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C.FIvkv/F¨v.3/40250/2022/kn.Pn.C.

     ]co£m I½ojWdpsS Imcymebw, 
     ]co£m`h³, ]qP¸pc,   

 Xncph\´]pcw. XobXn:  04/11/2022 

hnÚm-]\w 

hnjbw:þ s]mXp-hn-Z-ym-`-ym-kw -þ-]-co-£m-̀ -h³-þ8-þmw ¢mkv  hnZ-ymÀ°n-IÄ¡m- 
                    bp-ff 2022-þ23 A²-yb\ hÀjs¯ \mj-WÂ ao³kv Iw sa-dnäv  

 kvtImfÀjn¸v  ]co£  (NMMSE) þ -A-t]£ £Wn-¡p-¶-Xvþ  
 kw_-Ôn-̈ v. 

kqN\: 1. tI{µ-kÀ¡mÀ I¯v \¼À 1þ14/2022þ-F-kv.-Fkv  XobXn 
    18.07.2022. 

2. s]mXphnZym`ymk UbdIvSdpsS I¯v\w.Un.Pn.C/10984/2022þF³
XobXn 02/09/2022

3. kÀ¡mÀ D¯chv (BÀ.Sn) \¼À 3179/2020/s]m.hn.h. XobXn
29/11/2020

    ********** 

tI{µ hnZ-ym-`-ymk a{´m-ebw \S¸n-em¡n hcp¶ ]²-Xn-bmb \mj-WÂ ao³kv Iw 

sadnäv kvtImfÀjn-¸n\v (NMMS) AÀl-cmb Ip«n-Isf Is-¯p-¶-Xn-\p-ff  ]co-£-bnÂ 

]s¦-Sp-¡p-¶-Xnte¡mbn  At]£IÄ  £Wn-¡p-¶p. kwØm-\s¯ Kh¬saâv, 

FbvUUv kvIqfp-I-fnÂ 2022-þ23 A²-y-b\ hÀjw 8þmw ¢mÊnÂ ]Tn-¡p¶ Ip«n-IÄ¡v 

\mj-WÂ ao³kv Iw sadnäv kvtImfÀjn-¸v (NMMS) ]co-£-bnÂ ]s¦-Sp-¡p-hm³ At]-£n-

¡m-hp-¶Xm-Wv.  ]co-£m-`-hsâ HutZ-ym-KnI sh_vsskäv Bb http://nmmse.kerala.gov.in 

aptJ\ Hm¬sse³  hgn-bmWv  At]-£-IÄ  kzo-I-cn-¡p-¶-Xv.  NMMS ]co-£bv¡v  At]-

£n-¡p-¶-Xn\v ^okn-Ã. 

       AÀl-cm-Ip¶   Ip«n-IÄ¡v    9, 10, 11, 12    F¶o     ¢mÊp-I-fnÂ 

       kvtImfÀjn¸v     e`n-¡p-¶-XmWv.  {]Xn-hÀjw  12,000/þ cq]-bmWv 

       kvtImfÀjn-¸v. 

   {]kvXpX kvtImfÀjn-̧ ns\ kw_-Ôn¨ hni-Z-hn-h-c-§Ä NphsS  tNÀ¡p-¶p. 

1. At]£m kaÀ¸-Ww:

2022 \hw_À 7-mw XobXn apXÂ  At]£ kaÀ¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. At]£

kaÀ¸n-t¡- Ah-km\ XobXn 2022 \hw_À 16 BWv. At]-£-IÀ¡v kz-́ -

amtbm AsÃ-¦nÂ kvIqÄ apJm-́ n-ctam At]£ kaÀ¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv. At]£ 

kaÀ¸n-̈ -ti-jw At]-£-bpsS {]nâu«pw  A\p-_-Ô-tc-J-Ifpw  kvIqÄ {]Y-am-²-ym-]-

I\v shcn-̂ n-t¡-j-\mbn kaÀ¸n-¡-Ww. At]-£-bpsS lmÀUv tIm¸n ]co£m`h-\n-
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te¡v Ab-t¡--Xn-Ã. kvIqfnÂ kaÀ¸n-¡p¶ At]£Ifnt·Â kvIqÄ ta[m-hn 

2022 \hw_À 18þ\v sshIn«v 5 aWn¡p ap³]mbn shcn^nt¡j³

]qÀ¯oIcnt¡XmWv. shcn^nt¡j³  ka-b¯v {]Y-am-²ym-]-I³      _Ô-s¸« 

tcJ-IÄ FÃmw ]cntim[n¨v icn-bm-sW¶v  Dd-¸p-h-cp-t -̄-Xpam-Wv.  

