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IMPORTANT INSTRUCTIONS REGARDING ADHOC APPOINTMENTS  

OF ASSISTANT PROFESSORS/LECTURERS in SGPC COLLEGES 

Last date of ONLINE REGISTRATION: 20-04-2021 

ONLINE REGISTRATION FEE: 500/- ONLY 

 
Phone No: 75270-07300,75270-07400 (during office hours) 

 

1. Candidates can apply online only on our website www.desgpc.org 

2. In no case any application form through post/by hand will be accepted. 

3. Written Test/Interview schedule can be checked on the website on 27-04-2021. 

4. The above Adhoc/Part-Time Posts are upto the end of the Academic Session 2021-22.  

5. The Number of posts may vary according to the workload. 

6. The candidates with minimum 50% marks in Graduation and 55% in Post Graduation are 
eligible for the above posts. Candidates who appeared in final examination of their Post 
Graduation degrees are not eligible. 

7. For Collegiate Schools, the candidate must have minimum 55% marks in Post Graduation 
in the relevant subject and minimum 50% marks in B.Ed. 

8. Written Test may be held for these posts before the interview, in which the number of 
candidates are more. In written test, 50% questions will be related with the concerned 
subject and remaining 50% questions will be related to Sikh Religion and History, General 
Awareness and Teaching/Research Aptitude.  

9. The candidates must have passed Punjabi upto Matric level for colleges situated in 
Punjab. 

10. Women candidates may be preferred for the posts in Girls Colleges.   

11. Sikh candidates should not be PATIT. 

12. The candidates are advised to re-check the Interview Schedule one day before the 

given date as under unavoidable circumstances the interview schedule may be changed. 

13. No TA/DA will be paid. 

14. Salary as per management norms. 

15. The undersigned has the right to cancel/postpone the interview. 
 

Sd/- 
Director Education 

SGPC, Patiala 

 

 



 
 

ਸ਼�ੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ�ਬੰਧਕ ਕਮਟੇੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲਜ� ਿਵਚ ਟੀਿਚੰਗ (ਐਡਹਾਕ) ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਪਿਟਆਲਾ ਤ) ਐਫੀਿਲਏਿਟਡ ਕਾਲਜ 

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

1 wksk r[ioh ekbi, casfjrVQ 
;kfjp 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਫੂਡ ਟੈਕਨ	 ਲੋਜੀ - 02, ਜਰਨਿਲਜ਼ਮ - 02, ਫਾਇਨ ਆਰਟਸ - 01, 

ਸਾਇਕਾਲੋਜੀ - 02, ਮਾਇਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜੀ - 02, ਜੂਆਲੋਜੀ - 04, ਬਾਟਨੀ - 02, 

ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 01, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ - 01, ਿਫਿਜਕਸ - 02, ਕਾਮਰਸ - 01 

2 ;qh r[o{ s/r pjkdo ykb;k ekbi, 
;qh nkBzdg[o ;kfjp 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕਾਮਰਸ -01, ਿਫਿਜਕਸ -02, ਜੂਆਲੋਜੀ -03, ਪੰਜਾਬੀ -02,  

ਇਕਨਾਿਮਕਸ -01, ਕੈਿਮਸਟਰੀ -02, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ -02, ਅੰਗਰੇਜੀ -01,  

ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ -02, ਜਰਨਾਿਲਜ਼ਮ ਐਡਂ ਮਾਸ ਕਿਮਊਨੀਕੇਸ਼ਨ -01, ਿਮਊਿਜਕ ਵੋਕਲ -01 

ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ -01 

3 r[o{ BkBe ekbi, p[Ybkvk, wkB;k 
 

 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ- ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ -01, ਿਫਿਜਕਸ -03, ਕੈਿਮਸਟਰੀ -01, ਕਾਮਰਸ -01, 

ਅੰਗਰੇਜੀ -03 

4 r[o{ jor'fpzd ;kfjp ykb;k 
robI ekbi, eojkbh ;kfjp, 
gfNnkbk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 01, ਪੰਜਾਬੀ -02, ਸ਼ੋਿਸਆਲੋਜੀ - 01, ਸਾਇਕੋਲੋਜੀ - 01, 

