Sr No

Questions

Topic Name

Alternative 1

Alternative 2

1

Arrange the following in the correct hierarchy:
a) Registrar b) Enrolment Agency c) UIDAI d)
Enrolment Centre ఈదిగువ వాటిని సరైన క్రమంలో
అమర్చండి ఎ) రిజిస్టారార్ బి) నమోదు ఏజన్సీ సి)
యుఐడిఎఐ ఈ) నమోదు కందరం

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

abcd ఎబిసిఈ

bdca బిఈసిఎ

2

Biometric information is enough to establish
identity of a person. Is this statement correct?
ఒక్ వయకతి యొక్క గురిింపు ఎస్టారబిి ష్చేయడానికత
బయోమెటక
ిర ్సమాచార్ం సరిపో త ంది. ఈ పరక్టన
సరైనదా?

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

Yes. Biometric
data is enough to
establish a persons
identity. అవును.
ఒక్ వయకతిని
గురిించడానికత
బయోమెటక
ిర ్డేటా
సరిపో త ంది.

3

Aadhaar is unique because ఆధార్ పరత్ేయక్మెైనది
ఎందుక్ ంటే

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

4

Aadhaar is a 15-digit number. ఆధార్ అనేది 15
అంకల సంఖ్య

5

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Aadhaar will be used to prove citizenship. Is this Basic Knowledge of UIDAI
statement True or False? పౌర్సతవం క్లపంచడానికత and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
ఆధార్ నంబర్ ఉపయోగించబడుత ంది. వీటిలో ఏ
క్న్సస అవగాహన
పరక్టన సతయం లేదా అసతయం?

Alternative 3
cabd సిఎబిడి

Alternative 4

Answer

dbca ఈబిసిఎ

3

No. Biometric data must be linked to
demographic
information like
name, age,
address in order to
establish identity
లేదు, గురిింపు కోసం
బయోమెటక
ిర ్డేటాను,
పేర్ , వయసుీ,
చిర్ నామా వంటి
వివిధ డెమోగరఫిక్
సమాచారానికత లంక్
చేయాల.

-

2

No two residents
will have the same
Aadhaar number.
ఏ ఇదద రి పౌర్ లక్
ఒక ఆధార్ నంబర్
ఉండదు.

Only one city will
have Aadhaar
number. కవలం
ఒక్క నగరానికత
మాతరమే ఆధార్
నంబర్ి ఉంటాయి.

Both 1 and 2 are
correct 1 మరియు 2
రండూ క్ూడా సరైనవి

None of the above
పైవేవీ కావు

1

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Aadhaar will cover all residents of India. ఆధార్్ Basic Knowledge of UIDAI
భార్తదేశ్ంలో ఉనన నివాసిత లందరిన్స క్వర్్చేసి ుంది. and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
What is the process of capturing resident data
Basic Knowledge of UIDAI
called? నివాసిత ల డేటాను ప ందే పరకయ
తర ను ఏమని and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
అంటార్ ?
క్న్సస అవగాహన
Aadhaar number is a proof of '_blank_'. ఆధార్
Basic Knowledge of UIDAI
కార్ు దేనికత ర్ జువు '_blank_'
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Who will deliver Aadhaar letters to residents?
Basic Knowledge of UIDAI
నివాసిత లక్ ఎవర్ ఆధార్ కార్ు ల డెలవరీ చేస్టి ార్ ? and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Authentication
ధృవీక్ర్ణ

Enrolment నమోదు Identification గురిింపు Presentation
పరజంటేషన్

2

Citizenship
పౌర్సతవం

Identity గురిింపు

-

2

India Post
ఇండియన్ పో సర ల్

Public Distribution Internet ఇంటరనట్
System పరజా పంఫిణీ
వయవసథ

-

1

12

What are the possible benefits of having
Aadhaar? ఆధార్్కార్ు ఉండటం వలి క్లగ సంభావయ
లాభాల ఏమిటి?

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

To get a bank
account బాయంక్
అక ంట్ ప ందేందుక్

To get subsidized
All of the above
food rations, in case పైన పేరకకననవన్సన
of BPL బిపిఎల్ అయిత్ే
సబిీడీ ఆహార్
ధానాయలను ప ందడం
కొర్క్

4

13

A resident can use Aadhaar for identity
verification. గురిింపు ధృవీక్ర్ణ కొర్క్ నివాసిత డు
ఆధార్్కార్ు ను ఉపయోగించవచుచ.
An Enrolment Centre can have one or more than
one enrolment stations. ఎన్్రోల్్మెంట్్సంటర్్లో
ఒక్టి క్ంటే ఎక్ కవ ఎన్్రోల్్మెంట్్సేరషను
ి ఉండవచుచ.

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

TRUE సతయం

Problem free
delivery of
pensions/scholorsh
ips to the
beneficiaries
లబిి దార్ లక్
ఎలాంటి సమసయల
లేక్ ండా
పనష ని ు/స్టాకలర్
షిపుపల అందించడం
FALSE అసతయం

-

-

1

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

6

7

8

9

10

11

14

Aadhaar is based on demographic information &
biometric information. Is this statement True or
False? ఆధార్్అనేది డెమెగారఫిక్సమాచార్ం మరియు
బయోమెటక
ిర ్సమాచార్ం ఆధార్ంగా
ర్ూప ందించబడింది. ఈ పరక్టన సతయమా లేదా
అసతయమా?
Easy and quick authentication of identity is an
important objective of UIDAI. త్ేలక్గా మరియు
వేగంగా గురిింపును ధృవీక్రించడం అనేది యుఐడిఎఐ
యొక్క ముఖ్యమెైన ఉదేదశ్యం.

Gender లంగం

15

16

17

'_blank_' is appointed by the Registrar for
collection of the demographic and biometric
data in a geographical area. ఒక్ భౌగోళిక్ పారంతంలో
ఉనన డెమోగరఫిక్మరియు బయో మెటక
ిర ్
సమాచారానిన సేక్రించడం కోసం రిజస్టారార్్'_blank_'
ను నియమిస్టాిడు.
Backup of the data of each Enrolment Station
has to be taken పరతి ఎన్్రోల్్మెంట్్సేరషన్్క్
సంబంధించిన బాయక్ప్డేటాను తీసుక్ ంటార్ .
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? ఒక్ ఎన్్రోల్్మెంట్్ఏజన్సీ
యొక్క సూపర్్వైజర్్.మీర్ ఎన్్రోల్్మెంట్్సంటర్్
పారర్ంభంచాలీ ఉంది. ఒక్ ఎన్్రోల్్మెంట్్సంటర్్
పారర్ంభంచడం కోసం ఎటువంటి ఏరాపటు
ి అవసర్ం
అవుత్ాయి?

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

Registrar రిజిస్టారార్

Enrolment
Agencies నమోదు
ఏజన్సీల

UIDAI యుఐడిఎఐ

Election
Commission
ఎనినక్ల క్మిషన్

2

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

Twice a day రోజుక్
రండుస్టార్ి

On a weekly basis
వార్ం పారతిపదిక్న

On a monthly basis
నలవారీ పారతిపదిక్న

On an hourly basis
గంటల పారతిపదిక్న

1

Space & Furniture
సథ లం మరియు
ఫరినచర్

Adequate Lighting Registrar for
Both 1 and 2 1
and electrical
registration రిజిసేరష
ా న్్ మరియు 2, రండూ
points తగినంత
కొర్క్ రిజిస్టారార్్
ల ైటింగ్మరియు
విదుయత్పాయింటు
ి

4
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As a Supervisor of Enrolment agency, how would Basic Knowledge of UIDAI
you ensure that the process of enrolment does and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
not halt at any stage? ఒక్ ఎన్్రోల్్మెంట్్ఏజన్సీ
క్న్సస అవగాహన
యొక్క సూపర్్వైజర్్గా, ఎన్్రోల్్మెంట్్పరకయ
తర
ఏ
దశ్లోనూ ఆగదని మీర్ ఏవిధంగా ధృవీక్రిస్టి ార్ ?

By maintaining
sufficient number
of backup devices
and spares
తగిననిన బాయక్ప్
పరిక్రాల మరియు
సేపర్్లను
మెయింటైన్్చేయడం
దావరా

By maintaining
It is not your
contact via phone responsibility ఇది మీ
to UIDAI everyday యొక్క బాధయత కాదు
ఫో న్్దావరా పరతిరోజూ
యుఐడిఎఐత్ో
సంబంధానిన
నిర్వహంచడం దావరా

By procuring
imported devices
which are better in
quality మంచి
నాణయత క్లగిన
ఇంపో రరడ్
పరిక్రాలను
ప ందడం దావరా

1

19

Aadhaar Enrolment Client - ECA needs to be
connected to internet during the process of onboarding. ఆన్్బో రిుంగ్సమయంలో ఆధార్్
ఎన్్రోల్్మెంట్్క్ి యింట్్.. ఈసిఎను ఇంటరనట్్క్
జతచేయాల.
UIDAI provides required standards and
guidelines for setting up the Enrolment Centres.
ఎన్్రోల్్మెంట్్కందారనిన పారర్ంభంచడం కొర్క్
అవసర్మెైన పరమాణాల మరియు మార్గ దర్శకాలను
యుఐడిఎఐ క్లపసి ంది.
UIDAI will issue Aadhaar numbers to all the
Indian residents. Is this statement True or False?
యుఐడిఎఐ భార్తదేశ్ పౌర్ లందరికీ క్ూడా ఆధార్్
నంబర్ి ను జారీ చేసి ుంది.?

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

20
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Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

Yes~అవును

No~కాదు

-

-

2

Eye ~క్నున

Ear~ చెవి

Face~ ముఖ్ము

Head~ తల

1

Yes~అవును

No~ కాదు

-

-

2

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

Yes~ అవును

No~కాదు

-

-

1

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Can I enroll without a Mobile No ?~ నేను మొబైల్ Basic Knowledge of UIDAI
నంబర్ లేక్ ండా ఆధార్ కొర్క్ నమోదు చేసుకోవచాచ? and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
లేదా?
క్న్సస అవగాహన
UID stands for ?~యు.ఐ.డి. అంటే ఏమిటి?
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

Yes~ అవును

No~ కాదు

-

-

1

Yes~ అవును

No~ కాదు

-

-

1

Unique
Information Data~
విశిషర సమాచార్
సంపుటి
Residents of each
state will have one
unique UID
Number~ఒక్
రాషర ంా లో ఉండే
నివాసులందర్ూ ఒక
పరత్ేయక్ గురిింపు
సంఖ్యను క్లగి
ఉంటార్ .

Unique
Information
department~ విశిషర
సమాచార్ శాఖ్
No two residents
will have Same UID
Number~ఏ ఇదద ర్ూ
క్ూడా ఒక విధమెైన
సమానమెైన
సంఖ్యను క్లగి
ఉండర్

Unique Iindian Data~ Unique
విశిషర భార్తీయ సంపుటి Indentification~
విశిషర గురిింపు

4

All Residents will
have same UID
Number~
నివాసులందర్ూ ఒక
యు.ఐ.డి.ని క్లగి
ఉంటార్ .

2

Listening carefully to the enrollee reduces
grievances. నమోదు చేసుకోవడానికత వచేచ వయకతిచెపేప
విషయాలను జాగరతిగా వినడం దావరా కి శ్ నివృతిి
జర్ గుత ంది.
Can a resident get two aadhaar no?~ఒక్ నివాసి
రండు ఆధార్ సంఖ్యల ప ందగలడా?

24

On which part of your body would you find the
Iris? ~’ఐరిస్‘ ఒక్ వయకతి ఏ శ్రీర్ భాగంలో ఉంటుంది.

25

Can new aadhaar no be issued to the same
resident in two different cities ?~ రండు వేర్ వేర్
పారంత్ాలోి ఉండే ఒక వయకతికత కొతి గా ఆధార్ సంఖ్య
ఇవవగలరా?
Can a resident of one state get himself enrolled
in another state ?~ ఒక్ రాషర ంా లో ఉండే వయకతి వేరకక్
రాషర ంా లో ఆధార్ కొర్క్ నమోదు చేసుకోగలడా?

26

27

28

29

30

Whether E-aadhaar is acceptable or not ?~ ఈఆధార్ కార్ు ఆమోదయోగయమెైన పతరమా?

How is UID Unique?~యు.ఐ.డి. పరత్ేయక్మెైనదని
ఎలా చెపపగలవు?

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

None of the
above~ పై వాటిలో
ఏదీ కాదు
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UIDAI plans to enroll residents into its database Basic Knowledge of UIDAI
with proper verification of their______________ and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
and ______________ information~
క్న్సస అవగాహన
యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ. నివాసిత ల ఆధార్ నమోదు పరకయ
తర లో
వేటిని నిరాిరించుకొని సమాచారానిన సేక్రిస్టి ార్ .

POI, POA~వయకతిగత
గురిింపు, చిర్ నామా
గురిింపు

POR, POI~నివాస
గురిింపు,చిర్ నామా
గురిింపు

POA,POR~చిర్ నామా
గురిింపు, నివాస
గురిింపు

None of the
above~పై వాటిలో
ఏదీ కాదు

1
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Can the new born child be enrolled for Aadhaar
No?~ కొరతి గా జనిమంచిన శిశువు ఆధార్ కొర్క్
నమోదు చేసుకోవచాచ?
If a person has an Aadhaar, will she / he become
a citizen of India?~ ఒక్ వయకతి ఆధార్ క్లగియుంటే
అతను లేక్ ఆమె భార్త పౌర్ నిగా గురిించబడవచాచ?

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

Yes~ అవును

No~ కాదు

-

-

1

Yes~ అవును

No~ కాదు

-

-

2
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The Unique Identification Number is also called
___________.~యూనిక ఐడెంటిఫికషన్ నంబర్ ను
'_blank_' అని క్ూడా అంటార్ .

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

PAN~పాయన్ కార్ు

Aadhaar~ఆధార్

Iris~క్ంటిపాప

TIN~TIN టిన్ నంబర్

2
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What is the essential requirement to become
Basic Knowledge of UIDAI
Aadhaar enrollment operator~ఆధార్ నమోదు
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
ఆపరటర్ కావడానికత అవసర్మెైన ముఖ్య అర్హత ఏమిటి క్న్సస అవగాహన

Aadhaar No~ఆధార్ UIDAI Certificate
నంబర్
for
operator~ఆపరటర్
కొర్క్
యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ
సరిరఫికట్

Aadhhar No and
None of the
UIDAi Certificate for above~పైవాటిలో
operators~ఆపరటర్ి
ఏదీ కాదు
కొర్క్ ఆధార్ నంబర్
మరియు
యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ.సరిరఫికట్

3

36

Can somebody enroll on behalf of other resident
?~ఒక్ నివాసి తర్పున వేర ఎవరైనా ఆధార్ కొర్క్
నమోదు చేసుక్ నే వీల ందా?
What is the minimum qualification to become
an Adhaar enrollment supervisor?~ఆధార్
నమోదు సూపర్్వైజర్ కావడానికత క్న్సస అర్హత ఏమిటి?

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

TRUE~వీల ంది

FALSE~వీల లేదు

-

-

2

10th Pass~10వ
తర్గతి ఉతీి ర్ణ త

Graduate~గారడుయయిే 12th Pass~12వ
ట్
తర్గతి ఉతీి ర్ణత

Doploma in
Computer~క్ంపయయట
ర్ డిపిమా

3

Should the resident bring documents for email,
mobile update? ఈ-మెయిల్, మొబైల్ నంబర్
మార్చడానికత పత్ారల ఏవైనా ఇవావలా?
What is required to print e-Aadhaar from UCL?
యు.సి.ఎల్. నుండి ఆధార్ ను పిరంట్ తీసుకోవడం ఎలా?

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

Yes అవును

No కాదు

Eid ఇ.ఐ.డి

UID యు.ఐ.డి

1 or 2 1 లేక్ 2

Demographic
నివాస సంభంద

Biometric
బయోమెటక
ిర

Both 1 and 2 రండూ
క్ూడా
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37

38

39

40

UCL shall help Operator/ Supervisor to update
resident "…………." information. యు.సి.ఎల్.
ఆపరటర్ క్ /సూపర్ వైజర్ క్ నివాసి యొక్క
............... సమాచారానిన అప డేట్ చేసి ుంది.

2

None ఏవియు కాదు

3

1
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What are the documents required to update the Basic Knowledge of UIDAI
mobile number of resident? మొబైల్ నంబర్ ను
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
అప డేట్ చేయడానికత ఏ డాక్ యమెంట్ీ ఇవావల?
క్న్సస అవగాహన

Mobile bill మొబైల్
బిల్

POI వయకతిగత గురిింపు POA చిర్ నామా
గురిింపు

No document is
required ఎటువంటి
డాక్ యమెంట్
అవసర్ం లేదు

4
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How many times a resident can update Aadhaar
data? నివాసి ఎనిన స్టార్ి తన సమాచారానిన అప డేట్
చేసుకోవచుచ?
Whether updating is possible before Aadhaar
generation? ఆధార్ సంఖ్య జారీ కాక్ ముందు అప
డేట్ చేసుకోవచాచ?
Is information sharing consent mandatory for all
residents ? సమాచార్ము వేరకక్రిత్ో పంచడానికత
అవసర్మెైన ఆపష న్ అందర్ూ పయరిి చేయాలా?

11

22

Multiple times
ఎనినస్టా

4

yes అవును

No కాదు

2

True ఒపుప

FALSE తపుప

2

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Can resident check online status of his/her
Basic Knowledge of UIDAI
Enrolment number? నివాసి తన ఎనరరల మంట్ సిథతి ని and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
ఆన్ ల ైన్ లో చెక చేసుకోవచాచ?
క్న్సస అవగాహన
All the data printed in e-aadhaar letter, are the Basic Knowledge of UIDAI
same data as printed in Aadhaar letter. ఈ-ఆధార్ and Aadhaar
లో వునన అనిన వివరాల ఆధార్ ల టర్ లో వుననటు
ి
గానే ఉంటాయా?
If any mistakes are seen in Aadhaar letter, can it Basic Knowledge of UIDAI
be changed? ఆధార్ ల టర్ లో తపుపల ఉననచో
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
సరిదిదద ుకోవచాచ?
క్న్సస అవగాహన
Which section of eye has a unique feature? క్ంటి Biometric Data Capture
యొక్క ఏ భాగానికత పరత్ేయక్ లక్షణం ఉంటుంది?
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

50 Rs ర్ూ 50

100 Rs ర్ూ 100

yes అవును

no కాదు

1

False తపుప

True ఒపుప

2

Yes అవును

No కాదు

1

Pupil క్నుపాప

Eye Brow
కొనుబొ మమ

Which physical features can be used to
determine a person's identity? ఒక్ వయకతి యొక్క
గురిింపును త్ెల సుకోవడం ఎటువంటి శారీర్క్
లక్షణాలను ఉపయోగించవచుచ?
The information related to the physical
attributes of a person like finger prints, facial
features and iris are known as "Demographic"
information ఒక్ వయకతి యొక్క
వేలముదరల ,ముఖ్లక్షణాల మరియు ఐరిస్్వంటి
భౌతిక్ లక్షణాలక్ సంబంధించిన సమాచారానిన ‘
డెమోగారఫిక్సమాచార్ం’ అని అంటార్ .

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Fingerprints
వేలముదరల

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం
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44

45

46

47

48

49

50

51

Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన
Basic Knowledge of UIDAI
and Aadhaar ఆధార్ గుర్ ంచి
క్న్సస అవగాహన

What is the fee charged for enrolling for
Aadhaar? ఆధార్ నమోదు కొర్క్ ఎంత చెలించాల?

33

150 Rs ర్ూ 150

Iris ఐరిస్

Free of cost
ఉచితము

4

None of the above
పైవేవీ కావు

3

Facial Image ముఖ్ Iris ఐరిస్
చితరం

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

4

FALSE అసతయం

-

2

-
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Enrolment Agency Operator checks if the
Resident has any biometric exceptions like a
missing eye or finger. క్నున లేక్పో వడం లేదా వేల
లేక్పో వడం వంటి బయోమెటక
ిర ్మినహాయింపుల
నివాసిత నికత ఉనానయా లేదా అని ఎన్్రోల్్మెంట్్
ఏజన్సీ ఆపరటర్్తనిఖీ చేస్టి ాడు.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం
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Enrolment Agency Operator captures biometrics
in the form of '_blank_'. _blank_' ర్ూపంలో
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఏజన్సీ ఆపరటర్్బయోమెటికర్
తీసుక్ ంటాడు.
Enrolment Operator will ensure the following
for biometric data capture: ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్
బయోమెటక
ిర ్డేటాను సేక్రించేటపుపడు ఈ
విషయాలను ధృవీక్రించుకోవాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Fingerprints
వేలముదరల

Facial Image ముఖ్ Iris ఐరిస్
చితరం

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Picture of face is
compulsory for all,
including infants
శిశువులత్ో సహా,
అందరి యొక్క
ముఖ్చిత్ారల
తపపనిసరి

Iris and fingerprint
scans are
compulsory (above
5 year) ఐరిస్్
మరియు వేలముదరల
స్టాకన్్తపపనిసరి(5
సంవతీరాల క్ంటే
ఎక్ కవ వయసుీ
ఉననవారికత)

54

-

-

1

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

4

Photograph of any
All of the above
biometric exceptions పైన పేరకకననవన్సన
for a resident
నివాసిత ని కొర్క్
ఏదెైనా బయోమెటక
ిర ్
మినహాయింపు కొర్క్
ఫో టోగారఫ్

4
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For any biometric exceptions case, whose
Biometric Data Capture
confirmation does the Enrolment Operator have బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
to get for the data captured ? బయోమెటక
ిర ్
మినహాంపు కసులక్ సంబంధించి ఎన్్రోల్్మెంట్్
ఆపరటర్్డేటాను సేక్రించడానికత ఎవరి ధృవీక్ర్ణను
ప ందాలీ ఉంటుంది?

Registrar రిజిస్టారార్

Enrollment Agency Introducer పరిచయం
Supervisor
చేసే వయకతి
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఏజన్సీ
సూపర్్వైజర్్

Resident
నివాసిత డు

2
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The images of '_blank_' fingers are to be
captured while enrolling a resident ఒక్
నివాసిత డిని ఎన్్రోల్్చేసుక్ నేటపుపడు '_blank_'
వేళ్ి చిత్ారలను తీసుకోవాల.
Iris and fingerprint scans are compulsory for
Residents above '_blank_' years of age _blank_'
క్ంటే పై వయసుీక్లగిన వారికత క్నుగుడుు మరియు
వేల ముదరల తీసుకోవడం తపపనిసరి.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

All ten మొతి ం పది

one ఒక్టి

two రండు

five ఐదు

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

2

3

4

5

4

Among the following, whose finger prints are
needed to sign-off the data capture? ఈ దిగువ
వాటిలో, డేటా కాయపచర్్సైన్్ఆఫ్క్ ఎవరి వేల ముదరల
అవసర్ం అవుత్ాయి.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Enrolment
Operator నమోదు
ఆపరటర్ి

Resident
నివాసిత డు

Registrar రిజిస్టారార్

UIDAI official
యుఐడిఎఐ అధికారి

1
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In case of a person having missing eyes, what
does the Operator need to do ? ఒక్ వయకతికత క్ళ్లి
లేనటి యిత్ే, ఆపరటర్్ఏమి చేయాల?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Such a person is
not allowed to
enroll. అటువంటి
వయకతిని ఎన్్రోల్్
చేయడానికత
అనుమతించర్ .

The person is not
eligible to enroll.
ఆ వయకతి ఎన్్రోల్్క్
అర్హతలేదు

A photograph of the
Resident showing
the biometric
exception should be
taken. బయో మెటక
ిర ్
మినహాయింపుల
చూపించే నివాసిత ల
యొక్క ఫో టోగారఫ్
తీసుకోవాల

Enroll him next
time. తర్ వాత
అతడిని ఎన్ రోల్
చేయడం

3
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A resident with a fractured arm in a plaster cast
చెేేవి విర్గడంత్ో పాిసర ర్్కసు వేసుక్ నన ఒక్
నివాసిత డు

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Must not be
enrolled ఎన్్రోల్్
చేయక్ూడదు

Can be enrolled, as
fingerprints of the
fractured arm can
be captured
ఎన్్రోల్్
చేసుకోవచుచ,
ఎందుక్ంటే విరిగిన
వేల యొక్క
వేలముదరను కాయపచర్్
చేయవచుచ.

Can be enrolled only
after the cast has
been taken off డబుు
తీసివేసిన తర్ వాత
మాతరమే ఎన్్రోల్్
చేయబడుత ంది

Can be enrolled by
treating the
fractured arm as a
Biometric
exception విరిగి
చేతికత బయోమెటక
ిర ్
మినహాయింపు
ఇవవడం దావరా
ఎన్్రోల్్చేసుకోవచుచ.
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Karthi has come to enroll his 4 year old son
Biometric Data Capture
Ganesh. The operator notices that Ganesh does బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
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 కారీి తననాల గళ్ి
తన 4క్ మార్ డు గణేష్యొక్క ఎన్్రోల్్మెంట్్కోసం
వచాచడు.గణేష్యొక్క క్ డిచేతి చిననవేల
లేక్పో వడానిన ఆపరటర్్గమనించాడు మరియు కారీిని
అడిగాడు, పిలివాడు చిననవేల లేక్ ండానే
జనిమంచినటు
ి గా కారీి చెపాపడు.

The operator must
record the missing
finger as an
exception ఆపరటర్్,
మిస్్అయిన వేలని
మినహాయింపుగా
రికార్ు్చేయాల.

The operator need
not record the
missing finger as
an exception as he
does not have to
capture Ganesh's
fingerprints
ఆపరటర్్, మిస్్
అయిన వేలని
మినహాయింపుగా
రికార్ు్చేయాలీన
అవసర్ం లేదు,
ఎందుక్ంటే ఆపరటర్్
గణేష్
యొక్కవేలముదరలను
కాయపచర్్చేయడం
లేదు.

The operator cannot
enroll Ganesh
because he has to
obtain the
fingerprint of all ten
fingers ఆపరటర్్
గణేష్ను ఎన్్రోల్్
చేయలేడు, ఎందుక్ంటే
అతడు మొతి ం పదివేళ్ి
యొక్క వేలముదరలను
తీసుకోవాలీ ఉంది.

The operator can
enroll Ganesh as
the fingerprints of
5 fingers would
suffice 5 వేళ్ి
యొక్క వేలముదరల
సరిపో త్ాయి క్నుక్
ఆపరటర్్గణేష్ను
ఎన్్రోల్్చేసుకోవచుచ.
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While enroling Dinkar the operator notices that Biometric Data Capture
he has an extra (i.e. a 6th) finger on both hands. బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
The operator, దినక్ర్్ను ఎన్్రోల్్మెంట్్చేసేటపపడు
అతని రండు చేత లక్ అదనపు వేల (అంటే 6వ)
ఉననటు
ి గా ఆపరటర్్గమనించాడు.ఆపరటర్్

Must register this
as an exception
దీనిన ఒక్
మినహాయింపుగా
రిజిసర ర్్చేయాల.

Capture the
fingerprint for the
sixth finger of one
hand at least
క్న్ససం ఒక్ చేతి
యొక్క ఆరోవేల
యొక్క
వేలముదరలను
కాయపచర్్చేయండి
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Fingerprint of which fingers are required for
onboarding of Operator and Supervisor?
ఆపరటర్్మరియు సూపర్్వైజర్్యొక్క ఆన్్బో రిుంగ్
కొర్క్ ఏ వేల యొక్క వేలముదరల అవసర్ం
అవుత్ాయి?
Capturing of Iris image is required for
onboarding process. ఆన్్బో రిుంగ్పరకయ
తర
కొర్క్
ఐరిస్్ఇమేజ్కాయపచర్్చేయడం అనేది అవసర్ం.
Slap Scanner is used to capture the image of the
'_blank_' of a person. '_blank_' వయకతి యొక్క
ఇమేజ్ను కాయపచర్్చేయడానికత స్టాిప్స్టాకనర్్
ఉపయోగిస్టి ార్ ?
Different types of Biometric Devices used in an
Aadhaar Enrolment Centre are: ఆధార్్
ఎన్్రోల్్మెంట్్సంటర్్లో ఉపయోగించే విభనన ర్కాల
బయోమెటక
ిర ్పరిక్రాల :
The appearance of a person’s fingerprint
depends upon the following factors: ఒక్ వయకతి
యొక్క వేలముదరల క్నిపించడం అనేది ఈ దిగువ
అంశాలపై ఆధార్పడి ఉంటుంది:

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Two thumbs రండు
బొ టనవేల

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం
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Capture the finger
print for the the sixth
finger of both the
hands రండు చేత ల
యొక్క ఆరో వేల
యొక్క వేలముదరల
కాయపచర్్చేయాల

Should not capture
the fingerprint of
the sixth figer on
any of the hands
చేత లక్ నన ఆరోవేల
యొక్క వేలముదరల
తీసుకోరాదు.

