
S. No Questions Topic name Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Answer

1 Biometric information is enough to establish 

identity of a person. Is this statement correct با 

لئے کے کرنے قائم شناخت کی شخص ايک معلومات يوميٹرك  

ہے؟ صحيح بيان يہ. ہے کافی

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Yes. Biometric data is 

enough to establish a 

persons identity. ہاں، 

قائم شناخت کی شخص ايک  

بيوميٹرك لئے کے کرنے  

ہے کافی ڈيٹا

No. Biometric data 

must be linked to 

demographic 

information like 

name, age, address 

in order to establish 

identity ،پہچان نہيں  

نام لئے کے کرنے قائم ، 

طرح کی پتے عمر،  

معلومات ڈيموگرافک  

جوڑا سے ڈيٹا بيوميٹرك  

چاہئے جانا

- - 2

2 Aadhaar will be used to prove citizenship. Is this 

statement True or False? کرنے ثابت شہريت کو آدھار  

غلط؟ يا ہے صحيح يہ. گا جائے کيا استعمال لئے کے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

TRUE صحح FALSE غلط - - 2

3 Aadhaar is based on demographic information & 

biometric information. Is this statement True or 

False? ،ڈيموگرافک اور معلومات بايومٹريک آدھار  

(Demographic) يا ہے صحيح يہ. ہے منحصر پر معلومات  

غلط؟

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

4 Easy and quick authentication of identity is an 

important objective of UIDAI. آئی اے ڈی آئی يو UIDAI 

فراہم کارڈ شناختی جلد اور آسان ذريعہ کے آدھار مقصد اہم کا  

ہے کرنا .

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

5 Aadhaar will cover all residents of India. ميں آدھار  

ہونگے۔ شامل باشندے ہندوستانی تمام

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

6 What is the process of capturing resident data 

called? ہے؟ جاتا کہا کيا کو عمل کے حصول ڈيٹا رہائشی

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Authentication تصديق Enrolment اندراج Identification 

پہچان

Presentation پيشکش 2

7 Aadhaar number is a proof of '_blank_'. نمبر آدھار  

'_blank_' ہے ثبوت کا .

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Citizenship شہريت Identity پہچان Gender جنس - 2



8 Who will deliver Aadhaar letters to residents? 

گا؟ سونپے کون خط آدھار کو باشندوں

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

India Post ڈاک ہندوستانی Public Distribution 

System تقسيم سرکاری  

نظام

Internet انٹرنيٹ - 1

9 What are the possible benefits of having Aadhaar? 

ہيں؟ کيا فائدے ممکنہ کے رکھنے آدھار

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

To get a bank account 

حاصل اکاؤنٹ بينک ايک  

کرنا

Problem free 

delivery of 

pensions/scholorshi

ps to the 

beneficiaries کی پنشن  

آسانی ميں ادائيگي  / 

شپ اسکالر کو مستحقين

BPL ہونے ايل پی بی  

ميں صورت کی  

پر شرح رعايتی  

حاصل راشن غذائی  

لئے کے کرنے

All of the above مندرجہ 

تمام باال

4

10 A resident can use Aadhaar for identity verification. 

سکتا کر استعمال کيلئے تصديق کی پہچان کو آدھار باشندہ ايک  

ہے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

11 '_blank_' is appointed by the Registrar for 

collection of the demographic and biometric data 

in a geographical area. '_blank_' ذريعہ کے رجسٹرار  

جمع ڈاٹا بائيوميٹرک اور ڈيموگرافک ميں ايريا جغرافيائی کسی  

ہے جاتا کيا مقرر کيلئے کرنے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Registrar رجسٹرار Enrolment Agencies 

