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1
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Who among the following had 
established UIDAI by passing 
Aadhaar Act, 2016 

 ،مندرجہ ذیل میں سے ادھار ایکٹ
 UIDAI کو منظوری دیکر 2016
                        قائم کیا گیا تھا
                                        
 آدھار                                 
 ایکٹ2016  کو منظوری دے کر
 کسنے یو آئی ڈی اے آئی کو قایم
کیا تھا

State Government ریاستی حکومت Government of India انڈیا کی حکومت Registrars رجسٹرار Enrolment Agency اندراج ایجنسی 2

2
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

When was UIDAI established as 
Statutory Authority under Ministry 
of Electronics and I.T ?

جب  الیکٹرانکس اور I.T کی 
وزارت کے تحت قانونی اتھارٹی 
کے طور پرUIDAI قائم کیا گیا 
تھا؟

28th January, 
2009 جنوری، 2009  28 29th September, 

2010 ستمبر، 2010 29
12th 
September, 
2015

ستمبر، 2015 12 12th July, 2016  ،جوالئی 12
2016 4

3
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Which organisation is responsible 
for issuing UID?

کون سی تنظیم یو آئی ڈی جاری 
کرنے کی ذمہ دار ہے؟

Election 
Commission الیکشن کمیشن Planning 

Commission پالننگ کمیشن MeitY میٹی UIDAI UIDAI 4

4
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Why was UIDAI created ?
                                        
                                   
UIDAI کیوں بنایا گیا؟

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

ڈپلیکیٹ اور جعلی 
شناخت کو ختم کرنے 
کے لئے مضبوط 
ٹیکنالوجی فراہم کیا جاتا 
ہے

to provide identity 
that can be verified 
and authenticated in 
an easy, cost-
effective way

شناخت فراہم کرنے کے 
لئے جو ایک آسان، 
الگت موثر انداز میں 
تصدیق کی جاسکتی ہے

To make 
another 
Identification 
Document

ایک اور شناختی 
دستاویز بنانے 
کے لئے

Both 1 & 2 دونوں 1 & 2 4

5
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

When was the Aadhaar Enrolment 
/Update Regulation 2016 published 
in official gazettee

جب آدھار انرولمنٹ / اپ ڈیٹ 
ریگولیشن 2016 میں سرکاری 
گازیٹ میں شائع کیا گیا تھا

28th January, 
2009 جنوری، 2009 28       29th September, 

2010 ستمبر، 2010 29 12th July, 2016  ،جوالئی 12
2016

12th September 
2017 ستمبر 2017 12 4

6
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

What do you mean by Aadhaar 
Enrolment/Update Process

آدھار انرولمینٹ / اپ ڈیٹ 
پروسیسنگ  سے آپ کا کیا مطلب 
ہے؟

The process,to 
collect 
demographic and 
biometric 
information from 
individuals by the 
enrolment 
agencies for the 
purpose of 
issuing Aadhaar 
numbers to such 
individuals under 
the Aadhaar Act.

عمل، آدھار ایکٹ کے 
تحت ایسے افراد کو 
آدھار نمبرز جاری کرنے 
کے مقصد سے اندراج 
ایجنسیوں کی طرف سے 
افراد سےڈیموگرافک اور 
        بایومیٹرک 
معلومات جمع          
کرناہے                     
      ۔

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

شناختی نمبر جاری 
کرنےکیلئے رہائشی کی 
ذاتی معلومات جمع 
کرنےکا ایک بہترین عمل

Process to 
collect financial 
information like 
PAN number, 
Bank A/c no. to 
issue 
Identification 
Number

شناختی نمبر 
جاری 
کرنےکیلئے پین 
نمبر، بینک 
اکاؤنٹ نمبر 
جیسے مالی 
معلومات جمع 
کرنے کا ایک 
بہترین عمل

None of the above مندرجہ باال میں 
سے کوئی بھی 1

7
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

What is the process of capturing 
resident data both Demographic 
and Biometric for generation of 
Aadhaar called?