2. tbmK-yX kw_-Ôn¨ \nÀt±-i-§Ä :

i. kwØm-\s¯ Kh./FbvUUv kvIqfp-I-fnÂ 2022-þ23 A²-y-b\ hÀjw 8þmw

¢mÊnÂ ]Tn-¡p¶ Ip«n-IÄ¡v \mj-WÂ ao³kv Iw sadnäv kvtImfÀjn-¸v (NMMS)

]co-£-bnÂ ]s¦-Sp-¡p-hm³ At]-£n-¡m-hp-¶Xm-Wv..

ii. kwØm\ kÀ¡mÀ \S-̄ p¶ dkn-U³j-yÂ kvIqfp-IÄ, aäv  AwKo-IrX kvIqfp-

IÄ, tI{µo-b hnZ-ym-ebw, Ph-lÀ   \thm-Zb   hnZ-ym-ebw     F¶n-hn-S-§-fnÂ ]Tn-

¡p¶ Ip«n-IÄ¡v {]kvXpX kvtImfÀjn-̧ n\v At]-£n-¡m³ AÀlX Dm-bn-

cn¡p¶XÃ.

iii. At]£n¡p¶hÀ 2021þ22 A²ymb\hÀj¯nÂ 7þmw ¢mÊnse 2þmw 

]mZhmÀjnI ]co£bnÂ 55% amÀ¡nÂ IpdbmsX t\Snbncn¡Ww 

(Fkv.kn./Fkv.Sn hnZymÀ°nIÄ¡v 50% amÀ¡v aXnbmIpw). 

iv. c£mIÀ¯m-¡-fpsS hmÀjnI hcp-am\w aq¶-c-e£w cq]-bnÂ \n¶pw 

A[nIcn¡phm³ ]mSn-Ã.

v. kwØm\s¯ Kh/FbvUUv kvIqfpIfnÂ ]Tn¡p¶ Ip«nIÄ¡mWv  \mjWÂ

ao³kv Iw sadnäv kvtImfÀjn¸n\v AÀlXbpÅXv. BbXn\mÂ NMMS

]co£bnÂ tbmKyX t\Snb hnZymÀ°n XpSÀ¶pÅ ¢mÊpIfnepw

Kh./FbvUUv kvIqfpIfnÂ ]Tn¡p¶sX¦nÂ am{Xta kvtImfÀjn¸v XpI

A\phZn¨v \ÂIpIbpffq.

3. At]-£n-¡p-¶-Xn\v Bh-i-y-amb tcJ-IÄ:

i. hntÃPv Hm^o-knÂ \n¶pw e`n-¡p¶ aq¶c e£w cq]-bnÂ A[n-I-cn- ¡m¯Xpw

\nÝnX Imem-h[n Ign-bm-̄ -Xp-amb  hcp-am\ kÀ«n-^n-¡-äv.        {]kvXpX kÀ«n-

^n¡äv pdf t^mÀam-änÂ 100 kb-bv¡v Xmsg sskkv ^b-embn A]vtemUv sN¿-

Ww.

ii. PmXn sXfn-bn-¡p¶ kÀ«n-̂ n-¡äv (F-kv.-kn./Fkv.-Sn. hn`m-K-§-fnse Ip«n-IÄ¡v

am{Xw). kÀ«n-^n¡äv A]vtemUv sN¿-Ww.

iii. 40%-þ¯nÂ Ipd-bmsX `n¶-tijn-bp-ff Ip«n-IÄ¡p-am-{Xta {]kvXpX  hn`m-K-¯nÂ

(Persons with Disability) At]-£n-¡p-hm³ Ign-bq. BbXv sXfn-bn-¡p-¶-Xn-\mbn

saUn-¡Â t_mÀUnsâ AwKo-IrX kÀ«n-̂ n-¡äv \nÀ_-Ô-am-Wv. AÃm- -̄]£w
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{]kvXpX At]-£-IÄ ]cn-K-Wn-¡p-¶-X-Ã. C¯cw At]-£-IÀ saUn-¡Â 

t_mÀUv kÀ«n-^n¡äv A]vtemUv  sN¿-Ww. 

iv. Bdv amk-¯n-\p-f-fnÂ FSp¯ ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«m (A]vtemUv sN¿p-¶-Xn-

\v)-. t^mt«m 150 × 200 pixel,  20 kb apXÂ 30 kb hsc hen- -̧ap-f-fXp-amb jpg/ jpeg

t^mÀam-än-ep-f-f-Xm-bn-cn-¡-Ww.

4. ]co-£-bpsS kne-_kpw LS-\-bpw :þ

90 an\näv hoX-ap-ff 2 ]mÀ«p-I-fm-bn-«mWv ]co£ \S-¯p-¶-Xv.  `n¶-tijn-¡m- 

       cmb Ip«n-IÄ¡v A[nI kabw Dm-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. 

Part I- Mental Ability Test (MAT) 

 Part II- Scholastic Aptitude Test (SAT) 

MAT:- þ am\knI tijn ]cn-tim-[n-¡p¶ 90 _lp D¯c tNmZ-y-§Ä (Multiple Choice 

Questions) Cu hn`m-K-̄ nÂ Dm-bn-cn-¡pw. tNmZ-y-§-fnÂ kmZr-iyw   Is-¯Â, hÀ¤o-I-

cn-¡Â, kwJ-ym-t{i-Wn-IÄ, ]mtä-Wp-IÄ Xncn-̈ -dn-bÂ, ad-ªn-cn-¡p¶ cq]-§Ä Is-

¯Â F¶n-§s\ hnhn[ taJ-e-IÄ DÄs -̧Spw.  

