
S. 

No./એસ.

એન.

Chapter પ્રકરણ QUESTION_TEXT
પ્રશ્ન લખાણ

OPTION_1
વિકલ્પો 1

OPTION_2
વિકલ્પો 2

OPTION_3
વિકલ્પો 3

OPTION_4
વિકલ્પો 4 Answer/જ

િાબ

1

Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Who among the 

following had 

established UIDAI by 

passing Aadhaar Act, 

2016 

નીચેનાભાાંથી કણે 
આધાય અધધધનમભ, 
2016 ાવ કયીને 
UIDAIની સ્થાના 
કયી શતી?

State Government યાજ્મ વયકાય Government of 

India
બાયત વયકાય Registrars યજજસ્રાય Enrolment 

Agency

નોંધણી 
એજન્વી 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

When was UIDAI 

established as Statutory 

Authority under Ministry 

of Electronics and I.T ?

ઈરેક્ટ્રધનક્ટ્વ અને I.T 
ભાંત્રારમ શઠે 
UIDAIને લૈધાધનક 
તાંત્ર તયીકેની 
સ્થાના ક્યાયે 
કયલાભાાં આલી શતી?

28th January, 2009

28 ભી 
જાન્યઆુયી, 
2009

29th 

September, 

2010

29 ભી 
વપ્ટેમ્ફય, 2010

12th 

September, 

2015

12 ભી 
વપ્ટેમ્ફય, 2015

12th July, 

2016

12 ભી 
જુરાઇ, 2016 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Which organisation is 

responsible for issuing 

UID?

UID અદા કયલા ભાટે 
કઈ વાંસ્થા જલાફદાય 
છે?

Election 

Commission
ચ ૂાંટણી ાંચ Planning 

Commission
આમજન ાંચ MeitY MeitY UIDAI UIDAI 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Why was UIDAI created ?

ળા ભાટે UIDAIની 
યચના કયલાભાાં 
આલી?

To Provide robust 

technology to 

eliminate 

duplicate and fake 

identities, and

ડુપ્પ્રકેટ અને 
નકરી ઓખને 
દૂય કયલા શઠે 
ભજબતૂ 
ટેક્ટ્નરૉજી પયૂી 
ાડલા ભાટે.

to provide 

identity that 

can be verified 

and 

authenticated 

in an easy, cost-

effective way

ઓખ પ્રદાન 
કયલા જે વય, 
ખચચ-અવયકાયક 
યીતે 
ચકાવલાભાાં 
અને પ્રભાણણત 
કયી ળકામ.

To make 

another 

Identification 

Document

અન્મ ઓખ 
દસ્તાલેજ 
ફનાલલા ભાટે.

Both 1 & 2 ફાંને 1 & 2 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

When was the Aadhaar 

Enrolment /Update 

Regulation 2016 

published in official 

gazettee

આધાય 
નોંધણી/અડેટ 
ધનમભન 2016, 
પ્રાયાંણબક યાજત્રભાાં 
ક્યાયે પ્રકાધળત થયુાં?

28th January, 2009

28 ભી 
જાન્યઆુયી, 
2009

29th 

September, 

2010

29 ભી 
વપ્ટેમ્ફય, 2010

12th July, 

2016

12 ભી જુરાઈ, 
2016

12th 

September 

2017

12 ભી 
વપ્ટેમ્ફય, 
2017

4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

What do you mean by 

Aadhaar 

Enrolment/Update 

Process

આધાય નાભ નોંધણી 
/ અડેટ પ્રક્રિમાન 
અથચ શુાં છે?

The process,to 

collect 

demographic and 

biometric 

information from 

individuals by the 

enrolment 

agencies for the 

purpose of issuing 

Aadhaar numbers 

to such individuals 

under the 

Aadhaar Act.

આધાય 
અધધધનમભ 
શઠે આલી 
વ્મક્ક્ટ્તઓ ભાટે 
આધાય નાંફય 
અદા કયલાના 
શતેવુય નોંધણી 
એજન્વીઓ દ્વાયા 
વ્મક્ક્ટ્તઓની 
લસ્તી ધલમક 
અને ફામભેક્રરક 
ભાક્રશતી એકધત્રત 
કયલાની પ્રક્રિમા.

Process to 

collect personal 

information of 

the resident to 

issue 

Identification 

Number

ઓખ વાંખ્માને 
યજૂ કયલા ભાટે 
યશલેાવીની 
વ્મક્ક્ટ્તગત 
ભાક્રશતી 
એકધત્રત 
કયલાની પ્રક્રિમા.

Process to 

collect 

financial 

information 

like PAN 

number, 

Bank A/c no. 

to issue 

Identification 

Number

ઓખ નાંફય 
અદા કયલા 
ભાટે PAN 
નાંફય, ફેન્ક 
A/C નાંફય 
જેલી નાણાકીમ 
ભાક્રશતી 
એકધત્રત 
કયલાની પ્રક્રિમા.

None of the 

above

ઉયુચક્ટ્તભાાં
થી કઈ નક્રશ. 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

What is the process of 

capturing resident data 

both Demographic and 

Biometric for generation 

of Aadhaar called?

આધાય કાડચ ફનાલલા 
ભાટે ફાંને લસ્તી 
ધલમક અને 
ફામભેરીક યશલેાવી 
ડેટા ભેલલાની 
પ્રક્રિમા શુાં છે?

Authentication પ્રભાણીકયણ Enrolment નોંધણી Identification ઓખ Presentation પ્રસ્તધુત 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

_____ is any entity 

authorised or recognised 

by the Authority for the 

purpose of enrolling

individuals through 

Enrolment Agency.

_____ એ નોંધણી 
એજન્વી દ્વાયા 
વ્મક્ક્ટ્તઓની 
નોંધણીના શતે ુભાટે 
વત્તા દ્વાયા અધધકૃત 
અથલા ભાન્મ 
કઈણ એન્ન્ટટી છે

Introducer ક્રયચામક Enrolling agency નોંધણી એજન્વી Agency એજન્વી Registrar યજજસ્રાય 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

_____ is any entity 

engaged by the Registrar 

for the purpose of 

enrolling

individuals.

_____ વ્મક્ક્ટ્તઓની 
નોંધણીના ઉદે્દશ્મ ભાટે 
યજજસ્રાય દ્વાયા 
યકામેર કઈણ 
એન્ન્ટટી છે.

Introducer ક્રયચામક Enrolment 

Agency
નોંધણી એજન્વી Supervisor/Op

erator

અલેક્ષક / 
ઑયેટય Registrar યજજસ્રાય 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

The Verifier/Certifier is 

the personnel appointed 

by ________ for 

verification of 

documents at enrolment 

centres.

ચકાવણી કેન્રભાાં 
દસ્તાલેજની 
ચકાવણી ભાટે  
________ દ્વાયા 
ધનયકુ્ટ્ત કયામેર 
કભચચાયીઓ છે.

Operator ઑયેટય Introducer ક્રયચામક Registrars યજજસ્રાય Enrolling 

agency

નોંધણી 
એજન્વી 3
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

_________is the place 

where the Aadhaar 

Enrolment/Update is 

conducted by Certified 

Operator/Supervisor

_________ એ 
સ્થાન છે જ્માાં આધાય 
નોંધણી અને સધુાય 
પ્રભાણણત ઑયેટય / 
અલેક્ષક દ્વાયા શાથ 
ધયલાભાાં આલે છે.

Enrolment Center નોંધણી કેન્ર Exam Center યીક્ષા કેન્ર Hospital શક્સ્ટર School ળાા 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

__________ is a certified 

personnel employed by 

Enrolment Agencies to 

execute the process of 

enrolment /update at 

the enrolment centers

_________ એ 
પ્રભાણણત વ્મક્ક્ટ્ત છે 
જે  નોંધણીકયણ 
એજન્વીઓ દ્વાયા 
ધનયકુ્ટ્ત નોંધણી 
કેન્રભાાં નોંધણી 
કયાલલાની 
પ્રક્રિમા/અડેટ 
અભર કયલા ભાટે  
શમ છે.

Enrolment 

Operator
નોંધણી ઑયેટય Enrolment 

Supervisor
નોંધણી અલેક્ષક Introducer ક્રયચામક Both 1 & 2 ફાંને 1 & 2 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Who among the 

following ensures that 

only trained and 

certified persons handle 

the enrolment/update 

process?

આભાાંથી કણ 
સધુનધિત કયે છે કે 
ભાત્ર પ્રધળણક્ષત અને 
પ્રભાણણત વ્મક્ક્ટ્તઓ 
નોંધણી/અડેટ 
પ્રક્રિમા શાથ ધયલાભાાં 
આલે છે?

UIDAI UIDAI Operator ઑયેટય Supervisor અલેક્ષક Enrolment 

Agency

નોંધણી 
એજન્વી 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

_____________is 

responsible to conduct 

the Certification exam 

for the role of 

Operator/Supervisor

_____________ઑ
યેટય/અલેક્ષકની 
ભધૂભકા ભાટેની 
પ્રભાણત્રક યીક્ષા 
રેલા ભાટે જલાફદાય 
છે.

Introducer ક્રયચામક Enrolment 

Agency
નોંધણી એજન્વી

Testing and 

Certification 

Agency

યીક્ષણ અને 
પ્રભાણન 
એજન્વી

Registrar યજજસ્રાય 3
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

_______ is a person 

registered with the 

Registrar and Authority 

who confirms the 

identity of a person who 

does not have any valid 

POI and POA. 

_______ યજજસ્રાય 
અને વત્તાધધકાય વાથે 
યજીસ્ટય થમેરી 
વ્મક્ક્ટ્ત છે જેણે એલી 
વ્મક્ક્ટ્તની ઓખની 
ખાતયી આે છે કે 
જેની ાવે કઈ ભાન્મ 
POI અને POA નથી.

Operator ઑયેટય Introducer ક્રયચામક Enrolling 

agency
નોંધણી એજન્વી Agency એજન્વી 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

_______ is a person 

registered with the 

Registrar and Authority 

who confirms the 

_______ યજજસ્રાય 
અને વત્તાધધકાય વાથે 
યજીસ્ટય થમેરી 

Operator ઑયેટય Introducer ક્રયચામક Enrolling 

agency
નોંધણી એજન્વી Agency એજન્વી 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Who are applicable to 

can get the Aadhaar 

Enrolment/Update done?

કણ આધાય નોંધણી 
/ અડેટ કયાલી 
ળકળે?

Operator ઑયેટય

An individual 

who has 

resided in India 

for a period or 

periods 

amounting in 

all to one 

hundred and 

eighty-two 

days (182) or 

more in the 

  એ વ્મક્ક્ટ્ત  જે 
આધાય 
નોંધણી/અડેટ 
અયજી  કયલા 
ભાાંગતી શમ 
તેણે 12 
ભક્રશનાભાાં જુદા 
જુદા 

NRI NRI None of the 

above

ઉયુચક્ટ્તભાાં
થી કઈ નક્રશ 2

18

Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Enrolment Identification 

Number (EID) is ___-digit 

number allocated to 

residents at the time of 

નોંધણી ઓખ 
વાંખ્મા (EID) ___ 
નોંધણીના વભમે 

10 10 12 12 15 15 28 28 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Resident is an individual 

who has resided in India 

for a period or periods 

amounting in all to ___ 

days or more in the 

twelve months 

 યશલેાવી એ વ્મક્ક્ટ્ત 
છે જે આધાય 
નોંધણી/અડેટ 
અયજી  તાયીખ છી 
તયત અથલા 12 

32 32 61 61 123 123 182 182 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Which of the following 

contact numbers can a 

resident call for 

resolutions to their 

આભાાંથી કમા 
વાંકચન ાંફય ય 
આધાય વાથે વાંફાંધધત 

1947 1947 2009 2009 140 140 108 108 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Aadhaar is unique 

because 

____________________.

આધાય અનન્મ છે 
કાયણ કે 
________________
____.

No two residents 

will have the same 

Aadhaar

number

કઈ ફે 
યશલેાવીઓ ાવે 
વભાન આધાય 
શળે 

A family can 

get a unique 

recognized ID

એક કુટુાંફ 
અનન્મ ઓખ 
ID ભેલી ળકે છે

A person can 

avail two 

Aadhaar 

numbers

વ્મક્ક્ટ્ત ફે 
આધાય નાંફય 
ભેલી ળકે છે

None of the 

above

ઉયુચક્ટ્તભાાં
થી કઈ નક્રશ 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Which of the following is 

NOT a component of 

enrollment setup?

નીચે આેરાભાાંથી 
કયુાં નોંધણી 
વેટઅન ઘટક નથી?

Computer કમ્પ્યટુય Biometric 

device

ફામભેક્રરક 
ઉકયણ

Bomb 

detector
ફમ્ફ ળધનાય Iris scanner

આઇક્રયવ 
સ્કેનય 3
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Which of the given is 

true about Aadhaar?

આેરાભાાંથી શુાં 
આધાય ધલળે વાચુાં છે?

An individual can 

obtain multiple 

Aadhaar numbers 

વ્મક્ક્ટ્તગત 
ફહુધલધ આધાય 
નાંફય ભેલી 
ળકે છે

Aadhaar 

collects 

financial 

information of 

residents 

આધાય 
ધનલાવીઓની 
નાણાકીમ 
ભાક્રશતી 

Aadhaar can 

be used as 

Proof of 

Citizenship

આધાયન 
ઉમગ 
નાગક્રયકતાના 
પયુાલા તયીકે 

Aadhaar 

enables 

resident’s 

identification 

 subject to 

આધાય 
યશલેાવીની  
ઓખને 
વપ 

4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Aadhaar uses which of 

the given to uniquely 

identify the resident?

મૂ ધનલાવીને 
ઓખલા ભાટે 
આધાય આભાાંથી ળેન 

Name and 

Address of the 

resident

યશલેાવીનુાં નાભ 
અને વયનામુાં Fingerprints ક્રપિંગયધપ્રન્્વ Iris આઇક્રયવ Both 2 & 3 ફાંને 2 & 3 4
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Which of the given is 

true about Aadhaar?

આેરાભાાંથી આધાય 
ધલળે શુાં વાચુાં છે?

It is just another 

card

તે ભાત્ર એક 
અન્મ કાડચ છે

Will collect and 

record 

demographic 

and biometric 

information for 

generation of 

Aadhaar 

Number

આધાય નાંફય 
ફનાલલાભાટે 
લસ્તી ધલમક 
અને ફામભેક્રરક 
ભાક્રશતી 
એકધત્રત અને 
યેકડચ કયળે

Aadhaar will 

replace all 

other IDs

આધાય અન્મ 
તભાભ ID ને 
ફદરળે

Will collect 

profiling 

information, 

such as 

caste, 

religion, 

language

જાધત, ધભચ, 
બાા જેલી 
રૂયેખાકયણ 
ભાક્રશતી 
એકધત્રત 
કયળે.

2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

____________ is a 

document to convey the 

Aadhaar number to a 

resident.

____________ એ 
એક યશલેાવીને 
આધાય નાંફય 
આલાની એક 
દસ્તાલેજ છે.

Aadhaar letter આધાય ત્ર CIDR CIDR UID UID Aadhaar 

number
આધાય નાંફય 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Aadhaar will be used to 

prove citizenship. 

આધાયન ઉમગ 
નાગક્રયકતા વાણફત 

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Aadhaar will cover all 

residents of India who 

are residing in India for 

180 days from the date 

of Aadhaar 

enrolment/update

આધાય બાયતના 
તભાભ યશલેાવીઓને 
આલયી રેળે જેઓ 
આધાય 
નોંધણી/અડેટની 
તાયીખથી 180 ક્રદલવ 
ભાટે બાયતભાાં યશ ેછે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1



29

Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

The vision of UIDAI is to 

empower residents of 

India with a unique 

identity and a digital 

platform to authenticate 

anytime, anywhere.

UIDAI ની રન્ટટ છે કે 
બાયતના 
યશલેાવીઓને એક 
અનન્મ ઓખ અને 
ગભે ત્માયે, ગભે ત્મા 
ક્રડજજટર પ્રેટપભચ 
દ્વાયા પ્રભાણણત થલા 
ભાટે વળક્ક્ટ્તકયણ 
કયવુાં.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 1: 

Introduction to 

UIDAI and Aadhaar 

પ્રકયણ – 

૧:યઆુઇડીએઆઈ અને 
આધાયન રયચમ

Aadhaar is a 15-digit 

number. 

આધાય 15-અંકન 
નાંફય છે. TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which person or Entity 

among the following is 

eligible to become a 

registrar?

નીચેનાભાાંથી કઈ 
મક્તત અથલા 
અક્ષતત્લ યજજષરાય 
ફનલા ભાટે મગ્મ છે?

Any individual કઈણ મક્તત

Any Entity 

under central 

Govt. Ministry, 

State 

Government

કેન્રીમ વયકાય 
શઠે કઈણ 
અક્ષતત્લ 
ભાંત્રારમ, યાજ્મ 
વયકાય

Any citizen of 

India

બાયતન  
કઈણ નાગરયક

Any 

individual 

capable of 

running a 

business

મલવામ 
ચરાલલા 
ભાટે વક્ષભ 
કઈણ 
મક્તત

2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

should be avoided/not 

to be done  by the 

registrar?

યજજષરાય દ્વાયા 
નીચેનાભાાંથી શુાં 
ટાવુાં જઈએ/ ન 
કયવુાં જઈએ?

Responsible for 

field level 

execution, 

monitoring and 

audit

કે્ષત્ર ષતય 
કામમારન, 

નનગયાની અને 
ઑરડટ ભાટે 
જલાફદાય

Display 

adequate 

information 

about Aadhaar 

enrolment and 

update on their 

websites

તેભની 
લેફવાઇટ્વ ય 
આધાય નોંધણી 
અને અદ્યતન 
નલળે મામપ્ત 
ભારશતી દળામલલી

Use the 

information 

collected 

during 

enrolment 

for any 

purpose 

other than 

Aadhaar 

Enrolment/Up

date

નોંધણી 
દયનભમાન 
એકનત્રત કયેરી 
ભારશતીન 
ઉમગ આધાય 
નોંધણી / 

અદ્યતન 
નવલામના 
કઈણ શતે ુ
ભાટે કયલ

Allow UIDAI 

reasonable 

access to the 

premises 

occupied by 

it in case 

required

UIDAI ને 
જરૂયીમાતના 
રકષવાભાાં 
તેના દ્વાયા 
લવલાટ 
કયામેર 
જગ્માઓભાાં 
મગ્મ 
પ્રલેળની 
ભાંજૂયી 
આલી

3

33

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars shall at all 

times abide by the Code 

of Conduct as specified 

in ______________ for  

Aadhaar 

Enrolment/Update.

યજજષરાવમ શાંભેળાાં 
આધાય કડ / અદ્યતન 
ભાટે 
______________ ભાાં 
નનરદિશટ કમામ મજુફ 
આચાય વાંરશતાનુાં  
ારન કયલા ભાટે 
ફાંધામેર યશળેે.

Aadhaar Act 2016 

and Aadhaar 

Regulations

આધાય 
અનધનનમભ 2016 

અને આધાય 
નનમભન

GFR Rules GFR નનમભ Both I and II ફાંને I અને II
None of the 

above

ઉયતત 
કઈ નશીં 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Who among the 

following is responsible 

for evaluating the 

applications of agencies 

and empanel the eligible 

agencies as enrolling 

agencies- EA?

નીચેનાભાાંથી કણ 
એજન્વીઓની 
અયજીઓના મલૂમાાંકન 
ભાટે જલાફદાય છે 
અને રામક 
એજન્વીઓને નોંધણી 
કયતી એજન્વીઓ 
તયીકે નનયતુત કયે છે- 

EA?

Central Ministry કેન્દ્ન્રમ ભાંત્રારમ Registrar and 

UIDAI

યજજષરાય અને 
UIDAI

Both I and II ફાંને I અને II UIDAI UIDAI 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

What are the basic 

responsibity of Registrar?

યજજષરાયની મૂભતૂ 
જલાફદાયી શુાં છે?

Adherence to 

Aadhaar Act 2016 

and Aadhaar 

Regulations

આધાય 
અનધનનમભ 2016 

અને આધાય 
નનમભનુાં ારન

Hire/engage 

Enroling 

Agency and 

moniter its 

functioning

 નોંધણી કયનાય 
એજન્વીને 
બયતી કયલી / 

જડાલલી અને 
તેની 
કાભગીયીનુાં 
નનયીક્ષણ કયવુાં

Ensure that 

any 

Enrolment 

agency and/ 

or person 

employed or 

appointed by 

them to 

conduct the 

enrolment 

and update 

operations 

are certified

ખાતયી કયે છે કે 
નોંધણી અને 
અદ્યતન પ્રરિમા 
કયલા ભાટે 
તેભના  દ્વાયા 
નનભણ ૂાંક કયેરી 
કઇણ નોંધણી 
એજન્વી કે 
મક્તત  
પ્રભાણણત  છે.

All of the 

above

ઉયતત 
તભાભ 4
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which person or Entity 

among the following is 

eligible to become a 

Enroling Agency?

નીચેનાભાાંથી કઈ 
મક્તત અથલા 
અક્ષતત્લ નોંધણી 
કયતાાં એજન્વી ફનલા 
ભાટે ાત્ર છે?

Any individual 

fullfilling the 

condition 

mentioned in RFE 

for Enrolment 

Agency specified 

by Registrar/UIDAI

યજજષરાય / UIDAI 

 દ્વાયા આેરી 
નોંધણી એજન્વી 
ભાટે RFE ભાાં 
ઉલરેણખત 
ળયતને ણૂમ 
કયનાય કઈણ 
મક્તત

Any individual 

capable of 

running a 

business

મલવામ 
ચરાલલા ભાટે 
વક્ષભ કઈણ 
મક્તત

Any cerfied 

Operator 

/Supervisor 

કઈણ 
પ્રભાણણત 
ઑયેટય / 

અલેક્ષક

Any 

individual 

who own a 

Aadhaar 

Enrolment/ 

Update 

Device

કઈ ણ 
મક્તત કે જે 
આધાય 
નોંધણી/અદ્ય
તન માંત્ર 
ધયાલે છે

1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

criteria should an 

individual qualify to be 

eligible for a supervisor 

role?

I. Should be of age 18 

years and above

II. Shall be 10+2 pass

III. Should have Aadhaar 

number

IV. Should have obtained 

“Supervisor Certificate” 

from a Testing and 

Certification Agency 

v. Should have obtained 

a certificate in Basics of 

Computers

કઈ મક્તતને 
અલેક્ષકની ભનૂભકા 
ભાટે મગ્મ થલા ભાટે 
નીચેનાભાાંથી ક્ાાં 
ભાદાંડયુા કયલાાં 
જઈએ? 

I. 18 લમ અથલા તેથી 
લધ ુઉંભયની શલી 
જઈએ
II. 10 + 2 ાવ શલી 
જઈએ
III. આધાય નાંફય 
શલ જઈએ
IV. એક યીક્ષણ અને 
પ્રભાણન એજન્વી 
દ્વાયા "સુયલાઇઝય 
પ્રભાણત્ર" ભેલવુાં 
જઈએ
v. કમ્પપ્યટુવમના 
મૂભતૂભાાં પ્રભાણત્ર 
ભેલવુાં જઈએ

I,II and III I,II અને III I, III and IV I, III અને IV I,II, III and IV I,II, III અને IV
All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

should an individual 

possess before starting 

his/her role as EA 

supervisor?

EA અલેક્ષક તયીકેની 
તેભની ભનૂભકાને ળરૂ 
કયતા શરેાાં 
નીચેનાભાાંથી શુાં 
મક્તત ાવે શવુાં 
જઈએ?

Should possess 

Basics in 

Computer 

Education 

Certificate

કમ્પપ્યટુય નળક્ષણ 
પ્રભાણત્રભાાં 
મૂભતૂ શવુાં 
જઈએ

Should be a 

graduate

ષનાતક શવુાં 
જઈએ

Should be 

comfortable 

with local 

language 

keyboard and 

transliteration

ષથાનનક બાા 
કીફડમ અને 
ણરપ્માંતય વાથે 
આયાભદામક 
શવુાં જઈએ

Should be a 

prominent 

person 

within the 

given region

આેરા 
પ્રદેળભાાં 
અગ્રણી 
મક્તત શલી 
જઈએ

3
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Who among the 

following is responsible 

for setting up of the 

laptop/desktop with 

Aadhaar client installed 

and tested at Enrolment 

Center?

નીચેનાભાાંન ુાં કણ 
નોંધણી કેન્રભાાં 
ષથાનત કયેરાાં અને 
ચકાવેરાાં આધાય 
ગ્રાશક વાથેના 
રેટ / ડેષકટની 
ષથાના ભાટે 
જલાફદાય છે?

Authority અનધકાયી Registrar યજજષરાય Operator/Sup

ervisor

ઑયેટય/અલેક્ષ
ક IT technician

IT 

ટેકનનનળમન 3

40

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Supervisor must submit 

his/her “On boarding 

Form” along with the 

required documents to 

the Enrolment Agency, 

which in turn submits 

the form to 

_______________ 

concerned for 

verification. 

અલેક્ષક એ નોંધણી 
એજન્વીને આલવમક 
દષતાલેજ વાથે તેના 
/ તેણીનુાં "ફરડિંગ પભમ 
ણ જભા કયાલવુાં 
જઈએ, જે ફદરાભાાં 
ચકાવણી ભાટે 
વાંફાંનધત પભમને 
_______________ 

ાવે જભા કયે છે.

Authority’s 

Regional Offices

અનધકાયીની 
પ્રાદેનળક કચેયી 
એ

Verification 

officer

ચકાવણી 
અનધકાયી

Another 

supervisor
અન્મ અલેક્ષક Registrar 

Office

યજજષરાય 
કામામરમ 1
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Who among the 

following is considered 

as enrolled user during 

the operator/supervisor 

on-boarding?

ઑયેટય/ અલેક્ષક 
ઓન-ફરડિંગ 
દયનભમાન 
નીચેનાભાાંથી કને 
નોંધાલેર લયાળકતામ 
તયીકે ગણલાભાાં આલે 
છે?

A user who 

introduces other 

residents who 

cannot produce 

POI or POA

એલ 
લયાળકતામ કે 
જેઓ અન્મ 
નનલાવીઓન 
રયચમ આે છે 
જેઓ POI 

અથલા POA ને 
યજુ કયી ળકતા 
નથી

A user who has 

filled the 

enrollment 

form to get 

Aadhaar

એક 
લયાળકતામ કે 
જેને આધાય 
ભેલલા ભાટે 
નોંધણીનુાં પભમ 
બયુું છે

A user who 

has appeared 

at an 

enrolment 

centre to get 

enrolled for 

Aadhaar

એક 
લયાળકતામ કે 
જેને નોંધણી 
ભાટે નોંધણી 
કેન્રભાાં પ્રલેળ 
કમો છે

Operator/Su

pervisor 

whose 

biometric  

verification 

is 

successfully 

completed 

and stored 

in the 

Enrolment 

Client

ઑયેટય/ 

અલેક્ષક કે 
જેની 
ફામભેરરક 
ચકાવણી 
વપતાલૂમક
 ણૂમ થઇ છે 
અને નોંધણી 
ગ્રાશકભાાં 
વાંગ્રરશત થઇ 
છે

4
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

In case of Introducer-

based enrolment, which 

of the given additional 

information shall be 

collected?

 I. Introducer's signature

II. Introducer's thumb 

impression

III. Introducer's Aadhaar 

number

રયચામક-આધારયત 
નોંધણીના રકષવાભાાં, 
આેરાભાાંથી કઈ 
લધાયાની 
ભારશતીભાાંથી એકનત્રત 
કયલાભાાં આલળે??

 I. રયચામકની વશી 
II. રયચામકના 
અંગઠૂાની છા
III. રયચામકની 
આધાય વાંખ્મા

Only I ભાત્ર I Only II ભાત્ર II Both II and III ફાંને  II અને III
All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

As part of managing the 

enrolment centre, which 

of the following should a 

"Supervisor" do?

નોંધણી કેન્રના 
પ્રફાંધનના બાગરૂે, 

નીચેનાભાાંથી શુાં 
"અલેક્ષક"ને કયવુાં 
જઈએ??

“Sign off” every 

enrolment on 

Aadhaar client

આધાય ગ્રાશક 
ય દયેક 
નોંધણી ભાટે 
"વાઇન ઓપ  
કય"

Use “Find 

Aadhaar 

Facility” to 

ensure fresh 

residents have 

never enrolled

તાજા 
યશલેાવીઓએ 
ક્ાયેમ નોંધણી 
કયાલી નથી 
તેની ખાતયી 
કયલા ભાટે 
"આધાય  
ળધની વગલડ" 

ન ઉમગ કય

Ensure that 

the Operator 

provides 

his/her 

biometric 

confirmation 

after every 

Aadhaar 

enrolment/up

date

ખાતયી કય કે 
ઑયેટય દયેક 
આધાય નોંધણી 
/ અદ્યતન છી 
તાની 
ફામભેરરક 
નુ્દ્શટ યૂી ાડ ે
છે

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Supervisor also ensures 

that enrolment stations 

are synched at least 

once in every 

___________.

અલેક્ષક એ ણ 
સનુનનિત કયે છે કે 
નોંધણી કેન્ર દયેક 
________  ઓછાભાાં 
ઓછાં એકલાય 
વભન્લનમત 
(synchronize) કયે છે.

10 days 10 રદલવે 15 days 15 રદલવે 20 days 20 રદલવે Month ભશીન 1
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

should a supervisor 

ensure to backup, sync 

and export data?

I. Take backup of all the 

enrolment data twice a 

day to external hard disk

II. Send all the day-to-

day enrolment details to 

your personal email ID

III. Sync enrolment 

stations at least once in 

every 10 days

IV. Maintain a register 

for data exported

V. Save all the data on 

Google cloud

એક અલેક્ષકને ડેટાના 
ફેકઅ ,નવિંક અને 
નનકાવ કયલાની 
ખાતયી કયલા ભાટે 
નીચેનાભાાંથી શુાં કયવુાં 
જઈએ? 

I. રદલવભાાં ફે લખત 
તભાભ નોંધણી ડેટાન 
ફાહ્ય શાડમ 
રડષકભાાંફેકઅ ર. 
II. તભાયી મક્તતગત 
ઇભેઇર ID ભાાં તભાભ 
યજ-ફ-રદલવ 
નોંધણીની નલગત 
ભકર
III. દયેક 10 રદલવભાાં 
ઓછાભાાં ઓછાં 
એકલાય નોંધણી 
કેન્રને વભન્લમ કય
IV. નનકાવ કયેરા ડેટા 
ભાટે એક યજીષટય 
યાખ 
V. ગગુર કરાઉડ ય 
તભાભ ડેટાને વાચલ

I, II and IV I, II અને IV I, III and IV I, III અને IV II, III, IV and V II, III, IV અને V
All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 2
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

At the end of the day, 

supervisor should allow 

the operator to review 

the Enrolment packets 

created by him?

રદલવના અંતે, 

અલેક્ષકને ઑયેટયને 
તેના દ્વાયા ફનાલેર  
નોંધણી ેકેટની 
વભીક્ષા કયલાની 
ભાંજૂયી આલી 
જઈએ?

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

In case of any error 

found in the enrolment 

data entered, which of 

the following should be 

done?

નોંધણીના ડેટાભાાં 
ભેરી કઈ ભરૂની 
ફાફતભાાં, 
નીચેનાભાાંથી શુાં કયવુાં 
જઈએ?

Use discretion to 

fill in the details 

correctly

નલગતને મગ્મ 
યીતે બયલા ભાટે 
નલવાંગનત 
ત્રકન 
ઉમગ કયલ

A supervisor 

needs to 

identify the 

correct data

એક અલેક્ષકને 
મગ્મ ડેટાને 
ઓખલાની 
જરૂય છે

Inform the 

resident to 

come to the 

enrolment 

centre within 

correction 

time frame

નનલાવીને 
જણાલ કે 
સધુાયણા 
વભમની 
ભમામદાભાાં 
નોંધણી કેન્રભાાં 
આલે

Go to the 

resident's 

house and 

collect the 

right details

નનલાવીના 
ઘયે જાઓ 
અને મગ્મ 
નલગત 
એકનત્રત કય

3
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

actions should a 

supervisor do after day-

end review?

રદલવના અંતની 
વભીક્ષા છી 
નીચેનાભાાંથી કમા 
કામો અલેક્ષકને કયલા 
જઈએ?

Sign off by giving 

his/her fingerprint

તેના/ તેણીના 
રપિંગયનપ્રિંટ 
આીને વાઇન 
ઓપ કય

Send a mail to 

authority

અનધકાયીને એક 
ભેઇર ભકરલી

Send bulk 

SMSes to the 

residents 

enrolled for 

the day

તે રદલવભાાં 
નોંધામેરા 
નનલાવીઓને 
ફલક SMS 

ભકરલા

Ask operator 

to sign off by 

giving 

his/her 

fingerprint

ઑયેટયને 
તેના / 

તેણીના 
રપિંગયનપ્રિંટ 
આીને 
વાઇન ઓપ 
કયલા ભાટે 
છૂવુાં

1
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નોંધણી કભમચાયીગણ

A supervisor monitors 

and audits the functions 

at the enrolment centre. 

How does the audit 

feedback help the entire 

team?

એક અલેક્ષક નોંધણી 
કેન્રભાાં કામોનુાં 
નનયીક્ષણ કયે છે અને 
ઑરડટ કયે છે. ઓરડટ 
પ્રનતરિમા કેલી યીતે 
વભગ્ર ટીભને ભદદ 
કયે છે?

Remove the 

under-performing 

operators

ખયાફ- કાભગીયી 
કયનાય 
ઑયેટયને દુય 
કયલા   

Cut the pay of 

the operators 

whose 

performance is 

not up to the 

benchmark

જે ઑયેટયનુાં 
પ્રદળમન 
ફેંચભાકમ સધુી 
નથી તેની 
ચકુલણીભાાં કા 
કયલા

Identify the 

areas of 

improvement 

of enrolment 

operations 

and data 

quality

નોંધણી 
કાભગીયી અને 
ડેટાની ગણુલત્તા 
સધુાયલાના 
કે્ષત્રને ઓખ 
કયલી

Escalate the 

matters to 

the Authority

આ 
ફાફતને 
અનધકાયીઓ 
સધુી ખવેડલી

3
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Who is an 

operator/supervisor?

એક ઑયેટય/ 

અલેક્ષક કણ છે?

A person who 

handles the 

functions of an 

enrolment agency 

like cleaning, 

electricity 

connection ect.

નોંધણી કેન્રભાાં 
ષલચ્છતા, 
લીજી કનેતળન 
લગેયે જેલા 
કામોને 
વાંબાનાય 
મક્તત.

A mediator 

between the 

Authority and 

enrolment 

agency

અનધકાયી અને 
નોંધણી એજન્વી 
લચ્ચે ભધ્મષથી

An individual 

employed by 

an Enrolment 

Agency to 

execute 

enrolment at 

the 

enrolment 

stations

નોંધણી કેન્રભાાં 
નોંધણી એજન્વી 
દ્વાયા નોંધણી 
પ્રરિમા કયલા 
ભાટે કામમયત 
મક્તત

A resident 

who comes 

to the 

enrolment 

agency to 

get enrolled 

for Aadhaar

એક નનલાવી 
જે આધાય 
ભાટે નોંધણી 
કયાલલા 
નોંધણી 
એજન્વીભાાં 
આલે છે

3
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નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following is 

the eligibility criteria for 

an individual to work for 

the role of 

operator/supervisor?

કઈ મક્તતને 
ઑયેટય / અલેક્ષકની 
ભનૂભકા ભાટે કાભ 
કયલા ભાટેનુાં મગ્મતા 
ભાદાંડ નીચેનાભાાંથી 
કયુાં છે?

Person should be 

between 18 and 

21 years of age

મક્તત 18 થી 21 

લમની લમ 
લચ્ચેની શલી 
જઈએ

Person should 

be a graduate

મક્તત ષનાતક 
શલી જઈએ

Person 

should be 

expert in JAVA

મક્તત જાલાભાાં 
નનશણાત શલી 
જઈએ

Person 

should have 

obtained 

“Operator/Su

pervisor 

Certificate” 

from a 

Testing and 

Certification 

Agency 

મક્તતએ 
ટેન્દ્ષટિંગ અને 
વરટિરપકેળન 
એજન્વી 
ાવેથી 
"ઑયેટય/અ
લેક્ષક 
પ્રભાણત્ર" 

ભેલવુાં 
જઈએ

4
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નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

should an 

operator/supervisor 

must ensure when 

checking resident's 

Aadhaar enrolment or 

Update form?

ઑયેટય/ અલેક્ષકને 
નનલાવીની આધાય 
નોંધણી અથલા 
અદ્યતન પભમની 
તાવ કયતી લખતે 
નીચેનાભાાંથી ળેની 
ખાતયી કયલી જઈએ?

Has resident's 

thumbprint

નનલાવીના 
અંગઠૂાની છા છે

Has operator's 

thumbprint

ઑયેટયના 
અંગઠૂાની છા 
છે

Has verifier's 

signature 

ચકાવણીકતામની 
વશી છે

Has the 

introducer's 

or HOF's 

signature

રયચામક 
અથલા HOF 

ની વશી છે
3
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Operator should make 

sure that the resident’s 

screen is off when 

capturing his/her 

biometrics and Iris. 

ઑયેટયએ તેની 
ખાતયી કયલી જઈએ 
કે તેની ફામભેરરતવ 
અને આઇરયવને 
ભેલતી લખતે 
નનલાવીની ષિીન ફાંધ 
છે.

YES શા NO ના 2
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Operator should ask the 

resident to cross check 

the data being entered 

and review demographic 

data with resident 

before signing off.

ઑયેટયને વાઇન-

ઓપ કયતાાં શરેાાં 
નનલાવીને દાખર 
કયલાભાાં આલેરાાં 
ડેટાને ચકાવલા ભાટે 
છૂવુાં જઈએ અને 
નનલાવી વાથે લષતી 
નલમક ભારશતીની 
વભીક્ષા કયલી જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

In case of Anganwadi 

Asha worker who wants 

to be a CELC operator, 

what should be his/her 

minimum qualification?

એક આંગણલાડી 
આળા કામમકતામના 
રકષવાભાાં,  જે CELC  

ઑયેટય ફનલા 
ઇચ્છે છે, તેની 
રઘતુભ રામકાત શુાં 
શલી જઈએ?

10th Pass 10 ભી ાવ 12th Pass 12 ભી ાવ Graduate ષનાતક Diploma 

holder

રડપ્રભા 
ધાયક 1
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Who among the 

following has the 

authority to approve or 

reject the onboarding of 

operators?

નીચેનાભાાંથી કણ 
ઑયેટવમની 
ઓનફરડિંગને ભાંજૂય 
કયલા અથલા 
નકાયલાન અનધકાય 
ધયાલે છે?

Any other operator

કઈણ અન્મ 
ઑયેટય UIDAI Regional 

Office

UIDAI પ્રાદેનળક 
કચેયી Supervisor અલેક્ષક Resident નનલાવી 2
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નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following is 

used to enrol a child?

એક ફાકની નોંધણી 
કયલા ભાટે 
નીચેનાભાાંથી ળાાંન 
ઉમગ થામ છે?

CELC tablet CELC ટેબ્રેટ
Any desktop 

computer with 

CELC client 

installed

CELC ગ્રાશક 
ષથાનત કયેર 
કઈણ 
ડેષકટૉ 
કમ્પપ્યટુય

Any laptop 

with CELC 

client installed

CELC ગ્રાશક 
ષથાનત કયેર 
કઈ ણ ટેબ્રેટ

Enrolment 

form
નોંધણી પભમ 1
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Which of the following is 

done to add a CELC 

operator in the Aadhaar 

client software?

આધાય ગ્રાશક 
વૉફ્ટલેયભાાં CELC 

ઑયેટયને ઉભેયલા 
ભાટે નીચેનુાં કયુાં કામમ 
કયલાનુાં છે?

Take the 

operator's original 

identity proof 

documents

ઑયેટયનાાં મૂ 
ઓખના  
યુાલાના 
દષતાલેજ ર

Take the 

operator's 

signature

ઑયેટયની 
વશી ર

Take the 

operator's 

biometrics

ઑયેટયની 
ફામભેરરતવ ર

Take the 

operator's 

original 

qualification 

certificates

ઑયેટયના 
મૂ 
રામકાત 
પ્રભાણત્ર 
ર

3
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નોંધણી કભમચાયીગણ

Who is a verifier?
એક ચકાવણીકતામ 
કણ છે?

One who verifies if 

the given 

biometrics are 

right

જે આેરી 
ફામભેરરતવ 
વાચી છે કે નશીં 
તે ચકાવળે

One who 

verifies the 

documents and 

Enrolment/Upd

ate Form 

submitted by 

the resident

નનલાવી દ્વાયા 
યજૂ કયામેરા 
દષતાલેજ અને 
નોંધણી / 

અદ્યતન પભમની 
ચકાવણી 
કયનાય એક 
મક્તત છે

One who 

verifies that 

the resident 

is enrolling 

for the first 

time

કઈ નનલાવી 
પ્રથભ લખત 
નોંધણી કયાલી 
યહ્ુાં છે, તે 
ચકાવનાય 
મક્તત

One who 

ensures that 

the resident 

is at least a 

graduate 

before 

enrolling

નનલાવી 
નોંધણી 
કયાલતા 
શરેાાં 
ઓછાભાાં 
ઓછાં 
ષનાતક છે 
તેની ખાતયી 
કયનાય 
મક્તત

2
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Who among the 

following are well suited 

for the role of verifier?

નીચેનાભાાંથી કણ 
ચકાવણીકતામની 
ભનૂભકા ભાટે મગ્મ છે?

Private school 

teachers

ખાનગી ળાા 
નળક્ષક

Retired 

Government 

officials 

નનવતૃ્ત વયકાયી 
અનધકાયીઓ

Well-

educated 

housewives

વાયી નળણક્ષત 
ગરૃશણીઓ

Military 

personnel

રવકયી 
કભમચાયીઓ 2
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Which of the following 

documents submitted by 

resident is acceptable for 

verification purpose as 

POA?

