
Sr No Questions Topic Name Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 Alternative 4 Answer

1 Arrange the following in the correct 

hierarchy: a) Registrar b) Enrolment 

Agency c) UIDAI d) Enrolment Centre 

ഇനിപ്പറയുന്നത് 
ശരിയായവിധം 
ക്രമപ്പപ്പടുത്തുര: എ) 

രജിസ്ടക്ടാർ ബി) 

എൻററാൾപ്പമന്റ് ഏജൻസി 
സി) യുഐഡിഎഐ ഡി) 

എൻററാൾപ്പമന്റ് റരക്രം

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

abcd എബിസിഡി bdca ബിഡിസിഎ cabd സിഎബിഡി dbca 

ഡിബിസിഎ
3

2 Biometric information is enough to 

establish identity of a person. Is this 

statement correct ഒരു 
വയക്തിപ്പയ 
തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റ 
ബറയാപ്പമക്ടിക് വിവരങ്ങൾ 
മാക്തം മതിയാരും. ഈ 
ക്പസ്ടതാവന ശരിയാറ ാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes. Biometric data is 

enough to establish a 

person's identity. 

അപ്പത. ഒരു 
വയക്തിയുപ്പട 
തിരിച്ചറിയലിന്റ 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
ഡാറ്റ 
പരയാപ്തമാണ്.

No. Biometric data must 

be linked to demographic 

information like name, 

age, address in order to 

establish identity അലല. 
തിരിച്ചറിയലിന്റ 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
ഡാറ്റപ്പയ റപര്, 

ക്പായം, വിലാസം 
റപാപ്പലയുള്ള 
ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരങ്ങളിറലക്ക് 
ലിങ്ക് 
പ്പെയ്തിരിക്ക ം

- - 2

3 Aadhaar is unique because ആധാർ 
അദ്വിതീയമാണ് രാര ം

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

No two residents will 

have the same Aadhaar 

number. രണ്ട് 
സ്ഥിരനിവാസിരൾ
ക്ക് സമാന 
ആധാർ നമ്പർ 
ലഭിക്കിലല.

Only one city will have 

Aadhaar number. ഒരു 
നഗരത്തിന്റ മാക്തം 
ആധാർ നമ്പർ 
ഉണ്ടാരും.

Both 1 and 2 are 

correct 1 ഉം 2 ഉം 
ശരിയാണ്

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1

4 Aadhaar is a 15-digit number. 

ആധാർ ഒരു 15-അക്ക 
നമ്പറാണ്.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2



5 Aadhaar will be used to prove 

citizenship. Is this statement True or 

False പൗരതവം പ്പതളിയിക്കാൻ 
ആധാർ ഉപറയാഗിക്കപ്പപ്പടും. 

ഈ ക്പസ്ടതാവന 
ശരിയാറ ാ പ്പതറ്റാറ ാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

6 Aadhaar is based on demographic 

information & biometric information. Is 

this statement True or False 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരങ്ങള ം ബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരങ്ങള ം 
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് 
ആധാർ. ഈ ക്പസ്ടതാവന 
ശരിയാറ ാ പ്പതറ്റാറ ാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

7 Easy and quick authentication of 

identity is an important objective of 

UIDAI. വയക്തിഗത 
തിരിച്ചറിയലിന്റപ്പറ 
എള പ്പത്തിലും 
റവഗത്തിലുമുള്ള 
സാധൂരര ം 
യുഐഡിഎഐ-യുപ്പട ഒരു 
സുക്പധാന ലക്ഷ്യമാണ്.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

8 Aadhaar will cover all residents of 

India. ഇന്ത്യയിപ്പല എലലാ 
സ്ഥിരതാമസക്കാരും 
ആധാറില് ഉൾപ്പപ്പടുത്തു.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

9 What is the process of capturing 

resident data called 

സ്ഥിരനിവാസിരള പ്പട 
വിവരങ്ങൾ പരർത്തുന്ന 
ക്പക്രിയപ്പയ എന്ത്ാണ് 
വിളിക്കുന്നത്?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Authentication 

സാധൂരര ം
Enrolment 

എൻററാൾപ്പമന്റ്
Identification 

തിരിച്ചറിയല്
Presentation 

അവതര ം
2

10 Aadhaar number is a proof of '_blank_'. 

_blank_'-നുള്ള ഒരു 
പ്പതളിവാണ് ആധാർ നമ്പർ

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Citizenship പൗരതവം Identity തിരിച്ചറിയല് Gender ലിംഗറഭദ്ം - 2



11 Who will deliver Aadhaar letters to 

residents സ്ഥിരവാസിരൾക്ക് 
ആധാർ രത്തുരൾ ആരാണ് 
വിതര ം പ്പെയ്യ ന്നത്?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

India Post ഇന്ത്യ 
റപാസ്റ്റ്

Public Distribution System 

പ്പപാതു വിതര  
സംവിധാനം

Internet 

ഇന്ററർപ്പനറ്റ്
- 1

12 What are the possible benefits of 

having Aadhaar ആധാർ 
എടുക്കുന്നതുപ്പരാണ്ടുള്ള 
ക്പറയാജനങ്ങൾ 
എപ്പന്ത്ാപ്പക്കയാണ്?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

To get a bank account 

ഒരു ബാങ്ക് 
അക്കൗണ്ട് 
തുറക്കാൻ

Problem free delivery of 

pensions/scholarships to 

the beneficiaries 

പ്പപൻഷനുരൾ/

സ്ടറരാളർഷിപ്പ രൾ 
എന്നിവ 
ഗു റഭാക്താവിന്റ 
ക്പശ്നരഹിതമായി 
വിതര ം നടത്താൻ

To get subsidized 

food rations, in case 

of BPL 

ബിപിഎല് 
ആപ്പ ങ്കില്, 

സബ്സിഡി 
ഭക്ഷ്യധാനയങ്ങൾ
 ലഭിക്കാൻ

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

13 A resident can use Aadhaar for identity 

verification. ഒരു 
സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
തിരിച്ചറിയല് 
സ്ഥിരീരര ത്തിനായി 
ആധാർ ഉപറയാഗിക്കാനാരും.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

14 An Enrolment Centre can have one or 

more than one enrolment stations. 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തിന്റ ഒറന്നാ ഒന്നില് 
രൂടുതറലാ എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റസ്റ്റഷനുരൾ 
ഉണ്ടാരാവുന്നതാണ്.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

15 '_blank_' is appointed by the Registrar 

for collection of the demographic and 

biometric data in a geographical area. 

ഒരു ഭൂക്പറദ്ശപ്പത്ത 
ജനസംഖ്യാപര, 

ബറയാപ്പമക്ടിക് ഡാറ്റയുപ്പട 
റശഖ്ര ത്തിനായി 
രജിസ്ടക്ടാർ മുറഖ്ന 
നിയമിക്കുന്നതാണ് '_blank_'.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Registrar രജിസ്ടക്ടാർ Enrolment Agencies 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസിരൾ

UIDAI 

യുഎഡിഎഐ
Election 

Commission 

തിരപ്പഞ്ഞടു
പ്പ് 
രമ്മീഷൻ

2



16 Backup of the data of each Enrolment 

Station has to be taken ഓറരാ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് റസ്റ്റഷനിലും 
ബാക്കപ്പ് റഡറ്റ എടുറക്കണ്ടത്

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Twice a day 

ദ്ിവസത്തില് 
രണ്ടുതവ 

On a weekly basis 

ക്പതിവാര 
അടിസ്ഥാനത്തില്

On a monthly basis 

ക്പതിമാസ 
അടിസ്ഥാനത്തില്

On an hourly 

basis 

മ ിക്കൂർ 
അടിസ്ഥാന
ത്തില്

1

17 You are a Supervisor of an enrolment 

agency. You want to set up an 

enrolment centre. What arrangements 

are required for setting up an 

enrolment centre നിങ്ങൾ ഒരു 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസിയിപ്പല 
സൂപ്പർവവസറാണ്. നിങ്ങൾ 
ഒരു എൻററാൾപ്പമന്റ് റരക്രം 
സജ്ജമാക്കാൻ 
ആക്ഗഹിക്കുന്നു. ഒരു 
എൻററാൾപ്പമന്റ് റരക്രം 
സജ്ജമാക്കുന്നതിന്റ 
ആവശയമായ 
ക്രമീരര ങ്ങൾ 
എപ്പന്ത്ാപ്പക്കയാണ്?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Space & Furniture 

സ്ഥലവും 
ഫർ ീച്ചറും

Adequate Lighting and 

electrical points 

മതിയായ 
വലറ്റിംഗും 
ഇലക്ക്ടിക്കല് 
പ്ലഗുരള ം

Registrar for 

registration 

രജിസ്ടറക്ടഷനായു
ള്ള രജിസ്ടക്ടാർ

Both 1 and 2 1 

ഉം 2 ഉം
4

18 As a Supervisor of Enrolment agency, 

how would you ensure that the process 

of enrolment does not halt at any stage 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസിയിപ്പല 
സൂപ്പർവവസർ എന്ന 
നിലയില്, എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ക്പക്രിയ ഏപ്പതങ്കിലും 
ഘട്ടത്തില് 
തടസപ്പപ്പടുന്നിപ്പലലന്ന് നിങ്ങൾ 
എങ്ങപ്പന ഉറപ്പാക്കും?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

By maintaining sufficient 

number of backup 

devices and spares 

ആവശയമായ 
എണ്ണം ബാക്കപ്പ് 
ഉപരര ങ്ങള ം 
സ്ടപ്പപയറുരള ം 
സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിലൂ
പ്പട

By maintaining contact via 

phone to UIDAI everyday 

എലലാ ദ്ിവസവും 
യുഐഡിഎഐ-

പ്പയ റഫാ ില് 
ബന്ധപ്പപ്പട്ട പ്പരാണ്ട്

It is not your 

responsibility ഇത് 
നിങ്ങള പ്പട 
ഉത്തരവാദ്ിത്തമ
ലല

By procuring 

imported 

devices which 

are better in 

quality 

ഇറക്കുമതി 
പ്പെയ്ത 
മിരച്ച 
ഗു നിലവാ
രമുള്ള 
ഉപരര ങ്ങ
ൾ 
ലഭയമാക്കുന്ന
തിലൂപ്പട

1



19 Aadhaar Enrolment Client - ECA needs 

to be connected to internet during the 

process of on-boarding. ഓൺ-

റബാർഡിംഗ് ക്പക്രിയയില് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ക്ലയന്റ് - 

ഇസിഎ ഇന്റർപ്പനറ്റിറലക്ക് 
ബന്ധിപ്പിറക്കണ്ടതുണ്ട്.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

20 UIDAI provides required standards and 

guidelines for setting up the Enrolment 

Centres. എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രങ്ങൾ 
സജ്ജമാക്കുന്നതിന്റ 
യുഐഡിഎഐ 
ആവശയമായ 
സ്റ്റാൻറഡർഡുരള ം 
മാർഗനിർറേശങ്ങള ം 
നല്രുന്നു.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

21 UIDAI will issue Aadhaar numbers to all 

the Indian residents. Is this statement 

True or False യുഐഡിഎഐ 
എലലാ ഇന്ത്യൻ 
സ്ഥിരനിവാസിരൾക്കും 
ആധാർ നമ്പറുരൾ നല്രും. 

ഈ ക്പസ്ടതാവന 
ശരിയാറ ാ പ്പതറ്റാറ ാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

22 Listening carefully to the enrollee 

reduces grievances. എൻറക്ടാൾ 
പ്പെയ്യ വാൻ വരുന്നവപ്പര 
ക്ശദ്ധറയാപ്പട റരൾക്കുന്നത് 
പരാതിരൾ രുറയ്ക്കും.

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

23 Can a resident get two aadhaar 

no?~ഒരു നിവാസിക്ക് രണ്ട് 
ആധാർ ലഭിക്കുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 2



24 On which part of your body would you 

find the Iris? ~നിങ്ങള പ്പട 
ശരീരത്തിപ്പന്റ ഏതു 
ഭാഗത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് 
ഐറിസ്ട രാ ാൻ രഴിയുര?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Eye ~രണ്ണ് Ear~പ്പെവി Face~മുഖ്ം Head~തല 1

25 Can new aadhaar no be issued to the 

same resident in two different cities ?~ 

രണ്ടു വയതയസ്ടത 
പട്ട ങ്ങളിലായി ഒറര 
നിവാസിക്ക് പുതിയ 
ആധാർ നമ്പർ പ്പരാടുക്കാൻ 
രഴിയുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 2

26 Can a resident of one state get himself 

enrolled in another state ?~ഒരു 
സംസ്ഥാനത്തിപ്പന്റ 
സ്ഥിരവാസിക്ക് മപ്പറ്റാരു 
സംസ്ഥാനത്തില് എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാൻ രഴിയുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 1

27 Whether E-aadhaar is acceptable or 

not ?~ഇ-ആധാർ 
സവീരാരയറമാ അലലറയാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 1

28 Can I enroll without a Mobile No ?~ 

എനിക്ക് പ്പമാവബല് നമ്പർ 
ഇലലാപ്പത എൻററാൾ 
പ്പെയ്യ വാൻ രഴിയുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 1

29 UID stands for ?~യു.ഐ.ഡി 
സൂെിപ്പിക്കുന്നത്?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Unique Information 

Data~സവിറശഷ 
വിവരം

Unique Information 

department~സവിറശഷ
 വിവര വരുപ്പ്

Unique Iindian 

Data~സവിറശഷ 
ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റ

Unique 

Indentification~

സവിറശഷ 
തിരിച്ചറിയ
ല്

4



30 How is UID Unique?~ സവിറശഷ 
യു.ഐ.ഡി എങ്ങപ്പന?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Residents of each state 

will have one unique UID 

Number~ഓറരാ 
സംസ്ഥാനത്തു 
താമസിക്കുന്ന 
നിവാസിക്കും 
ഒരു അതുലയമായ 
യു.ഐ.ഡി നമ്പർ 
ഉണ്ടായിരിക്കും

No two residents will have 

Same UID Number~രണ്ട് 
നിവാസിരൾക്ക് 
ഒറര യു.ഐ.ഡി 
നമ്പർ 
ഉണ്ടായിരിക്കും

All Residents will have 

same UID 

Number~എലലാ 
നിവാസിരൾക്കും
 ഒറര 
യു.ഐ.ഡി 
നമ്പർ 
ഉണ്ടായിരിക്കും

None of the 

above~ഇതി
പ്പലാന്നുമലല

2

31 UIDAI plans to enroll residents into its 

database with proper verification of 

their______________ and 

______________ 

information~യുഐഡിഎഐ 
ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 
നിവാസിരപ്പള എൻ ററാൾ 
പ്പെയ്യിക്കാൻ രൃതയമായ 
വിവര പരിറശാധന 
റവണ്ടത് അവരുപ്പട 
_____________ ഉം ______________ 

ആണ്

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

POI, 

POA~തിരിച്ചറിയല് 
പ്പതളിയിക്കുന്നറരഖ്,

വിലാസംപ്പതളിയി
ക്കുന്ന റരഖ്

POR, 

POI~രുടുംബബന്ധം
പ്പതളിയിക്കുന്ന 
റരഖ്,തിരിച്ചറിയല് 
പ്പതളിയിക്കുന്ന റരഖ്

POA,POR~വിലാസം
 പ്പതളിയിക്കുന്ന 
റരഖ്,രുടുംബ 
ബന്ധം 
പ്പതളിയിക്കുന്ന 
റരഖ്

None of the 

above~ഇതി
പ്പലാന്നുമലല

1

32 Can the new born child be enrolled for 

Aadhaar No?~നവജാത 
ശിശുവിന്റ ആധാർ 
എൻററാൾ പ്പെയ്യാൻ 
രഴിയുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 1

33 If a person has an Aadhaar, will she / 

he become a citizen of India?~ഒരു 
വയക്തിക്ക് ആധാർ ഉണ്ട് 
എങ്കില് അവൾ / അവൻ 
ഇന്ത്യൻ പൗരനാരാൻ 
രഴിയുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 2

34 The Unique Identification Number is 

also called ___________.~യു ീക് 
ഐഡന്ററിഫിറക്കഷൻ നമ്പർ 
_______ എന്നു വിളിക്കുന്നു

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

PAN~പാൻ Aadhaar~ആധാർ Iris~ഐറിസ്ട TIN~ടിൻ 2



35 What is the essential requirement to 

become Aadhaar enrollment 

operator~ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ഓപ്പറററ്റർ 
ആരാൻ അവശയമായത് 
എന്ത്ാണ്?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Aadhaar No~ആധാർ 
നമ്പർ

UIDAI Certificate for 

operator~ഓപ്പറററ്റർ
ക്കു റവണ്ടിയുള്ള 
യുഐഡിഎഐയു
പ്പട സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Aadhhar No and 

UIDAi Certificate for 

operators~ആധാർ 
നമ്പർ 
ഓപ്പറററ്റർക്കു 
റവണ്ടിയുള്ള 
യുഐഡിഎഐ
 സർട്ടിഫിക്കറ്റ ം

None of the 

above~മുരളി
ലുള്ള 
ഒന്നുമലല

3

36 Can somebody enroll on behalf of 

other resident ?~മപ്പറ്റാരു 
നിവാസിക്കു റവണ്ടി റവപ്പറ 
ആർപ്പക്കങ്കിലും എൻ ററാൾ 
പ്പെയ്യാൻ സാധിക്കുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE~ശരി FALSE~പ്പതറ്റ് - - 2

37 What is the minimum qualification to 

become an Adhaar enrollment 

supervisor?~ഒരു ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സൂപ്പർവവസർ ആരാൻ 
മിനിമം റയാഗയത എന്ത്ാണ്?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaar 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

10th 

Pass~എസ്ട.എസ്ട.എ
ല് സി

Graduate~ബിരുദ്ധാരി 12th 

Pass~പി.യു.സി. 

പാസ്സ്

Doploma in 

Computer~രം
പയൂട്ടറില് 
ഡിറപ്ലാമ

3

38 Should the resident bring documents 

for email, mobile update? 

ഇപ്പമയില്, പ്പമാവബല് 
അപ്റഡഷനു റവണ്ടി 
നിവാസി റരഖ്രൾ  
പ്പരാണ്ടുവറരണ്ടാതായിട്ട റണ്ടാ
?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയുഐഡിഎഐ
 പ്പയയും, 

ആധാറിപ്പനയും പറ്റി 
അടിസ്ഥാന അറിവ്

Yesഅപ്പത No അലല   2

39 What is required to print e-Aadhaar 

from UCL?യു സി എല് ലില്  
നിന്ന് ഇ-ആധാർ 
അച്ചടിക്കാൻ എന്ത്ാണ് 
ആവശയമുള്ളത്?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയുഐഡിഎഐ
പ്പയയും 
ആധാറിപ്പനയും 
രുറിച്ച ള്ള  
അടിസ്ഥാന അറിവ്

Eid ഇ ഐ ഡി UIDയു ഐ ഡി 1 or  21 

അപ്പലലങ്കില് 2

Noneഒന്നുമലല

3



40 UCL shall help Operator/ Supervisor to 

update resident "…………." 

information.നിവാസിയുപ്പട ---------

 വിവരങ്ങൾ  
പുതുക്കുന്നതിനായി 
ഓപ്പറററ്റർ / സൂപ്പർവവസർ 
മാപ്പര യു സി എല് 
സഹായിക്കും

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയുഐഡിഎഐ
യും ആധാറിപ്പനയും 
രുറിച്ച ള്ള 
അടിസ്ഥാന അറിവ്

Demographicജനസം
ഖ്യാപരം

Biometric  

ബറയാപ്പമക്ടിക്
Both 1 and 2 രണ്ടും

1

41 What are the documents required to 

update the mobile number of 

resident?ഒരു നിവാസിയുപ്പട 
പ്പമാവബല് നമ്പർ 
അപ്റഡറ്റ് പ്പെയ്യാൻ  
ആവശയമായ റരഖ്രൾ  
എപ്പന്ത്ാപ്പക്കയാണ്?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയുഐഡിഎഐ
പ്പയയും 
ആധാറിപ്പനയും 
രുറിച്ച ള്ള  
അടിസ്ഥാന അറിവ്

Mobile 

billപ്പമാവബല് ബില്
POI 

തിരിച്ചറിയലിനുള്ള 
 പ്പതളിവ്

POA 

വിലാസത്തിനു
ള്ള  പ്പതളിവ്

No document is 

requiredറരഖ്
രപ്പളാന്നും 
ഇലല 4

42 How many times a resident can update 

Aadhaar data? ഒരു നിവാസിക്ക് 
എക്ത തവ   ആധാർ 
വിവരങ്ങൾ പുതുക്കാൻ  
രഴിയും?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയുഐഡിഎഐ
പ്പയയും 
ആധാറിപ്പനയും 
രുറിച്ച ള്ള  
അടിസ്ഥാന അറിവ്

1ഒന്ന് 2രണ്ട് 3മൂന്ന് Multiple 

timesഒന്നിറല
പ്പറ തവ 

4

43 Whether updating is possible before 

Aadhaar generation? ആധാർ 
പ്പജനറററ്റ് ആരുന്നതിന്റ മുമ്പ് 
വിവരങ്ങൾ പുതുക്കുവാൻ 
സാധിക്കുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയുഐഡിഎഐ
പ്പയയും 
ആധാറിപ്പനയും 
രുറിച്ച ള്ള  
അടിസ്ഥാന അറിവ്

yesഅപ്പത Noഅലല 2

44 Is information sharing consent 

mandatory for all residents ? എലലാ 
നിവാസിരൾക്കും  
വിവരങ്ങൾ പങ്ക് 
പ്പവയ്ക്കാനുള്ള സമ്മതപക്തം 
നിർബന്ധമാറ ാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയുഐഡിഎഐ
പ്പയയും 
ആധാറിപ്പനയും 
രുറിച്ച ള്ള  
അടിസ്ഥാന അറിവ്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ്   2



45 What is the fee charged for enrolling 

for Aadhaar?എക്ത രൂപയാണ് 
ആധാർ എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ്റിന്റ 
ഈടാക്കുന്നത് ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയു ഐ ഡി 
എ ഐ പ്പയയും 
ആധാറിപ്പനയും  
രുറിച്ച് ഉള്ള 
അടിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങൾ

50 Rsഅൻപത് രൂപ 100 Rsനൂറു രൂപ 150 Rsനൂറ്റി 
അൻപതു രൂപ

Free of 

costതിരച്ച ം
 സൗജനയം

4

46 Can resident check online status of 

his/her Enrolment 

number?അവപ്പന്റ/അവള പ്പട 
എൻ ററാൾപ്പമന്റ്റിപ്പന്റ 
സ്ഥിതി നിവാസിക്ക് ഓൺ 
വലനില് 
പരിറശാധിക്കാവുന്നതാറ ാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയു ഐ ഡി 
എ ഐ പ്പയയും 
ആധാറിപ്പനയും  
രുറിച്ച് ഉള്ള 
അടിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങൾ

yesഅപ്പത noഅലല 1

47 All the data printed in e-aadhaar letter, 

are the same data as printed in 

Aadhaar letter.ഇ ആധാറിപ്പല 
വിവരങ്ങൾ അച്ചടിച്ച 
ആധാർ രത്തിപ്പല അപ്പത 
വിവരങ്ങൾ തപ്പന്ന 
ആയിരിക്കുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയു ഐ ഡി 
എ ഐ പ്പയയും 
ആധാറിപ്പനയും  
രുറിച്ച് ഉള്ള 
അടിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങൾ

False പ്പതറ്റ് True ശരി

2

48 If any mistakes are seen in Aadhaar 

letter, can it be changed?ആധാർ 
രത്തില് ഏപ്പതങ്കിലും 
തരത്തിലുള്ള പ്പതറ്റ രൾ 
രണ്ടാല് മാറ്റം വരുത്താൻ 
രഴിയുറമാ?

Basic Knowledge of UIDAI and 

Aadhaarയു ഐ ഡി 
എ ഐ പ്പയയും 
ആധാറിപ്പനയും  
രുറിച്ച് ഉള്ള 
അടിസ്ഥാന 
വിവരങ്ങൾ

Yesഅപ്പത Noഅലല

1

49 Which section of eye has a unique 

feature രണ്ണ രള പ്പട ഏതു 
ഭാഗത്തിനാണ് ക്പറതയര 
സവിറശഷതയുള്ളത്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Pupil രൃഷ് മ ി Eye Brow പുരിരം Iris റനക്തപടലം None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

3



50 Which physical features can be used to 

determine a person's identity ഒരു 
വയക്തിയുപ്പട തിരിച്ചറിയല് 
നിർണ്ണയിക്കാൻ ഏത് 
ശാരീരിര സവിറശഷത 
ഉപറയാഗിക്കാനാരും?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Fingerprints 

വിരലടയാളങ്ങൾ
Facial Image മുഖ്െിക്തം Iris റനക്തപടലം All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

51 The information related to the physical 

attributes of a person like finger prints, 

facial features and iris are known as 

"Demographic" information ഒരു 
വയക്തിയുപ്പട ശാരീരിര 
ക്പറതയരതരള മായി 
ബന്ധപ്പപ്പട്ട വിരലടയാളം, 

മുഖ് സവിറശഷതരൾ, റനക്ത 
പടലം റപാപ്പലയുള്ള 
വിവരങ്ങളാണ് 
"ജനസംഖ്യാപര" വിവരങ്ങൾ 
എന്ന് അറിയപ്പപ്പടുന്നത്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

52 Enrolment Agency Operator checks if 

the Resident has any biometric 

exceptions like a missing eye or finger. 

രറണ്ണാ വിരറലാ ഇലലാത്തത് 
റപാപ്പലയുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും 
ബറയാപ്പമക്ടിക് നയൂനതരൾ 
സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
ഉറണ്ടാപ്പയന്ന് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ഏജൻസി 
ഓപ്പറററ്റർ പരിറശാധിക്കും.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

53 Enrolment Agency Operator captures 

biometrics in the form of '_blank_'. 

എൻററാൾപ്പമന്റ് ഏജൻസി 
ഓപ്പറററ്റർ '_blank_'-ന്റപ്പറ 
രൂപത്തില് 
ബറയാപ്പമക്ടിക്കുരൾ 
പരർത്തുന്നു.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Fingerprints 

വിരലടയാളങ്ങൾ
Facial Image മുഖ്െിക്തം Iris റനക്തപടലം All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4



54 Enrolment Operator will ensure the 

following for biometric data capture: 

ബറയാപ്പമക്ടിക് ഡാറ്റ 
പരർത്തലിനായി 
ഇനിപ്പറയുന്നവ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ഓപ്പറററ്റർ 
ഉറപ്പാക്കും:

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Picture of face is 

compulsory for all, 

including infants 

രുഞ്ഞുങ്ങൾ 
ഉൾപ്പപ്പപ്പട 
മുഖ്ത്തിന്റപ്പറ 
െിക്തം 
എലലാവർക്കും 
നിർബന്ധമാണ്

Iris and fingerprint scans 

are compulsory (above 5 

year) റനക്തപടലവും 
വിരലടയാള 
സ്ടരാനുരള ം 
നിർബന്ധമാണ് (5 

വയസിനു മുരളില്)

Photograph of any 

biometric exceptions 

for a resident 

ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതയുള്ള 
സ്ഥിരനിവാസി
ക്കായി 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫ്

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

55 For any biometric exceptions case, 

whose confirmation does the 

Enrolment Operator have to get for the 

data captured ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതരള പ്പട സരർഭത്തില്, 

ഡാറ്റ പരർത്തുന്നതിന്റ 
ആരുപ്പട സ്ഥിരീരര മാണ് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഓപ്പറററ്റർക്ക് റവണ്ടത്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Registrar രജിസ്ടക്ടാർ Enrolment Agency 

Supervisor 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസി 
സൂപ്പർവവസർ

Introducer 

പരിെയപ്പപ്പടു
ത്തുന്നയാൾ

Resident 

സ്ഥിരനിവാ
സി

2

56 The images of '_blank_' fingers are to 

be captured while enrolling a resident 

ഒരു സ്ഥിരനിവാസിപ്പയ 
എൻററാൾ പ്പെയ്യ ന്ന 
സമയത്ത് '_blank_' 

വിരലുരള പ്പട െിക്തങ്ങൾ 
പരർത്തും

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

All ten പത്ത് one ഒന്ന് two രണ്ട് five അഞ്ച് 1

57 Iris and fingerprint scans are 

compulsory for Residents above 

'_blank_' years of age 

റനക്തപടലവും 
വിരലടയളവും എടുക്കുന്നത് 
'_blank_' വയസിന്റ മുരളില് 
ക്പായമുള്ള 
സ്ഥിരനിവാസിപ്പയ 
സംബന്ധിച്ച് നിർബന്ധമാണ്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

2 3 4 5 4



58 Among the following, whose finger 

prints are needed to sign-off the data 

capture ഡാറ്റ പരർത്തല് 
വസൻ-ഓഫ് പ്പെയ്യ ന്നതിന്റ 
ഇനിപ്പറയുന്നവരില് 
ആരുപ്പട വിരലടയാളമാണ് 
റവണ്ടത്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Enrolment Operator 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഓപ്പറററ്റർ

Resident 

സ്ഥിരനിവാസി
Registrar 

രജിസ്ടക്ടാർ
UIDAI official 

യുഐഡിഎ
ഐ 
ഒഫീഷയല്

1

59 In case of a person having missing eyes, 

what does the Operator need to do 

ഒരു വയക്തിക്ക് രണ്ണ രൾ 
ഇപ്പലലങ്കില്, ഓപ്പറററ്റർ 
പ്പെറയ്യണ്ടത് എന്ത്ാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Such a person is not 

allowed to enroll. 

അത്തരം ഒരു 
വയക്തിപ്പയ 
എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാൻ 
അനുവദ്ിക്കിലല

The person is not eligible 

to enroll. ഈ 
വയക്തിക്ക് 
എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാൻ 
റയാഗയതയിലല.

A photograph of the 

Resident showing the 

biometric exception 

should be taken. 

സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനത 
രാ ിക്കുന്ന 
ഒരു 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫ് 
എടുക്ക ം.

Enroll him next 

time. 

അടുത്ത 
തവ  
അറേഹപ്പത്ത
 

എൻററാൾ 
പ്പെയ്യ ര.

3

60 A resident with a fractured arm in a 

plaster cast ഒടിഞ്ഞ വരയ്യില് 
പ്ലാസ്റ്ററിട്ടിട്ട ള്ള ഒരു 
സ്ഥിരനിവാസി

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Must not be enrolled 

എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാൻ പാടിലല

Can be enrolled, as 

fingerprints of the 

fractured arm can be 

captured ഒടിഞ്ഞ 
വരയ്യ പ്പട 
വിരലടയാളങ്ങൾ 
എടുക്കാപ്പമന്നതിനാ
ല് എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാനാരും

Can be enrolled only 

after the cast has 

been taken off 

പ്ലാസ്റ്റർ 
അഴിച്ച മാറ്റിയ 
റശഷം മാക്തം 
എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാനാരും

Can be enrolled 

by treating the 

fractured arm as 

a Biometric 

exception 

ഒരു 
ബറയാപ്പമക്ടി
ക് 
നയൂനതയാ
യി 
ഒടിഞ്ഞ 
വര 
പരിഗ ിച്ച 
പ്പരാണ്ട് 
എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാനാ
രും

2



61 Karthi has come to enroll his 4 year old 

son Ganesh. The operator notices that 

Ganesh does not have the little finger 

of his right hand and on asking he is 

informed by Karthi that Ganesh was 

born without the little finger 

രാർത്തി അവള പ്പട 4 മാസം 
ക്പായമുള്ള മരൻ 
ഗറ ഷുമായി എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാപ്പനത്തി. ഗറ ഷിന്റ 
വലതു വരയ്യിപ്പല പ്പെറു 
വിരല് ഇപ്പലലന്ന് ഓപ്പറററ്റർ 
മനസ്സിലാക്കുരയും 
റൊദ്ിച്ചറപ്പാൾ ഗറ ഷിന്റ 
പ്പെറുവിരല് ജന്മനാ 
ഇലലാത്തതാപ്പ ന്ന് രാർത്തി 
പറയുരയും പ്പെയ്തു

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

The operator must record 

the missing finger as an 

exception ഇലലാത്ത 
വിരല് ഒരു 
നയൂനതയായി 
ഓപ്പറററ്റർ 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്ത ം

The operator need not 

record the missing finger 

as an exception as he does 

not have to capture 

Ganesh's fingerprints 

ഗറ ഷിപ്പന്റ 
വിരലടയാളങ്ങൾ 
എടുറക്കണ്ടാത്തതി
നാല് ഒരു 
നയൂനതയായി 
ഇലലാത്ത വിരല് 
ഓപ്പറററ്റർ 
റരഖ്പ്പപ്പടുറത്തണ്ടതി
ലല.

The operator cannot 

enroll Ganesh 

because he has to 

obtain the fingerprint 

of all ten fingers 

പത്തുവിരലുര
ള പ്പടയും 
വിരലടയാളങ്ങൾ
 

എടുറക്കണ്ടതുള്ള
തിനാല് 
ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
ഗറ ഷിപ്പന 
എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാനാരിലല

The operator 

can enroll 

Ganesh as the 

fingerprints of 5 

fingers would 

suffice 5 

വിരലുരള 
പ്പട 
അടയാളങ്ങ
ൾ 
മതിയാരുപ്പമ
ന്നതിനാല് 
ഓപ്പറററ്റർ
ക്ക് 
ഗറ ഷിപ്പന 
എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാനാ
രും

2

62 While enrolling Dinkar the operator 

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

finger on both hands. The operator, 

ദ്ിനരറിപ്പന എൻററാൾ 
പ്പെയ്യ ന്ന സമയത്ത് 
അറേഹത്തിന്റ ഒരു അധിര 
വിരല് (അതായത്, 6 വിരല്) 

രണ്ടു വരരളിലും 
ഉപ്പണ്ടന്നത് ഓപ്പറററ്റർ 
ക്ശദ്ധിച്ച . ഓപ്പറററ്റർ

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Must register this as an 

exception ഒരു 
നയൂനതയായി 
ഇത് രജിസ്റ്റർ 
പ്പെയ്തിരിക്ക ം

Capture the fingerprint for 

the sixth finger of one 

hand at least 

െുരുങ്ങിയത് ഒരു 
വരയ്യ പ്പട ആറാം 
വിരലിനായി 
വിരലടയാളം 
പരർത്ത ം

Capture the finger 

print for the sixth 

finger of both the 

hands രണ്ട് 
വരയ്യ പ്പടയും 
ആറാം 
വിരലിപ്പന്റ 
വിരലടയാളം 
പരർത്ത ം

Should not 

capture the 

fingerprint of 

the sixth finger 

on any of the 

hands രണ്ടു 
വരയ്യ പ്പട
യും 
ആറാം 
വിരലിപ്പന്റ 
വിരലടയാ
ളം 
പരർത്താൻ
 പാടിലല

4

63 Fingerprint of which fingers are 

required for onboarding of Operator 

and Supervisor 

ഓപ്പറററ്ററുപ്പടയും 
സൂപ്പർവവസറുപ്പടയും 
ഓൺറബാർഡിംഗിനായി 
ആവശയമായത് ഏപ്പതാപ്പക്ക 
വിരലടയാളങ്ങളാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Two thumbs രണ്ട് 
തള്ളവിരലുരൾ

Ten fingers പത്ത് 
വിരലുരൾ

Five fingers of left 

hand ഇടത് 
വരയ്യ പ്പട 
അഞ്ച് 
വിരലുരൾ

Five fingers of 

right hand 

വലതു 
വരയ്യ പ്പട 
അഞ്ച് 
വിരലുരൾ

2



64 Capturing of Iris image is required for 

onboarding process. റനക്തപടല 
െിക്തത്തിപ്പന്റ പരർത്തല് 
ഓൺറബാർഡിംഗ് 
ക്പക്രിയയ്ക്കായി 
ആവശയമാണ്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

65 Slap Scanner is used to capture the 

image of the '_blank_' of a person. 

ഒരു വയക്തിയുപ്പട '_blank_' 

ഇറമജ് പരർത്താൻ സ്ലാപ്പ് 
സ്ടരാനർ ഉപറയാഗിക്കുന്നു.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Fingerprint 

വിരലടയാളം
Face മുഖ്ം Eyes രണ്ണ രൾ Ears 

പ്പെവിരൾ
1

66 Different types of Biometric Devices 

used in an Aadhaar Enrolment Centre 

are: ആധാർ എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തില് 
ഉപറയാഗിക്കുന്ന വയതയസ്ടത 
തരം ബറയാപ്പമക്ടിക് 
ഉപരര ങ്ങളാണ്:

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Finger Print Scanner 

വിരലടയാള 
സ്ടരാനർ

Iris Capturing Device 

റനക്തപടലം 
പരർത്തല് 
ഉപരര ം

Digital Camera 

ഡിജിറ്റല് 
രയാമറ

All the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

67 The appearance of a person’s 

fingerprint depends upon the following 

factors: വയക്തിയുപ്പട 
വിരലടയാളം ഇനിപ്പറയുന്ന 
ഘടരങ്ങപ്പള 
ആക്ശയിച്ചിരിക്കുന്നു:

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Age ക്പായം Presence of some foreign 

matter on the fingers 

വിരലുരളില് െില 
അനയവസ്ടതുക്കള പ്പട
 സാന്നിധയം

Cuts and wounds on 

the fingers 

വിരലുരളില് 
പ്പപാട്ടലുരള ം 
മുറിവുരള ം

All the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

68 Fingerprints of a person may change as 

a person grows old. Is this statement 

True or False ഒരു വയക്തിക്ക് 
ക്പായമാരുന്ന മുറയ്ക്ക് 
വിരലടയാളങ്ങളിലും 
മാറ്റമുണ്ടാരും. ഈ 
ക്പസ്ടതാവന ശരിയാറ ാ 
പ്പതറ്റാറ ാ?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

69 Fingerprints are captured through 

digital '_blank_' Fingerprint Scanner. 