ਇਕਨਾਿਮਕਸ - 01, ਅੰਗੇਰਜੀ -02, ਕਾਮਰਸ - 01, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ - ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 01 

ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ - ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ 

ਕੈਿਮਸਟਰੀ -01, ਿਫਿਜਕਸ -01, ਬਾਇਓਲੋਜੀ - 01 

5 wksk ;kfjp e"o robI ekbi, 
sbtzvh ;kp', pfmzvk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕੈਿਮਸਟਰੀ - 02, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ - 01 (ghHihH ebk;K bJh 

ghHn?uvhH T[whdtko B{z gfjb), ਕਾਮਰਸ - 04, ਅੰਗਰੇਜੀ - 01, ਬਾਇਓਲੋਜੀ - 01 

6 whoh ghoh ykb;k ekbi, Gd"V, 
poBkbk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 01, ਅੰਗਰੇਜੀ - 01, ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 01, ਕਾਮਰਸ - 01 

ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ - 01 

7 wksk ;kfjp e"o robI ekbi, 
rfjb, poBkbk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਿਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ -01, ਅੰਗਰੇਜੀ -02, ਸ਼ੋਿਸਆਲੋਜੀ - 01,   

ਿਹਸਟਰੀ -01, ਕਾਮਰਸ -01 

8 GkJh pfjb' ykb;k robI ekbi, 
ccV/ GkJhe/, wkB;k 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਇਕਨਾਿਮਕਸ - 01, ਕਾਮਰਸ - 01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 01 

9 wksk ;kfjp e"o robI ekbi 
nkca n?i{e/PB, Xkw'wkiok, 
gfNnkbk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ -  ਟੀਿਚੰਗ ਆਫ ਸਾਇੰਸ - 01, ਟੀਿਚੰਗ ਆਫ ਿਹੰਦੀ - 01,  

ਟੀਿਚੰਗ ਆਫ ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 01, ਟੀਿਚੰਗ ਆਫ ਿਮਊਿਜਕ - 01, ਟੀਿਚੰਗ ਆਫ ckJhB 

nkoN; - 01  (fJ; ekbi fty/ n;kwhnK bJh M.Ed. ftZu 55% nze j'D/ 
Io{oh jB) 

10 ;qh r[o{ s/r pjkdo ykb;k ekbi 
|ko robI, nkeV, gfNnkbk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ - 01, ਇਕਨਾਿਮਕਸ - 01, ਿਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - 01, 

ਿਹਸਟਰੀ -01, ਕਾਮਰਸ -02, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 01, ਪੰਜਾਬੀ -01 

ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ - ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ -  ਸਾਇੰਸ (ewh;Noh$fcIhe;) - 01 

11 dPw/P ykb;k ykb;k ekbi, 
Ihoeg[o, w'jkbh 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰ - 01, ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ - 01, 

ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 01, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ - 01, ਿਮਊਿਜਕ ਵੋਕਲ - 01 

12 r[o{ r'fpzd f;zx ykb;k ekbi, 
Grsk GkJh ek, pfmzvk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕਾਮਰਸ -01, ਕੈਿਮਸਟਰੀ - 01, ਿਫਿਜਕਸ - 01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 01 

13 phph PoB e"o ykb;k ekbi, ;qh 
uwe"o ;kfjp 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ -01, ਐਗਰੀਕਲਚਰ -01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ -01 

14 Pjhd GkJh wBh f;zx ih ykb;k 
ekbi, b"Ar'tkb, ;zro{o 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਪੰਜਾਬੀ -01, ਕਾਮਰਸ -01, ਿਹਸਟਰੀ - 01,  ਇਕਨਾਿਮਕਸ - 01,  

ਿਫਿਜਕਸ -01, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ - 01, ਅੰਗਰੇਜੀ - 02, ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ - 01, 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 01 

 



 