4

Ten fingers పదివేళ్ి ల Five fingers of left
hand ఎడమచేతి
యొక్క ఐదువేళ్ి ల

Five fingers of
right hand క్ డి చేతి
యొక్క ఐదువేళ్ి ల

2

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Fingerprint
వేలముదరల

Face ముఖ్ం

Eyes క్ళ్లి

Ears చెవుల

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Finger Print
Scanner వేలముదర
స్టాకనర్

Iris Capturing
Device ఐరిస్
కాయపచరింగ్పరిక్ర్ం

Digital Camera
డిజిటల్ కమెరా

All the above పైన
పేరకకననవన్సన

4

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Age వయసుీ

Presence of some
foreign matter on
the fingers వేళ్ి
మీద అవాంఛన్సయ
పదారాథల ఉండటం

Cuts and wounds on
the fingers వేళ్ి
యొక్క గాయాల
మరియు పుండుి

All the above పైన
పేరకకననవన్సన

4

-

-

1

Sleep నిదింర చడం

3
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Fingerprints of a person may change as a person Biometric Data Capture
grows old. Is this statement True or False? ఒక్
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
వయకతి యొక్క వయసుీ పర్ గుత నన కొలదీ క్ూడా ఆ
వయకతి యొక్క వేల ముదరల మార్త్ాయి.?

TRUE సతయం

FALSE అసతయం
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Fingerprints are captured through digital
Biometric Data Capture
'_blank_' Fingerprint Scanner. వేలముదరల డిజిటల్్ బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
'_blank_' ఫింగర్్పిరంట్్స్టాకనర్్దావరా
సేక్రించబడత్ాయి.

Flat ఫ్ాిట్్

Standing నిలబడటం Slap స్టాిట్్

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? నివాసిత ల యొక్క వేళ్ిను, ఎలి పుపడూ క్ూడా
ఫింగర్్పిరంటర్్స్టాకనర్్ యొక్క పేి టు మీద తిననగా
ఉంచాల.?
Slap Fingerprint Scanner can capture all the four
fingers of one hand at a time. Is this statement
True or False? స్టాిప్ఫింగర్్పిరంట్్స్టాకనర్్, ఒక్ చేతి
యొక్క నాల గువేళ్ిను ఒకస్టారి స్టాకనింగ్చేసి ుంది.?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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The accuracy of the Iris Capturing Device can be
affected by ఐరిస్్కాయపచరింగ్పరిక్ర్ం యొక్క
క్చిచతతి వం దేని దావరా పరభావితం అవుత ంది?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Presence of
cataract of the eye
క్ంటిలో కాంటరాకర్
ఉండటం

Objects obscuring
the eye వసుివులక్
క్ంటిని
అడు గించేవిధంగా
ఉండటం

Some irritation in
eye క్ళ్ి లో కాసి ంత
చిరాక్

Both 1 and 2 1
మరియు 2, రండూ

4
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Iris is the most unique biometric and can always Biometric Data Capture
be used as proof for verification of identity for
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
most individuals over their lifetime, because
ఐరిస్్అనేది పరత్ేయక్మెైన బయోమెటక
ిర ్మరియు
చాలామంది వయక్ి లయొక్క గురిింపు ధృవీక్ర్ణ
ర్ జువుగా ఎలి పుపడూ ఉపయోగించవచుచ.

It does not change
except if damaged
పాడెైపో యినపుపడు
మినహా అది
మార్చబడదు

Iris scan can be
carried out easily
ఐరిస్్స్టాకన్్త్ేలక్గా
చేపటర వచుచ.

It is the most visible
part of eye ఇది
క్ంటిలో బాగా క్నిపించే
భాగం

Iris scanning can
be carried out
quickly ఐరిస్్
స్టాకనింగ్వేగంగా
చేయాల

1
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What care must the operator take while
photographing a resident who wears
glasses/spectacles? గాిసుల /క్ళ్ి జోడు పటురక్ నన
నివాసిత డిని ఫో టోగారఫ్ తీసేటపుపడు ఆపరటర్్
ఎటువంటి జాగరతిల తీసుకోవాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Make sure that the
glasses are not too
thick గాిసుల
మరింత మందంగా
లేక్ ండా చూసుకోండి.

Make sure that the
Iris and pupil of
the resident are
visible through the
spectacles
నివాసిత ని యొక్క
ఐరిస్్మరియు
క్నుపాపల రండూ
క్ూడా క్ళ్ి జోడు
నుంచి సపషర ంగా
క్నిపించేవిధంగా
చూసుకోవడం

Make sure that the
glasses are
positioned below the
resident's eyes
నివాసిత ని యొక్క
క్ంటికత దిగువ భాగంలో
గాిసుల ఉండేటి ుగా
ధృవీక్రించుకోవడం

Make sure that the
glasses are
positioned above
the resident's eyes
అదాదల , నివాసిత ని
యొక్క క్ళ్ి క్ పైన
ఉండేటి ుగా చూడాల.

2
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During Iris scanning clear Contact Lenses rarely
affect the quality of image capture. ఐరిస్్
స్టాకనింగ్సమయంలో, సపషర మెైన కాంటాకర్
ల నుీల అర్ దుగా ఇమేజ్కాయపచరింగ్యొక్క
నాణయతపై పరభావంచూపుత్ాయి

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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Based on make and model Iris Capturing devices
can be Hand-held and Tripod mounted. Is this
statement True or False? ఐరిస్్ను సేక్రించే
పరిక్రాల యొక్క తయారీ మరియు సంవతీర్ం
ఆధార్ంగా, అవి చేతిత్ో చేసినవి లేదా టప
ైై ాడ్
ఉపయోగించేవి.
While capturing the fingerprints of a Resident, it
should be ensured that resident ఒక్ నివాసిత ని
యొక్క వేలముదరలను సేక్రించేటపుపడు, నివాసిత డు
విషయంలో....ను ధృవీక్రించుకోవాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Has moderately
dry and clean
hands. కాసి ంత
ప డిగా మరియు
శుభరమెైన చేత ల
క్లగి ఉండల.

Has wet and clean
hands. తడిగాను
మరియు శుభరంగా
ఉనన చేత ల

Has hands covered
with gloves. చేత ల
రండింటికత గి వుజల
క్వర్్చేయాల

Has long finger
nails. ప డవాటి
వేలగోళ్లి ఉనానయి

1

Digital Camera is used to capture the '_blank_'
features of a person. ఒక్ వయకతి యొక్క '_blank_'
ఫీచర్ి ను కాయపచర్్చేయడానికత డిజిటల్్కమేరా
ఉపయోగిస్టి ార్ .
Fingerprints are captured through digital
'_blank_' scanner. డిజిటల్ '_blank_'. స్టాకనర్్
దావరా వేలముదరల కాయపచర్్చేయబడత్ాయి.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Iris ఐరిస్

Demographic Data Facial ఫేసియల్
డెమోగారఫిక డేటా

Character కాయరక్రర్

3

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Iris ఐరిస్

Digital Camera
డిజిటల్ కమెరా

Slap Fingerprint స్టాిప్ None of the above
ఫింగర్్పిరంట్్
పైవేవీ కావు

3
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If the fingers of the residents are not placed
Biometric Data Capture
properly on the areas indicated on the platen of బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
the fingerprint scanner, what will be the
outcome? ఒక్వేళ్ నివాసిత ల యొక్క వేళ్ిను ఫింగర్్
పిరంట్్స్టాకనర్్యొక్క పేి టుపై సరిగగ ా ఉంచక్పో త్ే, దాని
పరాయవస్టానం ఎలా ఉంటుంది?

Error in Finger
Print Scanner
వేలముదర స్టాకనర్

Perfect image
capturing
క్చిచతమెైన ఇమేజ్
కాయపచరింగ్

Showing 'Fail' in
Aadhaar Enrolment
Client application
ఆధార్్ఎన్్రోల్్మెంట్్
క్ి యింట్్అపిి కషన్్లో
‘విఫలం’అని
చూపించడం

None of the above
పైవేవీ కావు

3
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Enrolment operator must ensure that the
Biometric Data Capture
enrollee’s face is uniformly '_blank_' before
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
capturing the facial image. ముఖ్ చిత్ారనిన
తీసేటపుపడు, నమోదు చేసుక్ నే వయకతి యొక్క ముఖ్ం
ఏక్రీతిగా '_blank_' గా ఉండాలని ఎన్్రోల్్మెంట్్
ఆపరటర్్ధృవీక్రించుకోవాల.

Illuminated
వలగించబడుత ంది

Covered క్వర్్
చేయబడుత ంది

Cleaned శుభరం
చేయబడింది.

Darkened డార్క్ఎండ్

1
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Operator should ensure that output of the facial Biometric Data Capture
image is: ముఖ్ చితరం యొక్క ఆవుట్్పుట్్ఇలా
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
ఉండాలని ఆపరటర్్ధృవీక్రించుకోవాల.

Blurred బి ర్్
అయినది

Clear సీషర మెైన

Unclear అసపషర ం

Large పదద

2
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If the resident is wearing a cricket cap, the
Operator should ask him to remove the cricket
cap to capture the facial image properly ఒక్వేళ్
నివాసిత డు కతక
ర ట్్కాయప్ధరిసి ుననటి యిత్ే,
ముఖ్చిత్ారనిన సరిగగ ా తీయడం కోసం కతక
ర ట్్కాయప్
త్ొలగించాలని ఆపరటర్్,అతడిని కోరాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Yes అవును.

No కాదు

-

-

1
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If there is lady resident then lady volunteer
should help the Resident wherever necessary
మహళా నివాసిత రాల వచిచనటి యిత్ే, ఆమెక్
ఎపుపడు అవసర్ం అయిత్ే అపుపడు స్టాయం
అందించడానికత మహళా కార్యక్ర్ి స్టాయం అందించాలీ
ఉంటుంది.
While capturing image, Enrolment Operator
must ensure that there is some shadow on face
or eyes of the enrolee. ఇమేజ్కాయపచర్్
చేసేటపుపడు, ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్, నమోదు
చేసుక్ నే వయకతి యొక్క ముఖ్ం లేదా క్ళ్ి పై కొంత
ఛాయ ఉండేటి ుగా చూసుకోవాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Yes అవును.

No కాదు

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2

Eye glasses of enrollees should be clear and
transparent so that Iris is clearly visible నమోదు
చేసుక్ నే వయకతి యొక్క క్ంటి గాిసుల సపషర ంగా
మరియు పార్దర్శక్ంగా ఐరిస్్సపషర ంగా క్నిపించే
విధంగా ఉండాల.
While capturing facial image, Turban is allowed
due to: ముఖ్ చిత్ారనిన కాయపచర్్చేసేటపుపడు,
తలపాగా అనుమతించబడుత ంది, ఎందుక్ంటే

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Festival reason
పండగ కార్ణం

Religious reason
No reason కార్ణం
మతపర్మెైన కార్ణం లేదు

-

2
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Steps of Iris capturing include ఐరిస్్
కాయపచరింగ్లోని దశ్లోి ఇవి ఉంటాయి:

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Request the
Enrollee to sit or
stand in a fixed
position నమోదు
చేసుక్ నే వయకతిని ఒక్
సిథర్ ప జిషన్్లో
క్ూరోచమని లేదా
నిలబడమని కోర్డం

Adjust the Iris
capturing device in
front of the eye of
the Enrollee
నమోదు చేసుక్ నే
వయకతి యొక్క క్ంటి
ముందు ఉనన ఐరిస్్
కాయపచరింగ్
పరిక్రానిన
సర్ద బాటు చేయడం

Device auto captures 1--2--3 1--2--3
the Iris image
పరిక్ర్ం, ఐరిస్్
ఇమేజ్ను
సవయంచాలక్ంగా
కాయపచర్్చేసి ుంది.

4
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Can Iris pattern of blind person be captured?
గుడిు వయకతి యొక్క ఐరిస్్పాయటరన్్కాయపచర్్
చేయబడుత ందా?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

No కాదు

Yes అవును.

-

2
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Iris is a part of ఐరిస్్అనేది దేని యొక్క భాగం

91

Two types of Iris Capturing Device are – రండు
ర్కాల ఐరిస్్కాయపచరింగ్పరిక్రాల నానయి:

92
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Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం
Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

hand చేయి

finger వేల

eye క్ళ్లి

Single Iris
Capturing Device
and Double Iris
Capturing Device
సింగిల్్ఐరిస్్
కాయపచరింగ్పరిక్ర్ం
మరియు డబుల్్
ఐరిస్్కాయపచరింగ్
పరిక్ర్ం

Simple Iris
Capturing Device
and Complex Iris
Capturing device
సింపుల్్ఐరిస్్
కాయపచరింగ్పరిక్ర్ం
మరియు సంకతిషర
ఐరిస్్కాయపచరింగ్
పరిక్ర్ం

Closed Iris Capturing None of the above
Device and Open Iris పైవేవీ కావు
Capturing Device
ఐరిస్్కాయపచరింగ్
పరిక్రానిన మూయండి
మరియు ఐరిస్్
కాయపచరింగ్పరిక్రానిన
త్ెర్వండి

1

Bright light at the backdrop can cause
inconvenience while capturing facial image
వనక్భాగంలో ఉండే పరకాశ్వంతమెైన కాంతి,
ముఖ్చిత్ారలను తీసుక్ నేటపుపడు అస్టౌక్రాయనిన
క్లగిసి ుంది.
While capturing iris image, no direct or artificial
light should reflect off enrollees eyes ఐరిస్్
ఇమేజ్కాయపచర్్చేసేటపుపడు, నమోదు చేసుక్ నే వయకతి
యొక్క క్ళ్ి పై పరతయక్షంగా లేదా క్ృతిమ కాంతి నేర్ గా
పడరాదు.
_blank_' information cannot be same for two
people. ఏ ఇదద ర్ వయక్ి లక్ _blank_' సమాచార్ం
ఒకవిధంగా ఉండదు.
What is the cause of the blurred facial image?
బి ర్్అయిన ముఖ్చితరం ఏర్పడటానికత కార్ణం ఏమిటి?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Biometric బయో
మెటక
ిర

Demographic
డెమోగరఫిక

Biological బయలాజిక్ల్ Topographic
టోపో గారఫిక

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Blinking of eyes
క్ళ్లి వణక్డం

All of the above పైన
పేరకకననవన్సన

None of the above
పైవేవీ కావు

2

What is a backdrop in case of facial image
capture? ముఖ్ చిత్ారనిన కాయపచర్్చేసుక్ నేటపుపడు
బాయక్డారప్లో ఏమి ఉండాల?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

A dark black
background behind
the Resident
నివాసిత ని యొక్క
వనక్ ముదుర్ ర్ంగులో
ఉండే బాయక్గర ండ్

A dark black
background before
the Resident
నివాసిత ని ముందు
బాగా ముదుర్
నల పు ర్ంగు
బాయక్గర ండ్

1

Movements of
face or camera
ముఖ్ం లేదా కమెరా
యొక్క చలనం
A bright white
A bright white
background
background before
behind the
the Resident
Resident
నివాసిత ని ముందు
నివాసిత ని వనుక్
ఒక్ పరకాశ్వంతమెైన
పరకాశ్వంతంగా ఉండే త్ెలిని బాయక్గర ండ్
బాయక్గర ండ్

ear చెవుల

3
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The camera used for capturing the facial image
consists of an auto-focus lens. What does it
mean? ముఖ్చిత్ారనిన కాయపచర్్చేయడానికత
ఉపయోగించే కమెరాలో ఆటోఫో క్స్్ల నుీల
ఉంటాయి. దీని అర్థమేమిటి?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Lens is able to
focus the person’s
face automatically
వయకతి యొక్క
ముఖ్ానిన
సవయంచాలక్ంగా
ఫో క్స్్చేసే
స్టామరాథానిన ల న్ీ్ల
క్లగి ఉంటాయి.

Lens is auto set on
camera ల నుీల
కమెరా మీద ఆటోగా
సట్్చేయబడత్ాయి.

Lens is able to
capture the image
automatically
ఇమేజ్లను
ఆటోమేటిక్గా
కాయపచర్్చేయగల
ల నుీల స్టామర్థాం

None of the above
పైవేవీ కావు

1
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Enrollee should not have neutral expression
during Facial Image capture. ముఖ్ చితరం
తీసుక్ నేటపుపడు నమోదు చేసుక్ నే వయకతి తటసథ
హావభావాలను క్నపర్చరాదు.
While capturing facial image, use of accessories
that covers any region of the face is
ముఖ్చిత్ారలను కాయపచరింగ్చేసే సమయంలో, ముఖ్ం
యొక్క ఏదెైనా పారంత్ానిన క్వర్్చేసే విధంగా
ఉపయోగించే ఉపక్ర్ణాల ,..
You are an Enrolment Operator. In what
sequence would you capture the fingerprints?
మీర్ ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్. వేలముదరలను మీర్ ఏ
క్రమంలో కాయపచర్్చేసుక్ ంటార్ ?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Permitted
అనుమతించబడత్ా
యి

Not permitted
అనుమతించబడవు

none of the above
పైవేవీ కావు

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

First - Right hand
four fingers slap
Second - Left hand
four fingers slap At
the end - both the
thumbs మొదటి:
క్ డిచేతి నాల గు
వేళ్ి లరండు: ఎడమ
చేతి
నాల గువేళ్ి లచివర్లోి:
రండు బటనవేళ్ి ల

First - Left hand all
fingers Second Right hand all
fingers మొదట:
ఎడమచేతి అనిన
వేళ్ి లరండు: క్ డిచేతి
అనిన వేళ్ి ల

3

You are an Enrolment Operator taking facial
image of the resident. How would you ensure
having the right focus of camera? మీర్
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్, మీర్ నివాసిత ని యొక్క
ముఖ్ చిత్ారనిన తీసుినానర్ . కమెరాక్ సరైన ఫో క్స్్
ఉననదని మీర్ ఎలా ధృవీక్రిస్టి ార్ ?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

By adjusting the
enrollee's seat
నమోదు చేసుక్ నే
వయకతి యొక్క సీటు
సర్ద బాటు చేయడం
దావరా

No action is required None of the above
as the camera has
పైవేవీ కావు
auto focus features
కమెరాలో ఆటో ఫో క్స్్
ఫీచర్ి ఉనానయి క్నుక్
ఎలాంటి యాక్షన్్
అవసర్ం లేదు.

3
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Permitted on the
approval
ఆమోదించబడిన
తర్ వాత
అనుమతించబడుత ంది
First -both the
First - Left hand four
thumbs Second fingers slap Second Right hand four
Right hand four
fingers slap At the fingers slap At the
end - Left hand
end - both the
four fingers slap
thumbs
మొదటి: రండు
మొదట:ఎడమచేతి
బటనవేళ్లలురండు:
నాల గు వేళ్ి లరండు:
క్ డిచేతి నాల గు
క్ డిచేతి నాల గు
వేళ్ి లచివర్లోి:ఎడమ వేళ్ి లచివర్లోి: రండు
చేతి నాల గువేళ్ి ల
బటనివేళ్ి ల
By adjusting the
camera కమేరాను
సర్ద బాటు చేయడం
దావరా
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As an Operator, you would ensure that there is
no shadow on enrollee's face. ఆపరటర్్గా,
నమోదు చేసుక్ నే వయకతి యొక్క ముఖ్ంపై ఎలాంటి
న్సడల లేవని మీర్ ఎలా ధృవీక్రించుక్ ంటార్ ?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Correct సరైనది

Incorrect సరైనది
కాదు

Can't say చెపపలేం
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You are the Enrolment Operator. What would
you do if the Enrollee is wearing glasses (which
are not tinted) for capturing facial image
(photograph)? మీర్ ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్.
ముఖ్చితరం(ఫో టోగారఫ్) కాయపచరింగ్చేసేటపుపడు,
నమోదు చేసుక్ నే వయకతి క్ళ్ి దద ాల (టింట్ చేయబడని)
ధరించినటి యిత్ే మీర్ ఏమి చేస్టి ార్ ?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Take the photo
with glasses
క్ళ్ి జోడుత్ో ఫో టో
తీయడం

Request the
enrollee to remove
the glasses
నమోదు చేసుక్ నే
వయకతిని క్ళ్ి జోడు
త్ొలగించమని కోర్డం

Request the enrollee Don't take the
to remove the
photo ఫో టో
glasses, and if that is తీయవదుద
not possible, then
Take the photo with
glasses గాిసులను
క్దలంచమని
నమోదుచేసుక్ నే
వయకతిని అడగండి, ఒక్వేళ్
స్టాధయం కాదంటే
గాిసులత్ో ఫో టో
తీయండి.
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As an Operator you would put the light source
to capture the facial image properly ఆపరటర్్గా,
మీర్ ముఖ్చితరం సరిగగ ా తీసేటపుపడు, మీర్ కాంతి
వనర్ ను సరిగగ ా ఉంచాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

behind the head of
the enrolee
నమోదు చేసుక్ నే
వయకతి తల వనుక్

In front of enrolee face నమోదు
చేసుక్ నే వయకతి
ముఖ్ం ఎదుట

-

2
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What would you do if the enrollee has
squint/disoriented eye? ఒక్వేళ్ నమోదు
చేయించుక్ నే వయకతికత మెలి/లేదా స్టాథనం తపిపన క్నున
ఉననటి యిత్ే మీర్ ఏమిచేస్టి ార్ ?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Use single eye Iris
scan device సింగిల్్
ఐరిస్్స్టాకన్్పరిక్ర్ం
ఉపయోగించడం

Use double eye Iris scan device డబుల్
ఐరిస్ స్టాకన్ పరిక్ర్ం
ఉపయోగించు

-

1
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As an Operator, would you capture Iris of a blind Biometric Data Capture
person? ఆపరటర్్గా, మీర్ గుడిు వయకతి యొక్క
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
ఐరిస్్ను కాయపచర్్చేస్టి ారా?

Yes, if the pattern
is visible అవును,
ఒక్వేళ్ పాయటన్్
క్నిపిసి ుననటి యిత్ే

No కాదు

-

1

Can't say చెపపలేం

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

1

3
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As an operator, what would you do if the
enrollee is unable to flatten his/her fingers?
ఆపరటర్్గా, నమోదుచేసుకోవడాని వచిచన
నివాసిత డు అడు/ఆమె తన యొక్క వేళ్ిను
వంచలేక్పో త్ే మీర్ ఏమి చేస్టి ార్ ?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Assist the enrollee
after seeking
permission
అనుమతి తీసుక్ నన
తర్ వాత నమోదు
చేసుక్ నే వయకతికత
స్టాయం చేయండి

Should capture the
fingerprint image
without seeking
permission
అనుమతి
తీసుకోక్ ండా
వేలముదరల
చిత్ారలను కాయపచర్్
చేయాల

Should not capture
the fingerprint image
వేలముదరల ఇమేజ్
కాయపచర్్చేయరాదు

1
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If the image of fingerprints for an Enrollee is not Biometric Data Capture
proper in spite of repeated attempts, what
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
would you do as an Operator? అనేక్స్టార్ి
పరయతినంచినపపటిక,ీ నమోదు చేసుక్ నే వయకతి యొక్క
వేలముదరలను సరిగగ ా కాయపచర్్చేయలేక్పో త్ే,
ఆపరటర్్గా మీర్ ఏమి చేస్టి ార్ ?

Provide wet
sponge and towel
to the enrollee to
clean up his/her
hands నమోదు
చేసుక్ నే వయకతి
అతని/ఆమె చేతలను
శుభరం
చేసుక్ నేందుక్ తడి
స్టాపంజి మరియు
టవల్్అందించండి.

Ask the enrollee to
come next day
నమోదు చేసుక్ నే
వయకతిని తర్ వాత రోజు
ర్మమని అడగాల.

Refer the enrollee to
a doctor నమోదు
చేసుక్ నే వయకతిని
డాక్రర్్క్ రిఫర్్చేయండి

Do not take the
fingerprints
వేలముదరల
తీసుకోవదుద

1
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Enrolment operator should take the image of
the iris for the '_blank_' ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్,
'_blank_' యొక్క ఐరిస్్ఇమేజ్ను తీసుకోవాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

right eye క్ డి క్నున left eye ఎడమ
క్నున

both the eyes రండు
క్ళ్ల
ి

all of the above
పైన పేరకకననవన్సన

3
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Aadhaar Enrolment Client application software
is ఆధార్్ఎన్్రోల్్మెంట్్క్ి యింట్్అపిి కషన్్స్టాఫ్ర ్వేర్్

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

the software
which is used for
capturing the
demographic and
biometric data
డెమోగారఫిక్మరియు
బయోమెటక
ిర ్డేటాను
కాయపర్్చేయడం
కోసం ఉపయోగించే
స్టాఫ్ర ్వేర్్

the software
the software which is None of the above
which is used for
used for capturing
పైవేవీ కావు
capturing only the only the biometric
demographic data data కవలం
డెమోగరఫిక్డేటాను
బయోమెటక
ిర ్డేటాను
మాతరమే కాయపచర్్
కాయపచర్్చేయడం కోసం
చేసుకోవడం కోసం
ఉపయోగించే స్టాఫ్ర ్వేర్్
ఉపయోగించే స్టాఫ్ర ్వేర్్

1
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How can the operator capture facial image?
ఆపరటర్్ఏవిధంగా ముఖ్చిత్ారనిన కాయపచర్్చేస్టి ాడు?
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By clicking on
'Force Capture'
button in Aadhaar
Enrolment Client
application
software ఆధార్్
ఎన్్రోల్్మెంట్్
క్ి యింట్్అపిి కషన్్
స్టాఫ్ర ్వేర్్ను ‘ఫో ర్ీ
కాయపచర్’ కతిక్
చేయడం దావరా

By clicking the
button in the
camera కమెరాలో
ఉనన బటన్్కతిక్
చేయడం దావరా

Which type of accessories are allowed while
Biometric Data Capture
capturing facial images ముఖ్ చిత్ారలను కాయపచరింగ్ బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
చేసేటపుపడు,ఎటువంటి ఉపక్ర్ణాల
అనుమతించబడత్ాయి.

Eye patches ఐ
పాయచ్ల
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If enrollee is unable to open the eye then the
operator should ఒక్వేళ్ నమోదు చేసుక్ నే వయకతి
క్ళ్లి త్ెర్వక్పో త్ే, ఆపరటర్్

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం
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In slap fingerprint scanner all the four fingers of
each hand are captured at a time స్టాిప్ఫింగర్్పిరంట్్
స్టాకనర్్లో నాల గువేళ్ి యొక్క వేలముదరల ఒకస్టారి
కాయపచర్్చేయబడత్ాయి.
Fingerprints of thumbs are captured బొ టనివేల
ముదరల యొక్క వేలముదరల తీసుకోబడత్ాయి.
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Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

1 or 2 1లేదా 2 లో
ఏదెైనా

neither 1 nor 2 1
లేదా2 కాదు

1

Any type ఏదెైనా ర్క్ం Turban తలపాగా

Both eyes patches
and turban రండు
క్ళ్లి పాయచ్ల
మరియు టర్ున్్

4

gently guide him
/her using
mimicry/ play act
to open eyes wide
అతడిని/ఆమె
మిమికీర దావరా లేదా
మరోవిధంగా క్ళ్లి
విశాలంగా
త్ెర్ చుక్ నేటి ుగా
చేయడం

force her/him to
shout at him/her
open the eyes క్ళ్లి అతడిని/ఆమెను
త్ెర్వాలని
షూట్్చేయండి
అతడు/ఆమెను
బలవంతం చేయాల

None of the above
పైవేవీ కావు

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

one after another simultaneously
ఒక్రి తర్ వాత ఒక్ర్ ఏక్కాలంలో

-

-

2
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While capturing the finger print, operator
should ensure that enrollee is వేలముదర
తీసుక్ నేటపుపడు, నమోదు చేసుక్ నే వయకతి ఇలా
ఉండాలని ఆపరటర్్ధృవీక్రించుకోవాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Utilizing the
maximum area of
the surface to get
a proper scanned
fingerprint image
సరైన స్టాకనింగ్
చేయబడు వేలముదరల
చిత్ారల ప ందడం
కోసం ఉపరితలం
యొక్క గరిషర
పారంత్ానిన
ఉపయోగించుకోండి.

Sitting comfortably lying down పడుకోవడం none of the above
while giving finger
పైవేవీ కావు
prints impression
వేలముదరల
నమూనాల
ఇచేచటపుపడు
స్టౌక్ర్యవంతంగా
క్ూరోచవడం

1
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Does Enrolment Operator require to click any
button on the device while capturing good
fingerprints మంచి వేలముదరలను సేక్రించేటపుపడు
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్ఏదెైనా బటన్్ను నొకాకలా?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Yes అవును.

No కాదు

-

-

2
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Should an operator demonstrate the way to
place the fingers on the platen to enrollee
నమోదు చేసుక్ నే వయకతి పాిటన్్మీద వేళ్ిను పటేర
విధానానిన ఆపరటర్్పరదరిశంచి చూపాల?
Is the enrolment operator required to set the
focus of the iris capture device? ఎన్్రోల్్మెంట్్
ఆపరటర్్, ఐరిస్్కాయపచరింగ్పరిక్ర్ం యొక్క ఫో క్స్్ను
సట్్చేయాలా?
The application software automatically captures
the fingerprint when the fingers are placed on
the platen వేళ్ిను పాిటన్్మీద ఉంచినపుపడు
అపిి కషన్్స్టాఫ్ర ్వేర్్ఆటోమేటిక్గా వేలముదరలను
కాయపచర్్చేసి ుంది.
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?
నివాసిత ని యొక్క ఫో టోగారఫ్ మొదటి స్టారి
తీసినపుపడు బి ర్్అయింది. ఆమోదయోగయమెైన
కావలటీ ప ందేందుక్ ఆపరటర్్, నివాసిత ని యొక్క
ఫో టోగారఫ్తీసుకోవడానికత ఎనినస్టార్ి
పరయతినంచవచుచ?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Yes అవును.

No కాదు

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Yes అవును.