ايجنسياں اندراج

UIDAI UIDAI آی يو  

ای اے دی

Election Commission 

کميشن اليکشن

2

12 UIDAI provides required standards and guidelines 

for setting up the Enrolment Centres. مراکز اندراج  

کيلئے کرنے قائم  UIDAI کرتا فراہم رہنمائی اور معيار مطلوبہ  

ہے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

13 UIDAI will issue Aadhaar numbers to all the Indian 

residents. Is this statement True or False? ڈی يوآئی  

يہ کريگا۔ جاری نمبر آدھار کو باشندوں ہندوستانی سبھی آئی اے  

غلط؟ يا ہے صحيح

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

TRUE صحح FALSE غلط - - 1

14 Can a resident get two aadhaar no?~ رہائشی ايک کيا  

ہے؟ سکتا کر حاصل نمبر دوآدھار کوئی

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Yes~ ہاں No~ نہيں - - 2

15 On which part of your body would you find the Iris? 

ہے ہوتا آئرس مے حّصے کس کے جشم کے آپ ~

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

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

16 Can new aadhaar no be issued to the same resident 

in two different cities ?~ الگ الگ دو کو رہائسی ايک کيا  

؟ ہے سکتا جا کيا جاری نمبر ادھار الگ الگ دو مے سہروں

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Yes~ ہاں No~ نہيں - - 2



17 Can a resident of one state get himself enrolled in 

another state ?~ رياست دوسری رہائسی کا رياست ايک کيا  

؟ ہے سکتا کرا اندراج ليے کے ادھار ميں

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Yes~ ہاں No~ نہيں - - 1

18 Whether E-aadhaar is acceptable or not ?~ ادھار- ای  

نہيں؟ کی ہے کبول کابلے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Yes~ ہاں No~ نہيں - - 1

19 UID stands for ?~ ہے؟ ہوتا مطلب کيا کا ڈی آئی يو Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Unique Information 

Data~ ڈيٹا معلومات منفرد

Unique Information 

department~ منفرد 

محکمے کے معلومات

Unique Iindian 

Data~ بھارتيہ منفرد  

ڈيٹا

Unique 

Indentification~ منفرد 

پہچان

4

20 How is UID Unique?~ مخصوص سے طرح کس ڈی آئی يو  

؟ ہے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Residents of each 

state will have one 

unique UID 

Number~ کے رياست ہر  

منفرد ايک پاس کے باشندوں  

چاہيے ہونا نمبر ڈی آئی يو

No two residents 

will have Same UID 

Number~ دو کوئی  

يو ہی ايک کا رہائشيوں  

ہے سکتا ہو نمبر ڈی آئی

All Residents will 

have same UID 

Number~تمام 

ہی ايک کا باشندوں  

ہو نمبر ڈی آئی يو  

ہے سکتا

None of the 

above~ کوئی سے انمے  

نہيں

2

21 Can the new born child be enrolled for Aadhaar 

No?~ q لئے کے نمبر آدھار کا بچے والے ہونے پيدا نئے کيا  

ہے سکتا جا کيا اندراج

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Yes~ہاں No~ نہيں - - 1

22 If a person has an Aadhaar, will she / he become a 

citizen of India?~ ہونے نمبر ادھار پاس کے شخص ايک کيا  

ہے؟ سکتا ھو شہری ايک کا بھارت وہ سے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Yes~ ہاں No~ نہيں - - 2

23 The Unique Identification Number is also called 

کہا بھی. . . . . . . ..  کو نمبر شناختی منفرد ~.___________  

ہے جاتا

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

PAN~ پين Aadhaar~ ادھار Iris~ آئيرش TIN~ ٹن 2

24 What is the essential requirement to become 

Aadhaar enrollment operator~ آپريٹر انرولمنٹ آدھار  

ہے کيا ضرورت الزمی کی بننے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

Aadhaar No~ نمبر ادھار UIDAI Certificate for 

operator~ ڈی آئی يو  

کے آپريٹر سند ائی اے  

لئے

Aadhhar No and 

UIDAi Certificate 

for operators~ 

يو اور نمبر ادھار  

سند ائی اے ڈی آئی  

لئے کے آپريٹر

None of the above~ 

نہيں کوئی سے انمے

3



25 Can somebody enroll on behalf of other resident ?~ 

سکتا کرا اندراج سے جانب کی رہائشی دوسرے کسی کوئی کيا  

؟ ہے

Basic Knowledge of 

UIDAI and Aadhaar آدھار 

کا آئی اے۔ ڈی۔ يو۔آئی۔ اور  

علم بنيادی

TRUE~ سہی FALSE~ غلط - - 2

S. No Questions Topic name Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Answer

1 What is the operating system used in Child 

Enrolment Lite Client ? بچہ) کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ ہوتا استعمال سسٹم ساآپرينٹنگ کون ميں کالئنٹ الئٹ اندراج )

