
Sr No Questions Topic Name Alternative1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Answer

1 Arrange the following in the correct 

hierarchy: a) Registrar b) Enrolment 

Agency c) UIDAI d) Enrolment Centre 

பின்வருபவற்றை சரியான 
வரிறசயில் 
வரிறசப்படுத்துங்கல்: அ) 

ரெஜிஸ்ட்ொர் ஆ) 

என்ரொல்ரென்ட் முகறெ இ) 

க்ஐஈஅஐ ஈ) பதிவு றெயம்

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

abcd அஆஇஈ bdca ஆ ஈ இ அ cabd இஅஆஈ dbca ஈஆஇஅ 3

2 Biometric information is enough to 

establish identity of a person. Is this 

statement correct? பரயாரெட்ரிக் 
தகவல் ஒரு நபரின் 
ஐரைன்டிட்டிறய நிறுவ 
ரபாதுொனது. இந்த வாக்கியம் 
சரியா?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes. Biometric data 

is enough to 

establish a persons 

identity. ஆம். 

ஒரு நபரின் 
ஐரைன்டிட்டி
றய நிறுவ 
பரயாரெட்ரிக் 
ரைட்ைா 
ரபாதுொனது.

No. Biometric data must be 

linked to demographic 

information like name, age, 

address in order to 

establish identity 

இல்றை. 

ஐரைன்டிட்டிறய 
நிறுவ ரபயர், வயது, 

முகவரி ரபான்ை 
ரைரொக்ொஃபிக் 
தகவலுைன் 
பரயாரெட்ரிக் 
ரைட்ைா 
இறைக்கப்பை 
ரவண்டும்

- - 2

3 Aadhaar is unique because ஆதார் 
பிெத்ரயகொனது, ஏரனன்ைால்

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

No two residents 

will have the same 

Aadhaar number. 

இெண்டு 
குடியிருப்பாளர்
கள் ஒரெ 
ஆதார் எண் 
இருக்காது.

Only one city will have 

Aadhaar number. ஒரெ 
ஒரு நகெம் ெட்டுரெ 
ஆதார் எண்றை 
ரகாண்டிருக்கும்.

Both 1 and 2 are 

correct 1 ெற்றும் 2 

ஆகியறவ 
இெண்டும் சரி

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

1

4 Aadhaar is a 15-digit number. ஆதார் 
என்பது 15-இைக்க எண்.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2



5 Aadhaar will be used to prove citizenship. 

Is this statement True or False? ஆதார் 
குடியூரிறெறய நிரூபிக்கப் 
பயன்படுத்தப்படும்.இந்தக்கூற்று
 சரியா தவைா?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

6 Aadhaar is based on demographic 

information & biometric information. Is 

this statement True or False? ஆதார் 
என்பது ரைரொக்ொஃபிக் 
தகவல் ெற்றும் உயிெளவியல் 
தகவல்களின் 
அடிப்பறையிைானது. இந்த 
வாக்கியம் சரியா தவைா?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

7 Easy and quick authentication of identity 

is an important objective of UIDAI. 

எளிதான, விறெவான 
ஐரைண்டிட்டி 
ஆத்ரதன்டிரகஷன் 
க்ஐஈஅஐவின் முக்கியொன 
ரநாக்கம்

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

8 Aadhaar will cover all residents of India. 

ஆதார் அட்றை இந்தியாவில் 
உள்ள அறனத்து 
குடியிருப்பாளர்கறளயும் கவர் 
ரசய்யும்.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

9 What is the process of capturing resident 

data called? குடியிருப்பாளர் 
ரைட்ைாறவ ரபறும் 
நிகழ்முறை எவ்வாறு 
அறைக்கப்படும்?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Authentication 

ஆரதன்டிரகஷ
ன்

Enrolment 

என்ரொல்ரென்ட்
Identification 

அறையாளம்
Presentation 

காட்சியளிப்பு
2

10 Aadhaar number is a proof of '_blank_'. 

ஆதார் எண் என்பது _blank_’ ன் 
ஆதாெம்.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Citizenship 

குடியுரிறெ
Identity ஐரைண்டிட்டி Gender பாைினம் - 2

11 Who will deliver Aadhaar letters to 

residents? குடியிருப்பாளர்களுக்கு 
யார் ஆதார் கடிதங்கறள 
ரகாடுப்பார்?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

India Post 

இந்தியா 
ரபாஸ்ட்

Public Distribution System 

ரபாது விநிரயாக 
முறை

Internet 

இறையதளம்
- 1



12 What are the possible benefits of having 

Aadhaar? ஆதார் அட்றைறய 
ரகாண்டிருப்பதால் 
சாத்தியொன நன்றெகள் 
யாறவ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

To get a bank 

account வங்கி 
கைக்றக ரபை

Problem free delivery of 

pensions/scholorships to 

the beneficiaries 

பயனாளர்களுக்கு 
ரபன்ஷன்கள்/உதவித்
 ரதாறககறள 
பிெச்றனயின்ைி 
இைவசொக 
அளிப்பது

To get subsidized food 

rations, in case of BPL 

வறுறெ 
ரகாட்டிற்கு கீழ் 
வாழ்பவொக 
இருந்தால் 
ொனியொக 
உைவுப் 
ரபாருட்கறளப் 
ரபறுவது

All of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

13 A resident can use Aadhaar for identity 

verification. குடியிருப்பாளர் 
ஐரைண்டிட்டி சரிபார்ப்பிற்காக 
ஆதார் அட்றைறயப் 
பயன்படுத்தைாம்.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

14 An Enrolment Centre can have one or 

more than one enrolment stations. 

என்ரொல்ரென்ட் றெயம் 
ஒன்று அல்ைது அதற்கு 
ரெற்பட்ை பதிவு 
நிறையங்கறள 
ரகாண்டிருக்கும்.?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

15 '_blank_' is appointed by the Registrar for 

collection of the demographic and 

biometric data in a geographical area. 

_blank_’ என்பவர் புவியியல் 
பகுதியில் ரைரொக்ொஃபிக் 
ெற்றும் பரயாரெட்ரிக் 
ரைட்ைாவின் ரசகரிப்பிற்காக 
ரெஜிஸ்ட்ொொல் 
நியெிக்கப்படுவார்

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Registrar 

ரெஜிஸ்ட்ொர்
Enrolment Agencies 

என்ரொல்ரென்ட் 
முகறெகள்

UIDAI UIDAI Election 

Commission 

ரதர்தல் 
ஆறையம்

2

16 Backup of the data of each Enrolment 

Station has to be taken ஒவ்ரவாரு 
என்ரொல்ரென்ட் நிறையத்தின் 
ரைட்ைாவின் நகைாக்கம் 
எப்ரபாது எடுக்கப்பை ரவண்டும்

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Twice a day ஒரு 
நாளுக்கு 
இருமுறை

On a weekly basis 

வாொந்ரதாறும்
On a monthly basis 

ொதந்ரதாறும்
On an hourly 

basis 

ெைிரநெம் 
ரதாறும்

1



17 You are a Supervisor of an enrolment 

agency. You want to set up an enrolment 

centre. What arrangements are required 

for setting up an enrolment centre? 

நீங்கள் பதிவு முகறெயின் 
ரெற்பார்றவயாைர். நீங்கள் 
பதிவு றெயத்றத அறெக்க 
விரும்புகிைரீ்கள். பதிவு 
றெயத்றத அறெக்க என்ன 
ஏற்பாடுகள் ரதறவ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Space & Furniture 

இைம் ெற்றும் 
அறைகைன்

Adequate Lighting and 

electrical points 

ரபாதுொன 
ரவளிச்சம் ெற்றும் 
ெின்சாெ 
இறைப்புகள்

Registrar for 

registration பதிவு 
ரசய்வதற்கான 
ரெஜிஸ்ட்ொர்

Both 1 and 2 1 

ெற்றும் 2 

ஆகியறவ 
இெண்டும்

4

18 As a Supervisor of Enrolment agency, how 

would you ensure that the process of 

enrolment does not halt at any stage? 

என்ரொல்ரென்ட் றெயத்தின் 
ரெற்பார்றவயாளொக, நீங்கள் 
என்ரொல்ரென்ட் நிகழ்முறை 
எந்த நிறையிலும் 
நிற்கவில்றை என்பறத எப்படி 
உறுதி ரசய்வரீ்கள்?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

By maintaining 

sufficient number of 

backup devices and 

spares 

ரபாதுொன 
எண்ைிக்றகயி
ல் ரபக்அப் 
டிறவஸ்கள் 
ெற்றும் 
உதிரிபாகங்க
றள 
றவத்திருப்பது

By maintaining contact via 

phone to UIDAI everyday 

க்ஐஈஅஐவிற்கு 
தினமும் 
ரதாறைரபசி மூைம் 
ரதாைர்றப 
நிர்வகிப்பது

It is not your 

responsibility இது 
உங்கள் 
ரபாறுப்பல்ை

By procuring 

imported 

devices which 

are better in 

quality சிைந்த 
தெொன 
இைக்குெதி 
ரசய்யப்பட்ை
 

டிறவஸ்க
றள 
அளிப்பது

1

19 Aadhaar Enrolment Client - ECA needs to 

be connected to internet during the 

process of on-boarding. ஆதார் 
என்ரொல்ரென்ட் வாங்கி - ஆன்-

ரபார்டிங் நிகழ்முறையின் 
ரபாது உஇஅ 
இறையதளத்துைன் 
இறைக்கப்பை ரவண்டும்.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

20 UIDAI provides required standards and 

guidelines for setting up the Enrolment 

Centres. க்ஐஈஅஐ 
என்ரொல்ரென்ட் றெயங்கறள 
அறெக்க ரதறவயான 
நிபந்தறனகள் ெற்றும் 
வைிகாட்டுதல்கறள 

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



21 UIDAI will issue Aadhaar numbers to all 

the Indian residents. Is this statement 

True or False? க்ஐஈஅஐ அறனத்து 
இந்திய 
குடியிருப்பாளர்களுக்கும் 
ஆதார் எண்கறள வைங்கும். 

இந்த வாக்கியம் சரியா தவைா?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

22 Listening carefully to the enrollee reduces 

grievances. பதிவு 
ரசய்பவர்கறளக் கவனொகக் 
ரகட்பது புகார்கறளக் 
குறைக்கிைது

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

23 Can a resident get two aadhaar 

no?~வசிப்பாளொல் இெண்டு 
ஆதார் அட்றைகறள ரபை 
முடியுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes~முடியும். No~இல்றை - - 2

24 On which part of your body would you 

find the Iris? ~உைம்பின் எந்த 
பகுதியில் ஐரிஸ் உறுப்பு 
காைப்படுகிைது?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Eye ~கண் Ear~காது Face~முகம் Head~தறை 1

25 Can new aadhaar no be issued to the 

same resident in two different cities 

?~புதிய ஆதார் எண் ஒரெ 
வசிப்பாளருக்கு இெண்டு 
ொநிைங்களில் வைங்கிை 
முடியுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes~முடியும் No~இல்றை - - 2

26 Can a resident of one state get himself 

enrolled in another state ?~ஒரு 
ொநிைத்தில் உள்ள வசிப்பாளர் 
ெற்ரைாரு ொநிைத்திலும் 
ஆதார் பதிவிறன 
ரெற்ரகாள்ள முடியுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes~முடியும் No~இல்றை - - 1

27 Whether E-aadhaar is acceptable or not 

?~இ - ஆதார் அறையாள 
ஆவைொக எங்கும் 
ஏற்றுக்ரகாள்ப்படுகிைது/இல்றை

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes~ஆம் No~இல்றை - - 1

28 Can I enroll without a Mobile No 

?~றகப்ரபசி(Mobile) எண் 
இல்ைாெரைரய ஆதார் பதிவு 
ரசய்ய முடியுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes~முடியும் No~இல்றை - - 1



29 UID stands for ?~UID என்பதன் 
விளக்கம்______

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Unique Information 

Data~தனிப்பட்ை 
விவெ அைிக்றக

Unique Information 

department~தனிப்பட்ை 
விவெ அலுவல் 
பிரிவு

Unique Iindian 

Data~தனிப்பட்ை 
இந்திய ஆவைம்

Unique 

Indentification~

தனிப்பட்ை 
அறையாள 
ஆவைம்

4

30 How is UID Unique?~UID எப்படி 
தனிப்பட்ை அறையாளொக 
விளங்குகிைது?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Residents of each 

state will have one 

unique UID 

Number~ஒவ்ரவா
ரு 
ொநிைத்தின் 
வசிப்பாளர்களுக்
கு தனித்துவ 
அறையாள 
எண் 
அளிக்கப்படும்

No two residents will have 

Same UID 

Number~ரவறுபட்ை 
இெண்டு 
வசிப்பாளர்களுக்கு 
ஒரெ ஆதார் எண் 
இருக்காது

All Residents will have 

same UID 

Number~எல்ைா 
வசிப்பாளர்களும் 
ஒரெ தனிப்பட்ை 
அறையாள எண் 
இருக்கும்

None of the 

above~இறவ 
எதுவுரெ 
இல்றை

2

31 UIDAI plans to enroll residents into its 

database with proper verification of 

their______________ and 

______________ 

information~ெற்றும்_______தகவல்க
றள சரிபார்த்தபின் ஆதார் 
இறவகறள தகவல் 
ரதாகுப்பில் ரசர்த்துரகால்கிைது

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

POI, 

POA~தனிப்பட்ை 
அறையாளம் 
ெற்றும் 
விைாசம்

POR, POI~உைவு 
ஆதாெம் ெற்றும் 
தனிப்பட்ை 
அறையாளம்

POA,POR~தனிப்பட்
ை விைாசம் 
ெற்றும் உைவு 
ஆதாெம்

None of the 

above~இறவ 
எதுவுரெ 
இல்றை

1

32 Can the new born child be enrolled for 

Aadhaar No?~பிைந்த குைந்றதக்கு 
ஆதார் எண் பதிவு ரசய்ய 
முடியுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes~முடியும் No~இல்றை - - 1

33 If a person has an Aadhaar, will she / he 

become a citizen of India?~ஆதார் 
அட்றை உள்ளதால் இந்திய 
குடிெகன்/ெகள் உரிறெ 
ரபைமுடியுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes~முடியும் No~இல்றை - - 2

34 The Unique Identification Number is also 

called ___________.~தனிப்பட்ை 
அறையாள எண்றை __________ 

அறைக்கைாம்

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

PAN~பான் எண் Aadhaar~ஆதார் எண் Iris~கருவிைி TIN~டின் எண் 2



35 What is the essential requirement to 

become Aadhaar enrollment 

operator~ஆதார் ஆபரெட்ைர் 
ஆவதற்கு அத்தியாவசிய 
ரதறவயாக என்ன 
கருதபப்டுகிைது

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Aadhaar 

No~ஆதார் எண்
UIDAI Certificate for 

operator~UIDAI 

சான்ைிதழ்

Aadhhar No and UIDAi 

Certificate for 

operators~ஆதார் 
எண் ெற்றும் 
UIDAI சான்ைிதழ்

None of the 

above~எதுவும்
 இல்றை

3

36 Can somebody enroll on behalf of other 

resident ?~யாரொ ஒருவருக்காக 
ெற்ரைாரு வசிப்பாளர் பதிவு 
ரசய்து ரகாள்ள முடியுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

TRUE~ஆம் FALSE~இல்றை - - 2

37 What is the minimum qualification to 

become an Adhaar enrollment 

supervisor?~ஆதார் 
ரெர்பார்றவயாைருக்காை 
குறைந்தபட்ச தகுதி என்ன?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

10th Pass~10th 

பாஸ்
Graduate~பட்ைதாரி 12th Pass~12th பாஸ் Doploma in 

Computer~கைி
னி டிப்ளரொ

3

38 Should the resident bring documents for 

email, mobile update? வசிப்பாளர் 
றகப்ரபசி ெற்றும் ெின்னஞ்சல் 
புதுப்பிக்க  என்ன 
ஆவைங்கறள ரகாண்டு வெ 
ரவண்டும்?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes ஆம் No  இல்றை     2

39 What is required to print e-Aadhaar from 

UCL?  யுசிஎல் மூைம் இ-ஆதார் 
அச்சிை என்ன ரசய்ய 
ரவண்டும்?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Eid  Eid UID UID 1 or  2 1 ெற்றும்  2 None எதுவும் 
இல்றை

3

40 UCL shall help Operator/ Supervisor to 

update resident "…………." information. 

யுசிஎல்  அடிப்பறையில் 
ஆபரெட்ைர் / 

ரெற்பார்றவயாளர்கள்  
"............."  வசிப்பாளரின் 
திருத்தங்கறள 
ரெற்ரகாள்ளைாம்.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Demographic 

ெக்கள் ரதாறக
Biometric   உைற்கூறு Both 1 and 2  1 

ெற்றும் 2 

இறைந்த

 1

41 What are the documents required to 

update the mobile number of resident? 

வசிப்பாளரின் ரொறபல் எண் 
சரி ரசய்ய  ரதறவயான 
ஆவைங்கள் எறவ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Mobile bill 

றகப்ரபசி 
கட்ைை சீட்டு

POI  POI POA  POA No document is 

required எந்த 
ஆவைங்களு
ம் ரதறவ 
இல்றை

4



42 How many times a resident can update 

Aadhaar data? எத்தறன முறை 
வசிப்பாளர் ஆதார் 
திருத்தங்கறள ரசய்ய 

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

1 1 2 2 3 3 Multiple times 

பை 
முறைகள்

4

43 Whether updating is possible before 

Aadhaar generation? ஆதார் 
உருவாக்கத்திற்கு முன்ரப 
திருத்தம் ரசய்தல்   
சாத்தியொகுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

yes ஆம் No இல்றை   2

44 Is information sharing consent mandatory 

for all residents ? தகவல் பகிர்வு 
ஒப்புதல் அறனத்து 
வாசிப்பாளர்களுக்கும் 
கட்ைாயொனதா?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

True  சரி FALSE தவறு     2

45 What is the fee charged for enrolling for 

Aadhaar? ஆதார் பதிவிற்காக  
வசூைிக்கப்படும் கட்ைைம் 
என்ன?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

50 Rs ரூ. 50 100 Rs ரூ. 100 150 Rs ரூ. 150 Free of cost 

இைவசம்
4

46 Can resident check online status of 

his/her Enrolment number? 

வசிப்பாளர் இறையதள 
மூைொக ஆதார் பதிவு  
நிறைறய அைிய முடியுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

yes ஆம் no இல்றை   1

47 All the data printed in e-aadhaar letter, 

are the same data as printed in Aadhaar 

letter. ஆதார் கடிதத்தில் உள்ள  
தகவல்கரள  e-ஆதாரிலும் 
காைப்படும்.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

False  தவறு True  சரி   2

48 If any mistakes are seen in Aadhaar letter, 

can it be changed?  ஆதார் 
கடிதத்தில் உள்ள தவறுகறள 
திருத்தம் ரசய்ய முடியுொ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar UIDAI, ெற்றும் 
ஆதார் அடிப்பறை 
தகவல்

Yes ஆம் No இல்றை   1

49 Which section of eye has a unique 

feature? கண்ைின் எந்த பகுதி 
பிெத்ரயக அம்சத்றத 
ரகாண்டுள்ளது?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Pupil கண்ெைி Eye Brow புருவம் Iris ஐரிஸ் None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

3



50 Which physical features can be used to 

determine a person's identity? ஒரு 
நபரின் ஐரைண்டிட்டிறய 
முடிவு ரசய்ய எந்த 
உைல்சார்ந்த அங்கங்கள் 
பயன்படுத்தப்பைைாம்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Fingerprints 

ஃபிங்கர் 
ப்ரின்ட்கள்

Facial Image முகத் 
ரதாற்ைம்

Iris ஐரிஸ் All of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

51 The information related to the physical 

attributes of a person like finger prints, 

facial features and iris are known as 

"Demographic" information ஒரு 
நபரின் விெல் ரெறககள், முக 
அம்சங்கள் ெற்றும் ஐரிஸ் 
ரபான்ை உைல்சார்ந்த பண்புகள் 
‘ரைரொக்ொஃபிக்’ தகவல்கள் 
எனப்படும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

52 Enrolment Agency Operator checks if the 

Resident has any biometric exceptions 

like a missing eye or finger. 

என்ரொல்ரென்ட் முகறெ 
ஆப்பரெட்ைர் கண் இல்ைாெல் 
இருத்தல் அல்ைது விெல் 
இல்ைாெல் இருத்தல் ரபான்ை 
பரயாரெட்ரிக் 
விதிவிைக்குகறள 
குடியிருப்பாளர் 
ரகாண்டுள்ளாொ என்பறத 
சரிபார்ப்பார்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

53 Enrolment Agency Operator captures 

biometrics in the form of '_blank_'. 

பதிவு முகறெ ஆப்பரெட்ைர் 
’_blank_’வடிவில் 
பரயாரெட்ரிக்றக ரகப்ச்சர் 
ரசய்வார்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Fingerprints 

ஃபிங்கர் 
ப்ரின்ட்கள்

Facial Image முகத்தின் 
பிம்பம்

Iris ஐரிஸ் All of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4



54 Enrolment Operator will ensure the 

following for biometric data capture: 

பரயாரெட்ரிக் ரைட்ைாறவ 
ரகப்ச்சர் ரசய்ய 
என்ரொல்ரென்ட் ஆப்பரெட்ைர் 
பின்வருபவற்றை உறுதி 
ரசய்வார்:

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Picture of face is 

compulsory for all, 

including infants 

முகத்தின் 
பைம் 
அறனவருக்கும்
 அவசியம், 

இதில் 
றகக்குைந்றதக
ளும் அைக்கம்

Iris and fingerprint scans are 

compulsory (above 5 year) 

ஐரிஸ் ெற்றும் 
விெல் ரெறக 
ஸ்ரகன்கள் 
அவசியம் (5 

வயதிற்கு ரெல்)

Photograph of any 

biometric exceptions 

for a resident 

குடியிருப்பாளருக்
கு எந்த ஒரு 
பரயாரெட்ரிக் 
விதி 
விைக்குகளின் 
புறகப்பைம்

All of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

55 For any biometric exceptions case, whose 

confirmation does the Enrolment 

Operator have to get for the data 

captured ? பரயாரெட்ரிக் 
விதிவிைக்கு சூழ்நிறைகள் 
எதுவாக இருந்தாலும், ரகப்ச்சர் 
ரசய்த ரைட்ைாவிற்கு 
என்ரொல்ரென்ட் ஆப்பரெட்ைர் 
யாருறைய உறுதிப்பாட்றை 
ரபை ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Registrar 

ரெஜிஸ்ட்ொர்
Enrollment Agency 

Supervisor பதிவு 
முகறெ 
ரெற்பார்றவயாளர்

Introducer 

இண்ட்ெட்யூசர்
Resident 

குடியிருப்பா
ளர்

2

56 The images of '_blank_' fingers are to be 

captured while enrolling a resident 

குடியிருப்பாளறெ பதிவு 
ரசய்றகயில் 
'_blank_'விெல்களின் பைங்கள் 
ரகப்ச்சர் ரசய்யப்பை ரவண்டும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

All ten 

அறனத்து 10

one ஒன்று two இெண்டு five ஐந்து 1

57 Iris and fingerprint scans are compulsory 

for Residents above '_blank_' years of age 

ஐரிஸ் ெற்றும் விெல்ரெறக 
ஸ்ரகன்கள் '_blank_'வயதிற்கு 
ரெற்பட்ை 
குடியிருப்பாளர்களுக்கு 
கட்ைாயம்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

2 3 4 5 4

58 Among the following, whose finger prints 

are needed to sign-off the data capture? 

பின்வருபவற்ைில், ரைட்ைா 
ரகப்ச்சருக்கு யாருறைய 
விெல் ரெறககள் ரதறவ?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Enrolment Operator 

என்ரொல்ரென்
ட் ஆப்பரெட்ைர்

Resident 

குடியிருப்பாளர்
Registrar 

ரெஜிஸ்ட்ொர்
UIDAI official 

க்ஐஈஅஐ 
அதிகாரி

1



59 In case of a person having missing eyes, 

what does the Operator need to do ? 

ஒரு நபருக்கு கண்கள் 
இல்றைரயன்ைால், 

ஆப்பரெட்ைர் என்ன ரசய்ய 
ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Such a person is not 

allowed to enroll. 

இது ரபான்ை 
நபருக்கு பதிவு 
ரசய்ய 
அனுெதியில்
றை

The person is not eligible to 

enroll. இந்த நபருக்கு 
பதிவு ரசய்யும் 
தகுதி இல்றை

A photograph of the 

Resident showing the 

biometric exception 

should be taken. 

பரயாரெட்ரிக் 
விதிவிைக்றக 
காட்டும் 
குடியிருப்பாளரின்
 புறகப்பைம் 
எடுக்கப்பை 
ரவண்டும்.

Enroll him next 

time. 

அவறன 
அடுத்த 
முறை 
பதிவு 
ரசய்யைாம்.

3

60 A resident with a fractured arm in a 

plaster cast றக முைிந்து கட்டு 
கட்டியிருக்கும் குடியிருப்பாளர்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Must not be 

enrolled பதிவு 
ரசய்ய 
ரவண்டிய 
அவசியெில்றை

Can be enrolled, as 

fingerprints of the fractured 

arm can be captured 

எலும்பு முைிந்த 
றகயின் விெல் 
ரெறககறள 
ரகப்ச்சர் ரசய்யைாம் 
என்பதால் பதிவு 
ரசய்யைாம்

Can be enrolled only 

after the cast has been 

taken off கட்றை 
பிரித்த 
பிைகுதான் பதிவு 
ரசய்யைாம்

Can be enrolled 

by treating the 

fractured arm as 

a Biometric 

exception 

எலும்பு 
முைிந்த 
றகறய 
பரயாரெட்ரி
க் 
விதிவிைக்கா
க கருதி 
பதிவு 
ரசய்யைாம்

2



61 Karthi has come to enroll his 4 year old 

son Ganesh. The operator notices that 

Ganesh does not have the little finger of 

his right hand and on asking he is 

informed by Karthi that Ganesh was born 

without the little finger கார்த்தி 
தனது 4 வயது ெகன் 
கரைறஷ பதிவு ரசய்ய 
வந்துள்ளார். ஆப்பரெட்ைர் 
கரைஷுக்கு அவருறைய 
வைது றகயில் சுண்டுவிெல் 
இல்றை என்பறத 
கவனிக்கிைார், கார்த்திக்கிைம் 
இது குைித்து ரகட்ைதற்கு 
அவர் கரைஷ் சுட்டுவிெல் 
இல்ைாெல் பிைந்ததாக 
ரதரிவித்தார்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

The operator must 

record the missing 

finger as an 

exception 

ஆப்பரெட்ைர், 

இல்ைாத 
விெறை ஒரு 
விதிவிைக்காக 
பதிவு ரசய்ய 
ரவண்டும்

The operator need not 

record the missing finger as 

an exception as he does not 

have to capture Ganesh's 

fingerprints 

ஆப்பரெட்ைர், 

கரைஷின் விெல் 
ரெறககறளப் 
ரகப்ச்சர் ரசய்ய 
ரவண்ைாம் 
என்பதால் இல்ைாத 
விெறை ஒரு 
விதிவிைக்காக 
பதிவு ரசய்ய 
ரதறவயில்றை

The operator cannot 

enroll Ganesh because 

he has to obtain the 

fingerprint of all ten 

fingers 

ஆப்பரெட்ைர், 

அறனத்து பத்து 
விெல்களின் 
விெல்ரெறகறய 
ரபை ரவண்டும் 
என்பதால் 
கரைறஷ 
பதிவு ரசய்ய 
முடியாது.

The operator can 

enroll Ganesh as 

the fingerprints 

of 5 fingers 

would suffice 5 

விெல்களின் 
விெல்ரெறக
கள் 
ரபாதுொனது
 என்பதால் 
ஆப்பரெட்ைர் 
கரைறஷ 
பதிவு 
ரசய்யைாம்

2

62 While enroling Dinkar the operator 

notices that he has an extra (i.e. a 6th) 

finger on both hands. The operator, 

பதிவு ரசய்றகயில் 
ஆப்பரெட்ைர் தினகர் அவருக்கு 
இெண்டு றககளிலும் கூடுதல் 
விெல் (அதாவது, 6வது விெல்) 

இருப்பறத கவனித்தார். 

ஆப்பரெட்ைர் என்ன ரசய்ய 
ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Must register this as 

an exception 

இதறன ஒரு 
விதிவிைக்காக 
பதிவு ரசய்ய 
ரவண்டும்

Capture the fingerprint for 

the sixth finger of one hand 

at least 

குறைந்தபட்சம் ஒரு 
றகயின் ஆைாவது 
விெலுக்கான 
விெல்ரெறகறய 
ரகப்ச்சர் ரசய்ய 
ரவண்டும்

Capture the finger 

print for the the sixth 

finger of both the 

hands இெண்டு 
றககளின் 
ஆைாவது 
விெலுக்கான 
விெல்ரெறகறய 
ரகப்ச்சர் ரசய்ய 
ரவண்டும்

Should not 

capture the 

fingerprint of 

the sixth figer on 

any of the hands 

எந்த ஒரு 
றககளிலும் 
ஆைாவது 
விெைின் 
ரெறகறய 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய 
கூைாது

4

63 Fingerprint of which fingers are required 

for onboarding of Operator and 

Supervisor? ஆப்பரெட்ைர் ெற்றும் 
ரெற்பார்றவயாளரின் 
ஆன்ரபார்டிங்கிற்கு எந்த 
விெல்களின் ஃபிங்கர் ப்ரின்ட் 
ரதறவ?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Two thumbs 

இெண்டு 
கட்றைவிெல்கள்

Ten fingers பத்து 
விெல்கள்

Five fingers of left 

hand இைது 
றகயின் ஐந்து 
விெல்கள்

Five fingers of 

right hand 

வைது 
றகயின் 
ஐந்து 
விெல்கள்

2



64 Capturing of Iris image is required for 

onboarding process. ஆன்ரபார்டிங் 
நிகழ்முறைக்குத் ரதறவயான 
ஐரிஸ் பிம்பத்றத ரபறுவது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

65 Slap Scanner is used to capture the image 

of the '_blank_' of a person. ஸ்ைாப் 
ஸ்ரகனர் என்பது ஒரு நபரின் 
’_blank_’ன் பிம்பத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய பயன்படுத்தப்படுகிைது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Fingerprint 

ஃபிங்கர் ப்ரின்ட்
Face முகம் Eyes கண்கள் Ears காதுகள் 1

66 Different types of Biometric Devices used 

in an Aadhaar Enrolment Centre are: 

ஆதார் என்ரொல்ரென்ட் 
றெயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 
பல்ரவறு வறகயான 
பரயாரெட்ரிக் டிறவஸ்கள்:

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Finger Print Scanner 

விெல் ரெறக 
ஸ்ரகனர்

Iris Capturing Device 

ஐரிஸ் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யும் டிறவஸ்

Digital Camera 

டிஜிட்ைல் ரகெொ
All the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

67 The appearance of a person’s fingerprint 

depends upon the following factors: 

ஒரு நபரின் விெல்ரெறகயின் 
ரதாற்ைம் பின்வரும் 
காெைிகறளச் சார்ந்து 
இருக்கும்:

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Age வயது Presence of some foreign 

matter on the fingers 

விெல்களில் சிை 
அயல் ரபாருட்கள் 
இருப்பது

Cuts and wounds on 

the fingers 

விெல்களில் 
ரவட்டுக்கள் 
ெற்றும் 
காயங்கள்

All the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

68 Fingerprints of a person may change as a 

person grows old. Is this statement True 

or False? ஒரு நபருக்கு வயது 
அதிகொகும் ரபாது அந்த 
நபரின் ஃபிங்கர் ப்ரின்ட்கள் 
ொைக்கூடும். இந்த வாக்கியம் 
சரியா தவைா?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

69 Fingerprints are captured through digital 

'_blank_' Fingerprint Scanner. ஃபிங்கர் 
ப்ரின்ட்கள் டிஜிட்ைல் 
'_blank_'ஃபிங்கர்ப்ரின்ட் ஸ்ரகனர் 
மூைம் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படுகிைது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Flat ஃப்ளாட் Standing ஸ்ைாண்டிங் Slap ஸ்ைாப் Sleep ஸ்லீப் 3



70 The fingers of the Resident are always 

placed on the areas indicated on the 

platen of the Fingerprint Scanner. Is this 

statement True or False? 

குடியிருப்பாளரின் விெல்கள் 
எப்ரபாதும் ஃபிங்கர்ப்ரின்ட் 
ஸ்ரகனரில் உள்ள ரபாருத்து 
பைறகயில் குைிக்கப்பட்டுள்ள 
பகுதியில் றவக்கப்பை 
ரவண்டும். இந்த வாக்கியம் 
சரியா தவைா?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

71 Slap Fingerprint Scanner can capture all 

the four fingers of one hand at a time. Is 

this statement True or False? ஸ்ைாப் 
ஃபிங்கர்ப்ரின்ட் ஸ்ரகனர் ஒரெ 
ரநெத்தில் ஒரு றகயின் 
அறனத்து நான்கு 
விெல்கறளயும் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யும். இந்த வாக்கியம் 
சரியா தவைா?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

72 The accuracy of the Iris Capturing Device 

can be affected by ஐரிறை 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும் டிறவைின் 
துல்ைியத்தன்றெ எதனால் 
பாதிக்கப்பைைாம்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Presence of cataract 

of the eye 

கண்ைில் பூ 
விழுந்திருந்தா
ல்

Objects obscuring the eye 

கண்றை 
ெறைக்கும் 
ரபாருட்கள்

Some irritation in eye 

கண்ைில் சிைிது 
எரிச்சல்

Both 1 and 2 1 

ெற்றும் 2 

ஆகியறவ 
இெண்டும்

4

73 The client enrolment software is installed 

in the computer for collecting the 

'_blank_' and '_blank_' data. 

