
ਵਲੋਂ
                   ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿ�ਸਿ�ਆ ਅਤੇ
                   ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ ਸਿਵਭਾ�, ਪੰਜਾਬ।
ਵੱਲ
                   ਰਾਜ ਅਧੀਨ �ਾਰੀਆਂ �ਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱੁ�ੀ।
 

ਸਿਵਸ਼ਾ:-           �ੈਸ਼ਨ 2021 ਲਈ ਦਾ�ਲਾ ਹਦਾਇਤਾਂ।
 

                ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਵਸ਼ੇ �ੰਬਧੀ �ੂਸਿ0ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿਕ �ਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ �ੰ�ਥਾਵਾਂ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਸਿਵ0 �ੈਸ਼ਨ 2021  ਦੇ ਦਾ�ਲੇ ਨਾਲ �ਬੰਧਤ �ਾਰੀਆਂ
�ਾਈਡ  ਲਾਈਨਜ਼,  ਹਦਾਇਤਾਂ  ਅਤੇ  ਪ੍ਰਾ�ਪੈਕਟ�  ਵੈਬ�ਾਈਟ  www.itipunjab.nic.in ਤੇ  ਅਪਲੋਡ
ਕੀਤੀਆਂ �ਈਆਂ ਹਨ। ਇ� ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲਾ ਕਰਨ �ਮੇਂ ਹੇਠ ਸਿਲ�ੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ
ਸਿਧਆਨ ਸਿਵ0 ਰੱਸਿ�ਆ ਜਾਵੇ:-

1.   COVID-19 ਦੇ ਦਸ਼ੁਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬ0ਾਓ ਲਈ ਭਾਰਤ �ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ �ਰਕਾ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ
ਸਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਧਆਨ ਰੱਸਿ�ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

2.   �ਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ  S.C.V.T. ਟਰੇਡਾਂ ਦਾ �ੀਟ ਮੈਸਿਟ੍ਰਕ� ਇ� ਸ਼ਰਤ ਤੇ
ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਿਰਹਾ ਹੈ ਸਿਕ S.C.V.T. ਟਰੇਡਾਂ ਦੇ ਦਾ�ਲ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਟ੍ਰੇਸਿਨੰ� ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ
ਤੱਕ �ੰ�ਥਾ ਪਾ� ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ  ਨਾਰਮਜ਼ ਅਨੁ�ਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇੰਫਰਾ�ਟਰਕ0ਰ,  ਟੂਲ ਤੇ  ਇਕੂਪਮੈਂਟ,
�ਪੇ�, ਪਾਵਰਲੋਡ ਤੇ ਇੰ�ਟਰਕਟਰ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਕ�ੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਾ�ਲ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਦੀ
ਲੋੜੀਂਦੀ ਟ੍ਰੇਸਿਨੰ� ਦਾ ਹਰਜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇ�ੇ ਦਾ�ਲਾ �ਸ਼ੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੰਨ੍ਹ ਾਂ S.C.V.T.  

ਟਰੇਡਾਂ ਦੀ ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਭਾਰਤ �ਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿਦੱਲੀ ਤੋਂ  N.C.V.T. ਦੀ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

3.   D.G.E.&T., ਭਾਰਤ �ਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ.ਨੰ: D.G.E.T.-6/misc/advt./2010-TC Dated 27-04-2010

ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ�ਾਰ ਹੇਠ ਸਿਦੱਤਾ ਪੱਤਰ ਆਪਣੀ �ੰ�ਥਾ ਦੇ ਨੋਸਿਟ� ਬੋਰਡ ਤੇ ਲ�ਾ ਸਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ:-
                FOR ATTENTION OF ADMISSION SEEKERS TO NATIONAL

COUNCIL FOR VOCATIONAL TRAINING (N.C.V.T.) APPROVED TRADES in
ITIs

            All  admission  seekers  to  N.C.V.T.  approved  various  trades
(Engineering/Non-Engineering), are advised in their own interest that they
should confirm and satisfy themselves before seeking admission in any
trade  that  the  trade/Unit  in  the  Industrial  Training  Institute
(Govt.)/Industrial Training Centre (Pvt.) ITIs /ITCs) is affiliated to N.C.V.T. 
The students of trades/units which are affiliated on the date of admission
are only eligible for appearing in All  India Trade Test for the award of
National Trade Certificate.
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            The  list  of  affiliated  trades/units  is  available  with  respective
institutes and respective State Directorates.
            It  is  also  informed  in  the  interest  of  general  public  that
N.C.V.T./Govt. of India do not recognize any ITI/ITC. N.C.V.T. affiliates only
the trades and its units run by a particular ITI/ITC.

