ಭದ್ರತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕರ್ಮಿಕರು, ನಿರುದ ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರು ಹಗ್ ಆಸಕ್ತಿವುಳ್ಳವರಿಗಗಿ 30
ಕ ಲಸದ್ ದಿನಗಳ್ಲ್ಲಿ

ರರಂಭಿಕ ಪ ೈರ್ ಪ್ರರ ನಷನ್ ಅಂಡ್  ೈರ್  ೈಟಂಗ್

ನಿೋಡುತಿಿರುವ ವಿವರಗಳ್ು ಈ ರಿೋತಿ ಇರುತಿ .

ಕರಮ

ತರಬ ೋತಿ ಅವಧಿ

ಸಂಖ್ ಯ

01

15-03-2016 ರಿಂದ್ 23-04-2016 ವರ ಗ

02

16-05-2016 ರಿಂದ್ 20-06-2016 ವರ ಗ

03

11-07-2016 ರಿಂದ್ 16-08-2016 ವರ ಗ

04

29-08-2016 ರಿಂದ್ 06-10-2016 ವರ ಗ

05

21-11-2016 ರಿಂದ್ 27-12-2016 ವರ ಗ

ಬ್ಗ ೆ ತರಬ ೋತಿ

ಇಲಖ್ ಯ ಅಧಿಕರಿ ಮತುಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಗಿದ್ವರಿಗ ನಿೋಡುತಿಿರುವ ತರಬ ೋತಿ
ವಿವರಗಳ್ು.

ಕರಮ

ತರಬ ೋತಿಯ ಹ ಸರು

ತರಬ ೋತಿ ಅವಧಿ

ಓರಿಯಂಟ ೋಷನ್ ಕ ್ೋರ್ಸಿ 15 ಕ ಲಸದ್ ದಿನಗಳ್ು

11-01-16 ರಿಂದ್ 29-01-16 ರ ವರ ಗ

ಸಂಖ್ ಯ

01

ಲ್ಲಡಂಗ್  ೈರ್ಮೆನ್/ ೈರ್ಮೆನ್ ಡ ೈವರ್/ ಡ ೈವರ್
ಮೆಕಯನಿಕ್ ರವರುಗಳಿಗ

22-02-16 ರಿಂದ್ 10-03-16 ರ ವರ ಗ
25-04-16 ರಿಂದ್ 12-05-16 ರ ವರ ಗ
13-09-16 ರಿಂದ್ 29-09-16 ರ ವರ ಗ

02

ಲ್ಲಡಂಗ್  ೈರ್ಮೆನ್/ ೈರ್ಮೆನ್ ರವರುಗಳಿಗ 30
ದಿವಸಗಳ್ ರಿಪ ರಶರ್ ಕ ್ೋರ್ಸಿ

03
04

ಸಹಯಕ ಅಗಿಿ ಠಣಧಿಕರಿಗಳಿಗ 06 ದಿನಗಳ್
ರಿ ರಶರ್ ತರಬ ೋತಿ

18-07-16 ರಿಂದ್ 23-07-16 ರ ವರ ಗ

ಅಗಿಿ ವಮಕ ಠಣಧಿಕರಿಗಳಿಗ 06 ದಿನಗಳ್

13-06-16 ರಿಂದ್ 18-06-16 ರ ವರ ಗ

ರಿಪ ರಶರ್ ತರಬ ೋತಿ

05

ಅಗಿಿ ವಮಕ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು ಜಿಲ ಿ ಇವರುಗಳಿಗ 06
ದಿನಗಳ್ ರಿಪ ರಶರ್ ತರಬ ೋತಿ

06

¥ÉÊgïªÉÄ£ï/¥ÉÊgïªÉÄ£ï
qÉæöÊªÀgï gÀªÀgÀÄUÀ½UÉ
¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ
ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀ vÀgÀ¨sÉÃw

ಉಸಿರಟಕ ೆ ಬ್ಳ ಸುವ ಉಪಕರಣಗಳ್ ಬ್ಗ ೆ 06
ಕ ಲಸದ್ ಅವಧಿಯ ದಿನಗಳ್ ತರಬ ೋತಿ

22-08-16 ರಿಂದ್ 27-08-16 ರ ವರ ಗ
18-01-16 ರಿಂದ್ -01-16 ರ ವರ ಗ
13-06-16 ರಿಂದ್ 18-06-16 ರ ವರ ಗ

22-08-16 ರಿಂದ್ 27-08-16 ರ ವರ ಗ
19-09-16 ರಿಂದ್ 24-09-16 ರ ವರ ಗ
15-10-16 ರಿಂದ್ 22-10-16 ರ ವರ ಗ
20-11-16 ರಿಂದ್ 26-11-16 ರ ವರ ಗ
19-12-16 ರಿಂದ್ 24-12-16 ರ ವರ ಗ
07

ಫ ೋಸಿಕ್  ೈರ್  ೈಟಂಗ್ ಅಂಡ್  ೈರ್ ಪ್ರರ ನ್ಷನ್
ಬ್ಗ ೆ 06 ದಿನಗಳ್ ಫ ೋಡಕ ಯ ಮೆೋರ ಗ ತರಬ ೋತಿ

06-01-16 ರಿಂದ್ 13-01-16 ರ ವರ ಗ
25-04-16 ರಿಂದ್ 30-04-16 ರ ವರ ಗ

ಸ್ಚನ : ಕಿರ್ಸ ರ್ಂ ಮತುಿ ತಂಗುದಣ ಸೌಲಭಯವಿರುವ ಸಥಳ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ
ರಧ ೋಶಿಕ ಅಗಿಿ ವಮಕ ಅಧಿಕರಿಗಳ್ು ಲ್ಲಡಂಗ್  ೈರ್ಮೆನ್ ಗಳಿಗ ಹಗ್
 ೈರ್ಮೆನ್ಗಳಿಗ ರಿ ರಶರ್ ತರಬ ೋತಿಯನುಿ ನಿೋಡುತಿರ . ಸೌಲಭಯವಿರದ್
ರ ೋಂಜ್ ಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅಕಡ ರ್ಮಯು ತರಬ ೋತಿ ಶಿಬಿರಗಳ್ನುಿ ಹರ್ಮಿಕ ್ಳ್ುಳತಿದ .

