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നര്സക്കണ്െലര്സയ 
 

വഡഷയംയ:- ഹയര്സയയ െനക്കണ്ടറി ഡയ വഡദ്യാഭ്യാനംയ -  െപാതെവഡദ്യാഭ്യാനയ
നംര്ക്ഷണയയജ്ഞംയ-   2018-19യഅധ്യയനവര്സഷംയനംിുഡപികഡക്കണ്െനയ
പ്പധ്ാനയഐ.നഡ.ുഡയ പര്ഡശീലനങ്ങെെയ നം ന്ധഡച്ചയ നഡര്സബേശങ്ങയ
ള് പെ െപികുെവഡക്കണ്െനെ 

സൂചന:-   കൈറ്റ് കൈസ് ചചയര്മാ ന് & എക്സിൈയൂട്ടീവ് 
ഡയറക്ടറുചട 28.03.2018ചെ KITE/2018/1234(22) നമ്പര്  
ൈത്ത്. 

 ച ാ തുൈിദ്യാ ഭ്യാ സസംരക്ഷണയജ്ഞത്തിsâഭ്ാ ഗമാ യിസംസ്ഥാ നചത്ത

മുഴുൈന്ഹയര്ചസക്കണ്ടറിസ്ൈൂള്അധ്യാ  ൈര്ക്കുംഐ.സി.ടിഅധ്ിഷ്ഠിത

 ാ ഠാ സൂത്തണം, റിസസാ ഴ്സസ് തയ്യാ റാ ക്കല്, സമത്ഗ ഓണ്കെന് t]mÀ«Â 
 രിചയചെടല്എന്നിൈഉള്ചെടുത്തിചൈാ ണ്ട് നാ ല്ദ്ിൈസചത്ത രിശീെനം
നടത്തുന്നതിന് തീരുമാ നിച്ചിരിക്കുന്നു. 2018 ഏത് ില്, ചമയ് മാ സങ്ങളില്

നടത്തുന്ന ത് സ്തുത  രിശീെനത്തിsâ നടത്തിെുമാ യി ബന്ധചെട്ട്
താ ചഴെറയുന്നനിര്സേശങ്ങള് ുറചെടുൈിക്കുന്നു: 
 

െപാതെനഡര്സബേശങ്ങള്  

 

 ഹയര്ചസക്കണ്ടറിയിചെ എെലാ അധ്യാ  ൈരുംഅൈധ്ിക്കാ െ  ഐ.സി.ടി 
 രിശീെനത്തില് നിര്ബന്ധമാ യും  ചെടുസക്കണ്ടതാ ണ്. ൈിൈിധ് 
ൈിഷയങ്ങചള ൈൂട്ടിസച്ചര്ത്ത് ച ാ തു ചമാ ഡയൂÄ തയാ റാ ക്കിയാ ണ് 
 രിശീെനം ത്ൈമീൈരിക്കുന്നത്. ഇതുമാ യി ബന്ധചെട്ട  ട്ടിൈ താ ചഴ 
നല്ൈിയിരിക്കുന്നു. അധ്യാ  ൈര്  തങ്ങളുചടൈിഷയമുള്ചെടുന്നത്ഗൂെിsâ 
 രിശീെനത്തില്   ചെടുസക്കണ്ടതാ ണ്: 

 

 



  രിശീെനത്തിനു മുസന്നാ ടിയാ യുള്ള SRG, DRG  രിശീെനങ്ങള്  
കൈറ്റിsâ സനതൃതവത്തിÂ ഏത് ിÂമാ സത്തി Â 
 ൂര്ത്തിയാ സക്കണ്ടതാ ണ്. അധ്യാ  ൈ  രിശീെനം 2018 
ചമയ്മാ സത്തിÂ  ൂര്ത്തീൈരിസക്കണ്ടതാ ണ്. 