NO ADMISSION IS ALLOWED IN N.C.V.T. TRADES WITHOUT AFFILIATION.
4.   �ਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਉ� ਪਤੇ/ ਐਡਰੈ� (ਸਿਬਲਸਿਡੰ�) ਸਿਵ0 ਟ੍ਰੇਸਿਨੰ� ਦਣੇ ਸਿਹਤ ਹੀ ਦਾ�ਲਾ ਕਰਨ�ੇ,

ਸਿਜਥੇ ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ.  ਭਾਰਤ �ਰਕਾਰ/  ਸਿਵਭਾ� ਵਲੋਂ  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਸਿਜ� ਪਤੇ/  ਐਡਰੈ� (ਸਿਬਲਸਿਡੰ�)  ਲਈ ਟਰੇਡ/
ਕੋਰ� 0ਲਾਉਣ ਲਈ ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਸਿਦੱਤੀ �ਈ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ �ੂਰਤ ਸਿਵ0 �ਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਸਿਵਰੱੁਧ
ਸਿਡ�-ਐਫੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਵੇ�ੀ।

5.   �ਾਰੀਆਂ  �ੰ�ਥਾਵਾਂ  ਵਲੋਂ  ਆਪਣੇ  ਲੋਕਲ ਏਰੀਏ  ਸਿਵੱ0  ਲੋਕਲ ਅ�ਬਾਰਾਂ  ਸਿਵੱ0  ਪੰਫਲੈਟ,  ਲੋਕਲ ਕੇਬਲ
ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੇ ਸਿਵਸਿ�ਆਪਨ ਆਸਿਦ ਵੱ�-ਵੱ� ਤਰੀਸਿਕਆਂ ਰਾਂਹੀਂ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰ0ਾਰ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ (ਸਿਜ� ਨਾਲ ਰਾਜ �ਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਿਵੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਵੇ) ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀ
ਦਾ�ਲਾ ਲੈ �ਕਣ।

6.   ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋ ਦਾ�ਲਾ ਸ਼ਸਿਡਉਲ ਸਿਵੱ0 ਦਰ�ਾਈਆਂ ਸਿਮਤੀਆਂ ਅਨੁ�ਾਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ/ ਰਸਿਜ�ਟਰੇਸ਼ਨ
ਕੀਤੀ ਜਾ �ਕਦੀ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਵ�ਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਰਸਿਜ�ਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀ ਹੋਵੇ�ੀ ।

7.   ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ/ ਰਸਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ �ਹੂਲਤ ਲਈ �ਰਕਾਰੀ
ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਸਿਵ0 ਹੈਲਪ ਡੈ�ਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ
ਅਤੇ  ਇ� ਮੰਤਵ ਲਈ �ੰ�ਥਾਵਾਂ  ਦੇ  ਕਰਮ0ਾਰੀਆਂ  ਦੀ  ਸਿਵਸ਼ੇਸ਼  ਤੌਰ  ਤੇ  ਸਿਡਉਟੀ  ਲ�ਾਈ ਜਾਵੇ  ਅਤੇ
COVID-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜਵੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲਾ
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਸਿਵ0 �ਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

8.   ਰਸਿਜ�ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 24 ਘੰਟੇ �ੁੱ ਲੀ ਰਹੇ�ੀ। ਰਸਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਉਪਰੰਤ ਦਾ�ਲਾ ਸ਼ਸਿਡਉਲ ਸਿਵੱ0 ਦਰ�ਾਈਆਂ ਸਿਮਤੀਆਂ
ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋ ਆਪਣੇ ਸਿਜਲ੍ਹੇ  ਦੀ 0ੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਕ�ੇ ਵੀ ਡੈਜੀ�ਨੇਸਿਟਡ �ੰ�ਥਾਵਾਂ
(D.I.s) ਤੋਂ �ਰਟੀਸਿਫਕੇਟ ਵੈਰੀਸਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ �ਕਦੀ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ �ਰਟੀਸਿਫਕੇਟ ਵੈਰੀਸਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀ
ਹੋਵੇ�ੀ।

9.   ਡੀਜੀਟੀ ਭਾਰਤ �ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ �ਮੇਂ-�ਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁ�ਾਰ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਵਲੋਂ  ਆਨ ਲਾਈਨ
ਦਾ�ਲਾ ਫਾਰਮ ਸਿਵ0 ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ (unique)  ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. (Unique)
ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਸਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ �ਰਟੀਸਿਫਕੇਟ ਦੇ ਸਿਮਲ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ
ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.  ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ�ੀ। ਮੋਬਾਈਲ
ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਲੋੜ ਪਣੈ ਤੇ ਓ.ਟੀ.ਪੀ.  ਜਾਂ ਜਰੂਰੀ �ੂ0ਨਾ ਆਸਿਦ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ,  ਇ� ਲਈ ਦਾ�ਲੇ
ਦੋਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 0ਾਲੂ ਹਾਲਤ ਰੱਸਿ�ਆ ਜਾਵੇ।

10. COVID-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਸਿਧਆਨ ਸਿਵ0 ਰ�ਦੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਰਨੀ0ਰ, ਪੀਣ
ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆਸਿਦ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਰੱਸਿ�ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਨੁ�ਾਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਸਿ�ਆ ਜਾਵੇ।

11. ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਡੈ�ਕਾਂ ਵਲੋਂ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਸਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਿਧਆਨ ਨਾਲ ਭਸਿਰਆ
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ਜਾਵੇ। ਸਿਜ� ਸਿਵ0 ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੈਟਾ�ਰੀ, ਮੇਲ-ਫੀਮੇਲ ਅਤੇ ਭਰੇ
�ਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਸਿਦ 0ੈਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਭਸਿਰਆ ਜਾਵੇ ਸਿਕਉਂਜੋ ਐਨ.ਆਈ.�ੀ. ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲਾ
ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਕੈਪ0ਰ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ, ਸਿ�ੱਧੇ ਹੀ ਐਨ.�ੀ.ਵੀ.ਟੀ.-ਐਮ.ਆਈ.ਐਮ. ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਅਪਲੋਡ
ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।

12. ਡੈਜੀ�ਨੇਸਿਟਡ �ੰ�ਥਾਵਾਂ (Designated Institutes) ਵਲੋਂ  ਦਾ�ਲੇ ਲਈ 0ਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ
ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ �ਮੇਂ �ਾ� ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਧਆਨ ਸਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ  ਰਸਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਸਿਵ0
ਭਰੀ �ਈ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ �ੂ0ਨਾ ਨੰੂ ਸਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ 0ੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ,
ਸਿਪਤਾ ਦਾ ਨਾਮ,  ਕੈਟਾ�ਰੀ,  ਮੇਲ-ਫੀਮੇਲ ਅਤੇ ਭਰੇ �ਏ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਸਿਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ 0ੈਕ ਕੀਤਾ
ਜਾਵੇ।  ਸਿਜ� ਡੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ  ਰਸਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਠੀਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ �ਲਤੀ,
ਸਿਵਭਾ� ਦੇ ਸਿਧਆਨ ਸਿਵ0 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ �ਬੰਧਤ ਡੀ.ਆਈ. ਸਿਵਰੱੁਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ�ੀ।

13. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ �ਮੇਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਰਸਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ
ਅਤੇ ਫੀਡ/ SAVE  ਕੀਤਾ ਪਾ�ਵਰਡ ਯਾਦ ਰੱ�ਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ �ਸੁਿਵਧਾ ਅਨੁ�ਾਰ �ੁਰੱਸਿ�ਅਤ ਰੱ�ਣ ਦੀ
�ਲਾਹ ਸਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਿਕ ਆਪਣਾ ਪਾ�ਵਰਡ ਸਿਕ�ੇ ਨਾਲ �ਾਂਝਾ (SHARE) ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਿਕ ਇ� ਦੀ ਦੁਰ-
ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ �ਕੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਸਿਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ
ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪਾ�ਵਰਡ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ Edit/ Update ਕਰ �ਕਦੇ ਹਨ।

14. ਸਿਜਹੜੀਆਂ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਸਿਵ0 ਸਿਕ�ੇ ਕਾਰਨ ਵੱ�ਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਲੈਬ/ ਕੰਸਿਪਉਟਰ ਲੈਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ
�ੰ�ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱ�ਰੇ ਕਮਰੇ ਸਿਵ0 ਕੰਸਿਪਉਟਰ ਇੰ�ਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਜੀ ਨੈਟਵਰਸਿਕੰ� ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ
ਇਕੋ �ਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਿਵ0 �ਹਾਇਤਾ
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ �ਕੇ।

15. ਭਾਂਵੇਂ  ਡੈਜੀ�ਨੇਸਿਟਡ  �ੰ�ਥਾਵਾਂ  ਨਾਲ (�ਰਕਾਰੀ  ਅਤੇ  ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ)  ਪਾਰਟੀ�ੀਪੇਸਿਟੰ�  �ੰ�ਥਾਵਾਂ  ਜੋੜੀਆਂ
�ਈਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰ ਤੂ  ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਕ�ੇ ਡੈਜੀ�ਨੇਸਿਟਡ �ੰ�ਥਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ� ਦ�ਤਾਵੇਜ ਵੈਰੀਫਾਈ
ਕਰਵਾ �ਕਦਾ ਹੈ।

16. ਸਿਜਹੜੀਆਂ �ਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਬਤੌਰ  Designated Institutes (D.I.'s)

ਹਨ, ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ �ਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ �ੰ�ਥਾਵਾਂ
Participating Institutes (P.I.'s) ਸਿਵ0ੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ �ਟਾਫ (ਇੰ�ਟਰਕਟਰ,
ਕਲਰਕ, ਡਾਟਾ ਐਟਂਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਆਸਿਦ) ਦੀ ਸਿਡਉਟੀ ਲ�ਾ �ਕਦੇ ਹਨ।

