
BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DERA GHAZI KHAN 

Application form for Spelling correction in Name/Father’s Name 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Name of Candidate according to Matric Certificate_______________________________ 
 
2. Father’s Name according to Matric Certificate___________________________________ 
 
3. Claimed/Required Spelling in Name___________________________________________ 
 
4. Claimed/Required Spelling in Father’s Name____________________________________ 
 
5. Matric Roll No.____________ Annual/Supply___________ Year______________ 
 
6. Reason for Spelling Correction in Name/Father’s Name___________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
7. Habib Bank Challan No.________ Dated________Fee paid_______ Branch Name______ 
 
8. Home Address____________________________________________________________ 
 
 ________________________________________________________________________ 
 
9. Signature of Applicant________________  Mobile No._____________________ 
 
10. Signature & Stamp of Principal/Headmistress___________________________________ 
 
11. CNIC No._________________________ Mobile No.___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Paste Fresh  Colour 

Attested 
Photo  here 

 
 
 

For  Office use only 
Application No.______/ACM 
HBL Challan No.__________ 
Dated__________________ 
Received Rs._____________ 
Signature  s.s.f___________ 
] 



درستی نبم/ولدیت کے   (Spelling)فبرم ہجے  تدرخواس

 لئے ضروری ہدایبت

 ہجے درستی کروانے لے لیے استعمبل ہو گب()یہ فبرم میٹرک برانچ میں 

 

یہ دزخواظت فبزم اُمیدواز کے نبم/ولدیت میں ہجے/ظپیلنگ دزظتی کے  ۔1

کے لئے دزج ذیل کبغرات لف کسنب  لیے اظتعمبل کیب جب ظکتب ہے جط 

 ضسوزی ہیں۔

ہجے دزظتی نبم/ولدیت کے لیے دزخواظت فبزم اوز فوٹو کعی بھی ظکول  ۔2

کے آفیعس  11گوزنمنٹ کے گسیڈ  عی بھی وفبقی/صوببئی کے ظسبساہ یب ک

ظے تصدیق کسوایب جبظکتبہے۔ تصدیق کنندہ کے لیے الشمی ہے کہ وہ اپنی 

مہس ثبت کسے اوز اپنب شنبختی کبزڈ نمبس اوز موببئل نمبس ضسوز تحسیس  

 کسے وزنہ تصدیق قببل قبول نہ ہوگی۔

کبزڈ/ظسٹفیکیٹ  ڈیسہ بوزڈ کی طسف  ظے جبزی کسدہ اصل زشلٹ ۔3

 دزخواظت کے ہمساہ لف کسیں۔

 اُمیدواز یب والد کے شنبختی کبزڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کبپی لف کسیں۔ ۔4

اگس اُمیدواز اپنے نبم اوز ولدیت دونوں میں ہجے دزظت کسوانب چبہتب ہے  ۔5

دونوں کی فیعیں ظبل کے حعبة ظے ادا  تو اُظے ہجے دزظتی نبم اوز ولدیت 

 کسنب ہونگی۔

 ہجے درستی نبم/ولدیت کے لیے فیس کب شیڈول
 شرح فیس میٹرک پبس کرنے کے بعد کب عرصہ نمبرشمبر

میٹسک امتحبن کے نتیجہ شبئع ہونے ظے  .1

 (ظبل تک2دو)

 زوپے1500/-

میٹسک امتحبن کے نتیجہ شبئع ہونے ظے  .2

 ( ظبل تک5پبنچ)

 زوپے2500/-

میٹسک امتحبن کے نتیجہ شبئع ہونے ظے  .3

 (ظبل تک10دض)

 زوپے3500/-

میٹسک امتحبن کے نتیجہ شبئع ہونے ظے  .4

 ( ظبل کے بعد10دض)

 زوپے5000/-

 

دزج ببال دظتبویصا/مجوشہ فیط میں ظے کعی ایک کی بھی عدم دظتیببی  نوٹ:

نہیں الئی جبئے گی۔ جط کی تمبم تس  کی صوزت میں کوئی کبززوائی عمل میں 

 وگی۔ذمہ دازی اُمیدواز پس عبئد ہ
 

 


