
ആമുഖം  

               എൻ.സി.വി.റ്റി  ്റ കാലാകാകാലാകങളിാ  ്റ സിക്സിാ  ്റ വത്ത

മാറ്റങൾക്കനുസൃതമായി  ്റ ഇൻസ്ട്രകക്ിൻിൻറ ്റ അറിവം  ്റ വവൈദഗ്ദ്ധവം  ്റ ിൻമെച്ിൻ്പെട്ട്ത്തത്

വകു്ിന് ്റഅതധന്താ്ട്പേിതമാണ്. ്റമാത്രമല ്റമറ്റ് ്റസാഫകാലു്ട്യും ്റകാലഴിവകാലൾ ്റകാലാകാനുസൃതമായി

വികാലസി്ി്ട്ക്കതകത്. ്റഈ ്റകേധം ്റമുൻനിർത്ി ്റവകു്ിിൻക ്റജീവനക്കാർക്ക് ്റമാത്രമായി ്റപ്ട്തധകാല

പരിശീകന്ട്കാലന്ദ്രം  ്റ ആരംഭികതതിൻിൻറ ്റ ഭാഗമായി  ്റ ്ട്സറ്റ്  ്റ ഇൻസിറ്റ്  ്റ ്ട്ഫാർ  ്റ സാഫ്

ിൻട്രെയിനിംഗ്  ്റആൻഡ്രെ് ്റിൻയ്ട്നാളജി ്റഅപ്്ട്ഡ്രെറ്റിംഗ്  ്റഎത ്റ്ട്പരിാ  ്റ 1999  ്റാ ്റസർക്കാർ ്റഉത്രവ്

(എം.എസ്)  ്റനം  ്റ136/99/ിൻതാഴിാ  ്റതീയതി  ്റ11/11/99  ്റപകാലാരം  ്റസ്രാപനം  ്റആരംഭി[.  ്റവകു്ിിൻക

ിൻയനിക്കാ,  ്റമിനിസീരിയാ ്റജീവനക്കാതിൻയ ്റവനൈണധവം  ്റഅറിവം  ്റവർദി്ികതതിാ ്റഈ

സ്രാപനം  ്റ മികാലെച് ്റ പക്  ്റ വകികു .

               സർക്കാർ ്റഉത്രവ്  ്റ(സാധാ) ്റ681/2015/ിൻതാഴിാ ്റതീയതി  ്റ25.05.2015  ്റപകാലാരം ്റഈ

സ്രാപനത്ിൻിൻറ ്റ്ട്പര് ്റസ്റ് ്റ്ട്കാലരള ്റ(സ്കിാ ്റഅപ്്ട്ഡ്രെറ്റിംഗ് ്റഇൻസിറ്റ്റ് ്റ്ട്ഫാർ ്റഇൻഡ്രെസിയാ

ിൻട്രെയിനിംഗ് ്റ- ്റ്ട്കാലരള) ്റഎത് ്റൈനർനാമകാലരണം ്റിൻയര.

സ്റ് ്റപരിശീകനം

               ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ്റിൻട്രെയിനിംഗ്  ്റസ്കീം,  ്റഅപൻറിസ്ഷി്്  ്റ ിൻട്രെയിനിംഗ്  ്റസ്കീം  ്റപകാലാരമുളള

്ട്ട്രെഡുകാലളിിൻക ്റ സിക്സിാ  ്റ വതത ്റ മാറ്റങൾക്കനുസൃതമായി  ്റ ൈതിയ  ്റ വിഷയങളിാ

ആവശധമായ ്റസ്കിാ ്റകഭികതതിനുളള ്റപരിശീകനം ്റനാകുകാലയാണ് ്റസ്റിൻിൻറ ്റപധാന ്റകേധം.

2018-19 ്റാ ്റസ്റ് ്റ്ട്കാലരള ്റപധാനമായി ്റസംഘയി്ിെച് ്റപരിശീകന ്റപരിപായികാലൾ.

