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C.FIvkv/F¨v.3/16235/2020/kn.Pn.C.        ]co£m I½ojWdpsS Imcymebw, 
                                                     ]co£m`h³, ]qP¸pc,                 
                                                     Xncph\´]pcw. XobXn: 21.12.2020. 

                                                                                                       www.keralapareekshabhavan.in 
 
 

 hnjbw: s]mXp-hn-Z-ym-̀ -ym-kw-þ- ]-co-£m-̀ -h³-þ 8-þmw ¢mkv hnZ-ymÀ°n-IÄ¡m-bp-ff 
                   2020-þ21 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 1þ10/2010-þ-F-kv.-Fkv XobXn 14.10.2020. 
   2. kÀ¡mÀ D¯-chv (BÀ.-Sn) \¼À 3179/2020/s]m.-hn.-h. XobXn  
                    29.11.2020. 

 
 

 tI{µ am\h hn`-h-tijn hnI-k\ a{´m-ebw (Ministry of Human Resource 

Development-MHRD) \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. ]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. 

 Unkw-_À 23 XobXn apXÂ  At]£ kaÀ¸n-¡m-hp-¶-Xm-Wv.  

At]£ kaÀ¸n-t¡- Ah-km\ XobXn 06.01.2021. 

At]-£-IÀ¡v kz-´-amtbm AsÃ-¦nÂ kvIqÄ apJm-´n-ctam At]£ kaÀ¸n-

¡m-hp-¶-Xm-Wv. A´n-a-ambn 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-te¡v Ab-t¡--Xn-Ã.  

kvIqfnÂ kaÀ¸n-¡p¶ At]£IÄ kvIqÄ ta[m-hn 2021 P\p-hcn 11-þ\v 

sshIn«v 5 aWn¡v ap¼mbn shcnss^ sNt¿XmWv. 

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.  
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1. tbmK-yX kw_-Ôn¨ \nÀt±-i-§Äþ 

i. kwØm-\s¯ Kh./FbvUUv kvIqfp-I-fnÂ 2020-þ21 A²-y-b\ hÀjw 8þmw 

¢mÊnÂ ]Tn-¡p¶ Ip«n-IÄ¡v NMMS ]co-£-bnÂ ]s¦-Sp-¡p-hm³ At]-£n-

¡m-hp-¶-Xm-Wv. kwØm\ kÀ¡mÀ \S-¯p¶ sdkn-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 Cu kvtImfÀjn-¸n\v At]-£n-¡m³ 

AÀlX Dm-bn-cn¡p¶XÃ. 

ii. At]-£n-¡p-¶-hÀ 2019-þ20 A²-y-b-\-hÀj¯nÂ 7þmw ¢mÊnse 2þmw ]mZ-

hmÀjnI ]co-£-bnÂ 55% amÀ¡nÂ Ipd-bmsX t\Sn-bn-cn-¡-Ww (Fkv.-

kn./Fkv.Sn hn-Z-ymÀ°n-IÄ¡v 50% amÀ¡v aXn-bm-Ipw). 

iii. c£mIÀ¯m-¡-fpsS hmÀjnI hcp-am\w H¶-c-e£w  cq]-bnÂ IqSm³ ]mSn-Ã. 

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

i. hntÃPv Hm^o-knÂ \n¶pw e`n-¡p¶ H¶c e£w cq]-bnÂ Xmsg-bp-ff hcp-am\ 

kÀ«n-^n-¡-äv. kÀ«n-̂ n¡äv pdf t^mÀam-änÂ 100 kbbv¡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 %-þÂ Ipd-bmsX `n¶-tijn-bp-ff Ip«n-IÄ¡p-am-{Xsa {]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 

{]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. 
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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-f-Xp-amb      

jpg/ jpeg t^mÀam-än-ep-f-f-Xm-bn-cn-¡-Ww.  