'_blank_'ெற்றும் 
'_blank_'ரைட்ைாறவ ரசகரிக்க 
வாங்கி பதிவு சாஃப்ட்ரவர் 
கைினியில் நிறுவப்படும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Demographic 

ரைரொக்ொஃபிக்
Geographic புவியியல் 
சார்ந்தது

Biometric 

பரயாரெட்ரிக்
Both 1 and 3 1 

ெற்றும் 3 

ஆகியறவ 
இெண்டும்

4



74 What care must the operator take while 

photographing a resident who wears 

glasses/spectacles? கண்ைாடி 
அைிந்திருக்கும் 
குடியிருப்பாளறெ புறகப்பைம் 
எடுக்றகயில் ஆப்பரெட்ைர் 
எதறன கவனிக்க ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Make sure that the 

glasses are not too 

thick 

கண்ைாடிகள் 
ெிகவும் 
தடிெனாக 
இல்றையா 
என்பறத 
உறுதி ரசய்ய 
ரவண்டும்

Make sure that the Iris and 

pupil of the resident are 

visible through the 

spectacles 

குடியிருப்பாளரின் 
ஐரிஸ் ெற்றும் 
கண்ெைி கண்ைாடி 
வைிரய ரதரிகிைதா 
என்பறத உறுதி 
ரசய்ய ரவண்டும்

Make sure that the 

glasses are positioned 

below the resident's 

eyes 

கண்ைாடிகள் 
குடியிருப்பாளரின்
 கண்களுக்கு 
கீழ் உள்ளதா 
என்பறத உறுதி 
ரசய்ய ரவண்டும்

Make sure that 

the glasses are 

positioned 

above the 

resident's eyes 

கண்ைாடிகள்
 

குடியிருப்பா
ளரின் 
கண்களுக்கு 
ரெல் 
உள்ளதா 
என்பறத 
உறுதி 
ரசய்ய 
ரவண்டும்

2

75 During Iris scanning clear Contact Lenses 

rarely affect the quality of image capture. 

ஐரிறை ஸ்ரகன் 
ரசய்றகயில் கான்ைாக்ட் 
ரைன்ஸ்கள் எப்ரபாதாவது பை 
ரகப்ச்சரின் தெத்றத 
பாதிக்கக்கூடும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

76 Based on make and model Iris Capturing 

devices can be Hand-held and Tripod 

mounted. Is this statement True or False? 

ஐரிறை ரகப்ச்சர் ரசய்யும் 
டிறவஸ்களின் ொைைின் 
அடிப்பறையில் அதறன 
றகயாளைாம் ெற்றும் 
முக்காைியில் றவக்கைாம். 

இந்த வாக்கியம் சரியா தவைா?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

77 While capturing the fingerprints of a 

Resident, it should be ensured that 

resident குடியிருப்பாளரின் 
விெல்ரெறககறள பைம் 
பிடிக்றகயில், இது 
குடியிருப்பாளர் இவ்வாறு 
இருக்க ரவண்டும் என்பறத 
உறுதி ரசய்ய ரவண்டும்-

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Has moderately dry 

and clean hands. 

ஓெளவு 
காய்ந்த, 

சுத்தொன 
றககள்

Has wet and clean hands. 

ஈெொன ெற்றும் 
சுத்தொன றககள்

Has hands covered 

with gloves. 

றகயுறைகளால் 
மூைப்பட்ை 
றககள்

Has long finger 

nails. 

நீளொன 
விெல் 
நகங்கள்

1



78 Digital Camera is used to capture the 

'_blank_' features of a person. 

டிஜிட்ைல் ரகெொ ஒரு நபரின் 
’_blank_ ரதாற்ைங்கறள ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய பயன்படுத்தப்படும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Iris ஐரிஸ் Demographic Data 

ரைரொக்ொஃபிக் 
ரைட்ைா

Facial முகம் Character 

குைம்
3

79 Fingerprints are captured through digital 

'_blank_' scanner. ஃபிங்கர் 
ப்ரின்ட்கள் டிஜிட்ைல் '_blank_' 

ஸ்ரகனர் மூைம் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Iris ஐரிஸ் Digital Camera டிஜிட்ைல் 
ரகெொ

Slap Fingerprint 

ஸ்ைாப் ஃபிங்கர் 
ப்ரின்ட்

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

3

80 If the fingers of the residents are not 

placed properly on the areas indicated on 

the platen of the fingerprint scanner, 

what will be the outcome? 

குடியிருப்பாளர்களின் விெல்கள் 
ஃபிங்கர்ப்ரின்ட் ஸ்ரகனரின் 
பைறகயில் 
குைிப்பிைப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் 
சரியாக றவக்கப்பைவில்றை 
என்ைால், விறளவு என்னவாக 
இருக்கும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Error in Finger Print 

Scanner விெல் 
ரெறக 
ஸ்ரகனரில் 
பிறை ஏற்படும்

Perfect image capturing 

துல்ைியொக 
பிம்பத்றத 
பைம்பிடிக்க முடியும்

Showing 'Fail' in 

Aadhaar Enrolment 

Client application 

ஆதார் 
என்ரொல்ரென்ட் 
வாங்கி 
அப்ளிரகஷன் 
‘ரதால்வியறைந்த
து’ என்று காட்டும்

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

3

81 Enrolment operator must ensure that the 

enrollee’s face is uniformly '_blank_' 

before capturing the facial image. முக 
பிம்பத்றத பைம் பிடிப்பதற்கு 
முன் என்ரொல்ரென்ட் 
ஆப்பரெட்ைர் பதிவு 
ரசய்பவரின் முகம் சீொக 
'_blank_'உள்ளதா என்பறத 
உறுதி ரசய்வார்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Illuminated 

ரதளிவாக 
உள்ளதா

Covered மூடியுள்ளதா Cleaned ரதளிவாக 
உள்ளதா

Darkened 

இருளறைந்து
ள்ளதா

1

82 Operator should ensure that output of 

the facial image is: ஆப்பரெட்ைர் 
முக பிம்பத்தின் ரவளிப்பாடு 
எப்படி இருக்க ரவண்டும் 
என்பறத உறுதி ரசய்ய 
ரவண்டும்:

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Blurred ெங்கைாக Clear ரதளிவாக Unclear 

ரதளிவற்ைதாக
Large ரபரிதாக 2



83 If the resident is wearing a cricket cap, the 

Operator should ask him to remove the 

cricket cap to capture the facial image 

properly குடியிருப்பாளர் 
கிரிக்ரகட் ரதாப்பிறய 
அைிந்திருந்தால், ஆப்பரெட்ைர் 
முக பிம்பத்றத சரியாக 
ரகப்ச்சர் ரசய்ய கிரிக்ரகட் 
ரதாப்பிறய கைட்டுொறு 
அவரிைம் கூை ரவண்டும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Yes ஆம் No இல்றை - - 1

84 If there is lady resident then lady 

volunteer should help the Resident 

wherever necessary ரபண் 
குடியிருப்பாளர் இருந்தால், 

ரபண் தன்னார்வளர் 
ரதறவப்படும்ரபாரதல்ைாம் 
குடியிருப்பாளருக்கு உதவ 
ரவண்டும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Yes ஆம் No இல்றை - - 1

85 While capturing image, Enrolment 

Operator must ensure that there is some 

shadow on face or eyes of the enrolee. 

பிம்பத்றத பைம்பிடிக்றகயில், 

என்ரொல்ரென்ட் ஆப்பரெட்ைர் 
பதிவு ரசய்பவரின் முகம் 
அல்ைது கண்களில் சிைிது 
நிைல் இருப்பறத உறுதி 
ரசய்ய ரவண்டும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

86 Eye glasses of enrollees should be clear 

and transparent so that Iris is clearly 

visible பதிவு ரசய்பவர்களின் 
மூக்கு கண்ைாடிகள் 
ரதளிவானதாக இருக்க 
ரவண்டும். அப்ரபாதுதான் 
ஐரிறை ரதளிவாகப் பார்க்க 
முடியும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

87 While capturing facial image, Turban is 

allowed due to: முக பிம்பத்றத 
பைம் பிடிக்றகயில், 

தறைப்பாறக இதனால் 
அனுெதிக்கப்படும்:

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Festival reason 

பண்டிறக 
காெைம்

Religious reason ெதம் 
சார்ந்த காெைம்

No reason 

காெைெில்றை
- 2



88 Steps of Iris capturing include ஐரிறை 
பைம் பிடிப்பதில் இறவ 
அைங்கும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Request the Enrollee 

to sit or stand in a 

fixed position 

பதிவு 
ரசய்யப்படுபவ
ரிைம் ஒரு 
நிறையாக 
அெர்ந்திருக்க 
அல்ைது நிற்க 
ரவண்டுரென்று
 கூறுவது

Adjust the Iris capturing 

device in front of the eye of 

the Enrollee பதிவு 
ரசய்யப்படுபவரின் 
கண்ைின் 
முன்னால் ஐரிறை 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும் 
டிறவறை 
சரிரசய்ய ரவண்டும்

Device auto captures 

the Iris image 

டிறவஸ் ஐரிஸ் 
பைத்றத தானாக 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும்

1--2--3 1-2-3 4

89 Can Iris pattern of blind person be 

captured? பார்றவயற்ை நபரின் 
ஐரிறை ரகப்ச்சர் ரசய்ய 
முடியுொ?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

No இல்றை Yes ஆம் - - 2

90 Iris is a part of ஐரிஸ் என்பது 
எதன் ஒரு பகுதி?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

hand றக finger விெல் eye கண் ear காது 3

91 Two types of Iris Capturing Device are – 

இெண்டு வறகயான ஐரிறை 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும் டிறவஸ்-

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Single Iris Capturing 

Device and Double 

Iris Capturing Device 

சிங்கிள் ஐரிஸ் 
ரகப்ச்சரிங் 
டிறவஸ் 
ெற்றும் ைபுள் 
ஐரிஸ் 
ரகப்ச்சரிங் 
டிறவஸ்

Simple Iris Capturing Device 

and Complex Iris Capturing 

device சிம்பிள் ஐரிஸ் 
ரகப்ச்சரிங் டிறவஸ் 
ெற்றும் 
காம்ப்ரளக்ஸ் 
ஐரிஸ் ரகப்ச்சரிங் 
டிறவஸ்

Closed Iris Capturing 

Device and Open Iris 

Capturing Device 

க்ரளாஸ்ட் 
ஐரிஸ் 
ரகப்ச்சரிங் 
டிறவஸ் 
ெற்றும் ஓப்பன் 
ஐரிஸ் 
ரகப்ச்சரிங் 
டிறவஸ்

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

1

92 Bright light at the backdrop can cause 

inconvenience while capturing facial 

image முக பிம்பத்றத 
பைம்பிடிக்றகயில் 
பின்னைியில் பிெகாசொன 
ஒளி இருப்பது 
அரசௌகரியத்றத உண்ைாக்கும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



93 While capturing iris image, no direct or 

artificial light should reflect off enrollees 

eyes ஐரிஸ் பிம்பத்றத பைம் 
பிடிக்றகயில், பதிவு 
ரசய்பவர்களின் கண்களில் 
எந்தவிதொன ரநெடி அல்ைது 
ரசயற்றக ரவளிச்சமும் 
பிெதிபைிக்க கூைாது

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

94 _blank_' information cannot be same for 

two people. _blank_’ தகவல்கள் 
இெண்டு நபர்களுக்கு ஒன்ைாக 
இருக்க முடியாது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Biometric 

பரயாரெட்ரிக்
Demographic 

ரைரொக்ொஃபிக்
Biological உயிரியல் Topographic 

இைக்கிைப்பி
யல்

1

95 What is the cause of the blurred facial 

image? ெங்கைான முக 
பிம்பத்திற்கு என்ன காெைம்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Blinking of eyes 

கண்கறள 
இறெப்பது

Movements of face or 

camera முகம் 
அல்ைது 
ரகெொவின் 
அறசவுகள்

All the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்டுள்
ளறவ 
அறனத்தும்

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

2

96 Can Iris pattern of blind person be 

captured? பார்றவயற்ை நபரின் 
ஐரிறை ரகப்ச்சர் ரசய்ய 
முடியுொ?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

A bright white 

background behind 

the Resident 

குடியிருப்பாளரு
க்கு பின்னால் 
உள்ள 
பிெகாசொன 
ரவள்றள 
பின்னைி

A bright white background 

before the Resident 

குடியிருப்பாளருக்கு 
முன்னால் உள்ள 
பிெகாசொன 
ரவள்றள பின்னைி

A dark black 

background behind the 

Resident 

குடியிருப்பாளருக்
கு பின்னால் 
உள்ள கருப்பு 
பின்னைி

A dark black 

background 

before the 

Resident 

குடியிருப்பா
ளருக்கு 
முன்னால் 
உள்ள 
கருப்பு 
பின்னைி

1

97 The camera used for capturing the facial 

image consists of an auto-focus lens. 

What does it mean? முக பிம்பத்றத 
பைம்பிடிக்க பயன்படுத்தப்படும் 
ரகெொ ஆட்ரைா ஃரபாக்கஸ் 
ரைன்றை ரகாண்டிருக்கும். 

இதற்கு என்ன காெைம்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Lens is able to focus 

the person’s face 

automatically 

ரைன்ைால் 
அந்த நபரின் 
முகத்றத 
ஆட்ரைா 
ஃரபாக்கஸ் 
ரசய்ய முடியும்

Lens is auto set on camera 

ரகெொவில் 
ரைன்ஸ் தானாக 
அறெக்கப்படும்

Lens is able to capture 

the image 

automatically 

ரைன்ைால் 
அந்த பிம்பத்றத 
தானாக ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய முடியும்

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

1



98 Enrollee should not have neutral 

expression during Facial Image capture. 

பதிவு ரசய்பவர் முக 
பிம்பத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்யும்ரபாது நடுநிறை 
பாவறனகறள 
ரகாண்டிருக்கக்கூைாது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

99 While capturing facial image, use of 

accessories that covers any region of the 

face is முக பிம்பத்றத ப் 
பைம்பிடிக்றகயில், முகத்தின் 
எந்த பகுதிறயயும் ெறைக்கும் 
உபகெைங்கறளப் பயன்படுத்த

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Permitted 

அனுெதிக்கப்படு
ம்

Not permitted 

அனுெதிக்கப்பைாது
Permitted on the 

approval ஒப்புதல் 
அளித்தால் 
அனுெதிக்கப்படும்

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

2

100 You are an Enrolment Operator. In what 

sequence would you capture the 

fingerprints? நீங்கள் ஒரு 
என்ரொல்ரென்ட் ஆப்பரெட்ைர். 

நீங்கள் எந்த வரிறசயில் 
விெல் ரெறககறள ரகப்ச்சர் 
ரசய்வரீ்கள்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

First - Right hand 

four fingers slap 

Second - Left hand 

four fingers slap At 

the end - both the 

thumbs முதல் - 

வைது றக 
நான்கு 
விெல்கள் 
ஸ்ைாப் 
இெண்டு - 

இைது றக 
நான்கு 
விெல்கள் 
ஸ்ைாப் 
இறுதியில் - 

இெண்டு 
கட்றைவிெல்க
றளயும்

First -both the thumbs 

Second - Right hand four 

fingers slap At the end - Left 

hand four fingers slap 

முதல் - இெண்டு 
கட்றைவிெல்கறளயு
ம் இெண்டு - வைது 
றக நான்கு 
விெல்கள் ஸ்ைாப் 
இறுதியில் - இைது 
றக நான்கு 
விெல்கள் ஸ்ைாப்

First - Left hand four 

fingers slap Second - 

Right hand four fingers 

slap At the end - both 

the thumbs முதல் - 

வைது றக 
நான்கு விெல்கள் 
ஸ்ைாப் இெண்டு -

 இைது றக 
நான்கு விெல்கள் 
ஸ்ைாப் 
இறுதியில் - 

இெண்டு 
கட்றைவிெல்க
றளயும்

First - Left hand 

all fingers 

Second - Right 

hand all fingers 

முதல் - 

இைது றக 
அறனத்து 
விெல்கள் 
இெண்டு - 

வைது றக 
அறனத்து 
விெல்கள்

3



101 You are an Enrolment Operator taking 

facial image of the resident. How would 

you ensure having the right focus of 

camera? நீங்கள் 
குடியிருப்பாளரின் முக 
பிம்பத்றத பைம்பிடிக்கும் ஒரு 
என்ரொல்ரென்ட் ஆப்பரெட்ைர். 

நீங்கள் எப்படி ரகெொறவ 
சரியாக ஃரபாக்கஸ் 
ரசய்கிைரீ்கள் என்பறத உறுதி 
ரசய்வரீ்கள்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

By adjusting the 

enrollee's seat 

பதிவு 
ரசய்யப்படுபவ
ரின் 
இருக்றகறய 
சரிரசய்வதன் 
மூைம்

By adjusting the camera 

ரகெொறவ 
சரிரசய்வதன் மூைம்

No action is required 

as the camera has auto 

focus features 

ரகெொ தானாக 
இயங்கும் 
ஃரபாக்கஸ் 
அம்சத்றத 
ரகாண்டிருப்பதா
ல் எந்த 
நைவடிக்றகயும் 
ரதறவயில்றை

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

3

102 As an Operator, you would ensure that 

there is no shadow on enrollee's face. 

ஒரு ஆப்பரெட்ைொக, நீங்கள் 
பதிவு ரசய்பவரின் முகத்தில் 
எந்த நிைலும் இல்றை 
என்பறத உறுதி ரசய்வரீ்கள்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Correct சரி Incorrect தவறு Can't say கூை 
முடியாது

All the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

1

103 You are the Enrolment Operator. What 

would you do if the Enrollee is wearing 

glasses (which are not tinted) for 

capturing facial image (photograph)? 

நீங்கள் என்ரொல்ரென்ட் 
ஆப்பரெட்ைர். பதிவு ரசய்பவர் 
முக பிம்பத்றத (புறகப்பைம்) 

பைம்பிடிக்றகயில் மூக்கு 
கண்ைாடி (நிைெற்ைறவ) 

அைிந்திருந்தால் நீங்கள் 
என்ன ரசய்வரீ்கள்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Take the photo with 

glasses 

கண்ைாடியுைன்
 புறகப்பைம் 
எடுப்பரீ்கள்

Request the enrollee to 

remove the glasses பதிவு 
ரசய்யப்படுபவரிைம் 
கண்ைாடிகறள 
கைட்டுொறு 
ரவண்டுரகாள் 
விடுப்பரீ்கள்

Request the enrollee 

to remove the glasses, 

and if that is not 

possible, then Take the 

photo with glasses 

பதிவுரசய்யப்படுப
வரிைம் 
கண்ைாடிகறள 
கைட்டுொறு 
கூறுவரீ்கள், அது 
சாத்தியெில்றை 
என்ைால் 
கண்ைாடியுைன் 
புறகப்பைம் 
எடுப்பரீ்கள்

Don't take the 

photo 

புறகப்பைம் 
எடுக்க 
ொட்டீர்கள்.

3

104 As an Operator you would put the light 

source to capture the facial image 

properly ஒரு ஆப்பரெட்ைொக 
நீங்கள் முக பிம்பத்றத 
சரியாக ரகப்ச்சர் ரசய்ய 
ஒளிறய எப்படி றவப்பரீ்கள்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

behind the head of 

the enrolee பதிவு 
ரசய்யப்படுபவ
ரின் தறைக்கு 
பின்னால்

In front of enrolee face 

பதிவு 
ரசய்யப்படுபவரின் 
முகத்திற்கு 
முன்னால்

- - 2



105 What would you do if the enrollee has 

squint/disoriented eye? பதிவு 
ரசய்பவருக்கு ொறுக்கண் 
இருந்தால் என்ன ரசய்வரீ்கள்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Use single eye Iris 

scan device ஒரு 
கண் ஐரிஸ் 
ஸ்ரகன் 
டிறவறை 
பயன்படுத்துவரீ்
கள்

Use double eye Iris scan 

device இரு கண் 
ஐரிஸ் ஸ்ரகன் 
டிறவறை 
பயன்படுத்துவரீ்கள்

- - 1

106 As an Operator, would you capture Iris of 

a blind person? ஒரு 
ஆப்பரெட்ைொக, நீங்கள் ஒரு 
பார்றவயற்ை நபரின் ஐரிறை 
ரகப்ச்சர் ரசய்வரீ்களா?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Yes, if the pattern is 

visible ஆம், 

அந்த பாைி 
கண்ணுக்குத் 
ரதரிந்தால்

No இல்றை Can't say கூை 
முடியாது

- 1

107 As an operator, what would you do if the 

enrollee is unable to flatten his/her 

fingers? ஒரு ஆப்பரெட்ைொக, 

பதிவு ரசய்பவொல் தனது 
விெல்கறளத் தட்றையாக 
றவக்க இயைவில்றை 
என்ைால் நீங்கள் என்ன 
ரசய்வரீ்கள்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Assist the enrollee 

after seeking 

permission 

அனுெதி 
ரபற்ை பிைகு 
பதிவு 
ரசய்தவருக்கு 
உதவுவரீ்கள்

Should capture the 

fingerprint image without 

seeking permission 

அனுெதி ரகட்காெல் 
விெல்ரெறக 
பிம்பத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய ரவண்டும்

Should not capture the 

fingerprint image 

விெல்ரெறக 
பைத்றத 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யக்கூைாது

- 1

108 If the image of fingerprints for an Enrollee 

is not proper in spite of repeated 

attempts, what would you do as an 

Operator? ரதாைர்ந்து முயற்சி 
ரசய்த பிைகும் பதிவு 
ரசய்பவரின் விெல் 
ரெறககளின் பிம்பம் சரியாக 
இல்றைரயன்ைால், ஒரு 
ஆப்பரெட்ைொக நீங்கள் என்ன 
ரசய்வரீ்கள்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Provide wet sponge 

and towel to the 

enrollee to clean up 

his/her hands 

பதிவு 
ரசய்யப்படுபவ
ரின் றகஅறள 
சுத்தம் ரசய்ய 
ஈெொன 
ஸ்பாஞ்ச் 
ெற்றும் 
துண்றை 
அளிப்பரீ்கள்

Ask the enrollee to come 

next day பதிவு 
ரசய்யப்படுபவரிைம் 
அடுத்த நாள் 
வருொறு கூறுவரீ்கள்

Refer the enrollee to a 

doctor பதிவு 
ரசய்யப்படுபவ
றெ 
ெருத்துவரிைம் 
பரிந்துறெப்பரீ்கள்

Do not take the 

fingerprints 

விெல்ரெறக
கறள 
எடுக்க 
ொட்டீர்கள்

1

109 Enrolment operator should take the 

image of the iris for the '_blank_' 

என்ரொல்ரென்ட் ஆப்பரெட்ைர் 
’_blank_’ன் ஐரிைின் பிம்பத்றத 
எடுக்க ரவண்டும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

right eye வைது 
றக

left eye இைது கண் both the eyes 

இெண்டு 
கண்களும்

all of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

3



110 Aadhaar Enrolment Client application 

software is ஆதார் 
என்ரொல்ரென்ட் வாங்கி 
அப்ளிரகஷன் சாஃப்ட்ரவர் 
என்பது

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

the software which 

is used for capturing 

the demographic 

and biometric data 

ரைரொக்ொஃபிக்
 ெற்றும் 
பரயாரெட்ரிக் 
ரைட்ைாறவ 
பைம்பிடிக்றகயி
ல் 
பயன்படுத்தப்ப
டும் சாஃப்ட்ரவர்

the software which is used 

for capturing only the 

demographic data 

ரைரொக்ொஃபிக் 
ரைட்ைாறவ ெட்டும் 
பைம்பிடிக்றகயில் 
பயன்படுத்தப்படும் 
சாஃப்ட்ரவர்

the software which is 

used for capturing only 

the biometric data 

பரயாரெட்ரிக் 
ரைட்ைாறவ 
பைம்பிடிக்றகயில்
 ெட்டும் 
பயன்படுத்தப்படு
ம் சாஃப்ட்ரவº

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

1

111 How can the operator capture facial 

image? ஆப்பரெட்ைொல் எப்படி 
முக பிம்பத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய முடியும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

By clicking on 'Force 

Capture' button in 

Aadhaar Enrolment 

Client application 

software ஆதார் 
என்ரொல்ரென்
ட் வாங்கி 
அப்ளிரகஷன் 
சாஃப்ட்ரவரில் 
‘ஃரபார்ஸ் 
ரகப்ச்சர்’ 

பட்ைறன 
க்ளிக் 
ரசய்வதன் 
மூைம்

By clicking the button in the 

camera ரகெொவில் 
உள்ள பட்ைறன 
க்ளிக் ரசய்வதன் 
மூைம்

1 or 2 1 அல்ைது 2 neither 1 nor 2 

1ம் இல்றை 
2ம் இல்றை

1

112 Which type of accessories are allowed 

while capturing facial images முக 
பிம்பத்றத பைம்பிடிக்றகயில் 
எந்த வறகயான 
உபகெைங்களுக்கு அனுெதி 
இல்றை

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Eye patches 

கண்றை 
ெறைப்பறவ

Any type எந்த 
வறகயாக 
இருந்தாலும்

Turban முண்ைாசு Both eyes 

patches and 

turban 

கண்றை 
ெறைப்பறவ
 ெற்றும் 
முண்ைாசு 
ஆகியறவ 
இெண்டும்

4



113 If enrollee is unable to open the eye then 

the operator should பதிவு 
ரசய்பவொல் கண்றை திைக்க 
இயைவில்றை என்ைால் 
ஆப்பரெட்ைர் என்ன ரசய்ய 
ரவண்டும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

gently guide him 

/her using mimicry/ 

play act to open 

eyes wide 

கண்கறள 
அகைொகத் 
திைக்க 
அவரிைம் 
குெறை ொற்ைி 
ரபசி/ நடித்துக் 
காட்டி 
வைிநைத்த 
ரவண்டும்

force her/him to open the 

eyes அவறெ 
கண்கறளத் திைக்க 
கட்ைாயப்படுத்துவரீ்க
ள்

shout at him/her 

அவறெ 
திட்டுவரீ்கள்

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

1

114 In slap fingerprint scanner all the four 

fingers of each hand are captured at a 

time ஸ்ைாப் விெல் ரெறக 
ஸ்ரகனரில் ஒவ்ரவாரு 
றகயின் அறனத்து நான்கு 
விெல்களும் ஒரெ ரநெத்தில் 
ரகப்ச்சர் ரசய்யப்பை ரவண்டும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

115 Fingerprints of thumbs are captured 

கட்றைவிெல்களின் ஃபிங்கர் 
ப்ரின்ட்கள் எப்படி ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

one after another 

ஒன்ைன்பின் 
ஒன்ைாக

simultaneously ஒரெ 
ரநெத்தில்

- - 2

116 While capturing the finger print, operator 

should ensure that enrollee is விெல் 
ரெறகறய பதிவு ரசய்றகயில், 

ஆப்பரெட்ைர் பதிவு ரசய்பவர் 
இவ்வாறு ரசய்கிைாொ 
என்பறத உறுதி ரசய்ய 
ரவண்டும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Utilizing the 

maximum area of 

the surface to get a 

proper scanned 

fingerprint image 

சரியாக 
ஸ்ரகன் 
ரசய்யப்பட்ை 
விெல்ரெறக 
பிம்பத்றதப் 
ரபை அந்த 
பெப்பின் 
அதிகபட்ச 
பகுதிறயப் 
பயன்படுத்துவது

Sitting comfortably while 

giving finger prints 

impression விெல் 
ரெறககறள 
அளிக்றகயில் 
ரசௌகரியொக 
அெர்வது

lying down கீரை 
படுத்துக் 
ரகாள்வது

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

1



117 Does Enrolment Operator require to click 

any button on the device while capturing 

good fingerprints என்ரொல்ரென்ட் 
ஆப்பரெட்ைர் நல்ை 
விெல்ரெறககறள ரகப்ச்சர் 
ரசய்றகயில் கருவியில் 
ஏரதனும் பட்ைறன க்ளிக் 
ரசய்ய ரவண்டுொ

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Yes ஆம் No இல்றை - - 2

118 Should an operator demonstrate the way 

to place the fingers on the platen to 

enrollee பதிவு ரசய்பவரிைம் 
ஆப்பரெட்ைர் எப்படி 
பைறகயில் விெல்கறள 
றவக்க ரவண்டுரென்று 
ரசய்துக் காட்ை ரவண்டுொ

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Yes ஆம் No இல்றை - - 1

119 Is the enrolment operator required to set 

the focus of the iris capture device? 

பதிவு ஆப்பரெட்ைர் ஐரிறை 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும் டிறவைின் 
ஃரபாக்கறை அறெக்க 
ரவண்டுொ?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Yes ஆம் No இல்றை - - 2

120 The application software automatically 

captures the fingerprint when the fingers 

are placed on the platen பைறகயில் 
விெல்கள் றவக்கப்பட்ைால் 
அப்ளிரகஷன் சாஃப்ட்ரவர் 
தானாக விெல்ரெறகறய 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

121 The resident's photograph came out 

blurred in the first attempt. How many 

more attempts does the operator have to 

capture the resident's photograph which 

is of acceptable quality? முதல் 
முயற்சியில் குடியிருப்பாளரின் 
புறகப்பைம் ெங்கைாக வந்தது. 

ஏற்றுக்ரகாள்ளத்தக்க தெத்தில் 
குடியிருப்பாளரின் 
புறகப்பைத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய ஆப்பரெட்ைர் எத்தறன 
முறை ரெலும் 
முயற்சிக்கைாம்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

1 2 3 4 3



122 You have 4 attempts to get a fingerprint 

capture of acceptable quality. If capturing 

the resident's fingerprints within 4 

attempts seems diificult, you can 

ஏற்றுக்ரகாள்ளத்தக்க தெத்தில் 
விெல்ரெறகறய பைம்பிடிக்க 
நீங்கள் 4 முறை 
முயற்சிக்கைாம். 4 

முயற்சிகளுக்குள் 
குடியிருப்பாளரின் 
விெல்ரெறககறள ரகப்ச்சர் 
ரசய்வது கடினொக இருந்தால், 

நீங்கள்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Attempt 3 times. 

Then delete the 3rd 

capture and retry 3 

முறை 
முயற்சி 
ரசய்வரீ்கள். 

பிைகு 3வது 
முறை 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்தறத 
அைித்துவிட்டு, 

ெீண்டும் 
முயற்சி 
ரசய்வரீ்கள்

Restart the 

enrolmentபதிறவ 
ெீண்டும் 
துவங்குவரீ்கள்

Restart Biometric 

Capture 

பரயாரெட்ரிக் 
ரகப்ச்சறெ 
ெீண்டும் 
துவக்குவரீ்கள்

Reject the 

resident 

குடியிருப்பா
ளறெ 
நிொகரித்துவி
டுவரீ்கள்

1

123 A neutral expression or natural expression 

on a resident's face while photographing 

the face means முகத்றத 
புறகப்பைம் எடுக்றகயில் 
குடியிருப்பாளரின் முகத்தில் 
நடுநிறை பாவறன அல்ைது 
இயற்றகயான பாவறன 
இருக்க ரவண்டும் என்ைால்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

The resident must 

smile 

குடியிருப்பாளர் 
புன்னறகக்க 
ரவண்டும்

The resident must laugh 

குடியிருப்பாளர் 
சிரிக்க ரவண்டும்

The resident must 

'frown' 

குடியிருப்பாளர் 
கவறையாக 
இருக்க 
ரவண்டும்

The resident's 

face is 

expressionless 

குடியிருப்பா
ளரின் 
முகம் 
பாவறனயி
ன்ைி இருக்க 
ரவண்டும்

4

124 Madhav's natural expression exposes his 

teeth. While capturing his photograph, 

the Operator must ொதவின் 
இயற்றகயான பாவறன 
அவருறைய பற்கறள 
காட்டுகிைது. அவறெ 
புறகப்பைம் எடுக்றகயில், 

ஆப்பரெட்ைர் இவ்வாறு ரசய்ய 
ரவண்டும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Ensure that his teeth 

are covered 

அவருறைய 
பற்கள் 
மூடியுள்ளதா 
என்பறத 
உறுதி ரசய்ய 
ரவண்டும்

Ensure that he smiles 

அவர் 
புன்னறகக்கிைாொ 
என்பறத உறுதி 
ரசய்ய ரவண்டும்

Ensures that he 

maintains his natural 

expression அவர் 
இயல்பான 
பாவறனறய 
நிர்வகிக்கிைாொ 
என்பறத உறுதி 
ரசய்ய ரவண்டும்

Ensures that his 

photograph is 

captured in 

profile, i.e. side 

facing 

அவருறைய 
புறகப்பைம் 
ஒரு பக்கம் 
பார்த்தவாறு 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பட்டு
ள்ளதா 
என்பறத 
உறுதி 
ரசய்ய 
ரவண்டும்

3



125 What is / are the requirement(s) for 

capturing Facial Image? முக 
பிம்பத்றத பைம் எடுக்றகயில் 
ரதறவ(ரதறவகள்) என்ன?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Face visible & Head 

straight முகம் 
நன்ைாகத் 
ரதரிய 
ரவண்டும் 
ெற்றும் தறை 
ரநொக இருக்க 
ரவண்டும்

Eyes open & Looking 

straight into camera 

கண்கள் திைந்திருக்க 
ரவண்டும். 

