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hymhkmbnI ]cnioe\ hæ¸v, tIcfw 

kÀ¡mÀ hymhkmbnI ]cnioe\ സഥ്ാപനം 
{]thi\ klmbn 2022 

 

tIcf¯nse 104 Kh: sF. Sn. sFIfnÂ GXntebpw {]thi\¯n\v  

t]mÀ«eneqsS Hê At]£ am{Xw kaÀ¸n¨mÂ aXn. 

sh_vsskänÂ {]kn²oIcn¨n«pÅ t{]mkvs]Îkv ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം 

വായിച്ചതിനു ശരഷം am{Xw At]£ ]qcn¸nçI.  

t]mÀ«Â hnemkw: https:/ / itiadmissions.kerala.gov.in 

Steps For Filling The Application 
 

1. Registration 

2. Fill application 

a. Personal & qualification details 

b. Communication details 

c. Other details 

d. Document upload 

e. Self-declaration 

3. ITI & Trade choice 

4. View application 

5. Make payment 

6. View & download application 

http://www.itiadmissions.kerala.gov.in/
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 BZyambn t]mÀ«Â സന്ദര്ശിക്കുന്നവര്ര്ക്കുന് aptJ\bpw, 

Hcn¡Â cPnÌÀ sNbvXhÀ¡v  _«¬ hgnbpw apt¶m«v 

t]mImhp¶XmWv. 

 Hcn¡Â cPnÌÀ sNbvXhÀ¡v   _«¬ hgn temKn³ 

t]Pntes¡¯mw. 

 

 BZyambn cPnÌÀ sN¿p¶hÀ¡v t]cv, samss_Â \¼À, t]mÀ«enteçÅ 

]mkvthUv F¶nh \ÂIn cPnÌÀ sN¿mhp¶XmWv.  

 

 

 ]¯mw Xcw kÀ«n^n¡änÂ DÅ 

{]Imcw, C\njyepIÄ klnXw t]cv 

\ÂIpI. 

 samss_Â \¼À \ÂIpI. ChnsS 

\Âæ¶ samss_Â \¼À Bbncnçw 

t]mÀ«ense Xm¦fpsS bqkÀ s\bnw.  

Hê samss_Â \¼À D]tbmKn¨v Hê 

At]£ am{Xsa kaÀ¸n¡m³ 

km[n¡pIbpÅp. 

 CþsabnÂ hnemkw \ÂIpI. 

 പാസ്സ്വേർഡ്രണ്്ടതേണനൽകുക 

 X¶n«pÅ Im]vN tImUv നൽകുക 

 

_«³ AaÀ¯nbmÂ cPnkvt{Sj³ ]qÀ¯nbmbn. 

 

cPnÌÀ sNbvX samss_Â \¼dnte¡v Successfully Registered F¶v 

SMS സവേശം DS³ e`nç¶XmWv. samss_Â \¼À ]mkvthUv F¶nh 

D]tbmKn¨v temKn³ sN¿mhp¶Xpw At]£mkaÀ¸W¯nsâ Ahkm\ 

XobXn hsc Xnê¯epIÄ hê¯mhp¶XpamWv. temKn³ സംബന്ധി¨v hê¶ 

{]iv\§Ä¡v PnÃm tImUnt\äÀamÀ aptJ\ ]cnlmcw ImWmhp¶XmWv. 

ആയതിനാൽ ഒരു കാരണേശാലും ഒന്നിലധികം തേണ ഒരാൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെവേണ്ടി

േരുന്നില്ല.  

അശപക്ഷകരുടെ തടെ ശ്പവർത്തനസജ്ജമായ ടമാബൈൽ നമ്പറും ഇþടമbnÂ 

വിലാസവും ഉപശയാഗിക്കുക 
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(2018Â THSLC hnPbn¨hÀ Not in list XncsªSp¯   Â  

THSLC 2018 F¶ H]vj³ നൽകി amÀ¡v t\cn«v \ÂtIണ്ടXmWv) 

1 2 3 

4 5 

6 7 

8 9 10 11 

At]£m t^mansâ BZy t]Pv Bb #1 – Personal & Qualification info 

Xpdìhêw 

1. പത്ാംതരം/തുലയതപഠിച്ചസ്ട്രംചതരചെ്ുക്കുക[SSLC, THSLC or Others.]  