ഡിജിറ്റല് '_blank_' 

വിരലടയാള സ്ടരാനർ 
വഴിയാണ് വിരലടയാളങ്ങൾ 
പരർത്തുന്നത്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Flat ഫ്ലാറ്റ് Standing സ്റ്റാൻഡിംഗ് Slap സ്ലാപ്പ് Sleep സ്ലീപ്പ് 3



70 The fingers of the Resident are always 

placed on the areas indicated on the 

platen of the Fingerprint Scanner. Is 

this statement True or False 

വിരലടയാള സ്ടരാനറിപ്പന്റ 
റപ്ലറ്റ ില് സൂെിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള 
ഇടങ്ങളില് സ്ഥിരനിവാസി 
വിരലുരൾ വയ്റക്കണ്ടതാണ്. 

ഈ ക്പസ്ടതാവന 
ശരിയാറ ാ പ്പതറ്റാറ ാ?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

71 Slap Fingerprint Scanner can capture all 

the four fingers of one hand at a time. 

Is this statement True or False സ്ലാപ്പ് 
വിരലടയാള സ്ടരാനറിന്റ 
ഒരു വരയ്യിപ്പല നാല് 
വിരലുരള ം ഒറര സമയം 
പരർത്താനാരും. ഈ 
ക്പസ്ടതാവന ശരിയാറ ാ 
പ്പതറ്റാറ ാ?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

72 The accuracy of the Iris Capturing 

Device can be affected by 

റനക്തപടലം പരർത്തല് 
ഉപരര ത്തിപ്പന്റ 
രൃതയതപ്പയ ബാധിക്കാവുന്നത്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Presence of cataract of 

the eye രണ്ണിപ്പന്റ 
രാറ്ററാക്റ്റിപ്പന്റ 
സാന്നിധയംപ്പരാണ്ട്

Objects obscuring the eye 

രണ്ണിപ്പന 
മറയ്ക്കുന്ന 
വസ്ടതുക്കൾപ്പരാണ്ട്

Some irritation in eye 

രണ്ണ രളില് 
പ്പെറിയ 
അസവസ്ഥത

Both 1 and 2 1 

ഉം 2 ഉം
4

73 Iris is the most unique biometric and 

can always be used as proof for 

verification of identity for most 

individuals over their lifetime, because 

റനക്തപടലം ഏറ്റവും 
സവിറശഷമായ 
ബറയാപ്പമക്ടിക്കാണ്, ഒപ്പം 
ഒരാള പ്പട ജീവിത 
രാലയളവിലുടനീളം 
റവരിഫിറക്കഷൻ ക്പൂഫായി 
എലലായ്റപ്പാഴും 
ഉപറയാഗിക്കാനുമാരും, 

രാര ം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

It does not change except 

if damaged തരരാർ 
സംഭവിക്കുപ്പന്നങ്കില്
 ഒഴിപ്പര ഇതിന്റ 
മാറ്റമുണ്ടാരുന്നിലല

Iris scan can be carried out 

easily റനക്തപടല 
സ്ടരാൻ 
എള പ്പത്തില് 
നടത്താനാരും

It is the most visible 

part of eye 

രണ്ണിപ്പന്റ 
ഏറ്റവും 
ദ്ൃശയമായ 
ഭാഗമാ ിത്

Iris scanning can 

be carried out 

quickly 

റനക്തപടല 
സ്ടരാനിംഗ് 
അതിറവഗം 
നടത്താനാ
രും

1



74 What care must the operator take 

while photographing a resident who 

wears glasses/spectacles 

ഗ്ലാസുരൾ/സ്ടപ്പപക്റ്റാക്കിള ര
ൾ ധരിക്കുന്ന 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫിംഗ് നടത്തുന്ന 
സമയത്ത് ഓപ്പറററ്റർ 
ക്ശദ്ധിറക്കണ്ടത് എന്ത്ാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Make sure that the 

glasses are not too thick 

ഗ്ലാസുരൾ വളപ്പര 
രട്ടിയുള്ളതപ്പലലന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുര

Make sure that the Iris and 

pupil of the resident are 

visible through the 

spectacles 

സ്ടപ്പപക്റ്റാക്കിള രളി
ലൂപ്പട 
റനക്തപടലവും 
രൃഷ് മ ിയും 
ദ്ൃശയമാപ്പ ന്ന് 
ഉറപ്പാക്കുര

Make sure that the 

glasses are positioned 

below the resident's 

eyes 

സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട 
രണ്ണ രൾക്ക് 
താപ്പഴ 
ഗ്ലാസുരൾ 
ഉറപ്പിച്ചിട്ട ള്ളതാ
യി ഉറപ്പാക്കുര

Make sure that 

the glasses are 

positioned 

above the 

resident's eyes 

സ്ഥിരനിവാ
സിയുപ്പട 
രണ്ണ രൾക്ക്
 മുരളില് 
ഗ്ലാസുരൾ 
ഉറപ്പിച്ചിട്ട 
ള്ളതായി 
ഉറപ്പാക്കുര

2

75 During Iris scanning clear Contact 

Lenses rarely affect the quality of 

image capture. റനക്തപടല 
സ്ടരാനിംഗ് റവളയില് 
വയക്തതയുള്ള റരാൺടാക്റ്റ് 
പ്പലൻസുരൾ അപൂർവമാറയ 
ഇറമജ് പരർത്തല് 
ഗു നിലവാരപ്പത്ത 
ബാധിക്കാറുള്ളൂ.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

76 Based on make and model Iris 

Capturing devices can be Hand-held 

and Tripod mounted. Is this statement 

True or False നിർമ്മാ വും 
റമാഡലിപ്പനയും ആക്ശയിച്ച് 
റനക്തപടലം പരർത്തല് 
ഉപരര ങ്ങൾ വരയ്യില് 
പിടിക്കാവുന്നതും ക്ടിറപ്പാഡ് 
മൗണ്ടടുമാരാം. ഈ 
ക്പസ്ടതാവന ശരിയാറ ാ 
പ്പതറ്റാറ ാ?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



77 While capturing the fingerprints of a 

Resident, it should be ensured that 

resident ഒരു 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
വിരലടയാളങ്ങൾ 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത്, 
ഉറപ്പാറക്കണ്ടത് 
സ്ഥിരനിവാസിക്ക്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Has moderately dry and 

clean hands. 

മിതമായി 
ഉ ങ്ങിയ, 

വൃത്തിയുള്ള 
വരരള ണ്ട്.

Has wet and clean hands. 

ഈർപ്പമുള്ള, 

വൃത്തിയുള്ള 
വരരള ണ്ട്.

Has hands covered 

with gloves. 

വരരളില് 
ഗ്ലൗരൾ ഉണ്ട്.

Has long finger 

nails. നീണ്ട 
നഖ്ങ്ങൾ 
ഉണ്ട്

1

78 Digital Camera is used to capture the 

'_blank_' features of a person. ഒരു 
വയക്തിയുപ്പട '_blank_' 

സവിറശഷതരൾ 
പരർത്തുന്നതിന്റ ഡിജിറ്റല് 
രയാമറ ഉപറയാഗിക്കുന്നു.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Iris റനക്തപടലം Demographic Data 

ജനസംഖ്യാപര റഡറ്റ
Facial മുഖ്ം Character 

സവഭാവരീതി
3

79 Fingerprints are captured through 

digital '_blank_' scanner. ഡിജിറ്റല് 
'_blank_' വഴിയാണ് 
വിരലടയാളങ്ങൾ 
പരർത്തുന്നത്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Iris റനക്തപടലം Digital Camera 

ഡിജിറ്റല് രയാമറ
Slap Fingerprint 

സ്ലാപ്പ് 
വിരലടയാളം

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

3

80 If the fingers of the residents are not 

placed properly on the areas indicated 

on the platen of the fingerprint 

scanner, what will be the outcome 

വിരലടയാള സ്ടരാനറിപ്പന്റ 
റപ്ലറ്റ ില് സൂെിപ്പിച്ചിട്ട ള്ള 
ഇടങ്ങളില് 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
വിരലുരൾ ശരിയായി 
വയ്ക്കുരയാപ്പ ങ്കില്, 

അനന്ത്രഫലം 
എന്ത്ായിരിക്കും?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Error in Finger Print 

Scanner വിരലടയാള 
സ്ടരാനറില് പിഴവ്

Perfect image capturing 

മിരച്ച ഇറമജ് 
പരർത്തല്

Showing 'Fail' in 

Aadhaar Enrolment 

Client application 

ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ക്ലയന്റ് 
ആപ്ലിറക്കഷനില്
 'പരാജയം' 

രാ ിക്കുന്നു

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

3

81 Enrolment operator must ensure that 

the enrollee’s face is uniformly 

'_blank_' before capturing the facial 

image. മുഖ്െിക്തം 
പരർത്തുന്നതിന്റ മുൻപായി 
എൻററാളിയുപ്പട മുഖ്ം 
എലലായിടത്തും ഒറരറപാപ്പല 
'_blank_' ആപ്പ ന്ന് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ഓപ്പറററ്റർ 
ഉറപ്പാക്ക ം.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Illuminated 

ക്പരാശമുള്ളത്
Covered മറച്ചത് Cleaned 

വൃത്തിയുള്ളത്
Darkened 

ഇരുണ്ടത്
1



82 Operator should ensure that output of 

the facial image is: 

മുഖ്െിക്തത്തിപ്പന്റ ഫലം 
ഇനിപ്പറയുന്നതാപ്പ ന്ന് 
ഓപ്പറററ്റർ ഉറപ്പാക്ക ം:

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Blurred മങ്ങിയത് Clear വയക്തം Unclear 

വയക്തമലലാത്തത്
Large വലുത് 2

83 If the resident is wearing a cricket cap, 

the Operator should ask him to remove 

the cricket cap to capture the facial 

image properly സ്ഥിരനിവാസി 
ഒരു ക്രിക്കറ്റ് പ്പതാപ്പി 
ധരിക്കുരയാപ്പ ങ്കില്, 

മുഖ്െിക്തം ശരിയായി 
പരർത്തുന്നതിനായി 
ക്രിക്കറ്റ് പ്പതാപ്പി മാറ്റാൻ 
ഓപ്പറററ്റർ അറേഹറത്താട് 
ആവശയപ്പപ്പട ം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Yes റവ ം No റവണ്ട - - 1

84 Neutral expression includes: 

നിഷ്പക്ഷ്മായ ഭാവത്തില് 
ഉൾപ്പപ്പടുന്നത്:

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Without smile 

െിരിക്കാത്തത്
Closed teeth പലല രൾ 
രാ ിക്കാത്തത്

Open eyes തുറന്ന 
രണ്ണ രൾ

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

85 While capturing image, Enrolment 

Operator must ensure that there is 

some shadow on face or eyes of the 

enrolee. ഇറമജ് പരർത്തുന്ന 
സമയത്ത്, എൻററാളിയുപ്പട 
മുഖ്ത്ത് അപ്പലലങ്കില് 
രണ്ണ രളില് പ്പെറിയ നിഴല് 
ഉപ്പണ്ടന്ന് എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഓപ്പറററ്റർ ഉറപ്പാക്ക ം.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

86 Eye glasses of enrollees should be clear 

and transparent so that Iris is clearly 

visible എൻററാൾ 
പ്പെയ്യ ന്നയാള പ്പട രണ്ണടരൾ 
വയക്തതയുള്ളതും 
സുതാരയവുമാര ം 
അതുവഴി റനക്തപടലം 
സ്ടപഷ്ടമായി രാ ുന്നതാണ്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



87 While capturing facial image, Turban is 

allowed due to: മുഖ്െിക്തം 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത്, 
ഇനിപ്പറയുന്നതു മൂലം 
ടർബൻ അനുവദ്ിക്കുന്നു:

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Festival reason 

പ്പഫസ്റ്റിവല് 
രാര ം

Religious reason 

മതപരമായ 
രാര ം

No reason 

രാര മിലല
- 2

88 Steps of Iris capturing include 

റനക്തപടലം 
പരർത്തലിനുള്ള 
െുവടുരളില് ഉൾപ്പപ്പടുന്നത്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Request the Enrollee to 

sit or stand in a fixed 

position ഒരു 
നിശ്ചിത 
സ്ഥാനത്ത് 
ഇരിക്കുരറയാ 
നില്ക്കുരറയാ 
പ്പെയ്യാൻ 
എൻററാളിറയാട് 
അഭയർത്ഥിക്കുര

Adjust the Iris capturing 

device in front of the eye 

of the Enrollee 

എൻററാളിയുപ്പട 
രണ്ണിപ്പന്റ മുന്നില് 
റനക്തപടലം 
പരർത്തല് 
ഉപരര ം 
ക്രമീരരിക്കുര

Device auto captures 

the Iris image 

ഉപരര ം 
സവയറമവ 
റനക്തപടല 
െിക്തം 
പരർത്തുന്നു

1--2--3 4

89 Can Iris pattern of blind person be 

captured അന്ധതയുള്ള 
വയക്തിയുപ്പട റനക്തപടല 
പാററ്റൺ പരർത്താനാരുറമാ?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

No ഇലല Yes ഉവ്വ് - - 2

90 Iris is a part of റനക്തപടലം 
എന്ത്ിപ്പന്റ ഭാഗമാണ്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

hand വര finger വിരല് eye രണ്ണ് ear പ്പെവി 3

91 Two types of Iris Capturing Device are 

രണ്ട് തരത്തിലുള്ള 
റനക്തപടലം പരർത്തല് 
ഉപരര മാണ് —

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Single Iris Capturing 

Device and Double Iris 

Capturing Device ഒറ്റ 
റനക്തപടലം 
പരർത്തല് 
ഉപരര വും 
ഇരട്ട റനക്തപടലം 
പരർത്തല് 
ഉപരര വും

Simple Iris Capturing 

Device and Complex Iris 

Capturing device ലളിത 
റനക്തപടലം 
പരർത്തല് 
ഉപരര വും 
സങ്കീർണ്ണ 
റനക്തപടലം 
പരർത്തല് 
ഉപരര വും

Closed Iris Capturing 

Device and Open Iris 

Capturing Device 

അടഞ്ഞ 
റനക്തപടലം 
പരർത്തല് 
ഉപരര വും 
തുറന്ന 
റനക്തപടലം 
പരർത്തല് 
ഉപരര വും

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1



92 Bright light at the backdrop can cause 

inconvenience while capturing facial 

image പശ്ചാത്തലത്തിപ്പല 
പ്പതളിമയുള്ള ക്പരാശം 
മുഖ്െിക്തം പരർത്തുന്ന 
സമയത്ത് അസൗരരയത്തിന്റ 
രാര മാരാം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

93 While capturing iris image, no direct or 

artificial light should reflect off 

enrollees eyes റനക്തപടല 
ഇറമജ് പരർത്തുന്ന 
സമയത്ത്, റനരിട്ട ള്ളറതാ 
അലലാത്തറതാ ആയ 
ക്പരാശം എൻററാളിയുപ്പട 
രണ്ണ രളില് പതിക്കാൻ 
പാടിലല

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

94 _blank_' information cannot be same 

for two people. '_blank_' 

വിവരങ്ങൾ രണ്ട് 
ആള രൾക്കും സമാനമാരിലല.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Biometric 

ബറയാപ്പമക്ടിക്
Demographic 

ജനസംഖ്യാപരം
Biological 

ബറയാളജിക്കല്
Topographic 

റടാറപാക്ഗാ
ഫിക്

1

95 What is the cause of the blurred facial 

image മങ്ങിയ 
മുഖ്െിക്തത്തിപ്പന്റ രാര ം 
എന്ത്ാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Blinking of eyes 

രണ്ണ രള പ്പട 
ഇമെിമ്മല്

Movements of face or 

camera മുഖ്ത്തിപ്പന്റ 
അപ്പലലങ്കില് 
രയാമറയുപ്പട 
െലനങ്ങൾ

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞപ്പത
ലലാം

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

2

96 What is a backdrop in case of facial 

image capture മുഖ്െിക്തം 
പരർത്തുന്ന സരർഭത്തില് 
പശ്ചാത്തലം എന്ത്ാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

A bright white 

background behind the 

Resident 

സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
പിന്നില് ഒരു 
പ്പതളിച്ചമുള്ള 
പ്പവള ത്ത 
പശ്ചാത്തലം

A bright white background 

before the Resident 

സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
മുന്നില് ഒരു 
പ്പതളിച്ചമുള്ള 
പ്പവള ത്ത 
പശ്ചാത്തലം

A dark black 

background behind 

the Resident 

സ്ഥിരനിവാസി
ക്ക് പിന്നില് 
ഒരു രറുത്ത് 
ഇരുണ്ട 
പശ്ചാത്തലം

A dark black 

background 

before the 

Resident 

സ്ഥിരനിവാ
സിക്ക് 
മുന്നില് 
ഒരു 
രറുത്ത് 
ഇരുണ്ട 
പശ്ചാത്തലം

1



97 The camera used for capturing the 

facial image consists of an auto-focus 

lens. What does it mean 

മുഖ്െിക്തം 
പരർത്തുന്നതിനായി 
ഉപറയാഗിക്കുന്ന 
രയാമറയില് ഒരു ഓറട്ടാ-

റഫാക്കസ്ട പ്പലൻസ്ട 
ഉൾപ്പക്കാള്ള ന്നു. ഇത് 
എന്ത്ാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Lens is able to focus the 

person’s face 

automatically 

വയക്തിയുപ്പട 
മുഖ്ം സവയറമവ 
റഫാക്കസ്ട 
പ്പെയ്യാൻ 
പ്പലൻസിന്റ രഴിയും

Lens is auto set on camera 

പ്പലൻസ്ട 
രയാമറയില് ഓറട്ടാ 
പ്പസറ്റ് 
പ്പെയ്തിരിക്കുന്നു

Lens is able to capture 

the image 

automatically 

പ്പലൻസിന്റ 
സവയറമവ 
ഇറമജ് 
പരർത്താൻ 
രഴിയും

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1

98 Enrollee should not have neutral 

expression during Facial Image capture. 

മുഖ്െിക്തം പരർത്തല് 
റവളയില് എൻററാളിക്ക് 
നിഷ്പക്ഷ് ഭാവം 
ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

99 While capturing facial image, use of 

accessories that covers any region of 

the face is മുഖ്െിക്തം 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത്, 
മുഖ്ത്തിപ്പന്റ ഏപ്പതങ്കിലും 
ഭാഗങ്ങൾ മറയ്ക്കുന്ന 
എപ്പന്ത്ങ്കിലും ധരിക്കുന്നത്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Permitted 

അനുവദ്ിച്ചിരിക്കു
ന്നു

Not permitted 

അനുവദ്ിച്ചിട്ടിലല
Permitted on the 

approval 

അംഗീരാരം 
അനുസരിച്ച് 
അനുവദ്ിച്ചിരി
ക്കുന്നു

none of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

2

100 You are an Enrolment Operator. In 

what sequence would you capture the 

fingerprints നിങ്ങൾ ഒരു 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഓപ്പറററ്ററാണ്. ഏത് 
ക്രമത്തില് നിങ്ങൾ 
വിരലടയാളങ്ങൾ പരർത്തും?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

First - Right hand four 

fingers slap Second - Left 

hand four fingers slap At 

the end - both the 

thumbs ആദ്യം - 

വലതു വരയ്യിപ്പല 
നാല് വിരലുരൾ 
രണ്ടാമത് - ഇടതു 
വരയ്യിപ്പല നാല് 
വിരലുരൾ 
അവസാനം - രണ്ട് 
തള്ളവിരലുരൾ

First -both the thumbs 

Second - Right hand four 

fingers slap At the end - 

Left hand four fingers slap 

ആദ്യം - രണ്ട് 
തള്ളവിരലുരൾ 
രണ്ടാമത് - വലതു 
വരയ്യിപ്പല നാല് 
വിരലുരൾ 
അവസാനം - ഇടതു 
വരയ്യിപ്പല നാല് 
വിരലുരൾ

First - Left hand four 

fingers slap Second - 

Right hand four 

fingers slap At the 

end - both the 

thumbs ആദ്യം - 

ഇടതു 
വരയ്യിപ്പല 
നാല് 
വിരലുരൾ 
രണ്ടാമത് - 

വലതു 
വരയ്യിപ്പല 
നാല് 
വിരലുരൾ 
അവസാനം - 

രണ്ട് 
തള്ളവിരലുരൾ

First - Left hand 

all fingers 

Second - Right 

hand all fingers 

ആദ്യം - 

ഇടതു 
വരയ്യിപ്പല 
എലലാ 
വിരലുരള ം
 രണ്ടാമത് - 

വലതു 
വരയ്യിപ്പല 
എലലാ 
വിരലുരള ം

3



101 You are an Enrolment Operator taking 

facial image of the resident. How 

would you ensure having the right 

focus of camera 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
മുഖ്െിക്തം എടുക്കുന്ന 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഓപ്പറററ്ററാണ് നിങ്ങൾ. 

രയാമറയുപ്പട ശരിയായ 
റഫാക്കസ്ട നിങ്ങൾ എങ്ങപ്പന 
ഉറപ്പാക്കും?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

By adjusting the 

enrollee's seat 

എൻററാളിയുപ്പട 
സീറ്റ് 
ക്രമീരരിക്കുന്നതിലൂ
പ്പട

By adjusting the camera 

രയാമറ 
ക്രമീരരിക്കുന്നതിലൂ
പ്പട

No action is required 

as the camera has 

auto focus features 

രയാമറയ്ക്ക് 
ഓറട്ടാ 
റഫാക്കസ്ട 
സവിറശഷതരൾ
 ഉള്ളതിനാല് 
നടപടിപ്പയാന്നും 
ആവശയമിലല

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

3

102 As an Operator, you would ensure that 

there is no shadow on enrollee's face. 

ഒരു ഓപ്പറററ്റർ എന്ന 
നിലയില്, എൻററാളിയുപ്പട 
മുഖ്ത്ത് 
നിഴലുരപ്പളാന്നുമിപ്പലലന്ന് 
നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്ക ം.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Correct ശരി Incorrect പ്പതറ്റ് Can't say 

പറയാനാരിലല
All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

1

103 You are the Enrolment Operator. What 

would you do if the Enrollee is wearing 

glasses (which are not tinted) for 

capturing facial image (photograph) 

നിങ്ങൾ എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഓപ്പറററ്ററാണ്. എൻററാളി 
രണ്ണട ധരിക്കുരയാപ്പ ങ്കില് 
(നിറമിലലാത്തത്) മുഖ്െിക്തം 
(റഫാറട്ടാക്ഗാഫ്) 

പരർത്തുന്നതിനായി 
നിങ്ങൾ എന്ത്ുപ്പെയ്യ ം?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Take the photo with 

glasses 

രണ്ണടയുപ്പമാത്ത് 
റഫാറട്ടാ എടുക്കുര

Request the enrollee to 

remove the glasses 

രണ്ണട നീക്കാൻ 
എൻററാളിറയാട് 
അഭയർത്ഥിക്കുര

Request the enrollee 

to remove the glasses, 

and if that is not 

possible, then Take 

the photo with 

glasses രണ്ണട 
നീക്കാൻ 
എൻററാളിറയാട്
 

അഭയർത്ഥിക്കുര, 

അത് 
സാധയമപ്പലലങ്കില്, 

രണ്ണട 
വച്ച തപ്പന്ന 
റഫാറട്ടാ 
എടുക്കുര

Don't take the 

photo 

റഫാറട്ടാ 
എടുക്കരുത്

3



104 As an Operator you would put the light 

source to capture the facial image 

properly മുഖ്െിക്തം 
ശരിയായി പരർത്തുന്നതിന്റ 
ഒരു ഓപ്പറററ്റർ എന്ന 
നിലയില് നിങ്ങൾ ക്പരാശ 
ഉറവിടം ഉപറയാഗിക്ക ം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

behind the head of the 

enrolee 

എൻററാളിയുപ്പട 
തലയുപ്പട പിന്നില്

In front of enrolee face 

എൻററാളിയുപ്പട 
മുഖ്ത്തിനു മുന്നില്

- - 2

105 What would you do if the enrollee has 

squint/disoriented eye 

എൻററാളിക്ക് 
റരാങ്കണ്ണ്/ക്രമം പ്പതറ്റിയ 
രണ്ണ് ഉപ്പണ്ടങ്കില് നിങ്ങൾ 
എന്ത്ുപ്പെയ്യ ം?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Use single eye Iris scan 

device ഒറ്റ രണ്ണ് 
റനക്തപടല 
സ്ടരാൻ 
ഉപരര ം 
ഉപറയാഗിക്കുര

Use double eye Iris scan 

device ഇരട്ട രണ്ണ് 
റനക്തപടല സ്ടരാൻ 
ഉപരര ം 
ഉപറയാഗിക്കുര

- - 1

106 As an Operator, would you capture Iris 

of a blind person ഒരു ഓപ്പറററ്റർ 
എന്ന നിലയില് നിങ്ങൾ 
അന്ധനായ ആള പ്പട 
റനക്തപടലം 
പരർറത്തണ്ടതുറണ്ടാ?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Yes, if the pattern is 

visible ഉവ്വ്, 
പാററ്റൺ 
ദ്ൃശയമാപ്പ ങ്കില്

No റവണ്ട Can't say 

പറയാനാരിലല
- 1

107 As an operator, what would you do if 

the enrollee is unable to flatten his/her 

fingers ഒരു ഓപ്പറററ്റർ എന്ന 
നിലയില്, എൻററാളിക്ക് 
അയാള പ്പട/അവരുപ്പട 
വിരലുരൾ 
നിരത്തിവയ്ക്കാൻ 
രഴിയുന്നിപ്പലലങ്കില് നിങ്ങൾ 
എന്ത്ുപ്പെയ്യ ം?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Assist the enrollee after 

seeking permission 

അനുമതി റതടിയ 
റശഷം 
എൻററാളിപ്പയ 
സഹായിക്ക ം

Should capture the 

fingerprint image without 

seeking permission 

അനുമതി റതടാപ്പത 
വിരലടയാള 
െിക്തം പരർത്ത ം

Should not capture 

the fingerprint image 

വിരലടയാള 
െിക്തം 
പരർത്താൻ 
പാടിലല

- 1

108 If the image of fingerprints for an 

Enrollee is not proper in spite of 

repeated attempts, what would you do 

as an Operator ആവർത്തിച്ച ള്ള 
ക്ശമങ്ങൾക്ക് റശഷവും ഒരു 
എൻററാളിയുപ്പട 
വിരലടയാളങ്ങള പ്പട െിക്തം 
ശരിയായ വിധമപ്പലലങ്കില്, 

ഒരു ഓപ്പറററ്റർ എന്ന 
നിലയില് നിങ്ങൾ 
എന്ത്ുപ്പെയ്യ ം?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Provide wet sponge and 

towel to the enrollee to 

clean up his/her hands 

എൻററാളിക്ക് 
അറേഹത്തിപ്പന്റ/അ
വരുപ്പട വരരൾ 
വൃത്തിയാക്കാൻ 
നനവുള്ള 
സ്ടറപാഞ്ചും 
ടൗവ്വലും നല്രുര

Ask the enrollee to come 

next day അടുത്ത 
ദ്ിവസം വരാൻ 
എൻററാളിറയാട് 
പറയുര

Refer the enrollee to 

a doctor 

എൻററാളിപ്പയ 
ഒരു 
റഡാക്ടർക്ക് 
റഫർ പ്പെയ്യ ര

Do not take the 

fingerprints 

വിരലടയാള
ങ്ങൾ 
എടുക്കരുത്

1



109 Enrolment operator should take the 

image of the iris for the '_blank_' 

എൻററാൾപ്പമന്റ് ഓപ്പറററ്റർ 
'_blank_'-നായി 
റനക്തപടലത്തിപ്പന്റ ഇറമജ് 
എടുക്ക ം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

right eye വലത് രണ്ണ് left eye ഇടത് രണ്ണ് both the eyes രണ്ട് 
രണ്ണ രള ം

all of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

3

110 Aadhaar Enrolment Client application 

software is ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ക്ലയന്റ് 
ആപ്ലിറക്കഷൻ 
റസാഫ്റ്റ്പ്പവയർ

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

the software which is 

used for capturing the 

demographic and 

biometric data 

ജനസംഖ്യാപര, 

ബറയാപ്പമക്ടിക് 
റഡറ്റ 
പരർത്തുന്നതിനാ
യി 
ഉപറയാഗിക്കുന്ന 
റസാഫ്റ്റ്പ്പവയർ 
ആണ്

the software which is used 

for capturing only the 

demographic data 

ജനസംഖ്യാപര 
റഡറ്റ മാക്തം 
പരർത്തുന്നതിനായി
 ഉപറയാഗിക്കുന്ന 
റസാഫ്റ്റ്പ്പവയർ 
ആണ്

the software which is 

used for capturing 

only the biometric 

data 

ബറയാപ്പമക്ടിക് 
റഡറ്റ മാക്തം 
പരർത്തുന്നതിനാ
യി 
ഉപറയാഗിക്കുന്ന
 

റസാഫ്റ്റ്പ്പവയർ 
ആണ്

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1

111 How can the operator capture facial 

image ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
മുഖ്െിക്തം എങ്ങപ്പന 
പരർത്താനാരും?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

By clicking on 'Force 

Capture' button in 

Aadhaar Enrolment Client 

application software 

ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ക്ലയന്റ് 
ആപ്ലിറക്കഷൻ 
റസാഫ്റ്റ്പ്പവയറിപ്പല
 'റഫാഴ്സസ്ട 
രയാപ്െർ' ബട്ടൺ 
ക്ലിക്കുപ്പെയ്യ ന്നതി
ലൂപ്പട

By clicking the button in 

the camera 

രയാമറയിപ്പല 
ബട്ടൺ 
ക്ലിക്കുപ്പെയ്യ ന്നതിലൂ
പ്പട

1 or 2 1 

അപ്പലലങ്കില് 2

neither 1 nor 2 

ഒന്നുരില് 1 

അപ്പലലങ്കില് 2

1

112 Which type of accessories are allowed 

while capturing facial images മുഖ് 
െിക്തങ്ങൾ പരർത്തുന്ന 
സമയത്ത് ഏതു തരം 
അസസറിരളാണ് 
അനുവദ്ിക്കുന്നത്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Eye patches ഐ 
പാച്ച രൾ

Any type ഏതു 
തരവും

Turban ടർബൻ Both eyes 

patches and 

turban ഐ 
പാച്ച രള ം
 ടർബനും

4



113 If enrollee is unable to open the eye 

then the operator should 

എൻററാളിക്ക് രണ്ണ രൾ 
തുറക്കാൻ 
രഴിയുന്നിപ്പലലങ്കില് ഓപ്പറററ്റർ

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

gently guide him /her 

using mimicry/ play act to 

open eyes wide 

രണ്ണ രൾ 
വലുതായി 
തുറക്കുന്നതിനായി 
മിമിക്രി/നാടരം 
രാ ിച്ച് 
അറേഹപ്പത്ത/അവ
പ്പര പ്പമപ്പലല 
നയിക്ക ം

force her/him to open the 

eyes രണ്ണ രൾ 
തുറക്കാൻ 
അറേഹത്തിനു/അവ
ർക്ക് റമല് 
ബലക്പറയാഗം 
നടത്ത ം

shout at him/her 

അറേഹറത്താട്/

അവറരാട് 
ഒച്ചയിട ം

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1

114 In slap fingerprint scanner all the four 

fingers of each hand are captured at a 

time സ്ലാപ്പ് വിരലടയാള 
സ്ടരാനറില് 
ഇരുവരരളിപ്പലയും നാലു 
വിരലുരള ം ഒറര സമയം 
പരർത്ത ം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

115 Fingerprints of thumbs are captured 

തള്ള വിരലുരള പ്പട 
അടയാളങ്ങൾ പരർറത്തണ്ടത്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

one after another 

ഒന്നിനു റശഷം 
ഒന്നായി

simultaneously 

ഒറരസമയം
- - 2

116 While capturing the finger print, 

operator should ensure that enrollee is 

വിരലടയാളം എടുക്കുന്ന 
സമയത്ത്, ഓപ്പറററ്റർ 
ഉറപ്പാറക്കണ്ടത് എൻററാളി

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Utilizing the maximum 

area of the surface to get 

a proper scanned 

fingerprint image 

ശരിയായി 
സ്ടരാൻ പ്പെയ്ത 
വിരലടയാള 
ഇറമജ് 
ലഭിക്കുന്നതിന്റ 
പരമാവധി ക്പതല 
ഭാഗങ്ങള ം 
ഉപറയാഗിക്കുന്നത്

Sitting comfortably while 

giving finger prints 

impression 

വിരലടയാള 
ഇംക്പഷൻ 
നല്രുന്ന സമയത്ത് 
സൗരരയക്പദ്മായി 
ഇരിക്കുന്നത്

lying down 

രിടക്കുന്നത്
none of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1



117 Does Enrolment Operator require to 

click any button on the device while 

capturing good fingerprints മിരച്ച 
വിരലടയാളങ്ങൾ 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് 
ഉപരര ത്തിപ്പല 
ഏപ്പതങ്കിലും ബട്ട ില് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ഓപ്പറററ്റർ 
ക്ലിക്ക് പ്പെറയ്യണ്ടതുണ്ട്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Yes റവ ം No റവണ്ട - - 2

118 Should an operator demonstrate the 

way to place the fingers on the platen 

to enrollee റപ്ലറ്റ ില് 
വിരലുരൾ വയ്റക്കണ്ട 
മാർഗം എൻററാളിക്ക് 
ഓപ്പറററ്റർ ക്പദ്ർശിപ്പിച്ച് 
രാ ിക്ക ം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Yes റവ ം No റവണ്ട - - 1

119 Is the enrolment operator required to 

set the focus of the iris capture device 

റനക്തപടലം പരർത്തല് 
ഉപരര ത്തിപ്പന്റ റഫാക്കസ്ട 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ഓപ്പറററ്റർ 
ക്രമീരരിറക്കണ്ടതുറണ്ടാ?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Yes റവ ം No റവണ്ട - - 2

120 The application software automatically 

captures the fingerprint when the 

fingers are placed on the platen 

വിരലുരൾ റപ്ലറ്റ ില് 
വയ്ക്കുറമ്പാൾ 
ആപ്ലിറക്കഷൻ 
റസാഫ്റ്റ്പ്പവയർ സവയറമവ 
വിരലടയാളം പരർത്തുന്നു

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



121 The resident's photograph came out 

blurred in the first attempt. How many 

more attempts does the operator have 

to capture the resident's photograph 

which is of acceptable quality 

ആദ്യപ്പത്ത ക്ശമത്തില് 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫ് മങ്ങിയതായി 
വരുന്നു. സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
സവീരാരയമായ 
ഗു റമന്മയുള്ള 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫ് 
പരർത്തുന്നതിന്റ 
ഓപ്പറററ്റർക്ക് എക്ത 
ക്ശമങ്ങൾ രൂടി നടത്താം?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

1 2 3 4 3

122 You have 4 attempts to get a 

fingerprint capture of acceptable 

quality. If capturing the resident's 

fingerprints within 4 attempts seems 

difficult, you can സവീരാരയമായ 
ഗു റമന്മയുള്ള 
വിരലടയാളം 
പരർത്തുന്നതിന്റ നിങ്ങൾക്ക് 
4 ക്ശമങ്ങള ണ്ട്. 4 ക്ശമങ്ങൾ 
പ്പരാണ്ട് സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
വിരലടയാളങ്ങൾ 
പരർത്തുന്നത് 
ബുദ്ധിമുട്ടാപ്പ ങ്കില്, 

നിങ്ങൾക്ക്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Attempt 3 times. Then 

delete the 3rd capture 

and retry 3 തവ  
ക്ശമിക്കാം. തുടർന്ന് 
മൂന്നാമപ്പത്ത 
പരർത്തല് നീക്കം 
പ്പെയ്ത് വീണ്ടും 
ക്ശമിക്കുര

Restart the enrolment 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
പുനരാരംഭിക്കാം

Restart Biometric 

Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക് 
പരർത്തല് 
പുനരാരംഭിക്കാം

Reject the 

resident 

സ്ഥിരനിവാ
സിപ്പയ 
നിരസിക്കാം

1

123 A neutral expression or natural 

expression on a resident's face while 

photographing the face means 

മുഖ്ത്തിപ്പന്റ 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫിംഗ് സമയത്ത് 
ഒരു സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
മുഖ്പ്പത്ത ഒരു നിഷ്പക്ഷ് 
ഭാവം അപ്പലലങ്കില് 
സവാഭാവിര ഭാവം 
അർത്ഥമാക്കുന്നത്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

The resident must smile 

സ്ഥിരനിവാസി 
പുഞ്ചിരിക്ക ം

The resident must laugh 

സ്ഥിരനിവാസി 
െിരിക്ക ം

The resident must 

'frown' 

സ്ഥിരനിവാസി 
'രണ്ണ രുട്ട ം'

The resident's 

face is 

expressionless 

സ്ഥിരനിവാ
സിയുപ്പട 
മുഖ്ം 
നിർവിരാര
മാണ്

4



124 Madhav's natural expression exposes 

his teeth. While capturing his 

photograph, the Operator must 

മാധവിപ്പന്റ സവാഭാവിര 
ഭാവം അറേഹത്തിപ്പന്റ 
പലല രൾ 
പുറത്തുരാ ിക്കുന്നു. 