 POA તયીકે 
ચકાવણીના શતે ુભાટે 
નનલાવી દ્વાયા સુયત 
કયેરાાં નીચેનાભાાંથી 
કમા દષતાલેજ 
ષલીકાય કયલાભાાં 
આલે છે??

Original 

educational 

qualification 

documents

મૂ ળૈક્ષણણક 
રામકાત 
દષતાલેજ

Photocopy of 

PAN card 

attested by a 

Gazetted officer

યાજનત્રત 
અનધકાયી દ્વાયા 
પ્રભાણણત PAN 

કાડમની પટકી

Electricity bill 

not older 

than 3 

months

3 ભરશના કયતાાં 
જૂનુાં ન શમ તે 
લીજી ણફર

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 3
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In which of the following 

instances can a verifier 

refuse verification?

નીચેનાભાાંથી કમા 
ઉદાશયણભાાં 
ચકાવણીકતામ 
ચકાવણીન ઇન્કાય 
કયી ળકે છે?

If he finds that the 

details in a 

document are 

edited

જ તેને ખફય 
ડ ેછે કે 
દષતાલેજભાાંની 
નલગત વાંારદત 
કયેરી છે

If the 

photocopy of 

education 

qualification 

certificate is 

submitted

જ નળક્ષણ 
રામકાત 
પ્રભાણત્રની 
પટકી જભા 
કયાલલાભાાં 
આલે છે

If the 

resident 

submits 

electricity bill 

as proof of 

address

જ નનલાવી 
વયનાભાાંના 
યુાલા તયીકે 
લીજી ણફર 
યજૂ કયે છે

Both 1 and 2
ફાંને  1 અને 
2

4
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

PoI requires a document 

containing the resident’s 

name and __________.

PoI ભાટે નનલાવીનુાં 
નાભ અને 
__________ ધયાલત 
દષતાલેજ જરૂયી છે.

Mobile number ભફાઇર નાંફય Residential 

address 
નનલાવી વયનામુાં E-mail address ઇ-ભેઇર એડ્રેવ Photograph પટ 4
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નોંધણી કભમચાયીગણ

A resident approached 

you for Aadhaar 

enrolment. The 

resident's name in the 

POI is Chandra Prasad, 

whereas in the POA, it is 

Chandra Shekar. What 

would you do in such a 

case?

એક નનલાવી એ 
તભને આધાય નોંધણી 
ભાટે વાંકમ કમો.  POI 

ભાાં નનલાવીનુાં નાભ 
ચન્ર પ્રવાદ છે, જ્માયે 
POA ભાાં ચાંર ળેખય છે. 

આલા રકષવાભાાં તભે 
શુાં કયળ?

Enter the name as 

Chandra Prasad

ચાંરપ્રવાદ નાભ 
તયીકે નાભ 
દાખર કય

Enter the name 

as Chandra 

Shekar

નાભ ચાંર ળેખય 
તયીકે દાખર 
કય

Enter the 

name as 

Chandra 

Shekar Prasad

નાભ ચાંર ળેખય 
પ્રવાદ તયીકે 
દાખર કય

Reject the 

application

અયજીને 
નકાય 4
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What would you do in 

case the two 

documentary proofs 

produced by the 

enrollee have variation 

in the same name? 

જ નોંધણી કયાલનાય 
દ્વાયા યજૂ કયામેરા ફે 
દષતાલેજી યુાલાભાાં  
નાભભાાં પેયપાય શમ 
ત તભે શુાં કયળ?

Enter the name as 

given in 

educational 

qualification

ળૈક્ષણણક 
રામકાતભાાં 
આેલુાં નાભ 
દાખર કય

Enter the 

resident’s full 

name 

નનલાવીનુાં રુૂાં 
નાભ દાખર કય

Enter the 

name as 

suggested by 

the resident

નનલાવી દ્વાયા 
સચૂલલાભાાં 
આલેલુાં નાભ 
દાખર કય

Enter the 

name as 

recorded in 

POA 

document

POA 

દષતાલેજભાાં 
યેકડમ કયેલુાં 
નાભ દાખર 
કય

4
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Which of the following 

should operator do 

before taking his role as 

operator?

ઑયેટય તયીકેની 
ભનૂભકા રેતાાં શરેાાં 
નીચે આેરાભાાંથી શુાં 
ઑયેટયએ કયવુાં 
જઈએ?

Complete his 

studies and not 

engage in any 

other education-

related activities 

during his tenure

તેભના અભ્માવ 
ણૂમ કયલા અને 
તેભના કામમકા 
દયનભમાન 
કઈણ અન્મ 
ળૈક્ષણણક-

વાંફાંનધત 
પ્રવનૃત્તઓ ન 
કયલી

Read the 

complete 

Training 

Material on 

Aadhaar 

Enrolment/Upd

ate available 

on Authority’s 

website and 

get certified

અનધકૃત 
લેફવાઇટ ય 
ઉરબ્ધ 
આધાય નોંધણી/ 

અડેટ નલળેની 
વાંણૂમ તારીભ 
વાભગ્રી લાાંચ 
અને પ્રભાણત્ર 
ભેલ.

Get trained 

on software 

technologies 

like C and Java

C અને જાલા 
જેલી વૉફ્ટલેય 
ટેકનરજી ય 
તારીભ ભેલ

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 2
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

 Supervisor must ensure 

that staff at the centre 

do not ask for any 

additional money except 

for the prescribed fee.

અલેક્ષક એ સનુનનિત 
કયવુાં જઈએ કે 
કેન્રભાાંના કભમચાયી 
નનમત પી નવલામના 
કઈણ લધાયાના 
ૈવા ભાટે ભાાંગણી 
કયતાાં નથી.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Any serving /retired 

official both from 

Government 

and PSUs including 

Banks not below the 

rank of ____________ 

may be allowed to be 

deployed as verifiers.

વયકાયી અને ફેંક 
વરશતની PSUs થી 
કઈ ણ વેલા 
આતા/ નનવતૃ્ત 
થમેરા અનધકાયી, જે 
____________ થી 
નીચેના દના ન 
શમ તેભને 
ચકાવણીકતામ તયીકે 
રગાડી ળકામ છે."

Group A જૂથ A Group B જૂથ B Group C જૂથ C Managers પ્રફાંધક 3
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

items of information is 

only collected for 

records and no 

verification will be 

carried out?

નીચેની ભારશતીભાાંથી 
કઈ યેકડમ ભાટે જ 
એકનત્રત કયલાભાાં 
આલે છે અને તેની 
કઈ ચકાવણી 
કયલાભાાં આલળે નશીં?

Information on 

parents, in case of 

adults

લમષકના 
રકષવાભાાં, 
ભાતાનતા 
નલળેની ભારશતી

Information on 

education 

qualifications

નળક્ષણ 
રામકાત 
અંગેની ભારશતી

Information 

related to 

address in 

case of child

એક ફાકના 
રકષવાભાાં 
વયનાભા 
વાંફાંનધત ભારશતી

Information 

related to 

parents in 

case of a 

child

એક 
ફાકના 
રકષવાભાાં 
ભાતા-નતા 
વાથે 
વાંફાંનધત 
ભારશતી

1
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

should be done to 

establish the relationship 

between HoF and the 

family members?

HoF અને રયલાયના 
વભ્મ લચ્ચેના 
વાંફાંધને ષથાનત 
કયલા ભાટે 
નીચેનાભાાંથી શુાં કયવુાં 
જઈએ?

Verify the POR 

document

POR દષતાલેજને 
ચકાવ

Interview the 

family members

રયલાયના 
વભ્મની 
મરુાકાત ર

Ask for DNA 

report

 DNA અશલેાર 
ભાટે છૂ

Verify with 

the 

neighbours 

of the family

રયલાયના 
ડળીઓ 
ાવેથી 
ચકાવ

1
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Head of Family must 

always accompany the 

family member when the 

family member is getting 

enrolled.

રયલાયના લડાને 
રયલાયના વભ્મની 
નોંધણી થઇ યશી શમ 
ત્માયે શાંભેળા તેની 
વાથે યશવે ુાં જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

It is not mandatory to 

verify the HoF details in 

the Enrolment/ Update 

Form in case of HoF-

based verification. 

 HoF-આધારયત 
ચકાવણીના રકષવાભાાં 
નોંધણી/ અદ્યતન 
પભમભાાં  HoF ની 
નલગત ચકાવલી 
પયજજમાત નથી.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

It is not essential to 

mention the relationship 

details in case of HoF-

based enrolments. 

 HoF-આધારયત 
નોંધણીના રકષવાભાાં 
વાંફાંધ નલગતન 
ઉલરેખ કયલ 
આલવમક નથી.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

In case of Introducer-

based enrolment, only 

introducer's name as 

additional information is 

required.

રયચામક-આધારયત 
નોંધણીના રકષવાભાાં, 
ભાત્ર લધાયાની 
ભારશતી તયીકે 
રયચામકનુાં નાભ 
આલવમક છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2

75

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

It is mandatory to note 

the religion and caste 

when enrolling a 

resident for Aadhaar. 

આધાય ભાટે 
નનલાવીને યજજષટડમ 
કયતી લખતે ધભમ 
અને જાનતની નોંધ 
કયલી પયજજમાત છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

In case of Head of Family 

based enrolment, the 

HOF's Aadhaar number 

should be verified 

against his/her Aadhaar 

letter. 

રયલાયના લડા 
આધારયત તયીકે 
નોંધણીના રકષવાભાાં, 
HOF ના આધાય 
નાંફયને તેના/તેણીના 
આધાય ત્રની વાભે 
ચકાવવુાં જઇએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Residential address is an 

additional demographic 

information required for 

enrolment.

નનલાવી વયનામુાં એ 
નોંધણી ભાટે જરૂયી 
એક લધ ુ
લષતીનલમક ભારશતી 
છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Who among the 

following can be an 

"Introducer"?

નીચેનાભાાંથી કણ 
"રયચામક" શઈ ળકે 
છે?

Registrar's 

employee

યજજષરાવમના 
કભમચાયી

Head of the 

family
રયલાયના લડા Any Indian 

citizen

કઈણ 
બાયતીમ 
નાગરયક

A farmer ખેડતૂ 1
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Name is a demographic 

information required to 

be provided during 

enrolment. 

નાભ એ એક લષતી 
નલમક ભારશતી છે જે 
નોંધણી દયનભમાન 
પ્રદાન કયલી 
આલવમક છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1

80

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Gender is a demographic 

information required to 

be provided during 

enrolment. 

ણરિંગ એક લષતી 
નલમક ભારશતી છે જે 
નોંધણી દયનભમાન 
પ્રદાન કયલી જરૂયી છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The operator should 

take the resident's 

mobile number 

mandatorily and enter 

the same in enrolment 

form.

ઑયેટયએ 
નનલાવીના ભફાઇર 
નાંફયને પયજજમાતણે 
રેવુાં જઈએ અને 
નોંધણી પભમભાાં તે 
દાખર કયવુાં જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

An operator should 

capture GPS coordinates 

at the start of enrolment 

every day.

ઑયેટયને દયયજ 
નોંધણીની ળરૂઆતભાાં 
GPS વાંકરન ભેલલા 
જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1

83

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

demographic 

information shall be 

collected from all 

individuals undergoing 

enrolment, other than 

children below five years 

of age?

નોંધણી ભાટે આલેરા, 
5 લમથી ઓછી 
ઉંભયના ફાક 
નવલામના અન્મ 
તભાભ મક્તતઓ 
ાવેથી નીચે આેરી 
કઈ લષતીનલમક 
ભારશતી ભેલલાભાાં 
આલળે?

Name

Mobile number

Height

Eye colour

નાભ
ભફાઇર નાંફય
ઊંચાઈ
આંખન યાંગ

Name

Gender

Birth certificate

Mother's birth 

certificate

નાભ
જાનત
જન્ભ પ્રભાણત્ર
ભાતાનુાં જન્ભ 
પ્રભાણત્ર

Name

Date of birth

Gender

Residential 

address

નાભ
જન્ભ તાયીખ
જાનત
નનલાવી વયનામુાં

Name 

Place

Height

Mobile 

number

નાભ
ષથાન
ઊંચાઈ
ભફાઇર 
નાંફય

3
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

A resident, Bhaktiyar 

Rahul Sharma has 

approached you for 

enrollment. Which of the 

following is the right way 

for entering his name in 

the system?

એક નનલાવી, 
બક્તતમાય યાહુર 
ળભામએ નોંધણી ભાટે 
તભાય વાંકમ કમો છે. 

નીચેનાભાાંથી કઈ યીત 
નવષટભભાાં તેનુાં નાભ 
દાખર કયલા ભાટે 
મગ્મ છે?

B. R Sharma ફી.આય ળભામ B. Rahul 

Sharma
ફી. યાહુર ળભામ Bhaktiyar 

Rahul Sharma

બક્તતમાય 
યાહુર ળભામ BRS ફીઆયએવ 3
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Sukumar Raj Pal has 

approached you to get 

enrolled for Aadhaar. 

You find that his 

graduation certificate, 

which is submitted as 

POI has Sukumar Raj Pal 

and whereas electricity 

bill, which is submitted 

as POA has Raj Sukumar 

Pal. In this case, what 

should be the name 

entered in Aadhaar 

enrollment form?

સકુુભાય યાજાર એ 
આધાય નોંધણી 
કયાલલા ભાટે તભાય 
વાંકમ કમો છે. તભે 
જાણ છ કે તેભના 
ષનાતક પ્રભાણત્ર, જે 
POI તયીકે યજૂ કયામા 
છે તેભાાં સકુુભાય યાજ 
ાર નાભ ધયાલે છે 
અને જ્માયે લીજી 
ણફર, જે POA  તયીકે 
સુયત કયલાભાાં 
આયુાં છે, તેભાાં યાજ 
સકુુભાય ાર છે. આ 
રકષવાભાાં, આધાય નાભ 
નોંધણી પભમભાાં શુાં 
નાભ શવુાં જઈએ?

RS Pal
આય.એવ. ાર 
(RS Pal)

 Raj Sukumar 

Pal

 યાજ સકુુભાય 
ાર

Sukumar Raj 

Pal

સકુુભાય યાજ 
ાર

As declared 

by the 

resident

જે નનલાવી 
દ્વાયા જાશયે 
કયલાભાાં 
આયુાં છે

4
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

should an operator 

ensure before starting 

his/her day?

I. Ensure the date and 

time on the system is 

current date and time

II. Capture GPS 

coordinates

III. Send SMS to all the 

residents in the region to 

come and enroll

IV. Ensure that the 

station layout is as per 

Authority guidelines

ઑયેટયને તેની / 

તેણીના રદલવની 
ળરૂઆત કયતા શરેાાં 
 નીચેનાભાાંથી ળેની 
ખાતયી કયલી જઈએ?

I. તેની ખાતયી કયલી 
કે નવષટભ યની 
તાયીખ અને વભમ 
લતમભાન તાયીખ અને 
વભમ છે 
II.  GPS વાંકરન 
ભેલલા
III. આલલા અને 
નોંધણી કયાલલા ભાટે 
પ્રદેળના ફધા 
યશલેાવીઓને SMS 

ભકરલા 
IV. ખાતયી કય કે 
કેન્રની ગઠલણી 
વત્તાનધકાય 
ભાગમદનળિકા મજુફ છે

I, II and III I, II અને III I and III I અને III III and IV III અને IV I, II and IV I, II અને IV 4
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The Authority may 

authorise Registrars to 

charge 

_________________ 

from the residents, not 

exceeding an amount 

specified by the 

Authority, for update of 

demographic 

information and 

biometric information. 

વત્તાનધકાયી 
યજજષરાયને 
યશલેાવીઓ ાવેથી 
લષતીનલમક ભારશતી 
અને ફામભેરરક 
ભારશતીના સધુાયા 
ભાટે  
________________ 

તયીકે ચાર્જ કયલા 
ભાટે અનધકૃત કયી ળકે 
છે જે વત્તાનધકાયી 
દ્વાયા નનરદિશટ યકભ 
કયતાાં લધ ુન શલી 
જઈએ.

Convenience fee વગલડ પી Registrar fee યજજષરાવમ પી Observer's fee નનયીક્ષકની પી Introducer's 

fee

રયચામકની 
પી 1

88

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

software can be used for 

updating Mobile number 

or email ID?

ભફાઇર નાંફય 
અથલા ઈભેર આઈડી 
અદ્યતન કયલા ભાટે 
નીચેનાભાાંથી કમ 
વફ્ટલેયન ઉમગ 
કયી ળકામ છે?

Update Client Lite
અદ્યતન ગ્રાશક 
રાઈટ ECMP ECMP CELP CELP

None of the 

given

આેલુાં 
કઈણ નશીં 1
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The Authority shall 

require the biometric 

information of children 

to be updated upon 

attaining __________ of 

age and __________ of 

age in accordance with 

the procedure specified 

by the Authority, which 

is a mandatory update 

for children. 

વત્તાનધકાયીને 
ફાકની અદ્યતન 
કયેરી ફામભેરરક 
ભારશતીની જરૂય શળે, 

જે વત્તાનધકાયી દ્વાયા 
નનધામરયત કામમલાશી 
મજુફ __________ 

ની ઉંભય અને 
_________ લમની 
ઉંભયને આધાયે 
ફાક ભાટે એક 
પયજજમાત અડેટ છે.

Two years, twelve 

years
ફે લમ, ફાય લમ Five years, 

fifteen years

ાાંચ લમ, ાંદય 
લમ

Ten years, 

eighteen 

years

દવ લમ, અઢાય 
લમ

Four years, 

sixteen years

ચાય લમ, 
વ લમ 2
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

should operator ensure 

during enrolment or 

update process?

નનભણકૂ અથલા 
અદ્યતન પ્રરિમા 
દયનભમાન ઑયેટય 
નીચેનાભાાંથી ળેની 
ખાતયી આળે?

Enrolment or 

update form is 

uploaded

નોંધણી અથલા 
અદ્યતન પભમ 
અરડ થઇ 
ગયુાં છે

Supporting 

documents and 

signed slips are 

uploaded

વશામક 
દષતાલેજ અને 
વશી કયેરી 
યવીદ અરડ 
કયલાભાાં આલી 
છે

All 

documents 

are returned 

to the 

resident after 

enrolment

નોંધણી છી 
તભાભ 
દષતાલેજ 
નનલાવીને યત 
કયલાભાાં આમા 
છે

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4

91

Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

What is the key 

responsibility of a CELC 

operator?

CELC ઑયેટયની 
મખુ્મ જલાફદાયી શુાં 
છે??

Only to check 

Enrolment and 

Update Form 

 ನ   ೋಂದಣಿ ಮತ್ತು 
ನವ ಕರಣ 
ಫಾರ್ಮ್ ಅನತು 
ಮಾತ್ರ 
ಪರಿಶ ಲಿಸಲತ

To enrol or 

update only 

ભાત્ર નોંધણી 
અથલા અદ્યતન 
કયલા

2
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નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

software can be used for 

updating demographic 

or biometric details?

નીચેનાભાાંથી કમા 
વૉફ્ટલેયન ઉમગ 
લષતીનલમક અથલા 
ફામભેરરક નલગતને 
અદ્યતન કયલા ભાટે 
થઈ ળકે છે?

Update Client Lite
Update Client 

Lite
ECMP ECMP CELP CELP API API 2
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

certificates a CELC 

operator should have 

obtained? 

નીચે આેરાાંભાાંથી 
કયુાં પ્રભાણત્ર CELC 

ઑયેટયને ભેલવુાં 
જઈએ?

Diploma in 

Software 

Technology

વફ્ટલેય 
ટેકનરજીભાાં 
રડપ્રભા

Certificate in 

Basics of 

Computers

કમ્પપ્યટુવમના 
ફેણઝતવભાાં 
પ્રભાણત્ર

CELC 

Operator 

Certificate

CELC ઑયેટય 
પ્રભાણત્ર

Enrolment 

Operator 

Certificate

નોંધણીકતામ 
ઑયેટય 
પ્રભાણત્ર

3
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

statements is TRUE 

about Introducers?

I. Introducers will be 

linked to a Registrar

II. Introducers must not 

have a criminal record

III. Introducer should be 

the head of the family

IV. Introducer must be 

above 18 years

V. Introducer can only 

introduce people within 

the Registrar’s 

jurisdiction

નીચેના નનલેદનભાાંથી 
કમા રયચામક નલળે 
વાચા છે?

I.રયચામક એક 
યજજષરાય વાથે ણરિંક 
કયલાભાાં આલળે.

II. રયચામકન કઈ 
ગનુારશત યેકડમ ન 
શલ જઈએ 
III.રયચામક 
રયલાયન લડ શલ 
જઈએ
IV.રયચામક 18 

લમથી ઉયન શલ 
આલવમક છે
V. રયચામક ભાત્ર 
યજજષરાયના 
અનધકાયકે્ષત્રભાાંના 
રકને યજૂ કયી ળકે 
છે.

I, III and V I, III અને V I, II, IV and V I, II, IV અને V II and IV II અને IV II, IV and V II, IV અને V 2
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નોંધણી કભમચાયીગણ

The Verifier should 

ensure that the name in 

the PoA document 

matches with the name 

in the PoI document. 

ચકાવણીકતામએ 
ખાતયી કયલી જઈએ 
કે PoA દષતાલેજભાાંન ુાં 
નાભ PoI  દષતાલેજભાાં 
નાભ વાથે ભે ખામ 
છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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નોંધણી કભમચાયીગણ

Whose name should be 

given in "Care of" field?

"કેય ઓપ"  કે્ષત્રભાાં 
કનુાં નાભ આવુાં 
જઈએ?

Child's name ફાનુાં નાભ
Any person 

who is 18 years 

old and above

કઈણ મક્તત 
જે 18 લમ અને 
તેનાથી લધ ુ
ઉભયન છે

Mother's 

name
ભાતાનુાં નાભ Head of the 

family

રયલાયન 
લડ 4
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following is 

mandatory when 

enrolling a child?

ફાકની નોંધણી 
કયતી લખતે 
નીચેનાભાાંથી શુાં 
પયજજમાત છે?

Parent's Aadhaar 

number

ભાતાનતાન 
આધાય નાંફય

Parent's 

educational 

qualification 

certificate

નતનૃ ુાં ળૈક્ષણણક 
રામકાત 
પ્રભાણત્ર

A signature of 

gazetted 

officer on 

child's birth 

certificate

ફાકના જન્ભ 
પ્રભાણત્ર ય 
યાજનત્રત 
અનધકાયીની વશી

Introduction 

from an 

introducer

રયચામક 
તયપથી 
રયચમ

1
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following is 

an unacceptable act 

from the introducer?

નીચેનાભાાંથી શુાં 
રયચામક તયપથી 
અષલીકામમ કામમ છે?

Helping a resident 

enrol for Aadhaar

નનલાવીને 
આધાયભાાં 
નોંધણી કયાલા 
ભાટે ભદદ કયલી

Introducing the 

resident to the 

Aadhaar 

operator

આધાય 
ઑયેટયને 
નનલાવીન  
રયચમ કયાલ

Confirm the 

identity and 

address of 

the resident

નનલાવીની 
ઓખ અને 
વયનાભાની 
નુ્દ્શટ કયલી

Helping 

resident to 

impersonate 

his father

તાના 
નતાની 
નકર 
કયાલલા 
ભાટે 
નનલાવીની 
વશામ કયલી

4
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Introducers have to 

provide their biometric 

on Aadhaar client to 

endorse a resident’s 

enrolment.

રયચામકને કઈ 
નનલાવીની નોંધણીને 
વભથમન આલા ભાટે 
આધાય ગ્રાશક ય 
તાનુાં ફામભેરરક 
રુૂાં ાડવુાં ડળે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Other service providers 

may be appointed or 

engaged by the 

Authority from time to 

time for discharging any 

function related to the 

__________ enrolment 

process or updating of 

information. 

વત્તાનધકાયી દ્વાયા 
અન્મ વેલા 
પ્રદાતાઓને 
__________ ની 
નોંધણી પ્રરિમા 
અથલા ભારશતીના 
અદ્યતન વાંફાંનધત 
કઈણ કામમને રુૂાં 
કયલા ભાટે વભમાાંતયે 
નનભણકૂ અથલા 
પ્રવતૃ્ત કયલાભાાં આલી 
ળકે છે.

Biometric ફામભેરરક Audit ઑરડટ Identity proof ઓખ વાણફતી Resident નનલાવી 4
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The Authority shall 

provide ____________ 

using which the Registrar 

can onboard an 

empanelled enrolling 

agency to the CIDR.

વત્તાનધકાયી 
______________ 

આળે જેન ઉમગ 
કયીને યજજષરાય CIDR 

ભાટે એક ેનરભાાં 
ળાનભર થમેરી 
નોંધણી એજન્વીને 
ઓન-ફડમ કયી ળકળે.

Database of 

resident details

નનલાવીની 
નલગતન 
ડેટાફેઝ

Enrolment ID નોંધણી ID

Open 

Request for 

Empanelment

ેનરભાાં 
ળાનભર થલા 
ભાટે ખલુરી 
નલનાંતી

Enrolling 

Agency Code

નોંધણી 
એજન્વી કડ 4
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નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Enrolling Agencies shall 

at all times abide by the 

______________ for 

service providers as 

specified in Schedule V 

of these regulations. 

નોંધણી એજન્વીઓ 
અનસુચૂી V ભાાંના 
નનમભભાાં ઉલરેણખત 
વેલા પ્રદાતાઓ ભાટે 
દયેક વભમે  
_____________ 

પ્રભાણે ારન કયળે.

Ethics નીનત Code of 

Conduct
આચાય વાંરશતા Values મલૂમ Guidelines ભાગમદનળિકા 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

If the identified 

Introducer is ready to 

work as an Introducer, 

he/she will have to 

___________ to being 

an Introducer for the 

purpose of enabling 

Aadhaar enrolments. 


જ કઈ ઓખામેર 
રયચમકાય એક 
'રયચામક' તયીકે 
કાભ કયલા તૈમાય છે, 

ત તેને આધાય 
નોંધણીને ભાટે વક્ષભ 
રયચામક ફનલાના 
શતેવુય  ___________ 

કયવુાં ડળે.

Submit his original 

POI certificates

તેના મૂ POI 

પ્રભાણત્ર જભા 
કયાલલા

Sign resident's 

enrolment form

નનલાવીના 
નોંધણી પભમ 
ય વશી કયલી

Give a 

written 

consent

રેણખત વાંભનત 
આલી

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars shall be 

responsible for field level 

execution, monitoring 

and audit. 

યજીષરાવમ કે્ષત્ર ષતય 
ય કામામક્ન્લત કયલા, 
નનગયાની અને ઑરડટ 
ભાટે જલાફદાય યશળેે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars shall use the 

information collected 

during enrolment for any 

purpose other than 

uploading

information to the CIDR.

યજીષરાવમ CIDRભાાં 
ભારશતી અરડ 
કયલા નવલામના 
કઈણ શતે ુભાટે 
નોંધણી દયનભમાન 
એકનત્રત કયેરી 
ભારશતીન ઉમગ 
કયળે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars are permitted 

to sub-contract 

enrolment functions by 

enrolling agencies to 

third parties.

નોંધણી કામો ભાટે 
નોંધણી કતામ 
એજન્વીઓને તતૃીમ 
ક્ષ વાથે ેટા-કયાય 
કયલા ભાટે યજજષરાય 
યલાનગી આલા 
મગ્મ છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Service providers shall 

make best efforts to 

protect the interests of 

____

વેલા 
પ્રદાતાઓ_______ની 
અણબરુણચઓનુાં યક્ષણ 
કયલા ભાટે શે્રશઠ 
પ્રમત્ન કયળે.

Registrars યજજષરાવમ Observers નનયીક્ષક Residents નનલાવીઓ Agency એજન્વી 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The Authority shall 

empanel the enrolling 

agencies through 

________.

વત્તાનધકાયી ________ 

દ્વાયા નોંધણી 
એજન્વીઓને 
ેનરભાાં ળાનભર કયળે.

Open RFE process
ખલુરી RFE 

પ્રરિમા Observer નનયીક્ષક Registrar યજજષરાવમ UIDAI UIDAI 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars may permit 

field level manpower to 

be hired through third 

parties. 

યજજષરાય ત્રીજા 
ક્ષકાય દ્વાયા કે્ષત્ર 
ષતયની ભાનલળક્તતને 
બાડ ેરેલા ભાટે ભાંજૂયી 
આી ળકે છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The Authority shall 

provide an Enrolling 

Agency Code using which 

the Registrar can 

onboard an empanelled

enrolling agency to the 

_____.

વત્તાનધકાયી 
યજજષરાયને 
નોંધણીકતામ એજન્વી 
કડ આળે જેન 
ઉમગ તે નોંધણી 
એજન્વીને એક 
ેનરભાાં ળાનભર 
થમેરી નોંધણી 
એજન્વીને__________

______ભાાં ઓન-ફડમ 
કયલા ભાટે કયી ળકે છે.

UIDAI UIDAI Aadhaar આધાય CIDR CIDR DeitY DeitY 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The enrolling agencies 

can use the information 

collected during 

enrolment for any 

purpose other than

uploading information to 

the CIDR.

નોંધણી કયતી 
એજન્વીઓ CIDRભાાં 
ભારશતી અરડ 
કયલા નવલામના 
કઈણ શતે ુભાટે 
નોંધણી દયનભમાન 
એકનત્રત કયેરી 
ભારશતીન ઉમગ 
કયી ળકે છે."

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Service providers shall 

follow maker-checker 

concept in their activities 

to ensure accuracy of

enrolment and update 

data. 

નોંધણી અને અદ્યતન 
ડેટાની વચટતાની 
ખાતયી ભાટે વેલા 
પ્રદાતાઓ તેભની 
પ્રવનૃત્તઓભાાં નનભામતા-
યીક્ષક નલબાલનાનુાં 
ારન કયળે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars shall be 

appointed by the 

Authority, through 

___________________, 

for enrolment and 

update of residents 

across the country, and 

could include entities 

which interact with 

residents in the usual 

course of 

implementation of their 

programmes.

દેળબયભાાં 
યશલેાવીઓની નોંધણી 
અને સધુાયા ભાટે, 

__________________

_ દ્વાયા, યજજષરાવમ 
નનયતુત કયલાભાાં 
આલળે, અને જે 
તેભના કામમિભના 
અભરીકયણની 
વાભાન્મ યીતભાાં 
યશલેાવીઓ વાથે 
વાંલાદ કયે તેલી 
વાંષથાઓન વભાલેળ 
કયી ળકે છે.

CSC e-Governance 

services

CSC ઈ-ગલનમન્વ 
વેલાઓ

MOUs or 

agreements

MOUs અથલા 
કયાય

Field level 

execution

કે્ષત્ર ષતયે 
અભરીકયણ Online mode

ઓનરાઇન 
ભડ 2
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

_________________ 

shall be responsible for 

field level execution, 

monitoring and audit. 

કે્ષત્ર ષતય ય 
કામામક્ન્લત કયલા, 
નનગયાની અને ઑરડટ 
ભાટે 
_________________

જલાફદાય યશળેે.

Service providers વેલા પ્રદાતાઓ Enrolling 

agencies

નોંધણી 
એજન્વીઓ Registrars યજજષરાવમ Supervisors અલેક્ષક 3
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Chapter 2: 

Registrars, 

Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars shall not use 

the information 

collected during 

enrolment for any 

purpose other than 

uploading information to 

the _________________.

યજજષરાય 
_________________

ભાાં ભારશતી અરડ 
કયલા નવલામ 
કઈણ શતે ુભાટે 
નોંધણી દયનભમાન 
એકનત્રત કયેરી 
ભારશતીન ઉમગ 
નશીં કયે.

CIDR CIDR UIDAI UIDAI

CSC e-

Governance 

services

CSC ઈ-ગલનમન્વ 
વેલાઓ RFE RFE 1
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Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The Authority shall 

provide a/an 

______________ using 

which the Registrar can 

on-board an empanelled 

enrolling agency to the 

CIDR.

અનધકાયીએ 
______________ ન 
ઉમગ કયલ જળે 
જેન ઉમગ 
યજજષરાય CIDR ભાટે 
એક ેનરભાાં ળાનભર 
થમેરી નોંધણી 
એજન્વીને ઓન-ફડમ 
કયી ળકે છે.

One-Time 

Password

લન-ટાઇભ 
ાવલડમ

Unique 

Verification 

Code

અનન્મ 
ચકાવણી કડ

Enrolling 

Agency Code 

નોંધણી એજન્વી 
કડ

Identification 

 Number
ઓખ નાંફય 3
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Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The enrolling agencies 

empanelled by the 

Authority prior to 

establishment of the 

Authority under the Act 

shall be deemed to have 

been empanelled as 

_______________ by the 

Authority under the Act.

આ અનધનનમભ શઠે 
વત્તાનધકાયની 
ષથાના શરેા 
વત્તાનધકાય દ્વાયા 
ેનરભાાં ળાનભર 
નોંધણી એજન્વીઓને 
_______________ 

તયીકે અનધનનમભ 
શઠે વત્તાનધકાય દ્વાયા 
ેનરભાાં ળાનભર 
કયેરી શલાનુાં 
ભાનલાભાાં આલળે.

Chairperson અધ્મક્ષ Member-

Secretary
વભ્મ વણચલ

Representativ

e of local 

NGOs

ષથાનનક 
NGOsના 
પ્રનતનનનધ

Enrolling 

agencies

નોંધણી 
એજન્વીઓ 4
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Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The Authority shall 

empanel the enrolling 

agencies through a/an 

__________________ 

process.

વત્તાનધકાય 
__________________

 પ્રરિમા દ્વાયા નોંધણી 
કયતી એજન્વીઓને 
ેનરભાાં ળાનભર કયળે।

Central Identities 

Data Repository

કેન્દ્ન્રમ ઓખ 
ડેટા વાંગ્રશ Enrolment ID નોંધણી ID

Open 

Request for 

Empanelment

ેનરભાાં 
ળાનભર થલા 
ભાટે ખલુરી 
નલનાંતી

Enrolling 

Agency Code

નોંધણી 
એજન્વી કડ 3
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પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Without prejudice to 

action that may be taken 

under the Act, violation 

of any regulation, 

process, standard, 

guideline or order by any 

service provider or other 

person may result in 

__________ of the 

activities of such service 

providers.

કઈ ણ વેલા 
પ્રદાતા અથલા અન્મ 
મક્તત દ્વાયા લૂમગ્રશ 
નલના એતટ શઠે 
આલતી રિમાને, 

કઈણ નનમભન, 

પ્રરિમા, ધયણ, 

ભાગમદનળિકા અથલા 
હુકભનુાં ઉલરાંઘન 
કયલાની, આલી વેલા 
પ્રદાતાઓની 
પ્રવનૃત્તઓ 
__________ ભાાં 
રયણભી ળકે છે.

Execution અભર Immediate 

suspension

તાત્કાણરક 
નનરાંફન Penalty દાંડ Termination વભાપ્પ્ત 2
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Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

The Authority shall 

monitor the enrolment 

activities of the 

_______________.

અનધકાયી 
_______________ 

ની નોંધણી 
પ્રવનૃત્તઓનુાં નનયીક્ષણ 
કયળે.

Registrars યજજષરાવમ
Enrolling 

agencies and 

the operators

નોંધણી 
એજન્વીઓ અને 
ઑયેટવમ

Supervisors 

and other 

personnel 

associated 

with 

enrolment

નોંધણી વાથે 
વાંકામેરા 
અલેક્ષક અને 
અન્મ 
કભમચાયીઓ

All of the 

given
આેરાાં ફધા 4
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Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

___________________ 

may be appointed or 

engaged by the 

Authority from time to 

time for discharging any 

function related to the 

resident enrolment 

process or updating of 

information.

વત્તાનધકાય દ્વાયા 
યશલેાવીની નોંધણી 
પ્રરિમા અથલા 
ભારશતીના અદ્યતન 
વાથે વાંકામેરા 
કઈણ કામમને કયલા 
ભાટે વભમાાંતયે 
__________________

_ ને નનયતુત કયલા 
અથલા પ્રવતૃ 
કયલાભાાં આલી ળકે છે.

Testing and 

certification 

agencies

યીક્ષણ અને 
પ્રભાણત્ર 
એજન્વીઓ

Other service 

providers

અન્મ વેલા 
પ્રદાતાઓ Registrars યજજષરાવમ CIDR CIDR 2
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Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars shall allow the 

Authority reasonable 

access to the premises 

occupied by it for 

examining any books, 

records, documents and 

computer data for the 

purpose of 

____________.

યજજષરાવમ 
____________ ના 
શતે ુભાટે કઈણ 
ષુતક, યેકડૌમવ, 

દષતાલેજ અને 
કમ્પપ્યટુય ભારશતીનુાં 
યીક્ષણ કયલા ભાટે 
વત્તાનધકાયીને તેના 
દ્વાયા શષતક કયામેરી 
જગ્માઓ ભાટે લાજફી 
પ્રલેળની યલાનગી 
આળે.

Accounting નામુાં Financial 

administration

નાણાકીમ 
લશીલટ Audit ઓરડટ Compliance અનુારન 3
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Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars shall display 

on their websites 

adequate and 

appropriate information 

about enrolment and 

update services, 

including contact details 

of persons and services 

available to 

____________.

યજજષરાય તેભના 
લેફવાઇટ્વ ય 
____________ ભાટે 
ઉરબ્ધ મક્તતઓ 
અને વેલાઓની વાંકમ 
નલગત વરશત, 

નોંધણી અને અદ્યતન 
વેલાઓ નલળે મામપ્ત 
અને મગ્મ ભારશતી 
પ્રદનળિત કયળે.

NRIs NRIs
Authorised 

people
અનધકૃત રક Residents નનલાવીઓ Observers નનયીક્ષક 3
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and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Which of the following 

are eligible entities for 

appointment as 

registrars?

નીચેનાભાાંથી કઈ 
યજજષરાય તયીકે 
નનયકુ્તત ભાટે રામક 
વાંષથાઓ છે?

State or Union 

Territory 

Governments, 

Central ministries 

and departments, 

agencies under 

them

યાજ્મ અથલા 
કેન્રળાનવત 
પ્રદેળની 
વયકાય, કેન્રીમ 
ભાંત્રારમ અને 
નલબાગ, તેભની 
નીચેની 
એજન્વીઓ

Public Sector 

companies of 

Central or State 

Governments

કેન્ર અથલા 
યાજ્મ વયકાયની 
જાશયે કે્ષત્રની 
કાંનીઓ

Public Sector 

banks and 

regulated 

entities 

including 

National 

Securities 

Depository 

જાશયે કે્ષત્રની 
ફેંક અને 
નેળનર 
નવક્રયટીઝ 
રડણઝટયી 
વરશત 
નનમભનલાી 
કાંનીઓ

All of the 

given
આેરાાં ફધા 4
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Enrolling Agencies 

and Enrolment Staff 

પ્રકયણ ૨: યજીષરાય. 

નોંધણી એજન્વીઓ અને 
નોંધણી કભમચાયીગણ

Registrars shall not 

permit sub-contracting 

of enrolment functions 

by enrolling agencies to 

___________________.

યજજષરાય નોંધણી 
એજન્વીઓ દ્વાયા 
નોંધણીના કામો ભાટે 
__________________

_ વાથે ેટા કયાય 
કયલાની ભાંજૂયી 
આતા નથી.

Member Secretary વભ્મ વણચલ Service 

Providers
વેલા પ્રદાતાઓ Third Parties તતૃીમ ક્ષ Observers નનયીક્ષક 3
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Chapter 3 : On-

Boarding Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

The Registrars and 

Enrolling Agencies shall 

only use the 

Enrolment/Update 

software provided or 

authorised by the _____. 

યજીષરાય અને નોંધણી 
એજન્વીઓ ભાત્ર 
______એ પ્રદાન 
અથલા અનધકૃત કયેર 
નોંધણી/અડેટ 
વફ્ટલેયનજ 
ઉમગ કયળે.

Operator ઑયેટય UIDAI UIDAI Supervisor અલેક્ષક Resident યશલેાવી 2
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Enrolment Staff

પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

______ coordinates the 

on-boarding process of 

Operator/Supervisor 

with Registrars and EAs. 

 યજીષરાય અને EAs 

વાથે 
ઑયેટય/અલેક્ષકની 
ઓન-ફડીંગ 
પ્રરિમાને_______ 

સવુાંગત કયે છે.

Operators ઑયેટય Observers નનયીક્ષક

Authority 

Head Office 

or Auhority's 

Regional 

Office

વત્તા ભથક 
કામામરમ 
અથલા વત્તા 
પ્રાદેનળક કચેયી

Enrolment 

agencies
નોંધણી 
એજન્વીઓ 3
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

______  to capture 

coordinates of the 

Enrolment Device needs 

to available at all times.

_________નોંધણીના 
વાંકરનને ભેલલા 
ભાટે ઉકયણનુાં દય 
વભમે ઉરબ્ધ શવુાં 
જરૂયી છે.

Television દૂયદળમન GPS Device GPS ઉકયણ FM Radio FM યેરડઓ 2
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Agency and 

Enrolment Staff

પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

_______ monitors the 

approval of Enrolment 

Centre plan and may 

intervene where 

required.

______ નોંધણીકેંર 
મજનાની ભાંજુયી ય 
કાાંબ ુયાખે છે અને 
જમાયે જરૂય શમ 
ત્માયે દખર કયી ળકે 
છે.

Registrar યજીષરાય
Authority Head 

Office or 

Auhority's 

Regional Office

વત્તા ભથક 
કામામરમ 
અથલા વત્તા 
પ્રાદેનળક કચેયી

Observer નનયીક્ષક Operator ઑયેટય 2
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

____ declares enrolment 

station deployment 

plans, that is, when and 

where the centres will 

be established before 

opening any Enrolment 

Center

કઈણ નોંધણીકેંર 
ખરતા શરેા ,____ 

નોંધણી ષટેળન નલકાવ 
મજનાને જાશયે કયે 
છે, કે ક્ાયે અને ક્ાાં  
કેન્ર ષથાનત થળે.

