വവവ്യാവസവ്യായയിക പരയിശശീലന വകുപപ, കകരളള
സര്കവ്യാര് വവവ്യാവസവ്യായയിക പരയിശശീലന കകനള

പ്രകവശന സഹവ്യായയി 2020



കകരളതയിലല 99 ഗവ: ഐ.ടയി.ഐകളയില് ഏതയികലയള പ്രകവശനതയിനപ കപവ്യാര്ട്ടലയിലൂലട ഒരു അകപക്ഷ മവ്യാതള
സമര്പയിചവ്യാല് മതയി.ലവബപസസറയില് പ്രസയിദശീകരയിചയിട്ടുള്ള ലപ്രവ്യാലസ്പെക്ടസപ വവ്യായയിചകശഷള മവ്യാതള അകപക്ഷ പൂരയിപയിക്കുക .



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



ആദവമവ്യായയി കപവ്യാര്ട്ടല് സന്ദര്ശയിക്കുന്നവര്കപ

മുകഖേനയള, ഒരയികല് രജയിസ്റ്റര് ലചെയ്തവര്കപ

ബട്ടണ് വഴയിയള മുകന്നവ്യാട്ടപ കപവ്യാകവ്യാവുന്നതവ്യാണപ .



ഒരയികല് രജയിസ്റ്റര് ലചെയ്തവര്കപ


ബട്ടണ് വഴയി കലവ്യാഗയിന് കപജയികലലകതവ്യാള.

ആദവമവ്യായയി രജയിസ്റ്റര് ലചെയ്യുന്നവര്കപ കപരപ , ലമവ്യാസബല് നമ്പര്, കപവ്യാര്ട്ടലയികലക്കുള്ള പവ്യാസപ കവഡപ എന്നയിവ നലയി
രജയിസ്റ്റര് ലചെയവ്യാവുന്നതവ്യാണപ .

o

പതവ്യാള തരള സര്ട്ടയിഫയികറയില് ഉള്ള പ്രകവ്യാരള, ഇനയിഷവലുകള് സഹയിതള കപരപ നല്കുക .

o

ഇവയിലട നല്കുന്ന ലമവ്യാസബല് നമ്പര് ആയയിരയിക്കുള കപവ്യാര്ട്ടലയിലല തവ്യാങ്കളുലട യൂസര് ലനയയിള. ഒരു ലമവ്യാസബല്
നമ്പര് ഉപകയവ്യാഗയിച പ ഒരു അകപക്ഷ മവ്യാതലമ സമര്പയികന് സവ്യാധയികയള.

o

ഇ--ലമയയില് വയിലവ്യാസള നല്കുക.

o പവ്യാസപ കവഡപ രണ്ടുതവണ നല്കുക .
o

ബട്ടണ് അമര്തയിയവ്യാല് രജയികസ്ട്രേഷന് പൂര്തയിയവ്യായയി.
രജയിസ്റ്റര് ലചെയ്ത ലമവ്യാസബല് നമ്പറയികലകപ വയിജയപ്രദമവ്യായയി രജയിസ്റ്റര് ലചെയ്തു എന്നപ SMS ഉടന് ലഭയിക്കുന്നതവ്യാണപ .
തുറന്നുവരുന്ന കപജയില് ഫയില് അപയികകഷന് എന്ന ബട്ടണ് അമര്ത്തുക.
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അകപക്ഷവ്യാ കഫവ്യാമയിലന്റെ ആദവ കപജപ ( #1 – Personal & Qualification info ) തുറന്നുവരുള



പതവ്യാള തരള / തുലവത പഠയിച സ്ട്രേശീള തയിരലഞ്ഞെടുക്കുക.
o

SSLC, THSLC or Others. കകരള സളസവ്യാന സയിലബസപ പ്രകവ്യാരള പഠയിചവര് മവ്യാതള SSLC
തയിരലഞ്ഞെടുകകണ്ടതവ്യാണപ. സയി ബയി. എസപ . സയി തുടങയി മകറതപ സ്ട്രേശീള പഠയിചവര്ക്കുള Others തയിരലഞ്ഞെടുകവ്യാള

o

2013 കലവ്യാ അതയിനപ കശഷകമവ്യാ പതവ്യാളതരള വയിജയയിചവര് , വയിജയയിച വര്ഷവുള അതയിനപ മുന്പപ വയിജയയിചവര് Not in
list എന്നുള തയിരലഞ്ഞെടുക്കുക.



ഇതര സയിലബസ്സുകളയില് പഠയിചവര്ക്കുള, ഇതര വര്ഷങളയില് വയിജയയിചവര്ക്കുള പരശീക്ഷ എഴുതയിയ എകവ്യാള സശീള
ലതരലഞ്ഞെടുത കശഷള കനരയിട്ടപ മവ്യാര്കപ / കഗ്രേഡപ പൂരയിപയികകണ്ടതവ്യാണപ . സര്ട്ടയിഫയികറയിലുള്ള പ്രകവ്യാരള കപരപ , ജനന
തശീയതയി, ലയിളഗള (ആണ്, ലപണ്, ഭയിന്നലയിളഗള), മവ്യാതവ്യാപയിതവ്യാകളുലട കപരപ , രക്ഷവ്യാകര്തവ്യാവയിന്ലറ കപരപ എന്നയിവ
പൂരയിപയിക്കുക.