റഫാറട്ടാക്ഗാഫ് എടുക്കുന്ന 
സമയത്ത്, ഓപ്പറററ്റർ

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Ensure that his teeth are 

covered 

അറേഹത്തിപ്പന്റ 
പലല് 
പുറത്തുരാ ുന്നി
പ്പലലന്ന് ഉറപ്പാക്ക ം

Ensure that he smiles 

അറേഹം 
െിരിക്കുപ്പന്നന്ന് 
ഉറപ്പാക്ക ം

Ensures that he 

maintains his natural 

expression 

അറേഹം 
സവാഭാവിര 
ഭാവം 
സൂക്ഷ്ിക്കുന്നത് 
ഉറപ്പാക്ക ം

Ensures that his 

photograph is 

captured in 

profile, i.e. side 

facing 

അറേഹത്തി
പ്പന്റ 
റഫാറട്ടാക്ഗാ
ഫ് 
പാർശവദ്ർശ
നമായി 
പരർത്തുന്ന
ത് 
ഉറപ്പാക്ക ം
, അതായത് 
മുഖ്ത്തിപ്പന്റ
 വശം

3

125 What is / are the requirement(s) for 

capturing Facial Image മുഖ് 
െിക്തം 
പരർത്തുന്നതിനായുള്ള 
ആവശയരത(രൾ) എന്ത്ാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Face visible & Head 

straight മുഖ്ം 
ദ്ൃശയമാര ം, തല 
റനപ്പരയിരിക്ക ം

Eyes open & Looking 

straight into camera 

രണ്ണ രൾ 
തുറന്നിരിക്ക ം, 

രയാമറയിറലക്ക് 
റനപ്പര 
റനാക്കിയിരിക്ക ം

No smile & Teeth not 

visible െിരിയിലല, 
പലല് രാ ുന്നിലല

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

126 Headgears such as turban, scarf etc. 

are allowed for religious reasons as 

long as the face is fully visible while 

capturing Facial Image. ടർബൻ, 

സ്ടരാർഫ് മുതലായ 
തലയില് ധരിക്കുന്നവ, 

മുഖ്െിക്തം എടുക്കുന്ന 
സമയം മുഖ്ം പൂർണ്ണമായി 
ദ്ൃശയമാരുന്നിടറത്താളം 
മതപരമായ രാര ങ്ങൾക്ക് 
അനുവദ്ിച്ചിട്ട ണ്ട്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



127 Light coloured goggles are allowed 

while capturing Iris image of the 

resident. സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
റനക്തപടല ഇറമജ് 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് 
റനർത്ത നിറമുള്ള രണ്ണടരൾ 
അനുവദ്ിക്കുന്നു.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

128 While capturing Iris image residents 

are allowed to handle biometric device 

to get a good quality Iris image. 

റനക്തപടല ഇറമജ് 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് 
മിരച്ച ഗു നിലവാരമുള്ള 
റനക്തപടല ഇറമജ് 
ലഭിക്കുന്നതിന്റ 
ബറയാപ്പമക്ടിക് ഉപരര ം 
വരരാരയം പ്പെയ്യാൻ 
സ്ഥിരനിവാസിപ്പയ 
അനുവദ്ിക്കുന്നു.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

129 What are the factors to be considered 

while capturing Facial Image of a 

resident ഒരു 
സ്ഥിരനിവാദ്ിയുപ്പട 
മുഖ്െിക്തം പരർത്തുന്ന 
സമയത്ത് പരിഗ ിറക്കണ്ട 
ഘടരങ്ങൾ 
എപ്പന്ത്ാപ്പക്കയാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Frontal pose മുൻവശ 
റപാസ്ട

Neutral expression 

നിഷ്പക്ഷ് ഭാവം
Eyes open തുറന്ന 
രണ്ണ രൾ

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

130 While capturing Facial Photograph of 

'_blank_' the non-white background 

may get rejected but two faces should 

not be captured. '_blank_'-പ്പന്റ 
മുഖ് െിക്തം പരർത്തുന്ന 
സമയത്ത് പ്പവള്ളയലലാത്ത 
പശ്ചാത്തലം നിരസിറച്ചക്കാം 
പപ്പക്ഷ്, രണ്ട് മുഖ്ങ്ങൾ 
പരർത്താൻ പാടുള്ളതലല

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Senior Citizens 

മുതിർന്ന 
പൗരന്മാർ

Children above 5 years and 

below 10 years 5 

വയസിനു 
മുരളിലും 10 

വയസിനു 
താപ്പഴയുമുള്ള 
രുട്ടിരൾ

Children below 5 

years 5 വയസിനു 
താപ്പഴയുമുള്ള 
രുട്ടിരൾ

All residents 

എലലാ 
സ്ഥിരനിവാ
സിരള ം

3



131 What is / are the attribute(s) required 

while capturing fingerprint image 

വിരലടയാള ഇറമജ് 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് 
ആവശയമായ 
സവിറശഷതരൾ 
എപ്പന്ത്ാപ്പക്കയാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Excessive dry fingers 

അമിതമായ 
ഉ ങ്ങിയ 
വിരലുരൾ

Clean fingers 

വൃത്തിയുള്ള 
വിരലുരൾ

Excessive wet fingers 

അമിതമായി 
ഈർപ്പമുള്ള 
വിരലുരൾ

Both 1 and 2 1 

ഉം 2 ഉം
2

132 The output of the Facial Image of the 

resident should not suffer from 

'_blank_'. സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
മുഖ്െിക്തത്തിപ്പന്റ ഫലത്തില് 
'_blank_' ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Motion blur െലന 
അവയക്തത

Over or under exposure 

രൂടുതല് 
അപ്പലലങ്കില് രുറവ് 
എക്സ്ടറപാഷർ

Unnatural coloured 

lighting and distortion 

സവാഭാവിരമലലാ
ത്ത നിറമുള്ള 
വലറ്റിംഗും 
വക്രതയും

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

133 The resident or the enrollee should 

adjust his / her head by tilting or 

rotating to get the Facial image 

captured. മുഖ്െിക്തം 
പരർത്തി ലഭിക്കാൻ 
സ്ഥിരനിവാസി അപ്പലലങ്കില് 
എൻററാളി 
അയാള പ്പട/അവരുപ്പട തല 
പ്പെരിക്കുരറയാ 
തിരിക്കുരറയാ റവ ം.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

134 Proper and equally distributed lighting 

mechanism should be used while 

capturing Facial image such that there 

are no '_blank_'. മുഖ്െിക്തം 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് 
ഉെിതമായ വലറ്റിംഗ് 
ഒറരറപാപ്പല 
ക്രമീരരിച്ചിരിക്ക ം, '_blank_' 

റപാപ്പലയുള്ളത് 
ഉണ്ടായിരിക്കരുത്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

shadows over the face 

മുഖ്ത്ത് നിഴലുരൾ
shadows in eye sockets 

രൺതടങ്ങളില് 
നിഴലുരൾ

hot spots റഹാട്ട് 
സ്ടറപാട്ട രൾ

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

135 While capturing Facial image no light 

exactly above the '_blank_' should be 

used since it can cause shadows. 

മുഖ്െിക്തം പരർത്തുന്ന 
സമയത്ത് '_blank_'-നു 
മുരളില് വലറ്റ് പാടിലല 
രാര ം അത് നിഴല് 
ഉണ്ടാക്കാം.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Operator ഓപ്പറററ്റർ Enrollee എൻററാളി Supervisor 

സൂപ്പർവവസർ
None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

2



136 Light should be '_blank_' and placed in 

front of the enrollee while capturing 

Facial image so that there are no 

shadows under the eye. വലറ്റ് 
'_blank_' ആയിരിക്ക ം 
രൂടാപ്പത മുഖ്െിക്തം 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് 
എൻററാളിയുപ്പട മുന്നില് 
സ്ഥാപിക്ക ം അതുവഴി 
രണ്ണ രൾക്ക് താപ്പഴ നിഴല് 
ഉണ്ടാരിലല.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Diffused ക്പസര ം Concentrated 

റരക്രീരൃതം
Dimmed മങ്ങിയത് None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1

137 If the person normally wears glasses, it 

is recommended that the facial 

photograph be taken without glasses. 

വയക്തി സാധാര  
രണ്ണടരൾ 
ധരിക്കുന്നുപ്പണ്ടങ്കില്, 

രണ്ണടരൾ ഇലലാപ്പത 
മുഖ്െിക്തം എടുക്കുന്നത് 
ശുപാർശ പ്പെയ്യ ന്നു.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

138 Dark glasses or tinted glasses are 

allowed while taking the facial 

photograph. ഇരുണ്ട രണ്ണടരൾ 
അപ്പലലങ്കില് ടിന്റഡ് 
ഗ്ലാസുരൾ മുഖ് െിക്തം 
എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 
അനുവദ്ിച്ചിട്ട ണ്ട്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

139 Iris and fingerprint screens will not get 

activated for children '_blank_'. 

റനക്തപടലവും വിരലടയാള 
സ്ടക്രീനുരള ം '_blank_' 

രുട്ടിരൾക്കായി 
സജീവമാക്കിയിട്ടിലല.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Above 10 years and 

below 15 years 10 

വയസിനു 
മുരളിലും 15 

വയസിനു 
താപ്പഴയും

Below 5 years 5 

വയസിനു താപ്പഴ
Above 5 years and 

below 10 years 5 

വയസിനു 
മുരളിലും 10 

വയസിനു 
താപ്പഴയും

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

2

140 While capturing fingerprint image 

there should be no direct light shining 

on the '_blank_'. വിരലടയാള 
െിക്തം പരർത്തുന്ന 
സമയത്ത് '_blank_'-ല് 
തിളങ്ങുന്ന റനരിട്ട ള്ള 
ക്പരാശവിനയാസം പാടിലല.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Face of the enrollee 

എൻററാളിയുപ്പട 
മുഖ്ം

Computer screen 

രമ്പയൂട്ടർ സ്ടക്രീൻ
Platen റപ്ലറ്റൺ Iris 

റനക്തപടലം
3



141 What helps to place the fingers at the 

correct position on the fingerprint 

capturing device വിരലടയാളം 
പരർത്തല് ഉപരര ത്തിപ്പല 
ശരിയായ സ്ഥാനത്ത് 
വിരലുരൾ വയ്ക്കുന്നതിന്റ 
എന്ത്ാണ് സഹായിക്കുര?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Indicators on the Platen 

റപ്ലറ്റ ിപ്പല 
ഇൻഡിറക്കറ്ററുരൾ

Backlight of the fingerprint 

device വിരലടയാള 
ഉപരര ത്തിപ്പന്റ 
പിൻവശവലറ്റ്

Application screen 

ആപ്ലിറക്കഷൻ 
സ്ടക്രീൻ

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

1

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

taken to get a good quality fingerprint 

മിരച്ച ഗു റമന്മയുള്ള 
വിരലടയാളം ലഭിക്കുന്നതിന്റ 
എടുറക്കണ്ട നടപടി(രൾ) 

എന്ത്ാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Clean the platen 

റപ്ലറ്റൺ 
വൃത്തിയാക്കുര

Check devices for 

scratches 

ഉപരര ത്തില് 
സ്ടക്രാച്ച രൾ 
ഉറണ്ടാപ്പയന്ന് 
പരിറശാധിക്കുര

Diffused Light 

ക്പരാശ 
ക്പസര ം

Both 1 and 2 1 

ഉം 2 ഉം
4

143 What action is to be taken while 

capturing fingerprint image, if the 

enrollee has one additional finger 

എൻററാളിക്ക് ഒരു അധിര 
വിരല് ഉപ്പണ്ടങ്കില്, 

വിരലടയാള െിക്തം 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് 
എടുറക്കണ്ട നടപടി 
എന്ത്ാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Capture the fingerprint of 

the additional finger 

അധിര 
വിരലിപ്പന്റ 
വിരലടയാളം 
പരർത്തുര

Ignore the additional 

finger അധിര 
വിരല് 
അവഗ ിക്കുര

Record the additional 

finger as a Biometric 

Exception in the 

application 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
നയൂനതയായി 
അധിര വിരല് 
ആപ്ലിറക്കഷനില്
 റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര

Record the 

fingerprint of 

the additional 

finger in the 

screen provided 

for additional 

fingers in the 

application 

ആപ്ലിറക്കഷ
നില് 
അധിര 
വിരലുരൾ
ക്കായി 
നല്രിയിട്ട 
ള്ള 
സ്ടക്രീനില് 
അധിര 
വിരലിപ്പന്റ 
വിരലടയാ
ളം 
റരഖ്പ്പപ്പടു
ത്തുര

2



144 Table light used for facial image 

capture should be switched off during 

iris image capture. മുഖ്െിക്തം 
പരർത്തുന്നതിനായി 
ഉപറയാഗിക്കുന്ന റടബിൾ 
വലറ്റ് റനക്തപടല ഇറമജ് 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് 
ഓഫാക്ക ം.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

145 Which instruction is given by operator 

to the enrollee while capturing iris 

image റനക്തപടല ഇറമജ് 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് 
ഓപ്പറററ്റർ എൻററാളിക്ക് 
നല്റരണ്ട നിർറേശം 
ഏതാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Stand up നില്ക്കുര Place the fingers on the 

platen റപ്ലറ്റ ില് 
വിരലുരൾ 
വയ്ക്കുര

Open eyes widely and 

do not blink 

രണ്ണ രൾ 
നന്നായി 
തുറന്നുപിടിക്കുര
, ഇമെിമ്മരുത്

Blink eyes 

ഇമെിമ്മുര
3

146 Capture of facial image would be 

better if there is a bright light behind 

the backdrop. പിന്നിപ്പല 
പശ്ചാത്തലത്തില് ഒരു 
പ്പതളിമയുള്ള വലറ്റ് 
ഉപ്പണ്ടങ്കില് മുഖ്െിക്തം 
നന്നായി പരർത്താനാരും.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

147 After capturing the iris image, the 

application software is able to measure 

the iris image quality. റനക്തപടല 
ഇറമജ് പരർത്തിയ റശഷം, 

ആപ്ലിറക്കഷൻ 
റസാഫ്റ്റ്പ്പവയറിന്റ 
റനക്തപടല ഇറമജ് 
ഗു റമന്മ അളക്കാൻ 
രഴിയും.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



148 Bharat a 10 year old has come for 

enrolment. He is accompanied by his 

father Ramanujam. While capturing his 

photograph, background 10 

വയസുള്ള ഭരത് 
എൻററാൾപ്പമന്റിനായി 
എത്തി. അച്ഛൻ 
രാമാനുജത്തിപ്പനാപ്പമാണ് 
അവൻ എത്തിയത്. റഫാറട്ടാ 
എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, 
പശ്ചാത്തലം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Must be White 

പ്പവള പ്പ് 
ആയിരിക്ക ം

Must be Blue 

നീലയായിരിക്ക ം
Must be Black 

രറുപ്പ് 
ആയിരിക്ക ം

Does not matter 

as he must sit 

on his father's 

lap അവൻ 
അച്ഛപ്പന്റ 
മടിയില് 
ഇരിക്കുന്ന
തിനാല് 
വിഷയമലല

1

149 Bharat a 1 year old has come for 

enrolment. He is accompanied by his 

father Ramanujam. While capturing his 

photograph, background 1 

വയസുള്ള ഭരത് 
എൻററാൾപ്പമന്റിനായി 
എത്തി. അച്ഛൻ 
രാമാനുജത്തിപ്പനാപ്പമാണ് 
അവൻ എത്തിയത്. റഫാറട്ടാ 
എടുക്കുന്ന സമയത്ത്, 
പശ്ചാത്തലം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Must be White 

പ്പവള പ്പ് 
ആയിരിക്ക ം

Must be Blue 

നീലയായിരിക്ക ം
Must be Black 

രറുപ്പ് 
ആയിരിക്ക ം

Does not matter 

as he must sit 

on his father's 

lap അവൻ 
അച്ഛപ്പന്റ 
മടിയില് 
ഇരിക്കുന്ന
തിനാല് 
വിഷയമലല

4



150 While enrolling Krishna, the operator is 

unable to get a good impression of his 

fingerprints. The operator should 

ideally a) Change the Fingerprint 

Scanner b) Help Krishna by applying 

some pressure on his finger c) Ask 

Krishna to wash his hands with soap 

and water and try again with wet 

fingers d) Ask Krishna to wash his 

hands with soap and water and try 

again after drying his fingers Specify 

the correct course of action 

രൃഷ് പ്പയ എൻററാൾ 
പ്പെയ്യ ന്ന സമയത്ത്, 
അറേഹത്തിപ്പന്റ 
വിരലടയാളങ്ങൾ 
വയക്തമായി പതിപ്പിക്കാൻ 
ഓപ്പറററ്റർക്ക് രഴിയുന്നിലല. 
ഓപ്പറററ്റർ പ്പെറയ്യണ്ടത് എ) 

വിരലടയാള സ്ടരാനർ 
മാറ്റ ര ബി) വിരലുരളില് 
അല്പ്പം ബലം ക്പറയാഗിച്ച് 
രൃഷ് പ്പയ സഹായിക്കുര 
സി) റസാപ്പ ം പ്പവള്ളവും 
ഉപറയാഗിച്ച് വരരൾ 
രഴുരാൻ രൃഷ് റയാട് 
പറയുര, നനഞ്ഞ 
വിരലുരൾ ഉപറയാഗിച്ച് 
വീണ്ടും ക്ശമിക്കുര ഡി) 

റസാപ്പ ം പ്പവള്ളവും 
ഉപറയാഗിച്ച് വരരൾ 
രഴുരാൻ രൃഷ് റയാട് 
പറയുര, വിരലുരൾ 

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

a എ b & c എയും ബിയും b & d ബിയും 
ഡിയും

c സി 3



151 While enrolling Krishna, the operator is 

unable to get a good impression of his 

fingerprints. The operator should 

ideally a) Ask Krishna to stand and then 

place his fingers on the platen of the 

fingerprint scanner b) Clean the platen 

of the fingerprint scanner with a clean, 

lint-free cloth c) Proceed without 

capturing Krishna's fingerprints d) Ask 

Krishna to get enrolled at another 

station Specify the correct course of 

action രൃഷ് പ്പയ എൻററാൾ 
പ്പെയ്യ ന്ന സമയത്ത്, 
അറേഹത്തിപ്പന്റ 
വിരലടയാളങ്ങൾ 
വയക്തമായി പതിപ്പിക്കാൻ 
ഓപ്പറററ്റർക്ക് രഴിയുന്നിലല. 
ഓപ്പറററ്റർ പ്പെറയ്യണ്ടത് എ) 

രൃഷ് റയാട് എഴുറന്നറ്റ് 
നിന്നുപ്പരാണ്ട് 
അറേഹത്തിപ്പന്റ വിരലുരൾ 
വിരലടയാള സ്ടരാനറിപ്പന്റ 
റപ്ലറ്റ ില് വയ്ക്കാൻ 
പറയുര ബി) നലല 
വൃത്തിയും മിനുസവുമുള്ള 
തു ിപ്പരാണ്ട് വിരലടയാള 
സ്ടരാനറിപ്പന്റ റപ്ലറ്റൺ 
വൃത്തിയാക്കുര സി) 

രൃഷ് യുപ്പട 
വിരലടയാളങ്ങൾ 
പരർത്താപ്പത 
മുറന്നാട്ട റപാവുര ഡി) 

മപ്പറ്റാരു റസ്റ്റഷനില് 

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

a എ a & b എയും ബിയും c സി c & d സിയും 
ഡിയും

2



152 Raja Kumar an actor by profession has 

come for enrolment. He insists that his 

photograph must be captured in profile 

rather than in the frontal position. 

ഒരു നടനായ രാജ് രുമാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റിനായി 
എത്തി. മുൻവശ 
സ്ഥിതിയില് അലലാപ്പത 
പാർശവ റഫാറട്ടാ 
പരർത്താൻ അറേഹം 
നിർബന്ധിക്കുന്നു.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

The operator should 

politely insist on him 

facing the camera with 

his full face മുഖ്ം 
പൂർണ്ണമായി 
രയാമറയ്ക്ക് 
അഭിമുഖ്മായി 
വരത്തക്കവിധം 
ഇരിക്കാൻ 
ഒപ്പറററ്റർ 
അറേഹറത്താട് 
അഭയർത്ഥിക്ക ം

The operator can 

compromise by asking him 

to pose with his face 

slightly turned away 

മുഖ്ം അല്പ്പം 
പ്പെരിച്ച പ്പരാണ്ട് 
റപാസ്ട പ്പെയ്യാൻ 
ആവശയപ്പപ്പട്ട പ്പരാണ്ട്
 ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
സമ്മതിക്കാം

The operator can 

capture his 

photograph in profile 

ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
പാർശവ 
റഫാറട്ടാ 
പരർത്താനാരും

The operator 

should wait for 

him to turn his 

face towards 

the camera and 

click on capture 

as his face 

comes in front 

of the camera 

അറേഹം 
രയാമറയിറല
ക്ക് മുഖ്ം 
തിരിക്കുന്ന
തുവപ്പര 
ഓപ്പറററ്റർ 
രാത്തിരിക്കു
രയും 
മുഖ്ം 
രയാമറയ്ക്ക്
 

മുന്നിപ്പലത്തു
റമ്പാൾ 
രയാപ്െർ 
ക്ലിക്ക് 
പ്പെയ്യ രയും
 റവ ം

1



153 Raja Kumar an actor by profession has 

come for enrolment. He insists that his 

photograph must be captured with his 

sun glasses resting on his forehead. 

ഒരു നടനായ രാജ് രുമാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റിനായി 
എത്തി. മുൻവശ 
സ്ഥിതിയില് അലലാപ്പത 
പാർശവ റഫാറട്ടാ 
പരർത്താൻ അറേഹം 
നിർബന്ധിക്കുന്നു.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

The operator can take 

Raja's photograph while 

his sun glasses are on his 

forehead മുഖ്ം 
പൂർണ്ണമായി 
രയാമറയ്ക്ക് 
അഭിമുഖ്മായി 
വരത്തക്കവിധം 
ഇരിക്കാൻ 
ഒപ്പറററ്റർ 
അറേഹറത്താട് 
അഭയർത്ഥിക്ക ം

The operator should ask 

Raja to wear the sun 

glasses in the normal 

manner മുഖ്ം 
അല്പ്പം 
പ്പെരിച്ച പ്പരാണ്ട് 
റപാസ്ട പ്പെയ്യാൻ 
ആവശയപ്പപ്പട്ട പ്പരാണ്ട്
 ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
സമ്മതിക്കാം

The operator should 

ask Raja to position 

his sun glasses such 

that it does not 

reflect any light 

ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
പാർശവ 
റഫാറട്ടാ 
പരർത്താനാരും

The operator 

should ask Raja 

to take off his 

sun glasses 

while being 

photographed 

അറേഹം 
രയാമറയിറല
ക്ക് മുഖ്ം 
തിരിക്കുന്ന
തുവപ്പര 
ഓപ്പറററ്റർ 
രാത്തിരിക്കു
രയും 
മുഖ്ം 
രയാമറയ്ക്ക്
 

മുന്നിപ്പലത്തു
റമ്പാൾ 
രയാപ്െർ 
ക്ലിക്ക് 
പ്പെയ്യ രയും
 റവ ം

4

154 After logging into the Aadhaar 

Enrolment Client software, you need to 

capture resident’s demographic data 

and different biometric data like 

ആധാർ എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ക്ലയന്റ് 
റസാഫ്റ്റ്പ്പവയറിറലക്ക് 
റലാഗിൻ പ്പെയ്ത റശഷം, 

നിങ്ങൾ സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
ജനസംഖ്യാപര റഡറ്റയും 
ഇനിപ്പറയുന്ന വയതയസ്ടത 
ബറയാപ്പമക്ടിക് ഡാറ്റയും 
പരർറത്തണ്ടതുണ്ട്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

photograph 

റഫാറട്ടാക്ഗാഫ്
Iris റനക്തപടലം Fingerprint 

വിരലടയാളം
1,2,3 1,2,3 4



155 The data about the resident that is 

related to face (photo), Iris and 

fingerprints is called മുഖ്ം 
(റഫാറട്ടാ), റനക്തപടലം, 

വിരലടയാളങ്ങൾ 
എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പപ്പട്ട 
സ്ഥിരനിവാസിപ്പയ 
സംബന്ധിച്ച റഡറ്റപ്പയ 
വിളിക്കുന്നത്-

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

ECG data ഇസിജി 
റഡറ്റ

Demographic data 

ജനസംഖ്യാപര റഡറ്റ
Statistical data 

സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കല് 
റഡറ്റ

Biometric Data 

ബറയാപ്പമക്ടി
ക് റഡറ്റ

4

156 During finger print capture, both the 

thumbs are captured at the same time 

വിരലടയാളം പരർത്തല് 
റവളയില്, രണ്ട് 
തള്ളവിരലുരള ം 
ഒറരസമയം 
പരർറത്തണ്ടതാണ്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

157 During fingerprint capture, the index 

fingers of both the hands are captured 

at the same time, just like the thumb 

prints വിരലടയാളം 
പരർത്തല് റവളയില്, തള്ള 
വിരലുരൾ റപാപ്പല തപ്പന്ന 
െൂണ്ടു വിരലുരള ം ഒറര 
സമയം പരർറത്തണ്ടതാണ്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

158 To specify any biometric exceptions, 

click the '_blank_' button on the 

Demographic data screen. 

ഏപ്പതങ്കിലും ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതരൾ വയക്തമാക്കാൻ, 

ജനസംഖ്യാപര റഡറ്റാ 
സ്ടക്രീനിപ്പല '_blank_' ബട്ടൺ 
ക്ലിക്ക് പ്പെയ്യ ര.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Demographic Exception 

Capture 

ജനസംഖ്യാപര 
ഒഴിവാക്കല് 
പരർത്തല്

Biometric Exceptions 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
നയൂനതരൾ

Import Screen 

Capture സ്ടക്രീൻ 
രയാപ്െർ 
ഇംറപാർട്ട പ്പെ
യ്യ ര

None 

ഒന്നുമിലല
2



159 If a resident has an extra finger, then 

what is the operator to do ഒരു 
സ്ഥിരനിവാസിക്ക് അധിര 
വിരല് ഉപ്പണ്ടങ്കില്, 

ഓപ്പറററ്റർ പ്പെറയ്യണ്ടത് 
എന്ത്ാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

It will be treated as 

resident's biometric 

exceptions ഇത് 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട
 ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതയായി 
പരിഗ ിക്കും

The extra finger needs to 

be ignored. This will not be 

treated as a Biometric 

exception അധിര 
വിരല് 
അവഗ ിറക്കണ്ടതാ
ണ്. ഇത് 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതയായി 
പരിഗ ിക്കിലല

In this case, the 

enrolment should be 

stopped for this 

resident ഈ 
സരർഭത്തില്, 

ഈ 
സ്ഥിരനിവാസി
ക്കായുള്ള 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
നിർത്ത ം

In this case, all 

data are 

captured except 

fingerprint of 

the resident 

ഈ 
സരർഭത്തി
ല്, 

സ്ഥിരനിവാ
സിയുപ്പട 
വിരലടയാ
ളം ഒഴിപ്പര 
എലലാ 
റഡറ്റയും 
പരർത്തുന്ന
താണ്

2

160 Fingerprint capture is mandatory for all 

residents above '_blank_' years 

'_blank_' വയസിനു 
മുരളിലുള്ള എലലാ 
സ്ഥിരനിവാസിരള പ്പടയും 
വിരലടയാളം 
പരർറത്തണ്ടത് 
നിർബന്ധമാണ്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

2 4 5 6 3

161 Supervisor confirmation is required for 

any biometric exception ഏപ്പതാരു 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതയ്ക്കും 
സൂപ്പർവവസർ 
സ്ഥിരീരര ം ആവശയമാണ്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

162 What is the function of the "Biometric 

Exceptions" button on the 

Demographic data screen 

ജനസംഖ്യാപര റഡറ്റാ 
സ്ടക്രീനിപ്പല "ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതരൾ" ബട്ട ിപ്പന്റ 
ക്പവർത്തനം എന്ത്ാണ്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

To specify any biometric 

exceptions 

ഏപ്പതങ്കിലും 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതരൾ 
വയക്തമാക്കാൻ

To import pre-enrolment 

data ക്പി-

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റഡറ്റ 
ഇംറപാർട്ട പ്പെയ്യാൻ

To export captured 

data പരർത്തിയ 
റഡറ്റ 
എക്സ്ടറപാർട്ട് 
പ്പെയ്യാൻ

To start new 

enrolment 

പുതിയ 
എൻററാൾ
പ്പമന്റ് 
ആരംഭിക്കാ
ൻ

1



163 If the resident has extra finger/s 

സ്ഥിരനിവാസിക്ക് അധിര 
വിരല്/രൾ ഉപ്പണ്ടങ്കില്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Ignore the extra finger 

അധിര വിരല് 
അവഗ ിക്കുര

Capture the extra finger 

അധിര വിരല് 
പരർത്തുര

Ask the resident to 

wait for an enquiry by 

an UIDAI official 

ഒരു 
യുഐഡിഎഐ
 ഉറദ്യാഗസ്ഥൻ 
മുറഖ്നയുള്ള 
അറനവഷ ത്തി
നായി 
രാത്തിരിക്കാൻ 
സ്ഥിരനിവാസി
റയാട് 
ആവശയപ്പപ്പടുര

None 

ഒന്നുമിലല
1

164 Which screen comes after the 

"Photograph" screen 

“റഫാറട്ടാക്ഗാഫ്” സ്ടക്രീനിനു 
റശഷം ഏത് സ്ടക്രീൻ 
ദ്ൃശയമാരും?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Review screen 

അവറലാരന 
സ്ടക്രീൻ

Fingerprints screen 

വിരലടയാള 
സ്ടക്രീൻ

Iris Scan screen 

റനക്തപടല 
സ്ടരാൻ സ്ടക്രീൻ

Demographic 

screen 

ജനസംഖ്യാ
പര സ്ടക്രീൻ

2

165 Which screen comes after the "Iris" 

screen “റനക്തപടല” സ്ടക്രീനിനു 
റശഷം ഏത് സ്ടക്രീൻ 
ദ്ൃശയമാരും?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Review screen 

അവറലാരന 
സ്ടക്രീൻ

Fingerprints screen 

വിരലടയാള 
സ്ടക്രീൻ

Photograph screen 

റഫാറട്ടാക്ഗാഫ് 
സ്ടക്രീൻ

Demographic 

screen 

ജനസംഖ്യാ
പര സ്ടക്രീൻ

1

166 Which screen comes after the 

"Fingerprints" screen 

“വിരലടയാള” സ്ടക്രീനിനു 
റശഷം ഏത് സ്ടക്രീൻ 
ദ്ൃശയമാരും?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Review screen 

അവറലാരന 
സ്ടക്രീൻ

Iris screen റനക്തപടല 
സ്ടക്രീൻ

Photograph screen 

റഫാറട്ടാക്ഗാഫ് 
സ്ടക്രീൻ

Demographic 

screen 

ജനസംഖ്യാ
പര സ്ടക്രീൻ

2

167 If any biometric exceptions have been 

specified in the Demographics screen, 

then it is required to capture them as 

photographs on the Photograph 

screen. ജനസംഖ്യാപര 
സ്ടക്രീനില് ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതരൾ 
വയക്തമാക്കിയിട്ട പ്പണ്ടങ്കില്, 

റഫാറട്ടാക്ഗാഫ് സ്ടക്രീനില് 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫുരളായി അവ 
പരർറത്തണ്ടത് ആവശയമാണ്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



168 For fingerprint data only thumbs are 

captured വിരലടയാള 
റഡറ്റയ്ക്കായി 
തള്ളവിരലുരൾ മാക്തം 
പരർറത്തണ്ടതാണ്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

169 Is it mandatory for operator to give 

her/his own fingerprint after collecting 

data from every resident? ഓറരാ 
സ്ഥിരനിവാസിയില് നിന്നും 
റഡറ്റ റശഖ്രിച്ച റശഷം 
ഓപ്പറററ്റർ 
അറേഹത്തിപ്പന്റ/അവരുപ്പട 
വിരലടയാളം നല്റരണ്ടത് 
നിർബന്ധമാറ ാ?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Not mandatory 

നിർബന്ധമലല
Conditional 

റസാപാധിരം
Mandatory 

നിർബന്ധം
None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

3

170 Biometric exceptions captured by the 

operator have to be verified by the 

supervisor by providing her/his thumb 

impression. ഓപ്പറററ്റർ 
പരർത്തിയ ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതരൾ സൂപ്പർവവസർ 
അവരുപ്പട/അറേഹത്തിപ്പന്റ 
വിരലടയാളം 
നല്രിപ്പക്കാണ്ട് 
സ്ഥിരീരരിറക്കണ്ടതുണ്ട്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

171 The Head of the Family (HoF) must 

provide confirmation of the enrolment 

രുടംബനാഥൻ (എച്ച്ഒഎഫ്) 

എൻററാൾപ്പമന്റിപ്പന്റ 
സ്ഥിരീരര ം നല്ര ം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

At any time after the 

enrolment has been 

completed 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
പൂർത്തിയായ 
റശഷം ഏതു 
സമയത്തും

As soon as the enrolment 

is complete by providing 

his biometrics 

ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നല്രിപ്പക്കാണ്ട് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
പൂർത്തിയാക്കുന്ന 
ഉടൻ

As soon as the 

enrolment is 

complete by talking to 

the operator over a 

telephone call ഒരു 
പ്പടലിറഫാൺ 
റരാൾ വഴി 
ഓപ്പറററ്ററുമായി
 സംസാരിച്ച് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
പൂർത്തിയാക്കു
ന്ന ഉടൻ

Just before the 

end of day 

process 

ദ്ിവസ 
അവസാന 
ക്പവർത്തന
ത്തിനു 
പ്പതാട്ട  
മുൻപായി

2



172 The registrar's officer wants to know 

how many enrolments happened on a 

particular day and how many packets 

were rejected. The supervisor can 

provide this information, ഒരു 
നിശ്ചിത ദ്ിവസം എക്ത 
എൻററാൾപ്പമന്റ രൾ 
നടപ്പന്നന്നും എക്ത 
പായ്ക്കറ്റ രൾ 
നിരസിപ്പച്ചന്നും അറിയാൻ 
രജിസ്ടക്ടാറുപ്പട ഓഫീസർ 
താല്പ്പരയപ്പപ്പടുന്നു. 
സൂപ്പർവവസർക്ക് ഈ 
വിവരങ്ങൾ നല്രാനാരും,

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

From the enrolment 

forms 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റഫാമുരളില് നിന്ന്

From the End of day report 

and the Hold reject report 

ദ്ിവസ അവസാന 
റിറപ്പാർട്ടില് 
നിന്നും റഹാൾഡ്, 

നിരസിക്കല് 
റിറപ്പാർട്ടില് നിന്നും

By asking the 

enrolment operator 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഓപ്പറററ്റററാട് 
റൊദ്ിച്ച പ്പരാണ്ട്

By asking the 

introducer 

പരിെയപ്പപ്പ
ടുത്തല് 
വയക്തിറയാട്
 

റൊദ്ിച്ച 
പ്പരാണ്ട്

2

173 While capturing the photograph of an 

infant who is seated on her mother's 

lap, the operator must ensure that 

അമ്മയുപ്പട മടിയില് 
ഇരിക്കുന്ന ഒരു രുഞ്ഞിപ്പന്റ 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫ് എടുക്കുന്ന 
സമയത്ത്, ഓപ്പറററ്റർ 
ഉറപ്പാറക്കണ്ടത്

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

The mother's face is 

captured അമ്മയുപ്പട 
മുഖ്ം 
പരർത്തുന്നത്

The mother's and the 

infant's faces are captured 

അമ്മയുപ്പടയും 
രുഞ്ഞിപ്പന്റയും 
മുഖ്ങ്ങൾ 
പരർത്തുന്നത്

Only the infant's face 

is captured 

രുഞ്ഞിപ്പന്റ 
മുഖ്ം മാക്തം 
പരർത്തുന്നത്

The infant 

should be 

seated by 

herself 

രുഞ്ഞ് 
തനിപ്പയ 
ഇരിക്ക ം

3

174 What the operator should do if the 

resident has bandaged finger 

സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
ബാൻറഡജുള്ള വിരല് 
ഉപ്പണ്ടങ്കില് ഓപ്പറററ്റർ 
എന്ത്ുപ്പെയ്യ ം?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Ignore the bandage. 

Capture whatever 

possible. ബാൻറഡജ് 
അവഗ ിക്കുര. 

സാധയമായത് 
പരർത്തുര.

Record it as an exception. 

The resident should later 

get his/her biometric 

updated. ഒരു 
നയൂനതയായി ഇത് 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര. 

സ്ഥിരനിവാസി 
പിന്നീട് 
അറേഹത്തിപ്പന്റ/അവ
രുപ്പട 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
അപ്റഡറ്റ് 
പ്പെയ്യ ം.