 SRG, DRG  രിശീെനം െഭ്ിച്ചൈരാ യിരിക്കണം അധ്യാ  ൈ  രിശീെനം 
നടസത്തണ്ടത്. കൈറ്റ് തയാ റാ ക്കി എസ്.സി.ഇ.ആര് .ടി അംഗീൈരിച്ച 
ചമാ  ഡയൂളുൈÄ ഉ സയാ ഗിച്ച്  രിശീെനം നടത്തണം. 

 

 കൈറ്റിsâ സനതൃതവത്തിÂ ജിെലൈളിÂ  രിശീെന സൈത്രങ്ങÄ 
സജ്ജീൈരിസക്കണ്ടതാ ണ്. കൈറ്റിsâ ജിെലാ  റിസസാ ഴ്സസ് സൈത്രങ്ങÄ, 
ചസക്കണ്ടറി/ഹയര്ചസക്കണ്ടറി/ചൈാ സക്കഷണല് ഹയര്ചസക്കണ്ടറി 
ൈമ്പയൂട്ടÀ ൊ ബുൈള് , അസാ െ് ൊ ബുൈÄ, സ്മാ ര്ട്ട് സ്സാ  ് മുറിൈÄ 
എന്നിൈ  രിശീെന സൈത്രങ്ങളാ യി ഉ സയാ ഗചെടുസത്തണ്ടതാ ണ്. 

  രിശീെനസമയം രാ ൈിചെ 9.30 മുതÂ കൈൈുസന്നരം 4.30 
ൈചരയാ യിരിക്കും (റസിഡന്ഷയÂ ഒഴിചൈ). റിസസാ ഴ്സസ് അധ്യാ  ൈര്  
 രിശീെനം ആരംഭ്ിക്കുന്നതിന് അര മണിക്കൂര്  മുമ്പ്  രിശീെന 
സൈത്രത്തില്  എസത്തണ്ടതാ ണ്.  രിശീെനം ൈഴിഞ്ഞ് എെലാ  
അധ്യാ  ൈരും സ ാ യ സശഷം മാ ത്തസമ  രിശീെൈര്  
 രിശീെനസൈത്രത്തിÂ നിന്ന്  ിരിഞ്ഞു സ ാ ൈാ ന്   ാ ടുള്ളു. 
 ചെടുക്കുന്ന അധ്യാ  ൈര്  മുഴുൈ³ സമയൈും  രിശീെന 
സൈത്രത്തിെുചണ്ടന്ന് റിസസാ ഴ്സസ് അധ്യാ  ൈര്  ഉറെു 
ൈരുസത്തണ്ടതാ ണ്. 

 എസ്.ആര് .ജി  രിശീെനങ്ങളില്   ചെടുക്കുന്നൈര്ക്ക് ചൈ.എസ്.ആര്  
ത് ൈാ രമുള്ള TA/DA യും ൈൂടാ ചത  രിശീെൈര്ക്ക് ത് തിദ്ിനം 500/- 

രൂ യും  ചെടുക്കുന്ന അധ്യാ  ൈര്ക്ക് ത് തിദ്ിനം 250/- രൂ യും 
ഓണസററിയമാ യി കൈറ്റ് നല്സൈണ്ടതാ ണ്. 

 ഡി.ആര് .ജി  രിശീെനങ്ങളില്   ചെടുക്കുന്ന  രിശീെൈര്ക്ക് 
ത് തിദ്ിനം  500/- രൂ യും  ചെടുക്കുന്ന അധ്യാ  ൈര്ക്ക് ത് തിദ്ിനം 
250/-രൂ യും ഓണസററിയമാ യി കൈറ്റ് നല്സൈണ്ടതാ ണ്. 

 ഒരു ൈിഷയത്ഗൂെിചെ അധ്യാ  ൈരുചട എണ്ണം 80-Â 
താ ചഴയാ ചണെില്  ഡി.ആര് .ജി  രിശീെനം നടസത്തണ്ടതിെല. ഈ 
ജിെലൈളില്  എസ്.ആര് .ജി.മാ ര്  തചന്നസനരിട്ട് അധ്യാ  ൈ  രിശീെനം 
നടസത്തണ്ടതാ ണ്. 

