
 
 

 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ: DRD/SGNDC/001      ਿਾਰੀਖ਼ : ਅਪ੍ਰੈਲ 3, 2021 

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਵੇ ਜੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ੋਸਟ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼੍ਤਿਹਾਰ ਨੋਤਟਸ 

ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਤਿਟੀ ਨੇ ਤਵਸ਼ਵ ਸ਼਼ਾਂਿੀ ਅਿੇ ਿਮਾਨਿਾ ਨੰੂ ਮ ੁੱ ਖ ਰਖਤਿਆਂ ਸ਼ਰੀ ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜੀ ਿੀਆਂ ਤਿੁੱ ਤਖਆਵ਼ਾਂ ’ਿੇ ਖੋਜ ਨੰੂ 
ਉਿਸ਼ਾਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੀ ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜੀ ਚੇਅਰ ਿੀ ਿਥਾਪ੍ਨਾ ਕੀਿੀ ਹੈ| ਐਲ.ਪ੍ੀ.ਯ ੂਿ ੇਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ਼ਾਂ ਿ ਆਰਾ ਤਿੁੱ ਖ ਅਤਿਐਨ ਿ ੇਖੇਿਰ 
ਤਵਚ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੁੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਿਰ, ਸ਼ਰੀ ਗ ਰੂ ਨਾਨਕ ਿੇਵ ਜੀ ਚੇਅਰ ਿੀ ਪੋ੍ਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜ ਿਕਿੇ ਹਨ| 

ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਤਸਰਲੇਖ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ੂਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਚੇਅਰ  

ਤਗਣਿੀ 1 

ਿਕੂਲ ਿਕੂਲ ਆਫ ਤਹਊਮੈਤਨਟੀਜ਼, ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਤਿਟੀ 
ਕਾਰਜਕਾਲ ਿੀ ਤਮਆਿ 3 ਿਾਲ (ਿਿੁੱਲੀਬਖਸ਼ ਿਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਿਰਸ਼ਨ ਿ ੇਅਿੀਨ) 
ਯੋਗਿਾ ਪ੍ੀਐਚਡੀ ਿ ੇਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਿਰ ਅਿੇ ਤਿੁੱ ਖ ਅਤਿਐਨ ਿ ੇਖੇਿਰ ਤਵਚ ਸ਼ਾਨਿਾਰ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 

ਅਰਜ਼ੀ ਿਾ ਪ੍ਿੰਿੀਿਾ ਢੰਗ  
ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਿਵਾਰ਼ਾਂ ਨੰੂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜ਼ੀ (ਤਿਲਚਿਪ੍ੀ ਿਾ ਪ੍ੁੱਿਰ, ਖੋਜ ਯੋਗਿਾਨ, ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, 
ਬਾਔਡਾਟਾ ਆਤਿ) ਨੰੂ ਇਿ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹਾ ਕਰਨ ਿੀ ਲੋੜ ਹੈ (edo.ri@lpu.co.in)  

ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਿ ਕਰਨ ਿੀ 
ਆਖਰੀ ਿਾਰੀਖ਼  

ਅਪ੍ਰੈਲ 12, 2021 

 

ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ ੁੱ ਛਤਗੁੱਛ ਲਈ, ਤਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ edo.ri@lpu.co.in  ਨਾਲ ਿੰਪ੍ਰਕ ਕਰੋ 

 

ਐਗਜ਼ੈਕਤਟਵ ਡੀਨ 

ਤਰਿਰਚ ਐਡਂ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ 
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Advertisement No.: DRD/SGNDC/001     Date: April 3, 2021 

ADVERTISEMENT NOTICE FOR INVITING APPLICATIONS FOR THE POST OF PROFESSOR, 

SHRI GURU NANAK DEV JI CHAIR  

 

The Lovely Professional University has established Shri Guru Nanak Dev Ji Chair for Global Peace and Equality 

by promoting research around the teachings of Shri Guru Nanak Ji.  Applications are invited from the faculty 

members of LPU for the post of Professor, Shri Guru Nanak Dev Ji Chair having an outstanding research profile 

in the field of Sikh Studies.  

Title of the job Professor, Shri Guru Nanak Dev Ji Chair  

Number  1 

School School of Humanities, Lovely Professional University  

Duration of the tenure 3 Years (Subjected to the satisfactory annual performance) 

Eligibility 
Professor with PhD and having outstanding research profile in the field of 
Sikh Studies 

Preferred mode of 
application 

Interested candidates are required to submit their application (Letter of 
interest, research contributions, work plan, Curriculum Vitae etc.) through 

an email to (edo.ri@lpu.co.in)  

Last date of receipt of 
applications 

April 12, 2021 

For any further inquiries, please write edo.ri@lpu.co.in 

 

 

Executive Dean 

Research and Innovation 
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