S.
No./క్ర
మ

Chapter

అధ్యాయం

QUESTION_TEXT

1

Who among the
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
following had
Introduction to ముఐడిఎఐ
established UIDAI
UIDAI and
భయిము అధ్యర్
by passing
Aadhaar
యిచమం
Aadhaar Act, 2016

2

When was UIDAI
established as
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
Statutory
Introduction to ముఐడిఎఐ
Authority under
UIDAI and
భయిము అధ్యర్
Ministry of
Aadhaar
యిచమం
Electronics and I.T
?

3

Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

4

Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

ఄధ్యమమం 1:
ముఐడిఎఐ
భయిము అధ్యర్
యిచమం

Which
organisation is
responsible for
issuing UID?

ఄధ్యమమం 1:
ముఐడిఎఐ
Why was UIDAI
భయిము అధ్యర్ created ?
యిచమం

ప్రశ్న టెక్స్ట్
అధ్యర్ చట్ట ం,
2016
రఱేషపెట్టడం
ద్యాయహ ఇ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏఴయు
ముఐడిఏఐ ని
ఏయహట్ు ఙేలహయు

OPTION_1

ఎంపిక్లు_1

OPTION_2

State
Government

యహశట ర రబుత్ాం

Government
బాయత్ రబుత్ాం Registrars
of India

జనఴయి 28,
2009

29th
September,
2010

ఎలకహటానిక్సీ
భయిము ఐట్ి
భంత్రరత్ా లహక
28th January,
క్ంర ద చట్ట ఫదధ
2009
ఄధ్ికహయిఔంగహ
ముఐడిఏఐ
ఎపడె ఏయహట్ు
ఙేమఫడింద్ి
ముఐడి
జాయీఙేమడంలో ఏ Election
షంషథ
Commission
ఫాధమతయముత్భైన
ద్ి?

ముఐడిఏఐ
ఎంద఼ఔు
షాళటంచఫడింద్ి?

To Provide
robust
technology to
eliminate
duplicate and
fake
identities, and

ఎంపిక్లు_2

ఴెపట ంె ఫర్ 29,
2010

Answer/జ
వాబులు

ఎంపిక్లు_3

OPTION_4

ఎంపిక్లు_4

యిజిశూహటరయుు

Enrolment
Agency

నమోద఼
ఏజెన్సీ

2

12th
12th July,
September, ఴెపట ంె ఫర్ 12,
2016
2015
2015

జుల ై 12, 2016

4

OPTION_3

ఎనినఔల
ఔమీశన్

Planning
Commission

రణయయకహ
ఔమీశన్

MeitY

MeitY

UIDAI

UIDAI

4

నక్య్ భయిము
మోషూయిత్
ఖుయితంపలని
నిఱహయించడయనిక్
ఫలభైన
శూహంకైత్రఔత్న఼
ఄంద్ించడయనిక్,
భయిము

to provide
identity that
can be
verified and
authenticate
d in an easy,
costeffective way

ష఼లబభైన,
త్ఔుుఴకయుులో
ధ఼రయఔయించఫడి
భయిము
ప్హరభాణీఔయించఫ
డే ఖుయితంపని
ఄంద్ించడయనిక్

To make
another
Identificatio
n Document

భయొఔ
ఖుయితంప
తయరనిన
ఙేమడయనిక్

Both 1 & 2

1 & 2 యెండఽ

4

ఄధ్ికహయిత్
షభాఙయయత్రంలో
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయిం
చిన నిఫంధన
2016 ఎపడె
రచ఼యించఫడింద్ి

5

When was the
Aadhaar
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
Enrolment
Introduction to ముఐడిఎఐ
/Update
UIDAI and
భయిము అధ్యర్
Regulation 2016
Aadhaar
యిచమం
published in
official gazettee

6

The process,to
collect
demographic
and biometric
information
from
individuals by
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
What do you
అధ్యర్
the enrolment
Introduction to ముఐడిఎఐ
mean by Aadhaar నమోద఼/నయఔయణ
agencies for
UIDAI and
భయిము అధ్యర్ Enrolment/Update రకమ
్ర
ఄంట్ే
the purpose
Aadhaar
యిచమం
Process
ఏమిట్ి?
of issuing
Aadhaar
numbers to
such
individuals
under the
Aadhaar Act.

7

What is the
process of
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
capturing resident
Introduction to ముఐడిఎఐ
data both
UIDAI and
భయిము అధ్యర్ Demographic and
Aadhaar
యిచమం
Biometric for
generation of
Aadhaar called?

28th January,
2009

జనఴయి 28,
2009

29th
September,
2010

ఴెపట ంె ఫర్ 29,
2010

అధ్యర్ చట్ట ం
రకహయం
ఴమఔుతలక్
అధ్యర్ షంకమ
జాయీఙేమట్ం
కొయఔు
నమోద఼
ఏజెన్సీల
ద్యాయహ ఴమఔుతల
న఼ండి
జనషంకమ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయం
ఴేఔయింఙే
రకమ
్ర .

Process to
collect
personal
information
of the
resident to
issue
Identification
Number

Process to
ఖుయితంప
collect
షంకమని
financial
జాయీఙేమడయనిక్ information
నిఱహఴ
like PAN
యొఔు
number,
ఴమక్తఖత్
Bank A/c
షభాఙయయహనిన no. to issue
ఴేఔయింఙే రకమ
్ర
Identificatio
n Number

Enrolment

నమోద఼

అధ్యయిన త్మాయు
ఙేమడయనిక్
నిఱహఴ జనషంకామ
షంఫంధ భయిము
Authentication ప్హరభాణీఔయణ
ఫయోభట్ిక్స
ర
డేట్ాని షంఖరవంఙే
రకమ
్ర ని
ఏభంట్ాయు?

12th July,
2016

జుల ై 12,
2016

12th
September
2017

ఖుయితంప
షంకమని
జాయీఙేమడయ
నిక్ ప్హన్
షంకమ,
None of the
ఫామంఔు
above
కాతయ షంకమ
ఴంట్ి అయిధఔ
షభాఙయయహ
నిన ఴేఔయింఙే
రకమ
్ర

Identificatio
ఖుయితంప
n

ఴెపట ంె ఫర్ 12,
2017

4

పెైఱేయ కహఴప

1

Presentation రత్రప్హదన

2

8

_____ is any entity
authorised or
recognised by the
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
Authority for the
Introduction to ముఐడిఎఐ
purpose of
UIDAI and
భయిము అధ్యర్
enrolling
Aadhaar
యిచమం
individuals
through
Enrolment Agency.

నమోద఼ ఏజెన్సీ
ద్యాయహ ఴమఔుతల
నమోద఼ యొఔు
ఈద్ేదవమం కొయఔు
ఄధ్ికహయిఔంగహ
ప్హరభాణీఔయించిన
లేద్య ఖుయితంప
ప్ ంద్ిన షంషథ
______.

Introducer

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Enrolling
agency

నమోద఼ ఏజెన్సీ Agency

9

Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

_____ is any entity
engaged by the
Registrar for the
purpose of
enrolling
individuals.

ఴమఔుతల నమోద఼
యొఔు ఈద్ేదవమం
కొయఔు యిజిశూహటరర్
ద్యాయహ
నిమమించఫడే
షంషథ ______.

Introducer

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Enrolment
Agency

10

The
Verifier/Certifier is
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
the personnel
Introduction to ముఐడిఎఐ
appointed by
UIDAI and
భయిము అధ్యర్ ________ for
Aadhaar
యిచమం
verification of
documents at
enrolment centres.

అయైట్ర్

Introducer

ఄధ్యమమం 1:
ముఐడిఎఐ
భయిము అధ్యర్
యిచమం

నమోద఼ కైంద్యరల
ఴదద తయరల
ధాయఔయణ కొయఔు
ధాయఔయణద్యయు/షయిట
Operator
పమమర్
_______ద్యాయహ
నిమమించఫడే
ఴమక్త.

ఏజెన్సీ

Registrar

యిజిశూహటరర్

4

నమోద఼ ఏజెన్సీ

Supervisor/ షఽయెవాజయుు/
Registrar
Operator
అయైట్యుు

యిజిశూహటరర్

2

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Registrars

నమోద఼
ఏజెన్సీ

3

యిజిశూహటరయుు

Enrolling
agency

11

_________is the
place where the
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
Aadhaar
Introduction to ముఐడిఎఐ
Enrolment/Update
UIDAI and
భయిము అధ్యర్ is conducted by
Aadhaar
యిచమం
Certified
Operator/Supervis
or

ధాయఔయించిన
అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ ద్యాయహ అధ్యర్ Enrolment
నమోద఼/నయఔయణ Center
ఙేమఫడే రద్ేవం
_____

నమోద఼ కైందరం Exam Center యీక్షా కైందరం

Hospital

అష఼త్రర

School

ఫడి

1

12

__________ is a
certified personnel
employed by
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
Enrolment
Introduction to ముఐడిఎఐ
Agencies to
UIDAI and
భయిము అధ్యర్ execute the
Aadhaar
యిచమం
process of
enrolment
/update at the
enrolment centers

నమోద఼ కైంద్యరల
ఴదద
నమోద఼/నయఔయణ
యొఔు రకమ
్ర ని
ఄభలు
Enrolment
ఙేమడయనిక్
Operator
నమోద఼ ఏజెన్సీల
ద్యాయహ
నిమమించఫడే
ధాయఔాత్
ఄధ్ికహయి________

నమోద఼
అయైట్ర్

Enrolment
Supervisor

నమోద఼
షఽయెవాజర్

Introducer

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Both 1 & 2

1 & 2 యెండఽ

2

13

Who among the
following ensures
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
that only trained
Introduction to ముఐడిఎఐ
and certified
UIDAI and
భయిము అధ్యర్ persons handle
Aadhaar
యిచమం
the
enrolment/update
process?

నమోద఼/నయఔయణ
రకమ
్ర ని శిక్షణ
భయిము
ధాయఔాత్
ఄధ్ికహయులు
UIDAI
భాత్రభే
నియావంఙయలని ఇ
క్ంర ద్ి ఱహయిలో
ఎఴయు నియహథయిశూత హయు?

UIDAI

Operator

అయైట్ర్

Supervisor

షఽయెవాజర్

Enrolment
Agency

నమోద఼
ఏజెన్సీ

4

14

_____________is
responsible to
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
conduct the
Introduction to ముఐడిఎఐ
Certification exam
UIDAI and
భయిము అధ్యర్
for the role of
Aadhaar
యిచమం
Operator/Supervis
or

15

_______ is a
person registered
with the Registrar
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
and Authority who
Introduction to ముఐడిఎఐ
confirms the
UIDAI and
భయిము అధ్యర్
identity of a
Aadhaar
యిచమం
person who does
not have any valid
POI and POA.

16

_______ is a
person registered
with the Registrar
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
and Authority who
Introduction to ముఐడిఎఐ
confirms the
UIDAI and
భయిము అధ్యర్
identity of a
Aadhaar
యిచమం
person who does
not have any valid
POI and POA.

అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ యొఔు
ప్హత్రఔు ధాయఔయణ
యీక్షని
Introducer
నియావంచడయనిక్
__________
ఫాధమతయముత్భైన
ద్ి.

ఙెలు ుఫాట్ు ఄమయమ
ఖుయితంప యుజుఴప
భయిము
చియునయభా
యుజుఴపలు లేని
ఴమక్త యొఔు
ఖుయితంపని
నియహధయింఙే ఄధ్ికహయి
భయిము యిజిశూహటరర్
తో __________
ఴమక్తగహ నమోద఼
ఄఴపతయడె.

ఙెలు ుఫాట్ు ఄమయమ
ఖుయితంప యుజుఴప
భయిము
చియునయభా
యుజుఴపలు లేని
ఴమక్త యొఔు
ఖుయితంపని
నియహధయింఙే ఄధ్ికహయి
భయిము యిజిశూహటరర్
తో __________
ఴమక్తగహ నమోద఼
ఄఴపతయడె.

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Enrolment
Agency

యీక్షా
Testing and
భయిము
నమోద఼ ఏజెన్సీ Certification
ధాయఔయణ
Agency
ఏజెన్సీ

Registrar

యిజిశూహటరర్

3

Operator

అయైట్ర్

Introducer

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Enrolling
agency

నమోద఼
ఏజెన్సీ

Agency

ఏజెన్సీ

2

Operator

అయైట్ర్

Introducer

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Enrolling
agency

నమోద఼
ఏజెన్సీ

Agency

ఏజెన్సీ

2

Who are
ఄధ్యమమం 1:
applicable to can
ముఐడిఎఐ
get the Aadhaar
భయిము అధ్యర్
Enrolment/Update
యిచమం
done?

17

Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

18

Enrolment
Identification
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
Number (EID) is
Introduction to ముఐడిఎఐ
___-digit number
UIDAI and
భయిము అధ్యర్
allocated to
Aadhaar
యిచమం
residents at the
time of enrolment.

అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయణ
Operator
ఙేష఼కోడయనిక్
త్గిన ఄయుులు
ఎఴయు?

నమోద఼ ఖుయితంప
షంకమ (ఇఐడి)
నమోద఼
10
షభమంలో
నిఱహఴత్ేలఔు
కైట్ామంచ఼ ____
ఄంకెల షంకమ.

అయైట్ర్

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

అధ్యర్
నమోద఼ కోషం
దయకాష఼త తేద్ీక్
భుంద఼గహనే
న్నండె
న్లలోు ఴంద
ఎనబై యెండె
యోజులు (182)
NRI
లేద్య
ఄంత్ఔంట్ే
ఎఔుుఴ కహలం
ముత్త ంలో లేద్య
కహల ఴమఴధ్ిలో
బాయత్ద్ేవంలో
నిఴఴషత ఼నన
ఴమక్త

NRI

None of the above
పెైఱేయ కహఴప

2

10

12

12

15

28

4

15

28
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Resident is an
individual who has
resided in India for
a period or
periods
amounting in all to
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
___ days or more
Introduction to ముఐడిఎఐ
in the twelve
UIDAI and
భయిము అధ్యర్
months
Aadhaar
యిచమం
immediately
preceding the
date of application
for Aadhaar
Enrolment/Update
.

అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయణ
కోషం దయకాష఼త
ఙేష఼ఔునన తేద్ీక్
ముత్త ం
____యోజులు లేద్య
న్నండె న్లలో
32
ఄనిన యోజులలో
లేద్య
ఄంత్ఔుమించి
ఎఔుుఴ కహలం
బాయత్ద్ేవంలో
నిఴఴషత ఼నన
నిఱహఴత్ేలు.

20

Which of the
following contact
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
numbers can a
Introduction to ముఐడిఎఐ
resident call for
UIDAI and
భయిము అధ్యర్ resolutions to
Aadhaar
యిచమం
their concerns or
grievances related
to Aadhaar?

నిఱహఴత్ేడె
అధ్యర్ క్
షంఫంద్ించిన ఱహయి
ఴమఴశృయహలు లేద్య
1947
షభషమలన఼
యిశుయించడయనిక్
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
కహంట్ాక్సట షంకమన఼
షంరద్ింఴచ఼ు ?
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Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

ఄధ్యమమం 1:
ముఐడిఎఐ
భయిము అధ్యర్
యిచమం

అధ్యర్
Aadhaar is unique
రతేమఔభైనద్ి
because
ఎంద఼ఔంట్ే______
_______________
______________
_____.
.

No two
residents will
have the
same Aadhaar
number

32

61

61

123

123

182

182

4

1947

2009

2009

140

140

108

108

1

ఏ ఆదద యు
నిఱహఴత్ేలు
కై అధ్యర్
షంకమని ఔయౌగి
ఈండయు

A person
ఔ ఔుట్ుంఫం
A family can
can avail
తేమఔ ఖుయితంప
get a unique
two
ఐడిని
recognized ID
Aadhaar
ప్ ందఴచ఼ు
numbers

పెైఱేయ కహఴప

1

ఔ ఴమక్త
None of the
యెండె అధ్యర్
above
షంకమలని
ప్ ందఴచ఼ు
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Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

ఄధ్యమమం 1:
ముఐడిఎఐ
భయిము అధ్యర్
యిచమం

Which of the
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
following is NOT a
నమోద఼
component of
ఏయహట్ులో బాఖం
enrollment setup?
కహనిద్ి ఏద్ి?
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Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

ఄధ్యమమం 1:
Which of the given
ముఐడిఎఐ
ఆచిున ఱహట్ిలో
is true about
భయిము అధ్యర్
అధ్యర్ ఖుయించి
Aadhaar?
యిచమం
ఏద్ి ఱహషత ఴం?
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Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

Aadhaar uses
ఄధ్యమమం 1:
which of the given
ముఐడిఎఐ
to uniquely
భయిము అధ్యర్
identify the
యిచమం
resident?

నిఱహఴత్ేని
రతేమఔంగహ
ఖుయితంచడయనిక్
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
ద్ేనిని అధ్యర్
ఈయోగిషత ఼ంద్ి?

Computer

An individual
can obtain
multiple
Aadhaar
numbers

ఔంూమట్ర్

నిఱహఴత్ేని
Name and
యొఔు పేయు
Address of the
భయిము
resident
చియునయభా

25

ఄధ్యమమం 1:
Which of the given
ముఐడిఎఐ
ఆచిున ఱహట్ిలో
is true about
భయిము అధ్యర్
అధ్యర్ ఖుయించి
Aadhaar?
యిచమం
ఏద్ి నిజం?

It is just
another card
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Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

____________ is a
ఄధ్యమమం 1:
document to
ముఐడిఎఐ
convey the
భయిము అధ్యర్
Aadhaar number
యిచమం
to a resident.

Aadhaar letter అధ్యర్ లేక

ఆద్ి కైఴలం
భయొఔ కహయుడ

ఫయోభట్ిక్స
ర
యిఔయం

Bomb
detector

ఫాంఫు
డిట్ెఔటర్

అధ్యర్
నిఱహఴత్ేల
యొఔు అయిధఔ
షభాఙయయహనిన
ఴేఔయిషత ఼ంద్ి

ప్ౌయషత్ాం
Aadhaar
యొఔు
can be used
యుజుఴపగహ
as Proof of
అధ్యర్
Citizenship
ఈయోఖ
డెత్ేంద్ి

Fingerprints

ఱేయౌభుదరలు

Iris

Will collect
and record
demographic
and
biometric
information
for
generation
of Aadhaar
Number

అధ్యర్ షంకమ
జాయీఙేమడం
కొయఔు
జనషంకామ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయహనిన
ఴేఔయిషత ఼ంద్ి
భయిము
ఫదరయుష఼తంద్ి

అధ్యర్
Aadhaar will మిగియౌన
replace all ఄనిన
other IDs
ఐడీలని బయీత
ఙేషత ఼ంద్ి

CIDR

ఴ ఐ డి అర్

UID

Aadhaar
ఔ ఴమక్త
collects
ఫసుళ అధ్యర్
financial
షంకమలని
information
ప్ ందఴచ఼ు
of residents

Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

నిఱహఴత్ేనిక్
అధ్యర్ షంకమని
తెయౌమఙేఴే ఔ
త్రం _____.

Biometric
device

ఔన఼ఖుడెడ

ము ఐ డి

Iris scanner

ఐయిస్ శూహునర్

Aadhaar
enables
resident’s
identification
subject to
successful
“Authenticati
on”

యజమఴంత్
భైన
"ప్హరభాణీఔయణ
" ఔు లోఫడి
అధ్యర్
నిఱహఴత్ేల
యొఔు
ఖుయితంపని
ఔయౌగి ఈంట్ుంద్ి

Both 2 & 3

2 & 3 యెండఽ

Will collect
profiling
information,
such as
caste,
religion,
language

ఔులం, భత్ం,
బాశ ఴంట్ి
ఴమక్తఖత్
షభాఙయయహనిన
ఴేఔయిషత ఼ంద్ి

Aadhaar
number

అధ్యర్ షంకమ

3

4

4

2

1
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Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

ప్ౌయషతయానిన
నియౄపంచడయనిక్
TRUE
అధ్యర్
ఈయోఖడెత్ేం
ద్ి.

ప

FALSE

త్ప

2

28

అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయణ
Aadhaar will cover
తేద్ీ న఼ండి 180
all residents of
యోజుల ఴయఔు
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
India who are
బాయత్ద్ేవంలో
Introduction to ముఐడిఎఐ
residing in India
నిఴఴషత ఼ననభయి TRUE
UIDAI and
భయిము అధ్యర్ for 180 days from
ము బాయత్ద్ేవం
Aadhaar
యిచమం
the date of
యొఔు ముత్త ం
Aadhaar
నిఱహఴత్ేలని
enrolment/update
అధ్యర్ ఔఴర్
ఙేషత ఼ంద్ి.

ప

FALSE

త్ప

1

29

The vision of
UIDAI is to
empower
Chapter 1:
ఄధ్యమమం 1:
residents of India
Introduction to ముఐడిఎఐ
with a unique
UIDAI and
భయిము అధ్యర్ identity and a
Aadhaar
యిచమం
digital platform to
authenticate
anytime,
anywhere.

ఎఔుడెైనయ,
ఎపడెైనయ
ప్హరభాణీఔయణఔు
ఔ రతేమఔ
ఖుయితంపగహ
భయిము డిజిట్ల్
TRUE
ఱేధ్ిఔగహ బాయత్ద్ేవ
నిఱహఴత్ేలక్
ఄధ్ికహయం
ఆఴాడభే
ముఐడిఏఐ
యొఔు లక్షమం.

ప

FALSE

త్ప

1
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Chapter 1:
Introduction to
UIDAI and
Aadhaar

అధ్యర్ 15 ఄంకెల
TRUE
షంకమ

ప

FALSE

త్ప

2

ఄధ్యమమం 1:
Aadhaar will be
ముఐడిఎఐ
used to prove
భయిము అధ్యర్
citizenship.
యిచమం

ఄధ్యమమం 1:
ముఐడిఎఐ
Aadhaar is a 15భయిము అధ్యర్ digit number.
యిచమం
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Which person or
Entity among the
following is
eligible to become
a registrar?
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

Which of the
following should
be avoided/not to
be done by the
registrar?

33

Registrars shall at
all times abide by
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
the Code of
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
Conduct as
నమోద఼
Enrolling
specified in
ఏజెన్సీలు
Agencies and
______________
భయిము
Enrolment Staff
for Aadhaar
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
Enrolment/Update
.

ఔ యిజిశూహటరర్
కహఴడయనిక్ ఇ
క్ంర ద్ి ఱహయిలో ఏ
ఴమక్త ఄయుత్లు
ఈనయనమ?

Any individual ఎఴయెవనయ

Any Entity
under
central Govt.
Ministry,
State
Government

ఇ క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
ఔ యిజిశూహటరయు
నిఱహయించఴలఴన/
ఙేమఔడని
ఄంలహలు ఏమిట్ి?

Responsible
for field level
execution,
monitoring
and audit

క్షైత్ర శూహథమ
ఄభలు,
యమఱేక్షణ
భయిము
అడిట్ఔు
ఫాధమత్
ఴవంచడం

Display
adequate
information
about
Aadhaar
enrolment
and update
on their
websites

అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయణ
కొయఔు
______________
లో నియైదశించిన
రఴయత నయ
నిమభాఴయక్
యిజిశూహటరర్్లు
ఎట్ిఔపడె
ఔట్ుటఫడి ఈండయయౌ.

Aadhaar Act
2016 and
Aadhaar
Regulations

అధ్యర్ చట్ట ం
2016
భయిము
అధ్యర్
నిమభాలు

GFR Rules

కైందర రబుత్ా
భంత్రరత్ా లహక,
Any citizen
యహశట ర రబుత్ాం
of India
క్ంర ద్ి ఏ షంషథ
ఄమనయ

Any
individual
బాయత్ద్ేవ
capable of
ప్ౌయుల ఴయెవనయ
running a
business

నమోద఼
షభమంలో
ఴేఔయించిన
షభాఙయయహ
నిన అధ్యర్
నమోద఼/నయ
ఔయణఔు
కహఔుండయ
ఏద్ెైనయ ఆత్య
న఼లఔు
ఈయోగించ
డం

త్భ ఱ్బ్ఴెైట్ు
పెైన అధ్యర్
నమోద఼
భయిము
నయఔయణ
ఖుయించి
కహఴలఴనంత్
షభాఙయయహనిన
రదయిశంచడం

Use the
information
collected
during
enrolment
for any
purpose
other than
Aadhaar
Enrolment/U
pdate

జి.ఎఫ్.అర్.
(GFR)
నిమభాలు

Both I and II I భయిము II

ఱహమప్హయం
నడిపంఙే
శూహభయథయం
ఈనన ఏ ఴమక్త
ఄమనయ

2

ఔఱేళ
ఄఴషయభైతే
Allow UIDAI త్భ
reasonable శూహాధ్ీనంలోని
access to the యిషయహలలో
premises
ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ
occupied by .ఔు షవేత్ేఔ
it in case
రఱేవ
required
శూౌలబామనిన
ఄన఼భత్రంచ
డం

3

None of the
above

1

పెైయ ఏయ కహఴప
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Who among the
following is
ఄధ్యమమం 2:
responsible for
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
evaluating the
Registrars,
నమోద఼
applications of
Enrolling
ఏజెన్సీలు
agencies and
Agencies and
భయిము
empanel the
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి eligible agencies
as enrolling
agencies- EA?

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఏజెన్సీల
దయకాష఼తలన఼
యలలుళంచి, ఄయుత్ఖల
ఏజెన్సీలన఼
నమోద఼ ఙేఴే
Central
ఏజెన్సీలుగహ
Ministry
(ఆ.ఎ.) ట్ిటఔలోక్
ఙేయుడం ఇ క్ంర ద్ి
ఱహయిలో ఎఴయి
ఫాధమత్?

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
What are the basic యిజిశూహటరయు యొఔు
నమోద఼
responsibity of
ప్హరథమిఔ ఫాధమత్
ఏజెన్సీలు
Registrar?
ఏమిట్ి?
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Adherence to
Aadhaar Act
2016 and
Aadhaar
Regulations

యిజిశూహటరర్
కైందర భంత్రరత్ా Registrar and
Both I and II
భయిము
లహక
UIDAI
ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ.

అధ్యర్ చట్ట ం
2016
భయిము
అధ్యర్
నిమభాలఔు
ఔట్ుటఫడి
ఈండడం

Ensure that
any
Enrolment
agency and/
నమోద఼ ఙేఴే
or person
Hire/engage ఏజెన్సీన఼
employed
Enroling
నిక్
or
Agency and ఏయహట్ు/నిభ
appointed
moniter its
ఖనం ఙేఴ, ద్యని
by them to
functioning నితీయున఼
conduct the
యమఱేక్షించడం
enrolment
and update
operations
are certified

I భయిము II UIDAI

ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ
.

2

ఏద్ెైనయ
నమోద఼లు
భయిము
నయఔయణ
యధ఼లన఼
నియావంచ఼ట్
ఔు ఱహయు
ఈద్య మఖంలోక్
తీష఼ఔునన
లేద్య
నిమమించిన All of the
నమోద఼
above
ఙేఴే ఏజెన్సీ
భయిము /
లేద్య ఴమక్త
ప్హరభాణీఔయిం
చఫడిన
ఱహయని (షయిటఫెై
కహఫడినఱహయ
ని)
నియహధయించ఼కోఴ
డం

పెైయ ఄన్సన

4

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

Which person or
Entity among the
following is
eligible to become
a Enroling Agency?

37

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
ఄధ్యమమం 2:
pass
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
III. Should have
Registrars,
నమోద఼
Aadhaar number
Enrolling
ఏజెన్సీలు
IV. Should have
Agencies and
భయిము
obtained
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి “Supervisor
Certificate” from a
Testing and
Certification
Agency
v. Should have
obtained a
certificate in
Basics of
Computers

ఔ నమోద఼ ఙేఴే
ఏజెన్సీగహ
కహఴడయనిక్ ఇ
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
ఄయుత్ ఈనన ఴమక్త
లేద్య షంషథ ఏద్ి?

Any individual
fullfilling the
condition
mentioned in
RFE for
Enrolment
Agency
specified by
Registrar/UIDA
I

షఽయెవాజర్
ప్హత్రఔు ఄయుులు
కహఴడయనిక్ ఔ
ఴమక్త ఇ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏ
ప్హరభాణయలన఼
ఔయౌగి ఈండయయౌ?
I. 18
షంఴత్ీయహలు
భయిము
ఄంత్ఔంట్ే ఎఔుుఴ
ఴమష఼ీ ఈండయయౌ
II. 10+2
I,II and III
ఈతీత యుులమమ
ఈండయయౌ
III. అధ్యర్ నంఫర్
ఈండయయౌ
IV. యీక్షా
భయిము
ప్హరభాణీఔయణ
ఏజెన్సీ న఼ండి
“షఽయెవాజర్
రభాణ త్రం”
తీష఼ఔుని ఈండయయౌ
v. ఔంూమట్ర్
యొఔు ప్హరథమిఔ

నమోద఼ ఙేఴే
ఏజెన్సీల
కొయఔు
యిజిశూహటరర్/ము.ఐ
.డి.ఎ.ఐ.
నియైదశించిన
అర్.ఎఫ్.ఆ.లో
పేయొునన
శయత్ేలన఼
న్యఱేయైు ఴమక్త
ఎఴయెవనయ

Any
individual
capable of
running a
business

I,II భయిము III I, III and IV

ప్హరభాణీఔయిం
చఫడిన
ఱహమప్హయం
Any cerfied (షయిటఫ)ెై
నడిపంఙే
Operator
కహఫడిన
శూహభయథయం ఈనన
/Supervisor అయైట్ర్/షఽ
ఏ ఴమక్త ఄమనయ
యెవాజర్
ఎఴయెవనయ

Any
individual
who own a
Aadhaar
Enrolment/
Update
Device

I, III భయిము
IV

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

I,II, III and IV

I,II, III
భయిము IV

అధ్యర్
నమోద఼/నయఔ
యణ యిఔయం
ఔయౌగి ఈనన
ఴమక్త ఎఴయెవనయ

1

3

Which of the
following should
an individual
possess before
starting his/her
role as EA
supervisor?
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

39

Who among the
following is
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
responsible for
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
setting up of the
నమోద఼
Enrolling
laptop/desktop
ఏజెన్సీలు
Agencies and
with Aadhaar
భయిము
Enrolment Staff
client installed and
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
tested at
Enrolment Center?

ఔ ఆ.ఎ.
షఽయెవాజర్్
ప్హత్రన఼
ప్హరయంబంచడయనిక్
భుంద఼ ఏ ఴమక్త
ఄమనయ ఇ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏ
ఄంలహలన఼ ఔయౌగి
ఈండయయౌ?

ఔంూమట్ర్
యదమలో
ప్హరథమికహంలహ
Should
లు (ఫేఴక్సీ
possess Basics
ఆన్
in Computer
ఔంూమట్ర్ీ)
Education
రభాణ
Certificate
తయరనిన
(షయిటఫకైశన్్)
ఔయౌగి ఈండయయౌ

నమోద఼ కైందరంలో
అధ్యర్ ఔు మంట్న఼
ఆన్్శూహటల్ ఙేఴ
యీక్షించిన
Authority
లామప్ట్ాప/డెస్క్స్ట్ా
ప్న఼ ఏయహట్ు ఙేఴే
ఫాధమత్ ఇ క్ంర ద్ి
ఱహయిలో ఎఴయిద్?ి

ఄధ్ికహయం

Should be a
graduate

Should be
comfortable
with local
గహరడెమఱేట
language
ఄమమ ఈండయయౌ keyboard
and
transliteratio
n

Registrar

యిజిశూహటరర్
Operator/Su అయైట్ర్/షఽ
ఐట్ి శూహంకైత్రఔ
భయిము
IT technician
pervisor
యెవాజర్
నిపణులు
ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ.

శూహథనిఔ బాశ
కీఫో ర్డ
భయిము
ట్ారన్స్్యౌట్యైశ
న్్తో
శూౌఔయమఴంత్ం
గహ ఈండయయౌ

Should be a
prominent
person
within the
given region

ఆఴాఫడిన
ప్హరంత్ంలో ఔ
రభుక ఴమక్త
ఄమమ ఈండయయౌ

3

3
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Supervisor must
submit his/her
“On boarding
Form” along with
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
the required
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
documents to the
నమోద఼
Enrolling
Enrolment
ఏజెన్సీలు
Agencies and
Agency, which in
భయిము
Enrolment Staff
turn submits the
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
form to
_______________
concerned for
verification.

షఽయెవాజర్
ఄత్డి/అభ
“అన్్ఫో యిడంగ్
ఫహయం”న఼
ఄఴషయభైన ఆత్య
తయరలతో ప్హట్ు
నమోద఼ ఏజెన్సీక్ Authority’s
షభయింఙయయౌ,
Regional
త్యుఱహత్ ఏజెన్సీ Offices
అ ఫహయంన఼
ధాయఔయణ కొయఔు
షంఫంధ్ిత్
______________
________
షభయిష఼తంద్ి

అయైట్ర్/షఽయెవా
Who among the
ఄధ్యమమం 2:
జర్ అన్్ఫో యిడంగ్
Chapter 2:
following is
యిజిశూహటరర్్లు,
షభమంలో
Registrars,
considered as
నమోద఼
నమోద఼ కహఫడిన
Enrolling
enrolled user
ఏజెన్సీలు
మూజర్్గహ ఇ
Agencies and
during the
భయిము
క్ంర ద్ి ఱహయిలో
Enrolment Staff
operator/superviso
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
ఎఴయిని
r on-boarding?
యిఖణిశూత హయు?

ఄధ్ికహయి
యొఔు
ప్హరంతీమ
కహయహమలమాల
ఔు

ప.ఒ.ఐ. లేద్య
A user who
ప.ఒ.ఎ.
introduces
ఆఴాలేని
other
ఆత్య
residents who
నిఱహష఼లన఼
cannot
యిచమం ఙేఴే
produce POI
ఔ
or POA
మూజర్్న఼

Verification
officer

A user who
has filled the
enrollment
form to get
Aadhaar

భయొఔ
Registrar
షఽయెవాజర్్
Office
ఔు

ధాయఔయణ
ఄధ్ికహయిక్

Another
supervisor

అధ్యర్
ప్ ందడయనిక్
నమోద఼న఼
నింపన ఔ
మూజర్్న఼

Operator/Sup
ervisor
A user who
whose
అధ్యర్్ఔు
has
biometric
నమోద఼
appeared at
verification
ఙేష఼కోఴడయని
an
is
క్ నమోద఼
enrolment
successfully
కైంద్యరనిక్
centre to
completed
ఴచిున ఔ
get enrolled
and stored in
మూజర్్న఼
for Aadhaar
the
Enrolment
Client

యిజిశూహటరర్
కహయహమలమాని
క్

1

ఫయోభట్ిక్స
ర
ధాయఔయణ
యజమఴంత్ం
గహ ూయత మమ,
నమోద఼
యనియోఖద్యయు
లో శూటట ర్
ఙేమఫడిన
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్న఼

4
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In case of
Introducer-based
enrolment, which
of the given
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
additional
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
information shall
నమోద఼
Enrolling
be collected?
ఏజెన్సీలు
Agencies and
I. Introducer's
భయిము
Enrolment Staff
signature
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
II. Introducer's
thumb impression
III. Introducer's
Aadhaar number

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

As part of
managing the
enrolment centre,
which of the
following should a
"Supervisor" do?

యిచమం ఙేఴే
ఴమక్త-అధ్యయిత్
నమోద఼
షందయబంలో, ఇ
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
షభాఙయయహనిన
ఴేఔయింఙయయౌ?
I. యిచమం ఙేఴే Only I
ఴమక్త షంత్ఔం
II. యిచమం ఙేఴే
ఴమక్త ఫొ ట్నఱేయౌ
భుదర
III. యిచమం
ఙేఴే ఴమక్త అధ్యర్
నంఫర్

నమోద఼ కైంద్యరనిన
నియావంచడంలో
బాఖంగహ, ఇ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏమయ
న఼లన఼
"షఽయెవాజర్"
ఙేమాయౌ?

కైఴలం I
భాత్రభే

అధ్యర్
“Sign off”
ఔు మంట్లో
every
రత్ర నమోద఼
enrolment on
పెై "ఴెన్
ై అఫ్"
Aadhaar client
ఙేమడం

Only II

కైఴలం II
భాత్రభే

తయజా నమోద఼
కొయఔు ఴచిున
నిఱహఴత్ేలు
Use “Find
ఆంత్ ఴయఔు
Aadhaar
ఎపడఽ
Facility” to
నమోద఼
ensure fresh
ఙేష఼కోలేదని
residents
నియహధయించ఼కోఴ
have never
డయనిక్, “అధ్యర్
enrolled
శూౌలబామనిన
ఔన఼గొన఼”
ఈయోగించడం

Both II and
III

II భయిము III

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

4

Ensure that
the
Operator
provides
his/her
biometric
confirmation
after every
Aadhaar
enrolment/u
pdate

రత్ర అధ్యర్
నమోద఼/నయ
ఔయణ
త్యుఱహత్
అయైట్ర్
ఆచిున
All the given
ఄత్డి/అభ
ఎంపఔలు
options
ఫయోభట్ిక్స
ర
ఄన్సన
నియహధయణన఼
ఄంద్ింఙేలా
నియహథయించ఼కోఴ
డం

4

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Supervisor also
ensures that
enrolment
stations are
synched at least
once in every
___________.
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff
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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
ఄధ్యమమం 2:
disk
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
II. Send all the dayRegistrars,
నమోద఼
to-day enrolment
Enrolling
ఏజెన్సీలు
details to your
Agencies and
భయిము
personal email ID
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి 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

ఔన్సషం రత్ర
_____________
ఔశూహయి నమోద఼
ఴేటశన఼
ు ఴంక్స
10 days
ఄమయమలా ఔడయ
షఽయెవాజర్
నియహధయించ఼కోఱహయౌ.

డేట్ాన఼ ఫామఔప,
ఴంక్స భయిము
ఎకోీోర్ట ఙేమడం
నియహధయించ఼కోఴడయని
క్ షఽయెవాజర్ ఇ
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏయ
ఙేమాయౌ?
I. యోజుఔు
యెండెశూహయుు,
ముత్త ం నమోద఼
డేట్ా యొఔు
ఫామఔప్న఼ ఔ
ఫాసమ శృర్డ డిస్ు I, II and IV
పెైన తీష఼కోఱహయౌ.
II. యోజుఱహయీ
నమోద఼
యఴయహలన఼ మీ
ఴమక్తఖత్
ఇభమల్్ఐడిఔు
ంపంచ఼కోఱహయౌ
III. ఔన్సషం రత్ర 10
యోజులఔు ఔశూహయి
ఎన్్యోల భంట
ఴేటశను న఼ ఴంక్స
ఙేమాయౌ
IV. ఎఖుభత్

10 యోజులఔు

15 days

15 యోజులఔు

20 days

20 యోజులఔు Month

I, II భయిము
IV

I, III and IV

I, III భయిము
IV

II, III, IV and II, III, IV
V
భయిము V

న్లఔు

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

1

2
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

At the end of the
day, supervisor
should allow the
operator to review
the Enrolment
packets created by
him?

In case of any
error found in the
enrolment data
entered, which of
the following
should be done?

Which of the
following actions
should a
supervisor do
after day-end
review?

యోజు చిఴయిలో,
షఽయెవాజర్
ఄత్నిని షాళటంచిన
నమోద఼
TRUE
ప్హమకెట్ున఼
షమీక్షించట్ానిక్
అయైట్యున
ఄన఼భత్రంఙయలా?

రఱేవపెట్ట న
ి
నమోద఼ డేట్ాలో
ఏద్ెైనయ త్ప
ఈంట్ే, ఇ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏ చయమ
తీష఼కోఱహయౌ?

ప

యఴయహలన఼
Use discretion
షయిగా హ
to fill in the
నిండయనిక్
details
యచక్షణన఼
correctly
ఈయోగింఙయయౌ

యోజు చిఴయి షమీక్ష
త్యుఱహత్, ఇ క్ంర ద్ి Sign off by
చయమలలో
giving his/her
షఽయెవాజర్ ఏద్ి
fingerprint
ఙేమాయౌ?

ఄత్ని/అభ
ఱేయౌభుదరన఼
ఆఴాడం
ద్యాయహ ఴెైన్
అఫ్ ఙేమాయౌ

FALSE

A supervisor
needs to
identify the
correct data

Send a mail
to authority

త్ప

2

షఽయెవాజర్
షయెవన డేట్ాన఼
ఖుయితంచఴలఴ
ఈంట్ుంద్ి

Inform the
resident to
come to the
enrolment
centre
within
correction
time frame

ద్ిదద ఼ఫాట్ు
షభమయి
మిత్రలోగహ
నమోద఼
కైంద్యరనిక్
యహఴలఴంద్ిగహ
నిఱహఴక్
తెయౌమజైమా
యౌ

Go to the
resident's
house and
collect the
right details

నిఱహఴ ఆంట్ిక్
ఱ్యి షయెవన
యఴయహలన఼
ఴేఔయింఙయయౌ

3

ఄధ్ికహయిక్
భమల్
ంపంఙయయౌ

Send bulk
SMSes to
the
residents
enrolled for
the day

అ యోజు
నమోద఼
ఙేష఼ఔునన
నిఱహష఼లఔు
ఫల్ు
ఎస్.ఎం.ఎస్.
లు
ంపంఙయయౌ

Ask operator
to sign off by
giving
his/her
fingerprint

ఄత్ని/అభ
ఱేయౌభుదరన఼
ఆచిు ఴెైన్
అఫ్
ఙేమభని
అయైట్ర్్ఔు
ఙెప్హయౌ

1
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నమోద఼
A supervisor
కైందరంలోని
monitors and
న఼లన఼ ఔ
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
audits the
షఽయెవాజర్
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
functions at the
యమఱేక్షిశూత హయు
నమోద఼
Enrolling
enrolment centre. భయిము అడిట
ఏజెన్సీలు
Agencies and
How does the
ఙేశూత హయు. అడిట
భయిము
Enrolment Staff
audit feedback
ఄభిప్హరమం జట్ుట
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
help the entire
ముతయతనిక్ ఎలా
team?
ఈయోఖడెత్ేం
ద్ి?
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A person who
handles the
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
functions of
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
Who is an
ఔ
an enrolment
నమోద఼
Enrolling
operator/superviso అయైట్ర్/షఽయెవా agency like
ఏజెన్సీలు
Agencies and
r?
జర్ ఄంట్ే ఎఴయు? cleaning,
భయిము
Enrolment Staff
electricity
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
connection
ect.
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Which of the
following is the
eligibility criteria
for an individual
to work for the
role of
operator/superviso
r?

అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ ప్హత్రఔు ని
ఙేమడయనిక్ ఔ
ఴమక్తక్ ఇ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏయ
ఄయుతయ రభాణయలు?

Remove the
underperforming
operators

షయిగా హ ని
ఙేమని
అయైట్యు న఼
తొలగించడం
ద్యాయహ

నమోద఼
ఏజెన్సీ యొఔు
యబరత్,
ఎలక్టాఴట్ీ
ఔన్క్షను ఴంట్ి
న఼లన఼
చఽష఼ఔునే
ఴమక్త

అ ఴమక్త
Person should
ఴమష఼ 18
be between
న఼ండి 21
18 and 21
భధమలో
years of age
ఈండడం

నమోద఼
న఼లు
Cut the pay
Identify the భయిము
రభాణయల
of the
areas of
డేట్ా
ఔంట్ే త్ఔుుఴ
operators
improvemen నయణమత్ఔు
ని తీయు ఈనన
Escalate the
whose
t of
షంఫంధ్ించిన
అయైట్యు
matters to
performance
enrolment
జీత్ంలో కోత్
the Authority
is not up to
operations భయుఖుయచ
యధ్ించడం
the
and data
ఴలఴన
ద్యాయహ
benchmark
quality
ఄంలహలన఼
ఖుయితంచడం
ద్యాయహ

యశమాలన఼
ఄధ్ికహయిక్
ఎషులేట
ఙేమడం
ద్యాయహ

3

An
individual
employed
by an
Enrolment
Agency to
execute
enrolment
at the
enrolment
stations

A mediator
between the
Authority
and
enrolment
agency

Person
should be a
graduate

ఄధ్ికహయి
భయిము
నమోద఼
ఏజెన్సీక్
భధమలో ఈండే
భధమఴయిత

Person
అ ఴమక్త
should be
గహరడెమఱేట
expert in
ఄమమ ఈండయయౌ
JAVA

నమోద఼
ఴేటశను లో
నమోద఼న఼
ఄభలు
యచడయనిక్
నమోద఼
ఏజెన్సీ
నిమమించిన
ఴమక్త

A resident
who comes
to the
enrolment
agency to
get enrolled
for Aadhaar

అధ్యర్్ఔు
నమోద఼
ఙేమంచ఼కోఴ
డయనిక్
నమోద఼
ఏజెన్సీక్
ఴఙేు నిఱహఴ

3

అ ఴమక్త
జాఱహలో
నిపణులు
ఄమమ
ఈండయయౌ

Person
should have
obtained
“Operator/Su
pervisor
Certificate”
from a
Testing and
Certification
Agency

ఔ యీక్షా
భయిము
ప్హరభాణీఔయణ
ఏజెన్సీ న఼ండి
అ ఴమక్త
"అయైట్ర్/షఽ
పెయెవాజర్
రభాణ
తయరనిన"
ఄంద఼ఔుని
ఈండయయౌ

4

నిఱహఴ యొఔు
అధ్యర్ నమోద఼
లేద్య నయఔయణ
తయరనిన
ఄయైట్ర్
యిశీయౌంఙే
Has
Has
యొఔు ఫొ ట్న
Has resident's thumbprint
నిఱహఴ యొఔు ఫొ ట్న
ఱేయౌ భుదర ఈందని
షభమంలో ఇ
operator's
verifier's
ఱేయౌ భుదర
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
thumbprint
signature
ఈందని
ఄంలహలన఼ ఔ
అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్
నియహధయించ఼కోఱహయౌ?
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Which of the
following should
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
an
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
operator/superviso
నమోద఼
Enrolling
r must ensure
ఏజెన్సీలు
Agencies and
when checking
భయిము
Enrolment Staff
resident's Aadhaar
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
enrolment or
Update form?
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నిఱహఴ యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
ఄధ్యమమం 2:
Operator should
భయిము
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
make sure that
ఔన఼ప్హ
Registrars,
నమోద఼
the resident’s
ట్లానిన కహుర్
Enrolling
YES
ఏజెన్సీలు
screen is off when ఙేఴే షభమంలో
Agencies and
భయిము
capturing his/her ఄత్డి/అభ ఴూీన్
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి biometrics and Iris. అఫ్ ఈండేలా
అయైట్ర్
నియహధయించ఼కోఱహయౌ.
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Operator should
ask the resident to
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
cross check the
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
data being
నమోద఼
Enrolling
entered and
ఏజెన్సీలు
Agencies and
review
భయిము
Enrolment Staff
demographic data
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
with resident
before signing off.

రఱేవ పెడెత్ేనన
షభాఙయయహనిన
త్నిఖీ ఙేష఼కోభని
అయైట్ర్ నిఱహఴక్
ఙెప్హయౌ భయిము
ఴెైన్ అఫ్ ఙేఴే
TRUE
భుంద఼ నిఱహఴతో
జనషంకామషంఫంధ్ి
షభాఙయయహనిన
షమీక్షించభని
కోయహయౌ.

Has the
ధాయఔయణద్య
introducer's
యు షంత్ఔం
or HOF's
ఈందని
signature

యిచమం
ఙేఴే ఴమక్త
లేద్య
వెచ్.ఒ.ఎఫ్.
షంత్ఔం
ఈందని

3

ఄఴపన఼

NO

కహద఼

2

ప

FALSE

త్ప

1
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In case of
ఄధ్యమమం 2:
Anganwadi Asha
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
worker who wants
Registrars,
నమోద఼
to be a CELC
Enrolling
ఏజెన్సీలు
operator, what
Agencies and
భయిము
should be his/her
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి minimum
qualification?

ఴ.ఆ.ఎల్.ఴ.
అయైట్ర్ కహఱహలని
కోయుఔుంట్ునన
ఄంఖన్్ఱహడి అలహ
ఴయుర్
10th Pass
యశమంలో,
ఄత్డి/అభ ఔన్సష
యద్యమయుత్ ఏమి
ఈండయయౌ?

10ఴ త్యఖత్ర
ఈతీత యు త్

12th Pass

12ఴ త్యఖత్ర
ఈతీత యు త్
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

అయైట్యు యొఔు
అన్్ఫో యిడంగ్్న఼
అమోద్ించడయనిక్
లేద్య
నియహఔయించడయనిక్
ఇ క్ంర ద్ిఱహయిలో
ఎఴయిక్ ఄధ్ికహయం
ఈంద్ి?

ఆత్య
అయైట్ర్
ఎఴయికెవనయ

UIDAI
Regional
Office

ముఐడిఎఐ
శూహథనిఔ
కహయహమలమం

Supervisor

షఽయెవాజర్
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Which of the
నమోద఼
following is used
ఏజెన్సీలు
to enrol a child?
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

ఔ చినయనయిని
నమోద఼
ఙేమడయనిక్ ఇ
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
ద్ేనిన
ఈయోగిశూత హయు?

CELC tablet

ఴ.ఆ.ఎల్.ఴ.
ట్ామఫు ట

Any desktop
computer
with CELC
client
installed

ఴ.ఆ.ఎల్.ఴ.
ఔు మంట
ఆన్్శూహటల్
ఙేమఫడిన ఏ
డెస్ు ట్ాప
ఔంూమట్ర్
ఄమనయ

Any laptop
with CELC
client
installed
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

అధ్యర్ ఔు మంట
శూహఫ్టట ఱేర్్లో ఔ
ఴ.ఆ.ఎల్.ఴ.
అయైట్ర్్న఼ జత్
ఙేమడయనిక్ ఇ
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి
ఙేమాయౌ?

Take the
operator's
original
identity proof
documents

అయైట్ర్
యొఔు
యిజినల్
ఖుయితంప
తయరలన఼
తీష఼కోఱహయౌ

Take the
operator's
biometrics

Who among the
following has the
authority to
approve or reject
the onboarding of
operators?