 ഒരു ജിെലയിചെ ൈിഷയത്ഗൂെിചെ അധ്യാ  ൈരുചട എണ്ണം 15-Â 
താ ചഴയാ ചണെില്  ഡി.ആര് .ജി  രിശീെനം നടസത്തണ്ടതിെല. ചതാ ട്ടടുത്ത 
ജിെലയിചെ അധ്യാ  ൈ  രിശീെനത്തില്  ഇൈചര 
ഉള്ച ടുസത്തണ്ടതാ ണ്. ഇങ്ങചന കൈറ്റ് മറ്റു ജിെലൈളില്   രിശീെനം 
ത്ൈമീൈരിക്കുന്ന അധ്യാ  ൈര്ക്ക് ഓണസററിയത്തിനു  ുറചമ യതാ ര്് 
ബസ് ചാ ര്ജും നല്സൈണ്ടതാ ണ്. 

  രിശീെനത്തില്   ചെടുക്കുന്ന അധ്യാ  ൈര്ക്ക് ത് തിദ്ിനം 125/- 

രൂ യും  രിശീെൈര്ക്ക് ത് തിദ്ിനം 500/- രൂ യും ഓണസററിയമാ യി 
കൈറ്റ് നല്സൈണ്ടതാ ണ്. 

  രിശീെന സൈത്രങ്ങള്ക്ക് ത് തിദ്ിനം 500/- രൂ  ൊ ബ് ചമയിâനന്സ് 



ചാ ര്ജ്ജാ യി കൈറ്റ് നല്സൈണ്ടതാ ണ്. 

 

പര്ഡശീലനയര്ജഡസ്ടബപ്ുഷനെമായഡയ ന്ധെപികട്ടയനഡര്സബേശങ്ങÄ 

 കൈറ്റിsâ ചൈബ്കസറ്റിÂ (www.kite.kerala.gov.in) Services എന്ന 
ചമനുൈില്  Training Management System ത്തില്  സൊ ഗിന്  ചചയ്ത് 
 രിശീെനത്തില്   ചെടുക്കുന്നൈരുചട ൈിശദ്ാ ംശങ്ങÄ 

ഉള്ചെടുസത്തണ്ടതാ ണ്. ചൈബ് കസറ്റില്  സൊ ഗി³ ചചയ്യാ നുള്ള യൂസÀ 
ചനയിമും  ാ സ്സൈര്ഡും കൈറ്റിsâ ജിെലാ  ഓഫിസുൈÄ മുസേന 
സ്ൈൂളുൈള്ക്ക് െഭ്യമാ സക്കണ്ടതാ ണ്. 

 സ ാ ര്ട്ടെിചെ സഹാ ം സ ജിചെ ഐ സി ടി രജിസ്സത്ടഷ³ എന്ന 
െിെില്  സ്സിക്ക് ചചയ്യുസമ്പാ Ä അതാ ത് സ്ൈൂളിചെ അധ്യാ  ൈരുചട 
െിസ്റ്റ് ൈാ ണാ ൈുന്നതാ ണ്. െിസ്റ്റിെിെലാ ത്ത അധ്യാ  ൈചര ൈൂടി   

ത് ിന്സിെല്മാ À ചത്ടയ് നിംഗ് മാ മാ സനെചമâv സിസ്റ്റത്തില്  
ഉള്ചെടുസത്തണ്ടതാ ണ്. 

 സ്ൈൂളുൈളിചെ മുഴുൈന്  അധ്യാ  ൈരുസടയും സ രിന് സനചര Name of 

bank,  Account No, Name of branch, IFSC Code, Mobile No എന്നിൈ സചര്ത്ത് 
െിസ്റ്റ് അപ്സഡറ്റ് ചചയ്യാ ³ ത് ിന്സിെല്മാ À നട ടിൈÄ 
സവീൈരിസക്കണ്ടതാ ണ്. 

