ടട്രെയയിനയിനിംങങ് മമാനനജങ് ടമനങ് സയിസനിം

കകൈറയിടന ടവെബങ്കസറയില് (www.kite.kerala.gov.in) Services എന്ന ടമനുവെയില് Training Management System
2019 എന്ന നസമാഫ്റ്റങ്ടവെയര് ലഭഭ്യമമാണങ്. ഐസയിടയി ടട്രെയയിനയിനിംങങ്, സബ്ജകങ് ടട്രെയയിനയിനിംങങ് എന്നയിവെയയില് അധഭ്യമാപകൈര് ഏത
ബമാചയില് ഏത ടസനറയില് പടങ്കെടുകനിം എന്നതങ് ടഷെഡഡ്യൂള് ടചെയ്യുന്നതങ് സ്കൂള് നലമാഗയിന് വെഴയി എചങ്എനിം ആണങ്. ഐസയിടയി
ടട്രെയയിനയിനിംങയില് പടങ്കെടുകന്നതയിനുള്ള രജയിനസ്ട്രേഷെന് സ്കൂള് നലമാഗയിന് വെഴയി ടചെയമാനിം. മറ്റു ജയില്ലകൈളയില് ഐസയിടയി ടട്രെയയിനയിനിംങയില്
പടങ്കെടുകന്നതയിനുള്ള രജയിനസ്ട്രേഷെനുനിം സ്കൂള് നലമാഗയിന് വെഴയി ടചെയമാവുന്നതമാണങ്. ഒനര തയിയതയികൈളയില് ടഷെഡഡ്യൂള് ടചെയ്യുന്ന
ടട്രെയയിനയിനിംങുകൈളയില് ഒരു അധഭ്യമാപകൈനങ് ഒടരണനിം മമാത്രനമ രജയിസര് ടചെയമാന് സമാധയികകൈയുള്ളു എന്ന രൂപതയിലമാണങ്
നസമാഫ്റ്റങ്ടവെയര് തയമാറമാകയിയയിട്ടുള്ളതങ്. ഉദമാ ഐസയിടയി ടട്രെയയിനയിനിംങങ്, സബ്ജകങ് ടട്രെയയിനയിനിംങങ്. സ്കൂള് നലമാഗയിനയില് ഉള്ടപ്പെട്ടു വെരുന്ന
അധഭ്യമാപകൈര്കങ് സമഗ്ര നസമാഫ്റ്റങ്ടവെയറയില് നലമാഗയിന് ടചെയ്യുന്ന യൂസര്ടനയയിനിം പമാസങ്നവെര്ഡങ് ഉപനയമാഗയിചങ് Training
Management System 2019 ല് നലമാഗയിന് ടചെയമാനിം. എചങ്എസങ്എസങ്, വെയിഎചങ്എസങ്എസങ് ടസക്ഷനയിനലകള്ള യൂസര്ടനയയിനിം
പമാസങ്നവെര്ഡങ് കകൈറയിടന ജയില്ലമാ ഓഫഫീസയില് ലഭഭ്യമമാണങ്.

നസമാഫ്റ്റങ് ടവെയര് യൂസര്കഗഡങ് --- സ്കൂള് തലനിം
സസസോഫഫ്റ്റ്വവെയററില് പ്രസവെശറിക്കുന്ന വെറിധധ
കകൈറയിടന ടവെബങ്കസറയില് Services, Training Management System 2019 എന്ന ക്രമതയില് കൈങ്ളയികങ് ടചെയ്യുകൈ തമാടഴ
കൈമാണുന്ന നപജങ് ലഭയികന. ഏറവുനിം മുകൈളയില് കൈമാണുന്ന CENTRES എന്ന ബട്ടണയില് കൈങ്ളയികങ് ടചെയമാല് നകൈരളതയിലുള്ള എല്ലമാ
ടട്രെയയിനയിനിംങങ് ടസനറുകൈളുടടയുനിം ലയിസങ് ജയില്ല തയിരയിചങ് കൈമാണമാനിം. ടട്രെയയിനയിനിംങങ് ക്രമഫീകൈരയിചയിരയികന്ന തയിയതയിയുനിം, ടട്രെയയിനയിനിംങയിടന നപരുനിം
ലയിസയില് ലഭഭ്യമമാണങ്. ARCHIVES എന്ന ബട്ടണയില് മുന് വെര്ഷെങ്ങളയിലുള്ള Training Management System നസമാഫ്റ്റങ്ടവെയര്
ലഭഭ്യമമാണങ്. സമ്പൂര്ണ നസമാഫ്റ്റങ്ടവെയറയില് ഉപനയമാഗയികന്ന യൂസര്ടനയയിനിം പമാസങ്നവെര്ഡങ് എന്നയിവെ നല്കുകൈ ചെയിത്രതയില് കൈമാണുന്ന
സനിംഖഭ്യകൈള് കൂട്ടയി എഴുതകൈ. അതയിനുനശേഷെനിം login എന്ന option ല് കൈങ്ളയികങ് ടചെയങ് നസമാഫ്റ്റങ്ടവെയറയില് പ്രനവെശേയികമാനിം