ரகெொறவ ரநொக 
பார்க்க ரவண்டும்

No smile & Teeth not 

visible 

புன்னறகக்க 
கூைாது ெற்றும் 
பற்கள் 
ரதரியக்கூைாது

All of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

126 Headgears such as turban, scarf etc. are 

allowed for religious reasons as long as 

the face is fully visible while capturing 

Facial Image. முக பிம்பத்றத 
பைம்பிடிக்றகயில் முகம் 
முழுவதுொகத் ரதரிந்தால், 

தறைப்பாறக, கழுத்துக்கட்றை 
ரபான்ை தறையைிகள் 
ெதம்சார்ந்த காெைங்களுக்காக 
அனுெதிக்கப்படும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

127 Light coloured goggles are allowed while 

capturing Iris image of the resident. 

குடியிருப்பாளரின் ஐரிஸ் 
பிம்பத்றத பைம்பிடிக்றகயில் 
ரைசான நிை காகுள்கள் 
அனுெதிக்கப்படும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

128 While capturing Iris image residents are 

allowed to handle biometric device to get 

a good quality Iris image. ஐரிஸ் 
பிம்பத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்றகயில் நல்ை தெொன 
விைித்திறெப்பைை பிம்பத்றதப் 
ரபை குடியிருப்பாளர்கள் 
பரயாரெட்ரிக் டிறவறை 
றகயாள 
அனுெதிக்கப்படுவார்கள்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2



129 What are the factors to be considered 

while capturing Facial Image of a 

resident? குடியிருப்பாளரின் முக 
பிம்பத்றத பைம்பிடிக்றகயில் 
எந்த காெைிகள் பரிசீைறன 
ரசய்யப்படும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Frontal pose 

முன்புைம்
Neutral expression 

நடுநிறை பாவறன
Eyes open கண்கள் 
திைந்திருப்பது

All of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

130 While capturing Facial Photograph of 

'_blank_' the non-white background may 

get rejected but two faces should not be 

captured. _blank_’ ன் முக 
புறகப்பைத்றத 
பைம்பிடிக்றகயில், 

ரவள்றளயாக அல்ைாத ெற்ை 
பின்னைி ெறுக்கப்பைைாம். 

ஆனால் இெண்டு முகங்கள் 
ரகப்ச்சர் ரசய்யப்பைக்கூைாது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Senior Citizens 

வயதானவர்கள்
Children above 5 years and 

below 10 years 5 

வயதிற்கு 
அதிகொன 10 

வயதிற்கு 
குறைவான 
குைந்றதகள்

Children below 5 years 

5 

வயதிற்குட்பட்ை 
குைந்றதகள்

All residents 

அறனத்து 
குடியிருப்பா
ளர்கள்

3

131 What is / are the attribute(s) required 

while capturing fingerprint image? 

விெல்ரெறக பிம்பத்றத பைம் 
பிடிக்றகயில் எறவ ரதறவ?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Excessive dry fingers 

ெிகவும் 
காய்ந்த 
விெல்கள்

Clean fingers சுத்தொன 
விெல்கள்

Excessive wet fingers 

ெிகவும் ஈெொன 
விெல்கள்

Both 1 and 2 1 

ெற்றும் 2 

ஆகியறவ 
இெண்டும்

2

132 The output of the Facial Image of the 

resident should not suffer from '_blank_'. 

குடியிருப்பாளரின் முகத் 
ரதாற்ைத்தின் ரவளிப்பாடு 
'_blank_' னால் பாதிக்கப்பைக் 
கூைாது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Motion blur 

ரொஷன் ப்ளர்
Over or under exposure 

ரெல் அல்ைது கீழ் 
ரவளிப்பாடு

Unnatural coloured 

lighting and distortion 

ரசயற்றகயான 
வண்ைெய 
றைட்டிங் 
ெற்றும் 
டிஸ்ரைார்ஷன்

All of the above 

ரெற்கண்ை
றவ 
அறனத்தும்

4

133 The resident or the enrollee should adjust 

his / her head by tilting or rotating to get 

the Facial image captured. முகத் 
ரதாற்ைம் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படுவதற்கு 
குடியிருப்பாளர் அல்ைது 
பதிவுரசய்து ரகாள்பவர் 
தன்னுறைய தறைறய 
சாய்த்து அல்ைது திருப்புவதன் 
மூைம் சரிரசய்துரகாள்ள 
ரவண்டும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2



134 Proper and equally distributed lighting 

mechanism should be used while 

capturing Facial image such that there are 

no '_blank_'. முகத் ரதாற்ைத்றதக் 
ரகப்ச்சர் ரசய்றகயில் 
முறையான ெற்றும் 
செவிகிதத்திைான 
பகிர்ந்தளிக்கப்பட்ை றைட்டிங் 
ரெக்கானிசத்றதப் பயன்படுத்த 
ரவண்டும், அதாவது 
'_blank_'இருக்கக் கூைாது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

shadows over the 

face முகத்தின் 
ெீதுள்ள 
நிைல்கள்

shadows in eye sockets 

கண் குைிகளில் 
நிைல்கள்

hot spots ஹாட் 
ஸ்பாட்ஸ்

All of the above 

ரெற்கண்ை
றவ 
அறனத்தும்

4

135 While capturing Facial image no light 

exactly above the '_blank_' should be 

used since it can cause shadows. முகத் 
ரதாற்ைத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்யும் ரவறளயில், 

ெிகச்சரியாக ’_blank_’ -க்கு 
ரெரை ரவளிச்சத்றத 
பயன்படுத்தக் கூைாது, 

ஏரனனில் இது நிைல்கறள 
ஏற்படுத்தைாம்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Operator 

ஆப்பரெட்ைர்
Enrollee பதிவு 
ரசய்துரகாள்பவர்

Supervisor 

ரெற்பார்றவயாள
ர்

None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

2

136 Light should be '_blank_' and placed in 

front of the enrollee while capturing 

Facial image so that there are no shadows 

under the eye. முகத் ரதாற்ைத்றத 
ரகப்ச்சர் ரசய்றகயில் றைட் 
’_blank_’-ஆக இருக்க ரவண்டும் 
ெற்றும் அது பதிவுரசய்து 
ரகாள்பவருக்கு முன்புைொக 
றவக்கப்பை ரவண்டும். இதன் 
மூைம் கண்ணுக்கு கீழ் 
நிகழ்கள் ஏற்பைாது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Diffused 

டிஃப்யூஸ்டு
Concentrated 

அைர்த்தியான
Dimmed ெங்கைான None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

1

137 If the person normally wears glasses, it is 

recommended that the facial photograph 

be taken without glasses. அந்நபர் 
வைக்கொக மூக்கு கண்ைாடி 
அைிபவரென்ைால், முகத்றத 
மூக்குக் கண்ைாடி இன்ைி 
பைம்பிடிக்கப்பை ரவண்டும் 
என்று பரிந்துறெக்கப்படுகிைது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2



138 Dark glasses or tinted glasses are allowed 

while taking the facial photograph. 

முகத்றதப் பைம் பிடிக்றகயில் 
கருப்புக் கண்ைாடி அல்ைது 
டிண்ைட் கண்ைாடிகள் 
அனுெதிக்கப்படுகின்ைன.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

139 Iris and fingerprint screens will not get 

activated for children '_blank_'. 

குைந்றதகள் ’_blank_’-க்காக 
ஐரிஷ் ெற்றும் ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
திறெகள் ரசயல்பைாது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Above 10 years and 

below 15 years 10 

வயதுக்கு 
ரெரை 
ெற்றும் 15 

வயதுக்குக் 
கீரை

Below 5 years 5 

வயதுக்குக் கீரை
Above 10 years and 

below 15 years 5 

வயதுக்கு 
ரெரை ெற்றும் 
10 வயதுக்குக் 
கீரை

None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

2

140 While capturing fingerprint image there 

should be no direct light shining on the 

'_blank_'. ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
இரெறஜ ரகப்ச்சர் 
ரசய்றகயில், ’_blank_’-ன் ெீது 
ரநெடி ரவளிச்சப் பளபளப்பு 
இருக்கக் கூைாது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Face of the enrollee 

பதிவுரசய்து 
ரகாள்பவரின் 
முகம்

Computer screen 

கம்ப்யூட்ைர் ஸ்க்ரீன்
Platen பிரளட்ைன் None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

3

141 What helps to place the fingers at the 

correct position on the fingerprint 

capturing device? ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
ரகப்ச்சரிங் டிறவைின் ெீது 
சரியான நிறையில் 
விெல்கறள றவப்பதற்கு எது 
உதவுகிைது?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Indicators on the 

Platen 

பிரளட்ைன் 
ெீதுள்ள 
இண்டிரகட்ைர்க
ள்

Backlight of the fingerprint 

device 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
டிறவைின் 
ரபக்றைட்

Application screen 

அப்ளிரகஷன் 
ஸ்க்ரீன்

All of the above 

ரெற்கண்ை
றவ 
அறனத்தும்

1

142 What is / are the measure(s) to be taken 

to get a good quality fingerprint? ஒரு 
சிைந்த தெொன 
ஃபிங்கர்பிரிண்றைப் 
ரபறுவதற்கு என்ன 
நைவடிக்றக(கள்) எடுக்கப்பை 
ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Clean the platen 

பிரளட்ைறன 
சுத்தம் ரசய்ய 
ரவண்டும்

Check devices for scratches 

கீைல்கள் 
உள்ளனவா என்று 
டிறவஸ்கறள 
ரசாதிக்க ரவண்டும்

Diffused Light 

டிஃப்யூஸ்டு 
ரவளிச்சம்

Both 1 and 2 1 

ெற்றும் 2 

ரசர்ந்து

4



143 What action is to be taken while 

capturing fingerprint image, if the 

enrollee has one additional finger? 

பதிவுரசய்து ரகாள்பவர் ஒரு 
கூடுதல் விெறைக் 
ரகாண்டிருந்தால், 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட் இரெறஜ 
ரகப்ச்சர் ரசய்றகயில் என்ன 
நைவடிக்றக எடுக்கப்பை 
ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Capture the 

fingerprint of the 

additional finger 

கூடுதல் 
விெைின் 
ஃபிங்கர்பிரிண்ட்
றை ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய 
ரவண்டும்

Ignore the additional finger 

கூடுதல் விெறை 
புைகைிக ரவண்டும்

Record the additional 

finger as a Biometric 

Exception in the 

application 

அப்ளிரகஷனில் 
உள்ள ஒரு 
றபரயாரெட்ரிக் 
எக்ரைப்ஷறனப்
 ரபான்று 
கூடுதல் 
விெறைப் பதிவு 
ரசய்ய ரவண்டும்

Record the 

fingerprint of 

the additional 

finger in the 

screen provided 

for additional 

fingers in the 

application 

அப்ளிரகஷ
னில் 
கூடுதல் 
விெல்களுக்
காக 
வைங்கப்பட்
டுள்ள 
திறெயில் 
கூடுதல் 
விெைின் 
ஃபிங்கர்பிரி
ண்ட்றைப் 
பதிவு 
ரசய்ய 
ரவண்டும்

2

144 Table light used for facial image capture 

should be switched off during iris image 

capture. ஐரிஷ் இரெஜ் 
ரகப்ச்சரின் ரபாது முகத் 
ரதாற்ைத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்வதற்காகப் 
பயன்படுத்தப்படும் ரெறஜ 
விளக்றக அறைத்து றவக்க 
ரவண்டும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

145 Which instruction is given by operator to 

the enrollee while capturing iris image? 

ஐரிஷ் இரெறஜ ரகப்ச்சர் 
ரசய்றகயில், எந்த 
அைிவுறுத்தல் பதிவுரசய்து 
ரகாள்பவருக்கு 
ஆப்பரெட்ைொல் 
வைங்கப்படுகிைது?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Stand up எழுந்து 
நிற்கவும்

Place the fingers on the 

platen பிரளட்ைனின் 
ெீது விெல்கறள 
றவக்கவும்

Open eyes widely and 

do not blink 

கண்கறள 
விரிக்கவும், 

சிெிட்ைக் கூைாது

Blink eyes 

கண்கறளச் 
சிெிட்டுங்கள்

3



146 Capture of facial image would be better if 

there is a bright light behind the 

backdrop. பின்னைியில் 
பிெகாசொன ரவளிச்சம் 
இருந்தால், முகத் ரதாற்ைத்தின் 
ரகப்ச்சர் ெிகச் சிைப்பாக 
இருக்கும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

147 After capturing the iris image, the 

application software is able to measure 

the iris image quality. ஐரிஷ் 
இரெறஜ ரகப்ச்சர் ரசய்த 
பிைகு, ஐரிஷ் இரெஜ் தெத்றத 
அப்ளிரகஷன் சாஃப்ட்ரவொல் 
அளவிை இயலும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

148 Bharat a 10 year old has come for 

enrolment. He is accompanied by his 

father Ramanujam. While capturing his 

photograph, background 10 வயதான 
பெத் பதிவு 
ரசய்துரகாள்வதற்காக 
வந்துள்ளான். அவனுைன் 
அவன் தந்றத ொொனுஜமும் 
வந்திருக்கிைார். அவனுறைய 
புறகப்பைத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்றகயில், பின்னைி

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Must be White 

ரவள்றளயாக 
இருக்க 
ரவண்டும்

Must be White நீைொக 
இருக்க ரவண்டும்

Must be White 

கருப்பாக 
இருக்க 
ரவண்டும்

Does not matter 

as he must sit on 

his father's lap 

அவன் 
தன்னுறைய 
தந்றதயின் 
ெடியில் 
அெர்ந்திருக்க
 ரவண்டும் 
என்பதால் 
அதுகுைித்து 
கவறையில்
றை

1

149 Bharat a 1 year old has come for 

enrolment. He is accompanied by his 

father Ramanujam. While capturing his 

photograph, background 1 வயதான 
பெத் பதிவு 
ரசய்துரகாள்வதற்காக 
வந்துள்ளான். அவனுைன் 
அவன் தந்றத ொொனுஜமும் 
வந்திருக்கிைார். அவனுறைய 
புறகப்பைத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்றகயில், பின்னைி

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Must be White 

ரவள்றளயாக 
இருக்க 
ரவண்டும்

Must be White நீைொக 
இருக்க ரவண்டும்

Must be White 

கருப்பாக 
இருக்க 
ரவண்டும்

Does not matter 

as he must sit on 

his father's lap 

அவன் 
தன்னுறைய 
தந்றதயின் 
ெடியில் 
அெர்ந்திருக்க
 ரவண்டும் 
என்பதால் 
அதுகுைித்து 
கவறையில்
றை

4



150 While enrolling Krishna, the operator is 

unable to get a good impression of his 

fingerprints. The operator should ideally 

a) Change the Fingerprint Scanner b) Help 

Krishna by applying some pressure on his 

finger c) Ask Krishna to wash his hands 

with soap and water and try again with 

wet fingers d) Ask krishna to wash his 

hands with soap and water and try again 

after drying his fingers Specify the correct 

course of action கிருஷ்ைாறவ 
பதிவு ரசய்றகயில், 

அவனுறைய 
ஃபிங்கர்பிரிண்டுகளின் 
இம்ப்ெஷறன ஆபரெட்ைொல் 
சிைபாகப் ரபை இயைவில்றை. 

ஆப்பரெைர் ரசய்ய 
ரவண்டியது அ) 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட் ஸ்ரகனறெ 
ொற்ை ரவண்டும் ஆ) 

கிருஷ்ைாவின் விெைின் ெீது 
சிைிது அழுத்தம் ரகாடுத்து 
அவனுக்கு உதவ ரவண்டும் இ) 

கிருஷ்ைாறவ ரசாப்பு ெற்றும் 
தண்ைறீெக் ரகாண்டு 
அவனுறைய றககறளக் 
கழுவச் ரசால்ை ரவண்டும், 

அதன் பிைகு ஈெொன 
விெல்களுைன் ெீண்டும் 
முயற்சிக்க ரவண்டும் ஈ) 

கிருஷ்ைாறவ ரசாப்பு ெற்றும் 
தண்ைறீெக் ரகாண்டு 
அவனுறைய றககறளக் 

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

a அ b & c ஆ ெற்றும் இ b & d ஆ ெற்றும் 
ஈ

c இ 3



151 While enrolling Krishna, the operator is 

unable to get a good impression of his 

fingerprints. The operator should ideally 

a) Ask Krishna to stand and then place his 

fingers on the platen of the fingerprint 

scanner b) Clean the platen of the 

fingerprint scanner with a clean, lint-free 

cloth c) Proceed without capturing 

Krishna's fingerprints d) Ask krishna to get 

enrolled at another station Specify the 

correct course of action 

கிருஷ்ைாறவ பதிவு 
ரசய்றகயில், அவனுறைய 
ஃபிங்கர்பிரிண்டுகளின் 
இம்ப்ெஷறன ஆபரெட்ைொல் 
சிைபாகப் ரபை இயைவில்றை. 

ஆப்பரெைர் ரசய்ய 
ரவண்டியது அ) கிருஷ்ைாறவ 
நிற்கச் ரசால்ைி, அவனுறைய 
விெல்கறள ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
ஸ்ரகனரின் பிரளட்ைன் ெீது 
றவக்கச் ரசால்ை ரவண்டும் 
ஆ) ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
ஸ்ரகனரின் பிரளட்ைறன ஒரு 
சுத்தொன, ரசாெரசாெப்பற்ை 
துைிறயக் ரகாண்டு சுத்தம் 
ரசய்ய ரவண்டும் இ) 

கிருஷ்ைாவின் 
ஃபிங்கர்பிரிண்டுகறள ரகப்ச்சர் 
ரசய்வறதத் ரதாைெ ரவண்டும் 
ஈ) கிருஷ்ைாறவ ெற்ரைாரு 
நிறையத்தில் 
பதிவுரசய்துரகாள்ளச் ரசால்ை 

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

a அ a & b அ ெற்றும் ஆ c இ - 2



152 Raja Kumar an actor by profession has 

come for enrolment. He insists that his 

photograph must be captured in profile 

rather than in the frontal position. ஒரு 
நடிகொன ொஜ குொர் பதிவு 
ரசய்வதற்காக வருகிைார். அவர் 
தன்னுறைய புறகப்பைத்றத 
முன்புை நிறைக்குப் பதிைாக 
ப்ரொஃறபைில் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை ரவண்டும் என்று 
நிர்பந்திக்கிைார்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

The operator should 

politely insist on him 

facing the camera 

with his full face 

அவர் 
தன்னுறைய 
முழு 
முகத்றதயும் 
ரகெொறவ 
ரநாக்கிப் 
பார்க்குொறு 
ஆப்பரெட்ைர் 
அவறெப் 
பைிவன்புைன் 
நிர்பந்திக்க 
ரவண்டும்

The operator can 

compromise by asking him 

to pose with his face slightly 

turned away 

அவருறைய 
முகத்றத சிைிது 
ரவளிரய திருப்பி 
பார்க்கும் நிறையில் 
றவக்குொறு 
ரகட்டுக் 
ரகாள்வதன் மூைம் 
ஆப்பரெட்ைர் 
அவருக்கு 
உைன்பைைாம்

The operator can 

capture his 

photograph in profile 

அவருறைய 
புறகப்பைத்றத 
ஆப்பரெட்ைர் 
ப்ரொஃறபைில் 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யைாம்.

The operator 

should wait for 

him to turn his 

face towards the 

camera and click 

on capture as his 

face comes in 

front of the 

camera அவர் 
தன்னுறைய 
முகத்றத 
ரகெொறவ 
ரநாக்கித் 
திருப்புவதற்
காக 
ஆப்பரெட்ைர் 
காத்திருக்க 
ரவண்டும் 
ெற்றும் 
அவருறைய 
முகம் 
ரகெொவுக்கு
 முன்னால் 
வரும் 
ரவறளயில் 
ரகப்ச்சறெ 
கிளிக் 
ரசய்ய 
ரவண்டும்

1



153 Raja Kumar an actor by profession has 

come for enrolment. He insists that his 

photograph must be captured with his 

sun glasses resting on his forehead. 

ஒரு நடிகொன ொஜ குொர் 
பதிவு ரசய்வதற்காக வருகிைார். 

அவர் கூைிங்க் கிளாஸ் 
தறையில் ொட்டியிருக்கும் 
நிறையில் தன்னுறைய 
புறகப்பைத்றத ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை ரவண்டும் என்று 
நிர்பந்திக்கிைார்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

The operator can 

take Raja's 

photograph while 

his sun glasses are 

on his forehead 

ொஜ குொரின் 
கூைிங் 
கிளாஸ் 
அவெது 
ரநற்ைியில் 
இருக்கும் 
ரவறளயில் 
ஆப்பரெட்ைர் 
அவறெ 
புறகப்பைம் 
எடுக்கைாம்

The operator should ask 

Raja to wear the sun glasses 

in the normal manner 

வைக்கொன 
நிறையில் கூைிங் 
கிளாறை அைிந்து 
ரகாள்ளுொறு 
ஆப்பரெட்ைர் 
ொஜாறவ ரகட்டுக் 
ரகாள்ள ரவண்டும்

The operator should 

ask Raja to position his 

sun glasses such that it 

does not reflect any 

light ஏரதனும் 
ரவளிச்சம் 
பிெதிபைிக்காத 
வறகயில் அவர் 
தன்னுறைய 
கூைிங் 
கிளாறை 
சரிரசய்யுொறு 
ஆப்பரெட்ைர் 
ொஜாறவ 
ரகட்டுக்ரகாள்ள 
ரவண்டும்

The operator 

should ask Raja 

to take off his 

sun glasses while 

being 

photographed 

புறகப்பைம் 
எடுக்கும் 
ரவறளயில் 
அவருறைய 
கூைிங் 
கிளாறைக் 
கைற்றுொறு 
ஆப்பரெட்ைர் 
ொஜாறவக் 
ரகட்டுக் 
ரகாள்ள 
ரவண்டும்

4

154 After logging into the Aadhaar Enrolment 

Client software, you need to capture 

resident’s demographic data and different 

biometric data like ஆதார் பதிவு 
வாடிக்றகயாளர் 
ரென்ரபாருளினுள் நுைந்றத 
பிைகு, குடியிருப்பாளர்களின் 
ெக்கள் ரதாறகயியல் 
சார்ந்தரைட்ைா 
(ஞீஞுட்ைிஞ்ணூச்ைைீடிஞி 
ஞீச்tச்) கீழ்கண்ைறவ ரபான்ை 
பல்ரவறு றபரயாரெட்ரிக் 
ரைட்ைாறவ நீங்கள் ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய ரவண்டியிருக்கும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

photograph 

புறகப்பைம்
Iris ஐரிஷ் Fingerprint 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட்
c & d 4

155 The data about the resident that is 

related to face (photo), Iris and 

fingerprints is called - முகம் 
(புறகப்பைம்), ஐரிஷ் ெற்றும் 
ஃபிங்கர்பிரிண்டுகளுக்குத் 
ரதாைர்புறைய குடியிருப்பாளர் 
குைித்த ரைட்ைா இவ்வாறு 
அறைக்கப்படுகிைது -

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

ECG data ஈசிஜி 
ரைட்ைா

Demographic data 

ெக்கள்ரதாறகயியல்
 ரைட்ைா 
(ஈஞுட்ைிஞ்ணூச்ைைீ
டிஞி ஞீச்tச்)

Statistical data 

புள்ளிவிவெ 
ரைட்ைா

Biometric Data 

றபரயாரெட்
ரிக் ரைட்ைா

4



156 During finger print capture, both the 

thumbs are captured at the same time 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படும் ரபாது, இெண்டு 
கட்றை விெல்களும் ஒரெ 
ரநெத்தில் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படுகின்ைன

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

157 During fingerprint capture, the index 

fingers of both the hands are captured at 

the same time, just like the thumb prints 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படும் ரபாது, இெண்டு 
றககளின் சுட்டு விெல்களும், 

கட்றை விெல் பிரிண்டுகறளப் 
ரபான்று ஒரெ ரநெத்தில் 
ரகப்ச்சர் ரசய்யப்படுகின்ைன

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

158 To specify any biometric exceptions, click 

the '_blank_' button on the Demographic 

data screen. ஏதாவது 
பரயாரெட்ரிக் 
எக்ரசப்ஷன்கறள குைிப்பிை, 

ரைரொகிொஃபிக் ரைட்ைா 
திறெயில் '_blank_'ரபாத்தாறன 
கிளிக் ரசய்யவும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Demographic 

Exception Capture 

ரைரொகிொஃபிக்
 விைக்களிப்பு 
ரகப்ச்சர்

Biometric Exceptions 

பரயாரெட்ரிக் 
விைக்களிப்புகள்

Import Screen Capture 

இம்ரபார்ட் 
ஸ்க்ரீன் ரகப்ச்சர்

None 

எதுவுெில்
றை

2

159 If a resident has an extra finger, then 

what is the operator to do? 

ஒருரவறள 
குடியிருப்பாளருக்கு கூடுதல் 
விெல்(கள்) 

இருந்தால்ஆப்பரெட்ைர் என்ன 
ரசய்ய ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

It will be treated as 

resident's biometric 

exceptions இது 
குடியிருப்பாளரி
ன் 
றபரயாரெட்ரிக்
 

விைக்களிப்புக
றளப் ரபான்று 
கருதப்படும்.

The extra finger needs to be 

ignored. This will not be 

treated as a Biometric 

exception கூடுதல் 
விெல் தவிர்க்கப்பை 
ரவண்டும். இது ஒரு 
றபரயாரெட்ரிக் 
விைக்களிப்பாகக் 
கருதப்பைாது

In this case, the 

enrolment should be 

stopped for this 

resident இந்த 
நிகழ்வில், இந்த 
குடியிருப்பாளருக்
கான பதிவு 
நிறுத்தப்பை 
ரவண்டும்

In this case, all 

data are 

captured except 

fingerprint of 

the resident 

இந்த 
நிகழ்வில், 

குடியிருப்பா
ளரின் 
ஃபிங்கர்பிரி
ண்றைத் 
தவிர்த்து 
ெற்ை 
அறனத்து 
ரைட்ைாவும் 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படும்

2



160 Fingerprint capture is mandatory for all 

residents above '_blank_' years _blank_’ 

’வருைங்களுக்கு ரெைான 
அறனத்து குடியிருப்பவர்களின் 
ஃபிங்கர் பிரிண்றை ரகப்ச்சர் 
ரசய்வது கட்ைாயொனதாகும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

2 4 5 6 3

161 Supervisor confirmation is required for 

any biometric exception எந்த 
பரயாரெட்ரிக் 
விைக்களிப்புகளுக்கும் 
ரெற்பார்றவயாளரின் 
உறுதியாக்கம் ரதறவ

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

162 What is the function of the "Biometric 

Exceptions" button on the Demographic 

data screen? ரைரொஃகிொபிக் 
ரைட்ைா திறெயின் ெீதுள்ள 
‘பரயாரெட்ரிக் விைக்களிப்புகள்‘ 

ரபாத்தானின் ரசயல்பாடு 
என்ன?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

To specify any 

biometric exceptions 

(Biometric) 

(Exception) 

ஏரதனும் 
றபரயாரெட்ரிக்
 

விைக்களிப்புக
றளக் 
குைிப்பிடுவதற்
கு

To import pre-enrolment 

data முன்-பதிவு 
ரைட்ைாறவ 
பதிவிைக்கம் 
ரசய்வதற்கு

To export captured 

data ரகப்ச்சர் 
ரசய்த 
ரைட்ைாறவ 
பதிரவற்ைம் 
ரசய்வதற்கு

To start new 

enrolment 

புதிய 
பதிறவத் 
ரதாைங்குவத
ற்கு

1

163 If the resident has extra finger/s 

ஒருரவறள 
குடியிருப்பாளருக்கு கூடுதல் 
விெல்(கள்) இருந்தால்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Ignore the extra 

finger கூடுதல் 
விெறைத் 
தவிர்த்து 
விடுங்கள்

Capture the extra finger 

கூடுதல் விெறை 
ரகப்ச்சர் ரசய்யுங்கள்

Ask the resident to 

wait for an enquiry by 

an UIDAI official 

க்ஐஈஅஐ 
அதிகாரி 
ஒருவொல் 
விசாெறை 
ரசய்யப்படுவதற்
காக 
குடியிருப்பாளறெ
க் காத்திருக்கச் 
ரசால்லுங்கள்

None 1



164 Which screen comes after the 

"Photograph" screen? ‘புறகப்பைம்’ 

திறெக்குப் பிைகு எந்த திறெ 
வருகிைது?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Review screen 

ெீளாய்வு திறெ
Fingerprints screen 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
திறெ

Iris Scan screen 

ஐரிஸ் ஸ்ரகன் 
திறெ

Demographic 

screen 

ெக்கள்ரதா
றகயியல் 
திறெ 
(ஈஞுட்ைிஞ்
ணூச்ைைீடி
ஞி)

2

165 Which screen comes after the "Iris" 

screen? 472 ‘ஐரிஸ்’ திறெக்குப் 
பிைகு எந்த திறெ வருகிைது?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Review screen 

ெீளாய்வு திறெ
Fingerprints screen 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
திறெ

Photograph screen 

புறகப்பைம் திறெ
Demographic 

screen 

ெக்கள்ரதா
றகயியல் 
திறெ 
(ஈஞுட்ைிஞ்
ணூச்ைைீடி
ஞி)

1

166 Which screen comes after the 

"Fingerprints" screen? 

‘ஃபிங்கர்பிரிண்ட்ஸ்’ திறெக்குப் 
பிைகு எந்த திறெ வருகிைது?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Review screen 

ெீளாய்வு திறெ
Iris screen ஐரிஸ் திறெ Photograph screen 

புறகப்பைம் திறெ
Demographic 

screen 

ெக்கள்ரதா
றகயியல் 
திறெ 
(ஈஞுட்ைிஞ்
ணூச்ைைீடி
ஞி)

2

167 If any biometric exceptions have been 

specified in the Demographics screen, 

then it is required to capture them as 

photographs on the Photograph screen. 

ெக்கள்ரதாறகயியல்(ஈஞுட்ைிஞ்
ணூச்ைைீடிஞி) திறெயில் 
ஏரதனும் றபரயாரெட்ரிக் 
விைக்களிப்புகள் 
(ஆடிைிட்ஞுtணூடிஞிஉதுஞிஞு
ைtீடிைிை) 

குைிப்பிைப்பட்டிருந்தால், 

அவற்றை புறகப்பைத் 
திறெயின் ெீது 
புறகப்பைங்களாக ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை ரவண்டியது 
அவசியொகும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



168 For fingerprint data only thumbs are 

captured ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
ரைட்ைாக்களுக்கு கட்றை 
விெல்கறள ெட்டும் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படுகிைது

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

169 Is it mandatory for operator to give 

her/his own fingerprint after collecting 

data from every resident? ஒவ்ரவாரு 
குடியிருப்பாளரிைெிருந்து 
ரைட்ைாக்கறள ரசகரித்த பிைகு, 

ஆப்பரெட்ைர் தன்னுறைய 
ரசாந்த ஃபிங்கர்பிரிண்ட்றை 
வைங்க ரவண்டியது 
கட்ைாயொனதா?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Not mandatory 

கட்ைாயம் 
இல்றை 
நிபந்தறனக்குட்
பட்ைது

Conditional 

நிபந்தறனக்குட்பட்ை
து

Mandatory 

கட்ைாயொனது
None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

3

170 Biometric exceptions captured by the 

operator have to be verified by the 

supervisor by providing her/his thumb 

impression. ஆப்பரெட்ைொல் 
ரகப்ச்சர் ரசய்யப்படும் 
றபரயாரெட்ரிக் 
(ஆடிைிட்ஞுtணூடிஞி 
உதுஞிஞுைtீடிைிை) 

விைக்களிப்புகள் 
ரெற்பார்றவயாளொல் 
கட்றைவிெல் இம்ப்ெஷன் 
றவப்பதன் மூைம் 
சரிபார்க்கப்பை ரவண்டும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

171 The Head of the Family (HoF) must 

provide confirmation of the enrolment 

குடும்பத் தறைவர் (ஏைிஊ) 

எப்ரபாது ரபயர் பதிவிற்கான 
உறுதியிறன அளிக்க 
ரவண்டும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

At any time after the 

enrolment has been 

completed 

ரபயர்ப் பதிவு 
நிறைவுற்ை 
பின எந்த 
ரநெத்திலும்

As soon as the enrolment is 

complete by providing his 

biometrics தன்னுறைய 
பரயாரெட்ரிக்கிறன 
அவர் அளித்து 
ரபயர்பதிவு 
முழுறெ ரபற்ை 
உைரனரய

As soon as the 

enrolment is complete 

by talking to the 

operator over a 

telephone call 

ரபயர்பதிவு 
முழுறெ ரபற்ை 
உைரனரய 
ஆப்பரெட்ைருைன்
 ரதாறைரபசி 
அறைப்பில் 
ரபசுவதன் மூைம்

Just before the 

end of day 

process 

ரசயல்மு
றை 
முடிவதற்குச்
 சற்று 
முன்னரெ

2



172 The registrar's officer wants to know how 

many enrolments happened on a 

particular day and how many packets 

were rejected. The supervisor can provide 

this information, ஒரு குைிப்பிட்ை 
நாளில் எத்தறன 
ரபயர்ப்பதிவுகள் 
நிகழ்ந்துள்ளன ெற்றும் 
எத்தறன பாக்ரகட்டுகள் 
நிொகரிக்கப் பட்ைன என்று 
பதிவாளரின் அலுவைர் அைிய 
விரும்புகிைார். 