ریزیڈینٹ ڈیٹا کو آدھار کی 
نشوونما کے لئے ڈیموگرافک اور 
بایومیٹرک نامی دونوں کو کیپچر 
کرنے کا کیا عمل  ہے؟

Authentication توثیقی Enrolment اندراج Identification شناخت Presentation پیش کش 2

8
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

_____ is any entity authorised or 
recognised by the Authority for the 
purpose of enrolling
individuals through Enrolment 
Agency.

اندراج کے مقصد کے لئے 
اتھارٹی کی طرف سے اختیار 
کرده  یا تسلیم شده ہے               
                                        
                 
اندراج ایجنسی کے ذریعہ افراد. "

Introducer تعارف کرانے واال Enrolling agency اندراج ایجنسی Agency ایجنسی Registrar رجسٹرار 4

9
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

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

اندراج کے مقصد کے لئے 
رجسٹرار کی طرف سےکوئ بھی 
اداره مصروف  ہے

Introducer تعارف کرانے واال Enrolment Agency اندراج ایجنسی Supervisor/Oper
ator سپروائزر / آپریٹر Registrar رجسٹرار 2

10
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

The Verifier/Certifier is the 
personnel appointed by ________ 
for verification of documents at 
enrolment centres.

افراد. " Operator Operator Introducer Introducer Registrars Registrars Enrolling agency Enrolling 
agency 3
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11
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

_________is the place where the 
Aadhaar Enrolment/Update is 
conducted by Certified 
Operator/Supervisor

کیا وہی جگہ ہے جہاں معتمد 
آپریٹر / سپروائزر کے 
ذریعےآدھار انرولمنٹ / اپ ڈیٹ 
کی کاروائ کی جاتی ہے؟

Enrolment Center انرولمنٹ سینٹر Exam Center امتحان سینٹر Hospital ہسپتال School اسکول 1

12
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

__________ is a certified 
personnel employed by Enrolment 
Agencies to execute the process 
of enrolment /update at the 
enrolment centers

کیا ایک معتمد مالزم کوایجنسیاں 
کیطرف سے  اندراج مراکز میں  
/ اپ ڈیٹ کرنے یا اندراج کرنے 
کے عمل کو نافذ کرناہے؟

Enrolment 
Operator اندراج آپریٹر Enrolment 

Supervisor اندراج نگران Introducer تعارف کرانے واال Both 1 & 2 دونوں 1 & 2 2

13
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Who among the following ensures 
that only trained and certified 
persons handle the 
enrolment/update process?

مندرجہ ذیل میں سے کون یہ یقین 
دالتا ہے کہ صرف تربیت یافتہ 
اورمعتمد افراد اندراج / تازه ترین 
عمل کو قابومیں رکھتے ہیں؟

UIDAI UIDAI Operator Operator Supervisor سپروائزر Enrolment Agency اندراج ایجنسی 4

14
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

_____________is responsible to 
conduct the Certification exam for 
the role of Operator/Supervisor

آپریٹر / سپروائزر کے کردار کے 
لئے سرٹیفیکیشن امتحان چالنے 
کے لئے ذمہ دار ہے

Introducer تعارف کرانے واال Enrolment Agency اندراج ایجنسی
Testing and 
Certification 
Agency

ٹیسٹنگ اور 
سرٹیفیکیشن 
ایجنسی

Registrar رجسٹرار 3

15
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

_______ is a person registered 
with the Registrar and Authority 
who confirms the identity of a 
person who does not have any 
valid POI and POA. 

رجسٹرار اور اتھارٹی کے ساتھ 
درج کرده ایک شخص ہے جو 
کسی    ایسے شخص کی شناخت 
کی تصدیق کرتا ہے جسکے پاس 
 . POA  اور POI کوئ درست
نہیں ہے

Operator آپریٹر Introducer تعارف کرانے واال Enrolling agency اندراج ایجنسی Agency 2 ایجنسی

16
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

_______ is a person registered 
with the Registrar and Authority 
who confirms the identity of a 
person who does not have any 
valid POI and POA. 

رجسٹرار اور اتھارٹی کے ساتھ 
درج کرده ایک شخص ہے جو 
کسی    ایسے شخص کی شناخت 
کی تصدیق کرتا ہے جسکے پاس 
 . POA  اور POI کوئ درست
نہیں ہے

Operator آپریٹر Introducer تعارف کرانے واال Enrolling agency اندراج ایجنسی Agency 2 ایجنسی

17
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Who are applicable to can get the 
Aadhaar Enrolment/Update done?

