
ടട്രെയയിനയിനിംങങ് മമാനനജങ് ടമനങ് സയിസനിം

      കകൈററ്റിനന്റെ  (www.kite.kerala.gov.in)  നവെബബ്കസൈററ്റില്  Services  എന്ന  നമെനുവെറ്റില്  Training

management  system  എന്ന  സസൈസോഫബ് നവെയര്  ലഭഭ്യമെസോണബ്..ഐസൈറ്റിടറ്റി  നട്രെയറ്റിനറ്റിനിംങബ്,  സൈബ്ജകബ്  നട്രെയറ്റിനറ്റിനിംങബ്
എന്നറ്റിവെയറ്റില്  അധഭ്യസോപകൈര്കബ്  ഏതു  ബസോചറ്റില്  ഏതു  നസൈന്റെററ്റില്   പനങ്കെടുകസോനിം  എന്നുള്ളതബ്  schedule

നചെയ്യുന്നതബ് അവെരുനട സ്കൂള് സലസോഗറ്റിന് വെഴറ്റി നഹെഡസോസ്റ്റര് ആയറ്റിരറ്റികനിം. ഒസര സൈമെയനിം ഐസൈറ്റിടറ്റി നട്രെയറ്റിനറ്റിനിംങബ്,
സൈബ്ജകബ്  നട്രെയറ്റിനറ്റിനിംങബ്  എന്നറ്റിവെയറ്റില്  അധഭ്യസോപകൈര്കബ്  പനങ്കെടുകസോന്  സൈസോധറ്റികറ്റില്ല  എന്ന  രൂപതറ്റിലസോണബ്
സസൈസോഫ ബ് നവെയര്  സൈജ്ജമെസോയറ്റിരറ്റികന്നതബ്.  ഒരു  സ്കൂളറ്റിനല  അധഭ്യസോപകൈര്  അവെരുനട  സ്കൂള്  സലസോഗറ്റിനറ്റില്  ലറ്റിസ്റ്റബ്
നചെയ്യനപ്പെടുന്നു.  ദൃശഭ്യമെസോകുന്ന  അധഭ്യസോപകൈരുനട  വെറ്റിവെരങ്ങള്  Edit  ഓപബ്ഷന്  ഉപസയസോഗറ്റിചബ്  നഷഡഡ്യൂള്
നചെയ്യുകൈയസോണബ് സവെണ്ടതബ്. Name of Bank,Mobile Number, Account number, Name of Branch തുടങ്ങറ്റിയ
കൈസോരഭ്യങ്ങള് ഉള്നപ്പെനടയുള്ള വെറ്റിവെരങ്ങള് മെസോറനിം വെരുതസോനുനിം ഉള്നപ്പെടുതസോനുനിം സൈസോധറ്റികന്നു. സ്കൂള് സലസോഗറ്റിനറ്റില്
ദൃശഭ്യമെസോകൈസോത അധഭ്യസോപകൈനര സൈനിംമ്പൂര്ണ്ണ സസൈസോഫബ് നവെയററ്റിനല Data Collection ലറ്റിങ്കെറ്റിനല New Registration

നമെനു  വെഴറ്റി  സചെര്കസോനിം.  ഉള്ടപ്പെടുതയിയനശേഷനിം  ടട്രെയയിനയിനിംങങ്  മമാനനജങ്ടമനങ്  സയിസനിം  നസമാഫങ് ടവെയറയില്  സ്കൂള്

നലമാഗയിനയിടല  Home നപേജയിലുള ICT  registration  എന്ന  ടമനു  കങ്ളയികങ്  ടചെയ്യുനമമാള്  ലഭയിക്കുന്ന  SYNC
Employee Data from sampoorna എന്ന option പ്രവെര്തയിപ്പെയിക്കുക.  എന്നമാല് മമാത്രനമ സ്കൂള് നലമാഗയിനയില്
നചെര്കടപ്പെടുകയുള. HSS & VHSS Schools നുള username password kite ടന ജയിലമാ ഓഫഫീസുകളയില്
നയിനനിം ലഭഭ്യമമാനകണ്ടതമാണങ്.  സമഗ്ര റയിനസമാഴങ് നപേമാര്ട്ടലയില് നലമാഗയിന് ഉള  ടഫീച്ചര്കങ് ടട്രെയയിനയിനിംങങ് മമാനനജങ് ടമനങ്
സയിസനിം നസമാഫങ്റങ് ടവെയറയില് നലമാഗയിന് (സമഗ്രയയില് ഉപേനയമാഗയിക്കുന്ന യൂസര്ടനയയിനിം പേമാസങ് നവെര്ഡനിം) സമാധഭ്യമമാണങ്.

യൂസര് ഗഗഡങ്   -   സ്കൂള് തലനിം

             Training management എന്ന option ല് കറ്റികബ് നചെയ്യുസമസോള് വെരുന്ന ജസോലകൈതറ്റില് സൈമ്പൂര്ണ്ണയുനട
username  ഉനിം  password  ഉനിം ഉപസയസോഗറ്റിചബ് സലസോഗറ്റിന് നചെയ്യുകൈ..Home  സപജസോണബ് ദഭ്യശഭ്യമെസോകുന്നതബ്.  ഇവെറ്റിനട
School  Details  കൈസോണസോന്  സൈസോധറ്റികനിം.  Home,  ICT Registration,  Centres  List,  Reports,  തുടങ്ങറ്റിയ
പ്രധസോന options ഉള്പ്പെടുതറ്റിയറ്റിട്ടുണ്ടബ്. 