Which of the
following is done
to add a CELC
operator in the
Aadhaar client
software?

Any other
operator

Take the
operator's
signature

అయైట్ర్
షంత్కహనిన
తీష఼కోఱహయౌ

Graduate

Diploma
holder

డిప్ు భా ఔయౌగి
ఈండయయౌ

1

Resident

నిఱహఴ ఆంట్ిక్
ఱ్యి షయెవన
యఴయహలన఼
ఴేఔయింఙయయౌ

2

ఴ.ఆ.ఎల్.ఴ.
ఔు మంట
ఆన్్శూహటల్
Enrolment
ఙేమఫడిన form
ఏ లామప
ట్ాప ఄమనయ

నమోద఼ ఫహయం

1

Take the
అయైట్ర్
operator's
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ original
తీష఼కోఱహయౌ qualification
certificates

అయైట్ర్
యొఔు
యిజినల్
ఄయుతయ
తయరలన఼
తీష఼కోఱహయౌ

3

గహరడెమఱేట
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
Who is a verifier?
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

ధాయఔయణద్యయు
ఄంట్ే ఎఴయు?

One who
verifies if the
given
biometrics are
right

ఆఴాఫడిన
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
షయెవనయ ఄని
ధాయఔయింఙే
ఴమక్త

One who
verifies the
documents
and
Enrolment/U
pdate Form
submitted by
the resident

నిఱహఴ
షభయించిన
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఫహయంలు
భయిము
తయరలన఼
ధాయఔయింఙే ఴమక్త

One who
verifies that
the resident
is enrolling
for the first
time

నిఱహఴ
ముదట్ిశూహయి
నమోద఼
ఙేష఼ఔుంట్ు
నయనయని
ధాయఔయింఙే
ఴమక్త

One who
ensures that
the resident
is at least a
graduate
before
enrolling

Who among the
following are well
suited for the role
of verifier?

ధాయఔయణద్యయు
Retired
దయ యయభణ Wellఫాగహ
ప్హత్రఔు ఇ
Private school పెఱ
ై ేట ప్హఠలహల
Military
Government ఙేఴన రబుమత్ా educated
చద఼ఴపఔునన
క్ంర ద్ిఱహయిలో ఎఴయు teachers
ఈప్హధ్యమములు
personnel
officials
ఈద్య మఖులు
housewives ఖావణులు
ఫాగహ షయిప్ట తయయు?

Which of the
following
documents
submitted by
resident is
acceptable for
verification
purpose as POA?

ప.ఒ.ఎ. ధాయఔయణ
కొయఔు నిఱహఴ
షభయింఙే ఇ
క్ంర ద్ి తయరలలో
ఏయ
అమోదయోఖమభైన
య?

Original
educational
qualification
documents

In which of the
following
instances can a
verifier refuse
verification?

ఇ క్ంర ద
ఆఴాఫడిన ఏమయ
షందయహబలలో ఔ
ధాయఔయణద్యయు
ధాయఔయించడయనిక్
నియహఔయించఴచ఼ు?

త్రంలోని
If he finds that
యఴయహలు
the details in
షఴయించఫడయడ
a document
మని త్న఼
are edited
ఔన఼గొంట్ే

యిజినల్
యద్యమయుతయ
తయరలు

నమోద఼
ఙేమడయనిక్
భుంద఼,
నిఱహఴ ఔన్సషం
గహరడెమఱేశన్
ూయిత ఙేశూహయని
నియహధయించ఼ఔునే
ఴమక్త

2

ఴెైనమం ఴఫఫంద్ి

2

Photocopy
of PAN card
attested by a
Gazetted
officer

గెజెట్ెడ్
ఄధ్ికహయి
షంత్ఔం ఙేఴన
ప్హమన్ కహర్డ
యొఔు నఔలు

Electricity
3 న్లలఔు
ఆచిున
bill not
All the given
పెఫ
ై డని
ఎంపఔలు
older than 3
options
యద఼మత్ బలుు
ఄన్సన
months

If the
photocopy
of education
qualification
certificate is
submitted

యద్యమయుతయ
రభాణత్రం
యొఔు నఔలు
షభయించఫడి
తే

If the
resident
submits
electricity
bill as proof
of address

చియునయభా
ఊజుఴపగహ
నిఱహఴ
యద఼మత్
బలుున఼
షభయిఴేత

Both 1 and 2 1 భయిము 2

3

4

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Mobile
number

ముఫైల్ నంఫర్

Enter the
చందర రశూహద్
name as
గహ పేయున఼
Chandra
రఱేవపెడతయయు
Shekar
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A resident
approached you
for Aadhaar
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
enrolment. The
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
resident's name in
నమోద఼
Enrolling
the POI is Chandra
ఏజెన్సీలు
Agencies and
Prasad, whereas in
భయిము
Enrolment Staff
the POA, it is
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
Chandra Shekar.
What would you
do in such a case?

ఔ నిఱహఴ అధ్యర్
నమోద఼ కొయఔు
మీ ఴదద ఔు
ఴఙయుయు.
ప.ఒ.ఐ.లో అ
నిఱహఴ పేయు చందర
రశూహద్, కహన్స
ప.ఒ.ఎ.లో ఄత్ని
పేయు చందర లలకర్
ఄని ఈంద్ి. ఇ
షందయబంలో మీయు
ఏం ఙేశూత హయు?

Enter the
name as
Chandra
Prasad
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What would you
do in case the two
documentary
proofs produced
by the enrollee
have variation in
the same name?

నమోద఼ద్యయు
కై పేయులో
ఱ్ైయధమంగహ ఈనన
యెండె తయరలన఼
ఆఴేత , అ
షందయబంలో మీయు
ఏం ఙేశూత హయు?

యద్యమయుత్లో
Enter the
ఆచిున
Enter the
name as given
యధంగహ
resident’s
in educational
పేయున఼
full name
qualification
రఱేవపెడతయయు

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

PoI requires a
document
containing the
resident’s name
and __________.

ప.ఒ.ఐ.ఔు నిఱహఴ
యొఔు పేయు
భయిము
____________
ఈనన త్రం
ఄఴషయం.

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

Residential
address

ఆంట్ి
చియునయభా

E-mail
address

ఇ-భమల్
చియునయభా

Photograph

ఫట ట్ో

4

చందర లలకర్ గహ
పేయున఼
రఱేవపెడతయయు

Enter the
name as
Chandra
Shekar
Prasad

చందర లలకయ
రశూహద్ గహ
పేయున఼
రఱేవపెడతయ
యు

Reject the
application

దయకాష఼తన఼
త్రయషుయిశూత హయు

4

నిఱహఴ
షఽచించిన
యధంగహ
పేయున఼
రఱేవపెడతయ
యు

Enter the
name as
recorded in
POA
document

ప.ఒ.ఎ.
త్రంలో
నమోద఼
ఙేఴన యధంగహ
పేయున఼
రఱేవపెడతయయు

4

Enter the
నిఱహఴ యొఔు name as
ూయిత పేయున఼ suggested
రఱేవపెడతయయు by the
resident

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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Which of the
following should
operator do
before taking his
role as operator?
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Supervisor must
ఄధ్యమమం 2:
ensure that staff
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
at the centre do
Registrars,
నమోద఼
not ask for any
Enrolling
ఏజెన్సీలు
additional money
Agencies and
భయిము
except for the
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి prescribed fee.

Complete his
studies and
అయైట్యుగహ
not engage in
ఫాధమత్న఼
any other
ఴాఔయింఙే భుంద఼
educationఔ అయైట్ర్ ఇ
related
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏం
activities
ఙేమాయౌ?
during his
tenure

కైందరంలోని
ఴఫఫంద్ి
నియైదశించిన
యుష఼భు త్
ఎట్ుఴంట్ి
TRUE
ఄదనప డఫుఫన఼
కోయఔుండయ
షఽయెవాజర్
నియహధయించ఼కోఱహయౌ.

త్న
చద఼ఴపన఼
ూయిత ఙేమాయౌ
భయిము త్న
ఈద్య మఖ
షభమంలో ఏ
ఆత్య యద్యమషంఫంధ
న఼లలో
నిభఖనం
కహఔడద఼

Read the
complete
Training
Material on
Aadhaar
Enrolment/U
pdate
available on
Authority’s
website and
get certified

ఄధ్ికహయి
యొఔు
ఱ్బ్ఴెైట పెై
లబమత్లో ఈనన
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ శిక్షణయ
శూహభగిని
ర
ూయితగహ చద్ియ,
ప్హరభాణీఔయణ
ప్ ంద్యయౌ

ప

FALSE

త్ప

Get trained
on software
technologies
like C and
Java

ఴ భయిము
జాఱహ ఴంట్ి
ఆచిున
శూహఫ్టట ఱేర్
All the given
ఎంపఔలు
శూహంకైత్రఔత్ల options
ఄన్సన
పెై శిక్షణ
ప్ ంద్యయౌ

2

1
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________ ఔంట్ే
త్ఔుుఴ కహని
సో ద్య ఖల,
Any serving
రషత ఼త్ం
/retired official
ఈద్య మఖంలో ఈనన /
both from
దయ యయభణ
Government
ఄధ్యమమం 2:
ఙేఴన, ఫామంఔులతో
Chapter 2:
and PSUs
యిజిశూహటరర్్లు,
షశృ, రబుత్ా
Registrars,
including Banks
నమోద఼
భయిము
Enrolling
not below the
Group A
ఏజెన్సీలు
ప.ఎస్.ము.లఔు
Agencies and
rank of
భయిము
ఙెంద్ిన ఏ
Enrolment Staff
____________
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
ఄధ్ికహయులన్ైనయ
may be allowed to
ధాయఔయణద్యయులు
be deployed as
గహ
verifiers.
నిమమించడయనిక్
ఄన఼భత్రంచఴచ఼ు
.
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Which of the
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
following items of
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
information is only
నమోద఼
Enrolling
collected for
ఏజెన్సీలు
Agencies and
records and no
భయిము
Enrolment Staff
verification will be
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
carried out?
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Which of the
following should
be done to
establish the
relationship
between HoF and
the family
members?

ఖూ
ర పఎ

Group B

ఖూ
ర పబ

ఇ క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
ఏ షభాఙయయం
కైఴలం నిఱేద్ిఔల
ఴయోజన఼ల ైత,ే
కొయఔు భాత్రభే
Information
Information
త్యౌు దండెరల
యద్యమయుతయ
ఴేఔయించఫడెత్ేంద్ి on parents, in
on education
యొఔు
షభాఙయయం
భయిము ద్యని పెై case of adults
qualifications
షభాఙయయం
ఎట్ుఴంట్ి
ధాయఔయణ
జయఫడద఼?

వెచ్.ఒ.ఎప.
భయిము ఔుట్ుంఫ
షబుమల భధమ
ప.ఒ.అర్.
Verify the POR
షంఫంధ్యనిన
తయరనిన
document
శూహథపంచడయనిక్ ఇ
యిశీయౌంఙయయౌ
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏయ
ఙేమాయౌ?

Interview
the family
members

ఔుట్ుంఫ
షబుమలన఼
ఆంట్యౄా
ఙేమాయౌ

భేనేజయుు

3

పలుల ైత,ే
Information
Information
చియునయభాఔు related to
related to
parents in
address in
షంఫంధ్ించిన case of a
case of child
షభాఙయయం child

పలుల ైతే
త్యౌు దండెరలఔు
షంఫంధ్ించిన
షభాఙయయం

1

Verify with
the
neighbours
of the family

ఔుట్ుంఫం
యొఔు
చ఼ట్ుటఔుల
ఱహయితో
నియహధయించ఼కోఱహ
యౌ

1

Group C

ఖూ
ర ప ఴ

డి.ఎన్.ఎ.
Ask for DNA
నిఱేద్ిఔన఼
report
కోయహయౌ

Managers
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Head of Family
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
must always
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
accompany the
నమోద఼
Enrolling
family member
ఏజెన్సీలు
Agencies and
when the family
భయిము
Enrolment Staff
member is getting
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
enrolled.

ఔుట్ుంఫ షబుమల
నమోద఼
జయుఖుత్ేనన
షభమంలో
ఎలు పడఽ
త్నిషయిగహ
ఔుట్ుంఫ పెదద అ
ఔుట్ుంఫ షబుమని
ఔడయ ఈండయయౌ.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1
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It is not
ఄధ్యమమం 2:
mandatory to
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
verify the HoF
Registrars,
నమోద఼
details in the
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Enrolment/
Agencies and
భయిము
Update Form in
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి case of HoF-based
verification.

వెచ్.ఒ.ఎఫ్.
అధ్యయిత్ ధాయఔయణ
షందయబంలో,
నమోద఼/నయఔయణ
ఫహయంలో
TRUE
వెచ్.ఒ.ఎఫ్.
యఴయహలన఼
ధాయఔయించడం
త్నిషయి కహద఼.

ప

FALSE

త్ప

2
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వెచ్.ఒ.ఎఫ్.
అధ్యయిత్
నమోద఼లలో
ఔుట్ుంఫ
TRUE
షంఫంధ్యనిన
ఈదసయించఴలఴన
ఄఴషయం లేద఼.

ప

FALSE

త్ప

2
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యిచమం ఙేఴే
ఴమక్త అధ్యయిత్
In case of
నమోద఼
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
Introducer-based షందయబంలో,
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
enrolment, only
ఄదనప
నమోద఼
Enrolling
introducer's name షభాఙయయంగహ
TRUE
ఏజెన్సీలు
Agencies and
as additional
కైఴలం యిచమం
భయిము
Enrolment Staff
information is
ఙేఴే ఴమక్త పేయు
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
required.
భాత్రభే
ఄఴషయభఴపత్ేంద్ి
.

ప

FALSE

త్ప

2

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

It is not essential
to mention the
relationship
details in case of
HoF-based
enrolments.
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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In case of Head of
ఄధ్యమమం 2:
Family based
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
enrolment, the
Registrars,
నమోద఼
HOF's Aadhaar
Enrolling
ఏజెన్సీలు
number should be
Agencies and
భయిము
verified against
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి his/her Aadhaar
letter.
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ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Who among the
నమోద఼
following can be
ఏజెన్సీలు
an "Introducer"?
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

It is mandatory to
note the religion
and caste when
enrolling a
resident for
Aadhaar.

Residential
address is an
additional
demographic
information
required for
enrolment.

అధ్యర్ కొయఔు ఔ
నిఱహఴని నమోద఼
ఙేఴే షభమంలో
ఱహయి భత్ం
TRUE
భయిము ఔులానిన
నమోద఼
ఙేష఼కోఴడం
త్నిషయి.

ప

FALSE

త్ప

2

ఔుట్ుంఫ పెదద
అధ్యయిత్ నమోద఼
షందయబంలో,
వెచ్.ఒ.ఎఫ్.
యొఔు అధ్యర్
ఈత్త యంతో
ఄత్ని/అభ
అధ్యర్ నంఫర్్న఼
నియహధయింఙయయౌ.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1

ఆంట్ి చియునయభా
ఄనేద్ి నమోద఼
ఙేఴే షభమంలో
ఄంద్ించఴలఴన
ఄదనప జనయబా
షభాఙయయం.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

2

ఇ క్ంర ద్ి ఱహయిలో
ఎఴయు "యిచమం Registrar's
ఙేఴే ఴమక్త"గహ
employee
ఈండఴచ఼ు?

యిజిశూహటరర్్
Head of the
యొఔు ఈద్య మగి family

ఔుట్ుంఫ పెదద

Any Indian
citizen

బాయత్ద్ేవ
A farmer
ప్ౌయుల ఴయెవనయ

యెవత్ే

1
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ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Name is a
demographic
information
required to be
provided during
enrolment.

పేయు ఄనేద్ి
నమోద఼ ఙేఴే
షభమంలో
ఄంద్ించఴలఴన
ఔ జనయబా
షభాఙయయం.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Gender is a
demographic
information
required to be
provided during
enrolment.

యౌంఖం ఄనేద్ి
నమోద఼ ఙేఴే
షభమంలో
ఄంద్ించఴలఴన
జనయబా
షభాఙయయం.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

The operator
should take the
resident's mobile
number
mandatorily and
enter the same in
enrolment form.

అయైట్ర్
త్నిషయిగహ
నిఱహఴ యొఔు
ముఫైల్
నంఫయున఼
తీష఼ఔుని, ద్యనిన
నమోద఼ ఫహయంలో
నమోధ఼ ఙేమమయౌ

TRUE

ప

FALSE

త్ప

2
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

An operator
should capture
GPS coordinates at
the start of
enrolment every
day.

అయైట్ర్ రత్ర యోజు
నమోద఼లన఼
ముదలుపెట్ట ే
షభమంలో
TRUE
జిపఎస్
కోఅయిడనేట్ున఼
కహుర్ ఙేమాయౌ.

ప

FALSE

త్ప

1

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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Which of the
following
demographic
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
information shall
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
be collected from
నమోద఼
Enrolling
all individuals
ఏజెన్సీలు
Agencies and
undergoing
భయిము
Enrolment Staff
enrolment, other
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
than children
below five years of
age?

ఐద఼ షంఴత్ీయహల
ఴమష఼ ఔంట్ే
త్ఔుుఴ ఈనన
పలులన఼
మినశృమంచి,
నమోద఼
కహఫడెత్ేనన
ఴమఔుతలందయి
న఼ండి ఇ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏ
జనషంకామషంఫంధ్ి
షభాఙయయహనిన
ఴేఔయింఙయయౌ?
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A resident,
Bhaktiyar Rahul
ఄధ్యమమం 2:
Sharma has
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
approached you
Registrars,
నమోద఼
for enrollment.
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Which of the
Agencies and
భయిము
following is the
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి right way for
entering his name
in the system?

బక్తమార్ యహసుల్
వయభ ఄనే ఔ
నిఱహఴ మీ ఴదద ఔు
నమోద఼ కొయఔు
ఴఙయుయు. ఄత్ని
B. R Sharma
పేయున఼ ఴషటంలో
రఱేవ పెట్టడయనిక్
ఇ క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
షయెవన ధ్ధ త్ర ఏద్ి?

Name
Mobile
number
Height
Eye colour

Name
Gender
పేయు
Birth
ముఫైల్ నంఫర్
certificate
ఎత్ే
త
Mother's
ఔంట్ి యంఖు
birth
certificate

బ.అర్. వయభ

B. Rahul
Sharma

పేయు
యౌంఖం
పట్ుటఔ
రభాణత్రం
త్యౌు యొఔు
పట్ుటఔ
రభాణత్రం

Name
Date of birth
Gender
Residential
address

పేయు
పట్ిటన తేద్ీ
యౌంఖం
ఆంట్ి
చియునయభా

బ. యహసుల్
వయభ

Bhaktiyar
Rahul
Sharma

బక్తమార్
BRS
యహసుల్ వయభ

Name
Place
Height
Mobile
number

పేయు
షథ లం
ఎత్ే
త
ముఫైల్
నంఫర్

3

బ.అర్.ఎస్.

3
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ష఼ఔుభార్ యహజ్
ప్హల్ అధ్యర్
Sukumar Raj Pal
నమోద఼ కొయఔు
has approached
మీ ఴదద ఔు
you to get
ఴఙయుయు.
enrolled for
ప.ఒ.ఐ.గహ
Aadhaar. You find
షభయించిన
that his
ఄత్ని గహరడెమఱేశన్
graduation
రభాణ త్రంలో
ఄధ్యమమం 2:
certificate, which
Chapter 2:
ఄత్ని పేయు
యిజిశూహటరర్్లు,
is submitted as
Registrars,
ష఼ఔుభార్ యహజ్
నమోద఼
POI has Sukumar
Enrolling
ప్హల్్గహ ఈంద్ి,
RS Pal
ఏజెన్సీలు
Raj Pal and
Agencies and
కహగహ ప.ఒ.ఎ.గహ
భయిము
whereas electricity
Enrolment Staff
షభయించిన
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి bill, which is
యద఼మత్ బలుులో
submitted as POA
ఄత్ని పేయు యహజ్
has Raj Sukumar
ష఼ఔుభార్ ప్హల్్గహ
Pal. In this case,
ఈంద్ి. ఇ
what should be
షందయబంలో
the name entered
అధ్యర్ నమోద఼
in Aadhaar
ఫహయంలో ఄత్ని
enrollment form?
పేయు ఏ యధంగహ
రఱేవపెట్ట ాయౌ?

అర్.ఎస్. ప్హల్

Raj Sukumar యహజ్
Sukumar
Pal
ష఼ఔుభార్ ప్హల్ Raj Pal

ష఼ఔుభార్
యహజ్ ప్హల్

As declared
by the
resident

నిఱహఴ
రఔట్ించిన
యధంగహ

4
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ఔ అయైట్ర్
ఄత్ని/అభ
యోజున఼ ప్హరయంభింఙే
Which of the
భుంద఼ ఇ క్ంర ద్ి
following should
ఱహట్ిలో ఏ
an operator
ఄంలహలన఼
ensure before
నియహధయించ఼కోఱహయౌ?
starting his/her
I. ఴషటం పెై ఈనన
day?
తేద్ీ భయిము
I. Ensure the date షభమం, రషత ఼త్
ఄధ్యమమం 2:
and time on the
తేద్ీ భయిము
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
system is current షభమభని
Registrars,
నమోద఼
date and time
నియహధయించ఼కోఱహయౌ I, II and III
Enrolling
ఏజెన్సీలు
II. Capture GPS
II. జిపఎస్
Agencies and
భయిము
coordinates
కోఅయిడనేట్ున఼
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి III. Send SMS to all కహుర్ ఙేమాయౌ
the residents in
III. అ ప్హరంత్ంలోని
the region to
నిఱహఴత్ేలందయికీ
come and enroll
ఴచిు నమోద఼
IV. Ensure that the ఙేమంచ఼కోభని
station layout is as ఎస్.ఎం.ఎస్.
per Authority
ంపంఙయయౌ
guidelines
IV. ఴేటశన్ లేఓట
ఄధ్ికహయి యొఔు
భాయా దయశకహల
రకహయం ఈందని

I, II భయిము
III

I and III

I భయిము III

III and IV

III భయిము
IV

I, II and IV

I, II భయిము
IV

4
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The Authority may
authorise
Registrars to
charge
_______________
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
__ from the
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
residents, not
నమోద఼
Enrolling
exceeding an
ఏజెన్సీలు
Agencies and
amount specified
భయిము
Enrolment Staff
by the Authority,
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
for update of
demographic
information and
biometric
information.

జనషంకామషంఫంధ్ి
షభాఙయయం
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయం
యొఔు నయఔయణ
కొయఔు, ఄధ్ికహయి
నియైదశించిన
Convenience
ముతయతనిన
fee
మించఔుండయ,
నిఱహఴత్ేల న఼ండి
______ ఴషఽలు
ఙేమభని
ఄధ్ికహయి
యిజిశూహటరర్్లఔు
ఄధ్ికహయం
ఆఴాఴచ఼ు.
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

ముఫైల్ నంఫర్
లేద్య ఇభమల్
ఐడిని
నయఔయించడయనిక్
Update Client ఄపేడట ఔు మంట
ECMP
ఇ క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
Lite
ల ైట
ఏ శూహఫ్టట ఱేర్్న఼
ఈయోగించఴచ఼ు
?

Which of the
following software
can be used for
updating Mobile
number or email
ID?

ఔన్సానిమెన్ీ
యుష఼భు

Registrar fee

యిజిశూహటరర్
యుష఼భు

Observer's
fee

యిశీలఔుని
యుష఼భు

Introducer's
fee

యిచమం
ఙేఴే ఴమక్త
యుష఼భు

1

ఆ.ఴ.ఎం.ప.

CELP

ఴ.ఆ.ఎల్.ప.

None of the
given

ఆచిున
ఎంపఔలు ఏయ
కహఴప

1
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The Authority shall
require the
biometric
information of
children to be
updated upon
ఄధ్యమమం 2:
attaining
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
__________ of
Registrars,
నమోద఼
age and
Enrolling
ఏజెన్సీలు
__________ of
Agencies and
భయిము
age in accordance
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి with the
procedure
specified by the
Authority, which is
a mandatory
update for
children.
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
What is the key
నమోద఼
responsibility of a
ఏజెన్సీలు
CELC operator?
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Which of the
following should
operator ensure
during enrolment
or update process?

పలులఔు
త్నిషయి
నయఔయణ ఄమన,
ఄధ్ికహయి
నియైదశించిన దధ త్రక్
ఄన఼ఖుణంగహ,
పలులఔు
________ఴమష఼ Two years,
భయిము
twelve years
_______ఴమష఼
ఴచిున త్యుణంలో,
ఱహయి ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయహనిన
ఄధ్ికహయి
నయఔయించఴలఴన
ఄఴషయం ఈంద్ి.

యెండె
_షంఴత్ీయహల, Five years,
న్నండె
fifteen years
_షంఴత్ీయహల

నమోద఼ లేద్య
నయఔయణ రకమ
్ర
ఙేఴే షభమంలో,
అయైట్ర్ ఇ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ద్ేనిన
నియహధయించ఼కోఱహయౌ?

Supporting
నమోద఼ లేద్య
Enrolment or
documents
నయఔయణ త్రం
update form is
and signed
ఄప్లోడ్
uploaded
slips are
ఄమమందని
uploaded

ఔ ఴ.ఆ.ఎల్.ఴ.
అయైట్ర్ యొఔు
రధ్యన ఫాధమత్
ఏమిట్ి?

Only to check
Enrolment
and Update
Form

ఎనరరల భంట
భయిము
ఄపేడట ఫహయమ్
న఼ త్నిఖీ
ఙేమడయనిక్
భాత్రభే

To enrol or
update only

ఐద఼
_షంఴత్ీయహల,
ద్ివేన఼
_షంఴత్ీయహల

Ten years,
eighteen
years

ద్ి
_షంఴత్ీయహల Four years,
, ధ్ెధనిమిద్ి sixteen years
షంఴత్ీయహల

షశృమఔ
తయరలు
భయిము
షంత్ఔం ఙేఴన
ఴు పీ ఄప్లోడ్
ఄమామమని

All
documents
are
returned to
the resident
after
enrolment

నమోద఼
త్యుఱహత్
ఄనిన
తయరలన఼
నిఱహఴక్
త్రయిగి
ఆఙయుయని

నమోద఼ లేద్య
నయఔయణ
భాత్రభే

నయలుఖు
_షంఴత్ీయహల,
దశృయు
_షంఴత్ీయహల

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

2

4

2
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Which of the
following software
can be used for
updating
demographic or
biometric details?

జనషంకామషంఫంధ్ి
లేద్య
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలన఼
Update Client ఄపేడట ఔు మంట
ECMP
నయఔయించడయనిక్
Lite
ల ైట
ఇ క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
ఏ శూహఫ్టట ఱేర్్న఼
ఈయోగిశూత హయు?
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Which of the
following
certificates a CELC
operator should
have obtained?

ఔ ఴ.ఆ.ఎల్.ఴ.
Diploma in
అయైట్ర్ ఇ క్ంర ద్ి
Software
ఱహట్ిలో ఏ రభాణ
Technology
తయరలన఼ ప్ ంద్యయౌ?
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యిచమం ఙేఴే
ఴమక్తక్
Which of the
షంఫంధ్ించి, ఇ
following
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏయ
statements is
షయెవనయ?
TRUE about
I. యిచమం ఙేఴే
Introducers?
ఴమక్తని ఔ
I. Introducers will యిజిశూహటరర్్ఔు
be linked to a
ఄన఼షంధ్యనిశూహతయు
Registrar
II. యిచమం ఙేఴే
ఄధ్యమమం 2:
II. Introducers
ఴమక్తక్ నేయ చయిత్ర
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
must not have a
ఈండఔడద఼
Registrars,
నమోద఼
criminal record
III. యిచమం ఙేఴే I, III and V
Enrolling
ఏజెన్సీలు
III. Introducer
ఴమక్త ఔుట్ుంఫ పెదద
Agencies and
భయిము
should be the
ఄమమ ఈండయయౌ
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి head of the family IV. యిచమం ఙేఴే
IV. Introducer
ఴమక్త ఴమష఼ 18
must be above 18 షంఴత్ీయహలు
years
మించి ఈండయయౌ
V. Introducer can V. యిచమం ఙేఴే
only introduce
ఴమక్త కైఴలం
people within the యిజిశూహటరర్ యొఔు
Registrar’s
ఄధ్ికహయయిధ్ిలోని
jurisdiction
ఱహయిని భాత్రభే
యిచమం
ఙేమఖలయు

ఆ.ఴ.ఎం.ప.

CELP

ఴ.ఆ.ఎల్.ప.

ఎ.ప.ఐ.

2

CELC

ఴ.ఆ.ఎల్.ఴ.

Enrolment
Operator
రభాణ త్రం Certificate

నమోద఼
అయైట్ర్
రభాణ త్రం

3

II భయిము
IV

II, IV
భయిము V

2

శూహఫ్టట ఱేర్
శూహంకైత్రఔత్లో
డిప్ు భా

Certificate in Basics
ఔంూమట్ర్
of Computers
ప్హరథమిఔ
ఄంలహలలో రభఅయై
ాణ త్ర
Operator
ట్ర్ం

I, III భయిము
V

I, II, IV and V

Certificate

I, II, IV
భయిము V

II and IV

API

II, IV and V

The Verifier
should ensure that
the name in the
PoA document
matches with the
name in the PoI
document.
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

ప.ఒ.ఎ. త్రంలోని
పేయు ప.ఒ.ఐ.
త్రంలోని పేయుతో
TRUE
షయిప్ట లేలా
ధాయఔయణద్యయు
నియహధయించ఼కోఱహయౌ.
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Whose name
"కైర్ అఫ్"
నమోద఼
should be given in యబాఖంలో ఎఴయి
ఏజెన్సీలు
"Care of" field?
పేయున఼ ఆఱహాయౌ?
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Which of the
following is
mandatory when
enrolling a child?

పలులన఼ నమోద఼
Parent's
ఙేఴే షభమంలో
Aadhaar
ఇ క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
number
ఏద్ి త్నిషయి?
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Which of the
following is an
unacceptable act
from the
introducer?

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
యిచమం ఙేఴే
ఴమక్త యొఔు ఏ
చయమ
అమోదయోఖమం
కహద఼?
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Introducers have
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
to provide their
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
biometric on
నమోద఼
Enrolling
Aadhaar client to
ఏజెన్సీలు
Agencies and
endorse a
భయిము
Enrolment Staff
resident’s
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
enrolment.

Child's name

ప

FALSE

త్ప

బడడ పేయున఼

Any person
who is 18
years old
and above

18
షంఴత్ీయహల
Mother's
ఴమష఼ఔు
name
పెైఫడిన ఏ ఴమక్త
పేయున్ైనయ

నిఱహఴ యొఔు
నమోద఼న఼
అమోద్ించడయనిక్,
అధ్యర్ ఔు మంట పెై
యిచమం ఙేఴే
TRUE
ఴమఔుతలు త్భ
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలన఼
ఄంద్ింఙయయౌ.

ప

త్యౌు పేయు

Head of the
family

బడడ యొఔు
జనన
రభాణ
త్రం పెై
గెజిట్ెడ్
ఈద్య మగి
షంత్ఔం

ఔ
Introduction యిచమం
from an
ఙేఴే ఴమక్త
introducer
ద్యాయహ
యిచమం

1

నిఱహఴ త్న
త్ండిగ
ర హ
Helping
మోషూయిత్ం
resident to
గహ
impersonate
ఴమఴసయించడయ
his father
నిక్
షశృమడడం

4

త్యౌు /త్ండిర
యొఔు
యద్యమయుతయ
రభాణత్రం

A signature
of gazetted
officer on
child's birth
certificate

Introducing
the resident
to the
Aadhaar
operator

అధ్యర్
అయైట్ర్్ఔు
నిఱహఴని
యిచమం
ఙేమడం

నిఱహఴ
Confirm the యొఔు
identity and ఖుయితంప
address of భయిము
the resident చియునయభాన఼
నియహధయించడం

FALSE

త్ప

Parent's
త్యౌు /త్ండిర
educational
యొఔు అధ్యర్
qualification
నంఫర్
certificate

అధ్యర్్ఔు
Helping a
నమోద఼
resident enrol ఙేష఼కోఴడయనిక్
for Aadhaar
ఔ నిఱహఴక్
షశృమడడం

1

ఔుట్ుంఫ పెదద

4

1
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Other service
providers may be
appointed or
ఄధ్యమమం 2:
engaged by the
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Authority from
Registrars,
నమోద఼
time to time for
Enrolling
ఏజెన్సీలు
discharging any
Agencies and
భయిము
function related to
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి the __________
enrolment process
or updating of
information.

______________
నమోద఼ రకమ
్ర
లేద్య
షభాఙయయహనిన
నయఔయించడయనిక్
షంఫంధ్ించిన
ఏద్ెైనయ నిని
Biometric
ఙేమడయనిక్,
షభమాన఼ఖుణం
గహ ఄధ్ికహయి ఆత్య
ఴేఱహ రద్యత్లన఼
నిమమించఴచ఼ు
లేద్య నిలో
పెట్టఴచ఼ు.

ఫయోభట్ిక్స
ర
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The Authority shall
provide
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
____________
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
using which the
నమోద఼
Enrolling
Registrar can
ఏజెన్సీలు
Agencies and
onboard an
భయిము
Enrolment Staff
empanelled
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
enrolling agency
to the CIDR.

ఄధ్ికహయి
______________
__ న఼ ఄంద్ిశూత హయు,
ద్యనిన
ఈయోగించి,
Database of
యిజిశూహటరర్ ఔ
resident
జాబతయలో
details
ఙేయుఫడిన
నమోద఼ ఏజెన్సీని
ఴ.ఐ.డి.అర్.ఔు
అన్్ఫో ర్డ ఙేశూత హయు.

నిఱహఴ
యఴయహల
యొఔు
డేట్ాఫేస్

Audit

అడిట

Enrolment ID నమోద఼ ఐడి

Identity
proof

ఖుయితంప
ఊజుఴప

Resident

నిఱహఴ

జాబతయలో
Open
ఙేయుుకోఴడయ
Request for
Enrolling
నమోద఼
నిక్
Empanelme
Agency Code ఏజెన్సీ కోడ్
ఫవయంఖ
nt
ఄబమయథన

4

4
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Enrolling Agencies
shall at all times
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
abide by the
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
______________
నమోద఼
Enrolling
for service
ఏజెన్సీలు
Agencies and
providers as
భయిము
Enrolment Staff
specified in
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
Schedule V of
these regulations.

ఇ నిమభాల
యొఔు ళెడఽమల్
Vలో నియైదశించిన
యధంగహ, నమోద఼
ఏజెన్సీలు ఄనిన
ఱేళలా ఴేఱహ
రద్యత్ల యొఔు
_______ఔు
ఔట్ుటఫడి ఈండయయౌ.

Ethics

ఔఱేళ
ఖుయితంచఫడిన
If the identified
యిచమం ఙేఴే
Introducer is
ఴమక్త, ఔ
ready to work as
ఄధ్యమమం 2:
యిచమం ఙేఴే
Chapter 2:
an Introducer,
యిజిశూహటరర్్లు,
ఴమక్తగహ ని
Registrars,
he/she will have
Submit his
నమోద఼
ఙేమడయనిక్
Enrolling
to ___________ to
original POI
ఏజెన్సీలు
ఴధ్ధంగహ ఈంట్ే,
Agencies and
being an
certificates
భయిము
అధ్యర్
Enrolment Staff
Introducer for the
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
నమోద఼లఔు యలు
purpose of
ఔయౌంచడయనిక్
enabling Aadhaar
ఄత్డె/అభ
enrolments.
_______.

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Registrars shall be
responsible for
field level
execution,
monitoring and
audit.

యిజిశూహటరర్్లు క్షైత్ర
శూహథమ ఄభలు,
యమఱేక్షణ
TRUE
భయిము అడిట్ఔు
ఫాధమత్ ఴవశూహతయు.

న్సత్ర

Code of Conductన్ైత్రఔ నిమభాఴయValues

త్న షాంత్
ప.ఒ.ఐ.
రభాణ
తయరలన఼
షభయింఙయయౌ

Sign
resident's
enrolment
form

నిఱహఴ యొఔు
Give a
నమోద఼ త్రం
written
పెై షంత్ఔం
consent
ఙేమాయౌ

ప

FALSE

త్ప

యలుఴలు

Guidelines

భాయా దయశకహలు

యౌఖిత్ూయాఔ
ఆచిున
All the given
అమోద్యనిన
ఎంపఔలు
options
ఆఱహాయౌ
ఄన్సన

2

3

1
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నమోద఼
షభమంలో
Registrars shall
ఴేఔయించిన
use the
ఄధ్యమమం 2:
షభాఙయయహనిన
Chapter 2:
information
యిజిశూహటరర్్లు,
యిజిశూహటరర్్లు
Registrars,
collected during
నమోద఼
ఴ.ఐ.డి.అర్.లో
Enrolling
enrolment for any
TRUE
ఏజెన్సీలు
ఄప్లోడ్
Agencies and
purpose other
భయిము
ఙేమడయనిక్
Enrolment Staff
than uploading
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
కహఔుండయ ఆత్య
information to the
రయోజనయలఔు
CIDR.
ఈయోగించఴచ఼ు
.

ప

FALSE

త్ప

2
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Registrars are
permitted to subcontract
enrolment
functions by
enrolling agencies
to third parties.

నమోద఼ ఏజెన్సీల
ద్యాయహ నమోద఼
కహయమఔలాప్హలన఼
ఆత్య క్షాలఔు
TRUE
షబ-కహంట్ారక్సట
ఆఴాడయనిక్
యిజిశూహటరయు ఔు
ఄన఼భత్ర ఈంద్ి.

ప

FALSE

త్ప

2
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

Service providers
shall make best
efforts to protect
the interests of
____

____ యొఔు
రయోజనయలన఼
కహప్హడడయనిక్
ఈత్త భభైన
రమతయనలన఼
షయీాస్ ప్ ర ఱ్ైడయుు
త్మాయు ఙేశూత హయు

యిజిశూహటరయుు

Observers

యిశీలఔులు

Residents

నిఱహష఼లు

Agency

ఏజెన్సీ

3
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

ఄధ్ికహయి నమోద఼
The Authority shall
ఏజెన్సీలన఼
empanel the
Open RFE
__________
enrolling agencies
process
ద్యాయహ జాబతయలోక్
through ________.
ఙేయహుయౌ.

ఫవయంఖ
అర్.ఎఫ్.ఆ.
రకమ
్ర

Observer

యిశీలఔులు

Registrar

యిజిశూహటరర్

UIDAI

ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ
.

1

Registrars

ఆత్య క్షాల
ద్యాయహ క్షైత్ర శూహథమ
భానఴ
ఴనయులన఼ నిలో
TRUE
నిమమించ఼కోఴడయ
నిక్ యిజిశూహటరయుు
ఄన఼భత్రంచఴచ఼ు
.

ప

FALSE

త్ప

ఄధ్ికహయి ఔ
నమోద఼ ఏజెన్సీ
కోడ్్న఼ ఄంద్ిశూత హయు,
ద్యనిన
ఈయోగించి,
యిజిశూహటరర్ జాబతయలో UIDAI
ఙేయుఫడిన
నమోద఼ ఏజెన్సీని
______ఔు
అన్్ఫో ర్డ
ఙేమఴచ఼ు.

ముఐడిఎఐ

Aadhaar

అధ్యర్

ప

FALSE

త్ప
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ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
Agencies and
భయిము
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
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The Authority shall
provide an
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
Enrolling Agency
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
Code using which
నమోద఼
Enrolling
the Registrar can
ఏజెన్సీలు
Agencies and
onboard an
భయిము
Enrolment Staff
empanelled
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
enrolling agency
to the _____.
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నమోద఼
షభమంలో
The enrolling
ఴేఔయించిన
agencies can use షభాఙయయహనిన
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
the information
నమోద఼
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
collected during
ఏజెన్సీలు
నమోద఼
Enrolling
enrolment for any ఴ.ఐ.డి.అర్.లో
TRUE
ఏజెన్సీలు
Agencies and
purpose other than ఄప్లోడ్
భయిము
Enrolment Staff
uploading
ఙేమడయనిక్
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
information to the కహఔుండయ ఆత్య
CIDR.
రయోజనయలఔు
ఈయోగించఴచ఼ు
.

Registrars may
permit field level
manpower to be
hired through
third parties.

1

CIDR

ఴ.ఐ.డి.అర్.

DeitY

డెైట్ఱ్ై

3

2
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నమోద఼ యొఔు
కచిుత్తయానిన
Service providers నియహధయించ఼కోఴడయని
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
shall follow maker- క్ భయిము
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
checker concept in డేట్ాన఼
నమోద఼
Enrolling
their activities to నయఔయించడయనిక్
TRUE
ఏజెన్సీలు
Agencies and
ensure accuracy of ఴేఱహ రద్యత్లు
భయిము
Enrolment Staff
enrolment and
త్భ చయమలలో
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
update data.
భేఔర్-ఙెఔర్
బాఴనన఼
ప్హట్ింఙయయౌ.
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Registrars shall be
appointed by the
Authority, through
_______________
____, for
ఄధ్యమమం 2:
enrolment and
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
update of
Registrars,
నమోద఼
residents across
Enrolling
ఏజెన్సీలు
the country, and
Agencies and
భయిము
could include
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి entities which
interact with
residents in the
usual course of
implementation of
their programmes.

ద్ేవఱహమత ంగహ
నిఱహఴత్ేల
నమోద఼ భయిము
నయఔయణ కొయఔు
ఄధ్ికహయి
____________
ద్యాయహ యిజిశూహటరయు న఼
CSC eనిమమిశూహతయు,
Governance
భయిము ఆంద఼లో
services
త్భ కహయమఔరభాల
ఄభలులో
శూహధ్యయణ
నిఱహఴత్ేలతో
షంబాళంఙే
షంషథ లు/ఴమఔుతలు
ఔడయ ఈండఴచ఼ు.

ప

FALSE

త్ప

ఴ.ఎస్.ఴ. ఆయిప్హలఔ
ఴేఴలు

MOUs or
agreements

ఎం.ఒ.ము.లు
లేద్య
ంద్యలు

1

Field level
execution

క్షైత్ర శూహథమ
ఄభలు

Online mode అన్్ల ైన్ మోడ్

2

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

_______________
__ shall be
responsible for
field level
execution,
monitoring and
audit.

క్షైత్ర శూహథమ
ఄభలు,
యమఱేక్షణ
Service
భయిము అడిట్ఔు providers
____________ఫా
ధమత్ ఴవంఙయయౌ.
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff
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___________లోక్
షభాఙయయహనిన
Registrars shall
ఄప్లోడ్
not use the
ఙేమడయనిన
ఄధ్యమమం 2:
information
Chapter 2:
మినశృమంచి,
యిజిశూహటరర్్లు,
collected during
Registrars,
నమోద఼
నమోద఼
enrolment for any
Enrolling
షభమంలో
CIDR
ఏజెన్సీలు
purpose other
Agencies and
ఴేఔయించిన
భయిము
than uploading
Enrolment Staff
షభాఙయయహనిన
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి information to the
యిజిశూహటరయుు ఏ ఆత్య
_______________
న఼లఔు
__.
ఈయోగించఔడ
ద఼.
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The Authority shall
provide a/an
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
______________
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
using which the
నమోద఼
Enrolling
Registrar can onఏజెన్సీలు
Agencies and
board an
భయిము
Enrolment Staff
empanelled
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
enrolling agency
to the CIDR.

ఴేఱహ రద్యత్లు

Enrolling
agencies

నమోద఼
ఏజెన్సీలు

Registrars

ఴ.ఐ.డి.అర్.

UIDAI

ముఐడిఎఐ

CSC eఴ.ఎస్.ఴ. ఆGovernance యిప్హలఔ
RFE
services
ఴేఴలు

యిజిశూహటరయుు

ఄధ్ికహయి
_______న఼
ఄంద్ిశూత హయు, ద్యనిన
ఈయోగించి,
యిజిశూహటరర్ జాబతయలో
Enrolling
నమోద఼
One-Time Password
ఴన్-ట్ెైం ప్హషార్డ Unique Verification
రతేమCode
ఔ ధాయఔయణ కోడ్
ఙేయుఫడిన
Agency Code ఏజెన్సీ కోడ్
నమోద఼ ఏజెన్సీని
ఴ.ఐ.డి.అర్.ఔు
అన్్ఫో ర్డ
ఙేమఴచ఼ు.

Supervisors

షఽయెవాజయుు

3

అర్.ఎఫ్.ఆ.

1

Identification ఖుయితంప
Number
షంకమ

3
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The enrolling
agencies
empanelled by the
Authority prior to
ఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
establishment of
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
the Authority
నమోద఼
Enrolling
under the Act shall
ఏజెన్సీలు
Agencies and
be deemed to
భయిము
Enrolment Staff
have been
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
empanelled as
_______________
by the Authority
under the Act.
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

The Authority shall
empanel the
enrolling agencies
through a/an
_______________
___ process.

ఇ చట్ట ం క్ంర ద
ఄధ్ికహయి యొఔు
శూహథనఔు భుంద఼
ఄధ్ికహయి ద్యాయహ
జాబతయలోక్
ఙేయుఫడిన
నమోద఼
Chairperson
ఏజెన్సీలు చట్ట ం
క్ంర ద ఄధ్ికహయి
ద్యాయహ
__________ గహ
నమోద఼
ఙేమఫడినట్ు
ు
యిఖణించఫడయతమ.

ఄధమక్షులు

ఄధ్ికహయి నమోద఼
ఏజెన్సీలన఼ ఔ
______________
___ రకమ
్ర
ద్యాయహ జాబతయలోక్
ఙేయుుతయయు.

కైందర
ఖుయితంపల
Enrolment ID నమోద఼ ఐడి
డేట్ా యిప్హజిట్యీ

Central
Identities
Data
Repository

MemberSecretary

షబమ-కహయమదయిశ

శూహథనిఔ
Representati
షాచుంద
ve of local
షంషథ ల
NGOs
రత్రనిధ్ి

Open
Request for
Empanelme
nt

జాబతయలో
ఙేయుడయనిక్
ఫవయంఖ
ఄబమయథన

Enrolling
agencies

నమోద఼
ఏజెన్సీలు

Enrolling
నమోద఼
Agency Code ఏజెన్సీ కోడ్

4

3
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Without prejudice
to action that may
be taken under
the Act, violation
ఄధ్యమమం 2:
of any regulation,
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
process, standard,
Registrars,
నమోద఼
guideline or order
Enrolling
ఏజెన్సీలు
by any service
Agencies and
భయిము
provider or other
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి person may result
in __________ of
the activities of
such service
providers.
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Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
భయిము
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి

The Authority shall
monitor the
enrolment
activities of the
_______________.

ఇ చట్ట ం క్ంర ద
తీష఼ఔునే చయమఔు
బంఖం
ఔయౌగించఔుండయ,
ఔ ఴేఱహ రద్యత్
లేద్య ఆత్య ఴమక్త
ఏద్ెైనయ నిఫంధన,
రకమ
్ర , రభాణం, Execution
భాయా నియైదవం లేద్య
ఈత్త యుాన఼
ఈలు ంఘఴేత ,
పయౌత్ంగహ అ ఴేఱహ
రద్యత్ల యొఔు
ఄట్ుఴంట్ి చయమలు
______.

_____________
యొఔు నమోద఼
Registrars
చయమలన఼ ఄధ్ికహయి
యమఱేక్షిశూత హయు.

ఄభలు
Immediate
ఙేమఫడతయమ suspension

యిజిశూహటరయుు

త్క్షణభే
తయతయుయౌఔంగహ
Penalty
నియౌపఱేమఫడ
తయమ

నమోద఼
Enrolling
ఏజెన్సీలు
agencies and
భయిము
the operators
అయైట్యుు

Supervisors
and other
personnel
associated
with
enrolment

జయిభానయ
యధ్ించఫడె
త్ేంద్ి

Termination

షఽయెవాజయుు
భయిము
నమోద఼ఔు All of the
షంఫంధ్ించిన given
ఆత్య
ఴఫఫంద్ి

భుగించఫడతయ
మ

2

ఆఴాఫడిన
ఎంపఔలు
ఄన్సన

4

నిఱహఴ నమోద఼
రకమ
్ర
లేద్య
షభాఙయయహనిన
నయఔయించడయనిక్
షంఫంధ్ించిన ఏ
నిన్ైనయ
Testing and
నియావంచడయనిక్ certification
ఄధ్ికహయి
agencies
షభమాన఼ఖుణం
గహ ________ న఼
నిమమించఴచ఼ు
లేద్య నిలో
పెట్ట ుకోఴచ఼ు.
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_______________
____ may be
appointed or
ఄధ్యమమం 2:
engaged by the
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
Authority from
Registrars,
నమోద఼
time to time for
Enrolling
ఏజెన్సీలు
discharging any
Agencies and
భయిము
function related to
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి the resident
enrolment process
or updating of
information.
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______________
____ న఼ల
Registrars shall
కొయఔు ఏఱ్ైనయ
allow the
పషత కహలు,
Authority
నిఱేద్ిఔలు,
ఄధ్యమమం 2:
reasonable access తయరలు భయిము
Chapter 2:
యిజిశూహటరర్్లు,
to the premises
ఔంూమట్ర్
Registrars,
నమోద఼
occupied by it for డేట్ాన఼
Enrolling
Accounting
ఏజెన్సీలు
examining any
యిశీయౌంచడయనిక్
Agencies and
భయిము
books, records,
యిజిశూహటరయుు తయభ
Enrolment Staff
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి documents and
శూహాధ్ీనంలోని
computer data for రద్ేవంలో
the purpose of
ఄధ్ికహయులఔు
____________.
షవేత్ేఔ రఱేవ
శూౌలబామనిన
ఄంద్ింఙయయౌ.