آدھار انرولمنٹ / اپ ڈیٹ  حاصل 
کر نے کیلیے کون قابل اطالق 
ہے؟.

Operator آپریٹر

An individual who 
has resided in India 
for a period or 
periods amounting 
in all to one hundred 
and eighty-two days 
(182) or more in the 
twelve months 
immediately 
preceding the date 
of application for 
Aadhaar enrolment

رہنے واال ایک فرد ہے 
جو ہند ستان مینہ ادھار 
انرولمینٹ یا اپ ڈیٹ   
کرنے کیلیے درخواست 
کی تاریخ سے پہلے 
فوری طور پر باره 
مہینے میں ___ دن یا 
اس سے زیاده عرصے 
تک ایک مدت سے 
رہائش پذیر ہے

NRI NRI None of the above مندرجہ باال میں 
سے کوئی بھی 2
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Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Enrolment Identification Number 
(EID) is ___-digit number allocated 
to residents at the time of 
enrolment. 

 (EID) اندراج کی شناختی نمبر
___- اندراج کے وقت رہائشیوں 
کیلیے عدد نمبر تجویز کیاجاتاہے

10 10 12 12 15 15 28 28 4

19
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Resident is an individual who has 
resided in India for a period or 
periods amounting in all to ___ 
days or more in the twelve months 
immediately preceding the date of 
application for Aadhaar 
Enrolment/Update.

رہنے واال ایک فرد ہے جو ہند 
ستان میں ادھار انرولمینٹ یا اپ 
ڈیٹ   کرنے کیلیے درخواست کی 
تاریخ سے پہلے فوری طور پر 
باره مہینے میں ___ دن یا اس 
سے زیاده عرصے تک ایک مدت 
سے رہائش پذیر ہے

32 32 61 61 123 123 182 182 4
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Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Which of the following contact 
numbers can a resident call for 
resolutions to their concerns or 
grievances related to Aadhaar?

مندرجہ ذیل رابطے نمبروں 
کےذریعے رہائشی ادھارکے تعلق 
سے اپنے خدشات یا دشواریوں کو 
حل کرنے کیلئے  کال کرسکتا 
ہے؟

1947 1947 2009 2009 140 140 108 108 1
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Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Aadhaar is unique because 
____________________.

ادھاربےمثال ہے کیونکہ 
  ____________________
.                     

No two residents 
will have the 
same Aadhaar
number

دو رہائشیوں کے پاس 
ایک ہی طرح کا ادھار 
نمبر نہی ہوگا۔

A family can get a 
unique recognized 
ID

ایک خاندان ایک 
منفردتصدیق شده شناخت 
حاصل کرسکتا ہے

A person can 
avail two 
Aadhaar 
numbers

ایک شخص دو 
ادھار نمبروں کو 
فائده اٹھا سکتا ہے

None of the above مندرجہ باال میں 
سے کوئی بھی 1

22
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Which of the following is NOT a 
component of enrollment setup?

مندرجہ ذیل میں سے کون اندراج 
سیٹ اپ کا جز نہیں ہے؟ Computer کمپیوٹر Biometric device بایومیٹرک ڈیوائس Bomb detector بم کا پتہ لگانے 

واال Iris scanner ایرس سکینر 3
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23
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Which of the given is true about 
Aadhaar?

ادھار کے متعلق کونسا  صحیح 
ہے؟

An individual can 
obtain multiple 
Aadhaar numbers 

ایک فرد ایک سے زیاده 
آدھار نمبرز حاصل کر 
سکتاہے

Aadhaar collects 
financial information 
of residents 

آدھار رہائشیوں کے 
مالی معلومات جمع کرتا 
ہے

Aadhaar can be 
used as Proof 
of Citizenship

آدھار شہریت کے 
ثبوت کے طور پر 
استعمال کیا جا 
سکتا

Aadhaar enables 
resident’s 
identification 
subject to 
successful 
“Authentication” 

آدھار کامیاب 
"توثیق کاری" 
کیلئے رہائشی کی 
شناخت  قابل بناتا 
ہے

4

24
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Aadhaar uses which of the given to 
uniquely identify the resident?

