T[d:'fre f;ybkJh ;z;EktK ਦਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਨਿਟਸ
ਸੈਸ਼ਨ ਅਗਸਤ 2020 (ਕੋਰੀਜੰ ਡਮ)
ਿਮਤੀ: 09-08-2020 ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ

ਘੀਆਂ ਅਖਬਾਰ ਿਵਚ ਦਾਖਲਾ ਨਿਟਸ ਪਕਾਿਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੀ

ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵਚ ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਪਾਈਵੇਟ ਐਫੀਲੇ ਿਟਡ ਉਦਯੋਿਗਕ
ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੇਠ ਦਰਸਾਈਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜ ਦਾ ਹੈ:-

First Counselling:Online registration and document uploading by Extended upto 26 August 2020 (10:00
candidates
PM)
Online deposit of processing fee by candidate
Extended upto 26 August 2020 (11:59
PM)
Online document Verification by designated institutes Extended upto 27 August 2020
D.I.'s (Govt ITI’s)
Online choice filling
Extended upto 28 August 2020
Online result declaration/Seat allotment
31 August 2020
Online Fee Payment for admission in Government ITIs 31 August 2020 to 03 September 2020
/Reporting of candidates to respective private ITIs in
case of admission in private ITI for confirmation of seat
Second Counselling:Online registration and document uploading by 31 August 2020 to 04 September 2020
candidates
(10:00 PM)
Online deposit of processing fee by candidate

31 August 2020 to 04 September 2020
(11:59 PM)
Online document Verification by designated institutes 31 August 2020 to 05 September 2020
D.I.'s (Govt ITI’s)
Online choice filling

04 September 2020 to 06 September
2020

Online result declaration as per reservation policy
/Seat allotment
Online result declaration for remaining merged seats
/Seat allotment
Online Fee Payment for admission in Government ITIs
/Reporting of candidates to respective private ITIs in
case of admission in private ITI, for confirmation of
seat

08 September 2020

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਿਬਨਕਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ
ਕਰ

ਸਕਦੇ

ਹਨ।

ਦਾਖਲੇ

ਸਬੰ ਧੀ

www.itipunjab.nic.in ਤੇ

ਿਵਸਥਾਰ

09 September 2020
08 September 2020 to 11 September
2020

www.itipunjab.nic.in
ਪੂਰਵਕ

ਹਦਾਇਤ

ਅਤੇ

ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ

ਗਾਈਡ

ਲਾਈਨਜ਼

ਵੈਬਸਾਈਟ

ਉਪਲਬੱ ਧ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ

ਿਵਚ ਿਦੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਚ COVID-19 ਸਬੰ ਧੀ
ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਸਥਾਿਪਤ help desk ਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਦਨ ਿਨ ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.
itiadmission2020@gmail.com ਜ ਫੋਨ ਨੰ: 0172-5022357 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਟ:-

1.ਿਜੰ ਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਕਸਿਲੰਗ ਦੋਰਾਨ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਨਹ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨ ਵਲ ਦੂਜੀ ਕਸਿਲੰਗ
ਿਵਚ ਭਾਗ ਲੈ ਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਿਫੱ ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
2.ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਮੱ ਦੇ-ਨਜਰ ਅਨੂਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਮਾਿਪਆਂ ਦੇ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤ ਘੱ ਟ
ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਿਮਤੀ: 31-12-2020 ਤੱ ਕ ਜਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
ਸਹੀ/-

ਿਮਤੀ: 19-08-2020

ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਉ.ਿਸ.)
ਵਾ:ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ।

