
ആമുഖം  

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

രംഗങളിലുണ്ടാവുത ്റ ്റ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസേമായി  ്റ ഇൻസ്ട്രകിൻഴ്സിൻ ്റ അിൻിവും  ്റ വവൈദഗ്ദ്ധവും

ഴ്സമച്ചഴ്സപ്പെടു്ത്തേണ്ടേ്  ്റ വകപ്പെിന്  ്റ അേദ്ധന്താ്്ഷിിേമാണ്.  ്റമാതമരമല ്റ മറ്റ്  ്റ സാറ്റകാലഫുക്ുടടേം

കാലഴിവുകാല്ങൾ  ്റകാലാകാ്കനുസേമായി  ്റ വികാലസിപ്പെി്കണ്ട്ണ്ട്.  ്റഈ  ്റകിദ്ധം  ്റ മുൻനിർത്തേി  ്റ വകപ്പെിഴ്സക

ജീവനകാർക് ്റമാതമായി ്റപ്േദ്ധകാല ്റ്ഷരിശീകന്കാല്ം ്റആരംഭികതേിൻഴ്സിൻ ്റഭാഗമായി ്റ്സറ്റ്

ഇൻസിട്ട്യൂട്ട് ്റ്ഫാർ ്റസാഫ് ്റഴ്സടയിനിംഗ് ്റആൻഡ് ്റഴ്സു്ോാളജി ്റഅ്്ഷ്ഡറ്റിംഗ് ്റഎത ്റ്്ഷരിാ ്റ1999

ാ ്റസർകാർ ്റഉത്തേരവ്  ്റ(എം.എസ്)  ്റനം  ്റ136/99/ഴ്സോഴിാ ്റേീയേി  ്റ11/11/99  ്റപകാലാരം ്റസരംാ്ഷനം

ആരംഭിച.  ്റവകപ്പെിഴ്സക ്റ ഴ്സുോികാ ,  ്റമിനിസീരിയാ  ്റ ജീവനകാതഴ്സു ്റ വനൈണദ്ധവും  ്റ അിൻിവും

വർദ്ധിപ്പെികതേിാ  ്റ ഈ  ്റ സരംാ്ഷനം  ്റ മികാലച്ച ്റ ്ഷക്  ്റ വഹിക്കു .

               സർകാർ ്റഉത്തേരവ്  ്റ(സാധാ) ്റ681/2015/ഴ്സോഴിാ ്റേീയേി  ്റ25.05.2015  ്റപകാലാരം ്റഈ

സരംാ്ഷനത്തേിൻഴ്സിൻ ്റ്്ഷര് ്റസ്യൂട്ട് ്റ്കാലരള ്റ(സ്കിാ ്റഅ്്ഷ്ഡറ്റിംഗ് ്റഇൻസിറ്റ്യൂട്ട് ്റ്ഫാർ ്റഇൻഡസിയാ

ഴ്സടയിനിംഗ് ്റ- ്റ്കാലരള) ്റഎത് ്റൈനർനാമകാലരണം ്റഴ്സയര.

സ്യൂട്ട് ്റ്ഷരിശീകനം

               ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ്റഴ്സടയിനിംഗ്  ്റസ്കീം,  ്റഅപൻിൻിസ്ഷിപ്പെ്  ്റ ഴ്സടയിനിംഗ്  ്റസ്കീം  ്റപകാലാരമുളള

്ടഡുകാലളിഴ്സക ്റ സിക്സിാ  ്റ വതത ്റ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസേമായി  ്റ ൈേിയ  ്റ വിഷയങളിാ

ആവശദ്ധമായ ്റസ്കിാ ്റകഭികതേി്കനളള ്റ്ഷരിശീകനം ്റനാകകാലയാണ് ്റസ്യൂട്ടിൻഴ്സിൻ ്റപധാന ്റകിദ്ധം.

2019-20 ്റാ ്റസ്യൂട്ട് ്റ്കാലരള ്റപധാനമായി ്റസംനമാുിപ്പെിച്ച ്റ്ഷരിശീകന ്റ്ഷരി്ഷാുികാല്ങൾ.

