
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ 

ਮੁੜ ਮੁਲ.ਕਣ (Re-evaluation)ਸਬੰਧੀ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ. 

 

1) ਮੜੁ ਮੁਲ%ਕਣ ਕਵੇਲ ਿਲਖਤੀ ਪੇਪਰ% (Theory Papers) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ:ਯੋਗੀ ਪੇਪਰ% (Practical Papers) ਦੀ ਮੁੜ 

ਮਲੁ%ਕਣ ਨਹ= ਹੋਵੇਗਾ   

2) ਬੋਰਡ ਵੱਲB ਨਤੀਜਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤB ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਮੁਲ%ਕਣ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ  

ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਿਪ:ੰ ਟ ਆਪਣ ੇਕਲੋ ਰੱਖੇਗਾ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਡਊਲ 

ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਿਮਤੀਆਂ ਤB ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸਿਵਕਾਰ ਨਹ= ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ  

3) ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਮਲੁ%ਕਣ ਦੀ ਫੀਸ ਤB ਿਬਨ% /ਅਧੂਰ ੇਫਾਰਮ% ਤੇ ਕਈੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ= ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਅਿਜਹ ੇ

ਫਾਰਮ ਿਬਨ% ਿਕਸੇ ਅਗੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤB ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ  ਮੁੜ ਮੁਲ%ਕਣ ਦੀ ਜਮZ% ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੂਤ ਿਵੱਚ 

ਵਾਿਪਸ/ਐਡਜਸਟ (Refund/Adjust) ਨਹ= ਹੋਵੇਗੀ   

ਮੜੁ ਮਲੁ%ਕਣ ਫੀਸ 1000/ਰ ੁ: ਪ:ਤੀ _ਤਰ ਪੱਤਰੀ 

_ਤਰ-ਪੱਤਰੀ ਵੇਖਣ/ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦਸਤੀ ਪ:ਾਪਤ ਕਰਨ 

ਦੀ ਪ:ੋਸਿੈਸੰਗ ਫੀਸ  

500/- ਰ:ੁ ਅਤੇ 2/-ਰ:ੁ ਪ:ਤੀ ਪੰਨਾ(ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ) 

4) ਮੜੁ ਮੁਲ%ਕਣ ਕੀਤੀਆਂ _ਤਰ ਪੱਤਰੀਆ ਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜੇ ਅੰਕ ਵੱਧ ਜ%ਦ ੇਹਨ ਤ% ਵੱਧ ਅੰਕ% 

ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਅੰਕ ਘੱਟ ਜ%ਦ ੇਹਨ ਤ% ਘੱਟ ਅੰਕ% ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਸੋਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ  ਮੁੜ ਮਲੁ%ਕਣ ਉਪਰੰਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਨਤੀਜਾ, 

ਅੰਿਤਮ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ  

5) ਜੇਕਰ ਮੜੁ ਮਲੁ%ਕਣ ਦੌਰਾਨ 10% ਤB ਵੱਧ ਅੰਕ% ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ% ਕਸੇ ਤੀਜੇ ਪ:ੀਿਖਅਕ ਕਲੋ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਦੂਸਰ ੇਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪ:ੀਿਖਅਕ ਵੱਲB ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ% ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣ,ੇ ਉਸੇ ਤਰZ% ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ  

6) ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਮੁਲ%ਕਣ ਉਪਰੰਤ _ਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤ% ਵਾਧ ੂਹਰੋ ਸਮ% ਨਹ= ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਪਿਹਲ% ਿਦੱਤੇ 

ਸ਼ਿਡਊਲ /ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਤੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ  

7) ਮੜੁ ਮਲੁ%ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵ{ੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ  ਜੇਕਰ ਅੰਕ% ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ 

ਤ% ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰੀਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲB  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਨੰੂ ਸਬੰਧਤ ਪਰੀਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ 

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਮZਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵ% ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪ:ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ  ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਜਦB ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਤ% ਹੀ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇ  
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ਰੀ-ਚੈਿਕੰਗ ਸਬੰਧੀ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ..

                    

· 

· 

· 

· Title

ਦੀਦੀ ਲਈਲਈ
 

. ਨਤੀਜਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨ}  ਤੱਕ ਬਰੋਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ  
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