17. �ੰ�ਥਾ ਸਿਵ0 ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲੇ ਲਈ ਸਿਡਸਿਪਉਟ ਕਰਮ0ਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਕ�ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਛੱੁਟੀ ਮੱੁ�
ਦਫਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ�ੀ ਤੋਂ ਸਿਬਨ੍ਹ ਾਂ ਨਾ ਸਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
(�ੰ�ਥਾ ਪੱਧਰ ਤੇ) ਆਪਣੇ �ਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸਿਲ�ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਡਉਟੀਆਂ ਲ�ਾਈਆਂ ਜਾਣ।

18. Designated Institutes (D.I.'s) ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀਆਂ �ਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ Participating

Institutes (P.I.'s) ਤੋਂ ਦਾ�ਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ  ਕੰਸਿਪਉਟਰ ਸਿ��ਟਮ,  ਸਿਪ੍ਰੰ ਟਰ ਆਸਿਦ ਦੀ
�ਹਾਇਤਾ ਲੈ �ਕਦੇ ਹਨ।
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19. ਵੱ�-ਵੱ� ਟਰੇਡਾਂ ਦੇ ਦਾ�ਲੇ ਲਈ ਸਿਵਸਿਦਅਕ ਯੋ�ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਾ�ਲਾ ਪ੍ਰਾ�ਪੈਕਟ� ਸਿਵੱ0 ਦਰ�ਾਈ
�ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਬੈ�ਾਇਟ www.itipunjab.nic.in ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ।

20. Designated Institutes  ਵਲੋਂ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ �ਰਟੀਸਿਫਕੇਟ ਆਪਣੇ ਡੀ.ਆਈ.  �ੰ�ਥਾ ਦੀ ਲਾ� ਇਨ
ਆਈ.ਡੀ.  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ,  ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ� ਵੈਰੀਸਿਫਕੇਸ਼ਨ ਲਈ �ਬਸਿਮਟ ਕਰਵਾਈ �ਈ
100/- ਪ੍ਰਤੀ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀ ਪ੍ਰੋ�ੈਸਿ�ੰ� ਫੀ� ਦੇ �ਬੂਤ 0ੈਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਅਪਲੋਡ �ਰਟੀਸਿਫਕੇਟ�
ਨੰੂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦ�ਤਾਵੇਜਾਂ ਸਿਵ0 ਸਿਕ�ੇ ਸਿਕ�ਮ ਦੀ ਤਰੱੁਟੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ
REMARKS ਬਾਕ� ਸਿਵ0 ਤਰੱੁਟੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਿਲ� ਕੇ SEND ਕਰ ਸਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ  ਤਰੱੁਟੀ
ਦੂਰ ਕਰ ਸਿਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ �ਰਟੀਸਿਫਕੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀਸਿਫਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

21. D.I.s ਵਲੋਂ  ਸਿਰਜਰਵ ਕੈਟਾ�ਰੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ �ਰਟੀਸਿਫਕੇਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ �ਮੇਂ ਸਿਧਆਨ ਰੱਸਿ�ਆ
ਜਾਵੇ ਸਿਕ ਸਿਰਜਰਵ ਕੈਟਾ�ਰੀ ਦਾ �ਰਟੀਸਿਫਕੇਟ �ਮਰੱਥ ਅਸਿਧਕਾਰੀ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

22. D.I.s ਵਲੋਂ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅ�ਲੀ ਸਿਰਹਾਇਸ਼ �ਬੰਧੀ, ਉ� ਦੀ ਪੱਕੀ ਸਿਰਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ,  ਸਿਰਕਾਰਡ ਦੇ
ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

23. ਪਸਿਹਲੀ  ਅਤੇ  ਦੂਜੀ  ਕੌਂ�ਸਿਲੰ�  ਦੋਰਾਨ  ਦਾ�ਲੇ  ਸਿਵ0  ਸਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ  ਪੰਜਾਬ  �ਰਕਾਰ  ਵਲੋਂ  ਸਿਨਰਧਾਰਤ
ਸਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਸਿਲ�ੀ ਮੁਤਾਸਿਬਕ ਹੋਵੇ�ੀ। ਉਪਰੰਤ �ਮੂਹ ਸਿਰਜਰਵ ਕੈਟਾ�ਰੀ ਨਾਲ �ੰਬਧਤ �ਾਲੀ ਰਸਿਹ
�ਈਆਂ �ੀਟਾਂ ਤੀਜੀ ਕੌਂ�ਸਿਲੰ� ਦੋਰਾਨ ਰਾਜ �ਰਕਾਰ ਦੀ  ਨੋਟੀਸਿਫਕੇਸ਼ਨ ਨੰ: 2/12/2005-2TE(1) 980
dated 23-06-2005 ਦੇ ਪੈਰਾ 5(C) ਅਨੁ�ਾਰ �ਾਂਝੀ ਮੈਸਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ�ੀਆਂ।

24. ਸਿਜੰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਪਸਿਹਲੀ ਕੌਂ�ਸਿਲੰ� ਦੌਰਾਨ ਦਾ�ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਸਿਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਦਾ�ਲਾ ਸ਼ਸਿਡਉਲ
ਸਿਵੱ0 ਦਰ�ਾਈਆਂ ਦੂ�ਰੇ ਰਾਉਂਡਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਮਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ Choice Filling ਮੁੜ ਭਰੀ ਜਾਵੇ�ੀ। ਇ�ੇ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਜੰਨਾਂ ਨੰੂ ਪਸਿਹਲੀ ਕੌਂ�ਸਿਲੰ� ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੌ�ਸਿਲੰ� ਦੌਰਾਨ ਦਾ�ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਸਿਲਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਲੋ ਦਾ�ਲਾ
ਸ਼ਸਿਡਉਲ ਸਿਵੱ0 ਦਰ�ਾਈਆਂ ਸਿਮਤੀਆਂ ਦੇ  ਤੀਜੇ  ਰਾਉਂਡ ਦੋਰਾਨ ਆਪਣੀ  Choice Filling  ਮੁੜ ਭਰੀ
ਜਾਵੇ�ੀ। ਜਰੂਰਤ ਅਨੁ�ਾਰ ਇ�ੇ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰੋ�ੈ�, ਅ�ਲੇ ਰਾਉਂਡ ਸਿਵ0 ਕੀਤਾ ਜਾ �ਕਦਾ ਹੈ।

25. �ੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰਜਲਟ ਅਨੁ�ਾਰ ਸਿਰਪੋਰਸਿਟੰ� ਲਈ ਸਿਜੰਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਨੰੂ �ਰਕਾਰੀ �ੰ�ਥਾ ਸਿਵ�ੇ
�ੀਟ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ,  ਉਨਾਂ �ਰਕਾਰੀ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਸਿ�ਲੈਕਸਿਟਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ �ੇਟਵੇ
ਰਾਂਹੀਂ ਫੀ� �ਬਸਿਮਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ�ੀ,  ਉਪਰੰਤ �ਬੰਧਤ �ਰਕਾਰੀ �ੰ�ਥਾ ਵਲੋਂ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ
�ੀਟ ਕੰਫਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ�ੀ।

ਸਿਜੰਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ �ੰ�ਥਾ ਸਿਵ�ੇ �ੀਟ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ �ੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ
ਦਾ ਸਿਪ੍ਰੰ ਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ �ਬੰਧਤ ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ �ੰ�ਥਾ ਦੇ ਸਿਦੱਤੇ �ਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ �ੰਪਰਕ ਕਰਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਭਾਰਤ �ਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ �ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ  COVID-19  ਦੀਆਂ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ  ਪਾਲਣਾ  ਕਰਦੇ  ਹੋਏ, ਦਾ�ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ  ਸਿਰਪੋਰਸਿਟੰ� ਮਸਿਡਉਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ  ਕਰਦੇ  ਹੋਏ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਪੋਰਸਿਟੰ� ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ।

ਸਿਰਪੋਰਸਿਟੰ� ਸ਼ਸਿਡਉਲ ਅਨੁ�ਾਰ ਦਾ�ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਤੇ
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Confirm ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, Admission Slip ਦਾ ਸਿਪ੍ਰੰ ਟ ਆਉਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਲਆ ਜਾਵੇ। Admission Slip

ਦੇ ਸਿਪ੍ਰੰ ਟ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਦਾ ਦਾ�ਲਾ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਐਟਂਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
 

26. ਆਪਣੀ �ੰ�ਥਾ ਦੀਆਂ S.C.V.T. ਟਰੇਡਾਂ/  ਯੂਸਿਨਟਾਂ (ਸਿਕ�ੇ �ਰਕਾਰੀ �ੰ�ਥਾ ਪਾ� ਇਕ ਟਰੇਡ ਦੋ ਯੂਸਿਨਟ
0ੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਕ N.C.V.T. ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਸਿਨਟ S.C.V.T. ਹੋਵੇ)  ਸਿਵ0 ਦਾ�ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ  S.C.V.T. ਟਰੇਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਦੰਦੇ ਹੋਏ ਦਾ�ਲੇ �ਮੇਂ ਸਿਲ�ਤੀ �ਸਿਹਮਤੀ ਲਈ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਦ ਸਿਵ0 ਕਾਨੰੂਨੀ ਅੜ0ਨ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।

27. ਆ�ਰੀ ਕੌਂ�ਸਿਲੰ� ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹਰ �ੰ�ਥਾ ਵਲੋਂ  ਆਪਣੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਫਾਈਨਲ
ਦਾ�ਲ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਲਸ਼ਟਾਂ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ �ੁਸਿਨਸ਼ਸਿ0ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿਕ ਕੇਵਲ
ਇ� ਫਾਈਨਲ ਸਿਲਸ਼ਟ ਅਨੁ�ਾਰ ਹੀ, ਦਾ�ਲ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀ �ੰ�ਥਾ ਸਿਵ�ੇ ਟ੍ਰੇਸਿਨੰ� ਲੈਣ।