Child Enrolment Lite 

Client

Windowsونڈوز iOS ايس کيو۔ آئی Linuxالئکس Androidانڈرائڈ 4

2 What are the documents to be collected for 

enrolment in Child Enrolment Lite Client?چائلڈ 

جمع دستاويز سے کون لئے کے اندراج کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ  

ہيں؟ جانا کئے

Child Enrolment Lite 

Client

POI او۔ پی۔) ثبوت کا پہچان  

(آئی

POA او۔ پی۔) ثبوت کا پتہ  

(اے

POR ثبوت کا رہنے  

( آر او۔ پی۔ )

None of these ميں ان  

نہيں کوئی سے

3

3 Who can get enrolled in Child Enrolment Lite 

Client? کراسکتا اندراج کون ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے

Child Enrolment Lite 

Client

children  less than 5 

years of age سے ؍سال۵  

بچے کے عمر کم

children more than 

5 years of age سال ؍۵  

بچے کے عمر زيادہ کے

Any age عمر کسی  

بچہ کا

None of these ميں ان  

نہيں کوئی سے

1

4 Name the device used for enrolment in Child 

Enrolment Lite Client ? ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

بتائيے نام کے اآلت ہوئے استعمال لئے کے اندراج

Child Enrolment Lite 

Client

Tabletٹيبليٹ Laptop ٹاپ ليپ Desktop ٹاپ ڈسک None of these ميں ان  

نہيں کوئی سے

1

5 How is the packet uploaded from Child Enrolment 

Lite Client  ? پيکٹ سےکيسے کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہيں جاتے کئے اپلوڈ

Child Enrolment Lite 

Client

Through SFTP ايف۔ ايس۔  

ذريعہ کے پی۔ ٹی۔

Upload option in 

Child Enrolment 

Lite Client چائلڈ 

کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ  

کرنا اپلوڈ

Upload 

Portal اپلوڈ پورٹل  

کرنا

None of these ميں ان  

نہيں کوئی سے

2

6 Which of the following is  a feature of Child 

Enrolment Lite Client ? فيچر کا کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ کيا سے ميں ذيل مندرجہ

Child Enrolment Lite 

Client

Child Enrollmentبچہ 

) اندراج انرولمنٹ چائلڈ )

Information sharing 

consent کے جانکاری  

کی کرنے ساجھا  

رضامندی

Demographic 

updateڈميوگرافی 

اپڈيٹ

Biometric 

update اپڈيٹ بايوميٹری

1

7 During enrolment in Child Enrolment Lite Client  

,tablet needs to be connected to internetچائلڈ 

انٹرنيٹ کا ٹيبلٹ دوران کے اندراج ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ  

ہے ضرورت کی کنکشن سے

Child Enrolment Lite 

Client

Yes ہاں جی No نہيں جی Child Enrolment 

Lite Client  also 

works offlineچائلڈ 

کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ

None of these ميں ان  

نہيں کوئی سے

1

8 Can child get enrolled if aadhaars of  both parents 

are  unavailable? ہيں نہيں فراہم آدھار کے دونوں باپ اگرماں  

ہے؟ کراسکتا اندراج بچہ کيا تو

Child Enrolment Lite 

Client

No نہيں جی Yes ہاں جی 1



9 If the name of child is not available what can be 

used in name option ? نام تو ہے نہيں دستياب نام کا اگربچہ  

ہے؟ کياجاسکتا استعمال کيا ميں آپشن کے

Child Enrolment Lite 

Client

Can be left blankخالی 

ہے جاسکتا چھوڑا

Baby one/two/… 

of<mother 

name> بچہ کا کانام ماں  

دو/ ايک /

only mother's 

name کا ماں صرف  

نا

only father's 

name نام کا باپ صرف

2

10 Whose photograph is captured in Child Enrolment 

Lite Client? فوٹو کا کس ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ لياجاتا