ரெற்பார்றவயாளொல்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

From the enrolment 

forms பதிவுப் 
படிவங்களிைிரு
ந்து

From the End of day report 

and the Hold reject report 

இறுதி அைிக்றக 
ெற்றும் 
நிறுத்திறவக்கப்பட்ை 
பாக்ரகட் 
அைிக்றகயிைிருந்து

By asking the 

enrolment operator 

பதிவு 
ஆப்பரெட்ைறெக் 
ரகட்பதன் மூைம்

By asking the 

introducer 

இண்ட்ெடியூச
றெக் 
ரகட்பதன் 
மூைம்

2

173 While capturing the photograph of an 

infant who is seated on her mother's lap, 

the operator must ensure that ஒரு 
தாயின் ெடியில் 
அெர்ந்திருக்கும் ஒரு 
குைந்றதயின் புறகப்பைத்றதக் 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும் ரபாழுது, 

ஆப்பரெட்ைர் உறுதிரசய்ய 
ரவண்டியது.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

The mother's face is 

captured தாயின் 
முகம் ரகப்ச்சர் 
ஆகிவிட்ைது

The mother's and the 

infant's faces are captured 

தாயினுறைய 
முகமும் 
குைந்றதயினுறைய 
முகமும் 
ரகப்ச்சொகிைதா 
என்பறத

Only the infant's face 

is captured 

குைந்றதயின் 
முகம் ெட்டும் 
ரகப்ச்சொகிைதா 
என்பறத

The infant 

should be seated 

by herself 

குைந்றத 
தானாகரவ 
அெர்ந்திருக்க
 ரவண்டும்

3

174 What the operator should do if the 

resident has bandaged finger? 

குடியிருப்பாளர் கட்டு 
இைப்பட்டுள்ள விெல் 
ரகாண்டிருந்தால் ஆப்பரெட்ைர் 
என்ன ரசய்ய ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Ignore the bandage. 

Capture whatever 

possible. 

கட்டிறனப் 
புைக்கைித்து 
விைவும். என்ன 
இயலுரொ 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யவும்.

Record it as an exception. 

The resident should later 

get his/her biometric 

updated. ஒரு 
விைக்காக 
அதிறனப் பதிவு 
ரசய்யவும். 

குடியிருப்பாளர் 
அவனுறைய/அவளு
றைய 
பரயாரெட்ரிக் 
பின்னர் 
நிறைவுரசய்ய 

Consult with 

supervisor 

ரெற்பார்றவயாள
ருைன் கைந்து 
ரபசவும்

Phone to UIDAI 

Helpdesk 

யுஐடிஏஐ 
உதவி 
றெயத்திற்கு
 

ரதாறைரபசி
யில் 
ரதாைர்பு 
ரகாள்ளவும்

2

175 For a person with squint eyes, the iris 

capture process would be ஒரு 
ொறுகண் உள்ள நபருக்கு, 

கருவிைிப் பைை ரகப்ச்சர் 
முறையாவது

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Capture one eye at a 

time ஒரு 
தைறவயில் 
ஒரு 
கண்றைக் 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்தல்

Cannot be captured 

ரகப்ச்சர் ரசய்ய 
முடியாது

Capture only one eye 

ஒரெ ஒரு 
கண்றை 
ெட்டும் ரகப்ச்சர் 
ரசய்வது

Capture the 

same eye twice 

அரத 
கண்றை 
இருமுறை 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்வது

1



176 When should the operator instruct and 

communicate with the enrollee during 

biometric data capture? 

பரயாரெட்ரிக் ரைட்ைா 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும் ரபாழுது, 

எப்ரபாழுது ஆப்பரெட்ைர் 
பதிவுரசய்பவருக்கு அைிவுறெ 
வைங்கவும் ரதாைர்பு 
ரகாள்ளவும் ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

All at once, before 

biometric data is 

captured 

அறனத்றதயும்,

 பரயாரெட்ரிக் 
ரைட்ைா 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப் 
படுவதற்கு 
முன்னரெ

At each step of data capture 

ரைட்ைா ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்படும் 
ஒவ்ரவாரு 
நிறையிலும்

- - 2

177 Before capture of biometric data, 

instructions should be given to the 

enrollee. பரயாரெட்ரிக் ரைட்ைா 
ரகப்ச்சர் ரசய்யப்படும் முன், 

பதிவு ரசய்பவருக்கு 
அைிவுறெகள் வைங்கப்பை 
ரவண்டும்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

178 When should the compulsory Bio-metric 

updation be 

done?~குைந்றதகளுக்கு எந்த 
வயதிற்கு ரெல் பரயா 
ரெட்ரிக் கட்ைாயொக 
ரெம்படுத்த ரவண்டும்

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

After 5 Yrs of age~5 

வயதிற்கு 
பின்னர்

Yrs of Age~5 வயதிற்கு 
பின் ெற்றும் 15 

வயதிற்கு முன்பு

After 10 Yrs of Age~10 

வயதிற்கு பின்னர்
After 15 Yrs of 

Age~15 

வயதிற்கு 
பின்னர்

2

179 Which are the following is the 

responsibility of Operators: a. End of day 

Review of Enrollment b. Verification of 

documents c. Capturing Biometric data d. 

Document Management~பதிவு 
அலுவைரின் முக்கிய அலுவல் 
என்று கருதப்படுவது 
அ.ஒவ்ரவாரு தினத்தின் 
முடிவில் ஆதார் பதிவுகறள 
சரிப் பார்த்தல். ஆ. அறையாள 
ஆவைங்கறள சரிப்பார்த்தல். 

இ. உைற்கூறு பதிவுகறள 
பதிவு ரசய்தல். ஈ. ஆவைங்கள் 
பாதுகாப்பு

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

a~அ b~ஆ c~இ d~ஈ 3



180 Raju has come for enrolment and the 

operator starts entering his demographic 

data. While doing so he notices that Raju 

has something in his mouth and keeps 

chewing on it. On being asked, Raju says 

that it’s a chewing gum. ~ொஜுஆதார் 
பதிவிற்கு வந்தரபாது 
அவருறைய விைாச 
விவெங்கறள பதிவு ரசய்யும் 
பதிவாளர் ொஜூ வாய் 
அறசப்பறத கவனித்தார். 

ரகட்ைரபாழுது சூவிங்கம் 
வாயில் இருப்பதாக கூைினார்.

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

The operator should 

ask Raju to get rid of 

it as it may lead to 

problems during 

facial image 

capture~முகப்பை
ம் 
பிடிக்கும்ரபாது, 

பிெச்சறனகள் 
ஏற்பைைாம் 
என்று கருதி, 
அறத 
ரபாட்டுவிை 
ொஜுவுக்கு 
ரசான்னார்

The operator need not be 

bothered as long as its not 

tobacco~அது 
புறகயிறை 
இல்றை என்பதால் 
பதிவாளர் 
வருத்தப்பை 
ரவண்ைாம்.

- - 2

181 Rani came to the enrollment centre, she 

was wearing mehendi paste on one hand. 

The operator ___________ ~ொைி 
பதிவு ரசய்து ரகாள்ள வந்த 
ரபாது அவருறைய ஒரு 
றகயில் ெருதாைி இருந்தது 
பதிவாளர் _________

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

should capture 

fingerprint of only 

one hand~ஒரு 
றகயில் விெல் 
ரெறகறய 
ெட்டும் பதிவு 
ரசய்ய 
ரவண்டும்

should not capture 

fingerprint and ask her to 

return after the mehendi 

has dissapeared~றக 
ரெறக பதிவு 
ரசய்யாெல் 
அவருறைய 
ெருதாைி அைிந்து 
விட்ை பிைகு வெ 
ரசால்ை ரவண்டும்

should ask Savita Rani 

to wash her hands 

before fingerprint 

capture~ொைியின் 
றக ரெறக றய 
பதிவிற்கு முன்பு 
சுத்தம் ரசய்யும் 
படி ரசால்ை 
ரவண்டும்

should ask Savita 

Rani to put 

mehendi in her 

other hand 

also~அவரு
றைய 
ெற்ரைாரு 
றகயில் 
ெருதாைி 
ரபாட்டு 
ரகாள்ளும் 
படி ரசால்ை 
ரவண்டும்

2

182 Which of these is  a biometric exception? 

இவற்ைில் பரயாரெட்ரிக் 
விதிவிைக்காக  கருதப்படுவது 
எது?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

Mehandi on Hands 

ரெஹந்தி 
றகயில் 
இைப்பட்டுள்ளது

extra finger  

அதிகப்படியான 
விெல்கள்

bandaged finger 

கட்டுப்ரபாட்ை 
விெல்கள்

both 2 and 3 2  

ெற்றும் 3 

இறைந்த

3

183 Which of these is not biometric device? 

உயிரியளவுகள் கருவிகள் 
இதில் எது அல்ை?

Biometric Data Capture 

உைற்கூறு பதிவு 
ரசய்தல்.

printer  பிரிண்ைர் laptop  ெடிக்கைினி photocopier  நகல் 
இயந்திெம்

1,2 and 3 1,2 

ெற்றும் 3

4

184 Who will provide sign off in case of 

enrollment with biometric exception 

பரயாரெட்ரிக் விதிவிைக்கு 
பதிவில் றகரயழுத்திடுபவர் 
யார்?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Supervisor 

ரெற்ப்பார்றவ
யாளர்

Operator றகயாளுபவர் introducer  

அைிமுகப்படுத்துப
வர்

both 1 and 3  1 

ெற்றும் 3 

இறைந்த

1



185 In a slap scanner, image of all 5 fingers of 

each hand are taken at a time. ஸ்ைாப் 
ஸ்ரகனர், 5  றகவிெல்கள் 
பைத்றதயும் ஒரெ ரநெத்தில் 
எடுக்கும்.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

True  சரி FALSE தவறு   2

186 What shall be the facial expression of the 

resident during photograph capture? 

புறகப்பைபிடிப்பின் ரபாது 
வாசிப்பாளரின் முகம் எப்படி 
இருக்க ரவண்டும்?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Angry ரகாபம் Smiling  சிரிப்பு neutral செம் either 2 or 3 

இல்றைரய
னில் 2 

அல்ைது 3

3

187 Use of  eye glasses are permitted during 

capture of facial photograph. 

முகத்திறன  புறகப்பைம்  
பிடிப்பு ரபாது கண் 
கண்ைாடிகள் அைிய  
அனுெதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

True  சரி FALSE தவறு   1

188 Can iris image be taken if a resident wears 

plain contact lenses? ரைன்ஸ்கள் 
அைிந்துள்ள 
குடியிருப்பாளரின் கருவிைி 
பைத்றத   எடுக்க  முடியுொ?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

yes ஆம் no இல்றை    1

189 What is the correct way of taking 

biometric exception photograph? 

பரயாரெட்ரிக் விதிவிைக்கு 
புறகப்பைம் எடுக்க சரியான 
வைி என்ன?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Facial Photograph 

focusing eyes முக 
புறகப்பைத்தில் 
கண்ைிறன 
றெயப்படுத்துத
ல்

Facial photograph with both 

palms facing camera முக 
புறகப்பைத்துைன் 
இெண்டு 
றககறளயும் 
காண்பித்தல்

No exception 

photograph is required 

விதிவிைக்கு 
ரதறவ 
இல்ைாத 
புறகப்பைம்

none of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவும் 
இல்றை

2

190 All biometric devices are connected to lap 

top through"--------". அறனத்து 
பரயாரெட்ரிக் சாதனங்கள்  "-----

---"  ரைப் ைாப் மூைம் 
இறைக்கப்பட்டுள்ளது.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

VGA port VGA 

ரபார்ட்
USB Port USB ரபார்ட் Both 1 and 2  1 

ெற்றும் 2 

இறைந்த

none of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

2

191 Is it recommended to use flash light while 

capturing facial image ? முகத்திறன 
பைம் பிடிக்கும் ரபாது, ப்ளாஷ் 
ஒளி பயன்படுத்த 
பரிந்துறெக்கப்படுகிைது?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Yes ஆம் No இல்றை   2



192 is it advisable to update biometric 

information once a child completes 5 

years of age? 5 வயதிற்கும் 
ரெற்ப்பட்ை குைந்றதகளுக்கு, 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ள 
அைிவுறுத்தப்படுகிைது.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

yes ஆம் no இல்றை     1

193 What is mandatory to confirm the 

changes in UCL?  யுசிஎல் 
ொற்ைங்கள் உறுதிப்படுத்த 
என்ன கட்ைாயொக 
ரதறவப்படுகிைது?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Biometric 

authentication of 

operator  

உைற்கூறு 
சரிப்பார்ப்பு 
ஆபரெட்ைர்

Biometric authentication of 

resident 

வாசிப்பாளரின் 
உைற்கூறு சரிப்பார்ப்பு

Both  இெண்டும் None எதுவும் 
இல்றை

3

194 Can a resident update photograph?   

வசிப்பாளர் தனது 
புறகப்பைத்றத ொற்றுதல் 
முையுொ?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Yes ஆம் No இல்றை     1

195 Can only the  Photograph be updated in 

Aadhaar?  புறகப்பைம் ெட்டுரெ 
ஆதாரில்  திருத்தம் ரசய்ய 
முடிொ?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

No  இல்றை Yes ஆம்   1

196 How can the Photograph of a resident can 

be  updated through ECMP client? 

வசிப்பாளரின்  புறகப்பைம் 
ECMP கிறளயண்ட் மூைம் 
எப்படி திருத்தம் ரசய்ய 
முடியும்?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Not possible  

சாத்தியெில்றை
Possible with fingerprint 

update திருத்தொனது 
றகவிெல் 
ரெறகறகள் மூைம்  
சாத்தியம்.

Possible with all Bio-

metric update 

திருத்தொனது 
உைற்கூறு பதிவு 
மூைம் சாத்தியம்.

Possible with 

Demographic 

Update 

திருத்தொன
து 
ெக்கட்ரதா
றக பதிவு 
மூைம் 
சாத்தியம்.

3

197 What is the age when biometric updating 

is to be done? பரயாரெட்ரிக் 
புதுப்பித்தல் ரசய்ய 
ரவண்ைப்படும் வயது என்ன?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

5 yrs 5  

வருைங்கள்
10 yrs 10  வருைங்கள் 15 yrs 15 

வருைங்கள்
both 1 and 3  1 

ெற்றும் 3 

இறைந்த

4

198 Which of the following are  biometric 

update? இவற்ைில் 
பரயாரெட்ரிக் 
ரெம்படுத்துதறை சார்ந்ததாக 
கருதப்படுவது எறவ?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Fingerprint 

றகரெறக
Photograph of the person 

ஒரு நபரின் 
புறகப்பைம்

Place of birth 

பிைந்தஊர்
1 and 2 1 

ெற்றும் 2

4



199 Which of the following are fields for  

Biometric? இவற்ைில் 
பரயாரெட்ரிக் ரெம்படுத்துதல் 
துறைகறள ரகாண்ைது எறவ?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Name and gender 

ரபயர் ெற்றும் 
பாைினம்

Address முகவரி photo புறகப்பைம் None of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவும் 
இல்றை

3

200 Demographic update does not include 

_________________. ெக்கள் 
ரதாறக புள்ளி விவெம் 
_________________ இவற்ைிறன 
சார்ந்தது இல்றை.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Change of name 

ரபயர் ொற்ைம்
Change of fingerprints 

றகரெறக ொற்ைம்
Change of address 

முகவரி ொற்ைம்
 Change of 

mobile number 

றகப்ரபசி 
ொற்ைம்

2

201 Can we write salutation like Mr., Dr., Sh., 

Col. etc in updating? திருத்தம் 
ரெற்ரகாள்ளும் ரபாது 
வாழ்த்துறெகள் (Mr., Dr., Sh., Col. 

etc) பயன்படுத்தைாொ?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

yes ஆம் no இல்றை   2

202 Is  biometric capture required at the time 

of updating? பரயாரெட்ரிக் 
ரெம்பாடு ஆதார் திருத்த 
ரநெத்தில் ரதறவயா?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

yes ஆம் no இல்றை   1

203 In case of Biometric exception whose 

biometrics is mandatory for verification?  

பரயாரெட்ரிக் விதிவிைக்கில் 
யாருறைய பரயாரெட்ரிக்  
சரிப்பார்ப்பு 
ரவண்ைப்படுவதாகும்?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Supervisor 

ரெற்பார்றவயா
ளர்

Operator ஆபரெட்ைர் Introducer 

அைிமுகதாெர்
None of the 

above இறவ 
எதுவுெில்
றை

1

204 There should be space  between the 

fingers to capture the fingerprint image 

properly றகரெறக பைத்றத 
ஒழுங்காக பதிய விெல்கள் 
இறைரய இறைரவளி இருக்க 
ரவண்டும்.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Yes.  ஆம் No. There should not be 

any space  இல்றை, 

இறைரவளி 
ரதறவயில்றை

Operator can decide  

ஆபரெட்ைர் 
முடிவு ரசய்தல்

 1

205 Enrolment slip contains information 

about Quality of Biometrics. ஆதார் 
பதிவுச்சீட்டு உைற்கூறு 
தகவல்கறளயும் 
ரகாண்டுள்ளது.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

True  ஆம் false  இல்றை   1

206 Biometric exception cases are --------. 

பரயாரெட்ரிக் விதிவிைக்கு 
வைக்குகள் -------- உள்ளன.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

any finger missing 

விெல்கள் 
காைாெல் 
உள்ளதா

Any eye missing கருவிைி 
காைாெல் உள்ளதா

Amputation  of hands 

ரசதெறைந்த 
றககள்

All of three 

மூன்றும் 
இறைந்த

3



207 Can Biometric Exceptions be  marked 

where Biometrics can be captured? 

உைற்க்கூறு பதிவுகறள 
ரெற்ரகாள்ளும் ரபாது 
பரயாரெட்ரிக் விதிவிைக்குகள் 
குைிக்கப்பைைாொ?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Yes  ஆம் It will be treated as fraud  

இது ரொசடியாக 
கருதப்பை ரவண்டும்

Penalty will be 

imposed  அபொதம் 
விதிக்கப்படும்

Both 2 & 3  2 & 3 

 இறைந்த
4

208 Can operator  capture photograph of a 

resident wearing a turban or scarf or any 

other garment. 

தறைப்பாறக/தாவைி/ ரவறு 
ஆறை அைிந்த நிறையிலும் 
வசிப்பாளறெ  ஆபரெட்ைர்  
புறகப்பைம் பிடிக்க முடியும்.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Operator can decide  

ஆபரெட்ைர் 
முடிவு ரசய்தல்

Yes  ஆம் Full Face should be 

visible  

முழுறெயாக 
முகம் ரதரிதல்

Both 2 & 3  2 & 3 

 இறைந்த
3

209 Dark glasses/tinted glasses on eyes while 

taking resident photograph is allowed. 

கருப்பு கண்ைாடி /கண்கறள 
ெறைக்கும் கண்ைாடிகள்   
வசிப்பாளர்  புறகப்பைம் 
எடுக்கும் ரபாது அைிய,  

அனுெதிக்கப்படும்.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Yes  ஆம் No. இல்றை Operator  can decide  

ஆபரெட்ைர் 
முடிவு ரசய்தல்

Supervisor can 

decide  

ரெற்பார்றவ
யாளர்  
முடிவு 
ரசய்தல்

2

210 Position of digital camera is to be 

adjusted instead of adjusting position of 

Enrollee. டிஜிட்ைல் ரகெொ 
மூைம் வசிப்பளாரின் 
ரகாைத்றத சரி வெ பைம் 
பிடிக்க முடியும்.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

True  ஆம் false  இல்றை Depending on 

situation  

நிறைறெறய 
சார்ந்து

 1

211 Head rotation while taking photograph is  

acceptable . புறகப்பைம் எடுக்கும் 
ரபாது தறையின் சுைற்சி  
ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படும்.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

True  ஆம் false  இல்றை   2

212 While capturing photo, Resident has to 

…….. புறகப்பைம் எடுக்கும்  
ரபாது, வாசிப்பாளர் ...... .. 

ரவண்டும்.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Sit Straight  

ரநொக 
உட்காருதல்

Look into digital camera  

டிஜிட்ைல் 
ரகெொறவ பார்த்தல்

Look into the Monitor  

ொனிட்ைறெ 
பார்த்தல்

Both 1 & 2  1 & 2 

 இறைந்த
4

213 For  photo capture, which background is 

preferred ? புறகப்பைம் 
எடுத்தைில் எந்த பின்னைி 
விரும்பப்படுகிைது?

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Red  சிவப்பு Yellow  ெஞ்சள் white  ரவள்றள All of three 

இறவ 
அறனத்தும்

3



214 Use of accessories that cover any region 

of the face is  permitted. முகத்தின் 
பாகங்கறள  ெறைக்க 
அனுெதி வைங்கப்படுகிைது.

Biometric Data Capture 

உைற்க்கூறு பதிவு 
ரெற்ரகாள்ளல்

Allowed  

அனுெதித்தல்
Not allowed  

அனுெதித்தல் 
இல்றை

Not all cases. Due to 

medical conditions are 

allowed இல்றை,  

ெருத்துவ 
நிறைறெகள் 
காெைொக 
அனுெதிக்கப்படுகி
ைது.

 3

215 Which of the following documents may 

be used for verifying the identity of a 

person? ஒரு நபரின் 
ஐரைன்டிட்டிறய சரிபார்க்க 
பின்வரும் ைாக்குரென்ட்களில் 
எது பயன்படுத்தப்பைைாம்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Passport 

பாஸ்ரபார்ட்
Photo Ration Card 

புறகப்பை ரெஷன் 
அட்றை

Driving Licence 

ஓட்டுநர் உரிெம்
All of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

216 The information related to a person, 

which can be obtained from official 

records like name, address, date of birth 

and so on, are referred to as ‘_blank_’ 

அலுவைக பதிவுகளிைிருந்துப் 
ரபைப்பைக்கூடிய ரபயர், 

முகவரி, பிைந்த ரததி ெற்றும் 
இது ரபான்ை ஒரு நபர் 
ரதாைர்பான தகவல்கள், ‘_blank_’ 

என்று குைிக்கப்படும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Physical 

உைல்சார்ந்தது
Natural 

இயற்றகயானது
Demographic 

ரைரொக்ொஃபிக்
Biometric 

பரயாரெட்ரி
க்

3

217 Which one is NOT demographic 

information? பின்வருபவற்ைில் 
எது ரைரொக்ொஃபிக் 
தகவைல்ை?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Name ரபயர் Age வயது Address முகவரி Fingerprint 

ஃபிங்கர் 
ப்ரின்ட்

4

218 Who checks the Resident's documents at 

the Enrolment Centre? 

என்ரொல்ரென்ட் றெயத்தில் 
யார் குடியிருப்பாளரின் 
ைாக்குரென்ட்கறள 
சரிபார்ப்பார்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Enrolment 

Supervisor 

என்ரொல்ரென்
ட் 
ரெற்பார்றவயா
ளர்

Verifier சரிபார்ப்பவர் Introducer 

இண்ட்ெட்யூசர்
Either 1 or 2 1 

அல்ைது 2

2



219 The Enrolment Operator enters the 

verified demographic resident data into 

the Enrolment software from the 

Enrolment Form. என்ரொல்ரென்ட் 
ஆப்பரெட்ைர் என்ரொல்ரென்ட் 
படிவத்திைிருந்து 
என்ரொல்ரென்ட் 
சாஃப்ட்ரவருக்கு 
சரிபார்க்கப்பட்ை 
ரைரொக்ொஃபிக் 
குடியிருப்பாளர் ரைட்ைாறவ 
உள்ளிடுவார்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

220 If the Resident is less than 5 years old, 

details of parents/guardian will be 

required. குடியிருப்பாளர் 5 

வயதிற்குட்பட்ைவொக 
இருந்தால், 

ரபற்ரைார்/பாதுகாவைரின் 
விவெங்கள் ரதறவப்படும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

221 While enrolling the child below 5 years, 

the operator will use whose Aadhaar or 

enrolment number in the child's form. 5 

வயதிற்குட்பட்ை குைந்றதறய 
பதிவு ரசய்றகயில், 

ஆப்பரெட்ைர் யாருறைய 
ஆதார் அல்ைது பதிவு 
எண்றை குைந்றதயின் 
படிவத்தில் பயன்படுத்துவார்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Teacher's 

ஆசிரியரின்
Parent/Guardian 

ரபற்ரைாரின்/பாதுகா
வைரின்

Operator's 

ஆப்பரெட்ைரின்
Supervisor's 

ரெற்பார்றவ
யாளரின்

2

222 The full form of KYR is '_blank_' 

ஓஙுகீன் விரிவாக்கம் ’_blank_’

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Keep Your Resources 

தங்களுறைய 
ரபாருட்கறள 
றவத்திருக்கவு
ம்

Know Your Resident 

உங்களுறைய 
குடியிருப்றப 
அைிந்துரகாள்ளவும்

Key Your Resident 

உங்கள் 
குடியிருப்பு 
முக்கியம்

Knowledge in 

Yellow Records 

ெஞ்சள் 
ரெக்கார்ட்ஸ்
 அைிவு

2

223 The full form of PoI is '_blank_' 

கைிஐன் விரிவாக்கம் ’_blank_’

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Proof of Information 

தகவல் சான்று
Point of Initiation 

துவக்கப் புள்ளி
Proof of Identity 

அறையாள 
சான்று

Period of 

Instantiation 

உருவாக்குவ
தற்கு காைம்

3



224 The full form of PoA is '_blank_' 

கைிஅன் விரிவாக்கம் '_blank_'

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Proof of Address 

முகவரி சான்று
Proof of Association 

கூட்ைறெப்பின் 
சான்று

Point of Association 

கூட்ைறெப்பின் 
புள்ளி

Period of 

Association 

கூட்ைறெப்பி
ன் காைம்

1

225 Once demographic and biometric data 

capture is complete, the text data on the 

review screen is read out by the '_blank_' 

ரைரொக்ொஃபிக் ெற்றும் 
பரயாரெட்ரிக் ரைட்ைா 
ரகப்ச்சர் முடிந்ததும், 

திைனாய்வு திறெயில் உள்ள 
ரைக்ஸ்ட் ரைட்ைா ’_blank_’ஆல் 
படித்துக் காட்ைப்படும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Enrolment Agency 

Operator 

என்ரொல்ரென்
ட் முகறெ 
ஆப்பரெட்ைர்

CIDR CIDR Technician 

ரதாைில்நுட்ப 
வல்லுனர்

Registrar 

ரெஜிஸ்ட்ொர்
1

226 In situations where residents are unable 

to provide proof of identity or proof of 

address, a designated '_blank_' can 

introduce them for an Aadhaar. 

குடியிருப்பாளர்களால் 
ஐரைண்டிட்டி ஆதாெம் 
அல்ைது முகவரி ஆதாெத்றத 
அளிக்க முடியாத 
சூழ்நிறைகளில், ஒரு 
தனிப்பட்ை ’_blank_’அவர்கறள 
ஆதார் அட்றைறயப் ரபை 

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Supervisor 

ரெற்பார்றவயா
ளர்

Introducer 

இண்ட்ெட்யூசர்
Registrar 

ரெஜிஸ்ட்ொர்
Operator 

ஆப்பரெட்ைர்
2

227 The supporting document for verifying PoI 

கைிஅறவ சரிபார்ப்பதற்கான 
உதவி ஆவைம்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Passport 

பாஸ்ரபார்ட்
Voter Identity (ID) 

வாக்காளர் 
அறையாள அட்றை 
(ஐ.டி.)

Photo Credit Card 

புறகப்பை கைன் 
அட்றை

All of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

228 The supporting document for verifying 

PoA கைிஅஐ சரிபார்ப்பதற்கான 
உதவி ஆவைம்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Bank Statement/ 

Passbook வங்கி 
அைிக்றக/பாஸ்
புக்

Ration Card ரெஷன் 
அட்றை

Insurance Policy 

காப்படீ்டு பாைிசி
All of the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4



229 The supporting document for proof of 

DoB are, 1. Birth Certificate 2. Ration Card 

3. Secondary School Leaving Certificate 

(SSLC) Book/Certificate 4. Voter's Card 5. 

Passport பிைந்த ரததிக்கு 
ஆதாெொன ைாக்குரென்ட்கள், 1. 

பிைப்பு சான்ைிதழ் 2. ரெஷன் 
அட்றை 3. பத்தாம் வகுப்பு 
(குகுஃஇ) புத்தகம்/சான்ைிதழ் 4. 

வாக்காளர் அட்றை 5. 

பாஸ்ரபார்ட்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
1,2,3 1,3,4 1,2,5 1,3,5 4

230 Munna is a 4 year old. Is he eligible for an 

Aadhaar enabled bank account? 

முன்னாவிற்கு 4 வயது. அவன் 
ஆதார் அட்றையால் 
இயக்கப்படும் வங்கி 
கைக்கிற்கு தகுதியானவனா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை - - 1

231 The '_blank_' will accept the photocopies 

of the resident's documents _blank_’ 

குடியிருப்பாளரின் 
ைாக்குரென்ட்களின் பிெதிகறள 
ஏற்றுக் ரகாள்வார்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Registrar Supervisor 

ரெஜிஸ்ட்ொர் 
ரெற்பார்றவயா
ளர்

Introducer 

இண்ட்ெட்யூசர்
Enrolment Agency 

Operator 

என்ரொல்ரென்ட் 
முகறெ 
ஆப்பரெட்ைர்

Resident 

குடியிருப்பா
ளர்

3

232 If the resident is not carrying photocopies 

of the PoA and PoI documents, the 

photocopier at the enrolment centre can 

be used to produce copies of the 

documents கைிஅ ெற்றும் 
கைிஐ ைாக்குரென்ட்களின் 
பிெதிகறள குடியிருப்பாளர் 
றவத்திருக்கவில்றை என்ைால், 

பதிவு றெயத்தில் 
ைாக்குரென்ட்களின் பிெதிகறள 
எடுக்க ஃரபாட்ரைாகாப்பியர் 
பயன்படுத்தப்பைைாம்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 2



233 In case of a Head Of the Family (HOF) 

based enrolment the '_blank_' has to give 

his/her fingerprint as a sign-off, 

confirming that the information captured 

is correct. குடும்பத் தறைவர் 
அடிப்பறையிைான பதிவாக 
இருந்தால், ரகப்ச்சர் ரசய்த 
தகவல்கள் சரியானறவ 
என்பறத உறுதி ரசய்ய 
றகரயழுத்து அறையாளொக 
அவருறைய றகரெறகறய 
அளிக்க ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Introducer 

இண்ட்ெட்யூசர்
Head of the Family 

குடும்பத் தறைவர்
Verifier 

சரிபார்ப்பவர்
Supervisor 

ரெற்பார்றவ
யாளர்

2

234 Who will sign the consent form if the 

Resident's age is below 5 years? 

குடியிருப்பாளரின் வயது 5 

வயதிற்குட்பட்டு இருந்தால் 
யார் ஒப்புதல் படிவத்தில் 
றகரயழுத்திடுவார்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Resident 

குடியிருப்பாளர்
Enrolment Agency Operator 

என்ரொல்ரென்ட் 
முகறெ ஆப்பரெட்ைர்

Father / Mother / 

Guardian தந்றத / 

தாய் 
/பாதுகாவைர்

Enrolment 

Agency 

Supervisor 

என்ரொல்ரெ
ன்ட் 
முகறெ 
ரெற்பார்றவ
யாளர்

3

235 Enrolment Operator Corrects data, if 

required, within '_blank_' hours of the 

Resident's Enrolment and in the Presence 

of the Resident என்ரொல்ரென்ட் 
ஆப்பரெட்ைர் ரதறவப்பட்ைால் 
குடியிருப்பாளரின் 
என்ரொல்ரென்ட் ரசய்த 
'_blank_'ெைிரநெத்திற்குள், 

குடியிருப்பாளரின் 
முன்னிறையில் ரைட்ைாறவ 
திருத்துவார்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
24 48 96 120 3



236 What is "Consent-for-Enrolment" slip? 

‘என்ரொல்ரென்ட் ஒப்புதல்‘ 

ஸ்ைிப் ன்ைால் என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
It is a receipt printed 

at the end of 

enrolment 

containing 

Enrolment Number, 

bar code, the 

consent texts for 

declaration etc. and 

signed by the 

resident. இது 
என்ரொல்ரென்
ட் எண், பார் 
ரகாட், 

உறுதிரொைிக்
கான ஒப்புதல் 
ரசாற்கள் 
ஆகியறவ 
அைங்கிய ெசீது, 

இது 
என்ரொல்ரென்
டின் 
இறுதியில் 
அச்சிைப்பட்டு, 

குடியிருப்பாளொ
ல் 
றகரயழுத்திைப்
படும்

It is the resident's copy 

containing Enrolment 

Number, bar code, the 

consent texts for 

declaration etc. and signed 

by the Operator. இது 
என்ரொல்ரென்ட் 
எண், பார் ரகாட், 

உறுதிரொைிக்கான 
ஒப்புதல் ரசாற்கள் 
ஆகியறவ 
அைங்கிய 
குடியிருப்பாளர் 
பிெதி, இது 
என்ரொல்ரென்டின் 
இறுதியில் 
அச்சிைப்பட்டு, 

ஆப்பரெட்ைொல் 
றகரயழுத்திைப்படும்

It is the Introducer's 

copy containing 

Enrolment Number, 

bar code, the consent 

texts for declaration 

etc. and signed by the 

Operator. இது 
என்ரொல்ரென்ட் 
எண், பார் ரகாட், 

உறுதிரொைிக்கா
ன ஒப்புதல் 
ரசாற்கள் 
ஆகியறவ 
அைங்கிய 
இண்ட்ெட்யூசரின் 
பிெதி, இது 
பதிவின் 
இறுதியில் 
அச்சிைப்பட்டு, 

ஆப்பரெட்ைொல் 
றகரயழுத்திைப்ப
டும்

None of the 

above ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
எதுவுெில்
றை

1

237 A resident who has been enrolled on 

Saturday comes to the enrolment centre 

on Monday, requesting for correction. 

