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باب

QUESTION_TEXT

Who among the
:باب نام
following had
 اورUIDAI
established UIDAI by
آدھار کا
passing Aadhaar Act,
تعارؾ
2016

When was UIDAI
:باب نام
established as
 اورUIDAI
Statutory Authority
آدھار کا
under Ministry of
تعارؾ
Electronics and I.T ?
:باب نام
Which organisation is
 اورUIDAI
responsible for issuing
آدھار کا
UID?
تعارؾ

Chapter 1:
Introduction
to UIDAI and
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:باب نام
 اورUIDAI Why was UIDAI
آدھار کا
created ?
تعارؾ

Chapter 1:
Introduction
to UIDAI and
Aadhaar

When was the Aadhaar
:باب نام
Enrolment /Update
 اورUIDAI
Regulation 2016
آدھار کا
published in official
تعارؾ
gazettee

متن-سوال

١ -اختیار

٣-اختیار

OPTION_4

٤-اختیار

State
Government
ریاستی حکومت
Government
of India

 انڈیا کی حکومتRegistrars

رجسٹرار

Enrolment
Agency

اندراج ایجنسی

2

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

28th
January,
2009

29th
September,
2010

29 ستمبر،
2010

12th
September,
2015

12 ستمبر،
2015

12th July,
2016

12 جوالئی،
2016

4

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

Election
الیکشن کمیشن
Commission

Planning
Commission

پالننگ کمیشن

MeitY

میٹی

UIDAI

UIDAI

4

To Provide
ڈپلیکیٹ اور
robust
جعلی شناخت
technology
کو ختم کرنے
to eliminate
کے لئے
duplicate
مضبوط
and fake
ٹیکنالوجی فراہم
identities,
کیا جاتا ہے
and

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
Both 1 & 2
دستاویز بنانے
کے لئے

2 & 1 دونوں

4

29 ستمبر،
2010

12th July,
2016

12 جوالئی،
2016

12 2017 ستمبر

4

OPTION_2

٢ -اختیار

Answer/
جواب

OPTION_3

OPTION_1

مندرجہ ذیل میں سے ادھار
 کو منظوری2016 ،ایکٹ
 دیکرUIDAI قائم کیا گیا تھا

آدھار
 کو منظوری2016ایکٹ
دے کر کسنے یو آئی ڈی
اے آئی کو قایم کیا تھا

 کیوں بنایا گیا؟UIDAI

 اپ/ جب آدھار انرولمنٹ
28th
 میں2016 ڈیٹ ریگولیشن
January,
سرکاری گازیٹ میں شائع
2009
کیا گیا تھا

28 جنوری،
2009

29th
28
September,
2009 ،جنوری
2010

12th
September
2017

6

7

8
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Aadhaar

:باب نام
 اورUIDAI
آدھار کا
تعارؾ

What do you mean by
Aadhaar
Enrolment/Update
Process

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

Chapter 1:
Introduction
to UIDAI and
Aadhaar

:باب نام
 اورUIDAI
آدھار کا
تعارؾ

Chapter 1:
Introduction
to UIDAI and
Aadhaar

_____ is any entity
authorised or
:باب نام
recognised by the
 اورUIDAI
Authority for the
آدھار کا
purpose of enrolling
تعارؾ
individuals through
Enrolment Agency.

Chapter 1:
Introduction
to UIDAI and
Aadhaar

_____ is any entity
:باب نام
engaged by the
 اورUIDAI
Registrar for the
آدھار کا
purpose of enrolling
تعارؾ
individuals.

The
process,to
collect
demographic
and
biometric
information
from
individuals
 اپ ڈیٹ/ آدھار انرولمینٹ
by the
پروسیسنگ سے آپ کا کیا
enrolment
مطلب ہے؟
agencies for
the purpose
of issuing
Aadhaar
numbers to
such
individuals
under the
Aadhaar Act.

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

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

شناختی نمبر
جاری
کرنےکیلئے
،پین نمبر
 بینک اکاؤنٹNone of the مندرجہ باال میں
 نمبر جیسےabove
سے کوئی بھی
مالی معلومات
جمع کرنے کا
ایک بہترین
عمل

1

ە

ریزیڈینٹ ڈیٹا کو آدھار کی
نشوونما کے لئے
Authenticati
ڈیموگرافک اور بایومیٹرک
توثیقی
on
نامی دونوں کو کیپچر
کرنے کا کیا عمل ہے؟
اندراج کے مقصد کے لئے
اتھارٹی کی طرؾ سے
اختیار کردہ یا تسلیم شدہ
ہے

Process to
collect
شناختی نمبر
personal
جاری
information
کرنےکیلئے
of the
رہائشی کی ذاتی
resident to
معلومات جمع
issue
کرنےکا ایک
Identification بہترین عمل
Number

Enrolment

اندراج

Identification شناخت

Introducer

تعارؾ کرانے
واال

Enrolling
agency

اندراج ایجنسی

Agency

اندراج کے مقصد کے لئے
رجسٹرار کی طرؾ
Introducer
سےکوئ بھی ادارہ
مصروؾ ہے

تعارؾ کرانے
واال

Enrolment
Agency

اندراج ایجنسی

Supervisor/O / سپروائزر
perator
آپریٹر

ایجنسی

Presentatio
پیش کش
n

2

Registrar

رجسٹرار

4

Registrar

رجسٹرار

2

اندراج ایجنسی کے ذریعہ
" .افراد

10
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The Verifier/Certifier is
the personnel
:باب نام
appointed by
 اورUIDAI
" .افراد
________ for
آدھار کا
verification of
تعارؾ
documents at
enrolment centres.
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Aadhaar

_________is the place کیا وہی جگہ ہے جہاں
:باب نام
where the Aadhaar
 سپروائزر/ معتمد آپریٹر
 اورUIDAI
Enrolment
Enrolment/Update is
کے ذریعےآدھار انرولمنٹ
آدھار کا
Center
conducted by Certified  اپ ڈیٹ کی کاروائ کی/
تعارؾ
Operator/Supervisor
جاتی ہے؟

 انرولمنٹ سینٹرExam Center

Chapter 1:
Introduction
to UIDAI and
Aadhaar

__________ is a
certified personnel
کیا ایک معتمد مالزم
:باب نام
employed by
کوایجنسیاں کیطرؾ سے
 اورUIDAI
Enrolment
Enrolment Agencies to  اپ/ اندراج مراکز میں
آدھار کا
Operator
execute the process of ڈیٹ کرنے یا اندراج کرنے
تعارؾ
enrolment /update at کے عمل کو نافذ کرناہے؟
the enrolment centers

اندراج آپریٹر
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Chapter 1:
Introduction
to UIDAI and
Aadhaar

Who among the
following ensures that
:باب نام
only trained and
 اورUIDAI
certified persons
آدھار کا
handle the
تعارؾ
enrolment/update
process?
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_____________is
:باب نام
 سپروائزر کے/ آپریٹر
responsible to conduct
 اورUIDAI
کردار کے لئے سرٹیفیکیشن
the Certification exam
Introducer
آدھار کا
امتحان چالنے کے لئے ذمہ
for the role of
تعارؾ
دار ہے
Operator/Supervisor

Chapter 1:
Introduction
to UIDAI and
Aadhaar

_______ is a person
registered with the
:باب نام
Registrar and Authority
 اورUIDAI
who confirms the
آدھار کا
identity of a person
تعارؾ
who does not have any
valid POI and POA.

12

15

Operator

مندرجہ ذیل میں سے کون
یہ یقین دالتا ہے کہ صرؾ
 تربیت یافتہ اورمعتمد افرادUIDAI
 تازہ ترین عمل کو/ اندراج
قابومیں رکھتے ہیں؟

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

Introducer

Registrars

Registrars

Enrolling
agency

Enrolling
agency

3

امتحان سینٹر

Hospital

ہسپتال

School

اسکول

1

Enrolment
Supervisor

اندراج نگران

Introducer

تعارؾ کرانے
Both 1 & 2
واال

2 & 1 دونوں

2

UIDAI

Operator

Operator

Supervisor

سپروائزر

Enrolment
Agency

اندراج ایجنسی

4

تعارؾ کرانے
واال

Enrolment
Agency

اندراج ایجنسی

Testing and
Certification
Agency

ٹیسٹنگ اور
سرٹیفیکیشن
ایجنسی

Registrar

رجسٹرار

3

آپریٹر

Introducer

تعارؾ کرانے
واال

Enrolling
agency

 اندراج ایجنسیAgency

ایجنسی

2

Operator

Introducer
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_______ is a person
registered with the
:باب نام
Registrar and Authority
 اورUIDAI
who confirms the
آدھار کا
identity of a person
تعارؾ
who does not have any
valid POI and POA.

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

آپریٹر

Introducer

تعارؾ کرانے
واال

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

NRI

None of the مندرجہ باال میں
above
سے کوئی بھی

2

12

15

28

4
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:باب نام
 اورUIDAI
آدھار کا
تعارؾ

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

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

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

18
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:باب نام
 اورUIDAI
آدھار کا
تعارؾ

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

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

10

12

10

Enrolling
agency

15

 اندراج ایجنسیAgency

ایجنسی

28

2
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Resident is an
individual who has
رہنے واال ایک فرد ہے جو
resided in India for a
ہند ستان میں ادھار
period or periods
انرولمینٹ یا اپ ڈیٹ
:باب نام
amounting in all to ___ کرنے کیلیے درخواست کی
 اورUIDAI
days or more in the
 تاریخ سے پہلے فوری طور32
آدھار کا
twelve months
پر بارہ مہینے میں ___ دن
تعارؾ
immediately preceding یا اس سے زیادہ عرصے
the date of application تک ایک مدت سے رہائش
for Aadhaar
پذیر ہے
Enrolment/Update.
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:باب نام
 اورUIDAI
آدھار کا
تعارؾ

Which of the following مندرجہ ذیل رابطے نمبروں
contact numbers can a کےذریعے رہائشی
resident call for
ادھارکے تعلق سے اپنے
1947
resolutions to their
خدشات یا دشواریوں کو حل
concerns or grievances کرنے کیلئے کال کرسکتا
related to Aadhaar?
ہے؟

21
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:باب نام
 اورUIDAI
آدھار کا
تعارؾ

Aadhaar is unique
ادھاربےمثال ہے کیونکہ
because
__________________
___________________
.
__
_.
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:باب نام
Which of the following مندرجہ ذیل میں سے کون
 اورUIDAI
is NOT a component of  اندراج سیٹ اپ کا جز نہیںComputer
آدھار کا
enrollment setup?
ہے؟
تعارؾ
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:باب نام
 اورUIDAI Which of the given is
آدھار کا
true about Aadhaar?
تعارؾ

An
individual
can obtain
multiple
Aadhaar
numbers

24
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:باب نام
بے مثال طور پرآدھار کی
Aadhaar uses which of
Name and
 اورUIDAI
جس رہائشی شناخت کے
رہائشی کا نام
the given to uniquely
Address of
آدھار کا
لئے دیا جاتاہے
اور پتہ
identify the resident?
the resident
تعارؾ
مصارؾ استعمال کرتا ہے؟

ادھار کے متعلق کونسا
صحیح ہے؟

No two
residents
will have the
same
Aadhaar
number

32

61

61

123

123

182

182

4

1947

2009

2009

140

140

108

108

1

ایک خاندان
ایک
منفردتصدیق
شدہ شناخت
حاصل کرسکتا
ہے

A person can
avail two
Aadhaar
numbers

ایک شخص
دو ادھار
None of the مندرجہ باال میں
نمبروں کو
above
سے کوئی بھی
فائدہ اٹھا سکتا
ہے

1

بایومیٹرک
ڈیوائس

Bomb
detector

بم کا پتہ
لگانے واال

3

دو رہائشیوں
 کے پاس ایکA family can
ہی طرح کا
get a unique
 ادھار نمبر نہیrecognized ID
ہوگاە

کمپیوٹر

Biometric
device

Aadhaar
ایک فرد ایک
collects
سے زیادہ آدھار
financial
نمبرز حاصل
information
کر سکتاہے
of residents

Fingerprints

Iris scanner ایرس سکینر

Aadhaar
enables
آدھار شہریت
 آدھار رہائشیوںAadhaar can
resident’s
کے ثبوت کے
کے مالی
be used as
identificatio
طور پر
 معلومات جمعProof of
n subject to
استعمال کیا
کرتا ہے
Citizenship
successful
جا سکتا
“Authentica
tion”

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

4

انگلیوں کے
نشان

2 & 1 دونوں

4

Iris

Iris

Both 2 & 3
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:باب نام
 اورUIDAI Which of the given is
آدھار کا
true about Aadhaar?
تعارؾ

Chapter 1:
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Aadhaar
Chapter 1:
Introduction
to UIDAI and
Aadhaar

:باب نام
 اورUIDAI
آدھار کا
تعارؾ
:باب نام
 اورUIDAI
آدھار کا
تعارؾ
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:باب نام
 اورUIDAI
آدھار کا
تعارؾ

ادھار کے متعلق کونسا
صحیح ہے؟

Will collect
آدھار نمبر کی
and record
demographic نسل کے لئے
آڈیموگرافک اور
and
Aadhaar will آدھار دیگر
It is just
 یہ صرؾ ایکbiometric
بایومیٹرک
replace all
تمام آئی ڈیز
another card اور کارڈ ہے
معلومات کو
information
other IDs
کی جگہ لے گا
جمع کریں گے
for
generation of اور ریکارڈ
کریں گے
Aadhaar
Number

____________ is a
..رہائشی کے پاس
Aadhaar
document to convey
آدھار نمبرپہچانے کیلئے
letter
the Aadhaar number to
…………ایک دستاویز ہے..
a resident.

آدھار خط

CIDR

CIDR

UID

UID

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

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

2

Aadhaar
number

آدھار نمبر

1

Aadhaar will be used
to prove citizenship.

آدھار شہریت ثابت کرنے
 کے لیے استعمال کیا جائےTRUE
.گا

صحیح

FALSE

ؼلط

2

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 ادھارTRUE
یا اپڈ یٹ کی تاریخ سے
 دن سے قیام پزیر ہےە180

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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The vision of UIDAI is
to empower residents
:باب نام
of India with a unique
 اورUIDAI
identity and a digital
آدھار کا
platform to
تعارؾ
authenticate anytime,
anywhere.

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

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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:باب نام
 اورUIDAI Aadhaar is a 15-digit
number.
آدھار کا
تعارؾ

 ڈیجیٹ کا ہے15 آدھارنمبرTRUE

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment
Staff

:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

کوئی فرد

Any Entity
کوئ بہی انٹٹی
under central مرکزی
Govt.
،حکومت
Any citizen
Ministry,
 اور،وزارت
of India
State
ریاستی حکومت
Government کے تحت ہے

27

28

Which person or Entity
مندرجہ ذیل میں کون سا
among the following is
شخص رجسٹرار بننے کا
eligible to become a
اہل ہے؟
registrar?

Any
individual

بھارت کا
کوئ بھی
شہری

Any
individual
capable of
running a
business

کوئ فرد
کاروبار چالنے
کے قابل ہو

2
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Display
adequate
Responsible
:باب نام
information
Which of the following  رجسٹرار کی طرؾ سےfor field
فیلڈ کی عملی
،رجسٹرار
about
should be avoided/not  مندرجہ ذیل میں سے کسlevel
،سطح پر
اندراج
Aadhaar
to be done by the
/ سے اجتناب کیا جانا چاہےexecution,
نگرانی اور آڈٹ
اجینسیاں اور
enrolment
registrar?
 کون سا نافظ کرنا جاہیے؟monitoring کے لئے ذمہ دار
اندراج اسٹاؾ
and update
and audit
on their
websites
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Registrars shall at all
times abide by the
Code of Conduct as
specified in
______________ for
Aadhaar
Enrolment/Update.

رجسٹراروں کو آدھار
 اپ ڈیٹ کے/ انرولمنٹ
{ لئے ہر وقت طرز عمل
ضابطہ اخالق } کے مطابق
حکم کی عطاعت کرنا ہوگا
--------------------- جیسا کہ
۔ میں بیان کیا گیا ہے-
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Who among the
following is responsible
for evaluating the
applications of
agencies and empanel
the eligible agencies as
enrolling agencies- EA?

مندرجہ ذیل میں سے کون
ایجنسیوں کی ایپلی کیشنز
اور قابل اہل ایجنسیوں کو
Central
نامزد کرنے والے
Ministry
ایجنسیوں کے طور پر درج
کرنے کے لئے ذمہ دار ہے
 ای اے؟-
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:باب نام
، رجسٹرارWhat are the basic
اندراج
responsibity of
 اجینسیاں اورRegistrar?
اندراج اسٹاؾ

رجسٹرار کی بنیادی ذمہ
داری کیا ہے؟

Aadhaar Act
آدھار ایکٹ
2016 and
 اور2016
GFR Rules
Aadhaar
آدھار ریگو لیشن
Regulations

Adherence
to Aadhaar
Act 2016
and Aadhaar
Regulations

مرکزی وزارت

اپنی ویب سائٹس
پر آدھار اندراج
اور اپ ڈیٹ
کے بارے میں
مناسب معلومات
نمایا کریںە

 جی اؾ آر قوانینBoth I and II

Registrar and رجسٹرار اور
UIDAI
UIDAI

Hire/engage
آدھار ایکٹ
Enroling
 اور2016
Agency and
آدھار ریگولیشن
moniter its
کیلے ثابت قدمی
functioning

Use the
دگر آدھار
information اندراج یا اپ
collected
ڈیٹ کے
during
عالوہ کسی
enrolment
بھی مقصد
for any
کیلئے اندراج
purpose
کے دوران
other than
جمع کردہ
Aadhaar
معلومات کا
Enrolment/U استعمال کریں
pdate

Both I and II

Ensure that
any
Enrolment
agency and/
or person
 داخلہ/ اجرت
employed or
اندراج ایجنسی
appointed by
اور اس کے کام
them to
کا نگراں
conduct the
enrolment
and update
operations
are certified

ضرورت
کےمعاملے میں
اس کی طرؾ
سے مقبوضہ
احاطےکیلیے
 کوUIDAI
مناسب رسائی
کی اجازت دیں

3

 اورI دونوں
II

None of the مندرجہ باال میں
above
سے کوئی نہی

1

II  اورI دونوں

UIDAI

UIDAI

2

مندرجہ باال میں
سےتمام

4

Allow UIDAI
reasonable
access to
the
premises
occupied by
it in case
required

یقینی بنالیں
کے انکے
طرؾ سے
کسی بھی
اندراج ایجنسی
یا مالزم
شخص یا
All of the
تقرر کردہ
above
اندراج اور اپ
ڈیٹ کے
عمل کو منظم
کرنے کے
لئے ہیں اور
اپ ڈیٹ طے
شدہ ہے
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Any
جسٹرار
individual
 کیUIDAI
fullfilling the طرؾ سے طے
:باب نام
condition
شدہ اندراج
Which person or Entity مندرجہ ذیل میں کون سا
،رجسٹرار
mentioned
ایجنسی کےلیے
among the following is شخص یا تنظیم انفرادی
اندراج
in RFE for
آر ایؾ ای میں
eligible to become a
اینرولنگ ایجنسی بننے کا
اجینسیاں اور
Enrolment
مذکور شدہ
Enroling Agency?
اہل ہے؟
اندراج اسٹاؾ
Agency
شرط کو مکمل
specified by کرنے
Registrar/UI والےکوئ بھی
DAI
فردە

Any
individual
کوئی بھی
who own a شخص جو
Aadhaar
آدھار اندراج یا
Enrolment/ اپ ڈیٹڈیوائس
Update
کا مالک ہو
Device

Any
individual
capable of
running a
business

کوئ بھی فرد
Any cerfied
کاروبار کو
Operator
چالنےکی
/Supervisor
قابلیت رکھتا ہے

I, III and IV

I, III اورIV

All the
I,II, III and IV I,II, III  اورIV given
options

دیئے گئےتمام
اختیارات

3

گریجویٹ ہونا
چاہئے

Should be
مقامی زبان
comfortable
کی بورڈ
with local
اورترجمہ
language
کے ساتھ آرام
keyboard
دہ اور
and
پرسکون ہونا
transliteratio
چاہئے
n

دیئے
گئےعالقےکےا
ندرایک ممتاز
شخص ہونا
چاہئے

3

کوئ بھی
تصدیق شدہ
آپریٹر یا
سپروائزر

1

مندرجہ ذیل معیار میں سے
کون سا فرد سپروائزرکے
کردار کے اہل ہوسکتا ہے؟
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Which of the following
criteria should an
individual qualify to be
eligible for a supervisor
role?
I. Should be of age 18
years and above
:باب نام
II. Shall be 10+2 pass
،رجسٹرار
III. Should have
اندراج
Aadhaar number
اجینسیاں اور
IV. Should have
اندراج اسٹاؾ
obtained “Supervisor
Certificate” from a
Testing and
Certification Agency
v. Should have
obtained a certificate
in Basics of Computers

 سال اور اس سے18ە1
زیادہ ہونا چاہئے

 پاس ہونا چاہیےII. 10 + 2
I,II and III

III  اورII.I

 آدھار نمبرہونا چاہئے.III
.
IV
جانچ اور سرٹیفیکیشن
ایجنسی سے "سپروائسرکا
سرٹیفکیٹ" حاصل کرنا
چاہئے
کمپیوٹرکا.ە بنیادی طور پرv
ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنا
چاہئے

Should
:باب نام
Which of the following مندرجہ ذیل میں سے کون
possess
، رجسٹرارshould an individual
اپنے کردار کو ای اے
Basics in
اندراج
possess before starting سپروائزر کے طور پر
Computer
 اجینسیاں اورhis/her role as EA
شروع کرنے سے پہلے
Education
 اندراج اسٹاؾsupervisor?
ہونا چاہئے؟
Certificate

کمپیوٹر
ایزوکیشن
 سرٹیفکیٹ میںShould be a
 بنیادی چیز کوgraduate
اختیار میں
رکھنا چاہیےە

Should be a
prominent
person
within the
given region
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Who among the
following is responsible
for setting up of the
laptop/desktop with
Aadhaar client
installed and tested at
Enrolment Center?
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment
Staff

Supervisor must
submit his/her “On
boarding Form” along
:باب نام
with the required
، رجسٹرارdocuments to the
اندراج
Enrolment Agency,
 اجینسیاں اورwhich in turn submits
 اندراج اسٹاؾthe form to
_______________
concerned for
verification.

مندرجہ ذیل میں سے کون
ادھار کالئنٹ کے ساتھ لیپ
 ڈیسک ٹاپ قائم/ ٹاپ
Authority
کرنے اور اندراج مرکز
میں ٹیسٹ کرنے کے لئے
ذمہ دار ہے؟

اتھارٹی

سپروائزر کو "بورڈنگ
فارم پر" مطلوبہ دستاویزات
کے ساتھ داخلہ ایجنسی میں
Authority’s
الزمی طور پر جمع کرنا
Regional
 جسکے نتیجے میں،ہوگا
Offices
فارم کی
_______________تصد
یق ہونی چاہیےە

اتھارٹی
Verification
 کاعالقائی دفاترەofficer

Registrar

رجسٹرار

Operator/Sup / آپریٹر
ervisor
سپروائزر

توثیقی افسر

Another
supervisor

ایک اور
سپروائزر
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جو صارؾ
A user who
Who among the
دوسرے
:باب نام
introduces
following is considered -مندرجہ ذیل میں سے آن
رہائشیوں کو
،رجسٹرار
other
as enrolled user during  سپروائزر/ بورڈنگ آپریٹر
تعارؾ کرا تا
اندراج
residents
the
میں اندراج شدہ صارؾ کے
POI or ہے جو
اجینسیاں اور
who cannot
operator/supervisor on- طور پرکون ؼور طلب ہے ؟
 کو آگےPOA
اندراج اسٹاؾ
produce POI
boarding?
پیش نہی
or POA
کرسکتا ہے

A user who
has filled the
enrollment
form to get
Aadhaar

A user who
ایک صارؾ
has
جوصارؾ
جوآدھارکیلیے
appeared at
آدھار حاصل
اندراج
an
کرنے کیلیے
مرکزمیں
enrolment
اندراج فارم بہر
اندراج حاصل
centre to get
چکا ہے
کرنے کیلے
enrolled for
حاضر ہوا ہے
Aadhaar
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تعارؾ کنندہ کی صورت
In case of Introducerمیں اندراج کی بنیاد پر کیا
based enrolment,
دی گئی اضافی معلومات
which of the given
جمع کی جائے گی؟
:باب نام
additional information
، رجسٹرارshall be collected?
 تعارف.II. I
اندراج
I. Introducer's
Only I
کرتا کا دستخط
 اجینسیاں اورsignature
 تعارف کرتا کے.III. II
 اندراج اسٹاؾII. Introducer's thumb
انگوٹھے تاثر
impression
 تعارف کرتا کا.IV. III
III. Introducer's
آدھار نمبر
Aadhaar number

Only II

صرؾ دو

Iصرؾ

IT
technician

آئی ٹی ٹیکنیشن

3

Registrar
Office

رجسٹرار آفس

1

Operator/Su
pervisor
whose
biometric
verification
is
successfully
completed
and stored
in the
Enrolment
Client

آپریٹر یا
سپروائزر جن
کے بایومیٹرک
کی توثیق
کامیابی سے
مکمل کیا جاتا
ہے اور اندراج
کالئنٹ میں
محفوظ کیا جاتا
ہے

4

دیئے گئےتمام
اختیارات

4

All the
Both II and III II  اورI  دونوںgiven
options
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

As part of managing
the enrolment centre,
which of the following
should a "Supervisor"
do?
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

سپروائزربذاتہ خود اس بات
Supervisor also ensures
کا یقین دالتا ہے کہ اندراج
that enrolment
کے اسٹیشنوں کو
stations are synched at
10 days
___________ کم سے
least once in every
کم ایک بار مطابقت پذیر کیا
___________.
.جاتا ہے

Chapter 2:
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مندرجہ ذیل میں سےنگران
 مطابقت پذیر،کو بیک اپ
Which of the following اور برآمدہونے والی ڈیٹا کا
should a supervisor
یقین دالنا جاہیے؟
ensure to backup, sync  بیرونی ہارڈ ڈسک کے.I
and export data?
لئے دن میں دو بار تمام
I. Take backup of all
اندراج کے ڈیٹا کا بیک اپ
the enrolment data
لے لیں
twice a day to external  اندراج کی تفصیالت کو.II
:باب نام
hard disk
ہر روز اپنی ذاتی ای میل
، رجسٹرارII. Send all the day-toآئ ڈی پر بھیجیں
اندراج
day enrolment details
I, II and IV
 اجینسیاں اورto your personal email
دن میں10 کم از کم ہر.I
 اندراج اسٹاؾID
ایک بار اندراج کے
III. Sync enrolment
سٹیشنوں میں مطابقت
stations at least once
پذیری
in every 10 days
IV. Maintain a register  برآمد کردہ ڈیٹا کیلئے.IV
for data exported
ایک رجسٹر برقرار رکھیں
V. Save all the data on
Google cloud
 گوگل کالؤڈ پر تمام ڈیٹا.V
کو محفوظ کرلیں
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“Sign off”
اندراج مرکز کے انتظام
every
،کے حصے کے طور پر
enrolment
مندرجہ ذیل میں سے ایک
on Aadhaar
"سپروائزر" کو کرنا چاہئے؟
client

ہر اندراج کو
آدھار کالئنٹ
پر"سائن آؾ
"کریں

Use “Find
Aadhaar
Facility” to
ensure fresh
residents
have never
enrolled

استعمال کریں
اور آدھار کی
سہولت کا پتا
کریں " یقینی بنا
لینے کیلیے نیے
رہائشیوں کو
کبہی درج نہی
کیا گیا ہے

Ensure that
the Operator یقینی بنالیں
provides
کہ آپریٹر ہر
his/her
آدھار اندراج
All the
biometric
یا اپ ڈیٹ
given
confirmation کے بعد اپنی
options
after every
بایو میٹرک
Aadhaar
کی تصدیق
enrolment/u فراہم کرتا ہے
pdate

دس دن

15 days

پندرہ دن

20 days

بیس دن

I, II  اورIV

I, III and IV

I, III اورIV

II, III, IV and V

All the
II, III, IV اور
given
V
options

Month

دیئے گئےتمام
اختیارات

4

مہینہ

1

دیئے گئےتمام
اختیارات

2

46

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment
Staff

:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

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

 سپروائزر،دن کے آخر میں
آپریٹرکو اس کی طرؾ
 سے پیدا کردہ اندراج پیکٹTRUE
کا جائزہ لینے کیلیے اجازت
دینی چاہیے؟
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

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

کسی بھی موجودہ خرابی
کی صورت میں درجکردہ
 مندرجہ، اندراج ڈیٹا میں
ذیل میں سے کیا کیا جانا
چاہیے

Use
تفصیالت کو
discretion to ٹیک طریقے
fill in the
سے بھرنے
details
کے لئے عقل کا
correctly
استعمال کریںە
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Which of the following
actions should a
supervisor do after dayend review?

دن کے آخر میں جائزہ
لینے کے بعد سپروائزرکو
مندرجہ ذیل اعمال میں سے
کس کو کرنا چاہیے؟

Sign off by
giving
his/her
fingerprint
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A supervisor monitors
:باب نام
and audits the
، رجسٹرارfunctions at the
اندراج
enrolment centre. How
 اجینسیاں اورdoes the audit
 اندراج اسٹاؾfeedback help the
entire team?

Cut the pay
آپریٹروں کی
of the
اندراج مرکز میں ایک
Remove the
تنخواہ کٹائیں
operators
آپریٹرزکی
 سپروائزر مانیٹر اور آڈٹunderجن کی
whose
کارکردگی تحت
 کی رائے پورے ٹیم کی مددperforming
performance کارکردگی و
ہٹا دیںە
کیسے کرتا ہے؟
operators
معیارکے مطابق
is not up to
نہی ہے
the
benchmark

:باب نام
،رجسٹرار
Who is an
اندراج
operator/supervisor?
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

A person
who handles
the
functions of
an
 سپروائزر کون ہے؟/  آپریٹرenrolment
agency like
cleaning,
electricity
connection
ect.
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صحیح

FALSE

ؼلط

A supervisor
needs to
identify the
correct data

ایک سپروائزر
کو صحیح ڈیٹا
کی شناخت
کرنے کی
ضرورت پژتی
ہے

اپنی فنگر پرنٹ
Send a mail
دیکرسائن آؾ
to authority
کریںە

ایک شخص جو
اندراج اجینسی
کے افعال کو
بجلی،صفائی
کنکشن کی
طرح فرائض
کوانجام دیتا ہےە

A mediator
between the
Authority and
enrolment
agency

2

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

رہائشی
کومقررہ وقت
پر اندراج
مرکز میں
آنے کیلیے
اطالع کریں

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

رہائشی کے
گھر جائں
اورصحیح
تفصیالت اکھٹا
کریں

3

Send bulk
SMSes to the
اتھارٹی کو ایک
residents
میل بھیجیں
enrolled for
the day

دن میں مندرج
رہائشیوں کو
بلک ایس ایم
ایس بھیجیں

Ask
اسکے دیے
operator to گیے فنگر
sign off by
پرنٹکے
giving
ذریعہے آپریٹر
his/her
سے سائن آؾ
fingerprint کرنے کو کہیں

1

Identify the
areas of
improvement
of
enrolment
operations
and data
quality

اندراج آپریشن
اور ڈیٹا کے
معیار کی
بہتری کے
عالقوں کی
شناخت کریں

Escalate the
معامالت کو
matters to
اتھارٹی تک
the
بڑھا دیں
Authority

3

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

اندراج اجینسی
کیطرؾ سے
ایک مالزم
فرد اندراج
اسٹیشن میں
اندراج کو نافذ
کرنے کے
لئے

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

3

تھرڈ پارٹی
اتھارٹی اور
اندراج ایجنسی
کے درمیان

ایک رہائشی
جو آدھار کیلیے
اندراج ایجنسی
میں اندراج
حاصل کرنے
کیلیے آتا ہے

Person
should have
obtained
“Operator/S
شخص جاوا
upervisor
میں ماہر ہونا
Certificate”
چاہئے
from a
Testing and
Certification
Agency

شخص کو
ٹیسٹنگ اور
سرٹیفکیشن
ایجنسی سے
"آپریٹر یا
نگران کا
سرٹیفکیٹ
حاصل کرنا ہوگا
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،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Which of the following آپریٹر یا سپروائزرکے
is the eligibility criteria طور پرکسی سخص کا کام
for an individual to
کرنا مندرجہ ذیل میں سے
work for the role of
کونسی چیز اہلیت کا معیار
operator/supervisor? ہے
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Which of the following
رہائشی کا آدھار اندراج یا
should an
اپ ڈیٹ فارم کی جانچ
Has
رہائشی کے
operator/supervisor
پڑتال کرنے پر اپریٹر یا
Has resident's
 انگوٹھے کا نشانoperator's
must ensure when
 سپروائزرکو الزمی طورthumbprint
ہے
thumbprint
checking resident's
پرمندرجہ ذیل میں سے کس
Aadhaar enrolment or
چیز کا یقین دالنا ہوگا؟
Update form?
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Operator should make
sure that the resident’s
screen is off when
capturing his/her
biometrics and Iris.

آپریٹر کو اس بات کو یقینی
بنانا چاہیے کہ رہائشی کی
 سکرین بند ہو جب اس کیYES
بایو میٹرک اور آئرس
. کیپچر کی جائے

ہاں

NO

نہیں

2
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اندراج
اجینسیاں اور
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Operator should ask
the resident to cross
check the data being
entered and review
demographic data with
resident before signing
off.

آپریٹر کو رہائشی سے
پوچھنا چاہئے کہ درج کردہ
ڈیٹا کی جانچ پڑتال کریں
TRUE
اور دستخط کرنے سے
پہلے رہائشی کے ساتھ
ڈیموگرافک ڈیٹا کا نظر
ثانی کریںە

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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In case of Anganwadi
Asha worker who
wants to be a CELC
operator, what should
be his/her minimum
qualification?

آنگن واڑی آشا کارکن کی
 کاCELC صورت میں جو
 آپریٹر بنناچاہتا ہے اس کی10th Pass
کم از کم اہلیت کیا ہونی
چاہئے؟

دسویں پاس

12th Pass

12th بارہویں
پاس

Graduate

گریجویٹ

Diploma
holder

ڈپلومہ ہولڈر

1
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Who among the
following has the
authority to approve or
reject the onboarding
of operators?

آپریٹرز کے بورڈنگ کو
منظوری دینے یا مسترد
Any other
کرنے کا مندرجہ ذیل میں
operator
سے کون سی چیز کا اختیار
رکھتے ہیں

کسی دوسرے
آپریٹر

UIDAI
Regional
Office

بھارت کی
منفرد شناختی
اتھارٹی کا
عالقائی دفتر

Supervisor

سپروائزر

Resident

رہائشی

2

Person
should be
between 18
and 21 years
of age

کسی بہی
 شخص کی عمرPerson
21  سال اور18 should be a
 کے درمیان ہوناgraduate
چاہئےە

شخص کو
گریجویٹ ہونا
چاہئے

Person
should be
expert in
JAVA

آپریٹر کے
انگوٹھے کا
نشان ہے

Has verifier's توثیق شدہ
signature
کے دستخط

Has the
تعارؾ کنندہ یا
introducer's
 کےHOF
or HOF's
دستخط
signature

4

3

57

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment
Staff
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Which of the following
اندراج
is used to enrol a child?
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ
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Who is a verifier?
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

تصدیق کنندہ کون ہے
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Who among the
following are well
suited for the role of
verifier?

 مندرجہ ذیل میں سے کونPrivate
تصدیق کنندہ کے کردار
school
کے لئے مناسب ہے؟
teachers
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اندراج
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Which of the following رہائشی کی طرؾ سے جمع
documents submitted کردہ مندرجہ ذیل
by resident is
دستاویزات میں سے کون
acceptable for
سی پی او اے کے طور پر
verification purpose as توثیق مقصد کے لئے قابل
POA?
قبول ہے؟
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If he finds
In which of the
 مندرجہ ذیل مثال میں جسthat the
following instances can
 میں ایک توثیق کار تصدیقیdetails in a
a verifier refuse
انکار کر سکتا ہے؟
document
verification?
are edited

بچے کا نام درج کرنے
کلیے مندرجہ ذیل میں سے
CELC tablet
کون سی چیز کا استعمال
کیا جاتا ہے؟

Which of the following آدھار کالئنٹ سافٹ ویئر
is done to add a CELC
میں سی ای ایل سی آپریٹر
operator in the
کو شامل کرنے کے لئے
Aadhaar client
مندرجہ ذیل میں سے کون
software?
سا عمل کیا گیا ہے

Any desktop
computer
سی ای ایل سی
with CELC
ٹبلیٹ
client
installed

CELC انسٹال
کالئنٹ کے
ساتھ کوئ بھی
ڈیسک ٹاپ
کمپیوٹر

Any laptop
with CELC
client
installed

کوئ بھی لیپ
CELC ٹاپ
Enrolment
 کالئنٹ انسٹالform
کے ساتھ

آپریٹر کے
دستخط لے لو

Take the
operator's
biometrics

آپریٹر کی
بائیو میٹرک
لے لیں

Take the
operator's
آپریٹر کی اصل
original
سرٹیفکیٹ لے لو
qualification
certificates

3

انرولمنٹ فارم

1

Take the
operator's
original
identity
proof
documents

آپریٹر کی اصل
Take the
شناختی ثبوت
operator's
کے دستاویزات
signature
لے لیں

One who
verifies if
the given
biometrics
are right

کون اس بات
کی تصدیق کرتا
ہے کہ دیے
ہوے
بایوومیٹرکس
صحیح ہیںە

One who
verifies the
documents
and
Enrolment/Up
date Form
submitted by
the resident

جو شخص
رہائشیوں کی
طرؾ سے جمع
کردہ دستاویزات
 اندراج اور اپ،
ڈیٹ فارم کی
تصدیق کرتا ہے

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

جو شخص
اس بات کی
تصدیق کرتا
ہے کہ
رہائشی پہلی
بارنام درج کر
رہا ہے

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

کسی کو یقینی
بناہی لینا چاہیے
کہ رہائشی کو
اندراج کرنے
سے پہلے کم
ازکم کم
گریجویٹ ہو

2

پرائیویٹ
اسکول کے
اساتذہ

Retired
Government
officials

ریٹائرڈ
سرکاری حکام

Welleducated
housewives

اچھی تعلیم
یافتہ خاتون
خانہ

Military
personnel

فوجی اہلکار

2

دیئے گئےتمام
اختیارات

3

اگر رہائشی
بجلی کے بل
ایڈریس کے
Both 1 and 2 2  اور1دونوں
ثبوت کے
طور پر پیش
کرے

4

Original
اصل تعلیمی
educational
اہلیت کے
qualification
دستاویزات
documents

اگر وہ جانتا ہے
کہ تفصیالت
دستاویز میں
ترمیم کی جاتی
ہےە

Photocopy of گازیٹیڈ آفیسر
PAN card
کی طرؾ سے
attested by a تصدیق شدہ پین
Gazetted
کارڈ کی فوٹو
officer
کاپی

Electricity bill
 بجلی کے بلAll the
not older
 ماہ سے3
given
than 3
 زیادہ پرانا نہیںoptions
months

If the
photocopy of تعلیم اہلیت کے
education
سرٹیفکیٹ کی
qualification فوٹوکاپی جمع
certificate is کیا جاتا ہے تو
submitted

If the
resident
submits
electricity bill
as proof of
address
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،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ
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A resident approached
you for Aadhaar
رہائشی اندراج کے لئے
:باب نام
enrolment. The
 پی او.آپ سے رابطہ کیا
، رجسٹرارresident's name in the آئی میں رہائشی کا نام چندر
اندراج
POI is Chandra Prasad,  جبکہ پی او اے،پرساد ہے
 اجینسیاں اورwhereas in the POA, it . چندرا شیکر ہے،میں
 اندراج اسٹاؾis Chandra Shekar.
ایسی صورت میں آپ کیا
What would you do in کریں گے؟
such a case?
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PoI requires a
document containing
the resident’s name
and __________.

پی او آئی کے لیے ایک
 ایسے دستاویز کی ضرورتMobile
 ہوتی ہے جس میں رہائشیnumber
 درج ہو-------- کا نام اور

Enter the
name as
Chandra
Prasad

موبائل نمبر

Residential
address

Enter the
چندرپرساد کے
name as
طور پر نام
Chandra
درج کریں
Shekar

رہائشی ایڈریس

E-mail
address

 ای میل اڈریسPhotograph فوٹو گراؾ

4

چندر شیخر کا
نام درج کریں

Enter the
name as
Chandra
Shekar
Prasad

نام چندر شکر
پرساد کے
Reject the
درخواست رد
 طور پر درجapplication کریں
کریں

4

Enter the
پی او اے کی
Enter the
رہائشی کی
name as
دستاویز میں
name as
طرؾ سے
recorded in ریکارڈ کے
suggested by تجویز کردہ
POA
طور پر نام
the resident نام درج کریں
document درج کریں

4

What would you do in
case the two
اگر اینرولی کی طرؾ سے
documentary proofs
تیار دو دستاویزی ثبوت
produced by the
ایک ہی نام مختلؾ حالتوں
enrollee have variation میں ہو تو آپ کیا کریں گے؟
in the same name?

Enter the
name as
تعلیمی اہلیت
Enter the
رہائشی کا مکمل
given in
 میں دیے ہوےresident’s full
نام درج کریں
educational  نام درج کریںname
qualification
Complete
his studies
and not
engage in
any other
educationrelated
activities
during his
tenure
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آپریٹر کے طور پر اپنے
Which of the following
منصب کو لینے سے
should operator do
پہلےمندرجہ ذیل میں سے
before taking his role
کونسی چیزآپریٹر کو کرنا
as operator?
چاہیے؟
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Supervisor must
ensure that staff at the نگراں کو یہ یقین دالنا ہو گا
کے مرکز میں اسٹاؾ مقرر
centre do not ask for
 شدہ فیس کے سوا کسی بھیTRUE
any additional money
اضافی رقم کے لئےمطالبہ
except for the
نہیں کرتا ہےە
prescribed fee.