No కాదు

-

-

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

1

2

3

4

3
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You have 4 attempts to get a fingerprint capture Biometric Data Capture
of acceptable quality. If capturing the resident's బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
fingerprints within 4 attempts seems diificult,
you can ఆమోద యోగయమెైన నాణయత ప ందడం కోసం
మీక్ 4 అవకాశాల నానయి. ఒక్వేళ్ నివాసిత ని
యొక్క వేలముదరలను ఈ 4 పరయత్ానలోి ప ందడం
క్షర ం అయిత్ే, అపుపడు

Attempt 3 times.
Then delete the
3rd capture and
retry 3స్టార్ి
పరయతినంచండి,
తర్ వాత 3 స్టారి
కాయపచర్్చేయబడు
దానిన డిలీట్్చేస,ి
మళ్లి పరయతినంచండి.
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A neutral expression or natural expression on a Biometric Data Capture
resident's face while photographing the face
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
means ముఖ్ానిన ఫో టోగారఫ్ తీసేటపుపడు, నివాసిత ని
యొక్క ముఖ్ంపై తటసథ హావభావం మరియ లేదా
సహజ హావభావం అంటే,

124

Madhav's natural expression exposes his teeth.
While capturing his photograph, the Operator
must మాధవ్యొక్క సహజహావభావంలో అతని
యొక్క పళ్లి బయటక్ వస్టాియి. ఫో టోగారఫ్
తీసుక్ నేటపుపడు, ఆపరటర్్,
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What is / are the requirement(s) for capturing
Facial Image? ముఖ్ చిత్ారనిన కాయపచర్్చేయడానికత
అవసర్మెైనది?

126

Headgears such as turban, scarf etc. are allowed Biometric Data Capture
for religious reasons as long as the face is fully
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
visible while capturing Facial Image.
ముఖ్చిత్ారనిన కాయపచర్్చేసేటపుపడు, ముఖ్ం పయరిిగా
క్నిపించేంత వర్క్ క్ూడా మతపర్మెైన కార్ణాల వలి
ధరించే తలపాగా, స్టాకర్ఫ్ మొదల ైనవి
అనుమతించబడత్ాయి.

Restart the
enrolment
ఎన్్రోల్్మెంట్్ను
తిరిగి పారర్ంభంచడం

Restart Biometric
Capture బయోమెటక
ిర ్
కాయపచర్్తిరిగి
పారర్ంభంచడం

Reject the resident
నివాసిత డిని
తిర్సకరించండి

1

The resident must The resident must The resident must
smile రసిడెంట్
laugh నివాసిత డు 'frown' నివాసిత డు
తపపక్ ండా నవావల. తపపక్ నవావల
‘ముఖ్ం చిటిి ంచాల’.

The resident's face
is expressionless
నివాసిత ని
ముఖ్ంలో ఎలాంటి
భావనల లేవు

4

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Ensure that his
teeth are covered
అతని పళ్లి క్వర్్
అయిేయటు
ి గా
ధృవీక్రించండి.

Ensure that he
smiles అతడు
నవువత నానడని
ధృవీక్రించుకోవాల

Ensures that he
maintains his natural
expression అతడు
తన సహజ
హావభావాలను
మెయింటైన్్చేయాల

Ensures that his
photograph is
captured in profile,
i.e. side facing
అతని ఫో టోగారఫ్
ప ర ఫైల్్లో
తీసుక్ నేటి ుగా
ధృవీక్రించడం,అంటే
సైడ్ఫేసింగ్

3

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Face visible &
Head straight
ముఖ్ం క్నిపించాల
మరియు తల
తిననగా ఉండాల

Eyes open &
Looking straight
into camera క్ళ్లి
త్ెర్వాల మరియు
తిననగా కమెరాలోకత
చూడాల

No smile & Teeth not All of the above
visible చిర్ నవువ
పైన పేరకకననవన్సన
మరియు పళ్లి
క్నిపించరాదు

4

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

1

-
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Light coloured goggles are allowed while
capturing Iris image of the resident. నివాసిత ని
యొక్క ఐరిస్్ఇమేజ్ను కాయపచరింగ్చేసేటపుపడు,
త్ేలక్ర్ంగులోి ఉండే క్ళ్ి జోళ్లి అనుమతించబడత్ాయి.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2
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While capturing Iris image residents are allowed Biometric Data Capture
to handle biometric device to get a good quality బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
Iris image. ఐరిస్్ఇమేజ్ను కాయపచరింగ్చేసేటపుపడు,
మంచి నాణయత ఉనన ఐరిస్్ఇమేజ్ప ందడం కోసం
నివాసిత ల బయోమెటక
ిర ్పరిక్రాలను
ఉపయోగించేందుక్ అనుమతించబడుత ంది.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2
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What are the factors to be considered while
capturing Facial Image of a resident? ఒక్
నివాసిత ని యొక్క ముఖ్ానిన కాయపచర్్చేసేటపుపడు
పరిగణనలోకత తీసుకోవాలీన కార్కాల ఏమిటి?

Frontal pose
ముందువైపు

Neutral expression Eyes open క్ళ్లి
తటసథ హావభావం
త్ెర్వాల

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

4
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While capturing Facial Photograph of '_blank_' Biometric Data Capture
the non-white background may get rejected but బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
two faces should not be captured. '_blank_'
యొక్క ముఖ్ చిత్ారనిన
తీసుక్ నేటపుపడు,త్ెల పుయిేతర్ బాయక్గర ండ్
తిర్సకరించబడవచుచ కాన్స రండు ముఖ్ాల కాయపచర్్
చేయరాదు.

Senior Citizens
సీనియర్ సిటిజను
ి

Children below 5
years 5 సంవతీరాల
లోపు పిలిల

All residents
మొతి ం పది

3
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What is / are the attribute(s) required while
capturing fingerprint image? వేలముదరల చితరం
కాయపచర్్చేయబడేటపుపడు ఎటువంటి లక్షణాల
అవసర్ం అవుత్ాయి?
The output of the Facial Image of the resident
should not suffer from '_blank_'. నివాసిత ని
యొక్క ముఖ్చితరం యొక్క అవుట్్పుట్్'_blank_'. త్ో
బాధించబడరాదు.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Excessive dry
fingers మరింత
ప డిగా వేళ్ి ల

Children above 5
years and below
10 years 5
సంవతీరాల క్ంటే
ఎక్ కవ మరియు 10
సంవతీరాల క్ంటే
తక్ కవ వయసుీ
ఉనన పిలిల
Clean fingers
సపషర మెైన వేళ్ి ల

Excessive wet fingers Both 1 and 2 1
బాగా తడిగా ఉనన వేళ్ి ల మరియు 2, రండూ

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Motion blur
మోషన్్బి ర్్

Over or under
exposure ఎక్ కవ
లేదా తక్ కవ
ఎకీ్పో జర్్

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

4

The resident or the enrollee should adjust his / Biometric Data Capture
her head by tilting or rotating to get the Facial
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
image captured. ముఖ్చితరం కాయపచర్్చేయడం కోసం
నివాసిత డు లేదా నమోదు చేసుక్ నే వయకతి అతని
యొక్క/ఆమె యొక్కముఖ్ానిన వంచడం లేదా
తిపపడం చేయాల.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

Unnatural coloured
lighting and
distortion
అసహజమెైన ర్ంగుల
కాంతి మరియు
అంతరాయాల
-

-

2
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Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

there are no '_blank_'. ముఖ్చిత్ారనిన కాయపచర్్
చేసేటపుపడు '_blank_' వంటివి లేక్ ండా ఉండేవిధంగా
కాంతిని సరిగగ ా మరియు సమానంగా పంపిణీ
అయిేయవిధంగా చూడాల.
While capturing Facial image no light exactly
above the '_blank_' should be used since it can
cause shadows. ముఖ్చితరం కాయపచరింగ్
చేసేటపుపడు, '_blank_' పైన క్చిచతంగా ఎలాంటి
కాంతిని ఉపయోగించరాదు, ఎందుక్ంటే ఇది న్సడలన
ఏర్పర్ సుింది.
Light should be '_blank_' and placed in front of
the enrollee while capturing Facial image so that
there are no shadows under the eye.
ముఖ్చిత్ారనిన కాయపచరింగ్చేసేటపుపడు, కాంతి
'_blank_' గా ఉండాల మరియు నమోదు చేసుక్ నే
వయకతి యొక్క ముందు ఉంచాల, తదావరా క్ంటి కతంద
ఎలాంటి న్సడల ఏర్పడవు.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

shadows over the shadows in eye
hot spots హాట్ స్టాపట్ీ All of the above
face ముఖ్ంపై ఛాయ sockets ఐ స్టాకటి లో
పైన పేరకకననవన్సన
చీక్టు
ి

4

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Operator ఆపరటర్

Enrollee నమోదు
చేసుక్ నే వయకతి

Supervisor సూపర్
వైజర్

None of the above
పైవేవీ కావు

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Diffused చెదిరినది

Concentrated
కందీక్
ర రించబడిర్ది

Dimmed డిమ్

None of the above
పైవేవీ కావు

1
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If the person normally wears glasses, it is
recommended that the facial photograph be
taken without glasses. ఒక్ వయకతి స్టాధార్ణంగా
క్ళ్ి జోడు ధరించినటి యిత్ే,క్ళ్ి జోడు లేక్ ండా
ముఖ్చితరం తీసుకోవాలని సిఫార్సు చేయబడుత్ోంది.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2

138

Dark glasses or tinted glasses are allowed while
taking the facial photograph. ముఖ్ చిత్ారలను
తీసేటపుపడు చలి ని అదాదల లేదా టింటడ్గాిసుల
అనుమతించబడత్ాయి.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2
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Iris and fingerprint screens will not get activated Biometric Data Capture
for children '_blank_'. '_blank_'. పిలిల కొర్క్
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
ఐరిస్్మరియు వేలముదరల సీరీన్్ల యాకతరవేట్్
చేయరాదు.

Below 5 years
5సంవతీరాల క్ంటే
తక్ కవ

Above 5 years and
below 10 years 5
సంవతీరాలపై చిల క్
మరియు 10
సంవతీరాల క్ంటే
తక్ కవ

None of the above
పైవేవీ కావు

2
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While capturing fingerprint image there should Biometric Data Capture
be no direct light shining on the '_blank_'.
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
వేలముదరల ఇమేజ్కాయపచరింగ్చేసేటపుపడు '_blank_'
పై నేర్ గా సూర్యకాంతి పరకాశించరాదు.

Above 10 years
and below 15
years 10
సంవతీరాలపైచిల క్
మరియు 15
సంవతీరాల క్ంటే
తక్ కవ
Face of the
enrollee నమోదు
చేసుక్ నన వయకతి
యొక్క ముఖ్ం

Computer screen
క్ంపయయటర్ త్ెర్

Platen పాిటన్్

Iris ఐరిస్

3
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What helps to place the fingers at the correct
position on the fingerprint capturing device?
వేలముదరల కాయపచరింగ్పరిక్ర్ంపై సరైన క్రమంలో
వేలముదరలను ఉంచడానికత ఏది స్టాయపడుత ంది?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Indicators on the
Platen పేి టుపై
ఇండికటర్ి

Backlight of the
fingerprint device
వేలముదరల పరిక్ర్ం
యొక్క బాయక్ల ైట్్

Application screen
అపిి కషన్ త్ెర్

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

1
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What is / are the measure(s) to be taken to get
a good quality fingerprint? మంచి నాణయత ఉనన
వేలముదరలను ప ందడానికత ఏది స్టాయపడుత ంది?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Clean the platen
పేి ట్్ను శుభరం
చేయండి

Diffused Light
Both 1 and 2 1
విక్షపణం చెందిన కాంతి మరియు 2, రండూ

4
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What action is to be taken while capturing
Biometric Data Capture
fingerprint image, if the enrollee has one
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
additional finger? వేలముదరల ఇమేజ్ను కాయపచరింగ్
చేసే సమయంలో, నమోదు చేసుక్ నే వయకతికత అదనపు
వేలముదర ఉననటి యిత్ే ఎటువంటి చర్య తీసుకోవాల?

Capture the
fingerprint of the
additional finger
అదనపు వేల
యొక్క వేలముదరను
కాయపచర్్చేయండి

Check devices for
scratches
తీగల నానయా అని
పరిక్రాలను చెక్
చేయండి
Ignore the
additional finger
అదనపు వేలని
పరిహరించండి

Record the
additional finger as a
Biometric Exception
in the application
అపిి కషన్్లో అదనపు
వేల ను బయోమెటక
ిర ్
మినహాయింపు
నమోదు చేయడం

Record the
fingerprint of the
additional finger in
the screen
provided for
additional fingers
in the application
అపిి కషన్్లో అదనపు
వేల కోసం ఇవవబడు
సీరీన్్లో అదనపు
వేల యొక్క
వేలముదరను
నమోదు చేయండి.

2
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Table light used for facial image capture should Biometric Data Capture
be switched off during iris image capture. ముఖ్ బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
చితరం తీసేందుక్ ఉపయోగించే టేబుల్్ల ైటును, ఇమేజ్
కాయపచరింగ్సమయంలో ఆపాల.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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Which instruction is given by operator to the
Biometric Data Capture
enrollee while capturing iris image? ఐరిస్్ఇమేజ్ బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
కాయపచర్్చేసేటపుపడు ఆపరటర్్దావరా నమోదు చేసే
వయకతికత ఎటువంటి ఆదేశ్ం ఇవావల?
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Capture of facial image would be better if there
is a bright light behind the backdrop. బాయక్డారప్
వనుక్ పరకాశ్వంతమెైన కాంతి ఉననటి యిత్ే మెర్ గాగ
ముఖ్చిత్ారనిన కాయపచర్్చేయవచుచ.

Stand up నిలబడటం Place the fingers
Open eyes widely
Blink eyes క్ళ్లి
on the platen
and do not blink క్ళ్లి ఆర్పడటం
పేి ట్్పై వేళ్ిను ఉంచండి బాగా త్ెర్వడం
మరియు క్ళ్లి
ఆర్పక్ ండా ఉండటం
TRUE సతయం
FALSE అసతయం
-

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

3

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Must be White
త్ెలిగా ఉండాల

Must be Blue
న్సలంగా ఉండాల

Must be Black నలి గా
ఉండాల

Does not matter as
he must sit on his
father's lap అతని
యొక్క తండిర ఒడిలో
క్ూర్ చనానడు క్నుక్
పదద సమసయ కాదు

1
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Bharat a 1 year old has come for enrolment. He Biometric Data Capture
is accompanied by his father Ramanujam. While బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
capturing his photograph, background భర్త క్ 1
సంవతీరాల వయసుీ. ఎన్ రోల్ మెంట్ కోసంవచాచడు.
అతని వంటనే అతని తండిర రామానుజం వచాచర్ ,
ఫో టోగారఫ్తీసేటపుపడు,బాయక్గర ండ్,

Must be White
త్ెలిగా ఉండాల

Must be Blue
న్సలంగా ఉండాల

Must be Black నలి గా
ఉండాల

Does not matter as
he must sit on his
father's lap అతని
యొక్క తండిర ఒడిలో
క్ూర్ చనానడు క్నుక్
పదద సమసయ కాదు

4
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While enrolling Krishna, the operator is unable Biometric Data Capture
to get a good impression of his fingerprints. The బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
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 క్ృషణ ను ఎనరరల్ చేసేటపుపడు, ఆపరటర్ అతని
వేలముదరల యొక్క సరైన ఇంపరషనున
ప ందలేక్పో యాడు. అపుపడు ఆపరటర్ ఎ. ఫింగర్ పిరంట్
స్టాకనర్ న మార్చడం బి. అతని వేళ్ిక్ కొంత పీడనం
అందించేవిధంగా క్ృషణ క్ స్టాయపడటం సి. క్ృషణ తన
చేతి వేళ్ిను స్టో పు మరియు న్సళ్ి త్ో క్డుకొకని, ర్మమని
కోర్డం మరియు తడి చేత లత్ో పరయతినంచడం డి.
క్ృషణ తన చేతివేళ్ిను స్టో పు మరియు న్సళ్ి త్ో క్డుకొకని
ర్మమని కోర్డం మరియు తర్ వాత చేత ల ఆరిన
తర్ వాత పరయతినంచడం. సరైన చర్యల క్రమానిన
పేరకకనండి.

aఎ

b & c బి మరియు సి b & d బి అండ్డి

c సి

3
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After capturing the iris image, the application
software is able to measure the iris image
quality. ఐరిస్్ఇమేజ్కాయపచర్్చేయబడిన తర్ వాత,
అపిి కషన్్స్టాఫ్ర ్వేర్్ఐరిస్్ఇమేజ్కావలటీని
ల కతకంచగలదు.
Bharat a 10 year old has come for enrolment. He
is accompanied by his father Ramanujam. While
capturing his photograph, background భర్త క్
10 సంవతీరాల వయసుీ. ఎన్ రోల్ మెంట్
కోసంవచాచడు. అతని వంటనే అతని తండిర రామానుజం
వచాచర్ , ఫో టోగారఫ్తీసేటపుపడు,బాయక్గర ండ్,
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While enrolling Krishna, the operator is unable Biometric Data Capture
to get a good impression of his fingerprints. The బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
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 క్ృషణ ను ఎన్్రోల్్చేసేటపుపడు, ఆపరటర్్
అతనివేలముదరల యొక్క సరైన ఇంపరషన్్ను
ప ందలేక్పో యాడు. అపుపడు ఆపరటర్్(ఎ.) క్ృషణ ను
లేచి నిలబడమని మరియు అతని యొక్క వేళ్ిను
ఫింగర్్పిరంట్్స్టాకనర్్పై నొకతక పటర మని చెపపడం (బి.)
ఫింగర్్పిరంట్్స్టాకనర్్పేి టును చక్కని గుడు త్ో శుభరం
చేయడం (సి.) క్ృషణ యొక్క వేలముదరల
తీసుకోక్ ండానే ముందుక్ స్టాగడం (డి.) మరో సేరషన్్లో
ఎన్్రోల్్మెంట్్చేసుకోమని క్ృషణ ను కోర్డం సరైన
చర్యను పేరకకనండి.

aఎ

a & b ఎ మరియు బి c సి

c & d సి మరియు డి

2
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Raja Kumar an actor by profession has come for Biometric Data Capture
enrolment. He insists that his photograph must బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
be captured in profile rather than in the frontal
position. రాజ్క్ మార్్వృతిి రీత్ాయ ఒక్ యాక్రర్్, ఆయన
ఒక్ రోజు ఎన్్రోల్్మెంట్్కోసం వచాచర్ , అయిత్ే
ఆయన ఫరంట్్ప జిషన్్కాక్ ండా, తన ఫో టోగారఫ్ను
ప ర ఫైల్్లో తీసుకోవాలని ఆయన బటవంతం పటారర్ .

The operator
should politely
insist on him
facing the camera
with his full face
కమెరా వైపు పయరిి
ఫేస్్త్ో చూడాలని
ఆపరటర్్మరాయదగా
బలవంతం పటారల.

The operator can
compromise by
asking him to pose
with his face
slightly turned
away ముఖ్ానిన
కాసి ంత పక్కక్
పటర మని అతడిని
అడగడం దావరా
ఆపరటర్్రాజీ
పడవచుచ.

capture his
photograph in profile
ఆపరటర్్అతని యొక్క
ఫో టోగారఫ్

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 కమెరా
వైపుక్ అతడు తన
యొక్క ముఖ్ానిన
తిపేప వర్క్
ఆపరటర్్వేచి
ఉండాల మరియు
అతని ముఖ్ం
కమెరావైపుక్
తిరిగినపుపడు
కాయపచర్్చేసుకోవాల.

1
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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. రాజ్క్ మార్్వృతిి రీత్ాయ ఒక్ యాక్రర్్,
ఆయన ఒక్ రోజు ఎన్్రోల్్మెంట్్కోసం వచాచర్ ,
అయిత్ే ఆయన తన నుదుర్ పై క్ళ్ి అదాదలను
పటురకొని ఉనన ఫో టోను తీసుకోవాలని బలవంత
పటారర్ .

The operator can
take Raja's
photograph while
his sun glasses are
on his forehead
అతని నుదిటిపై క్ళ్ి
అదాదల ననపుపడు
రాజు
యొక్కఫో టోగారఫ్ను
ఆపరటర్్
తీసుకోవచుచ.

The operator
should ask Raja to
wear the sun
glasses in the
normal manner
స్టాధార్ణంగా ధరించే
విధంగా సన్్గాిసస్్
ధరించమని ఆపరటర్్
రాజాని అడగాల.

The operator should
ask Raja to position
his sun glasses such
that it does not
reflect any light
ఎలాంటి కాంతిని
పరావర్ి నం చెందించని
విధంగద తన
క్ళ్ి దద ాలను
పటురకోవాలని ఆపరటర్్
రాజును అడగాల.

The operator
should ask Raja to
take off his sun
glasses while being
photographed
ఫో టోగారఫ్
తీసేటపుపడు,
క్ళ్ి జోడు తీయాలని
ఆపరటర్్రాజాను
అడగాల.

4

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం
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After logging into the Aadhaar Enrolment Client Biometric Data Capture
software, you need to capture resident’s
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
demographic data and different biometric data
like ఆధార్్ఎన్్రోల్్మెంట్్క్ి యింట్్స్టాఫ్ర ్వేర్ లో లాగిన్్
అయిన తర్ వాత, మీర్ నివాసిత ల యొక్క
డెమోగారఫిక్డేటా మరియు... వంటి వివిధ బయోమెటక
ిర ్
డేటాను కాయపచర్్చేయాలీ ఉంటుంది.

photograph
ఫో టోగారఫ

Iris ఐరిస్
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The data about the resident that is related to
face (photo), Iris and fingerprints is called నివాసిత ల యొక్క ముఖ్ం(ఫో టో), క్నుగుడుి లేదా
ఐరిస్్మరియు వేలముదరలక్ సంబంధించిన
డేటాను.... అని అంటార్ .
During finger print capture, both the thumbs are
captured at the same time వేలముదరల
తీసుక్ నేటపుపడు, రండు వేలముదరల ఒకస్టారి
తీసుకోవాల.
During fingerprint capture, the index fingers of
both the hands are captured at the same time,
just like the thumb prints వేలముదరల
తీసుక్ నేటపుపడు,వేలముదరల తీసుక్ నే విధంగా
రండు చేత ల యొక్క బొ టని వేల ముదరలను
తీసుకోవాల.
To specify any biometric exceptions, click the
'_blank_' button on the Demographic data
screen. ఏదెైనా బయో మెటక
ిర ్మినహాయింపులను
పేరకకనడం కోసం, డెమోగరఫిక్డేటా త్ెర్పై '_blank_'
బటన్్కతిక్చేయాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

ECG data ఈసిజి
డేటా

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం
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Fingerprint
వేలముదరల

1,2,3 1,2,3

4

Demographic data Statistical data
డెమోగారఫిక డేటా
స్టారటిసర క
ి డేటా

Biometric Data
బయోమెటక
ిర డేటా

4

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Demographic
Exception Capture
డెమోగరఫిక్
మినహాయింపు
కాయపచర్్

Biometric
Exceptions
బయోమెటక
ిర
సమాచార్ం

Import Screen
None ఏమీలేదు
Capture సీరీన్్కాయపచర్్
ఇంపో ర్ర చేసుకోవడం

2

If a resident has an extra finger, then what is the Biometric Data Capture
operator to do? ఒక్వేళ్ నివాసిత నికత అదనపు వేల బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
ఉననటి యిత్ే, ఆపరటర్్ఏమి చేయాల?

It will be treated
as resident's
biometric
exceptions ఇది
నివాసిత ని యొక్క
బయోమెటక
ిర ్
మినహాయింపుల గా
పరిగణంచబడత్ాయి.

The extra finger
needs to be
ignored. This will
not be treated as a
Biometric
exception అదనపు
వేలని పరిహరించాల.
ఇది బయో మెటక
ిర ్
మినహాయింపుగా
పరిగణంచాలీన
అవసర్ం లేదు.

In this case, the
enrolment should be
stopped for this
resident ఈ
సందర్భంలో, ఈ
నివాసిత నికత
ఎన్్రోల్్మెంట్్ను
నిలపివేయాల

2

In this case, all
data are captured
except fingerprint
of the resident
ఇటువంటి
సందర్భంలో,
నివాసిత ని యొక్క
వేలముదరల మినహా
మొతి ం డేటా
కాయపచర్్
చేయబడుత ంది.
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Fingerprint capture is mandatory for all
residents above '_blank_' years _blank_'
సంవతీరాల క్ంటే ఎక్ కవ వయసుీ వారికత
వేలముదరల సేక్రించడం తపపనిసరి.
Supervisor confirmation is required for any
biometric exception బయోమెటక
ిర ్
మినహాయింపులక్ సూపర్్వైజర్్యొక్క ధృవీక్ర్ణ
అవసర్ం?
What is the function of the "Biometric
Exceptions" button on the Demographic data
screen? డెమోగారఫిక్డేటా సీరీన్్మీద ఉనన "
బయోమెటక
ిర ్మినహాయింపు"బటన్్యొక్క
విధిఏమిటి?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

2

4

5

6

3

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

To import preenrolment data
ముందసుి నమోదు
డేటా లభయంగా
ఉండటం

To export captured
data కాయపచర్్చేయబడు
డేటాను ఎకీ్పో ర్ర్
చేయడానికత

To start new
enrolment కొతి
ఎన్్రోల్్మెంట్్
పారర్ంభంచడం కొర్క్

1
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If the resident has extra finger/s ఒక్వేళ్
నివాసిత నికత అదనపు వేల /ళ్లి ఉననటి యిత్ే.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

To specify any
biometric
exceptions ఏదెైనా
బయోమెటక
ిర ్
మినహాయింపులను
పేరకకనడం కొర్క్
Ignore the extra
finger అదనపు
వేల ను పరిహరించాల

Capture the extra
finger అదనపు
వేలని కాయపచర్్
చేయాల

Ask the resident to
wait for an enquiry
by an UIDAI official
యుఐడిఎఐ అధికారి
విచారించేవర్క్ వేచి
ఉండమని
నివాసిత డిని అడగండి

None ఏమీలేదు

1
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Which screen comes after the "Photograph"
screen? "ఫో టోగారఫ" తర్ వాత ఏ త్ెర్ వసుింది?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Review screen
రివయయ త్ెర్

2
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Which screen comes after the "Iris" screen?
"ఐరిస్" త్ెర్ తర్ వాత ఏ త్ెర్ వసుింది?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Review screen
రివయయ త్ెర్
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Which screen comes after the "Fingerprints"
screen? " ఫింగర్ పిరంట్ీ" త్ెర్ తర్ వాత ఏ త్ెర్
వసుింది?
If any biometric exceptions have been specified
in the Demographics screen, then it is required
to capture them as photographs on the
Photograph screen. ఒక్వేళ్ డెమోగారఫిక్సీరీన్్లో
బయోమెటక
ిర ్మినహాయింపుల పేరకకనబడినటి యిత్ే,
అపుపడు, ఫో టోగారఫ్త్ెర్ మీద ఫో టోగారఫ్ల వలే వాటిని
కాయపచర్్చేయాలీన అవసర్ం ఉననది.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Review screen
రివయయ త్ెర్

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

Fingerprints screen Iris Scan screen ఐరిస్ Demographic
ఫింగర్ పిరంట్ీ త్ెర్
స్టాకన్ త్ెర్
screen డెమోగారఫిక
త్ెర్
Fingerprints screen Photograph screen
Demographic
ఫింగర్ పిరంట్ీ త్ెర్
ఫో టోగారఫ త్ెర్
screen డెమోగారఫిక
త్ెర్
Iris screen ఐరిస్ త్ెర్ Photograph screen
Demographic
ఫో టోగారఫ త్ెర్
screen డెమోగారఫిక
త్ెర్
FALSE అసతయం
-

For fingerprint data only thumbs are captured
వేలముదరల డేటాక్ సంబంధించి కవలం బొ టనవేళ్ి ల
మాతరమే కాయపచర్్చేయబడత్ాయి.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

2
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-

-

1

2

1
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Is it mandatory for operator to give her/his own Biometric Data Capture
fingerprint after collecting data from every
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
resident? పరతి నివాసిత డి దగగ ర్ నుంచి డేటాను
సేక్రించిన తర్ వాత ఆపరటర్్అతని/ఆమె యొక్క
సవంత వేలముదరల ఇవవడం తపపనిసరి.

