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ਪੰ ਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱ ਿਖਆ ਬੋਰਡ
ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ

(Re-evaluation)ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ

1) ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਕੇਵਲ ਿਲਖਤੀ ਪੇਪਰ (Theory Papers) ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਯੋਗੀ ਪੇਪਰ (Practical Papers) ਦੀ ਮੁੜ
ਮੁਲ ਕਣ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ ।
2) ਬੋਰਡ ਵੱ ਲ ਨਤੀਜਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਨ ਉਪਰੰ ਤ ਉਸ ਦਾ ਿਪੰ ਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱ ਖੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਡਊਲ
ਿਵੱ ਚ ਦਰਜ ਿਮਤੀਆਂ ਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸਿਵਕਾਰ ਨਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
3) ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਦੀ ਫੀਸ ਤ ਿਬਨ /ਅਧੂਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਅਿਜਹੇ
ਫਾਰਮ ਿਬਨ ਿਕਸੇ ਅਗੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤ ਰੱ ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਦੀ ਜਮ ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱ ਚ
ਵਾਿਪਸ/ਐਡਜਸਟ (Refund/Adjust) ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਫੀਸ

1000/ਰੁ : ਪਤੀ

ਤਰ ਪੱ ਤਰੀ

ਤਰ-ਪੱ ਤਰੀ ਵੇਖਣ/ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦਸਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ 500/- ਰੁ: ਅਤੇ 2/-ਰੁ: ਪਤੀ ਪੰ ਨਾ(ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ)
ਦੀ ਪੋਸਿੈ ਸੰ ਗ ਫੀਸ
4) ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤੀਆਂ

ਤਰ ਪੱ ਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜੇ ਅੰ ਕ ਵੱ ਧ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਵੱ ਧ ਅੰ ਕ

ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਅੰ ਕ ਘੱ ਟ ਜ ਦੇ ਹਨ ਤ ਘੱ ਟ ਅੰ ਕ ਅਨੁ ਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਸੋਿਧਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਉਪਰੰ ਤ ਘੋਿਸ਼ਤ ਨਤੀਜਾ,
ਅੰ ਿਤਮ ਨਤੀਜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
5) ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਦੌਰਾਨ 10% ਤ ਵੱ ਧ ਅੰ ਕ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ ਕੇਸ ਤੀਜੇ ਪੀਿਖਅਕ ਕੋਲ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ
ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੀਿਖਅਕ ਵੱ ਲ ਿਦੱ ਤੇ ਗਏ ਅੰ ਕ ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣੇ, ਉਸੇ ਤਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ
ਜਾਵੇਗਾ।
6) ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਉਪਰੰ ਤ

ਤਰ ਪੱ ਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੈ ਣੀ ਹੈ ਤ ਵਾਧੂ ਹੋਰ ਸਮ ਨਹ ਿਦੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿਹਲ ਿਦੱ ਤੇ

ਸ਼ਿਡਊਲ /ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਤੀਆਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
7) ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈ ਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੰ ਕ ਿਵੱ ਚ ਸੋਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ
ਤ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਅਗਲੇ ਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰੀਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਬੰ ਧਤ ਪਰੀਿਖਆ ਸ਼ਾਖਾ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਜਦ ਮੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇ।
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ਰੀ-ਚੈਿਕੰ ਗ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ
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