നലമാഗയിന് ടചെയനശേഷെനിം
നലമാഗയിന് ടചെയനശേഷെനിം നഹമാനിം
കടറയിലുകൈളമാണുള്ളതങ്
•
•
•
•

നപജങ് തമാടഴ കൈമാണുന്ന രൂപതയില് ദൃശേഭ്യമമാകുന. നഹമാനിം നപജയില് തമാടഴ കൈമാണുന്ന

ICT Registration
Confirm Bank Details
Centres List
Reports

School Details
School Details എന്ന കടറയിലയിനു തമാടഴയമായയി
വെയിവെരങ്ങളമാണുള്ളതങ്
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

സമ്പൂര്ണ നസമാഫങ്റങ്ടവെയറയിടല

School Details

ല് കൈമാണുന്ന

സ്കൂള് നകൈമാഡങ്
സ്കൂള് ടനയയിനിം
സ്കൂള് കടപ്പെങ്
സ്കൂള് ടലവെല്
സ്കൂള് കൈമാറഗറയി
ടഹഡമാസറുടട നപരങ്
സ്കൂള് നഫമാണ്
സ്കൂള് ഇടമയയില്
ജയില്ലയുടട നപരങ്
വെയിദഭ്യമാഭഭ്യമാസ ജയില്ല
സബങ്ജയില്ല

ICT Registration
Home നപജയിടല ICT Registration എന്ന ഓപങ്ഷെനയില് കൈങ്ളയികങ് ടചെയ്യുനമമാള് തമാടഴ കൈമാണുന്ന നപജങ് ദൃശേഭ്യമമാകുന. സ്കൂളയിടല എല്ലമാ
അധഭ്യമാപകൈരുനിം സ്കൂള് നലമാഗയിനയില് ലയിസങ് ടചെയ്യുന. സ്കൂളയില് നയിലവെയിലയില്ലമാത അധഭ്യപകൈടര Remove എന്ന option ഉപനയമാഗയിചങ്
ഒഴയിവെമാകകൈ. നചെര്കന്നതങ് സനിംമ്പൂര്ണ നസമാഫങ്റങ്ടവെയറയിടല ഡമാഷെങ്നബമാര്ഡയിലുള്ള Data Collection എന്ന ലയിങ്കെങ്
വെഴയിയമാണങ്..നചെര്തതയിനുനശേഷെനിം Training Management System 2019 ടല സ്കൂള് നലമാഗയിനയില് Sync Employee data from
Sampoorna എന്ന ഓപങ്ഷെന് പ്രവെര്തയിപ്പെയിചമാല് മതയി..

Sync Employee data from Sampoorna option

കൈമാറഗറയി ഏതമാനണമാ ടസലകങ് ടചെയ്യുന്നതങ് അതയിനനുസരയിചങ് നപജങ് ദൃശേഭ്യമമാകുന. രജയിസര് ടചെയ്യുന്നതയിനങ് ഓനരമാ
അധഭ്യമാപകൈരുനടയുനിം നപരയിനു നനടരയുള്ള Edit എന്ന ബട്ടണയില് കയികങ് ടചെയ്യുകൈ. കൈമാറഗറയി HSA ആടണങ്കെയില് നപജങ് തമാടഴ
കൈമാണുന്ന നപമാടല ദൃശേഭ്യമമാകുന. ഐസയിടയി ടട്രെയയിനയിനിംങങ് ആടണങ്കെയില് സബ്ജകങ് ICT എന്നങ് ടസലകങ് ടചെയ്യുകൈ..update ടചെനയണ
വെയിവെരങ്ങള് തമാടഴ പറയുന്നവെയമാണങ്.