اپنی تعلیم مکمل
کریں اوراپنی
تعلیم کے دوران
کسی دوسرے
تعلیم سے متعلق
سرگرمیوں میں
مصروؾ نہ ہوں

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

"تصدیق شدہ
بننے کیلےآدھار
پر مکمل تربیتی
مواد یا اپ ڈیٹ
شدہ چیچیں جو
اتھارٹی کی ویب
سائٹ پر دستیاب
ہیں صحیح
طریقے سے
پژہیں

صحیح

FALSE

ؼلط

Get trained
on software
technologies
like C and
Java

سی اور جاوا
کی طرح
All the
سافٹ ویئر
given
ٹیکنالوجی پر
options
تربیت یافتہ بن
جاؤ

دیئے گئےتمام
اختیارات

2

1

Any serving /retired
official both from
:باب نام
Government
، رجسٹرارand PSUs including
اندراج
Banks not below the
 اجینسیاں اورrank of ____________
 اندراج اسٹاؾmay be allowed to be
deployed as verifiers.

حکومت کی طرؾ سے
کوئ بھی خدمت یا ریٹائرڈ
سرکاری
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Which of the following
معلومات کے مندرجہ ذیل
items of information is
اشیاء میں سے بطور
only collected for
ریکارڈکونسی چیز جمع کی
records and no
جاتی ہے اور کوئی
verification will be
تصدیق نہیں کی جائےگی؟
carried out?
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Which of the following
اچ او اف اور خاندان کے
should be done to
 ممبروں کے درمیان تعلقاتVerify the
establish the
 قائم کرنے کے لئے مندرجہPOR
relationship between
 ذیل میں سے کونسا عملdocument
HoF and the family
کیا جانا چاہئے؟
members?
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It is not mandatory to
verify the HoF details
in the Enrolment/
Update Form in case of
HoF-based verification.

،اور پی ایس یو سمیت
بشمول بینک مندرجہ ذیل
-- رینک سے نیچے نہیں ہیںGroup A
 توثیق کے طور---پرصؾ آرائ کرنے کی
اجازت دی جا سکتی ہے

گروپ اے

Group B

گروپ بی

Group C

گروپ سی

Managers

مینیجر

3

بچے
کےمعاملے میں
والدین سے
متعلق معلومات

1

Information
Information
تعلیمی قابلیت
related to
on education کے بارے میں
address in
qualifications معلومات
case of child

Information
بچے کے
related to
معاملے میں
parents in
ایڈریس سے
case of a
متعلق معلومات
child

}POR{ پور
دستاویز کی
توثیق کریں

Interview the خاندان کے
family
ممبران کا
members
انٹرویو

ڈی این اے
کی رپورٹ
کے لئے
پوچھیں

Head of Family must
خاندان کے رکن نامزد
always accompany the
ہونے پر خاندان کے سربراہ
family member when
TRUE
ہمیشہ خاندان کے رکن کے
the family member is
.ساتھ رہیں گے
getting enrolled.

صحیح

FALSE

ؼلط

1

اچ او اف کی بنیاد پر توثیق
کی صورت میں اندراج میں
یا اپ ڈیٹ فارم میں اچ او
TRUE
اؾ کی تفصیالت کی توثیق
کرنے کی ضرورت نہیں
ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

2

Information والدین کی
on parents, ،معلومات
in case of
بالؽوں کے
adults
معاملے میں

Ask for DNA
report

Verify with
خاندان کے
the
پڑوسیوں سے
neighbours
تصدیق کریں
of the family

1
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

It is not essential to
mention the
relationship details in
case of HoF-based
enrolments.

اچ او اف کی بنیاد پر
اندراج کی صورت میں
TRUE
رشتہ کی تفصیالت کا ذکر
کرنے کی ضرورت نہں ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

In case of Introducerمتعارؾ کی بنیاد پر اندراج
based enrolment, only  صرؾ،کی صورت میں
introducer's name as
متعارؾ کنندہ کا نام
TRUE
additional information بطوراضافی معلومات
is required.
ضروری نہں ہےە

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

It is mandatory to note آدھار کے لئے ایک
the religion and caste
رہائشی کا اندراج کرتے
TRUE
when enrolling a
وقت اسکے مذہب اور ذات
resident for Aadhaar. کا نوٹ کرنا ضروری ہےە

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

In case of Head of
Family based
enrolment, the HOF's
Aadhaar number
should be verified
against his/her
Aadhaar letter.

خاندان کے سربراہ کے
بنیاد پر اندراج کے کی
 اچ او اف کا، صورت میں
TRUE
 اس/ آدھار نمبر کو اس کی
کے آدھار خط کے خالؾ
.تصدیق کی جانی چاہئے

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Residential address is
an additional
demographic
information required
for enrolment.

رہائشی پتہ ایک اضافی
ڈیموگرافک معلومات ہے
TRUE
جو اندراج کیلیے ضروری
ہےە

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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:باب نام
، رجسٹرارWho among the
اندراج
following can be an
" اجینسیاں اورIntroducer"?
اندراج اسٹاؾ

 مندرجہ ذیل میں سے کونRegistrar's
متعارؾ بن سکتا ہے؟
employee

رجسٹرار کے
مالزم

Head of the
family

خاندان کے
سربراہ

Any Indian
citizen

کوئی بہی
ہندوستانی
شہری

A farmer

ایک کسان

1
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

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

نام ایک ڈیموگرافک
معلومات ہے اندراج کرتے
TRUE
وقت اسکا فراہم کرنا
ضروری ہےە

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

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

صنف ایک ڈیموگرافک
معلومات ہے اندراج
TRUE
کرتےوقت اسکا فراہم کرنا
ضروری ہےە

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

The operator should
آپریٹر کو رہائشی کا موبائل
take the resident's
نمبر الزمی طور پر لے
mobile number
 لینا چاہئے اور داخلہ فارمTRUE
mandatorily and enter
میں اسی کو درج کرنا
the same in enrolment
.چاہئے
form.

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

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

ہر روز اندراج کے آؼاز
GPS میں ایک آپریٹر کو
TRUE
کی ہم آہنگی کو کیپچر کرنا
چاہیے

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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Which of the following
اندراج کے تحت پانچ سال
demographic
:باب نام
سے کم عمر کے بچوں کے
information shall be
،رجسٹرار
عالوہ تمام افراد کیطرؾ
collected from all
اندراج
سے مندرجہ ذیل
individuals undergoing
اجینسیاں اور
ڈیموگرافک معلومات سے
enrolment, other than
اندراج اسٹاؾ
کن جیزوں کو جمع کیا
children below five
جائگاە
years of age?

"نام
موبائل نمبر
اونچائی
آنکھوں کا
"رنگ

Name
Gender
Birth
certificate
Mother's
birth
certificate

"نام
صنؾ
پیدائش نامہ
ماں کی پیدائش
نامہ
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

B. Rahul
Sharma

بی راہل شرما

84

A resident, Bhaktiyar
Rahul Sharma has
approached you for
enrollment. Which of
the following is the
right way for entering
his name in the system?

Name
Mobile
number
Height
Eye colour

 بکھتیار راہول،ایک رہائشی
شرما نے اندراج کے لئے
آپ سے رابطہ قاَئم کیا کے
 نظام میں اپنا نام درج کرنےB. R Sharma بی آر شرما
کے لئے مندرجہ ذیل میں
سے کونسا طریقہ صحیح
ہےە

Name
Date of birth
Gender
Residential
address

"نام
پیدائش کی
تاریخ
صنؾ
رہائشی
ایڈریس

نام
Name
Place
Height
Mobile
number

Bhaktiyar
بھکتیارراہول
BRS
Rahul Sharma شرما

جگہ
3
اونچائی
موبائل نمبر

BRS

3
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Sukumar Raj Pal has
approached you to get
enrolled for Aadhaar.
You find that his
graduation certificate,
:باب نام
which is submitted as
، رجسٹرارPOI has Sukumar Raj
اندراج
Pal and whereas
 اجینسیاں اورelectricity bill, which is
 اندراج اسٹاؾsubmitted as POA has
Raj Sukumar Pal. In this
case, what should be
the name entered in
Aadhaar enrollment
form?

Which of the following
should an operator
ensure before starting
his/her day?
I. Ensure the date and
:باب نام
time on the system is
، رجسٹرارcurrent date and time
اندراج
II. Capture GPS
 اجینسیاں اورcoordinates
 اندراج اسٹاؾIII. Send SMS to all the
residents in the region
to come and enroll
IV. Ensure that the
station layout is as per
Authority guidelines

آدھار کیلیے سکمار راج
پال نےنام درج کرانے
کیلیے آپ سے رابطہ قائم
 آپ کو معلوم ہے کہ، کیا
انکا گریجویشن سرٹیفکیٹ
جو پی او آئی کے طور
نام سکمار،پرجمع کیاگیا ہے
RS Pal
راج پال ہے اور جبکے
بجلی کا بل جو پی او اے
کےطور پرجمع کیا گیا
نام راج سکمار پال ہے،ہے
اس معاملے میں آدھار
اندراج فارم میں کس نام
سے درج ہونا چاہیےە

آر اس پال

Raj Sukumar
راج سکرم پال
Pal

I, II  اورIII

I and III

Sukumar Raj سکمار راج
Pal
پال

As declared
by the
resident

رہائشی کی
طرؾ سے
اعالن کے طور
پر

4

I, II and IV

I, II اورIV

4

آپریٹر کو اپنے دن کی
شروعات سے پہلے مندرجہ
ذیل میں سے کن چیزو کا
یقین دالنا چاہئے؟
 سسٹم پر تاریخ اور وقت1
کا یقن دالئیں کے یہی
موجودہ تاریخ اور وقت ہےە
ە جی پی اس سمتوں پر11
قبضہ کریں
ە خطے کے تمام111
رہائشیوں کو ایس ایم ایس
بھیجنیں کے وے آکر نام
درج کرا لیںە
ە یقین دالئیں کہ اسٹیشنIV
کی ترتیب انتظامی ہدایات
کے مطابق ہےە

I, II and III

I اورIII

III and IV

III  اورIV
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The Authority may
authorise Registrars to اتھارٹی رہائشیوں سے
charge
چارج کرنے کے لئے
:باب نام
_________________
رجسٹرار کو اختیاردے
، رجسٹرارfrom the residents, not ، -------سکتا ہے
Convenience
اندراج
exceeding an amount
ڈیموکرافک معلومات اور
 سہولت کی فیسRegistrar fee
fee
 اجینسیاں اورspecified by the
بایو میٹرک معلومات کے
 اندراج اسٹاؾAuthority, for update
 اتھارٹی کی،اپ ڈیٹ کیلیے
of demographic
طرؾ سےمخصوص کردہ
information and
.رقم سے زیادہ نہیں ہے
biometric information.

رجسٹرار فیس

Observer's
fee

مبصر کی فیس

Introducer's تعارؾ کنندہ
fee
کی فیس

1
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

ECMP

CELP

CELP

None of the
دیئے گئےتمام
given

1

89

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment
Staff

The Authority shall
require the biometric
information of children
to be updated upon
:باب نام
attaining __________
،رجسٹرار
of age and __________
اندراج
of age in accordance
اجینسیاں اور
with the procedure
اندراج اسٹاؾ
specified by the
Authority, which is a
mandatory update for
children.
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

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

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

موبائل نمبر یا ای میل کی
شناخت کو اپ ڈیٹ کرنے
کے لئے مندرجہ ذیل میں
سے کون سا سافٹ ویئر
استعمال کیا جا سکتا ہے؟

Update
Client Lite

کالئنٹ الئٹ اپ
ECMP
ڈیٹ کریں

__________ اتھارٹی کو
کی عمر اور
__________ عمر ہونے
پراپ ڈیٹ کرنے کیلیے
بچوں کو بایوومیٹرک
Two years,
 بارہ،دو سال
معلومات کی ضرورت
twelve years سال
 جس میں اتھارٹی،پژیگی
کی طرؾ سے مخصوص
 جو،طریقہ کار کے مطابق
بچوں کے اپڈیٹ کیلیے
الزمی ہےە

Five years,
fifteen years

Ten years,
 پندرہ،پانچ سال
eighteen
سال
years

اندراج یا اپ ڈیٹ کے عمل
کے دوران آپریٹر کو
مندرجہ ذیل میں سے کن
چیزوں کا یقین دالنا ہو گاە

Supporting
documents
and signed
slips are
uploaded

All
تمام
documents
معاون
دستاویزات
are returned
دستاویزات اور
اندراج کے
to the
دستخط کردہ
بعد رہائشی
resident
سلپس اپ لوڈ ہیں
کو واپس
after
کردیاجاتاہے
enrolment

Enrolment
or update
form is
uploaded

اندراج یا اپ
ڈیٹ فارم اپ
لوڈ ہے

Four years,
 اٹھ،دس سال
sixteen
سال
years

All the
given
options

 سولہ،چار سال
سال

2

دیئے گئےتمام
اختیارات

4
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:باب نام
چائلڈ اندراج الئٹ کالئنٹ
، رجسٹرارWhat is the key
سی ای ال سی کی حیثیت
اندراج
responsibility of a CELC
سے ایک آپریٹر کی اہم ذمہ
 اجینسیاں اورoperator?
داری کیا ہے؟
اندراج اسٹاؾ
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Which of the following
software can be used
for updating
demographic or
biometric details?
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Which of the following مندرجہ ذیل سرٹیفکیٹ میں
Diploma in
certificates a CELC
سے کونسا سی ای ال سی
Software
operator should have
آپریٹر کاسرٹیفکیٹ حاصل
Technology
obtained?
ہو نا چاہیے

Only to
check
Enrolment
and Update
Form

ڈیموگرافک یا بایو میٹرک
کی تفصیالت کو اپ ڈیٹ
 کرنے کے لئے مندرجہ ذیلUpdate
میں سے کون سا سافٹ
Client Lite
ویئر استعمال کیا جا سکتا
ہے؟

صرفاندراجفارمیا
To enrol or
اپڈیٹفارمکوچیک
update only
کرنا

اندراج کریں یا
صرؾ اپ ڈیٹ
کریں

کالئنٹ الئٹ اپ
ECMP
ڈیٹ کریں

ECMP

سافٹ ویئر
Certificate in
 ٹیکنالوجی میںBasics of
Computers
ڈپلوما

I, III اورV

2

CELP

CELP

API

API

2

کمپیوٹرکا بیسکس
Operator
سرٹیفکیٹ

سی ای ایل
}CELC{سی
آپریٹرکا
سرٹیفکیٹ

Enrolment
Operator
Certificate

اندراج آپریٹرکا
سرٹیفکیٹ

3

I, II, IV  اورV

II  اورIV

II, IV and V

II, IV  اورV

2

CELC

Certificate

"متعارؾ کےتعلق سے
مندرجہ ذیل بیانات میں سے
کون سا صحیح ہے؟
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Which of the following
statements is TRUE
about Introducers?
I. Introducers will be
linked to a Registrar
II. Introducers must
:باب نام
not have a criminal
، رجسٹرارrecord
اندراج
III. Introducer should
 اجینسیاں اورbe the head of the
 اندراج اسٹاؾfamily
IV. Introducer must be
above 18 years
V. Introducer can only
introduce people
within the Registrar’s
jurisdiction

ە متعارؾ کو رجسٹرار1
سے منسلک کیا جائیگاە
ە2
متعارؾ کے پاس مجرمانہ
ریکارڈ نہیں ہونا چاہئےە
I, III and V
ە3
متعارؾ کو خاندان کا
سربراہ ہونا چاہئےە

 سال18 متعارؾ کی عمر
سے اوپر ہونی چاہئےە
ە5
متعارؾ صرؾ رجسٹرار
کے دائرہ اختیار کے اندر
لوگوں کو متعارؾ کرائیگاە

I, II, IV and V

II and IV
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

96

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment
Staff

:باب نام
، رجسٹرارWhose name should
اندراج
be given in "Care of"
 اجینسیاں اورfield?
اندراج اسٹاؾ
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:باب نام
، رجسٹرارWhich of the following  بچے کا نام درج ہونے کےParent's
اندراج
is mandatory when
 وقت مندرجہ ذیل میں سےAadhaar
 اجینسیاں اورenrolling a child?
کون سی چیز الزمی ہےە
number
اندراج اسٹاؾ

Parent's
 والدین کا آدھارeducational
نمبر
qualification
certificate

والدین کی
تعلیمی اہلیت
کے سرٹیفکیٹ

98

Chapter 2:
Registrars,
Enrolling
Agencies and
Enrolment
Staff

:باب نام
متعارؾ کیطرؾ سے
، رجسٹرارWhich of the following
سےمندرجہ ذیل میں سے
اندراج
is an unacceptable act
ایک ناقابل قبول ایکٹ
 اجینسیاں اورfrom the introducer?
کونسا ہے؟
اندراج اسٹاؾ

Helping a
resident
enrol for
Aadhaar

Introducing
آدھار کے لئے
the resident
ایک رہائشی
to the
اندراج کی مدد
Aadhaar
کرنا
operator

Confirm the
آدھار آپریٹر
identity and
سے رہائشی کا
address of
تعارؾ کرانا
the resident
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

TRUE

صحیح

FALSE

ؼلط
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Other service providers
may be appointed or
engaged by the
:باب نام
Authority from time to
،رجسٹرار
time for discharging
اندراج
any function related to
اجینسیاں اور
the __________
اندراج اسٹاؾ
enrolment process or
updating of
information.

بایو میٹرک

Audit

آڈٹ

100

The Verifier should
ensure that the name
in the PoA document
matches with the
name in the PoI
document.

تصدیق کنندہ کو یہ یقین
دالنا چاہیے کہ پی او اے
 کے دستاویز میں نام پی اوTRUE
آئی کے دستاویزکے نام
کے ساتھ ملتا ہے

"کیر آف فیلڈ میں کس کا
نام دیا جانا چاہئے؟ە

Introducers have to
متعارؾ کو ایک رہائشی
provide their biometric کے اندراج کی تصدیق
on Aadhaar client to
کرنے کیلیےآدھار کالئنٹ
endorse a resident’s
پر اپنی بایو میٹرک فراہم
enrolment.
کرنا پڑتا ہے

صحیح

Child's name بچے کا نام

دیگر سروس فراہم کرنے
__________ والے کو
اندراج کے عمل کے تعلق
سے یا معلومات کو اپ ڈیٹ
 کرنےکے تعلق سے کسیBiometric
بھی فنکشن کو خارج کرنے
کے لئے کبہی کبہی اتھارٹی
کے ذریعہ ماموریا
..مصروفکیا جاسکتاہےە

FALSE

ؼلط

Any person
who is 18
years old and
above

کوئ بھی
شخص جسکی
Mother's
 سال ہو18 عمر
name
یا اس سے زیادہ
ہو

1

A signature
of gazetted
officer on
child's birth
certificate

ماں کا نام

Head of the خاندان کے
family
سربراہ

4

بچے کی
 پیدائش کےIntroduction
متعارؾ کرانے
 سرٹیفیکٹ پرfrom an
والے کا تعارؾ
 گزیٹیڈ افسرintroducer
کے دستخط

1

ہائشی کی
شناخت اور
پتہ کی
تصدیق کریں

4

Helping
resident to
impersonate
his father

اپنے باپ کی
نقالی کرنے
میں رہائشیوں
کی مدد کرنا

1

Identity proof  شناختی ثبوتResident

رہائشی

4
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

The Authority shall
___________ اتھارٹی
provide ____________
فراہم کرے گی جسکو
Database of رہائشی
using which the
استعمال کرتے ہوئے
resident
تفصیالت کے
Registrar can onboard
رجسٹرار ایک امپنالیڈ
details
ڈیٹا بیس
an empanelled
اندراج ایجنسی کو سی آئی
enrolling agency to the
.آر آر میں رکھ سکتا ہے
CIDR.
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Enrolling Agencies shall
at all times abide by
the ______________
for service providers as
specified in Schedule V
of these regulations.
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If the identified
اگر توثیق شدہ تعارؾ کنندہ
Introducer is ready to
متعارؾ کرانے والے کے
:باب نام
work as an Introducer, طور پر کام کرنے کیلیے
،رجسٹرار
Submit his
he/she will have to
 وہ آدھار/  تو وہ،تیار ہے
اندراج
original POI
___________ to being اندراج کو چالو کرنے کے
اجینسیاں اور
certificates
an Introducer for the
مقصد سےمتعارؾ
اندراج اسٹاؾ
purpose of enabling
___________ کرنا پڑے
Aadhaar enrolments.
.گا
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

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

Registrars shall use the
information collected
during enrolment for
any purpose other
than uploading
information to the
CIDR.

اندراج ایجنسیوں کو ہمہ
وقت سروس فراہم کرنے
والوں کیلیے مخصوص
Ethics
طور پران اصولوں کے
V شیڈول
میںەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە پابند
رہنا ہوگاە

،فیلڈ کی عملی ستح پر
 نگرانی اور آڈٹ کے لئےTRUE
.رجسٹرار ذمہ دار ہوں گے

اندراج کی
Enrolment ID
شناخت

Open
امپنلیمنٹ
Request for
کیلے کھلی
Empanelmen
درخواست
t

Code of
Conduct

ضابطہ اخالق

Values

قیمتیں

Sign
POI اپنی اصل
resident's
سرٹیفکیٹ جمع
enrolment
کرائیں
form

رہائشی کا
انرولمنٹ فارم
سائن کریں

Give a
written
consent

 ایک تحریریAll the
 اقرار نامہ دےgiven
دیں
options

صحیح

FALSE

ؼلط

1

صحیح

FALSE

ؼلط

2

اخالقیات

Enrolling
Agency
Code

اندراج ایجنسی
کوڈ

4

Guidelines

ہدایات

2

دیئے گئےتمام
اختیارات

3

رجسٹریز اپ لوڈ کرنے
کے عالوہ کسی بھی مقصد
کے لئے اندراج کے دوران
جمع کردہ معلومات کا
. استعمال کریں گے
TRUE

سی آئ ڈی آر کے لئے
.معلومات
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Registrars are
permitted to subcontract enrolment
functions by enrolling
agencies to third
parties.
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Service providers shall سروس فراہم کرنے والے
make best efforts to
________ کے مفادات
Registrars
protect the interests of کی حفاظت کرنے کےلیے
____
.بہترین کوششیں کریں گیںە
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

The Authority shall
empanel the enrolling
agencies through
________.

اتھارٹی ________ کے
ذریعہ اندراج ایجنسیوں
Open RFE
 کوجیوری کی فہرست میںprocess
مندرج کریگاە
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

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

رجسٹرار تیسرے فریقوں
کے ذریعہ تیسرا فریق بننے
کیلیے افرادی قوت کی
TRUE
سطح پر اجازت دے سکتا
ہے
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The Authority shall
:باب نام
provide an Enrolling
، رجسٹرارAgency Code using
اندراج
which the Registrar can
 اجینسیاں اورonboard an empanelled
 اندراج اسٹاؾenrolling agency to the
_____.
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

The enrolling agencies
can use the
information collected
during enrolment for
any purpose other than
uploading information
to the CIDR.

رجسٹراروں کو اندراج
ایجنسیوں کیطرؾ سے
تیسری جماعتوں کیلیے
ذیلی معاہدے کے اندراج
عمل کی اجازت ہے ە

TRUE

اتھارٹی اندراج ایجنسی کا
ایک کوڈ فراہم کریگی جس
کا استعمال کرتے ہوئے
رجسٹرار آن بورڈ امپیلیل
UIDAI
کر سکتا
ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

رجسٹرار

Observers

مبصرین

Residents

رہائشی

Agency

ایجنسی

3

آر ایؾ ای
Observer
کااوپین پروسیس

مبصرین

Registrar

رجسٹرار

UIDAI

UIDAI

1

صحیح

FALSE

ؼلط

UIDAI

Aadhaar

آدھار

صحیح

FALSE

ؼلط

2

1

CIDR

CIDR

DeitY

DeitY

3

.اندراج ایجنسی _____ تک
 میںCIDR اندراج ایجنسیاں
معلومات اپ لوڈ کرنے کے
عالوہ کسی بھی مقصد کے
TRUE
لئے اندراج کے دوران جمع
کردہ معلومات کا استعمال
کر سکتی ہیںە

2

Service providers shall
سروس فراہم کرنے والے
follow maker-checker
اندراج اور اپڈیٹ ڈیٹا کی
concept in their
درستگی کا یقین کرانے
TRUE
activities to ensure
کیلیے انکی سرگرمیوں مین
accuracy of
میکانی چیکرکے تصور
enrolment and update
کی پیروی کریں گےە
data.
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ
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Registrars shall be
appointed by the
Authority, through
___________________,
:باب نام
for enrolment and
، رجسٹرارupdate of residents
اندراج
across the country, and
 اجینسیاں اورcould include entities
 اندراج اسٹاؾwhich interact with
residents in the usual
course of
implementation of
their programmes.
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ
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Registrars shall not use
رجسٹرار معلومات اپ لوڈ
the information
:باب نام
کرنے کے عالوہ
collected during
،رجسٹرار
_________________
enrolment for any
اندراج
 کسی بھی مقصد کیلئےCIDR
purpose other than
اجینسیاں اور
اندراج کے دوران جمع
uploading information
اندراج اسٹاؾ
کردہ معلومات کا استعمال
to the
.نہیں کرے گا
_________________.
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ
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FALSE

ؼلط

1

رجسٹرار کو پورے ملک
میں رہائشیوں کے اندراج
،اور اپ ڈیٹ کے لئے
__________________
 _ کے ذریعے اتھارٹی کیCSC eسی ایس سی ای
MOUs or
 طرؾ سے مقرر کیا جائےGovernance گورننس کی
agreements
 اور ان بستیوں کو بہی، گاservices
خدمات
شامل کر سکتا ہے جو ان
کے پروگراموں کے نفاذ
کے معمول کے کورس میں
رہائشیوں کے ساتھ
اثرڈالےگیە

_________________
،فیلڈ کی عملی ستح پر
shall be responsible for
Service
نگرانی اور آڈٹ کے لئے
field level execution,
providers
.رجسٹرار ذمہ دار ہوں گے
monitoring and audit.

The Authority shall
provide a/an
______________ using
which the Registrar can
on-board an
empanelled enrolling
agency to the CIDR.

صحیح

______ / آتھارٹی ایک
فراہم کرے گا جس کا
استعمال کرتے ہوئے
One-Time
Password
رجسٹرار ایک امپلیبلڈ
 میں.CIDR اندراج ایجنسی
.آن بورڈ کرسکتا ہے

 مفاہمت نامے یاField level
معاہدیں
execution

 فیلڈ کی عملیOnline
ستح پر
mode

رجسٹرار

آن الئن موڈ

سروس فراہم
کنندہ

Enrolling
agencies

 اندراج ایجنسیاںRegistrars

CIDR

UIDAI

UIDAI

CSC eGovernance
services

یک وقتی پاس
ورڈ

Unique
Verification
Code

منفرد توثیق کوڈ

Enrolling
 اندراج ایجنسیIdentificatio
شناختی نمبر
Agency Code کوڈ
n Number

Supervisors نگراں

سی ایس سی
 ای گورننسRFE
کی خدمات

RFE

2

3

1

3
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The enrolling agencies
empanelled by the
ایکٹ کے تحت اتھارٹی کے
Authority prior to
:باب نام
قیام کیلیےقبل اتھارٹی کی
establishment of the
،رجسٹرار
طرؾ اندراج ایجنسیاں
Authority under the
اندراج
نامزد کریگی
Chairperson چیئرمین
Act shall be deemed to
اجینسیاں اور
ایکٹ کے تحت اتھارٹی کے
have been empanelled
اندراج اسٹاؾ
ذریعہ _______ کے طور
as _______________
پر ایکٹ کو نامزد کیاگیا ہے
by the Authority under
the Act.
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ
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Without prejudice to
action that may be
taken under the Act,
violation of any
:باب نام
regulation, process,
،رجسٹرار
standard, guideline or
اندراج
order by any service
اجینسیاں اور
provider or other
اندراج اسٹاؾ
person may result in
__________ of the
activities of such
service providers.
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

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

اتھارٹی ایک
__________ عمل کے
ذریعہ اندراج ایجنسیوں کو
جیوری کے فہرست میں
نامزد کریگیە

Central
Identities
Data
Repository

تعصب کے بؽیر ایکٹ کے
تحت جوکسی بھی
ریگولیشن کی خالؾ
 کسی، معیار، عمل،ورزی
بھی سروس فراہم کنندہ یا
دوسرے شخص کی طرؾ
Execution
راہنمائی یا حکم یا اس طرح
کی سروس فراہم کنندہ کی
سرگرمیوں
کے__________ نتیجے
کارروائی کی جا سکتی.میں
ہےە

The Authority shall
اتھارٹی _______ کے
monitor the enrolment
اندراج کی سرگرمیوں کی
activities of the
.نگرانی کرے گی
_______________.

Registrars

MemberSecretary

رکن سیکرٹری

مرکزی شناختی
اندراج کی
Enrolment ID
ڈیٹا کا ذخیرہ
شناخت

Representativ مقامی این جی
Enrolling
e of local
اوز کے
agencies
NGOs
نمائندے

اندراج ایجنسیاں

4

Open
امپنلیمنٹ
Request for
کیلے کھلی
Empanelmen
درخواست
t

اندراج ایجنسی
کوڈ

3

عملدرآمد

Immediate
suspension

رجسٹرار

Supervisors
and other
Enrolling
 اندراج ایجنسیاںpersonnel
agencies and
اورآپریٹرز
associated
the operators
with
enrolment

فوری معطل

Penalty

جرمانہ

Enrolling
Agency
Code

Termination ختم

ا ندراج کے
ساتھ
All of the
سپروائزر اور
given
دیگر منسلک
اہلکار

دیئے گئےتمام

2

4
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122

123

124

دیگر سروس فراہم کرنے
__________ والے کو
اندراج کے عمل کے تعلق
سے یا معلومات اپ ڈیٹ
Testing and جانچ اور
 کرنےکے تعلق سے کسیcertification سرٹیفیکیشن
 بھی فنکشن کو خارج کرنےagencies
ایجنسیاں
کے لئے کبہی کبہی اتھارٹی
کے ذریعہ ماموریا
..مصروؾ کیا جاسکتا ہےە

Chapter 2:
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Agencies and
Enrolment
Staff

___________________
may be appointed or
:باب نام
engaged by the
، رجسٹرارAuthority from time to
اندراج
time for discharging
 اجینسیاں اورany function related to
 اندراج اسٹاؾthe resident enrolment
process or updating of
information.

Chapter 2:
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Registrars shall allow
رجسٹرار
the Authority
____________ کے
reasonable access to
مقصد کے لئے کسی بھی
:باب نام
the premises occupied ، ریکارڈز،کتابوں
،رجسٹرار
by it for examining any دستاویزات اور کمپیوٹر ڈیٹا
اندراج
Accounting
books, records,
کی تحقیقات کرنے کیلیے
اجینسیاں اور
documents and
اس کے ذریے قبضہ شدہ
اندراج اسٹاؾ
computer data for the احاطہ میں اتھارٹی کو
purpose of
معقول رسائی کی اجازت
____________.
.دے گا

اکاؤنٹنگ

Financial
administratio مالی انتظامیہ
n
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Registrars shall display
on their websites
رجسٹرار اپنی ویب سائٹ
adequate and
پر اندراج اور اپ ڈیٹ کی
:باب نام
appropriate
خدمات کے بارے میں
، رجسٹرارinformation about
مناسب معلومات نمایا کریں
اندراج
enrolment and update  بشمول لوگوں کے،گے
NRIs
 اجینسیاں اورservices, including
رابطے کی تفصیالت اور
 اندراج اسٹاؾcontact details of
انکی خدمات
persons and services
____________کیلیے
available to
ہیںە.دستیاب
____________.

این آرآئ

Authorised
people
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State or
Union
Territory
:باب نام
Which of the following رجسٹرار کے طور پر
Government
،رجسٹرار
are eligible entities for تقرری کے لئے مندرجہ
s, Central
اندراج
appointment as
 ذیل انٹائٹیز میں سے کونministries
اجینسیاں اور
registrars?
اہل ہے؟
and
اندراج اسٹاؾ
departments,
agencies
under them

ریاست یا یونین
ٹیریٹری
،حکومتیں
مرکزی
وزارتیں اور
محکمیں اور ان
کے تحت
ایجنسیویاں

Other service
providers

Public Sector
companies of
Central or
State
Governments

دیگر خدمت فراہم
Registrars
کنندہ

Audit

 تصدیق شدہ لوگResidents

مرکزی یا
ریاستی
حکومتوں کے
پبلک سیکٹر
کمپنیاں

رجسٹرار

CIDR

آڈٹ

Compliance تکمیل

رجسٹرار

Observers

Public Sector
banks and
پبلک سیکٹر
regulated
بینکس اور
entities
 منظم تنظیمیںAll of the
including
 بشمول قومیgiven
National
سیکورٹیز
Securities
ڈیپازٹری
Depository

سی آئ ڈی آر

2

3

مبصرین

3

دیئے گئےتمام

4
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:باب نام
،رجسٹرار
اندراج
اجینسیاں اور
اندراج اسٹاؾ

Registrars shall not
permit sub-contracting
of enrolment functions
by enrolling agencies
to
___________________.

رجسٹرار
__________________
_ کیلے اندراج ایجنسیوں
Member
 کیطرؾ سے اندراج افعالSecretary
کی ذیلی کنٹریکٹنگ کی
.اجازت نہیں دے گا

سیکریٹری کا
رکن

Service
Providers

خدمت فراہم
کنندہ
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 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

The Registrars and
Enrolling Agencies shall
only use the
Enrolment/Update
software provided or
authorised by the
_____.

رجسٹرار اور اندراج
_____ ایجنسیاں صرؾ
فراہم کردہ یا اختیار شدہ
 تازہ ترین سافٹ/ نامزد
.ویئر استعمال کرے گی

آپریٹر

UIDAI

انڈیا کی منفرد
Supervisor
شناختی اتھارٹی
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On-Boarding
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Chapter 3 :
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Agency and
Enrolment
Staff
Chapter 3 :
On-Boarding
Enrolment
Agency and
Enrolment
Staff

 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

______ coordinates
the on-boarding
process of
Operator/Supervisor
with Registrars and EAs.

_ رجسٹرار اور ای اے کے
ساتھ آپریٹر یا سپروائزر
Operators
 بورڈنگ عمل پر------ کے
منظم کرتا ہے.

آپریٹر

Observers

مبصر

Authority
اتھارٹی ہیڈ
Head Office
آفس یا
or Auhority's
اتھارٹی کا
Regional
عالقائی دفتر
Office

 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

______ to capture
coordinates of the
Enrolment Device
needs to available at
all times.

ہر وقت دستیاب ہونا چاہئے
 تاکہ اندراج کے آلے کےTelevision
.قواعد پر قبضہ کرے

ٹیلی ویژن

GPS Device

جی پی ایس
ڈیوائس

FM Radio

 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

_______ monitors the
approval of Enrolment
Centre plan and may
intervene where
required.

_______ اندراج سینٹر کی
منصوبہ بندی کی منظوری
پر نظر رکھتا ہے اور
Registrar
ممکنہ طور پر مداخلت
کرسکتا ہے

رجسٹرار

Authority
Head Office
or Auhority's
Regional
Office

اتھارٹی ہیڈ آفس
یا اتھارٹی کا
Observer
عالقائی دفتر

مبصر

Operator

آپریٹر

2

رجسٹرار

Authority's
Regional
Office

اتھارٹی کا
عالقائی دفتر

 اندراج ایجنسیObserver

مبصر

3
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____ declares
enrolment station
 آن:3 باب
deployment plans, that
بورڈنگ
is, when and where the
اندراج
centres will be
ایجنسی اور
established before
اندراج اسٹاؾ
opening any Enrolment
Center

Operator

____ نامیاتی مرکز کی
تعیناتی منصوبوں کا اعالن
 کسی بھی، یعنی، کرتا ہے
 مرکز کو کھولنے، نامکمل
Registrar
سے پہلے مرکز کب اور کہا
نصب کیا جائے گا

Third Parties

Enrolment
agency

تیسری
جماعتیں

Observers

مبصرین

3

سپروائزر

Resident

رہائشی

2

Enrolment
agencies

اندراج ایجنسی

3

ایؾ ایم ریڈیو

2
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_____ needs to ensure
and prove that they
 آن:3 باب
have certified the
بورڈنگ
active operators,
اندراج
requisite machines and
ایجنسی اور
hardware to be
اندراج اسٹاؾ
deployed at Enrolment
Center.

_____ اس بات کو یقینی
بنانا ہے اور ثابت کرنا ہے
کہ وے لوگ اس بات کی
تصدیق کر چکے ہیں کہ
Registrar
اندراج سینٹر میں فعال
 ضروری مشینیں،آپریٹرز
اور ہارڈ ویئر کو تعینات کیا
گیا ہے.

رجسٹرار

Authority's
Regional
Office

اتھارٹی کا
عالقائی دفتر

Introducer

تعارؾ کنندہ

Enrolment
agency

اندراج ایجنسی

4
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 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

____ updates
Enrolment Centre
information on the
UIDAI portal.

انڈیا کی منفرد شناختی
اتھارٹی کے پورٹل پر
اندراج سینٹر کی معلومات
.کو اپ ڈیٹ کرتا ہے

Enrolment
agency

اندراج ایجنسی

Authority's
Regional
Office

اتھارٹی کا
عالقائی دفتر

Introducer

تعارؾ کنندہ

Registrar

رجسٹرار

1

 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

____ needs to be
connected to the
internet during the
process of on-boarding.

___ آن بورڈنگ کے عمل
کے دوران انٹرنیٹ سے
Enrolment
 منسلک ہونے کی ضرورتclient
ہے.

اندراج کالئنٹ

Operator,
supervisor,
introducer

،آپریٹر
تعارؾ، سپروائزرRegistrar
کنندہ

رجسٹرار

Introducer

تعارؾ کنندہ

1
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 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

Enrolment client needs اندراج کالئنٹ کے آن
to be connected to the بورڈنگ کے عمل کے
____________ during
دوران اندراج سٹاؾ
Ethernet
the process of onکو____________ سے
boarding of Enrolment منسلک ہونے کی ضرورت
Staff.
.ہے

یتھرنیٹ

Registrar

رجسٹرار

انٹرنیٹ

Observer

اہل بصیرت

3
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 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

Enrolment agencies
will have to undergo
an on-boarding process
for
___________________.

Authority's
Regional
Office

اتھارٹی
کاعالقائی دفتر

Self,
Enrolment
stations and
Enrolment
Staff

 اندراج،خود
Completion
اندراج کی
اسٹیشن
of enrolment تکمیل
اوراندراج اسٹاؾ

Updation
activities

اپڈیشن کی
سرگرمیاں

2

 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

For on-boarding of
 سپروائزر پر/ آپریٹر
Operator/Supervisor,
 تخلیق،بورڈنگ کے لئے
the user-credential file شدہ صارؾ کی سند فائل
generated is a digitally ڈیجیٹل طور پر دستخط
signed _________ file. ._________ فائل ہے

.mp3

.mp3

.docx

.docx

.xml

.xml

4
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اندراج ایجنسیاں کو
___________ کیلئے
بورڈنگ کے عمل سے
.گزرنا پڑے گا

Internet

.xls

.xls
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If verification of user’s
biometric details is
 آن:3 باب
successfully completed
بورڈنگ
with his/her Aadhaar
اندراج
details and stored in
ایجنسی اور
local database, he is a
اندراج اسٹاؾ
___________________
_ user.
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 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ
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 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ
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بورڈنگ
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ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ
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 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

When the quality of
biometrics is above
threshold,
__________________
will be shown to user
confirming his/her
approval.
After biometrics of
Operator/Supervisor
are captured on
Enrolment Client,
authentication request
is send to
_______________
server.
__________________
is not required while
unboarding/disassociation
of the
Operator/Supervisor.

اگر صارؾ کی بایو میٹرک
کی تفصیالت کی توثیق
کامیابی سے اس کے آدھار
کی تفصیالت کے ساتھ
مکمل کیا جاتا ہے اور
On-boarded آن بورڈ
مقامی ڈیٹا بیس میں ذخیرہ
 وہ ایک،کیا جاتا ہے
__________________
.__ صارؾ ہے

Enrolled

اندراج

جب بائیومیٹرکس کا معیار
،حد سے اوپر ہو
__________________ Pass
تو صارؾ کو اس کی
indicator
منظوری کی تصدیق کرنے
.کیلیے دکھایاجائیگاە

پاس انڈیکیٹر

Left slap

آپریٹر یا سپروائزر کے
بائیومیٹرکس کو اندراج
کالئنٹ پر کیپچر کر لیا
 توثیق کی،جاتاہے
Registrar
درخواست
_______________
.سرور پر بھیج دی جاتی ہے

رجسٹرار

Enrolment
station

آپریٹر یا سپروائزر کے
Status of
ؼیر بورڈنگ یا التعلقی کے
entity
وقت مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے

Only after successful
 کے ساتھCIDR صرؾ
verification of
آپریٹریا سپروائزرکے بائیو
biometrics of
میٹرک کے کامیاب توثیق
Enrolment
Operator/Supervisor
 صارؾ،کے بعد
button
with CIDR, the
___________ کو
User_______________ کاروائ کرنے کی اجازت
is allowed to proceed. دی جاتی ہے

)1( دونوں
)2( اور

Notenrolled

 بائیں طرؾ دبائںRight slap

دائیں طرؾ
دبائں

Two thumbs دو انگوٹھے

1

اندراج اسٹیشن

Authority's

اتھارٹی کی

Enrolment
agency

3

 ادارے کی حیثیتPass Indicator پاس انڈیکیٹر

Status

سٹیٹس

Biometrics
بائیو میٹرک کی
confirmatio
تصدیق
n

4

اندراج بٹن

Disassociatio
علیحدگی
n

Authenticati
توثیق
on

2

On-boarding

آن بورڈنگ

Both (1) and
(2)

ؼیر اندراج

اندراج ایجنسی

3

تھارٹی ہیڈکوارٹرز یا
اتھارٹی کے ریجنل دفاتر
اندراج اسٹاؾ
Enrolment
__________________
stations
_کے آن بورڈنگ کے
عمل کے ساتھ نظم و نسق
کرتےہیں
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 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

Authority HQ or
Authority's Regional
Offices coordinate with
___________________
the on-boarding
process of Enrolment
Staff.
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 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

During local biometric مقامی بایو میٹرک کے
verification, the
،تصدیق کے دوران
biometrics provided by _______ کے ذریعے
Enrolment
the ______________
فراہم کردہ بائیو میٹرک
agency
are verified from the
درج ذیل اندراج کالئنٹ میں
biometrics stored in
محفوظ کردہ بائیو میٹرک
the enrolment client.
.سے تصدیق شدہ ہیں
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If the verification of
user’s biometric details
 آن:3 باب
is not successfully
بورڈنگ
completed and not
اندراج
stored in the local
ایجنسی اور
database, it will appear
اندراج اسٹاؾ
as _____________ in
status.

