
കകരള സർക്കാർ  

പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പ,് tIcfw 

kÀ¡mÀ hymhkmbnI ]cnioe\ കകന്ദ്രം. 
SCDD ITI ADMISSION {]thi\ klmbn 2022 

 

tIcf¯nse പട്ടിക ജാതി വികസന വകുപ്പിൻററ അധീനതയിൽ ഉള്ള 44 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 ന്ദ്ശദ്ധാ  പൂർവം 
വായിച്ചതിനു കശഷം am{Xw At]£ ]qcn¸nçI. 

t]mÀ«Â hnemkw: http://scdditiadmission.kerala.gov.in 

 

അന്ൿ ജിലലകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മ് ോസ്റ്റൽ സൗകരൿം ഉള്ള 
ഐടിഐ ആമ് ോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. 
 

 

  

http://www.scdditiadmission.kerala.gov.in/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steps for filling the application 

1. Registration 

2. Fill application 

a. Personal & qualification details 

b. Communication details 

c. Other details 

3. Document upload (ആവശ്ൿഞ്ഞെങ്കിൽ ) 

4. Trade Choice 

5. Self-declaration 

6.  View & download application 
 
BZyambn t]mÀ«Â സന്ദർശിക്കുന്നവർക്ക ് 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«enteക്കുÅ 

]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 \¼ÀBbncnçw 

t]mÀ«ense Xm¦fpsS bqkÀ s\bnw.  

അകപക്ഷകരുറെ തറെ 

ന്ദ്പവർത്തനസജ്ജമായ റമാബൈൽ നമ്പറും 

ഇþറമbnÂ വിലാസവും ഉപകയാഗിക്കുക 



(2018Â THSLC hnPbn¨hÀ Not in list XncsªSpത്ത്    Â  

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

Hê samss_Â \¼À D]tbmKn¨v Hê At]£ am{Xsa kaÀ¸n¡m³ 

km[n¡pIbpÅp. 

 CþsabnÂ hnemkw \ÂIpI. 

 പാസ്്സകവർഡ്രണ്ട്തവണനൽകുക 

 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 

സകരശം 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

കാരണവശാലുംഒെിലധികംതവണഒരാൾക്ക്രജിസ്റ്റർറെകേണ്ടിവരുെില്ല. 

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

 

1. പത്താംതരം/ തുലയത പഠിച്ച സ്ന്ദ്െീം റതരറെെുക്കുക [SSLC, THSLC or 

Others.]  കകരളസംസ്ഥാനസിലൈസ്ന്ദ്പകാരംപഠിച്ചവർക്ക്മാന്ദ്തം SSLC/ THSLC

തിരറെെുക്കാം .CBSE തുെങ്ങി മകേത് സന്്ദ്െീം പഠിച്ചവർക്കും Others 

തിരറെെുക്കാം. 

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

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

3. 2013 tem 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 
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4. തുെർെ് പത്താംതരം/തുലയത hnPbn¨pthm CÃtbm F¶v sXcsªSpçI  

 

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

മേുള്ളവരും ]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 SCDD sF. Sn. sF bnÂ ]Tn¨n«psണ്ട¦nÂ YES \ÂIn 

{]kvXpX sF.Sn.sFbpsS t]cv XncsªSpçI. (SCDD ഐെിഐ യിൽ ഒരു 

ന്ദ്പാവശയം പഠിച്ചിട്ടുറണ്ടങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കുെതല്ല.) 

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, General/OC 

F¶nhbnÂ AëtbmPyambXv sXcsªSp¡mhp¶XmWvഈ കപജിറല 

എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയതിന് കശഷം ൈട്ടൺ ക്ലിക്ക് റെയ്ത  ്

അെുത്ത കപജികലക്ക്  കപാകകണ്ടതാണ ്



 

cണ്ടmw t]PnÂ (#2 – Communication Info) 

Bibhn\nab¯nëÅ hnhc§fmWv \evtIണ്ടXv. 