యీక్షా
భయిము
రభాణీఔయణ
ఏజెన్సీలు

Other service providers
ఆత్య ఴేఱహ రద్యత్లు
Registrars

యిజిశూహటరయుు

CIDR

ఴఐడిఅర్

2

ఄక ంట్ింగ్

Financial
administratio అయిథఔ యిప్హలన Audit
n

అడిట

Compliance

షభఖరత్

3
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______________
__ఔు
Registrars shall
ఄంద఼ఫాట్ులో
display on their
ఈండే ఴేఴలు
websites adequate
భయిము ఴమఔుతల
ఄధ్యమమం 2:
and appropriate
Chapter 2:
షంరద్ింప
యిజిశూహటరర్్లు,
information about
Registrars,
యఴయహలతో షశృ,
నమోద఼
enrolment and
Enrolling
నమోద఼ భయిము NRIs
ఏజెన్సీలు
update services,
Agencies and
నయఔయణ ఖుయించి
భయిము
including contact
Enrolment Staff
షభాధ్ిధగహ
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి details of persons
భయిము షయెవన
and services
షభాఙయయహనిన
available to
యిజిశూహటరయుు త్భ
____________.
ఱ్బ్ఴెైట్ు పెై
రదయిశంఙయయౌ.

రఱహష
బాయతీములు
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State or Union
ఄధ్యమమం 2:
Territory
Chapter 2:
Which of the
యిజిశూహటరయుుగహ
యిజిశూహటరర్్లు,
Governments,
Registrars,
following are
నిమమించఫడడయ
నమోద఼
Central
Enrolling
eligible entities for నిక్ ఇ క్ంర ద్ి
ఏజెన్సీలు
ministries and
Agencies and
appointment as
ఱహట్ిలో ఄయుత్ ఖల
భయిము
departments,
Enrolment Staff
registrars?
షంషథ లు ఏయ?
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
agencies
under them

యహశట ర లేద్య
కైందర ప్హయౌత్
రబుతయాలు,
కైందర భంత్రరత్ా
లహకలు
భయిము ఱహట్ి
క్ంర ద్ి లహకలు,
ఏజెన్సీలు

Authorised
people

Public Sector
companies
of Central or
State
Governments

ప్హరభాణీఔయించఫ
Residents
డిన ఴమఔుతలు

కైందర భయిము
యహశట ర
రబుతయాల
రజా యంఖ
షంషథ లు

Public
Sector
banks and
regulated
entities
including
National
Securities
Depository

నిఱహష఼లు

Observers

యిశీలఔులు

3

జాతీమ
ఴెఔమయిట్ీస్
డిప్హజిట్యీతో
షశృ బు క్స
ఴెకటహర్
ఫామంఔులు
భయిము
నిమంత్రరత్
షంషథ లు

All of the
given

ఆఴాఫడిన
ఎంపఔలు
ఄన్సన

4
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Registrars shall
not permit subఄధ్యమమం 2:
Chapter 2:
contracting of
యిజిశూహటరర్్లు,
Registrars,
enrolment
నమోద఼
Enrolling
functions by
ఏజెన్సీలు
Agencies and
enrolling agencies
భయిము
Enrolment Staff
to
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
_______________
____.

నమోద఼ ఏజెన్సీల
ద్యాయహ నమోద఼
కహయమఔరభాలఔు
_________ షబMember
కహంట్ారక్టంగ్
Secretary
ఆఴాడయనిక్
యిజిశూహటరయుు
ఄన఼భత్రంచఔడ
ద఼.
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The Registrars and
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : OnEnrolling Agencies
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
shall only use the
భయిము
Enrolment
Enrolment/Update
నమోద఼
Agency and
software provided
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
or authorised by
అన్-ఫో యిడంగ్
the _____.

యిజిశూహటరర్్లు
భయిము నమోద఼
ఏజెన్సీలు కైఴలం
____________
రభాణీఔయించిన
లేద్య ఄంద్ించిన
నమోద఼/నయఔయణ
శూహఫ్టేటేర్ భాత్రభే
ఈయోగింఙయయౌ.
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______
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : Oncoordinates the
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
on-boarding
భయిము
Enrolment
process of
నమోద఼
Agency and
Operator/Supervis
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
or with Registrars
అన్-ఫో యిడంగ్
and EAs.

యిజిశూహటరయుు భయిము
ఆ.ఎ.లతో
అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ యొఔు
అన్్ఫో యిడంగ్
రకమ
్ర న఼
___________
షభనామయుశూహత
యు.

Operator

Operators

షబమ
కహయమదయిశక్

అయైట్ర్

అయైట్యుు

Service
Providers

UIDAI

Observers

ఴేఱహ రద్యత్లఔు Third Parties

ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ.

యిశీలఔులు

ఆత్య
క్షాలఔు

Observers

యిశీలఔులఔు

3

షఽయెవాజర్

Resident

నిఱహఴ

2

ఄధ్ికహయి
యొఔు
Authority
రధ్యన
Head Office
కహయహమలమం
or
లేద్య
Auhority's
ఄధ్ికహయి
Regional
యొఔు
Office
శూహథనిఔ
కహయహమలమం

Enrolment
agencies

నమోద఼
ఏజెన్సీలు

3

Supervisor
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నమోద఼ యిఔయం
యొఔు
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : On______ to capture కోఅయిడనేట్ున఼
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
coordinates of the కహుర్
భయిము
Enrolment
Enrolment Device ఙేమడయనిక్
నమోద఼
Agency and
needs to available ___________
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
at all times.
ఄనిన షభమాలోు
అన్-ఫో యిడంగ్
ఄంద఼ఫాట్ులో
ఈండయయౌ.
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నమోద఼ కైందర
రణయయఔ యొఔు
ఄధ్యమమం 3:
_______ monitors అమోద్యనిన
Chapter 3 : Onనమోద఼ ఏజెన్సీ the approval of
_________
Boarding
భయిము
Enrolment Centre యమఱేక్షిశూత హయు
Enrolment
నమోద఼
plan and may
భయిము
Agency and
ఴఫఫంద్ి యొఔు intervene where
ఄఴషయభైన
Enrolment Staff
అన్-ఫో యిడంగ్
required.
షభమంలో త్న఼
జోఔమం
ఔయౌంచ఼కోఴచ఼ు.

Registrar

యిజిశూహటరయు
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____________
నమోద఼ ఴేటశన్
నియోఖ
రణయయఔలన఼
రఔట్ిశూత హయు, ఄంట్ే,
ఏద్ెైనయ నమోద఼
కైంద్యరనిన
ప్హరయంభింఙే
భుంద఼, అ
కైంద్యరలు ఎపడె,
ఎఔుడ
శూహథపంచఫడతయమ
ఄని.

Registrar

యిజిశూహటరయు

____ declares
enrolment station
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : Ondeployment plans,
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
that is, when and
భయిము
Enrolment
where the centres
నమోద఼
Agency and
will be established
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
before opening
అన్-ఫో యిడంగ్
any Enrolment
Center

Television

ట్ెయౌయజన్

FM Radio

ఎఫ్.ఎం.
యైడియో

ఄధ్ికహయి
Authority
యొఔు రధ్యన
Head Office
కహయహమలమం
or Auhority's
లేద్య ఄధ్ికహయి
Regional
యొఔు శూహథనిఔ
Office
కహయహమలమం

Observer

యిశీలఔులు

Operator

అయైట్ర్

2

ఄధ్ికహయి
యొఔు శూహథనిఔ
కహయహమలమం

Enrolment
agency

నమోద఼
ఏజెన్సీ

Observer

యిశీలఔులు

3

GPS Device జిపఎస్ యిఔయం

Authority's
Regional
Office

2
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నమోద఼ కైందరంలో
యనియోగించఴలఴ
_____ needs to
న క్మ
ర ాశీలఔ
ensure and prove అయైట్యుు,
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : Onthat they have
కహఴలఴన
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
certified the active మంతయరలు
భయిము
Enrolment
operators,
భయిము శృర్డ
నమోద఼
Agency and
requisite machines ఱేర్్లన఼ తయభు
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
and hardware to రభాణీఔయింఙయభని
అన్-ఫో యిడంగ్
be deployed at
________
Enrolment Center. నియహధయించ఼కోఱహయౌ
భయిము
నియౄపంచ఼కోఱహయౌ.
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Chapter 3 : OnBoarding
Enrolment
Agency and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 3:
నమోద఼ ఏజెన్సీ
భయిము
నమోద఼
ఴఫఫంద్ి యొఔు
అన్-ఫో యిడంగ్

____ updates
Enrolment Centre
information on
the UIDAI portal.
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Chapter 3 : OnBoarding
Enrolment
Agency and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 3:
నమోద఼ ఏజెన్సీ
భయిము
నమోద఼
ఴఫఫంద్ి యొఔు
అన్-ఫో యిడంగ్

____ needs to be
connected to the
internet during
the process of onboarding.

Registrar

యిజిశూహటరయు

Authority's
Regional
Office

ఄధ్ికహయి
యొఔు శూహథనిఔ
కహయహమలమం

Introducer

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Enrolment
agency

నమోద఼
ఏజెన్సీ

4

ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ.
ప్ట యటల్ పెై నమోద఼
కైందర
షభాఙయయహనిన
_____________
నయఔయిశూత హయు.

Enrolment
agency

నమోద఼
ఏజెన్సీ

Authority's
Regional
Office

ఄధ్ికహయి
యొఔు శూహథనిఔ
కహయహమలమం

Introducer

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Registrar

యిజిశూహటరయు

1

అన్్ఫో యిడంగ్
రకమ
్ర
షభమంలో
_____________
ఆంట్యెనట్ఔు
ఄన఼షంధ్యనించఫ
డి ఈండయయౌ.

Enrolment
client

నమోద఼
ఔు మంట

Operator,
supervisor,
introducer

అయైట్ర్,
షఽయెవాజర్,
యిచమం
ఙేము ఴమక్త

Registrar

యిజిశూహటరయు

Introducer

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

1

నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
యొఔు
అన్్ఫో యిడంగ్
షభమంలో
నమోద఼
ఔు మంట్ున఼
_______ఔు
ఄన఼షంధ్యనించి
ఈంఙయయౌ.
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Enrolment client
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : Onneeds to be
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
connected to the
భయిము
Enrolment
____________
నమోద఼
Agency and
during the process
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
of on-boarding of
అన్-ఫో యిడంగ్
Enrolment Staff.
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Chapter 3 : OnBoarding
Enrolment
Agency and
Enrolment Staff
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అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ యొఔు
అన్్ఫో యిడంగ్ కొయఔు,
For on-boarding of
ఄధ్యమమం 3:
ఈత్ననం
Chapter 3 : OnOperator/Supervis
నమోద఼ ఏజెన్సీ
ఙేమఫడిన
Boarding
or, the userభయిము
మూజర్Enrolment
credential file
నమోద఼
కెడ
ర ెనిిమల్ ఫెైల్
Agency and
generated is a
ఴఫఫంద్ి యొఔు
ఄనేద్ి ఔ
Enrolment Staff
digitally signed
అన్-ఫో యిడంగ్
డిజిట్ల్్గహ
_________ file.
షంత్ఔం
ఙేమఫడిన
_______ ఫెైల్.

ఄధ్యమమం 3:
నమోద఼ ఏజెన్సీ
భయిము
నమోద఼
ఴఫఫంద్ి యొఔు
అన్-ఫో యిడంగ్

Enrolment
agencies will have
to undergo an onboarding process
for
_______________
____.

____________
కొయఔు నమోద఼
ఏజెన్సీలు ఔ
అన్్ఫో యిడంగ్
రకమ
్ర న఼ ూయిత
ఙేమాయౌ.

Ethernet

ఇథయెనట

ఄధ్ికహయి
Authority's
యొఔు శూహథనిఔ
Regional Office
కహయహమలమం

.mp3

.mp3

Registrar

యిజిశూహటరయు

Internet

ఄంత్యహాలం/
ఆంట్యెనట

Observer

యిశీలఔులు

3

Self,
Enrolment
stations and
Enrolment
Staff

ఴామ,
నమోద఼
ఴేటశన఼ు
భయిము
నమోద఼
ఴఫఫంద్ి

Completion
of
enrolment

నమోద఼
ూయిత
ఙేమడం

Updation
activities

నయఔయణ
న఼లు

2

.docx

.docx

.xls

.xls

.xml

.xml

4

ఔ మూజర్
యొఔు అధ్యర్
యఴయహలతో,
ఄత్ని/అభ
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహల ధాయఔయణ
యజమంత్ంగహ
ూయత మ, ఄయ
శూహథనిఔ డేట్ాఫేస్్లో
నిలా ఙేమఫడిత,ే
ఄత్న఼/అభ ఔ
______ మూజర్.
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If verification of
user’s biometric
details is
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : Onsuccessfully
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
completed with
భయిము
Enrolment
his/her Aadhaar
నమోద఼
Agency and
details and stored
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
in local database,
అన్-ఫో యిడంగ్
he is a
_______________
_____ user.
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ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
యొఔు నయణమత్
When the quality ఈండఴలఴన
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : Onof biometrics is
శూహథమఔంట్ే
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
above threshold, ఎఔుుఴ ఈంట్ే,
భయిము
Enrolment
_______________ మూజర్్యొఔు
నమోద఼
Agency and
___ will be shown అమోదం కొయఔు,
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
to user confirming ఄత్డిక్/అభఔు
అన్-ఫో యిడంగ్
his/her approval. _______
చఽపంచఫడెత్ేం
ద్ి.

On-boarded

అన్్ఫో ర్డ
ఄమన

Enrolled

నమోద్ెైన

Pass indicator

ప్హస్ షఽచిఔ

Left slap

ఎడభ శూహుప

Both (1) and (1) భయిము
(2)
(2)

Right slap

ఔుడి శూహుప

Not-enrolled నమోద఼ కహని

3

యెండె
ఫొ ట్నఱేళైి

1

Two thumbs

నమోద఼ ఔు మంట
పెై
అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
కహుర్ ఙేఴన
త్యుఱహత్,
________
షయార్్ఔు
రభాణీఔయణ
ఄబమయథన
ంపంచఫడెత్ేంద్ి
.
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After biometrics of
ఄధ్యమమం 3:
Operator/Supervis
Chapter 3 : Onనమోద఼ ఏజెన్సీ or are captured on
Boarding
భయిము
Enrolment Client,
Enrolment
నమోద఼
authentication
Agency and
ఴఫఫంద్ి యొఔు request is send to
Enrolment Staff
అన్-ఫో యిడంగ్
_______________
server.
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Chapter 3 : OnBoarding
Enrolment
Agency and
Enrolment Staff
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ఴ.ఐ.డి.అర్.తో
అయైట్ర్/షఽయెవా
Only after
జర్ ఫయోమిట్ిక్స
ర ీ
successful
ఄధ్యమమం 3:
యొఔు
Chapter 3 : Onverification of
నమోద఼ ఏజెన్సీ
యజమఴంత్భైన
Boarding
biometrics of
భయిము
ధాయఔయణ
Enrolment
Operator/Supervis
నమోద఼
త్యుఱహత్నే,
Agency and
or with CIDR, the
ఴఫఫంద్ి యొఔు
మూజర్
Enrolment Staff
User____________
అన్-ఫో యిడంగ్
_______
___ is allowed to
కొనశూహఖడయనిక్
proceed.
ఄన఼భత్రంచఫడె
త్ేంద్ి.

ఄధ్యమమం 3:
నమోద఼ ఏజెన్సీ
భయిము
నమోద఼
ఴఫఫంద్ి యొఔు
అన్-ఫో యిడంగ్

_______________
___ is not required
while unboarding/disassoci
ation of the
Operator/Supervis
or.

Registrar

యిజిశూహటరయు

అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ యొఔు ఄన్ఫో యిడంగ్/యగట్న
షంషథ యొఔు
Status of entity
షభమంలో
యిఴథ త్ర

___________
ఄఴషయం లేద఼.

Enrolment
button

Enrolment
station

నమోద఼ ఴేటశన్

Pass
Indicator

ప్హస్ షఽచిఔ

నమోద఼ ఫట్న్ On-boarding

అన్్ఫో ర్డ
కహఴడం

ఄధ్ికహయి
యొఔు
రధ్యన
కహయహమలమం
Authority's
లేద్య
ఄధ్ికహయి
యొఔు
శూహథనిఔ
కహయహమలమం

Enrolment
agency

నమోద఼
ఏజెన్సీ

3

Biometrics ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
confirmation
ధాయఔయణ

4

Disassociatio ఄనన఼షంధ్య Authenticatio
రభాణీఔయణ
n
నించ ఫడడం
n

2

Status

యిఴథ త్ర
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ఄధ్ికహయి వెచ్.ఔుమ.
లేద్య ఄధ్ికహయి
Authority HQ or
యొఔు శూహథనిఔ
ఄధ్యమమం 3:
Authority's
Chapter 3 : Onకహయహమలమాలు
నమోద఼ ఏజెన్సీ Regional Offices
Boarding
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
భయిము
coordinate with
Enrolment
యొఔు
నమోద఼
_______________
Agency and
అన్్ఫో యిడంగ్
ఴఫఫంద్ి యొఔు ____the onEnrolment Staff
రకమ
్ర
కొయఔు
అన్-ఫో యిడంగ్
boarding process
______ తో
of Enrolment Staff.
షభనామం
ఙేష఼ఔుంట్ామ.

Enrolment
stations

నమోద఼
ఴేటశన఼ు

Enrolment
clients

నమోద఼
ఔు మంట్ు
ు

Registrars
and
enrolment
agencies

యిజిశూహటరయులు
భయిము
నమోద఼
ఏజెన్సీలు

Observers
and
introducers

యిశీలఔులు
యిచమం
ఙేము
ఴమఔుతలు

3
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శూహథనిఔ
ఫయోభట్ిక్స
ర
ధాయఔయణ
షభమంలో,
నమోద఼
ఔు మంట్లో నిలా
ఙేఴన
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
న఼ండి
__________
ఄంద్ింఙే
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
ధాయఔయించఫడతయ
మ.

Enrolment
agency

నమోద఼
ఏజెన్సీ

Operator/
Supervisor

అయైట్ర్/
షఽయెవాజర్

Registrar

యిజిశూహటరయు

User

మూజర్

2

During local
biometric
ఄధ్యమమం 3:
verification, the
Chapter 3 : Onనమోద఼ ఏజెన్సీ biometrics
Boarding
భయిము
provided by the
Enrolment
నమోద఼
______________
Agency and
ఴఫఫంద్ి యొఔు are verified from
Enrolment Staff
అన్-ఫో యిడంగ్
the biometrics
stored in the
enrolment client.
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If the verification
of user’s biometric
ఄధ్యమమం 3:
details is not
Chapter 3 : Onనమోద఼ ఏజెన్సీ successfully
Boarding
భయిము
completed and
Enrolment
నమోద఼
not stored in the
Agency and
ఴఫఫంద్ి యొఔు local database, it
Enrolment Staff
అన్-ఫో యిడంగ్
will appear as
_____________ in
status.

మూజర్ యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహల ధాయఔయణ
యజమఴంత్ంగహ
ూయితఙేఴ, శూహథనిఔ
డేట్ాఫేస్్లో నిలా
ఙేమఔప్ట తే, ఄద్ి
ఴేటట్స్్లో
______గహ
ఔనిపషత ఼ంద్ి.

On-board
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Enrolment agency
will update
Enrolment Centre
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : Oninformation on
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
the
భయిము
Enrolment
_______________
నమోద఼
Agency and
______portal. The
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
latest URL needs
అన్-ఫో యిడంగ్
to be confirmed
by the
____________.

నమోద఼ కైందరం
షభాఙయయహనిన
నమోద఼ ఏజెన్సీ
____________
ప్ట యటల్ పెై
నయఔయిషత ఼ంద్ి.
అధ఼నిఔ
ము.అర్.ఎల్.
_______ ద్యాయహ
నియహధయించఫడెత్ేం
ద్ి.

Enrolment
station,
registrar

అన్్ఫో ర్డ
ఄమనట్ుట

Enrolled

Operator/Sup
ervisor,
నమోద఼
Authority's
ఴేటశన్, యిజిశూహటరయు
Regional
Offices

నమోద఼
ఄమనట్ుట

Not enrolled

నమోద఼
కహనట్ుట

అయైట్ర్/షఽ
ఔుమ.ఎ.ఎం.ఐ.
QAMIS
యెవాజర్, ఄధ్ికహయి
ఎస్. ప్ట యటల్,
Portal,
యొఔు శూహథనిఔ
నరడల్
Nodal officer
కహయహమలమాలు
ఄధ్ికహయి

Withheld

తయతయుయౌఔంగహ
నియౌపనట్ు
ు

3

MNREGA
website,
enrolment
agency

ఎం.ఎన్.అర్.ఆ.
జి.ఎ. ఱ్బ్ఴెైట,
నమోద఼
ఏజెన్సీ

3
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For
______________
and
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : On_______________
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
_, on-boarding
భయిము
Enrolment
and local
నమోద఼
Agency and
biometrics
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
verification is
అన్-ఫో యిడంగ్
mandatory for
login onto the
Enrolment Client.

_________
భయిము
____________
కొయఔు, నమోద఼
ఔు మంట్లోక్
లాగిన్ కహఴడయనిక్
అన్్ఫో యిడంగ్
భయిము శూహథనిఔ
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
ధాయఔయణ
త్నిషయి.

Introducer,
registrar

యిచమం
ఙేము ఴమక్త,
యిజిశూహటరయు

Operator,
Supervisor

అయైట్ర్,
షఽయెవాజర్
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During
authentication,
biometrics of the
ఄధ్యమమం 3:
Operator/Supervis
Chapter 3 : Onనమోద఼ ఏజెన్సీ or are compared
Boarding
భయిము
against the
Enrolment
నమోద఼
biometric
Agency and
ఴఫఫంద్ి యొఔు provided by them
Enrolment Staff
అన్-ఫో యిడంగ్
during the time of
their own
_______________
_.

రభాణీఔయణ
షభమంలో,
అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ,
త్భ షాంత్
________
షభమంలో
ఄంద్ించిన
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ తో
షయిప్ట లుఫడతయమ
.

Association

ఄన఼షంధ్యనం

Enrolment

నమోద఼

Enrolment
agency,
Enrolment
client

నమోద఼
ఏజెన్సీ,
నమోద఼
ఔు మంట

Disassociatio ఄనన఼షంధ్య
n
నం

Introducer,
Registrar

యిచమం
ఙేము ఴమక్త,
యిజిశూహటరయు

2

Hiring

నిలోక్
తీష఼కోఴడం

2
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The Enrolment
Client check that
the
ఄధ్యమమం 3:
Chapter 3 : OnOperator/Supervis
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Boarding
or are not
భయిము
Enrolment
_______________
నమోద఼
Agency and
_ or
ఴఫఫంద్ి యొఔు
Enrolment Staff
_______________
అన్-ఫో యిడంగ్
_ and restrict
them from onboarding.
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Chapter 3 : OnBoarding
Enrolment
Agency and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 3:
నమోద఼ ఏజెన్సీ
భయిము
నమోద఼
ఴఫఫంద్ి యొఔు
అన్-ఫో యిడంగ్

The Operator/
Supervisor can be
onboarded on
mutiple Enrolment
Client without deassociation

ఄన఼షంధ్యఔయించఔుం
డయ, ఔ
అయైట్ర్/షఽయెవాజ
ర్ ఫసుళ నమోద఼
ఔు మంట పెై అన్్ఫో ర్డ
కహఴచ఼ు.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

2
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Chapter 3 : OnBoarding
Enrolment
Agency and
Enrolment Staff

ఄధ్యమమం 3:
నమోద఼ ఏజెన్సీ
భయిము
నమోద఼
ఴఫఫంద్ి యొఔు
అన్-ఫో యిడంగ్

Blacklisted
Operator/Supervisor
can be allowed to
work using different
Certificate

ఫాుక్స యౌస్ట ఄమన
అయైట్ర్/షఽయెవాజ
ర్్న఼ ఱేయొఔ రభాణ
తయరనిన
ఈయోగించి ని
ఙేమడయనిక్
ఄన఼భత్రంచఴచ఼ు.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

2
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Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process

ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

What is the
waiting time for
Aadhaar
generation?

నమోద఼ ఔు మంట
అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్
____________
లేద్య
__________ ఄని
త్నిఖీ ఙేఴ ఱహయిని
అన్్ఫో యిదంగ్
కహఔుండయ
యిమిత్ం ఙేషత ఼ంద్ి.

Suspended,
Blacklisted

అధ్యర్ ఈత్త్రత క్
ఱేచి ఈండే
షభమం ఎంత్?

1 to 2 weeks

తయతయుయౌఔంగహ
ఄన఼షంధ్యనించ
నియౌపఱేమఫడి Associated/O
ఫడిన /
None of the
న/ఫాుక్స యౌస్ట
n-boarded
అన్్ఫో ర్డ
above
కహఫడిన
కహఫడిన

1 న఼ండి 2
ఱహయహలు

Within 7 days 7 యోజుల లోగహ

upto 90 days

పెైయ ఏయ
కహఴప

90 యోజుల
ఴయఔు

Both (1) and
(2)

6 months

(1 భయిము
(2)

6 న్లలు

4

3
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Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process

ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర
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Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process

Which form needs
ఄధ్యమమం 4:
to be filled by the అధ్యర్ నమోద఼
అధ్యర్
resident for
కోషం నిఱహఴ ఏ
నమోద఼/నయఔయ
Aadhaar
ఫహయంని నింప్హయౌ
ణ రకమ
్ర
Enrolment
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Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process

Mutiple Aadhaar
ఄధ్యమమం 4:
Numbers are
అధ్యర్
generated in case
నమోద఼/నయఔయ
of mutiple
ణ రకమ
్ర
Enrolments
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Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process

ఄధ్యమమం 4:
Aadhaar Number
అధ్యర్
will be generated
నమోద఼/నయఔయ
in 1 day
ణ రకమ
్ర
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Acknowlegement
Slip provided to
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
the resident after
Aadhaar
అధ్యర్
Aadhaar
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
Enrolment
Update Process ణ రకమ
్ర
contains
______________

What are the
different types of
Aadhaar
Enrolment

అధ్యర్ నమోద఼
యొఔు యయధ
యకహలు ఏమిట్ి?

ఫసుళ
నమోద఼ల
షందయబంలో
ఫసుళ అధ్యర్
షంకమలు ఈత్త్రత
ఄఴపతయమ

Documentbased
enrolment

త్ర-అధ్యయిత్
నమోద఼

Document
Based,
Introducer
Based, Head
of Family
Based and
Child
Enrolment

త్ర అధ్యయిత్,
యిచమం
ఙేము ఴమక్త
అధ్యయిత్ం,
ఔుట్ుంఫ పెదద
అధ్యయిత్ం
భయిము బడడ
నమోద఼

Aadhaar
అధ్యర్
Matriculation భట్ిఔ
ర ుమలేశన్
Enrolment/Cor నమోద఼/షయిఙే
Form
ఫహయం
rection Form ము ఫహయం

Physical
Enrolment

బౌత్రఔ
నమోద఼

Registration నమోద఼
Form
ఫహయం

Online
Enrolment

అన్ు న్
ల
నమోద఼

2

Application
Form

దయకాష఼త
ఫహయం

1

TRUE

ప

FALSE

త్ప

2

అధ్యర్ షంకమ ఔ
యోజులో ఈత్త్రత
TRUE
ఙేమఫడెత్ేంద్ి

ప

FALSE

త్ప

2

అధ్యర్ నమోద఼
త్యహాత్ నిఱహఴక్
EID
EID (నమోద఼
ఄంద్ింఙే ఄంగీకహయ
(Enrolment ID) ఐడి)
ఴు ప ________ ని
ఔయౌగి ఈంట్ుంద్ి.

Aadhaar
Number

అధ్యర్ షంకమ

Photo of
Enrolment
Operator

Photo of
నమోద఼
Proof of
అయైట్ర్
Address and
యొఔు ఫట ట్ో Proof of
Identity

చియునయభా
భయిము
ఖుయితంప
యుజుఴప
యొఔు ఫట ట్ో
యొఔు ఫట ట్ో

1
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Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process

There is only one
ఄధ్యమమం 4:
type of Aadhaar
అధ్యర్
Enrolment i.e
నమోద఼/నయఔయ
Document Based
ణ రకమ
్ర
Enrolment

ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర
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Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process

Who among the
following is
eligible to avail
Aadhaar?
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Any resident who
resided in India for
a period of 182
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
days or more who
Aadhaar
అధ్యర్
posses required
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
documents is
Update Process ణ రకమ
్ర
eligible for
Aadhaar
Enrolment

అధ్యర్ నమోద఼
యొఔు కై ఔు
యఔం ఆఔుడ ఈంద్ి TRUE
ఄద్ి త్ర అధ్యయిత్
నమోద఼

అధ్యర్ ప్ ందడయనిక్
Any citizen of
క్ంర ద్ి ఱహయిలో
India
ఎఴయు ఄయుులు?

ఄఴషయభైన
తయరలు ఔయౌగి 182
యోజులు లేద్య
ఄంత్ఔనయన
ఎఔుుఴ కహలం
బాయత్ద్ేవంలో
TRUE
నిఴఴంచిన ఏ
నిఱహఴ ఄమనయ
అధ్యర్ నమోద఼
కొయఔు ఄయుులు

ప

FALSE

త్ప

బాయత్ద్ేవప
ఏ ప్ౌయుడెైనయ

Any
individual
who is 18
years and
above

18
షంఴత్ీయహలు
భయిము పెైన
ఈనన ఏ ఴమక్త
ఄమనయ

ప

FALSE

త్ప

2

Any
resident
who resided
in India for
a period of
182 days or
more

182 యోజులు
లేద్య
ఄంత్ఔనయన
ఎఔుుఴ
Any citizen
కహలం
of India who
బాయత్ద్ేవంలో is a graduate
నిఴఴంచిన
ఏ నిఱహఴ
ఄమనయ

ట్ట బద఼రడెైనయ
బాయత్ద్ేవ
ప్ౌయుడె
ఎఴయెవనయ

3

1
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Any citizen of
India, even those
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
who have been
Aadhaar
అధ్యర్
residing in a
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ foreign country for
Update Process ణ రకమ
్ర
the last one year,
are eligible for
Aadhaar.

బాయత్ద్ేవప
ప్ౌయుడె ఎఴయెవనయ,
ఖత్ ఏడయద్ిగహ
యద్ేవంలో
TRUE
నిఴఴషత ఼నన ఱహయు
ఔడయ, అధ్యర్
కొయఔు ఄయుులు.

ప

FALSE

త్ప

2
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Any resident who
do not have any
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
document or
Aadhaar
అధ్యర్
eligible for other
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
types of
Update Process ణ రకమ
్ర
enrolment can
also be enrolled

ఏ త్రం లేని ఏ
నిఱహఴ ఄమనయ
లేద్య ఆత్య యకహల
నమోద఼లక్
ఄయుుల ైన ఱహయు
ఔడయ నమోద఼
ఙేష఼కోఴచ఼ు

TRUE

ప

FALSE

త్ప

2
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In case of
omission of
Aadhaar number
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
for reasons other
Aadhaar
అధ్యర్
than multiple
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ Aadhaar numbers
Update Process ణ రకమ
్ర
having been
issued, residents
shall be required
to re-enrol.

ఫసుళ అధ్యర్
షంకమల జాయీఙేఴన
కహయణం కహఔుండయ
అధ్యర్ షంకమ
యొఔు లోం
TRUE
షందయబంలో,
నిఱహఴత్ేలు
భయి-నమోద఼
ఙేష఼కోఱహయౌీ
ఈంట్ుంద్ి.

ప

FALSE

త్ప

1

Which of the
ఄధ్యమమం 4:
following are
అధ్యర్
mandatory in
నమోద఼/నయఔయ
Document-based
ణ రకమ
్ర
Enrolment?
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Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process
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In which of the
following types of
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
enrolments
Aadhaar
అధ్యర్
involves resident
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
submitting POI,
Update Process ణ రకమ
్ర
POA and POR
documents?

The resident
submits his
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి POI
త్ర-అధ్యయిత్
(mandatory),
నమోద఼లో
POA
త్నిషయి?
(mandatory)
and POR
(optional)

నిఱహఴ ఄత్ని
ఖుయితంప
యుజుఴప
(త్నిషయి),
చియునయభా
యుజుఴప
(త్నిషయి)
భయిము
పఅర్(ఎంపఔ)
షభయింఙయయౌ

An elected
local body
introduces
the resident
to the
operator

ఎన఼నకోఫడిన
శూహథనిఔ షంషథ
అయైట్యుక్
నిఱహఴని
యిచమం
ఙేఴంద్ి

The father
introduces
his child

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
నమోద఼ యకహలు
నిఱహఴ
షభయించిన
పఐ, పఎ
భయిము పఅర్
తయరలని ఔయౌగి
ఈంట్ామ?

త్ర-అధ్యయిత్
నమోద఼

Introducerbased
enrolment

యిచమం
ఙేము ఴమక్తఅధ్యయిత్
నమోద఼

Head of the
ఔుట్ుంఫ
family
Child
పెదద అధ్యయిత్
based
enrolment
నమోద఼
enrolment

Documentbased
enrolment

త్ండిర త్న
బడడ ని
యిచమం
ఙేలహడె

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

ఫాలమ నమోద఼

1

1
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యిచమం ఙేము
ఴమక్త-అధ్యయిత్
నమోద఼లో
Which of the
following items of యిచమం ఙేము
ఴమక్తక్
information
షంఫంధ్ించిన
related to
షభాఙయయం క్ంర ద్ి
introducer is
ఏ యశమాలు
captured in
introducer-based కహముర్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి?
enrolment?
I. యిచమం
I. Introducer’s
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
ఙేము ఴమక్త పేయు
name
Aadhaar
అధ్యర్
II. యిచమం
II. Introducer’s
I, II and III
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
Aadhaar number ఙేము ఴమక్త అధ్యర్
Update Process ణ రకమ
్ర
షంకమ
III. Introducer's
III. యిచమం
family details
ఙేము ఴమక్త
IV. Introducer's
ఔుట్ుంఫ యఴయహలు
educational
IV. యిచమం
qualification
ఙేము ఴమక్త
V. Biometric
యద్యమయుత్లు
information of
V. యిచమష఼తని
introducer
యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయం

II, III and IV

(a)Registrars’
Employees
(b)Elected
local body
Operator/Supe అయైట్ర్/షఽ members
rvisor
యెవాజర్
(c)Members
of local
administrativ
e bodies

166

Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process

Who can become
ఄధ్యమమం 4:
Introducer for
అధ్యర్
facilitating
నమోద఼/నయఔయ
Introducer Based
ణ రకమ
్ర
Enrolment?

యిచమం ఙేము
ఴమక్త అధ్యయిత్
నమోద఼క్
షద఼ప్హమం
ఔయౌంచడయనిక్
ఎఴయు యిచమం
ఙేము ఴమక్త
ఄఴపతయయు?
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ యిచమం
NO
ఙేము ఴమక్త
కహఖలయహ?

Can
Operator/Supervis
or can become
Introducer ?

I, II భయిము
III

లేద఼

YES

II, III భయిము
IV

I, II and V

ఆచిున
I, II భయిము All the given
ఎంపఔలు
V
options
ఄన్సన

3

(ఎ) యిజిశూహటరయు
యొఔు
ఈద్య మఖులు
(బ)
ఎన఼నకోఫడిన
శూహథనిఔ షంషథ ల
షబుమలు
(ఴ) శూహథనిఔ
యిప్హలనయ
షంషథ ల యొఔు
షబుమలు

(a)Influencer
s such as
teachers
(b)
Anganwadi
Worker
©
Representati
ve of NGO

(ఎ)
ఈప్హధ్యమము
ల ఴంట్ి
రబాయత్ేలు
(బ) ఄంఖన్
(2) & (3)
ఱహడీ
Both (2) & (3)
యెండఽ
కహయిభఔులు
© ఎన్
జి ఒ యొఔు
రత్రనిధ్ి

4

ఄఴపన఼

1

నిఱహఴ ఄత్ని
పఐ, పఎ
భయిము
పఅర్
తయరలని
షభయింఙయడె
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏయ
Which of the
యిచమం ఙేము
following refers to
ఴమక్త -అధ్యయిత్
introducer-based
నమోద఼ని
enrolment?
షఽచిశూహతమ?

The resident
submits his
POI, POA and
POR
documents
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Who among the
following is
eligible for child
enrolment?

ఔన్సషం
Any child who
నయలుఖు ఏళైి
is at least 4
ఄంత్ఔు పెైన
years old and
ఈనన ఏ బడడ
above
ఄమనయ
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Any adult can be
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
enrolled as a Child
Aadhaar
అధ్యర్
without capturing
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ the Biometric
Update Process ణ రకమ
్ర
Information, if the
resident suggest.

నిఱహఴ షఽచిఴేత ,
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయం
కహముర్
TRUE
ఙేమఔుండయ
పెదదఱహయు ఎఴయెవనయ
ఫాలలుగహ
నమోద఼ కహఴచ఼ు.
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Biometric
information is
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
required for
Aadhaar
అధ్యర్
enrolment from all
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ individuals
Update Process ణ రకమ
్ర
including children
below 5 years of
age.

5 షంఴత్ీయహల
ఴమష఼ీ ఔనయన
త్ఔుుఴ ఈనన
పలులతో ఔయౌప
ఄందయు ఴమఔుతల
న఼ండి
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయం
ఄఴషయం.

క్ంర ద్ి ఱహయిలో
ఎఴయు నమోద఼
కొయఔు ఄయుులు?

TRUE

అయోఖమ
కహయిభఔుడె
అయైట్యుక్
నిఱహఴని
షఽచింఙయడె

The father
introduces
his child

త్ండిర త్న
బడడ ని
యిచమం
ఙేలహడె

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

Any child
who is
attending
school

ఫడిక్
ఱ్ళైత్ేనన ఏ
బడడ ఄమనయ

Any child
who is less
than 5 years
of age

ఄమద఼ ఏళు
ఔనయన
త్ఔుుఴ
ఴమష఼ీ
ఈనన ఏ బడడ
ఄమనయ

Any child
who is
between 5
and 16 years
of age

ప

FALSE

త్ప

2

ప

FALSE

త్ప

2

A health
worker
refers the
resident to
the operator

5 భయిము
16
షంఴత్ీయహల
ఴమష఼ీ
భధమలో
ఈనన ఏ బడడ
ఄమనయ

2

3
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Which of the
following
information is NOT
required when
enrolling for
Aadhaar?

Which of the
following items of
information is
captured in HOFbased enrolment?
I. Name of Head of
the Family
II. Proof of
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
Relationship (PoR)
Aadhaar
అధ్యర్
of resident and
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ HoF
Update Process ణ రకమ
్ర
III. Head of
Family’s Aadhaar
number
IV. Biometric
confirmation of
the Head of Family
at time of
enrolment

Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update Process

What are the
ఄధ్యమమం 4:
mandatory
అధ్యర్
Document for
నమోద఼/నయఔయ
Head of the Family
ణ రకమ
్ర
based enrolment?

అధ్యర్ కోషం
నమోద఼
ఙేష఼ఔునేపడె
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
షభాఙయయం
ఄఴషయం లేద఼?

Caste

ఔుట్ుంఫ పెదద
అధ్యయిత్నమోద఼లో
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
షభాఙయయం
యొఔు ఏ
యశమాలు
కహముర్
ఙేమఫడతయమ?
I. ఔుట్ుంఫ పెదద
యొఔు పేయు
II. నిఱహఴ
భయిము ఔుట్ుంఫ
I, II and III
పెదద యొఔు
షంఫంధ యుజుఴప
III. ఔుట్ుంఫపెదద
యొఔు అధ్యర్
షంకమ
IV. నమోద఼
షభమంలో
ఔుట్ుంఫ పెదద
యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర
నియహథయణ

ఔుట్ుంఫ పెదద
అధ్యయిత్ నమోద఼
కొయఔు త్నిషయి
త్రం ఏమిట్ి?

Proof of
Relation (PoR)
of resident
and Head of
the Family

ఔులం

Name

పేయు

Address

చియునయభా

Age

ఴమష఼ీ

1

I, II భయిము
III

II, III and IV

II, III భయిము
IV

I and IV

I భయిము IV

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

4

నిఱహఴ
భయిము
ఔుట్ుంఫ పెదద
యొఔు
షంఫంధ
యుజుఴప

Head of
Family
Aadhaar
Number

ఔుట్ుంఫ పెదద
అధ్యర్ షంకమ

నిఱహఴ
Qaulification
యొఔు
Proof of
యద్యమయుత్
Resident
యుజుఴప

(1) & (2)
యెండఽ

4

Both (1) & (2)

త్యౌు దండెరలలో
ఔయి అధ్యర్
షంకమ

Proof of
Relation of
child and
parent

బడడ
భయిము
త్యౌు దండెరల
యొఔు
షంఫంధ
యుజుఴప

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

4

నమోద఼
Address of
కైందరం యొఔు the linked
చియునయభా
parent

షంఫంధ్ిత్
త్యౌు దండెరల
చియునయభా

Address of
బడడ పట్ిటన
Hospital
అష఼త్రర
where the
చియునయభా
child is born

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

2

TRUE

ప

FALSE

త్ప

2

తయజా నమోద఼
యొఔు ధయ
భయిము
త్నిషయి
ఫయోభట్ిక్స
ర
TRUE
నయఔయణ
నిఱహఴత్ేని న఼ండి
ఴషఽలు
ఙేమఫడతయమ

ప

FALSE

త్ప

2
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

What are the
mandatory
Document for
Child Enrolment?

బడడ నమోద఼
కొయఔు త్నిషయి
త్రం ఏమిట్ి?

Date of Birth
Proof

పట్ిటన తేద్ీ
యుజుఴప
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What address will
ఄధ్యమమం 4:
be mentioned in
అధ్యర్
the Enrolment
నమోద఼/నయఔయ
Form in case of
ణ రకమ
్ర
Child Enrolment

పలుల నమోద఼
యొఔు
షందయబంలో
నమోద఼ ఫహయంలో
ఏ చియునయభా
ఱహరమాయౌ

Address of
Enrolment
Center
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Operator can
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
charge any
Aadhaar
అధ్యర్
amount as he
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ wants for the
Update Process ణ రకమ
్ర
Aadhaar
Enrolment

అధ్యర్ నమోద఼
కొయఔు అయైట్ర్
ఄత్న఼
ఄన఼ఔుననంత్
ఎంత్ ముత్త భైనయ
ఴషఽలు
ఙేమఴచ఼ు
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Cost of Fresh
Enrolment and
Mandatory
Biometric update
are charged from
the resident

Aadhaar
Number of
any one
parent
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What actions will
be taken against
the
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
Operator/Supervis
Aadhaar
అధ్యర్
or for charging
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
more amount of
Update Process ణ రకమ
్ర
money as
prescribed by the
Authority
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర
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Which of the
ఄధ్యమమం 4:
following refer to
అధ్యర్
demographic
నమోద఼/నయఔయ
details of a
ణ రకమ
్ర
resident?
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Demographic
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
Information
Aadhaar
అధ్యర్
required for
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ Aadhaar
Update Process ణ రకమ
్ర
Enrolment include
the following

ఄధ్ికహయుల ద్యాయహ
ఙెఫడిన
ద్యనిఔనయన ఎఔుుఴ
ముత్త ంలో డఫుఫని
ఴషఽలు
ఙేమడయనిక్
Blacklisting
అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ ఔు
ఴమత్రయైఔంగహ ఏ
చయమలు
తీష఼ఔుంట్ాయు

ఫాుక్స యౌఴటంగ్

FIR

ఎఫ్ఐఅర్

Warning

వెచుయిఔ

Either (1) &
(2)

(1) & (2) గహన్స

4

All ten
fingerprints

ముత్త ం ద్ి
ఱేయౌ భుదరలు

Scans of
both irises

యెండె
ఔన఼ఖుడు
యొఔు
శూహున఼
ు

All of the
given

ఆచిున
ఎంపఔలు
ఄన్సన

4

Iris scan

ఔన఼ఖుడెడ
శూహున్

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

1

నిఱహఴ
యొఔు
అద్యమం

Medical
history of
resident

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏయ
Which of the
నిఱహఴ యొఔు
following refers to
ఫయోభట్ిక్స
ర
biometric details
యఴయహలని
of a resident?
షఽచిశూహతమ?

Facial image

భుక చిత్రం

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏయ
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామఔ
యఴయహలని
షఽచిశూహతమ?

Email ID and
Mobile
Number

ఆభమల్ ఐడి
భయిము
Finger
ముఫైల్
impression
నంఫయు

ఱేయౌ భుదర

Name,
Address,
Gender ,
జాత్ర భయిము
Date of
ఔులం
Birth, email
and mobile
number

పేయు,
చియునయభా,
యౌంఖం, పట్ిటన Income of
తేద్,ీ ఆభమల్ resident
భయిము
ముఫైల్ నంఫయు

క్ంర ద్ి ఱహట్ితో ఔయౌప
అధ్యర్ నమోద఼
కొయఔు
Race and
ఄఴషయభైన
Caste
జనషంకామ
షభాఙయయం

నిఱహఴ
యొఔు ఱ్ైదమ
చయిత్ర

2

ఄధ్ికహయుల
ద్యాయహ
ఄంద్ించఫడిన
లేద్య
అమోద్ించఫడి
న నమోద఼
శూహఫ్టేటేర్ ని
ఈయోగించి
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయం,
జనషంకామఔ
షభాఙయయం
కహముర్
ఙేమడం
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Capture the
Collect hard
నమోద఼
biometric
copies of
ఫహయంతో
information,
supporting
ప్హట్ుగహ
Demographic
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
The enrolment
నమోద఼
documents
నిఱహఴత్ేడె
Information
Aadhaar
అధ్యర్
operator shall
అయైట్ర్_______ submitted by షభయించిన using the
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
_______________. _____ ఙేశూత హడె.
the resident
షశృమఔ
Enrolment
Update Process ణ రకమ
్ర
along with
తయరల యొఔు software
the Enrolment బౌత్రఔ కహపలని provided or
Form
ఴేఔయించడం
approved by
the Authority
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Which of the
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
Correcting the
following requires
ద్ేనిక్ త్నిషయి name of the
mandatory
నయఔయణ ఄఴషయం? resident
update?

నిఱహఴత్ేని
పేయుని
షయిఙేమడం

ఆభమల్
Updating the
ఐడిని
email Id
నయఔయించడం
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

What is deduplication
process in
Aadhaar
Generation
Process?

ఏఱ్ైనయ నక్య్
నమోద఼లని
యిశీయౌంచడం
భయిము
త్రయషుయించడం

Copying the
enrolment
information
as backup

అధ్యర్ ఈత్త్రత
రకమ
్ర లో డీడెపు కైశన్ రకమ
్ర
ఄంట్ే ఏమిట్ి?

Checking and
rejecting any
duplicate
enrolments

నమోద఼
షభాఙయయహనిన
ఫామఔప కహప
ఙేష఼కోఴడం

Scan and
store the
hard copies
with
biometric
and
demographi
c details
submitted
by the
resident in
local
harddisk

లోఔల్ శృర్డ
డిస్ు లో
నిఱహఴ
షభయించిన
ఫయోభట్ిక్స
ర
భయిము
జనషంకామఔ
యఴయహలతో
శృర్డ కహపలని
శూహున్ ఙేఴ
నిలా
ఙేమడం

5
షంఴత్ీయహలు
ఴచిున
పలుల
యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయం
ఎఴయెవనయ
Checking if భయొఔ ఴమక్త
any other
ఄద్ే
person has చియునయభాని
the same
ఔయౌగి ఈంట్ే
address and యిశీయౌంచి
rejecting
ద్యనిన
the same
త్రయషుయించ
డం
Biometric
information
of child who
has attained
5 years of
age

Collect and
record the
demographic
information
in physical
register

బౌత్రఔ యిజిషట యు ో
జనషంకామఔ
షభాఙయయహనిన
ఴేఔయించి
భయిము
నమోద఼
ఙేమడం

2

Updating
phone
number

ఫట న్ నంఫర్
ని
నయఔయించడం

3

ఆచిున
All the given
ఎంపఔలు
options
ఄన్సన

1
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Identify the
correct order of
Aadhaar
generation
process.
I. Reject any
duplicate
enrolments
II. Upload the
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
enrolment packet
Aadhaar
అధ్యర్
to CIDR
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ III. Authority
Update Process ణ రకమ
్ర
generates the
number
IV. Aadhaar
number is
communicated to
the resident
V. Authority
processes the
enrolment data
received

అధ్యర్ ఈత్త్రత
రకమ
్ర
యొఔు
షయెవన ఔరభానిన
ఖుయితంచండి.
I. ఏఱ్ైనయ నక్య్
నమోద఼లని
త్రయషుయించడం
II. ఴఐడిఅర్ ఔు
నమోద఼ ప్హమకెట
ఄప్టు డ్ ఙేమడం
II, III, V, I and
III. ఄధ్ికహయం
IV
షంకమని ఈత్త్రత
ఙేషత ఼ంద్ి
IV. అధ్యర్ షంకమ
నిఱహఴక్
ఙెఫడెత్ేంద్ి
V.
ఄధ్ికహయిఔఄధ్ికహయు
లు ఄంద఼ఔునన
నమోద఼ డేట్ాని
రకమ
్ర
ఙేమడం.

II, III, V, I
భయిము IV

III, I, IV, V
and II

III, I, IV, V
భయిము II
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In the event a
resident does not
possess any of the
required
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
supporting
Aadhaar
అధ్యర్
documents of
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
proof, enrolment
Update Process ణ రకమ
్ర
may be carried
out through the
_______________
____ mode(s).

ఔ షందయబంలో
నిఱహఴ
ఄఴషయభైన
షశృమఔ తయరల
యుజుఴపలని ఱేట్ిన్స
ఔయౌగిలేయు,
నమోద఼
_________
యధ్యనయల ద్యాయహ
జయఖఴచ఼ు.