ക്രമ ്റനം പരിശീകനത്ിൻിൻറ ്റ്ട്പര് ്റ ഉ്ട്ദ്ദേശികത ്റവിഭാഗം

 1  ്ട്യാറാ ്റ്ട്സഷൻ ്റപരിശീകനം  ഇൻസേണാ ്റസാഫ്

 2  ഡ്രെിജിറ്റാ ്റഇക്ട്കാണിക് ്റ& ്റവമ്ട്ക്രാ്ട്പാസസർ ്റ
പരിശീകനം ്റ  ഇൻസേണാ ്റസാഫ്

 3  ഇൻിൻവൻറർ ്റ്ട്സാിൻഫ്റ്റഫ്യർ ്റപരിശീകനം ്റ  ഇൻസേണാ ്റസാഫ്

 4  ഇൻഫർ്ട്മഷൻ ്റിൻസകാല്രിറ്റി ്റഅവയർിൻനസ് ്റപരിശീകനം  എലാവിഭാഗം ്റ
ജീവനക്കാർകം

 5  ഒപ്റ്റിക്കാ ്റവഫ്ർ ്റകാലമ്ണി്ട്ക്കഷൻ ്റിൻയ്ട്നാളജി ്റ  ഇൻസേണാ ്റസാഫ്
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 6  ിൻപയിൻറർ ്റജനറാ ്റ്ട്ട്രെഡ്രെിിൻക ്റഇൻസരകകർമാർകളള ്റ
പരിശീകനം ്റ  ഇൻസേണാ ്റസാഫ്

 7  കാ്ട്ഗഫ്ജ് ്റകാ്് ്റപരിശീകനം ്റ  എലാവിഭാഗം ്റ
ജീവനക്കാർകം

 8  NSQF ്റപരിശീകനം ്റ  ഇൻസേണാ ്റസാഫ്

ഐ ്റ  ്റ. ്റ ്റഎം ്റ  ്റ. ്റ ്റജി ്റിൻട്രെയിനിംഗ് ്റ  ്റ ്റ ്റ ്റ

               പരിശീകനത്ിൻിൻറ ്റആവശധകാലതിൻയകുറി[് ്റപഠനത്ിൻിൻറ ്റഅയിസ്രാനത്ിാ

(  ്റTraining  Need Assessment ്റ )  ്റസ്റ്  ്റ ്ട്കാലരളുിൻയ ്റ ്ട്നൃത്തഫ്ത്ിാ ്റതിതവനന്തൈരം

ഐ.എം.ജിുമായി  ്റസകകാലരിെച്്  ്റ പരിശീകനപരിപായികാലൾക്ക്  ്റരപം  ്റനാകുു.  ്റഇത്രത്ിാ

രപം ്റനാകുത ്റപരീശീകന ്റപദതി ്റസംസ്രാന ്റപരിശീകന ്റനയം ്റ(്ട്സറ്റ് ്റിൻട്രെയിനിംഗ് ്റ്ട്പാളിസി

STP) ്റഅനുസരിെച് ്്റഐ.എം.ജി ്റുിൻയ ്റവിവിധ ്റിൻസൻററകാലളിാ ്റവെച് ്്റനയ്ികാകു. ്റകൂയാിൻത ്റയിക

ഐ.എം.ജി  ്റപരിശീകനങൾ ്റഓഫ് ്റകാലാമസ്  ്റിൻട്രെയിനിംഗകാലളായി  ്റകാലഴകറം ്റസ്റ്  ്റ്ട്കാലരളയിിം

സംഘയി്ികു.  ്റഐ.എം.ജി  ്റ ്ട്കാലന്ദ്രങളിാ  ്റ വെച്്  ്റ നയ്ത ്റ പരിശീകന  ്റ പരിപായികാലൾ

ഏ്ട്കാലാപി്ികതതിനായി ്റവകു്ിാ ്റനിും ്റ്ട്കാലാ-ഓർഡ്രെി്ട്നറ്റർമാിൻര ്റനി്ട്യാഗികു.
 