ക്രമ ്റനം ്ഷരിശീകനത്തേിൻഴ്സിൻ ്റ്്ഷര് ്റ ഉ്ദ്ദേശികത ്റവിഭാഗം

 1  ്ുാട്ടാ ്റ്സഷൻ ്റ്ഷരിശീകനം  ഇൻസിണാ ്റസാഫ്

 2  ഡിജിറ്റാ ്റഇക്കാണിക് ്റ& ്റവമ്ക്രാ്പാസസർ ്റ
്ഷരിശീകനം ്റ  ഇൻസിണാ ്റസാഫ്

 3  ഇൻഴ്സവൻിൻർ ്റ്സാഴ്സഫ്റ്റഫ്യർ ്റ്ഷരിശീകനം ്റ  ഇൻസിണാ ്റസാഫ്

 4  ഇൻഫർ്മഷൻ ്റഴ്സസകാല്യൂരിറ്റി ്റഅവയർഴ്സനസ് ്റ്ഷരിശീകനം  എരമലാവിഭാഗം ്റ
ജീവനകാർകം

 5  ഒ്്ഷറ്റികാ ്റവഫ്ർ ്റകാലമ്യൂണി്കഷൻ ്റഴ്സു്ോാളജി ്റ  ഇൻസിണാ ്റസാഫ്
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 6  ഴ്സ്ഷയിൻിൻർ ്റജനിൻാ ്റ്ടഡിഴ്സക ്റഇൻസടർമാർകളള ്റ
്ഷരിശീകനം ്റ  ഇൻസിണാ ്റസാഫ്

 7  കാ്ഗഫ്ജ് ്റകാ്് ്റ്ഷരിശീകനം ്റ  എരമലാവിഭാഗം ്റ
ജീവനകാർകം

 8  NSQF ്റ്ഷരിശീകനം ്റ  ഇൻസിണാ ്റസാഫ്

ഐ ്റ  ്റ. ്റ ്റഎം ്റ  ്റ. ്റ ്റജി ്റഴ്സടയിനിംഗ് ്റ  ്റ ്റ ്റ ്റ

               ്ഷരിശീകനത്തേിൻഴ്സിൻ ്റആവശദ്ധകാലേഴ്സയകിൻിച് ്റ്ഷഠനത്തേിൻഴ്സിൻ ്റഅുിസരംാനത്തേിാ

(  ്റTraining  Need Assessment ്റ )  ്റസ്യൂട്ട്  ്റ ്കാലരളടടേഴ്സു ്റ ്നൃത്േഫ്ത്തേിാ ്റേിതവനന്തൈരം

ഐ.എം.ജിടടേമായി  ്റസഹകാലരിച്ച്  ്റ ്ഷരിശീകന്ഷരി്ഷാുികാല്ങൾക്  ്റര്ഷം  ്റനാക്കു.  ്റഇത്തേരത്തേിാ

ര്ഷം ്റനാകത ്റ്ഷരീശീകന ്റ്ഷദ്ധേി ്റസംസരംാന ്റ്ഷരിശീകന ്റനയം ്റ(്സറ്റ് ്റഴ്സടയിനിംഗ് ്റ്്ഷാളിസി

STP) ്റഅ്കനസരിച്ച ്്റഐ.എം.ജി ്റടടേഴ്സു ്റവിവിധ ്റഴ്സസൻിൻറകാലളിാ ്റവച്ച ്്റനുപ്പെികാക്കു. ്റകൂുാഴ്സേ ്റയിക

ഐ.എം.ജി  ്റ്ഷരിശീകനങ്ങൾ ്റഓഫ് ്റകാലാമസ്  ്റഴ്സടയിനിംഗകാലളായി  ്റകാലഴകട്ടം ്റസ്യൂട്ട്  ്റ്കാലരളയിലും

സംനമാുിപ്പെിക്കു.  ്റഐ.എം.ജി  ്റ ്കാല്ങളിാ  ്റ വച്ച്  ്റ നു്ത ്റ ്ഷരിശീകന  ്റ ്ഷരി്ഷാുികാല്ങൾ

ഏ്കാലാ്ഷിപ്പെികതേിനായി ്റവകപ്പെിാ ്റനി്കും ്റ്കാലാ-ഓർഡി്നറ്റർമാഴ്സര ്റനി്യാഗിക്കു.
 
