ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੰ ਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਨੂੰ ਮੁੱ ਖ ਰੱ ਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਸ-ਚਸਲਰ
ਸਾਿਹਬ ਵਲ% ਪ'ਵਾਿਨਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਿਲਆਂ ਦੀ ਲੋ ਅ ਿਵਚ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਿਨਮਨ ਸੂਚਨਾ/ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ
ਕੀਤੀ ਜਦੀ ਹੈ। ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਿਕ ਿਨਮਨ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਦੱ ਤੀ ਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ
ਕਰਨੀ ਹੈ।:
1.

ਕ1ਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰ ਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮਟ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਸਹੂਲਤ ਸੈ2ਨ 2017-18 ਅਤੇ
2018-19 ਦੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ (ਿਕ4 ਜੋ 2016-17 ਤੱ ਕ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ

ਗੋਲਡਨ

ਚਸ ਪਿਹਲ ਹੀ ਦੇ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਸੀ।)।
2.

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਿਬਨ8-ਪੱ ਤਰ (ਸਮੇਤ ਅਸਾਈਨਮਟ/ਟੈਸਟ/ਵਾਈਵਾ ਲਈ ਿਬਨ8) 30 ਸਤੰ ਬਰ 2019
ਤੱ ਕ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਿਮਤੀ ਤ% ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਿਬਨ8-ਪੱ ਤਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ9 ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।।

3.

ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ< ਇੰ ਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮਸਟ ਲਈ ਅਸਾਈਨਮਟਸ/ਟੈਸਟ/ਵਾਈਵਾ ਨਹ9 ਿਦੱ ਤਾ ਸੀ,
ਉਹ 5000/- ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਪ'ਤੀ ਸਮੈਸਟਰ (ਭਾਵ1 ਇਹ ਿਬਨ8 ਇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਿਕ4 ਨਾ ਹੋਵੇ) ਜਮ?
ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਾਈਨਮਟ/ਟੈਸਟ/ਵਾਈਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਮ? ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਦੀ ਅਸਲ ਰਸੀਦ ਅਸਾਈਨਮਟ
/ਟੈਸਟ/ਵਾਈਵਾ ਦੇਣ ਸਮ1 ਨਾਲ ਹੀ ਜਮ? ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।। ਰਸੀਦ ਦੀ ਕਾਪੀ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ
ਕੋਲ ਰੱ ਖੇ।

4.

ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨ< ਅਸਾਈਨਮਟਸ/ਟੈਸਟ/ਵਾਈਵਾ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ ਪਰੰ ਤੂ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ? ਦੀ
ਇੰ ਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮਟ ਨਹ9 ਲੱਗੀ, ਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਿਬਨ8-ਪੱ ਤਰ ਨਾਲ ਅਸਾਈਨਮਟ ਦੀ ਰਸੀਦ (ਿਜੱ ਥੇ
ਅਸਾਈਨਮਟ ਲਾਗੂ ਹੈ) ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਮ? ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤ ਜੋ ਵੈਰੀਿਫਕੇ2ਨ ਉਪਰੰ ਤ
ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਿਸਫਾਰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।।

5.

ਇਹ ਸਪੱ 2ਟ ਕੀਤਾ ਜਦਾ ਹੈ ਿਕ ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੰ ਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮਟ ਿਵਚ ਜੀਰੋ ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ
ਹਨ ,

ਉਨ? ਦੀ ਇੰ ਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮਟ ਿਵਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹ9 ਮੰ ਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੇਸ

ਿਵਚਾਰੇ ਨਹ9 ਜਾਣਗੇ।
6.

ਿਜਹੜੇ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਿਬਨ8-ਪੱ ਤਰ/ਅਸਾਈਨਮਟ/ਰਸੀਦ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਕਲਾਸ,
ਿਵਸਾ, ਸੈ2ਨ (ਿਜਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨ< ਿਬਨ8-ਪੱ ਤਰ ਿਦੱ ਤਾ ਹੈ) ਗਲਤ ਿਲਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ? ਕੇਸ ਿਵਚ ਿਵਭਾਗ
ਿਕਸੇ

7.

ਪ'ਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ9 ਲਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਕੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹ9 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੇੱਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱ 2ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਿਕ ਜੇਕਰ ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਬਾਹਰੀ ਪ'ੀਿਖਆ ਿਵਚ
ਇੰ ਪਰੂਵਮਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ ਉਸਦੀ ਇੰ ਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮਟ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਿਨਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਿਪਛਲੀ ਹੀ
ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।।

ਨਟ:

1.

ਿਵਿਦਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਿਬਨ ਪੱ ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਮ,ਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ ਫਾਰਮ ਿਵਭਾਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ dccpbi.com ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।

2.
ਕ@ਮ?ਕ

ਿਵਿਦਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਿਬਨ-ਪੱ ਤਰ ਹੇਠ ਿਲਿਖਆਂ ਕਮਿਰਆਂ ਿਵਚ ਜਮ,? ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:
ਕਲਾਸ

ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ (ਪੁਰਾਣੀ ਿਡਸਟCਸ ਐਜੂਕੇEਨ
ਿਵਭਾਗ)

1

B.A-1 and B.A.-2

S-5

2

B.A.-3 and M.A. (ਅੰ ਗਰੇਜੀ, ਿਹੰ ਦੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ)

S-2, S-13

3

B.Com, M.Com, B.B.A

F-15

4

ਐਮ.ਏ. ( ਇਕਨਾਿਮਕਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾEਤਰ, ਸੋਸੋਲੋਜੀ, ਸੰ ਬੰ ਧਤ ਅਿਧਆਪਕ ਦੇ ਕਮਰੇ
ਿਹਸਟਰੀ,

ਪਬਿਲਕ

ਐਡਮਿਨEਟ@ੇEਨ,

ਿਸੱ ਖ

ਿਰਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱ ਡੀਜ਼, ਵੂਮੈੱਨ ਸਟੱ ਡੀਜ਼, ਐਜੂਕੇEਨ)

ਸਟੱ ਡੀਜ਼,

Keeping in view the problems of Students regarding Internal Assesment Hon'able Vice Chancellor had
constituted a Central Committee to look into the solution. As per the decisions of this committee the
following instructions are issued for the students for necessary actions.
1.