اندراج کالئنٹ

Registrars
and
enrolment
agencies

 رجسٹرار اورObservers
مبصرین اور
اندراج
and
تعارؾ کنندہ
ایجنسیاں
introducers

3

Operator/
Supervisor

/ آپریٹر
سپروائزر

Registrar

رجسٹرار

Enrolled

اندراج

Operator/Sup
ervisor,
،اندراج اسٹیشن
Authority's
رجسٹرار
Regional
Offices

،تعارؾ کنندہ
رجسٹرار

اندراج سینٹر

Enrolment
clients

اندراج ایجنسی

اگر صارؾ کی بایو میٹرک
کی تفصیالت کامیابی سے
مکمل نہیں کیا جاتا ہے اور
مقامی ڈیٹا بیس میں ذخیرہ
On-board
 تو یہ،نہیں کیا جاتا ہے
حیثیت میں
_____________ کے
.طور پر ظاہر ہوگا

آن بورڈ
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Enrolment agency will
update Enrolment
 آن:3 باب
Centre information on
بورڈنگ
the
اندراج
___________________
__ ایجنسی اورportal. The latest
 اندراج اسٹاؾURL needs to be
confirmed by the
____________.

اندراج ایجنسی
__________________
___پورتل پر اندراج
 سینٹر کی معلومات کو اپEnrolment
ڈیٹ کرے گی
station,
کےطرؾ
registrar
سے____________تازہ
 کو تصدیق کیURL ترین
جائے کرنے کی ضرورت
ہے
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For ______________
and
 آن:3 باب
________________,
بورڈنگ
on-boarding and local
اندراج
biometrics verification
ایجنسی اور
is mandatory for login
اندراج اسٹاؾ
onto the Enrolment
Client.

کیلیے
______________ اور
،________________
آن بورڈنگ اور مقامی
بائیومیٹرکس کی تصدیق
ندراج کالئنٹ میں الگ ان
.کے لئے الزمی ہے

Introducer,
registrar

Operator,
Supervisor

User

صارؾ

2

Not enrolled ؼیر اندراج

Withheld

Withheld

3

/ آپریٹر
،سپروائزر
اتھارٹی کا
عالقائی دفتر

QAMIS
،قمس پورٹل
Portal, Nodal
نوڈل افسر
officer

MNREGA
website,
enrolment
agency

منریگا ویب
 اندراج،سائٹ
ایجنسی

3

،آپریٹر
سپروائزر

Enrolment
agency,
Enrolment
client

اندراج
Introducer, ،تعارؾ کنندہ
،ایجنسی
Registrar
رجسٹرار
اندراج کالئنٹ

2
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During authentication,  آپریٹر یا،توثیق کے دوران
biometrics of the
سپروائزر کے بائیومیٹرکس
 آن:3 باب
Operator/Supervisor
ان کے اپنے
بورڈنگ
are compared against
________________
اندراج
Association
the biometric provided کے وقت کے دوران ان کی
ایجنسی اور
by them during the
طرؾ سے فراہم کردہ
اندراج اسٹاؾ
time of their own
بایومیٹرک کےبرعکس
________________.
موازنہ کیا جاتا ہے

ایسوسی ایشن

Enrolment
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The Enrolment Client
اندراج کالئنٹ کے چیک
check that the
 آن:3 باب
کے آپریٹریا سپروائزر
Operator/Supervisor
بورڈنگ
________________
are not
اندراج
________________
________________ or
ایجنسی اور
---------------نہیں ہیں یا
________________
اندراج اسٹاؾ
اور آن بورڈنگ سے ان
and restrict them from
کوروکتے ہیں
on-boarding.

 بلیک،معطل
لسٹ

Associated/O / ایسوسی ایٹ
n-boarded
آن بورڈ

صحیح

FALSE

ؼلط

2

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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Aadhaar
Enrolment /
Update
Process

Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update
Process

Suspended,
Blacklisted

 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

The Operator/ Supervisor آپریٹریا سپروائزر ایسوسی
can be onboarded on
ایشن کے بؽیر ایک سے زیادہ
TRUE
mutiple Enrolment Client اندراج کالئنٹ پر آن بورڈ ہو
without de-association
سکتے ہیں

 آن:3 باب
بورڈنگ
اندراج
ایجنسی اور
اندراج اسٹاؾ

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

 آدھار:4  بابWhat is the waiting
 انرولمنٹ اپtime for Aadhaar
 ڈیٹ پروسیسgeneration?

اندراج

Disassociatio
علیحدگی
n

None of the
above

Hiring

مندرجہ باال
Both (1)
میں سے
and (2)
کوئی بھی نہیں

مالزم رکھنا

2

) اور1( دونوں
)2(

4

/ بلیک لسٹ کردہ آپریٹر
سپروائزر کو مختلؾ
سرٹیفکیٹ کا استعمال کرتے
ہوئے کام کرنے کی اجازت
دی جا سکتی ہے

TRUE

آدھار بنانے کیلیے انتظار
کا وقت کیا ہے؟

1 to 2 weeks 1  ہفتے2 سے

Within 7 days

سات دنوں کے
upto 90 days 90 دنوں تک
اندر

6 months

چھ ماہ

3

Documentbased
enrolment

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

دستاویز کی
 تعارؾ،بنیاد پر
کنندہ کی بنیاد
Physical
 خاندان اور،پر
Enrolment
بچہ کی سربراہ
کی بنیاد پر
اندراج

Online
Enrolment

آن الئن اندراج

2

 آدھار:4  بابWhat are the different
آدھار اندراج کی مختلؾ
 انرولمنٹ اپtypes of Aadhaar
اقسام کیا ہیں
 ڈیٹ پروسیسEnrolment

دستاویز کی
بنیاد پر اندراج

جسمانی اندراج
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Which form needs to
 آدھار:4 باب
be filled by the
انرولمنٹ اپ
resident for Aadhaar
ڈیٹ پروسیس
Enrolment

رہائشی کی طرؾ سے
آدھار اندراج کےکون سا
فارم بھر نے کی
ضرورت پڑ یگی؟

Mutiple Aadhaar
 آدھار:4 باب
Numbers are
انرولمنٹ اپ
generated in case of
ڈیٹ پروسیس
mutiple Enrolments

ایک سے زیادہ اندراج
کی صورت میں ایک سے
TRUE
زیادہآدھار نمبرزبنایں جاتے
ہیں

صحیح

FALSE

ؼلط

2

 آدھار:4 باب
Aadhaar Number will
انرولمنٹ اپ
be generated in 1 day
ڈیٹ پروسیس

آدھار نمبر ایک دن میں بنا
TRUE
یا جائے گا

صحیح

FALSE

ؼلط

2

Aadhaar
Enrolment/C آدھار ندراج یا
orrection
تصحیح فارم
Form

Matriculation
Registration
میٹرکولیشن فارم
Form
Form
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Acknowlegement Slip
رہائشی کیلیے فراھم
 آدھار:4  بابprovided to the
EID
کردہ تسلیم شدہ رسید آدھار
 انرولمنٹ اپresident after Aadhaar
(Enrolment
اندراج کے بعد مشتمل
 ڈیٹ پروسیسEnrolment contains
ID)
ہوتاہے
______________

(اندراج کی
شناخت)ای آئی
ڈی

Aadhaar
Number

آدھار نمبر
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There is only one type
 آدھار:4 باب
of Aadhaar Enrolment
انرولمنٹ اپ
i.e Document Based
ڈیٹ پروسیس
Enrolment

صحیح

FALSE

ؼلط
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 آدھار:4  بابWho among the
 انرولمنٹ اپfollowing is eligible to
 ڈیٹ پروسیسavail Aadhaar?
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Any resident who
resided in India for a
 آدھار:4  بابperiod of 182 days or
 انرولمنٹ اپmore who posses
 ڈیٹ پروسیسrequired documents is
eligible for Aadhaar
Enrolment

اندراج کےدستاویز کی
بنیاد پر اندراج کی صرؾ
ایک قسم ہے

TRUE

آدھار کو کام النے کیلیے
Any citizen
مندرجہ ذیل میں سے کون
of India
اہل ہے؟

Any
individual
ہندستان کا کوئ
who is 18
بھی شہری
years and
above

کوئ بھی
شخص جو کم
 سال کا18 ازکم
ہو یا اس سے
زیادہ

کوئ بہی رہائشی جو
 دن یا182 ہندوستان میں
اس سے زیادہ عرصے سے
TRUE
قیام پذیر تھا وہ مطلوبہ
،دستاویزات کا حامل ہیں
آدھار اندراج کیلے اہل ہے

صحیح

ؼلط

FALSE

Photo of
Enrolment
Operator

رجسٹریشن
فارم

Application
اپلیکیشن فارم
Form

Photo of
Proof of
اندراج آپریٹر
Address
کی تصویر
and Proof
of Identity

ایڈریس کے
ثبوت کا فوٹو
اور شناخت کا
ثبوت

1

1

2

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

کوئ بھی
رہائشی جو
ہندستان میں
 دن یا182
اس سے زیادہ
عرصے سے
قیام پژیرتھا

Any citizen
of India
who is a
graduate

ہندستان کا کوئ
بھی شہری جو
گریجویٹ ہو

3

1
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Any citizen of India,
،ہندستان کا کوئ بھی شہری
even those who have
 آدھار:4 باب
یہاں تک کہ وہ لوگ جو
been residing in a
انرولمنٹ اپ
 گزشتہ ایک سال سے ؼیرTRUE
foreign country for the
ڈیٹ پروسیس
،ممالک میں رہ رہے ہیں
last one year, are
آدھار کےلیے اہل ہیں
eligible for Aadhaar.

صحیح

FALSE

ؼلط

2

161

Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update
Process

Any resident who do
not have any
 آدھار:4 باب
document or eligible
انرولمنٹ اپ
for other types of
ڈیٹ پروسیس
enrolment can also be
enrolled

کوئ بھی رہائشی جنکے
پاس کوئی دستاویز نہیں ہے
 یا اندراج کے دیگر اقسامTRUE
کے اہل کو بھی درج کیا جا
سکتا ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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In case of omission of
Aadhaar number for
 آدھار:4  بابreasons other than
 انرولمنٹ اپmultiple Aadhaar
 ڈیٹ پروسیسnumbers having been
issued, residents shall
be required to re-enrol.

آدھار نمبر ؼلط ہونے کی
صورت میں ایک سے زیادہ
آدھارنمبر جاری کیے
جانےکےمقابلے میں
TRUE
وجوہات کی بناء
پررہائشیوں کو دوبارہ درج
کرنے کی ضرورت پژیگی

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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The resident
submits his
Which of the following
POI
 آدھار:4 باب
د ستاویز کی بنیاد پر
are mandatory in
(mandatory),
انرولمنٹ اپ
اندراج میں مندرجہ ذیل میں
Document-based
POA
ڈیٹ پروسیس
سے کونسا الزمی ہے؟
Enrolment?
(mandatory)
and POR
(optional)

رہائشی اپنے پی
او آئی
 پی او،)(الزمی
اے (الزمی) اور
پی او آر
(اختیاری) جمع
کرتے ہیں

An elected
local body
introduces
the resident
to the
operator

منتخب کردہ
لوکل بوڈی
The father
آپریٹرسے
introduces
رہاشئ کا
his child
تعارؾ کراتا ہے
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In which of the
following types of
 آدھار:4 باب
enrolments involves
انرولمنٹ اپ
resident submitting
ڈیٹ پروسیس
POI, POA and POR
documents?

دستاویز کی
بنیاد پر اندراج

Introducerbased
enrolment

Head of the
خاندان کے
تعارؾ کنندہ کی
Child
family based سربراہ کی
بنیاد اندراج
enrolment
enrolment
بنیاد پر اندراج

اندراج کے مندرجہ ذیل
کونسا اقسام میں رہائشی کو
Document پی او اے اور،پی او آئی
based
پی او آرکے دستاویزات کو
enrolment
جمع کرنے میں مصروؾ
رکھتا ہے

باپ اپنے
All the
 بچےکا تعارؾgiven
کراتا ہے
options

دیئے گئے تمام
اختیارات

1

بچے کے اندراج

1
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اندراج میں تعارؾ کنندہ کی
بنیاد پر مندرجہ ذیل تعارؾ
Which of the following کنندہ سے منسلک معلومات
items of information
میں سے کونسی چیزیں
related to introducer is کیپچر کی جاتی ہیں؟
captured in introducer تعارؾ کنندہ کا نام.I
based enrolment?
I. Introducer’s name
II. Introducer’s
 تعارؾ کنندہ کا آدھا نمبر.II
 آدھار:4  بابAadhaar number
 انرولمنٹ اپIII. Introducer's family
I, II and III
 ڈیٹ پروسیسdetails
 تعارؾ کنندہ کے خاندان.III
IV. Introducer's
کی تفصیالت
educational
qualification
 تعارؾ کنندہ کی تعلیمی.IV
V. Biometric
اہلیت
information of
introducer
 تعارؾ کنندہ کی بایو.V
میٹرک معلومات
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Who can become
 آدھار:4 باب
Introducer for
انرولمنٹ اپ
facilitating Introducer
ڈیٹ پروسیس
Based Enrolment?
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Can
 آدھار:4 باب
کیا آپریٹر یا
Operator/Supervisor
انرولمنٹ اپ
سپروائزرتعارؾ کنندہ بن
can become Introducer
ڈیٹ پروسیس
سکتا ہے؟
?
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The resident
 آدھار:4  بابWhich of the following  اندراج کی بنیاد پر مندرجہsubmits his
 انرولمنٹ اپrefers to introducer ذیل میں سے کون تعارؾPOI, POA
 ڈیٹ پروسیسbased enrolment?
 کنندہ سے رجوع کرتا ہے؟and POR
documents

اندراج کی بنیاد پر تعارؾ
کنندہ کو سہولت فراہم
کرنے کیلے کون تعارؾ
کنندہ بن سکتا ہے؟

II, III  اورIV

I, II and V

I, II  اورV

)a(Registrars’
Employees
(b)Elected
local body
members
(c)Members
of local
administrative
bodies

اے رجسٹرار
کے مالزمین
 ) منتخبb(
لوکل بوڈی کے
اراکین
) مقامیc(
انتظامیہ بوڈیز
کے اراکین

(a)Influencers
such as
teachers
(b)
Anganwadi
Worker
©
Representativ
e of NGO

اے) اساتذہ
کےطور
پرمتاثر کرنے
واال
Both (2) &
)بی
(3)
آنگنواڑی
کارکن
© این جی
او کے
" نمائندے

نہیں

YES

ہاں

رہائشی اپنے پی
 پی او, او آئی
اے اور پی او
آر کے
دستاویزات جمع
کرتے ہیں

A health
ایک صحت مند
worker refers
The father
کارکن رہائشی
the resident
introduces
کو آپریٹر کے
to the
his child
حوالے کرتا ہے
operator

Operator/Su آپریٹر یا
pervisor
سپروائزر

NO

All the
given
options

II, III and IV

I, II اورIII

دیئے گئے تمام
اختیارات

3

) اور2( دونوں
)3(

4

1

باپ اپنے
All the
 بچےکا تعارؾgiven
کراتا ہے
options

دیئے گئے تمام
اختیارات

2

Any child
کوئی بہی بچہ
who is at
جسکی کی عمر
مندرجہ ذیل میں سے کون
least 4 years کم ازکم چار
بچہ اندراج کا اہل ہے؟
old and
سال اور اس
above
سے زیادہ ہے
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 آدھار:4  بابWho among the
 انرولمنٹ اپfollowing is eligible for
 ڈیٹ پروسیسchild enrolment?
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Any adult can be
کسی بہی بالػ کوایک بچہ
 آدھار:4  بابenrolled as a Child
کے طور پر بائیو میٹرک
 انرولمنٹ اپwithout capturing the
معلومات کو کیپچر کیے
 ڈیٹ پروسیسBiometric Information,
بؽیر درج کیا جا سکتا ہے
if the resident suggest.

TRUE
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Any child
کوئی ہی بچہ
who is
جسکی عمر
between 5
پانچ سال سے
and 16
کم ہے
years of age

5 کوئی بچہ جو
 سال16 اور
کی عمر کے
درمیان ہو

Any child
who is
attending
school

Any child
کوئی بھی بچہ
who is less
جو اسکول آرہا
than 5 years
ہے
of age

صحیح

FALSE

ؼلط

2

Biometric information
 سال5 تمام افراد بشمول
is required for
 آدھار:4 باب
سے کم عمر کے بچوں کی
enrolment from all
انرولمنٹ اپ
 اندراج کے لئے بایو میٹرکTRUE
individuals including
ڈیٹ پروسیس
معلومات کی ضرورت
children below 5 years
پژیگی
of age.

صحیح

FALSE

ؼلط

2

Which of the following آدھار کیلیے اندراج کرتے
 آدھار:4 باب
information is NOT
وقت مندرجہ ذیل معلومات
انرولمنٹ اپ
Caste
required when
میں سے کون سی معلومات
ڈیٹ پروسیس
enrolling for Aadhaar? کی ضرورت نہی پژیگی؟

ذات

Name

نام

Address

ایڈریس

Age

عمر

1

I, I اورIII

II, III and IV

II, III  اورIV

I and IV

I  اورIV

All the
given
options

دیئے گئے تمام
اختیارات

4

3

اندراج میں اچ او اف کی
بنیاد پر مندرجہ ذیل
معلومات میں سے کن
چیزوں کو کیپچر نہی کی
جائگی؟
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Which of the following
items of information is
captured in HOF-based
enrolment?
 خاندان کے سربراہ کا نام.I
I. Name of Head of the
Family
II. Proof of Relationship  رہائشی اور اچ او اؾ.II
 آدھار:4 باب
(PoR) of resident and
 کے تعلقات کے ثبوتI, II and III
انرولمنٹ اپ
HoF
ڈیٹ پروسیس
III. Head of Family’s
 خاندان کے سربراہ کا.III
Aadhaar number
نمبر
IV. Biometric
confirmation of the
 اندراج کرتے وقت.IV
Head of Family at time خاندان کے سربراہ کی بایو
of enrolment
میٹرک کی تصدیق

174

175

176

177

178

179

180
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What are the
 آدھار:4 باب
mandatory Document
انرولمنٹ اپ
for Head of the Family
ڈیٹ پروسیس
based enrolment?

Proof of
Relation
 رہائشی،ریلیشن
اندراج کی بنیا پر خندان
(PoR) of
اور خاندان کے
کے سربراہ کے لئے کونسا
resident and سربراہ کا کا
دستاویز الزمی ہے؟
Head of the ثبوت
Family

Head of
Family
Aadhaar
Number

Qaulification
فیملی سربراہ کا
رہائشی کی
Proof of
آدھار نمبر
تعلیمی ثبوت
Resident

 آدھار:4  بابWhat are the
 انرولمنٹ اپmandatory Document
 ڈیٹ پروسیسfor Child Enrolment?

بچے کے اندراج کیلیے
کونسا دستاویز الزمی ہے؟

Date of Birth تاریخ پیدائش
Proof
کی ثبوت

Aadhaar
Number of
any one
parent

Proof of
 کسی بھی والدینRelation of
کاآدھار نمبر
child and
parent

What address will be
 آدھار:4 باب
mentioned in the
انرولمنٹ اپ
Enrolment Form in
ڈیٹ پروسیس
case of Child Enrolment

بچے کے اندراج کی
صورت میں اندراج فارم
میں کونسا پتہ ذکر کیا
جائے گا

Address of
Enrolment
Center

Operator can charge
 آدھار:4 باب
any amount as he
انرولمنٹ اپ
wants for the Aadhaar
ڈیٹ پروسیس
Enrolment
Cost of Fresh
 آدھار:4  بابEnrolment and
 انرولمنٹ اپMandatory Biometric
 ڈیٹ پروسیسupdate are charged
from the resident
What actions will be
taken against the
 آدھار:4  بابOperator/Supervisor
 انرولمنٹ اپfor charging more
 ڈیٹ پروسیسamount of money as
prescribed by the
Authority

Address of
Hospital
where the
child is born

) اور2( دونوں
)3(

4

بچے اور
All the
والدین کا
given
 رشتہ کا ثبوتoptions

دیئے گئے تمام
اختیارات

4

ہسپتال کا
All the
 ایڈریس جہاںgiven
 بچہ پیدا ہواہےoptions

دیئے گئے تمام
اختیارات

2

Both (1) &
(2)

Address of
اندراج مرکز کا
the linked
پتہ
parent

منسلک والدین
کا پتہ

اگر وہ آدھار اندراج کیلیے
چاہتا ہے تو آپریٹر کوئ
TRUE
بہی رقم چارج کر سکتا ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

2

نیا اندراج اور الزمی بایو
میٹرک اپ ڈیٹ کی قیمت
TRUE
رہائشی سے چارج کیا جاتا
ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

2

اتھارٹی کی طرؾ سے
مقرر کردہ رقم کے طور پر
زیادہ رقم چارج کرنے کے
Blacklisting
لئے آپریٹر یا سپروائزر کے
خالؾ کونسا اکشن لیے
جائیں گے؟

بلیک لسٹنگ

FIR

FIR

Warning

انتباہ کرنا

All ten
fingerprints

پورے دس
انگلیوں
کےفنگرپرنٹ

Scans of
both irises

 دونوں آئرسAll of the
کے اسکین
given

 آدھار:4  بابWhich of the following
 انرولمنٹ اپrefers to biometric
 ڈیٹ پروسیسdetails of a resident?

مندرجہ ذیل میں سے
کونسی چیز رہائشی کی بایو
چہرے کی
Facial image
میٹرک کی تفصیالت سے
تصویر
متعلق ہے؟

 آدھار:4  بابWhich of the following
 انرولمنٹ اپrefer to demographic
 ڈیٹ پروسیسdetails of a resident?

مندرجہ ذیل میں سے
کونسی چیز رہائشی کی
ڈیموگرافک کی تفصیالت
سے متعلق ہے؟

Email ID and
 ای میل آئی ڈیFinger
Mobile
 اور موبائل نمبرimpression
Number

 انگلی کے نشانIris scan

ایرس اسکین

Either (1) & ) اور1( یا تو
(2)
)2(

All the
given
options

4

دیئے گئےتمام

4

دیئے گئے تمام
اختیارات

1

182

Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update
Process

Demographic
بشمول مندرجہ ذیل آدھار
 آدھار:4 باب
Information required
 اندراج کیلیے ڈیموگرافکRace and
انرولمنٹ اپ
for Aadhaar Enrolment معلومات کی ضرورت
Caste
ڈیٹ پروسیس
include the following
پڑتی ہے

Name,
Address,
Gender , Date
 خاندان اور ذاتof Birth,
email and
mobile
number

Collect hard
copies of
supporting
اندراج فارم کے
documents
ساتھ ساتھ
submitted
رہائشی کی
by the
طرؾ سے پیش
resident
کردہ دستاویزات
along with
کی ہارڈ کاپیاں
the
جمع کرد یں
Enrolment
Form
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 آدھار:4  بابThe enrolment
 انرولمنٹ اپoperator shall
_______________ ڈیٹ پروسیس.
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 آدھار:4  بابWhich of the following  مندرجہ ذیل میں سے کونCorrecting the
رہائشی کا نام
 انرولمنٹ اپrequires mandatory
 الزمی اپ ڈیٹ کا مطالبہname of the
درست کرنا
resident
 ڈیٹ پروسیسupdate?
کرتا ہے؟
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Checking
 آدھار:4  بابWhat is de-duplication  آدھار بنا نے کے عمل میںand
 انرولمنٹ اپprocess in Aadhaar
ڈی ڈپلیکیشن کا عمل کیا
rejecting any
 ڈیٹ پروسیسGeneration Process?
ہے؟
duplicate
enrolments

اندراج آپریٹر
._______________ گا

جانچ پڑتال کرنا
اور کسی بھی
ڈپلیکیٹ اندراج
کا مسترد کرنا

Capture the
biometric
information,
Demographic
Information
using the
Enrolment
software
provided or
approved by
the Authority

، صنؾ، پتہ،نام
، تاریخ پیدائشIncome of
ای میل اور
resident
موبائل نمبر

Medical
 رہائشی کا انکمhistory of
resident

رہائشی کے
طبی تاریخ

2

اتھارٹی کی
طرؾ سے فراہم
کردہ یا تصدیق
شدہ اندراج
سافٹ ویئر کا
استعمال کرتے
ہوئے
بایومیٹرک
،معلومات
ڈیموگرافک
معلومات کو
کیپچر کریں

لوکل ہارڈکس
میں رہائشی
کی طرؾ
سے جمع
کردہ بائیو
میٹرک اور
ڈیموگرافک
کی تفصیالت
کے ساتھ ہارڈ
کاپیاں اسکین
کریں اور
ذخیرہ کریں

فیزیکل
رجسٹریشن میں
ڈیموگرافک
معلومات جمع
کریں اور
ریکارڈ کریں

2

فون نمبر اپ
ڈیٹ کرنا

3

دیئے گئے تمام
اختیارات

1

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

Biometric
information
Updating the ای میل آئ ڈی
of child who
email Id
کو اپ ڈیٹ کرنا
has attained
5 years of age

Copying the
enrolment
information
as backup

Collect and
record the
demographi
c
information
in physical
register

بچے کی
بایومیٹرک
Updating
معلومات
phone
5  جسکی عمرnumber
سال ہو

Checking if
اگر کسی
any other
شخص کے
بیک اپ کے
person has
 سیم پتہ ہے توAll the
طور پر اندراج
the same
 اس کی جانچgiven
معلومات کی
address and پڑتال کرنا
options
کاپی کرنا
rejecting the اور اسے
same
مسترد کرنا
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Identify the correct
order of Aadhaar
generation process.
I. Reject any duplicate
enrolments
II. Upload the
enrolment packet to
 آدھار:4 باب
CIDR
انرولمنٹ اپ
III. Authority generates
ڈیٹ پروسیس
the number
IV. Aadhaar number is
communicated to the
resident
V. Authority processes
the enrolment data
received

.آدھار بنانے کے عمل
کا صحیح آرڈر کی شناخت
کریں."
کسی بھی
ڈپلیکیٹ اندراج کو مسترد
 کریں.I

سی آئی ڈی آر میں
اندراج کے پیکٹ کو اپ
 لوڈII.
کریں

II, III, V, I
and IV

II, III, V, I  اورIII, I, IV, V and III, I, IV, V  اورII, V, I, III and II, V, I, III
IV
II
II
IV
 اورIV

II, I, V, III اور
V

3

Introducerbased
enrolment,
Head of
Family (HoF)
based
enrolment

"تعارؾ کنندہ
کی بنیاد پر
خاندان،اندراج
کے سربراہ (اچ
او اؾ ) کی بنیاد
پراندراج

Operatorbased
enrolment,
Other
enrolments

Software
 آپریٹر کی بنیادprovided
پر
enrolment,
،اندراج
Electronic
formatدیگر اندراج
based
enrolment

فراہم کردہ
سافٹ ویئر
, کے اندراج
"الیکٹرانک
فارمیٹ کی
بنیاد پر اندراج
-"

ای آئ ڈی کی
EID-based
بنیاد پر
enrolment,
،اندراج
Authoritybased
اتھارٹی کی
enrolment
بنیاد پر اندراج

1

مفت میں

Rs. 10

دس روپیے

Rs. 15

پندرہ روپے

Rs. 20

Visiting
enrolment
centre

اندراج سینٹرکا
دیکھنا

All the given
options

دیئے گئے
تمام اختیارات

II, I, V, III
and V

اتھارٹی نمبر جینریٹ کرتا
 ہےIII.
.آدھار
نمبر رہائشی کو بتایا جاتا
 ہےIV.
آتھارٹی کا
موصول کردہ اندراج ڈیٹا
کی کاروائیV.
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In the event a resident
does not possess any
of the required
 آدھار:4  بابsupporting documents
 انرولمنٹ اپof proof, enrolment
 ڈیٹ پروسیسmay be carried out
through the
___________________
mode(s).

ایونٹ میں ایک رہائشی
ثبوت کے کسی بہی مطلوبہ
معاون دستاویزات کا مالک
 اندراج،نہی ہوتا ہے
__________ موڈ کے
.ذریعہ پورا کیا جا سکتا ہے
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 آدھار:4  بابMandatory biometric
 انرولمنٹ اپupdate for child is
________ ڈیٹ پروسیس.

الزمی بایومیٹرک اپڈیٹ بچہ
Free of cost
.کیلے________ ہے
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In which of the
following modes
 آدھار:4 باب
should be used
انرولمنٹ اپ
resident to update
ڈیٹ پروسیس
his/her biometric
details?

رہائشی اپنی بایو میٹرک کی
تفصیالت کو اپ ڈیٹ کرنے
 کے لئے مندرجہ ذیل موڈOnline mode آن الئن موڈ
میں سے کس میں استعمال
کیا جانا چاہیے؟

بیس روپے

1

2

ایس ایس او پی
پورٹل کے
ذریعہ تخلیق
صرؾ موبائل
 کردہ یو آر انUsing mobile
نمبر کا
یا تسلیم شدہ
number only
استعمال کرنا
رسید پر پرنٹ
شدہ ای آئی ڈی
کا استعمال کرنا

Details will
be sent to
the
resident's
email ID

تفصیالت
رہائشی کے ای
میل آئ ڈی
پربھیج دیے
جائیں گے

2

ویب سائٹ

SMS

Letter

خط

4

آدھارکی بنیاد پر
 بائیو میٹرک کیSignature
تصدیق

دستخط

Photograph of  رہائشی کا فوٹوVerbal
زبانی توثیق
the resisent
گراؾ
Confirmation

1

ای میل آئی ڈی اور موبائل
Visiting
نمبر مندرجہ ذیل موڈ کے
Enrolment
ذریعےآدھار ڈیٹا بیس میں اپ
Center
ڈیٹ کیا جا سکتا ہے؟

اندراج سینٹرکا
دیکھنا

SSUP Portal

ایس ایس او پی
پورٹل

Both the given دیئے گئے
options
دونوں اختیارات

1

رہائشی کا ایڈریس ڈیٹا بیس
میں مندرجہ ذیل موڈ کے
ذریعہ اپ ڈیٹ کیا جا سکتا
.ہے

اندراج سینٹرکا
دیکھنا

SSUP Portal

ایس ایس او پی
پورٹل

All the given
options

صحیح

FALSE

FALSE

Using EID
printed on
Aknowlegeme
Using
صرؾ آدھار
nt Slip or
Aadhaar
نمبرکا استعمال
URN
Number only کرنا
generated
through SSUP
Portal

190

Chapter 4 :
Aadhaar
Enrolment /
Update
Process

How can a resident
 آدھار:4  بابtrack the status of
 انرولمنٹ اپupdates made to
 ڈیٹ پروسیسhis/her Aadhaar details
on Authority's website?
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The Aadhaar number
آدھار نمبر جسمانی شکل
 آدھار:4  بابmay be communicated میں رہائشیوں کو مطلع
 انرولمنٹ اپto residents in physical  جو،کرسکتا ہے
E-mail
 ڈیٹ پروسیسform, which includes
_________________ح
_________________. د میں رکھتا ہے
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 آدھار:4  بابat Enrolment Center is
ڈیٹ کی درخواست صرؾ
 انرولمنٹ اپconfirmed only after
رہائشی کے بعد تصدیق کی
____________________ ڈیٹ پروسیسo
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Aadhaar Update request

f the resident.
Email Id and Mobile

 آدھار:4 باب
Number can be updated
انرولمنٹ اپ
in Aadhaar Database by
 ڈیٹ پروسیسfollowing mode?
Address of the resident

 آدھار:4 باب
can be updated in
انرولمنٹ اپ
Aadhaar Database by
 ڈیٹ پروسیسfollowing mode(s)

ایک رہائشی اتھارٹی کی
ویب سائٹ پر خود کی
آدھار کی تفصیالت کو
کیسے پتا کر سکتا ہے؟

اندراج سینٹر میں آدھاراپ

جائیگی

Aadhaar
based
Biometric
Confirmation

Visiting
Enrolment
Center
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 آدھار:4  بابNumber of the resident is پورٹل کے ذریعے ایڈریس کو
اپ ڈیٹ کرنے کے لئے
TRUE
 انرولمنٹ اپmandatory to update
رہائشی کے رجسٹرڈ موبائل
 ڈیٹ پروسیسAddress through Online
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 آدھار:4 باب
mandatory to update
انرولمنٹ اپ
new mobile number
 ڈیٹ پروسیسthrough Online Mode-

Registered Mobile

Mode- SSUP Portal
Registered Mobile
Number of the resident is

SSUP Portal

ای میل

Website

ایس ایم ایس

دیئے گئے
تمام اختیارات

3

 اس اس یو پی-آن الئن موڈ
1

نمبر الزمی ہے
 اس اس یو پی-آن الئن موڈ
پورٹل کے ذریعےنیو مبائل
نمبر کو اپ ڈیٹ کرنے کے
لئے رہائشی کے رجسٹرڈ
موبائل نمبر الزمی ہے

Mobile
Number
cannot be
updated using
SSUP Portal

موبائل نمبر اس
اس یو پی پورٹل
 کا استعمال کرتےNot required
ہوئے اپ ڈیٹ
نہیں کیا جا ئگا

ؼلط

Required

ضرورت

All the given
options

دیئے گئے تمام
اختیارات

1
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OTP (One time password) )او ٹی پی (ون ٹائم پاس ورڈ
اس اس یو پی پورٹل کے
ذریعہ اپ ڈیٹ کردہ ایڈریس
جمع کرتے وقت موبائل نمبر
through SSUP Portal
پر ایک بار بیھجا جاتا ہے

آدھار میں
رجسٹرڈ موبائل
نمبر

Mobile
Number of
آپریٹریا سپروائزر
Operator/Super کا موبائل نمبر
visor

صحیح

FALSE

ؼلط

2

صحیح

FALSE

ؼلط

2

ای آدھار ڈاؤن
لوڈ کریں

Download maadhaar

آدھار ڈاؤن لوڈ- مVisit nearest
کریں
cyber café

صحیح

FALSE

ؼلط

Record date of birth of
رہائشی کی تاریخ پیدائش کو
the resident, indicating
 مہینہ اور متعلقہ فیلڈ کا،دن
day, month and
Initial
اشارہ کرتے ہوئے ریکارڈ
___________ in the
کریں
relevant field.

ابتدائی

Surname

سرنام

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

سرنام

Father's name والد کا نام

 آدھار:4  بابis send on which mobile
 انرولمنٹ اپnumber while submitting
 ڈیٹ پروسیسthe Address update

Operator/Supervisor may

Mobile
Number
registered in
Aadhaar

Mobile
بیوی یا
Number of
سرپرست کا
Spouse/Gaurdi
موبائل نمبر
an

All the given
options

دیئے گئے تمام
اختیارات

1

آپریٹر یا سپروائزر اس کی

 آدھار:4 باب
طرؾ سے کئے جانے والے
update his/her own
تمام اپ ڈیٹ کے لئے اپنا
TRUE
انرولمنٹ اپ
mobile number for all the
 ڈیٹ پروسیسupdate done by him/her. موبائل نمبر اپ ڈیٹ کرسکتے
ہیں

Operator /Supervisor

آپریٹر یا سپروائزر سسٹم میں

 آدھار:4 باب
may add additional
رہائشی کی رضامندی کے
انرولمنٹ اپ
information in the system بؽیر اضافی معلومات شامل
 ڈیٹ پروسیسwithout resident concent کرسکتے ہیں
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 آدھار:4  بابupdated Aadhaar
 انرولمنٹ اپthrough following modes
 ڈیٹ پروسیسusing registered mobile
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 آدھار:4 باب
updation of Demographic استعمال کرتے ہوئے
انرولمنٹ اپ
Information using Postal ڈیموگرافک معلومات کا
ڈیٹ پروسیس

Resident can get the

number
Resident can get the

Services
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:5 باب
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا
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ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

TRUE

رہائشی رجسٹرڈ موبائل نمبر
کا استعمال کرتے ہوئے
Download e مندرجہ ذیل موڈ سےاپ ڈیٹaadhaar
کردہ آدھار حاصل کرسکتا ہے

آس پاس کے
) اور2( دونوں
 سائبر کیفے کاBoth (1) & (2)
)3(
مالحظہ کریں

4

رہائشی پوسٹل سروسز کا
TRUE

2

اپڈیشن حاصل کر سکتے ہیں

.اگر دو دستاویزی پروؾ
انرولی کے ذریعے جاری
کیے جائیں جن کا ایک ہی
نام میں اختالؾ ہو تو
انرولی کاەەەەەەەەەەەەەریکارڈ
کیا جائے گا

Surname

Year

سال

Name

نام

3

Full name

فل نام

Preferred
name

ترجیحی نام

3
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Chapter 5:
ڈیموگرافک
Capturing
اور بائیو
Demographic میٹرک
and Biometric تفصیالت کو
Details
کیپچر کرنا

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

ەەەەەەەەەەەەەەەەکو انرولمنٹ
ایجنسی کے ذریعے ریکارڈ
کیا جانا چاہیے جیسا کہ
 انرولی کے ذریعے باکسDate of Birth تاریخ پیدائش
عورت،میں ریکارڈنگ مرد
یا ٹراانسجینڈر کے ذریعے
واضح کیا گیا ہے

Gender
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:5 باب
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

For rural areas, which
دیہاتی عالقوں کے لیے
of the following fields
مندرجہ ذیل فیلڈس میں کس
Address line
can be left blank while کو رہائشی پتہ ریکارڈ
1 ایڈریس الئن
1
recording the
کرتے ہوئے خالی چھوڑا
residential address?
جائے گا؟
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:5 باب
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

Which of the following
رہائشی پتہ کے ایڈریس
details should be
 میں مندرجہ ذیل4 الئن
entered in the address
تفصیالت میں کس کو انٹر
line 4 of the residential
کیا جانا چاہیے؟
address?
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ڈیموگرافک
مندرجہ ذیل میں سے کس
اور بائیو
Which of the following
کو پہلے والے انرولمنٹ
Pre ماقبل انرولمنٹOne time
میٹرک
is used to retrieve pre ڈیٹا کو دوبارہ حاصل کرنےenrolment ID آئی ڈی
password
 تفصیالت کوenrolment data?
کے استعمال کیا گیا ہے؟
کیپچر کرنا
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:5 باب
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

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

.شہر اور پوسٹ/ٹاؤن/گاؤ
آفس فیلڈس کا نام کو خود
بخود پوپولیٹ ہو جائے گا
جبەەەەەەەەەکا عالقہ انٹر کیا
جائے گا

Building or
house
number

House
number

رہائشی پتہ

Fingerprint

فنگر پرنٹ

2

Pin Code

پن کوڈ

State

اسٹیٹ

2

گلی کا نام

Landmark

لینڈ مارک

Pin Code

پن کوڈ

3

ایک مرتبہ
پاسورڈ

Resident's
name

رہاشی کا پتہ

Aadhaar ID آدھار آئی ڈی

منڈل

Mobile
number

موبائل نمبر

Pin Code

Address line 2 2 ایڈریس الئن

بلڈنگ یا ہاؤس
Street name
نمبر

ہاؤس نمبر

Residential
address

جنس

Mandal

پن کوڈ

1

4
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Which of the following
مندرج میں سے کس کو
will you do when a
 کروگے جب رہائشی صحیحLeave the
resident is unable to
تارخ پیدائش کو فراہم نہ
field blank
provide the exact date
کرسکے؟
of birth?

فیلڈ کو خالی
چھوڑدیں

Enter the
resident's
zodiac sign

Enter the age
رہائشی کا
as
 جوڈیک دستخطmentioned
انٹر کریں
by the
resident

انرولنگ
ایجنسی
سپروائزر

Introducer

متعارؾ کار

Nodal officer نوڈل آفیسر

Operator needs to sign
آپریٹر کو اپنے فنگر پرنٹ
off every enrolment by
 یا ەەەەەەەەەەەەەەەکو فراہم کرنےMobile
providing their
 کے ذریعے ہرانرولمنٹ کوnumber
fingerprint and or
سائن آؾ کرنا ضروری ہے
______________.

موبائل نمبر

Signature

دستخط

Iris

اریس

Original POI اصلی پو آو آئی
documents دستاویزات

Which of the following متعارؾ کار پر مبنی
fields will be activated تصدیق کی صورت میں
Biometric
in case of Introducerمندرجہ فیلڈس میں کس کو
based verification?
ایکٹیویٹ کیا جائے گا؟

بائیو میٹرک

Introducer or انٹرو ڈیوسر یا
HOF
ایچ او ایؾ

Address

پتہ

POI

پی او آئی

2

UIDAI

STQC

MNREGA

MNREGA

DoPT

DoPT

2

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

Enrolment Agencies
must use Biometric
Devices certified by
___________ for
capturing Biometric
data.

