డాక్టర్ మర్రి చెనాారెడిి మానవ వనర్సల అభివృదిి సంసథ తెలంగాణ , హైదరాబాద్ Dr MCR HRD Institute of Telangana, Hyderabad
26 ఫ్బ్రవర్ట నంచ్ఛ 03 మార్రిరర 2018 (48 వ వారపు ) శిక్షణ్య కారాక్రమాల వివరాలు/ 26th Feb. to 03rd March 2018 (48th Week) Schedule of Trg prg
శిక్షణ్య కారాక్రమ

క్రమ
సంఖ్ా

శిక్షణ్య కారాక్రమ వివరాలు/

స్ంట్ర్/

సమనవయక్రత శ్రీ / శ్రీమతి/

Course Title

Centers

Course Cordinator

/Sl.No

1

Sri/ Smt.
నోటంగ్ & డ్రాఫ్టంగ్ నైపుణ్యాలపై శిక్షణ్య / Workshop on Noting &
Drafting Skills

సి. పీ.ఏ./ CPA

ర్టఫ్రెషర్ కోర్స్ / Refresher Course on RTI to the officers

సి. పీ.ఏ./ CPA

who underwent Training of Trainers course on RTI

3

శిక్షణ్య కారాక్రమ

రక్ము/ Course సవభావం/ Nature
Category

of Course

త్యది / Date

త్రగతి

ప్రారంభం/

ముగంపు/

From

To

26.02.18

28.02.18

గది /
Class
Room

శిక్షణకు వచ్చరవార్ట వివరాలు/
గెజిటెడ్
/ Gaz.

నాన్

మొ

వసతి మర్టయు ఆహార వసతి వివరాలు/

గెజిటెడ్ /

త్తం/

Accommodation & Food Category

Non-Gaz.

Total

10

30

ఐచ్ఛిక్ నివాసిత్ /

డాక్టర్. /

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం /

Dr. G. Laxmi

State Govt

జి. ఝాన్స్రాణి /

కారాక్రమం/

నివాసిత్ /

G. Jhansi Rani

Sponsored

Residential

Optional

వరగం. I & II /CAT. I & II - ప్రామాణిక్
219

20

భోజనం (టీ & స్నాక్స్ తో / standard lunch

Residential

(with Tea & Snacks)

ప్రాయోజిత్

ఆర్టటఐపై ట్రైనింగ్ కోర్స్ శిక్షణ పందిన అధికార్సలకు ఆర్టటఐపై
2

శిక్షణ్య కారాక్రమ

వరగం. I /CAT. I - ప్రత్యాక్ భోజనం (టీ &

26.02.18

28.02.18

118

30

0

30

26.02.18

29.02.18

123

80

0

80

26.02.18

09.03.18

222

130

0

130 స్నాక్స్ తో / standard lunch (with Tea &

స్నాక్స్ తో / Spl.Lunch (with Tea & Snacks)

Programme

మహిళా భద్రత్ మర్టయు రక్షణపై శిక్షణ్య కార్యారక్రమం

సి.ఎస్.డి.జి

/Safety & Security of Women (8th& 9th Batch)

/CSDG

Ms. Divya Parmar, IES
(CC) / మీనా జాగీరాార్
/ Meena J (ACC)

ప్రాయోజిత్
కారాక్రమం/

నివాసిత్ం /

Sponsored

Residential

వరగం. I /CAT. I - ప్రత్యాక్ భోజనం (టీ &
స్నాక్స్ తో / Spl.Lunch (with Tea & Snacks)

Programme

క్టటంగ్ ఎడ్్ లేవల్ ఫంక్షనరీస్ (జూనియర్ అసిస్టంట్) నిమిత్తం
ఇండక్షన్ ట్రయినింగ్ ప్రోగ్రామ్ -హైదరాబాద్, వికారాబాద్, సంగారెడిి
4

మర్టయు ఆదిలాబాద్ జిలాా. / ITP for Cutting Edge Level

సి. పీ.ఏ./ CPA

Functionaries (Junior Assistants) - Hyd., Vikarabad,

కె. సురేష్ కుమార్ /

భారత్ ప్రభుత్వం/

నివాసిత్ /

K. Suresh Kumar

DoPT GOI

Residential

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం /

నివాసిత్ం /

State Govt

Residential

వరగం. I /CAT. I - ప్రామాణిక్ భోజనం (టీ &
Snacks)

Sangareddy & Adilabad Dist.
5

జూనియర్ అసిస్టంట్ా కోసం ఫండేషన్ కోర్స్ / Foundation
Course for Junior Assistants

సి. పీ.ఏ./ CPA

యస్.వి.రావు/ S.V.Rao

వరగం. I & II /CAT. I & II - ప్రామాణిక్
26.02.18

28.03.18

216

0

80

80

భోజనం (టీ & స్నాక్స్ తో / standard lunch
(with Tea & Snacks)

ప్రాయోజిత్
6

సమాచార హకుు చట్టం యొక్ు ప్రభావవంత్మైన అమలుపై శిక్షణ్య /
Workshop on Effective Implementation of RTI Act

సి. పీ.ఏ./ CPA

కె. సౌమాారాణి

కారాక్రమం/

నివాసిత్ /

/K.Soumya Rani

Sponsored

Residential

02.03.18

03.03.18

24

25

0

25

285

90

375

వరగం. I /CAT. I - ప్రత్యాక్ భోజనం (టీ &
స్నాక్స్ తో / Spl.Lunch (with Tea & Snacks)

Programme
మొత్తం / T O T A L

సంత్క్ం
మహ నిరేాశకులు

అదేశాలపై నక్లు ప్రతి
దీని ప్రతి
సంబంధిత్ అధికార్సలకు..

అసిస్టంట్ ర్టజిస్ర్టటర్ శిక్షణ్య విభాగం