Not mandatory
తపపనిసరి కాదు

Conditional
క్ండిషనల్్

Mandatory తపపనిసరి None of the above
పైవేవీ కావు

3
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Biometric exceptions captured by the operator Biometric Data Capture
have to be verified by the supervisor by
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
providing her/his thumb impression. ఆపరటర్్
దావరా కాయపచర్్చేయబడు బయోమెటక
ిర ్
మినహాయింపులను సూపర్్వైజర్్అతని/ఆమె యొక్క
బొ టనివేల ముదరలను ఇవవడం దావరా వరిఫై చేయాల.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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The Head of the Family (HoF) must provide
confirmation of the enrolment క్ టుంబం యొక్క
పదద (హెచ్వోఎఫ్), ఎన్్రోల్్మెంట్్యొక్క ధృవీక్ర్ణను
అందించాల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

At any time after
the enrolment has
been completed
ఎన్్రోల్్మెంట్్
పయర్ి యిన తర్ వాత
ఎపుపడెైనా

As soon as the
enrolment is
complete by
providing his
biometrics
బయిెమెటక
ిర ీ్
ఇవవడంత్ో
ఎన్్రోల్్మెంట్్
పయర్ి యిన వంటనే

As soon as the
enrolment is
complete by talking
to the operator over
a telephone call
ఎన్్రోల్్మెంట్్
పయర్ి యిన తర్ వాత
ఆపరటర్్త్ో టలఫో న్్
కాల్్దావరా మాటాిడటం

Just before the
end of day process
ఎండ్ఆఫ్ద డే
పరకక్
తర ముందు

2

172

The registrar's officer wants to know how many Biometric Data Capture
enrolments happened on a particular day and
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
how many packets were rejected. The
supervisor can provide this information, రిజిస్టారార్్
యొక్క ఆఫీసు, ఒక్ నిరిిషర రోజున ఎనిన ఎన్్రోల్్మెంటు
ి
జరిగాయి అదేవిధంగా ఎనిన పాకటు
ి
తిర్సకరించబడాుయో త్ెల సుకోవాలని అనుక్ ంటోంది,
సూపర్్వైజర్్ఈ సమాచారానిన అందిస్టి ాడు,

From the
enrolment forms
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫారాల
నుంచి

From the End of
day report and the
Hold reject report
ఎండ్ఆఫ్ద డే
రిపో ర్ర మరియు
హో ల్ు ్రిజకర్రిపో ర్ర
నుంచి

By asking the
enrolment operator
ఎన్్రోల్్మెంట్్
ఆపరటర్్ను అడగడం
దావరా

By asking the
introducer
పరిచయం చేసే
వయకతిని అడగడం
దావరా

2
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While capturing the photograph of an infant
Biometric Data Capture
who is seated on her mother's lap, the operator బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
must ensure that తన తలి ఒడిలో క్ూరకచని ఉనన
ఒక్ శిశువు యొక్క ఫో టోగారఫ్ను తీసుక్ నేటపుపడు,
ఆపరటర్్వీటిని ధృవీక్రించుకోవాల.

The mother's face
is captured తలి
ముఖ్ం కాయపచర్్
చేయబడుత ంది

The mother's and
the infant's faces
are captured తలి
మరియు
శిశువుయొక్క
ముఖ్ాల కాయపచర్్
చేయబడత్ాయి

Only the infant's face
is captured శిశువు
యొక్క ముఖ్ం
మాతరమే కాయపచర్్
చేయబడుత ంది

The infant should
be seated by
herself శిశువు
తనక్ త్ాను
క్ూరోచగలగాల

3
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What the operator should do if the resident has Biometric Data Capture
bandaged finger? బాయండేజీ వేసుక్ నన వేలత్ో
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
నివాసిత డు వసేి ఆపరటర్్ఏమి చేయాల?

Ignore the
bandage. Capture
whatever possible.
బాయండేజీని
పరిహరించండి,
స్టాధయమయిేయదానికత
కాయపచర్్చేయండి.
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For a person with squint eyes, the iris capture
process would be మెలిక్నున ఉనన వయకతికత, ఐరిస్్ను
సేక్రించడం అనేద,ి

Capture one eye at Cannot be
a time ఒక్కస్టారి ఒక్ captured కాయపచర్్
క్ంటిని కాయపచర్్
చేయబడదు
చేయడం

Capture only one eye Capture the same
ఒక్ క్నున మాతరమే
eye twice ఒక
కాయపచర్్చేయి
క్నునను రండుస్టార్ి
కాయపచర్్చేయండి

1
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When should the operator instruct and
Biometric Data Capture
communicate with the enrollee during biometric బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
data capture? బయోమెటక
ిర ్డేటా కాయపచర్్
సమయంలో ఆపరటర్్ఎపుపడు నమోదు చేసుక్ నే
వయకతికత ఆదేశాల జారీ చేస్టి ాడు?

All at once, before
biometric data is
captured అనిన
క్ూడా ఒకస్టారి,
బయోమెటక
ిర ్డేటా
కాయపచర్్చేయడానికత
ముందు,

At each step of
data capture డేటా
కాయపచరింగ్యొక్క
పరతిదశ్లో

-

-

2
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Before capture of biometric data, instructions
should be given to the enrollee. బయోమెటక
ిర ్
డేటాను సేక్రించడానికతముందు, నమోదు చేసే వయకతికత
ఆదేశాల ఇవావల.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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When should the compulsory Bio-metric
updation be done?~ బయోమెటక
ిర సవర్ణ
తపపనిసరిగా ఏ వయసులో చేయించాల?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

After 5 Yrs of age~ After 5 Yrs and 15 After 10 Yrs of
5 సంవతీరాల
Yrs of Age~ 5
Age~10 సంవతీరాల
తర్ వాత
సంవతీరాల ,
దాటిన తర్ వాత
మరియు 15
సంవతీరాల దాటిన
తర్ వాత

After 15 Yrs of
Age~15
సంవతీరాల దాటిన
తర్ వాత

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Record it as an
exception. The
resident should
later get his/her
biometric
updated. దానిన ఒక్
మినహాయింపుగా
రికార్ు్చేయాల.
నివాసితడు తర్ వాత
అతని/ఆమె యొక్క
బయోమెటక
ిర ్అప్డేట్్
చేసుక్ ంటాడు.

Consult with
supervisor
సూపర్్వైజర్్ను
సంపరదించు

Phone to UIDAI
Helpdesk
యుఐడిఎఐ
హెల్ప్డెస్క్క్
ఫో న్్చేయడం

2
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Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

a

b

c

d

3

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

The operator
should ask Raju to
get rid of it as it
may lead to
problems during
facial image
capture~ముఖ్ానిన
ఫో టో తీసేటపుడు
సమసయల
తల తి త్ాయి కాబటిర
దానిని బయట
ఉమిమ వేయమని
ఆపరటర్ రాజును
అడగాల

The operator need not be bothered as
long as its not
tobacco~అది
ప గాక్ కానంత
వర్క్ ఆపరటర్ దాని
గురించి
పటిరంచుకోవలసినసర్ం
లేదు

-

2
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Rani came to the enrollment centre, she was
Biometric Data Capture
wearing mehendi paste on one hand. The
బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
operator ___________ ~సవిత్ా రాణ నమోదు
కందారనికత వచిచంది, ఆమె ఒక్ చేతికత గోరింటాక్
పటురక్ ంది. అపుపడు ఆపరటర్ చేయవలసింది ఏమిటి?

should capture
fingerprint of only
one hand~కవలం
ఒక్ చేతి యొక్క వేల
ముదరల మాతరం
తీసుకోవాల

should not capture
fingerprint and ask
her to return after
the mehendi has
dissapeared~వేల
ముదరల
తీసుకోక్ూడదు
మరియు గోరింటాక్
తీసేసిన తరావత
మర్ల ర్మమని
ఆమెక్ చెపాపల

should ask Savita
Rani to put
mehendi in her
other hand
also~తన యొక్క
రండవ చేతిలో క్ూడా
గోరింటాక్ పటురక్ ని
ర్మమని సవిత్ా
రాణకత చెపాపల

2
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Which of these is a biometric exception? ఈ
కతంర ది వాటిలో ఏది బయోమెటక
ిర ఎకీపష న్ గ పరిగణంచ
బడుత ంది?
Which of these is not biometric device? ఈ కతంర ది
వాటిలో ఏది బయోమెటక
ిర పరిక్ర్ము కాదు?

Mehandi on Hands extra finger
bandaged finger క్టుర
చేతి మీద వునన
అధిక్ంగా వునన వేల
ర
క్టర బడిన వేల
ర
గోరింటాక్
printer పిరంటర్
laptop లాపారప
photocopier
ఫ టోకాపీ మెషిన్

both 2 and 3
రండూ మరియు
మూడు
1,2 and 3
1,2,మరియు 3

3
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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~ఈ
కతంర ది వాటిలో ఆపరటర్ి యొక్క బాధయత ఏది: a.
నమోదు యొక్క రోజు చివరి సమీక్ష b. డాక్ యమెంటి
తనిఖీ c. బయోమెటక
ిర డేటా సేక్ర్ణ d. డాక్ యమెంట్
నిర్వహణ
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.
~నమోదు చేసుకోవడం కొర్క్ రాజు అనే వయకతి వచాచడు
మరియు ఆపరటర్ డెమోగారఫిక డేటాను నమోదు
చేయడం పారర్ంభంచాడు. అలా చేసేటపుడు రాజు తన
నరటి ో ఏదో నముల త నానడని ఆపరటర్ గమనిస్టాిడు.
అడిగిత్ే అది చూయింగ గమ అని రాజు
సమాధానమిస్టాిడు.

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం
Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

should ask Savita
Rani to wash her
hands before
fingerprint
capture~వేల ముదరల
తీసుకోవడానికత ముందు
తన చేతిని క్డుకొకని
ర్మమని సవిత్ా రాణకత
చెపాపల.

4
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Who will provide sign off in case of enrollment
with biometric exception బయోమెటక
ిర ఎకీపష న్
కసు లో సైన్ ఆఫ ఎవర్ చేస్టి ార్

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Supervisor సూపర్
వైజర్

Operator ఆపరటర్

185

In a slap scanner, image of all 5 fingers of each
hand are taken at a time. స్టాిప స్టాకనర్ లో 5 వేళ్
ర ళ
ముదరల ఒకస్టారి తీసుకోవాల
What shall be the facial expression of the
resident during photograph capture? నమోదు
పరకయ
తర లో ఫో టో తీసుకొనేటపుపడు నివాసి యొక్క
ముఖ్ క్వళిక్ల ఎలా వుండాల
Use of eye glasses are permitted during capture
of facial photograph. ఆధార్ నమోదు సందర్భంగా
ఫో టో తీసేటపుపడు క్ళ్ళజోడు ధరించవచుచ

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

True ఒపుప

FALSE తపుప

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Angry కోపంగా

Smiling నవువతూ

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

True ఒపుప

FALSE తపుప

1

Can iris image be taken if a resident wears plain
contact lenses? నివాసి కాంటాకర అదాదల ధరిసేి ఐరిస్
ఇమేజ తీసుకోవచాచ?
What is the correct way of taking biometric
exception photograph? బయోమెటక
ిర ఎకీపష న్
ఫ టోగారఫ తీసుకొనుటక్ ఏది సరియిెైన పది తి?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

yes ఒపుప

no తపుప

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Facial Photograph
focusing eyes క్ళ్లళ
ఫో క్స్ చేసి ూ
ముఖ్ానిన ఫో టో
తీసుకొనుట

Facial photograph
with both palms
facing camera రండి
అర్చేత ల కమెరా
వైపు వుంచి
ముఖ్ానిన ఫో టో
తీయుట

No exception
none of the above
photograph is
ఏవియుకాడు
required ఎకీపష న్
ఫ టోగారఫ అవసర్ంలేదు

2
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All biometric devices are connected to lap top
through"--------". లాపారప క్ బయోమెటక
ిర పరిక్రాల
ఎక్కడ అనుసంధానిస్టాిర్ "................"?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

VGA port వి.జి.ఎ
పో ర్ర

USB Port
యు.ఎస్.బి పో ర్ర

Both 1 and 2 1
మరియు 2

2
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Is it recommended to use flash light while
capturing facial image ? ముఖ్ము ఫో టో తీయు
నపుపడు ఫ్ాిష ల ైట్ ఉపయోగించుట తపపక్
పాటించాలా?
is it advisable to update biometric information
once a child completes 5 years of age? 5
సంవతీర్ముల పయరిి అయిన పిలిలక్ బయోమెటక
ిర
సమాచార్ము మార్చమని సలహా ఇవవవచాచ?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Yes అవును

No కాదు

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

yes అవును

no కాదు

1
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187

188
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introducer
పరిచయక్ర్ి

both 1 and 3 1
మరియు 3

1

2

neutral
either 2 or 3 2 లేక్
స్టామానయంగా/తటసథ ంగా 3

none of the above
ఏవియు కాదు

3
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What is mandatory to confirm the changes in
UCL? యు.సి.ఎల్ లో మార్ పల నిరాిరించడానికత ఏది
తపపనిసరి?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

194

Can a resident update photograph? ఆధార్ లో
వునన ఫ టోగారఫ ను నివాసి అప డేట్ చేసుకోగలడా?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

195

Can only the Photograph be updated in
Aadhaar? ఫ టోగారఫ ఒక్కటి మాతరమే ఆధార్ లో అప
డేట్ చేసుకోగలమా?
How can the Photograph of a resident can be
updated through ECMP client? ఇ.సి.ఎం.పి కి ం్ ట్
దావరా నివాసి యొక్క ఫ టోగారఫ ను ఎలా అప డేట్
చేస్టి ార్ ?

196

197

198

199

200

201

202

203

Both రండూ

None ఏదీ కాదు

Biometric
authentication of
operator ఆపరటర్
యొక్క
బయోమెటక
ిర ీ ను
నిరాదరించడం
Yes అవును

Biometric
authentication of
resident నివాసి
యొక్క
బయోమెటక
ిర ీ ను
నిరాదరించడం
No కాదు

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

No కాదు

Yes అవును

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Not possible వీల
కాదు

Possible with
fingerprint update
ఫింగర్ పిరంట్ అప
డేట్ చేయడం దావరా
వీలవుత ంది

Possible with all Biometric update బయో
మెటక
ిర అప డేట్
చేయడందావరా
వీలవుత ంది

Possible with
Demographic
Update డెమోగారఫిక
అప డేట్ దావరా
వీలవుత ంది

3

What is the age when biometric updating is to
be done? ఏ వయసుీ లో బయోమెటక
ిర అప డేట్
చేయాల?
Which of the following are biometric update?
వీటిలో ఏ వివర్ముల బయోమెటక
ిర ఉపప డేట్
సంభంద మెైన వాటిగా పరిగణంచవచుచ?
Which of the following are fields for Biometric?
వీటిలో ఏ వివర్ముల బయోమెటక
ిర సంభంద మెైన
వాటిగా పరిగణంచవచుచ?
Demographic update does not include
_________________. నివాస సంభంద అప డేట్ లో
లేనిది---------------------------------------

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

5 yrs 5
సంవతీర్ముల

10 yrs 10
సంవతీర్ముల

15 yrs 15
సంవతీర్ముల

both 1 and 3 1
మరియు 3

4

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Fingerprint వేల
ర
ముదరల

1 and 2 1 మరియు 2

4

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Name and gender
పేర్ మరియు
లంగము
Change of name
పేర్ మార్ ప

Photograph of the Place of birth జనమ
person వయకతి యొక్క సి ఃలము
ఫో టో
Address చిర్ నామా photo ఫో టో

None of the above
పైవేవియు కాదు

3

Change of
fingerprints వేళ్
ర ళ
మార్ పల

Change of mobile
number మొబైల్
నంబర్ మార్ ప

2

Can we write salutation like Mr., Dr., Sh., Col.
etc in updating? గ ర్ వానిన సూచించే పదాల
మిసర ర్, డాక్రర్,శ్రర, క్ల నల్ లాంటివి అప డేట్
చేయునపుడు వాడ వచాచ?
Is biometric capture required at the time of
updating? అప డేట్ చేయునపుడు బయోమెటక
ిర
మర్ల నిరాిరించుకోవడం అవసర్మా?
In case of Biometric exception whose biometrics
is mandatory for verification? బయోమెటక
ిర
ఎకీపష న్ వరిఫికషన్ విషయంలో ఎవరి బయోమెటక
ిర ీ
తపపనిసరి?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

yes అవును

no కాదు

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

yes అవును

no కాదు

1

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Supervisor సూపర్
వై జర్

Operator ఆపరటర్

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

3

1

1

Change of address
చిర్ నామా ,మార్ ప

Introducer పరిచయక్ర్ి None of the above
పై వేవియు కాదు

1
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There should be space between the fingers to
capture the fingerprint image properly నమోదు
సమయంలో వేళ్
ర ళ మధయ ఖ్ాళ్ల వుంటే ఫింగర్ పిరంట్
ఇమేజ సరిగా వసుింది

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Yes. అవును

No. There should
not be any space
కాదు. వేళ్
ర ళ మధయ
ఎటువంటి ఖ్ాళ్ల
వుండక్ూడదు
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Enrolment slip contains information about
Quality of Biometrics. నమోదు ర్శ్రదులో
బయోమెటక
ిర ీ నాణయతక్ సంబంధించిన వివరాల
వుంటాయి
Biometric exception cases are --------.
బయోమెటక
ిర ఎకీపష న్ కసస్ అంటే.................?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

True ఒపుప

false తపుప

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

any finger missing Any eye missing
ఏదెైనా ఒక్ వేల
ర లేక్ ఒక్ క్నున లేక్
పో వడం
పో వడం

206

Operator can decide
ఆపరటర్ నిర్ణయిస్టాిడు

1

1

Amputation of
All of three మూడూ
hands పరమాదంలో
చేత ల పో గకటురకోవడం

4

207

Can Biometric Exceptions be marked where
Biometric Data Capture
Biometrics can be captured? బయోమెటక
ిర ఎకీపష న్ బయోమెటిక
ర డేటా తీసుకోవడం
బయోమెటక
ిర కాపచర్ చేసిన సథ లం లోమార్క
చేయవచాచ?

Yes అవును

It will be treated
Penalty will be
as fraud అలా చేసేి imposed అపరాధ
తపుపగా
ర్ సుము విధిస్టి ార్
పరిగణంచబడుత ంది

Both 2 & 3 2
మరియు 3

4
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Can operator capture photograph of a resident
wearing a turban or scarf or any other garment.
తలపాగా మరియు టర్ున్ ధరించిన నివాసికత
ఆపరటర్ ఫో టో తీయవచుచ
Dark glasses/tinted glasses on eyes while taking
resident photograph is allowed. నలి టి అదాదల
లేక్ పయత పయసిన అదాదల ధరించిన నివాసికత ఫో టో
తీయవచుచ
Position of digital camera is to be adjusted
instead of adjusting position of Enrollee. నివాసి
యొక్క క్ూరకచని వునన సిథతిని మార్ చట క్ంటే డిజిటల్
కమెరా యొక్క సిథతిని మార్చ వచుచ

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Operator can
decide ఆపరటర్
నిరాదరించవచుచ

Yes అవును

Full Face should be
visible ముఖ్ం అంత్ా
క్నిపంచాల

Both 2 & 3 2
మరియు 3 క్ూడా

3

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Yes ఒపుప

No. తపుప

Operator can decide Supervisor can
ఆపరటర్ నిర్ణయించాల decide సూపర్
వైజర్ నిర్ణయించాల

2

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

True ఒపుప

false తపుప

Depending on
situation

1

Head rotation while taking photograph is
acceptable . ఫో టో తీయునపుడు నివాసి తల
తిపపడం అనుమతించవచుచ
While capturing photo, Resident has to ……..
ఫో టో తీయునపుడు నివాసి -----------

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

True ఒపుప

false తపుప

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Sit Straight తిననగా Look into digital
క్ూరోచవాల
camera డిజిటల్
కమేరాలోకత చూడాల

Look into the
Monitor మానిటర్
లోకత చూడాల

Both 1 & 2 1
మరియు 2

4

For photo capture, which background is
preferred ? ఫో టో తీయడానికత అనువైన బాయక గర ండ
ఏమిటి?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Red ఎర్ పు

white త్ెల పు

All of three ఈ
మూడునూ

3
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212
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Yellow పసుపు

2
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Use of accessories that cover any region of the
face is permitted. ముఖ్ానిన క్పిప ఉంచే ఏ పై
వస్టాిానినఅయినా నమోదు పరకయ
తర లో అనుమతించ
వచాచ?

Biometric Data Capture
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకోవడం

Allowed
అనుమతించవచుచ

Not allowed
Not all cases. Due to
అనుమతించ క్ూడదు medical conditions
are allowed అనిన
సందరాభలలో కాదు
.వైదయ పర్మెైన
పరిసథ త
ి లలో మాతరమే
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Which of the following documents may be used
for verifying the identity of a person? ఒక్ వయకతి
యొక్క గురిింపును వరిఫై చేయడానికత ఈ దిగువ
వాటిలో ఏ డాక్ యమెంటి ను ఉపయోగించవచుచ?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Passport పాస్ పో ర్ర

Photo Ration Card Driving Licence
ఫో టో రషన్ కార్ు
డెవి
ైై ంగ ల స
ై న్ీ

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

4
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The information related to a person, which can Demographic Data Entry
be obtained from official records like name,
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
address, date of birth and so on, are referred to
as ‘_blank_’ ఒక్ వయకతికత సంబంధించిన సమాచారానిన,
అంటే అధికారిక్ రికార్ు ల నుంచి ప ందే పేర్ ,
చిర్ నామా, పుటిరన త్ేదీ మరియు ఇలాంటి
వివరాలను‘_blank_’అని అంటార్ .

Physical భౌతిక్

Natural సహజ

Demographic
డెమోగరఫిక

Biometric బయో
మెటక
ిర

3
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Which one is NOT demographic information?
వీటిలో ఏది డెమోగరఫిక్సమాచార్ం కాదు?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Name పేర్

Age వయసుీ

Address చిర్ నామా

Fingerprint
వేలముదరల

4
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Who checks the Resident's documents at the
Enrolment Centre? ఎన్్రోల్్మెంట్్సంటర్్లో
నివాసిత ల యొక్క డాక్ యమెంటి ను ఎవర్ చెక్
చేస్టి ార్ ?
The Enrolment Operator enters the verified
demographic resident data into the Enrolment
software from the Enrolment Form. ఎన్్రోల్్మెంట్్
ఆపరటర్్ధృవీక్రించిన డెమోగారఫిక్రసిడెంట్్డేటాను
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫార్ం నుంచి ఎన్్రోల్్మెంట్్స్టాఫ్ర ్వేర్్లోకత
ఎంటర్్చేస్టి ాడు.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Enrolment
Verifier వరిఫై చేసే
Supervisor నమోదు వయకతి
ఏజన్సీ

Introducer పరిచయం
చేసే వయకతి

Either 1 or 2 1లేదా
2 లో ఏదెైనా

2

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

If the Resident is less than 5 years old, details of Demographic Data Entry
parents/guardian will be required. నివాసిత డు
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
ఐదు 5 సంవతీరాల క్ంటే తక్ కవ వయసుీ క్లగి
ఉననటి యిత్ే, అతని యొక్క తలి దండురల /గారిుయన్్
యొక్క వివరాల అవసర్ం అవుత్ాయి.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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3

While enrolling the child below 5 years, the
operator will use whose Aadhaar or enrolment
number in the child's form. 5 సంవతీరాల క్ంటే
తక్ కవ వయసుీ ఉనన పిలిలను ఎన్్రోల్్మెల్్
చేసేటపుపడు, పిలిల యొక్క ఫార్ంలో ఆపరటర్్ఎవరి
యొక్క ఆధార్్లేదా ఎన్్రోల్్మెంట్్నంబర్
ఉపయోగిస్టి ాడు?
The full form of KYR is '_blank_' కవైఆర్్యొక్క
పయరిి ర్ూపం '_blank_'

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Teacher's టీచర్
యొక్క

Parent/Guardian
పేరంట్/గారిుయన్

Operator's ఆపరటర్
యొక్క

Supervisor's సూపర్
వైజర్ యొక్క

2

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Keep Your
Resources కీప
యువర్ రిస్టో ర్ీ

Key Your Resident కీ
యువర్ రసిడెంట్ీ

The full form of PoI is '_blank_' PoI యొక్క పయరిి
ర్ూపం '_blank_'

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Proof of Identity
గురిింపు ర్ జువు
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The full form of PoA is '_blank_' PoA యొక్క
పయరిి ర్ూపం '_blank_'

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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Once demographic and biometric data capture is Demographic Data Entry
complete, the text data on the review screen is నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
read out by the '_blank_' డెమెగఫ
ర ిక్డేటా మరియు
బయోమెటక
ిర ్డేటా కాయపచర్్చేసుకోవడం పయర్ి యిన
తర్ వాత, రివయయ సీరీన్్మీద ఉండే టకర డేటా '_blank_'
దావరా చదవబడుత ంది.

Proof of
Information
సమాచార్ ర్ జువు
Proof of Address
Proof of
చిర్ నామా ధృవీక్ర్ణ Association
అస్టో సియిేషన్
ధృవీక్ర్ణ
Enrolment Agency CIDR సిఐడిఆర్్
Operator నమోదు
ఏజన్సీ ఆపరటర్

Knowledge in
Yellow Records
నాల డ్ ఇన్ ఎలోి
కార్ు్
Period of
Instantiation
ఇనసర లేషన్ పీరియడ
Period of
Association
అస్టో సియిేషన్ కాలం

2
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Know Your
Resident మీ
నివాసిత డిని
త్ెల సుకోండి
Point of Initiation
చకర్వ బిందువు

Technician
టకీనషియన్

Registrar రిజిస్టారార్

1
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In situations where residents are unable to
provide proof of identity or proof of address, a
designated '_blank_' can introduce them for an
Aadhaar. గురిింపు ర్ జువు లేదా చిర్ నామా
ధృవీక్ర్ణను నివాసిత డు అందించలేని సిథతిలో
ఉననపుపడు, నిరాిరిత '_blank_' వారిని ఆధార్్కార్ు క్
పరిచయం చేయవచుచ.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Supervisor సూపర్
వైజర్

Introducer
పరిచయం చేసే వయకతి

Registrar రిజిస్టారార్

Operator ఆపరటర్

2
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The supporting document for verifying PoI PoI
ధృవీక్రించడం కోసం మదద త ఇచేచ డాక్ యమెంటు
ి

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Passport పాస్ పో ర్ర

Voter Identity (ID) Photo Credit Card
వోటర్ గురిింపు (ID) ఫో టో కడ
ర ిట్ కార్ు

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

4
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The supporting document for verifying PoA PoA
వరిఫై చేయడానికత మదద త ఇచే డాక్ యమెంట్

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Bank Statement/
Passbook బాయంక
సేరటమంట్/ పాస్ బుక

Ration Card రషన్
కార్ు

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

4
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Point of Association
పాయింట్్ఆఫ్
అస్టో సియిేషన్్

Insurance Policy
బీమా పాలసీ

3

1
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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
పుటిరన త్ేదీని ర్ జువు చేసే సపో రిరంగ డాక్ యమెంటు
ి , 1.
బర్ి సరిరఫికట్ 2. రషన్ కార్ు 3. సక్ండరీ సూకల
లీవింగ సరిరఫికట్(ఎస్ఎస్ఎలీ) బుక/సరిరఫికట్ వోటర్
కార్ు పాస్ పో ర్ర 4.ఓటర్ కార్ు 5. పాస్ పో ర్ర

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

1,2,3

1,3,4

1,2,5

1,3,5

4
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Munna is a 4 year old. Is he eligible for an
Aadhaar enabled bank account? మునాన
వయసుీ నాల గు4 సంవతీరాల అతడు ఆధార్
ఆధారిత బాయంక్ అక ంట్ క్ అర్హత క్లగి ఉనానడా?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes అవును.

No కాదు

-

-

1
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The '_blank_' will accept the photocopies of the Demographic Data Entry
resident's documents _blank_' నివాసిత ల యొక్క నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
ఫో టోకాఫీ డాక్ యమెంటి ను ఆమోదిస్టి ాడు.

Introducer
పరిచయం చేసే వయకతి

Enrolment Agency
Operator నమోదు
ఏజన్సీ ఆపరటర్

Resident
నివాసిత డు

3
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If the resident is not carrying photocopies of the Demographic Data Entry
PoA and PoI documents, the photocopier at the నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
enrolment centre can be used to produce copies
of the documents ఒక్వేళ్ నివాసిత డు PoA
మరియు PoI డాక్ యమెంటి యొక్క ఫో టోకాపీలను
తీసుక్ రానటి యిత్ే, డాక్ యమెంటి యొక్క కాపీలను
తీయడం కోసం ఎన్్రోల్్మెంట్్సంటర్ లో ఉనన ఫో టో
కాపీయర్్ను ఉపయోగించవచుచ

Registrar
Supervisor
ఆపరటర్/సూపర్
వైజర్
TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2
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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. క్ టుంబ
పదద (హెచ్వోఎఫ్)ఆధారిత ఎన్్రోల్్మెంటోి, సేక్రించిన
వివరాల సరైనవని '_blank_' ధృవీక్రించి, సైన్్ఆఫ్
చేస్టి ార్ .

Introducer
పరిచయం చేసే వయకతి

Head of the Family Verifier వరిఫై చేసే వయకతి Supervisor సూపర్
పైన పేరకకననవన్సన
వైజర్

2
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Who will sign the consent form if the Resident's Demographic Data Entry
age is below 5 years? నివాసిత డు 5 సంవతీరాల
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
క్ంటే తక్ కవ వయసుీ ఉననటి యిత్ే సమమతి పతరంపై
ఎవర్ సంతక్ం చేస్టి ార్ ?

Resident
నివాసిత డు

Enrolment Agency Father / Mother /
Operator నమోదు Guardian
ఏజన్సీ ఆపరటర్
తండి/ర తలి /గారిుయన్

3

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Enrolment Agency
Supervisor నమోదు
ఏజన్సీ సూపరైవజర్
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Enrolment Operator Corrects data, if required,
within '_blank_' hours of the Resident's
Enrolment and in the Presence of the Resident
ఒక్వేళ్ అవసర్ం అనుక్ ననటి యిత్ే నివాసిత ని
సమక్షంలో నివాసిత ని యొక్క ఎన్్రోల్్మెంట్్అయిన
'_blank_' గంటలోిగా ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్డేటాను
సరిచేస్టి ాడు.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

24

48

96

120

3
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What is "Consent-for-Enrolment" slip? ‘‘ఎన్ రోల్
మెంట్ కొర్క్ సమమతి’’ సిి పుప అంటే ఏమిటి?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

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.
ఎన్్రోల్్మెంట్్
నంబర్ , బార్్కోడ్,
డిక్ిరషన్్క్
సంబంధించిన
సమమతికత
సంబంధించిన
డిక్ిరషన్్మొదల ైనవి
ఎన్్రోల్్మెంట్్చివర్
ముదింర చబడు ర్సీదు
మరియు నివాసిత ని
దావరా సంతక్ం
చేయబడినది.