Child Enrolment Lite 

Client

Mother's فوٹا کا ماں Father's فوٹو کا باپ Operator'sکارندہ 

فوٹو کا

Child فوٹو کا بچہ 4

11 For acknowledgement of EID , what communication 

method is used in Child Enrolment Lite Client 

? انرولمنٹ چائلڈ لئے کے رسيد کی (ڈی آئی۔ ای۔) پہچان اندراج  

ہے؟ ہوتا استعمال ابالغ طريقہ سا کون ميں کالئنٹ الئٹ

Child Enrolment Lite 

Client

Mobile numberموبائل 

نمبر

Email ميل ای۔ Ack Print کی رسيد  

پرنٹ

Both mobile & 

email اور موبائل دونوں  

ميل ای۔

1

12 Single finger print scanner device can be used with 

Child Enrolment Lite Client . کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ ہوتا استعمال اسکينر کا نشان ايک کے انگلی ايک ساتھ کے

Child Enrolment Lite 

Client

Yes ہاں جی No نہيں جی 1

13 How acknowlegement EID is communicated in Child 

Enrolment Lite Client ? کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ جاتی بھيجی ِکسے رسيد کی پہچان کيسےاندراج

Child Enrolment Lite 

Client

Resident will get a call 

from UIDAI ڈی۔ آئی۔ يو۔  

کال کو باشندہ سے آئی اے۔  

ہوگی

Resident will get a 

confirmation by 

post ذريعہ کے ڈاک  

جائے کيا کنفرم کو باشندہ  

گا

Resident wil get 

an 

acknowledgment 

slip رسيد کو باشندہ  

گی ملے پرچی

Resident will get an 

acknowledgment 

message on the 

registered mobile 

number  اپنے کو باشندہ  

نمبر موبائل ہوئے رجسٹر  

گا ملے مسيج کا ريسد پر

4

14  Biometric authentication is  necessary for operator 

login? ضروری تصديق بايوميٹری لئے کے ان لوگ کے کارندہ  

ہَے

Child Enrolment Lite 

Client

TRUEصحيح FALSEغلط 1

15 Which of these are mandatory fields in 

Demographic Information ? ان مين جانکاری ڈيموگرافی  

ہيَں ميدان الزمی سے کون سے ميں

Child Enrolment Lite 

Client

Nameنام Ageعمر Genderصنف 

( عورت/مرد )

All of the Aboveاوپر 

سبھی کے

4

16 Is the address being captured in enrolment  

through Child Enrolment Lite Client ? انرولمنٹ کياچائلڈ  

ہے لياجارہا پتہ ميں اندراج سے کالئنٹ الئٹ

Child Enrolment Lite 

Client

NO نہيں جی YES ہاں جی 1

17 For enrolment of child, availability  of whose 

aadhaar number is  mandatory  ? ميں اندراج کے بچہ  

ہے؟ الزمی فراہمی کی نمبر آدھار کے کس

Child Enrolment Lite 

Client

Mother's نمبر آدھار کا ماں Father's کاآدھار باپ  

نمبر

Gaurdianسرپرست 

نمبر آدھار کا

Either of option 1 & 

سے ميں ۲ اور ۔۱ آپشن2  

ايک کوئی

4

18 Is any local language configurable in Child 

Enrolment Lite Client ? ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ کيا  

ہے جاسکتی الئی ميں استعمال زبان مقامی کوئی

Child Enrolment Lite 

Client

NO نہيں جی YES ہاں جی 1



19 Can child get enrolled in Child Enrolment Lite Client 

if only aadhaars of both the  parents are available 

,but both the parents are  not physically avilable 

? کا بچہ ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ ميں صورت اس کيا  

ہيں دستياب نمبر آدھار کے دونوں باپ ماں کہ ہے ہوسکتا اندراج  

کے اندراج) ہيں۔ نہيں موجود سے طور جسمانی ماں مگر  

؟(دوران

Child Enrolment Lite 

Client

Yes ہاں جی NO نہيں جی 2

20 Which Biometric authetication is used in Child 

Enrolment Lite Client ? ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ آتی کام توثيق بايوميٹری سی کون