.ەەەەەەەەەەەەەەەوہ ضرور یقینی
بنائے کہ آپریٹر کے پاس
Enrolling
کریٹکل پوائنٹس کا ایک
Agency
کاپی ہے جو ریویو کے
Supervisor
دوران اسٹیشن پر ریویو کی
جانی ہے

.انرولمنٹ ایجنسیز کو ضرو
بائیو میٹرک ڈیوائس کو
استعمال کرنا چاہیے جو
UIDAI
کیپچرنگ بائیو میٹرک ڈیٹا
کے لیےەەەەەەەەەەەکے ذریعے
تصدیق کیا گیا ہو

STQC

عمر کو انٹر
 کریں جیسا کہEnter the
پیدائش کا سال
 رہائشی کےyear of birth انٹر کریں
مذکور ہے

Resident

رہائشی

3

1

3

Fingerprinti
فنگر پرنٹنگ پیڈ
ng pads

انک پاٹ

Ink pad

پیپر

ؼلط

FALSE

صحیح

1

تمام دئے گئے
آپشنس

All the
given
options

کوئی بھی
آرام دہ پوز

Any
comfortable
pose

سائڈ پوز

Side pose

3

Poor
کمزور لوازمات
accessories

کمزور روشنی

Poor
illumination

کمزور وضاحت

Poor
expression

1

ان میں سے دیا None of the
 givenصرؾ آئی بال  Only eye ballچشمہ کے بؽیر
گیا کوئی بھی
options
آپشن نہیں

3

پلیٹین

Platen

1
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For capturing facial
image,
______________ of
the enrollee needs to
be captured.
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It is difficult for human
ہیومن آپریٹرس کے لیے
operators to analyse
مشکل ہے کہ وہەەەەەەەەەەکے
and recognise face
Poor focus
ساتھ چہرے کی پکچر کی
images with
تجزیہ کرے اور پہچانے
__________________.
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If the person normally
wears glasses, it is
recommended that the
photograph be taken
_______________.
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فنگر پرنٹ کیپچر کے لیے
فنگر پرنٹس کو صحیح
Paper
سے پوزیشن میں رکھا جانا
چاہیے کیپچر کو ەەەەەەەەەەاس
پر الئق بنانے کے لیےە

TRUE

کھڑے ہونے کی صورت.
میں فنگر پرنٹس اچھے
سے کیپچر کی جائے گی

چہرے کی تصویر کو
کیپچر کرنے کے انرولی کا
فرنٹل پوز Frontal pose
ەەەەەەەەەەەەەکیپچر کیا جانا
ضروری ہے

کمزور فوکس

اگر کو ئی شخص عموعی .
طور پر چشمہ پہنتا ہے ،تو
Without
چشمہ کے ساتھ  With glassesاس کو مشورہ دیا جائے گا
glasses
کہ فوٹو لی جائے
گیەەەەەەەەەەەەکے ساتھ

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

3

روشنی Illumination

Accessories

میک اپ

Make-up

الئٹنگ

لوازمات

نوڈل آفیسر Nodal officer

انرولی

Enrollee

آپریٹر

 Sideپورے حصہ کو

Ambient

1

ای اے
سپروائزر

EA
supervisor

2

ٹیوب کو

Tube

سائد والے
حصہ کو

چہرہ کی تصویر کو کیپچر
کرتے ہوئےەەەەەەەەەەەکا
استعمال چہرہ کے کسی
Lighting
بھی حصہ میں درست نہیں
ہے

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

Chapter 5:
Capturing
Demographic
and Biometric
Details

219

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

Chapter 5:
Capturing
Demographic
and Biometric
Details

220

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
The iris capture
میٹرک
procedure is sensitive
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While capturing facial
image, use of
_____________ that
cover any region of the
face is not permitted.

To capture iris,
کیپچر اریس کے
________________
 Operatorلیےەەەەەەەەەەەکیپچر ڈیوائس کو
will handle the capture
ہینڈل کرے گا
device.

روشنی Illumination

3

گالسیز

Glasses

ٹیوربن

Turban

لینس

Lens

آنکھ کے
چکتیاں کو

Eye patches

4

انڈیکیٹر

Indicators

الئٹ

Light

بارس

Bars

فراہم شدہ کپڑا

Cloth
provided

اریس کیپچر پروسیجر.
زیادہ اثر قبول کرتا
ہےەەەەەەەەەەەالئٹ کو

لوازمات جیسا
کہەەەەەەەەەەەەەاجازت دیا گیا
ہے مذہبی وجوہات کی بنا
پر چہرہ امیج کو کیپچر
کرتے ہوئے

فنگر پرنٹ کیپجر کے.
لیے ،ەەەەەەەەەەەکو فنگر پرنٹ
ڈیوائس پر فنگرس کو
پوزیشن میں رکھنے کے
لیے کریں

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

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

3

2

1

2

3

Pre-enrolment data
will get populated in
پہلے انرول کیا ہوا ڈیٹا
the respective fields
متعلقہ فیلڈس میں رکھا
when you enter the
جائے گا جب آپ
___________________.
انٹرەەەەەەەەەەەەەە کریں
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چہرے کا
پکچر

Facial image

نام اور یو آئی
ڈی

اگر تصدیق کی قسم
ەەەەەەەەەەەەەمتعارؾ کار پر
Aadhaar
Name and
آدھار کارڈ نمبر
 card numberمبنی ہے تو انٹروڈیوسر کو
UID
ریکارڈ کیا جانا چاہی۔

If verification type is
Introducer-based,
_______________ of
the Introducer has to
be recorded.
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 Registrar'sمتعارؾ کار کا

Introducer's

آپریٹر کا

Operator's

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەکا سائن آؾ.
بائیو میٹرک کی صورت
میں سافٹ ویئر میں آپڈیٹ
کیا جانا چاہیے

_______________ sign
off is activated in the
software in case of
biometric exceptions.
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ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

Chapter 5:
Capturing
Demographic
and Biometric
Details

226

دئے گئے میں None of the
given
سے کوئی سا
options
بھی آپشن نہیں

اریس

 Irisچہرے کا تصویر

Facial image

فنگر پرنٹ

کو ەەەەەەەەەەەەەەەەکیپچر کرنے.
کے لیے کیپجر ڈیوائس کو
آٹو فوکس اور آٹو کیپچر
Fingerprint
فنکشن کو استعمال کرنا
چاہیے

To capture _________,
the capture device
should use auto focus
and auto-capture
functions.
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Make-up

آنکھ کی
چکتیاں

فنگرس

Fringes

ٹیوربن

لوازمات جیسا
کہەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەچہرے کا
امیج کو کیپچر کرتے وقت
Turban
طبی وجوہات کی وجہ سے
منظور کیا گیا ہے

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

باب :5
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ماقبل
Preتاریخ پیدائش  Date of birthانرولمنٹ آئی
enrolment ID
ڈی

Thumb
دونوں ہاتھوں
impressions
کے انگوٹھے
of both
کا نشان
hands

رجسٹرار کا

میک اپ

Eye patches

جنس

Gender

نام

Name

سپروائزر کا Supervisor’s
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If the significant part of
iris is not visible in iris
capture, the feedback
provided by software is
called
___________________.

230

Chapter 5:
Capturing
Demographic
and Biometric
Details

:5 باب
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

For a child below 5
years, the biometric of
linked ___________
has to be captured.
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To clean the platen of
the fingerprint device,
use ___________ cloth
periodically.

. فنگر پرنٹ ڈیوائس کو
کلین کرنے کے لیے
 استعمال کریںەەەەەەەکپڑے کوDenim
وقتا فوقتا
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There should not be
__________________
on the platen while
capturing fingerprints.

. وہاں پلیٹن پر نہیں
Proper
ہوگاەەەەەەەەەەەەەەەەەەە فنگرپرنٹس
conditions
کو کیپچر کرتے ہوئے
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Ensure that the fingers
are placed
____________ is
placed well on the
scanner.

.اس بات کو یقینی بنائیں کہ
Straight and
Flat and till
فنگرس ەەەەەەەەەەەەەرکھی گئی
سیدھا اور ہلکا
tip of the
the top joint
ہے اچے طریقے سے
سا حصہ
finger
of the finger
اسکینر پر

.اریس کے اہم حصہ اریس
کیپچر میں ویزیبل نہیں ہے
سافٹ ویئر کے ذریعے فیڈ
Illumination ترچھی روشنی
بیک فراہم کیے گیے کو
ەەەەەەەەەەەەەکہا جاتا ہے

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

Gaze incorrect  ٹکٹکی لگانا ؼلطPupil dilation پوپل ڈیلیشن

والدین یا رشتہ
دار

Birth
certificate

پیدائش
سرٹیفیکٹ

Occlusion

None of the ان میں سے دیا
given
گیا کوئی بھی
options
آپشن نہیں

آپریٹر

Parent or
relative

ڈیمن

Lint-free cloth لنٹ فری کالتھ

Flannel cloth فلین کالتھ

مناسب حاالت

Sufficient light مناسب روشنی

Shadow of
Direct light
آپریٹر کا سایہ
the operator
shining

افقی حصہ اور
Diagonally
انگلی کے ٹاپ
and cloth
جوڑے تک

بند کردینا

Fur

4

2

فیو

2

ڈائریکٹ
چمکتی ہوئی
روشنی

4

None of the دیئے گئے
وتری طور پر
given
کوئی بھی
اور کپڑا
options
آپشنس نہیں

2
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Fingers not positioned
میٹرک
correctly is a/an
____________ تفصیالت کو.
کیپچر کرنا
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During facial image
capture, the focus of
the capture device
should not suffer from
_________________.

:5 باب
Chapter 5:
ڈیموگرافک
Capturing
اور بائیو
Demographic میٹرک
and Biometric تفصیالت کو
Details
کیپچر کرنا

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

.اگر رہائشی کسی
دستاویزی انکشاؾ کے
 تاریخ پیدائش کی وضاحتCheck the
کرے تو آپ کو تاریخ
"Verified"
 پیدائش کو ریکارڈ کرنا ہےbox
اورەەەەەەەەەەەەەەەەە

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

.جنس کو مرد کے طور پر
ریکارڈ کرنے کے لیے آپ
دئے گئے باکس میں
M
سےەەەەەەەەەەەلیٹر کو سلیکٹ
کرنا ہوگا
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.فنگرس صحیح سے
پوزیشن میں نہیں رکھا گیا
ہے یہ ایک ەەەەەەەەەەەەەەەەەەہے

چہرے کی صورت کے
کیپچر کے دوران کیپچر
ڈیوائس کا فوکس نہیں
ہوگاەەەەەەەەەەەەەەسے

Automatic
capture

سافٹ ویئر کے
ذریعے
Smudged
ایکشینیبل فیڈ
fingerprint
بیک

دھبا لگا ہوا
فنگر پرنٹ

Enrollee
position

انرولی کا
پوزیشن

2

Unnatural
اوپر یا ایسپوزر
coloured
کے تحت
lighting

ؼیر طبعی
الئٹ کا کلر

All of the
given

تمام دئے گئے

4

تصدیق شدہ
Should not
تصدیق شدہ
Enter the
 باکس کو چیکcheck the
 باکس کو چیکdate
کریں
"Verified" box نہ کریں
manually

تاریخ کو
Approximat عمر کا اندازہ
دستی طور پر
e the age
لگائیں
انٹر کریں

2

M

Actionable
 آٹومیٹک کیپچرfeedback by
software

Motion blur
Over or
موشن بلیور یا
or radial
under
ریڈیل ڈسٹورشن
distortion
exposure

___________________
.5 رہائشی ایڈریس کے الئن
needs to be captured
 کے ایڈنیس میںەەەەەەەەەەەەکوC/o person's کیئر آؾ
in address line 5 of the
 کیپچر کیا جانا ضروری ہےname
شخص کا نام
residential address.

F

F

T

T

None of the دئے گئے میں
given
سے کوئی سا
options
بھی آپشن نہیں

1

Building
number

بلڈنگ نمبر

Landmark

لینڈ مارک

Mohalla/
Locality/
Post

4

t محلہ/
 پوسٹ/لوکالیٹی
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Registrar/EA should
ensure beforehand
:5 باب
that the Pin Numbers
Chapter 5:
 ڈیموگرافکof the region in which
Capturing
اور بائیو
enrolment is to be
Demographic میٹرک
carried out are
and Biometric  تفصیالت کوcompletely and
Details
 کیپچر کرناcorrectly captured in
___________________
__.
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:5 باب
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

___________ used for
facial image capture
should be switched off
during iris capture.
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میٹرک
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Poor illumination has a
high impact on the
performance of
________________.
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:5 باب
Chapter 5:
ڈیموگرافک
Capturing
اور بائیو
Demographic میٹرک
and Biometric تفصیالت کو
Details
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ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

ای اے پہلے ہی/رجسٹرار
یقینی کرائے گا کہ عالقہ کا
 پن نمبرس جس میں مکملSoftware
 طور پر پورا کیا جارہا ہےPIN Master
اور صحیح طور
پرەەەەەەەەەەەەمیں کیپچر کیا
جارہا ہے

ەەەەەەەەەەەەەەەکو چہرے کی
تصویر کے استعمال کیا
Table fan
جاتا ہے اریس کیپچر کے
دوران سوئچ آؾ کیا جاتا ہے

سافٹ ویئر پن
ماسٹر

Preماقبل انرولمنٹ
CIDR PIN
enrolment ID آئی ڈی

ٹیبل فین

Table light

ماقبل انرولمنٹ
Retrieving
کمزور روشنی
آئی ڈی کو
Fingerprint
preەەەەەەەەەەەەەەەکے پرفارمینس پر
 دوبارہ حاصلcapture
enrolment ID
زیادہ اثر رکھے گی
کرنا

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

کسی بچے کے چہرے کی
تصویر کو کیپچر کرنے
کے لیے یہ قابل قبول ہے
کہ چائلڈ ەەەەەەەەەەەەەەەە

_________________
needs to be checked
for any capture that
fails.

ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەضروری ہے
کہ کسی بھی کیپچر کے
لیے چیک کیا جائے جو
ناکام ہوە

Can be
والدین کے
captured
چہرے کے
along with
ساتھ ساتھ
the parent's کیپچر کیا جائے
face
گا

Actionable
feedback

ایکشینبل فیڈ
بیک

سی آئی ڈی
آر پن

Proof of
Address

ایڈریس کا
پروؾ

1

ٹیبل الئٹ

Auto focus

آٹو فوکس

Mobile
phone

موبائل فون

2

فنگر پرنٹ
کیپچر

Iris capture

اریس کیپچر

Face
چہرے کی
recognition پہچان

4

Stands on
انرولنگ ٹیبل
the
پر کھڑا
enrolling
ہوجائے جس
table so
کی وجہ سے
that
fingerprints فنگر پرنٹ کم
سے کم کیپچر
can be
captured at کیا جاسکے
least

2

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

والدین کے
Sleeps on the بستر پر سو
چہرے کی امیج
bed if
جائے اگر
کو کیپچر کئے
available
دستیاب ہو
بنا گود میں بیٹے

Automatic
capture

آٹومیٹک کیپچر

Smudged
fingerprint

دھندھال فنگر
Accessories لوازمات
پرنٹ

1

Iris pattern of each eye
is not correlated and
___________ gives
biometric feature sets.

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا
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اگر رہائشی اریس کو.
کیپچر کرتے ہوئے دور دکھ
رہا ہو ،توسافٹ ویئر کے
Occlusion
ذریعے دیا گیا ایکشینبل فیڈ
بیکەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

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

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا
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ەەەەەەەەەەەەەەکی دستاویز جو.
کسی فرد کے ذریعے
جاری کیا گیا رہائشی
ایڈریس کے ریکارڈنگ
سے ویریفائی کیا جانا
ضروری ہے دستاویز پر
مبنی ویریفیکیشن کی
صورت میں

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

باب :5
Chapter 5:
ڈیموگرافک
Capturing
اور بائیو
میٹرک Demographic
تفصیالت کو and Biometric
Details
کیپچر کرنا

آگر سافٹ ویئر کے.
ذریعے دئیے گئے ایکشینبل
فیڈ بیک پوز ہے تب یو
12ە 7ڈکریز 12.7 degrees
اینگل آوٹ پٹ امیج میں بڑا
ہوگاەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

If the actionable
feedback given by
software is 'Pose', then
the yaw angle in
output image is greater
than
__________________.

باب :5
Chapter 5:
ڈیموگرافک
Capturing
اور بائیو
میٹرک Demographic
تفصیالت کو and Biometric
Details
کیپچر کرنا

دئے گئے میں None of the
given
سے کوئی سا
options
بھی آپشن نہیں

تین مستقل

Three
dependent

دو مستقل

Two
independent

ایک یونک

3

اریس فوکس
میں نہیں ہے

Iris not in
focus

ٹکٹکی لگانا
ؼلط

Gaze
incorrect

انکھ کی پتلی
کی کشادگی

Pupil dilation

اکلوزن

2

ذاتی سرٹیفیکٹ

Caste
Certificate

شناخت کا
پروؾ

Proof of
identity

ایڈرین کا پروؾ

Proof of
address

3

13ە 8ڈگریز

13.8
degrees

11ە 5ڈگریز 11.5 degrees

10ە 3ڈگریزs

10.3 degrees

3

پالم پرنٹ

Palm print

 Fingerprintچہرے کا تصویر

Facial image

2

فنگر پرنٹ

ہر آنکھ کا اریس پیٹرن آپس
 One uniqueمیں مال ہوا نہیں ہے اور
دیتا ہےەەەەەەەەەەەەەەەەەبائیو
میٹرک فیچر سیٹسە

تاریخ پیدائش Date of Birth

اریس

________________
مندج میں سے کھڑے.
from the following
ہونے کے پوزیشن میں بہت
is/are best captured in
Iris
بہترہےەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
standing position.

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا
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2

3

3

4

2

سافٹ ویئر کے
ذریعے
ایکشینبل فیڈ
بیکک فراہم کیا
جائے گا

Actionable
Image
 feedback byامیج افیکٹ کا
effects will
مشورہ دیا
software
جائے گا be suggested
will be
provided

Image quality
امیج کوالٹی
 assessmentآٹومیٹک کیپچر
اسسمنٹ کی
لی جائے گی
would be
جائے گی
done

ؼصہ کے
طور پر
دیکھیئے

Look angry

وتری طور پر
دیکھیئے

Look
diagonally

مسکرایئے

 UIDدونوں  1اور 2

Both (1) and
)(2

ایڈریس کا پروؾ

Proof of
address

شناخت کا پروؾ

تاریخ پیدائش
این پی آر کی
NPR receipt
کی سرٹیفکٹ
پرچی

DoB
certificate

جنس کی پرچی

Gender
receipt

اوپر دیکھئے Look above

یو آئی ڈی

دونوں انگوٹھے Two thumbs

انگوٹھا یا
بیبی فنگر یاBaby finger r
رنگ فنگر  or ring fingerشہادت کی انگلی

ایک.
 Automaticابتداءەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەکیپچر
پروسیجر کے دوران
capture will
آپریٹر کو فیڈبیک فراہم
be taken
کرنے کے لیے

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

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا
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رہائشی کو اریس اسکین.
کے آنکھ کو زیادہ پھیالنے
کی ہدایت دیں آپریٹر
Smile
رہائشی کو کہہ سکتا
ہےەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

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

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا
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If verification type is
Documents-based,
باب :5
appropriate
Chapter 5:
____________ ڈیموگرافک
Capturing
اور بائیو
document(s) is/are to
میٹرک Demographic
be selected from the
 drop down dependingتفصیالت کو and Biometric
Details
 on the documentکیپچر کرنا
produced by the
resident and verified
by the verifier.
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اور بائیو
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اگر تصدیق کی قسم.
دستاویز کی بنیاد پر ہے تو
مناسبەەەەەەەەەەەەەەەەەەەدستاویز
ڈراپ ڈاؤن سے سلیکٹ کی
Proof of
جائے گی جو اس دستاویز
identity
پر مبنی ہو جس کو رہائشی
کے ذریعے جاری کیا گیا
ہو او تصدیق کار کے
ذریعے تصدیق کیا گیا ہو

اگر رہائشی پوز.
کرےەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەتو
 Preپرچی نمبر فیلڈ میں ریکارڈپریەانرولمنٹ
آئی ڈی  enrolment IDکی جائے گیەچہ جائے کہ
این اے کے طور پر مارک
کیا گیا ہو

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

باوجودکہ کوئی بھی فنگر.
پرنٹ ٹھیک ہے ،مگربہتر
Iris and
 Thumb orاریس اور چہرہ
ہے کہ استعمال کریں
کا پکچر facial image
index finger
چاہےەەەەەەەەەەەەەەەەەیا ہاتھ سائن
آؾ کے لیے

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

متعارؾ کار کے لیے.
ضروری ہے کہ وہ اپنے
دستخط کو
دےەەەەەەەەەەەەەەریکارڈ کو
منظوری دینے کے لیے

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

Enrolment Agencies
must use Biometric
devices certified by
____________ for
capturing biometric
data.

4

فنگر پرنٹ

Fingerprint

چہرے کا
پکچر

Facial image

اریس

Iris

دستخط

4

یو آئی ڈی اے
آئی

UIDAI

انرولمنٹ
اسٹیشن

Enrolment
stations

او ایس آئی

OSI

سی آئی ڈی آر

انرولمنٹ ایجنسی کو.
ضرور بائیو میٹرک ڈیوائس
کا استعمال کرےجس کی
CIDR
تصدیق کی گئی
ہوەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەکیپچرنگ
بائیو مٹرک ڈیٹا کے لیے

4

تمام دئے گئے

 Only partialفوکس امیج کو
آوٹ کرنا
images

Out of focus
images

کھرچنا

وقتا فوقتا فنگر پرنٹ.
ڈیوائس کو چیک
Scratches
کریںەەەەەەەەەەەەەەەکیپچر کرنے
کے لیے

Check the fingerprint
devices periodically for
______________
getting captured.

2

کیپچر کا زیادہ
سے زیادہ نمبر

آٹو فوکس یا آٹو
چینج شیپ
Change shape
کیپچر
کے طور پر

Auto focus
and autocapture

کروپنگ

چہر کی پکچر کو کیپچر
کرنے کے لیے کیپچر
ڈیوائس استعمال
ہوگاەەەەەەەەەەەەەەەەفنکشن کے
طور پر.

To capture facial
image, the capture
device should use
___________________
__ functions.

4

انروولی سے
Move on to
سیلفی لینے
نیکسٹ اسٹیپ
the next
کے لیے
پر موو کرے گا
step
پوچھے گا

Collect the
انرولی کا
پاسپورٹ سائز passport size
فوٹو کلیکٹ photo of the
enrollee
کرے گا

کمیرہ تبدیل
کرے گا

جب امیج کوالٹی پاس ہو یا.
کیپچر کے زیادہ نمبرچہرے
 Change theکی پکچر کو ختم کردے تو
آپریٹر کرے
camera
گاەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

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

صرؾ s
All of the
 givenجزوی تصاویر

Maximum
number of
captures

Ask the
enrollee to
take a selfie

Signature

Cropping

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا
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باب :5
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اور بائیو
میٹرک Demographic
تفصیالت کو and Biometric
Details
کیپچر کرنا
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260
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262
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اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا
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Chapter 5:
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Capturing
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and Biometric تفصیالت کو
Details
کیپچر کرنا

:5 باب
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

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

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

.شخص کا نام انٹر کی
جائے گی ەەەەەەەەەەەەەەەفیلڈ میں
With titles
جو نام کے لیے فراہم کی
گئی ہے

اگر دو دستاویزی پروفس
کو انرولی کے ذریعے
جاری کئے جائے جوسیم
نام بنیادوں اور فل نام کے
ساتھ مختلؾ ہو
توەەەەەەەەەەەەەەەەەەەریکارڈ ہوگا

Enrolling
agency's
fingerprint

ٹائٹلس کے ساتھ

With
salutations

ایجنسی کے
فنگر پرنٹ کو
انرول کرنا

Registrar's
Enrollee's full انرولی کا پورا
thumb
name
نام
impression

Postal Index
پوسٹل انڈیکس
Number Code نمبر

s آداب کے ساتھIn full

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

.ەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەلوکل
زبان کے لیے ضروری ہے
Transliteratio
کہ دستی طور پر فونیٹکس
منقولہ
n
اور دوسرے وجوہات کی
وجہ سے درست کیا جائے

:5 باب
Chapter 5:
ڈیموگرافک
Capturing
اور بائیو
Demographic میٹرک
and Biometric تفصیالت کو
Details
کیپچر کرنا

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

.رہائشی کے ساتھ انرولمنٹ
 ڈیٹا کے معائنہ کے دورانSpelling of
آپریٹر ضرور پڑھے
resident's
گاەەەەەەەەەەەەەەەەەرہائشی کو
name
آپریٹر کے اختتام سے پہلے

رہائشی کے نام
Date of birth
کا اسپیلنگ

تاریخ پیدائش

:5 باب
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

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

کیپچرنگ فنگر پرنٹس کی
ە دونوں1شناخت کریںە
ە بائیں ہاتھ کے2 انگوٹھےەIII, II and I
ە دائیں3تمام چاروں انگلیاںە
ہاتھ کے تمام چاروں انگلیاں

 دو اور ایک، تینII, III and I

 تین اور ایک، دوI, II and III
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CIDR PIN

پورے کے
ساتھ

All of the
given

تمام دئے گئے

3

رجسٹرار
Operator's
کے انگوٹھے
iris
کا نشان

آپریٹر کا اریس

2

 سی آئی ڈی آرEnrolment
پن
ID

انرولمنٹ آئی
ڈی

1

تمام دئے گئے

4

کوئی بھی آرڈر

2

Address
پتہ جس میں
including Pin ،پن کوڈ
All of the
Code,
 وی،بلڈنگ
given
building,
ٹی سی اور
VTC, state
اسٹیٹ شامل ہو

 دو اور،ایک
Any order
تین

All of the
 givenبلنک نہ کریں
options

4

تمام دئے گئے
آپشنس

1

سرٹیفیکٹ
سرکاری
آفیسر کے
ایک سپروائزر A supervisor
ذریعے سائن
کیاگیا ہو

2

یو آئی ڈی اے s
آئی آر او ایس

1

سی آئی ڈی آڑ
پن ،باپ

UIDAI ROs

آنکھ کو زیادہ
کھولیں

Open the
eyes wide

Certificate
signed by
ایڈریس کا پروؾ
gazetted
officer

Proof of
address

Do not blink

رہائشی نےs
The resident
تمام اپنے
has lost all
اصلی
his original
دستاویزات
documents
کھو دئے ہیں

 CIDR PIN,انرولمنٹ آئی
 fatherڈی ،گارڈین

امتیازات صرؾ
ہجے اور/یا
اخیر نام میں
ہوسکتی ہے جو
پہلے نام سے
پہلے لکھی
جارہی ہے

Pre enrolmentآدھار نمبر ،باپ
ID, guardian

Look straight
کیمرہ میں
into the
سیدھا دیکھیں
camera

ایک متعارؾ
کار

264

اگر کوئی دستاویز رہائشی
کے ذریعے چمکایا گیا تو
وہ انرولمنٹ میں شناخت
کے پروؾ کے ڈراپ ڈاؤن
 Anلسٹ میں نہیں ہے ،تب وہ
شناخت دستاویز کا قابل
introducer
قبول پروؾ نہیں ہے اور
رہائشی شناخت کے ویلڈ
پروؾ کا مطالبہ کرے گا
یاەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەانرولمنٹ کے
لیے اس طرح کی حالت میں

If a document
furnished by a resident
is not in the drop down
list of Proof of Identity
باب :5
in enrolment, then it is
Chapter 5:
ڈیموگرافک
not an acceptable
Capturing
اور بائیو
Proof of Identity
میٹرک Demographic
document and the
تفصیالت کو and Biometric
resident would either
Details
کیپچر کرنا
require a valid Proof of
Identity or
____________ for
enrolment in such case.

__________________
واضح نام میں امتیاز کی__
صورت میں اور ایک پی او
آئی دستاویزمیں نام جو
رہائشی کے ذریعے واضح
کیا گیا ہے وہ ہوسکتا ہے
کہ انرولمنٹ ایجنسی کے
ذریعے ریکارڈ کی جاسکتا
 ،ہے
اگرەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

In case of difference in
the name declared and
باب :5
the one in POI
Chapter 5:
ڈیموگرافک
document, the name
Capturing
اور بائیو
as declared by the
میٹرک Demographic
resident may be
تفصیالت کو and Biometric
recorded by the
Details
کیپچر کرنا
Enrolment Agency, if
___________________
_
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The
difference is
The enrollee
only in
انرولی کو خود
seems to be
spelling
بخود صحیح
true to
and/or last
ہونا چاہیے
himself
name to be
written prior
to first name

Aadhaar
ای آئی ڈی/یو r
number,
آئی ڈی ،ماں
father

During iris capture,
اریس کیپچر کے دوران operator must instruct
the resident to
آپریٹر ضرور رہائشی کو
ہدایت کرے ___________________.
گاەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

Chapter 5:
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and Biometric
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بچہ کے پانچ سال کی عمر
سے نیچےوالدین /رشتہ دار
 EID/UID,کاەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەلنک کیا
جانا چاہیےاور ترجیحی
mother
طور پرەەەەەەەەەەاگر دونوں
والدین زندہ ہوں

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

باب :5
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا
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:5 باب
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Demographic میٹرک
and Biometric تفصیالت کو
Details
کیپچر کرنا

:5 باب
Chapter 5:
ڈیموگرافک
Capturing
اور بائیو
Demographic میٹرک
and Biometric تفصیالت کو
Details
کیپچر کرنا
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:5 باب
ڈیموگرافک
اور بائیو
میٹرک
تفصیالت کو
کیپچر کرنا

:5 باب
Chapter 5:
ڈیموگرافک
Capturing
اور بائیو
Demographic میٹرک
and Biometric تفصیالت کو
Details
کیپچر کرنا
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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 انرولمنٹەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

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

.انرولمنٹ ایجنسی رہائشی
کو مطلع کرے گا کہ اس کا
ڈیموگرافک اور بائیو
Biometric
میٹرک اطالع استعمال
access at
ہوگاەەەەەەەەەەەەەەەەەەکے بنانے
workplace
کے لیے

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

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

If the fingerprint
captured is not of the
requisite quality, the
 استثنا:6  بابoperator would make a
ہینڈلنگ
reasonable number of
attempts to capture
the biometrics of the
resident.

Can be done
with
recommenda
tion from
Nodal officer

r نوڈل آفیسر
 سے مشورہ کےCannot be
 ساتھ کیا جاسکتاdone
ہے

Can be done والدین
by providing  کےشناختیNeeds to be رجسٹرار کے
 نہیں کیا جاسکتproof of
 کارڈ کو فراہمdone by the ذریعے کیا جانا
identity of
کرکے کیا
Registrar
ضروری ہے
the parents جاسکتا ہے

2

کام کی جگہ پر
Aadhaar and
Passport and
آدھار اور
بائیو مٹرک کی
 پاسپورڈ اور پینauthenticatio
PAN
تصدیق
رسائی
n

Bank
accounts
and CIBIL
score

اکاؤنٹ
 بینک
اور سی آئی بی
آئی ایل اسکور

3

جب فنگر پرنٹ کیپچر
ناکام ہوجائے تو آپریٹر
Finger not
چیک کرے گا کہ سافٹ
positioned
ویئر کے ذریعے فراہم کیا
correctly
گیا کونسا ایکشینبل فیڈ بیک
ہے؟

کو صحیح
 طور پر پوزیشنToo much
 میں نہیں رکھاpressure
گیا ہے

All of the
given

تمام دئے گئے

4

.فنگر پرنٹ کو کیپچر
کرتے ہوئے اضافی فنگرس
Captured
 اضافی،کی صورت میں
and framed
فنگر کو ہونا
چاہیےەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

Capture the
additional
علیحدہ طور پر
finger
اضافی انگلی کو
separately
کیپچر کریں اور
کیپچر کیا ہوا
and mention ڈراپ ڈاؤن مینو
اور فریم کیا ہوا
in the Others کے دوسرے
column of
کالم میں مذکور
the dropکریں
down menu

اگر کیپچر کیا ہوا فنگر
پرنٹ اچھے قسم کا نہیں
ہے تو آپریٹر ے رہنے
والے کے بائیو میٹرکس
کیپچر کرنے کی کچھ حد
تک کوشش کرےگا

صحیح

TRUE

FALSE

Excessive
moisture and
بہت زیادہ پریشر
excessive
dryness

ؼلط

بے شمار
رطوبت اور
بے شمار
سوکھا پن

Use the
other hand
Ignored and نظر انداز کیا
اضافی انگلی یا
in place of
the main five ہوا اور مین
پیر کے نشان
the
fingers have پانچ انگلیوں
کی جگہ
additional
to be
کو کیپچر کیا
دوسرے ہاتھ کا
finger or
captured
جانا ہے
استعمال کریں
foot
impression

3

1
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If an enrollee is unable
to give biometrics due
to loss of fingers, this is
 استثنا:6 باب
a/an _____________
ہینڈلنگ
and needs to be
handled thus.

اگر انرولی انگلیوں کے نہ
ہونے کی وجہ سے
بائیومیٹرکش نہیں دے سکتا
Iris capture
 اور----------- تو یہ ایک
ضروری ہے کہ اس کو
اسی طرح ہینڈل کیا جائے

If capturing Iris image
اگر ایک یا دونوں آنکھوں
is not possible due to
میں بینڈیج کی وجہ
bandage across one or سےآئرس امیج کو کیپچر
 استثنا:6 باب
both eyes, the same
 کرنا ممکن نہ ہوسکے توTRUE
ہینڈلنگ
has to be recorded in
ہوبہو اس کو آپریٹر کے
the system by the
ذریعے سسٹم میں ریکارڈ
operator.
کیا جائے گا
If the resident has
applied mehendi on
 استثنا:6  بابher hand, the
ہینڈلنگ
fingerprint image has
to be captured
normally.
While handling
fingerprint images, if
the finger/s is/are
 استثنا:6 ________________ باب,
ہینڈلنگ
the same has to be
noted in the data as
provided in the
software.

اگر رہائشی نے اپنے ہاتھ
پر منہدی لگا رکھا ہے تو
فنگرپرنٹ امیج کو نارمل
طور پر کیپچر کیا جاۓ گا

TRUE

فنگر پرنٹ امیجز کو ہینڈل
کرتے دوران اگر فنگر اس
 سے ہے تو---------طرح
Missing
ہوبہو ڈیٹا میں لکھا جائے گا
جیسا کہ سافٹ وئر میں
فراہم کیا گیا ہے

If the operator is not
اگر آپریٹر دھیمی روشنی
able to capture facial
کی وجہ سے چہرہ کا فوٹو
image because of the
نہیں لے سکتا تو آپریٹر
 استثنا:6  بابpoor light, the
 انرولمنٹ اسٹیشن کو رومTRUE
ہینڈلنگ
operator should move
کے اس جگہ پر منتقل
the enrolment station
کرے گا جہاں پر اچھی
to a location in the
روشنی ہو
room with better light.

آئرس کیپچر

Biometric
update

بائیو میٹرک
اپڈیٹ

صحیح

FALSE

ؼلط

1

صحیح

FALSE

ؼلط

1

الپتہ

Amputated

کٹا ہوا عضو

صحیح

FALSE

ؼلط

Consultation  صالح مشورہException

Bandaged

مرہم پٹی کیا
ہوا

All of the
given
options

رعایت

دئے ہوئے تمام
اختیارات

4

4

1
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If the bandaged finger
of the applicant has to
be captured for
 استثنا:6 باب
fingerprint image, the
ہینڈلنگ
operator should
_________________.

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

بینڈیج
فنگراور
دوسرے
All of the
اور، فنگرس
given
دونوں فوٹوز
options
کے گروپ کو
علیحدہ طور
پر کیپچرکرنا

اگر درخواست دہندہ کا بینڈ
 کی ہوئی انگلی فنگر پرنٹCrop the
امیج کے لیے کیپچر کی
bandage in
جارہی ہے تو آپریٹر کو
the image
------------کرنا ہوگا

Capture the
fingerprints
بینڈیج کو امیج
of the
میں کاٹیں
remaining
fingers

بچی ہوئی
انگلیوں کے
فنگرپرنٹ کو
کیپچر کرنا

If standard images of
the fingerprints are not
possible for an enrollee
 استثنا:6  بابdue to dryness, the
ہینڈلنگ
operator should
politely ask the
enrollee to wash his
face.

اگر انرولی کےڈرائنیس کی
وجہ سے اچھے قسم کا
فنگر پرنٹ ممکن نہ
 ہوسکے تو آپریٹر انرولیTRUE
سے نرم انداز میں چہرہ
 صاؾ کرنے کے/ دھونے
لیے کہ سکتا ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

2

The operator would
make a reasonable
number of attempts to
 استثنا:6  بابcapture the biometrics
ہینڈلنگ
of the resident if the
fingerprint captured on
the platen is not of the
requisite quality.

آپریٹر رہائشی کے
بائیومیٹرک کیپچر کرنے
کی متعدد بار کوشش کرے
TRUE
گا اگر پلیٹین پر کیپچر کیا
گیا فنگر پرنٹ اچھے
کوالٹی کا نہیں ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

1

If capturing Iris image
is not possible due to
any deformity or
 استثنا:6 باب
disease, the operator
ہینڈلنگ
should ask the resident
to get the eyes
operated.

اگر کسی عیب یا بیماری
کی وجہ سےآئرس امیج
کو کیپچرکیا جانا ممکن نہ
TRUE
ہو تو آپریٹر رہائشی کو
آنکھ کے آپریٹ کرانے کے
بارے میں پوچھ سکتا ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

2

For enrolment of resident
with biometric exception,
 استثنا:6 باب
operator should
ہینڈلنگ
mandatorily capture
_________________.

بائیو میٹرک ایکسیپشن کے
ساتھ رہائشی کو انرول کرنے
کے لیے آپریٹر ضروری طور
----------- پر کیپچر کرےگا

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

ایکسپشن فوٹو
میں کھلی ہوئی
 آنکھوں کے ساتھNone
فوٹو لیں اگر
ممکن ہو

Both hands
دونو ہاتھ (کیمرہ
(open palms
کی طرؾ کرتے
facing the
ہوئے ہتھیلی کو
camera) in an
کھولنا) ایک
exception
ایکسپشن فوٹو ہے
photo

نن

دئے ہوئے تمام
اختیارات

Both 1 and 2 2  اور1 دونو

2

4
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Raju is unable to open
راجوآئرس امیج کو صحیح
his eyes properly for
Warn Raju
 استثنا:6 باب
سے نہیں کھول سکتا ە تو
capturing iris image.
to open his
ہینڈلنگ
آپریٹر اس صورت میں کیا
What can the operator
eyes wide
کرسکتا ہے
do in this case?
After repeated
attempts, Devi's
کئی بار کوشش کرنے کے
fingerprints could not
باوجود دیوی کی فنگر
 استثنا:6  بابbe captured with the
پرنٹ اچھے کوالٹی کے
ہینڈلنگ
desired quality. In that ساتھ کیپچر نہیں ہو پارہی
case, _____________ -----ہےە تو اس صورت میں
can be done.
کیا جاسکتا ہے--

راجو کو کہنا
کہ وہ اپنی
آنکھوں کو
زیادہ کھولے

Take the help
خاتون والنٹیر
of a lady
سے مدد لیں
volunteer

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

اپنے ہاتھوں
 سے انرولیAll of the
 کے آنکھونکوgiven
 کھولنے میںoptions
مدد کریں

دیئے گیے تمام
اختیارات

3

Take her
thumb
impression
and then
fingerprint

اس کے
 انگوٹھے کاApply
اس کے ہاتھوں
نشان اور
pressure on کو پریس
 فنگر پرنٹ کوher hands کرکے دبائیں
لیں

1

Tell the
ایک گیال اسفنج
enrollee to
یا تاول کو دینا
wash her
جو بیچ میں
hands as they
دستیا ب ہے
are greasy

انرولی کو کہیں
کہ وہ اپنی
ہاتھوں کو
دھوئے اگر وہ
چکنائی والی ہے

If the resident has
اگر رہائشی کے پاس
 استثنا:6  بابextra finger or fingers, اضافی انگلی با انگلیاں ہیں
TRUE
ہینڈلنگ
the operator needs to تو آپریٹر اضافی انگلی پر
ignore the extra finger. دھیان نہ دے

صحیح

FALSE

ؼلط

1

If the finger or iris of
the resident has
temporary damage
 استثنا:6 باب
and it is not possible to
ہینڈلنگ
capture the biometrics,
the operator will
record it in exceptions.

اگررہائشی کے فنگر یا
آئرس وقتی طور پر خراب
ہوچکی ہے اور بائیو
میٹرک کو کیپچر کرنا
TRUE
ممکن نہیں ہے تو آپریٹر
اس استثنا کو ریکارڈ رکھے
گا

صحیح

FALSE

ؼلط

1

If the enrollee is
unable to flatten the
 استثنا:6 باب
fingers, the operator
ہینڈلنگ
can
________________.

Take the
 اگر انرولی انگلیوں کو فلیٹیenrollee’s
نہیں کرسکتا تو آپریٹر
permission
------------------ کرسکتا ہےand then
assist him

Try to obtain
انرولی کی
fingerprints
 اجازت لیں اورto the extent
پھر اسے
that the
صرار کریںا
enrollee is
able to flatten

Provide a
wet sponge
or towel
available in
the centre

If the enrollee is
unable to give
اگر انرولی بائیومیٹرکس
biometrics due to
نہیں دے سکتا اس وجہ
 استثنا:6 __________________ باب,
 تو اس استثنا کو------- سےInjury
ہینڈلنگ
this is exception and
اس طور پرہینڈل کیا جانا
needs to be handled
ضروری ہے
thus.

زخم

Amputation
of fingers or
hands

پھالؤ کے فنگر
پرنٹ کو حاصل
کرنے کی
کوشش کریں
جس کو انرولی
ہموار کرسکتا
ہے

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

Problems
انگلیاں یا ہاتھوں
related to
کا کٹ جانا
eyes

sدوسرے ہاتھ
یا دونوں
All of the
انگوٹھے فنگر
given
پرنٹ کو
options
نیکسٹ کی
طرؾ بڑھایں

دئے ہوئے تمام
اختیارات

4

All of the
آنکھوں سے
given
متعلق مشکالت
options

دئے ہوئے تمام
اختیارات

4
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If the enrollee has only
اگر انرولی کے پاس صرؾ
one eye and capturing
 ایک ہی آنکھ ہے اور اریسAsk the
 استثنا:6  بابof iris image is not
 امیج کو کیپچر کرنا ممکنenrollee to
ہینڈلنگ
possible, then the
-- نہیں ہے تو آپریٹر کرے گاwear lens
operator should
---- ---_____________.