SAT:-  7, 8 ¢mÊp-I-fnse `mtj-Xc hnj-b-§-fmb tkmj-yÂ kb³kv (35 amÀ¡v), ASn-

Øm\ imkv{Xw (35 amÀ¡v), ASn-Øm\ KWnXw (20 amÀ¡v) F¶n-h-bnÂ \n¶pw 90 _lp 

D¯c tNmZ-y-§Ä (Multiple Choice Questions) Cu hn`m-K-̄ nÂ Dm-bn-cn-¡pw. Xmgv¶

¢mÊp-IfnÂ ]Tn-̈ n-«p-ff {]kvXpX hnj-b-§-fp-ambn _Ô-s¸« DbÀ¶ Xe¯nep-ff Nn´m-

{]-{Inb DÄs¡m-f-fp¶ tNmZ-y-§fpw Dm-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv.  

   cv ]mÀ«n-sebpw Hmtcm tNmZ-y-̄ n\pw Hmtcm amÀ¡v hoX-amWv e`n-¡p-¶-Xv. Cw¥o-jv, 

ae-bm-fw, Xan-gv, I¶S F¶o `mj-I-fn-Â tNmZ-y-t]¸À e`y-am-Wv. GXv `mj-bn-ep-ff tNmZ-y-

t]-̧ -dmWv th-sX¶v Hm¬sse³   At]-£-bnÂ   tcJ-s¸-Sp-t¯--Xm-Wv.  
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5. ]co-£m- Xo-b-Xnbpw kabssZÀL-yhpw:þ

]co-£m- Xo-b-Xn hnjbw kabw

2022 December 10 

 i\n 

Part I –Mental Ability Test (MAT)

10.00 am to 11.30 am 

10.00  am to 12.00 am  

(`n¶tijn¡mcmb

Ip«nIÄ¡v am{Xw)

2022 December 10 

   i\n

Part II – Scholastic Aptitude Test 

(SAT) 

 1.30 pm to 3.00 pm 

 1.30 pm  to  3.30 pm 

(`n¶tijn¡mcmb

Ip«nIÄ¡v am{Xw)

6. kvtImfÀjn-¸n\v AÀlX t\Sp-¶-Xn-\pÅ hy-h-Ø-IÄ:þ

i. kvtImfÀjn-¸n\v AÀlX t\Sp-¶-Xn\v MAT, SAT F¶o Ccp ]co-£-I-fn-ep-ambn

40%þÂ Ipd-bmsX amÀ¡v t\Sn-bn-cn-¡-Ww. (F-kv.-kn./ Fkv.Sn. hn`m-K-¯n-ep-ff

Ip«n-IÄ¡v 32% amÀ¡v aXn-bm-Ipw).

ii. tI{µ kÀ¡mÀ am\-ZWvUw A\p-k-cn¨v tIc-f-¯nÂ \n¶pw Hmtcm A²-y-b-\-

hÀjhpw 3473 Ip«n-IÄ¡mWv {]kvXpX kvtImfÀjn-̧ n\v AÀl-X-bpf-f-Xv.

iii. tbmK-yXm ]co-£-bpsS ASn-Øm-\-̄ nÂ 9þmw ¢mkv apX-emWv kvtImfÀjn¸v e`n-

¡p-¶-Xv. XpSÀ¶v, 10-þmw ¢mÊnÂ kvtImfÀjn v̧      e`n-¡p-¶-Xn\v 9þmw ¢mÊnse

hmÀjnI ]co-£-bnÂ 55% amÀ¡pw, 11-þmw ¢mÊnÂ kvtImfÀjn¸v e`n-¡p-¶Xn\v

10-þmw ¢mÊnse s]mXp-]-co-£-bnÂ 60% amÀ¡pw, 12-þmw ¢mÊnÂ kvtImfÀjn¸v

e`n-¡p-¶-Xn\v 11-þmw ¢mÊnse hmÀjnI ]co-£-bnÂ 55% amÀ¡pw t\Sn-bn-cn-¡-

Ww. F-kv.-kn./ Fkv.-Sn hn`m-K-§-fnse Ip«n-IÄ¡v 5% amÀ¡v Cf-hp-v.  

iv. kvtImfÀjn¸n\v AÀl-cm-Ip¶ Ip«n-IÄ sXm«-Sp¯ hÀjw (9-þmw ¢mÊnÂ ]Tn-

¡p-t¼mÄ) \mj-WÂ kvtImfÀjn v̧ t]mÀ«Â (NSP)hgn Hm¬sse³ aptJ\ {^jv

At]-£bpw, XpSÀ¶p-ff hÀj-§-fnÂ renewal At]-£bpw kaÀ¸n-t¡--Xm-Wv.

Bb-XnÂ hogvN hcp-̄ p¶ kml-N-c-y-¯nÂ kvtImfÀjn¸v  \jvS-s -̧Sp-¶-Xm-Wv.

v. ]«nIPmXn hn`m-K-¯nse Ip«n-IÄ¡v 15%, ]«n-I-hÀK hn`m-K-̄ nse Ip«n-IÄ¡v

7.5%, Ipd-ªXv 40% `n¶-ti-jn¡mcm-b-Ip-«n-IÄ¡v 4% F¶  {Ia-¯nÂ {]mXn-\n-

[yw/kwh-cWw Dm-bn-cn-¡p-¶-Xm-Wv. GsX-¦nepw PnÃ-bnÂ Fkv.-kn./Fkv.-Sn.