.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ടമമാകബല് നമര്
ഇടമയയില്
ബമാങ്കെങ്
IFSC നകൈമാഡങ്
കൈമാറഗറയി
അകക്കൗണങ് നമര്
സബ്ജകങ്
ജയില്ല
ബമാചങ്
ടസനര്

വെഭ്യതഭ്യസ്ത തയിയതയികൈളയില് ഐസയിടയി ടട്രെയയിനയിനിംങയിലുനിം സബ്ജകങ് ടട്രെയയിനയിനിംങയിലുനിം രജയിസര് ടചെയ്യുനടണങ്കെയില് സബ്ജകങ്,ബമാചങ്,
ടസനര് എന്നയിവെ രണയിടതനിം നചെര്കകൈ..

കൈമാറഗറയി LPSA/UPSA ആടണങ്കെയില് നപജങ് തമാടഴ കൈമാണുന്ന നപമാടല ദൃശേഭ്യമമാകുന.

Confirm Bank Details
Confirm Bank Details എന്ന ബട്ടണയില് കയികങ് ടചെയ്യുനമമാള് ഓനരമാ അധഭ്യമാപകൈരുനടയുനിം തമാടഴ കൈമാണുന്ന വെയിവെരങ്ങളമാണങ്
നപജയില് ദൃശേഭ്യമമാകുന്നതങ്. ഇവെ ഓനരമാനനിം veryfy ടചെയങ് Confirm ടചെയ്യുകൈ..നപജയില് ഏറവുനിം തമാടഴയമായയി കൈമാണുന്ന Confirm
Selected Bank Data എന്നതങ് കൈങ്ളയികങ് ടചെയമാന് മറകമാതയിരയികകൈ വെയിവെരങ്ങള് ഏടതമാടകയമാടണന്നങ് നനമാകമാനിം
•
•
•
•

Name of Teacher
Bank
IFSC Code
Account Number

•

Confirm

Centres List
CENTRES എന്ന ബട്ടണയില് കൈങ്ളയികങ് ടചെയമാല് നകൈരളതയിലുള്ള എല്ലമാ ടട്രെയയിനയിനിംങങ് ടസനറുകൈളുടടയുനിം ലയിസങ് ജയില്ല തയിരയിചങ്
കൈമാണമാനിം. ടട്രെയയിനയിനിംങങ് ക്രമഫീകൈരയിചയിരയികന്ന തയിയതയി ലയിസയില് നയിന്നങ് ലഭഭ്യമമാണങ്.ഇതയിനമായയി ജയില്ലയുനിം ടട്രെയയിനയിനിംങയിടന നപരുനിം
ടസലകങ് ടചെയ്യുകൈ. അതയിനുനശേഷെനിം get എന്ന ഓപങ്ഷെനയില് കൈങ്ളയികങ് ടചെയ്യുകൈ. Export, Print, Filter എന്നഫീ ഓപങ്ഷെന്സനിം
ലഭഭ്യമമാണങ്..

Export
ഒരു ഫയല് Export ടചെയ്യുന്നതയിനങ് Export എന്ന ഓപങ്ഷെനയില് കൈങ്ളയികങ്
ടചെയ്യുകൈ. വെരുന്ന സഫീന് ഇടത കൈമാണുന്ന നപമാടല കൈമാണുന..ഇവെയിടട ടമാബങ്
എന്ന ഓപങ്ഷെന് മമാത്രനിം ടസലകങ് ടചെയങ് ok നല്കുകൈ...xls രൂപതയിലമാണങ് file
ലഭയികന..

Reports
ഈ ടമനുവെയില് ടട്രെയയിനയിനിംങയിനലകങ് ടഷെഡഡ്യൂള് ടചെയ അധഭ്യമാപകൈരുടട വെയിവെരങ്ങളുനിം പടങ്കെടുത അധഭ്യമാപകൈരുടട വെയിവെരങ്ങളുനിം
ലഭഭ്യമമാണങ്. ടഷെഡഡ്യൂള് ടചെയ അധഭ്യമാപകൈരുടട ലയിസങ് ലഭയികന്നതയിനങ് Reports, Scheduled Participants എന്ന ക്രമതയില് കൈങ്ളയികങ്
ടചെയ്യുകൈ..Reports, Attended Participants എന്ന ക്രമതയില് കൈങ്ളയികങ് ടചെയമാല് പടങ്കെടുത അധഭ്യമാപകൈരുടട ലയിസങ് ലഭയികനിം.