 انرولی کو لینسRecord the
 پہننے کے لیےsame in the
کہیں
system

Politely ask
ہوبہو کو سسٹم
the enrollee
میں ریکارڈ
to wash the
کریں
eyes

Biometric confirmation
of fingerprints, iris and
 استثنا:6  بابphotograph are
ہینڈلنگ
mandatory for any
demographic update at
Enrolment Centre.

TRUE

صحیح

FALSE

ؼلط

1

If the operator is not
اگر آپریٹر دونوں آنکھوں
able to capture both
کے کج نظری یا چکرانے
eyes at a time due to
 استثنا:6 باب
کی وجہ سے کیپچر نہ
TRUE
squint or disoriented
ہینڈلنگ
کرسکے تو آپریٹر آئرس
eyes, the operator can
کو دوبارہ کیپچر کرسکتا ہے
recapture the iris
image.

صحیح

FALSE

ؼلط

1

The hands of the
enrollee are dry and
the equipment is
 استثنا:6  بابunable to capture the
ہینڈلنگ
fingerprints. The
operator can
________________.

If capturing Iris image
is not possible due to
 استثنا:6  بابabsence of one or both
ہینڈلنگ
eyes, the operator
should record the
same in the system.

آئرس اور، فنگر پرنٹ
فوٹوگراؾ کی بائیومیٹرک
کنفرمیشن انرولمنٹ سینٹر
پر ڈیموگراؾ اپڈیٹ کے
لیے ضروری ہے

انرولی کا ہاتھ سکھا ہوا ہے
اور فنگر پرنٹ کو کیپچر
کرنے کی نہیں ہو پا رہی
ہے تو آپریٹر کرسکتا ہے

Politely ask
Politely ask
انرولی کو ہاتھ
the enrollee
the enrollee دھولنے کے
to wipe the
to wash the لیے نرمی سے
hands with a
hands
کہیں
cotton cloth

ایک یا دونوں انکھوں کی
عدم موجودگی میں اریس
امیج کو کیپچر کرنا ممکن
TRUE
نہ ہوسکے تو آپریٹیر ہوبہو
کو سسٹم میں ریکارڈ کرے
گا

صحیح

FALSE

Tell the
enrollee that
انرولی سے
his hands are
 نرمی سے کہیںrough and
 کہ وہ اپنا ہاتھdry and
روئی یا کپڑا
hence
 سے پونجھ لےfingerprints
cannot be
captured

ؼلط

نرم انداز میں
انرولی سے
ہاتھ دھونے
کے لیے کہیں

Ask the
enrollee to
tie a
bandage on
the other
eye

انرولی کو کہیں
کہ وہ اپنی
دوسری آنکھ پر
پٹی باندھ لے

انرولی کو
بتائیں کہ اس
کا ہاتھ خراب
اور سوکھ گیا
 ہے اور اسBoth 1 and 2 2  اور1 دونو
صورت میں
فنگرپرنٹ
کیپچر نہیں
کیا جاسکتا

2

4

1

The
backdrop
کسی دیوار
should be
پارٹیشن کے
کوئی بھی فلیش
preferably
No flash is to
کے ضد میں
استعمال نہیں
placed
be used
کسی بیل ڈراپ
کی جاے گی
against an
کو رکہیں گے
opaque
wall/partitio
n

Assistance
may be
provided to
the enrollee
to stand
straight

The
fingerprints
سیدھا کرنے
of
کے انرولی
remaining
کو مدد فراہم
fingers are
کیا جاسکتا ہے
captured by
the operator

بچے ہوئے
فنگرس کے
فنگر پرنٹس
آپریٹر کے
ذریعے کیپچر
کیے جائیں گے
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If the enrollee is
unable to sit in correct
 استثنا:6 باب
position because of old
ہینڈلنگ
age, it is a general
exception.

اگر انرولی صحیح پوزیشن
میں نہ بیٹھ سکے عمر
TRUE
دراز ہونے کی وجہ سے تو
یہ ایک عمومی ایکسپشن ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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If the fingerprint
captured is not of the
 استثنا:6 باب
requisite quality, the
ہینڈلنگ
operator should crop
the image.

کیپچر کیا گیا فنگر پرنٹ
 اچھے کوالٹی کا نہیں ہے توTRUE
آپریٹر فوٹو کو کاٹے گا

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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If the enrollee is not
able to give complete
 استثنا:6  بابset of biometrics as
ہینڈلنگ
required by UIDAI, the
reasons are considered
as exceptions.

اگر انرولی یو آئی ڈی اے
آئی کے ذریعے طلب کیا
گیا پورے بائیو میٹرک سیٹ
TRUE
کو نہ دے سکے تو
وجوہات ایکسپشن کے طور
پر اعتبار کیا جائے گا

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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If a resident has an
اگررہائشی کے پاس ایک
extra finger, the
زیادہ انگلی ہو تو آپریٹر کو
operator needs to
 استثنا:6 باب
چاہیے کہ رہائشی کو
assist the resident in
TRUE
ہینڈلنگ
اضافی فنگر کے پرنٹ کے
the fingerprint capture
بجائے فنگر پرنٹ کیپچر
to avoid capture of the
کرنے کو کہے
extra finger.

صحیح

FALSE

ؼلط

1

The operator would
make a reasonable
آپریٹر رہائشی کے
number of attempts to
بائیومیٹرک کیپچر کے لیے
 استثنا:6  بابcapture the biometrics
 متعدد بار کوشش کرے گاIris
ہینڈلنگ
of the resident if the
اگر پلیٹن پر کیپچر کیا گیا
___________ captured
اچھے کوالٹی کا نہیں ہے
on the platen is not of
the requisite quality.

ایریس

Fingerprint

فنگر پرنٹ
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If the enrollee has
اگر انرولی کی انگلیاں کاٹ
 استثنا:6  بابamputated fingers, which
دی گئی ہیں تو مندرجہ ذیل
of the following has to be
ہینڈلنگ
میں سے کیا کرنا ہوگا
done?

Facial image

 چہرہ کا پکچرForehead

پیشانی

4

2
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If capturing Iris image
اگرایک با دونوں آنکھوں
is not possible due to
کی عدم موجودگی میں
 استثنا:6  بابnon-existence of one
آئرس امیج کو کیپچر کرنا
ہینڈلنگ
or both eyes, the
ممکن نہیں ہے تو آپریٹر
operator should
---------------کرے گا
__________________.

Ask the
رہائشی سے
resident to
آنکھ آپریشن
undergo eye کے بارے میں
operation
کہیں

If the enrollee is not
اگر انرولی عمر دراز یا
able to keep self in
بیماری کی وجہ
correct posture for
سےبائیومیٹرک انسٹرومینٹ
reaching biometric
تک پہنچنے یا فوٹوگراؾ
 استثنا:6  بابinstruments or for
کے لیے خود کو صحیح
TRUE
ہینڈلنگ
photograph due to old
پوزیشن میں نہ رکھ سکے
age or sickness, this is
تو یہ ایک ایکسپشن ہے
an exception in
ہینڈلنگ فنگر پرنٹ امیج
handling fingerprint
کیپچر کے سلسیے میں
image capture.

صحیح

Open the
eyes of the
resident and
auto capture

رہائشی کے
آنکھوں کو
Auto focus
 کھولیں اور آٹوthe device
کیپچر کریں

FALSE

ؼلط

If the capture of both
اگر کج نظری یا بے سمت
eyes at a time is not
ہونے کی وجہ سے دونوں
possible due to squint
 استثنا:6 باب
آنکھوں کو بیک وقت کیپچر
or disoriented eyes,
Auto capture  خود بخود کیپچرAuto focus
ہینڈلنگ
کرنا ممکن نہ ہو تو آپریٹر
the operator may
کوشش کرسکتا
attempt to
ہےەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە
__________________.
Rama Devi is a 42-yearold daily wage
labourer. While
collecting her
biometric data, the
operator notices that
the quality of her
 استثنا:6 باب
fingerprints are not
ہینڈلنگ
good enough. He
makes repeated
attempts to capture
her fingerprints but is
faced with the same
result. What can be
done in that situation?

 سالہ روزینہ40 راما دیوی
کے تنخواہ پر کام کرنے
والی ہےەاس کے
بائیومیٹرک ڈیٹا کلکٹ
کرنے کے دوران آپریٹر کو
نوٹس کرتا ہے اس کے
فنگرپرنٹ کی کوالٹی کچھ
بھی اچھی نہیں ہےە وہ
باربار اس کے فنگر پرنٹ
کیپچر کرنے کی کوشش
کرتا بلکہ اس کو وہی
نتیجہ دریافت ہوتا ہے تو
اس حالت میں کیا
کرناچاہیے؟

Operator
آپریٹر پلیٹن پر
can flatten
راما دیوی کے
Rama Devi’s فنگرس کو
fingers on
ہموار کرسکتا
the platen
ہے

آٹو فوکس

Operator can آپریٹر لیڈی
ask women
آپریٹر یا والنٹیر
operators or سے راما دیوی
volunteers to کے فنگر کو
flatten Rama فراہم کرنے کے
Devi's fingers لیے کہیں

 ڈیوائس پر آٹوRecord the سیم کو سسٹم
فوکس کو
same in the میں ریکارڈ
کریں
system
کریں

4

2

Recapture

ریکیپچر

رہائشی سے
Request the
آنکھ زیادہ
resident to
کھولنے کے
open their
لیے رکوسٹ
eyes wide
کریں

3

Tell her
seriously
that she
needs to
flatten
fingers by
herself

اس کو
سریسلی کہیں
کہ اسے
Both 1 and 2 2  اور1 دونو
فنگرپرنٹ
فراہم کرنا
ضروری ہے

2
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Veeraiah is an elderly
person aged about 50
years. He was not in a
position to keep
himself in correct
 استثنا:6  بابposture for reaching
ہینڈلنگ
biometric instruments
or for photograph due
to sickness. How can
the operator capture
biometric data of
Veeraiah?

 سالہ عمردراز50 ویرای
آدمی ہےە وہ کمزور ی کی
وجہ سے بائیومیٹرک
انسٹرومینٹ تک پہنچنے یا
فوٹو کے لیے خود کو
صحیح پوزیشن میں نہیں
رکھ سکتے تو آپریٹر ویرای
کے بائیو میٹرک ڈیٹا کو
کیسے کیپچر کرسکتا ہے؟

If the iris or finger of
the resident has
temporary damage
 استثنا:6 باب
and it is not possible to
ہینڈلنگ
capture the biometrics,
the operator will
record it in exceptions.
Anusha needs to
attend her cousin's
wedding tomorrow
and she has applied
 استثنا:6 باب
mehendi on her hands.
ہینڈلنگ
How can the operator
handle capturing
Anusha's fingerprint
image?
If the operator is not
able to capture facial
image because of the
poor light, which is an
 استثنا:6 باب
actionable feedback,
ہینڈلنگ
then the situation has
to be handled by
_______________.

آپریٹر انرولی
کے لیے
اکوپمنٹ کلوز
کو منتقل
کرسکتا ہے

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

اچھی روم میں
اچھی روشنی
کے لے
انرولمنٹ
اسٹیشن کو
گھمائیں

اگر رہائشےکا آئرس یا
فنگر وقتی طور پر خراب
ہوگیا اور بائیو میٹرکس کو
TRUE
کیپچر کرنا ممکن نہیں رہا
تو آپریٹر اس کو ایکسپشن
میں رکھے گا

صحیح

FALSE

ؼلط

انوشا کو اپنے کزن کی
شادی پارٹی میں جانا ہے
اور اس نے اپنے ہاتھوں پر
مہندی لگارکھا ہے تو
آپریٹر کو انوشا کے
فنگرپرنٹ امیج کو کیسے
ہینڈل کرنا ہے؟

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

اس کو کہیں کہ
 وہ ایک ہفتہ بعدCapture as
 آئے جب مہندیnormal
ختم ہوجائے

اگر دھیمی روشنی کی وجہ
سے آپریٹر چہرے کا پکچر
کیپچر نہ کرسکے تو
ایکشنبل فیڈبیک کیا ہے
جس کے ذریعے حاالت کو
ہینڈل کیا جاسکےەەەەەەەەەەەەەەەەەە

Using the
generator
back-up to
improve
lighting

روشنی کو
بڑھانے کے
لے بیک اپ
جنریٹر کا
استعمال کرنا

Operator
can move
the
equipment
close to the
enrollee

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

نارمل طور پر
کیپچر کریں

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

رہائشی سے
نرمی سے
درخواست
کریں کہ وہ
ایٹینڈی کو
اپنے گھر
سے حاصل
کریے

Place the
backdrop
پارٹیشن دیوار
against an
کے مقابل بیک
opaque
دراپ کو رکھیں
wall/partitio
n

1

1

Ask her to
اس کو نمدار
rub her
کپڑے سے
hands with a ہاتھ صاؾ
moistened
کرنے کے
cloth
لیے کہیں

Place the
روم میں اچھی
backdrop
روشنی کے لیے
against an
سروس اسٹیشن
opaque
کو منتقل کریں
wall/partition

Apply antiاینٹی منہدی
mehendi
جیل اس کے
gel on her
ہاتھ پر لگائیں
palm and
اور امیج کو
capture the
کیپچر کریں
image

کسی دھندھال
پارٹیشن/دیوار
All of the
کے مقابل بیل
given
ڈراپ کو
رکھیں

دئے گئے تمام

2

4

308

Chapter 6
:Exceptional
Handling

309

Chapter 6
:Exceptional
Handling

310

311

312

Chapter 6
:Exceptional
Handling

Chapter 6
:Exceptional
Handling

If the finger or iris of
the resident has
temporary damage
 استثنا:6  بابand it is not possible to
ہینڈلنگ
capture the biometrics,
the operator will
record it in
_____________.

اگر رہائشی کا فنگر یا
اریس وقتی طور پرخراب
 ہوچکا ہے اور ممکن نہیںTo be
ہے کہ بائیو میٹرک کو
captured
 کیپچر کیا جاسکے تو آپریٹرlater
کو اس میں ریکارڈ رکھنا
پڑےگاەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

Which of the following  مندرجہ ذیل میں سے کونSquint or
 استثنا:6 باب
comes under general
 جنریل ایکسپشن کے تحتdisoriented
ہینڈلنگ
exception?
آتا ہے؟
eyes

Rangaiah is a
woodcutter and while
cutting trees, he hurt
 استثنا:6  بابhis index finger and it
ہینڈلنگ
has been bandaged.
How can the operator
handle the fingerprint
image capture?

رینگوا ایک لکڑی کاٹنے
واال ہے اور درخت کاٹتے
ہوئے اس نے اپنے
انگوٹھے کو زخم پجنچا دیا
اور اس پر بینڈیج لگا دیا گیا
تو آپریٹر فنگر پرنٹ امیج
کیپچر کو کیسے ہینڈل
کرسکتا ہے

An enrollee will not be
in a position to give
complete set of
biometrics as required
 استثنا:6 باب
by UIDAI because of
ہینڈلنگ
the reason/reasons like
___________________
__.

ایک انرولی پورے
بائیومیٹرکس سیٹ کو نہیں
دے سکتا جیسا کہ یوآئی ڈی
 اے آئی کے ذریعے طلبInjury
کیا گیا ہےە کچھ
وجوہات کی وجہ سے/وجہ
جیسےەەەەەەەەەەەە

Chapter 7:
: باب کا نامIdentify the error type
Guidelines for  کوالٹی آؾin the given image.
Enrolment
انرولمنٹ
Operator and کی بنا پر
Supervisor on آپریٹر اور
Quality of
سپروائزر
Enrolment
کے لیے گائد
الئن

دئے گئے امیج میں ؼلطی
والی قسم کی شناخت کریں

Provide
assistance
by holding
him to stand
in a correct
position

بعد میں کیپچر
Consultation
کی جائے گی

Biometric
updated

بائیو میٹرک
اپڈیٹیٹ

3

Unable to sit عمر درازی
 مہندی کی وجہin correct
کی وجہ سے
 سے کاال کیا ہواposition
صحیح
ہاتھ
because of
پوزیشن میں
old age
نہ بیٹھ پانا

Unable to
keep head
or torso still
and vertical

l سر یا مجسمہ
کو پھر بھی اور
ورٹیکلی نہ رکھ
پانا

3

Capture the
fingerprints
till nails and
palm and
on the
other hand,
normal
fingerprint

ناخن اور
ہتھیلی تک اور
دوسرے ہاتھ پر
نارمل
فنکرپرنٹ کو
کیپچر کریں

2

تمام دیئے گئے

4

فوٹو کا فوٹو

1

صالح مشورہ

Exceptions

ایکسپشن

کنج نظریا
چکرائی ہوئی
آنکھیں

Hands
blackened
due to
mehendi

ان کو صحیح
پوزیشن میں
رکھتے ہوئے
انیں مدد فراہم
کرنا

The operator
should
آپریٹر بچی
capture the
ہوئی انگلی کے
fingerprints
فنگر پرنٹس کو
of remaining کیپچر کرے گا
fingers

Remove the
bandage,
capture the
fingerprint
and re-tie
the bandage

پٹی کو
 فنکر،نکالیں
پرنٹ کو
کیپچر کریں
اور دوبارہ
بینڈیچ کو
باندھیں

انکوائری

Amputation
of fingers or
hands

Problems
related to
eyes

 آنکھوں سےAll of the
 متعلق مشکالتgiven

Possible Age ممکنہ
Possible
– Photo
 عمرەەەەبے ربطGenderMismatch
فوٹو
Photo
Mismatch

ہاتھوں یا
انگلیوں کا کٹنا

ممکنہ
Poor Quality  کمزور کوالٹیPhoto of
 صنؾەەەەبے جوڈPhotograph/ / فوٹو گراؾPhoto
فوٹو
Incorrect
ؼلط فوٹو
Photo
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Chapter 7:
: باب کا نامIdentify the error type
Guidelines for  کوالٹی آؾin the given image.
Enrolment
انرولمنٹ
Operator and کی بنا پر
Supervisor on آپریٹر اور
Quality of
سپروائزر
Enrolment
کے لیے گائد
الئن

دئے گئے امیج میں ؼلطی
والی قسم کی شناخت کریں

Poor Quality کمزور کوالٹی
Photograph/ /فوٹو گراؾ
Incorrect
ؼلط فوٹو
Photo

Possible Error  نام اور پتہ میںRelationship
in Name and ممکنہ ؼلطی
Error
Address
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Chapter 7:
: باب کا نامIdentify the error type
Guidelines for  کوالٹی آؾin the given image.
Enrolment
انرولمنٹ
Operator and کی بنا پر
Supervisor on آپریٹر اور
Quality of
سپروائزر
Enrolment
کے لیے گائد
الئن

دئے گئے امیج میں ؼلطی
والی قسم کی شناخت کریں

Relationship  رشتہ داری کیIncomplete
Error
ؼلطی
Address
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Chapter 7:
: باب کا نامIdentify the error type
Guidelines for  کوالٹی آؾin the given image.
Enrolment
انرولمنٹ
Operator and کی بنا پر
Supervisor on آپریٹر اور
Quality of
سپروائزر
Enrolment
کے لیے گائد
الئن

دئے گئے امیج میں ؼلطی
والی قسم کی شناخت کریں

Relationship  رشتہ داری کیNo Exception  ایکسپشن فوٹوPhoto of
Error
ؼلطی
Available in
 میں ایکسپشنPhoto
Exception
دستیاب نہیں ہے
Photo

فوٹو کا فوٹو
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Chapter 7:
: باب کا نامIdentify the error type
Guidelines for  کوالٹی آؾin the given image.
Enrolment
انرولمنٹ
Operator and کی بنا پر
Supervisor on آپریٹر اور
Quality of
سپروائزر
Enrolment
کے لیے گائد
الئن

دئے گئے امیج میں ؼلطی
والی قسم کی شناخت کریں

Poor Quality ایکسپشن فوٹو
in Exception میں کمزور
Photo
کوالٹی

 ایکسپشن فوٹوPhoto of
 میں آبجیکٹPhoto in
کریں
Exception
Photo

ایکسپشن فوٹو
میں فوٹو کا فوٹو

2
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Chapter 7:
: باب کا نامIdentify the error type
Guidelines for  کوالٹی آؾin the given image.
Enrolment
انرولمنٹ
Operator and کی بنا پر
Supervisor on آپریٹر اور
Quality of
سپروائزر
Enrolment
کے لیے گائد
الئن

دئے گئے امیج میں ؼلطی
والی قسم کی شناخت کریں

Relationship  رشتہ داری کیObject in
Error
ؼلطی
Exception
Photo

 مختلؾ شخصException
 کا دونوں فوٹوPhoto not
as per
guidelines

گائد الئن کے
حساب سے
ایکسپشن فوٹو

2

نامکمل پتہ

Possible
نام اور منقولہ
Error in
پتہ میں ممکنہ
Name and ؼلطی
Address
Transliterati
on

Possible
 نام اور منقولہPhoto of
Error in
 پتہ میں ممکنہPhoto
Name and
ؼلطی
Address
Transliteratio
n

No Exception  ایکسپشن فوٹوObject in
Available in
 میں ایکسپشنException
Exception
 دستیاب نہیں ہےPhoto
Photo

ایکسپشن فوٹو
میں آبجیکٹ
کریں

رشتہ داری
کی ؼلطی

Both Photo
of different
Person

فوٹو کا فوٹو

Incomplete نامکمل پتہ
Address

4

1

3
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Chapter 7:
: باب کا نامIdentify the error type
Guidelines for  کوالٹی آؾin the given image.
Enrolment
انرولمنٹ
Operator and کی بنا پر
Supervisor on آپریٹر اور
Quality of
سپروائزر
Enrolment
کے لیے گائد
الئن

 دئے گئے امیج میں ؼلطیRelationship  رشتہ داری کیObject in
. والی قسم کی شناخت کریںError
ؼلطی
Exception
Photo

ایکسپشن فوٹو
میں آبجیکٹ
کریں

Both Photo
of different
Person

الگ الگ
شخص کا
دونوں فوٹو

When the
given
relationship
جب ایڈریس
When there
in the
سیکشن میں دی
is a
جب وہاں
address
گئی رشتہ داری
mismatch in  پرباب اور بیٹیsection is not
رہائشی کا دیا
father's and  کے پتے میںmatching
ہوا جینڈر با
daughter's
بے ربط ہوگا
with given
فوٹو گراؾ ریط
address
Gender or
نہیں کررہا ہوگا
Photograph
of the
resident

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

جب فیملی
میں ممبرس
کے چہرے کا
خصوصیات
ربط نہیں
کررہا ہوگا

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

جب کوئی
عورت اپنے
پہلے شوہر کے
نام کا ذکر
آدھار میں کرے

2

If street
number is
not
mentioned

اگر گلی
نمبر کا ذکر
نہیں کیا گیا
ہے

If the office اگر آفس
address is
ایڈیرس نہیں دیا
not given
گیا ہے

1

Capturing a
دھندھال فوٹو
blurred
کو کیپچر کرنا
photo

3
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
What is a relationship
 آپریٹر اورerror?
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
?کسی نامکمل پتہ کی
کی بنا پر
How do you identify an
شناخت آپ کیسے کریں
 آپریٹر اورincomplete address?
گے؟
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

If less than
اگر دیئے گئے
three
If landmark is اکر لینڈ مارک
تین جگہوں سے
locations are
not given
نہیں دیا گیا ہے
کم ہے
given
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
?مندرجہ ذیل میں سے کس
کی بنا پر
Which of the following
کو فراڈ کے طور پر شمار
 آپریٹر اورis considered as fraud?
کیا جاتا ہے؟
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

If
incomplete
address is
entered

ؼلط رشتہ داری کیا ہے؟

اگر نامکمل
ایڈریس انٹر
کردیا گیا ہے

Incorrectly
entering the
age of the
resident

رہنے والے کا
ؼلط طریقے
سے عمر کا
اندراج کرنا

Taking photo فوٹو کا فوٹو
of photo
لینا

Exception
Photo not
as per
guidelines

گائد الئن کے
حساب سے
ایکسپشن فوٹو

3

اگر رہائش پذیر کسی بالی
ووڈ شخصیت کی تعریؾ
کرےە وہ آپریٹر سے
درخواست کرے کہ وہ اپنی
 فوٹو کی جگہ اس شخصیتYes
کا فوٹو چسپاں کردے تو کیا
آپریٹر رہنے والے کی
درخواست کو قبول کرسکتا
ہے؟
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

A resident admires one
of the Bollywood
celebrities. He requests
the operator to attach
celebrity's image in his
Aadhaar rather than
his photo. Can the
operator agree to the
resident's request?
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

An exception photo in
انرولمنٹ امیج میں ایک
enrolment image
ایکسپشن فوٹو نو ایکسپشنس
shows no exceptions.
No missing
دکھائے گا تو آپریٹر
Which of the following
fingers
مندرجہ ذیل میں سے کس
options should the
آپشنس کو مارک کرےگا؟
operator mark?

No exception ایکسپشن فوٹو
sکوئی بھی
All the
available in
میں کوئی بھی
فنگر ؼائب نہیں
features are
exception
ایکسپشن
ہے
fine
photo
دستیاب نہیں ہے
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Which of the following ایکسپشن فوٹومیں اگر آپ
options will you check ایک آبجیکٹ ہیں تو اس
in case you of an
صورت میں مندرجہ ذیل
object in place of
میں سے کس اپشن کو
exception photo?
اختیار کریں گے

Both Photo of
o ایکسپشن فوٹو
مختلؾ شخص
different
میں آبجیکٹ
کا دونوں فوٹو
Person
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Which of the following مندرجہ ذیل میں سے
is an Photo of Photo
کونسا ؼلط فوٹو ہے؟
error?
،فوٹو کی ہارڈ کاپی1
I. Hard copy of photo
کسی2
Only I
II. Photo on a monitor
مانیٹر پرفوٹو
III. Photo on a mobile
موبائن ڈیوائس3
device
پر فوٹو
IV. Photo on magazine  میگزین پر فوٹو4

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

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
Which of the following  مندرجہ ذیل میں سے کسA person
کی بنا پر
is considered as photo  کو ؼلط فوٹو کے فوٹو کےgiving his
آپریٹر اور
of photo error?
طور شمار کیا جاتا ہے؟
selfie
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Object in
exception
photo

ہاں

No

I, II and III

A person
capturing
اپنا سیلفی دیتا
another
ہوا ایک شخص
person who is
taking a photo

نہیں

2

تمام
خصوصیات
درست ہیں

No
exceptions
observed

کسی بھی
ایکسپشن کا
مشاہدہ نہیں کیا
گیا

2

Exception
Photo not as
per
guidelines

گائڈ الئن کے
اعتبار سے
کوئی بھی
ایکسپشن فوٹو
نہیں ہے

Poor
Quality in
Exception
Photo

ایکسپشن فوٹو
میں کمزور
کوالٹی

1

1،2 3 اور

II and III

2 3 اور

All the
given
options

تمام دئے گئے
آپشنس

4

ایک شخص
دوسرے کو
کیپچر کرتے
ہوئے جوکوئی
فوٹو لے رہا ہو

The operator
allowing a
photographer
to take the
resident's
photo

A person's
photo is
ایک شخص کا
آپریٹر فوٹو
captured
فوٹو کیپچر کیا
گرافر کو
without
ہوا بؽیر اس
رہائشی کے
that person شخص کے جو
فوٹو لینے کی
being
جسمانی طور
اجازت دیتا ہوا
physically
پر موجود ہو
present

4

327

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

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Which of the following
ایکسپشن فوٹو میں فوٹو کی
type of photo is
A photo
کس قسم کو کمزور کوالٹی
marked as 'Poor
with poor
کے طور پر مارک کیا گیا
quality in exception
visibility
ہوا؟
photo'?

328

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

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Which of the following
photos would mark as
'Exception photo not
as per guidelines'?
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Shanthi is a 65 year old
woman. Due to her ill
health, she is unable to
:باب کا نام
Chapter 7:
come to the enrolment
کوالٹی آؾ
Guidelines for
center to get enroled
انرولمنٹ
Enrolment
for Aadhaar. Her son
کی بنا پر
Operator and
gets her paspport
آپریٹر اور
Supervisor on
photograph which can
سپروائزر
Quality of
be captured as her
کے لیے گائد
Enrolment
photo for Aadhaar. Is it
الئن
acceptable to take the
photo of photo in such
scenarios?
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Rakesh is an enrolment
operator. He
sometimes asks one of
the residents to
capture the pictures
while he enters the
details into the system.
IS this acceptable?

A photo
which
shows
person
without
exception

فوٹو جو
شخص کو بؽیر
ایکسپشن کے
دکھا رہا ہے

1

مندرجہ ذیل میں سے
 کونسا فوٹو ایکسپشن فوٹوA photo
فوٹو جو
کے طور پر نہ کہ گائڈ
which shows ایکسپشن کو
 الئنس کے طور پر دکھائےexceptions دکھا رہا ہے
گا

A photo
فوٹو جو
A photo
 فو ٹو جہاں پرwhich shows شخص کو
A photo
where the
کوئی شخص
person
 بؽیر ایکسپشنwith poor
person is
 ڈاؤن دکھ رہا ہےwithout
 کے کے دکھاvisibility
looking down
exception
رہا ہے

فوٹو کمزور
رویت والی کے
ساتھ

2

 سالہ عمر دراز65 شانتی
عورت ہےە اپنے بیمار
صحت کی وجہ سے آدھار
کے لیے سینٹر پر انرول
کرانے نہیں آسکتیە اس کا
بیٹا اس کا فوٹو لے سکتا
ہے جسے آدھار کے لیے
کیپچر کیا جائے گاە اس سینا
ریوز میں فوٹو کا فوٹو لیا
جاسکتا ہے؟

Yes, as the
resident
 جیسا کہ،ہاں
cannot
رہنے واال
come to the انرولمنٹ سینٹر
enrolment
نہیں آسکتا
center

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

راکیش ایک انرولمنٹ
آپریٹر ہےە وہ کبھی کبھار
رہائشی سے پکچر کیپچر
کرنے کے لیے کہتا ہے
جب کہ وہ سسٹم میں
تفصیالت انٹر کرہا ہوتا ہےە
کیا یا قابل قبول ہے؟

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

کمزور رویت
والی کے ساتھ

A photo with فوٹو آبجیکٹ
object
کے ساتھ

 جیسا کہ،نہیں
فوٹو کا فوٹو
کریٹکل ؼلطی
کو بتائے اور
فراڈ کی طرؾ
اشارہ کرے

Yes, resident
رہائشی امیج
can capture
فوٹو صرؾ
کوکیپچر
the image
انرولمنٹ آپریٹر
کرسکتا ہے اور
and operator
کے ذریعے
آپریٹر یہ یقینی
should
کلک کی جائے
بنائے گا کہ
ensure that
گی
وضاحت ٹھیک
the clarity is
ہے
good

A photo
فوٹو جو
which shows ایکسپشن کو
exceptions
دکھا رہا ہے

2

1

As per the enrolment
guidelines, a resident
انرولمنٹ گائڈ کے طور پر
needs to be present
رہائشی کو جسمانی طور پر
physically at the time
انرولمنٹ کے وقت رہنا
of enrolment and
ہوگا اور رہائشی کا فوٹو
TRUE
photo of resident
کلک کیا جانا ضروری
needs to be clicked
انرولمنٹ اّپریٹر یا،ہے
either by the
رہائشی کے ذریعے
enrolment operator or
by the resident.
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:باب کا نام
Chapter 7:
کوالٹی آؾ
Guidelines for
انرولمنٹ
Enrolment
کی بنا پر
Operator and
آپریٹر اور
Supervisor on
سپروائزر
Quality of
کے لیے گائد
Enrolment
الئن
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

ایک ایکسپشن فوٹو ایک
Poor Quality ایکسپشن فوٹو
آدمی کا پکچر دکھائے گا
in Exception میں کمزور
جو بائیں سائڈ دکھ رہا ہوە یہ
Photo
کوالٹی
کس طرح کی ؼلطی ہے؟

No Exception
ایکسپشن فوٹو
Available in
میں نو ایکسپشن
Exception
دستیاب ہے
Photo

Exception
گائڈ الئن کے
Photo not as طور پر
per
ایکسپشن فوٹو
guidelines
نہیں ہے

Photo of
Photo in
Exception
Photo

ایکسپشن فوٹو
میں فوٹو کا فوٹو

3
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

A photo shows image
of a 26 year old
woman and her
exception photo shows
image of another 26
year old woman with 4
fingers on her right
hand. What type of
error is this?

 سال کے عمر26 فوٹو
دراز کا امیج دکھاتا ہے اور
اس کا ایکسپشن فوٹو
Object in
 سالہ عورت26 دوسرے
exception
اس کے دائیں ہاتھ پر چار
photo
انگلیوں کے ساتھ امیج کو
دکھاتا ہےە یہ کس طرح کی
ؼلطی ہے؟

ایکسپشن فوٹو
میں آبجیکٹ

Both Photo of
مختلؾ شخص
different
کا دونوں فوٹو
Person

Exception
گائڈ الئن کے
Photo not as طور پر
per
ایکسپشن فوٹو
guidelines
نہیں ہے

Poor
Quality in
Exception
Photo

ایکسپشن فوٹو
میں کمزور
کوالٹی

ت

334

:باب کا نام
Chapter 7:
کوالٹی آؾ
Guidelines for
انرولمنٹ
Enrolment
کی بنا پر
Operator and
آپریٹر اور
Supervisor on
سپروائزر
Quality of
کے لیے گائد
Enrolment
الئن

A photo shows image
of a 45 year old man
and his exception
photo shows the same
man without one hand.
Also, the face in the
exception photo is not
clear. Which of the
following errors will
you mark?

 سالہ عمر دراز45 فوٹو
شخص کے امیج کو
دکھائے گا اور اس کا
ایکسپشن فوٹو ہوبہو امیج
کو بؽیر ایک ہاتھ کے
دکھائے گاە نیزایکسپشن
چہرہ صاؾ نہیں ہےە
مندرجہ ذیل میں سے کس
کو مارک کیا جائے گا؟

گائڈ الئن کے
Exception
مختلؾ شخص
طور پر
Photo not as
کا دونوں فوٹو
ایکسپشن فوٹو
per guidelines
نہیں ہے

Both Photo
of different
Person

صحیح

FALSE

ؼلط

2

No
Poor Quality  ایکسپشن فوٹوException
ایکسپشن فوٹو
in Exception  میں کمزورAvailable in میں ایکسپشن
Photo
کوالٹی
Exception
دستیاب نہیں ہے
Photo

3
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

The name of the
resident shows
Jasmine, which is also
the name of a flower.
Is this an error?
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

You see an image of
آپ عورت کے کسی امیج
woman who could be
 سال کی20 کو دیکھیں جو
upto 20 years of age.
،عمر تک ہوسکتی ہے
However, the age
حاالنکہ جو عمر دی گئی
mentioned is 55 years.  سال ہےە اس55 ہے وہ
What action will you
صورت میں آپ کیا ایکشن
take in such situation? لے سکتے ہیں؟

Mark it as
ممکنہ عمر
'Possible
، بے ربط،فوٹو
اپنے سپریئر
Simply reject  صرؾ کارڈ کوReport it to
Age – Photo ؼلط کے طور
کو رپورٹ
the card
رد کریں
your superior
mismatch'
پر اسے مارک
کریں
error
کریں
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

While verifying the
تفصیالت کی تصدیق
details, you find that in
کرتے ہوئے آپ ایڈریس
the address the title is
میں پائیں گے کہ ٹائٹل دیا
given as W/O Ravinder
گیا ہے وومین آؾ روندر
Reddy. However, the
ریڈیە حاالنکہ پکچر دس
picture is of a 10 year
سالہ نوجوان لڑکی کا ہےە
old girl. What action
اس صورت میں آپ کیا
will you take in such
ایکشن لیں گے؟
situation?

ؼلط رشتہ
Mark it as
اپنے سپریئر
 داری کے طورSimply reject  صرؾ کارڈ کوReport it to
Ignore the
'Relationship
کو اس کا
 پر اسے مارکthe card
رد کریں
your superior
error
error'
رپورٹ کریں
کریں
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

As per the enrolment
guidelines, a resident
needs to be present
physically at the time
of enrolment and
photo of resident
needs to be clicked by
the enrolment
operator only.
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

رہائشی کا نام جیسمین
دکھائے گا جس کا نام فالور
بھی ہےە کیا یہ ایک ؼلطی
ہے؟

Yes, as
Jasmine is
name of a
flower

گائڈ الئنس کے طور پر
رہائشی کو انرولمنٹ کے
وقت موجود رہنا ضروری
ہے اور فوٹو کو صرؾ
TRUE
انرولمنٹ آپریٹر کے
ذریعے کلک کیا جانا
ضروری ہے

Which of the following
کونسا نام اور منقولہ پتہ
refers to 'Possible Error
ؼلطی میں ممکنہ ؼلطی،
in Name & Address
کی طرؾ ریفر کرتا ہے؟
transliteration' error?

No, as
Jasmine can
جسمین ایک
be a female
فالور کا نام ہے
resident's
name

صحیح

When there s جب وہاں پتہ
is an error in میں کوئی
the address ؼلطی ہو

FALSE

 جیسا کہ،نہیں
جسمین کسی
رہنے والی
عورت کا نام
ہوسکتا ہے

2

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

ؼلطی کو دور
کریں جیسا کجھ
 سالہ عمر50
کے لوگ
 سال20 نوجوان
کی طرح دکھیں

1

ؼلطی کو اگنور
کریں

1

ؼلط

When the
name and
جب نام اور پتہ
address is not مقامی زبان میں
given in local نہ دیا گیا ہو
language

1

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

جب مقامی
زبان اور
انگریزی میں
لکھےہوئے
پتے ربط نہ
کررہے ہوں

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

جب آپ شہر
کے نام کی
شناخت نہ
کرپائیں جہاں
پر رہائشی رہ
رہا ہے

3
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Which of the following مندرجہ ذیل ؼلطیوں میں
Human
errors should be
سے کس کو مارک کیا جانا
photo
marked if the image in چاہیے اگر فوٹو میں امیج
missing
the photo is a chair?
چیئر ہو؟

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

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

A biometric capture
shows only 4 finger
prints and the
exception photo shows
his hands with four
fingers but his face is
not clear. Is the
exception photo
acceptable?

بائیو میٹرک کیپچر صرؾ
چار فنگر پرنٹس کو دکھاتا
ہے اور ایکسپشن فوٹو چار
انگلیوں کے ساتھ اس کے
ہاتھ کو دکھاتا ہےە مگر اس
کا چہرہ صاؾ نہیں ہےە کیا
ایکسپشن فوٹو قابل قبول
ہے؟

Yes, as the
person the
exception is
shown

No, as the
exception
 ایکسپشن، نہیں
کےطور پر
photo should فوٹو اس کے
 ایکسپشن دکھایاhave the
ہاتھ اور چہرے
گیا ہے
clear photo
کا صاؾ فوٹو
of his hands رکھے گا
and face

2
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

A biometric capture
shows only 3 finger
prints and the
exception photo has
the face of the person
with no left ear. Is the
exception photo
acceptable?

بائیو میٹرک کیپچر صرؾ
 فنگر پرنٹش کو دکھائے3
گا اور ایکسپشن فوٹو کے
پاس کان کے عالوہ اس
شخص کا چہرہ ہوگاە کیا
ایکسپشن فوٹو قابل قبول
ہے؟

Yes, as the
person has
no left ear

 جیسا کہ،ہاں
اس شخص کے
پاس بایاں کان
نہیں ہے

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

s جیسا کہ،نہیں
ایکسپشن فوٹو
کے پاس اس
کے ہاتھ کا فوٹو
ہے

2
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Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

An enrolment is
انرولمنٹ کو " نو ایکسپشن
considered as 'No
،ایویلیبل ان ایکسپشن فوٹو
Exception Available in
ارر کے طور پر اعتبار کیا
Exception Photo' error
جاتا ہے جب رہائشی کا
when the image of the
TRUE
امیج نو ایکسپشن دکھائے
resident shows no
 جب کہ اس کو ایکسپشن،گا
exception, however it
کے طور پر مارک کیا گیا
has marked as
ہےە
exception.

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

.ایکسپشن کو آبجیکٹ ان
اررکے طور پر، ایکسپشن
اعتبار کیا جاتا ہے جب کہ
TRUE
وہاں ایکسپشن فوٹو میں
کوئی دوسرا شخص موجود
ہے

صحیح

FALSE

ؼلط

2

Unidentified
object

 ؼیر شناخت کیاPerson
ہوا آبجیکٹ
missing

مسنگ شخص

Its not an
error

یہ کو ئی
ؼلطی نہیں ہے

1
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

جب ایکسشن فوٹو صاؾ نہ
ہو تب آپ برائٹنیس کو
TRUE
بڑھائیں گے اور فوٹو کو
ایکسپٹ کریں گے
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

.جب فوٹو اور ایکسپشن
فوٹو ایک ہی ہو
تبەەەەەەەەەەەەەەەەەەەە

No
Exception
Available in
Exception
Photo error
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

You find that resident's
photo is different from
the one given in the
exception. What action
will you take in such
situation?