Consult with 

supervisor 

സൂപ്പർവവസറു
മായി 
രൺസൾട്ട് 
പ്പെയ്യ ര

Phone to UIDAI 

Helpdesk 

യുഐഡിഎ
ഐ 
സഹായപ്പഡ
സ്ടരില് 
വിളിക്കുര

2

175 For a person with squint eyes, the iris 

capture process would be 

റരാങ്കണ്ണ ള്ള ഒരു 
വയക്തിയ്ക്കായി, റനക്തപടല 
ക്പക്രിയ

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Capture one eye at a time 

ഒരു സമയം ഒരു 
രണ്ണ് പരർത്തുര

Cannot be captured 

പരർത്താനാരിലല
Capture only one eye 

ഒരു രണ്ണ് 
മാക്തം 
പരർത്തുര

Capture the 

same eye twice 

ഒറര രണ്ണ് 
രണ്ടുതവ 
 പരർത്തുര

1



176 When should the operator instruct and 

communicate with the enrollee during 

biometric data capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക് റഡറ്റ 
പരർത്തല് റവളയില് 
എറപ്പാഴാണ് ഓപ്പറററ്റർ 
എൻററാളിയുമായി 
സംസാരിറക്കണ്ടതും 
നിർറേശം നല്റരണ്ടതും?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

All at once, before 

biometric data is 

captured 

ബറയാപ്പമക്ടിക് 
റഡറ്റ 
പരർത്തുന്നതിനു 
മുൻപായി 
ഒരിക്കല്

At each step of data 

capture റഡറ്റ 
പരർത്തലിപ്പന്റ 
ഓറരാ പടിയിലും

- - 2

177 Before capture of biometric data, 

instructions should be given to the 

enrollee. ബറയാപ്പമക്ടിക് റഡറ്റ 
പരർത്തുന്നതിനു മുൻപായി, 

എൻററാളിക്ക് നിർറദ്ശങ്ങൾ 
നല്ര ം.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

178 When should the compulsory Bio-

metric updation be 

done?~എറപ്പാഴാണ് 
നിർബന്ധിത ബറയാ പ്പമക്ടിക് 
പ്പെറയ്യണ്ടത്?

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

After 5 Yrs of 

age~അഞ്ച് 
വയസിനു റശഷം

After 5 Yrs and 15 Yrs of 

Age~അഞ്ച് 
വയസിനും 
പതിനഞ്ച് 
വയസ്സിനും റശഷം

After 10 Yrs of 

Age~പത്ത് 
വയസിനു റശഷം

After 15 Yrs of 

Age~പതിന
ഞ്ച് 
വയസിനു 
റശഷം

2

179 Which are the following is the 

responsibility of Operators: a. End of 

day Review of Enrollment b. 

Verification of documents c. Capturing 

Biometric data d. Document 

Management~താപ്പഴ 
പ്പരാടുത്തിരുക്കുന്നവയില് 
ഏതാണ് ഓപ്പറററ്ററുപ്പട 
ഉത്തരവാദ്ിത്തം: എ: 

ദ്ിവസത്തിപ്പന്റഎറന്റാൾ 
പ്പമന്റ് പുനപരിറശാധന 
ബി:റരഖ്രള പ്പട പരിറശാധന 
സി:ബറയാപ്പമക്ടിക് വിവരം 
പിടിപ്പച്ചടുക്കുര 
ഡി.റരഖ്രള പ്പട നിയക്ന്ത് ം

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

a~എ b~ബി c~സി d~ഡി 3



180 Raju has come for enrolment and the 

operator starts entering his 

demographic data. While doing so he 

notices that Raju has something in his 

mouth and keeps chewing on it. On 

being asked, Raju says that it’s a 

chewing gum. ~രാജു 
എൻററാൾപ്പമന്ററിനായി 
വന്നിരിക്കുന്നു 
പ്പഡറമാക്ഗാഫിക് റരഖ്രൾ 
എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രാജു 
എറന്ത്ാ െവക്കുന്നതായി 
ഓപ്പറററ്റർ 
രപ്പണ്ടത്തി,രാജുവിറനാട് 
റൊദ്ിച്ച  
എന്ത്ാണ്.രാജുവിപ്പന്റ 
മറുപടി െൂയിംഗം ആണ്.

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

The operator should ask 

Raju to get rid of it as it 

may lead to problems 

during facial image 

capture~മുഖ്െിക്തം 
പിടിപ്പച്ചടുക്കുറമ്പാൾ
 ക്പശ്നങ്ങൾ 
നയിക്കാതിരിക്കുന്ന
തിനായി 
െൂയിംഗം നീക്കം 
പ്പെയ്യാൻ 
ഓപ്പറററ്റർ 
രാജുവിറനാട് 
പറഞ്ഞു.

The operator need not be 

bothered as long as its not 

tobacco~അത് 
പുരയില 
ആയാലും 
ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
വയാരുലതയിലല.

- - 2

181 Rani came to the enrollment centre, 

she was wearing mehendi paste on one 

hand. The operator ___________ 

~എൻററാൾപ്പമന്റ് പ്പസന്ററില് 
വന്നറപ്പാൾ റാ ിയുപ്പട 
വരയില് വമലാഞ്ചി 
ഉണ്ടായിരുന്നു . ഓപ്പറററ്റർ 
'_____'

Biometric Data Capture 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

should capture 

fingerprint of only one 

hand~ഒരു 
വരയുപ്പട 
വിരലടയാളം 
എടുക്ക ം

should not capture 

fingerprint and ask her to 

return after the mehendi 

has 

dissapeared~വിരലടയാ
ളം എടുക്കാൻ 
സാധിക്കിലല 
,വമലാഞ്ചി 
അടയാളം 
മാറിയതിനുറശഷം 
വരാൻ പറഞ്ഞു

should ask Savita Rani 

to wash her hands 

before fingerprint 

capture~വിരലടയാ
ളം 
എടുക്കുന്നതിനു
മുൻപ് 
സവിതാരാ ി
റയാടു വര 
രഴുരാൻ 
പറഞ്ഞു

should ask 

Savita Rani to 

put mehendi in 

her other hand 

also~വമലാ
ഞ്ചി മററ്റ 
വരയിലും 
ഇടാൻ 
പറഞ്ഞു

2

182 Which of these is  a biometric 

exception?ബറയാപ്പമക്ടിക് 
പരിഗ ന ഇതില്  
ഏതാണ്?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Mehandi on 

Handsമയിലാഞ്ചി 
ഉള്ള വര

extra finger 

അധിരമുള്ള വിരല്
bandaged 

fingerബാൻഡ്ജ്ട് 
വിരല്

both 2 and 

3രണ്ടും , 

മൂന്നും

3

183 Which of these is not biometric 

device?ഇതിറലതാണ്ബറയാപ്പമ
ക്ടിക്ക് ഉപരര ം 
അലലാത്തത്?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

printer ക്പിന്റർ laptop ലാപ്റടാപ് photocopier 

റഫാറട്ടാറരാപ്പിയ
ർ

1,2 and 

3ഒന്നും,ര
ണ്ടും,മൂന്നും

4



184 Who will provide sign off in case of 

enrollment with biometric exception 

ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് പരിഗ ന 
നല്രുന്ന സമയത്ത് 
ആരാണ് ഒപ്പ് വയ്ക്കുന്നത്

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Supervisorപരിറശാധ
രൻ

Operatorഓപ്പറററ്റർ introducer 

പരിെയപ്പപ്പടു
ത്തുന്ന ആൾ

both 1 and 

3ഒന്നും,മൂ
ന്നും

1

185 In a slap scanner, image of all 5 fingers 

of each hand are taken at a 

time.സ്ലാപ് സ്ടരാനറില്, ഒരു 
 രയ്യിപ്പല 5 

വിരലുരള പ്പടയും  െിക്തം 
ഒറര സമയം എടുക്കാം.

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 2

186 What shall be the facial expression of 

the resident during photograph 

capture? റഫാറട്ടാ എടുക്കുന്ന  
സമയത്ത് നിവാസിയുപ്പട  
മുഖ്ഭാവം 
എന്ത്ായിരിക്ക ം?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Angryരുപിതനായ Smiling പുഞ്ചിരിക്കുന്ന neutralനിക്ഷ്്പക്ഷ്
മായ

either 2 or 

3രണ്ട് 
അപ്പലലങ്കില് 
മൂന്ന്

3

187 Use of  eye glasses are permitted 

during capture of facial 

photograph.റഫാറട്ടാ എടുക്കുന്ന 
 സമയത്ത് രണ്ണട 
ഉപറയാഗിക്കുന്നത്   
അനുവദ്ിച്ചിട്ട ണ്ട്.

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 1

188 Can iris image be taken if a resident 

wears plain contact lenses?ഒരു 
നിവാസി  പ്പപ്ലയിൻ 
റരാൺടാക്ട് പ്പലൻസ്ട  
ധരിക്കുരയാപ്പ ങ്കില് 
രൺപടലത്തിപ്പന്റ  െിക്തം 
എടുക്കാൻ രഴിയുറമാ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല  1

189 What is the correct way of taking 

biometric exception 

photograph?ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
പരിഗ ന നല്രുന്ന 
സമയത്ത് എടുക്കുന്ന  
റഫാറട്ടാക്ഗാഫിപ്പന്റ ശരിയായ 
രീതി എന്ത്ാണ്?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Facial Photograph 

focusing 

eyesരണ്ണ രൾ 
വയക്തമാരുന്ന 
മുഖ്െിക്തം

Facial photograph with 

both palms facing camera 

രണ്ട് 
വരപത്തിയും 
രയാമറയില് 
രാ ത്തക്ക 
വിധത്തിലുള്ള 
മുഖ്െിക്തം

No exception 

photograph is 

requiredപരിഗ ന
 നല്രുന്ന 
റഫാറട്ടാ 
അതയാവശയമാണ്

none of the 

aboveഇതി
പ്പലാന്നും 
അലല

2



190 All biometric devices are connected to 

lap top through"--------".എലലാ 
ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
ഉപരര ങ്ങള ം  "--------" 

വഴി ലാപ്റടാപ്മായി 
ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

VGA portവിജിഎ 
റപാർട്ട്

USB Portയുഎസ്ടബി 
റപാർട്ട്

Both 1 and 2 രണ്ടും none of the 

aboveഇപ്പതാ
ന്നും അലല

2

191 Is it recommended to use flash light 

while capturing facial image 

?മുഖ്ത്തിപ്പന്റ െിക്തം 
എടുക്കുന്ന  സമയത്ത് 
ഫ്ലാഷ് പ്പവളിച്ചം 
ഉപറയാഗിക്കാറമാ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല 2

192 is it advisable to update biometric 

information once a child completes 5 

years of age?ഒരു രുട്ടിക്ക് 5 

വർഷം പൂർത്തിയായതിനു 
റശഷം  ബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരങ്ങൾ അപ്റഡറ്റ് 
പ്പെയ്യ ന്നത് 
അഭിരാമയമാറ ാ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല   1

193 What is mandatory to confirm the 

changes in UCL?യു സി എല്  
മാറ്റങ്ങൾ സ്ഥിരീരരിക്കാൻ 
നിർബന്ധമായും റവണ്ടത് 
എന്ത്ാണ്?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Biometric authentication 

of operator 

ഓപ്പറററ്ററുപ്പട  
ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
ക്പാമാ ീരര ം

Biometric authentication 

of 

residentനിവാസിയുപ്പട
  ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
ക്പാമാ ീരര ം

Both രണ്ടും Noneഒന്നുമലല 3

194 Can a resident update photograph?  

ഒരു നിവാസിക്ക് റഫാറട്ടാ 
പുതുക്കാൻ രഴിയുറമാ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Yesഅപ്പത No   

1

195 Can only the  Photograph be updated 

in Aadhaar?ആധാറില് റഫാറട്ടാ 
പുതുക്കല് മാക്തറമ രഴിയൂ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

No അലല Yesഅപ്പത

1

196 How can the Photograph of a resident 

can be  updated through ECMP 

client?എങ്ങപ്പന ഒരു 
നിവാസിയുപ്പട റഫാറട്ടാ ഇ 
സി എം പി ക്ലയന്റ് വഴി 
പുതുക്കാൻ രഴിയും?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Not possible സാധയമലല Possible with fingerprint 

updateവിരലടയാള
ത്തിലൂപ്പട 
പുതുക്കാൻ 
സാധിക്കും

Possible with all Bio-

metric 

updateബറയാ 
പ്പമക്ടിക്  
പുതുക്കലിലൂപ്പട 
സാധിക്കും

Possible with 

Demographic 

Updateജനസം
ഖ്യാപരമായ
  

പുതുക്കലി
ലൂപ്പട 
സാധിക്കും

3



197 What is the age when biometric 

updating is to be 

done?ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
പുതുറക്കണ്ട ക്പായം 
എറപ്പാഴാണ്?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

5 yrsഅഞ്ച് വയസ്ട 10 yrsപത്ത് വയസ്സ് 15 yrsപതിനഞ്ച് 
വയസ്സ്

both 1 and 

3ഒന്നും 
മൂന്നും

4

198 Which of the following are  biometric 

update?താപ്പഴ 
പറയുന്നവയില് ഏതാണ് 
ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് പുതുക്കല്?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Fingerprintവിരലടയാ
ളം

Photograph of the 

personവയക്തിയുപ്പട 
റഫാറട്ടാ

Place of birthജനന 
തിയതി

1 and 2ഒന്നും 
രണ്ടും

4

199 Which of the following are fields for  

Biometric?താപ്പഴ 
പറയുന്നവയില് ഏതാണ് 
ബറയാപ്പമക്ടിക് റരാളം?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Name and 

genderറപരും 
ലിംഗറഭദ്വും

Addressവിലാസം photoറഫാറട്ടാ None of the 

aboveമുരളി
ല് 
സൂെിപ്പിച്ച
ത് ഒന്നുമലല

3

200 Demographic update does not include 

_________________.ജനസംഖ്യാപ
രമായ പുതുക്കല്  
_________________ ല് 
ഉൾപ്പപ്പടുന്നിലല.

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Change of nameറപര് 
മാറ്റം

Change of 

fingerprintsവിരലടയാള
 മാറ്റം

Change of 

addressവിലാസം 
മാറ്റം

 Change of 

mobile 

numberപ്പമാ
വബല് 
നമ്പർ മാറ്റം

2

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

Sh., Col. etc in 

updating?മിസ്റ്റര്,റഡാക്റ്റര്,ക്ശീ,
റര ല് തുടങ്ങിയ 
ക്പറയാഗങ്ങൾ അപ്റഡഷൻ 
സമയത്ത് 
എഴുതാവുന്നതാറ ാ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല 2

202 Is  biometric capture required at the 

time of updating?അപ്റഡഷൻ 
സമയത്ത് ബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരം റരഖ്പ്പപ്പടുറത്തണ്ട 
ആവശയമുറണ്ടാ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല 1

203 In case of Biometric exception whose 

biometrics is mandatory for 

verification? ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
പരിഗ ന നല്രുന്ന 
വയക്തിരള പ്പട 
ബറയാപ്പമക്ടിക് വിവരങ്ങൾ 
പ്പവരിഫിറക്കഷൻ സമയത്ത് 
നിർബന്ധമാറ ാ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപടുത്തല്

Supervisorപരിറശാധ
രൻ

Operatorഓപ്പറററ്റർ Introducerപരിെയ
പ്പപ്പടുത്തുന്ന 
ആൾ

None of the 

aboveഇപ്പതാ
ന്നുമലല

1



204 There should be space  between the 

fingers to capture the fingerprint 

image properlyവിരലുരൾ 
പതിപ്പിക്കുറമ്പാൾ ഇടയില് 
സ്ഥലം വിറടണ്ട 
ആവശയമുറണ്ടാ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yes. അപ്പത No. There should not be 

any space 

അലല,ഇടയില് 
സ്ഥലം വിറടണ്ട 
ആവശയമിലല

Operator can decide 

ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
തീരുമാനിക്കാം

1

205 Enrolment slip contains information 

about Quality of Biometrics.എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് രസീതില് 
ബറയാപ്പമക്ടിക്  
സവിറശഷതരപ്പളരുറിച്ച ള്ള 
വിവരങ്ങൾ 
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി false പ്പതറ്റ്

1

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

.ബറയാപ്പമക്ടിക് പരിഗ ന 
നല്രുന്ന അവസരത്തില് ....

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്ത ം

any finger 

missingഏപ്പതങ്കിലും 
വിരല് നഷ്ടപ്പപട്ടത്

Any eye 

missingഏപ്പതങ്കിലും  
രണ്ണ് നഷ്ടപ്പപട്ടത്

Amputation  of 

handsവരരൾ 
വവരലയമുള്ളത്

All of 

threeമൂന്നും 
രൂടി

3

207 Can Biometric Exceptions be  marked 

where Biometrics can be 

captured?ബറയാപ്പമക്ടിക് 
പരിഗ ന നല്രുന്ന 
അവസരത്തില് 
ബറയാപ്പമക്ടിക് വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുറത്തണ്ട 
ആവശയമുറണ്ടാ ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര

Yes അപ്പത It will be treated as fraud 

ഇത് ക്ഫാഡ് ആയി 
പരിഗ ിക്കപ്പപ്പടും

Penalty will be 

imposed 

പിഴപ്പയാടുറക്ക
ണ്ടി വരും

Both 2 & 

3രണ്ടും 
മൂന്നും 
ഉൾപ്പപ്പട

4

208 Can operator  capture photograph of a 

resident wearing a turban or scarf or 

any other garment.ഒരു നിവാസി 
തൂവാലറയാ തലപ്പാറവാ 
അപ്പലലങ്കില് തു ിറയാ 
തലയില് ധരിച്ചിരുന്നാല്  
ഓപ്പറററ്റർക്ക് റഫാറട്ടാ 
എടുക്കാൻ രഴിയുറമാ?

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര

Operator can decide 

ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
തീരുമാനിക്കാം

Yes അപ്പത Full Face should be 

visible 

പൂർണ്ണമായ 
മുഖ്ം രാ ാൻ 
രഴിയ ം

Both 2 & 

3രണ്ടും 
മൂന്നും 
ഉൾപ്പപ്പട

3

209 Dark glasses/tinted glasses on eyes 

while taking resident photograph is 

allowed.രറുത്ത രണ്ണട 
അപ്പലലങ്കില് ഗ്ലാസ്ട 
രണ്ണ രളില് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന 
സമയത്ത് റഫാറട്ടാ 
എടുക്കാൻ അനുവദ്ിക്കുറമാ

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര

Yes അപ്പത No.അലല Operator  can decide 

ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
തീരുമാനിക്കാം

Supervisor can 

decide 

പരിറശാധര
ന്റ 
തീരുമാനി
ക്കാം

2



210 Position of digital camera is to be 

adjusted instead of adjusting position 

of Enrollee.എൻ ററാൾ 
പ്പെയ്യ ന്നയാള പ്പട സ്ഥാനം 
ശരിയാക്കുന്നതിപ്പനക്കാൾ 
രയാമറ ശരിയായ രീതിയില് 
വയ്ക്കുന്നതാണ് നലലത്

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര

True ശരി false പ്പതറ്റ് Depending on 

situation 

സാഹെരയത്തിന
നുസരിച്ച്

1

211 Head rotation while taking photograph 

is  acceptable .റഫാറട്ടാ 
എടുക്കുന്ന സമയത്ത് 
തലയുപ്പട സ്ഥാനം 
ശരിയാക്കുന്നത്

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര

True ശരി false പ്പതറ്റ്

2

212 While capturing photo, Resident has to 

……..റഫാറട്ടാ എടുക്കുന്ന 
സമയത്ത് നിവാസി .....

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര

Sit Straight നിവർന്ന് 
ഇരിക്കുര

Look into digital camera 

രയാമറയിറലക്ക് 
റനാക്കുര

Look into the Monitor 

റമാ ിട്ടറിറലക്ക്
 റനാക്കുര

Both 1 & 

2ഒന്നും 
രണ്ടും

4

213 For  photo capture, which background 

is preferred ?റഫാറട്ടാ 
എടുക്കുന്ന സമയത്ത്  
ഏതാണ് ഉെിതമായ 
പിന്നിപ്പല നിറം

Biometric Data 

Captureബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര

Red െുവപ്പ് Yellow മഞ്ഞ white പ്പവള്ള All of 

threeമൂന്നും 
രൂടി

3

214 Use of accessories that cover any 

region of the face is  

permitted.മുഖ്ത്തിപ്പന്റ 
ഏപ്പതങ്കിലും ഭാഗം 
ഏപ്പതങ്കിലും വസ്ടതു 
ഉപറയാഗിച്ച് മറയ്ക്കാൻ 
അനുവദ്ിക്കുറമാ

Biometric Data 

Captureജനസംഖ്യാപരമാ
യ വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Allowed 

അനുവദ്ിക്കും
Not allowed 

അനുവദ്ിക്കിലല
Not all cases. Due to 

medical conditions 

are allowedഎലലാ 
അവസ 
രത്തിലും അലല 
ഏപ്പതങ്കിലും 
െിരിത്സ യുപ്പട 
ഭാഗമായി 
അനുവദ്ിക്കും

3

215 Which of the following documents may 

be used for verifying the identity of a 

person ഒരു വയക്തിപ്പയ 
തിരിച്ചറിയല് 
സ്ഥിരീരരിക്കുന്നതിനായി 
ഇനിപ്പറയുന്ന റരഖ്രളില് 
ഏത് ഉപറയാഗിക്കാം?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Passport പാസ്ടറപാർട്ട് Photo Ration Card 

റഫാറട്ടാ പതിച്ച 
ററഷൻ രാർഡ്

Driving Licence 

വക്ഡവിംഗ് 
വലസൻസ്ട

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4



216 The information related to a person, 

which can be obtained from official 

records like name, address, date of 

birth and so on, are referred to as 

‘_blank_’ റപര്, വിലാസം, 

ജനനത്തീയതി റപാപ്പല ഒരു 
വയക്തിയുമായി ബന്ധപ്പപ്പട്ട 
ഔറദ്യാഗിര റരഖ്രളില് 
നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന 
വിവരങ്ങൾ ‘_blank_’ ആയി 
പരാമർശിക്കുന്നു

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Physical ശാരീരിരം Natural സഹജം Demographic 

ജനസംഖ്യാപരം
Biometric 

ബറയാപ്പമക്ടി
ക്

3

217 Which one is NOT demographic 

information ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം അലലാത്തത് 
ഏതാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Name റപര് Age ക്പായം Address വിലാസം Fingerprint 

വിരലടയാ
ളം

4

218 Who checks the Resident's documents 

at the Enrolment Centre 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തില് 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
റരഖ്രൾ ആരാണ് 
പരിറശാധിക്കുര?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Enrolment Supervisor 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സൂപ്പർവവസർ

Verifier പരിറശാധരൻ Introducer 

പരെയപ്പപ്പടുത്തു
ന്നവയക്തി

Either 1 or 2 

ഒന്നുരില് 1 

അപ്പലലങ്കില് 2

2

219 The Enrolment Operator enters the 

verified demographic resident data 

into the Enrolment software from the 

Enrolment Form. 

പരിറശാധിച്ച റപ്പാക്കിയ 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
ജനസംഖ്യാപര വിവരങ്ങൾ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് റഫാമില് 
നിന്ന് എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റസാഫ്റ്റ്പ്പവയറിറലക്ക് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ഓപ്പറററ്റർ 
നല്രുന്നു.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



220 If the Resident is less than 5 years old, 

details of parents/guardian will be 

required. സ്ഥിരനിവാസി 5 

വയസില് താപ്പഴയുള്ള 
ആളാപ്പ ങ്കില്, 

രക്ഷ്രർത്താക്കള പ്പട/രക്ഷ്ിതാ
വിന്റപ്പറ വിശദ്ാംശങ്ങൾ 
ആവശയമാരും.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

221 While enrolling the child below 5 years, 

the operator will use whose Aadhaar or 

enrolment number in the child's form. 

5 വയസില് താപ്പഴയുള്ള 
രുട്ടിപ്പയ റെർക്കുന്ന 
സമയത്ത്, രുട്ടിയുപ്പട 
റഫാമില് ആരുപ്പട ആധാർ 
അപ്പലലങ്കില് എൻററാൾപ്പമന്റ് 
നമ്പർ ആണ് ഓപ്പറററ്റർ 
ഉപറയാഗിക്കുര.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Teacher's 

അധയാപരന്റപ്പറ
Parent/Guardian 

രക്ഷ്രർത്താക്കള പ്പട/

രക്ഷ്ിതാവിന്റപ്പറ

Operator's 

ഓപ്പറററ്ററുപ്പട
Supervisor's 

സൂപ്പർവവ
സറുപ്പട

2

222 The full form of KYR is '_blank_' 

പ്പരവവആറിപ്പന്റ പൂർണ്ണ 
രൂപമാണ് '_blank_'

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Keep Your Resources 

രീപ്പ് യുവർ 
റിറസാഴ്സസസ്ട

Know Your Resident 

നിങ്ങൾ 
നിലനിർത്തുന്ന 
അറിവ്

Key Your Resident 

രീ യുവർ 
പ്പറസിഡന്റ്

Knowledge in 

Yellow Records 

റനാളജ് 
ഇൻ 
പ്പയറലലാ 
പ്പററക്കാർ
ഡ്സ്ട

2

223 The full form of PoI is '_blank_' PoI 

എന്നതിന്റപ്പറ പൂർണ്ണ രൂപം 
ആണ് '_blank_'

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Proof of Information 

വിവരങ്ങൾക്കുള്ള 
പ്പതളിവ്

Point of Initiation 

ക്പാരംഭ റപായിന്റ്
Proof of Identity 

തിരിച്ചറിയല് 
പ്പതളിവ്

Period of 

Instantiation 

ക്പൂഫ് 
ഓഫ് 
ഇൻസ്റ്റാൻ
റഷയഷൻ

3

224 The full form of PoA is '_blank_' PoA 

എന്നതിന്റപ്പറ പൂർണ്ണ രൂപം 
ആണ് '_blank_'

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Proof of Address 

വിലാസ പ്പതളിവ്
Proof of Association 

ക്പൂഫ് ഓഫ് 
അറസാസിറയഷൻ

Point of Association 

റപായിന്റ് 
ഓഫ് 
അറസാസിറയഷ
ൻ

Period of 

Association 

പീരിയഡ് 
ഓഫ് 
അറസാസി
റയഷൻ

1



225 Once demographic and biometric data 

capture is complete, the text data on 

the review screen is read out by the 

'_blank_' ഒരു ജനസംഖ്യാപര, 

ബറയാപ്പമക്ടിക് ഡാറ്റ 
പരർത്തല് പൂർത്തിയായി, 

അവറലാരന സ്ടക്രീനിപ്പല 
പ്പടക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ '_blank_' 

വായിക്കും

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Enrolment Agency 

Operator 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസി 
ഓപ്പറററ്റർ

CIDR സിഐഡിആർ Technician 

പ്പടക്നീഷയൻ
Registrar 

രജിസ്ടക്ടാർ
1

226 In situations where residents are 

unable to provide proof of identity or 

proof of address, a designated 

'_blank_' can introduce them for an 

Aadhaar. സ്ഥിരനിവാസിരൾക്ക് 
തിരിച്ചറിയല് റരഖ്റയാ 
വിലാസ റരഖ്റയാ നല്രാൻ 
രഴിത്ത സാഹെരയങ്ങളില്, 

ഒരു നിയുക്ത '_blank_'-ന്റ 
ആധാറിനായി അവപ്പര 
പരിെയപ്പപ്പടുത്താനാരും.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Supervisor 

സൂപ്പർവവസർ
Introducer 

പരിെയപ്പപ്പടുത്തുന്ന
വയക്തി

Registrar 

രജിസ്ടക്ടാർ
Operator 

ഓപ്പറററ്റർ
2

227 The supporting document for verifying 

PoI PoI 

പരിറശാധിച്ച റപ്പിക്കുന്നതിനു
ള്ള ആവശയമായ റരഖ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Passport പാസ്ടറപാർട്ട് Voter Identity (ID) 

റവാട്ടർ 
ഐഡന്റിറ്റി (ID)

Photo Credit Card 

റഫാറട്ടാ 
പ്പക്രഡിറ്റ് രാർഡ്

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4

228 The supporting document for verifying 

PoA PoA 

പരിറശാധിച്ച റപ്പിക്കുന്നതിനു
ള്ള ആവശയമായ റരഖ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Bank Statement/ 

Passbook ബാങ്ക് 
റസ്റ്ററ്റ്പ്പമന്റ്/ 

പാസ്ടബുക്ക്

Ration Card ററഷൻ 
രാർഡ്

Insurance Policy 

ഇൻഷുറൻസ്ട 
റപാളിസി

All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4



229 The supporting document for proof of 

DoB are, 1. Birth Certificate 2. Ration 

Card 3. Secondary School Leaving 

Certificate (SSLC) Book/Certificate 4. 

Voter's Card 5. Passport 

ജനനത്തീയതി 
പ്പതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
ആവശയമായ റരഖ്രൾ, 1. 

ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 2. 

ററഷൻ രാർഡ് 3. 

പ്പസക്കൻഡറി സ്ടരൂൾ 
ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (SSLC) 

ബുക്ക്/സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 4. 

റവാറട്ടഴ്സസ്ട രാർഡ് 5. 

പാസ്ടറപാർട്ട്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

1,2,3 1,3,4 1,2,5 1,3,5 4

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

an Aadhaar enabled bank account 

മുന്നയ്ക്ക് 4 വയസുണ്ട്. 
ആധാർ ക്പാപ്ത ബാങ്ക് 
അക്കൗണ്ടിന്റ അവന്റ 
റയാഗയതയുറണ്ടാ?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yes ഉവ്വ് No ഇലല - - 1

231 The '_blank_' will accept the 

photocopies of the resident's 

documents സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
റരഖ്രള പ്പട 
റഫാറട്ടാറരാപ്പിരൾ '_blank_' 

സവീരരിക്കും

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Registrar Supervisor 

രജിസ്ടക്ടാർ 
സൂപ്പർവവസർ

Introducer 

പരിെയപ്പപ്പടുത്തുന്ന
വയക്തി

Enrolment Agency 

Operator 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസി 
ഓപ്പറററ്റർ

Resident 

സ്ഥിരനിവാ
സി

3



232 If the resident is not carrying 

photocopies of the PoA and PoI 

documents, the photocopier at the 

enrolment centre can be used to 

produce copies of the documents PoA, 

PoI റരഖ്രള പ്പട 
റഫാറട്ടാറരാപ്പിരൾ 
സ്ഥിരനിവാസിരൾ 
പ്പരാണ്ടുവരുന്നിപ്പലലങ്കില്, 

റരഖ്രള പ്പട റഫാറട്ടാ 
റരാപ്പിരൾ എടുക്കാൻ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തിപ്പല 
റഫാറട്ടാറരാപ്പിയർ 
ഉപറയാഗിക്കാനാരും

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

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

based enrolment the '_blank_' has to 

give his/her fingerprint as a sign-off, 

confirming that the information 

captured is correct. ഒരു 
രുടുംബനാഥ(ൻ) (എച്ച്ഒഎഫ്) 

അടിസ്ഥാന എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സരർഭത്തില്, പരർത്തിയ 
വിവരങ്ങൾ ശരിയാപ്പ ന്ന് 
സ്ഥിരീരരിക്കാൻ '_blank_' ഒരു 
വസൻ-ഓഫ് ആയി 
അറേഹത്തിപ്പന്റ/അവരുപ്പട 
വിരലടയാളം നല്ര ം.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Introducer 

പരിെയപ്പപ്പടുത്തു
ന്നവയക്തി

Head of the Family 

രുടുംബനാഥ(ൻ)

Verifier 

പരിറശാധരൻ
Supervisor 

സൂപ്പർവവ
സർ

2

234 Who will sign the consent form if the 

Resident's age is below 5 years 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട ക്പായം 
5 വയസില് 
താപ്പഴയാപ്പ ങ്കില് ആരാണ് 
സമ്മത പക്തത്തില് 
ഒപ്പിറടണ്ടത്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Resident 

സ്ഥിരനിവാസി
Enrolment Agency 

Operator 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസി 
ഓപ്പറററ്റർ

Father / Mother / 

Guardian പിതാവ് 
/ മാതാവ് / 

രക്ഷ്ിതാവ്

Enrolment 

Agency 

Supervisor 

എൻററാൾ
പ്പമന്റ് 
ഏജൻസി 
സൂപ്പർവവ
സർ

3



235 Enrolment Operator Corrects data, if 

required, within '_blank_' hours of the 

Resident's Enrolment and in the 

Presence of the Resident 

ആവശയപ്പമങ്കില്, 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
എൻററാൾപ്പമന്റിപ്പന്റ '_blank_' 

മ ിക്കൂറിനുള്ളില്, 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
സാന്നിധയത്തില് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ഓപ്പറററ്റർ 
റഡറ്റയില് തിരുത്തല് 
വരുത്തുന്നു

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

24 48 96 120 3

236 What is "Consent-for-Enrolment" slip 

“എൻററാൾപ്പമന്ററിdനായുള്ള 
സമ്മത” സ്ലിപ്പ് എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

It is a receipt printed at 

the end of enrolment 

containing Enrolment 

Number, bar code, the 

consent texts for 

declaration etc. and 

signed by the resident. 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
നമ്പർ, ബാർ 
റരാഡ്, 

ക്പഖ്യാപനത്തിനാ
യുള്ള സമ്മത 
വാരയങ്ങൾ 
മുതലായവ 
ഉൾപ്പപ്പടുന്നതും 
സ്ഥിരനിവാസി 
ഒപ്പിടുന്നതും 
എൻററാൾപ്പമന്റിപ്പന്റ
 അവസാനം 
അച്ചടിക്കുന്നതുമായ
 ഒരു 
രസീതിയാ ിത്.

It is the resident's copy 

containing Enrolment 

Number, bar code, the 

consent texts for 

declaration etc. and signed 

by the Operator. 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
നമ്പർ, ബാർ റരാഡ്, 

ക്പഖ്യാപനത്തിനായു
ള്ള സമ്മത 
വാരയങ്ങൾ 
മുതലാവ 
ഉൾപ്പപ്പടുന്നതും 
ഓപ്പറററ്റർ 
ഒപ്പിടുന്നതുമായ 
സ്ഥിരനിവാസിക്കു
ള്ള പരർപ്പാ ിത്.

It is the Introducer's 

copy containing 

Enrolment Number, 

bar code, the consent 

texts for declaration 

etc. and signed by the 

Operator. 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
നമ്പർ, ബാർ 
റരാഡ്, 

ക്പഖ്യാപനത്തി
നായുള്ള 
സമ്മത 
വാരയങ്ങൾ 
മുതലാവ 
ഉൾപ്പപ്പടുന്നതും 
ഓപ്പറററ്റർ 
ഒപ്പിടുന്നതുമായ 
പരിെയപ്പപ്പടു
ത്തുന്നവയക്തിക്കു
ള്ള 
പരർപ്പാ ിത്.