           Centres List  എന്ന  പ്രധസോന നമെനുവെറ്റില് കൈബ്ളറ്റികബ് നചെയ്യുകൈ ജറ്റില്ലയുനിം നട്രെയറ്റിനറ്റിനിംങബ് കടപനിം ഉനിം നസൈലകബ്
നചെയബ്  GET  എന്ന option ല് കൈബ്ളറ്റികബ് നചെയ്യുകൈ.  തസോനഴ കൈസോണുന്ന  screenshot ശ്രദറ്റികകൈ. Centres List
എന്ന  പ്രധസോന  നമെനുവെറ്റില്  ഏനതസോനക  നസൈന്റെറുകൈളറ്റില്  നട്രെയറ്റിനറ്റിനിംങബ്  നഷഡഡ്യൂള്  നചെയറ്റിട്ടുനണ്ടന്നുനിം  ഓസരസോ
ബസോചറ്റിലനിം ഉള്ള  Capacity,  Alloted എത്രയസോനണന്നുനിം അററ്റിയസോന് സൈസോധറ്റികന്നതസോണബ്. ഇതറ്റിനസോയറ്റി ജറ്റില്ലയുനട
സപരബ് ,നട്രെയറ്റിനറ്റിങറ്റിനന്റെ സപരബ് എന്നറ്റിവെ നസൈലകബ് നചെയബ്  GET  option click നചെയ്യുകൈ.

പ്രധമാന ഓപേങ്ഷനുകള്



അധഭ്യസോപകൈനര രജറ്റിസ്റ്റര് നചെയ്യുന്നതറ്റിസലകസോയറ്റി ICT Registration എന്ന പ്രധസോന നമെനുവെറ്റില് കൈബ്ളറ്റികബ് നചെയ്യുകൈ
തസോനഴ കൈസോണുന്ന ജസോലകൈനിം ദൃശഭ്യമെസോകുനിം 

              ഇവെറ്റിനട സ്കൂളറ്റിനല എല്ലസോ Teachers ഉനിം List നചെയ്യനപ്പെടുന്നു.. ഓസരസോ ടടീചററ്റിനന്റെയുനിം സപരറ്റിനു സനനര
Edit ബട്ടണ്  ലഭഭ്യമെസോണബ്.  Edit  ബട്ടണറ്റില്  കൈബ്ളറ്റികബ്  നചെയ്യുസമസോള്  വെരുന്ന  ജസോലകൈതറ്റില്  ടടീചററ്റിനന്റെ
വെറ്റിവെരങ്ങളറ്റില് വെരുന്ന മെസോറങ്ങള് ഉള്നപ്പെടുതറ്റി അപബ്സഡറബ് നചെയ്യസോവുന്നതസോണബ്.  Name of Bank, Name of

Branch,Mobile  Number,  Account  number,  Name  of  Branch തുടങ്ങറ്റിയ  കൈസോരഭ്യങ്ങള്  update

സൈസോധഭ്യമെസോണബ്.  ICT Training  ലനിം  Subject  Training  ലനിം ഒരു ടടീചററ്റിനു ഏതു ബസോചറ്റില് ഏതു നസൈന്റെററ്റില്
പനങ്കെടുകസോനിം എന്നതബ് ഉള്നപ്പെടുതസോനിം.

SYNC Employee Data from sampoorna എന്ന 
option പ്രവെര്തയിപ്പെയിക്കുന്നതയിനങ് ഇവെയിടട കങ്ളയികങ് ടചെയ്യുക

Update ടചെയമാന് ഇവെയിടട കങ്ളയികങ് 
ടചെയ്യുക



            സ്കൂള് സലസോഗറ്റിനറ്റില് ദൃശഭ്യമെസോകൈസോത അധഭ്യസോപകൈനര സൈമ്പൂര്ണ്ണ സസൈസോഫബ് നവെയററ്റിനല Data Collection

ലറ്റിങ്കെറ്റിനല New Registration നമെനു വെഴറ്റി സചെര്കസോനിം ഉള്ടപ്പെടുതയിയനശേഷനിം ടട്രെയയിനയിനിംങങ് മമാനനജങ്ടമനങ് സയിസനിം

നസമാഫങ് ടവെയറയില് Home നപേജയിലുള ICT registration എന്ന ടമനു കങ്ളയികങ് ടചെയ്യുനമമാള് ലഭയിക്കുന്ന SYNC
Employee Data from sampoorna എന്ന option പ്രവെര്തയിപ്പെയിക്കുക. എന്നമാല് മമാത്രനമ school login ല്
നചെര്കടപ്പെടുകയുള. 

        Reports  എന്ന പ്രധസോന നമെനുവെറ്റില്  Scheduled Participants,  Participated Participants  എന്നടീ
options  ലഭഭ്യമെസോണബ്.   Reports             Scheduled Participants  എന്ന ക്രമെതറ്റില് കൈബ്ളറ്റികബ് നചെയസോല്
നഷഡഡ്യൂളു നചെയ അധഭ്യസോപകൈരുനട എണ്ണനിം ലഭറ്റികനിം  Reports           Participated Participants  എന്ന
ക്രമെതറ്റില് കൈബ്ളറ്റികബ് നചെയസോല് പനങ്കെടുത അധഭ്യസോപകൈരുനട എണ്ണനിം ഇവെ ലഭറ്റികനിം..

HSS & VHSS Schools   നുള വെയിഷയഗ്രൂപനിം  ,   ഗ്രൂപ്പെയില് ഉള്ടപ്പെടുന്ന വെയിഷയങ്ങളനിം 



           

     ..

               