2013 കലവ്യാ

അതയിനപ കശഷകമവ്യാ പതവ്യാളതരള കകരള സയിലബസയില് പഠയിചവര്കപ പരശീക്ഷ എഴുതയിയ വര്ഷവുള

രജയിസ്റ്റര് നമ്പറള നല്കയി ലസര്ചപ ബട്ടണ് അമര്തയിയവ്യാല് മവ്യാര്കപ, കപരപ , ജനന തശീയതയി, മവ്യാതപയിതവ്യാകളുലട കപരപ
,ലയിളഗള എന്നയിവ സസ്വയള പൂരയിപയികലപടുന്നതവ്യാണപ .

2019, 2020

വര്ഷങളയില് സളസവ്യാന സയിലബസയില് +2 /

VHSE പരശീക്ഷ എഴുതയിയ വര്കപ രജയിസ്റ്റര് നമ്പര് നല്കവ്യാവുന്നതവ്യാണപ .
o

ആധവ്യാര് നമ്പര്, ബ്ലഡപ ഗ്രൂപപ, എന്നയിവ പൂരയിപയിക്കുക.

o

മതള, ജവ്യാതയി എന്നയിവ തയിരലഞ്ഞെടുക്കുക. (മുന്ഗണനവ്യാ വയിഭവ്യാഗങളയില് ഉള്ലപടുന്ന എലവ്യാ ജവ്യാതയികളയില്
ഉള്ലപട്ടവരുള ജവ്യാതയി സര്ട്ടയിഫയികറപ പ്രകതവകള ഹവ്യാജരവ്യാകകണ്ടതവ്യാണപ ).
ഏലതങ്കയിലുള സര്കവ്യാര് ഐ.ടയി.ഐയയില് പഠയിചയിട്ടുലണ്ടങ്കയില് ഐ.ടയി.ഐയലട കപരപ തയിരലഞ്ഞെടുക്കുക . (ആദവമവ്യായയി

പ്രകവശനള കനടുന്നവര് ഇലവ്യാത സവ്യാഹചെരവതയില് മവ്യാതകമ ഒരയികല് പഠയിചവലര പരയിഗണയിക്കുകയള ).
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രണ്ടവ്യാള കപജയില് ( #2 – Communication Info ) ആശയവയിനയിമയതയിനുള്ള വയിവരങളവ്യാണപ നകലണ്ടതപ .

o

സയിരള വയിലവ്യാസവുള ആശയവയിനയിമയതയിനുള്ള വയിലവ്യാസവുള നലവ്യാള. രണ്ടുള ഒന്നുതലന്ന ആലണങ്കയില്
കമ്മൂണയികകഷന് അഡ്രസയിനപ സമശീപമുള്ള ലചെകപ കബവ്യാകയില് ഒരുതവണ കയികപ ലചെയ്തവ്യാല് മതയിയവ്യാകുള .

o

രജയിസ്റ്റര് ലചെയ്യുകമ്പവ്യാള് നലയിയ ലമവ്യാസബല് നമ്പര് ഇ-ലമയയില് വയിലവ്യാസള എന്നയിവയപ പുറലമ ലവ്യാന്റപ കഫവ്യാണ്
നമ്പര് കൂടയി നലവ്യാവുന്നതവ്യാണപ .

മൂന്നവ്യാമലത കപജയില് ( #3

– Other Info )

പ്രകതവക സളവരണവ്യാനുകൂലവങള് സളബനയിച വയിവരങള്

നലവ്യാവുന്നതവ്യാണപ .
o

ജവവ്യാകനവ്യാ ജവവ്യാന്ലറ ആശയിതകനവ്യാ (കപ്രവ്യാലസ്പെക്റ്റസപ പരയികശവ്യാധയിച പ ശരയിയവ്യായ ലസലക്ഷന് നടത്തുക)

o

എന് സയി സയി സര്ട്ടയിഫയികറപ

o

സളസവ്യാന യവജകനവ്യാത്സവതയില് ഒകന്നവ്യാ രകണ്ടവ്യാ സവ്യാനങള്. (കഗ്രേഡുകള്കപ പ്രകതവകള മവ്യാര്കപ ഇല,
സര്ട്ടയിഫയികറയില് കവ്യാണയിചയിട്ടുള്ള സവ്യാനങള്കപ മവ്യാതലമ ഉള.)

o

പ്രകതവക പരയിഗണന നല്കുന്നതയിനപ സര്കവ്യാര് നയിശ്ചയയിചയിട്ടുള്ള കബ്ലവ്യാകയില് നയിന്നുള്ളവര് . സര്ട്ടയിഫയികറയിന്ലറ
വയിശദവ്യാളശങള് കൂടയി നല്കുക. (പ്രസ്തുത കബ്ലവ്യാകപ പരയിധയിയയില് ജനയിചവര്ക്കുള 5 വര്ഷലമവ്യാ അധയികലമവ്യാ ആയയി
തവ്യാമസയിക്കുന്നവര്ക്കുള

സര്ട്ടയിഫയികറയിന്ലറ

പയിന്തുണകയവ്യാലട

അവകവ്യാശലപടവ്യാള.

