
Written Test for the Post of: Clerk Legal (Advt. No. 03 of 2021)

Candidate Activity Flow Chart and OMR Sheet Instructions
Date of Test: 11th July 2021

Reporting Time: 9 AM

ACTIVITY FLOW   CHART  

STEP: 1 Reach the Written Test Venue at Chandigarh as per reporting time and approach
the Center No. (location) as per your Admit Card.

STEP: 2 Look for  Displayed SEATING PLAN and Search your  ROLL NO to locate
your allotted Room No in allotted Centre No. 

STEP: 3 Go through Frisking, and COVID-19 Check Point at your Centre No.

STEP: 4 Next, wait your turn for contactless Biometric attendance and hologram stamping
on your admit card.

STEP: 5 Move to your allocated Room Number for written Test. 

STEP: 6 Locate your seating ROW from the Detailed plan displayed outside the Room  

STEP: 7 Report your presence to the Deputy Superintendent

STEP: 8 At 10:50 AM read instructions from the question booklet WITHOUT breaking
the seal.

STEP: 9 At 11:00 AM break the seal and start the exam.

STEP: 10 At  12:30  PM  handover  OMR  sheet  and  Admit  Card  to  the  Deputy
Superintendent.

OMR SHEET INSTRUCTIONS

1. Total number of questions is 100. Each question carries one mark. There is one fourth
negative marking for wrong answer i.e. -0.25.

2. Question booklet has question paper in English language along with its translation
in Punjabi.

3. On the OMR Response Sheet fill the Roll Number by shading circles. Also write Roll
Number in figures and words at the appropriate space provided.

4. Ensure that Question Booklet is complete and contains questions in proper sequence.  
5. Ensure that the 4 digit code no. on question booklet matches with the code no. on your

answer  sheet.  In  case  of  any  discrepancy,  inform  the  Center  Superintendent  before
attempting any question.



6. How to attempt questions with correct way on OMR response sheet

(a) There are four options (A), (B), (C) and (D) specified against each question. Out 
of these only one is correct.  

(b) In the OMR sheet provided, there are four circles against each question marked 
(A), (B), (C) and (D).  

(c) One and only one of the four circles is to be fully shaded by the candidate for 
marking the correct response. Shading of more than one circle will be treated as 
wrong answer.

(d) Candidate should shade the circle carefully and it should not touch other circles.
7. Candidate should only use the pen provided in the Examination Hall to shade the circle.

Shading the circle  with lead pencil  or any other  pen will  lead  to cancellation  of  the
candidate’s OMR Response Sheet.

8. Candidate must sign only in the space provided for this purpose.
9. Rough work should only be done on the sheet provided at the end of the booklet.
10. Carrying and use of manual/electronic calculators, pages, Bluetooth and mobile/cellular

phones is strictly prohibited inside the Examination Hall.
11. If a candidate makes any identification mark or writes his/her Roll No. on the Question

Booklet/OMR  Response  Sheet  (except  in  the  space  provided  for  it),  his/her  OMR
Response Sheet will be cancelled.

12. OMR Response Sheet is not to be folded or mutilated.
13. At  the  end  of  the  test,  only  OMR  Sheet  should  be  handed  over  to  the  Deputy

Superintendent.
14. Any indiscipline will lead to the cancellation of the candidature and the decision of the

Center Superintendent will be final.
15. How to shade a circle:      

   Correct          Incorrect                          

                                                       



  ਕਲਰਕ ਲੀਗਲ (  ਇਸ਼ਤਿ	ਹਾਰ ਨੰ: 2021  ਦਾ 03)     ਦੀ ਪੋਸਟ ਲਈ ਤਿਲਖ	ੀ ਟੈਸਟ
  ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਤਿਵਧੀ ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ.   ਸ਼ੀਟ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇ	ਾਂ

   ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਮ	ੀ : 11  ਜੁਲਾਈ 2021
    ਤਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ : 9 AM

ਕਾਰਜ-  ਤਿਵਧੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ
ਪਹਿ�ਲਾ ਕਦਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿ�ਖੇ ਆਪਣੇ ਹਿ�ਪੋ�ਹਿ�ੰਗ ਸਮੇਂ ਮਤਾਬਕ ਪ�ੰੁਚ ਕੇ ਤੁ�ਾਡੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾ�ਡ ਉੱਤੇ ਹਿਦੱਤੇ ਗਏ