ക്രമ
നം ്റ

പരിശീകനത്ിൻിൻറ ്റ്ട്പര് ്റ ഉ്ട്ദ്ദേശികത ്റവിഭാഗം

1  ്ട്സാഫ്റ്റ് ്റസ്കിാ ്റഡ്രെവകപ്ിൻമൻറ് ്റ്ട്പാരാം  ഇൻസേണാ ്റ/ ്റ
സ്ർവവസറി ്റസാഫ്

2  ൈതിയതായി ്റസ്രാനക്കയറ്റം ്റകഭിെച്/നികവിിളള ്റ
സ്ർവവസറി ്റസാഫിനുളള ്റഫിനാൻഷധാ ്റ
മാ്ട്നിൻജ്മെൻറ് ്റ്ട്പാരാം

 ൈതിയതായി ്റസ്രാനക്കയറ്റം ്റ
കഭിെച്/നികവിിളള ്റ
സ്ർവവസറി ്റസാഫ്

3  മിനിസീരിയാ ്റസാഫിനുളള ്റഫിനാൻഷധാ ്റ
മാ്ട്നിൻജ്മെൻറ് ്റ്ട്പാരാം

 ൈതിയ ്റ/നികവിിളള ്റകർക്ക്, ്റ
സീനിയർ ്റകർക്ക്

4  ിൻട്രെയിനിംഗ് ്റഓൺ കൗ ്റകാലലൺ കൗസകിംഗ് ്റ& ്റിൻമൻററിംഗ്  എലാവിഭാഗം ്റജീവനക്കാർകം

5  സ്ർവവസറി ്റഡ്രെവകപ്ിൻമൻറ് ്റ്ട്പാരാം  ൈതിയതായി ്റസ്രാനക്കയറ്റം ്റ
കഭിെച്/നികവിിളള ്റ
സ്ർവവസറി ്റസാഫ്

6  സർ്ട്വ ്റ& ്റഇവാക്്ട്വഷൻ ്റഓഫ് ്റഅപൻറിസ്ഷി്് ്റ   TO/VP/JAA(T)/JAA(NT)/GI ്റ
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ിൻട്രെയിനിംഗ്

7  ഇൻസേണാ ്റസാഫിനുളള ്റഇൻഡ്രെേൻ ്റ
ിൻട്രെയിനിംഗ്

 ഇൻസരകകർമാർ

8  സീനിയർ ്റഫാക്കാറികാലൾകം ്റസ്ർവവസറി ്റ
ജീവനക്കാർകമുളള ്ററിഫഷൻ ്റിൻട്രെയിനിംഗ്

  GI/JAA/JS/SS/VP ്റ

9  കാസ് ്റ്ട്രഡ്രെ് ്റജീവനക്കാർകളള ്റപരിശീകനം  കാസ് ്റ്ട്രഡ്രെ് ്റജീവനക്കാർ

10  അെച്യക്കനയപിക്രമങിൻള ്റസം്്ിെച് ്റപരിശീകനം   HC,JS,SS,VP ്റand ്റPrincipals ്റ

11  സംരംഭകാലതഫ്ിൻത് ്റസം്്ിെച് ്റപരിശീകനം ്റ  ഇൻസേണാ ്റ
സാഫ്/്ട്സാഷധാ ്റസഡ്രെീസ് ്റ
ഇൻസരകകർമാർ

12  ്ട്സാർസർ്ട്െച്സ് ്റമാനഫ്ാ ്റസം്്മായ ്റ
പരിശീകനം

  All ്റMinisterial ്റStaff,GIs,VP ്റand ്റ
Principals ്റ

13  ്ട്സാർസ് ്റഓഫീസർമാർകളള ്റപരിശീകനം ്റ  ്ട്സാർ ്റകാലീ്ർമാർ

14  ിൻട്രെയിനിംഗ് ്റഓൺ കൗ ്റ്ട്നാറിംഗ് ്റ& ്റഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്  കർക്ക്, ്റഗ്രൂ്് ്റഇൻസരകകർ, ്റവവസ്
പിൻസി്ാൾ