యిచమం
ఙేము ఴమక్త అధ్యయిత్
నమోద఼,
ఔుట్ుంఫ పెదద
(వెచ్ఎఫ్)
అధ్యయిత్
నమోద఼

Operatorbased
enrolment,
Other
enrolments

Software
provided
అయైట్ర్enrolment,
అధ్యయిత్
Electronic
నమోద఼, ఆత్య
formatనమోద఼లు
based
enrolment

Introducerbased
enrolment,
Head of Family
(HoF) based
enrolment

II, V, I, III
and IV

II, V, I, III
II, I, V, III and II, I, V, III
భయిము IV V
భయిము V

3

శూహఫ్టేటేర్
ఄంద్ించిన
నమోద఼,
ఎలకహటానిక్స
ఫహయహభటఅధ్యయిత్
నమోద఼

1

EID-based
enrolment,
Authoritybased
enrolment

EID-అధ్యయిత్
నమోద఼,
ఄధ్ికహయిఔఅధ్యయిత్
నమోద఼

ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర
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Mandatory
biometric update
for child is
________.
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In which of the
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
following modes
Aadhaar
అధ్యర్
should be used
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ resident to update
Update Process ణ రకమ
్ర
his/her biometric
details?

నిఱహఴ
ఄత్ని/అభ
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
నయఔయించడయనిక్
క్ంర ద్ి యధ్యనయలలో
ఏయ
ఈయోగిశూత హయు?
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How can a
resident track the
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
status of updates
Aadhaar
అధ్యర్
made to his/her
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
Aadhaar details on
Update Process ణ రకమ
్ర
Authority's
website?

ఄధ్ికహయిఔ ఱ్ఫైీట్ోు
నిఱహఴ
ఄత్ని/అభ
అధ్యర్ యఴయహలఔు Using Aadhaar
ఙేఴన నయఔయణల Number only
యొఔు ఴథత్రని
ఎలా
తెలుష఼ఔుంట్ాడె?
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The Aadhaar
number may be
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
communicated to
Aadhaar
అధ్యర్
residents in
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ physical form,
Update Process ణ రకమ
్ర
which includes
_______________
__.

అధ్యర్ నంఫర్
బౌత్రఔ యౄంలో
నిఱహఴత్ేలతో
షభాఙయయం ఔయౌగి
ఈండఴచ఼ు, ఆద్ి
______ ఔయౌగి
ఈంట్ుంద్ి.

బడడ కోషం
త్నిషయెవన
ఫయోభట్ిక్స
ర
నయఔయణ____.

Free of cost

ఈచిత్ం

Online mode

Visiting
అన్ు న్
ల యధ్యనం enrolment
centre

E-mail

Rs. 10

Rs. 10

Rs. 15

Rs. 15

నమోద఼
కైంద్యరనిన
షందయిశంచడం

ఆచిున
All the given
ఄనిన
options
ఎంపఔలు

Rs. 20

Rs. 20

1

2

అధ్యర్
షంకమని
ఈయోగించి
భాత్రభే

Using EID
printed on
Aknowlegem
ent Slip or
URN
generated
through
SSUP Portal

ఄంగీకహయ ఴు ప
మీద
భుద్ింర చిన
Using
ఆఐడి ని లేద్య
mobile
SSUP ప్ట యటల్
number only
ద్యాయహ ఈత్త్రత
ఄమన URN
ఈయోగించి

Details will
ముఫైల్
be sent to
నంఫయు
the
ఈయోగించి
resident's
భాత్రభే
email ID

నిఱహఴత్ేని
యొఔు
ఆభమల్
ఐడి క్
యఴయహలు
ంఫడతయమ

2

ఆ-భమల్

Website

ఱ్ఫైీట

ఎస్ఎంఎస్

లేక

4

SMS

Letter

నమోద఼ కైందరం ఴదద
అధ్యర్ నయఔయణ
యననం నిఱహఴ
Aadhaar based
యొఔు
Biometric
__________
Confirmation
త్యహాత్ భాత్రభే
నివుమంచఫడెత్ేం
ద్ి.

అధ్యర్ అధ్యయిత్
ఫయోభట్ిక్స
ర
నియహథయణ

Signature

షంత్ఔం

Photograph
of the
resisent
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Aadhaar Update
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
request at
Aadhaar
అధ్యర్
Enrolment Center is
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ confirmed only after
_________________
Update Process ణ రకమ
్ర
___of the resident.
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Email Id and Mobile
Number can be
updated in Aadhaar
Database by
following mode?

క్ంర ద్ి యధ్యనం ద్యాయహ
అధ్యర్ డేట్ాఫేశూు ట
Visiting
ఆభమల్ ఐడి
Enrolment
భయిము ముఫైల్
Center
నంఫయు
నయఔయించఴచ఼ు?

నమోద఼
కైంద్యరనిన
షందయిశంచడం

SSUP Portal

SSUP ప్ట యటల్

Both the
ఆచిున యెండె
given options ఎంపఔలు

1
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Address of the
resident can be
updated in Aadhaar
Database by
following mode(s)

క్ంర ద్ి యధ్యనయల
ద్యాయహ నిఱహఴ
యొఔు చియునయభా
అధ్యర్ డేట్ాఫేశూు ట
నయఔయించఴచ఼ు

Visiting
Enrolment
Center

నమోద఼
కైంద్యరనిన
షందయిశంచడం

SSUP Portal

SSUP ప్ట యటల్

All the given
options

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

3
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Registered Mobile
Number of the
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
resident is
Aadhaar
అధ్యర్
mandatory to
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
update Address
Update Process ణ రకమ
్ర
through Online
Mode- SSUP Portal

అన్ు న్
ల యధ్యనం SSUP ప్ట యటల్ ద్యాయహ
చియునయభాని
నయఔయించడయనిక్
నిఱహఴ యొఔు
నమోద్ిత్ ముఫైల్
నంఫయు త్నిషయి

TRUE

ప

FALSE

త్ప

నిఱహఴ
యొఔు
ఫట ట్ోగహరఫ్

Verbal
Confirmation

భౌఖిఔ నియహథయణ

1

1

196

Registered Mobile
Number of the
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
resident is
Aadhaar
అధ్యర్
mandatory to
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ update new mobile
number through
Update Process ణ రకమ
్ర
Online Mode- SSUP
Portal

అన్ు న్
ల యధ్యనం SSUP ప్ట యటల్ ద్యాయహ
కొరత్త ముఫైల్
నంఫయుని
నయఔయించడయనిక్
నిఱహఴ యొఔు
నమోద్ిత్ ముఫైల్
నంఫయు త్నిషయి
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OTP (One time
password) is send
Chapter 4 :
ఄధ్యమమం 4:
on which mobile
Aadhaar
అధ్యర్
number while
Enrolment /
నమోద఼/నయఔయ
submitting the
Update Process ణ రకమ
్ర
Address update
through SSUP Portal

SSUP ప్ట యటల్ ద్యాయహ
చియునయభా
నయఔయణని
షభయిష఼తననపడె Mobile Number అధ్యయోు నమోద఼
OTP (ఴన్ ట్ెైం
registered in
ఄమన ముఫైల్
ప్హషార్డ) ఏ ముఫైల్ Aadhaar
నంఫయుక్
నంఫయుక్
ఱ్ళైత్ేంద్ి.

Mobile
అయైట్ర్/షఽ
Number of
యెవాజర్ యొఔు
Operator/Supe
ముఫైల్ నంఫయు
rvisor
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అయైట్ర్/షఽయెవాజ
ర్ ఄత్న఼/అభ
ఙేఴన ముత్త ం
నయఔయణ కొయఔు
TRUE
ఄత్ని/అభ షాంత్
ముఫైల్ నంఫయుని
నయఔయించఴచ఼ు.

FALSE

ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Operator/Supervisor
may update his/her
own mobile number
for all the update
done by him/her.

Mobile Number
cannot be
updated using
SSUP Portal

SSUP ప్ట యటల్
ఈయోగించడం
ద్యాయహ ముఫైల్
Not required
నంఫయు
నయఔయించఫడద఼

ప

ఄఴషయం లేద఼

త్ప

All the given
options

Required

ఄఴషయం

Mobile
Number of
Spouse/Gaur
dian

బాఖశూహామి/షం
యక్షఔుని
All the given
యొఔు
options
ముఫైల్
నంఫయు

ఆచిున
ఎంపఔలు ఄన్సన

1

ఆచిున
ఎంపఔలు ఄన్సన

1

2
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Operator
/Supervisor may add
additional
information in the
system without
resident concent

నిఱహఴ షభభత్ర
లేఔుండయ
అయైట్ర్/షఽయెవాజ
TRUE
ర్ ఴషటంలో ఄదనప
షభాఙయయహనిన
జోడించఴచ఼ు
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Resident can get the
updated Aadhaar
through following
modes using
registered mobile
number

నమోద్ిత్ ముఫైల్
నంఫయుని
Download eఈయోగించి క్ంర ద్ి
aadhaar
యధ్యనయల ద్యాయహ
నిఱహఴ నయఔయించిన
అధ్యయిన ప్ ందఴచ఼ు
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ఄధ్యమమం 4:
అధ్యర్
నమోద఼/నయఔయ
ణ రకమ
్ర

Resident can get the
updation of
Demographic
Information using
Postal Services

త్ప్హలా ఴేఴలని
ఈయోగించ఼ఔుని
నిఱహఴ జనషంకామ
TRUE
షంఫంధ షభాఙయయం
యొఔు నయఔయణని
ప్ ందఴచ఼ు

Chapter 5 :
Capturing
Demographic
and Biometric
Details

ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

Record date of
birth of the
resident,
indicating day,
month and
___________ in
the relevant field.

నిఱహఴ యొఔు
పట్ిటన తేద్ీని,
షంఫంధ్ిత్ ఫల్డ లో
యోజు, న్ల
Initial
భయిము ______
ని షఽచిషఽ
త
నమోద఼ ఙేమండి.

202

ప

FALSE

త్ప

ఆ-అధ్యర్ ని
Download mడౌనరుడ్ ఙేమండి aadhaar

ఎం-అధ్యర్ ని
డౌనరుడ్ ఙేమండి

ప

FALSE

త్ప

ముదట్ి

Surname

ఆంట్ిపేయు

2

Visit nearest
cyber café

దఖా యలోని
ఴెైఫర్ కైఫ్ ని Both (1) & (2)
షందయిశంచండి

(1) & (2)
యెండఽ

4

2

Year

షంఴత్ీయం

Name

పేయు

3
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

If two
documentary
proofs produced
by the enrollee
have variation in
the same name,
the enrollee’s
___________
should be
recorded.

నమోద఼ద్యయుని
ద్యాయహ
షభయించఫడిన
యెండె తయరల
యుజుఴపలోు కై
Surname
పేయు మీద తేడయ
ఈంట్ే,
నమోద఼ద్యయుని
యొఔు _____
నమోద఼ ఙేమాయౌ.

ఆంట్ిపేయు

Father's
name

త్ండిర పేయు

Full name

ూయిత పేయు

Preferred
name

ఆశట డే పేయు

3
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

____________ has
to be recorded by
the Enrolment
Agency as
declared by the
enrollee in the box
provided by
recording Male,
Female or
Transgender.

పయుశ, ఴత ై లేద్య
యౌంఖభాయిడి
నమోద఼లో
ఄంద్ించిన
డఫాఫలో
నమోద఼ద్యయుని
Date of Birth
ద్యాయహ
తెయౌమఙేఴనట్ు
ు గహ
_______
నమోద఼ ఏజెన్సీ
ద్యాయహ నమోద఼
ఙేమఫడెత్ేంద్ి.

పట్ిటన తేద్ీ

Gender

యౌంఖం

Residential
address

ఆంట్ి
చియునయభా

Fingerprint

ఱేయౌభుదర

2
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

For rural areas,
which of the
following fields
can be left blank
while recording
the residential
address?

ఆంట్ి చియునయభా
నమోద఼
ఙేఴేపడె గహరమీణ
చియునయభా
ప్హరంతయరలఔు, క్ంర ద్ి Address line 1
ల ైన్ 1
ఫలడ ులోు ఏయ
కాయగహ
ఴదలఫడతయమ?

Address line
2

చియునయభా
ల ైన్ 2

Pin Code

పన్ కోడ్

State

యహశట ంర

2
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

Which of the
following details
should be entered
in the address line
4 of the residential
address?

ఆంట్ి చియునయభా
యొఔు
చియునయభా ల ైన్
నయలుఖు లో క్ంర ద్ి
యఴయహలలో ఏద్ి
ఎంట్ర్ ఙేమాయౌ?

Building or
బఴంత్ర లేద్య
house number ఆంట్ి షంకమ

Street name యధ్ి పేయు

Landmark

ఖుయుత

Pin Code

పన్ కోడ్

3

Which of the
following is used
to retrieve preenrolment data?

ూయా-నమోద఼
డేట్ాని త్రయిగి
ప్ ందడయనిక్ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ద్ేనిని
ఈయోగిశూత హయు?

Pre-enrolment ూయాID
నమోద఼ ఐడి

One time
password

ఴన్ ట్ెైం ప్హషార్డ

Resident's
name

నిఱహఴ పేయు

Aadhaar ID

అధ్యర్ ఐడి

1

Name of the
village/town/city
(VTC) and Post
Office field gets
automatically
populated when
_______________
of the region is
entered.

గహరభం/ట్ట ణం/నఖ
యం (యట్ిఴ)
యొఔు పేయు
భయిము త్ప్హలా
కహయహమలమం ఫల్డ
House number ఆంట్ి షంకమ
ప్హరంత్ం యొఔు
____ ఎంట్ర్
ఙేఴనపడె
ద్యనంత్ట్ ఄద్ే
ఴఙేుష఼తంద్ి

Mandal

భండలం

Mobile
number

ముఫైల్
న్ంఫయు

Pin Code

పన్ కోడ్

4
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

Which of the
following will you
do when a
resident is unable
to provide the
exact date of
birth?

నిఱహఴ
కచిుత్భైన
పట్ిటన తేద్ీని
Leave the
ఄంద్ిచలేఔప్ట మన
field blank
పడె క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో మీయు ఏద్ి
ఙేశూత హయు?
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

The
_______________
must ensure that
every operator
has a copy of the
critical points to
be reviewed at the
station during the
review.

షమీక్ష
షభమంలో
ఴేటశన్ ఴదద
షమీక్షింఙయయౌీన
కీలఔ ప్హమంట్ు
యొఔు కహపని
రత్ర అయైట్ర్
కచిుత్ంగహ ఔయౌగి
ఈండేలా _____
చఽష఼కోఱహయౌ.
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

Operator needs to
sign off every
enrolment by
providing their
fingerprint and or
______________.

అయైట్ర్ రత్ర
నమోద఼ని ఱహయి
ఱేయౌభుదర
భయిము _____
ఄంద్ించడం
ద్యాయహ
ూయితఙేమాయౌ.

Enter the
ఫల్డ ని కాయగహ
resident's
ఴద్ిలేమడం
zodiac sign

Enter the
నిఱహఴ యొఔు age as
యహశిని ఎంట్ర్
mentioned
ఙేమడం
by the
resident

నిఱహఴ
ద్యాయహ
ఙెఫడిన
ఴమష఼ీని
ఎంట్ర్
ఙేమడం

పట్ిటన
Enter the
షంఴత్ీయహనిన
year of birth ఎంట్ర్
ఙేమడం

Enrolling
Agency
Supervisor

నమోద఼
ఏజెన్సీ
షఽయెవాజర్

యిచమం
ఙేము ఴమక్త

నరడల్
ఄధ్ికహయి

Resident

నిఱహఴ

1

Mobile
number

ముఫైల్
నంఫయు

ఔన఼ఖుడెడ

Original POI
documents

ఄషల ైన
ఖుయితంప
యుజుఴప
తయరలు

3

Introducer

Signature

షంత్ఔం

Nodal officer

Iris

3
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

Which of the
following fields
will be activated in
case of Introducerbased verification?

యిచమం ఙేము
ఴమక్త -అధ్యయిత్
ధాయఔయణ
షందయబంలో క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏ ఫల్డ్
మాక్టఱేట
ఄఴపతయమ?

ఫయోభట్ిక్స
ర
డేట్ాని కహముర్
Enrolment
ఙేమడయనిక్
Agencies must use
_____ ద్యాయహ
Biometric Devices
ధాయఔయించిన
certified by
ఫయోభట్ిక్స
ర
___________ for
యిఔయహలనే
capturing
నమోద఼ ఏజెన్సీ
Biometric data.
త్నిషయిగహ
ఈయోగింఙయయౌ.

For fingerprint
capture, the
fingers have to be
positioned
correctly on the
__________ to
enable capture.

ఱేయౌభుదరల
కహముర్ కొయఔు,
కహముర్
ఙేమడయనిక్
_____ మీద
ఱేళిని షయిగా హ
పెట్ట ాయౌ.

Biometric

ఫయోభట్ిక్స
ర

యిచమం
Introducer or
ఙేము ఴమక్త
Address
HOF
లేద్య వెచ్ఎఫ్

చియునయభా

POI

ఖుయితంప
యుజుఴప

2

UIDAI

మూఐడిఏఐ

STQC

ఎఴటఔమఴ

MNREGA

మం మన్ అర్
ఇ జి ఏ

DoPT

డిఒపట్ి

2

Paper

కహగిత్ం

Ink pad

ఆంఔు ప్హమడ్

Platen

ప్హుట్ెన్

Fingerprintin ఱేయౌభుదరల
g pads
ప్హమడ్ీ

3
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

Fingerprints are
best captured in
standing position.

ఱేయౌభుదరలు
నిలుచ఼నన
శూహథనంలో
ఈత్త భంగహ
కహముర్
ఙేమఫడతయమ.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

For capturing
facial image,
______________
of the enrollee
needs to be
captured.

భుక చిత్రం
కహముర్ కోషం,
నమోద఼ద్యయుని
యొఔు ______
కహముర్ ఙేమాయౌ.

Frontal pose

భుందట్ి
బంగిభ

Side pose

రఔు బంగిభ

Any
ఏద్ెైనయ
All the given ఆచిున ఄనిన
comfortable శూౌఔయమఴంత్
options
ఎంపఔలు
pose
భైన బంగిభ

It is difficult for
human operators
to analyse and
recognise face
images with
_______________
___.

భానఴ
అయైట్యు క్ _____
తో భుక చితయరలని
Poor focus
యిశీయౌంచి
భయిము
ఖుయితంచడం ఔశట ం.

ఄల దాళట

Poor
expression

రఔు బంగిభ

Poor
Poor
ఄల రకహవం
illumination
accessories

1

ఄల
ఈఔయణయలు

1

3
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ర
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జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

If the person
normally wears
glasses, it is
recommended
that the
photograph be
taken
_______________.

ఴమక్త శూహధ్యయణంగహ
ఄద్యదలని
పెట్ట ుఔుంట్ే,
With glasses
ఫట ట్ోగహరఫ్ ______
తీష఼కోఴడం
షఽచించడభైనద్ి.

భుక చిత్రం
కహముర్
While capturing
ఙేఴేపడె ,
facial image, use
భుకం యొఔు ఏ
of _____________
ప్హరంతయన్ైననయ
Lighting
that cover any
ఔపేఴే ________
region of the face
యొఔు ఱహడఔం
is not permitted.
ఄన఼భత్రంచఫడద఼
.

To capture iris,
_______________
_ will handle the
capture device.

ఔన఼ఖుడెడని
కహముర్
ఙేమడయనిక్,
______ కహముర్
యిఔయహనిన
ట్ుటఔుంట్ాడె.

Operator

కైఴలం ఔన఼
ఖుడెడ

ఆచిున
None of the
ఎంపఔలు ఏయ
given options
కహఴప

ఄద్యదలతో

Without
glasses

ఄద్యదలు
లేఔుండయ

Only eye ball

కహంత్ర

Make-up

భేఔప

Accessories ఄలంఔయణలు Illumination

అయైట్ర్

Enrollee

నమోద఼ద్యయు

Nodal officer

నరడల్
ఄధ్ికహయి

EA supervisor

1

రకహవం

3

ఆఎ
షఽయెవాజర్

1
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జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
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ర
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భయిము
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ఈయోగించ఼ట్

The iris capture
procedure is
sensitive to
___________ light.

Accessories like
______________
are allowed due to
religious reasons
while capturing
facial image.

For fingerprint
capture, use the
______________
on fingerprint
devices for
positioning of
fingers.

ఔన఼ఖుడెడ
కహముర్ రకమ
్ర
______ కహంత్రక్
ష఼నినత్భైనద్ి.

Illumination

రకహవం

Ambient

యిషయ

Side

రఔు

Tube

ట్ృమబ

2

భుక చితయరనిన
కహముర్
ఙేషత ఼ననపడె
భత్యభైన
కహయణయల ఴలు
Eye patches
____ ఴంట్ి
ఄలంఔయణలు
ఄన఼భత్రంచఫడతయ
మ.

కహళి ప్హమచ఼లు Lens

ఄద్యదలు

Turban

త్లప్హగహ

Glasses

ఔళిజోళైి

3

ఱేయౌభుదరల
కహముర్ కొయఔు,
ఱ్ళిని శూహథనంలో
పెట్టడయనిక్
ఱేయౌభుదర
యిఔయహల మీద
_______ ని
ఈయోగించండి.

ఄంద్ించిన
ఴషత ంై

గీతయలు

Light

కహంత్ర

Indicators

షఽచిఔలు

4

Cloth provided

Bars
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భయిము
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ర
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ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

Pre-enrolment
data will get
populated in the
respective fields
when you enter
the
_______________
____.

మీయు _____
ఎంట్ర్
ఙేఴనపడె
షంఫంధ్ిత్ ఫల్డ్
లో ూయానమోద఼ డేట్ా
ఴష఼తంద్ి.

Name

పేయు

Gender

యౌంఖం

If verification type
is Introducerbased,
_______________
of the Introducer
has to be
recorded.

ధాయఔయణ యఔం
యిచమం ఙేము
ఴమక్త- అధ్యయభైతే,
యిచమం ఙేము
ఴమక్త యొఔు
______ నమోద఼
ఙేమఫడతయమ.

Aadhaar card
number

అధ్యర్ కహర్డ
షంకమ

Name and
UID

పేయు భయిము
ముఐడి

_______________
sign off is
activated in the
software in case of
biometric
exceptions.

ఫయోభట్ిక్స
ర
మినశృమంపల
షందయబంలో
Supervisor’s
శూహఫ్టేటేర్ లో _____
నిశూీభణ
మాక్టఱేట
ఄఴపత్ేంద్ి.

షఽయెవాజర్
యొఔు

Operator's

అయైట్ర్
యొఔు

Preenrolment
ID

ూయాDate of birth పట్ిటన తేద్ీ
నమోద఼ ఐడి

3

Facial image భుక చిత్రం

Thumb
impressions
of both
hands

యెండె ఙేత్ేల
యొఔు
ఫొ ట్నఱేయౌ
భుదరలు

2

యిచమం
Introducer's ఙేము ఴమక్త
యొఔు

Registrar's

యిజిశూహటరర్
యొఔు

1
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భయిము
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ర
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To capture
_________, the
capture device
should use auto
focus and autocapture functions.

కహముర్
ఙేమడయనిక్,
కహముర్ యిఔయం
అట్ో ఫట ఔస్
భయిము అట్ోకహముర్
కహయహమచయణలని
ఈయోగింఙయయౌ.

Accessories like
______________
are allowed due to
medical reasons
while capturing
facial image.

భుక చిత్రం
కహముర్
ఙేఴేపడె ఱ్ైదమ
కహయణయల ఴలు
_____ ఴంట్ి
Turban
ఈఔయణయలు
ఄన఼భత్రంచఫడతయ
మ.

If the significant
part of iris is not
visible in iris
capture, the
feedback provided
by software is
called
_______________
____.

ఔన఼ఖుడెడ
కహముయోు
ఔన఼ఖుడెడ యొఔు
రతెమఔ బాఖం
ఔనడఔప్ట తే,
Illumination
శూహఫ్టేటేర్ ఄంద్ింఙే
రత్రపళటని
______ ఄంట్ాయు.

Fingerprint

Iris

ఔన఼ఖుడెడ

ఆచిున
None of the
ఱహట్ిలో ఏద్ీ
given options
కహద఼

ఴలమాలు

Eye patches

ఔంట్ి
ప్హమచ఼లు

Make-up

భేఔప

3

త్పడె దాళట

Pupil
dilation

ఔన఼ప్హ
యశూహతయణం

Occlusion

షంఴయణం

4

ఱేయౌభుదర

Facial image భుక చిత్రం

త్లప్హగహ

Fringes

రకహవం

Gaze
incorrect

2
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ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

ఐద఼ ఏళు ఔనయన
త్ఔుుఴ ఈనన
For a child below 5 పలులఔు,
years, the
షంఫంధ్ిత్
biometric of linked _________
___________ has యొఔు
to be captured.
ఫయోభట్ిక్స
ర
కహముర్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి.

Operator

అయైట్ర్

Parent or
relative

త్యౌు దండెరలు
లేద్య ఫంధ఼ఴప

Birth
certificate

జనభ
ధాయఔయణ

ఆచిున
None of the
ఱహట్ిలో ఏద్ీ
given options
కహద఼

2

To clean the
platen of the
fingerprint device,
use ___________
cloth periodically.

ఱేయౌభుదర యిఔయం
యొఔు ప్హుట్ేన్ ని
యబరయచడయనిక్,
Denim
ఔరభాన఼ఖత్ంగహ
_____ ఴశూహతరనిన
ఈయోగించండి.

డెనిమ్

Lint-free
cloth

భయఔ-యవత్
ఴషత ంై

Flannel cloth ఔంఫయ ఴషత ంై Fur

ఈనిన

2

There should not
be
_______________
___ on the platen
while capturing
fingerprints.

ఱేయౌభుదరలని
కహముర్
ఙేషత ఼నపడె
ప్హుట్ేన్ మీద
_______
ఈండఔడద఼.

షయెవన
యిఴథ త్
 ేలు

Sufficient
light

త్గినంత్ కహంత్ర

Shadow of అయైట్ర్
the operator యొఔు న్సడ

రత్మక్ష కహంత్ర
రకహవం

4

Proper
conditions

Direct light
shining
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జనషంకామ
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భయిము
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ర
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Ensure that the
fingers are placed
____________ is
placed well on the
scanner.

శూహునర్ మీద
షయిగా హ
Straight and
______________
tip of the
_ ఱ్ళైి
finger
ఴథయడయడమని
నియహథయించ఼కోండి.

Fingers not
positioned
correctly is a/an
____________.

ఱేళైి షయిగా హ
ఴథయడఔప్ట ఴడం
ఔ _________.

During facial
image capture, the
focus of the
capture device
should not suffer
from
_______________
__.

భుక చిత్రం
కహముర్
షభమంలో,
కహముర్ యిఔయం Motion blur
యొఔు దాళట
or radial
________ న఼ండి distortion
ఆఫఫంద్ి
డఔడద఼.

Automatic
capture

నేయుగహ
భయిము ఱేయౌ
ఄంచ఼

చద఼న఼గహ
Flat and till
భయిము ఱేయౌ
the top joint
యొఔు పెై
of the finger
ఄత్ేఔు ఴయఔు

అట్ోభేట్ిక్స
కహముర్

Actionable
feedback by
software

శూహఫ్టేటేర్ ద్యాయహ
Smudged
చయహమన఼ఖత్
fingerprint
ఫడ్ ఫామక్స

భచుడినఱే Enrollee
యౌభుదరలు
position

నమోద఼ద్యయు
ని యొఔు
శూహథనం

2

ఔదయౌఔ ఴలు
భషఔఫాయడం
లేద్య కహంత్ర
ఴకీఔ
ర యణ

Over or
under
exposure

ఄధ్ిఔ లేద్య
త్ఔుుఴ
ఫవయా త్ం
కహఴడం

ఄషసజభైన
All of the
యంఖుల
given
కహంత్ర

ఆచిునఴనిన

4

Diagonally
and cloth

Unnatural
coloured
lighting

ఐభూలగహ
భయిము
ఴషత ంై

ఆచిున
None of the
ఱహట్ిలో ఏయ
given options
కహఴప

2
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

If the resident
declares the date
of birth without
any documentary
evidence, you
need to record
date of birth and
_______________
___.

ఎట్ుఴంట్ి త్రం
లేఔుండయ నిఱహఴ
పట్ిటన తేద్ీని
"ధ఼రయఔయించిన
నియహధయిఴేత, మీయు
Check the
ద్ి" డఫాఫని
పట్ిటన తేద్ీని
"Verified" box
ఙెక్స ఙేమాయౌ.
నమోద఼ ఙేమాయౌ
భయిము ______.

Should not
check the
"Verified"
box

"ధ఼రయఔయించినద్ి Enter the
" డఫాఫని ఙెక్స date
ఙేమఔడద఼. manually

ఙేత్రతో
డేట్ాని
ఎంట్ర్
ఙేమాయౌ

Approximate ష఼భాయుగహ
the age
ఴమష఼ీ

2

To record the
gender of an
applicant as
'Male', you need
to select
___________
letter from the
box provided.

దయకాష఼తద్యయుని
యొఔు యౌంఖం
యికహయుడ
ఙేమడయనిక్,
ఆచిున డఫాఫ
న఼ండి ______
ఄక్షయహనిన మీయు
ఎంచ఼కోఱహయౌ.

M

F

F

T

T

ఆచిున
None of the
ఱహట్ిలో ఏ
given options
ఎంపకహ కహద఼

1

C/o ఴమక్త పేయు

Building
number

బఴంత్ర షంకమ

Landmark

ఖుయుత

Mohalla/
ముసలాు/ప్హరం
Locality/ Post త్ం/ప్ట స్ట

4

_______________
____ needs to be
captured in
address line 5 of
the residential
address.

M

ఆంట్ి చియునయభా
యొఔు
C/o person's
చియునయభా ల ైన్ 5
name
లో ______
కహముర్ ఙేమాయౌ.
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

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
_______________
______.

___________ used
for facial image
capture should be
switched off
during iris capture.

నమోద఼ జయిగిన
ప్హరంత్ం యొఔు
పన్ షంకమలు
_________ లో
ూయితగహ భయిము
షయిగా హ కహముర్
ఄమనయమని
భుంద఼గహ
యిజిశూహటరర్ /ఆఎ
నియహథయించ఼కోఱహయౌ.

Software PIN
Master

భుక చిత్రం
కహముర్ కొయఔు
ఈయోగింఙే
_______
Table fan
ఔన఼ఖుడెడ కహముర్
షభమంలో
అపేమాయౌ.

శూహఫ్టేటేర్ పన్
భాషట ర్

Preూయాenrolment ID నమోద఼ ఐడి

ట్ేఫుల్ ఫహమన఼

Table light

ట్ేఫుల్ ల ైట

CIDR PIN

ఴఐడిఅర్ పన్

Proof of
Address

చియునయభా
యుజుఴప

1

Auto focus

అట్ో ఫట ఔస్

Mobile
phone

ముఫైల్ ఫట న్

2
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

Poor illumination
has a high impact
on the
performance of
_______________
_.

______________
__ యొఔు
రదయశన మీద
ఄల ఱ్లుత్ేయు
Retrieving preఄధ్ిఔ రబాఱహనిన enrolment ID
ఔయౌగి ఈంట్ుంద్ి.

To capture facial
image of a child, it
is acceptable that
the child
_______________
_.

పలుల యొఔు
భుక చితయరనిన
కహముర్
ఙేమడయనిక్,
పలులు _______
అమోదఔయం.

Can be
captured
along with the
parent's face

త్యౌు దండెరల
భుకంతో
ప్హట్ుగహ
కహముర్
ఙేమడం

_______________
__ needs to be
checked for any
capture that fails.

ఏద్ెైనయ
యపలభైన
కహముర్ కొయఔు
________
యీశీయౌంఙయయౌ.

Actionable
feedback

మాక్షనఫుల్
ఫడయఫయక్స

ూయానమోద఼
ఐడిని త్రయిగి
ప్ ందడం

Fingerprint
capture

ఱేయౌభుదర
కహముర్

Can sit on
parents' lap
without
capturing
parent's
facial image

త్యౌు దండెరల
భుక చిత్రం
కహముర్
కహఔుండయ
త్యౌు దండెరల
డిలో
ఔయోుఴచ఼ు.

Automatic
capture

అట్ోభేట్ిక్స
కహముర్

Iris capture

ఔన఼ఖుడెడ
కహముర్

Sleeps on
the bed if
available

Stands on
the enrolling
ఄంద఼ఫాట్ు table so that
లో ఈంట్ె
fingerprints
భంచం మీద can be
డెకోఴడం captured at
least

Smudged
fingerprint

భచుడినఱే
Accessories
యౌభుదరలు

Face
recognition

భుక ఖుయితంప

నమోద఼ ఫలు
మీద
నిలఫడఴచ఼ు
కహఫట్ిట ఔన్సషం
ఱేయౌభుదరల ైనయ
కహముర్
ఙేమఴచ఼ు

ఈఔయణయలు

4

2

1
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భయిము
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ర
యఴయహలని
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Iris pattern of
each eye is not
correlated and
gives
___________
biometric feature
sets.

రత్ర ఔన఼న
యొఔు ఔన఼ఖుడెడ
తీయు
షంఫంద్ిత్భైనద్ి
కహద఼ భయిము
One unique
________
ఫయోభట్ిక్స
ర
లక్షణయల జత్లని
ఆష఼తంద్ి.

If the resident is
looking away
while capturing
Iris, the actionable
feedback given by
software is
____________.

నిఱహఴ ఔన఼ఖుడెడ
కహముర్
ఙేషత ఼ననపడె
దఽయంగహ
చఽష఼తంట్ే, శూహఫ్టేటేర్
Occlusion
ద్యాయహ ఆఴాఫడే
మాక్షనఫుల్ ఫడ్
ఫామక్స
____________.

The
____________
document
produced by an
individual needs
to be verified
before recording
the residential
address in case of
document-based
verification.

త్ర-అధ్యయిత్
ధాయఔయణ
షందయబంలో ఴమక్త
ద్యాయహ ఆఴాఫడే
_______ త్రం
Date of Birth
ఆంట్ి చియునయభా
నమోద఼ ఙేఴే
భుంద఼గహ
ధాయఔయించఫడయయౌ.

భూడె
అధ్యయిత్

ఆచిున
None of the
ఱహట్ిలో ఏద్ీ
given options
కహద఼

Gaze
incorrect

త్పడె
దాళట

Iris not in
focus

ఔన఼ఖుడెడ
దాళట ఱ్ైప
లేద఼

3

Proof of
identity

ఖుయితంప
యుజుఴప

Caste
Certificate

ఔుల ధాయఔయణ

2

ఔ రతేమఔభైన

Two
Three
యెండె షాత్ంత్ర
independent
dependent

షంఴయణం

Pupil dilation

ఔన఼ప్హ
యశూహతయణం

పట్ిటన తేద్ీ

Proof of
address

చియునయభా
యుజుఴప

2

247

Chapter 5 :
Capturing
Demographic
and Biometric
Details

248

Chapter 5 :
Capturing
Demographic
and Biometric
Details

249

Chapter 5 :
Capturing
Demographic
and Biometric
Details

ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
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నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
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If the actionable
feedback given by
software is 'Pose',
then the yaw
angle in output
image is greater
than
_______________
___.

శూహఫ్టేటేర్ ద్యాయహ
ఆఴాఫడిన
మాక్షనఫుల్
ఫడయఫయక్స 'బంగిభ'
ఄమతే, ఄపడె
ఫమట్ఔు ఴచిున
12.7 degrees
చిత్రంలో
ద్యయిత్పన కోణం
_______ ఔనయన
ఎఔుుఴగహ
ఈంట్ుంద్ి.

_______________
_ from the
following is/are
best captured in
standing position.

నిలఫడిన
బంగిభలో క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో
ఈత్త భభైన
కహముర్
_________.

An initial
_______________
to provide
feedback to the
operator during
the capture
procedure.

కహముర్ రకమ
్ర
షభమంలో
అయైట్యిు ఫడ్
ఫామక్స
ఄంద్ించడయనిక్
ప్హరయంబ
____________.

12.7 డిగల
ీర ు

10.3 degrees 10.3 డిగల
ీర ు

11.5 degrees 11.5 డిగల
ీర ు

Iris

ఔన఼ఖుడెడ

Facial image భుక చిత్రం

Fingerprint

Automatic
capture will
be taken

Image
అట్ోభేట్ిక్స
quality
కహముర్
assessment
తీమఫడెత్ేం
would be
ద్ి.
done

Image
చిత్రం నయణమతయ
effects will
ఄంచనయ
be
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
suggested
.

ఱేయౌభుదర

13.8 degrees 13.8 డిగల
ీర ు

Palm print

ఄయఙేత్ర భుదర

శూహఫ్టేటేర్
Actionable
చిత్రం
ద్యాయహ
feedback by
రబాఱహలు
మాక్షనఫుల్
software will
షఽచించఫడ
ఫడ్ ఫామక్స
be provided
తయమ.
ఄంద్ించఫడె
త్ేంద్ి.

3

3

2
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

To instruct the
resident to open
the eyes wide for
IRIS scan, the
operator can even
tell the resident to
_______________
__.

ఔన఼ఖుడెడ శూహున్
కొయఔు ఔళైి
యశూహతయంగహ
తెయఴడయనిక్
Smile
నిఱహఴక్
షఽచించడయనిక్,
అయైట్ర్ నిఱహఴక్
______ ఔడయ
ఙెఴచ఼ు.

If verification type
is Documentsbased,
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.

యిశీలన యఔం త్రఅధ్యయిత్భైతే,
నిఱహఴ ద్యాయహ
ఆఴాఫడిన త్రం
భయిము
ధాయఔయణ ఄధ్ికహయి
ద్యాయహ
Proof of
ధ఼రయఔయించఫడిన identity
త్రం మీద
అధ్యయడి షయెవన
______ తయరలు
డయరప డౌన్ న఼ండి
ఎంపఔ
ఙేమఫడతయమ.

నఴపా

Look
diagonally

ఐభూలగహ
చఽడభని

Look angry

కోంగహ
చఽడభని

ఖుయితంప
యుజుఴప

Proof of
address

చియునయభా
యుజుఴప

(1)
Both (1) and
భయిము (2) UID
(2)
యెండఽ

Look above

పెైక్ చఽడభని

3

మూఐడి

3
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

If the resident
possesses
______________,
then the receipt
number should be
recorded in the
field. Else mark as
N/A.

Although any
fingerprint is OK,
but it is advisable
to use either
_______________
of either hand for
sign off.

Introducer needs
to give his or her
_____________
for approved
records.

నిఱహఴ
________ ఔయౌగి
ఈంట్ే, ఄపడె
యఴద఼ షంకమ ఫల్డ Pre-enrolment ూయాలో నమోద఼
ID
నమోద఼ ఐడి
ఙేమఫడెత్ేంద్ి.
లేద్య N/A గహ
ఖుయితంచఫడెత్ేంద్ి.

ఏ ఱేయౌభుదర
ఄమనయ
యహాలేద఼
ఄమనయ,
నిశరమించడయనిక్
ఏద్ెైనయ ఙేత్ర
యొఔు
__________ఈ
యోగించడం
ముఔత భైనద్ి.

అమోద్ిత్
నమోద఼ల కోషం
యిచమం ఙేము
ఴమక్త ఄత్ని లేద్య
అభ ________
ఆఱహాయౌ.

Gender
receipt

యౌంఖం యఴద఼

DoB
certificate

జనభ
ధాయఔయణ

NPR receipt

ఎన్ ప అర్
యఴద఼

4

Iris and facial
image

ఔన఼ఖుడెడ
లేద్య భుక
చిత్రం

Thumb or
index finger

చిట్ిక్న ఱేలు
ఫొ ట్న లేద్య
Baby finger
యెండె
లేద్య
Two thumbs
చఽపడె ఱేలు or ring finger
ఫొ ట్నఱేళైి
ఈంఖయం ఱేలు

2

Signature

షంత్ఔం

Iris

ఔన఼ఖుడెడ

4

Facial image భుక చిత్రం

Fingerprint

ఱేయౌభుదర
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జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

ఫయోభట్ిక్స
ర
డేట్ాని కహముర్
Enrolment
ఙేమడయనిక్
Agencies must use
___________
Biometric devices
ద్యాయహ
certified by
ధాయఔయించిన
____________ for
ఫయోభట్ిక్స
ర
capturing
యిఔయహలని
biometric data.
నమోద఼
ఏజెన్సీలు
ఈయోగింఙయయౌ.

Check the
fingerprint devices
periodically for
______________
getting captured.

To capture facial
image, the capture
device should use
_______________
______ functions.

CIDR

ఔరభాన఼ఖత్ంగహ
ఱేయౌభుదర
యిఔయహలని
Scratches
__________
కహముర్
ఄఴపత్ేనయనమయమో
యిశీయౌంఙయయౌ.

భుక చితయరనిన
కహముర్
ఙేమడయనిక్,
కహముర్ యిఔయం
_________
కహయహమచయణలని
ఈయోగింఙయయౌ.

Cropping

నమోద఼
కైంద్యరలు

ఴఐడిఅర్

OSI

ఒఎస్ఐ

Enrolment
stations

గీత్లు

Out of focus
images

దాళట లేని
చితయరలు

Only partial షఖం చితయరలు All of the
images
భాత్రభే
given

కహరపంగ్

Auto focus
and autocapture

అట్ో ఫట ఔస్
Change
భయిము అట్ోshape
కహముర్

యౄప్హనిన
భాయహుయౌ

UIDAI

Maximum
number of
captures

ఒఎస్ఐ

4

ఆచిునఴన్సన

4

కహముయు
యొఔు ఖయిశఠ
షంకమ

2
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భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

When image
quality is Pass or if
maximum number
of captures is
exhausted while
capturing facial
image, the
operator should
_______________
___.

The name of the
person should be
entered
___________ in
the field provided
for name.

భుక చిత్రం
కహముర్
ఙేషత ఼ననపడె,
చిత్రం నయణమత్
అగినపడె లేద్య Change the
కహముయు యొఔు
camera
ఖయిశఠ షంకమఔు
ఙేయినపడె,
అయైట్ర్ ______
ఙేమాయౌ.

పేయు కోషం
ఆఴాఫడిన ఫలోలో
_______ ఴమక్త
యొఔు పేయు
ఎంట్ర్ ఙేమాయౌ.

With titles

కెభయహని
భాయహుయౌ

Collect the
నమోద఼ద్యయుని Ask the
passport size
యొఔు ప్హస్ enrollee to
photo of the
ప్ట ర్ట ఫట ట్ోని
take a selfie
enrollee
ఴేఔయింఙయయౌ

నమోద఼ద్యయు
ని ఴెయ్ప
Move on to త్యహాత్ర దవఔు
తీష఼కోభని the next step ఔదలాయౌ
ఄడగహయౌ

ఆంట్ిపేయుతో

With
salutations

ూయితగహ

నభశూహుయహలతో In full

All of the
given

ఆచిునఴన్సన

4

3
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

If two
documentary
proofs produced
by the enrollee
have variation in
the same name
with initials and
full name, the
_____________
should be
recorded.

The
______________
to local language
needs to be
manually
corrected due to
phonetics and
other reasons.

నమోద఼ద్యయుని
ద్యాయహ ఆఴాఫడిన
యెండె తయరల
యుజుఴపలు
Enrolling
ఆంట్ిపేయుతో కై
agency's
పేయులో యిశీలన fingerprint
జయిగితే, ______
నమోద఼
ఄఴపత్ేంద్ి.

ఏజెన్సీ యొఔు Enrollee's
ఱేయౌభుదర
full name
నమోద఼

ధాని షంఫంధ
భయిము ఆత్య
కహయణయల
కహయణంగహ శూహథనిఔ
బాశలోక్
Transliteration ట్ారనిలోట్యైశన్
________
భానయమంగహ
షయిఙేమఫడెత్ేం
ద్ి.

Postal Index
Number
Code

Registrar's
నమోద఼ద్యయుని
thumb
ూయిత పేయు
impression

యిజిశూహటరర్
ఫొ ట్నఱేయౌ
భుదర

ప్ట షట ల్ ఆండెక్సీ
CIDR PIN
న్ంఫర్ కోడ్

ఴఐడిఅర్ పన్ Enrolment ID నమోద఼ ఐడి

Operator's
iris

అయైట్ర్
యొఔు
ఔన఼ఖుడెడ

2

1
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

During review of
enrolment data
with resident,
operator must
read out
_______________
__ to the resident
before the
operator finishes
the enrolment.

Identify the order
of capturing
fingerprints.
I. Two thumbs
II. All four fingers
of left hand
III.All four fingers
of right hand

During iris
capture, operator
must instruct the
resident to
_______________
____.

నిఱహఴతో నమోద఼
డేట్ా యొఔు
షమీక్ష
షభమంలో,
Spelling of
అయైట్ర్ నమోద఼
resident's
భుగింఙే భుంద఼
name
నిఱహఴక్
__________
అయైట్ర్
త్నిషయిగహ
చద్ియ యనిపంఙయయౌ.

ఱేయౌభుదరల
కహముయింగ్
యొఔు ఔరభానిన
ఖుయితంచండి.
I. యెండె
ఫొ ట్నఱేళైి
II. ఎడభ ఙేత్ర
యొఔు ముత్త ం
నయలుఖు ఱేళైి
III. ఔుడి ఙేత్ర
యొఔు ముత్త ం
నయలుఖు ఱేళైి

III, II and I

ఔన఼ఖుడెడ కహముర్
షభమంలో,
Look straight
నిఱహఴని అయైట్ర్
into the
త్నిషయిగహ____
camera
_____
షఽచింఙయయౌ.

నిఱహఴ పేయు
ఈఙయాయణ

Date of birth పట్ిటన తేద్ీ

Address
including
Pin Code,
building,
VTC, state

పన్ కోడ్,
బఴనం,
యట్ిఴ,
యహశట ంర తో
ఔయౌప
చియునయభా

All of the
given

ఆచిునఴన్సన

4

ఏ ఔరభభైనయ

2

All of the
ఆచిున ఄనిన
given options ఎంపఔలు

4

III, II భయిము
II, III and I
I

II, III భయిము I I, II and III

I, II భయిము
Any order
III

కెభయహలోక్
నేయుగహ
చఽడభనడం

ఔళిని
యశూహతయంగహ
తెయఴడం

అయఔుండయ
ఈండడం

Open the
eyes wide

Do not blink
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If a document
furnished by a
resident is not in
ఄధ్యమమం 5:
the drop down list
నిఱహఴ యొఔు of Proof of
జనషంకామ
Identity in
షంఫంధ
enrolment, then it
భయిము
is not an
ఫయోభట్ిక్స
ర
acceptable Proof
యఴయహలని
of Identity
కహముర్
document and the
ఙేముట్
resident would
భయిము
either require a
నమోద఼/నయఔయ valid Proof of
ణ ఔు మంట్ు ని
Identity or
ఈయోగించ఼ట్ ____________ for
enrolment in such
case.

ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

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
_______________
_____

నిఱహఴ ద్యాయహ
ఆఴాఫడిన త్రం
నమోద఼లో
ఖుయితంప యుజుఴప
యొఔు డయరప డౌన్
జాబతయలో
లేఔప్ట తే, ఄపడె
ఆద్ి
అమోదఔయభైన
ఖుయితంప త్రం
యుజుఴప కహద఼
యిచమం
An introducer
భయిము
ఙేము ఴమక్త
ఄట్ుఴంట్ి
షందయబంలో
నిఱహఴక్
అమోదయోఖమభైన
ఖుయితంప యుజుఴప
లేద్య నమోద఼
కొయఔు
__________
ఄఴషయం.

నియహథయించిన
పేయులో భయిము
ఖుయితంప యుజుఴప
త్రంలో ఈనన
ద్యనిలో తేడయ
The enrollee
ఈనన షందయబంలో, seems to be
___________
true to himself
ఄమతే, నమోద఼
ఏజెన్సీ ద్యాయహ
నిఱహఴ ఙెపన
పేయుని నమోద఼
ఙేమఴచ఼ు.

Proof of
address

The
difference is
only in
నమోద఼ద్యయు
spelling
త్నిక్ తయన఼
and/or last
ఱహషత ఴంగహ
name to be
ఄనిపంచఴచ఼ు
written prior
to first name

చియునయభా
యుజుఴప

Certificate
signed by
gazetted
officer

తేడయ ఈఙయాయణ
భాత్రభే
ఄమతే/ లేద్య
ముదట్ి పేయుక్
భుంద఼ చిఴయి
పేయు ఱహరమడం

The
resident has
lost all his
original
documents

గెజిట్ెడ్
ఄధ్ికహయి
షంత్ఔం
ఙేఴన
ధాయఔయణ

A supervisor షఽయెవాజర్

నిఱహఴ ఄత్ని
ఄనిన ఄషలు
UIDAI ROs
తయరలని
ప్ట గొట్ుటఔు
నయనడె

మూఐడిఏఐ
అర్ఒస్

1
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

In the case of child
below 5 years, the
___________ of
parent/relative
has to be linked
and preferably
_________ if both
the parents are
alive.
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

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
___________.

5 షంఴత్ీయహల
ఴమష఼ీఖల బడడ
షందయబంలో,
త్యౌు దండెరల/ఫంధ఼
ఴపల యొఔు
EID/UID,
_______
mother
ఄన఼షంధ్యనించఫ
డెత్ేంద్ి
భయిము
త్యౌు దండెరయౌదద యౄ
జీయంచి ఈంట్ే
భుకమంగహ _____.

బడడ యొఔు త్ండిర
లేద్య త్యౌు లేద్య
షంయక్షఔులు
నమోద఼
ఙేష఼కోలేద఼
భయిము/ లేద్య
నమోద఼
షభమానిక్
ముఐడి ని ఔయౌగి
లేయు, బడడ యొఔు
నమోద఼
________.

Can be done
with
recommendati
on from Nodal
officer

Aadhaar
ఆఐడి
number,
/మూఐడి, త్యౌు
father

నరడల్ ఄధ్ికహయి
Cannot be
న఼ండి
done
ఴఫహయుీతో
ఙేమఴచ఼ు

అధ్యర్ షంకమ,
త్ండిర

PreూయాCIDR PIN,
enrolment నమోద఼
father
ID, guardian ఐడి, ఫంధ఼ఴప

ఙేమలేయు

Can be
done by
providing
proof of
identity of
the parents

త్యౌు దండెరల
యొఔు
ఖుయితంప
యుజుఴపతో
ఙేమఴచ఼ు

Needs to be
done by the
Registrar

ఴఐడిఅర్
పన్ , త్ండిర

యిజిశూహటరర్
ద్యాయహ
ఙేమఴచ఼ు

1
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నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

The Enrolment
Agency shall
inform the
resident that his
or her
demographic and
biometric
information shall
be used for
generation of
_______________
__.