It is the resident's
copy containing
Enrolment
Number, bar code,
the consent texts
for declaration etc.
and signed by the
Operator. ఇది
నివాసిత ని యొక్క
కాపీ, ఇందులో
ఎన్్రోల్్మెంట్్
నంబర్ , బార్్కోడ్,
డిక్ిరషన్్క్
సంబంధించిన
సమమతి టకర్్ల
మొదల ైనవి
ఉంటాయి మరియు
ఆపరటర్్దావరా
సంతక్ం
చేయబడత్ాయి.

It is the Introducer's
copy containing
Enrolment Number,
bar code, the
consent texts for
declaration etc. and
signed by the
Operator. ఇది
పరిచయం చేసే వయకతి
కాపీ, ఇందులో
ఎన్్రోల్్మెంట్్నంబర్ ,
బార్్కోడ్,డిక్ిరషన్్
కొర్క్ సమమతి టకర్్
మొదల ైనవి ఉంటాయి
మరియు ఆపరటర్్
దావరా సంతక్ం
చేయబడిర్ది.

None of the above
పైవేవీ కావు

1
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A resident who has been enrolled on Saturday
comes to the enrolment centre on Monday,
requesting for correction. ఒక్ నివాసిత డు,
శ్నివార్ం ఎన్్రోల్్మెంట్్చేయించుక్ నానడు, అయిత్ే
స్టో మవార్ం నాడు ఎన్్రోల్్మెంట్్సంటర్్క్ దిదద ుబాటి
కోసం వచాచడు.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

The correction can
be permitted
క్రక్షన్
అనుమతించవచుచ.

The correction
cannot be
permitted క్రక్షన్
అనుమతించక్పో వ
చుచ.

The correction can
be permitted if the
resident has the
necessary
documentary proof
నివాసిత ని వదద సరైన
డాక్ యమెంట్్ర్ జువు
ఉననపుపడు మాతరమే
దిదద ుబాటు
ి
అనుమతించబడత్ాయి.

The correction can
be permitted
without any
documentary
proof ఎలాంటి
డాక్ యమెంటరీ
ర్ జువు లేక్ ండా,
దిదద ుబాటుక్
అనుమతించవచుచ.

3
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The village sarpanch has come for enrolment
Demographic Data Entry
wearing a 'Gandhi' cap గారమ సర్పంచి ఎన్్రోల్్మెంట్్ నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
కోసం ‘గాంధీ’ టోపీ ధరించి వచాచడు.

He must be
requested to take
it off while
capturing his
photograph unless
it is worn for
religious or
cultural reasons
మతపర్మెైన లేదా
స్టాంసకృతిక్ కార్ణాల
వలి ధరించినపుపడు
మినహా, అతని
ఫో టోగారఫ్
తీసుక్ నేటపుపడు,త
పపనిసరిగా దానికత
త్ొలగించాలని
అతడిని కోరాల.

He can keep
wearing it while
being
photographed
ఫో టోగారఫ్తీసే
సమయంలో అతడు
దానిన ధరించవచుచ.

He must take it off
when he enters the
enrolment centre
ఎన్్రోల్్మెంట్్
కందరంలోకత
పరవేశించేటపుపడు
అతడు దానిన
త్ొలగించాల.

The cap can be
cropped out after
taking the
photograph
ఫో టోగారఫ్తీసిన
తర్ వాత కాయప్ను
క్తిి రించవచుచ.

1
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The review of data entered is carried out ఎంటర్్ Demographic Data Entry
చేయబడు డేటా యొక్క రివయయ ఎవరి దావరా
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
జర్ గుత ంది.

After capturing
Demographic Data
డెమోగరఫిక్డేటా
కాయపచర్్చేసిన
తర్ వాత

After capturing
Demographic and
Biometric data
డెమోగారఫిక్మరియు
బయోమెటక
ిర ్డేటా
కాయపచర్్చేసుక్ నన
తర్ వాత

After verifying
documents
డాక్ యమెంటి ను వరిఫై
చేసిన తర్ వాత

After getting
Supervisor's
confirmation
సూపర్ వైజర్
యొక్క ధృవీక్ర్ణ
ప ందిన తర్ వాత

2
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Correction module requires mandatory entry of Demographic Data Entry
which demographic field? ఏ డెమెగఫ
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
ర ిక్పీల్ు క్
సంబంధించి క్రక్షన్్మాడూయల్్తపపనిసరిగా అవసర్ం?

Name పేర్

Age వయసుీ

Address చిర్ నామా

Gender లంగం

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Once a day రోజుక్
ఒక్కస్టారి

Twice a day రోజుక్
రండుస్టార్ి

Once a week రోజుక్
రండుస్టార్ి

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Signature సంతక్ం

Iris Image ముఖ్
చితరం

Photograph ఫో టోగారఫ Fingerprint
వేలముదరల

4
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Identify which of the following is not an end-of- Demographic Data Entry
day activity ఈ దిగువ వాటిలో ఏది రోజు చివర్లోి
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
చేయని కార్యక్రమమో గురిించండి.

Review all
Enrolments అనిన
ఎన్్రోల్్మెంట్్ల
యొక్క సమీక్ష

Export Data
తపుపగా ఉనన డేటా

Verify Documents
డాక్ యమెంటి వరిఫై

3
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While reviewing the enrolment data the
Demographic Data Entry
supervisor detects that the age of a resident has నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
been entered as 84 while the photograph
appears to be that of a middle aged person.
What action will the Supervisor take?
ఎన్్రోల్్మెంట్్డేటాను రివయయ చేసే సమయంలో,
నివాసిత ని యొక్క వయసుీ 84 సంవతీరాల గా
నమోదు చేయబడినటు
ి గాను, అదేవిధంగా ఫో టోగారఫ్
చూసేి నడివయసుీ ఉనన వయకతిలా క్నిపిస్టి ో ందని
సూపర్్వైజర్్గురిించాడు.

Match Consents
for Enrolments to
Number of
Enrolments
ఎన్్రోల్్మెంట్్లక్
ఎన్్రోల్్మెంట్్
సమమతిని
జతచేయండి.
Correct the age to Put the packet on Reject the packet
Approve after
48 and approve
Hold and inform
పాకట్్ను తిర్సకరిసి ుంది. checking with the
the packet
resident to come
Operator
వయసుీను 48 క్
again for
ఆపరటర్్త్ో చెక్
సరిచేయాల మరియు correction పాకట్్ను
చేసిన తర్ వాత
పాకట్్ను
హో ల్ు ్లో ఉంచండి
ఆమోదించండి
ఆమోదించాల.
మరియు దిదద ుబాటు
కొర్క్ మళ్లి ర్మమని
నివాసిత నికత
చెపపండి.
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graph of the resident is completely blurred.
What action should the Supervisor take?
ఎన్్రోల్్మెంట్్డేటా రివయయ చేసే సమయంలో,
నివాసిత ని యొక్క ఫో టోగారఫ్ పయరిిగా బి ర్్
అయినటు
ి గా సూపర్్వైజర్్గురిించాడు.
A resident wants her name spelt as Samina
although her PoI document has her name spelt
as Sameena ఒక్ నివాసిత రాల యొక్క PoI
డాక్ యమెంటోి సమీనా అని ఉననపపటికీ తన పేర్ ను
సమినా అని పలకాలని కోరింది,

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Rectify the blurred Put the packet on
image బి ర్్అయిన Hold పాకట్్ను
ఇమేజ్రకతరఫై
హో ల్ు ్లో ఉంచండి.
చేయండి.

Reject the packet
Approve the
పాకట్్ను తిర్సకరిసి ుంది. packet పాకట్్ను
ఆమోదించండి

3

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

The 'Verifier' can
permit this change
‘వరిఫై చేసే వయకతి’ ఈ
మార్ పక్
ఆమోదించవచుచ.

The 'Supervisor' can
permit this change
‘సూపర్్వైజర్్’ ఈ
మార్ పక్
అనుమతించవచుచ.

1
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Backup operations must be carried out at least
క్న్ససం... రోజులక్ ఒక్కస్టారి బాయక్ప్కార్యక్రమాల
చేపటారల.
At the end of enrolment the operator must
provide her/his '_blank_' as confirmation
ఎన్్రోల్్మెంట్్పయర్ి యిన తర్ వాత ఆపరటర్్,
అతనికత/ఆమెక్ '_blank_'గా ధృవీక్ర్ణ ఇవావల.

The 'Operator' can
permit this change
‘ఆపరటర్్’ ఈ
మార్ పక్
అనుమతించవచుచ.

Twice a week
వారానికత రండుస్టార్ి

Nobody can
permit this change
ఈ మార్ పను
ఎవవర్ూ
అనుమతించర్ .

2

2
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A resident wants her date of birth to be changed Demographic Data Entry
to 25th June 1990 although her School Leaving నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
Cerificate, provided as Proof of DoB, states her
DoB as 1st June 1987 ఒక్ నివాసిత రాల , పుటిరన
త్ేదీ ర్ జువు కొర్క్ , అందించిన సరిరఫికటి లో పుటిరన
త్ేదీ 1, జూన్్, 1987గా ఉననపపటిక,ీ దానిన 25, జూన్్,
1990గా మారాచలని కోరింది.

The 'Verifier' can
permit this change
‘వరిఫై చేసే వయకతి’ ఈ
మార్ పక్
ఆమోదించవచుచ.

The 'Operator' can
permit this change
‘ఆపరటర్్’ ఈ
మార్ పక్
అనుమతించవచుచ.

The 'Supervisor' can
permit this change
‘సూపర్్వైజర్్’ ఈ
మార్ పక్
అనుమతించవచుచ.

Nobody can
permit this change
ఈ మార్ పను
ఎవవర్ూ
అనుమతించర్ .

4
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Karthi has come to enroll his 4 year old son
Demographic Data Entry
Ganesh. Ganesh is tired and has fallen asleep on నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
his father's lap. The operator కారీి, తన నాల గళ్ి
క్ మార్ డు గణేష్ను ఎన్్రోల్్చేయించడం కోసం
వచాచడు. గణేష్అలసిపో యాడు,దానిత్ో నిదరపో యాడు.
పరిచయం చేసే వయకతి

Can continue with
the enrolment as
Iris data capture is
not required for
children below 5
years of age 5
సంవతీరాల క్ంటే
తక్ కవ వయసుీ
ఉనన పిలిలక్ ఐరిస్్
డేటా కాయపచర్్
చేయాలీన అవసర్ం
లేక్పో వడంత్ో
ఎన్్రోల్్మెంట్్ను
కొనస్టాగించవచుచ.

Can continue with
the enrolment as
the child's
photograph can be
captured even
though he is
asleep బిడు
నిదరపో త ననపపటికీ
క్ూడా, బిడు యొక్క
ఫో టో తీయడం
దావరా
ఎన్్రోల్్మెంట్్ను
కొనస్టాగించవచుచ.

the enrolment as Iris
data needs to be
captured ఐరిస్్డేటా
కాయపచర్్చేయాలీ ఉంది
క్నుక్ ఎన్్రోల్్మెంట్్
కొనస్టాగించలేం.

Cannot continue
with the
enrolment as the
child's eyes need
to be open during
the facial image
capture ముఖ్ చితరం
తీసుక్ నేటపుపడు
పిలివాడు క్ళ్లి
త్ెర్వాల క్నుక్
ఎన్్రోల్్మెంట్్
కొనస్టాగించలేం.

4
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Before starting an enrolment for a resident, the
operator must ensure that నివాసిత లక్
ఎన్్రోల్్మెంట్్పారర్ంభంచడానికత ముందు ఆపరటర్్
వీటిని ధృవీక్రించాల.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

The resident has
no biometric
exceptions
నివాసిత నికత
ఎలాంటి బయోమెటక
ిర ్
మినహాయింపుల
లేవు.

The resident has
filled the
enrolment form
నివాసిత డు
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫార్ం
నింపాల.

The resident has
certified true copies
of all documents that
are being submitted
as proof of Identity,
Address, Age,
Relationship గురిింపు,
చిర్ నామా,వయసుీ,
సంబంధం
యొక్కర్ జువుక్
సంబంధించిన అనిన
డాక్ యమెంటి యొక్క
సరిరఫైడ్టర
ర కాపీల
నివాసిత ని వదద
ఉనానయి.

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
నివాసిత డు,
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫార్ం
మీద వరిఫై చేసే వయకతి
యొక్క సంతక్ం
మరియు
స్టారంపుత్ోపాటు
గురిింపు ర్ జువు,
చిర్ నామా,
వయసుీ, సంబంధం
యొక్క ర్ జువుక్
ఉపయోగపడు అనిన
ర్కాల
డాక్ యమెంటి యొక్క
సరిరఫైడ్కాపీలను
సబిమట్్చేయాలీ
ఉంటుంది.

4
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Khasiram has come for enrolment and submits
Demographic Data Entry
all documents to Baliram the operator. Baliram నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
finds that the Verifier has signed and stamped
all of Khasiram's documents except the
enrolment form కాశ్రరామ్ ఎన్్రోల్్మెంట్్కోసం
వచాచడు. ఆయన అనిన డాక్ యమెంటి ను ఆపరటర్్
బలీరామ్క్ సబిమట్్చేశార్ . వరిఫై చేసే వయకతి కాశ్రరామ్
యొక్క అనిన డాక్ యమెంటి ను వరిఫై చేస,ి ఒక్
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫార్ం మినహా మిగిలన అనినంటిపై
సంతక్ం చేస,ి స్టారంప్వేశార్ .

Baliram must ask
Khasiram to get
the enrolment
form signed and
stamped by the
Verifier before
continuing with
the enrolment
ఎల్్రోల్్మెంట్్
కొనస్టాగించడానికత
ముందు, బలీరామ్,
కాన్సష రామ్, వరిఫై చేసే
వయకతి దావరా
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫార్ం
సంతక్ం చేస,ి స్టారంపు
వేయించుక్ ర్మమని
అడగాల.

Baliram can
himself verify the
data in the form
using the various
documents
provided by
Khasiram and
continue with the
enrolment
బలీరామ్, కాశ్రరామ్
ఇచిచన వివిధ ర్కాల
డాక్ యమెంటి ను
ఫార్ంలో ఉనన
సమాచార్ంత్ో తనక్
త్ాను వరిఫై చేసుకొని
ఎన్్రోల్్మెంట్్ను
కొనస్టాగించవచుచ.

Baliram can ask the
supervisor to sign on
the Enrolment form
and continue with
the enrolment
బలీరామ్,
సూపర్్వైజర్్ను
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫార్ం
మీద సంతక్ం పటర మని
అడిగ,ి ఎన్్రోల్్మెంట్్
కొనస్టాగించవచుచ.

Enrolment forms
are not
mandatory.
therefore Baliram
can start entering
the data from the
documents
provided by
Khasiram
ఎన్్రోల్్మెంట్్
ఫార్ంల తపపనిసరి
కాదు, క్నుక్
బలీరామ్,కాశ్రరామ్
ఇచిచన డాక్ యమెంట్్
నుంచి డేటాను
ఎంటర్్చేయడం
పారర్ంభంచవచుచ.

1
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Which of the following documents are
Demographic Data Entry
acceptable for enrolment a) Electric Bill as PoI b) నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
Gazetted Officer or MLA's letter on Letter Head
as PoA c) Cerificate of Identity, with photograph
issued by Gazetted officer on letter head as PoI
d) School Leaving Certificate as PoA ఎన్్రోల్్మెంట్్
కోసం ఈ దిగువ డాక్ యమెంటి లో వేటిని ఆమోదిస్టి ార్ ?
(ఎ.)PoIగా విదుయత్బిలి (బి.) PoAగా గజిటడ్ఆఫీసర్
లేదా ఎమ్ఎల్్ఎ యొక్కల టర్్హెడ్మీద ల టర్్(సి).
ఫో టోగారఫ్త్ో క్ూడిన గురిింపు సరిరఫికట్్, PoIగా గజిటడ్
ఆఫీసర్ లేదా ఎమ్ఎల్్ఎ ల టర్్హెడ్పై జారీ చేయబడు
ల టర్్(డి). PoAగా సూకల లీవింగ్సరిరఫికట్్

aఎ

b బి

c సి

d డి

3
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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
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

aఎ

b బి
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Resident has brought copies of documents
attested by a Public Notary. Are these
acceptable నివాసిత ల పబిి క్నరటరీ దావరా అటస్ర ్
చేయబడు డాక్ యమెంటి ను తీసుకొచాచర్ . ఇవి
ఆమోదించబడత్ాయా?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Verifier should
insist upon
originals as
certified copies are
not acceptable
సరిఫర ట కాపీల
ఆమోదించవు క్నుక్
ధృవీక్రించే వయకతి
ఒరిజినల్్
డాక్ యమెంటు
ి
కావాలని బలవంతం
చేయాల.
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Archana has come for enrolment along with
Demographic Data Entry
original proof of identification documents.
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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?
ఒరిజినల్్గురిింపు డాక్ యమెంటి త్ో ఆర్చన
ఎన్్రోల్్మెంట్్కోసం వచిచంది. అయిత్ే వయసుీ
గురిింపు డాక్ యమెంట్్అయిన సూకల లీవింగ్
సరిరఫికట్్ను ఆమె చేర్బో యిే కాలేజీలో సబిమట్్చేసింది.
సూకల లీవింగ్సరిరఫికట్్యొక్క ఫో టోకాపీ ఆమె వదద
ఉననది, ఆమెను ఎన్్రోల్్చేయవచాచ?

The photcopy is
sufficient to be
used as a Proof of
Age document and
Archana can be
enrolled on the
basis of this
వయసుీ గురిింపు
కొర్క్ ఫో టోకాపీకత
సరిపో త ంది
మరియు దాని
పారతిపదిక్న అర్చన్్
ఎన్్రోల్్చేయవచుచ.

c సి

d డి

2

Verifier can accept these certified
copies వరిఫై చేసే
వయకతి ఈ సరిరఫైడ్
కాపీలను
ఆమోదించవచుచ.

-

2

The photocopy
must be certified
by the Verifier and
then used for
enrolment ఫో టో
కాపీ వరిఫై చేసే వయకతి
దావరా సరిరఫై
చేయబడాల
మరియు తర్ వాత
ఎన్్రోల్్మెంట్్కొర్క్
ఉపయోగించాల.

Archana can be
enrolled by
entering her age
and setting the
option for
document
verification as 'Not
Verified'
వయసుీను ఎంటర్్
చేయడం అదేవిధంగా
డాక్ యమెంట్్
వరిఫికషన్్కొర్క్
ఆపష న్్అమర్ పలను
‘ వవరిఫై
చేయలేదు’క్ సట్్
చేయడం దావరా
ఆర్చనను ఎన్్రోల్్
చేయవచుచ.

4

The photocopy must
be certified by a
Public Notary or a
Gazzeted officer in
order to be accepted
as a Proof of Age
document వయసుీ
ధృవీక్ర్ణ
డాక్ యమెంట్్గా
ఆమెదించేందుక్ పబిి క్
నరటరీ లేదా గజిటడ్
ఆఫీసర్్ఫో టోకాపీని
సరిరఫై చేయాల.
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Mary D'mello has come for enrolment. She is
Demographic Data Entry
about 50 years of age and has brought all
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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 మేరీ డీ మెలి ో నమోదుకోసం వచిచంది. ఆమె
వయసుీ 50 సంవతీరాల మరియు నమోదు కోసం
అవసర్మెైన అనిన డాక్ యమెంటి ఒరిజినల్ీ ఆమె
తీసుకొచిచంది. వరిఫై చేసే వయకతి డాక్ యమెంటి కోసం
అడిగినపుపడు తను ఎలాంటి కాపీల తీసుక్ రాలేదని
ఆమె చెపిపంది. పరిచయం చేసే వయకతి

Can ask her to get
copies కాపీలను
ప ందమని ఆమెను
కోర్వచుచ.

Can ask the EA
personnel to
photocopy Mary's
original
documents and
collect the charges
from Mary మేరీ
యొక్క ఒరిజినల్్
డాక్ యమెంటి
ఫో టోకాపీలను ఈఎ
వయకతి అడగవచుచ
మరియు మేరీ నుంచి
ఛారీ్ల కోర్వచుచ.
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The charges to be collected from the resident
during enrolment is ఎన్్రోల్్మెంట్్సమయంలో
నివాసిత ని దగగ ర్ నుంచి వసూల చేసే ఛారీ్ల

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

NIL నిల్

Rs.20/- ర్ూ.20/-
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The charges to be collected from the resident
Demographic Data Entry
for carrying out any kind of correction in
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
enrolment data is నివాసిత ని యొక్క ఎన్్రోల్్మెంట్్
డేటాను దిదద ుబాటు చేయడానికత నివాసిత ని దగగ ర్
నుంచి వసూల చేసే ఛారీ్ల

NIL నిల్
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The EA creates a docket which contains the
documents submitted by the resident. Ideally
how many such dockets should constitue a
batch? ఈఎ డాకట్్సృషిరంచబడింది, ఇందులో
నివాసిత ని దావరా సబిమట్్చేయబడు డాక్ యమెంటి ను
క్లగి ఉననది. స్టాధార్ణంగా ఒక్ బాయచ్లో ఇటువంటి
డాకటు
ి ఎనిన ఉంటాయి?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

259

Enrolment station must have an extra monitor
for residents to verify their data. నివాసిత ల
యొక్క డేటాను మానిటర్్చేయడం కోసం
ఎన్్రోల్్మెంట్్సేరషన్్అదనపు పర్యవేక్షణను చేపటారల.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Can ask the EA
personnel to
photocopy Mary's
original documents
and collect the
charges from him
(i.e. the verifier) మేరీ
యొక్క ఒరిజినల్్
సరిరఫికటి ను
ఫో టోకాపీలను
తీయమని ఈఎ
వయక్ి లను అడగవచుచ
మరియు అతడి నుంచి
(వరిఫై చేసే వయకతి నుంచి)
ర్ సుం వసూల
చేయవచుచ.

Can ask the EA
personnel to
photocopy Mary's
original
documents free of
cost మేరీ యొక్క
ఒరిజినల్్
డాక్ యమెంటి యొక్క
ఫో టోకాపీలను
ఉచితంగా
తీసుక్ ర్మమని ఈఎ
వయక్ి లను
అడగవచుచ.

4

Rs.50/- ర్ూ. 50/-

Rs.100/- ర్ూ. 100/-

1

Rs.20/- ర్ూ.20/-

Rs.50/- ర్ూ. 50/-

Rs.100/- ర్ూ. 100/-

1

100

150

200

250

4

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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Laptop/Desktop is a '_blank_' requirement in
the enrolment station ఎన్్రోల్్మెంట్్సేరషన్్లో
లాయప్టాప్/డెస్్టాప్అనేది '_blank_' ఆవశ్యక్త

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Mandatory
తపపనిసరి

Optional ఐచిిక్ం

Extra ఎకీ టార

Unimportant అంత
ముఖ్యమెైనది కాదు

1
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Which are the mandatory requirements for an
enrolment station? ఒక్ ఎన్్రోల్్మెంట్్సేరషన్్క్
తపపనిసరిగా ఉండాలీంది ఏమిటి?
The Enrolment Agency is required to have a
unique Operator ID of each of their Operator
and Supervisor to activate them. ఎన్్రోల్్మెంట్్
ఏజన్సీ, దాని యొక్క ఆపరటర్్మరియు సూపర్్వైజర్్
కొర్క్ యాకతరవేట్్చేయడం కోసం పరత్ేయక్ ఆపేటర్్ఐడి
అవసర్ం అవుత ంది.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Digital Camera
డిజిటల్ కమెరా

Computer
క్ంపయయటర్

Extra Monitor ఎకీ
టార మానిటర్

All the above పైన
పేరకకననవన్సన

4

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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Data Card, connected to an Enrolment Station, is Demographic Data Entry
used for ఎన్్రోల్్మెంట్్కందారనికత జతచేయబడే డేటా నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
కార్ు ను, దీనికత ఉపయోగిస్టి ార్ .

Storing Backup
Data బాయక్ప డేటా
స్టోర ర్ చేయడం కొర్క్

Captuing the
residents Voice
నివాసిత ల యొక్క
సవరానిన కాయపచర్్
చేయాల

Determining the
location of the
Enrolment Station
ఎన్్రోల్్మెంట్్సేరషన్్
యొక్క లొకషన్్
త్ెల సుకోవడం

Syncing the
Enrolment Station
with CIDR using
SFTP ఎస్్ఎఫ్టిపి
ఉపయోగించి
ఎన్్రోల్్మెంట్్
సేరషన్్ను సిఐడిఆర్్త్ో
సింక్రనైజ్చేయడం

4
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The client enrolment software is installed in the Demographic Data Entry
computer for collecting the '_blank_' and
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
'_blank_' data. '_blank_' మరియు '_blank_'
డేటాను సేక్రించడం కొర్క్ క్ి యింట్్ఎన్్రోల్్మెంట్్
స్టాఫ్ర ్వేర్్ను క్ంపయయటర్్లో ఇన్్సర ల్్చేయబడుత ంది.

Demographic
డెమోగరఫిక

Geographic
జియోగారఫిక

Biometric బయో
మెటక
ిర

Both 1 and 3 1
మరియు 2, రండూ

4
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The documents to be printed in an enrolment
Demographic Data Entry
centre after enrolment are ఎన్్రోల్్మెంట్్తర్ వాత నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
ఎన్్రోల్్మెంట్్కందరం వదద పిరంట్్చేయబడే
డాక్ యమెంటు
ి ,

Photographs of
the residents
నివాసిత ల యొక్క
ఫో టోగారఫుల

Acknowledgement
and Consent Letter
ఎక్నాల డ్ ్మెంట్్
మరియు సమమతి
లేఖ్

Photographs of Iris
and fingerprints of
the resident
నివాసిత ని యొక్క
ఐరిస్్మరియు
వేలముదరల యొక్క
ఫో టోగారఫ్ల

All the above పైన
పేరకకననవన్సన

2
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Neutral expression includes: తటసథ ముఖ్
క్వళిక్లోి ఇవి ఉంటాయి:

Without smile
చిర్ నవువ లేక్ ండా

Closed teeth
మూసిన పళ్లి

Open eyes త్ెరిచిన
క్ళ్లి

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

4

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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_blank_' are commonly used in various types of Demographic Data Entry
identification cards and it is widely accepted as నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
a biometric identifier. వివిధ ర్కాల గురిింపు కార్ు ల
కొర్క్ _blank_' ను ఎక్ కవగా ఉపయోగిస్టి ార్ ,
బయోమెటక
ిర ్గురిింపుగా ఇది విసరృతంగా
ఆమదించబడిర్ది.

Iris ఐరిస్

DNA డిఎన్ఎ

Fingerprints
వేలముదరల

Photo of Face
ముఖ్ం యొక్క చితరం

4
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After completion of data capture, the
application generates "Acknowledgement" and
"Consent-for-Enrolment". డేటా సేక్రించిన
తర్ వాత, అపిి కషన్్‘ఎక్నాల డ్ ్మెంట్్’ మరియు ‘
ఎన్్రోల్్మెంట్్కొర్క్ సమమతి‘ని జనరట్్చేసి ుంది.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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The data about the resident that is related to
name, address, gender, date of birth, mobile
number, email, etc is demographic data
నివాసిత ని యొక్క పేర్ ,చిర్ నామా, పుటిరన
త్ేద,ీ మొబైల్్నంబర్ , ఈ మెయిల్్మొదల ైన
వివరాలను డెమోగారఫిక్డేటా అని అంటార్ .

