
സർകക്കാർ ഐ ടടി ഐ പ്രവവേശനനം - 2019

അവപേക്ഷകനന് വവേണടിയുള്ള സഹക്കായ ഗ്രനനം
(ഐ ടടി ഐ പ്രവവേശനതടിനുള്ള വപ്രക്കാസസ്പെക്ടസന് , ചുവേസട നല്കടിയടിട്ടുള്ള മക്കാര്ഗ

നടിർവദേശങ്ങൾ എനടിവേ ശ്രദക്കാപൂര്വനം വേക്കായടിച്ചതടിനു വശഷനം  അവപേക്ഷ
സമര്പടിവകണതക്കാണന്)

 പുതടിയ രജടിവസ്ട്രേഷന് നടത്തുനതടിനന്
o https://www.itiadmissions.kerala.gov.in എന സവേബബ്സൈറന് സന്ദര്ശടിക്കുക
o Apply Online/Apply Now എനന്നീ ലടിങ്കുകളടിൽ കടികന് സചെയ്യുക

o അവപക്കാള്  വേരുന  New  Registration വഫക്കാമടില്  തക്കാസഴെ  നല്കടിയടിട്ടുള്ള
വേടിവേരങ്ങൾ വചെര്ക്കുക

 അവപേക്ഷകസന്റെ വപേരന് പേതക്കാനം തരനം/തത്തുലല്യ സര്ടടിഫടികറടിലുള്ളതന് വപേക്കാസല 
നല്കുക

 സമക്കാബബൈല് നമ്പർ (സമക്കാബബൈല് നമ്പർ യൂസർ ഐ ഡടി ആയടി 
ഉപേവയക്കാഗടിവകണതക്കാണന്)

 ഇ-സമയടില് ഐ ഡടി
 പേക്കാസന് വവേര്ഡന് 

o തുടര്നന്   Register Now എന ബൈടണടില് കടികന് സചെയ്യുക

https://www.itiadmissions.kerala.gov.in/


 ഐ ടടി ഐ പ്രവവേശനതടിനന് അവപേക്ഷ തയക്കാറക്കാക്കുനതടിനന്/തയക്കാറക്കാകടിയ 

അവപേക്ഷയടില് മക്കാറനം വേരുത്തുനതടിനന്
o അഡടിഷന് വപേക്കാർടലടിൽ കക്കാണുന Login സമനുവേടിൽ കടികന് സചെയ്യുക

o രജടിവസ്ട്രേഷന് വേഴെടി ലഭടിച്ച യൂസർ ഐ ഡടി (സമക്കാബബൈല് 
നമ്പര്)/പേക്കാസന് വവേര്ഡന്  എനടിവേ ഉപേവയക്കാഗടിച്ചന് വലക്കാഗടിൻ സചെയ്യുക.

o തുടര്നന്  തക്കാസഴെ വചെര്തടിരടിക്കുന വഫക്കാമുകൾ വേഴെടി ബൈന്ധസപട വേടിവേരങ്ങൾ 
നല്കുക 

 #1 Personal Info
 #2 Communication Info
 #3 Qualification Info
 #4 Other Info
 #5 ITI Options
 #6 Self Declaration



1. അവപേക്ഷകസന്റെ വപേരന് പേതക്കാനം തരനം/തത്തുലല്യ സർടടിഫടികറടിലുള്ളതു വപേക്കാസല നൽകുക.

2. ജനനതന്നീയതടി ബൈന്ധസപട  വേർഷനം,  മക്കാസനം,  തന്നീയതടി  എനടിവേ  സതരസഞ്ഞെടുതന്  നൽകുക

(അവപേക്ഷകൻ 31-07-2019 ൽ 14 വേയസന് പൂർതടിയക്കായടിരടികണനം)

3. ലടിനംഗവഭദേനം (ആൺ / സപേൺ / ടക്കാൻസന്സജൻഡർ) സതരസഞ്ഞെടുക്കുക

4. രക്ത ഗ്രൂപന് സതരസഞ്ഞെടുക്കുക

5. പേതക്കാനം തരനം/തത്തുലല്യ സർടടിഫടികറടിലുള്ളതു വപേക്കാസല  പേടിതക്കാവേടിസന്റെ വപേരന് നൽകുക

6. പേതക്കാനം തരനം/തത്തുലല്യ സർടടിഫടികറടിലുള്ളതു വപേക്കാസല  അമ്മയുസട വപേരന്  നൽകുക.  