 ഒരു ബാ ച്ചില്  30 അധ്യാ  ൈര്ക്കാ ണ്  രിശീെനം 
ത്ൈമീൈരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അധ്യാ  ൈര്ക്ക് അൈരുചട സയൈരയാ ര്്ം 
 രിശീെനസൈത്രൈും ബാ ച്ചും ഏത് ജിെലയില്  സൈണചമെിെും 
ചതരചഞ്ഞടുക്കാ ൈുന്നതാ ണ്. എന്നാ ല്  ആദ്യം രജിസ്റ്റÀ ചചയ്യുന്ന 
അധ്യാ  ൈര്ക്കാ യിരിക്കും മുന്ഗണന. ഒരു ബാ ച്ചിസെക്ക് മതിയാ യ 
എണ്ണം  രിശീെനാ ര്്ിൈള്  ഇചെലെിÂ ത് സ്തുത ബാ ച്ച് റേ് 
ചചയ്ത് മറ്റ് സൈത്രങ്ങളിസെക്ക്  രിശീെനം 
ത്ൈമീൈരിക്കുന്നതാ യിരിക്കും. 

 അൈധ്ിക്കാ െ അധ്യാ  ൈ രിശീെനത്തിന് ജിെലയിചെ എെലാ  
ആധ്യാ  ൈരുസടയും ൈിശദ്ാ ംശങ്ങള്  സമയബന്ധിതമാ യി 
ഉള്ചെടുത്തിയിട്ടുചണ്ടന്ന് ഹയര്ചസക്കണ്ടറി/ ചൈാ സക്കഷണല്  ഹയÀ 
ചസക്കണ്ടറി/ കൈറ്റ് ജിെലാ  സൈാ ര്ഡിസനറ്റÀ / സജാ യിâv സൈാ ര്ഡിസനറ്റÀ    

]cn-tim-[n¨v ഉറെ് ൈരുസത്തണ്ടതാ ണ്. 

 

പ്പഡന്സനഡപികല്ഡമാര്സക്കണ്െള്ള നിരയനഡര്സബേശങ്ങÄ 

 സ്ൈൂളിചെ എെലാ  അധ്യാ  ൈരും ഓണ്കെന്  രജിസ്സത്ടഷന്  
നടത്തിചയന്ന്  ഉറെ് ൈരുസത്തണ്ടതാ ണ്. 

 എെലാ  അധ്യാ  ൈരും അൈധ്ിക്കാ െത്ത് തചന്ന സമയബന്ധിതമാ യി 
 രിശീെനം  ൂര്ത്തിയാ ക്കിചയന്ന് ഉറെു ൈരുസത്തണ്ടതാ ണ്. 

 

 ഡബനാഴ്സസ്ടയഅധ്യാപകര്സക്കണ്െള്ള നിരയനഡര്സബേശങ്ങÄയ(SRG, DRG) 

  രിശീെനത്തിsâ ഉയര്ന്ന നിെൈാ രം എെലാ  ടട്ടങ്ങളിെും 
ൈാ ത്തുസൂക്ഷിസക്കണ്ടതാ ണ്.   

 ഐ.സി.ടി സാ ധ്യത ഉ സയാ ഗിച്ച്  ാ ഠഭ്ാ ഗങ്ങള്  കൈൈാ രയം 

http://www.kite.kerala.gov.in/


ചചയ്യുന്നതിന് അധ്യാ  ൈചര  ത് ാ പ്തരാ ക്കുന്ന തരത്തില്   രിശീെനം 
നടസത്തണ്ടതാ ണ്.  രിശീെന ചമാ ഡയൂളില്   റഞ്ഞിരിക്കുന്ന 
ൈാ രയങ്ങള്  എെലാ ം ൈിനിമയം ചചസയ്യണ്ടതും  രിശീെനം 
സമയബന്ധിതമാ യി  ൂര്ത്തിയാ സക്കണ്ടതുമാ ണ്. 