hn`mKw Ip-«n-I-fpsS Izm-«-bnÂ Fkv.-kn. hn`m-K-¯nÂs¸« Ip«n-IÄ Bh-i-y-¯n\v

e`n-¡m¯ kml-N-c-y-ap-m-bmÂ B PnÃ-bnse Fkv.-Sn. hn`m-K-¯nÂ \n¶pw,



6 

Fkv.-Sn. hn`m-K-¯nÂs¸« Ip«n-IÄ Bh-i-y-̄ n\v PnÃ-bnÂ e`-y-a-sÃ-¦nÂ PnÃ-

bnse Fkv.-kn. hn`m-K-̄ nÂ \n¶pw, Fkv.-kn./Fkv.Sn hn`m-K-¯nÂs -̧Sp¶ 

Bhi-y-amb F®w Ip«n-Isf DÄs -̧Sp-¯m³ Ccp-hn-̀ m-K-¯nÂ\n¶pw e`n-¡m¯ 

kml-N-cyw Dm-bmÂ aäp PnÃ-I-fnÂs -̧Sp¶  Fkv.-kn./ Fkv.Sn Ip«n-I-fnÂ 

Gähpw IqSp-XÂ amÀ¡v t\-Snb Ip«n-Isfbpw DÄs -̧Sp-¯p-¶-Xm-Wv. 

taÂ ]cm-aÀin¨ {]Imcw kwh-cWw A\p-h-Zn-¡p-¶-XnÂ Hm¸¬ sadnäv hn`m-

K-̄ n-te-¡v- AÀl-X-s -̧«-h-sc BZyw ]cn-K-Wn-̈ -tijw taÂ {]mXn-\n-[yw Dd-¸m-¡-

¯¡hn[w kwh-cW hn`m-K-§-fnÂ \n¶pw AÀl-X-s¸-«-hsc sXc-sª-Sp-¡p-¶-

Xm-Wv. {]mXn-\n-[yw/ kwh-cWw Dd-̧ m-¡p-¶þ-Xn\v Hm¸¬ sadnäv hn`m-K-¯nÂs¸« 

Fkv.kn/ Fkv.Sn/ `n¶-tijn   hn`m-K-¯nÂs¸«-hsc ]cn-K-Wn-¡n-Ã. 

vi. GsX-¦nepw PnÃ-bnÂ `n¶-ti-jn-¡m-cmb Ip«n-I-fpsS aXn-bmb   {]mXn-\n-[yw

CÃm¯ kml-N-c-y-¯nÂ {]kvXpX Hgn-hp-IÄ AtX PnÃ-bnse  P\-dÂ  hn`m-K-

¯n-\mbn amän hbv¡p-¶-Xm-Wv.

vii. \mj-WÂ ao³kv Iw sadnäv kvtImfÀjn-̧ n\v kwØm-\-¯n\v     A\p-h-Zn-¨n-«p-ff

BsI F®-amb 3,473 F¶-Xv FÃm PnÃ-I-fp-sSbpw   {]mXn-\n-[yw Dd-̧ m-¡- -̄¡-

hn[w NphsS tNÀ¡p¶ am\-Z-WvU-§Ä¡v hnt[-b-ambn PnÃm-Xe Izm« \nÝ-

bn¨v kvtImfÀjn¸v A\p-h-Zn-¡p-¶-  Xm-Wv.

a. Hmtcm PnÃ-bn-sebpw 7, 8 ¢mÊp-I-fnÂ AXXv A²-y-b-\-hÀj-̄ nÂ  {]th-in-

¡p-¶-h-cpsS F®-¯nsâ A\p-]m-X-¯n-emWv Hmtcm PnÃbv¡pw BsI

A\p-h-Zn-¡m-hp-¶-Xnsâ 2/3 `mKw kvtImfÀjn v̧ Izm« A\p-h-Zn¡p-¶-Xv.

b. Hmtcm PnÃ-bn-sebpw kÀ¡mÀ/ FbvUUv kvIqfnÂ ]Tn-¡p¶ 10 apXÂ 14

hsc- {]mbap-ff Ip«n-I-fpsS F®-¯nsâ A\p-]m-X-¯nÂ Hmtcm PnÃbv¡pw

BsI A\p-h-Zn-¡p-¶-Xnsâ 1/3 `mKw kvtImfÀjn¸v Izm« A\p-h-Zn-¡p-¶-Xm-

Wv.

c. NMMS ]co£ Fgp-Xp¶ Ip«n-IÄ kvIqÄ cPn-Ì-dnÂ \ÂIn-bn-«p-ff Ønc

taÂhn-emkw GXmtWm B PnÃ-bnse At]-£-I³/At]-£I Bbn ]cn-K-

Wn-¡p-¶-Xm-Wv.
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7. {][m\ A[ym]IÀ¡pÅ \nÀt±i§Ä:þ