Registrar યજીષરાય Authority's 

Regional Office
વત્તા પ્રાદેનળક 
કચેયી

Enrolment 

agency
નોંધણી એજન્વી Observer નનયીક્ષક 3
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Boarding Enrolment 

Agency and 
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

_____ needs to ensure 

and prove that they have 

certified the active 

operators, requisite 

machines and hardware 

to be deployed at 

Enrolment Center.

_____ ને જરૂયી છે કે 
એ સનુનનિત કયે અને 
વાણફત કયે કે તેઓએ 
નોંધણીકેંરય વરિમ 
ઑયેટયને પ્રભાણણત 
કમામ છે, આલવમક 
ભળીન અને 
શાડમલેયની જભાલટ 
કયી છે .

Registrar યજીષરાય Authority's 

Regional Office
વત્તા પ્રાદેનળક 
કચેયી Introducer રયચામક Enrolment 

agency
નોંધણી 
એજન્વી 4
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Chapter 3 : On-

Boarding Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

____ updates Enrolment 

Centre information on 

the UIDAI portal.

________નોંધણી 
કેન્રની ભારશતી UIDAI 

ટમર ય અડેટ 
કયે છે

Enrolment agency નોંધણી એજન્વી Authority's 

Regional Office
વત્તા પ્રાદેનળક 
કચેયી Introducer રયચામક Registrar યજીષરાય 1
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Agency and 
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

____ needs to be 

connected to the 

internet during the 

process of on-boarding.

ઓન-ફડીંગ પ્રરિમા 
દયનભમાન ________ 

____ ને ઈન્ટયનેટ 
વાથે જડાવુાં જરૂયી છે.

Enrolment client નોંધણી ગ્રાશક
Operator, 

supervisor, 

introducer

ઑયેટય,અલેક્ષ
ક, રયચામક Registrar યજીષરાય Introducer રયચામક 1
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

Enrolment client needs 

to be connected to the 

____________ during 

the process of on-

boarding of Enrolment 

Staff.

નોંધણી કભમચાયીની 
ઓન-ફડીંગ પ્રરિમા 
દયનભમાન, નોંધણી 
ગ્રાશક ને 
___________ વાથે 
જડાવુાં જરૂયી છે.

Ethernet ઈથયનેટ Registrar યજીષરાય Internet ઈન્ટયનેટ Observer નનયીક્ષક 3
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Agency and 
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

Enrolment agencies will 

have to undergo an on-

boarding process for   

___________________.

__________ભાટે, 

નોંધણી એજન્વીઓને 
ઓન-ફડીંગ 
પ્રરિમાભાાંથી પ્રવાય 
થવુાં ડળે

Authority's 

Regional Office
વત્તા પ્રાદેનળક 
કચેયી

Self, Enrolment 

stations and 

Enrolment Staff

ષલમાં, નોંધણી 
કેંર અને 
નોંધણી કભમચાયી

Completion 

of enrolment
નોંધણીની 
ણૂમતા

Updation 

activities
અડેળન 
પ્રવનૃત્તઓ 2
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

For on-boarding of 

Operator/Supervisor, the 

user-credential file 

generated is a digitally 

signed _________ file.

ઑયેટય/અલેક્ષકના 
ઓન-ફડીંગ ભાટે, 

લયાળકતામની 
ઓખત્ર પાઈર 
ફનાલેર એ ડીજીટરી 
વશી 
કયેર________પાઈર 
છે.

.mp3 .mp3 .docx .docx .xls .xls  .xml  .xml 4
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

If verification of user’s 

biometric details is 

successfully completed 

with his/her Aadhaar 

details and stored in 

local database, he is a 

____________________ 

user.

જ  લયાળકતામની 
ફામભેરીક નલગતની 
ચકાવણી 
વપતાલૂમક થઇ 
શમ ત તેની/તેણી 
આધાય નલગત વાથે 
અને ષથાનનક 
ડેટાફેઝભાાં વાંગ્રરશત 
થય ુશમ ત એ 
_______લયાળકતામ 
છે.

On-boarded ઓન-ફડેડ Enrolled નોંધામેર Both (1) and 

(2)
ફાંને (1) અને (2) Not-enrolled

ણફન 
નોંધામેર 3
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

When the quality of 

biometrics is above 

threshold, 

__________________ 

will be shown to user 

confirming his/her 

approval.

જમાયે ફામભેરીતવની 
ગણુલત્તા ઉભયાથી 
ઉય શમ  છે, ત્માયે 
_____________લયા
ળકતામને તેની/તેણે 
ભાંજૂયીની નુ્દ્શટ કયલા 
દળામલલાભાાં આલે છે..

Pass indicator ાવ સચૂક Left slap
ડાફી શથેીન 
ઠવ Right slap

જભણી  
શથેીન ઠવ Two thumbs ફે અંગઠુા 1
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

After biometrics of 

Operator/Supervisor are 

captured on Enrolment 

Client, authentication 

request is send to 

_______________ server.

ઑયેટય/અલેક્ષકના 
ફામભેરીતવની 
નોંધણી ગ્રાશક ય 
કડલાભાાં આલે છી, 
પ્રભાણીકયણ નલનાંતીને 
__________ વલમયભાાં 
ભકરલાભાાં આલે છે.

Registrar યજીષરાય Enrolment 

station
નોંધણી કેંર Authority's વત્તાનધકાયીના Enrolment 

agency

નોંધણી 
એજન્વી 3
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

__________________ is 

not required while un-

boarding/disassociation 

of the 

Operator/Supervisor.

ઑયેટય/અલેક્ષકની 
ણફન ફડીંગ/નલમજન 
થામ ત્માયે  
__________________

 ની આલવમકતા નથી.

Status of entity એન્દ્ન્ટટીની ક્ષથનત Pass Indicator ાવ સચૂક Status ક્ષથનત Biometrics 

confirmation
ફામભેરરક 
નુ્દ્શટ 4
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

Only after successful 

verification of biometrics 

of Operator/Supervisor 

with CIDR, the 

User_______________ is 

allowed to proceed.

ભાત્ર CIDR વાથે 
ઑયેટય/અલેક્ષકના 
ફામભેરીતવની વપ 
ચકાવણી છી, 
લયાળકતામ 
__________ને 
આગ લધલા ભાટે 
ભાંજૂયી આે છે.

Enrolment button નોંધણી ફટન On-boarding ઓન-ફડીંગ Disassociation નલમજન Authenticati

on
પ્રભાણીકયણ 2
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

Authority HQ or 

Authority's Regional 

Offices coordinate with 

___________________th

e on-boarding process of 

Enrolment Staff. 

વત્તા મખુ્મ ભથક 
કામામરમ અથલા વત્તા 
પ્રાદેનળક કચેયીઓ 
_________નોંધણી 
કભમચાયીયની  
ફડીંગ પ્રરિમાની 
વાથે વાંકરન કયે છે.

Enrolment stations નોંધણી કેન્ર Enrolment 

clients 
નોંધણી ગ્રાશક

Registrars 

and 

enrolment 

agencies

યજીષરાય અને 
નોંધણી 
એજન્વીઓ

Observers 

and 

introducers

નનયીક્ષક 
અને 
રયચામક

3
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

During local biometric 

verification, the 

biometrics provided by 

the ______________ are 

verified from the 

biometrics stored in the 

enrolment client.

ષથાનનક ફામભેરીક 
ચકાવણી દયમ્પમાન 
__________ એ 
આેર ફામભેરીતવ 
નોંધણી ગ્રાશકના 
વાંગ્રરશત ફામભેરીતવ 
દ્વાયા ચકાવામ છે.

Enrolment agency નોંધણી એજન્વી Operator/ 

Supervisor
ઑયેટય/અલેક્ષ
ક Registrar યજીષરાય User લાયનાય 2
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

If the verification of 

user’s biometric details 

is not successfully 

completed and not 

stored in the local 

database, it will appear 

as _____________ in 

status.

જ લયાળકતામની 
ફામભેરીક નલગતની 
ચકાવણી 
વપતાલૂમક ણૂમ ના 
થઇ શમ અને 
ષથાનનક ડેટાફેવભાાં 
વાંગ્રરશત ન શમ ત 
તે ________ ની 
ક્ષથનત તયીકે દેખાળે.

On-board ઓન-ફડેડ Enrolled નોંધામેર Not enrolled ણફન નોંધામેર Withheld યકી યાખેર 3
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

Enrolment agency will 

update Enrolment 

Centre information on 

the 

_____________________

portal. The latest URL 

needs to be confirmed 

by the ____________.

નોંધણી એજન્વી 
___________ 

ટમરય 
નોંધણીકેંરની  
ભારશતીને અડેટ 
કયળે. _________ 

દ્વાયા તાત્કાણરક URL 

ની નુ્દ્શટ કયલાની 
જરૂય છે.

Enrolment station, 

registrar

નોંધણી કેંર, 

યજીષરાય

Operator/Super

visor, 

Authority's 

Regional Offices

ઑયેટય/અલેક્ષ
ક, વત્તા 
પ્રાદેનળક 
કચેયીઓ

QAMIS 

Portal, Nodal 

officer

QAMIS ટમર, 

નડર અનધકાયી

MNREGA 

website, 

enrolment 

agency

MNREGA 

લેફવાઈટ, 

નોંધણી 
એજન્વી

3

146

Chapter 3 : On-

Boarding Enrolment 

Agency and 

Enrolment Staff

પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

For ______________ 

and ________________, 

on-boarding and local 

biometrics verification is 

mandatory for login onto 

the Enrolment Client.

______________ 

અને 
________________ભા
ટે નોંધણી ગ્રાશતય 
રગીન થલા શતે ુ
ઓન-ફડીંગ અને 
ષથાનનક 
ફામભેરીતવની 
ચકાવણી પયજીમાત છે.

Introducer, 

registrar
રયચામક, 

યજીષરાય
Operator, 

Supervisor
ઑયેટય,અલેક્ષ
ક

Enrolment 

agency, 

Enrolment 

client 

નોંધણી 
એજન્વી, 
નોંધણી ગ્રાશક

Introducer, 

Registrar
રયચામક, 

યજીષરાય 2
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

During authentication, 

biometrics of the 

Operator/Supervisor are 

compared against the 

biometric provided by 

them during the time of 

their own 

________________.

પ્રભાણીકયણ દયમ્પમાન 
ઑયેટય/અલેક્ષકના 
ફામભેરીતવની 
તરુના તેભના 
તાની _______ ના 
વભમ દયમ્પમાન 
આેર ફામભેરીતવ 
વાથે કયલાભાાં આલે છે.

Association વાંડલણી Enrolment નોંધણી Disassociation નલમજન Hiring બાડેથી 2
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

The Enrolment Client 

check that the 

Operator/Supervisor are 

not ________________ 

or ________________ 

and restrict them from 

on-boarding.

નોંધણી ગ્રાશક તાવ 
કયે છે કે 
ઑયેટય/અલેક્ષક 
_______અથલા 
_______ નથી અને 
તેભને ઓન-ફડીંગથી 
પ્રનતફાંનધત કયે છે.

Suspended, 

Blacklisted
નનરાંણફત, 

બ્રેકણરષટેડ
Associated/On-

boarded
વાંકામેર/ઓન-

ફડેડ
None of the 

above
ઉયભાાંથી 
કઈણ નશી

Both (1) and 

(2) 
ફાંને (1) 

અને (2)
4
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

The Operator/ 

Supervisor can be 

onboarded on mutiple 

Enrolment Client 

without de-association 

ઑયેટય/અલેક્ષકને 
ડી-એવનવએળન 
લગય ફહુનલધ 
નોંધણી ગ્રાશક ય 
ઓનફડમ કયી ળકામ 
છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૩:નોંધણી 
એજન્વી અને નોંધણી 
કભમચાયીઓનુાં ઓન-

ફડીંગ

Blacklisted 

Operator/Supervisor can 

be allowed to work using 

different Certificate

બ્રેકણરષટેડ 
ઑયેટય/અલેક્ષકને 
અરગ પ્રભાણત્રન 
ઉમગ કયીને કાભ 
કયલાની ભાંજૂયી આી 
ળકામ છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

What is the waiting time 

for Aadhaar generation?

આધાય નનભામણ ભાટે 
યાશ જલાન વભમ શુાં 
છે?

1 to 2 weeks
1 થી 2 

અઠલારડમા Within 7 days 7 રદલવની અંદય upto 90 days 90 રદલવ સધુી 6 months 6 ભરશના 3
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

What are the different 

types of Aadhaar 

Enrolment

નલનલધ પ્રકાયની 
આધાય નોંધણી શુાં છે?

Document-based 

enrolment
દષતાલેજ 
આધારયત નોંધણી

Document 

Based, 

Introducer 

Based, Head of 

Family Based 

and Child 

Enrolment

દષતાલેજ 
આધારયત, 

રયચામક 
આધારયત, કુટુાંફ 
મખુ્મ આધારયત 
અને ફા 
નોંધણી .

Physical 

Enrolment
બોનતક નોંધણી Online 

Enrolment
ઓનરાઇન 
નોંધણી 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Which form needs to be 

filled by the resident for 

Aadhaar Enrolment

આધાય પભમની 
નોંધણી ભાટે યશલેાવી 
દ્વાયા કમા પભમ 
બયલાની જરૂય છે

Aadhaar 

Enrolment/Correct

ion Form

આધાય નોંધણી / 
સધુાયણા પભમ

Matriculation 

Form
ભેરરક્યરેુળન 
પભમ

Registration 

Form
નોંધણી પભમ Application 

Form
અયજી પભમ 1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Mutiple Aadhaar 

Numbers are generated 

in case of mutiple 

Enrolments

ફહુનલધ નોંધણીના 
રકષવાભાાં ફહુનલધ 
આધાય નાંફય 
ફનાલલાભાાં આલે છે

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Aadhaar Number will be 

generated in 1 day
આધાય નાંફય 1 

રદલવભાાં તૈમાય થળે TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Acknowlegement Slip 

provided to the resident 

after Aadhaar Enrolment 

contains 

______________

આધાય નોંધણી છી, 
યશલેાવીને આલાભાાં 
આલતી ષલીકૃનતની 
ક્ષર____________ 

ધયાલે છે.

EID (Enrolment ID) EID (નોંધણી ID)
Aadhaar 

Number
આધાય નાંફય

Photo of 

Enrolment 

Operator

નોંધણી 
ઑયેટયન પટ

Photo of 

Proof of 

Address and 

Proof of 

Identity

ઓખના 
યુાલાન  
અને 
વયનાભાના 
યુાલાન 
પટ

1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

There is only one type of 

Aadhaar Enrolment i.e 

Document Based 

Enrolment

ભાત્ર એક પ્રકાયની 
આધાય નોંધણી છે. 

દા.ત. દષતાલેજ 
આધારયત નોંધણી.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Who among the 

following is eligible to 

avail Aadhaar?

નીચેનાભાાંથી કણ 
આધાય ભેલી ળકે 
છે?

Any citizen of India
બાયતના 
કઈણ નાગરયક

Any individual 

who is 18 years 

and above

કઈણ મક્તત 
કે જેની ઉભય 
18 લમ અને 
તેનાથી ઉય છે

Any resident 

who resided 

in India for a 

period of 182 

days or more

182 રદલવ કે 
તેથી લધ ુવભમ 
ભાટે બાયતભાાં 
યશતેા કઈણ 
યશલેાવી

Any citizen 

of India who 

is a graduate

બાયતન 
કઈ ણ 
નાગરયક જે 
ષનાતક છે

3
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Any resident who 

resided in India for a 

period of 182 days or 

more who posses 

required documents is 

eligible for Aadhaar 

Enrolment

કઈ ણ યશલેાવી જે 
182 રદલવ કે તેથી 
લધ ુવભમ ભાટે 
બાયતભાાં યશતેી શમ, 

જે જરૂયી દષતાલેજ 
ધયાલે છે તે 
આધાયભાાં નોંધણી 
ભાટે ાત્ર છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Any citizen of India, even 

those who have been 

residing in a foreign 

country for the last one 

year, are eligible for 

Aadhaar.

બાયતન કઈ ણ 
નાગરયક, જે છેલરા 
એક લમથી નલદેળભાાં 
યશરેા છે તે ણ, 

આધાય ભાટે ાત્ર છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Any resident who do not 

have any document or 

eligible for other types of 

enrolment can also be 

enrolled

કઈણ યશલેાવી 
જેની ાવે કઈ 
દષતાલેજ નથી 
અથલા અન્મ 
પ્રકાયની નોંધણીભાટે 
ણ ાત્ર નથી,  
નોંધણી કયાલી ળકે છે

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

In case of omission of 

Aadhaar number for 

reasons other than 

multiple Aadhaar 

numbers having been 

issued, residents shall be 

required to re-enrol. 

ફહુનલધ આધાય 
નાંફય આપ્મા 
નવલામના કાયણવય 
આધાય નાંફય ચકૂી 
જલાના રકષવાભાાં, 
યશલેાવીઓએ પયીથી 
નોંધણી કયાલલાની 
યશળેે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Which of the following 

are mandatory in 

Document-based 

Enrolment?

દષતાલેજ-આધારયત 
નોંધણીભાાં 
નીચેનાભાાંથી કયુાં 
પયજજમાત છે?

The resident 

submits his POI 

(mandatory), POA 

(mandatory) and 

POR (optional)

યશલેાવીએ POI 

(પયજજમાત), 

POA 

(પયજજમાત) and 

POR (લૈકપ્લક) 

વફનભટ કયવુાં

An elected 

local body 

introduces the 

resident to the 

operator

ચ ૂાંટામેરી 
ષથાનનક વાંષથા 
ઑયેટયને 
યશલેાવીન 
રયચમ આે છે

The father 

introduces 

his child

નતા તાના 
ફાકની 
ઓખાણ આે 
છે

All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

In which of the following 

types of enrolments 

involves resident 

submitting POI, POA and 

POR documents? 

નનમ્પનણરણખત કમા 
પ્રકાયની નોંધણીભાાં 
યશલેાવી POI, POA 

અને POR દષતાલેજ 
જભા કયાલે છે?

Document-based 

enrolment
દષતાલેજ 
આધારયત નોંધણી

Introducer-

based 

enrolment

રયચામક-

આધારયત 
નોંધણી

Head of the 

family based 

enrolment

કુટુાંફ લડા 
આધારયત 
નોંધણી

Child 

enrolment
ફા નોંધણી 1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Which of the following 

items of information 

related to introducer is 

captured in introducer-

based enrolment?

I. Introducer’s name

II. Introducer’s Aadhaar 

number

III. Introducer's family 

details

IV. Introducer's 

educational qualification

V. Biometric information 

of introducer

રયચામક આધારયત 
નોંધણીભાાં 
રયચામકને રગતી 
નીચેભાાંથી કઈ 
ભારશતી ભેલલાભાાં 
આલે છે 


I. રયચામકનુાં 
નાભ


II. રયચામકન 
આધાય 
નાંફય


III. રયચામકના 
રયલાયની 
નલગત


IV. રયચામકની 
ળૈક્ષણણક 
રામકાત


V. રયચામકની 
ફામભેરરક 
ભારશતી


I, II and III I, II અને III II, III and IV II, III અને IV I, II and V I, II અને V All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

3
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Who can become 

Introducer for facilitating 

Introducer Based 

Enrolment?

રયચામક આધારયત 
નોંધણીની સનુલધા 
ભાટે કણ રયચામક 
ફની ળકે છે?

Operator/Supervis

or
ઑયેટય/અલેક્ષક

(a)Registrars’ 

Employees

(b)Elected local 

body members

(c)Members of 

local 

administrative 

bodies

(A) યજજષરાયના 
કભમચાયીઓ


(B) ચ ૂાંટામેરા 
ષથાનનક 
વાંષથાના 
વભ્મ


(C) ષથાનનક 
લશીલટી 
વાંષથાઓના 
વભ્મ


(a)Influencers 

such as 

teachers

(b) 

Anganwadi 

Worker

© 

Representativ

e of NGO

(A) પ્રબાલક 
જેભ કે 
નળક્ષક


(B) આંગણલાડી 
કામમકતામ


(C)NGOના 
પ્રનતનનનધ

Both (2) & (3)
ફાંને (2) & 

(3)
4
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Can Operator/Supervisor 

can become Introducer ?

ઑયેટય / અલેક્ષક 
રયચમ આનાય 
ફની ળકે છે?

NO ના YES શા 1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Which of the following 

refers to introducer-

based enrolment?

નીચેનાભાાંથી કમ 
રયચામક-આધારયત 
નોંધાલેર છે?

The resident 

submits his POI, 

POA and POR 

documents

યશલેાવી તેના 
POI, POA અને 
POR દષતાલેજ 
વફનભટ કયે છે

A health 

worker refers 

the resident to 

the operator

આયગ્મ 
કામમકતામ 
યશલેાવીન 
ઉલરેખ 
ઑયેટયને કયે  
છે

The father 

introduces 

his child

નતા તાના 
ફાકની 
ઓખાણ આે 
છે

All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Who among the 

following is eligible for 

child enrolment?

નીચેનાભાાંથી કણ 
ફાક નોંધણી ભાટે 
રામક છે?

Any child who is at 

least 4 years old 

and above

કઈણ ફાક 
કે જે ઓછાભાાં 
ઓછાં 4 લમનુાં 
અને તેનાથી 
ઉયનુાં છે

Any child who 

is attending 

school

ળાાભાાં શાજયી 
આતા 
કઈણ ફાક

Any child 

who is less 

than 5 years 

of age

કઈણ ફાક 
જે 5 લમથી 
ઓછી ઉંભયના છે

Any child 

who is 

between 5 

and 16 years 

of age

કઈણ 
ફાક જે 5 

થી 16 

લમની ઉંભય 
લચ્ચે શમ છે

3
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Any adult can be 

enrolled as a Child 

without capturing the 

Biometric Information, if 

the resident suggest.

ફામભેરરક ભારશતી 
ભેમાાં નલના 
કઈણ ખુ્ત ફાક 
તયીકે નોંધણી કયી 
ળકે છે, જ યશલેાવી 
સચૂલે ત.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Biometric information is 

required for enrolment 

from all individuals 

including children below 

5 years of age.

5 લમથી નીચેના 
ફાક વરશત તભાભ 
મક્તતઓની નોંધણી 
ભાટે ફામભેરરક 
ભારશતી આલવમક છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Which of the following 

information is NOT 

required when enrolling 

for Aadhaar?

આધાય ભાટે નોંધણી 
કયતી લખતે નીચેની 
કઈ  ભારશતીની જરૂય 
નથી?

Caste જાનત Name નાભ Address વયનામુાં Age ઉંભય 1

173

Chapter 4 : Aadhaar 

Enrolment / Update 

Process

પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Which of the following 

items of information is 

captured in HOF-based 

enrolment? 

I. Name of Head of the 

Family

II. Proof of Relationship 

(PoR) of resident and HoF

III. Head of Family’s 

Aadhaar number

IV. Biometric 

confirmation of the Head 

of Family at time of 

enrolment

નીચેનાભાાંથી કઈ 
લષતઓુની ભારશતી 
HOF આધારયત 
પ્રલેળભાાં રેલાભાાં 
આલે 
છે?



I.કુટુાંફ લડાન ુ
નાભ


II. યશલેાવી અને 
HOF ના વાંફાંધન 
યુાલ 
(POR)

III. કુટુાંફ લડાન 
આધાય નાંફય 


IV. નોંધણી વભમે 
કુટુાંફ લડાની 
ફામભેરરક 
નુ્દ્શટ


I, II and III I, II અને III II, III and IV II, III અને IV I and IV I અને IV All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

4
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

What are the mandatory 

Document for Head of 

the Family based 

enrolment?

કુટુાંફલડા આધારયત 
નોંધણી ભાટેના 
પયજજમાત દષતાલેજ 
કમા છે?

Proof of Relation 

(PoR) of resident 

and Head of the 

Family

યશલેાવી અને 
HOF ના 
વાંફાંધન યુાલ 
(PoR)

Head of Family 

Aadhaar 

Number 

 કુટુાંફ લડાન 
આધાય નાંફય

Qaulification 

Proof of 

Resident

 યશલેાવીન 
રામકાત યુાલ Both (1) & (2)

ફાંને (1) 

અને (2)
4
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

What are the mandatory 

Document for Child 

Enrolment? 

ફા નોંધણી ભાટે 
પયજજમાત દષતાલેજ 
શુાં છે?

Date of Birth Proof 
જન્ભ યુાલાની 
તાયીખ

Aadhaar 

Number of any 

one parent

 ભાતા અથલા 
નતા ભાાંથી 
કઈ એકના 
આધાયની 
વાંખ્મા.

Proof of 

Relation of 

child and 

parent

ફાક અને 
નત ૃવાંફાંધીન 
યુાલ

All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

4
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

What address will be 

mentioned in the 

Enrolment Form in case 

of Child Enrolment

ફા નોંધણીના 
રકષવાભાાં નોંધણી 
પભમભાાં કમા 
વયનાભાાંન ઉલરેખ 
કયલાભાાં આલળે

Address of 

Enrolment Center
નોંધણી કેન્રનુાં 
વયનામુાં

Address of the 

linked parent
જડામેરા 
નતનૃ ુાં વયનામુાં

Address of 

Hospital 

where the 

child is born

શક્ષટરનુાં 
વયનામુાં કે જ્માાં 
ફાકન જન્ભ 
થમ છે

All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Operator can charge any 

amount as he wants for 

the Aadhaar Enrolment

આધાય નોંધણી ભાટે 
ઑયેટય કઈ ણ 
ઈપ્ચ્છત યકભ ચાર્જ 
કયી ળકે છે

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Cost of Fresh Enrolment 

and Mandatory 

Biometric update are 

charged from the 

resident 

નલી નોંધણી અને 
પયજજમાત ફામભેરરક 
અદ્યતનન ખચમ 
યશલેાવી ાવેથી 
રેલાભાાં આલે છે

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

What actions will be 

taken against the 

Operator/Supervisor for 

charging more amount 

of money as prescribed 

by the Authority

વત્તા દ્વાયા સચૂમા 
પ્રભાણે નાણાાંથી લધ ુ
યકભ ચાર્જ કયલા 
ફદર ઑયેટય / 
અલેક્ષક વાભે શુાં 
કામમલાશી કયલાભાાં 
આલળે.

Blacklisting બ્રેકણરન્દ્ષટિંગ FIR FIR Warning ચેતલણી Either (1) & 

(2)
કાાં ત (1) કે 
(2)

4
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Which of the following 

refers to biometric 

details of a resident? 

નીચેનાભાાંથી શુાં 
યશલેાવીની 
ફામભેરરક નલગતન 
 ઉલરેખ કયે છે?

Facial image ચેશયાની છલી All ten 

fingerprints
ફધા દવ 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વ

Scans of both 

irises
ફાંને આઇરયવનુાં 
ષકેન

All of the 

given
આેરાાં 
તભાભ 4
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Which of the following 

refer to demographic 

details of a resident?

નીચેનાભાાંથી કઈ 
યશલેાવીની 
લષતીનલમક નલગત 
નલળે છે?

Email ID and 

Mobile Number

 ઇભેઇર ID  

અને ભફાઈર 
નાંફય

Finger 

impression
આંગીની છા Iris scan આઇરયવ ષકેન All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Demographic 

Information required for 

Aadhaar Enrolment 

include the following

આધાય નોંધણી ભાટે 
જરૂયી લષતી નલમક 
ભારશતી નીચે મજુફ છે

Race and Caste લાંળ અને જાનત

Name, Address, 

Gender , Date 

of Birth, email 

and mobile 

number

નાભ, વયનામુાં, 
જાનત, જન્ભ 
તાયીખ,  

ઇભેઇર ID અને 
ભફાઇર નાંફય

Income of 

resident
યશલેાવીની 
આલક

Medical 

history of 

resident

યશલેાવીન 
તફીફી 
ઇનતશાવ

2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

The enrolment operator 

shall _______________.
નોંધણી ઑયેટય 
_______________

Collect hard 

copies of 

supporting 

documents 

submitted by the 

resident along 

with  the 

Enrolment Form

નોંધણી પભમ 
વાથે યશલેાવી 
દ્વાયા જભા 
કયાલેરા વશામક 
દષતાલેજની 
શાડમ કૉન 
એકનત્રત કયળે.

Capture the 

biometric 

information, 

Demographic 

Information 

using the 

Enrolment 

software 

provided or 

approved by 

the Authority

વત્તા દ્વાયા 
પ્રદાન અથલા 
ભાંજૂય કયેર 
નોંધણી 
વફ્ટલેયન 
ઉમગ કયીને 
ફામભેરરક 
ભારશતી અને 
લવતી નલમક 
ભારશતી ભેલળે.

Scan and 

store the 

hard copies 

with 

biometric and 

demographic 

details 

submitted by 

the resident 

in local 

harddisk

ષથાનનક 
શાડમરડષકભાાં 
યશલેાવી દ્વાયા 
જભા કયેરી 
ફામભેરરક અને 
લષતીનલમક 
નલગત વાથે 
શાડમ કૉીઓને 
ષકેન અને 
વાંગ્રરશત કયળે.

Collect and 

record the 

demographic 

 information 

in physical 

register

બોનતક 
યજજષટયભાાં 
લષતી 
નલમક 
ભારશતી  
એકનત્રત 
કયીને નોંધળે.

2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Which of the following 

requires mandatory 

update?

નીચેનાભાાંથી કઈ 
પયજજમાત અડેટ 
જરૂયી છે?

Correcting the 

name of the 

resident

યશલેાવીનુાં નાભ 
સધુાયવુાં

Updating the 

email Id
 ઇભેઈર ID 

અદ્યતન કયલી

Biometric 

information 

of child who 

has attained 

5 years of age

જે ફાકની 
ઉભય ૫ લમની 
છે તેની 
ફામભેરરક 
ભારશતી.

Updating 

phone 

number

પન નાંફય 
અદ્યતન 
કયવુાં.

3
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

What is de-duplication 

process in Aadhaar 

Generation Process?

આધાય નનભામણ 
પ્રરિમાભાાં ડી-
ડુપ્રીકેળન પ્રરિમા શુાં 
છે?

Checking and 

rejecting any 

duplicate 

enrolments

કઈણ નકર 
નોંધણી 
તાવલી અને 
નકાયલી.

Copying the 

enrolment 

information as 

backup

ફેકઅ કયેર  
નોંધણી 
ભારશતીની કી 
કયલી.

Checking if 

any other 

person has 

the same 

address and 

rejecting the 

same

જ કઈ અન્મ 
મક્તત ાવે તે 
જ વયનામુાં છે 
તે તાવીને 
નાભાંજૂય કયવુાં.

All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Identify the correct 

order of Aadhaar 

generation process.

I. Reject any duplicate 

enrolments

II. Upload the enrolment 

packet to CIDR

III. Authority generates 

the number

IV. Aadhaar number is 

communicated to the 

resident

V. Authority processes 

the enrolment data 

received 

આધાય નનભામણ 
પ્રરિમાભાાંન મગ્મ 
િભ 
ઓખ.


I. કઈણ નકરી 
નોંધણીને યદ 
કય


II. નોંધણી ેકેટને 
CIDR ય અરડ 
કય


III. અનધકાયી અંક 
નનભામણ કયે 
છે.



IV. યશલેાવીને આધાય 
નાંફય જણાલલાભાાં 
આલે છે. 



V. અનધકાયી પ્રાપ્ત 
થમેર નોંધણી 
ભારશતીની પ્રરિમા કયે 
છે

II, III, V, I and IV
II, III, V, I અને 
IV

III, I, IV, V and II
III, I, IV, V અને 
II

II, V, I, III and 

IV
II, V, I, III અને 
IV

II, I, V, III and 

V
II, I, V, III 

અને V 3
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

In the event a resident 

does not possess any of 

the required supporting 

documents of proof, 

enrolment may be 

carried out through the 

___________________ 

mode(s).

એક રકષવાભાાં એક 
યશલેાવી વાણફતીના 
આલવમક વશામક 
દષતાલેજ ધયાલતા 
નથી, ત નોંધણી 
________________

___ નલનધ(મ) દ્વાયા 
શાથ ધયલાભાાં આલી 
ળકે છે.

Introducer-based 

enrolment,

Head of Family 

(HoF) based 

enrolment

રયચામક-

આધારયત 
નોંધણી,


કુટુાંફના લડા 
(HOF) 

આધારયત નોંધણી

Operator-

based 

enrolment,

Other 

enrolments

ઑયેટય-

આધારયત 
નોંધણી,


અન્મ નોંધણી

Software 

provided 

enrolment,

Electronic 

format-based 

enrolment

વફ્ટલેયથી 
નોંધણી 
કયાલી,


ઇરેતરનનક 
પભેટ આધારયત 
નોંધણી.

EID-based 

enrolment,

Authority-

based 

enrolment

EID 

આધારયત 
નોંધણી,


વત્તા-
આધારયત 
નોંધણી

1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Mandatory biometric 

update for child is 

________.

ફાક ભાટે 
પયજજમાત ફામભેરરક 
અડેટ ________ છે.

Free of cost નનિઃશલુક Rs. 10 રૂ. 10 Rs. 15 રૂ. 15 Rs. 20 રૂ. 20 1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

In which of the following 

modes should be used 

resident to update 

his/her biometric details?

નનમ્પનણરણખતભાાંથી કઈ 
નલનધ ઉમગ 
તેની/તેણી ફામભેરરક 
નલગતને સધુાયલા 
ભાટે યશલેાવીએ 
ઉમગ કયલ 
જઈએ?

Online mode ઓનરાઇન નલનધ
Visiting 

enrolment 

centre

નોંધણી કેન્રની 
મરુાકાત રેલી

All the given 

options
ફધા આેરાાં 
નલકલ 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

How can a resident track 

the status of updates 

made to his/her Aadhaar 

details on Authority's 

website?

કેલી યીતે કઈ 
યશલેાવી અનધકૃત 
લેફવાઈટ ય તેના / 
તેણીના આધાયની 
નલગત નલળે 
અડેટ્વની ક્ષથનતને 
જાણી ળકે છે?

Using Aadhaar 

Number only

ભાત્ર આધાય 
નાંફયન 
ઉમગ કયીને

Using EID 

printed on 

Aknowlegement 

 Slip or URN 

generated 

through SSUP 

Portal

ષલીકૃનત ક્ષર 
ય છાેર 
EID,   અથલા 
SSUP 

ટમરભાાંથી 
નનનભિત URN 

નાંફય.

Using mobile 

number only

ભાત્ર ભફાઇર 
નાંફયન 
ઉમગ કયીને.

Details will 

be sent to 

the 

resident's 

email ID

નલગત 
યશલેાવીની 
ઇભેઇર ID 

ય 
ભકરલાભાાં 
આલળે.

2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

The Aadhaar number 

may be communicated 

to residents in physical 

form, which includes 

_________________.

આધાય નાંફયને 
બોનતક ષલરૂભાાં 
યશલેાવીઓને 
જણાલલાભાાં આલળે, 

જેભાાં 
________________

_ ન વભાલેળ થામ 
છે.

E-mail ઇ-ભેઇર Website લેફવાઇટ SMS SMS Letter ત્ર 4
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Aadhaar Update request 

at Enrolment Center is 

confirmed only after 

____________________o

f the resident.

નોંધણી કેન્રભાાં 
આધાય અદ્યતનની 
નલનાંતી ભાત્ર 
યશલેાવીના 
________________

_____ છી નુ્દ્શટ 
થામ છે.

Aadhaar based 

Biometric 

Confirmation

આધાય 
આધારયત 
ફામભેરરક નુ્દ્શટ

Signature શષતાક્ષય Photograph 

of the resisent
યશલેાવીન ણચત્ર Verbal 

Confirmation
ભોણખક નુ્દ્શટ 1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Email Id and Mobile 

Number can be updated 

in Aadhaar Database by 

following mode?

ઇભેઇર Id  અને 
ભફાઇર નાંફયને 
નીચેના વાધનથી 
આધાય ડેટાફેવભાાં 
અદ્યતન કયી ળકામ?

Visiting Enrolment 

Center
નોંધણી કેન્રની 
મરુાકાત રેલી SSUP Portal SSUP ટમર Both the 

given options
આેરાાં ફાંને 
નલકલ 1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Address of the resident 

can be updated in 

Aadhaar Database by 

following mode(s)

યશલેાવીનુાં વયનામુાં 
નીચેના વાધન(ન)થી 
આધાય ડેટાફેઝભાાં 
અદ્યતન કયી ળકામ 
છે.

Visiting Enrolment 

Center
નોંધણી કેન્રની 
મરુાકાત રેલી SSUP Portal SSUP ટમર All the given 

options
ફધા આેરાાં 
નલકલ 3
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Registered Mobile 

Number of the resident 

is mandatory to update 

Address through Online 

Mode- SSUP Portal

ઓનરાઇન નલનધ- 

SSUP ટમર ભાયપતે 
વયનામુાં અદ્યતન 
કયલા ભાટે 
યશલેાવીન યજજષટડમ 
ભફાઇર નાંફય 
પયજજમાત છે

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Registered Mobile 

Number of the resident 

is mandatory to update 

new mobile number 

through Online Mode- 

SSUP Portal

ઓનરાઇન નલનધ- 

SSUP ટમર ભાયપતે 
નલા ભફાઇર 
નાંફયને અદ્યતન 
કયલા ભાટે 
યશલેાવીન યજજષટડમ 
ભફાઇર નાંફય 
પયજજમાત છે

Mobile Number 

cannot be 

updated using 

SSUP Portal

ભફાઇર નાંફય 
SSUP ટમરન 
ઉમગ કયીને 
અદ્યતન કયી 
ળકાત નથી

Not required જરૂયી નથી Required આલવમક છે All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

OTP (One time 

password) is send on 

which mobile number 

while submitting the 

Address update through 

SSUP Portal

SSUP ટમર ભાયપતે 
વયનામુાં અદ્યતન 
કયતી લખતે OTP 

(એક લખતન 
ાવલડમ) કમા 
ભફાઈર નાંફય ય 
ભકરલાભાાં આલે છે.

Mobile Number 

registered in 

Aadhaar

આધાયભાાં 
નોંધામેર 
ભફાઇર નાંફય

Mobile 

Number of 

Operator/Super

visor

ઑયેટય / 
અલેક્ષકન 
ભફાઇર નાંફય

Mobile 

Number of 

Spouse/Gaurd

ian

જીલનવાથી / 
લારીન 
ભફાઇર નાંફય

All the given 

options

ફધા 
આેરાાં  
નલકલ

1
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Operator/Supervisor 

may update his/her own 

mobile number for all 

the update done by 

him/her.

ઑયેટય / અલેક્ષક 
તેના / તેણી દ્વાયા 
કયલાભાાં આલેરાાં 
તભાભ અદ્યતન ભાટે 
તેના તાના 
ભફાઇર નાંફયન 
ઉમગ કયી ળકે છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Operator /Supervisor 

may add additional 

information in the 

system without resident 

concent

ઑયેટય / અલેક્ષક 
નવષટભભાાં યશલેાવીની 
વાંભનત નલના 
લધાયાની ભારશતી 
ઉભેયી ળકે છે

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Resident can get the 

updated Aadhaar 

through following modes 

using registered mobile 

number

યશલેાવીએ નોંધામેરા 
ભફાઇર નાંફયન 
ઉમગ કયીને 
નીચેની નલનધમ દ્વાયા 
અદ્યતન કયેલુાં આધાય 
ભેલી ળકે છે.

Download e-

aadhaar
e-આધાય 
ડાઉનરડ કયીને.

Download m-

aadhaar 
m-આધાય 
ડાઉનરડ કયીને

Visit nearest 

cyber café 

નજીકના 
વામફય કેપેની 
મરુાકાત રઈને.

Both (1) & (2)
ફાંને (1) 

અને (2)
4

201

Chapter 4 : Aadhaar 

Enrolment / Update 

Process

પ્રકયણ ૪:આધાય 
નોંધણી/અડેટ પ્રરિમા

Resident can get the 

updation of 

Demographic 

Information using Postal 

Services

યશલેાવી ષટર 
વેલાઓન ઉમગ 
કયીને લષતી નલમક 
ભારશતીના અધતનને 
ભેલી ળકે છે

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Record date of birth of 

the resident, indicating 

day, month and 

___________ in the 

relevant field. 

વાંફાંનધત કે્ષતે્ર રદલવ, 

ભરશન અને 
___________ 

સચૂલતી નનલાવીની 
જન્ભ તાયીખને નોંધ.

Initial પ્રાયાંણબક Surname અટક Year લમ Name નાભ 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If two documentary 

proofs produced by the 

enrollee have variation 

in the same name, the 

enrollee’s ___________ 

should be recorded.

જ નોંધણી કયાલનાય 
દ્વાયા યજુ કયલાભાાં 
આલેર ફે દષતાલેજી 
યુાલાઓભાાં વભાન 
નાભભાાં પેયપાય શમ 
ત, નોંધણી 
કયાલનાયનુાં 
___________નોંધવુાં 
જઈએ.

Surname અટક Father's name નતાનુાં નાભ Full name રુૂાં નાભ Preferred 

name

વાંદીદા 
નાભ 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

____________ has to be 

recorded by the 

Enrolment Agency as 

declared by the enrollee 

in the box provided by 

recording Male, Female 

or Transgender. 

____________ ની 
નોંધ નોંધણી એજન્વી 
દ્વાયા કયલી જરૂયી છે, 

જેભ કે નોંધણી 
કયાલનાય દ્વાયા 
આેરાાં ફૉતવભાાં 
રુૂ, સ્ત્રી અથલા 
રાન્વજેન્ડય તયીકે 
જાશયે કયલાભાાં આલે 
છે.

Date of Birth જન્ભ તાયીખ Gender ણરિંગ Residential 

address
નનલાવી વયનામુાં Fingerprint રપિંગયનપ્રિંટ 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

For rural areas, which of 

the following fields can 

be left blank while 

recording the residential 

address?

ગ્રાભીણ નલષતાય ભાટે, 

નનલાવી વયનાભાની 
નોંધ કયતી લખતે 
નીચેનાભાાંથી કયુાં કે્ષત્ર 
ખારી છડી ળકામ છે?

