
S.NO Questions Topic Name Alternative 1 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 ا: رکھیں میں درجہ صحیح کو ذیل مندرجہ ) 

ج ایجنسی انرولمنٹ (ب رجسٹرار ) UIDAI سنٹر انرولمنٹ( ج

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

abcd د ج ب ا bdca ا ج د ب cabd د ب ا ج dbca ا ج ب د 3

2 Biometric information is enough to establish identity of a person. Is this 

statement correct کافی لئے کے کرنے قائم شناخت کی شخص ایک معلومات یومیٹرك با  

ہے؟ صحیح بیان یہ. ہے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes. Biometric 

data is enough to 

establish a persons 

identity. ،ایک ہاں  

قائم شناخت کی شخص  

لئے کے کرنے  

ہے کافی ڈیٹا بیومیٹرك

No. Biometric data must 

be linked to 

demographic 

information like name, 

age, address in order to 

establish identity نہیں، 

نام لئے کے کرنے قائم پہچان ، 

طرح کی پتے عمر،  

بیومیٹرك معلومات ڈیموگرافک  

چاہئے جانا جوڑا سے ڈیٹا

- - 2

3 Aadhaar is unique because کیونکہ ہے ہوتا منفرد آدھار Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

No two residents 

will have the same 

Aadhaar number. 

باشندوں دو بھی کوئی  

جیسا ایک پاس کے  

ہوگا۔ نہیں نمبر آدھار

Only one city will have 

Aadhaar number. صرف 

آدھار پاس کے شہری ایک  

ہوگا نمبر

Both 1 and 2 are 

correct 1 2 اور  

ہے صحیح دونوں

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں

1

4 Aadhaar is a 15-digit number. ہے نمبر واال عدد 15 ایک آدھار Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 2

5 Aadhaar will be used to prove citizenship. Is this statement True or False? 

غلط؟ یا ہے صحیح یہ. گا جائے کیا استعمال لئے کے کرنے ثابت شہریت کو آدھار

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 2

6 Aadhaar is based on demographic information & biometric information. Is 

this statement True or False? ،ڈیموگرافک اور معلومات بایومٹریک آدھار  

(Demographic) غلط؟ یا ہے صحیح یہ. ہے منحصر پر معلومات

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

7 Easy and quick authentication of identity is an important objective of UIDAI. 

آئی اے ڈی آئی یو UIDAI کرنا فراہم کارڈ شناختی جلد اور آسان ذریعہ کے آدھار مقصد اہم کا  

.ہے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1



8 Aadhaar will cover all residents of India. شامل باشندے ہندوستانی تمام میں آدھار  

ہونگے۔

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

9 What is the process of capturing resident data called? کے حصول ڈیٹا رہائشی  

ہے؟ جاتا کہا کیا کو عمل

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Authentication 

تصدیق

Enrolment اندراج Identification پہچان Presentation 

پیشکش

2

10 Aadhaar number is a proof of '_blank_'. نمبر آدھار  '_blank_' ہے ثبوت کا . Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Citizenship شہریت Identity پہچان Gender جنس - 2

11 Who will deliver Aadhaar letters to residents? گا؟ سونپے کون خط آدھار کو باشندوں Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

India Post ہندوستانی 

ڈاک

Public Distribution 

System نظام تقسیم سرکاری

Internet انٹرنیٹ - 1

12 What are the possible benefits of having Aadhaar? فائدے ممکنہ کے رکھنے آدھار  

ہیں؟ کیا

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

To get a bank 

account بینک ایک  

کرنا حاصل اکاؤنٹ

Problem free delivery of 

pensions/scholorships to 

the beneficiaries کی پنشن  

مستحقین/  آسانی میں ادائیگي  

شپ اسکالر کو

BPL ہونے ایل پی بی  

میں صورت کی  

غذائی پر شرح رعایتی  

کرنے حاصل راشن  

لئے کے

All of the above 

تمام باال مندرجہ

4

13 A resident can use Aadhaar for identity verification. پہچان کو آدھار باشندہ ایک  

ہے سکتا کر استعمال کیلئے تصدیق کی

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

14 An Enrolment Centre can have one or more than one enrolment stations. 

ہیں سکتے ہو اسٹیشن اندراج زیادہ سے ایک یا ایک میں مرکز اندراج ایک .

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

15 '_blank_' is appointed by the Registrar for collection of the demographic 

and biometric data in a geographical area. '_blank_' کسی ذریعہ کے رجسٹرار  

ہے جاتا کیا مقرر کیلئے کرنے جمع ڈاٹا بائیومیٹرک اور ڈیموگرافک میں ایریا جغرافیائی

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Registrar رجسٹرار Enrolment Agencies 

ایجنسیاں اندراج

UIDAI UIDAI آی یو  

ای اے دی

Election 

Commission 

کمیشن الیکشن

2

16 Backup of the data of each Enrolment Station has to be taken اسٹیشن اندراج ہر  

ہے بنانا اپ بیک کا ڈیٹا کے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Twice a day میں دن  

دوبار

On a weekly basis ہفتہ 

واری

On a monthly 

basis وار ماہانہ

On an hourly 

basis وار گھنٹہ

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? قائم مرکز اندارج ایک آپ ہیں۔ سپروائزر کے ایجنسی اندراج کسی آپ  

ہوتی ضرورت کی انتظامات کے طرح کس میں کرنے قائم مرکز اندارج ایک ہیں۔ چاہتے کرنا  

ہے؟

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Space & Furniture 

فرنیچر اور جگہ

Adequate Lighting and 

electrical points مناسب 

پوائنٹس بجلی اور روشنی

Registrar for 

registration 

کیلئے رجسٹریشن  

رجسٹرار

Both, 1 and 2 

2 اور 1 ،دونوں  

2 اور 1 ،دونوں

4

18 As a Supervisor of Enrolment agency, how would you ensure that the 

process of enrolment does not halt at any stage? ایک کے ایجنسی اندراج  

بھی کسی عمل کا اندراج کہ گے بنائیں یقینی کو بات اس کیسے آپ سے حیثیت کی سپروائزر  

جائے؟ نہ رک پر اسٹیج

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

By maintaining 

sufficient number 

of backup devices 

and spares اپ بیک  

کی پرزوں اور آالت  

ذریعہ کے تعداد ماسب

By maintaining contact 

via phone to UIDAI 

everyday دن ہر  UIDAI سے 

قائم رابطہ ذریعہ کے فون  

کرکے

It is not your 

responsibility یہ 

نہیں داری ذمہ کی آپ  

ہے

By procuring 

imported 

devices which 

are better in 

quality اچھی 

شدہ برآمد کے کوالٹی  

حاصل کو آالت  

1

19 Aadhaar Enrolment Client - ECA needs to be connected to internet during 

the process of on-boarding. کالئنٹ اندراج آدھار دوران کے عمل بورڈنگ آن  -ECA کو 

ہے ہوتی ضرورت کی جڑنے سے انٹرنیٹ

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

20 UIDAI provides required standards and guidelines for setting up the 

Enrolment Centres. کیلئے کرنے قائم مراکز اندراج  UIDAI رہنمائی اور معیار مطلوبہ  

ہے کرتا فراہم

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

21 UIDAI will issue Aadhaar numbers to all the Indian residents. Is this 

statement True or False? جاری نمبر آدھار کو باشندوں ہندوستانی سبھی آئی اے ڈی یوآئی  

غلط؟ یا ہے صحیح یہ کریگا۔

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

22 Listening carefully to the enrollee reduces grievances. Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

23 Can a resident get two aadhaar no?~ کر حاصل نمبر دوآدھار کوئی رہائشی ایک کیا  

ہے؟ سکتا

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes~ ہاں No~ نہیں - - 2

24 On which part of your body would you find the Iris? ~ کس کے جشم کے آپ  

ہے ہوتا آئرس مے حّصے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Eye ~ آنکھ Ear~ کان Face~ چہرا Head~ سر 1

25 Can new aadhaar no be issued to the same resident in two different cities 

ہے سکتا جا کیا جاری نمبر ادھار الگ الگ دو مے سہروں الگ الگ دو کو رہائسی ایک کیا ~?  

؟

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes~ ہاں No~ نہیں - - 2



26 Can a resident of one state get himself enrolled in another state ?~ ایک کیا  

؟ ہے سکتا کرا اندراج لیے کے ادھار میں ریاست دوسری رہائسی کا ریاست

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes~ ہاں No~ نہیں - - 1

27 Whether E-aadhaar is acceptable or not ?~ نہیں؟ کی ہے کبول کابلے ادھار- ای Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes~ ہاں No~ نہیں - - 1

28 Can I enroll without a Mobile No ?~ ہوں سکتا کرا اندراج کے نمبر موبائل بگیر میں کیا  

؟

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes~ ہاں No~ نہیں - - 1

29 UID stands for ?~ ہے؟ ہوتا مطلب کیا کا ڈی آئی یو Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Unique 

Information Data~ 

ڈیٹا معلومات منفرد

Unique Information 

department~ منفرد 

محکمے کے معلومات

Unique Iindian 

Data~ بھارتیہ منفرد  

ڈیٹا

Unique 

Indentification~ 

پہچان منفرد

4

30 How is UID Unique?~ ؟ ہے مخصوص سے طرح کس ڈی آئی یو Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Residents of each 

state will have one 

unique UID 

Number~ ریاست ہر  

پاس کے باشندوں کے  

ڈی آئی یو منفرد ایک  

چاہیے ہونا نمبر

No two residents will 

have Same UID 

Number~ رہائشیوں دو کوئی  

ہو نمبر ڈی آئی یو ہی ایک کا  

ہے سکتا

All Residents will 

have same UID 

Number~تمام 

یو ہی ایک کا باشندوں  

سکتا ہو نمبر ڈی آئی  

ہے

None of the 

above~ سے انمے  

نہیں کوئی

2

31 UIDAI plans to enroll residents into its database with proper verification of 

their______________ and ______________ information~ مناسب کی ڈی آئی یو  

اور ہے رہی بنا منصوبہ کی کرنے اندراج کو رہائشیوں میں ڈیٹابیس اپنی ساتھ کے توثیق  --------

معلومات اسکی -------------------

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

POI, POA~POI, او پو  

اے او پو POA ائی

POR, POI~POR, آر او پو  

POI ائی او پو

POA,POR~POA, پو 

اے او  POR آر او پو

None of the 

above~ سے انمے  

نہیں کوئی

1

32 Can the new born child be enrolled for Aadhaar No?~ q والے ہونے پیدا نئے کیا  

ہے سکتا جا کیا اندراج لئے کے نمبر آدھار کا بچے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes~ہاں No~ نہیں - - 1

33 If a person has an Aadhaar, will she / he become a citizen of India?~ ایک کیا  

ہے؟ سکتا ھو شہری ایک کا بھارت وہ سے ہونے نمبر ادھار پاس کے شخص

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes~ ہاں No~ نہیں - - 2

34 The Unique Identification Number is also called ___________.~ شناختی منفرد  

ہے جاتا کہا بھی. . . . . . . ..  کو نمبر

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

PAN~ پین Aadhaar~ ادھار Iris~ آئیرش TIN~ ٹن 2



35 What is the essential requirement to become Aadhaar enrollment 

operator~ ہے کیا ضرورت الزمی کی بننے آپریٹر انرولمنٹ آدھار

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Aadhaar No~ ادھار 

نمبر

UIDAI Certificate for 

operator~ ائی اے ڈی آئی یو  

لئے کے آپریٹر سند

Aadhhar No and 

UIDAi Certificate 

for operators~ 

آئی یو اور نمبر ادھار  

آپریٹر سند ائی اے ڈی  

لئے کے

None of the 

above~ سے انمے  

نہیں کوئی

3

36 Can somebody enroll on behalf of other resident ?~ دوسرے کسی کوئی کیا  

؟ ہے سکتا کرا اندراج سے جانب کی رہائشی

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

TRUE~ سہی FALSE~ غلط - - 2

37 What is the minimum qualification to become an Adhaar enrollment 

supervisor?~ ہے؟ کیا قابلیت کم از کم لئے کے بننے سپروائزر انرولمنٹ ادھار ایک

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

10th Pass~ ١٠ درجہ  

پاس

Graduate~ یافتہ سند 12th Pass~ درجہ 

پاس ١٢

Doploma in 

Computer~ 

ڈپلوما میں کمپیوٹر

3

38 Should the resident bring documents for email, mobile update?  کو رہائشی  

چاہیے۔ النا دستاویز لئے کے کرنے ڈیٹ اپ میل۔ ای۔ موبائل،

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes ہاں No نہیں     2

39 What is required to print e-Aadhaar from UCL?  کو آدھار ای۔ سے ایل۔ سی۔ یو۔  

ہے۔ ضروری کیا لئے کے کرنے پرنٹ

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Eid ڈی۔ آئی۔ ای۔ UID ڈی۔ آئی۔ یو۔ 1 or  2 ٢ یا۔ ۔١ None نہیں کوئی 3

40 UCL shall help Operator/ Supervisor to update resident "…………." 

information.  آپریٹر سپروائزر لئے کے کرنے ڈیٹ اپ کو معلومات کی رہائشی ایل۔ سی۔ یو۔  

کرتاہے۔ مدد کی

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Demographic آبادیاتی Biometric بایومیٹرک Both 1 and 2  ۔١  

دونوں ۔٢ اور

 1

41 What are the documents required to update the mobile number of 

resident?  ہوتی ضرورت کی دستاویزوں سے کون لئے کے کرنے ڈیٹ اپ کو نمبر موبائل  

ہے۔

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Mobile bill بل موبائل POI آئی۔ او۔ پی۔ POA  اے۔ او۔ پی۔ No document is 

required کوئی 

نہیں دستاویز

4

42 How many times a resident can update Aadhaar data?  کے آدھار اپنے رہائشی  

ہے۔ کراسکتا ڈیٹ اپ بار کتنی کو وشمار اعداد

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

1 1 2 2 3 3 Multiple times 

بار زیادہ سے ایک

4

43 Whether updating is possible before Aadhaar generation?  آدھار اپ کا آدھار  

نہیں۔ کہ ہے ممکن قبل سے بننے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

yes ہاں No نہیں   2



44 Is information sharing consent mandatory for all residents ?  کے باشندوں تمام  

ہے۔ رضامندی کی تبادلے کے معلومات الزمی لئے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

True صحیح FALSE غلط     2

45 What is the fee charged for enrolling for Aadhaar?  کتنی لئے کے اندراج آدھار  

ہے۔ فیس

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

50 روپیے ۔۵٠  Rs 100 روپیے ۔١٠٠  Rs 150 Rs ١۵روپیے ۔٠ Free of cost بالکل 

مفت

4

46 Can resident check online status of his/her Enrolment number?  اپنا رہائشی کیا  

ہے۔ کرسکتا چیک الئن آن اسٹیٹس کا ادراج

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

yes ہاں no نہیں   1

47 All the data printed in e-aadhaar letter, are the same data as printed in 

Aadhaar letter.  ہے۔ طرح ہی کی ڈاٹا چھپے میں خط آدھار ڈاٹا تمام ہوا چھپا میں آدھار ای۔

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

False غلط True صحیح   2

48 If any mistakes are seen in Aadhaar letter, can it be changed?  آدھار کوئی اگر  

ہے۔ کیاجاسکتا تبدیل اسے کیا تو ہے غلطی میں خط

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar 

اے۔ ڈی۔ یو۔آئی۔ اور آدھار  

علم بنیادی کا آئی

Yes ہاں No نہیں   1

49 Which section of eye has a unique feature? منفرد حصہ سا کون کا آنکھ  (Unique) 

ہے؟ رکھتا پہچان

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Pupil پلی Eye Brow بھوں کا آنکھ Iris آئرس None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں

3

50 Which physical features can be used to determine a person's identity? ایک 

ہے؟ سکتی جا کی شناخت کی حصہ جسمانی سا کون لئے کے شناخت کی شخص

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Fingerprints انگلیوں 

نشانات کے

Facial Image کی چہرے  

تصویر

Iris آئرس All of the above 

تمام باال مندرجہ

4

51 The information related to the physical attributes of a person like finger 

prints, facial features and iris are known as "Demographic" information ایک 

کو پتلی کی آنکھ اور چہرہ نشانات، کے انگلیوں جیسے خصوصیات جسمانی کی شخص  

" ہے جاتا جانا پر طور کے" ڈیموگرافک .

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

TRUE صحح FALSE غلط - - 2

52 Enrolment Agency Operator checks if the Resident has any biometric 

exceptions like a missing eye or finger. باشندہ کہ ہے کرتا چیک آپریٹر ایجنسی اندراج  

بایومیٹرك کوئی  (Biometric) فقدان (Exception) انگلی یا آنکھ کی اس جیسے رکھتا نہیں تو  

ہونا نہ کا .

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

53 Enrolment Agency Operator captures biometrics in the form of '_blank_'. 

آپریٹر ایجنسی اندراج ، '_blank_' ہے کرتا درج معلومات بایومیٹرك میں .

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Fingerprints انگلیوں 

نشانات کے

Facial Image کی چہرے  

تصویر

Iris آئرس All of the above 

تمام باال مندرجہ

4



54 Enrolment Operator will ensure the following for biometric data capture: 

گا بنائے یقینی کو ذیل مندرجہ کیلئے کرنے درج کو معلومات بائیومیٹرک آپریٹر اندراج :

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Picture of face is 

compulsory for all, 

including infants 

تصویر کی چہرے  

سمیت بچوں نومولود  

الزمی لئے کے سب  

.ہے

Iris and fingerprint scans 

are compulsory (above 5 

year) اور پتلی کی آنکھ  

اسکین کے نشانات کے انگلیوں  

scan ہیں ضروری .

Photograph of 

any biometric 

exceptions for a 

resident باشندہ کسی  

کسی کیلئے  

کی فقدان بائیومیٹرک  

تصویر

All of the above 

تمام باال مندرجہ

4

55 For any biometric exceptions case, whose confirmation does the Enrolment 

Operator have to get for the data captured ? استثنا بایومیٹرك بھی کسی  

(Exception) ہے؟ کرواتا تصدیق سے کس آپریٹر اندراج میں معامالت کے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Registrar رجسٹرار Enrollment Agency 

Supervisor ایجنسی اندراج  

سپروائزر

Introducer تعارف 

کنندہ

Resident باشندہ 2

56 The images of '_blank_' fingers are to be captured while enrolling a resident 

وقت کرتے اندراج کا باشندہ کسی  '_blank_' ہیں۔ جاتی کی درج یں تصویر کی انگلیوں

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری All ten دس سبھی one ایک two دو five پانچ 1

57 Iris and fingerprint scans are compulsory for Residents above '_blank_' 

years of age اسکین کے نشان کے انگلی اور پتلی کی آنکھ  '_blank_' عمر زیادہ سے سال  

ہے۔ الزمی لئے کے افراد کے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری 2 3 4 5 4

58 Among the following, whose finger prints are needed to sign-off the data 

capture? کی نشانات کے انگلیوں کی کن کیلئے آنے باہر درج ڈیٹا درمیان کے ذیل مندرجہ  

ہے؟ پڑتی ضرورت

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Enrolment 

Operator اندراج 

آپریٹر

Resident باشندہ Registrar رجسٹرار UIDAI official 

UIDAI اہکار

1

59 In case of a person having missing eyes, what does the Operator need to do 

کی کرنے کیا کو آپریٹر ہے، نہیں آنکھیں کی شخص کسی میں جن میں معامالت ایسے ?  

ہے؟ ضرورت

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Such a person is 

not allowed to 

enroll. شخص ایسے  

اجازت کی اندراج کو  

ہے نہیں .

The person is not 

eligible to enroll. ایسا 

ہے نہیں اہل کا اندراج شخص

A photograph of 

the Resident 

showing the 

biometric 

exception should 

be taken. کی باشندہ  

میں جس تصویر ایک  

استثنا بایومیٹرك  

(Exception) دکھائی 

کھیچی ہو، رہا دے  

چاہئے جانی .

Enroll him next 

time. اگلی کا اس  

کریں اندراج بار 3

60 A resident with a fractured arm in a plaster cast بازو ٹوٹی ایک میں کاسٹ پالسٹر  

باشندہ ایک ساتھ کے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Must not be 

enrolled کا اس  

چاہئے ہونا نہیں اندراج

Can be enrolled, as 

fingerprints of the 

fractured arm can be 

captured سکتا جا کیا اندراج  

بازو ہوئے ٹوٹے کیونکہ ہے  

کیا درج کو نشان کے انگلی کی  

ہے سکتا جا

Can be enrolled 

only after the cast 

has been taken 

off اسی صرف  

کیا اندراج میں صورت  

جب ہے سکتا جا  

جائے ہٹ کاسٹ

Can be enrolled 

by treating the 

fractured arm as 

a Biometric 

exception ٹوٹے 

ایک کو بازو ہوئے  

کی استثنا بائیومیٹرک  

کیا اندراج سے حیثیت  

ہے سکتا جا

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 

کے گنیش کہ ہے چلتا پتہ کو آپریٹر ہے۔ آیا کرانے اندراج کا گنیش بیٹے سالہ 4 اپنے کارتھی  

بغیر گنیش کہ ہے بتاتا کو اس کارتھی پر پوچھنے اور ہے نہیں انگلی چھوٹی کی ہاتھ دائیں  

تھا ہوا پیدا کے انگلی چھوٹی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

The operator must 

record the missing 

finger as an 

exception کو آپریٹر  

انگلی غائب کہ چاہئے  

طور کے استثنا ایک کو  

کرے رکارڈ پر

The operator need not 

record the missing finger 

as an exception as he 

does not have to 

capture Ganesh's 

fingerprints غائب کو آپریٹر  

طور کے استثنا ایک کو انگلی  

ضرورت کی کرنے رکارڈ پر  

کی گنیش اسے کیونکہ ہے نہیں  

نہیں درج نشانات کے انگلیوں  

ہے کرنا

The operator 

cannot enroll 

Ganesh because 

he has to obtain 

the fingerprint of 

all ten fingers 

اندراج کا گنیش آپریٹر  

کیونکہ سکتا کر نہیں  

انگلیوں دسوں اسے  

حاصل نشانات کے  

ہیں ہوتے کرنے

The operator can 

enroll Ganesh as 

the fingerprints 

of 5 fingers 

would suffice 

کا گنیش آپریٹر  

ہے سکتا کر اندراج  

انگلیوں 5 کیونکہ  

کافی ہی نشانات کے  

ہونگے

2

62 While enroling Dinkar the operator notices that he has an extra (i.e. a 6th) 

finger on both hands. The operator, ہے چلتا پتہ کو آپریٹر وقت کرتے اندراج کا دنکر  

آپریٹر ۔(چھٹی یعنی) ہے انگلی اضافی ایک میں ہاتھوں دونوں کے اس کہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Must register this 

as an exception اس 

طور کے استثنا ایک کو  

کرے رجسٹر پر

Capture the fingerprint 

for the sixth finger of 

one hand at least سے کم  

انگلی چھٹی کی ہاتھ ایک کم  

کرلے درج نشانات کے

Capture the 

finger print for 

the the sixth 

finger of both the 

hands ہاتھوں دونوں  

کے انگلیوں چٹھی کی  

کرلے درج کو نشانات

Should not 

capture the 

fingerprint of the 

sixth figer on any 

of the hands کسی 

چٹھی کی ہاتھ بھی  

درج نشان کا انگلی  

چاہئے کرنا

4

63 Fingerprint of which fingers are required for onboarding of Operator and 

Supervisor? ضروری نشان کے انگلیوں سی کون لئے کے آنبورڈگ کی سپرواذر اور آپریٹر  

ہیں؟

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Two thumbs دو 

انگوٹھے Ten fingers انگلیاں دس

Five fingers of left 

hand کی ہاتھ بائیں  

انگلیاں پانچ

Five fingers of 

right hand دائیں 

انگلیاں پانچ کی ہاتھ 2

64 Capturing of Iris image is required for onboarding process. طریقہ کے نبورڈگ آ  

ہے ضروری لینا تصویر کی پتلی کی آنکھ لئے کے کار

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 2

65 Slap Scanner is used to capture the image of the '_blank_' of a person. سلیپ 

استعمال کا scannerاسکینر  '_blank_' ہے۔ جاتا کیا کیلئے لینے تصویر کی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Fingerprint کا انگلی  

نشان Face چہرہ Eyes آنکھیں Ears کان 1

66 Different types of Biometric Devices used in an Aadhaar Enrolment Centre 

are: ہیں؟ کیا آالت بائیومیٹرک کے طرح مختلف والے ہونے استعمال پر مرکز اندارج آدھار

