
ప్రారంభం ముగంపు గెజిటెడ్
నాన్ 

గెజిటెడ్
మొత్తం

1 జూనియర్ అసిస్టంట్ల నిమిత్తం ఫండేషన్ కోర్సు (O08G17) ఎస్. వంకటేశ్వర రావు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెసిడెనిియల్ 22.05.17 19.06.17 120/215 0 30 30  II
ప్రామాణిక భోజనం

2 జూనియర్ అసిస్టంట్ల నిమిత్తం ఫండేషన్ కోర్సు (O04G17) వి. జగదీశ్వర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెసిడెనిియల్ 22.05.17 19.06.17 25 0 40 40  II
ప్రామాణిక భోజనం

3 MS-Officeపై ప్రాథమిక అవగాన కారయక్రమం (I03G17 ) ఎం.డి ఖదీర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెసిడెనిియల్ 22.05.17 03.06.17 116 0 30 30  II
ప్రామాణిక భోజనం

4
భూమి మరియు పీపీబీ చట్టంలో రికార్సు హక్కులపై శిక్షణ 
కారయక్రమం (G09G17)

డాకటర్ పి. శేషాద్రి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐచ్ఛికం 24.05.17 26.05.17 119 20 0 20 I
ప్రామాణిక భోజనం

5
 జాతీయ పెనిన్ పథకంలో జిల్లల ట్రెజరీ,  సబ్ ట్రెజరీల 
విధివిధానాలు, అప్లలడ్ు పై శిక్షణ కారయక్రమం (A11I17)

వి.ఎల్.ఎన్. గుప్తత భారత్ ప్రభుత్వం ఐచ్ఛికం 24.05.17 26.05.17 118 40 0 40 I
ప్రత్యయక భోజనం     

Rs.150/-
(టీ & స్నాక్ తో)

6 విపత్తతల నిరవహణపై ప్రాథమిక కోర్సు (C18G17)  మీనా జాగీరాార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐచ్ఛికం 25.05.17 27.05.17 23 15 0 15 I ప్రామాణిక భోజనం

7
తెలంగాణ నేపథయంలో సిదా్దపేట్ మరియు జోగుల్లంబ జిల్లలల 
విభాగాధిపత్తలు/ జిల్లల అధికార్సలక్క పునశ్చరణ మరియు 
స్నమర్య పెంపు కారయక్రమం (T03S17)

అబ్బాస్ అలీ
ఇత్ర్సల ప్రాయోజిత్ 

కారయక్రమం
జిల్లల కంద్రపు 

డీటీసీలో..
25.05.17 - జిల్లల కంద్రంలో 90 0 90 I -

8
జిల్లల విపత్తతల నిరవహణ ప్రణాళిక త్యారీపై వరుషాప్ 
(C19G17)

వినోద్ ఎక్బాటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఐచ్ఛికం 26.05.17 27.05.17 24 20 0 20 I
ప్రామాణిక భోజనం

9

తెలంగాణ నేపథయంలో ఖమమం, క్బత్తగూడెం మరియు 
మహబూబ్బబ్బద్ జిల్లలల విభాగాధిపత్తలు/ జిల్లల 
అధికార్సలక్క పునశ్చరణ మరియు స్నమర్య పెంపు 
కారయక్రమం (T10S17)

అబ్బాస్ అలీ
ఇత్ర్సల ప్రాయోజిత్ 

కారయక్రమం
జిల్లల కంద్రపు 

డీటీసీలో..
27.05.17 - జిల్లల కంద్రంలో 150 0 150 I -

10 వబ్సుట్ అభివృది్ద పీ హెచ్ పీ  ఉపయోగంచ్ఛ
 (I06G17)

ఎస్. రాధిక రాష్ట్రం రెసిడెనిియల్ 15.05.2017 20.05.2017 ఐటీ (అకాడమి) 39 0 39 I
ప్రామాణిక భోజనం

11 జూనియర్ అసిస్టంట్కు రిఫ్రెషర్ శిక్షణా కారయక్రమం (O07G17) జె . జగన్ మోహన్ గౌడ్ రాష్ట్రం రెసిడెనిియల్ 15.05.2017 31.05.2017 216 23 0 23  II
ప్రామాణిక భోజనం

397 100 497

Sd/-

మొత్తం

అదనపు మహానిర్దాశ్క్కలు

అనిా సంబంధిక్కలక్క ప్రతి..

//టీ. సి. ఎఫ్. బి. ఓ// 

Sd/-
అసిస్టంట్ రిజిస్నార్ శిక్షణ నిరవహణ విభాగం

సంత్కము /-

క్బనస్నగుత్తనా శిక్షణ కారయక్రమాలు

ఆహార 
వసతి

డాకటర్ మర్రి చెనాారెడిు తెలంగాణ మానవ వనర్సల అభివృది్ద సంస్,  హైదరాబ్బద్
8వ వారపు  (22 - 27 మే 2017) శిక్షణ కార్యయరకమాల వివరాలు 

క్రమ  
సంఖయ

శిక్షణ కారయక్రమ వివరాలు
శి.కా. సమనవయకరత

శ్రీ / శ్రీమతి
శి.కా. ప్రాయోజిత్తలు

శిక్షణ కారయక్రమ 
సవభావం

త్యద్ద త్రగతి గద్ద 
సంఖయ

శిక్షణక్క వచ్చచవారి  సంఖయ .. వసతి 
రకం