آپ پاؤگے کہ رہائشی کا
فوٹو ایکسپشن میں دیئے
گئے کسی سے بھی مختلؾ
ہےە اس صورت میں آپ کیا
ایکشن لوگے؟

Mark it as
ایکسپشن فوٹو
'No
"ارر میں نو
exception
ایکسپشن
available in
ایویلیبل کے
exception
طور پر نشان
photo' error زد کریں
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
Which of the following
کی بنا پر
refers to 'Both Photo of
آپریٹر اور
different person' error?
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

When the
resident's
مندرجہ ذیل میں سے
photo and
کونسا مختلؾ شخص کے
his
دونوں فوٹو کی طرؾ ریفر
exception
کرتا ہے؟
photo is
mismatching
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

?تم پاؤگے کہ امیج میں دیا
گیافوٹو ڈارک ہےە تو اس
صورت میں تم کیا ایکشن
لوگے؟

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

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

صحیح

FALSE

Exception
ایکسپشن فوٹو
Photo not as
ارر میں
per
ایکسپشن
guidelines
دستیاب نہیں ہے
error

جب رہائشی کا
فوٹو اور اس
ایکسپشن فوٹو
بے ربط ہورہا ہو

ؼلط

گائڈ الئن ارر
کے طور پر
ایکسپشن فوٹو
نہیں ہے

2

Poor Quality r ایکسپشن
کوئی ؼلطی
in Exception  فوٹو ارر میںNot an error
نہیں ہے
Photo error کمزور کوالٹی

r مختلؾ لوگ
Mark it as
Mark it as
نامکمل پتہ کی
،ؼلطی کے
'Both photo
'Incomplete
ؼلطی کے طور
دونوں فوٹو
of different
Address' error پر مارک کریں
کے طور پر
person' error
مارک کریں

When the
exception
photo shows
an object

جب ایکسپشن
فوٹو کسی
ابجیکٹ کو
دکھائے گا

" ارر میں نو
ایکسپشن
Mark it as
کمزور کوالٹی
' دستیاب نہیں ہےPoor Quality' ارر کے طور
کے طور پر
error
پر مارک کریں
مارک کریں

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

r نام اور پتہ
میں ممکنہ ارر
کے طور پر
اسے مارک
کریں

When the
name and
the gender
of the person
are
mismatching

جب کسی
شخص کا نام
اور جنس بے
ربط ہورہا ہو

When both جب دونوں
the photos فوٹو نو
show no
ایکسپشن کو
exceptions دکھائے

Mark it as
'Image not
clear' error

امیج واضح
نہیں ہے کے
طور پر
مارک کریں

Mark it as
'Mismatch
in the
photo' error

 ارر میں، فوٹو
بے ربط کے
طور پر مارک
کریں

2

3

1

2
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

If the quality and
visibility of the
exception photo is
poor, then it should be
marked as 'Poor
Quality in Exception
Photo'.

.اگر ایکسپشن فوٹو کی
کوالٹی اور رویت کمزور
ہے تب یہ ایکسپشن فوٹو
True
میں کمزور کوالٹی کے
طور پر مارک کی جائے گی

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

If only one side of the
اگر ایکسپشن فوٹو کا
exception photo is
صرؾ ایک ہی سائڈ صاؾ
clearly visible and the
دکھ رہا ہے اور دوسرا سائڈ
True
other side is shaded,
سایہ دار ہے تب اس کو
then it is considered as ؼلط فوٹو کے فوٹو کے
Photo of Photo error. طور پر اعتبار کیا جائے گا

صحیح

FALSE

ؼلط

2
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

You find that the
exception photo of the آپ پائیں گے کہ رہائشی کا
resident is not clear.
ایکسپشن فوٹو صاؾ نہیں
What action will you
ہے تو آپ کیا کریں گے؟
take?
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Chapter 7:
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Enrolment
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Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

فوٹو "ارر کا فوٹو مارک
کی جائے گی جب کسی
 رہائشی کا انرولمنٹ رہائشTrue
کے الییو پکچر کو کیپچر
کئے بؽیر کیا جائے گا

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

If the residents photo
اگر رہائشی کا فوٹو ٹورسٹ
has been captured by
پلیس کے ساتھ انرولمنٹ
Enrolment operators
آپریٹرس کے ذریعے کیپچر
with Tourist place,
True
کی جائے گی تب وہ کمزور
than it will get rejected
کوالٹی فوٹو کے تحت رد
under Poor Quality
کردی جائے گی
Photo

صحیح

FALSE

ؼلط

1

Accept and
فوٹو آؾ فوٹو
mark it as
ارر کے طور
'Photo of
ایکسپٹ اور
photo' error مارک کریں

Reject and
ایکسپشن فوٹو
mark it as
ارر میں کمزور
'Poor Quality کوالٹی کے
in Exception
طور پر رد اور
Photo' error مارک کریں

Rectfiy the
photo clarity
using photo
rectification
software

فوٹو
ریکٹیفیکیشن
سافٹ ویئر کا
استعمال
کرتے ہوئے
فوٹو کو صاؾ
کریں

Escalate the
اپنے سپریئر
issue to
کے لیے مدعی
your
کو بڑہائیں
superior

2
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Accept and
،ایکسپشن فوٹو
mark it as
You find that there are آپ پاؤگے کہ وہاں پر
ارر میں
'No
no exceptions in the
ایکسپشن امیج میں کوئی
ایکسپشن
Exception
exception image. What بھی ایکسیپشنس نہیں ہے تو
دستیاب نہیں ہے
available in
would you do in such
اس صورت میں آپ کیا
کے طور پر
the
case?
کریں گے؟
ایکسپٹ کریں یا
exception
مارک کریں
photo' error

Reject and
mark it as 'No
Exception
available in
the exception
photo' error
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

Exception
گائڈ الئن کے
Both Photo of الگ الگ
Photo not as طور پر
different
شخص کا دونوں
per
ایکسپشن فوٹو
Person
فوٹو
guidelines
نہیں ہے
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

You find that the name آپ پائیں گے کہ شہر کا
of the city does not
نام ریاست سے منسلک
belong to the State.
نہیں ہورہا ہےە تو اس
What would you do in صورت میں آپ کیا کریں
such situation?
گے؟
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Possible Error in Name نام اور پتہ میں ممکنہ
& Address is marked
ؼلطی کو مارک کیا جائے
when address is not
 گا جب ایڈریس دیئے گئےTRUE
matching with the city شہر یا ریاست کے ربط نہ
or State given.
رکھ رہا ہو
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

An exception photo
has the person
showing his hands. You
find that there are no
exceptions in the
photo. What action will
you take in such cases?

 ایکسپشن فوٹو رہائشی کےObject in
 امیج کو نہیں دکھائے گاە یہexception
 کس طرح کی ؼلطی ہے؟photo

ایکسپشن فوٹو اس شخص
کے پاس ہوگا جو آپنے
ہاتھوں کو دکھا رہا ہوە آپ
پائیں گے کہ فوٹو میں کوئی
بھی ایکسپشنس نہیں ہےە تو
اس صورت میں آپ کیا
کریں گے؟

ایکسپشن فوٹو
میں ابجیکٹ
کریں

Correct the
شہر کا نام
name of the
درست کریں
City and
اور تفصیالت
accept the
کو قبول کریں
details

صحیح

Correct the
شہر کا نام
name of the
درست کریں
City and
اور تفصیالت
accept the
کو قبول کریں
details

،ایکسپشن فوٹو
ارر میں
ایکسپشن
دستیاب نہیں ہے
کے طور پر
ایکسپٹ کریں یا
مارک کریں

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

r نام اور پتہ،
ارر میں ممکنہ
ؼلطی کے طور
پر مارک کریں

FALSE

ؼلط

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

ایکسپشن فوٹو
ارر میں
ایکسپشن
دستیاب نہیں ہے
کے طور پر
مارک کریں

Accept and
delete the
photo
without
exception

Inform the
operator to
correct the
issue

ایکسپشن کے
بؽیر فوٹو کو
ایکسپٹ یا
ڈیلیٹ کریں

ایشو کو
درست کرنے
کے لیے
آپریٹر کو
اطالع کریں

Escalate the
قضیہ کو اپنے
issue to
سپرئیر تک
your
بڑھائیں
superior

2

Poor
Quality in
Exception
Photo

1

ایکسپشن فوٹو
میں کمزور
کوالٹی

Escalate the
اپنے سپریئر
issue to
تک ایشو کو
your
بڑھائیں
superior

2

1

Inform the
operator to
correct the
issue

ایشو کو
درست کرنے
کے لیے
آپریٹر کو
انفارم کریں

Escalate the
اپنے سپریئر
issue to
تک ایشو کو
your
بڑھائیں
superior

2
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

The exception photo
shows image of a
person with one eye
covered. Will you
Accept or Reject this
image?
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

You find that the City
آپ پائیں گے کہ شہر اور
and the State are not
ریاست مربوط نہیں ہورہے
matching. What action
ہیں تو اس صورت میں آپ
will you take in such
کیاا یکشن لیں گے؟
situation?

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

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

The name of the city in
انگریزی اور مقامی زبان
English and in local
میں شہر کا نام میچ نہ
language are not
 حاالنکہ دوسرے،کررہا ہو
matching. However, all
تمام تفصیالت درست ہیںە
the other details are
تو آپ اس صورت میں کیا
right. What would you
کریں گے؟
do in such situation?

Correct the
شہر کا نام
name of the
درست کریں
City and
اور تفصیالت
accept the
کو مان لیں
details
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Possible Error in
Name/Address
نام اور پتہ میں ممکنہ
Transliteration error is کیا وہاں پر مقامی، ؼلطی
there is a mismatch in  زبان اور انگریزی میں دیاTRUE
name and address
گیا نام اور پتہ بے ربط
given in local language ہورہا ہے
and in English.
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

If the name in the
اندراج تفصیالت میں اگر
enrolment details is a
 گالی واال نام ہے تو اس کوTRUE
slang, the same should
رد کردیا جائے گاە
be rejected.

ایکسپشن فوٹو ایک آدمی کا
فوٹو دھکے ہوئے آنکھ کے
 ساتھ دکھاتا ہےە تو کیا آپAccept
اس امیج کو قبول کریں
گے یا رد کردیں گے

ایکسپٹ کریں

Reject

رد کریں

2

نامکمل پتہ

Possible
Possible Age بے ربط
Error in
– Photo
---ممکنہ عمر
Name and
Mismatch
فوٹو
Address

Inform the
operator
through mail
about the
error

r ؼلطی کے
بارے میں
آپریٹر کو ای
میل کے ذریعے
بتائیں

Mark it as
'Possible
Error in
Name/Addres
s
Transliteratio
n' error

صحیح

FALSE

ؼلط

1

صحیح

FALSE

ؼلط

1

ممکنہ
Incomplete
جنسەەەفوٹو بے
Address
ربط ہورہا ہے

r منقولہ نام
اور پتہ میں
ممکنہ ؼلطی
کے طور پر
مارک کریں

نام اور پتہ میں
ممکنہ ؼلطی

Escalate the
اپنے سپریئر
issue to
تک ایشو کو
your
چھوڑیں
superior

4

3
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

One of the exception
photo shows a picture
of deity. What should
you do in such case?
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

If the photo
Which of the following
 مندرجہ ذیل میں سے کسshows a
is considered as
 کوہیومن فوٹو ارر کے طورperson
'Human photo missing'
پر شمار کیا جاتا ہے؟
without
error?
exception

367
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ایکسپشن فوٹو میں سے
 ایک الوہیت واال فوٹو دکھاAccept the
 رہا ہے تو اس صورت میںdetails
آپ کیا کریں گے؟

Which of the following
elements in the
: باب کا نامexception photo are
ایکسپشن فوٹو میں
Chapter 7:
 کوالٹی آؾnot acceptable?
مندرجہ ذیل سے کون
Guidelines for
انرولمنٹ
I. Photo of Photo
سےعناصر ہیں جو قابل
Enrolment
کی بنا پر
II. Celebrity Photo
 فوٹو کا1 قبول نہیں ہیں؟
Operator and
II and III
 آپریٹر اورIII. Web cam logo
3  شخصیت کا فوٹو2 فوٹو
Supervisor on
سپروائزر
IV. Photo of animal
 جانور کا4 ویب کیم لوگو
Quality of
 کے لیے گائدV. Photo of the
 رہائشی کا فوٹو جو5 فوٹو
Enrolment
الئن
resident showing the
ایکسپشن دکھا رہا ہو
exceptions

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

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

During enrolment
انرولمنٹ پروسیس کے
process, a resident can دوران رہائشی دوسرے
help the operator by
رہائشیوں کے فوٹوز کو
TRUE
clicking the photos of
کلک کرنے کے لیے آپریٹر
other residents.
کی مدد کرسکتا ہے

تفصیالت کو
مانیں

Send a mail
to operator
to click the
right picture

صحیح تصویر
کو کلک کرنے
کے آپریٹر کو
ای میل بھیبیں

Mark it as
'Human
photo
missing' error

اگر فوٹو کسی
If the photo
شخص کو بؽیر
shows an
ایکسپشن کے
object
دکھا رہا ہے

اگر فوٹو کسی
If the photo
آپجیکٹ کو دکھا
is not clear
رہا ہے

2 3 اور

II, III and IV

2، 3 4 اور

صحیح

FALSE

ؼلط

ہیومن فوٹو
 مسنگ کےIt is not an
 طور پر اسےerror
مارک کریں

اگر فوٹو
صاؾ نہیں
ہے

یہ کو ئی
ؼلطی نہیں ہے

If the photo اگر فوٹو
is blurred
دھندھال ہے

All the
I, II, III and IV 1،2،3 4  اورgiven
options

تمام دئے گئے
آپشنس

3

2

3

2
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

A resident should be
present physically at
the Aadhaar enrolment
centre to give his
enrolment details.
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

A resident approaches
رہائشی آپ تک رسائی
you stating that his
کرےگا کہ اس باپ بیمار
father is ill and unable
ہے اور اپنی تصفیالت درج
to come to the centre
کرانے آدھار سینٹر پر نہیں
to give his details.
آسکتاە تو اس صورت آپ
What should you do in
کیا کریں گے؟
this case?
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
In case of village, the
گاؤں کی صورت میں
کی بنا پر
address section should ایڈریس سیکشن اس حالت
آپریٹر اور
have:
میں ہوگا
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

In case of City, the
address section should
have:
I. House number
II. Colony/locality
III. Area
IV. City
V. State
VI. Pin code

.رہائشی آدھا سینٹر پر اپنے
اندراج کی تفصیالت دینے
TRUE
کے لیے جسمانی طور پر
موجود رہے گا

صحیح

FALSE

ؼلط

Ask the
resident to
get his
father
enroled
once after
he gets well

رہائشی کو اس
کے والد کے
ٹھیک ہونے
کے بعد ایک
اندراج کرانے
کے لیے کہیں

Ask the
resident to
رہائشی سے
bring the
والد کے
father's
ڈیموگرافک اور
demographic بائیومٹرک
and
تفصیالت النے
biometric
کے لیے کہیں
details

Tell him that
you cannot
help him in
such cases

آپ اس کو
کہیں کہ آپ
اس صورت
میں ان کی
مدد نہیں
کرسکتے

Village

گاؤں

Block and
town

بالک اور ٹاؤن

State and
Pincode

All the
ریاست اور پن
given
کوڈ
options

تمام دئے گئے
آپشنس

4

I, II, III and IV

 تین، دو،ایک
اور چار

I, III, IV, V

 چار،تین،ایک
اور پانچ

I, II, IV and VI

All the
 چار،دو،ایک
given
اور چھ
options

تمام دئے گئے
آپشنس

4

1

Escalate the
سپرئیر تک
issue to
اپنے ایشو کر
your
چھوڑیں
superior

1

شہرکی صورت میں
 ە1 ایڈریس سیکشن ہوگاە
ہاؤس ممبر
 لوکلیٹی/ەکالونی2ە
ە اریا3
ە شہر
ە ریاست5ە
ە6
پن کوڈ
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

If the address section
does not have Pin code
then, the error that
you should mark is
'Incomplete Address'.
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن
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Chapter 7:
Guidelines for
Enrolment
Operator and
Supervisor on
Quality of
Enrolment

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن
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:باب کا نام
Chapter 7:
کوالٹی آؾ
Guidelines for
انرولمنٹ
Enrolment
کی بنا پر
Operator and
آپریٹر اور
Supervisor on
سپروائزر
Quality of
کے لیے گائد
Enrolment
الئن

اگر ایڈریس سیکشن میں پن
کوڈ نہ ہو تو ارر جس کو تم
TRUE
مارک کروگے نامکمل پتہ
ہوگا

صحیح

FALSE

ؼلط

Which of the following
اگر ایڈیریس سیکشن میں
errors should be
رشتہ داری بے ربط ہورہی
marked if there is
Incorrect
ہو مندرجہ ذیل میں کن
mismatch in the
address
ؼلطیوں کو مارک کیا جائے
relationship in the
گا؟
address section?

ؼلط ایڈریس

Possible
Relationship
Mismatch

ممکنہ بے
Incorrect
 ربط رشتہ داریinformation

The address section
ایڈیس سیکشن تاریخ
shows D/O whereas
پیدائش کو دکھائے اور فوٹو
the photo is of a 8 year
آٹھ سالہ بچے کا ہوە تو یہ
old boy. What type of
کس طرح کی ؼلطی ہے؟
error is this?

ممکنہ
Incomplete
جنسەەەەبے ربط
Address
فوٹو

نامکمل پتہ

صحیح

ؼلط

Tampered/ Other
resident’s document,
Aadhaar form/Enrolment
Slip, Photo of
Resident/Object/Animal
picture attached as
document would be
considered as Fraud
Documents resulting to
blacklisting & FIR against
the Enrolment operator.

Possible
GenderPhoto
Mismatch

. دوسرے رہائشی کا/ٹیمپرڈ
 آدھار فارم،دستاویز/
 رہائشی کا،انرولمنٹ سلپ
 جانور کا/ آبجیکٹ/فوٹو
پکچر جو دستاویز کے طور
 پر چسپاں کیا گیا ہے وہ فراڈTrue
دستاویزات اعتبار کیا جائے گا
اور اس کو بلیک لسٹ میں
ڈال دیا جائے گااور انرولمنٹ
آپریٹر کے خالؾ ایؾ آئی آر
درج کیا جائے گا

FALSE

1

ؼلط اطالع

Possible Age ممکنہ
– Photo
عمرەەەبے
Mismatch
ربط فوٹو

Incomplete
ؼلط پتہ
Address

2

Possible
بے ربط ممکنہ
Relationship
رشتہ داری
Mismatch

4

1

1

ؼلط

FALSE

صحیح

جو دستاویزات اپلوڈ نہیں.
کئے گیے ہیں یا سادہ
دستاویزات کو اپلوڈ کیا گیا ہے
True
وہ بلیک لسٹ میں آئے گا
انرولمنٹ آپریٹر کے خالؾ
ایؾ آئی آر درج کیا جائے گا

Documents not
uploaded/ blank
document uploaded will
lead to blacklisting & FIR
against the Enrolment
operator.

باب کا نام:
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

377

1

ؼلط

FALSE

صحیح

تمام دستاویزات جو انرولمنٹ.
کے دن اپلوڈ کی جارہی ہیں
وہ ویلڈ ہوں گی اور ختم ہوئے
یا رد کئے گئے دستاویزات کو
True
قبول کرنے سے وہ بلیک لسٹ
میں چال جائے گا اور اندارج
آپریٹر کے خالؾ ایؾ آئی آر
درج ہوگا

All documents being
uploaded on the day of
enrolment should be
valid & accepting
expired/cancelled
documents will lead to
blacklisting & FIR against
the Enrolment operator.

باب کا نام:
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

378

1

ؼلط

FALSE

صحیح

رہنے والے کا فوٹو اور نام .
دستاویز پر دستیاب ہونا
چاہیے جسے شناخت کے
پروؾ کے طور پر سبمٹ کیا
جارہا ہے کوئی بھی دستاویز
جسے اتھارائز شخص کے
 Trueذریعے ایشو کیا گیا ہے فوٹو
پر اسٹامپ ضرور ہونا چاہیےە
گائڈ الئن سے چپکا رہنے واال
نہ ہو جو بلیک لسٹ میں لے
جائے اور اندراج آپریٹر کے
خالؾ ایؾ آئی آر درج کرنا
پڑے

Photo & name of resident
should be available on
 document beingباب کا نام:
Chapter 7:
 submitted for Proof ofکوالٹی آؾ
Guidelines for
Identity. Any document
انرولمنٹ
Enrolment
issue by authorized
کی بنا پر
person must have stamp
Operator and
آپریٹر اور
over the photo attached
Supervisor on
سپروائزر
.Not adhering to
Quality of
 guidelines would leadکے لیے گائد
Enrolment
الئن
to blacklisting & FIR
against the Enrolment
operator.

379

4

ہو پیکٹ پر ایک
ہزار روپیے
روک لیا جائے
گا اور ایک مہینہ
کے اندر ایک یا
زیادہ کیسیز میں
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ کیسیز
میں پانچ سال کی
معطلی اور ایؾ
آئی آر فائل کی
جائے گی

Amount of
Rs.1000
withheld per
packet and
for 1 or more
cases in a
 monthآپریٹر ٹریننگ Suspensionکے لیے بھیجا
جا رہا ہے
for 1 year
and more
 than 5 casesSuspension
& for 5 year
FIR will be
filed

Operator will
be sent for
training

1

نامکمل پتہ

Incomplete
Address

فوٹو کی
کمزور کوالٹی

Poor Quality
Photograph

4

ہو پیکٹ پر ایک
ہزار روپیے
روک لیا جائے
گا اور ایک مہینہ
کے اندر ایک یا
زیادہ کیسیز میں
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ کیسیز
میں پانچ سال کی
معطلی اور ایؾ
آئی آر فائل کی
جائے گی

Amount of
Rs.1000
withheld per
packet and
for 1 or more
cases in a
monthSuspension
for 1 year
and more
 than 5 casesSuspension
& for 5 year
FIR will be
filed

آپریٹر کو
ٹریننگ کے
لیے بھیجا
جارہا ہے

Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
will get
 72گھنٹوں کے
بالک کی جائے blocked for 72
hours
گی

بے ربط عمر
والی فوٹو

کیا ایکشن لیا جاسکتا ہے اگر?
کوئی انرولمنٹ آپریٹر ؼیر
ایشو کی جارہی Waring letter
پارلیمانی یا گالی گلوج والی
ہے will be issued
زبان کا استعمال کرے؟

What action will be taken
if an enrolment operator
captures
Unparliamentarily /
?Abusive language

باب کا نام:
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

380

آپریٹر کو ایک سال کے لیے
بلیک لسٹ اور اس پر ایؾ آئی
آر درج کرنے کے وجوہات
کیا ہیں؟

What can lead to
Blacklisting of operator
for one year and filing of
?FIR

باب کا نام:
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

381

معبود کا فوٹو
رہائشی کی
Age Photo
 Miss matchتصویر کی جگہ
کیپچر کی گئی ہو

Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Operator will
will get
 72گھنٹوں کے
be sent for
لیے بالک کردی blocked for 72
training
hours
جائے گی

Picture of
God captured
in place of
resident photo

اگر کوئی انرولمنٹ آپریٹر
کسی نوجوان کو بچہ کے
وارنگ لیٹر ایشو Waring letter
طور پر اندراج کردے تو اس
کی جارہی ہے will be issued
کے لیے کیا کاروائی کی
جارہی ہے؟

باب کا نام:
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
What action will be taken
کی بنا پر
if an enrolment operator
آپریٹر اور
?enrols an Adult as child
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

382

4

ہو پیکٹ پر ایک
ہزار روپیے
روک لیا جائے
گا اور ایک مہینہ
کے اندر ایک یا
زیادہ کیسیز میں
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ کیسیز
میں پانچ سال کی
معطلی اور ایؾ
آئی آر فائل کی
جائے گی

Amount of
Rs.1000
withheld per
packet and
for 1 or more
cases in a
monthSuspension
for 1 year
and more
 than 5 casesSuspension
& for 5 year
FIR will be
filed

آپریٹر کو
ٹریننگ کے
لیے بھیجا
جارہا ہے

4

ہو پیکٹ پر ایک
ہزار روپیے
روک لیا جائے
گا اور ایک مہینہ
کے اندر ایک یا
زیادہ کیسیز میں
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ کیسیز
میں پانچ سال کی
معطلی اور ایؾ
آئی آر فائل کی
جائے گی

Amount of
Rs.1000
withheld per
packet and
for 1 or more
cases in a
monthSuspension
for 1 year
and more
 than 5 casesSuspension
& for 5 year
FIR will be
filed

آپریٹر کو
ٹریننگ کے
لیے بھیجا
جارہا ہے

4

ہو پیکٹ پر ایک
ہزار روپیے
روک لیا جائے
گا اور ایک مہینہ
کے اندر ایک یا
زیادہ کیسیز میں
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ کیسیز
میں پانچ سال کی
معطلی اور ایؾ
آئی آر فائل کی
جائے گی

Amount of
Rs.1000
withheld per
packet and
for 1 or more
cases in a
monthSuspension
for 1 year
and more
 than 5 casesSuspension
& for 5 year
FIR will be
filed

آپریٹر کو
ٹریننگ کے
لیے بھیجا
جارہا ہے

Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Operator will
will get
 72گھنٹوں کے
be sent for
لیے بالک کردی blocked for 72
training
hours
جائے گی

Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Operator will
will get
 72گھنٹوں کے
be sent for
لیے بالک کردی blocked for 72
training
hours
جائے گی

Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Operator will
will get
 72گھنٹوں کے
be sent for
لیے بالک کردی blocked for 72
training
hours
جائے گی

اگر انرولمنٹ آپریٹر رہائشی
کی فوٹوگراؾ کی جگہ کسی
وارنگ لیٹر ایشو Waring letter
جانور کا فوٹو/کسی دیوتا یا
کی جارہی ہے will be issued
کسی دوسرے آبجیکٹ کا فوٹو
کیپچر کرتا ہے؟

اگر رہنے والے کے فوٹو
گراؾ کی جگہ انرولمنٹ
وارنگ لیٹر ایشو Waring letter
آپریٹر آبجیکٹس( کرسی /لیپ
کی جارہی ہے will be issued
ٹاپ /دیوار /ٹیبل) کا فوٹو
کیپچر کرے تو کیا ایکشن لیا
جائے گا؟

What action will be taken
if an enrolment operator
captures an Animal
Photo/Photo of Diety/any
other object in place
?resident photograph

What action will be taken
if an enrolment operator
will capture
Objects(Chair/Laptop/Wal
l/Table) Photo in place
?resident photograph

What action will be taken
if an enrolment operator
اگر رہائشی کی جگہ انرولمنٹ
will capture Animal Photo
وارنگ لیٹر ایشو Waring letter
آپریٹر کسی جانور کی فوٹو
in place resident
کی جارہی ہے will be issued
کیپچر کرے تو اس خالؾ کیا
?photograph
کاروائی کی جائے گی؟

باب کا نام:
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

باب کا نام:
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

باب کا نام:
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

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

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

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

383

384

385

386

387

388
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:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

What action will be taken
if an enrolment operator
would capture
photograph of "photo" in
place of live resident
photograph?

اگر انرولمنٹ آپریٹر زندہ
رہائشی کی فوٹو گراؾ کی
Waring letter وارنگ لیٹر ایشو
 جگہ فوٹو کا فوٹوگراؾ کرےwill be issued کی جارہی ہے
گا تو اس پر کیا کاروائی کی
جائے گی؟

What action will be taken
اگر ایک انرولمنٹ آپریٹر
if an enrolment operator
بائیومیٹرک ایکسپشن انرولمنٹ
during Biometric
کے دوران ایکسپشن فوٹو
Waring letter وارنگ لیٹر ایشو
exception enrolment
 گراؾ میں کسی الگ شخصwill be issued کی جارہی ہے
captures photograph of a
کا فوٹو کیپچر کرے تو اس پر
different person in
کیا کاروائئ ہوگی؟
exception photograph?

What action will be taken
if an enrolment operator
during Biometric
exception enrolment
captures photograph of
Objects(Chair/Laptop/Tab
le/Poster) in exception
photograph?

اگر انرولمنٹ آپریٹرایکسپشن
فوٹو میں بائیو میٹرک
 ایکسپشن انرولمنٹ کے دورانWaring letter وارنگ لیٹر ایشو
 لیپ/ کسی آبجیکٹس (کرسیwill be issued کی جارہی ہے
 پوسٹرکے فوٹو/ ٹیبل/ٹاپ
گراؾ کو کیپچر کرے؟

Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Operator will
will get
 گھنٹوں کے72
be sent for
blocked for 72 لیے بالک کردی
training
hours
جائے گی

Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Operator will
will get
 گھنٹوں کے72
be sent for
blocked for 72 لیے بالک کردی
training
hours
جائے گی

Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Operator will
will get
 گھنٹوں کے72
be sent for
blocked for 72 لیے بالک کردی
training
hours
جائے گی

آپریٹر کو
ٹریننگ کے
لیے بھیجا
جارہا ہے

Amount of
Rs.1000
withheld per
packet and
for 1 or more
cases in a
monthSuspension
for 1 year
and more
than 5 cases Suspension
for 5 year &
FIR will be
filed

ہو پیکٹ پر ایک
ہزار روپیے
روک لیا جائے
گا اور ایک مہینہ
کے اندر ایک یا
زیادہ کیسیز میں
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ کیسیز
میں پانچ سال کی
معطلی اور ایؾ
آئی آر فائل کی
جائے گی

4

آپریٹر کو
ٹریننگ کے
لیے بھیجا
جارہا ہے

Amount of
Rs.1000
withheld per
packet and
for 1 or more
cases in a
monthSuspension
for 1 year
and more
than 5 cases Suspension
for 5 year &
FIR will be
filed

ہو پیکٹ پر ایک
ہزار روپیے
روک لیا جائے
گا اور ایک مہینہ
کے اندر ایک یا
زیادہ کیسیز میں
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ کیسیز
میں پانچ سال کی
معطلی اور ایؾ
آئی آر فائل کی
جائے گی

4

آپریٹر کو
ٹریننگ کے
لیے بھیجا
جارہا ہے

Amount of
Rs.1000
withheld per
packet and
for 1 or more
cases in a
monthSuspension
for 1 year
and more
than 5 cases Suspension
for 5 year &
FIR will be
filed

ہو پیکٹ پر ایک
ہزار روپیے
روک لیا جائے
گا اور ایک مہینہ
کے اندر ایک یا
زیادہ کیسیز میں
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ کیسیز
میں پانچ سال کی
معطلی اور ایؾ
آئی آر فائل کی
جائے گی
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:باب کا نام
Chapter 7:
کوالٹی آؾ
Guidelines for
انرولمنٹ
Enrolment
کی بنا پر
Operator and
آپریٹر اور
Supervisor on
سپروائزر
Quality of
کے لیے گائد
Enrolment
الئن

Amount of
Rs.25 withheld
per packet
What action will be taken
اگر آپریٹر ؼلطیاں کرتا
and for more
if Operator does errors
Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
جیسے کہ کمزور کوالٹی
than 30 cases like Poor Quality
Waring letter  وارنگ لیٹر ایشوwill get
 گھنٹوں کے72
اوبیس جینڈر یا، فوٹوگراؾ
Suspension for
Photograph,Obvious
will be issued کی جارہی ہے
blocked for 72 لیے بالک کردی
تاریخ پیدائش کی ؼلطی تو اس
6 months and
Gender or Date of Birth
hours
جائے گی
پر کیا کاروائی کی جائے گی؟
more than 50
Errors
cases Suspension for
1 year.

.ہر پیکٹ پر
پچیس روپیے
روک لیا جائے
گا اور تیس
کیسیز سے
زیادہ کے لیے
6 مہینے کی
50 معطلی اور
سے زیادہ
کیسیز میں ایک
سال کی معطلی

Operator will
be
Blacklisted
for 1 year &
FIR will be
filed

آپریٹر کو ایک
سال کے لیے
بلیک لسٹ میں
ڈال دیا جائے گا
اور ایؾ آئی آر
فائل کی جائے گی

3

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

Amount of
Rs.25 withheld
per packet
and for more
Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
than 30 cases Waring letter  وارنگ لیٹر ایشوwill get
 گھنٹوں کے72
Suspension for
will be issued کی جارہی ہے
blocked for 72 لیے بالک کردی
6 months and
hours
جائے گی
more than 50
cases Suspension for
1 year.

.ہر پیکٹ پر
پچیس روپیے
روک لیا جائے
گا اور تیس
کیسیز سے
زیادہ کے لیے
6 مہینے کی
50 معطلی اور
سے زیادہ
کیسیز میں ایک
سال کی معطلی

Operator will
be
Blacklisted
for 1 year &
FIR will be
filed

آپریٹر کو ایک
سال کے لیے
بلیک لسٹ میں
ڈال دیا جائے گا
اور ایؾ آئی آر
فائل کی جائے گی

3

ایک ہزار
روپیے ہر
پیکٹ پر روک
لیا جائے گاە
ایک یا زیادہ
کیسیز میں ایک
سا ل کی
معطلی اور پانچ
سال سے زیادہ
کیسیز میں پانچ
سال کی معطلی
اور ایؾ آئی آر
فائل کی جائے
گی

Operator will
be
Blacklisted
for 1 year

آپریٹر کو ایک
سال کے لیے
بلیک لسٹ میں
ڈال دیا جائے گا

3

390

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

391

Amount of
Rs.1000
withheld per
: باب کا نامWhat action will be taken
Chapter 7:
against
the
Operator
for
ایکسپشن
میٹرک
بائیو
ؼلط
packet and for
کوالٹی آؾ
Guidelines for
incorrect biometric
کے لیے آپریٹر کے خالؾ کیا
1 or more
انرولمنٹ
Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Enrolment
exceptions - eg - Full
ایکشن لی جائے گیەمثالەالگ
cases کی بنا پر
Waring letter  وارنگ لیٹر ایشوwill get
 گھنٹوں کے72
finger print or Iris
 فوٹو کا/شخص کا مسنگ
Suspension for
Operator and
will be issued کی جارہی ہے
blocked for 72 لیے بالک کردی
آپریٹر اور
recorded as
 یا ایکسپشن فوٹو کے/فوٹو
1 year and
Supervisor on
hours
جائے گی
سپروائزر
missing/Photo of Photo / طور پر ریکارڈ کیا گیا فل
more than 5
Quality of
 کے لیے گائدexception photo of a
اریس
یا
پرنٹ
فنگر
cases Enrolment
الئن
different person
Suspension for
5 year & FIR
will be filed

What action will be taken
if the BE Exception photo
is not captured by the
operator as per guidelines

کیا کاروائی کی جائے گی
اگر بی ایکسپشن فوٹو آپریٹر
کے ذریعے کیپچر نہیں کی
جائے گی

3

آپریٹر کو ایک
سال کے لیے
بلیک لسٹ میں
ڈال دیا جائے گا

Operator will
be
Blacklisted
for 1 year

ہو پیکٹ پر
ایک ہزار
روپیے روک
لیا جائے گا اور
ایک مہینہ کے
اندر ایک یا
زیادہ کیسیز
میں ایک سال
کی معطلی اور
پانچ سے زیادہ
کیسیز میں پانچ
سال کی معطلی
اور ایؾ آئی آر
فائل کی جائے
گی

Amount of
Rs.1000
withheld per
باب کا نام:
packet and for
Chapter 7:
 What action will be takenکوالٹی آؾ
1 or more
Guidelines for
ایکسپشن فوٹو میں بیڈ کوالٹی
انرولمنٹ
against the Operator for
Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
cases in a
Enrolment
فوٹو کے لیے آپریٹر کے
کی بنا پر
bad quality photo in
 will getوارنگ لیٹر ایشو Waring letter
  72 monthگھنٹوں کےخالؾ کیا کاروائی کی جائے
Operator and
کی جارہی ہے will be issued
 Suspension forلیے بالک کردی blocked for 72
 exception photo orآپریٹر اور
گی یا ایکسپشن فوٹو میں
Supervisor on
exception not visible in
hours
جائے گی
1 year and
سپروائزر
ایکسپشن دستیاب نہیں ہے
Quality of
more than 5
 exception photoکے لیے گائد
Enrolment
 casesالئن
Suspension for
5 year & FIR
will be filed

392

3

آپریٹر کو ایک
سال کے لیے
بلیک لسٹ میں
ڈال دیا جائے گا

Operator will
be
Blacklisted
for 1 year

ایک مہینہ میں
ایک یا زیادہ
کیسیز کے لیے
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ
کیسیز میں پانچ
سال کی معطلی
اور ایؾ آئی
آرفائل کی
جائے گی

For 1 or more
cases in a
 monthOperator ID
آپریٹر آئی ڈی
Suspension for
 will getوارنگ لیٹر ایشو Waring letter
 72 1 year andگھنٹوں کے
کی جارہی ہے will be issued
 more than 5لیے بالک کردی blocked for 72
hours
جائے گی
 casesSuspension for
5 year & FIR
will be filed

What action will be taken
آپریٹر کے خالؾ کیا ایکشن
against the Operator
لی جائے گی اگر وہ فرضی
accepts a fradulent
دستاویز قبول کررہا ہو
document

باب کا نام:
Chapter 7:
کوالٹی آؾ
Guidelines for
انرولمنٹ
Enrolment
کی بنا پر
Operator and
آپریٹر اور
Supervisor on
سپروائزر
Quality of
کے لیے گائد
Enrolment
الئن

393

3

آپریٹر کو ایک
سال کے لیے
بلیک لسٹ میں
ڈال دیا جائے گا

Operator will
be
Blacklisted
for 1 year

ایک مہینہ میں
ایک یا زیادہ
کیسیز کے لیے
ایک سال کی
معطلی اور پانچ
سے زیادہ
کیسیز میں پانچ
سال کی معطلی
اور ایؾ آئی
آرفائل کی
جائے گی

For 1 or more
cases in a
 monthآپریٹر کے خالؾ کیا ایکشن What action will be taken
Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Suspension for
against the Operator
 will getوارنگ لیٹر ایشو  Waring letterلی جائے گی کہ وہ دستاویز
 72 1 year andگھنٹوں کے
scans a blank page as
کی جارہی ہے  will be issuedپروؾ کے طور پر بلینک پیج
 more than 5لیے بالک کردی blocked for 72
proof document
کا دعوی کرے
hours
جائے گی
 casesSuspension for
5 year & FIR
will be filed

باب کا نام:
Chapter 7:
کوالٹی آؾ
Guidelines for
انرولمنٹ
Enrolment
کی بنا پر
Operator and
آپریٹر اور
Supervisor on
سپروائزر
Quality of
کے لیے گائد
Enrolment
الئن

394

395

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

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

For 30 or more
cases in a
month What action will be taken کیا آپریٹر کے خالؾ کیا
Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Suspension for
against the Operator
 ایکشن لی جائے گی جو کسیWaring letter  وارنگ لیٹر ایشوwill get
 گھنٹوں کے72
6 months and
accepts an invalid
ان ویلڈ دستاویز کو قبول
will be issued کی جارہی ہے
blocked for 72 لیے بالک کردی
more than 50
document
کررہا ہو
hours
جائے گی
cases Suspension for
1 year

ایک مہینہ میں
تیس یا زیادہ
کیسیز کے لیے
 مہینہ کی6
50 معطلی اور
سے زیادہ
کیسیز میں ایک
سال کی معطلی

Operator will
be
Blacklisted
for 1 year

آپریٹر کو ایک
سال کے لیے
بلیک لسٹ میں
ڈال دیا جائے گا

3

396

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

:باب کا نام
کوالٹی آؾ
انرولمنٹ
کی بنا پر
آپریٹر اور
سپروائزر
کے لیے گائد
الئن

For 30 or more
cases in a
What action will be taken آپریٹر کے خالؾ کیا ایکشن
month against the Operator
لی جائے گی جو ایسی
Operator ID
آپریٹر آئی ڈی
Suspension for
accepts document which  دستاویز کو قبول کرہا ہو جوWaring letter  وارنگ لیٹر ایشوwill get
 گھنٹوں کے72
6 months and
does not match with the  رہنے والے کے ڈیمو گرافکwill be issued کی جارہی ہے
blocked for 72 لیے بالک کردی
more than 50
demographic details of
تفصیالت کے ساتھ میچ نہ
hours
جائے گی
cases the resident
کررہا ہو
Suspension for
1 year

ایک مہینہ میں
تیس یا زیادہ
کیسیز کے لیے
 مہینہ کی6
50 معطلی اور
سے زیادہ
کیسیز میں ایک
سال کی معطلی

Operator will
be
Blacklisted
for 1 year

آپریٹر کو ایک
سال کے لیے
بلیک لسٹ میں
ڈال دیا جائے گا

3

Chapter 8:
Offences and
Penalties

Whoever impersonates
or attempts to
impersonate another
person, whether dead
or alive, real or
 دستاویز کاimaginary, by providing
 جرم اور: نامany false demographic
سزا
information or
biometric information,
shall be punishable
with imprisonment for
a term, which may
extend to ___ years.

3

4

4

3

397

.جو بھی اپنے کو دوسرے
کے بھیس میں ڈالے یا
دوسرے شخص کی بھیس
اختیار کرنے کی کوشش
 چاہے وہ مردہ ہو یا، کرے
 حقیقی ہو یا فرضی،زندہ ہو
کسی ؼلط ڈیموگرافک
1
انفارمیشن یا بائیو میٹرک
انفارمیشن کو فراہم کرتے
 وہ الئق سزا ہوگا، ہوئے
ایک مدت معینہ کے قید
کے ساتھ جو کہ بڑھ
سکتاہےەەەەەەەەەەسال تک

1

2

2

3

398

399

Chapter 8:
Offences and
Penalties

Whoever impersonates
or attempts to
impersonate another
person, whether dead
or alive, real or
دستاویز کا
imaginary, by providing
 جرم اور:نام
any false demographic
سزا
information or
biometric information,
shall be punishable
with a fine which may
extend to ____ rupees.