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Finger Print 

Scanner پرنٹ فنگر  

اسکینر

Iris Capturing Device آنکھ 

واال لینے تصویر کی پتلی کی  

آلہ

Digital Camera 

کیمرہ ڈیجٹل

All the above یہ 

تمام 4

67 The appearance of a person’s fingerprint depends upon the following 

factors: ہے منحصر پر عنصر ذیل مندرجہ نشان کا انگلی کی شخص ایک

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Age عمر Presence of some 

foreign matter on the 

fingers کچھ پر انگلیوں  

موجودگی کی چیزوں خارجی

Cuts and wounds 

on the fingers 

یا کٹنے کے انگلیوں  

نشان کے زخم

All the above یہ 

تمام

4

68 Fingerprints of a person may change as a person grows old. Is this 

statement True or False? ساتھ کے بڑھنے کے عمر نشانات کے انگلی کی شخص ایک  

غلط؟ یا ہے صحیح یہ ہے۔ سکتا بدل ساتھ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

69 Fingerprints are captured through digital '_blank_' Fingerprint Scanner. 

ہیں۔ جاتے لئے ذریعہ کے اسکینر پرنٹ فنگر نشان کا انگلی '_blank_' ڈیجٹل

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Flat فلیٹ Standing اسٹینڈنگ Slap سلیپ Sleep سونا 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? باشندہ ایک  

جاتی رکھی ہی پر رقبہ گئے دکھائے پر تختی داب کے اسکینر پرنٹ فنگر ہمیشہ انگلیاں کی  

غلط؟ یا ہے صحیح یہ ہے۔

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1

71 Slap Fingerprint Scanner can capture all the four fingers of one hand at a 

time. Is this statement True or False? ایک میں بار ہی ایک اسکینر پرنٹ فنگر سلیپ  

غلط؟ یا ہے صحیح یہ ہے۔ سکتا کر درج کو نشانات کی انگلیوں چاروں کی ہاتھ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1

72 The accuracy of the Iris Capturing Device can be affected by آنکھ کونسے میں ان  

ہے؟ سکتا کر متاثر کو درستی کی آلہ والے کرنے تصوردرج کی پتلی کی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Presence of 

cataract of the eye 

موجودگي کی بند موتیا

Objects obscuring the 

eye آنکھوں جو چیزیں ایسی  

ہیں رہی ڈال رکاوٹ سامنے کے

Some irritation in 

eye جلن کچھ میں آنکھ

Both 1 and 2 1 

دونوں 2 اور

4

73 Iris is the most unique biometric and can always be used as proof for 

verification of identity for most individuals over their lifetime, because آنکھ 

پہچان میں زندگی کی لوگوں زیادہ سے سب ہمیشہ اور ہے بائیومیٹرک منفرد سے سب پتلی کی  

کیونکہ ہے، سکتا جا کیا استعمال پر طور کے ثبوت کیلئے تصدیق کی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

It does not change 

except if damaged 

عالوہ کے ہونے خراب  

تبدیلی کوئی میں اس  

آتی نہیں

Iris scan can be carried 

out easily کو پتلی کی آنکھ  

سکتا جا کیا اسکین سے آسانی  

ہے

It is the most 

visible part of eye 

سے سب کا آنکھ یہ  

ہے حصہ عیاں

Iris scanning can 

be carried out 

quickly کی آنکھ  

جلدی اسکیننگ پتلی  

جا دی انجام سے  

ہے سکتی

1

74 What care must the operator take while photographing a resident who 

wears glasses/spectacles? کو آپریٹر وقت لیتے تصویر کی اس ہے پہنتا چشمہ باشندہ جو  

چاہئے؟ کرنا احتیاط کیا

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Make sure that the 

glasses are not too 

thick یقینی کو بات اس  

زیادہ چشمہ کہ بنائین  

ہو نہ موٹا

Make sure that the Iris 

and pupi l of the 

resident are visible 

through the spectacles 

کہ بنائیں یقینی کو بات اس  

اور پتلی کی آنکھ کی باشندہ  

دکھائی ذریعہ کے چشمہ پیوپل  

ہوں رہے دے

 بنائیں یقینی کو بات اس

 کی باشندہ چشمہ کہ

 ہو نیچے کے آنکھوں

Make sure that 

the glasses are 

positioned below 

the resident's eyes

 یقینی کو بات اس

 چشمے کہ بنائیں

 آنکھوں کی باشندہ

 Make ہوں اوپر کے

sure that the 

glasses are 

positioned above 

the resident's 

eyes 2

75 During Iris scanning clear Contact Lenses rarely affect the quality of image 

capture. کی تصویر ہی نادر و شاذ عدسہ اتصالی صاف دوران کے اسکیننگ پتلی کی آنکھ  

ہے کرتا متاثر کو کوالٹی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

76 Based on make and model Iris Capturing devices can be Hand-held and 

Tripod mounted . Is this statement True or False? پر بنیاد کی ماڈل اور صنعت ، 

سکتے ہو والے جانے رکھے پر اسٹینڈ اور ہیں سکتے ہو دستی آالت والے لینے پتلی کی آنکھ  

غلط؟ یا ہے صحیح یہ ہیں۔

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

77 While capturing the fingerprints of a Resident, it should be ensured that 

resident کہ چاہئے بنانا یقینی یہ وقت، کرتے درج کو نشانات کے انگلی کی باشندہ کسی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Has moderately 

dry and clean 

hands. ہاتھ کے باشندہ  

سوکھے االمکان حتی  

ہوں صاف اور

Has wet and clean 

hands. صاف اور گیلے ہاتھ  

ہوں

Has hands 

covered with 

gloves. دستانے ہاتھ  

ہوں ڈھکے سے

Has long finger 

nails. لمبے ناخون  

ہوں 1

78 Digital Camera is used to capture the '_blank_' features of a person. ڈیجٹل 

کے انسان ایک کیمرہ  '_blank_' ہے۔ جاتا کیا استعمال کیلئے کرنے درج کو

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Iris آئرس

Demographic Data 

ڈیٹا ڈیموگرافک Facial کا چہرہ Character صفت 3

79 Fingerprints are captured through digital '_blank_' scanner. نشانات کے انگلی  

'_blank_' ہے جاتا کیا استعمال ذریعہ کے اسکینر

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Iris آئرس Digital Camera کیمرہ ڈیجٹل

Slap Fingerprint 

پرنٹ فنگر سلیپ

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 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? باشندہ اگر  

سے طرح صحیح پر جگہ گئی دکھائی پر رقبہ دار تختی کے اسکینر پرنٹ فنگر انگلیاں کی  

ہوگا؟ نتیجہ کیا تو ہے گئي رکھی نہیں

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Error in Finger 

Print Scanner فنگر 

غلطی میں اسکینر پرنٹ

Perfect image capturing 

درج تصویر مکمل

Showing 'Fail' in 

Aadhaar 

Enrolment Client 

application آدھار 

کالئنٹ اندراج  

فیل" میں ایپلیکشن " 

ہے رہا دکھا

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 3

81 Enrolment operator must ensure that the enrollee’s face is uniformly 

'_blank_' before capturing the facial image. کہ چاہئے بنانا یقینی یہ کو آپریٹر اندراج  

سے طریقہ ہموار پہلے سے لینے تصویر کی چہرے کے مندرج  '_blank_' ہو

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
Illuminated ہو روشن Covered ہو ڈھکا Cleaned ہو صاف Darkened ہو تریک 1

82 Operator should ensure that output of the facial image is: کو بات اس کو آپریٹر  

ہو تصویر ظاہری کی چہرہ کہ چاہئے بنانا یقینی :

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Blurred دھندلی Clear واضح Unclear واضح غیر Large لمبی 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 کیلئے اندراج اگر  

چاہئے۔ کہنا کیلئے اتارنے ٹوپی اسے کو آپریٹر تو ہے پہنی ٹوپی کرکٹ نے باشندہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
Yes ہاں No نہیں - - 1

84 Neutral expression includes: ہے شامل میں نشانات برابر کے چہرے : Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Without smile بغیر 

مسکرائے Closed teeth کرکے بند دانت

Open eyes آنکھیں 

کھولیں

All of the above 

تمام یہ 4

85 While capturing image, Enrolment Operator must ensure that there is some 

shadow on face or eyes of the enrolee. بات اس کو آپریٹر اندراج وقت، لیتے تصویر  

ہو سایہ کچھ پر آنکھوں یا چہرہ کے مندرج کہ چاہئے بنانا یقینی کو

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1

86 Eye glasses of enrollees should be clear and transparent so that Iris is clearly 

visible تا چاہئے ہونا شفاف اور صاف عدسہ اتصالی یا چشمہ کا شحص آئے لئے کے اندراج  

آئے۔ نظر صاف پتلی کی آنکھ کہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

87 While capturing facial image, Turban is allowed due to: لیتے تصویر کی چہرہ  

ہے؟ کیوں اجازت کی پگری وقت

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Festival reason 

کی موسم کے تہوار  

سے وجہ

Religious reason مذہبی 

سے وجہ

No reason کوئی 

نہیں وجہ - 2

88 Steps of Iris capturing include ہے شامل میں اقدام کے لینے تصویر کی پتلی کی آنکھ : Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Request the 

Enrollee to sit or 

stand in a fixed 

position اندراج 

سے والے کرانے  

مقرر کسی یا بیٹھنے  

رہنے کھڑے میں حالت  

کرنا درخواست کی

Adjust the Iris capturing 

device in front of the 

eye of the Enrollee اندراج 

کے آنکھ کی والے کرانے  

لینے پتلی کی آنکھ سامنے  

کرنا اڈجسٹ کو آلہ والے

Device auto 

captures the Iris 

image کار خود الہ  

کی آنکھ سے طریقہ  

ہے لیتا تصویر کی پتلی 1--2--3 4

89 Can Iris pattern of blind person be captured? پتلی کی آنکھ کے شخص اندھے کیا  

ہے؟ سکتا جا لیا کو نقش کے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

No نہیں Yes ہاں - - 2

90 Iris is a part of ہے حصہ ایک پتلی کی آنکھ : Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری hand کا ہاتھ finger کا انگلی eye کا آنکھ ear کا کان 3



91 Two types of Iris Capturing Device are – قسم دو کے آالت والے لینے پتلی کی آنکھ  

:ہیں

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Single Iris 

Capturing Device 

and Double Iris 

Capturing Device 

کی پتلی کی آنکھ ایک  

اور واال لینے تصویر  

کی آنکھوں دونوں  

لینے تصویر کی پتلیوں  

واالآلہ

Simple Iris Capturing 

Device and Complex Iris 

Capturing device سمپل 

لینے تصویر کی پتلی کی آنکھ  

کی آنکہ مخلوط اور آلہ واال  

واال لینے تصویر کی پتلی

Closed Iris 

Capturing Device 

and Open Iris 

Capturing Device 

اور پتلی کی آنکھ بند  

کی پتلی کی آنکھ کھلی  

آلہ واال لینے تصویر

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں

1

92 Bright light at the backdrop can cause inconvenience while capturing facial 

image ہے سکتی ہو دہ تکلیف روشنی چمکیلی میں ڈراپ بیک وقت لیتے تصویر کی چہرہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

93 While capturing iris image, no direct or artificial light should reflect off 

enrollees eyes مصنوعی یا راست براہ بھی کوئی وقت، لیتے کو تصویر کی پتلی کی آنکھ  

چاہئے ہونی نہیں منعکس پر آنکھوں کی والے کرانے اندراج روشنی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

94 _blank_' information cannot be same for two people. کیلئے لوگوں دو  _blank_' 

چاہئے ہونا نہیں ہی ایک معلومات

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Biometric بائیومیٹرک Demographic ڈیموگرافک

Biological 

بائیولوجیکل

Topographic 

ٹوپوگرافک 1

95 What is the cause of the blurred facial image? وجہ کی تصویر دھندھلی کی چہرہ  

ہے؟ کیا

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Blinking of eyes 

جھپکنا کا آنکھوں

Movements of face or 

camera کی کیمرہ یا چہرہ  

حرکت

All of the above یہ 

تمام

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 2

96 What is a backdrop in case of facial image capture? وقت لیتے تصویر کی چہرہ  

ہے؟ ہوتا کیا ڈراپ بیک

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

A bright white 

background 

behind the 

Resident کے باشندہ  

چمکیال ایک پیچھے  

گراونڈ بیک سفید

A bright white 

background before the 

Resident آگے کے باشندہ  

گراونڈ بیک سفید چمکیال ایک

A dark black 

background 

behind the 

Resident کے باشندہ  

سیاہ ایک پیچھے  

گراونڈ تاریک

A dark black 

background 

before the 

Resident باشندہ 

سیاہ ایک آگے کے  

گراونڈ بیک تریک 1

97 The camera used for capturing the facial image consists of an auto-focus 

lens. What does it mean? لینس فوکس آٹو ایک میں کیمرہ والے لینے تصویر کی چہرہ  

ہے؟ مطلب کیا کا اس ہے۔ ہوتا

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Lens is able to 

focus the person’s 

face automatically 

طریقہ کار خود لینس  

چہرہ کے شخص سے  

ہے کرتا فوکس پر

Lens is auto set on 

camera آٹو پر کمیرہ لینس  

ہے ہوتا سیٹ

Lens is able to 

capture the 

image 

automatically لینس 

سے طریقہ کار خود  

کے لینے کو تصویر  

ہے ہوتا قابل

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں

1

98 Enrollee should not have neutral expression during Facial Image capture. 

چاہئے۔ رکھنا نہیں سادہ تاثر کے چہرہ وقت کے کاری تصویر کی چہرہ کو والے کرانے اندراج

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 2

99 While capturing facial image, use of accessories that covers any region of 

the face is کا چیز والی ڈھکنے کو حصہ بھی کسی کے چہرہ وقت، لیتے تصویر کی چہرہ  

:استعمال

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Permitted ہے اجازت

Not permitted نہیں اجازت  

ہے

Permitted on the 

approval منظوری 

ہے اجازت پر

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 2



100 You are an Enrolment Operator. In what sequence would you capture the 

fingerprints? گے؟ لیں نشانات کے انگلی سے سلسلہ کس آپ ہیں۔ آپریٹر اندراج ایک آپ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
First - Right hand 

four fingers slap 

Second - Left hand 

four fingers slap At 

the end - both the 

thumbs دایان-  پہال  

سلیپ انگلی چار ہاتھ  

چار ہاتھ بایاں- دوسرا  

میں آخر سلیپ انگلی - 

انگوٹھے دونوں

First -both the thumbs 

Second - Right hand four 

fingers slap At the end - 

Left hand four fingers 

slap انگوٹھے دونوں-  پہال  

چار کے ہاتھ دایاں-  دوسرا  

بایاں-  میں آخر سلیپ انگلی  

سلیپ انگلی چار کے ہاتھ

First - Left hand 

four fingers slap 

Second - Right 

hand four fingers 

slap At the end - 

both the thumbs 

کی ہاتھ بایاں-  پہال  

سلیپ انگلی چار  

کی ہاتھ دایاں-  دوسرا  

آخیر سلیپ انگلی چار  

انگوٹھے دونوں-  میں

First - Left hand 

all fingers 

Second - Right 

hand all fingers 

کی ہاتھ بایاں-  پہال  

دوسرا انگلیاں تمام - 

تمام کی ہاتھ دایاں  

انگلیاں 3

101 You are an Enrolment Operator taking facial image of the resident. How 

would you ensure having the right focus of camera? کی آپریٹر اندراج ایک آپ  

پر طور صحیح کو کیمرہ کیسے آپ ہیں۔ رہے لے تصویر کی چہرہ کے باشندہ کسی سے حیثیت  

گے؟ الئیں پر ارتکاز مقام

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

By adjusting the 

enrollee's seat 

کی والے کرنے اندراج  

دیکر ترتیب کو جگہ

By adjusting the camera 

دیکر ترتیب کو کیمرہ

No action is 

required as the 

camera has auto 

focus features 

کی عمل کسی  

ہے نہیں ضرورت  

آٹو میں کیمرہ کیونکہ  

ہیں خصوصیات فوکس

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں

3

102 As an Operator, you would ensure that there is no shadow on enrollee's 

face. کے والے کرنے اندراج کہ گے بنائیں یقینی کو بات اس آپ سے، حیثیت کی آپریٹر ایک  

ہو۔ نہیں سایہ بھی کوئی پر چہرہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Correct صحیح Incorrect غلط

Can't say نہیں کچھ  

سکتے کہہ

All of the above 

تمام یہ 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)? جو) ہے رکھا پہن چشمہ نے کرانےوالے اندراج اگر ہیں۔ آپریٹر اندراج آپ  

گے؟ کریں کیا آپ کیلئے لینے تصویر کی چہرہ تو (ہے نہیں ٹینٹیڈ کہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Take the photo 

with glasses چشمہ 

لیں تصویر ساتھ کے

Request the enrollee to 

remove the glasses اندراج 

کی اتارنے چشمہ والے کرانے  

کریں درخواست

Request the 

enrollee to 

remove the 

glasses, and if 

that is not 

possible, then 

Take the photo 

with glasses اندراج 

سے والے کرانے  

کی اتارنے چشمہ  

اور کریں درخواست  

تو ہے ممکن یہ اگر  

ساتھ کے چشمہ پھر  

لیں تصویر ہی

Don't take the 

photo لیں نہ تصویر 3

104 As an Operator you would put the light source to capture the facial image 

properly کیلئے لینے سے طریقہ صحیح تصویر کی چہرہ آپ سے حیثیت کی آپریٹر ایک  

گے دیں روشنی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

behind the head of 

the enrolee اندراج 

سر کے والے کرانے  

پیچھے کے

In front of enrolee face 

چہرہ کی والے کرانے اندراج  

سامنے کے - - 2



105 What would you do if the enrollee has squint/disoriented eye? اندراج اگر  

گے؟ کریں کیا آپ کیا تو ہو بھینگا واال کرنے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Use single eye Iris 

scan device ایک 

پتلی کی آنکھ واال آنکھ  

کریں استعمال آلہ

Use double eye Iris scan 

device کی آنکھ واال آنکھ دو  

کریں استعمال آلہ پتلی

- - 1

106 As an Operator, would you capture Iris of a blind person? حیثیت کی آپریٹر ایک  

گے؟ لیں تصویر کی پتلی کی آنکھ کے شخص کسی آپ کیا سے،

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Yes, if the pattern 

is visible ،اگر ہاں  

دے دکھائی نقش

No نہیں Can't say نہیں کچھ  

سکتے کہہ

- 1

107 As an operator, what would you do if the enrollee is unable to flatten 

his/her fingers? ایک تو ہے سکتا کر نہیں ہموار کو انگلیوں اپنی واال کرانے اندراج اگر  

گے؟ کریں کیا آپ سے حیثیت کی آپریٹر

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Assist the enrollee 

after seeking 

permission اجازت 

کرانے اندراج بعد کے  

گے کریں مدد کی والے

Should capture the 

fingerprint image 

without seeking 

permission بغیر لئے اجازت  

چاہئے لینا نشان کا انگلی

Should not 

capture the 

fingerprint image 

لینا نہیں نشان کا انگلی  

چاہئے

- 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? باوجود کے کرنے کوشش بار بار  

ایک آپ ہے۔ آرہی نہیں صحیح تصویر کی نشان کے انگلیوں کی والے کرانے اندراج کسی  

گے؟ کریں کیا سے حیثیت کی آپریٹر

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Provide wet 

sponge and towel 

to the enrollee to 

clean up his/her 

hands انگلیوں کی ہاتھ  

کیلئے کرنے صاف کو  

کو والے کرانے اندراج  

تولیہ اور اسفنج گیال  

گے کریں فراہم

Ask the enrollee to 

come next day اندراج 

آنے دن اگلے کو والے کرانے  

گے کہیں کیلئے

Refer the enrollee 

to a doctor اندراج 

ڈاکٹر کو والے کرانے  

گے بھیجیں پاس کے

Do not take the 

fingerprints انگلی 

لیں نہ نشانات کے

1

109 Enrolment operator should take the image of the iris for the _blank_' اندراج 

کو آپریٹر  _blank_' چاہئے لینی تصویر کی پتلی کی آنکھ کیلئے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری right eye آنکھ دایاں left eye آنکھ بایاں

both the eyes 

انکھیں دونوں

all of the above 

تمام یہ 3

110 Aadhaar Enrolment Client application software is ایپلیکیشن کالئنٹ اندراج آدھار  

ہے ویئر سافٹ :

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

the software which 

is used for 

capturing the 

demographic and 

biometric data ایسا 

کو جس جو ویئر سافٹ  

بائیو اور ڈیموگرافک  

نے کر درج ڈیٹا میٹرک  

جاتا کیا استعمال کیلئے  

ہے

the software which is 

used for capturing only 

the demographic data 

صرف کو جس ویئر سافٹ ایسا  

کرنے درج ڈیٹا ڈیموگرافک  

ہے جاتا کیا استعمال کیلئے

the software 

which is used for 

capturing only 

the biometric 

data ویئر سافٹ ایسا  

بائیو صرف کو جس  

کرنے درج ڈیٹا میٹرک  

جاتا کیا استعمال کیلئے  

ہے

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 1



111 How can the operator capture facial image? لیے کیسے تصویر کی چہرہ آپریٹر  

ہے؟ سکتا

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
By clicking on 

'Force Capture' 

button in Aadhaar 

Enrolment Client 

application 

software اندراج آدھار  

سافٹ ایپلیکیشن کالئنٹ  

موجود میں ویئر  

" پر بٹن" کیپچر فورس  

کرکے کلک

By clicking the button in 

the camera میں کیمرہ  

کے کر کلک پر بٹن موجود 1 or 2 12 یا

neither 1 nor 2 نہ 

2 ہی نہ اور 1 ہی 1

112 Which type of accessories are allowed while capturing facial images کی چہرہ  

ہے؟ اجازت کی چیزوں کی طرح کس وقت لیتے تصویر

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
Eye patches آنکھ 

پیچیز Any type قسم بھی کوئی Turban پگری

Both eyes 

patches and 

turban کے آنکھ  

پگری اور پیچیز  

دونوں 4

113 If enrollee is unable to open the eye then the operator should اندراج اگر  

کہ چاہئے کو آپریٹر تو ہے سکتا کھول نہیں آنکھ واال کرانے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

gently guide him 

/her using 

mimicry/ play act 

to open eyes wide 

نقل کی کھولنے آنکھ  

اسے سے نرمی کرکے  

بتائے

force her/him to open 

the eyes کھولنے انکھ اسے  

کرے محبور پر

shout at him/her 

چالئے پر اس

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 1

114 In slap fingerprint scanner all the four fingers of each hand are captured at 

a time لی کر درج میں وقت ہی ایک انگلیاں چاروں کی ہاتھ ہر میں، اسکینر پرنٹ فنگر سلیپ  

ہیں جاتی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

115 Fingerprints of thumbs are captured ہیں جاتے کئے درج نشانات کے انگوٹھے Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

one after another 

ایک بعد کے ایک simultaneously وقت بیک - - 2

116 While capturing the finger print, operator should ensure that enrollee is 

واال کرانے اندراج کہ چاہئے بنانا یقینی یہ کو آپریٹر وقت، کرتے درج کو نشان کے انگلیوں

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Utilizing the 

maximum area of 

the surface to get 

a proper scanned 

fingerprint image 

پرنٹ فنگر درست  

کرنے حاصل تصویر  

زیادہ کے سطح کیلئے  

استعمال رقبہ زیادہ سے  

ہو کررہا

Sitting comfortably 

while giving finger prints 

impression کے انگلی  

سے آرام وقت دیتے نشانات  

ھو بیٹھا

lying down نیجے 

ھو لیٹا

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 1

117 Does Enrolment Operator require to click any button on the device while 

capturing good fingerprints آلے کو آپریٹر اندراج وقت کرتے درج فنگرپرنٹس اچھے کیا  

ہے ہوتی ضرورت کی کرنے کلک کو بٹن کسی پر

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Yes ہاں No نہیں - - 2

118 Should an operator demonstrate the way to place the fingers on the platen 

to enrollee دینی مثال کی اس کو باشندہ رکھکر انگلیاں اپنی پر تختہ کو آپریٹر ایک کیا  

چاہئے؟

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Yes ہاں No نہیں - - 1



119 Is the enrolment operator required to set the focus of the iris capture 

device? ارتکاز کےنقطۂ کو آلہ والے لینے تصویر کی پتلی کی آنکھ کو آپریٹر اندراج کیا  

ہے؟ ہوتی ضرورت کی کرنے پرسیٹ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Yes ہاں No نہیں - - 2

120 The application software automatically captures the fingerprint when the 

fingers are placed on the platen ایپلیکیشن تو ہیں جاتی رکھی پر تختی انگلیاں جب  

ہے کرتا درج کو تصویر کی انگلیوں بخود خود ویئر سافٹ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
TRUE صحح FALSE غلط - - 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? تصویر کی باشندہ میں کوشش ہی پہلی  

کتنی اور کیلئے کھیچنے تصویر کی کوالٹی قبول قابل کی باشندہ کو آپریٹر ہے۔ آئی دھندلی  

ہوگی؟ کرنی کوشش

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

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 سکتے کر کوشش بار 4 کیلئے کرنے درج کو نشانات کے انگلی کی کوالٹی قبول قابل آپ  

کھینچنا تصویر کی کوالٹی قبول قابل ایک بھی بعد کے کرنے کوششیں چاروں کو آپ اگر ہیں۔  

گے۔۔۔ کریں یہ آپ تو ہے لگتا مشکل

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Attempt 3 times. 