சனிக்கிைறெ பதிவு ரசய்த 
குடியிருப்பாளர் திங்கட்கிைறெ 
பதிவு றெயத்திற்கு ஒரு 
திருத்தம் ரசய்வதற்காக 
வருகிைார்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
The correction can 

be permitted 

திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்பை
ைாம்

The correction cannot be 

permitted திருத்தத்றத 
அனுெதிக்க 
முடியாது

The correction can be 

permitted if the 

resident has the 

necessary 

documentary proof 

குடியிருப்பாளரிை
ம் ரதறவயான 
ஆவன ஆதாெம் 
இருந்தால் 
திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்பை
ைாம்

The correction 

can be permitted 

without any 

documentary 

proof எந்த 
ஆவை 
ஆதாெமும் 
இல்ைாெல் 
திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்
பைைாம்

3



238 The village sarpanch has come for 

enrolment wearing a 'Gandhi' cap 

கிொெ சர்பாஞ்ச் ஒரு காந்தி 
ரதாப்பிறய அைிந்து பதிவு 
ரசய்ய வந்துள்ளார்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
He must be 

requested to take it 

off while capturing 

his photograph 

unless it is worn for 

religious or cultural 

reasons அவர் 
ெதம் அல்ைது 
கைாசாெ 
காெைங்களுக்
காக இதறன 
அைிந்திருந்தா
ரைாைிய 
புறகப்பைம் 
எடுக்றகயில் 
அவரிைம் 
அதறன 
எடுத்துவிடுொ
று ரகட்டுக் 
ரகாள்ளைாம்

He can keep wearing it 

while being photographed 

அவர் புறகப்பைம் 
எடுக்றகயில் 
அதறன 
அைிந்திருக்கைாம்

He must take it off 

when he enters the 

enrolment centre 

அவர் பதிவு 
றெயத்திற்குள் 
நுறைறகயில் 
அதறன 
எடுத்துவிை 
ரவண்டும்

The cap can be 

cropped out 

after taking the 

photograph 

புறகப்பைம் 
எடுத்த 
பிைகு 
புறகப்பைத்தி
ல் 
ரதாப்பிறய 
க்ொப் 
ரசய்யைாம்

1

239 The review of data entered is carried out 

உள்ளிைப்பட்ை ரைட்ைாவின் 
திைனாய்வு ரெற்ரகாள்ளப்படும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
After capturing 

Demographic Data 

ரைரொக்ொஃபிக்
 ரைட்ைாறவ 
ரபற்ை பிைகு

After capturing 

Demographic and Biometric 

data ரைரொக்ொஃபிக் 
ெற்றும் 
பரயாரெட்ரிக் 
ரைட்ைாறவ ரபற்ை 
பிைகு

After verifying 

documents 

ைாக்குரென்ட்க
றள சரிபார்த்த 
பிைகு

After getting 

Supervisor's 

confirmation 

ரெற்பார்றவ
யாளரின் 
உறுதிப்பாட்
றை ரபற்ை 
பிைகு

2

240 Correction module requires mandatory 

entry of which demographic field? 

திருத்த முறைக்கு எந்த 
ரைரொக்ொஃபிக் களத்தின் 
கட்ைாய உள்ளடீு ரதறவ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Name ரபயர் Age வயது Address முகவரி Gender 

பாைினம்
1

241 Backup operations must be carried out at 

least ரபக்அப் ரசயல்பாடுகள் 
குறைந்தபட்சம் எப்ரபாது 
ரெற்ரகாள்ளப்பை ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Once a day ஒரு 
நாளுக்கு ஒரு 
முறை

Twice a day ஒரு 
நாளுக்கு இரு முறை

Once a week ஒரு 
வாெத்திற்கு ஒரு 
முறை

Twice a week 

ஒரு 
வாெத்திற்கு 
இரு முறை

2



242 At the end of enrolment the operator 

must provide her/his '_blank_' as 

confirmation பதிவின் இறுதியில், 

ஆப்பரெட்ைர் உறுதி 
ரசய்வதற்காக தனது ’_blank_’ஐ 
அளிக்க ரவண்டும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Signature 

றகரயழுத்து
Iris Image ஐரிஸ் 
பிம்பம்

Photograph 

புறகப்பைம்
Fingerprint 

ஃபிங்கர் 
ப்ரின்ட்கள்

4

243 Identify which of the following is not an 

end-of-day activity 

பின்வருபவற்ைில் எது நாளின் 
இறுதி ரசயல்பாடு அல்ை 
என்பறத அறையாளம் 
காணுங்கள்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Review all 

Enrolments 

அறனத்து 
என்ரொல்ரென்
ட்கறளயும் 
திைனாய்வு 
ரசய்வது

Export Data 

எக்ஸ்ரபார்ட் ரைட்ைா
Verify Documents 

ைாக்குரென்ட்க
றள சரிபார்ப்பது

Match Consents 

for Enrolments 

to Number of 

Enrolments 

என்ரொல்ரெ
ன்ட்களிைிரு
ந்து 
என்ரொல்ரெ
ன்ட்களின் 
எண்ைிக்றக
க்கு 
ஒப்புதல்க
றளப் 
ரபாருத்துவ
து

3

244 While reviewing the enrolment data the 

supervisor detects that the age of a 

resident has been entered as 84 while the 

photograph appears to be that of a 

middle aged person. What action will the 

Supervisor take? பதிவு ரைட்ைாறவ 
திைனாய்வு ரசய்றகயில் 
ரெற்பார்றவயாளர் 
குடியிருப்பாளரின் வயது 84 

என்று 
உள்ளிைப்பட்டிருப்பறதயும், 

ஆனால் புறகப்பைத்தில் 
நடுத்தெ வயது நபர் 
இருப்பறதயும் 
கண்டுபிடிக்கிைார். 

ரெற்பார்றவயாளர் என்ன 
நைவடிக்றக எடுப்பார்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Correct the age to 

48 and approve the 

packet 48 வயது 
என்று திருத்தி, 
ரபக்ரகட்றை 
அனுெதிப்பார்

Put the packet on Hold and 

inform resident to come 

again for correction 

ரபக்ரகட்றை 
நிறுத்தி றவத்து, 

குடியிருப்பாளரிைம் 
திருத்தம் ரசய்ய 
ெீண்டும் வருொறு 
கூறுவார்

Reject the packet 

ரபக்ரகட்றை 
நிொகரித்துவிடு
வார்

Approve after 

checking with 

the Operator 

ஆப்பரெட்ைரி
ைம் ரகட்ை 
பிைகு 
அனுெதிப்பா
ர்

2



245 While reviewing the enrolment data the 

Supervisor finds that the photograph of 

the resident is completely blurred. What 

action should the Supervisor take? 

பதிவு ரைட்ைாறவ திைனாய்வு 
ரசய்றகயில் 
ரெற்பார்றவயாளர் 
குடியிருப்பாளரின் புறகப்பைம் 
முற்ைிலும் ெங்கைாக 
இருக்கிைது என்பறத 
கண்டுபிடிக்கிைார். 

ரெற்பார்றவயாளர் என்ன 
நைவடிக்றக எடுக்க ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Rectify the blurred 

image 

ெங்கைான 
பிம்பத்றத 
திருத்த 
ரவண்டும்

Put the packet on Hold 

ரபக்ரகட்றை 
நிறுத்தி றவக்க 
ரவண்டும்

Reject the packet 

ரபக்ரகட்றை 
நிொகரிக்க 
ரவண்டும்

Approve the 

packet 

ரபக்ரகட்றை
 

அனுெதிப்பா
ர்

3

246 A resident wants her name spelt as 

Samina although her PoI document has 

her name spelt as Sameena 

குடியிருப்பாளர் அவருறைய 
கைிஐ ஆவைத்தில் செீனா 
என்று உள்ளரபாதும் செினா 
என்று எழுதப்பை 
ரவண்டுரென்று விரும்புகிைார்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
The 'Verifier' can 

permit this change 

’சரிபார்ப்பவர்’ 

இந்த 
ொற்ைத்றத 
அனுெதிக்கைா
ம்

The 'Operator' can permit 

this change 

'ஆப்பரெட்ைர்’ இந்த 
ொற்ைத்றத 
அனுெதிக்கைாம்

The 'Supervisor' can 

permit this change 

’ரெற்பார்றவயா
ளர்’ இந்த 
ொற்ைத்றத 
அனுெதிக்கைாம்

Nobody can 

permit this 

change 

யாொலும் 
இந்த 
ொற்ைத்றத 
அனுெதிக்க 
முடியாது

1

247 A resident wants her date of birth to be 

changed to 25th June 1990 although her 

School Leaving Cerificate, provided as 

Proof of DoB, states her DoB as 1st June 

1987 ஒரு குடியிருப்பாளர் 
பிைந்த ரததியின் ஆதாெொக 
அளித்த பத்தாம் வகுப்பு 
ெதிப்ரபண் சான்ைிதைில் 
பிைந்த ரததி 1 ஜூன் 1987 

என்று குைிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 

ஆயினும் அவர் 25 ஜூன் 1990 

என்று ொற்ை ரவண்டுரென்று 
விரும்புகிைார்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
The 'Verifier' can 

permit this change 

’சரிபார்ப்பவர்’ 

இந்த 
ொற்ைத்றத 
அனுெதிக்கைா
ம்

The 'Operator' can permit 

this change 

’ஆப்பரெட்ைர்’ இந்த 
ொற்ைத்றத 
அனுெதிக்கைாம்

The 'Supervisor' can 

permit this change 

’ரெற்பார்றவயா
ளர்’ இந்த 
ொற்ைத்றத 
அனுெதிக்கைாம்

Nobody can 

permit this 

change 

யாொலும் 
இந்த 
ொற்ைத்றத 
அனுெதிக்க 
முடியாது

4



248 Karthi has come to enroll his 4 year old 

son Ganesh. Ganesh is tired and has fallen 

asleep on his father's lap. The operator 

கார்த்தி தனது 4 வயது ெகன் 
கரைறஷ பதிவு ரசய்ய 
வந்துள்ளார். கரைஷ் 
கறளப்பறைந்து, தந்றதயின் 
ெடியில் தூங்கிவிட்ைான். 

ஆப்பரெட்ைர் என்ன ரசய்ய 
ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
nue with the 

enrolment as Iris 

data capture is not 

required for children 

below 5 years of age 

ஐரிஸ் ரைட்ைா 
ரகப்ச்சர் 5 

வயதிற்குட்பட்ை
 

குைந்றதகளுக்
குத் 
ரதறவயில்றை
 என்பதால் 
இதறன 
ரதாைெைாம்.

Can continue with the 

enrolment as the child's 

photograph can be 

captured even though he is 

asleep குைந்றத 
தூங்கி 
ரகாண்டிருந்தாலும் 
அதறன ரகப்ச்சர் 
ரசய்யைாம் 
என்பதால் பதிறவ 
ரதாைெைாம்

Cannot continue with 

the enrolment as Iris 

data needs to be 

captured ஐரிஸ் 
ரைட்ைா ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை 
ரவண்டும் 
என்பதால் 
பதிறவ ரதாைெ 
முடியாது

Cannot continue 

with the 

enrolment as the 

child's eyes need 

to be open 

during the facial 

image capture 

முக 
பிம்பத்றத 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்றகயில்
 

குைந்றதயி
ன் கண்கள் 
திைந்திருக்க 
ரவண்டும் 
என்பதால் 
ரதாைெ 
முடியாது

4



249 Before starting an enrolment for a 

resident, the operator must ensure that 

குடியிருப்பாளருக்கான பதிறவ 
துவங்குவதற்கு முன், 

ஆப்பரெட்ைர் எதறன உறுதி 
ரசய்ய ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
The resident has no 

biometric exceptions 

குடியிருப்பாளரு
க்கு எந்த 
பரயாரெட்ரிக் 
விதிவிைக்குக
ளும் இல்றை

The resident has filled the 

enrolment form 

குடியிருப்பாளர் 
பதிவு படிவத்றத 
நிெப்பினார்

The resident has 

certified true copies of 

all documents that are 

being submitted as 

proof of Identity, 

Address, Age, 

Relationship 

குடியிருப்பாளர் 
ஐரைண்டிட்டி, 

முகவரி, வயது 
உைவு 
ஆகியவற்ைின் 
ஆதாெொக 
செர்ப்பிக்கப்பட்ை 
அறனத்து 
ைாக்குரென்ட்களி
ன் 
சான்ைளிக்கப்பட்ை
 உண்றெயான 
பிெதிகறள 
றவத்திருப்பார்

The resident has 

obtained the 

Verifier's 

signature and 

stamped on the 

enrolment form 

and the certified 

true copies of all 

documents that 

are being 

submitted as 

proof of Identity, 

Address, Age, 

Relationship 

குடியிருப்பா
ளர் பதிவு 
படிவம் 
ெற்றும் 
ஐரைண்டிட்டி
, முகவரி, 

வயது 
உைவு 
ஆகியவற்ைி
ன் 
ஆதாெொக 
செர்ப்பிக்கப்ப
ட்ை 
அறனத்து 
ைாக்குரென்ட்
களின் 
சான்றுரபற்ை
 

உண்றெயா

4



250 Khasiram has come for enrolment and 

submits all documents to Baliram the 

operator. Baliram finds that the Verifier 

has signed and stamped all of Khasiram's 

documents except the enrolment form 

காஷ்ெிெம் பதிவு ரசய்ய வந்து, 

ஆப்பரெட்ைர் பைிொெிைம் 
அறனத்து 
ைாக்குரென்ட்ககறளயும் 
செர்ப்பிக்கிைார். பைிொம் பதிவு 
படிவம் தவிெ காசிொெின் 
ெற்ை அறனத்து 
ைாக்குரென்ட்களிலும் 
சரிபார்ப்பவர் றகரயழுத்திட்டு 
முத்திறெயிட்டுள்ளார் 
என்பறத பார்க்கிைார்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Baliram must ask 

Khasiram to get the 

enrolment form 

signed and stamped 

by the Verifier 

before continuing 

with the enrolment 

பதிறவ 
ரதாைர்வதற்கு 
முன் 
சரிபார்ப்பவரிை
ம் பதிவு 
படிவத்தில் 
றகரயழுத்றத
யும், 

முத்திறெறயயு
ம் ரபறுொறு 
பைிொம் 
காசிொெிைம் 
கூைினார்

Baliram can himself verify 

the data in the form using 

the various documents 

provided by Khasiram and 

continue with the 

enrolment பைிொம் 
தானாகரவ 
காசிொொல் 
அளிக்கப்பட்ை 
பல்ரவறு 
ைாக்குரென்ட்கறளப் 
பயன்படுத்தி, 
படிவத்தில் உள்ள 
ரைட்ைாறவ 
சரிபார்த்து, பதிறவ 
ரதாைெைாம்

Baliram can ask the 

supervisor to sign on 

the Enrolment form 

and continue with the 

enrolment பைிொம் 
ரெற்பார்றவயாள
ரிைம் 
என்ரொல்ரென்ட் 
படிவத்தில் 
றகரயழுத்திட்டு, 

என்ரொல்ரென்
றை 
ரதாைருொறு 
கூைைாம்

Enrolment forms 

are not 

mandatory. 

therefore 

Baliram can start 

entering the 

data from the 

documents 

provided by 

Khasiram 

என்ரொல்ரெ
ன்ட் 
படிவங்கள் 
கட்ைாயொன
றவ அல்ை. 

எனரவ 
பைிொம் 
காசிொொல் 
அளிக்கப்பட்
ை 
ைாக்குரென்ட்
களிைிருந்து 
ரைட்ைாறவ 
உள்ளிடுவத
ன் மூைம் 
துவங்கைாம்

1



251 Which of the following documents are 

acceptable for enrolment a) Electric Bill as 

PoI b) Gazetted Officer or MLA's letter on 

Letter Head as PoA c) Cerificate of 

Identity, with photograph issued by 

Gazetted officer on letter head as PoI d) 

School Leaving Certificate as PoA பதிவு 
ரசய பின்வரும் 
ைாக்குரென்ட்களில் எறவ 
ஏற்றுக் ரகாள்ளப்படும் அ) 

கைிஐஆக ெின்சாெ பில் ஆ) 

கைிஅஆக தறைப்பு 
கடிதத்தில் அெசிதழ் பதிவு 
ரபை அலுவைர் அல்ைது 
எம்.எல்.ஏ.வின் கடிதம் இ) 

தறைப்பு கடிதத்தில் 
கைிஐஆக அெசிதழ் பதிவு 
ரபற்ை அலுவைொல் 
வைங்கப்பட்ை, புறகப்பைத்துைன் 
கூடிய ஐரைண்டிட்டி சான்ைிதழ் 
ஈ) கைிஅவாக பத்தாவது 
ெதிப்ரபண் சான்ைிதழ்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
a b c d 3

252 Which of the following documents are 

acceptable for enrolment<br>

a) Certificate of Address issued by MLA or 

Gazetted officer on Letter head as 

PoA<br>

b) Certificate of Address, having photo, 

issued by MLA or Gazetted officer on 

Letter head as PoA<br>

c) Certified true copy of Birth Certificate 

as PoA<br>

 d) Landlord's letter as PoA

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
a b c d 2



253 Resident has brought copies of 

documents attested by a Public Notary. 

Are these acceptable சான்றுறுதி 
அளிக்கும் வைக்குறெஞொல் 
சான்ரைாப்பெிைப்பட்ை 
ைாக்குரென்ட்களின் பிெதிறய 
குடியிருப்பாளர் 
ரகாண்டுவந்தார். இதறன 
ஏற்றுக் ரகாள்ள முடியுொ

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Verifier should insist 

upon originals as 

certified copies are 

not acceptable 

சான்ைளிக்கப்பட்
ை பிெதிகள் 
ஏற்றுக் 
ரகாள்ளப்பைாது
 என்பதால் 
சரிபார்ப்பவர் 
அசல் 
ைாக்குரென்ட்க
ள் 
ரவண்டுரென 
வைியுறுத்த 
ரவண்டும்

Verifier can accept these 

certified copies 

சரிபார்ப்பவர் இந்த 
சான்ைளிக்கப்பட்ை 
பிெதிகறள ஏற்றுக் 
ரகாள்ளைாம்

- - 2



254 Archana has come for enrolment along 

with original proof of identification 

documents. However, her proof of Age 

document which is her school leaving 

certificate has been submitted to the 

college where Archana is seeking 

admission. She has a photocopy of the 

school leaving certificate. Can she be 

enrolled? அர்ச்சனா அறையாள 
ஆவைங்களின் அசல் 
பிெதியுைன் பதிவு ரசய்ய 
வந்துள்ளார். ஆயினும், 

அவருறைய வயது ஆதாெ 
ைாக்குரென்ைான பத்தாவது 
ெதிப்ரபண் சான்ைிதறை 
அர்ச்சனா ரசெ விரும்பிய 
கல்லூரியிைம் அளித்திருந்தார். 

அவரிைம் பத்தாவது 
ெதிப்ரபண் சான்ைிதைின் நகல் 
இருந்தது. அவள் பதிவு 
ரசய்யைாொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
The photcopy is 

sufficient to be used 

as a Proof of Age 

document and 

Archana can be 

enrolled on the basis 

of this வயது 
ஆதாெத்திற்கு 
பயன்படுத்த 
இந்த நகல் 
ரபாதுொனது, 

அர்ச்சனா 
இதன் 
அடிப்பறையில் 
பதிவு 
ரசய்யப்பைைாம்

The photocopy must be 

certified by the Verifier and 

then used for enrolment 

இந்த நகல் 
சரிபார்ப்பவொல் 
சான்ைளிக்கப்பை 
ரவண்டும், பிைகு 
பதிவு ரசய்ய 
பயனடுத்தப்பைைாம்

The photocopy must 

be certified by a Public 

Notary or a Gazzeted 

officer in order to be 

accepted as a Proof of 

Age document இந்த 
நகறை வயது 
ஆதாெ 
ஆவைொக 
ஏற்றுக் ரகாள்ள 
அெசு 
வைக்குறெஞர் 
அல்ைது 
அெசிதழ் பதிவு 
ரபற்ை 
அலுவைொல் 
சான்ைளிக்கப்பை 
ரவண்டும்

Archana can be 

enrolled by 

entering her age 

and setting the 

option for 

document 

verification as 

'Not Verified' 

அர்ச்சனா 
அவருறைய 
வயறத 
உள்ளிடுவத
ன் மூைமும், 

‘சரிபார்க்கப்ப
ைவில்றை’ 

என்று 
ஆவை 
சரிபார்ப்பு 
விருப்பத்ரதர்
றவ 
அறெப்பதன்
 மூைமும் 
பதிவு 
ரசய்யப்பை
ைாம்.

4



255 Mary D'mello has come for enrolment. 

She is about 50 years of age and has 

brought all documents in original for the 

enrolment. When the verifier asks for 

copies of the documents she says that she 

has not brought any copies. The verifier 

ரெரி டி’ரெரைா பதிவு ரசய்ய 
வந்திருந்தார். அவருக்கு 50 

வயது. அவர் பதிவு ரசய்ய 
அறனத்து அசல் 
ைாக்குரென்ட்கறளயும் 
ரகாண்டு வந்திருந்தார். 

சரிபார்ப்பவர் 
ைாக்குரென்ட்களின் பிெதிகறள 
ரகட்ை ரபாது, அவர் எந்த 
பிெதிகறளயும் ரகாண்டு 
வெவில்றை என்று கூைினார். 

சரிபார்ப்பவர் என்ன 
ரசய்யைாம்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Can ask her to get 

copies அவறெ 
பிெதிகறள 
எடுத்துவெ 
ரசால்ைைாம்

Can ask the EA personnel to 

photocopy Mary's original 

documents and collect the 

charges from Mary உஅ 
அலுவைரிைம் 
ரெரியின் அசல் 
ைாக்குரென்ட்கறள 
பிெதி எடுத்து, 

ரெரியிைெிருந்து 
அதற்கான 
கட்ைைங்கறளப் 
ரபறுொறு கூைைாம்

Can ask the EA 

personnel to 

photocopy Mary's 

original documents 

and collect the charges 

from him (i.e. the 

verifier) உஅ 
அலுவைரிைம் 
ரெரியின் அசல் 
ைாக்குரென்ட்க
றள பிெதி 
எடுத்து, 

அவரிைெிருந்து 
(அதாவது 
சரிபார்ப்பவர்) 

அதற்கான 
கட்ைைங்கறளப் 
ரபறுொறு 
கூைைாம்

Can ask the EA 

personnel to 

photocopy 

Mary's original 

documents free 

of cost உஅ 
அலுவைரிை
ம் ரெரியின் 
அசல் 
ைாக்குரென்ட்
கறள 
இைவசொக 
பிெதி 
எடுக்குொறு 
கூைைாம்

4

256 The charges to be collected from the 

resident during enrolment is பதிவு 
ரசய்றகயில் 
குடியிருப்பாளரிைெிருந்து 
ரபைப்பை ரவண்டிய 
கட்ைைங்கள்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
NIL 

எதுவுெில்றை
Rs.20/- ரூ. 20/- Rs.50/- ரூ. 50 / - Rs.100/- ரூ.100. 

/ -

1

257 The charges to be collected from the 

resident for carrying out any kind of 

correction in enrolment data is பதிவு 
ரைட்ைாவில் ஏரதனும் ஒரு 
வறக திருத்தத்றத 
ரெற்ரகாள்ள 
குடியிருப்பாளரிைெிருந்து 
ரபைப்பை ரவண்டிய 
கட்ைைங்கள்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
NIL 

எதுவுெில்றை
Rs.20/- ரூ. 20/- Rs.50/- ரூ. 50 / - Rs.100/- ரூ.100. 

/ -

1



258 The EA creates a docket which contains 

the documents submitted by the resident. 

Ideally how many such dockets should 

constitue a batch? உஅ 
குடியிருப்பாளொல் 
செர்ப்பிகப்பட்ை 
ைாக்குரென்ட்கறள ரகாண்ை 
ரகாப்றப உருவாக்குகிைது. 

உண்றெயில் இது ரபான்ை 
எத்தறன ரகாபுகள் ஒரு 
ரதாகுதிறய ரகாண்டிருக்க 
ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
100 150 200 250 4

259 Enrolment station must have an extra 

monitor for residents to verify their data. 

என்ரொல்ரென்ட் நிறையம் 
குடியிருப்பாளர்களின் 
ரைட்ைாறவ சரிபார்க்க 
கூடுதல் ொனிட்ைறெ 
ரகாண்டிருக்க ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

260 Laptop/Desktop is a '_blank_' 

requirement in the enrolment station 

ரைப்ைாப் / ரைஸ்க்ைாப் என்பது 
பதிவு நிறையத்தில் 
'_blank_'ரதறவ

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Mandatory 

கட்ைாயொனது
Optional 

விருப்பத்ரதர்வானது
Extra கூடுதைானது Unimportant 

முக்கியெற்ை
து

1

261 Which are the mandatory requirements 

for an enrolment station? பதிவு 
நிறையத்தில் எறவ கட்ைாய 
ரதறவகள்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Digital Camera 

டிஜிட்ைல் 
ரகெொ

Computer கைினி Extra Monitor 

கூடுதல் 
ொனிட்ைர்

All the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4

262 The Enrolment Agency is required to have 

a unique Operator ID of each of their 

Operator and Supervisor to activate them. 

என்ரொல்ரென்ட் முகறெ 
ஆப்பரெட்ைர் ெற்றும் 
ரெற்பார்றவயாளறெ இயக்க 
அவர்கள் ஒவ்ரவாருவரின் 
பிெத்ரயக ஆப்பரெட்ைர் 
ஐ.டி.றய ரகாண்டிருக்க 
ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



263 Data Card, connected to an Enrolment 

Station, is used for என்ரொல்ரென்ட் 
நிறையத்துைன் 
இறைக்கப்பட்ை ரைட்ைா கார்ட், 

இதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிைது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Storing Backup Data 

ரபக்அப் 
ரைட்ைாறவ 
றவத்திருப்பது

Captuing the residents 

Voice 

குடியிருப்பாளர்களின்
 குெறை பதிவு 
ரசய்வது

Determining the 

location of the 

Enrolment Station 

என்ரொல்ரென்ட் 
நிறையத்தின் 
இைத்றத முடிவு 
ரசய்வது

Syncing the 

Enrolment 

Station with 

CIDR using SFTP 

குஊகூகஐ 
பயன்படுத்தி 
இஐஈகீ 
உைன் 
என்ரொல்ரெ
ன்ட்நிறையத்
றத 
இறைப்பது

4

264 The documents to be printed in an 

enrolment centre after enrolment are 

பதிவு ரசய்த பிைகு பதிவு 
றெயத்தில் அச்சிைப்பை 
ரவண்டிய ைாக்குரென்ட்கள்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Photographs of the 

residents 

குடியிருப்பாளர்
களின் 
புறகப்பைங்கள்

Acknowledgement and 

Consent Letter ஒப்புதல் 
ெற்றும் சம்ெத 
கடிதம்

Photographs of Iris and 

fingerprints of the 

resident 

குடியிருப்பாளரின்
 ஐரிஸ் ெற்றும் 
றகரெறககளின் 
புறகப்பைங்கள்

All the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

2

265 Iris is the most unique biometric and can 

always be used as proof for verification of 

identity for most individuals over their 

lifetime, because ஐரிஸ் என்பது 
ெிகவும் பிெத்ரயகொன 
பரயாரெட்ரிக். இதறன 
ரபரும்பாைான தனிநபர்களின் 
வாழ்நாளில் ஐரைண்டிட்டி 
சரிபார்ப்பிற்கான ஆதாெொக 
எப்ரபாதும் பயன்படுத்தைாம், 

ஏரனன்ைால்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
It does not change 

except if damaged 

ரசதெறைந்தா
ரைாைிய இது 
ொைாது

Iris scan can be carried out 

easily ஐரிஸ் 
ஸ்ரகறன எளிதாக 
ரெற்ரகாள்ளைாம்

It is the most visible 

part of eye இது 
கண்ைில் 
ெிகவும் எளிதாக 
ரதரியும் பகுதி

Iris scanning can 

be carried out 

quickly ஐரிஸ் 
ஸ்ரகனிங்
றக 
விறெவாக 
ரெற்ரகாள்ள
ைாம்

1

266 Neutral expression includes: நடுநிறை 
ரவளிப்பாட்டில் எறவ 
அைங்கும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Without smile 

புன்னறகக்காெ
ல் இருப்பது

Closed teeth பற்கறள 
மூடியிருப்பது

Open eyes 

கண்கறள 
மூடியிருப்பது

All the above 

ரெரை 
குைிப்பிைப்பட்
டுள்ளறவ 
அறனத்தும்

4



267 _blank_' are commonly used in various 

types of identification cards and it is 

widely accepted as a biometric identifier. 

_blank_’ பல்ரவறு வறகயான 
அறையாள அட்றைகளில் 
ரபாதுவாகப் 
பயன்படுத்தப்படுகிைது. இது 
பரயாரெட்ரிக் 
அறையாளம்காட்டியாக 
பெவைாக ஏற்றுக் 
ரகாள்ளப்படுகிைது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Iris ஐரிஸ் DNA DNA Fingerprints 

ஃபிங்கர் 
ப்ரின்ட்கள்

Photo of Face 

முகத்தின் 
புறகப்படும்

4

268 After completion of data capture, the 

application generates 

"Acknowledgement" and "Consent-for-

Enrolment". ரைட்ைா ரகப்ச்சர் 
ரசய்துமுடித்த பிைகு, 

அப்ளிரகஷனானது ‘ஒப்புறக‘ 

ெற்றும் ‘பதிவுக்கான ஒப்புதல்‘ 

ஆகியவற்றை ரஜனரெட் 
ரசய்திடும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

269 The data about the resident that is 

related to name, address, gender, date of 

birth, mobile number, email, etc is 

demographic data 

குடியிருப்பாளர்களுக்குத் 
ரதாைர்புறைய ரபயர், முகவரி, 

பாைினம், பிைந்த ரததி, 
ரொறபல் எண், ெின்னஞ்சல் 
முதைான ரைட்ைாக்கள் தான் 
ெக்கள்ரதாறகயியல் ரைட்ைா 
(ஞீஞுட்ைிஞ்ணூச்ைைீடிஞி 
ஞீச்tச்) என்பதாகும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

270 The name field is a mandatory field in the 

demographic details 

ெக்கள்ரதாறகயில் 
விவெங்களில் உள்ள 
ரபயருக்கான புைம் ஒரு 
கட்ைாயொன புைொகும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



271 In all the cases it is necessary that the 

resident's data is verified on the basis of 

the documents produced or through Head 

of the Family or through the '_blank_' 

அறனத்து நிகழ்வுகளிலும், 

குடியிருப்பாளரின் ரைட்ைாவது 
செர்ப்பிக்கப்படும் 
ஆவைங்களின் அடிப்பறையில் 
அல்ைது குடும்பத் தறைவர் 
வாயிைாக அல்ைது 
'_blank_'வாயிைாக 
சரிபார்க்கப்படுவது 
கட்ைாயொகும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Registrar 

ரெஜிஸ்ட்ொர்
Employee பைியாளர் Introducer 

இண்ெட்யூைர்
None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

3

272 As per KYR standards, the mobile number 

& e-mail address are mandatory for the 

demographic data ரகஒய்ஆர் 
தெநிறைகளின்படி, 

ெக்கள்ரதாறகயில் 
ரைட்ைாவுக்கு ரொறபல் எண் 
ெற்றும் ெின்னஞ்சல் முகவரி 
கட்ைாயொனதாகும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

273 For childs below 5 years, father/ mother/ 

guardian’s name and Aadhaar or 

Enrolment number is mandatory for 

enrolment 5 வயதுக்குக் 
குறைவான குைந்றதகள் பதிவு 
ரசய்துரகாள்வதற்கு தந்றத/ 

தாய் / காப்பாளரின் ரபயர் 
ெற்றும் ஆதார் அல்ைது பதிவு 
எண் கட்ைாயொனதாகுன்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



274 The Verifier (Registrar's representative) 

should verify the proof of identity 

documents produced by the individual 

before recording the name. ரபயறெப் 
பதிவு ரசய்வதற்கு முன்னர் 
தனிநபொல் செர்ப்பிக்கப்படும் 
அறையாள ஆவைங்களின் 
சான்றை ரவரிஃறபயர் 
(ரெஜிஸ்ட்ொரின் பிெதிநிதி) 
சரிபார்க்க ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

275 Gender has to be recorded by the 

Enrolment Agency as declared by the 

enrollee as "M" for Male, "F" Female or 

"T" Transgender, by பதிவு 
ரசய்துரகாள்பவொல் ஆண் 
என்ைால் ‘எம்’ என்றும், ரபண் 
என்ைால் ‘எஃப்’ என்றும், 

அல்ைது திருநங்றக என்ைால் 
‘டி’ என்றும் கூைப்படும் 
பாைினத்றத என்ரொல்ரெண்ட் 
ஏரஜன்ைி கீழ்க்கண்ை 
வறகயில் பதிவு 
ரசய்துரகாள்ள ரவண்டும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Selecting from a 

Drop-down Box 

ஒரு ட்ொப்-

ைவுன் 
ரபட்டியிைிருந்
து 
ரதர்ந்ரதடுத்தல்
 மூைொக

Typing into a Blank Box 

ஒரு பிளாங்க் 
பாக்ைினுள் தட்ைச்சு 
ரசய்தல் மூைொக

Selecting a Bulleted 

Optiion புல்ைட் 
இைப்பட்ை 
விருப்பத் ரதர்வு 
ஒன்றை 
ரதர்ந்ரதடுத்தல் 
மூைொக

Clicking on an 

Icon ஐகான் 
ஒன்றைக் 
கிளிக் 
ரசய்வதன் 
மூைொக

2

276 For a child below 5 years, if the child’s 

father /mother / guardian have not been 

enrolled, the enrolment of that child can 

be done. 5 வயதுக்குட்பட்ை 
குைந்றதகளுக்காக, 

குைந்றதயின் தந்றத/ தாய் / 

காப்பாளர் பதிவு 
ரசய்திருக்கவில்றை எனில், 

அக்குைந்றதறய பதிவு 
ரசய்யைாம்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 2



277 The first step in the process of capturing 

resident data is to login to the Aadhaar 

Enrolment Client. How will you launch the 

Aadhaar Enrolment Client ? 