നസമാഫ്റ്റങ് ടവെയര് യൂസര്കഗഡങ് --- എചങ്എസങ്എസങ് , വെയിഎചങ്എസങ് എസങ്

സസസോഫഫ്റ്റ്വവെയററില് പ്രസവെശറിക്കുന്ന വെറിധധ
എചങ്എസങ്എസങ്, വെയിഎചങ്എസങ്എസങ് എന്നഫീ ടസക്ഷനയിനലകള്ള യൂസര്ടനയയിനിം പമാസങ്നവെര്ഡങ് കകൈറയിന ജയില്ലമാ ഓഫഫീസയില്
ലഭഭ്യമമാണങ്. Training Management System 2019 എന്ന നസമാഫ്റ്റങ്ടവെയര് തറകകൈ തമാടഴ കൈമാണുന്ന നപമാലുള്ള നപജങ് ലഭയികന
യൂസര്ടനയയിനിം പമാസങ്നവെര്ഡങ് നലയി നലമാഗയിന് ടചെയ്യുകൈ.

നലമാഗയിന് ടചെയനശേഷെനിം
നലമാഗയിന് ടചെയനശേഷെനിം നഹമാനിം
കടറയിലുകൈളമാണുള്ളതങ്

•
•
•
•
•
•

നപജങ് തമാടഴ കൈമാണുന്ന രൂപതയില് .ദൃശേഭ്യമമാകുന. നഹമാനിം നപജയില് തമാടഴ കൈമാണുന്ന
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School Details
School Details എന്ന കടറയിലയിനു തമാടഴയമായയി തമാടഴ കൈമാണുന്ന വെയിവെരങ്ങളമാണുള്ളതങ് ടഹഡമാസറുടട നപരങ് ,സ്കൂള് നഫമാണ് ,
സ്കൂള് ഇടമയയില്, വെയിദഭ്യമാഭഭ്യമാസ ജയില്ല, സബങ്ജയില്ല എന്നയിവെയയില് തയിരുതലുകൈളുടണങ്കെയില് തയിരുതമാനിം
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

സ്കൂള് നകൈമാഡങ്
സ്കൂള് ടനയയിനിം
സ്കൂള് കടപ്പെങ്
സ്കൂള് ടലവെല്
സ്കൂള് കൈമാറഗറയി
ടഹഡമാസറുടട നപരങ്
സ്കൂള് നഫമാണ്
സ്കൂള് ഇടമയയില്
ജയില്ലയുടട നപരങ്
വെയിദഭ്യമാഭഭ്യമാസ ജയില്ല
സബങ്ജയില്ല

Account
Account എന്ന ഓപങ്ഷെനയില് കൈങ്ളയികങ് ടചെയ്യുനമമാള് വെരുന്ന നപജയില് നലമാഗയിന് പമാസങ്നവെര്ഡയിടന
വെഭ്യതഭ്യമാസനിം സമാധഭ്യമമാണങ്..
HSS & VHSS Schools നുള്ള വെയിഷെയഗ്രൂപനിം ഗ്രൂപ്പെയില് ഉള്ടപ്പെടുന്ന വെയിഷെയങ്ങളുനിം
നമര്

വെയിഷെയഗ്രൂപ്പെങ്

ഗ്രൂപ്പെയില്ഉള്ടപ്പെടുന്ന വെയിഷെയങ്ങള്

1

Economics

Economics and Statistics

2

Geography

Geography and Geology

Social Science

Economics. Economics ഒഴയിടകൈയുള്ള എല്ലമാ ഹഡ്യൂമമാനയിറഫീസങ്
വെയിഷെയങ്ങളുനിം (History, Political Science, Sociology, Journalism,
Anthropology, Psychology, Social Work etc..)