3. ]co-£-bpsS kne-_kpw LS-\-bpwþ  

 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:- 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-emWv tNmZ-y-§Ä. GXv `mj-bn-ep-ff 

tNmZ-y-t]-̧ -dmWv th-sX¶v Hm¬sse³ At]-£-bnÂ tcJ-s¸-Sp-t¯--Xm-Wv.  

4. ]co-£m-Xo-b-Xnbpw kab ssZÀL-yhpw:þ  

 ]co-£m-Xo-b-Xn : 2021 P\p-hcn 31 

kabw : Part I- Mental Ability Test (MAT)-  10 am to 11.30. am 

10 am to 12 noon (`n¶-tijn-¡m-cmb Ip«n-IÄ¡v am{Xw) 
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Part II- Scholastic Aptitude Test (SAT) – 1.30 pm to 3.00 pm 

1.30 pm to 3.30. pm (`n¶-tijn-¡m-cmb Ip«n-IÄ¡v am{Xw) 

5. hy-h-Ø-IÄþ  

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¸v 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¸v t]mÀ«Â (NSP) hgn {^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-
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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, Fkv.-Sn. hn`m-K-¯nÂs¸« Ip«n-IÄ¡v 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 Xnc-

sª-Sp-¡p-¶-Xm-Wv. {]mXn-\n-[yw/ kwh-cWw Dd-̧ m-¡p-¶-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 Sn Hgn-hp-IÄ AtX PnÃ-bnse P\-dÂ hn`m-K-¯n-

\mbn amän hbv¡p-¶-Xm-Wv.  

           \mj-WÂ ao³kv Iw sadnäv kvtImfÀjn-¸n\v kwØm-\-¯n\v    

A\p-h-Zn-¨n-«p-ff BsI F®-amb 3473 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¸v 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 
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BsI A\p-h-Zn-¡p-¶-Xnsâ 1/3 `mKw kvtImfÀjn¸v Izm« A\p-h-Zn-¡p-¶-    

Xm-Wv.  

c. 2020þ21 A²-y-b\hÀjw apXÂ NMMS ]co£ Fgp-Xp¶ Ip«n-IÄ kvIqÄ    

cPn-Ì-dnÂ \ÂIn-bn-«p-ff Ønc taÂhn-emkw GXmtWm B PnÃ-bnse    

At]-£-I³ Bbn ]cn-K-Wn-¡p-¶-Xm-Wv.  

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

              

 

 



അനുബനന

ഓണ്ലലൈനനായയി അപപേക്ഷ സമര്പയിപക്കേണ്ട വയിധന

ഓണ്ലലൈന് രജയിപസ്ട്രേഷന് നടത്തുവനാന് ലകൈവശന ഉണ്ടനാപകൈണ്ടവ

➢ സനാധുതയുള്ള ഇ-മമയയില് ഐഡയി, മമനാലബല് നമ്പര്.

➢ വരുമനാന  സര്ടയിഫയിക്കേററ.  [100KB  യയില്  തനാമഴെ  വലൈയിപന  വരുന്ന  തരതയില്  Pdf

പഫനാര്മനാറയില് സനാന് മചെയ്തതറ]

➢ SC/ST വയിഭനാഗക്കേനാര്ക്കേറ ജനാതയി സര്ടയിഫയിക്കേററ   [100KB യയില് തനാമഴെ വലൈയിപന വരുന്ന
തരതയില് Pdf പഫനാര്മനാറയില് സനാന് മചെയ്തതറ]

➢ Persons  with  Disability  (PWD)  വയിഭനാഗതയിലുള്ളവര്ക്കേറ  മമഡയിക്കേല്  പബനാര്ഡറ
സര്ടയിഫയിക്കേററ  (40%  കുറയനാത  ഡയിമസബയിലൈയിറയി  ഉള്ളതറ)  [100KB  യയില്  തനാമഴെ
വലൈയിപന വരുന്ന തരതയില് Pdf പഫനാര്മനാറയില് സനാന് മചെയ്തതറ]