7. രക്ഷടിതക്കാവേടിസന്റെ വപേരന് നൽകുക

8. 12 അകമുള്ള ആധക്കാർ നമ്പർ നൽകുക

9. മതനം സതരസഞ്ഞെടുക്കുക 

10. ജക്കാതടി  സതരസഞ്ഞെടുക്കുക  (സനംവേരണ  വേടിഭക്കാഗതടില്  ഉൾസപടക്കാതവേർ  Others(OC/GEN)

സതരസഞ്ഞെടുക്കുക)

11. വേടിശദേക്കാനംശങ്ങൾ  സനംരക്ഷടിച്ചന്  കമ്മമ്മ്യൂണടിവകഷൻ   ഇൻവഫക്കായടിവലകന്

വപേക്കാകുനതടിനക്കായന്  Save & Next കടിക്കുസചെയ്യുക



1. അവപേക്ഷകസന്റെ നടിലവേടിലുള്ള വേടിലക്കാസനം നൽകുക

2. രക്കാജല്യതടിന്റെ വപേരന് സതരസഞ്ഞെടുക്കുക 

3. സനംസക്കാനതടിസന്റെ വപേരന് സതരസഞ്ഞെടുക്കുക 

4. ജടില്ലയുസട വപേരന് സതരസഞ്ഞെടുക്കുക 

5. വപേക്കാസന് ഓഫന്നീസന് സതരസഞ്ഞെടുക്കുക 

6. പേടിൻ വകക്കാഡന് ഓവടക്കാമക്കാറടികക്കായടി സതരസഞ്ഞെടുകസപടുനം (പേടിൻ വകക്കാഡന് ഉറപക്കാക്കുക)

7. Copy  Above സചെകന്  വബൈക്കാകടിൽ  കടിക്കു  സചെയ്യുവമ്പക്കാൾ  നടിലവേടിലുള്ള  വേടിലക്കാസതടിസല

വേടിശദേക്കാനംശങ്ങൾ കമമ്മ്യൂണടിവകഷൻ വേടിലക്കാസതടിവലകന് പേകർത്തുനം

8. നടിലവേടിലുള്ള വേടിലക്കാസനം അസല്ലങടിൽ വേടിശദേക്കാനംശങ്ങൾ പൂരടിപടിക്കുക

9. അവപേക്ഷകസന്റെ ഇസമയടിൽ വേടിലക്കാസനം നൽകുക

10. അവപേക്ഷകസന്റെ വഫക്കാൺ നമ്പർ നൽകുക

11. അവപേക്ഷകസന്റെ സമക്കാബബൈൽ നമ്പർ നൽകുക

12. വേടിശദേക്കാനംശങ്ങൾ  സനംരക്ഷടിച്ചന്  വയക്കാഗല്യതക്കാ  വേടിവേരതടിവലകന്  വപേക്കാകുനതടിനക്കായന്

Save & Next കടിക്കുസചെയ്യുക

13. മുമ്പസത സമനുവേടിവലകന് നന്നീങ്ങുനതടിനന് Previous ബൈടണ് കടിക്കു സചെയ്യുക.