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ0 ਤ) ਐਫੀਿਲਏਿਟਡ ਕਾਲਜ 

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

1 r[o{ BkBe ekbi, ;qh w[es;o 
;kfjp 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 03, ਕਾਮਰਸ - 02, w?B/iw?AN - 01, ਬਾਇਓਟੈਕਨਾਲੋਜੀ - 

02, ਿਫਿਜਕਸ - 03, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 04, ਕੈਿਮਸਟਰੀ - 01, 

ਸਮਾਜ ਸਾਸ਼ਤਰ - 01, ਿਹੰਦੀ -01, E-Commerce & Digital Marketing (Industry Expert) -

01, n?rohebuo^01, ioBfbIw n?Av wk;efwT{fBe/PB^01, w?vheb b?p 
N?eBkb"ih^01, c{v ;kfJz; n?Av N?eBkb"ih^01, wkfJeo'pkfJUb"ih^01, fwT{fIe 
fJz;No{w?ANb^01 

2 pZpo nekbh w?w'ohnb ykb;k 
ekbi, rVQPzeo, j[fPnkog[o 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕੈਿਮਸਟਰੀ - 01, ਿਫਿਜਕਸ - 02, ਇੰਨਵਾਇਰਮੈਟ ਕੰਜਰਵੇਸ਼ਨ - 01 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 03, ਿਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - 01, ਪੰਜਾਬੀ - 01,  

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ - ਕਾਮਰਸ - 01 

3 r[o{ BkBe ekbi, w'rk ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਅੰਗਰੇਜੀ - 01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 01 

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ - ਸ਼ੋਸ਼ੋਲੋਜੀ - 01, 

4 wksk ;kfjp e"o robI ekbi, 
sbtzvh GkJh, fco'Ig[o 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਅੰਗਰੇਜੀ - 02, ਿਹਸਟਰੀ - 01, ਬੋਟਨੀ - 01, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਸ਼ਤਰ - 01 

ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜਾਇਿਨੰਗ - 02, ਿਫਿਜਕਸ - 02, ਕਾਮਰਸ - 01, ਕੈਿਮਸਟਰੀ - 01 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 02, ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ - 02 

5 wksk rzrk ykb;k ekbi,  
wzih ;kfjp e'NK, b[fXnkDk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 01, ਕਾਮਰਸ - 03, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ -02, ਫੈਸ਼ਨ 

ਿਡਜਾਇਿਨੰਗ -02, ਿਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - 01, ਬਾਟਨੀ - 01, ਕੈਿਮਸਟਰੀ - 01, 

ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ - 01, ਿਹਸਟਰੀ - 01 

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ- ਅੰਗਰੇਜੀ - 01, ਤਬਲਾ ਵਾਦਕ - 01 

ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ - ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ -  ਕਾਮਰਸ - 01, ਇਕਨਾਿਮਕਸ - 01 

6 r[o{ r'fpzd f;zx ykb;k ekbi cako 
ftw?B, MkV ;kfjp, b[fXnkDk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕਾਮਰਸ - 01, ਅੰਗਰੇਜੀ - 02, ਇਕਨਾਿਮਕਸ - 01, ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 02 

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ- 03, ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ -01 

ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ- ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੈਿਮਸਟਰੀ - 01, ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ - 01 

7 ykb;k ekbi, rVQdhtkbk, 
j[fPnkog[o 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ -  ਿਫਿਜਕਸ -01, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ - 01, ਐਗਰੀਕਲਚਰ -02 

 

 

 

ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤ) ਐਫੀਿਲਏਿਟਡ ਕਾਲਜ 

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

1 wksk ;[zdoh ykb;k robI ekbi, 
Bhf;zr, eoBkb 

 ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ -  ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 01, ਕਾਮਰਸ - 01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 02 
 

2 ;qh r[o{ jofeqPB ;kfjp ykb;k 
ekbi, gzi'yok ;kfjp, nzpkbk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕਾਮਰਸ - 02, ਪੰਜਾਬੀ - 02, ਰਾਜਨੀਿਤਕ ਸਾਸ਼ਤਰ - 01,  

ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ -02, ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 01, ਲਾਇਬ3ੇਰੀਅਨ - 01 

   



 

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਸ�ੀ ਅੰਿਮ�ਤਸਰ ਸਾਿਹਬ ਦੀ ਐਫੀਿਲਏਿਟਡ ਕਾਲਜ 

ਲੜੀ 

ਨੰ. 

ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ 

1 r[o{ BkBe ekbi, pNkbk ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਅੰਗਰੇਜੀ - 01, ਕਾਮਰਸ - 02, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 02, ਿਫਿਜਕਸ - 01 

ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ - 01, ਿਫਿਜਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - 01, ਗਿਣਤ - 01 

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ - ਅੰਗਰੇਜੀ - 01, ਜੂਆਲੋਜ਼ੀ - 01 

2 r[o{ BkBe ykb;k ekbi, vo'bh 
ebK, ibzXo 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕਾਮਰਸ -02, ਅੰਗਰੇਜੀ -01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ -01,  

ਫੈਸ਼ਨ ਿਡਜਾਇਿਨੰਗ -01 

3 ;zs pkpk dbhg f;zx w?w'ohnb 
ykb;k ekbi, v[w/bh, eg{oEbk 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਅੰਗਰੇਜੀ - 01, ਿਮਊਿਜਕ ਵੋਕਲ - 01, ਧਰਮ ਅਿਧਐਨ - 01, 

ਸਰੀਰਕ ਿਸੱਿਖਆ - 01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ -01, ਕਾਮਰਸ -01 

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ - ਗਿਣਤ -01 

4 sq? Pskpdh r[o{ r'fpzd f;zx ykb;k 
ekbi, ;qh nzfwqs;o ;kfjp 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਅੰਗਰੇਜੀ - 01, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ - 01, ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 01 

5 r[o{ noiB d/t ykb;k ekbi, 
u'jbk ;kfjp, soB skoB 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ -01, ਕੈਿਮਸਟਰੀ -01, ਅੰਗਰੇਜੀ -01 

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ - ਿਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ -01  

ਕਾਲਜੀਏਟ ਸਕੂਲ - ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਬਾਇਓਲੋਜੀ -01, ਅੰਗਰੇਜੀ -01 

6 Pjhd pkpk ihtB f;zx ykb;k 
ekbi, ;sbkDh ;kfjp,  
;qh nzfwqs;o ;kfjp 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਿਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ -01 

7 pkpk ni? f;zx ykb;k ekbi, 
r[odk; Bzrb, r[odk;g[o 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ -  ਬਾਟਨੀ -01, ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 01, ਅੰਗਰੇਜੀ -01, ਕਾਮਰਸ -01, ਕੈਿਮਸਟਰੀ -

02, ਿਫਜੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ - 01 

8 wksk r[ioh ykb;k ekbi, 
eoskog[o, ibzXo 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਕਾਮਰਸ - 01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 02, ਬਾਇਓਲੋਜੀ - 01, ਿਫਿਜਕਸ - 01 

ਕੈਿਮਸਟਰੀ - 01, ਮੈਥੇਮੈਿਟਕਸ - 02, ਅੰਗਰੇਜੀ - 02, ਿਮਊਿਜਕ ਵੋਕਲ - 01 

9 GkJh ;zrs f;zx ykb;k ekbi, 
pzrk, n?;HphHn?; Bro 

ਫੱੁਲ ਟਾਈਮ - ਅੰਗਰੇਜੀ -01, ਿਫਿਜਕਸ-01, ਿਹਸਟਰੀ- 01, ਪੰਜਾਬੀ -01, 

ਕਾਮਰਸ - 03, ਜੂਆਲੋਜੀ -01, ਕੈਿਮਸਟਰੀ - 02, ਗਿਣਤ -01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ - 02 

ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ - ਅੰਗਰੇਜੀ -01, ckJhB nkoN; - 01, ਕੰਿਪਊਟਰ ਸਾਇੰਸ -01, ;Nhfuzr 

n?Av N/bfozr - 01, ਪੰਜਾਬੀ - 01, ਕਾਮਰਸ - 01 

 

 

 

 

 

 


