਂ ਿਾਸਤ ਇਕੱਠਾ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ਅਤ ਕਈ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ 
ਿ?

Information 

on parents, in 

case of adults

ਫਾਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਭਾਤਾ ਧਤਾ ਤ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 

Information 

on education 

qualifications

ਧਸੱਧਖਆ 
ਮਗਤਾਿਾਂ ਤ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 

Information 

related to 

address in 

case of child

ਫੱਚ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ ਤਾ ਦ 
ਨਾਰ 
ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 

Informati

on 

related 

to 

parents 

in case of 

a child

ਇੱਕ ਫੱਚ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ ਭਾਤਾ 
ਧਤਾ ਦ ਨਾਰ 
ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 

1
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ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Which of the following 

should be done to 

establish the 

relationship between 

HoF and the family 

members?

ਚ  ਪ ਅਤ 
ਧਯਿਾਯ ਦ ਸਦੱਸਾਂ ਦ 
ਧਿਚ ਧਯਸ਼ਤ ਦਾ 
ਧਨਯਭਾਣ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Verify the 

POR 

document

ੀ  ਆਯ 
ਦਸਤਾਿਜ ਦਾ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ 
ਕਯ 

Interview the 

family 

members

ਧਯਿਾਯ ਦ 
ਸਦੱਸਾਂ ਦਾ 
ਇੂੰਟਯਧਿਊ ਰਿ 

Ask for DNA 

report

ਡੀ ਨ  
ਧਯਯਟ ਦ 
ਰਈ ੁਛ 

Verify 

with the 

neighbou

rs of the 

family

ਧਯਿਾਯ ਦ 
 ੋਸੀਆਂ ਦ 
ਨਾਰ ਤਸਦੀਕ 
ਕਯ 

1
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Head of Family must 

always accompany the 

family member when 

the family member is 

getting enrolled.

ਧਯਿਾਯ ਦ ਭੁਖੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਿਭਸ਼ਾ ਧਯਿਾਯ ਦ 
ਸਦੱਸ ਦ ਨਾਰ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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It is not mandatory to 

verify the HoF details 

in the Enrolment/ 

Update Form in case 

of HoF-based 

verification. 

ਚ  ਪ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਰਭਾਣੀਕਯਣ 
ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਪਾਯਭ ਦ ਧਿਚ ਚ  
ਪ ਿਯਿ ਦੀ ਤਸਦੀਕ 
ਕਯਨਾ ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ 
ਨਿੀਂ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE ਗਰਤ 2
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

It is not essential to 

mention the 

relationship details in 

case of HoF-based 

enrolments. 

ਚ  ਪ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਧਯਸ਼ਤ 
ਦਾ ਿਯਿਾ ਦੱਸਣਾ 
ਭਿੱਤਿੂਯਨ ਨਿੀਂ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE ਗਰਤ 2
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ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

In case of Introducer-

based enrolment, only 

introducer's name as 

additional information 

is required.

ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ, ਅਧਧਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਤਯ ਤ 
ਕਿਰ ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣ 
ਕਯਤਾ ਦ ਨਾਭ ਦੀ ਰੋ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE ਗਰਤ 2
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

It is mandatory to 

note the religion and 

caste when enrolling a 

resident for Aadhaar. 

ਆਧਾਯ ਦ ਰਈ ਇੱਕ 
ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ ਧਯਭ 
ਅਤ ਜਾਤ ਨੂੂੰ  ਨ ਟ ਕਯਨ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE ਗਰਤ 2
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ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

In case of Head of 

Family based 

enrolment, the HOF's 

Aadhaar number 

should be verified 

against his/her 

Aadhaar letter. 

ਧਯਿਾਯ ਦ ਭੁਖੀਆ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ, ਚ  
ਪ ਦ ਅਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ ਦਾ 
ਉਸਦ ਆਧਾਯ ੱਤਯ ਦ 
ਧਿਯੱੁਧ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Residential address is 

an additional 

demographic 

information required 

for enrolment.

 ਘਯ ਦਾ ਤਾ ਇੱਕ 
ਅਧਧਕ ਬੂਗਧਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਿ ਧਜਸਦੀ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ ਰੋ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2

78

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Who among the 

following can be an 

"Introducer"?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕਣ 
"ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ" 

ਿ ਸਕਦਾ ਿ?
Registrar's 

employee

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਦਾ 
ਭੁਰਾਧਭ Head of the 

family

ਧਯਿਾਯ ਦਾ 
ਭੁਖੀਆ Any Indian 

citizen

ਕਈ ਿੀ 
ਬਾਯਤੀ 
ਨਾਗਧਯਕ A farmer

ਇੱਕ ਧਕਸਾਨ 
1
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Name is a 

demographic 

information required 

to be provided during 

enrolment. 

ਨਾਭ ਇਕ ਬੂਗਧਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਿ ਧਜਸਦੀ 
ਰੋ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਦੁਆਯਾਂ 
ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1



80

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 
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ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Gender is a 

demographic 

information required 

to be provided during 

enrolment. 

ਧਰੂੰ ਗ ਇਕ ਬੂਗਧਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਿ ਧਜਸਦੀ 
ਰੋ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਦੁਆਯਾਂ 
ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1

81

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 
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ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

The operator should 

take the resident's 

mobile number 

mandatorily and enter 

the same in enrolment 

form.

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਤਯ ਤ 
ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ ਰਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
ਅਤ ਸਭਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਪਾਯਭ ਦ ਧਿਚ ਬਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE ਗਰਤ FALSE
ਗਰਤ

2
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ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

An operator should 

capture GPS 

coordinates at the 

start of enrolment 

every day.

ਇੱਕ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਿਯ 
ਧਦਨ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸ਼ੁਯੂ ਿਣ 
ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ  ਜੀ ੀ ਸ 
ਕਰ੍ਡਨੈਟ੍ਸ ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Which of the following 

demographic 

information shall be 

collected from all 

individuals undergoing 

enrolment, other than 

children below five 

years of age?

ੂੰਝ ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛਟ 
ਫੱਧਚਆਂ ਤੋਂ ਅਰਾਿਾ ਸਾਯ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋੀ 
ਬੂਗਧਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਇਕੱਠੀ ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ ਧਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਣਾ ਿ?

Name

Mobile 

number

Height

Eye colour

ਨਾਭ ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ ਰੂੰ ਫਾਈ 
ਆਖ ਦਾ ਯੂੰਗ

Name

Gender

Birth 

certificate

Mother's 

birth 

certificate

ਨਾਭ ਧਰੂੰ ਗ 
ਜਨਭ ਰਭਾਣ 
ੱਤਯ ਭਾਤਾ ਦਾ 
ਜਨਭ ਰਭਾਣ 
ੱਤਯ

Name

Date of birth

Gender

Residential 

address

ਨਾਭ ਜਨਭ 
ਧਤਥੀ ਧਰੂੰ ਗ
ਘਯ ਦਾ ਤਾ

Name 

Place

Height

Mobile 

number

ਨਾਭ ਸਥਾਨ 
ਰੂੰ ਫਾਈ 
ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ

3
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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?

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ, 

ਬਕਤੀਆਯ ਯਾਿੁਰ 
ਸ਼ਯਭਾ ਤੁਿਾਡ ਕਰ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ 
ਆਇਆ ਿ। ਧਸਸਟਭ ਦ 
ਧਿਚ ਉਸਦਾ ਨਾਭ ਬਯਨ 
ਦ ਰਈ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿੋਾ ਤਯੀਕਾ ਸਿੀ ਿ?

B. R Sharma
ਫੀ ਆਯ ਸ਼ਯਭਾ B. Rahul 

Sharma

ਫੀ ਯਾਿੁਰ 
ਸ਼ਯਭਾ

Bhaktiyar 

Rahul 

Sharma

ਬਕਤੀਆਯ 
ਯਾਿੁਰ ਸ਼ਯਭਾ BRS

ਫੀ ਆਯ ਸ
3
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ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

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?

ਸੁਕੁਭਾਯ ਯਾਜ ਾਰ 
ਤੁਿਾਡ ਕਰ ਆਧਾਯ ਦ 
ਰਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ 
ਆਇਆ ਿ। ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ 
ਤਾ ਚਰਦਾ ਿ ਧਕ 
ਉਸਦਾ ਗਯਜੂਸ਼ਨ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ ਧਜਸਨੂੂੰ  
ਸੁਕੁਭਾਯ ਯਾਜ ਾਰ 
ਦੁਆਯਾ ੀ  ਆਈ ਦ 
ਤਯ ਤ ਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿ ਜਦਧਕ ਧਫਜਰੀ ਦਾ 
ਧਫੱਰ ਧਜਸਨੂੂੰ  ਯਾਜ 
ਸੁਕੁਭਾਯ ਾਰ ਦੁਆਯਾ 
ੀ   ਦ ਤਯ ਤ ਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ। ਇਸ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ, ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਯਭ ਦ ਧਿਚ 
ਕੀ ਨਾਭ ਬਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ?

RS Pal
 ਆਯ ਸ ਾਰ  Raj Sukumar 

Pal

ਯਾਜ ਸੁਕੁਭਾਯ 
ਾਰ Sukumar Raj 

Pal

ਸੁਕੁਭਾਯ 
ਯਾਜ ਾਰ

As 

declared 

by the 

resident

ਧਜਸ ਤਯਹਾਂ 
ਿਸਨੀਕ 
ਦੁਆਯਾ ਇਰਾਂ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ 

4
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

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

ਆਣਾ ਧਦਨ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ 
ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਕੀ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?
I. ਇਿ ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯਨਾ ਧਕ ਧਸਸਟਭ ਤ 
ਧਭਤੀ ਅਤ ਸਭਾਂ 
ਿਯਤਭਾਨ ਧਭਤੀ ਅਤ 
ਸਭਾਂ ਿ 
II. ਜੀ ੀ ਸ 
ਕਰ੍ਡਨੈਟ੍ਸ ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
III. ਖਤਯ ਦ ਸਾਯ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਭ 
ਸ ਬਜਣਾ ਧਕ ਉਿ 
ਆਉਣ ਅਤ ਆਣਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਿਾਉਣ 
IV. ਇਿ ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯਨਾ ਧਕ ਸਟਸ਼ਨ ਰ 
ਆਊਟ ਅਧਧਕਾਯ ਦ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਿ

I, II and III I, II ਅਤ III I and III I ਅਤ III III and IV III ਅਤ IV I, II and IV I, II ਅਤ 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. 

ਿਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ 
_______________ 

ਚਾਯਜ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਅਧਧਕਾਯ ਨੂੂੰ  
ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਨੂੂੰ  
ਥਯਾਇ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ,  ਜ ਧਕ 
ਫਿੂਡਰੀਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਅਤ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦ ਅਡਟ ਦ 
ਰਈ ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਧਨਯਧਾਧਯਤ ਯਕਭ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ ਨਿੀਂ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ। 

Convenience 

fee 

ਸੁਧਿਧਾ ਪੀਸ 
Registrar fee

ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਪੀਸ Observer's 

fee

ਆਫਯਿਯ 
ਪੀਸ Introduce

r's fee

ਜਾਣ - 
ਧਿਚਾਣਕਾਯ
ਤਾ ਪੀਸ 1
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Which of the following 

software can be used 

for updating Mobile 

number or email ID?

ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਜਾਂ ਈ 
ਭਰ ਆਈ ਡੀ ਅਡਟ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਿਠ ਧਰਖ 
ਧਿਚੋਂ ਧਕਿ ੋ ਸਾਪਟਿਯ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Update Client 

Lite

ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਰਾਈਟ 
ਨੂੂੰ  ਅਡਟ ਕਯ ECMP

ਈ ਸੀ ਭ ੀ
CELP

ਸੀ ਈ ਰ ੀ None of 

the given

ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ 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. 

ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਧਨਯਧਾਧਯਤ ਧਿਧੀ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ ਅਧਧਕਾਯ ਨੂੂੰ  
ਫੱਧਚਆਂ ਦੀ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਦੀ ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ ਤਾਂ ਜ 
________________ 

ਉਭਯ ਅਤ 
_______________ 

ਉਭਯ ਰਾਤ ਕਯਨ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਅਡਟ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕ ਜ ਧਕ ਫੱਧਚਆਂ 
ਦ ਰਈ ਇੱਕ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਅਡਟ ਿ।

Two years, 

twelve years

ਦ ਸਾਰ, ਫਾਯਿ 
ਸਾਰ Five years, 

fifteen years

ੂੰਝ ਸਾਰ, 

ੂੰਦਯਾਂ ਸਾਰ 
Ten years, 

eighteen 

years

ਦੱਸ ਸਾਰ, 

ਅਠਾਯਿ 
ਸਾਰ 

Four 

years, 

sixteen 

years

ਚਾਯ ਸਾਰ, 

ਸਰਾਂ ਸਾਰ 2
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Which of the following 

should operator 

ensure during 

enrolment or update 

process?

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜਾਂ ਅਡਟ 
ਧਿਧੀ ਦ ਦਯਾਨ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Enrolment or 

update form 

is uploaded

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜਾਂ 
ਅਡਟ ਪਾਯਭ 
ਨੂੂੰ  ਅਰਡ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿ 

Supporting 

documents 

and signed 

slips are 

uploaded

ਸਧਿਮਗੀ 
ਦਸਤਾਿਜ ਅਤ 
ਉਿਨਾਂ ਸਧਰੱਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਅਰਡ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ 
ਧਜਸਤ 
ਿਸਤਾੈਯ ਕੀਤ 
ਗ ਿਨ 

All 

documents 

are returned 

to the 

resident 

after 

enrolment

ਸਾਯ 
ਦਸਤਾਿਜਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਿਸਨੀਕ 
ਅਪਸਯ ਨੂੂੰ  
ਿਾਧਸ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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What is the key 

responsibility of a 

CELC operator?

ਇੱਕ ਸੀ ਈ ਰ ਸੀ 
ਆਯਟਯ ਦੀ 
ਭਿੱਤਿੂਯਨ ਧਜੂੰ ਭਿਾਯੀ 
ਧਕਿੋੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ?

Only to check 

Enrolment 

and Update 

Form

 ਕਿਰ 
ੂੰਜੀਕਯਨ ਅਤ 
ਅਡਟ ਪਾਯਭ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨ 
ਰਈ

To enrol or 

update only 

ਕਿਰ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜਾਂ ਅਡਟ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ 2
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Which of the following 

software can be used 

for updating 

demographic or 

biometric details?

ਬੂਗਧਰਕ ਜਾਂ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ ਨੂੂੰ  
ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਧਕਿ ੋ ਿਠ ਧਰਖ 
ਸਾਪਟਿਅਯ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ?

Update Client 

Lite

ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਰਾਈਟ 
ਨੂੂੰ  ਅਡਟ ਕਯ ECMP

ਈ ਸੀ ਭ ੀ
CELP

ਸੀ ਈ ਰ 
ੀ API

 ੀ ਆਈ 
2
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Which of the following 

certificates a CELC 

operator should have 

obtained? 

ਇੱਕ ਸੀ ਈ ਰ ਸੀ 
ਆਯਟਯ ਕਰ ਧਕਿ ੋ 
ਿਠ ਧਰਖ ਰਭਾਣ ੱਤਯ 
ਿਣ ਚਾਿੀਦ ਿਨ?

Diploma in 

Software 

Technology

ਸਾਪਟਿਅਯ 
ਤਕਨੀਕ ਦ ਧਿਚ 
ਧਡਰਭਾ

Certificate in 

Basics of 

Computers

ਕੂੰ ਧਊਟਯ ਦ 
ਫਧਸਕ ਦ ਧਿਚ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ 

CELC 

Operator 

Certificate

ਸੀ ਈ ਰ 
ਸੀ 
ਆਯਟਯ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ

Enrolmen

t 

Operator 

Certificat

e

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ

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

ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾਿਾਂ 
ਦ ਫਾਯ ਿਠ ਧਰਖੀਆਂ 
ਸਟਟ੍ਭਨਟੇਸ ਦ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿੋੀ ਸਿੀ ਿ? 

I. ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਦ 
ਨਾਰ ਧਰੂੰ ਕ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
II. ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਦਾ ਕਈ ਅਯਾਧਧਕ 
ਧਯਕਾਯਡ ਨਿੀਂ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
III. ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਧਯਿਾਯ ਦਾ ਭੁਖੀਆ 
ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
IV. ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 18 

ਸਾਰ ਤੋਂ ਧਆਦਾ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
V. ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਅਧਧਕਾਯ ਖਤਯ ਦ ਧਿਚ 
ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਕਿਰ ਰਕਾਂ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣਕਾਯਿਾ ਸਕਦਾ 
ਿ

I, III and V I, III ਅਤ V I, II, IV and V I, II, IV ਅਤ V II and IV II ਅਤ IV II, IV and 

V
II, IV ਅਤ V 2
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The Verifier should 

ensure that the name 

in the PoA document 

matches with the 

name in the PoI 

document. 

ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ ਨੂੂੰ  ਇਿ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਕ ੀ   
ਦਸਤਾਿਜ ਦ ਧਿਚ ਨਾਭ 
ੀ  ਆਈ ਦਸਤਾਿਜ 
ਦ ਧਿਚ ਨਾਭ ਦ ਸਭਾਂ 
ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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Whose name should 

be given in "Care of" 

field?

"ਕਅਯ ਆਪ" ਪੀਰਡ ਦ 
ਧਿਚ ਧਕਸ ਦਾ ਨਾਭ ਦਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ? Child's name

ਫੱਚ ਦਾ ਨਾਭ
Any person 

who is 18 

years old and 

above

ਕਈ ਿੀ 
ਧਿਅਕਤੀ 
ਧਜਸਦੀ ਉਭਯ 
18 ਸਾਰ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਧਆਦਾ 
ਿ 

Mother's 

name

ਭਾਤਾ ਦਾ ਨਾਭ Head of 

the family

ਧਯਿਾਯ ਦਾ 
ਭੁਖੀਆ 4
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Which of the following 

is mandatory when 

enrolling a child?

ਇੱਕ ਫੱਚ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਿ?

Parent's 

Aadhaar 

number

ਭਾਤਾ ਧਤਾ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਸ ਇੱਕ ਦਾ 
ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ

Parent's 

educational 

qualification 

certificate

ਭਾਤਾ ਧਤਾ ਦ 
ਧਸੱਧਖਆ ਸੂੰਫੂੰ ਧੀ 
ਮਗਤਾ ਰਭਾਣ 
ੱਤਯ

A signature 

of gazetted 

officer on 

child's birth 

certificate

ਫੱਚ ਦ ਜਨਭ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ 
ਤ ਗਟਡ 
ਅਪਸਯ ਦਾ 
ਇੱਕ 
ਿਸਤਾੈਯ

Introducti

on from 

an 

introduce

r

ਇੱਕ ਜਾਣ 
ਧਿਚਾਣਕਾਯ
ਤਾ ਤੋਂ ਧਿਚਾਣ 1
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Which of the following 

is an unacceptable act 

from the introducer?

ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਦੁਆਯਾ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿੋਾ ਇੱਕ ਕੂੰਭ 
ਅਨੈਕ੍ਸਟਫਰ ਿ?

Helping a 

resident enrol 

for Aadhaar

ਆਧਾਯ ਦ ਰਈ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ 
ਦ ਧਿਚ ਇੱਕ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਭਦਦ ਕਯਨਾ 

Introducing 

the resident 

to the 

Aadhaar 

operator

ਆਧਾਯ 
ਆਯਟਯ ਦ 
ਨਾਰ ਿਸਨੀਕ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ 
ਕਯਿਾਉਣਾ

Confirm the 

identity and 

address of 

the resident

ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ 
ਅਤ ਤ ਨੂੂੰ  
ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯਨਾ

Helping 

resident 

to 

imperson

ate his 

father

ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਆਣ ਧਤਾ 
ਨੂੂੰ  
ਇਭਯਸਨੇਟ 
ਕਯਨ ਦ ਧਿਚ 
ਭਦਦ ਕਯਨਾ 

4
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Introducers have to 

provide their 

biometric on Aadhaar 

client to endorse a 

resident’s enrolment.

ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾਿਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਆਧਾਯ ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਤ 
ਆਣਾ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ੈਂਦਾ ਿ 
ਤਾਂ ਜ ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ 

FALSE ਗਰਤ 1
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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. 

______________ਨਾਭਾਂ
ਕਣ ਧਿਧੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਨੂੂੰ  ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ 
ਨਾਰ ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ ਕੂੰਭਾਂ ਨੂੂੰ  
ਧਡਸਚਾਯਜ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ 
ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ ਦੂਜ 
ਸਿਾ ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਧਨਮੁਕਤ ਜਾਂ ਇੂੰਗਜ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Biometric ਫਾਇਭਧਟਰਕ Audit
ਆਧਡਟ Identity 

proof

ਧਿਚਾਣ 
ਸਫੂਤ Resident

ਿਸਨੀਕ 
4
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

The Authority shall 

provide 

____________ using 

which the Registrar 

can onboard an 

empanelled enrolling 

agency to the CIDR.

ਅਧਧਕਾਯ ਨੂੂੰ  
______________ 

ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ ਧਜਸਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਕ ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਇੱਕ 
ਇਭਨਲ੍ਡ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ  ਸੀ ਆਈ ਡੀ 
ਆਯ ਦ ਤਧਿਤ ਆਨ 
ਫਯਡ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ।

Database of 

resident 

details

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਿਯਿ ਦਾ 
ਡਟਾਫਸ Enrolment ID

ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈ 
ਡੀ 

Open 

Request for 

Empanelmen

t

ਇਭਨਰਭੈਂਟ
 ਦ ਰਈ 
ਨ ਫਨਤੀ 

Enrolling 

Agency 

Code

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ ਕਡ 4
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Enrolling Agencies 

shall at all times abide 

by the 

______________ for 

service providers as 

specified in Schedule 

V of these regulations. 

 ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਸਿਾ ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਦ ਰਈ 
ਿਯ ਸਭੇਂ ਤ 
____________ ਦੀ 
ਾਰਨਾ ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ ਧਜਸ ਤਯਹਾਂ ਇਿਨਾਂ 
ਧਨਮਭਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ V 

ਦ ਧਿਚ ਧਨਯਧਾਧਯਤ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ।

Ethics
ਸਦਾਚਾਯ Code of 

Conduct

ਿਤੀਯ ਦਾ ਕਡ 
Values

ਿਰਮੂ
Guidelines

ਧਨਯਦਸ਼  
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. 


ਜ ਇੱਕ ਧਿਚਾਣ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਇੱਕ 
ਜਾਣ ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ  
ਤਯ ਤ ਕੂੰਭ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਧਤਆਯ ਿ, ਤ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਦ ਉਦਸ਼ ਦ ਰਈ ਇੱਕ 
ਜਾਂ ਧਿਚਾਣ ਕਯਤਾ 
ਫਣਨ ਦ ਰਈ 
___________ ਕਯਨਾ 
ਿਗਾ।

Submit his 

original POI 

certificates

ਉਸਦ ਅਸਰ ੀ 
 ਆਈ ਰਭਾਣ 
ਤੱਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ 
ਕਯ

Sign 

resident's 

enrolment 

form

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਯਭ 
ਨੂੂੰ  ਸਾਈਨ ਕਯ 

Give a 

written 

consent

ਇੱਕ ਧਰਖਤੀ 
ਸਧਿਭਤੀ ਦਿ

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 3
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Registrars shall be 

responsible for field 

level execution, 

monitoring and audit. 

ਪੀਰਡ ਸਤਯ ਦ ਕੂੰਭਾਂ, 
ਜਾਂਚ ਅਤ ਆਧਡਟ ਦ 
ਰਈ ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਧਜੂੰ ਭਿਾਯ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Registrars shall use 

the information 

collected during 

enrolment for any 

purpose other than 

uploading

information to the 

CIDR.

ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਆਯ ਤੱਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਰਡ 
ਕਯਨ ਤੋਂ ਅਰਾਿਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਦਯਾਨ ਧਕਸ 
ਿੀ ਉਦਸ਼ ਦ ਰਈ 
ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਇਕੱਠੀ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯ ਸਕਦਾ 
ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Registrars are 

permitted to sub-

contract enrolment 

functions by enrolling 

agencies to third 

parties.

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਨੂੂੰ  ਤੀਜੀ 
ਾਯਟੀਆਂ ਦ ਤਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ 
ਦੁਆਯਾ ਅਨੁਭਤੀ ਧਦੱਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਿ ਤਾਂ ਜ ਉਿ ਸਫ 
ਕਾਨਟਰਕਟ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੂੰਭਾਂ 
ਦੀ ਅਨੁਭਤੀ ਦ ਸਕ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Service providers shall 

make best efforts to 

protect the interests 

of ____

________________ 

ਦ ਧਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਯੱਧਖਆ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਸਿਾ 
ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਬ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਤਯੀਕ ਦ ਨਾਰ 
ਕਧਸ਼ਸ਼ ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ।

Registrars
ਯਧਜਸਟਯਾਯ

Observers
ਆਫਯਿਯ

Residents
ਿਸਨੀਕ

Agency
ਜੂੰ ਸੀ 

3
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The Authority shall 

empanel the enrolling 

agencies through 

________.

_______________ 

ਦੁਆਯਾ ਅਧਧਕਾਯ 
ਆਣੀਆਂ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਇਭਨਰ 
ਕਯਗਾ।

Open RFE 

process

ਨ ਆਯ ਪ 
ਈ ਧਿਧੀ Observer

ਆਫਯਿਯ
Registrar

ਯਧਜਸਟਯਾਯ
UIDAI

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ 1
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Registrars may permit 

field level manpower 

to be hired through 

third parties. 

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਪੀਰਡ 
ਸਤਯ ਦੀ ਭਨਾਿਯ ਨੂੂੰ  
ਤੀਜੀ ਾਯਟੀਆਂ ਦੁਆਯਾ 
ਧਨਮੁਕਤ ਿਣ ਦੀ 
ਅਨੁਭਤੀ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ 
ਿ। 

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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The Authority shall 

provide an Enrolling 

Agency Code using 

which the Registrar 

can onboard an 

empanelled

enrolling agency to 

the _____.

ਅਧਧਕਾਯ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਕਡ 
ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ ਧਜਸਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਕ ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਇਭਨਲ੍ਡ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ  
______________ ਤੱਕ 
ਆਨ ਫਯਡ ਕਯ ਸਕਦਾ 
ਿ।

UIDAI

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ Aadhaar

ਆਧਾਯ 
CIDR

ਸੀ ਆਈ ਡੀ 
ਆਯ DeitY

ਡੀ ਈ ਆਈ 
ਟੀ ਿਾ 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.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯ ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  ਸੀ ਆਈ ਡੀ 
ਆਯ ਤਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਅਰਡ ਕਯਨ ਦ 
ਅਰਾਿਾ ਧਕਸ ਿੀ ਉਦਸ਼ 
ਦ ਰਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਦਯਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ 

2
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Service providers shall 

follow maker-checker 

concept in their 

activities to ensure 

accuracy of

enrolment and update 

data. 

ਸਿਾ ਰਦਾਤਾਿਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਣ ਕੂੰਭਾਂ ਦ ਧਿਚ 
ਭਕਯ ਚਕਯ ਕਾਨ੍ਸਟ 
ਦੀ ਾਰਨਾ ਕਯਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ ਤਾਂ ਜ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਡਟਾ 
ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਧਿਚ 
ਸ਼ੱੁਧਤਾ ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ 

1
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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.

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਨੂੂੰ  ੂਯ 
ਦਸ਼ ਦ ਧਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਅਤ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦ 
ਅਡਟ ਦ ਰਈ 
________________ 

ਦੁਆਯਾ ਅਧਧਕਾਯ 
ਦੁਆਯਾ ਧਨਮੁਕਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਅਤ ਇਸ 
ਧਿਚ ਉਿ ਧਨਟਟੀ 
ਸ਼ਾਭਰ ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ ਜ 
ਰਗਯਾਭਾਂ ਦ ਰਾਗੂ ਿਣ 
ਦ ਆਭ ਅੂੰਤਯਾਰ ਦ 
ਧਿਚ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦ ਨਾਰ 
ਸੂੰਚਾਯ ਕਯ ਸਕਦੀਆਂ 
ਿਨ।

CSC e-

Governance 

services

ਸੀ ਸ ਸੀ ਈ - 
ਗਿਯਨੈਂ ਸ ਸਿਾਿਾਂ

MOUs or 

agreements

 ਭ  ਮ ੂਜਾਂ 
ਇਕਯਾਯ Field level 

execution

ਖਤਯੀ ਸਤਯ 
ਦੀ 
ਗੀਧਕਊਸ਼
ਨ 

Online 

mode

ਆਨ ਰਾਈਨ 
ਭਡ 2
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_________________ 

shall be responsible 

for field level 

execution, monitoring 

and audit. 

ਪੀਰਡ ਸਤਯ ਕੂੰਭ, ਜਾਂਚ 
ਅਤ ਆਧਡਟ ਦ ਰਈ 
_____________ਧਜੂੰ ਭਿਾ
ਯ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ।

Service 

providers

ਸਿਾ ਰਦਾਤਾ Enrolling 

agencies

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ Registrars

ਯਧਜਸਟਯਾਯ Superviso

rs

ਸੁਯਿਾਈਯ 
3
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Registrars shall not 

use the information 

collected during 

enrolment for any 

purpose other than 

uploading information 

to the 

_________________.

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਨੂੂੰ  
_________________

__ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਅਰਡ 
ਕਯਨ ਦ ਅਰਾਿਾ ਧਕਸ 
ਿੀ ਉਦਸ਼ ਦ ਰਈ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਦਯਾਨ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਨਿੀਂ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

CIDR
ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਆਯ

UIDAI

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ 

CSC e-

Governance 

services

ਸੀ ਸ ਸੀ 
ਈ - 
ਗਿਯਨੈਂ ਸ 
ਸਿਾਿਾਂ

RFE
ਆਯ ਪ ਈ 

1
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The Authority shall 

provide a/an 

______________ 

using which the 

Registrar can on-board 

an empanelled 

enrolling agency to 

the CIDR.

ਅਧਧਕਾਯ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
_______________ 

ਰਦਾਨ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ ਧਜਸਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਕ ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਇੱਕ 
ਇਭਨਲ੍ਡ ਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ  
ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਆਯ ਦ 
ਤਧਿਤ ਆਨ ਫਯਡ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ।

One-Time 

Password

ਿਨ ਟਾਈਭ 
ਾਸਿਯਡ

Unique 

Verification 

Code

ਧਿਰੱਖਣ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਕਡ Enrolling 

Agency Code 

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ ਕਡ

Identificat

ion 

Number

ਧਿਚਾਣ 
ਨੂੰ ਫਯ 3
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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.

ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦ ਅਧੀਨ 
ਅਧਧਕਾਯ ਦ ਸਥਾਧਤ 
ਿਣ ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ ਅਧਧਕਾਯ 
ਦੁਆਯਾ ਇਭਨਲ੍ਡ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦ ਅਧੀਨ 
ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
_________________

__ ਇਭਨਰ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿ।

Chairperson
ਚਅਯਯਸਨ Member-

Secretary

ਸਦੱਸ-ਸਕੱਤਯ Representati

ve of local 

NGOs

ਸਥਾਧਨਕ 
ਨ ਜੀ  
ਦਾ ਰਤੀਧਨਧੀ 

Enrolling 

agencies

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ 4
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Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

The Authority shall 

empanel the enrolling 

agencies through a/an 

__________________ 

process.

ਇੱਕ_______________

 ਧਿਧੀ ਦੁਆਯਾ ਅਧਧਕਾਯ 
ਨੂੂੰ  ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਇਭਨਰ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Central 

Identities 

Data 

Repository

ਕੇਂਦਯੀ 
ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 
ਡਟਾ 
ਧਯਧਟਯੀ 

Enrolment ID

ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈ 
ਡੀ 

Open 

Request for 

Empanelmen

t

ਇਭਨਰਭੈਂਟ
 ਦ ਰਈ 
ਨ ਫਨਤੀ 

Enrolling 

Agency 

Code

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ ਕਡ 3
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Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

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.

ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦ ਅਧੀਨ ਕੀਤ 
ਜਾਣ ਿਾਰ ਕੂੰਭ ਦ ਤਧਿਤ 
ੱਖਾਤ ਤੋਂ ਧਫਨਾਂ, ਸਿਾ 
ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਧਕਸ ਦੂਜ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦੁਆਯਾ ਧਕਸ 
ਿੀ ਧਨਮਭ, ਧਿਧੀ, 
ਸਟੈਂਡਯਡ, ਧਨਯਦਸ਼ ਜਾਂ 
ਆਯਡਯ ਦ ਧਿਚ 
ਉਰੂੰ ਘਣਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਅਧਜਿ ਸਿਾ ਰਦਾਤਾਿਾਂ 
ਦ ਕੂੰਭਾਂ ਦੀ 
______________ ਿ 
ਸਕਦਾ ਿ।

Execution
ਗੀਧਕਊਸ਼ਨ Immediate 

suspension

ਤੁਯੂੰ ਤ ਸਸੈਂਸ਼ਨ 
Penalty

ਜੁਯਭਾਨਾ Terminati

on

ਟਯਭੀਨੇਸ਼ਨ 
2
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ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

The Authority shall 

monitor the 

enrolment activities of 

the _______________.

ਅਧਧਕਾਯ 
ਨੂੂੰ ______________ ਦ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੂੰਭਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

Registrars ਯਧਜਸਟਯਾਯ
Enrolling 

agencies and 

the operators

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਆਯਟਯ 

Supervisors 

and other 

personnel 

associated 

with 

enrolment

ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਅਤ ਦੂਜ 
ਭੁਰਾਧਭ ਜ 
ਧਕ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਦ ਨਾਰ 
ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ ਿਨ 

All of the 

given
ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 4
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Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

___________________ 

 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.

ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਧਿਧੀ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ 
ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ ਕੂੰਭਾਂ ਨੂੂੰ  
ਧਡਸਚਾਯਜ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ 
ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
_________________ 

ਨੂੂੰ  ਧਨਮੁਕਤ ਜਾਂ ਇੂੰਗਜ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ

Testing and 

certification 

agencies

ਟਸਧਟੂੰ ਗ ਅਤ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ 

Other service 

providers

ਦੂਜ ਸਿਾ 
ਰਦਾਤਾ Registrars

ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
CIDR

ਸੀ ਆਈ ਡੀ 
ਆਯ 2
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Chapter 2: 

Registrars, 
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Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

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 

____________.

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਨੂੂੰ  
ਅਧਧਕਾਯ ਨੂੂੰ  ਉਸ ਦੁਆਯਾ 
ਆਕਯਾਇਡ ਇਭਾਯਤਾਂ 
ਤੱਕ ਉਧਚਤ ਿੁੂੰਚ ਦੀ 
ਅਨੁਭਤੀ ਦਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ ਤਾਂ 
ਜ________________

_ ਦ ਉਦਸ਼ ਦ ਰਈ ਧਕਸ 
ਿੀ ਤਯਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਕਤਾਫਾਂ, 
ਧਯਕਾਯਡਾਂ, ਦਸਤਾਿਜਾਂ 
ਅਤ ਕੂੰ ਧਊਟਯ ਡਟਾ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਜ ਸਕ।

Accounting ਅਕਾਊਂਧਟੂੰ ਗ Financial 

administration

ਆਯਧਥਕ ਰਫੂੰ ਧ 
Audit ਆਧਡਟ Complian

ce
ਅਨੁਕੂਰਨ 3
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Chapter 2: 

Registrars, 
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Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Registrars shall display 

on their websites 

adequate and 

appropriate 

information about 

enrolment and update 

services, including 

contact details of 

persons and services 

available to 

____________.

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਨੂੂੰ  
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ ਅਡਟ 
ਸਿਾਿਾਂ ਦ ਫਾਯ 
ਆਣੀਆਂ ਿੈੱਫ ਸਾਈਟਾਂ 
ਤ ਉਧਚਤ ਅਤ ਕਾਪੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਧਡਸਰ  
ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ 
ਸੂੰਯਕ ਿਯਿਾ ਅਤ 
__________ ਦ ਤਧਿਤ 
ਭਜੂਦ ਸਿਾਿਾਂ ਸ਼ਾਭਰ 
ਿੁੂੰ ਦੀਆਂ ਿਨ।

NRIs
ਨ ਆਯ ਆਈ Authorised 

people

ਥਯਾਇਜ਼੍ਡ 
ਧਿਅਕਤੀ Residents

ਿਸਨੀਕ
Observers ਆਫਯਿਯ 3
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Which of the following 

are eligible entities for 

appointment as 

registrars?

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਦ ਤਧਿਤ 
ਧਨਮੁਕਤ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿੋੀਆਂ ਮਗ ਧਨਟਟੀ 
ਿਨ?

State or 

Union 

Territory 

Governments, 

Central 

ministries and 

departments, 

agencies 

under them

ਯਾਜ ਜਾਂ 
ਮੂਨੀਅਨ 
ਟਯਟਯੀ 
ਸਯਕਾਯਾਂ, ਅਤ 
ਉਿਨਾਂ ਦ ਅਧੀਨ 
ਕੇਂਦਯੀ ਭੂੰਤਯਾਰ  
ਅਤ ਧਿਬਾਗ, 

ਜੇੰਸੀਆਂ 

Public Sector 

companies of 

Central or 

State 

Governments

ਕੇਂਦਯੀ ਜਾਂ ਯਾਜ 
ਸਯਕਾਯਾਂ ਦੀਆਂ 
ਫਧਰਕ 
ਸਕਟਯ 
ਕੂੰਨੀਆਂ

Public Sector 

banks and 

regulated 

entities 

including 

National 

Securities 

Depository 

ਫਧਰਕ 
ਸਕਟਯ ਫੈਂਕ 
ਅਤ 
ਯਗੂਰ ਧਟਡ 
ਟਂੀਟੀਆਂ 
ਧਜਸ ਧਿਚ 
ਨੈਸ਼ਨਰ 
ਧਸਧਕਮਧਯਟੀ
 
ਧਡਾਧਟਯੀ 
ਸ਼ਾਭਰ ਿ 

All of the 

given

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling 

Agencies and 

Enrolment Staff 

ਅਧਧਆਇ 2 : 

ਯਧਜਸਟਰਾਯ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਭਰਾ

Registrars shall not 

permit sub-

contracting of 

enrolment functions 

by enrolling agencies 

to 

___________________

.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ 
ਤੋਂ_____________ ਦ 
ਤਧਿਤ ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਨੂੂੰ  
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੂੰਭਾਂ ਦੀ ਸਫ 
ਕਾਨਟਰਧਕਟਂਗ ਦੀ ਅਨੁਭਤੀ 
ਨਿੀਂ ਦਣੀ ਚਾਿੀਦੀ।

Member 

Secretary

ਸਦੱਸ ਸਕੱਤਯ Service 

Providers

ਸਿਾ ਰਦਾਤਾ 
Third Parties

ਤੀਜੀ 
ਾਯਟੀਆਂ Observers

ਆਫਯਿਯ 
3
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Chapter 3 : On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff  

ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

The Registrars and 

Enrolling Agencies 

shall only use the 

Enrolment/Update 

software provided or 

authorised by the 

_____. 

ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ 
ਕਿਰ ___________ 

ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ 
/ਰਭਾਧਣਤ ਕੀਤ ਗ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਸਾਪਟਿਅਯ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯ ਸਕਦ 
ਿਨ।

Operator 
ਆਯਟਯ

UIDAI 

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ Supervisor

ਸੁਯਿਾਈਯ
 Resident

ਿਸਨੀਕ
2
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Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff  

ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

______ coordinates 

the on-boarding 

process of 

Operator/Supervisor 

with Registrars and 

EAs. 

_____________ਯਧਜਸ
ਟਯਾਯ ਅਤ ਈ  ਦ 
ਨਾਰ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦ ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਧਿਧੀ 
ਨੂੂੰ  ਕਰ੍ਡਨੇਟ ਕਯਦਾ ਿ।

Operators
ਆਯਟਯ

Observers
ਧਨਯੀਖਕ 

Authority 

Head Office 

or Auhority's 

Regional 

Office

ਅਧਧਕਾਯ 
ਭੁਖੀਆ 
ਆਧਪਸ ਜਾਂ 
ਅਧਧਕਾਯ ਦਾ 
ਖਤਯੀ ਆਧਪਸ

Enrolmen

t agencies

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ 3
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ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

______  to capture 

coordinates of the 

Enrolment Device 

needs to available at 

all times.

____________ 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਧਡਿਾਈਸ ਦ 
ਕਰ੍ਡਨੇਟਸ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਦਾ ਿ ਜ ਧਕ ਸਾਯ 
ਸਭੇਂ ਤ ਭਜੂਦ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Television
ਟਰੀਧਿਜਨ 

GPS Device

ਜੀ ੀ ਸ 
ਧਡਿਾਈਸ FM Radio

ਪ ਭ 
ਯਡੀ 2
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Agency and 

Enrolment Staff  

ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

_______ monitors the 

approval of Enrolment 

Centre plan and may 

intervene where 

required.

____________ 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯੀ ਮਜਨਾ 
ਦੀ ਯਿਾਨਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਕਯਦਾ ਿ ਅਤ ਜਦੋਂ ਰੋ 
ਿਿ ਉਦੋਂ ਦਖਰ ਦ 
ਸਕਦਾ ਿ।

Registrar
ਯਧਜਸਟਯਾਯ

Authority 

Head Office 

or Auhority's 

Regional 

Office

ਅਧਧਕਾਯ 
ਭੁਖੀਆ ਆਧਪਸ 
ਜਾਂ ਅਧਧਕਾਯ 
ਦਾ ਖਤਯੀ 
ਆਧਪਸ

Observer
ਧਨਯੀਖਕ 

Operator
ਧਨਯੀਖਕ 

2
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ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

____ declares 

enrolment station 

deployment plans, 

that is, when and 

where the centres will 

be established before 

opening any 

Enrolment Center

_____________ 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਸ਼ਨ 
ਧਡਪ੍ਰ ਇਭਨਟ ਮਜਨਾਿਾਂ 
ਦਾ ਰਾਨ ਕਯਦਾ ਿ, 
ਭਤਰਫ ਧਕ, ਧਕਸ ਿੀ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਨੂੂੰ  ਖਰਣ 
ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ ਧਕਥ ਅਤ 
ਕਦੋਂ ਕੇਂਦਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਥਾਧਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।

Registrar
ਯਧਜਸਟਯਾਯ Authority's 

Regional 

Office

ਅਧਧਕਾਯ ਦਾ 
ਖਤਯੀ ਆਧਪਸ

Enrolment 

agency

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ Observer

ਧਨਯੀਖਕ 
3
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Enrolment Staff  

ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

_____ needs to ensure 

and prove that they 

have certified the 

active operators, 

requisite machines 

and hardware to be 

deployed at 

Enrolment Center.

____________ ਨੂੂੰ  ਇਿ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਨ ਦੀ 
ਅਤ ਸਫੂਤ ਰਦਾਨ ਕਯਨ 
ਦੀ ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ ਧਕ 
ਉਿਨਾਂ ਨੇ ਕਧਟਿ 
ਆਂਯਟਯਾਂ, ਰੁੋੀਂਦੀ 
ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤ 
ਿਾਯਡਿਅਯ ਨੂੂੰ  ਰਭਾਧਣਤ 
ਕੀਤਾ ਿ ਧਜਸਨੂੂੰ  
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਧਿਖ 
ਧਡਰ ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ 
ਿ।

Registrar
ਯਧਜਸਟਯਾਯ Authority's 

Regional 

Office

ਅਧਧਕਾਯ ਦਾ 
ਖਤਯੀ ਆਧਪਸ Introducer

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯ
ਤਾ

Enrolmen

t agency

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ 4
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____ updates 

Enrolment Centre 

information on the 

UIDAI portal.