Then delete the 

3rd capture and 

retry 3 کوشش بار  

تیسری پھر کریں۔  

کریں ختم کو کوشش  

کریں کوشش دوبارہ اور

he enrolment کو اندراج  

کریں شروع دوبارہ

Restart Biometric 

Capture بائیومیٹرک 

دوبارہ کو کیپچر  

کریں شروع

Reject the 

resident کو باشدہ  

کریں رد 1

123 A neutral expression or natural expression on a resident's face while 

photographing the face means ایک پر چہرہ کے باشندہ وقت لیتے تصویر کی چہرہ  

ہے ہوتا مطلب کا تاثر قدرتی یا تاثر مساوی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری The resident must 

smile کو باشندہ  

چاہئے مسکرانا ضرور

The resident must laugh 

چاہئے ہنسنا کو باشندہ

The resident must 

'frown' کو باشندہ  

چاہئے ہونا غصہ

The resident's 

face is 

expressionless 

تاثر چہرہ کا باشندہ  

ہے ہوتا آزاد سے 4

124 Madhav's natural expression exposes his teeth. While capturing his 

photograph, the Operator must دیتا کر اجاگر کو دانت کے اس تاثر قدرتی کی مادھو  

کہ چاہئے کرنا یہ کو آپریٹر وقت لیتے تصویر کی اس ہے۔ :

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Ensure that his 

teeth are covered 

کے اس کہ بنالے یقینی  

ہوں ڈھکے دانت

Ensure that he smiles 

مسکرائے وہ کہ بنائیں یقینی

Ensures that he 

maintains his 

natural 

expression یقینی 

قدرتی اپنا وہ کہ بنائیں  

رکھیں برقرار تاثر

Ensures that his 

photograph is 

captured in 

profile, i.e. side 

facing بنائیں یقینی  

تصویر کی اس کہ  

میں پروفائل ایک  

چہرہ یعنی ہو درج  

ہو آگے پہلو 3

125 What is / are the requirement(s) for capturing Facial Image? تصویر کی چہرہ  

ہیں؟ شرائط ضروری کیا کیلئے کھینچنے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Face visible & 

Head straight چہرہ 

سر اور دے دکھائی  

ہو سیدھا

Eyes open & Looking 

straight into camera 

کیمرہ اور ہوں کھلی آنکھیں  

دیکھیں سیدھا میں

No smile & Teeth 

not visible کوئی 

اور نہیں مسکراہٹ  

دیتے نہیں دکھائی دانت  

ہوں

All of the above 

تمام یہ 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. ،اسکارف پگڑی  

چہرہ وقت لیتے تصویر کی چہرہ لیکن ہے اجازت پر بنیاد مذہبی کی سرپوش جیسے وغیرہ  

ہو۔ کھال پر طور مکمل

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1



127 Light coloured goggles are allowed while capturing Iris image of the 

resident. چشموں کے دھوپ کے رنگ ہلکے وقت، لیتے تصویر کی پتلی کی آنکھ کے باشندہ  

ہے۔ اجازت کی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 2

128 While capturing Iris image residents are allowed to handle biometric device 

to get a good quality Iris image. کی اس کو باشندوں وقت لیتے تصویر کی پتلی کی آنکھ  

کو بائیومیٹرک کیلئے نکالنے تصویر کی پتلی کی آنکھ کی کوالٹی اچھی ایک وہ کہ ہے اجازت  

سمبھالیں

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
TRUE صحح FALSE غلط - - 2

129 What are the factors to be considered while capturing Facial Image of a 

resident? کرنے غور پر عنصر کے طرح کس وقت لیتے تصویر کی چہرہ کے باشندہ کسی  

ہے؟ ضرورت کی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Frontal pose کا آگے  

حصہ

Neutral expression 

تاثر مساوی

Eyes open کھلی 

آنکھیں

All of the above 

تمام یہ 4

130 While capturing Facial Photograph of '_blank_' the non-white background 

may get rejected but two faces should not be captured. کسی '_blank_' کے 

نہیں چہرہ دو لیکن ہے سکتا ہو مسترد گراونڈ بیک سفید غیر وقت لیتے تصویر کی چہرہ  

چاہئے کھینچنے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری Senior Citizens 

شہری بزرگ

Children above 5 years 

and below 10 years 5 

کم سے سال 10 اور اوپر سے  

بچے کے

Children below 5 

years 5 کے سال  

بچے کے اوپر

All residents تمام 

باشندے 3

131 What is / are the attribute(s) required while capturing fingerprint image? 

ہیں؟ ہوتی ضرورت کی چیزوں کن وقت لیتے تصویر کی نشان کے انگلی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Excessive dry 

fingers سوکھی نہایت  

انگلیاں Clean fingers انگلیاں صاف

Excessive wet 

fingers گیلی نہایت  

انگلیاں

Both 1 and 2 1 

دونوں 2 اور 2

132 The output of the Facial Image of the resident should not suffer from 

'_blank_'. چاہئے؟ پہنچنا نہیں نقصان سے ذیل مندرجہ کو تصویر گئی لی کی چہرہ کے باشندہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Motion blur حرکات 

دھندالپن سے وجہ کی

Over or under exposure 

اکسپوزر انڈر یا اوور

Unnatural 

coloured lighting 

and distortion غیر 

کی رنگ فطری  

ڈسٹرشن اور روشنی

All of the above 

تمام یہ 4

133 The resident or the enrollee should adjust his / her head by tilting or 

rotating to get the Facial image captured. کی چہرہ کو والے کرانے اندراج یا باشندہ  

چاہئے۔ کرنا درست کر موڑ یا کر اٹھا سر اپنا کیلئے کھیچانے تصویر

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 2

134 Proper and equally distributed lighting mechanism should be used while 

capturing Facial image such that there are no '_blank_'. تصویر کی چہرہ  

طرح اس چاہئے کرنا استعمال کا نظام کے روشنی شدہ تقسیم سے برابری مناسب وقت کھینچتے  

کوئی کہ  '_blank_' ہو نہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

shadows over the 

face اوپر کے چہرہ  

سایہ

shadows in eye sockets 

سایہ میں خانہ چشم hot spots جگہیں گرم

All of the above 

تمام یہ 4

135 While capturing Facial image no light exactly above the '_blank_' should be 

used since it can cause shadows. وقت لیتے تصویر کی چہرہ  '_blank_' اوپر کے  

ہے۔ سکتی ہو پیدا پرچھائیں سے اس کیونکہ چاہئے کرنی نہیں استعمال روشنی بھی کوئي

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
Operator آپریٹر Enrollee واال کرانے اندراج

Supervisor 

سپروائزر

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 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. لیتے تصویر کی چہرہ  

روشنی وقت  '_blank_' تا چاہئے ہونی رکھی سامنے کے والے کرانے اندراج اور چاہئے ہونی  

بنے۔ نہ پرچھائیں کوئی نیچے کے آنکھ کہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
Diffused معتدل Concentrated مرکوز Dimmed ہلکی

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 1

137 If the person normally wears glasses, it is recommended that the facial 

photograph be taken without glasses. تو ہے پہنتا چشمہ پر طور عام شخص کوئی اگر  

جائے۔ لی کے چشمہ بغیر تصویر کی چہرہ کہ ہے جاتی کی سفارش یہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
TRUE صحح FALSE غلط - - 2

138 Dark glasses or tinted glasses are allowed while taking the facial 

photograph. کی چشمے ہوئے چڑھے رنگ یا چشمے کالے وقت لیتے تصویر کی چہرہ  

ہے۔ نہیں اجازت

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 2



139 Iris and fingerprint screens will not get activated for children '_blank_'. بجوں 

ہوگا۔ نہیں فعال اسکرین فنگر اور پتلی کی آنکھ کیلئے '_blank_' کے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Above 10 years 

and below 15 

years 10 سے سال  

سے سال 15 اور اوپر  

نیچے

Below 5 years 5 سے سال  

نیچے

Above 5 years 

and below 10 

years 5 سے سال  

سے 10 اور اوپر  

نیچے

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 2

140 While capturing fingerprint image there should be no direct light shining on 

the '_blank_'. وقت لیتے تصویر کی نشان کے انگلی ، '_blank_' روشنی راست براہ پر  

چاہئے۔ چمکنی نہیں

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Face of the 

enrollee اندراج 

چہرہ کا والے کرانے

Computer screen کمپوٹر 

اسکرین Platen پالٹن Iris آئرس 3

141 What helps to place the fingers at the correct position on the fingerprint 

capturing device? میں رکھنے انگلیاں پر جگہ صحیح پر آلے والے کرنے درج پرنٹ فنگر  

ہے؟ کرتی مدد چیز سی کون

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Indicators on the 

Platen اشارے پر پالٹن

Backlight of the 

fingerprint device فنگر 

الئٹ بیک کی آلہ پرنٹ

Application 

screen ایپلیکیشن 

اسکرین

All of the above 

تمام یہ 1

142 What is / are the measure(s) to be taken to get a good quality fingerprint? 

ہے؟ کیا پیمانہ واال کرنے استعمال میں حاصل نشان کے انگلی کی کوالٹی اچھی ایک

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Clean the platen 

صاف کو تختی داب  

کریں

Check devices for 

scratches اسکریچ میں آالت  

کرلیں چیک

Diffused Light 

روشنی معتدل

Both 1 and 2 1 

دونوں 2 اور 4

143 What action is to be taken while capturing fingerprint image, if the enrollee 

has one additional finger? توانگلی ہے انگلی اضافی ایک کی والے کرانے اندراج اگر  

ہے؟ ضرورت کی کرنے عمل کونسا وقت نکالتے تصویر کی نشان کے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Capture the 

fingerprint of the 

additional finger 

نشان کا انگلی اضافی  

کریں حاصل

Ignore the additional 

finger کو انگلی اضافی  

کردیں نظرانداز

Record the 

additional finger 

as a Biometric 

Exception in the 

application اضافی 

ایک کو فنگر  

استثناء بائیومیٹرک  

ایپلیکیشن پر طور کے  

کریں رکارڈ میں

Record the 

fingerprint of the 

additional finger 

in the screen 

provided for 

additional 

fingers in the 

application 

اضافی میں ایپلیکیشن  

فراہم کیلئے انگلیوں  

میں اسکرین کردہ  

نشان کا انگلی اضافی  

کریں رکارڈ 2

144 Table light used for facial image capture should be switched off during iris 

image capture. تصویر کی پتلی کی آنکھ کو الئٹ ٹیبل مستعمل میں کشی تصویر کی چہرہ  

چاہئے کردینی آف وقت لیتے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

145 Which instruction is given by operator to the enrollee while capturing iris 

image? کے آپریٹر کو شخص والے کرانے اندراج وقت لیتے تصویر کی پتلیوں کی آنکھوں  

ہے؟ جاتی دی ہدایت کونسی ذریعہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Stand up کھڑے 

کی ہونے

Place the fingers on the 

platen تختی داب کو انگلیوں  

کی رکھنے پر

Open eyes widely 

and do not blink 

پوری کو آنکھوں  

کی کھولنے سے طرح  

جھپکانے اوراسے  

کی کرنے منع سے

Blink eyes آنکھ 

کی جھپکانے 3

146 Capture of facial image would be better if there is a bright light behind the 

backdrop. گی۔ آئے اچھی تصویر کی چہرہ ہوتو روشنی چمکیلی پیچھے کے ڈراپ بیک اگر

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 2

147 After capturing the iris image, the application software is able to measure 

the iris image quality. آنکھ ویئر سافٹ ایپلیکیشن بعد، کے لینے تصویر کی پتلی کی آنکھ  

ہے۔ سکتا کر پیمائش کی کوالٹی کی تصویر پتلی کی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1



148 Bharat a 10 year old has come for enrolment. He is accompanied by his 

father Ramanujam. While capturing his photograph, background 10 سالہ 

لیتے تصویر کی اس ہیں۔ رامانوجم والد کے اس ساتھ کے اس ہے۔ آیا کرانے اندراج بھرت  

گراونڈ بیک وقت،

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Must be White سفید 

چاہئے ہونا

Must be Blue ہونا نیال  

چاہئے

Must be Black سیاہ 

چاہئے ہونا

Does not matter 

as he must sit on 

his father's lap 

سے گراؤنڈ بیک  

پرے نھیں فرق کوئی  

اپنے اسے کیونکہ گا  

میں گود کی والد  

ہے بیٹھنا 1

149 Bharat a 1 year old has come for enrolment. He is accompanied by his 

father Ramanujam. While capturing his photograph, background کا سال ایک  

وقت لیتے تصویر کی اس ہیں۔ رامانوجن والد کے اس ساتھ کے اس ہے۔ آیا کیلئے اندراج بھرت ، 

گراونڈ بیک

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Must be White سفید 

چاہئے ہونا

Must be Blue ہونا نیال  

چاہئے

Must be Black سیاہ 

چاہئے ہونا

Does not matter 

as he must sit on 

his father's lap 

سے گراؤنڈ بیک  

پرے نھیں فرق کوئی  

اپنے اسے کیونکہ گا  

میں گود کی والد  

ہے بیٹھنا

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 اندراج کا کرشنا  

کو آپریٹر قاصرہے۔ سے لینے تصویر اچھی ایک کی نشانات کے انگلیوں آپریٹر وقت، کرتے  

کی کرشنا( ب چاہئے دینا بدل کو اسکینر پرنٹ فنگر (الف چاہئے؟ کرنا کیا پر طور کے مثال  

ہاتھ سے پانی اور صابن کو کرشنا (ج چاہئے کرنی مدد کی اس کر ڈال دباؤ کچھ پر انگلی  

کو کرشنا (د چاہئے کرنی کوشش دوبارہ ساتھ کے انگلیوں گیلی اور چاہئے کہنا کو دھونے  

دوبارہ بعد کے سوکھانے انگلیاں کی اس اور چاہئے کہنا کو دھونے ہاتھ سے پانی اور صابن  

چنیں عمل صحیح چاہئے کرنی کوشش

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

a الف b & c ج اور ب b & d د اور ب c ج 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 وقت کرتے اندراج کا کرشنا  

چاہئے؟ کرنا کیا کو آپریٹر سکتا۔ لے نہیں تصویر اچھی کی نشانات کے انگلیوں کی اس آپریٹر  

پر تختی داب کے اسکینر پرنٹ فنگر کو انگلی اپنی پھر اور ہونے کھڑے سے کرشنا (الف  

کے اسکینر پرنٹ فنگر سے کپڑے والے پرنٹ بغیر صاف، ایک (ب چاہئے کہنا کو رکھنے  

رکھنا جاری عمل ہی بغیر لئے تصویر کی انگلی کی کرشنا (ج چاہئے کرنا صاف کو تختی داب  

چنیں عمل صحیح چاہئے کہنا کو کرانے اندراج پر اسٹیشن دیگر کسی سے کرشنا (د چاہئے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

a الف a & b ب اور الف c ج c & d د اور ج 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. اس کہ ہے کرتا اصرار وہ ہے۔ آیا لئے کے اندراج کمار راجا اداکار ایک سے پیشہ  

جائے لی تصویر رخی یک لیکر نہ سے جانب کی سامنے تصویر کی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

The operator 

should politely 

insist on him facing 

the camera with 

his full face آپریٹر 

سے نرمی کہ چاہئے کو  

سامنے کے کیمرہ اسے  

پر النے شکل پوری  

کرے اصرار

The operator can 

compromise by asking 

him to pose with his face 

slightly turned away 

چہرہ کا اس صرف آپریٹر  

کر اتفاق پر موڑنے سا تھوڑا  

ہے سکتا

The operator can 

capture his 

photograph in 

profile کی اس آپریٹر  

نکال تصویر رخی یک  

ہے سکتا

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 کو آپریٹر  

کرنا انتظار کا اس  

کہ تک یہاں چاہئے  

کیمرہ چہرہ اپنا وہ  

اور پھیریں طرف کی  

کا اس ہی جیسے  

کے کیمرہ چہرہ  

تصویر آئے سامنے  

لیں کھینچ 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. اس کہ ہے کرتا اصرار وہ ہے۔ آیا کیلئے اندراج کمار راجا اداکار سے پیشہ  

ہو۔ پر پیشانی کی اس چشمہ کا دھوپ کا اس کہ جائے کھینچی طرح اس تصویر

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

The operator can 

take Raja's 

photograph while 

his sun glasses are 

on his forehead 

چشمہ کا دھوپ آپرٹیر  

ہونے پڑے پر پیشانی  

کی راجا میں حالت کی  

ہے سکتا لے تصویر

The operator should ask 

Raja to wear the sun 

glasses in the normal 

manner کہ چاہئے کو آپریٹر  

عینک دھوپ سے راجا وہ  

کہے کو لینے پہن معمول حسب

The operator 

should ask Raja to 

position his sun 

glasses such that 

it does not reflect 

any light کو آپریٹر  

راجا وہ کہ چاہئے  

چشمہ کا دھوپ سے  

رکھنے سے طرح اس  

سے اس کہ کہے کو  

کا روشنی کسی  

ہو نہ انعکاس

The operator 

should ask Raja 

to take off his 

sun glasses while 

being 

photographed 

سے راجا کو آپریٹر  

کہ چاہئے کہنا  

کے کاری تصویر  

اتار چشمہ اپنا وقت  

لے۔ 4

154 After logging into the Aadhaar Enrolment Client software, you need to 

capture resident’s demographic data and different biometric data like آدھار 

اور ڈیٹا ڈیموگرافک کا باشندہ کو آپ بعد، کے ہونے ان الگ میں ویئر سافٹ کالئنٹ اندراج  

ہے؟ ضرورت کی لینے طرح کس ڈیٹا میٹرک بائیو محتلف

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
photograph تصویر Iris آئرس

Fingerprint انگلی 

نشان کا 1,2,3 4

155 The data about the resident that is related to face (photo), Iris and fingerprints is called - ہے؟ جاتا کہا کیا کو ڈیٹا میں بارے کے نشانات کے انگلی اور پتلی کی آنکھ ،(تصویر) چہرہ کے باشندہBiometric Data Capture گرفتاری کی ے مسود  ECG data ڈیٹا جی سی ای Demographic data ڈیٹا ڈیموگرافک Statistical data ڈیٹا شماریاتی Biometric Data ڈیٹا میٹرک بائیو 4

156 During finger print capture, both the thumbs are captured at the same time 

ہیں۔ جاتے لئے نشان کے انگوٹھے دونوں میں وقت ہی ایک وقت، لیتے نشان کا انگلی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

157 During fingerprint capture, the index fingers of both the hands are captured 

at the same time, just like the thumb prints ہاتھوں دونوں وقت، لیتے نشان کا انگلی  

طرح کی نشان کے انگوٹھے ٹھیک ہیں جاتی کی درج میں ہی ایک انگلیاں کی شہادت کی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
TRUE صحح FALSE غلط - - 2



158 To specify any biometric exceptions, click the '_blank_' button on the 

Demographic data screen. کیلئے کرنے متعین کو استثنا بائیومیٹرک بھی کسی  

موجود پر ڈیٹا ڈیموگرافک  '_blank_' کریں کلک پر بٹن

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Demographic 

Exception Capture 

درج استثناء ڈیموگرافک

Biometric Exceptions 

استثنا میٹرک بائیو

Import Screen 

Capture اسکرین 

کرنا برآمد درج None نہیں بھی کوئي 2

159 If a resident has an extra finger, then what is the operator to do? کسی اگر  

ہے؟ کرنا کیا کو آپریٹر تو ہو انگلی اضافی کی باشندہ

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

It will be treated as 

resident's 

biometric 

exceptions کو اس  

بائیومیٹرک کا باشندہ  

گا جائے مانا استثنا

The extra finger needs 

to be ignored. This will 

not be treated as a 

Biometric exception 

انداز نظر کو انگلی اضافی  

بائیو ایک یہ گا۔ جائے کردیا  

گا جائے مانا نہیں استثا میٹرک

In this case, the 

enrolment should 

be stopped for 

this resident اس 

باشندہ اس میں، معاملہ  

دیا روک اندراج کا  

گا جائے

In this case, all 

data are 

captured except 

fingerprint of the 

resident معاملہ اس  

انگلی کی باشندہ میں،  

عالوہ کے نشان کا  

کیا درج ڈیٹا تمام  

گا جائے 2

160 Fingerprint capture is mandatory for all residents above '_blank_' years 

'_blank_' ہے الزمی کرنا درج نشان کا انگلی کی باشندگان تمام اوپر سے سال

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری 2 4 5 6 3

161 Supervisor confirmation is required for any biometric exception بھی کسی  

ہے ضروری تصدیق کی سپروائزر کیلئے استثنا بائیومیٹرک

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

162 What is the function of the "Biometric Exceptions" button on the 

Demographic data screen? ہوتا کیا کام کا بٹن" میٹرک بائیو" پر اسکرین ڈیٹا ڈیموگرافک  

ہے؟

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

To specify any 

biometric 

exceptions بائیو کسی  

تعین کے استثنا میٹرک  

کیلئے

To import pre-

enrolment data ماقبل 

کرنے برآمد کو ڈیٹا اندراج  

کیلئے

To export 

captured data درج 

درآمد کو ڈیٹا شدہ  

کیلئے کرنے

To start new 

enrolment نیا 

کرنا شروع اندراج 1

163 If the resident has extra finger/s تو ہوں انگلیاں/  انگلی اضافی کی باشندہ اگر Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Ignore the extra 

finger انگلی اضافی  

کریں نظرانداز کو

Capture the extra finger 

لیں نشان کا انگلی اضافی

Ask the resident 

to wait for an 

enquiry by an 

UIDAI official ایک 

کے آئی اے ڈی آئی یو  

ذریعہ کے اہلکار  

کسی سے باشندہ  

انتظار کا انکوائری  

کہیں کو کرنے None نہیں بھی کوئي 1

164 Which screen comes after the "Photograph" screen? " کے اسکرین" گراف فوٹو  

ہے؟ آتی اسکرین کونسی بعد

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Review screen 

اسکرین جائزہ

Fingerprints screen فنگر 

اسکرین پرنٹ

Iris Scan screen 

اسکین پتلی کی آنکھ  

اسکرین

Demographic 

screen ڈیموگرافک 

اسکرین 2

165 Which screen comes after the "Iris" screen? " کونسی بعد کے اسکرین' پتلی کی آنکھ  

ہے؟ آتی اسکرین

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Review screen 

اسکرین جائزہ

Fingerprints screen فنگر 

اسکرین پرنٹ

Photograph 

screen گراف فوٹو  

اسکرین

Demographic 

screen ڈیموگرافک 

اسکرین 1

166 Which screen comes after the "Fingerprints" screen? " کے اسکرین" فنگرپرنٹ  

ہے؟ آتی اسکرین کونسی بعد

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Review screen 

اسکرین جائزہ

Iris screen پتلی کی آنکھ  

اسکرین

Photograph 

screen گراف فوٹو  

اسکرین

Demographic 

screen ڈیموگرافک 

اسکرین 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. گیا کیا مختص میں اسکرین ڈیموگراف استثنا میٹرک بائیو کوئی اگر  

ہے۔ ضروری کرنا درج سے حیثیت کی گراف فوٹو پر اسکرین گراف فوٹو انہیں تو ہے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

168 For fingerprint data only thumbs are captured صرف کیلئے ڈیٹا پرنٹ فنگر  

ہے جاتا کیا درج نشان کا انگوٹھے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 2

169 Is it mandatory for operator to give her/his own fingerprint after collecting 

data from every resident? کیلئے آپریٹر کیا بعد کے کرنے جمع سے باشندہ ہر کو ڈیٹا  

ہے؟ الزمی دینا نشان کا انگلی اپنی

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Not mandatory 

ہے نہیں الزمی Conditional ہے مشروط Mandatory الزمی

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 3

170 Biometric exceptions captured by the operator have to be verified by the 

supervisor by providing her/his thumb impression. بائیو شدہ درج ذریعہ کے آپریٹر  

ہے کرتا تصدیق کر لگا نشان کا انگوٹھے اپنے سپروائزر کو استثنا میٹرک

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1

171 The Head of the Family (HoF) must provide confirmation of the enrolment 

سربراہ کے خانہ اہل  (HoF) چاہئے کرنا فراہم ضرور تصدیق کی اندراج کو

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

At any time after 

the enrolment has 

been completed 

ہونے مکمل اندراج  

وقت بھی کسی کےبعد

As soon as the 

enrolment is complete 

by providing his 

biometrics بائیومیٹرک اپنا  

جلدی جتنی کرکے فراہم  

کرے مکمل اندراج ہوسکے

As soon as the 

enrolment is 

complete by 

talking to the 

operator over a 

telephone call 

پر ٹیلفون سے آپریٹر  

جلدی جتنی کرکے بات  

مکمل اندراج سکے ہو  

کرے

Just before the 

end of day 

process کے دن  

سے اختتام کے عمل  

پہلے کچھ 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, کو دن مخصوص کسی کہ ہے چاہتا جانتا یہ آفیسر کا رجسٹرار  

سکتا کر فراہم معلومات یہ سپروائزر گئے۔ کئے رد پیکٹ کتنے اور ہوئے، مکمل اندراج کتنے  

ہے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری From the 

enrolment forms 

سے فارم اندراج

From the End of day 

report and the Hold 

reject report کی دن اختتام  

کی ہولڈ پروجیکٹ اور رپورٹ  

سے رپورٹ

By asking the 

enrolment 

operator اندراج 

پوچھنے سے آپریٹر  

بعد کے

By asking the 

introducer تعارف 

کر پوچھ سے کنندہ 2

173 While capturing the photograph of an infant who is seated on her mother's 

lap, the operator must ensure that شیرخوار ایک ہوئے بیٹھے میں گود کی ماں اپنی  

کہ چاہئے بنانا یقینی کو بات اس کو آپریٹر وقت، لیتے تصویر کی بچے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری The mother's face 

is captured کے ماں  

لی تصویر کی چہرہ  

جائے

The mother's and the 

infant's faces are 

captured کے بچے اور ماں  

جائے لی تصویر کی چہرے

Only the infant's 

face is captured 

کے بچے صرف  

لی تصویر کی چہرے  

جائے

The infant 

should be seated 

by herself خود بچہ  

بیٹھے 3

174 What the operator should do if the resident has bandaged finger? باشندہ اگر  

چاہئے؟ کرنا کیا کو آپریٹر تو ہو رکھی لگا پٹی مرہم میں انگلی نے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
Ignore the 

bandage. Capture 

whatever possible. 