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1



237 A resident who has been enrolled on 

Saturday comes to the enrolment 

centre on Monday, requesting for 

correction. ശനിയാഴ്സെ 
എൻററാൾ പ്പെയ്ത ഒരു 
സ്ഥിരനിവാസി തിങ്കളാഴ്സെ 
തിരുത്തലിനായി 
അഭയർത്ഥിക്കുന്നു.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

The correction can be 

permitted തിരുത്തല് 
അനുവദ്ിക്കാനാരും

The correction cannot be 

permitted തിരുത്തല് 
അനുവദ്ിക്കാനാരിലല

The correction can be 

permitted if the 

resident has the 

necessary 

documentary proof 

സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട പക്കല് 
ആവശയമായ 
റരഖ്രള പ്പണ്ടങ്കി
ല് തിരുത്തല് 
അനുവദ്ിക്കാനാ
രും

The correction 

can be 

permitted 

without any 

documentary 

proof 

റരഖ്ാമൂലമു
ള്ള 
പ്പതളിവിലലാ
പ്പത തപ്പന്ന 
തിരുത്തല് 
അനുവദ്ി
ക്കാനാരും

3

238 The village sarpanch has come for 

enrolment wearing a 'Gandhi' cap 

ഒരു 'ഗാന്ധിപ്പത്താപ്പി' ധരിച്ച് 
ക്ഗാമ മുഖ്യൻ 
എൻററാൾപ്പമന്റിനായി 
എത്തുന്നു

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

He must be requested to 

take it off while capturing 

his photograph unless it 

is worn for religious or 

cultural reasons 

മതപരറമാ 
സാംസ്ടരാരിരറമാ 
ആയ 
രാര ത്താലലല 
ധരിച്ചിട്ട ള്ളപ്പതങ്കില്
 റഫാറട്ടാ 
എടുക്കുന്ന 
സമയത്ത് പ്പതാപ്പി 
എടുത്തുമാറ്റാൻ 
അറേഹറത്താട് 
അഭയർത്ഥിക്ക ം

He can keep wearing it 

while being photographed 

റഫാറട്ടാ എടുക്കുന്ന 
സമയത്ത് 
അറേഹത്തിന്റ 
പ്പതാപ്പി ധരിക്കാം

He must take it off 

when he enters the 

enrolment centre 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തില് 
ക്പറവശിക്കുന്ന 
സമയത്ത് 
പ്പതാപ്പി 
എടുത്തുമാറ്റ ം

The cap can be 

cropped out 

after taking the 

photograph 

റഫാറട്ടാ 
എടുത്ത 
റശഷം 
പ്പതാപ്പി 
റക്രാപ്പ് 
പ്പെയ്യാനാ
രും

1

239 The review of data entered is carried 

out നല്രിയ ഡാറ്റയുപ്പട 
അവറലാരനം നടത്തുന്നത്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

After capturing 

Demographic Data 

ജനസംഖ്യാപരമായ
 റഡറ്റ 
പരർത്തിയ റശഷം

After capturing 

Demographic and 

Biometric data 

ജനസംഖ്യാപര, 

ബറയാപ്പമക്ടിക് 
റഡറ്റ പരർത്തിയ 
റശഷം

After verifying 

documents 

റരഖ്രൾ 
പരിറശാധിച്ച റ
പ്പിച്ച റശഷം

After getting 

Supervisor's 

confirmation 

സൂപ്പർവവ
സറുപ്പട 
സ്ഥിരീരര
 ം ലഭിച്ച 
റശഷം

2



240 Correction module requires mandatory 

entry of which demographic field 

ഏത് ജനസംഖ്യാപര 
ഫീല്ഡിപ്പന്റ നിർബന്ധ 
ക്പറവശനമാണ് തിരുത്തല് 
പ്പമാഡയൂൾ ആവശയപ്പപ്പടുന്നത്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Name റപര് Age ക്പായം Address വിലാസം Gender 

ലിംഗറഭദ്ം
1

241 Backup operations must be carried out 

at least ബാക്കപ്പ് 
ക്പവർത്തനങ്ങൾ 
നടത്തിയിരിറക്കണ്ടത്, 

രുറഞ്ഞത്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Once a day 

ദ്ിവസത്തില് 
ഒരിക്കല്

Twice a day 

ദ്ിവസത്തില് രണ്ടു 
തവ 

Once a week 

ആഴ്സെയില് 
ഒരിക്കല്

Twice a week 

ആഴ്സെയില്
 രണ്ടു 
തവ 

2

242 At the end of enrolment the operator 

must provide her/his '_blank_' as 

confirmation 

എൻററാൾപ്പമന്റിപ്പന്റ 
അവസാനം ഓപ്പറററ്റർ 
അവരുപ്പട/അറേഹത്തിപ്പന്റ 
'_blank_' 

സ്ഥിരീരര ത്തിനായി 
നല്ര ം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Signature ഒപ്പ് Iris Image റനക്തപടല 
െിക്തം

Photograph 

റഫാറട്ടാക്ഗാഫ്
Fingerprint 

വിരലടയാ
ളം

4

243 Identify which of the following is not 

an end-of-day activity 

ഇനിപ്പറയുന്നതില് ഏതാണ് 
ദ്ിവസ അവസാന 
ക്പവർത്തനം അലലാത്തപ്പതന്ന് 
തിരിച്ചറിയുര

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Review all Enrolments 

ഇനിപ്പറയുന്നതില് 
ഏതാണ് ദ്ിവസ 
അവസാന 
ക്പവർത്തനം 
അലലാത്തപ്പതന്ന് 
തിരിച്ചറിയുര

Export Data റഡറ്റ 
എക്സ്ടറപാർട്ട് 
പ്പെയ്യ ര

Verify Documents 

റരഖ്രൾ 
പരിറശാധിച്ച റ
പ്പിക്കുര

Match Consents 

for Enrolments 

to Number of 

Enrolments 

എൻററാൾ
പ്പമന്റ രള പ്പട
 

എണ്ണവുമാ
യി 
എൻററാൾ
പ്പമന്റ രൾ
ക്കുള്ള 
സമ്മതങ്ങൾ
 

പ്പപാരുത്ത
പ്പപ്പടുത്തുര

3



244 While reviewing the enrolment data 

the supervisor detects that the age of a 

resident has been entered as 84 while 

the photograph appears to be that of a 

middle aged person. What action will 

the Supervisor take 

എൻററാൾപ്പമന്റ് റഡറ്റ 
അവറലാരനം നടത്തുന്ന 
സമയത്ത് ഒരു 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട ക്പായം 
84 എന്ന് നല്രിയിരിക്കുന്നത് 
സൂപ്പർവവസർ രപ്പണ്ടത്തി, 

എന്നാല് റഫാറട്ടായില് 
ആള പ്പട ക്പായം മധയവയസ്ട 
എന്നാണ് റതാന്നിക്കുന്നത്. 

എന്ത്ു നടപടിയാണ് 
സൂപ്പർവവസർ 
എടുറക്കണ്ടത്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Correct the age to 48 and 

approve the packet 

ക്പായം 48 വയസ്ട 
എന്ന് തിരുത്തി 
പായ്ക്കറ്റ് 
അംഗീരരിക്കുര

Put the packet on Hold 

and inform resident to 

come again for correction 

പായ്ക്കറ്റ് 
റഹാൾഡ് പ്പെയ്യ ര, 

തിരുത്തലിനായി 
വീണ്ടും എത്താൻ 
സ്ഥിരനിവാസിറയാട്
 പറയുര

Reject the packet 

പായ്ക്കറ്റ് 
നിരസിക്കുര

Approve after 

checking with 

the Operator 

ഓപ്പറററ്ററു
പ്പമാത്ത് 
പരിറശാധി
ച്ച റശഷം 
അംഗീരരി
ക്കുര

2

245 While reviewing the enrolment data 

the Supervisor finds that the 

photograph of the resident is 

completely blurred. What action 

should the Supervisor take 

എൻററാൾപ്പമന്റ് റഡറ്റ 
അവറലാരനം നടത്തുന്ന 
സമയത്ത് 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫ് പൂർണ്ണമായി 
മങ്ങിയതായി 
സൂപ്പർവവസർ രപ്പണ്ടത്തി. 

എന്ത്ു നടപടിയാണ് 
സൂപ്പർവവസർ 
എടുറക്കണ്ടത്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Rectify the blurred image 

മങ്ങിയ ഇറമജ് 
ശരിപ്പപ്പടുത്തുര

Put the packet on Hold 

പായ്ക്കറ്റ് 
റഹാൾഡ് പ്പെയ്യ ര

Reject the packet 

പായ്ക്കറ്റ് 
നിരസിക്കുര

Approve the 

packet 

പായ്ക്കറ്റ് 
അംഗീരരി
ക്കുര

3

246 A resident wants her name spelt as 

Samina although her PoI document has 

her name spelt as Sameena ഒരു 
സ്ഥിരനിവാസി അവരുപ്പട 
റപര് സമിന എന്ന് 
എഴുതാൻ ആക്ഗഹിക്കുന്നു 
എന്നാല് അവരുപ്പട PoI 

റരഖ്യില് സമീന എന്നാണ് 
ഉച്ചാര ം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

The 'Verifier' can permit 

this change 

'പരിറശാധരന്റ' 

ഈ മാറ്റം 
അനുവദ്ിക്കാനാരും

The 'Operator' can permit 

this change 

'ഓപ്പറററ്റർക്ക്' ഈ 
മാറ്റം 
അനുവദ്ിക്കാനാരും

The 'Supervisor' can 

permit this change 

'സൂപ്പർവവസർ
ക്ക്' ഈ മാറ്റം 
അനുവദ്ിക്കാനാ
രും

Nobody can 

permit this 

change ഈ 
മാറ്റം 
ആർക്കും 
അനുവദ്ി
ക്കാനാരിലല

1



247 A resident wants her date of birth to 

be changed to 25th June 1990 although 

her School Leaving Certificate, 

provided as Proof of DoB, states her 

DoB as 1st June 1987 ഒരു 
സ്ഥിരനിവാസി അവരുപ്പട 
ജനനത്തീയതി 25 ജൂൺ 1990 

എന്ന് മാറ്റാൻ 
ആക്ഗഹിക്കുന്നു, എന്നാല് 
ജനനത്തീയതി സംബന്ധിച്ച 
പ്പതളിവായി നല്രിയിട്ട ള്ള 
അവരുപ്പട സ്ടരൂൾ ലീവിംഗ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റില് 
സൂെിപ്പിക്കുന്നത് 1 ജൂൺ 1987 

എന്നാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

The 'Verifier' can permit 

this change 

'പരിറശാധരന്റ' 

ഈ മാറ്റം 
അനുവദ്ിക്കാനാരും

The 'Operator' can permit 

this change 

'ഓപ്പറററ്റർക്ക്' ഈ 
മാറ്റം 
അനുവദ്ിക്കാനാരും

The 'Supervisor' can 

permit this change 

'സൂപ്പർവവസർ
ക്ക്' ഈ മാറ്റം 
അനുവദ്ിക്കാനാ
രും

Nobody can 

permit this 

change ഈ 
മാറ്റം 
ആർക്കും 
അനുവദ്ി
ക്കാനാരിലല

4

248 Karthi has come to enroll his 4 year old 

son Ganesh. Ganesh is tired and has 

fallen asleep on his father's lap. The 

operator രാർത്തി 
അറേഹത്തിപ്പന്റ 4 

വയസുള്ള മരൻ 
ഗറ ഷിപ്പന എൻററാൾ 
പ്പെയ്യ ന്നതിന്റ എത്തി. 

ഗറ ഷ് ക്ഷ്ീ ിച്ച് അച്ഛപ്പന്റ 
റതാളില് രിടന്ന് 
ഉറങ്ങിറപ്പായി. ഓപ്പറററ്റർക്ക്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Can continue with the 

enrolment as Iris data 

capture is not required 

for children below 5 

years of age 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
തുടരാനാരും 
രാര ം 5 

വയസില് 
താപ്പഴയുള്ള 
രുട്ടിരള പ്പട 
റനക്തപടല റഡറ്റ 
പരർറത്തണ്ട 
ആവശയമിലല

d even though he is asleep 

ഉറങ്ങുരയാപ്പ ങ്കില്
 രൂടി രുട്ടിയുപ്പട 
റഫാറട്ടാപ്പയടുക്കാൻ 
രഴിയുപ്പമന്നതിനാല്
 എൻററാൾപ്പമന്റ് 
തുടരാനാരും

Cannot continue with 

the enrolment as Iris 

data needs to be 

captured 

റനക്തപടല 
റഡറ്റ 
പരർറത്തണ്ടത് 
ആവശയമായതി
നാല് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
തുടരാനാരിലല

Cannot 

continue with 

the enrolment 

as the child's 

eyes need to be 

open during the 

facial image 

capture മുഖ് 
െിക്തം 
പരർത്തുന്ന
 റവളയില് 
രുട്ടിയുപ്പട 
രണ്ണ രൾ 
തുറന്നിരി
റക്കണ്ടതിനാ
ല് 
എൻററാൾ
പ്പമന്റ് 
തുടരാനാരി
ലല

4



249 Before starting an enrolment for a 

resident, the operator must ensure 

that ഒരു സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപായി, 

ഓപ്പറററ്റർ ഉറപ്പാക്ക ം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

The resident has no 

biometric exceptions 

സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
നയൂനതരൾ 
ഇപ്പലലന്ന്

The resident has filled the 

enrolment form 

സ്ഥിരനിവാസി 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റഫാം 
പൂരിപ്പിച്ചിട്ട പ്പണ്ടന്ന്

The resident has 

certified true copies 

of all documents that 

are being submitted 

as proof of Identity, 

Address, Age, 

Relationship 

തിരിച്ചറിയല്, 

വിലാസം, 

ക്പായം, ബന്ധം 
എന്നിവ 
പ്പതളിയിക്കുന്നതി
നായി 
സമർപ്പിക്കുന്ന 
എലലാ 
റരഖ്രള പ്പടയും 
സാക്ഷ്യപ്പപ്പടുത്തി
യ ശരി 
പരർപ്പ രൾ 
സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട 
പക്കലുപ്പണ്ടന്ന്

The resident 

has obtained 

the Verifier's 

signature and 

stamped on the 

enrolment form 

and the 

certified true 

copies of all 

documents that 

are being 

submitted as 

proof of 

Identity, 

Address, Age, 

Relationship 

എൻററാൾ
പ്പമന്റ് 
റഫാമില് 
പരിറശാധര
പ്പന്റ ഒപ്പ ം 
സ്റ്റാമ്പും 
വാങ്ങിയിട്ട 
പ്പണ്ടന്നും 
തിരിച്ചറിയ
ല്, 

വിലാസം, 

ക്പായം, 

ബന്ധം 
എന്നിവ 
പ്പതളിയിക്കു
ന്നതിനായി 
സമർപ്പിക്കു

4



250 Khasiram has come for enrolment and 

submits all documents to Baliram the 

operator. Baliram finds that the 

Verifier has signed and stamped all of 

Khasiram's documents except the 

enrolment form ഖ്ാസിറാം 
എൻററാൾപ്പമന്റിന്റ 
എത്തുരയും എലലാ 
റരഖ്രള ം ഓപ്പറററ്ററായ 
ബലിറാമിനു നല്രുരയും 
പ്പെയ്തു. എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റഫാമില് ഒഴിപ്പര 
ഖ്ാസിറാമിപ്പന്റ എലലാ 
റരഖ്രളിലും പരിറശാധരൻ 
ഒപ്പിടുരയും സ്റ്റാമ്പ് 
പ്പെയ്യ രയും 
പ്പെയ്തിട്ടിട്ട പ്പണ്ടന്ന് ബലിറാം 
രപ്പണ്ടത്തി

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Baliram must ask 

Khasiram to get the 

enrolment form signed 

and stamped by the 

Verifier before 

continuing with the 

enrolment 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
തുടരുന്നതിനു 
മുൻപായി 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റഫാമില് 
പരിറശാധരപ്പന്റ 
ഒപ്പ ം സ്റ്റാമ്പും 
പതിക്കുന്നതിന്റ 
ഖ്ാസിറാമിറനാട് 
ബലിറാം 
ആവശയപ്പപ്പട ം

Baliram can himself verify 

the data in the form using 

the various documents 

provided by Khasiram and 

continue with the 

enrolment ഖ്ാസിറാം 
നല്രിയിട്ട ള്ള 
വിവിധ റരഖ്രൾ 
ഉപറയാഗിച്ച് 
ബലിറാമിന്റ റഡറ്റ 
പരിറശാധിക്കുരയും
 എൻററാൾപ്പമന്റ് 
തുടരുരയും പ്പെയ്യാം

Baliram can ask the 

supervisor to sign on 

the Enrolment form 

and continue with the 

enrolment 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റഫാമില് 
ഒപ്പിടുന്നതിന്റ 
ബലിറാമിന്റ 
സൂപ്പർവവസ
ററാട് 
ആവശയപ്പപ്പടുര
യും 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
തുടരുരയും 
പ്പെയ്യാം

Enrolment 

forms are not 

mandatory. 

therefore 

Baliram can 

start entering 

the data from 

the documents 

provided by 

Khasiram 

എൻററാൾ
പ്പമന്റ് 
റഫാമുരൾ 
നിർബന്ധമലല
 അതിനാല് 
തപ്പന്ന 
ഖ്ാസിറാം 
നല്രിയ 
റരഖ്രളില് 
നിന്ന് റഡറ്റ 
പരർത്തുന്ന
ത് 
ബലിറാമിന്റ
 

ആരംഭിക്കാം

1



251 Which of the following documents are 

acceptable for enrolment a) Electric Bill 

as PoI b) Gazetted Officer or MLA's 

letter on Letter Head as PoA c) 

Certificate of Identity, with photograph 

issued by Gazetted officer on letter 

head as PoI d) School Leaving 

Certificate as PoA 

എൻററാൾപ്പമന്റിനായി 
ഇനിപ്പറയുന്നതില് 
ഏപ്പതാപ്പക്ക റരഖ്രൾ ആണ് 
സവീരാരയമായത് എ) PoI 

ആയി ഇലക്ക്ടിക് ബില് ബി) 

PoA ആയി പ്പലറ്റർ 
പ്പഹഡിലുള്ള ഗസറ്റഡ് 
ഓഫീസറുപ്പട അപ്പലലങ്കില് 
എംഎല്എയുപ്പട രത്ത് സി) 

PoI ആയി പ്പലറ്റർ 
പ്പഹഡിലുള്ള ഗസറ്റഡ് 
ഓഫീസർ നല്രുന്ന റഫാറട്ടാ 
പതിച്ച തിരിച്ചറിയല് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡി) PoA ആയി 
സ്ടരൂൾ ലീവിംഗ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

a എ b ബി c സി d ഡി 3

252 Which of the following documents are

acceptable for enrolment<br>

a) Certificate of Address issued by MLA

or Gazetted officer on Letter head as

PoA<br>

b) Certificate of Address, having photo,

issued by MLA or Gazetted officer on

Letter head as PoA<br>

c) Certified true copy of Birth

Certificate as PoA<br>

 d) Landlord's letter as PoA

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

a എ b ബി c സി d ഡി 2



253 Resident has brought copies of 

documents attested by a Public Notary. 

Are these acceptable ഒരു 
പബ്ലിക് റനാട്ടറി 
സാക്ഷ്യപ്പപ്പടുത്തിയ 
റരഖ്രള പ്പട പരർപ്പ രൾ 
സ്ഥിരനിവാസി പ്പരാണ്ടുവന്നു. 
ഇത് സവീരാരയമാറ ാ

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Verifier should insist 

upon originals as certified 

copies are not acceptable 

സാക്ഷ്യപ്പപ്പടുത്തിയ
 പരർപ്പ രൾ 
സവീരാരയമലലാത്തതി
നാല് 
പരിറശാധരൻ 
ഒറിജിനലുരൾ 
ആവശയപ്പപ്പട ം

Verifier can accept these 

certified copies 

പരിറശാധരന്റ ഈ 
സാക്ഷ്യപ്പപ്പടുത്തിയ 
പരർപ്പ രൾ 
സവീരരിക്കാനാരും

- - 2

254 Archana has come for enrolment along 

with original proof of identification 

documents. However, her proof of Age 

document which is her school leaving 

certificate has been submitted to the 

college where Archana is seeking 

admission. She has a photocopy of the 

school leaving certificate. Can she be 

enrolled തിരിച്ചറിയല് 
റരഖ്രള പ്പട ഒറിജിനല് 
ക്പൂഫുമായി അർച്ചന 
എൻററാൾപ്പമന്റിപ്പനത്തി . 

എന്നിരുന്നാലും, അവള പ്പട 
ക്പായം പ്പതളിയിക്കുന്ന 
റരഖ്യായ സ്ടരൂൾ ലീവിംഗ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അർച്ചന 
അഡ്മിഷൻ റതടുന്ന 
റരാറളജില് 
പ്പരാടുത്തിരിക്കുരയാണ്. 

സ്ടരൂൾ ലീവിംഗ് 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിപ്പന്റ ഒരു 
റഫാറട്ടാ റരാപ്പി അവള പ്പട 
പക്കലുണ്ട്. അവൾക്ക് 
എൻററാൾ പ്പെയ്യാനാരുറമാ?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

The photocopy is 

sufficient to be used as a 

Proof of Age document 

and Archana can be 

enrolled on the basis of 

this ക്പായം 
പ്പതളിയിക്കുന്ന 
റരഖ്യ്ക്കുള്ള 
പ്പതളിവായി 
റഫാറട്ടാ റരാപ്പി 
മതിയാരും, 

ഇതിപ്പന്റ 
അടിസ്ഥാനത്തില് 
അർച്ചനയ്ക്ക് 
എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാനാരും

The photocopy must be 

certified by the Verifier 

and then used for 

enrolment 

റഫാറട്ടാറരാപ്പി 
പരിറശാധരൻ 
സാക്ഷ്യപ്പപ്പടുത്തിരി
ക്ക ം തുടർന്ന്, 
എൻററാൾപ്പമന്റിനാ
യി ഉപറയാഗിക്കാം

The photocopy must 

be certified by a 

Public Notary or a 

Gazetted officer in 

order to be accepted 

as a Proof of Age 

document ക്പായം 
പ്പതളിയിക്കുന്ന 
റരഖ്യായി 
സീരരിക്കുന്നതിന്റ
 

റഫാറട്ടാറരാപ്പി 
ഒരു പബ്ലിക് 
റനാട്ടറി 
അപ്പലലങ്കില് 
ഗസറ്റഡ് 
ഓഫീസർ 
സാക്ഷ്യപ്പപ്പടുത്തി
യിരിക്ക ം

Archana can be 

enrolled by 

entering her age 

and setting the 

option for 

document 

verification as 

'Not Verified' 

ക്പായം 
നല്രിപ്പക്കാ
ണ്ട് 
അർച്ചന
യ്ക്ക് 
എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാനാ
രും, 

'പരിറശാധി
ച്ചിലല' 
എന്നതായി 
റഡാരയുപ്പമ
ന്റ് 
റവരിഫിറക്ക
ഷനായുള്ള 
ഐച്ഛിരം 
ക്രമീരരിക്കു
രയും 
പ്പെയ്യാം

4



255 Mary D'mello has come for enrolment. 

She is about 50 years of age and has 

brought all documents in original for 

the enrolment. When the verifier asks 

for copies of the documents she says 

that she has not brought any copies. 

The verifier റമരി ഡിപ്പമറലലാ 
എൻററാൾപ്പമന്റിനായി 
എത്തി. അവർക്ക് ഏതാണ്ട് 
50 വയസ്ട ക്പായമുണ്ട് 
മാക്തമലല 
എൻററാൾപ്പമന്റിനായി എലലാ 
റരഖ്രള ം 
പ്പരാണ്ടുവരിരയും പ്പെയ്തു. 
റരഖ്രള പ്പട പരർപ്പ് 
പരിറശാധരൻ 
ആവശയപ്പപ്പട്ടറപ്പാൾ 
പരർപ്പപ്പടുത്തിട്ടിലല എന്ന് 
അവർ അറിയിക്കുന്നു. 

പരിറശാധരന്റ

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Can ask her to get copies 

പരർപ്പ രൾ 
പ്പരാണ്ടുവരാൻ 
അവറരാട് 
ആവശയപ്പപ്പടാം

Can ask the EA personnel 

to photocopy Mary's 

original documents and 

collect the charges from 

Mary റമരിയുപ്പട 
ഒറിജിനല് 
റരഖ്രള പ്പട 
റഫാറട്ടാറരാപ്പി 
എടുക്കാൻ ഇഎ 
ഉറദ്യാഗസ്ഥറനാട് 
ആവശയപ്പപ്പടുരയും 
റമരിയില് നിന്ന് 
അതിപ്പന്റ നിരക്ക് 
ഈടാക്കുരയും 
പ്പെയ്യാം

Can ask the EA 

personnel to 

photocopy Mary's 

original documents 

and collect the 

charges from him (i.e. 

the verifier) 

റമരിയുപ്പട 
ഒറിജിനല് 
റരഖ്രള പ്പട 
റഫാറട്ടാറരാപ്പി 
എടുക്കാൻ 
ഇഎ 
ഉറദ്യാഗസ്ഥറനാട്
 

ആവശയപ്പപ്പടുര
യും 
അറേഹത്തില് 
നിന്ന് 
(അതായത്, 

പരിറശാധരൻ) 

നിരക്ക് 
ഈടാക്കുരയും 

Can ask the EA 

personnel to 

photocopy 

Mary's original 

documents free 

of cost 

റമരിയുപ്പട 
ഒറിജിനല് 
റരഖ്രള പ്പട 
റഫാറട്ടാറരാ
പ്പി 
സൗജനയമാ
യി 
എടുക്കാൻ 
ഇഎ 
ഉറദ്യാഗസ്ഥ
റനാട് 
ആവശയപ്പപ്പ
ടാം

4

256 The charges to be collected from the 

resident during enrolment is 

എൻററാൾപ്പമന്റ് സമയത്ത് 
സ്ഥിരനിവാസിയില് നിന്ന് 
ഈടാറക്കണ്ട നിരക്കുരൾ

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

NIL ഒന്നുമിലല Rs.20/- 20 രൂപ Rs.50/- 50 രൂപ Rs.100/- 100 

രൂപ
1

257 The charges to be collected from the 

resident for carrying out any kind of 

correction in enrolment data is 

എൻററാൾപ്പമന്റ് റഡറ്റയില് 
വരുത്തുന്ന ഏപ്പതങ്കിലും 
തിരുത്തലുരൾക്ക് 
സ്ഥിരനിവാസിയില് നിന്ന് 
ഈടാറക്കണ്ട നിരക്കുരൾ

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

NIL ഒന്നുമിലല Rs.20/- 20 രൂപ Rs.50/- 50 രൂപ Rs.100/- 100 

രൂപ
1



258 The EA creates a docket which contains 

the documents submitted by the 

resident. Ideally how many such 

dockets should constitute a batch? 

സ്ഥിരനിവാസി സമർപ്പിച്ച 
റരഖ്രൾ അടങ്ങിയ ഒരു 
റഡാക്കറ്റ് ഇഎ 
സൃഷ്ടിക്കുന്നു. 
യുക്തിസഹമായി 
അത്തരത്തിലുള്ള എക്ത 
റഡാക്കറ്റ രൾ ഒരു ബാച്ച് 
ഉണ്ടാക്ക ം?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

100 150 200 250 4

259 Enrolment station must have an extra 

monitor for residents to verify their 

data. സ്ഥിരനിവാസിരള പ്പട 
റഡറ്റ 
പരിറശാധിക്കുന്നതിനായി 
എൻററാൾപ്പമന്റ് റസ്റ്റഷനില് 
ഒരു അധിര റമാ ിട്ടർ 
ഉണ്ടായിരിക്ക ം.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

260 Laptop/Desktop is a '_blank_' 

requirement in the enrolment station 

ലാപ്റടാപ്പ്/പ്പഡസ്ടക്റടാപ്പ് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് റസ്റ്റഷനിപ്പല 
'_blank_' ആവശയമാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Mandatory 

നിർബന്ധമായത്
Optional 

ഐച്ഛിരപരമായത്
Extra അധിരം Unimportant 

അക്പധാനം
1

261 Which are the mandatory 

requirements for an enrolment station 

ഒരു എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റസ്റ്റഷനിപ്പല നിർബന്ധ 
ആവശയങ്ങൾ ഏതാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Digital Camera 

ഡിജിറ്റല് രയാമറ
Computer രമ്പയൂട്ടർ Extra Monitor 

അധിര 
റമാ ിട്ടർ

All the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4



262 The Enrolment Agency is required to 

have a unique Operator ID of each of 

their Operator and Supervisor to 

activate them. എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസിക്ക് അവരുപ്പട 
ഓപ്പറററ്ററുപ്പടയും 
സൂപ്പർവവസറുപ്പടയും ഒരു 
സവിറശഷ ഓപ്പറററ്റർ 
ഐഡി അവ 
സജീവമാക്കുന്നതിന്റ 
ആവശയമാണ്.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

263 Data Card, connected to an Enrolment 

Station, is used for ഒരു 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റസ്റ്റഷനുമായി 
ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റഡറ്റാ 
രാർഡ് ഉപറയാഗിക്കുന്നത്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Storing Backup Data 

ബാക്കപ്പ് റഡറ്റ 
സൂക്ഷ്ിക്കുന്നതിന്റ

Capturing the residents 

Voice 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട
 ശബ്ദം 
പരർത്തുന്നതിന്റ

Determining the 

location of the 

Enrolment Station 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റസ്റ്റഷപ്പന്റ 
സ്ഥാനം 
നിർണ്ണയിക്കുന്ന
തിന്റ

Syncing the 

Enrolment 

Station with 

CIDR using SFTP 

എസ്ടഎഫ്ടി
പി 
ഉപറയാഗിച്ച്
 

സിഐഡി
ആറുമായി 
എൻററാൾ
പ്പമന്റ് 
റസ്റ്റഷൻ 
സമനവയിപ്പി
ക്കുന്നതിന്റ

4

264 The client enrolment software is 

installed in the computer for collecting 

the '_blank_' and '_blank_' data. 

'_blank_', '_blank_' ഡാറ്റ 
റശഖ്രിക്കുന്നതിനായി 
രമ്പയൂട്ടറില് ക്ലയന്റ് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റസാഫ്റ്റ്പ്പവയർ ഇൻസ്റ്റാൾ 
പ്പെയ്യ ന്നു.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Demographic 

ജനസംഖ്യാപരം
Geographic 

ഭൂമിശാസ്ടക്തപരം
Biometric 

ബറയാപ്പമക്ടിക്
Both 1 and 3 1 

ഉം 3 ഉം
4



265 The documents to be printed in an 

enrolment centre after enrolment are 

എൻററാൾപ്പമന്റിനു റശഷം 
ഒരു എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തില് 
അച്ചടിറക്കണ്ടുന്ന റരഖ്രളാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Photographs of the 

residents 

സ്ഥിരനിവാസിരള 
പ്പട 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫുരൾ

Acknowledgement and 

Consent Letter 

അറിയിപ്പ ം 
സമ്മത രത്തും

Photographs of Iris 

and fingerprints of 

the resident 

സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട 
റനക്തപടലത്തിപ്പന്റ
യും 
വിരലടയാളങ്ങ
ള പ്പടയും 
റഫാറട്ടാക്ഗാഫുര
ൾ

All the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

2

266 If there is lady resident then lady 

volunteer should help the Resident 

wherever necessary ഒരു വനിതാ 
സ്ഥിരനിവാസി ഉപ്പണ്ടങ്കില്, 

ആവശയമാരുന്ന പക്ഷ്ം 
വനിതാ റവാളണ്ടിയർ 
സ്ഥിരനിവാസിപ്പയ 
സഹായിക്ക ം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yes റവ ം No റവണ്ട - - 1

267 _blank_' are commonly used in various 

types of identification cards and it is 

widely accepted as a biometric 

identifier. വിവിധ തരം 
തിരിച്ചറിയല് രാർഡുരളില് 
പ്പപാതുവായി 
ഉപറയാഗിക്കുന്നത് '_blank_' 

ആണ്, ഒരു ബറയാപ്പമക്ടിക് 
തിരിച്ചറിയലായി ഇത് 
വയാപരമായി 
അംഗീരരിക്കുന്നു.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Iris റനക്തപടലം DNA ഡിഎൻഎ Fingerprints 

വിരലടയാളങ്ങൾ
Photo of Face 

മുഖ്ത്തിപ്പന്റ
 റഫാറട്ടാ

4

268 After completion of data capture, the 

application generates 

"Acknowledgement" and "Consent-for-

Enrolment". ഡാറ്റ പരർത്തല് 
പൂർത്തിയായ റശഷം, 

ആപ്ലിറക്കഷൻ "അറിയിപ്പ്" 

രൂടാപ്പത 
"എൻററാൾപ്പമന്റിനുള്ള 
സമ്മതം" ജനറററ്റ് പ്പെയ്യ ന്നു.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



269 The data about the resident that is 

related to name, address, gender, date 

of birth, mobile number, email, etc is 

demographic data റപര്, വിലാസം, 

ലിംഗറഭദ്ം, ജനനത്തീയതി, 

പ്പമാവബല് നമ്പർ, ഇപ്പമയില്, 

മുതലായവയുമായി 
ബന്ധപ്പപ്പട്ട 
സ്ഥിരനിവാസിപ്പയ 
സംബന്ധിച്ച ഡാറ്റയാണ് 
പ്പഡറമാക്ഗാഫിക് റഡറ്റ

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

270 The name field is a mandatory field in 

the demographic details 

ജനസംഖ്യാപര 
വിശദ്ാംശങ്ങളിപ്പല 
നിർബന്ധ വിഭാഗമാണ് 
റപര് വിഭാഗം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

271 In all the cases it is necessary that the 

resident's data is verified on the basis 

of the documents produced or through 

Head of the Family or through the 

'_blank_' ഹാജരാക്കുന്ന 
റഡറ്റയുപ്പട അടിസ്ഥാനത്തില് 
അപ്പലലങ്കില് രുടുംബ നാഥൻ 
വഴി അപ്പലലങ്കില് '_blank_' 

വഴി സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
റഡറ്റ പരിറശാധിറക്കണ്ടത് 
എലലാ സാഹെരയങ്ങളിലും 
അതയാവശയമാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Registrar രജിസ്ടക്ടാർ Employee എംറപ്ലായി Introducer 

പരിെയപ്പപ്പടു
ത്തുന്ന വയക്തി

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

3

272 As per KYR standards, the mobile 

number & e-mail address are 

mandatory for the demographic data 

പ്പരവവആർ 
സ്റ്റാൻറഡർഡുരൾ 
അനുസരിച്ച്, ജനസംഖ്യാപര 
റഡറ്റയ്ക്കായി പ്പമാവബല് 
നമ്പറും ഇ-പ്പമയില് 
വിലാസവും നിർബന്ധമാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2



273 For childs below 5 years, father/ 

mother/ guardian’s name and Aadhaar 

or Enrolment number is mandatory for 

enrolment 5 വയസില് 
താപ്പഴയുള്ള രുട്ടിരൾക്കായി, 

എൻററാൾപ്പമന്റിനായി 
പിതാവിപ്പന്റ/മാതാവിപ്പന്റ/ര
ക്ഷ്ിതാവിപ്പന്റ റപരും 
ആധാർ അപ്പലലങ്കില് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് നമ്പരും 
നിർബന്ധമാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

274 The Verifier (Registrar's representative) 

should verify the proof of identity 

documents produced by the individual 

before recording the name. റപര് 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുന്നതിനു 
മുൻപായി വയക്തി നല്രിയ 
തിരിച്ചറിയല് റരഖ്രൾ 
പരിറശാധരൻ 
(രജിസ്ടക്ടാറുപ്പട ക്പതിനിധി) 

പരിറശാധിച്ച റപ്പിക്ക ം.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

275 Gender has to be recorded by the 

Enrolment Agency as declared by the 

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

"T" Transgender, by എൻററാളി 
ക്പസ്ടതാവിക്കുന്ന ലിംഗറഭദ്ം 
പുരുഷൻ എങ്കില് "എം" 

എന്നും സ്ടക്തീ എങ്കില് 
"എഫ്" എന്നും 
ക്ടാൻസ്ടപ്പജണ്ടർ എങ്കില് "ടി" 

എന്നും എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസി 
റരഖ്പ്പപ്പടുറത്തണ്ടതുണ്ട്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Selecting from a Drop-

down Box ഒരു 
റക്ഡാപ്പ് ഡൗൺ 
റബാക്സില് നിന്ന് 
തിരപ്പഞ്ഞടുത്തുപ്പരാ
ണ്ട്

Typing into a Blank Box 

ഒരു ശൂനയ 
റബാക്സില് വടപ്പ് 
പ്പെയ്ത്

Selecting a Bulleted 

Option ഒരു 
ബുള്ളറ്റ ള്ള 
ഓപ്ഷൻ 
തിരപ്പഞ്ഞടുത്ത്

Clicking on an 

Icon ഒരു 
െിഹ്നത്തില്
 ക്ലിക്ക് 
പ്പെയ്ത്

2



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

father /mother / guardian have not 

been enrolled, the enrolment of that 

child can be done. 5 വയസില് 
താപ്പഴയുള്ള രുട്ടിക്കായി, 

രുട്ടിയുപ്പട 
പിതാവ്/മാതാവ്/രക്ഷ്ിതാവ് 
ഇതുവപ്പര എൻററാൾ 
പ്പെയ്തിട്ടിപ്പലലങ്കില്, രുട്ടിയുപ്പട 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
നടത്താനാരും.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

277 The first step in the process of 

capturing resident data is to login to 

the Aadhaar Enrolment Client. How will 

you launch the Aadhaar Enrolment 

Client സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
റഡറ്റ പരർത്തുന്ന 
ക്പക്രിയയുപ്പട ആദ്യപ്പത്ത 
െുവട് ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ക്ലയന്റില് 
റലാഗിൻ പ്പെയ്യ രയാണ്. 

ആധാർ എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ക്ലയന്റ് നിങ്ങൾ എങ്ങപ്പന 
ആരംഭിക്കും?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Clicking Aadhaar 

Enrolment Client icon on 

the desktop 

പ്പഡസ്ടക്റടാപ്പിപ്പല 
ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ക്ലയന്റില് ക്ലിക്ക് 
പ്പെയ്തുപ്പരാണ്ട്

Click Start > All Programs > 

UID Authority of India > 

Aadhaar Enrolment Client 

ആരംഭിക്കുര > 

എലലാ 
റക്പാക്ഗാമുരള ം > 

യുഐഡി 
അറതാറിറ്റി ഓഫ് 
ഇന്ത്യ > ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ക്ലയന്റ് ക്ലിക്ക് 
പ്പെയ്യ ര

enter the web address 

as www.uidia.co.in 

www.uidia.co.in 

പ്പവബ് 
വിലാസം 
നല്രുര

Either 1 or 2 

ഒന്നുരില് 1 

അപ്പലലങ്കില് 2

4

278 Enrolment operators need knowledge 

of English and the local language. 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഓപ്പറററ്റർമാർക്ക് 
ഇംഗ്ലീഷിലും ക്പാറദ്ശിര 
ഭാഷയിലും 
പരിജ്ഞാനമുണ്ടായിരിക്ക ം.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

279 PoI stands for PoI 

അർത്ഥമാക്കുന്നത്
Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Proof of Integrity 

സമക്ഗത 
സംബന്ധിച്ച 
പ്പതളിവ്

Proof of Identity 

തിരിച്ചറിയല് 
പ്പതളിവ്

Proof of Citizen of 

India ഇന്ത്യൻ 
പൗരതവ പ്പതളിവ്

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

2

280 PoA stands for PoA 

അർത്ഥമാക്കുന്നത്
Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Proof of Agility 

െലനറശഷി 
സംബന്ധിച്ച 
പ്പതളിവ്

Proof of Accommodation 

അറക്കാമറഡഷൻ 
പ്പതളിവ്

Proof of Address 

വിലാസ പ്പതളിവ്
None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

3



281 While capturing resident’s 

demographic data - The name has been 

entered as Ms. Bhoomika Devi. 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
ജനസംഖ്യാപര റഡറ്റ 
പരർത്തുന്ന സമയത്ത് - 

റപര് മിസ്ട. ഭൂമിര റദ്വി 
എന്ന് നല്രി.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Should have been 

Bhoomika Devi ഭൂമിര 
റദ്വി 
എന്നായിരിക്ക ം

Should have been Mrs. 

Bhoomika Devi ക്ശീമതി 
ഭൂമിര റദ്വി 
എന്നായിരിക്ക ം

Should have been 

Miss Bhoomika Devi 

രുമാരി ഭൂമിര 
റദ്വി 
എന്നായിരിക്ക
 ം

Ms. Bhoomika 

Devi is correct 

മിസ്ട. 