____________ 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਮ ੂਆਈ 
ਡੀ  ਆਈ ਯਟਰ ਤ 
ਅਡਟ ਕਯਦਾ ਿ।

Enrolment 

agency
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ

Authority's 

Regional 

Office

ਅਧਧਕਾਯ ਦਾ 
ਖਤਯੀ ਆਧਪਸ Introducer

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯ
ਤਾ Registrar

ਯਧਜਸਟਯਾਯ
1
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____ needs to be 

connected to the 

internet during the 

process of on-

boarding.

________________ 

ਨੂੂੰ  ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਦੀ 
ਧਿਧੀ ਦ ਦਯਾਨ 
ਇੂੰਟਯਨੇਟ ਦ ਨਾਰ 
ਕਨੇਕਟ ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

Enrolment 

client 

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਰਾਇੂੰ ਟ 

Operator, 

supervisor, 

introducer

ਆਯਟਯ, 

ਸੁਯਿਾਈਯ, 

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ
Registrar

ਯਧਜਸਟਯਾਯ Introduce

r

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ 1
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Enrolment client 

needs to be 

connected to the 

____________ during 

the process of on-

boarding of Enrolment 

Staff.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਦ ਦਯਾਨ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਇਂਟਾਂ ਨੂੂੰ  
_______________ ਦ 
ਨਾਰ ਜੋਨਾ ੈਂਦਾ ਿ।

Ethernet
ਥਯਨੇਟ 

Registrar
ਯਧਜਸਟਯਾਯ

Internet
ਇੂੰਟਯਨੇਟ 

Observer
ਧਨਯੀਖਕ

3
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Enrolment agencies 

will have to undergo 

an on-boarding 

process for   

___________________

.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  
_____________ ਦ 
ਰਈ ਇੱਕ ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ 
ਧਿਧੀ ਬੁਗਤਣੀ ੈਂਦੀ ਿ।

Authority's 

Regional 

Office

ਅਧਧਕਾਯ ਦਾ 
ਖਤਯੀ ਆਧਪਸ

Self, 

Enrolment 

stations and 

Enrolment 

Staff

ਸਰਪ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸਟਸ਼ਨ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ

Completion 

of enrolment

ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਾ 
ੂਯਾ ਿਣਾ Updation 

activities

ਅਡਸ਼ਨ ਕੂੰਭ
2

136

Chapter 3 : On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff  

ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

For on-boarding of 

Operator/Supervisor, 

the user-credential file 

generated is a digitally 

signed _________ file.

ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦੀ ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਦ 
ਰਈ, ਧਨਯਧਭਤ 
ਉਬਗਤਾ 
ਕਯੀਡਨਸ਼ੀਅਰ ਪਾਈਰ 
ਧਡਜੀਟਰੀ ਸਾਈਨਡ 
_________________ 

ਪਾਈਰ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

.mp3 .ਭ ੀ3 .docx
.ਡੀ  ਸੀ ਕਸ

.xls

.ਕਸ ਰ 
ਸ  .xml

 .ਕਸ ਭ 
ਰ 4
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If verification of user’s 

biometric details is 

successfully 

completed with 

his/her Aadhaar 

details and stored in 

local database, he is a 

___________________

_ user.

ਜ ਉਬਗਤਾ ਦ ਆਧਾਯ 
ਿਯਿ ਦ ਨਾਰ ਉਸਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿਾ ਦੀ 
ੋਤਾਰ 
ਸਪਰਤਾੂਯਿਕ ੂਯੀ ਿ 
ਗਈ ਿ ਅਤ ਇੱਕ 
ਸਥਾਨਕ ਡਟਾਫਸ ਦ 
ਧਿਚ ਉਸਨੂੂੰ  ਸਟਯ ਕਯ 
ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਿ, ਤ ਉਿ 
ਇੱਕ_______________

_ ਉਬਗਤਾ ਿ।

On-boarded
ਆਨ ਫਯਧਡਡ

Enrolled

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ Both (1) and 

(2)

ਦਨੋਂ  (1) ਅਤ 
(2)

Not-

enrolled

ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ 3
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When the quality of 

biometrics is above 

threshold, 

__________________ 

will be shown to user 

confirming his/her 

approval.

ਜਦੋਂ ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦੀ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਥਯਸ਼ਿਰਡ ਤੋਂ 
ਉੱਤ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ, ਤ 
_________________

_ ਉਬਗਤਾ ਨੂੂੰ  
ਧਿਖਾਇਆ ਜਾਿਗਾ ਜ 
ਉਸਦੀ ਯਿਾਨਗੀ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਗੀ।

Pass indicator
ਾਸ ਇੂੰਡੀਕਟਯ 

Left slap
ਰਪਟ ਸਰ

Right slap
ਯਾਈਟ ਸਰ Two 

thumbs

ਦ ਅੂੰ ਗੂਠੇ 
1
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ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

After biometrics of 

Operator/Supervisor 

are captured on 

Enrolment Client, 

authentication 

request is send to 

_______________ 

server.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਤ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦ ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
___________ ਸਯਿਯ 
ਤ ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਫਨਤੀ 
ਬਜੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।

Registrar
ਯਧਜਸਟਯਾਯ Enrolment 

station

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸਟਸ਼ਨ Authority's

ਅਧਧਕਾਯ ਦਾ Enrolmen

t agency

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ 3
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__________________ 

is not required while 

un-

boarding/disassociatio

n of the 

Operator/Supervisor.

ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦੀ ਅਨਫਯਧਡੂੰ ਗ 
/ਧਡਸਸਸੀਸ਼ਨ ਦ 
ਦਯਾਨ 
________________ 

ਦੀ ਰੋ ਨਿੀਂ ਿ।

Status of 

entity

ਟਂੀਟੀ ਦੀ 
ਸਧਥਤੀ Pass Indicator

ਾਸ ਇੂੰਡੀਕਟਯ
Status

ਸਧਥਤੀ  
Biometric

s 

confirmat

ion

ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ੁਸ਼ਟੀ 4
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Only after successful 

verification of 

biometrics of 

Operator/Supervisor 

with CIDR, the 

User_______________ 

 is allowed to proceed.

ਕਿਰ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦੀ ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦੀ 
ਸਪਰ ੋਤਾਰ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਸੀ ਡੀ ਆਈ 
ਆਯ ਦ ਨਾਰ ਉਬਗਤਾ 
________________ਨੂੂੰ  
ਅੱਗ ਿਧਣ ਦੀ ਅਨੁਭਤੀ 
ਧਭਰਜਾਂਦੀ ਿ।

Enrolment 

button

ਨਾਭਾਂਕਣ ਫਟਨ
On-boarding

ਆਨ - ਫਯਧਡੂੰ ਗ Disassociatio

n

ਧਡਸਸਸੀ
ਸ਼ਨ Authentic

ation

ਰਭਾਣੀਕਯਣ
2
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Authority HQ or 

Authority's Regional 

Offices coordinate 

with 

___________________

the on-boarding 

process of Enrolment 

Staff. 

ਅਧਧਕਾਯ ਚ ਧਕਊ ਜਾਂ 
ਅਧਧਕਾਯ ਦ ਖਤਯੀ 
ਆਧਪਸ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ 
ਦ ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਧਿਧੀ 
ਦ ਤਧਿਤ 
_______________ ਦ 
ਨਾਰ ਤਾਰ ਭਰ ਫਣਾਉਂਦ 
ਿਨ।

Enrolment 

stations

ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਸ਼ਨ Enrolment 

clients 

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਰਾਇੂੰ ਟ 

Registrars 

and 

enrolment 

agencies

ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ 

Observers 

 and 

introduce

rs

ਧਨਯੀਖਕ ਅਤ 
ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ 3
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During local biometric 

verification, the 

biometrics provided 

by the 

______________ are 

verified from the 

biometrics stored in 

the enrolment client.

ਸਥਾਨਕ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ੋਤਾਰ ਦ ਦਯਾਨ, 

_______________ 

ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਗ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦੀ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਦ 
ਧਿਚ ਸਟਯ ਕੀਤ ਗ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦ ਤਧਿਤ 
ੋਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।

Enrolment 

agency

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ Operator/ 

Supervisor

ਆਯਟਯ/ਸੁਯ
ਿਾਈਯ Registrar

ਯਧਜਸਟਯਾਯ
User

ਉਬਗਤਾ
2
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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.

ਜ ਉਬਗਤਾ ਦਾ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿਾ 
ਸਪਰਤਾੂਯਿਕ ੂਯਾ 
ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ ਅਤ 
ਸਥਾਨਕ ਡਾਟਾਫਸ ਦ 
ਧਿਚ ਇਸਨੂੂੰ  ਸਟਯ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ, ਤ ਇਿ 
ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ 
_________________

__ਧਿਖਗਾ। 

On-board
ਆਨ-ਫਯਡ

Enrolled

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ Not enrolled

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ Withheld

ਧਿਦਿਰਡ 
3
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Enrolment agency will 

update Enrolment 

Centre information on 

the 

___________________

__portal. The latest 

URL needs to be 

confirmed by the 

____________.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
____________ 

ਯਟਰ ਤ ਅਡਟ 
ਕਯਗਾ। ਆਧੁਧਨਕ ਮ ੂ
ਆਯ ਰ ਨੂੂੰ  
_________________ 

ਦੁਆਯਾ ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯਨਾ ੈਂਦਾ ਿ।

Enrolment 

station, 

registrar

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸਟਸ਼ਨ, 

ਯਧਜਸਟਯਾਯ

Operator/Sup

ervisor, 

Authority's 

Regional 

Offices

ਆਯਟਯ/ਸੁਯ
ਿਾਈਯ, 

ਅਧਧਕਾਯ ਦਾ 
ਖਤਯੀ ਆਧਪਸ

QAMIS 

Portal, 

Nodal officer

ਧਕਊ  ਭ 
ਆਈ ਸ 
ਯਟਰ, 

ਨ ਡਰ 
ਅਪਸਯ 

MNREGA 

website, 

enrolmen

t agency

ਭ ਨ ਆਯ 
ਈ ਜੀ  ਿੈੱਫ 
ਸਾਈਟ, 

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ 

3
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For ______________ 

and 

________________, 

on-boarding and local 

biometrics verification 

is mandatory for login 

onto the Enrolment 

Client.

______________ ਅਤ 
_________________

__ , ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਅਤ 
ਸਥਾਨਕ ੋਤਾਰ ਦ 
ਰਈ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਇੂੰ ਟ 
ਤ ਰਾਗਇਨ ਕਯਨਾ 
ਯੂਯੀ ਿ।

Introducer, 

registrar

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ, 
ਯਧਜਸਟਯਾਯ

Operator, 

Supervisor

ਆਯਟਯ, 

ਸੁਯਿਾਈਯ
Enrolment 

agency, 

Enrolment 

client 

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀ, 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਰਾਇੂੰ ਟ

Introduce

r, 

Registrar

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ
, ਯਧਜਸਟਯਾਯ 2
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ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
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During authentication, 

biometrics of the 

Operator/Supervisor 

are compared against 

the biometric 

provided by them 

during the time of 

their own 

________________.

ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਦ ਦਯਾਨ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦ ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦੀ 
ਤੁਰਨਾ ਉਿਨਾਂ ਦ 
______________ ਦ 
ਸਭੇਂ ਦ ਦਯਾਨ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਗ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦ ਧਿਯੱੁਧ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।

Association
ਅਸਸੀਸ਼ਨ 

Enrolment ਨਾਭਾਂਕਣ Disassociatio

n

ਧਡਸਅਸਸੀ
ਸ਼ਨ Hiring

ਿਾਈਧਯੂੰਗ 
2
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Chapter 3 : On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff  

ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

The Enrolment Client 

check that the 

Operator/Supervisor 

are not 

________________ or 

________________ 

and restrict them from 

on-boarding.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਇਿ 
ਜਾਂਚ ਕਯਦਾ ਿ ਧਕ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ___________ 

ਜਾਂ____________ 

ਨਿੀਂ ਿ ਅਤ ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਨ ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਤੋਂ ਯਕਦਾ 
ਨਿੀਂ ਿ।

Suspended, 

Blacklisted

ਸਥਧਗਤ, 

ਫਰਕਧਰਸਧਟਡ Associated/On

-boarded

ਅਸਸੀਧਟਡ/ 

ਆਨ ਫਯਧਡਡ None of the 

above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ 
ਗ ਧਿਚੋਂ 
ਕਈ ਿੀ ਨਿੀਂ 

Both (1) 

and (2) 

ਦਨੋਂ  (1) ਅਤ 
(2) 4
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Chapter 3 : On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff  

ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

The Operator/ 

Supervisor can be 

onboarded on mutiple 

Enrolment Client 

without de-association 

ਡੀਸਸੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਧਫਨਾ 
ਭਰਟੀਰ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਤ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ਆਨ ਫਯਡ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter 3 : On-

Boarding 

Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff  

ਅਧਧਆਇ 3 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਦੀ 
ਆੱਨ-ਫਯਧਡੂੰ ਗ

Blacklisted 

Operator/Supervisor can 

be allowed to work using 

different Certificate

ਫਰਕਧਰਸਧਟਡ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ਿੱਖ ਿੱਖ ਰਭਾਣ ੱਤਯਾਂ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਨ ਦੀ 
ਅਨੁਭਤੀ ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

What is the waiting 

time for Aadhaar 

generation?

ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਦ 
ਰਈ ਉਡੀਕ ਸਭਾਂ ਕੀ ਿ? 1 to 2 weeks

1 ਤੋਂ 2 ਿਪਤ
Within 7 days

7 ਧਦਨਾਂ ਦ ਧਿਚ 
upto 90 days

90 ਧਦਨਾਂ ਤੱਕ
6 months

6 ਭਿੀਨੇ
3
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

What are the different 

types of Aadhaar 

Enrolment

ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀਆਂ 
ਿੱਖ ਿੱਖ ਧਕਸਭਾਂ 
ਧਕਿੋੀਆਂ ਿਨ

Document-

based 

enrolment

ਦਸਤਾਿਜ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ

Document 

Based, 

Introducer 

Based, Head 

of Family 

Based and 

Child 

Enrolment

ਦਸਤਾਿਜ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ, ਜਾਂ-
ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਤ ਆਧਾਧਯਤ, 

ਧਯਿਾਯ ਦ 
ਭੁਖੀਆ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਅਤ 
ਫੱਚ ਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 

Physical 

Enrolment

ਬਧਤਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 

Online 

Enrolmen

t

ਆਨ ਰਾਈਨ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 2
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Which form needs to 

be filled by the 

resident for Aadhaar 

Enrolment

ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਰਈ ਿਸਨੀਕ ਦੁਆਯਾ 
ਧਕਿ ੋ ਪਾਯਭ ਨੂੂੰ  ਬਯਨ 
ਦੀ ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ 

Aadhaar 

Enrolment/Co

rrection Form

ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਸੁਧਾਯ
ਨ ਪਾਯਭ

Matriculation 

Form

ਭਟਰੀਕਮੂਰਸ਼ਨ 
ਪਾਯਭ Registration 

Form

ਯਧਜਸਟਯਸ਼ਨ
 ਪਾਯਭ Applicatio

n Form

ਰੀਕਸ਼ਨ 
ਪਾਯਭ 1
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Mutiple Aadhaar 

Numbers are 

generated in case of 

mutiple Enrolments

ਭਰਟੀਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਭਰਟੀਰ ਅਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਜਨਯਟ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿ 

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Aadhaar Number will 

be generated in 1 day

ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ ਇੱਕ ਧਦਨ 
ਦ ਧਿਚ ਜਨਯਟ ਿ 
ਜਾਿਗਾ TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Acknowlegement Slip 

provided to the 

resident after Aadhaar 

Enrolment contains 

______________

ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਰਿਾਨਗੀ ਸਧਰੱ ਦ ਧਿਚ 
_____________ 

ਭਜੂਦ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ 

EID 

(Enrolment ID)

ਈ ਆਈ ਡੀ 
(ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈ 
ਡੀ)

Aadhaar 

Number

ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ Photo of 

Enrolment 

Operator

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ 
ਦੀ ਪਟ

Photo of 

Proof of 

Address 

and 

Proof of 

Identity

ਤ ਦ ਸਫੂਤ 
ਅਤ ਧਿਚਾਣ 
ਦ ਸਫੂਤ ਦੀ 
ਪਟ

1
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

There is only one type 

of Aadhaar Enrolment 

i.e Document Based 

Enrolment

ਕਿਰ ਇੱਕ ਤਯਹਾਂ ਦਾ 
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿੁੂੰ ਦਾ 
ਿ ਭਤਰਫ ਧਕ 
ਦਸਤਾਿਜ ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Who among the 

following is eligible to 

avail Aadhaar?

ਆਧਾਯ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕਣ 
ਮਗ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?

Any citizen of 

India

ਬਾਯਤ ਦਾ ਕਈ 
ਿੀ ਨਾਗਧਯਕ

Any 

individual 

who is 18 

years and 

above

ਕਈ ਿੀ 
ਧਿਅਕਤੀ ਜ 
ਉਭਯ ਦ ਧਿਚ 
18 ਸਾਰ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਧਆਦਾ 
ਿ 

Any resident 

who resided 

in India for a 

period of 

182 days or 

more

ਕਈ ਿੀ 
ਿਸਨੀਕ ਜ 
ਬਾਯਤ ਦ 
ਧਿਚ 182 

ਧਦਨ ਜਾਂ ਉਸ 
ਤੋਂ ਧਆਦਾ 
ਦੀ ਇੱਕ 
ਧਭਆਦ ਦ 
ਰਈ ਧਯਿਾ ਿ 

Any 

citizen of 

India 

who is a 

graduate

ਬਾਯਤ ਦਾ 
ਕਈ ਿੀ 
ਨਾਗਧਯਕ ਜ 
ਇੱਕ 
ਗਯਜੂਟ ਿ 

3
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Any resident who 

resided in India for a 

period of 182 days or 

more who posses 

required documents is 

eligible for Aadhaar 

Enrolment

ਕਈ ਿੀ ਿਸਨੀਕ ਜ 182 

ਧਦਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਭਆਦ 
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਧਆਦਾ ਦ 
ਰਈ ਦ ਰਈ ਬਾਯਤ ਦ 
ਧਿਚ ਧਯਿਾ ਿ ਧਜਸ ਕਰ 
ਰੁੋੀਂਦ ਦਸਤਾਿਜ ਿਨ 
ਉਿ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਰਈ ਮਗ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ 

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Any citizen of India, 

even those who have 

been residing in a 

foreign country for the 

last one year, are 

eligible for Aadhaar.

ਬਾਯਤ ਦਾ ਕਈ ਿੀ 
ਿਸਨੀਕ,  ਉਿ ਿੀ ਜ 
ਧਛਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਇੱਕ ਧਿਦਸ਼ੀ ਦਸ਼ ਦ 
ਧਿਚ ਯਿ ਿਨ, ਆਧਾਯ 
ਦ ਰਈ ਮਗ ਿਨ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Any resident who do 

not have any 

document or eligible 

for other types of 

enrolment can also be 

enrolled

ਕਈ ਿੀ ਿਸਨੀਕ ਧਜਸ 
ਕਰ ਕਈ ਦਸਤਾਿਜ 
ਨਿੀਂ ਿ ਜਾਂ ਜ ਦੂਜੀਆਂ 
ਤਯਹਾਂ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਰਈ ਮਗ ਿ ਉਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ 

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

In case of omission of 

Aadhaar number for 

reasons other than 

multiple Aadhaar 

numbers having been 

issued, residents shall 

be required to re-

enrol. 

ਭਰਟੀਰ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯਾਂ ਦ ਜਾਯੀ ਿਣ ਤੋਂ 
ਅਰਾਿਾ ਕਾਯਨਾਂ ਦ ਰਈ 
ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ ਧਭਸ਼ਨ 
ਦ ਭਾਭਰ  ਧਿਚ, 

ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਦੁਫਾਯਾ ਤੋਂ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Which of the following 

are mandatory in 

Document-based 

Enrolment?

ਦਸਤਾਿਜ ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਧਿਚ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ ਕੀ 
ਰਾਭੀ ਿ?

The resident 

submits his 

POI 

(mandatory), 

POA 

(mandatory) 

and POR 

(optional)

ਿਸਨੀਕ ਆਣੀ 
ੀ  ਆਈ 
(ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ), 

ੀ   
(ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ) 

ਅਤ ੀ  ਆਯ 
(ਧਿਕਰਧਕ) ਸ਼ 
ਕਯਦਾ ਿ 

An elected 

local body 

introduces 

the resident 

to the 

operator

ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਿਈ 
ਸਥਾਨਕ ਫਾਡੀ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਆਯਟਯ ਦ 
ਨਾਰ ਧਿਚਾਣ 
ਕਯਿਾਉਂਦੀ ਿ 

The father 

introduces 

his child

ਧਤਾ ਆਣ 
ਫੱਚ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ 
ਕਯਿਾਉਂਦਾ 
ਿ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 1
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

In which of the 

following types of 

enrolments involves 

resident submitting 

POI, POA and POR 

documents? 

ਿਠ ਧਰਖ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਧਿਚ ਿਸਨੀਕ 
ਨੂੂੰ  ੀ  ਆਈ, ੀ   
ਅਤ ੀ  ਆਯ 
ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਸ਼ 
ਕਯਨਾ ੈਂਦਾ ਿ?

Document-

based 

enrolment

ਦਸਤਾਿਜ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ

Introducer-

based 

enrolment

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ

Head of the 

family based 

enrolment

ਧਯਿਾਯ ਦ 
ਭੁਖੀਆ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ

Child 

enrolmen

t

ਫੱਚ ਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 1
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

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

ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਧਿਚ  ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਦ ਨਾਰ 
ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ ਧਕਿੋੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ ੈਂਦਾ ਿ?
I. ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਦਾ ਨਾਭ 
II. ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
III. ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਦ 
ਧਯਿਾਯ ਦਾ ਿਯਿਾ 
IV. ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਦੀ 
ਧਸੱਧਖਆ ਦੀ ਮਗਤਾ 
V. ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਦੀ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ 

I, II and III I, II ਅਤ III II, III and IV II, III ਅਤ IV I, II and V I, II ਅਤ V
All the 

given 

options

ਧਦਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 3
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Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Who can become 

Introducer for 

facilitating Introducer 

Based Enrolment?

ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  
ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਕਣ ਫਣ ਸਕਦਾ ਿ?

Operator/Sup

ervisor

ਆਯਟਯ/ਸੁਯ
ਿਾਈਯ 

(a)Registrars’ 

Employees

(b)Elected 

local body 

members

(c)Members 

of local 

administrative 

 bodies

() 

ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਭੁਰਾਧਭ (ਫੀ) 
ਇਰਧਕਟਡ 
ਸਥਾਨਕ ਫਾਡੀ 
ਦ ਸਦੱਸ (ਸੀ) 
ਸਥਾਨਕ 
ਰਫੂੰ ਧਕੀ 
ਫਾਡੀਆਂ ਦ 
ਸਦੱਸ 

(a)Influencer

s such as 

teachers

(b) 

Anganwadi 

Worker

© 

Representati

ve of NGO

() 

ਇਨ੍੍ਰੂਅਨ੍ਸ
ਯ ਧਜਿੇਂ ਧਕ 
ਟੀਚਯ (ਫੀ) 
ਆਂਗਣਿਾੋੀ 
ਿਯਕਯ (ਸੀ) 
ਨ ਜੀ  
ਦਾ ਰਤੀਧਨਧੀ

Both (2) 

& (3)
ਦਨੋਂ  (2) & (3) 4
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Can 

Operator/Supervisor 

can become 

Introducer ?

ਕੀ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਜਾਣ-ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਫਣ ਸਕਦਾ ਿ?

NO ਨਾ YES ਿਾਂ 1
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Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Which of the following 

refers to introducer-

based enrolment?

ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ ਕੀ ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  
ਧਯਪਯ ਕਯਦਾ ਿ?

The resident 

submits his 

POI, POA and 

POR 

documents

ਿਸਨੀਕ ਆਣੀ 
ੀ  ਆਈ, ੀ 
  ਅਤ ੀ  
ਆਯ ਦਸਤਾਿਜਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਸ਼ ਕਯਦਾ ਿ 

A health 

worker refers 

the resident 

to the 

operator

ਇੱਕ ਧਸਿਤ 
ਿਯਕਯ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਧਯਪਯ ਕਯਦਾ ਿ 

The father 

introduces 

his child

ਧਤਾ ਆਣ 
ਫੱਚ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ 
ਕਯਿਾਉਂਦਾ 
ਿ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Who among the 

following is eligible for 

child enrolment?

ਫੱਚ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ 
ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕਣ ਮਗ 
ਿ 

Any child who 

is at least 4 

years old and 

above

ਕਈ ਿੀ ਫੱਚਾ ਜ 
ਉਭਯ ਧਿਚ ਘੱਟ 
ਘੱਟ 4 ਸਾਰ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੋਂ ਧਆਦਾ 
ਿ 

Any child who 

is attending 

school

ਕਈ ਿੀ ਫੱਚਾ ਜ 
ਸਕੂਰ ਜਾਂਦਾ ਿ 

Any child 

who is less 

than 5 years 

of age

ਕਈ ਿੀ ਫੱਚਾ 
ਜ ਉਭਯ 
ਧਿਚ 5 ਸਾਰ 
ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਿ 

Any child 

who is 

between 

5 and 16 

years of 

age

ਕਈ ਿੀ ਫੱਚਾ 
ਜ ਉਭਯ ਧਿਚ 
5 ਸਾਰ ਅਤ 
16 ਸਾਰਾਂ ਦ 
ਧਿਚ ਿ 

3
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Any adult can be 

enrolled as a Child 

without capturing the 

Biometric Information, 

if the resident suggest.

ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਨੂੂੰ  ਕਚਯ ਕੀਤ ਧਫਨਾਂ 
ਧਕਸ ਿੀ ਫਾਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੱਚ 
ਦ ਤਧਿਤ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ, ਜ 
ਿਸਨੀਕ ਇਸਦੀ ਸਰਾਿ 
ਧਦੂੰ ਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Biometric information 

is required for 

enrolment from all 

individuals including 

children below 5 years 

of age.

ਸਾਯ ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਤਧਿਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਦੀ ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਉਿ ਫੱਚ ਿੀ 
ਸ਼ਾਭਰ ਿਨ ਜ ਉਭਯ 
ਧਿਚ 5 ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਰ 
ਿਨ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Which of the following 

information is NOT 

required when 

enrolling for Aadhaar?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀ ਅਧਾਯ ਦ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ ਰੋ 
ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ?

Caste ਜਾਤ Name ਨਾਭ Address ਤਾ Age ਉਭਯ 1
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

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

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਚ  
ਪ ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਧਿਚ 
ਕਚਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ 
I. ਧਯਿਾਯ ਦ ਭੁਖੀਆ 
ਦਾ ਨਾਭ 
II. ਿਸਨੀਕ ਅਤ ਚ  
ਪ ਦ ਧਿਚ ਧਯਸ਼ਤ ਦਾ 
ਸਫੂਤ (ੀ  ਆਯ)

III. ਧਯਿਾਯ ਦ ਭੁਖੀਆ 
ਦਾ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
IV. ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਸਭੇਂ ਤ 
ਧਯਿਾਯ ਦ ਭੁਖੀਆਂ ਦੀ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ 

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

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

What are the 

mandatory Document 

for Head of the Family 

based enrolment?

ਧਯਿਾਯ ਦ ਭੁਖੀਆ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਰਈ ਕਿੋਾ ਦਸਤਾਿਜ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?

Proof of 

Relation (PoR) 

of resident 

and Head of 

the Family

ਿਸਨੀਕ ਅਤ 
ਧਯਿਾਯ ਦ 
ਭੁਖੀਆ ਦ 
ਧਯਸ਼ਤ ਦਾ ਸਫੂਤ 
(ੀ  ਆਯ )

Head of 

Family 

Aadhaar 

Number 

ਧਯਿਾਯ ਦ 
ਭੁਖੀਆ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ

Qaulification 

Proof of 

Resident

ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਮਗਤਾ ਸਫੂਤ Both (1) 

& (2)
ਦਨੋਂ  (1) & (2) 4
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

What are the 

mandatory Document 

for Child Enrolment? 

ਫੱਚ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ 
ਕਿੋਾ ਦਸਤਾਿਜ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?

Date of Birth 

Proof 

ਜਨਭ ਧਤਥੀ ਦਾ 
ਸਫੂਤ

Aadhaar 

Number of 

any one 

parent

ਭਾਤਾ ਧਤਾ 
ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਇੱਕ 
ਦਾ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ

Proof of 

Relation of 

child and 

parent

ਫੱਚ ਅਤ 
ਭਾਤਾ ਧਤਾ 
ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ 
ਇੱਕ ਦ 
ਧਯਸ਼ਤ ਦਾ 
ਸਫੂਤ

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

What address will be 

mentioned in the 

Enrolment Form in 

case of Child 

Enrolment

ਫੱਚ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਪਾਯਭ ਦ ਧਿਚ ਧਕਿ ੋ 
ਤ ਦਾ ਉੱਰਖ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿਗਾ

Address of 

Enrolment 

Center

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
ਦਾ ਤਾ

Address of 

the linked 

parent

ਧਰਂਗਕਟ ਯਨਟ 
ਦਾ ਤਾ

Address of 

Hospital 

where the 

child is born

ਉਸ 
ਿਸਤਾਰ 
ਦਾ ਤਾ 
ਧਜਥ ਫੱਚ ਦਾ 
ਜਨਭ 
ਿਇਆ ਸੀ

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 2

177

Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Operator can charge 

any amount as he 

wants for the Aadhaar 

Enrolment

ਆਯਟਯ ਆਣੀ 
ਭਯੀ ਦ ਭੁਤਾਫਕ 
ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਰਈ ਧਕੂੰ ਨੀ ਿੀ ਯਕਭ 
ਚਾਯਜ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ 

TRUE
ਸਿੀ

FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Cost of Fresh 

Enrolment and 

Mandatory Biometric 

update are charged 

from the resident 

ਨਿੇਂ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਅਡਟ 
ਦੀ ਕੀਭਤ ਿਸਨੀਕ ਤੋਂ 
ਚਾਯਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ 

TRUE
ਸਿੀ

FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

What actions will be 

taken against the 

Operator/Supervisor 

for charging more 

amount of money as 

prescribed by the 

Authority

ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਧਨਯਧਾਧਯਤ ਧਸਆਂ ਦੀ 
ਕੀਭਤ ਤੋਂ ਧਆਦਾ 
ਚਾਯਜ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦ ਧਿਯੱੁਧ ਧਕਿ ੋ 
ਕਸ਼ਨ ਧਰੱਤ ਜਾਣਗ 

Blacklisting
ਫਰਕਧਰਸਧਟੂੰ ਗ

FIR
ਪ ਆਈ ਆਯ

Warning
ਚਤਾਿਨੀ Either (1) 

& (2)
ਮਾ (1) & (2) 4
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Which of the following 

refers to biometric 

details of a resident? 

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ ਇੱਕ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਨੂੂੰ  ਧਯਪਯ ਕਯਦਾ ਿ?

Facial image
ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ All ten 

fingerprints

ਸਾਯੀਆਂ ਦੱਸ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ

Scans of 

both irises

ਦਨ  ਅੱਖਾਂ ਦੀ 
ੁਤਰੀਆਂ ਦਾ 
ਸਕਨ 

All of the 

given

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Which of the following 

refer to demographic 

details of a resident?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ ਇੱਕ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਬੂਗਧਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਧਯਪਯ 
ਕਯਦਾ ਿ?

Email ID and 

Mobile 

Number

ਈ ਭਰ ਆਈ ਡੀ 
ਅਤ ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ 

Finger 

impression

ਉਂਗਰੀ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ Iris scan

ਅੱਖ ਦੀ 
ੁਤਰੀ ਦਾ 
ਸਕਨ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 1
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Demographic 

Information required 

for Aadhaar 

Enrolment include the 

following

ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਰਈ ਰੁੋੀਂਦੀ 
ਡਭਗਰਾਧੌਕਸ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਦ ਧਿਚ ਿਠ ਧਰਧਖਆ 
ਸ਼ਾਭਰ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

Race and 

Caste 

ਯਸ ਅਤ ਜਾਤ 

Name, 

Address, 

Gender , Date 

of Birth, email 

and mobile 

number

ਨਾਭ, ਤਾ, 
ਧਰੂੰ ਗ, ਜਨਭ 
ਧਤਥੀ, ਈ ਭਰ 
ਅਤ ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ

Income of 

resident

ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਆਭਦਨੀ

Medical 

history of 

resident

ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਭਡੀਕਰ 
ਇਧਤਿਾਸ 2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

The enrolment 

operator shall 

_______________.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
______________।

Collect hard 

copies of 

supporting 

documents 

submitted by 

the resident 

along with  

the 

Enrolment 

Form

ਸਧਿਮਗੀ 
ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਦੀ 
ਿਾਯਡ ਕਾੀਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਯਨਾ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  ਿਸਨੀਕ 
ਦੁਆਯਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਯਭ 
ਦ ਨਾਰ ਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ 

Capture the 

biometric 

information, 

Demographic 

Information 

using the 

Enrolment 

software 

provided or 

approved by 

the Authority

ਰਦਾਨ ਕੀਤ 
ਗ ਜਾਂ 
ਅਧਧਕਾਯ 
ਦੁਆਯਾ ਅੂਵ੍ਡ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸਾਪਟਿਅਯ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਕ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ, 
ਬੂਗਧਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨਾ 

Scan and 

store the 

hard copies 

with 

biometric 

and 

demographic 

 details 

submitted 

by the 

resident in 

local 

harddisk

ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਅਤ ਬੂਗਧਰਕ 
 ਿਯਿ ਦ 
ਨਾਰ ਿਾਯਡ 
ਕਾੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਸਕਨ ਅਤ 
ਸਟਯ ਕਯਨਾ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  
ਸਥਾਨਕ 
ਿਾਯਡ 
ਧਡਸਕ ਦ 
ਧਿਚ 
ਿਸਨੀਕ 
ਦੁਆਯਾ ਸ਼ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਿ 

Collect 

and 

record 

the 

demogra

phic 

informati

on in 

physical 

register

ਬਧਤਕ 
ਯਧਜਸਟਯ ਦ 
ਧਿਚ ਬੂਗਧਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
ਇਕੱਠਾ ਕਯਨਾ 
ਅਤ ਧਯਕਾਯਡ 
ਕਯਨਾ 

2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Which of the following 

requires mandatory 

update?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਸਨੂੂੰ  
ਰਾਭੀ ਅਡਟ ਦੀ ਰੋ 
ਿ?

Correcting the 

name of the 

resident

ਿਸਨੀਕ ਦ ਨਾਭ 
ਨੂੂੰ  ਠੀਕ ਕਯਨਾ Updating the 

email Id

ਈ ਭਰ ਆਈ 
ਡੀ ਨੂੂੰ  ਅਡਟ 
ਕਯਨਾ

Biometric 

information 

of child who 

has attained 

5 years of 

age

ਉਸ ਫੱਚ ਦੀ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜ 
ਉਭਯ ਧਿਚ 5 

ਸਾਰਾਂ ਦਾ ਿ 
ਧਗਆ ਿ 

Updating 

phone 

number

ਪਨ ਨੂੰ ਫਯ ਨੂੂੰ  
ਅਡਟ 
ਕਯਨਾ 3
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

What is de-duplication 

process in Aadhaar 

Generation Process?

ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਧਿਧੀ 
ਦ ਧਿਚ ਡੀ-ਡੁਪ੍ਰੀਕਸ਼ਨ 
ਧਿਧੀ ਧਕਿੋੀ ਿ?

Checking and 

rejecting any 

duplicate 

enrolments

ਕਈ ਿੀ 
ਡੁਰੀਕਟ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਧਯਜਕਟ 
ਕਯਨਾ

Copying the 

enrolment 

information 

as backup

ਫਕਅ ਦ ਤਯ 
ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
ਕਾੀ ਕਯਨਾ 

Checking if 

any other 

person has 

the same 

address and 

rejecting the 

same

ਇਿ ਜਾਂਚ 
ਕਯਨਾ ਧਕ 
ਧਕਸ ਿਯ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ 
ਸਭਾਨ ਤਾ 
ਿ ਜਾਂ ਨਿੀਂ 
ਅਤ ਸਭਾਨ 
ਨੂੂੰ  ਧਯਜਕਟ 
ਕਯਨਾ

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 1
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

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 

ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ ਧਿਧੀ 
ਦ ਉਧਚਤ ਆਯਡਯ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਕਯ।
I. ਧਕਸ ਿੀ ਡੁਰੀਕਟ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  ਧਯਜਕਟ 
ਕਯ 
II. ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਆਯ 
ਤੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਟ ਨੂੂੰ  
ਅਰਡ ਕਯ 
III. ਅਧਧਕਾਯ ਨੂੰ ਫਯ ਨੂੂੰ  
ਜਨਯਟ ਕਯਦਾ ਿ 
IV. ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਿਸਨੀਕ ਤੱਕ ਰਸਾਧਯਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ 
V. ਅਧਧਕਾਯ ਰਾਤ ਕੀਤ 
ਗ ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਟਾ ਨੂੂੰ  
ਰਸਸ ਕਯਦਾ ਿ

II, III, V, I and 

IV

II, III, V, I ਅਤ 
IV

III, I, IV, V and 

II

III, I, IV, V ਅਤ 
II

II, V, I, III 

and IV

II, V, I, III 

ਅਤ IV
II, I, V, III 

and V

II, I, V, III 

ਅਤ V 3
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

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).

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਕਰ ਸਫੂਤ 
ਦ ਰੁੋੀਂਦ ਸਧਿਮਗੀ 
ਦਸਤਾਿਜ ਨਾ ਿਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
______________ਸਾਧ
ਨ ਦੁਆਯਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ। 

Introducer-

based 

enrolment,

Head of Family 

(HoF) based 

enrolment

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ, 

ਧਯਿਾਯ ਦ 
ਭੁਖੀਆ (ਚ  
ਪ) ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 

Operator-

based 

enrolment,

Other 

enrolments

ਆਯਟਯ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ. ਦੂਜ 
ਨਾਭਾਂਕਣ

Software 

provided 

enrolment,

Electronic 

format-

based 

enrolment

ਸਾਪਟਿਅਯ 
ਦੁਆਯਾ 
ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ 
ਨਾਭਾਂਕਣ, 

ਇਰਕਟਯਾਧਨੈੱ
ਕ ਪਾਯਭਟ 
ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 

EID-

based 

enrolmen

t,

Authority-

based 

enrolmen

t

ਈ ਆਈ ਡੀ 
ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ, 

ਅਧਧਕਾਯ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ

1
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Mandatory biometric 

update for child is 

________.

ਫੱਚ ਦ ਰਈ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਅਡਟ 
_______ ਿ।

Free of cost ਭੁੌਤ Rs. 10
10 ਯੁ

Rs. 15
15 ਯੁ

Rs. 20
20 ਯੁ

1

189

Chapter 4 : 

Aadhaar 

Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

In which of the 

following modes 

should be used 

resident to update 

his/her biometric 

details?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਕਿ ੋ ਸਾਧਨਾਂ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ ਿਸਨੀਕ 
ਆਣ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਿਯਿ ਨੂੂੰ  ਅਡਟ ਕਯਨ 
ਦ ਰਈ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ?

Online mode
ਆਨ ਰਾਈਨ ਭਡ Visiting 

enrolment 

centre

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
ਧਿਧਜਟ ਕਯਨਾ All the given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

How can a resident 

track the status of 

updates made to 

his/her Aadhaar 

details on Authority's 

website?

ਇਕ ਿਸਨੀਕ ਅਡਟਾਂ 
ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਨੂੂੰ  ਧਕਿੇਂ 
ਟਯਕ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ ਜ 
ਅਧਧਕਾਯ ਦੀ ਿਫ 
ਸਾਈਟ ਤ ਆਧਾਯ ਿਯਿ 
ਦ ਤਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ?

Using 

Aadhaar 

Number only

ਕਿਰ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਕ

Using EID 

printed on 

Aknowlegeme

nt Slip or URN 

generated 

through SSUP 

Portal

ਰਿਾਨਗੀ 
ਸਧਰੱ ਤ ਧਰੂੰ ਟ 
ਕੀਤ ਗ ਈ 
ਆਈ ਡੀ ਜਾਣ 
ਸ ਸ ਮ ੂੀ 
ਯਟਰ ਦੁਆਯਾ 
ਜਨਯਟ ਿ ਮ ੂ
ਆਯ ਨ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਨਾ 

Using 

mobile 

number only

ਕਿਰ 
ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਕ

Details 

will be 

sent to 

the 

resident's 

 email ID

ਿਯਿਾ 
ਿਸਨੀਕ ਦ ਈ 
ਭਰ ਆਈ ਡੀ 
ਤ ਬਧਜਆ 
ਜਾਿਗਾ 

2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

The Aadhaar number 

may be 

communicated to 

residents in physical 

form, which includes 

_________________.

ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ ਿਸਨੀਕਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਬਧਤਕ ਪਾਯਭ ਦ ਧਿਚ 
ਰਸਾਧਯਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ, ਧਜਸ ਧਿਚ 
_____________ 

ਸ਼ਾਭਰ ਿ।

E-mail
ਈ - ਭਰ

Website
ਿਫਸਾਈਟ 

SMS
ਸ ਭ ਸ

Letter
ੱਤਯ

4
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Aadhaar Update request 

at Enrolment Center is 

confirmed only after 

____________________

of the resident.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦ ਧਿਚ 
ਆਧਾਯ ਅਡਟ ਫਨਤੀ 
ਿਸਨੀਕ ਦ 
____________ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ। 

Aadhaar based 

Biometric 

Confirmation

ਆਧਾਯ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ੁਸ਼ਟੀ

Signature
ਿਸਤਾਖਯ Photograph 

of the resisent

ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਪਟ

Verbal 

Confirmati

on

ਿਯਫਰ ੁਸ਼ਟੀ 
1
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Email Id and Mobile 

Number can be updated 

in Aadhaar Database by 

following mode?

ਈ ਭਰ ਆਈ ਡੀ ਅਤ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਨੂੂੰ  ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਕਿ ੋ ਸਾਧਨ ਦੁਆਯਾ 
ਆਧਾਯ ਡਟਾਫਸ ਦ ਧਿਚ 
ਅਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿ?

Visiting 

Enrolment 

Center

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
ਧਿਧਜਟ ਕਯਨਾ SSUP Portal

ਸ ਸ ਮ ੂੀ 
ਯਟਰ Both the 

given options

ਧਦੱਤ ਗ ਦਨੋਂ  
ਧਿਕਰ 1
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Address of the resident 

can be updated in 

Aadhaar Database by 

following mode(s)

ਿਠ ਧਰਖ ਧਕਿ ੋ ਸਾਧਨ 
ਦੁਆਯਾ ਆਧਾਯ ਡਟਾਫਸ 
ਦ ਧਿਚ ਿਸਨੀਕ ਦ ਤ ਨੂੂੰ  
ਅਡਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿ 

Visiting 

Enrolment 

Center

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
ਧਿਧਜਟ ਕਯਨਾ SSUP Portal

ਸ ਸ ਮ ੂੀ 
ਯਟਰ All the given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 3
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Registered Mobile 

Number of the resident 

is mandatory to update 

Address through Online 

Mode- SSUP Portal

ਆਨ ਰਾਈਨ ਭਡ-ਸ ਸ 
ਮ ੂੀ ਯਟਰ ਦੁਆਯਾ ਤ 
ਨੂੂੰ  ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਯਧਜਸਟਯਡ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਿ 

TRUE ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

1
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Registered Mobile 

Number of the resident 

is mandatory to update 

new mobile number 

through Online Mode- 

SSUP Portal

ਆਨ ਰਾਈਨ ਭਡ - ਸ 
ਸ ਮ ੂੀ ਯਟਰ ਦੁਆਯਾ 
ਨਿੇਂ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਨੂੂੰ  
ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਯਧਜਸਟਯਡ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਿ 

Mobile 

Number cannot 

be updated 

using SSUP 

Portal

ਸ ਸ ਮ ੂੀ 
ਯਟਰ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਕ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਨੂੂੰ  
ਅਡਟ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿ 

Not required
ਰੋ ਨਿੀਂ ਿ

Required
ਰੋ ਿ All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 1
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

OTP (One time 

password) is send on 

which mobile number 

while submitting the 

Address update through 

SSUP Portal

ਡਯਸ ਅਡਟ ਨੂੂੰ  ਸ਼ 
ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ ਸ ਸ 
ਮ ੂੀ ਯਟਰ ਦੁਆਯਾ  
ਟੀ ੀ (ਿਨ ਟਾਈਭ 
ਾਸਿਯਡ) ਧਕਿ ੋ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਤ ਬਧਜਆ 
ਜਾਂਦਾ ਿ 

Mobile 

Number 

registered in 

Aadhaar

ਆਧਾਯ ਦ ਧਿਚ 
ਯਧਜਸਟਯਡ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ 

Mobile 

Number of 

Operator/Super

visor

ਆਯਟਯ/ਸੁਯ
ਿਾਈਯ ਦਾ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ

Mobile 

Number of 

Spouse/Gaurd

ian

ਸ੍ਾਉ/ਗਾਯ
ਡੀਅਨ ਦਾ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 1
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Operator/Supervisor 

may update his/her own 

mobile number for all 

the update done by 

him/her.