ਸੈਂ�� ਨੰ: �ਾਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪ�ੰੁਚੋ।
ਦਸੂ�ਾ ਕਦਮ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ �ੋਈ ਸੀਹਿ�ੰਗ-ਪਲੈਨ ਨੰੂ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁ�ਾਨੰੂ ਅਲਾ� �ੋਏ ਸੈਂ�� ਨੰ: ਹਿ�ੱਚ ਆਪਣੇ ਕਮ�ੇ ਨੰੂ

ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੀਹਿ�ੰਗ ਪਲੈਨ ਹਿ�ੱਚ ਆਪਣੇ �ੋਲ ਨੰ: ਨੰੂ ਲੱਭੋ।  
ਤੀਸ�ਾ ਕਦਮ ਇਸ ਉਪ�ੰਤ ਤਲਾਸ਼ੀ/ਚੈੱਹਿਕੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਹਿਕਹਿ�ਆ ਹਿ�ੱਚੋਂ ਗੁਜ਼�ਦੇ �ੋਏ ਆਪਣੇ ਸੈਂ�� ਨੰ: ਹਿ�ਖੇ ਕੋਹਿ�ਡ-

19 ਦੇ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰ� ਉੱਤੇ ਪ�ੰੁਚੋ। 
ਚੌਥਾ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸਪ�ਸ਼ �ਹਿ�ਤ ਬਾਇਓਮੀਹਿ�੍ਰਕ ਅ�ੈਂਡੈਂਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾ�ਡ ਉੱਤੇ �ੋਲੋਗ੍ਰਾਮ

ਸ�ੈਂਹਿਪੰਗ ਲਈ ਆਪਣੀ �ਾ�ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕ�ੋ। 
ਪੰਜ�ਾਂ ਕਦਮ ਇਸ ਸਾ�ੀਆਂ ਕਾ��ਾਈਆਂ ਹਿਨਪ�ਾਉਣ ਉਪ�ੰਤ ਹਿਲਖਤੀ �ੈਸ� ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਲਾ� �ੋਏ ਕਮ�ਾ

ਨੰ: ਤੱਕ ਪ�ੰੁਚੋ। 
ਛੇ�ਾਂ ਕਦਮ ਕਮ�ੇ ਦੇ ਬਾ�� ਲੱਗੀ �ੋਈ ਹਿ�ਸਹਿਤ੍ਰਤ ਸੀਹਿ�ੰਗ-ਪਲੈਨ ਹਿ�ੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀ� �ਾਲੀ ਕਤਾ� ਨੰੂ ਲੱਭੋ। 
ਸੱਤ�ਾਂ ਕਦਮ ਆਪਣੇ  ਕਮ�ੇ  ਹਿ�ੱਚ  ਹਿਡਊ�ੀ  ਉੱਤੇ  ਤਾਇਨਾਤ ਹਿਡਪ�ੀ  ਸੁਪ�ਡੈਂ�  ਨੰੂ  ਆਪਣੇ  �ਾਜ਼� �ੋਣ  ਦੀ

ਹਿ�ਪੋ�� ਹਿਦਓ।  
ਅੱਠ�ਾਂ ਕਦਮ 10.50  AM  ਉੱਤੇ  ਆਪਣੀ  ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤ�ੀ  ਦੀ  ਸੀਲ ਨੰੂ  ਤੋੜੇ  ਹਿਬਨਾਂ  ਉੱਪ� ਹਿਦੱਤੀਆਂ  �ੋਈਆਂ

�ਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹੋ। 
ਨੌ�ਾਂ ਕਦਮ 11.00 AM ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤ�ੀ ਦੀ ਸੀਲ ਨੰੂ ਤੋੜੋ ਅਤੇ ਪੇਪ� �ੱਲ ਕ�ਨਾ ਸ਼ੁ�ੂ ਕ�ੋ। 
ਦਸ�ਾਂ ਕਦਮ 12.30 PM ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਅ	ੇ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡ ਹਿਡਪ�ੀ ਸੁਪ�ਡੈਂ� ਨੰੂ ਸੌਂਪ ਹਿਦਓ। 

OMR   ਸ਼ੀਟ ਸੰਬੰਧੀ   ਹਦਾਇ	ਾਂ  

1. ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਹਿਗਣਤੀ 100 �ੈ। �� ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਨੰਬ� ਦਾ �ੋ�ੇਗਾ। ਗ਼ਲਤ ਉੱਤ� ਲਈ ¼ ਨੰਬ� 
ਕੱਹਿ�ਆ ਜਾ�ੇਗਾ ਭਾ� �� ਗ਼ਲਤ ਉੱਤ� ਲਈ 0.25 ਨੰਬ�ਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਹਿ�� ਮਾ�ਹਿਕੰਗ �ੋ�ੇਗੀ।

2. ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਹਿਤ੍ਰਕਾ ਹਿ�ੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਤ� ਅੰਗ�ੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਨੋੋ ਭਾਸ਼ਾ�ਾਂ ਹਿ�ੱਚ �ੋ�ੇਗਾ। 



3. OMR ਹਿ�ਸਪਾਂਸ ਸ਼ੀ� ਉੱਤੇ ਗੋਹਿMਆਂ ਨੰੂ ਭ�ਦੇ �ੋਏ ਆਪਣਾ �ੋਲ ਨੰਬ� ਭ�ੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ �ੀ ਹਿਦੱਤੀ 
�ੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹਿ�ੱਚ ਆਪਣਾ �ੋਲ ਨੰਬ� ਹਿਲਖੋ।

4. ਇ� ਸੁਹਿਨਸ਼ਚਤ ਕ�ੋ ਹਿਕ ਤੁ�ਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਹਿਤ੍ਰਕਾ ਪੂ�ੀ �ੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਿ�ਚਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ�ੀ ਕ੍ਰਮ ਹਿ�ੱਚ 
�ਨ।

5. ਇ� �ੀ ਸੁਹਿਨਸ਼ਚਤ ਕ�ੋ ਹਿਕ ਤੁ�ਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਹਿਤ੍ਰਕਾ ਉੱਪ�ਲਾ 4 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਤੁ�ਾਡੀ ਉੱਤ�-ਪੱਤ�ੀ 
ਉੱਪ�ਲੇ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ �ੈ। ਹਿਕਸੇ �ੀ ਹਿਕਸਮ ਦੀ ਅਸੰਗਤੀ ਦੀ ਸੂ�ਤ ਹਿ�ੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 
�ੱਲ ਕ�ਨ ਤੋਂ ਪਹਿ�ਲਾਂ ਸੈਂ�� ਸੁਪ�ਡੈਂ� ਨੰੂ ਸੂਹਿਚਤ ਕ�ੋ।

6. a.)   �� ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ (A), (B), (C) ਅਤੇ (D) ਚਾ� ਹਿ�ਕਲਪ ਹਿਦੱਤੇ ਗਏ �ਨ, 
ਹਿਜਨ੍ਹ ਾਂ ਹਿ�ੱਤੋਂ ਹਿਸ�ਫ਼ ਇੱਕ ਸ�ੀ �ੈ।

b.)  ਹਿਦੱਤੀ ਗਈ OMR ਸ਼ੀ� ਉੱਤੇ �� ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ (A), (B), (C) ਅਤੇ (D) ਨਾ�ਾਂ �ਾਲੇ ਚਾ� 
ਗੋMੇ ਹਿਦੱਤੇ ਗਏ �ਨ।

c.)  ਸ�ੀ ਉੱਤ� ਦੇਣ ਲਈ ਉਮੀਦ�ਾ� ਦੁਆ�ਾ ਹਿਦੱਤੇ ਗਏ ਚਾ� ਗੋਹਿMਆਂ ਹਿ�ੱਚੋਂ ਹਿਸ�ਫ਼ ਅਤੇ ਹਿਸ�ਫ਼
ਇੱਕ ਨੰੂ �ੀ ਪੂ�ੀ ਤ�੍ਹਾਂ ਭਹਿ�ਆ ਜਾ�ੇਗਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ �ਧੇ�ੇ ਗੋMੇ ਭ�ੇ �ੋਣ ਦੀ ਸੂ�ਤ ਹਿ�ੱਚ ਉੱਤ�
ਗ਼ਲਤ ਮੰਹਿਨਆ ਜਾ�ੇਗਾ। 

d.) ਉਮੀਦ�ਾ� ਗੋMੇ ਨੰੂ ਬ�ੁਤ ਹਿਧਆਨ ਨਾਲ ਭ�ੇਗਾ ਅਤੇ ਗੋMੇ ਨੰੂ ਭ�ਹਿਦਆਂ ਉ� ਹਿਕਸੇ ਦੂਜੇ ਗੋMੇ 
ਨੰੂ ਸਪ�ਸ਼ ਨ�ੀਂ ਕ�ੇਗਾ।