വകരള സംസ്ഥാന സിലബസ് ടപകാരം പഠിച്ചേർക്ക് മാടതം SSLC/ THSLC

തിരചെ്ുക്കാം .CBSE തു്ങ്ങി മവേത് സ്ട്രം പഠിച്ചേർക്കും Others 

തിരചെ്ുക്കാം. 

2. 2013tem AXn\v tijtam SSLC / THSLC hnPbn¨hÀ, hnPbn¨ hÀjhpw 

AXn\v ap³]v hnPbn¨hÀ Not in list Fìw XncsªSpçI. 

3. 2013tem AXn\v tijtam SSLC / THSLC tIcf kne_knÂ ]Tn¨hÀ¡v 

dPnÌÀ \¼À \ÂIn _«¬ AaÀ¯nbmÂ amÀ¡v, t]cv, P\\ 

XobXn, amXm]nXm¡fpsS t]cv, enwKw F¶nh kzbw ]qcn¸n¡s¸Sp¶XmWv 

 

1 2 3 
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4. തു്ർന്ന് പത്ാംതരം/തുലയത hnPbn¨pthm CÃtbm F¶v sXcsªSpçI  

 

5. CXc kne_ÊpIfnÂ ]Tn¨hcpw, CXc hÀj§fnÂ hnPbn¨hcpw 

മേുള്ളേരും ]co£ FgpXnb FIvkmw kvIow XncsªSp¯ tijw t\cn«v 

amÀ¡v /t{KUvv ]qcn¸nt¡XmWv. kÀ«n^n¡änepÅത് {]Imcw t]cv, P\\ 

XobXn, enwKw (B¬, s]¬, `n¶enwKw), amXm]nXm¡fpsS t]cv, 

c£mIÀ¯mhnsâ t]cv F¶nh ]qcn¸n¡pI.  

6. +2 / lbÀsk¡âdn / hn.FNv.Fkv.kn / sSI\n¡Â lbÀ sk¡âdn 

hnPbn¨pthm CÃtbm F¶v sXcsªSpçI.  

7. GsX¦nepw kÀ¡mÀ sF. Sn. sFbnÂ ]Tn¨n«psണ്ട¦nÂ YES \ÂIn 

{]kvXpX sF.Sn.sFbpsS t]cv XncsªSpçI. (BZyambn {]thi\w 

t\Sp¶hÀ CÃm¯ kmlNcy¯nÂ am{Xsa Hcn¡Â ]Tn¨hsc 

]cnKWnçIbpÅp.) 

8. »Uv {Kq¸v. നൽകുക 

9. B[mÀ \¼À (12 അക്കം ) നൽകുക 

10. aXw XncsªSpçI. 

11. PmXn XncsªSpçI.  

enÌnÂ e`yaÃm¯ PmXnIfnepÄs¸Sp¶hÀ¡v 

Other SC, Other ST, Other OBC, Other OBH, Other OBX, General/OC 

F¶nhbnÂ AëtbmPyambXv sXcsªSp¡mhp¶XmWv 

ഈ ശപജിടല എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയതിന് ശരഷം 

ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്ത  ്അെുത്ത ശപജിശലക്ക്  ശപാശകണ്ടതാണ ്
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cണ്ടmw t]PnÂ (#2 – Communication Info) 

Bibhn\nab¯nëÅ hnhc§fmWv \evtIണ്ടXv. 

 Øncw hnemkhpw Bibhn\nab¯nëÅ hnemkhpw \evImw. 

 cണ്ടpw HìXs¶ BsW¦nÂ I½yqWnt¡j³ A{UÊn\v kao]apÅ 

sN¡v t_mIvknÂ Hê XhW ¢n¡v sNbvXmÂ aXnbmæw. 

 cPnÌÀ sN¿pt¼mÄ \evInb samss_Â \¼À CþsabnÂ hnemkw 

F¶nhív ]pdsa c£nXmhnsâ samss_Â \¼À IqSn \Âശകണ്ടതാണ.് 

 

ഈ ശപജിടല എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയതിന് ശരഷം 

ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്ത  ്അെുത്ത ശപജിശലക്ക്  ശപാശകണ്ടതാണ ്
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aq¶mas¯ t]PnÂ (#3 – Other Info) {]tXyI 

kwhcWm\pIqey§Ä kw_Ôn¨ hnhc§Ä \Âശകണ്ടതാണ്. 