  hnZymÀ°nIfpsS hcpam\ kÀ«n^n¡äv/I½yqWnän kÀ«n^n¡äv/ 

`n¶tijn Ip«nIfmWv F¶v sXfnbn¡p¶Xn\pÅ kÀ«n^n¡äv/]co£ 

FgpXp¶Xn\pÅ AÀlX F¶nh IrXyambn ]cntim[n¡msX At]£ 

kaÀ¸n¡p¶Xv hgn A\ÀlcmbhÀ tbmKyX t\SpIbpw AÀlcmbhÀ 

]pd´Ås¸SpIbpw sN¿p¶ kmlNcyw DmIpsa¶Xn\mÂ At]£IfpsS 

kq£va ]cntim[\ IÀi\ambn \St¯XmWv. At]£IÀ kaÀ¸n¨ncn¡p¶ 

tcJIfpw At]£bnÂ DÄs¡mÅn¨ncn¡p¶ kÀ«n^n¡äv DÄ¸sSbpÅ 

hnhc§fpw kqjvaambn ]cntim[n¨v AÀlXbpÅ At]£IfnÂ taÂ 

shcn^nt¡j³ ]qÀ¯oIcnt¡XmWv. kvIqÄ ta[mhn shcn^nt¡j³ 

]qÀ¯oIcn¡p¶Xnsâ ASnØm\¯nemWv At]£IÄ¡v ]co£ 

FgpXp¶Xn\pÅ A\paXn \ÂIp¶Xv. BbXn\mÂ shcn^nt¡j³ 

{]{InbbnÂ hogvNhcp¯p¶ kvIqÄ ta[mhns¡Xnsc IÀi\ in£m\S]SnIÄ 

kzoIcn¡p¶XmWv. 

8. ]co£maqey\nÀ®bw:þ

a. NMMS ]co£ OMR A[njvTnXambn _lp. D¯ctNmZymhenIÄ

amXrIbnemWv \S¯p¶Xv. NMMS ]co£ IgnªmepS³ XmXvImenI

D¯ckqNnI {]kn²oIcn¡pIbpw D¯c kqNnIsb kw_Ôn¨v

Fs´¦nepw ]cmXnbps¦nÂ D¯ckqNnI {]kn²oIcn¨v tijapÅ 5

Znhk¯n\pÅnÂ ({]hÀ¯n Znhk§Ä) sk{I«dn, ]co£m`h³, ]qP¸pc,

Xncph\´]pcw þ12 F¶ hnemk¯nÂ Adnbnt¡XmWv.

b. ]cmXnbv¡v B[mcamb aXnbmb sXfnhpIÄ lmPcm¡m¯

At]£IÄ kzoIcn¡p¶XÃ. e`n¡p¶ ]cmXnIÄ ]co£m`h³

sk{I«dn cq]oIcn¨n«pÅ Hcp hnZKv[ kanXnbpsS Xocpam\¯n\v

hnSp¶XmWv.  kanXnbpsS Xocpam\w A´naambncn¡pw. 5 {]hÀ¯n

Znhk§Ä¡v tijw e`n¡p¶ At]£IÄ kzoIcn¡p¶XÃ.

c. hnZKvZ kanXn ip]mÀi sN¿p¶ sXämb tNmZy§fpw IrXyamb

D¯c§fnÃm¯ tNmZy§fpw ]co£m I½ojWÀ XmXvImenI 

D¯ckqNnIbnÂ \n¶pw Hgnhm¡n Rectified D¯ckqNnI 

{]kn²oIcn¡p¶XmWv

d. Rectified answer Key bpsS ASnØm\¯nemWv NMMS  ]co£bpsS

OMR D¯c¡SemkpIÄ aqey\nÀ®bw \S¯p¶Xv.  C¯c¯nÂ

Ipäaä coXnbnÂ aqey\nÀ®bw \S¡p¶Xn\mÂ ]p\Àaqey
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    \nÀ®b¯nt\m D¯c¡SemkpIfpsS kq£a ]cntim[\t¡m 

 amÀ¡v hopw Iq«n t\m¡p¶Xnt\m DÅ Ahkcw ]co£mÀ°n¡v 

 Dmbncn¡p¶XÃ.   

e. ]co£m kab¯v Xs¶ OMR sâ Im³UntUäv tIm¸n \ÂIp¶Xn\mÂ

dnkÄ«v {]Jym]\¯n\v tijw ]co£m I½ojWdpsS Imcymeb¯nÂ

\n¶pw Orginal OMR sâ ]IÀ¸v ]co£mÀ°nIÄ¡v \Â¡p¶XÃ.

9. {i²n-t¡ Imc-y-§Ä:þ

kvtImfÀjn-¸n\v At]-£n-¡p-t¼mÄ hnZ-ymÀ°n-bpsS t]cnsâ spelling, 

P\\ Xob-Xn, B[mÀ \w.- Xp-S-§nb hnh-c-§-fnÂ sNdnb sXäp-IÄ  kw`-hn-̈ mÂ 

t]mepw kvtImfÀjn¸v XpI e`n-¡msX hcpw. At]£bnÂ tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶

t]cpw, kvIqÄ AUvanj³ cPnÌdnÂ tcJs¸Sp¯nbncn¡p¶ t]cpw, Bank Account,

Aadhaar F¶nhbnse t]cpw H¶pXs¶bmsW¶v At]£I³ {i²nt¡XmWv.

BbXn\mÂ Online aptJ\ At]£ A´naambn kaÀ¸n¡p¶-Xn\v ap³]v

\ÂInb hnh-c-§Ä icn-bm-sW¶v  \nÀ_Ôambpw  Dd¸v hcp-t -̄-Xm-Wv.