28. N.C.V.T./ S.C.V.T. ਤਸਿਹਤ ਸਿਜੰਨ੍ਹ ਾਂ  ਟਰੇਡਾਂ ਦਾ ਦਾ�ਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ
�ਟੇਟ�  ਈ-�ਵਰਨੈ�  ਪੋਰਟਲ  ਤੇ  ਸਿਡ�ਪਲੇ  ਕਰਾਉਣਾ  ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਇਆ  ਜਾਵੇ। ਨਾਲ  ਹੀ  ਦਾ�ਲ
ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਨ ਰੋਲ �ਟੇਟ� ਵੀ �ੰ�ਥਾ ਸਿਵ�ੇ ਅਪਡੇਟ ਰੱਸਿ�ਆ ਜਾਵੇ।

29. ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹਰ ਕੌਂ�ਸਿਲੰ� ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ �ੰ�ਥਾ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡਾਂ ਸਿਵ0 �ਾਲੀ ਰਸਿਹ
�ਈਆਂ �ੀਟਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੋਟੇ ਅੱ�ਰਾਂ ਸਿਵ0 ਕੈਟਾ�ਰੀ ਵਾਇਜ਼ �ੂ0ੀ �ੰ�ਥਾ ਦੇ ਨੋਸਿਟ� ਬੋਰਡ ਤੇ ਲ�ਾਈ ਜਾਵੇ
ਤਾਂ ਜੋ ਦਾ�ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ 0ੁਆਇ� ਸਿਫਸਿਲੰ� ਲਈ ਮਦਦ/ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਮਲ
�ਕੇ।

30. ਸਿਕ�ੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੰੂ ਸਿਕ�ੇ ਵੀ ਕੌਂ�ਸਿਲੰ� ਦੋਰਾਨ ਦਾ�ਲਾ ਸਿਮਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੀ� ਜਮਾਂ ਕਰਾ ਸਿਦੰਦਾ
ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ (ਪਸਿਹਲਾਂ ਸਿਮਲੀ �ੀਟ ਨੰੂ ਹੋਰ  better option ਅਨੁ�ਾਰ ਅਪਡੇਟ
ਕਰਨ ਲਈ) ਸਿਕ�ੇ �ੰ�ਥਾ ਸਿਵ0 ਸਿਕ�ੇ ਟਰੇਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉ� ਨੰੂ �ੀਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ ਤਾਂ ਉ� ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪਸਿਹਲਾਂ ਸਿਮਲੀ �ੀਟ ਕੈਂ�ਲ ਹੋ ਜਾਵੇ�ੀ। ਇ� ਲਈ ਸਿਜੰਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਮਨ-ਪ�ੰਦ �ੀਟ ਸਿਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅ�ਲੀ ਕੌਂ�ਸਿਲੰ� ਸਿਵ0 ਸਿਹੱ�ਾ ਨਾ ਲੈਣ।

31. ਉਪਰੰਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ �ਾਲੀ ਰਸਿਹ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ �ੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ, ਪਸਿਹਲਾਂ ਆਓ ਪਸਿਹਲਾਂ ਪਾਓ (�ਪਾਟ
ਰਾਉਂਡ) ਆਧਾਰ ਤੇ �ੰ�ਥਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਸਿਰਟ ਸਿਤਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾ�ਲਾ ਹੋਵੇ�ਾ।

32. ਪਸਿਹਲਾਂ ਆਓ ਪਸਿਹਲਾਂ ਪਾਓ (�ਪਾਟ ਰਾਉਂਡ) ਦੋਰਾਨ ਦਾ�ਲ/ ਸਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ 0ੱੁਕੀ �ੀਟ ਨੰੂ, ਹੋਰ ਬੈਟਰ
ਆਪਸ਼ਨ ਅਨੁ�ਾਰ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਸਿਹਤ ਤਬਦੀਲੀ �ੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ�ੀ ਸਿਕਉਂਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ  ਸਿ�ੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ
�ੰ�ਥਾਵਾਂ ਸਿਵ0 �ਾਲੀ ਰਸਿਹ �ਈਆਂ �ੀਟਾਂ ਸਿਵਰੱੁਧ ਦਾ�ਲਾ ਸਿਲਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