15  അഡ്രെഫ്ാൻസ്ഡ്രെ് ്റകാലമ്റർ ്റപരിശീകനം  എലാവിഭാഗം ്റജീവനക്കാർകം

16  ഡ്രൊറ്റാ്ട്്സ് ്റമാ്ട്നിൻജ്മെൻറിിളള ്റപരിശീകനം  എലാവിഭാഗം ്റജീവനക്കാർകം

17  ഇ-ഗ്ട്വണൻസ് ്റപരിശീകന ്റപരിപായി  സ്ർവവസറി ്റസാഫ്

18  കറിക്കാ ്റജീവനക്കാർക്ക് ്റസർവീസ് ്റകാലാരധങളിിളള ്റ
റിഫഷർ ്റിൻട്രെയിനിംഗ് ്റ

 കർക്ക്/സീനിയർ ്റകർക്ക്

19  പരിശീകന ്റസാമരികാലൾ ്റത ാറാകതതിിളള ്റ
പരിശീകനം ്റ

 ഇൻസരകകർമാർ

20  വയ്ിസ്റ്റുകാലൾകളള ്ററിഫഷർ ്റിൻട്രെയിനിംഗ്   വയ്ിസ്റ്റുകാലൾ

21  വർക്ക്്ട്ഷാ്് ്റഅറ്റൻഡ്രെർമാർകളള ്ററിഫഷർ ്റ
ിൻട്രെയിനിംഗ് ്റ

 വർക്ക്്ട്ഷാ്് ്റഅറ്റൻഡ്രെർമാർ

22  മാസർ ്റിൻട്രെയിനർമാർകളള ്റ്ട്സാഫ്റ്റ് ്റസ്കിാ ്റ
ഡ്രെവകപ്ിൻമൻറ് ്റ്ട്പാരാം ്റ

 മാസർ ്റിൻട്രെയിനർ

23  മകയാളം ്റ്ട്സാഫ്റ്റ് ്റിൻവയറിിളള ്റഇൻഡ്രെേൻ ്റ  സ്ർവവസറി ്റസാഫ്
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ിൻട്രെയിനിംഗ് ്റ(കാലമ്റർ) ്റ

24  യാകി ്റ്ട്സാഫ്റ്റ് ്റിൻവയറിിളള ്റപരിശീകനം ്റ  ഇൻസേണാ ്റസാഫ്

ഓഫ് ്റകാലാമസ് ്റിൻട്രെയിനിംഗ് ്റ്ട്പാരാമുകാലൾ

               ആവശധമായ ്റസലകാലരധങൾ ്റകഭധമായ ്റഐ.യി.ഐ ്റകാലളിാ ്റവെച്് ്റഓഫ്  ്റകാലാമസ്
ിൻട്രെയിനിംഗകാലളാും  ്റ പരിശീകനപരിപായികാലൾ  ്റസംഘയി്ികു.  ്റഇതിലിൻയ ്റഐ .യി.ഐകാലളിാ
കഭധമായ ്റസലകാലരധം ്റപരമാവധി ്റപ്ട്യാജനിൻ്പെടത്ാൻ ്റകാലഴിുു.

2018-19 ്റ ്റ  ്റസാമത്ികാല ്റവർഷത്ിാ ്റനയത്ിയ ്റപരിശീകന ്റപരിപായികാലൾ ്റ  ്റ. ്റ ്റ

               സ്റ്  ്റ പരിശീകനം:  ്റിൻയനിക്കാ  ്റ-്ട്നാൺ കൗ  ്റ ിൻയനിക്കാ  ്റ വിഭാഗങളികായി  ്റ717
ജീവനക്കാർക്ക് ്റതാിൻഴ്റുത ്റ്ട്മഖകകാലളിാ ്റപരിശീകനം ്റനാകാലി.
 ്ട്യാറാ ്റ്ട്സഷൻ ്റപരിശീകനം ്റ