ഭൂമിര 
റദ്വി 
ശരിയാണ്

1

282 You can enter more than 3 digits in the 

Age field ക്പായ വിഭാഗത്തില് 
3 അക്കത്തില് രൂടുതല് 
നല്രാനാരും

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

283 Enter the dates using '_blank_' format 

'_blank_' റഫാർമാറ്റ് 
ഉപറയാഗിച്ച് തീയതിരൾ 
നല്രുര

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

DD MM YY ദ്ിദ്ി 
മാമാ വവ

DD/M/YY ദ്ിദ്ി/മ/വവ DD MM YYYY (not 

separated by /) ദ്ിദ്ി 
മാമാ വവവവ 
(/ ഉപറയാഗിച്ച് 
റവർതിരിക്കാത്ത
ത്)

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

3

284 Capture of facial image is mandatory 

for all residents including infants 

രുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പപ്പപ്പട 
എലലാ 
സ്ഥിരനിവാസിരള പ്പടയും 
മുഖ് െിക്തം പരർറത്തണ്ടത് 
നിർബന്ധമാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

285 Iris capture is mandatory for all 

residents above '_blank_' years 

'_blank_' വയസിനു 
മുരളിലുള്ള എലലാ 
സ്ഥിരനിവാസിരള പ്പടയും 
റനക്തപടലം പരർറത്തണ്ടത് 
നിർബന്ധമാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

2 4 5 6 3

286 What is the purpose of PoI documents 

PoI റരഖ്രള പ്പട ഉറേശയം 
എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Verify resident's name 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട
 റപര് 
പരിറശാധിക്കുര

Verify resident's marital 

status 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട
 വവവാഹിര 
നില 
പരിറശാധിക്കുര

Verify resident's 

address 

സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട വിലാസം 
പരിറശാധിക്കുര

Verify resident's 

date of birth 

സ്ഥിരനിവാ
സിയുപ്പട 
ജനനത്തീയ
തി 
പരിറശാധി
ക്കുര

1



287 What is the function of "PoI and PoA" 

field "PoI, PoA" ഫീല്ഡിപ്പന്റ 
ക്പവർത്തനം എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

To select the document 

of ‘Proof of Identity’ and 

‘Proof of Address’ 

documents submitted by 

the resident from the 

drop-down list റക്ഡാപ്പ്-
ഡൗൺ ലിസ്റ്റില് 
നിന്നും 
സ്ഥിരനിവാസി 
സമർപ്പിച്ച 
'തിരിച്ചറിയല് 
പ്പതളിവും' 

'തിരിച്ചറിയല് 
വിലാസവും' 

സംബന്ധിച്ച റരഖ് 
തിരപ്പഞ്ഞടുക്കാൻ

To scan the PoI and PoA 

documents PoI, PoA 

റരഖ്രൾ സ്ടരാൻ 
പ്പെയ്യാൻ

To select 

identification mark of 

the resident from 

drop-down list 

റക്ഡാപ്പ്-ഡൗൺ 
ലിസ്റ്റില് നിന്ന് 
സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട 
തിരിച്ചറിയല് 
അടയാളം 
തിരപ്പഞ്ഞടുക്കാൻ

To capture 

alternative 

address of the 

resident 

സ്ഥിരനിവാ
സിയുപ്പട 
ബദ്ല് 
വിലാസം 
പരർത്താൻ

1

288 Which screen comes after the 

"Demographics" data capture screen 

"ജനസംഖ്യാപരമായ" ഡാറ്റ 
പരർത്തല് സ്ടക്രീനിനു 
റശഷം ഏത് സ്ടക്രീൻ 
ദ്ൃശയമാരും?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

References screen 

റഫറൻസുരൾ 
സ്ടക്രീൻ

Fingerprints screen 

വിരലടയാള 
സ്ടക്രീൻ

Iris Scan screen 

റനക്തപടല 
സ്ടരാൻ സ്ടക്രീൻ

Photograph 

screen 

റഫാറട്ടാക്ഗാ
ഫ് സ്ടക്രീൻ

1

289 What is the duty of operator at the 

time of Review and Confirmation of 

Captured Data, if the resident can't 

read സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
വായിക്കാൻ രഴിയിപ്പലലങ്കില്, 

പരർത്തിയ ഡാറ്റയുപ്പട 
അവറലാരനവും 
സ്ഥിരീരര വും സമയപ്പത്ത 
ഓപ്പറററ്ററുപ്പട െുമതല 
എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Read out the text on the 

screen സ്ടക്രീനിപ്പല 
വാരയം 
വായിക്കുര

Ignore this step ഈ 
പടി അവഗ ിക്കുര

Tell other enrollee to 

read out the text on 

screen 

സ്ടക്രീനിപ്പല 
വാരയം 
വായിക്കാൻ 
ഇതര 
എൻററാളിറയാട്
 പറയുര

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1



290 What is the function of "Operator 

Confirmation" section on "Review" 

screen “അവറലാരന 
സ്ടക്രീനിപ്പല” “ഓപ്പറററ്റർ 
സ്ഥിരീരര ം” 

വിഭാഗത്തിപ്പന്റ ക്പവർത്തനം 
എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

After collecting data from 

each resident, the 

operator is required to 

confirm the data by 

giving her/his own 

fingerprint ഓറരാ 
സ്ഥിരനിവാസിയില്
 നിന്നും റഡറ്റ 
റശഖ്രിച്ച റശഷം, 

അറേഹത്തിപ്പന്റ/അ
വരുപ്പട സവന്ത്ം 
വിരലടയാളം 
നല്രിപ്പക്കാണ്ട് 
ഓപ്പറററ്റർ റഡറ്റ 
സ്ഥിരീരരിറക്കണ്ട
താണ്

After collecting data from 

every resident, the 

operator is required to 

confirm the data by 

capturing resident's 

fingerprint ഓറരാ 
സ്ഥിരനിവാസിയില് 
നിന്നും റഡറ്റ 
റശഖ്രിച്ച റശഷം, 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട
 വിരലടയാളം 
പരർത്തിപ്പക്കാണ്ട് 
ഓപ്പറററ്റർ റഡറ്റ 
സ്ഥിരീരരിറക്കണ്ടതാ
ണ്

After collecting data 

from every resident, 

the operator is 

required to confirm 

the data by capturing 

any one of other 

resident's fingerprint, 

who are waiting for 

enrolment ഓറരാ 
സ്ഥിരനിവാസി
യില് നിന്നും 
റഡറ്റ റശഖ്രിച്ച 
റശഷം, 

എൻററാൾപ്പമന്റി
നായി 
രാത്തിരിക്കുന്ന 
ഏപ്പതങ്കിലുപ്പമാരു
 

സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട 
വിരലടയാളം 
പരർത്തിപ്പക്കാ
ണ്ട് ഓപ്പറററ്റർ 
റഡറ്റ 
സ്ഥിരീരരിറക്കണ്ട
താണ്

After collecting 

data from every 

resident, the 

operator is 

required to 

confirm the 

data by 

capturing the 

fingerprint of 

Registrar's 

supervisor 

ഓറരാ 
സ്ഥിരനിവാ
സിയില് 
നിന്നും 
റഡറ്റ 
റശഖ്രിച്ച 
റശഷം, 

രജിസ്ടക്ടാറു
പ്പട 
സൂപ്പർവവ
സറുപ്പട 
വിരലടയാ
ളം 
പരർത്തി
പ്പക്കാണ്ട് 
ഓപ്പറററ്റർ 
റഡറ്റ 
സ്ഥിരീരരി
റക്കണ്ടതാണ്

1

291 Entry of correct PIN code auto-

populates the State, District fields 

ശരിയായ പിൻ റരാഡ് 
നല്രുന്നത് സംസ്ഥാനം, ജിലല 
വിഭാഗങ്ങൾ സവയറമവ 
റപാപ്പ റലറ്റ് പ്പെയ്യ ം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



292 If Enrolment operator enters incorrect 

PIN code in the "Pin Code" field, then 

the State and District fields will not be 

auto-populated "പിൻ റരാഡ്" 

വിഭാഗത്തില് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ഓപ്പറററ്റർ 
പ്പതറ്റായ പിൻ റരാഡ് 
നല്രുരയാപ്പ ങ്കില്, 

സംസ്ഥാനം, ജിലല 
വിഭാഗങ്ങൾ സവയറമവ 
റപാപ്പ റലറ്റ് പ്പെയ്യിലല.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

293 At the time of entering Mobile Number 

in the 'MOBILE NO.' field +91 or 0 

should be used before the number. 

പ്പമാവബല് നമ്പർ' 

വിഭാഗത്തില് പ്പമാവബല് 
നല്രുന്ന സമയത്ത്, നമ്പറിനു 
മുന്നില് +91 അപ്പലലങ്കില് 0 

ഉപറയാഗിക്ക ം.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

294 Is it compulsory to capture the 

"Relative Details" data or not “ബന്ധ 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ” റഡറ്റ 
പരർറത്തണ്ടത് 
നിർബന്ധമാറ ാ അലലറയാ?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Compulsory in all cases 

എലലാ 
സരർഭങ്ങളിലും 
നിർബന്ധം

Not compulsory in any 

case ഒരു 
സരർഭത്തിലും 
നിർബന്ധമലല

Compulsory in case of 

child/infant 

enrolment 

രുട്ടിയുപ്പട/രു
ഞ്ഞിപ്പന്റ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സരർഭത്തില് 
നിർബന്ധം

Compulsory in 

case of adult 

enrolment 

ക്പായപൂർ
ത്തിയായവ
രുപ്പട 
സരർഭത്തി
ല് 
നിർബന്ധം

3

295 Which one of the following statements 

is correct. ഇനിപ്പറയുന്ന 
ക്പസ്ടതാവനരളില് ഏതാണ് 
ശരിയായത്.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

The 'NAME' field can be 

blank at the time of 

enrolment 'റപര്' 

വിഭാഗം 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സമയത്ത് 
ശൂനയമാക്കി 
വിടാനാരും

The 'NAME' field requires 

at least one character to 

proceed to the next step 

അടുത്ത 
പടിയിറലക്ക് 
നീങ്ങുന്നതിന്റ 'റപര്' 

വിഭാഗത്തില് 
രുറഞ്ഞത് ഒരു 
അക്ഷ്രം 
ആവശയമാണ്

- - 2



296 Having completed the Demographic 

and Biometric data capture and before 

printing the "Acknowledgement", the 

operator will do which of the following 

ജനസംഖ്യാപര, 

ബറയാപ്പമക്ടിക് റഡറ്റ 
പരർത്തല് 
പൂർത്തിയാവുരയും 
തുടർന്ന് "സവീരരിക്കല്" 

അച്ചടിക്കുരയും 
പ്പെയ്യ ന്നതിനു മുൻപായി 
ഇനിപ്പറയുന്നതില് ഏതാണ് 
ഓപ്പറററ്റർ പ്പെറയ്യണ്ടത്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

The data has to be 

reviewed and confirmed 

by the resident 

സ്ഥിരനിവാസി 
റഡറ്റ 
അവറലാരനം 
നടത്തുരയും 
സ്ഥിരീരരിക്കുരയും
 പ്പെറയ്യണ്ടതുണ്ട്

Logout from the 

application 

ആപ്ലിറക്കഷനില് 
നിന്ന് റലാഗൗട്ട് 
പ്പെയ്യ ര

Start next enroll 

അടുത്ത 
എൻററാൾ 
ആരംഭിക്കുര

- 1

297 What does an operator need to do 

with the "Acknowledgement" 

"സവീരരിക്കല് അറിയിപ്പ്" 

എന്നതുപ്പമാത്ത് ഓപ്പറററ്റർ 
പ്പെറയ്യണ്ടത് എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Sign and hand-over the 

"Acknowledgement" to 

the resident 

"സവീരരിക്കല് 
അറിയിപ്പ്" ഒപ്പിട്ട് 
സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
വരമാറുര

Give the 

"Acknowledgement" to 

the supervisor 

“സവീരരിക്കല് 
അറിയിപ്പ്” 

സൂപ്പർവവസർക്ക് 
നല്രുര

Give the 

"Acknowledgement" 

to the Introducer 

“സവീരരിക്കല് 
അറിയിപ്പ്” 

പരിെയപ്പപ്പടു
ത്തുന്ന 
വയക്തിക്ക് 
നല്രുര

- 1

298 At the end of an enrolment, the 

"Consent" is generated. What does an 

operator need to do with "Consent" 

ഒരു എൻററാറളാൾപ്പമന്റിപ്പന്റ 
അവസാനം, "സമ്മതം" 

ജനറററ്റ് പ്പെയ്തു. "സമ്മതം" 

എന്നതുപ്പമാത്ത് ഓപ്പറററ്റർ 
പ്പെറയ്യണ്ടത് എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Give the "Consent" to the 

resident "സമ്മതം" 

സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
വരമാറുര

Ask resident to sign / give 

thumb impression on the 

"Consent-for-Enrolment" 

and file it 

“എൻററാൾപ്പമന്റിനാ
യുള്ള സമ്മതം” 

ഒപ്പിടാൻ/വിരലടയാ
ളം നല്രാൻ 
സ്ഥിരനിവാസിറയാട്
 ആവശയപ്പപ്പടുര, 

ഫയല് പ്പെയ്യ ര

Give the "Consent-for-

Enrolment" to the 

supervisor 

“എൻററാൾപ്പമന്റി
നായുള്ള 
സമ്മതം” 

സൂപ്പർവവസർ
ക്ക് നല്രുര

Give the 

"Consent-for-

Enrolment" to 

the Introducer 

“എൻററാൾ
പ്പമന്റിനായു
ള്ള 
സമ്മതം” 

പരിെയപ്പപ്പ
ടുത്തുന്ന 
വയക്തിക്ക് 
നല്രുര

2



299 What is the function of the "Correct 

Enrolment Details" tab "നിലവിപ്പല 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ" ടാബിപ്പന്റ 
ക്പവർത്തനം എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Used to correct only the 

name of the resident of 

an existing enrolment 

നിലവിപ്പല 
എൻററാൾപ്പമന്റില് 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട
 റപര് മാക്തം 
തിരുത്താൻ 
ഉപറയാഗിക്കുന്നു

Used to correct any of the 

biometric details of an 

existing enrolment 

നിലവിപ്പല 
എൻററാപ്പമൾന്റില് 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട
 ഏപ്പതങ്കിലും 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ 
തിരുത്താൻ 
ഉപറയാഗിക്കുന്നു

Used to correct any of 

the demographic 

details of an existing 

enrolment 

നിലവിപ്പല 
എൻററാൾപ്പമന്റി
ല് 
സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട 
ജനസംഖ്യാപര 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ 
ഏപ്പതങ്കിലും 
തിരുത്താൻ 
ഉപറയാഗിക്കുന്നു

Used to correct 

only the 

relationship 

details of an 

existing 

enrolment 

നിലവിപ്പല 
എൻററാൾ
പ്പമന്റില് 
സ്ഥിരനിവാ
സിയുപ്പട 
ബന്ധ 
വിശദ്ാംശ
ങ്ങൾ 
മാക്തം 
തിരുത്താൻ 
ഉപറയാഗി
ക്കുന്നു

3

300 To make any correction in the existing 

enrolment details, operator must 

provide the resident’s Enrolment No. 

and Date in the corresponding field. 

നിലവിപ്പല എൻററാൾപ്പമന്റ് 
വിശദ്ാംശങ്ങളില് 
ഏപ്പതങ്കിലും തിരുത്തലുരൾ 
വരുത്താൻ, ഓപ്പറററ്റർ 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
എൻററാൾപ്പമന്റ് നമ്പറും 
തീയതിയും ബന്ധപ്പപ്പട്ട 
വിഭാഗത്തില് 
നല്രിയിരിക്ക ം.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



301 ‘Name’ is a mandatory field on ‘Correct 

Enrolment Details’ screen. Operators 

need to enter the resident’s name in 

the Name field for any correction, even 

if they don’t intend to make a 

correction in the name 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ തിരുത്തുര' 

സ്ടക്രീനില് 'റപര്' നിർബന്ധ 
വിഭാഗമാണ്. റപരില് 
തിരുത്തല് വരുത്താൻ 
ഉറേശിക്കുന്നിപ്പലലങ്കില് 
രൂടിയും ഏപ്പതങ്കിലും 
തിരുത്തലുരൾക്കായി 
റപരുരൾ വിഭാഗത്തില് 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട റപര് 
ഓപ്പറററ്റർ നല്റരണ്ടതുണ്ട്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

302 If the resident intends to correct the 

name already recorded, she/he should 

submit the PoA document 

ഇതിനരം റരഖ്പ്പപ്പടുത്തിയ 
റപര് തിരുത്താൻ 
സ്ഥിരനിവാസി 
ഉറേശിക്കുരയാപ്പ ങ്കില്, 

അവർ/അറേഹം PoA റരഖ് 
സമർപ്പിക്ക ം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2



303 In case of correction of existing 

enrolment data, resident needs to 

provide her/his biometric confirmation 

in the "Photograph and Confirmation" 

screen of "Correct Enrolment Details" 

menu to confirm the changes 

നിലവിപ്പല എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റഡറ്റയുപ്പട തിരുത്തലിപ്പന്റ 
സരർഭത്തില്, മാറ്റങ്ങൾ 
സ്ഥിരീരരിക്കുന്നതിനായി 
"എൻററാൾപ്പമന്റ് 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ തിരുത്തുര" 

പ്പമനുവിപ്പല "റഫാറട്ടാക്ഗാഫും 
സ്ഥിരീരര വും" സ്ടക്രീനില് 
സ്ഥിരനിവാസി 
അറേഹത്തിപ്പന്റ/അവരുപ്പട 
ബറയാപ്പമക്ടിക് വിവരങ്ങൾ 
നല്റരണ്ടതുണ്ട്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

304 If the resident who is undergoing 

enrolment correction is a minor (below 

5 years), operator needs to capture the 

biometric detail of the child’s 

Guardian. എൻററാൾപ്പമന്റ് 
തിരുത്തലിലൂപ്പട 
രടന്നുറപാരുന്ന 
സ്ഥിരനിവാസി ഒരു വമനർ 
(5 വയസില് താപ്പഴ) 

ആപ്പ ങ്കില്, രുട്ടിയുപ്പട 
രക്ഷ്ിതാവിപ്പന്റ 
ബറയാപ്പമക്ടിക് വിശദ്ാംശം 
ഓപ്പറററ്റർ 
പരർറത്തണ്ടതുണ്ട്.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



305 In the 'Demographic' screen, if the 

resident’s Gender is entered as 'F' 

(Female), then the 'Care of' dropdown 

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

D/O options ജനസംഖ്യാപര' 

സ്ടക്രീനില്, 

സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട 
ലിംഗറഭദ്ം 'എഫ്' (പ്പപൺ) 

ആയി നല്രിയിട്ട പ്പണ്ടങ്കില്, 

'പ്പരയർ ഓഫ്' റക്ഡാപ്പ് 
ഡൗൺ പ്പമനു എലലാ C/O, W/O, 

S/O, D/O ഐച്ഛിരങ്ങള ം 
ക്പദ്ർശിപ്പിക്കും

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

306 What is meant by C/O C/O എന്നാല് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Child of വെല്ഡ് 
ഓഫ്

Care of പ്പരയർ ഓഫ് College of 

റരാറളജ് ഓഫ്
None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1

307 What is meant by W/O W/O 

എന്നാല് അർത്ഥമാക്കുനത് 
എന്ത്ാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

With Others വിത്ത് 
അറദ്ഴ്സസ്ട

Wife of വവഫ് ഓഫ് With out വിത്ത് 
ഔട്ട്

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

2

308 What is meant by S/O S/O എന്നാല് 
അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത്ാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Son of സൺ ഓഫ് Supervisor of 

സൂപ്പർവവസർ 
ഓഫ്

State of റസ്റ്ററ്റ് 
ഓഫ്

None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

1

309 What is meant by D/O D/O എന്നാല് 
അർത്ഥമാക്കുനത് എന്ത്ാണ്

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Door Operator റഡാർ 
ഓപ്പറററ്റർ

Daughter-in-law of 

റഡാട്ടർ ഇൻ റലാ 
ഓഫ്

Daughter of 

റഡാട്ടർ ഓഫ്
None of the 

above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതാന്നുമലല

3



310 In case of 'Head of the Family' based 

verification, proof of relationship (for 

eg., Army Canteen Card, CGHS/State 

Government/ECHS/ESIC Medical Card 

etc.) is required. 

രുടുംബത്തലവൻ' അടിസ്ഥാന 
സ്ഥിരീരര ത്തിപ്പന്റ 
സരർഭത്തില്, ബന്ധം 
സംബന്ധിച്ച പ്പതളിവ് 
(ഉദ്ാഹര ത്തിന്റ, വസനിര 
രയാന്റീൻ രാർഡ്, 

സിജിഎച്ച്എസ്ട/സംസ്ഥാന 
സർക്കാർ/ഇസിഎച്ച്എസ്ട/ഇ
സിഐസി പ്പമഡിക്കല് 
രാർഡ് മുതലായവ) 

ആവശയമാണ്.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

311 In case of 'Head of the Family' based 

verification, head of the family's 

fingerprint must be captured at the 

'Review' screen. 

രുടുംബത്തലവൻ' അടിസ്ഥാന 
സ്ഥിരീരര ത്തിപ്പന്റ 
സരർഭത്തില്, രുടുംബ 
നാഥപ്പന്റ വിരലടയാളം 
'അവറലാരന' സ്ടക്രീനില് 
പരർത്തിയിരിക്ക ം.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

312 At the time of ‘User Review’ in the 

'Verify Enrolment Details' screen, 

which type of ‘Action’ can the 

supervisor/user take 

‘എൻററാൾപ്പമന്റ് 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ 
പരിറശാധിക്കുര’ സ്ടക്രീനിപ്പല 
‘യൂസർ അവറലാരന’ 

സമയത്ത്, 
സൂപ്പർവവസർ/യൂസർ 
എടുറക്കണ്ട ‘നടപടി’ 
എന്ത്ാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Approve 

അംഗീരരിക്കുര
Hold റഹാൾഡ് 
പ്പെയ്യ ര

Reject 

നിരസിക്കുര
All of the above 

റമല്പ്പറഞ്ഞ
പ്പതലലാം

4



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

of supervisor/user Packet Review 

Process, In case of packet being put on 

"hold", supervisor/user needs to select 

a "reason" for it from the available 

Reason options. യൂസർ 
അവറലാരന' സ്ടക്രീനില്, 

സൂപ്പർവവസർ/യൂസർ 
പായ്ക്കറ്റ് അവറലാരന 
ക്പക്രിയയുപ്പട സമയത്ത്, 
പായ്ക്കറ്റ് "റഹാൾഡ്" 

പ്പെയ്യ രയാപ്പ ങ്കില്, 

ലഭയമായ രാര  
ഐച്ഛിരങ്ങളില് നിന്ന് 
സൂപ്പർവവസർ/യൂസർ ഒരു 
"രാര ം" 

തിരപ്പഞ്ഞടുറക്കണ്ടതുണ്ട്.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

314 Murugan had got himself enrolled for 

Aadhaar on the 24th of March. On the 

26th of March Murugan notices that 

his date of birth has been wrongly 

entered as 2/11/1972 instead of 

22/11/1972. Can he get his DoB 

corrected at the Enrolment centre 

മുരുരൻ മാർച്ച് 24 ന്റ 
ആധാറില് എൻററാൾ 
പ്പെയ്തു. മാർച്ച് 26 ന്റ തപ്പന്റ 
ജനനത്തീയതി 22/11/1972 

എന്നതിനു പരരം 2/11/1972 

എന്നാണ് 
റെർത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് 
മുരുരൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. 

അറേഹത്തിപ്പന്റ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് റരക്രത്തില് 
ജനനത്തീയതി 
തിരുത്താനാരുറമാ?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yes, if the enrolment 

centre is still open ഉവ്വ്, 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രം ഇറപ്പാഴും 
ക്പവർത്തിക്കുന്നു
പ്പണ്ടങ്കില്

Yes, he can go on the next 

day and get it corrected 

ഉവ്വ്, അറേഹത്തിന്റ 
അടുത്ത ദ്ിവസം 
റപായി തിരുത്തല് 
വരുത്താം

No, 25th was the last 

day for correction 

ഇലല, 
തിരുത്തലിനുള്ള 
അവസാന 
ദ്ിവസം 25 

ആയിരുന്നു

No, he could 

have corrected 

it only on the 

day of 

enrolment 

ഇലല, 
എൻററാൾ
പ്പമന്റ് 
ദ്ിവസം 
മാക്തറമ 
അറേഹത്തി
ന്റ 
തിരുത്തല് 
വരുത്താൻ 
രഴിയൂ

1



315 Malathi has got her 4 year old daughter 

Priya enrolled for Aadhaar. On getting 

back from the enrolment centre she 

notices that her daughter's name has 

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

extremely tired she requests her 

neighbour Anjali to go back to the 

enrolment centre an get the correction 

done മാലതി 4 വയസുള്ള 
മരൾ ക്പിയപ്പയ ആധാറില് 
എൻററാൾ പ്പെയ്തു. 
എൻററാൾപ്പമന്റ് റരക്രത്തില് 
നിന്ന് മടങ്ങിപ്പയത്തിയ 
റശഷം, മരള പ്പട റപര് 'പിയ' 

എന്നാണ് 
എഴുതിയിരിക്കുന്നപ്പതന്ന് 
അവർ ക്ശദ്ധിക്കുന്നു. വളപ്പര 
ക്ഷ്ീ ിച്ചതിനാല് 
അയല്വാസിയായ 
അഞ്ജലിറയാട് തിരുത്തല് 
വരുത്താൻ എൻററാപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തില് റപാരുന്നതിന്റ 
അഭർത്ഥിക്കുന്നു

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

The correction will be 

allowed as it is being 

requested for within 96 

hours of enrolment 

എൻററാൾപ്പമന്റിപ്പന്റ
 96 

മ ിക്കൂറിനുള്ളില്
 

അഭയർത്ഥിക്കുന്നതി
നാല് തിരുത്തല് 
അനുവദ്ിക്കും

The correction will be 

disallowed as details for 

children below 5 years 

cannot be corrected 5 

വയസില് താപ്പഴ 
ക്പായമുള്ള 
രുട്ടിരള പ്പട 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ 
തിരുത്താനാരാത്തതി
നാല് തിരുത്തല് 
അനുവദ്ിക്കിലല

The correction will be 

allowed as details for 

children below 5 

years can be 

corrected except for 

the Date of Birth/Age 

ജനനത്തീയതി/

ക്പായം ഒഴിപ്പര 
5 വയസില് 
താപ്പഴ 
ക്പായമുള്ള 
രുട്ടിരള പ്പട 
വിവരങ്ങൾ 
തിരുത്താപ്പമന്നതി
നാല് 
തിരുത്തല് 
അനുവദ്ിക്കും

The correction 

will be 

disallowed as 

Malathi's 

biometric 

confirmation 

will be required 

മാലതിയുപ്പട
 

ബറയാപ്പമക്ടി
ക് 
സ്ഥിരീരര
 ം 
ആവശയമായ
തിനാല് 
തിരുത്തല് 
അനുവദ്ി
ക്കിലല

4

316 Any Proof of Identity (PoI) document 

must have the '_blank_' of the resident 

ഏപ്പതാരു തിരിച്ചറിയല് (PoI) 

റരഖ്യ്ക്കും 
സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട '_blank_' 

ഉണ്ടായിരിക്ക ം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Fingerprint 

വിരലടയാളം
Father's name 

പിതാവിപ്പന്റ റപര്
Photograph 

റഫാറട്ടാക്ഗാഫ്
Address 

വിലാസം
3



317 When a resident comes to the 

enrolment centre and asks for a 

correction in his name, ഒരു 
സ്ഥിരനിവാസി 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തിപ്പലത്തുരയും 
അറേഹത്തിപ്പന്റ റപരില് 
തിരുത്തല് 
ആവശയപ്പപ്പടുരയും 
പ്പെയ്യ റമ്പാൾ,

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Correction can be 

permitted തിരുത്തല് 
അനുവദ്ിക്കാനാരും

Correction can be 

permitted if it is within 96 

hours of enrolment 

എൻററാൾപ്പമന്റിപ്പന്റ 
96 

മ ിക്കൂറിനുള്ളിലാ
പ്പ ങ്കില് 
തിരുത്തല് 
അനുവദ്ിക്കാനാരും

Correction can be 

permitted if it is 

within 96 hours of 

enrolment and he has 

brought the 

"Acknowledgement" 

and his PoI document 

എൻററാൾപ്പമന്റി
പ്പന്റ 96 

മ ിക്കൂറിനുള്ളി
ലാപ്പ ങ്കില് 
തിരുത്തല് 
അനുവദ്ിക്കാനാ
രും, രൂടാപ്പത 
അറേഹം 
"സവീരരിക്കല് 
അറിയിപ്പ്", PoI 

റരഖ്രള ം 
പ്പരാണ്ടുവന്നിട്ട 
ണ്ട്

Correction can 

be permitted if 

it is within 96 

hours of 

enrolment and 

he has brought 

the 

"Acknowledgem

ent" 

എൻററാൾ
പ്പമന്റിപ്പന്റ 
96 

മ ിക്കൂറി
നുള്ളിലാപ്പ 
ങ്കില് 
തിരുത്തല് 
അനുവദ്ി
ക്കാനാരും, 

രൂടാപ്പത 
അറേഹം 
"സവീരരിക്ക
ല് 
അറിയിപ്പ്" 

റരഖ് 
പ്പരാണ്ടുവ
ന്നിട്ട ണ്ട്

3



318 The "Acknowledgement" printed by 

the operator has crumpled and torn 

due to faulty printer operation. The 

"Acknowledgement" can be reprinted 

by പ്പതറ്റായ ക്പിന്റർ 
ക്പവർത്തനം മൂലം 
ഓപ്പറററ്റർ അച്ചടിച്ച 
"സവീരരിക്കല് അറിയിപ്പ്" 

െുള ങ്ങുരയും രീറുരയും 
പ്പെയ്തു. "സവീരരിക്കല് 
അറിയിപ്പ്" വീണ്ടും 
അച്ചടിക്കാനാരുന്നത് 
എങ്ങപ്പന

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Opting to print again by 

using the 'Create New' 

option in the 'Resident 

Enrolment Completed 

Successfully' window 

'സ്ഥിരനിവാസിയു
പ്പട 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
വിജയരരമായി 
പൂർത്തിയായി' 

വിൻറഡായില് 
നിന്നും 'പുതിയത് 
സൃഷ്ടിക്കുര' 

ഐച്ഛിരം 
ഉപറയാഗിച്ച പ്പരാ
ണ്ട് വീണ്ടും 
അച്ചടിക്കുന്നത് 
തിരപ്പഞ്ഞടുക്കാം

Opting to print again by 

using the 'Print Receipt' 

option in the 'Resident 

Enrolment Completed 

Successfully' window 

'സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട
 എൻററാൾപ്പമന്റ് 
വിജയരരമായി 
പൂർത്തിയായി' 

വിൻറഡായില് 
നിന്നും 'രസീതി 
അച്ചടിക്കുര' 

ഐച്ഛിരം 
ഉപറയാഗിച്ച പ്പരാ
ണ്ട് വീണ്ടും 
അച്ചടിക്കുന്നത് 
തിരപ്പഞ്ഞടുക്കാം

Opting to print again 

by using the 'Capture' 

option in the 

'Resident Enrolment 

Completed 

Successfully' window 

'സ്ഥിരനിവാസി
യുപ്പട 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
വിജയരരമായി 
പൂർത്തിയായി' 

വിൻറഡായില് 
നിന്നും 
'പരർത്തുര' 

ഐച്ഛിരം 
ഉപറയാഗിച്ച 
പ്പരാണ്ട് 
വീണ്ടും 
അച്ചടിക്കുന്നത് 
തിരപ്പഞ്ഞടുക്കാം

Opting to print 

again by using 

the 'Again' 

option in the 

'Resident 

Enrolment 

Completed 

Successfully' 

window 

'സ്ഥിരനിവാ
സിയുപ്പട 
എൻററാൾ
പ്പമന്റ് 
വിജയരരമാ
യി 
പൂർത്തിയാ
യി' 

വിൻറഡായി
ല് നിന്നും 
'വീണ്ടും' 

ഐച്ഛിരം 
ഉപറയാഗി
ച്ച പ്പരാണ്ട് 
വീണ്ടും 
അച്ചടിക്കുന്ന
ത് 
തിരപ്പഞ്ഞടു
ക്കാം

2



319 If you want to correct demographics 

data of a child below 5 years old, in the 

Correct Enrolment Details screen you 

have to click the ‘The resident is less 

than 5 years old’ checkbox. 5 

വയസില് താപ്പഴയുള്ള 
രുട്ടിയുപ്പട ജനസംഖ്യാപര 
റഡറ്റ തിരുത്താൻ നിങ്ങൾ 
ആക്ഗഹിക്കുപ്പന്നങ്കില്, 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ തിരുത്തുര 
സ്ടക്രീനില്, 

'സ്ഥിരനിവാസിയുപ്പട ക്പായം 
5 വയസില് താപ്പഴയാണ്' 

പ്പെക്ക്റബാക്സ്ട 
ക്ലിക്കുപ്പെയ്യ ര.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

320 Why Pickup List Report is necessary 

എന്ത്ുപ്പരാണ്ടാണ് പിക്കപ്പ് 
ലിസ്റ്റ് റിറപ്പാർട്ട് 
അതയാവശയമാരുന്നത്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Pickup List report is for 

Document management 

System (DMS) 

പിക്കപ്പ് ലിസ്റ്റ് 
റിറപ്പാർട്ട് ക്പമാ  
മാറനജ്പ്പമന്റ് 
സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള
താണ് 
(ഡിഎംഎസ്ട)

Pickup List report is for 

Hold/Reject information 

റഹാൾഡ്/നിരസിക്കു
ര 
വിവരങ്ങൾക്കായു
ള്ളതാണ് പിക്കപ്പ് 
ലിസ്റ്റ് റിറപ്പാർട്ട്

Pickup List report is 

for EOD enrolment 

status information 

ഇഒഡി 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സ്റ്റാറ്റസ്ട 
വിവരങ്ങൾക്കാ
യുള്ളതാണ് 
പിക്കപ്പ് ലിസ്റ്റ് 
റിറപ്പാർട്ട്

Pickup List 

report is for 

Aadhaar issuing 

information 

ആധാർ 
ഇഷയു 
പ്പെയ്യല് 
വിവരങ്ങൾ
ക്കായുള്ളതാ
ണ് 
പിക്കപ്പ് 
ലിസ്റ്റ് 
റിറപ്പാർട്ട്

1

321 For any correction related to the 

demographic data, resident must has 

to fill-up the Aadhaar 

Enrolment/Correction form 

ജനസംഖ്യാപര 
റഡറ്റയുമായി ബന്ധപ്പപ്പട്ട 
ഏപ്പതാരു തിരുത്തലിനും 
ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ്/തിരുത്തല് 
റഫാം സ്ഥിരനിവാസി 
പൂരിപ്പിച്ചിരിക്ക ം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



322 At the time of end-of-day enrolment 

packet review, if you find a case where 

photograph and gender mismatches, 

which action should you take ദ്ിവസ 
അവസാന എൻററാൾപ്പമന്റ് 
പായ്ക്കറ്റ് അവറലാരന 
സമയത്ത്, റഫാറട്ടാക്ഗാഫും 
ലിംഗറഭദ്വും 
പ്പപാരുത്തപ്പപ്പടാത്ത ഒരു 
സരർഭം 
രപ്പണ്ടത്തുരയാപ്പ ങ്കില്, 

നിങ്ങൾ എന്ത്് നടപടി 
എടുക്കും?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Hold Profile with valid 

reason 

സാധുതയുള്ള 
രാര ത്താല് 
പ്പക്പാവഫല് 
റഹാൾഡ് പ്പെയ്യ ം

Reject Profile with valid 

reason സാധുതയുള്ള 
രാര ത്താല് 
പ്പക്പാവഫല് 
നിരസിക്കും

Approve Profile 

പ്പക്പാവഫല് 
അംഗീരരിക്കും

Discuss with 

Technical 

Administrator 

സാറങ്കതിര 
അഡ്മിനി
സ്ടറക്ടറ്ററുമാ
യി െർച്ച 
പ്പെയ്യ ം

1

323 You DON'T have to pay attention to 

avoid improper use of spaces, 

punctuation marks, capital & small 

letters during demographic data 

capture. ജനസംഖ്യാപര റഡറ്റ 
പരർത്തല് റവളയില് 
സ്ടപ്പപയ്സുരൾ, 

വിരാമെിഹ്നം, വലിയക്ഷ്രം, 

പ്പെറിയക്ഷ്രം എന്നിവയുപ്പട 
ഉെിതമലലാത്ത ഉപറയാഗം 
ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റ നിങ്ങൾ 
ക്ശദ്ധ നല്റരണ്ടതിലല.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 2

324 Who will verify the Enrolment Form 

details and photocopies against 

PoI/PoA/DoB/HoF documents 

PoI/PoA/DoB/HoF റരഖ്രൾക്ക് 
എതിപ്പര എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റഫാം വിശദ്ാംശങ്ങള ം 
റഫാറട്ടാറരാപ്പിരള ം 
ആരാണ് പരിറശാധിക്കുര?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Verifier 

പരിറശാധരൻ
Operator ഓപ്പറററ്റർ Supervisor 

സൂപ്പർവവസർ
Technical 

Administrator 

സാറങ്കതിര 
അഡ്മിനി
സ്ടറക്ടറ്റർ

1



325 Chhaganlal comes to enrolment centre 

for enrolment. As an operator, what 

should be your first step to start his 

enrolment െങ്ങൻലാൻ 
എൻററാൾപ്പമന്റിനായി 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തിപ്പലത്തി. ഒരു 
ഓപ്പറററ്റർ എന്ന നിലയില്, 

അറേഹത്തിപ്പന്റ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള 
നിങ്ങള പ്പട ആദ്യപ്പത്ത പടി 
എന്ത്ായിരിക്ക ം?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Start capture 

demographic data 

ജനസംഖ്യാപര 
റഡറ്റ 
പരർത്തുന്നത് 
ആരംഭിക്കുര

Make sure from the photo 

on documents that he is 

the same resident whose 

enrolment is to be done. 