 بے مثال طور پرآدھار کی جس 
رہائشی شناخت کے لئے دیا 
جاتاہے      مصارف استعمال کرتا 
ہے؟

Name and 
Address of the 
resident

رہائشی کا نام اور پتہ Fingerprints انگلیوں کے نشان Iris Iris Both 2 & 3 دونوں 1 & 2 4
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Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Which of the given is true about 
Aadhaar?

ادھار کے متعلق کونسا  صحیح 
ہے؟

It is just another 
card

یہ صرف ایک اور کارڈ 
ہے

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

 آدھار نمبر کی نسل کے 
لئے آڈیموگرافک اور 
بایومیٹرک معلومات کو 
جمع کریں گے اور 
ریکارڈ کریں گے

Aadhaar will 
replace all 
other IDs

آدھار دیگر تمام 
آئی ڈیز کی جگہ 
لے گا

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

 جیسا کہ ذات، 
مذہب، زبان 
پروفائلنگ 
معلومات کو جمع 
کریں گے

2
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Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

____________ is a document to 
convey the Aadhaar number to a 
resident.

 رہائشی کے پاس آدھار..          
 نمبرپہچانے کیلئے ایک دستاویز
..…………ہے

Aadhaar letter آدھار خط CIDR CIDR UID UID Aadhaar number آدھار نمبر 1

27
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Aadhaar will be used to prove 
citizenship. 

آدھار شہریت ثابت کرنے کے 
لیے استعمال کیا جائے گا. TRUE صحیح FALSE غلط 2

28
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Aadhaar will cover all residents of 
India who are residing in India for 
180 days from the date of Aadhaar 
enrolment/update

ادھار ہندستان کے ان تمام 
رہائشیوں کو تحفظ فراہم کریگا 
جوہندستان میں ادھار یا اپڈ یٹ کی 
تاریخ سے 180 دن سے قیام پزیر 
ہے۔

TRUE صحیح FALSE غلط 1
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Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

The vision of UIDAI is to empower 
residents of India with a unique 
identity and a digital platform to 
authenticate anytime, anywhere.

  یوآئ ڈی اے آئ کا نقطہ 
نظرہندستان کے باشندوں کو منفرد 
شناخت اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے 
ساتھ کسی بھی وقت، کسی بھی 
جگہ  توثیق کرنے کے لئے 
بااختیار بنانا ہے.

TRUE صحیح FALSE غلط 1

30
Chapter 1: 
Introduction to UIDAI 
and Aadhaar 

Aadhaar is a 15-digit number. آدھارنمبر15 ڈیجیٹ  کا ہے TRUE صحیح FALSE غلط 2

31
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

What is the operating system used 
in Child Enrolment Lite Client ?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ (بچہ 
اندراج الئٹ کالئنٹ میں کون 
ساآپرینٹنگ سسٹم استعمال ہوتا 
ہے؟)

Windows ونڈوز iOS آئی کیو۔ ایس Linux الئکس Android انڈرائڈ 4

32
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

What are the documents to be 
collected for enrolment in Child 
Enrolment Lite Client?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
اندراج کے لئے کون سے دستاویز 
جمع کئے جانا ہیں؟

POI پہچان کا ثبوت (پی۔ او۔ 
آئی) POA پتہ کا ثبوت (پی۔ او۔ اے) POR رہنے کا ثبوت 

(پی۔ او۔ آر) None of these ان میں سے کوئی 
نہیں 3

33
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Who can get enrolled in Child 
Enrolment Lite Client?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
کون اندراج کراسکتا ہے

children  less 
than 5 years of 
age

 ۵؍سال سے کم عمر کے
بچے

children more than 
5 years of age

 ۵؍ سال کے زیاده عمر
کے بچے Any age کسی عمر کا بچہ None of these ان میں سے کوئی 

نہیں 1

34
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Name the device used for 
enrolment in Child Enrolment Lite 
Client ?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
اندراج کے لئے استعمال ہوئے 
آالت کے نام بتائیے

Tablet ٹیبلیٹ Laptop لیپ ٹاپ Desktop ڈسک ٹاپ None of these ان میں سے کوئی 
نہیں 1