ഡ്രെിജിറ്റാ ്റഇക്ട്കാണിക് ്റ& ്റവമ്ട്ക്രാ്ട്പാസസർ ്റപരിശീകനം ്റ

ഇൻിൻവൻറർ ്റ്ട്സാിൻഫ്റ്റഫ്യർ ്റപരിശീകനം

ഒപ്റ്റിക്കാ ്റവഫ്ർ ്റകാലമ്ണി്ട്ക്കഷൻ ്റിൻയ്ട്നാളജി

ഇൻഫർ്ട്മഷൻ ്റിൻസകാല്രിറ്റി ്റഅവയർിൻനസ് ്റപരിശീകനം ്റ

ിൻപയിൻറർ ്റജനറാ ്റ്ട്ട്രെഡ്രെിിൻക ്റഇൻസരകകർമാർകളള ്റപരിശീകനം ്റ

NSQF ്റപരിശീകനം ്റ

കാ്ട്ഗഫ്ജ് ്റകാ്് ്റപരിശീകനം

എസ്.റ്റി.പി(ഐ.എം.ജി)  ്റപരിശീകനം: ്റ ിൻയനിക്കാ  ്റ-്ട്നാൺ കൗ ്റിൻയനിക്കാ ്റവിഭാഗങളികായി  ്റ567
ജീവനക്കാർക്ക് ്റതാിൻഴ്റുത ്റ്ട്മഖകകാലളിാ ്റപരിശീകനം ്റനാകാലി.
 
കാസ് ്റ്ട്രഡ്രെ് ്റജീവനക്കാർകളള ്റപരിശീകനം

ഫിനാൻഷധാ ്റമാ്ട്നിൻജ്മെൻറ് ്റ്ട്പാരാം

സ്ർവവസറി ്റസാഫിനുളള ്റഇൻഡ്രെേൻ ്റിൻട്രെയിനിംഗ് ്റ്ട്പാരാം ്റ

വർക്ക്്ട്ഷാ്് ്റഅറ്റൻഡ്രെർമാർകളള ്റഇൻഡ്രെേൻ ്റിൻട്രെയിനിംഗ് ്റ

റിഫഷൻ ്റിൻട്രെയിനിംഗ് ്റഓൺ കൗ ്റഅപൻറിസ്ഷി്് ്റിൻട്രെയിനിംഗ്

ഇൻസേണാ ്റസാഫിനുളള ്റഇൻഡ്രെേൻ ്റിൻട്രെയിനിംഗ്

്ട്സാർസർ്ട്െച്സ് ്റമാനഫ്ാ ്റസം്്മായ ്റപരിശീകനം

കാലമ്റർ ്റപരിശീകനം
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മിനിസീരിയാ ്റസാഫിനുളള ്റഇൻഡ്രെേൻ ്റിൻട്രെയിനിംഗ്

മകയാളം ്റകാലമ്റിംഗ് ്റ(unicode ്റ) ്റപരിശീകനം

ഇംഗ്ലീഷ് ്റകാലമ്ണി്ട്ക്കഷൻ ്റപരിശീകനം

2018-19 ്റ ്റ  ്റസാമത്ികാല ്റവർഷത്ിാ ്റനയത്ിയ ്റപരിശീകന ്റപരിപായികാലൾ ്റ  ്റ. ്റ ്റ
ക്രമ ്റനം ്റ  ്ട്കാലാഴ്സുകാലൾ എണ്ണം  പിൻകപെടത്വതിൻയ ്റഎണ്ണം
1  ഐ.എം.ജി 20 567
2  സ്റ്/ ്റഓഫ് ്റകാലാമസ് 27 717
3  ഡ്രെി.ജി.റ്റി ്റഫീാഡ്രെ് ്റഇൻസിറ്റ്റ് 32 196
4  മറ്റുളള ്റപരിശീകനങൾ 8 72

Total 87 1552
 
 

ിൻസഷധാ ്റഓഫീസർ

File No.SUIIT/50/2021-CT