انداز نظر کو پٹی  

ممکن بھی جو کردیں۔  

کریں درج ہو

Record it as an 

exception. The resident 

should later get his/her 

biometric updated. اس 

پر طور کے استثنا ایک کو  

میں بعد کو باشندہ کریں۔ رکارڈ  

کروانا اپڈیٹ میٹرک بائیو اپنا  

چاہئے۔

Consult with 

supervisor 

ساتھ کے سپروائزر  

کریں مشورہ

Phone to UIDAI 

Helpdesk UIDAI 

فون کو ڈسک ہیلپ  

کریں 2



175 For a person with squint eyes, the iris capture process would be ترچھی ایک  

ہوگا طرح اس ہوگا عمل کا کرنے درج تصویر کی پتلی کی آنکھوں کیلئے شخص والے نظروں :-

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

Capture one eye at 

a time میں وقت ایک  

کرنا درج آنکھ ہی ایک

Cannot be captured درج 

سکتا جا کیا نہیں

Capture only one 

eye ہی ایک صرف  

کرنا درج آنکھ

Capture the 

same eye twice 

کو آنکھ ہی ایک  

کرنا درج دوبار 1

176 When should the operator instruct and communicate with the enrollee 

during biometric data capture? ہدایت کب کو آپریٹر دوران کے اندراج ڈیٹا میٹرک بائیو  

چاہئے؟ کرنا کرنا رابطہ ساتھ کے والے کرانے اندراج اور چاہئے دینا

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

All at once, before 

biometric data is 

captured ایک سب  

بائیومیٹرک ساتھ، ہی  

سے کرنے درج کو ڈیٹا  

پہلے

At each step of data 

capture ہر کا اندراج کے ڈیٹا  

اسٹیپ ایک - - 2

177 Before capture of biometric data, instructions should be given to the 

enrollee. دینی ہدایات کو والے کرانے اندراج پہلے، سے کرنے درج کو ڈیٹا میٹرک بائیو  

چاہئے

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

178 When should the compulsory Bio-metric updation be done?~ میٹرک بائیو  

ہے؟ جاتا ہو الزمی نہایت کب اپڈیشن

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

After 5 Yrs of age~ 

بعد کے سال ٥ کے عمر

After 5 Yrs and 15 Yrs of 

Age~ ~ اور سال ٥ کے عمر  

بعد کے سال ١٥

After 10 Yrs of 

Age~ ~ کے عمر  

بعد کے سال١٠

After 15 Yrs of 

Age~ ~ کے عمر  

بعد کے سال١٥ 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~ ہے داری ذمہ کی آپریٹرز ذیل مندرجہ میں جس  a 

جائزہ کا اندراج بعد کے اندراج  b تصدیق کی دستاویزات  c لینا ڈیٹا بایومیٹرک  d کے دستاویزات  

انتظام

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

a b c d 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. ~ وقت بھرتے ڈیٹا بایومیٹرک اسکا آپریٹر اور ہے آتا لئے کے اندراج راجو  

ہے گم چوانگ یہ ہے تا بتا آپریٹر راجو ہے رہا چبا کچھ میں منھ راجو کی ہے دیکھتا

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری
The operator 

should ask Raju to 

get rid of it as it 

may lead to 

problems during 

facial image 

capture~ کو آپریٹر  

کرنے ایسا کو راجو  

چاہئے کرنا منا سے  

چہرہ سے اس کی کیوں  

میں لینے تصویر کی  

ھیں سکتے ہو پیدا مسائل

The operator need not 

be bothered as long as 

its not tobacco~ کو آپریٹر  

کرنا نہین منا سے لینے تصویر  

ہو نا تمباکو یہ تک جب چاہیے - - 2

181 Rani came to the enrollment centre, she was wearing mehendi paste on 

one hand. The operator ___________ ~ اسکے اور ہے آتی لئے کے اندراج رانی  

کو آپریٹر تو ہے لگی مہدی میں ہاتھ ایک  .................

Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

should capture 

fingerprint of only 

one hand~ صرف 

انگلیوں کی ہاتھ ایک  

چاہئے لینے نشانات کے

should not capture 

fingerprint and ask her 

to return after the 

mehendi has 

dissapeared~ کے انگلیوں  

اور چاہیے لینا نہیں نشانات  

آنے باد کے ہونے غائب مہدی  

چاہیے کہنا لئے کے

should ask Savita 

Rani to wash her 

hands before 

fingerprint 

capture~ انگلیوں 

سے لینے نشانات کے  

کو رانی سوتا پہلے  

لئے کے دھونے ہاتھ  

چاہئے کہنا

should ask Savita 

Rani to put 

mehendi in her 

other hand also~ 

کو رانی سوتا  

بھی مے ہاتھ دوسرے  

آنے کر لگا مہدی  

چاہیے کہنا لئے کے 2



182 Which of these is  a biometric exception? ہیں؟ مستثنیات بایومیٹرک کیا سے میں ان Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Mehandi on Hands

مہدی پر ہاتھ

extra finger  انگلی زائد bandaged finger

پٹی میں انگلی

both 2 and 3 ۔٢

۔۳ اور

3

183 Which of these is not biometric device? ہے؟ نہیں ڈیوائس بایومیٹرک کون سے میں ان Biometric Data 

Capture کی ے مسود  

گرفتاری

printer  پرنٹر laptop  ٹاپ لیپ photocopier

فوٹوکاپیر

1,2 and 3 ۔٢ ۔١

۔۳ اور

4

184 Who will provide sign off in case of enrollment with biometric exception

گا۔ کرے آف سائن کون میں اندراج ساتھ کے مستثنیات بایومیٹرک

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Supervisor سپروائزر Operator آپریٹر introducer  تعارف

کار

both 1 and 3 ۔١

٢ اور

1

185 In a slap scanner, image of all 5 fingers of each hand are taken at a time.

ہیں۔ جاسکتے لئے نشان کے انگلیوں پانچ بار ایک میں اسکینر سیدھے

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

True  صحیح FALSE غلط   

186 What shall be the facial expression of the resident during photograph

capture?  چاہیے۔ ہونا اظہار کیسا پر چہرے کے رہائشی وقت لیتے تصویر وقت کے اندراج

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Angry میں غصہ Smiling  ہوا مسکراتا neutral غیرجانبدار either 2 or 3 یا ۔٢

۔۳

3

187 Use of  eye glasses are permitted during capture of facial photograph.  کیا

ہے۔ اجازت کی لگانے چشمہ کے آنکھوں وقت لیتے تصویر کی چہرے

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

True  صحیح FALSE غلط   1

188 Can iris image be taken if a resident wears plain contact lenses?  اگررہائشی

آئرس بھی باوجود کے اس کیا ہے پہنا لینس کانٹیکٹ سادہ  (AIRs) ہے۔ جاسکتی لی تصویر کی

Biometric Data 

Capture آبادی شماریات  

انٹری ڈاٹا

yes ہاں no نہیں    1

189 What is the correct way of taking biometric exception photograph?

ہے۔ کیا طریقہ صحیح لئے کے لینے تصویر رعایت بایومیٹرک

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Facial Photograph

focusing eyes

توجہ تصویر کی چہرے

آنکھیں مرکوز

Facial photograph with

both palms facing

camera سامنا کا کیمرے

کی ساتھ کے ہتھیلیوں دونوں

تصویر

No exception

photograph is

required تصویر

رعایت لئے کے

ہے نہیں درکار

none of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

2

190 All biometric devices are connected to lap top through"--------".  سے ٹاپ لیپ

ہیں۔ منسلک ڈوائس بایومیٹرک تمام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

VGA port جی۔ وی۔

پورٹ اے۔

USB Port پورٹ بی۔ ایس۔ یو۔ Both 1 and 2  ۔١

۔٢ اور

none of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

2

191 Is it recommended to use flash light while capturing facial image ?  کی چہرے

ہے۔ جاتی کی سفارش کی کرنے استعمال کا روشنی فلیش وقت لیتے تصویر

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Yes ہاں No نہیں   2

192 is it advisable to update biometric information once a child completes 5

years of age?  کو معلومات میٹرک بایو کی اس پر کرنے پورے سال پانچ کے عمر بچہ ایک

سکتاہے۔ دیا مشورہ کا کرنے ڈیٹ اپ

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

yes ہاں no نہیں     1

193 What is mandatory to confirm the changes in UCL?  کی تبدیل میں ایل۔ سی۔ یو۔

ہے؟ کیا کرنا تصدیق الزمی

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Biometric

authentication of

operator  کی آپریٹر

تصدیق بایومیٹرک

Biometric authentication

of resident کی رہائشی

تصدیق بایومیٹرک

Both  دونوں None نہیں کوئی 3

194 Can a resident update photograph?    ہے۔ کراسکتا ڈیٹ اپ تصویر اپنی رہائشی Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Yes ہاں No نہیں     
1

195 Can only the  Photograph be updated in Aadhaar?  میں آدھار تصویری صرف کیا

ہے۔ ہوتی ڈیٹ اپ

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

No  یاں Yes نہیں   
1



196 How can the Photograph of a resident can be  updated through ECMP

client?  کی ڈیٹ اپ طرح کس ذریعہ کے کالئنٹ پی۔ ایم۔ سی۔ ای۔ تصویر کی رہائشی ایک

ہے۔ جاسکتی

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Not possible  ممکن

نہیں

Possible with fingerprint

update اپ نشان کے انگلیوں

ہیں ہوسکتے ڈیٹ

Possible with all

Bio-metric update

اپ بایومیٹرک سبھی

ہیں ہوسکتے ڈیٹ

Possible with

Demographic

Update اپ آبادیاتی

ہے۔ ممکن ڈیٹ

3

197 What is the age when biometric updating is to be done?  ڈیٹ اپ بایومیٹرک جب

چاہئے۔ ہونی عمر کتنی تب ہے کیاجاتا

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

5 yrs ۵سال ۔ 10 yrs سال ۔١٠ 15 yrs ١۵سال ۔ both 1 and 3

دونوں ۔۳ ۔اور١

4

198 Which of the following are  biometric update?  سے کون میں ذیل مندرجہ

ہیں۔ کرسکتے ڈیٹ اپ بایومیٹرک

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Fingerprint انگلیوں

نشان کے

Photograph of the

person تصویر کی شخص

Place of birth

جگہ کی پیدائش

1 and 2 ٢اور ۔١ 4

199 Which of the following are fields for  Biometric?  کون میدان بایومیٹرک سے میں ان

ہیں۔ سے

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Name and gender

جنس اور نام

Address پتہ photo فوٹو None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

3

200 Demographic update does not include _________________.  ڈیٹ اپ آبادیاتی

ہیں۔ نہیں شامل میں

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Change of name نام

بدلنا کو

Change of fingerprints

بدلنا کو نشان کے انگلیوں

Change of

address بدلنا کو پتہ

 Change of

mobile number

بدلنا نمبر موبائل

2

201 Can we write salutation like Mr., Dr., Sh., Col. etc in updating?  ڈیٹ اپ ہم

ہیں۔ سکتے لکھ خطاب وغیرہ کرنل، شیخ، ڈاکٹر، جناب، میں کرنے

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

yes ہاں no نہیں   2

202 Is  biometric capture required at the time of updating?  آدھار اپنا رہائشی کیا

ہے۔ کرسکتا چیک اسٹیٹس الئن آن نمبر اندراج

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

yes ہاں no نہیں   1

203 In case of Biometric exception whose biometrics is mandatory for

verification?   ہے۔ الزمی لئے کے تصدیق بایومیٹرکس سے کون سبب کے رعایت بایومیٹرک

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Supervisor سپروائزر Operator آپریٹر Introducer تعارف

کار

None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

1

204 There should be space  between the fingers to capture the fingerprint

image properly  تھوڑا میں بیچ کے انگلیوں لئے کے لینے سے ٹھیک کو نشان کے انگلیوں

چاہیے۔ ہونا فاصلہ

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Yes.  ہاں No. There should not be

any space  جگہ بھی کوئی

چاہیے ہونی نہیں خالی

Operator can

decide  طے آپریٹر

گا کرے

 

1

205 Enrolment slip contains information about Quality of Biometrics.  کی اندراج

ہے۔ ہوتی درج تعداد کی بایومیٹرکس پر سلپ

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

True  صحیح false  غلط   1

206 Biometric exception cases are --------.  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‘‘ ہیں۔ جملے کے رعایت بایومیٹرکس ’’ Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

any finger missing

نشان کا انگلی بھی کسی

چھوٹنا

Any eye missing بھی کسی

چھوٹنا کو آنکھ

Amputation  of

hands کٹنا کا ہاتھ

All of three اوپر

تینوں کے

3

207 Can Biometric Exceptions be  marked where Biometrics can be captured?

ہے۔ ہوتا گرفتار ڈاٹا میں بایومیٹرکس جو ہے کیاجاسکتا ٹک کو رعایات بایومیٹرکس کیا

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Yes  ہاں It will be treated as

fraud  کی باز کودھوکے اس

سمجھنا طرح

Penalty will be

imposed  پر ان

لگانا جرمانہ

Both 2 & 3 اور ۔٢

دونوں ۔۳

4

208 Can operator  capture photograph of a resident wearing a turban or scarf or

any other garment.  تصویر کی رہائشی پہنے کو لباس دیگر بھی کسی یا اسکارف پگڑی

ہے۔ سکتا لے آپریٹر کیا

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Operator can

decide  طے آپریٹر

گا کرے

Yes  ہاں Full Face should

be visible  پورا

ہو ظاہر چہرہ

Both 2 & 3 اور ۔٢

دونوں ۔۳ 3

209 Dark glasses/tinted glasses on eyes while taking resident photograph is

allowed.  ہے۔ اجازت کی کھینچوانے تصویر ہوئے پہنے چشمے سیاہ

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Yes  ہاں No. نہیں Operator  can

decide  طے آپریٹر

گا کرے

Supervisor can

decide  سپروائزر

گا کرے طے 2



210 Position of digital camera is to be adjusted instead of adjusting position of

Enrollee.  کی والے کرانے اندراج تاکہ ہے کیا ایڈجسٹ کو پوزیشن کی کیمرے ڈیجیٹل

پوزیشن۔

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

True  صحیح false  غلط Depending on

situation  صورت

بناپر کی حال

 

1

211 Head rotation while taking photograph is  acceptable .  سرہالنا وقت لیتے تصویر

ہے۔ قبول قابل

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

True  صحیح false  غلط   

2

212 While capturing photo, Resident has to ……..  چاہیے۔ سونا کو رہائشی لیتے تصویر

’’۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‘‘

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Sit Straight  سیدھے

بیٹھے

Look into digital camera

دیکھیں میں کیمرے ڈیجیٹل

Look into the

Monitor  میں مانیٹر

دیکھیں

Both 1 & 2 اور ۔١

دوانوں ۔٢ 4

213 For  photo capture, which background is preferred ?  منظر پس وقت لیتے تصویر

چاہیے۔ ہونا کا طرح کس

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Red  الل Yellow  پیال white  سفید All of three تینوں

سبھی 3

214 Use of accessories that cover any region of the face is  permitted.  کے چہرے

بھی کسی لئے کے کرنے احاطہ کا حصہ بھی کسی  (accessories) اجازت کی استعمال کے

ہے۔

Biometric Data 

Capture کی مسودے  

گرفتاری

Allowed  اجازت کی

دی دے

Not allowed  اجازت کی

دی نہیں

Not all cases. Due

to medical

conditions are

allowed میڈیکل

سبھی کی کنڈیشن

اجازت میں معاملوں

ہوتی نہیں

 

3

215 Which of the following documents may be used for verifying the identity of 

a person? استعمال دستاویزات سے کون لئے کے کرنے تصدیق کی شناخت کی شخص ایک  

ہیں؟ سکتے جا کئے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Passport پاسپورٹ

Photo Ration Card فوٹو 

کارڈ راشن

Driving Licence 

الئسنس ڈرائیونگ

All of the above 

تمام باال مندرجہ 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_’ سکتا جا کیا حاصل سے ریکارڈ سرکاری کہ جو معلومات، متعلق سے شخص ایک  

کو وغیرہ پیدائش، تاریخ پتہ، نام، ہےجیسے  '_blank_' ہیں کہتے معلومات .

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Physical جسمانی Natural قدرتی

Demographic 

ڈیموگرافک

Biometric 

بائیومیٹرک 3

217 Which one is NOT demographic information? ڈیموگرافک سے کون سے میں ان  

(Demographic) ہے؟ نہیں معلومات

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Name نام Age عمر Address پتہ

Fingerprint انگلی 

نشان کا 4

218 Who checks the Resident's documents at the Enrolment Centre? مرکز اندراج  

کریگا؟ چیک کون دستاویزات کے باشندہ پر

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Enrolment 

Supervisor اندراج 

سپروائزر Verifier کار تصدیق

Introducer تعارف 

کنندہ

Either 1 or 2 تو یا  

2 یا 1 2

219 The Enrolment Operator enters the verified demographic resident data into 

the Enrolment software from the Enrolment Form. کا باشندہ آپریٹر اندرراج  

ہے۔ کرتا داخل میں ویئر سافٹ اندراج سے فارم اندراج معلومات ڈیموگرافک شدہ تصدیق

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1

220 If the Resident is less than 5 years old, details of parents/guardian will be 

required. مطلوب تفصیالت کی سرپرست/  والد تو ہو کا عمر کم سے سال 5 باشندہ اگر  

ہونگی۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

221 While enrolling the child below 5 years, the operator will use whose 

Aadhaar or enrolment number in the child's form. 5 بچوں کے عمر کم سے سال  

گا؟ کرے استعمال کا نمبر اندراج یا آدھار کس میں فارم کے بچے آپریٹر دوران، کے اندراج کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Teacher's کا استاذ

Parent/Guardian والدین / 

کا سرپرست Operator's کا آپریٹر

Supervisor's 

کا سپروائزر 2



222 The full form of KYR is '_blank_' KYR شکل مکمل کی  '_blank_' ہے Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Keep Your 

Resources اپنے 

رکھیں کو وسائل

Know Your Resident اپنے 

جانیں کو باشندہ

Key Your Resident 

کے باشندہ اپنے  

کریں محفوظ

Knowledge in 

Yellow Records 

میں رکارڈ پیلے  

معلومات 2

223 The full form of PoI is '_blank_' PoI شکل مکمل کی '_blank_' ہے۔ Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Proof of 

Information 

ثبوت کا معلومات

Point of Initiation نقطہ 

آغاز

Proof of Identity 

ثبوت کا پہچان

Period of 

Instantiation 

مدت وضاحتی 3

224 The full form of PoA is '_blank_' PoA شکل مکمل کی  '_blank_' ہے۔ Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Proof of Address 

پتہ) اڈریس آف پروف  

ثبوت کا )

Proof of Association 

ثبوت کا ایشن اسوسی

Point of 

Association اسوسی 

آغاز کا ایشن

Period of 

Association اسو 

مدت کی ایشن سی 1

225 Once demographic and biometric data capture is complete, the text data on 

the review screen is read out by the '_blank_' بائیومیٹرك اور ڈیموگرافک ہی جیسے  

ڈیٹا ٹیسٹ پر اسکرین جائزہ تو ہے، ہوجاتا مکمل اندراج کا ڈیٹا  '_blank_' جاتا پڑھا ذریعہ کے  

ہے۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Enrolment Agency 

Operator اندراج 

آپریٹر ایجنسی CIDR CIDR Technician ٹیکنیشین Registrar رجسٹرار 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. 

مقرر ایک ہیں، ناکام میں کرنے فراہم ثبوت کے پتے یا شناخت باشندے جہاں میں حاالت ایسے  

'_blank_' ہے سکتا دے تعارف کا ان لئے کے آدھار انہیں .

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Supervisor سپروائزر Introducer کنندہ تعارف Registrar رجسٹرار Operator آپریٹر 2

227 The supporting document for verifying PoI PoI دستاویز معاون کیلئے تصدیق کی Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Passport پاسپورٹ

Voter Identity (ID) ورٹر 

) کارڈ پہچان ڈی آئی )

Photo Credit Card 

کارڈ کریڈٹ فوٹو

All of the above 

تمام باال مندرجہ 4

228 The supporting document for verifying PoA PoA دستاویز معاون کیلئے تصدیق کی Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Bank Statement/ 

Passbook پینک 

بک پاس/اسٹیٹمنٹ Ration Card کارڈ راشن

Insurance Policy 

پالیسی بیمہ

All of the above 

تمام باال مندرجہ 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 کرنے تصدیق کی ثبوت کے پیدائش تاریخ سا کون سے میں ان  

کا چھوڑنے اسکول ثانوی. 3 کارڈ راشن. 2 سرٹیفکیٹ پیدائش. 1 ہے؟ دستاویز معاون لئے کے  

پاسپورٹ. 5 (شناخت کی ووٹر) کارڈ شناختی ووٹر. 4 (سی ایل ایس ایس) سرٹیفکیٹ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

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? 

ہے؟ اہل کے اکاؤنٹ بینک واال آدھار ایک وہ کیا ہے۔ کا سال 4منا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Yes ہاں No نہیں - - 1

231 The '_blank_' will accept the photocopies of the resident's documents 

_blank_ ' گا۔ کرے قبول فوٹوكاپی کی دستاویزات کے ساکن

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Registrar 

Supervisor رجسٹرار 

سپروائزر Introducer کنندہ تعارف

Enrolment 

Agency Operator 

آپریٹر ایجنسی اندراج Resident باشندہ 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 ساتھ اپنے نے باشندے اگر  POI اور PoA نہیں فوٹوكاپی کی دستاویزات  

کا فوٹوكاپیئر دستیاب میں مرکز اندراج لئے کے نکالنے کاپی کی دستاویزات تو ہے، رکھی  

ہے سکتا جا کیا استعمال

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 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. سربراہ کے خاندان پر بنیاد کی اندراج  (HOF) میں معاملہ کے  

'_blank_' کی بات اس ہیں ہوتے دینے نشانات کے انگلیوں اپنی پر طور کے نشانی ایک کو  

ہے۔ درست معلومات شدہ درج کہ کیلئے تصدیق

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Introducer تعارف 

کنندہ

Head of the Family خاندان 

سربراہ کا Verifier کار تصدیق

Supervisor 

سپروائزر 2

234 Who will sign the consent form if the Resident's age is below 5 years? اگر 

کریگا؟ دستخط پر فارم منظوری کون تو ہو کم سے سال 5 عمر کی باشندہ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Resident باشندہ

Enrolment Agency 

Operator ایجنسی اندراج  

آپریٹر

Father / Mother / 

Guardian ماں/  والد  

سرپرست /

Enrolment 

Agency 

Supervisor اندراج 

سپروائزر کا ایجنسی 3

235 Enrolment Operator Corrects data, if required, within '_blank_' hours of the 

Resident's Enrolment and in the Presence of the Resident تو ہو ضروری اگر  

کے اندراج کے باشندے آپریٹر اندراج  '_blank_' کی باشندے اور اندر اندر کے گھنٹے  

ہے کرتا درست کو ڈیٹا میں موجودگی .