35
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

How is the packet uploaded from 
Child Enrolment Lite Client  ?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
سےکیسے پیکٹ اپلوڈ کئے جاتے 
ہیں

Through SFTP ایس۔ ایف۔ ٹی۔ پی۔ کے 
ذریعہ

Upload option in 
Child Enrolment Lite 
Client

 چائلڈ انرولمنٹ الئٹ 
کالئنٹ اپلوڈ کرنا Upload Portal پورٹل اپلوڈ کرنا None of these ان میں سے کوئی 

نہیں 2

36
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Which of the following is  a feature 
of Child Enrolment Lite Client ?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ کا 
فیچر مندرجہ ذیل میں سے کیا ہے؟ Child Enrollment بچہ اندراج (چائلڈ 

انرولمنٹ)
Information sharing 
consent

جانکاری کے ساجھا 
کرنے کی رضامندی

Demographic 
update ڈمیوگرافی اپڈیٹ Biometric update بایومیٹری اپڈیٹ 1

37
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

During enrolment in Child 
Enrolment Lite Client  ,tablet needs 
to be connected to internet

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
اندراج کے دوران ٹیبلٹ کا 
انٹرنیٹ سے کنکشن کی ضرورت 
ہے

Yes جی ہاں No جی نہیں
Child Enrolment 
Lite Client  also 
works offline

چائلڈ انرولمنٹ 
الئٹ کالئنٹ None of these ان میں سے کوئی 

نہیں 1
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38
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Can child get enrolled if aadhaars 
of  both parents are  unavailable?

اگرماں باپ دونوں کے آدھار 
فراہم نہیں ہیں تو کیا بچہ اندراج 
کراسکتا ہے؟

No جی نہیں Yes جی ہاں 1

39
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

If the name of child is not available 
what can be used in name option ?

اگربچہ کا نام دستیاب نہیں ہے تو 
نام کے آپشن میں کیا استعمال 
کیاجاسکتا ہے؟

Can be left blank خالی چھوڑا جاسکتا ہے Baby one/two/… 
of<mother name>

ماں کانام کا بچہ ایک 
/دو/

only mother's 
name صرف ماں کا نا only father's name صرف باپ کا نام 2

40
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Whose photograph is captured in 
Child Enrolment Lite Client?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
کس کا فوٹو لیاجاتا ہے؟ Mother's ماں کا فوٹا Father's باپ کا فوٹو Operator's کارنده کا فوٹو Child بچہ کا فوٹو 4

41
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

For acknowledgement of EID , 
what communication method is 
used in Child Enrolment Lite Client 
?

اندراج پہچان (ای۔ آئی۔ ڈی) کی 
رسید کے لئے چائلڈ انرولمنٹ 
الئٹ کالئنٹ میں کون سا طریقہ 
ابالغ استعمال ہوتا ہے؟

Mobile number موبائل نمبر Email ای۔ میل Ack Print رسید کی پرنٹ Both mobile & 
email

دونوں موبائل اور 
ای۔ میل 1

42
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Single finger print scanner device 
can be used with Child Enrolment 
Lite Client .

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ کے 
ساتھ ایک انگلی کے ایک نشان کا 
اسکینر استعمال ہوتا ہے؟

Yes جی ہاں No جی نہیں 1

43
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

How acknowlegement EID is 
communicated in Child Enrolment 
Lite Client ?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
کیسےاندراج پہچان کی رسید 
ِکسے بھیجی جاتی ہے؟

Resident will get 
a call from UIDAI

یو۔ آئی۔ ڈی۔ اے۔ آئی 
سے باشنده کو کال ہوگی

Resident will get a 
confirmation by post

ڈاک کے ذریعہ باشنده 
کو کنفرم کیا جائے گا

Resident wil get 
an 
acknowledgmen
t slip 

باشنده کو رسید 
پرچی ملے گی

Resident will get 
an 
acknowledgment 
message on the 
registered mobile 
number  

باشنده کو اپنے 
رجسٹر ہوئے 
موبائل نمبر پر 
ریسد کا مسیج 
ملے گا

4

44
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

 Biometric authentication is  
necessary for operator login?