ਉਸ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤ ਗ 
ਸਾਯ ਅਡਟਾਂ ਦ ਤਧਿਤ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਆਣ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਨੂੂੰ  
ਅਡਟ ਕਯ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ 
ਿ 

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Operator /Supervisor 

may add additional 

information in the 

system without resident 

concent

ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਧਫਨਾ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਭਯੀ 
ਤੋਂ ਅਧਧਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
ਧਸਸਟਭ ਦ ਧਿਚ ਡ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ 

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2
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ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Resident can get the 

updated Aadhaar 

through following 

modes using registered 

mobile number

ਯਧਜਸਟਯਡ ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਕ ਿਠ ਧਰਖ ਸਾਧਨਾਂ 
ਦੁਆਯਾ ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਅਡਟ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਆਧਾਯ ਰਾਤ ਿ ਸਕਦਾ ਿ 

Download e-

aadhaar

ਈ ਅਧਾਯ 
ਡਾਊਨਰਡ ਕਯ Download m-

aadhaar 

ਭ- ਆਧਾਯ 
ਡਾਊਨਰਡ ਕਯ Visit nearest 

cyber café 

ਨਦੀਕ ਦ 
ਸਾਈਫਯ ਕਪ 
ਜਾ

Both (1) & 

(2)
ਦਨੋਂ   (1) & (2) 4
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Enrolment / 

Update Process 

ਅਧਧਆਇ 4 : ਆਧਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅਡਟ 
ਰਧਕਰਆ

Resident can get the 

updation of 

Demographic 

Information using Postal 

Services

ਸਟਰ ਸਿਾਿਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਕ ਿਸਨੀਕ 
ਨੂੂੰ  ਬੂਗਧਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦੀ 
ਅਡਸ਼ਨ ਰਾਤ ਿ ਸਕਦੀ 
ਿ 

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Record date of birth of 

the resident, 

indicating day, month 

and ___________ in 

the relevant field. 

ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਧਯਕਾਯਡ 
ਿਈ ਜਨਭ ਧਤਥੀ ਜ ਧਕ 
ਉਧਚਤ ਪੀਰਡ ਦ ਧਿਚ 
ਧਦਨ, ਭਿੀਨਾ ਅਤ 
_________ ਸੂਧਚਤ 
ਕਯਦੀ ਿ।

Initial
ਭੁਢਰਾ

Surname
ਗਤ

Year
ਸਾਰ

Name
ਨਾਭ

3
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

If two documentary 

proofs produced by 

the enrollee have 

variation in the same 

name, the enrollee’s 

___________ should 

be recorded.

ਜ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੁਆਯਾ ਧਨਯਧਭਤ ਦ 
ਦਸਤਾਿੀ ਸਫੂਤਾਂ ਦ 
ਤਧਿਤ ਸਭਾਨ ਨਾਭ ਦ 
ਧਿਚ ਪਯਕ ਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ ਤ ਉ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ 
____________ 

ਧਯਕਾਯਡ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 
ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ।

Surname
ਗਤ

Father's name
ਧਤਾ ਦਾ ਨਾਭ

Full name
ੂਯਾ ਨਾਭ Preferred 

name

ਰੀਪਰ੍ਡ ਨਾਭ
3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

____________ has to 

be recorded by the 

Enrolment Agency as 

declared by the 

enrollee in the box 

provided by recording 

Male, Female or 

Transgender. 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਦੁਆਯਾ 
______________ 

ਧਯਕਾਯਡ ਿਣਾ ਿ ਧਜਸ 
ਤਯਹਾਂ ੁਯੁਸ਼, ਭਧਿਰਾ ਜਾਂ 
ਟਯਾਂਸਜੈਂਡਯ ਦੀ 
ਧਯਕਾਯਧਡੂੰ ਗ ਦ ਤਧਿਤ 
ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਗ ਫਾਕਸ 
ਦ ਧਿਚ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੁਆਯਾ ਰਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ।

Date of Birth
ਜਨਭ ਧਭਤੀ

Gender
ਧਰੂੰ ਗ Residential 

address

ਘਯ ਦਾ ਤਾ Fingerprin

t

ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ 2
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

For rural areas, which 

of the following fields 

can be left blank while 

recording the 

residential address?

ੇਂਡੂ ਖਤਯਾਂ ਦ ਰਈ, ਘਯ 
ਦ ਤ ਨੂੂੰ  ਧਯਕਾਯਡ 
ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਕਿ ੋ ਪੀਰਡਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖਾਰੀ ਛੱਧਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿ?

Address line 1
ਤਾ ਰਾਈਨ
 1

Address line 2
ਤਾ ਰਾਈਨ
 2

Pin Code
ਧੂੰ ਨ ਕਡ

State
ਯਾਜ

2
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Which of the following 

details should be 

entered in the address 

line 4 of the 

residential address?

ਘਯ ਦ ਤ ਦੀ ਤਾ 
ਰਾਈਨ 4 ਦ ਧਿਚ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕਿੋਾ ਿਯਿਾ 
ਬਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Building or 

house number

ਇਭਾਯਤ ਜਾਂ 
ਘਯ ਦਾ ਨੂੰ ਫਯ Street name

ਗਰੀ ਦਾ ਨਾਭ
Landmark

ਰੈਂਡ ਭਾਯਕ
Pin Code

ਧੂੰ ਨ ਕਡ
3
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Which of the following 

is used to retrieve pre-

enrolment data?

ਯੀ- ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਟਾ ਨੂੂੰ  
ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Pre-

enrolment ID

ਯੀ - ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਈ ਡੀ One time 

password

ਿਨ ਟਾਈਭ 
ਾਸਿਯਡ Resident's 

name

ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਨਾਭ Aadhaar 

ID

ਆਧਾਯ ਆਈ 
ਡੀ 1
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Name of the 

village/town/city 

(VTC) and Post Office 

field gets 

automatically 

populated when 

_______________ of 

the region is entered.

ਧੂੰ ਡ/ਨਗਯ/ਸ਼ਧਿਯ (ਿੀ 
ਟੀ ਸੀ) ਅਤ ਸਟ 
ਆਧਪਸ ਦਾ ਨਾਭ ਖੁਦ ਿੀ 
ਾੂਰਟ ਿ ਜਾਂਦਾ ਿ 
ਜਦੋਂ ਖਤਯ 
ਦਾ________________

 ਬਧਯਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।

House number
ਘਯ ਦਾ ਨੂੰ ਫਯ

Mandal
ਭੂੰਡਰ Mobile 

number

ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ Pin Code

ਧੂੰ ਨ ਕਡ
4
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Which of the following 

will you do when a 

resident is unable to 

provide the exact date 

of birth? 

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਜਨਭ 
ਦੀ ਉਧਚਤ ਧਭਤੀ ਰਦਾਨ 
ਕਯਨ ਦ ਧਿਚ ਅਮਗ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ ਤ ਿਠ ਧਰਖ 
ਧਿਚੋਂ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Leave the 

field blank

ਪੀਰਡ ਨੂੂੰ  ਖਾਰੀ 
ਛੱਡ ਦਿ 

Enter the 

resident's 

zodiac sign

ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਜਡੀਕ 
ਸਾਈਨ ਬਯ

Enter the 

age as 

mentioned 

by the 

resident

ਿਸਨੀਕ 
ਦੁਆਯਾ ਦੱਸੀ 
ਗਈ ਉਭਯ 
ਬਯ

Enter the 

year of 

birth

ਜਨਭ ਦਾ 
ਸਾਰ ਬਯ 3
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

The _______________ 

must ensure that 

every operator has a 

copy of the critical 

points to be reviewed 

at the station during 

the review.

_______________ ਨੂੂੰ  
ਇਿ ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਕ ਿਯ 
ਆਯਟਯ ਕਰ 
ਭਿੱਤਿੂਯਨ ਤੱਥਾਂ ਦੀ 
ਇੱਕ ਨਕਰ ਭਜੂਦ ਿ 
ਧਜਸਦੀ ਸਭੀਧਖਆ ਦ 
ਦਯਾਨ ਸਟਸ਼ਨ ਦ ਧਿਚ 
ਸਭੀਧਖਆ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ।

Enrolling 

Agency 

Supervisor 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ 
ਸੁਯਿਾਈਯ Introducer

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ Nodal officer
ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ

Resident
ਿਸਨੀਕ

1
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Operator needs to 

sign off every 

enrolment by 

providing their 

fingerprint and or 

______________.

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਆਣੀਆਂ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਅਤ 
ਜਾਂ_____________ 

ਰਦਾਨ ਕਯਕ ਿਯ ਇੱਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  ਸਾਈਨ 
ਆਪ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Mobile 

number

ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ
Signature

ਿਸਤਾਖਯ
Iris

ਅੱਖ ਦੀ 
ੁਤਰੀ

Original 

POI 

documen

ts

ਅਸਰ ੀ  
ਆਈ 
ਦਸਤਾਿਜ 3
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Which of the following 

fields will be activated 

in case of Introducer-

based verification?

ਜਾਣ ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਰਭਾਣੀਕਯਣ 
ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਕਿ ੋ ਪੀਰਡਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਟੀਿਟ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Biometric 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ Introducer or 

HOF

ਜਾਣ 
ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ 
ਜਾਂ ਚ  ਪ Address

ਤਾ
POI

ੀ  ਆਈ
2
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Enrolment Agencies 

must use Biometric 

Devices certified by 

___________ for 

capturing Biometric 

data.

ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਡਟਾ 
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
______________ 

ਦੁਆਯਾ ਰਭਾਧਣਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਧਡਿਾਇਸਾਂ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

UIDAI

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ STQC 

ਸ ਟੀ ਧਕਉ ਸੀ 
MNREGA

ਭ ਨ 
ਆਯ ਈ ਜੀ 
 DoPT

ਡੀ  ੀ ਟੀ
2
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

For fingerprint 

capture, the fingers 

have to be positioned 

correctly on the 

__________ to enable 

capture.

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ, 

ਕਚਯ ਜਾਯੀ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ___________ ਤ 
ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਧਚਤ ਸਥਾਨ 
ਤ ਯੱਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Paper
ਕਾਗ

Ink pad
ਇੂੰਕ ਡ 

Platen
ਰਟਨ Fingerprin

ting pads

ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਰਣ 
ਿਾਰ ਡ 3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Fingerprints are best 

captured in standing 

position.

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖ ਹੋੀ ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ 
ਸਬ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਯੀਕ ਦ 
ਨਾਰ ਕਚਯ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

For capturing facial 

image, 

______________ of 

the enrollee needs to 

be captured.

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ, 

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦ 
____________ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਣਾ ਿ।

Frontal pose
ਅੱਗ ਿਾਰਾ 

Side pose
ਸਾਈਡ  Any 

comfortable 

pose

ਕਈ ਿੀ 
ਆਯਾਭਦਾਇਕ
 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 1
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

It is difficult for human 

operators to analyse 

and recognise face 

images with 

__________________.  

_____________ ਦ 
ਨਾਰ ਭੂੂੰ ਿ ਦੀਆਂ 
ਤਸਿੀਯਾਂ ਦੀ ਧਿਚਾਣ 
ਅਤ ਧਿਸ਼ਰਸ਼ਣ ਕਯਨਾ 
ਭਨੱੁਖੀ ਆਂਯਟਯਾਂ ਦ 
ਰਈ ਭੁਸ਼ਕਰ ਿ।

Poor focus
ਖਯਾਫ ਪਕਸ Poor 

expression

ਖਯਾਫ ਿਾਿ-ਬਾਿ Poor 

illumination

ਖਯਾਫ ਯਸ਼ਨੀ Poor 

accessori

es

ਖਯਾਫ 
ਸਿਾਇਕ 
ਉਕਯਣ 3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

If the person normally 

wears glasses, it is 

recommended that 

the photograph be 

taken 

_______________. 

ਜ ਧਿਅਕਤੀ ਆਭ ਤਯ 
ਤ ਨਕਾਂ ਰਾਉਂਦਾ ਿ, ਤ 
ਇਿ ਸਰਾਿ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿ ਧਕ ਪਟ ਿੀ 
_________________

__ ਦ ਨਾਰ ਧਰੱਤੀ ਜਾਿ।

With glasses
ਨਕਾਂ ਦ ਨਾਰ Without 

glasses

ਧਫਨਾ ਨਕਾਂ ਤੋਂ
Only eye ball

ਕਿਰ ਅੱਖ 
ਦਾ ਫਾਰ

None of 

the given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਕਰਾਂ ਦ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

1
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

While capturing facial 

image, use of 

_____________ that 

cover any region of 

the face is not 

permitted.

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ, 

______________ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਜ ਭੂੂੰ ਿ ਦ 
ਧਕਸ ਬਾਗ ਨੂੂੰ  ਕਿਯ 
ਕਯਦਾ ਿ ਉਸਦੀ 
ਅਨੁਭਤੀ ਨਿੀਂ ਧਦੱਤੀ 
ਗਈ ਿ।

Lighting
ਯਸ਼ਨੀ

Make-up
ਭਕ ਅ

Accessories

ਸਿਾਇਕ 
ਉਕਯਨ Illuminati

on

ਯਸ਼ਨੀ
3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

To capture iris, 

________________ 

will handle the 

capture device.

ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ, 

_______________ 

ਕਚਯ ਧਡਿਾਈਸ ਦਾ 
ਰਫੂੰ ਧ ਕਯਗਾ।

Operator
ਆਯਟਯ

Enrollee

ਉਿ ਧਿਅਕਤੀ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ Nodal officer

ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ EA 

superviso

r

ਈ  
ਸੁਯਿਾਈਯ 1
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

The iris capture 

procedure is sensitive 

to ___________ light.

ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦੀ ਧਿਧੀ 
_____________ 

ਯਸ਼ਨੀ ਦ ਤਧਿਤ 
ਸੂੰਿਦਨਸ਼ੀਰ ਿ।

Illumination
ਯਸ਼ਨੀ

Ambient
ਅੂੰਫੀਨਟ

Side
ਸਾਈਡ

Tube
ਧਟਊਫ

2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Accessories like 

______________ are 

allowed due to 

religious reasons while 

capturing facial image.

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ 
ਧਯਭ ਦ ਕਾਯਨਾਂ ਦ 
ਕਾਯਨ 
_______________ 

ਿਯਗ ਸਿਾਇਕ 
ਉਕਯਨਾਂ ਦੀ ਅਨੁਭਤੀ 
ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਿ।

Eye patches
ਅੱਖਾਂ ਦ ਚ 

Lens
ਰ ੇੰਸ 

Turban
ੱਗ

Glasses
ਨਕਾਂ

3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

For fingerprint 

capture, use the 

______________ on 

fingerprint devices for 

positioning of fingers.

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ, 

ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਧਥਤੀ 
ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਦ 
ਧਡਿਾਈਸ ਤ 
______________ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯ।

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ, 

ਧਪੂੰ ਗਯਧਰੂੰ ਟ ਧਡਿਾਈਸਾਂ 
'ਤ ਉਂਗਰਾਂ ਦੀ ਸਧਥਤੀ 
ਰਈ 
______________ ਦੀ 
ਿਯਤੋਂ ਕਯ.

Cloth provided

ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਕੱੋਾ Bars

ਫਾਯ
Light

ਯਸ਼ਨੀ
Indicators

ਇਡੀਕਟਯ
4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Pre-enrolment data 

will get populated in 

the respective fields 

when you enter the 

___________________

.

ਅਨੁਸਾਯੀ ਪੀਰਡਾਂ ਦ 
ਧਿਚ ਯੀ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਡਟਾ ਾੂਰਟ ਿ ਜਾਿਗਾ 
ਜਦੋਂ 
ਤੁਸੀਂ_____________ 

ਬਯਗ।

Name
ਨਾਭ

Gender
ਧਰੂੰ ਗ Pre-

enrolment ID

ਯੀ-
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਈ ਡੀ 

Date of 

birth

ਜਨਭ ਧਤਥੀ
3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

If verification type is 

Introducer-based, 

_______________ of 

the Introducer has to 

be recorded.

ਜ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਧਕਸਭ 
ਜਾਣ ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਤ 
ਆਧਾਧਯਤ ਿ, ਤ ਜਾਣ 
ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਦ 
_________________ 

ਨੂੂੰ  ਧਯਕਾਯਡ ਕਯਨ ਦੀ 
ਰੋ ਿ।

Aadhaar card 

number

ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ 
ਨੂੰ ਫਯ Name and UID

ਨਾਭ ਅਤ ਮ ੂ
ਆਈ ਡੀ Facial image

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ

Thumb 

impressio

ns of 

both 

hands

ਦਨੋਂ  ਿੱਥਾਂ ਦ 
ਅੂੰ ਗੂਧਠਆਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ 2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

_______________ 

sign off is activated in 

the software in case of 

biometric exceptions.

ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਅਿਾਦਾਂ 
ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਸਾਪਟਿਅਯ ਦ ਧਿਚ 
_______________ 

ਸਾਈਨ ਆਪ ਨੂੂੰ  
ਕਟੀਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ 
ਿ।

Supervisor’s 
ਸੁਯਿਾਈਯ ਦਾ

Operator's
ਆਯਟਯ ਦਾ

Introducer's
ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਦਾ

Registrar'

s

ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਦਾ 1
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

To capture 

_________, the 

capture device should 

use auto focus and 

auto-capture 

functions.

______________ 

ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ, 

ਕਚਯ ਧਡਿਾਈਸ ਨੂੂੰ  
ਆਟ ਪਕਸ ਅਤ ਆਟ 
ਕਚਯ ੂੌੰ ਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Fingerprint

ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ Facial image

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ
Iris

ਅੱਖ ਦੀ 
ੁਤਰੀ

None of 

the given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਕਰਾਂ ਦ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ 

2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Accessories like 

______________ are 

allowed due to 

medical reasons while 

capturing facial image.

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ 
ਭਡੀਕਰ ਕਾਯਨਾਂ ਦ 
ਕਾਯਨ ਸਿਾਇਕ 
ਉਕਯਨ ਧਜਿੇਂ 
ਧਕ______________ 

ਦੀ ਅਨੁਭਤੀ ਧਦੱਤੀ ਗਈ 
ਿ।

Turban
ੱਗ

Fringes
ਪਧਯੂੰਜ

Eye patches
ਅੱਖ ਦ ਚ 

Make-up
ਭਕ ਅ 

3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

If the significant part 

of iris is not visible in 

iris capture, the 

feedback provided by 

software is called 

___________________

.

ਜ ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦ 
ਕਚਯ ਦ ਧਿਚ ਅੱਖ ਦੀ 
ੁਤਰੀ ਦਾ ਭਿੱਤਿੂਯਨ 
ਬਾਗ ਨੂੂੰ  ਧਿਖ ਨਿੀਂ ਧਯਿਾ 
ਿ, ਤ ਸਾਪਟਿਅਯ 
ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਗ 
ਪੀਡਫਕ ਨੂੂੰ  
_________________

__ ਧਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।

Illumination
ਯਸ਼ਨੀ

Gaze incorrect
ਗ ਅਨੁਧਚਤ ਿ

Pupil dilation

ਧਊਧਰ 
ਪਰ ਧਗਆ ਿ Occlusion

ਅਕ੍ਰੂਸ਼਼ਨ
4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

For a child below 5 

years, the biometric of 

linked ___________ 

has to be captured.

5 ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਭਯ ਦ 
ਇੱਕ ਫੱਚ ਦ ਰਈ, 

ਧਰੂੰ ਕਡ_____________

_ ਦ ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ 
ਿ।

Operator
ਆਯਟਯ Parent or 

relative

ਭਾਤਾ ਜਾਂ ਧਤਾ 
ਜਾਂ ਧਯਸ਼ਤਦਾਯ Birth 

certificate

ਜਨਭ ਦਾ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ

None of 

the given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਕਰਾਂ ਦ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

To clean the platen of 

the fingerprint device, 

use ___________ 

cloth periodically.

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਿਾਰ 
ਧਡਿਾਈਸ ਦ ਰਟਨ ਨੂੂੰ  
ਸਾਪ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ,_____________ 

ਕ ੋ ਦਾ ਧਨਮਧਭਤ ਤਯ 
ਤ ਇਸਤਭਾਰ ਕਯ।

Denim
ਡਧਨਭ

Lint-free cloth

ਧਰੂੰ ਟ ਤੋਂ ਧਫਨਾਂ 
ਕੱੋਾ Flannel cloth

ਪਰਨਰ ਦਾ 
ਕੋਾ Fur

ਪਯ
2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

There should not be 

__________________ 

on the platen while 

capturing fingerprints.

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ 
ਰਟਨ ਤ 
_______________ 

ਨਿੀਂ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Proper 

conditions

ਉਧਚਤ ਸਧਥਤੀਆਂ
Sufficient light

ਕਾਪੀ ਯਸ਼ਨੀ Shadow of 

the operator

ਆਯਟਯ 
ਦਾ ਯਛਾਿਾਂ 

Direct 

light 

shining 

ਧਸੱਧੀ ਰਾਈਟ 
 ਯਿੀ ਿ 4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Ensure that the fingers 

are placed 

____________ is 

placed well on the 

scanner.

ਇਿ ਸੁਧਨਸਧਚਤ ਕਯ ਧਕ 
ਸਕਨਯ ਤ 
_______________ ਦ 
ਯੱਖਣ ਦ ਤਧਿਤ ਉਂਗਰਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਯੱਧਖਆ ਧਗਆ ਿ।

Straight and 

tip of the 

finger

ਧਸੱਧੀ ਅਤ 
ਉਂਗਰੀ ਦੀ ਧਟ 

Flat and till 

the top joint 

of the finger 

ਪਰਟ ਅਤ 
ਉਂਗਰੀ ਦ ਟਾ 
ਜਇੂੰ ਟ ਤਕ 

Diagonally 

and cloth

ਡਾਇਗਨਰੀ
 ਅਤ ਕੱੋਾ

None of 

the given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਕਰਾਂ ਦ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Fingers not positioned 

correctly is a/an 

____________.

ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ ਉਧਚਤ ਢੂੰਗ 
ਦ ਨਾਰ ਸਧਥਤ ਨਾ ਿਣਾ 
ਇੱਕ_______________

__ ਿ।
Automatic 

capture

ਆਟਭਧਟਕ 
ਕਚਯ

Actionable 

feedback by 

software

ਸਾਪਟਿਅਯ 
ਦੁਆਯਾ 
ਕਸ਼ਨੇਫਰ 
ਪੀਡਫਕ 

Smudged 

fingerprint

ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਪਰ 
ਧਗਆ ਿ 

Enrollee 

position

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਸਧਥਤੀ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ 

2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

During facial image 

capture, the focus of 

the capture device 

should not suffer from 

_________________.

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ, 

ਕਚਯ ਧਡਿਾਈਸ ਦ 
ਪਕਸ ਨੂੂੰ  
______________ਭੁਸ਼ਕ
ਰ ਨਿੀਂ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

Motion blur 

or radial 

distortion

ਧੁੂੰ ਦਰਾ ਭਸ਼ਨ ਜਾਂ 
ਯਡੀਅਰ 
ਧਡਸਟਰ੍ਸਨ

Over or under 

exposure

ਧਆਦਾ ਜਾਂ 
ਘੱਟ ਕ੍ਸਯ

Unnatural 

coloured 

lighting

ਅਸੁਬਾਧਿਕ 
ਯੂੰਗਦਾਯ 
ਯਸ਼ਨੀ 

All of the 

given

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

If the resident 

declares the date of 

birth without any 

documentary 

evidence, you need to 

record date of birth 

and 

__________________.

ਜ ਿਸਨੀਕ ਧਫਨਾ ਧਕਸੀ 
ਦਸਤਾਿੀ ਸਫੂਤ ਤੋਂ 
ਜਨਭ ਧਤਥੀ ਦਾ ਰਾਨ 
ਕਯਦਾ ਿ ਤ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  
ਜਨਭ ਧਤਥੀ 
ਅਤ_______________

 ਨੂੂੰ  ਧਯਕਾਯਡ ਕਯਨ ਦੀ 
ਰੋ ਿ।

Check the 

"Verified" box

ਰਭਾਧਣਤ' ਫਾਕਸ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯ 

Should not 

check the 

"Verified" box

ਰਭਾਧਣਤ' 

ਫਾਕਸ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ਨਿੀਂ ਿਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ

Enter the 

date 

manually

ਖੁਦ ਧਭਤੀ ਨੂੂੰ  
ਬਯ

Approxim

ate the 

age

ਉਭਯ ਦਾ 
ਅੂੰਦਾਾ 2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

To record the gender 

of an applicant as 

'Male', you need to 

select ___________ 

letter from the box 

provided.

ਇੱਕ ਆਿਦਕ ਦ ਧਰੂੰ ਗ ਨੂੂੰ  
'ੁਯੁਸ਼' ਧਯਕਾਯਡ ਕਯਨ 
ਦ ਰਈ, ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਰਦਾਨ 
ਕੀਤ ਗ ਫਾਕਸ ਦ ਧਿਚੋਂ 
_________________ 

ਅੱਖਯ ਦਾ ਚੁਣਾਿ ਕਯਨ 
ਦੀ ਰੋ ਿ।

M
ਭ

F
ਪ

T
ਟੀ None of 

the given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਕਰਾਂ ਦ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

1
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

___________________ 

 needs to be captured 

in address line 5 of the 

residential address.

ਘਯ ਦ ਤ ਦੀ ਤਾ 
ਰਾਈਨ 5 ਦ 
ਧਿਚ______________

____ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ ਕਯਨ 
ਦੀ ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

C/o person's 

name

ਸੀ/ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦਾ ਨਾਭ Building 

number

ਇਭਾਯਤ ਦਾ 
ਨੂੰ ਫਯ Landmark

ਰੈਂਡ ਭਾਯਕ Mohalla/ 

Locality/ 

Post 

ਭੁਿੱਰਾ/ਇਰਾਕਾ
/ਸਟ 4

239

Chapter 5 : 

Capturing 

Demographic 

and Biometric 

Details  

ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

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 

___________________

__.

ਯਧਜਸਟਯਾਯ/ਈ  ਨੂੂੰ  
ਧਿਰਾਂ ਿੀ ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਕ 
ਉਸ ਖਤਯ ਦਾ ਧੂੰ ਨ 
ਨੂੰ ਫਯ ਧਜਸ ਧਿਚ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ ਉਸ ਨੂੂੰ  
_________________

_ ਦ ਧਿਚ ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ 
ਅਤ ਉਧਚਤ ਢੂੰਗ ਦ ਨਾਰ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ।

Software PIN 

Master

ਸਾਪਟਿਅਯ ੀ 
ਆਈ ਨ 
ਭਾਸਟਯ

Pre-

enrolment ID

ਯੀ-ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਈ ਡੀ CIDR PIN

ਸੀ ਆਈ ਡੀ 
ਆਯ ਧੂੰ ਨ Proof of 

Address

ਤ ਦਾ ਸਫੂਤ
1
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

___________ used for 

facial image capture 

should be switched off 

during iris capture.

ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦ 
ਕਚਯ ਦ ਦਯਾਨ ਭੂੂੰ ਿ 
ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਦ ਰਈ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕੀਤ ਗ 
_________________

___ ਨੂੂੰ  ਫੂੰਦ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Table fan
ਟਫਰ ੱਖਾ

Table light
ਟਫਰ ਯਸ਼ਨੀ

Auto focus
ਆਟ ਪਕਸ Mobile 

phone

ਭਫਾਈਰ ਪਨ
2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Poor illumination has 

a high impact on the 

performance of 

________________.

 

_________________

_ ਦ ਰਦਯਸ਼ਨ ਤ ਘੱਟ 
ਯਸ਼ਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿੁਤ 
ਿੱਡਾ ਰਬਾਿ ੈਂਦਾ ਿ।

Retrieving pre-

enrolment ID

ਯੀ-ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਈ ਡੀ ਨੂੂੰ  
ਰਾਤ ਕਯਨਾ

Fingerprint 

capture

ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨਾ Iris capture

ਅੱਖ ਦੀ 
ੁਤਰੀ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ

Face 

recognitio

n

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ 
ਕਯਨਾ 4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

To capture facial 

image of a child, it is 

acceptable that the 

child 

________________.

ਇੱਕ ਫੱਚ ਦੀ ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ , ਇਿ 
ਸਿੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ 
ਧਕ 
ਫੱਚਾ______________

_____।

Can be 

captured 

along with 

the parent's 

face

ਭਾਤਾ ਜਾਂ ਧਤਾ 
ਦ ਭੂੂੰ ਿ ਦ ਨਾਰ 
ਕਚਯ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ 

Can sit on 

parents' lap 

without 

capturing 

parent's facial 

image

ਭਾਤਾ ਜਾਂ ਧਤਾ 
ਦੀ ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕੀਤ 
ਧਫਨਾਂ ਭਾਤਾ ਜਾਂ 
ਧਤਾ ਦੀ ਗਦੀ 
ਤ ਫਠ ਸਕਦਾ 

Sleeps on 

the bed if 

available

ਜ ਭਜੂਦ ਿ 
ਤ ਧਫਸਤਯ 
ਤ ਸ ਸਕਦਾ 
ਿ

Stands 

on the 

enrolling 

table so 

that 

fingerprin

ts can be 

captured 

at least

ਇਨਯਧਰੂੰ ਗ 
ਟਫਰ ਤ ਖ ਹੋ 
ਿ ਸਕਦਾ ਿ 
ਤਾਂ ਜ ਘੱਟ 
ਘੱਟ ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕ 

2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

_________________ 

needs to be checked 

for any capture that 

fails. 


ਧਕਸੀ ਿੀ ਅਸਪਰ 
ਕਚਯ ਦ ਰਈ 
________________ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

Actionable 

feedback

ਕਸ਼ਨੇਫਰ 
ਪੀਡਫਕ Automatic 

capture

ਆਟਭਧਟਕ 
ਕਚਯ Smudged 

fingerprint

ਪਧਰਆ 
ਿਇਆ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ

Accessori

es

ਸਿਾਇਕ 
ਉਕਯਨ 1
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Iris pattern of each 

eye is not correlated 

and gives 

___________ 

biometric feature sets.

ਿਯ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਅੱਖ 
ਦੀ ੁਤਰੀ ਦਾ ਟਯਨ 
ਕਯਰਟਡ ਨਿੀਂ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ 
ਅਤ ____________ 

ਫਾਇਭਧਟਰਕ ੌੀਚਯ 
ਸਾਈਟ ਰਦਾਨ ਕਯਦਾ ਿ।

One unique
ਇੱਕ ਧਿਧਸ਼ਸ਼ਟ Two 

independent

ਦ ਆਾਦ Three 

dependent

ਧਤੂੰ ਨ ਧਨਯਬਯ None of 

the given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਕਰਾਂ ਦ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

If the resident is 

looking away while 

capturing Iris, the 

actionable feedback 

given by software is 

____________.

ਜ ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦ 
ਕਚਯ ਦ ਦਯਾਨ 
ਿਸਨੀਕ ਕੀਤ ਿਯ ਦਖ 
ਧਯਿਾ ਿ ਤ ਸਾਪਟਿਅਯ 
ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਕੀਤ 
ਧਗਆ ਕਸ਼ਨੇਫਰ 
ਪੀਡਫਕ 
ਨੂੂੰ ______________ 

ਧਕਿਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।

Occlusion
ਅਕ੍ਰੂਸ਼਼ਨ

Pupil dilation

ਧਊਧਰ ਦਾ 
ਪਰ ਜਾਣਾ Gaze 

incorrect

ਗ 
ਅਨੁਧਚਤ ਿਣਾ Iris not in 

focus

ਅੱਖ ਦੀ 
ੁਤਰੀ ਪਕਸ 
ਦ ਧਿਚ ਨਿੀਂ 
ਿ 

3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

The ____________ 

document produced 

by an individual needs 

to be verified before 

recording the 

residential address in 

case of document-

based verification.

ਦਸਤਾਿਜ ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ ਦ ਭਾਭਰ  
ਦ ਧਿਚ ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੁਆਯਾ ਧਨਯਧਭਤ 
______________ 

ਦਸਤਾਿਜ ਦੀ ਘਯ ਦ 
ਤ ਨੂੂੰ  ਧਯਕਾਯਡ ਕਯਨ 
ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੀ 
ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ।

Date of Birth
ਜਨਭ ਧਤਥੀ Proof of 

address

ਤ ਦਾ ਸਫੂਤ Proof of 

identity

ਧਿਚਾਣ ਦਾ 
ਸਫੂਤ

Caste 

Certificat

e

ਜਾਤ ਦਾ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ 2

247

Chapter 5 : 

Capturing 

Demographic 

and Biometric 

Details  

ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

If the actionable 

feedback given by 

software is 'Pose', 

then the yaw angle in 

output image is 

greater than 

__________________.

ਜ ਸਾਪਟਿਅਯ ਦੁਆਯਾ 
ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਕਸ਼ਨੇਫਰ ਪੀਡਫਕ 
'' ਿ, ਤ ਆਉਟੁਟ 
ਤਸਿੀਯ ਦ ਧਿਚ ਮ 
ਗਂਰ ____________ 

ਤੋਂ ਧਆਦਾ ਿ।

12.7 degrees
12.7 ਧਡੱਗਯੀ

10.3 degrees
10.3 ਧਡੱਗਯੀ

11.5 degrees
11.5 ਧਡੱਗਯੀ 13.8 

degrees

13.8 ਧਡੱਗਯੀ
3

248

Chapter 5 : 

Capturing 

Demographic 

and Biometric 

Details  

ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

________________ 

from the following 

is/are best captured in 

standing position.

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
_____________ ਖ ਹੋੀ 
ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ ਸਬ ਤੋਂ 
ਿਧੀਆ ਤਯੀਕ ਦ ਨਾਰ 
ਕਚਯ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।

Iris
ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ

Facial image
ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ

Fingerprint

ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ Palm 

print

ੂੰਜ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ 3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

An initial 

_______________ to 

provide feedback to 

the operator during 

the capture procedure.

ਕਚਯ ਧਿਧੀ ਦ ਦਯਾਨ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਪੀਡਫਕ 
ਰਦਾਨ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਇੱਕ ਸ਼ੁਯੂਆਤੀ 
_____________

Automatic 

capture will 

be taken

ਆਟਭਧਟਕ 
ਕਚਯ ਧਰੱਤਾ 
ਜਾਿਗਾ

Image quality 

assessment 

would be 

done

ਤਸਿੀਯ ਦੀ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਦਾ 
ਧਨਯਧਾਯਨ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Image 

effects will 

be suggested

ਤਸਿੀਯ ਦ 
ਰਬਾਿਾਂ ਦੀ 
ਸਰਾਿ ਧਦੱਤੀ 
ਜਾਿਗੀ

Actionabl

e 

feedback 

by 

software 

will be 

provided

ਸਾਪਟਿਅਯ 
ਦੁਆਯਾ 
ਕਸ਼ਨੇਫਰ 
ਪੀਡਫਕ 
ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿਗਾ

2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

To instruct the 

resident to open the 

eyes wide for IRIS 

scan, the operator can 

even tell the resident 

to 

_________________.

ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਇਿ ਸੂਧਚਤ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਧਕ ਅੱਖਾਂ, 
ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦੀ 
ਸਕਨ ਦ ਰਈ ੂਯੀਆਂ 
ਖਰਹਣੀਆਂ ਿਨ, 

ਆਯਟਯ ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
_________________ 

ਿੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਿ।

Smile
ਭੁਸਕਯਾਿਟ Look 

diagonally

ਧਤਯਛਾ ਿਖ
Look angry

ਗੱੁਸ ਨਾਰ 
ਿਖ Look 

above

ਉੱਤ ਿਖ 
3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

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.

ਜ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਧਕਸਭ 
ਦਸਤਾਿਜ ਤ ਆਧਾਧਯਤ 
ਿ, ਡਯਾ ਡਾਉਣ ਭੀਨੂ 
ਤੋਂ ਉਧਚਤ 
______________ 

ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਿ 
ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ ਿ ਜ 
ਿਸਨੀਕ ਦੁਆਯਾ 
ਧਨਯਧਭਤ ਅਤ 
ਤਸਦੀਕਕਯਤਾ ਦੁਆਯਾ 
ਰਭਾਧਣਤ ਦਸਤਾਿਜ ਤ 
ਧਨਯਬਯ ਕਯਦਾ ਿ।

Proof of 

identity

ਧਿਚਾਣ ਦਾ 
ਸਫੂਤ Proof of 

address

ਤ ਦਾ ਸਫੂਤ Both (1) and 

(2)

ਦਨੋਂ
 (1) ਅਤ (2)

UID
ਮ ੂਆਈ ਡੀ

3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

If the resident 

possesses 

______________, 

then the receipt 

number should be 

recorded in the field. 

Else mark as N/A.

ਜ ਿਸਨੀਕ ਕਰ 
_______________ ਿ, 
ਤ ਯਸੀਦ ਨੂੰ ਫਯ ਨੂੂੰ  
ਪੀਰਡ ਦ ਧਿਚ ਧਯਕਾਯਡ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ। ਨਿੀਂ 
ਤ ਨ/ ਭਾਯਕ ਕਯ 
ਦਿ।

Pre-

enrolment ID

ਯੀ-ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਈ ਡੀ Gender 

receipt

ਧਰੂੰ ਗ ਯਸੀਦ DoB 

certificate

ਜਨਭ ਧਤਥੀ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ NPR 

receipt 

ਨ ੀ ਆਯ 
ਯਸੀਦ 4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Although any 

fingerprint is OK, but it 

is advisable to use 

either 

_______________ of 

either hand for sign 

off.

ਬਾਿੇਂ ਕਈ ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਠੀਕ ਿ, ਯ 
ਇਿ ਸਰਾਿ ਧਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿ ਧਕ ਸਾਈਨ ਆਪ ਦ 
ਰਈ ਦਨੋਂ  ਿੱਥਾਂ ਦ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਸ __________ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Iris and facial 

image

ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ 
ਅਤ ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ

Thumb or 

index finger

ਅੂੰ ਗੂਠਾ ਜਾਂ 
ਇੂੰਡਕਸ ਉਂਗਰੀ Baby finger 

or ring finger

ਫੱਚ ਦੀ 
ਉਂਗਰੀ ਜਾਂ 
ਅੂੰ ਗੂਠੀ 
ਾਉਣ ਿਾਰੀ 
ਉਂਗਰੀ

Two 

thumbs

ਦ ਅੂੰ ਗੂਠੇ
2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Introducer needs to 

give his or her 

_____________ for 

approved records.

ਸਿੀਕਾਯ ਕੀਤ ਗ 
ਧਯਕਾਯਡਾਂ ਦ ਰਈ ਜਾਣ 
ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ ਨੂੂੰ  
ਆਣਾ 
_____________ਦਣਾ 
ੈਂਦਾ ਿ।

Signature
ਿਸਤਾਖਯ

Iris
ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ

Facial image

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ Fingerprin

t

ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ 4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Enrolment Agencies 

must use Biometric 

devices certified by 

____________ for 

capturing biometric 

data.

________________ 

ਦੁਆਯਾ ਰਭਾਧਣਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਧਡਿਾਈਸਾਂ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਜੂੰ ਸੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਤਾਂ ਜ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਡਟਾ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।

CIDR
ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਆਯ

OSI
 ਸ ਆਈ Enrolment 

stations

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸਟਸ਼ਨ UIDAI

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ 4



256

Chapter 5 : 

Capturing 

Demographic 

and Biometric 

Details  

ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Check the fingerprint 

devices periodically 

for ______________ 

getting captured.

_________________

___ ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਧਨਮਧਭਤ ਤਯ ਤ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਿਾਰ 
ਧਡਿਾਈਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯ।

Scratches
ਸਕਰਚ Out of focus 

images

ਤਸਿੀਯ ਪਕਸ 
ਤੋਂ ਫਾਿਯ ਿ Only partial 

images

ਕਿਰ 
ਾਰ੍ਸਰ 
ਤਸਿੀਯਾਂ

All of the 

given

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ 4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

To capture facial 

image, the capture 

device should use 

___________________

__ functions.

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ, ਕਚਯ 
ਧਡਿਾਈਸ ਨੂੂੰ  
_________________

_ ੂੌੰ ਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Cropping
ਕਯਾਧੂੰਗ Auto focus 

and auto-

capture

ਆਟ ਪਕਸ ਅਤ 
ਆਟ ਕਚਯ Change 

shape

ਆਕਾਯ ਫਦਰ
Maximum 

 number 

of 

captures

ਕਚਯ ਦੀ 
ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਧਗਣਤੀ 2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

When image quality is 

Pass or if maximum 

number of captures is 

exhausted while 

capturing facial image, 

the operator should 

__________________.

ਜਦੋਂ ਤਸਿੀਯ ਦੀ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਾਸ ਿ ਜਾਂ ਜ 
ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ 
ਕਚਯਾਂ ਦੀ ਿੱਧ ਤੋਂ ਿੱਧ 
ਧਗਣਤੀ ਖਤਭ ਿ ਗਈ 
ਿ, ਤ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ ________________

_।

Change the 

camera

ਕਭਯਾ ਨੂੂੰ  ਫਦਰ
Collect the 

passport size 

photo of the 

enrollee

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਾਸਯਟ 
ਆਕਾਯ ਦੀ ਪਟ 
ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਯ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ

Ask the 

enrollee to 

take a selfie

ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਸਰਪੀ 
ਰਣ ਦ ਰਈ 
ਕਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਣਾ ਿ

Move on 

to the 

next step

ਅਗਰ ਕਦਭ 
ਤ ਜਾ 4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

The name of the 

person should be 

entered ___________ 

in the field provided 

for name.

ਨਾਭ ਦ ਰਈ ਰਦਾਨ 
ਕੀਤ ਗ ਪੀਰਡ ਦ ਧਿਚ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਭ 
______________ ਦ 
ਧਿਚ ਬਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

With titles
ਟਾਈਟਰ ਦ ਨਾਰ With 

salutations

ਸਰਾਭ ਦ ਨਾਰ
In full

ੂਯ ਧਿਚ All of the 

given

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ
3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

If two documentary 

proofs produced by 

the enrollee have 

variation in the same 

name with initials and 

full name, the 

_____________ 

should be recorded.

ਜ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੁਆਯਾ ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਗ 
ਦ ਦਸਤਾਿੀ ਸਫੂਤਾਂ ਦ 
ਧਿਚ ਸਭਾਨ ਨਾਭ ਅਤ 
ਇਨੀਸ਼ੀਅਰ ਅਤ ੂਯ 
ਨਾਭ ਦ ਤਧਿਤ ਪਯਕ ਿ 
ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ, ਤ 
_______________ ਨੂੂੰ  
ਧਯਕਾਯਡ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Enrolling 

agency's 

fingerprint

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ 
ਦ ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ

Enrollee's full 

name

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦਾ ੂਯਾ ਨਾਭ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ

Registrar's 

thumb 

impression

ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਦ ਅੂੰ ਗੂਠੇ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ

Operator'

s iris

ਆਯਟਯ ਦੀ 
ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ 2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

The ______________ 

to local language 

needs to be manually 

corrected due to 

phonetics and other 

reasons.