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
24 48 96 120 3

236 What is "Consent-for-Enrolment" slip? " ہے؟ ہوتی کیا رسید" منطوری کیلئے اندراج Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری 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. اندراج یہ  

کی پرنٹ میں آخر کے  

بار نمبر، اندراج گئی،  

وغیرہ اعالن اتفاق کوڈ،  

طرف کی باشندے اور  

مشتمل پر دستخط سے  

ہے رسید

It is the resident's copy 

containing Enrolment 

Number, bar code, the 

consent texts for 

declaration etc. and 

signed by the Operator. 

جس ہے کاپی کی باشندے یہ  

کوڈ بار نمبر، اندراج میں ، 

اتفاق لئے کے وغیرہ اعالن  

کی آپریٹر اور ہیں شامل متن  

ہوتی شدہ دستخط سے طرف  

ہے

It is the 

Introducer's copy 

containing 

Enrolment 

Number, bar 

code, the consent 

texts for 

declaration etc. 

and signed by the 

Operator. اندراج یہ  

اعالن کوڈ، بار نمبر،  

اتفاق لئے کے وغیرہ  

تعارف سمیت متن  

اور ہے کاپی کی کردہ  

سے طرف کی آپریٹر  

ہے ہوتی شدہ دستخط .

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 1

237 A resident who has been enrolled on Saturday comes to the enrolment 

centre on Monday, requesting for correction. ہے گیا کیا اندراج کا جس شخص ایک  

ہے کرتا درخواست لئے کے اصالح اور ہے، آتا میں مرکز اندراج کو سنیچر وہ .

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

The correction can 

be permitted اصالح 

جا دی اجازت کی  

ہے سکتی

The correction cannot 

be permitted کی اصالح  

ہے سکتی جا دی نہیں اجازت

The correction 

can be permitted 

if the resident has 

the necessary 

documentary 

proof کے باشندہ اگر  

ضروری پاس  

ہے ثبوت دستاویزاتی  

اجازت کی اصالح تو  

ہے سکتی جا دی

 2 اور 1 ،دونوں

2 اور 1 ،دونوں 3



238 The village sarpanch has come for enrolment wearing a 'Gandhi' cap گاؤں 

ہیں گئے آ کر پہن ٹوپی' گاندھی' لیے کے اندراج سرپنچ کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
He must be 

requested to take 

it off while 

capturing his 

photograph unless 

it is worn for 

religious or 

cultural reasons 

یا مذہبی یہ تک جب  

بناء کی وجوہات ثقافتی  

کی ان پہنا، نہیں پر  

اسے وقت لیتے تصویر  

ضرور لئے کے ہٹانے  

جانا کیا درخواست  

چاہئے

He can keep wearing it 

while being 

photographed تصاویر وہ  

پہنے اسے وقت جاتے کھینچی  

ہیں سکتے رکھ ہوئے

He must take it 

off when he 

enters the 

enrolment centre 

مرکز اندراج وہ جب  

تو ہوتاہے داخل میں  

دینی ہٹا ٹوپی کی اس  

چہئے

The cap can be 

cropped out 

after taking the 

photograph 

بعد کے لینے تصویر  

چھانٹ کو ٹوپی  

ہیں سکتے 1

239 The review of data entered is carried out ہے چکا جا لیا جائزہ کا ڈیٹا شدہ درج Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

After capturing 

Demographic Data 

درج کو ڈیٹا ڈیموگرافک  

کےبعد کرنے

After capturing 

Demographic and 

Biometric data ڈیموگرافک 

درج کو ڈیٹا بائیومیٹرک اور  

بعد کے کرنے

After verifying 

documents 

تصدیق کی دستاویزات  

بعد کے

After getting 

Supervisor's 

confirmation 

تصدیق کی سپروائزر  

بعد کے 2

240 Correction module requires mandatory entry of which demographic field? 

ہے؟ الزمی کرنا داخل کا فیلڈ ڈیموگرافک کس میں موڈیول اصالح

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Name نام Age عمر Address پتہ Gender جنس 1

241 Backup operations must be carried out at least کیا کتنا کم سے کم آپریشن اپ بیک  

جائے؟

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Once a day میں دن  

بار ایک Twice a day بار دو میں دن

Once a week ہفتہ 

بار ایک میں

Twice a week ہفتہ 

دوبار میں 2

242 At the end of enrolment the operator must provide her/his '_blank_' as 

confirmation پر طور کے تصدیق کی اس کو آپریٹر میں آخر کے اندراج  '_blank_' فراہم 

چاہیے کرنا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Signature دستخط

Iris Image کی پتلی کی آنکھ  

تصویر Photograph تصویر

Fingerprint انگلی 

نشان کا 4

243 Identify which of the following is not an end-of-day activity مندرجہ کہ پہچانیں  

ہے نہیں سرگرمی کی دن اختام سا کون سے میں ذیل

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Review all 

Enrolments تمام 

لینا جائزہ کا اندراجات

Export Data اکسپورٹ ڈیٹا  

کرنا

Verify Documents 

تصدیق کی دستاویزات  

کرنا

Match Consents 

for Enrolments 

to Number of 

Enrolments اندراج 

کو منظوری کی  

مالنا سے نمبر اندراج 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? جائزہ کا ڈیٹا اندراج  

جبکہ ہے گئی کی درج کے 84 عمر کی شخص ایک کہ ہے چلتا پتہ کو سپرواذر دوران کے  

کرے کارروائی کیا سپرواذر. ہے ہوتی معلوم کی شخص کے عمر درمیانی ایک تصویر کی اس  

گا؟

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Correct the age to 

48 and approve 

the packet 84 کی 

کریگا درست کو عمر  

کریگا منظور پیکٹ اور

Put the packet on Hold 

and inform resident to 

come again for 

correction پر الئن کو پیکٹ  

اصالح گااور رکھے پر روک  

کر مطلع کو باشندے لئے کے  

گا بالئے سے پھر کے

Reject the packet 

کردیں رد کو پیکٹ

Approve after 

checking with 

the Operator 

جانچ ساتھ کے آپریٹر  

منظور بعد کے پڑتال  

کریگا 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? شخص ایک کہ ہے چلتا پتہ کو سپرواذر دوران کے جائزہ کا ڈیٹا اندراج  

چاہئے؟ کرنی کارروائی کیا کو سپرواذر. ہے دھندلی سے طرح پوری تصویر کی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Rectify the blurred 

image تصویر دھندلی  

کریں درست کو

Put the packet on Hold 

رکھیں روکے کو پیکٹ

Reject the packet 

کردیں رد کو پیکٹ

Approve the 

packet کو پیکٹ  

کردیں منظور 3

246 A resident wants her name spelt as Samina although her PoI document has 

her name spelt as Sameena چاہتا کرنا ہجے کا نام اپنے پر طور کے سامنہ باشندہ ایک  

اگرچہ ہے  PoI ہے سمینہ ہجے کا نام کے اس میں دستاویز کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
The 'Verifier' can 

permit this change 

تبدیلی اس کار تصدیق  

ہے سکتا دے اجازت کی

The 'Operator' can 

permit this change آپریٹر 

سکتا دے اجازت کی تبدیلی اس  

ہے

The 'Supervisor' 

can permit this 

change سپروائزر 

اجازت کی تبدیلی اس  

ہے سکتا دے

Nobody can 

permit this 

change بھی کوئی  

اجازت کی تبدیلی اس  

ہے سکتا دے نہیں 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 چاہتا کرنا 1990 جون 25 کر بدل کو پیدائش تاریخ اپنی باشندہ ایک  

کی چھوڑنے اسکول کے اس گئی کی فراہم میں ثبوت کے پیدائش تاریخ اگرچہ ہے  

ہے 1987 جون 1 تاریخ میں SLCسرٹیفیکٹ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
The 'Verifier' can 

permit this change 

تبدیلی اس کار تصدیق  

ہے سکتا دے اجازت کی

The 'Operator' can 

permit this change آپریٹر 

سکتا دے اجازت کی تبدیلی اس  

ہے

The 'Supervisor' 

can permit this 

change سپروائزر 

اجازت کی تبدیلی اس  

ہے سکتا دے

Nobody can 

permit this 

change بھی کوئی  

اجازت کی تبدیلی اس  

ہے سکتا دے نہیں 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 کا گنیش بیٹے سالہ 4 اپنے کارتھی  

آپریٹر ہے۔ گیا سو میں گود کی والد اپنے اور ہے ہوا تھکا گنیش ہے۔ آیا کرانے اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Can continue with 

the enrolment as 

Iris data capture is 

not required for 

children below 5 

years of age اندراج 

ہے سکتا رکھ جاری  

کم سے سال 5 کیونکہ  

کیلئے بچوں کے عمر  

ڈیٹا کا پتلی کی آنکھ  

کی کرنے درج  

ہے نہیں ضرورت

s asleep رکھ جاری اندراج  

ہوئے سوئے کیونکہ ہے سکتا  

کی بچے باوجود کے ہونے  

ہے سکتی جا لی تصویر

Cannot continue 

with the 

enrolment as Iris 

data needs to be 

captured اندراج 

کیونکہ سکتا کر نہیں  

ڈیٹا کے پتلی کی آنکہ  

درج کو  

کا آگے کئےبغیرآپریٹ  

سکتا کر نہیں کم

Cannot continue 

with the 

enrolment as the 

child's eyes need 

to be open 

during the facial 

image capture 

سکتا کر نہیں اندراج  

کی چہرے کیونکہ  

وقت لیتے تصویر  

کھلی آنکھ کی بچے  

ضرورت کی رہنے  

ہے 4



249 Before starting an enrolment for a resident, the operator must ensure that 

کہ چاہئے بنانا یقینی کو اس کو آپریٹر پہلے، سے کرنے شروع انداراج کا باشندہ کسی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

The resident has 

no biometric 

exceptions باشندہ 

بھی کوئی پاس کے  

ہو نہ استثنا بائیومیٹرک

The resident has filled 

the enrolment form 

دیا بھر فارم اندراج نے باشندہ  

ہو

The resident has 

certified true 

copies of all 

documents that 

are being 

submitted as 

proof of Identity, 

Address, Age, 

Relationship باشندہ 

دستاویزات پاس کے  

حقیقی شدہ تصدیق کی  

وہ کو جن ہے کاپی  

اور عمر پتہ، پہچان،  

کے ثبوت کے رشتہ  

ہے کررہا جمع پر طور

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 

فارم اندراج کی باشندہ  

کی دستاویزات  

صحیح شدہ تصدیق  

کار تصدیق پر کاپی  

مہر اور دستخط کا  

جوکہ ہو چکی لگ  

اور عمر پہچان،  

کے ثبوت کے رشتہ  

کئے جمع پر طور  

جارہےہیں 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 ہے آیا کیلئے اندراج رام کھاسی  

کہ ہے چلتا پتہ کو رام بلی ہے۔ کردیتا جمع دستاویزات سارے پاس کے رام آپریٹربلی اور  

اندراج سوائے ہے لگادی مہر کرکے دستخط پر دستاویزات تمام کے رام کھاسی نے کار تصدیق  

کے م فار

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Baliram must ask 

Khasiram to get 

the enrolment 

form signed and 

stamped by the 

Verifier before 

continuing with 

the enrolment 

پہلے سے کرنے اندراج  

رام کھاسی کو بلیرام  

کا کار سےتصدیق  

لگوانے مہر اور دستخط  

چاہئے کہنا کو

Baliram can himself 

verify the data in the 

form using the various 

documents provided by 

Khasiram and continue 

with the enrolment 

فراہم ذریعہ کے رام کھاسی  

کے دستاویزات مختلف کردہ  

کی ڈاٹا میں فارم سے استعمال  

اور ہے سکتا کر خود تصدیق  

ہے سکتا کر اندراج

Baliram can ask 

the supervisor to 

sign on the 

Enrolment form 

and continue 

with the 

enrolment بلیرام 

اندراج سے سپروائزر  

کرنے دستخط پر فارم  

کو کرنے اندراج اور  

ہے سکتا کہہ

Enrolment forms 

are not 

mandatory. 

therefore 

Baliram can start 

entering the 

data from the 

documents 

provided by 

Khasiram اندراج 

نہیں ضروری فارم  

کھاسی کیونکہ ہے۔  

فراہم ذریعہ کے رام  

سے دستاویزات کردہ  

شروع کرنا داخل ڈیٹا  

ہے سکتا کر 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 سے میں ذیل مندرجہ کیلئے اندراج  

الف ہے؟ قبول قابل دستاویز سا کون ) PoI ب بل کا بجلی پر طور کے ) PoA لیٹر پر طور کے  

جو تصویر مع سرٹیفیکٹ، کی پہچان (ج خط کا آفیسر گیزیٹڈ یا خط کا اے ایل ایم پر ہیڈ  PoI کی 

د ہو گئی کی شائع ذریعہ کے آفیسر گیزیٹڈ پر ہیڈ لیٹر سے حیثیت ) PoA اسکول سے حیثیت کی  

سرٹیفیکٹ کی چھوڑنے  SLC

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

a الف b ب c ج d د 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 ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

a الف b ب c ج d د 2

253 Resident has brought copies of documents attested by a Public Notary. Are 

these acceptable الئی کاپیاں کی دستاویزات کردہ تصدیق ذریعہ کے نوٹری پبلک نے باشندہ  

ہیں؟ قبول قابل یہ کیا ہیں۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Verifier should 

insist upon 

originals as 

certified copies are 

not acceptable 

کا اصل کو کار تصدیق  

چاہئے کرنا مطالبہ  

کردہ تصدیق کیونکہ  

ہے نہیں قبول قابل کاپی

Verifier can accept these 

certified copies کار تصدیق  

قبول کو کاپیوں شدہ تصدیق ان  

ہے سکتا کر - - 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? آئي کیلئے اندراج ساتھ کے ثبوت اصل کے دستاویزات پہچان ارچنا  

جمع میں ،کالج ہے سرٹیفیکٹ کی چھوڑنے اسکول کا اس جوکہ ثبوت کا عمر کی اس تاہم ہے۔  

کاپی فوٹو کی سرٹیفیکٹ کی چھوڑنے اسکول پاس کے اس ہے۔ چاہتی لینا داخلہ ارچنا جہاں ہے  

ہے سکتا ہو اندراج کا اس کیا ہے۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

The photcopy is 

sufficient to be 

used as a Proof of 

Age document and 

Archana can be 

enrolled on the 

basis of this عمر 

پر طور کے ثبوپ کے  

استعمال کا کاپی فوٹو  

کی اوراس ہے کافی  

اندراج کا ارچنا پر بنیاد  

ہے سکتا ہو

The photocopy must be 

certified by the Verifier 

and then used for 

enrolment تصدیق کاپی فوٹو  

شدہ تصدیق ذریعہ کے کار  

اندراج پھر اور چاہئے ہونی  

چاہئے جانی کی استعمال کیلئے

The photocopy 

must be certified 

by a Public Notary 

or a Gazzeted 

officer in order to 

be accepted as a 

Proof of Age 

document کے عمر  

پر طور کے ثبوت  

کیلئے ہونے قبول قابل  

پبلک کسی کاپی فوٹو  

آفیسر گیزیٹڈ یا نوٹری  

تصدیق ذریعہ کے  

چاہئے ہونی

Archana can be 

enrolled by 

entering her age 

and setting the 

option for 

document 

verification as 

'Not Verified' 

داخل عمر کی ارچنا  

اور کرکے  

تصدیق دستاویزات  

تصدیق" کو آپشن کے  

سے حیثیت کی" نہیں  

کا اس کرکے سیٹ  

سکتا جا کیا اندراج  

ہے 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 اندراج اور ہے سال 50 تقریبا عمر کی ان ہے۔ آئي کیلئے اندراج میلو ڈی میری  

میں بارے کے کاپی کی دستاویزات کار تصدیق جب ہیں۔ آئی لیکر دستاویزات اصل تمام کیلئے  

کار تصدیق ہیں۔ الئی نہیں کاپی بھی ایک وہ کہ ہے کہنا کا ان تو ہے کرتا سوال

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Can ask her to get 

copies کاپی سے اس  

ہے سکتا کہہ کو النے

Can ask the EA 

personnel to photocopy 

Mary's original 

documents and collect 

the charges from Mary 

EA کے میری سے اہلکار کے  

کاپی کو دستاویزات اصل  

الگت سے میری اور کرنے  

ہے سکتا کہہ کو کرنے جمع

Can ask the EA 

personnel to 

photocopy Mary's 

original 

documents and 

collect the 

charges from him 

(i.e. the verifier) 

EA اہلکارکو کے  

اصل کے میری  

کاپی کی دستاویزات  

سے اس اور کرانے  

کرنے جمع الگت  

ہے سکتا کہہ کیلئے  

( کار تصدیق یعنی )

Can ask the EA 

personnel to 

photocopy 

Mary's original 

documents free 

of cost EA کے 

کے میری سے اہکار  

کو دستاویزات اصل  

کرانے کاپی میں مفت  

ہے سکتا کہہ کیلئے 4

256 The charges to be collected from the resident during enrolment is کے اندارج  

ہیں چارجیز والے جانے کئے جمع سے باشندہ درمیان

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری NIL Rs.20/- Rs.50/- Rs.100/- 1

257 The charges to be collected from the resident for carrying out any kind of 

correction in enrolment data is کیلئے کرنے درستی کی طرح بھی کسی میں ڈیٹا اندراج  

ہیں چارجیز والے جانے لئے سے باشندہ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری NIL Rs.20/- Rs.50/- Rs.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? EA ایک 

ہیں۔ ہوتے دستاویزات گئے کئے جمع ذریعہ کے باشندہ میں جس ہے دیتا تشکیل فہرست ایسی  

رکھے جاری کو بیچ ایک فہرست ساری کتنی کہ کریں پہچان

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

100 150 200 250 4

259 Enrolment station must have an extra monitor for residents to verify their 

data. اضافی ایک پر اسٹیشن اندراج خاطر کی کرنے تصدیق کی ڈیٹا کے ان کیلئے باشندوں  

چاہئے ہونا ضرور مانیٹر

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

260 Laptop/Desktop is a '_blank_' requirement in the enrolment station ٹاپ لیپ  / 

ایک کی اسٹیشن اندراج ٹاپ ڈیسک  '_blank_' ہے ضرورت

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Mandatory الزمی Optional اختیاری Extra اضافی

Unimportant غیر 

اہم 1

261 Which are the mandatory requirements for an enrolment station? ایک 

ہیں؟ ضروریات الزمی کونسی کیلئے اسٹیشن اندراجی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Digital Camera 

کیمرہ ڈیجٹل Computer کمپوٹر

Extra Monitor 

مانیٹر اضافی

All of the above 

تمام باال مندرجہ 4

262 The Enrolment Agency is required to have a unique Operator ID of each of 

their Operator and Supervisor to activate them. آپریٹر ہر اپنے کو ایجنسی اندراج  

کر فعال کو ان کہ تا ہے ہوتی ضرورت کی رکھنے ڈی آئي آپریٹر منفرد کی سپروائزر اور  

سکے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1



263 Data Card, connected to an Enrolment Station, is used for سے اسٹیشن اندراج  

ہے جاتا کیا استعمال لۓ کے ذیل مندرجہ کارڈ ڈیٹا کنکٹ :

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Storing Backup 

Data کی ڈیٹا اپ بیک  

اندوزی ذخیرہ

Captuing the residents 

Voice آواز کی باشندگان  

کیلئے کرنے حاصل

Determining the 

location of the 

Enrolment 

Station اندراج 

محل کے اسٹیشن  

لگانے پتہ کا وقوع  

کیلئے

Syncing the 

Enrolment 

Station with 

CIDR using SFTP 

SFTP استعمال کا  

اندراج ہوئے کرتے  

کو اسٹیشن  CIDR کے 

کرنے سنک ساتھ  

کیلئے 4

264 The client enrolment software is installed in the computer for collecting the 

'_blank_' and '_blank_' data. میں کمپوٹر ویئر سافٹ کالئنٹ  '_blank_' اور '_blank_' 

ہے۔ جاتا کیا انسٹال کیلئے کرنے جمع کو ڈیٹا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Demographic 

ڈیموگرافک Geographic جغرافیائی

Biometric 

بائیومیٹرک

Both 1 and 3 1 

دونوں 3 اور 4

265 The documents to be printed in an enrolment centre after enrolment are 

ہیں وہ ہے جاتا لیا پرنٹ کا دستاویزات جن بعد کے جانے ہو پورا اندراج کا باشندہ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Photographs of the 

residents کی باشندہ  

تصویریں

Acknowledgement and 

Consent Letter اور تسلیم  

خط رضامندی

Photographs of 

Iris and 

fingerprints of 

the resident آنکھ 

تصویر کی پتلی کی  

انگلی کی باشندہ اور  

نشانات کے

All the above یہ 

تمام 2

266 If there is lady resident then lady volunteer should help the Resident 

wherever necessary کو رضاکار خاتون ایک تو ہیں خواتین والی آنے لۓ کے اندراج اگر  

چاہئے۔ کرنی مدد ہو ضرورت بھی کہیں جہاں اسے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Yes ہاں No نہیں - - 1

267 _blank_' are commonly used in various types of identification cards and it is 

widely accepted as a biometric identifier. _blank_' قسم مختلف سے طور عام کو  

کار پہچان میٹرک بائیو ایک پر پیمانے بڑے یہ اور ہے جاتا کیا استعمال میں کارڈ پہچان کے  

ہے۔ جاتا کیا قبول پر طور کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Iris آئرس DNA اے این ڈی

Fingerprints 

نشانات کے انگلیوں

Photo of Face 

تصویر کی چہرہ 4

268 After completion of data capture, the application generates 

"Acknowledgement" and "Consent-for-Enrolment". کرنے مکمل اندراج کا ڈیٹا  

ہے نکلتی" منظوری کی اندراج" اور" اقرارنامہ" سے ایپلیکیشن بعد کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

269 The data about the resident that is related to name, address, gender, date 

of birth, mobile number, email, etc is demographic data پتہ نام، کے باشندہ ، 

جاتا کہا ڈیٹا ڈمیوگرافک کو ڈیٹا میں بارے کے وغیرہ میل ای نمبر، موبائل پیدائش، تاریخ جنس،  

ہے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1

270 The name field is a mandatory field in the demographic details کی ڈیموگرافک  

ہے ہوتا الزمی خاکہ کا نام میں تفصیالت

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 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_' کی دستاویزات کردہ پیش کی ڈیٹا کے باشندہ کہ ہے ضروری یہ میں معامالت تمام  

یا ذریعہ کے سربراہ کے خانہ اہل یا پر بنیاد  '_blank_' جائے کی تصدیق ذریعہ کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Registrar رجسٹرار Employee مالزم

Introducer تعارف 

کنندہ

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 3

272 As per KYR standards, the mobile number & e-mail address are mandatory 

for the demographic data ' کیلئے دیٹا ڈیموگرافک مطابق کے معیار کے' آر وی کے  

ہے الزمی پتہ کا میل ای اور نمبر موبائل

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 2

273 For childs below 5 years, father/ mother/ guardian’s name and Aadhaar or 

Enrolment number is mandatory for enrolment 5 کے بچوں کے عمر کم سے سال  

ہے۔ الزمی نمبر اندراج یا آدھار اور نام کا سرپرست/ماں/والد کیلئے اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1



274 The Verifier (Registrar's representative) should verify the proof of identity 

documents produced by the individual before recording the name. کار تصدیق  

( نمائندہ کا رجسٹرار ) پہچان کردہ پیش سے طرف کی شخص اس پہلے سے کرنے رکارڈ نام کو   

چاہئے۔ کرنی تصدیق کی ثبوت کے دستاویزات کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 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 کو ایجنسی اندراج  

مرد کہ جیسے ہو گیا دیا ذریعہ کے والے کرانے اندراج جو ہے ہوتا کرنا رکارڈ جنس وہی  

ذریعہ کے ذیل مندرجہ جیندر ٹرانس یا" ایف" کیلئے عورت ،"ایم"کیلئے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Selecting from a 

Drop-down Box 

فہرست ڈاون ڈراپ ایک  

کرکے منتخب سے

Typing into a Blank Box 

ٹائپ میں باکس خالی ایک  

کرکے

Selecting a 

Bulleted Optiion 

منتخب آپشن بولٹ ایک  

کرکے

Clicking on an 

Icon آئکن کسی  

(نشان) کرکے کلک پر  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 عمر کی کم سے سال  

اندراج کا بچہ اس تو ہے ہوا نہیں اندراج کا سرپرست/ماں/والد کے بچے اگر- کیلئے بچے کے  

ہوگا نہیں

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 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 ? ان الگ میں کالئنٹ اندراج آدھار ہے قدم پہال مین عمل کے اندراج کے ڈیٹا کے باشندہ  

گے؟ کریں النچ کیسے کالئنٹ اندراج آدھار آپ کرنا۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Clicking Aadhaar 

Enrolment Client 

icon on the 

desktop پر ٹاپ ڈسک  

اندراج آدھار موجود  

کلک پر عالمت کالئنٹ  

کرکے

Click Start > All 

Programs > UID 

Authority of India > 

Aadhaar Enrolment 

Client Start > All 

Programs > UID 

Authority of India > آدھار 

کریں کلک پر کالئنٹ اندراج

enter the web 

address as 

www.uidia.co.in 

اڈریس ویب  

www.uidia.co.in 

کریں داخل

Either 1 or 2 تو یا  

2 یا 1 4

278 Enrolment operators need knowledge of English and the local language. 

ہے ہرتی ضرورت کی زبان مقامی اور انگریزی کو آپریٹرس اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

279 PoI stands for PoI ہے ہوتا مطلب کا Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Proof of Integrity 

انٹیگریٹی آف پروف  

( ٹبوت کا دیانتداری )

Proof of Identity کا پہچان  

ثبوت

Proof of Citizen of 

India آف پروف  

انڈیا اف سٹیزن  

( کا باشندہ ہندوستانی  

(ثبوت

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 2

280 PoA stands for PoA ہے ہوتا مطلب کا Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Proof of Agility 

اجیلیٹی آف پروف  

( ثبوت کا مستعدی )

Proof of 

Accommodation پروف 

) اکوموڈیشن آف ثبوت کا قیام )

Proof of Address 

پتہ) اڈریس آف پروف  

ثبوت کا )

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 3

281 While capturing resident’s demographic data - The name has been entered 

as Ms. Bhoomika Devi. نام وقت کرتے درج ڈیٹا ڈیموگرافک کا باشندہ  Ms دیوی بھومیکا  

ہے۔ گیا کیا درج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Should have been 

Bhoomika Devi 

ہونا دیوی بھومیکا  

چاہئے

Should have been Mrs. 