குடியிருப்பாளர் ரைட்ைாறவ 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும் 
ரசயல்முறையில் உள்ள 
முதல் வைிமுறை ஆதார் 
என்ரொல்ரெண்ட் 
கிறளயண்டினுள் 
உள்நுறைவரதயாகும். ஆதார் 
என்ரொல்ரெண்ட் கிறளயண்ட்-

ஐ நீங்கள் எவ்வாறு 
துவக்குவரீ்கள்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Clicking Aadhaar 

Enrolment Client 

icon on the desktop 

ரைஸ்க்ைாப்பில்
 உள்ள ஆதார் 
என்ரொல்ரெண்
ட் கிறளயண்ட் 
ஐகாறன 
கிளிக் 
ரசய்வதன் 
மூைம்

Click Start > All Programs > 

UID Authority of India > 

Aadhaar Enrolment Client 

ஸ்ைார்ட் > ஆல் 
ப்ரொக்ொம்ஸ் > க்ஐஈ 
அத்தாரிட்டி ஆஃப் 
இந்தியா > ஆதார் 
என்ரொல்ரெண்ட் 
கிறளயண்ட் -ஐ 
கிளிக் ரசய்வதன் 
மூைம்

enter the web address 

as www.uidia.co.in 

தீதீதீ.தடிஞீடிச்.ஞி
ைி.டிை என்ை 
இறையதள 
முகவரிறய 
உள்ளிடுவதன் 
மூைம்

Either 1 or 2 1 

அல்ைது 2 

என்று 
உள்ளிடுவத
ன் மூைம்

4

278 Enrolment operators need knowledge of 

English and the local language. பதிவு 
ரசய்யும் ஆப்பரெட்ைர்களுக்கு 
ஆங்கிைம் ெற்றும் உள்ளூர் 
ரொைி அைிவு அவசியொகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

279 PoI stands for கைிஐ எறதக் 
குைிக்கிைது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Proof of Integrity 

ஒருங்கிறைப்பி
ன் சான்று

Proof of Integrity 

அறையாளச் சான்று
Proof of Citizen of 

India இந்தியப் 
பிெறஜயின் 
சான்று

None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

2

280 PoA stands for கைிஅ எறதக் 
குைிக்கிைது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Proof of Integrity 

ப்ரூஃப் ஆஃப் 
எஜிைிட்டி

Proof of Accommodation 

குடியிருப்புச் சான்று
Proof of Address 

முகவரிச் சான்று
None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

3

281 While capturing resident’s demographic 

data - The name has been entered as Ms. 

Bhoomika Devi. குடியிருப்பாளரின் 
ெக்கள்ரதாறகயியல் 
ரைட்ைாறவ ரகப்ச்சர் 
ரசய்றகயில், ரபயர் Mண். 

பூெிகா ரதவி என்று 
உள்ளிைப்பட்டுள்ளது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Should have been 

Bhoomika Devi 

பூெிகா ரதவி 
என்று 
உள்ளிைப்பட்டி
ருக்க ரவண்டும்

Should have been Mrs. 

Bhoomika Devi Mணூண். 

பூெிகா ரதவி என்று 
உள்ளிைப்பட்டிருக்க 
ரவண்டும்

Should have been Miss 

Bhoomika Devi 

Mடிண்ண் (ெிஸ்) 

பூெிகா ரதவி 
என்று 
உள்ளிைப்பட்டிருக்
க ரவண்டும்

Ms. Bhoomika 

Devi is correct 

Mண். பூெிகா 
ரதவி 
என்பது 
தான் சரி

1



282 You can enter more than 3 digits in the 

Age field நீங்கள் வயது ஃபலீ்டில் 
3க்கும் ரெற்பட்ை 
இைக்கங்கறள உள்ளிைைாம்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

283 Enter the dates using '_blank_' format 

ரததிகறள 
'_blank_'ஃபார்ெட்றைப் 
பயன்படுத்தி உள்ளிைவும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
DD MM YY DD MM 

YY

DD/M/YY DD/M/YY DD MM YYYY (not 

seperated by /) ஈஈ 
MM ஙுஙுஙுஙு (‘/’ 

ஆல் பிரிக்கக் 
கூைாது)

None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

3

284 Capture of facial image is mandatory for 

all residents including infants 

குைந்றதகள் உள்ளிட்ை 
அறனத்து 
குடியிருப்பாளர்களின் 
முகத்றதயும் ரகப்ச்சர் 
ரசய்வது கட்ைாயொகும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

285 Iris capture is mandatory for all residents 

above '_blank_' years '_blank_' 

வருைங்களுக்கு ரெைான 
அறனத்து 
குடியிருப்பாளர்களுக்கும் 
ஐரிஸ் ரகப்ச்சர் ரசய்வது 
கட்ைாயொகும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
2 4 5 6 3

286 What is the purpose of PoI documents? 

அறையாளச் சான்று 
ஆவைத்தின் ரநாக்கம் என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Verify resident's 

name 

குடியிருப்பாளரி
ன் ரபயறெ 
சரிபார்த்தல்

Verify resident's marital 

status 

குடியிருப்பாளரின் 
திருெை நிறைறய 
சரிபார்த்தல்

Verify resident's 

address 

குடியிருப்பாளரின்
 முகவரிறய 
சரிபார்த்தல்

Verify resident's 

date of birth 

குடியிருப்பா
ளரின் 
பிைந்த 
ரததிறய 
சரிபார்த்தல்

1



287 What is the function of "PoI and PoA" 

field? PoI PoAஃபலீ்டுகளின் 
ரசயல்பாடு என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
To select the 

document of ‘Proof 

of Identity’ and 

‘Proof of Address’ 

documents 

submitted by the 

resident from the 

drop-down list 

ட்ொப்-ைவுன் 
பட்டியைில் 
இருந்து 
குடியிருப்பாளொ
ல் 
செர்ப்பிக்கப்படு
ம் 
’அறையாளச் 
சான்று’ ெற்றும் 
‘முகவரிச் 
சான்று’ 

ஆகியவற்ைின் 
ஆவைங்கறள
த் 
ரதர்ந்ரதடுப்பத
ற்கு

To scan the PoI and PoA 

documents 

அறையாளச் சான்று 
ெற்றும் முகவரிச் 
சான்று 
ஆவைங்கறள 
ஸ்ரகன் ரசய்வதற்கு

To select identification 

mark of the resident 

from drop-down list 

ட்ொப்-ைவுன் 
பட்டியைில் 
இருந்து 
குடியிருப்பாளரின்
 அறையாளக் 
குைியடீ்றைத் 
ரதர்ந்ரதடுப்பதற்
கு

To capture 

alternative 

address of the 

resident 

குடியிருப்பா
ளரின் 
ொற்று 
முகவரிறய 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்வதற்கு

1

288 Which screen comes after the 

"Demographics" data capture screen? 

‘ெக்கள் ரதாறகயியல்’ ரைட்ைா 
ரகப்ச்சர் திறெக்குப் பிைகு எந்த 
திறெ வருகிைது?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
References screen 

குைிப்புகள் 
திறெ

Fingerprints screen 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
திறெ

Iris Scan screen 

ஐரிஸ் ஸ்ரகன் 
திறெ

Photograph 

screen 

புறகப்பைம் 
திறெ

1

289 What is the duty of operator at the time 

of Review and Confirmation of Captured 

Data, if the resident can't read? 

குடியிருப்பாளொல் படிக்க 
முடியாது எனில், ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பட்ை ரைட்ைாவின் 
ெீளாய்வு ெற்றும் 
உறுதிரசய்தல் ரநெத்தில் 
ஆப்பரெட்ைரின் ரபாறுப்பு 
என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Read out the text on 

the screen 

திறெயின் 
ெீதுள்ள 
உறெறய 
வாசித்தல்

Ignore this step இந்த 
வைிமுறைறய 
புைக்கைித்தல்

Tell other enrollee to 

read out the text on 

screen திறெயின் 
ெீதுள்ள 
உறெறய 
வாசிக்குொறு 
ெற்ை 
பதிவாளர்களிைம் 
கூறுதல்

None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

1



290 What is the function of "Operator 

Confirmation" section on "Review" 

screen"? ‘ெீளாய்வு‘ திறெயின் 
ெீதுள்ள ‘ஆப்பரெட்ைர் 
கன்ஃபர்ரெஷன்’ பிரிவின் 
ரசயல்பாடு என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
After collecting data 

from each resident, 

the operator is 

required to confirm 

the data by giving 

her/his own 

fingerprint प्र 
होंगेதன்னுறைய 
ரசாந்த 
ஃபிங்கர்பிரிண்ட்
றை 
வைங்குவதன் 
மூைம் 
ரைட்ைாறவ 
உறுதி ரசய்ய 
ரவண்டும்

After collecting data from 

every resident, the operator 

is required to confirm the 

data by capturing resident's 

fingerprint ஒவ்ரவாரு 
குடியிருப்பாளரிைெிரு
ந்து ரைட்ைாக்கறள 
ரசகரித்த பிைகு, 

குடியிருப்பாளரின் 
ஃபிங்கர்பிரிண்ட்றை 
ரகப்ச்சர் ரசய்வதன் 
மூைம் ரைட்ைாறவ 
ஆப்பரெட்ைர் உறுதி 
ரசய்ய ரவண்டும்

After collecting data 

from every resident, 

the operator is 

required to confirm 

the data by capturing 

any one of other 

resident's fingerprint, 

who are waiting for 

enrolment 

ஒவ்ரவாரு 
குடியிருப்பாளரிை
ெிருந்து 
ரைட்ைாக்கறள 
ரசகரித்த பிைகு, 

பதிவுக்காக 
காத்துக் 
ரகாண்டிருக்கும் 
யாரெனும் ஒரு 
குடியிருப்பாளரின்
 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட்
றை ரகப்ச்சர் 
ரசய்வதன் 
மூைம் 
ரைட்ைாறவ 
ஆப்பரெட்ைர் 
உறுதி ரசய்ய 
ரவண்டும்

After collecting 

data from every 

resident, the 

operator is 

required to 

confirm the data 

by capturing the 

fingerprint of 

Registrar's 

supervisor 

ஒவ்ரவாரு 
குடியிருப்பா
ளரிைெிருந்து
 

ரைட்ைாக்க
றள 
ரசகரித்த 
பிைகு, 

ப்ரெஜிஸ்ட்ொ
ருறைய 
ரெற்பார்றவ
யாளரின் 
ஃபிங்கர்பிரி
ண்ட்றை 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்வதன் 
மூைம் 
ரைட்ைாறவ 
ஆப்பரெட்ைர் 
உறுதி 
ரசய்ய 
ரவண்டும்

1

291 Entry of correct PIN code auto-populates 

the State, District fields சரியான கஐN 

ரகாட்டீன் உள்ளைீானது 
ொநிைம், ொவட்ை ஃபலீ்டுகறள 
ஆட்ரைா-பாபுரைட் ரசய்கிைது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



292 If Enrolment operator enters incorrect 

PIN code in the "Pin Code" field, then the 

State and District fields will not be auto-

populated ‘பின் ரகாடு‘ ஃபலீ்டில் 
பதிவு ஆப்பரெட்ைர் தவைான 
பின் ரகாறை உள்ளிடுகிைார் 
எனில், ொநிைம் ெற்றும் 
ொவட்ை ஃபலீ்டுகள் ஆட்ரைா 
பாபுரைட் ஆகாது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

293 At the time of entering Mobile Number in 

the 'MOBILE NO.' field +91 or 0 should be 

used before the number. ‘ரொறபல் 
நம்பர்’ -ல் ரொறபல் எண்றை 
உள்ளிடும் ரபாது எண்ணுக்கு 
முன்னர் ஃபலீ்டு +91 அல்ைது 0 

பயன்படுத்தப்பை ரவண்டும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

294 Is it cumpolsory to capture the "Relative 

Details" data or not? ‘உைவினர் 
விவெங்கள்‘ ரைட்ைா 
கட்ைாயொக ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை ரவண்டுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Compulsory in all 

cases அறனத்து 
நிகழ்வுகளிலும் 
கட்ைாயொக 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை 
ரவண்டும்

Not compulsory in any case 

அறனத்து 
நிகழ்வுகளிலும் 
ரகப்ச்சர் ரசய்யப்பை 
ரவண்டியது 
கட்ைாயம் இல்றை

Compulsory in case of 

child/infant enrolment 

குைந்றத/றகக்கு
ைந்றத பதிவின் 
ரபாது 
கட்ைாயொக 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை 
ரவண்டும்

Compulsory in 

case of adult 

enrolment 

ரபரியவர் 
பதிவின் 
ரபாது 
கட்ைாயொக 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை 
ரவண்டும்

3

295 Which one of the following statements is 

correct. ? பின்வரும் கூற்றுகளில் 
எந்த ஒன்று சரியானதாகும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
The 'NAME' field can 

be blank at the time 

of enrolment 

பதிவு 
ரநெத்தின் 
ரபாது ‘ரபயர்’ 

ஃபலீ்டு 
காைியாக 
இருக்கைாம்

The 'NAME' field requires at 

least one character to 

proceed to the next step 

அடுத்த 
வைிமுறைக்குச் 
ரசல்ை ‘ரபயர்’ 

ஃபலீ்டு 
குறைந்தபட்சம் ஒரு 
எழுத்றதயாவது 
ரகாண்டிருக்க 
ரவண்டும்

The 'NAME' field 

requires at least three 

character ‘ரபயர்’ 

ஃபலீ்டு 
குறைந்தபட்சம் 3 

எழுத்றதயாவது 
ரகாண்டிருக்க 
ரவண்டும்

The 'NAME' field 

requires at least 

six character 

‘ரபயர்’ 

ஃபலீ்டு 
குறைந்தபட்ச
ம்6 

எழுத்றதயா
வது 
ரகாண்டிருக்
க ரவண்டும்

2



296 Having completed the Demographic and 

Biometric data capture and before 

printing the "Acknowledgement", the 

operator will do which of the following? 

ெக்கள்ரதாறகயியல் ெற்றும் 
றபரயாரெட்ரிக் ரைட்ைா 
ரகப்ச்சறெ 
நிறைவுரசய்துவிட்டு, ‘ஒப்புறக‘-

ஐ பிரிண்ட் ரசய்வதற்கு 
முன்னர், இவற்ைில் எறத 
ஆப்பரெட்ைர் ரசய்வார்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
The data has to be 

reviewed and 

confirmed by the 

resident 

குடியிருப்பாளொ
ல் ரைட்ைாறவ 
ெீளாய்வு 
ரசய்ய 
றவத்து உறுதி 
ரசய்ய 
ரவண்டும்

Logout from the application 

அப்ளிரகஷனில் 
இருந்து 
ரவளிரயறுவார் 
(ஃைிஞ்ைிதt)

Start next enroll 

அடுத்த 
பதிறவத் 
ரதாைங்குவார்

- 1

297 What does an operator need to do with 

the "Acknowledgement"? ‘ஒப்புறக‘ 

றயக் ரகாண்டு ஒரு 
ஆப்பரெட்ைர் என்ன ரசய்ய 
ரவண்டியுள்ளது?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Sign and hand-over 

the 

"Acknowledgement" 

to the resident 

‘ஒப்புறக‘ -யில் 
றகரயாப்பெிட்
டு அறத 
குடியிருப்பாளரி
ைம் 
ஒப்பறைக்க 
ரவண்டும்

Give the 

"Acknowledgement" to the 

supervisor ‘ஒப்புறக‘ -ஐ 
ரெற்பார்றவயாளரிை
ம் வைங்க ரவண்டும்

Give the 

"Acknowledgement" to 

the Introducer 

‘ஒப்புறக‘ -ஐ 
இண்ட்ெடியூசரிை
ம் வைங்க 
ரவண்டும்

- 1

298 At the end of an enolment, the "Consent" 

is generated. What does an operator 

need to do with "Consent"? பதிவின் 
இறுதியில், ‘ஒப்புதல்‘ ரஜனரெட் 
ரசய்யப்படுகிைது. ‘ஒப்புதல்‘ -ஐக் 
ரகாண்டு ஒரு ஆப்பரெட்ைர் 
என்ன ரசய்ய ரவண்டியுள்ளது?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Give the "Consent" 

to the resident 

’ஒப்புதறை’ 

வாடிக்றகயாள
ரிைம் வைங்க 
ரவண்டும்

Ask resident to sign / give 

thumb impression on the 

"Consent-for-Enrolment" 

and file it ‘பதிவுக்கான 
ஒப்புதல்’ -ல் 
குடியிருப்பாளறெ 
றகரயாப்பெிை / 

கட்றைவிெல் ரெறக 
பதியுொறு ரகட்டு, 

அறத ஃறபல் 
ரசய்ய ரவண்டும்

Give the "Consent-for-

Enrolment" to the 

supervisor 

’பதிவுக்கான 
ஒப்புதல்’ -ஐ 
ரெற்பார்றவயாள
ரிைம் வைங்க 
ரவண்டும்

Give the 

"Consent-for-

Enrolment" to 

the Introducer 

’பதிவுக்கான 
ஒப்புதல்’ -ஐ 
இண்ட்ெடியூச
ரிைம் 
வைங்க 
ரவண்டும்

2



299 What is the function of the "Correct 

Enrolment Details" tab? ‘சரியான 
பதிவு விவெங்கள்‘ ரைப்-ன் 
ரசயல்பாடு என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Used to correct only 

the name of the 

resident of an 

existing enrolment 

ஏற்கனரவ 
உள்ள பதிவு 
ஒன்ைின் 
குடியிருப்பாளர் 
ரபயறெ 
ெட்டும் 
திருத்துவதற்குப்
 பயன்படுகிைது

Used to correct any of the 

biometric details of an 

existing enrolment 

ஏற்கனரவ உள்ள 
பதிவு ஒன்ைின் 
ஏரதனும் 
றபரயாரெட்ரிக் 
விவெங்கறளத் 
திருத்துவதற்குப் 
பயன்படுகிைது

Used to correct any of 

the demographic 

details of an existing 

enrolment 

ஏற்கனரவ 
உள்ள பதிவு 
ஒன்ைின் 
ஏரதனும் 
ெக்கள்ரதாறகயி
யல் 
(ரைரொஃகிொபிக்) 

விவெங்கறளத் 
திருத்துவதற்குப் 
பயன்படுகிைது

Used to correct 

only the 

relationship 

details of an 

ஏற்கனரவ 
உள்ள பதிவு 
ஒன்ைின் 
உைவுமுறை
 

விவெங்கறள
 ெட்டும் 
திருத்துவதற்
குப் 
பயன்படுகிை
து

3

300 To make any correction in the existing 

enrolment details, operator must provide 

the resident’s Enrolment No. and Date in 

the corresponding field. ஏற்கனரவ 
உள்ள பதிவு விவெங்களில் 
ஏரதனும் திருத்தத்றதச் 
ரசய்வதற்கு, ரதாைர்புறைய 
ஃபலீ்டில் குடியிருப்பாளரின் 
பதிவு எண் ெற்றும் ரததிறய 
ஆப்பரெட்ைர் அளிக்க ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



301 ‘Name’ is a mandatory field on ‘Correct 

Enrolment Details’ screen. Operators 

need to enter the resident’s name in the 

Name field for any correction, even if they 

don’t intend to make a correction in the 

name ‘பதிவு விவெங்கறளத் 
திருத்துக’ திறெயின் ெீதுள்ள 
‘ரபயர்’ ஃபலீ்டு கட்ைாயம் 
ரபயர் விவெம் உள்ளிைப்பை 
ரவண்டிய ஒரு ஃபலீ்ைாகும். 

ரபயரில் திருத்தம் ஒன்றைச் 
ரசய்வதற்கு ஆப்பரெட்ைர்கள் 
எண்ைம் 
ரகாண்டிருக்கவில்றை 
என்ைாலும் கூை, அவர்கள் 
ஏரதனும் திருத்தத்திற்காக 
ரபயர் ஃபலீ்டில் 
குடியிருப்பாளரின் ரபயறெ 
உள்ளிை ரவண்டியது 
அவசியொகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

302 If the resident intends to correct the 

name already recorded, she/he should 

submit the PoA document ஏற்கனரவ 
பதிவுரசய்யப்பட்ை ரபயறெத் 
திருத்துவதற்கு குடியிருப்பாளர் 
விரும்புகிைார் எனில், அவர் 
முகவரிச் சான்று 
(கOஅ)ஆவைத்றதச் 
செர்ப்பிக்க ரவண்டியது 
அவசியொகும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 2



303 In case of correction of existing enrolment 

data, resident needs to provide her/his 

biometric confirmation in the 

"Photograph and Confirmation" screen of 

"Correct Enrolment Details" menu to 

confirm the changes ஏற்கனரவ 
உள்ள பதிவு ரைட்ைாவில் 
ஏரதனும் திருத்தம் 
ரதறவரயனில், ொற்ைங்கறள 
உறுதி ரசய்வதற்கு 
குடியிருப்பாளர் தன்னுறைய 
றபரயாரெட்ரிக் 
உறுதிரசய்தறை ‘பதிவு 
விவெங்கறளத் திருத்துக’ 

ரெனுவின் ‘ரபாட்ரைாஃகிொப் 
ெற்றும் உறுதிரசய்தல்‘ 

திறெயில் அளிக்க ரவண்டியது 
அவசியொகும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

304 If the resident who is undergoing 

enrolment correction is a minor (below 5 

years), operator needs to capture the 

biometric detail of the child’s Guardian. 

பதிவு திருத்தத்திற்கு ஆட்படும் 
குடியிருப்பாளர் ஒரு றெனர் 
என்ைால் (5 வயதிற்குட்பட்ைவர்), 

அப்பிள்றளயினுறைய 
காப்பாளரின் றபரயாரெட்ரிக் 
விவெத்றத ஆப்பரெட்ைர் 
ரகப்ச்சர் ரசய்ய ரவண்டியது 
அவசிய்ொகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



305 In the 'Demographic' screen, if the 

resident’s Gender is entered as 'F' 

(Female), then the 'Care of' dropdown 

menu shows all C/O, W/O, S/O and D/O 

options ‘ரைரொஃகிொபிக்’ 

திறெயில், குடியிருப்பாளரின் 
பாைினம் (ஊ) (ரபண்) என்று 
உள்ளிைப்படுகிைது எனில், ‘ரகர் 
ஆஃப்’ ட்ொப்ைவுன் 
ரெனுவானது அறனத்து இ/O, 

ஙி/O, கு/O ெற்றும் ஈ/O விருப்பத் 
ரதர்வுகறளயும் காண்பிக்கும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

306 What is meant by C/O? இ/O என்ைால் 
என்ன ரபாருள்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Child of இவரின் 
குைந்றத

Care of இவருறைய 
பொெரிப்பாளர்

College of 

இவருறைய 
கல்லூரி

None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

1

307 What is meant by W/O (ஙி/O) 

என்ைால் என்ன ரபாருள்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
With Others 

ெற்ைவர்களுை
ன்

Wife of இவருறைய 
ெறனவி

With out 

யாருெில்றை
None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

2

308 What is meant by S/O (கு/O) என்ைால் 
என்ன ரபாருள்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Son of 

இவருறைய 
ெகன்

Supervisor of 

இவருறைய 
ரெற்பார்றவயாளர்

State of இவரின் 
நிறை

None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

1

309 What is meant by D/O (ஈ/O)என்ைால் 
என்ன ரபாருள்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Door Operator 

ரைார் 
ஆப்பரெட்ைர்

Daughter-in-law of 

இவரின் ெருெகள்
Daughter of 

இவருறைய 
ெகள்

None of the 

above 

ரெற்கண்ைவ
ற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

3



310 In case of 'Head of the Family' based 

verification, proof of relationship (for eg., 

Army Canteen Card, CGHS/State 

Government/ECHS/ESIC Medical Card 

etc.) is required. ‘குடும்பத் 
தறைவர்’ -ஐ அடிப்பறையாகக் 
ரகாண்ை சரிபார்த்தல் 
ரதறவப்படும் ரபாது, 

உைவுமுறையில் சான்று 
(உதாெைொக, ஆர்ெி ரகண்டீன் 
கார்டு, இஎஏகு/ொநிை 
அெசாங்கம்/உஇஏகு/உகுஐஇ 
ெருத்துவ அட்றை 
முதைானறவ) 

ரதறவப்படுகிைது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

311 In case of 'Head of the Family' based 

verification, head of the family's 

fingerprint must be captured at the 

'Review' screen. ‘குடும்பத் 
தறைவர்’ -ஐ அடிப்பறையாகக் 
ரகாண்ை சரிபார்த்தல் 
ரதறவப்படும் ரபாது, குடும்பத் 
தறைவரின் ஃபிங்கர்பிரிண்ட் 
‘ெீளாய்வு’ திறெயில் ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை ரவண்டியது 
கட்ைாயொகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

312 At the time of ‘User Review’ in the 'Verify 

Enrolment Details' screen, which type of 

‘Action’ can the supervisor/user take? 

‘பதிவு விவெங்கறள 
சரிபார்க்கவும்’ திறெயில் உள்ள 
‘பயனர் ரிவியூ’ -ன் ரபாது, எந்த 
வறகயான ‘ஆக்ஷன்’ -ஐ 
சூப்பர்றவசர்/பயனர் 
எடுக்கைாம்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Approve ஒப்புதல் Hold நிறுத்து றவத்தல் Reject நிொகரிப்பு All of the above 

ரெற்கண்ை
றவ 
அறனத்தும்

4



313 In the ‘User Review’ screen, at the time of 

supervisor/user Packet Review Process, In 

case of packet being put on "hold", 

supervisor/user needs to select a "reason" 

for it from the available Reason options. 

’யூசர் ரிவியூ’ திறெயில், 

ரெற்பார்றவயாளர்/யூசர் 
ரபக்ரகட் ரிவியூ 
ரசயல்முறையின் ரபாது, 

ரபக்ரகட் ‘ரஹால்டு‘ 

ரசய்யப்பட்ைால், 

கிறைக்கப்ரபறும் காெைம் 
விருப்பத் ரதர்வுகளில் இருந்து 
ரெற்பார்றவயாளர்/பயனர் 
ஒரு ‘காெைத்றத‘ ரதர்வுக்க 
ரவண்டியது அவசியொகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

314 Murugan had got himself enrolled for 

Aadhaar on the 24th of March. On the 

26th of March Murugan notices that his 

date of birth has been wrongly entered as 

2/11/1972 instead of 22/11/1972. Can he 

get his DoB corrected at the Enrolment 

centre? 24 ொர்ச் அன்று 
ஆதாருக்காக முருகன் 
தன்றன பதிவு 
ரசய்துரகாண்ைார். 26 ொர்ச் 
அன்று முருகன் தன்னுறைய 
பிைந்த தினொன 22/11/1972 

தவறுதைாக 2/11/1972 என்று 
உள்ளிைப்பட்டுள்ளறத 
கவனிக்கிைார். பதிவு 
றெயத்தில் அவொல் 
தன்னுறைய பிைந்த தினத்றத 
சரிரசய்துரகாள்ள முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes, if the enrolment 

centre is still open 

முடியும், அவர் 
பதிவு 
ரசய்துரகாண்ை
 றெயம் 
இன்னமும் 
திைந்திருக்கிைது
 எனில்

Yes, he can go on the next 

day and get it corrected 

முடியும், அவர் 
ெறுதினம் ரசன்று 
அறத 
சரிரசய்துரகாள்ள 
முடியும்

No, 25th was the last 

day for correction 

முடியாது, 

திருத்தம் 
ரசய்வதற்கான 
கறைசி ரததி 25 

ஆகும்

No, he could 

have corrected it 

only on the day 

of enrolment 

முடியாது, 

பதிவு 
ரசய்துரகா
ண்ை 
தினத்தன்று 
ெட்டுரெ 
அவொல் 
சரிரசய்து 
ரகாண்டிருக்
க முடியும்.

1



315 Malathi has got her 4 year old daghter 

Priya enrolled for Aadhaar. On getting 

back from the enrolment centre she 

notices that her daughter's name has 

been mis-spelt as 'Piya'. As she is 

extremely tired she requests her 

neighbour Anjali to go back to the 

enrolment centre an get the corretion 

done தன்னுறைய 4 வயது ெகள் 
ப்ரியாறவ ஆதாருக்காக 
ொைதி பதிவு ரசய்து 
ரகாண்டுள்ளார். பதிவு 
றெயத்திைிருந்து திரும்பிச் 
ரசல்லும் ரபாது, தன்னுறைய 
ெகளின் ரபயர் ‘பியா’ என்று 
தவறுதைாக இருப்பறத அவர் 
கவனிக்கிைார். அவர் ெிகவும் 
கறளப்பாக இருப்பதால், 

தன்னுறைய அண்றைக் 
குடியிருப்பாளொன 
அஞ்சைியிைம் பதிவு 
றெயத்திற்குச் ரசன்று 
திருத்தம் ரசய்துவருொறு 
ரகட்டுக் ரகாள்கிைார்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
The correction will 

be allowed as it is 

being requested for 

within 96 hours of 

enrolment 

सुரவண்டுரகாள்
 விடுக்கப்படும் 
திருத்தொனது 
பதிவு 
ரசய்துரகாண்ை
திைிருந்து 96 

ெைிரநெங்களு
க்குள் 
அனுெதிக்கப்படு
ம்.

The correction will be 

disallowed as details for 

children below 5 years 

cannot be corrected 5 

வயதுக்குட்பட்ை 
குைந்றதகளின் 
விவெங்கறளத் 
திருத்தம் ரசய்ய 
முடியாது என்பதால் 
இத்திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்பை 
ொட்ைாது

The correction will be 

allowed as details for 

children below 5 years 

can be corrected 

except for the Date of 

Birth/Age 5 

வயதுக்குட்பட்ை 
குைந்றதகளின் 
பிைந்த 
ரததி/வயது 
தவிெ ெற்ை 
விவெங்கறளத் 
திருத்தம் 
ரசய்யைாம் 
என்பதால் 
இத்திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்படும்

The correction 

will be 

disallowed as 

Malathi's 

biometric 

confirmation will 

be required 

ொைதியின் 
றபரயாரெட்
ரிக் 
உறுதிரசய்த
ல் 
ரதறவப்படு
கிைது 
என்பதால் 
திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்
பை 
ொட்ைாது.

4

316 Any Proof of Identity (PoI) document 

must have the '_blank_' of the resident 

குடியிருப்பாளரின் '_blank_'-ஐ 
ஏரதனும் அறையாளச் சான்று 
(கைிஐ) ஆவைம் 
ரகாண்டிருக்க ரவண்டும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Fingerprint 

ஃபிங்கர்பிரிண்ட்
Father's name தந்றத 
ரபயர்

Photograph 

புறகப்பைம்
Address 

முகவரி
3



317 When a resident comes to the enrolment 

centre and asks for a correction in his 

name, ஒரு குடியிருப்பாளர் 
பதிவு றெயத்திற்கு வந்து, 

தன்னுறைய ரபயரில் ஒரு 
திருத்தம் ரசய்யப்பை 
ரவண்டும் என்று ரகட்கும் 
ரபாது,

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Correction can be 

permitted 

திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்பை
ைாம்

Correction can be permitted 

if it is within 96 hours of 

enrolment அந்ரநெம் 
பதிவு 
ரசய்துரகாண்ைதிைிரு
ந்து 96 

ெைிரநெங்களுக்குள் 
இருந்தால், திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்பைைாம்

"Acknowledgement" 

and his PoI document 

அந்ரநெம் பதிவு 
ரசய்துரகாண்ைதி
ைிருந்து 96 

ெைிரநெங்களுக்
குள் இருந்தால் 
ெற்றும் அவர் 
‘ஒப்புறக‘ 

ெற்றும் 
தன்னுறைய 
அறையாளச் 
சான்ைாவைத்றத
க் ரகாண்டு 
வந்துள்ளார் 
எனில், திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்பை
ைாம்

Correction can 

be permitted if it 

is within 96 

hours of 

enrolment and 

he has brought 

the 

"Acknowledgeme

nt" அந்ரநெம் 
பதிவு 
ரசய்துரகா
ண்ைதிைிருந்
து 96 

ெைிரநெங்க
ளுக்குள் 
இருந்தால் 
ெற்றும் 
அவர் 
‘ஒப்புறக‘ -ஐ 
ரகாண்டு 
வந்துள்ளார் 
எனில், 

திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்
பைைாம்

3



318 The "Acknowledgement" printed by the 

operator has crumpled and torn due to 

faulty printer operation. The 

"Acknowledgement" can be reprinted by 

தவைான பிரிண்ைர் 
இயக்கத்தால், ஆப்பரெட்ைொல் 
அச்சிைப்பட்ை ‘ஒப்புறக‘ 

கசங்கியும் கிைிந்தும் உள்ளது. 