کارنده کے لوگ ان کے لئے 
بایومیٹری تصدیق ضروری ہےَ  TRUE صحیح FALSE غلط 1

45
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Which of these are mandatory 
fields in Demographic Information ?

ڈیموگرافی جانکاری مین ان میں 
سے کون سے الزمی میدان ہیںَ  Name نام Age عمر Gender صنف 

(مرد/عورت) All of the Above اوپر کے سبھی 4

46
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Is the address being captured in 
enrolment  through Child 
Enrolment Lite Client ?

کیاچائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
سے اندراج میں پتہ لیاجارہا ہے NO جی نہیں YES جی ہاں 1

47
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

For enrolment of child, availability  
of whose aadhaar number is  
mandatory  ?

بچہ کے اندراج میں کس کے 
آدھار نمبر کی فراہمی الزمی ہے؟ Mother's ماں کا آدھار نمبر Father's باپ کاآدھار نمبر Gaurdian سرپرست کا آدھار 

نمبر
Either of option 1 
& 2

آپشن ١۔ اور ٢ 
میں سے کوئی 
ایک

4

48
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Is any local language configurable 
in Child Enrolment Lite Client ?

کیا چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
میں کوئی مقامی زبان استعمال 
میں الئی جاسکتی ہے

NO جی نہیں YES جی ہاں 1

49
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Can child get enrolled in Child 
Enrolment Lite Client if only 
aadhaars of both the  parents are 
available ,but both the parents are  
not physically avilable ?

کیا اس صورت میں چائلڈ 
انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں بچہ کا 
اندراج ہوسکتا ہے کہ ماں باپ 
دونوں کے آدھار نمبر دستیاب ہیں 
مگر ماں جسمانی طور سے 
موجود نہیں ہیں۔ (اندراج کے 
دوران)؟

Yes جی ہاں NO جی نہیں 2

50
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Which Biometric authetication is 
used in Child Enrolment Lite Client 
?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
کون سی بایومیٹری توثیق کام آتی 
ہے؟

Iris آئرس Fingerprint انگلیوں کے نشان OTP او۔ ٹی۔ پی۔ None of these ان میں سے کوئی 
بھی نہیں 2

51
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Does Child Enrolment Lite Client 
support Iris scan devices for 
Authentication ?

کیاچائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
توثیق کے لئے آئرس اسکین 
مشینوں کوسپورٹ کرتا ہے

NO جی نہیں YES جی ہاں 1

52
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Who carries  out the Client 
Registration process in Child 
Enrolment Lite Client ?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
کالئنٹ رجسٹری کا عمل کون 
کرتا ہے

Registrar admin رجسٹرار (ایڈمنسٹریشن) EA admin/ 
Nominated Official

ای۔ اے۔ ایڈمنسٹریش/ 
نامزد اہلکار child بچہ None of these ان میں سے کوئی 

بھی نہیں 2

53
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Operator can enroll on Child 
Enrolment Lite Client after ___.

کارنده چائلڈ انرولمنٹ الئٹ 
کالئنٹ پر اندراج کرسکتا ہے اس 
کے بعد۔۔۔۔۔

Adding Operator کارنده کا اضافہ کرکے Operator Verification کارنده کی تصدیق 1

54
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Is  the name of child mandatory for 
enrolment in Child Enrolment Lite 
Client ?

کیاچائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
میں اندراج کے لئے بچہ کا نام 
الزمی ہے

Yes جی ہاں No جی نہیں 2
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55
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

How enrolment location is captured 
in Child Enrolment Lite Client?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
کیسے اندراج کی جگہ لی 
جاسکتی ہے؟

Manual data entry ہاتھ سے ڈاٹا انٹری سے With GPS dongle جی۔ پی۔ ایس۔ ڈانگل سے Input during 
registration

رجسٹری کے 
دوران ان پٹ None of these ان میں سے کوئی 

بھی نہیں 2

56
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Can child be enrolled in Child 
Enrolment Lite Client if only EID of 
either parent is available ?

اگر ماں یا باپ میں کسی کی 
صرف اندراج پہچان (ای۔ آئی) 
دستیاب نہیں ہے تو کیا بچہ کا 
چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
اندراج کیاجاسکتا ہے؟

NO جی نہیں yes جی ہاں 1

57
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

After entering  the Aadhaar in 
parent Aadhaar tab what does red 
colour reflect?