➢ സമമീപേകൈനാലൈമതടുത  നയിര്ദയിഷ്ഠ  മനാതൃകൈയയിലുള്ള  പേനാസ്പപേനാര്ടറ  വലൈയിപതയിലുള്ള
പഫനാപടനാ  സയി.ഡയി  ലഡ്രൈവയിപലൈനാ/മപേന്ലഡ്രൈവയിപലൈനാ.   പഫനാപടനാ  150x200  pixel

വലൈയിപതയിലുന 20KB മുതല് 30KB വമര ഫയല് size ഉന jpg/jpeg പഫനാര്മനാറയിലുള്ളതറ.

മവബ്ലസററ  അഡ്രൈസറ  :http://nmmse.kerala.gov.in  എന്നതനാണറ.   പ്രസ്തുത

മവബ്ലസററ  അഡ്രൈസറ,  ബബ്രൗസറയില്  നല്കുപമ്പനാള്  തനാമഴെക്കേനാണുന്ന  പഹനാനപപേജറ

കൈനാണനാവുന്നതനാണറ.



1.  പുതയിയ  അപപേക്ഷകൈര്  പഹനാനപപേജയിമലൈ  Candidate  Login  നു  തനാമഴെകൈനാണുന്ന  "New

Candidate ? Register Now"എന്ന ലൈയിങയില് കയിക്കേറ മചെയ്തറ പലൈനാഗയിന് രജയിപസ്ട്രേഷന് മചെയ്യണന.

പലൈനാഗയിന് രജയിപസ്ട്രേഷനനായയി  Name, Date of Birth, Email Id, Mobile Number  എന്നയിവ

നല്കൈയി  Register  ബടണ് കയിക്കേറ  മചെയ്യുകൈ.  അപപനാള് മമനാലബല് നമ്പറയിപലൈക്കേറ പലൈനാഗയിന്

മചെയ്യുന്നതയിനുള്ള യൂസര്മനയയിമുന ഡയിഫനാള്ടറ പേനാസ് പവര്ഡന മമപസജനായയി ലൈഭയിക്കുന്നതനാണറ.

ഇതരതയില് മമനാലബല് നമ്പറയില് ലൈഭയിച്ച  യൂസര്മനയയിമുന  പേനാസ് പവര്ഡന ഉപേപയനാഗയിച്ചറ

Candidate  Login  മചെയ്യണന.  ആദദ്യതവണ  പുതയിയ  പേനാസ് പവര്ഡറ  മസററ  മചെയ്തപശഷന

വമീണന പലൈനാഗയിന് മചെയ്യണന.



2. അപപേക്ഷകൈര് പുതയിയ പേനാസ് പവര്ഡറ മസററ മചെയ്തറ വമീണന പലൈനാഗയിന് മചെയ്യപമ്പനാള് പലൈനാഗയിന്

പഹനാന പപേജയില് അപപേക്ഷകൈന് നല്കൈയിയ പലൈനാഗയിന് വയിവരങ്ങളന അപപേക്ഷയുമട സയിതയിയുന

കൈനാണനാവുന്നതനാണറ.

3.  അപപേക്ഷ  സമര്പയിക്കുന്നതയിനറ  പഹനാനപപേജയിമലൈ  Application  എന്ന  മമനുവയില്  കയിക്കേറ

മചെയ്യുകൈ.  അഞറ ഘടങ്ങളനായനാണറഅപപേക്ഷയയില് വയിവരങ്ങള് നല്പകൈണ്ടതറ.