1. 10th Pass/Fail സതരസഞ്ഞെടുക്കുക

2. അവപേക്ഷകസന്റെ പേതക്കാനം തരനം/തത്തുലല്യ സർടടിഫടികറന് സന് കന്നീനം സതരസഞ്ഞെടുക്കുക

3. സന് കന്നീനം  പേക്കാവറണടിൽ  ഇനംഗന്നീഷന്,  സയൻസന്,  കണകന്   വേടിഷയങ്ങളുസട  മക്കാർകന്  /  വഗ്രഡന്

നൽകുക. അവപേക്ഷകസന്റെ ബൈന്ധസപട മക്കാർകന് ലടിസന് പേരടിവശക്കാധടിച്ചന് വവേണനം നൽവകണതന്. 

4. അവപേക്ഷകൻ പ്ലസന്  2  /  വേടി.എച്ചന്.എസന്.ഇ – ഇ.എചെന് .എസന്(Eligible  for  Higher  Studies)

പേക്കാസക്കായടിടുസണങടിൽ പ്ലസന് 2 പേക്കാസന് കടികന് സചെയ്യുക, അസല്ലങടിൽ പ്ലസന് 2 സഫയടിൽ കടികന്

സചെയ്യുക. അവപേക്ഷകൻ പ്ലസന് 2 / വേടി.എച്ചന്.എസന്.ഇ എഴുതടിയടിടടിസല്ലങടിൽ ബൈക്കാധകമല്ല (NA)

കടികന് സചെയ്യുക

5. പ്ലസന് 2 / വേടി.എച്ചന്.എസന്.ഇ പേരന്നീക്ഷകന് ലഭടിച്ച മക്കാർകന് നൽകുക 

6. പ്ലസന് 2 / വേടി.എച്ചന്.എസന്.ഇ പേരന്നീക്ഷയുസട സമക്കാതനം മക്കാർകന് നൽകുക

7. അവപേക്ഷകൻ  ഒരു  ഗ്രക്കാവജജ്വേറന്  ആസണങടിൽ  ഞക്കാൻ   ഒരു  ഗ്രക്കാവജജ്വേറന്  കടിക്കുസചെയ്യുക

അസല്ലങടിൽ  ഞക്കാൻ  ഗ്രക്കാവജജ്വേറന്  അല്ല കടിക്കുസചെയ്യുക  അസല്ലങടിൽ  ബൈക്കാധകമല്ല  (NA)

കടിക്കുസചെയ്യുക

8. അവപേക്ഷകൻ  ഇതടിനകനം  ഗവേസണ്മെൻറന്  ഐടടിഐയടിൽ  പേഠടിച്ചടിട്ടുസണങടിൽ  അസത കടികന്

സചെയ്യുക, ഇസല്ലങടിൽ ഇല്ല കടിക്കുസചെയ്യുക

9. അവപേക്ഷകൻ ഇതടിനകനം ഗവേസണ്മെൻറന് ഐടടിഐയടിൽ പേഠടിച്ചടിട്ടുസണങടിൽ പേഠടിച്ച സർകക്കാർ

ഐടടിഐ സതരസഞ്ഞെടുക്കുക

10. വേടിശദേക്കാനംശങ്ങൾ  സനംരക്ഷടിച്ചന്  അടുത  സസപന്  മറന്  വേടിവേരങ്ങളടിവലകന്

വപേക്കാകുനതടിനക്കായന്  Save & Next കടിക്കുസചെയ്യുക

11. മുമ്പസത സമനുവേടിവലകന് നന്നീങ്ങുനതടിനന്  Previous ബൈടണ് കടിക്കു സചെയ്യുക 



1. ജവേക്കാൻ വേടിഭക്കാഗനം തടിരസഞ്ഞെടുക്കുക (അവപേക്ഷകൻ തക്കാസഴെ ലടിസ്റ്റുസചെയടിരടിക്കുന ഏസതങടിലുനം
വേടിഭക്കാഗതടിൽ ഉൾസപടുന്നുസണങടിൽ)

JCA മരണസപട/  അനംഗഭനംഗനം സനംഭവേടിച്ച,  സമക്കാധക്കാന  കക്കാലതന്
സകക്കാല്ലസപട/അനംഗഭനംഗനം  സനംഭവേടിച്ച  ഭടൻമക്കാരുസട/വേടിമുക്തഭടൻമക്കാരുസട
സനക്കാനങ്ങൾ