കബ്ലവ്യാക്കുകളുലട

പട്ടയിക

കപ്രവ്യാലസ്പെക്റ്റസയില് പരയികശവ്യാധയിക്കുക)
o

മുകന്നവ്യാകകവ്യാരയിലല

(മറപ

സളവരണങള്കപ

അര്ഹരലവ്യാതവരയിലല)

സവ്യാമ്പതയിക

പയികന്നവ്യാകകവ്യാര്.

സര്ട്ടയിഫയികറയിന്ലറ വയിശദവ്യാളശങള് കൂടയി നല്കുക.
o

ദയിവവവ്യാളഗര് (ലമഡയികല് കബവ്യാര്ഡയിന്ലറ സര്ട്ടയിഫയികറപ ഹവ്യാജരവ്യാകണള)

o

2017 ലല ഓഖേയി ദുരന്തതയില് കവ്യാണവ്യാതവ്യായ / മരയിചവരുലട മകള്.

o

മവവ്യാന്മവ്യാര്, ശശീലങ്ക, ഉഗവ്യാണ്ട എന്നയിവയിടങളയില് നയിന്നുള്ള കുടയികയറകവ്യാകരവ്യാ അവരുലട പയിന്മുറകവ്യാകരവ്യാ.

o

രവ്യാഷ്ട്രപതയിയയില് നയിന്നുള സസ്കൗട്ടപ / സഗഡപ സര്ട്ടയിഫയികറപ ലഭയിചവര് (ഗവര്ണറയില് നയിന്നുള ലഭയിചവരല)



സര്കവ്യാര് അളഗശീകൃത അനവ്യാഥവ്യാലയതയിലല അകന്തവവ്യാസയി.

o

സര്കവ്യാര് ലടകനയികല് സഹസ്കൂളയില് പഠയിചവര്.

o

കസ്പെവ്യാര്ടപസപ കസ്വവ്യാട്ട (ജയിലവ്യാ കസ്പെവ്യാര്ടപസപ കസ്കൗണ്സയില് വഴയി അകപക്ഷ സമര്പയികകണ്ടതവ്യാണപ )

o

സവ്യാമൂഹവ നശീതയി വകുപയിനപ കശീഴയിലല സവ്യാപനങളയിലല അകന്തവവ്യാസയികള് .

o

ആളകഗവ്യാ ഇന്തവന്.

o

ലക്ഷദസ്വശീപപ, ആന്റമവ്യാന്ദസ്വശീപപ ,മയിനയികകവ്യായയി നയിവവ്യാസയികള്.

o

മവ്യാഹയി നയിവവ്യാസയികള്.

o

ഭവ്യാഷവ്യാ നന്യൂനപക്ഷള (തമയിഴപ / കന്നട)
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നവ്യാലവ്യാമലത കപജയില് ( #4

– ITI Options )

അകപക്ഷയികവ്യാന് തവ്യാതപ പ രവമുള്ള ഐ ടയി ഐ കളുള

മുന്ഗണനവ്യാ ക്രമതയില് നലവ്യാവുന്നതവ്യാണപ .
o

ഓകരവ്യാ സവ്യാപനതയിലുള ഈ വര്ഷള പ്രകവശനള നടത്തുന്ന കട്രേഡുകള് അറയിയന്നതയിനപ കപ്രവ്യാലസ്പെക്ടസപ
പരയികശവ്യാധയിക്കുക.

o

പ്രസ്തുത സവ്യാപനങളയിലല കട്രേഡപ ഒപപഷനുകള് പ്രകവശന സമയള കനരയിട്ടപ നലവ്യാവുന്നതവ്യാണപ .
അഞവ്യാള കപജയില് (#5

സമര്പയിക്കുക (

– Self Declaration)

സതവപ്രസവ്യാവനയലട ടയികപ കബവ്യാകപ തയിരലഞ്ഞെടുത കശഷള

).

അകപക്ഷവ്യാ ഫശീസപ ആയ നൂറ രൂപ ( 100/- ) ഓണ്സലന് വഴയി അടയ്ക്കുന്നകതവ്യാലട
മവ്യാതലമ അകപക്ഷ സമര്പണള പൂര്തയിയവ്യാവുന്നുള .
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