.جو بھی بھیس اختیار کرے
یا دوسرے شخص کا بھیس
اختیار کرنے کی کوشش
 چاہے مردہ ہو یا،کرے
 حقیقی ہو یا فرضی،زندہ،
 کسی ڈیموگرافک اطالع یا5,000
بائیومٹرک اطالع کو فراہم
کرتے ہوئے جرمانہ کے
ساتھ قابل سزا ہوگا جو کہ
بڑھ سکتا ہےەەەەەەەەەروپیے
تک

5,000

10,000

10,000

20,000

20,000

50,000

50,000

2

Chapter 8:
Offences and
Penalties

Whoever, with the
intention of causing
harm or mischief to an
Aadhaar number
holder, or with the
intention of
appropriating the
identity of an Aadhaar
number holder
changes or attempts to
change any
 دستاویز کاdemographic
 جرم اور: نامinformation or
biometric information
سزا
of an Aadhaar number
holder by
impersonating or
attempting to
impersonate another
person, dead or alive,
real or imaginary, shall
be punishable with
imprisonment for a
term which may
extend to ____ years
and shall also be liable

.جو بھی نقصان پہنچانے کا
سبب بنے یا آدھار نمبر
ہولڈر کے ساتھ ؼلط برتاؤ
کرے یا کسی آدھار ہولڈر
نمبر چینجیز پر ارادتا قابض
ہوجائے یا کسی آدھار نمبر
ہولڈر کے ڈیمو گرافک
انفارمیشن یا بائیو میٹرک
انفارمیشن کو تبدیل کرے
اپنا بھیس بدلتے ہوئے یا
1
دوسے شخص کا بھیس
 چاہے زندہ، بدلتے ہوئے
 حقیقی ہو یا، ہو یا مردہ
فرضی قابل سزا ہوگا ایک
مدت معینہ کے قید کے
ساتھ ج وبڑھ سکتا
ہےەەەەەەەەەەەەەەسالوں تک اور
نیز فائن کے لیے جوابدہ
ہوگا جو ہزار روپیے تک
بڑھ سکتا ہےە

1

2

2

3

3

4

4

3
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Chapter 8:
Offences and
Penalties

Chapter 8:
Offences and
Penalties

Whoever, with the
intention of causing
harm or mischief to an
Aadhaar number
holder, or with the
intention of
appropriating the
identity of an Aadhaar
number holder
changes or attempts to
change any
 دستاویز کاdemographic
 جرم اور: نامinformation or
biometric information
سزا
of an Aadhaar number
holder by
impersonating or
attempting to
impersonate another
person, dead or alive,
real or imaginary, shall
be punishable with
imprisonment for a
term which may
extend to three years
and shall also be liable
In the case of a
company that is not
authorised to collect
identity information
under the provisions of
دستاویز کا
this Act, by words,
 جرم اور:نام
conduct or demeanour
سزا
pretends that it is
authorised to do so,
shall be punishable
with a fine which may
extend to ___ rupees.

.جو بھی نقصان پہنچانے کا
سبب بنے یا آدھار نمبر
ہولڈر کے ساتھ ؼلط برتاؤ
کرے یا کسی آدھار ہولڈر
نمبر چینجیز پر ارادتا قابض
ہوجائے یا کسی آدھار نمبر
ہولڈر کے ڈیمو گرافک
انفارمیشن یا بائیو میٹرک
انفارمیشن کو تبدیل کرے
اپنا بھیس بدلتے ہوئے یا
5,000
دوسے شخص کا بھیس
 چاہے زندہ، بدلتے ہوئے
 حقیقی ہو یا، ہو یا مردہ
فرضی قابل سزا ہوگا ایک
مدت معینہ کے قید کے
ساتھ ج وبڑھ سکتا ہے تین
سالوں تک اور نیز فائن کے
لیے جوابدہ ہوگا جوبڑھ
سکتا
ہےەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەەروپیوں تک

5,000

10,000

10,000

20,000

20,000

50,000

50,000

2

کمپنی کی صورت میں جو
کہ اس ایکٹ کے پروویزن
کے تحت شناختی اطالع کو
جمع کرنے کے لیے مختار
کنڈکٹ یا،  ورڈس،نہیں ہے
 ظاہری برتاؤ کے ذریعے10,000
جو اس طرح کرنے کے
 قابل،لیے خود مختار ہے
سزا ہوگا جرمانے کے ساتھ
جو بڑھ سکتا
ہےتکەەەەەەەەەەەەەەروپیوں

10,000

50,000

50,000

1,00,000

1,00,000

2,00,000

2,00,000

3
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Chapter 8:
Offences and
Penalties

Whoever, not being
authorised by the
Authority, intentionally
accesses or secures
access to the Central
Identities Data
 دستاویز کاRepository shall be
 جرم اور: نامpunishable with
سزا
imprisonment for a
term which may
extend to three years
and shall also be liable
to a fine which shall
not be less than ____
rupees.

403

Chapter 8:
Offences and
Penalties

The meaning of
کمپیوٹر سورس کوڈ کا
“computer source
معنی وہ معنی رکھ رہیں
دستاویز کا
code” shall have the
ہوں گے جو اسی کے لیے
 جرم اور:نام
meaning assigned to it مقرر کیا گیا ہو جو کہ
سزا
in which of the
مندرج کئے گئے دفعات
following Acts?
ہیں؟

Section 65
انفارمیشن
of the
ٹیکنالوجی
Information
2000،ایکٹ
Technology
65 کی دفعہ
Act, 2000

Chapter 8:
Offences and
Penalties

The meanings of
“computer
contaminant”,
دستاویز کا
“computer virus” and
 جرم اور:نام
“damage” shall have
سزا
the meaning assigned
to it in which of the
following Acts?

Section 65
انفارمیشن
of the
ٹیکنالوجی
Information
2000،ایکٹ
Technology
65 کی دفعہ
Act, 2000

Chapter 8:
Offences and
Penalties

Whoever, being an
enrolling agency or a
requesting entity, fails جو بھی انرولنگ ایجنسی
to comply with the
ہو یا مطلوبہ اینٹیٹی وہ
requirements of sub کے سب سیکشن3 سیکشن
دستاویز کا
section (2) of Section 3  کے سب8 یا سیکشن
 جرم اور:نام
1
or sub-section (3) of
سیکشن کے مطالبات کو
سزا
Section 8, shall be
پورا کرنے میں ناکام ہو وہ
punishable with
سزاوار ہوگا جو بڑھ سکتا
imprisonment which
ہےەەەەەەەەەەسالوں تک
may extend to ____
year(s).

404

405

اتھاریٹی کے،جو بھی
ذریعے مختار ہو ارادتا
رسائی حاصل کرکے یا
یقینی طو پر رسائی حاصل
کرےمرکزی ڈیٹا
ریسپائریٹری کے آئڈینٹیٹیز
10,000
تک وہ ایک مدت کے لیے
سزاوار ہوگا جو کہ تین
سالوں تک بڑھ سکتا ہے
اور وہ فائن کے لیے جوابدہ
ہوگا جو کم نہیں
ہوگاەەەەەەەەەەەەروپیوں سے

وائرس اور نقصادہ اشیا ہیں
وہ اسی کے مطابق معنی
رکھتے ہوں گے جو
مندرجہ دفعات کے تحت
مقرر کئے گئے ہیں؟

10,000

1

50,000

50,000

2,00,000

2,00,000

3

IPC Section
IPC Section 67
67

Section 43 of
انفارمیشن
the
ٹیکنالوجی
Information
2000،ایکٹ
Technology
43 کی دفعہ
Act, 2000

Section 41
of
Information
Technology
Act, 2000

انفارمیشن
ٹیکنالوجی
2000،ایکٹ
41کی دفعہ

1

IPC Section
IPC Section 67
67

Section 43 of
انفارمیشن
the
ٹیکنالوجی
Information
2000،ایکٹ
Technology
43 کی دفعہ
Act, 2000

Section 41
of the
Information
Technology
Act, 2000

انفارمیشن
ٹیکنالوجی
2000،ایکٹ
41کی دفعہ

3

2

3

4

4

1

2

1,00,000

1,00,000

3
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407

Chapter 8:
Offences and
Penalties

Chapter 8:
Offences and
Penalties

Whoever commits an
offence under
Information
Technology Act, 2000
any rules or regulations
made thereunder for
which no specific
 دستاویز کاpenalty is provided
 جرم اور: نامelsewhere than this
سزا
section, shall be
punishable with
imprisonment for a
term which may
extend to one year or
with a fine, which may
extend to ______
rupees.
Whoever commits an
offence under
Information
Technology Act, 2000
any rules or regulations
made thereunder for
which no specific
penalty is provided
elsewhere than this
section, shall be
punishable. Given here
 دستاویز کاare some punishments:
 جرم اور: نامi. Imprisonment for a
سزا
term which may
extend to 1 year
ii. Fine which may
extend to Rs. 25,000
iii. Imprisonment for a
term which may
extend to 2 year
iv. Fine which may
extend to Rs. 15,000
Identify the correct
punishments.

جو بھی انفارمیشن
2000 ،ٹیکنالوجی ایکٹ
کے تحت کسی جرم کا
ارتکاب کرے کو ئی بھی
نظام یا ضابطے جو اس
شرائط کے ساتھ بنائے گئے
ہوں جس کے لیے کوئي
 خاص جرمانہ عائد نہ کیا5,000
گیا ہواس سیکشن کی بنسبت
جہاں کہیں بھی ہو وہ ایک
مدت کے لیے سزاوار ہوگا
جو ایک سال تک بڑھ سکتا
 جو،ہے یا جرمانہ کے ساتھ
کہ بڑھ سکتا
ہےەەەەەەەەەەەروپیوں تک

جو کوئی بھی انفارمیشن
 کے2000 ٹیکنالوجی دفعہ
تحت کوئی جرمانہ کرے
کوئی بھی قانون یا ضابطہ
اس کی بنسبت بنایا گیا ہو
جس کے لیے کوئی خاص
جرمانہ عائد نہ کیا گیا ہو
اس سیکشن کی بنسبت تو وہ
الئق سزا ہوگاە یہاں پر کچھ
ە1 :سزائیں دی گئی ہیں
i. or ii.
ایک مدت معینہ کے لیے
سزا جو کہ ایک سال تک
ە جرمانہ جو2بڑھ سکتا ہےە
 ہزار تک بڑہ سکتا25 کہ
ە ایک مدت کے لیے3ہےە
سزا جو کہ دوسال تک بڑھ
 ە جرمانہ جوکہ4سکتا ہےە
 ہزار تکە15بڑھ سکتا ہے
صحیح جرمانہ کی شناخت
کریں

5,000

10,000

10,000

25,000

25,000

50,000

50,000

3

i. یاii.

i. or iv.

i. یاii.

ii. or iii.

ii.  یاiii.

iii. or iv.

iii. یاiv.

1
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Chapter 8:
Offences and
Penalties

Whoever, being a
requesting entity, uses
the identity
information of an
individual in
contravention of subsection (3) of Section 8,
shall be punishable.
Given here are some
punishments.
دستاویز کا
i. Imprisonment for a
 جرم اور:نام
term which may
سزا
extend to 1 year
ii. Fine which may
extend to Rs. 25,000
iii. Imprisonment for a
term which may
extend to 3 years
iv. Fine which may
extend to Rs. 10,000
Identify the correct
option.

جو بھی صرؾ اپنے ہی
،اینٹیٹی کا مطالبہ کررہا ہو
 کے سب8 وہ سیکشن
 کی خالؾ ورزی3 سیکشن
میں کسی فرد کے اطالعاتی
شناخت کا استعمال کرے وہ
الئق سزا ہوگاە یہاں پر کچھ
ە1 سزائیں دی گئی ہیںە
 ایک مدت کے لیے قید جوi. or ii.
ایک سال تک بڑھ سکتا
25 ە جرمانہ جو کہ2ہےە
ە3ہزار تک بڑھ سکتا ہےە
ایک مدت کے لیے قید
جوکہ تین سالوں تک بڑہ
ە جرمانہ جوکہ4سکتا ہےە
 ہزار تک بڑہ سکتا ہےە10
صحیح آپشن کی پہچان کریں

i. یاii.

i. or iv.

i.  یاiv.

ii. or iii.

ii.  یاiii.

iii. or iv.

iii. یاiv.

4

Chapter 8:
Offences and
Penalties

Given here are some
courts.
i. Chief Metropolitan
Magistrate
ii. Chief Judicial
Magistrate
دستاویز کا
iii. Primary Court
 جرم اور:نام
iv. Judicial Service
سزا
Commission
Identify the courts that
can try any offence
punishable under
Information
Technology Act, 2000.

.یہاں دئے گئے کچھ
ە چیؾ1کورٹس ہیںە
ە2میٹروپولیٹین مجسٹریٹە
ە3چیؾ جوڈیشیل مجسٹریٹە
ە جوڈیشیل4پرائمری کورٹە
 سروس کمیشنە کورٹش کیi. or ii.
شناخت کریں جو کسی
جرمانہ کی شناخت کرے
جو انفارمیشن ٹیکنالوجی
 کے تحت2000 ،ایکٹ
الئق سزا ہو

i. یاii.

i. or iv.

i.  یاiv.

ii. or iii.

ii.  یاiii.

iii. or iv.

iii. یاiv.

1
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Chapter 8:
Offences and
Penalties

Given here are some
police ranks.
i. Sub-Inspector of
Police
ii. Assistant SubInspector of Police
دستاویز کا
iii. Inspector of Police
 جرم اور:نام
iv. Assistant Inspector
سزا
of Police
Identify the police rank
that can investigate
any offence under
Information
Technology Act, 2000.

. یہاں پر دئے گئے کچھ
ە1 پولیس رینکس ہیںە
ە2پولیس کا سب انسپیکٹر ە
پولیس کا معاون سب
ە پولیس کا3انسپیکٹر ە
ە پولیس کا معاون4 انسپکٹر ەi. or ii.
انسپیکٹرە پولیس رینک کی
شناخت کریں جو کسی
جرمانہ کی تفتیش کرے
انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ،
2000 کے تحت

An error was
uncovered where
enrolment with fake
کوئی ؼلطی اس جگہ ظاہر
PoI/PoA was done by
ہوئی جہاں انرولمنٹ بناؤٹی
tampering UIDAI
پی او اے کے/پو او آئی
software.
ساتھ یو آئی ڈی اے آئی
Given here are some
دستاویز کا
سافٹ ویئر کو تحریؾ
people.
 جرم اور:نام
 کرنے سے ہوئیە یہاں پرi. or ii.
i. Operator
سزا
 ە1کچھ لوگ دئے گئے ہیںە
ii. Supervisor
ە3ە سپروائزرە2آپریٹرە
iii. Registrar
ە متعارؾ کارەان4رجسٹرارە
iv. Introducer
میں سے کون اس جرم کے
Which of these people
لیے سزایاب قرار دیے
will be punishable for
جائیں گے؟
this offence?

i. یاii.

i. or iv.

i.  یاiv.

iii.

iii.

iii. or iv.

iii. یاiv.

3

i. یاii.

i. or iv.

i.  یاiv.

iii.

iii.

iii. or iv.

iii. یاiv.

1
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Chapter 8:
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During verification, it is
discovered that a
Photo of Photo (PoP)
تصدیق کے دوران ظاہر کیا
was used in the
گیا کہ فوٹو کا فوٹو آدھار
Aadhaar registration.
رجسٹریشن میں استعمال کیا
Given here are some
دستاویز کا
گیا تھاە یہاں پر کچھ لوگ
people:
 جرم اور:نام
ە2ە آپریٹرە1  دئے گئے ہیںەi. or ii.
i. Operator
سزا
ە4ە رجسٹرارە3سپروائزرە
ii. Supervisor
متعارؾ کارە ان میں سے
iii. Registrar
کون سے لوگ اس جرمانہ
iv. Introducer
کے سزاوار ہوں گے؟
Which of these people
will be punishable for
this offence?

i. یاii.

i. or iv.

i.  یاiv.

iii.

iii.

iii. or iv.

iii. یاiv.

1

Chapter 8:
Offences and
Penalties

Whoever, not being
authorised by the
Authority, intentionally
downloads, copies or
extracts any data from
the Central Identities
Data Repository or
stored in any
removable storage
medium shall be
punishable.
 دستاویز کاGiven here are some
 جرم اور: نامpunishments:
i. Imprisonment for a
سزا
term which may
extend to 3 years
ii. Shall be liable to a
fine which shall not be
less than Rs. 1,00,000
iii. Imprisonment for a
term which may
extend to 2 years
iv. Shall be liable to a
fine which shall not be
less than Rs. 30,000
Identify the correct

i.  اورii.

iii. and iv.

i.  اورii.

ii. and iv.

ii.  اورiv.

i. and iv.

ii.  اورiv.

1

اتھاریٹی کے،جو بھی
،ذریعے مختار نہ ہوں
ارادی طور پر سینٹرل
آئڈینٹیٹیز ڈیٹا ریسپائریٹری
سے ارادی طور پر ڈاؤن
 کاپیز یا کسی بھی ڈیٹ، لوڈ
کو ایکسٹرکٹ کرسکتے
ہیںەیا کسی بھی ریموول
اسٹوریج میڈیم میں اسٹور
کرسکنے پر الئق سزا ہوں
گےەیہاں پر کچھ سزائیں
ە ایک مدت1  دی گئین ہیںەi. and ii.
معینہ کے لیے قید جو تین
ە2سالوں تک بڑھ سکتا ہےە
جرمانہ کے لیے جوابدہ ہوں
گے جو ایک الکھ سے کم
ە ایک مدت کے3نہیں ہوگاە
لیے قید جو دوسالوں کے
ە4لیے بڑھ سکتا ہےە
جرمانہ کے لیے جوابدہ ہوں
 ہزار سے30 گے جو کہ
کم نہیں ہوگاە صحیح آپشن
کی شناخت کریں
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Chapter 8:
Offences and
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Whoever, not being
authorised by the
Authority, intentionally
steals, conceals,
destroys or alters or
causes any person to
steal, conceal, destroy
or alter any computer
source code used by
the Authority with an
intention to cause
 دستاویز کاdamage, shall be
 جرم اور: نامpunishable.
Given here are some
سزا
punishments:
i. Imprisonment for a
term which may
extend to 3 years
ii. Shall be liable to a
fine which shall not be
less than Rs. 1,00,000
iii. Imprisonment for a
term which may
extend to 2 years
iv. Shall be liable to a
fine which shall not be

.جو بھی اتھاریٹی کے
 ارادی،ذریعے مختار نہ ہو
 کچھ،طور پر چوری کرے
 یا،برباد کردے،چھپالے
خراب کردے یا کسی
شخص کے
برباد،چھپانے،چرانے
یا کسی کمپیوٹر کے،کرنے
سورس کوڈ کو خراب
کرنے کا سبب بنے کسی
اتھاریٹی کے ذریعے اردی
طور پر نقصان کرنے
کاسبب بنےە یہاں پر کچھ
i. and ii.
ە1 :سزائیں دی گئی ہیں
ایک مدت معینہ کے لیے
قید جو کہ تین سالوں تک
ە جرمانہ2 بڑھ سکتا ہےە
کے لیےذمہ دار ہوگا جو
ایک الکھ سے کم نہیں
ە ایک مدت معینہ کے3ہوگاە
لیے قید جو کہ دوس سالوں
ە4تک بڑھ سکتا ہےە
جرمانہ کے لیے جوابدہ
 ہزارسے کم30 ہوگا جو کہ
نہیں ہوگاە صحیح آپشن کی
ە تین2ەاور1 پہچان کریںە

i.  اورii.

iii. and iv.

iii. اورiv.

ii. and iv.

iii. اورiv.

i. and iv.

iii. اورiv.

1
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Chapter 8:
Offences and
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Whoever, being an
enrolling agency or a
requesting entity, fails
to comply with the
requirements of subsection (2) of Section 3
or sub-section (3) of
Section 8, shall be
punishable.
Given here are some
 دستاویز کاpunishments:
 جرم اور: نامi. Imprisonment for a
سزا
term which may
extend to 1 year
ii. Fine which may
extend to Rs. 25,000
iii. Imprisonment for a
term which may
extend to 3 year
iv. Fine which may
extend to Rs. 10,000
Identify the correct
punishments.

. جوبھی انرولنگ ایجنسی
ہو یا اینٹیٹی کا مطالبہ کررہا
 کے سب3  وہ سیکشن،ہو
 کے مطالبات کو2 سیکشن
پورا کرنے میں ناکام ہےیا
 کا سب سیکشن8 سیکشن
قابل سزا ہوگاە یہاں پر کچھ
سزائیں درج کی گئی ہیںە
ە ایک مدت کے لیے قید1 i. or ii.
جو کہ ایک سال تک بڑھ
25 ە جرمانہ جو2سکتا ہےە
ە3 ہزار تک بڑھ سکتا ہےە
ایک مدت کے لیے سزا جو
تین سال تک بڑھ سکتی
 ہزار10 ە جرمانہ جو4ہےە
تک بڑھ سکتا ہےە صحیح
سزاؤں کی شناخت کریں

i. یاii.

i. or iv.

i.  یاiv.

ii. or iii.

ii.  یاiii.

iii. or iv.

iii.  یاiv.

2
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Chapter 8:
Offences and
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Whoever, not being
authorised by the
Authority, intentionally
denies or causes a
denial of access to any
person who is
authorised to access
the Central Identities
Data Repository shall
be punishable:
i. Imprisonment for a
دستاویز کا
term which may
 جرم اور:نام
extend to 3 years
سزا
ii. Shall be liable to a
fine which shall not be
less than Rs. 1,00,000
iii. Imprisonment for a
term which may
extend to 2 years
iv. Shall be liable to a
fine which shall not be
less than Rs. 30,000
Identify the correct
punishments.

جو بھی اتھاریٹی کے
ذریعے محتار ہو وہ ارادی
طور پر انکار کرسکتا ہے
کسی شخص کے رسائی
کے انکار کا سبب بن سکتا
ہے جو سینٹرل آئی ڈینٹییز
ڈیٹا ریسپائریٹری کی رسائی
کے لیے مختار ہوە وہ الئق
ەایک مدت معینہ1 :سزا ہوگا
کے لیے قید جو تین سالوں
i. and ii.
ە فائن2تک بڑھ سکتا ہےە
کے لیے جوابدہ ہوگا جو
ایک الکھ سے کم نہیں
ە ایک مدت معینہ کے3ہوگآە
لیے قید جو دو سالوں تک
ە جرمانہ4بڑھ سکتا ہےە
کے لیے جوابدہ ہوگا جوکہ
 ہزار سے کم نہیں ہوگاە30
صحیح سزاؤں کی نشان
دہی کریں

i.  اورii.

iii. and iv.

iii.  اورiv.

ii. and iv.

ii.  اورiv.

i. and iv.

i.  اورiv.

1

3

 iv.اور i.

i. and iv.

 iii.اور i., ii.

i., ii. and iii.

 iv.اور i., ii.

 iv. i., ii. and iv.اور i. ii. iii.

یہاں کچھ سزائیں دی گئی
ہیںە 1ە کوئی شخص یا
کمپنی کسی اتھاریٹی
ڈسرپٹ کے ذریعے مختار
نہیں ہے یا سینٹرل آئڈینٹیٹز
ڈیٹا ریسپائریٹری کی رسائی
کے لیے تخریب کار کا
سبب بنےە2ە کوئی شخص یا
کمپنی سینٹرل آئڈنٹیٹیز ڈیٹا
ریسپائریٹری کے خراب
کرنے کا سبب بنےە3ە کوئی
i. ii. iii. and
شخص یا کمپنی تعارؾ
iv.
کرائے یا کسی وائرس یا
دوسرے کمپیوٹر کے
کنٹیمیننٹ کے سینٹرل
آئڈنٹیٹیڑ ڈیٹا ریسپائریٹری
میں تعارؾ کرانے کا سبب
بنےە4ە کوئی شخص یا
کمپنی ارادی طور پرظاہر
کرے ،ترسیل کرے ،کاپی
کرےیا کسی بھی جمع شدہ
شناخت انفارمیشن کو
بکھیرےە تمہیں جرمانوں
کو پانا ہے جس کا نتیجہ
ایک مدت معینہ کے لیے

Given here are some
offences.
i. A person or company
not being authorised
by the Authority
disrupts or causes
disruption to the
access to the Central
Identities Data
Repository
ii. A person or
 company damages orدستاویز کا
 causes to be damagedنام :جرم اور
the data in the Central
سزا
Identities Data
Repository
iii. A person or
company introduces or
causes to be
introduced any virus or
other computer
contaminant in the
Central Identities Data
Repository
iv. A person or
company intentionally

Chapter 8:
Offences and
Penalties
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Given here are some
offences.
i. A person or company
destroys, deletes or
alters any information
stored in any
removable storage
media or in the Central
Identities Data
Repository or
diminishes its value or
 دستاویز کاutility or affects it
 جرم اور: نامinjuriously by any
means
سزا
ii. A person or
company steals,
conceals, destroys or
alters or causes any
person to steal,
conceal, destroy or
alter any computer
source code used by
the Authority with an
intention to cause
damage
iii. A person or

.یہاں کچھ سزائی دی گئی
ە کوئی شخص یا1 :ہیں
کمپنی ریموول اسٹورییج
میڈیا میں اسٹور کی گئی
اطالع کو برباد کرسکتا
 ڈیلیٹ کرسکتا ہے یا،ہے
خراب کرسکتا ہے یا
سینٹرل آئڈنٹیٹیڑ ڈیٹا
ریسپائریٹری میں یااس کے
ویلو کو کم کرسکتا ہے یا
فائدے کو کسی بھی طریقے
 سےاسے نقصان پہنچا سکتاi. ii. iii. and
iv.
ە کوئی شحص یا2ہےە
کمپنی چراسکتا
 برباد،چھپاسکتا ہے،ہے
کرسکتا ہےیا کسی بھی
کمپیوٹر سورس کوڈ کر بدل
سکتا ہےجو کسی اتھاریٹی
کے ذربعے نقصان پہنچانے
کی نیت سے استعمال کیا
ە کوئی شخص یا3گیا ہوە
کمپنی بھیس بدل سکتا ہے
دوسرے شخص کے بھیس
بدلنے کی کوشش کرسکتا
ہےچاہے وہ زندہ ہو یا

.i. ii. iii.  اورiv i., ii. and iv.

i., ii.  اورiv.

i., ii. and iii.

i., ii. اورiii.

i. and iv.

i.  اورiv.

2
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Given here are some
offences.
i. A person or company
not being authorised to
collect identity
information under the
provisions of this Act,
by words, conduct or
demeanour pretends
that he is authorised to
do so
 دستاویز کاii. A person or
 جرم اور: نامcompany steals,
conceals, destroys or
سزا
alters or causes any
person to steal,
conceal, destroy or
alter any computer
source code used by
the Authority with an
intention to cause
damage
iii. A person or
company impersonates
or attempts to
impersonate another

یہاں پر کچھ سزائیں دی
گئی ہیںە کوئی شخص یا
کمپنی کو اس دفعہ کے
پروویزن کے تحت کسی
بھی آئڈینٹیٹی انفارمیشن کو
جمع کرنے کے لیے مختار
،نہیں بنایا گیا ہے ورڈ
کنڈکٹ یا وہ اس طرح کے
ظاہری برتاؤ کرنے کے
ە2لیے مختار بنایا گیا ہےە
کوئی شخص یا کمپنی
، چھپائے،چوری کرے
 برباد کرے یا خراب کرےi. ii. iii. and
، کسی شخص کے چورانےiv.
 برباد کرنے یا،چھپانے
کسی کمپوٹر کو ڈ کر بدلنے
کا سبب بنے جو کسی
اتھاریٹی کے ذریعے خراب
کرنے کی نیت سے استعمال
ە3کیا گیا ہوە
ە کوئی شخص یا کمپنی3
بھیس بدلے یا دوسرے
شخص کے بھیس بدلنے کی
 چاہے وہ،کوشش کرے
 حقیقی ہو یا،زندہ ہو یا مردہ
فرضی کسی بناؤٹی

i., ii. and iv.

i., ii.  اورiv.

i., ii. and iii.

i., ii.  اورiii.

i. and iii.

i.  اورiii.

4

2

1

 iv.اور i.

i. and iv.

 iii.اور i., ii.

i., ii. and iii.

 iii.اور ii.

 iv. ii. and iii.اور i. ii. iii.

یہاں پر کچھ سزائیں دی
گئی ہیں1:ەکوئی شخص یا
کمپنی ریموول اسٹوریج
میڈیا یا سینٹرل آئڈینٹٹیز ڈیٹا
ریسپائریٹری میں کسی
انفارمیشن کو برباد،ڈیلیٹ
کرسکتا ہے یا اس میں
ردوبدل کرسکتا ہےەیا اس
کی ویلو یا افادیت کو کم
کرسکتا ہےیا کسی بھی
طرح سے اس کو نقصان
پہچاسکتا ہےە کوئی شخص
i. ii. iii. and
یا کمپنی سینٹرل آئڈینٹٹیز
 iv.ڈیٹا ریسپائریٹری میں کسی
وائرس یا کمپیوٹر کے
دوسرے کنٹیمیننٹ کو
متعارؾ کرا سکتا ہے یا
متعارؾ کرانے کا سبب بن
سکتا ہےە3ە کوئ شخص یا
کمپنی میں انکار کرسکتا
ہے یا کسی شخص کے
رسائی کے انکارکرانے کا
سبب بن سکتا ہے جو
سینٹرل آئڈینٹٹیز ڈیٹا
ریسپائریٹر میں رسائی کے
لیے مختار ہوا ہوە4ە کوئی

ؼلط

صحیح

آپریٹر/سپروائزر کا نام اور
رابطہ نمبر اسکلیشن
TRUE
میٹرکس مذکور ہونا چاہیےە

FALSE

Given here are some
offences.
i. A person or company
destroys, deletes or
alters any information
stored in any
removable storage
media or in the Central
Identities Data
Repository or
diminishes its value or
 utility or affects itدستاویز کا
 injuriously by anyنام :جرم اور
means
سزا
ii. A person or
company introduces or
causes to be
introduced any virus or
other computer
contaminant in the
Central Identities Data
Repositor
iii. A person or
company denies or
causes a denial of
access to any person
باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
Operator's/ Supervisor
 name and contactگریز کو بہتر
 number should beبنانے کے
 mentioned in theلیے اندراج
اسٹاؾ کو
escalation matrix.
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter 8:
Offences and
Penalties
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:9 باب
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Do not mention the
Registrar name and
Greviance Cell contact
number in the
escalation matrix.

. اسکلیشن میٹرکس میں
رجسٹرار کا نام شکایت سیل
TRUE
کے رابطہ نمبر کا ذکر نہ
کریں

صحیح

FALSE

ؼلط

1
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:9 باب
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Enrolment Agency
name and code
number should be
mentioned in the
escalation matrix.

اسکلیشن میٹرکس میں
اندراج ایجنسی کا نام اور
کوڈ نمبر مذکور ہوگا

صحیح

FALSE

ؼلط

1

Chapter
9:Guidelines
to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
Fraud

:9 باب
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Given here are some
items.Which of these
details will go into the
escalation matrix?
I. Centre Address
II. EA Name and Code
III. Subscriber Name
and Contact Number
IV. UIDAI Officer Name
and Contact Number

rیہاں پر دئے گئے کچھ
آئٹمس جن کی تفصیالت
اسکلیشن میٹرکس میں
ە سینٹر1 جائیں گے؟
ە ای اے نیم اور2ایڈریس
i. and iii.
ە سبسکرائبر کا نام3 کوڈ
ە یو آئی4اور رابطہ نمبرە
ڈی اے آئی آفیسر کا نام اور
رابطہ نمبر

ایک اور تین

i. and iv.

ایک اور چار

TRUE

i., iii., and iv.

 تین، ایک
اور چار

i. and ii.

ایک اور دو

4

3

ایک اور دو

i. and ii.

ایک  ،تین
اور چار

i., iii., and iv.

ایک اور چار

i. and iv.

ایک اور تین

2

ایک اور دو

i. and ii.

ایک  ،تین
اور چار

i., iii., and iv.

ایک ،دو اور
چار

i., ii. and iv.

ایک اور تین

ایک ،دو ،تین i. ii., iii. and
iv.
اور چار

ایک  ،تین
اور چار

i., iii., and iv.

ایک ،دو اور
چار

i., ii. and iv.

ایک اور دو

4

یہاں پر دئے گئے کچھ .
آئٹمسە 1ە سینٹر ایڈریس 2ە
ای اے نام اور کوڈ 3ە
مشاہدہ کرنے والے کا نام
اور رابط نمبر ە 4رجسٹرار
کا نام اور)نوبل آفیسر(
i. and iii.
رابطہ نمبرە ان تفصیالت
میں سے کون اسکلیشن
میٹرکس میں جائے گا؟ 1
اور 3ە 1اور 4ە  3، 1اور 4
ە  1اور 2

Given here are some
items.
I. Centre Address
باب :9
II. EA Name and Code
گراہک
III. Observer Name and
سکون اور
Contact Number
فراڈ سے
IV. Registrar (Nodal
گریز کو بہتر
Officer) Name and
بنانے کے
Contact Number
لیے اندراج
Which of these details
اسٹاؾ کو
will go into the
گائڈ الئن
?escalation matrix
فراہم کیا گیا
i. and iii.
ہے
i. and iv.
i., iii., and iv.
I. and ii.

Given here are some
items.
باب :9
I. Centre Address
گراہک
یہاں پر دئے گئے کچھ
II. Operator Name and
سکون اور
آئٹمسە 1ە سینٹر ایڈریس ە2ە
Contact Number
فراڈ سے
آپریٹر کا نام اور رابطہ
III. Observer Name and
گریز کو بہتر
نمبرە 3ە مشاہدہ کرنے والے
Contact Number
بنانے کے
کا نام اور رابطہ نمبر4ە
i. and iii.
IV. Registrar (Nodal
لیے اندراج
رجسٹرار (نوبل آفیسر) کا
Officer) Name and
اسٹاؾ کو
نام اور رابطہ نمبرە ان
Contact Number
گائڈ الئن
تفصیالت میں سے کون
Which of these details
فراہم کیا گیا
اسکلیشن میٹرکس میں
will go into the
ہے
جائے کا؟
?escalation matrix

یہاں پر دئے گئے کچھ
آئٹمسە 1ە سینٹر ایڈریس ە2ە
آپریٹر کا نام اور رابطہ
نمبرە 3ە مشاہدہ کرنے والے
کا نام اور رابطہ نمبر4ە
i. and ii.
رجسٹرار (نوبل آفیسر) کا
نام اور رابطہ نمبرە ان
تفصیالت میں سے کون
اسکلیشن میٹرکس میں
جائے کا؟

Given here are some
items.
I. Centre Address
II. Operator Name and
Contact Number
III. Contact Number of
Grievance Cell
IV. Registrar (Nodal
Officer) Name and
Contact Number
Which of these details
will go into the
?escalation matrix

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Given here are some
statements. Your task
is to identify the
correct statement.
i). Operator should
treat everyone equally
even if there are senior
:9 باب
citizens and differently
گراہک
abled residents
سکون اور
ii). In case of senior
فراڈ سے
citizens, operator
گریز کو بہتر
should collect only
بنانے کے
name and address
لیے اندراج
iii).In case Biometric
اسٹاؾ کو
Device is unable to
گائڈ الئن
detect biometrics of
فراہم کیا گیا
senior citizens,
ہے
operator should collect
address proof
iv.)Operator has to
capture exception
photograph, clearly
depicting the
exception.

.یہاں دئے گئے کچھ بیانات
ہیںە آپ کا ٹاسک ہے کہ
صحیح بیان کی شناخت
ە آپریٹر ہرکسی1 کریںە
سے برابری کا برتاؤ کرے
اگر وہاں پر بزرگ شہری
اور دوسرے طرح کے
ە اگر2 معذور رہائشی ہوںە
صرؾ بزرگ شہری ہوں
تو آپریٹر صرؾ نام اور پتہ
i and ii
ە اگر کسی3 کو لے گاە
صورت میں بائیو میٹرک
ڈیوائس بزرگ شخصیت
کے بائیو میٹرک کو ڈیٹکٹ
کرنے کے الئق نہ ہو تو
آپریٹر ایڈریس پروؾ کو
 آپریٹر4 لے لے گاە
 صاؾ طور،ایکسپشن فوٹو
سے ایکسپشن کو لے رہا ہو
اس کو کیپچر کرے گا

ایک اور دو

ii and iii

دو اور تین

iv

چار

i

ایک

4
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Given here are some
statements. Your task
is to identify the
correct statement.
i)In case Biometric
Device is unable to
detect biometrics of
senior citizens,
:9 باب
operator should try the
گراہک
 سکون اورforce capture option
ii)In case senior
فراڈ سے
 گریز کو بہترcitizens, operator
 بنانے کےshould give them
 لیے اندراجpriority treatment
iii)In case Biometric
اسٹاؾ کو
Device is unable to
گائڈ الئن
 فراہم کیا گیاdetect biometrics of
senior citizens, take
ہے
only photograph using
the device
iv)Operator should
treat everyone equally
even if there are senior
citizens and differently
abled residents
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:9 باب
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
 گریز کو بہترWhat is the purpose of
آدھار کو دوبارہ حاصل
 بنانے کےAadhaar retrieval
کرنے کا پروسیس کیا ہے؟
 لیے اندراجprocess?
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

یہاں پر کچھ بیا نات دئے
 آپ کا ٹاسک ہے،گئے ہیں
صحیح بیان کی شناخت
) اگر بائیومیٹرک1 کرناە
ڈیوائس بزگ شخصیت کی
بائیو میٹرک کو نہ پکڑ
سکے توآپریٹر کو فورس
کیپچر آپشن کو ٹرائی کرنا
) بزرگ شخصیت2ہوگاە
ہونے کی صورت میں
 آپریٹر کو اولیت واال برتاؤi and ii
) اگر کسی3کرنا ہوگاە
صورت میں بائیومیٹرک
ڈیوائس بزرگ شخصیت کی
بائیومیٹرکی شناخت نہ
کرسکے تو صرؾ ڈیوائس
کا استعمال کرتے ہوئے
) آپریٹر ہر4فوٹو گراؾ لےە
کسی سے یکساں برتاؤ
کرے چاہے بزرگ
شخصیت اور معذور ہی
کیوں نہ ہوں

Residents
may be in a
hurry to link
or seed their
Aadhaar

ایک اور دو

ii and iii

دو اور تین

رہنے والے
ہوسکتا ہے کہ
لنک کرانے یا
اپنے آدھار کو
سیڈ کرانے میں
جلدی میں ہوں

Letter does
لیٹر منزل
not reach the مقصود تک
Residents
destination
 نہیں پہنچ سکتاlose their
even after 90  دنوں کے90 EID/UID
days
بعد بھی

iv

چار

i

رہنے والے
 اپنے ای آئیAll the
 یو آئی/ ڈیgiven
 ڈی کھو دیتےoptions
ہیں

ایک

1

تمام دئے گئے
اختیارات

4

1

ای کے دن
سے  30دن
جب وہ یوئی
آئی ڈی اے آئی
کو انرولمنٹ
پیکٹ بھیجے

30 days
from the
day EA
sends the
enrolment
packet to
UIDAI
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صحیح

TRUE

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
Delivery of Aadhaar
بنانے کے
takes up to 90 days.
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Download
through
Aadhaar
ڈی ایچ ایل
webportal
سروس یا ای
using
میل کے ذریعے
registered
mobile
number

Through
DHL service
and email

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
What is the mode of
بنانے کے
?delivery of Aadhaar
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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ؼلط

1

4

ای اے کی
طرؾ سے یو
آئی ڈی اے
ائی کے
ذریعے
انرولمنٹ
پیکٹ کے
حصولیابی
سے ایک ہفتہ

1 Week from
30 days from
the day of
مکمل تفصیالت
 the day afterاندراج کے دنupto 90 days t
receipt of
کی تصدیق کے
 verification ofسے  90دنوں from the day
enrolment
بعد کے دنوں
تک of Enrolment
details is
packet by
سے  30دن
completed
UIDAI from
the EA

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
 How many days does itگریز کو بہتر
آدھار کو بنانے میں کتنے
 take to generateبنانے کے
دن لگ سکتے ہیں؟
? Aadhaarلیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

دونو  2اور Both 2 and 3 3

رجسٹرڈ موبائل
نمبر کا استعمال
کرتے ہوئے
Through
انڈین پوسٹل
آدھار ویب
سروس کے Indian Postal
پورٹل کے
Service
ذریعے
ذریعے ڈاؤن لوڈ
کریں

FALSE

آدھار کی ڈیلیوری . 90
دنوں تک لے سکتا ہے

آدھار کی ڈیلیوری کا موڈ
کیا ہے؟

431
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433

3

4

1

1952

1952

51969

ایس ایم ایس
یو آئی ڈی ای
آدھار<
آدھار><
دونوں ایک اور
 Both 1 and 2موبائل نمبر
دو
اور اس
کو 51969پر
بھیجیں

51969

55563

SMS 'UID
< EAADHAAR
ایس ایم ایس "
Aadhaar
یو آئی ڈی
>'<Moble
اسٹیٹس،
>Number
اٹھائس ڈیزٹ ای
and send to
آئی ڈی اور اس
51969
کو  51969پر
بھیجیں

ؼلط

55563

1947

To which of the
مندرجہ ذیل میں سے کونسا
نمبر آدھار کے اسٹیٹس following numbers can
1947
جاننے کے لیے رہائشی a resident call to know
رابطہ ہوسکتا ہے؟ ?the status of Aadhaar

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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A resident lost his
Aadhaar letter and
Enrolment ID -EID is
available. What is the
process of requesting
for Aadhaar status
?through SMS

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
 A resident can SMS toگریز کو بہتر
 51969 to know theبنانے کے
 status of his Aadhaar.لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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SMS 'UID
 SMS 'UIDایس ایم ایس "
یو آئی ڈی STATUS < 14
STATUS < 28
>  DIGIT EIDاسٹیٹس ،چودہ '> DIGIT EID
 and send toڈیزٹ ای آئی and send to
51969
 51969ڈی اور اس کو
 51969پر
بھیجیں

FALSE

صحیح

اگر کوئی رہائشی اپنا ?
آدھار نمبر اور دستیاب
مندرج آئی ڈی -ای آئی ڈی
کو کھو جائے تو ایس ایم
ایس کے ذریعے آدھار
اسٹیٹس کو طلب کرنے کا
پروسیس کیا ہے؟

ایک رہائشی اپنے آدھار کا
اسٹیٹس جاننے کے
TRUE
لیے 51969پر ایس ایم ایس
کرسکتا ہے

434

435

436

4

نویں دنوں تک

upto 90
days

ستر دنوں تک  upto 70 daysپجاس دنوں تک

رینو آدھار کے لیے اپالئی
کی ہے ە اس نے انرولمنٹ
سینٹر میں اپبا ڈیموگرافک
اور بائیومٹرک کی
 upto 50 daysچالیس دنوں تک  upto 40 daysتفصیالت کو دیا ہےە تو اس
تفصیالت کو پروسیس
کرنے اور رینو تک آدھار
کو بھیجنے میں کتنا وقت
لگے گا؟

Renu has applied for
Aadhaar. She gave her
demographic and
biometric details in an
enrolment center. How
many days does it take
to process the details
and send Aadhaar to
?Renu

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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یوآئی ڈی کی
حصولیابی کی
پروسیس کا
استعمال کرے
اور آدھار
اسٹیٹس کو
حاصل کریں

Use the UID
retrieval
process to
get the status
her Aadhaar

Tell Radha
to be patient
and wait for
the process
to be over

رادھا دسویں کالس کی ?
طالبہ ہےە وہ گورنمنٹ
اسکالرشپ پروگرام کا فائدہ
اٹھانا چاہتی ہےە وہ جلدی
سے اپنا آدھار اسکیم کے
ساتھ لنک کرانا چاہتی ہے
تاکہ وہ اپنی پڑھائی برابر
جاری رکھ سکےە تو اس
صورت میں کیا کیا جاسکتا
ہے؟

Radha is a student of
class 10. She wants to
avail the benefit of
government
scholarship
programme. She is in a
hurry to link her
Aadhaar with the
scheme so that she can
continue her studies.
What needs to be done
?in such cases

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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یو آئی ڈی اے
آئی ویب سائٹ
 It is notپر وزٹ کریں
 possibleاور ای-آدھار
کو ڈاون لوڈ
کریں

Visit the
UIDAI
website,
download eaadhaar

Visit the
enrolment
انرولمنٹ سیٹر
centre and
پہچے اور انہیں
request
ڈاؤن لوڈ کرنے
them to
اور اسے ای
download
میل پر بھجنے
کے لیے کہیں and send on
his email

اگر رہائشی اپنا آدھار کارڈ
کھو گیا ہے مگر اپنا آدھار
نمبر کو جانتا ہےە وہ اپنا ای
آدھار کو اپنی ذاتی ای میل
میں حاصل کرنا چاہتا ہے
تو وہ اس صورت میں کیا
کرے گا؟

A resident lost his
Aadhaar card, but
knows his Aadhaar
number. He wants to
receive his e-Aadhaar
in his personal e-mail
ID. What should he do
?in this situation

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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2

اس حالت
رادھا کے لیے  Issue a newمیں رادھا کی
نئے آدھار کو  Aadhaar toمدد کے لیے
 Radhaکجھ بھی نہیں
جاری کریں
کیا جاسکتا

4

یہ ممکن نہیں
دونوں ایک اور
Both 1 and 2
ہے
دو

Nothing can
be done to
help Radha
in this
situation

رادھا کو کہیں
کہ وہ صبر
کرے اور
پروسیس کے
ختم ہونے تک
کا انتظار کرے

437

438

439

440

441

442
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:9 باب
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

A resident lost both
رہائشی دونوں ای آئی ڈی
EID and UID numbers. اور یو آئی ڈی نمبر کھوگیا
Which of the following ہےە تو مندرج ویب سائٹس
websites does he need میں کس پر آدھار کو
to visit to retrieve his
حاصل کرنے کے وزٹ
Aadhaar?
کرسکتا ہے؟
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:9 باب
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Which of the following
information should you
enter to download
Aadhaar from the
eaadhaar.uidai.gov.in.
as pdf format?