Bhoomika Devi Mrs. 

چاہئے ہونا دیوی بھومیکا

Should have been 

Miss Bhoomika 

Devi Miss بھومیکا 

چاہئے ہونا دیوی

Ms. Bhoomika 

Devi is correct 

Ms. دیوی بھومیکا  

ہے صحیح 1

282 You can enter more than 3 digits in the Age field عدد 3 آپ میں خانے کے عمر  

ہیں سکتے کر داخل زیادہ سے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 2



283 Enter the dates using '_blank_' format '_blank_' تاریخیں سے استعمال کے فارمیٹ  

کریں داخل

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
DD MM YY س م م دد  

س DD/M/YY س س/ م م/دد

DD MM YYYY (not 

seperated by /) دد 

س س س س م م  (/ 

کریں نہ جدا ذریعہ کے

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 3

284 Capture of facial image is mandatory for all residents including infants 

ہے۔ ضروری لینا تصویر کی چہرہ کیلئے باشندگان تمام سمیت بچوں شیرخوار

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

285 Iris capture is mandatory for all residents above '_blank_' years '_blank_' 

ہے الزمی لینا تصویر کی پتلی کی آنکھ کیلئے باشندگان تمام اوپر سے سال

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری 2 4 5 6 3

286 What is the purpose of PoI documents? PoI ہے؟ کیا مقصد کا دستاویزات Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Verify resident's 

name نام کے باشندہ  

کرنا تصدیق کی

Verify resident's marital 

status کی شادی کی باشندہ  

کرنا تصدیق کی حالت

Verify resident's 

address کے باشندہ  

کرنا تصدیق کی پتہ

Verify resident's 

date of birth 

تاریخ کی باشندہ  

تصدیق کی پیدائش  

کرنا 1

287 What is the function of "PoI and PoA" field? ""PoI اور PoA" ہوتا کیا کام کا خانہ  

ہے؟

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
To select the 

document of 

‘Proof of Identity’ 

and ‘Proof of 

Address’ 

documents 

submitted by the 

resident from the 

drop-down list 

سے فہرست ڈاون ڈراپ  

پیش ذریعہ کے باشندہ  

ثبوت کا پہچان" کردہ " 

اور" ثبوت کا پتہ" اور  

کرنا منتخب دستایزات

To scan the PoI and PoA 

documents PoI اور PoA 

کرنا اسکین کو دستایزات

To select 

identification 

mark of the 

resident from 

drop-down list 

فہرست ڈاون ڈراپ  

پہچان کی باشندہ سے  

کرنا منتخب نشان کا

To capture 

alternative 

address of the 

resident کا باشندہ  

کرنا درج پتہ متبادل 1

288 Which screen comes after the "Demographics" data capture screen? 

" ہے؟ آتی اسکرین کونسی بعد کے اسکرین درج ڈیٹا" ڈیموگرافکس

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

References screen 

اسکرین ریفرینسیز

Fingerprints screen فنگر 

اسکرین پرنٹ

Iris Scan screen 

اسکین پتلی کی آنکھ  

اسکرین

Photograph 

screen گراف فوٹو  

اسکرین 1

289 What is the duty of operator at the time of Review and Confirmation of 

Captured Data, if the resident can't read? شدہ درج تو ہے سکتا نہیں پڑھ باشندہ اگر  

ہے؟ ہوتا کیا کام کا آپریٹر وقت کے تصدیق اور جائزہ کا ڈیٹا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Read out the text 

on the screen 

پڑھنا کو متن پر اسکرین

Ignore this step کو قدم اس  

کرنا انداز نظر

Tell other 

enrollee to read 

out the text on 

screen دیگراندراج 

کو والے کرانے  

پڑھنے متن کا اسکرین  

کہیں کو

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 1



290 What is the function of "Operator Confirmation" section on "Review" 

screen"? " ہے؟ ہوتا کیا کام کا سیکشن" تصدیق آپریٹر" موجود پر اسکرین" جائزہ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

After collecting 

data from each 

resident, the 

operator is 

required to 

confirm the data 

by giving her/his 

own fingerprint ہر 

جمع ڈیٹا سے باشندہ  

آپریٹر بعد کے کرنے  

ہے ہوتی ضرورت کو  

کا انگلی اپنی وہ کہ  

کی ڈیٹا دیکر نشان  

کرے تصدیق

After collecting data 

from every resident, the 

operator is required to 

confirm the data by 

capturing resident's 

fingerprint سے باشندہ ہر  

آپریٹر بعد کے کرنے جمع ڈیٹا  

کہ ہے ہوتی ضرورت کو  

درج نشان کا انگلی کی باشندہ  

کرے تصدیق کی ڈیٹا کرکے

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 ہر 

جمع ڈیٹا سے باشندہ  

آپریٹر بعد کے کرنے  

ہے ہوتی ضرورت کو  

باشندہ دیگر کسی کہ  

درج نشان کا انگلی کی  

تصدیق کی ڈیٹا کرکے  

کا اندراج جو کرے،  

ہے کررہا انتظار

After collecting 

data from every 

resident, the 

operator is 

required to 

confirm the data 

by capturing the 

fingerprint of 

Registrar's 

supervisor ہر 

جمع ڈیٹا سے باشندہ  

بعد کے کرنے ، 

ضرورت کو آپریٹر  

کے رجسٹرار کہ ہے  

انگلی کی سپروائزر  

کرکے درج نشان کا  

کرے تصدیق کی ڈیٹا 1

291 Entry of correct PIN code auto-populates the State, District fields پن صحیح  

ہیں جاتے بھر بخود خود خانے کے ضلع اور ریاست سے دخول کے کوڈ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 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 آپریٹر اندراج اگر  

" نہیں بخود خود خانے کے ضلع اور ریاست تو ہے کرتا داخل پن صحیح میں خانہ کے" کوڈ پن  

ہونگے۔ پر

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1

293 At the time of entering Mobile Number in the 'MOBILE NO.' field +91 or 0 

should be used before the number. کرتے داخل نمبر موبائل میں خانہ کے نمبر موبائل  

چاہئے جانا کیا استعمال 91+ یا 0 پہلے سے نمبر وقت

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 2

294 Is it cumpolsory to capture the "Relative Details" data or not? " ڈیٹا دار رشتہ " 

نہیں؟ یا ہے الزمی کرنا درج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Compulsory in all 

cases میں معاملہ تمام  

ہے ضروری

Not compulsory in any 

case میں معاملہ بھی کسی  

ہے نہیں الزمی

Compulsory in 

case of 

child/infant 

enrolment بچہ / 

کے شیرخواربچہ  

میں معاملہ کے اندراج  

ہے الزمی

Compulsory in 

case of adult 

enrolment بالغ 

معاملہ کے اندراج  

ہے الزمی میں 3

295 Which one of the following statements is correct. بیان کونسا سے میں مندرجہ  

ہے؟ صحیح

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
The 'NAME' field 

can be blank at the 

time of enrolment 

کے نام وقت کے اندراج  

جا چھوڑا خالی کو خانہ  

ہے سکتا

The 'NAME' field 

requires at least one 

character to proceed to 

the next step تک قدم اگلے  

میں خانہ کے نام کیلئے پہنچنے  

داخل حرف ایک کم سے کم  

ہے ضروری کرنا - - 2



296 Having completed the Demographic and Biometric data capture and before 

printing the "Acknowledgement", the operator will do which of the 

following? نامہ اقرار" اور کرکے مکمل کو اندراج کے ڈیٹا میٹرک بائیو اور ڈیموگرافک " 

کریگا؟ کیا سے میں ذیل مندرجہ آپریٹر پہلے، سے پرنٹ کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

The data has to be 

reviewed and 

confirmed by the 

resident ڈیٹا باشندہ  

تصدیق اور دیکھتا کو  

ہے کرتا

Logout from the 

application سے ایپلیکیشن  

کریگا آوٹ الگ

Start next enroll 

شروع اندراج اگال  

کریگا - 1

297 What does an operator need to do with the "Acknowledgement"? "اقرار 

ہے؟ ہوتی ضرورت کی کرنے کیا کو آپریٹر ایک ساتھ کے" نامہ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Sign and hand-

over the 

"Acknowledgement

" to the resident 

اور کریں دستخط  

" کو باشندہ" نامہ اقرار  

دیں دے

Give the 

"Acknowledgement" to 

the supervisor سپروائزر 

دیں دے" نامہ اقرار" کو

Give the 

"Acknowledgeme

nt" to the 

Introducer "اقرار 

کو کردہ تعارف" نامہ  

دیں دے - 1

298 At the end of an enolment, the "Consent" is generated. What does an 

operator need to do with "Consent"? ہے۔ نکلتی" منظوری" میں اخیر کے اندراج  

ہے؟ ہوتا کرنا کیا ساتھ کے" منظوری" کو آپریٹر ایک

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Give the "Consent" 

to the resident 

" کو باشندہ" منظوری  

دیں دے

Ask resident to sign / 

give thumb impression 

on the "Consent-for-

Enrolment" and file it 

برائے منظوری" باشندہ  

انگوٹھے پر فائل اور" اندراج  

کہے کو لگانے نشان کا

Give the 

"Consent-for-

Enrolment" to 

the supervisor 

" برائے منظوری  

کو سپروائزر" اندراج  

دیں دے

Give the 

"Consent-for-

Enrolment" to 

the Introducer 

" برائے منظوری  

کنندہ تعارف" اندراج  

دیں دے کو 2

299 What is the function of the "Correct Enrolment Details" tab? " کی اندراج  

ہے؟ کیا عمل کا" کریں درست تفصیالت

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Used to correct 

only the name of 

the resident of an 

existing enrolment 

موجودہ کسی صرف  

نام کا باشندہ کے اندراج  

کیلئے کرنے درست  

ہے جاتا کیا استعمال

Used to correct any of 

the biometric details of 

an existing enrolment 

بائیو کی اندراج موجودہ کسی  

درست کو تفصیالت میٹرک  

جاتا کیا استعمال کیلئے کرنے  

ہے

Used to correct 

any of the 

demographic 

details of an 

existing 

enrolment کسی 

کے اندراج موجودہ  

تفصیالت ڈیموگرافک  

کرنے درست کو  

جاتا کیا استعمال کیلئے  

ہے

Used to correct 

only the 

relationship 

details of an 

existing 

enrolment کسی 

کی اندراج موجودہ  

کو تفصیالت تعلقاتی  

کیلئے کرنے درست  

ہے جاتا کیا استعمال 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. 

اور نمبر اندراج کا باشندہ کو آپریٹر کیلئے کرنے اصالح کوئی میں تفصیالت موجودہ کی اندراج  

ہے۔ ضروری کرنا فراہم میں خانہ کااسی تاریخ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 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 

" بھی کسی کو آپریٹرس ہے۔ خانہ الزمی ایک نام پر اسکرین" کریں صحیح تفصیالت کی اندراج  

نام وہ اگرچہ ہے، ہوتی ضرورت کی کرنے داخل نام کا باشندہ میں خانہ کے نام کیلئے درستی  

ہیں۔ چاہتے نہیں کرنا درستی میں

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

302 If the resident intends to correct the name already recorded, she/he should 

submit the PoA document اصالح کوئی کی طرح کسی میں نام شدہ درج اپنے باشندہ اگر  

تواسے ہو چاہتا کرنا  PoA چاہئے۔ کرنا جمع دستاویز

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 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 موجودہ 

تفصیالت اندراج" کیلئے کرنے تصدیق کی تبدیلیوں میں، معاملہ کے درستی کی ڈیٹا اندراج  

میٹرک بائیو اپنی کو باشندہ میں اسکرین" تصدیق اور فوٹوگراف" کے مینو" کریں صحیح  

ہے۔ ہوتی ضرورت کی کرنے فراہم تصدیق

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 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. آپریٹر تو ،(کا کم سے سال 5) ہے نابالغ باشندہ واال کرانے درستی کی اندراج اگر  

ہے۔ ہوتی ضرورت کی کرنے درج تفصیل میٹرک بائیو کی سرپرست کے بچے کو

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 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 " جنس کا باشندہ اگر میں، اسکرین" ڈیموگرافک  "F" (مونث) تو جائے کیا داخل   

تمام میں کیئر کے مینو ڈاون ڈراپ  C/O, W/O, S/O اور D/O ہیں۔ دیتے دکھائی آپشنس

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 2

306 What is meant by C/O? C/O ہے؟ مراد کیا سے Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Child of کا) آف چائلڈ  

(بچہ Care of (معرفت) آف کیئر

College of آف کالج  

( کالج کا )

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 1

307 What is meant by W/O W/O ہے؟ مراد کیا سے Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

With Others ادر ویتھ  

( ساتھ کے دوسروں ) Wife of آف وائف ( بیوی کی )

With out ویداوٹ 

(بغیر)

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 2

308 What is meant by S/O S/O ہے؟ مراد کیا سے Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Son of آف سن ( بیٹا کا )

Supervisor of آف سپروائزر  

بیٹا کا ) )

State of آف اسٹیٹ  

( ریاست کی )

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 1

309 What is meant by D/O D/O ہے؟ مراد کیا سے Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Door Operator ڈور 

) آپریٹر آپریٹر باب )

Daughter-in-law of ان ڈاٹر  

) آف الء بہو کی )

Daughter of ڈاٹر 

) آف لڑکی کی )

None of the 

above باال مندرجہ  

نہیں کوئی سے میں 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. رشتہ میں، معاملہ کے تصدیق والی ہونے پر بنیاد کی سربراہ کے خانہ اہل  

ایس ای/ایس ایچ سی ای/حکومت ریاستی/  ایس ایچ جی سی کارڈ، کینٹن فوجی جیسے) ثبوت کا  

ہے پڑتی ضرورت کی (وغیرہ کارڈ میڈیکل سی آئی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

311 In case of 'Head of the Family' based verification, head of the family's 

fingerprint must be captured at the 'Review' screen. کی سربراہ کے خانہ اہل  

جائزہ" نشان کا انگلی کی سربراہ کے خانہ اہل میں، معاملہ کے تصدیق والی ہونے پر بنیادہ " 

چاہئے۔ کرنا درج ضرور پر اسکرین

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1

312 At the time of ‘User Review’ in the 'Verify Enrolment Details' screen, which 

type of ‘Action’ can the supervisor/user take? " کریں تصدیق کی تفصیالت اندراج " 

ہے؟ کرسکتا عمل کا طرح کس یوزر/  سپروائزر وقت، کے' جائزہ یوزر' میں اسکرین

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Approve منظوری Hold برقراری Reject رد

All of the above 

تمام یہ 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. کے یوزر یا سپروائزر  

تو ہے جاتا رکھا پر" ہولڈ" پر اسکرین' جائزہ یوزر'کو پاکیٹ اگر دوران کے جائزہ  

کی کرنے منتخب" سبب" ایک سے آپشن کے وجوہات دستیاب کیلئے اس کو یوزر/سپروائزر  

ہے ہوتی ضرورت

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 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? تھا۔ گیا کرانے اندراج کیلئے آدھار کو مارچ 24 خود مورگن  

کے 22/11/1972 سے غلطی پیدائش تاریخ کی اس کہ ہے چلتا پتہ کو مورگن کو مارچ 26  

کرا درست پیدائش تاریخ پر مرکز اندراج وہ کیا ہے۔ گئي دی کر داخل 2/11/1972 بجائے  

ہے؟ سکتا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes, if the 

enrolment centre 

is still open ،اگر ہاں  

تک ابھی مرکز اندراج  

ہو کھال

Yes, he can go on the 

next day and get it 

corrected ،دن اگلے وہ ہاں  

سکتا کرا درست اسے کر جا  

ہے

No, 25th was the 

last day for 

correction نہیں، 

25 کیلئے درستی  

تھی تاریخ آخری

No, he could 

have corrected it 

only on the day 

of enrolment 

صرف وہ نہیں،  

اس ہی دن کے اندراج  

سکتا کرا درستی کی  

ہے 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 اندراج ہے۔ کرایا اندراج کیلئے آدھار کا پریا بیٹی سالہ 4 اپنے نے مالتھی  

پیا" بطور اسپیلنگ کی نام کنے بیٹی کی اس کہ ہے چلتا پتہ کو اس بعد کے آنے سے مرکز " 

اندراج سے انجلی پڑوسی اپنے وہ لئے اس ہے چکی تھک زیادہ بہت وہ چونکہ ہے۔ ہوئی غلط  

ہے۔ کرتی درخواست کی کرانے درستی کی اس جاکر مرکز

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

The correction will 

be allowed as it is 

being requested 

for within 96 hours 

of enrolment درستی 

کیونکہ ہوگی اجازت کی  

گھنٹوں 96 کے اندراج  

کی اس ہی اندر کے  

رہی جا کی درخواست  

ہے۔

The correction will be 

disallowed as details for 

children below 5 years 

cannot be corrected 

ہوگی نہیں اجازت کی درستی  

عمر کم سے سال 5 کیونکہ  

درست تفصیالت کی بچوں کے  

ہیں سکتی جا کی نہیں

The correction 

will be allowed as 

details for 

children below 5 

years can be 

corrected except 

for the Date of 

Birth/Age درستی 

ہوگی اجازت کی  

کم سے سال 5 کیونکہ  

کی بچوں کے عمر  

عمر/  پیدائش تاریخ  

جا کی نہیں درستی کی  

سکتی

The correction 

will be 

disallowed as 

Malathi's 

biometric 

confirmation will 

be required 

اجازت کی درستی  

کیونکہ ہوگی نہیں  

کی مالتھی  

تصدیق بائیومیٹرک  

پڑے ضرورت کی  

گی 4

316 Any Proof of Identity (PoI) document must have the '_blank_' of the 

resident ثبوت کے پہچان بھی کسی  (PoI) کا باشندہ میں دستاویز  '_blank_' ہونا ضرور  

چاہئے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Fingerprint کا انگلی  

نشان Father's name نام کا والد Photograph تصویر Address پتہ 3



317 When a resident comes to the enrolment centre and asks for a correction in 

his name, تو ہے کہتا کیلئے درستی میں نام اپنے آکر مرکز اندراج جب باشندہ ایک

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Correction can be 

permitted کی درستی  

ہے ہوتی اجازت

Correction can be 

permitted if it is within 

96 hours of enrolment 

یہ اگر ہوگي اجازت کی درستی  

کے گھنٹوں 96 کے اندراج  

ہوگی۔ اندر

Correction can be 

permitted if it is 

within 96 hours 

of enrolment and 

he has brought 

the 

"Acknowledgeme

nt" and his PoI 

document درستی 

اگر ہوگی اجازت کی  

96 کے اندراج یہ  

ہوگی اندر کے گھنٹوں  

اقرار" نے اس اور  

اپنا اسنے اوراگر" نامہ  

PoI میں ساتھ دستاویز  

ہو الیا

Correction can 

be permitted if it 

is within 96 

hours of 

enrolment and 

he has brought 

the 

"Acknowledgeme

nt" کی درستی  

یہ اگر ہوگی اجازت  

96 کے اندراج  

ہو اندر کے گھنٹے  

نامہ اقرار" وہ اور " 

ہو الیا 3

318 The "Acknowledgement" printed by the operator has crumpled and torn 

due to faulty printer operation. The "Acknowledgement" can be reprinted 

by وجہ کی عمل کے پرنٹ غلط یا ہے گیا دیا مروڑ" نامہ اقرار" کردہ پرنٹ ذریعہ کے آپریٹر  

ہے سکتا جا کیا پرنٹ" نامہ اقرار" ہے۔ گیا پھٹ سے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

uccessfully' 

window " کا باشندہ  

ساتھ کے کامیابی اندراج  

میں ونڈو" ہوگیا مکمل  

" کے آپشن" بنائیں نیا  

دوبارہ سے استعمال  

دیکر پرنٹ

Opting to print again by 

using the 'Print Receipt' 

option in the 'Resident 

Enrolment Completed 

Successfully' window 

" کے کامیابی اندراج کا باشندہ  

میں ونڈو" ہوگیا مکمل ساتھ  

" کے آپشن" وصول پرنٹ  

دیکر پرنٹ دوبارہ سے استعمال

Opting to print 

again by using the 

'Capture' option 

in the 'Resident 

Enrolment 

Completed 

Successfully' 

window " کا باشندہ  

کے کامیابی اندراج  

ونڈو" ہوگیا مکمل ساتھ  

کے آپشن" کیپچر" میں  

دوبارہ سے استعمال  

دیکر پرنٹ

Opting to print 

again by using 

the 'Again' 

option in the 

'Resident 

Enrolment 

Completed 

Successfully' 

window " کا باشندہ  

کے کامیابی اندراج  

ہوگیا مکمل ساتھ " 

دوبارہ" میں ونڈو " 

استعمال کے آپشن  

پرنٹ دوبارہ سے  

دیکر 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. ڈیموگرافک کے بچے کے عمر کم سے سال 5 کسی آپ اگر  

باشندہ" کو آپ میں اسکرین" کریں درست تفصیالت کی اندراج" تو ہیں چاہتے کرانا درست ڈیٹا  

ہوگا کرنا کلک پر باکس چیک" ہے کا کم سے سال 5

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 1



320 Why Pickup List Report is necessary? ' ہے؟ کیوں ضروری رپورٹ' لسٹ اپ پک Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Pickup List report 

is for Document 

management 

System (DMS) پک 

رپورٹ لسٹ اپ  

سسٹم مینجمنٹ دستاویز  

(DMS) ہے ہوتی کیلئے

Pickup List report is for 

Hold/Reject information 

معلومات رپورٹ لسٹ اپ پک  

ہوتی کیلئے کرنے رد/ہولڈ کو  

ہے

Pickup List report 

is for EOD 

enrolment status 

information پک 

رپورٹ لسٹ اپ  

' ہونے تک' دن اختتام  

حالت کی اندراج والے  

کیلئے معلومات کی  

ہے ہوتی

Pickup List 

report is for 

Aadhaar issuing 

information پک 

رپورٹ لسٹ اپ  

کرنے جاری آدھار  

کیلئۓ معلومات کی  

ہے ہوتا 1

321 For any correction related to the demographic data, resident must has to fill-

up the Aadhaar Enrolment/Correction form بھی کسی متعلق سے ڈیٹا گرافک ڈیمو  

کرے پر فارم درستی ادھار یا ادھاراندراج باشندہ کہ ہے ضروری لئے کے اصالح کی طرح

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 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? دن اختتام  

میں آپس کا جنس اور تصویر جہاں ہے آتا نظر معاملہ ایسا کو آپ اگر وقت، کے جائزہ پیکٹ  

گے؟ اٹھائیں قدم کونسا آپ تو ہے ہوتا نہیں مالپ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Hold Profile with 

valid reason درست 

پروفائل ساتھ کے سبب  

کردیں ہولڈ کو

Reject Profile with valid 

reason ساتھ کے سبب درست  

کردیں رد کو پروفائل

Approve Profile 

منظور کو پروفائل  

کردیں

Discuss with 

Technical 

Administrator 

کے منتظم تکنیکی  

کریں چیت بات ساتھ 1

323 You DON'T have to pay attention to avoid improper use of spaces, 

punctuation marks, capital & small letters during demographic data capture. 