Address line 1 વયનામુાં યેખા 1 Address line 2 વયનામુાં યેખા 2 Pin Code નન કડ State યાજ્મ 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Which of the following 

details should be 

entered in the address 

line 4 of the residential 

address?

નનલાવી વયનાભાભાાં 
વયનામુાં યેખા 4 ભાાં 
નીચેનાભાાંથી કઈ 
નલગત દાખર કયલી 
જઈએ?

Building or house 

number

બલન અથલા 
ઘયન નાંફય Street name ગરીનુાં નાભ Landmark વીભાણચહ્ન Pin Code નન કડ 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Which of the following is 

used to retrieve pre-

enrolment data?

નીચેનાભાાંથી ળેનન 
ઉમગ લૂમ-નોંધણી 
ડેટાને ભેલલા ભાટે 
થામ છે?

Pre-enrolment ID લૂમ-નોંધણી ID
One time 

password

એક લખતન 
ાવલડમ

Resident's 

name
યશલેાવીનુાં નાભ Aadhaar ID આધાય ID 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Name of the 

village/town/city (VTC) 

and Post Office field gets 

automatically populated 

when _______________ 

of the region is entered.

ગાભ/ કવફ/ ળશયેનુાં 
નાભ (VTC) અને ષટ 
ઓરપવ કે્ષત્ર આભેે 
યુાઈ જામ છે જ્માયે 
પ્રદેળના 
_______________ ને 
દાખર કયલાભાાં આલે 
છે.

House number ઘયન નાંફય Mandal ભાંડર Mobile 

number
ભફાઈર નાંફય Pin Code નન કડ 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Which of the following 

will you do when a 

resident is unable to 

provide the exact date of 

birth? 

જ્માયે નનલાવી 
જન્ભની ચક્કવ 
તાયીખ પ્રદાન 
કયલાભાાં અવભથમ શમ 
ત્માયે તભે 
નીચેનાભાાંથી શુાં કયળ?

Leave the field 

blank

જગ્મા ખારી 
યાખ

Enter the 

resident's 

zodiac sign

નનલાવીનુાં 
યાનળણચહ્ન દાખર 
કય

Enter the age 

as mentioned 

by the 

resident

નનલાવી દ્વાયા 
ઉલરેણખત ઉભય 
દાખર કય

Enter the 

year of birth

જન્ભ લમ 
દાખર કય 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

The _______________ 

must ensure that every 

operator has a copy of 

the critical points to be 

reviewed at the station 

during the review.

_______________ એ 
સનુનનિત કયવુાં જઈએ 
કે વભીક્ષા દયનભમાન 
દયેક ઑયેટય ાવે 
કેન્ર ય વભીક્ષા 
કયલા ભાટે નનણામમક 
ણફિંદુઓની નકર છે.

Enrolling Agency 

Supervisor 

નોંધણી એજન્વી 
અલેક્ષક Introducer રયચામક Nodal officer નડર અનધકાયી Resident નનલાવી 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Operator needs to sign 

off every enrolment by 

providing their 

fingerprint and or 

______________.

ઑયેટયને તેભના 
રપિંગયનપ્રિંટ અને/ 

અથલા 
______________ 

આીને દયેક 
નોંધણીને વાઇન-ઓપ 
કયલાની જરૂય છે.

Mobile number ભફાઈર નાંફય Signature શષતાક્ષય Iris આઇરયવ Original POI 

documents

મૂ POI 

દષતાલેજ 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Which of the following 

fields will be activated in 

case of Introducer-based 

verification?

રયચામક-આધારયત 
ચકાવણીના રકષવાભાાં 
નીચે આેલુાં  કયુાં 
કે્ષત્ર વરિમ થળે?

Biometric ફામભેરરક Introducer or 

HOF

રયચામક 
અથલા HOF

Address વયનામુાં POI POI 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Enrolment Agencies 

must use Biometric 

Devices certified by 

___________ for 

capturing Biometric data.

નોંધણી એજન્વીઓને 
ફામભેરરક ડેટાને 
ભેલલા ભાટે 
___________ દ્વાયા 
પ્રભાણણત ફામભેરરક 
ઉકયણન ઉમગ 
કયલ જઈએ.

UIDAI UIDAI STQC STQC MNREGA ભનયેગા DoPT DoPT 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

For fingerprint capture, 

the fingers have to be 

positioned correctly on 

the __________ to 

enable capture.

રપિંગયનપ્રન્ટ ભેલલા 
ભાટે, આંગીઓને 
__________ ય 
મગ્મ યીતે યાખવુાં 
જરૂયી છે જેથી તે 
કેપ્ચય મગ્મ થામ.

Paper કાગ Ink pad ળાશી-ેડ Platen પ્રેટન Fingerprintin

g pads

રપિંગયનપ્રિંરટિંગ 
ેડ 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Fingerprints are best 

captured in standing 

position.

ઉબી ક્ષથનતભાાં 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વ શે્રશઠ 
યીતે ભેલી ળકામ છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

For capturing facial 

image, ______________ 

of the enrollee needs to 

be captured.

ચશયેાના ણચત્રને 
ભેલલા ભાટે, નોંધણી 
કયાલનાયની 
______________ ને 
ભેલલાની જરૂય છે.

Frontal pose આગની મરુા Side pose ફાજુની મરુા
Any 

comfortable 

pose

કઈણ 
આયાભદામક 
મરુા

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

It is difficult for human 

operators to analyse and 

recognise face images 

with 

__________________.  

ભાનલીમ ઑયેટવમને 
__________________

 વાથે ચશયેાના 
ણચત્રનુાં નલવરેણ 
કયવુાં અને ઓખવુાં 
મવુકેર છે.

Poor focus ખયાફ પકવ Poor expression
ખયાફ 
અણબમક્તત

Poor 

illumination
ખયાફ પ્રકાળ Poor 

accessories

ખયાફ 
વશામક-

વાભગ્રી
3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If the person normally 

wears glasses, it is 

recommended that the 

photograph be taken 

_______________. 

જ કઈ મક્તત 
વાભાન્મ યીતે ચવભા 
શયેે છે, ત બરાભણ 
કયલાભાાં આલે છે કે 
_______________પ
ટગ્રાપ રેલી જઈએ.

With glasses ચવભા વાથે Without glasses ચવભા નલના Only eye ball
ભાત્ર આંખની 
કીકીની

None of the 

given options

આેરાાં 
કઈણ 
નલકલ નશીં

1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

While capturing facial 

image, use of 

_____________ that 

cover any region of the 

face is not permitted.

ચશયેાન ણચત્ર રેલાના 
વભમે, 

_____________ ન 
ઉમગ કયલ કે જે 
ચશયેાના કઈણ 
બાગને આલયી રે છે, 

તેની યલાનગી નથી.

Lighting પ્રકાળ Make-up ભેક-અ Accessories વશામક-વાભગ્રી Illumination દીપ્પ્ત 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

To capture iris, 

________________ will 

handle the capture 

device.

આઇરયવ ભેલલા 
ભાટે, 

________________ 

કેપ્ચય ઉકયણને 
નનમાંનત્રત કયળે.

Operator ઑયેટય Enrollee
નોંધણી 
કયાલનાય Nodal officer નડર અનધકાયી EA supervisor EA અલેક્ષક 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

The iris capture 

procedure is sensitive to 

___________ light.

આઇરયવ ભેલલાની 
પ્રરિમા ___________ 

પ્રકાળ ભાટે 
વાંલેદનળીર છે.

Illumination દીપ્પ્ત Ambient આચ્છાદન Side ફાજુના Tube ટયફૂ 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Accessories like 

______________ are 

allowed due to religious 

reasons while capturing 

facial image.

ચશયેાની છફી 
ભેલલાની લખતે 
ધાનભિક કાયણને રીધે 
______________ 

જેલી વશામક-

વાભગ્રીને ભાંજૂયી 
આલાભાાં આલે છે

Eye patches આંખના ાટા Lens રેન્વ Turban ાઘડી Glasses ચવભાાં 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

For fingerprint capture, 

use the ______________ 

on fingerprint devices for 

positioning of fingers.

રપિંગયનપ્રિંટ ભેલલા 
ભાટે,  રપિંગયનપ્રન્ટ 
ઉકયણ ય 
આંગીઓની ક્ષથનત 
ભાટે______________ 

ન ઉમગ કય.

Cloth provided આેલુાં કડુાં Bars વણમા Light પ્રકાળ Indicators સચૂકાાંક 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Pre-enrolment data will 

get populated in the 

respective fields when 

you enter the 

___________________.

જ્માયે તભે 
__________________

_ દાખર કય છ 
ત્માયે લૂમ-નોંધણી 
ડેટા વાંફાંનધત કે્ષત્રભાાં 
યુાઈ જળે.

Name નાભ Gender ણરિંગ Pre-

enrolment ID
લૂમ-નોંધણી ID Date of birth જન્ભ તાયીખ 3

225

Chapter 5 : Capturing 

Demographic and 

Biometric Details

પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If verification type is 

Introducer-based, 

_______________ of the 

Introducer has to be 

recorded.

જ ચકાવણીન પ્રકાય 
રયચામક- આધારયત 
છે, ત રયચામકના 
_______________ 

ની નોંધ કયલી જરૂયી 
છે.

Aadhaar card 

number

આધાય કાડમ 
નાંફય Name and UID નાભ અને UID Facial image ચશયેાની છફી

Thumb 

impressions 

of both 

hands

ફાંને શાથના 
અંગઠૂાની 
છા

2

226

Chapter 5 : Capturing 

Demographic and 

Biometric Details

પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

_______________ sign 

off is activated in the 

software in case of 

biometric exceptions.

ફામભેરરક 
અલાદના રકષવાભાાં 
વૉફ્ટલેયભાાં 
_______________ 

વાઇન-ઓપ વરિમ 
થામ છે.

Supervisor’s અલેક્ષકના Operator's ઑયેટયના Introducer's રયચામકના Registrar's યજજષરાયના 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

To capture _________, 

the capture device 

should use auto focus 

and auto-capture 

functions.

_________ ભેલલા 
ભાટે, કેપ્ચય 
ઉકયણભાાં ઓટ 
પકવ અને ઓટ-
કેપ્ચય નલધેમન 
ઉમગ કયલ જઈએ.

Fingerprint રપિંગયનપ્રન્ટ Facial image ચશયેાની છફી Iris આઇરયવ None of the 

given options

આેરાાં 
કઈણ 
નલકલ નશીં

2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Accessories like 

______________ are 

allowed due to medical 

reasons while capturing 

facial image.

ચશયેાની છફી 
ભેલલાની લખતે 
તફીફી 
કાયણવય__________

____ જેલી વશામક-

વાભગ્રીને ભાંજૂયી 
આલાભાાં આલે છે

Turban ાઘડી Fringes રટકણ Eye patches આંખના ાટા Make-up ભેક-અ 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If the significant part of 

iris is not visible in iris 

capture, the feedback 

provided by software is 

called 

___________________.

જ આઇરયવન 
નોંધાત્ર બાગ 
આઇરયવ કેપ્ચયભાાં 
દેખાત નથી, ત 
વૉફ્ટલેય દ્વાયા પ્રદાન 
કયલાભાાં આલેર 
પ્રનતવાદને 
__________________

_ કશલેાભાાં આલે છે

Illumination પ્રકાળન Gaze incorrect ખટી ભીટ Pupil dilation
આંખની કીકીનુાં 
નલષતયણ Occlusion અલયધ 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

For a child below 5 

years, the biometric of 

linked ___________ has 

to be captured.

5 લમથી નીચેના 
ફાક ભાટે, જડામેરા 
___________ ના 
ફામભેરરકને 
ભેલલાની જરૂય છે.

Operator ઑયેટય Parent or 

relative

ભાતાનતા 
અથલા વાંફાંનધત

Birth 

certificate
જન્ભ પ્રભાણત્ર None of the 

given options

આેરાાં 
કઈણ 
નલકલ નશીં

2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

To clean the platen of 

the fingerprint device, 

use ___________ cloth 

periodically.

રપિંગયનપ્રન્ટ માંત્રના 
પ્રેટનને વાપ કયલા 
ભાટે, ___________ 

કાડન વભમાાંતયે 
ઉમગ કય.

Denim ડેનનભ Lint-free cloth રુાંલાટી મતુત Flannel cloth પરારીન Fur પય 2

232

Chapter 5 : Capturing 

Demographic and 

Biometric Details

પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

There should not be 

__________________ on 

the platen while 

capturing fingerprints.

રપિંગયનપ્રન્ટ્વ ભેલતી 
લખતે પ્રેટન ય 
__________________

 ન શલી જઈએ.

Proper conditions
મગ્મ 
રયક્ષથનતઓ Sufficient light યૂતી યળની Shadow of 

the operator

ઑયેટયની 
છામા

Direct light 

shining 

વીધી 
યળનીની 
ઝક

4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Ensure that the fingers 

are placed 

____________ is placed 

well on the scanner.

ખાતયી કય કે 
આંગીઓ મકૂલાભાાં 
આલે છે 
____________ ષકેનય 
ય વાયી યીતે 
મકૂલાભાાં આલે છે.

Straight and tip of 

the finger

આંગી વીધી 
અને ટેયલા 
નભેરા

Flat and till the 

top joint of the 

finger 

વાટ અને 
ટચ સધુી 
આંગીઓ બેગી

Diagonally 

and cloth
ત્રાાંવી અને કાડ None of the 

given options

આેરાાં 
કઈણ 
નલકલ નશીં

2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Fingers not positioned 

correctly is a/an 

____________.

આંગીઓ મગ્મ 
યીતે ષથાન ય 
યાખેરી નથી એ 
____________ છે

Automatic capture ઓટ કેપ્ચય
Actionable 

feedback by 

software

વૉફ્ટલેય દ્વાયા 
રિમાળીર 
પ્રનતવાદ

Smudged 

fingerprint
ઝાાંખી રપિંગયનપ્રિંટ Enrollee 

position

નોંધણી 
કયાલનાયની 
ક્ષથનત

2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

During facial image 

capture, the focus of the 

capture device should 

not suffer from 

_________________.

ચશયેાની છફી 
ભેલલાની લખતે,  

કેપ્ચય ઉકયણનુાં 
પકવ 
_________________ 

થી ીડાત ુાં ન શવુાં 
જઈએ.

Motion blur or 

radial distortion

ગનતથી ઝાાંખુાં 
ડવુાં અથલા 
યેરડમર નલકૃનત

Over or under 

exposure

અનત અથલા 
ઓછાંલત્ુાં  
અણબદળમન

Unnatural 

coloured 

lighting

અકુદયતી 
યાંગીન પ્રકાળ

All of the 

given

આેરાાં 
તભાભ 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If the resident declares 

the date of birth without 

any documentary 

evidence, you need to 

record date of birth and 

__________________.

જ નનલાવી કઈ 
દષતાલેજી યુાલા 
નલના જન્ભ તાયીખ 
જાશયે કયે છે, ત 
તભાયે જન્ભ તાયીખને 
નોંધ કયલાની જરૂય છે 
અને 
__________________

Check the 

"Verified" box

ચકાવામેર 
ફૉતવને તાવ

Should not 

check the 

"Verified" box

ચકાવામેર 
ફૉતવની તાવ 
ન કયલી જઈએ

Enter the 

date manually

તાયીખને જાતે 
દાખર કય

Approximate 

the age

આળયે લમ 
ર 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

To record the gender of 

an applicant as 'Male', 

you need to select 

___________ letter from 

the box provided.

અયજદાયના ણરિંગને 
'રુુ' તયીકે નોંધલા 
ભાટે, તભાયે આેરા 
ફતવભાાંથી 
___________ 

અક્ષયને વાંદ 
કયલાની જરૂય છે.

M M F F T T
None of the 

given options

આેરાાં 
કઈણ 
નલકલ નશીં

1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

___________________ 

needs to be captured in 

address line 5 of the 

residential address.

નનલાવી વયનાભાભાાં 
વયનાભાાંની યેખા 5 ભાાં 
___________  

ભેલલાની જરૂય છે.

C/o person's name
C / o મક્તતનુાં 
નાભ

Building 

number
બલન વાંખ્મા Landmark વીભાણચહ્ન Mohalla/ 

Locality/ Post 

ભશલરા / 

નલષતાય/ 

ષટ
4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Registrar/EA should 

ensure beforehand that 

the Pin Numbers of the 

region in which 

enrolment is to be 

carried out are 

completely and correctly 

captured in 

_____________________

.

યજજષરાય / EA એ 
અગાઉથી સનુનનિત 
કયવુાં જઈએ કે જે 
પ્રદેળના નન 
નાંફયની નોંધણી શાથ 
ધયલાભાાં આલે છે તે 
વાંણૂમણે અને મગ્મ 
યીતે 
__________________

___ ભાાં ભેલલાભાાં 
આલે છે.

Software PIN 

Master

વફ્ટલેય PIN 

ભાષટય
Pre-enrolment 

ID
લૂમ-નોંધણી ID CIDR PIN CIDR નન Proof of 

Address

વયનાભાન 
યુાલ 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

___________ used for 

facial image capture 

should be switched off 

during iris capture.

ચશયેાની છલી 
ભેલતી લખતે 
ઉમગભાાં 
રેલાતા__________  

ને આઇરયવ કેપ્ચય 
દયનભમાન ફાંદ કયી 
દેવુાં જઈએ.

Table fan ટેફર ાંખ Table light ટેફર પ્રકાળ Auto focus ઓટપકવ Mobile 

phone

ભફાઇર 
પન 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Poor illumination has a 

high impact on the 

performance of 

________________.

ખયાફ પ્રકાળ 
________________ 

ની કાભગીયી ય બાયે 
અવય કયે છે

Retrieving pre-

enrolment ID

લૂમ-નોંધણી ID 

ની નુિઃપ્રાપ્તી
Fingerprint 

capture

રપિંગયનપ્રિંટ 
ભેલલા Iris capture

આઇરયવ 
ભેલલા

Face 

recognition

ચશયેાની 
ઓખાણ 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

To capture facial image 

of a child, it is acceptable 

that the child 

________________.

ફાકના ચશયેાના 
ણચત્રને ભેલલા ભાટે, 

તે ષલીકામમ છે કે 
ફાક 
________________

Can be captured 

along with the 

parent's face

ભાતાનતાન 
ચશયેા ણ  
વાથે ભેલી 
ળકામ છે

Can sit on 

parents' lap 

without 

capturing 

parent's facial 

image

નતનૃા ચશયેાન 
ણચત્ર રીધા 
લગય 
ભાતાનતાના 
ખાભાાં ફેવી 
ળકે છે

Sleeps on the 

bed if 

available

જ ઉરબ્ધ 
શમ ત ફેડ 
ય સઈુ ળકે છે

Stands on 

the enrolling 

table so that 

fingerprints 

can be 

captured at 

least

નોંધણી 
ટેફર ય 
ઉભુાં યાખવુાં 
જેથી 
ઓછાભાાં 
ઓછાં 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વ
ને ભેલી 
ળકામ

2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

_________________ 

needs to be checked for 

any capture that fails. 


જ કઈણ 
ભેલલાણી પ્રરિમા 
નનશપ યશ ેછે ત  
_________________ 

ને તાવ કયલાની 
જરૂય છે.

Actionable 

feedback

રિમામગ્મ  
પ્રનતવાદ

Automatic 

capture

આઆ 
કેપ્ચય

Smudged 

fingerprint
ઝાાંખી રપિંગયનપ્રિંટ Accessories

વશામક-

વાભગ્રી 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Iris pattern of each eye is 

not correlated and gives 

___________ biometric 

feature sets.

દયેક આંખની 
આઇરયવ યચના 
વશવાંફાંનધત નથી 
અને ___________ 

ફામભેરરક ગણુના 
વેટ આે છે.

One unique એક અનન્મ Two 

independent
ફે ષલતાંત્ર Three 

dependent
ત્રણ નનબમય None of the 

given options

આેરાાં 
કઈણ 
નલકલ નશીં

2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If the resident is looking 

away while capturing 

Iris, the actionable 

feedback given by 

software is 

____________.

જ નનલાવી આઇરયવ 
કફજે કયતી લખતે 
દૂય જુએ છે, ત 
વૉફ્ટલેય દ્વાયા 
આલાભાાં આલત  
રિમામગ્મ પ્રનતવાદ 
____________ છે

Occlusion અલયધ Pupil dilation
આંખની કીકીનુાં 
નલષતયણ Gaze incorrect ખટી ભીટ Iris not in 

focus

આઇરયવ 
કેન્દ્ન્રત નથી 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

The ____________ 

document produced by 

an individual needs to be 

verified before recording 

the residential address in 

case of document-based 

verification.

દષતાલેજ-આધારયત 
ચકાવણીના રકષવાભાાં, 
મક્તત દ્વાયા 
____________ ભાટે 
યજુ કયેરાાં દષતાલેજને 
નનલાવી વયનાભાાંની 
નોંધ કયતા શરેા 
ચકાવવુાં જરૂયી છે.

Date of Birth જન્ભ તાયીખ Proof of 

address

વયનાભાના  
યુાલા

Proof of 

identity

ઓખના 
યુાલા

Caste 

Certificate

જાનત 
પ્રભાણત્ર 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If the actionable 

feedback given by 

software is 'Pose', then 

the yaw angle in output 

image is greater than 

__________________.

જ વૉફ્ટલેય દ્વાયા 
આલાભાાં આલત 
રિમામગ્મ પ્રનતવાદ 
'ઝ' (મરુા)  છે, ત 
છી આઉટટુ 
છફીભાાં ભાગમચ્યનુતન 
કણ 
__________________

 કયતાાં ભટ છે.

12.7 degrees 12.7 રડગ્રી 10.3 degrees 10.3 રડગ્રી 11.5 degrees 11.5 રડગ્રી 13.8 degrees 13.8 રડગ્રી 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

________________ from 

the following is/are best 

captured in standing 

position.

નીચેનાભાાંથી 
_______________ , 

ઉબી ક્ષથનતભાાં શે્રશઠ 
યીતે ભેલલાભાાં આલે 
છે.

Iris આઇરયવ Facial image ચશયેાની છફી Fingerprint રપિંગયનપ્રન્ટ Palm print
શથેીની 
છલી 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

An initial 

_______________ to 

provide feedback to the 

operator during the 

capture procedure.

ઑયેટયને કેપ્ચય 
પ્રરિમા દયનભમાન 
પ્રનતરિમા આલા 
ભાટે પ્રાયાંણબક 
_______________ .

Automatic capture 

will be taken

અઅ કેપ્ચય 
રેલાભાાં આલળે

Image quality 

assessment 

would be done

છફીની 
ગણુલત્તાની 
આકાયણી 
કયલાભાાં આલળે

Image effects 

will be 

suggested

ણચત્રભાાં અવય 
સચૂલલાભાાં 
આલળે

Actionable 

feedback by 

software will 

be provided

વૉફ્ટલેય 
દ્વાયા 
રિમામગ્મ  
પ્રનતવાદ 
આલાભાાં 
આલળે

2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

To instruct the resident 

to open the eyes wide 

for IRIS scan, the 

operator can even tell 

the resident to 

_________________.

IRIS ષકેન ભાટે નલળા 
આંખ ખરલા 
નનલાવીને સચૂલલા 
ભાટે, ઑયેટય તેને 
_________________ 

ણ કશી ળકે છે

Smile ક્ષભત કય Look diagonally ત્રાાંવા જુઓ Look angry ગષુવાથી જુઓ Look above ઉય જુઓ 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If verification type is 

Documents-based, 

appropriate 

____________ 

document(s) is/are to be 

selected from the drop 

down depending on the 

document produced by 

the resident and verified 

by the verifier.

જ ચકાવણીન પ્રકાય 
દષતાલેજ-આધારયત 
છે, ત નનલાવી દ્વાયા 
પ્રષતતુ કયેરા 
દષતાલેજના આધાયે 
મગ્મ ____________ 

ના દષતાલેજ (જ) 
ડ્ર ડાઉન સચૂીભાાંથી 
વાંદ કયલાભાાં આલે 
છે અને ચકાવણીકતામ 
દ્વાયા ચકાવલાભાાં 
આલે છે.

Proof of identity ઓખના યુાલા Proof of 

address

વયનાભાના 
યુાલા

Both (1) and 

(2)
ફાંને (1) અને (2) UID UID 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If the resident possesses 

______________, then 

the receipt number 

should be recorded in 

the field. Else mark as 

N/A.

જ નનલાવી 
______________ 

ધયાલે છે, ત છી 
યવીદ નાંફયની 
કે્ષત્રભાાં નોંધ કયલી 
જઈએ. નરશત N/A 

તયીકે ણચહ્નહ્નત કય.

Pre-enrolment ID લૂમ-નોંધણી ID Gender receipt જાનત યવીદ DoB 

certificate
DoB પ્રભાણત્ર NPR receipt NPR યવીદ 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Although any fingerprint 

is OK, but it is advisable 

to use either 

_______________ of 

either hand for sign off.

કઈણ રપિંગયનપ્રન્ટ 
ફયાફય છે, યાંત ુ
વાઇન આઉટ ભાટે 
કઈ ણ શાથનુાં 
_______________ 

લાયવુાં એ વરાશબયુું 
છે.

Iris and facial 

image

આઇરયવ અને 
ચશયેાન ણચત્ર

Thumb or 

index finger

અંગઠુ અથલા 
તર્જની આંગી

Baby finger 

or ring finger

ટચકૂડી આંગી 
અથલા ત્રીજી 
આંગી

Two thumbs ફે અંગઠૂા 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Introducer needs to give 

his or her 

_____________ for 

approved records.

રયચામકએ ભાંજૂય 
કયેરા યેકૉડૌમવ ભાટે 
તેના અથલા તેણીના 
_____________ ને 
આલાની જરૂય છે.

Signature શષતાક્ષય Iris આઇરયવ Facial image ચશયેાની છફી Fingerprint રપિંગયનપ્રન્ટ 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Enrolment Agencies 

must use Biometric 

devices certified by 

____________ for 

capturing biometric data.

નોંધણી એજન્વીઓ 
ફામભેરરક ડેટાને 
ભેલલા ભાટે 
_____________ દ્વાયા 
પ્રભાણણત ફામભેરરક 
ઉકયણન ઉમગ 
કયલ જઈએ.

CIDR CIDR OSI OSI
Enrolment 

stations
નોંધણી કેન્ર UIDAI UIDAI 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Check the fingerprint 

devices periodically for 

______________ getting 

captured.

વભમાાંતયે 
______________ 

ભાટે રપિંગયનપ્રન્ટ 
ઉકયણને તાવ

Scratches રીવટા Out of focus 

images

પકવ ફાશયના 
ણચત્ર

Only partial 

images

પતત આંનળક 
છફીઓ

All of the 

given

આેરાાં 
તભાભ 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

To capture facial image, 

the capture device 

should use 

_____________________ 

 functions.

ચશયેાના ણચત્રને 
ભેલલા ભાટે, કેપ્ચય 
ઉકયણને 
__________________

___ નલધેમન 
ઉમગ કયલ જઈએ.

Cropping િીંગ Auto focus and 

auto-capture

ઓટપકવ અને 
ઓટ-કેપ્ચય Change shape આકાય ફદર

Maximum 

number of 

captures

કેપ્ચવમની 
ભશત્તભ 
વાંખ્મા

2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

When image quality is 

Pass or if maximum 

number of captures is 

exhausted while 

capturing facial image, 

the operator should 

__________________.

જ ણચત્રની ગણુલત્તા 
વપ થામ છે અથલા 
ચશયેાના ણચત્રને 
ભેલતી લખતે 
કેપ્ચવમની ભશત્તભ 
વાંખ્મા યૂી થામ છે 
ત્માયે ઑયેટયને 
જઈએ કે 
__________________

.

Change the 

camera
કેભેય ફદરે.

Collect the 

passport size 

photo of the 

enrollee

નોંધણી 
કયાલનાયની 
ાવટમ કદની 
પટ એકનત્રત 
કયે.

Ask the 

enrollee to 

take a selfie

નોંધણી 
કયાલનાયને 
વેલપી રેલા ભાટે 
કશ.ે

Move on to 

the next step

આગનુાં 
ગલુાં રે.

4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

The name of the person 

should be entered 

___________ in the field 

provided for name.

નાભ ભાટે પ્રદાન 
કયેરાાં કે્ષત્રભાાં 
મક્તતનુાં 
___________ નાભ 
દાખર કયવુાં જઈએ.

With titles ળીમક વાથે With salutations નભષકાય વાથે In full વાંણૂમ All of the 

given

આેરાાં 
તભાભ 3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If two documentary 

proofs produced by the 

enrollee have variation 

in the same name with 

initials and full name, 

the _____________ 

should be recorded.

જ નોંધણી કયાલનાય 
દ્વાયા યજુ કયલાભાાં 
આલેરાાં ફે દષતાલેજી 
યુાલાઓભાાં વભાન 
નાભ ભાટે પ્રાયાંણબક 
અને યુા નાભભાાં 
પયક શમ ત 
_____________ ની 
નોંધ કયલી જઈએ.

Enrolling agency's 

fingerprint

નોંધણી 
એજન્વીના 
રપિંગયનપ્રિંટ

Enrollee's full 

name

નોંધણી 
કયાલનાયના 
યુા નાભ

Registrar's 

thumb 

impression

યજજષરાયની 
અંગઠૂાની છા

Operator's 

iris

ઑયેટયની 
આઇરયવ 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

The ______________ to 

local language needs to 

be manually corrected 

due to phonetics and 

other reasons.

ઉચ્ચાયણ અને અન્મ 
કાયણવય 
______________ ને 
ષથાનનક બાાભાાં જાતે 
સધુાયલાની જરૂય શમ 
છે.

Transliteration ણરપ્માંતયણ Postal Index 

Number Code

ષટર ઈન્ડેતવ 
વાંખ્મા કડ CIDR PIN CIDR PIN Enrolment ID નોંધણી ID 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

During review of 

enrolment data with 

resident, operator must 

read out 

_________________ to 

the resident before the 

operator finishes the 

enrolment.

નનલાવી વાથે નોંધણી 
ડેટાની વભીક્ષા 
દયનભમાન, 

ઑયેટયએ નોંધણી 
વભાપ્ત કયતાાં શરેાાં, 
તેને 
_________________ 

લાાંચીને કશવે ુાં જઈએ.

Spelling of 

resident's name

નનલાવીના 
નાભની જડણી Date of birth જન્ભ તાયીખ

Address 

including Pin 

Code, 

building, VTC, 

state

નન કડ, 

ભકાન, VTC, 

યાજ્મ વરશત 
વયનામુાં

All of the 

given

આેરાાં 
તભાભ 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

Identify the order of 

capturing fingerprints.

I. Two thumbs

II. All four fingers of left 

hand

III.All four fingers of right 

hand

રપિંગયનપ્રન્ટ્વને 
ભેલલા ભાટેન િભ 
ઓખ.
I. ફે અંગઠૂા
II. ડાફા શાથની 
તભાભ ચાય 
આંગીઓ
III. જભણા શાથની 
તભાભ ચાય 
આંગીઓ

III, II and I III, II અને I II, III and I II, III અને I I, II and III I, II અને III Any order
કઈણ 
િભભાાં 2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

During iris capture, 

operator must instruct 

the resident to 

___________________.

આઇરયવ ભેલલા 
દયનભમાન, 

ઑયેટયએ નનલાવીને 
સચૂલવુાં જઈએ કે 
__________________

_

Look straight into 

the camera

વીધા કેભેયાભાાં 
જુઓ

Open the eyes 

wide 

આંખ નલળા 
કયીને ખર Do not blink

આંખ ઝફકાલી 
નશીં

All of the 

given options

આેરાાં 
તભાભ 
નલકલ

4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If a document furnished 

by a resident is not in 

the drop down list of 

Proof of Identity in 

enrolment, then it is not 

an acceptable Proof of 

Identity document and 

the resident would 

either require a valid 

Proof of Identity or 

____________ for 

enrolment in such case.

જ નોંધણીભાાં કઈ 
નનલાવી દ્વાયા પ્રષતતુ 
દષતાલેજ ઓખના 
યુાલાની ડ્ર ડાઉન 
સણૂચભાાં નથી, ત તે 
ભાન્મ ઓખન 
યુાલ નથી અને 
આલા કેવભાાં 
નનલાવીને નોંધણી 
ભાટે ભાન્મ ઓખન 
યુાલ આલ જળે 
અથલા 
____________ ની 
જરૂય ડળે.

An introducer રયચામક Proof of 

address

વયનાભાન 
યુાલ

Certificate 

signed by 

gazetted 

officer

યાજનત્રત 
અનધકાયી દ્વાયા 
વશી કયેલુાં  
પ્રભાણત્ર

A supervisor એક અલેક્ષક 1
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

In case of difference in 

the name declared and 

the one in POI 

document, the name as 

declared by the resident 

may be recorded by the 

Enrolment Agency, if 

____________________

જ જાશયે નાભ અને 
POI દષતાલેજભાાં 
તપાલતના એક 
રકષવાભાાં, નનલાવી 
દ્વાયા જાશયે કયામેલુાં 
નાભ નોંધણી એજન્વી 
દ્વાયા નોંધલાભાાં આલી 
ળકે છે, જ 
__________________

__

The enrollee 

seems to be true 

to himself

જ નોંધણી 
કયાલનાય તે 
વાચ શમ એભ 
જણામ છે

The difference 

is only in 

spelling and/or 

last name to be 

written prior to 

first name

તપાલત પતત 
જડણીભાાં જ છે 
અને / અથલા 
છેલલુાં નાભ 
પ્રથભ નાભ 
શરેાાં 
રખલાભાાં આલળે

The resident 

has lost all his 

original 

documents

નનલાવીએ તેના 
તભાભ મૂ 
દષતાલેજ 
ગભુાલી દીધા છે

UIDAI ROs UIDAI ROs 2



267

Chapter 5 : Capturing 

Demographic and 

Biometric Details

પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

In the case of child 

below 5 years, the 

___________ of 

parent/relative has to be 

linked and preferably 

_________ if both the 

parents are alive.

5 લમથી નીચેના 
ફાકના રકષવાભાાં, 
ભાતાનતા/ વાંફાંધીની 
___________ વાથે 
જડાલી જઈએ અને 
જ ફાંને ભાતાનતા 
જીલાંત છે ત 
પ્રાથનભકતા 
_________ ની છે.

EID/UID, mother EID/UID, ભાતા Aadhaar 

number, father

આધાય વાંખ્મા, 
નતા

Pre-

enrolment ID, 

guardian

લૂમ-નોંધણી ID, 

લારી
CIDR PIN, 

father

CIDR નન, 

નતા 1

268

Chapter 5 : Capturing 

Demographic and 

Biometric Details

પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

If the child’s father or 

mother or guardian 

has/have not enrolled 

and/or do/does not 

possess UID at the time 

of enrolment, the 

enrolment of that child 

___________.

જ નોંધણીના વભમે 
ફાકના નતા 
અથલા ભાતા કે 
લારીની નોંધણી 
થમેરી નથી અથલા 
UID  તેની ાવે નથી, 
ત તે ફાકની 
નોંધણી___________.

Can be done with 

recommendation 

from Nodal officer

નડર અનધકાયી 
ાવેથી બરાભણ 
વાથે કયી ળકામ 
છે

Cannot be done કયી ળકાતી નથી

Can be done 

by providing 

proof of 

identity of 

the parents

ભાતાનતાની 
ઓખના 
યુાલા પ્રદાન 
કયીને કયી 
ળકામ છે

Needs to be 

done by the 

Registrar

યજજષરાય 
દ્વાયા 
કયલાની 
જરૂય છે

2
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

The Enrolment Agency 

shall inform the resident 

that his or her 

demographic and 

biometric information 

shall be used for 

generation of 

_________________.

નોંધણી એજન્વી 
નનલાવીને જાણ કયળે 
કે તેની લષતીનલમક 
અને ફામભેરરક 
ભારશતીન ઉમગ 
_________________ 

ના નનભામણ ભાટે 
કયલાભાાં આલળે.

Biometric access 

at workplace

કામમષથે 
ફામભેરરક શોંચ

Passport and 

PAN

ાવટમ અને 
PAN

Aadhaar and 

authenticatio

n

આધાય અને 
પ્રભાણીકયણ

Bank 

accounts 

and CIBIL 

score

ફેંક ખાતા  
અને CIBIL 

ષકય
3
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

When fingerprint 

capture fails, the 

operator should check 

which of the following 

actionable feedback is 

provided by the 

software?

જ્માયે રપિંગયનપ્રન્ટ 
ભેલલાનુાં નનશપ 
જામ, ત્માયે 
ઑયેટયને તાવવુાં 
જઈએ કે વૉફ્ટલેય 
નીચે જણાલેર કમ 
રિમામગ્મ પ્રનતવાદ 
આે છે?

Finger not 

positioned 

correctly

આંગી મગ્મ 
યીતે યાખી નથી

Too much 

pressure
ખફૂ દફાણ

Excessive 

moisture and 

excessive 

dryness

અનતળમ બેજ 
અને અનતળમ 
શશુકતા

All of the 

given

આેરાાં 
તભાભ 4
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પ્રકયણ ૫: નનલાવીની 
જનવાાંક્ખ્મકીમ અને 
ફામભેરરક નલગત 
ભેલલી તથા 
એનયરભેન્ટ/અડેટ 
તરામન્ટ્વન ઉમગ 
કયલ/

In case of additional 

fingers while capturing 

fingerprint, the 

additional finger has to 

be _________________.

રપિંગયનપ્રિંટ ભેલતી 
લખતે લધાયાની 
આંગીઓના 
રકષવાભાાં, લધાયાની 
આંગી 
_________________  

જઈએ.

Captured and 

framed

કેપ્ચય કયલી 
અને ફે્રભ કયલી

Capture the 

additional 

finger 

separately and 

mention in the 

Others column 

of the drop-

down menu

લધાયાની 
આંગીને 
અરગથી કેપ્ચય 
કયલી અને ડ્ર-

ડાઉન ભેનનૂા 
અન્મ ષતાંબભાાં 
ઉલરેખ કયલ

Ignored and 

the main five 

fingers have 

to be 

captured

અલગણના 
કયલી અને 
મખુ્મ ાાંચ 
આંગીઓન 
ણચત્ર ભેલલ

Use the 

other hand 

in place of 

the 

additional 

finger or 

foot 

impression

લધાયાની 
આંગીની 
જગ્માએ 
ફીજી ફાજુ 
લાયલી 
અથલા 
ગની છા 
રેલી

3
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the fingerprint 

captured is not of the 

requisite quality, the 

operator would make a 

reasonable number of 

attempts to capture the 

biometrics of the 

resident. 

જ ભેલેરાાં 
રપિંગયનપ્રિંટ આલવમક 
ગણુલત્તાના નથી, ત 
ઑયેટય યશલેાવીના 
ફામભેરરતવને 
ભેલલા ભાટે મગ્મ 
વાંખ્માફદ્ધ પ્રમાવ 
કયળે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If an enrollee is unable 

to give biometrics due to 

loss of fingers, this is 

a/an _____________ 

and needs to be handled 

thus.

જ નોંધણી કયાલનાય 
એ આંગીઓના 
નકુળાનને કાયણે 
ફામભેરરતવ આલા 
ભાટે અવભથમ છે, ત 
તે_____________ છે 
અને તેથી તેને 
નનમાંનત્રત કયલાની 
જરૂય છે.

Iris capture
આઇરયવ 
ભેલીને

Biometric 

update

ફામભેરરક 
અડેટ Consultation યાભળમ Exception અલાદ 4
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If capturing Iris image is 

not possible due to 

bandage across one or 

both eyes, the same has 

to be recorded in the 

system by the operator.

જ આઇરયવ છલીને 
ભેલવુાં એક અથલા 
ફાંને આંખભાાં ાટાને 
કાયણે ળક્ ન શમ 
ત તેભજ ઑયેટય 
દ્વાયા નવષટભભાાં યેકડમ 
કયાલલાની શમ છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the resident has 

applied mehendi on her 

hand, the fingerprint 

image has to be 

captured normally.

જ યશલેાવીએ તેના 
શાથભાાં ભેશાંદી 
રગાલેર શમ, ત 
રપિંગયનપ્રિંટ છલીને 
વાભાન્મ યીતે રેલામ 
છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

While handling 

fingerprint images, if the 

finger/s is/are 

________________, the 

same has to be noted in 

the data as provided in 

the software.

રપિંગયનપ્રિંટ છલીઓ 
નનમાંનત્રત કયતી 
લખતે, જ આંગી 
/આંગીઓ 
________________ 

છે, ત તે વફ્ટલેયભાાં 
યૂી ાડલાભાાં 
આલેર ભારશતીભાાં 
એજ યીતે નોંધવુાં 
જઈએ.

Missing ગભુ Amputated કામેર Bandaged ાટ ફાાંધેર All of the 

given options

આેર ફધા 
નલકલ 4
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the operator is not 

able to capture facial 

image because of the 

poor light, the operator 

should move the  

enrolment station to a 

location in the room 

with better light.

જ ઑયેટય ઓછા 
પ્રકાળને કાયણે 
ચશયેાના ણચત્રને રેલા 
ભાટે વક્ષભ ન શમ, 

ત ઑયેટયે નોંધણી 
કેન્રને લધ ુવાયા 
પ્રકાળ લાા રૂભના 
ષથાન ય ખવેડવુાં 
જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the bandaged finger of 

the applicant has to be 

captured for fingerprint 

image, the operator 

should 

_________________.

અયજદાયની 
ાટાલાી આંગીની 
રપિંગયનપ્રિંટ છલી ભાટે 
ણચત્ર ભેલલાનુાં  શમ 
ત ઑયેટયને 
_________________ 

જઈએ.

Crop the bandage 

in the image

છલીભાાં ાટ 
કાી નાખલ

Capture the 

fingerprints of 

the remaining 

fingers

ફાકીના 
આંગીઓ 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વ 
ણચત્રણ કયવુાં

Capture the 

image of 

bandaged 

finger 

separately 

and other 

fingers 

separately 

and group 

both the 

images

ાટ ફાાંધેર 
આંગીનુાં ણચત્ર 
અરગથી અને 
અન્મ 
આંગીઓનુાં 
અરગથી 
ણચત્રણ કયી 
અને ફાંને 
ણચત્રન વમશૂ 
કયલ

All of the 

given options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If standard images of the 

fingerprints are not 

possible for an enrollee 

due to dryness, the 

operator should politely 

ask the enrollee to wash 

his face. 