నిఱహఴక్ ఄత్ని
లేద్య అభ
జనషంకామ
షంఫంధ భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
Biometric
షభాఙయయం
access at
__________
workplace
యొఔు ఈత్త్రత క్
ఈయోగిశూత హయని
నమోద఼ ఏజెన్సీ
షభాఙయయం
ఆఱహాయౌ.

When fingerprint
capture fails, the
operator should
check which of the
following
actionable
feedback is
provided by the
software?

ఱేయౌభుదర కహముర్
యపలభైనపడె,
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
Finger not
శూహఫ్టేటేర్ ఎట్ుఴంట్ి
positioned
మాక్షనఫుల్
correctly
ఫడయఫయక్స ని
ఄంద్ించినద్య
అయైట్ర్
యిశీయౌంఙయయౌ?

ని రద్ేవం
ఴదద
ఫయోభట్ిక్స
ర
ఄన఼భత్ర

ఱేలు షయిగా హ
ఴథయడలేద఼

Passport and ప్హశూట ర్ట
PAN
భయిము ప్హన్

Aadhaar
అధ్యర్
Bank
ఫామంఔు కాతయ
and
భయిము
accounts and భయిము
authenticati
ప్హరభాణీఔయణ CIBIL score
ఴబల్ శూట ుర్
on

Too much
pressure

Excessive
moisture
and
excessive
dryness

ఄధ్ిఔ త్రత డి

ఄత్మధ్ిఔ
తేభ
భయిము
ఄత్మధ్ిఔ
ప్ డిఫాయడం

All of the
given

ఆచిునఴన్సన

3

4
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ఄధ్యమమం 5:
నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
కహముర్
ఙేముట్
భయిము
నమోద఼/నయఔయ
ణ ఔు మంట్ు ని
ఈయోగించ఼ట్

In case of
additional fingers
while capturing
fingerprint, the
additional finger
has to be
_______________
__.

ఱేయౌభుదరలని
కహముర్
ఙేషత ఼ననపడె
ఄదనప ఱేళి
షందయబంలో,
ఄదనప ఱేలుని
_________
ఙేమాయౌ.

Captured and కహముర్ ఙేఴ
framed
భయిము
ఏయయఙయయౌ.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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.

కహముర్ ఙేఴన
ఱేయౌభుదరలు
అఴవమఔభైన
నయణమత్ కహఔప్ తే,
అయైట్ర్ నిఱహఴ
యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ ని
కహముర్
ఙేమడయనిక్ ఎనిన
శూహయు మనయ
ఙేమఴచ఼ు.

TRUE

ప

Capture the
additional
finger
separately
and mention
in the Others
column of
the dropdown menu

FALSE

యడిగహ ఄదనప
ఱేయౌని కహముర్
ఙేఴ భయిము
డయరప-డౌన్
భనఽ యొఔు
ఆత్య కహలంలో
ఱహరమాయౌ.

త్ప

Ignored and
the main
five fingers
have to be
captured

ఴద్ిలేఴ
భయిము
రధ్యన ఐద఼
ఱేళిని
కహముర్
ఙేమాయౌ.

Use the
other hand
in place of
the
additional
finger or foot
impression

ఄదనప ఱేలు
యొఔు
రద్ేవంలో
భయొఔ ఙేత్రని
లేద్య ప్హదం
భుదరని
ఈయోగింఙయ
యౌ.

3
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If an enrollee is
unable to give
biometrics due to
loss of fingers, this
is a/an
_____________
and needs to be
handled thus.

నమోద఼ద్యయు
ఱేళైి కోలోడం
కహయణంగహ
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
ఆఴాలేఔప్ట తే, ఆద్ి
Iris capture
ఔ ______
భయిము అ
యఔంగహ ద్యనిని
నియావంఙయయౌ.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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.

ఔ లేద్య యెండె
ఔళి మీద఼గహ
ఫామండేజ్
కహయణంగహ
ఔన఼ఖుడెడ చిత్రం
కహముర్ ఙేమడం
శూహధమం కహఔప్ తే,
అయైట్ర్ ద్యాయహ
ఄద్ే ఴషటంలో
నమోద఼
ఙేమఫడెత్ేంద్ి.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the resident has
applied mehendi
on her hand, the
fingerprint image
has to be captured
normally.

నిఱహఴ త్న ఙేత్ర
మీద గోయింట్ాఔు
పెట్ట ుఔుంట్ే,
ఱేయౌభుదర చిత్రం
శూహధ్యయణంగహన్
కహముర్
ఄఴపత్ేంద్ి.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

ఔన఼ఖడెడ
కహముర్

Biometric
update

ఫయోభట్ిక్స
ర
నయఔయణ

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1

Consultation షంరద్ింప

Exception

మినశృమంప

4
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

While handling
fingerprint images,
if the finger/s
is/are
_______________
_, the same has to
be noted in the
data as provided
in the software.

ఱేయౌభుదర
చితయరలని
నియావంఙేపడె,
ఱేలు/ళైి ______
Missing
ఄమతే, శూహఫ్టేటేయోు
ఄంద్ించిన డేట్ాలో
ఄద్ే నమోద఼
ఄఴపత్ేంద్ి.

ఔనడెట్లేద఼ Amputated

తీఴఱేమఫడింద్ి Bandaged

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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.

త్ఔుుఴ కహంత్ర
కహయణంగహ
అయైట్ర్ భుక
చితయరనిన కహముర్
ఙేమలేఔప్ట తే,
అయైట్ర్ ఖద్ిలో
ఈత్త భ కహంత్ర
ఈనన రద్ేలహనిక్
నమోద఼ ఴేటశనిన
ఔద఼పకోఱహయౌ

ప

త్ప

TRUE

FALSE

ఫామండేజ్
ఈంద్ి

All of the
ఆచిున ఄనిన
given options ఎంపఔలు

4
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the bandaged
finger of the
applicant has to
be captured for
fingerprint image,
the operator
should
_______________
__.

దయకాష఼తద్యయుని
యొఔు ఔట్ుట
ఈనన ఱేలు,
ఱేయౌభుదరల
Crop the
చితయరనిక్ కహముర్ bandage in
ఙేమాలంట్ే,
the image
అయైట్ర్
_______ ఙేమాయౌ.

ప్ డిఫాయడం ఴలు
నమోద఼ద్యయునిక్
If standard images
ఱేయౌభుదరల చితయరల
of the fingerprints
యొఔు ప్హరభాణీఔ
are not possible
చితయరలు శూహధమం
for an enrollee
కహఔప్ తే, అయైట్ర్
due to dryness,
TRUE
నమోద఼ద్యయుని
the operator
ఄత్ని భుకం
should politely ask
ఔడెకోుభని
the enrollee to
భయహమదగహ
wash his face.
ఙెప్హయౌ.

చిత్రంలో
ఔట్ుటని కహరప
ఙేమాయౌ

Capture the
fingerprints
of the
remaining
fingers

మిగియౌన ఱేళి
యొఔు
ఱేయౌభుదరలని
కహముర్
ఙేమాయౌ

ప

FALSE

త్ప

Capture the
image of
bandaged
finger
separately
and other
fingers
separately
and group
both the
images

ఔట్ుట ఈనన
ఱేలు యొఔు
చిత్రం యడిగహ
భయిము
ఱేయై ఱేళిని
All of the
ఆచిున ఄనిన
యడిగహ
given options ఎంపఔలు
కహముర్ ఙేఴ
యెండె
చితయరలని
ఫాందం
ఙేమండి

2

2
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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.

ప్హుట్ేన్ మీద
కహముర్ ఙేఴే
ఱేయౌభుదరలు
అఴవమఔభైన
నయణమత్గహ లేఔప్ట తే
నిఱహఴ యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
TRUE
కహముర్
ఙేమడయనిక్
అయైట్ర్ ఎనిన
శూహయు మనయ
తీమఴచ఼ు.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If capturing Iris
image is not
possible due to
any deformity or
disease, the
operator should
ask the resident to
get the eyes
operated.

ఏద్ెైనయ ఱ్ైపలమం
లేద్య ఱహమధ్ి
కహయణంగహ
ఔన఼ఖుడెడ చిత్రం
కహముర్ ఙేమడం
TRUE
శూహధమం కహఔప్ తే,
అయైట్ర్ ఔళిక్
లహషత చి
ై క్త్ీ
ఙేమంచ఼కోభని
నిఱహఴని ఄడగహయౌ.

ప

FALSE

త్ప

1

ప

FALSE

త్ప

2
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ఫయోభట్ిక్స
ర
మినశృమంపతో
నిఱహఴ యొఔు
నమోద఼ కొయఔు,
అయైట్ర్
త్నిషయిగహ
________ కహముర్
ఙేమాయౌ.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

For enrolment of
resident with
biometric exception,
operator should
mandatorily capture
_________________
.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

యహజు ఄత్ని
ఔన఼ఖుడెడ చిత్రం
Raju is unable to
కహముర్
open his eyes
ఙేమడయనిక్ త్న
properly for
Warn Raju to
ఔళిని షయిగా హ
capturing iris
open his eyes
తెయఴలేఔప్ట త్ేనయన
image. What can
wide
డె. ఇ
the operator do in
షందయబంలో
this case?
అయైట్ర్ ఏమి
ఙేమాయౌ?

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

After repeated
attempts, Devi's
fingerprints could
not be captured
with the desired
quality. In that
case,
_____________
can be done.

భయి భయి
రమత్రనంచిన
త్యహాత్ ఔడయ,
ద్ేయ యొఔు ఱేయౌ
భుదరలు
కహఴలఴన
నయణమత్తో కహముర్
ఙేమఫడలేద఼.
ఄట్ుఴంట్ి
షందయబంలో,_____
__ ఙేమాయౌ.

Both hands
(open palms
facing the
camera) in an
exception photo

Provide a wet
sponge or
towel
available in
the centre

మినశృమంప
ఫట ట్ోలో
(కెభయహని
చఽష఼తనన
తెయచిన
ఄయఙేత్ేలు)
యెండె ఙేత్ేలు

యహజుని ఄత్ని
ఔళిని
ఱ్డలుగహతెయఴ
భనివెచుయిం
ఙయయౌ

Face photo
with open
eyes (if
possible) in an
exception
photo

మినశృమంప
ఫట ట్ోలో
(శూహధమభమతే)
తెయచిన ఔళితో
భుకం ఫట ట్ో

None

ఏమీ లేద఼

Take the
help of a
lady
volunteer

భవరా
షాచుంద
ఴేఴఔుయహయౌ
శూహమం
తీష఼కోఱహయౌ

Help the
enrollee to
open the
eyes with
the help of
your own
hands

మీ ఙేత్ేలతో
నమోద఼ద్యయు
నినిక్ ఔళిని All of the
ఆచిున ఄనిన
తెయఴడయనిక్ given options ఎంపఔలు
శూహమం
ఙేమాయౌ

3

ఙేత్ేలు
జిడెడగహ
ఈననంద఼నన
మోద఼ద్యయునిక్
ఙేత్ేలు
ఔడెకోుభని
ఙెప్హయౌ

Take her
thumb
impression
and then
fingerprint

అభ
ఫొ ట్నఱేలు
Apply
భుదర
pressure on
త్యహాత్
her hands
ఱేయౌభుదరలు
తీష఼కోఱహయౌ

1

Tell the
కైందరంలోఄంద఼ enrollee to
ఫాట్ులో ఈనన wash her
త్డి శూహంజ్
hands as
లేద్య ట్ఴలుని they are
ఄంద్ింఙయయౌ
greasy

Both 1 and 2

1 భయిము 2
యెండఽ

ఙేత్ేల మీద
త్రత డి పెట్ట ాయౌ

4
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the resident has
extra finger or
fingers, the
operator needs to
ignore the extra
finger.

నిఱహఴక్ ఄదనప
ఱేలు లేద్య ఱేళైి
ఈంట్ే, అయైట్ర్
ఄదనప ఱేయౌని
ఴద్ిలేమాయౌ.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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.

నిఱహఴ యొఔు
ఱేలు లేద్య
ఔన఼ఖుడెడఔు
తయతయుయౌఔ నశట ం
ఔయౌగి
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
కహముర్ ఙేమడం
శూహధమం కహఔప్ తే,
అయైట్ర్ ద్యనిని
మినశృమంపల
లో నమోద఼
ఙేమాయౌ.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the enrollee is
unable to flatten
the fingers, the
operator can
_______________
_.

Take the
enrollee’s
permission
and then
assist him

నమోద఼ద్యయుని
ఄంగీకహయం
తీష఼ఔుని
త్యహాత్
ఄత్నిక్
శూహమం
ఙేమండి

Try to obtain
fingerprints
to the extent
that the
enrollee is
able to
flatten

నమోద఼ద్యయు
చద఼న఼
ఙేమఖయౌగినంత్
భేయఔు
ఱేయౌభుదరయౌన
యహఫట్ుటకోడయనిక్
రమత్రనంఙయయౌ

నమోద఼ద్యయు
ఱేళిని చద఼న఼
ఙేమలేఔప్ట తే,
అయైట్ర్ ______
ఙేమఴచ఼ు.

Move to the
next set of
fingerprints
of the other
hand or two
thumbs

ఱేయై ఙేమ
లేద్య యెండె
ఫొ ట్నఱేళి
యొఔు
ఱేయౌభుదరల
యొఔు
త్యహాత్ర ఴెట
క్ ఱ్రాియౌ

All of the
ఆచిున ఄనిన
given options ఎంపఔలు
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the enrollee is
unable to give
biometrics due to
_______________
___, this is
exception and
needs to be
handled thus.

_______
కహయణంగహ
నమోద఼ద్యయు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
Injury
ఆఴాలేఔప్ట తే, ఆద్ి
మినశృమంప
కహఫట్ిట అయధంగహనే
నియావంఙయయౌ.

గహమం

నమోద఼ద్యయునిక్
కైఴలం ఔ ఔన఼న
భాత్రభే ఈండి
Ask the
ఔన఼ఖుడెడ చిత్రం
enrollee to
యొఔు కహముర్
wear lens
శూహధమం కహఔప్ తే,
ఄపడె అయైట్ర్
____ ఙేమాయౌ.

నమోద఼ద్యయుని
Record the
క్ ఄద్యదలు
same in the
ఱేష఼కోభని
system
ఙెప్హయౌ

ఄద్ే ఴషటంలో
నమోద఼
ఙేమాయౌ

ప

త్ప

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the enrollee has
only one eye and
capturing of iris
image is not
possible, then the
operator should
_____________.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

నమోద఼ కైందరం
ఴదద ఏ
Biometric
జనషంకామఔ
confirmation of
నయఔయణకెవనయ
fingerprints, iris
ఱేయౌభుదరలు,
and photograph
ఔన఼ఖుడెడ
are mandatory for
భయిము ఫట ట్ో
any demographic
యొఔు
update at
ఫయోభట్ిక్స
ర
Enrolment Centre.
నియహథయణ
త్నిషయి.

TRUE

Amputation
of fingers or
hands

FALSE

ఱేళైి లేద్య
Problems
ఙేత్ేల యొఔు related to
ఱ్ైఔలమం
eyes

ఔళి
షంఫంధ
షభషమలు

All of the
ఆచిున ఄనిన
given options ఎంపఔలు

ఔళిని
Ask the
Politely ask
ఔడెకోుభని enrollee to
the enrollee
నమోద఼ద్యయు tie a
to wash the
ని భయహమదగహ bandage on
eyes
ఄడగహయౌ
the other eye

భయొఔ ఔంట్ిక్
ఫామండేజ్
ఔట్ుటకోభని
నమోద఼ద్యయు
ని ఄడగహయౌ

4
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

భలు ఔన఼న లేద్య
ఴథత్ర బారంత్ర ఔళి
If the operator is
కహయణంగహ
not able to
అయైట్ర్ యెండె
capture both eyes
ఔళిని కైశూహయి
at a time due to
కహముర్
squint or
ఙేమలేఔప్ట తే,
disoriented eyes,
అయైట్ర్
the operator can
ఔన఼ఖుడెడ
recapture the iris
చితయరనిన భయి
image.
కహముర్
ఙేమఴచ఼ు.

The hands of the
enrollee are dry
and the
equipment is
unable to capture
the fingerprints.
The operator can
_______________
_.

If capturing Iris
image is not
possible due to
absence of one or
both eyes, the
operator should
record the same in
the system.

TRUE

ప

నమోద఼ద్యయుని
యొఔు ఙేత్ేలు
ప్ డిగహ ఈండి
ఱేయౌభుదరలని
యిఔయం కహముర్
ఙేమలేఔప్ట తే.
అయైట్ర్ ______
ఙేమఴచ఼ు.

Politely ask
the enrollee
to wash the
hands

Tell the
enrollee
కహట్న్ ఴషత ంై తో that his
ఙేత్ేలని
Politely ask
ఙేత్ేలని
hands are
ఔడెకోుభని
the enrollee
త్ేడెచ఼కోభని rough and
నమోద఼ద్యయుని to wipe the
నమోద఼ద్యయుని dry and
hands with a
భయహమదగహ
hence
భయహమదగహఄడఖ cotton cloth
ఄడఖఴచ఼ు
fingerprints
ఴచ఼ు
cannot be
captured

ఔట్ి లేద్య యెండె
ఔళైి లేనంద఼న
ఔన఼ఖుడెడ చిత్రం
కహముర్ ఙేమడం
శూహధమం కహద఼,
అయైట్ర్ ఄద్ే
ఴషటంలో నమోద఼
ఙేమాయౌ.

TRUE

ప

FALSE

FALSE

త్ప

త్ప

1

నమోద఼ద్యయు
నిక్ ఄత్ని
ఙేత్ేలు
ఫయఔగహ
భయిము
1 భయిము 2
ప్ డిగహ
Both 1 and 2
యెండఽ
ఈననంద఼న
ఱేయౌభుదరలు
కహముర్
కహఴని
ఙెఴచ఼ు
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The backdrop
should be
preferably
placed against
an opaque
wall/partition

ఄప్హయదయశఔ
గోడ/యబజనఔు
ఫ్హుష్
ఴమత్రయైఔంగహ
No flash is to
ఈయోగించఔ
ఫామక్స డయరప
be used
డద఼
పెట్టడం
అఴవమఔభైనద్ి

Assistance
may be
provided to
the enrollee
to stand
straight

నిట్ాయుగహ
The
నిలఫడడయనిక్ fingerprints
of remaining
నమోద఼ద్యయు fingers are
క్ షశృమం captured by
ఄంద్ింఙయయౌ the operator

మిగియౌన ఱేళి
యొఔు
ఱేయౌభుదరలు
అయైట్ర్
ద్యాయహ
కహముర్
ఙేమఫడతయ
మ

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the enrollee has
amputated fingers,
which of the
following has to be
done?

నమోద఼ద్యయు
ఱ్ైఔలమం ఔయౌగిన
ఱేళిని ఔయౌగి ఈంట్ే,
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి
ఙేమాయౌ?

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the enrollee is
unable to sit in
correct position
because of old
age, it is a general
exception.

నమోద఼ద్యయు
భుషయౌ ఴమష఼ీ
కహయణంగహ షయెవన
శూహథనంలో
TRUE
ఔుయోులేఔప్ట తే ,
ఆద్ి శూహధ్యయణ
మినశృమంప.

ప

FALSE

త్ప

1

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the fingerprint
captured is not of
the requisite
quality, the
operator should
crop the image.

కహముర్ ఙేఴన
ఱేయౌభుదర
అఴవమఔభైన
నయణమత్ఔు
TRUE
లేఔప్ట తే, అయైట్ర్
చితయరనిన కహరప
ఙేమాయౌ.

ప

FALSE

త్ప

2

4
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

మూఐడిఏఐ క్
ఄఴషయభైన
If the enrollee is
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
not able to give
యొఔు ూయిత
complete set of
ఴెట్ిన
biometrics as
నమోద఼ద్యయు
TRUE
required by UIDAI, ఆఴాలేఔప్ట తే,
the reasons are
కహయణయలు
considered as
మినశృమంపలు
exceptions.
గహ
యిఖణించఫడతయ
మ.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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.

నిఱహఴక్ ఄదనప
ఱేలు ఈంట్ె,
అయైట్ర్
ఱేయౌభుదరల
కహమప్హుయోు
ఄదనప ఱేలు
కహముర్
కహఴడయనిన
నిఱహయించడయనిక్
నిఱహఴక్ శూహమం
ఙేమాయౌ.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1

ప

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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.

ప్హుట్ేన్ మీద
కహముర్
ఙేఴ_ే ______
అఴవమఔభైన
నయణమత్గహ లేఔప్ట తే
నిఱహఴ యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
Iris
కహముర్
ఙేమడయనిక్
అయైట్ర్ ఎనిన
శూహయు మనయ
రమత్నం
ఙేమాయౌ.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If capturing Iris
image is not
possible due to
non-existence of
one or both eyes,
the operator
should
_______________
___.

ఔట్ి లేద్య యెండె
ఔళైి లేని
కహయణంగహ
ఔన఼ఖుడెడ చిత్రం
కహముర్ ఙేమడం
శూహధమం కహఔప్ తే,
అయైట్ర్ ______
ఙేమాయౌ.

Ask the
resident to
undergo eye
operation

ఔన఼ఖుడెడ

Fingerprint

ఱేయౌభుదర

Facial image భుక చిత్రం

ఔంట్ి
లహషత చి
ై క్త్ీ
ఙేమంచ఼కోభ
ని నిఱహఴని
ఄడగహయౌ

Open the
eyes of the
resident and
auto capture

నిఱహఴ యొఔు
ఔళైి తెయచి
Auto focus
అట్ో కహముర్ the device
ఙేమాయౌ

యిఔయహనిన
అట్ో ఫట ఔస్
ఙేమాయౌ

Forehead

న఼ద఼యు

2

Record the
same in the
system

ఄద్ే
యశమానిన
ఴషటంలో
నమోద఼
ఙేమాయౌ

4
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

If the capture of
both eyes at a
time is not
possible due to
squint or
disoriented eyes,
the operator may
attempt to
_______________
___.

భుషయౌ ఴమష఼ీ
లేద్య జఫుఫ
కహయణంగహ
ఫయోభట్ిక్స
ర
యిఔయహలన఼
ఙేయుకోడయనిక్
లేద్య ఫట ట్ోగహరఫ్
కొయఔు
TRUE
నమోడెద్యయు
మ=త్నన఼ తయన఼
షయెవన ఴథత్రలో
ఈంచ఼కోలేఔప్ట తే,
ఆద్ి ఱేయౌభుదరల
చిత్రం కహముర్
నియాసణలో
మినశృమంప.

భలు ఔన఼న లేద్య
ఴథత్ర బారంత్ర ఔళి
కహయణంగహ
అయైట్ర్ యెండె
ఔళిని కైశూహయి
కహముర్
ఙేమలేఔప్ట తే,
అయైట్ర్ ____
రమత్నం
ఙేమఴచ఼ు.

Auto capture

ప

అట్ో కహముర్

FALSE

Auto focus

త్ప

అట్ో ఫట ఔస్

2

Recapture

భయి
కహముర్
ఙేమడం

Request the
resident to
open their
eyes wide

నిఱహఴని ఱహయి
ఔళిని
యశూహతయంగహ
ఙేమభని
ఄడఖఴచ఼ు

3

303

Chapter 6 :
Exception
Handling

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

Rama Devi is a 42year-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?

యభాద్ేయ 42--ఏళు ఴమష఼ీఖల యోజు
ఔయ్
కహయిభఔుయహలు.
అభ ఫయోభట్ిక్స
ర
డేట్ాని
ఴేఔయింఙేపడె,
అయైట్ర్ అభ
ఱేయౌభుదరల
నయణమత్ ఄంత్
ఫాగహలేదని
ఖుయితంఙయడె.
ఄత్న఼ అభ
ఱేయౌభుదరలు
కహముర్
ఙేమడయనిక్ ఄనేఔ
రమతయనలు
ఙేలహడె కహన్స ఄద్ే
పయౌత్ం ఴశూటత ంద్ి.
ఄట్ుఴంట్ి
షందయబంలో ఏమి
ఙేమాయౌ?

Operator can
flatten Rama
Devi’s fingers
on the platen

పేు ట్ేన్ మీద
యభాద్ేయ
యొఔు ఱేళిని
అయైట్ర్
చద఼న఼గహ
ఙేమఴచ఼ు

Operator can
ask women
operators or
volunteers to
flatten Rama
Devi's fingers

అయైట్ర్
భవరా
అయైట్యు ని
లేద్య
ఱహలంట్ీయుని
యభాద్ేయ
ఱేళిని చద఼న఼
ఙేమభని
ఄడఖఴచ఼ు

Tell her
seriously
that she
needs to
flatten
fingers by
herself

త్నంత్ట్
త్నే ఱేళిని
చద఼న఼ఙేమా
1 భయిము 2
Both 1 and 2
లని తీఴరంగహ
యెండఽ
అభఔు
ఙెప్హయౌ.

2

304

305

Chapter 6 :
Exception
Handling

Chapter 6 :
Exception
Handling

ఄధ్యమమం 6:
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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?

యయమమ 50 ఏళు
ఴమష఼ీ ఈనన
పెదద ఴమక్త. అమన
త్న ఄనయయోఖమం
కహయణంగహ
ఫయోభట్ిక్స
ర
యిఔయహలని
ఙేయుకోడయనిక్ లేద్య
ఫట ట్ోగహరఫ్ కొయఔు
త్నని తయన఼ షయెవన
ఴథత్రలో ఔయుునే
ఴథత్రలో లేయు.
యయమమ యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర
డేట్ాని అయైట్ర్
ఎలా కహముర్
ఙేశూత హయు?

నిఱహఴ యొఔు
ఔన఼ఖుడెడ లేద్య
If the iris or finger ఱేలు తయతయుయౌఔ
of the resident has నశట ం ఔయౌగి
temporary
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
damage and it is
కహముర్
not possible to
ఙేమడయనిక్ ఆద్ి
capture the
శూహధమం కహఔప్ తే,
biometrics, the
అయైట్ర్ ద్ీనిని
operator will
మినశృమంపల
record it in
లో నమోద఼
exceptions.
ఙేమాయౌ.

Operator can
move the
equipment
close to the
enrollee

Move the
అయైట్ర్
enrollment
నమోద఼ద్యయుని station to a
క్ దఖా యగహ
location in
యిఔయహనిన
the room
ఔద్ియౌంచఴచ఼ు with better
light

ఈత్త భ కహంత్ర
కోషం ఖద్ిలోని
భయో రద్ేలహనిక్
నమోద఼
ఴేటశన఼ని
ఔద్ియౌంచఴచ఼ు

TRUE

ప

త్ప

FALSE

Request the
resident
politely if he
can get any
attendee
from his
home

నమోద఼ద్యయు
ని అమన
ఆంట్ిన఼ండి
ఎఴయెవనయ
శూహమానిక్
ఴశూహతయైమో
భయహమదగహ
ఄడగహయౌ

Place the
backdrop
against an
opaque
wall/partition

ఄప్హయదయశఔ
గోడ/యబజనఔు
ఴమత్రయైఔంగహ
ఫామక్స డయరప
పెట్ట ాయౌ

1

1

306

307

Chapter 6 :
Exception
Handling

Chapter 6 :
Exception
Handling

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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?

ఄనఽశ అభ
ఫంధ఼ఴప పెయిక్
యైప ఱ్రాియౌ అభ
త్న ఙేత్ేలక్
గోయింట్ాఔు
పెట్ట ుఔుంద్ి.
అయైట్ర్ ఄనఽశ
యొఔు
ఱేయౌభుదరల
యొఔు కహముర్
ని ఎలా
నియావశూహతయు?

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
_______________.

త్ఔుుఴ కహంత్ర ఴలు
అయైట్ర్ భుక
చితయరనిన కహముర్
ఙేమలేఔప్ట తే, ఆద్ి
చయమతీష఼కోఖల
ఫడయఫయక్స, ఄపడె
_____ ద్యాయహ
యిఴథ త్ర

నియావంచఫడె
త్ేంద్ి.

Ask her to
come after a
week after the
mehendi goes
off

Using the
generator
back-up to
improve
lighting

గోయింట్ాఔు
ప్ట మాఔ ఔ
Capture as
ఱహయం త్యహాత్
normal
యభభని
అభని ఄడగహయౌ

కహంత్రని
భయుఖుయచ
డయనిక్
జనయైట్ర్ ఫామక్సఄప ని
ఈయోగింఙయయౌ

Move the
enrolment
station to a
location in
the room
with better
light

భాభులుగహ
కహముర్
ఙేమడం

Ask her to
rub her
hands with
a moistened
cloth

తేభ ఈనన
ఴషత ంై 'తో
అభ
ఙేత్ేలని
యుద఼దకోభని
ఙెప్హయౌ

ఈత్త భ కహంత్ర
కోషం ఖద్ిలోని
భయో రద్ేలహనిక్
నమోద఼
ఴేటశన఼ని
ఔద్ియౌంచఴచ఼ు

Place the
backdrop
against an
opaque
wall/partitio
n

ఄప్హయదయశఔ
గోడ/యబజన
ఔు
All of the
ఴమత్రయైఔంగహ
given
ఫామక్స డయరప
పెట్ట ాయౌ

Apply antimehendi gel
on her palm
and capture
the image

అభ
ఄయఙేత్రక్
గోయింట్ాఔుప్ట గొట్ేట జెల్
యహఴ చితయరనిన
కహముర్
ఙేమాయౌ

2

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

4
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ఄధ్యమమం 6:
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నియాసణ

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
_____________.

నిఱహఴ యొఔు
ఱేలు లేద్య
ఔన఼ఖుడెడక్
తయతయుయౌఔ నశట ం
జయిగి
త్యహాత్
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
To be
కహముర్
కహముర్ ఙేమడం captured later
ఙేమాయౌ
శూహధమం కహకహప్ట తే,
అయైట్ర్ ద్యనిని
_______ లో
నమోద఼ ఙేమాయౌ.

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

Which of the
following comes
under general
exception?

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి
శూహధ్యయణ
మినశృమంప
క్ంర దక్ ఴష఼తంద్ి?

ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

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?

యంఖమమ ఴడరంగి
ఱహడె ఙెట్ుని
ఔత్రత యింఙేపడె,
ఄత్న఼ త్న
చఽపడె ఱేలుని
గహమయుచ఼ఔు
నయనడె, ద్యనిక్
ఔట్ుటఱేమఫడింద్ి.
అయైట్ర్
ఱేయౌభుదర చిత్రం
కహముర్ న఼ ఎలా
నియావశూహతడె?

Squint or
disoriented
eyes

Provide
assistance by
holding him to
stand in a
correct
position

Hands
భలు లేద్య ఴథత్ర blackened
బారంత్ర ఔళైి
due to
mehendi

షయెవన శూహథనంలో
నిలఫడడయనిక్
ఄత్నిని
ట్ుటకోఴడం
ద్యాయహ
షశృమం
ఄంద్ించడం

Exceptions

మినశృమం Biometric
పలు
updated

గోయింట్ాఔు
కహయణంగహ
నలు ఫడిన
ఙేత్ేలు

Unable to
sit in correct
position
because of
old age

ఴాదధ
ఴమష఼ీ
కహయణంగహ
ఴథయంగహ
షయెవన ఴథత్రలో
ఔుయోులేఔప్ట ఴ
డం

అయైట్ర్
మిగియౌన ఱేళి
యొఔు ఱేయౌ
భుదరలని
కహముర్
ఙేమాయౌ

గోళైి
భయిము
Capture the
ఄయఙేత్ేల
Remove the ఔట్ుటని
fingerprints
ద్యకహ
bandage,
తీఴేఴ,
till nails and
ఱేయౌభుదరలని
capture the ఱేయౌభుదరని palm and on
భయిము
fingerprint కహముర్ ఙేఴ the other
భయొఔ ఙేత్రక్,
and re-tie
ఔట్ుటని భయి hand,
శూహధ్యయణ
the bandage ఔట్ాటయౌ
normal
ఱేయౌభుదరలని
fingerprint
కహముర్
ఙేమాయౌ

Consultation షంరద్ింప

The operator
should
capture the
fingerprints
of remaining
fingers

ఫయోభట్ిక్స
ర
నయఔయణ

ఴథయంగహ లేద్య
Unable to
నిలుఴపగహ
keep head or
త్లన఼ లేద్య
torso still
ముండెంని
and vertical
పెట్టలేఔప్ట ఴడం

3

3

2
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ఄధ్యమమం 6:
మినశృమంప
నియాసణ

ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

An enrollee will
not be in a
position to give
complete set of
biometrics as
required by UIDAI
because of the
reason/reasons
like
_______________
______.

Identify the error
type in the given
image.

Identify the error
type in the given
image.

Identify the error
type in the given
image.

______________
___ ఴంట్ి
కహయణం/కహయణయల
ఴలు మూఐడిఏఐ
క్ ఄఴషయభైన
ూయిత ఫయోభట్ిక్స
ర Injury
ఴెట్ిన ఆఴాఖయౌగై
యిఴథ త్ర
 లో
నమోద఼ద్యయు
లేడె.

గహమం

Amputation
of fingers or
hands

ఱేళైి లేద్య
Problems
ఙేత్ేల యొఔు related to
ఱ్ైఔలమం
eyes

యౌంఖం-ఫట ట్ో
షయిప్ట లనిద్ి

ఆచిున చిత్రంలో
ద్య శం యకహనిన
ఖుయితంచండి.

Possible Age – ఴమష఼ీPhoto
ఫట ట్ో
Mismatch
షయిప్ట లనిద్ి

Possible
GenderPhoto
Mismatch

ఆచిున చిత్రంలో
ద్య శం యకహనిన
ఖుయితంచండి.

Poor Quality
Photograph/
Incorrect
Photo

త్ఔుుఴ
నయణమత్
ఫట ట్ోగహరఫ్/త్
ప ఫట ట్ో

Possible
Error in
Name and
Address

ఆచిున చిత్రంలో
ద్య శం యకహనిన
ఖుయితంచండి.

Relationship
Error

షంఫంధ ద్య శం

Incomplete
Address

Poor Quality
Photograph/
Incorrect
Photo

ఔళి
షంఫంధ
షభషమలు

All of the
given

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

4

త్ఔుుఴ
నయణమత్
Photo of
ఫట ట్ోగహరఫ్/త్ Photo
ప ఫట ట్ో

ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో

1

పేయు భయిము
చియునయభా
ట్ారనిలోట్యైశన్
లో ద్య శం

4

ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో

1

పేయు భయిము
చియునయభాలో
ఈనన ద్య శం

Relationship షంఫంధ
Error
ద్య శం

ఄషంూయు
చియునయభా

Possible
Error in
Name and
Address
Transliterati
on

Possible
Error in
Name and
Address
Transliteratio
n

పేయు
భయిము
Photo of
చియునయభా
Photo
ట్ారనిలోట్యైశన్
లో ద్య శం
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Identify the error
type in the given
image.

Identify the error
type in the given
image.

Identify the error
type in the given
image.

Identify the error
type in the given
image.

Relationship
Error

మినశృమంప
No Exception
ఫట ట్ోలో
Available in
Photo of
షంఫంధ ద్య శం
మినశృమంప
Exception
Photo
ఄంద఼ఫాట్ులో
Photo
లేద఼

ఫట ట్ో
Incomplete
యొఔు ఫట ట్ో Address

ఄషంూయు
చియునయభా

3

ఆచిున చిత్రంలో
ద్య శం యకహనిన
ఖుయితంచండి.

Poor Quality
in Exception
Photo

మినశృమంప
No Exception
మినశృమంప
ఫట ట్ోలో
Object in
Available in
ఫట ట్ోలో
మినశృమంప Exception
Exception
త్ఔుుఴ నయణమత్
ఄంద఼ఫాట్ులో Photo
Photo
లేద఼

Photo of
మినశృమం
Photo in
ప ఫట ట్ోలో
Exception
ఴష఼తఴప
Photo

మినశృమంప
ఫట ట్ోలో
ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో

2

ఆచిున చిత్రంలో
ద్య శం యకహనిన
ఖుయితంచండి.

Relationship
Error

Object in
షంఫంధ ద్య శం Exception
Photo

Both Photo
మినశృమంప
of different
ఫట ట్ోలో ఴష఼తఴప
Person

యెండఽ ఱేయై
ఴమఔుతల
యొఔు
ఫట ట్ోలు

Exception
భాయా దయశకహల
Photo not as రకహయం
per
మినశృమంప
guidelines
ఫట ట్ో లేద఼

2

ఆచిున చిత్రంలో
ద్య శం యకహనిన
ఖుయితంచండి.

Relationship
Error

Object in
షంఫంధ ద్య శం Exception
Photo

Both Photo
మినశృమంప
of different
ఫట ట్ోలో ఴష఼తఴప
Person

యెండఽ ఱేయై
ఴమఔుతల
యొఔు
ఫట ట్ోలు

Exception
భాయా దయశకహల
Photo not as రకహయం
per
మినశృమంప
guidelines
ఫట ట్ో లేద఼

3

చియునయభా
యబాఖంలో
ఆచిున
షంఫంధం
నిఱహఴ యొఔు
ఆచిున యౌంఖం
లేద్య ఫట ట్ోగహరఫ్
షయిప్ట లనప
డె

ఔుట్ుంఫంలో
ని షబమల
యొఔు
భుక
లక్షణయలు
షయిప్ట లనప
డె

When a
woman
mentions
her exhusband's
name in her
Aadhaar

2

ఆచిున చిత్రంలో
ద్య శం యకహనిన
ఖుయితంచండి.

ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
What is a
షంఫంధ ద్య శం
నమోద఼
relationship error? ఏమిట్ి?
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

త్ండిర యొఔు
When there is భయిము
a mismatch in ఔత్ేయి
father's and
యొఔు
daughter's
చియునయభా
address
షయిప్ట లనప
డె

When the
given
relationship
in the
address
section is not
matching
with given
Gender or
Photograph
of the
resident

When the
facial
features of
members in
a family are
not
matching

భవళ త్న
అధ్యయోు అభ
త్న ఖత్-బయత
యొఔు
పేయుని
ఆచిునపడె
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

How do you
identify an
incomplete
address?

ఄషంూయు
చియునయభాని
మీయు ఎలా
ఖుయితశూత హయు?

Which of the
following is
considered as
fraud?

A resident admires
one of the
Bollywood
ఄధ్యమమం 7:
celebrities. He
నమోద఼/నయఔయ
requests the
ణ యొఔు
operator to attach
నయణమత్ పెై
celebrity's image
నమోద఼
in his Aadhaar
అయైట్ర్/షఽ
rather than his
యెవాజర్్్లఔు
photo. Can the
భాయా దయశకహలు
operator agree to
the resident's
request?

భూడె
రద్ేలహల ఔనయన If landmark
త్ఔుుఴ
is not given
ఆచిునపడె

ఫండ ఖుయుత
ఆఴానపడె

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి
If incomplete
మోషంగహ
address is
యిఖణించఫడెత్ేం
entered
ద్ి?

ఄషంూయు
చియునయభా
ఎంట్ర్
ఙేఴనట్ు మతే

Incorrectly
entering the
age of the
resident

నిఱహఴ యొఔు
ఴమష఼ీ
Taking
త్పగహ
photo of
ఎంట్ర్
photo
ఙేమఫడినప
డె

నిఱహఴ ఫాయ్ఴపడ్
ఴన్సయంఖ
రభుక఼లలో
ఔయిని
అయహధ్ిశూత హయు.
ఄత్న఼ అయైట్యిన
ఄత్ని ఫట ట్ో
కహఔుండయ
Yes
రభుక఼డి
చితయరనిన
ఄత్రక్ంచభని
ఄబమయిథంఙయడె.
అయైట్ర్ నిఱహఴ
యొఔు ఄబమయథనని
పఔుంట్ాడయ?

ఄఴపన఼

No

కహద఼

If less than
three
locations are
given

If street
number is
not
mentioned

If the office
యధ్ి షంకమ
address is
ఙెనపడె
not given

కహయహమలమం
చియునయభా
ఆఴానపడె

1

ఫట ట్ో
యొఔు
ఫట ట్ో
తీమడం

భషఔగహ
ఈనన ఫట ట్ోని
కహముర్
ఙేమడం

3

Capturing a
blurred
photo

2
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

An exception
photo in
enrolment image
shows no
exceptions. Which
of the following
options should the
operator mark?

నమోద఼ చిత్రంలో
మినశృమంప
ఫట ట్ో
మినశృమంప
No missing
లేదని చఽపశూత ట ంద్ి.
fingers
అయైట్ర్ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏ
ఎంపఔని
ఖుయితంఙయయౌ?

మినశృమంప
No exception
ఫట ట్ోలో
All the
available in
ఔనడనిఱ్ళైి
మినశృమంప features are
exception
లేఴప
ఄంద఼ఫాట్ులో fine
photo
లేద఼
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Which of the
following options
will you check in
case you of an
object in place of
exception photo?

మినశృమంప
ఫట ట్ో రద్ేవంలో
ఔ ఴష఼తఴప ఈంట్ే Object in
మీయు క్ంర ద్ి
exception
ఱహట్ిలోని ఏ
photo
ఎంపఔని
ఖుయుతపెడతయయు?

మినశృమంప Both Photo
ఫట ట్ోలో
of different
ఴష఼తఴప
Person
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Which of the
following is an
ఄధ్యమమం 7:
Photo of Photo
నమోద఼/నయఔయ error?
ణ యొఔు
I. Hard copy of
నయణమత్ పెై
photo
నమోద఼
II. Photo on a
అయైట్ర్/షఽ monitor
యెవాజర్్్లఔు
III. Photo on a
భాయా దయశకహలు mobile device
IV. Photo on
magazine

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి
ఫట ట్ో ద్య శం
యొఔు ఫట ట్ో?
I. ఫట ట్ో యొఔు
శృర్డ కహప
Only I
II. భానిట్యోుని
ఫట ట్ో
III. ముఫైల్
యిఔయంలోని ఫట ట్ో
IV. త్రరఔలోని ఫట ట్ో

కైఴలం I

325

I, II and III

ఄనిన
లక్షణయలు
షయిగా హనే
ఈనయనమ

మినశృమంప
లు
ఖభనించఫడ
లేద఼

2

Exception
యెండఽ ఱేయై
Photo not
ఴమఔుతల యొఔు
as per
ఫట ట్ోలు
guidelines

భాయా దయశకహల
మినశృమంప
రకహయం
Poor Quality
ఫట ట్ోలో
మినశృమం in Exception
త్ఔుుఴ
ప ఫట ట్ో
Photo
నయణమత్
లేద఼

1

I, II భయిము III II and III

II భయిము III

No
exceptions
observed

All the given ఆచిున ఄనిన
options
ఎంపఔలు

4
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Which of the
following is
considered as
photo of photo
error?

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి
ఫట ట్ో ద్య శం
ఴమక్త త్న
యొఔు ఫట ట్ోగహ
A person
ఴెయ్పని
యిఖణించఫడెత్ేం giving his selfie
ఆచిునద్ి
ద్ి?
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Which of the
following type of
photo is marked
as 'Poor quality in
exception photo'?

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
యఔం ఫట ట్ో
'మినశృమంప
A photo with
ఫట ట్ోలో త్ఔుుఴ
poor visibility
నయణమత్' గహ
ఖుయితంచఫడెత్ేంద్ి?
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Which of the
following photos
would mark as
'Exception photo
not as per
guidelines'?

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
ఫట ట్ోలు
A photo
'భాయా దయశకహల
A photo which మినశృమంప
where the
ఴమక్త క్ంర ద్ిక్
రకహయంగహ
shows
లని చఽపే
person is
చఽష఼తనన ఫట ట్ో
మినశృమంప
exceptions
ఫట ట్ో
looking down
ఫట ట్ో కహనిద్ి' గహ
ఖుయితంచఫడెత్ేంద్ి?

A person
capturing
another
person who
is taking a
photo

ఫట ట్ో
తీష఼ఔుంట్ునన
భయొఔ ఴమక్తని
కహముర్ ఙేఴే
ఴమక్త

ఄల
A photo with ఴష఼తఴపతో
దాశట యత్తో ఫట ట్ో object
ఈనన ఫట ట్ో

The
operator
allowing a
photographe
r to take the
resident's
photo

నిఱహఴత్ేని
యొఔు
ఫట ట్ో
తీమడయనిక్
ఫట ట్ోగహరపయిన
ఄన఼భత్రంచి
న అయైట్ర్

A photo
which
shows
exceptions

A photo
మినశృమంప
మినశృమం which shows
లేఔుండయ
పలని చఽపే person
ఴమక్తని చఽపే
ఫట ట్ో
without
ఫట ట్ో
exception

1

A photo
which
shows
person
without
exception

మినశృమం
ఄల
ప లేఔుండయ A photo with
దాశట యత్తో
ఴమక్తని చఽపే poor visibility
ఫట ట్ో
ఫట ట్ో

2

A person's
photo is
captured
without that
person being
physically
present

ఴమక్త
బౌత్రఔంగహ
ఄఔుడ
లేఔునయన అ
ఴమక్త యొఔు
ఫట ట్ో కహముర్
ఙేమడం

4
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లహంత్ర 65
షంఴత్ీయహల
Shanthi is a 65
ఴాద఼ధయహలు. అభ
year old woman. ఄనయయోఖమం
Due to her ill
కహయణంగహ, అధ్యర్
health, she is
నమోద఼
unable to come to ఙేష఼కోడయనిక్ అభ
ఄధ్యమమం 7:
the enrolment
నమోద఼ కైంద్యరనిక్
నమోద఼/నయఔయ center to get
యహలేఔప్ట మంద్ి.
ణ యొఔు
enroled for
అభ కొడెఔు
నయణమత్ పెై
Aadhaar. Her son అధ్యర్ కోషం
నమోద఼
gets her paspport కహముర్
అయైట్ర్/షఽ photograph which ఙేమడయనిక్ అభ
యెవాజర్్్లఔు
can be captured
ప్హస్ ప్ట ర్ట ఫట ట్ోని
భాయా దయశకహలు as her photo for
తీష఼కొఙయుడె.
Aadhaar. Is it
ఄట్ుఴంట్ి
acceptable to take షందయహఫలలో
the photo of
ఫట ట్ో యొఔు
photo in such
ఫట ట్ోని
scenarios?
తీష఼కోఴడం
అమోదయోఖమభే
నయ?
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Rakesh is an
enrolment
ఄధ్యమమం 7:
operator. He
నమోద఼/నయఔయ
sometimes asks
ణ యొఔు
one of the
నయణమత్ పెై
residents to
నమోద఼
capture the
అయైట్ర్/షఽ
pictures while he
యెవాజర్్్లఔు
enters the details
భాయా దయశకహలు
into the system. IS
this acceptable?

యహకైష్ నమోద఼
అయైట్ర్. ఄత్న఼
ఴషటంలోక్
యఴయహలని ఎంట్ర్
ఙేషత ఼ననపడె
ఔ నిఱహఴని
చితయరలని కహముర్
ఙేమభని
కొనినశూహయుు
ఄడిగహడె. ఆద్ి
అమోదయోఖమభే
నయ?

Yes, as the
resident
cannot come
to the
enrolment
center

No, as the
phot should
be clicked by
enrolment
operator only

ఄఴపన఼,
నిఱహఴ
నమోద఼
కైంద్యరనిక్
యహలేఔప్ట త్ే
ననంద఼న

No, as photo
of photo is a
grave critical
error and
indicates
fraud

కహద఼, ఫట ట్ో
యొఔు ఫట ట్ో
క్ుశటభైన ద్య శం
భయిము
మోశూహనిన
షఽచిష఼తంద్ి

2

కహద఼, ఫట ట్ో
నమోద఼
అయైట్ర్
ద్యాయహ
భాత్రభే క్ుక్స
ఙేమఫడయయౌ

Yes, resident
can capture
the image
and operator
should
ensure that
the clarity is
good

ఄఴపన఼, నిఱహఴ
చితయరనిన
కహముర్
ఙేమఴచ఼ు
భయిము
అయైట్ర్
షశట త్ ఫాగహ
ఈండేలా
చఽష఼కోఱహయౌ

1
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As per the
enrolment
guidelines, a
ఄధ్యమమం 7:
resident needs to
నమోద఼/నయఔయ
be present
ణ యొఔు
physically at the
నయణమత్ పెై
time of enrolment
నమోద఼
and photo of
అయైట్ర్/షఽ
resident needs to
యెవాజర్్్లఔు
be clicked either
భాయా దయశకహలు
by the enrolment
operator or by the
resident.

నమోద఼
భాయా దయశకహల
రకహయం, నమోద఼
షభమంలో
నిఱహఴ బౌత్రఔంగహ
ఈండయయౌ భయిము TRUE
నిఱహఴ యొఔు
ఫట ట్ో నమోద఼
అయైట్ర్ లేద్య
నిఱహఴ ద్యాయహగహన్స
క్ుక్స ఙేమఫడయయౌ.

ప

332

Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

మినశృమంప
ఫట ట్ో ఴమక్త ఎడభ
Poor Quality
ఱ్ైపక్ చఽష఼తనన
in Exception
చితయరనిన
Photo
చఽపశూత ట ంద్ి. ఆద్ి
ఏ యఔభైన ద్య శం?

మినశృమంప
No Exception
మినశృమంప
ఫట ట్ోలో
Available in
ఫట ట్ోలో
మినశృమంప
Exception
త్ఔుుఴ నయణమత్
ఄంద఼ఫాట్ులో
Photo
లేద఼

An exception
photo shows an
image of a person
looking to the left
side. What type of
error is this?