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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The name field is a mandatory field in the
demographic details డెమెగారఫిక్వివరాలోి పేర్ ఫీల్ు్
తపపనిసరిగా నమోదు చేయాలీన ఫీల్ు్
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_' అనిన సందరాభలోి
నివాసిత ల యొక్క డేటాను, ఇవవబడు డాక్ యమెంటు
ి
లేదా క్ టుంబ పదద లేదా '_blank_' దావరా వరిఫై
చేయడం అనేది తపపనిసరి

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Registrar రిజిస్టారార్

Employee ఉదో యగి

Introducer పరిచయం
చేసే వయకతి

None of the above
పైవేవీ కావు

3

As per KYR standards, the mobile number & email address are mandatory for the
demographic data కవైఆర్్పరమాణాల పరకార్ం,
మొబైల్్నంబర్ మరియు ఈ మెయిల్్చిర్ నామా
అనేది డెమోగారఫిక్డేటాలో తపపనిసరి

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2
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For childs below 5 years, father/ mother/
guardian’s name and Aadhaar or Enrolment
number is mandatory for enrolment 5
సంవతీరాల క్ంటే తక్ కవ వయసుీ ఉనన పిలిల ,
తండి/ర తలి /గారిుయన్్యొక్క పేర్ మరియు ఆధార్్
లేదా ఎన్్రోల్్మెంట్్నంబర్ , ఎన్్రోల్్మెంట్్క్
తపపనిసరి
The Verifier (Registrar's representative) should
verify the proof of identity documents produced
by the individual before recording the name.
వరిఫై చేసే వయకతి(రిజిస్టారార్్యొక్క పరతినిధి),
తపపనిసరిగా పేర్ ను రికారిుంగ్చేయడానికత ముందు, ఆ
వయకతి ఇచిచన గురిింపు ధృవీక్ర్ణ పత్ారలను వరిఫై
చేయాల.
enrollee as "M" for Male, "F" Female or "T"
Transgender, by నమోదు చేసుక్ నే వయకతి పేరకకనన
విధంగా ఎన్్రోల్్మెంట్్ఏజన్సీ పుర్ ష లక్ ‘ఎమ్’, సీి క
ై త
‘ఎఫ్లేదా టారన్ీ్జండర్్క్ ‘టి’ అని ఎవర్ నమోదు
చేస్టి ార్ .
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
సంవతీరాల తక్ కవ వయసుీ ఉనన పిలిలక్ , ఒక్వేళ్
తండి/ర తలి /గారిుయన్్ఎన్్రోల్్కానటి యిత్ే,ఆ బిడు
యొక్క ఎన్్రోల్్మెంట్్చేయవచుచ.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Selecting from a
Drop-down Box
డారప్డౌన్్బాకీ్
నుంచి ఎంచుకోవడం

Typing into a Blank Selecting a Bulleted Clicking on an Icon
Box ఖ్ాళ్ల బాక్ ీలో Optiion బులి ట్్ఆపష న్్ ఐకాన్ మీద కతిక
టైపుచేయడం
ఎంచుకోవాల
చేయడం

2

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2
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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 ? నివాసిత ని యొక్క
డేటాను తీసుకోవడంలో మొదటి దశ్, ఆధార్్
ఎన్్రోల్్మెంట్్క్ి యింట్్. ఆధార్్ఎన్్రోల్్మెంట్్
క్ి యింట్్ను మీర్ ఎలా పారర్ంభస్టాిర్ ?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Clicking Aadhaar
Enrolment Client
icon on the
desktop డెస్క
టాపుపై ఉనన ఆధార్
ఎన్ రోల మంట్
క్ి యింట్ ఐకాన్ మీద
కతిక చేయడం

Click Start > All
Programs > UID
Authority of India
> Aadhaar
Enrolment Client
స్టారర్ర > అనిన
పో ర గారముల >
భార్తదేశ్ం యొక్క
యుఐడి అధికారి >
ఆధార్ నమోదు
క్ి యింట్

enter the web
address as
www.uidia.co.in
www.uidia.co.inగా
వబ్ చిర్ నామా
నమోదు చేయండి.

Either 1 or 2 1లేదా
2 లో ఏదెైనా

4
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Enrolment operators need knowledge of English Demographic Data Entry
and the local language. ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్క్
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
ఇంగిిష్మరియు స్టాథనిక్ భాషలోి పరిజా ానం అవసర్ం

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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274

275
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PoI stands for PoI అనగా

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

280

PoA stands for PoA అనగా

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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While capturing resident’s demographic data The name has been entered as Ms. Bhoomika
Devi. నివాసిత ల యొక్క డెమోగారఫిక్డేటాను
తీసుక్ నేటపుపడు పేర్ శ్రరమతి. భూమికా దేవిగా
ఎంటర్్చేయబడిర్ది.
You can enter more than 3 digits in the Age field
వయసుీ ఫీల్ు్లో మీర్ 3 క్ంటే ఎక్ కవ డిజిట్ీ్మీర్
ఎంటర్్చేయవచుచ,
Enter the dates using '_blank_' format _blank_'
ఫారమట్్ఉపయోగించి త్ేదీలను ఎంటర్్చేయండి.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Should have been
Bhoomika Devi
భూమికాదేవి అని
ఉండాల

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

Proof of
Accommodation
నివాస ధృవీక్ర్ణ
Should have been
Mrs. Bhoomika
Devi శ్రరమతి
భూమికా దేవిగా
ఉండాల
FALSE అసతయం

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

DD MM YY డిడి
ఎమ్ఎమ్వైవై

DD/M/YY
డిడ/ి ఎమ్/వైవై

Capture of facial image is mandatory for all
residents including infants శిశువులత్ోసహా
నివాసిత లందరిక,ీ ముఖ్ం యొక్క చిత్ారనిన
తీసుకోవడం తపపనిసరి
Iris capture is mandatory for all residents above
'_blank_' years _blank_' సంవతీరాల క్ంటే ఎక్ కవ
వయసుీ ఉనన నివాసిత లందరికీ క్ూడా ఐరిస్్లేదా
క్నుగుడుును సేక్రించడం అనేది తపపనిసరి.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

2

What is the purpose of PoI documents? పివోఐ
డాక్ యమెంటి యొక్క ఉదేదశ్యం ఏమిటి?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Verify resident's
name నివాసిత ని
యొక్క పేర్ ను
వరిఫై చేయండి

282
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Proof of Integrity
ఇంటిగట
ిర ీ
యొక్కర్ జువు
Proof of Agility
కతయ
ర ాతమక్త ర్ జువు

Proof of Identity
గురిింపు ర్ జువు

Proof of Citizen of
India భార్తీయ
పౌర్సతవ ర్ జువు
Proof of Address
చిర్ నామా ధృవీక్ర్ణ

None of the above
పైవేవీ కావు

2

None of the above
పైవేవీ కావు

3

Should have been
Miss Bhoomika Devi
శ్రరమతి భూమికా దేవిగా
ఉండాల

Ms. Bhoomika
Devi is correct
శ్రరమతి భూమికా దేవి
సరైనది

1

-

-

2

DD MM YYYY (not
seperated by /) డిడి
ఎమ్ఎమ్వైవైవైవై
(/దావరా
వేర్ చేయక్ ండా
ఉననది)
-

None of the above
పైవేవీ కావు

3

-

1

4

5

6

3

Verify resident's
marital status
నివాసిత ని యొక్క
వైవాహక్ సిథతిని
వరిఫై చేయండి

Verify resident's
address నివాసిత ని
యొక్క చిర్ నామా
వరిఫై చేయండి

Verify resident's
date of birth
నివాసిత ని యొక్క
పుటిరనత్ేదీ వరిఫై
చేయాల.

1
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What is the function of "PoI and PoA" field? "PoI Demographic Data Entry
మరియు PoA" ఫీల్ు్యొక్క విధి ఏమిటి?
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

To select the
document of
‘Proof of Identity’
and ‘Proof of
Address’
documents
submitted by the
resident from the
drop-down list
నివాసిత డు సబిమట్్
చేసిన ‘గురిింపు
ధృవీక్ర్ణ
డాక్ యమెంట్్’
మరియు ‘చిర్ నామా
ధృవీక్ర్ణ
డాక్ యమెంటి ’ను డారప్
డౌన్్లసుర నుంచి
ఎంచుకోవడం కోసం

To scan the PoI
and PoA
documents PoI
మరియు PoA
డాక్ యమెంటి ను
స్టాకనింగ్చేయడం
కొర్క్

To select
identification mark
of the resident from
drop-down list డారప్
డౌన్్లసుర నుంచి
నివాసిత ని యొక్క
గురిింపు మార్ కను
ఎంచుకోవడం కోసం

To capture
alternative
address of the
resident
నివాసిత ని యొక్క
పరత్ాయమానయ అడరస్్
కాయపచర్్చేయడం
కొర్క్

1
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Which screen comes after the "Demographics"
data capture screen? " డెమోగారఫిక్డేటా కాయపచర్్
సీరీన్" తర్ వాత ఏ సీరీన్్వసుింది?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

References screen Fingerprints screen Iris Scan screen ఐరిస్ Photograph screen
రిఫరనుీల త్ెర్
ఫింగర్ పిరంట్ీ త్ెర్
స్టాకన్ త్ెర్
ఫో టోగారఫ త్ెర్

1
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What is the duty of operator at the time of
Review and Confirmation of Captured Data, if
the resident can't read? నివాసిత డు
చదవలేక్పో త్ే, కాయపచర్్చేసుక్ నన డేటా సమీక్ష
మరియు ధృవీక్ర్ణ సమయంలో ఆపరటర్్యొక్క
విధి ఏమిటి?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Read out the text
on the screen త్ెర్
మీద ఉనన టకర్
చదవండి

Ignore this step ఈ Tell other enrollee to None of the above
సర ప పరిహరించండి
read out the text on పైవేవీ కావు
screen మరో
నమోదుచేసుక్ నే
వయకతిని త్ెర్పై
క్నిపించేదానికత
చదవమని అడగాల.

1
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What is the function of "Operator Confirmation" Demographic Data Entry
section on "Review" screen"? ‘రివయయ’ సీరీన్్పై
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
‘ఆపరటర్్క్నఫరమషన్్’ సక్షన్్యొక్క ముఖ్యమెైన విధి
ఏమిటి?

After collecting
data from each
resident, the
operator is
required to
confirm the data
by giving her/his
own fingerprint
పరతి నివాసిత డి
నుంచి డేటాను
సేక్రించిన తర్ వాత,
ఆపరటర్్,
అతని/ఆమె యొక్క
వేలముదరను
ఇవవడం దావరా
ధృవీక్రించాలీ
ఉంటుంది.

After collecting
data from every
resident, the
operator is
required to
confirm the data
by capturing
resident's
fingerprint పరతి
నివాసిత డి దగగ ర్
నుంచి సమాచారానిన
సేక్రించిన తర్ వాత,
ఆపరటర్్,
నివాసిత ని యొక్క
వేలముదరను కాయపచర్్
చేయడం దావరా
డేటాను
ధృవీక్రించాలీ
ఉంటుంది.

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 పరతి
నివాసిత డి నుంచి
డేటాను సేక్రించిన
తర్ వాత, ఆపరటర్్,
డేటాను ధృవీక్రించడం
కోసం ఎన్్రోల్్మెంట్్
కోసం ఎదుర్
చూసుినన ఇతర్
నివాసిత లోి ఎవరో
ఒక్రి వేలముదరలను
తీసుకోవాలీ ఉంటుంది.

After collecting
data from every
resident, the
operator is
required to
confirm the data
by capturing the
fingerprint of
Registrar's
supervisor పరతి
నివాసిత ని నుంచి
డేటా సేక్రించిన
తర్ వాత, ఆపరటర్్,
రిజిస్టారార్్యొక్క
సూపర్్వైజర్్
వేలముదర కాయపచర్్
చేయడం దావరా
డేటాను
ధృవీక్రించాల.

1
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Entry of correct PIN code auto-populates the
State, District fields సరైన పిన్్కోడ్ఎంటర్్చేయడం
దావరా, రాషర ంా మరియు జిలాి ఫీల్ు్ల సవయంచాలక్ంగా
పాపులేట్్అవుత్ాయి.
If Enrolment operator enters incorrect PIN code
in the "Pin Code" field, then the State and
District fields will not be auto-populated ఒక్వేళ్
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఆపరటర్్, తపుప పిన్్కోడ్ను ‘‘పిన్్కోడ్’’
ఫీల్ు్లో నమోదు చేసినటి యిత్ే, రాషర ంా మరియు జిలాి
ఫీల్ు్ల సవయంచాలక్ంగా పాపులేట్్అవవవు.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

At the time of entering Mobile Number in the
'MOBILE NO.' field +91 or 0 should be used
before the number. మొబైల్్నంబర్ ఫీల్ు్లో
మొబైల్్నంబర్ ను ఎంటర్్చేసేటపుపడు, +91 లేదా
సునానను నంబర్ క్ ముందు తపపనిసరిగా ఎంటర్్
చేయాల.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2

292

293

294

Is it cumpolsory to capture the "Relative Details" Demographic Data Entry
data or not? " సంబంధిత వివరాల "డేటాను
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
తపపనిసరిగా కాయపచర్్చేయాలీన అవసర్ం ఉననదా
లేదా?

Compulsory in all
cases అనన
సందరాభలోి
తపపనిసరి

Not compulsory in
any case ఏ
సందర్భంలో
తపపనిసరి కాదు
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Which one of the following statements is
correct. ఈ దిగువ పరక్టనలోి ఏది సరైనది?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

The 'NAME' field
can be blank at the
time of enrolment
ఎన్్రోల్్మెంట్్
సమయంలో 'పేర్ '
ఫీల్ు్ఖ్ాళ్లగా ఉండాల
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Having completed the Demographic and
Demographic Data Entry
Biometric data capture and before printing the నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
"Acknowledgement", the operator will do which
of the following? డెమోగరఫిక్మరియు బయోమెటక
ిర ్
డేటాను కాయపచర్్చేసుక్ నన
తర్ వాత,"ఎక్నాల డ్ ్మెంట్్" ను పిరంటింగ్చేయడానికత
ముందు, ఆపరటర్్వీటిలో ఏది చేయాల?

297

What does an operator need to do with the
"Acknowledgement"? "ఎక్నాల డ్ ్మెంట్్" త్ో
ఆపరటర్్ఏమి చేయాలీ ఉంటుంది?

The data has to be
reviewed and
confirmed by the
resident
నివాసిత ని దావరా
డేటా సమీక్షించాల
మరియు
ధృవీక్రించాల.
Sign and handover the
"Acknowledgement
" to the resident
సంతక్ం చేసిన
‘‘ఎక్నాల డ్ ్మెంట్్’’ను
నివాసిత నికత
ఇవవండి

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Compulsory in case
of child/infant
enrolment
పిలిల /శిశువుల
యొక్కఎన్్రోల్్మెంట్్
అయిత్ే తపపనిసరి

Compulsory in
case of adult
enrolment పదద వారి
ఎన్్రోల్్మెంట్్
అయిత్ే తపపనిసరి

3

The 'NAME' field
requires at least
one character to
proceed to the
next step తర్ వాత
దశ్క్ వళ్ి డానికత
‘పేర్ ’ఫీల్ు్లో క్న్ససం
ఒక్క అక్షర్ం అయినా
ఉండాల

-

2

Logout from the
application
అపిి కషన్్నుంచి
లాగవుట్్

Start next enroll
తర్ వాత ఎన్్రోల్్
పారర్ంభంచండి

-

1

Give the
"Acknowledgement
" to the supervisor
సూపర్్వైజర్్క్
"ఎక్నాల డ్ ్మెంట్"ఇ
వవండి

Give the
"Acknowledgement"
to the Introducer
పరిచయం చేసే వయకతికత
"ఎక్నాల డ్ ్మెంట్"
ఇవవడం

1
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At the end of an enolment, the "Consent" is
generated. What does an operator need to do
with "Consent"? ఎన్్రోల్్మెంట్్చివర్లోి,
‘సమమతి’జనరట్్అవుత ంది. ఆపరటర్్‘సమమతి’త్ో
ఏమి చేయాల?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Give the "Consent"
to the resident
నివాసిత నికత‘
సమమతి’ని ఇవవండి

Ask resident to
sign / give thumb
impression on the
"Consent-forEnrolment" and
file it ‘
ఎన్్రోల్్మెంట్్క్
సమిమతి’పై
సంతక్ం/వేలముదర
ఇవవమని
నివాసిత డిని
అడగండి మరియు
దానిన ఫైల్్చేయండి

Give the "Consentfor-Enrolment" to
the supervisor
సూపర్్వైజర్్క్ ‘
ఎన్్రోల్్మెంట్్కొర్క్
సమమతి’ఇవవడం

Give the "Consentfor-Enrolment" to
the Introducer
పరిచయం చేసే
వయకతికత ‘
ఎన్్రోల్్మెంట్్కొర్క్
సమమతి’నిఇవవండి.

2
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What is the function of the "Correct Enrolment
Details" tab? ‘ క్రకర ఎన్్రోల్్మెంట్్
డిటైల్్’టాయబ్్యొక్క విధి ఏమిటి?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Used to correct
only the name of
the resident of an
existing enrolment
ఇపపటిక ఉనన
ఎన్్రోల్్మెంట్్క్
సంబంధించి
నవాసిత ని యొక్క
పేర్ ను మార్చడం
కోసం మాతరమే
ఉపయోగించబడుత ం
ది.

Used to correct
any of the
biometric details
of an existing
enrolment ఇపపటిక
ఉనన ఎన్్రోల్్మెంట్్
యొక్క ఏదెైనా
బయోమెటక
ిర ్
వివరాలను
సరిచేయడానికత
ఉపయోగించబడుత ం
ది.

Used to correct any
of the demographic
details of an existing
enrolment ఇపపటిక
చేసిన ఎన్్రోల్్మెంట్్
యొక్క డెమోగారఫిక్
వివరాలోి ఏదెైనా
మార్ పల చేయడానికత
ఉపయోగించబడుత ంది.

Used to correct
only the
relationship
details of an
existing enrolment
ఇపపటిక చేసిన
ఎన్్రోల్్మెంట్్లో
రిలేషన్్షిప్
వివరాలను మాతరమే
మారచందుక్
అవకాశ్ం

3
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To make any correction in the existing
enrolment details, operator must provide the
resident’s Enrolment No. and Date in the
corresponding field. ఇపపటిక ఉనన ఎన్్రోల్్మెంట్్
వివరాలక్ సంబంధించి ఏదెైనా మార్ ప చేయడానికత ,
ఆపరటర్్నివాసిత ని యొక్క ఎన్్రోల్్మెంట్్నంబర్
మరియు త్ేదీని సంబంధిత పీల్ు్లో ఇవావల.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

2
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In case of correction of existing enrolment data, Demographic Data Entry
resident needs to provide her/his biometric
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
confirmation in the "Photograph and
Confirmation" screen of "Correct Enrolment
Details" menu to confirm the changes ఇపపటి
ఉనన ఎన్్రోల్్మెంట్్డేటాలో ఏదెైనా దిదద ుబాటు
ి
ఉననటి యిత్ే, మార్ పల ఆక్ృతీక్రించడం కొర్క్
అతడు ‘ సరైన ఎన్్రోల్్మెంట్్వివరాల ’ సీరీన్్పై
‘ఫో టోగారఫ్మరియు క్నఫరమషన్్’సీరీన్్మీద
అతడు/ఆమె బయోమెటక
ిర ్ధృవీక్ర్ణను అందించాలీ
ఉంటుంది.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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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. దిదద ుబాటు చేయాలీన
నివాసిత డు మెైనర్్(5 సంవతీరాల లోపు)అయిత్ే,
ఆపరటర్్పిలివాని యొక్క గారిుయన్్బయోమెటక
ిర ్
సమాచారానిన సేక్రించాలీ ఉంటుంది.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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‘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 ‘ ఎన్్రోల్్మెంట్్
వివరాల దిదద ుబాటు’ త్ెర్పై పేర్ తపపనిసరి ఫీల్ు్.
ఆపరటర్్తపపనిసరిగా ఏదెైనా క్రక్షన్్కొర్క్ , పేర్ లో
ఎలాంటి క్రక్షన్్చేయాలీన అవసర్ం
లేక్పో యినా,నివాసిత ని యొక్క ‘పేర్ ’ను ఎంటర్్
చేయాలీ ఉంటుంది.
If the resident intends to correct the name
already recorded, she/he should submit the PoA
document ఒక్వేళ్ నివాసిత డు, ఇపపటిక నమెదు
చేయబడు పేర్ లో ఏదెైనా మార్ ప చేయాలనుక్ ంటే
అతడు/ఆమె PoA డాక్ యమెంట్్ను సబిమట్్చేయాల.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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In the 'Demographic' screen, if the resident’s
Demographic Data Entry
Gender is entered as 'F' (Female), then the 'Care నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
of' dropdown menu shows all C/O, W/O, S/O
and D/O options డెమోగరఫిక్త్ెర్ మీద, నివాసిత ని
యొక్క లంగం ‘ఎఫ్’(సీి ై లంగం)గా
పేరకకనబడినటి యిత్ే,అపుపడు డారప్డౌన్్మెనూలోని
C/O, W/O, S/O మరియు D/O ఆపష ని ు
చూపించబడత్ాయి

TRUE సతయం
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What is meant by C/O? C/O?అంటే ఏమిటి?

Child of యొక్క బిడు Care of కరాఫ్

What is meant by W/O W/Oఅంటే ఏమిటి?
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What is meant by S/O S/Oఅంటే ఏమిటి?
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What is meant by D/O D/O అంటే ఏమిటి?

College of కాలేజ్ఆఫ్ None of the above
పైవేవీ కావు
With Others
Wife of వైఫ్ఆఫ్
With out లేక్ ండా
None of the above
ఇతర్ లత్ో
పైవేవీ కావు
Son of సన్్ఆఫ్
Supervisor of
State of రాషర ా పరభుతవం None of the above
సూపర్్వైజర్్ఆఫ్
పైవేవీ కావు
Door Operator డో ర్్ Daughter-in-law of Daughter of డాటర్్
None of the above
ఆపరటర్్
డాటర్్ఇన్్లా ఆఫ్ ఆఫ్
పైవేవీ కావు

1

307

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
Demographic Data Entry
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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. ‘క్ టుంబ పదద ’ ఆధార్ంగా వరిఫికషన్్
జర్ గుత ననటి యిత్ే, సంబంధం యొక్క ర్ జువు(
అంటే ఆరీమ కాయంటీన్్కార్ు , సిజిహెచ్ఎస్్/సేరట్్
గవర్నమెంట్్/ఈసిహెచ్ఎస్్/ఈఎస్్ఐసి మెడిక్ల్్కార్ు
మొదల ైనవి) అవసర్ం అవుత్ాయి.
In case of 'Head of the Family' based
verification, head of the family's fingerprint
must be captured at the 'Review' screen.
‘క్ టుంబ పదద ’ ఆధార్ంగా వరిఫికషన్్
అయిత్ే,‘రివయయ’సీరీన్్పై క్ టుంబ పదద యొక్క
వేలముదరల తీసుకోవాల.
At the time of ‘User Review’ in the 'Verify
Enrolment Details' screen, which type of ‘Action’
can the supervisor/user take? ‘యూజర్్రివయయ’
సమయంలో ‘ వరిఫై ఎన్్రోల్్మెంట్్డిటైల్ీ్’ త్ెర్ప,ై
సూపర్్వైజర్్/యూజర్్ఎటువంటి తర్హా యాక్షన్్
తీసుకోవాల?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Approve
ఆమోదించడం

Hold హో ల్ు ్

Reject తిర్సకరించడం

All of the above
పైన పేరకకననవన్సన

4
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FALSE అసతయం

-

-

2

2
1
3
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In the ‘User Review’ screen, at the time of
Demographic Data Entry
supervisor/user Packet Review Process, In case నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
of packet being put on "hold", supervisor/user
needs to select a "reason" for it from the
available Reason options. ‘యూజర్్రివయయ’ త్ెర్ప,ై
సూపర్్వైజర్్శ్రరయూజర్్, పాకట్్రివయయ పరకయ
తర
కొనస్టాగిసి ుననపుపడు, పాకట్్‘హో ల్ు ్’లో ఉంచినటి యిత్ే,
సూపర్్వైజర్్/యూజర్్లభయమవుత నన రీజన్్ఆపష న్్
నుంచి ‘కార్ణం’ ఎంచుకోవాలీ ఉంటుంది.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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Murugan had got himself enrolled for Aadhaar
Demographic Data Entry
on the 24th of March. On the 26th of March
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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? ముర్ గన్్, తనక్ త్ానుగా
24మారిచన ఆధార్్క్ ఎన్్రోల్్అయాయడు. 26,
మారిచనాడు ముర్ గన్్తన యొక్క పుటిరన రోజు
22/11/1972క్ బదుల గా 2/11/1972గా ఉననటు
ి గా
గురిించాడు. ఎన్్రోల్్మెంట్్కందరంలో అతని యొక్క
పుటిరన రోజు దిదద ుబాటు చేయవచాచ?

Yes, if the
enrolment centre
is still open
అవును, ఒక్వేళ్
ఎన్్రోల్్మెంట్్సంటర్్
ఇంకా త్ెరిచి
ఉననటి యిత్ే

Yes, he can go on
the next day and
get it corrected
అవును, మీర్
తర్ వాత రోజు వళిి ,
దిదద ుబాటు
చేయించుకోవచుచ.

No, 25th was the last
day for correction
నంబ,25,దిదద ుబాటి క్
చివరి రోజు

No, he could have
corrected it only
on the day of
enrolment లేదు,
ఎన్్రోల్్మెంట్్
సమయంలో
మాతరమే అతడు
దానిన దిదద ుబాటు
చేయాలీ ఉంటుంది.

1

315

Malathi has got her 4 year old daghter Priya
Demographic Data Entry
enrolled for Aadhaar. On getting back from the నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
enrolment centre she notices that her
daughter's name has been mis-spelt as 'Piya'. As
she is extremely tired she requests her
neighbour Anjali to go back to the enrolment
centre an get the corretion done మాలతీ, తన 4
సంవతీరాల క్ మారి పిరయను ఆధార్్నమోదు కోసం
తీసుకొచిచంది. ఎన్్రోల్్మెంట్్కందరం నుంచి తిరిగి
వచేచటపుపడు ఆమె, తన క్ మారి పేర్ తపుపగా
‘పియయ’గా నమోదు చేయబడినటు
ి గా ఆమె గురిించింది.
ఆమె బాగా అలసిపో వడంత్ో తన ప ర్ గింటి అంజలీని
ఎన్్రోల్్మెంట్్కందారనికత తిరిగి వళిి దిదద ుబాటు
చేసుక్ ర్మమని కోరింది.

The correction will
be allowed as it is
being requested
for within 96 hours
of enrolment
ఎన్్రోల్్మెంట్్
చేయించుక్ నన
96గంటలోిగా
దిదద ుబాటు
అభయర్థనల
ఆమోదించబడత్ాయి.

The correction will
be disallowed as
details for children
below 5 years
cannot be
corrected
5సంవతీరాలలోపు
పిలిల యొక్క
వివరాల దిదద ుబాటు
చేయర్ క్నుక్,
దిదద ుబాటు
అనుమతించబడదు.

The correction will
be allowed as details
for children below 5
years can be
corrected except for
the Date of
Birth/Age
5సంవతీరాల క్ంటే
తక్ కవ వయసుీ
ఉనన పిలిల పుటిరన
త్ేద/ీ వయసుీ మినహా
దిదద ుబాటు
ి చేయవచుచ
క్నుక్ ఈ దిదద ుబాటు
అనుమతించబడుత ంది.

The correction will
be disallowed as
Malathi's
biometric
confirmation will
be required మాలతి
యొక్క బయోమెటక
ిర ్
ధృవీక్ర్ణ అవసర్ం
అవుత ంది క్నుక్,
ఈ దిదద ుబాటుక్
అనుమతించబడదు.

4
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Any Proof of Identity (PoI) document must have Demographic Data Entry
the '_blank_' of the resident
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
_blank_'నివాసిత నికత ఏదెైనా గురిింపు ధృవీక్ర్ణ(PoI)
డాక్ యమెంట్్అవసర్ం అవుత ంది.

Fingerprint
వేలముదరల

Father's name
తండిర పేర్

Photograph ఫో టోగారఫ Address చిర్ నామా

3
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When a resident comes to the enrolment centre Demographic Data Entry
and asks for a correction in his name,
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
నివాసిత డు ఎన్్రోల్్మెంట్్కందారనికత వచిచ, తన
పేర్ లో దిదద ుబాటు చేపటారలని అడిగినపుపడు

Correction can be
permitted క్రక్షన్
అనుమతించవచుచ.

Correction can be
permitted if it is
within 96 hours of
enrolment
ఎన్్రోల్్మెంట్్
చేసుక్ నన
96గంటలోిగా
దిదద ుబాటు
ి
అనుమతించబడత్ా
యి

Correction can be
permitted if it is
within 96 hours of
enrolment and he
has brought the
"Acknowledgement"
and his PoI
document
ఎన్్రోల్్మెంట్్
చేయించుక్ నన
96గంటలోిగాను
మరియు అతడు
‘ఎక్నాల డ్ ్మెంట్్’
మరియు PoI ను
తీసుకొచిచనపుపడు
మాతరమే దిదద ుబాటు
ి
అనుమతించవచుచ.

Correction can be
permitted if it is
within 96 hours of
enrolment and he
has brought the
"Acknowledgement
" ఎన్్రోల్్మెంట్్
చేయించుక్ నన
96గంటలోిగాను
మరియు అతడు
‘ఎక్నాల డ్ ్మెంట్్’ను
తీసుకొచిచనపుపడు
మాతరమే దిదద ుబాటు
ి
అనుమతించవచుచ.

3
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The "Acknowledgement" printed by the
operator has crumpled and torn due to faulty
printer operation. The "Acknowledgement" can
be reprinted by ఆపరటర్్దావరా పిరంట్్చేయబడు
‘ఎక్నాల డ్ ్మెంట్్’ పిరంటర్్సరిగగ ా లేక్పో వడం వలి
ఉండల చుటురకొని, చిరిగి పో యింది. ‘ఎక్నాల డ్ ్
మెంట్్’ను దావరా పిరంట్ చేయవచుచ

Opting to print
again by using the
'Create New'
option in the
'Resident
Enrolment
Completed
Successfully'
window
‘నివాసిత ని
ఎన్్రోల్్మెంట్్
విజయవంతంగా
పయర్ి యింది’ విండో
నుంచి మళ్లి పిరంట్్
చేయడానిన
ఎంచుకోవాల.