JCB വേടിമുക്തഭടൻമക്കാരുസട സനക്കാനങ്ങൾ
JCC വസവേനതടിലുള്ള ജവേക്കാനക്കാരുസട സനക്കാനങ്ങൾ
JCD വസവേനതടിലുള്ള ആഫന്നീസർമക്കാരുസട സനക്കാനങ്ങൾ
JCE വേടിമുക്തഭടൻമക്കാർ
NA ബൈക്കാധകമല്ല

2. എൻ.സടി.സടി-യടിൽ  പേരടിശന്നീലതടിനുവശഷനം  എ/ബൈടി/സടി  സർടടിഫടികറന്  വനടടിയവേർകന്

വബൈക്കാണസന് മക്കാർകടിനന് അർഹതയുണന്

A Certificate 5 Marks
B Certificate 7 Marks
C Certificate 10 Marks



3. സനംസക്കാന സ്കൂൾ യുവേജവനക്കാത്സവേതടിൽ 1 ഉനം, 2 ഉനം സക്കാനനം  വനടടിയവേർകന് വബൈക്കാണസന് 
മക്കാർകടിനന് അർഹതയുണന്

 ഒനക്കാനം സക്കാനനം വനടടിയവേർകന് ഇൻഡകന് മക്കാർകടിസന്റെ (ഇനംഗന്നീഷന്, ഫടിസടികന്, സകമടിസ്ട്രേടി,
കണകന് എനന്നീ വേടിഷയങ്ങൾകന് ലഭടിച്ച മക്കാർകന്) 10% കൂടടി വചെർതന് ഇൻഡകന് മക്കാർകന്
തയക്കാറക്കാക്കുനതക്കാണന്.

 രണക്കാനം സക്കാനനം വനടടിയവേർകന് ഇൻഡകന് മക്കാർകടിസന്റെ (ഇനംഗന്നീഷന്,  ഫടിസടികന്,  സകമടിസ്ട്രേടി,
കണകന് എനന്നീ വേടിഷയങ്ങൾകന് ലഭടിച്ച മക്കാർകന്) 5% കൂടടി വചെർതന് ഇൻഡകന് മക്കാർകന്
തയക്കാറക്കാക്കുനതക്കാണന്.

4. ഗവേസണ്മെന്റെന്  പ്രവതല്യക  സനംവേരണനം  സചെയടിട്ടുള്ള  തക്കാസഴെ  പേറയുന  വബക്കാകടിൽ  വേരുന
അവപേക്ഷകനന്  10  മക്കാർകന്  അധടികമക്കായടി  ലഭടിക്കുനതക്കാണന്.  ഈ  മക്കാർകന്  ഇൻഡകന്
മക്കാർകടിസനക്കാപനം കൂടടിയക്കായടിരടിക്കുനം റക്കാങന് ലടിസന് പ്രസടിദസപേടുത്തുനതന്. 

 AREACODE, ATTAPPADY, AZHUTHA, CHITTOOR, DEVIKULAM, IRIKKOOR, IRITTY, KALIKAVU, KALPATTA, KARADUKKA,

KOLLENGODE,  KUNNUMMAL,  MANANTHAVADY,  NEDUNKANDAM,  NENMARA,  NILAMBUR,  PANAMARAM,  PERAMBRA,

PERAVOOR, PERUNKADAVILA, SULTHANBATHERY, THALIPARAMBU, THOONERY, VELLANAD

5. സസ്പെഷല്യല് റടിസർവവേഷൻ വേടിഭക്കാഗനം.     
PH ബവേകലല്യമുള്ളവേർ  (അവപേക്ഷകനന്  സമഡടികൽ  വബൈക്കാർഡന്  നടിർവദേശടിച്ച