ماں باپ آدھار ٹیب میں آدھار 
بھرنے کے بعد الل رنگ کیاظاہر 
کرتا ہے؟

Valid aadhaar مجاز آدھار Invalid aadhaar غیر مجاز آدھار Parent absent ماں ؍ باپ غیر 
حاضر Parent present ماں ؍ باپ حاضر 2

58
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Photograph captured in Child 
Enrolment Lite Client contains___.

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
لئے گئے فوٹومیں ہوتا ہے؟

Photo of child 
with mother

ماں کے ساتھ بچے کا 
فوٹو

Photo of child with 
Father

باپ کے ساتھ بچے کا 
فوٹو

Only Child's 
photo صرف بچہ کا فوٹو Family photo فیملی فوٹو 3

59
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Child Enrolment Lite Client can be 
Synched through___.

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ اس 
۔۔۔۔۔۔۔ذریعے سے سنک کیاجاسکتا 
ہے

Setting icon in 
home page

ہوم پیج پرسٹینگ آئکن 
سے

Upload icon in home 
page

ہوم پیج پر اپلوڈ آئکن 
سے

Enrolment icon 
in home page

ہوم پیج پر 
انرولمنٹ آئکن 
سے

None of these ان میں سے کوئی 
بھی نہیں 1

60
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Can Child Enrolment Lite Client 
support addition of more than one 
operator?

کیا چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
ایک سے زیاده کارنده کے اضافہ 
کو سپورٹ کرسکتا ہے؟

Yes جی ہاں NO جی نہیں 1

61
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

What is required for the de-
registration of Child Enrolment Lite 
Client ?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ کے 
رجسٹریشن کو ہٹانے کے لئے 
کس کی ضروری ہوتی ہے؟

EA code  (اندراج ایجنسی) ای۔ اے۔
کوڈ Registrar code رجسٹرار کوڈ EA login 

credentials
ای۔ اے۔ الگ ان 
کریڈنشیل None of these ان میں سے کچھ 

نہیں 3

62
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Is it possible to complete child 
enrolment in Child Enrolment Lite 
Client without photograph ?

کیا فوٹو کے بغیر چائلڈ انرولمنٹ 
الئٹ کالئنٹ میں اندراج پورا 
کیاجاسکتا ہے؟

NO جی نہیں Yes جی ہاں 1

63
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Is there  a option of Capturing 
demographic details in local 
language in Child Enrolment Lite 
Client ?

کیا چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
میں مقامی زبان میں ڈیموگرافی 
تفصیالت لینے کا آپشن ہے؟

NO جی نہیں Yes جی ہاں 1

64
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Can Child Enrolment Lite Client 
work without biometric 
authentication device?

کیا بایومیٹری تٖوثیق آلے (مشین) 
کے بغیر چائلڈ انرولمنٹ الئٹ 
کالئنٹ کام کرسکتا ہے؟

Yes جی ہاں NO جی نہیں 2

65
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

List of enrolments done in Child 
Enrolment Lite Client can be 
retrieved from____.

کیا چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ 
میں کئے گئے اندراجوں کی 
فہرست پھر نکالی جاسکتی 
ہےاس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سے؟

Enrolment icon in 
home page

ہوم پیج انرولمنٹ آئکن 
سے

Enrolment icon in 
Settings

سیٹنگ میں انرولمنٹ 
آئکن سے Upload icon اپلوڈ آئکن سے None of these ان میں سے کوئی 

بھی نہیں 2

66
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Upload information in Child 
Enrolment Lite Client can be 
retrieved from____.

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
اپلوڈ جانکاری پھر نکالی جاسکتی 
ہے اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے؟

Uplaod icon in 
Settings

سیٹنگ میں اپلوڈ آئکن 
سے

Upload icon in home 
page

ہوم پیج پر اپلوڈ آئکن 
سے Sync icon سنک‘ آئکن سے None of these ان میں سے کوئی 

بھی نہیں 1

67
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Child without parents can get 
enrolled through Child Enrolment 
Lite Client.