Confirm that the 

Enrolment form and 

documents belong to him. 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
നടറത്തണ്ട അറത 
സ്ഥിരനിവാസി 
തപ്പന്നയാണ് 
അറേഹപ്പമന്ന് 
റരഖ്രളിപ്പല 
റഫാറട്ടാരൾ 
റനാക്കി 
ഉറപ്പാക്കുര. 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റഫാമും 
അറേഹവുമായി 
ബന്ധപ്പപ്പട്ട 
റരഖ്രള ം 
സ്ഥിരീരരിക്കുര

Start capture 

biometric data 

ബറയാപ്പമക്ടിക് 
റഡറ്റ 
പരർത്തുന്നത് 
ആരംഭിക്കുര

Enter Pin Code 

to capture his 

address 

അറേഹത്തി
പ്പന്റ 
വിലാസം 
പരർത്തുന്ന
തിന്റ പിൻ 
റരാഡ് 
നല്രുര

2



326 In case of Introducer/HoF based 

enrolment, the Introducer/HoF’s 

signature/thumbprint should be 

available in the Enrolment form along 

with their details filled in the fields 

provided for Introducer and HoF, 

respectively. 

പരിെയപ്പപ്പടുത്തല് 
വയക്തി/എച്ച്ഒഎഫ് 
അടിസ്ഥാന എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സരർഭത്തില്, 

പരിെയപ്പപ്പടുത്തുന്ന 
വയക്തിക്കും 
എച്ച്ഒഎഫിനുമായി 
നല്രിയിട്ട ള്ള അതാത് 
വിഭാഗങ്ങളില് അവരുപ്പട 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ 
പൂരിപ്പിച്ചതിറനാപ്പടാപ്പം 
പരിെയപ്പപ്പടുത്തുന്ന 
വയക്തിയുപ്പട/എച്ച്ഒഎഫിപ്പന്റ 
ഒപ്പ്/വിരലടയാളം 
എൻററാൾപ്പമന്റ് റഫാമില് 
ലഭയമായിരിക്ക ം.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

327 Everytime after/before logion to AEC 

application, you must make sure that 

the date and time setting on the 

computer is current. എഇസി 
ആപ്ലിറക്കഷനിറലക്ക് 
റലാഗിൻ പ്പെയ്യ ന്നതിനു 
മുമ്പ്/റശഷം ഉള്ള ഒറരാ 
സമയത്തും, രമ്പയൂട്ടറിപ്പല 
തീയതിയും സമയവും 
രൃതയമാപ്പ ന്ന് നിങ്ങൾ 
ഉറപ്പാക്ക ം.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



328 What steps should be taken to ensure 

correctness of data captured 

പരർത്തിയ റഡറ്റ 
ശരിയാപ്പ ന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ 
എന്ത്് നടപടിരളാണ് 
എടുറക്കണ്ടത്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Show the entered data to 

the Resident on a 

monitor facing him 

റമാ ിട്ടർ 
സ്ഥിരനിവാസിക്ക് 
അഭിമുഖ്മായി 
വച്ച 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തിയ 
റഡറ്റ രാ ിക്കുര

Read out to the enrollee 

the data captured 

പരർത്തിയ റഡറ്റ 
എൻററാളിക്ക് 
വായിച്ച പ്പരാടുക്കുര

Both 1 and 2 1 ഉം 2 

ഉം
1 only 1 മാക്തം 3

329 Listening carefully to the enrollee helps 

in error free enrolment 

എൻററാളിപ്പയ 
ക്ശദ്ധാപൂർവം റരൾക്കുന്നത് 
പിഴവുരളിലലാപ്പത്ത 
എൻററാൾപ്പമന്റിന്റ 
സഹായിക്കും

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1

330 Communicating politely to senior 

citizens results in comfortable 

enrolment procedure. മുതിർന്ന 
പൗരന്മാറരാട് മരയാദ്റയാപ്പട 
സംസാരിക്കുന്നത് 
സൗരരയക്പദ്മായ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
നടപടിക്രമത്തിപ്പന്റ 
ഫലമുണ്ടാക്കും.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE ശരി FALSE പ്പതറ്റ് - - 1



331 One of the Enrolment stations has 

failed during biometric data capture 

and the resident is upset over his 

enrolment not being completed. The 

best course of action is for the 

Supervisor എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റസ്റ്റഷനുരളിപ്പലാന്നില് 
ബറയാ പ്പമക്ടിക് റഡറ്റാ 
രയാപ്ച്ചർ പരാജയപ്പപ്പട്ട , 

തപ്പന്റ എൻററാൾപ്പമന്റ് 
പൂർത്തിയായിലല 
എറന്നാര്ത്ത് സ്ഥലവാസി 
ആശങ്കാരുലനാണ്. 

സൂപ്പർവവസർ പ്പെറയ്യണ്ട 
ഏറ്റവും മിരച്ച ക്പവർത്തി

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

To direct the resident to 

another station where 

the enrolment can be 

quickly completed 

എൻററാൾപ്പമറന്റവഗ
ത്തില് 
പൂർത്തിയാക്കാൻ 
രഴിയുന്ന മപ്പറ്റാരു 
റസ്റ്റഷനിറലക്ക് 
സ്ഥലവാസിപ്പയ 
അയക്കുര

To quickly call the tech 

support person who is 

located at another 

enrolment centre which is 

just 3KM away പ്പവറും 
3 രി.മീ.. മാക്തം 
അരപ്പലയുള്ള 
മപ്പറ്റാരു 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റരക്രത്തിലുള്ള 
സാറങ്കതിര 
വിദ്ഗ്ദ്ധപ്പന ഉടൻ 
വിളിക്കുര

To ask the resident to 

come back later in the 

day when he would 

be enrolled on a 

priority basis 

സ്ഥലവാസിറയാട്
 അന്നുതപ്പന്ന 
മപ്പറ്റാരു 
സമയത്ത് 
വരുവാനും 
അറപ്പാൾ 
മുൻഗ നറയാപ്പട
 അറേഹപ്പത്ത 
എൻറക്ടാൾ 
പ്പെയ്യ പ്പമന്നും 
പറയുര

To ask the 

rsident to come 

back on another 

day and 

complete the 

remaining part 

of the 

enrolment 

which would 

take a very 

short time 

എൻററാൾ
പ്പമന്റിപ്പന 
ബാക്കി 
ഭാഗം 
പൂർത്തിയാ
ക്കുവാൻ 
വളപ്പര 
രുറച്ച് 
സമയം 
മതി 
എന്നും 
അതിനായി 
മപ്പറ്റാരു 
ദ്ിവസം 
വരുവാനും 
സ്ഥലവാസി
റയാട് 
പറയുര

1



332 A resident who works in the fields has 

come for enrolment. While capturing 

his fingerprints the operator is unable 

to get an acceptable impression. The 

operator should പാടത്ത് 
പ ിപ്പയടുക്കുന്ന ഒരു 
സ്ഥലവാസി എൻററാൾപ്പമന്റ് 
നായി എത്തുന്നു. . 

അറേഹത്തിപ്പന്റ 
വിരളടയാളങ്ങൾ എടുക്കുന്ന 
സമയത്ത് സവീരാരയമായ 
ഒരു െിക്തം എടുക്കുവാൻ 
ഓപ്പറററ്റർക്ക് രഴിയുന്നിറലല. 
ഓപ്പറററ്റർ പ്പെറയ്യണ്ടത്.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Ask the resident to go 

away as he cannot be 

enrolled if fingerprints 

cannot be captured 

വിരളടയാളങ്ങൾ 
എടുക്കുവാൻ 
രഴിയാത്തതിനാല് 
അറേഹപ്പത്ത 
എൻറക്ടാൾ 
പ്പെയ്യ വാൻ 
രഴിയിലല 
എന്നതിനാല് 
അറേഹറത്താട് 
റപാരുവാൻ 
പറയുര

Ask the resident to wash 

his hands with soap and 

water, dry them with a lint 

free towel and then try 

again 

സ്ഥലവാസിറയാട് 
അറേഹത്തിപ്പന്റ 
വര റസാപ്പ ം 
പ്പവള്ളവും 
ഉപറയാഗിച്ച് 
രഴുരി 
പഞ്ഞിയിലലാത്ത 
പ്പടൗവ്വല് പ്പരാണ്ട് 
തുടച്ച് വരുവാൻ 
പറയുര പിന്നീട് 
വീണ്ടും ക്ശമിക്കുര

Attempt 4 captures 

and then allow AEC to 

select the best 

capture automatically 

4 

രയാപ്ച്ചറുരൾ 
നടത്തുര 
പിന്നീട് 
ഏറ്റവും 
മിരച്ച 
രയാപ്ച്ചർ 
തിരപ്പഞ്ഞടുക്കു
വാൻ എഇസി 
പ്പയ 
അനുവദ്ിക്കുര

Ask the resident 

to go home and 

wash his hands 

and then come 

for enrolment 

സ്ഥലവാസി
റയാട് 
വീട്ടില് 
റപായി 
വരരൾ 
രഴുരിയ 
റശഷം 
എൻററാൾ
പ്പമന്റ് 
നായി 
വരുവാൻ 
പറയുര

2

333 Can Operator make minor changes in 

the name as given in the POI on 

request of Resident 

?~നിവാസിയുപ്പട അഭയർത്ഥന 
മാനിച്ച് ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
തിരിച്ചറിയല് പ്പതളിവില് 
പ്പെറിയ മാറ്റങ്ങൾ 
വരുത്താൻ രഴിയുറമാ?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 1

334 Can a resident change his address after 

receiving his Aadhaar letter ?~ഒരു 
നിവാസിക്ക് ആധാർ രത്ത് 
ലഭിച്ചതിനു റശഷം തപ്പന്റ 
വിലാസം മാറ്റാൻ 
രഴിയുറമാ?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 1

335 Can a resident change his photograph 

after receiving his Aadhaar letter 

?~ഒരു നിവാസിക്ക് ആധാർ 
രത്ത് ലഭിച്ച റശഷം തപ്പന്റ 
റഫാറട്ടാ മാറ്റാൻ രഴിയുറമാ?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 1



336 The valid document for verifying Date 

of Birth is ____________~ജനന 
തീയതി 
സ്ഥിരീരരിക്കുന്നതിനുള്ള 
സാധുവായ ക്പമാ ം 
ആരുന്നു _____________

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Passport~പാസ്ടറപാ
ർട്ട്

School Leaving Certificate 

of 10th Class~പത്താം 
ക്ലാസിപ്പല 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Birth 

Certificate~ജനന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

All of the 

above~എലലാം
4

337 Is submission of Bank account details 

during enrollment 

compulsory?~എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സമയത്ത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് 
വിശദ്ാംശങ്ങൾ 
നിർബന്ധമായും 
പ്പരാടുറക്കണ്ടതുറണ്ടാ?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yes~അപ്പത No~ഇലല - - 2

338 If a resident did not bring the 

supporting Document for Date of Birth 

then what should be entered under 

age field?~ഒരു നിവാസിക്ക് 
ജനന തിയതി പ്പതളിയിക്കുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇലല എങ്കില് 
ആ റരാളത്തില് എന്ത്ാണ് 
നല്റരണ്ടത്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Declared age can be 

accepted~ക്പഖ്യാപിച്ച
 ക്പായം 
സവീരരിച്ച  
രഴിഞ്ഞു

Insist for 

Document~റരഖ്യ്ക്ക് 
റവണ്ടി 
നിർബന്ധിക്കുന്നു

Refuse to do 

enrollment~എൻ
ററാൾപ്പമന്റ് 
പ്പെയ്യാൻ 
നിരസിക്കുന്നു

Leave the field 

balnk and enter 

other 

data~റരാളം
പ്പവറുപ്പതവി
ടുര,അടുത്ത
 ഡാറ്റ 
നല്രുര

1

339 During enrollment of Child based on 

Head of Family, the photograph of the 

Parent is taken?~ ഗൃഹനാഥപ്പന്റ 
അപ്പലലങ്കില് 
,രക്ഷ്രർത്താവിപ്പന്റ റഫാറട്ടാ 
ക്പരാരം രുട്ടിയുപ്പട 
എൻററാൾപ്പമന്റ് പ്പെയ്യാറമാ?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

TRUE~ശരി FALSE~പ്പതറ്റ് - - 2

340 Which document is given to resident 

after the completion of enrollment 

?~എറന്റാൾപ്പമന്റ് 
പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റ 
റശഷം ഏത് റരഖ്യാണ് 
നിവാസിക്ക് നല്രുന്നത്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Aadhaar No~ആധാർ 
നമ്പർ

Acknowledgement 

slip~രസീത്
TIN Number~ടിൻ 
നമ്പർ

None~ഒന്നുമി
ലല

2



341 Manoj has completed his enrolment 

and now want to enrol his 3 year old 

daughter Sana. During Sana's 

enrolment, the operator~മറനാജ് 
എൻ ററാൾപ്പമന്റ് 
പൂർത്തിയാക്കി,ഇറപ്പാൾ 
അറേഹത്തിപ്പന്റ മൂന്ന് 
വയസ്സ് ക്പായമുള്ള 
സനയുപ്പട എൻ ററാൾ 
പ്പെയ്യ പ്പമന്ന് 
ആക്ഗഹിക്കുന്നു,സനയുപ്പട 
എൻ ററാൾ സമയത്ത് 
,ഓപ്പറററ്റർ

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

May enter Manoj's name 

in the relationship 

field~ബന്ധം 
പ്പതളിയിക്കുന്ന 
റരാളത്തില് 
മറനാജിപ്പന്റ റപര് 
നല്രാം

May enter Manoj's 

enrolment 

id~മറനാജിപ്പന്റ എൻ 
ററാൾ പ്പമന്റ് 
ഐഡി നല്രാം

Must enter manoj's 

name and enrolment 

id~മറനാജിപ്പന്റ 
റപരും എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് 
ഐഡിയും 
നല്രാം

Need not enter 

Manoj's name 

and Enrolment 

id~മറനാജി
പ്പന്റ റപരും 
എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് 
ഐഡിയും 
നല്റരണ്ടതി
ലല

3

342 Sunita has just noticed that the 

Aadhaar "Acknowledgement" shows 

that her name has been mis-spelt as 

'Suneeta'. Since corrections are 

permitted within 96 hours of the 

enrolment, Sunita sends her husband 

Manoj to get the name corrected. The 

enrolment had taken place on the 

previous day. ~സുനിത 
അവരുപ്പട ആധാർ രസീതില് 
,സുനീത എന്ന്പ്പതറ്റായി 
അച്ചടിച്ച് വന്നത് 
ക്ശദ്ധിക്കപ്പപ്പട്ട ,എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് പ്പെയ്ത് 96 

മ ിക്കൂറിനുള്ളില് 
തിരുത്തലുരൾ ആവാം 
എന്നതിനാല് സുനിത 
അവരുപ്പട ഭർത്താവ് 
മറനാജിപ്പന ആധാർ 
ഓഫീസില് അയച്ച .എൻ 
ററാൾ പ്പമന്റ് പ്പെയ്തത് 
തറലദ്ിവസം ആയിരുന്നു.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

The correction will be 

allowed as it is being 

requested for within 96 

hours of 

enrolment~എൻ 
ററാൾ പ്പമന്റ് 
പ്പെയ്ത് 96 

മ ിരൂറിനുളളില് 
തിരുത്തലുരൾ 
അനുവദ്ിക്കും.

The correction will be 

disallowed as 48 hours 

have already passed by, 

since the date of 

enrolment~എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് 
പ്പെയ്ത് 48 

മ ിക്കൂർ റശഷം 
ഉള്ള 
തിരുത്തലുരൾ 
അനുവദ്ിക്കുന്നതലല.

The correction will be 

disallowed as it 

requires Sunitha's 

biometric 

confirmation~സുനി
തയുപ്പട 
ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
സ്ഥിരീരരിക്കുന്ന
തുവപ്പരതിരുത്ത
ലുരൾ 
അനുവദ്ിക്കുന്നത
ലല.

The correction 

will be allowed 

as Manoj is 

carrying 

Sunitha's 

Passport as PoI~ 

തിരിച്ചറിയ
ല് 
റരഖ്യായി 
സുനിതയുപ്പട
 

പാസ്ടറപാർട്ട്
 

പ്പരാണ്ടുവ
ന്നാല് 
തിരുത്തലുര
ൾ 
അനുവദ്ി
ക്കും

3

343 The enrollment Client must be 'synced' 

with the server atleast once in 

every~എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ക്ലയന്റ് പ്പസർവറുമായി 
'സമനവയിപ്പിക്കാൻ

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

1 day~ഒരു ദ്ിവസം 1 week~ഒരു ആഴ്സച്ച one fortnight~ഒരു 
രണ്ടാഴ്സെ

10 

days~പത്ത് 
ദ്ിവസം

4



344 Which are the following is not the 

responsibility of Supervisosr: a. End of 

Day review of enrollment b. 

Verification of documents c. Onbarding 

of operators d. Document 

Managment~താപ്പഴ 
പ്പരാടുത്തിരുക്കുന്നവയില് 
ഏതാണ് പരിറശാധരരുപ്പട 
ഉത്തരവാദ്ിത്തത്തില് 
പ്പപടാത്തത്: എ 
ദ്ിവസത്തിപ്പന്റ.എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് പുനപരിറധാധന 
ബി:റരഖ്രള പ്പട പരിറശാധന 
സി: ഓൺബാർഡിംഗ് 
ഓപ്പറററ്റ്റ്റർ ഡി.റരഖ്രള പ്പട 
നിയക്ന്ത് ം

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

a~എ b~ബി c~സി d~ഡി 2

345 Steps for enrollment are: a. Capture 

Demographic information b. filling up 

of form and verification of documents 

c. Generate Consent and 

Acknowledgement slip d. Capture 

Biometric information~എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് പ്പസ്റ്റപ്രൾ എ. 

പ്പഡറമാക്ഗഫിക് വിവരങ്ങൾ 
പിടിപ്പച്ചടുക്കുര 
ബി.അറപക്ഷ് 
പൂരിപ്പിക്കുരയും ,റരഖ്രൾ 
പരിറശാധിക്കുരയും 
സി.അനുവാദ്വും 
,രസീതിപ്പന്റ പരർപ്പ ം 
ഡി.ബറയാപ്പമക്ടിക് 
വിവരങ്ങൾ റശഖ്രിക്കുര.

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

dacb~ഡിഎസിബി bcda~ബിസിഡിഎ badc~ബിഎഡിസി bacd~ബിഎ
സിഡി

3



346 A resident can request for 

demographic data corrections within 

___________ hours of time after 

completion of the enrolment 

process~ഒരു നിവാസി 
എൻററാൾപ്പമന്റ് ക്പക്രിയ 
പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റ 
റശഷം സമയം '__' 

മ ിക്കൂറിനുള്ളില് 
ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരങ്ങൾക്ക് റവണ്ടി 
അഭയർത്ഥിക്കാൻ രഴിയും

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

24 48 72 96 4

347 Resident has PoI document but 

nothing else. The best method to enrol 

him is~ഒരു നിവാസിക്ക് 
തിരിച്ചറിയല് ക്പമാ ം 
ഉണ്ട് പറക്ഷ് റവപ്പറ 
ഒന്നുമിലല.അറേഹത്തിന്റ 
എൻ ററാൾപ്പമന്റ് 
പ്പെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നലല 
രീതി

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

To use Pre-enrolment 

data~ക്പീ-
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഡാറ്റ 
ഉപറയാഗിക്കുര

He can obtain POA 

certificate from Gram 

Panchayat,Gazzeted 

officer,MP,MLA or 

Tahasiladr~അറേഹത്തി
ന്റ ക്ഗാമ 
പഞ്ചായത്ത്, 
ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ, 

എംപി, എംഎല്എ 
അപ്പലലങ്കില് 
തഹസില്ദ്ാർ 
എന്നിവരില്നിന്ന് 
വിലാസം 
പ്പതളിയിക്കുന്നതിനു
ള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
റനടാൻ സാധിക്കും

PoI is sufficient to 

enrol him~ 

എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാൻ 
തിരിച്ചറിയല് 
ക്പമാ ം 
മാക്തം മതി

He cannot be 

enrolled~അറേ
ഹത്തിന്റ 
എൻററാൾ 
പ്പെയ്യാൻ 
സാധിക്കുര
യിലല

2

348 Which "Contact Details" field is 

mandatory? ~ഏത് "റരാണ്ടാക്ട് 
വിവരങ്ങൾ" ഫീല്ഡില് 
നിർബന്ധമാണ്?

Demographic Data Entry 

ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

PIN Code ~പിൻ 
റരാഡ്

C/O~െുമതലപ്പപ്പട്ട 
ആൾ

Landmark~സമീപ
ക്പറദ്ശത്തുള്ള 
അടയാളം

Building~പ്പരട്ടി
ടം

1



349 A resident has to submit one of the 

proof of identity documents 

mentioned in UIDAI list if he/she wants 

to correct his/her name. ഒരു 
നിവാസി അവൻ / അവൾ  
റപര് തിരുത്താൻ 
ആക്ഗഹിക്കുന്നു എങ്കില് 
യുഐഡിഎഐ പട്ടിര 
ക്പരാരമുള്ള ഏപ്പതങ്കിലും 
ഒരു  തിരിച്ചറിയല് റരഖ്  
സമർപ്പിക്ക ം.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 1

350 The demographic screen in ECMP 

contains the tab for marking biometric 

exceptions .ഇ സി എം പി  
ജനസംഖ്യാപരമായ 
സ്ടക്രീനില് ബറയാപ്പമക്ടിക്ക് 
പരിഗ ന 
അടയാളപ്പപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള 
ടാബ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 1

351 Can certificate from gazetted officer  

be considered as a valid proof of date 

of birth.ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ 
സാക്ഷ്യപ്പപടുത്തിയ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
ജനനതിയ്യതിക്ക്  
സാധുവായ പ്പതളിവായി 
ര ക്കാക്കുറമാ.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല 1

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

an Introducer for Aadhaar enrolment. 

ആധാർ എൻററാൾപ്പമന്റിന്റ 
പരിെയപ്പപ്പടുത്തുന്ന ആളിന്റ 
--------------- നിർബന്ധമാണ്.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Aadhaar ആധാർ Enrolment id എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് ഐഡി

both of themരണ്ടും  none of 

themഇപ്പതാ
ന്നും അലല

1



353 Arvind Singh has no POI or POA. He 

enrolled himself for Aadhaar with the 

help of Mukhiya (Headman) of his 

village who is an Introducer. Can 

Arvind Singh act as Head of Family and 

enroll his other family 

members?അരവിര് സിങ്ങിന്റ 
തിരിച്ചറിയല് റരഖ്റയാ 
അപ്പലലങ്കില് വിലാസം 
പ്പതളിയിക്കുന്നതിനുള്ള 
റരഖ്റയാ 
ഇലല.അറേഹത്തിപ്പന്റ 
ക്ഗാമത്തിപ്പല മുഖ്യപ്പന്റ 
(പ്പഹഡ്മാന്റ) 
സഹായറത്താടുരൂടി 
അറേഹം ആധാർ എൻ 
ററാൾ പ്പെയ്തു.അരവിര് 
സിംഗ് ഗൃഹനാഥനായി 
നിന്ന് അറേഹത്തിപ്പന്റ 
രുടുംബാഗങ്ങൾക്ക് എൻ 
ററാൾ  പ്പെയ്യാൻ രഴിയുറമാ

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല 2



354 Vishu Tripathi is a resident of Simar 

Village of Uttarakhand. He got his 

enrolment done by submitting his valid 

proof of identity and address. His son 

Vivek however does not have any POI 

of POA. Can Vishu act as Head of 

Family and enroll his son Vivek?  

ഉത്തർഖ്ന്ധിപ്പല സിമർ 
ക്ഗാമത്തിപ്പല നിവാസിയാണ് 
വിഷു ക്തിപതി. സാധുവായ 
തിരിച്ചറിയല് 
റരഖ്യും,റമല്വിലാസവും 
സമർപ്പിച്ചതിനാല് 
അറേഹത്തിന്റ  എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് 
പ്പെയ്തു.എന്നിരുന്നാലും 
അറേഹത്തിപ്പന്റ മരൻ 
വിറവരിന്റ തിരിച്ചറിയല് 
റരഖ്റയാ,റമല്വിലാസം 
പ്പതളിയിക്കുന്ന റരഖ് റയാ 
ഇലല.   വിഷു 
രുടുംബതലവനായിനിന്ന് 
വിഷുവിപ്പന്റ മരനായ 
വിറവരിന്റ എൻ ററാൾ 
പ്പെയ്യാൻ രഴിയുറമാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Noഅലല Yesഅപ്പത 2

355 Should a resident have Eid at the time 

of HoF based enrolment of his/her 

family?രുടുംബാഗങ്ങൾക്ക്  
എൻ ററാൾപ്പമന്റ് 
പ്പെയ്യ വാൻ ഗൃഹനാഥന്റ   
ഇഐഡി ഉണ്ടായിരിക്ക ം

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല 1

356 Filling up of enrollment form is 

mandatory for enrollment. 

എൻററാൾപ്പമന്റിന്റ  
റവണ്ടിയുള്ള അറപക്ഷ് 
ഫാറം  പൂരിപ്പിക്കുന്നത് 
നിർബന്ധമാണ്.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 1



357 Capture of guardian's photograph is 

mandatory in case of enrollment of 

child below five years. അഞ്ചു 
വയസ്സിന്റ താപ്പഴയുള്ള 
രുട്ടിയുപ്പട എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സമയത്ത് 
രക്ഷ്രർത്താവിപ്പന്റ 
റഫാറട്ടാഎടുക്കല്  
നിർബന്ധമാണ്.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 2

358 After enrolment, the document that 

operator signs and gives to resident is 

called.എൻററാൾപ്പമന്റിനു 
റശഷം, ഓപ്പറററ്റർ ഒപ്പ് 
പ്പെയ്ത് നിവാസിക്ക്  
നല്രുന്ന രസീതിപ്പന ---- 

എന്ന് വിളിക്കുന്നു

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Acknowledgement 

slipരസീത്
consent slipസമ്മത 
പക്തം

enrolment 

slipഎൻററാൾപ്പമ
ന്റ് രസീത്

enrolment 

formഎൻററാ
ൾപ്പമന്റ് 
ഫാറം

1

359 After enrolment, the document that 

resident signs and gives to operator is 

called.എൻററാൾപ്പമന്റിന്റ 
റശഷം, നിവാസി ഒപ്പ് വച്ച്  
ഓപ്പറററ്റർക്കു നല്രുന്ന 
രസീതിപ്പന ----- എന്ന് 
വിളിക്കുന്നു

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Acknowledgement 

slipരസീത്
consent slipസമ്മത 
രസീത്

enrolment 

slipഎൻററാൾപ്പമ
ന്റ് രസീത്

enrolment 

formഎൻററാ
ൾപ്പമന്റ് 
ഫാറം

2

360 Biometric sign off by an introducer is 

mandatory at the time of  each 

enrolment in case of introducer based 

enrollmentഒരു 
പരിെയപ്പപ്പടുത്തുന്ന ആൾ 
വഴി നടക്കുന്ന  ഓറരാ 
എൻററാൾപ്പമന്റിനും 
പരിെയപ്പപ്പടുത്തുന്ന 
ആള പ്പട ബറയാപ്പമക്ടിക് ഒപ്പ് 
നിർബന്ധമാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 2

361 Should a resident have Aadhaar at the 

time of HoF based enrolment of 

his/her 

family?രുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക്  
എൻ ററാൾപ്പമന്റ് 
പ്പെയ്യ വാൻ ഗൃഹനാഥന്റ   
ആധാർ  ഉണ്ടായിരിക്ക ം

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല 2



362 Introducer can provide sign off of to all 

introducer based enrollments at the 

end of the day and need not be 

present at the enrollment centre at the 

time of 

enrollment.പരിെയപ്പപ്പടുത്തുന്ന
 ആൾക്ക് എൻ ററാൾപ്പമന്റ് 
സമയത്ത് ഒപ്പ  പ്പവയ്ക്കാൻ 
സാധിച്ചിലലാപ്പയങ്കില്,ആ 
ദ്ിവസത്തിപ്പന്റ അവസാനം 
ഒപ്പ  പ്പവച്ചാല് മതിയാരും

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Noഅലല Yesഅപ്പത 2

363 Suresh wants to change his photograph 

after enrollment. He goes to the 

enrollment center the next day and  

requests enrollment operator to 

change his photograph. The operator 

denies saying photograph is not a field 

that can be corrected. Is the operator 

correct?സുറരഷ് 
എൻററാൾപ്പമന്റിനു റശഷം, 

തപ്പന്റ  റഫാറട്ടാ മാറ്റ ം 
എന്ന് ആക്ഗഹിച്ച  . അടുത്ത 
ദ്ിവസം എൻററാൾമന്റ് 
റരക്രത്തില് റപായി  
റഫാറട്ടാ മാറ്റ ം എന്ന്  
ഓപ്പറററ്റററാട് 
അഭയർത്ഥിക്കുന്നു.  റഫാറട്ടാ 
ശരിയാക്കാൻ പറ്റാത്ത 
റമഖ്ലയാപ്പ ന്ന് ഓപ്പറററ്റർ 
 പറഞ്ഞത് ശരിയാറ ാ ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Noഅലല Yesഅപ്പത 2

364 On selecting pin code, Village/ Town/ 

City is auto populated in the 

enrollment client.എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് ക്ലയിന്റ്റില് 
പിൻറരാഡ് 
തിപ്പരപ്പഞ്ഞടുക്കുറമ്പാൾ 
ക്ഗാമം/താലുക്ക്/നഗരം 
എന്നിവ ക്രമാനുസൃതമായി 
ഉണ്ടാരും

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 1



365 Children below 5 years can  be enrolled 

for Aadhaar.5 വയസ്സിന്റ 
താപ്പഴയുള്ള രുട്ടിരൾക്ക്  
ആധാർ എൻററാൾ പ്പെയ്യാം.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 1

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

 allowed in name field.മിസ്റ്റർ / 

മിസ്സിസ്ട / റഡാ റപാലുള്ള  
ഉപറയാഗം റപരിപ്പന്റ 
റമഖ്ലയില് 
അനുവദ്ിച്ചിട്ട ണ്ട്.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 2

367 For making any correction, an operator 

needs "………" and "……….." of the 

resident.തിരുത്തലുരൾക്ക് 
റവണ്ടി, ഒരു ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
നിവാസിയുപ്പട  "........." ഉം 
"......... .." ആവശയമാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Name and Address of 

residentനിവാസിയു
പ്പട റപരും  
വിലാസവും

Previous EID and Name of 

residentനിവാസിയുപ്പട
  മുമ്പപ്പത്ത ഇ 
ഐ ഡി യും,റപരും

Address and Previous 

EID of resident 

നിവാസിയുപ്പട 
റമല്വിലാസവും
 മുമ്പപ്പത്ത ഇ 
ഐ ഡി യും

Previous EID 

and Date of 

Birth of 

residentനിവാ
സിയുപ്പട 
ജനനതിയ്യതി
യും,മുമ്പ
പ്പത്ത ഇ 
ഐ ഡി 
യും

2

368 How often the back up of data should 

be taken?എക്ത ക്പാവശയം 
ഡാറ്റയുപ്പട ബാക്കപ്പ് 
എടുക്കാം?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Twice a dayഒരു 
ദ്ിവസത്തില് 
രണ്ടു തവ 

Once in two days രണ്ടു 
ദ്ിവസത്തിപ്പലാരിക്ക
ല്

Once in 7 days  7 

ദ്ിവസത്തിപ്പലാരി
ക്കല്

Once in 10 days 

പത്ത് 
ദ്ിവസത്തി
പ്പലാരിക്കല്

1

369 What are the four mandatory 

demographic data collected during 

enrollment?എൻററാൾപ്പമന്റ് 
സമയത്ത് റശഖ്രിച്ച നാലു 
നിർബന്ധമുള്ള  
ജനസംഖ്യാപരമായ വിവരം 
 എന്ത്ാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Name, Address, Age/Date 

of Birth and e mail 

idറപര്,റമല്വിലാ
സം,വയസ്സ്/ജനന
ത്തിയ്യതി,ഇ 
പ്പമയില് ഐഡി

Name, Address, Age/Date 

of Birth and phone 

numberറപര്,റമല്വി
ലാസം,വയസ്സ്/ജനന
ത്തിയ്യതി,റഫാൺനമ്പ
ർ

Name, income, 

Age/Date of Birth and 

phone 

numberറപര്,വരു
മാനം,വയസ്സ്/ജന
നത്തിയ്യതി,റഫാ
ൺനമ്പർ

Name, Address, 

Age/Date of 

Birth and 

Genderറപര്,

റമല്വിലാ
സം,വയസ്സ്/ജ
നനത്തിയ്യതി,

ലിംഗം

4

370 Which information can be updated 

from UCL? യുസിഎല്ലൂപ്പട 
ഏപ്പതാപ്പക്ക വിവരങ്ങൾ 
അപ്റഡറ്റ്  പ്പെയ്യാം?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

e mailഇ പ്പമയില് Mobile Noപ്പമാവബല് 
നമ്പർ

consent of 

informationസമ്മത 
വിവരങ്ങൾ

all the 

aboveമുരളി
ലുള്ളത് 
എലലാം

4



371 The operator has to provide his/her 

sign off after every enrollment. 