 

12. Phmt\m Phmsâ B{inXt\m. (t{]mkvs]Iväkv ]cntim[n¨v icnbmb 

skeIvj³ \S¯pI. PnÃm ssk\nI t_mUnÂ \nìw e`nç¶ 

kÀ«n^n¡änsâ amXrI \evInbncnçì) 

13. F³.kn.kn kÀ«n^nIäv. (amXrI \evInbncnçì) 

14. kwØm\ bphPt\mÕh¯nÂ Ht¶m ctണ്ടm Øm\§Ä. 

(t{KUpIÄ¡v {]tXyIw amÀ¡v CÃ, kÀ«n^n¡änÂ ImWn¨n«pÅ 

Øm\§Ä¡v am{Xsa DÅp) 

15. {]tXyI ]cnKW\ \evæ¶Xn\v kÀ¡mÀ \nÝbn¨n«pÅ t»m¡nÂ 

\nìÅhÀ. kÀ«n^n¡änsâ hniZmwi§Ä IqSn \evæI. ({]kvXpX t»m¡v 

]cn[nbnÂ P\n¨hÀçw 5 hÀjവമാ അതിൽ അധികവമാ Bbn 

Xmaknç¶hÀçw kÀ«n^n¡änsâ ]n´pWtbmsS AhImis¸Smw. 

t»mçIfpsS ]«nI t{]mkvs]IväknÂ ]cntim[nçI) 

16. EWS: dh\yq A[nImcnIfnÂ \nìw _Ôs¸« Certificate e`n¨n«pÅ 

apt¶m¡hn`mK§fnse (aäv kwhcW§Ä¡v AÀlcÃm¯hcnse) 

km¼¯nIambn ]n¶m¡w \nÂç¶hÀ¡v Cu kwhcW¯n\v 

AÀlXbpണ്ട v. kÀ«n^n¡änsâ hniZmwi§Ä IqSn \ÂæI. 

12 13 14 

15 

16 
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17. `n¶tijn¡mÀ (saUn¡Â t_mÀUnsâ kÀ«n^n¡äv lmPcm¡Ww) 

18. 2017se HmJn Zpc´¯nÂ ImWmXmb / acn¨ മത്സ്യചത്ാഴിലാളികളുച് a¡Ä. 

aym·mÀ, {ioe¦, DKmണ്ട F¶nhnS§fnÂ നിന്ന് പുറത്ാക്കചപട്ടേർ / AhêsS 

സന്താനങ്ങൾ 

19. cm{ã]XnbnÂ \nìw kvIu«v / ssKUv kÀ«n^n¡äv e`n¨hÀ 

(KhÀWdnÂ \nìw e`n¨hcÃ. amXrI \evInbncnçì) 

20. kÀ¡mÀ AwKoIrX A\mYmeb¯nse At´hmkn. 

21. kÀ¡mÀ sS¡ v\n¡Â sslkvIqfnÂ (THS) THSLC ]Tn¨hÀ. 

22. kvt]mÀSvkv tIzm«: kvt]mÀSvkv tIm«bnepÅ {]thi\Xn\v PnÃm 

kvt]mÀSvkv Iu¬knepambn _Ôs¸tSണ്ടXmWv. 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

23 

26 
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23. kmaqly\oXn hæ¸n\v Iognse Øm]\§fnse At´hmknIÄ 

24. Bwt¥m C´y³ 

25. ലക്ഷദ്വരപ് v, Bâam³, an\ntImbn, amln \nhmknIÄ. 

26. `mjm \yq\]£w (Xangv / I¶S) 

ഈ ശപജിടല എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയതിന് ശരഷം                                     

ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക ് ടെയ്ത  ് അെുത്ത ശപജിശലക്ക ് 

ശപാശകണ്ടതാണ ്
 

\memas¯ t]PnÂ (#4 – File & Document upload)  

Aë_Ô tcJIÄ A]vtemUv ടെശേണ്ടതാണ്. 

 

 At]£bnÂ \evInbn«pÅ hnhc§Ä sXfnbnç¶XnëÅ tcJIfpsS 

200Kb bnÂ A[nIcn¡m¯h (JPG അചല്ലങ്കിൽ PNG t^mÀamäpIÄ മാടതം)   

A]vtemUv ചെവേണ്ടതാണ്. 

 Hmtcm tcJípw {]tXyIw Choose File _«¬ Dണ്ടmbncnçw. 

