ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ 2022 ਲਈ ਜਰੂਰੀ (ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ) ਹਦਾਇਤ
1.

COVID-19 ਦੇ ਦੁਸ਼-ਪਭਾਵ ਤ ਬਚਾਓ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ ਦਾ
ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਿਧਆਨ ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਿਵਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱ ਥ
ਸੈਨਟਾਈਜ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਿਡਸਟਿਸੰ ਗ ਅਤੇ ਸਮਾਿਜਕ ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖੀ ਜਾਵੇ।

2.

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਿਡਉਲ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਪਲਾਈ/ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਪਰੰ ਤ ਕੋਈ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਵਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰੀ, ਇਕੋ ਹੀ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਆਈ. ਡੀ. ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ
ਜਾਵੇ। ਪਿਹਲੇ ਰਾ ਡ ਦੋਰਾਨ ਸੀਟ ਨਾ ਿਮਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਉਸੇ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਗਲੇ
ਰਾ ਡ ਦੋਰਾਨ ਮੁੜ ਤ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ choice fill ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3.

Fee applicable at Govt. ITI's shall be charged for 5% (five percentage) seats in the
private unaided ITI's/ ITC's from the poor students whose family income is less
than 2 lac per annum.

4.

ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲ ਆਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਡਾਕੂਮਟ
ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਿਵਧਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੈਜੀਗਨਿਟਡ ਇੰ ਸਟੀਿਚਉਟ ਨੂੰ ਿਸਲੈ ਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ SEND ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਿਡਉਲ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸੈਿਸੰ ਗ ਫੀਸ
100/- ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਿਸਲੈ ਕਟ ਕੀਤੀ ਡੈਜੀਗਨਿਟਡ ਇੰ ਸਟੀਿਚਉਟ ਿਵਚ offline ਜਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

5.

Designated Institutes ਦੀ ਿਲਸ਼ਟ ਵੈਬਸਾਈਟ www.itipunjab.nic.in ਉਪਰ ਅਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸਪੈਕਟਸ

ਿਵਚ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ।
6.

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਟਰੇਡ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਿਵਿਦਅਕ ਯੋਗਤਾਵ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਪਾਸਪੈਕਟਸ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ
ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਿਕ ਵੈਬਸਾਈਟ www.itipunjab.nic.in ਤੇ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ।

7.

ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:1. ਕਰਾਫਟਸਮੈਨ ਸਕੀਮ ਟਰੇਡ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਫੱ ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ
ਪਿਹਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱ ਤਰ ਨੰ: D.G.E.&T,-19/(15)/2010 CD
ਿਮਤੀ 20-09-2010 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱ ਦ ਖਤਮ ਕਰ ਿਦੱ ਤੀ ਹੈ।
2. ਆਰਟ ਤੇ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰ ਟੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਫੱ ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦਾਖਲੇ

ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਹੋਵੇ।
3. ਕਟਾਈ ਿਸਲਾਈ ਤੇ ਕਢਾਈ ਟੀਚਰ ਟੇਿਨੰਗ ਕੋਰਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਿਫੱ ਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ
ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋਵੇ।
8.

ਦਾਖਲੇ ਿਵਚ ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪੰ ਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਿਨਰਧਾਰਤ ਿਰਜਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਿਲਸੀ ਮੁਤਾਿਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਿਰਜਰਵ
ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਕਲੇ ਮ ਸਬੰ ਧੀ ਸਮਰੱ ਥ ਅਿਧਕਾਰੀ ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਪਲੋ ਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਿਜਹਾ ਸਬੂਤ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਿਡਉਲ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ
ਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਉਪਰ ਅਪਲੋ ਡ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਜ ਿਵਚਾਿਰਆ
ਜਾਵੇਗਾ।

9.

ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦੀ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰ ਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਚੈਕ ਕਰ ਕੇ, ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਿਡਉਲ ਦੀਆਂ
ਿਮਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਸੰ ਸਥਾ ਲਈ ਚੁਆਇਸ ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

10.

ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਿਡਉਲ ਿਵਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮਟ ਦਾ ਿਰਜਲਟ ਚੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

11.

ਿਸਲੈ ਕਿਟਡ ਕਡੀਡੇਟ ਵਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਅਲਾਟਮਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰ ਧਤ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਖੇ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ offline
ਸਬਿਮਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਟ ਕੰ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੀਟ ਕੰ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਿਪੰ ਟ ਲੈ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।

12.

ਿਜੰ ਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲੀ ਕਸਿਲੰਗ ਦੋਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਨਹ ਿਮਿਲਆ, ਉਹਨ ਵਲ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਿਡਉਲ ਿਵਚ
ਦਰਸਾਈਆਂ ਅਗਲੇ ਰਾ ਡ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ Choice Filling ਭਰੀ ਜਾਵੇ।

13.

ਿਕਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਕਸਿਲੰਗ ਦੋਰਾਨ ਦਾਖਲਾ ਿਮਲ ਜ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਜਮ ਕਰਵਾ ਿਦੰ ਦਾ ਹੈ,
ਉਪਰੰ ਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ (ਪਿਹਲ ਿਮਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੋਰ better option ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਡੇਟ
ਕਰਨ ਲਈ) ਅਗਲੇ ਰਾ ਡ ਦੋਰਾਨ ਿਕਸੇ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਚ ਿਕਸੇ ਟਰੇਡ ਲਈ ਅਪਲਾਈ/ Choice Filling ਕਰਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਟ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਹਲ ਿਮਲੀ ਸੀਟ ਕਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ
ਪਿਹਲ ਦਾਖਲੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕਲੇ ਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਿਡਉਲ ਦੀਆਂ ਿਮਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵ
ਅਲਾਟ ਹੋਈ ਸੀਟ ਦੀ ਸਬੰ ਧਤ ਸੰ ਸਥਾ ਿਵਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕੰ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਿਜੰ ਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ
ਉਨ ਦੀ ਮਨ-ਪਸੰ ਦ ਸੀਟ ਿਮਲ ਜ ਦੀ ਹੈ ਤ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਸਿਲੰਗ ਿਵਚ ਿਹੱ ਸਾ ਨਾ ਲੈ ਣ।

14.

ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗ-ਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਦਾ password ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ
ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰਨ ਭਾਵ ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱ ਸਣ ਤ ਜੋ ਲਾਗ-ਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਦੀ ਦੁਰਵਰਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ
ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਅਨੁਸਾਰ password ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖ ਿਲਆ ਜਾਵੇ।

15.

ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਿਜਸ ਿਵਚ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਿਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਪੈਿਲੰਗ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ, gender ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਿਦ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਠੀਕ
ਭਰੇ ਜਾਣ। ਕਡੀਡੇਟਸ ਵਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਸਮ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਸਹੀ ਭਰਨ ਉਪਰੰ ਤ,
ਫਾਈਨਲ ਸਬਿਮਸ਼ਨ ਤ ਪਿਹਲ ਇਕ ਵਾਰ ਿਫਰ ਚੈਕ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ। ਡਾਕੂਮਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੱ ਕ ਉਮੀਦਵਾਰ
ਿਨ ਜੀ ਲਾਗ-ਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਅਤੇ password ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ Edit/ Update ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਿਨ ਜੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

16.

ਸੀਟ ਅਲਾਟਮਟ ਤ ਬਾਦ ਿਰਪੋਰਿਟੰ ਗ ਸਮ ਤੇ ਜ ਦਾਖਲੇ ਤ ਬਾਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਿਕਸੇ ਕਡੀਡੇਟਸ ਵਲ, ਦਾਖਲੇ
ਲਈ ਸਬਿਮਟ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ

ਿਵਚ, ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ ਝੂਠਾ ਜ

ਗਲਤ ਪਾਇਆ ਜ ਦਾ ਹੈ ਤ

ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਿਟੰ ਿਗ ਇੰ ਸਟੀਿਚਉਟ ਅਤੇ ਸਬੰ ਧਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ. ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱ ਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕਡੀਡੇਟਸ ਦੀ
ਸੀਟ ਕਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਡੀਡੇਟਸ ਵਲ ਜਮ ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਜਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ ਕਡੀਡੇਟ ਅਲਾਿਟਡ ਸੀਟ ਅਤੇ ਜਮ ਕਰਵਾਈ ਫੀਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱ ਕਦਾਰ ਨਹ ਹੋਵੇਗਾ।
17.