Opting to print
again by using the
'Print Receipt'
option in the
'Resident
Enrolment
Completed
Successfully'
window ‘
నివాసిత ని యొక్క
ఎన్్రోల్్మెంట్్
విజయవంతంగా
పయర్ి యింది’ విండో
నుంచి ‘ర్సీదు
పిరంట్్’ను
ఎంచుకోవడం దావరా
మరోస్టారి పిరంట్్
చేయడానిన
ఎంచుకోవడం

Opting to print again
by using the
'Capture' option in
the 'Resident
Enrolment
Completed
Successfully' window
‘నివాసిత ని
ఎన్్రోల్్మెంట్్
విజయవంతంగా
పయర్ి యింది’ విండో ని ‘
మళ్లి ’ అనే ఆపష న్్ను కతిక్
చేయడం దావరా మళ్లి
పిరంట్్చేసే ఆపష న్్ను
ఎంచుకోవడం

Opting to print
again by using the
'Again' option in
the 'Resident
Enrolment
Completed
Successfully'
window
‘నివాసిత ని
ఎన్్రోల్్మెంట్్
విజయవంతంగా
పయర్ి యింది’ విండో ని
‘ మళ్లి ’ అనే ఆపష న్్ను
కతిక్చేయడం దావరా
మళ్లి పిరంట్్చేసే
ఆపష న్్ను
ఎంచుకోవడం

2

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

5 years old, in the Correct Enrolment Details
screen you have to click the ‘The resident is less
than 5 years old’ checkbox. 5సంవతీరాల క్ంటే
తక్ కవ వయసుీ క్లగిన పిలి యొక్క డెమోగరఫిక్
డేటాను సర్ద బాటు చేయాలని మీర్
అనుక్ ననటి యిత్ే, ఎన్్రోల్్మెంట్్వివరాలను
సర్ద బాటు చేయి త్ెర్ మీద మీర్ ‘ నివాసిత డు 5
సంవతీరాల వయసుీ క్ంటే తక్ కవ’ అనన చెక్బాకీ్
కతిక్చేయాల.
Why Pickup List Report is necessary? ఎందుక్
పిక్ప్లస్ర ్రిపో ర్ర అవసర్ం?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Pickup List report
is for Document
management
System (DMS)
డాక్ యక్మెంట్్
మేనేజ్మెంట్్సిసరమ్
(డిఎమ్ఎస్్)కొర్క్
పిక్ప్లస్ర ్రిపో ర్ర్

Pickup List report
is for Hold/Reject
information పిక్ప్
లస్ర ్రిపో ర్ర అనేది
హో ల్ు ్/తిర్సకరించబడు
సమాచార్ం

Pickup List report is
for EOD enrolment
status information
ఈవోడి ఎన్్రోల్్మెంట్్
సేరటస్్సమాచార్ం
కొర్క్ అందించే పిక్ప్
లసుర

Pickup List report
is for Aadhaar
issuing
information ఆధార్్
జారీ సమాచార్ం
కొర్క్ పిక్ప్లస్ర ్రిపో ర్ర్

1
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For any correction related to the demographic
data, resident must has to fill-up the Aadhaar
Enrolment/Correction form డెమెగారఫిక్డేటాక్
సంబంధించిన ఏదెైనా దిదద ుబాటు కొర్క్ , నివాసిత డు
ఆధార్్ఎన్్రోల్్మెంట్్/దిదద ుబాటు ఫార్ంను తపపక్ ండా
నింపాల?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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At the time of end-of-day enrolment packet
Demographic Data Entry
review, if you find a case where photograph and నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
gender mismatches, which action should you
take? ఎండ్ఆఫ్ద డే పాకట్్రివయయ సమయంలో,
ఒక్వేళ్ మీర్ ఫో టోగారఫ్ మరియు లంగపర్ంగా మాయచ్
కానటి యిత్ే, మీర్ ఎటువంటి చర్యను తీసుక్ ంటార్ ?

Hold Profile with
valid reason
చెలి బాటు అయిేయ
కార్ణంత్ో
ప ర ఫైల్్హో ల్ు ్లో
ఉంచడం

Reject Profile with Approve Profile
valid reason
ఆమోదించబడు ప ర ఫైల్్
చెలి బాటు కార్ణంత్ో
ప ర ఫైల్్తిర్సకరించు

Discuss with
Technical
Administrator
టకతనక్ల్
ఎడిమనిసేరట
ా ర్ గా
పనిచేయడం

1
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You DON'T have to pay attention to avoid
improper use of spaces, punctuation marks,
capital & small letters during demographic data
capture. డెమోగరఫిక్డేటా కాయపచర్్సమయంలో మీర్
సేపస్్ల ,పంక్ చవేషన్్మార్ కల , కాయపిటల్్
మరియుచినన ల టర్ీ్విషయంలో మీర్ పదద గా శ్రది
పటారలీన అవసర్ం లేదు.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

2

319

320

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

-
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Who will verify the Enrolment Form details and
photocopies against PoI/PoA/DoB/HoF
documents? పివోఐ/.ఇవోఎ/ఢవోేిబి/హెచ్విబి
డాక్ యమెంటి యొక్క ఫో టోకాపీల మరియు
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫార్ంలోని వివరాలను ఎవర్ వరిఫై
చేస్టి ార్ ?
Chhaganlal comes to enrolment centre for
enrolment. As an operator, what should be your
first step to start his enrolment? చగన్్లాల్్
ఎన్్రోల్్మెంట్్కోసం ఎన్్రోల్్మెంట్్కందారనికత వచాచడు.
ఆపరటర్్, అతని యొక్క ఎన్్రోల్్మెంట్్పారర్ంభంచడం
కోసం మీర్ చేసే మొదటి పనిఏది?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Verifier వరిఫై చేసే
వయకతి

Operator ఆపరటర్

Supervisor సూపర్
వైజర్

Technical
Administrator
టకతనక్ల్ ఎడిమనిసేరట
ా ర్

1
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నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Start capture
demographic data
డెమోగారఫిక్డేటా
కాయపచర్్పారర్ంభం

Start capture
biometric data
బయోమెటక
ిర ్డేటా
కాయపచర్్చేయడం
పారర్ంభంచు

Enter Pin Code to
capture his
address అతని
యొక్క చిర్ నామా
ప ందడం కోసం
పిన్్కోడ్ఎంటర్్
చేయండి

2

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. పరిచయం చేసే
వయకతి/హెచ్వోఎఫ్ఆధారిత ఎన్్రోల్్మెంట్్అయిత్ే,
పరిచయం చేసే వయకతి/హెచ్వోఎఫ్సంతక్ం/వేలముదరత్ో
పాటు ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫార్ంలో పరిచయం చేసే వయకతి
మరియు హెచ్వోఎఫ్యొక్క ఫీల్ు్లో ఆయా వివరాల
నమోదు చేయాల.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

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. ఎవరి
ఎన్్రోల్్మెంట్్
అయిత్ే చేయాలో, ఆ
నివాసిత ని యొక్క
ఫో టోనే
డాక్ యమెంటి పై
ఉననదని చూడండి.
ఎన్్రోల్్మెంట్్ఫార్ం
మరియు
డాక్ యమెంటి అతనికత
చెందినవని
ధృవీక్రించండి
FALSE అసతయం

-

-

1
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Everytime after/before logion to AEC
Demographic Data Entry
application, you must make sure that the date
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
and time setting on the computer is current.
ఎఈసి అపిి కషన్్లోకత లాగిన్్కావడానికత ముందు
పరతిస్టారీ క్ూడా,మీర్ క్ంపయయటర్్మీద సట్్చేయబడు
టైమ్మరియు త్ేదీ పరసి ుత్ానివే అని ధృవీక్రించుకోండి.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1

328

What steps should be taken to ensure
Demographic Data Entry
correctness of data captured? తీసుక్ నన డేటా
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
యొక్క క్చిచతతి వం కొర్క్ , ఎటువంటి దశ్ల చేపటారల?

Show the entered
data to the
Resident on a
monitor facing him
అతని వైపు ఉనన
మానిటర్్పై నమోదు
చేసిన త్ేదీని
నివాసిత నికత
చూపించడం

Read out to the
enrollee the data
captured
కాయపచర్్చేయబడు
డేటాను నమోదు
చేసిన వయకతికత చదివి
వినిపించండి

Both 1 and 2 1
మరియు 2, రండూ

1 only 1 మాతరమే

3
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Listening carefully to the enrollee helps in error
free enrolment నమోదు చేసుక్ నే వయకతి చెపేపది
జాగరతిగా వినడం దావరా, ఎలాంటి దో షాల లేక్ ండా
నమోదు పరకయ
తర ను పయరిి చేయవచుచ.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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Communicating politely to senior citzens results Demographic Data Entry
in comfortable enrolment procedure. సీనియర్్
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
సిటిజని త్ో మరాయదగా మాటాిడటం ఫలతంగా
ఎన్్రోల్్మెంట్్పరకయ
తర
సజావుగా స్టాగుత ంది.

TRUE సతయం

FALSE అసతయం

-

-

1
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One of the Enrolment stations has failed during Demographic Data Entry
biometric data capture and the resident is upset నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
over his enrolment not being completed. The
best course of action is for the Supervisor బయో
మెటక
ిర ్డేటా సేక్రించే సమయంలో ఒక్ ఎన్్రోల్్మెంట్్
సేరషన్్విఫలమెైంది. ఎన్్రోల్్మెంట్్పరకయ
తర
పయరిి
కాలేదని నివాసిత ల నిర్ త్ాీహానికత గుర్యాయర్ .
అటువంటి సమయంలో సూపర్్వైజర్్చేయగలగిన
అత యతి మ పని

To direct the
resident to
another station
where the
enrolment can be
quickly completed
ఎన్్రోల్్మెంట్్
వేగంగా జరిగ మరో
సేరషన్్ను
నివాసిత లను
పంపడం

To quickly call the
tech support
person who is
located at another
enrolment centre
which is just 3KM
away కవలం
3కతలోమీటర్ి
దూర్ంలో ఉనన మరో
ఎన్్రోల్్మెంట్్కందరం
వదద ఉనన

To ask the resident
to come back later in
the day when he
would be enrolled on
a priority basis రోజులో
తర్ వాత ర్మమని,
పారధానయత క్రమంలో
అపుపడు అతడిని
ఎన్్రోల్్చేసుక్ ంటానని
నివాసిత నికత చెపాపల.

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
నివాసిత లను మరో
రోజు ర్మమని
అడగడం కొర్క్
మరియు
సవలపకాలంలో
పయర్ి యిేయ
ఎన్్రోల్్మెంట్్క్
సంబంధించిన
మిగిలన భాగానిన
పయరిి చేయడం

1
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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 ప లాలోి పనిచేసే
ఒక్ నివాసిత డు ఎన్్రోల్్మెంట్్కోసం వచాచడు.
ఆపరటర్్అతని యొక్క వేలముదరల
తీసుక్ నేటపుపడు, అతని యొక్క వేలముదరల
ఆమోదించబడటం లేదు.

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Ask the resident to
go away as he
cannot be enrolled
if fingerprints
cannot be
captured
వేలముదరల కాయపచర్్
చేయక్పో త్ే, త్ాను
ఎన్్రోల్్చేయలేని
క్నుక్ నివాసిత లను
వళిి పో మమని అడగండి.

Ask the resident to
wash his hands
with soap and
water, dry them
with a lint free
towel and then try
again స్టో పు
మరియు న్సటిత్ో
చేత లను క్డుకొకని,
వాటిని టవల్్త్ో
ఎండబటర కొని,తర్ వా
త పరయతినంచమని
కోరాల.

Attempt 4 captures
and then allow AEC
to select the best
capture
automatically 4
కాయపచర్ీ్పరయతినంచు
మరియు తర్ వాత
ఎఈసి ఆటోమేటిక్గా
మెర్ గాగ కాయపచర్్
చేయబడు దానిన
ఎంచుక్ నేందుక్
అనుమతించు

Ask the resident to
go home and wash
his hands and then
come for
enrolment
నివాసిత లను ఇళ్ి క్
వళిి ,చేత లను
క్డుకొకని తిరిగి
ఎన్్రోల్్మెంట్్క్
ర్మమని అడగండి.

2
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Can Operator make minor changes in the name
as given in the POI on request of Resident ?~
నివాసి కోరిన పరకార్ం వయకతిగత గురిింపు ఆధార్ంగా
"పేర్ లో" ఆపరటర్ సవలప మార్ పల చేయవచాచ?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes~ అవును

No~ కాదు

-

-

1
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Can a resident change his address after
receiving his Aadhaar letter ?~ నివాసి ఇచిచన
వయకతిగత గురిింపు ఆధార్ంగా ఆపరటర్ పేర్ లో సవలప
మార్ పల చేయవచాచ?
Can a resident change his photograph after
receiving his Aadhaar letter ?~ ఒక్ నివాసి ఆధార్
పతరం ప ందిన తర్ వాత ఫో టోలో మార్ పల
చేసుకోవచాచ?
The valid document for verifying Date of Birth is
____________~ పుటిరన త్ేదీని నిరాిరించడానికత
అనుమతించబడిన డాక్ యమెంట్ ఏది?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes~ అవును

No~ కాదు

-

-

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes~ అవును

No~ కాదు

-

-

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

All of the above~
పై వనినయూ.

4

Is submission of Bank account details during
enrollment compulsory?~ ఆధార్ నమోదు
పరకయ
తర లో బాయంక్ ఖ్ాత్ా వివరాల తపపనిసరిగా
వలి డించాలా?
If a resident did not bring the supporting
Document for Date of Birth then what should be
entered under age field?~ ఒక్ నివాసి తన యొక్క
పుటిరన త్ేదీని సూచించే పతరముల తీసుక్ రానటి యిత్ే
వయసును ఏ విధంగా నిరాిరించడం జర్ గుత ంది?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Passport~ పాస్ పో ర్ర School Leaving
Birth Certificate~
Certificate of 10th జనన ధురవీక్ర్ణ పతరం
Class~ 10వ తర్గతి
సరిరఫికట్
Yes~ అవును
No~ కాదు
-

-

2

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Declared age can
be accepted~
వలి డించిన వయసుీ
తీసుకోవాల

Insist for
Document~
తపపనిసరిగా
డాక్ యమెంట్ కావాల

Refuse to do
Leave the field
enrollment~ నమోదు balnk and enter
పరకయ
తర
తిర్సకృతి
other data~ ఆ గడి
ఖ్ాళ్ల వుంచి మిగిలన
వివరాల పయరించాల

1

During enrollment of Child based on Head of
Family, the photograph of the Parent is taken?~
క్ టుంబ యజమాని వివరాల పరకార్ం వారి పిలిల
నమోదు పరకయ
తర లో తలి లేక్ తండిర యొక్క ఫో టోగారఫు
సీవక్రించుట తపాప? ఒపాప?
Which document is given to resident after the
completion of enrollment ?~నమోదు పయర్ి యిన
తరావత నివాసిత నికత ఏ డాక్ యమెంట్ ఇవవబడింది?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

TRUE~ ఒపుప

FALSE~ తపుప

-

-

2

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Aadhaar No~ఆధార్ Acknowledgement TIN Number~టిన్
నంబర్
slip~నమోదు ర్శ్రదు నంబర్

None~ఏమీ లేదు

2

Manoj has completed his enrolment and now
want to enrol his 3 year old daughter Sana.
During Sana's enrolment, the operator~మనరజ
ఆధార్ నమోదు చేసుకోవడం పయరిి అయింది మరియు
ఇపుపడు అతడు తన 3 సంవతీరాల క్ూత ర్ "సనా"
పేర్ నమోదు చేయాలనుక్ ంటునానడు. ఈ
సందర్భంలో ఆపరటర్ ఏమి చేయాల?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

May enter Manoj's id~మనరజ యొక్క
name in the
నమోదు సంఖ్య
relationship
ఎంటర్ చేయవచుచ
field~సంబంధం
సూచించే
గడిలో/ఖ్ాళ్లలో
మనరజ యొక్క పేర్
ఎంటర్ చేయవచుచ

Need not enter
Manoj's name and
Enrolment
id~మనరజ యొక్క
పేర్ మరియు
నమోదు సంఖ్య
ఎంటర్ చేయవలసిన
అవసర్ం లేదు

3

Must enter manoj's
name and enrolment
id~మనరజ యొక్క పేర్
మరియు నమోదు
సంఖ్య ఎంటర్ చేయాల
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Sunita has just noticed that the Aadhaar
Demographic Data Entry
"Acknowledgement" shows that her name has
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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. ~ఆధార్ నమోదు "ర్శ్రదులో"
సునిత యొక్క పేర్ తపుపగా సున్సతగా ఉననటుర ఆమె
క్నుక్ కంది. నమోదు చేసుక్ నన తరావత 96 గంటల
లోపు సరిదిదదడం చేయవచుచ కాబటిర, పేర్ లో సవర్ణ
చేయడానికత సునిత తన భర్ి ను పంపింది. ఆధార్
నమోదు ముందు రోజు జరిగింది.

The correction will
be allowed as it is
being requested
for within 96 hours
of
enrolment~నమోదు
చేసుక్ నన తరావత
96 గంటల లోపు
అభయరిథంచబడింది
కాబటిర పేర్
సరిదిదదడం
అనుమతించబడుత ం
ది

The correction will
be disallowed as
48 hours have
already passed by,
since the date of
enrolment~నమోదు
చేసుక్ నన త్ేదీ
నుండి 48 గంటల
గడిచిపో యాయి
కాబటిర సరిదిదదడం
అనుమతించబడదు

The correction will
be disallowed as it
requires Sunitha's
biometric
confirmation~సునిత
యొక్క బయోమెటక
ిర
ధృవీక్ర్ణ అవసర్ం
కాబటిర సరిదిదదడం
అనుమతించబడదు

The correction will
be allowed as
Manoj is carrying
Sunitha's Passport
as PoI~సునిత
యొక్కవయకతిగత
గురిింపు (PoI)
మనరజ వదద ఉంది
కాబటిర సరిదిదదడం
అనుమతించబడుత ం
ది

3
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The enrollment Client must be 'synced' with the
server atleast once in every~నమోదు క్ి యింటు
డేటాను క్న్ససం ఎనిన రోజులక్ ఒక్స్టారి
అనుసంధానించాల?
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~ఈ కతంర ది వాటిలో ఏది సూపర్ వైజర్
బాధయత కాదు: a. నమోదు యొక్క రోజు చివరి సమీక్ష
b. డాక్ యమెంటి తనిఖీ c. ఆపరటర్ి ఆన్్బో రిుంగ d.
డాక్ యమెంట్ నిర్వహణ
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~నమోదు కొర్క్ సర పీ: a.
డెమోగరఫిక సమాచార్ం తీసుకోవడం b. ఫార్ం నింపడం
మరియు డాక్ యమెంటి తనిఖీ c. సమమతి మరియు
నమోదు ర్శ్రదు ఇవవడం d. బయోమెటక
ిర సమాచార్ం
సేక్రించడం

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

1 day~1 రోజు

1 week~1 వార్ం

one
fortnight~పదిహేను
రోజుల

10 days~10 రోజుల

4

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

a

b

c

d

2

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

dacb

bcda

badc

bacd

3
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A resident can request for demographic data
corrections within ___________ hours of time
after completion of the enrolment
process~నమోదు పరకయ
తర
పయరిి అయిన తరావత
నివాసి డెమోగరఫిక డేటా సవర్ణల కొర్క్ '_blank_'
గంటల లోపు అభయరిథంచవచుచ.
Resident has PoI document but nothing else.
The best method to enrol him is~నివాసి వదద
గురిింపు ర్ జువు తపప మరదీ లేదు. అతడి నమోదు
కొర్క్ ఉతి మమెైన పది తి ఏది

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

24

48

72

96

4

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

To use Preenrolment
data~నమోదుక్
ముందు ఇచిచన
డాటాను
ఉపయోగించడం

He can obtain POA
certificate from
Gram
Panchayat,Gazzete
d officer,MP,MLA
or
Tahasiladr~అతడు
గారమ పంచాయతి,
గజిటడ అధికారి,
ఎంపి, ఎమ.ఎల్.ఎ
లేదా తహసీలద ార్
వదద నుండి గురిింపు
ర్ జువు సరిరఫికట్్ను
ప ందవచుచ

PoI is sufficient to
enrol him~అతడి
నమోదుక్ గురిింపు
ర్ జువు చాల

He cannot be
enrolled~అతడిని
నమోదు చేయడం
క్ దర్దు

2

Which "Contact Details" field is mandatory? ~
"సంపరదింపు వివరాల " నింపాలీన గడి లో ఏ
వివర్ము తపపనిసరిగ వుండాల?
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. ఆధార్ లో
వునన పేర్ లో సవర్ణల /మార్ పల కావాలనుకొనే
నివాసి యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ ఇచిచన లసుర లో ఏదో ఒక్
గురిింపు నిరాిర్ణ పతరం చూపించాల

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

PIN Code ~పిన్ కోడ C/O~కరాఫ

Landmark~లాయండ్మా
ర్క

Building~భవనం

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

True నిజము

FALSE తపుప

1
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The demographic screen in ECMP contains the
tab for marking biometric exceptions .
ఈ.సి.ఎం.పి డెమోగారఫిక సీరీన్ బయోమెటక
ిర ఎకీపష న్
చేయడానికత అవసర్మెైన టాయబు ను క్లగి వుంటుంది

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

True నిజము

FALSE తపుప

1
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Can certificate from gazetted officer be
Demographic Data Entry
considered as a valid proof of date of birth. జనమ నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
త్ేదీని సూచించే పరభుతవ అధికారి నుండి తీసుక్ నన
పతరము పుటిరన త్ేదిని సూచించే ఆమోదించబడిన
పతరముగా సీవక్రించవచాచ?

Yes అవును

No కాదు

1
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"…………….. "is mandatory for becoming an
Introducer for Aadhaar enrolment.
"…………………." పరిచయక్ర్ి గా పనిచేయడానికత ఏది
తపపనిసరి
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? అర్వింద్ సింగ
క్ వయకతిగత లేక్ చిర్ నామా గురిింపు పత్ారల ఏవియు
లేవు. కాన్స గారమ ముఖియా పరిచయ క్ర్ి కాబటిర
ఆధార్ నమోదు పయరిి అయినది. ఈ సందర్భంలో
అర్వింద్ ను ఇంటి పదద గా పరిగణంఛి తన క్ టుంబ
సభుయలను నమోదు చేయవచాచ?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Aadhaar ఆధార్

Enrolment id
నమోదు సంఖ్య

both of them అవి
రండూ

none of them అవి
ఏవియు కాదు

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes నిజము

No తపుప

2

1
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Vishu Tripathi is a resident of Simar Village of
Demographic Data Entry
Uttarakhand. He got his enrolment done by
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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? విష తిరపాతి ఉతి ర్ఖ్ాండ
లోని సిమర్ గారమ నివాసి. సరియిెైన పత్ారల చూపడం
వలన నమోదు పరకయ
తర
పయరిి చేసుక్ నానడు. కాన్స
అతని క్ మార్ డు వివేక క్ వయకతిగత లేక్ చిర్ నామా
గురిింపు పత్ారల ఏవియు లేవు. ఇంటి యజమానిగా
తన క్ మార్ ని ఆధార్ నమోదు చేయించవచాచ?

No కాదు

Yes అవును

2
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Should a resident have Eid at the time of HoF
based enrolment of his/her family? ఇంటి
యజమానిగా నమోదు చేసేటపుపడు నివాసికత తపపక్
ఇ.ఐ.డి వుండాలా?
Filling up of enrollment form is mandatory for
enrollment. నమోదు [పరకయ
తర లో నమోదు పతరము
పయరిి చేయుట తపపనిసరి

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No కాదు

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

True నిజము

FALSE తపుప

1

Capture of guardian's photograph is mandatory Demographic Data Entry
in case of enrollment of child below five years. 5 నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
సంవతీర్ముల లోపు పిలిల నమోదు విషయంలో
సంర్క్షక్ ని ఫో టో తపపనిసరిగ వుండాలా?

True నిజము

FALSE తపుప

2
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After enrolment, the document that operator
signs and gives to resident is called. నమోదు
పరకయ
తర
తర్ వాత ఆపరటర్ సంతక్ము చేసి నివాసికత
ఇచేచ పత్ారనిన ఏమంటార్ ?
After enrolment, the document that resident
signs and gives to operator is called. నమోదు
పరకయ
తర
తర్ వత నివాసి సంతక్ము చేసి ఆపరటర్ క్
ఇచేచ పత్ారనిన ఏమంటార్ ?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Acknowledgement consent slip
slip ఏకానాలడ్
క్నీంట్ సిి ప
మెంట్ సిి ప

enrolment slip
ఎనరరల మంట్ సిి ప

enrolment form
ఎనరరల మంట్ ఫార్ం

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Acknowledgement consent slip
slip ఏకానాలడ్
క్నీంట్ సిి ప
మెంట్ సిి ప

enrolment slip
ఎనరరల మంట్ సిి ప

enrolment form
ఎనరరల మంట్ ఫార్ం

2
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Biometric sign off by an introducer is mandatory Demographic Data Entry
at the time of each enrolment in case of
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
introducer based enrollment పరిచయ క్ర్ి దావరా
బయోమెటక
ిర ఎకీపష న్ నమోదు చేయిసేి తపపనిసరిగా
సైన్ ఆఫ చేయాలా?

True ఒపుప

FALSE తపుప

2
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Should a resident have Aadhaar at the time of
HoF based enrolment of his/her family? ఇంటి
యజమానిగా తన క్ టుంబ సభుయలను నమోదు
చేసేటపుపడు నివాసికత తపపక్ ఆధార్ వుండాలా?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No కాదు

2
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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. పరిచయక్ర్ి
దావరా నమోదు చేసేటపుపడు పరిచయక్ర్ి ఆరోజులో
నమోదు ల అన్సన పయర్ి యిన తర్ వాత సైన్ ఆప
చేయవచుచ. రోజoత్ా అక్కడ ఉండనవసర్ం లేదు

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

No కాదు

Yes అవును

2
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Suresh wants to change his photograph after
Demographic Data Entry
enrollment. He goes to the enrollment center
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
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? సురష
నమోదు పయరిి అయిన తర్వాత రోజు ఫో టో మారాచలని
వళిి ఆపరటర్ ను ఫ టో మార్చమని కోరాడు.ఫో టో
సవర్ణల చేసుకొనే స్టౌలభయం లేదు అని ఆపరటర్
చెపి ాడు.

No కాదు

Yes అవును

2
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On selecting pin code, Village/ Town/ City is
Demographic Data Entry
auto populated in the enrollment client. పిన్ కోడ నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
సల కర చేసిన తరావత గారమ/పటర ణ/నగర్ వివరాల
నమోదు కి ం్ ట్ లోవాటికీ అవే వస్టాియి

True ఒపుప

FALSE తపుపు

1
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Children below 5 years can be enrolled for
Aadhaar. 5 సంతీర్ముల పిలిల క్ూడా ఆధార్ క్
నమోదు చేయించుకోవచుచ
Use of salutations like Mr./ Mrs./ Dr. is allowed
in name field. పేర్ క్ ముందు
మిసర ర్/మిసస్//డాక్రర్ వంటి మరాయద పదముల
వాడవచుచ
For making any correction, an operator needs
"………" and "……….." of the resident. ఏ సవర్ణ
చేయల ైనా ఆపరటర్ క్ నివాసివదద నుండి కావలసినవి
"............" మరియు"..........."

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

True ఒపుప

FALSE తపుప

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

True ఒపుప

FALSE తపుప

2

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Name and Address
of resident నివాసి
యొక్క పేర్
మరియు చిర్ నామా

Previous EID and
Name of resident
నివాసి యొక్క పేర్
మరియు ముందు
తీసుక్ నన ఆధార్
ఇ.ఐ.డి

366

367

Address and
Previous EID of
resident నివాసి
యొక్క చిర్ నామా
మరియు ముందు
తీసుక్ నన ఆధార్
ఇ.ఐ.డి

Previous EID and
Date of Birth of
resident నివాసి
యొక్క పుటిరన త్ేదీ
మరియు ముందు
తీసుక్ నన ఆధార్
ఇ.ఐ.డి

2
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How often the back up of data should be taken? Demographic Data Entry
డేటా బాయక అప ఎపుపడు తీసుకోవాల?
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Twice a day రోజుక్
రండూ స్టార్ి

Once in two days Once in 7 days
రండూ రోజులలోి ఒక్ వార్ంలో ఒక్ స్టారి
స్టారి మాతరమే
మాతరమే

Once in 10 days
పది రోజులలోఒక్స్టారి
మాతరమే

1
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What are the four mandatory demographic data Demographic Data Entry
collected during enrollment? ఆధార్ నమోదు
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
సమయంలో తపపనిసరిగా తీసుకొనే నాల గు ర్కాల
డేటా ఏమిటి?

Name, Address,
Age/Date of Birth
and e mail id పేర్ ,
చిర్ నామా,వయసు/
పుటిరన త్ేద/ీ
మరియు ఈ-మెయిల్
ఐ.డి

Name, Address,
Age/Date of Birth
and phone number
పేర్ ,
చిర్ నామా,వయసు/
పుటిరన త్ేద/ీ
మరియు ఫో న్ నంబర్

Name, income,
Age/Date of Birth
and phone number
పేర్ ,
ఆదాయము,వయసు/
పుటిరన త్ేద/ీ మరియు
ఫో న్ నంబర్

Name, Address,
Age/Date of Birth
and Gender పేర్ ,
చిర్ నామా,వయసు/
పుటిరన త్ేద/ీ
మరియు లంగము

4
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Which information can be updated from UCL? ఏ Demographic Data Entry
సమాచార్ము యు.సి.ఎల్ దావరా మార్చవచుచ లేక్
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
సవర్ణ చేయవచుచ

e mail ఈ-మెయిల్

Mobile No మొబైల్
నంబర్

all the above పై
వనినయు

4

371

The operator has to provide his/her sign off
after every enrollment. పరతీ నమోదు తరావత
ఆపరటర్ సైన్ ఆప చేయాలీ వుంటుంది.