எறதக் ரகாண்டு ‘ஒப்புறகறய‘ 

ெீண்டும் அச்சிைைாம்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Opting to print again 

by using the 'Create 

New' option in the 

'Resident Enrolment 

Completed 

Successfully' window 

‘குடியிருப்பவர் 
ரபயர்ப்பதிவு 
ரவற்ைிகெொக 
முடிக்கப் 
பட்ைது‘ என்ை 
விண்ரைாவில் 
‘புதிதாக 
உருவாக்குக‘ 

என்ை 
ரதர்றவப் 
பயன்படுத்துவத
ன் மூைம்

Opting to print again by 

using the 'Print Receipt' 

option in the 'Resident 

Enrolment Completed 

Successfully' window 

‘குடியிருப்பவர் 
ரபயர்ப்பதிவு 
ரவற்ைிகெொக 
முடிக்கப் பட்ைது‘ 

என்ை விண்ரைாவில் 
‘ெசீதிறன அச்சிடுக‘ 

என்ை ரதர்றவப் 
பயன்படுத்துவதன் 
மூைம்

Opting to print again 

by using the 'Capture' 

option in the 'Resident 

Enrolment Completed 

Successfully' window 

‘குடியிருப்பவர் 
ரபயர்ப்பதிவு 
ரவற்ைிகெொக 
முடிக்கப் பட்ைது‘ 

என்ை 
விண்ரைாவில் 
‘ரகப்ச்சர்‘ என்ை 
ரதர்றவப் 
பயன்படுத்துவதன்
 மூைம்

Opting to print 

again by using 

the 'Again' 

option in the 

'Resident 

Enrolment 

Completed 

Successfully' 

‘குடியிருப்பவ
ர் 
ரபயர்ப்பதிவு
 

ரவற்ைிகெொ
க முடிக்கப் 
பட்ைது‘ 

என்ை 
விண்ரைாவி
ல் ‘ெீண்டும்‘ 

என்ை 
ரதர்றவப் 
பயன்படுத்து
வதன் மூைம்

2

319 If you want to correct demographics data 

of a child below 5 years old, in the Correct 

Enrolment Details screen you have to click 

the ‘The resident is less than 5 years old’ 

checkbox. நீங்கள், 5 

வயதுக்குட்பட்ை ஒரு 
குைந்றதயின் ரைரொக்ொஃபிக் 
விவெங்கறளத் திருத்தம் 
ரசய்ய விரும்பினால், 

ரபயர்ப்பதிவு விவெங்கறளச் 
சரிரசய்க என்ை திறெயில் 
குடியிருப்பவர் 5 

வயதுக்குட்பட்ைவர் என்ை 
சரிபார்க்கும் ரபட்டிறயக் க்ளிக் 
ரசய்யவும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1



320 Why Pickup List Report is necessary? 

பிக்அப் பட்டியல் அைிக்றக 
ஏன் அவசியொகிைது?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Pickup List report is 

for Document 

management System 

(DMS) பிக்அப் 
பட்டியல் 
அைிக்றக 
ஆவைப் 
பொெரிப்பு 
முறைக்காக 
(டிஎம்எஸ்) 

உள்ளது.

Pickup List report is for 

Hold/Reject information 

பிக்அப் பட்டியல் 
அைிக்றக 
நிொகரிப்புத் 
தகவறை 
றவத்திருப்பதற்காக 
உள்ளது.

Pickup List report is for 

EOD enrolment status 

information பிக்அப் 
பட்டியல் 
அைிக்றக 
ரபயர்ப்பதிவு 
நிறை தகவறை 
இஓடி 
ரசய்வதற்காக 
உள்ளது.

Pickup List 

report is for 

Aadhaar issuing 

information 

பிக்அப் 
பட்டியல் 
அைிக்றக 
ஆதார் 
வைங்கும் 
தகவலுக்காக
 உள்ளது.

1

321 For any correction related to the 

demographic data, resident must has to 

fill-up the Aadhaar Enrolment/Correction 

form ரைரொக்ொஃபிக் ரைட்ைா 
ரதாைர்பான எந்த 
திருத்தத்திற்கும், குடியிருப்பவர் 
ஆதார் பதிவு/திருத்த 
விண்ைப்பத்திறனப் பூர்த்தி 
ரசய்ய ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

322 At the time of end-of-day enrolment 

packet review, if you find a case where 

photograph and gender mismatches, 

which action should you take? நாள் 
முடிவு பதிவு பாக்ரகட் 
ஆய்வின் ரபாது, புறகப்பைமும் 
பாலும் ரபாருந்தாத தவைிறன 
நீங்கள் கண்ைைிந்தால், நீங்கள் 
எடுக்க ரவண்டிய நைவடிக்றக 
என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Hold Profile with 

valid reason 

சரியான 
காெைத்துைன் 
தகவல்கறள 
நிறுத்தி 
றவத்தல்

Reject Profile with valid 

reason சரியான 
காெைத்துைன் 
தகவல்கறள 
நிொகரித்தல்

Approve Profile 

தகவல்கறள 
அங்கீகரித்தல்

Discuss with 

Technical 

Administrator 

Discuss with 

Technical 

Administrator 

ரதாைில்நுட்ப
 

நிர்வாகியிை
ம் 
விவாதித்தல்

1



323 You DON'T have to pay attention to avoid 

improper use of spaces, punctuation 

marks, capital & small letters during 

demographic data capture. 

ரைரொக்ொஃபிக் ரைட்ைா 
ரகப்ச்சர் ரசய்யும் ரபாழுது, 

முறையற்ை இைம் விடுதல், 

புள்ளிக் குைியடீுகள், ரபரிய 
ெற்றும் சிைிய எழுத்துகறளப் 
பயன்படுத்துதல் 
ஆகியவற்றைத் தவிர்க்க 
கவனம் ரசலுத்தக் கூைாது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 2

324 Who will verify the Enrolment Form 

details and photocopies against 

PoI/PoA/DoB/HoF documents? பிஓ 
ஐ/பிஓஏ/பிஓபிö/ஹச்ஓஎஃப் 
ஆவைங்களுக்ரகதிொன பதிவு 
விவெங்கள் ெற்றும் 
புறகப்பைங்கறள யார் 
பரிரசாதிப்பார்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Verifier 

சரிபார்ப்பவர்
Operator ஆப்பரெட்ைர் Supervisor 

ரெற்பார்றவயாள
ர்

Technical 

Administrator 

ரதாைில்நுட்ப
 நிர்வாகி

1

325 Chhaganlal comes to enrolment centre for 

enrolment. As an operator, what should 

be your first step to start his enrolment? 

சகன்ைால் பதிவிற்காக பதிவு 
றெயத்திற்கு வருகிைார். ஒரு 
ஆப்பரெட்ைொக, இந்தப் 
பதிறவத் ரதாைங்க 
உங்களுறைய முதல் பைி 
என்னவாக இருக்கும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Start capture 

demographic data 

ரைமுõக்ொஃபிக் 
ரைட்ைா 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யத் 
ரதாைங்குதல்

Make sure from the photo 

on documents that he is the 

same resident whose 

enrolment is to be done. 

Confirm that the Enrolment 

form and documents belong 

to him. 

ஆவைத்திலுள்ள 
புறகப்பைத்திைிருந்து 
பதிவு ரசய்யப்பை 
ரவண்டிய 
குடியிருப்பாளர் 
அவர் தானா என்று 
உறுதி ரசய்தல். 

பதிவு 
விண்ைப்பமும் 
ஆவைங்களும் 
அவறெச் சார்ந்தது 
தானா என்று 
நிச்சயப்படுத்துதல்.

Start capture biometric 

data 

பரயாரெட்ரிக் 
ரைட்ைாறவ 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்யத் 
ரதாைங்குதல்

Enter Pin Code 

to capture his 

address 

அவருறைய 
முகவரியி
றனக் 
ரகப்ச்சர் 
ரசய்ய 
அஞ்சல் 
குைியடீ்டி
றனப் பதிவு 
ரசய்தல்

2



326 In case of Introducer/HoF based 

enrolment, the Introducer/HoF’s 

signature/thumbprint should be available 

in the Enrolment form along with their 

details filled in the fields provided for 

Introducer and HoF, respectively. 

இன்ட்ெடியூைர்/ ரஹச்ஓஎஃப் 
சார்ந்த பதிவாய் இருப்பின், 

இன்ட்ெடியூைர் ெற்றும் 
ரஹச்ஓஎஃப் ஆகிரயாருக்கான 
இைங்களில் முறைரய 
அவர்களுறைய நிெப்பப்பட்ை 
விவெங்களுைன் 
இன்ட்ெடியூைர்/ரஹச்ஓஎஃப்பின்
 றகரயழுத்து/விெல்ரெறக 
இருக்க ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

327 Everytime after/before logion to AEC 

application, you must make sure that the 

date and time setting on the computer is 

current. ஏஇசி தெரவற்ைத்திற்கு 
பின்னர்/முன்னர் ஒவ்ரவாரு 
முறையும், கைினியில் 
ரபாறுத்தப் பட்டுள்ள நாள் 
ெற்றும் ரநெம் ஆகியறவ 
சரியாக உள்ளதா என உறுதி 
ரசய்யவும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

328 What steps should be taken to ensure 

correctness of data captured? ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பட்ை ரைட்ைாக்களின் 
நம்பகத்திறன உறுதிரசய்ய 
என்ன நைவடிக்றககள் எடுக்க 
ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Show the entered 

data to the Resident 

on a monitor facing 

him பதிவு 
ரசய்யப்பட்ை 
ரைட்ைாக்கறள 
குடியிருப்பாளரு
க்கு அவறெ 
ரநாக்கி உள்ள 
ொனிட்ைரில் 
காண்பிக்கவும்

Read out to the enrollee the 

data captured ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப் பட்ை 
ரைட்ைாக்கறள 
குடியிருப்பாளருக்கு 
வாசித்துக் காட்ைவும்

Both 1 and 2 1 

ெற்றும் 2 

இெண்டுரெ

1 only 1 

ெட்டும்
3



329 Listening carefully to the enrollee helps in 

error free enrolment பதிவு ரசய்து 
ரகாள்பவர்கறளக் கவனொகக் 
ரகட்ைைிவது தவைற்ை 
பதிவுக்கு உதவுகிைது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

330 Communicating politely to senior citzens 

results in comfortable enrolment 

procedure. மூத்த குடிெக்களிைம் 
ரபாறுறெயுைன் ரதாைர்பு 
ரகாள்வது வசதியான பதிவு 
முறைக்கு வைிரகாலுகிைது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு - - 1

331 One of the Enrolment stations has failed 

during biometric data capture and the 

resident is upset over his enrolment not 

being completed. The best course of 

action is for the Supervisor ரைட்ைா 
ரகப்ச்சர் ரநெத்தில் பதிவு 
றெயங்களில் ஒன்று தவைி 
விட்ைது. பதிவுகள் 
நிறைவறையாததில், 

குடியிருப்பாளர் 
அதிருப்தியாயினர். 

ரெற்பார்றவயாளரின் சிைந்த 
பைியாவது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
To direct the 

resident to another 

station where the 

enrolment can be 

quickly completed 

விறெவாக 
பதிவிறன 
முடிக்கத் தக்க 
ரவரைாரு 
பதிவு 
றெயத்திற்குச் 
ரசல்லுொறு 
குடியிருப்பாள
றெ அனுப்புவது

To quickly call the tech 

support person who is 

located at another 

enrolment centre which is 

just 3KM away 3 கி.ெீ. 

ரதாறைவிரைரய 
உள்ள ெற்ரைாரு 
பதிவு 
றெயத்திைிருந்து 
ரதாைில்நுட்ப 
ஆதெறவ 
விறெவாகக் 
ரகாருவது

To ask the resident to 

come back later in the 

day when he would be 

enrolled on a priority 

basis 

குடியிருப்பாளறெ
 நாளின் பின் 
பகுதியில் 
வருொறும் 
அப்ரபாது 
முன்னுரிறெயின்
படி பதிவு 
ரசய்யப்படும் 
என்றும் கூறுவது

To ask the 

rsident to come 

back on another 

day and 

complete the 

remaining part 

of the enrolment 

which would 

take a very short 

time 

குடியிருப்பா
ளறெ 
ரவரைாரு 
நாள் 
திரும்ப 
வந்து 
ெீதமுள்ள 
பகுதிறய 
முடித்துக் 
ரகாள்ளும் 
படியும் 
அப்ரபாது 
விறெவாகச் 
ரசய்யப் 
படும் 
என்றும் 
கூறுவது.

1



332 A resident who works in the fields has 

come for enrolment. While capturing his 

fingerprints the operator is unable to get 

an acceptable impression. The operator 

should வயல்களில் ரவறை 
ரசய்யக் கூடிய ஒரு 
குடியிருப்பாளர் வந்திருக்கிைார். 
அவருறைய விெல்ரெறககள் 
எடுக்கப்படும் ரபாழுது, ஒத்துக் 
ரகாள்ளக் கூடிய பதிவிறன 
ஆப்பரெட்ைொல் ரபை 
முடியவில்றை. ஆப்பரெட்ைர் 
ரசய்ய ரவண்டியது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Ask the resident to 

go away as he 

cannot be enrolled if 

fingerprints cannot 

be captured 

விெல்ரெறககள்
 ரகப்ச்சர் 
ரசய்யப்பை 
முடியாது 
என்ைால் பதிவு 
ரசய்ய 
முடியாது 
என்று 
குடியிருப்பாள
றெத் 
திருப்பியனுப்புத
ல்

Ask the resident to wash his 

hands with soap and water, 

dry them with a lint free 

towel and then try again 

குடியிருப்பாளறெ 
அவருறைய 
றககறள ரசாப்பு 
ெற்றும் நீரினால் 
கழுவும்படியும் ஒரு 
அழுக்கற்ை ைவைால் 
துறைக்கும்படி கூைி, 
பிைகு முயற்சி 
ரசய்யவும்.

Attempt 4 captures 

and then allow AEC to 

select the best capture 

automatically 4 

ரகப்ச்சர்கள் 
முயற்சி ரசயது 
சிைந்த 
ரகப்ச்சறெத் 
தானாக ரதர்வு 
ரசய்யுொறு 
ஏஇசியிறன 
அனுெதித்தல்

Ask the resident 

to go home and 

wash his hands 

and then 

குடியிருப்பா
ளறெ 
வடீ்டிற்குச் 
ரசன்று 
றககறளக் 
கழுவி 
விட்டு பின் 
பதிவிற்கு 
வரும்படி 
கூறுவது

2

333 Can Operator make minor changes in the 

name as given in the POI on request of 

Resident ?~வசிப்பாளரின் 
ரவண்டுரகாளுக்கு இைங்க 
வசிபாைரின் ரபயரில் சிறு 
ொற்ைத்றத பதிவாளர் 
ரசய்யமுடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes~முடியும் No~இல்றை - - 1

334 Can a resident change his address after 

receiving his Aadhaar letter ?~ஆதார் 
அட்றை கிறைத்த பின்னரும் 
வசிப்பாளொல் விைாச ொற்ைம் 
ரசய்ய முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes~முடியும் No~இல்றை - - 1

335 Can a resident change his photograph 

after receiving his Aadhaar letter 

?~ஆதார் அட்றை கிறைத்த 
பின்னரும் வசிப்பாளொல் 
தனது புறகப்பைத்றத ொற்ை 
முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes~முடியும் No~இல்றை - - 1



336 The valid document for verifying Date of 

Birth is ____________~பிைந்த 
ரததிறய சரிபார்க்க சரியான 
ஆவைொக எது கருதபடுகிைது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Passport~பாஸ்
ரபார்ட்

School Leaving Certificate of 

10th Class~பத்தாம் 
வகுப்பு பள்ளி 
சான்ைிதழ்

Birth 

Certificate~பிைப்பு 
சான்ைிதழ்.

All of the 

above~இறவ 
அறனத்தும்.

4

337 Is submission of Bank account details 

during enrollment compulsory?~வங்கி 
கைக்கு விவெங்கறள 
வசிப்பாளர் பதிவின் ரபாது 
கண்டிப்பாக அளிக்க 
ரவண்டுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes~ஆம் No~இல்றை - - 2

338 If a resident did not bring the supporting 

Document for Date of Birth then what 

should be entered under age 

field?~பதிவின் ரபாது பிைந்த 
ரததிக்கான ஆவைத்றத 
வசிப்பாளர் ரகாண்டு வொத 
ரபாது பிைந்த ரததி எங்ஙனம் 
பதிவு ரசய்தல் ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Declared age can be 

accepted~உறுதி 
சான்று 
ஆவைத்தின் 
அடிப்றையில் 
ரசய்யைாம்

Insist for 

Document~ஆவைத்றத
 வைியுறுத்தவும்

Refuse to do 

enrollment~பதிவி
றன 
ரெற்ரகாள்ள 
ெறுப்பது,

Leave the field 

balnk and enter 

other 

data~பிைந்த 
ரததி 
பிரிவிறன 
தவிர்த்து 
ெற்ை 
பகுதிகறள 
பதிவு 
ரசய்வது

1

339 During enrollment of Child based on Head 

of Family, the photograph of the Parent is 

taken?~குைந்றத பதிவிற்கு 
ஏற்ைபடி, ரபற்ரைாரின் 
புறகப்பைம் சான்ைாக 
எடுத்துக்ரகாள்ளப்படுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE~உண்றெ FALSE~தவறு - - 2

340 Which document is given to resident after 

the completion of enrollment ?~ஆதார் 
பதிவிற்கு பின்னர் 
வசிப்பாளர்களுக்கு எந்த 
ஆவைம் வைங்கப்படும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Aadhaar 

No~ஆதார் எண்
Acknowledgement 

slip~பதிவுச்சான்று 
சீட்டு.

TIN Number~டின் 
எண்

None~எதுவும்
 இல்றை

2



341 Manoj has completed his enrolment and 

now want to enrol his 3 year old daughter 

Sana. During Sana's enrolment, the 

operator~ெரனாஜ் என்பவரின் 
ஆதார் பதிவு ரசய்யப்பட்டு 
விட்ைது, பின்னர் தனது மூன்று 
வயது ெகளான சானாவின் 
பதிவிறன ரசய்ய 
விரும்புகிைார். சானா 
பதிவிறன ரசய்யும்ரபாது 
பதிவு அலுவைர் என்ன ரசய்ய 
ரவண்டும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
May enter Manoj's 

name in the 

relationship 

field~ெரனாஜ் 
ரபயரிறன 
குடும்ப உைவு 
முறையில் 
ரசர்க்கைாம்.

May enter Manoj's 

enrolment 

id~ெரனாஜின் பதிவு 
அறையாள 
எண்ைிறன 
குைிப்பிைைாம்.

Must enter manoj's 

name and enrolment 

id~ெரனாஜின் 
ரபயர் ெற்றும் 
பதிவு 
அறையாள 
எண்ைிறன 
குைிப்பிடுதல் 
ரவண்டும்.

Need not enter 

Manoj's name 

and Enrolment 

id~ெரனாஜின்
 ரபயர் 
ெற்றும் 
பதிவு 
அறையாள 
எண் 
குைிப்பிை 
ரவண்டியதி
ல்றை.

3

342 Sunita has just noticed that the Aadhaar 

"Acknowledgement" shows that her name 

has been mis-spelt as 'Suneeta'. Since 

corrections are permitted within 96 hours 

of the enrolment, Sunita sends her 

husband Manoj to get the name 

corrected. The enrolment had taken place 

on the previous day. ~சுனிதா தனது 
பதிவுச்சான்று சீட்றை 
கவனித்தரபாது தனது 
ரபயரில் சிறு தவறு உள்ளறத 
கண்ைார். பதிவு தவறுகள் 96 

ெைி ரநெத்திற்குள் 
சரிரசய்யப்படுதல் ரவண்டும். 

சுனிதா பதிவு முந்றதய தினம் 
ரசய்யப்பட்ைது, எனரவ தனது 
கைவர் ெரனாஜிறன 
அனுப்புகிைார்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
The correction will 

be allowed as it is 

being requested for 

within 96 hours of 

enrolment~ 96 

ெைி 
ரநெத்திற்குள் 
முன்பாகரவ 
ரவண்ைப்பட்டு 
விட்ைதால், 

திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்பை
 ரவண்டும்.

The correction will be 

disallowed as 48 hours have 

already passed by, since the 

date of enrolment~பதிவு 
ரசய்தபின் 48 ெைி 
ரநெம் கைிந்து 
விட்ைதால்,திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்பை 
ொட்ைாது.

The correction will be 

disallowed as it 

requires Sunitha's 

biometric 

confirmation~சுனிதா
வின் 
பரயாரெட்ரிக் 
பதிவுகளும் 
ரதறவப்படுவதா
ல் திருத்தம் 
நிொகரிக்கப்பைைா
ம்.

The correction 

will be allowed 

as Manoj is 

carrying 

Sunitha's 

Passport as 

PoI~ெரனாஜ் 
அவர்கள் 
சுனிதாவின் 
பாஸ்ரபார்ட்
றை 
அறையாள 
சான்ைாக 
எடுத்துச்ரசன்
ைதால் 
திருத்தம் 
அனுெதிக்கப்
பை 
ரவண்டும்.

3

343 The enrollment Client must be 'synced' 

with the server atleast once in 

every~வசிப்பாளரின் ஆதார் 
பதிவு விவெங்கள் 
கைிைிப்பதிவு ரசய்தபின், 

சர்வருைன் அறத (Client) 

ஒத்திறசய ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
1 day~ஒரு நாள் 
ெட்டும்

1 week~ஒரு வாெம் 
ெட்டும்

one 

fortnight~பதிறனந்
து தினங்கள் 
ெட்டும்

10 days~பத்து 
தினங்கள் 
ெட்டும்

4



344 Which are the following is not the 

responsibility of Supervisosr: a. End of 

Day review of enrollment b. Verification 

of documents c. Onbarding of operators 

d. Document 

Managment~இறவகளில் எது 
ரெற்பார்றவயாளரின் 
ரபாறுப்பு அல்ை __________ 1. 

தினமுடிவின் ஆதார் 
பதிவுகறள சரிப்பார்த்தல். 2. 

ஆவைங்கறள சரிப்பார்த்தல். 3. 

பதிவாளர்கறள ஆன்ரபார்டு 
ரசய்வது . 4. ஆவைங்கள் 
பாதுகாத்தல்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
a~1 b~2 c~3 d~4 2

345 Steps for enrollment are: a. Capture 

Demographic information b. filling up of 

form and verification of documents c. 

Generate Consent and Acknowledgement 

slip d. Capture Biometric 

information~ஆதார் பதிவின்ரபாது 
ரெற்ரகாள்ள ரவண்டிய 
முறைகள் ______ A. விைாசம் 
ெற்றும் ெற்ை 
விவெங்கள்.(ரைரொகிொபிக்) B. 

விண்ைப்பம் பூர்த்தி ரசய்த 
ஆவைங்கள் சரிப்பார்த்தல். C. 

ஒப்புதல் ெற்றும் பதிவு 
அறையாள சீட்டு வைங்குதல். D. 

பரயாரெட்ரிக் பதிவுகறள 
பதிவு ரசய்தல்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
dacb bcda badc bacd 3

346 A resident can request for demographic 

data corrections within ___________ 

hours of time after completion of the 

enrolment process~வசிப்பாளர் 
பதிவு ரசய்து ரகாண்ை பிைகு 
_________ எத்தறன ெைி 
ரநெத்திற்குள் திருத்தங்கறள 
ரெர்ரகாள்ளமுடியும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
24 48 72 96 4



347 Resident has PoI document but nothing 

else. The best method to enrol him 

is~வசிப்பாளர் அறையாள 
ஆவைம் சான்ைிதறை தவிெ 
ரவறு எதுவும் அவரிைம் 
இல்றை என்ைால். அவருக்கு 
எந்த விதரபாருத்தொன 
முறையில் பதிவு ரசய்யைாம்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
To use Pre-

enrolment 

data~முன்பு 
பதிவு ரசய்து 
ரகாள்ள பட்ை 
ரைட்ைா றவ 
பயன்படுத்தைா
ம்

He can obtain POA 

certificate from Gram 

Panchayat,Gazzeted 

officer,MP,MLA or 

Tahasiladr~விைாச 
ஆவைத்றத கிொெ 
பஞ்சாயத்து, அெசு 
உயர் அதிகாரி, 

எம்.பி., எம்.எல்.ஏ., 

அல்ைது தாசில்தார் 
ரகாடுத்த சான்ைிதை

PoI is sufficient to 

enrol 

him~அறையாள 
ஆவைம் 
சான்ைிதழ் 
ெட்டுரெ 
ரபாதுொனது

He cannot be 

enrolled~அவர்
 பதிவு 
ரசய்து 
ரகாள்ள 
முடியாது

2

348 Which "Contact Details" field is 

mandatory? ~கண்டிப்பாக 
ரகாடுக்கப்பை ரவண்டிய 
ரதாைர்பு விவெங்கள்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
PIN Code ~பின் 
ரகாட்

C/O~C/O Landmark~ரைண்ட்
ொர்க்

Building~கட்டி
ைம்

1

349 A resident has to submit one of the proof 

of identity documents mentioned in UIDAI 

list if he/she wants to correct his/her 

name.  ஒரு குடியிருப்பாளர்  
ரபயர் சரி ரசய்ய 
விரும்பினால் அதற்கு UIDAI, 

பட்டியைில் குைிப்பிைப்பட்ை 
அறையாள ஆவைங்கள் 
செர்ப்பிக்க ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  ஆம் FALSE இல்றை   1

350 The demographic screen in ECMP 

contains the tab for marking biometric 

exceptions . ECMP உள்ள ெக்கள் 
ரதாறக தெவு (Entry)   

பரயாரெட்ரிக் விதிவிைக்குகள் 
குைிக்கும் தகவறை 
ரகாண்டிருக்கிைது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  ஆம் FALSE இல்றை   1

351 Can certificate from gazetted officer  be 

considered as a valid proof of date of 

birth. அெசிதழ் பதிவு ரபற்ை 
அலுவைரிைம் இருந்து ரபற்ை  
 பிைந்த ரததி சான்ைிதழ், ஒரு 
சரியான ஆதாெம் என 
கருதப்படுகிைது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை   1



352 "…………….. "is mandatory for becoming an 

Introducer for Aadhaar enrolment. 

............... .. ஆதார் பதிவினில் 
அைிமுகதாெர் 
அத்தியாவசியொனதாகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Aadhaar  ஆதார் Enrolment id  

பதிவுச்சான்று
both of them 

இெண்டும் 
இறைந்த

 none of them 

எதுவுெில்
றை

1

353 Arvind Singh has no POI or POA. He 

enrolled himself for Aadhaar with the 

help of Mukhiya (Headman) of his village 

who is an Introducer. Can Arvind Singh act 

as Head of Family and enroll his other 

family members? அர்விந்த் 
சிங்கிைம்  POI அல்ைது POA 

ஆவைங்கள் கிறையாது.  

அவெது கிொெத்தின் Mukhiya 

(தறைவர்) உதவியுைன் ஆதார் 
பதிவு ரசய்து ரகாண்ைார். 
அர்விந்த் சிங் குடும்பத்தின் 
தறைவொக ரசயல்பை அவறெ 
அைிமுகதாெொக ரகாண்டு 
ெற்ை குடும்ப உறுப்பினர்கள் 
ரசெ முடியும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை   2



354 Vishu Tripathi is a resident of Simar 

Village of Uttarakhand. He got his 

enrolment done by submitting his valid 

proof of identity and address. His son 

Vivek however does not have any POI of 

POA. Can Vishu act as Head of Family and 

enroll his son Vivek? விஷூ 
திரிபாதி உத்தெகண்ட் சிெர் 
கிொெத்தின் 
குடியிருப்பாளர்.அவர் 
அறையாளம் ெற்றும் முகவரி 
ஆவைங்கறள செர்ப்பித்து 
ஆதார் பதிவு ரசய்து 
ரகாண்ைார். அவெது ெகன் 
விரவக்கிைம் எந்த ஒரு 
ஆவைங்களும் 
இல்ைததால்,விஷூ குடும்ப 
தறைவொக ரசயல்பை ெகன் 
விரவக் ஆதார் பதிவிறன 
ரெற்ரகாள்ள முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
No இல்றை Yes ஆம்   2

355 Should a resident have Eid at the time of 

HoF based enrolment of his/her family? 

குடும்பத்தறைவர் ெற்றும் 
அவெது குடும்பம் சார்ந்த 
உறுப்பினர்களின் பதிவில் 
பதிவு அறையாளச்சான்று 
ரதறவயான ஒன்ைா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை   1

356 Filling up of enrollment form is mandatory 

for enrollment.  ரசர்க்றக படிவம் 
நிெப்புதல் 
அத்தியாவசியொனதாகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு   1

357 Capture of guardian's photograph is 

mandatory in case of enrollment of child 

below five years. பாதுகாவைர் 
புறகப்பை பிடிப்பு ஐந்து 
வயதுக்குட்பட்ை 
குைந்றதகளுக்கு 
கட்ைாயொகிைது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு   2



358 After enrolment, the document that 

operator signs and gives to resident is 

called. பதிவிற்கு  பிைகு, 

ஆபரெட்ைொல் றகரயழுத்து 
இைப்பட்டு ரகாடுக்கப்படும் 
ஆவைொனது.....

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Acknowledgement 

slip ஆதாெச்சீட்டு
consent slip ஒப்புதல் 
சீட்டு

enrolment slip பதிவு 
சான்று

enrolment form 

பதிவு 
விண்ைப்பம்

1

359 After enrolment, the document that 

resident signs and gives to operator is 

called. பதிவிற்கு  பிைகு, 

வசிப்பளொல் றகரயழுத்து 
இைப்பட்டு ஆபரெட்ைரிைம் 
ரகாடுக்கப்படும் 
ஆவைொனது.....

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Acknowledgement 

slip ஆதாெச்சீட்டு
consent slip ஒப்புதல் 
சீட்டு

enrolment slip பதிவு 
சான்று

enrolment form 

பதிவு 
விண்ைப்பம்

2

360 Biometric sign off by an introducer is 

mandatory at the time of  each enrolment 

in case of introducer based enrollment  

அைிமுகதாெரின் 
றகரயழுத்தானது 
பரயாரெட்ரிக் அைிமுகம் 
சார்ந்த பதிவில் கட்ைாயம் 
ஆகிைது

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  ஆம் FALSE இல்றை   2

361 Should a resident have Aadhaar at the 

time of HoF based enrolment of his/her 

family? வாசிப்பாளரின் 
ஆதாொனது அவெது குடும்ப Hof 

 சார்ந்த ஆதார் பதிவு 
செயத்தில் ரதறவப்படுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை   2

362 Introducer can provide sign off of to all 

introducer based enrollments at the end 

of the day and need not be present at the 

enrollment centre at the time of 

enrollment. அைிமுகதாெர் பதிவு 
ரநெதில் றகரயழுத்து 
இைவில்றை என்ைாலும், நாள் 
முடிவில் அறனத்து அைிமுகப் 
சார்ந்த விண்ைப்பங்களிலும்  
றகரயழுத்து இை முடியும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
No இல்றை Yes ஆம்   2



363 Suresh wants to change his photograph 

after enrollment. He goes to the 

enrollment center the next day and  

requests enrollment operator to change 

his photograph. The operator denies 

saying photograph is not a field that can 

be corrected. Is the operator correct? 

சுரெஷ்  பதிவிற்கு பின்னர் 
அவெது புறகப்பைத்றத ொற்ை 
விரும்புகிைார். ெறு நாள் பதிவு 
றெயத்திற்கு ரசன்று 
புறகப்பைத்றத ொற்றும்படி 
ஆபரெட்ைரிைம் ரகாரிக்றக 
விடுக்கிைார். ஆபரெட்ைரொ 
புறகப்பைத்றத ொற்றுதல் 
முடியாது  என்று 
ரதரிவிக்கிைார். இது சரியா 
அல்ைது தவைா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
No இல்றை Yes ஆம்   2

364 On selecting pin code, Village/ Town/ City 

is auto populated in the enrollment client. 

அஞ்சல் குைியடீ்டு 
எண்ைிறன ரதர்வு ரசய்வதன் 
மூைம் , கிொெம் / நகெம் / 

ரபருநகெம் வசிப்பாளர்களின் 
தகவல்கறள அைியைாம்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு   1

365 Children below 5 years can  be enrolled 

for Aadhaar. 5 வயதுக்குட்பட்ை 
குைந்றதகளுக்கும் ஆதார் 
பதிவு ரசய்ய முடியும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு   1

366 Use of salutations like Mr./ Mrs./ Dr.  is  

allowed in name field. திரு / திருெதி 
/ ைாக்ைர் ரபான்ை வைக்கங்கள் 
பயன்படுத்த ரபயர் துறையில் 
அனுெதிக்கப்படுகிைது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு   2



367 For making any correction, an operator 

needs "………" and "……….." of the 

resident. எந்த ஒரு  திருத்தம் 
ரசய்வதற்கும், 

ஆபரெட்ைொளருக்கு 
குடியுரிறெ ஆவைம்  "......... .." 

ெற்றும் "........." ரதறவ .

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Name and Address 

of resident 

குடியிருப்பாளரி
ன் ரபயர் 
ெற்றும் 
முகவரி

Previous EID and Name of 

resident முந்றதய EID 

ெற்றும் 
குடியிருப்பாளரின் 
ரபயர்

Address and Previous 

EID of resident 

முகவரி ெற்றும் 
குடியிருப்பாளரின்
முந்றதய EID

Previous EID and 

Date of Birth of 

resident 

முந்றதய 
EID  ெற்றும் 
குடியிருப்பா
ளரின் 
பிைந்த ரததி

2

368 How often the back up of data should be 

taken? பிந்றதய பதிவுகள்  
ெீண்டும் எப்படி அடிக்கடி 
எடுக்கப்படும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Twice a day 

இருதினங்களுக்
கு ஒரு முறை

Once in two days ஒரு 
தினத்தில் இரு 
முறை

Once in 7 days  

வாெத்திற்கு ஒரு 
முறை

Once in 10 days  

பத்து 
தினங்களுக்
கு ஒரு 

1

369 What are the four mandatory 

demographic data collected during 

enrollment? பதிவின் ரபாது 
ரசகரிக்கப்படும் நான்கு 
கட்ைாய ெக்கள் ரதாறக தெவு 
என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Name, Address, 

Age/Date of Birth 

and e mail id 

ரபயர்,முகவரி,

வயது/பிைந்த 
ரததி ெற்றும் 
ெின்னணு 
அஞ்சல்

Name, Address, Age/Date of 

Birth and phone number 

ரபயர்,முகவரி,வயது/

பிைந்த ரததி 
ெற்றும் றகப்ரபசி 
எண்

Name, income, 

Age/Date of Birth and 

phone number 

ரபயர்,வருொனம்,

வயது/பிைந்த 
ரததி ெற்றும் 
றகப்ரபசி எண்

Name, Address, 

Age/Date of 

Birth and Gender 

ரபயர்,முகவ
ரி,வயது/பிை
ந்த ரததி 
ெற்றும் 
பாைினம்

4

370 Which information can be updated from 

UCL? எந்த தகவல் யூசிஎல்ைின் 
இருந்து ரெம்படுத்தப்பட்ைது?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
e mail ெின்னணு 
அஞ்சல்

Mobile No றகப்ரபசி 
எண்

consent of information 

ஒப்புதல் விவெம்
all the above 

இறவ 
அறனத்தும்

4

371 The operator has to provide his/her sign 

off after every enrollment. 