چھوٹے اور بڑے نشان، کے اوقاف رموز جگہ، خالی کو آپ وقت کرتے درج ڈیٹا ڈیموگرافک  

ہے۔ نہیں ضرورت کی بچنے سے استعمال مناسب غیر کے حروف

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 2

324 Who will verify the Enrolment Form details and photocopies against 

PoI/PoA/DoB/HoF documents? PoI/PoA/DoB/HoF تفصیالت کی فارم اندراج کیلئے  

کریگا؟ کون تصدیق کی کاپی فوٹو اور

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Verifier کار تصدیق Operator آپریٹر

Supervisor 

سپروائزر

Technical 

Administrator 

ایڈمنٹسٹریٹر ٹیکنیکل 1

325 Chhaganlal comes to enrolment centre for enrolment. As an operator, what 

should be your first step to start his enrolment? کیلئے کرانے اندراج الل چھگن  

کا آپ کیلے کرنے شروع اندراج کا اس سے حیثیت کی آپریٹر ایک ہے۔ آتا میں مرکز اندراج  

چاہئے؟ ہونا کیا قدم پہال

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Start capture 

demographic data 

درج ڈیٹا ڈیموگرافک  

کریں شروع کرنا

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. موجود پر دستاویز  

یقینی کو بات اس سے تصویر  

ہے باشندہ وہی وہ کہ بنائیں  

ہے۔ جانا کیا اندراج کا جس  

فارم اندراج کہ کریں تصدیق  

اسی تعلق کا دستاویزات اور  

ہو سے

Start capture 

biometric data 

درج ڈیٹا بائیومیٹرک  

کریں شروع کرنا

Enter Pin Code 

to capture his 

address پتہ کا اس  

پن کیلئے کرنے درج  

کریں داخل نمبر 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. صورت کی اندراج والے ہونے پر بنیاد کی سربراہ کے خانہ اہل/ کنندہ تعارف  

اندراج معلومات دیگر مع نشان کا انگوٹھے/دستخط کا سربراہ کی خانہ اہل/  کنندہ تعارف میں،  

چاہئے ہونا دستیاب میں خانوں متعلقہ کے فارم

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

327 Everytime after/before logion to AEC application, you must make sure that 

the date and time setting on the computer is current. ہمیشہ AEC میں ایپلیکیشن  

وقت اور تاریخ کہ چاہئے بنانا یقینی کو بات اس کو آپ میں، بعد/پہلے سے کرنے ان الگ  

ہوں سیٹ صحیح پر کمپوٹر

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
TRUE صحح FALSE غلط - - 1

328 What steps should be taken to ensure correctness of data captured? اندراج 

چاہئے؟ اٹھانا قدم کیا کیلئے بنانے یقینی کو درستگی کی ڈیٹا شدہ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Show the entered 

data to the 

Resident on a 

monitor facing him 

باشندہ منہ کا مانیٹر ایک  

اندراج کرکے طرف کی  

دکھائیں اسے ڈیٹا شدہ

Read out to the enrollee 

the data captured درج 

کر پڑھ کو باشندہ ڈیٹا شدہ  

سنائیں

 اور 1 2 اور 1 دونوں

دونوں 2 1 only 1 صرف 3

329 Listening carefully to the enrollee helps in error free enrolment کرانے اندراج  

ہے ملتی مدد میں بچنے سے غلطی میں اندراج سے سننے سے غور بات کی والے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

330 Communicating politely to senior citzens results in comfortable enrolment 

procedure. طریق کے اندراج میں نتیجہ کے کرنے برتاو کا نرمی ساتھ کے باشندگان بزرگ  

ہے۔ ہوتی آسانی میں کار

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE صحح FALSE غلط - - 1

331 One of the Enrolment stations 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 میٹرک بائیو  

اندراج کا اس کہ ہے مایوس باشندہ اور گیا ہو فیل اسٹیشن اندراج ایک دوران کے اندراج ڈیٹا  

ہے عمل بہتر سے سب کیلئے سپروائزر پایا۔ ہو نہیں مکمل :

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

To direct the 

resident to 

another station 

where the 

enrolment can be 

quickly completed 

دیگر کسی کو باشندہ  

جہاں بھیجنا اسٹیشن  

ہو مکمل جلدی اندراج  

ہے سکتا

To quickly call the tech 

support person who is 

located at another 

enrolment centre which 

is just 3KM away ٹیکنیکل 

فون جلدی کو شخص سپورٹ  

اندراج دیگر کسی جو کرنا  

3 صرف کہ جو ہو میں مرکز  

ہو دور میٹر کیلو

To ask the 

resident to come 

back later in the 

day when he 

would be 

enrolled on a 

priority basis باشندہ 

واپس میں بعد سے  

جب کہنا کو آنے  

کا اس پر بنیاد ترجیحی  

ہوگا اندراج

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 سے باشندہ  

میں دن کے بعد کسی  

اندراج اور آنے واپس  

مکمل حصہ باقی کا  

جس کہنا کو کرنے  

وقت کم بہت میں  

کا۔ لگے 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 انگلی کی اس ہے۔ آیا کیلئے اندراج باشندہ ایک واال کرنے کام میں کھیتوں  

کہ چاہئے کو آپریٹر ہے۔ پاتا مل نہیں نقش قبول قابل ایک کو آپریٹر وقت کرتے درج نشان کا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Ask the resident to 

go away as he 

cannot be enrolled 

if fingerprints 

cannot be 

captured سے باشندہ  

کہے کو جانے چلے  

کے انگلی اگر کیونکہ  

ہوتے نہیں درج نشانات  

اندراج کا اس تو ہیں  

ہے سکتا ہو نہیں

Ask the resident to wash 

his hands with soap and 

water, dry them with a 

lint free towel and then 

try again صابن کو باشندہ  

بغیر دھوکر ہاتھ سے پانی اور  

تولیہ والے ریشوں کے روئی  

اور کہے کو کرنے خشک سے  

کہے کو کرنے کوشش دوبارہ

Attempt 4 

captures and then 

allow AEC to 

select the best 

capture 

automatically درج 

بار 4 کیلئے کرنے  

پھر اور کریں کوشش  

AEC بخود خود کو  

درج بہترین سے سب  

دیں کرنے منتخب

Ask the resident 

to go home and 

wash his hands 

and then come 

for enrolment 

جاکر گھر سے باشندہ  

پھر اور دھونے ہاتھ  

کو آنے کیلئے اندراج  

کہے 2

333 Can Operator make minor changes in the name as given in the POI on 

request of Resident ?~ میں دستاویج کے پہچان اسکےنجی پر درخواست کی گاہ کیارہائش  

؟ ہے سکتا کر تبدیلی معمولی آپریٹر مے نام درج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Yes~ ہاں No~ نہیں - - 1

334 Can a resident change his address after receiving his Aadhaar letter ?~ کیاایک 

؟ ہے سکتا کر تبدیل کو پتے اپنے بعد کے ہونے موصول خط آدھار اپنا رہائشی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Yes~ ہاں No~ نہیں - - 1

335 Can a resident change his photograph after receiving his Aadhaar letter 

?~\ ہے؟ کرسکتا تبدیل کو تصویر کی اس بعد کے ملنے خط آدھار اپنا رہائشی کیاایک

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Yes~ ہاں No~ نہیں - - 1

336 The valid document for verifying Date of Birth is ____________~ تاریخ پیدائشی  

ہے دستاویز درست لئے کے کرنے تصدیق کی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Passport~ پاسپورٹ

School Leaving 

Certificate of 10th Class~ 

کا چھوڑنے جماعت دسوی  

دستاویز

Birth Certificate~ 

دستاویز پیدائشی

All of the above~ 

سبھی مندرجہ 4

337 Is submission of Bank account details during enrollment compulsory?~ کیا 

ہے؟ ضروری کرانا جمع تفصیالت کی اکاؤنٹ بینک دوران کے اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری Yes~ ہاں No~ نہیں - - 2

338 If a resident did not bring the supporting Document for Date of Birth then 

what should be entered under age field?~ لئے کے تاریخ کی پیدائش رہائشی ایک  

ہے؟ سکتا کر درج کیا میں کالم کے عمر تو الئے نہیں دستاویز کے حمایت

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
Declared age can 

be accepted~ 

کا عمر اپنی رہائشی  

ہے سکتا کر اعالن

Insist for Document~ 

کرنا اصرار لئے کے دستاویز

Refuse to do 

enrollment~ اندراج 

کرنا انکار سے کرنے

Leave the field 

balnk and enter 

other data~ 

کو تاریخ پیدائشی  

دوسری کر چھوڑ  

کرنا درج معلومات 1

339 During enrollment of Child based on Head of Family, the photograph of the 

Parent is taken?~ کی والدین ، دوران کے اندراج کے بچوں پر بنیاد کی سربراہ کے گھر کیا  

چاہیے؟ جانا تصویرلیا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری TRUE~ سہی FALSE~ غلط - - 2

340 Which document is given to resident after the completion of enrollment ?~ 

ہوگا دینا دستاویز سا کون کو رہاشی بعد کے ہونے اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Aadhaar No~ آدھار 

نمبر

Acknowledgement slip~ 

پرچی وصولیابی رسید

TIN Number~ ٹنن 

نمبر

None~ بھی کوئی  

نہیں 2



341 Manoj has completed his enrolment and now want to enrol his 3 year old 

daughter Sana. During Sana's enrolment, the operator~ کے ہونے اندراج کا منوج  

ہے کی سال تین کی جو ہے ہونا اندراج کا سنا بہن کی منوج بعد

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

May enter Manoj's 

name in the 

relationship field~ 

رشتے نام کا منوج کیا  

ہو درج مے کالم کے  

سکتاہے

May enter Manoj's 

enrolment id~ کا منوج کیا  

ہے سکتا ہو داخل ڈی آئ اندراج

Must enter 

manoj's name 

and enrolment 

id~ اور نام کا منوج  

درج ڈی آئ اندراج  

ہے ضروری کرنا

Need not enter 

Manoj's name 

and Enrolment 

id~ نام کا منوج  

ڈی آئ اوراندراج  

کی کرنے درج  

نہیں ضرورت 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. ~ 

کے گھنٹے ٩٦ کو غلطی اور ہیہے چھپا غلط نام اسکا کی دیکھا بعد کے ہونے اندراج نے سنتا  

اسی کو شوہر اپنے لئے کے کرانے ٹھیک کو نام اپنے نے سنیتا ھیں سکتے کرا ٹھیک دوران  

بھیجا پر سینٹر اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

The correction will 

be allowed as it is 

being requested 

for within 96 hours 

of enrolment~ 

گھنٹے ٩٦ کے ااندراج  

درخواست دوران کے  

کی ااصالح پر کرنے  

ہے جاتی دی اجازت

The correction will be 

disallowed as 48 hours 

have already passed by, 

since the date of 

enrolment~ ہونے اندراج  

کے گھنٹے ٤٨ سے تاریخ کی  

درخواست کی اصالح بعد  

ہوگی نہیں منظور

The correction 

will be disallowed 

as it requires 

Sunitha's 

biometric 

confirmation~ 

درخواست کی اصالح  

ہوگی نہیں منظور  

کی سنیتا کی کیوں  

منظوری بایومیٹرک  

ہے ضرورت کی

The correction 

will be allowed 

as Manoj is 

carrying 

Sunitha's 

Passport as PoI~ 

اجازت کی اصالح  

کی کیوں جاےگی دی  

پہچان پاس کے منوج  

کا سنیتا پر طور کے  

ہے پاسپورٹ 3

343 The enrollment Client must be 'synced' with the server atleast once in 

every~ کرنا اپلوڈ/  جوڑنا پر سرور بار ایک میں دن پر ہونے اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری 1 day~ دن ١ 1 week~ ہفتہ١

one fortnight~ 

پخواڑے ایک 10 days~ دن ١٠ 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~ ہے نہیں داری ذمہ کی سپروائزر ذیل مندرجہ  

ہیں یہ جو : a جائزہ کا اندراج بعد کے اندراج  b تصدیق کی دستاویزات  c انبرڈنگ کی آپریٹرز  d 

انتظام کے دستاویزات

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

a b c d 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~ لیے کے اندراج  

ہیں اقدامات : a . قبضہ پر معلومات آبادیاتی  b کرنا تصدیک کی دستاویزات اور بھرنا کو فارم  c 

بنانا کو پرچی وصولیابی رسید اور رضامندی  d. کرنا درج معلومات بایومیٹرک

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

dacb bcda badc bacd 3

346 A resident can request for demographic data corrections within 

___________ hours of time after completion of the enrolment process~ ایک 

کے تصحیح ڈیٹا آبادیاتی اندر اندر کے گھنٹوں' __ '  بعد کے تکمیل کی عمل کے اندراج رہائشی  

ہیں سکتے کر درخواست میں بارے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری
24 48 72 96 4

347 Resident has PoI document but nothing else. The best method to enrol him 

is~ ہے طریقہ بہترین تو.  ہے نہیں اور کچھ لیکن ہے دستاویز ائی او پی پاس کے گاہ رہائش  

لئے کے کرانے اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

To use Pre-

enrolment data~ 

سے اندراج  

واال ہونے پہلےاستعمال  

ڈیٹا

He can obtain POA 

certificate from Gram 

Panchayat,Gazzeted 

officer,MP,MLA or 

Tahasiladr~ پنچایت گرام وہ  

ایل ایم پی، ایم ، افسر گزیٹڈ ،  

اے او پی سے تحصیلدار یا اے  

ہے سکتا کر حاصل سند

PoI is sufficient to 

enrol him~ او پو  

لئے کے اندراج ائی  

ہے کافی

He cannot be 

enrolled~ وہ 

سکتا کر نہیں اندراج 2



348 Which "Contact Details" field is mandatory? ~ تفصیالت کی رابطے"  میں جس  " 

ہے؟ الزمی فیلڈ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری PIN Code ~ کوڈ پن C/O~C/O معرفت

Landmark~ سنگ 

میل Building~ عمارت 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.  میں نام اپنے کو ریائشی

ایک کسی سے میں دستاویزوں منظور ذریعہ کے آئی۔ اے۔ ڈی۔ آئی۔ یو۔ لئے کے کروانے تردید

ہوگی۔ کرنی پیش نقل کی دستاویز

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   1

350 The demographic screen in ECMP contains the tab for marking biometric

exceptions . ہیں۔ موجود مستثنیات بایومیٹرک پر اسکرین آبادیاتی میں پی۔ ایم۔ سی۔ ای۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   1

351 Can certificate from gazetted officer  be considered as a valid proof of date

of birth. پر طور کے ثبوت درست ایک سرٹیفکٹ کا تاریخ پیدائش ذریعہ کے افسر کیاگزیٹڈ

ہے۔ جاسکتا مانا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں   1

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

enrolment. وقت۔۔۔۔۔۔۔۔رمانتی کے اندراج آدھار  (Introducer) ہے۔ الزمی لئے کے بننے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Aadhaar  آدھار Enrolment id  نمبر اندراج both of them دونوں  none of them

نہیں کوئی

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? سنگھ اروند

کا گائوں اندراج آدھار اپنا نے اس نہیں، موجود دستاویز کوئی کے پختے اور شناخت پاس کے

کے مکھیا کے خاندان اپنے سنگھ اروند ہے۔ کریا سے مدد کی اس ہے۔ زمانتی کا اس پردھان

ہے۔ کراسکتا اندراج کا خاندان اپنے پر طور

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں   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? باشندہ کا گھائوں سے چھوٹے کے اتراکھنڈ وشوترپاٹھی

خاندان وشو کیا ہیں نہیں موجود دستاویز کوئی کے پیشے اور پہچان اندراج آدھار اپنا وہ ہے

ہے۔ کراسکتا اندراج کا بیٹے اپنے پر طور کے مکھیا کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

No نہیں Yes ہاں   2

355 Should a resident have Eid at the time of HoF based enrolment of his/her

family? چاہیئے۔ ہونا نمبر اندراج کا مکھیا کے خاندان وقت کرتے اندراج پاس کے رہائشی کیا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں   1

356 Filling up of enrollment form is mandatory for enrollment.  وقت کے اندراج

ہے؟ ضروری بھرنا فارم اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   1

357 Capture of guardian's photograph is mandatory in case of enrollment of

child below five years. ولی وقت کے اندراج کے بچوں والے عمر کم سے سال پانچ

(guardian) ہے۔ ضروری کھنچوانی تصویر کی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   2

358 After enrolment, the document that operator signs and gives to resident is

called. دستاویز واال جانے دیا کو ریائشی دستخط گئے کئے ذریعہ کے آپریٹر بعد کے اندراج

ہے۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Acknowledgement

slip पावती

consent slip پرچی اعتراف enrolment slip

فرام اندراج

enrolment form

فارم اندراج

1

359 After enrolment, the document that resident signs and gives to operator is

called. ہے۔ دستاویز واال جانے دیا کو کوآپریٹر دسختط ذریعہ کے رہائشی بعد کے اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Acknowledgement

slip پرچی وصولیابی

consent slip پرچی اعتراف enrolment slip

فارم اندراج

enrolment form

فارم اندراج

2



360 Biometric sign off by an introducer is mandatory at the time of  each

enrolment in case of introducer based enrollment کروائے ذریعہ کے کار تعارف

ہے۔ ضروری کرنا آف سائن بایومیٹرک کا کار تعارف وقت کے اندراج فی جارہے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   2

361 Should a resident have Aadhaar at the time of HoF based enrolment of

his/her family? . اپنے پاس کے رہائشی وقت کے اندراج طور کے مکھیا کے خاندان کیا

چاہیے۔ ہونا آدھار

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں   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.  آخر کے دن اس میں اندراج جارہے کرائے ذریعہ اپنے کار تعارف

ہے۔ نہیں ضرورت کی رہنے پر مرکز اندراج وقت کے اندراج اسے ہے سکتا دے آف سائن میں

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

No نہیں Yes ہاں   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?  بعد کے کرنے اندراج سریش

تردید تصویر سے آپیریٹر جاکر پر مرکز اندراج دن دوسرے وہ ہے چاہتا کرنا تردید فوٹو اپنی

سے کرنے تردید تصویر سے وجہ کی ہونے نہ اصول کوئی ایسا آپیریٹر ہے۔ دیتا درخواست کی

ہے۔ صحیح آپریٹر کیا ہے، کردیتا انکار

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

No نہیں Yes ہاں   2

364 On selecting pin code, Village/ Town/ City is auto populated in the

enrollment client.  اندراج شہر قصبہ، گائوں، ہی وقت چنتے کوڈ پن وقت کے اندراج

ہے۔ لیتا لے آپ اپنے میں کالئنٹ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   1

365 Children below 5 years can  be enrolled for Aadhaar.  کے عمر کم سے سال پانچ

ہے۔ ہوسکتا اندراج آدھار کا بچوں

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   1

366 Use of salutations like Mr./ Mrs./ Dr.  is  allowed in name field.  میں نام کیا

ہے۔ اجازت کی خطاب جیسے ڈاکٹر شریمتی، شری،

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   2

367 For making any correction, an operator needs "………" and "……….." of the

resident.  ہے۔ ہوتی ضرورت کو۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کی آپریٹر وقت کے اصالح بھی کسی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Name and Address

of resident رہائشی

وپتہ نام کا

Previous EID and Name

of resident کی رہائشی

نام اور ڈی۔ آئی۔ ای۔ پچھلی

Address and

Previous EID of

resident کا رہائشی

آئی۔ ای۔ پچھلی اور پتہ

ڈی۔

Previous EID and

Date of Birth of

resident رہائشی

آئی۔ ای۔ پچھلی کی

کی پیدائش اور ڈی۔

تاریخ

2

368 How often the back up of data should be taken?  بار کتنی اپ بیک کا ڈاٹا اندراج

چاہیے۔ لینا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Twice a day میں دن

بار دو

Once in two days دودن

بار ایک میں

Once in 7 days

بار ایک میں دن سات

Once in 10 days

ایک میں دنوں ۔١٠

بار

1

369 What are the four mandatory demographic data collected during

enrollment?  ہیں؟ جمع ڈاٹا آبادیاتی الزمی چار وقت کے اندراج کیا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Name, Address,

Age/Date of Birth

and e mail id نام،

تاریخ کی پیدائش پتہ،

ڈی آئی۔ میل ای۔ اور

Name, Address,

Age/Date of Birth and

phone number ،پتہ نام ،

نمبر فون اور تاریخ کی پیدائش

Name, income,

Age/Date of Birth

and phone

number ،انکم نام ،

تاریخ کی پیدائش عمر،

نمبر فون اور

Name, Address,

Age/Date of

Birth and Gender

پیدائش عمر، پتہ، نام،

صنف اور تاریخ کی

4



370 Which information can be updated from UCL?  کے ایل سی۔ یو۔ معلومات سی کون

ہے۔ ہوسکتی ڈیٹ اپ ذریعہ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

e mail میل ای۔ Mobile No نمبر موبائل consent of

information

رضامندی کی معلومات

all the above اوپر

سبھی کے

4

371 The operator has to provide his/her sign off after every enrollment.  آپریٹر

ہے۔ کراتا فراہم دستخط اپنے بعد کے اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   1

372 Where is the the icon that shows the biometric devices are connected

properly  on the client screen ?  جس ہے آئکن ایک پر اسکرین کہ ہے چلتا پتہ جہاں

نہیں۔ کہ ہے ہوا منسلک سے ٹھیک سے کالئنٹ اسکرین ڈیوائس بایومیٹرک کہ ہے چلتا پتہ سے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Top right hand

corner ہاتھ دائیں اوپر

کنارہ اور

Bottom right hand

corner کنارہ ہاتھ دائیں نیچے

Top left hand

corner بائیں اوپر

کنارہ اور ہاتھ

Bottom left hand

corner بائیں نیچے

کنارہ اور ہاتھ

4

373 Can operator enter N/A, NA etc. in fields where resident has not provided

any data?  دستاویز ڈاٹا بھی کو رہائشی جہاں ہے سکتا بھر نہیں فراہم نہیں، موجود آپریٹر کیا

ہوں۔ کروائے نہیں فراہم

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں   2

374 What are the types of enrollment?  ہوتاہے۔ کا طرح کس اندراج Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Document Based

بناپر کی دستاویز

Introducer Based تعارف

بناپر کی کار

Head of Family

based کے خاندان

بناپر کی مکھیا

all the above اوپر

سبھی کے

4

375 The operator should synch the enrolment station within   "-----".  آپریٹراندراج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‘‘کرتاہے۔ منسلک سے اسٹیشن ’’

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

10 days  دن ۔١٠ 20 days  دن ۔٢٠ 14 days  ١۴دن ۔ I month  مہینہ ۔١ 1

376 The ECMP  reminds operator to  synch  every time the operator logs in to

the Aadhaar Enrollment Client.  کرتا لنک میں کالئنٹ اندراج آدھار بھی بار جتنی آپریٹر

ہے۔ رہتا دالتا یاد کو آپریٹر پی۔ ایم۔ سی۔ ای۔ تو۔ ہے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   1

377 "………………" is essential for performing synch activity.  کرنے لنک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ہے۔ ضروری مظاہرہ کا کارکردگی کی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Slap scanner سالپ

اسکینر

 Iris Scanner اسکینر آئرس  Internet

connectivity انٹر

کنیکٹ نیٹ

all the above اوپر

سبھی کے

3

378 What is the default status of packets during end of the day review?  کے دن

ہے۔ کیا حال صورت شدہ طے سے پہلے کے پیکٹ وقت کے جائزہ میں آخر

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Reject نامنظوری Hold پکڑ Approved کی

دی دے منظور

 3

379 Packets Rejected by Introducer will not be available to the Supervisor for

review. Is this statement true or false?  نامنظور کو پیکٹ سے طرف کی کار تعارف

ہے۔ صحیح یا ہے غلط بیان یہ ہوگا۔ نہیں دستیاب کو سپروائزر میں صورت کی کرنے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   1