જ શશુકતાને કાયણે 
નોંધણી કયાલનાય 
ભાટે રપિંગયનપ્રિંટ્ર્વની 
પ્રભાણભતૂ છલીઓ 
ળક્ ન શમ ત 
ઑયેટયે નમ્રતાલૂમક 
તેના ચશયેાને ધલા 
ભાટે કશળેે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

The operator would 

make a reasonable 

number of attempts to 

capture the biometrics 

of the resident if the 

fingerprint captured on 

the platen is not of the 

requisite quality. 

પ્રેટન ય 
રપિંગયનપ્રિંટનુાં ણચત્રણ 
જ જરૂયી 
ગણુલત્તાલાળાં ન શમ 
ત ઑયેટય 
યશલેાવીના 
ફામભેરરતવ ણચત્રણ 
ભેલલા ભાટે મગ્મ 
પ્રમાવ કયળે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If capturing Iris image is 

not possible due to any 

deformity or disease, the 

operator should ask the 

resident to get the eyes 

operated.

જ આઇરયવ ની 
છલીને ભેલવુાં કઈ 
ણ ખડ અથલા 
યગને કાયણે ળક્ ન 
શમ ત ઑયેટયે 
યશલેાવીને આંખની 
ળસ્ત્રરિમા  કયલા ભાટે 
કશવે ુાં જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

For enrolment of 

resident with biometric 

exception, operator 

should mandatorily 

capture 

_________________.

ફામભેરરક 
અલાદલાા 
યશલેાવીની નોંધણી 
ભાટે, ઑયેટયે 
_________________ 

ણચત્રણ  કયવુાં 
પયજજમાત છે.

Both hands (open 

palms facing the 

camera) in an 

exception photo

અલાદ પટાભાાં 
ફાંને શાથ 
(કેભેયાની વાભે 
ખલુરી શથેીઓ)

Face photo 

with open eyes 

(if possible) in 

an exception 

photo

અલાદ 
પટાભાાં ખલુરી 
આંખ વાથેન 
પટ (જ ળક્ 
શમ ત)

None કાંઈ નશીં Both 1 and 2 1 અને 2 ફાંને 4
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

Raju is unable to open 

his eyes properly for 

capturing iris image. 

What can the operator 

do in this case?

યાજુ આઈયીવ છલીના 
ણચત્રણ  ભાટે તેની 
આંખ મગ્મ યીતે 
ખરલા ભાટે અવભથમ 
છે. ઓયેટય આ 
ફાફતભાાં શુાં કયી ળકે 
છે?

Warn Raju to 

open his eyes wide

યાજુને તેની 
આંખ શી 
ખરલા ચેતલે છે

Take the help 

of a lady 

volunteer

એક ભરશરા 
ષલમાંવેલકની 
ભદદ ર

Help the 

enrollee to 

open the 

eyes with the 

help of your 

own hands

તભાયા તાના 
શાથની ભદદથી 
આંખ ખરલા 
ભાટે નોંધણી 
કયાલનાયની 
વશામ કય

All of the 

given options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 3
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

After repeated attempts, 

Devi's fingerprints could 

not be captured with the 

desired quality. In that 

case, _____________ 

can be done.

નુયાલનતિત પ્રમત્ન 
છી, દેલીના 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વને 
ઇપ્ચ્છત ગણુલત્તાનુાં 
ણચત્રણ કયી ળકાત ુાં 
નથી. તે રકષવાભાાં, 
_____________ કયી 
ળકામ છે.

Provide a wet 

sponge or towel 

available in the 

centre

કેન્રભાાં ઉરબ્ધ 
બીનુાં ષન્જ 
અથલા ટુલાર 
યૂ ાડ

Tell the 

enrollee to 

wash her hands 

as they are 

greasy

નોંધણી 
કયાલનાયને 
તેના શાથ ધલા 
જણાલ કાયણ 
કે તે ચીકણા છે

Take her 

thumb 

impression 

and then 

fingerprint

તેના અંગઠૂાની 
છા અને છી 
રપિંગયનપ્રિંટ ર

Apply 

pressure on 

her hands

તેના શાથ 
ય દફાણ 
રાગ ુકય

1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the resident has extra 

finger or fingers, the 

operator needs to ignore 

the extra finger.

જ યશલેાવી ાવે 
લધાયાની આંગી કે 
આંગીઓ શમ ત, 
ઑયેટયને લધાયાની 
આંગીને 
અલગણલાની જરૂય છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the finger or iris of the 

resident has temporary 

damage and it is not 

possible to capture the 

biometrics, the operator 

will record it in 

exceptions.

જ યશલેાવીની 
આંગી અથલા 
આઇરયવભાાં ટૂાંક વભમ 
ભાટેનુાં નકુવાન છે 
અને ફામભેરરતવનુાં 
ણચત્રણ કયવુાં ળક્ 
નથી, ત ઑયેટય 
તેને અલાદભાાં 
યેકડમ કયળે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the enrollee is unable 

to flatten the fingers, the 

operator can 

________________.

જ નોંધણી કયાલનાય 
આંગીઓને વાટ 
કયી ળકતા નથી, ત 
ઑયેટય કયી ળકે છે 
________________.

Take the 

enrollee’s 

permission and 

then assist him

નોંધણી 
કયાલનાય 
યલાનગી ર 
અને છી તેને 
વશામ કય

Try to obtain 

fingerprints to 

the extent that 

the enrollee is 

able to flatten

ત્માાં સધુી 
રપિંગયનપ્રિંટ્ર્વ 
ભેલલાન 
પ્રમાવ કય જ્માાં 
સધુી નોંધણી 
કયાલનાય એ 
વાટ કયી ળકે.

Move to the 

next set of 

fingerprints 

of the other 

hand or two 

thumbs

ફીજી ફાજુના 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વ 
અથલા ફે 
અંગઠૂાના 
આગના વેટ 
ય જાઓ

All of the 

given options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the enrollee is unable 

to give biometrics due to 

__________________, 

this is exception and 

needs to be handled 

thus.

જ નોંધણી કયાલનાય 
__________________

 ને કાયણે 
ફામભેરરતવ આલા 
ભાટે અવભથમ છે, ત 
આ અલાદ છે અને 
તેથી તે નનમાંનત્રત 
કયલાની જરૂય છે.

Injury ઇજા Amputation of 

fingers or hands

કામેરી 
આંગીઓ 
અથલા શાથ.

Problems 

related to 

eyes

આંખથી 
વાંફાંનધત 
વભષમાઓ

All of the 

given options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the enrollee has only 

one eye and capturing of 

iris image is not possible, 

then the operator should 

_____________.

જ નોંધણી 
કયાલનાયને ભાત્ર 
એકજ આંખ છે અને 
આઇરયવ ના છલીનુાં 
ણચત્રણ ળક્ નથી, 
છી ઑયેટય 
_____________ 

જઈએ.

Ask the enrollee 

to wear lens

નોંધણી 
કયાલનાયને 
રેન્વ શયેલા 
ભાટે કશ

Record the 

same in the 

system

નવષટભભાાં તેભજ 
યેકડમ કય

Politely ask 

the enrollee 

to wash the 

eyes

નોંધણી 
કયાલનાયને 
નમ્રતાલૂમક 
આંખ ધલા 
ભાટે કશ.

Ask the 

enrollee to 

tie a 

bandage on 

the other eye

નોંધણી 
કયાલનાયને 
અન્મ આંખ 
ય ાટ 
ફાાંધલા ભાટે 
કશ.

2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

Biometric confirmation 

of fingerprints, iris and 

photograph are 

mandatory for any 

demographic update at 

Enrolment Centre.

નોંધણી કેન્રભાાં 
કઈણ 
લષતીનલમક સધુાયા 
ભાટે રપિંગયનપ્રન્ટ્વ, 

આઇરયવ અને 
પટગ્રાપની 
ફામભેરરક નુ્દ્શટ 
પયજજમાત છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the operator is not 

able to capture both 

eyes at a time due to 

squint or disoriented 

eyes, the operator can 

recapture the iris image.

જ ઑયેટય ફાડી 
અથલા પાાંગી આંખને 
કાયણે એક વભમે ફાંને 
આંખનુાં ણચત્રણ 
ભેલલા ભાટે વક્ષભ 
નથી, ત ઑયેટય 
આઇરયવ  છલીનુાં 
નુિઃ ણચત્રણ કયી ળકે 
છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

The hands of the 

enrollee are dry and the 

equipment is unable to 

capture the fingerprints. 

The operator can 

________________.

નોંધણી કયાલનાયના 
શાથ શશુક છે અને 
વાધન 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વના 
ણચત્રણ ભાટે અવભથમ 
છે. ઑયેટય 
________________.

Politely ask the 

enrollee to wash 

the hands

નોંધણી 
કયાલનાયને 
નમ્રતાથી શાથ 
ધલા ભાટે કશ.

Politely ask the 

enrollee to 

wipe the hands 

with a cotton 

cloth

નોંધણી 
કયાલનાયને 
નમ્રતાથી 
સતુયાઉ 
કાડથી  શાથ 
વાપ કયલા ભાટે 
કશ.

Tell the 

enrollee that 

his hands are 

rough and 

dry and 

hence 

fingerprints 

cannot be 

captured

નોંધણી 
કયાલનાયને કશ 
કે તેભના શાથ 
શશુક અને 
ખયફછડા છે 
અને તેથી 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વ 
ભેલી ળકાતા 
નથી.

Both 1 and 2 1 અને 2 ફાંને 4
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If capturing Iris image is 

not possible due to 

absence of one or both 

eyes, the operator 

should record the same 

in the system.

જ એક અથલા ફાંને 
આંખની ગેયશાજયીથી 
આઇરયવ  છલીને 
ભેલવુાં ળક્ નથી, 
ત ઑયેટયે 
નવષટભભાાં તે જ યેકડમ 
કયવુાં જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the enrollee has 

amputated fingers, 

which of the following 

has to be done?

જ નોંધણી 
કયાલનાયની 
આંગીઓ કામેરી 
શમ, ત આભાાંથી કયુાં 
કાભ કયવુાં જઈએ?

The backdrop 

should be 

preferably placed 

against an opaque 

wall/partition

ફેકડ્ર  
અાયદળમક 
રદલાર / 

ાટીળન વાભે 
મકૂલાભાાં આલે છે

No flash is to 

be used

ફ્રેળને 
ઉમગભાાં 
રેલી નશી.

Assistance 

may be 

provided to 

the enrollee 

to stand 

straight

વીધા ઊબા 
યશલેા ભાટે 
નોંધણી 
કયાલનાયને 
વશામતા પ્રદાન 
કયી ળકામ છે.

The 

fingerprints 

of remaining 

fingers are 

captured by 

the operator

ઑયેટય 
દ્વાયા 
ફાકીની 
આંગીઓના
 

રપિંગયનપ્રિંટ્ર્વનુાં
  ણચત્રણ 
કયલાભાાં 
આલે છે

4
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the enrollee is unable 

to sit in correct position 

because of old age, it is a 

general exception.

વદૃ્ધાલષથાને કાયણે 
નોંધણી કયાલનાય 
મગ્મ ષથાને 
ફેવલાભાાં અવભથમ 
શમ, ત તે વાભાન્મ 
અલાદ છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the fingerprint 

captured is not of the 

requisite quality, the 

operator should crop the 

image.

જ ભેલેરી 
રપિંગયનપ્રિંટ આલવમક 
ગણુલત્તાલાી નથી, 
ત ઑયેટયે છલીને 
કાલી જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the enrollee is not able 

to give complete set of 

biometrics as required 

by UIDAI, the reasons 

are considered as 

exceptions.

જ નોંધણી 
કયાલનાયએ UIDAI 

દ્વાયા જરૂયી 
ફામભેરરતવન વાંણૂમ 
વેટ આલા વક્ષભ ન 
શમ ત કાયણ 
અલાદ તયીકે 
ગણલાભાાં આલે છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If a resident has an extra 

finger, the operator 

needs to assist the 

resident in the 

fingerprint capture to 

avoid capture of the 

extra finger.

જ કઈ યશલેાવીને 
લધાયાની આંગી 
શમ, ત ઑયેટય 
લધાયાની આંગીનુાં 
ણચત્રણ ટાલા ભાટે 
યશલેાવીના 
આંગીઓના ણચત્રણ 
કયલા ભાટે વશામ 
કયાલાની જરૂય છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

The operator would 

make a reasonable 

number of attempts to 

capture the biometrics 

of the resident if the 

___________ captured 

on the platen is not of 

the requisite quality. 

ઑયેટયે યશલેાવીના 
ફામભેરરતવના 
ણચત્રણ ભેલલાના 
મગ્મ પ્રમત્ન કયળે 
જ પ્રેટેન ય 
___________ ણચત્રણ 
કયેલુાં આલવમક 
ગણુલત્તા લાળાં ન 
શમ ત.

Iris આઇરયવ Fingerprint રપિંગયનપ્રિંટ Facial image ચેશયાની છલી Forehead કા 2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If capturing Iris image is 

not possible due to non-

existence of one or both 

eyes, the operator 

should 

__________________.

જ એક અથલા ફાંને 
આંખનુાં અક્ષતત્લ ન 
શલાને કાયણે 
આઇરયવ  છલીનુાં 
ણચત્રણ ળક્ ન શમ 
ત ઑયેટયે 
__________________

Ask the resident 

to undergo eye 

operation

યશલેાવીને 
આંખની 
ળસ્ત્રરિમા કયલા 
ભાટે કશ.

Open the eyes 

of the resident 

and auto 

capture

યશલેાવીની 
આંખ ખર 
અને ઓટ- 
કેપ્ચય કય.

Auto focus 

the device 

ષલતિઃ 
ઉકયણને 
પકવ કય

Record the 

same in the 

system

નવષટભભાાં 
તેભજ યેકડમ 
કય

4
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the enrollee is not able 

to keep self in correct 

posture for reaching 

biometric instruments or 

for photograph due to 

old age or sickness, this 

is an exception in 

handling fingerprint 

image capture.

જ નોંધણી કયાલનાય 
વદૃ્ધાલષથા અથલા 
ફીભાયીના કાયણે 
ફામભેરરક વાધન 
સધુી શોંચલા ભાટે 
અને પટગ્રાપ ભાટે 
ષલમાં વશી ક્ષથનતભાાં 
ફેવલાભાાં વભથમ નથી, 
ત આ રપિંગયનપ્રિંટ 
ભેલલાનુાં નનમાંત્રણ 
એક અલાદ છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the capture of both 

eyes at a time is not 

possible due to squint or 

disoriented eyes, the 

operator may attempt to 

__________________.

ફાડી અથલા પાાંગી 
આંખને કાયણે એક 
વભમે ફાંને આંખનુાં 
ણચત્રણ ભેલલા ભાટે 
વક્ષભ નથી, ત 
ઑયેટય 
__________________

 ભાટે પ્રમાવ કયી ળકે 
છે.

Auto capture ઓટ કેપ્ચય Auto focus ઓટ પકવ Recapture નુિઃણચત્રણ
Request the 

resident to 

open their 

eyes wide 

યશલેાવીને 
તેભની 
આંખ 
શી 
ખરલા 
નલનાંતી કય.

3
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Handling

પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

Rama Devi is a 42-year-

old daily wage labourer. 

While collecting her 

biometric data, the 

operator notices that the 

quality of her 

fingerprints are not good 

enough. He makes 

repeated attempts to 

capture her fingerprints 

but is faced with the 

same result. What can 

be done in that 

situation?

યભા દેલી એક 42 

લીમ દૈનનક લેતન 
ભજૂય છે. તેની 
ફામભેરરક ભારશતી 
એકનત્રત કયતા, 
ઑયેટય નોંધે છે કે 
તેના રપિંગયનપ્રન્ટ્વની 
ગણુલત્તા યૂતી વાયી 
નથી. તે તેના 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વને 
ભેલલાાં લાયાંલાય 
પ્રમત્ન કયે છે યાંત ુ
તે જ રયણાભ વાથે 
વાભન કયલ ડ ેછે. 

તે રયક્ષથનતભાાં શુાં 
કયી ળકામ?

Operator can 

flatten Rama 

Devi’s fingers on 

the platen

ઑયેટય 
યભાદેલીની 
આંગીઓને 
પ્રેટેન ય 
વાટ કયી ળકે 
છે.

Operator can 

ask women 

operators or 

volunteers to 

flatten Rama 

Devi's fingers

ઑયેટય 
યભાદેલીની 
આંગીઓને 
વાટ કયલા 
ભરશરા 
ઑયેટય 
અથલા 
ષલમાંવેલકને 
કશી ળકે છે.

Tell her 

seriously that 

she needs to 

flatten fingers 

by herself

તેણીને 
ગાંબીયતાલૂમક 
જણાલે કે 
તેણીને તાની 
જાતે 
આંગીઓને 
વાટ કયલાની 
જરૂય છે.

Both 1 and 2 1 અને 2 ફાંને 2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

Veeraiah is an elderly 

person aged about 50 

years. He was not in a 

position to keep himself 

in correct posture for 

reaching biometric 

instruments or for 

photograph due to 

sickness. How can the 

operator capture 

biometric data of 

Veeraiah?

નલયીમાશ આળયે 50 

લમના વદૃ્ધ મક્તત છે. 

ફામભેરરક વાધન 
સધુી શોંચલા ભાટે 
અથલા ફીભાયીને 
રીધે પટગ્રાપ ભાટે તે 
તાની જાતને ષલમાં 
ક્ષથનતભાાં યાખલાભાાં 
વભથમ ન શતા. 
ઑયેટય નલયીમાશની 
ફામભેરરક ભારશતી 
કેલી યીતે ભેલી 
ળકળે?

Operator can 

move the 

equipment close 

to the enrollee

ઑયેટય વાધન 
વાભગ્રીની 
નજીકના 
વાધનને ખવેડી 
ળકે છે.

Move the 

enrollment 

station to a 

location in the 

room with 

better light

લધ ુપ્રકાળલાા 
રૂભભાાં નોંધણી 
કેન્રને ખવેડળે

Request the 

resident 

politely if he 

can get any 

attendee 

from his 

home

યશલેાવીને  
નલનાંતી કય કે 
જ તે તેના 
ઘયભાાંથી 
કઇણ 
મક્તતને ભી 
ળકે

Place the 

backdrop 

against an 

opaque 

wall/partitio

n

અાયદળમક 
રદલાર / 

ાટીળન 
વાભે 
ફેકડ્ર મકૂળે

1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the iris or finger of the 

resident has temporary 

damage and it is not 

possible to capture the 

biometrics, the operator 

will record it in 

exceptions.

જ યશલેાવીની 
આઇરયવ અથલા 
આંગીભાાં ભમામરદત 
વભમનુાં નકુવાન છે 
અને ફામભેરરતવનુાં 
ણચત્રણ કયવુાં ળક્ 
નથી, ત ઑયેટય 
તેને અલાદભાાં 
યેકડમ કયળે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

Anusha needs to attend 

her cousin's wedding 

tomorrow and she has 

applied mehendi on her 

hands. How can the 

operator handle 

capturing Anusha's 

fingerprint image?

અનુાને આલતીકારે 
તેના નતયાઇ બાઇના 
રગ્નભાાં જલાનુાં જરૂયી 
છે.  તેણીએ તેના શાથ 
ય ભશેંદી રગાલી છે. 

ઑયેટય, અનુાની 
રપિંગયનપ્રિંટ છલીને કેલી 
યીતે ભેલી ળકળે?

Ask her to come 

after a week after 

the mehendi goes 

off

ભશેંદી નલખાઈ 
જામ તે છી 
એક અઠલારડમા 
છી તેને 
આલલા ભાટે કશ

Capture as 

normal

વાભાન્મ તયીકે 
કેપ્ચય કય

Ask her to 

rub her 

hands with a 

moistened 

cloth

તેને કશ કે 
તેના શાથને 
બીનાાં કાડથી 
ઘવવુાં

Apply anti-

mehendi gel 

on her palm 

and capture 

the image

તેણીની 
શથેી ય 
એન્ટી ભેશાંદી 
જેર રગાલ 
અને છફી 
ભેલી ર

2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the operator is not 

able to capture facial 

image because of the 

poor light, which is an 

actionable feedback, 

then the situation has to 

be handled by 

_______________.

જ ઑયેટય ઓછા 
પ્રકાળને કાયણે 
ચશયેાનુાં ણચત્રણ કયી 
ળકત નથી, જે 
દાલાાત્ર પ્રનતવાદ છે, 

ત છી રયક્ષથનતને 
_______________ 

દ્વાયા નનમાંનત્રત 
કયલાભાાં આલે છે.

Using the 

generator back-up 

to improve lighting

રાઇરટિંગ 
સધુાયલા ભાટે 
જનયેટય ફેક-

અન ઉમગ 
કયલ

Move the 

enrolment 

station to a 

location in the 

room with 

better light

 નોંધણી 
ષટેળનને એલા 
ષથાન ય 
ખવેડ કે જ્માાં 
રૂભભાાં લધ ુ
પ્રકાળ શમ.

Place the 

backdrop 

against an 

opaque 

wall/partition

અાયદળમક 
રદલાર / 

ાટીળન વાભે 
ફેકડ્ર મકૂ

All of the 

given

આેરાાં 
તભાભ 4
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

If the finger or iris of the 

resident has temporary 

damage and it is not 

possible to capture the 

biometrics, the operator 

will record it in 

_____________.

જ યશલેાવીની 
આંગી અથલા 
આઇરયવભાાં ભમામરદત 
વભમનુાં નકુવાન છે 
અને ફામભેરરતવનુાં 
ણચત્રણ ળક્ નથી, ત 
ઑયેટય તેને 
_____________ ભાાં 
યેકડમ કયળે.

To be captured 

later

છીથી ણચત્રણ 
કયવુાં. Consultation યાભળમ Exceptions અલાદ Biometric 

updated

અદ્યતન 
કયેરાાં 
ફામભેરરક

3
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

Which of the following 

comes under general 

exception?

નીચેનાભાાંથી કમ 
વાભાન્મ અલાદ 
શઠે આલે છે?

Squint or 

disoriented eyes

ફાડી અથલા 
પાાંગી આંખ

Hands 

blackened due 

to mehendi 

ભશેંદીને કાયણે 
શાથ કાા ડ ે
છે.

Unable to sit 

in correct 

position 

because of 

old age

વદૃ્ધાલષથાને 
કાયણે મગ્મ 
ષથાને ફેવલાભાાં 
અવભથમ છે

Unable to 

keep head 

or torso still 

and vertical

ભાથા કે 
ધડને ક્ષથય 
અને વીધુાં 
યાખલાભાાં 
અવભથમ

3
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

Rangaiah is a 

woodcutter and while 

cutting trees, he hurt his 

index finger and it has 

been bandaged. How 

can the operator handle 

the fingerprint image 

capture?

યાંગાશ એક રાકડા 
કાનાય છે અને ઝાડ 
કાલાથી, તેભણે તેની 
તર્જનીને નકુવાન 
શોંચાડ્ુાં છે અને 
તેના ય ાટ 
ફાાંધેર છે. ઑયેટય 
રપિંગયનપ્રિંટ છલીના 
ણચત્રણને કેલી યીતે 
નનમાંનત્રત કયી ળકળે?

Provide assistance 

by holding him to 

stand in a correct 

position

મગ્મ ષથાનભાાં 
ઊબા યશલેા ભાટે 
તેને કડીને 
તેની વશામતા 
કય

The operator 

should capture 

the fingerprints 

of remaining 

fingers

ઑયેટયે 
ફાકીની 
આંગીઓના 
રપિંગયનપ્રિંટ્ર્વ નુાં 
ણચત્રણ કયવુાં 
જઈએ

Remove the 

bandage, 

capture the 

fingerprint 

and re-tie the 

bandage 

ાટ દૂય કય, 
રપિંગયનપ્રન્ટનુાં 
ણચત્રણ કય અને 
ાટ પયીથી 
ફાાંધ

Capture the 

fingerprints 

till nails and 

palm and on 

the other 

hand, 

normal 

fingerprint

નખ અને 
શથેી સધુી 
રપિંગયનપ્રિંટ્ર્વનુાં
 ણચત્રણ કય 
અને શાથનુાં 
વાભાન્મ 
રપિંગયનપ્રિંટનુાં 
ણચત્રણ કય

2
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પ્રકયણ ૬: અલાદનુાં 
વાંચારન

An enrollee will not be in 

a position to give 

complete set of 

biometrics as required 

by UIDAI because of the 

reason/reasons like 

_____________________

.

__________________

___ જેલા કાયણ / 

કાયણને રીધે, 

નોંધણી કયાલનાય એ 
UIADI દ્વાયા જરૂયી 
ફામભેરરતવના વાંણૂમ 
વેટને આલા ભાટેની 
ક્ષથનતભાાં શળે નશીં.

Injury ઇજા Amputation of 

fingers or hands

કામેરી 
આંગીઓ 
અથલા શાથ.

Problems 

related to 

eyes

આંખથી 
વાંફાંનધત 
વભષમાઓ

All of the 

given

આેરાાં  
તભાભ 4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Identify the error type in 

the given image.

આેરાાં ણચત્રભાાં 
ભરૂના પ્રકાયને 
ઓખ.

Possible Age – 

Photo Mismatch

ળક્ ઉંભય - 

પટા વાથે ભે 
નથી ખાતી

Possible 

Gender- Photo 

Mismatch

ણરિંગ- પટા વાથે 
ભે નથી ખાત ુાં

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect 

Photo

ખયાફ 
ગણુલત્તાન 
પટગ્રાપ / ખટ 
પટ

Photo of 

Photo
પટાન પટ 1
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Identify the error type in 

the given image.

આેરાાં ણચત્રભાાં 
ભરૂના પ્રકાયને 
ઓખ.

Poor Quality 

Photograph/ 

Incorrect Photo

ખયાફ 
ગણુલત્તાન 
પટગ્રાપ / ખટ 
પટ

Possible Error 

in Name and 

Address

નાભ અને 
વયનાભાભાાં 
વાંબનલત ભરૂ

Relationship 

Error
વાંફાંધની ભરૂ

Possible 

Error in 

Name and 

Address 

Transliteratio

n

નાભ અને 
વયનાભાાંના 
ણરપ્માાંતયણ
ભાાં ળક્ ભરૂ

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Identify the error type in 

the given image.

આેરાાં ણચત્રભાાં 
ભરૂના પ્રકાયને 
ઓખ.

Relationship Error વાંફાંધની ભરૂ Incomplete 

Address
અધરુૂાં વયનામુાં

Possible Error 

in Name and 

Address 

Transliteratio

n

નાભ અને 
વયનાભાાંના 
ણરપ્માાંતયણભાાં 
ળક્ ભરૂ

Photo of 

Photo
પટાન પટ 1
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Identify the error type in 

the given image.

આેરાાં ણચત્રભાાં 
ભરૂના પ્રકાયને 
ઓખ.

Relationship Error વાંફાંધની ભરૂ
No Exception 

Available in 

Exception Photo

અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી

Photo of 

Photo
પટાન પટ Incomplete 

Address

અધરુૂાં 
વયનામુાં 3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Identify the error type in 

the given image.
આેરાાં ણચત્રભાાં 
ભરૂના પ્રકાયને 
ઓખ.

Poor Quality in 

Exception Photo

અલાદ પટાભાાં 
ખયાફ ગણુલત્તા

No Exception 

Available in 

Exception Photo

અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી

Object in 

Exception 

Photo

અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
લષત ુછે

Photo of 

Photo in 

Exception 

Photo

અલાદ 
પટાભાાં 
પટાન પટ 
છે

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Identify the error type in 

the given image.

આેરાાં ણચત્રભાાં 
ભરૂના પ્રકાયને 
ઓખ.

Relationship Error વાંફાંધની ભરૂ Object in 

Exception Photo

અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
લષત ુછે

Both Photo of 

different 

Person

ફાંને પટ 
અરગ 
મક્તતની છે

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

અલાદ 
પટ 
ભાગમદનળિકા 
મજુફ નથી

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Identify the error type in 

the given image.

આેરાાં ણચત્રભાાં 
ભરૂના પ્રકાયને 
ઓખ.

Relationship Error વાંફાંધની ભરૂ Object in 

Exception Photo

અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
લષત ુછે

Both Photo of 

different 

Person

ફાંને પટ 
અરગ 
મક્તતની છે

Exception 

Photo not as 

per 

guidelines

અલાદ 
પટ 
ભાગમદનળિકા 
મજુફ નથી

3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What is a relationship 

error?
વાંફાંધની ભરૂ શુાં છે?

When there is a 

mismatch in 

father's and 

daughter's address

જ્માયે નતા અને 
તુ્રીના 
વયનાભાભાાં કઈ 
તપાલત શમ.

When the 

given 

relationship in 

the address 

section is not 

matching with 

given Gender 

or Photograph 

of the resident

જ્માયે વયનાભાાં 
નલબાગભાાં 
આેર વાંફાંધ 
નનલાવીની 
આેરી જાનત 
અથલા 
પટગ્રાપ વાથે 
ભે ખાત નથી

When the 

facial 

features of 

members in a 

family are not 

matching

જ્માયે 
રયલાયના 
વભ્મના 
ચશયેાના રક્ષણ 
ભે નથી ખાતા

When a 

woman 

mentions 

her ex-

husband's 

name in her 

Aadhaar

જમાયે એક 
ભરશરા તેના 
આધાય ય 
તેના 
ભતૂલૂમ 
નતના 
નાભન 
ઉલરેખ કયે છે

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

How do you identify an 

incomplete address?

તભે અધયૂાાં 
વયનાભાાંને કેલી યીતે 
ઓખળ?

If less than three 

locations are given 

જ ત્રણથી ઓછા 
ષથાન 
આલાભાાં 
આમા છે

If landmark is 

not given

જ વીભાણચહ્ન 
આલાભાાં નથી 
આયુાં

If street 

number is 

not 

mentioned 

જ ળેયી 
નાંફયન ઉલરેખ 
નથી

If the office 

address is 

not given

જ ઓરપવનુાં 
વયનામુાં 
આલાભાાં 
નથી આયુાં

1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following is 

considered as fraud?

નીચેનાભાાંથી કયુાં 
કટ તયીકે ગણલાભાાં 
આલે છે?

If incomplete 

address is entered

જ અધરુૂાં 
વયનામુાં દાખર 
કયેલુાં શમ

Incorrectly 

entering the 

age of the 

resident

ખટી યીતે 
નનલાવીની 
ઉંભય દાખર 
કયી શમ

Taking photo 

of photo

 પટાન પટ 
રેલ

Capturing a 

blurred 

photo

એક ઝાાંખ 
પટ ભેલલ 3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

A resident admires one 

of the Bollywood 

celebrities. He requests 

the operator to attach 

celebrity's image in his 

Aadhaar rather than his 

photo. Can the operator 

agree to the resident's 

request?

એક નનલાવી ફૉરીવડુ 
શષતીઓભાાંથી એકની 
પ્રળાંવક છે. તે 
ઑયેટયને તેના 
પટભાાં ફદરે તેના 
આધાયભાાં 
વેણરણિટીના ણચત્રને 
જડલાની નલનાંતી કયે 
છે. શુાં ઑયેટય 
નનલાવીની નલનાંતીથી 
વશભત થઇ ળકે છે?

Yes શા No ના 2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

An exception photo in 

enrolment image shows 

no exceptions. Which of 

the following options 

should the operator 

mark?

નોંધણી ણચત્રભાાં એક 
અલાદ પટ કઈ 
અલાદ નથી 
ફતાલત. નીચે 
આેરાભાાંથી કમા 
નલકલ ઑયેટયને 
ણચહ્નહ્નત કયલા જઈએ?

No missing fingers
કઈ આંગીઓ 
ગભુ નથી

No exception 

available in 

exception 

photo

અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી

All the 

features are 

fine

ફધી સનુલધાઓ 
ફયફય છે

No 

exceptions 

observed

કઈ 
અલાદ 
જલાભાાં 
આમા નથી

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following 

options will you check in 

case you of an object in 

place of exception 

photo?

અલાદ પટની 
જગ્માએ કઈ લષતનુા 
રકષવાભાાં તભે 
નીચેનાભાાંથી કમા 
નલકલ તાવ કયળ?

Object in 

exception photo

અલાદ પટાભાાં 
કઈ લષત ુછે

Both Photo of 

different Person

ફાંને પટ 
અરગ 
મક્તતની છે

Exception 

Photo not as 

per guidelines

અલાદ પટ 
ભાગમદનળિકા 
મજુફ નથી

Poor Quality 

in Exception 

Photo

અલાદ 
પટભાાં 
ખયાફ 
ગણુલત્તા

1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following is 

an Photo of Photo error?

I. Hard copy of photo

II. Photo on a monitor

III. Photo on a mobile 

device

IV. Photo on magazine

નીચે આેરભાાંથી કઈ 
પટાન પટની ભરૂ 
છે?

I. પટની શાડમ કી
II. ભનનટય ય પટ
III. ભફાઇર ઉકયણ 
ય પટ
IV. નત્રકા ય પટ

Only I ભાત્ર I I, II and III I, II અને III II and III II અને III
All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following is 

considered as photo of 

photo error?

નીચેનાભાાંથી કઈ 
પટાન પટની ભરૂ 
તયીકે ગણલાભાાં આલે 
છે?

A person giving his 

selfie

એક મક્તતએ 
તાની વેલપી 
આે છે

A person 

capturing 

another person 

who is taking a 

photo

કઈ મક્તત જે 
પટ રે છે, 

અન્મ મક્તત 
તેની પટ ાડ ે
છે

The operator 

allowing a 

photographer 

to take the 

resident's 

photo 

ઑયેટય, એક 
પટગ્રાપયને 
નનલાવીન પટ 
રેલા ભાટે 
યલાનગી 
આે છે

A person's 

photo is 

captured 

without that 

person 

being 

physically 

present

એક મક્તત 
ળાયીરયક 
યીતે શાજય 
નથી તેન 
પટ 
ભેલલાભાાં 
આલે છે

4
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following 

type of photo is marked 

as 'Poor quality in 

exception photo'?

નીચેનાભાાંથી કમા 
પ્રકાયન પટ 
અલાદ પટભાાં 
'ખયાફ ગણુલત્તા' 
તયીકે ણચહ્નહ્નત 
કયલાભાાં આલે છે?

A photo with poor 

visibility

ખયાફ 
દૃવમતાલા 
એક પટ

A photo with 

object

લષત ુવાથેન 
પટ

A photo 

which shows 

exceptions

અલાદને 
દળામલત એક 
પટ

A photo 

which shows 

person 

without 

exception

એક પટ જે 
અલાદ 
નલનાના 
મક્તતને 
ફતાલે છે

1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following 

photos would mark as 

'Exception photo not as 

per guidelines'?

નીચેનાભાાંથી કમ 
પટા 'અલાદ પટ 
ભાગમદનળિકા પ્રભાણે 
નથી' તયીકે ણચહ્નહ્નત 
થળે?

A photo which 

shows exceptions

અલાદને 
દળામલત એક 
પટ

A photo where 

the person is 

looking down

એક પટ જ્માાં 
મક્તત નીચે 
જઈ યશી છે

A photo 

which shows 

person 

without 

exception

એક પટ જે 
અલાદ 
નલનાના  
મક્તતને ફતાલે 
છે

A photo 

with poor 

visibility

ખયાફ 
દૃવમતાલા 
એક પટ

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Shanthi is a 65 year old 

woman. Due to her ill 

health, she is unable to 

come to the enrolment 

center to get enroled for 

Aadhaar. Her son gets 

her paspport 

photograph which can 

be captured as her 

photo for Aadhaar. Is it 

acceptable to take the 

photo of photo in such 

scenarios?

ળાાંનત 65 લમની એક 
ભરશરા છે. તેણી 
ખયાફ આયગ્મને 
રીધે, તે આધાય ભાટે 
નોંધણી કયાલલા ભાટે 
નોંધણી કેન્રભાાં 
આલલાભાાં અવભથમ 
છે. તેભના તુ્રને તેન 
ાવટમ પટગ્રાપ 
ભે છે, જે તેભના 
આધાયના પટ તયીકે 
ભેલી ળકામ છે. શુાં 
આલા રયદૃવમભાાં 
પટાન પટ રેલાનુાં 
ષલીકામમ છે?

Yes, as the 

resident cannot 

come to the 

enrolment center

શા, કેભકે નનલાવી 
નોંધણી કેન્રભાાં 
આલી ળકતી 
નથી

No, as photo of 

photo is a 

grave critical 

error and 

indicates fraud

ના, પટાન પટ 
ગાંબીય જરટર 
ભરૂ છે અને તે 
છેતયીંડીને 
સચૂલે છે

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Rakesh is an enrolment 

operator. He sometimes 

asks one of the residents 

to capture the pictures 

while he enters the 

details into the system. 

IS this acceptable?

યાકેળ એ નોંધણી  
ઑયેટય છે. જે વભમે 
તે નવષટભભાાં નલગત 
દાખર કયે છે તે 
દયનભમાન તે ક્ાયેક 
નનલાવીઓને એક 
પટ ાડલા ભાટે છેૂ 
છે.  શુાં આ ષલીકામમ છે?

No, as the phot 

should be clicked 

by enrolment 

operator only

ના, કાયણ કે 
પટ ભાત્ર 
નોંધણી  
ઑયેટય દ્વાયા 
જ પ્તરક થલ 
જઈએ

Yes, resident 

can capture the 

image and 

operator 

should ensure 

that the clarity 

is good

શા, નનલાવી 
ણચત્રને ભેલી 
ળકે છે અને  
ઑયેટયને 
ખાતયી કયલી 
જઈએ કે 
ષશટતા વાયી છે

1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

As per the enrolment 

guidelines, a resident 

needs to be present 

physically at the time of 

enrolment and photo of 

resident needs to be 

clicked either by the 

enrolment operator or 

by the resident.

નોંધણી ભાગમદનળિકા 
મજુફ, નોંધણીના 
વભમે નનલાવીને 
શાજય યશવે ુાં જરૂયી છે 
અને નનલાવીન પટ 
કાાંત નોંધણી  
ઑયેટય દ્વાયા 
અથલા નનલાવી દ્વાયા 
પ્તરક કયલ જરૂયી છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2

332

Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

An exception photo 

shows an image of a 

person looking to the 

left side. What type of 

error is this?

એક અલાદ પટાભાાં 
ડાફી ફાજુ જઈ યશી 
એક મક્તતન ણચત્ર 
છે. આ કમા પ્રકાયની 
ભરૂ છે?

Poor Quality in 

Exception Photo

અલાદ પટભાાં 
ખયાફ ગણુલત્તા

No Exception 

Available in 

Exception Photo

અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી

Exception 

Photo not as 

per guidelines

અલાદ પટ 
ભાગમદનળિકા 
મજુફ નથી

Photo of 

Photo in 

Exception 

Photo

અલાદ 
પટભાાં  
પટાન પટ 
છે

3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

A photo shows image of 

a 26 year old woman 

and her exception photo 

shows image of another 

26 year old woman with 

4 fingers on her right 

hand. What type of error 

is this?

એક પટ 26 લમની 
એક ભરશરાની છફી 
ફતાલે છે અને તેન 
અલાદ પટ તેના 
જભણા શાથભાાં 4 

આંગીઓ ધયાલતી 
ફીજી 26 લમની સ્ત્રીની 
છફી ફતાલે છે. આ 
કમા પ્રકાયની ભરૂ છે?

Object in 

exception photo

અલાદ પટાભાાં 
કઈ લષત ુછે

Both Photo of 

different Person

ફાંને પટ 
અરગ 
મક્તતની છે

Exception 

Photo not as 

per guidelines

અલાદ પટ 
ભાગમદનળિકા 
મજુફ નથી

Poor Quality 

in Exception 

Photo

અલાદ 
પટભાાં 
ખયાફ 
ગણુલત્તા

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

A photo shows image of 

a 45 year old man and 

his exception photo 

shows the same man 

without one hand. Also, 

the face in the exception 

photo is not clear. Which 

of the following errors 

will you mark?

એક પટ 45 લમના 
ભાણવની છફી 
ફતાલે છે અને તેન 
અલાદ પટ એજ 
ભાણવને એક શાથ 
લગય ફતાલે છે. અને 
અલાદ પટાભાાં 
ચશયે ષશટ નથી. 
નીચેની ભરૂભાાંથી 
તભે કઈ ભરૂ કય 
નનળાન કયળ?

Both Photo of 

different Person

ફાંને પટ અરગ 
મક્તતની છે

Exception 

Photo not as 

per guidelines

અલાદ પટ 
ભાગમદનળિકા 
મજુફ નથી

Poor Quality 

in Exception 

Photo

અલાદ 
પટભાાં ખયાફ 
ગણુલત્તા

No 

Exception 

Available in 

Exception 

Photo

અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
અલાદ 
ઉરબ્ધ 
નથી

3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

The name of the resident 

shows Jasmine, which is 

also the  name of a 

flower. Is this an error? 

એક નનલાવીનુાં નાભ 
જાક્ષભન દળામલે છે, જે 
ફૂરનુાં નાભ ણ છે. શુાં 
આ ભરૂ છે?

Yes, as Jasmine is 

name of a flower

શા, કેભકે 
જાક્ષભન એક 
ફૂરનુાં નાભ છે

No, as Jasmine 

can be a 

female 

resident's name

ના, કેભ કે 
જાષભીન એક 
સ્ત્રી નનલાવીનુાં 
નાભ શઈ ળકે છે

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

You see an image of 

woman who could be 

upto 20 years of age. 

However, the age 

mentioned is 55 years. 

What action will you 

take in such situation?

તભે 20 લમની 
ઉંભયની શઈ ળકે 
તેલી ભરશરાનુાં ણચત્ર 
જુઓ છ. જ કે, 

ઉલરેણખત લમ 55 લમ 
છે. આલી રયક્ષથનતભાાં 
તભે શુાં કયળ?