7.  ਉਮੀਦ�ਾ� ਪ੍ਰੀਹਿਖਆ �ਾਲ ਹਿ�ੱਚ ਉਸ ਨੰੂ ਮੁ�ੱਈਆ ਕ��ਾਏ ਗਏ ਪੈੱਨ ਨਾਲ �ੀ ਗੋਹਿMਆਂ ਨੰੂ ਭ�ੇਗਾ। 
ਲੈੱਡ ਪੈਨਹਿਸਲ ਜਾਂ ਹਿਕਸੇ �ੀ �ੋ� ਪੈੱਨ ਨਾਲ ਗੋMੇ ਭ�ਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ OMR ਹਿ�ਸਪਾਂਸ ਸ਼ੀ� �ੱਦ �ੋ 
ਜਾ�ੇਗੀ।  

8.  ਉਮੀਦ�ਾ� �ਸਤਾਖ਼� ਲਈ �ਾਖ�ੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ �ੀ ਆਪਣੇ �ਸਤਾਖ� ਕ�ੇਗਾ।   

9. ਉਮੀਦ�ਾ� ਆਪਣਾ �ਫ਼ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਹਿਤ੍ਰਕਾ ਦੇ ਅੰਤ ਹਿ�ੱਚ ਇਸ ਮੰਤ� ਲਈ ਮੁ�ੱਈਆ ਕ��ਾਈ ਗਈ 
ਸ਼ੀ� ਉੱਤੇ �ੀ ਕ�ੇਗਾ।



10. ਪ੍ਰੀਹਿਖਆ �ਾਲ ਦੇ ਅੰਦ� ਮੈਨੂਅਲ/ਇਲੈੱਕ�੍ਰਾਹਿਨਕ ਕੈਲਕਲੇੂ��, ਹਿਕਸੇ �ੀ ਹਿਕਸਮ ਦੇ ਪ�ਚੇ, ਬਹਿਲਊ�ੁੱ ਥ
ਅਤੇ ਮਬੋਾਇਲ/ਸਲੈੂਲ� ਫਨੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਿਲਜਾਣ ਅਤੇ ��ਤਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾ�ੀ �ੈ।

11. ਜੇਕ� ਕੋਈ ਉਮੀਦ�ਾ� ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਪੱਹਿਤ੍ਰਕਾ/OMR ਹਿ�ਸਪਾਂਸ ਸ਼ੀ� ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ �ੋਲ ਨੰਬ� (ਇਸ
ਮੰਤ� ਲਈ ਮੁ�ੱਈਆ ਕ��ਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿਬਨਾਂ)ਹਿਲਖਦਾ ਜਾਂ �ੋ� ਹਿਕਸੇ �ੀ ਹਿਕਸਮ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਹਿਨਸ਼ਾਨ
ਲਗਾਉਂਦਾ �ੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿ�ਸਪਾਂਸ ਸ਼ੀ� �ੱਦ ਕ� ਹਿਦੱਤੀ ਜਾ�ੇਗੀ।

12. OMR ਹਿ�ਸਪਾਂਸ ਸ਼ੀ� ਮੁੜੀ �ੋਈ ਜਾਂ ਫ�ੀ �ੋਈ ਨ�ੀਂ �ੋਣੀ ਚਾ�ੀਦੀ।

13. �ਸੈ� ਖਤਮ �ੋਣ ਉੱਤੇ ਹਿਸ�ਫ਼ OMR ਸ਼ੀ� �ੀ ਹਿਡਪ�ੀ ਸੁਪ�ਡੈਂ� ਨੰੂ ਸੌਂਪਣੀ �ੈ।

14. ਉਮੀਦ�ਾ� ਦਆੁ�ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਕਸੇ �ੀ ਹਿਕਸਮ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ�ੀਣਤਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀ �ੈਸ� ਲਈ 
ਪਾਤ�ਤਾ �ੱਦ ਕ� ਹਿਦੱਤੀ ਜਾ�ੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਹਿ�ੱਚ ਸੈਂ�� ਸੁਪ�ਡੈਂ� ਦਾ ਫ਼ਸੈਲਾ ਆਖ�ੀ �ੋ�ੇਗਾ।

15 ਗੋMੇ ਨੰੂ ਭ�ਨ ਦਾ ਤ�ੀਕਾ: 

ਸ�ੀ         ਗ਼ਲਤ