ਪਨੈਧਟਕ ਅਤ ਦੂਜ 
ਕਾਯਨਾਂ ਦ ਕਾਯਨ 
_______________ ਦ 
ਤਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਖੁਦ ਠੀਕ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Transliteration
ਿਯਣਾਂਤਯ Postal Index 

Number Code

ਸਟਰ 
ਇੂੰਡਕਸ ਨੂੰ ਫਯ 
ਕਡ CIDR PIN

ਸੀ ਆਈ ਡੀ 
ਆਯ ਧੂੰ ਨ Enrolmen

t ID

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਈ ਡੀ 1
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

During review of 

enrolment data with 

resident, operator 

must read out 

_________________ 

to the resident before 

the operator finishes 

the enrolment.

ਿਸਨੀਕ ਦ ਨਾਰ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਡਟਾ ਦੀ 
ਸਭੀਧਖਆ ਦ ਦਯਾਨ, 

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਖਤਭ ਕਯਨ ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ 
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
____________ 

ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Spelling of 

resident's 

name

ਿਸਨੀਕ ਦ ਨਾਭ 
ਦੀ ਸਧਰੂੰ ਗ Date of birth

ਜਨਭ ਧਤਥੀ
Address 

including Pin 

Code, 

building, 

VTC, state

ਤਾ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਧੂੰ ਨ 
ਕਡ, 

ਇਭਾਯਤ, ਿੀ 
ਟੀ ਸੀ, ਯਾਜ 
ਸ਼ਾਭਰ ਿ

All of the 

given

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ
4
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

Identify the order of 

capturing fingerprints.

I. Two thumbs

II. All four fingers of 

left hand

III.All four fingers of 

right hand

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ 
ਆਯਡਯ ਦੀ ਧਿਚਾਣ 
ਕਯ 
I. ਦ ਅੂੰ ਗੂਠੇ 
II. ਖੱਫ ਿੱਥ ਦੀਆਂ ਚਾਯੋਂ 
ਉਂਗਰਾਂ 
III. ਸੱਜ ਿੱਥ ਦੀਆਂ ਚਾਯੋਂ 
ਉਂਗਰਾਂ

III, II and I III, II ਅਤ I II, III and I II, III ਅਤ I I, II and III I, II ਅਤ III Any order

ਕਈ ਿੀ 
ਆਯਡਯ 2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

During iris capture, 

operator must instruct 

the resident to 

___________________

.

ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦ 
ਕਚਯ ਦ ਦਯਾਨ, 

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਿਸਨੀਕ 
ਨੂੂੰ  ਸੂਧਚਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਕ 
_________________।

Look straight 

into the 

camera

ਕਭਯ ਦ ਧਿਚ 
ਧਸੱਧਾ ਿਖ Open the 

eyes wide 

ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ 
ਖਰ Do not blink

ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਨਾ 
ਝਕ

All of the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

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.

ਜ ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦੁਆਯਾ 
ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਇਕ 
ਦਸਤਾਿਜ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਧਿਚ ਧਿਚਾਣ ਦ ਸਫੂਤ 
ਦ ਡਯਾ ਡਾਉਨ ਸੂਚੀ 
ਦ ਧਿਚ ਨਿੀਂ ਿ, ਤ 
ਧਿਚਾਣ ਦ ਸਫੂਤ ਦ 
ਦਸਤਾਿਜ ਨੂੂੰ  ਸਿੀਕਾਯ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ ਅਤ 
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਅਧਜਿ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਦ ਰਈ ਜਾਂ ਤ ਇੱਕ 
ਿਧਰਡ ਧਿਚਾਣ ਦ 
ਸਫੂਤ ਦੀ ਰੋ ਿਿਗੀ 
ਜਾਂ __________।

An introducer

ਇੱਕ ਜਾਣ 
ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ Proof of 

address

ਤ ਦਾ ਸਫੂਤ
Certificate 

signed by 

gazetted 

officer

ਗਟਡ 
ਅਪਸਯ 
ਦੁਆਯਾ 
ਿਸਤਾਖਯ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਰਭਾਣ ੱਤਯ

A 

superviso

r

ਇੱਕ 
ਸੁਯਿਾਈਯ 1
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

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 

___________________

_

ਰਾਨ ਕੀਤ ਗ ਨਾਭ 
ਅਤ ੀ  ਆਈ 
ਦਸਤਾਿਜ ਦ ਧਿਚ ਪਯਕ 
ਿਣ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ,ਿਸਨੀਕ ਦੁਆਯਾ 
ਰਾਨ ਕੀਤ ਗ ਨਾਭ 
ਨੂੂੰ  ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ 
ਦੁਆਯਾ ਧਯਕਾਯਡ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿ, 
ਜ________________

_

The enrollee 

seems to be 

true to himself

ਉਿ ਧਿਅਕਤੀ 
ਆਣ ਆ 
ਨਾਰ ਸੱਚਾ ਿ 
ਸਕਦਾ ਿ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ 

The 

difference is 

only in 

spelling 

and/or last 

name to be 

written prior 

to first name

ਪਯਕ ਕਿਰ 
ਸਧਰੂੰ ਗ ਦ 
ਧਿਚ ਿ ਅਤ/ਜਾਂ 
ਗਤ ਧਿਰ 
ਨਾਭ ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ 
ਧਰਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ

The resident 

has lost all 

his original 

documents

ਿਸਨੀਕ ਨੇ 
ਆਣ ਸਾਯ 
ਅਸਰ 
ਦਸਤਾਿਜ ਖ 
ਧਦੱਤ ਿਨ

UIDAI 

ROs

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ ਆਯ  2
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

In the case of child 

below 5 years, the 

___________ of 

parent/relative has to 

be linked and 

preferably _________ 

if both the parents are 

alive.

ਉਭਯ ਦ ਧਿਚ 5 ਸਾਰਾਂ 
ਤੋਂ ਛਟ ਫੱਚ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ, ਭਾਤਾ ਜਾਂ 
ਧਤਾ/ਧਯਸ਼ਤਦਾਯ ਦ 
_____________ ਨੂੂੰ  
ਧਰੂੰ ਕ ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ ਅਤ ਖਾਸ ਤਯ 
ਤ _____________ ਜ 
ਭਾਤਾ ਧਤਾ ਦਨੋਂ  ਧੂੰ ਦਾ 
ਿਨ।

EID/UID, 

mother

ਈ ਆਈ ਡੀ/ਮ ੂ
ਆਈ ਡੀ, ਭਾਤਾ

Aadhaar 

number, 

father

ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ, 

ਧਤਾ
Pre-

enrolment 

ID, guardian

ਯੀ-
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਈ ਡੀ, 
ਗਾਯਡੀਅਨ 

CIDR PIN, 

father

ਸੀ ਆਈ ਡੀ 
ਆਯ ਧੂੰ ਨ, 

ਧਤਾ 1
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

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 ___________.

ਜ ਫੱਚ ਦ ਧਤਾ ਜਾਂ 
ਭਾਤਾ ਜਾਂ ਗਾਯਡੀਅਨ ਨੇ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਿੀਂ 
ਕਯਿਾਇਆ ਿ ਅਤ/ਜਾਂ 
ਉਸ ਕਰ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਸਭੇਂ ਤ  ਮ ੂਆਈ ਡੀ 
ਨਿੀਂ ਿ, ਤ ਉਸ ਫੱਚ ਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
_________________

___।

Can be done 

with 

recommendati

on from 

Nodal officer

ਨ ਡਰ ਅਪਸਯ 
ਦੀ ਧਸਪਾਧਯਸ਼ ਦ 
ਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ 

Cannot be 

done

ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ 

Can be done 

by providing 

proof of 

identity of 

the parents

ਭਾਤਾ ਧਤਾ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ 
ਦ ਸਫੂਤ ਨੂੂੰ  
ਰਦਾਨ ਕਯਕ 
ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ

Needs to 

be done 

by the 

Registrar

ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਦੁਆਯਾ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 2
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ਅਧਧਆਇ 5 : 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

The Enrolment Agency 

shall inform the 

resident that his or 

her demographic and 

biometric information 

shall be used for 

generation of 

_________________.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ  
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਸੂਧਚਤ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਕ 
ਉਸਦੀ ਬੂਗਧਰਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
_____________ ਦ 
ਜਨਯਸ਼ਨ ਦ ਰਈ ਿਣਾ 
ਿ।

Biometric 

access at 

workplace

ਕੂੰਭ ਦ ਸਥਾਨ ਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਕਸਸ

Passport and 

PAN

ਾਸਯਟ ਅਤ 
ਨ

Aadhaar and 

authenticatio

n

ਆਧਾਯ ਅਤ 
ਰਭਾਣੀਕਯਣ 

Bank 

accounts 

and CIBIL 

score

ਫੈਂਕ ਖਾਤ ਅਤ 
ਸੀ ਆਈ ਫੀ 
ਆਈ ਰ 
ਸਕਯ

3
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

When fingerprint 

capture fails, the 

operator should check 

which of the following 

actionable feedback is 

provided by the 

software?

ਜਦੋਂ ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਦਾ ਕਚਯ ਅਸਪਰ 
ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ, ਤ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਸਾਪਟਿਅਯ ਦੁਆਯਾ 
ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਗ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਕਿ ੋ ਕਸ਼ਨੇਫਰ 
ਪੀਡਫਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ?

Finger not 

positioned 

correctly

ਉਂਗਰ ਉਧਚਤ 
ਸਥਾਨ ਤ ਨਿੀਂ ਿ Too much 

pressure

ਫਿੁਤ ਧਆਦਾ 
ਦਫਾਿ ਿ

Excessive 

moisture 

and 

excessive 

dryness

ਅਧਧਕ ਨਭੀ 
ਅਤ ਅਧਧਕ 
ਖੁਸ਼ਕੀ

All of the 

given

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ
4
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ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਡਭਗਰਾਧਪਕ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਿਯਿ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ ਅੱਡਟ 
ਕਰਾਈਟਂ ਦੀ ਿਯਤੋਂ/

In case of additional 

fingers while capturing 

fingerprint, the 

additional finger has 

to be 

_________________.

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ 
ਅਧਧਕ ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਭਾਭਰ  
ਦ ਧਿਚ, ਅਧਧਕ ਉਂਗਰ 
ਨੂੂੰ  
_________________

__।

Captured and 

framed

ਕਚਯ ਅਤ 
ਪਯਭ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ 

Capture the 

additional 

finger 

separately 

and mention 

in the Others 

column of the 

drop-down 

menu

ਅਧਧਕ ਉਂਗਰੀ 
ਨੂੂੰ  ਿੱਖਯੀ 
ਕਚਯ ਕਯ 
ਡਯਾ ਡਾਉਂਨ 
ਭੀਨੂ ਦ ਅਦਯ 
ਕਾਰਭ ਦ ਧਿਚ 
ਦੱਸ

Ignored and 

the main 

five fingers 

have to be 

captured

ਨਯਅੂੰਦਾ 
ਕੀਤਾ  
 ਧਗਆ ਿ 
ਅਤ ਭੱੁਖ ੂੰਝ 
ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦੀ 
ਰੋ ਿ

Use the 

other 

hand in 

place of 

the 

additional 

 finger or 

foot 

impressio

n

ਅਧਧਕ ਉਂਗਰ 
ਜਾਂ ਯ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਦ 
ਸਥਾਨ ਤ ਦੂਜ 
ਿੱਥ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯ 

3
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ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

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. 

ਜ ਕਚਯ ਕੀਤਾ ਧਗਆ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਰੁੋੀਂਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦਾ 
ਨਿੀਂ ਿ, ਤ ਆਰਟਯ 
ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਫਿੁਤ 
ਿਾਯ ਕਧਸ਼ਸ਼ ਕਯਗਾ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

If an enrollee is unable 

to give biometrics due 

to loss of fingers, this 

is a/an 

_____________ and 

needs to be handled 

thus.

ਜ ਰਾਸ ਆਪ ਧਪੂੰ ਗਯ ਦ 
ਕਾਯਨ ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ ਉਿ ਫਾਇਧਭਆਧਟਰਕ 
ਦਣ ਦ ਅਮਗ ਿ, ਤ ਇਿ 
ਇੱਕ 
_________________

_ ਿ ਅਤ ਇਸਦਾ ਰਫੂੰ ਧ 
ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ ਿ।

Iris capture

ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ 
ਨੂੂੰ  ਕਚਯ ਕਯਨਾ Biometric 

update

ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਅਡਟ Consultation

ਸਰਾਿ-

ਭਸ਼ਿਯਾ Exception
ਅਿਾਦ

4
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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.

ਜ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦਨ  ਅੱਖਾਂ ਤ 
ਫਨਧਡਜ ਿਣ ਦ ਕਾਯਨ 
ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਕਚਯ ਕਯਨਾ 
ਭੁਭਧਕਨ ਨਿੀਂ ਿ, ਤ 
ਸਭਾਂ ਨੂੂੰ  ਆਰਟਯ ਦੁਆਯਾ 
ਧਸਸਟਭ ਧਿਚ ਧਯਕਾਯਡ 
ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

1

275

Chapter 6 : 

Exception 

Handling

ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

If the resident has 

applied mehendi on 

her hand, the 

fingerprint image has 

to be captured 

normally.

ਜ ਿਸਨੀਕ ਨੇ ਆਣ 
ਿੱਥ ਤ ਭਧਿੂੰਦੀ ਰਗਾਈ 
ਿਈ ਿ, ਤ ਉਂਗਰ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  
ਆਭ ਢੂੰਗ ਦ ਨਾਰ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

1
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While handling 

fingerprint images, if 

the finger/s is/are 

________________, 

the same has to be 

noted in the data as 

provided in the 

software.

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯਾਂ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ 
ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ, ਜ 
ਉਂਗਰ_____________

_ ਿ ਤ, ਸਭਾਂ ਨੂੂੰ  
ਸਾਪਟਿਅਯ ਦ ਧਿਚ 
ਰਦਾਨ ਕੀਤ ਗ ਡਟਾ ਦ 
ਧਿਚ ਨ ਟ ਕਯਨ ਦੀ ਰੋ 
ਿ।

Missing
ਧਭਧਸੂੰਗ

Amputated ਧਭਸਯਤ Bandaged
ਫਨ੍ਡਜ੍ਡ All of the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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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.

ਜ ਆਯਟਯ ਘਟ 
ਯਸ਼ਨੀ ਦ ਕਾਯਨ ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਕਚਯ ਕਯ 
ਨਿੀਂ ਾ ਧਯਿਾ ਿ, ਤ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸਟਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਅਧਜਿ 
ਕਭਯ ਦ ਧਿਚ ਰਕ ਜਾਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਜਥ 
ਧਫਿਤਯ ਯਸ਼ਨੀ ਭਜੂਦ 
ਿਿ 

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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If the bandaged finger 

of the applicant has to 

be captured for 

fingerprint image, the 

operator should 

_________________.

ਜ ਉਂਗਰ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਦ ਰਈ 
ਆਿਦਕ ਦੀ ਫਨਧਡਜ 
ਿਾਰੀ ਉਂਗਰ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ ਿ ਤ, ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  
________________।

Crop the 

bandage in 

the image

ਤਸਿੀਯ ਦ ਧਿਚ 
ਫਨ੍ਧਡਜ ਨੂੂੰ  ਕਰਾ 
ਕਯ 

Capture the 

fingerprints 

of the 

remaining 

fingers

ਫੱਚੀਆਂ ਿਈਆਂ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯ 

Capture the 

image of 

bandaged 

finger 

separately 

and other 

fingers 

separately 

and group 

both the 

images

ਫਨ੍ਡਜ੍ਡ 
ਉਂਗਰੀ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  
ਅਰਗ ਅਤ 
ਦੂਜੀਆਂ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  
ਅਰਗ 
ਕਚਯ ਕਯ 

All of the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 2
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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. 

ਜ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦ ਕਾਯਨ ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦ ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਸਟੈਂਡਯਡ 
ਤਸਿੀਯ ਭੁਭਧਕਨ ਨਿੀਂ 
ਿ ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਣਾ ਿ, ਤ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਧਨਭਯਤਾ ਦ ਨਾਰ ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਆਣਾ ਭੂੂੰ ਿ 
ਧਣ ਦ ਰਈ ਕਧਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2
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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. 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਕਾਪੀ ਿਾਯ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਨੀ ੈਂਦੀ ਿ ਜ 
ਪ੍ਰਟਨ ਤ ਕਚਯ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਉਧਚਤ ਗੁਣਿੱਤਾ 
ਦਾ ਨਿੀਂ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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If capturing Iris image 

is not possible due to 

any deformity or 

disease, the operator 

should ask the 

resident to get the 

eyes operated.

ਜ ਧਕਸ ਧਡਪਯਧਭਟੀ ਜਾਂ 
ਧਫਭਾਯੀ ਦ ਕਾਯਨ ਅੱਖਾਂ 
ਦੀ ੁਤਰੀ ਦੀ ਤਸਿੀਯ 
ਨੂੂੰ  ਕਚਯ ਕਯਨਾ 
ਭੁਭਧਕਨ ਨਿੀਂ ਿ, ਤ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਿਸਨੀਕ 
ਨੂੂੰ  ਆਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ 
ਆਯਸ਼ਨ ਕਯਿਾਉਣ ਦ 
ਰਈ ਕਧਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2
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For enrolment of 

resident with biometric 

exception, operator 

should mandatorily 

capture 

_________________.

ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਅਿਾਦ ਦ 
ਨਾਰ ਿਸਨੀਕ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਦ ਰਈ, ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਤਯ ਤ 
______________ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Both hands 

(open palms 

facing the 

camera) in an 

exception 

photo

ਇਕ ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ ਦਨੋਂ  ਿੱਥ 
(ਕਭਯਾ ਿੱਰ ਪਸ 
ਕਯ ਯਿ ੂੰ ਧਜਆਂ 
ਨੂੂੰ  ਖਰ)

Face photo 

with open eyes 

(if possible) in 

an exception 

photo

ਇੱਕ ਅਿਾਦ 
ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਖੱੁਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦ 
ਨਾਰ ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ ਪਟ 
(ਜ ਭੁਭਧਕਨ ਿ) 

None 
ਕਈ ਿੀ ਨਿੀਂ Both 1 

and 2

ਦਨੋਂ  1 ਅਤ 2 
4

283

Chapter 6 : 

Exception 

Handling

ਅਧਧਆਇ 6 : 
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Raju is unable to open 

his eyes properly for 

capturing iris image. 

What can the operator 

do in this case?

ਤਸਿੀਯ ਕਚਯ ਕਯਨ 
ਦ ਰਈ ਯਾਜੂ ਆਣੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ੂਯੀ ਤਯਹਾਂ ਨਿੀਂ 
ਖਰ ਾ ਧਯਿਾ ਿ। ਇਸ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਆਯਟਯ ਕੀ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ?

Warn Raju to 

open his eyes 

wide

ਯਾਜੂ ਨੂੂੰ  
ਚਤਾਿਨੀ ਦਿ 
ਧਕ ਉਿ 
ਆਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 
ਧਆਦਾ ਖਰਹ 

Take the help 

of a lady 

volunteer

ਇੱਕ ਭਧਿਰਾ 
ਿਰੂੰ ਟੀਅਯ ਦੀ 
ਭਦਦ ਰਿ 

Help the 

enrollee to 

open the 

eyes with 

the help of 

your own 

hands

ਤੁਿਾਡ 
ਆਣ ਿੱਥਾਂ 
ਦ ਨਾਰ ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਅੱਖਾਂ ਖਰਣ 
ਦ ਧਿਚ 
ਭਦਦ ਕਯ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ  
ਿਣਾ ਿ 

All of the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 3
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After repeated 

attempts, Devi's 

fingerprints could not 

be captured with the 

desired quality. In that 

case, _____________ 

can be done.

ਫਾਯ ਫਾਯ ਕਧਸ਼ਸ਼ ਕਯਨ 
ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਦਿੀ ਦ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਉਧਚਤ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦ ਨਾਰ 
ਕਚਯ ਨਿੀਂ ਿ ਾ ਯਿ 
ਿਨ। ਉਸ ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ, 

_________________

_ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ।

Provide a wet 

sponge or 

towel 

available in 

the centre

ਕੇਂਦਯ ਦ ਧਿਚ 
ਭਜੂਦ ਇੱਕ 
ਧਗੱਰਾ ਸੂੰਜ ਜਾਂ 
ਤਰੀਆ ਰਦਾਨ 
ਕਯ 

Tell the 

enrollee to 

wash her 

hands as they 

are greasy

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਆਣ ਿੱਥਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਧਣ ਦ ਰਈ 
ਕਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ ਧਕਓਂਧਕ 
ਉਸਦ ਿੱਥ 
ਧਚਕਨੇ ਿਨ 

Take her 

thumb 

impression 

and then 

fingerprint

ਉਸਦ ਅੂੰ ਗੂਠੇ 
ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਰਿ ਅਤ 
ਧਪਯ ਉਂਗਰ 
ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਰਿ 

Apply 

pressure 

on her 

hands

ਉਸਦ ਿੱਥਾਂ ਤ 
ਦਫਾਿ ਾ 1
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If the resident has 

extra finger or fingers, 

the operator needs to 

ignore the extra finger.

ਜ ਿਸਨੀਕ ਕਰ ਅਧਧਕ 
ਉਂਗਰ ਜਾਂ ਉਂਗਰਾਂ ਿਨ, 

ਤ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਅਧਧਕ 
ਉਂਗਰ ਨੂੂੰ  ਇਗਨ ਯ ਕਯਨ 
ਦੀ ਰੋ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE ਗਰਤ 1
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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.

ਜ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਉਂਗਰ 
ਜਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਨੂੂੰ  
ਅਸਥਾਈ ਤਯ ਤ ਡਭਜ 
ਿ ਅਤ ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਭੁਭਧਕਨ 
ਨਿੀਂ ਿ, ਤ ਆਯਟਯ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਅਿਾਦ ਦ ਧਿਚ 
ਧਯਕਾਯਡ ਕਯਗਾ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE ਗਰਤ 1

287

Chapter 6 : 

Exception 

Handling

ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

If the enrollee is 

unable to flatten the 

fingers, the operator 

can 

________________.

ਜ ਉਿ ਧਿਅਕਤੀ ਆਣੀ 
ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਪਰਟਨ ਕਯਨ 
ਦ ਧਿਚ ਮਗ ਨਿੀਂ ਿ, 
ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ, ਤ 
ਆਯਟਯ__________

_________________।

Take the 

enrollee’s 

permission 

and then 

assist him

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਅਨੁਭਤੀ ਰਿ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ 
ਅਤ ਧਪਯ ਉਸਨੂੂੰ  
ਸਧਿਮਗ ਰਦਾਨ 
ਕਯ 

Try to obtain 

fingerprints 

to the extent 

that the 

enrollee is 

able to flatten

ਉਸ ਸੀਭਾ ਤੱਕ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਰਣ ਦੀ 
ਕਧਸ਼ਸ਼ ਕਯ 
ਧਜਥੋਂ ਤੱਕ ਉਿ 
ਧਿਅਕਤੀ 
ਪਰਟਨ ਕਯਨ 
ਦ ਮਗ ਿ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ 

Move to the 

next set of 

fingerprints 

of the other 

hand or two 

thumbs

ਦੂਜ ਿੱਥ ਜਾਂ 
ਦਨੋਂ  
ਅੂੰ ਗੂਧਠਆਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਦ 
ਅਗਰ ਸੈੱਟ 
ਤ ਜਾ

All of the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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If the enrollee is 

unable to give 

biometrics due to 

__________________, 

this is exception and 

needs to be handled 

thus.

ਜ________________

_______ ਦ ਕਾਯਨ ਉਿ 
ਧਿਅਕਤੀ ਆਣਾ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਰਦਾਨ 
ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਨਿੀਂ ਿ 
ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ, ਤ ਇਿ ਅਿਾਦ ਿ 
ਅਤ ਇਸ ਰਈ ਇਸਦਾ 
ਰਫੂੰ ਧ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Injury
ਜਖਭ Amputation 

of fingers or 

hands

ਿੱਥਾਂ ਦੀ ਉਂਗਰਾਂ 
ਦਾ ਮ੍ਪਯਟਸਨ

Problems 

related to 

eyes

ਅੱਖਾਂ ਦ ਨਾਰ 
ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ 
ਭੁਸ਼ਕਰਾਂ

All of the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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If the enrollee has 

only one eye and 

capturing of iris image 

is not possible, then 

the operator should 

_____________.

ਜ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਇੱਕ ਅੱਖ ਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ ਅਤ 
ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ ਭੁਭਧਕਨ ਨਿੀਂ ਿ, 
ਤ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
_________________

____।

Ask the 

enrollee to 

wear lens

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਰਨ੍ ਾਉਣ ਦ 
ਰਈ ਕਿ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ 

Record the 

same in the 

system

ਸਭਾਨ ਨੂੂੰ  
ਧਸਸਟਭ ਦ 
ਧਿਚ ਧਯਕਾਯਡ 
ਕਯ 

Politely ask 

the enrollee 

to wash the 

eyes

ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਧਨਭਯਤਾ ਦ 
ਨਾਰ ਅੱਖਾਂ 
ਧਣ ਦ ਰਈ 
ਕਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਣਾ ਿ 

Ask the 

enrollee 

to tie a 

bandage 

on the 

other eye

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਦੂਜੀ ਅੱਖ 
ਤ ਫਨਧਡਜ 
ਫਨਣ ਦ ਰਈ 
ਕਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ 
e

2
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Biometric 

confirmation of 

fingerprints, iris and 

photograph are 

mandatory for any 

demographic update 

at Enrolment Centre.

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ, ਅੱਖ 
ਦੀ ੁਤਰੀ ਅਤ ਪਟ ਦੀ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ੁਸ਼ਟੀ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਧਿਖ 
ਧਕਸ ਿੀ ਬੂਗਧਰਕ 
ਅਡਟ ਦ ਰਈ 
ਆਦਸ਼ਾਤਭਕ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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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.

ਜ ਸ੍ਧਕਿਨਟ ਜਾਂ ਧਡਸ 
ਯੀਧਂਟਡ ਅੱਖਾਂ ਦ 
ਕਾਯਨ ਆਯਟਯ ਦਨੋਂ  
ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਸਭੇਂ ਤ 
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਮਗ 
ਨਿੀਂ ਿ, ਤ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  ਦੁਫਾਯਾ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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The hands of the 

enrollee are dry and 

the equipment is 

unable to capture the 

fingerprints. The 

operator can 

________________.

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦ ਿੱਥ 
ਖੁਸ਼ਕ ਿਨ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ ਅਤ 
ਸਾਧਨ ਦੁਆਯਾ ਉਂਗਰਾਂ 
ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ ਕਚਯ ਨਿੀਂ 
ਿ ਧਯਿਾ ਿ। 
ਆਯਟਯ__________

____________।

Politely ask 

the enrollee 

to wash the 

hands

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਧਨਭਯਤਾ ਦ 
ਨਾਰ ਆਣ 
ਿੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਧਣ ਦ 
ਰਈ ਕਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ 

Politely ask 

the enrollee 

to wipe the 

hands with a 

cotton cloth

ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਧਨਭਯਤਾ ਦ 
ਨਾਰ ਆਣ 
ਿੱਥਾਂ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਕਾਿ ਦ ਕ ਹੋ 
ਦ ਨਾਰ ਸਾਪ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਕਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ 

Tell the 

enrollee that 

his hands 

are rough 

and dry and 

hence 

fingerprints 

cannot be 

captured

ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਕਧਿ ਧਕ 
ਉਸਦ ਿੱਥ 
ਖੁਯਦਯ ਅਤ 
ਖੁਸ਼ਕ ਿਨ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਣਾ ਿ ਅਤ 
ਇਸ ਰਈ 
ਉਸਦ ਉਂਗਰਾਂ 
ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਕਚਯ ਨਿੀਂ 
ਿ ਾ ਯਿ 
ਿਨ 

Both 1 

and 2

ਦਿੇਂ  1 ਅਤ 2 
4
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If capturing Iris image 

is not possible due to 

absence of one or 

both eyes, the 

operator should 

record the same in the 

system.

ਜ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦਨੋਂ  ਅੱਖਾਂ ਦ 
ਭਜੂਦ ਨਾ ਿਣ ਦ ਕਾਯਨ 
ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ ਭੁਭਧਕਨ ਨਿੀਂ ਿ, 
ਤ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਸਭਾਨ 
ਨੂੂੰ  ਆਣ ਧਸਸਟਭ ਦ 
ਧਿਚ ਧਯਕਾਯਡ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE TRUE FALSE FALSE 1
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ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

If the enrollee has 

amputated fingers, 

which of the following 

has to be done?

ਜ ਉਸ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ 
ਉਂਗਰਾਂ ਮ੍ਪਯਟਧਟਡ ਿਨ 
ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ, 
ਤ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

The backdrop 

should be 

preferably 

placed 

against an 

opaque 

wall/partition

 ਫਕਡਯਾ ਨੂੂੰ  
ਇਯਾਦਤਨ ਇੱਕ 
ਅਾਯਦਯਸ਼ੀ 
ਦੀਿਾਯ/ਾਯਟੀਸ਼
ਨ ਦ ਧਿਯੱੁਧ ਯੱਖ 

No flash is to 

be used

ਪਰਸ਼ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਨਿੀਂ 
ਕਯਨਾ ਿ 

Assistance 

may be 

provided to 

the enrollee 

to stand 

straight

ਧਸੱਧਾ ਖ ਹੋ 
ਿਣ ਦ ਧਿਚ 
ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਸਧਿਮਗ 
ਰਦਾਨ ਕਯ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਣਾ ਿ 

The 

fingerprin

ts of 

remaining 

 fingers 

are 

captured 

by the 

operator

ਫਚੀਆਂ 
ਿਈਆਂ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਆਯਟਯ 
ਦੁਆਯਾ 
ਕਚਯ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿਗਾ 

4
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If the enrollee is 

unable to sit in correct 

position because of 

old age, it is a general 

exception.

 ਜ ਫੁਯਗੀ ਦ ਕਾਯਨ 
ਉਿ ਧਿਅਕਤੀ ਉਧਚਤ 
ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ ਫਠਣ ਦ 
ਮਗ ਨਿੀਂ ਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ, ਤ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਤਸਿੀਯ 
ਨੂੂੰ  ਕਰਾ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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If the fingerprint 

captured is not of the 

requisite quality, the 

operator should crop 

the image.

ਜ ਕਚਯ ਕੀਤ ਗ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਉਧਚਤ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦ ਨਿੀਂ 
ਿਨ, ਤ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  ਕਰਾ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2
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If the enrollee is not 

able to give complete 

set of biometrics as 

required by UIDAI, the 

reasons are 

considered as 

exceptions.

ਜ ਉਿ ਧਿਅਕਤੀ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦ ੂਯ 
ਸੈੱਟ ਨੂੂੰ  ਦਣ ਦ ਮਗ ਨਿੀਂ 
ਿ ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਿਣਾ ਿ ਤ ਮ ੂਆਈ ਡੀ 
 ਆਈ ਦ ਅਨੁਸਾਯ, 

ਕਾਯਨਾਂ ਨੂੂੰ  ਅਿਾਦ 
ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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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.

ਜ ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਅਧਧਕ ਉਂਗਰ ਿ ਤ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਅਧਧਕ 
ਉਂਗਰ ਦ ਕਚਯ ਨੂੂੰ  
ਯਕਣ ਦ ਰਈ ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਦ ਧਿਚ ਿਸਨੀਕ 
ਨੂੂੰ  ਸਧਿਮਗ ਰਦਾਨ 
ਕਯਨਾ ੈਂਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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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. 

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਫਿੁਤ ਿਾਯ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਗਾ ਿ ਰਟਨ ਤ 
ਕਚਯ 
_______________ 

ਰੁੋੀਂਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦਾ 
ਨਿੀਂ ਿ।

Iris
ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ

Fingerprint

ਉਂਗਰ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ Facial image

ਭੂੂੰ ਿ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ Forehead

ਭੱਥਾ 
2
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If capturing Iris image 

is not possible due to 

non-existence of one 

or both eyes, the 

operator should 

__________________.

ਜ ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਾਂ ਦਨੋਂ  
ਅੱਖਾਂ ਦ ਭਜੂਦ ਨਾ ਿਣ 
ਕਯਕ ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ 
ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ ਭੁਭਧਕਨ ਨਿੀਂ ਿ 
ਤ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
_________________।

Ask the 

resident to 

undergo eye 

operation

ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਆਣੀ ਅੱਖ ਦਾ 
ਆਯਸ਼ਨ 
ਕਯਿਾਉਣ ਦ 
ਰਈ ਕਿ 

Open the 

eyes of the 

resident and 

auto capture

ਿਸਨੀਕ ਦੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਰ 
ਅਤ ਆਟ 
ਕਚਯ ਕਯ 

Auto focus 

the device 

ਧਡਿਾਈਸ ਨੂੂੰ  
ਆਟ ਪਕਸ 
ਕਯ 

Record 

the same 

in the 

system

ਸਭਾਨ ਨੂੂੰ  
ਧਸਸਟਭ ਦ 
ਧਿਚ ਧਯਕਾਯਡ 
ਕਯ 

4
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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.

ਜ ਫੁਯਗੀ ਜਾਂ ਧਫਭਾਯੀ 
ਦ ਕਾਯਨ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਇੂੰਸਟਯੂਭੈਂਟ ਦ ਤਧਿਤ 
ਜਾਂ ਪਟ ਦ ਰਈ ਉਿ 
ਧਿਅਕਤੀ ਉਧਚਤ ਸਧਥਤੀ 
ਦ ਧਿਚ ਆਣ ਅ ਨੂੂੰ  
ਯੱਖਣ ਦ ਮਗ ਨਿੀਂ ਿ 
ਧਜਸਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ 
ਿ ਤ ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ 
ਕਯਨ ਦ ਧਿਚ ਇਿ ਇੱਕ 
ਅਿਾਦ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2
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If the capture of both 

eyes at a time is not 

possible due to squint 

or disoriented eyes, 

the operator may 

attempt to 

__________________.

ਜ ਸ੍ਧਕਿਨਟ ਜਾਂ ਧਡਸ 
ਯੀਧਂਟਡ ਅੱਖਾਂ ਦ 
ਕਾਯਨ ਇੱਕ ਸਭੇਂ ਤ ਦਨੋਂ  
ਅੱਖਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ ਕਯਨਾ 
ਭੁਭਧਕਨ ਨਿੀਂ ਿ, ਤ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
_________________

___ ਕਯਨ ਦੀ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

Auto capture
ਆਟ ਕਚਯ

Auto focus
ਆਟ ਪਕਸ

Recapture

ਦੁਫਾਯਾ 
ਕਚਯ ਕਯ 

Request 

the 

resident 

to open 

their 

eyes wide 

ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਆਣੀਆਂ 
ਅੱਖਾਂ ੂਯੀ 
ਤਯਹਾਂ ਖਰਣ ਦ 
ਰਈ ਫਨਤੀ 
ਕਯ 

3
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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?

ਯਾਭ ਦਿੀ ਇੱਕ 42 ਸਾਰ 
ਦੀ ਯ ਕੂੰਭ ਕਯਨ ਿਾਰੀ 
ਭਜਦੂਯ ਿ। ਉਸਦਾ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਡਟਾ 
ਇਕੱਠਾ ਕਯਦ ਸਭੇਂ 
ਆਯਟਯ ਇਿ ਿਖਦਾ 
ਿ ਧਕ ਉਸਦ ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ 
ਠੀਕ ਨਿੀਂ ਿ। ਉਸਦ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਉਿ ਫਾਯ ਫਾਯ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਦਾ ਿ ਯ ਉਸਨੂੂੰ  
ਸਭਾਨ ਨਤੀਜਾ ਧਭਰਦਾ 
ਿ। ਇਸ ਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ 
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ?

Operator can 

flatten Rama 

Devi’s fingers 

on the platen

ਆਯਟਯ ਯਾਭ 
ਦਿੀ ਦੀਆਂ 
ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪ੍ਰਟਨ ਦ 
ਪਰਟਨ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ 

Operator can 

ask women 

operators or 

volunteers to 

flatten Rama 

Devi's fingers

ਆਯਟਯ 
ਭਧਿਰਾ 
ਆਂਯਟਯਾਂ ਨੂੂੰ  
ਜਾਂ ਿਰੂੰ ਟੀਅਯਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਯਾਭ ਦਿੀ 
ਦੀਆਂ ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਪਰਟਨ ਕਯਨ 
ਦ ਰਈ ਧਕਿ 
ਸਕਦਾ ਿ 

Tell her 

seriously 

that she 

needs to 

flatten 

fingers by 

herself

ਉਸਨੂੂੰ  ਗੂੰ ਬੀਯ 
ਤਯ ਤ ਇਿ 
ਧਕਿ ਸਕਦਾ 
ਿ ਧਕ ਉਿ 
ਆਣੀਆਂ 
ਉਂਗਰਾਂ ਨੂੂੰ  
ਖੁਦ ਪਰਟਨ 
ਕਯ

Both 1 

and 2

ਦਿੇਂ  1 ਅਤ 2 
2
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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?

ਿੀਯੀਆਿ ਇੱਕ ਫੁਯਗ 
ਧਿਅਕਤੀ ਿ ਧਜਸਦੀ 
ਉਭਯ ਤਕਯੀਫਨ 50 

ਸਾਰ ਿ। ਉਿ ਅਧਜਿੀ 
ਸਧਥਤੀ ਧਿਚ ਨਿੀਂ ਸੀ 
ਧਕ ਧਫਭਾਯੀ ਦ ਕਾਯਨ 
ਉਿ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਇੂੰਸਟਯੂਭੈਂਟ ਜਾਂ ਪਟ ਦ 
ਰਈ ਆਣ ਆ ਨੂੂੰ  
ਉਧਚਤ ਾਸਚਯ ਦ ਧਿਚ 
ਯੱਖ ਸਕ। ਤ ਧਿਯੀਆਿ 
ਦ ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਡਟਾ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਆਯਟਯ ਕੀ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ?

Operator can 

move the 

equipment 

close to the 

enrollee

ਆਯਟਯ 
ਸਾਧਨ ਨੂੂੰ  ਉਸ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦ ਕਰ 
ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ 
ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ 

Move the 

enrollment 

station to a 

location in 

the room 

with better 

light

ਇੱਕ ਅਧਜਿੀ 
ਸਧਥਤੀ ਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
ਨੂੂੰ  ਰਕ ਜਾ 
ਧਜਥ ਧਫਿਤਯ 
ਯਸ਼ਨੀ ਭਜੂਦ ਿ 

Request the 

resident 

politely if he 

can get any 

attendee 

from his 

home

ਧਨਭਯਤਾ ਦ 
ਨਾਰ 
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਫਨਤੀ ਕਯ 
ਧਕ ਕੀ ਉਿ 
ਆਣ ਘਯੋਂ 
ਇਕ 
ਅਟਨਡੀ ਰਕ 
ਆ ਸਕਦਾ ਿ 
ਜਾਂ ਨਿੀਂ 

Place the 

backdrop 

against 

an 

opaque 

wall/parti

tion

ਇੱਕ 
ਅਾਯਦਯਸ਼ੀ 
ਦੀਿਾਯ/ਾਯਟੀ
ਸ਼ਨ ਦ ਧਿਯੱੁਧ 
ਫਕ ਡਯਾ 
ਯੱਖ 

1
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Exception 

Handling

ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

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.

ਜ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ 
ੁਤਰੀ ਜਾਂ ਉਂਗਰ ਨੂੂੰ  
ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਡਭਜ ਿ 
ਅਤ ਉਸਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ ਭੁਭਧਕਨ ਨਿੀਂ ਿ 
ਤ ਆਯਟਯ ਇਸਨੂੂੰ  
ਅਿਾਦ ਦ ਧਿਚ 
ਧਯਕਾਯਡ ਕਯਗਾ।

TRUE ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ 

1
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Exception 

Handling

ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

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?

ਅਨੁਸ਼ਾ ਨੇ ਕੱਰ ਆਣ 
ਕਨ ਦ ਧਿਆਿ ਦ ਧਿਚ 
ਸ਼ਾਭਰ ਿਣਾ ਿ ਅਤ 
ਉਸਨੇ ਆਣ ਿੱਥਾਂ ਦ 
ਧਿਚ ਭਧਿੂੰਦੀ ਰਗਾਈ ਿ। 
ਆਯਟਯ ਅਨੁਸ਼ਾ ਦ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ ਧਕਿੇਂ 
ਕਯਗਾ?

Ask her to 

come after a 

week after 

the mehendi 

goes off

ਉਸਨੂੂੰ  ਭਧਿੂੰਦੀ 
ਉਤਯਨ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਇੱਕ 
ਿਪਤ ਫਾਅਦ 
ਆਉਣ ਦ ਰਈ 
ਕਿ 

Capture as 

normal

ਨਾਯਭਰ ਦ 
ਿਾਂਗ ਕਚਯ 
ਕਯ

Ask her to 

rub her 

hands with a 

moistened 

cloth

ਇੱਕ ਧਗੱਰ 
ਕ ੋ ਦ 
ਨਾਰ ਉਸਨੂੂੰ  
ਆਣ ਿੱਥਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਯਗੋਨ ਦ 
ਰਈ ਕਿ 

Apply 

anti-

mehendi 

gel on 

her palm 

and 

capture 

the image

ਉਸਦ ੂੰਜ ਤ 
ਟਂੀ ਭਧਿੂੰਦੀ 
ਜਰ ਰਗਾ 
ਅਤ ਤਸਿੀਯ 
ਕਚਯ ਕਯ 

2
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ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

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 

_______________.

 ਜ ਘੱਟ ਯਸ਼ਨੀ ਦ 
ਕਾਯਨ ਆਯਟਯ ਭੂੂੰ ਿ 
ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ ਮਗ ਨਿੀਂ ਿ, 
ਜ ਇੱਕ ਕਸ਼ਨੇਫਰ 
ਪੀਡਫਕ ਿ ਤ ਸਧਥਤੀ 
ਦਾ  
_______________ 

ਦੁਆਯਾ ਰਫੂੰ ਧ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ। 

Using the 

generator 

back-up to 

improve 

lighting

ਯਸ਼ਨੀ ਦ ਧਿਚ 
ਸੁਧਾਯ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਜਨਯਟਯ 
ਫਕ ਅ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਨਾ 

Move the 

enrolment 

station to a 

location in 

the room 

with better 

light

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸਟਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  
ਕਭਯ ਦ ਧਿਚ 
ਇੱਕ ਅਧਜਿੀ 
ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ 
ਯੱਖਣਾ ਧਜਥ 
ਧਫਿਤਯ ਯਸ਼ਨੀ 
ਿ 

Place the 

backdrop 

against an 

opaque 

wall/partitio

n

ਇੱਕ 
ਅਾਯਦਯਸ਼ੀ 
ਦੀਿਾਯ/ਾਯ
ਟੀਸ਼ਨ ਦ 
ਧਿਯੱੁਧ 
ਫਕਡਯਾ ਨੂੂੰ  
ਯੱਖਣਾ

All of the 

given

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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Handling

ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

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 _____________.