 

 Øncw hnemkhpw Bibhn\nab¯nëÅ hnemkhpw നൽകുക. 

 cണ്ടpw Hì Xs¶ 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 \Âകകണ്ടതാണ.് 

 

ഈ കപജിറല എല്ലാ വിവരങ്ങളും നൽകിയതിന് കശഷം ൈട്ടൺ 

ക്ലിക്ക് റെയ്ത  ്അെുത്ത കപജികലക്ക്  കപാകകണ്ടതാണ ്

ന്ോലോം   t]PnÂ (#4 – Document upload) (ആവശ്ൿഞ്ഞെങ്കിൽ) 

 

 

  



 

അഞ്ോം  t]PnÂ (#5 –Trade choice) 

Trade Choice 

 
 

tIcf¯nse FÃm PnÃIfpw \evInbncnçw. 

At]£n¡m³ XmXv]cys¸Sp¶ PnÃbnÂ ¢nIv sNbvXmÂ 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 മുൻഗണനന്ദ്കമത്തിൽ  {Ias¸Sp¯pI.  

കന്ദ്െഡിൽ ക്ലിക്ക ് റെയ്ത ു റകാണ്ടും കന്ദ്െഡുകറള മുൻഗണനാ ന്ദ്പകാരം 

ന്ദ്കമറപ്പെുത്താവുെതാണ.് കന്ദ്െഡിന്ററ കപരിൽ മൗസ ് ക്ലിക്ക ് റെയ്ത ു പിെിച്ചു 

മുകളികലക്കും താകഴക്കും നീക്കിയും ന്ദ്കമറപ്പെുത്താവുെതാണ.് 

ൽ ക്ലിക്ക് റെയ്ത ു റകാണ്ടും കന്ദ്െഡുകറള മുൻഗണനാ ന്ദ്പകാരം 

ന്ദ്കമറപ്പെുത്താവുെതാണ്.  

ൽ ക്ലിക്ക ് റെയ്ത ു റകാണ്്ട ആവശയമില്ലാത്ത കന്ദ്െഡുകറള    

ഒഴിവാക്കാവുെതാണ ്.  

ക്ലിക്ക ് റെയ്ത ു റകാണ്്ട ഒരിക്കൽ ഒഴിവാക്കിയ കന്ദ്െഡുകറള  വീണ്ടും 

കെർക്കാവുെതാണ ്  

  കന്ദ്െഡുകൾ റസലക്ട് റെയ്ത    കശഷം                          ഓപ്ഷനിൽ 

ക്ലിക്ക്  റെേുക      



 തുെർെ്                                    ക്ലിക്്ക റെയ്ത  ്റകാണ്ട് അെുത്ത 

കപജികലക്ക് മ് ോകകണ്ടതാണ് 

At]£n¨ Øm]\§fpw t{SUpIfpw At]£m t^mansâ {]nâvHu«nÂ 

ImWmhp¶XmWv. 

A©mw t]PnÂ (#5 – Self Declaration) 

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

 

കപാർട്ടലിറല ഓൺബലൻ അകപക്ഷയിറല മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും നൽകി 

സബ്മിേ് റെയ്ത ാൽ മാന്ദ്തകമ അകപക്ഷയുറെ ന്ദ്പിൻറ ്ഔട്ട് ലഭയമാകുകയുള്ളൂ 

     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. 

തീയതി  വകുപ്പ് ഞ്ഞവബ് സസറ്റിലും ഐടിഐ കളുഞ്ഞട ഞ്ഞവബ് സസറ്റിലും 
 സിദ്ധീകരിക്കുന്നതോണ് 

At]£ k¼Ôn¨v hê¶ {]iv\§Ä¡v PnÃm tImUnt\äÀamÀ aptJ\ 

]cnlmcw ImWmhp¶XmWv. 