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ ماں 
باپ کے بغیر بچہ کا اندراج 
کیاجاسکتا ہے؟

TRUE صحیح FALSE غلط 2

68
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Enrolment through Child Enrolment 
Lite Client is done in ___.

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ سے 
اندراج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں کیاجاسکتا ہے؟ Offline mode آف الئن موڈ Online mode آن الئن موڈ 2

69
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

In Child Enrolment Lite Client  
either of the Parents'  Aadhaar is 
authenticated.

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
ماں یا باپ میں کسی ایک کے 
آدھار کی تٖویق کی جاتی 
ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟

During Enrolment اندراج کے دوران After Enrolment اندراج کے بعد Not 
Authenticated 

توثیق نہیں کی 
جاتی None of these ان میں سے کوئی 

بھی نہیں 1

70
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

Can enrolment be rejected in Child 
Enrolment Lite Client after 
completion of enrolment ?

چائلڈ انرولمنٹ الئٹ کالئنٹ میں 
اندراج پورا ہونے کے بعد کیا 
اندراج رد کیاجاسکتا ہے؟

Yes جی ہاں NO جی نہیں 2

71
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

In the case of child below 5 
years, the ___________ of 
parent/relative has to be linked 
and preferably _________ if 
both the parents are alive.

بچہ کے پانچ سال کی عمر 
سے نیچےوالدین/ رشتہ دار 
کا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔لنک کیا 
جانا چاہیےاور ترجیحی طور 
پر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اگر دونوں والدین 
زنده ہوں

EID/UID, mother
r ای آئی ڈی/یو آئی 
ڈی، ماں

Aadhaar number, 
father

 آدھار نمبر، باپ
Pre-
enrolment ID, 
guardian

انرولمنٹ آئی 
ڈی، گارڈین CIDR PIN, father

 سی آئی ڈی 
آڑ پن، باپ

1
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72
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

If the child’s father or mother 
or guardian has/have not 
enrolled and/or do/does not 
possess UID at the time of 
enrolment, the enrolment of 
that child ___________.

 اگر بچہ کا باپ یا ماں یا.
 گارڈین انرول نہ کیا گیا ہو یا
 انرولمنٹ کے وقت پوزیز یو
 آئی ڈی نہ ہو تو اس بچہ کا
انرولمنٹ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

Can be done 
with 
recommendatio
n from Nodal 
officer

r نوڈل آفیسر سے 
 مشوره کے ساتھ کیا
جاسکتا ہے

Cannot be done نہیں کیا جاسکت

Can be done 
by providing 
proof of 
identity of the 
parents

 والدین 
کےشناختی 
کارڈ کو فراہم 
کرکے کیا 
جاسکتا ہے

Needs to be 
done by the 
Registrar

رجسٹرار کے 
ذریعے کیا جانا 
ضروری ہے

2

73
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

For a child below 5 years, the 
biometric of linked 
___________ has to be 
captured.

 
پانچ سال سے کم عمر کے 
بچو ں کے لیے لنک کیا گیا 
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سے بائیو میٹرک کو 
کیپچر کی جائے گی

Operator آپریٹر Parent or relative والدین یا رشتہ دار Birth 
certificate

پیدائش 
سرٹیفیکٹ

None of the 
given options

ان میں سے دیا 
گیا کوئی بھی 
آپشن نہیں

2

74
Chapter 2: Child 
Enrolment Lite Client 
Manual

What are the mandatory 
Document for Child Enrolment? 

بچے کے اندراج کیلیے 
کونسا دستاویز الزمی ہے؟

Date of Birth 
Proof 

 تاریخ پیدائش کی 
ثبوت

Aadhaar Number 
of any one parent

کسی بھی والدین 
کاآدھار نمبر

Proof of 
Relation of 
child and 
parent

بچے اور 
والدین کا رشتہ 
کا ثبوت

All the given 
options

 دیئے گئے 
تمام اختیارات 4
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Biometric information is 
required for enrolment from all 
individuals including children 
below 5 years of age.

 تمام افراد بشمول 5 سال 
سے کم عمر کے بچوں کی 
اندراج کے لئے بایو میٹرک 
معلومات کی ضرورت پژیگی

TRUE صحیح FALSE غلط 2