The recommendations of the central committee is to extend this provision only to
students of sessions

2017-18 and 2018-19 (Because students had already availed a golden

chance till 2016-17)
2.

Students will have to submit their application along with assigment or request for
test/viva till 30 September 2019 only. No request will be entertained after this date.

3.

The Students who had not submitted their assignments/given test or viva will deposit a fee
Rs. 5000/- per semester (even if internal of a single paper is to be

of

considered). They will

submit the original receipt of this fee along with assignment/request for test/viva. They will
keep a copy of this receipt with themselves.
4.

The Students who had submitted their assigments/given test/viva but intenal

assesment

is

not shown in result, will attach the receipt of assignments submission (wherever applicaple)
and a copy of their Detail marks card (DMC) along with their application so that the
necessary action can be taken as per the committee's recommendations.
5.

It is clarified that Zero marks attained in Internal Assesment will not be taken as marked
absent. Such cases will not be entertained.

6.

The

Department

will

not

be

responsible

if

the

student

writes

no./Class/subject/semester on his/her assignment. Such cases will not be
7.

wrong

roll

entertained.

It is also made clear that as per University rules if a student improves his/her marks in
External exams, the previous Intenal assesment will be carried forward

Note;

1.

A student has to submit two undertaking forms along with the application.

Undertaking forms are available on the Departmental Website : dccpbi.com
2.

Students can submit their application in the rooms as mentioned below:

Sr. No

Class

Room No. (Old DDE building)

1

B.A-1 and B.A.-2

S-5

2

B.A.-3 and M.A. (English, Punjabi, Hindi)

S-2, S-13

3

B.Com, M.Com, B.B.A

F-15

4

MA ( Economics, Political Science, Sociology, History, Concerned

Teachers'

Public Administration, Sikh Studies, Religious Studies, Rooms/P.A. to teachers (Room
Women Studies, Education)

No. F-23)

ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ

ਮC………………………………………..
ਸੈEਨ

ਸੁਪੱਤਰ

…………………………………….

ਰੋਲ

/

ਸਪੁੱ ਤਰੀ

…………………………………………………….

ਨੰਬਰ……..………………….

ਕਲਾਸ………………………………

ਸਮੈਸਟਰ………………………………. ਿਵਚ ਪੇਪਰ ਿਦੱ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ /ਕੁਝ
ਪੇਪਰ? ਿਵਚ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮCਟ ਨਹq ਲੱਗੀ। ਜਦr ਿਕ ਅਸਾਈਨਮCਟਸ ਜਮ,?
ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਿਫਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਿਵਚ ਮੇਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਿਦੱ ਤੀ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕੋਈ ਤਰੁੱ ਟੀ ਪਾਈ ਜ?ਦੀ ਹੈ ਤ? ਮC ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁੰ ਮੇਵਾਰ
ਹੋਵ?ਗਾ/ਹੋਵ?ਗੀ।
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
ਿਮਤੀ:

ਅੰ ਡਰਟੇਿਕੰ ਗ

ਮC………………………………………..
ਸੈEਨ

ਸੁਪੱਤਰ

…………………………………….

ਰੋਲ

/

ਸਪੁੱ ਤਰੀ

…………………………………………………….

ਨੰਬਰ……..………………….

ਕਲਾਸ………………………………

ਸਮੈਸਟਰ………………………………. ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਿਲਆ ਹੈ। ਪਰ ਿਪਛਲੀ ਕਲਾਸ ਿਵਚ
ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮCਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ
ਨਹq ਬਣ ਰਹੀ, ਿਜਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੰ ੂ Not Eligible ਕਰ ਿਦੱ ਤਾ ਿਗਆ ਹੈ।
ਮC ਿਵਭਾਗ ਵਲr ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮCਟ ਲਈ ਿਦੱ ਤੇ ਿਵਸੇE ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲC ਦੇ ਹੋਏ
ਮੌਜੂਦਾ ਸੈEਨ ਦੇ ਪੇਪਰ? ਿਵਚ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾੰਹੁਦੀ ਹ?। ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ
ਿਪਛਲੇ ਸੈEਨ ਦੇ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੇ ਮC ਮੌਜੂਦਾ ਸੈEਨ ਦੇ ਪੇਪਰ? ਲਈ Not Eligible
ਸਾਬਤ ਹੁੰ ਦਾ/ ਹੁੰ ਦੀ ਹ? ਤ? ਮC ਪ@ੋਵੀਜ਼ਨਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਿਦੱ ਤੇ ਪੇਪਰ? ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕਲੇ ਮ ਨਹq
ਕਰ?ਗਾ/ਕਰ?ਗੀ।
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
ਿਮਤੀ:

