
ਨਿਯਮ ਅਤ ੇਹਦਾਇਤਾਾਂ 
 

ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਾਂ ਦੀ ਰੀ-ਚੈਨ ਿੰਗ ਿਾਲ ਸਿੰਬਧਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹਿ:-  

************************************************************************************************************************************************************************ 

1 ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ  ਿਤੀਜਾਾਂ ਐਲਾਿੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀ-ਚੈਨ ਿੰਗ ਦ ੇਸਨਡਉਲ ਅਿੁਸਾਰ ਫਾਰਮ ਆਿ-ਲਾਇਿ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰਿ ਦੋ ਬਾਅਦ ਚਲਾਿ 

ਸਬਿੰਧਤ ਨਜਲਹੇ  ਦ ੇਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਾਂ ਮੁੱਖ-ਦਫਤਰ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ੂਲ ਨਸਨੱਖਆ ਬੋਰਡ ਨਵਖੇ ਜਮਾਾਂ  ਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ| ਜਾਰੀ ਸਨਡਊਲ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ  ੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਸਵੀ ਾਰ ਿਹੀਂ  ੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ| 

2 ਦਫਤਰ ਨਵੱਚ ਮੜੁ-ਮੁਲਾਾਂ ਣ (Re-evaluation) ਿਹੀਂ  ੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ|  ੇਵਲ ਰੀਚੈਨ ਿੰਗ ਹੀ  ੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੀਚੈਨ ਿੰਗ  ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੇਠ 

ਨਲਖੀਆਾਂ ਗੱਲਾਾਂ ਦਾ ਨਧਆਿ ਰੱਨਖਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ:- 

 •  ੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦਾ  ਨਲੱਪ ਠੀ  ਲੱਗਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨਵੱਚੋ  ੋਈ ਪਿੰਿਹ ਾ ਨਿ ਨਲਆ, ਫਨਿਆ ਜਾਾਂ ਬਦਨਲਆ ਤਾਾਂ ਿਹੀਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ 

ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਨਿਹਆਾਂ ਦੀ ਨਗਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ? 

•  ੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੀ ਹੱਥ ਨਲਖਤ ਪਰੀਨਖਆਰਥੀ ਦੀ ਨਬਿੈ ਪੱਤਰ ਨਵੱਚ ਦਰਜ ਨਲਖਤ ਿਮੂਿੇ ਿਾਲ ਮੇਲ ਖਾਾਂਦੀ ਹੈ? 

•  ੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਿ-ਉੱਤਰ ਪਰੀਨਖਅ  ਵਲੋਂ  ਮਾਰ   ੀਤੇ ਗਏ ਹਿ? 

•  ੀ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਪਰਸ਼ਿਾਾਂ ਲਈ ਨਦੱਤ ੇਅਿੰ ਾਾਂ ਦਾ  ੱੁਲ ਜੋੜ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ (Title) ਪਿੰਿਹੇ  ਤੇ ਠੀ  ਨਲਨਖਆ ਹੈ? 

3 ਰੀ-ਚੈਨ ਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ 400/- ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਉੱਤਰ ਪਤੱਰੀ ਹੈ| ਦਸਵੀਂ ਪਰੀਨਖਆ ਦੇ ਨਵਸ਼ਾ ਪਿੰਜਾਬੀ ਏ ਅਤੇ ਬੀ-ਪੇਪਰ ਦੀ ਰੀਚੈਨ ਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ 

400+400=800/- ਰੁਪਏ ਹੈ| 

4 ਪਰੀਨਖਆਰਥੀ ਿੂਿੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀਆਾਂ ਆਰ.ਿੀ.ਆਈ ਐ ਿ ਅਧੀਿ ਵੇਖਣ/ਫੋਿੋ ਸਿੇਿ ਦੀ ਮਿੰਗ ਤੇ ਪਰੋਸੈਨਸਿੰਗ ਫੀਸ ਹੇਠ ਨਲਖੇ ਅਿੁਸਾਰ ਹੈ :- 

 

  ਰੀ-ਚੈਨ ਿੰਗ ਫੀਸ   400/- ਪਰਤੀ ਪੇਪਰ 

  ਆਰ.ਿੀ.ਆਈ ਦੀ ਫੀਸ   10/- ਰੁਪਏ 

  ਪਰੋਸੈਨਸਿੰਗ ਫੀਸ   500/- ਰੁਪਏ 

  ਫੋਿੋ  ਾਪੀ ਪਰਾਪਤ  ਰਿ ਦੀ ਫੀਸ   2/- ਰੁਪਏ ਪਰਤੀ ਪੇਜ਼ 

 

5 ਬੈਂ  ਨਵੱਚ ਫੀਸ ਚਲਾਿ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਾਂ  ਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਪਰਿੰਿ ਤੇ ਹੱਖ ਨਲਖਤ ਿਮੂਿੇ ਵਾਲਾ  ਾਲਮ ਭਰਿ ਉਪਰਿੰਤ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਅਸਲ 

ਚਲਾਿ ਦੀ  ਾਪੀ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਜਾਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪਿੰਜਾਬ ਸ ੂਲ ਨਸੱਨਖਆ ਬੋਰਡ ਨਵਖੇ ਜਮਾਾਂ  ਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ| 

6 ਰੀ-ਚੈਨ ਿੰਗ ਦੀ 400/- ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰਿ ਤੇ ਨਵਨਦਆਰਥੀ ਿੂਿੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਤਰੀ ਿਹੀਂ ਨਦਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ. 

7 ਆਰ.ਿੀ.ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਫੀਸ ਭਰਿ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀ  ੇਵਲ ਪਰੀਨਖਅਰਥੀ ਿੂਿੰ ਹੀ ਨਵਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ. 

8 ਇਸ ਨਬਿੈ-ਪੱਤਰ ਿਾਲ ਅਸਲ ਿਤੀਜਾ  ਾਰਡ ਿਾ ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇ|  ੇਵਲ ਫੋਿੋ ਸਿੇਿ  ਾਪੀ ਹੀ ਿਾਲ ਿੱਥੀ  ੀਤੀ ਜਾਵੇ| ਅਸਲ ਿਤੀਜਾ 

 ਾਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ  ਮਿੰਗ  ਰਿ ਤੇ ਹੀ ਭੇਨਜਆ ਜਾਵੇ| 

9 ਰੀਚੈਨ ਿੰਗ ਲਈ ਅਪਲਾਈ  ਰਿ ਦੀ ਅਿੰਨਤਮ ਨਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਨਦਿਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ-2 ਰੀਚੈਨ ਿੰਗ ਦਾ ਿਤੀਜਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬ- ਸਾਈਿ ਤੇ 

ਦੇਨਖਆ ਜਾ ਸ ਦਾ ਹੈ| 

10 
Ú¥Ó ¬óÐ ÒóÐ ÚÒÓÖãÓÖ ÚÄ¤ØÅ ÚÂó¼Ø ²ØÒã Ú¨ °ÐØÅ ²ÅÏã¶ Õë» ¦ÝÆÏâ¼ ÅØÐ ÂÛ ÅØÐ ÕÛ ÏÛ-°èÚ â̈¬ ÂØ ÇØÏÌ ÚÆâñ¶ ÚÅ¨Ð 

²ØÒã¬Ø, °ÐØÅ ¼ã ÂÏ² ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û (²ã¨Ï Ú¨Óã ÚÒÓÖãÓÖ ÕÐØ¼ ÚÒó° ÚÌ¼Û ÚÒó° ÒØÄØ ÒÛ ÕÝâÂØ Õè ¼Ù °ÐØÅ ÂÛ ¤ØªÏÛ 

ÚÌ¼Û ¦ÝÕÛ ÏÕã¬Û ²ë °ÐØÅ ¦ÝóÆÏ ÂÏ² Õè, °ÐØÅ ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û ª¼Ì Õë» ¦ÝÆÏâ¼ ÕÛ °ÐØÅ ÏÛ²ÅÏã¶ ¨Û¼Ø ²Ø Ó ã̈¬Ø) 

¼ó¨ ÕÏ ÕØÐ¼ ÚÒó° Éè×¨ ÚÒó° ÇÛÓ ²ÌðÙ ¨ÏÒØ¥Û ²ØÒã ¤¼ã ÇØÏÌ ÂØ ÚÆâñ¶ ÓÌã¼ °ÐØÅ ÂÛ ¨ØÆÛ ÓÉâÄ¼ ªã¼ÏÛ ÂÇ¼Ï / 

ÌÝóª ÂÇ¼Ï ÚÒó° ²ÌðÙ ¨ÏÒØÚ¥¤Ø ²ØÒã¢  

 • ÏÛ-°èÚ¨â¬ ÂØ ÇØÏÌ ÊÏÅ ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û 28-07-2017 

• Éè×¨ ÚÒó° ÇÛÓ ²ÌðØ ¨ÏÒØ¦Ý» ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û 02-08-2017 

• ¸ÛÆÞ ÚÒó° ÇØÏÌ ²ÌðØ ¨ÏÒØ¦Ý» ÂÛ ¤ØªÏÛ ÚÌ¼Û 05-08-2017 

 

ÚÒÓÖãÓÖ Åë¶ : Ú¥Õ ÇØÏÌ ¸Ø¨ ÏÙÕÛ ÌÝóª-ÂÇ¼Ï ÅØ ÊãÚ²¤Ø ²ØÒã Ú¥Ó ÇØÏÌ ÅÞâ ¨ãÒÐ ªã¼ÏÛ ÂÇ¼Ï ²Ù ÌÝóª-ÂÇ¼Ï ÚÒªã ÂÓ¼Û ÕÛ ²ÌðØ 

¨ÏÒØÚ¥¤Ø ²ØÒã ²Û¢ 

 