4

Malayalam

Malayalam only

5

Enligh

Enligh only

6

Other Languages Malayalam, English ഒഴയിടകൈയുള്ള എല്ലമാ ഭമാഷെമാ വെയിഷെയങ്ങളുനിം

3

7

Commerce

Commerce, Business Studies, and all Accounting Subjects

8

Physics

Physics Only

9

Chemistry

Chemistry Only

10

Mathematics

Mathematics Only

11

Biology

Zoology and Botany

12

CA/CS

Computer Science And Applications

വെയിവെരങ്ങള്കങ് ജയില്ലമാ ഓഫഫീസകൈളയില് വെയിളയികകൈ. ഐസയിടയി ടട്രെയയിനയിനിംങങ് ആടണങ്കെയില് കകൈറയിടന ജയില്ലമാ
ഓഫഫീസയിലുനിം SSK (Samagra Shiksha Keralam) ക്രമഫീകൈരയികന്ന സബ്ജകങ് ടട്രെയയിനയിനിംങങ് ആടണങ്കെയില് SSK
Training Manage ടചെയ്യുന്നവെരുമമായയി ബന്ധടപ്പെടുകൈ.
സമഗ്ര ശേയിക്ഷമാ നകൈരളനിം (SSK) -2019-20- അവെധയികമാല കപ്രമറയി അധഭ്യമാപകൈ പരയിശേഫീലനനിം പരയിശേഫീലന പങ്കെമാളയികൈളുടട ഓണ്കലന് രജയിനസ്ട്രേഷെന് സനിംബന്ധയിചങ്
•
ഓനരമാ ബയി ആര് സയി യയിലുനിം എല് പയി വെയിഭമാഗതയിലുമുള്ള അധഭ്യപകൈര്കങ് ഓനരമാ ബമാചയിലുനിം ഒന്നമാനിം
കൈങ്ളമാസയിനലയുനിം രണമാനിം കൈങ്ളമാസയിനലയുനിം മൂന്നമാനിം കൈങ്ളമാസയിനലയുനിം നമാലമാനിം കമാസയിനലയുനിം 12 അധഭ്യപകൈര്കങ്
മമാത്രനമ രജയിസര് ടചെയമാന് സമാധയികകൈയുള്ളു..
•
എല്പയി അറബയികൈങ് അധഭ്യപകൈര്,കങ് എല്പയി ടപമാതവെയിഭമാഗനിം അധഭ്യമാപകൈനരമാടടമാപ്പെനിം പരയിശേഫീലനതയില്
പടങ്കെടുകമാനിം 12 എല് പയി അറബയികൈങ് അധഭ്യപകൈര്കങ് ഓനരമാ ബമാചയിലുനിം രജയിസര് ടചെയമാനിം (കൈങ്ളമാസങ് ഒന മുതല്
നമാലു വെടര)
•
യു പയി വെയിഭമാഗതയില് ഒരു ബമാചയില് 40 നപര്കങ് രജയിസര് ടചെയമാനിം ഒരു ബമാചയില് ഗണയിതനിം (എട്ടങ്),
മലയമാളനിം (എട്ടങ്), ശേമാസനിം (എട്ടങ്), ഇനിംഗങ്ളഫീഷെങ് (എട്ടങ്), സമാമൂഹഭ്യശേമാസനിം (എട്ടങ്) എന്നയിങ്ങടനയമാണങ് രജയിസര്
ടചെയമാവുന്നതങ്.
•
യു പയി വെയിഭമാഗനിം അറബയികൈങ്, ഉറുദ, ഹയിനയി, സനിംസ്കൃതനിം, എന്നയിവെയുടട 10 അധഭ്യപകൈര് വെഫീതനിം വെരുന്ന 40
നപരുടട ബമാച്ചുകൈളമാണങ് ഇതര ഭമാഷെകൈള്കമായയി സനിംഘടയിപ്പെയികന്നതങ്..ഓനരമാ ഭമാഷെയനിം പ്രനതഭ്യകൈ ബമാച്ചുകൈളയില്ല.
•
മറ്റു ജയില്ലകൈളയില് ടട്രെയയിനയിനിംങയില് പടങ്കെടുകന്നതയിനങ് SSK Training Manage ടചെയ്യുന്നവെരുമമായയി
ബന്ധടപ്പെടുകൈ.
•
സ്കൂള് നലമാഗയിന് വെഴയി മറ്റു ജയില്ലകൈളയില് ടട്രെയയിനയിനിംങയില് പടങ്കെടുകന്നതയിനുള്ള രജയിനസ്ട്രേഷെന് സമാധഭ്യമല്ല.
Teacher Empowerment Programme HS
Teacher Empowerment Programme HS, Subjectwise ആണങ് ബമാച്ചുകൈള് ക്രമഫീകൈരയികന്നതങ് Capacity
എത്രയമാടണനള്ളതങ് ബമാച്ചുകൈള് ക്രമഫീകൈരയികന്ന സമയതങ് ഉള്ടപ്പെടുതകൈയമാണങ് ടചെയ്യുന്നതങ്..CENTRES
ലയിസങ് പരയിനശേമാധയിചങ് മനസയിലമാകമാനിം..സ്കൂള് നലമാഗയിന് വെഴയി മറ്റു ജയില്ലകൈളയില് ടട്രെയയിനയിനിംങയില് പടങ്കെടുകന്നതയിനുള്ള
രജയിനസ്ട്രേഷെന് സമാധഭ്യമല്ല. മറ്റു ജയില്ലകൈളയില്
ടട്രെയയിനയിനിംങയില് പടങ്കെടുകന്നതയിനങ് SSK Training Manage
ടചെയ്യുന്നവെരുമമായയി ബന്ധടപ്പെടുകൈ.