ക്രമ
നം ്റ

്ഷരിശീകനത്തേിൻഴ്സിൻ ്റ്്ഷര് ്റ ഉ്ദ്ദേശികത ്റവിഭാഗം

1  ്സാഫ്റ്റ് ്റസ്കിാ ്റഡവക്്ഷഴ്സമൻിൻ് ്റ്പാരാം  ഇൻസിണാ ്റ/ ്റ
സപ്പെർവവസിൻി ്റസാഫ്

2  ൈേിയോയി ്റസരംാനകയറ്റം ്റകഭിച്ച/നികവിലുളള ്റ
സപ്പെർവവസിൻി ്റസാഫി്കനളള ്റഫിനാൻഷദ്ധാ ്റ
മാ്നഴ്സജ്മെൻിൻ് ്റ്പാരാം

 ൈേിയോയി ്റസരംാനകയറ്റം ്റ
കഭിച്ച/നികവിലുളള ്റ
സപ്പെർവവസിൻി ്റസാഫ്

3  മിനിസീരിയാ ്റസാഫി്കനളള ്റഫിനാൻഷദ്ധാ ്റ
മാ്നഴ്സജ്മെൻിൻ് ്റ്പാരാം

 ൈേിയ ്റ/നികവിലുളള ്റകർക്, ്റ
സീനിയർ ്റകർക്

4  ഴ്സടയിനിംഗ് ്റഓൺ കൗ ്റകാലലൺ കൗസകിംഗ് ്റ& ്റഴ്സമൻിൻിൻിംഗ്  എരമലാവിഭാഗം ്റജീവനകാർകം

5  സപ്പെർവവസിൻി ്റഡവക്്ഷഴ്സമൻിൻ് ്റ്പാരാം  ൈേിയോയി ്റസരംാനകയറ്റം ്റ
കഭിച്ച/നികവിലുളള ്റ
സപ്പെർവവസിൻി ്റസാഫ്

6  സർ്വ ്റ& ്റഇവാക്യൂ്വഷൻ ്റഓഫ് ്റഅപൻിൻിസ്ഷിപ്പെ് ്റ   TO/VP/JAA(T)/JAA(NT)/GI ്റ
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ഴ്സടയിനിംഗ്

7  ഇൻസിണാ ്റസാഫി്കനളള ്റഇൻഡിൻ ്റ
ഴ്സടയിനിംഗ്

 ഇൻസടർമാർ

8  സീനിയർ ്റഫാകാട്ടികാല്ങൾകം ്റസപ്പെർവവസിൻി ്റ
ജീവനകാർകമുളള ്റിൻിഫഷൻ ്റഴ്സടയിനിംഗ്

  GI/JAA/JS/SS/VP ്റ

9  കാസ് ്റ്രഡ് ്റജീവനകാർകളള ്റ്ഷരിശീകനം  കാസ് ്റ്രഡ് ്റജീവനകാർ

10  അച്ചുകനു്ഷിക്രമങഴ്സള ്റസം്്ിച്ച ്റ്ഷരിശീകനം   HC,JS,SS,VP ്റand ്റPrincipals ്റ

11  സംരംഭകാലേഫ്ഴ്സത്തേ ്റസം്്ിച്ച ്റ്ഷരിശീകനം ്റ  ഇൻസിണാ ്റ
സാഫ്/്സാഷദ്ധാ ്റസഡീസ് ്റ
ഇൻസടർമാർ

12  ്സാർസർ്ച്ചസ് ്റമാനഫ്ാ ്റസം്്മായ ്റ
്ഷരിശീകനം

  All ്റMinisterial ്റStaff,GIs,VP ്റand ്റ
Principals ്റ

13  ്സാർസ് ്റഓഫീസർമാർകളള ്റ്ഷരിശീകനം ്റ  ്സാർ ്റകാലീപ്പെർമാർ

14  ഴ്സടയിനിംഗ് ്റഓൺ കൗ ്റ്നാട്ടിംഗ് ്റ& ്റഡ്രാഫ്റ്റിംഗ്  കർക്, ്റഗ്രൂപ്പെ് ്റഇൻസടർ, ്റവവസ്
പിൻസിപ്പൊ്ങൾ