40%  മുകളടിൽ   ബവേകലല്യമുസണങടിൽ,  അവേൻ  /  അവേൾകന്  കജ്വേക്കാട
ലഭടികക്കാൻ സക്കാധടിക്കുനം)

Scout/Guide പ്രസടിഡന്റെടിസന്റെ ബൈക്കാഡന്ജന് ലഭടിച്ചടിട്ടുള്ള സസ്കൗടന് / ബഗഡന്
THS സടകടികൽ  ബഹസ്കൂളടിൽ  നടിനന്      എസന്.  എസന്  .എൽ.സടി  /

എസന്.എസന്.സടി. പേക്കാസക്കായവേർ
JUV സക്കാമൂഹല്യനന്നീതടി വേകുപടിനന്  കന്നീഴെടിലുളള്ല  ജുവേബനൽ ജസടിസന് വഹക്കാമടിവലയുനം,

ആ̇ഫ്റ്റർ സകയർ വഹക്കാമടിവലയുനം വയക്കാഗല്യരക്കായ അവനവേക്കാസടികൾകന്
LKD ലക്ഷദേജ്വേന്നീപേന്, മന്നീനടിവകക്കായടി ആന്റെമക്കാൻദേജ്വേന്നീപേന് നടിവേക്കാസടികൾകന്

Burma/Sreelank
a/

Uganda/OAKHI

ബൈർമ  /ശ്രന്നീലങ/  ഉഗക്കാണ  എനടിവേടങ്ങളടിൽ  നടിനന്
പുറതക്കാകസപേടവേർ/അവേരുസട സനക്കാനങ്ങള്, 
ഓഖടി  ദുരനതടിൽ  മരണമടയുകവയക്കാ  കക്കാണക്കാതക്കാവുകവയക്കാ  സചെയ
മത്സല്യസതക്കാഴെടിലക്കാളടികളുസട മകള്

ORPH അനംഗന്നീകൃത അനക്കാഥക്കാലയതടിസല അവനവേക്കാസടികൾ
Sports വസ്പെക്കാർടന്സടിൽ  പ്രവേന്നീണല്യനം  വനടടിയവേർ  (ഈ  വേടിഭക്കാഗസത  വസ്പെക്കാർടന്സന്

കസ്കൗൺസടിൽ വനക്കാമടിവനറന് സചെയടിനതക്കാണന്.
AI ആനംഗന്വളക്കാ ഇനല്യൻ

MAHE മക്കാഹടി നടിവേക്കാസടികൾകന് കണ്ണൂർ ഐ.ടടി.ഐയടിൽ 5 സന്നീറ്റുകൾ സനംവേരണനം
സചെയടിട്ടുണന്.

6. വേടിശദേക്കാനംശങ്ങൾ സനംരക്ഷടിച്ചന്  ഐ ടടി ഐ കള് സതരസഞ്ഞെടുക്കുനതടിനക്കായടി
Save & Next  ബൈടണ് കടിക്കു സചെയ്യുക

7. മുമ്പസത സമനുവേടിവലകന് നന്നീങ്ങുനതടിനന് Previous ബൈടണ് കടിക്കു സചെയ്യുക



1. ജടില്ല സതരസഞ്ഞെടുക്കുക.

2. സതരസഞ്ഞെടുക്കുന ജടില്ലയടിലുള്ള ഐ.ടടി.ഐ കൾ ITI വബൈക്കാകടിൽ വേരുനതുനം അതടിൽ നടിന്നുനം

സതരസഞ്ഞെടുക്കുന ഐ ടടി ഐ - കൾ ക്രമതടിൽ തക്കാസഴെ ലടിസന് സചെയക്കാനക്കായടി  Add ബൈടൺ

കടികന് സചെവയണതുനം ആകുന്നു.