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਟੇਿਨੰਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਵ ਿਦੱ ਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ
ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਕਡੀਡੇਟਸ ਵਲ ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਿਵਚ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ
(unique) ਅਤੇ ਈ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ (unique) ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ। ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਦੇ
ਿਮਲ ਜਾਣ ਤੱ ਕ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ. ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ
ਇਜਾਜਤ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਉਪਰ ਲੋ ੜ ਪੈਣ ਤੇ ਿਸਿਖਆਰਥੀ ਦੀ ਵੈਰੀਿਫਕੇਸ਼ਨ ਸਮ ਓ.ਟੀ.ਪੀ. ਜ
ਜਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਆਿਦ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੋਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਿਵਚ
ਰੱ ਿਖਆ ਜਾਵੇ।

18.

ਦਾਖਲਾ ਪੀਿਕਆ ਅਤੇ ਕਸਿਲੰਗ ਸ਼ਿਡਉਲ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵਚ ਸਮ-ਸਮ ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਜਾ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.itipunjab.nic.in ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਜਾ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਿਨਯਿਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਚੈਕ ਕਰਦੇ ਰਿਹਣ।

19.

ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅੰ ਿਤਮ ਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ (ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੋ ਡ ਵੱ ਧ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ) ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ
ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱ ਥ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤ ਇਸ ਿਵਚ ਿਵਭਾਗ ਦੀ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰੀ ਨਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲਾ
ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਤ ਪਿਹਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹਦਾਇਤ ਿਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱ ਤੀ ਜ ਦੀ ਹੈ।

20.

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ/ ਿਵਭਾਗ ਵਲ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤ , ਪਾਸਪੈਕਟਸ, ਯੂਜਰ ਮੈਨੂਅਲ, ਦਾਖਲਾ ਨਿਟਸ ਅਤੇ ਹੋਰ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਿਦ ਵੈਬਸਾਈਟ www.itipunjab.nic.in ਤੇ ਉਪਲਬੱ ਧ ਹੈ।

21. ਆਨ ਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਿਵਚ ਿਦੱ ਕਤ ਪੇਸ਼ ਆ ਦੀ ਹੈ ਤ ਈ ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.
admissioniti2021@gmail.com ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰ: 9872605799 ਤੇ ਸੰ ਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਨ
ਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਜਦੀਕ ਪਦੀ, ਪੰ ਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਿਕਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ
ਟੀ ਆਈ ਿਵਖੇ, ਸਥਾਿਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਕੈਡਿਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ਿਮਤੀ 01-09-2022
ਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
22. ਅਨੂਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਿਜਨ ਦੀ ਪਿਰਵਾਰਕ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਜ ਇਸ ਤ ਘੱ ਟ ਹੈ, ਨੂੰ
ਕੇਵਲ 100/- ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਆਂ ਿਵੱ ਚ
ਦਾਖਲੇ ਸਮ ਕੇਵਲ 1200/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਫੀਸ 750/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ
ਿਤਮਾਹੀ ਿਕਸ਼ਤ ਿਵੱ ਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
23. ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲ਼ਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਖੇ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਟਰੇਡ ਦੀ ਕੁੱ ਲ
ਸਲਾਨਾ ਫੀਸ 3400/- ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰ ਸਥਾਵ ਿਵਖੇ ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਅਤੇ ਨਾਨ
ਇੰ ਜੀਨੀਅਿਰੰ ਗ ਟਰੇਡਾ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਕਮਵਾਰ 19312/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ 12875/- ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੈ।