Child Enrolment Lite 

Client

Irisآئرس Fingerprintانگليوں 

نشان کے

OTP پی۔ ٹی۔ او۔ None of these ميں ان  

نہيں بھی کوئی سے

2

21 Does Child Enrolment Lite Client support Iris scan 

devices for Authentication ? الئٹ انرولمنٹ کياچائلڈ  

ہے کرتا کوسپورٹ مشينوں اسکين آئرس لئے کے توثيق کالئنٹ

Child Enrolment Lite 

Client

NO نہيں جی YES ہاں جی 1

22 Who carries  out the Client Registration process in 

Child Enrolment Lite Client ? کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے کرتا کون عمل کا رجسٹری کالئنٹ ميں

Child Enrolment Lite 

Client

Registrar 

adminرجسٹرار 

(ايڈمنسٹريشن)

EA admin/ 

Nominated 

Official اے۔ ای۔  

اہلکار نامزد/ ايڈمنسٹريش

childبچہ None of these ميں ان  

نہيں بھی کوئی سے

2

23 Operator can enroll on Child Enrolment Lite Client 

after ___. اندراج پر کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ کارندہ  

بعد۔۔۔۔۔ کے اس ہے کرسکتا

Child Enrolment Lite 

Client

Adding Operatorکارندہ 

کرکے اضافہ کا

Operator 

Verification کی کارندہ  

تصديق

1

24 Is  the name of child mandatory for enrolment in 

Child Enrolment Lite Client ? الئٹ انرولمنٹ کياچائلڈ  

ہے الزمی نام کا بچہ لئے کے اندراج ميں کالئنٹ

Child Enrolment Lite 

Client

Yes ہاں جی No نہيں جی 2

25 How enrolment location is captured in Child 

Enrolment Lite Client? ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ جاسکتی لی جگہ کی اندراج کيسے

Child Enrolment Lite 

Client

Manual data entryہاتھ 

سے انٹری ڈاٹا سے

With GPS dongleجی۔ 

سے ڈانگل ايس۔ پی۔

Input during 

registrationرجسٹر

پٹ ان دوران کے ی

None of these ميں ان  

نہيں بھی کوئی سے

2

26 Can child be enrolled in Child Enrolment Lite Client 

if only EID of either parent is available ? باپ يا ماں اگر  

تو ہے نہيں دستياب (آئی ای۔) پہچان اندراج صرف کی کسی ميں  

کياجاسکتا اندراج ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ کا بچہ کيا  

ہے؟

Child Enrolment Lite 

Client

NO نہيں جی yes ہاں جی 1

27 After entering  the Aadhaar in parent Aadhaar tab 

what does red colour reflect? ميں ٹيب آدھار باپ ماں  

ہے؟ کرتا کياظاہر رنگ الل بعد کے بھرنے آدھار

Child Enrolment Lite 

Client

Valid aadhaar آدھار مجاز Invalid aadhaarغير 

آدھار مجاز

Parent absentماں 

حاضر غير باپ ؍

Parent present ؍ ماں  

حاضر باپ

2

28 Photograph captured in Child Enrolment Lite Client 

contains___. گئے لئے ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ ہوتا فوٹوميں

Child Enrolment Lite 

Client

Photo of child with 

mother بچے ساتھ کے ماں  

فوٹو کا

Photo of child with 

Father ساتھ کے باپ  

فوٹو کا بچے

Only Child's 

photo کا بچہ صرف  

فوٹو

Family photo فوٹو فيملی 3



29 Child Enrolment Lite Client can be Synched 

through___. سے ۔۔۔۔۔۔۔ذريعے اس کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے کياجاسکتا سنک

Child Enrolment Lite 

Client

Setting icon in home 

page آئکن پرسٹينگ پيج ہوم  

سے

Upload icon in 

home page پر پيج ہوم  

سے آئکن اپلوڈ

Enrolment icon 

in home pageہوم 

انرولمنٹ پر پيج  

سے آئکن

None of these ميں ان  

نہيں بھی کوئی سے

1

30 Can Child Enrolment Lite Client support addition of 

more than one operator? کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ کيا  