3.1.  ഒന്നനാന ഘടതയില്  (Basic Details)  മജന് ഡര്,  അഡ്രൈസറ,  ജയില,  ജനാതയി,  മതന,  കൈനാറഗറയി

(SC/ST/OBC/OEC/General),  Persons  with  Disability  (PWD)  /or  not  എന്നയിവ

പരഖമപടുതണന.   SC/ST  വയിഭനാഗതയിലുള്ള  അപപേക്ഷകൈര്  ജനാതയിസര്ടയിഫയിക്കേററ  Pdf

പഫനാര്മനാറയില് സനാന് മചെയ്തറ (100KB യയില് തനാമഴെ വലൈയിപമുള്ള) അപ് പലൈനാഡറ മചെയ്യണന.  PWD

വയിഭനാഗതയിലുള്ള  അപപേക്ഷകൈര്  Disability  Percentage  പരഖമപടുത്തുന്നതയിപനനാമടനാപന

മമ  ഡയിക്കേല്  പബനാര്ഡറ  സര്ടയിഫയിക്കേററ  Pdf  പഫനാര്മനാറയില്  (Below  100KB)  സനാന്  മചെയ്തറ



അപ് പലൈനാഡറ മചെയ്യുകൈയുന പവണന. Basic details പസവറ മചെയ്യുന്നതയിനനായയി "Save & Proceed"

ബടണ് കയിക്കേറ മചെയ്യുകൈ



3.2.  രണ്ടനാനഘടമനായയി  സമമീപേകൈനാലൈതറ  എടുത  പേനാസ്പപേനാര്ടറ  വലൈയിപതയിലുള്ള  പഫനാപടനാ

അപ് പലൈനാഡറ മചെയ്യണന.  പഫനാപടനാ 150x200 pixel വയിലൈയിപതയിലുന 20KB മുതല് 30KB വമര

ഫയല്  വലൈയിപമുള്ളതന  jpg/jpeg  പഫനാര്മനാറയിലുള്ളതമനായയിരയിക്കേണന.   പഫനാപടനാ  പസവറ

മചെയ്യുന്നതയിനനായയി "Save & Proceed" ബടണ് കയിക്കേറ മചെയ്യുകൈ.

3.3. മൂന്നനാന ഘടതയില് Family Details ആണറ നല്പകൈണ്ടതറ.  പേയിതനാവയിമന്റെ പപേരറ, മതനാഴെയില്,

മനാതനാവയിമന്റെ പപേരറ, മതനാഴെയില്, രക്ഷകൈര്തനാവയിമന്റെ വയിവരന, വനാര്ഷയികൈവരുമനാനന എന്നയിവയനാണറ

ഇവയിമട  നല്പകൈണ്ടതറ.   വനാര്ഷയികൈവരുമനാന സര്ടയിഫയിക്കേററ  pdf  പഫനാര്മനാറയില് സനാന് മചെയ്തറ

അപ് പലൈനാഡറ മചെയ്യണന.

3.4.  നനാലൈനാന  ഘടമനായയി  അപപേക്ഷനാര്തയി  7,8  കനാസ്സുകൈളയില്  പേഠയിച്ച  വയിദദ്യനാലൈയവയിവരങ്ങള്

(Istitution Details)  നല്കൈണന.  ആദദ്യന  7-ാനാന തരന പേഠയിച്ച വയിദദ്യനാലൈയതയിമന്റെ റവനന്യൂജയില,

വയിദദ്യനാഭദ്യനാസജയില  സ്കൂള്  എന്നയിവ  മസലൈകറ  മചെയ്തു  നല്കൈണന.   കൂടനാമത  7-ാനാന  കനാസയിമലൈ

അവസനാന  പേരമീക്ഷയറ  ലൈഭയിച്ച  മനാര്ക്കേറ  ശതമനാനന  പരഖമപടുതണന.  തടര്ന്നറ  8-ാനാന  തരന



പേഠയിക്കുന്ന  വയിദദ്യനാലൈയതയിമന്റെ  റവനന്യൂജയില,  വയിദദ്യനാഭദ്യനാസജയില,  സ്കൂള്  എന്നയിവ  മസലൈകറ