FALSE

త్ప

2

Exception
Photo not
as per
guidelines

భాయా దయశకహల
రకహయం
మినశృమం
ప ఫట ట్ో
లేద఼

Photo of
Photo in
Exception
Photo

మినశృమంప
ఫట ట్ోలో
ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో

3
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26 షంఴత్ీయహల
ఴత ని
ై ఫట ట్ో
చఽపతోంద్ి
భయిము అభ
మినశృమంప
Object in
ఫట ట్ో భయొఔ 26
exception
షంఴత్ీయహల ఴత క
ై ్
photo
అభ ఔుడి ఙేత్రక్ 4
ఱేళితో ఈనన
చితయరనిన
చఽపతోంద్ి. ఆద్ి
ఏ యఔభైన ద్య శం?
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A photo shows
image of a 26 year
ఄధ్యమమం 7:
old woman and
నమోద఼/నయఔయ her exception
ణ యొఔు
photo shows
నయణమత్ పెై
image of another
నమోద఼
26 year old
అయైట్ర్/షఽ woman with 4
యెవాజర్్్లఔు
fingers on her
భాయా దయశకహలు right hand. What
type of error is
this?
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ఫట ట్ో 45
షంఴతయీయహల ఴమక్త
A photo shows
యొఔు చితయరనిన
image of a 45 year
చఽపతోంద్ి
old man and his
ఄధ్యమమం 7:
భయిము ఄత్ని
exception photo
నమోద఼/నయఔయ
మినశృమంప
shows the same
ణ యొఔు
ఫట ట్ో ఄద్ే ఴమక్త
man without one
Both Photo of
నయణమత్ పెై
ఙేమ లేఔుండయ
hand. Also, the
different
నమోద఼
చఽపతోంద్ి.
face in the
Person
అయైట్ర్/షఽ
ఄంతేకహఔ
exception photo is
యెవాజర్్్లఔు
మినశృమంప
not clear. Which
భాయా దయశకహలు
ఫట ట్ోలో భుకం
of the following
షశట ంగహ లేద఼.
errors will you
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
mark?
ద్య శుహలని మీయు
ఖుయితశూత హయు?

మినశృమంప Both Photo
ఫట ట్ోలో
of different
ఴష఼తఴప
Person

యెండఽ ఱేయై
ఴమఔుతల
యొఔు
ఫట ట్ోలు

Exception
యెండఽ ఱేయై
Photo not
ఴమఔుతల యొఔు
as per
ఫట ట్ోలు
guidelines

భాయా దయశకహల
Exception
రకహయం
Poor Quality
Photo not as
మినశృమంప in Exception
per
ఫట ట్ో లేద఼
Photo
guidelines

భాయా దయశకహల
మినశృమంప
రకహయం
Poor Quality
ఫట ట్ోలో
మినశృమం in Exception
త్ఔుుఴ
ప ఫట ట్ో
Photo
నయణమత్
లేద఼

2

మినశృమంప
No Exception ఫట ట్ోలో
Available in మినశృమంప
Exception
Photo
ఄంద఼ఫాట్ులో
లేద఼

3

మినశృమం
ప ఫట ట్ోలో
త్ఔుుఴ
నయణమత్
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
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ద్యద్యప 20
షంఴత్ీయహల
You see an image
ఄధ్యమమం 7:
ఴమష఼ీ ఈండే
of woman who
నమోద఼/నయఔయ
ఔ ఴత ై చితయరనిన
could be upto 20
ణ యొఔు
మీయు చఽశూహయు.
years of age.
నయణమత్ పెై
ఄమతే,
However, the age
నమోద఼
షశట ంఙేఴన
mentioned is 55
అయైట్ర్/షఽ
ఴమష఼ీ 55
years. What action
యెవాజర్్్లఔు
ఏళైి. ఄట్ుఴంట్ి
will you take in
భాయా దయశకహలు
షందయబంలో మీయు
such situation?
ఏ చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు?

The name of the
resident shows
Jasmine, which is
also the name of
a flower. Is this an
error?

నిఱహఴ యొఔు
పేయు జాఴభన్ గహ
చఽపశూత ట ంద్ి, ఆద్ి
పఴపా పేయు
ఔడయ. ఆద్ి
ద్య శభా?

Yes, as
Jasmine is
name of a
flower

Mark it as
'Possible Age
– Photo
mismatch'
error

ఄఴపన఼,
జాఴభన్
పఴపా
యొఔు పేయు
ఄమనంద఼ఴలు

ఴమష఼ీఫట ట్ో
షయిప్ట లని'
ద్య శంగహ
ఖుయితంచండి

No, as
Jasmine can
be a female
resident's
name

లేద఼, జాఴభన్
భవరా నిఱహఴ
యొఔు పేయు
కహఴచ఼ు

కహయుడని
Simply reject
భాభులుగహ
the card
త్రయషుయింఙయయౌ

2

Report it to
your
superior

మీ పెై
ఄధ్ికహయిక్
నిఱేద్ిఔ
ఆఱహాయౌ

Ignore the
error as
some 50
year olds
may look as
young as 20
year old

50 ఏళు
భుషయౌఱహళైి
20 ఏళు
ఴమష఼ీగహ
ముఴత్గహ
ఔనిపంచఴచ఼ు
ద్య శుహనిన
ఴద్ిలేమండి

1
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యఴయహలని
యిశీయౌష఼తననప
While verifying
డె, చియునయభాలో
the details, you
పేయు W/O
ఄధ్యమమం 7:
find that in the
యయందర్ యెడడ గ
ి హ
నమోద఼/నయఔయ address the title is
మీయు
ణ యొఔు
given as W/O
ఔన఼గొనయనయు.
Mark it as
నయణమత్ పెై
Ravinder Reddy.
ఄమతే, చిత్రం 10 'Relationship
నమోద఼
However, the
షంఴత్ీయహల
error'
అయైట్ర్/షఽ picture is of a 10
ఴమష఼ీ ఈనన
యెవాజర్్్లఔు
year old girl. What
ఄభాభమద్ి.
భాయా దయశకహలు action will you
ఄట్ుఴంట్ి
take in such
షందయబంలో మీయు
situation?
ఏ చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు?

ద్ీనిని
'షంఫంధ
ద్య శం'
ఖుయితంఙయయౌ

కహయుడని
Simply reject
భాభులుగహ
the card
త్రయషుయింఙయయౌ
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As per the
enrolment
ఄధ్యమమం 7:
guidelines, a
నమోద఼/నయఔయ resident needs to
ణ యొఔు
be present
నయణమత్ పెై
physically at the
నమోద఼
time of enrolment
అయైట్ర్/షఽ and photo of
యెవాజర్్్లఔు
resident needs to
భాయా దయశకహలు be clicked by the
enrolment
operator only.

ప

FALSE

నమోద఼
భాయా దయశకహల
రకహయం, నమోద఼
షభమంలో
నిఱహఴ బౌత్రఔంగహ
ఈండయయౌ భయిము
నిఱహఴ యొఔు
ఫట ట్ో నమోద఼
అయైట్ర్ ద్యాయహ
భాత్రభే
తీమఫడయయౌ.

TRUE

త్ప

Report it to
your
superior

మీ పెై
ఄధ్ికహయిక్
నిఱేద్ిఔ
ఆఱహాయౌ

Ignore the
error

ద్య శుహనిన
ట్ిటంచ఼కోఔ
డద఼

1

1
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి
Which of the
'పేయు భయిము
following refers to చియునయభా
When there is చియునయభాలో
'Possible Error in ట్ారనిలోట్యైశన్ లో
an error in the ద్య శం
Name & Address శూహధమభమయమ
address
ఈననపడె
transliteration'
ద్య శం' ద్య శంగహ
error?
షఽచించఫడెత్ేం
ద్ి?
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Which of the
following errors
should be marked
if the image in the
photo is a chair?
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ఫయోభట్ిక్స
ర
కహముర్ కైఴలం 4
A biometric
ఱేయౌభుదరలనే
ఄధ్యమమం 7:
capture shows
చఽపశూత ట ంద్ి
నమోద఼/నయఔయ only 4 finger prints భయిము
ణ యొఔు
and the exception మినశృమంప
నయణమత్ పెై
photo shows his
ఫట ట్ో ఄత్ని ఙేత్రని
నమోద఼
hands with four
నయలు ఱేళితో
అయైట్ర్/షఽ fingers but his face చఽపశూత ట ంద్ి కహన్స
యెవాజర్్్లఔు
is not clear. Is the ఄత్ని భుకం
భాయా దయశకహలు exception photo
షశట ంగహ లేద఼. ఇ
acceptable?
మినశృమంప
ఫట ట్ో
అమోదఔయభేనయ?
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ఫట ట్ోలోని చిత్రం
ఔుయీు ఄమతే
క్ంర ద్ి ద్య శుహలలో
ద్ేనిని మీయు
ఖుయితశూత హయు?

Human photo భానఴపని
missing
ఫట ట్ో లేద఼

Yes, as the
person the
exception is
shown

When the
name and
address is
not given in
local
language

శూహథనిఔ బాశలో
పేయు భయిము
చియునయభా
ఆఴానపడె

Unidentified ఖుయితంచని
object
ఴష఼తఴప

No, as the
exception
ఄఴపన఼,
photo should
ఴమక్తగహ
have the
మినశృమంప
clear photo
చఽఫడింద్ి
of his hands
and face

కహద఼,
మినశృమంప
ఫట ట్ో ఄత్ని
ఙేత్ేలు
భయిము
భుకం యొఔు
షశట భైన
ఫట ట్ోని ఔయౌగి
ఈననంద఼న

When the
address
written in
local
language
and in
English are
not
matching

శూహథనిఔ
బాశలో
భయిము
అంఖు ంలో
ఱహరఴన
చియునయభా
షయిప్ట లనప
డె

When you
do not
recognise
the name of
the city the
resident
resides in

నిఴఴంఙే
నఖయం
యొఔు
పేయున఼ మీయు
ఖుయితంచనప
డె

3

Person
missing

ఴమక్త లేడె

Its not an
error

ఆద్ి ద్య శం
కహద఼

1

2
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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?

ఫయోభట్ిక్స
ర
కహముర్ కైఴలం 3
ఱేయౌభుదరలనే
చఽపశూత ట ంద్ి
భయిము
మినశృమంప
Yes, as the
ఄఴపన఼, ఴమక్తక్
ఫట ట్ో ఎడభ ఙెయ person has no ఎడభ ఙెయ
లేఔుండయ ఴమక్త
left ear
లేనంద఼న
భుకానిన ఔయౌగి
ఈంద్ి. ఇ
మినశృమంప
ఫట ట్ో
అమోదఔయభేనయ?
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
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నిఱహఴ యొఔు
చిత్రం
An enrolment is
మినశృమంప
considered as 'No
లేఔుండయ
ఄధ్యమమం 7:
Exception
చఽపంచినపడె
నమోద఼/నయఔయ Available in
నమోద఼
ణ యొఔు
Exception Photo'
'మినశృమంప
నయణమత్ పెై
error when the
ఫట ట్ోలో
TRUE
నమోద఼
image of the
మినశృమంప
అయైట్ర్/షఽ resident shows no
ఄంద఼ఫాట్ులో
యెవాజర్్్లఔు
exception,
లేని' ద్య శంగహ
భాయా దయశకహలు however it has
యిఖణించఫడెత్ేం
marked as
ద్ి, ఄమతే ఆద్ి
exception.
మినశృమంపగహ
ఖుయితంచఫడింద్ి.

ప

No, as the
exception
photo should
have the
photo of his
hands

కహద఼, ఄత్ని
ఙేత్ేల యొఔు
ఫట ట్ోని
మినశృమంప
చిత్రం ఔయౌగి
ఈననంద఼న

2

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

An enrolment is
considered as
'Object in
Exception' error
when there is
another person in
the exception
photo.

మినశృమంప
ఫట ట్ోలో భయొఔ
ఴమక్త ఈననపడె
నమోద఼
'మినశృమంపలో TRUE
ఴష఼తఴప' ద్య శంగహ
యిఖణించఫడెత్ేం
ద్ి.
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

When the
exception photo is
not clear, then
you should
increase the
brightness and
accept the photo.

మినశృమంప
ఫట ట్ో షశట ంగహ
లేనపడె,
ఄపడె మీయు
కహంత్రని పెంచి
ఫట ట్ోని
ఄంగీఔయింఙయయౌ.
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

When the photo
and exception
photo are same,
then it is
_______________.

ఫట ట్ో భయిము
మినశృమంప
ఫట ట్ో ఔట్ే
ఄమనపడె,
ఄద్ి________.

ప

FALSE

త్ప

2

TRUE

ప

FALSE

త్ప

2

No Exception
Available in
Exception
Photo error

మినశృమంప
ఫట ట్ోలో
మినశృమంప
ఄంద఼ఫాట్ులో
లేని ద్య శం

Exception
Photo not as
per
guidelines
error

మినశృమం
భాయా దయశకహల
Poor Quality ప ఫట ట్ో లో
రకహయం
in Exception త్ఔుుఴ
Not an error ద్య శం కహద఼
మినశృమంప
Photo error నయణమతయ
ఫట ట్ో లేని ద్య శం
ద్య శం

2
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మినశృమంపలో
ఆచిున ద్యని
ఄధ్యమమం 7:
You find that
న఼ండి నిఱహఴ
నమోద఼/నయఔయ resident's photo is
యొఔు ఫట ట్ో
ణ యొఔు
different from the
యభిననంగహ
నయణమత్ పెై
one given in the
ఈందని మీయు
నమోద఼
exception. What
ఔన఼గొనయనయు.
అయైట్ర్/షఽ action will you
ఄట్ుఴంట్ి
యెవాజర్్్లఔు
take in such
షందయబంలో మీయు
భాయా దయశకహలు situation?
ఏ చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు?

'మినశృమంప
Mark it as 'No
ఫట ట్ోలో
Mark it as
exception
మినశృమంప 'Incomplete
available in
ఄంద఼ఫాట్ులో Address'
exception
లేని' ద్య శంగహ error
photo' error
ఖుయితంఙయయౌ
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Which of the
following refers to
'Both Photo of
different person'
error?

యభినన ఴమక్త
యొఔు యెండె
ఫట ట్ోల' ద్య శం
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి
షఽచిష఼తంద్ి?

When the
resident's
photo and his
exception
photo is
mismatching
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

You find that the
photo in the given
image is dark.
What action will
you take in such
situation?

ఆచిున చిత్రంలోని
ఫట ట్ో డయర్ు గహ
ఈందని మీయు
ఔన఼గొనయనయు.
ఄట్ుఴంట్ి
షందయబంలో మీయు
ఏ చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు?

'మినశృమంప
Mark it as 'No
ఫట ట్ోలో
exception
Mark it as
నయణమత్ లేని'
మినశృమంప
available in
'Poor
ద్య శంగహ
ఄంద఼ఫాట్ులో
exception
Quality' error ఖుయితంఙయయౌ
లేని' ద్య శంగహ
photo' error
ఖుయితంఙయయౌ

నిఱహఴ ఫట ట్ో
భయిము
ఄత్ని
మినశృమంప
ఫట ట్ో
షయిప్ట లనప
డె

When the
exception
photo shows
an object

ద్ీనిన
'ఄషంూయు
చియునయభా'
ద్య శంగహ
ఖుయితంఙయయౌ

Mark it as
'Both photo
of different
person'
error

ఱేయై ఴమక్త
యొఔు
యెండె
ఫట ట్ోల'
ద్య శంగహ
ద్ీనిన
ఖుయితంఙయయౌ

Mark it as
'Possible
Error in
Name and
Address'
error

ద్ీనిన 'పేయు
భయిము
చియునయభాలో
ఴచిున
త్ప'
ద్య శంగహ
ఖుయితంఙయయౌ

3

మినశృమంప
ఫట ట్ో ఴష఼తఴపని
చఽపషత ఼ననప
డె

When the
name and
the gender
of the
person are
mismatching

ఴమక్త యొఔు
పేయు
భయిము
యౌంఖం
షయిప్ట లనప
డె

When both
the photos
show no
exceptions

యెండె
ఫట ట్ోలు
మినశృమంప
లేదని
చఽపంచినప
డె

1

Mark it as
'Image not
clear' error

చిత్రం
షశట ంగహ
లేని' ద్య శంగహ
ద్యనిన
ఖుయితంఙయయౌ

ఫట ట్ోలో
Mark it as
షయిప్ట లడంలేని
'Mismatch in
' ద్య శంగహ
the photo'
ద్యనిన
error
ఖుయితంఙయయౌ

2

మినశృమంప
ఫట ట్ో యొఔు
If the quality and
నయణమతయ భయిము
visibility of the
దావమత్ వీనంగహ
exception photo is
ఈంట్ే, ఄపడె
poor, then it
True
ఄద్ి
should be marked
'మినశృమంప
as 'Poor Quality in
ఫట ట్ోలో త్ఔుుఴ
Exception Photo'.
నయణమత్' గహ
ఖుయితంచఫడెత్ేంద్ి.

ప

FALSE

త్ప

1

త్ప

2
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
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If only one side of
ఄధ్యమమం 7:
the exception
నమోద఼/నయఔయ
photo is clearly
ణ యొఔు
visible and the
నయణమత్ పెై
other side is
నమోద఼
shaded, then it is
అయైట్ర్/షఽ
considered as
యెవాజర్్్లఔు
Photo of Photo
భాయా దయశకహలు
error.

మినశృమంప
ఫట ట్ో యొఔు ఔ
ఱ్ైప భాత్రభే
షశట ంగహ ఔనడి
భయిము భయొఔ
ఱ్ైప భషఔగహ
True
ఈంట్ే, ఄపడె
ఆద్ి ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో ద్య శంగహ
యిఖణించఫడెత్ేం
ద్ి.

ప

FALSE
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

నిఱహఴ యొఔు
మినశృమంప
ఫట ట్ో షశట ంగహ
లేదని మీయు
ఔన఼గొనయనయు.
మీయు ఏ చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు?

ఄంగీఔయించి
భయిము
ద్యనిన 'ఫట ట్ో
యొఔు ఫట ట్ో'
ద్య శంగహ
ఖుయితంఙయయౌ

త్రయషుయించి
భయిము
Reject and
ద్యనిన
mark it as
'మినశృమంప
'Poor Quality
ఫట ట్ోలో
in Exception
నయణమత్ లేని'
Photo' error
ద్య శంగహ
ఖుయితంఙయయౌ
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You find that the
exception photo
of the resident is
not clear. What
action will you
take?

Accept and
mark it as
'Photo of
photo' error

Rectfiy the
photo
clarity using
photo
rectification
software

ఫట ట్ో
యెకటఫ
్ కైశన్
మీ పెై
Escalate the
శూహఫ్టేటేర్
ఄధ్ికహయిక్
issue to your
ఈయోగించి
షభషమని
superior
ఫట ట్ోని యెకటఫ
్ ెై
యననయంచడం
ఙేమాయౌ

2
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Photo of Photo'
error is marked
when enrolment
of a resident is
done without
capturing the live
picture of the
resident.

నిఱహఴ యొఔు
ల ైవ్ చిత్రం
కహముర్
ఙేమఔుండయ
నిఱహఴ యొఔు
True
నమోద఼
జయిగినపడె
'ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో' ద్య శం
ఖుయితంచఫడెత్ేంద్ి.

ప

FALSE

త్ప

1

354

Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

If the residents
photo has been
captured by
Enrolment
operators with
Tourist place, than
it will get rejected
under Poor
Quality Photo

యహమట్ఔ రద్ేవంతో
నమోద఼ అయైట్యు
ద్యాయహ నిఱహఴ
ఫట ట్ో కహముర్
ఙేమఫడిత,ే
True
ఄపడె ఄద్ి
త్ఔుుఴ నయణమతయ
ఫట ట్ో క్ంర ద
త్రయషుయించఫడె
త్ేంద్ి

ప

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

మినశృమంప
You find that there చిత్రంలో
are no exceptions మినశృమంపలు
in the exception
లేఴని మీయు
image. What
ఖభనింఙయయు.
would you do in
ఄట్ుఴంట్ి
such case?
షందయబంలో మీయు
ఏమి ఙేశూత హయు?

Reject and
mark it as
'No
Exception
available in
the
exception
photo' error

త్రయషుయింఙయయౌ
భయిము
ద్యనిన
''మినశృమంప
ఫట ట్ోలో
మినశృమంప
ఄంద఼ఫాట్ులో
లేని' ద్య శంగహ
ఖుయితంఙయయౌ
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ఄంగీఔయింఙయయౌ
భయిము
Accept and
ద్యనిన
mark it as 'No
''మినశృమం
Exception
ప ఫట ట్ోలో
available in
మినశృమంప
the exception
ఄంద఼ఫాట్ులో
photo' error
లేని' ద్య శంగహ
ఖుయితంఙయయౌ

Accept and
delete the
photo
without
exception

మినశృమం
ప లేఔుండయ
మీ పెై
ఫట ట్ోని
Escalate the
ఄధ్ికహయిక్
ఄంగీఔయింఙయయౌ issue to your
షభషమని
భయిము
superior
యననయంచడం
తొలగింఙయయౌ

2
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

The exception
photo does not
show the image of
the resident. What
type of error is
this?

మినశృమంప
ఫట ట్ో నిఱహఴ
యొఔు చితయరనిన
చఽడంలేద఼.
ఆద్ి ఏ యఔం
త్పదం?

Object in
exception
photo

మినశృమంప Both Photo
ఫట ట్ోలో
of different
ఴష఼తఴప
Person
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

You find that the
name of the city
does not belong to
the State. What
would you do in
such situation?

నఖయం యొఔు
పేయు యహశుహటరనిక్
ఙెంద్ినద్ి కహదని
మీయు ఖుయితంఙయయు.
ఄట్ుఴంట్ి
షందయబంలో మీయు
ఏమి ఙేశూత హయు?

Correct the
name of the
City and
accept the
details

నఖయం యొఔు
పేయుని షయిఙేఴ
యఴయహలని
ఄంగీఔయింఙయయౌ
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

ఆచిున నఖయం
లేద్య యహశట ంర తో
Possible Error in
చియునయభా
Name & Address is
జత్డనపడె
marked when
పేయు భయిము
TRUE
address is not
చియునయభాలో
matching with the
శూహధమభమయమ
city or State given.
ద్య శం
ఖుయితంచఫడెత్ేంద్ి.

ప

ఱేయై ఴమక్త
యొఔు యెండె
ఫట ట్ోలు

Exception
Photo not
as per
guidelines

భాయా నియైదలహల
రకహయం
Poor Quality మినశృమంప
మినశృమం in Exception ఫట ట్ోలో
ప ఫట ట్ో
Photo
నయణమత్ లేద఼
లేద఼

1

Mark it as
'Possible
Error in
Name and
Address'
error

పేయు భయిము
చియునయభాలో
ద్య శం' గహ ద్ీనిన
ఖుయితంఙయయౌ

Inform the
operator to
correct the
issue

షభషమని
షయిఙేమడయని
మీ పెై
Escalate the
క్
ఄధ్ికహయిక్
issue to your
అయైట్యుక్
షభషమని
superior
షభాఙయయం
యననయంచడం
ఄంద్ింఙయయౌ

2

FALSE

త్ప

1
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ఴమక్త త్న ఙేత్ేలని
చఽపత్ేననద్ి
An exception
ఄధ్యమమం 7:
మినశృమంప
photo has the
నమోద఼/నయఔయ
ఫట ట్ో ఔయౌగి ఈంద్ి.
person showing
ణ యొఔు
ఫట ట్ోలో ఎట్ుఴంట్ి
his hands. You find
నయణమత్ పెై
మినశృమంపలు
that there are no
నమోద఼
లేఴని మీయు
exceptions in the
అయైట్ర్/షఽ
ఔన఼గొనయనయు.
photo. What
యెవాజర్్్లఔు
ఄట్ుఴంట్ి
action will you
భాయా దయశకహలు
షందయబంలో మీయు
take in such cases?
ఏ చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు?
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Correct the
name of the
City and
accept the
details

నఖయం యొఔు
పేయుని షయిఙేఴ
యఴయహలని
ఄంగీఔయింఙయయౌ

Mark it as
'No
exception
available in
exception
photo' error

మినశృమంప
ఫట ట్ోలో
మినశృమంప
ఄంద఼ఫాట్ులో
లేని; ద్య శం గహ
ఖుయితంఙయయౌ

The exception
photo shows
image of a person
with one eye
covered. Will you
Accept or Reject
this image?

ఔ ఔన఼న
భాత్రభే ఴచిున
ఴమకీత యొఔు చిత్రం
మినశృమంప
Accept
ఫట ట్ో చఽపతోంద్ి.
ఇ చితయరనిన మీయు
ఄంగీఔయిశూత హయహ లేద్య
త్రయషుయిశూత హయహ?

ఄంగీఔయించ఼

Reject

త్రయషుయించ఼

You find that the
City and the State
are not matching.
What action will
you take in such
situation?

నఖయం భయిము
యహశట ంర
జత్డట్ేు దని
మీయు
ఔన఼గొనయనయు.
ఄట్ుఴంట్ి
షందయబంలో మీయు
ఏ చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు?

యౌంఖం-ఫట ట్ో
షయిప్ట లఔప్ట ఴ
డం

Incomplete
Address

ఄషంూయు
చియునయభా

Possible
GenderPhoto
Mismatch

Inform the
operator to
correct the
issue

షభషమని
షయిఙేమడయని
మీ పెై
Escalate the
క్
ఄధ్ికహయిక్
issue to your
అయైట్యుక్
షభషమని
superior
షభాఙయయం
యననయంచడం
ఄంద్ింఙయయౌ

2

2

ఴమష఼ీPossible
ఫట ట్ో
Age – Photo
షయిప్ట లఔప్ట ఴ
Mismatch
డం

Possible
Error in
Name and
Address

పేయు భయిము
చియునయభాలో
ద్య శం

4
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

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?

అంఖు ంలో
భయిము శూహథనిఔ
బాశలో నఖయం
పేయు జత్డట్ేు ద఼.
ఄమతే, మిగియౌన
ఄనిన యఴయహలు
షయెవనఱే. ఄట్ుఴంట్ి
షందయబంలో మీయు
ఏం ఙేశూత హయు?

Correct the
name of the
City and
accept the
details

Inform the
నఖయం యొఔు
operator
పేయుని షయిఙేఴ
through mail
యఴయహలని
about the
ఄంగీఔయింఙయయౌ
error

ద్య శం ఖుయించి
భమల్ ద్యాయహ
అయైట్యిు
షభాఙయయం
ఆఱహాయౌ
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Possible Error in
Name/Address
Transliteration
error is there is a
mismatch in name
and address given
in local language
and in English.

ఆచిున శూహథనిఔ
బాశ భయిము
అంఖు ంలో పేయు
భయిము
చియునయభాలో
షయిప్ట లడం లేని
పేయు/చియునయభా
ట్ారనిలోట్యైశన్
త్పలో ద్య శం.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

If the name in the
enrolment details
is a slang, the
same should be
rejected.

నమోద఼
యఴయహలలో పేయు
మాషని ఔయౌగి
ఈంట్ే, ఄద్ి
త్రయషుయించఫడె
త్ేంద్ి.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1

Mark it as
'Possible
Error in
Name/Addre
ss
Transliterati
on' error

పేయు/చియునయ
భా
మీ పెై
Escalate the
ట్ారనిలోట్యైశన్
ఄధ్ికహయిక్
issue to your
లో ద్య శంగహ'
షభషమని
superior
ద్యనిన
యననయంచడం
ఖుయితంఙయయౌ

3
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

One of the
exception photo
shows a picture of
deity. What
should you do in
such case?

మినశృమంప
ఫట ట్ోలో ఔట్ి
ద్ేఴపడి ఫట ట్ోని
Accept the
చఽపశూత ట ంద్ి.
details
ఄట్ుఴంట్ి
షందయబంలో మీయు
ఏమి ఙేశూత హయు?

యఴయహలని
ఄంగీఔయింఙయయౌ
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Which of the
following is
considered as
'Human photo
missing' error?

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో
ద్ేనిని 'భనిళ
ఫట ట్ో లేద఼'
ద్య శంగహ
యిఖణిశూత హయు?

ఫట ట్ో ఴమక్తని
If the photo
మినశృమంప
shows an
లేఔుండయ
object
చఽపఴేత

II భయిము III
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Which of the
following
elements in the
ఄధ్యమమం 7:
exception photo
నమోద఼/నయఔయ are not
ణ యొఔు
acceptable?
నయణమత్ పెై
I. Photo of Photo
నమోద఼
II. Celebrity Photo
అయైట్ర్/షఽ III. Web cam logo
యెవాజర్్్లఔు
IV. Photo of animal
భాయా దయశకహలు V. Photo of the
resident showing
the exceptions

If the photo
shows a
person
without
exception

మినశృమంప
ఫట ట్ోలో క్ంర ద్ి
భులకహలలో ఏయ
ఄంగీఔయింఫడఴప?
I. ఫట ట్ో యొఔు
II. రభుక ఴమక్త
II and III
ఫట ట్ో
III. జంత్ేఴప ఫట ట్ో
IV.
మినశృమంపలని
చఽపే నిఱహఴ
ఫట ట్ో

షయెవన చితయరనిన
Send a mail
క్ుక్స ఙేమడయనిక్
to operator
అయైట్యిు
to click the
భమల్
right picture
ంప్హయౌ

II, III and IV

Mark it as
'Human
photo
missing'
error

ద్యనిన
'భానఴ
ఫట ట్ో లేని'
ద్య శంగహ
ఖుయితంఙయయౌ

It is not an
error

ఆద్ి ద్య శం
కహద఼

3

ఫట ట్ో
ఫట ట్ో ఴష఼తఴపని If the photo
షశట ంగహ
చఽపఴేత
is not clear
లేఔప్ట తే

If the photo
is blurred

ఫట ట్ో
భషఔగహ ఈంట్ే

2

II, III భయిము
IV

All the given ఆచిున ఄనిన
options
ఎంపఔలు

I, II, III and
IV

I, II, III
భయిము IV

3
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

During enrolment
process, a resident
can help the
operator by
clicking the photos
of other residents.

నమోద఼ రకమ
్ర
షభమంలో,
అయైట్యుక్ ఆత్య
నిఱహష఼ల యొఔు TRUE
ఫట ట్ోలని తీమడం
ద్యాయహ నిఱహఴ
శూహమడఴచ఼ు.

ప

FALSE

త్ప

2
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

A resident should
be present
physically at the
Aadhaar
enrolment centre
to give his
enrolment details.

ఄత్ని నమోద఼
యఴయహలని
ఆఴాడయనిక్ అధ్యర్
నమోద఼ కైందరం
TRUE
ఴదద నిఱహఴ
త్నిషయిగహ
బౌత్రఔంగహ ఈండయయౌ.

ప

FALSE

త్ప

1
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నిఱహఴ ఄత్ని
త్ండిర జఫుఫడి
A resident
ఄధ్యమమం 7:
ఈనయనడని
approaches you
నమోద఼/నయఔయ
భయిము ఄత్ని
stating that his
ణ యొఔు
యఴయహలు
father is ill and
నయణమత్ పెై
ఆఴాడయనిక్
unable to come to
నమోద఼
కైంద్యరనిక్
the centre to give
అయైట్ర్/షఽ
యహలేఔప్ట త్ేనయనడని
his details. What
యెవాజర్్్లఔు
మిభభయౌన
should you do in
భాయా దయశకహలు
ఔయౌలహడె. ఇ
this case?
షందయబంలో మీయు
ఏమి ఙేమాయౌ?

Ask the
resident to
get his father
enroled once
after he gets
well

ఄత్న఼
ూయితగహ
కోలుఔునయనఔ
ఄత్ని త్ండిని
ర
నమోద఼
ఙేమంచభని
నిఱహఴని
ఄడఖడం

Ask the
resident to
bring the
father's
demographic
and
biometric
details

నిఱహఴని ఄత్ని
త్ండిర యొఔు
జనషంకామ
షంఫంధ
భయిము
ఫయోభట్ిక్స
ర
యఴయహలని
తెభభని
ఄడఖడం

Tell him
that you
cannot help
him in such
cases

షందయహబలలో
మీ పెై
ఄత్ని మీయు Escalate the
ఄధ్ికహయిక్
శూహమం
issue to your
షభషమని
ఙేమలేనని superior
యననయంచడం
ఙెడం

1
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Village

గహరభం

Block and
town

ఫాుక్స భయిము
ట్ట ణం

State and
Pincode

యహశట ంర
భయిము
పన్ కోడ్

4

In case of village,
the address
section should
have:

గహరభం యొఔు
షందయబంలో,
చియునయభా
యబాఖం ఔయౌగి
ఈండయయౌీంద్ి:

All the given ఆచిున ఄనిన
options
ఎంపఔలు
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నఖయం యొఔు
షందయబంలో,
In case of City, the
ఄధ్యమమం 7:
చియునయభా
address section
నమోద఼/నయఔయ
యబాఖం ఔయౌగి
should have:
ణ యొఔు
ఈండయయౌీంద్ి:
I. House number
నయణమత్ పెై
I. ఆంట్ి షంకమ
II. Colony/locality
నమోద఼
II. కహలన్స/రద్ేవం
III. Area
అయైట్ర్/షఽ
III. ప్హరంత్రం
IV. City
యెవాజర్్్లఔు
IV. నఖయం
V. State
భాయా దయశకహలు
V. యహశట ంర
VI. Pin code
VI. పన్ కోడ్

I, II, III and IV

I, II, III
భయిము IV

I, III, IV and V

I, III, IV
భయిము V
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

If the address
section does not
have Pin code
then, the error
that you should
mark is
'Incomplete
Address'.

చియునయభా
యబాఖం పన్ కోడ్
ఔయౌగి ఈండఔప్ట తే,
మీయు
ఖుయితంఙయయౌీన
ద్య శం 'ఄషంూయు
చియునయభా'.

TRUE

ప

FALSE

త్ప
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

Which of the
following errors
should be marked
if there is
mismatch in the
relationship in the
address section?

చియునయభా
యబాఖంలో
షంఫంధంలో
Incorrect
జత్కహఔుండయ ఈంట్ే
address
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
ద్య శుహనిన
ఖుయితంఙయయౌ?

త్పడె
చియునయభా

Possible
షంఫంధం
Relationship షయిప్ట లఔప్ట ఴ
Mismatch
డం

I, II, IV and
VI

I, II, IV
భయిము VI

All the given ఆచిున ఄనిన
options
ఎంపఔలు

4

1

Incorrect
త్పడె
information షభాఙయయం

Incomplete
Address

ఄషంూయు
చియునయభా

2

Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

The address
section shows D/O
whereas the
photo is of a 8
year old boy.
What type of error
is this?

చియునయభా
యబాఖం D/O ఄని
చఽపశూత ట ంద్ి, కహన్స
ఄఔుడ 8
షంఴత్ీయహల
ఫాఫు ఫట ట్ో ఈంద్ి.
ఆద్ి ఏ యఔం ద్య శం?

Possible
GenderPhoto
Mismatch

ఴమష఼ీPossible
Possible
షంఫంధం
ఫట ట్ో
Age – Photo
Relationship షయిప్ట లఔప్ట ఴ
షయిప్ట లఔప్ట ఴ
Mismatch
Mismatch
డం
డం

యౌంఖం-ఫట ట్ో
షయిప్ట లఔప్ట ఴ
డం

Incomplete
Address

ఄషంూయు
చియునయభా
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Tampered/ Other
resident’s
document, Aadhaar
ఄధ్యమమం 7:
form/Enrolment
నమోద఼/నయఔయ Slip, Photo of
ణ యొఔు
Resident/Object/Ani
నయణమత్ పెై
mal picture attached
as document would
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ be considered as
Fraud Documents
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు resulting to
blacklisting & FIR
against the
Enrolment operator.

త్రంగహ
ఙెయఫడిన/ఆత్య
నిఱహష఼ల తయరలు,
అధ్యర్ ఫహయం/
నమోద఼ ఴు ప,
నిఱహఴ యొఔు
ఫట ట్ో/ఴష఼తఴప/జంత్ే
ఴప ఫట ట్ో
జత్ఔయౌపనయ
True
మోషూయిత్
తయరలుగహ
యిఖణించఫడతయమ
ఆద్ి నమోద఼
అయైట్యుు
ఴమత్రయైఔంగహ ఫాుక్స
యౌఴటంగ్ భయిము
ఎఫ్ఐ అర్ ఔు
ద్యయితీష఼తంద్ి.

ప

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

ఄప్టు డ్ ఙేమని
తయరలు/కాయ
తయరలు ఄప్టు డ్
ఙేమడం నమోద఼
అయైట్యుు
ఴమత్రయైఔంగహ ఫాక్స
యౌఴటంగ్ భయిము
ఎఫ్ఐ అర్ ఔు
ద్యయితీష఼తంద్ి.

ప

FALSE

త్ప

1
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Documents not
uploaded/ blank
document uploaded
will lead to
blacklisting & FIR
against the
Enrolment operator.

True

4
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

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.

నమోద఼ యోజు
ఄనిన తయరలు
ఄప్టు డ్ ఙేమడం
అమోద్ించఫడెత్ేం
ద్ి భయిము
భుగిఴన/యద఼దఙేఴన
తయరలని
True
ఄంగీఔయించడం
నమోద఼ అయైట్యుు
ఴమత్రయైఔంగహ ఫాక్స
యౌఴటంగ్ భయిము
ఎఫ్ఐ అర్ ఔు
ద్యయితీష఼తంద్ి.
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Photo & name of
resident should be
available on
document being
ఄధ్యమమం 7:
submitted for Proof
నమోద఼/నయఔయ of Identity. Any
ణ యొఔు
document issue by
నయణమత్ పెై
authorized person
must have stamp
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ over the photo
attached .Not
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు adhering to
guidelines would
lead to blacklisting
& FIR against the
Enrolment operator.

త్రంలో ఆచిున
నిఱహఴ యొఔు ఫట ట్ో
భయిము పేయు
ఖుయితంప యుజుఴపగహ
షభయించఫడెత్ేం
ద్ి. ధాయఔాత్ ఴమక్త
ద్యాయహ జాయీఙేఴన ఏ
త్రం ఄమనయ
ఄత్రక్ంచిన ఫట ట్ో
True
మీద఼గహ శూహటంపని
ఔయౌగి ఈండయయౌ.
భాయా నియైదలహలని
ఄన఼షయించఔప్ట ఴడం
నమోద఼ అయైట్యుు
ఴమత్రయైఔంగహ ఫాక్స
యౌఴటంగ్ భయిము
ఎఫ్ఐ అర్ ఔు
ద్యయితీష఼తంద్ి.

ప

FALSE

త్ప

1

ప

FALSE

త్ప

1

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
Amount of
ఈంచఫడెత్ేంద్ి
Rs.1000
భయిము
withheld per
న్లలో 1 లేద్య
packet and for
ఄంత్ఔనయన
1 or more
ఎఔుుఴ
Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
cases in a
Operator will అయైట్ర్
షందయహబలలో will get
ఖంట్ల ద్యకహ
monthbe sent for
శిక్షణ కొయఔు
1 ఏడయద్ి ప్హడె
blocked for 72 ఫాుక్స
Suspension
training
ంఫడతయడె
నిలుపదల
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
for 1 year and
భయిము 5
more than 5
ఔనయన ఎఔుుఴ
cases షందయహబలోు - 5
Suspension
ఏళు ప్హట్ు
for 5 year &
నిలుపదల
FIR will be filed
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken if an
enrolment operator
captures
Unparliamentarily /
Abusive language?

నమోద఼ అయైట్ర్
ఄభయహమదఔయభైన/
ఄషబమఔయభైన
Waring letter
బాశని కహముర్ ఙేఴేత will be issued
ఏ చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What can lead to
Blacklisting of
operator for one
year and filing of
FIR?

అయైట్యిన ఔ
షంఴత్ీయం ప్హట్ు
ఫాుక్స ఙేమడం
భయిము ఎఫ్ఐఅర్
నమోద఼
ఙేమడయనిక్ ఏద్ి
ద్యయితీష఼తంద్ి?

నిఱహఴ ఫట ట్ో
రద్ేవంలో
Age Photo
ద్ేఴపడి యొఔు
Miss match
చితయరనిన
కహముర్ ఙేమడం

Picture of God
captured in
place of
resident photo

ఴమష఼ీ ఫట ట్ో Poor Quality
జత్ కహఴడం లేద఼ Photograph

నయణమత్లేని
ఫట ట్ోగహరఫ్

Incomplete
Address

ఄషంూయు
చియునయభా

4

1

382

Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken if an
enrolment operator
enrols an Adult as
child?

పెదదఱహయిని
పలుఱహడెగహ
నమోద఼ అయైట్ర్
నమోద఼ ఙేఴేత
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

Waring letter
will be issued

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేంద్ి
భయిము
Amount of
న్లలో ఔట్ి
Rs.1000
లేద్య
withheld per
ఄంత్ఔనయన
packet and for
ఎఔుుఴ
1 or more
షందయహబలలో Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
cases in a
Operator will అయైట్ర్
ఔ ఏడయద్ి
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
monthbe sent for
శిక్షణ కొయఔు
ప్హడె
blocked for 72 ఫాుక్స
Suspension
training
ంఫడతయడె
నిలుపదల
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
for 1 year and
భయిము
more than 5
ఄమద఼ ఔనయన
cases ఎఔుుఴ
Suspension
షందయహబలోు for 5 year &
ఄమద఼ ఏళు
FIR will be filed
ప్హట్ు
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి

4
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken if an
enrolment operator
captures an Animal
Photo/Photo of
Diety/any other
object in place
resident
photograph?

నిఱహఴ ఫట ట్ో
రద్ేవంలో నమోద఼
అయైట్ర్ జంత్ేఴప
ఫట ట్ో/ద్ేఴపడి
ఫట ట్ో/ఏద్ెైనయ
ఴష఼తఴప ఫట ట్ో
కహముర్ ఙేఴేత
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

Waring letter
will be issued

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేంద్ి
భయిము
Amount of
న్లలో ఔట్ి
Rs.1000
లేద్య
withheld per
ఄంత్ఔనయన
packet and for
ఎఔుుఴ
1 or more
షందయహబలలో Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
cases in a
Operator will అయైట్ర్
ఔ ఏడయద్ి
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
monthbe sent for
శిక్షణ కొయఔు
ప్హడె
blocked for 72 ఫాుక్స
Suspension
training
ంఫడతయడె
నిలుపదల
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
for 1 year and
భయిము
more than 5
ఄమద఼ ఔనయన
cases ఎఔుుఴ
Suspension
షందయహబలోు for 5 year &
ఄమద఼ ఏళు
FIR will be filed
ప్హట్ు
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి

4
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken if an
enrolment operator
will capture
Objects(Chair/Lapto
p/Wall/Table) Photo
in place resident
photograph?

నమోద఼ అయైట్ర్
నిఱహఴ ఫట ట్ో
రద్ేవంలో
ఴష఼తఴపలు
Waring letter
(ఔుయీు/లామప్హటప/గోడ/
will be issued
ఫలు ) కహముర్ ఙేఴేత
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేంద్ి
భయిము
Amount of
న్లలో ఔట్ి
Rs.1000
లేద్య
withheld per
ఄంత్ఔనయన
packet and for
ఎఔుుఴ
1 or more
షందయహబలలో Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
cases in a
Operator will అయైట్ర్
ఔ ఏడయద్ి
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
monthbe sent for
శిక్షణ కొయఔు
ప్హడె
blocked for 72 ఫాుక్స
Suspension
training
ంఫడతయడె
నిలుపదల
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
for 1 year and
భయిము
more than 5
ఄమద఼ ఔనయన
cases ఎఔుుఴ
Suspension
షందయహబలోు for 5 year &
ఄమద఼ ఏళు
FIR will be filed
ప్హట్ు
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి

4
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken if an
enrolment operator
will capture Animal
Photo in place
resident
photograph?

నమోద఼ అయైట్ర్
నిఱహఴ ఫట ట్ో
రద్ేవంలో జంత్ేఴప
ఫట ట్ో కహముర్ ఙేఴేత
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

Waring letter
will be issued

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేంద్ి
భయిము
Amount of
న్లలో ఔట్ి
Rs.1000
లేద్య
withheld per
ఄంత్ఔనయన
packet and for
ఎఔుుఴ
1 or more
షందయహబలలో Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
cases in a
Operator will అయైట్ర్
ఔ ఏడయద్ి
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
monthbe sent for
శిక్షణ కొయఔు
ప్హడె
blocked for 72 ఫాుక్స
Suspension
training
ంఫడతయడె
నిలుపదల
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
for 1 year and
భయిము
more than 5
ఄమద఼ ఔనయన
cases ఎఔుుఴ
Suspension
షందయహబలోు for 5 year &
ఄమద఼ ఏళు
FIR will be filed
ప్హట్ు
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి

4
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken if an
enrolment operator
would capture
photograph of
"photo" in place of
live resident
photograph?

నమోద఼ అయైట్ర్
నిఱహఴ ల ైవ్ ఫట ట్ో
రద్ేవంలో "ఫట ట్ో"
యొఔు ఫట ట్ోగహరఫన
కహముర్ ఙేఴేత
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

Waring letter
will be issued

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేంద్ి
భయిము
Amount of
న్లలో ఔట్ి
Rs.1000
లేద్య
withheld per
ఄంత్ఔనయన
packet and for
ఎఔుుఴ
1 or more
షందయహబలలో Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
cases in a
Operator will అయైట్ర్
ఔ ఏడయద్ి
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
monthbe sent for
శిక్షణ కొయఔు
ప్హడె
blocked for 72 ఫాుక్స
Suspension
training
ంఫడతయడె
నిలుపదల
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
for 1 year and
భయిము
more than 5
ఄమద఼ ఔనయన
cases ఎఔుుఴ
Suspension
షందయహబలోు for 5 year &
ఄమద఼ ఏళు
FIR will be filed
ప్హట్ు
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి

4
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What action will be
ఄధ్యమమం 7:
taken if an
నమోద఼/నయఔయ enrolment operator
ణ యొఔు
during Biometric
నయణమత్ పెై
exception
enrolment captures
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ photograph of a
different person in
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు exception
photograph?

ఫయోభట్ిక్స
ర
మినశృమంప
నమోద఼
షభమంలో
నమోద఼ అయైట్ర్
మినశృమంప
ఫట ట్ోగహరఫ్ లో ఱేయై
ఴమక్త యొఔు
ఫట ట్ోగహరఫన కహముర్
ఙేఴేత ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

Waring letter
will be issued

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేంద్ి
భయిము
Amount of
న్లలో ఔట్ి
Rs.1000
లేద్య
withheld per
ఄంత్ఔనయన
packet and for
ఎఔుుఴ
1 or more
షందయహబలలో Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
cases in a
Operator will అయైట్ర్
ఔ ఏడయద్ి
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
monthbe sent for
శిక్షణ కొయఔు
ప్హడె
blocked for 72 ఫాుక్స
Suspension
training
ంఫడతయడె
నిలుపదల
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
for 1 year and
భయిము
more than 5
ఄమద఼ ఔనయన
cases ఎఔుుఴ
Suspension
షందయహబలోు for 5 year &
ఄమద఼ ఏళు
FIR will be filed
ప్హట్ు
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి

4
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What action will be
taken if an
ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ enrolment operator
during Biometric
ణ యొఔు
exception
నయణమత్ పెై
enrolment captures
నమోద఼
photograph of
అయైట్ర్/షఽ Objects(Chair/Lapto
యెవాజర్్్లఔు
p/Table/Poster) in
భాయా దయశకహలు exception
photograph?

ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken if Operator
does errors like Poor
Quality
Photograph,Obvious
Gender or Date of
Birth Errors

ఫయోభట్ిక్స
ర
మినశృమంప
నమోద఼
షభమంలో
నమోద఼ అయైట్ర్
మినశృమంప
Waring letter
ఫట ట్ోగహరఫ్ లో
will be issued
ఴష఼తఴపలు(ఔుయీు/లామ
ప్హటప/ఫలు /ప్ట షట ర్)
యొఔు ఫట ట్ోగహరఫన
కహముర్ ఙేఴేత
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

అయైట్ర్ త్ఔుుఴ
నయణమతయ ఫట ట్ోగహరఫ్,
రత్మక్ష యౌంఖం లేద్య
పట్ిటన తేద్ీల
త్పద్యలని ఙేఴేత
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

Waring letter
will be issued

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేంద్ి
భయిము
Amount of
న్లలో ఔట్ి
Rs.1000
లేద్య
withheld per
ఄంత్ఔనయన
packet and for
ఎఔుుఴ
1 or more
షందయహబలలో Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
cases in a
Operator will అయైట్ర్
ఔ ఏడయద్ి
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
monthbe sent for
శిక్షణ కొయఔు
ప్హడె
blocked for 72 ఫాుక్స
Suspension
training
ంఫడతయడె
నిలుపదల
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
for 1 year and
భయిము
more than 5
ఄమద఼ ఔనయన
cases ఎఔుుఴ
Suspension
షందయహబలోు for 5 year &
ఄమద఼ ఏళు
FIR will be filed
ప్హట్ు
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి

Amount of
Rs.25
withheld per
packet and
Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72 for more
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
than 30 cases
blocked for 72 ఫాుక్స
- Suspension
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి for 6 months
and more
than 50 cases
- Suspension
for 1 year.

ప్హమకెట క్
యౄ. 25
ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేం
ద్ి భయిము
న్లలో 30
ఔనయన ఎఔుుఴ
షందయహబలలో అయు న్లల
ఴయఔు
నిలుపదల
భయిము 50
ఔనయన
ఎఔుుఱ్ైనయ
షందయహఫలలో
ఔ ఏడయద్ి
ప్హట్ు
నిలుపదల

అయైట్ర్ ఔ
ఏడయద్ి ఴయఔు
Operator will ఫాుక్స యౌష఼ట
be Blacklisted ఙేమఫడతయడె
for 1 year &
భయిము
FIR will be filed ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken if the BE
Exception photo is
not captured by the
operator as per
guidelines

భాయా నియైదలహల
రకహయం అయైట్యు
ద్యాయహ బఆ
మినశృమంప
ఫట ట్ోని కహముర్
ఙేమఔప్ట తే
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

Waring letter
will be issued

త్పడె
ఫయోభట్ిక్స
ర
What action will be మినశృమంపలు taken against the
ఈద్య- ూయిత ఱేయౌ
ఄధ్యమమం 7:
Operator
for
భుదర లేద్య
నమోద఼/నయఔయ
incorrect biometric ఔన఼ఖుడెడ లేనట్ు
ు గహ
ణ యొఔు
exceptions - eg - Full నమోద్ెైనయ/ఫట ట్ో
నయణమత్ పెై
Waring letter
finger print or Iris
యొఔు ఫట ట్ో/ఱేయై
will be issued
నమోద఼
recorded as
ఴమక్త యొఔు
అయైట్ర్/షఽ missing/Photo of
మినశృమంప
యెవాజర్్్లఔు
Photo / exception
ఫట ట్ో నమోద఼ ఙేఴేత
భాయా దయశకహలు photo of a different అయైట్యిు
person
ఴమత్రయైఔంగహ
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి.