10 A\p_Ôw (Hm¬sse³ At]£ kaÀ¸n-¡p¶ hn[w)



അനുബന്ധം 

ഓണ്ലൈനായി അ്അക്ഷ സ്്്ര്പ്പഅക വിധ് അ ം 

ഓണലൈന്്രജഅകേഷന്്്നായടത്തു ിന്്ലൈ ശം്ഉവിധികൈവിധ  

 ിധുതയുളള്ഇ-മ അല്്ഐഡഅ, മിലബല്്നായമ്പര്പ്
 രുിനായ് ര്പ്ടഅഫിക്കഅ റ്. [100 KB  അല്് തിമെ്  ൈഅപം്  രുന്ന് തരത്തഅല്്

pdfകഫിക്കിര്പ്ിറഅല്്സ്കിന്്മെയ്തത്]. 
 SC/ST അഭിഗ ിര്പ് ്്ജിതഅ്ര്പ്ടഅഫിക്കഅ റ്  (100 KB  അല്്തിമെ് ൈഅപം് രുന്ന്
തരത്തഅല്്pdfകഫിക്കിര്പ്ിറഅല്്സ്കിന്്മെയ്തത്).

 Persons With Disability (PWD) അഭിഗത്തഅലുളള ര്പ് ്് മഡഅ ല്് കബിര്പ്ഡ്്
ര്പ്ടഅഫിക്കഅ റ്് (40% കുറ ിത്ത്ഡഅമബഅൈഅറഅ് ഉളളത്) 100 KB  അല്്തിമെ്
 ൈഅപം് രുന്ന്തരത്തഅല്്pdf കഫിക്കിര്പ്ിറഅല്്സ്കിന്്മെയ്തത്. 

 ീ്ൈിൈമത്തടുത്ത് നായഅര്പ്ദഅഷ്ട മാത് ിിലൈ അലുളള് ്ി്ക്്ിര്പ്ട്്  ൈഅപത്തഅലുളള്
കഫിക്കികടി് അ.ഡഅ. ലൈ അകൈി/മ്ന്് ലൈ അകൈി. കഫിക്കികടി് 150x200 
 ൈഅപത്തഅലും് 20 KBമുതല്് 30 KB മര് ഫിക്ക ല്് ് sizeഉം് jpg/jpeg 
കഫിക്കിര്പ്ിറഅലുളളത്. 

മ ബ്ല്റ്് അൈസ്് http://nmmse.kerala.gov.in/എന്നതിണ്.  പ്രസ്തുത്
മ ബ്ല്റ്് അൈസ്, ബ്രൗറഅല്് നായല്കുകമ്പി് തിമെ ിണുന്ന് ക ിം് ക്ജ്്
ൈിണിവുന്നതിണ്. 
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1. പുതഅ ്അക്ഷ സൈ്ക ിം്ക്ജഅമൈ്Candidate Loginനു്തിമെ ിണുന്ന
"New Candidate? Register Now"എന്ന്ൈഅങ്കഅല്്ക്ലഅ ്് മെയ്ത്് കൈിഗഅന്്
രജഅകേഷന്്മെയ്യണം.  കൈിഗഅന്്രജഅകേഷനായി അ്Name, Date of Birth, Email
Id, Mobile Number  എന്നഅ ് നായല്ൈഅ് ് Registerബട് ക്ലഅ ്് മെയ്യുൈ.
അകപി്മിലബല്്നായമ്പറഅകൈ ്്കൈിഗഅന്് മെയ്യുന്നതഅനുളള് യൂര്പ്്
മനായ അമും്ഡീകഫിക്കിട്്്ിസ്ക് ര്പ്ഡം്മകസജി അ് ൈഭഅക്കുന്നതിണ്.
ഇത്തരത്തഅല്് മിലബല്് നായമ്പറഅല്് ൈഭഅച്ച് യൂര്പ്് മനായ അമും് ്ിസ്ക് ര്പ്ഡം്
ഉ്ക ിഗഅച്ച്് ് Candidate Loginമെയ്യണം.  ആദ്യത ണ് പുതഅ ്
്ിസ്ക് ര്പ്ഡ്്മറ്്മെയ്ത്കശഷം് ീടും ം്കൈിഗഅന്്മെയ്യണം.
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2.അക്ഷ സൈര്പ്്പുതഅ ്്ിസ്ക് ര്പ്ഡ്്മറ്്്മെയ്ത്് ീടും ം്കൈിഗഅന്്
മെയ്യുകമ്പി്കൈിഗഅന്്ക ിം്്ക്ജഅല്്അക്ഷ സൈന്്നായല്ൈഅ ്കൈിഗഅന്്
 അ രങ്ങളം്അക്ഷ സയുമട്സ്ഥഅതഅയും്ൈിണിവുന്നതിണ്. 
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3. അക്ഷ സ്ര്പ്പഅക്കുന്നതഅന്ായ്ക ിക്ജഅമൈ്Application എന്ന്മനു അല്്ക്ലഅ ്്
മെയ്യുൈ.  അഞ്ച്്ഘടങ്ങളി ിണ്്അക്ഷ സ അല്് അ രങ്ങ്നായല്കൈവിധത്.