ஆபரெட்ைர் ஒவ்ரவாரு 
பதிவிற்கு  பிைகும் 
றகரயழுத்திை ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு   1

372 Where is the the icon that shows the 

biometric devices are connected properly  

on the client screen ? பரயாரெட்ரிக் 
சாதனங்கள் வாடிக்றகயாளர் 
திறெயில் சரியாக 
இறைக்கப்பட்டுள்ளறத எப்படி 
அைிய முடியும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Top right hand 

corner வைது 
றகயின் 
ரெற்புைம்

Bottom right hand corner 

வைது றகயின் கீழ் 
பகுதி

Top left hand corner 

இைது றகயின் 
ரெற்பகுதி

Bottom left hand 

corner இைது 
றகயின் 
கீழ்பகுதி

4



373 Can operator enter N/A, NA etc. in fields 

where resident has not provided any 

data? பதிவின் ரபாது 
ஆபரெட்ைர்  
குடியிருப்பாளரிைம் இருந்து 
எந்த ஒரு ஆவைமும் 
ரபைப்பைாத ரபாது  (N / A) 

(எதுவுெில்றை என்பறத) 

குைிப்பிை முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை   2

374 What are the types of enrollment? 

பதிவின்  வறககள் யாறவ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Document Based 

ஆவைங்கள் 
மூைம்

Introducer Based 

அைிமுகப்படுத்துனர் 
மூைம்

Head of Family based 

குடும்பத்தறைவர்
 மூைம்

all the above 

இறவ 
அறனத்தும்

4

375 The operator should synch the enrolment 

station within   "-----". பதிவுகள் 
முடிந்த பிைகு ஆபரெட்ைர் 
ஒருங்கிறைத்தல் பைியிறன 
 "-----"  ரசய்தல்  ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
10 days  10 

தினங்கள்
20 days  20 தினங்கள் 14 days  14  

தினங்கள்
I month  1 

ொதம்
1

376 The ECMP  reminds operator to  synch  

every time the operator logs in to the 

Aadhaar Enrollment Client. ECMP 

ஆதார் பதிவுகள் 
ஒவ்ரவான்ைிறனயும் 
ஒருங்கிறைத்தல் நிறையில்  
ஆபரெட்ைர் நிறனவில் 
ரகாள்ளுதல் ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு   1

377 "………………" is essential for performing 

synch activity. ................   

ஒருங்கிறைத்தல்  
ரசயல்களில் 
இன்ைியறெயாததாக உள்ளன.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Slap scanner 

ஸ்ைாப்றகரெ
றக 
ஆய்வுக்கருவி

 Iris Scanner கருவிைி 
ஆய்வுக்கருவி

 Internet connectivity 

இறைய 
இறைப்பு

all the above 

இறவ 
அறனத்தும்

3

378 What is the default status of packets 

during end of the day review? ஆய்வு 
முடிவின் ரபாது 
பாக்ரகட்டுகளின் இயல்புநிறை 
என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Reject ெறுத்தல் Hold நிறுத்தி றவத்தல் Approved ஒப்புதல்  3



379 Packets Rejected by Introducer will not be 

available to the Supervisor for review. Is 

this statement true or false? 

அைிமுகதாெொல் 
நிொகரிக்கப்பட்ை பதிவுகள் 
ரெற்பார்றவயாளரின் 
சரிப்பார்ப்பிற்கு ரசல்ைாது. 

இந்த கூற்று சரியா தவைா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு   1

380 What happens to the packets on hold for 

correction? திருத்தம் கருதி 
நிறுத்தி றவக்கப்பட்ை 
பாக்ரகட்டுகளின் நிறை என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
 EA can call the 

resident for 

correction 

ரசர்க்றக 
ஏரஜன்சி 
வாசிப்பாளர்க
றள திருத்தும் 
ரவண்டி 
அறைக்கைாம்.

Gets auto rejected after the 

correction time is elapsed  

திருத்தம் ரநெம் 
தாண்டிய பிைகு 
தானாக 
நிொகரிக்கப்படும்

Both 1 and 2  1 

ெற்றும் 2 

இறைந்த

none of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

3

381 Internet connection is mandatory for  "----

---". இறையதள  இறைப்பு "----

---" அத்தியாவசியொனதாகும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Synching activity 

ஒருங்கிறைத்த
ல் பைி

Downloading master data 

முக்கிய 
ஆவைங்கறள 
பதிவிைக்கம் ரசய்தல்

Both 1 and 2  1 

ெற்றும்  2றய 
இறைத்த

rejecting 

enrollments with 

errors 

தவறுகள் 
ரகாண்ை 
பதிவுகறள 
நீக்கம் 
ரசய்தல்

3

382 Which of these is not a message received 

after the synching of data? 

ஒருங்கிறைத்தல் பைிக்கு 
பிைகு ரபைப்பட்ை எந்த ரசய்தி 
தெவு என்று கருத முடியாது?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Received 

ரபைப்பட்ைது
Not received 

ரபைப்பைாதது
Acknowledged 

ஒப்புறகச்சீட்டு
Resend 

ெீண்டும் 
அனுப்புதல்

1

383 Which field in reference section is 

mandatory for the enrollment of child 

below 5 years? எந்த துறையில் 5 

ஆண்டுகள் கீழுள்ள 
குைந்றதயின் குைிப்பு பகுதி  
அத்தியாவசியொனதாகும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Identity and Address 

verification 

அறையாள 
ெற்றும் 
முகவரி 
சரிபார்ப்பு

Proof of date of birth 

பிைந்த ரததி 
சரிப்பார்பு

Relative Details 

உைவினர் தகவல்
none of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவும் 
இல்றை

3

384 Correction in name requires "-----". 

ரபயரில் திருத்தம் "-----" 

ரதறவப்படுகிைது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Proof of 

address(PoA) 

முகவரிச்சான்று

Proof of identity(PoI) 

அறையாளச்சான்று
Proof of relationship 

உைவு சான்று
Proof of date of 

birth 

பிைப்புச்சான்
று

2



385 Manoj has moved to a new city and wants 

to update his address. What documents 

does Manoj need to submit? ெரனாஜ் 
புதிய நகெம் ரசல்வதால், 

முகவரிறயப் புதுப்பிக்க என்ன 
ஆவைங்கள் செர்ப்பிக்க 
ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
PoI PoI PoA PoA Both PoI and PoA 

முகவரி ெற்றும் 
அறையாளச்சான்
று இறைந்த

None of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவும் 
இல்றை

2

386 Sunita has recently got married and wants 

to update her name and address in 

Aadhaar. What documents can Sunita 

submit as PoI? சுனிதாவிற்கு 
செீபத்தில் திருெைம் 
நறைப்ரபற்ைதால் ஆதாரில்  
ரபயர் ெற்றும் முகவரி 
புதுப்பிக்க ரவண்டும். என்ன 
ஆவைங்கள் செர்பிக்க 
ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Marriage certificate 

(with photo) 

புறகப்பைத்துை
ன் கூடிய  
திருெை 
சான்ைிதழ்

PDS card (with photo) 

புறகப்பைத்துைன் 
கூடிய குடும்ப 
அட்றை

PAN card பான் 
அட்றை

All of the above 

இறவ 
அறனத்தும்

4

387 What are the menu tabs in the UCL 

application? யுசிஎல் 
பயன்படுத்தபடும்  ரெனு 
தாவல்கறள என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Demographic 

ெக்கள் ரதாறக
Review சரிப்பார்பு e-Aadhaar printing இ 

- ஆதார் 
பதிவிைக்கம்

All of the above 

இறவ 
அறனத்தும்

4

388 Is biometrics of operator required for 

operator authentication? உைற்க்கூறு 
பதிவுகள் ரெற்ரகாள்ள  
ஆபரெட்ைர்  அங்கீகாெம் 
ரதறவயா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை     1

389 Can operator charge the resident for 

update? ஆபரெட்ைர் 
வசிப்பளரிைம் திருத்தப்பைிக்கு 
கட்ைைம் வசூைிக்க முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Rs 50 ரூ.50 Rs 100 ரூ.100 Rs 40 ரூ.40 Up to Rs 15  15 

ரூ வறெ
4

390 Can a resident update demographic data 

after Aadhaar is generated?   ஆதார் 
கிறைத்த பிைகும் வசிப்பளொல் 
திருத்த பைிகள்  ரசய்ய 
முடியுொ ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை     1



391 Does an Aadhaar of a child gets 

suspended if the child's biometrics are 

not updated in Aadhaar database within 2 

years of attaining age 5? 5 வயதிற்கு 
ரெற்ப்பட்ை  குைந்றதகளின் 
உைற்கூறு பதிவுகள் இரு 
வருைங்கள் கைந்தும் பதிவு 
ரசய்யப்பைாத நிறையில் 
ஆதார் வைங்காெல் நிறுத்தி 
றவக்கப்படுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை     1

392 What are the various modes of Update? 

திருத்தும் ரசய்தைில் பல்ரவறு 
முறைகள் என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
UCL யூசிஎல் UCS யூசிஎஸ் Both இெண்டும் None எதுவும் 

இல்றை
3

393 Which fields can be updated with UCS at 

any enrollment Center ? எந்த 
துறைகள் பதிவு றெயத்தில் 
யுசிஎஸ் மூைம் 
ரெம்படுத்தப்படுகிைது?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
All biometric and 

demographic fields  

எல்ைா 
உைற்கூறு 
ெற்றும் ெக்கள் 
ரதாறக பதிவு 
 நிறை

Only Biometric  

உைற்கூறு பதிவு 
ெட்டும்

Only Demographic  

ெக்கள் ரதாறக 
பதிவு ெட்டும்

None of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவும் 
இல்றை

1

394 Identify valid Proof of Identity (PoI) 

documents which are required for name 

change. ரபயர் ொற்ைத்திற்கு  
ரதறவயான அறையாள 
ஆவைங்கறள  குைிப்பிைவும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Affidavit executed 

on non-judicial 

stamp paper   

நீதித்துறை 
அல்ைாத 
முத்திறெத் 
தாள் மூைம் 
உறுதி 
ரசய்யப்பட்ைது

Legal Name Change 

Certificate  சட்ை ரபயர் 
ொற்ை சான்ைிதழ்

Gazette Notification 

சட்ைப்பூர்வ 
அைிவிப்பு

All of the above 

இறவ 
அறனத்தும்

4

395 What is the Full form of EID?   EID 

என்பதன் முழு விரிவாக்கம் 
என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Enrolment 

Information No. 

பதிவு தகவல் 
எண்

Enrolment id  

பதிவுச்சான்று
Enrolment number 

பதிவு எண்
none of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவும் 
இல்றை

2

396 What is the Full form of UCL ?  UCL  

என்பதன் முழு விரிவாக்கம் 
என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Unique Control List 

தனித்துவ 
கட்டுபாட்டு 
சீட்டு

User Change Location 

பயனாளர் இை 
ொற்ைம்

Unique Clint List 

தனித்த 
வாடிக்றகயாளர் 
பட்டியல்

Update Client 

Lite திருத்த 
வாடிக்றகயா
ளர் பட்டியல்

4



397 The valid documents required for Date of 

Birth proof are "----". பிைப்பு 
சான்றுக்கு ரதறவயான 
ரசல்லுபடியாகும் 
ஆவைங்களாக 
கருதப்படுவன.....

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Birth Certificate,  

பிைப்புச்சான்ைித
ழ்

SSLC Book/Certificate 

எஸ்எஸ்எல்சி 
ஆவைம்/சான்ைிதழ்

Passport 

பாஸ்ரபார்ட்
All எல்ைாம் 4

398 Is Aadhaar mandatory for demographic 

update? ஆதார் ெக்கள் ரதாறக 
கைக்ரகடுப்பின்படி 
கட்ைாயொனதா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை     1

399 Is it possible to only update “Information 

Sharing Consent?  "தகவல் பகிர்வு 
ஒப்புதல் ெட்டுரெ ரெம்படுத்த 
முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes ஆம் No இல்றை     1

400 What needs to be clicked to generate 

declaration in local language ?  

உள்ளூர் ரொைியில் அைிவிப்பு 
உருவாக்க என்ன ரசய்திைல் 
ரவண்டும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Generate 

declaration in 

regional language 

checkbox 

பிொந்திய 
ரொைி 
உறுதிப்பாட்டு 
அைிவிப்றப 
உருவாக்குதல்

It is not possible to 

generate declaration in 

regional language 

பிொந்திய ரொைி 
உறுதிப்பாட்டு 
அைிவிப்றப 
உருவாக்குதல் 
இயைாது

    1

401 Can Aadhaar letter of a resident with 

multiple EIDs be printed?  ஆதார் 
கடிதம் மூைம் பை EIDகள் 
அச்சிைப்படுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No இல்றை     1

402 Can Aadhaar letter of a resident be 

printed if he/she does not have EID/UID? 

வசிப்பாளரிைம்  EID/UID 

அறையாள ஆவைம்  
இல்றை என்ைாலும் ஆதார் 
அச்சிை முையுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
with any of the 

demographic 

information 

ெக்கள் 
ரதாறக 
சம்ெந்தப்பட்ை 
ஏரதனும் 
தகவல்கள்

No, EID/UID is mandatory 

இல்றை,  EID/UID 

கட்ைாயொனதாகும்

    1

403 Is affidavit accepted as a PoI? உறுதி 
ரொைி பத்திெத்திறன (PoI)  ஆக 
ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Accepted in some 

cases சிை 
சந்தர்ப்பங்களில்
 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்
படுவது

No. it is not accepted. 

இல்றை, சிை 
சந்தர்ப்பங்களில் 
ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பைா
து

Accepted 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்ப
டுவது

None 

எதுவுெில்
றை

2



404 What is the password required to open 

the E-Aadhaar downloaded online ? இ - 

ஆதாரிறன இறையதள 
மூைம் பதிவிைக்கம் ரசய்ய 
ரதறவயான கைவுச்ரசால் 
என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Mobile number 

றகப்ரபசி எண்
Date of Birth பிைந்த 
ரததி

Pin code அஞ்சல் 
குைியடீ்டு எண்

 One time Pin 

ஒரு முறை 
கைவு ரசால்

3

405 Can the resident (X)get Aadhaar printed 

on behalf of another resident (Y)?  

வசிப்பாளர்  தனது ஆதாரிறன 
ெற்ரைாரு வசிப்பாளரின் 
சார்பில் அச்சிை பை முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
No  இல்றை Yes ஆம்   2

406 UCL will be installed only  on machine 

having ECMP . ECMP ரகாண்ை 
இயந்திெத்தில் ெட்டுரெ 
யுசிஎல்   நிறுவப்படும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு   2

407 Update client lite works in --------------------

---mode. திருதங்கைானது 
வாடிக்றகயாளர் ----------------------- 

முறையில் பைிப்புரிவதாகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Offline தபால் 
முறை

Online இறைய 
முறை

both இெண்டும்  2

408 How Can a resident get the E-Aadhaar 

Letter on behalf of his/her family 

members/friends ? விசிப்பாளர்  
தனது / அவெது குடும்ப 
உறுப்பினர்கள் / நண்பர்கள் 
சார்பாக இ- ஆதார்  கடிதம் 
ரபை முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
It's not possible 

சாத்தியரெ 
இல்றை

By visiting Bank Branch 

வங்கி கிறள 
பார்றவயிடுவதன் 
மூைம்

By visiting PEC  PEC 

பார்றவயிடுவதன்
 மூைம்

None of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவும் 
இல்றை

3

409 Whether E-Aadhaar generation facility is 

available in New ECMP Client ? இ- 

ஆதார் வசதி  நியூ ECMP 

கிறளயண்டில் உள்ளதா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
No  இல்றை Yes ஆம்   2

410 Which type of information can  resident 

update ? எந்த வறகயான 
தகவல்கறள  வசிப்பாளர்  
திருத்தம் ரசய்ய முடியும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Name and gender 

ரபயர் ெற்றும் 
பாைினம்

Address முகவரி DOB and mobile 

பிைந்த ரததி 
ெற்றும் 
றகப்ரபசி

All of the above 

இறவ 
அறனத்தும்

4



411 Shyam lal wanted to change his name in 

Aadhaar. Which document is a valid doc? 

ஷியாம் ைால் ஆதாரில் தனது 
ரபயறெ ொற்ை ரவண்டும் 
என்ைால்  எந்த ஆவைம் 
ரவண்ைப்படும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
PAN card பான் 
அட்றை

Voter ID வாக்காளர் 
அட்றை

Bank pass book 

வங்கிக்கைக்கு 
புத்தகம்

both 1 and 2  1 

ெற்றும் 2 

இறைந்த

4

412 Shyam lal wanted to change his address in 

Aadhaar. Which document is a valid doc? 

ஷியாம் ைால் ஆதாரில் தனது 
முகவரிறய ொற்ை ரவண்டும் 
என்ைால்  எந்த ஆவைம் 
ரவண்ைப்படும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Ration card 

குடும்ப அட்றை
Bank pass book 

வங்கிக்கைக்கு 
புத்தகம்

Driving license 

ஓட்டுனர் உரிெம்
All of the above 

இறவ 
அறனத்தும்

4

413 Is there any document required to update 

the E-mail ID of resident? 

வசிப்பாளரின் ெின்னஞ்சல் 
முகவரிறய திருத்தம் ரசய்ய 
ரதறவயான ஆவைம் 
இருக்கிைதா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக 
நுறைவு

yes ஆம் No இல்றை   2

414 Is there any document required to update 

the information sharing consent of 

resident? வசிப்பாளரின்  ஒப்புதல் 
பகிர்வு தகவல் திருத்தம் 
ரசய்ய ரதறவயான ஆவைம் 
இருக்கிைதா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes ஆம் No இல்றை   2

415 Which of the following  fields are  

demographic? இவற்ைில் ெக்கள் 
ரதாறக ரெம்படுத்துதறை 
சார்ந்ததாக கருதப்படுவது 
எறவ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
fingerprints 

றகரெறக
Iris கருவிைி photo புறகப்பைம் None of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவும் 
இல்றை

4

416 On boarding of operators/ supervisor is 

not required for UCL application . ஆன் 
ரபார்டிங்கில், ஆபரெட்ைர்கள்  / 

ரெற்பார்றவயாளர்கள் யுசிஎல் 
பயன்பாட்டில் ரதறவப்படுவது 
இல்றை.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு     2

417 "----"  can be used as Proof of Address at 

the time of updating? "----"  திருத்தம் 
ரசய்வதில், முகவரிச்சான்ைாக 
பயன்படுத்த முடியும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Water bill  குடிநீர் 
கட்ைை ெசிது

Photo bank ATM card 

புறகப்பைம் 
ரகாண்ை வங்கி ATM  

அட்றை

 Photo credit card   

புறகப்பைம் 
கைன் அட்றை

  1



418 What is time limit for correction in fresh 

enrolment? புதிய பதிவின் ரபாது 
 ரெற்ரகாள்ளப்படும் திருத்த  
ரநெ வெம்பு என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
96 hrs 96 அவர்ஸ் 24 hrs 24அவர்ஸ் 48 hrs 48அவர்ஸ் 46 hrs 46 

அவர்ஸ்
1

419 Income Tax Assessment Order can be 

used as Proof of Address and Proof of 

Identity during updating. வருொன 
வரி ெதிப்படீ்டு ஆவைம் 
திருத்தத்தின் ரபாது முகவரி 
ெற்றும் அறையாளச் சான்ைாக 
 பயன்படுத்த முடியும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு     2

420 Army canteen card can be used as Proof 

of Relationship. இொணுவ  கார்டு 
குடும்ப  உைவு ஆவைொக 
பயன்படுத்த முடியும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி FALSE தவறு     1

421 Is Aadhaar mandatory for all residents? 

ஆதார் அறனத்து 
வசிப்பாளார்களுக்கும் 
கட்ைாயொனதா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes ஆம் no இல்றை   2

422 Operators / Supervisors can access to UCL 

application using valid credentials. 

ஆபரெட்ைர்கள்/ 

ரெற்பார்றவயாளர்கள்  
உறுதிச்சான்றுகறள 
பயன்படுத்தி யுசிஎல் 
பயன்பாட்டிறன ரபை முடியும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes ஆம் no இல்றை   1

423 What is full form of UCS? யுசிஎஸ் 
முழு வடிவம் என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Update client 

Standard 

நிறையான 
ரெம்படுத்தப்பட்
ை 
வாடிக்றகயாளர்

Universal character set 

யுனிவர்சல் 
தன்றெறய ரதாகுப்பு

User control system 

பயனர் 
கட்டுப்பாட்டு 
அறெப்பு

None of the 

above இறவ 
எதுவுெில்
றை

1

424 What is full form of UCL? யுசிஎல் 
முழு வடிவம் என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Update client Lite 

புதுப்பிக்கப்பட்ை
த 
வாடிக்றகயாளர்
 பட்டியல்

Unique column list 

தனித்த நிெல் 
பட்டியல்

Upper control limit 

ரெல் 
கட்டுப்பாட்டு 
எல்றை

None of the 

above இறவ 
எதுவுெில்
றை

1

425 Which of the following document 

required in UCL? "யுசிஎல்"  

ரதறவயான பின்வரும் 
ஆவைம் எது?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
POI தனிெனித 
சான்று

POA தனிெனித 
விைாச சான்று

DOB பிைந்த ரததி None of the 

above இறவ 
எதுவுெில்
றை

4



426 Which of the following fields can be 

updated  in UCL? பின்வரும் எந்த 
துறைகள் யுசிஎல் மூைம்  
திருத்தம் ரசய்யப்படும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Name ரபயர் Address விைாசம் mobile றகப்ரபசி All of the above 

இறவ 
அறனத்தும்

3

427 Is resident biometric authentication 

required in UCL? வசிப்பாளரின் 
பரயாரெட்ரிக் அங்கீகாெம் 
யுசிஎல் இல் ரதறவப்படுகிைதா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes ஆம் no இல்றை   1

428 Passport of spouse can be used as Proof 

of Relationship at the time of updating.  

கைவன், ெறனவி பாஸ்ரபார்ட் 
திருத்தம் ரசய்தைில்  குடும்ப 
ஆவைொக பயன்படுத்த 
முடியும்

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes ஆம் no இல்றை   2

429 What is the password to open the 

downloaded E-Aadhaar? இ- 

ஆதாரிறன பதிவிைக்கம் 
ரசய்ய ரவண்டிய 
கைவுச்ரசால் என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Pin code அஞ்சல் 
குைியடீ்டு எண்

DOB பிைந்த  ரததி Enrolment number 

பதிவு  எண்
None of the 

above இறவ 
எதுவுெில்
றை

1

430 Is presence of resident  required at the 

time of correction at enrolment centre? 

பதிவு றெயத்தில் வசிப்பாளர் 
முன்னிறையில் திருத்தம் 
ரதறவயா?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes ஆம் no இல்றை   1

431   Is it possible to get Aadhaar if EID/UID is 

not available  with resident? EID / UID 

அறையாள ஆவைம்  
கிறைக்கவில்றை என்ைால், 

'ஆதார்' ரபை சாத்தியம் ஆகுொ 
?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes, with few 

demographic details 

ஆம். சிைிது  
ெக்கட்ரதாறக 
விவெங்களுைன்

no இல்றை   1

432 What is the maximum duration allowed 

for synching a machine? ஒரு 
இயந்திெம் ஒத்திறசக்க 
அதிகபட்ச காை அளவு என்ன?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
10 days  10  

தினங்கள்
15 days  15  தினங்கள் 48 hours  48  ெைி  

ரநெம்
96 hours 96  

ெைி  ரநெம்
1

433 Can we write Age instead of complete 

DOB? பிைந்த ரததிற்கு பதிைாக 
வயதிறன எழுத முடியுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes ஆம் no இல்றை Both இெண்டும் None of the 

above இறவ 
எதுவுெில்
றை

1



434 Is ration card without photo valid for 

POA? புறகப்பைம் இல்ைாத 
ரெஷன் கார்டு பி.ஓ.ஏ ஆக 
ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
yes  ஆம் no இல்றை   1

435 Is Applicant signature  required in 

correction form? ெனுதாெரின் 
றகரயாப்பம் திருத்தம் 
வடிவில்  ரதறவப்படுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக 
நுறைவு

yes ஆம் no இல்றை   1

436 Is parent's valid Aadhaar for update in 

minor's Aadhaar? ரபற்ரைார்களின் 
ஆதார் கடிதம், பிள்றளகளின் 
ஆதார் திருத்ததிற்கு 
பயன்படுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக 
நுறைவு

yes ஆம் no இல்றை   1

437 After successful updating through UCL 

resident will be informed through  

following "--------". யுசிஎல்  மூைம் 
ரசய்யப்படும் திருத்தம்   "--------

" தகவல் மூைம்  வசிப்பாளறெ 
அறையும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Letter  கடிதம் email  ெின் அஞ்சல் SMS குறுந்தகவல் all the above 

இறவ 
அறனத்தும்

3

438 Enrollee is a child, ihe/she may be 

allowed to sit on its parent’s lap. 

பதிவின் ரபாது  குைந்றத 
அதன் ரபற்ரைார் ெடியில் 
உட்காெ அனுெதி 
ரவண்ைப்படுகிைது.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes  ஆம் No. இல்றை Allowed but operator 

should ensure that 

parent is not captured  

alongwith child face 

அனுெதி 
அளிக்கப்படும். 

ஆபட்ரெைர் 
குைந்றதயின் 
முகம் ெட்டுரெ 
ரதரியும் படி 
புறகப்பைம் 
எடுத்தல் 
ரவண்டும்

 3

439 Even with pre-enrolment, all related 

documents  ……………". ஆதார் முன் 
பதிவினில்  அறனத்து 
ரதாைர்புறைய 
ஆவைங்கறளயும்  ............... " 

ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
need to be verified 

சரிபார்க்க 
ரவண்டியது

need not always be verified  

எப்ரபாழுதும் 
சரிபார்க்க 
ரவண்டியதில்றை

Verifier can decide  

சரிப்பார்ப்பாளர்  
முடிவு ரசய்தல்

 1



440 Documents should  be kept folded and 

packed for DMS pick up . 

ஆவைங்கள் முறையாக 
ெடிக்கப்பட்டு DMS ரபக்கில்  
றவக்க ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes  ஆம் No. should be packed 

without folding the 

documents  இல்றை, 

ஆவைங்கறள 
ெடிப்பு இல்ைாெல் 
ரபக் ரசய்தல் 
ரவண்டும்.

Can be done according 

to convienence  

Convienence படி 
ரசய்யப்படுகிைது

 2

441 In passport if spouse name is mentioned, 

is it valid document for change of 

address? முகவரி ொற்ைத்திற்கு 
பாஸ்ரபார்டில் கைவன்/ 

ெறனவி ரபயர் உள்ள ரபாது  
முகவரி ஆவைொக 
ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படுொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
TRUE சரி FALSE தவறு   1

442 Is fathers voter id  with new address 

accepted for family updation ? 

தந்றதயின் வாக்காளர் 
அறையாள அட்றை புதிய 
முகவரியாக  குடும்பத்தில் 
திருத்தம் ரெற்ரகாள்ள 
பயன்படுத்தைாொ?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக 
நுறைவு

TRUE சரி FALSE தவறு   1

443 Certificate issued by Village Panchayat is 

valid for which correction ----.  

ஊொட்சி தறைவொல் 
வைங்கப்பட்ை சான்ைிதழ் 
________  திருத்தம்ரெற்ரகாள்ள  
ரசல்லுபடியாகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக 
நுறைவு

Only Name  ரபயர் 
ெட்டும்

Name & Address ரபயர் 
ெற்றும் விைாசம்

Only Address 

விைாசம் ெட்டும்
None of the 

above 

இவற்ைில் 
எதுவுெில்
றை

3

444 ………………………. is a person registered 

with the Registrar and UIDAI who will 

confirm the identity of a person who does 

not have any valid document related to 

his/her Identity and Address. 

............................ அறையாளம் 
ெற்றும் முகவரி ரதாைர்பான 
எந்த ஒரு சரியான ஆவைம் 
இல்ைாத நிறையில் ஒரு நபர் 
அறையாளத்றத பதிவாளர் 
ெற்றும் UIDAI 

உறுதிப்படுத்தைாம்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Introducer 

அைிமுகபடுத்து
பவர்

Verifier  சரிபார்ப்பாளர் Enrolment agency  

பதிவு ரசர்க்றக
Operator  

ஆபரெட்ைர்
1



445 The enrolment set-up includes ………………. 

ஆதார் பதிவானது  ..................  

மூைம் அைங்கும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Computer கைினி biometric devices 

உைற்க்கூறு 
பதிவுக்கருவி

Printer  

அச்சுப்ரபாைி
All of three 

இறவ 
அறனத்தும்

3

446 Correction  can be done  within 4 days  of 

original enrolment. ஆதார் பதிவு 
ரசய்த 4  தினங்களுக்குள்  
திருத்தம் இருப்பின்  
ரெற்ரகாள்ள ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி false  தவறு   1

447 In the case of children below 5 years, 

which is mandatory ?  5 

வயதுக்குட்பட்ை சிறுவர் 
பதிவுகளில் எது 
அவசியொனதாகும்?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
“Name"  and 

“EID/UID” of one of 

the parents or 

guardian 'ரபயர்" 

ெற்றும் 
ரபற்ரைார்/ 

பாதுகாவைர் 
ஒருவரின் 
“EID/UID”

“Name"  and “EID/UID” of  

both parents or guardian 

'ரபயர்" ெற்றும் 
ரபற்ரைார்/ 

பாதுகாவைர் 
இருவரின் “EID/UID”

Neither (1) or (2) (1) 

அல்ைது (2)

 1

448 Resident who brings Arms license  as PoI 

and PoA  can take enrolment .  

துப்பாக்கி உரிெம்  
ரகாண்டுள்ள வசிப்பாளர் 
அதறன POI  ெற்றும் POA 

ஆவைொக பயன்படுத்தி பதிவு 
ரசய்யைாம்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி false  தவறு   1

449 After the data capture has been 

completed, the data has to be "-------". 

ஆதார் பதிவு  முடிந்தவுைன், 

தவைானது  "-------" இருக்க 
ரவண்டும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக 
நுறைவு

Confirmed by the 

superviosr  

ரெற்ப்பார்றவ
யாளொல் 
அங்கீகரிக்கப்படு
ம்

Reviewed and confirmed 

with the resident 

வசிப்பளொல் 
சரிப்பார்க்கப்பட்டு 
உறுதி ரசய்யப்படும்

Both 1 and 2  1 

ெற்றும் 2 ரசர்ந்த
 2

450 Printer is a  mandatory requirment for 

enrolment station . பதிவு 
றெயத்தில் பிரிண்ைர் 
அவசியொன ஒன்ைாகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes  ஆம் No. இல்றை   1

451 Verifier is required for each Enrolment 

centre.  ஒவ்ரவாரு ஆதார் 
றெயத்திலும் சரிப்பார்பாளர் 
ரதறவப்படுபவர் ஆவார்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
True  சரி False  தவறு   1



452 Taking signature of the resident on the 

slip  after completing the enrolment is 

mandatory . ஆதார் பதிவிற்கு 
பிைகு பதிவுச்சீட்டில் 
வசிப்பாளரின்  றகரயாப்பம்  
கட்ைாயொகும்.

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes  ஆம் No. இல்றை   1

453 Resident 's name is Ramesh Krishnan 

whereas the operator put as Ramesh K. Is 

operator allowed to do like this ?  

ெரெஷ் கிருஷ்ைன் என்ை 
வாசிப்பாளரின் ரபயறெ  
ெரெஷ் ரக என்று ொற்ைி 
பதிவுரசய்ய ஆபரெட்ைர்க்கு 
அனுெதி உண்டு?

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes  ஆம் No இல்றை Operator has to enter 

the full name 

ஆபரெட்ைர் 
முழு 
ரபயறெயும் 
பதிவு ரசய்ய 
ரவண்டும்

 3

454 Can verifier accept minor changes 

requested by resident in the  name or 

address as from given in  PoI or PoA  

document of resident(for example- 

Maneesh in PoI  to Manish in Aadhaar 

enrolment) ? வசிப்பளொல் 
வைங்கப்பட்ை ஆவைத்தில் 
காைப்படும் சிறு பிறைகறள 
சரிப்பார்பாளர் வாசிப்பாளரின் 
ரவண்டுக்ரகாளுக்கிைங்க 
திருத்தம் 
ரெற்ரகாள்வாொ?(எ.கா.  Maneesh 

in PoI  to Manish in Aadhaar enrolment )

Demographic Data Entry 

ெக்கள் ரதாறக தகவல்
Yes ஆம் No. இல்றை   1