ప్హమకెట క్
యౄ. 25
ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేం
ద్ి భయిము
న్లలో 30
ఔనయన ఎఔుుఴ
షందయహబలలో అయు న్లల
ఴయఔు
నిలుపదల
భయిము 50
ఔనయన
ఎఔుుఱ్ైనయ
షందయహఫలలో
ఔ ఏడయద్ి
ప్హట్ు
నిలుపదల

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

Amount of
Rs.25
withheld per
packet and
Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72 for more
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
than 30 cases
blocked for 72 ఫాుక్స
- Suspension
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి for 6 months
and more
than 50 cases
- Suspension
for 1 year.

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేం
ద్ి భయిము
Amount of
న్లలో ఔట్ి
Rs.1000
లేద్య
withheld per ఄంత్ఔనయన
packet and
ఎఔుుఴ
for 1 or more షందయహబలలో Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72 cases ఔ ఏడయద్ి
Operator will
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
Suspension
ప్హడె
be Blacklisted
blocked for 72 ఫాుక్స
for 1 year
నిలుపదల
for 1 year
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి and more
భయిము
than 5 cases - ఄమద఼
Suspension
ఔనయన ఎఔుుఴ
for 5 year & షందయహబలోు FIR will be
ఄమద఼ ఏళు
filed
ప్హట్ు
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేం
ద్ి

అయైట్ర్ ఔ
ఏడయద్ి ఴయఔు
Operator will ఫాుక్స యౌష఼ట
be Blacklisted ఙేమఫడతయడె
for 1 year &
భయిము
FIR will be filed ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేంద్ి

అయైట్ర్ ఔ
ఏడయద్ి ఴయఔు
ఫాుక్స యౌష఼ట
ఙేమఫడతయడె
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మినశృమంప
ఫట ట్ోలో నయణమత్
ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ What action will be లేని ఫట ట్ో లేద్య
taken against the
మినశృమంప
ణ యొఔు
Operator for bad
ఫట ట్ో లో
నయణమత్ పెై
quality photo in
మినశృమంప
నమోద఼
exception photo or ఔనడనపడె
అయైట్ర్/షఽ exception not visible అయైట్యిు
యెవాజర్్్లఔు
in exception photo ఴమత్రయైఔంగహ
భాయా దయశకహలు
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు

ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

మోషూయిత్భైన
తయరనిన అయైట్ర్
What action will be
ఄంగీఔయిఴేత
taken against the
అయైట్యిు
Operator accepts a
ఴమత్రయైఔంగహ
fradulent document
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు

Waring letter
will be issued

Waring letter
will be issued

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

ప్హమకెట క్ యౄ.
1000 ఙొపన
నియౌప
ఈంచఫడెత్ేం
ద్ి భయిము
Amount of
న్లలో ఔట్ి
Rs.1000
లేద్య
withheld per
ఄంత్ఔనయన
packet and
ఎఔుుఴ
for 1 or more
షందయహబలలో cases in a
Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
ఔ ఏడయద్ి
month Operator will
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
ప్హడె
Suspension
be Blacklisted
blocked for 72 ఫాుక్స
నిలుపదల
for 1 year
for 1 year
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
భయిము
and more
ఄమద఼
than 5 cases ఔనయన ఎఔుుఴ
Suspension
షందయహబలోు for 5 year &
ఄమద఼ ఏళు
FIR will be
ప్హట్ు
filed
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేం
ద్ి

అయైట్ర్ ఔ
ఏడయద్ి ఴయఔు
ఫాుక్స యౌష఼ట
ఙేమఫడతయడె

3

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

న్లలో ఔట్ి
లేద్య
ఄంత్ఔనయన
ఎఔుుఴ
షందయహబలలో For 1 or more
ఔ ఏడయద్ి
cases in a
ఴయఔు
month నిలుపదల
Suspension
Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
భయిము
for 1 year
Operator will
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
ఄమద఼
and more
be Blacklisted
blocked for 72 ఫాుక్స
ఔనయన
than 5 cases for 1 year
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
ఎఔుుఱ్ైనయ
Suspension
షందయహఫలలో
for 5 year &
ఄమద఼ ఏళు
FIR will be
ప్హట్ు
filed
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేం
ద్ి

అయైట్ర్ ఔ
ఏడయద్ి ఴయఔు
ఫాుక్స యౌష఼ట
ఙేమఫడతయడె
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken against the
Operator scans a
blank page as proof
document

What action will be
taken against the
Operator accepts an
invalid document

త్రం యొఔు
యుజుఴపగహ కాయ
పేజీని అయైట్ర్
శూహున్ ఙేఴేత
అయైట్యిు
ఴమత్రయైఔంగహ
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు

ఙెలుని తయరనిన
ఄంగీఔయిఴేత
అయైట్యిు
ఴమత్రయైఔంగహ
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు

Waring letter
will be issued

Waring letter
will be issued

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

న్లలో ఔట్ి
లేద్య
ఄంత్ఔనయన
ఎఔుుఴ
For 1 or more షందయహబలలో cases in a
ఔ ఏడయద్ి
month ఴయఔు
Suspension
నిలుపదల
Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
for 1 year
భయిము
Operator will
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
and more
ఄమద఼
be Blacklisted
blocked for 72 ఫాుక్స
than 5 cases - ఔనయన
for 1 year
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
Suspension
ఎఔుుఱ్ైనయ
for 5 year & షందయహఫలలో
FIR will be
5 ఏళు ప్హట్ు
filed
నిలుపదల
భయిము
ఎఫ్ఐఅర్ ఫెైల్
ఙేమఫడెత్ేం
ద్ి

అయైట్ర్ ఔ
ఏడయద్ి ఴయఔు
ఫాుక్స యౌష఼ట
ఙేమఫడతయడె

3

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

న్లలో 30
లేద్య
ఄంత్ఔనయన
For 30 or
ఎఔుుఴ
more cases in షందయహబలలో a month అయు న్లల
Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
Suspension
Operator will
ఴయఔు
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
for 6 months నిలుపదల
be Blacklisted
blocked for 72 ఫాుక్స
and more
భయిము 50 for 1 year
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
than 50 cases ఔనయన
- Suspension ఎఔుుఱ్ైనయ
for 1 year
షందయహఫలలో
ఔ ఏడయద్ి
ప్హట్ు
నిలుపదల

అయైట్ర్ ఔ
ఏడయద్ి ఴయఔు
ఫాుక్స యౌష఼ట
ఙేమఫడతయడె
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ఄధ్యమమం 7:
నమోద఼/నయఔయ
ణ యొఔు
నయణమత్ పెై
నమోద఼
అయైట్ర్/షఽ
యెవాజర్్్లఔు
భాయా దయశకహలు

What action will be
taken against the
Operator accepts
document which
does not match with
the demographic
details of the
resident

ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

ఏద్ెైనయ త్పడె
జనషంకామ
షంఫంధ్ి
షభాఙయయం లేద్య
Whoever
ఫయోభట్ిక్స
ర
impersonates or
షభాఙయయం
attempts to
ఄంద్ించడం
impersonate
ద్యాయహ, ఔ
another person,
whether dead or చనిప్ట మన లేద్య
షజీఴంగహ ఈనన,
alive, real or
ఱహషత ఴ లేద్య
imaginary, by
providing any false ఉశృత్భఔభైన
ఱేయొఔ ఴమక్త లాగహ 1
demographic
ఴమఴసయించి
information or
ఴంచిశూహతయో లేద్య
biometric
information, shall ఄలా భయొఔ
ఴమక్తగహ
be punishable
ఴమఴసయించి
with
imprisonment for ఴంచించడయనిక్
a term, which may రమత్రనశూహతయో, అ
మోషగింఙే ఴమక్తక్
extend to ___
ఔ ఖడెఴప ఴయఔు
years.
కహయహగహయ శిక్ష
యధ్ించఫడెత్ేంద్ి,
ఄద్ి ____
షంఴత్ీయహల

నిఱహఴ యొఔు
జనషంకామ షంఫంధ
యఴయహలతో జత్కహని
తయరనిన ఄంగీఔయిఴేత
Waring letter
అయైట్యిు
will be issued
ఴమత్రయైఔంగహ
ఎట్ుఴంట్ి చయమ
తీష఼ఔుంట్ాయు

వెచుయిఔ లేక
జాయీఙేమఫడె
త్ేంద్ి

న్లలో 30
లేద్య
ఄంత్ఔనయన
For 30 or
ఎఔుుఴ
more cases in షందయహబలలో a month అయు న్లల
Operator ID
అయైట్ర్ ఐడి 72
Suspension
Operator will
ఴయఔు
will get
ఖంట్ల ద్యకహ
for 6 months నిలుపదల
be Blacklisted
blocked for 72 ఫాుక్స
and more
భయిము 50 for 1 year
hours
ఙేమఫడెత్ేంద్ి
than 50 cases ఔనయన
- Suspension ఎఔుుఱ్ైనయ
for 1 year
షందయహఫలలో
ఔ ఏడయద్ి
ప్హట్ు
నిలుపదల

అయైట్ర్ ఔ
ఏడయద్ి ఴయఔు
ఫాుక్స యౌష఼ట
ఙేమఫడతయడె

3

1

2

4

3

2

3
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

ఏద్ెైనయ త్పడె
జనషంకామ
షంఫంధ్ి
షభాఙయయం లేద్య
ఫయోభట్ిక్స
ర
Whoever
షభాఙయయం
impersonates or
ఄంద్ించడం
attempts to
ద్యాయహ, ఔ
impersonate
చనిప్ట మన లేద్య
another person,
whether dead or షజీఴంగహ ఈనన,
ఱహషత ఴ లేద్య
alive, real or
ఉశృత్భఔభైన
imaginary, by
providing any false ఱేయొఔ ఴమక్త లాగహ 5,000
ఴమఴసయించి
demographic
ఴంచిశూహతయో లేద్య
information or
ఄలా భయొఔ
biometric
information, shall ఴమక్తగహ
ఴమఴసయించి
be punishable
with a fine which ఴంచించడయనిక్
రమత్రనశూహతయో, అ
may extend to
మోషగింఙే ఴమక్తక్
____ rupees.
ఔ జయిభానయ
యధ్ించఫడెత్ేంద్ి,
ఄద్ి ____
యౄప్హమల ఴయఔు
ప్ డిగించఫడఴచ఼ు

5,000

10,000

10,000

20,000

20,000

50,000

50,000

2
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

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

ఔ అధ్యర్ నంఫర్
ఔయౌగి ఈనన ఴమక్తక్
శృని ఙేఴే లేద్య
ఄలు యిపెట్ట ే
ఈద్ేదవంతో, లేద్య
ఔ అధ్యర్ నంఫర్
ఔయౌగి ఈనన ఴమక్త
యొఔు
ఖుయితంపన఼ తయన఼
ఈయోగించ఼కోఱహ
లనే ఈద్ేదవంతో, ఔ
అధ్యర్ నంఫర్
ఔయౌగి ఈనన ఴమక్త
1
యొఔు ఏద్ెైనయ
జనషంకామ
షంఫంధ్ి
షభాఙయయం లేద్య
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయహనిన
భాయుడం లేద్య
భాయుడయనిక్
రమత్రనంచడం
ద్యాయహ, ఔ
చనిప్ట మన లేద్య
షజీఴంగహ ఈనన,
ఱహషత ఴ లేద్య

1

2

2

3

3

4

4

3
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

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

ఔ అధ్యర్ నంఫర్
ఔయౌగి ఈనన ఴమక్తక్
శృని ఙేఴే లేద్య
ఄలు యిపెట్ట ే
ఈద్ేదవంతో, లేద్య
ఔ అధ్యర్ నంఫర్
ఔయౌగి ఈనన ఴమక్త
యొఔు
ఖుయితంపన఼ తయన఼
ఈయోగించ఼కోఱహ
లనే ఈద్ేదవంతో, ఔ
అధ్యర్ నంఫర్
ఔయౌగి ఈనన ఴమక్త
5,000
యొఔు ఏద్ెైనయ
జనషంకామ
షంఫంధ్ి
షభాఙయయం లేద్య
ఫయోభట్ిక్స
ర
షభాఙయయహనిన
భాయుడం లేద్య
భాయుడయనిక్
రమత్రనంచడం
ద్యాయహ, ఔ
చనిప్ట మన లేద్య
షజీఴంగహ ఈనన,
ఱహషత ఴ లేద్య

5,000

10,000

10,000

20,000

20,000

50,000

50,000

2
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

ఇ చట్ట ం యొఔు
నిఫంధనల క్ంర ద
In the case of a
ఖుయితంప
company that is
షభాఙయయహనిన
not authorised to
ఴేఔయించడయనిక్
collect identity
ఄధ్ికహయం
information under
ఆఴాఫడని ఔ
the provisions of
షంషథ , భాట్లు,
this Act, by words,
రఴయత న లేద్య
conduct or
ఱ్ైకయి ద్యాయహ
10,000
demeanour
త్నఔు ఄలాంట్ి
pretends that it is
ఄధ్ికహయం ఈననట్ుట
authorised to do
నట్ిఴ,ేత ద్యనిక్
so, shall be
జయిభానయ
punishable with a
యధ్ించఫడెత్ేంద్ి,
fine which may
ఄద్ి ________
extend to ___
యౄప్హమల ఴయఔు
rupees.
ప్ డిగించఫడఴచ఼ు
.

10,000

50,000

50,000

1,00,000

1,00,000

2,00,000

2,00,000

3
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

ఎఴయెవనయ, ఄధ్ికహయి
ద్యాయహ ఄధ్ికహయం
Whoever, not
ఆఴాఫడఔుండయ,
being authorised ఈద్ేదవూయాఔంగహ
by the Authority, కైందర ఖుయితంపల
intentionally
డేట్ా యిప్హజిట్యీని
accesses or
మాకెీస్ ఙేఴనయ
secures access to లేద్య మాకెీస్
the Central
ఙేమడయనిక్
Identities Data
రమత్రనంచినయ,
Repository shall
ఱహయిక్ భూడె
be punishable
షంఴత్ీయహల
10,000
with
ఴయఔు
imprisonment for ప్ డిగించఖల
a term which may కహయహగహయ శిక్ష
extend to three
యధ్ించఫడెత్ేంద్ి
years and shall
భయిము
also be liable to a ___________
fine which shall
యౄప్హమలఔు
not be less than
త్ఔుుఴ కహఔుండయ
____ rupees.
జయిభానయ ఔడయ
ఙెయౌుంచఴలఴ
ఈంట్ుంద్ి.

ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

The meaning of
“computer source
code” shall have
the meaning
assigned to it in
which of the
following Acts?

ఇ క్ంర ద్ి చట్ాటలలో
ద్ేనిలో
"ఔంూమట్ర్ శూట ర్ీ
కోడ్" యొఔు ఄయథం
ద్యనిక్
అప్హద్ించఫడెత్ేం
ద్ి?

Section 65 of
the
Information
Technology
Act, 2000

10,000

షభాఙయయ
శూహంకైత్రఔత్
చట్ట ం 2000
యొఔు ఴెక్షన్
65

50,000

50,000

1,00,000

IPC Section
67

Section 43
of the
ఐపఴ ఴెక్షన్ 67 Information
Technology
Act, 2000

1,00,000

2,00,000

2,00,000

షభాఙయయ
శూహంకైత్రఔత్
చట్ట ం 2000
యొఔు
ఴెక్షన్ 43

షభాఙయయ
Section 41 of
శూహంకైత్రఔత్
Information
చట్ట ం 2000
Technology
యొఔు ఴెక్షన్
Act, 2000
41

3

1
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

The meanings of
“computer
contaminant”,
“computer virus”
and “damage”
shall have the
meaning assigned
to it in which of
the following Acts?

ఇ క్ంర ద్ి చట్ాటలలో
ద్ేనిలో
"ఔంూమట్ర్
ఔంట్ామిన్ంట
(ఔయౌళత్ద్యయు)",
"ఔంూమట్ర్
ఱ్ైయస్" భయిము
"డయమభేజి" యొఔు
ఄయథం ద్యనిక్
అప్హద్ించఫడెత్ేం
ద్ి?

ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

Whoever, being
an enrolling
agency or a
requesting entity,
fails to comply
with the
requirements of
sub-section (2) of
Section 3 or subsection (3) of
Section 8, shall be
punishable with
imprisonment
which may extend
to ____ year(s).

ఔ నమోద఼
ఏజెన్సీ లేద్య
ఄబమయథన ఏజెన్సీగహ
ఈంట్ృ, ఴెక్షన్ 3
యొఔు షబ్-ఴెక్షన్
(2) లేద్య ఴెక్షన్ 8
యొఔు షబ-ఴెక్షన్
(3) యొఔు
ఄఴషయహలఔు
1
ఔట్ుటఫడి
ఈండఔప్ట తే,
_____
షంఴత్ీయహ(ల)
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
కహయహగహయ శిక్ష
యధ్ించఫడెత్ేంద్ి.

Section 65 of
the
Information
Technology
Act, 2000

షభాఙయయ
శూహంకైత్రఔత్
చట్ట ం 2000
యొఔు ఴెక్షన్
65

1

IPC Section
67

Section 43
of the
ఐపఴ ఴెక్షన్ 67 Information
Technology
Act, 2000

షభాఙయయ
శూహంకైత్రఔత్
చట్ట ం 2000
యొఔు
ఴెక్షన్ 43

Section 41 of
the
Information
Technology
Act, 2000

షభాఙయయ
శూహంకైత్రఔత్
చట్ట ం 2000
యొఔు ఴెక్షన్
41

3

2

2

3

4

4

1

3
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

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.

షభాఙయయ
శూహంకైత్రఔత్ చట్ట ం,
2000 భయిము
ద్యని క్ంర ద్ి ఏఱ్ైనయ
నిమభాలు
భయిము
నిఫంధనల క్ంర ద
ఎఴయెవనయ ఔ నేయం
ఙేఴ,ేత అ నేయహనిక్
ఇ ఴెక్షన్్లో త్
భయి ఎఔుడయ ఔ
5,000
రతేమఔ శిక్ష
లేఔప్ట తే, ఔ
షంఴత్ీయం ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
ఖడెఴపఔు
కహయహగహయ శిక్ష లేద్య
__________
యౄప్హమల ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
జయిభానయ
యధ్ించఫడెత్ేంద్ి.

5,000

10,000

10,000

25,000

25,000

50,000

50,000

3
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

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

షభాఙయయ
శూహంకైత్రఔత్ చట్ట ం,
2000 భయిము
ద్యని క్ంర ద్ి ఏఱ్ైనయ
నిమభాలు
భయిము
నిఫంధనల క్ంర ద
ఎఴయెవనయ ఔ నేయం
ఙేఴ,ేత అ నేయహనిక్
ఇ ఴెక్షన్్లో త్
భయి ఎఔుడయ ఔ
రతేమఔ శిక్ష
లేఔప్ట తే, ఱహయిక్
i. or ii.
శిక్ష
యధ్ించఫడెత్ేంద్ి.
ఇ క్ంర ద కొనిన
శిక్షలు
ఆఴాఫడయడమ:
i. ఔ షంఴత్ీయం
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
ఖడెఴపఔు
కహయహగహయ శిక్ష
ii. యౄ.25,000
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల

i. లేద్య ii.

i. or iv.

i. లేద్య iv.

ii. or iii.

ii. లేద్య iii.

iii. or iv.

iii. లేద్య iv.

1
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

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

ఔ ఄబమయథన
ఏజెన్సీగహ ఈంట్ృ,
ఴెక్షన్ 8 యొఔు
షబ-ఴెక్షన్ (3) ఔు
ఴమత్రయైఔంగహ, ఔ
ఴమక్త యొఔు
ఖుయితంప
షభాఙయయహనిన
ఈయోగిఴ,ేత ఱహయిక్
శిక్ష
యధ్ించఫడెత్ేంద్ి.
ఇ క్ంర ద కొనిన
శిక్షలు
i. or ii.
ఆఴాఫడయడమ:
i. ఔ షంఴత్ీయం
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
ఖడెఴపఔు
కహయహగహయ శిక్ష
ii. యౄ.25,000
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
జయిభానయ
iii. భూడె
షంఴత్ీయహల
ఴయఔు

i. లేద్య ii.

i. or iv.

i. లేద్య iv.

ii. or iii.

ii. లేద్య iii.

iii. or iv.

iii. లేద్య iv.

4
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

ఇ క్ంర ద కొనిన
నయమమశూహథనయలు
Given here are
ఆఴాఫడయడమ:
some courts.
i. రధ్యన
i. Chief
భట్రరప్హయౌట్న్
Metropolitan
భజిఴేటట
ర
Magistrate
ii. రధ్యన
ii. Chief Judicial
జుడీళమల్
Magistrate
భజిఴేటట
ర
iii. Primary Court iii. ప్హరథమిఔ
iv. Judicial Service నయమమశూహథనం
Commission
iv. నయమమ ఴేఱహ
Identify the courts ఔమిశన్
that can try any
షభాఙయయ
offence
శూహంకైత్రఔ చట్ట ం,
punishable under 2000 క్ంర ద ఏ
Information
నేయహన్ైననయ
Technology Act,
యఙయయించి,
2000.
శిక్షించఖల
కోయుటలన఼
ఖుయితంచండి.

i. or ii.

i. లేద్య ii.

i. or iv.

i. లేద్య iv.

ii. or iii.

ii. లేద్య iii.

iii. or iv.

iii. లేద్య iv.

1
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ఄధ్యమమం 8:
నేయహలు
భయిము
యిశృయహలు

Given here are
some police ranks.
i. Sub-Inspector of
Police
ii. Assistant SubInspector 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.

ఇ క్ంర ద కొనిన
ప్ట య్ష఼ సో ద్యలు
ఆఴాఫడయడమ.
i. ప్ట య్ష఼ షబఆన్స్్పెఔటర్
ii. ఄఴఴట ంె ట
ప్ట య్ష఼ షబఆన్స్్పెఔటర్
iii. ప్ట య్ష఼
ఆన్స్్పెఔటర్
i. or ii.
iv. ఄఴఴట ంె ట
ప్ట య్ష఼ ఆన్స్్పెఔటర్
షభాఙయయ
శూహంకైత్రఔ చట్ట ం,
2000 క్ంర ద ఏ
నేయహన్ైననయ
యిలోధ్ింఙే సో ద్య
ఖల ప్ట య్ష఼
ఄధ్ికహయులన఼
ఖుయితంచండి.

i. లేద్య ii.

i. or iv.

i. లేద్య iv.

iii.

iii.

iii. or iv.

iii. లేద్య iv.
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ము.ఐ.డి.ఎ.ఐ.
శూహఫ్టట ఱేర్్న఼
An error was
ట్ామంర్ ఙేమడం
uncovered where
ద్యాయహ నక్య్
enrolment with
ప.ఒ.ఐ./ప.ఒ.ఎ.తో
fake PoI/PoA was
నమోద఼
done by
ఙేమఫడిన
tampering UIDAI
ప్ యప్హట్ు
software.
ఔన఼గొనఫడింద్ి.
Given here are
ఇ క్ంర ద కొందయు
some people.
ఴమఔుతలు
i. or ii.
i. Operator
ఆఴాఫడయడయు:
ii. Supervisor
i. అయైట్ర్
iii. Registrar
ii. షఽయెవాజర్
iv. Introducer
iii. యిజిశూహటరర్
Which of these
iv. యిచమం ఙేఴే
people will be
ఴమక్త
punishable for this
ఇ నేయహనిక్ యయిలో
offence?
ఏమయ ఴమఔుతలు
శిక్షాయుులు?

i. లేద్య ii.

i. or iv.

i. లేద్య iv.

iii.

iii.

iii. or iv.

iii. లేద్య iv.

1
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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?

ధాయఔయణ
షభమంలో,
అధ్యర్ నమోద఼లో
ఔ ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో (ప.ఒ.ప.)
ఈయోగించఫడిం
దని
ఔన఼గొనఫడింద్ి.
ఇ క్ంర ద కొందయు
ఴమఔుతలు
i. or ii.
ఆఴాఫడయడయు:
i. అయైట్ర్
ii. షఽయెవాజర్
iii. యిజిశూహటరర్
iv. యిచమం ఙేఴే
ఴమక్త
ఇ నేయహనిక్ యయిలో
ఏమయ ఴమఔుతలు
శిక్షాయుులు?

i. లేద్య ii.

i. or iv.

i. లేద్య iv.

iii.

iii.

iii. or iv.

iii. లేద్య iv.

1
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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

ఎఴయెవనయ, ఄధ్ికహయి
ద్యాయహ ఄధ్ికహయం
ఆఴాఫడని ఴమక్త
కైందర ఖుయితంపల
డేట్ా యిప్హజిట్యీ
న఼ండి లేద్య
ఏద్ెైనయ
యిభూఴఫుల్
శూటట యైజి మీడిమం
న఼ండి డేట్ాన఼
డౌన్్లోడ్, కహప
లేద్య ఎక్సీట్రక్సట
ఙేఴనయ, అ ఴమక్త
శిక్షాయ్ోలు.
ఇ క్ంర ద కొనిన
శిక్షలు
ఆఴాఫడయడమ:
i. భూడె
షంఴత్ీయహల
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
ఖడెఴపఔు
కహయహగహయ శిక్ష
ii. యౄ.1,00,000
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల

i. and ii.

i. భయిము ii.

iii. and iv.

iii. భయిము iv. ii. and iv.

ii. భయిము
iv.

i. and iv.

i. భయిము iv.
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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

ఎఴయెవనయ, ఄధ్ికహయి
ద్యాయహ ఄధ్ికహయం
ఆఴాఫడని ఴమక్త,
నశుహటనిన ఔయౌగింఙే
ఈద్ేదవంతో ఄధ్ికహయి
ఈయోగింఙే
ఏద్ెైనయ ఔంూమట్ర్
శూట ర్ీ కోడ్్న఼
ఈద్ేదవూయాఔంగహ
ద్ ంగియౌంచినయ,
ద్యచిపెట్ట న
ి య,
i. and ii.
నయవనం ఙేఴనయ
లేద్య భాయిునయ
లేద్య ఎఴయెవనయ ఴమక్త
ద్ ంగియౌంఙేలా,
ద్యచిపెట్ట ల
ే ా
నయవనం ఙేఴేలా
లేద్య భాయైులా
ఙేఴనయ, అ ఴమక్త
శిక్షాయు్ోలు.
ఇ క్ంర ద కొనిన
శిక్షలు
ఆఴాఫడయడమ:
i. భూడె

i. భయిము ii.

iii. and iv.

iii. భయిము iv. ii. and iv.

ii. భయిము
iv.

i. and iv.

i. భయిము iv.
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Whoever, being
an enrolling
agency or a
requesting entity,
fails to comply
with the
requirements of
sub-section (2) of
Section 3 or subsection (3) of
Section 8, shall be
punishable.
Given here are
some
punishments:
i. Imprisonment
for a term which
may extend to 1
year
ii. Fine which may
extend to Rs.
25,000
iii. Imprisonment
for a term which
may extend to 3
year

ఔ నమోద఼
ఏజెన్సీగహ ఈంట్ృ,
ఴెక్షన్ 3 యొఔు
షబ-ఴెక్షన్ (2)
లేద్య ఴెక్షన్ 8
యొఔు షబ-ఴెక్షన్
(3) లోని
ఄఴషయహలఔు
ఔట్ుటఫడి
ఈండఔప్ట తే, ఱహయు
శిక్షాయుులు
ఇ క్ంర ద కొనిన
i. or ii.
శిక్షలు
ఆఴాఫడయడమ:
i. ఔ షంఴత్ీయం
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
ఖడెఴపఔు
కహయహగహయ శిక్ష
ii. యౄ.25,000
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
జయిభానయ
iii. భూడె
షంఴత్ీయహల

i. లేద్య ii.

i. or iv.

i. లేద్య iv.

ii. or iii.

ii. లేద్య iii.

iii. or iv.

iii. లేద్య iv.
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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

ఎఴయెవత,ే ఄధ్ికహయి
ద్యాయహ ఄధ్ికహయం
ఆఴాని ఱహయు,
కైందర ఖుయితంపల
డేట్ా యిప్హజిట్యీక్
ఄధ్ికహయిఔ
మాకెీస్
ఈననఴమక్తక్,
ఈద్ేదవూయాఔంగహ
మాకెీస్
నియహఔయించినయ
లేద్య
నియహఔయించఫడేలా
ఙేఴనయ, అ ఴమక్త
శిక్షాయు్ోలు:
i. భూడె
షంఴత్ీయహల
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
ఖడెఴపఔు
కహయహగహయ శిక్ష
ii. యౄ.1,00,000
ఴయఔు
ప్ డిగించఖల
జయిభానయ

i. and ii.

i. భయిము ii.

iii. and iv.

iii. భయిము iv. ii. and iv.

ii. భయిము
iv.

i. and iv.

i. భయిము iv.
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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

ఇ క్ంర ద కొనిన
నేయహలు
ఆఴాఫడయడమ.
i.ఄధ్ికహయి ఙేత్
ఄధ్ికహయం ప్ ందని
ఔ ఴమక్ర లేద్య
షంషథ కైందర
ఖుయితంపల డేట్ా
యిప్హజిట్యీ యొఔు
మాకెీస్్ఔు
ఄంత్యహమం
ఔయౌగించడం లేద్య
ఄంత్యహమం
ఔయౌగించడయనిక్
కహయణం కహఴడం
ii. ఔ ఴమక్త లేద్య
షంషథ కైందర
ఖుయితంపల డేట్ా
యిప్హజిట్యీలోని
షభాఙయయహనిన
నయవనం ఙేమడం
లేద్య నయవనం
ఙేమడయనిక్
కహయణం కహఴడం
iii. కైందర
ఖుయితంపల డేట్ా

i. ii. iii.
i. ii. iii. and iv. భయిము iv.

i., ii. and iv.

i., ii. భయిము
iv.

i., ii. and iii.

i., ii.
i. and iv.
భయిము iii.

i. భయిము iv.
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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

ఇ క్ంర ద కొనిన
నేయహలు
ఆఴాఫడయడమ.
i. ఔ ఴమక్త లేద్య
షంషథ ఏద్ెైనయ
యిభూఴఫుల్
శూటట యైజీ భాధమభం
లేద్య కైందర
ఖుయితంపల డేట్ా
యిప్హజిట్యీలో నిలా
ఙేఴన ఏద్ెైనయ
i. ii. iii.
షభాఙయయహనిననయవ
భయిము iv.
నం ఙేమడం,
i. ii. iii. and iv.
తొలగించడం లేద్య
భాయుడం, లేద్య ఏ
యధంగహన్ైనయ ద్యని
యలుఴన఼ లేద్య
ద్యని
ఈముఔత త్న఼
త్గిాంచడం లేద్య
ద్యనిక్ శృని
ఔయౌగించడం
ii. ఄధ్ికహయి
ఈయోగింఙే
ఏద్ెైనయ ఔంూమట్ర్
శూట ర్ీ కోడ్్ఔు శృని

i., ii. and iv.

i., ii. భయిము
iv.

i., ii. and iii.

i., ii.
i. and iv.
భయిము iii.

i. భయిము iv.
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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

ఇ క్ంర ద కొనిన
నేయహలు
ఆఴాఫడయడమ.
i. ఇ చట్ట ం
నిఫంధనల క్ంర ద
షభాఙయయహనిన
ఴేఔయించడయనిక్
ఄధ్ికహయం లేని ఔ
ఴమక్త లేద్య షంషథ ,
భాట్లు, రఴయత న
లేద్య ఱ్ైకయి ద్యాయహ
త్నక్ ఄట్ుఴంట్ి
i. ii. iii.
ఄయుత్ ఈననట్ు
ు
i. ii. iii. and iv. భయిము iv.
నట్ించడం
ii. ఄధ్ికహయి
ఈయోగింఙే
ఏద్ెైనయ ఔంూమట్ర్
శూట ర్ీ కోడ్్ఔు శృని
ఔయౌగింఙే ఈద్ేదవంతో
ఔ ఴమక్త లేద్య
షంషథ ద్యనిన
ద్ ంగియౌంచడం,
ద్యచిపెట్టడం,
నయవనం ఙేమడం
లేద్య భాయుడం
లేద్య ఎఴయెవనయ

i., ii. and iv.

i., ii. భయిము
iv.

i., ii. and iii.

i., ii.
i. and iii.
భయిము iii.

i. భయిము iii.
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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

421
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Operator's/
Supervisor name
and contact
number should be
mentioned in the
escalation matrix.

ఇ క్ంర ద కొనిన
నేయహలు
ఆఴాఫడయడమ.
i. ఔ ఴమక్త లేద్య
షంషథ ఏద్ెైనయ
యిభూఴఫుల్
శూటట యైజీ భాధమభం
లేద్య కైందర
ఖుయితంపల డేట్ా
యిప్హజిట్యీలో నిలా
ఙేఴన ఏద్ెైనయ
షభాఙయయహనిననయవ
i. ii. iii.
నం ఙేమడం,
i. ii. iii. and iv. భయిము iv.
తొలగించడం లేద్య
భాయుడం, లేద్య ఏ
యధంగహన్ైనయ ద్యని
యలుఴన఼ లేద్య
ద్యని
ఈముఔత త్న఼
త్గిాంచడం లేద్య
ద్యనిక్ శృని
ఔయౌగించడం
ii. కైందర ఖుయితంపల
డేట్ా యిప్హజిట్యీలో
ఔ ఴమక్త లేద్య
షంషథ ఱ్ైయస్్న఼
ఎషులేశన్
భామట్ిక్స
ర ీ లో
అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ యొఔు పేయు
TRUE
భయిము ఫట న్
నంఫయు న఼
పేయొునయయౌీ
ఈంట్ుంద్ి.

ప

ii. and iii.

ii. భయిము iii. i., ii. and iii.

FALSE

త్ప

i., ii.
i. and iv.
భయిము iii.

i. భయిము iv.

2

1
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Chapter 9:
Guidelines for
the Enrolment
Staff to
Improve
Customer
Satisfaction
and Avoid
Fraud

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Do not mention
the Registrar
name and
Greviance Cell
contact number in
the escalation
matrix.

యిజిషట ర్ పేయు
భయిము
ఫయహమద఼ల ఴెల్
నంఫయు
ఎషులేశన్
భామట్ిక్స
ర ీ మీద
పేయొునయహద఼.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1
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Guidelines for
the Enrolment
Staff to
Improve
Customer
Satisfaction
and Avoid
Fraud

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Enrolment Agency
name and code
number should be
mentioned in the
escalation matrix.

ఎషులేశన్
భామట్ిక్స
ర ీ మీద
నమోద఼ ఏజెన్సీ
పేయు భయిము
కోడ్ నంఫయు న఼
పేయొునయయౌీ
ఈంట్ుంద్ి.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1
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Given here are
some items.Which
ఄధ్యమమం 9:
of these details
Chapter 9:
మోషం భయిము will go into the
Guidelines for ఄయన్సత్రని
escalation matrix?
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ I. Centre Address
Staff to
భయిము
II. EA Name and
Improve
యనియోఖద్యయుని Code
Customer
త్ాపత ని
III. Subscriber
Satisfaction
భయుఖుయచడయ Name and Contact
and Avoid
నిక్ నమోద఼
Number
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
IV. UIDAI Officer
భాయా దయశకహలు Name and Contact
Number

ఆఔుడ కొనిన
ఄంలహలు
ఆఴాఫడయడమ.
యట్ిలో ఏ
యఴయహలు
ఎషులేశన్
భామట్ిక్స
ర ీ లో
పేయొునఫడతయమ?
I. కైందరం
చియునయభా
i. and iii.
II. EA పేయు
భయిము కోడ్
III. చంద్యద్యయుని
పేయు భయిము
కహంట్ాక్సట నంఫయు
IV. మూఐడిఏఐ
ఄధ్ికహయి పేయు
భయిము కహంట్ాక్సట
నంఫయు

i. భయిము iii. i. and iv.

i. భయిము iv.

i., iii., and iv.

i., iii.,
i. and ii.
భయిము iv.

i. భయిము ii.

4
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ఆఔుడ కొనిన
ఄంలహలు
ఆఴాఫడయడమ.
Given here are
I. కైందరం
some items.
చియునయభా
I. Centre Address
II. నమోద఼
II. EA Name and
ఏజెన్సీ పేయు
Code
ఄధ్యమమం 9:
భయిము కహంట్ాక్సట
III. Observer Name
Chapter 9:
మోషం భయిము
నంఫయు
and Contact
Guidelines for ఄయన్సత్రని
III. యిశీలఔుని
Number
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్
పేయు భయిము
IV. Registrar
Staff to
భయిము
కహంట్ాక్సట నంఫయు
(Nodal Officer)
Improve
యనియోఖద్యయుని
IV. యిజిశూహటరర్
i. and iii.
Name and Contact
Customer
త్ాపత ని
(నరడల్ ఄధ్ికహయి )
Number
Satisfaction
భయుఖుయచడయ
పేయు భయిము
Which of these
and Avoid
నిక్ నమోద఼
కహంట్ాక్సట నంఫయు
details will go into
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
యట్ిలో ఏ
the escalation
భాయా దయశకహలు
యఴయహలు
matrix?
ఎషులేశన్
i. and iii.
భామట్ిక్స
ర ీ లో
i. and iv.
పేయొునఫడతయమ ?
i., iii., and iv.
i. భయిము iii.
I. and ii.
i. భయిము iv.
i., iii., భయిము iv.
I. భయిము ii.

i. భయిము iii. i. and iv.

i. భయిము iv.

i., iii., and iv.

i., iii.,
i. and ii.
భయిము iv.

i. భయిము ii.

3
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Given here are
some items.
I. Centre Address
II. Operator Name
ఄధ్యమమం 9:
and Contact
Chapter 9:
మోషం భయిము
Number
Guidelines for ఄయన్సత్రని
III. Observer Name
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్
and Contact
Staff to
భయిము
Number
Improve
యనియోఖద్యయుని
IV. Registrar
Customer
త్ాపత ని
(Nodal Officer)
Satisfaction
భయుఖుయచడయ
Name and Contact
and Avoid
నిక్ నమోద఼
Number
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
Which of these
భాయా దయశకహలు
details will go into
the escalation
matrix?

ఆఔుడ కొనిన
ఄంలహలు
ఆఴాఫడయడమ.
I. కైందరం
చియునయభా
II.అయైట్ర్ పేయు
భయిము కహంట్ాక్సట
నంఫయు
III. యిశీలఔుని
పేయు భయిము
కహంట్ాక్సట నంఫయు i. and iii.
IV. యిజిశూహటరర్
(నరడల్ ఄధ్ికహయి )
పేయు భయిము
కహంట్ాక్సట నంఫయు
యట్ిలో ఏ
యఴయహలు
ఎషులేశన్
భామట్ిక్స
ర ీ లో
పేయొునఫడతయమ ?

i. భయిము iii. i., ii. and iv.

i., ii. భయిము
iv.

i., iii., and iv.

i., iii.,
i. and ii.
భయిము iv.

i. భయిము ii.

2
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ఆఔుడ కొనిన
ఄంలహలు
Given here are
ఆఴాఫడయడమ.
some items.
I. కైందరం
I. Centre Address
చియునయభా
ఄధ్యమమం 9:
II. Operator Name
II.అయైట్ర్ పేయు
Chapter 9:
మోషం భయిము and Contact
భయిము కహంట్ాక్సట
Guidelines for ఄయన్సత్రని
Number
నంఫయు
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ III. Contact
III. ఫయహమద఼ల ఴెల్
Staff to
భయిము
Number of
యొఔు కహంట్ాక్సట
Improve
యనియోఖద్యయుని Grievance Cell
i. and ii.
నంఫయు
Customer
త్ాపత ని
IV. Registrar
IV. యిజిశూహటరర్
Satisfaction
భయుఖుయచడయ (Nodal Officer)
(నరడల్ ఄధ్ికహయి )
and Avoid
నిక్ నమోద఼
Name and Contact
పేయు భయిము
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
Number
కహంట్ాక్సట నంఫయు
భాయా దయశకహలు Which of these
యట్ిలో ఏ
details will go into
యఴయహలు
the escalation
ఎషులేశన్
matrix?
భామట్ిక్స
ర ీ లో
పేయొునఫడతయమ ?

i. భయిము ii.

i., ii. and iv.

i., ii. భయిము
iv.

i., iii., and iv.

i., iii.,
i. ii., iii. and
భయిము iv. iv.

i. ii., iii.
భయిము iv.

4
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Given here are
some statements.
Your task is to
identify the
correct statement.
i). Operator should
treat everyone
equally even if
ఄధ్యమమం 9:
Chapter 9:
మోషం భయిము there are senior
citizens and
Guidelines for ఄయన్సత్రని
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ differently abled
residents
Staff to
భయిము
Improve
యనియోఖద్యయుని ii). In case of
senior citizens,
Customer
త్ాపత ని
Satisfaction
భయుఖుయచడయ operator should
collect only name
and Avoid
నిక్ నమోద఼
and address
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు iii).In case
Biometric Device
is unable to detect
biometrics of
senior citizens,
operator should
collect address
proof
iv.)Operator has to

ఆఔుడ కొనిన
రఔట్నలు
ఆఴాఫడయడమ.
మీయు ఆంద఼లో
షయెవన రఔట్నన఼
ఖుయితంఙయయౌ.
i).ఴయో ఴాద఼ధలని
భయిము
యఔలాంఖ
నిఱహఴత్ేలమన
అయైట్ర్ ఄందయిని
షభానంగహ
i and ii
చఽడయయౌ.
ii). ఴయో ఴాద఼ధల
యశమంలో,
అయైట్ర్ కైఴలం
పేయు భయిము
చియునయభా
భాత్రభే
ఴేఔయింఙయయౌ.
iii). ఴయో ఴాద఼ధల
యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ న఼
ఫయోభట్ిక్స
ర
యిఔయం

i భయిము ii

ii and iii

ii భయిము iii

iv

iv

i

i

4
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Given here are
some statements.
Your task is to
identify the
correct statement.
i)In case Biometric
Device is unable to
detect biometrics
ఄధ్యమమం 9:
Chapter 9:
మోషం భయిము of senior citizens,
operator should
Guidelines for ఄయన్సత్రని
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ try the force
capture option
Staff to
భయిము
Improve
యనియోఖద్యయుని ii)In case senior
citizens, operator
Customer
త్ాపత ని
Satisfaction
భయుఖుయచడయ should give them
priority treatment
and Avoid
నిక్ నమోద఼
iii)In case
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు Biometric Device
is unable to detect
biometrics of
senior citizens,
take only
photograph using
the device
iv)Operator should
treat everyone

430

Chapter 9:
Guidelines for
the Enrolment
Staff to
Improve
Customer
Satisfaction
and Avoid
Fraud

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

What is the
purpose of
Aadhaar retrieval
process?

ఆఔుడ కొనిన
రఔట్నలు
ఆఴఫడయడమ. మీయు
ఆంద఼లో షయెవన
రఔట్నన఼
ఖుయితంఙయయౌ.
i) ఴయో ఴాద఼ధల
యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ న఼
ఫయోభట్ిక్స
ర
యిఔయం
ఖుయితంచలేఔప్ట తే,అ i and ii
యైట్ర్
ఫలఴంత్ప
కహముర్ ఎంపఔని
రమత్రనంఙయయౌ.
ii) ఴయో ఴాద఼ధల
యశమంలో,
అయైట్ర్ ఱహయిక్
ఎఔుుఴ
ప్హరభుకమత్
ఆఱహాయౌ.
iii) ఴయో ఴాద఼ధల
యొఔు
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ న఼

అధ్యర్ త్రయిగి
ప్ ంద఼ రకమ
్ర
యొఔు ఈద్ేదవమం
ఏమిట్ి?

i భయిము ii

నిఱహఴత్ేలు
ఱహయి అధ్యర్ ని
Residents may
ఄన఼షంధ్యనిం
be in a hurry
చడయనిక్ లేద్య
to link or seed
ఴడ్
their Aadhaar
ఙేమడయనిక్
తొందయలో
ఈండ చ఼ు

ii and iii

Letter does
not reach
the
destination
even after 90
days

ii భయిము iii

iv

iv

90 యోజుల
త్యహాత్ ఔడయ
లేక ఖభామనిన
ఙేయుకోలేద఼

Residents
lose their
ఆఐడి
/మూఐడి

నిఱహఴత్ేలు
ఱహయి ఆఐడి All the given ఆచిున ఄనిన
/మూఐడి ని options
ఎంపఔలు
ప్ట గొట్ుటఔు
నయనయు

i

i

1

4
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the Enrolment
Staff to
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
How many days
యనియోఖద్యయుని does it take to
త్ాపత ని
generate Aadhaar?
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

అధ్యర్ న఼ ఈత్త్రత
ఙేమట్ానిక్ ఎనిన
యోజులు
డెత్ేంద్ి?

upto 90 days
from the day
of Enrolment

నమోద఼ తేద్ీ
న఼ండి 90
యోజుల ఴయఔ

1 Week
యఴయహల
from the
30 days from
యొఔు
day of
the day after
ధాయఔయణ
receipt of
verification
ూయెత న త్యహాత్ enrolment
of details is
న఼ండి 30
packet by
completed
యోజులు
UIDAI from
the EA
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Satisfaction
and Avoid
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
Delivery of
యనియోఖద్యయుని Aadhaar takes up
త్ాపత ని
to 90 days.
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

అధ్యర్ యొఔు
ంపణీ ద్యద్యప
90 యోజులు
తీష఼కోఴచ఼ు.

TRUE

ప

FALSE
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
What is the mode
యనియోఖద్యయుని of delivery of
త్ాపత ని
Aadhaar?
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Through DHL
service and
email

Download
through
డివెచ్ఎల్ ఴేఴ Aadhaar
లేద్య
webportal
ఆభమల్
using
ద్యాయహ
registered
mobile
number

అధ్యర్ యొఔు
ంపణీ యధ్యనం
ఏమిట్ి?

నమోద఼
ఏజెన్సీ
న఼ండి
మూఐడిఏఐ
ద్యాయహ
నమోద఼
ప్హమకెట
షభభత్ర యోజు
న఼ండి 1
ఱహయం

30 days from
the day EA
sends the
enrolment
packet to
UIDAI

నమోద఼
ఏజెన్సీ
నమోద఼
ప్హమకెట న఼
మూఐడిఏఐ
ఔు ంపన
నయట్ి న఼ండి
30 యోజులు

త్ప

నమోద్ిత్
ముఫైల్
షంకమని
ఈయోగించి
అధ్యర్ ఱ్బ
ప్ట యటల్ ద్యాయహ
డౌనరుడ్
ఙేష఼కోఴడం

1

1

Through
Indian
Postal
Service

బాయత్
త్ప్హలా ఴేఴ
ద్యాయహ

Both 2 and 3

2 భయిము 3
యెండె

4
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

To which of the
following numbers
can a resident call
to know the status
of Aadhaar?

నిఱహఴ అధ్యర్
ఴథత్రని
తెలుష఼కోఴడయనిక్
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
నంఫయుక్ కహల్
ఙేమఴచ఼ు?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

A resident lost his
Aadhaar letter and
Enrolment ID -EID
is available. What
is the process of
requesting for
Aadhaar status
through SMS?

నిఱహఴ త్న అధ్యర్
లేకని భయిము
నమోద఼ ఐడిని
ప్ట గొట్ుటఔునయనడె ఆఐడి
ఄంద఼ఫాట్ులో
ఈంద్ి. ఎస్ఎంఎస్
ద్యాయహ అధ్యర్
కోషం ఄబమయిథంచ఼
రకమ
్ర
ఏమిట్ి?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

నిఱహఴ త్న అధ్యర్
A resident can
ఴథత్రని
SMS to 51969 to
తెలుష఼కోఴడయనిక్ TRUE
know the status of
51969 ఎస్ఎంఎస్
his Aadhaar.
ఙేమఴచ఼ు.

1947

1947

55563

55563

SMS 'UID
STATUS < 14
DIGIT EID >'
and send to
51969

SMS 'UID
STATUS < 14
DIGIT EID >'
భయిము
51969 క్
ంండి

SMS 'UID
SMS 'UID
STATUS < 28
STATUS < 28
DIGIT EID >
DIGIT EID >
భయిము
and send to
51969 క్
51969
ంండి

ప

FALSE

త్ప

51969

51969

1952

1952

SMS 'UID
EAADHAAR
< Aadhaar
>'<Moble
Number>
and send to
51969

SMS 'UID
EAADHAAR
< Aadhaar
>'<Moble
1 భయిము 2
Number>
Both 1 and 2
యెండఽ
భయిము
51969 క్
ంండి

3

4

1
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యైణు అధ్యర్ కోషం
దయకాష఼త
ఄధ్యమమం 9:
Renu has applied ఙేష఼ఔుంద్ి.
Chapter 9:
మోషం భయిము for Aadhaar. She నమోద఼ కైందరంలో
Guidelines for ఄయన్సత్రని
gave her
అభ త్న
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ demographic and జనషంకామఔ
Staff to
భయిము
biometric details భయిము
Improve
యనియోఖద్యయుని in an enrolment
ఫయోభట్ిక్స
ర
upto 40 days
Customer
త్ాపత ని
center. How many యఴయహలని
Satisfaction
భయుఖుయచడయ days does it take ఆచిుంద్ి.
and Avoid
నిక్ నమోద఼
to process the
యఴయహలని రకమ
్ర
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
details and send
ఙేఴ యైణుక్ అధ్యర్
భాయా దయశకహలు Aadhaar to Renu? ండయనిక్ ఎనిన
యోజులు
డెత్ేంద్ి?