3.1. ഒന്നിംഘടത്തഅല്്(Basic Details) മജന്ഡര്്പ്, അൈസ്, ജഅല്ല, ജിതഅ, തം, ൈിറഗറഅ്
(SC/ST/OBC/OEC/General), Persons with Disability (PWD) / or not എന്നഅ ്
കരഖമപടുത്തണം.  SC/ST  അഭിഗത്തഅലുള്ള്അക്ഷ സൈര്പ്്ജിതഅ്്ര്പ്ടഅഫിക്കഅ റ്്pdf 
കഫിക്കിര്പ്ിറഅല്്സ്കിന്്മെയ്ത്്100  KB അല്്തിമെ് ൈഅപമുള്ള്) അ ്്ക്ൈിഡ്്മെയ്യണം.  
PWD അഭിഗത്തഅലുള്ള്അക്ഷ സൈര്പ്്Disability Percentage  
കരഖമപടുത്തുന്നതഅകനായിമടിപം്മഡഅ ല്്കബിര്പ്ഡ്്ര്പ്ടഅഫിക്കഅ റ്്pdfകഫിക്കിര്പ്ിറഅല്്
(Below 100 KB) സ്കിന്്മെയ്ത്്അ ്്ക്ൈിഡ്്മെയ്യുൈയും്ക ണം.  Basic Details ക ്്
മെയ്യുന്നതഅനായി അ്്"Save & Proceed” ബട്ക്ലഅ ്്മെയ്യുൈ.
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3.2രവിധിംഘടി അ് ീ്ൈിൈത്ത്് എടുത്ത് ്ികപിര്പ്ട്്  ൈഅപത്തഅലുള്ള് കഫിക്കികടി്്്
മെയ്യണം.  കഫിക്കികടി് 150X200 Pixel   ൈഅപത്തഅലും്20 KB  മര്ഫിക്ക ല്് ൈഅപമുള്ളതം്
jpg/jpeg കഫിക്കിര്പ്ിറഅല്് ഉള്ളതി അരഅ ണം.  കഫിക്കികടി് ക ്് മെയ്യുന്നതഅനായി അ്്
"Save & Proceed” ബട്ക്ലഅ ്്മെയ്യുൈ.
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3.3 മൂന്നിം് ഘടത്തഅല്് Family Details  ആണ്് നായല്കൈവിധത്.  ്അതി അമെ് ക്ര്. 
മതിെഅല്, ിതി അമെ് ക്ര്. മതിെഅല്് രഷ സൈര്പ്ത്തി അമെ്  അ രം.  ിര്പ്ഷഅൈ്
 രുിനായം്എന്നഅ  ിണ്്ഇ അമട്നായല്കൈവിധത്.   ിര്പ്ഷഅൈ് രുിനായം്്ര്പ്ടഅഫിക്കഅ റ്്
pdf കഫിക്കിര്പ്ിറഅല്്സ്കിന്്മെയ്ത്്്അ ്്ക്ൈിഡ്്മെയ്യണം.
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3.4 നായിൈിം ഘടി അ അക്ഷ സിര്ത്ഥഅ 7, 8 ക്ലിസ്സുൈളഅൈ് ്ഠഅച്ച  അദ്യിൈ  അ രങ്ങ് 
( Institution details) നായൈ്ൈണം.  ആദ്യം 7- ാിാം തരം ്ഠഅച്ച  അദ്യിൈ ത്തഅമെ് റ നായു 
ജഅല്ല,  അദ്യിഭയി ജഅല്ല, സ്കൂ്എന്നഅ  മല്ക്ട് മെയ്ത് നായല്ൈണം.  2021-2022്
ൈിൈ ള അല്്55%്ിര്പ്ക ിമട്ഏെിം്ക്ലി്്(എ്്അ/എസ്ടഅ ്്50%്ിര്പ് ്്
ക ണം) ്ി്്ആ  ര്പ് ിണ്്അക്ഷ സഅ ിന്്ൈെഅയുൈ തടര്ന്ന്  8 ാിാം തരം 
്ഠഅക്കുന്ന  അദ്യിൈ ത്തഅമെ്റ നായു ജഅല്ല,  അദ്യിഭയി ജഅല്ല, സ്കൂ്എന്നഅ  മൈക്ട് 
മെയ്തു നായൈ്കുൈയും കൂടിമത അഡ്മഅഷന്്നായമ്പര്പ്്നായല്കുൈയും്ക ണം.  ഇതഅകനായിമടിപം 
തമന്ന ്രീഷ സ, എഴുത ിന്്ഉകദശഅക്കുന്ന ീഡഅ ം Question Paper Medium എന്ന 
സ്ഥൈത്ത് മൈക്ട് മെയ്ത് നായല്ൈണം.  (ൈ ിളം/ഇംഗ്ലീഷ്/തഅെ്/ൈന്നട 
എന്നഅ  അൈ് ഏമതങ്കഅലും ഒന്ന് മൈക്ട് മെയ്യിവുന്നതിണ്.)  ഇത്രയും  അ രങ്ങ്
നായല്ൈഅ കശഷം " Save & Proceed” ബട്്ക്ലഅ ് മെയ്യണം. 
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 3.5 അ ിനായ ഘടിണ്  Preview &  Confirmation.  അക്ഷ സി  അ രങ്ങ്

