ਪੰ ਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ

ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਸਟਆਲਾ
UGC-SAP (CAS-II) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ਼ੈਲੋ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਇਸ਼ਵਿਹਾਰ
ਪ੍ਰੋਜਕ
ੈ ਟ: CAS-II/2018 (SAP-III)
ਲੋ ੜੀਂਦੀ ਅਸਾਮੀ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ਼ੈਲੋ: 02 (ਦੋ) 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਪਰੋਜੈਕਟ ਜਾਰੀ ਰਸਿਣ ਤੱ ਕ, ਫ਼ੈਲੋਸ਼ਿਪ੍: 14000
ਰੁਪ੍ਏ+ ਮਕਾਨ ਭੱ ਤਾ (ਸਬਨਹਾਂ ਨੈੱਟ ਯੋਗਤਾ) 16000+ਮਕਾਨ ਭੱ ਤਾ (ਨੈੱਟ ਯੋਗਤਾ) ਪ੍ਰਸ਼ਿ ਮਹੀਨਾ।
ਯੋਗਤਾ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਕਸੇ ਮਾਨਿਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਯੂਨੀਵਰਸ਼ਸਟੀ ਿੋਂ ਐੈੱਮ.ਏ. ਪੰ ਜਾਬੀ ਘੱ ਟ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ (ਜਰਨਲ ਵਰਗ
ਲਈ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 55 ਪਰਤੀਸ਼ਤ, SC/ST/PH ਲਈ 50 ਪਰਤੀਸ਼ਤ) ਨਾਲ ਪਾਿ ਕੀਤੀ ਿੋਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਸਟੰ ਗ ਅਤੇ
ਕੰ ਸਪਊਟਰ (PGDCA/M.Sc. IT) ਸਵੱ ਚ ਮੁਿਾਰਤ ਰੱ ਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਿ ਸਦੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ
ਉਮਰ 40 ਿਾਲ ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ।
ਸਬਨ ਪੱ ਤਰ ਿਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਿਮੇਤ ਪ੍ੂਰਾ ਬਾਇਓ ਡੈਟਾ ਅਤੇ ਿੰ ਬੰ ਧਤ ਦਿਤਾਵੇਜ (ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਸ਼ਿਿ) ਸਮੇਿ
ਸ਼ਮਿੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਿੱ ਕ ਈਮੇਲ headpunjabi@gmail.com, punjabidepartmentpup@gmail.com ਜਾਂ
ਡਾਕ (ਪਤਾ: ਮੁਖੀ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਵਭਾਗ, ਆਰਟਿ ਬਲਾਕ ਨੰ. 05, ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਸਟਆਲਾ-147002) ਰਾਿੀਂ
ਪਿੁੰ ਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਿੀਦੀਆਂ ਿਨ।
ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰ ਟਰਸ਼ਵਊ ਦੀ ਸ਼ਮਿੀ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਦੱ ਸੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰ ਟਰਸ਼ਵਊ ਲਈ ਕੋਈ ਟੀ.ਏ./ਡੀ.ਏ.
ਨਹੀਂ ਸ਼ਦੱ ਿਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ADVERTISEMENT FOR PROJECT FELLOW UNDER UGC-SAP (CAS-II)

Project: CAS-II/2018 (SAP-III)
Required Post: Project Fellow: 02 (Two) upto 31 March 2023 or Upto period of
Project, Fellowship ₹14,000/- + HRA (Non-NET) and ₹16,000/- + HRA (NET)
per month.
Qualification: Candidate must have passed MA (Punjabi) from any
recognised University with second class (Minimum of 55% marks for general
category, 50% in case of SC/ST/PH). Preference will be given to candidate
having good hand in video editing and computer expertise (PGDCA/M.Sc. IT).
The candidate should be below the age of 40 years.
The applications on a plain paper along with resume and all testimonials
(self-attested) should be sent to the email address headpunjabi@gmail.com
and punjabidepartmentpup@gmail.com or by post (Address Head, Arts Block
No. 05, Department of Punjabi, Punjabi University, Patiala-147002) upto
October 15, 2018, 04:00 p.m.


Kindly mention your details like contact address, E-Mail., Cell No, Telephone
No etc



Short listed candidates will be called for interview by email or phone call. No
TA/DA will be provided for interview.