ਜ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ 
ੁਤਰੀ ਜਾਂ ਉਂਗਰ ਨੂੂੰ  
ਕਈ ਅਸਥਾਈ ਡਭਜ ਿ 
ਅਤ ਉਸਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ ਭੁਭਧਕਨ ਨਿੀਂ ਿ 
ਤ ਆਯਟਯ ਇਸਨੂੂੰ  
____________ ਦ 
ਧਿਚ ਧਯਕਾਯਡ ਕਯਗਾ।

To be 

captured later

ਫਾਅਦ ਧਿਚ 
ਕਚਯ ਕਯਨਾ Consultation

ਸਰਾਿ ਭਸ਼ਿਯਾ
Exceptions

ਅਿਾਦ Biometric 

updated

ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਅਡਧਟਡ 3
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ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ
Which of the following 

comes under general 

exception?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕੀ ਆਭ 
ਅਿਾਦ ਦ ਅਧੀਨ 
ਆਉਂਦਾ ਿ?

Squint or 

disoriented 

eyes

ਸ੍ਧਕਿਨਟ ਜਾਂ ਧਡਸ 
ਯੀਧਂਟਡ ਅੱਖਾਂ

Hands 

blackened 

due to 

mehendi 

ਭਧਿੂੰਦੀ ਦ 
ਕਾਯਨ ਕਾਰ 
ਿ ਿੱਥ 

Unable to sit 

in correct 

position 

because of 

old age

ਫੁਯਗ ਿਣ 
ਦ ਕਾਯਨ 
ਉਧਚਤ 
ਸਧਥਤੀ ਧਿਚ 
ਫਠਣ ਦ ਮਗ 
ਨਾ ਿਣਾ

Unable 

to keep 

head or 

torso still 

and 

vertical

ਆਣ ਧਸਯ 
ਜਾਂ ਟਯਸ ਨੂੂੰ  
ਿਯਧਟਕਰ 
ਅਤ ਸਧਟਰ 
ਨਾ ਯੱਖ 
ਾਉਣਾ 

3
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ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

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?

 ਯੂੰ ਧਗਆਿ ਇੱਕ 
ਿੁੱ ਡਕਟਯ ਿ ਅਤ ਯੱੁਖ 
ਕੱਟਣ ਦ ਦਯਾਨ ਉਸਦੀ 
ਇੂੰਡਕਸ ਉਂਗਰ ਤ ਸੱਤ 
ਰੱਗ ਗਈ ਿ ਅਤ ਉਸ ਤ 
ਫਨਧਡਜ ਰਗਾਉਣ ਦੀ 
ਰੋ ਈ ਿ।  ਉਂਗਰ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਸਿੀਯ 
ਕਚਯ ਦਾ ਰਫੂੰ ਧ 
ਆਯਟਯ ਧਕਿੇਂ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ?

Provide 

assistance by 

holding him 

to stand in a 

correct 

position

ਇੱਕ ਉਧਚਤ 
ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ 
ਖ ਹੋ ਿਣ ਦ ਧਿਚ 
ਉਸਦੀ ਭਦਦ 
ਕਯਕ ਸਧਿਮਗ 
ਰਦਾਨ ਕਯ 

The operator 

should 

capture the 

fingerprints 

of remaining 

fingers

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਫਚੀਆਂ ਿਈਆਂ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

Remove the 

bandage, 

capture the 

fingerprint 

and re-tie 

the bandage 

ਫਨਧਡਜ 
ਧਯਭੂਿ ਕਯ, 
ਉਂਗਰ ਦਾ 
ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਕਚਯ ਕਯ 
ਅਤ ਦੁਫਾਯਾ 
ਤੋਂ ਫਨਧਡਜ 
ਫੂੰਨਹ  ਦਿ 

Capture 

the 

fingerprin

ts till 

nails and 

palm and 

on the 

other 

hand, 

normal 

fingerprin

t

ਨਿੁੂੰ ਆਂ ਅਤ 
ੂੰਜ ਤੱਕ ਤੱਕ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯ 
ਅਤ ਦੂਜ 
ਾਸ, ਆਭ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ 

2
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ਅਧਧਆਇ 6 : 

ਅਿਾਦ ਰਫੂੰ ਧਨ

An enrollee will not be 

in a position to give 

complete set of 

biometrics as required 

by UIDAI because of 

the reason/reasons 

like 

___________________

__.

_________________ 

ਕਾਯਨ/ਕਾਯਨਾਂ ਦ ਕਯਕ 
ਮ ੂਆਈ ਡੀ  ਆਈ ਦ 
ਤਧਿਤ ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ  ਦਾ ੂਯਾ 
ਸੈੱਟ ਦਣ ਦੀ ਸਧਥਤੀ 
ਨਿੀਂ ਿ ਧਜਸਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਣਾ ਿ।

Injury
ਜਖਭ Amputation 

of fingers or 

hands

ਿੱਥਾਂ ਦੀਆਂ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ 
ਮ੍ਪਯਟਸਨ

Problems 

related to 

eyes

ਅੱਖਾਂ ਦ ਨਾਰ 
ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ 
ਭੁਸ਼ਕਰਾਂ

All of the 

given

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Identify the error type 

in the given image.
ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਿੀਯ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ ਦੀ ਧਕਸਭ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ ਕਯ।

Possible Age – 

Photo 

Mismatch

ਭੁਭਧਕਨ ਉਭਯ - 
ਪਟ ਧਭਸ੍ਭਚ

Possible 

Gender- 

Photo 

Mismatch

ਭੁਭਧਕਨ ਧਰੂੰ ਗ - 
ਪਟ ਧਭਸ੍ਭਚ

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect 

Photo

ਖਯਾਫ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੀ 
ਪਟ/ਅਨੁਧਚਤ 
ਪਟ

Photo of 

Photo

ਪਟ ਦੀ ਪਟ
1
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Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Identify the error type 

in the given image.
ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਿੀਯ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ ਦੀ ਧਕਸਭ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ ਕਯ।

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect 

Photo

ਖਯਾਫ ਗੁਣਿੱਤਾ 
ਦੀ 
ਪਟ/ਅਨੁਧਚਤ 
ਪਟ

Possible Error 

in Name and 

Address

ਨਾਭ ਅਤ ਤ 
ਦ ਧਿਚ 
ਭੁਭਧਕਨ ਰਤੀ

Relationship 

Error

ਧਯਸ਼ਤ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ

Possible 

Error in 

Name 

and 

Address 

Transliter

ation

ਨਾਭ ਅਤ ਤ 
ਦ ਿਯਣਾਂਤਯ 
ਦ ਧਿਚ ਗਰਤੀ

4
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Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Identify the error type 

in the given image.
ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਿੀਯ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ ਦੀ ਧਕਸਭ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ ਕਯ।

Relationship 

Error

ਧਯਸ਼ਤ ਦ ਧਿਚ 
ਗਰਤੀ Incomplete 

Address

ਅਧੂਯਾ ਤਾ

Possible 

Error in 

Name and 

Address 

Transliteratio

n

ਨਾਭ ਅਤ 
ਤ ਦ 
ਿਯਣਾਂਤਯ ਦ 
ਧਿਚ 
ਭੁਭਧਕਨ 
ਗਰਤੀ 

Photo of 

Photo

ਪਟ ਦੀ ਪਟ
1
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Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Identify the error type 

in the given image.
ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਿੀਯ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ ਦੀ ਧਕਸਭ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ ਕਯ।

Relationship 

Error

ਧਯਸ਼ਤ ਦ ਧਿਚ 
ਗਰਤੀ

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਕਈ 
ਅਿਾਦ ਭਜੂਦ 
ਨਿੀਂ ਿ 

Photo of 

Photo

ਪਟ ਦੀ ਪਟ Incomplet

e Address

ਅਧੂਯਾ ਤਾ
3
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Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Identify the error type 

in the given image.
ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਿੀਯ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ ਦੀ ਧਕਸਭ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ ਕਯ।

Poor Quality 

in Exception 

Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਖਯਾਫ 
ਗੁਣਿੱਤਾ

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਅਿਾਦ 
ਭਜੂਦ ਨਿੀਂ ਿ

Object in 

Exception 

Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ ਚੀ

Photo of 

Photo in 

Exception 

 Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ ਪਟ 
ਦੀ ਪਟ 2
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Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Identify the error type 

in the given image.
ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਿੀਯ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ ਦੀ ਧਕਸਭ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ ਕਯ।

Relationship 

Error

ਧਯਸ਼ਤ ਦ ਧਿਚ 
ਗਰਤੀ 

Object in 

Exception 

Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਚੀ 

Both Photo 

of different 

Person

ਦਿੇਂ ਪਟਆਂ 
ਅਰਗ ਅਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਨ 

Exception 

 Photo 

not as 

per 

guidelines

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ ਨਿੀਂ 
ਿ 

2
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Identify the error type 

in the given image.
ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਿੀਯ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ ਦੀ ਧਕਸਭ 
ਦੀ ਧਿਚਾਣ ਕਯ।

Relationship 

Error

ਧਯਸ਼ਤ ਦੀ 
ਗਰਤੀ 

Object in 

Exception 

Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਚੀ 

Both Photo 

of different 

Person

ਦਿੇਂ ਪਟਆਂ 
ਅਰਗ ਅਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਨ 

Exception 

 Photo 

not as 

per 

guidelines

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ ਨਿੀਂ 
ਿ 

3
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What is a relationship 

error?

 ਧਯਸ਼ਤ ਦੀ ਰਤੀ ਕੀ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ?

When there is 

a mismatch in 

father's and 

daughter's 

address

ਜਦੋਂ ਧਤਾ ਅਤ 
ਧੀ ਦ ਤ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ 
ਧਭਸਭਚ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ 

When the 

given 

relationship 

in the address 

section is not 

matching 

with given 

Gender or 

Photograph 

of the 

resident

ਜਦੋਂ ਿਸਨੀਕ 
ਤ ਦ ਬਾਗ ਦ 
ਧਿਚ ਧਦੱਤਾ 
ਧਗਆ ਧਯਸ਼ਤਾ 
ਧਦੱਤ ਗ ਧਰੂੰ ਗ 
ਜਾਂ ਪਟ ਦ ਨਾਰ 
ਭਰ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦਾ 
ਿ 

When the 

facial 

features of 

members in 

a family are 

not matching

ਜਦੋਂ ਇੱਕ 
ਧਯਿਾਯ ਦ 
ਧਿਚ ਸਦੱਸਾਂ 
ਦੀਆਂ ਭੂੂੰ ਿ 
ਦੀਆਂ 
ਧਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ 
ਭਰ ਨਿੀਂ 
ਖਾਂਦੀਆਂ ਿਨ

When a 

woman 

mentions 

her ex-

husband's 

 name in 

her 

Aadhaar

ਜਦੋਂ ਇੱਕ 
ਭਧਿਰਾ ਆਣ 
ਆਧਾਯ ਦ 
ਧਿਚ ਆਣ 
ਕਸ ਤੀ ਦਾ 
ਨਾਭ ਦਾ 
ਧਕਯ ਕਯਦੀ 
ਿ 

2
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How do you identify 

an incomplete 

address?

ਇੱਕ ਅਧੂਯ ਤ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਤੁਸੀਂ ਧਕਸ 
ਤਯਹਾਂ ਕਯ ਸਕਦ ਿ?

If less than 

three 

locations are 

given 

ਜਦੋਂ ਧਤੂੰ ਨ 
ਸਧਥਤੀਆਂ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਧਦੱਤੀਆਂ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ 

If landmark is 

not given

ਜ ਰੈਂਡ ਭਾਯਕ 
ਨਿੀਂ ਧਦੱਤਾ 
ਧਗਆ ਿ 

If street 

number is 

not 

mentioned 

ਜ ਗਰੀ ਦਾ 
ਨੂੰ ਫਯ ਨਿੀਂ 
ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ 
ਿ 

If the 

office 

address 

is not 

given

ਜ ਆਧਪਸ ਦਾ 
ਤਾ ਨਿੀਂ 
ਧਦੱਤਾ ਧਗਆ ਿ 1
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Which of the following 

is considered as fraud?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਧਖਾ ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿ?

If incomplete 

address is 

entered

ਜ ਅਧੂਯਾ ਤਾ 
ਬਧਯਆ ਜਾਂਦਾ ਿ 

Incorrectly 

entering the 

age of the 

resident

ਜ ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਉਭਯ ਠੀਕ 
ਨਿੀਂ ਬਯੀ ਗਈ 
ਿ 

Taking 

photo of 

photo

ਪਟ ਦੀ ਪਟ 
ਰਣਾ

Capturing 

 a 

blurred 

photo

ਇੱਕ ਧੁੂੰ ਦਰੀ 
ਪਟ ਕਚਯ 
ਕਯਨਾ 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?

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਫਾਰੀਿੁੱ ਡ ਸਧਰਧਫਰਟੀ 
ਫਿੁਤ ਸੂੰਦ ਿ। ਉਿ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਫਨਤੀ 
ਕਯਦਾ ਿ ਧਕ ਉਿ ਉਸਦ 
ਆਧਾਯ ਦ ਧਿਚ ਉਸਦੀ 
ਪਟ ਦ ਸਥਾਨ ਤ ਉਸ 
ਸਧਰਧਫਰਟੀ ਦੀ ਪਟ ਰਾ 
ਦਿ । ਕੀ ਆਯਟਯ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਫਨਤੀ ਦ 
ਨਾਰ ਸਧਿਭਤ ਿ ਸਕਦਾ 
ਿ?

Yes ਿਾਂ No ਨਾ 2
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An exception photo in 

enrolment image 

shows no exceptions. 

Which of the following 

options should the 

operator mark?

ਨਾਭਾਂਕਣ ਤਸਿੀਯ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਕਈ ਅਿਾਦ ਨਿੀਂ 
ਧਿਖਾਉਂਦੀ ਿ। ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਿਠ ਧਰਖ ਧਕਿ ੋ 
ਧਿਕਰਾਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਯਕ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

No missing 

fingers

ਉਂਗਰਾਂ ਧਭਧਸੂੰਗ 
ਨਿੀਂ ਿਨ 

No exception 

available in 

exception 

photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਕਈ 
ਅਿਾਦ ਭਜੂਦ 
ਨਿੀਂ ਿ 

All the 

features are 

fine

ਸਾਯੀਆਂ 
ਧਿਸ਼ਸ਼ਤਾਿਾਂ 
ਠੀਕ ਿਨ 

No 

exception

s 

observed

ਕਈ ਅਿਾਦ 
ਨਿੀਂ ਦਧਖਆ 
ਧਗਆ ਿ 2
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Which of the following 

options will you check 

in case you of an 

object in place of 

exception photo?

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਸਥਾਨ 
ਤ ਇੱਕ ਚੀ ਿਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ 
ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿ ੋ 
ਧਿਕਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਯਗ?

Object in 

exception 

photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਚੀ 

Both Photo of 

different 

Person

ਦਨੋਂ  ਪਟਆਂ 
ਅਰਗ ਅਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਨ

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ 
ਨਿੀਂ ਿ

Poor 

Quality in 

Exception 

 Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦੀ ਖਯਾਫ 
ਗੁਣਿੱਤਾ 1

325

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਕਿੋਾ 
ਪਟ ਦੀ ਪਟ ਗਰਤੀ ਿ?
I. ਪਟ ਦੀ ਿਾਯਡ ਕਾੀ 
II. ਭਾਨੀਟਯ ਤ ਪਟ 
III. ਇੱਕ ਭਫਾਈਰ 
ਧਡਿਾਈਸ ਤ ਪਟ 
IV. ਭਗੀਨ ਤ ਪਟ

Only I ਕਿਰ I I, II and III I, II ਅਤ III II and III II ਅਤ III
All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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Which of the following 

is considered as photo 

of photo error?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਨੂੂੰ  
ਪਟ ਦੀ ਪਟ ਗਰਤੀ 
ਭੂੰਨੀ ਗਈ ਿ?

A person 

giving his 

selfie

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਆਣੀ ਸਰਪੀ 
ਦ ਧਯਿਾ ਿ 

A person 

capturing 

another 

person who is 

taking a photo

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੂਜ ਧਿਅਕਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਕਚਯ ਕਯ 
ਧਯਿਾ ਿ ਜ ਇੱਕ 
ਪਟ ਰ ਧਯਿਾ ਿ 

The 

operator 

allowing a 

photographe

r to take the 

resident's 

photo 

ਆਯਟਯ 
ਇੱਕ ਪਟ ਰਣ 
ਿਾਰ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਪਟ ਰਣ ਦੀ 
ਅਨੁਭਤੀ 
ਰਦਾਨ ਕਯ 
ਧਯਿਾ ਿ 

A 

person's 

photo is 

captured 

without 

that 

person 

being 

physically 

 present

ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਪਟ ਧਖੱਚੀ 
ਗਈ ਿ ਯ 
ਉਿ ਧਿਅਕਤੀ 
ਉਸ ਸਥਾਨ ਤ 
ਖੁਦ ਭਜੂਦ 
ਨਿੀਂ ਿ 

4
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Which of the following 

type of photo is 

marked as 'Poor 

quality in exception 

photo'?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋੀ 
ਧਕਸਭ ਦੀ ਪਟ ਨੂੂੰ  
'ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਖਯਾਫ ਗੁਣਿੱਤਾ' ਿਾਰਾ 
ਭੂੰ ਧਨਆ ਧਗਆ ਿ?

A photo with 

poor visibility

ਇੱਕ ਪਟ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਸਾਪ ਸਾਪ 
ਕੁਝ ਧਦੱਖ ਨਿੀਂ 
ਧਯਿਾ ਿ 

A photo with 

object

ਚੀ ਦ ਨਾਰ 
ਇੱਕ ਪਟ

A photo 

which shows 

exceptions

ਇੱਕ ਪਟ ਜ 
ਅਿਾਦ 
ਧਦਖਾ ਯਿੀ ਿ 

A photo 

which 

shows 

person 

without 

exception

ਇੱਕ ਪਟ ਜ 
ਧਫਨਾ 
ਅਿਾਦ ਤੋਂ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਧਦਖਾ ਯਿੀ ਿ 

1
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Which of the following 

photos would mark as 

'Exception photo not 

as per guidelines'?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋੀ 
ਪਟ ਨੂੂੰ  'ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ 
ਨਿੀਂ ਿ' ਦ ਤਧਿਤ 
ਭਾਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿ?

A photo 

which shows 

exceptions

ਇੱਕ ਪਟ ਜ 
ਅਿਾਦ ਧਦਖਾ 
ਯਿੀ ਿ

A photo 

where the 

person is 

looking down

ਇੱਕ ਪਟ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਧਿਅਕਤੀ 
ਥੱਰ ਦਖ ਧਯਿਾ 
ਿ

A photo 

which shows 

person 

without 

exception

ਇੱਕ ਪਟ ਜ 
ਧਫਨਾ 
ਅਿਾਦ ਤੋਂ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਧਦਖਾ ਯਿੀ ਿ 

A photo 

with 

poor 

visibility

ਇੱਕ ਪਟ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਸਾਪ 
ਸਾਪ ਕੁਝ 
ਧਦੱਖ ਨਿੀਂ 
ਧਯਿਾ ਿ 

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?

ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਕ 65 ਸਾਰ ਦੀ 
ਫੁਯਗ ਭਧਿਰਾ ਿ। 
ਧਫਭਾਯੀ ਦ ਕਾਯਨ, 

ਆਣ ਆਧਾਯ ਦ ਰਈ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਿਾਉਣ ਦ 
ਰਈ ਉਿ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੇਂਦਯ ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਦੀ 
ਿ। ਉਸਦਾ ੱੁਤਯ ਉਸਦੀ 
ਾਸਯਟ ਪਟ ਰਕ 
ਆਉਂਦਾ ਿ ਧਜਸਨੂੂੰ  
ਆਧਾਯ ਦ ਰਈ ਉਸਦੀ 
ਦ ਤਧਿਤ ਕਚਯ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ। ਅਧਜਿ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ ਧਿਚ ਕੀ 
ਪਟ ਦੀ ਪਟ ਰਣਾ ਠੀਕ 
ਿ?

Yes, as the 

resident 

cannot come 

to the 

enrolment 

center

ਿਾਂ, ਧਕਓਂਧਕ 
ਿਸਨੀਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
ਨਿੀਂ ਆ ਸਕਦਾ 
ਿ 

No, as photo 

of photo is a 

grave critical 

error and 

indicates 

fraud

ਨਿੀਂ, ਧਕਓਂਧਕ 
ਪਟ ਦੀ ਪਟ 
ਇੱਕ ਫਿੁਤ ਿੱਡੀ 
ਗਰਤੀ ਿ ਅਤ 
ਧਖਾ ਸੂਧਚਤ 
ਕਯਦੀ ਿ 

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?

ਯਾਕਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ ਿ। ਉਿ ਕਈ 
ਿਾਯ ਧਸਸਟਭ ਦ ਧਿਚ 
ਿਯਿਾ ਬਯਦ ਸਭੇਂ ਆਣ 
ਕੁਝ ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  
ਤਸਿੀਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਕਧਿੂੰਦਾ 
ਿ। ਕੀ ਇਿ ਠੀਕ ਿ?

No, as the 

phot should 

be clicked by 

enrolment 

operator only

ਨਿੀਂ, ਧਕਓਂਧਕ 
ਪਟ ਕਿਰ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ 
ਦੁਆਯਾ ਧਖੱਚੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਿ 

Yes, resident 

can capture 

the image 

and operator 

should ensure 

that the 

clarity is good

ਿਾਂ, ਿਸਨੀਕ 
ਤਸਿੀਯ 
ਕਚਯ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ ਅਤ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਇਿ ਸੁਧਨਸਧਚਤ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ ਧਕ ਪਟ ਿਖਣ 
ਦ ਧਿਚ ਸਾਪ ਿ 

1
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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.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ, ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ 
ਨੂੂੰ  ਬਧਤਕ ਤਯ ਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਸਭੇਂ ਭਜੂਦ 
ਿਣਾ ਯੂਯੀ ਿ ਅਤ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਜਾਂ ਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਜਾਂ 
ਿਸਨੀਕ ਦੁਆਯਾ ਧਖੱਚੀ 
ਜਾਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

2
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An exception photo 

shows an image of a 

person looking to the 

left side. What type of 

error is this?

ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਪਟ ਇੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟ ਧਦਖਾ 
ਯਿੀ ਿ ਜ ਖੱਫ ਾਸ ਿਖ 
ਧਯਿਾ ਿ। ਇਿ ਧਕਸ ਤਯਹਾਂ 
ਦੀ ਗਰਤੀ ਿ?

Poor Quality 

in Exception 

Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਖਯਾਫ 
ਗੁਣਿੱਤਾ

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਕਈ 
ਅਿਾਦ ਭਜੂਦ 
ਨਿੀਂ ਿ 

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ 
ਨਿੀਂ ਿ 

Photo of 

Photo in 

Exception 

 Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ ਪਟ 
ਦੀ ਪਟ 3
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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?

ਇੱਕ ਪਟ ਇੱਕ 26 ਸਾਰ 
ਦੀ ਫੁਯਗ ਭਧਿਰਾ ਦੀ 
ਤਸਿੀਯ ਧਿਖਾਉਂਦੀ ਿ 
ਅਤ ਉਸਦੀ ਅਿਾਦ 
ਪਟ ਧਕਸ ਿਯ 26 ਸਾਰ 
ਦੀ ਫੁਯਗ ਭਧਿਰਾ ਦੀ 
ਪਟ ਧਦਖਾਉਂਦੀ ਿ ਧਜਸ 
ਧਿਚ 4 ਉਂਗਰਾਂ ਉਸਦ 
ਸੱਜ ਿੱਥ ਤ ਿਨ। ਇਿ 
ਧਕਸ ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਗਰਤੀ ਿ?

Object in 

exception 

photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਚੀ

Both Photo of 

different 

Person

ਦਨੋਂ  ਪਟਆਂ 
ਅਰਗ ਅਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਨ 

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ 
ਨਿੀਂ ਿ 

Poor 

Quality in 

Exception 

 Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ 
ਖਯਾਫ 
ਗੁਣਿੱਤਾ

2
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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?

ਇੱਕ ਪਟ ਇੱਕ 45 ਸਾਰ 
ਦ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਿੀਯ 
ਧਿਖਾਉਂਦੀ ਿ ਅਤ ਉਸਦੀ 
ਅਿਾਦ ਪਟ ਸਭਾਨ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਿੱਥ 
ਦ ਧਫਨਾਂ ਪਟ ਧਦਖਾਉਂਦੀ 
ਿ। ਇਸਦ ਨਾਰ ਿੀ, 
ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਭੂੂੰ ਿ ਸਾਪ ਨਯ ਨਿੀਂ ਆ 
ਧਯਿਾ ਿ, ਤੁਸੀਂ ਿਠ ਧਰਖ 
ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋੀਆਂ 
ਗਰਤੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਭਾਯਕ 
ਕਯਗ?

Both Photo of 

different 

Person

ਦਨੋਂ  ਪਟਆਂ 
ਅਰਗ ਅਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਨ 

Exception 

Photo not as 

per guidelines

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ ਨਿੀਂ 
ਿ 

Poor Quality 

in Exception 

Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ 
ਖਯਾਫ 
ਗੁਣਿੱਤਾ

No 

Exception 

 

Available 

in 

Exception 

 Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ ਕਈ 
ਅਿਾਦ ਨਿੀਂ 
ਿ 

3
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The name of the 

resident shows 

Jasmine, which is also 

the  name of a flower. 

Is this an error? 

ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਨਾਭ 
ਜਸਧਭਨ ਧਦਖਾ ਧਯਿਾ ਿ, 
ਜ ਧਕ ਇੱਕ ਪੁਰ ਦਾ ਨਾਭ 
ਿੀ ਿ। ਕੀ ਇਿ ਇੱਕ 
ਗਰਤੀ ਿ?

Yes, as 

Jasmine is 

name of a 

flower

ਿਾਂ, ਧਕਓਂਧਕ 
ਜਭਧਸਨ ਇੱਕ 
ਪੁਰ ਦਾ ਨਾਭ ਿ 

No, as 

Jasmine can 

be a female 

resident's 

name

ਨਿੀਂ, ਧਕਓਂਧਕ 
ਜਭਧਸਨ ਇੱਕ 
ਭਧਿਰਾ 
ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਨਾਭ ਿ ਸਕਦਾ 
ਿ 

2
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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?

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਧਿਰਾ ਦੀ 
ਪਟ ਦਖਦ ਿ ਜ ਉਭਯ 
ਦ ਧਿਚ 20 ਸਾਰਾਂ ਦੀ ਿ 
ਸਕਦੀ ਿ। ਿਾਰਾਂਧਕ, 

ਉਸਦੀ ਉਭਯ 55 ਸਾਰ 
ਦੱਸੀ ਗਈ ਿ। ਅਧਜਿੀ 
ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਯਗ?

Mark it as 

'Possible Age 

– Photo 

mismatch' 

error

ਇਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਭੁਭਧਕਨ ਉਭਯ-

ਪਟ ਧਭਸਭਚ 
ਰਤੀ ਭਾਯਕ 
ਕਯ 

Simply reject 

the card

ਆਸਾਨੀ ਦ 
ਨਾਰ ਕਾਯਡ ਨੂੂੰ  
ਧਯਜਕਟ ਕਯ 
ਦਿ 

Report it to 

your superior

ਆਣ ਤੋਂ 
ਉੱਯ ਭਜੂਦ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਸੂਧਚਤ ਕਯ

Ignore 

the error 

as some 

50 year 

olds may 

look as 

young as 

20 year 

old

ਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਨਯਅੂੰਦਾ 
ਕਯ ਦਿ 
ਧਕਓਂਧਕ ਕੁਝ 
50  ਸਾਰ ਦ 
ਫੁਯਗ 
ਧਿਅਕਤੀ 20 

ਸਾਰ ਦ 
ਜਿਾਨਾਂ ਿਾਂਗ 
ਰਗਦ ਿਨ 

1
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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?

ਿਯਿ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਯਦ 
ਸਭੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਿ ਿਖਦ ਿ 
ਧਕ ਤ ਦ ਧਿਚ 
ਟਾਈਟਰ ਡਫਧਰਊ/ 
ਯਧਿੂੰ ਦਯ ਯਡੀ ਧਦੱਤਾ 
ਧਗਆ ਿ। ਿਾਰਾਂਧਕ, 

ਤਸਿੀਯ ਇੱਕ 10 ਸਾਰ 
ਦੀ ਕੁੋੀ ਦੀ ਿ। ਅਧਜਿ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਯਗ?

Mark it as 

'Relationship 

error'

ਉਸਨੂੂੰ  'ਧਯਸ਼ਤ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ' ਦ 
ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ 
ਕਯ 

Simply reject 

the card

ਆਸਾਨੀ ਦ 
ਨਾਰ ਕਾਯਡ ਨੂੂੰ  
ਧਯਜਕਟ ਕਯ 
ਦਿ

Report it to 

your superior

ਆਣ ਤੋਂ 
ਉੱਯ ਭਜੂਦ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਸੂਧਚਤ ਕਯ

Ignore 

the error

ਗਰਤੀ ਨੂੂੰ  
ਨਯਅੂੰਦਾ 
ਕਯ 1
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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.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ, ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ 
ਨੂੂੰ  ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਸਭੇਂ ਤ 
ਬਧਤਕ ਤਯ ਤ ਭਜੂਦ 
ਿਣ ਦੀ ਰੋ ਿ ਅਤ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਕਿਰ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ 
ਦੁਆਯਾ ਧਖੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE ਗਰਤ 1
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Which of the following 

refers to 'Possible 

Error in Name & 

Address 

transliteration' error?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਨੂੂੰ  ' 
ਨਾਭ ਅਤ ਤ 
ਿਯਣਾਂਤਯ ਦ ਧਿਚ 
ਭੁਭਧਕਨ ਗਰਤੀ' ਗਰਤੀ 
ਭੂੰ ਧਨਆ ਧਗਆ ਿ?

When there is 

an error in 

the address

ਜਦੋਂ ਤ ਦ ਧਿਚ 
ਇੱਕ ਗਰਤੀ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ 

When the 

name and 

address is not 

given in local 

language

ਜਦੋਂ ਨਾਭ ਅਤ 
ਤਾ ਸਥਾਨਕ 
ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਧਿਚ 
ਨਿੀਂ ਧਦੱਤ ਗ 
ਿਨ

When the 

address 

written in 

local 

language 

and in 

English are 

not matching

ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ 
ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਧਿਚ 
ਅਤ 
ਅੂੰਗਯੀ ਦ 
ਧਿਚ ਧਰਧਖਆ 
ਤਾ ਭਰ 
ਨਿੀਂ ਖਾਂਦ 
ਿਨ 

When 

you do 

not 

recognise 

the name 

of the 

city the 

resident 

resides in

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 
ਸ਼ਧਿਯ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਨਿੀਂ 
ਕਯ ਾਉਂਦ ਿ 
ਧਜਥ ਿਸਨੀਕ 
ਯਧਿੂੰਦਾ ਿ 

3
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Which of the following 

errors should be 

marked if the image in 

the photo is a chair?

ਜ ਪਟ ਦ ਧਿਚ ਤਸਿੀਯ 
ਇੱਕ ਕੁਯਸੀ ਿ ਤ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋੀ 
ਗਰਤੀ ਭਾਯਕ ਕਯਨੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ?

Human photo 

missing

ਭਨੱੁਖ ਦੀ ਪਟ 
ਧਭਧਸੂੰਗ ਿ Unidentified 

object

ਚੀ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਨਿੀਂ 
ਿ ਾ ਯਿੀ ਿ 

Person 

missing

ਧਿਅਕਤੀ 
ਧਭਧਸੂੰਗ ਿ Its not an 

error

ਇਿ ਇੱਕ 
ਗਰਤੀ ਨਿੀਂ 
ਿ 1
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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?

ਇੱਕ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਕਚਯ ਕਿਰ 4 ਉਂਗਰਾਂ 
ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਧਿਖਾਉਂਦਾ ਿ 
ਅਤ ਅਿਾਦ ਪਟ ਉਸਦ 
ਿੱਥ 4 ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਨਾਰ 
ਧਿਖਾਉਂਦ ਿਨ ਯ 
ਉਸਦਾ ਭੂਿ ਸਾਪ ਨਿੀਂ 
ਧਿਖ ਧਯਿਾ ਿ। ਇੱਕ 
ਅਿਾਦ ਪਟ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ?

Yes, as the 

person the 

exception is 

shown

ਿਾਂ, ਧਕਓਂਧਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦ ਤਯ 
ਤ ਅਿਾਦ 
ਧਿਖਾਇਆ ਧਗਆ 
ਿ 

No, as the 

exception 

photo should 

have the 

clear photo of 

his hands and 

face

ਨਿੀਂ, ਧਕਓਂਧਕ 
ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਉਸਦ 
ਿੱਥਾਂ ਅਤ ਭੂੂੰ ਿ 
ਦੀ ਸਾਪ ਪਟ 
ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਸੀ 

2
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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?

ਇੱਕ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਕਚਯ ਕਿਰ 3 ਉਂਗਰਾਂ 
ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਧਿਖਾਉਂਦਾ ਿ 
ਅਤ ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਭੂਿ 
ਧਫਨਾ ਖੱਫ ਕੂੰਨ ਤੋਂ ਧਿਖ 
ਧਯਿਾ ਿ। ਕੀ ਅਧਜਿੀ 
ਅਿਾਦ ਪਟ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ?

Yes, as the 

person has no 

left ear 

ਿਾਂ, ਧਕਓਂਧਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ 
ਖੱਫਾ ਕੂੰਨ ਨਿੀਂ 
ਿ 

No, as the 

exception 

photo should 

have the 

photo of his 

hands

ਨਿੀਂ, ਧਕਓਂਧਕ 
ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਉਸਦ 
ਿੱਥਾਂ ਦੀ ਪਟ 
ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ 

2
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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. 

ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  
'ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਕਈ ਅਿਾਦ ਭਜੂਦ 
ਨਿੀਂ ਿ' ਗਰਤੀ ਭੂੰ ਧਨਆ 
ਧਗਆ ਿ ਜਦੋਂ ਿਸਨੀਕ 
ਦੀ ਪਟ ਕਈ ਅਿਾਦ 
ਨਿੀਂ ਧਿਖਾਉਂਦੀ ਿ, 
ਿਾਰਾਂਧਕ ਇਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਅਿਾਦ ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ 
ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

An enrolment is 

considered as 'Object 

in Exception' error 

when there is another 

person in the 

exception photo. 

ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  
'ਅਿਾਦ ਦ ਧਿਚ ਚੀ' 

ਭੂੰ ਧਨਆ ਧਗਆ ਿ ਜਦੋਂ 
ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਕਈ ਦੂਜਾ ਧਿਅਕਤੀ 
ਭਜੂਦ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2
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Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

When the exception 

photo is not clear, 

then you should 

increase the 

brightness and accept 

the photo.

ਜਦੋਂ ਅਿਾਦ ਪਟ ਸਾਪ 
ਨਿੀਂ ਿ ਤ ਤੁਿਾਨੂੂੰ  
ਫਰਾਇਟਨਸ ਿਧਾ ਦਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ ਅਤ ਪਟ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਯਕ ਰਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

When the photo and 

exception photo are 

same, then it is 

_______________.

ਜਦੋਂ ਪਟ ਅਤ ਅਿਾਦ 
ਪਟ ਸਭਾਨ ਿਨ, ਤ ਉਿ 
_________________

_ ਿ।

No Exception 

Available in 

Exception 

Photo error

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਗਰਤੀ ਦ ਧਿਚ 
ਕਈ ਅਿਾਦ 
ਭਜੂਦ ਨਿੀਂ ਿ

Exception 

Photo not as 

per guidelines 

error

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਧਿਚ ਗਰਤੀ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ ਨਿੀਂ 
ਿ 

Poor Quality 

in Exception 

Photo error

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਗਰਤੀ ਦੀ 
ਗੁਣਿੱਤਾ 
ਖਯਾਫ ਿ 

Not an 

error

ਇੱਕ ਗਰਤੀ 
ਨਿੀਂ ਿ 2



347

Chapter 7: 

Guidelines for 
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Operator and 

Supervisor on 

Quality of 
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

You find that 

resident's photo is 

different from the one 

given in the exception. 

What action will you 

take in such situation?

ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਤਾ ਰੱਗਦਾ 
ਿ ਧਕ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ 
ਅਿਾਦ ਦ ਧਿਚ ਧਦੱਤੀ 
ਗਈ ਤੋਂ ਿੱਖਯੀ ਿ। 
ਅਧਜਿੀ ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਯਗ?

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception 

photo' error

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਕਈ 
ਅਿਾਦ ਭਜੂਦ 
ਨਿੀਂ ਿ' ਗਰਤੀ 
ਦ ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ 
ਕਯ 

Mark it as 

'Incomplete 

Address' error

;ਅਧੂਯ ਤ' ਦੀ 
ਗਰਤੀ ਦ 
ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ 
ਕਯ 

Mark it as 

'Both photo 

of different 

person' error

ਦਨੋਂ  ਪਟਆਂ 
ਅਰਗ ਅਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀ ਿਨ' 

ਗਰਤੀ ਦ 
ਤਧਿਤ 
ਭਾਯਕ ਕਯ 

Mark it 

as 

'Possible 

Error in 

Name 

and 

Address' 

error

ਨਾਭ ਅਤ ਤ 
ਦ ਧਿਚ 
ਭੁਭਧਕਨ 
ਗਰਤੀ' 
ਗਰਤੀ ਦ 
ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ 
ਕਯ 

3
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Operator and 

Supervisor on 

Quality of 
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Which of the following 

refers to 'Both Photo 

of different person' 

error?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਨੂੂੰ  
'ਦਨੋਂ  ਪਟਆਂ ਅਰਗ 
ਅਰਗ ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਨ' ਦ ਤਧਿਤ 
ਗਰਤੀ ਭੂੰਨੀ ਗਈ ਿ?

When the 

resident's 

photo and his 

exception 

photo is 

mismatching

ਜਸੋਂ ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਪਟ ਅਤ ਉਸਦੀ 
ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਭਰ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦ 
ਿਨ

When the 

exception 

photo shows 

an object

ਜਦੋਂ ਅਿਾਦ 
ਪਟ ਇੱਕ ਚੀ 
ਧਿਖਾਉਂਦੀ ਿ 

When the 

name and 

the gender 

of the 

person are 

mismatching

ਜਦੋਂ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ 
ਨਾਭ ਅਤ 
ਧਰੂੰ ਗ ਭਰ 
ਨਿੀਂ ਖਾਂਦ 
ਿਨ

When 

both the 

photos 

show no 

exception

s

ਜਦੋਂ ਦਨੋਂ  
ਪਟਆਂ ਕਈ 
ਅਿਾਦ ਨਿੀਂ 
ਧਿਖਾਉਂਦ ਿਨ 

1

349

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

You find that the 

photo in the given 

image is dark. What 

action will you take in 

such situation?

ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਤਾ ਰੱਗਦਾ ਿ 
ਧਕ ਧਦੱਤੀ ਗਈ ਤਸਿੀਯ 
ਦ ਧਿਚ ਪਟ ਕਾਰੀ ਿ। 
ਅਧਜਿੀ ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਯਗ?

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception 

photo' error

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਕਈ 
ਅਿਾਦ ਭਜੂਦ 
ਨਿੀਂ ਿ' ਗਰਤੀ 
ਦ ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ 
ਕਯ

Mark it as 

'Poor Quality' 

error

ਖਯਾਫ ਗੁਣਿੱਤਾ' 
ਗਰਤੀ ਦ 
ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ 
ਕਯ 

Mark it as 

'Image not 

clear' error

ਤਸਿੀਯ ਸਾਪ 
ਨਿੀਂ ਿ' 
ਗਰਤੀ ਦ 
ਤਧਿਤ 
ਭਾਯਕ ਕਯ 

Mark it 

as 

'Mismatc

h in the 

photo' 

error

ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਧਭਸਭਚ' 

ਗਰਤੀ ਦ 
ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ 
ਕਯ 

2
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Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

If the quality and 

visibility of the 

exception photo is 

poor, then it should be 

marked as 'Poor 

Quality in Exception 

Photo'.

ਜ ਅਿਾਦ ਪਟ ਦੀ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਖਯਾਫ ਿ ਅਤ 
ਧਿੱਖਣ ਦ ਧਿਚ ਉਿ ਸਾਪ 
ਨਿੀਂ ਿ, ਤ ਉਸਨੂੂੰ  
'ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਖਯਾਫ ਗੁਣਿੱਤਾ' ਦ 
ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ।

True 
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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.

ਜ ਅਿਾਦ ਪਟ ਦਾ ਇੱਕ 
ਧਿੱਸਾ ਸਾਪ ਧਦੱਖ ਧਯਿਾ ਿ 
ਅਤ ਦੂਜਾ ਾਸ ਧੁੂੰ ਦਰਾ 
ਿ, ਤ ਉਸਨੂੂੰ  ਪਟ ਦੀ ਪਟ 
ਗਰਤੀ ਭੂੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਿ।

True 
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

2
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Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

You find that the 

exception photo of 

the resident is not 

clear. What action will 

you take?

ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਤਾ ਰੱਗਦਾ 
ਿ ਧਕ ਿਸਨੀਕ ਦੀ 
ਅਿਾਦ ਪਟ ਸਾਪ ਨਿੀਂ 
ਿ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਯਗ?

Accept and 

mark it as 

'Photo of 

photo' error

ਸਿੀਕਾਯ ਕਯ 
ਅਤ 'ਪਟ ਦੀ 
ਪਟ' ਗਰਤੀ ਦ 
ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ 
ਕਯ 

Reject and 

mark it as 

'Poor Quality 

in Exception 

Photo' error

ਸਿੀਕਾਯ ਨਾ 
ਕਯ ਅਤ 
'ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ ਖਯਾਫ 
ਗੁਣਿਤਾ' ਗਰਤੀ 
ਦ ਤਧਿਤ 
ਭਾਯਕ ਕਯ 

Rectfiy the 

photo clarity 

using photo 

rectification 

software

ਪਟ ਠੀਕ 
ਕਯਨ ਿਾਰ 
ਸਾਪਟਿਅਯ 
ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਕ ਪਟ 
ਦੀ ਸਪਾਈ ਨੂੂੰ  
ਠੀਕ ਕਯ 

Escalate 

the issue 

to your 

superior

ਆਣ ਤੋਂ ਉੱਤ 
ਭਜੂਦ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੱੁਦ ਫਾਯ 
ਸੂਧਚਤ ਕਯ 

2
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Photo of Photo' error 

is marked when 

enrolment of a 

resident is done 

without capturing the 

live picture of the 

resident.

ਪਟ ਦੀ ਪਟ ਗਰਤੀ ਉਦੋਂ 
ਭਾਯਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ 
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਧਫਨਾ ਿਸਨੀਕ 
ਦੀ ਰਾਈਿ ਤਸਿੀਯ 
ਕਚਯ ਕੀਤ ਧਫਨਾਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ।

True 
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਿਦਾਇਤਾਂ

If the residents photo 

has been captured by 

Enrolment operators 

with Tourist place, 

than it will get 

rejected under Poor 

Quality Photo

ਜਦੋਂ ਮਾਤਯੀ ਸਥਾਨ ਦ 
ਨਾਰ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਨੂੂੰ  
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯਾਂ 
ਦੁਆਯਾ ਕਚਯ ਕੀਤਾ 
ਜਾਂਦਾ ਿ, ਤ ਧਪਯ ਉਿ 
ਖਯਾਫ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੀ ਪਟ 
ਦ ਅਧੀਨ ਸਿੀਕਾਯ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ।

True 
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

You find that there are 

no exceptions in the 

exception image. 

What would you do in 

such case?

ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਤਾ ਰੱਗਦਾ 
ਿ ਧਕ ਅਿਾਦ ਤਸਿੀਯ 
ਦ ਧਿਚ ਕਈ ਅਿਾਦ 
ਨਿੀਂ ਿ। ਅਧਜਿ ਭਾਭਰ  
ਦ ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਯਗ?

Accept and 

mark it as 'No 

Exception 

available in 

the exception 

photo' error

ਸਿੀਕਾਯ ਕਯ 
ਅਤ 'ਅਿਾਦ 
ਪਟ ਦ ਧਿਚ ਕਈ 
ਅਿਾਦ ਨਿੀਂ ਿ' 
ਦ ਤਧਿਤ ਭਾਯਕ 
ਕਯ 

Reject and 

mark it as 'No 

Exception 

available in 

the exception 

photo' error

ਸਿੀਕਾਯ ਨਾ 
ਕਯ ਅਤ 
'ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ ਕਈ 
ਅਿਾਦ ਨਿੀਂ 
ਿ' ਦ ਤਧਿਤ 
ਭਾਯਕ ਕਯ 

Accept and 

delete the 

photo 

without 

exception

ਸਿੀਕਾਯ ਕਯ 
ਅਤ ਧਫਨਾ 
ਅਿਾਦ ਤੋਂ 
ਪਟ ਨੂੂੰ  
ਧਡਰੀਟ ਕਯ 

Escalate 

the issue 

to your 

superior

ਆਣ ਤੋਂ ਉੱਤ 
ਭਜੂਦ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੱੁਦ ਫਾਯ 
ਸੂਧਚਤ ਕਯ 

2
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The exception photo 

does not show the 

image of the resident. 

What type of error is 

this? 

ਅਿਾਦ ਪਟ ਿਸਨੀਕ 
ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਨਿੀਂ 
ਧਿਖਾਉਂਦੀ ਿ। ਇਿ ਧਕਸ 
ਤਯਹਾਂ ਦੀ ਗਰਤੀ ਿ?

Object in 

exception 

photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਚੀ

Both Photo of 

different 

Person

ਦਨੋਂ  ਪਟਆਂ 
ਅਰਗ ਅਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦੀਆਂ ਿਨ

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ 
ਅਨੁਸਾਯ 
ਨਿੀਂ ਿ

Poor 

Quality in 

Exception 

 Photo

ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਦੀ ਖਯਾਫ 
ਗੁਣਿੱਤਾ 1
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You find that the 

name of the city does 

not belong to the 

State. What would 

you do in such 

situation?

ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਤਾ ਰੱਗਦਾ 
ਿ ਧਕ ਸ਼ਧਿਯ ਦਾ ਨਾਭ 
ਯਾਜ ਦ ਧਿਚ ਨਿੀਂ ਭਜੂਦ 
ਿ। ਤ ਅਧਜਿੀ ਸਧਥਤੀ ਦ 
ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਯਗ?

Correct the 

name of the 

City and 

accept the 

details

ਨਾਭ ਅਤ ਸ਼ਧਿਯ 
ਨੂੂੰ  ਠੀਕ ਕਯ ਅਤ 
ਿਯਿ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯ 

Mark it as 

'Possible 

Error in Name 

and Address' 

error

ਨਾਭ ਅਤ ਤ 
ਦ ਧਿਚ 
ਭੁਭਧਕਨ 
ਗਰਤੀ' ਗਰਤੀ 
ਦ ਤਧਿਤ 
ਭਾਯਕ ਕਯ 

Inform the 

operator to 

correct the 

issue

ਭੱੁਦ ਨੂੂੰ  ਠੀਕ 
ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਸੂਧਚਤ ਕਯ

Escalate 

the issue 

to your 

superior

ਆਣ ਤੋਂ ਉੱਤ 
ਭਜੂਦ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੱੁਦ ਫਾਯ 
ਸੂਧਚਤ ਕਯ 

2
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ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Possible Error in Name 

& Address is marked 

when address is not 

matching with the city 

or State given.

ਨਾਭ ਅਤ ਸ਼ਧਿਯ ਦ 
ਧਿਚ ਭੁਭਧਕਨ ਗਰਤੀ 
ਉਦੋਂ ਭਾਯਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 
ਿ ਜਦੋਂ ਤਾ ਧਦੱਤ ਗ 
ਸ਼ਧਿਯ ਜਾਂ ਯਾਜ ਦ ਨਾਰ 
ਭਰ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ 

1

359

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 
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ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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?

ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਿ 
ਜ ਆਣ ਿੱਥ ਧਿਖਾ 
ਧਯਿਾ ਿ। ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ 
ਤਾ ਰੱਗਦਾ ਿ ਧਕ ਪਟ 
ਦ ਧਿਚ ਕਈ ਅਿਾਦ 
ਨਿੀਂ ਿ। ਅਧਜਿ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ 
ਕੀ ਕਯਗ?

Correct the 

name of the 

City and 

accept the 

details

ਸ਼ਧਿਯ ਦ ਨਾਭ 
ਨੂੂੰ  ਠੀਕ ਕਯ ਅਤ 
ਿਯਿ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯ 

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception 

photo' error

ਨਾਭ ਅਤ ਤ 
ਦ ਧਿਚ 
ਭੁਭਧਕਨ 
ਗਰਤੀ' ਗਰਤੀ 
ਦ ਤਧਿਤ 
ਭਾਯਕ ਕਯ 

Inform the 

operator to 

correct the 

issue

ਭੱੁਦ ਨੂੂੰ  ਠੀਕ 
ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਸੂਧਚਤ ਕਯ 

Escalate 

the issue 

to your 

superior

ਆਣ ਤੋਂ ਉੱਤ 
ਭਜੂਦ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੱੁਦ ਦ ਫਾਯ 
ਸੂਧਚਤ ਕਯ 

2
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ਿਦਾਇਤਾਂ

The exception photo 

shows image of a 

person with one eye 

covered. Will you 

Accept or Reject this 

image? 

ਅਿਾਦ ਪਟ ਇੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਿੀਯ 
ਧਿਖਾਉਂਦੀ ਿ ਧਜਸਦੀ 
ਇੱਕ ਅੱਖ ਢਕੀ ਿਈ ਿ। 
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਸਿੀਯ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯਗ ਜਾਂ 
ਨਿੀਂ?

Accept
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯ

Reject

ਸਿੀਕਾਯ ਨਾ 
ਕਯ 2
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ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

You find that the City 

and the State are not 

matching. What action 

will you take in such 

situation?

ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਇਿ ਤਾ ਰੱਗਦਾ 
ਿ ਧਕ ਸ਼ਧਿਯ ਅਤ ਯਾਜ 
ਭਰ ਨਿੀਂ ਖਾ ਯਿ ਿਨ। 
ਅਧਜਿੀ ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਯਗ?

Possible 

Gender- 

Photo 

Mismatch

ਭੁਭਧਕਨ ਧਰੂੰ ਗ-

ਪਟ ਧਭਸ ਭਚ Incomplete 

Address

ਅਧੂਯਾ ਤਾ Possible Age 

– Photo 

Mismatch

ਭੁਭਧਕਨ - 
ਉਭਯ ਪਟ 
ਧਭਸਭਚ

Possible 

Error in 

Name 

and 

Address

ਨਾਭ ਅਤ ਤ 
ਦ ਧਿਚ 
ਭੁਭਧਕਨ 
ਗਰਤੀ

4
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ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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?

ਅੂੰਗਯੀ ਅਤ ਸਥਾਨਕ 
ਬਾਸ਼ਾ ਦ ਧਿਚ ਸ਼ਧਿਯ ਦਾ 
ਨਾਭ ਭਰ ਨਿੀਂ ਖਾ ਯਿ 
ਿਨ। ਿਾਰਾਂਧਕ, ਫਾਕੀ 
ਸਾਯਾ ਿਯਿਾ ਠੀਕ ਿ। 
ਅਧਜਿੀ ਸਧਥਤੀ ਦ ਧਿਚ 
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਯਗ?

Correct the 

name of the 

City and 

accept the 

details

ਸ਼ਧਿਯ ਦ ਨਾਭ 
ਨੂੂੰ  ਠੀਕ ਕਯ ਅਤ 
ਿਯਿ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯ 

Inform the 

operator 

through mail 

about the 

error

ਗਰਤੀ ਦ ਫਾਯ 
ਭਰ ਦੁਆਯਾ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਸੂਧਚਤ ਕਯ

Mark it as 

'Possible 

Error in 

Name/Addre

ss 

Transliteratio

n' error

ਨਾਭ/ਤਾ 
ਿਯਣਾਂਤਯ ਦ 
ਧਿਚ 
ਭੁਭਧਕਨ 
ਗਰਤੀ' 
ਗਰਤੀ ਦ 
ਤਧਿਤ 
ਭਾਯਕ ਕਯ 

Escalate 

the issue 

to your 

superior

ਆਣ ਤੋਂ ਉੱਤ 
ਭਜੂਦ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੱੁਦ ਦ ਫਾਯ 
ਸੂਧਚਤ ਕਯ 

3
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Possible Error in 

Name/Address 

Transliteration error is 

there is a mismatch in 

name and address 

given in local language 

and in English.

ਨਾਭ/ਤ ਦੀ ਿਯਣਾਂਤਯ 
ਗਰਤੀ ਦ ਧਿਚ ਭੁਭਧਕਨ 
ਗਰਤੀ ਉਦੋਂ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ ਜਦੋਂ 
ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਾ ਅਤ 
ਅੂੰਗਯੀ ਦ ਧਿਚ ਧਦੱਤ 
ਗ ਨਾਭ ਅਤ ਤਾ ਦ 
ਧਿਚ ਧਭਸਭਚ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ 

1
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ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

If the name in the 

enrolment details is a 

slang, the same should 

be rejected. 

ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿਯਿ ਦ 
ਧਿਚ ਨਾਭ ਇੱਕ ਸਰੈਂਗ 
ਿ, ਤ ਸਭਾਨ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਨਿੀਂ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

One of the exception 

photo shows a picture 

of deity. What should 

you do in such case?

ਇੱਕ ਅਿਾਦ ਪਟ ਯੱਫ 
ਦੀ ਪਟ ਧਿਖਾਉਂਦੀ ਿ। 
ਅਧਜਿ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਕੀ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ? 

Accept the 

details 

ਿਯਿ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯ 

Send a mail 

to operator 

to click the 

right picture

ਉਧਚਤ ਤਸਿੀਯ 
ਧਖੱਚਣ ਦ ਰਈ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਭਰ ਬਜ

Mark it as 

'Human 

photo 

missing' 

error

ਭਨੱੁਖੀ ਪਟ 
ਧਭਧਸੂੰਗ' 

ਗਰਤੀ ਦ 
ਤਧਿਤ 
ਭਾਯਕ ਕਯ 

It is not 

an error

ਇਿ ਇੱਕ 
ਗਰਤੀ ਨਿੀਂ 
ਿ 3
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ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Which of the following 

is considered as 

'Human photo 

missing' error?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਸ ਨੂੂੰ  
'ਭਨੱੁਖੀ ਪਟ ਧਭਧਸੂੰਗ' 

ਗਰਤੀ ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਂਦਾ ਿ?

If the photo 

shows a 

person 

without 

exception

ਜ ਪਟ ਅਿਾਦ 
ਤੋਂ ਧਫਨਾਂ ਇੱਕ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਪਟ ਧਿਖਾਉਂਦੀ 
ਿ 

If the photo 

shows an 

object

ਜ ਪਟ ਇੱਕ 
ਚੀ ਧਿਖਾਉਂਦੀ 
ਿ 

If the photo 

is not clear

ਜ ਪਟ ਸਾਪ 
ਨਿੀਂ ਿ 

If the 

photo is 

blurred

ਜ ਪਟ ਧੁੂੰ ਦਰੀ 
ਿ 2
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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

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਿਠ ਧਰਖੀਆਂ ਧਕਿੋੀਆਂ 
ਚੀਾਂ ਸਿੀਕਾਯ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ 
ਿਨ?

I. ਪਟ ਦੀ ਪਟ 
II. ਸਧਰਧਫਰਟੀ ਦੀ ਪਟ 
III. ਿਫ ਕਭ ਰਗ 
IV. ਜਾਨਿਯ ਦੀ ਪਟ 
V. ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਅਿਾਦ ਭਜੂਦ 
ਿਨ 

II and III II ਅਤ III II, III and IV II, III ਅਤ IV I, II, III and IV
I, II, III ਅਤ 
IV

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

During enrolment 

process, a resident can 

help the operator by 

clicking the photos of 

other residents.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਧਿਧੀ ਦ 
ਦਯਾਨ, ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ 
ਦੂਜ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪਟਆਂ ਧਖੱਚ ਕ 
ਆਯਟਯ ਦੀ ਭਦਦ 
ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

A resident should be 

present physically at 

the Aadhaar 

enrolment centre to 

give his enrolment 

details.

ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
ਧਿਖ ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਬਧਤਕ ਤਯ ਤ ਉਸ 
ਸਥਾਨ ਤ ਭਜੂਦ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਤਾਂ ਜ ਆਣ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦਾ ਿਯਿਾ 
ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1

370

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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?

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਤੁਿਾਡ 
ਕਰ ਆਉਂਦਾ ਿ ਅਤ 
ਦੱਸਦਾ ਿ ਧਕ ਉਸਦ 
ਧਤਾ ਧਫਭਾਯ ਿਨ ਅਤ 
ਉਿ ਕੇਂਦਯ ਆਕ ਆਣਾ 
ਿਯਿਾ ਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ। ਅਧਜਿ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 
ਕਯਗ?

Ask the 

resident to 

get his father 

enroled once 

after he gets 

well

ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਉਸਦ ਧਤਾ ਦ 
ਠੀਕ ਿਣ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ ਆਣ 
ਧਤਾ ਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਯਿਾਉਣ ਦ 
ਰਈ ਕਿ

Ask the 

resident to 

bring the 

father's 

demographic 

and biometric 

details

ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਆਣ ਧਤਾ ਦੀ 
ਬੂਗਧਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਅਤ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਕ 
ਆਉਣ ਦ ਰਈ 
ਕਿ 

Tell him that 

you cannot 

help him in 

such cases

ਉਸਨੂੂੰ  ਕਿ 
ਧਕ ਅਧਜਿ 
ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ ਤੁਸੀਂ 
ਉਸਦੀ ਭਦਦ 
ਨਿੀਂ ਕਯ 
ਸਕਦ ਿ 

Escalate 

the issue 

to your 

superior

ਆਣ ਉੱਤ 
ਭਜੂਦ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  
ਭੱੁਦ ਦ ਫਾਯ 
ਸੂਧਚਤ ਕਯ 

1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In case of village, the 

address section should 

have:

ਧੂੰ ਡ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ, 

ਤਾ ਦ ਬਾਗ ਦ ਧਿਚ 
______________ 

ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ:
Village

ਧੂੰ ਡ Block and 

town

ਫਰਾਕ ਅਤ 
ਨਗਯ

State and 

Pincode

ਯਾਜ ਅਤ 
ਧਨਕਡ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In case of City, the 

address section should 

have:

I.  House number

II. Colony/locality

III. Area

IV. City

V. State

VI. Pin code 


ਸ਼ਧਿਯ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਤ ਦ ਬਾਗ ਦ ਧਿਚ 
___________ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ:
I.  ਘਯ ਦਾ ਨੂੰ ਫਯ 
II. ਕਰਨੀ/ਇਰਾਕਾ 
III. ਖਤਯ 
IV. ਸ਼ਧਿਯ 
V. ਯਾਜ 
VI. ਧੂੰ ਨ ਕਡ 

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

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

If the address section 

does not have Pin 

code then, the error 

that you should mark 

is 'Incomplete 

Address'.

ਜ ਤ ਦ ਸਕਸ਼ਨ ਦ 
ਧਿਚ ਧੂੰ ਨ ਕਡ ਨਿੀਂ ਿ, 
ਤ ਗਰਤੀ ਨੂੂੰ  'ਅਧੂਯਾ 
ਤਾ' ਸਭਝਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Which of the following 

errors should be 

marked if there is 

mismatch in the 

relationship in the 

address section?

ਜ ਤ ਦ ਬਾਗ ਦ ਧਿਚ 
ਧਯਸ਼ਤ ਦ ਧਿਚ ਧਭਸਭਚ 
ਿ ਤ ਿਠ ਧਰਖੀ ਧਕਿੋੀ 
ਗਰਤੀ ਨੂੂੰ  ਭਾਯਕ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Incorrect 

address

ਅਨੁਧਚਤ ਤਾ  Possible 

Relationship 

Mismatch

ਭੁਭਧਕਨ 
ਧਯਸ਼ਤਾ ਧਭਸਭਚ Incorrect 

information

ਅਨੁਧਚਤ 
ਜਾਣਕਾਯੀ Incomplet

e Address

ਅਧੂਯਾ ਤਾ
2

375

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

The address section 

shows D/O whereas 

the photo is of a 8 

year old boy. What 

type of error is this? 

ਤ ਦਾ ਬਾਗ ਡੀ/  
ਧਿਖਾਉਂਦਾ ਿ ਜਦਧਕ ਪਟ 
ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਰ ਦ ਭੁੂੰ ਡ 
ਦੀ ਿ। ਇਿ ਧਕਸ ਤਯਹਾਂ 
ਦੀ ਗਰਤੀ ਿ?

Possible 

Gender- 

Photo 

Mismatch

ਭੁਭਧਕਨ ਧਰੂੰ ਗ-

ਪਟ ਧਭਸਭਚ Incomplete 

Address

ਅਧੂਯਾ ਤਾ Possible Age 

– Photo 

Mismatch

ਭੁਭਧਕਨ 
ਉਭਯ-ਪਟ 
ਧਭਸਭਚ

 Possible 

Relations

hip 

Mismatch

ਭੁਭਧਕਨ 
ਧਯਸ਼ਤਾ 
ਧਭਸਭਚ 4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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.

ਛੋੀ ਿਈ/ਦੂਜ ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਦਸਤਾਿਜ, ਆਧਾਯ ਪਾਯਭ/ 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਧਰੱ, ਿਸਨੀਕ 
ਦੀ ਪਟ/ਚੀ/ਜਾਨਿਯ ਦੀ 
ਪਟ ਧਜਸਨੂੂੰ  ਦਸਤਾਿਜ ਦ 
ਤਧਿਤ ਜਧੋਆ ਧਗਆ ਿ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਨਕਰੀ ਦਸਤਾਿਜ 
ਭੂੰ ਧਨਆ ਜਾਿਗਾ ਧਜਸਦਾ 
ਨਤੀਜਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ ਦ ਧਿਯੱੁਧ 
ਫਰਕਧਰਸਧਟੂੰ ਗ ਅਤ ਪ 
ਆਈ ਆਯ ਿਿਗਾ।

True ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Documents not 

uploaded/ blank 

document uploaded will 

lead to blacklisting & FIR 

against the Enrolment 

operator.

ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਦਾ ਅਰਡ ਨਾ 
ਿਣਾ/ਖਾਰੀ ਦਸਤਾਿਜ ਦ 
ਅਰਡ ਿਣ ਦ ਨਾਰ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਦ 
ਧਿਯੱੁਧ ਫਰਕਧਰਸਧਟੂੰ ਗ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ ਜਾਯੀ 
ਿਿਗੀ।

True ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਧਦਨ ਅਰਡ 
ਿ ਸਾਯ ਦਸਤਾਿਜ ਿਧਰਡ 
ਿਣ ਚਾਿੀਦ ਿਨ ਅਤ 
ਸਭਾਤ/ਯੱਦ ਕੀਤ ਗ 
ਦਸਤਾਿਜਾਂ ਨੂੂੰ  ਸਿੀਕਾਯ 
ਕਯਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ ਦ ਧਿਯੱੁਧ 
ਫਰਕਧਰਸਧਟੂੰ ਗ ਅਤ ਪ 
ਆਈ ਆਯ ਜਾਯੀ ਿਿਗਾ।

True ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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.

ਧਿਚਾਣ ਦ ਸਫੂਤ ਿਜੋਂ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਅਤ ਨਾਭ 
ਦਸਤਾਿਜ ਤ ਭਜੂਦ ਿਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ।  ਅਧਧਧਕਰਤ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦੁਆਯਾ ਇੱਕ 
ਦਸਤਾਿੀ ਭੱੁਦ ਤ ਜੁੋੀ 
ਿਈ ਪਟ ਤ ਸਟਭ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ। ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦਾ 
ਾਰਨ ਨਾ ਕਯਨ ਦ ਨਾਰ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਯਟਯ ਦ 
ਧਿਯੱੁਧ ਫਰਕਧਰਸਧਟੂੰ ਗ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ ਜਾਯੀ 
ਿਿਗੀ। 

True ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator captures 

Unparliamentarily / 

Abusive language?

ਜ ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ 
ਅਨਾਯਰੀਆਭੈਂਟਾਂਧਯਰੀ/ਫ
ਦਸਰੂਕੀ ਿਾਰੀ ਬਾਸ਼ਾ ਨੂੂੰ  
ਕਚਯ ਕਯਦਾ ਿ ਤ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ?

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

Operator will 

be sent for 

training

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਧਸੱਧਖਆ ਦ 
ਰਈ ਬਧਜਆ 
ਜਾਿਗਾ

Amount of 

Rs.1000 

withheld 

per packet 

and for 1 

or more 

cases in a 

month- 

Suspensio

n for 1 

year and 

more than 

5 cases - 

Suspensio

n for 5 

year & FIR 

will be 

filed

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ 
ਪਾਈਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੀ 

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What can lead to 

Blacklisting of operator 

for one year and filing of 

FIR?

ਧਕਸ ਚੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 
ਆਯਟਯ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਫਰਕਧਰਸਧਟੂੰ ਗ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ ਜਾਯੀ ਿ 
ਸਕਦੀ ਿ?

Picture of God 

captured in 

place of 

resident photo

ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ 
ਦ ਸਥਾਨ ਤ ਯੱਫ 
ਦੀ ਪਟ ਕਚਯ ਿ 
ਗਈ ਿ 

Age Photo Miss 

match

ਉਭਯ ਪਟ ਧਭਸ 
ਭਚ Poor Quality 

Photograph

ਖਯਾਫ 
ਗੁਣਿੱਤਾ ਦੀ 
ਪਟ

Incomplet

e Address

ਅਧੂਯਾ ਤਾ 
1
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator enrols an Adult 

as child?

 ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਜ ਇੱਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਫੱਚ 
ਦ ਸਥਾਨ ਤ ਇੱਕ ਫਾਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯ 
ਧਦੂੰ ਦਾ ਿ?

Waring letter 

will be issued




ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

Operator will 

be sent for 

training

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਧਸੱਧਖਆ ਦ 
ਰਈ ਬਧਜਆ 
ਜਾਿਗਾ 

Amount of 

Rs.1000 

withheld 

per packet 

and for 1 

or more 

cases in a 

month- 

Suspensio

n for 1 

year and 

more than 

5 cases - 

Suspensio

n for 5 

year & FIR 

will be 

filed

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ 
ਪਾਈਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੀ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator captures an 

Animal Photo/Photo of 

Diety/any other object in 

place resident 

photograph?

ਜ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਦ 
ਸਥਾਨ ਤ ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ ਇੱਕ ਜਾਨਿਯ 
ਦੀ ਪਟ/ਬਗਿਾਨ ਦੀ 
ਪਟ/ਧਕਸ ਿਯ ਚੀ ਦੀ 
ਪਟ ਰਛਰ ਕਯਦਾ ਿ ਤ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ?

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

Operator will 

be sent for 

training

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਧਸੱਧਖਆ ਦ 
ਰਈ ਬਧਜਆ 
ਜਾਿਗਾ

Amount of 

Rs.1000 

withheld 

per packet 

and for 1 

or more 

cases in a 

month- 

Suspensio

n for 1 

year and 

more than 

5 cases - 

Suspensio

n for 5 

year & FIR 

will be 

filed

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ 
ਪਾਈਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੀ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator will capture 

Objects(Chair/Laptop/W

all/Table) Photo in place 

resident photograph?




ਜ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਦ 
ਸਥਾਨ ਤ ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ ਚੀਾਂ 
(ਕੁਯਸੀ/ਰਟਾ/ਦੀਿਾਯ/ਟ
ਫਰ) ਨੂੂੰ  ਕਚਯ ਕਯਦਾ ਿ 
ਤ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ?

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

Operator will 

be sent for 

training

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਧਸੱਧਖਆ ਦ 
ਰਈ ਬਧਜਆ 
ਜਾਿਗਾ

Amount of 

Rs.1000 

withheld 

per packet 

and for 1 

or more 

cases in a 

month- 

Suspensio

n for 1 

year and 

more than 

5 cases - 

Suspensio

n for 5 

year & FIR 

will be 

filed

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ 
ਪਾਈਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੀ

4



385

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator will capture 

Animal Photo in place 

resident photograph?

ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਯਟਯ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਦ ਸਥਾਨ 
ਤ ਜਾਨਿਯ ਦੀ ਪਟ 
ਕਚਯ ਕਯਦਾ ਿ ਤ ਉਸਦ 
ਧਿਯੱੁਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ?

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

Operator will 

be sent for 

training

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਧਸੱਧਖਆ ਦ 
ਰਈ ਬਧਜਆ 
ਜਾਿਗਾ

Amount of 

Rs.1000 

withheld 

per packet 

and for 1 

or more 

cases in a 

month- 

Suspensio

n for 1 

year and 

more than 

5 cases - 

Suspensio

n for 5 

year & FIR 

will be 

filed

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ 
ਪਾਈਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੀ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator would capture 

photograph of "photo" 

in place of live resident 

photograph?

ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ 
ਰਾਈਿ ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਦ 
ਸਥਾਨ ਤ "ਪਟ" ਦੀ ਪਟ 
ਕਚਯ ਕਯਦਾ ਿ?

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

Operator will 

be sent for 

training

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਧਸੱਧਖਆ ਦ 
ਰਈ ਬਧਜਆ 
ਜਾਿਗਾ

Amount of 

Rs.1000 

withheld 

per packet 

and for 1 

or more 

cases in a 

month- 

Suspensio

n for 1 

year and 

more than 

5 cases - 

Suspensio

n for 5 

year & FIR 

will be 

filed

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ 
ਪਾਈਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੀ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator during 

Biometric exception 

enrolment captures 

photograph of a 

different person in 

exception photograph?

ਜ ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਅਿਾਦ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਦਯਾਨ ਇੱਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ ਧਕਸ 
ਦੂਜ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟ 
ਧਖੱਚ ਰੈਂਦਾ ਿ ਤ ਉਸਦ 
ਧਿਯੱੁਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ?

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

Operator will 

be sent for 

training

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਧਸੱਧਖਆ ਦ 
ਰਈ ਬਧਜਆ 
ਜਾਿਗਾ

Amount of 

Rs.1000 

withheld 

per packet 

and for 1 

or more 

cases in a 

month- 

Suspensio

n for 1 

year and 

more than 

5 cases - 

Suspensio

n for 5 

year & FIR 

will be 

filed

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ 
ਪਾਈਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੀ

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator during 

Biometric exception 

enrolment captures 

photograph of 

Objects(Chair/Laptop/Ta

ble/Poster) in exception 

photograph?

ਜ ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਅਿਾਦ ਦ 
ਦਯਾਨ ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਯਟਯ ਚੀਾਂ ਦੀਆਂ 
ਪਟਆਂ ਧਖੱਚਦਾ ਿ 
(ਕੁਯਸੀ/ਰਟਾ/ਸਟਯ) 

ਤ ਉਸਦ ਧਿਯੱੁਧ ਕੀ ਕੀਤਾ 
ਜਾਿਗਾ?

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

Operator will 

be sent for 

training

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਧਸੱਧਖਆ ਦ 
ਰਈ ਬਧਜਆ 
ਜਾਿਗਾ

Amount of 

Rs.1000 

withheld 

per packet 

and for 1 

or more 

cases in a 

month- 

Suspensio

n for 1 

year and 

more than 

5 cases - 

Suspensio

n for 5 

year & FIR 

will be 

filed

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ ਆਯ 
ਪਾਈਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੀ 

4
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if Operator does 

errors like Poor Quality 

Photograph,Obvious 

Gender or Date of Birth 

Errors

ਖਯਾਫ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਰੀ ਪਟ, 
ਸਸ਼ਟ ਧਰੂੰ ਗ ਜਾਂ ਜਨਭ 
ਧਤਥੀ ਗਰਤੀਆਂ ਿਯਗੀਆਂ 
ਗਰਤੀਆਂ ਦ ਿਣ ਤ 
ਆਯਟਯ ਦ ਧਿਯੱੁਧ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

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.

ਰਤੀ ਕਟ 25 

ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
30 ਤੋਂ ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਛ 
ਭਿੀਧਨਆਂ ਦ 
ਰਈ ਸਸੈਂਸ਼ਨ 
ਅਤ 50 

ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ 

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year 

& FIR will 

be filed

ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਫਰਕਧਰਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 
& ਪ ਆਈ 
ਆਯ ਪਾਈਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken if the BE Exception 

photo is not captured by 

the operator as per 

guidelines

ਜ ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ 
ਫੀ ਈ ਅਿਾਦ ਪਟ 
ਆਯਟਯ ਦੁਆਯਾ ਕਚਯ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿ ਤ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ?

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

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.

ਰਤੀ ਕਟ 25 

ਯੁ ਦੀ 
ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
30 ਤੋਂ ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਛ 
ਭਿੀਧਨਆਂ ਦ 
ਰਈ ਸਸੈਂਸ਼ਨ 
ਅਤ 50 

ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ 

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year 

& FIR will 

be filed

ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਫਰਕਧਰਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 
& ਪ ਆਈ 
ਆਯ ਪਾਈਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ 

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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

ਅਨੁਧਚਤ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਅਿਾਦਾਂ ਦ ਰਈ 
ਆਯਟਯ ਦ ਧਿਯੱੁਧ ਕੀ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ - ਉਦਾਿਯਨ 
ਦ ਤਯ ਤ ੂਯੀਆਂ ਉਂਗਰਾਂ 
ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਧਭਧਸੂੰਗ ਦ 
ਤਯ ਤ ਧਯਕਾਯਡ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ੁਤਰੀ/ ਪਟ 
ਦੀ ਪਟ/ਇੱਕ ਅਰਗ 
ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਿਾਦ ਪਟ 

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

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

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ 
ਦੀ ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ 
ਆਯ ਪਾਈਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ 

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਫਰਕਧਰਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken against the 

Operator for bad quality 

photo in exception 

photo or exception not 

visible in exception 

photo

ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ ਜਾਂ 
ਅਿਾਦ ਪਟ ਦ ਧਿਚ 
ਅਿਾਦ ਨਾ ਿਣ ਦ ਤਧਿਤ 
ਖਯਾਫ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਰੀ ਪਟ 
ਦ ਰਈ ਆਯਟਯ ਦ 
ਧਿਯੱੁਧ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

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

ਰਤੀ ਕਟ 
1000 ਯੁ 
ਦੀ ਯਕਭ ਯਕੀ 
ਜਾਗੀ ਅਤ 
ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ -5 

ਸਾਰਾਂ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ 
ਆਯ ਪਾਈਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ 

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਫਰਕਧਰਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken against the 

Operator accepts a 

fradulent document 

ਉਸ ਆਯਟਯ ਦ ਧਿਯੱੁਧ 
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਜ ਇੱਕ 
ਨਕਰੀ ਦਸਤਾਿਜ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯਦਾ ਿ 

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

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

ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ ਦ 
ਆਈ - 5 ਸਾਰਾਂ 
ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ 
ਆਯ ਪਾਈਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ 

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਫਰਕਧਰਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken against the 

Operator scans a blank 

page as proof document

ਉਸ ਆਯਟਯ ਦ ਧਿਯੱੁਧ 
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਜ ਸਫੂਤ 
ਦਸਤਾਿਜ ਦ ਤਧਿਤ ਇੱਕ 
ਖਾਰੀ ੂੰ ਨੇ ਨੂੂੰ  ਸਕਨ ਕਯਦਾ 
ਿ 

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

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

ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ ਇੱਕ ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
5 ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ ਦ 
ਆਈ - 5 ਸਾਰਾਂ 
ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ ਅਤ 
ਪ ਆਈ 
ਆਯ ਪਾਈਰ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ 

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਫਰਕਧਰਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

3
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Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken against the 

Operator accepts an 

invalid document

ਉਸ ਆਯਟਯ ਦ ਧਿਯੱੁਧ 
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਜ ਇੱਕ 
ਅਨੁਧਚਤ ਦਸਤਾਿਜ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯਦਾ ਿ 

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

For 30 or 

more cases in 

a month - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases - 

 Suspension 

for 1 year 

ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ 30 ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਛ 
ਭਿੀਧਨਆਂ ਦ 
ਰਈ ਸਸੈਂਸ਼ਨ 
ਅਤ 50 

ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ 

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਫਰਕਧਰਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

3

396

Chapter 7: 

Guidelines for 

Enrolment 

Operator and 

Supervisor on 

Quality of 

Enrolment 

ਅਧਧਆਇ 7 : 

ਨਾਭਾਂਕਣ / ਅਡਟ 
ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਉਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਯਟਯ/ 

ਸੁਯਿਾਈਯ ਧਿਤ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What action will be 

taken against the 

Operator accepts 

document which does 

not match with the 

demographic details of 

the resident

ਉਸ ਆਯਟਯ ਦ ਧਿਯੱੁਧ 
ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ ਜ ਉਿ 
ਅਧਜਿ ਦਸਤਾਿਜ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਕਯਦਾ ਿ ਧਜਸਦ 
ਧਿਚ ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਬੂਗਧਰਕ 
ਿਯਿਾ ਭਰ ਨਿੀਂ ਖਾਂਦਾ ਿ 

Waring letter 

will be issued

ਚਤਾਿਨੀ ੱਤਯ 
ਜਾਯੀ ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Operator ID 

will get 

blocked for 72 

hours

72 ਘੂੰ ਧਟਆਂ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਆਈ ਡੀ ਫਰਾਕ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ

For 30 or 

more cases in 

a month - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases - 

 Suspension 

for 1 year 

ਇੱਕ ਭਿੀਨੇ ਦ 
ਧਿਚ 30 ਜਾਂ 
ਧਆਦਾ 
ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਰਈ - ਛ 
ਭਿੀਧਨਆਂ ਦ 
ਰਈ ਸਸੈਂਸ਼ਨ 
ਅਤ 50 

ਭਾਭਧਰਆਂ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ ਦ 
ਰਈ - ਇੱਕ 
ਸਾਰ ਦ ਰਈ 
ਸਸੈਂਸ਼ਨ 

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ਇੱਕ ਸਾਰ ਦ 
ਰਈ ਆਯਟਯ 
ਨੂੂੰ  ਫਰਕਧਰਸਟ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ 

3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਕਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਜ 
ਝੂਠ  ਬੂਗਧਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਜਾਂ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਕ  
ਦੂਜਾ ਧਿਅਕਤੀ ਿਣ ਦਾ 
ਦਾਅਿਾ ਕਯਦਾ ਿ ਜਾਂ 
ਦਾਅਿਾ ਕਯਨ ਦੀ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਦਾ ਿ, ਚਾਿ ਉਿ 
ਧਜਊਂਦਾ ਿਿ ਜਾਂ ਭਧਯਆ 
ਿਿ, ਅਸਰ ਧਿਚ ਿਿ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਿਿ ਉਸਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਦੀ ਸਾ ਿਿਗੀ, ਜ 
______ ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ ਿੱਧ 
ਸਕਦੀ ਿ|

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

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਕਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਜ 
ਝੂਠ  ਬੂਗਧਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਜਾਂ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਦਾਨ ਕਯਕ  
ਦੂਜਾ ਧਿਅਕਤੀ  ਿਣ ਦਾ 
ਦਾਅਿਾ ਕਯਦਾ ਿ ਜਾਂ 
ਦਾਅਿਾ ਕਯਨ ਦੀ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਦਾ ਿ, ਚਾਿ ਉਿ 
ਧਜਊਂਦਾ ਿਿ ਜਾਂ ਭਧਯਆ 
ਿਿ, ਅਸਰ ਧਿਚ ਿਿ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਿਿ ਉਸਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਪਾਈਨ ਦਣ ਦੀ 
ਸਾ ਿਿਗੀ, ਜ ______ 

ਯੁਇਆਂ ਤੱਕ ਿੱਧ 
ਸਕਦਾ ਿ|

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

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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 

ਕਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ, ਜ 
ਇੱਕ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਧਾਯਕ ਨੂੂੰ  ਖਤਯਾ 
ਿੁੂੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਰ 
ਸ਼ਯਾਯਤ ਕਯਨ ਦ ਉਦਸ਼ 
ਨਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ ਧਾਯਕ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਨੂੂੰ  
ਅਯਯੀਟ ਕਯਨ ਦ 
ਉਦਸ਼ ਦ ਨਾਰ ਕਈ ਦੂਜ 
ਧਿਅਕਤੀ ਿਣ ਦਾ 
ਦਾਅਿਾ ਕਯਕ ਜਾਂ 
ਦਾਅਿਾ ਕਯਨ ਦੀ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਕ ਕਈ ਿੀ ਬੂਗਧਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਾਂ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਨੂੂੰ  ਫਦਰਦਾ ਿ ਜਾਂ 
ਫਦਰਣ ਦੀ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਦਾ ਿ ਚਾਿ ਉਿ 
ਧਜਊਂਦਾ ਿਿ ਜਾਂ ਭਧਯਆ 
ਿਿ, ਅਸਰ ਧਿਚ ਿਿ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਿਿ ਉਸਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਦੀ ਸਾ ਿਿਗੀ, ਜ 
______ ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ ਿੱਧ 
ਸਕਦੀ ਿ ਉਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ 

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

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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 

ਕਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ, ਜ 
ਇੱਕ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਧਾਯਕ ਨੂੂੰ  ਖਤਯਾ 
ਿੁੂੰਚਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਰ 
ਸ਼ਯਾਯਤ ਕਯਨ ਦ ਉਦਸ਼ 
ਨਾਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ ਧਾਯਕ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਨੂੂੰ  
ਅਯਯੀਟ ਕਯਨ ਦ 
ਉਦਸ਼ ਦ ਨਾਰ ਕਈ ਦੂਜ 
ਧਿਅਕਤੀ ਿਣ ਦਾ 
ਦਾਅਿਾ ਕਯਕ ਜਾਂ 
ਦਾਅਿਾ ਕਯਨ ਦੀ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਕ ਕਈ ਿੀ ਬੂਗਧਰਕ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਜਾਂ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਨੂੂੰ  ਫਦਰਦਾ ਿ ਜਾਂ 
ਫਦਰਣ ਦੀ ਕਧਸ਼ਸ਼ 
ਕਯਦਾ ਿ ਚਾਿ ਉਿ 
ਧਜਊਂਦਾ ਿਿ ਜਾਂ ਭਧਯਆ 
ਿਿ, ਅਸਰ ਧਿਚ ਿਿ ਜਾਂ 
ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਿਿ ਉਸਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਦੀ ਸਾ ਿਿਗੀ, ਜ 
ਧਤੂੰ ਨ  ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ ਿੱਧ 
ਸਕਦੀ ਿ ਉਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ 

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

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਇੱਕ ਕੂੰਨੀ ਦ ਇਸ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦ ਅਧੀਨ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ 
ਦ ਅਧਧਧਕਰਤ ਨਾ ਿਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਸ਼ਫਦਾਂ 
ਦੁਆਯਾ, ਰਤ ਕੂੰਭ 
ਦੁਆਯਾ ਇਿ ਦੱਸਦੀ ਿ 
ਧਕ ਉਿ ਅਧਜਿਾ ਕਯਨ 
ਦ ਅਧਧਧਕਰਤ ਿ ਤ ਉਸਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਪਾਈਨ ਦਣ ਦੀ 
ਸਾ ਿਿਗੀ, ਜ 
__________ਯੁਇਆਂ 
ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦਾ ਿ।

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

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਕਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ, ਜ 
ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਅਧਧਧਕਰਤ ਨਿੀਂ ਿ, 
ਇਯਾਦਤਨ ਕੇਂਦਯੀ 
ਧਿਚਾਣ ਡਟਾ 
ਧਯਧਸਟਯੀ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਦਾ ਿ ਜਾਂ 
ਉਸ ਤੱਕ ਿੁੂੰਚ ਰਾਤ 
ਕਯਦਾ ਿ ਉਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ ਕਦ ਦੀ 
ਸਾ ਿਿਗੀ ਜ ਧਤੂੰ ਨ 
ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ 
ਅਤ ਉਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਪਾਈ ਂ
ਦਣ ਦੀ ਸਾ ਿ ਸਕਦੀ 
ਿ ਜ ____________ 

ਯੁਇਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿੀਂ 
ਿਿਗਾ।

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

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

The meaning of 

“computer source 

code” shall have the 

meaning assigned to it 

in which of the 

following Acts?

ਧਕਿ ੋ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦ ਅਧੀਨ 
"ਕੂੰ ਧਊਟਯ ਸਯਤ ਕਡ" 

ਦਾ ਭਤਰਫ ਉਿ ਿ ਜ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਅਸਾਈਨਂ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ?

Section 65 of 

the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 

2000 ਦਾ 
ਸਕਸ਼ਨ 65 

IPC Section 67

ਆਈ ੀ ਸੀ 
ਸਕਸ਼ਨ 67 

Section 43 

of the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਤਕਨੀਕ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 

ਦਾ ਸਕਸ਼ਨ 
43

Section 

41 of 

Informati

on 

Technolo

gy Act, 

2000

ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਤਕਨੀਕ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 

ਦਾ ਸਕਸ਼ਨ 41

1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

The meanings of 

“computer 

contaminant”, 

“computer virus” and 

“damage” shall have 

the meaning assigned 

to it in which of the 

following Acts?

ਧਕਿ ੋ ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦ ਅਧੀਨ 
"ਕੂੰ ਧਊਟਯ ਕਨਟਭਨਨਟ", 

"ਕੂੰ ਧਊਟਯ ਿਾਇਯਸ" 

ਅਤ "ਡਭ" ਦਾ 
ਭਤਰਫ ਉਿ ਿ ਜ ਉਸਨੂੂੰ  
ਅਸਾਈਨਂ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ?

Section 65 of 

the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 

2000 ਦਾ 
ਸਕਸ਼ਨ 65 

IPC Section 67

ਆਈ ੀ ਸੀ 
ਸਕਸ਼ਨ 67 

Section 43 

of the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਤਕਨੀਕ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 

ਦਾ ਸਕਸ਼ਨ 
43

Section 

41 of the 

Informati

on 

Technolo

gy Act, 

2000

ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਤਕਨੀਕ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 

ਦਾ ਸਕਸ਼ਨ 41

3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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).

ਕਈ ਿੀ, ਜ ਇੱਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ ਿਾਰੀ 
ਜੂੰ ਸੀ ਿ ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਫਨਤੀ ਕਯਨ ਿਾਰੀ 
ਧਨਟਟੀ ਜ ਸਕਸ਼ਨ 3 ਦ 
ਸਫ ਸਕਸ਼ਨ (2)  ਜਾਂ 
ਸਕਸ਼ਨ 8 ਦ ਸਫ 
ਸਕਸ਼ਨ (3) ਦ ਅਧੀਨ 
ਰੋਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਕੂੰਭ 
ਕਯਨ ਦ ਧਿਚ ਅਸਪਰ 
ਯਧਿੂੰਦੀ ਿ, ਉਸਨੂੂੰ  ਕਦ 
ਦੀ ਸਾ ਿਿਗੀ ਜ 
__________ ਸਾਰਾਂ 
ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ।

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

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਕਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਜ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਤਕਨੀਕ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 ਦ ਅਧੀਨ 
ਧਨਮਭਾਂ ਜਾਂ ਰਫੂੰ ਧਾਂ ਦ 
ਤਧਿਤ ਇੱਕ ਅਯਾਧ 
ਕਯਦਾ ਿ ਧਜਸਦ ਰਈ 
ਇਸ ਸਕਸ਼ਨ ਦ ਤਧਿਤ 
ਕਈ ਖਾਸ ਸਾ ਰਦਾਨ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ 
ਰਈ ਕਦ ਦੀ ਸਾ 
ਿਿਗੀ ਜ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤੱਕ 
ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ ਜਾਂ ਨਾਰ 
ਇੱਕ ਪਾਈਨ ਦਣਾ  
ਸਕਦਾ ਿ, ਜ 
______________ 

ਯੁਇਆਂ ਤੱਕ ਿੱਧ 
ਸਕਦਾ ਿ।

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

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਕਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ ਜ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਤਕਨੀਕ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 ਦ ਅਧੀਨ 
ਧਨਮਭਾਂ ਜਾਂ ਰਫੂੰ ਧਕ ਦ 
ਤਧਿਤ ਕਈ ਇੱਕ 
ਅਯਾਧ ਕਯਦਾ ਿ 
ਧਜਸਦ ਰਈ ਕਈ ਖਾਸ 
ਸਾ ਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ 
ਗਈ ਿ, ਉਸਨੂੂੰ  ਸਾ 
ਧਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ। ਇਥ ਕੁਝ 
ਸਾਿਾਂ ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਿਨ:

i. ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਜ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤੱਕ 
ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ 
ii. ਪਾਈਨ ਜ 25000 

ਯੁ ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦਾ ਿ 
iii.  ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਜ ਦ ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ 
ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ 
iv. ਪਾਈਨ ਜ 15000 

ਯੁ ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦਾ ਿ 
ਉਧਚਤ ਸਾਿਾਂ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਕਯ 

i. or ii. i. ਜਾਂ ii. i. or iv. i. ਜਾਂ iv. ii. or iii. ii. ਜਾਂ iii. iii. or iv. iii. ਜਾਂ iv. 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਕਈ ਿੀ ਜ ਇੱਕ ਫਨਤੀ 
ਕਯਨ ਿਾਰੀ ਨਟਟੀ ਜ 
ਸਕਸ਼ਨ 8 ਦ ਸਫ 
ਸਕਸ਼ਨ (3) ਦ ਤਧਿਤ 
ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਜਾਣਕਾਯੀ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਦੀ ਿ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਸਾ ਧਦੱਤੀ 
ਜਾਿਗੀ। ਇਥ ਕੁਝ 
ਸਾਿਾਂ ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਿਨ:

i. ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਜ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤੱਕ 
ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ 
ii. ਪਾਈਨ ਜ 25000 

ਯੁ ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦਾ ਿ 
iii.  ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਜ ਧਤੂੰ ਨ ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ 
ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ 
iv. ਪਾਈਨ ਜ 10000 

ਯੁ ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦਾ ਿ 
ਉਧਚਤ ਸਾਿਾਂ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਕਯ

i. or ii. i. ਜਾਂ ii. i. or iv. i. ਜਾਂ iv. ii. or iii. ii. ਜਾਂ iii. iii. or iv. iii. ਜਾਂ iv. 4
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਇਥ ਕੁਝ ਕਚਧਿਯੀਆਂ 
ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ 
i. ਭੱੁਖ ਭਟਰਾਧਰਟਨ 
ਭਧਜਸਟਰਟ
ii. ਭੱੁਖ ਧਨਆਇਕ 
ਭਧਜਸਟਰਟ
iii. ਰਾਇਭਯੀ ਕਚਧਿਯੀ 
iv. ਧਨਆਇਕ ਸਿਾ 
ਕਧਭਸ਼ਨ
ਉਿਨਾਂ ਕਚਧਿਯੀਆਂ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਕਯ ਜ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਤਕਨੀਕ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ 2000 ਦ ਅਧੀਨ 
ਧਕਸ ਿੀ ਅਯਾਧ ਨੂੂੰ  
ਸਾ ਦ ਸਕਦ ਿਨ

i. or ii. i. ਜਾਂ ii. i. or iv. i. ਜਾਂ iv. ii. or iii. ii. ਜਾਂ iii. iii. or iv. iii. ਜਾਂ iv. 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਇਥ ਕੁਝ ੁਧਰਸ ਯੈਂਕ 
ਧਦੱਤ ਗ ਿਨ 
i. ੁਧਰਸ ਦਾ ਸਫ 
ਇੂੰਸਕਟਯ
ii. ੁਧਰਸ ਦਾ ਸਧਿਮਗੀ 
ਸਫ ਇੂੰਸਕਟਯ 
iii. ੁਧਰਸ ਦਾ 
ਇੂੰਸਕਟਯ 
iv. ੁਧਰਸ ਦਾ ਸਧਿਮਗੀ 
ਇੂੰਸਕਟਯ 
ੁਧਰਸ ਯੈਂਕ ਦੀ ਧਿਚਾਣ 
ਕਯ ਜ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਤਕਨੀਕ ਕਾਨੂੂੰ ਨ, 2000 

ਦ ਅਧੀਨ ਧਕਸ ਿੀ 
ਅਯਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ 
ੋਤਾਰ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ।

i. or ii. i. ਜਾਂ ii. i. or iv. i. ਜਾਂ iv. iii. iii. iii. or iv. iii. ਜਾਂ iv. 3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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?

ਇੱਕ ਗਰਤੀ ਰੱਬੀ ਗਈ 
ਸੀ ਧਜਸ ਧਿਚ ਮ ੂਆਈ 
ਡੀ  ਆਈ ਸਾਪਟਿਅਯ 
ਨੂੂੰ  ਟਭਯ ਕਯਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਤਧਿਤ 
ਪਯੀ ੀ  ਆਈ/ ੀ 
  ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ 
ਇਥ ਕੁਝ ਰਕ ਧਦੱਤ ਗ 
ਿਨ 
i. ਆਯਟਯ 
ii. ਸੁਯਿਾਈਯ 
iii. ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
iv. ਜਾਂ - ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ 
ਇਸ ਅਯਾਧ ਦ ਅਧੀਨ 
ਧਕਿ ੋ ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਾ 
ਧਭਰਗੀ? 

i. or ii. i. ਜਾਂ ii. i. or iv. i. ਜਾਂ iv. iii. iii. iii. or iv. iii. ਜਾਂ iv. 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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?

ਤਸਦੀਕ ਦ ਦਯਾਨ ਇਿ 
ਤਾ ਰੱਗਾ ਸੀ ਧਕ ਪਟ 
ਦੀ ਪਟ (ੀ  ੀ) ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਆਧਾਯ 
ਯਧਜਸਟਯਸ਼ਨ ਦ ਧਿਚ 
ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਸੀ।
ਇਥ ਕੁਝ ਰਕ ਧਦੱਤ ਗ 
ਿਨ:

i. ਆਯਟਯ 
ii. ਸੁਯਿਾਈਯ 
iii. ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
iv. ਜਾਂ- ਧਿਚਾਣਕਯਤਾ 
ਇਸ ਅਯਾਧ ਦ ਅਧੀਨ 
ਧਕਿ ੋ ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਸਾ 
ਧਭਰਗੀ?

i. or ii. i. ਜਾਂ ii. i. or iv. i. ਜਾਂ iv. iii. iii. iii. or iv. iii. ਜਾਂ iv. 1
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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

ਕਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਅਧਧਧਕਰਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ ਉਿ ਇਯਾਦਤਨ 
ਕੇਂਦਯੀ ਧਿਚਾਣ 
ਧਯਟਯੀ ਜਾਂ ਧਕਸ ਿੀ 
ਧਯਭੂਿਫਰ ਸਟਯਜ 
ਭੀਡੀਅਭ ਦ ਧਿਚ ਸਟਯ 
ਕੀਤ ਗ ਧਕਸ ਿੀ ਡਟਾ 
ਨੂੂੰ  ਡਾਊਨਰਡ, ਕਾੀ ਜਾਂ 
ਰਾਤ ਕਯਦਾ ਿ ਉਸਨੂੂੰ  
ਸਾ ਧਦੱਤੀ ਜਾਿਗੀ।
i. ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਜ ਧਤੂੰ ਨ ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ 
ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ
ii. ਇੱਕ ਪਾਈਨ ਦਣਾ  
ਸਕਦਾ ਿ ਜ ਇੱਕ ਰੱਖ 
ਯੁ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿੀਂ ਿਿਗਾ
iii. ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਜ ਦ ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ 
ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ
iv. ਇੱਕ ਪਾਈਨ ਦਣਾ  
ਸਕਦਾ ਿ ਜ 30000 

ਯੁਇਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿੀਂ 
ਿਿਗਾ
ਉਧਚਤ ਧਿਕਰ ਦਾ 

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

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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 

ਕਈ ਿੀ ਧਿਅਕਤੀ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਅਧਧਧਕਰਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ ਉਿ ਇਯਾਦਤਨ 
ਧਕਸ ਿੀ ਕੂੰ ਧਊਟਯ 
ਸਯਤ ਕਡ ਦੀ ਡਭਜ ਦ  
ਉਦਸ਼ ਦ ਨਾਰ ਚਯੀ 
ਕਯਦਾ ਿ, ਰੁਕਾਉਂਦਾ ਿ, 
ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ ਆਰਟਯ 
ਕਯਦਾ ਿ ਜਾਂ ਧਕਸ ਿਯ 
ਧਿਅਕਤੀ ਨੂੂੰ  ਚਯੀ, 
ਰੁਕਾਉਣ, ਨਸ਼ਟ ਜਾਂ 
ਆਰਟਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਕਧਿੂੰਦਾ ਿ ਧਜਸਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਅਧਧਕਾਯ 
ਦੁਆਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ, 
ਉਸਨੂੂੰ  ਸਾ ਧਦੱਤੀ 
ਜਾਿਗੀ।
ਇਥ ਕੁਝ ਸਾਿਾਂ 
ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ:

i. ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਜ ਧਤੂੰ ਨ ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ 
ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ
ii. ਇੱਕ ਪਾਈਨ ਦਣਾ  
ਸਕਦਾ ਿ ਜ ਇੱਕ ਰੱਖ 
ਯੁ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿੀਂ ਿਿਗਾ

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

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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

ਕਈ ਿੀ, ਜ ਇੱਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ ਿਾਰੀ 
ਜੂੰ ਸੀ ਿ ਜਾਂ ਇੱਕ 
ਫਨਤੀ ਕਯਨ ਿਾਰੀ 
ਧਨਟਟੀ ਜ ਸਕਸ਼ਨ 3 ਦ 
ਸਫ ਸਕਸ਼ਨ (2)  ਜਾਂ 
ਸਕਸ਼ਨ 8 ਦ ਸਫ 
ਸਕਸ਼ਨ (3) ਦ ਅਧੀਨ 
ਰੋਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ ਕੂੰਭ 
ਕਯਨ ਦ ਧਿਚ ਅਸਪਰ 
ਯਧਿੂੰਦੀ ਿ, ਉਸਨੂੂੰ   ਸਾ 
ਿ ਸਕਦੀ ਿ।
ਇਥ ਕੁਝ ਸਾਿਾਂ 
ਧਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ: 

i. ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਜ ਇੱਕ ਸਾਰ ਤੱਕ 

i. or ii. i. ਜਾਂ ii. i. or iv. i. ਜਾਂ iv. ii. or iii. ii. ਜਾਂ iii. iii. or iv. iii. ਜਾਂ iv. 2
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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.

ਕਈ ਿੀ ਧਜਸਨੂੂੰ  
ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਅਧਧਧਕਰਤ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ ਿ ਇਯਾਦਤਨ 
ਧਕਸ ਅਧਜਿ ਧਿਅਕਤੀ 
ਦੀ ਕੇਂਦਯੀ ਧਿਚਾਣ 
ਡਟਾ ਧਯਜਟਯੀ ਤੱਕ 
ਿੁੂੰਚ ਦ ਧਿਚ ਯੁਕਾਿਟ 
ਦਾ ਕਯਦਾ ਿ ਜਾਂ 
ਯੁਕਾਿਟ ਦਾ ਕਾਯਨ 
ਫਣਦਾ ਿ ਧਜਸਨੂੂੰ  
ਅਧਧਕਾਯ ਦੁਆਯਾ 
ਅਧਧਧਕਰਤ ਕੀਤਾ ਧਗਆ ਿ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਸਾ ਧਦੱਤੀ 
ਜਾਿਗੀ:
i. ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਦੀ ਸਾ ਜ ਧਤੂੰ ਨ 
ਸਾਰਾਂ ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ 
ii. ਇੱਕ ਪਾਈਨ ਦਣਾ  
ਸਕਦਾ ਿ ਜ ਇੱਕ ਰੱਖ 
ਯੁ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿੀਂ 
ਿਿਗਾ 
iii. ਇੱਕ ਧਭਆਦ ਦ ਰਈ 
ਕਦ ਦੀ ਸਾ ਜ ਦ ਸਾਰਾਂ 
ਤੱਕ ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਿ 
iv. ਇੱਕ ਪਾਈਨ ਦਣਾ  

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

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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 

ਇਥ ਕੁਝ ਅਯਾਧ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ 
i. ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਜ ਅਧਧਕਾਯ 
ਦੁਆਯਾ ਅਧਧਧਕਰਤ ਨਿੀਂ 
ਿ ਕੇਂਦਯੀ ਧਿਚਾਣ ਡਟਾ 
ਧਯਟਯੀ ਦ 
ਇਸਤਭਾਰ ਦ ਧਿਚ 
ਯੁਕਾਿਟ ਦਾ ਕਯਦਾ ਿ 
ਜਾਂ ਯੁਕਾਿਟ ਦਾ ਕਾਯਨ 
ਫਣਦਾ ਿ 
ii. ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਜ ਕੇਂਦਯੀ ਡਟਾ 
ਧਯਟਯੀ ਦ ਡਟਾ ਨੂੂੰ  
ਡਭਜ ਕਯਦਾ ਿ ਜਾਂ 
ਡਭਜ ਕਯਨ ਦਾ ਕਾਯਨ 
ਫਣਦਾ ਿ 
iii. ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਜ ਕੇਂਦਯੀ ਡਟਾ 
ਧਯਟਯੀ ਦ ਧਿਚ ਕਈ 
ਿਾਇਯਸ ਜਾਂ ਕਈ ਿਯ 
ਕੂੰ ਧਊਟਯ ਕਨਟਭਨਨਟ 
ਦਾ ਕਯਦਾ ਿ ਜਾਂ ਦਾ 
ਿਣ ਦਾ ਕਾਯਨ ਫਣਦਾ ਿ 
iv. ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਇਯਾਦਤਨ ਧਕਸ 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. ਅਤ iv. i., ii. and iv. i., ii. ਅਤ iv. i., ii. and iii. i., ii. ਅਤ iii. i. and iv. i. ਅਤ iv. 3
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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 

ਇਥ ਕੁਝ ਅਯਾਧ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ।
i. ਧਕਸ ਿੀ ਧਯਭੂਿਫਰ 
ਸਟਯਜ ਭੀਧਡਆ ਜਾਂ 
ਕੇਂਦਯੀ ਧਿਚਾਣ ਡਟਾ 
ਧਯਧਟਯੀ ਦ ਧਿਚ 
ਸਟਯ ਕੀਤ ਗ ਡਟਾ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਜ ਧਕਸ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਧਡਸਟਯਾ, 

ਧਡਰੀਟ ਜਾਂ ਆਰਟਯ 
ਕਯਦੀ ਿ ਜਾਂ ਉਸਦਾ 
ਭੱੁਰ ਜਾਂ ਮੂਧਟਧਰਟੀ 
ਘਟਾਉਂਦੀ ਿ ਜਾਂ ਧਕਸ 
ਸਾਧਨ ਦੁਆਯਾ ਉਸਨੂੂੰ  
ਫੁਯੀ ਤਯਹਾਂ ਰਬਾਧਿਤ 
ਕਯਦੀ ਿ  
ii. ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਜ ਕੂੰ ਧਊਟਯ 
ਸਯਤ ਕਡ ਨੂੂੰ  ਚਯੀ 
ਕਯਦ ਿਨ, ਰੁਕਾਉਂਦ 
ਿਨ, ਨਸ਼ਟ ਕਯਦ ਿਨ 
ਜਾਂ ਆਰਟਯ ਕਯਦ ਿਨ 
ਜਾਂ ਧਕਸ ਿਯ ਧਿਅਕਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਚਯੀ, ਰੁਕਾਉਣ, ਨਸ਼ਟ 
ਜਾਂ ਆਰਟਯ ਕਯਨ ਦ 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. ਅਤ iv. i., ii. and iv. i., ii. ਅਤ iv. i., ii. and iii. i., ii. ਅਤ iii. i. and iv. i. ਅਤ iv. 2
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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 

ਇਥ ਕੁਝ ਅਯਾਧ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ।
i. ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਧਜਸਨੂੂੰ  ਇਸ 
ਕਾਨੂੂੰ ਨ ਦ ਰਫੂੰ ਧ ਦ 
ਅਧੀਨ  ਧਿਚਾਣ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਇਕੱਠੀ ਕਯਨ 
ਦਾ ਅਧਧਕਾਯ ਨਿੀਂ ਿ 
ਯ ਉਿ ਸ਼ਫਦਾਂ ਜਾਂ 
ਗਰਤ ਕੂੰਭ ਦੁਆਯਾ 
ਅਧਜਿਾ ਧਿਖਾਉਂਦਾ ਿ ਧਕ 
ਉਸ ਕਰ ਅਧਧਕਾਯ 
ਭਜੂਦ ਿ 
ii. ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਜ ਕੂੰ ਧਊਟਯ 
ਸਯਤ ਕਡ ਨੂੂੰ  ਡਭਜ ਦ 
ਇਯਾਦ ਦ ਨਾਰ ਚਯੀ 
ਕਯਦ ਿਨ, ਰੁਕਾਉਂਦ 
ਿਨ, ਨਸ਼ਟ ਕਯਦ ਿਨ 
ਜਾਂ ਆਰਟਯ ਕਯਦ ਿਨ 
ਜਾਂ ਧਕਸ ਿਯ ਧਿਅਕਤੀ 
ਨੂੂੰ  ਚਯੀ, ਰੁਕਾਉਣ, ਨਸ਼ਟ 
ਜਾਂ ਆਰਟਯ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਕਧਿੂੰਦ ਿਨ ਧਜਸਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਅਧਧਕਾਯ 
ਦੁਆਯਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿ 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. ਅਤ iv. i., ii. and iv. i., ii. ਅਤ iv. i., ii. and iii. i., ii. ਅਤ iii. i. and iii. i. ਅਤ iii. 4
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Chapter 8: 

Offences and 

Penalties

ਅਧਧਆ 8 : 

ਅਯਾਧ ਅਤ 
ਜੁਯਭਾਨੇ

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 

ਇਥ ਕੁਝ ਅਯਾਧ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ।
i. ਧਕਸ ਿੀ ਧਯਭੂਿਫਰ 
ਸਟਯਜ ਭੀਧਡਆ ਜਾਂ 
ਕੇਂਦਯੀ ਧਿਚਾਣ ਡਟਾ 
ਧਯਧਟਯੀ ਦ ਧਿਚ 
ਸਟਯ ਕੀਤ ਗ ਡਟਾ ਨੂੂੰ  
ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਜ ਧਕਸ ਿੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  ਧਡਸਟਯਾ, 

ਧਡਰੀਟ ਜਾਂ ਆਰਟਯ 
ਕਯਦੀ ਿ ਜਾਂ ਉਸਦਾ 
ਭੱੁਰ ਜਾਂ ਮੂਧਟਧਰਟੀ 
ਘਟਾਉਂਦੀ ਿ ਜਾਂ ਧਕਸ 
ਸਾਧਨ ਦੁਆਯਾ ਉਸਨੂੂੰ  
ਫੁਯੀ ਤਯਹਾਂ ਰਬਾਧਿਤ 
ਕਯਦੀ ਿ  
ii. ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਕੇਂਦਯੀ ਧਿਚਾਣ 
ਡਟਾ ਧਯਧਸਟਯੀ ਦ 
ਧਿਚ ਕਈ ਿੀ ਿਾਇਯਸ 
ਜਾਂ ਕਈ ਦੂਜਾ ਕੂੰ ਧਊਟਯ 
ਕਨਟਭਨਨਟ ਜਾਯੀ ਕਯਦੀ 
ਿ 
iii. ਇੱਕ ਧਿਅਕਤੀ ਜਾਂ 
ਕੂੰਨੀ ਜ ਧਕਸ ਅਧਜਿ 

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

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator's/ Supervisor 

name and contact 

number should be 

mentioned in the 

escalation matrix.

ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ ਸੂੰਯਕ 
ਨੂੰ ਫਯ ਸਕਰਸਨ 
ਭਧਟਰਕਸ ਦ ਧਿਚ ਭਜੂਦ 
ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Do not mention the 

Registrar name and 

Greviance Cell contact 

number in the 

escalation matrix. 

ਸਕਰਸ਼ਨ ਭਧਟਰਕਸ ਦ 
ਧਿਚ ਯਧਜਸਟਯਾਯ ਦਾ 
ਨਾਭ ਅਤ ਧਸ਼ਕਾਇਤ 
ਸੈੱਰ ਦ ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ 
ਨੂੂੰ  ਦਯਜ ਨਾ ਕਯ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Enrolment Agency 

name and code 

number should be 

mentioned in the 

escalation matrix. 

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਨਾਭ 
ਅਤ ਕਡ ਨੂੰ ਫਯ 
ਸਕਰਸ਼ਨ ਭਧਟਰਕਸ ਦ 
ਧਿਚ ਦਯਜ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 
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Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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

ਇਥ ਕੁਝ ਚੀਾਂ ਧਦੱਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਨ। ਇਿਨਾਂ 
ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋਾ ਿਯਿਾ 
ਸਕਰਸ਼ਨ ਭਧਟਰਕਸ ਦ 
ਧਿਚ ਜਾਿਗਾ?
I. ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਤਾ 
II. ਈ  ਨਾਭ ਅਤ ਕਡ 
III. ਸਫਸਕਯਾਈਫਯ 
ਨਾਭ ਅਤ ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ 
IV. ਮ ੂਆਈ ਡੀ  ਆਈ 
ਅਪਸਯ ਦਾ ਨਾਭ ਅਤ 
ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ

i. and iii. i. ਅਤ iii. i. and iv. i. ਅਤ iv. i., iii., and iv. i., iii., ਅਤ iv. i. and ii. i. ਅਤ ii. 4
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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.

ਇਥ ਕੁਝ ਚੀਾਂ ਧਦੱਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਨ 
I. ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਤਾ 
II. ਈ  ਨਾਭ ਅਤ ਕਡ 
III. ਆਫਯਿਯ ਨਾਭ 
ਅਤ ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ 
IV. ਯਧਜਸਟਯਾਯ (ਨ ਡਰ 
ਅਪਸਯ) ਨਾਭ ਅਤ 
ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ 
ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋਾ 
ਿਯਿਾ ਸਕਰਸ਼ਨ 
ਭਧਟਰਕਸ ਦ ਧਿਚ 
ਜਾਿਗਾ?
i. ਅਤ iii.
i. ਅਤ iv.

i., iii., ਅਤ iv.

I. ਅਤ ii.

i. and iii. i. ਅਤ iii. i. and iv. i. ਅਤ iv. i., iii., and iv. i., iii., ਅਤ iv. i. and ii. i. ਅਤ ii. 3
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Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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?

ਇਥ ਕੁਝ ਚੀਾਂ ਧਦੱਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਨ 
I. ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਤਾ 
II. ਆਯਟਯ ਦਾ ਨਾਭ 
ਅਤ ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ 
III. ਆਫਯਿਯ ਨਾਭ 
ਅਤ ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ 
IV. ਯਧਜਸਟਯਾਯ (ਨ ਡਰ 
ਅਪਸਯ) ਨਾਭ ਅਤ 
ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ 
ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋਾ 
ਿਯਿਾ ਸਕਰਸ਼ਨ 
ਭਧਟਰਕਸ ਦ ਧਿਚ 
ਜਾਿਗਾ?

i. and iii. i. ਅਤ iii. i., ii. and iv. i., ii. ਅਤ iv. i., iii., and iv. i., iii., ਅਤ iv. i. and ii. i. ਅਤ ii. 2
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Chapter 9: 
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the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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?

ਇਥ ਕੁਝ ਚੀਾਂ ਧਦੱਤੀਆਂ 
ਗਈਆਂ ਿਨ 
I. ਕੇਂਦਯ ਦਾ ਤਾ 
II. ਆਯਟਯ ਦਾ ਨਾਭ 
ਅਤ ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ 
III. ਧਸ਼ਕਾਇਤ ਸੈੱਰ ਦਾ 
ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ  
IV. ਯਧਜਸਟਯਾਯ (ਨ ਡਰ 
ਅਪਸਯ) ਨਾਭ ਅਤ 
ਸੂੰਯਕ ਨੂੰ ਫਯ 
ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋਾ 
ਿਯਿਾ ਸਕਰਸ਼ਨ 
ਭਧਟਰਕਸ ਦ ਧਿਚ 
ਜਾਿਗਾ?

i. and ii. i. ਅਤ ii. i., ii. and iv. i., ii. ਅਤ iv. i., iii., and iv. i., iii., ਅਤ iv.
i. ii., iii. 

and iv.

i. ii., iii. ਅਤ 
iv.

4
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Chapter 9: 
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the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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.

ਇਥ ਕੁਝ ਧਫਆਨ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ। ਤੁਿਾਡਾ ਕੂੰਭ ਿ 
ਉਧਚਤ ਧਫਆਨ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਕਯਨਾ।
i). ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਸਬ ਦ 
ਨਾਰ ਸਭਾਨ ਧਿਿਿਾਯ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਜ 
ਥ ਫੁਯਗ ਧਿਅਕਤੀ 
ਅਤ ਅਮਗ ਧਿਅਕਤੀ 
ਭਜੂਦ ਿਨ 
ii). ਫੁਯਗ ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਕਿਰ 
ਨਾਭ ਅਤ ਤ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
iii).ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਧਡਿਾਈਸ ਦ ਫੁਯਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਨਾ 
ਧਡਟਕਟ ਕਯਨ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਤ ਦ 
ਸਫੂਤ ਨੂੂੰ  ਇਕੱਠਾ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
iv.) ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਅਿਾਦ ਪਟ ਨੂੂੰ  ਕਚਯ 

i and ii i ਅਤ ii ii and iii ii ਅਤ iii iv iv i i 4



429

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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 

ਇਥ ਕੁਝ ਧਫਆਨ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ। ਤੁਿਾਡਾ ਕੂੰਭ ਿ 
ਉਧਚਤ ਧਫਆਨ ਦੀ 
ਧਿਚਾਣ ਕਯਨਾ।
i) ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਧਡਿਾਈਸ ਦ ਫੁਯਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਧਡਟਕਟ 
ਨਾ ਕਯਨ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ, ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਪਯਸ ਕਚਯ ਕਯਨ ਦੀ 
ਕਧਸ਼ਸ਼ ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ 
ii) ਫੁਯਗ ਧਿਅਕਤੀਆਂ 
ਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ, 

ਆਂਯਟਯਾਂ ਨੂੂੰ  ਉਿਨਾਂ ਨੂੂੰ  
ਰਾਥਧਭਕਤਾ ਦਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ 
iii)ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਧਡਿਾਈਸ ਦ ਫੁਯਗ 
ਧਿਅਕਤੀਆਂ ਦ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਧਡਟਕਟ 
ਨਾ ਕਯਨ ਦ ਧਿਚ, ਕਿਰ 
ਧਡਿਾਈਸ ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਕ ਪਟ ਰਿ 
iv)ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਸਬ ਦ 

i and ii i ਅਤ ii ii and iii ii ਅਤ iii iv iv i i 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What is the purpose of 

Aadhaar retrieval 

process?

ਆਧਾਯ ਯੀਟਰੀਿਰ ਧਿਧੀ 
ਦਾ ਉਦਸ਼ ਕੀ ਿ?

Residents 

may be in a 

hurry to link 

or seed their 

Aadhaar

ਿਸਨੀਕ ਆਣ 
ਆਧਾਯ ਨੂੂੰ  ਧਰੂੰ ਕ 
ਜਾਂ ਸੀਡ ਕਯਨ 
ਦ ਰਈ ਜਰਦੀ 
ਦ ਧਿਚ ਿਿਗਾ

Letter does 

not reach the 

destination 

even after 90 

days 

ੱਤਯ 90 ਧਦਨਾਂ 
ਦ ਫਾਅਦ ਿੀ 
ਭੂੰ ਧਰ ਤ ਨਿੀਂ 
ਿੁੂੰਚਦਾ ਿ 

Residents 

lose their 

EID/UID

ਿਸਨੀਕ ਨੇ 
ਆਣਾ ਈ 
ਆਈ ਡੀ/ਮ ੂ
ਆਈ ਡੀ ਖਿ 
ਧਦੱਤਾ ਿ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

How many days does 

it take to generate 

Aadhaar?

ਆਧਾਯ ਜਨਯਟ ਕਯਨ 
ਦ ਰਈ ਧਕੂੰ ਨੇ ਧਦਨ 
ਰੱਗਦ ਿਨ?

upto 90 days 

from the day 

of Enrolment

ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਧਦਨ ਤੋਂ 90 

ਧਦਨਾਂ ਤੱਕ 

30 days from 

the day after 

verification of 

details is 

completed

ਿਯਿ ਦੀ 
ਤਸਦੀਕ ੂਯਾ 
ਿਣ ਦ ਧਦਨ ਤੋਂ 
30 ਧਦਨਾਂ ਫਾਅਦ

1 Week from 

the day of 

receipt of 

enrolment 

packet by 

UIDAI from 

the EA

ਈ  ਦ 
ਤਧਿਤ ਮ ੂ
ਆਈ ਡੀ  
ਆਈ ਦੁਆਯਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਟ ਦੀ 
ਯਸੀਦ ਦ 
ਧਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ 
ਿਪਤ ਫਾਅਦ 

30 days 

from the 

day EA 

sends the 

enrolmen

t packet 

to UIDAI 

ਈ  ਦ ਮ ੂ
ਆਈ ਡੀ  
ਆਈ ਨੂੂੰ  
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਟ ਬਜਣ 
ਦ ਧਦਨ ਤੋਂ 30 

ਧਦਨਾਂ ਫਾਅਦ 

1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Delivery of Aadhaar 

takes up to 90 days.

ਆਧਾਯ ਦੀ ਧਡਰੀਿਯੀ ਨੂੂੰ  
90 ਧਦਨ ਰੱਗਦ ਿਨ। TRUE

ਸਿੀ 
FALSE

ਗਰਤ
1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What is the mode of 

delivery of Aadhaar?

ਆਧਾਯ ਦੀ ਧਡਰੀਿਯੀ 
ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਿ?

Through DHL 

service and 

email

ਡੀ ਚ ਰ 
ਸਿਾ ਅਤ ਈ 
ਭਰ ਦੁਆਯਾ 

Download 

through 

Aadhaar 

webportal 

using 

registered 

mobile 

number

ਯਧਜਸਟਯਡ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ 
ਆਧਾਯ ਿਫ 
ਯਟਰ ਦੁਆਯਾ 
ਡਾਊਨਰਡ ਕਯ 

Through 

Indian Postal 

Service

ਬਾਯਤੀ 
ਸਟਰ ਸਿਾ 
ਦੁਆਯਾ 

Both 2 

and 3

ਦਨੋਂ  2 ਅਤ 3 
4
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

To which of the 

following numbers can 

a resident call to know 

the status of Aadhaar?

ਆਧਾਯ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ 
ਦ ਰਈ ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ 
ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿ ੋ 
ਨੂੰ ਫਯ ਤ ਪਨ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ?

1947 1947 55563 55563 51969 51969 1952 1952 3
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

A resident lost his 

Aadhaar letter and 

Enrolment ID -EID is 

available.  What is the 

process of requesting 

for Aadhaar status 

through SMS?

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਆਧਾਯ ੱਤਯ ਗੁਆਚ 
ਧਗਆ ਗਈ ਅਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਆਈ ਡੀ - ਈ 
ਆਈ ਡੀ ਭਜੂਦ ਿ। ਸ 
ਭ ਸ ਦੁਆਯਾ 
ਆਧਾਯ ਸਧਥਤੀ ਦੀ 
ਫਨਤੀ ਕਯਨ ਦੀ ਧਿਧੀ 
ਧਕਿੋੀ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ?

SMS 'UID 

STATUS < 14 

DIGIT EID >' 

and send to 

51969

ਮ ੂਆਈ ਡੀ 
ਸਧਥਤੀ < 14 

ਧਡਜੀਟ ਈ ਆਈ 
ਡੀ >' ਸ ਭ 
ਸ ਕਯ ਅਤ 
51969 ਤ ਬਜ 
ਦਿ 

SMS 'UID 

STATUS < 28 

DIGIT EID > 

and send to 

51969

ਮ ੂਆਈ ਡੀ 
ਸਧਥਤੀ < 28 

ਧਡਜੀਟ ਈ 
ਆਈ ਡੀ >' ਸ 
ਭ ਸ ਕਯ 
ਅਤ 51969 ਤ 
ਬਜ ਦਿ 

SMS 'UID 

EAADHAAR 

< Aadhaar 

>'<Moble 

Number> 

and send to 

51969

ਮ ੂਆਈ ਡੀ 
ਈ ਆਧਾਯ 
<ਆਧਾਯ >'< 

ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ > ਅਤ 
51969 ਤ 
ਬਜ ਦਿ 

Both 1 

and 2

ਦਨੋਂ  1 ਅਤ 2 
4
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

A resident can SMS to 

51969 to know the 

status of his Aadhaar.




 ਇਕ ਿਸਨੀਕ 51969 ਤ 
ਸ ਭ ਸ ਕਯ 
ਸਕਦਾ ਿ ਤਾਂ ਜ ਆਧਾਯ 
ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਤਾ ਰੱਗ 
ਸਕ। 

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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? 

ਯਨੂ ਨੇ ਆਧਾਯ ਦ ਰਈ 
ਆਿਦਨ ਕੀਤਾ ਿ। ਉਸਨੇ 
ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ ਦ 
ਧਿਚ ਆਣਾ ਬੂਗਧਰਕ 
ਅਤ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਿਯਿਾ ਧਦੱਤਾ ਿ। ਿਯਿ 
ਨੂੂੰ  ਰਸਸ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਅਤ ਆਧਾਯ ਯਨੂ ਨੂੂੰ  
ਬਜਣ ਦ ਧਿਚ ਧਕੂੰ ਨੇ ਧਦਨ 
ਰੱਗਣਗ?

upto 40 days
40 ਧਦਨਾਂ ਤਕ

upto 50 days
50 ਧਦਨਾਂ ਤਕ

upto 70 days
70 ਧਦਨਾਂ ਤਕ upto 90 

days

90 ਧਦਨਾਂ ਤਕ
4
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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? 

ਯਾਧਾ ਦਸਿੀਂ ਦੀ 
ਧਿਧਦਆਯਥਣ ਿ। ਉਿ 
ਸਯਕਾਯ ਦ ਸਕਾਰਯਧਸ਼ 
ਰਗਯਾਭ ਦ ਰਾਬ ਨੂੂੰ  
ਰਾਤ ਕਯਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦੀ 
ਿ। ਉਸਨੂੂੰ  ਸਕੀਭ ਦ 
ਨਾਰ ਆਧਾਯ ਨੂੂੰ  ਧਰੂੰ ਕ 
ਕਯਨ ਦੀ ਫਿੁਤ ਕਾਿਰੀ 
ਿ ਤਾਂ ਜ ਪ ਆਣੀ 
 ਹੋਾਈ ਜਾਯੀ ਯੱਖ ਸਕ। 
ਅਧਜਿ ਭਾਭਧਰਆਂ ਦ 
ਧਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ?

Tell Radha to 

be patient 

and wait for 

the process to 

be over

ਯਾਧਾ ਨੂੂੰ  ਧੀਯਜ 
ਯੱਖਣ ਦ ਰਈ 
ਕਿ ਅਤ ਧਿਧੀ 
ਖਤਭ ਿਣ ਦੀ 
ਉਡੀਕ ਕਯ 

Use the UID 

retrieval 

process to get 

the status her 

Aadhaar

ਮ ੂਆਈ ਡੀ 
ਯੀਟਰੀਿਰ ਧਿਧੀ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯ ਤਾਂ ਜ 
ਆਧਾਯ ਦ ਰਈ 
ਸਧਥਤੀ ਰਾਤ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ 

Nothing can 

be done to 

help Radha 

in this 

situation

ਇਸ ਸਧਥਤੀ 
ਦ ਧਿਚ ਯਾਧਾ 
ਦੀ ਭਦਦ 
ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਕੁਝ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ 

Issue a 

new 

Aadhaar 

to Radha

ਯਾਧਾ ਨੂੂੰ  ਇੱਕ 
ਨਿਾਂ ਆਧਾਯ 
ਜਾਯੀ ਕਯ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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?

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ ਗੁਆਚ 
ਧਗਆ ਿ, ਯ ਉਸਨੂੂੰ  
ਆਣਾ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਮਾਦ ਿ। ਉਿ ਆਣੀ 
ਧਿਅਕਤੀਗਤ ਈ ਭਰ 
ਆਈ ਡੀ ਤ ਈ ਅਧਾਯ 
ਰਾਤ ਕਯਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ 
ਿ। ਅਧਜਿੀ ਸਧਥਤੀ ਦ 
ਧਿਚ ਉਿ ਕੀ ਕਯ ਸਕਦਾ 
ਿ?

Visit the 

enrolment 

centre and 

request them 

to download 

and send on 

his email

ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ 
ਜਾ ਅਤ ਉਿਨਾਂ 
ਨੂੂੰ  ਡਾਊਨਰਡ 
ਕਯਨ ਅਤ 
ਉਸਦ ਈ ਭਰ ਤ 
ਬਜਣ ਦੀ ਫਨਤੀ 
ਕਯ 

Visit the 

UIDAI 

website, 

download e-

aadhaar

ਮ ੂਆਈ ਡੀ  
ਆਈ ਿੈੱਫ 
ਸਾਈਟ ਤ ਜਾ, 

ਈ ਆਧਾਯ 
ਡਾਊਨਰਡ ਕਯ 

It is not 

possible

ਇਿ ਭੁਭਧਕਨ 
ਨਿੀਂ ਿ Both 1 

and 2

ਦਿੇਂ 1 ਅਤ 2 
4
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

A resident lost both 

EID and UID numbers. 

Which of the following 

websites does he need 

to visit to retrieve his 

Aadhaar?

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਨੇ ਆਣਾ 
ਈ ਆਈ ਡੀ ਅਤ ਮ ੂ
ਆਈ ਡੀ ਨੂੰ ਫਯ ਖ ਧਦੱਤਾ 
ਿ। ਆਣ ਆਧਾਯ ਨੂੂੰ  
ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਉਸਨੂੂੰ  ਿਠ ਧਰਖੀ ਧਕਿੋੀ 
ਿੈੱਫ ਸਾਈਟ ਧਿਧਜਟ 
ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ?

https://reside

nt.uidai.net.in

/find-uid-eid

https://residen

t.uidai.net.in/fi

nd-uid-eid

https://reside

nt.uidai.net.in

/web/resident

/get- Aadhaar-

no

https://reside

nt.uidai.net.in

/web/resident

/get- Aadhaar-

no

https://eaad

haar.uidai.go

v.in/

https://eaa

dhaar.uidai.

gov.in/

None of 

the above

ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ 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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Which of the following 

information should 

you enter to 

download Aadhaar 

from the 

eaadhaar.uidai.gov.in. 

as pdf format?

ੀ ਡੀ ਪ ਪਾਯਭਟ ਦ 
ਧਿਚ  
eaadhaar.uidai.gov.in

. ਤੋਂ ਆਧਾਯ ਡਾਊਨਰਡ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਿਠ ਧਰਖੀ 
ਧਕਿੋੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
ਤੁਿਾਨੂੂੰ  ਬਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ?

EID number

ਈ ਆਈ ਡੀ 
ਨੂੰ ਫਯ Name

ਨਾਭ
OTP 

received on 

registered 

mobile 

number

ਯਧਜਸਟਯਡ 
ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ ਤ 
ਰਾਤ ਕੀਤਾ 
ਧਗਆ  ਟੀ 
ੀ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Which of the following 

numbers can a 

resident call for any 

issue related to 

Aadhaar?

ਆਧਾਯ ਦ ਨਾਰ ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ 
ਕਈ ਿੀ ਭੱੁਦ ਦ ਰਈ 
ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਧਕਿ ੋ 
ਿਠ ਧਰਖ ਨੂੰ ਫਯਾਂ ਤ ਪਨ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

51969 51969 1947 1947 53363 53363 1950 1950 2
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Keerthana has 

enrolled herself for 

Aadhaar. Which of the 

following websites can 

she visit to know the 

status?

ਕੀਯਥਾਨਾਂ ਨੇ ਆਧਾਯ ਦ 
ਰਈ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਯਿਾਇਆ ਿ। ਸਧਥਤੀ 
ਦੀ ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਿਠ ਧਰਖੀ 
ਧਕਿੋੀ ਿਫ ਸਾਈਟ ਨੂੂੰ  
ਉਿ ਧਿਧਜਟ ਕਯ ਸਕਦੀ 
ਿ?

https://eaadh

aar.uidai.gov.i

n/

https://eaadha

ar.uidai.gov.in/

http://uidai.g

ov.in

http://uidai.g

ov.in

aadhaar 

status.com

aadhaar 

status.com

Both 1 

and 2

ਦਿੇਂ  1 ਅਤ 2 
4
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ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ ਗੁਆਚ 
ਧਗਆ ਿ। ਉਸ ਕਰਕਿਰ 
ਉਸਦੀ ਈ ਆਈ ਡੀ 
ਭਜੂਦ ਿ। ਈ ਆਧਾਯ 
ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਕਦਭਾਂ ਦ ਉਧਚਤ 
ਆਯਡਯ ਦੀ ਧਿਚਾਣ 
ਕਯ।
I. ਿਫ ਸਾਈਟ ਧਿਧਜਟ 
ਕਯ 
II. ਈ ਆਈ ਡੀ ਨੂੰ ਫਯ 
ਬਯ 
III. ਇੱਕ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ 
ਬਯ 
IV. ਈ ਆਧਾਯ 
ਡਾਊਨਰਡ ਕਯ

I, II, III and IV I, II, III ਅਤ IV I, III, II and IV I, III, II ਅਤ IV II, I, III and IV
II, I, III ਅਤ 
IV

III, II, I 

and IV
III, II, I ਅਤ 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/
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਆਧਾਯ ਕਾਯਡ ਗੁਆਚ 
ਧਗਆ ਿ। ਉਸ ਕਰਕਿਰ 
ਉਸਦੀ ਮ ੂਆਈ ਡੀ ਜਾਂ 
ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ ਭਜੂਦ ਿ। 
ਇਸ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਈ 
ਆਧਾਯ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਕਦਭਾਂ ਦ ਉਧਚਤ 
ਆਯਡਯ ਦੀ ਧਿਚਾਣ 
ਕਯ।
I. ਿਫ ਸਾਈਟ ਧਿਧਜਟ 
ਕਯ 
II. ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ ਬਯ 
III. ਇੱਕ ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ 
ਬਯ 
IV. ਈ ਆਧਾਯ 
ਡਾਊਨਰਡ ਕਯ

I, II, III and IV I, II, III ਅਤ IV I, III, II and IV I, III, II ਅਤ IV II, I, III and IV
II, I, III ਅਤ 
IV

III, II, I 

and IV
III, II, I ਅਤ IV 1
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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

ਉਧਚਤ ਿੈੱਫ ਸਾਈਟ 
ਧਿਧਜਟ ਕਯਨ ਦ ਤਧਿਤ 
ਇੱਕ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਧਾਯਕ ਦੁਆਯਾ ਆਣ 
ਯਧਜਸਟਯਡ ਭਫਾਈਰ ਤ 
ਆਧਾਯ ਰਾਤ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਸ ਦੀ ਯੂਯਤ ਿੁੂੰ ਦੀ 
ਿ?
I. ਈ ਆਈ ਡੀ ਨੂੰ ਫਯ 
II. ਯਧਜਸਟਯਡ ਨੂੰ ਫਯ
III.  ਟੀ ੀ

Only I ਕਿਰ I Only II and III ਕਿਰ II ਅਤ III Only I and II
ਕਿਰ I 
ਅਤand II

I, II and III I, II ਅਤ III 4
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Why does an operator 

need to know the 

UID/EID retrieval 

process?