ద్యద్యప 40
యోజుల ద్యకహ

upto 50 days

ద్యద్యప 50
యోజుల ద్యకహ

upto 70 days

ద్యద్యప 70
యోజుల ద్యకహ
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యహధ 10 ఴ త్యఖత్ర
యద్యమయిథని. అభ
Radha is a student రబుత్ా శూహులయిిప
of class 10. She
కహయమఔరభం
ఄధ్యమమం 9:
wants to avail the యొఔు
Chapter 9:
మోషం భయిము benefit of
రయోజనయలని
Guidelines for ఄయన్సత్రని
government
ప్ ంద్యలని
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ scholarship
ఄన఼ఔుంట్ోంద్ి.
Staff to
భయిము
programme. She is అభ త్న అధ్యయిన
Improve
యనియోఖద్యయుని in a hurry to link
ఴుభుతో
Customer
త్ాపత ని
her Aadhaar with ఄన఼షంధ్యనించడయ
Satisfaction
భయుఖుయచడయ the scheme so
నిక్ తొందయలో
and Avoid
నిక్ నమోద఼
that she can
ఈంద్ి ఄంద఼ఴలు
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
continue her
అభ త్న
భాయా దయశకహలు studies. What
చద఼ఴపని
needs to be done కొనశూహగించఖలద఼.
in such cases?
ఄట్ుఴంట్ి
షందయహబలలో
ఏమి ఙేమాయౌ?

ఒయు గహ ఈండి
రకమ
్ర
ఄమయమద్యకహ
ఱేచి ఈండభని
యహధఔు ఙెప్హయౌ.

Use the UID
retrieval
process to
get the
status her
Aadhaar

అభ అధ్యర్
ఴథత్రని
ప్ ందడయనిక్
మూఐడి
యిట్ఴ
ీర ల్
రకమ
్ర ని
ఈయోగింఙయయౌ

Nothing can
be done to
help Radha
in this
situation

ఇ యిఴథ త్ర
 లో
యహధఔు
Issue a new
శూహమడడయ Aadhaar to
నిక్ ఏమీ
Radha
ఙేమలేం

Tell Radha to
be patient
and wait for
the process to
be over

upto 90 days

ద్యద్యప 90
యోజుల ద్యకహ

4

యహధఔు కొరత్త
అధ్యర్ ని
జాయీఙేమాయౌ

2

A resident lost his
Aadhaar card, but
knows his
Aadhaar number.
He wants to
receive his eAadhaar in his
personal e-mail ID.
What should he
do in this
situation?

నిఱహఴ త్న అధ్యర్
కహయుడని
కోలోమాడె, కహన్స
ఄత్నిక్ త్న
అధ్యర్ షంకమ
తెలుష఼. ఄత్న఼
త్న ఴమక్తఖత్ ఆభమల్ ఐడిక్ ఆఅధ్యర్
ఄంద఼కోఱహలని
ఄన఼ఔుంట్ునయనడె.
ఇ యిఴథ త్ర
 లో
ఏమి ఙేమాయౌ?

Visit the
enrolment
centre and
request them
to download
and send on
his email

https://reside https://reside
https://residen https://reside
https://eaad https://eaa
nt.uidai.net.i nt.uidai.net.in
t.uidai.net.in/fi nt.uidai.net.in
haar.uidai.g dhaar.uidai. None of the
n/web/reside /web/resident
nd-uid-eid
/find-uid-eid
ov.in/
gov.in/
above
nt/get/get- AadhaarAadhaar-no no
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ఄధ్యమమం 9:
Chapter 9:
మోషం భయిము
Guidelines for ఄయన్సత్రని
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్
Staff to
భయిము
Improve
యనియోఖద్యయుని
Customer
త్ాపత ని
Satisfaction
భయుఖుయచడయ
and Avoid
నిక్ నమోద఼
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

A resident lost
both EID and UID
numbers. Which
of the following
websites does he
need to visit to
retrieve his
Aadhaar?

నిఱహఴ ఆఐడి
భయిము
మూఐడి యెండె
షంకమలని
ప్ట గొట్ుటఔునయనడె.
ఄత్ని అధ్యయిన
త్రయిగి ప్ ందడయనిక్
క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏ
ఱ్ఫైీట్ు లో ఄత్న఼
షందయిశంఙయయౌ?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Which of the
following
information
should you enter
to download
Aadhaar from the
eaadhaar.uidai.gov
.in. as pdf format?

పడిఎఫ్ ఫహయహభట్ోు
eaadhaar.uidai.g
ov.in. న఼ండి
అధ్యర్ డౌనరుడ్
EID number
ఙేమడయనిక్ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏ
షభాఙయయం మీయు
ఎంట్ర్ ఙేమాయౌ?

నమోద఼
కైంద్యరనిన
షందయిశంచి
ఱహయిని డౌనరుడ్
ఙేఴ త్న
ఆభమల్ ఔు
ంభని
ఄబమయిథంఙయయౌ

నమోద఼ ఐడి
షంకమ

Visit the
UIDAI
website,
download eaadhaar

Name

మూఐడిఏఐ
ఱ్ఫైీట న఼
It is not
షందయిశంచి, ఆpossible
అధ్యర్ డౌనరుడ్
ఙేష఼కోఱహయౌ

పేయు

OTP
received on
registered
mobile
number

ఆద్ి శూహధమం
కహద఼

నమోద్ిత్
ముఫైల్
నంఫయుక్
ఒట్ిప
ఴచిునద్ి

Both 1 and 2

1 భయిము 2
యెండఽ

4

ఏద్ీ కహద఼

1

All the given ఆచిున ఄనిన
options
ఎంపఔలు

4
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Which of the
following numbers
can a resident call
for any issue
related to
Aadhaar?

అధ్యర్ ఔు
షంఫంధ్ించిన
ఏద్ెైనయ షభషమఔు
51969
నిఱహఴ ఇ క్ంర ద్ి
నంఫయు లో ద్ేనిక్
కహల్ ఙేమఴచ఼ు?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Keerthana has
enrolled herself
for Aadhaar.
Which of the
following websites
can she visit to
know the status?

కీయతన త్నఔు
తయన఼గహ అధ్యర్
కొయఔు నమోద఼
https://eaadha https://eaadh
ఙేష఼ఔుంద్ి. క్ంర ద్ి
http://uidai.g http://uidai.g aadhaar
ar.uidai.gov.in aar.uidai.gov.i
ఱహట్ిలో ఴథత్రని
ov.in
ov.in
status.com
/
n/
తెలుష఼కోఴడయనిక్
అభ ఏ ఱ్ఫైీట్ు ని
షందయిశంచఴచ఼ు?

51969

1947

1947

53363

53363

1950

1950

aadhaar
1 భయిము 2
Both 1 and 2
status.com
యెండఽ

2

4
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నిఱహఴ త్న అధ్యర్
కహర్డ
ప్ట గొట్ుటఔునయనడె.
A resident lost his ఄత్నితో కైఴలం
Aadhaar card. He నమోద఼ ఐడి
only has the EID
భాత్రభే
ఄధ్యమమం 9:
available with
ఄంద఼ఫాట్ులో
Chapter 9:
మోషం భయిము
him. Identify the
ఈంద్ి. ఆ-అధ్యర్
Guidelines for ఄయన్సత్రని
correct order of
ప్ ందడయనిక్ షయెవన
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్
steps to be
ఔరభంలో
Staff to
భయిము
followed to get e- ఄన఼షయింఙయయౌీన
Improve
యనియోఖద్యయుని
I, II, III and IV
Aadhaar.
దవలని ఖుయితంచండి.
Customer
త్ాపత ని
I. Visit the website I. ఱ్ఫైీట్ిన
Satisfaction
భయుఖుయచడయ
II. Enter the EID
షందయిశంఙయయౌ
and Avoid
నిక్ నమోద఼
number
II. నమోద఼ ఐడి
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
III. Enter a mobile షంకమని ఎంట్ర్
భాయా దయశకహలు
number
ఙేమాయౌ
IV. Download the III. ముఫైల్
e-Aadhaar
నంఫయుని ఎంట్ర్
ఙేమాయౌ
IV. ఆ-అధ్యర్ న఼
డౌనరుడ్ ఙేమాయౌ

I, II, III
భయిము IV

I, III, II and IV

I, III, II
భయిము IV

II, I, III and
IV

II, I, III
భయిము IV

III, II, I and IV

III, II, I
భయిము IV

1
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నిఱహఴ త్న అధ్యర్
కహర్డ
A resident lost his ప్ట గొట్ుటఔునయనడె.
Aadhaar card, but కహన్స ఄత్నిక్ త్న
knows his UID or మూఐడి లేద్య
ఄధ్యమమం 9:
Aadhaar number. అధ్యర్ షంకమ
Chapter 9:
మోషం భయిము Identify the
తెలుష఼. ఇ
Guidelines for ఄయన్సత్రని
correct order of
షందయబంలో ఆthe Enrolment నిఱహయించడయనిక్ the steps to be
అధ్యర్ ప్ ందడయనిక్
Staff to
భయిము
followed to get
షయెవన ఔరభంలో
Improve
యనియోఖద్యయుని the e-Aadhaar in ఄన఼షయింఙయయౌీన I, II, III and IV
Customer
త్ాపత ని
this case.
దవలని ఖుయితంచండి.
Satisfaction
భయుఖుయచడయ I. Visit the website I. ఱ్ఫైీట్ిన
and Avoid
నిక్ నమోద఼
II. Enter the
షందయిశంఙయయౌ
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
Aadhaar number II. అధ్యర్ షంకమని
భాయా దయశకహలు III. Enter a mobile ఎంట్ర్ ఙేమాయౌ
number
III. ముఫైల్
IV. Download the నంఫయుని ఎంట్ర్
e-Aadhaar
ఙేమాయౌ
IV. ఆ-అధ్యర్ న఼
డౌనరుడ్ ఙేమాయౌ

I, II, III
భయిము IV

I, III, II and IV

I, III, II
భయిము IV

II, I, III and
IV

II, I, III
భయిము IV

III, II, I and IV

III, II, I
భయిము IV

1
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Which of the
following is
ఄధ్యమమం 9:
required to an
Chapter 9:
మోషం భయిము
Aadhaar number
Guidelines for ఄయన్సత్రని
holder to get
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్
Aadhaar on his or
Staff to
భయిము
her registered
Improve
యనియోఖద్యయుని
mobile by visiting
Customer
త్ాపత ని
the website
Satisfaction
భయుఖుయచడయ
concerned?
and Avoid
నిక్ నమోద఼
I. EID number
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
II. Registered
భాయా దయశకహలు
mobile number
III. OTP
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

షంఫంధ్ిత్
ఱ్ఫైీట్ిన
షందయిశంచడం
ద్యాయహ అధ్యర్
షంకమ ఔయౌగిన
ఱహయు అట్న఼ లేద్య
అభ నమోద్ిత్
ముఫైయౌు అధ్యర్
Only I
ప్ ందడయనిక్ క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏద్ి
ఄఴషయం?
I. నమోద఼ ఐడి
షంకమ
II. నమోద్ిత్
ముఫైల్ నంఫయు
III. ఒట్ిప

ఆఐడి /మూఐడి
Why does an
త్రయిగిప్ ంద఼
operator need to రకమ
్ర ని అయైట్ర్
know the UID/EID ఎంద఼ఔు
retrieval process? తెలుష఼ఔుని
ఈండయయౌ?

To generate
Aadhaar for
the first time
for a resident

కైఴలం I

నిఱహఴ కొయఔు
ముదట్ిశూహయిగహ
అధ్యర్ ఈత్త్రత
ఙేమడయనిక్

Only II and III

కైఴలం II
భయిము III

Only I and II

కైఴలం I
భయిము II

I, II and III

I, II భయిము
III

4

To remove
duplicate
data from
the system

To generate
Aadhaar
ఴషటం న఼ండి
number in
నక్య్ డేట్ాని
case the
తొలగించడయనిక్
resident has
lost the
Aadhaar

నిఱహఴ
అధ్యర్
కోలోమన
షందయబంలో
అధ్యర్
షంకమని
ఈత్త్రత
ఙేమడయనిక్

To minimise
errors while
capturing
data

డేట్ా కహముర్
ఙేఴేపడె
త్పలని
త్గిాంచడయనిక్

3
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Retrieval may be
required when the
letter does not
reach the
destination even
after 90 days

90 యోజుల త్యహాత్
ఔుడయ లేక
ఖభామనిక్
ఙేయనపడె
యిట్ఴ
ీర ల్ ఄఴషయం
కహఴచ఼ు

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Retrieval may be
required when the
Aadhaar number
holder may have
lost his or her
Enrolment ID or
Unique ID.

అధ్యర్ షంకమ
ఔయౌగి ఈననఱహయు
ఄత్న఼ లేద్య అభ
నమోద఼ ఐడి
TRUE
లేద్య రతేమఔ ఐడిని
ప్ట గొట్ుటఔుననప
డె యిట్ఴ
ీర ల్
ఄఴషయం కహఴచ఼ు.

ప

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

An Aadhaar
number holder
can also get eAadhaar printed
from a Permanent
Enrolment Center.

అధ్యర్ షంకమ
ఔయౌగినఱహయు
లహవాత్ నమోద఼
కైందరం న఼ండి
భుద్ిత్
ర ఆఅధ్యయిన ఔడయ
ప్ ందఴచ఼ు.

ప

FALSE

త్ప

1

TRUE
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
What is the Full
యనియోఖద్యయుని
from of PEC?
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు
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ఄధ్యమమం 9:
Chapter 9:
మోషం భయిము
Guidelines for ఄయన్సత్రని
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్
Staff to
భయిము
Improve
యనియోఖద్యయుని
Customer
త్ాపత ని
Satisfaction
భయుఖుయచడయ
and Avoid
నిక్ నమోద఼
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

క్ంర ద్ి ఏ
In which of the
షందయహబలలో,
following cases,
మూఐడి యిట్ఴ
ీర ల
UID retrieval
రకమ
్ర
process is helpful?
షశృమఔయం?

What is the tollfree 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?

Resident lost
the Aadhaar

నిఱహఴ అధ్యర్
ప్ట గొట్ుటఔునన
పడె

The resident
is in a hurry
to link his
Aadhaar to
the service

నిఱహఴ త్న
అధ్యర్ న఼
ఴేఴఔు
ఄన఼షంధ్యనించ
డంలో
తొందయగహ
ఈననపడె

The
Aadhaar
does not
reach its
destination
even after
90 days

90 యోజుల
త్యాత్
All of the
ఔడయ అధ్యర్
above
ఖభామనిన
ఙేయలేద఼

పెైఴన్సన

4

Permanent
PEC ూయిత యౄం Pre-Enrolment ూయాEnrolment
ఏమిట్ి?
Card
నమోద఼ కహయుడ
Centre

Preలహవాత్
Enrolment
నమోద఼ కైందరం
Centre

ూయానమోద఼
కైందరం

Public
Enrolment
Centre

రజా నమోద఼
కైందరం

2

యనియోఖద్యయుని
ఴేఱహ కహయమదయిశ
ద్యాయహ ఄడఖఫడే
కొనిన బదరతయ
రవనలఔు జఱహఫు
ఆచిున త్యహాత్
1947
ఄత్న఼ లేద్య అభ
అధ్యర్ ప్ ందడయనిక్
అధ్యర్ షంకమ
ఔయౌగిన ఱహయు కహల్
ఙేమఖయౌగై ట్ోల్-ఫర
నంఫయు ఏమిట్ి?

1950

1974

1984

1984

1

1947

1950

1974
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు
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Enrolment Agency
should use one
password for
multiple set of
Operator IDs
working under
them

నమోద఼ ఏజెన్సీ
ఱహయి క్ంర ద్ి నిఙేఴే
అయైట్ర్ ఐడీల
యొఔు ఫసుళ
YES
జత్ల కొయఔు ఔట్ే
ప్హషార్డ
ఈయోగింఙయయౌ

ఄఴపన఼

NO

కహద఼

2

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Enrolment Agency
should avoid force
capture of
biometrics of
operators/supervis
or during their onboarding

నమోద఼ ఏజెన్సీ
ఱహయి అన్-ఫో యిడంగ్
షభమంలో
అయైట్యుు/షఽయెవా
జయు యొఔు
YES
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
యొఔు
ఫలఴంత్ప
కహముయిన
నిఱహయింఙయయౌ

ఄఴపన఼

NO

కహద఼

1

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Enrolment Staff
should enter N/A
or NA in fields
where Resident
has not provided
any data.

నిఱహఴ ఎట్ుఴంట్ి
షభాఙయయహనిన
ఄంద్ించని ఙోట్
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
ఫల్డ లలో N/A
లేద్య NA ఎంట్ర్
ఙేమాయౌ

ప

FALSE

త్ప

2

TRUE
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

_____ need to
proactively use
Find Aadhaar
facility before any
fresh enrolment to
minimize the
rejections.

ఏద్ెైనయ తయజా
నమోద఼ భుంద఼
త్రయషుయణలని
త్గిాంచడయనిక్
_______ అధ్యర్
ఫెఴయౌట్ీని
ఔన఼గొనడయనిన
ఴామంగహ
ఙేమాయౌ.
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Enrolment Staff
should make sure
_____ to share
mobile number in
during the
Enrolment/Update
.

నమోద఼/నయఔయణ
షభమంలో
_______ ముఫైల్
Registrars
నంఫయు ఙెపేలా
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
చఽష఼కోఱహయౌ.

యిజిశూహటరయుు

Introducers

యిచమం
Residents
ఙేము ఴమఔుతలు
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Enrolment Staff
should deny any
resident for
enrolment in case
of Biometrics
exception and
poor quality finger
prints.

ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
మినశృమంప
భయిము
ఱేయౌభుదరల ఄల
నయణమత్ యొఔు
TRUE
షందయబంలో
నమోద఼ కొయఔు
నిఱహఴని నమోద఼
ఴఫఫంద్ి
నియహఔయింఙయయౌ

ప

FALSE

త్ప

Operators/Sup అయైట్ర్/షఽ
Subscribers
ervisor
యెవాజర్

యిచమం
చంద్యద్యయులు Introducers ఙేము
ఴమఔుతలు

నిఱహష఼లు

Registrars

Subscribers

యిజిశూహటరయుు

చంద్యద్యయులు

1

3

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Enrolment Staff
should not ask for
any payment from
the resident for
fresh enrolment.

తయజా నమోద఼
కోషం నిఱహఴ
న఼ండి ఏయధభైన
ఙెయౌుంపని
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
ఄడఖయహద఼.

TRUE

ప

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Enrolment Staff
should not reenrol residents
without checking
status of earlier
enrolments of
resident.

నిఱహఴ యొఔు
భుందట్ి
నమోద఼ల యొఔు
ఴథత్రని
యైశీయౌంచఔుండయ
TRUE
నమోద఼ ఴఫఫంద్ి
నిఱహఴత్ేలని
భయి-నమోద఼
ఙేమఔడద఼.

ప

FALSE

త్ప

1
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Give priority
treatment to
Differently abled,
senior citizens,
pregnant ladies
residents.

ఱ్ైఔలమ, ఴయో
ఴాద఼ధలు, ఖయిబణీ
ఴత ై నిఱహఴత్ేలక్
భుందష఼త
ప్హరభుకమత్
ఆఴాండి.

ప

FALSE

త్ప

1
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Given here are
some
statements.Which
of them are
correct?
i. Deny any
resident for
enrolment in case
ఄధ్యమమం 9:
Chapter 9:
మోషం భయిము of Biometrics
exception and
Guidelines for ఄయన్సత్రని
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ poor quality finger
prints
Staff to
భయిము
Improve
యనియోఖద్యయుని ii. Ask for any
payment from the
Customer
త్ాపత ని
Satisfaction
భయుఖుయచడయ resident for
enrolment in case
and Avoid
నిక్ నమోద఼
of Biometric
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు exception
iii. Do not re-enrol
residents without
checking status of
earlier enrolments
of resident
iv. Give priority
treatment to
Differently abled,

ఆఔుడ కొనిన
రభాణయలు
ఆఴాఫడయడమ.
యట్ిలో ఏయ
షయెవనయ?
i. ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
మినశృమంప
భయిము
ఱేయౌభుదరల ఄల
నయణమత్ యొఔు
షందయబంలో
నమోద఼ కొయఔు
నిఱహఴని
iii. and iv
నియహఔయింఙయయౌ
ii. ఫయోభట్ిక్స
ర
మినశృమంప
షందయబంలో
నమోద఼ కొయఔు
నిఱహఴ న఼ండి
ఏద్ెైనయ ఙెయౌుంప
ఄడగహయౌ.
iii. నిఱహఴ యొఔు
భుందట్ి
నమోద఼ల యొఔు
ఴథత్రని
యైశీయౌంచఔుండయ

iii. భయిము iv ii. and iv.

ii. భయిము iv. i. and ii.

i. భయిము ii. i. and iv.

i. భయిము iv.

1
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Given here are
some
statements.Which
of them are
correct?
i. Do not use one
password for
ఄధ్యమమం 9:
multiple set of
Chapter 9:
మోషం భయిము Operator IDs.
Guidelines for ఄయన్సత్రని
ii. Enable force
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ capture of
Staff to
భయిము
biometrics of
Improve
యనియోఖద్యయుని operators/supervis
Customer
త్ాపత ని
or.
Satisfaction
భయుఖుయచడయ iii. No two
and Avoid
నిక్ నమోద఼
Operators should
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
have same
భాయా దయశకహలు Operator ID
iv. Allow an
Operator/Supervis
or to sign off an
enrolment on
behalf of another.

ఆఔుడ కొనిన
రభాణయలు
ఆఴాఫడయడమ.
యట్ిలో ఏయ
షయెవనయ?
i. అయైట్ర్ ఐడీల
యొఔు ఫసుళ
జత్లక్ ఔట్ే
ప్హషార్డ
ఈయోగించఴద఼ద.
ii.
అయైట్యుు/షఽయెవా
జయుు యొఔు
iii. and iv.
ఫయోభట్ిక్స
ర s
యొఔు త్నిషయి
కహముయిన పెట్ట ాయౌ.
iii. ఏ ఆదద యు
అయైత్యు క్ కై
అయైట్ర్ ఐడిని
ఔయౌగి ఈండయు
iv. ఔయిక్క్
ఫద఼లు భయొఔ
అయైట్ర్/షఽయెవా
జయిన నమోద఼
ఙేమడయనిక్
ఄన఼భత్రంఙయయౌ.

iii. భయిము iv. ii. and iv.

ii. భయిము iv. i. and iii.

i. భయిము
iii.

i. and iv.

i. భయిము iv.

3
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Given here are
some
statements.Which
of them are
correct?
i. Registrars need
to proactively use
Find Aadhaar
ఄధ్యమమం 9:
Chapter 9:
మోషం భయిము facility before any
fresh enrolment to
Guidelines for ఄయన్సత్రని
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ minimize the
rejections.
Staff to
భయిము
Improve
యనియోఖద్యయుని ii. Encourage
resident to share
Customer
త్ాపత ని
Satisfaction
భయుఖుయచడయ mobile number
and email id.
and Avoid
నిక్ నమోద఼
iii. Inform resident
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు to download eAadhaar after
receiving Aadhaar
generation SMS
from UIDAI
iv. Do not ask for
any payment from
the resident for
enrolment

ఆఔుడ కొనిన
రభాణయలు
ఆఴాఫడయడమ.
యట్ిలో ఏయ
షయెవనయ?
i. ఏద్ెైనయ తయజా
నమోద఼ఔు
భుంద఼ అధ్యర్
ఫెఴయౌట్ీని
ఔన఼గొనడయనిన
త్రయషుయణలని
త్గిాంచడయనిక్
యిజిశూహటరయుు
i., iii. and iv.
ఱహయంత్ట్ ఱహయై
ఈయోగింఙయయౌ.
ii. ముఫైల్
నంఫయు భయిము
ఆభమల్ ఐడిని
ఆఴాడయనిక్
నిఱహఴని
ఈతేత జయఙయయౌ.
iii. మూఐడిఏఐ
న఼ండి అధ్యర్
ఈత్త్రత ఎస్ఎంఎస్
న఼ ఄంద఼ఔునన
త్యహాత్ ఆ- అధ్యర్

i., iii. భయిము
ii., iii. భయిము
ii., iii. and iv.
i. and iii.
iv.
iv.

i. భయిము
iii.

i. and iv.

i. భయిము iv.

2
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Given here are
some
statements.Which
of them are
correct?
i. Do not allow
ఄధ్యమమం 9:
anyone else to
Chapter 9:
మోషం భయిము
sign for an
Guidelines for ఄయన్సత్రని
enrolment that
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్
you have done.
Staff to
భయిము
ii. Do not sign for
Improve
యనియోఖద్యయుని
enrolments done
Customer
త్ాపత ని
by others.
Satisfaction
భయుఖుయచడయ
iii. Enter N/A or
and Avoid
నిక్ నమోద఼
NA in fields where
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
Resident has not
భాయా దయశకహలు
provided any data.
iv. Give your own
fingerprint at the
end of enrolment.

ఆఔుడ కొనిన
రభాణయలు
ఆఴాఫడయడమ.
యట్ిలో ఏయ
షయెవనయ?
i. మీయు ఙేఴన
నమోద఼ని ఱేయై
ఱహయిని షంత్ఔం
ఙేమడయనిక్
ఄన఼భత్రంచఔండి.
ii. ఆత్యుల ద్యాయహ
ఙేమఫడిన
నమోద఼లక్
i., iii. and iv.
షంత్ఔం
ఙేమఴద఼ద.
iii. నిఱహఴ
ఎట్ుఴంట్ి డేట్ాని
ఄంద్ించని ఫలలోలో
N/A లేద్య NA ని
ఎంట్ర్ ఙేమండి.
iv. నమోద఼
చిఴయలో మీ
షాంత్ ఱేయౌభుదరని
ఆఴాండి.

i., iii. భయిము
ii., iii. భయిము
ii., iii. and iv.
i. and iii.
iv.
iv.

i. భయిము
iii.

i. ii. and iv.

i. ii. భయిము
iv.

4
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Given here are
some
statements.Which
of them are
correct?
i. Brief the
enrolment
procedure to
ఄధ్యమమం 9:
Chapter 9:
మోషం భయిము resident before
and during
Guidelines for ఄయన్సత్రని
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్ enrolment.
ii. Leave those nonStaff to
భయిము
Improve
యనియోఖద్యయుని mandatory fields
blank where no
Customer
త్ాపత ని
Satisfaction
భయుఖుయచడయ data is provided
by resident.
and Avoid
నిక్ నమోద఼
iii. Table lamp
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు used for facial
image capture
should be
switched on
during iris capture.
iv. Login with your
own supervisor’s
Operator ID in
Aadhaar client

468
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Operator/Supervis
or should allow
other operator to
login on his/her
enrolment client
using his/her Login
Credential.

ఆఔుడ కొనిన
రభాణయలు
ఆఴాఫడయడమ.
యట్ిలో ఏయ
షయెవనయ?
i. నమోద఼
షభమంలో
భయిము భుంద఼
నిఱహఴక్ నమోద఼
రకమ
్ర ని
యఴయింఙయయౌ
ii. నిఱహఴ ద్యాయహ
ఎంట్ుఴంట్ి డేట్ా i., iii. and iv.
ఄంద్ించఫడఔప్ట తే
ఇ త్నిషయి
కహనే ఫలలోని
ఴద్ిలేమాయౌ.
iii. ఔన఼ఖుడెడ
కహముర్
షభమంలో
భుక చితయరనిక్
ఈయోగింఙే
ట్ేఫుల్ లామంపని
అపేమాయౌ.
iv. అధ్యర్
ఔు మంట్ోు మీ
అయైట్ర్/షఽయెవా
జర్ ఄత్ని/అభ
లాగిన్ తయరలని
ఈయోగించి
ఄత్ని/అభ
TRUE
నమోద఼ ఔు మంట్ోు
లాగిన్ కహఴడయనిక్
ఆత్య అయైట్యుని
ఄన఼భత్రంఙయయౌ.

i., iii. భయిము
ii., iii. భయిము
ii., iii. and iv.
i., ii. and iii.
iv.
iv.

ప

FALSE

త్ప

i., ii.
i. ii. and iv.
భయిము iii.

i. ii. భయిము
iv.

2

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు
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మోశూహనిన
నిఱహయించడయనిక్
అయైట్ర్/షఽయెవాజ Change
ర్ త్యచ఼గహ ప్హషార్డ
____ ఙేమాయౌ.

భాయు

Not change

భాయు లేద఼

Forget

భయిచిప్ట ఱహయౌ

All the given
options

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

1

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
What should be the
యనియోఖద్యయుని ideal frequency for
Operator sync?
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

అయైట్ర్
ఄన఼షంధ్యనిక్ షయెవన
Daily
ప్ౌనఃపనమంగహ ఏద్ి
ఈండయయౌ?

నిత్మం

Monthly

న్లఱహయీ

Yearly

ఏడయద్ిక్

6 Months

6 న్లలు

1

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

నమోద఼/నయఔయణ
రకమ
్ర ని
ఙేమడయనిక్
Standard
అయైట్ర్/షఽయెవాజ Operator
ర్ ______ రకమ
్ర ని
ఄన఼షయింఙయయౌ?

ప్హరభాణిఔ
అయైట్ర్

Any

ఏఱ్ైనయ

Medical

ఱ్ైదమ

Customer
Satisfaction

యనియోఖద్యయు
ని షంత్ాపత

1

Operator/Supervisor
should
……………password
frequently to avoid
fraud .

Operator/Supervisor
should follow…………
procedure to
perform the
Enrolment / Update
Processs?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Any document can
be used as Valid PoI
and PoA document
which resident
provides?

నిఱహఴ ఄంద్ిచిన ఏ
త్రం ఄమనయ
ఙెలు ుఫడే పఐ
భయిము పఎ
త్రంగహ
ఈయోగించఫడె
త్ేంద్ి?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

In case any fellow
Operator/Supervisor
performs any fruad
during the
Enrolment/Update
Process who needs
to be informed?

నమోద఼/ నయఔయణ
రకమ
్ర
షభమంలో
ఏద్ెైనయ మోషం
అయైట్ర్/షఽయెవాజ Authority
యహాన్స ఙేఴన
షందయబంలో ఎఴయు
షభాఙయయం ఆఱహాయౌ?

474

Chapter 9:
Guidelines for
the Enrolment
Staff to
Improve
Customer
Satisfaction
and Avoid
Fraud

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

The enrolment files
or backup should be
stored as per the
guidelines
prescribed by ?

నమోద఼ ఫెైళైి
లేద్య ఫామఔప ఎఴయి
ద్యాయహ షఽచించిన
భాయా నియైదలహల
రకహయంగహ నిలా
ఙేమఫడతయమ?

YES

Authority

ఄఴపన఼

NO

కహద఼

ఄధ్ికహయులు

Resident

నిఱహఴ

Police

ప్ట య్స్

Local MP/MLA

శూహథనిఔ
ఎంప/ఎంఎల్ఎ

1

ఄధ్ికహయులు

Resident

నిఱహఴ

Police

ప్ట య్స్

Family

ఔుట్ుంఫం

1

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Biometric Exception
case should be
signed off by the
Enrolment Staff as
per his/her feeling
towards the
resident?

నిఱహఴ ఱ్ైపగహ
ఄత్ని/అభ బాఱహల
రకహయంగహ నమోద఼
ఴఫఫంద్ి
Correct
ఫయోభట్ిక్స
ర
మినశృమంప కైస్
నిశూీమించఴచ఼ు?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

GPS Coordinate of
the
Enrolment/Update
device needs to be
taken at what
frequency?

నమోద఼/నయఔయణ
యిఔయం యొఔు
జిపస్ కోఅయిడనేట ఏ
ప్ౌనఃపనమం ఴదద
చఽష఼కోఱహయౌీ
ఈంట్ుంద్ి?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Can a
Operator/Supervisor
work on multiple
Enrolment/Update
machines using
same login ID?

అయైట్ర్/షఽయెవాజ
ర్ కై లాగిన్ ఐడిని
ఈయోగించి
ఫసుళ
YES
నమోద఼/నయఔయణ
మీద
నిఙేమఴచ఼ు?

Daily before
starting the
Enrolment/Upd
ate Activity

షయెవనద్ే

Incorrect

త్ప

After due
dilegence

ఄత్మంత్ వరదధ
త్యహాత్

నమోద఼/నయఔయ
ణ చయమ
ప్హరయంబభమయమ
భుంద఼ రత్రయోజూ

At end of the
day once all
the activities
are complete

ముత్త ం ఄనిన
చయమలు
ూయత మన
త్యహాత్ యోజు
చిఴయలో

Once in a
month

while
నమోద఼
purchasing
న్లలో ఔశూహయి
యిఔయం
the Enrolment
కొనేట్పడె
Device

1

ఄఴపన఼

NO

కహద఼

YES till the
time it is
detected

ఄఴపన఼ ఆద్ి All the given
ఔనిపెట్ట ే ఴయఔ options

2

None of the
above

పెైఱేయకహఴప

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

3
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Operator/Supervisor
should use same
password for all his
account as a best
practice?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

ఏద్ెైనయ మోషం
In case of any fraud,
జయిగినపడె,
Operator/Supervisor
అయైట్ర్/షఽయెవాజ
should ask resident
ర్ నిఱహఴని డఫుఫ
money?
ఄడగహయౌ?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

All the
Enrolment/Update
related files/backup
should be stored in
any device and
given to other
Operator?

ఈత్త భ శిక్షణగహ
అయైట్ర్/షఽయెవాజ
ర్ ఄత్ని ముత్త ం
కాతయలక్ కై
ప్హషార్డ
ఈయోగింఙయయౌ?

ముత్త ం
నమోద఼/నయఔయణ
షంఫంధ్ిత్
ఫెైళైి/ఫామక్స ఄప ఏ
యిఔయంలో ఄమనయ
నిలా ఙేమఴచ఼ు
భయిము ఆత్య
అయైట్ర్ ఔు
ఆఴాఫడెత్ేంద్ి?

No, the
password
should be
changed
frequently

కహద఼, ప్హషార్డ
త్యచ఼గహ
భాయహుయౌ

No, fraud
కహద఼, మోషం
should be
ఄధ్ికహయులక్
reported to the
నిఱేద్ిఔ ఆఱహాయౌ
Authority

ఄఴపన఼,
Yes, to
ఖుయుతంచ఼కోఴడయని As per
remember
క్ భయిము
his/her
and easy usage ష఼లబంగహ
convinience
ఱహడడయనిక్

ఄత్ని/అభ
ఆశట ం రకహయం

All the given
options

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

1

Yes, the fraud
ఄఴపన఼, మోషం Nobody
enrolment/up
నమోద఼/నయఔయ should be
date should
ణ ూయితఙమ
ే ాయౌ informed
be complete

ఎఴాయౄ
షభాఙయయం
ఆఴాయహద఼

None of the
above

పెైఱేయకహఴప

1

Yes, for them
No, the backup
కహద఼, ఫామక్సఄప to upload
should be
బదరయచఔడద఼ using your
secure
credential

ఄఴపన఼, మీ
తయరలని
ఈయోగించి
None of the
ఄప్టు డ్
above
ఙేమడయనిక్ ఱహయి
కొయఔు

పెైఱేయ కహఴప

1

481

Chapter 9:
Guidelines for
the Enrolment
Staff to
Improve
Customer
Satisfaction
and Avoid
Fraud

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

After completing
GPS sync, device can
be taken to any
other place to
perform the
enrolment?

జిపస్ ఄన఼షంధ్యనం
ఄమన త్యహాత్,
నమోద఼
ఙేమడయనిక్
NO
యిఔయహనిన ఏ ఆత్య
రద్ేలహనిఔనయన
తీష఼కెళిఴచ఼ు?

కహద఼

YES

ఄఴపన఼
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

In case resident
request to add one
of his relative's
finger print for
his/her enrolment,
should this be
allowed?

నిఱహఴ ఄత్ని/అభ
నమోద఼ కొయఔు త్న
ఫంధ఼ఴపలలో ఔయి
ఱేయౌభుదరలు
YES
జోడించభని
ఄబమయిధఴేత, ఆద్ి
అమోదయోఖమభేనయ?

ఄఴపన఼

NO

కహద఼
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Any resident can be
enrolled as an
Biometric Exception
case to avoid the
finger prints?

ఱేయౌ భుదరలని
నిఱహయించడయనిక్ ఏ
నిఱహఴ ఄమనయ
ఫయోభట్ిక్స
ర
మినశృమంపతో
నమోద఼ కహఴచ఼ు?

కహద఼

Yes

ఄఴపన఼

No

As per
his/her
convinience

ఄత్ని/అభ
ఆశట ం రకహయం

All the given
options

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

1

2

As per
his/her
convinience

ఄత్ని/అభ
ఆశట ం రకహయం

All the given
options

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

1
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Enrolment/Update
Client should be
tampered, if it is not
working or showing
some error?

నమోద఼/నయఔయణ
ఔు మంట ఄద్ి
నిఙేమఔప్ట మనయ
లేద్య ఏద్ెైనయ
ద్య శుహనిన
చఽపషత ఼నయన ద్యనిన
ప్హడెఙేమాయౌ?

Yes

ఄఴపన఼

No

కహద఼

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Photo of Photo can
be taken while
enroling any
resident?

ఎఴయెవనయ నిఱహఴని
నమోద఼
ఙేషత ఼ననపడె
ఫట ట్ో యొఔు ఫట ట్ో
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

No

కహద఼

Yes

ఄఴపన఼

1
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

What should not be
taken in place of
photo of the
resident while
performing Aadhaar
update?

అధ్యర్ నయఔయణ
ఙేఴేపడె నిఱహఴ
యొఔు ఫట ట్ో
రద్ేవంలో ఏమి
తీమఔడద఼?

Photo of Photo

ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో

Photo of Gods ద్ేఴపళి ఫట ట్ో

Photo of
Animal

జంత్ేఴప
యొఔు ఫట ట్ో

All the given
options

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

4
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

What language
should not be used
while filling the
resident data ?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Strict action would
be taken against the
Operator/Supervisor
perform any of
these activities?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

5 షంఴత్ీయహల
ఔనయన పెైఫడిన ఏ
Any resident above నిఱహఴ ఄమనయ ఱేయౌ
5 years in age can be భుదరలు
enrolled as an
తీష఼కోడయనిన
Yes
"Child" to avoid
నిఱహయించడయనిక్
taking finger prints? "పలులు" గహ
నమోద఼
ఙేష఼కోఴచ఼ు?

నిఱహఴ డేట్ాన఼
నింపేట్పడె
un
ఎట్ుఴంట్ి బాశని
parliamentary
ఈయోగించఔడద఼
?

అమోదఔయభైనద్ి
English
కహని

యట్ిలో ఏఱ్ైనయ
చయమలు
ఙేఴనట్ు మతే
take photo of
అయైట్ర్/షఽయెవాజ photo OR photo
యుు ఴమత్రయైఔంగహ
of animal
ఔఠినభైన చయమ
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి?

ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో లేద్య
జంత్ేఴప
యొఔు ఫట ట్ో
తీమడం

use unఅమోదయోఖమం
None of the
parliamentary -కహని బాశని
above
language
ఈయోగించడం

ఄఴపన఼

No

అంఖు ం

కహద఼

Hindi

వంద్ీ

All the given
options

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

1

యట్ిలో ఏయ
కహద఼

Both 1 and 2

1 భయిము 2
యెండఽ

4

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

5 షంఴత్ీయహల
All the children
లోప పలులందయౄ
below 5 years in age
ఱేయౌభుదరలు
No
should be forced to
ఆఴాడయనిక్
give fingerprints?
నియబంద్ించఫడతయయహ?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

In case of Child
Enrolment,
Operator/Supervisor
should become their
parent or guardian
for Enrolment?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Operator/Supervisor
should act as Head
of Family in case the
resident does not
have valid
document?

కహద఼

yes

ఄఴపన఼

1

పలుల నమోద఼
యశమంలో,
నమోద఼ కొయఔు
అయైట్ర్/షఽయెవాజ TRUE
ర్ ఱహయి త్యౌు దండరలు
లేద్య షంయక్షఔులుగహ
భాయఴచ఼ు?

ప

FALSE

త్ప

2

నిఱహఴక్ ఙెలు ుఫడే
తయరలు లేని
షందయబంలో
TRUE
అయైట్ర్/షఽయెవాజ
ర్ ఔుట్ుంఫ పెదదగహ
ఈండఴచ఼ు?

ప

FALSE

త్ప

None of the
above

పెైఱేయ కహఴప

Both 1 and 2

1 భయిము 2
యెండఽ

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

News paper or any
blanck paper can be
used as supporting
PoI and PoA

షశృమఔ పఐ
భయిము పఎ
లాగహ ఱహయహత త్రరఔ
లేద్య ఏద్ెైనయ కాయ
కహగిత్ం
ఈయోగించఴచ఼ు

TRUE

ప

494

Chapter 9:
Guidelines for
the Enrolment
Staff to
Improve
Customer
Satisfaction
and Avoid
Fraud

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

In case Incorrect
document/blank
paper/news paper is
used for Enrolment
purpose by the
Operator what will
happen?

అయైట్ర్ ద్యాయహ
నమోద఼ ఈద్ేదవమం
కొయఔు త్పడె
త్రం/కాయ
కహగిత్ం/ఱహయహత త్రరఔ
ఈయోగించఫడిన
షందయబంలో ఏమి
జయుఖుత్ేంద్ి?

Enrolment will
be rejected

Strict action
నమోద఼
against the
త్రయషుయించఫడె
Operator will
త్ేంద్ి
be taken
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Whose Mobile
Number or Email
should be added
while performing
Aadhaar Enrolment?

అధ్యర్ నమోద఼
ఙేఴేపడె ఎఴయి
ముఫైల్ నంఫర్
Resident
భయిము ఆభమల్
జత్ఙేమాయౌ?

నిఱహఴ

FALSE

None of the
above

పెైఱేయ కహఴప

Both 1 and 2

1 భయిము 2
యెండఽ

2

అయైట్యుు
ఴమత్రయైఔంగహ ఔఠిన None of the
చయమ
above
తీష఼కోఫడెత్ేంద్ి

పెైఱేయ కహఴప

All the given
options

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

4

None of the
above

పెైఱేయ కహఴప

1

త్ప

Operator/Supe అయైట్ర్/షఽ
rvisor
యెవాజర్

Local
శూహథనిఔ
representativ
కహయమదయిశ
e
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

అధ్యర్ నమోద఼
Operator can use
ఙేఴేపడె అయైట్ర్
mix biometric while
మివరభ ఫయోభట్ిక్స
ర TRUE
performing Aadhaar
న఼
Enrolment?
ఈయోగించఴచ఼ు?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Operator/Supervisor
can take money
from the resident
and write any
information in the
Enrolment Client?
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Photocopy of Proof
of Identity and Proof
of Address can be
used in case the
resident wants?

ప

FALSE

త్ప

2

అయైట్ర్/షఽయెవాజ
ర్ నిఱహఴ న఼ండి
డఫుఫ తీష఼ఔుని
భయిము నమోద఼
No
ఔు మంట్ోు ఏ
షభాఙయయభైనయ
ఱహరమఴచ఼ు

కహద఼

Yes

ఄఴపన఼

1

నిఱహఴ కహఱహలనే
షందయబంలో
ఖుయితంప యుజుఴప
భయిము చియునయభా
యుజుఴప యొఔు
ఫట ట్ోకహప
ఈయోగించఴఙయు?

ఄఴపన఼, ఏ
లేద఼, ఄషల ైన
Yes, any
త్రభైన
త్రం శూహున్
document can
ఈయోగించఴ
ఙేమఫడెత్ేంద్ి be used
చ఼ు

No, Original
Document
needs to
scanned

None of the
above

పెైఱేయ కహఴప

1

ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు
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ఄధ్యమమం 9:
Chapter 9:
మోషం భయిము
Guidelines for ఄయన్సత్రని
the Enrolment నిఱహయించడయనిక్
Staff to
భయిము
Improve
యనియోఖద్యయుని
Customer
త్ాపత ని
Satisfaction
భయుఖుయచడయ
and Avoid
నిక్ నమోద఼
Fraud
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Operator/Supervisor
should keep the
Hard Copy of the PoI
and PoA after the
Enrolment is
complete?

నమోద఼ ూయత మన
త్యహాత్
అయైట్ర్/షఽయెవాజ
No hard copies
ర్ పఐ భయిము
should be kept
పఎ యొఔు శృర్డ
కహపలని
ఈంచ఼కోఱహయౌ?

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

అధ్యర్ నమోద఼
భయిము నయఔయణ
ఙేఴేపడె క్ంర ద్ి
ఱహట్ిలో ఏ చయమలని
నిఱహయింఙయయౌ?
(i) ఫట ట్ో యొఔు
ఫట ట్ో తీమడం
(ii) ద్ేఴపడి ఫట ట్ో
తీమడం
(iii) జంత్ేఴప ఫట ట్ో
తీమడం
(iv) నిఱహఴ ఫట ట్ో
తీమడం

All the given
option

ఏ శృర్డ కహపలు
ఈంచయహద఼

Yes hard copy
ఄఴపన఼ శృర్డ
should be
కహప ఈంఙయయౌ
kept safely

ఆచిున ఄనిన
ఎంపఔలు

(i) , (ii) and (iii)

(i) , (ii) భయిము
(ii) and (iii)
(iii)

1

(ii) భయిము
(iii)

None of the
above

పెైఱేయ కహఴప

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Which of the
following is a valid
PoI Document?
(i) Driving Licience
(ii) Voter ID
(iii) Office ID
(iv) Visiting Card

క్ంర ద్ి ఱహట్ిలో ఏద్ి
ఙెలు ుఫడే పఐ
త్రం?
(i) డెయ
ై ంగ్ ల ైఴెన్ీ
Both (i) and (ii)
(ii) ఱోట్ర్ ఐడి
(iii) కహయహమలమం ఐడి
(iv) యజిట్ింగ్ కహర్డ

(i) భయిము (ii) Only (iii) and
యెండఽ
(iv)

కైఴలం (iii)
భయిము (iv)
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

In case the resident
wants his/her
Biometric can be
changed or mixed
with any other
resident?

నిఱహఴ ఄత్ని/అభ
ఫయోభట్ిక్స
ర ీ
భాయహులని లేద్య
ఱేయై ఆత్య నిఱహఴతో
ఔలప్హలని
ఄన఼ఔునన
షందయబంలో?

ఄఴపన఼

No

కహద఼
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

In case 6 years old
resident request to
perform Child
Enrolment should
this be allowed?

6 షంఴత్ీయహల
ఴమష఼ీఖల నిఱహఴ
పలుల నమోద఼
YES, as it is
ఙేమభని ఄబమయిధఴేత requested by
ఆద్ి
the resident
ఄన఼భత్రంచఫడె
త్ేంద్య?

ఄఴపన఼, ఆద్ి
నిఱహఴ ద్యాయహ
ఄబమయిధంచినంద఼
ఴలు

కహద఼,
No, as he/she ఄత్ని/అభ
is above 5
ఴమష఼ీ 5
years in age
ఏళైి పెైఫడి
ఈననంద఼న

Yes

Only i

కైఴలం i

None of the
above

పెైఱేయ కహఴప

1

2

Both the
options are
incorrect

యెండె
ఎంపఔలు
త్ప

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Operator/Supervisor
can take photo of
photo instead of the
actual photo of the
resident in case the
resident request?

నిఱహఴ ఄబమయిధఴేత
అయైట్ర్/షఽయెవాజ
ర్ నిఱహఴ యొఔు
ఄషలు ఫట ట్ోక్
Yes
ఫద఼లుగహ ఫట ట్ో
యొఔు ఫట ట్ో
తీష఼కోఴఙయు?

ఄఴపన఼

No

కహద఼

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

The scan copies of
PoI and PoA can be
kept in a separate
folder by the
Operator?

పఎ భయిము
పఐ యొఔు శూహున్
ఙేఴన కహపలు
No
అయైట్ర్ ద్యాయహ యడి
ఫట లడ యోు పెట్టఴఙయు?

కహద఼

Yes

ఄఴపన఼

1
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Blanck pages can
also be used as PoI
and PoA document
in case required?

ఄఴషయభైనపడె
కాయ పేజీలు ఔడయ
పఐ భయిము
TRUE
పఎ తయరలుగహ
ఈయోగించఴచ఼ు?

ప

FALSE

త్ప

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Resident should not
be informed in case
the
Operator/Supervisor
enters any
information which is
not mentioned on
the Form

ఫహయంలో
పేయొునఫడని ఏద్ెైనయ
షభాఙయయం
అయైట్ర్/షఽయెవాజ
TRUE
ర్ ఎంట్ర్ ఙేఴన
షందయబంలో
నిఱహఴక్ షభాఙయయం
ఆఴాయహద఼

ప

FALSE

త్ప

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Tampered Machine
can be used to
perform
Enrolment/Update
to earn money?

డఫుఫ
షంప్హద్ించడయనిక్
నమోద఼/నయఔయణ
ఙేమడయనిక్
TRUE
ఙెడిప్ట మన
మంతయరనిన
ఈయోగించఴచ఼ు?

ప

FALSE

త్ప

2
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Should the Operator
sign off any
enrolment done by
other Operator
without checking?

ఆత్య అయైట్ర్
ఙేఴన ద్యనిన
యిశీయౌంచఔుండయనే
No
ఏద్ెైనయ నమోద఼న్ైనయ
అయైట్ర్
నిశూీమించఴఙయు?

కహద఼

Yes

ఄఴపన఼

1
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ఄధ్యమమం 9:
మోషం భయిము
ఄయన్సత్రని
నిఱహయించడయనిక్
భయిము
యనియోఖద్యయుని
త్ాపత ని
భయుఖుయచడయ
నిక్ నమోద఼
ఴఫఫంద్ిక్
భాయా దయశకహలు

Operator can write
his/her own Mobile
Number should be
mentioned in the
Enrolment Client
rather than the
resident mobile
number?

అయైట్ర్ నిఱహఴ
ముఫైల్ నంఫయు
కహఔుండయ నమోద఼
ఔు మంట్ోు ఆచిున
TRUE
ద్యనిలో ఄత్ని/అభ
షాంత్ ముఫైల్
నంఫయు
ఱహరమఴచ఼ు?

ప

FALSE

త్ప

2