മചെയ്തുനല്കുകൈയുന കൂടനാമത അഡയിഷന് നമ്പര് നല്കുകൈയുന പവണന.  ഇതയിപനനാമടനാപന തമന്ന

പേരമീക്ഷ  എഴുതവനാന്  ഉപദശയിക്കുന്ന  മമീഡയിയന  Question  Paper  Medium  എന്ന  സലൈതറ

മസലൈകറ  മചെയ്തറ  നല്കൈണന.   (മലൈയനാളന/ഇനഗമീഷറ/തമയിഴെറ/കൈന്നട  എന്നയിവയയില്  ഏമതങയിലുന

ഒന്നറ മസലൈകറ മചെയ്യനാവുന്നതനാണറ.) ഇത്രയുന വയിവരങ്ങള് നല്കൈയിയപശഷന "Save & Proceed"

ബടണ് കയിക്കേറ മചെയ്യണന.

3.5.  അവസനാന  ഘടമനാണറ  Preview  &  Confirmation.  അപപേക്ഷനാ  വയിവരങ്ങള്

കൈനാണുന്നതയിനനായയി  Preview  ബടണ്  കയിക്കേറ  മചെയ്യുകൈ.   അപപേക്ഷയയില്  നല്കൈയിയ



വയിവരങ്ങമളലനാന  കൈനാണനാവുന്നതനാണറ.   ഏമതങയിലുന  തരതയിലുള്ള  തയിരുതലുകൈള്

ആവശദ്യമുമണ്ടങയില്  Edit  ബടണ് കയിക്കേറ മചെയ്തറ അതതറ മസ്റ്റെപ്പുകൈളയില്  (Step1,Step2 Step3

Step4 പപേനായയി തയിരുതലുകൈള് വരുതയിയപശഷന "Save & Proceed" ബടണ് കയിക്കേറ മചെയ്യുകൈ.

തയിരുതലുകൈള്  ഒന്നുമയിമലങയില്  Confirmation  Declaration ടയിക്കേറ  (മചെക്കേറ)  മചെയ്തപശഷന

"Confirm & Submit" ബടണ് കയിക്കേറ മചെയ്യുകൈ.

അനയിമ  കൈണ്ഫര്പമഷനുപശഷന  അപപേക്ഷയയില്  തയിരുതലുകൈള്  ഒന്നുനതമന്ന

വരുത്തുവനാന് സനാധയിക്കുന്നതല.  തടര്ന്നറ "Print Your Application" ബടണയില് കയിക്കേറ മചെയ്തറ

അപപേക്ഷയുമട പ്രയിമന്റെബ്രൗടറ എടുക്കേനാവുന്നതനാണറ.  പ്രയിമന്റെബ്രൗടന അനുബനപരഖകൈളന 8-ാനാന തരന

പേഠയിക്കുന്ന  സ്കൂള്  പമധനാവയിയറ  അവസനാന  തമീയതയിയ്ക്കുമുമ്പനായയി  സമര്പയിപക്കേണ്ടതനാണറ.   സ്കൂള്

പമധനാവയി മവരയിഫയിപക്കേഷന് നടതയിയ അപപേക്ഷകൈള് മനാത്രപമ സനാധുതയുള്ള അപപേക്ഷകൈളനായയി

പേരയിഗണയിക്കുകൈയുള.



4.  സ്കൂള് പമധനാവയിയ്ക്കുള്ള നയിര്പദശങ്ങള്

8-ാനാന  തരന  കനാസ്സുള്ള  എലനാ  സര്ക്കേനാര്/എയ്ഡഡറ  സ്കൂള്  പമധനാവയികൈളന

http://nmmse.kerala.gov.in/school  എന്ന  ലസറയിമലൈ  School  Registration  എന്ന

ലൈയിങയിലൂമട  School  Registration  മചെയ്യണന.   സ്കൂള്പകൈനാഡറ,  സ്കൂള്പമധനാവയിയുമട  പപേരറ,