15  അഡഫ്ാൻസ്ഡ് ്റകാലമ്യൂട്ടർ ്റ്ഷരിശീകനം  എരമലാവിഭാഗം ്റജീവനകാർകം

16  ഡാറ്റാ്്സ് ്റമാ്നഴ്സജ്മെൻിൻിലുളള ്റ്ഷരിശീകനം  എരമലാവിഭാഗം ്റജീവനകാർകം

17  ഇ-ഗ്വണൻസ് ്റ്ഷരിശീകന ്റ്ഷരി്ഷാുി  സപ്പെർവവസിൻി ്റസാഫ്

18  കിൻികാ ്റജീവനകാർക് ്റസർവീസ് ്റകാലാരദ്ധങളിലുളള ്റ
ിൻിഫഷർ ്റഴ്സടയിനിംഗ് ്റ

 കർക്/സീനിയർ ്റകർക്

19  ്ഷരിശീകന ്റസാമരികാല്ങൾ ്റേ ാിൻാകതേിലുളള ്റ
്ഷരിശീകനം ്റ

 ഇൻസടർമാർ

20  വുപ്പെിസ്റ്റുകാല്ങൾകളള ്റിൻിഫഷർ ്റഴ്സടയിനിംഗ്   വുപ്പെിസ്റ്റുകാല്ങൾ

21  വർക്്ഷാപ്പെ് ്റഅറ്റൻഡർമാർകളള ്റിൻിഫഷർ ്റ
ഴ്സടയിനിംഗ് ്റ

 വർക്്ഷാപ്പെ് ്റഅറ്റൻഡർമാർ

22  മാസർ ്റഴ്സടയിനർമാർകളള ്റ്സാഫ്റ്റ് ്റസ്കിാ ്റ
ഡവക്്ഷഴ്സമൻിൻ് ്റ്പാരാം ്റ

 മാസർ ്റഴ്സടയിനർ

23  മകയാളം ്റ്സാഫ്റ്റ് ്റഴ്സവയിൻിലുളള ്റഇൻഡിൻ ്റ  സപ്പെർവവസിൻി ്റസാഫ്
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ഴ്സടയിനിംഗ് ്റ(കാലമ്യൂട്ടർ) ്റ

24  ുാകി ്റ്സാഫ്റ്റ് ്റഴ്സവയിൻിലുളള ്റ്ഷരിശീകനം ്റ  ഇൻസിണാ ്റസാഫ്

ഓഫ് ്റകാലാമസ് ്റഴ്സടയിനിംഗ് ്റ്പാരാമുകാല്ങൾ

               ആവശദ്ധമായ ്റസലകാലരദ്ധങ്ങൾ ്റകഭദ്ധമായ ്റഐ.ുി.ഐ ്റകാലളിാ ്റവച്ച് ്റഓഫ്  ്റകാലാമസ്
ഴ്സടയിനിംഗകാലളാടടേം  ്റ ്ഷരിശീകന്ഷരി്ഷാുികാല്ങൾ  ്റസംനമാുിപ്പെിക്കു.  ്റഇേിലഴ്സു ്റഐ .ുി.ഐകാലളിാ
കഭദ്ധമായ ്റസലകാലരദ്ധം ്റ്ഷരമാവധി ്റപ്യാജനഴ്സപ്പെടുത്തോൻ ്റകാലഴിടടേ്കു.