Mark it as 

'Possible Age – 

Photo mismatch' 

error

ળક્ ઉંભય- પટા 
વાથે ભે નથી 
ખાતી'  ભરૂ 
તયીકે ણચહ્નહ્નત કય

Simply reject 

the card

પતત કાડમને 
અષલીકાય કય

Report it to 

your superior

તભાયા લરયશઠને 
તેની જાણ કય

Ignore the 

error as 

some 50 

year olds 

may look as 

young as 20 

year old

ભરૂને 
અલગણ 
કાયણ કે 
કેટરાક 50 

લમની 
લમજૂથના  
20 લમનાાં 
યલુાન જેલાાં 
દેખામ છે

1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

While verifying the 

details, you find that in 

the address the title is 

given as W/O Ravinder 

Reddy. However, the 

picture is of a 10 year old 

girl. What action will you 

take in such situation?

નલગતની ચકાવણી 
કયતી લખતે તભે 
ળધ છ કે 
વયનાભાભાાં ળીમક 
ડબ્લય/ુ ઓ યલીન્ર 
યેડ્ડી તયીકે આલાભાાં 
આયુાં છે. જ કે, આ 
પટ 10 લમની 
છકયીન છે. આલી 
રયક્ષથનતભાાં તભે શુાં 
કયળ?

Mark it as 

'Relationship error'

તેને વાંફાંધની 
ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કયવુાં

Simply reject 

the card

પતત કાડમને 
અષલીકાય કયવુાં

Report it to 

your superior

તભાયા લરયશઠને 
તેની જાણ કયલી

Ignore the 

error

ભરૂની 
અલગણના 
કયલી

1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

As per the enrolment 

guidelines, a resident 

needs to be present 

physically at the time of 

enrolment and photo of 

resident needs to be 

clicked by the enrolment 

operator only.

નોંધણી ભાગમદનળિકા 
મજુફ, નોંધણીના 
વભમે નનલાવીને તે 
શાજય યશવે ુાં જરૂયી છે 
અને નનલાવીન પટ 
ભાત્ર નોંધણી  
ઑયેટય દ્વાયા જ 
પ્તરક કયલ જરૂયી છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following 

refers to 'Possible Error 

in Name & Address 

transliteration' error?

નીચેનાભાાંથી કઈ 
ભરૂન "નાભ અને 
વયનાભાાંના 
ણરપ્માાંતયણભાાં ળક્ 
ભરૂ"  તયીકે ઉલરેખ 
કયી ળકામ છે?

When there is an 

error in the 

address

જ્માયે 
વયનાભાભાાં કઈ 
ભરૂ શમ

When the 

name and 

address is not 

given in local 

language

જ્માયે નાભ 
અને વયનામુાં 
ષથાનનક 
બાાભાાં 
આલાભાાં 
આલતુાં નથી

When the 

address 

written in 

local 

language and 

in English are 

not matching

જ્માયે ષથાનનક 
બાાભાાં અને 
અંગે્રજીભાાં 
રખેલુાં વયનામુાં 
ભે ખાત ુાં નથી

When you 

do not 

recognise 

the name of 

the city the 

resident 

resides in

જ્માાં 
નનલાવી યશ ે
છે, તભે તે 
ળશયેના 
નાભને 
ઓખતા ન 
શલ ત્માયે,

3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following 

errors should be marked 

if the image in the photo 

is a chair?

પટાભાાં ખયુળીની 
છફી શમ ત નીચેની 
ભરૂભાાંથી કઈ ણચહ્નહ્નત 
કયલી જઈએ?

Human photo 

missing

ભાનલીમ પટ 
ગભુ છે

Unidentified 

object
અજાણી લષત ુ Person 

missing
ભાણવ ગભુ છે Its not an 

error

આ કઈ 
ભરૂ નથી 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

A biometric capture 

shows only 4 finger 

prints and the exception 

photo shows his hands 

with four fingers but his 

face is not clear. Is the 

exception photo 

acceptable?

ફામભેરરક 
ભેલલાભાાં પતત 4 

રપિંગયનપ્રન્ટ દળામલેરી 
છે અને અલાદ પટ 
ચાય આંગીઓ વાથે 
તેન શાથ ફતાલે છે, 

યાંત ુતેન ચશયે 
ષશટ નથી. અલાદ 
પટ ષલીકામમ છે?

Yes, as the person 

the exception is 

shown

શા, કેભકે તે 
મક્તતન 
અલાદ દેખામ 
છે

No, as the 

exception 

photo should 

have the clear 

photo of his 

hands and face

ના, અલાદ 
પટાભાાં  તેના 
શાથ અને 
ચશયેાન પટ 
ષશટ શલ 
જઈએ

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

A biometric capture 

shows only 3 finger 

prints and the exception 

photo has the face of the 

person with no left ear. 

Is the exception photo 

acceptable?

ફામભેરરક 
ભેલલાભાાં પતત 3 

રપિંગયનપ્રન્ટને ફતાલે 
છે અને અલાદ 
પટાભાાં કઈ ડાફા 
કાન લગયની 
મક્તતન ચશયે છે. શુાં 
અલાદ પટ 
ષલીકામમ છે?

Yes, as the person 

has no left ear 

શા, કેભકે 
મક્તતન ડાફ 
કાન નથી

No, as the 

exception 

photo should 

have the photo 

of his hands

ના, કેભકે 
અલાદ 
પટાભાાં તેના 
શાથન પટ 
શલ જઈએ

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

An enrolment is 

considered as 'No 

Exception Available in 

Exception Photo' error 

when the image of the 

resident shows no 

exception, however it 

has marked as exception. 

એક નનલાવીની છફી 
કઈ અલાદ 
દળામલતી નથી, જ કે 
તે અલાદ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત થમેર છે ત્માયે 
નોંધણી 'અલાદ 
પટભાાં કઈ અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી' તયીકે 
ગણલાભાાં આલે છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

An enrolment is 

considered as 'Object in 

Exception' error when 

there is another person 

in the exception photo. 

અલાદ પટાભાાં કઈ 
ફીજી મક્તત શમ 
ત્માયે કઈ નોંધણીને 
'અલાદભાાં લષત'ુ 

તયીકે ગણલાભાાં આલે 
છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

When the exception 

photo is not clear, then 

you should increase the 

brightness and accept 

the photo.

જ્માયે અલાદ પટ 
ષશટ નથી, ત તભાયે 
તેનાાં તેજભાાં લધાય 
કયલ જઈએ અને 
પટને ષલીકાયલ 
જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

When the photo and 

exception photo are 

same, then it is 

_______________.

જ્માયે પટ અને 
અલાદ પટ વભાન 
શમ, ત તે 
_______________ છે.

No Exception 

Available in 

Exception Photo 

error

અલાદ પટાભાાં 
કઈ અલાદ 
ઉરબ્ધ ન 
શલાની ભરૂ છે

Exception 

Photo not as 

per guidelines 

error

અલાદ પટ 
ભાગમદનળિકા 
મજુફ નથી ની 
ભરૂ

Poor Quality 

in Exception 

Photo error

અલાદ 
પટભાાં ખયાફ 
ગણુલત્તાની ભરૂ

Not an error
કઈ ભરૂ 
નથી 2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

You find that resident's 

photo is different from 

the one given in the 

exception. What action 

will you take in such 

situation?

તભે ળધ છ કે 
નનલાવીન પટ 
અલાદભાાં આેરા 
પટાથી અરગ છે. 

આલી રયક્ષથનતભાાં 
તભે શુાં કયળ?

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception photo' 

error

અલાદ પટાભાાં 
કઈ અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી' 
ની ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

Mark it as 

'Incomplete 

Address' error

તેને 'અધરુૂાં 
વયનામુાં' ની 
ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

Mark it as 

'Both photo 

of different 

person' error

તેને 'ફાંને પટ 
અરગ 
મક્તતની છે' ની 
ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

Mark it as 

'Possible 

Error in 

Name and 

Address' 

error

તેને' નાભ 
અને 
વયનાભાભાાં 
વાંબનલત 
ભરૂ' તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following 

refers to 'Both Photo of 

different person' error?

નીચેનાભાાંથી કઈ ભરૂ 
"ફાંને પટ અરગ 
મક્તતની છે"  ભરૂન 
ઉલરેખ કયે છે.

When the 

resident's photo 

and his exception 

photo is 

mismatching

જ્માયે નનલાવીન 
પટ અને તેન 
અલાદ પટ 
ભે ખાત નથી

When the 

exception 

photo shows 

an object

જ્માયે અલાદ 
પટ કઈ લષત ુ
ફતાલે છે

When the 

name and the 

gender of the 

person are 

mismatching

જ્માયે મક્તતનુાં 
નાભ અને ણરિંગ 
ભે ખાત ુાં નથી

When both 

the photos 

show no 

exceptions

જ્માયે ફાંને 
પટા કઈ 
અલાદ 
નથી 
દળામલતાાં

1

349

Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

You find that the photo 

in the given image is 

dark. What action will 

you take in such 

situation?

તભે ળધ છ કે 
આેર છફીભાાંન 
પટ અંધારયમ છે. 

આલી રયક્ષથનતભાાં 
તભે શુાં કયળ?

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception photo' 

error

તેને 'અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી'  
ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

Mark it as 'Poor 

Quality' error

તેને 'ખયાફ 
ગણુલત્તા'  ભરૂ 
તયીકે ણચહ્નહ્નત 
કય

Mark it as 

'Image not 

clear' error

તેને 'ણચત્ર 
ષશટ નથી' ભરૂ 
તયીકે ણચહ્નહ્નત 
કય

Mark it as 

'Mismatch in 

the photo' 

error

તેને 'પટ 
ભે ખાતી 
નથી' ભરૂ 
તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

If the quality and 

visibility of the exception 

photo is poor, then it 

should be marked as 

'Poor Quality in 

Exception Photo'.

જ અલાદ પટની 
ગણુલત્તા અને દૃવમતા 
ખયાફ છે, ત તેને 
'અલાદ પટભાાં 
ખયાફ ગણુલત્તા' 
તયીકે ણચહ્નહ્નત કયવુાં 
જઈએ.

True વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

If only one side of the 

exception photo is 

clearly visible and the 

other side is shaded, 

then it is considered as 

Photo of Photo error.

અલાદ પટની ભાત્ર 
એક ફાજુ ષશટ 
દેખામ છે અને ફીજી 
ફાજુ છામાભાાં છે, ત 
તે 'પટાન પટ' ભરૂ 
તયીકે ગણલાભાાં આલે 
છે.

True વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

You find that the 

exception photo of the 

resident is not clear. 

What action will you 

take?

તભને રાગે છે કે 
નનલાવીન અલાદ 
પટ ષશટ નથી. તભે 
શુાં કયળ

Accept and mark 

it as 'Photo of 

photo' error

ષલીકાય અને 
તેને 'પટાન 
પટ' ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

Reject and 

mark it as 'Poor 

Quality in 

Exception 

Photo' error

તેને નકાય અને 
તેને 'અલાદ 
પટભાાં ખયાફ 
ગણુલત્તા' ભરૂ 
તયીકે ણચહ્નહ્નત 
કય

Rectfiy the 

photo clarity 

using photo 

rectification 

software

પટ સધુાયણા 
વૉફ્ટલેયન 
ઉમગ કયીને 
પટ ષશટતાભાાં 
સધુાય કય

Escalate the 

issue to your 

superior

તભાયા 
લરયશઠને 
મદુ્દાની જાણ 
કયલી

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Photo of Photo' error is 

marked when enrolment 

of a resident is done 

without capturing the 

live picture of the 

resident.

નનલાવીન જીલાંત 
ણચત્ર ાડયા નલના 
નનલાવીની નોંધણી 
કયલાભાાં આલે ત્માયે 
તે 'પટાન પટ' ભરૂ 
તયીકે ણચહ્નહ્નત થામ છે.

True વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

If the residents photo 

has been captured by 

Enrolment operators 

with Tourist place, than 

it will get rejected under 

Poor Quality Photo

જ નનલાવીઓન પટ 
પ્રલાવન ષથ વાથે 
નોંધણી  ઑયેટય 
દ્વાયા ભેલલાભાાં 
આમ શમ, ત તે 
ખયાફ ગણુલત્તાન 
પટ શઠે નકાયલાભાાં 
આલળે.

True વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

You find that there are 

no exceptions in the 

exception image. What 

would you do in such 

case?

તભે ળધ છ કે 
અલાદ પટાભાાં કઈ 
અલાદ નથી. આલા 
રકષવાભાાં તભે શુાં 
કયળ?

Accept and mark 

it as 'No Exception 

available in the 

exception photo' 

error

તેને ષલીકાય 
અને 'અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી' 
ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

Reject and 

mark it as 'No 

Exception 

available in the 

exception 

photo' error

તેને નકાય અને 
'અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી' 
ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

Accept and 

delete the 

photo 

without 

exception

ષલીકાય અને 
અલાદ 
લગયન પટ 
કાઢી નાખ

Escalate the 

issue to your 

superior

તભાયા 
લરયશઠને 
મદુ્દાની જાણ 
કયલી

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

The exception photo 

does not show the image 

of the resident. What 

type of error is this? 

અલાદ પટ 
નનલાવીની છફીને 
દળામલત નથી. આ 
કમા પ્રકાયની ભરૂ છે?

Object in 

exception photo

અલાદ પટાભાાં 
કઈ લષત ુછે

Both Photo of 

different Person

ફાંને પટ 
અરગ 
મક્તતની છે

Exception 

Photo not as 

per guidelines

અલાદ પટ 
ભાગમદનળિકા 
મજુફ નથી

Poor Quality 

in Exception 

Photo

અલાદ 
પટભાાં 
ખયાફ 
ગણુલત્તા

1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

You find that the name 

of the city does not 

belong to the State. 

What would you do in 

such situation?

તભે ળધ છ કે 
ળશયેનુાં નાભ યાજ્મની 
વાથે વાંફાંનધત નથી. 
તભે આલી 
રયક્ષથનતભાાં શુાં કયળ?

Correct the name 

of the City and 

accept the details

ળશયેનુાં નાભ 
સધુાય અને 
નલગતને 
ષલીકાય

Mark it as 

'Possible Error 

in Name and 

Address' error

તેને 'નાભ અને 
વયનાભાભાાં 
વાંબનલત ભરૂ' 

તયીકે ણચહ્નહ્નત 
કય

Inform the 

operator to 

correct the 

issue

 ઑયેટયને 
મદુ્દ સધુાયલા 
ભાટે જણાલ

Escalate the 

issue to your 

superior

તભાયા 
લરયશઠને 
મદુ્દાની જાણ 
કયલી

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Possible Error in Name & 

Address is marked when 

address is not matching 

with the city or State 

given.

કઈ ભરૂ 'નાભ અને 
વયનાભાભાાં વાંબનલત 
ભરૂ' તયીકે ણચહ્નહ્નત 
થામ જ્માયે વયનામુાં 
ળશયે અથલા યાજ્મ 
દ્વાયા ભે ખાત ુાં નથી.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

An exception photo has 

the person showing his 

hands. You find that 

there are no exceptions 

in the photo. What 

action will you take in 

such cases?

એક અલાદ પટભાાં 
મક્તત તેના શાથને 
દળામલે છે. તભે ળધ 
છ કે પટભાાં કઈ 
અલાદ નથી. આલા 
રકષવાઓભાાં તભે શુાં 
કયળ?

Correct the name 

of the City and 

accept the details

ળશયેનુાં નાભ 
સધુાય અને 
નલગતને 
ષલીકાય

Mark it as 'No 

exception 

available in 

exception 

photo' error

તેને 'અલાદ 
પટાભાાં કઈ 
અલાદ 
ઉરબ્ધ નથી' 
ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

Inform the 

operator to 

correct the 

issue

 ઑયેટયને 
મદુ્દ સધુાયલા 
ભાટે જણાલ

Escalate the 

issue to your 

superior

તભાયા 
લરયશઠને 
મદુ્દાની જાણ 
કયલી

2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

The exception photo 

shows image of a person 

with one eye covered. 

Will you Accept or Reject 

this image? 

અલાદ પટ એક 
ઢાાંકેરી આંખ વાથે 
મક્તતની છફી 
ફતાલે છે. શુાં તભે આ 
છફીને ષલીકાયળ કે 
નકાયળ  છ?

Accept ષલીકાય Reject નકાય 2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

You find that the City 

and the State are not 

matching. What action 

will you take in such 

situation?

તભે ળધ છ કે ળશયે 
અને યાજ્મ ભે ખાતા 
નથી. આલી 
રયક્ષથનતભાાં તભે શુાં 
કયળ?

Possible Gender- 

Photo Mismatch

ણરિંગ- પટા વાથે 
ભે નથી ખાત ુાં

Incomplete 

Address
અધરુૂાં વયનામુાં

Possible Age 

– Photo 

Mismatch

ળક્ ઉંભય- 

પટા વાથે ભે 
નથી ખાતી

Possible 

Error in 

Name and 

Address

નાભ અને 
વયનાભાભાાં 
વાંબનલત ભરૂ

4
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

The name of the city in 

English and in local 

language are not 

matching. However, all 

the other details are 

right. What would you 

do in such situation?

અંગે્રજીભાાં અને 
ષથાનનક બાાભાાં 
ળશયેનુાં નાભ ભે 
ખાત ુાં નથી. જ કે, 

અન્મ તભાભ નલગત 
વાચી છે. તભે આલી 
રયક્ષથનતભાાં શુાં કયળ?

Correct the name 

of the City and 

accept the details

ળશયેનુાં નાભ 
સધુાય અને 
નલગતને 
ષલીકાય

Inform the 

operator 

through mail 

about the error

ઑયેટયને ભરૂ 
નલળે ભેઇર દ્વાયા 
જાણ કય

Mark it as 

'Possible 

Error in 

Name/Addres

s 

Transliteratio

n' error

તેને 'નાભ અને 
વયનાભાાંના 
ણરપ્માાંતયણભાાં 
ળક્ ભરૂ' 

તયીકે ણચહ્નહ્નત 
કય

Escalate the 

issue to your 

superior

તભાયા 
લરયશઠને 
મદુ્દાની જાણ 
કયલી

3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Possible Error in 

Name/Address 

Transliteration error is 

there is a mismatch in 

name and address given 

in local language and in 

English.

નાભ અને વયનાભાાંના 
ણરપ્માાંતયણની ળક્ 
ભરૂ'  ભાાં, ષથાનનક 
બાા અને અંગે્રજીભાાં 
આલાભાાં આલેરાાં 
નાભ અને વયનાભાાં 
ભે ખાતા નથી.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

If the name in the 

enrolment details is a 

slang, the same should 

be rejected. 

જ નોંધણી નલગતભાાં 
નાભ અનળશટ છે, ત 
તેને નકાયી કાઢલ 
જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

One of the exception 

photo shows a picture of 

deity. What should you 

do in such case?

એક અલાદ પટ 
દેલતાન એક ણચત્ર 
ફતાલે છે. આલા 
રકષવાભાાં તભાયે શુાં 
કયવુાં જઈએ?

Accept the details નલગત ષલીકાય
Send a mail to 

operator to 

click the right 

picture

મગ્મ ણચત્રને 
પ્તરક કયલા 
ભાટે ઑયેટયને 
ભેઇર ભકર

Mark it as 

'Human 

photo 

missing' error

તેને 'ભાનલીમ 
પટ ગભુ છે'  

ભરૂ તયીકે 
ણચહ્નહ્નત કય

It is not an 

error

તે કઈ ભરૂ 
નથી 3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following is 

considered as 'Human 

photo missing' error?

નીચેનાભાાંથી કઈ ભરૂ 
'ભાનલીમ પટ ગભુ 
છે'  ભરૂ તયીકે 
ગણલાભાાં આલે છે?

If the photo shows 

a person without 

exception

જ પટ કઈ 
અલાદ 
લગયના 
મક્તતને ફતાલે 
છે

If the photo 

shows an object

જ પટાભાાં કઈ 
લષત ુછે

If the photo is 

not clear

જ પટ ષશટ 
ન શમ ત

If the photo 

is blurred

જ પટ 
ઝાાંખી છે 2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following 

elements in the 

exception photo are not 

acceptable?

I. Photo of Photo 

II. Celebrity Photo

III. Web cam logo

IV. Photo of animal

V. Photo of the resident 

showing the exceptions

અલાદ પટાભાાં 
નીચેના ઘટકભાાંથી 
કમા ષલીકામમ નથી
I.પટાન પટ
II. પ્રનતન્દ્શઠત મક્તતન 
પટ 
III.  લેફ કેભ રગ
IV. પ્રાણીન પટ
V. અલાદ દળામલત 
નનલાવીની પટ

II and III II અને III II, III and IV II, III અને IV I, II, III and IV I, II, III અને IV
All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 3
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

During enrolment 

process, a resident can 

help the operator by 

clicking the photos of 

other residents.

નોંધણીની પ્રરિમા 
દયનભમાન, એક 
નનલાવી અન્મ 
નનલાવીઓના પટા 
ાડીને  ઑયેટયની 
ભદદ કયી ળકે છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

A resident should be 

present physically at the 

Aadhaar enrolment 

centre to give his 

enrolment details.

એક નનલાવીને તેભની 
નોંધણી નલગત 
આલા ભાટે આધાય 
નોંધણી કેન્રભાાં 
બોનતક યીતે શાજય 
થવુાં જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1

370

Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

A resident approaches 

you stating that his 

father is ill and unable to 

come to the centre to 

give his details. What 

should you do in this 

case?

એક નનલાવી તભને 
જણાલે છે કે તેના 
નતા ફીભાય છે અને 
તેભની નલગત 
આલા ભાટે કેન્રભાાં 
આલલા અવભથમ છે. 

આ રકષવાભાાં તભાયે શુાં 
કયવુાં જઈએ?

Ask the resident 

to get his father 

enroled once after 

he gets well

નનલાવીને તેના 
નતા ઠીક થઇ 
જામ તે છી 
નોંધણી કયાલલા 
ભાટે કશ

Ask the 

resident to 

bring the 

father's 

demographic 

and biometric 

details

નનલાવીને તેના 
નતાની 
લષતીનલમક 
અને ફામભેરરક 
નલગત રાલલા 
ભાટે કશ

Tell him that 

you cannot 

help him in 

such cases

તેભને કશ કે 
તભે તેભને 
આલા 
રકષવાઓભાાં 
ભદદ કયી 
ળકતા નથી

Escalate the 

issue to your 

superior

તભાયા 
લરયશઠને 
મદુ્દાની જાણ 
કયલી

1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

In case of village, the 

address section should 

have:

ગાભના રકષવાભાાં, 
વયનાભાાં નલબાગભાાં 
શવુાં જઈએ:

Village ગાભ Block and town
બ્રક અને 
કવફ

State and 

Pincode

યાજ્મ અને 
નનકડ

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

In case of City, the 

address section should 

have:

I.  House number

II. Colony/locality

III. Area

IV. City

V. State

VI. Pin code 


ળશયેના રકષવાભાાં 
વયનાભાાં નલબાગભાાં 
શવુાં જઈએ:

I.  ઘયન નાંફય 
II. કરની / ભશલર
III. નલષતાય
IV. ળશયે
V. યાજ્મ
VI. નન કડ 

I, II, III and IV I, II, III અને IV I, III, IV, V I, III, IV, V I, II, IV and VI I, II, IVઅને VI
All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

If the address section 

does not have Pin code 

then, the error that you 

should mark is 

'Incomplete Address'.

જ વયનાભાાં 
નલબાગભાાં નન કડ 
નથી ત, તભાયે જે 
ભરૂને નનળાન કયલ 
જઈએ તે 'અધરુૂાં 
વયનામુાં' છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Which of the following 

errors should be marked 

if there is mismatch in 

the relationship in the 

address section?

જ વયનાભાાં 
નલબાગભાાંન વાંફાંધ 
ભે ખાત ન શમ ત 
નીચેની ભરૂભાાંથી 
કઈને ણચહ્નહ્નત કયવુાં 
જઈએ?

Incorrect address ખટૂાં વયનામુાં
 Possible 

Relationship 

Mismatch

ળક્ વાંફાંધ 
ભે ખાત નથી

Incorrect 

information
ખટી ભારશતી Incomplete 

Address

અધરુૂાં 
વયનામુાં 2
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

The address section 

shows D/O whereas the 

photo is of a 8 year old 

boy. What type of error 

is this? 

આ વયનામુાં નલબાગ D 

/ O ફતાલે છે જ્માયે 
પટ એક 8 લમના 
છકયાન છે. આ કમા 
પ્રકાયની ભરૂ છે?

Possible Gender- 

Photo Mismatch

ણરિંગ- પટા વાથે 
ભે નથી ખાત ુાં

Incomplete 

Address
અધરુૂાં વયનામુાં

Possible Age 

– Photo 

Mismatch

ળક્ ઉંભય- 

પટા વાથે ભે 
નથી ખાતી

 Possible 

Relationship 

Mismatch

ળક્ વાંફાંધ 
ભે ખાત 
નથી

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Tampered/ Other 

resident’s document, 

Aadhaar 

form/Enrolment Slip, 

Photo of 

Resident/Object/Animal 

picture attached as 

document would be 

considered as Fraud 

Documents resulting to 

blacklisting & FIR against 

the Enrolment operator.

ચેડાાં કયેરાાં/ અન્મ 
નનલાવીના દષતાલેજ, 

આધાય પભમ / નોંધણી 
યવીદ,નનલાવીન 
પટ/ લષત/ુ પ્રાણીન 
પટને દષતાલેજના 
રૂભાાં જડલાભાાં આલે 
ત તેને  છેતયનિંડી 
દષતાલેજ તયીકે 
ગણલાભાાં આલે છે, 

જેના રયણાભે 
નોંધણી  ઑયેટય 
વાભે બ્રેકરીન્દ્ષટિંગ 
અને FIR  થામ છે.

True વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Documents not 

uploaded/ blank 

document uploaded will 

lead to blacklisting & FIR 

against the Enrolment 

operator.

દષતાલેજ અરડ 
ના કયલા/ ખારી 
દષતાલેજને અરડ 
કયલા નોંધણી  
ઑયેટયને 
બ્રેકરીન્દ્ષટિંગ અને FIR 

તયપ દયી જળે.

True વાચુાં FALSE ખટુાં 1

378

Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

All documents being 

uploaded on the day of 

enrolment should be 

valid & accepting 

expired/cancelled 

documents will lead to 

blacklisting & FIR against 

the Enrolment operator.

નોંધણીના રદલવે 
અરડ કયલાભાાં 
આલતા તભાભ 
દષતાલેજ ભાન્મ શલા 
જઈએ અને વભાપ્ત/ 

યદ કયામેરાાં 
દષતાલેજ 
ષલીકાયલાથી નોંધણી  
ઑયેટય નલરુદ્ધ 
બ્રેકરીન્દ્ષટિંગ અને FIR  

થળે.

True વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

Photo & name of 

resident should be 

available on document 

being submitted for 

Proof of Identity. Any 

document issue by 

authorized person must 

have stamp over the 

photo attached .Not 

adhering to guidelines 

would lead 

to blacklisting & FIR 

against the Enrolment 

operator.

ઓખના યુાલા 
ભાટે યજૂ કયલાભાાં 
આલેર દષતાલેજ ય 
નનલાવીન પટ અને 
નાભ ઉરબ્ધ શવુાં 
જઈએ. અનધકૃત 
મક્તત દ્વાયા કઈ ણ 
દષતાલેજના મદુ્દાભાાં 
પટ ય નવક્ક શલ 
જ જઈએ. 

ભાગમદનળિકાઓનુાં 
ારન ન કયલાથી 
નોંધણી ઑયેટય 
વાભે બ્રેકરીન્દ્ષટિંગ 
અને FIR  થલાની 
ળક્તા છે.

True વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator captures 

Unparliamentarily / 

Abusive language?

નોંધણી ઑયેટય 
ણફન-વાંવદીમ/ 

અભાનજનક 
બાાને ભેલે છે ત 
શુાં કયલાભાાં આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Operator will 

be sent for 

training

ઑયેટયને 
તારીભ ભાટે 
ભકરલાભાાં 
આલળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases - 

 Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક  
ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે  1 

લમ ભાટે 
નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ 
ભાટે - 5 લમ 
ભાટે 
નનરાંફન 
અને FIR 

દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What can lead to 

Blacklisting of operator 

for one year and filing of 

FIR?

નીચેનાભાાંથી શુાં  
ઑયેટય ભાટે એક 
લમની બ્રેકરીન્દ્ષટિંગ 
અને FIR દાખર 
કયલાભાાં રયણભી ળકે 
છે?

Picture of God 

captured in place 

of resident photo

નનલાવી પટની 
જગ્માએ 
બગલાનન પટ 
ભેલલાભાાં 
આમ છે.

Age Photo Miss 

match

ઉંભય વાથે પટ 
ભે નથી ખાત

Poor Quality 

Photograph

ખયાફ 
ગણુલત્તાન 
પટગ્રાપ

Incomplete 

Address

અધરુૂાં 
વયનામુાં 1
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator enrols an Adult 

as child?

જ કઈ નોંધણી 
ઑયેટય ફાક 
તયીકે લમષકની 
નોંધણી કયત શમ 
ત શુાં કામમલાશી 
કયલાભાાં આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Operator will 

be sent for 

training

ઑયેટયને 
તારીભ ભાટે 
ભકરલાભાાં 
આલળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases - 

 Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક  
ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે  1 

લમ ભાટે 
નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ 
ભાટે - 5 લમ 
ભાટે 
નનરાંફન 
અને FIR 

દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator captures an 

Animal Photo/Photo of 

Diety/any other object in 

place resident 

photograph?

જ કઈ નોંધણી 
ઑયેટય નનલાવી 
પટની જગ્માએ કઈ 
પ્રાણીની પટ / 

દેલતાન પટ/ અન્મ 
કઈ લષતનુ પટ 
ભેલે છે ત શુાં 
કામમલાશી કયલાભાાં 
આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Operator will 

be sent for 

training

ઑયેટયને 
તારીભ ભાટે 
ભકરલાભાાં 
આલળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases - 

 Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક  
ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે  1 

લમ ભાટે 
નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ 
ભાટે - 5 લમ 
ભાટે 
નનરાંફન 
અને FIR 

દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator will capture 

Objects(Chair/Laptop/Wa

ll/Table) Photo in place 

resident photograph?

જ કઈ નોંધણી 
ઑયેટય નનલાવી 
પટની જગ્માએ કઈ 
લષતનુ 
(કુવી/રેટ/દીલાર/

ટેફર) પટ ભેલે છે 
ત શુાં કામમલાશી 
કયલાભાાં આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Operator will 

be sent for 

training

ઑયેટયને 
તારીભ ભાટે 
ભકરલાભાાં 
આલળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases - 

 Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક  
ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે  1 

લમ ભાટે 
નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ 
ભાટે - 5 લમ 
ભાટે 
નનરાંફન 
અને FIR 

દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator will capture 

Animal Photo in place 

resident photograph?

જ કઈ નોંધણી 
ઑયેટય નનલાવી 
પટની જગ્માએ કઈ 
પ્રાણીન પટ ભેલે 
છે ત શુાં કામમલાશી 
કયલાભાાં આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Operator will 

be sent for 

training

ઑયેટયને 
તારીભ ભાટે 
ભકરલાભાાં 
આલળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases - 

 Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક  
ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે  1 

લમ ભાટે 
નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ 
ભાટે - 5 લમ 
ભાટે 
નનરાંફન 
અને FIR 

દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator would capture 

photograph of "photo" 

in place of live resident 

photograph?

જ કઈ નોંધણી 
ઑયેટય શાજય 
નનલાવીન પટ 
ાડલાની જગ્માએ 
"પટા"ન પટ ભેલે 
છે ત શુાં કામમલાશી 
કયલાભાાં આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Operator will 

be sent for 

training

ઑયેટયને 
તારીભ ભાટે 
ભકરલાભાાં 
આલળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases - 

 Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક  
ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે  1 

લમ ભાટે 
નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ 
ભાટે - 5 લમ 
ભાટે 
નનરાંફન 
અને FIR 

દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator during 

Biometric exception 

enrolment captures 

photograph of a 

different person in 

exception photograph?

ફામભેરરક અલાદ 
નોંધણી દયમ્પમાન જ 
કઈ નોંધણી 
ઑયેટય અલાદ 
પટભાાં કઈ ફીજા 
મક્તતન પટ 
અલાદ પટાભાાં 
ભેલે ત શુાં કામમલાશી 
કયલાભાાં આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Operator will 

be sent for 

training

ઑયેટયને 
તારીભ ભાટે 
ભકરલાભાાં 
આલળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases - 

 Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક 
ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે 1 

લમ ભાટે 
નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ 
ભાટે - 5 લમ 
ભાટે 
નનરાંફન 
અને FIR 

દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if an enrolment 

operator during 

Biometric exception 

enrolment captures 

photograph of 

Objects(Chair/Laptop/Ta

ble/Poster) in exception 

photograph?

ફામભેરરક અલાદ 
નોંધણી દયમ્પમાન જ 
કઈ નોંધણી 
ઑયેટય અલાદ 
પટભાાં કઈ લષત ુ
(કુવી/રેટ//ટેફર/

ષટય) ન પટ 
અલાદ પટાભાાં 
ભેલે ત શુાં કામમલાશી 
કયલાભાાં આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Operator will 

be sent for 

training

ઑયેટયને 
તારીભ ભાટે 
ભકરલાભાાં 
આલળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or 

more cases 

in a month- 

Suspension 

for 1 year 

and more 

than 5 cases - 

 Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક 
ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે 1 

લમ ભાટે 
નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ 
ભાટે - 5 લમ 
ભાટે 
નનરાંફન 
અને FIR 

દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

4
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if Operator does 

errors like Poor Quality 

Photograph,Obvious 

Gender or Date of Birth 

Errors

જ ઑયેટય ખયાફ 
ગણુલત્તાલાી પટ, 
ષશટ ણરિંગ અથલા 
જન્ભ તાયીખની ભરૂ  
કયે ત શુાં કામમલાશી 
કયલાભાાં આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Amount of 

Rs.25 

withheld per 

packet and 

for more than 

30 cases - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases 

- Suspension 

for 1 year.

રૂ. 25 ની યકભ 
એક  ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 30 થી 
લધ ુકેવ ભાટે-  6 

ભરશના ભાટે 
નનરાંફન અને 
50 થી લધ ુ
કેવભાાં -1 લમ 
ભાટે નનરાંફન

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year & 

FIR will be 

filed

ઑયેટયને 
1 લમ ભાટે 
બ્રેકણરષટેડ 
કયલાભાાં 
આલળે અને 
FIR દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

3
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken if the BE Exception 

photo is not captured by 

the operator as per 

guidelines

જ ઑયેટય દ્વાયા BE 

અલાદ પટ 
ભાગમદનળિકા મજુફ ન 
રેલાભાાં આલે ત શુાં 
કામમલાશી કયલાભાાં 
આલળે

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Amount of 

Rs.25 

withheld per 

packet and 

for more than 

30 cases - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases 

- Suspension 

for 1 year.

રૂ. 25 ની યકભ 
એક  ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 30 થી 
લધ ુકેવ ભાટે-  6 

ભરશના ભાટે  
ભાટે નનરાંફન 
અને 50 થી લધ ુ
કેવભાાં -1 લમ 
ભાટે નનરાંફન

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year & 

FIR will be 

filed

ઑયેટયને 
1 લમ ભાટે 
બ્રેકણરષટેડ 
કયલાભાાં 
આલળે અને 
FIR દાખર 
કયલાભાાં 
આલળે.

3
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken against the 

Operator for incorrect 

biometric exceptions - eg 

- Full finger print or Iris 

recorded as 

missing/Photo of Photo / 

exception photo of a 

different person

ખટા ફામભેરરક 
અલાદ- જેભકે- 

વાંણૂમ આંગીની 
છા અથલા 
આઇરયવને ગભુ 
થમેર/પટાન પટ/ 

અલાદ પટ/કઈ 
અરગ મક્તતની પટ 
તયીકે નોંધલાભાાં આલે 
ત તે ભાટે ઑયેટય 
નલરુદ્ધ શુાં કામમલાશી 
કયલાભાાં આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or more 

cases - 

Suspension 

for 1 year and 

more than 5 

cases - 

Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક ેકેટ 
દીઠ યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે 1 લમ 
ભાટે નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ ભાટે - 

5 લમ ભાટે 
નનરાંફન અને 
FIR દાખર 
કયલાભાાં આલળે.

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ઑયેટયને 
1 લમ ભાટે 
બ્રેકણરષટેડ 
કયલાભાાં 
આલળે

3
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken against the 

Operator for bad quality 

photo in exception 

photo or exception not 

visible in exception photo

અલાદ પટાભાાં 
ખયાફ ગણુલત્તાલાી 
પટ અથલા અલાદ 
પટભાાં અલાદ ન 
દેખાત શમ ત તે 
ભાટે ઑયેટય નલરુદ્ધ 
શુાં કામમલાશી કયલાભાાં 
આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

Amount of 

Rs.1000 

withheld per 

packet and 

for 1 or more 

cases in a 

month - 

Suspension 

for 1 year and 

more than 5 

cases - 

Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

રૂ. 1000 ની 
યકભ એક  
ેકેટ દીઠ 
યકલાભાાં 
આલળે અને 
ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે 1 લમ 
ભાટે નનરાંફન 
અને 5 કયતાાં 
લધ ુકેવ ભાટે - 

5 લમ ભાટે 
નનરાંફન અને 
FIR દાખર 
કયલાભાાં આલળે.

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ઑયેટયને 
1 લમ ભાટે 
બ્રેકણરષટેડ 
કયલાભાાં 
આલળે

3

393

Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken against the 

Operator accepts a 

fradulent document 

જ ઑયેટય 
છેતયનિંડીલાા 
દષતાલેજ ષલીકાયે છે 
ત તેની નલરુદ્ધ શુાં 
કામમલાશી કયલાભાાં 
આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

For 1 or more 

cases in a 

month - 

Suspension 

for 1 year and 

more than 5 

cases - 

Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

એક ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે-1 લમ 
ભાટે નનરાંફન 
અને 5 થી લધ ુ
કેવભાાં - 5 લમ 
ભાટે નનરાંફન 
અને FIR દાખર 
કયલાભાાં આલળે.

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ઑયેટયને 
1 લમ ભાટે 
બ્રેકણરષટેડ 
કયલાભાાં 
આલળે

3
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken against the 

Operator scans a blank 

page as proof document

જ ઑયેટય 
યુાલાના દષતાલેજ 
તયીકે એક ખારી 
શૃઠને ષકેન કયે છે ત 
તેની નલરુદ્ધ શુાં 
કામમલાશી કયલાભાાં 
આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

For 1 or more 

cases in a 

month - 

Suspension 

for 1 year and 

more than 5 

cases - 

Suspension 

for 5 year & 

FIR will be 

filed

એક ભરશનાભાાં 1 

અથલા લધ ુ
કેવ ભાટે-1 લમ 
ભાટે  નનરાંફન 
અને 5 થી લધ ુ
કેવભાાં - 5 લમ 
ભાટે નનરાંફન 
અને FIR દાખર 
કયલાભાાં આલળે.

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ઑયેટયને 
1 લમ ભાટે 
બ્રેકણરષટેડ 
કયલાભાાં 
આલળે

3
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Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken against the 

Operator accepts an 

invalid document

જ ઑયેટય અભાન્મ 
દષતાલેજ ષલીકાયે છે 
ત તેની નલરુદ્ધ શુાં 
કામમલાશી કયલાભાાં 
આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

For 30 or 

more cases in 

a month - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases 

- Suspension 

for 1 year 

ભરશનાભાાં 30 થી 
લધ ુકેવ ભાટે-  6 

ભરશના ભાટે 
નનરાંફન અને 
50 થી લધ ુ
કેવભાાં -1 લમ 
ભાટે નનરાંફન

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ઑયેટયને 
1 લમ ભાટે 
બ્રેકણરષટેડ 
કયલાભાાં 
આલળે

3

396

Chapter 7: Guidelines 

for Enrolment 

Operator and 

Supervisor on Quality 

of Enrolment

પ્રકયણ ૭: 

નોંધણી/અડેટની 
ગણુલતા અંગે નોંધણી 
ઓયેટય/નનયીક્ષક ભાટે 
ભાગમદનળિકાઓ

What action will be 

taken against the 

Operator accepts 

document which does 

not match with the 

demographic details of 

the resident

જ ઑયેટય તેલ 
દષતાલેજ ષલીકાયે છે 
જે નનલાવીની 
લષતીનલમક નલગત 
વાથે ભે ખાત નથી 
ત તેની નલરુદ્ધ શુાં 
કામમલાશી કયલાભાાં 
આલળે?

Waring letter will 

be issued

ચેતલણી ત્ર 
જાયી કયલાભાાં 
આલળે

Operator ID 

will get blocked 

for 72 hours

ઑયેટય 
આઈડી 72 

કરાક ભાટે 
અલયનધત થઇ 
જળે

For 30 or 

more cases in 

a month - 

Suspension 

for 6 months 

and more 

than 50 cases 

- Suspension 

for 1 year 

ભરશનાભાાં 30 થી 
લધ ુકેવ ભાટે-  6 

ભરશના ભાટે 
નનરાંફન અને 
50 થી લધ ુ
કેવભાાં -1 લમ 
ભાટે નનરાંફન

Operator 

will be 

Blacklisted 

for 1 year

ઑયેટયને 
1 લમ ભાટે 
બ્રેકણરષટેડ 
કયલાભાાં 
આલળે

3

397
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever impersonates 

or attempts to 

impersonate another 

person, whether dead or 

alive, real or imaginary, 

by providing any false 

demographic 

information or biometric 

information, shall be 

punishable with 

imprisonment for a 

term, which may extend 

to ___ years.