33. �ੰ�ਥਾਵਾ ਸਿਵ0 ਰੈਸਿ�ੰ� ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਟਂੀ ਰੈਸਿ�ੰ� ਕਮੇਟੀਆਂ (ਮੋਨੀਟਸਿਰੰ� �ਲੈ ਆਫ ਰੈਸਿ�ੰ�) ਦਾ �ਠਨ
ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਸਿ�ੰ� ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸ਼ਕਾਇਤ/  ਸਿਰਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ �ਕਣ।
�ੰ�ਥਾਵਾਂ ਸਿਵ0 ਰੈਸਿ�ੰ� ਰੋਕਣ ਲਈ �ਾ� ਮੁਸਿਹੰਮ 0ਲਾਈ ਜਾਵੇ। �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਸਿਵ0 ਰੈਸਿ�ੰ� ਰੋਕਣ ਲਈ �ੰ�ਥਾ
ਸਿਵ0 ਨੋਸਿਟ� ਬੋਰਡ/ ਬੈਨਰ ਆਸਿਦ ਲ�ਾਏ ਜਾਣ, ਸਿਜੰਨ੍ਹ ਾਂ ਰਾਂਹੀਂ �ੰ�ਥਾ ਦੇ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਰੈਸਿ�ੰ� ਨਾ
ਕਰਨ �ਬੰਧੀ ਜਾ�ਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ �ਕੇ। ਰੈਸਿ�ੰ� ਨਾ ਕਰਨ �ਬੰਧੀ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਪਾ�ੋਂ ਦਾ�ਲੇ �ਮੇਂ ਇਕ
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�ਵੈ-ਘੋਸ਼ਨਾ  ਪੱਤਰ ਸਿਲਆ ਜਾਵੇ  ਸਿਕ ਉਹ ਸਿਕ�ੇ  ਵੀ  ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀ/  ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥਣ ਨਾਲ ਰੈਸਿ�ੰ� ਨਹੀਂ
ਕਰੇ�ਾ/ਕਰੇ�ੀ। ਰੈਸਿ�ੰ� ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀ/ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥਣ ਸਿਵਰੱੁਧ ��ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ�ੀ।
ਰੈਸਿ�ੰ� ਇਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇ� ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ�ਾ।

34. ਆਪਣੀ �ੰ�ਥਾ ਸਿਵ�ੇ ਅਨੂ�ੂਸਿ0ਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ �ਬੰਧ ਰ�ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ/ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ
ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਐ�.�ੀ. �ਲੈ ਦਾ �ਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰ/ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀ
ਆਪਣੀ ਸਿਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ �ਕਣ।

35. ਭਾਰਤ �ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ �ਾਈਡਲਾਈਨ ਅਨੁ�ਾਰ ਪੋਸ਼ਟ ਮੈਸਿਟ੍ਰਕ �ਕਾਲਰਸਿਸ਼ਪ ਫਾਰ ਐ�.�ੀ.  ਕੈਟਾ�ਰੀ
ਨਾਲ �ਬੰਧਤ ਯੋ� ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਬਨ੍ਹ ਾਂ ਫੀ� ਲਏ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਸਿਵ0 ਦਾ�ਲਾ ਸਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਪੜਾਈ ਦੋਰਾਨ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ �ਕਾਲਰਸਿਸ਼ਪ ਦਾ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ�ਾ।
ਇ� ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾ�ਲਾ ਲੈਣ �ਮੇਂ ਐ�.�ੀ. ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤ�ਾਸਿਹਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ
�ਸਿਹਯੋ� ਸਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸ਼ਟ ਮੈਸਿਟ੍ਰਕ �ਕਾਲਰਸਿਸ਼ਪ �ਕੀਮ �ਬੰਧੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐ�.�ੀ.
ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ/ ਰੂ0ੀ ਅਨੁ�ਾਰ �ੰ�ਥਾਵਾਂ
ਸਿਵ0 ਮੰਨਪ�ੰਦ ਟਰੇਡ ਸਿਵ0 ਦਾ�ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੇਸਿਨੰ� ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।

36. ਜੇਕਰ ਸਿਕ�ੇ ਕਾਰਨ ਸਿਕ�ੇ �ੰ�ਥਾ ਦਾ ਸਿਕ�ੇ ਟਰੇਡ ਦਾ ਦਾ�ਲਾ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟਰੇਡ ਬੰਦ ਕੀਤੀ
ਜਾ �ਕਦੀ ਹੈ। ਦਾ�ਲਾ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ �ੂਰਤ ਸਿਵ0 ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀਆਂ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਸਿਵ0 �ਬੰਧਤ ਟਰੇਡ
ਦੀਆਂ �ਾਲੀ ਪਈਆਂ �ੀਟਾਂ ਸਿਵਰੱੁਧ ਇੰਨਾਂ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਦੀ �ਸਿਹਮਤੀ ਲੈਂਦੇ  ਹੋਏ ਮਾਈ�ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ
ਸਿਵਭਾ� ਨੰੂ �ੂਸਿ0ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

37. ਡੀ.ਆਈ. �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ  ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ� ਵੈਰੀਸਿਫਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਰਕਾਰਡ ਰੱਸਿ�ਆ ਜਾਵੇ। ਇ�ੇ ਤਰਾ
ਪੀ.ਆਈ.  �ੰ�ਥਾਵਾਂ  ਵਲੋਂ  ਦਾ�ਲ  ਕੀਤੇ  �ਏ  ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ  ਦਾ  ਰਸਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ  �ਸਿਲੱਪ,  0ੁਆਇ�
ਸਿਫਸਿਲੰ�,  ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ �ੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਅਡਮੀਸ਼ਨ �ਸਿਲੱਪ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸਿਰਕਾਰਡ ਸਿਹਤ
ਰੱ�ਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾ�ਲ ਹੋ 0ੱੁਕੇ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇ� ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਸਿਰਕਾਰਡ
ਸਿਹਤ ਰੱ�ਣ ਲਈ �ਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

38. �ੀਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਿਰਪੋਰਸਿਟੰ� �ਮੇਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦਾ�ਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਿਕ�ੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਵਲੋਂ ,  ਦਾ�ਲੇ
ਲਈ �ਬਸਿਮਟ ਕੀਤੇ ਦ�ਤਾਵੇਜਾਂ ਸਿਵ0ੋਂ,  ਕੋਈ ਦ�ਤਾਵੇਜ ਝੂਠਾ ਜਾਂ �ਲਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀ.ਆਈ.
�ੰ�ਥਾ ਦੇ ਮੱੁ�ੀ ਨੰੂ ਉ� ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਦੀ �ੀਟ ਕੈਂ�ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ�ਾ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ� ਵਲੋਂ
ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਫੀ� ਜਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ�ੀ। ਇ� ਤਰਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਲਾਸਿਟਡ �ੀਟ ਅਤੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਫੀ� ਦਾ
ਲੀ�ਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ�ਾ।

39. N.C.V.T.-M.I.S. Portal ਤੇ ਜਨਰੇਟ ਦਾ�ਲ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਦੀ �ੂ0ੀ,  ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਸਿਦ ਨੰੂ �ੰ�ਥਾ
ਸਿਵ�ੇ ਦਾ�ਲ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ ਨੰੂ ਸਿਲ�ਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾਂ �ੂ0ੀਆਂ ਸਿਵ0 ਕੋਈ �ੋਧ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ �ੋਧ �ਬੰਧੀ �ੂ0ਨਾ ਸਿਨਰਧਾਰਤ ਟੈਂਪਲੇਟ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਤੇ ਐਕ�ਲ
ਫਾਰਮੈਟ ਰਾਂਹੀਂ ਸਿਵਭਾ� ਨੰੂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ �ੋਧ �ਬੰਧਤ ਦ�ਤਾਵੇਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ।

40. ਦਾ�ਲਾ ਪ੍ਰੋ�ੈ� ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ  S.C.V.T. ਟਰੇਡਾਂ ਸਿਵ0 ਦਾ�ਲ/  ਪਾ� ਆਉਟ ਸਿ�ਸਿ�ਆਰਥੀਆਂ
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ਨਾਲ �ੰਬਧਤ ਕੋਈ �ਧੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਤਾਂ �ੋਧ �ਬੰਧੀ ਸਿਰਕਾਰਡ, �ੰ�ਥਾ ਦੇ �ੰਬਧਤ D.I. ਦੀ
ਸਿ�ਫਾਰਸ਼ �ਮੇਤ ਸਿਵਭਾ� ਨੰੂ ਭੇਸਿਜਆ ਜਾਵੇ।

41. ਸਿਵਭਾ�/  ਰਾਜ �ਰਕਾਰ ਵਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਸਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲ�ੀ/  ਦਾ�ਲਾ ਪਾਲ�ੀ/  ਯੂਜਰ ਮੈਨੂਅਲ ਵੈਬ�ਾਇਟ
www.itipunjab.nic.in ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ �ਈ ਹੈ।

42. ਉਪਰੋਕਤ  ਤੋਂ  ਇਲਾਵਾ  ਆਨ  ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲਾ  ਪ੍ਰਾ�ਪੈਕਟ�  ਅਤੇ  ਦਾ�ਲਾ  ਸਿਵਸਿ�ਆਪਨ ਸਿਵ0  ਦਰਜ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਸਿਧਆਨ ਸਿਵ0 ਰੱਸਿ�ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੰੂ ਵੀ ਇੰਨ-ਸਿਬੰਨ ਲਾ�ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

43. �ੰ�ਥਾਵਾਂ/ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ  ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾ�ਲੇ ਲਈ ਸਿਕ�ੇ ਤਰਾਂ ਦੀ �ਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਫੋਨ
ਨੰ:  01725022357  ਤੇ  �ੰਪਰਕ  ਕੀਤਾ  ਜਾ  �ਕਦਾ  ਹੈ  ਜਾਂ  e-mail:

itiadmission2020@gmail.com ਤੇ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ �ਕਦੇ ਹਨ।

 
Shilpa

Assistant Director 
23/06/2021

 

ਸਿਪੱਠ ਅੰਕਣ �ਰੜਾ:
 

                   ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਸਿ�ਕ ਸਿ��ਲਾਈ �ੰ�ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱੁ�ੀਆਂ
ਨੰੂ ਇੰਨ-ਸਿਬੰਨ ਪਾਲਣਾ ਸਿਹਤ ਭੇਸਿਜਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 

Shilpa
Assistant Director 

23/06/2021
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