2019-20 ്റ ്റ  ്റസാമത്തേികാല ്റവർഷത്തേിാ ്റനുത്തേിയ ്റ്ഷരിശീകന ്റ്ഷരി്ഷാുികാല്ങൾ ്റ  ്റ. ്റ ്റ

               സ്യൂട്ട്  ്റ ്ഷരിശീകനം:  ്റഴ്സുോികാ  ്റ-്നാൺ കൗ  ്റ ഴ്സുോികാ  ്റ വിഭാഗങളികായി  ്റ218
ജീവനകാർക് ്റോഴ്സഴപ്പെിൻടടേത ്റ്മഖകകാലളിാ ്റ്ഷരിശീകനം ്റനാകാലി.
 ്ുാട്ടാ ്റ്സഷൻ ്റ്ഷരിശീകനം ്റ

 പസൻ്ിൻഷൻ ്റ്സാഫ്റ്റ് ്റഴ്സവയർ ്റ്ഷരിശീകനം

 ്്സികാല് ്റകാലമ്യൂട്ടർ ്റ്ഷരിശീകനം

 അഡഫ്ാൻസ്ഡ് ്റസർ്്യിംഗ് ്റ്ഷരിശീകനം

 ഓഫീസ് ്റഓ്ട്ടാ്മഷൻ ്റ്ഷരിശീകനം

്ഷി.എഫ്.എം.എസ് ്റ്ഷരിശീകനം

എസ്.റ്റി.്ഷി(ഐ.എം.ജി)  ്റ്ഷരിശീകനം: ്റ ഴ്സുോികാ  ്റ-്നാൺ കൗ ്റഴ്സുോികാ ്റവിഭാഗങളികായി  ്റ790
ജീവനകാർക് ്റോഴ്സഴപ്പെിൻടടേത ്റ്മഖകകാലളിാ ്റ്ഷരിശീകനം ്റനാകാലി.
 
ഫിനാൻഷദ്ധാ ്റമാ്നഴ്സജ്മെൻിൻ് ്റ്പാരാം

സപ്പെർവവസിൻി ്റസാഫി്കനളള ്റഫിനാൻഷദ്ധാ ്റമാ്നഴ്സജ്മെൻിൻ് ്റ്പാരാം

വർക്്ഷാപ്പെ് ്റഅറ്റൻഡർമാർകളള ്റഇൻഡിൻ ്റഴ്സടയിനിംഗ് ്റ

സപ്പെർവവസിൻി ്റസാഫി്കനളള ്റഇൻഡിൻ ്റഴ്സടയിനിംഗ്

ഇൻസിണാ ്റസാഫി്കനളള ്റിൻിഫഷർ ്റഴ്സടയിനിംഗ്

അച്ചുകനു്ഷിക്രമങഴ്സള ്റസം്്ിച്ച ്റ്ഷരിശീകനം

്സാർസർ്ച്ചസ് ്റമാനഫ്ാ ്റസം്്മായ ്റ്ഷരിശീകനം

കാലമ്യൂട്ടർ ്റ്ഷരിശീകനം
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മിനിസീരിയാ ്റസാഫി്കനളള ്റിൻിഫഷർ ്റഴ്സടയിനിംഗ്

കാലലൺ കൗസികിംഗ് ്റ& ്റഴ്സമൻിൻിൻിംഗ് ്റ്ഷരിശീകനം

ഗസ് ്റഇൻസടർമാർകളള ്റഓിൻിയൻ്ിൻഷൻ ്റ്ഷരിശീകനം

2019-20 ്റ ്റ  ്റസാമത്തേികാല ്റവർഷത്തേിാ ്റനുത്തേിയ ്റ്ഷരിശീകന ്റ്ഷരി്ഷാുികാല്ങൾ ്റ  ്റ. ്റ ്റ
ക്രമ ്റനം ്റ  ്കാലാഴ്സുകാല്ങൾ എണ്ണം  ്ഷഴ്സകടുത്തേവതഴ്സു ്റഎണ്ണം
1  ഐ.എം.ജി 24 790
2  സ്യൂട്ട്/ ്റഓഫ് ്റകാലാമസ് 10 218
3  ഡി.ജി.റ്റി ്റഫീാഡ് ്റഇൻസിറ്റ്യൂട്ട് 3 66
4  മറ്റുളള ്റ്ഷരിശീകനങ്ങൾ 2 30

Total 39 1104
 
 

ഴ്സസഷദ്ധാ ്റഓഫീസർ
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