380 What happens to the packets on hold for correction?  ہولڈ لئے کے اصالح

ہوگا۔ کیا کا پرپیکٹ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

 EA can call the

resident for

correction ای۔اے۔

رہائشی لئے کے اصالح

ہیں کرسکتے کال

Gets auto rejected after

the correction time is

elapsed  وقت کا اصالح

کو آٹو بعد کے گزرجانے

ہے۔ کردیاجاتا مسترد

Both 1 and 2

٢اور۔ ۔١ دونوں

none of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

3

381 Internet connection is mandatory for  "-------".  ہے الزمی کنیکشن انٹرنیٹ

’’۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‘‘

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Synching activity

سرگرمی اسکیننگ

Downloading master

data لوڈ ڈائون ڈاٹا ماسٹر

کرنے

Both 1 and 2  ۔١

دونوں ۔٢ اور

rejecting

enrollments with

errors میں اندراج

سبب کے غلطیوں

نامنظوری

3

382 Which of these is not a message received after the synching of data?  اعداد

ہے۔ نہیں پیغام سا کون سے میں ان ہے ملتا پیغام جو بعد کے لنکنگ کے وشمار

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Received گیا مل Not received مال نہیں Acknowledged

تسلیم

Resend بھیجا دوبارہ 1



383 Which field in reference section is mandatory for the enrollment of child

below 5 years?  ریفرینس الزمی لئے کے اندراج کے بچوں کے عمر کم سے سال پانچ

ہے۔ میدان سا کون میں سیکشن

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Identity and

Address

verification شناخت

تصدیق کی پتہ اور

Proof of date of birth

ثبوت کا تاریخ کی پیدائش

Relative Details

کی داروں رشتہ

جانکاری

none of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

3

384 Correction in name requires "-----".  ہے۔ ضرورت’’۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‘‘ میں اصالح کے نام Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Proof of

address(PoA) کا پتہ

ثبوت

Proof of identity(PoI)

ثبوت کا شناخت  (POI)

Proof of

relationship رشتہ

ثبوت کا

Proof of date of

birth کی پیدائش

ثبوت کا تاریخ

2

385 Manoj has moved to a new city and wants to update his address. What

documents does Manoj need to submit?  وہ اور ہے ہوگیا منتقل میں شہر نئے منوج

گے۔ ہوں کرنے جمع دستاویز سے کون کو اس تو ہے چاہتا کرنا ڈیٹ اپ پتہ اپنا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

PoI آئی۔ او۔ پی۔ PoA اے۔ او۔ پی۔ Both PoI and PoA

پی۔ اور آئی۔ او۔ پی۔

دونوں اے۔ او۔

None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

2

386 Sunita has recently got married and wants to update her name and address

in Aadhaar. What documents can Sunita submit as PoI?  نئی نئی ابھی کی سنیتا

جمع دستاویز سے کون کو اس تو ہے چاہتی کرنا ڈیٹ اپ کو پتہ اور نام اپنا وہ اور ہوئی شادی

ہونگے۔ کرنے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Marriage

certificate (with

photo) نامہ نکاح

ساتھ کے تصویر

PDS card (with photo)

کے تصویر کارڈ ایس۔ ڈی۔ پی۔

ساتھ

PAN card کارڈ پن All of the above

سبھی کے اوپر

4

387 What are the menu tabs in the UCL application?  یو۔ لئے کے درخواست میں مینو

ہیں۔ کیا ٹیب میں ایل۔ سی۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Demographic

شماریات

Review لیں جائزہ کا e-Aadhaar

printing آدھار ای۔

پرینٹنگ

All of the above

سبھی سے اوپر

4

388 Is biometrics of operator required for operator authentication?  کے آپریٹر کیا

ہے۔ ضروری لئے کے تصدیق کی آپریٹر بایومیٹرک

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں     1

389 Can operator charge the resident for update?  کے ڈیٹ اپ سے رہائشی کیاآپریٹر

ہے۔ سکتا لے پیسے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Rs 50 ۵روپیے ۔٠ Rs 100 روپیے ۔١٠٠ Rs 40 ۴روپیے ۔٠ Up to Rs 15  ١۵۔

لیکر سے روپیے

4

390 Can a resident update demographic data after Aadhaar is generated?    آدھار

ہے۔ کراسکتا ڈیٹ اپ ڈاٹا آبادیاتی شماریات رہائشی بعد کے ہوجانے مکمل خط

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں     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?  پانچ اگرچہ

اس تو ہیں کرائے نہیں ڈیٹ اپ بایومیٹرک کے اس بھی بعد دوسال کے اس اور ہے ہوگیا کا سال

ہے۔ جاتا کردیا معطل آدھار کا

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں     1

392 What are the various modes of Update?  ہیں۔ کیا طریقے مختلف کے ڈیٹ اپ Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

UCL ایل سی۔ یو۔ UCS ایس۔ سی۔ یو۔ Both دونوں None نہیں کوئی 3

393 Which fields can be updated with UCS at any enrollment Center ?  سی۔ یو۔

ہے۔ کیاجاسکتا ڈیٹ اپ پر مرکز بھی کسی کے اندراج کو میدان سے کون ساتھ کے ایس۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

All biometric and

demographic fields

اور بایومیٹرک تمام 

فیلڈ آبادیاتی

Only Biometric صرف

بایومیٹرک

Only

Demographic

آبادیاتی صرف

None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

1

394 Identify valid Proof of Identity (PoI) documents which are required for name

change.  ہیں۔ ضروری لئے کے کرنے ڈیٹ اپ کو نام دستاویز

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Affidavit executed

on non-judicial

stamp paper

پر اسٹیمپ غیرضمانتی

حلفیہ

Legal Name Change

Certificate  کی نام قانونی

سرٹیفکٹ کے تبدیلی

Gazette

Notification گزٹ

نوٹیفیکشین

All of the above

سبھی اوپرکے

4



395 What is the Full form of EID?   ہے۔ کیا نام پورا کا ڈی آئی۔ ای۔ Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Enrolment

Information No.

نمبر معلومات اندراج

Enrolment id  شناخت اندراج Enrolment

number انجدراج

نمبر

none of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

2

396 What is the Full form of UCL ?  ہے۔ کیا نام پورا کا ایل سی۔ یو۔ Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Unique Control List

لسٹ کنٹرول منفرد

User Change Location

کریں تبدیل مقام کا صارف

Unique Clint List

فہرست کی کلنٹ منفرد

Update Client

Lite کالئنٹ ڈیٹ اپ

واپس

4

397 The valid documents required for Date of Birth proof are "----".  کی پیدائش

ہے دستاویز وہ ہے ہوتی ضرورت کی دستاویز درست لئے کے ثبوت کے تاریخ ،

’’۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔‘‘

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Birth Certificate,

ثبوت کا پیدائش

SSLC Book/Certificate

کتاب سی۔ ایل۔ ایس۔ ایس۔

دستاویز

Passport پاسپورٹ All سبھی 4

398 Is Aadhaar mandatory for demographic update?  آدھار لئے کے ڈیٹ اپ آبادیاتی

ہے۔ الزمی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں     1

399 Is it possible to only update “Information Sharing Consent?  معلوماتی کیا

ہے۔ ممکن لئے کے ڈیٹ اپ رضامندی کی شیئرنگ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں No نہیں     1

400 What needs to be clicked to generate declaration in local language ?  زبان

ہے۔ ضرورت کیا کی نکلنے کرکے کلک پر اعالن میں

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Generate

declaration in

regional language

checkbox عالقائی

نکلنا اقرارنامہ میں زبان

It is not possible to

generate declaration in

regional language عالقائی

نکلنا نامہ اقرار میں زبان

ہے نہیں ممکن

    1

401 Can Aadhaar letter of a resident with multiple EIDs be printed?  کے رہائشی کیا

ہے۔ جاسکتا کیا پرنٹ کو ای۔ ڈی۔ آئی۔ ای۔ زیادہ سے ایک پر خط آدھار

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes ہاں No نہیں     
1

402 Can Aadhaar letter of a resident be printed if he/she does not have

EID/UID?  خط آدھار کا رہائشی ایک میں موجودگی غیر کی ڈی۔ آئی۔ یو۔/ ڈی۔ آئی۔ ای۔ کیا

ہے۔ کیاجاسکتا پرنٹ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

with any of the

demographic

information

معلومات آبادی شماریات

ساتھ کے کسی کی

No, EID/UID is

mandatory ڈی۔ آئی۔ اے۔ /

ہے نہیں ضروری ڈی۔ آئی۔ یو۔

    

1

403 Is affidavit accepted as a PoI?  ہے۔ منظور نامہ حلف طرح کی آئی۔ او۔ پی۔ Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Accepted in some

cases معاملوں کچھ

ہے قبول میں

No. it is not accepted.

ہوسکتا نہیں قبول نہیں

Accepted کیا قبول None نہیں کوئی

2

404 What is the password required to open the E-Aadhaar downloaded online ?

ہے۔ پاسورڈ کیا کا کھولنے کو آدھار ای۔ ہوا کیا لوڈ ڈائون الئن آن

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Mobile number

نمبر موبائل

Date of Birth کی پیدائش

تاریخ

Pin code کوڈ پن  One time Pin

پن بار یاک

3

405 Can the resident (X)get Aadhaar printed on behalf of another resident (Y)?

رہائشی کیاکوئی  (X) دوسرے کسی  (Y) ہے۔ کراسکتا پرنٹ آدھار اپنا سے جانب کی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

No  ہاں Yes نہیں   
2

406 UCL will be installed only  on machine having ECMP .  پر مشین ای۔ ایل۔ سی۔ یو۔

ہے۔ موجود پی۔ ایم۔ سی۔ ای۔ میں جس ہوگا نصب

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط   
2

407 Update client lite works in -----------------------mode.  ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کام کالئنٹ ڈیٹ اپ

ہے۔ کرتا میں مدڈ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Offline الئن آف Online الئن آن both دونوں  
2

408 How Can a resident get the E-Aadhaar Letter on behalf of his/her family

members/friends ?  کسی سے جانب کی دونوں/ خاندان اپنے خط آدھار ای۔ رہائشی ایک

ہے۔ کرسکتا حاصل طرح

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

It's not possible یہ

ہے نہیں ممکن

By visiting Bank Branch

کرکے دورہ کا برانچ بینگ

By visiting PEC  پی

کے کر دورہ کا سی ای

None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

3



409 Whether E-Aadhaar generation facility is available in New ECMP Client ?

نہیں۔ یا ہے سہولت کی کرنے حاصل آدھار ای۔ پر کالئنٹ پی ایم۔ سی۔ ای۔ نئے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

No  ہاں Yes نہیں   
2

410 Which type of information can  resident update ?  کو معلومات کی طرح کس

ہے۔ کراسکتا ڈیٹ اپ رہائشی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Name and gender

صنف اور نام

Address پتہ DOB and mobile

اور تاریخ کی پیدائش

موبائل

All of the above

دونوں ۔٢ا۔اور

4

411 Shyam lal wanted to change his name in Aadhaar. Which document is a

valid doc?  دستاویز سا کون لئے کے اس تو ہے چاہتا کروانا تبدیل نام اپنا میں آدھار الل شیام

ہوگا۔ مفید

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

PAN card کارڈ پن Voter ID ڈی۔ آئی۔ ووٹر Bank pass book

بک پاس بینک

both 1 and 2

دونوں ۔٢ ۔اور١

4

412 Shyam lal wanted to change his address in Aadhaar. Which document is a

valid doc?  چاہیئے۔ ہونی عمر کتنی تب جائے کیا ڈیٹ اپ بایومیٹرک جب

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Ration card راشن

کارڈ

Bank pass book پاس بینگ

بک

Driving license

الئسنس ڈرائیونگ

All of the above

سبھی کے اوپر

4

413 Is there any document required to update the E-mail ID of resident?  رہائشی

ہے۔ کراسکتا ڈیٹ اپ کو معلومات سی کون

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں No نہیں   2

414 Is there any document required to update the information sharing consent

of resident?  کسی کیا لئے کے ڈیٹ اپ کی معلومات کی اسٹاک کے رضامندی کی ریائشی

ہے۔ ہوتی ضرورت کی دستاویز بھی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں No نہیں   2

415 Which of the following  fields are  demographic?  آبادیاتی سے کون سے میں ان

ہیں۔ میدان

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

fingerprints انگلیوں

نشان کے

Iris آئرس photo فوٹو None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

4

416 On boarding of operators/ supervisor is not required for UCL application .

ہے۔ نہیں ضرورت کی سپروائزر/ آپریٹر پر بورڈنگ میں درخواست لئے کے ایل سی۔ یو۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط     2

417 "----"  can be used as Proof of Address at the time of updating? ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔’’۔ ‘‘

ہے۔ کیاجاسکتا استعمال پر طور کے ثبوت کے پتے وقت کے ڈیٹ اپ کو

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Water bill  بل کا پانی Photo bank ATM card

کارڈ ایم۔ ٹی۔ اے۔ بینک فوٹو

 Photo credit card

کارڈ کریڈٹ فوٹو

  1

418 What is time limit for correction in fresh enrolment?  کے اصالح کی اندراج تازہ

ہے۔ پابندی کی وقت کتنے لئے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

96 hrs ٩۶گھنٹے ۔ 24 hrs ٢۴گھنٹے ۔ 48 hrs ۴گھنٹے ۔٨ 46 hrs ۴۶گھنٹے ۔ 2

419 Income Tax Assessment Order can be used as Proof of Address and Proof of

Identity during updating.  طور کے ثبوت کے تعلق کو حکم کے تشخیص کی ٹیکس انکم

ہے۔ کیاجاسکتا استعمال پر

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط     2

420 Army canteen card can be used as Proof of Relationship.  کو کارڈ کینٹین آدمی

ہے۔ کیاجاسکتا استعمال پر طور کے ثبوت کے تعلق

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح FALSE غلط     1

421 Is Aadhaar mandatory for all residents?  ضروری لئے کے رہائشوں سبھی آدھار کیا

ہے۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں no نہیں   2

422 Operators / Supervisors can access to UCL application using valid

credentials.  درخواست ایل سی۔ یو۔ ہوئے کرتے استعمال اسناد درست سپروائزر/ آپریٹر

ہیں۔ کرسکتے حاصل رسائی لئے کے کرنے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں no نہیں   1

423 What is full form of UCS?  ہے۔ کیا نام پورا کا ایس سی۔ یو۔ Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Update client

Standard ڈیٹ اپ

اسٹینڈر کالئنٹ

Universal character set

کیریکٹرسیٹ عالمگیر

User control

system صارف

سسٹم کنٹرول

None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

1

424 What is full form of UCL?  ہے۔ کیا نام پورا کا ایل سی۔ یو۔ Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Update client Lite

ڈیٹ اپ کو الئٹ کالئنٹ

Unique column list منفرد

لسٹ کالم

Upper control

limit کنٹرول باالئی

حد کی

None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

1



425 Which of the following document required in UCL?  ذیل مندرجہ میں ایل۔ سی۔ یو۔

ہیں۔ دستاویز ضروری جو

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

POI آئی۔ او۔ پی۔ POA اے۔ او۔ پی۔ DOB تاریخ کی پیدائش None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

4

426 Which of the following fields can be updated  in UCL?  سے کون میں ذیل مندرجہ

ہیں۔ جاسکتے کیے ڈیٹ اپ میں ایل سی۔ یو۔ میدان

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Name نام Address پتہ mobile موبائل All of the above

سبھی کے اوپر

3

427 Is resident biometric authentication required in UCL?  رہائشی میں ایل سی۔ یو۔ کیا

ہے۔ درکار تصدیق کی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں no نہیں   1

428 Passport of spouse can be used as Proof of Relationship at the time of

updating.   طور کے ثبوت کے رشتے وقت کرتے ڈیٹ اپ کو پاسپورٹ کے حیات شریک

ہے۔ کیاجاسکتا استعمال پر

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں no نہیں   2

429 What is the password to open the downloaded E-Aadhaar?  کئے لوڈ ڈائون

ہوگا۔ پاسورڈ کیا لئے کے کھولنے کو آدھار ۔ ای ہوئے۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Pin code کوڈ پن DOB تاریخ کی پیدائش Enrolment

number نمبر اندراج

None of the

above میں اوپر

نہیں کوئی سے

1

430 Is presence of resident  required at the time of correction at enrolment

centre?  وقت۔ کراتے اصالح ہے ضروری موجودگی کی رہائشی پر سینٹر اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں no نہیں   1

431   Is it possible to get Aadhaar if EID/UID is not available  with resident?  یہ کیا

ہے۔ کرسکتا حاصل ڈی۔ آئی۔ یو۔/ ڈی۔ آئی۔ ای۔ بغیر آدھار رہائشی کہ ہے ممکن

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes, with few

demographic

details چند ہاں، جی

کے تفصیالت آبادیاتی

ساتھ

no نہیں   1

432 What is the maximum duration allowed for synching a machine?  مشین ایک

ہے۔ اجازت کی وقت کتنے لئے کے لنک کو

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

10 days  دن ۔١٠ 15 days  ١۵دن ۔ 48 hours  ۴گھنٹے ۔٨ 96 hours ٩۶۔

گھنٹے

1

433 Can we write Age instead of complete DOB?  پوری جگہ کی تاریخ کی پیدائش ہم کیا

ہیں۔ سکتے لکھ عمر

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں no نہیں Both دونوں None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی

1

434 Is ration card without photo valid for POA?  اے او۔ پی۔ بغیر کے فوٹو کارڈ راشن کیا

ہے۔ درست لئے کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes  ہاں no نہیں   1

435 Is Applicant signature  required in correction form?  کے گزار درخواست کیا

ہے۔ ہوتی ضرورت میں فارم کے اصالح کی دستخط

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں no نہیں   1

436 Is parent's valid Aadhaar for update in minor's Aadhaar?  کمسن آدھار کا باپ ماں

ہے۔ دستاویز درست لئے کے ڈیٹ اپ کے آدھار کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

yes ہاں no نہیں   1

437 After successful updating through UCL resident will be informed through

following "--------".  ذریعہ کے ذیل مندرجہ بعد کے کرنے مکمل سے ایل سی۔ یو۔ ڈیٹ اپ

ہے۔ کرسکتا مطلع

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Letter  خط email  میل ای۔ SMS اس۔ ایم۔ ایس۔ all the above اوپر

سبھی سے

3



438 Enrollee is a child, ihe/she may be allowed to sit on its parent’s lap.  اگر

گا۔ بیٹھے میں صف کی والدین اپنے وہ کیا تو ہے بچہ واال کرانے اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes  ہاں No. نہیں Allowed but

operator should

ensure that

parent is not

captured

alongwith child

face ہیں دیتے عزت

یہ کو آپریٹر لیکن

یقین کرکے تصدیق

والدین کہ چاہیے ہونا

کے بچے تصویر کی

آئے۔ نہ ساتھ

 

3

439 Even with pre-enrolment, all related documents  ……………".  پہلے کے اندراج

ہے۔ ہوتی ضرورت کی دستاویز ضروری بھی کبھی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

need to be verified

کی کرنے تصدیق

ہے ضرورت

need not always be

verified  کرنے تصدیق ہمیشہ

ہوتی نہیں ضرورت کی

Verifier can

decide  کار تصدیق

گا کرے طے

 1

440 Documents should  be kept folded and packed for DMS pick up .  دستاویزوں

چاہیے۔ رکھنا لئے کے ایس۔ ایم۔ ڈی۔ کرکے پیک اور جوڑا کو

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes  ہاں No. should be packed

without folding the

documents  فولڈ کو دستاویز

نہیں پیک کو لفافے بغیر کئے

جاسکتا کیا

Can be done

according to

convienence  اپنی

حساب کے سہولت

کرنا کام سے

 2

441 In passport if spouse name is mentioned, is it valid document for change of

address?  کیا لئے کے تبدیلی کی پتے تو ہے کیاجاتا ذکر کا حیات شریک اگر میں پاسپورٹ

ہے۔ دستاویز مناسب یہ

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحیح FALSE غلط   

1

442 Is fathers voter id  with new address accepted for family updation ?  والد اگر

کرلیاجائے قبول اسے لئے کے ایڈمیشن کے خاندان تو ہے ساتھ کے پتے نئے ڈی۔ آئی۔ ووٹر کا

گا۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

TRUE صحیح FALSE غلط   

1

443 Certificate issued by Village Panchayat is valid for which correction ----.   گرام

ہے۔ ضروری لئے کے اصالح کی سرٹیفکٹ جاری سے طرف کی پنچائت

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Only Name  صرف

نام

Name & Address اور م نا

پتہ

Only Address

پتہ صرف

None of the

above سے اوپر

نہیں۔ کوئی 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.  آئی۔ یو۔ اور رجسٹرار کہ جو شخص ایک

درست کوئی متعلق سے پتہ اور شناخت کی اس/ کی اس تو ہے رجسٹرد میں دونوں ڈی۔

گا۔ کرے کون تصدیق کی اس تو ہے نہیں دستاویز

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Introducer تعارف

کار

Verifier  کار تصدیق Enrolment agency

ایجنسی اندراج 

Operator  آپریٹر

1

445 The enrolment set-up includes ……………….  ہے شامل بھی اپ سیٹ اندراج

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Computer کمپیوٹر biometric devices

ڈیوائس بایومیٹرک

Printer  پرنٹر All of three اوپر

تینوں کے 3

446 Correction  can be done  within 4 days  of original enrolment.  طرح بھی کسی

ہے۔ ممکن ہی اندر کے دنوں/ ۴ تبدیلی میں اندراج کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح false  غلط   

1



447 In the case of children below 5 years, which is mandatory ?  سال پانچ کے بچے

ہے۔ ضروری کیا میں صورت کی ہونے کم سے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

“Name"  and

“EID/UID” of one

of the parents or

guardian سرپرست

سے میں والدین اور

اور نام کے ایک کسی

آئی۔ یو۔ ڈی۔ آئی۔ ای۔

ضرورت کی ڈی۔

“Name"  and “EID/UID”

of  both parents or

guardian اور سرپرست

آئی۔ یو۔ کی دونوں میں والدین

کی نام اور ڈی۔ آئی۔ یو۔ ڈی۔

ہے پڑتی ضرورت

Neither (1) or (2)

کوئی سے میں ٢ یا ۔١

نہیں

 

1

448 Resident who brings Arms license  as PoI and PoA  can take enrolment .

کراسکتا اندراج وہ تو ہے التا طرح کی اے او۔ پی۔ اور ایل او۔ پی۔ الئسنس کا اسلحہ جو رہائشی

ہے۔

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح false  غلط   

1

449 After the data capture has been completed, the data has to be "-------".  ڈیٹا

ہے۔ ضروری ہونا کو ڈیٹا بعد کے ہونے مکمل گرفتاری کی

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Confirmed by the

superviosr

کرے تصدیق سپروائزر

گا۔

Reviewed and confirmed

with the resident رہائشی

بات اوراس لیا جائزہ ساتھ کے

کی تصدیق کی

Both 1 and 2 ۔٢

دونوں ۔١اور

 

2

450 Printer is a  mandatory requirment for enrolment station .  اسٹیشن اندراج پرنٹر

ہے۔ ضرورت الزمی سے سب لئے کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes  ہاں No. نہیں   

1

451 Verifier is required for each Enrolment centre.  اسٹیشن اندراج ایک ہر کار تصدیق

ہے۔ ضروری لئے کے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

True  صحیح False  غلط   

1

452 Taking signature of the resident on the slip  after completing the enrolment

is mandatory .  ہے۔ ضروری لینا دستخط کے رہائشی پر پرچی بعد کے ہونے مکمل اندراج

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادی شماریات  

انٹری

Yes  ہاں No. نہیں   

1

453 Resident 's name is Ramesh Krishnan whereas the operator put as Ramesh

K. Is operator allowed to do like this ?   آپریٹر جبکہ ہے کرشنا رمیش نام کا رہائشی

ہے۔ اجازت کی کرنے ایسا کو آپریٹر کیا تو ہے ڈاال کے رمیش نام کا اس نے

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادیات شماریا  

انٹری

Yes  ہاں No نہیں Operator has to

enter the full

name نام پورا آپریٹر

گا ڈالے

 

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) ? . اور نام طرف کی رہائشی

کے پتے اور نام میں دستاویز شامل میں درخواست گئی دی لئے کے تبدیلی معمولی میں پتے

گا۔ کرے قبول کار تصدیق کو ثبوت

( میں۔ آئی۔ او۔ پی۔ پر طور کے مثال  Maneesh میں اندراج آدھار اور  Manish)

Demographic Data 

Entry ڈاٹا آبادیات شماریا  

انٹری

Yes ہاں No. نہیں   

1


