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ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂ ਰ ੀ ਿਹਦ ਾਂ ਇਤਾਂ
IMPORTANT INSTRUCTIONS TO FILL THE ANSWER SHEET

1.

ਓ. ਐਮ. ਆਰ. ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਨੀਲੇ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਬਾਲ ਪੇਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਯੋਗ ਕਰੋ |
Use Blue/Black Ball Point Pen only to fill OMR Answer Sheet.

2.

ਅਪਣਾ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਕੈਟੇਗੋਰੀ, ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਾ ਕੋਡ ਸਪਸ਼ਟ ਿਲਖੋ ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਗੋਿਲਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਲਾ ਕਰੋ |
Write your name, Roll Number, Category and Discipline Code clearly and darken the corresponding ovals
properly.
ਉਦਾਹਰਣ :Example:-

3.

ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖਣ ਸਮਗਰੀ ਗੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ |
No entry should be out of its oval.

4.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਓ. ਐਮ. ਆਰ. ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਸੰਿਖਆ 5 ਿਵਚ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਲ੍੍ੜੀ ਕੋਡ ਨੰੰੂ ਜਰੂਰ ਭਰਨ |
Candidate must enter the Question Booklet Series code at item No. 5 of OMR answer sheet.

5.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਓ. ਐਮ. ਆਰ. ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਾਲਮ ਸੰਿਖਆ 8 ਿਵਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਜਰਰ
ੂ ਕਰੋ ਨਹੀੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰ ਿਦਤੀ
ਜਾਵੇਗੀ |
Candidate must sign at item No. 8 of OMR Answer Sheet failing which candidature shall be liable to be treated
as rejected.

6. ਪ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਗੂੜਾ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਗੋਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਖਰ ਿਵਖਾਈ ਨਾ ਦੇਵੇ |
Fill the answer of the question Dark and Complete, so that the alphabet inside the oval is not visible.
7.

ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੋਲੇ ਿਵਚ ਹੀ ਅਿਕੰਤ ਕਰੋ | ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਿਚੰਨ, ਖਰੋੋਂਚ ਆਿਦ ਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਓ.
ਐਮ. ਆਰ. ਉੱਤਰ ਪਤਰ ਨੂੰ ਮੋੜੋ |
Fill the answer within the oval provided. Do not make any stray mark anywhere on the answer sheet. Do not
fold or wrinkle the OMR answer sheet.

8.

ਇਕ ਪ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਿਦੱਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਹੀ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਭਰੋ | ਜੇ ਇਕ ਪ੍ਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਇਕ ਤੋਂ ਵਧ ਗੋਲੇ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ
ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਸਮਿਝਆ ਜਾਵੇਗਾ |
Darken only one oval for answer of each question as shown in the example below. If you darken more than one
oval, your answer will be treated as wrong.
ਉਦਾਹਰਣ :Example:-

9. ਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਸ਼ਨ ਪੁਸਿਤਕਾ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਿਕਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ |
Use question booklet for rough work. Do not use answer sheet for any rough work.