ہے؟ کرسکتا سپورٹ کو اضافہ کے کارندہ زيادہ سے ايک

Child Enrolment Lite 

Client

Yes ہاں جی NO نہيں جی 1

31 What is required for the de-registration of Child 

Enrolment Lite Client ? کے کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ ہوتی ضروری کی کس لئے کے ہٹانے کو رجسٹريشن

Child Enrolment Lite 

Client

EA code اندراج) اے۔ ای۔  

کوڈ (ايجنسی

Registrar 

code کوڈ رجسٹرار

EA login 

credentialsای۔ 

کريڈنشيل ان الگ اے۔

None of these ميں ان  

نہيں کچھ سے

3

32 Is it possible to complete child enrolment in Child 

Enrolment Lite Client without photograph ? فوٹو کيا  

کياجاسکتا پورا اندراج ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ بغير کے  

ہے؟

Child Enrolment Lite 

Client

NO نہيں جی Yes ہاں جی 1

33 Is there  a option of Capturing demographic details 

in local language in Child Enrolment Lite Client ?کيا 

ڈيموگرافی ميں زبان مقامی ميں کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ آپشن کا لينے تفصيالت

Child Enrolment Lite 

Client

NO نہيں جی Yes ہاں جی 1

34 Can Child Enrolment Lite Client work without 

biometric authentication device? تٖوثيق بايوميٹری کيا  

کرسکتا کام کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ بغير کے (مشين) آلے  

ہے؟

Child Enrolment Lite 

Client

Yes ہاں جی NO نہيں جی 2

35 List of enrolments done in Child Enrolment Lite 

Client can be retrieved from____. انرولمنٹ چائلڈ کيا  

نکالی پھر فہرست کی اندراجوں گئے کئے ميں کالئنٹ الئٹ  

ہےاس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سے؟ جاسکتی

Child Enrolment Lite 

Client

Enrolment icon in 

home page پيج ہوم  

سے آئکن انرولمنٹ

Enrolment icon in 

Settings ميں سيٹنگ  

سے آئکن انرولمنٹ

Upload iconاپلوڈ 

سے آئکن

None of these ميں ان  

نہيں بھی کوئی سے

2

36 Upload information in Child Enrolment Lite Client 

can be retrieved from____. کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

سے؟ اس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ہے جاسکتی نکالی پھر جانکاری اپلوڈ ميں

Child Enrolment Lite 

Client

Uplaod icon in 

Settings اپلوڈ ميں سيٹنگ  

سے آئکن

Upload icon in 

home page پر پيج ہوم  

سے آئکن اپلوڈ

Sync iconسنک‘ 

سے آئکن

None of these ميں ان  

نہيں بھی کوئی سے

1

37 Child without parents can get enrolled through 

Child Enrolment Lite Client. کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ کياجاسکتا اندراج کا بچہ بغير کے باپ ماں

Child Enrolment Lite 

Client

TRUEصحيح FALSEغلط 2

38 Enrolment through Child Enrolment Lite Client is 

done in ___. اندراج۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

ہے؟ کياجاسکتا ميں

Child Enrolment Lite 

Client

Offline mode موڈ الئن آف Online mode الئن آن  

موڈ

2



39 In Child Enrolment Lite Client  either of the Parents' 

 Aadhaar is authenticated. کالئنٹ الئٹ انرولمنٹ چائلڈ  

جاتی کی تٖويق کی آدھار کے ايک کسی ميں باپ يا ماں ميں  

ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔؟

Child Enrolment Lite 

Client

During Enrolmentاندراج 

دوران کے

After 

Enrolment کے اندراج  

بعد

Not 

Authenticated 

جاتی کی نہيں توثيق

None of these ميں ان  

نہيں بھی کوئی سے

1

40 Can enrolment be rejected in Child Enrolment Lite 

Client after completion of enrolment ? انرولمنٹ چائلڈ  

رد اندراج کيا بعد کے ہونے پورا اندراج ميں کالئنٹ الئٹ  

ہے؟ کياجاسکتا

Child Enrolment Lite 

Client

Yes ہاں جی NO نہيں جی 2