 Hcn¡Â \evInb ^bepIÄ Xmsg A]vtemUUv tUmIypsaâvkv F¶ 

ioÀjI¯nÂ ImWmw 

 

 

 

 

ഈ ശപജിടല എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയതിന് ശരഷം 

ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് ടെയ്ത  ്അെുത്ത ശപജിശലക്ക്  ശപാശകണ്ടതാണ ്
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Trade Choice 

 
 tIcf¯nse FÃm PnÃIfpw \evInbncnçw. 

 ***At]£n¡m³ XmXv]cys¸Sp¶ PnÃbnÂ ¢nIv sN bvXmÂ B PnÃbnse 

FÃm sF.Sn.sFIfpsSbpw t]cv ImWmw. 

 sF.Sn.sF. ¢nIv sN¿pt¼mÄ AhnSps¯ FÃm t{SUpIfpw ImWmw. 

 Ahsb At]£Isâ XmXv]cymÀ°w മുൻഗണന ശ്കമത്തിൽ  {Ias¸Sp¯pI.  

 വട്ഡിന്ചറ വപരിൽ മൗസ് ക്ലിക്്ക ചെയ്ത ് പി്ിച്്ച മുകളിവലവക്കാ താവഴവക്കാ നരക്കിയും

അചല്ലങ്കിൽ ക്ലിക്്ക ചെയ്തുചകാണ്ടും വട്ഡുകചള മുന്ഗണടകമത്ിൽ

ടകമചെ്ുത്ാേുന്നതാണ് 

 ആേശയമില്ലാത് വട്ഡുകചള ക്ലിക്്കചെയ്തുചകാണ്്ടഒഴിോക്കാേുന്നതാണ്. 

 ഒരിക്കൽഒഴിോക്കിയവട്ഡിചനേരണ്ടും ക്ലിക്്ക ചെയ്തുചകാണ്്ടതിരചെ്ുക്കാേുന്നതാണ് 

 

 വട്ഡുകചള തിരചെ്ുത്തിന് വശഷം ക്ലിക്്ക ചെേുക തു്ർന്ന് മേ് 

ഐ്ിഐകളിൽഅവപക്ഷനൽകുന്നതിന് ***മുതൽേരണ്ടുംചെേുക. 

 തിരചെ്ുത്വട്ഡുകചളഒഴിോക്കിപുതുതായിചെേുന്നതിന്ബട്ടൺ ക്ലിക്്ക

ചെവേണ്ടതാണ് 

 

ക്ലിക്ക ് ടെയ്ത  ് At]£n¨ Øm]\§fpw t{SUpIfpw 

At]£m t^mansâ {]nâvHu«nÂ ImWmhp¶XmWv. 
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A©mw t]PnÂ (#5 – Self Declaration) 

kXy{]kvXmh\bpsS SnIv t_mIvkv XncsªSp¯ tijw kaÀ¸nçI  

 

At]£m ^okv Bb \qdp cq] ASíp¶tXmsS am{Xsa At]£m 

kaÀ¸Ww ]qÀ¯nbmhp¶pÅp. 

 ta¡vþt]bvsaâv hntâm skeIväv sNbvXmÂ Hm¬sse\mbn At]£m 

^okv ASímw. 

 kwØm\ Kh¬saânsâ Cþ{Sjdn aptJ\bmWv ]WaSíp¶Xv. 

 GsX¦nepw ImcWhimÂ ]Ww Hcn¡Â ASím³ {ian¨p 

]cmPbs¸«mÂ, ]n¶oSv 24 aWn¡qdn\v tijw am{Xsa ASím³ 

km[nçIbpÅq. A¡unÂ \n¶v ]Ww ædbpIbpw cioXn e`n¡sX 

hêIbpw sNbvXmÂ, 24 aWn¡qÀ kab¯n\Iw ]Ww 

 XncnsI A¡uണ്ടnÂ hcnIsbm cioXn e`nçItbm sN¿pw. 

 ഓൺബലൻ അശപക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നൽകി 

ശപയ്ടമന്റ് നെത്തിയാൽ മാശ്തശമ അശപക്ഷയുടെ ശ്പിന്റ ് ഔട്ട ്

എെുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു 

 samss_Â \¼À, ]mkvthUv F¶nh D]tbmKn¨v temKn³ 

sN¿mhp¶Xpw At]£m kaÀ¸W¯nsâ Ahkm\ XobXn 

hsc Xnê¯epIÄ hê¯mhp¶XpamWv. 

 At]£ kwൈÔn¨v hê¶ {]iv\§Ä¡v PnÃm tImUnt\äÀamÀ 

aptJ\ ]cnlmcw ImWmhp¶XmWv. 