ഓറരാ എൻററാൾപ്പമന്റിനു 
റശഷവും  ഓപ്പറററ്റർ 
അവപ്പന്റ /അവള പ്പട  ഒപ്പ് 
നല്ര ം.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 1

372 Where is the the icon that shows the 

biometric devices are connected 

properly  on the client screen 

?ക്ലയിന്റ് സ്ടക്രീനും 
ബറയാപ്പമക്ടിക് 
ഉപരര വും ശരിയായ 
രീതിയില് 
തപ്പന്നയാണ്ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന
പ്പതന്ന് രാ ിക്കുന്ന 
ഐക്കൺ എവിപ്പടയാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Top right hand 

cornerമുരളില് 
വലത് മൂലയില്

Bottom right hand 

cornerെുവപ്പട 
വലതു വര 
മൂലയില്

Top left hand 

cornerമുരളില് 
ഇടതു വര 
മൂലയില്

Bottom left 

hand 

cornerതാപ്പഴ 
ഇടതുവര 
മൂലയില്

4

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

fields where resident has not provided 

any data? നിവാസി 
ഏപ്പതങ്കിലും വിവരം  
നല്രിയിട്ടിലല  എങ്കില് , N / A, 

 NA  റരാളത്തി ല് 
ഓപ്പറററ്റക്ക് 
പൂരിപ്പിക്കാറമാ ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല 2

374 What are the types of 

enrollment?എൻററാൾപ്പമന്റ് 
രീതിരൾ ഏപ്പതാപ്പക്കയാണ് ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Document 

Basedക്പമാ ം 
മുറഖ്ന

Introducer 

Basedപരിെയപ്പപ്പടു
ത്തുന്നത് മുറഖ്ന

Head of Family 

basedരുടുംബതല
വൻ മുറഖ്ന

all the 

aboveമുരളി
ലുള്ളത് 
എലലാം

4

375 The operator should synch the 

enrolment station within   "-----

".ഓപ്പറററ്റർ "-----" 

ദ്ിവസത്തിനുള്ളില് 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
റസ്റ്റഷനുമായി 
സമനയവപ്പിക്ക ം.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

10 days പത്ത് 
ദ്ിവസം

20 days ഇരുപത് 
ദ്ിവസം

14 days 

പതിനാലു 
ദ്ിവസം

I month ഒരു 
മാസം

1



376 The ECMP  reminds operator to  synch  

every time the operator logs in to the 

Aadhaar Enrollment 

Client.ഓപ്പറററ്റപ്പറ 
എലലായ്റപാഴും ആധാർ 
എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ക്ലയിന്റ്റുമായി 
സമനവയിപ്പിക്കാൻ ഇ സി 
എം പി ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 1

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

synch activity. സമനവയ 
ക്പവൃത്തിക്ക് -----------------

അതയാവശയമാണ്.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Slap scannerസ്ലാപ് 
സ്ടരാനർ

 Iris Scannerഐറിസ്ട 
സ്ടരാനർ

 Internet 

connectivityഇ
ന്റ്പ്പർനറ്റ്

all the 

aboveമുരളി
ലുള്ളത് 
എലലാം

3

378 What is the default status of packets 

during end of the day 

review?ദ്ിവസവസാന 
പുനപരിറശാധനയില്  
പാക്കറ്റ രള പ്പട 
സ്ഥിരസ്ഥിതി നില എന്ത്ാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Rejectനിരസിക്കുര Holdതടഞ്ഞു 
വയ്ക്കുര

Approvedഅംഗീര
രിക്കുര

3

379 Packets Rejected by Introducer will not 

be available to the Supervisor for 

review. Is this statement true or 

false?പരിെയപ്പപ്പടുത്തുന്ന 
ആൾ  നിരസിച്ച പാക്കറ്റ് 
പുനപരിറശാധനക്ക്  
സൂപ്പർവവസർക്ക്  
ലഭയമാരിലല. ഈ 
ക്പസ്ടതാവന ശരി 
അപ്പലലങ്കില് പ്പതറ്റ് ആറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ് 1

380 What happens to the packets on hold 

for correction?തിരുത്തലുരൾ 
ഉള്ള പാക്കറ്റ് തടഞ്ഞു 
വച്ചാല് എന്ത്് 
സംഭവിക്കുന്നു?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

 EA can call the resident 

for correctionഇ 
എയ്ക്ക് 
തിരുത്തലിനു 
റവണ്ടി 
നിവാസിപ്പയ 
തിരിച്ച  
വിളിക്കാവുന്നതാ
ണ്

Gets auto rejected after 

the correction time is 

elapsed 

തിരുത്തലിനുള്ള 
സമയം 
രഴിഞ്ഞാല് 
നിരസിക്കും

Both 1 and 2 രണ്ടും none of the 

aboveഇതി
പ്പലാന്നും 
അലല

3



381 Internet connection is mandatory for  "-

------".ഇന്ററർപ്പനറ്റ് ര ക്ഷ്ൻ "-

------" ന്റ നിർബന്ധമാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Synching 

activityസമനവയിപ്പി
ക്കല്  ക്പവർത്തനം

Downloading master 

dataമുഖ്യ 
വിവരങ്ങൾ 
പ്പഡൗൺറലാഡ് 
പ്പെയ്യാൻ

Both 1 and 2 ഒന്നും 
രണ്ടും

rejecting 

enrollments 

with 

errorsപ്പതറ്റ 
ള്ള എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് 
  

നിരസിക്കുര

3

382 Which of these is not a message 

received after the synching of 

data?വിവരങ്ങൾ 
സമനവയിപ്പിച്ചതിന്റ റശഷം 
ലഭിക്കുന്ന  സറരശം ഇതില് 
ഏതാണ് അലലാത്തത്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Receivedലഭിച്ച Not receivedലഭിച്ചിട്ടിലല Acknowledgedമറുപ
ടിയിലല

Resendവീ
ണ്ടും 
അയയ്ക്കുര

1

383 Which field in reference section is 

mandatory for the enrollment of child 

below 5 years? 5 വയസ്സിന്റ 
താപ്പഴയുള്ള രുട്ടിരള പ്പട 
എൻററാൾപ്പമന്റിനു റവണ്ടി 
റഫറൻസ്ട വിഭാഗത്തിപ്പല 
ഏത് റരാളമാണ് 
നിർബന്ധമായിട്ട ള്ളത്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Identity and Address 

verificationതിരിച്ചറിയ
ലും, വിലാസ 
പരിറശാധനയും

Proof of date of 

birthജനന തീയതി 
പ്പതളിവ്

Relative 

Detailsബന്ധപ്പപ്പട്ട 
വിവരങ്ങൾ

none of the 

aboveഇതി
പ്പലാന്നും 
അലല

3

384 Correction in name requires "-----

".റപര് തിരുത്താൻ  "-----" 

ആവശയമാണ്.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Proof of 

address(PoA)റമല്വി
ലാസം 
പ്പതളിയിക്കുന്ന 
റരഖ്

Proof of 

identity(PoI)തിരിച്ചറിയ
ല് റരഖ്

Proof of 

relationshipബന്ധം 
പ്പതളിയിക്കുന്ന 
റരഖ്

Proof of date of 

birthജനനതീ
യതിക്കുള്ള 
 പ്പതളിവ്

2

385 Manoj has moved to a new city and 

wants to update his address. What 

documents does Manoj need to 

submit?മറനാജ് ഒരു പുതിയ 
നഗരത്തിറലക്ക് മാറി, തപ്പന്റ 
വിലാസം അപ്റഡറ്റ് 
പ്പെയ്യ പ്പമന്ന്  
ആക്ഗഹിക്കുന്നു. എന്ത്ു 
റരഖ്രൾ മറനാജ് 
സമർപ്പിറക്കണ്ടതായിട്ട ണ്ട്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

PoIതിരിച്ചറിയല് 
റരഖ്

PoAറമല്വിലാസം 
പ്പതളിയിക്കുന്നതിനു
ള്ള റരഖ്

Both PoI and 

PoAരണ്ടും 
ഉൾപ്പപ്പട

None of the 

aboveഇതി
പ്പലാന്നും 
അലല

2



386 Sunita has recently got married and 

wants to update her name and address 

in Aadhaar. What documents can 

Sunita submit as PoI?സുനിത 
അടുത്തിപ്പട    
വിവാഹതിയായി, ആധാറില് 
 അവള പ്പട റപര്, വിലാസം 
എന്നിവ അപ്റഡറ്റ് 
പ്പെയ്യ പ്പമന്ന് 
ആക്ഗഹിക്കുന്നു. 
തിരിച്ചറിയല് റരഖ്യായി 
സുനിത എന്ത്് റരഖ്രളാണ്  
 സമർപ്പിറക്കണ്ടത്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Marriage certificate (with 

photo)(വിവാഹ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്(റഫാട്ട
റയാടു രൂടി)

PDS card (with photo)പി 
ഡി എസ്ട രാർഡ്  
(റഫാറട്ടാറയാടു 
രൂടി)

PAN 

cardപാൻരാർഡ്
All of the 

aboveമുരളി
ലുള്ളത് 
എലലാം

4

387 What are the menu tabs in the UCL 

application?യുസിഎല് 
ആപ്ലിറക്കഷനിപ്പല  പ്പമനു 
ടാബുരൾ ഏപ്പതാപ്പക്കയാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തുര

Demographicജനസം
ഖ്യാപരം

Reviewപുനപരിറശാധ
ന

e-Aadhaar printingഇ-

ആധാർ അച്ചടി
All of the 

aboveമുരളി
ല് 
സൂെിപ്പിച്ച
ത് എലലാം

4

388 Is biometrics of operator required for 

operator 

authentication?ഓപ്പറററ്റർ 
ക്പാമാ ീരര ത്തിന്റ  
ഓപ്പറററ്ററുപ്പട 
ബറയാപ്പമക്ടിക്സ്ട 
ആവശയമാറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല   1

389 Can operator charge the resident for 

update? പുതുക്കലിന്റ റവണ്ടി 
ഒരു നിവാസിയുപ്പട 
രയ്യില്നിന്നും വപസ 
ഈടാക്കാൻ ഓപറററ്റർക്ക് 
രഴിയുറമാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Rs 5050 രൂപ Rs 100100 രൂപ Rs 4040 രൂപ Up to Rs 15 15 

രൂപ വപ്പര
4

390 Can a resident update demographic 

data after Aadhaar is generated?  

ആധാർ നമ്പർ രിട്ടിയതിനു 
റശഷം ഒരു നിവാസിക്ക് 
ജനസംഖ്യാപരമായ 
വിവരങ്ങൾ പുതുക്കാൻ 
രഴിയുറമാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല   1



391 Does an Aadhaar of a child gets 

suspended if the child's biometrics are 

not updated in Aadhaar database 

within 2 years of attaining age 5?ഒരു 
രുട്ടിയുപ്പട ആധാർ 
നിരസിക്കപ്പപ്പടുന്നത് ആ 
രുട്ടിക്ക് അഞ്ച് 
വയസ്സാരുന്നതിനു മുൻപ് 
രുട്ടിയുപ്പട ബറയാപ്പമക്ടിക് 
ആധാർ എടുത്ത് രണ്ട് 
വർഷത്തിനരം വിവരങ്ങൾ 
പുതുക്കാത്തതുപ്പരാണ്ടാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല   1

392 What are the various modes of 

Update?പുതുക്കലിനു 
റവണ്ടിയുള്ള  വിവിധ 
റമാഡുരൾ 
എപ്പന്ത്ാപ്പക്കയാണ് ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

UCLയുസിഎല് UCSയുസിഎസ്ട Bothരണ്ടും Noneഒന്നുമലല 3

393 Which fields can be updated with UCS 

at any enrollment Center ? 

ഏപ്പതങ്കിലും 
എൻററാൾപ്പമന്റ് പ്പസന്റ്റില് 
യുസിഎസ്ട വഴി ഏതു 
റമഖ്ല പുതുക്കാൻ 
സാധിക്കും?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

All biometric and 

demographic fields 

എലലാ 
ബറയാപ്പമക്ടിക്കും  
ജനസംഖ്യാപരവു
മായ ഫീല്ഡുരൾ

Only 

Biometricബറയാപ്പമക്ടി
ക് മാക്തം

Only 

Demographicജനസം
ഖ്യാപരം മാക്തം

None of the 

aboveമുരളി
ല് 
സൂെിപ്പിച്ച
ത് ഒന്നുമലല

1

394 Identify valid Proof of Identity (PoI) 

documents which are required for 

name change.റപര് 
തിരുത്തലിന്റ റവണ്ടിയുള്ള 
സാധുവായ  തിരിച്ചറിയല് 
റരഖ്രൾ ഏപ്പതാപ്പക്കപ്പയന്ന് 
തിരിച്ചറിയുര

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Affidavit executed on 

non-judicial stamp paper 

സതയവാങ്മൂലം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തിയ 
റനാൺ-ജുഡീഷയല് 
സ്റ്റാമ്പ് റപപ്പർ

Legal Name Change 

Certificate 

നിയമപരമായി  
റപര് മാറ്റിയ 
സാക്ഷ്യപക്തം

Gazette 

Notificationഗസറ്റ് 
വിജ്ഞാപനം

All of the 

aboveമുരളി
ല് 
സൂെിപ്പിച്ച
ത് എലലാം

4

395 What is the Full form of EID? 

ഇഐഡി യുപ്പട പൂർണ്ണ 
രൂപം എന്ത്ാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Enrolment Information 

No.എൻററാൾപ്പമന്റ്
Enrolment id 

എൻററാൾപ്പമന്റ് 
ഐ ഡി

Enrolment 

numberഎൻററാൾ
പ്പമന്റ്  നമ്പർ

none of the 

aboveമുരളി
ല് 
സൂെിപ്പിച്ച
ത് എലലാം

2

396 What is the Full form of UCL 

?യുസിഎല് പ്പന്റ  പൂർണ്ണ 
രൂപം എന്ത്ാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Unique Control 

Listപ്പപാതുവായ 
നിയക്ന്ത്  പട്ടിര

User Change 

Locationഉപറയാക്താ
വിന്റ സ്ഥലം 
മാറ്റ ര

Unique Clint 

Listപ്പപാതുയ 
ക്ലയിന്റ് പട്ടിര

Update Client 

Liteപുതുക്കി
യ ക്ലയിന്റ് 
വലറ്റ്

4



397 The valid documents required for Date 

of Birth proof are "----".ജനന 
തിയതി പ്പതളിയിക്കുന്നതിന്റ 
ആവശയമായ സാധുവായ 
ക്പമാ ങ്ങൾ "----" ആരുന്നു.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Birth Certificate, ജനന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,

SSLC 

Book/Certificateഎസ്ട.എ
സ്ട.എല്.സി ബുക്ക് 
/ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്

Passportപാസ്ടറപാ
ർട്ട്

Allഎലലാം 4

398 Is Aadhaar mandatory for demographic 

update?ജനസംഖ്യാപരമായ 
പുതുക്കലിന്റ ആധാർ 
നിർബന്ധമാറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല   1

399 Is it possible to only update 

“Information Sharing Consent? 

"വിവര പങ്കിടല് സമ്മതം" 

പുതുക്കുന്നതിന്റ മാക്തം 
സാധയമാറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത Noഅലല   1

400 What needs to be clicked to generate 

declaration in local language ? 

ക്പാറദ്ശിര ഭാഷയില് 
ക്പഖ്യാപനം 
ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു് എന്ത്ാണ് 
അമർറത്തണ്ടത്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Generate declaration in 

regional language 

checkboxക്പാറദ്ശിര 
ഭാഷ 
പ്പെക്ക്റബാക്സില് 
  ക്പഖ്യാപനം 
സൃഷ്ടിക്കുര

It is not possible to 

generate declaration in 

regional language 

ക്പാറദ്ശിര 
ഭാഷയില് 
ക്പഖ്യാപനം 
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റ 
സാധയമലല

  1

401 Can Aadhaar letter of a resident with 

multiple EIDs be printed? ഒരു 
നിവാസിയുപ്പട  ആധാർ 
പ്പലറ്ററില് ഒന്നിലധിരം ഇ  
ഐ ഡി അച്ചടിക്കാൻ 
രഴിയുറമാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത Noഅലല   

1

402 Can Aadhaar letter of a resident be 

printed if he/she does not have 

EID/UID?ഒരു നിവാസിക്ക്  
അവന്റ/അവൾക്ക് ഇഐഡി/ 

യു.ഐ.ഡി ഇപ്പലലങ്കില് 
ആധാർ രത്ത് അച്ചടി 
ക്കാൻ  രഴിയുറമാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

with any of the 

demographic 

informationജനസംഖ്യാ
പരമായ 
ഏപ്പതങ്കിലും 
വിവരങ്ങൾ

No, EID/UID is 

mandatoryഇലല, ഇ 
ഐ ഡി  / 

യു.ഐ.ഡി 
നിർബന്ധമാണ്

  

1

403 Is affidavit accepted as a 

PoI?സതയവാങ്മൂലം ഒരു 
സവീരാരയമായ പി ഒ ഐ 
ആറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Accepted in some 

casesെില 
റരസുരളില് 
സവീരാരയമാണ്

No. it is not 

accepted.ഇലല അതു 
അംഗീരരിക്കുന്നിലല.

Acceptedഅംഗീരരി
ക്കപ്പപ്പട്ടവ

Noneഒന്നുമലല

2



404 What is the password required to open 

the E-Aadhaar downloaded online 

?ഓൺവലൻ മുറഖ്ന ഇ-

ആധാർ  
പ്പഡൗൺറലാഡ്പ്പെയ്യാൻ  
ആവശയമായ പാസ്ട റവഡ് 
എന്ത്ാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Mobile 

numberപ്പമാവബല് 
നമ്പർ

Date of Birthജനന 
തിയതി

Pin 

codeപിൻറരാഡ്
 One time 

Pinനിശ്ചിത 
സമയ 
പരിധിക്കു
ള്ളില് 
ഉള്ള പിൻ 
നമ്പർ

3

405 Can the resident (X)get Aadhaar 

printed on behalf of another resident 

(Y)?നിവാസിക്ക് (എക്സ്ട)പ്പന്റ 
 ആധാർ മപ്പറ്റാരു 
നിവാസിക്ക് (y) യുപ്പട 
റപരില് അച്ചടിക്കാൻ 
രഴിയുറമാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

No അലല Yesഅപ്പത

2

406 UCL will be installed only  on machine 

having ECMP .ഇ സി എം പി  
ഉള്ള  പ്പമഷീനില് മാക്തം യു 
സി എല്  ഇൻസ്റ്റാൾ 
പ്പെയ്യ ം.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSE

2

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

------mode.അപ്റഡറ്റ് ക്ലയിന്റ് 
ക്പവർത്തിക്കുന്നത് 
..........എന്ന റമാഡിലാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Offlineഓഫ് വലൻ Onlineഓൺവലൻ bothരണ്ടും

2

408 How Can a resident get the E-Aadhaar 

Letter on behalf of his/her family 

members/friends ?ഒരു 
നിവാസിക്ക് അവപ്പന്റ / 

അവള പ്പട രുടുംബാംഗങ്ങൾ 
/ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇ-

ആധാർ രത്ത് എങ്ങപ്പന 
ലഭിക്കും?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

It's not possibleഅതു 
സാധയമലല

By visiting Bank 

Branchബാങ്കിപ്പന്റ 
ശാഖ് സരർശിച്ച്

By visiting PEC പി 
ഇ സി 
സരർശനത്തിലൂ
പ്പട

None of the 

aboveഇപ്പതാ
ന്നുമലല

3

409 Whether E-Aadhaar generation facility 

is available in New ECMP Client 

?പുതിയ ഇ സി എം പി  
ക്ലയന്റില്   ഇ-ആധാർ 
പ്പജനററഷൻ  സൗരരയം 
ലഭയമാറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

No ഇലല Yesഅപ്പത

2



410 Which type of information can  

resident update ?ഏത് തരം 
വിവരങ്ങൾ നിവാസിക്ക്  
പുതുക്കാൻ രഴിയും?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Name and 

genderറപരും 
ലിംഗറഭദ്വും

Addressവിലാസം DOB and 

mobileജനന 
തിയതിയും 
പ്പമാവബല് 
നമ്പറും

All of the 

aboveമുരളി
ല് 
സൂെിപ്പിച്ച
ത് എലലാം

4

411 Shyam lal wanted to change his name 

in Aadhaar. Which document is a valid 

doc?ശയാം ലാല് ആധാറില്  
തപ്പന്റ  റപര് 
മാറ്റ ന്നതിനായി ആക്ഗഹിച്ച . 

ഒരു സാധുവായ റരഖ് 
എന്ത്ാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

PAN cardപാൻ 
രാർഡ്

Voter 

IDതിരിച്ചറിയല് 
റരഖ്

Bank pass 

bookബാങ്ക് 
പാസ്ടബുക്ക്

both 1 and 

2ഒന്നും 
രണ്ടും

4

412 Shyam lal wanted to change his 

address in Aadhaar. Which document is 

a valid doc?ശയാം ലാല് 
ആധാറില്  തപ്പന്റ  
വിലാസം     
മാറ്റ ന്നതിനായി ആക്ഗഹിച്ച . 

ഒരു സാധുവായ റരഖ് 
എന്ത്ാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Ration cardററഷൻ 
രാർഡ്

Bank pass bookബാങ്ക് 
പാസ്ടബുക്ക്

Driving 

licenseവക്ഡവിംഗ്
 വലസൻസ്ട

All of the 

aboveമുരളി
ല് 
സൂെിപ്പിച്ച
ത് എലലാം

4

413 Is there any document required to 

update the E-mail ID of resident?ഒരു 
നിവാസിയുപ്പട ഇ-പ്പമയില് 
ഐഡി പുതുക്കാൻ  
ആവശയമായ  റരഖ്രൾ 
ഉറണ്ടാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത Noഅലല 2

414 Is there any document required to 

update the information sharing 

consent of 

resident?നിവാസിയുപ്പട 
വിവരങ്ങൾ 
പങ്കുപ്പവയ്ക്കാനുള്ള 
സമ്മതപക്തം പുതുക്കാൻ 
ആവശയമായ റരഖ്രൾ 
ഉറണ്ടാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത Noഅലല 2

415 Which of the following  fields are  

demographic?താപ്പഴ 
പറയുന്നവയില് ഏതാണ് 
ജനസംഖ്യാപരമായ റരാളം?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

fingerprintsവിരലടയാ
ളം

Irisരൺപടലം photoറഫാറട്ടാ None of the 

aboveമുരളി
ല് 
സൂെിപ്പിച്ച
ത് ഒന്നുമലല

4



416 On boarding of operators/ supervisor is 

not required for UCL application .യു 
സി എല്  അപ്ലിറക്കഷൻ  
ഓപ്പറററ്റര്/സുപ്പർവവസർ 
റബാർഡിങ്ങിന്റ ആവശയമിലല

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ്   2

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

at the time of updating? ---------------- 

വിലാസം പുതുക്കുന്നതിപ്പന്റ 
പ്പതളിവിനായി  
ഉപറയാഗിക്കാവുന്നതാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

Water bill 

പ്പവള്ളക്കരം ബില്
Photo bank ATM 

cardറഫാറട്ടായുള്ള 
ബാങ്ക് എ റ്റി എം 
രാർഡ്

 Photo credit 

cardറഫാറട്ടായുള്ള
 പ്പക്രഡിറ്റ് 
രാർഡ്

 1

418 What is time limit for correction in 

fresh enrolment?പുതിയ എൻ 
ററാൾപ്പമന്റില് തിരുത്തല് 
നടത്താനുള്ള സമയ പരിധി 
എക്തയാണ്?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

96 

hrsപ്പതാണ്ണൂറ്റിയാർ 
മ ിക്കൂർ

24 

hrsഇരുപത്തിനാല് 
മ ിക്കൂർ

48 

hrsനാല്പ്പത്തിപ്പയ
ട്ട് മ ിക്കൂർ

46 

hrsനാല്പ്പ
ത്തിയാർ 
മ ിക്കൂർ

1

419 Income Tax Assessment Order can be 

used as Proof of Address and Proof of 

Identity during updating.ആദ്ായ 
നിരുതി ഓർഡർ, പുതുക്കല് 
സമയത്ത് റമല്വിലാസം 
പ്പതളിയിക്കാനും 
തിരിച്ചറിയലിനുള്ള   
റരഖ്യായും  
ഉപറയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ്   2

420 Army canteen card can be used as 

Proof of Relationship.ആർമി 
രാന്റിൻ രാർഡ് 
രുടുംബബന്ധം 
പ്പതളിയിക്കുന്ന റരഖ്യായി 
ഉപറയാഗിക്കാവുന്നതാണ്.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി FALSEപ്പതറ്റ്   1

421 Is Aadhaar mandatory for all 

residents?എലലാ 
നിവാസിരൾക്കും ആധാർ  
നിർബന്ധം ആറ ാ ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല 2



422 Operators / Supervisors can access to 

UCL application using valid 

credentials.ഓപ്പറററ്റർമാർ / 

സൂപ്പർവവസർക്ക് 
സാധുവായ 
പ്പക്രഡൻഷയലുരൾ 
ഉപറയാഗിച്ച് യു സി എല് 
 ക്പറയാജനപ്പപ്പടുത്തുന്നത് 
ആക്സസ്ട പ്പെയ്യാം.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല 1

423 What is full form of UCS?യു സി 
എസ്ട എന്നതിപ്പന്റ പൂർണ്ണ 
രൂപം എന്ത്ാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Update client 

Standardഅപ്റഡറ്റ് 
വക്ലന്റ് 
സ്റ്റാൻറഡർഡ്

Universal character set User control 

systemഉയർന്ന 
നിയക്ന്ത്  
പരിധി

None of the 

aboveഇതി
പ്പലാന്നുമിലല

1

424 What is full form of UCL?യു സി 
എല് എന്നതിപ്പന്റ പൂർണ്ണ 
രൂപം എന്ത്ാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Update client 

Liteഅപ്റഡറ്റ് 
വക്ലന്റ് 
സ്റ്റാൻറഡർഡ് 
വലറ്റ്

Unique column 

listപ്പപാതുവായ 
റരാളം പട്ടിര

Upper control 

limitഉയർന്ന 
നിയക്ന്ത്  
പരിധി

None of the 

aboveഇതി
പ്പലാന്നുമിലല

1

425 Which of the following document 

required in UCL?യു സി എല് 
നു ആവശയമായ റരഖ്രൾ 
എപ്പന്ത്ാപ്പക്കയാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

POIറപര് 
പ്പതളിയിക്കാനുള്ള 
റരഖ്

POAറമല്വിലാസം 
പ്പതളിയിക്കാനുള്ള 
റരഖ്

DOBജനന തീയതി None of the 

aboveഇതി
പ്പലാന്നുമിലല

4

426 Which of the following fields can be 

updated  in UCL?ഏപ്പതാപ്പക്ക 
റമഖ്ലരളാണ് യു സി 
എലലില്  അപ്റഡറ്റ് 
പ്പെറയ്യണ്ടതായിട്ട ള്ളത്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Nameറപര് Addressറമല്വിലാസം mobileപ്പമാവബല് All of the 

aboveമുരളി
ല് 
പറഞ്ഞിരി
ക്കുന്നപ്പതലലാം

3

427 Is resident biometric authentication 

required in UCL?യു സി എലലില് 
നിവാസിക്ക് 
ബറയാപ്പമക്ടിക്കിപ്പന്റ 
ആവശയരതയുറണ്ടാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല 1

428 Passport of spouse can be used as 

Proof of Relationship at the time of 

updating. വിവരങ്ങൾ 
പുതുക്കുന്ന സമയത്ത് 
രുടുംബബന്ധം 
പ്പതളിയിക്കുന്നതിനായി 
പങ്കാളിയുപ്പട പാസ്ടറപാർട്ട് 
ഉപറയാഗിക്കാവുന്നതാറ ാ ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല 2



429 What is the password to open the 

downloaded E-Aadhaar? 

പ്പഡൗൺറലാഡ് പ്പെയ്ത ഇ-

ആധാർ തുറക്കാനുള്ള 
പാസ്സ്റവർഡ് എന്ത്ാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Pin codeപിൻറരാഡ് DOBജനന തീയതി Enrolment 

numberഎൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് 
നമ്പർ

None of the 

aboveഇപ്പതാ
ന്നുമലല

1

430 Is presence of resident  required at the 

time of correction at enrolment 

centre?എൻ ററാൾപ്പമന്റ് 
പ്പസന്റ്റില് തിരുത്തുന്ന 
സമയത്ത് നിവാസിയുപ്പട 
സാന്നിദ്ധയം ആവശയമാറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല 1

431   Is it possible to get Aadhaar if EID/UID 

is not available  with 

resident?നിവാസിയുപ്പട 
പക്കല് ഇ ഐ ഡി 
റയാ/യു ഐ ഡി റയാ 
ഇപ്പലലങ്കില് ആധാർ 
ലഭിക്കാൻ സാധയതയുറണ്ടാ

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

yes, with few 

demographic 

detailsഅപ്പത,

noഅലല 1

432 What is the maximum duration allowed 

for synching a machine?സിൻരിങ് 
പ്പമഷീൻ ക്പവർത്തിപ്പിക്കാൻ 
അനുവദ്ിച്ചിരിക്കുന്ന 
പരമാവധി സമയം 
എക്തയാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

10 days പത്തു 
ദ്ിവസം

15 days പതിനഞ്ചു 
ദ്ിവസം

48 hours 

നാല്പ്പപ്പത്തട്ട  
മ ിക്കൂർ

96 

hoursപ്പതാണ്ണൂ
റ്റിപ്പയട്ട് 
മ ിക്കൂർ

1

433 Can we write Age instead of complete 

DOB?വയസ്സിപ്പന്റ  സ്ഥാനത്ത് 
പൂർണ്ണമായ ജനന തീയതി 
എഴുതാൻ രഴിയുറമാ

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല Bothരണ്ടും None of the 

aboveഇപ്പതാ
ന്നുമലല

1

434 Is ration card without photo valid for 

POA?റഫാറട്ടാ ഇലലാത്ത 
ററഷൻ രാർഡ് 
റമല്വിലാസം 
പ്പതളിയിക്കാനുള്ള 
റരഖ്യായി നല്രാനാരുറമാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

yes അപ്പത noഅലല 1

435 Is Applicant signature  required in 

correction form?തിരുത്തല് 
ഫാറത്തില് അറപക്ഷ്രപ്പന്റ 
ഒപ്പ് ആവശയമാറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല 1



436 Is parent's valid Aadhaar for update in 

minor's 

Aadhaar?രക്ഷ്രർത്താവിപ്പന്റ  
ആധാർ വമനറിപ്പന്റ ആധാർ 
അപ്റഡഷന്റ മതിയായ 
റരഖ്യാറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

yesഅപ്പത noഅലല 1

437 After successful updating through UCL 

resident will be informed through  

following "--------".യു സി എല് 
വഴി 
വിജയരരമായിഅപ്റഡഷ
ൻപൂർത്തിയാക്കിയ റശഷം 
നിവാസിക്ക് വിവരം 
ലഭിക്കുന്നത് 
എന്ത്ിലൂപ്പടയാണ്......

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Letter രത്ത് email ഇ-പ്പമയില് SMSഎസ്ടഎം 
എസ്ട

all the 

aboveമുരളി
ല് 
പറഞ്ഞിരി
ക്കുന്നപ്പതലലാം

3

438 Enrollee is a child, ihe/she may be 

allowed to sit on its parent’s lap.ഒരു 
രുട്ടിപ്പയ എൻ ററാൾ 
പ്പെയ്യിക്കുറമ്പാൾ 
അവപ്പന/അവപ്പള 
രക്ഷ്രർത്താവിപ്പന്റ 
മടിയിലിരിക്കാൻ 
അനുവദ്ിക്കാം

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes അപ്പത No.അലല Allowed but operator 

should ensure that 

parent is not captured 

 alongwith child 

faceഅനുവദ്ി
ക്കാം 
പപ്പക്ഷ്,രക്ഷ്ര
ർത്താവിപ്പന്റ 
റഫാറട്ടാ 
രുട്ടിയുപ്പട 
മുഖ്റത്താ 
പ്പടാപ്പം 
എടുത്തിട്ടിലലാപ്പയ
ന്നു ഓപ്പറററ്റർ 
ഉറപ്പ വരുറത്ത
ണ്ടതാണ്

3

439 Even with pre-enrolment, all related 

documents  ……………".ക്പീ എൻ 
ററാൾപ്പമന്ററുമായി 
ബന്ധപ്പപട്ട എലലാ റരഖ്രള ം

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

need to be 

verifiedപരിറശാധിച്ചി
രിക്ക ം

need not always be 

verified 

എലലായ്റപാഴും 
പരിറശാധിറക്കണ്ട 
ആവശയമിലല

Verifier can decide 

പരിറശാധരന്റ 
തീരുമാനിക്കാം

1



440 Documents should  be kept folded and 

packed for DMS pick up .റരഖ്രൾ 
ഡി എം എസ്ട റലക്കായി 
പ്പപാതിഞ്ഞു തയ്യാറാക്ക ം

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes അപ്പത No. should be packed 

without folding the 

documents ഇലല 
പ്പപാതിഞ്ഞു 
പ്പരറട്ടണ്ട 
ആവശയമിലല

Can be done 

according to 

convienence 

നമ്മുപ്പട 
സൗരരയത്തിനനു
സരിച്ച് പ്പെയ്യാം 2

441 In passport if spouse name is 

mentioned, is it valid document for 

change of 

address?പാസ്ടറപാർട്ടില് 
പങ്കാളിയുപ്പട റപര് 
ഉൾപ്പപട്ടിട്ട പ്പണ്ടങ്കില് അത് 
റമല്വിലാസം 
പ്പതളിയിക്കാനുള്ള മതിയായ 
റരഖ്യാറ ാ ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUEശരി FALSEപ്പതറ്റ്

1

442 Is fathers voter id  with new address 

accepted for family updation 

?പുതിയ റമല്വിലാസമുള്ള 
അച്ഛപ്പന്റ റവാട്ടർ ഐഡി 
രുടുംബത്തിപ്പല എലലാ 
അംഗങ്ങൾക്കും അപ്റഡഷന്റ 
ഉപറയാഗിക്കവുന്നതാറ ാ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

TRUEശരി FALSEപ്പതറ്റ്

1

443 Certificate issued by Village Panchayat 

is valid for which correction ----. 

ക്ഗാമപഞ്ചായത്തില് നിന്നും 
ലഭിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപക്തം 
ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്പതറ്റ് 
തിരുത്താൻ 
ഉപറയാഗിക്കാവുന്നതാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Only Name റപര് 
മാക്തം

Name & Addressറപരും 
റമല്വിലാസവും

Only 

Addressറമല്വിലാ
സം മാക്തം

None of the 

aboveഇപ്പതാ
ന്നുമലല

3



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

with the Registrar and UIDAI who will 

confirm the identity of a person who 

does not have any valid document 

related to his/her Identity and 

Address..........നിവാസി 
രജിസ്ടക്ടാറിപ്പന്റ രീഴിറലാ 
യു ഐ ഡി എ യുപ്പട 
രീഴിറലാ ആണ് എൻ 
ററാൾ പ്പെയ്യ ന്നപ്പതങ്കില് 
അവപ്പന്റ അപ്പലലങ്കില് 
അവള പ്പട പക്കല് 
റമല്വിലാസവും റപരും 
പ്പതളിയിക്കുന്ന റരഖ്രൾ 
ഒന്നുമിപ്പലലങ്കില് ആരാണ് 
അവരുപ്പട പ്പതളിവുരൾ 
പരിറശാധിക്കുന്നത്.

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Introducerപരിെയ
പ്പപ്പടുത്തുന്ന ആൾ

Verifier പരിറശാധരൻ Enrolment agency 

എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് 
ഏജൻസി

Operator 

ഓപ്പറററ്റർ

1

445 The enrolment set-up includes 

……………….എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ്സജ്ജീരര ങ്ങൾ  
ഉൾപ്പപ്പടുന്നത് .......

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Computerരമ്പയൂട്ടർ biometric 

devicesബറയാപ്പമക്ടിക്
 ഉപരര ം

Printer ക്പിന്റർ All of 

threeമൂന്നും 
ഉൾപ്പപ്പട

3

446 Correction  can be done  within 4 days  

of original enrolment.നാല് 
ദ്ിവസത്തിനുള്ളില് എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ്റില് 
തിരുത്തലുരൾ 
നടത്താവുന്നതാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി false പ്പതറ്റ്

1

447 In the case of children below 5 years, 

which is mandatory 

?അഞ്ചുവയസ്സില് 
താപ്പഴയുള്ള 
രുട്ടിരൾക്ക്,എന്ത്ാണ് 
നിർബന്ധമായും റവണ്ടത്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

“Name"  and “EID/UID” 

of one of the parents or 

guardianറപരും,രക്ഷ്ി
താവിപ്പന്റ  
/െുമതല പ്പപ്പട്ട 
ആളിപ്പന്റ  ഇ 
ഐ ഡി/യു ഐ 
ഡി

“Name"  and “EID/UID” of  

both parents or 

guardianറപരും,രക്ഷ്ി
താവിപ്പന്റയും  
/െുമതല പ്പപ്പട്ട 
ആളിപ്പന്റയും  ഇ 
ഐ ഡി/യു ഐ 
ഡി

Neither (1) or 

(2)ഒന്ന് 
അപ്പലലങ്കില് രണ്ട്

1



448 Resident who brings Arms license  as 

PoI and PoA  can take enrolment 

.നിവാസിരൾ ആർമി 
വലസൻസ്ട റപരിനും 
റമല്വിലാസത്തിനും റവണ്ടി 
പ്പരാണ്ടുവരുരയാപ്പ ങ്കില് 
എൻ ററാൾ പ്പെയ്യാൻ 
രഴിയുറമാ

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി false പ്പതറ്റ്

1

449 After the data capture has been 

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

".വിവര റശഖ്ര ം 
പൂർത്തിയായാല് ഉടപ്പന 
തപ്പന്ന വിവരങ്ങൾ ..........

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Confirmed by the 

superviosr 

പരിറശാധരൻ 
വിലയിരുത്തും

Reviewed and confirmed 

with the 

residentനിവാസി 
പരിറശാധിച്ച് 
ഉറപ്പ വരുത്തും

Both 1 and 2ഒന്നും 
രണ്ടും

2

450 Printer is a  mandatory requirment for 

enrolment station .എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് റരക്രത്തില് 
ക്പിന്റർ ഒരു അതയാവശയ 
ഘടരമാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes അപ്പത No.അലല

1

451 Verifier is required for each Enrolment 

centre. ഓറരാ എൻ 
ററാൾപ്പമന്റ് റരക്രത്തിലും 
പരിറശാധരൻ ആവശയമാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

True ശരി False പ്പതറ്റ്

1

452 Taking signature of the resident on the 

slip  after completing the enrolment is 

mandatory .എൻ ററാൾപ്പമന്റ് 
രഴിഞ്ഞ റശഷം 
നിവാസിയുപ്പട ഒപ്പ് 
രസീതില് വാറങ്ങണ്ടത് 
അതയാവശയമാണ്

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes ശരി No.പ്പതറ്റ്

1

453 Resident 's name is Ramesh Krishnan 

whereas the operator put as Ramesh K. 

Is operator allowed to do like this ? 

നിവാസിയുപ്പട റപര് രറമഷ് 
രൃഷ് ൻ എന്നാണ് 
എങ്കില് ഓപ്പറററ്റർക്ക് 
രറമഷ് പ്പര എന്ന് മാക്തം 
റരഖ്പ്പപ്പടുത്താൻ 
അനുവാദ്മുറണ്ടാ ?

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yes ശരി Noപ്പതറ്റ് Operator has to enter 

the full 

nameഓപ്പറററ്റർ 
മുഴുവൻ 
റപരും 
നല്രാൻ 
ബാധയസ്ഥനാണ്

3



454 Can verifier accept minor changes 

requested by resident in the  name or 

address as from given in  PoI or PoA  

document of resident(for example- 

Maneesh in PoI  to Manish in Aadhaar 

enrolment) ?നിവാസിയുപ്പട 
അറപക്ഷ് ക്പരാരം 
സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 
റരഖ്രളില് നിന്നും  
വയതയസ്ടതമായി 
എപ്പന്ത്ങ്കിലും പ്പെറിയ 
മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ 
പരിറശാധരന്റ 
സാധിക്കുറമാ?(ഉദ്ാഹര ത്തി
നു റപര് പ്പതളിയിക്കാനുള്ള 
റരഖ്യില് മനീഷ് എന്നാ ു 
ഇത് മനിഷ് എന്ന് ആക്കാൻ 
സാധിക്കുറമാ)

Demographic Data 

Entryജനസംഖ്യാപരമായ
 വിവരം റരഖ് 
പ്പപ്പടുത്തല്

Yesഅപ്പത No.അലല

1