True ఒపుప

FALSE తపుప

consent of
information
సమాచార్ము
పంచేందుక్ ఇచేచ
అనుమతి

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

1

372

Where is the the icon that shows the biometric
devices are connected properly on the client
screen ? బయోమెటక
ిర పరిక్రాల సరియిెైన రీతిలో
ఉననవని సూచించే ఐకాన్ ఎక్కడ వుంటుంది?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Top right hand
Bottom right hand Top left hand corner Bottom left hand
corner పైన క్ డిచేతి corner కతంర ద
పైన ఎడమ చేతి
corner కతంర ద ఎడమ
మూలలో
క్ డిచేతి మూలలో
మూలలో
చేతి మూలలో

4

373

Can operator enter N/A, NA etc. in fields where
resident has not provided any data?
సమాచార్ము అందుబాటులో లేనపుపడు ఆపరటర్
"సమాచార్ము లేదు" అనే మాటను ఎంటర్ చేవచాచ?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes అవును

2

374

What are the types of enrollment? నమోదు
పకతయ
ర ల ఎనినర్కాల ?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Document Based Introducer Based
దస్టాివేజుల ఆధార్ంగా పరిచయ క్ర్ి దావరా

Head of Family based all the above పై
ఇంటియజమాని దావరా వనినయు

4

375

The operator should synch the enrolment
station within "-----". ఆపరటర్ ఎనిన రోజుల లోపు
సింక చేయాల"..........."
The ECMP reminds operator to synch every
time the operator logs in to the Aadhaar
Enrollment Client. ఇ.సి.ఎం.పి పరతీ రోజు ఆపరటర్
లాగ ఆన్ అయిన వంటనే సింక చేయవలసిన అవసర్ం
గూరిచ గుర్ి చేసి ూ వుంటుంది
"………………" is essential for performing synch
activity. "...................." సింక చేయడానికత ఇది
తపపనిసరి

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

10 days 10 రోజుల

20 days 20 రోజుల

14 days 14 రోజుల

1

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

True ఒపుప

FALSE తపుప

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Slap scanner లాప
స్టాకనర్

Iris Scanner ఐరిస్
స్టాకనర్

376
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378

What is the default status of packets during end Demographic Data Entry
of the day review? పరతిరోజూ నమోదు చేసిన తరావత నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
డిఫాల్ర పాకట్ీ సిథతిని ఏవిధంగా నిర్ూపిస్టి ార్ ?

379

Packets Rejected by Introducer will not be
Demographic Data Entry
available to the Supervisor for review. Is this
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
statement true or false? పరిచయ క్ర్ి దావరా
తిర్సకరించబడిన పాకట్ీ సూపర్ వైజర్ సమీక్ష
చేయునపుపడు అందుబాటులో వుండవు? ఇది నిజమా!

No కాదు

Internet
connectivity
ఇంటరనట్
సదుపాయము
Reject తిర్సకరించుట Hold హో ల్ు లో పటురట Approved
అనుమతించుట
True అవును

FALSE కాదు

I month 1 నల
లోపు

1

all the above
పైవనినయు

3

3

1

380

What happens to the packets on hold for
correction? పాకట్ీ ఆన్ హో ల్ు క్రక్షన్ీ చేసేటపుపడు
ఏమి జర్ గుత ంది?

381

EA can call the
resident for
correction నమోదు
ఏజన్సీ నివాసిని
పిలపించి

Gets auto rejected Both 1 and 2 1
after the
మరియు 2
correction time is
elapsed క్రక్షన్ టైం
అయిన తరావత
వాటంతట అవే
తిర్సకరించ బడినవి
తీసుక్ ంటార్

none of the above
తపుపల దొ రిిన
నమోదుల
తిర్సకరిస్టి ార్

3

Internet connection is mandatory for "-------".
Demographic Data Entry
ఇంటరనట్ సదుపాయము దీనికత తపపనిసరి".............." నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Synching activity
సింకతంగ పరకయ
తర

Downloading
Both 1 and 2 1
master data మాసర ర్ మరియు 2
డేటా డౌన్ లోడ
చేస్టి ార్

rejecting
enrollments with
errors తపుపల
దొ రి న నమోదుల
తిర్సకరిస్టి ార్

3

382

Which of these is not a message received after
the synching of data? సింక పరకయ
తర
పయరిి అయిన
తరావత వచేచ జవాబు ఈ కతంర ది వాటిలో ఏది కాదు?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Received అందినది

Not received
అందలేదు

Acknowledged
గురిింపబడినది

Resend తిరిగి
పంపవల ను

1

383

Which field in reference section is mandatory
for the enrollment of child below 5 years? 5
సవంతీర్ముల లోపు పిలిల నమోదులో రిఫరన్ీ
భాగములో ఏది తపపనిసరి?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Proof of date of
birth పుటిరన త్ేదీ
నక్ల

Relative Details
భందుతవ నక్ల

none of the above
ఏవియు కాదు

3

384

Correction in name requires "-----". పేర్ లో
సవర్ణక్ ఏది కావాల?"................."

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Manoj has moved to a new city and wants to
update his address. What documents does
Manoj need to submit? మనరజ వేరకక్ పటర ణానికత
తర్ల వళాళడు. అందువలన ఆధార్ లో చిర్ నామా
మారాచలని భావించాడు. దానికత మనరజ ఏ దస్టాివేజుల
ఇవావల?
Sunita has recently got married and wants to
update her name and address in Aadhaar. What
documents can Sunita submit as PoI? సున్సత క్
ఈ మధయనే పళిి అయియంది. అందువలన ఆధార్ లో తన
పేర్ ,చిర్ నామా మారాచలని భావించింది. దానికత
సున్సత గురిింపు పత్ారల గా ఏవి ఇవావల?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Proof of
identity(PoI)
గురిింపు నక్ల (
PoA చిర్ నామా
నక్ల

Proof of relationship Proof of date of
భందుతవ నక్ల
birth పుటిరన త్ేదీ
నక్ల
Both PoI and PoA
None of the above
రండూ
ఏవియు కాదు
(గురిింపు\చిర్ నామా)

2

385

Identity and
Address
verification
గురిింపు మరియు
చిర్ నామా నిరాిర్ణ
Proof of
address(PoA)
చిర్ నామా నక్ల
PoI గురిింపు నక్ల (

Marriage
certificate (with
photo) ఫో టో త్ో
సహా వుననవివాహ
సరిరఫికట్

PDS card (with
photo) పి.డి.ఎస్.
కార్ు

PAN card పాన్ కార్ు

All of the above పై
వనినయు

4

Demographic
నివాస సంభంద

Review సమీక్ష

e-Aadhaar printing
ఈ-ఆధార్ పిరంటింగ

All of the above పై
వనినయు

4
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387

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

What are the menu tabs in the UCL application? Demographic Data Entry
యు. సి.ఎల్. అపిి కషను లో మెనూను సూచించే టాబ్ీ నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర
ఏమిటి?

2

Is biometrics of operator required for operator
authentication? ఆపరటర్ అధీక్ర తం కొర్క్ ఆపరటర్
బయోమెటక
ిర ీ అవసర్మా?
Can operator charge the resident for update?
ఆపరటర్ సవర్ణల/అప డేట్ కొర్క్ ర్ సుము
వసూల చేయవచాచ?
Can a resident update demographic data after
Aadhaar is generated? ఆధార్ వచిచన తరావత
సవర్ణల చేసుకొనే అవకాశ్ం ఉందా?
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? 5
సంతీర్ముల వయసుీ దాటిన 2 సంవతీర్ముల
తరావత క్ూడా పిలిల బయోమెటక
ిర డేటా అప డేట్
చేయక్ పో త్ే డేటా బేస్ నుండి త్ొలగించవచాచ?

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No కాదు

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Rs 50 ర్ూ 50

Rs 100 ర్ూ 100

Demographic Data Entry
నివాస సంభంద డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No కాదు

1

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No కాదు

1

What are the various modes of Update?
ఎనినర్క్ముల సవర్ణల చేయవచుచ?
Which fields can be updated with UCS at any
enrollment Center ? యు.సి.ఎల్. దావరా ఏ ర్క్మెైన
వివర్ముల పరతీ నమోదు కందరములో చేయవచుచ?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర
Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

UCL యు.సి.ఎల్

UCS యు.సి.ఎస్

394

Identify valid Proof of Identity (PoI) documents
which are required for name change. పేర్ లో
మార్ పల కోసం వయకతిగత గురిింపు కోసం చూపించే
డాక్ యమెంట్ీ ఏమిటి?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Affidavit executed
on non-judicial
stamp paper నాన్జుయడిషియల్ స్టారంప
పేపర్ పై వారసిన
అఫిఫడవిట్

395

What is the Full form of EID? ఈ.ఐ.డి క్ పయరిి
అర్థం ఏమిటి?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

396

What is the Full form of UCL ? యు.సి.ఎల్. అంటే
పయరిి అర్థం ఏమిటి?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Enrolment
Information No.
ఎనరరల మంట్ సమాచార్
సంఖ్య
Unique Control
List యూనిక
క్ంటోరల్ లసుర

388

389

390

391

392
393

1

Rs 40 ర్ూ 40

Up to Rs 15 ర్ూ 15

4

Both రండూ

None ఏదీ కాదు

3

Only Demographic
డెమోగారఫిక ఫీల్ు్
మాతరమే

None of the above
పై వేవియు కాదు

1

Legal Name
Gazette Notification
Change Certificate గజట్ నరటఫ
ి ికషన్
నాయయబదద ంగా పేర్
మార్ ప చేసిన
సరిరఫికట్

All of the above పై
వనినయు

4

Enrolment id
ఎనరరల మంట్ ఐ.డి

Enrolment number
ఎనరరల మంట్ సంఖ్య

none of the above
ఏదీ కాదు

2

User Change
Location యూజర్
చేంజ లొకషన్

Unique Clint List
Update Client Lite
యూనిక క్ి యింట్ లసుర అప డేట్ క్ి యింట్
ల ైట్

4

All biometric and Only Biometric
demographic fields బయోమెటక
ిర ఫీల్ు్
అనిన ర్క్ముల
మాతరమే
బయోమెటక
ిర
మరియు డెమోగారఫిక
ఫీల్ు్

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

All అనినయు

The valid documents required for Date of Birth
proof are "----". పుటిరన త్ేదీ ధృవీక్ర్ణ కోసం ఏ
ర్క్మెైన ధురవ పత్ారల కావాల?

398

Is Aadhaar mandatory for demographic update? Demographic Data Entry
డెమోగారఫిక అప డేట్ క్ ఆధార్ తపపనిసరా?
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

399

Is it possible to only update “Information
Sharing Consent? " సమాచారానిన షేర్ చేసుకొనే"
ఆపష న్ ను అప డేట్ చేయవచాచ?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

No కాదు

1

400

What needs to be clicked to generate
declaration in local language ? పారంతీయ బాషలో
డిక్ిరషన్ జనరట్ చేయడానికత ఎక్కడ కతిక చేయాల?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Generate
declaration in
regional language
checkbox పారంతీయ
బాష చెక బాకీ

It is not possible to
generate
declaration in
regional language
పారంతీయ బాషలో
డిక్ిరషన్ జనరట్
చేయడానికత వీల లేదు

1

401

Can Aadhaar letter of a resident with multiple
EIDs be printed? ఒక్టి క్ంటే ఎక్ కవ ఇ.ఐ.డి ల
వునన నివాసి కత ఆధార్ పిరంట్ చేయగలమా?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No కాదు

1

402

Can Aadhaar letter of a resident be printed if
he/she does not have EID/UID? ఇ.ఐ.డి
/యు.ఐ.డి ల లేని నివాసి కత ఆధార్ పిరంట్
చేయగలమా?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

No, EID/UID is
mandatory కాదు,
ఇ.ఐ.డి /యు.ఐ.డి
ల కావాల

1

403

Is affidavit accepted as a PoI? అఫిఫడవిట్ ను
వయకతిగత గురిింపుగా అనుమనితిస్టాిరా?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

with any of the
demographic
information
అవును, ఏదెైనా
నివాస సంబంధ
సమాచార్ం త్ో
Accepted in some
cases కొనిన స్టార్ి

404

What is the password required to open the EDemographic Data Entry
Aadhaar downloaded online ? ఈ-ఆధార్ ల టర్ ను నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర
త్ెర్వడానికత /డౌన్ లోడ చేయడానికత పాస్ వర్ు ఏమిటి?

Mobile number
మొబైల్ నంబర్

No. it is not
accepted. కాదు
అనుమతించర్
Date of Birth
పుటిరన త్ేదీ

405

Can the resident (X)get Aadhaar printed on
behalf of another resident (Y)? ఒక్ నివాసి పేర్
మీద వునన ఆధార్ ను తన పేర్ మీద ప ందగలడా?

No కాదు

Yes అవును

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Birth Certificate,
SSLC
పుటిరన త్ేదీ సరిరఫికట్ Book/Certificate
ఎస్.ఎస్.ఎల్.సి
సరిరఫికట్
Yes అవును
No కాదు

Passport పాస్ పో ర్ర

397

4

4

Accepted
అనుమతిస్టాిర్

None ఏవియు కాదు

2

Pin code పిన్ కోడ

One time Pin
ఒ.టి.పి

3

2

UCL will be installed only on machine having
ECMP . ఇ.సి.ఎం.పి వునన మెషిన్ క్ మాతరమె
యు.సి.ఎల్ అమర్ చత్ార్ .
Update client lite works in ----------------------mode. అప డేట్ కి ం్ ట్ ల ైట్ -------------------------- ఈ
మోడ లోపని చేసి ుంది
How Can a resident get the E-Aadhaar Letter on
behalf of his/her family members/friends ? ఒక్
నివాసి తన క్ టుంబ సభుయల / సేనహత ల ఈ-ఆధార్
ను ఎలా ప ందగలడు?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

True ఒపుప

FALSE తపుప

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Offline ఆప ల ైన్

Online ఆన్ ల ైన్

both

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

It's not possible
స్టాధయం కాదు

By visiting Bank
Branch బాయంక్
బారంచ క్ వళ్ళడం
దావరా

By visiting PEC
పి.ఇ.సి ను సందరిశంచి

409

Whether E-Aadhaar generation facility is
available in New ECMP Client ? కొరతి ఇ.సి.ఎం.పి
కి ం్ ట్ దావరా ఈ-ఆధార్ ప ందడం వీలవుత ందా?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

No కాదు

Yes అవును

410

Which type of information can resident update
? నివాసి ఏ ర్క్మెైన సమాచారానిన అప డేట్
చేసుకోవచుచ?
Shyam lal wanted to change his name in
Aadhaar. Which document is a valid doc? శాయం
లాల్ తన పేర్ ఆధార్ లో మారాచలని
అనుక్ ంటునానడు. ఏ డాక్ యమెంట్
అనుమతించబడుత ంది?
Shyam lal wanted to change his address in
Aadhaar. Which document is a valid doc? శాయం
లాల్ తన ఆధార్ లో చిర్ నామా మారాచలని
అనుక్ ంటునానడు. ఏ డాక్ యమెంట్
అనుమతించబడుత ంది?
Is there any document required to update the Email ID of resident? ఇ-మెయిల్ ఐ.డి మార్చడానికత
ఎటువంటి డాక్ యమెంట్ అయినా అవసర్మా?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Name and gender
పేర్ మరియు
లంగము
PAN card పాన్ కార్ు

Address చిర్ నామా DOB and mobile
పుటిరన త్ేదీ మరియు
మొబైల్ నంబర్
Voter ID వాటర్ ఐ.డి Bank pass book
బాయంక్ పాస్ బుక

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Ration card రషన్
కార్ు

Bank pass book
బాయంక్ పాస్ బుక

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

No కాదు

2

Is there any document required to update the
information sharing consent of resident?
సమాచార్ము వేరకక్రిత్ో పంచడానికత ఎదెైనా
డాక్ యమెంట్ ఇవావలా??
Which of the following fields are demographic?
వీటిలో ఏ వివర్ముల నివాస సంభంద మెైన వాటిగా
పరిగణంచవచుచ?
On boarding of operators/ supervisor is not
required for UCL application . యు.సి.ఎల్
అపిి కషను క్ ఆపరటర్/సూపర్ వైజర్ ఆన్ బో రిుంగ త్ో
పని లేదు

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

No కాదు

2

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

fingerprints వేల
ర
ముదరల

Iris ఐరిస్

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

True ఒపుప

FALSE తపుప

406

407

408

411

412

413

414

415

416

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

2

2

None of the above
ఏవియు కాదు

3

2

All of the above పై
వనినయు

4

both 1 and 2 1
మరియు 2

4

Driving license డెవి
ైై ంగ All of the above పై
ల ైసన్ీ
వనినయు

photo ఫో టో

None of the above
పైవేవియు కాదు

4

4

2

417

"----" can be used as Proof of Address at the
time of updating? "....................." ను చిర్ నామా
గురిింపుగా అప డేట్ సమయంలో వాడ వచుచ

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Water bill వాటర్
బిల్

Photo bank ATM
card ఫో టోత్ో వునన
ఎ.టి.ఎం.కార్ు

Photo credit card
ఫో టో కడ
ర ిట్ కార్ు

418

What is time limit for correction in fresh
enrolment? ఇపుపడే తీసుక్ నన ఆధార్ లో సవర్ణల
చేయడానికత సమయ పరిమితి ఏమిటి?
Income Tax Assessment Order can be used as
Proof of Address and Proof of Identity during
updating. అప డేట్ చేయునపుడు ఆదాయ/వనర్ ల
అససమంట్ , చిర్ నామా/వయకతిగత ధురవ పతరంగా
ఉపయోగపడుత ంది

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

96 hrs 96 గంటల

24 hrs 24 గంటల

48 hrs 48 గంటల

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

True ఒపుప

FALSE తపుప

2

Army canteen card can be used as Proof of
Relationship. ఆరీమ కాంటీన్ కార్ు బందుతవ
సంభంధాలను నిర్ూపించే డాక్ యమెంట్ గా
ఉపయోగపడుత ంది
Is Aadhaar mandatory for all residents? ఆధార్
నివాసులందరికత అవసర్మా ?
Operators / Supervisors can access to UCL
application using valid credentials.
ఆపరటర్ీ/సూపర్ వైజర్ీ ఆమోదించిన
ధృవీక్ర్ణలత్ో యు.సి.ఎల్ అపిి కషను వాడగలర్
What is full form of UCS? యు.సి.ఎస్. అంటే పయరిి
అర్థం ఏమిటి?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

True ఒపుప

FALSE తపుప

1

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర
Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

no కాదు

2

yes అవును

no కాదు

1

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Update client
Standard అప డేట్
క్ి యంట్ స్టారండర్ు

424

What is full form of UCL? యు.సి.ఎల్. అంటే పయరిి
అర్థం ఏమిటి?

Demographic Data Entry

Universal
character set
యునివర్ీల్
కాయరక్రర్ సట్
Unique column list
యునిక కాలం లసుర

425

Which of the following document required in
UCL? యు.సి.ఎల్ క్ ఏ విధమెైన డాక్ యమెంట్
అవసర్ము?
Which of the following fields can be updated in
UCL? యు.సి.ఎల్ లో ఏ విధమెైన ఫీల్ు్ అప డేట్
చేసుకోగలము?
Is resident biometric authentication required in
UCL? యు.సి.ఎల్ క్ నివాసి యొక్క బయోమెటక
ిర
ధురవీక్ర్ణ అవసర్మా?
Passport of spouse can be used as Proof of
Relationship at the time of updating. భార్య
యొక్క పాస్ పో ర్ర ను , సవర్ణ చేయునపుపడు
బంధుతవ సంభంధ ధృవీక్ర్ణ పతరంగా చూపవచుచ

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Update client Lite
అప డేట్ క్ి యంట్
ల ైట్
POI వయకతిగత గురిింపు POA చిరినామా
గురిింపు

419

420

421
422

423

426

427

428

1

46 hrs 46 గంటల

1

User control system
యూజర్ క్ంటోరల్ సిసరం

None of the above
పై వేవియు కాదు

1

Upper control limit
అపపర్ క్ంటోరల్ లమిట్

None of the above
పై వేవియు కాదు

1

DOB జనమదిన పతరము

None of the above
పై వేవియు కాదు

4

All of the above
పైవనినయు

3

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Name పేర్

Address చిర్ నామా mobile మొబైల్

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

no కాదు

1

Demographic Data Entry
బయోమెటక
ిర డేటా తీసుకొనుట

yes అవును

no కాదు

2

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

What is the password to open the downloaded
E-Aadhaar? ఈ-ఆధార్ డాక్ యమెంట్ ను త్ెర్వడానికత
పాస్ వర్ు ఏమిటి?
Is presence of resident required at the time of
correction at enrolment centre? సవర్ణల
చేయునపుపడు నివాసి తపపక్ వుండాలా?
Is it possible to get Aadhaar if EID/UID is not
available with resident? నివాసి వదద ఇ.ఐ.డి
గాని/యు.ఐ.డి.గాని లేక్పో త్ే ఆధార్ ప ందే అవకాశ్ం
ఉందా?

Demographic Data Entry
Pin code పిన్ కోడ
ఆధార్ గుర్ ంచి క్న్సస అవగాహన

What is the maximum duration allowed for
synching a machine? మెషిన్ సింక చేయదానికత గరిషర
సమయ పరిమితి ఏమిటి?
Can we write Age instead of complete DOB?
పుటిరన త్ేదీక్ బదుల గా వయసుీ వారయవచాచ/

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

DOB పుటిరన త్ేదీ

Enrolment number
ఎనరరల మంట్ నంబర్

None of the above
పై వేవియు కాదు

no కాదు

1

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes, with few
no కాదు
demographic
details అవును,
కొనిననివాస సంభంద
వివరాలత్ో
10 days 10 రోజుల 15 days 15 రోజుల

48 hours 48 గంటల

96 hours 96
gantalu

1

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

no కాదు

Both రండూను

None of the above
పైవేవియు కాదు

1

Is ration card without photo valid for POA? ఫో టో
లేని రషన్ కార్ు చిర్ నామా గురిింపుగా
ఉపయోగపడుత ందా?
Is Applicant signature required in correction
form? క్ర్క్షన్ ఫార్ం పై అభయరిథ సంతక్ం అవసర్మా?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

no కాదు

1

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

no కాదు

1

Is parent's valid Aadhaar for update in minor's
Aadhaar? తలి దండురల ఆధార్ మెైనర్ ఆధార్ అప డేట్
చేయడానికత ఉపయోగపడుత ందా?
After successful updating through UCL resident
will be informed through following "--------".
యు. సి. ఎల్ దావరా అప డేట్ అయిన తరావత నివాసికత
ఎటువంటి మెసేజ వసుింది?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

yes అవును

no కాదు

1

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Letter ల టర్

email ఇ-మెయిల్

SMS ఎస్.ఎం.ఎస్

Enrollee is a child, ihe/she may be allowed to sit Demographic Data Entry
on its parent’s lap. నమోదు చేయించుకొనే నివాసి
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర
పిలివాడు అయిత్ే తలి లేక్ తండిర త్ొడ పై క్ూరోచవచాచ?

Yes అవును

No. కాదు

Allowed but
operator should
ensure that parent is
not captured
alongwith child face
ఫో టో తీయు నపుపడు
పేరంట్ ఫో టో రాక్ ండా
జాగరతి తీసుకోవల ను

1

1

all the above పై
వనినయు

3

3

439

Even with pre-enrolment, all related documents Demographic Data Entry
……………". నమోదు సమయానికత ముందు క్ూడా,
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర
సంబందిత డాక్ యమెంట్ీ..............."

need to be verified need not always
వరిఫై చేయాల
be verified వరిఫై
చేయనవసర్ం లేదు

Verifier can decide
వరిఫైర్ నిర్ణయిస్టాిర్

1

440

Documents should be kept folded and packed
for DMS pick up . నమోదు సమయంలో ఇచిచన
పత్ారల మడిచి పాయక చేసి డి.ఎం.ఎస్ పిక అప కొర్క్
ఉంచుత్ార్

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No. should be
packed without
folding the
documents కాదు.
డాక్ మెంట్ీ మడవ
క్ ండా పాయక చేయాల

Can be done
according to
convienence
వీల ైనటు
ి చేయవచుచ

2

441

In passport if spouse name is mentioned, is it
valid document for change of address?
భాగస్టావమి పేర్ పాస్ పో ర్ర లో వుంటే, చిర్ నామా
మార్చడానికత ఉపయోగపడుత ందా?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

TRUE ఒపుప

FALSE తపుప

1

442

Is fathers voter id with new address accepted
for family updation ? తండిర యొక్క వోటర్ ఐ.డి
లోని కొరతి చిర్ నామా క్ టుంబ సభుయల సవర్ణల
చేయడానికత ఉపయోగపడుత ందా?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

TRUE ఒపుప

FALSE తపుప

1

443

Certificate issued by Village Panchayat is valid
for which correction ----. గారమ పంచాయతి ఇచిచన
సరిరఫికట్ ఎటువంటి సవర్ణ చేయడానికత
ఉపయోగపడుత ంది?
………………………. 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. ............ వయకతి రిజిస్టారార్ మరియు
యు.ఐ.డి.ఎ.ఐ వదద రిజిసర ర్ అయియ ఎటువంటి
గురిింపు పత్ారల లేని అతడు లేక్ ఆమె
వయకతిగత/చిర్ నామాలను ధురవీక్రిస్టి ార్

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Only Name పేర్
మాతరమే

Name & Address
పేర్ & చిర్ నామా

Only Address
చిర్ నామా మాతరమే

None of the above
ఏదియు కాదు

3

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Introducer
పరిచయక్ర్ి

Verifier వరిఫైయర్

Enrolment agency
ఎనరరల మంట్\ ఏజన్సీ

Operator ఆపరటర్

1

445

The enrolment set-up includes ……………….
నమోదు సేరషన్ లో ఉండవలసిన వసుివుల /పరిక్రాల

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Computer
క్ంపయయటర్

biometric devices
బయోమెటక
ిర
పరికారాల

Printer పిరంటర్

All of three ఈ
మూడునూ

4

446

Correction can be done within 4 days of
Demographic Data Entry
original enrolment. నమోదు చేసిన 4 రోజుల తరావత నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర
క్ూడా సవర్ణ చేసుకోవచుచ

True ఒపుప

false తపుప

444

1

447

In the case of children below 5 years, which is
mandatory ? 5 సంవతీర్ముల లోపు పిలిల
నమోదుక్ ఏది తపపనిసరి?

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

“Name" and
“EID/UID” of one
of the parents or
guardian పేర్
మరియు తలి
తండురల లేక్
సంర్క్షుని యొక్క
ఇ.ఐ.డి/యు.ఐ.డి

448

Resident who brings Arms license as PoI and
PoA can take enrolment . నివాసి యొక్క
ఆయుధాల ల ైసన్ీ వయకతిగత/చిర్ నామా నిరాిర్ణ
పత్ారల గా తీసుకోవచాచ?
After the data capture has been completed, the
data has to be "-------". నమోదు పరకయ
తర లో డేటా
తీసుక్ నన తరావత , డేటా ను ఏమి చేయాల

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

True ఒపుప

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Printer is a mandatory requirment for
enrolment station . పరతీ నమోదు కందరంలో పిరంటర్
వుండడం తపపనిసరి
Verifier is required for each Enrolment centre.
పరతీ నమోదు కందరంలో వరిఫైర్ వుండాలా?
Taking signature of the resident on the slip
after completing the enrolment is mandatory .
నమోదు అయిన తరావత ర్శ్రదు మీద నివాసి సంతక్ం
తపపనిసరా?
Resident 's name is Ramesh Krishnan whereas
the operator put as Ramesh K. Is operator
allowed to do like this ? నివాసి పేర్ ర్మేష క్ృషణ న్
కాని ర్మేష .క అని ఆపరటర్ ఎంటర్ చేస్టాడు. అలా
చేయవచాచ?
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) ? నివాసి కోరిన పరకార్ం వరిఫైర్ ఇచిచన
వయకతిగత/చిర్ నామా లో సవలప మార్ పల
చేయగలడా?ఉదాహర్ణక్ వయకతిగత దురవపతరంలో
"మన్సష" అని వుంది "మనిష" అని ఆధార్ లో మార్ ప
చేయడ౦ క్ దుర్ త ందా?

449

450

451
452

453

454

“Name" and
Neither (1) or (2) 1
“EID/UID” of both మరియు 2 కాదు
parents or
guardian పేర్
మరియు తలి
తండురల మరియు
సంర్క్షుని యొక్క
ఇ.ఐ.డి/యు.ఐ.డి
క్ూడా వుండాల
false తపుప

1

Confirmed by the
superviosr సూపర్
వైజర్ నిరాిరించాల

Reviewed and
Both 1 and 2 1
confirmed with
మరియు 2
the resident నివాసి
చూసి నిరాిరించాల

2

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No. కాదు

1

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర
Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

True ఒపుప

False తపుప

1

Yes అవును

No. కాదు

1

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No కాదు

Demographic Data Entry
నివాస సంబంధ డేటా ఎంటీర

Yes అవును

No. కాదు

Operator has to
enter the full name
ఆపరటర్ పయరిి పేర్
తపపక్ ఎంటర్ చేయాల

1

3

1