3. വേടിശദേക്കാനംശങ്ങൾ സനംരക്ഷടിച്ചന്   സതല്യവേക്കാങന് മൂലനം  നല്കുനതടിനക്കായടി Save  &  Next

ബൈടണ് കടിക്കു സചെയ്യുക

4. മുമ്പസത സമനുവേടിവലകന് നന്നീങ്ങുനതടിനന് Previous കടിക്കു സചെയ്യുക



1. ഡടികവറഷൻ വഫക്കാമടിൽ  വബൈക്കാകടിൽ ടടികന് സചെയ്തു Submit ബൈടൺ അമർത്തുക.  നടിങ്ങളുസട

ആപ്ലടിവകഷൻ  വഫക്കാനം  അടുത  സന് ക്രന്നീനടിൽ  കക്കാണക്കാനുനം  PDF ആയടി  ഡസ്കൗൺവലക്കാഡന്

സചെയക്കാനുനം കഴെടിയുനം.  അവേടിസട ലഭല്യമക്കായടിട്ടുള്ള Make Payment ബൈടണടിൽ അമർതടിയക്കാൽ

ഓൺബലൻ  ആയടി  100/- രൂപേ  ഫന്നീസന്  ഒടുകക്കാവുനതക്കാണന്.  ഒരടികൽ  തുക  അടച

കഴെടിഞ്ഞെക്കാൽ View Receipt ഓപേന്ഷൻ ലഭല്യമക്കാകുനതക്കാണന്.  പ്രസ്തുത Receipt, PDF

ആയടി  ഡസ്കൗൺവലക്കാഡന്  സചെയക്കാവുനതുമക്കാണന്.  മുമ്പസത  സമനുവേടിവലകന്  നന്നീങ്ങുനതടിനന്

Previous ബൈടണ് കടിക്കു സചെയ്യുക.

Note:  അവപേക്ഷ സമര്പടിവകണ അവേസക്കാന ദേടിവേസനം വേസര ബൈന്ധസപട
എല്ലക്കാ  വേടിവേരങ്ങളുനം    Candidate    വലക്കാഗടിന്    -    ൽ    Mobile  Number  /
Password    എനടിവേ  ഉപേവയക്കാഗടിച്ചന്  വലക്കാഗടിൻ  സചെയ്തു  തടിരുതക്കാവുനതുനം
കൂടടിവചെർകക്കാവുനതുമക്കാണന്  . പ്രസ്തുത  വേടിവേരങ്ങളടിൽ  അവപേക്ഷകർ
വേരുത്തുന  പേടിഴെവേടിനന്  വേകുവപക്കാ  /  സടയടിനടിനംഗന്  ഇന്സടിറമ്മ്യൂവടക്കാ  യക്കാസതക്കാരു
വേടിധതടിലുനം  ഉതരവേക്കാദേടികളല്ല  .    ഒരു  സമക്കാബബൈല് നമ്പർ  ഉപേവയക്കാഗടിച്ചന്
ഒരു അവപേക്ഷ മക്കാത്രവമ സമർപടികക്കാൻ സക്കാധല്യമക്കാകുകയുള  .    വേടിദേല്യക്കാഭല്യക്കാസ
വയക്കാഗല്യത  വേടിവേരങ്ങളുനം  /  മറ്റുള്ള  വേടിവേരങ്ങളുനം  ബൈന്ധസപട  വരഖകളുസട
അടടിസക്കാനതടിൽ  മക്കാത്രനം  നൽകുക  .    വയക്കാഗല്യത  ,    സനംവേരണനം  എനടിവേ
സതളടിയടിക്കുന  അസല്  സർടടിഫടികറ്റുകൾ  കസ്കൗൺസലടിനംഗന്  സമയതന്
അവപേക്ഷകൻ  നടിര്ബൈന്ധമക്കായുനം  ഹക്കാജരക്കാവകണതക്കാണന്  .    ഓൺബലൻ
വേഴെടി  അവപേക്ഷ  ഫന്നീസന്  ഒടുകക്കാത  അവപേക്ഷകൾ  യക്കാസതക്കാരു
കക്കാരണവേശക്കാലുനം പേരടിഗണടിക്കുനതല്ല  .


