ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਨਿਟਸ
ਦਾਖਲਾ ਸਾਲ 2020
ਖੁੱ ਲੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ
(ON THE SPOT ITI ADMISSION)
ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਅਤੇ ਪਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ
ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਕਰਫਾਟਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਵੱ ਖ ਵੱ ਖ ਟਰੇਡ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਿਵਭਾਗ ਦੇ
ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ/ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੇ ਰਿਜਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਿਜਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱ ਕ ਵੈ ਬਸਾਇਟ ਤੇ
ਰਿਜਸਟਰ ਨਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ ਵਲ ਕੋਿਵਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਿਕਲ ਨੂੰ
ਿਧਆਨ ਿਵਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਿਵਚ 20-11-2020 ਤੱ ਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਟਸ 30-09-2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਾਖਲਾ ਨਿਟਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵੱ ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਖੇ ਖਾਲੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸੀਟ ਿਵੱ ਚ, ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ ਸਮੇਤ ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ
ਹੋਏ ਦਾਖਲਾ ਪਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਵੀ ਿਵਭਾਗ ਦੇ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ/
ਵੈਬਸਾਇਟ www.itipunjab.nic.in ਤੇ 24 ਘੰ ਟੇ ਰਿਜਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਇਸ ਦਾਖਲੇ ਉਪਰੰ ਤ ਕਲਾਸ ਿਮਤੀ: 23-11-2020 ਤ ਲਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਦਾਖਲੇ

ਸਬੰ ਧੀ

ਿਵਸਥਾਰ

ਪੂਰਵਕ

ਹਦਾਇਤ

ਅਤੇ

ਗਾਈਡ

ਲਾਈਨਜ਼

ਵੈਬਸਾਈਟ

www.itipunjab.nic.in ਤੇ 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 ਸਖਤੀ ਨਾਲ 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।
ਉਪਰੋਕਤ ਤ ਇਲਾਵਾ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਪਿਹਲ ਵ ਗ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ।
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ਿਨਉ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟੇਿਨੰਗ ਸਕੀਮ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਕੇਵਲ ਅਨੂਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਿਮਤੀ: 18-10-2020 ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਿਟਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ, ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਿਵਚ
ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਚ ਐਨ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ./ ਐਸ.ਸੀ.ਵੀ.ਟੀ. ਨਾਲ ਐਫੀਲੇ ਿਟਡ
ਟਰੇਡ ਿਵਚ ਖਾਲੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸੀਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ, ਿਮਤੀ: 09-11-2020 ਨੂੰ ਦੁਿਪਹਰ 01 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਅਰਜੀਆਂ
ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਦ ਦੁਿਪਹਰ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਪਰੰ ਤ ਖਾਲੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸੀਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ
ਲਈ ਿਮਤੀ: 20-11-2020 ਨੂੰ ਦੁਿਪਹਰ 01 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਦ ਦੁਿਪਹਰ
ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਾਖਲੇ ਸਬੰ ਧੀ ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ/ ਹਦਾਇਤ ਸਬੰ ਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ
ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਤ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਿਮਤੀ: 29-10-2020
ਹਰਪੀਤ ਿਸੰ ਘ ਸੂਦਨ ਆਈ ਏ ਐਸ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ
ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਪੰ ਜਾਬ।