કઈણ ખટી 
લષતીનલમક ભારશતી 
અથલા ફામભેરરક 
ભારશતી યૂી ાડીને, 

મતૃ અથલા જીલાંત, 

લાષતનલક અથલા 
કાલનનક, કઈ અન્મ 
મક્તતનુાં ઢોંગ કયે છે 
અથલા તે કઇણ 
મક્તતની નકરન 
પ્રમાવ કયે છે, ત તેને 
એક અલનધ ભાટે 
જેરની વજા થળે, જે 
___ લો સધુી 
રાંફાલલાભાાં આલી 
ળકે છે.

1 1 2 2 3 3 4 4 3



398
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever impersonates 

or attempts to 

impersonate another 

person, whether dead or 

alive, real or imaginary, 

by providing any false 

demographic 

information or biometric 

information, shall be 

punishable with a fine 

which may extend to 

____ rupees.

કઈણ ખટી 
લષતીનલમક ભારશતી 
અથલા ફામભેરરક 
ભારશતી યૂી ાડીને, 

મતૃ અથલા જીલાંત, 

લાષતનલક અથલા 
કાલનનક, કઈ અન્મ 
મક્તતનુાં ઢોંગ કયે છે 
અથલા તે કઇણ 
મક્તતની નકરન 
પ્રમાવ કયે છે, ત તેને 
દાંડ થળે જે____ 

રૂનમા સધુી 
રાંફાલલાભાાં આલી 
ળકે છે

5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 20,000 50,000 50,000 2

399
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever, with the 

intention of causing 

harm or mischief to an 

Aadhaar number holder, 

or with the intention of 

appropriating the 

identity of an Aadhaar 

number holder changes 

or attempts to change 

any demographic 

information or biometric 

information of an 

Aadhaar number holder 

by impersonating or 

attempting to 

impersonate another 

person, dead or alive, 

real or imaginary, shall 

be punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to 

____ years and shall also 

be liable to a fine which 

may extend to ten 

thousand rupees.

જે કઈ આધાય નાંફય 
ધાયકને શાનન 
શોંચાડલા અથલા 
ગેયભાગે દયલાના 
શતેથુી, અથલા આધાય 
નાંફય ધાયકની 
ઓખને મગ્મ 
કયલાના શતેથુી કઈ 
ણ કઈ અન્મ 
મક્તત, મતૃ અથલા 
જીલાંત, લાષતનલક 
અથલા કાલનનકન 
ઢોંગ કયે છે અથલા 
તેની નકરન પ્રમાવ 
કયે છે અને તેની 
લષતીનલમક ભારશતી 
અથલા આધાય નાંફય 
ધાયકની ફામભેરરક 
ભારશતીને ફદરે છે 
અથલા ફદરલાન 
પ્રમાવ કયે છે, ત તેને 
એક અલનધ ભાટે 
જેરની વજા થળે, જે 
___ લો સધુી 
નલષતતૃ થઈ ળકે છે 
અને તે 10 શજાય 

1 1 2 2 3 3 4 4 3



400
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever, with the 

intention of causing 

harm or mischief to an 

Aadhaar number holder, 

or with the intention of 

appropriating the 

identity of an Aadhaar 

number holder changes 

or attempts to change 

any demographic 

information or biometric 

information of an 

Aadhaar number holder 

by impersonating or 

attempting to 

impersonate another 

person, dead or alive, 

real or imaginary, shall 

be punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to 

three years and shall 

also be liable to a fine 

which may extend to 

_____ rupees.

જે કઈ આધાય નાંફય 
ધાયકને શાનન 
શોંચાડલા અથલા 
ગેયભાગે દયલાના 
શતેથુી, અથલા આધાય 
નાંફય ધાયકની 
ઓખને મગ્મ 
કયલાના શતેથુી કઈ 
ણ કઈ અન્મ 
મક્તત, મતૃ અથલા 
જીલાંત, લાષતનલક 
અથલા કાલનનકન 
ઢોંગ કયે છે અથલા 
તેની નકરન પ્રમાવ 
કયે છે અને તેની 
લષતીનલમક ભારશતી 
અથલા આધાય નાંફય 
ધાયકની ફામભેરરક 
ભારશતીને ફદરે છે 
અથલા ફદરલાન 
પ્રમાવ કયે છે, ત તેને 
એક અલનધ ભાટે ત્રણ 
લમની જેરની વજા 
થળે, અને તે દાંડન 
ાત્ર ફનળે  જે ___ 

રૂનમા સધુી લધી થઈ 

5,000 5,000 10,000 10,000 20,000 20,000 50,000 50,000 2

401
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

In the case of a company 

that is not authorised to 

collect identity 

information under the 

provisions of this Act, by 

words, conduct or 

demeanour pretends 

that it is authorised to 

do so, shall be 

punishable with a fine 

which may extend to ___ 

rupees.

એક એલી કાંનીના 
રકષવાભાાં જે આ 
અનધનનમભની 
જગલાઈઓ શઠે 
ઓખની ભારશતી 
એકત્ર કયલા ભાટે 
અનધકૃત નથી, તે 
ળબ્દ, મલષથા 
અથલા લતમન દ્વાયા 
ઢોંગ કયે છે કે તે આવુાં 
કયલા ભાટે અનધકૃત 
છે, ત તેને   ___ 

રૂનમા સધુી નલષતયી 
ળકે તેલા દાંડ ભાટે 
વજાાત્ર યશળેે.

10,000 10,000 50,000 50,000 1,00,000 1,00,000 2,00,000 2,00,000 3



402
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever, not being 

authorised by the 

Authority, intentionally 

accesses or secures 

access to the Central 

Identities Data 

Repository shall be 

punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to 

three years and shall 

also be liable to a fine 

which shall not be less 

than ____ rupees.

જ કઈ, વત્તાનધકાય 
દ્વાયા અનધકૃત ન શલા 
છતાાં કેન્દ્ન્રમ 
ઓખાણ ડેટા 
વાંગ્રશન ઈયાદાલૂમક 
એતવેવ કયે છે અથલા 
સયુણક્ષત કયે છે, ત 
તેને ત્રણ લમ સધુી 
રાંફામેરી અલનધ ભાટે 
જેરની વજા કયલાભાાં 
આલળે અને તે દાંડ 
ભાટે ણ જલાફદાય 
યશળેે જે ____ 

રૂનમાથી ઓછાં નશી 
શમ

10,000 10,000 50,000 50,000 1,00,000 1,00,000 2,00,000 2,00,000 3

403
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

The meaning of 

“computer source code” 

shall have the meaning 

assigned to it in which of 

the following Acts?

"કમ્પપ્યટુય સ્રત કડ" 

ન તેજ અથમ શળે જે 
અથમ નીચેનાભાાંથી 
કમા અનધનનમભભાાં 
આલાભાાં આમ છે?

Section 65 of the 

Information 

Technology Act, 

2000

ભારશતી 
પ્રોદ્યણગકી  
અનધનનમભ, 2000 

ની કરભ 65

IPC Section 67 IPC કરભ 67

Section 43 of 

the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ભારશતી 
પ્રોદ્યણગકી  
અનધનનમભ, 

2000 ની કરભ 
43

Section 41 of 

Information 

Technology 

Act, 2000

ભારશતી 
પ્રોદ્યણગકી  
અનધનનમભ, 

2000 ની 
કરભ 41

1

404
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

The meanings of 

“computer 

contaminant”, 

“computer virus” and 

“damage” shall have the 

meaning assigned to it in 

which of the following 

Acts?

"કમ્પપ્યટુય અશહુ્નદ્ધઓ", 

"કમ્પપ્યટુય લાઈયવ" 

અને "નકુવાન" ન 
અથમ નીચેનાભાાંથી 
કમા અનધનનમભભાાં 
મકુયય કમામ પ્રભાણે છે?

Section 65 of the 

Information 

Technology Act, 

2000

ભારશતી 
પ્રોદ્યણગકી  
અનધનનમભ, 2000 

ની કરભ 65

IPC Section 67 IPC કરભ 67

Section 43 of 

the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ભારશતી 
પ્રોદ્યણગકી  
અનધનનમભ, 

2000 ની કરભ 
43

Section 41 of 

the 

Information 

Technology 

Act, 2000

ભારશતી 
પ્રોદ્યણગકી  
અનધનનમભ, 

2000 ની 
કરભ 41

3

405
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever, being an 

enrolling agency or a 

requesting entity, fails to 

comply with the 

requirements of sub-

section (2) of Section 3 

or sub-section (3) of 

Section 8, shall be 

punishable with 

imprisonment which 

may extend to ____ 

year(s).

જ કઇણ, નોંધણી 
કયતી એજન્વી અથલા 
નલનાંનત કયનાય 
અક્ષતત્લ જે કઈ ણ 
નલબાગ 3 ની ેટા 
કરભ (2) અથલા 
નલબાગ 8 ની ેટા-
કરભ (3) ની 
જરૂરયમાતનુાં ારન 
કયલાભાાં નનશપ જામ 
છે, તેને કેદની વજા 
થળે જે ____ 

લમ(લો) સધુી 
નલષતાયી ળકે છે.

1 1 2 2 3 3 4 4 1



406
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever commits an 

offence under 

Information Technology 

Act, 2000 any rules or 

regulations made 

thereunder for which no 

specific penalty is 

provided elsewhere than 

this section, shall be 

punishable with 

imprisonment for a term 

which may extend to 

one year or with a fine, 

which may extend to 

______ rupees.

જે કઈ ણ, ભારશતી 
પ્રોદ્યણગકી અનધનનમભ, 

2000 શઠે કઈ ગનુ 
કયે છે તે ફનેરાાં 
કઈણ નનમભ 
અથલા નનમભન 
શઠે શમ છે, જેના 
ભાટે આ નલબાગ 
કયતાાં અન્મ કઈ 
જગ્માએ કઈ ચક્કવ 
દાંડ પ્રદાન કયલાભાાં 
આયુાં નથી, તેને એક 
અલનધની વજા થળે 
જે 1 લમની કેદ સધુી 
લધી ળકે છે અથલા 
દાંડની વજા વાથે 
વજાાત્ર યશળેે, જે 
______ રૂનમા સધુી 
લધી ળકે છે.

5,000 5,000 10,000 10,000 25,000 25,000 50,000 50,000 3

407
Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever commits an 

offence under 

Information Technology 

Act, 2000 any rules or 

regulations made 

thereunder for which no 

specific penalty is 

provided elsewhere than 

this section, shall be 

punishable. Given here 

are some punishments:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 1 year

ii. Fine which may 

extend to Rs. 25,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 2 year

iv. Fine which may 

extend to Rs. 15,000

Identify the correct 

punishments.

જે કઈ ણ, ભારશતી 
પ્રોદ્યણગકી અનધનનમભ 
2000 શઠે કઈ ગનુ 
કયે છે, તે શઠે 
આલેરાાં કઈણ 
નનમભ અથલા 
નનમભન છે,  જેના 
ભાટે કઈ ચક્કવ દાંડ 
આ નલબાગ કયતાાં 
અન્મત્ર આલાભાાં 
આયુાં નથી, તે 
વજાાત્ર યશળેે. અશીં 
કેટરીક વજા 
આલાભાાં આલી છે:

i. એક અલનધની કેદ 
જે 1 લમ સધુી લધી 
ળકે છે
ii. દાંડ જે લધીને 
25,000 રૂનમા સધુી 
થઇ ળકે છે 
iii.એક અલનધની કેદ 
જે 2 લમ સધુી લધી 
ળકે છે
iv. દાંડ જે લધીને 
15,000 રૂનમા સધુી 
થઇ ળકે છે

i. or ii. i. અથલા ii. i. or iv. i. અથલા iv. ii. or iii. ii. અથલા iii. iii. or iv. iii. અથલા iv. 1
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and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever, being a 

requesting entity, uses 

the identity information 

of an individual in 

contravention of sub-

section (3) of Section 8, 

shall be punishable. 

Given here are some 

punishments.

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 1 year

ii. Fine which may 

extend to Rs. 25,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 years

iv. Fine which may 

extend to Rs. 10,000

Identify the correct 

option.

જે કઈ નલનાંતી 
કયનાય અક્ષતત્લ, 

નલબાગ 8 ની ેટા-
કરભ (3) ના ઉલરાંઘન 
મજુફ મક્તતગત 
ઓખ ભારશતીન 
ઉમગ કયે છે, ત તે 
વજાાત્ર થળે.અશીં 
કેટરીક વજા 
આલાભાાં આલી છે.

i.એક અલનધની કેદ જે 
1 લમ સધુી લધી ળકે 
છે
ii. દાંડ જે લધીને 
25,000 રૂનમા સધુી 
થઇ ળકે છે 
iii.એક અલનધની કેદ 
જે 3 લમ સધુી લધી 
ળકે છે
iv.દાંડ જે લધીને 
10,000 રૂનમા સધુી 
થઇ ળકે છે
વાચ નલકલ ઓખ.

i. or ii. i. અથલા ii. i. or iv. i. અથલા iv. ii. or iii. ii. અથલા iii. iii. or iv. iii. અથલા iv. 4
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and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Given here are some 

courts.

i. Chief Metropolitan 

Magistrate

ii. Chief Judicial 

Magistrate

iii. Primary Court

iv. Judicial Service 

Commission

Identify the courts that 

can try any offence 

punishable under 

Information Technology 

Act, 2000.

અશીં કેટરીક 
અદારત આેરી છે.

i. મખુ્મ ભશાનગય 
ન્મામાધીળ
ii. મખુ્મ ન્માનમક 
ન્મામાધીળ
iii. પ્રાથનભક અદારત
iv. ન્માનમક વેલા 
આમગ
તે અદારતને 
ઓખ કે જે ભારશતી 
પ્રોધણગકી અનધનનમભ, 

2000 શઠે વજાભાાં 
આલતા કઈ 
અયાધની સનુાલણી 
કયી ળકે છે.

i. or ii. i. અથલા ii. i. or iv. i. અથલા iv. ii. or iii. ii. અથલા iii. iii. or iv. iii. અથલા iv. 1
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and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Given here are some 

police ranks.

i. Sub-Inspector of Police

ii. Assistant Sub-

Inspector of Police

iii. Inspector of Police

iv. Assistant Inspector of 

Police

Identify the police rank 

that can investigate any 

offence under 

Information Technology 

Act, 2000.

અશીં કેટરાક રીવ 
શદ્દા આલાભાાં 
આમા છે.

i. રીવ ઉ-નનયીક્ષક
ii. વશામક રીવ 
ઉ-નનયીક્ષક 
iii. રીવ નનયીક્ષક
iv. વશામક રીવ 
નનયીક્ષક
રીવને ઓખ કે 
જે ભારશતી પ્રોધણગકી 
અનધનનમભ, 2000 

શઠે કઈણ ગનુાની 
તાવ કયી ળકે.

i. or ii. i. અથલા ii. i. or iv. i. અથલા iv. iii. iii. iii. or iv. iii. અથલા iv. 3
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and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

An error was uncovered 

where enrolment with 

fake PoI/PoA was done 

by tampering UIDAI 

software.

Given here are some 

people.

i. Operator

ii. Supervisor

iii. Registrar

iv. Introducer

Which of these people 

will be punishable for 

this offence?

એક ભરૂ ભી શતી 
જ્માાં UIDAI  

વફ્ટલેયને ચેડા 
કયીને નકરી POI / 

PoA વાથે નોંધણી 
કયલાભાાં આલી શતી.
અશીં કેટરાક રક 
જણાલલાભાાં આમા છે.

i. ઑયેટય
ii. અલેક્ષક 
iii. યજજષરાય
iv. રયચામક 
આભાાંથી કમ રક 
આ ગનુા ભાટે 
વજાાત્ર થળે? 

i. or ii. i. અથલા ii. i. or iv. i. અથલા iv. iii. iii. iii. or iv. iii. અથલા iv. 1
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પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

During verification, it is 

discovered that a Photo 

of Photo (PoP) was used 

in the Aadhaar 

registration. Given here 

are some people:

i. Operator

ii. Supervisor

iii. Registrar

iv. Introducer

Which of these people 

will be punishable for 

this offence?

ચકાવણી દયનભમાન, 

એવુાં જાણલા ભળયુાં છે 
કે પટાના 
પટ(PoP)ન ઉમગ 
આધાય નોંધણીભાાં 
કયલાભાાં આમ શત 
અશીં કેટરાક રક 
જણાલલાભાાં આમા છે:

i. ઑયેટય
ii. અલેક્ષક
iii. યજજષરાય
iv. રયચામક
આભાાંથી કમ રક 
આ ગનુા ભાટે 
વજાાત્ર થળે?

i. or ii. i. અથલા ii. i. or iv. i. અથલા iv. iii. iii. iii. or iv. iii. અથલા iv. 1
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and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever, not being 

authorised by the 

Authority, intentionally 

downloads, copies or 

extracts any data from 

the Central Identities 

Data Repository or 

stored in any removable 

storage medium shall be 

punishable.

Given here are some 

punishments:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 years

ii. Shall be liable to a fine 

which shall not be less 

than Rs. 1,00,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 2 years

iv. Shall be liable to a 

fine which shall not be 

less than Rs. 30,000

Identify the correct 

option.

જ કઈ, વત્તાનધકાય 
દ્વાયા અનધકૃત નથી, તે 
ઈયાદાલૂમક કેન્દ્ન્રમ 
ઓખાણ ડેટા 
વાંગ્રશભાાંથી ડેટા 
ડાઉનરડ્વ કયે છે, 

નકર કયે છે અથલા 
કાઢે છે અથલા 
કઈણ દૂય કયી 
ળકામ તેલા વાંગ્રશ 
ભાધ્મભભાાં વાંગ્રરશત 
કયે છે, તે વજાન 
ાત્ર થળે.

અશીં કેટરીક વજા 
આલાભાાં આલી છે:

i.એક અલનધની કેદ જે 
3 લમ સધુી લધી ળકે 
છે
ii. દાંડ ભાટે જલાફદાય 
યશળેે જે રૂ. 1,00,000 

કયતાાં ઓછ નશીં 
શમ. 

iii. એક અલનધની કેદ 
જે 2 લમ સધુી લધી 
ળકે છે
iv.  દાંડ ભાટે 

i. and ii. i. અને ii. iii. and iv. iii. અને iv. ii. and iv. ii. અને iv. i. and iv. i. અને iv. 1
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પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever, not being 

authorised by the 

Authority, intentionally 

steals, conceals, destroys 

or alters or causes any 

person to steal, conceal, 

destroy or alter any 

computer source code 

used by the Authority 

with an intention to 

cause damage, shall be 

punishable.

Given here are some 

punishments:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 years

ii. Shall be liable to a fine 

which shall not be less 

than Rs. 1,00,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 2 years

iv. Shall be liable to a 

fine which shall not be 

less than Rs. 30,000

જ કઈ, વત્તાનધકાય 
દ્વાયા અનધકૃત નથી, તે 
નકુવાનના ઈયાદાથી 
વત્તાનધકાય દ્વાયા 
ઉમગભાાં રેલાતા 
કઈણ કમ્પપ્યટુય 
સ્રત કડને 
ઈયાદાલૂમક ચયી કયે, 

છાલે, ફદરે છે 
અથલા કઈણ 
મક્તત દ્વાયા ચયી, 
છાલલા, નશટ કયલા 
અથલા ફદરલા 
ભાટેનુાં કાયણ ફને છે, 

તે વજાન ાત્ર થળે.  

અશીં કેટરીક વજા 
આલાભાાં આલી છે:

i. એક અલનધ સધુીની 
કેદ જે 3 લમ સધુી 
લધી ળકે છે
ii. દાંડ ભાટે જલાફદાય 
યશળેે જે રૂ. 1,00,000 

કયતાાં ઓછ નશીં 
શમ. 

iii. એક અલનધ 
સધુીની કેદ જે 2 લમ 

i. and ii. i. અને ii. iii. and iv. iii. અને iv. ii. and iv. ii. અને iv. i. and iv. i. અને iv. 1
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and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever, being an 

enrolling agency or a 

requesting entity, fails to 

comply with the 

requirements of sub-

section (2) of Section 3 

or sub-section (3) of 

Section 8, shall be 

punishable.

Given here are some 

punishments:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 1 year

ii. Fine which may 

extend to Rs. 25,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 year

iv. Fine which may 

extend to Rs. 10,000

Identify the correct 

punishments.

જ કઇ, નોંધણી 
કયતી એજન્વી અથલા 
નલનાંનત કયનાય 
અક્ષતત્લ, જે કઈ ણ 
નલબાગ 3 ની ેટા 
કરભ (2) અથલા 
નલબાગ 8 ની ેટા-
કરભ (3) ની 
જરૂરયમાતનુાં ારન 
કયલાભાાં નનશપ જામ 
છે, તે વજાન ાત્ર 
થળે.

અશીં કેટરીક વજા 
આલાભાાં આલી છે:

i. એક અલનધ સધુીની 
કેદ જે 1 લમ સધુી 
લધી ળકે છે
ii. દાંડ જે રૂ. 25,000 

સધુી લધી ળકે છે 
iii. એક અલનધ 
સધુીની કેદ જે 3 લમ 
સધુી લધી ળકે છે
iv. દાંડ જે રૂ. 10,000 

સધુી લધી ળકે છે 
મગ્મ વજા ઓખ.

i. or ii. i. અથલા ii. i. or iv. i. અથલા iv. ii. or iii. ii. અથલા iii. iii. or iv. iii. અથલા iv. 2
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પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Whoever, not being 

authorised by the 

Authority, intentionally 

denies or causes a denial 

of access to any person 

who is authorised to 

access the Central 

Identities Data 

Repository shall be 

punishable:

i. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 3 years

ii. Shall be liable to a fine 

which shall not be less 

than Rs. 1,00,000

iii. Imprisonment for a 

term which may extend 

to 2 years

iv. Shall be liable to a 

fine which shall not be 

less than Rs. 30,000

Identify the correct 

punishments.

જ કઈ, વત્તાનધકાય 
દ્વાયા અનધકૃત નથી, તે 
કેન્દ્ન્રમ ઓખાણ ડેટા 
વાંગ્રશની શોંચ ભાટે 
અનધકૃત કઈ 
મક્તતને ઈયાદાલૂમક 
ના ડ ેછે અથલા 
તેની શોંચને 
અટકાલલાનુાં કાયણ 
ફને છે, તે વજા મગ્મ 
ાત્ર થળે.  

i. એક અલનધની કેદ 
જે 3 લમ સધુી લધી 
ળકે છે
ii. દાંડ ભાટે જલાફદાય 
યશળેે જે રૂ. 1,00,000 

કયતાાં ઓછ નશીં 
શમ. 

iii. એક અલનધની કેદ 
જે 2 લમ સધુી લધી 
ળકે છે
iv.  દાંડ ભાટે 
જલાફદાય યશળેે જે રૂ. 

30,000 કયતાાં ઓછ 
નશીં શમ
મગ્મ વજા ઓખ.

i. and ii. i. અને ii. iii. and iv. iii. અને iv. ii. and iv. ii. અને iv. i. and iv. i. અને iv. 1
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and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

not being authorised by 

the Authority disrupts or 

causes disruption to the 

access to the Central 

Identities Data 

Repository

ii. A person or company 

damages or causes to be 

damaged the data in the 

Central Identities Data 

Repository

iii. A person or company 

introduces or causes to 

be introduced any virus 

or other computer 

contaminant in the 

Central Identities Data 

Repository

iv. A person or company 

intentionally discloses, 

transmits, copies or 

otherwise disseminates 

any identity information 

અશીં અમકુ ભાટે વજા 
આલાભાાં આલી છે. 

i. કઈ મક્તત અથલા 
કાંનીને વત્તાનધકાય 
દ્વાયા અનધકૃત 
કયલાભાાં નથી આલી 
તે કેન્દ્ન્રમ ઓખાણ 
ડેટા વાંગ્રશની 
શોંચભાાં નલકે્ષ ઊબ 
કયે છે અથલા નલકે્ષ 
વજ ેછે. 

ii.કઈ મક્તત અથલા 
કાંની કેન્દ્ન્રમ 
ઓખાણ ડેટા 
વાંગ્રશના ડેટાને 
નકુવાન શોંચાડ ેછે 
અથલા નકુવાન 
શોંચાડલાનુાં કાયણ 
ફને છે.  

iii.કઈ મક્તત અથલા 
કાંની કેન્દ્ન્રમ 
ઓખાણ ડેટા 
વાંગ્રશભાાં કઈણ 
લામયવ અથલા અન્મ 
કમ્પપ્યટુય અશહુ્નદ્ધઓ 
દાખર કયે છે અથલા 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. અને iv. i., ii. and iv. i., ii. અને iv. i., ii. and iii. i., ii. અને iii. i. and iv. i. અને iv. 3
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પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

destroys, deletes or 

alters any information 

stored in any removable 

storage media or in the 

Central Identities Data 

Repository or diminishes 

its value or utility or 

affects it injuriously by 

any means

ii. A person or company 

steals, conceals, destroys 

or alters or causes any 

person to steal, conceal, 

destroy or alter any 

computer source code 

used by the Authority 

with an intention to 

cause damage

iii. A person or company 

impersonates or 

attempts to impersonate 

another person, whether 

dead or alive, real or 

અશીં કેટરીક વજા 
આલાભાાં આલી છે. 

i. કઈ મક્તત અથલા 
કાંની કઈણ દૂય 
કયી ળકામ તેલા 
વાંગ્રશ ભાધ્મભભાાં 
અથલા કેન્દ્ન્રમ 
ઓખાણ ડેટા 
વાંગ્રશભાાં વાંગ્રરશત 
કઈણ ભારશતીને 
નાળ કયે છે, કાઢી 
નાાંખે છે અથલા ફદરે 
છે અથલા તેના મલૂમ 
અથલા ઉમણગતાને 
ઘટાડ ેછે અથલા 
કઈણ ભાધ્મભથી 
તેને શાનન શોંચાડ ેછે.

ii. કઈ મક્તત અથલા 
કાંની વત્તાનધકાય 
દ્વાયા ઉમગભાાં 
રેલાતા કમ્પપ્યટુય 
સ્રત કડને નકુવાન 
કયલાનાાં ઈયાદાથી 
ચયી કયે, છાલે, નશટ 
કયે અથલા ફદરે છે 
અથલા કઈણ 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. અને iv. i., ii. and iv. i., ii. અને iv. i., ii. and iii. i., ii. અને iii. i. and iv. i. અને iv. 2
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પ્રકયણ ૮:અયાધ 
અને 
વજાઓ/Chapter8: 

Offences and 

Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

not being authorised to 

collect identity 

information under the 

provisions of this Act, by 

words, conduct or 

demeanour pretends 

that he is authorised to 

do so

ii. A person or company 

steals, conceals, destroys 

or alters or causes any 

person to steal, conceal, 

destroy or alter any 

computer source code 

used by the Authority 

with an intention to 

cause damage

iii. A person or company 

impersonates or 

attempts to impersonate 

another person, whether 

dead or alive, real or 

imaginary, by providing 

અશીં કેટરીક વજા 
આલાભાાં આલી છે. 

i. કઈ મક્તત અથલા 
કાંની જે આ 
અનધનનમભની 
જગલાઈઓ શઠે 
ઓખની ભારશતી 
એકત્ર કયલા ભાટે 
અનધકૃત નથી, તે 
ળબ્દ, મલષથા 
અથલા લતમન દ્વાયા 
ઢોંગ કયે છે કે તે આવુાં 
કયલા ભાટે અનધકૃત 
છે. 

ii.કઈ મક્તત અથલા 
કાંની વત્તાનધકાય 
દ્વાયા ઉમગભાાં 
રેલાતા કમ્પપ્યટુય 
સ્રત કડને નકુવાન 
કયલાનાાં ઈયાદાથી 
ચયી કયે, છાલે, નશટ 
કયે અથલા ફદરે છે 
અથલા કઈણ 
મક્તત દ્વાયા ચયી, 
છાલલા, નશટ કયલા 
અથલા ફદરલા 

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. અને iv. i., ii. and iv. i., ii. અને iv. i., ii. and iii. i., ii. અને iii. i. and iii. i. અને iii. 4
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Chapter8: Offences 

and Penalties

પ્રકયણ ૮:અયાધ અને 
વજાઓ

Given here are some 

offences. 

i. A person or company 

destroys, deletes or 

alters any information 

stored in any removable 

storage media or in the 

Central Identities Data 

Repository or diminishes 

its value or utility or 

affects it injuriously by 

any means

ii. A person or company 

introduces or causes to 

be introduced any virus 

or other computer 

contaminant in the 

Central Identities Data 

Repositor

iii. A person or company 

denies or causes a denial 

of access to any person 

who is authorised to 

access the Central 

Identities Data 

Repository

અશીં કેટરીક વજા 
આલાભાાં આલી છે. 

i. કઈ મક્તત અથલા 
કાંની કઈણ દૂય 
કયી ળકામ તેલા 
વાંગ્રશ ભાધ્મભભાાં 
અથલા કેન્દ્ન્રમ 
ઓખાણ ડેટા 
વાંગ્રશભાાં વાંગ્રરશત 
કઈણ ભારશતીને 
નાળ કયે છે, કાઢી 
નાાંખે છે અથલા ફદરે 
છે અથલા તેના મલૂમ 
અથલા ઉમણગતાને 
ઘટાડ ેછે અથલા 
કઈણ ભાધ્મભથી 
તેને શાનન શોંચાડ ેછે.

ii. કઈ મક્તત અથલા 
કાંની કેન્દ્ન્રમ 
ઓખાણ ડેટા 
વાંગ્રશભાાં કઈણ 
લામયવ અથલા અન્મ 
કમ્પપ્યટુય અશહુ્નદ્ધઓ 
દાખર કયે છે અથલા 
તેને દાખર કયલાનુાં 
કાયણ ફને છે.

i. ii. iii. and iv. i. ii. iii. અને iv. ii. and iii. ii. અને iii. i., ii. and iii. i., ii. અને iii. i. and iv. i. અને iv. 2
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Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator's/ Supervisor 

name and contact 

number should be 

mentioned in the 

escalation matrix.

ઑયેટય/ અલેક્ષકનુાં 
નાભ અને વાંકમ 
નાંફય એષકેરેળન 
ભેરરતવભાાં ઉલરેણખત 
શલા જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Do not mention the 

Registrar name and 

Greviance Cell contact 

number in the escalation 

matrix. 

એષકેરેળન ભેરરતવભાાં 
નોંધણી અનધકાયીનુાં 
નાભ અને પરયમાદ 
વેરન વાંકમ નાંફય 
જણાલળ નશીં.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Enrolment Agency name 

and code number should 

be mentioned in the 

escalation matrix. 

નોંધણી એજન્વીનુાં 
નાભ અને કડ નાંફય 
એષકેરેળન ભેરરતવભાાં 
ઉલરેણખત થલ 
જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

items.Which of these 

details will go into the 

escalation matrix?

I. Centre Address

II. EA Name and Code

III. Subscriber Name and 

Contact Number

IV. UIDAI Officer Name 

and Contact Number

અશીં કેટરીક ફાફત 
આલાભાાં આલી છે. 

આભાાંથી કઈ નલગત 
એષકેરેળન ભેરરતવભાાં 
જળે??

I. કેન્રનુાં વયનામુાં
II. EA નુાં નાભ અને કડ
III. વબ્ષિાઇફયનુાં નાભ 
અને વાંકમ નાંફય
IV. UIDAI અનધકાયીનુાં 
નાભ અને વાંકમ નાંફય

i. and iii. i. અને iii. i. and iv. i. અને iv. i., iii., and iv. i., iii., અને iv. i. and ii. i. અને ii. 4
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Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

items.

I. Centre Address

II. EA Name and Code

III. Observer Name and 

Contact Number

IV. Registrar (Nodal 

Officer) Name and 

Contact Number

Which of these details 

will go into the 

escalation matrix?

i. and iii.

i. and iv.

i., iii., and iv.

I. and ii.

અશીં કેટરીક ફાફત 
આલાભાાં આલી છે.

I. કેન્રનુાં વયનામુાં
II. EA નુાં નાભ અને કડ
III. નનયીક્ષકનુાં નાભ 
અને વાંકમ નાંફય 
IV. નોંધણી અનધકાયી 
(નડર અનધકાયી)નુાં 
નાભ અને વાંકમ નાંફય
આભાાંથી કઈ નલગત 
એષકેરેળન ભેરરતવભાાં 
જળે?

i. અને iii.

i. અને iv.

i., iii., અને iv.

I. અને ii.

i. and iii. i. અને iii. i. and iv. i. અને iv. i., iii., and iv. i., iii., અને iv. i. and ii. i. અને ii. 3
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Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

items.

I. Centre Address

II. Operator Name and 

Contact Number

III. Observer Name and 

Contact Number

IV. Registrar (Nodal 

Officer) Name and 

Contact Number

Which of these details 

will go into the 

escalation matrix?

અશીં કેટરીક ફાફત 
આલાભાાં આલી છે.

I. કેન્રનુાં વયનામુાં
II. વાંચારકનુાં નાભ 
અને વાંકમ નાંફય
III. નનયીક્ષકનુાં નાભ 
અને વાંકમ નાંફય
IV. નોંધણી અનધકાયી 
(નડર અનધકાયી) નુાં 
નાભ અને વાંકમ 
નાંફય                  
                       

                 

આભાાંથી કઈ નલગત 
એષકેરેળન ભેરરતવભાાં 
જળે?

i. and iii. i. અને iii. i., ii. and iv. i., ii. અને iv. i., iii., and iv. i., iii., અને iv. i. and ii. i. અને ii. 2
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Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

items.

I. Centre Address

II. Operator Name and 

Contact Number

III. Contact Number of 

Grievance Cell

IV. Registrar (Nodal 

Officer) Name and 

Contact Number

Which of these details 

will go into the 

escalation matrix?

અશીં કેટરીક ફાફત 
આલાભાાં આલી છે.

I. કેન્રનુાં વયનામુાં
II. વાંચારકનુાં નાભ 
અને વાંકમ નાંફય
III. પરયમાદ વેરન 
વાંકમ નાંફય 
IV. નોંધણી અનધકાયી 
(નડર અનધકાયી) નુાં 
નાભ અને વાંકમ નાંફય
આભાાંથી કઈ નલગત 
એષકેરેળન ભેરરતવભાાં 
જળે?

i. and ii. i. અને ii. i., ii. and iv. i., ii. અને iv. i., iii., and iv. i., iii., અને iv.
i. ii., iii. and 

iv.

i. ii., iii. અને 
iv.

4
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Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

statements. Your task is 

to identify the correct 

statement.

i). Operator should treat 

everyone equally even if 

there are senior citizens 

and differently abled 

residents

ii). In case of senior 

citizens, operator should 

collect only name and 

address

iii).In case Biometric 

Device is unable to 

detect biometrics of 

senior citizens, operator 

should collect address 

proof

iv.)Operator has to 

capture exception 

photograph, clearly 

depicting the exception.

અશીં અમકુ નનલેદન 
આલાભાાં આલેરાાં છે. 

તભારુાં કામમ છે,  મગ્મ 
નનલેદનને ઓખવુાં.
i). લરયશઠ નાગરયક 
અને નલકરાાંગ 
નનલાવીઓ શમ ત 
ણ વાંચારકને દયેક 
વાથે વભાન યીતે 
લતમવુાં જઈએ.

ii). લરયશઠ નાગરયકના 
રકષવાભાાં, વાંચારકને 
ભાત્ર નાભ અને 
વયનામુાં એકનત્રત 
કયવુાં જઈએ.

iii). જ ફામભેરરક 
માંત્ર લરયશઠ 
નાગરયકના 
ફામભેરરતવને ળધી 
ળકતુાં નથી, ત 
વાંચારકને 
વયનાભાાંના યુાલા 
એકનત્રત કયલા જઈએ.

iv.) વાંચારકને 
અલાદન પટ 
ભેલલાની જરૂય છે, 

i and ii i અને ii ii and iii ii અને iii iv iv i i 4
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for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

statements. Your task is 

to identify the correct 

statement.

i)In case Biometric 

Device is unable to 

detect biometrics of 

senior citizens, operator 

should try the force 

capture option

ii)In case senior citizens, 

operator should give 

them priority treatment

iii)In case Biometric 

Device is unable to 

detect biometrics of 

senior citizens, take only 

photograph using the 

device

iv)Operator should treat 

everyone equally even if 

there are senior citizens 

and differently abled 

residents

અશીં અમકુ નનલેદન 
આલાભાાં આલેરાાં છે. 

તભારુાં કામમ છે,  મગ્મ 
નનલેદનને ઓખવુાં.
i) જ ફામભેરરક માંત્ર 
લરયશઠ નાગરયકના 
ફામભેરરતવને ળધી 
ળકતુાં નથી, ત 
વાંચારકને પયવ 
કેપ્ચય નલકલન 
પ્રમાવ કયલ જઈએ.

ii)  લરયશઠ નાગયીકના 
રકષવાભાાં, વાંચારકને 
તેભને અગ્રતા આલી 
જઇએ
iii) જ ફામભેરરક 
માંત્ર લરયશઠ 
નાગરયકના 
ફામભેરરતવને ળધી 
ળકતુાં નથી, ત 
વાંચારકને ઉકયણન 
ઉમગ કયીને ભાત્ર 
પટ રેલ જઈએ. 

iv)લરયશઠ નાગરયક 
અને નલકરાાંગ 
નનલાવીઓ શમ ત 

i and ii i અને ii ii and iii ii અને iii iv iv i i 1



430

Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

What is the purpose of 

Aadhaar retrieval 

process?

આધાય નુિઃપ્રાપ્પ્ત 
પ્રરિમાન શતે ુશુાં છે?

Residents may be 

in a hurry to link 

or seed their 

Aadhaar

નનલાવીઓ 
તેભના આધાયને 
ણરિંક કયલા 
અથલા નનનભત 
ભાટે ઉતાલભાાં 
શઈ ળકે છે.

Letter does not 

reach the 

destination 

even after 90 

days 

90 રદલવ છી 
ણ ત્ર ઠેકાણે 
શોંચત ુાં નથી.

Residents 

lose their 

EID/UID

નનલાવીઓ 
તેભના  
EID/UID ગભુાલે 
છે

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

How many days does it 

take to generate 

Aadhaar?

આધાય ફનલા ભાટે 
કેટરા રદલવ રાગે છે?

upto 90 days from 

the day of 

Enrolment

નોંધણીના 
રદલવથી 90 

રદલવ સધુી

30 days from 

the day after 

verification of 

details is 

completed

નલગતની 
ચકાવણી ણૂમ 
થમાના રદલવ 
છીના 30 

રદલવ સધુી

1 Week from 

the day of 

receipt of 

enrolment 

packet by 

UIDAI from 

the EA

EA તયપથી IDAI 

દ્વાયા નોંધણી 
ૅકેટ્વની 
યવીદના 
રદલવથી 1 

અઠલારડયુાં

30 days from 

the day EA 

sends the 

enrolment 

packet to 

UIDAI 

EA જે રદલવે 
UIDAI ભાટે 
નોંધણી 
ેકેટ ભકરે 
છે તેથી 30 

રદલવ

1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Delivery of Aadhaar 

takes up to 90 days.

આધાયના નલતયણભાાં 
90 રદલવ સધુી રાગે 
છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

What is the mode of 

delivery of Aadhaar?

આધાય નલતયણની 
યીત કઈ છે?

Through DHL 

service and email

DHL વેલા અને 
ઇભેઇર દ્વાયા

Download 

through 

Aadhaar 

webportal 

using 

registered 

mobile number

યજજષટડમ 
ભફાઇર 
નાંફયન 
ઉમગ કયીને 
આધાય 
લેફટમર દ્વાયા 
ડાઉનરડ કય

Through 

Indian Postal 

Service

બાયતીમ ટાર 
વેલા દ્વાયા Both 2 and 3 2 અને 3 ફાંને 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

To which of the 

following numbers can a 

resident call to know the 

status of Aadhaar?

નીચેનાભાાંથી કમા 
નાંફય ય આધાયની 
ક્ષથનત જાણલા ભાટે  
નનલાવી કૉર કયી ળકે 
છે?

1947 1947 55563 55563 51969 51969 1952 1952 3
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

A resident lost his 

Aadhaar letter and 

Enrolment ID -EID is 

available.  What is the 

process of requesting for 

Aadhaar status through 

SMS?

એક નનલાવી એ તેન 
આધાય ત્ર ગભુામ 
છે અને નોંધણી ID -

EID ઉરબ્ધ છે. SMS 

દ્વાયા આધાયની ક્ષથનત 
જાણલાની નલનાંતી 
પ્રરિમા શુાં છે?

SMS 'UID STATUS 

< 14 DIGIT EID >' 

and send to 51969

SMS 'UID 

STATUS < 14 

DIGIT EID >' 

અને 51969 ય 
ભકરી દ. 

SMS 'UID 

STATUS < 28 

DIGIT EID > and 

send to 51969

SMS 'UID 

STATUS < 28 

DIGIT EID > 

અને 51969 ય 
ભકરી દ. 

SMS 'UID 

EAADHAAR < 

Aadhaar 

>'<Moble 

Number> and 

send to 51969

SMS 'UID 

EAADHAAR < 

Aadhaar 

>'<Moble 

Number>અને 
51969 ય 
ભકરી દ. 

Both 1 and 2 1 અને 2 ફાંને 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

A resident can SMS to 

51969 to know the 

status of his Aadhaar.

એક નનલાવી તેના 
આધાયની ક્ષથનત 
જાણલા ભાટે 51969 

ય  SMS ભકરી ળકે 
છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Renu has applied for 

Aadhaar. She gave her 

demographic and 

biometric details in an 

enrolment center. How 

many days does it take 

to process the details 

and send Aadhaar to 

Renu? 

યેનએુ આધાય ભાટે 
અયજી કયી છે. તેભણે 
નોંધણીકેન્રભાાં તેભની 
લષતીનલમક અને 
ફામભેરરક નલગત 
આી દીધી છે. 

નલગત ય પ્રરિમા 
કયલા અને યેનનેુ 
આધાય ભકરલા ભાટે 
કેટરા રદલવ રાગે છે?

upto 40 days  40 રદલવ સધુી upto 50 days  50 રદલવ સધુી upto 70 days 70 રદલવ સધુી upto 90 days
90 રદલવ 
સધુી 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Radha is a student of 

class 10. She wants to 

avail the benefit of 

government scholarship 

programme. She is in a 

hurry to link her Aadhaar 

with the scheme so that 

she can continue her 

studies. What needs to 

be done in such cases? 