PEN,  ഇ-മമയയില്ഐഡയി,  മമനാലബല്നമ്പര്  എന്നയിവ  നല്കൈയിയനാണറ  രജയിപസ്ട്രേ  ഷന്

പൂര്തമീകൈരയിപക്കേണ്ടതറ.   രജയിപസ്ട്രേ  ഷന്  പൂര്തമീകൈരയിക്കുപമ്പനാള്  മമനാലബല്നമ്പറയില്

മമപസജനായയി ലൈഭയിക്കുന്ന  Username, Password  എന്നയിവ നല്കൈയി  School Login  മചെയ്യണന.

ആദദ്യതവണ പലൈനാഗയിന്  മചെയ്യുപമ്പനാള് പുതയിയ പേനാസ് പവര്ഡറ  മസററ  മചെപയ്യണ്ടതനായയി  വരുന.

തടര്ന്നറ  വമീണന  പലൈനാഗയിന്  മചെയ്യുപമ്പനാള്  പലൈനാഗയിന്  പഹനാനപപേജയില്  ലൈഭദ്യമനാകുന്ന  List  of

Applicants എന്ന മമനുവയില് കയിക്കേറ മചെയ്യുപമ്പനാള് പ്രസ്തുത സ്കൂളയില് നയിന്നുന അപപേക്ഷയിച്ചവരുമട

വയിവരങ്ങള് കൈനാണനാവുന്നതനാണറ.  ഓപരനാ അപപേക്ഷനാര്തയിയുമടയുന പപേരയിനറ പനര്ക്കേറ കൈനാണുന്ന

Verify  എന്ന  ബടണ്  കയിക്കേറ  മചെയ്യുപമ്പനാള്  അപപേക്ഷയുമട  മുഴുവന്  വയിവരങ്ങളന

കൈനാണനാവുന്നതനാണറ.  സ്കൂളയില് സമര്പയിച്ചയിടള്ള അപപേക്ഷയുമട പ്രയിന്റെബ്രൗടന അനുബനപരഖകൈളന

പേരയിപശനാധയിച്ചറ  അപപേക്ഷയയിമലൈ  വയിവരങ്ങള്  പേരയിപശനാധയിക്കുകൈയുന  ആവശദ്യമമങയില്

തയിരുതലുകൈള് വരുതയി  Confirm  ബടണ് കയിക്കേറ  മചെയ്തറ  അപപേക്ഷയുമട മവരയിഫയിപക്കേഷന്

പൂര്തമീകൈരയിക്കേനാവുന്നതനാണറ.   സ്കൂള്  പലൈനാഗയിന്  രജയിപസ്ട്രേഷന്  04/01/2021  മുതല്

ലൈഭദ്യനാമനാകുന്നതനാണറ.   സ്കൂളയില്  ലൈഭയിക്കുന്ന  അപപേക്ഷകൈള്  11/01/2021  നറ  ലവകൈയിടറ  5

മണയിക്കുള്ളയില് മവരയിഫയിപക്കേഷന് പൂര്തമീകൈരയിപക്കേണ്ടതനാണറ.

5.  പേനാസ് പവര്ഡറ മറന്നുപപേനായനാല്

അപപേക്ഷകൈര്/സ്കൂള്പമധനാവയി  എന്നയിവര്  അവരുമട  പലൈനാഗയിന്  പേനാസ് പവര്ഡറ

മറന്നുപപേനായനാല്  Forgot  Password  ലൈയിങയിലൂമട  മമനാലബലൈയില്  ലൈഭയിക്കുന്ന  OTP  യുമട

സഹനായതനാല് പുതയിയ പേനാസ് പവര്ഡറ മസററ മചെയ്യനാവുന്നതനാണറ.

6.  സനാപങതയികൈസഹനായന

ഇ-മമയയില് : nmmss.help.desk@gmail.com        പഫനാണ് നമ്പര് :0471-2546832


