
ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਜ਼ ਦ ੇਦਾਖਲੇ ਦਾ ਨਿਟਸ  ਦਾਖਲਾ ਸਾਲ 2022 

(ਖੁਲੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ) On the Spot ITI Admission 

  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ  ਅਤੇ ਪਾਈਵੇਟ 

ਐਫੀਲੇਿਟਡ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ  ਿਵਚ ਖਾਲੀ ਰਿਹ ਗਈਆ ਸੀਟ  ਿਵਰੁੱ ਧ, ਡੀ.ਜੀ.ਟੀ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 

ਨਵ  ਿਦੱਲੀ ਵਲ ਦਾਖਲਾ ਿਮਤੀਆ ਂਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਨਮੱੁਖ, ਦਾਖਲਾ ਿਮਤੀਆਂ ਿਵਚ ਹੇਠ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ 

ਜ ਦਾ ਹੈ:- 
Spot Round Counseling:- 

Online Registration and uploading of documents Extended up to 30 September 2022 

1.Submit Documents Verification Processing Fee 
and  
2.Document Verification by Designated Institutes 

Extended up to 30 September 2022 

1.Reporting by Candidates at Institutes and  
2.Submit Course fee at Institutes 

Extended up to 30 September 2022 

(daily from 02:00 PM to onwards) 
*Marks implies minimum trade admission qualification percentage   
2  ਿਨਉ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਿੇਨੰਗ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਕੇਵਲ ਅਨੂਸੂਿਚਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ  ਦੇ 

ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵ  ਨੰੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਿਹਤ ਅਲਾਟ ਹੋਈਆਂ ਟਰੇਡ  

ਿਵਚ ਖਾਲੀ ਰਿਹ ਗਈਆਂ ਸੀਟ  ਿਵਰੁੱ ਧ, ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਆਖਰੀ ਿਮਤੀ: 29-09-2022 ਨੰੂ 

ਸ਼ਾਮ 05 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜੀਆਂ ਦ ੇਸਕਦੇ ਹਨ। ਿਮਤੀ 30-09-2022 ਨੰੂ ਦੁਿਪਹਰ 12.30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ 

www.itipunjab.nic.in ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜਮੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਿਮਤੀ 30-09-2022 ਨੰੂ 

ਦੁਿਪਹਰ 01.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਾਕੂਮਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।  ਉਪਰੰਤ ਿਮਤੀ 30-09-2022 ਨੰੂ ਦੁਿਪਹਰ 

02.00 ਵਜ ੇਤ ਮੈਿਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

  ਿਮਤੀ 30-09-2022 ਤੱਕ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.ਜ਼ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤ ੇਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਿਦਨ, ਦਾਖਲੇ 

ਦੇ ਕੰਮ ਿਹਤ ਖੁਲੀਆ ਂਰਿਹਣਗੀਆ।ਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਿਬਨਕਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ www.itipunjab.nic.in ਤੇ 

ਆਨ ਲਾਈਨ ਰਿਜਸ਼ਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਿਵਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ 

ਹਦਾਇਤ  ਅਤੇ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ www.itipunjab.nic.in ਤੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹਨ, ਨੰੂ ਪੜ ਿਲਆ ਜਾਵੇ। 

ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਿਵਚ ਪਿਹਲ  ਤ ਜਾਰੀ ਿਦਸ਼ਾ ਿਨਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਰਿਹਣਗੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਿਮਤੀਆਂ ਦੋਰਾਨ ਦਾਖਲ 

ਿਸਿਖਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ  ਿਮਤੀ 03-10-2022 ਤ ਲਗਣੀਆ ਂਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆ।ਂ 

ਿਮਤੀ 23-09-2022 

ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਖਰਬੰਦਾ ਆਈ ਏ ਐਸ 

ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਕਨੀਕੀ ਿਸਿਖਆ ਅਤੇ 

ਉਦਯੋਿਗਕ ਿਸਖਲਾਈ ਿਵਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ। 
 