યાધા લગમ 10 ની 
નલદ્યાથી છે. તે 
વયકાયી નળશમવનૃત્ત 
કામમિભન રાબ 
ભેલલા ભાાંગે છે. 

તેભણે આધાયને 
મજના વાથે ણરિંક 
કયલાની ઉતાલ છે 
જેથી તેની તાની 
અભ્માવ ચાલ ુયાખી 
ળકે. આલા 
રકષવાઓભાાં શુાં 
કયલાની જરૂય છે?

Tell Radha to be 

patient and wait 

for the process to 

be over

યાધાને ધૈમમ 
યખલાનુાં   અને 
પ્રરિમાને 
વભાપ્ત થલાની 
યાશ જલાનુાં કશ

Use the UID 

retrieval 

process to get 

the status her 

Aadhaar

UID ની 
નુિઃપ્રાપ્પ્ત 
પ્રરિમાન 
ઉમગ 
તેણીના 
આધાયની 
ક્ષથનતને 
ભેલલા ભાટે 
કય

Nothing can 

be done to 

help Radha in 

this situation

આ 
રયક્ષથનતભાાં 
યાધાને ભદદ 
કયલા ભાટે કાંઈ 
જ કયી ળકાત ુાં 
નથી

Issue a new 

Aadhaar to 

Radha

યાધા ભાટે 
નવુાં આધાય 
યજૂ કય

2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

A resident lost his 

Aadhaar card, but knows 

his  Aadhaar number. He 

wants to receive his e-

Aadhaar in his personal 

e-mail ID. What should 

he do in this situation?

એક નનલાવીએ તેનુાં 
આધાય કાડમ ગભુાયુાં 
છે, યાંત ુતેભન 
આધાય નાંફય જાણે છે. 

તે તાની ઇ-ભેઈર 
આઇડીભાાં તેના ઈ-

આધાયને ભેલલા 
ભાાંગે છે. આ 
રયક્ષથનતભાાં તેભણે શુાં 
કયવુાં જઈએ?

Visit the 

enrolment centre 

and request them 

to download and 

send on his email

નોંધણી કેન્રની 
મરુાકાત ર 
અને તેભને 
ડાઉનરડ કયીને 
ઇભેઇર ય 
ભકરલા ભાટે 
નલનાંતી કય

Visit the UIDAI 

website, 

download e-

aadhaar

 UIDAI 

લેફવાઇટ ય 
જાઓ, અને ઈ-

આધાય 
ડાઉનરડ કય

It is not 

possible
તે ળક્ નથી Both 1 and 2 1 અને 2 ફાંને 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

A resident lost both EID 

and UID numbers. Which 

of the following websites 

does he need to visit to 

retrieve his Aadhaar?

એક નનલાવીએ ફાંને 
EID અને UID નાંફય 
ગભુામા છે.  તેને 
આધાયની નુિઃપ્રાપ્પ્ત 
કયલા ભાટે 
નીચેનાભાાંથી કઈ 
લેફવાઈટ્વ ય 
જલાની જરૂય છે?

https://resident.ui

dai.net.in/find-uid-

eid

https://resident.

uidai.net.in/find-

uid-eid

https://resident

.uidai.net.in/we

b/resident/get- 

Aadhaar-no

https://resident

.uidai.net.in/we

b/resident/get- 

Aadhaar-no

https://eaadh

aar.uidai.gov.i

n/

https://eaadhaa

r.uidai.gov.in/
None of the 

above

ઉયતતભાાં
થી કઈ નશીં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Which of the following 

information should you 

enter to download 

Aadhaar from the 

eaadhaar.uidai.gov.in. as 

pdf format?

નીચેનાભાાંથી કઈ 
ભારશતી તભને 
eaadhaar.uidai.gov.in 

યથી આધાયને 
ીડીએપ પ્રારૂભાાં 
ડાઉનરડ કયલા ભાટે 
દાખર કયલી જઈએ?

EID number EID નાંફય Name નાભ
OTP received 

on registered 

mobile 

number

યજીષટય 
ભફાઇર નાંફય 
ય પ્રાપ્ત OTP

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4

https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/find-uid-eid
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://resident.uidai.net.in/web/resident/get- Aadhaar-no
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Which of the following 

numbers can a resident 

call for any issue related 

to Aadhaar?

નીચેનાભાાંથી કમા 
નાંફય ય આધાય 
વાંફાંનધત કઈ મદુ્દા 
ભાટે નનલાવી કૉર 
કયી ળકે છે?

51969 51969 1947 1947 53363 53363 1950 1950 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Keerthana has enrolled 

herself for Aadhaar. 

Which of the following 

websites can she visit to 

know the status?

રકથમના એ આધાય 
ભાટે તાની નોંધણી 
કયાલી છે. તેભની 
ક્ષથનત જાણલા ભાટે તે 
નીચે જણાલેરી કઈ 
લેફવાઈટ્વની 
મરુાકાત રઇ ળકે છે?

https://eaadhaar.u

idai.gov.in/

https://eaadhaar

.uidai.gov.in/

http://uidai.gov

.in

http://uidai.gov.

in

aadhaar 

status.com

aadhaar 

status.com
Both 1 and 2 1 અને 2 ફાંને 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

A resident lost his 

Aadhaar card. He only 

has the EID available 

with him. Identify the 

correct order of steps to 

be followed to get e-

Aadhaar.

I. Visit the website

II. Enter the EID number

III. Enter a mobile 

number

IV. Download the e-

Aadhaar

એક નનલાવીએ 
તાન આધાય કાડમ 
ગભુામ છે. તે ાવે 
ભાત્ર  EID ઉરબ્ધ 
છે.  ઈ-આધાય 
ભેલલા ભાટે 
ગરાાંઓના મગ્મ 
િભને ઓખ.
I. લેફવાઇટની 
મરુાકાત ર
II. EID નાંફય દાખર 
કય
III. ભફાઇર નાંફય 
દાખર કય
IV. ઈ-આધાય 
ડાઉનરડ કય

I, II, III and IV I, II, III અને IV I, III, II and IV I, III, II અને IV II, I, III and IV II, I, III અને IV III, II, I and IV
III, II, I અને 
IV

1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

A resident lost his 

Aadhaar card, but knows 

his UID or Aadhaar 

number. Identify the 

correct order of the 

steps to be followed to 

get the e-Aadhaar in this 

case.

I. Visit the website

II. Enter the Aadhaar 

number

III. Enter a mobile 

number

IV. Download the e-

Aadhaar

એક નનલાવીએ 
તાન આધાય કાડમ 
ગભુામ છે, યાંત ુ
તેન UID અથલા 
આધાય નાંફય જાણે છે. 

આ રકષવાભાાં ઈ-

આધાય ભેલલા ભાટે 
ગરાાંઓના મગ્મ 
િભને ઓખ.
I. લેફવાઇટની 
મરુાકાત ર
II. આધાય નાંફય 
દાખર કય
III. ભફાઇર નાંફય 
દાખર કય
IV.  ઈ-આધાય 
ડાઉનરડ કય

I, II, III and IV I, II, III અને IV I, III, II and IV I, III, II અને IV II, I, III and IV II, I, III અને IV III, II, I and IV
III, II, I અને 
IV

1

https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
https://eaadhaar.uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
http://uidai.gov.in/
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Which of the following is 

required to an Aadhaar 

number holder to get 

Aadhaar on his or her 

registered mobile by 

visiting the website 

concerned?

I. EID number

II. Registered mobile 

number

III. OTP

એક આધાય નાંફય 
ધાયકને લેફવાઇટ 
ય મરુાકાત રઈને 
તેના યજીષટય 
ભફાઇર ય આધાય 
ભેલલા ભાટે નીચે 
જણાલેરાભાાંથી શુાં 
જરૂયી છે?

I. EID નાંફય
II. યજજષટડમ ભફાઇર 
નાંફય
III. OTP

Only I ભાત્ર I Only II and III ભાત્ર II અને III Only I and II ભાત્ર I અને II I, II and III I, II અને III 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Why does an operator 

need to know the 

UID/EID retrieval 

process?

એક ઑયેટયને 
UID/EID નુિઃપ્રાપ્પ્તની 
પ્રરિમા જાણલી કેભ 
જરૂયી છે?

To generate 

Aadhaar for the 

first time for a 

resident

એક નનલાવી 
ભાટે પ્રથભ 
લખત આધાય 
ફનાલલા ભાટે

To remove 

duplicate data 

from the system

નવષટભભાાંથી 
નકરી ડેટા દૂય 
કયલા ભાટે

To generate 

Aadhaar 

number in 

case the 

resident has 

lost the 

Aadhaar

જ નનલાવીએ 
આધાય 
ગભુામ શમ 
ત આધાય 
નાંફય ઉત્ન્ન 
કયલા ભાટે

To minimise 

errors while 

capturing 

data

ડેટાને 
ભેલતી 
લખતે ભરૂ 
ઘટાડલા ભાટે

3
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Retrieval may be 

required when the letter 

does not reach the 

destination even after 90 

days

જ્માયે 90 રદલવ છી 
ણ ત્ર મકુાભ સધુી 
શોંચત નથી ત્માયે 
નુિઃપ્રાપ્પ્તની જરૂય 
ડી ળકે છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Retrieval may be 

required when the 

Aadhaar number holder 

may have lost his or her 

Enrolment ID or Unique 

ID.

જ્માયે આધાય નાંફય 
ધાયકએ તેની નોંધણી 
ID  અથલા અનન્મ ID 

ગભુાલી શમ ત્માયે 
નુિઃપ્રાપ્પ્તની જરૂય 
ડી ળકે છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

An Aadhaar number 

holder can also get e-

Aadhaar printed from a 

Permanent Enrolment 

Center. 

આધાય નાંફય ધાયક 
ઇ-આધાયને કામભી 
નોંધણી કેન્રભાાંથી 
છાલી ળકે છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

In which of the following 

cases, UID retrieval 

process is helpful?

નીચેનાભાાંથી કમા 
રકષવાભાાં UID 

નુિઃપ્રાપ્પ્ત પ્રરિમા 
ઉમગી છે?

Resident lost the 

Aadhaar

નનલાવી એ 
આધાય ગભુામ 
છે

The resident is 

in a hurry to 

link his 

Aadhaar to the 

service 

નનલાવી તેભના 
આધાયને 
વેલાભાાં જડલા 
ભાટે ઉતાલભાાં 
છે

The Aadhaar 

does not 

reach its 

destination 

even after 90 

days

આધાય 90 

રદલવ છી 
ણ તેના રક્ષ્મ 
સધુી શોંચ્મ 
નથી

All of the 

above

ઉયતત 
તભાભ 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

What is the Full from of  

PEC?

 PEC નુાં ણૂમ ષલરૂ શુાં 
છે??

Pre-Enrolment 

Card
લૂમ-નોંધણી કાડમ

Permanent 

Enrolment 

Centre

કામભી 
નાભાાંકન કેન્ર

Pre-

Enrolment 

Centre

લૂમ-નોંધણી કેન્ર
Public 

Enrolment 

Centre

જાશયે 
નોંધણી કેન્ર 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

What is the toll-free 

number, which an 

Aadhaar number holder 

can call to get his or her 

Aadhaar after answering 

some security questions 

asked by a customer 

care executive?

ટર ફ્રી નાંફય કયુાં છે, 

જ્માાં કઈ આધાય 
નાંફય ધાયક ગ્રાશક 
વાંબા લશીલટી 
અનધકાયી દ્વાયા 
છૂલાભાાં આલેરા 
કેટરાક સયુક્ષા 
પ્રશ્નના જલાફ 
આલા છી તેના 
આધાયને ભેલી ળકે 
છે?

1947 1947 1950 1950 1974 1974 1984 1984 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Enrolment Agency 

should use one 

password for multiple 

set of Operator IDs 

working under them

નોંધણી એજન્વીએ 
તેભના શઠે કામમયત 
ઑયેટય ID ના ઘણા 
વેટ ભાટે એક 
ાવલડમન ઉમગ 
કયલ જઈએ.

YES શા NO નાાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Enrolment Agency 

should avoid force 

capture of biometrics of 

operators/supervisor 

during their on-boarding

નોંધણી એજન્વીએ 
તેભની ઓન-ફરડિંગ 
દયનભમાન ઑયેટય/ 

અલેક્ષકના 
ફામભેરરતવને 
ફજફયી ભેલલાનુાં 
ટાવુાં જઈએ.

YES શા NO નાાં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Enrolment Staff should 

enter N/A or NA in fields 

where Resident has not 

provided any data.

જ નનલાવીએ કઈ 
ણ ડેટા પ્રદાન કમો 
નથી ત નોંધણી 
કભમચાયીએ કે્ષત્રભાાં 
N/A  અથલા NA 

દાખર કયવુાં જઈએ .

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

_____ need to 

proactively use Find 

Aadhaar facility before 

any fresh enrolment to 

minimize the rejections.

_____ ને નાભાંજૂયીને 
ઘટાડલા ભાટે 
નલેવયથી નોંધણી 
કયતાાં શરેાાં આધાય 
ળધલાની સનુલધાન 
વરિમ યીતે ઉમગ 
કયલ જરૂયી છે.

Operators/Supervi

sor

ઑયેટવમ/અલેક્ષ
ક Subscribers ઉબતતાઓ Introducers રયચામક Registrars યજજષરાવમ 1
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for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Enrolment Staff should 

make sure _____ to 

share mobile number in 

during the 

Enrolment/Update.

નોંધણી કભમચાયીએ 
ખાતયી કયલી જઈએ 
કે નોંધણી/ અદ્યતન 
દયનભમાન_____ભફા
ઇર નાંફય નોંધાલે છે.

Registrars યજજષરાવમ Introducers રયચામક Residents નનલાવીઓ Subscribers ઉબતતાઓ 3
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Customer Satisfaction 
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Enrolment Staff should 

deny any resident for 

enrolment in case of 

Biometrics exception 

and poor quality finger 

prints.

નોંધણી કભમચાયીએ 
ફામભેરરતવ અલાદ 
અને નફી 
ગણુલત્તાલાી 
રપિંગયનપ્રન્ટના 
રકષવાભાાં કઈણ 
નનલાવીને નોંધણી 
ભાટે ના ાડી દેલી 
જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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for the Enrolment 
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Enrolment Staff should 

not ask for any payment 

from the resident for 

fresh enrolment.

નોંધણી કભમચાયીએ 
નનલાવી ાવેથી 
નલેવયથી નોંધણી 
ભાટે કઈણ ચકુલણી 
ભાટે છૂવુાં ન જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Enrolment Staff should 

not re-enrol residents 

without checking status 

of earlier enrolments of 

resident.

નોંધણી કભમચાયીએ 
નનલાવીઓની 
અગાઉની નોંધણીની 
ક્ષથનતને તાવ કમામ 
લગય નનલાવીઓની 
નુિઃ-નોંધણી કયાલલી 
જઈએ નશીં.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Give priority treatment 

to Differently abled, 

senior citizens, pregnant 

ladies residents.

નલકરાાંગ, લરયશઠ 
નાગરયક, ગબમલતી 
ભરશરા નનલાવીઓને 
અગ્રતાથી મલશાય 
આ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Deny any resident for 

enrolment in case of 

Biometrics exception 

and poor quality finger 

prints

ii. Ask for any payment 

from the resident for 

enrolment in case of 

Biometric exception

iii. Do not re-enrol 

residents without 

checking status of earlier 

enrolments of resident

iv. Give priority 

treatment to Differently 

abled, senior citizens, 

pregnant ladies residents

અશીં કેટરાક નનલેદન 
આલાભાાં આમાાં છે. 

તેભાાંથી કયુાં વાચુાં છે?

i.ફામભેરરતવ 
અલાદ અને નફી 
ગણુલત્તાલાી 
રપિંગયનપ્રન્ટના 
રકષવાભાાં કઈણ 
નનલાવીને નોંધણી 
ભાટે ના ાડી દ.
ii.ફામભેરરક 
અલાદના રકષવાભાાં 
નનલાવી ાવેથી 
કઈણ ચકુલણી ભાટે 
છૂ
iii. નનલાવીઓની 
અગાઉની નોંધણીની 
ક્ષથનતને તાવ કમામ 
લગય નનલાવીઓની 
પયી નોંધણી કયળ 
નશીં
iv.નલકરાાંગ, લરયશઠ 
નાગરયક, ગબમલતી 
ભરશરા નનલાવીઓને 
અગ્રતાથી મલશાય 
આ.

iii. and iv iii. અને iv ii. and iv. ii. અને iv. i. and ii. i. અને ii. i. and iv. i. અને iv. 1
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for the Enrolment 
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Do not use one 

password for multiple 

set of Operator IDs.

ii. Enable force capture 

of biometrics of 

operators/supervisor.

iii. No two Operators 

should have same 

Operator ID

iv. Allow an 

Operator/Supervisor to 

sign off an enrolment on 

behalf of another.

અશીં કેટરાક નનલેદન 
આલાભાાં આમાાં છે. 

તેભાાંથી કમા વાચા છે
i. ઑયેટય ID ના 
ફહુનલધ વેટ ભાટે એક 
ાવલડમન ઉમગ 
કયળ નશીં. 
ii. ઑયેટય/ 

અલેક્ષકના 
ફામભેરરતવના પવમ 
કેપ્ચયને વક્ષભ કય
iii. કઈ ફે 
ઑયેટવમને વભાન 
ઑયેટય ID શલી 
જઈએ નશીં
iv. ઑયેટય 
/અલેક્ષકને ફીજા 
લતી નોંધણીને વાઇન-

ઓપ કયલાની ભાંજૂયી 
આ

iii. and iv. iii. અને iv. ii. and iv. ii. અને iv. i. and iii. i. અને iii. i. and iv. i. અને iv. 3
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for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Registrars need to 

proactively use Find 

Aadhaar facility before 

any fresh enrolment to 

minimize the rejections.

ii. Encourage resident to 

share mobile number 

and email id.

iii. Inform resident to 

download e-Aadhaar 

after receiving Aadhaar 

generation SMS from 

UIDAI

iv. Do not ask for any 

payment from the 

resident for enrolment 

અશીં કેટરાક નનલેદન 
આલાભાાં આમાાં છે. 

તેભાાંથી કમા વાચા છે
i. યજજષરાવમને 
નાભાંજૂયીને ઘટાડલા 
ભાટે નલેવયથી 
નોંધણી કયતાાં શરેાાં 
આધાય ળધલાની 
સનુલધાન વરિમ યીતે 
ઉમગ કયલ જરૂયી 
છે.

ii. ભફાઇર નાંફય 
અને ઇભેઇર ID  

નોંધાલા ભાટે 
નનલાવીને પ્રત્વાશન 
આ.
iii. UIDAI દ્વાયા આધાય 
નનભામણન SMS  પ્રાપ્ત 
કમામ છી  નનલાવીને 
ઈ-આધાયને 
ડાઉનરડ કયલા ભાટે 
જાણ કય  
iv. નોંધણી ભાટે 
નનલાવી ાવેથી કઈ 
ણ ચકુલણી ભાટે ન 
છૂ.

i., iii. and iv. i., iii. અને iv. ii., iii. and iv. ii., iii. અને iv. i. and iii. i. અને iii. i. and iv. i. અને iv. 2
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for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Do not allow anyone 

else to sign for an 

enrolment that you have 

done.

ii. Do not sign for 

enrolments done by 

others.

iii. Enter N/A or NA in 

fields where Resident 

has not provided any 

data.

iv. Give your own 

fingerprint at the end of 

enrolment.

અશીં કેટરાક નનલેદન 
આલાભાાં આમાાં છે. 

તેભાાંથી કમા વાચા છે
i. ફીજા કઈને તભાયા 
દ્વાયા કયેરી નોંધણી 
ભાટે વશી કયલાની 
ભાંજૂયી આળ નશીં.
ii.ફીજાઓ દ્વાયા કયેરી 
નોંધણી ભાટે વશી 
કયળ નશીં.
iii. જ નનલાવીએ કઈ 
ણ ડેટા પ્રદાન કમો 
નથી ત તે કે્ષત્રભાાં 
N/A  અથલા NA 

દાખર કય.
iv. નોંધણીના અંતે 
તભાયી તાની 
રપિંગયનપ્રન્ટ આ.

i., iii. and iv. i., iii. અને iv. ii., iii. and iv. ii., iii. અને iv. i. and iii. i. અને iii. i. ii. and iv. i. ii. અને iv. 4
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Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Given here are some 

statements.Which of 

them are correct?

i. Brief the enrolment 

procedure to resident 

before and during 

enrolment.

ii. Leave those non-

mandatory fields blank 

where no data is 

provided by resident.

iii. Table lamp used for 

facial image capture 

should be switched on 

during iris capture.

iv. Login with your own 

supervisor’s Operator ID 

in Aadhaar client

અશીં કેટરાક નનલેદન 
આલાભાાં આમાાં છે. 

તેભાાંથી કમા વાચા છે
i. નોંધણી શરેા અને 
તે દયમ્પમાન નનલાવીને 
નોંધણી પ્રરિમા ટૂાંકભાાં 
કશ.
ii. તે ણફન-પયજજમાત 
કે્ષત્રને ખારી છડ 
જ્માાં નનલાવી દ્વાયા 
કઈ ડેટા પ્રદાન 
કયલાભાાં નથી આમ.
iii. ચશયેાન ણચત્ર 
ભેલલા ભાટે 
ઉમગભાાં રેલાતા 
ટેફર રેમ્પને  
આઇરયવ કેપ્ચય 
દયનભમાન ચાલ ુ
કયલ જઈએ.

iv. આધાય ગ્રાશકભાાં 
તભાયી તાની 
અલેક્ષકની ઑયેટય 
આઈડી વાથે રૉણગન 
કય

i., iii. and iv. i., iii. અને iv. ii., iii. and iv. ii., iii. અને iv. i., ii. and iii. i., ii. અને iii. i. ii. and iv. i. ii. અને iv. 2
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for the Enrolment 
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator/Supervisor 

should allow other 

operator to login on 

his/her enrolment client 

using his/her Login 

Credential.

ઑયેટય/અલેક્ષકએ 
અન્મ ઑયેટયને 
તેના/ તેણીના 
રિડેક્ન્ળમરન 
ઉમગ કયીને 
નોંધણી ગ્રાશકભાાં 
રૉણગન કયલાની 
ભાંજૂયી આલી જઈએ.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator/Supervisor 

should  

……………password 

frequently to avoid fraud 

.

ઑયેટય/ અલેક્ષકને 
છેતયનિંડી ટાલા 
ભાટે લાયાંલાય ાવલડમ 
............જઈએ

Change ફદરલ Not change ન ફદરલ Forget ભરૂી જલ All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 1

470

Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

What should be the ideal 

frequency for Operator 

sync?

ઑયેટય વભન્લમન 
ભાટે આદળમ આવનૃત્ત 
શુાં શલી જઈએ?

Daily દૈનનક Monthly ભાનવક Yearly લાનિક 6 Months 6 ભરશના 1
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Customer Satisfaction 
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator/Supervisor 

should follow………… 

procedure to perform 

the Enrolment / Update 

Processs?

ઑયેટય/ અલેક્ષકને 
નોંધણી / અદ્યતન 
પ્રરિમા કયલા 
ભાટે………… 

કામમલાશીનુાં અનવુયણ 
કયવુાં જઈએ?

Standard Operator ભાનક ઑયેટય Any કઈણ Medical તફીફી Customer 

Satisfaction

ગ્રાશક 
વાંત 
પ્રભાણે

1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Any document can be 

used as Valid PoI and 

PoA document which 

resident provides?

નનલાવી દ્વાયા યુા 
ાડેરાાં કઈ ણ 
દષતાલેજન ઉમગ 
ભાન્મ  PoI અને PoA 

દષતાલેજ તયીકે કયી 
ળકામ છે?

YES શા NO નાાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

In case any fellow 

Operator/Supervisor 

performs any fruad 

during the 

Enrolment/Update 

Process who needs to be 

informed?

જ કઈ ણ 
ઑયેટય/ અલેક્ષક 
નોંધણી/ અદ્યતન 
પ્રરિમા દયનભમાન 
કઈણ છેતયનિંડી 
કયે છે, ત કને જાણ 
કયલાની જરૂય છે?

Authority વત્તાનધકાયી Resident નનલાવી Police રીવ Local 

MP/MLA

ષથાનનક 
વાાંવદ / 

ધાયાવભ્મ
1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

The enrolment files or 

backup should be stored 

as per the guidelines 

prescribed by ?

નોંધણી પાઇર 
અથલા 
ફેકઅન.......... દ્વાયા 
સચૂલલાભાાં આલેરી 
ભાગમદનળિકા મજુફ 
વાંગ્રશ કયલ જઈએ?

Authority વત્તાનધકાયી Resident નનલાવી Police રીવ Family રયલાય 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Biometric Exception case 

should be signed off by 

the Enrolment Staff as 

per his/her feeling 

towards the resident? 

ફામભેરરક 
અલાદના રકષવાભાાં 
નોંધણી કભમચાયી દ્વાયા 
તેના / તેણીના 
નનલાવી તયપ રાગણી 
મજુફ શષતાક્ષય કયલા 
જઈએ?

Correct વાચુાં Incorrect ખટુાં After due 

dilegence
મગ્મ ખાંત છી None of the 

above

ઉયતતભાાં
થી કઈ નશીં 3
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

GPS Coordinate of the 

Enrolment/Update 

device needs to be taken 

at what frequency?

નોંધણી / અદ્યતન 
માંત્રનાાં GPS વાંકરનને 
કઈ આવનૃત્તભાાં 
રેલાની જરૂય છે?

Daily before 

starting the 

Enrolment/Update 

 Activity

દયયજ નોંધણી / 

અદ્યતન પ્રવનૃત્ત 
ળરૂ કયતા શરેાાં

At end of the 

day once all 

the activities 

are complete

રદલવની 
વભાપ્પ્ત છી 
જમાયે તભાભ 
પ્રવનૃત્તઓ ણૂમ 
થામ છે.

Once in a 

month

એક ભરશનાભાાં 
એકલાય

while 

purchasing 

the 

Enrolment 

Device

નોંધણી 
ઉકયણની 
ખયીદી 
કયતી લખતે

1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Can a 

Operator/Supervisor 

work on multiple 

Enrolment/Update 

machines using same 

login ID?

શુાં એક 
ઑયેટય/અલેક્ષક 
વભાન રણગન ID ન 
ઉમગ કયીને 
ફહુનલધ નોંધણી/ 

અદ્યતન ભળીન ય 
કાભ કયી ળકે છે?

YES શા NO નાાં
YES till the 

time it is 

detected 

શા તે ળધલાભાાં 
આલે ત્માાં સધુી

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator/Supervisor 

should use same 

password for all his 

account as a best 

practice?

ઑયેટય/ અલેક્ષકએ 
તેના તભાભ એકાઉન્ટ 
ભાટે શે્રશઠ અભ્માવ 
તયીકે એક જ 
ાવલડમન ઉમગ 
કયલ જઈએ?

No, the password 

should be 

changed 

frequently

ના, ાવલડમ 
લાયાંલાય 
ફદરલ જઈએ

Yes, to 

remember and 

easy usage

શા, માદ યાખલા 
અને વય 
ઉમગ ભાટે

As per 

his/her 

convinience

તેની/તેણીની 
વગલડતા મજુફ

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

In case of any fraud, 

Operator/Supervisor 

should ask resident 

money?

કઈ ણ 
છેતયીંડીના 
રકષવાભાાં, 
ઑયેટય/અલેક્ષકએ 
નનલાવીને ૈવા ભાટે 
છૂવુાં જઈએ?

No, fraud should 

be reported to the 

Authority

ના, છેતયીંડી 
નલળે 
અનધકાયીઓને 
જાણ કયલી 
જઈએ

Yes, the fraud 

enrolment/upd

ate should be 

complete

શા, છેતયીંડી 
નોંધણી/અદ્યતન 
ણૂમ થવુાં જઈએ

Nobody 

should be 

informed

કઇને જાણ 
કયલી જઇએ 
નશીં

None of the 

above

ઉયતતભાાં
થી કઈ નશીં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

All the 

Enrolment/Update 

related files/backup 

should be stored in any 

device and given to 

other Operator?

તભાભ 
નોંધણી/અદ્યતન 
વાંફાંનધત 
પાઇર/ફેકઅ 
કઈણ ઉકયણભાાં 
વાંગ્રરશત કયવુાં જઈએ 
અને અન્મ 
ઑયેટયને આવુાં 
જઈએ?

No, the backup 

should be secure

ના, ફેકઅ 
સયુણક્ષત યાખવુાં 
જઈએ

Yes, for them 

to upload using 

your credential

શા, તેભને 
તભાયા 
રિડેક્ન્ળમરન 
ઉમગ કયીને 
અરડ કયલા 
ભાટે

None of the 

above

ઉયતતભાાંથી 
કઈ નશીં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

After completing GPS 

sync, device can be 

taken to any other place 

to perform the 

enrolment?

GPS વભન્લમન ણૂમ 
કમામ છી, નોંધણી 
કયલા ભાટે ઉકયણને 
અન્મ કઇ જગ્માએ 
રઈ જઈ ળકામ છે?

NO ના YES શા
As per 

his/her 

convinience

તેની/તેણીની 
વગલડતા મજુફ

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

In case resident request 

to add one of his 

relative's finger print for 

his/her enrolment, 

should this be allowed?

જ કઈ નનલાવી તેના 
/ તેણીની નોંધણી ભાટે 
તેભના એક વાંફાંધીની 
રપિંગયનપ્રન્ટને 
ઉભેયલાની અયજી કયે 
ત શુાં આને ભાંજૂયી 
આલી જઈએ?

YES શા NO નાાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Any resident can be 

enrolled as an Biometric 

Exception case to avoid 

the finger prints?

કઈણ નનલાવીની 
રપિંગયનપ્રન્ટને રેલાનુાં 
ટાલા ભાટે 
ફામભેરરક 
અલાદના કેવ તયીકે 
નોંધણી કયી ળકામ છે.

No નાાં Yes શા
As per 

his/her 

convinience

તેની/તેણીની 
વગલડતા મજુફ

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Enrolment/Update Client 

should be tampered, if it 

is not working or 

showing some error?

જ નોંધણી / અદ્યતન 
ગ્રાશક કાભ ન કયત ુાં 
શમ અથલા કઈ ભરૂ 
ફતાલી યહ્ુાં શમ ત 
તેને ચેડાાં કયલા 
જઈએ?

Yes શા No નાાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Photo of Photo can be 

taken while enroling any 

resident?

શુાં કઈણ નનલાવીની 
નોંધણી લખતે પટાની 
પટ રઈ ળકામ છે?

No નાાં Yes શા 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

What should not be 

taken in place of photo 

of the resident while 

performing Aadhaar 

update?

આધાય અડેટ કયતી 
લખતે નનલાવીના 
પટની જગ્માએ શુાં ન 
રેવુાં જઈએ?

Photo of Photo પટાન પટ Photo of Gods બગલાનન પટ Photo of 

Animal
પ્રાણીન પટ All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

What language should 

not be used while filling 

the resident data ?

નનલાવીના ડેટાને 
બયતી લખતે કઈ 
બાાન ઉમગ ન 
કયલ જઇએ?

un parliamentary ણફન વાંવદીમ English અંગે્રજી Hindi રશન્દી All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Strict action would be 

taken against the 

Operator/Supervisor 

perform any of these 

activities?

ઑયેટય/અલેક્ષક 
નલરુદ્ધ વખત ગરાાં 
રેલાભાાં આલળે જ તે 
આભાાંથી કઈણ 
પ્રવનૃતઓ કયે છે?

take photo of 

photo OR photo 

of animal

પટાન પટ 
અથલા પ્રાણીન 
પટ રેલ

use un-

parliamentary 

language 

ણફન-વાંવદીમ 
બાાન 
ઉમગ કયલ

None of the 

above

ઉયતતભાાંથી 
કઈ નશીં Both 1 and 2  1 અને 2 ફાંને 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Any resident above 5 

years in age can be 

enrolled as an "Child"  to 

avoid taking finger 

prints?

રપિંગયનપ્રન્ટને રેલાનુાં 
ટાલા ભાટે 5 લમથી 
ઉયીની લમના 
કઈણ નનલાવીની 
નોંધણી "ફા" તયીકે 
કયાલી ળકામ છે?

Yes શા No નાાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

All the children below 5 

years in age should be 

forced to give 

fingerprints?

5 લમથી નીચેની 
લમના ફધા ફાકને 
રપિંગયનપ્રન્ટ્વ આલા 
ભાટે પયજ ાડલી 
જઈએ?

No નાાં yes શા 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

In case of Child 

Enrolment, 

Operator/Supervisor 

should become their 

parent or guardian for 

Enrolment?

ફા નોંધણીના 
રકષવાભાાં, ઑયેટય/ 

અલેક્ષકએ નોંધણી 
ભાટે તેભના 
ભાતાનતા અથલા 
લારી ફની જવુાં 
જઈએ?

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator/Supervisor 

should act as Head of 

Family in case the 

resident does not have 

valid document?

ઑયેટય/ અલેક્ષકને 
નનલાવી ાવે ભાન્મ 
દષતાલેજ ન શમ ત 
રયલાયના લડા તયીકે 
કામમ કયવુાં જઈએ?

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં None of the 

above

ઉયતતભાાંથી 
કઈ નશીં Both 1 and 2 1 અને 2 ફાંને 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

News paper or any 

blanck paper can be 

used as supporting PoI 

and PoA

વભાચાયત્ર અથલા 
કઈણ ખારી 
કાગને વશામક PoI 

અને PoA  તયીકે 
લાયી ળકામ છે.

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં None of the 

above

ઉયતતભાાંથી 
કઈ નશીં Both 1 and 2 1 અને 2 ફાંને 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

In case Incorrect 

document/blank 

paper/news paper is 

used for Enrolment 

purpose by the Operator 

what will happen? 

જ ઑયેટય દ્વાયા 
ખટા દષતાલેજ / 

ખારી 
કાગ/વભાચાયત્રન
 ઉમગ નોંધણી શતે ુ
ભાટે કયલાભાાં આલે 
ત શુાં થળે?

Enrolment will be 

rejected

નોંધણી 
નકાયલાભાાં 
આલળે

Strict action 

against the 

Operator will 

be taken 

ઑયેટય વાભે 
વખત ગરાાં 
રેલાળે

None of the 

above

ઉયતતભાાંથી 
કઈ નશીં

All the given 

options

આેરાાં 
ફધા નલકલ 4
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Whose Mobile Number 

or Email should be 

added while performing 

Aadhaar Enrolment?

આધાય નોંધણી કયતી 
લખતે કન ભફાઇર 
નાંફય અથલા ઈભેર 
ઉભેયલ જઈએ?

Resident નનલાવી Operator/Super

visor

ઑયેટય/ 

અલેક્ષક
Local 

representativ

e

ષથાનનક 
પ્રનતનનનધ

None of the 

above

ઉયતતભાાં
થી કઈ નશીં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator can use mix 

biometric  while 

performing Aadhaar 

Enrolment?

આધાય નોંધણી કયતી 
લખતે ઑયેટય 
નભશ્રણ ફામભેરરકન 
ઉમગ કયી ળકે છે?

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator/Supervisor can 

take money from the 

resident and write any 

information in the 

Enrolment Client?

ઑયેટય/અલેક્ષક 
નનલાવી ાવેથી ૈવા 
રઈ ળકે છે અને 
નોંધણી ગ્રાશકભાાં કઈ 
ણ ભારશતી રખી 
ળકે છે?

No નાાં Yes શા 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Photocopy of Proof of 

Identity and Proof of 

Address can be used in 

case the resident wants?

જ નનલાવી ઇચ્છે ત 
ઓખના યુાલા 
અને વયનાભાાંના 
યુાલાની પટ નકર 
ઉમગ કયી ળકામ 
છે?

No, Original 

Document needs 

to scanned

ના, મૂ 
દષતાલેજને ષકેન 
કયલાની જરૂય છે

Yes, any 

document can 

be used

શા, કઈણ 
દષતાલેજન 
ઉમગ કયી 
ળકામ છે

None of the 

above

ઉયતતભાાંથી 
કઈ નશીં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator/Supervisor 

should keep the Hard 

Copy of the PoI and PoA 

after the Enrolment is 

complete?

નોંધણી ણૂમ થમા 
ફાદ ઑયેટય / 

અલેક્ષકને PoI અને 
PoA ની શાડમ કૉન 
યાખલી જઈએ?

No hard copies 

should be kept

કઈ શાડમ-કી 
યાખલી જઈએ 
નશીં

Yes hard copy 

should be kept 

safely

શા શાડમ-કી 
સયુણક્ષત યીતે 
યાખલી જઈએ

1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Which of the following 

activities should be 

avoided while 

performing Aadhaar 

Enrolment and Update?

(i) Take Photo of Photo

(ii) Take Photo of God 

(iii) Take Photo of Animal

(iv) Take resident photo

આધાય નોંધણી અને 
સધુાયા કયતી લખતે 
નીચેની 
પ્રવનૃત્તઓભાાંથી શુાં 
ટાવુાં જઈએ?

(i) પટાન પટ રેલ  
(ii) બગલાનન પટ 
રેલ
(iii) પ્રાણીન પટ રેલ
(iv) નનલાવીન પટ 
રેલ

All the given 

option

આેરાાં ફધા 
નલકલ (i) , (ii) and (iii) (i) , (ii) અને (iii) (ii) and (iii) (ii) અને (iii)

None of the 

above

ઉયતતભાાં
થી કઈ નશીં 2

501

Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Which of the following is 

a valid PoI Document?

(i) Driving Licience

(ii) Voter ID

(iii) Office ID

(iv) Visiting Card

નીચેનાભાાંથી કયુાં 
ભાન્મ PoI  દષતાલેજ 
છે? 

(i) ડ્રાઇનલિંગ રામવન્વ
(ii) ભતદાય ID

(iii) ઓરપવ ID

(iv) મરુાકાત કાડમ

Both (i) and (ii)  (i) અને (ii) ફાંને Only (iii) and 

(iv)

ભાત્ર (iii) અને 
(iv)

Only i ભાત્ર i
None of the 

above

ઉયતતભાાં
થી કઈ નશીં 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

In case the resident 

wants his/her Biometric 

can be changed or mixed 

with any other resident?

જ નનલાવી ઇચ્છે છે 
કે તેના / તેણીના 
ફામભેરરકને કઈ 
અન્મ નનલાવી વાથે 
ફદરી અથલા નભનશ્રત 
કયી ળકામ છે?

Yes શા No નાાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

In case 6 years old 

resident request to 

perform Child Enrolment 

should this be allowed?

6 લમની ઉંભયે 
નનલાવીની ફા 
તયીકે નોંધણીની 
નલનાંતીને ભાંજૂયી 
આલી જઈએ?

YES, as it is 

requested by the 

resident

શા, કાયણ કે 
નનલાવી દ્વાયા તે 
ભાટે નલનાંતી 
કયલાભાાં આલી છે

No, as he/she is 

above 5 years 

in age

ના, કાયણ કે તે/ 

તેણીની લમ 5 

લમથી ઉય છે

Both the 

options are 

incorrect

ફાંને નલકલ 
ખટા છે 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator/Supervisor can 

take photo of photo 

instead of the actual 

photo of the resident in 

case the resident 

request?

નનલાવી નલનાંતીના 
રકષવાભાાં, ઑયેટય/ 

અલેક્ષક નનલાવીન 
લાષતનલક પટ 
રેલાને ફદરે પટાન 
પટ રઈ ળકે છે?

Yes શા No નાાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

The scan copies of PoI 

and PoA can be kept in a 

separate folder by the 

Operator?

 PoI અને PoAની ષકેન 
નકર ઑયેટય દ્વાયા 
એક અરગ પલડયભાાં 
યાખી ળકામ છે?

No નાાં Yes શા 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Blanck pages can also be 

used as PoI and PoA 

document in case 

required?

આલવમકતા મજુફ 
ખારી ાનાને ણ 
PoI અને PoA ના 
દષતાલેજ તયીકે ણ 
લાયી ળકામ છે?

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Resident should not be 

informed in case the 

Operator/Supervisor 

enters any information 

which is not mentioned 

on the Form

જ ઑયેટય/ અલેક્ષક 
કઈ ણ ભારશતી 
દાખર કયે છે જેન 
પભમભાાં ઉલરેખ નથી 
ત નનલાવીને જાણ ન 
કયલી જઈએ,

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Tampered Machine can 

be used to perform 

Enrolment/Update to 

earn money?

ૈવા કભાલલા ભાટે, 

નોંધણી / અદ્યતન 
કયલા ભાટે ચેડાાં 
કયેરી ભળીનન 
ઉમગ ણ કયી 
ળકામ છે?

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2

509

Chapter 9: Guidelines 

for the Enrolment 

Staff to Improve 

Customer Satisfaction 

and Avoid Fraud

પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Should the Operator sign 

off any enrolment done 

by other Operator 

without checking?

શુાં કઈ ઑયેટયએ 
ચકાવણી કમામ નલના 
અન્મ ઑયેટય દ્વાયા 
કયાતી કઈણ 
નોંધણી ભાટે વાઇન-

ઓપ કયવુાં જઈએ?

No નાાં Yes શા 1
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પ્રકયણ ૯: ગ્રાશક વાંત 
સધુાયલા અને ઠગાઈ 
તથા ભ્રશટાચાયને 
અટકાલલા નોંધણી 
કભમચાયીઓ ભાટે 
ભાગમદળમક સચૂનાઓ

Operator can write 

his/her own Mobile 

Number should be 

mentioned in the 

Enrolment Client rather 

than the resident mobile 

number?

ઑયેટય નનલાવી 
ભફાઇર નાંફયને 
ફદરે નોંધણી 
ગ્રાશકભાાં તેન 
તાન ભફાઇર 
નાંફય ઉલરેખ કયીને 
રખી ળકે છે?

TRUE વાચુાં FALSE ખટુાં 2