ਇੱਕ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਮ ੂ
ਆਈ ਡੀ/ਈ ਆਈ ਡੀ 
ਧਯਟਰੀਿਰ ਧਿਧੀ ਫਾਯ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਰਾਤ ਕਯਨ 
ਦੀ ਕੀ ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ?

To generate 

Aadhaar for 

the first time 

for a resident

ਇੱਕ ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਰਈ ਧਿਰੀ 
ਿਾਯ ਆਧਾਯ 
ਜਨਯਟ ਕਯਨਾ

To remove 

duplicate 

data from the 

system

ਧਸਸਟਭ ਤੋਂ 
ਡੁਰੀਕਟ ਡਟਾ 
ਿਟਾਉਣਾ

To generate 

Aadhaar 

number in 

case the 

resident has 

lost the 

Aadhaar

ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਆਧਾਯ 
ਗੁਆਚਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ ਆਧਾਯ 
ਨੂੰ ਫਯ 
ਜਨਯਟ 
ਕਯਨਾ

To 

minimise 

errors 

while 

capturing 

data

ਡਟਾ ਕਚਯ 
ਕਯਨ ਦ 
ਦਯਾਨ 
ਰਤੀਆਂ 
ਘਟਾਉਣ ਦ 
ਰਈ 

3
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Retrieval may be 

required when the 

letter does not reach 

the destination even 

after 90 days

90 ਧਦਨਾਂ ਦ ਫਾਅਦ ਿੀ 
ਜਦੋਂ ੱਤਯ ਭੂੰ ਧਰ ਤ 
ਨਿੀਂ ਿੁੂੰਚਦਾ ਿ ਤ 
ਧਯਟਰੀਿਰ ਦੀ ਰੋ ਿੁੂੰ ਦੀ 
ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Retrieval may be 

required when the 

Aadhaar number 

holder may have lost 

his or her Enrolment 

ID or Unique ID.

ਜਦੋਂ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਧਾਯਕ ਦੀ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਆਈ ਡੀ ਜਾਂ ਧਿਧਸ਼ਸ਼ਟ 
ਆਈ ਡੀ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੀ 
ਿ ਤ ਧਯਟਰੀਿਰ ਦੀ ਰੋ 
ਿੁੂੰ ਦੀ ਿ

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

An Aadhaar number 

holder can also get e-

Aadhaar printed from 

a Permanent 

Enrolment Center. 

ਇੱਕ ਆਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਧਾਯਕ ਨੂੂੰ  ਈ ਆਧਾਯ ਿੀ 
ਧਭਰ ਸਕਦਾ ਿ ਜ ਧਕ 
ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੇਂਦਯ ਤ ਧਰੂੰ ਟ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿ।

TRUE
ਸਿੀ

FALSE
ਗਰਤ

1
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In which of the 

following cases, UID 

retrieval process is 

helpful?

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿ ੋ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ, ਮ ੂਆਈ 
ਡੀ ਯੀਟਰੀਿਰ ਧਿਧੀ 
ਭਦਦਗਾਯ ਿ?

Resident lost 

the Aadhaar

ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਆਧਾਯ ਖ ਧਗਆ 
ਿ 

The resident 

is in a hurry 

to link his 

Aadhaar to 

the service 

ਸਿਾ ਦ ਨਾਰ 
ਆਧਾਯ ਧਰੂੰ ਕ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  
ਕਾਿਰੀ ਿ 

The Aadhaar 

does not 

reach its 

destination 

even after 

90 days

ਆਧਾਯ 90 

ਧਦਨਾਂ ਫਾਅਦ 
ਿੀ ਭੂੰ ਧਰ ਤ 
ਨਿੀਂ 
ਿੁੂੰ ਧਚਆ ਿ 

All of the 

above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਸਾਯ ਧਿਕਰ 4
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What is the Full from 

of  PEC?

ੀ ਈ ਸੀ ਦੀ ਪੁੱ ਰ ਪਾਯਭ 
ਕੀ ਿ?

Pre-

Enrolment 

Card

ੂਯਿ
 ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਾਯਡ

Permanent 

Enrolment 

Centre

ਸਥਾਈ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੇਂਦਯ

Pre-

Enrolment 

Centre

ੂਯਿ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੇਂਦਯ

Public 

Enrolmen

t Centre

ਫਧਰਕ 
ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕੇਂਦਯ 2
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ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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?

ਟਰ ੌਯੀ ਨੂੰ ਫਯ ਧਕਿੋਾ 
ਿ, ਧਜਸ ਤ ਅਧਾਯ ਨੂੰ ਫਯ 
ਧਾਯਕ ਪਨ ਕਯ ਸਕਦਾ 
ਿ ਤਾਂ ਜ  ਇੱਕ ਗਾਿਕ 
ਦਖਬਾਰ ਅਧਧਕਾਯੀ 
ਦੁਆਯਾ ਉਛ ਗ ਕੁਝ 
ਸੁਯੱਧਖਆ ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ 
ਜਿਾਫ ਦ ਕ ਉਿ ਆਧਾਯ 
ਰਾਤ ਕਯ ਸਕ

1947 1947 1950 1950 1974 1974 1984 1984 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Enrolment Agency 

should use one 

password for multiple 

set of Operator IDs 

working under them

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ  
ਆਣ ਅਧੀਨ ਕੂੰਭ ਕਯ 
ਯਿ ਆਯਟਯ ਆਈ ਡੀ 
ਦ ਿੱਖ ਿੱਖ ਸੈੱਟਾਂ ਦ ਰਈ 
ਇੱਕ ਾਸਿਯਡ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

YES
ਿਾਂ

NO
ਨਾ

2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Enrolment Agency 

should avoid force 

capture of biometrics 

of 

operators/supervisor 

during their on-

boarding

ਨਾਭਾਂਕਣ ਜੂੰ ਸੀ ਨੂੂੰ  ਆਨ 
ਫਯਧਡੂੰ ਗ ਦ ਦਯਾਨ 
ਆਂਯਟਯਾਂ/ਸੁਯਿਾਈ
ਯਾਂ ਦ ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦ 
ਪਯਸ ਕਚਯ ਨੂੂੰ  ਯਕਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ

YES
ਿਾਂ

NO

ਨਾ
1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Enrolment Staff 

should enter N/A or 

NA in fields where 

Resident has not 

provided any data.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਨੂੂੰ  
ਉਿਨਾਂ ਪੀਰਡਾਂ ਦ ਧਿਚ 
ਨ/ ਜਾਂ ਨ  
ਬਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ ਧਜਸ 
ਧਿਚ ਿਸਨੀਕ ਨੇ ਕਈ 
ਡਟਾ ਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿ

TRUE ਸਿੀ FALSE
ਗਰਤ

2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

_____ need to 

proactively use Find 

Aadhaar facility before 

any fresh enrolment 

to minimize the 

rejections.

ਧਯਜਕਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦ 
ਰਈ ਧਕਸ ਿੀ ਨਿੇਂ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ 
______________ ਨੂੂੰ  
ਪਾਈਡਂ ਆਧਾਯ ਸੁਧਿਧਾ 
ਨੂੂੰ  ਧਕਧਯਆਸ਼ੀਰ ਢੂੰਗ ਦ 
ਨਾਰ ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ

Operators/Sup

ervisor

ਆਯਟਯ/ਸੁਯ
ਿਾਈਯ Subscribers

ਸਫਸਕਯਾਈਫਯ
Introducers

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯ
ਤਾ Registrars

ਯਧਜਸਟਯਾਯ
1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Enrolment Staff 

should make sure 

_____ to share mobile 

number in during the 

Enrolment/Update.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਨੂੂੰ  
____________ਸੁਧਨਸ
ਧਚਤ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
ਤਾਂ ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਦ ਦਯਾਨ ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ ਸ਼ਅਯ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕ

Registrars
ਯਧਜਸਟਯਾਯ

Introducers

ਜਾਣ-

ਧਿਚਾਣਕਾਯਤਾ Residents
ਿਸਨੀਕ Subscribe

rs

ਸਫਸਕਯਾਈਫ
ਯ 3
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Enrolment Staff 

should deny any 

resident for enrolment 

in case of Biometrics 

exception and poor 

quality finger prints.

ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਨੂੂੰ  
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਅਤ 
ਖਯਾਫ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦ 
ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਦ ਰਈ ਧਕਸ ਿੀ 
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਭਨਹ ਾ ਕਯ 
ਦਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Enrolment Staff 

should not ask for any 

payment from the 

resident for fresh 

enrolment.

ਿਸਨੀਕ ਤੋਂ ਨਿੇਂ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਨੂੂੰ  ਧਕਸ 
ਿੀ ਬੁਗਤਾਨ ਦ ਰਈ 
ਨਿੀਂ ਕਧਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Enrolment Staff 

should not re-enrol 

residents without 

checking status of 

earlier enrolments of 

resident.

ਿਸਨੀਕ ਦ ਧਿਰ ਦ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ ਸਧਥਤੀ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕੀਤ ਧਫਨਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾਪ ਨੂੂੰ  
ਿਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦੁਫਾਯਾ ਤੋਂ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਿੀਂ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Give priority 

treatment to 

Differently abled, 

senior citizens, 

pregnant ladies 

residents.

ਅਮਗ ਧਿਅਕਤੀਆਂ, 

ਫੁਯਗ ਧਿਅਕਤੀਆਂ, 

ਗਯਬਿਤੀ ਭਧਿਰਾ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਥਧਭਕਤਾ 
ਦਣੀ ਚਾਿੀਦਾ ਿ

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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

ਇਥ ਕੁਝ ਧਫਆਨ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿ ੋ ਅਨੁਧਚਤ ਿਨ?

i. ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਅਿਾਦ 
ਅਤ ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ 
ਦੀ ਖਯਾਫ ਗੁਣਿੱਤਾ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਧਕਸ ਿੀ 
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਭਨਹ ਾ ਕਯ 
ਧਦ 
ii. ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਅਿਾਦ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ 
ਿਸਨੀਕ ਤੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਬੁਗਤਾਨ ਭੂੰਗ 
iii. ਿਸਨੀਕਾਂ ਦ ਧਿਰ  
ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ ਸਧਥਤੀ 
ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤ ਧਫਨਾ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਦੁਫਾਯਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਨਾ ਕਯ 
iv. ਅਮਗ ਧਿਅਕਤੀਆਂ, 

ਫੁਯਗ ਧਿਅਕਤੀਆਂ, 

ਗਯਬਿਤੀ ਭਧਿਰਾ 
ਿਸਨੀਕਾਂ ਨੂੂੰ  ਰਾਥਧਭਕਤਾ 
ਦਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ 

iii. and iv iii. ਅਤ iv ii. and iv. ii. ਅਤ iv. i. and ii. i. ਅਤ ii. i. and iv. i. ਅਤ iv. 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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.

ਇਥ ਕੁਝ ਧਫਆਨ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿ ੋ ਅਨੁਧਚਤ ਿਨ?

i. ਆਯਟਯ ਆਈ ਡੀ ਦ 
ਿੱਖ ਿੱਖ ਸੈੱਟਾਂ ਦ ਰਈ 
ਇੱਕ ਾਸਿਯਡ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਨਾ ਕਯ 
ii. 

ਆਂਯਟਯਾਂ/ਸੁਯਿਾਈ
ਯਾਂ ਦ ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦਾ 
ਪਯਸ ਕਚਯ ਜਾਯੀ ਕਯ 
iii. ਦ ਆਂਯਟਯਾਂ ਦੀ 
ਸਭਾਨ ਆਯਟਯ ਆਈ 
ਡੀ ਨਿੀਂ ਿਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
iv. ਇੱਕ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਨੂੂੰ  ਧਕਸ ਿਯ ਦ ਸਥਾਨ 
ਤ ਇੱਕ ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਾਈਨ 
ਆਪ ਕਯਨ ਦੀ ਅਨੁਭਤੀ 
ਰਦਾਨ ਕਯ 

iii. and iv. iii. ਅਤ iv. ii. and iv. ii. ਅਤ iv. i. and iii. i. ਅਤ iii. i. and iv. i. ਅਤ iv. 3
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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 

ਇਥ ਕੁਝ ਧਫਆਨ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿ ੋ ਅਨੁਧਚਤ ਿਨ?

i. ਕਈ ਿੀ ਨਿੇਂ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਤੋਂ ਧਿਰਾਂ ਯਧਜਸਟਯਾਯ 
ਨੂੂੰ  ਪਾਈਡਂ ਆਧਾਯ 
ਸੁਧਿਧਾ ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਧਕਧਯਆਸ਼ੀਰ ਢੂੰਗ ਦ 
ਨਾਰ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ 
ਤਾਂ ਜ ਧਯਜਕਸ਼ਨ ਨੂੂੰ  
ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕ 
ii. ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ ਅਤ ਈ ਭਰ ਆਈ 
ਡੀ ਸ਼ਅਯ ਕਯਨ ਦ ਰਈ 
ਰਧਯਤ ਕਯ 
iii. ਮ ੂਆਈ ਡੀ  ਆਈ 
ਤੋਂ ਆਧਾਯ ਜਨਯਸ਼ਨ 
ਸ ਭ ਸ ਰਾਤ 
ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਈ ਅਧਾਯ 
ਡਾਊਨਰਡ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਸੂਧਚਤ ਕਯ 
iv. ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ 
ਿਸਨੀਕ ਤੋਂ ਧਕਸ ਿੀ 
ਬੁਗਤਾਨ ਦ ਰਈ ਨਾ ੁਛ 

i., iii. and iv. i., iii. ਅਤ iv. ii., iii. and iv. ii., iii. ਅਤ iv. i. and iii. i. ਅਤ iii. i. and iv. i. ਅਤ iv. 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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.

ਇਥ ਕੁਝ ਧਫਆਨ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿ ੋ ਅਨੁਧਚਤ ਿਨ?

i. ਉਸ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ 
ਧਕਸ ਿਯ ਨੂੂੰ  ਿਸਤਾਖਯ 
ਨਾ ਕਯਨ ਧਦ ਜ ਤੁਸੀਂ 
ਕੀਤਾ ਿ 
ii. ਦੂਧਜਆਂ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤ 
ਗ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ 
ਿਸਤਾਖਯ ਨਾ ਕਯ 
iii. ਉਿਨਾਂ ਪੀਰਡਾਂ ਦ 
ਧਿਚ ਨ/ ਨ  ਬਯ 
ਧਜਥ ਿਸਨੀਕ ਨੇ ਕਈ 
ਡਟਾ ਰਦਾਨ ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ 
ਿ 
iv. ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਅੂੰਤ ਤ 
ਆਣ ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਧਦ 

i., iii. and iv. i., iii. ਅਤ iv. ii., iii. and iv. ii., iii. ਅਤ iv. i. and iii. i. ਅਤ iii. i. ii. and 

iv.
i. ii. ਅਤ iv. 4
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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

ਇਥ ਕੁਝ ਧਫਆਨ ਧਦੱਤ 
ਗ ਿਨ ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ 
ਧਕਿ ੋ ਉਧਚਤ ਿਨ?

i. ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਦਯਾਨ 
ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਧਿਰਾਂ ਿੀ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਧਿਧੀ ਦ ਫਾਯ 
ਸੂੰਖ ਦ ਧਿਚ ਦੱਸ 
ii. ਉਿ ਪੀਰਡਾਂ ਨੂੂੰ  ਖਾਰੀ 
ਯਧਿਣ ਧਦ ਜ 
ਭਿੱਤਿੂਯਨ ਨਿੀਂ ਿ 
ਧਜਸ ਦ ਤਧਿਤ ਿਸਨੀਕ 
ਨੇ ਕਈ ਡਟਾ ਰਦਾਨ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤਾ ਿ 
iii. ਅੱਖ ਦੀ ੁਤਰੀ ਦ 
ਕਚਯ ਦ ਦਯਾਨ ਭੂੂੰ ਿ 
ਦੀ ਤਸਿੀਯ ਰਣ ਿਾਰ 
ਟਫਰ ਰੈਂ ਨੂੂੰ  ਫੂੰਦ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ .
iv. ਆਧਾਯ ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਦ 
ਧਿਚ ਆਣੀ ਖੁਦ ਦੀ 
ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਆਯਟਯ ਆਈ ਡੀ ਦ 
ਨਾਰ ਰਾਗਇਨ ਕਯ 

i., iii. and iv. i., iii. ਅਤ iv. ii., iii. and iv. ii., iii. ਅਤ iv. i., ii. and iii. i., ii. ਅਤ iii. i. ii. and 

iv.
i. ii. ਅਤ iv. 2

468

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator/Supervisor 

should allow other 

operator to login on 

his/her enrolment 

client using his/her 

Login Credential.

ਆਣ ਰਾਗਇਨ 
ਕਯੀਡੀਨਸ਼ੀਅਰ 
ਦੁਆਯਾ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ
 ਨੂੂੰ  ਦੂਜ ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  
ਆਣ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਤਧਿਤ ਰਾਗਇਨ ਕਯਨ 
ਦੀ ਅਨੁਭਤੀ ਦਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ।

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator/Supervisor 

should  

……………password 

frequently to avoid fraud 

.

ਧਖ ਤੋਂ ਫਚਣ ਦ ਰਈ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ਾਸਿਯਡ ਨੂੂੰ  ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ 
ਤ ____________ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ।

Change
ਫਦਰਾਿ ਕਯ 

Not change

ਫਦਰਾਿ ਨਿੀਂ 
ਕਯਨਾ ਿ Forget

ਬੁੱ ਰ ਜਾ All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What should be the ideal 

frequency for Operator 

sync?

ਆਯਟਯ ਧਸੂੰ ਕ ਦ ਰਈ 
ਆਦਯਸ਼ ਆਧਿਯਤੀ ਕੀ ਿ? Daily

ਯ
Monthly

ਭਾਧਸਕ ਤਯ ਤ
Yearly

ਸਾਰਾਨਾ
6 Months

6 ਭਿੀਨੇ
1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator/Supervisor 

should follow………… 

procedure to perform 

the Enrolment / Update 

Processs?

ਅਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ____________ ਧਿਧੀ 
ਦੀ ਾਰਣਾ ਕਯਨੀ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ ਤਾਂ ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਧਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ?

Standard 

Operator 

ਸਟੈਂਡਯਡ 
ਆਯਟਯ Any

ਕਈ ਿੀ
Medical

ਭਡੀਕਰ Customer 

Satisfactio

n

ਗਾਿਕ ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ
1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Any document can be 

used as Valid PoI and 

PoA document which 

resident provides?

ਧਕਸ ਿੀ ਇੱਕ ਿਧਰਡ ੀ  
ਆਈ ਅਤ ੀ   
ਦਸਤਾਿਜ ਦਾ ਿ ਸਕਦਾ ਿ 
ਧਜਸਨੂੂੰ  ਿਸਨੀਕ ਰਦਾਨ 
ਕਯਦਾ ਿ?

YES
ਿਾਂ

NO
ਨਾ

2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In case any fellow 

Operator/Supervisor 

performs any fruad 

during the 

Enrolment/Update 

Process who needs to be 

informed?

ਜ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਧਿਧੀ 
ਦ ਦਯਾਨ ਕਈ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਕਈ ਧਖਾ ਕਯਦਾ ਿ ਤ 
ਧਕਸਨੂੂੰ  ਸੂਧਚਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Authority
ਅਧਧਕਾਯ

Resident
ਿਸਨੀਕ

Police
ੁਧਰਸ Local 

MP/MLA

ਸਥਾਨਕ ਭ 
ੀ/ਭ ਰ  1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

The enrolment files or 

backup should be stored 

as per the guidelines 

prescribed by ?

_______________ 

ਦੁਆਯਾ ਧਨਯਧਾਧਯਤ 
ਧਨਯਦਸ਼ਾਂ ਦ ਅਨੁਸਾਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਪਾਈਰਾਂ ਜਾਂ ਫਕ 
ਅ ਨੂੂੰ  ਸਟਯ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

Authority
ਅਧਧਕਾਯ

Resident
ਿਸਨੀਕ

Police
ੁਧਰਸ 

Family ਧਯਿਾਯ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Biometric Exception case 

should be signed off by 

the Enrolment Staff as 

per his/her feeling 

towards the resident? 

ਿਸਨੀਕ ਦ ਰਈ 
_______________ 

ਬਾਿਨਾ ਦ ਤਧਿਤ ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਸਟਾਪ ਦੁਆਯਾ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਅਿਾਦ 
ਸਾਈਨ ਆਪ ਿਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ?

Correct
ਉਧਚਤ

Incorrect
ਅਨੁਧਚਤ After due 

dilegence

ਧਡਊ ਧਡਰੀਜੈਂਸ 
ਤੋਂ ਫਾਅਦ None of 

the above

ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ 
ਕਈ ਿੀ ਨਿੀਂ 3
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

GPS Coordinate of the 

Enrolment/Update 

device needs to be taken 

at what frequency?

ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਧਡਿਾਈਸ ਦ ਜੀ ੀ ਸ 
ਕਰ੍ਡਧਨਟ ਨੂੂੰ  ਧਕਸ 
ਆਧਿਯਤੀ ਤ ਰਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ?

Daily before 

starting the 

Enrolment/Upd

ate Activity

ਯ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਕੂੰਭ ਸ਼ੁਯੂ ਕਯਨ ਤੋਂ 
ਧਿਰਾਂ

At end of the 

day once all 

the activities 

are complete

ਸਾਯ ਕੂੰਭ ੂਯ 
ਿਣ ਤੋਂ ਫਾਅਦ 
ਧਦਨ ਦ ਅੂੰਤ ਤੱਕ 

Once in a 

month

ਇੱਕ ਿਾਯ 
ਭਿੀਨੇ ਦ ਧਿਚ

while 

purchasing 

 the 

Enrolment 

Device

ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਧਡਿਾਈਸ ਨੂੂੰ  
ਖਯੀਦਣ ਦ 
ਦਯਾਨ 

1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Can a 

Operator/Supervisor 

work on multiple 

Enrolment/Update 

machines using same 

login ID?

ਕੀ ਇਕ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਸਭਾਨ ਰਾਗਇਨ ਆਈ ਡੀ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਕ ਿੱਖ 
ਿੱਖ ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਭਸ਼ੀਨਾਂ ਤ ਕੂੰਭ ਕਯ ਸਕਦਾ 
ਿ?

YES ਿਾਂ NO ਨਾ
YES till the 

time it is 

detected 

ਿਾਂ ਉਸ ਸਭੇਂ 
ਤਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 
ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ 
ਨਿੀਂ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator/Supervisor 

should use same 

password for all his 

account as a best 

practice?

ਇੱਕ ਿਧੀਆ ਅਧਬਆਸ ਿਜੋਂ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ਆਣ ਸਾਯ ਅਕਾਊਂਟ ਦ 
ਰਈ ਸਭਾਨ ਾਸਿਯਡ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ?

No, the 

password 

should be 

changed 

frequently

ਨਿੀਂ, ਾਸਿਯਡ ਨੂੂੰ  
ਸਭੇਂ ਸਭੇਂ ਤ 
ਫਦਰਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ 

Yes, to 

remember and 

easy usage

ਿਾਂ, ਮਾਦ ਯੱਖਣ ਦ 
ਰਈ ਅਤ ਆਸਾਨ 
ਇਸਤਭਾਰ ਦ 
ਰਈ 

As per his/her 

convinience

ਉਸਦੀ ਸੁਧਿਧਾ 
ਦ ਅਨੁਸਾਯ

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In case of any fraud, 

Operator/Supervisor 

should ask resident 

money?

ਧਕਸ ਿੀ ਧਖ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ, 

ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ਿਸਨੀਕ ਤੋਂ ਆਧਸ 
ਭੂੰਗਣ ਚਾਿੀਦ ਿਨ?

No, fraud 

should be 

reported to the 

Authority

ਨਿੀਂ, ਧਖ ਦ ਫਾਯ 
ਅਧਧਕਾਯ ਨੂੂੰ  
ਸੂਧਚਤ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ

Yes, the fraud 

enrolment/upd

ate should be 

complete

ਿਾਂ, ਨਕਰੀ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ੂਯਾ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ

Nobody 

should be 

informed

ਧਕਸ ਨੂੂੰ  ਸੂਧਚਤ 
ਨਿੀਂ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

None of 

the above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

1
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the Enrolment 

Staff to Improve 
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

All the 

Enrolment/Update 

related files/backup 

should be stored in any 

device and given to 

other Operator?

ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਦ ਨਾਰ 
ਸੂੰਫੂੰ ਧਧਤ ਪਾਈਰਾਂ/ਫਕ ਅ 
ਨੂੂੰ  ਧਕਸ ਿੀ ਧਡਿਾਈਸ ਦ 
ਧਿਚ ਸਟਯ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ ਅਤ ਦੂਜ 
ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਧਦੱਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ?

No, the backup 

should be 

secure

ਨਿੀਂ, ਫਕ ਅ 
ਸੁਯੱਧਖਅਤ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ 

Yes, for them 

to upload using 

your credential

ਿਾਂ, ਕਯੀਡੈਂਸ਼ੀਅਰ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ 
ਕਯਕ ਿਨਾ ਦ 
ਅਰਡ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ 

None of the 

above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

After completing GPS 

sync, device can be 

taken to any other place 

to perform the 

enrolment?

ਜੀ ੀ ਸ ਧਸੂੰ ਕ ਨੂੂੰ  ੂਯਾ 
ਕਯਨ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਕਯਨ ਦ ਰਈ ਧਡਿਾਈਸ ਨੂੂੰ  
ਧਕਸ ਿਯ ਸਥਾਨ ਤ ਰਕ 
ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ?

NO ਨਾ YES ਿਾਂ As per his/her 

convinience

ਉਸਦੀ ਸੁਧਿਧਾ 
ਦ ਅਨੁਸਾਯ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 1
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the Enrolment 

Staff to Improve 
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In case resident request 

to add one of his 

relative's finger print for 

his/her enrolment, 

should this be allowed?

ਆਣ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ ਜ 
ਿਸਨੀਕ ਆਣ ਧਯਸ਼ਤਦਾਯ 
ਦੀ ਉਂਗਰਾਂ ਦਾ ਧਨਸ਼ਾਨ ਡ 
ਕਯਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿ ਤ ਕੀ 
ਇਸਦੀ ਅਨੁਭਤੀ ਦਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ?

YES ਿਾਂ NO ਨਾ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Any resident can be 

enrolled as an Biometric 

Exception case to avoid 

the finger prints?

ਉਂਗਰਾਂ ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਧਫਨਾ 
ਇੱਕ ਫਾਇਭਧਟਰਕ 
ਅਿਾਦ ਦ ਧਿਚ ਧਕਸ ਿੀ 
ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਨਾਭਾਂਕਣ ਿ 
ਸਕਦਾ ਿ?

No ਨਾ Yes ਿਾਂ As per his/her 

convinience

ਉਸਦੀ ਸੁਧਿਧਾ 
ਦ ਅਨੁਸਾਯ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Enrolment/Update 

Client should be 

tampered, if it is not 

working or showing 

some error?

ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ 
ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਨੂੂੰ  ਛੋਨਾ ਨਿੀਂ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ, ਜ ਜ ਉਿ ਕੂੰਭ 
ਨਿੀਂ ਕਯ ਧਯਿਾ ਿ ਜਾਂ ਕਈ 
ਗਰਤੀ ਧਦਖਾ ਧਯਿਾ ਿ?

Yes ਿਾਂ No ਨਾ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Photo of Photo can be 

taken while enroling any 

resident?

ਧਕਸ ਿੀ ਿਸਨੀਕ ਦਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਨ ਦ ਦਯਾਨ 
ਪਟ ਦੀ ਪਟ ਧਰੱਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਿ?

No ਨਾ Yes ਿਾਂ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What should not be 

taken in place of photo 

of the resident while 

performing Aadhaar 

update?

ਆਧਾਯ ਅਡਟ ਕਯਦ ਸਭੇਂ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਦ ਸਥਾਨ 
ਤ ਕੀ ਨਿੀਂ ਰਣਾ ਚਾਿੀਦਾ 
ਿ?

Photo of Photo
ਪਟ ਦੀ ਪਟ

Photo of Gods
ਬਗਿਾਨ ਦੀ ਪਟ Photo of 

Animal

ਜਾਨਿਯ ਦੀ 
ਪਟ

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 4
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

What language should 

not be used while filling 

the resident data ?

ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਡਟਾ ਬਯਦ 
ਸਭੇਂ ਧਕਿੋੀ ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਨਿੀਂ ਿਣਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

un 

parliamentary

ਅਨ 
ਾਯਰੀਆਭੈਂਟਯੀ English

ਅੂੰਗਯੀ
Hindi

ਧਿੂੰ ਦੀ All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Strict action would be 

taken against the 

Operator/Supervisor 

perform any of these 

activities?

ਇਿਨਾਂ ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ ਕੂੰਭ 
ਕਯਨ ਤ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਦ ਫਧਿੱਯ ਸਖਤ ਕਾਯਿਾਈ 
ਕੀਤੀ ਜਾਿਗੀ?

take photo of 

photo OR 

photo of animal

ਪਟ ਦੀ ਪਟ ਰਿ 
ਜਾਂ ਜਾਨਿਯ ਦੀ 
ਪਟ ਰਿ

use un-

parliamentary 

language 

ਅਨ 
ਾਯਰੀਆਭੈਂਟਯੀ 
ਬਾਸ਼ਾ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯ 

None of the 

above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

Both 1 

and 2
ਦਨੋਂ  1 ਅਤ 2 4
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Any resident above 5 

years in age can be 

enrolled as an "Child"  to 

avoid taking finger 

prints?

5 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੋਂ 
ਧਆਦਾ ਦ ਕਈ ਿੀ 
ਿਸਨੀਕ ਦਾ ਇੱਕ "ਫੱਚ" ਦ 
ਤਧਿਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ ਤਾਂ ਜ ਉਂਗਰਾਂ ਦ 
ਧਨਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਣ ਣ?

Yes ਿਾਂ No ਨਾ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

All the children below 5 

years in age should be 

forced to give 

fingerprints?

ਕੀ 5 ਸਾਰ ਦੀ ਉਭਯ ਤੋਂ 
ਘੱਟ ਦ ਫੱਧਚਆਂ ਤ ਉਂਗਰਾਂ 
ਦ ਧਨਸ਼ਾਨ ਦਣ ਦ ਰਈ ਯ 
ਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

No ਨਾ yes ਿਾਂ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In case of Child 

Enrolment, 

Operator/Supervisor 

should become their 

parent or guardian for 

Enrolment?

ਕੀ ਫੱਚ ਦ ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ, ਨਾਭਾਂਕਣ 
ਦ ਰਈ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ਉਿਨਾਂ ਦ ਭਾਤਾ ਜਾਂ 
ਧਤਾ ਜਾਂ ਗਾਯਡੀਅਨ ਫਣ 
ਸਕਦ ਿਨ?

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator/Supervisor 

should act as Head of 

Family in case the 

resident does not have 

valid document?

ਿਸਨੀਕ ਕਰ ਿਧਰਡ 
ਦਸਤਾਿਜ ਨਾ ਿਣ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ਧਯਿਾਯ ਦ ਭੁਖੀਆ ਦੀ 
ਬੂਧਭਕਾ ਧਨਬਾਉਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ?

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ None of the 

above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ

Both 1 

and 2
ਦਨੋਂ  1 ਅਤ 2 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

News paper or any 

blanck paper can be 

used as supporting PoI 

and PoA

ਅਖਫਾਯ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਕਾਗ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ ਸਧਿਮਗੀ 
ੀ  ਆਈ ਅਤ ੀ   
ਦ ਸਥਾਨ ਤ ਿ ਸਕਦਾ ਿ 

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ None of the 

above

ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ 
ਕਈ ਿੀ ਨਿੀਂ Both 1 

and 2
ਦਨੋਂ  1 ਅਤ 2 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In case Incorrect 

document/blank 

paper/news paper is 

used for Enrolment 

purpose by the Operator 

what will happen? 

ਆਯਟਯ ਦੁਆਯਾ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਉਦਸ਼ ਦ ਰਈ 
ਅਨੁਧਚਤ ਦਸਤਾਿਜ/ਖਾਰੀ 
ਕਾਗ/ਅਖਫਾਯ ਦ ਭਾਭਰ  
ਦ ਧਿਚ ਕੀ ਿਿਗਾ?

Enrolment will 

be rejected

ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  
ਸਿੀਕਾਯ ਨਿੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਿਗਾ

Strict action 

against the 

Operator will 

be taken 

ਆਯਟਯ ਦ 
ਧਿਯੱੁਧ ਸਖਤ 
ਕਾਯਿਾਈ ਕੀਤੀ 
ਜਾਿਗੀ 

None of the 

above

ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ 
ਕਈ ਿੀ ਨਿੀਂ 

All the 

given 

options

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ 4



495

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Whose Mobile Number 

or Email should be 

added while performing 

Aadhaar Enrolment?

ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਦ 
ਸਭੇਂ ਧਕਸਦਾ ਭਫਾਈਰ 
ਨੂੰ ਫਯ ਜਾਂ ਈ ਭਰ ਡ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿ?

Resident ਿਸਨੀਕ Operator/Super

visor

ਆਯਟਯ/ਸੁਯ
ਿਾਈਯ Local 

representative

ਸਥਾਨਕ 
ਰਤੀਧਨਧੀ None of 

the above

ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ 
ਕਈ ਿੀ ਨਿੀਂ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator can use mix 

biometric  while 

performing Aadhaar 

Enrolment?




ਕੀ ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਯਦ 
ਸਭੇਂ ਆਯਟਯ ਧਭਕਸ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕਯ ਸਕਦਾ ਿ?

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator/Supervisor can 

take money from the 

resident and write any 

information in the 

Enrolment Client?

ਕੀ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਿਸਨੀਕ ਤੋਂ ਸ ਰ ਸਕਦਾ 
ਿ ਅਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਇੂੰ ਟ 
ਦ ਧਿਚ ਕਈ ਿੀ ਜਾਣਕਾਯੀ 
ਧਰਖ ਸਕਦਾ ਿ?

No ਨਾ Yes ਿਾਂ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Photocopy of Proof of 

Identity and Proof of 

Address can be used in 

case the resident wants?

ਧਿਚਾਣ ਦ ਸਫੂਤ ਅਤ 
ਤ ਦ ਸਫੂਤ ਦੀ ਪਟਕਾੀ 
ਦਾ ਇਸਤਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ ਜ ਿਸਨੀਕ 
ਅਧਜਿਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿ?

No, Original 

Document 

needs to 

scanned

ਨਿੀਂ, ਅਸਰ 
ਦਸਤਾਿਜ ਨੂੂੰ  
ਸਕਨ ਕਯਨ ਦੀ 
ਰੋ ਿ 

Yes, any 

document can 

be used

ਿਾਂ, ਧਕਸ ਿੀ 
ਦਸਤਾਿਜ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਿ 
ਸਕਦਾ ਿ

None of the 

above

ਉੱਤ ਧਦੱਤ ਗ 
ਧਿਚੋਂ ਕਈ ਿੀ 
ਨਿੀਂ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator/Supervisor 

should keep the Hard 

Copy of the PoI and PoA 

after the Enrolment is 

complete?

ਨਾਭਾਂਕਣ ੂਯਾ ਕਯਨ ਤੋਂ 
ਫਾਅਦ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਨੂੂੰ  ੀ  ਆਈ ਅਤ ੀ  
 ਦੀ ਿਾਯਡ ਕਾੀ ਯੱਖਣੀ 
ਚਾਿੀਦੀ ਿ?

No hard copies 

should be kept

ਿਾਯਡ ਕਾੀਆਂ 
ਨਿੀਂ ਯੱਖਣੀਆਂ 
ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ

Yes hard copy 

should be kept 

safely

ਿਾਣਿਾਯਦ ਕਾੀ 
ਸੁਯੱਧਖਅਤ ਤਯ ਤ 
ਯੱਖਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

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

ਆਧਾਯ ਨਾਭਾਂਕਣ ਅਤ 
ਅਡਟ ਕਯਦ ਸਭੇਂ ਿਠ 
ਧਰਖ ਧਕਿ ੋ ਕੂੰਭ ਨਿੀਂ 
ਕਯਨੇ ਚਾਿੀਦ ਿਨ?

(i) ਪਟ ਦੀ ਪਟ ਰ 
(ii) ਯੱਫ ਦੀ ਪਟ ਰ 
(iii) ਜਾਨਿਯ ਦੀ ਪਟ ਰ 
(iv)  ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਪਟ ਰ

All the given 

option

ਧਦੱਤ ਗ ਸਾਯ 
ਧਿਕਰ (i) , (ii) and (iii) (i) , (ii) ਅਤ (iii) (ii) and (iii) (ii) ਅਤ (iii) None of 

the above

ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ 
ਕਈ ਿੀ ਨਿੀਂ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Which of the following is 

a valid PoI Document?

(i) Driving Licience

(ii) Voter ID

(iii) Office ID

(iv) Visiting Card

ਿਠ ਧਰਖ ਧਿਚੋਂ ਧਕਿੋਾ 
ਇੱਕ ਿਧਰਡ ੀ  ਆਈ 
ਦਸਤਾਿਜ ਿ?
(i) ਡਯਾਈਧਿੂੰ ਗ ਰਸੂੰਸ 
(ii) ਿਟਯ ਆਈ ਡੀ 
(iii) ਅਪਸਯ ਆਈ ਡੀ 
(iv) ਧਿਧਧਟੂੰ ਗ ਕਾਯਡ

Both (i) and (ii) ਦਨੋਂ  (i) ਅਤ (ii) Only (iii) and 

(iv)

ਕਿਰ (iii) ਅਤ 
(iv)

Only i ਕਿਰ i None of 

the above

ਧਦੱਤ ਗ ਧਿਚੋਂ 
ਕਈ ਿੀ ਨਿੀਂ  1

502

Chapter 9: 

Guidelines for 

the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer 

Satisfaction and 

Avoid Fraud 

ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In case the resident 

wants his/her Biometric 

can be changed or mixed 

with any other resident?

ਜ ਿਸਨੀਕ ਆਣ 
ਫਾਇਭਧਟਰਕ ਦ ਧਿਚ 
ਫਦਰਾਿ ਕਯਨਾ ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿ 
ਜਾਂ ਧਕਸ ਿਯ ਿਸਨੀਕ ਦ 
ਨਾਰ ਉਸਨੂੂੰ  ਧਭਕਸ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੁੂੰ ਦਾ ਿ ਤ ਕੀ ਅਧਜਿਾ ਿ 
ਸਕਦਾ ਿ?

Yes ਿਾਂ No ਨਾ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

In case 6 years old 

resident request to 

perform Child Enrolment 

should this be allowed?

6 ਸਾਰ ਦ ਿਸਨੀਕ  ਦ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦੀ ਫਨਤੀ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ ਕੀ ਫੱਚ ਦ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਦ ਰਈ ਇਸਦੀ 
ਅਨੁਭਤੀ ਧਭਰਣੀ ਚਾਿੀਦੀ 
ਿ?

YES, as it is 

requested by 

the resident

ਿਾਂ, ਧਜਸ ਤਯਹਾਂ 
ਿਸਨੀਕ ਦੁਆਯਾ 
ਫਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਿ

No, as he/she 

is above 5 

years in age

ਨਿੀਂ, ਧਕਓਂਧਕ ਉਿ 
ਉਭਯ ਧਿਚ 5 

ਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਧਆਦਾ 
ਿ

Both the 

options are 

incorrect

ਦਨੋਂ  ਧਿਕਰ 
ਅਨੁਧਚਤ ਿਨ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator/Supervisor can 

take photo of photo 

instead of the actual 

photo of the resident in 

case the resident 

request?

ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਫਨਤੀ ਦ 
ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਿਸਨੀਕ ਦੀ ਅਸਰ ਪਟ ਦੀ 
ਫਜਾ ਪਟ ਦੀ ਪਟ ਰ 
ਸਕਦਾ ਿ?

Yes ਿਾਂ No ਨਾ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

The scan copies of PoI 

and PoA can be kept in a 

separate folder by the 

Operator?

ਆਯਟਯ ਦੁਆਯਾ ੀ  
ਆਈ ਅਤ ੀ   ਦੀਆਂ 
ਸਕਨ ਕਾੀਆਂ ਇੱਕ ਿੱਖਯ 
ਪਰਡਯ ਦ ਧਿਚ ਯੱਖੀਆਂ ਜਾ 
ਸਕਦੀਆਂ ਿਨ?

No ਨਾ Yes ਿਾਂ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Blanck pages can also be 

used as PoI and PoA 

document in case 

required?

ਰੁੋੀਂਦ ਭਾਭਰ  ਦ ਧਿਚ 
ਖਾਰੀ ੂੰ ਧਨਆਂ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ੀ  ਆਈ 
ਅਤ ੀ   ਦਸਤਾਿਜ ਦ 
ਤਯ ਤ ਿੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 
ਿ?

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Resident should not be 

informed in case the 

Operator/Supervisor 

enters any information 

which is not mentioned 

on the Form

ਪਾਯਭ ਧਿਚ ਨਾ ਦੱਸੀ ਗਈ 
ਜਾਣਕਾਯੀ ਨੂੂੰ  
ਆਯਟਯ/ਸੁਯਿਾਈਯ 
ਦੁਆਯਾ ਬਯਨ ਦ ਭਾਭਰ  ਦ 
ਧਿਚ ਿਸਨੀਕ ਨੂੂੰ  ਸੂਧਚਤ 
ਨਿੀਂ ਕਯਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Tampered Machine can 

be used to perform 

Enrolment/Update to 

earn money?

ਸ ਕਭਾਉਣ ਦ ਰਈ 
ਨਾਭਾਂਕਣ/ਅਡਟ ਕਯਨ ਦ 
ਰਈ ਟਭਯਡ ਭਸ਼ੀਨ ਦਾ 
ਇਸਤਭਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਿ?

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Should the Operator sign 

off any enrolment done 

by other Operator 

without checking?

ਧਫਨਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੀ ਦੂਜ 
ਆਯਟਯ ਦੁਆਯਾ ਕੀਤ 
ਗ ਧਕਸ ਿੀ ਨਾਭਾਂਕਣ ਨੂੂੰ  
ਸਾਈਨ ਆਪ ਕਯਨਾ 
ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

No ਨਾ Yes ਿਾਂ 1
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ਅਧਧਆ 9 : ਗਾਿਕ 
ਸੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਧਿਚ ਸੁਧਾਯ 
ਧਰਆਉਣ ਅਤ ਧਖਾ 
ਧੋੀ ਅਤ ਬਰਸ਼ਟਾਚਾਯ 
ਤੋਂ ਫਚਣ ਧਿਤ 
ਨਾਭਾਂਕਣ ਸਟਾੌ ਰਈ 
ਿਦਾਇਤਾਂ

Operator can write 

his/her own Mobile 

Number should be 

mentioned in the 

Enrolment Client rather 

than the resident mobile 

number?

ਆਯਟਯ ਨੂੂੰ  ਨੂੂੰ  ਆਣਾ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਿਸਨੀਕ 
ਭਫਾਈਰ ਨੂੰ ਫਯ ਦ ਸਥਾਨ 
ਤ ਨਾਭਾਂਕਣ ਕਰਾਇੂੰ ਟ ਦ 
ਧਿਚ ਧਰਖਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿ?

TRUE ਸਿੀ FALSE ਗਰਤ 2


