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ਪੰਜਾਬ ਸਕਲੂ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ 
           Print Date: 
           Date of Submitting  
 

 ਬਾਰਵ  ਸ਼ੇਣੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪਰੀਿਖਆ , ਕੰਪਾਰਟਮਟ/ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ (ਸਮੇਤ ਓਪਨ ਸਕੂਲ) ਅਤ ੇਵਾਧ ੂ

ਿਵਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਰੀ-ਚੈਿਕੰਗ ਲਈ ਿਬਨ-ਪੱਤਰ। 
 
Ref No........................../R1      Set No:- 
 
ਰੋਲ ਨੰਬਰ  ਸਾਲ/ਸਸ਼ੈਨ  
ਗਰੁੱ ਪ  ਕਟੈਾਗਰੀ  

ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਨ   ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ   

ਫੋਨ/ਮਬੋਾਇਲ ਨੰ:  ਈ.ਮਲੇ  

ਪਰੀਿਖਆ ਕਦਰ/ਕਾਲਜ/ਸਕੂਲ 

ਦਾ ਨ  

 

ਘੋਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਨਤੀਜਾ (ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦ ੇਵੇਰਵ)ੇ 
Sr. 
No. 

Subject Obt. Marks Rechecking Get Answer 
sheet copy 

Total Fees 

      

ਿਬਨਕਾਰ ਦੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਨਮੂਨਾ:-....................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

Candidate Address:- 
 

ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 

1. ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਪਤਾ 2. ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਪਤਾ 
 
 
 
 
 
 
 

 

For office use only 

 

Received on:      Ref No:    Received By:
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ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਿਸੱਿਖਆ ਬੋਰਡ 
           Print Date: 
           Date of Submitting  
 

 ਬਾਰਵ  ਸ਼ੇਣੀ ਸਤੰਬਰ 2022 ਦੀ ਅਨੁਪੂਰਕ ਪਰੀਿਖਆ , ਕੰਪਾਰਟਮਟ/ ਰੀ-ਅਪੀਅਰ (ਸਮਤੇ ਓਪਨ ਸਕੂਲ) ਅਤੇ ਵਾਧ ੂਿਵਸ਼ਾ 

ਦੀ ਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦ ੇਮੁੜ ਮਲੁ ਕਣ (Re-evaluation)ਲਈ ਿਬਨ-ਪੱਤਰ। 
 
Ref No........................../R2      Set No:- 
 
ਰੋਲ ਨੰਬਰ  ਸਾਲ/ਸਸ਼ੈਨ  
ਗਰੁੱ ਪ  ਕਟੈਾਗਰੀ  

ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਦਾ ਨ   ਿਪਤਾ ਦਾ ਨ   

ਫੋਨ/ਮਬੋਾਇਲ ਨੰ:  ਈ.ਮਲੇ  

ਪਰੀਿਖਆ ਕਦਰ/ਕਾਲਜ/ਸਕੂਲ 

ਦਾ ਨ  

 

ਘੋਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਨਤੀਜਾ (ਿਵਿਸ਼ਆਂ ਦ ੇਵੇਰਵ)ੇ 
Sr. 
No. 

Subject Obt. Marks Re-evaluation Get Answer 
sheet copy 

Total Fees 

      

ਿਬਨਕਾਰ ਦੀ ਹੱਥ ਿਲਖਤ ਨਮੂਨਾ:- ................................................................................................................ 

….......................................................................................................................................................... 

….......................................................................................................................................................... 

Candidate Address:- 

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ (Re-evaluation) ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੇਰੇ ਪਾਪਤ ਅੰਕ  ਿਵੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਣ,ਮੈਨੰੂ 

ਮੰਨਜੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਾਰੀਆ ਂਹਦਾਇਤ  ਪੜ ਲਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ ਅਤੇ ਮ ਇਨ  ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ  ਸਿਹਮਤ ਹ ।  
 

ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ 

1. ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਪਤਾ 2. ਪੱਤਰ ਿਵਹਾਰ ਲਈ ਪਤਾ 
 
 
 
 
 
 

 

For office use only 

 

Received on:     Ref No:    Received By: 
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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 ਪਯੋਗੀ ਪੇਪਰ  (Practical Papers) ਦੀ ਮੁੜ 

ਮਲੁ ਕਣ ਨਹ  ਹੋਵੇਗਾ ।  

2) ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਨਤੀਜਾ ਘੋਿਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ, ਮੁੜ ਮਲੁ ਕਣ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਕਵੇਲ ਆਨਲਾਈਨ ਭਿਰਆ ਜਾਵ।ੇ 

ਪਰੀਿਖਆਰਥੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਅਤ ੇਫੀਸ ਭਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਦਾ ਿਪੰਟ ਆਪਣ ੇਕਲੋ ਰੱਖੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਡਊਲ 

ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਿਮਤੀਆ ਂਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸਿਵਕਾਰ ਨਹ  ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

3) ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਮਲੁ ਕਣ ਦੀ ਫੀਸ ਤ ਿਬਨ  /ਅਧੂਰ ੇਫਾਰਮ  ਤ ੇਕਈੋ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ  ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਅਿਜਹ ੇ

ਫਾਰਮ ਿਬਨ  ਿਕਸੇ ਅਗੇਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ।ੇ ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਦੀ ਜਮ  ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਰੂਤ ਿਵੱਚ 

ਵਾਿਪਸ/ਐਡਜਸਟ (Refund/Adjust) ਨਹ  ਹੋਵੇਗੀ।  

ਮੜੁ ਮਲੁ ਕਣ ਫੀਸ 1000/ਰ ੁ: ਪਤੀ ਤਰ ਪੱਤਰੀ 

ਤਰ-ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦਸਤੀ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ 

ਪੋਸੈਿਸੰਗ ਫੀਸ  

500/- ਰ:ੁ ਅਤੇ 2/-ਰ:ੁ ਪਤੀ ਪੰਨਾ(ਫੋਟ ੋਕਾਪੀ) 

4) ਮੜੁ ਮੁਲ ਕਣ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰ ਪੱਤਰੀਆ ਂਦੇ ਨਤੀਜ ੇ ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਭਾਵ ਜ ੇ 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% ਤ ਵੱਧ ਅੰਕ  ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤ  ਕਸੇ ਤੀਜ ੇਪੀਿਖਅਕ ਕਲੋ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇ

ਦੂਸਰ ੇਅਤ ੇਤੀਸਰ ੇਪੀਿਖਅਕ ਵੱਲ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕ  ਦੀ ਔਸਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਤੀਜਾ ਜ ੋਵੀ ਬਣ,ੇ ਉਸੇ ਤਰ  ਐਲਾਨ ਕਰ ਿਦੱਤਾ 

ਜਾਵੇਗਾ। 

6) ਜੇਕਰ ਮੁੜ ਮੁਲ ਕਣ ਉਪਰੰਤ ਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਲੈਣੀ ਹ ੈਤ  ਵਾਧ ੂਹਰੋ ਸਮ  ਨਹ  ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤ ੇਪਿਹਲ  ਿਦੱਤ ੇ

ਸ਼ਿਡਊਲ /ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਿਮਤੀਆ ਂਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

7) ਮੜੁ ਮਲੁ ਕਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੰਕ  ਿਵੱਚ ਸੋਧ ਹੁੰ ਦੀ ਹ ੈ

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

ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵ  ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਪਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ 

ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਜਦ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵ ੇਤ  ਹੀ ਬੋਰਡ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵ।ੇ 
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ਰੀ-ਚੈਿਕੰਗ ਸਬੰਧੀ ਿਵਿਨਯਮ ਅਤ ੇਹਦਾਇਤ

                    

  

 

 

 
 

Title

 

pseb.ac.in)
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