 

 അതാ ത് ൈിഷയൈുമാ യി ബന്ധചെട്ട് ഉ സയാ ഗിസക്കണ്ട ൈിൈിധ് 
സസാ ഫ്ററ്റ് ചൈയÀ ടൂളുൈള്   ചെടുക്കുന്ന അധ്യാ  ൈര്ക്ക് കൈമാ റ്റം 
ചചസയ്യണ്ടതാ ണ്. 

 

പര്ഡശീലനയബകപ്ര§Ä¡pÅയയനഡര്സബേശങ്ങള് 

  രമാ ൈധ്ി 30 അധ്യാ  ൈചരയാ ണ് ഒരു ബാ ച്ചില്  രിശീെനത്തിനാ യി 
ഉള്ചെടുസത്തണ്ടത്. 

  രിശീെനത്തിsâ സമയത്ൈമം (9.30 am – 4.30 pm ൈചര) നിര്ബന്ധമാ യും 
 ാ െിസക്കണ്ടതാ ണ് . 

  രിശീെനത്തിനാ ൈശയമാ യ താ ചഴ  റയുന്ന സയൈരയങ്ങള് കൈറ്റ് 
ആൈശയചെടുന്നതിനനുസരിച്ച്  െഭ്യമാ സക്കണ്ടതാ ണ് 

o കഹ ചടക് സ്സാ  ് റൂം / 30X20 സ്സാ സ് റൂം 
o LCDചത് ാ ജക്ടര് 

o ൊ പ്സടാ െുൈള്  / ചഡസ്ക് സടാ െുൈള് 

o ആൈശയമാ യ ഫര്ണിച്ചര് 

o ആൈശയമാ യ ചാ ര്ജിങ് സ ാ യന്റുൈള് (എക്സ്റ്റന്ഷന് സൈാ ഡുൈള്) 

o ഇâര്ചനറ്റ് സയൈരയം 
 

 

പര്ഡശീലനാര്സത്ഥഡകള്ക്കണ്െള്ള നിരയനഡര്സബേശങ്ങള് 

 ഐ.സി.ടി അധ്ിഷ്ഠിത അൈധ്ിക്കാ െ  രിശീെനത്തില് എെലാ  
അധ്യാ  ൈരും നിര്ബന്ധമാ യും  ചെടുസക്കണ്ടതാ ണ്. ആൈശയമാ യ 
ജിെലയും  ബാ ച്ചും തിരചഞ്ഞടുക്കുന്നതിനുള്ള സയൈരയം 
ത് സയാ ജനചെടുസത്തണ്ടതാ ണ്. 

  രിശീെനത്തിസെക്ക്  ഓണ്കെന് രജിസ്സത്ടഷന് നടത്തുന്നതിനുള്ള 
സയൈരയം ഉണ്ട്. രജിസ്റ്റര് ചചയ്ത ബാ ച്ചില് തചന്ന നിര്ബന്ധമാ യും 
 ചെടുസക്കണ്ടതാ ണ് . 

  രിശീെനത്തിsâ സമയത്ൈമം (9.30 am – 4.30 pm ൈചര) നിര്ബന്ധമാ യും 
 ാ െിസക്കണ്ടതാ ണ് . 

  രിശീെനത്തിന് ൈരുന്നൈര് Laptop, Text Book, Teacher Text എന്നിൈ 
ചൈാ ണ്ട് ൈസരണ്ടതാ ണ്. 

  രിശീെനത്തിsâ ഭ്ാ ഗമാ യി എെലാ  അധ്യാ  ൈരും നിര്ബന്ധമാ യും 
സമത്ഗ രജിസ്സത്ടഷന്  ൂര്ത്തിയാ സക്കണ്ടതാ ണ്. 

 

  രിശീെനത്തിsâ XpSÀ¶pÅ ൈിശദ്ാ ംശങ്ങÄ PnÃm tImÀUn-t\-

äÀam-cp-tSbpw BÀ.-Un.-Un.-am-cp-tSbpw tbmK-¯n-\p-tijw \ÂIp-¶-Xm-

Wv.   

  H¸v 

                      റയ ടറുര്സയ 