ൈിണുന്നതഅനായി അ  Preview ക്ലഅ ്  മെയ്യുൈ.്അക്ഷ സ അല്്നായല്ൈഅ ്

 അ രങ്ങമളല്ലിം ൈിണിവുന്നതിണ്.  ഏമതങ്കഅലും തരത്തഅലുള്ള തഅരുത്തലുൈ്

ആ ശയമുമവിധങ്കഅല്് Edit ബട്്ക്ലഅ ് മെയ്ത് അതത് മെപ്പുൈളഅല്്(Step 1, Step 2, 

Step 3, Step 4 ക്ി അ തഅരുത്തലുൈ് രുത്തഅ കശഷം്"Save & Proceed ബട്

ക്ലഅ ്്മെയ്യുൈ.  തഅരുത്തലുൈ്ഒന്നുഅമല്ലങ്കഅല്്Confirmation Declaration ടഅ ്്(മെ ്) 

മെയ്തകശഷം്“Confirm & Submit" ബട്ക്ലഅ ്്മെയ്യുൈ. 
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അന്തഅ്ൈഫിക്കര്്പ്കഷന്ായ്കശഷം്അക്ഷ സ അല്്തഅരുത്തലുൈ്ഒന്നും്തമന്ന്

 രുത്തു ിന്്ി അക്കുന്നതല്ല.  തടര്പ്ന്ന്്“്Print Your Application"ബടണഅല്്ക്ലഅ ്്

മെയ്ത്്അക്ഷ സയുമട്പ്രഅൌട്്എടു ിവുന്നതിണ്.  പ്രഅൌട്ടം്അനുബന്ധകരഖൈളം്

8-ാിാം്തരം്്ഠഅക്കുന്ന്സ്കൂ്ക ി അയ്ക്ക്്അ ിനായ്തീ തഅയ്ക്കുമുമ്പി അ്

ര്പ്പഅക വിധതിണ്.  സ്കൂ്ക ി അ്മ രഅഫിക്കഅക ഷന്്നായടത്തഅ ്അക്ഷ സൈ്

ിത്രക്ിധുതയുള്ള്അക്ഷ സൈളി അ്്രഅഗണഅക്കുൈയുള്ളൂ. 
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4.സ്കൂ്ക ി അയ്ക്കുള്ള്നായഅര്പ്കദശങ്ങ

നായഅൈ അലുള്ള്കൈിഗഅ൯്ഉ്ക ിഗഅച്ചു്എല്ലി്സ്കൂ്ക ി അൈളം്

http://nmmse.kerala.gov.in/school എന്ന ലറഅലൂമട്Login മെയ്യണം.  ക ിം്

ക്ജഅല്്ൈഭയികുന്ന്List of Applicants എന്ന്മനു അല്്ക്ലഅ ്്മെയ്യുകമ്പി്പ്രസ്തുത്

സ്കൂളഅല്്നായഅന്നും്അക്ഷ സഅച്ച രുമട് അ രങ്ങ്ൈിണിവുന്നതിണ്.  ഓണകരി്

അക്ഷ സിര്പ്ത്ഥഅയുമടയും്ക്രഅന്ായ്കനായര്പ് ്്ൈിണുന്ന്Verify എന്ന്ബട്ക്ലഅ ്്

മെയ്യുകമ്പി്അക്ഷ സയുമട്മുഴു ന്് അ രങ്ങളം്ൈിണിവുന്നതിണ്.  സ്കൂളഅല്്

ര്പ്പഅച്ചഅട്ടള്ള്അക്ഷ സയുമട്പ്രഅൌട്ടം്അനുബന്ധകരഖൈളം്്രഅകശി അച്ച്്

അക്ഷ സ അമൈ് അ രങ്ങ്്രഅകശി അക്കുൈയും്ആ ശയമങ്കഅല്്തഅരുത്തലുൈ്

 രുത്തഅ്Confirm  ബട്ക്ലഅ ്്മെയ്ത്്അക്ഷ സയുമട്മ രഅഫിക്കഅക ഷന്്

പൂര്പ്ത്തീൈരഅ ിവുന്നതിണ്.  സ്കൂളഅല്്ൈഭഅക്കുന്ന്അക്ഷ സൈ്18/11/2022 ന്ായ്ല ൈഅട്്

5 ണഅക്കുള്ളഅല്്മ രഅഫിക്കഅക ഷന്്പൂര്പ്ത്തീൈരഅക വിധതിണ്. 

5. ്ി്ക് ര്പ്ഡ്്റന്നുക്ി ില്

അക്ഷ സൈര്പ്/സ്കൂ്ക ി അ്എന്നഅ ര്പ്്അ രുമട്കൈിഗഅന്്്ി്ക് ര്പ്ഡ്്

റന്നുക്ി ില്്Forgot Password ൈഅങ്കഅലൂമട്മിലബൈഅല്്ൈഭഅക്കുന്ന്OTPയുമട്

 ി ത്തില്്പുതഅ ്്ി്ക് ര്പ്ഡ്്മറ്്മെയ്യിവുന്നതിണ്. 

6.ികങ്കതഅൈ ി ം 

ഇ-മ അല്് : nmmss.help.desk@gmail.com 

കഫിക്കി്നായമ്പര്പ്്: 0471-2546832 
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