مندرج انفارمیشن میں سے
کس کو ای آدھار سے آدھار
کو ڈاون لوڈ کرنے کے
EID number
لیے انٹر کریں گے پی ڈی
ایؾ کے طور پر؟

 ای آئی ڈی نمبرName
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:9 باب
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Which of the following
numbers can a resident
call for any issue
related to Aadhaar?

? کسی بھی آدھار سے
متعلق ایشو کے لیے مندرج
51969
نمبرس میں کونسا رہائشی
کال ہوسکتا ہے؟

51969

https://resid
ent.uidai.net.
in/find-uideid

https://resid
ent.uidai.net.
in/find-uideid

https://reside
nt.uidai.net.in
/web/resident
/getAadhaar-no

1947

https://resid
https://eaadh https://eaa
ent.uidai.net.
ان میں سے
aar.uidai.gov. dhaar.uidai. None of the
in/web/resid
کسی پر بھی
in/
gov.in/
above
ent/getنہیں
Aadhaar-no

1

نام

OTP received
on registered
mobile
number

رجسٹرڈ
موبائل نمبر
پراوٹی پی
حاصل ہوگی

All the
given
options

تمام دئے گئے
اختیارات

4

1947

53363

53363

1950

1950

2

443

444

445
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:9 باب
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

?کیرتھانا نے خود کو آدھار
کے لیے انرول کیا ہےە
https://eaad https://eaad
مندرج ویب سائٹس میں
http://uidai.g http://uidai.g aadhaar
haar.uidai.go haar.uidai.go
سے کس پر ویب اسٹیٹس
ov.in
ov.in
status.com
v.in/
v.in/
جاننے کے لیے وزٹ
کرسکتی ہے؟

aadhaar
Both 1 and 2 Both 1 and 2
status.com

4
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A resident lost his
Aadhaar card. He only
:9 باب
has the EID available
گراہک
with him. Identify the
سکون اور
correct order of steps
فراڈ سے
to be followed to get eگریز کو بہتر
Aadhaar.
بنانے کے
I. Visit the website
لیے اندراج
II. Enter the EID
اسٹاؾ کو
number
گائڈ الئن
III. Enter a mobile
فراہم کیا گیا
number
ہے
IV. Download the eAadhaar

ایک رہائشی اپنا آدھار کھو
جائےە اس کے پا صرؾ ای
آئی ڈی اسٹیپس کے صحیح
آرڈرکی شناخت کریں جو
آدھار کی حصولیابی-ای
 تین، دو،ایک
 کے لیے مندرج کی جارہیI, II, III and IV
اور چار
ە ویب سائٹ کو وزٹ1 ہےە
 ە ای آئی ڈی نمبر2کریںە
ە موبائل نمبر3کو انٹر کریں
آدھار کو-ە ای4انٹر کریں
ڈاؤن کریں

I, III, II and IV

 دو،تین،ایک
اور چار

II, I, III and IV

تین، ایک، دوIII, II, I and
اور چار
IV

 ایک، دو، تین
اور چار

1

Chapter
9:Guidelines
to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
Fraud

A resident lost his
Aadhaar card, but
کوئی رہائشی اپنا آدھار
:9 باب
knows his UID or
نمبر کھوجائےە مگر وہ اپنا
گراہک
Aadhaar number.
یو آئی ڈی یا آدھار نمبر
 سکون اورIdentify the correct
جانتا ہےە اس اسٹیپس کے
فراڈ سے
order of the steps to
صحیح آرڈر کی شناخت
 گریز کو بہترbe followed to get the کریں جو اس صورت میں
 تین، دو،ایک
 بنانے کےe-Aadhaar in this case. آدھار کی حصولیابی-ای
I, II, III and IV
اور چار
 لیے اندراجI. Visit the website
کے لیے درج کی جارہی
اسٹاؾ کو
II. Enter the Aadhaar
ہےەە ویب سائٹ کو وزٹ
گائڈ الئن
number
 ە ای آئی ڈی نمبر2کریںە
 فراہم کیا گیاIII. Enter a mobile
ە موبائل نمبر3کو انٹر کریں
ہے
number
آدھار کو-ە ای4انٹر کریں
IV. Download the eڈاؤن کریں
Aadhaar

I, III, II and IV

 دو،تین،ایک
اور چار

II, I, III and IV

تین، ایک، دوIII, II, I and
اور چار
IV

 ایک، دو، تین
اور چار

1

Keerthana has enrolled
herself for Aadhaar.
Which of the following
websites can she visit
to know the status?

4

ایک،دو اور تین

صرؾ  1اور
I, II and III
2

 Only I and IIصرؾ  2اور Only II and III 3

صرؾ 1

3

ڈیٹا کو کپچر
کرتے ہوئے
ؼلطیوں کو
مینیمائز کرنا

اگر کو ئی
رہائشی آدھا
نمبر کھو گیا
تو اس کے
لیے آدھار
جنریٹ کرنا

To generate
Aadhaar
To remove
سسٹم سے
number in
duplicate
 case theڈپلیکیٹ ڈیٹا کو
data from the
ختم کرنا
resident has
system
lost the
Aadhaar

کسی رہائشی
کے لیے پہلی
بار آدھار کو
جنریٹ کرنا

FALSE

صحیح

1

To minimise
errors while
capturing
data

ؼلط

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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کیوں آیک آپریٹر کو یو آئی
ڈی/ای آئی ڈی کی
حصولیابی کو جاننا
ضروری ہے؟

Why does an operator
need to know the
UID/EID retrieval
?process

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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دوبارہ حصولیابی کی
ضرورت پڑ سکتی ہے جب
TRUE
لیٹر  90دنوں بعد بھی منزل
مقصود کو نہ پہنچ پائے

Retrieval may be
required when the
letter does not reach
the destination even
after 90 days

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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متعلقہ ویب سائٹ کو وزٹ
کرنے کے ذریعے اپنے
رجسٹرڈ موبائل نمبر پر
آدھار کو حاصل کرنے کے
 Only Iلیے ایک آدھار نمبر ہولڈر
کو مندرجہ ذیل میں سے کیا
مطلوب ہے؟ 1ە ای آئی ڈی
نمبر2ە رجسٹرڈ موبائل نمبر
3ە او ٹی پی

To generate
Aadhaar for
the first time
for a resident

Which of the following
is required to an
Aadhaar number
holder to get Aadhaar
on his or her registered
mobile by visiting the
?website concerned
I. EID number
II. Registered mobile
number
III. OTP

446

447

448

1

ؼلط

FALSE

صحیح

آدھار کی دوبارہ .
حصولیابی کی ضرورت
پڑسکتی ہے جب آدھار
TRUE
نمبر ہولڈر اپنا انرولمنٹ آئی
ڈی یا یونک آئی ڈی کھو
جائے

Retrieval may be
required when the
Aadhaar number
holder may have lost
his or her Enrolment ID
or Unique ID.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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1

ؼلط

FALSE

صحیح

ایک آدھار نمبر ہولڈر
کسی پرماننٹ انرولمنٹ
سینٹر سے ای-آدھار بھی
حاصل کرسکتا ہے

An Aadhaar number
holder can also get eAadhaar printed from a
Permanent Enrolment
Center.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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The resident
مندرج کن صورتوں میں
is in a hurry
رہائشی آدھارResident lost r
آدھار کے دوبارہ حصولیابی
to link his
نمبر کھو جائے the Aadhaar
کی ضرورت پڑسکتی ہے؟
Aadhaar to
the service

In which of the
following cases, UID
retrieval process is
?helpful

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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4

ان میں سے سب

آدھار نویں
دنوں کے بعد
All of the
بھی اپنے
above
میزل مقصود
نہ پہنچے

The Aadhaar
does not
reach its
destination
even after 90
days

رہائشی آدھاو
کو سروس سے
لنک کرنے لیے
جلدی میں ہو

TRUE

449

450

451

پی ای سی کا فل فارم کیا
ہے؟

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
What is the Full from
بنانے کے
?of PEC
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter
9:Guidelines
to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
Fraud

What is the toll-free
number, which an
Aadhaar number
holder can call to get
his or her Aadhaar
after answering some
security questions
asked by a customer
?care executive

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Enrolment Agency
should use one
password for multiple
set of Operator IDs
working under them

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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2

پبلک انرولمنٹ
سینٹر

Public
Enrolment
Centre

پری-
انرولمنٹ
سینٹر

Preپرماننٹ
Enrolment
انرولمنٹ سینٹر
Centre

Permanent
پری-انرولمنٹ
Enrolment
کارڈ
Centre

1

1984

1984

1974

1950

1950

1947

ٹول فری نمبر کیاہے ،جس
پر کسٹمر کیر ایگیزیکٹیو
کے ذریعے پوچھے گئے
کچھ سیکوریٹی سواالت کا
1947
جواب دینے کے بعد ایک
آدھار ہولڈر نمبر اپنا آدھار
حاصل کرنے کے لیے کال
کرسکتا ہے؟

نہیں

NO

ہان

انرولمنٹ ایجنسی آپریٹر آئی
ڈی کے مختلؾ سیٹ کے
 YESلیے ایک پاسورڈ کو کرے
گا جو اس کے تحت کام کر
رہا ہو

2

1974

PreEnrolment
Card

452

453

454

1

نہیں

NO

ہاں

2

ؼلط

FALSE

صحیح

1

رجسٹرارس

Registrars

متعارؾ
کرانے والے

 Introducersتائید کرنے والے

Enrolment Agency
should avoid force
capture of biometrics
of
operators/supervisor
during their onboarding

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Enrolment Staff should
انرولمنٹ اسٹاؾ این /اےیا
enter N/A or NA in
ان اےفیلڈ میں استعمال
fields where Resident
TRUE
کرے گا جہاں پر رہائشی
has not provided any
نے کوئی ڈیٹا فراہم نہ کیا ہو
data.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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_____ need to
proactively use Find
Aadhaar facility before
any fresh enrolment to
minimize the rejections.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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YES

انرولمنٹ ایجنسی
آپریٹر/سپروائزر کے انے
کے آن بورڈنگ کے
بائیومٹرک کو زبردستی
سے کیپچر کرنے میں
پرہیز کرے گا

ریجیکشنس کو کم کرنے .
کے لیے کسی بھی نئے
انرولمنٹ سے
آپریٹرس/سپروا Operators/Su
Subscribers
 pervisorپہلےەەەەەەەەەەکو ضروری ہے
ئزر
وہ فائنڈ آدھارجلدی سے
استعمال کرے

455

456

457

Enrolment Staff should
انرولمنٹ اسٹاؾ
make sure _____ to
انرولمنٹ/اپڈیٹ کے دوران
share mobile number
Registrars
موبائل نمبر کو شیئر کرنے
in during the
کے لیے----یقینی کرے
Enrolment/Update.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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انرولمنٹ اسٹاؾ بائیو.
میٹرک ایکسپشن اور
کمزور کوالٹی فنگر کی
صورت میں انرولمنٹ کے
لیے کسی بھی رہائشی کا
انکار کریں گے

Enrolment Staff should
deny any resident for
enrolment in case of
Biometrics exception
and poor quality finger
prints.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Enrolment Staff should
not ask for any
payment from the
resident for fresh
enrolment.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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متعارؾ کرانے
Residents
والے

Introducers

رجسٹرارس

2

ؼلط

FALSE

صحیح

TRUE

1

ؼلط

FALSE

صحیح

انرولمنٹ اسٹاؾ رہائشی.
سے جدید انرولمنٹ کے
TRUE
لیے کسی بھی ادائیگی کے
بارے میں نہیں پوچھیں گے

3

تائید کرنے والے Subscribers

رہنے والے

458
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1

ؼلط

FALSE

صحیح

انرولمنٹ اسٹاؾ رہائشی
کے حالیہ انرولمنٹس
 TRUEاسٹیٹس کو چیک کئے بؽیر
رہائشیوں کو دوبارہ انرول
نہیں کرسکتا

Enrolment Staff should
not re-enrol residents
without checking
status of earlier
enrolments of resident.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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1

ؼلط

FALSE

صحیح

Give priority treatment
to Differently abled,
معذوروں  ،بزرگ ہستیوں.
senior citizens,
اور حاملہ عورتوں کے
TRUE
pregnant ladies
ساتھ اولیت واال برتاؤ کریں
residents.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Given here are some
statements.Which of
them are correct?
i. Deny any resident for
enrolment in case of
Biometrics exception
and poor quality finger
:9 باب
prints
گراہک
ii. Ask for any payment
سکون اور
from the resident for
فراڈ سے
enrolment in case of
گریز کو بہتر
Biometric exception
بنانے کے
iii. Do not re-enrol
لیے اندراج
residents without
اسٹاؾ کو
checking status of
گائڈ الئن
earlier enrolments of
فراہم کیا گیا
resident
ہے
iv. Give priority
treatment to
Differently abled,
senior citizens,
pregnant ladies
residents

Given here are some
statements.Which of
them are correct?
i. Do not use one
:9 باب
password for multiple
گراہک
set of Operator IDs.
سکون اور
ii. Enable force capture
فراڈ سے
of biometrics of
گریز کو بہتر
operators/supervisor.
بنانے کے
iii. No two Operators
لیے اندراج
should have same
اسٹاؾ کو
Operator ID
گائڈ الئن
iv. Allow an
فراہم کیا گیا
Operator/Supervisor to
ہے
sign off an enrolment
on behalf of another.

یہاں کچھ بیانات دئے گئے
ہیںە ان میں سے کونسا ؼلط
ە کسی بھی رہائشی1 ہے؟
کو بائیومیٹرک ایکسپشن
اور کمزور کوالٹی فنگر
پرنٹس کی صورت میں
انرولمنٹ کے لیے انکار
ە بائیو میٹرک2کردیںە
 ایکسپشن کی صورت میںiii. and iv
رہائشی سے کسی ادائگی
ە3کے بارے میں پوچھیںە
رہائشی کے حالیہ
انرولمنٹس اسٹیٹس کو چیک
کئے بؽیر رہائشیوں کو
ە4دوبارہ انٹر نہ کریںە
 بزرگ ہستیوں،معذوروں
اور حاملہ عورتوں کو
اولیت واال برتاؤ کریں

.یہاں پر کچھ بیانات دئے
گئے ہیں ە ان میں سے
ە آپریٹر1 کونسا درست ہے؟
آئی ڈی کے الگ الگ سیٹ
کے ایک پاسورڈ کا استعمال
ە2 نہ کریںە
سپروائزرس کے/آپریٹرس
بائیومیٹرکس کے فورس
ە دو3 کیپچر کو الئق بنائیںەiii. and iv.
آپریٹرس کے پاس ایک
آپریٹر آئی ڈی نہیں ہوگیە
سپروائزر/ە ایک آپریٹر4
کو دوسرے کے بدلے
انرولمنٹ کے سائن آؾ کے
لیے اجازت دیں

تین اور چار

ii. and iv.

دو اور چار

i. and ii.

ایک اور دو

i. and iv.

ایک اور چار

1

تین اور چار

ii. and iv.

دو اور چار

i. and iii.

ایک اور تین

i. and iv.

ایک اور چار

3

2

ایک اور چار

i. and iv.

ایک اور تین

 i. and iii.دو ،تین اور چار

ii., iii. and iv.

ایک ،تین اور
چار

4

ایک ،دو اور
چار

i. ii. and iv.

ایک اور تین

 i. and iii.دو ،تین اور چار

ii., iii. and iv.

ایک ،تین اور
چار

یہاں پر کچھ بیانات کو
دئے گئے ہیںە ان میں سے
کون سا درست ہے؟ 1ە
ریجیکشن کو کم کرنے کے
لیے کسی بھی جدید
انرولمنٹ سے پہلے
رجسٹرارس کو اوال فائند
آدھار سہولت کو استعمال
کرنا ہوگاە 2ە رہائشی کو
موبائل نمبر اور ای میل آئی
ڈی کو شیئر کرنے حوصلہ
i., iii. and iv.
بڑھانا ہوگاە3ە رہائشی کو یو
آئی ڈی اے آئی سے آدھار
جنریشن ایس ایم ایس کو
حاصل کرنے کے بعد ای-
آدھار ڈاؤن لوڈ کرنے کے
لیے انفارم کرنا ہوگاە4ە
انرولمنٹ کے لیے رہائشیے
کسی طرح کے پیمنٹ کے
بارے میں نہ کہیں

یہاں کچھ بیانات دئے گئے
ہیںە ان میں سے کون سا
درست ہے؟ 1ە جس اندراج
کو آپ نے کیا ہے اس کو
سائن ان کرنے کے لیے
کسی کو بھی اجازت نہ دیںە
2ە جو اندراج دوسروں کے
i., iii. and iv.
ذریعے ہوا ہے اس کو سائن
نہ کریںە3ە فیلڈس میں
این/اے یا این اے کو انٹر
کریں جہاں رہائشی نے
کوئی بھی ڈیٹا فراہم نہیں کیا
ہےە4ە انرولمنٹ کے اخیر
میں اپنے فنگر پرنٹ کو دیں

Given here are some
statements.Which of
?them are correct
i. Registrars need to
proactively use Find
باب :9
Aadhaar facility before
گراہک
any fresh enrolment to
 minimize the rejections.سکون اور
فراڈ سے
ii. Encourage resident
 to share mobileگریز کو بہتر
 number and email id.بنانے کے
 iii. Inform resident toلیے اندراج
اسٹاؾ کو
download e-Aadhaar
گائڈ الئن
after receiving Aadhaar
 generation SMS fromفراہم کیا گیا
ہے
UIDAI
iv. Do not ask for any
payment from the
resident for enrolment

Given here are some
statements.Which of
?them are correct
i. Do not allow anyone
باب :9
else to sign for an
گراہک
enrolment that you
 have done.سکون اور
فراڈ سے
ii. Do not sign for
 enrolments done byگریز کو بہتر
 others.بنانے کے
 iii. Enter N/A or NA inلیے اندراج
اسٹاؾ کو
fields where Resident
گائڈ الئن
has not provided any
 data.فراہم کیا گیا
ہے
iv. Give your own
fingerprint at the end
of enrolment.
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2

2

ایک ،دو اور
چار

ایک  ،دو اور
i. ii. and iv.
تین

 i., ii. and iii.دو ،تین اور چار

ii., iii. and iv.

ایک ،تین اور
چار

یہاں پر کچھ اسٹیٹمنٹس دئے
گئے ہیںە ان میں سے
کونسا درست ہے؟ە1
رہائشی کے سامنے
انرولمنٹ پہلے اور
انرولمنٹ کے بعد انرولمنٹ
پروسیجر کے بارےمیں
بتائیںە2ە ان ؼیر ضروری
ڈیٹا کو سادہ چھوڑدیں جہاں
 i., iii. and iv.پریزیڈنٹ کے ذریعے ڈیٹا
فراہم نہیں کیا گیا ہےە3ە
ٹیبل لیمپ جو چہرہ کی
تصویر کو کیپچر کرنے
کے لیے بنائی گئی ہے وہ
اریس کیپچر کے دوران آن
کی جائے گیە4ە آدھا
کالئنٹ میں اپنے سپروائزر
کی آپریٹر آئی ڈی کے ساتھ
الگ ان کریں

ؼلط

FALSE

صحیح

آپریٹر /سپروائزر دوسرے
آپریٹر کو اس کے انرولمنٹ
 TRUEکالئنٹ آئی ڈی پر اس کے
الگ ان کا استعمال کرتے
ہوئے اجازت دیں گے

Given here are some
statements.Which of
?them are correct
i. Brief the enrolment
procedure to resident
باب :9
before and during
گراہک
enrolment.
سکون اور
ii. Leave those nonفراڈ سے
mandatory fields blank
گریز کو بہتر
where no data is
بنانے کے
provided by resident.
لیے اندراج
iii. Table lamp used for
اسٹاؾ کو
facial image capture
گائڈ الئن
should be switched on
فراہم کیا گیا
during iris capture.
ہے
iv. Login with your own
supervisor’s Operator
ID in Aadhaar client

Operator/Supervisor
should allow other
operator to login on
his/her enrolment
client using his/her
Login Credential.

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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1

تمام دئے گئے
اختیارات

All the given
options

بھول

Forget

تبدیل نہیں

Not change

تبدیل

Change

1

چھ مہینے

6 Months

ساالنہ

Yearly

ماہانہ

Monthly

روزانہ

Daily

1

گراہک سکون

Customer
Satisfaction

طبی

Medical

کسی

Any

اسٹینڈرڈ آپریٹر

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
آپریٹر سنک کے آئڈیا  What should be the idealگریز کو بہتر
فریکوینسی کیا /کب ہونی
 frequency for Operatorبنانے کے
چاہئے
? syncلیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Operator/Supervisor
آپریٹر /سپروائزرفراڈ سے .
should
بچنے کے لیے اکثر و بیشتر
……………password
پاسورڈ ەەەەەەەەەە کرے گا
frequently to avoid fraud .

آپریٹر /سپروائزر انرولمنٹ /
 Standardاپڈیٹ پروسیس کو کرنے کے
لیے ەەەەەەەەەپروسیجرکو فالو
Operator
کرے گا؟

Operator/Supervisor
…………should follow
procedure to perform the
Enrolment / Update
?Processs

469
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471

نہیں

NO

ہاں

کوئی بھی دستاویز ویلڈ پو اور
پواے دستاویز کے طور پر
YES
استعمال کی جاسکتی ہے
جسے رہائشی فراہم کرتا ہے؟

Any document can be
used as Valid PoI and PoA
document which resident
?provides

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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1

لوکل ایم پی /ایم
ایل اے

Local
MP/MLA

پولیس

Police

رہائشی

Resident

اتھاریٹی

Authority

فیلو آپریٹر/سپروائزر کی?
 /صورت میں جو انرولمنٹ
اپڈیٹ پروسیس کے دوران
کوئی فراڈ کرتا ہے اس کو
اطالع کیا جانا چاہییے؟

In case any fellow
Operator/Supervisor
performs any fruad
during the
Enrolment/Update
Process who needs to be
?informed

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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1

خاندان

Family

پولیس

Police

رہائشی

Resident

اتھاریٹی

انرولمنٹ فائل یا بیک اپ
 Authorityبتائے گئے گائڈالئن کے طور
پر اسٹور کیا جانا چاہیئے؟

The enrolment files or
backup should be stored
as per the guidelines
? prescribed by

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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3

ان میں سے
کوئی بھی نہیں

1

انرولمنٹ
ڈیوائس کو
خریدتے وقت

while
purchasing
مہینہ میں ایک
the
بار
Enrolment
Device

2

تما دئے گئے
اختیارات

ہاں اس کے
سراغ لگانے
تک

None of the
above

All the given
options

ڈیو ڈیلیجینس
کے بعد

ؼلط

Incorrect

صحیح

بائیومیٹرک ایکسپشن کیس کو Biometric Exception case
should be signed off by
اس کے رہائشی کی طرؾ
the Enrolment Staff as
 Correctفیلنگ کے طور پر انرولمنٹ
per his/her feeling
اسٹاؾ کے ذریعے سائن آؾ
?towards the resident
کیا جانا چاہی۔؟

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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دن کے اختتام پر
ایک بار تمام
Once in a
سرگرمیاں ختم
month
ہوجائیں گی

At end of the
day once all
the activities
are complete

روزانہ
انرولمنٹ/اپڈیٹ
کے شروع ہونے
سے پہلے

GPS Coordinate of the
انرولمنٹ/اپڈیٹ ڈیوائس کے
Enrolment/Update
جی پی ایس کوآرڈینیٹ کو
device needs to be taken
عمومی طور پر لیا جائے ؟
?at what frequency

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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نہیں

NO

ہاں

Can a
Operator/Supervisor
work on multiple
Enrolment/Update
machines using same
?login ID

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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After due
dilegence

YES till the
time it is
detected

Daily before
starting the
Enrolment/Up
date Activity

کیا آپریٹر/سپروائزر مختلؾ
انرولمنٹ/اپڈیٹ مشین پر
YES
ہوبہو آئی ڈی کو استعمال
کرتے ہوئے کام کرسکتا ہے؟

475

476

477

1

تمام دیئے گئے
اختیارات

1

ان میں سے
کوئی بھی نہیں

1

No, the
آپریٹر/سپروائزر اپنے تمام
password
اکاؤنٹ کو اچھے پریکٹس کے
should be
طور پر ایک ہی پاسورڈ کو
changed
استعمال کرسکتا ہے؟
frequently

Operator/Supervisor
should use same
password for all his
account as a best
?practice

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter
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to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
Fraud

Yes, the fraud
 Nobodyہاں ،دھوکہ بازی
enrolment/upd
 should beواال اندراج/اپڈیٹ
ate should be
مکمل ہوگی
informed
complete

No, fraud
نہیں ،دھوکہ
should be
بازی کا رپورٹ
reported to
اتھاریٹی میں ہوگا
the Authority

کسی بھی دھوکہ بازی کی
صورت میں آپریٹر/سپروائزر
رہائشی کے پیسہ کے بارے
میں پوچھے گا؟

In case of any fraud,
Operator/Supervisor
should ask resident
?money

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Yes, for them
to upload
using your
credential

No, the
backup
should be
secure

تمام انرولمنٹ/اپڈیٹ سے
متعلق فائلس/بیک اپ کسی
بھی ڈیوائس میں اسٹور کی
جائے گی اور آپریٹر کو دی
جائے گي؟

All the Enrolment/Update
related files/backup
should be stored in any
device and given to other
?Operator

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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to improve
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اپنی سہولت As per his/her
All the given
convinience
 optionsکے حساب سے

کسی کو بھی
None of the
اطالع نہیں کی
above
جائے گی

ان میں سے
کوئی بھی نہیں

ہاں ،یادداشت
کے لیے اور
آسانی استععال
کرنے کے لیے

ہاں،ان کے لیے
 None of theتمہارے توثیق کا
 aboveاستعمال کرتے
ہوئے اپلوڈ کرنا

 Yes, toنہیں ،اکثرو بیشتر
 remember andپاسورڈ تبدیل ہونا
چاہی۔
easy usage

نہیں ،بیک اپ
سکیور ہوگا

478

479

480

1

تمام دیئے گئے
اختیارات

 All the givenاس کے سہولت As per his/her
convinience
کے مطابق
options

2

1

تمام دیئے گئے
اختیارات

 All the givenاس کے سہولت As per his/her
convinience
کے مطابق
options

After completing GPS
جی پی ایس سنک کے مکمل
ہونے کے بعد ڈیوائس کو sync, device can be taken
NO
to any other place to
اندراج کرنے کے لیے کسی
دوسری جگہ لی جارہی ہے؟ ?perform the enrolment

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter
9:Guidelines
to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
Fraud

In case resident request
to add one of his
relative's finger print for
his/her enrolment,
?should this be allowed

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter
9:Guidelines
to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
Fraud

Any resident can be
enrolled as an Biometric
Exception case to avoid
?the finger prints

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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ہاں

YES

نہیں

نہیں

NO

ہاں

اگر کسی صورت میں رہائشی
اپنے رشتہ دار کا فنگر پرنٹ
 YESجوڑنے کا مطالبہ کرے اپنے
انرولمنٹ کے لیےتو کیا اس
کی اجازت ہوگی؟

ہاں

Yes

نہیں

کوئی بھی رہائشی فنگر پرنٹ
سے بچنے کے لیے بائیو
No
مٹرک ایکسپشن کے طور پر
انرول ہوسکتا ہے؟

481

482

483

2

نہیں

No

ہاں

انرولمنٹ/اپڈیٹ کالئنٹ کو
تبدیل کیا جائے گا اگر وہ کام
Yes
نہ کررہا ہو یا کچھ ؼلطی دکھا
رہا ہو؟

1

ہاں

Yes

نہیں

کسی بھی رہائشی کا اندراج
کرتے ہوئے فوٹو کا فوٹو لیا
جاسکتا ہے؟

معبودوں کا فوٹو

Photo of Gods

فوٹو کا فوٹو

4

تمام دیئے گئے
اختیارات

All the given
options

جانور کا فوٹو

Photo of
Animal

No

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
 Photo of Photo can beگریز کو بہتر
 taken while enroling anyبنانے کے
? residentلیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter
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to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
Fraud

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Enrolment/Update Client
should be tampered, if it
is not working or showing
?some error

What should not be
آدھار اپڈیٹ کو کرتے ہوئے taken in place of photo of
Photo of
the resident while
رہائشی کی فوٹو کی جگہ کیا
Photo
performing Aadhaar
نہیں لیا جاسکتا ہے؟
?update

484

485

486

1

تمام دیئے گئے
اختیارات

ہندی

Hindi

انگریزی

4

ان میں سے
دونوں ایک اور
Both 1 and 2
کوئی بھی نہیں
دو

None of the
above

ؼیر پارلیمانی
زبان کا استعمال
کریں

2

All the given
options

نہیں

un
ؼیر پارلیمانی
parliamentary

رہائشی کے ڈیٹا کو بھرتے
ہوئے کونسی زبان استعمال
نہیں کی جاسکتی ہے؟

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
 What language shouldگریز کو بہتر
 not be used while fillingبنانے کے
?  the resident dataلیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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take photo of
use unphoto OR
فوٹو کا فوٹو یاl
parliamentary
photo of
جانور کا فوٹو لیں
language
animal

آپریٹر/سپروائزر کے خالؾ
سخت کاروائی کی جائے گی
جو اس طرح کی سرگرمیاں
کررہےہوں؟

Strict action would be
taken against the
Operator/Supervisor
perform any of these
?activities

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Yes

پانچ سال کا کوئی بھی
رہائشی بچہ کے طور پر
انرول کیا جاسکتا ہے فنگر
پرنٹ سے بچتے ہوئے؟

Any resident above 5
years in age can be
enrolled as an "Child" to
?avoid taking finger prints

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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to improve
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English

No

ہاں

487

488

489

1

ہاں

yes

نہیں

پانچ سالوں سے کم عمر کے?
بچوں کو فنگر پرنٹس دینے
No
کے لیے مجبور کیا جائے گا؟

All the children below 5
years in age should be
forced to give
?fingerprints

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter
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to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
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2

ؼلط

FALSE

صحیح

چائلڈ اندراج کی صورت ?
میں آپریٹر/سپروائزرانرولمنٹ
TRUE
کے ان کا والدین یا گارڈین
ہوگا؟

In case of Child
Enrolment,
Operator/Supervisor
should become their
parent or guardian for
?Enrolment

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter
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to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
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ؼلط

FALSE

صحیح

اگر رہائشی کے پاس ویلڈ ?
دستاویز نہیں ہے تو
آپریٹر/سپروائزر فیملی کی
سربراہ کے طور پر ایکٹ
کرے گا؟

Operator/Supervisor
should act as Head of
Family in case the
resident does not have
?valid document

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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9:Guidelines
to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
Fraud

2

ان میں سے
دونوں ایک اور
Both 1 and 2
کوئی بھی نہیں
دو

None of the
above

TRUE

490

491

492

2

ان میں سے
دونوں ایک اور
Both 1 and 2
کوئی بھی نہیں
دو

4

تمام دئے گئے
اختیارات

ان میں سے
All the given
 optionsکوئی بھی نہیں

1

ان میں سے
کوئی بھی نہیں

None of the
above

ؼلط

FALSE

صحیح

نیوز پیپر یا کسی بھی سادہ A
پیپر کو پی اور آئی اور پی او
TRUE
اے کے سپورٹ کے طور پر
استعمال کیا جاسکتا ہے

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
 News paper or any blanckگریز کو بہتر
 paper can be used asبنانے کے
 supporting PoI and PoAلیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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9:Guidelines
to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
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آپریٹر کے
None of the
خالؾ سخت
above
ایکشن لیا جائے گا

Strict action
against the
Operator will
be taken

انرولمنٹ ردd
ہوجائے گا

ؼلط دستاویز/سادہ پیپر/
 Enrolmentنیوزپیپر آپریٹر کے ذریعے
 will beانرولمنٹ کے مقصد کے لیے
استعمال کیے جانے کی
rejected
صورت میں کیا ہوگا؟

In case Incorrect
document/blank
paper/news paper is
used for Enrolment
purpose by the Operator
?what will happen

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Operator/Super
آپریٹر/سپروائزر
visor

رہائشی

Whose Mobile Number
آدھار انرولمنٹ کو کرتے
or Email should be added
ہوئے کس کا موبائل نمبر یا
while performing
ایمیل ایڈ کیا جائے گا؟
?Aadhaar Enrolment

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter
9:Guidelines
to improve
Customer
Satifaction
and Avoid
Fraud

None of the
above

Local
لوکل نمائندہ
representative

Resident

493

494

495

2

ؼلط

FALSE

صحیح

آپریٹر آدھار انرولمنٹ کرتے
ہوئے مکس بائیومٹرک کو
TRUE
استعمال کرسکتا ہے؟

Operator can use mix
biometric while
performing Aadhaar
?Enrolment

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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1

ہاں

Yes

نہیں

آپریٹر/سپروائزر رہائشی سے
پیسہ لے سکتا ہے اور
انرولمنٹ کالئنٹ میں کسی
No
بھی انفارمیشن کو لکھ سکتا
ہے؟

Operator/Supervisor can
take money from the
resident and write any
information in the
?Enrolment Client

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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ہاں ،کوئی بھی
None of the
دستاویز استعمال
above
کی جاسکتی ہے

Yes, any
document can
be used

نہیں ،اصلی
دستاویز کو
اسکین کیا جانا
ضروری ہے

No, Original
شناخت کے پروؾ کی فوٹو
Document
کاپی ارو ایڈریس کا استعمال
needs to
ہوسکتا ہے اگر رہائشی چاہے؟
scanned

Photocopy of Proof of
Identity and Proof of
Address can be used in
?case the resident wants

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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1

ان میں سے
کوئی بھی نہیں

496

497

498

ہاں ہارڈ کاپی Yes hard copy
حفاظت کے ساتھ should be kept
safely
رکھی جائے گی

آپریٹر/سپروائزر پی او آئی
No hard
اور پی او اے کی ہارڈ کاپی
ہارڈ کاپی نہیں t
copies should
رکھ سکتا ہے انرولمنٹ مکمل
رکھی جائے گی
be kept
ہونے کے بعد؟

Operator/Supervisor
should keep the Hard
Copy of the PoI and PoA
after the Enrolment is
?complete

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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) (ii) and (iiiایک ،دو اور تین )(i) , (ii) and (iii

آدھار انرولمنٹ اور اپڈیٹ کو
کرتے ہوئے مندرجہ ذیل میں
سے کن سرگرمیوں سے بچا
All the given
جاسکتا ہے؟  )1فوٹو کا فوٹو
option
لیں) 2معبود کا فوٹو لیں) 3
جانور کا فوٹو لیں) 4رہائشی
کا فوٹو لیں

Which of the following
activities should be
avoided while performing
Aadhaar Enrolment and
?Update
(i) Take Photo of Photo
(ii) Take Photo of God
(iii) Take Photo of Animal
(iv) Take resident photo

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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مندرجہ ذیل میں سے کونسا
ویلڈ پی او آئی دستاویز ہے؟ 1
Only (iii) and
دونو ایک اور دو ) Both (i) and (iiرائونگ الئسنس  )2ووٹر آئی
)(iv
ڈیە )3آفس آئی ڈی ە )4وزٹنگ
کارڈ

Which of the following is
?a valid PoI Document
(i) Driving Licience
(ii) Voter ID
(iii) Office ID
(iv) Visiting Card

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

Chapter
9:Guidelines
to improve
Customer
Satifaction
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1

2

ان میں سے
کوئی بھی نہیں

None of the
above

دو ارو تین

1

ان میں سے
کوئی بھی نہیں

None of the
above

صرؾ ایک

Only i

صرؾ تین اور
چار

تمام دئے گئے
آپشنس

499

500

501

2
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 Both theنہیں  ،جیسا کہ
 options areوہ پانچ سال کے
عمر کے ہیں
incorrect

ہاں ،جیسا کہ
No, as he/she
رہائشی کے
is above 5
ذریعے مطالبہ کیا
years in age
گیا ہے

In case 6 years old
اگر چھ سالہ رہائشی بچہ
YES, as it is
resident request to
چائلڈ انرولمنٹ کرنے کا
requested by
مطالبہ کرتا ہے تو کیا اس کی perform Child Enrolment
the resident
اجازت دی جائے گی؟ ?should this be allowed

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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نہیں

ہاں

Operator/Supervisor can
take photo of photo
instead of the actual
photo of the resident in
case the resident
?request

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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نہیں

2

2

ہاں

In case the resident
اگر رہائشی اپنا بائیو مٹرک
wants his/her Biometric
تبدیل کرانا یا کسی دوسرے
Yes
رہائشی کے ساتھ مکس کرانا can be changed or mixed
چاہتا ہے؟ ?with any other resident

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے

دونوں آپشنس
درست ہیں

No

No

آپریٹر/سپروئزر رہائشی?
ہونے کی صورت میں رہائشی
کی فوٹو کی اصلی فوٹو کی
Yes
بجائے فوٹو کا فوٹو لے سکتا
ہے؟

502

503

504

1

ہان

Yes

نہیں

پی او آئی اور پی او اے
 Noآپریٹر کے ذریعے الگ فولڈر
میں رکھا جاسکتا ہے؟

The scan copies of PoI
and PoA can be kept in a
separate folder by the
?Operator

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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2

ؼلط

FALSE

صحیح

TRUE

مطالبہ کی صورت میں پی
اور آئی اور پی او اے کے
طور پر سادہ پیجیز کو
استعمال کیا جاسکتا ہے؟

Blanck pages can also be
used as PoI and PoA
document in case
?required

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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2

ؼلط

FALSE

صحیح

رہائشی کو اطالع نہیں کیا
جائےگا اگر آپریٹر/سپروائزر
کوئی بھی اطالع کر درج
TRUE
کرے جس کا فارم میں ذکر نہ
کیا گیا ہو

Resident should not be
informed in case the
Operator/Supervisor
enters any information
which is not mentioned
on the Form

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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505

506

507

2

ؼلط

FALSE

صحیح

TRUE

1

ہاں

Yes

نہیں

No

2

ؼلط

FALSE

صحیح

Tampered Machine can
be used to perform
Enrolment/Update to
?earn money

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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کیا کسی انرولمنٹ کو آپریٹر Should the Operator sign
off any enrolment done
سائن آؾ کرسکتا ہے جو
by other Operator
دوسے آپریٹر کے ذریعے
?without checking
بؽیر چیک کے کیا گیا ہو؟

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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Operator can write
his/her own Mobile
Number should be
mentioned in the
Enrolment Client rather
than the resident mobile
?number

باب :9
گراہک
سکون اور
فراڈ سے
گریز کو بہتر
بنانے کے
لیے اندراج
اسٹاؾ کو
گائڈ الئن
فراہم کیا گیا
ہے
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پیسہ کمانے کے لیے تبدیل
کرنے والی مشین کو
انرولمنٹ/اپڈیٹ کے لے
استعمال کیا جاسکتا ہے؟

آپریٹر اپنا ذاتی موبائل نمبر
لکھ سکتا ہے باوجود کہ
 TRUEرہائشی کے موبائل نمبر کے
جو انرولمنٹ کالئنٹ میں درج
کی جائے گی؟

508

509

510

