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ಭಯರತ ಸರ್ಯಾರ     

ಕೃಷಿ ಸಚಿವಯಲಯ , ( ಕೃಷಿ ಮತತು ಸಹರ್ಯರ ಇಲಯಖೆ ) 
ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಕೃಷಿ ಯಂತೆ್ ರೇಪಕರಣಗಳು ತರಬೆೇತಿ ಮತತು ಪರೇಷಣಯ ಸಂಸೆ ೆ

ಟಯರಾಕಟರ್ ನಯಗರ್ , ಗಯಲಾದಿನೆೆ- 515731 , ಜಿಲೆೆ : ಅನಂತಪುರ್ (ಎಪಿ) 
(ISO 9001:2008 COMPLIANT INSTITUTION) 

ಫ್ೆೈಲ್ ನಂ 13-14 / 2015 - Trg.      ದಿನಯಂಕ : 14.07.2015 

ಪ್ರವ ೇಶ ಪ್ರಕಟಣ  
ರೆೈತರತ, ಗಯರಮೇಣ ಯತವಕರ, ಟೆಕ್ೆೇಷಿಯನ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾಗಳು,ರೆೈತ ನಿರ್ಯಾಪಕ ಸಂಸೆೆಗಳು (FPOs),ಕೃಷಿ 

ಯಂತೆ್ ರೇಪಕರಣಗಳ ರ್ಯಲಿೇಕರತ , ಚಯಲಕರತ, ವಿಸುರಣೆ ರ್ಯಮಾಕರತ ಮತತು ಸರ್ಯಾರ./ಸೆಮ ಸರ್ಯಾರ./SAUs ಸಂಬಂಧಿತ 

ತಯಂತಿರಕ ಸಿಬಬಂದಿ./ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇತಯಾದಿವರಗೆ ಟ್ರ್ರಾಕಟರ್ ಆಯ್ಕೆ , ಚ್ಲನ  , ರಿಪ ೇರಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ  , ಪ್ರ್ರ್ ಟಿಲ್ ೆರ್'ಗಳು 
ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಕೃಷಿ ಯಂತ ್ ರೇಪ್ಕರಣಗಳು ಮೇಲ್  ಪ್ರಕ್ಟಟಕಲ್ ಟ್ರ ೈನಿಂಗ್ ರ್ೆ್ಡಲಯಗತವುದತ.ಅಪಿೆರ್ೆೇಶನ್ಸ,ಸಯದ್ಯ 

ರ್ಯಗದದ್ೆ್ ೇದರಲಿೆ, ( ಪೇಸ್ಟಟ ಮ್ಲಕ ಅಥವಯ ರ್ೆೈಯಂದ) ಆಮಂತಿರಸಲಯಗಿದ್ೆ. 
 

ಕರ. 
ಸ. 

ರ್ೆ್ೇ
ಸ್ಟಾ. 
ರ್ೆ್ೇ
ಡ್. 

ರ್ೆ್ೇಸ್ಟಾ ಹೆಸರತ 
 
 

ಅವಧಿ 

 

 

ಪ್ಯರರಂಭವಯ
ಗತವ 

ತಯತಯಾಲಿಕ 

ದಿನಯಂಕ 

ಶತಲಾ 
ವಯರರ್ೆಾ 
Rs.  

ಬೆ್ ೇರ್ಾಂ
ಗ್ ಚಯರ್ಜಾ 

(ದಿನರ್ೆಾ  
Rs.) 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಾ
ವೆೇತನ 

ವಯರರ್ೆಾ 
Rs. 

1 U1 ಕೃಷಿ ಯಲಿ ೆಶಕ್ು ನಿವಾಹಣಗಯಗಿ ಸ್ಕು  
ಮೇರ್ೆನೆೈಜೆೇಶನ್ಸ ತಂತರಜ್ಞಯನ. 
 

4 
ವಯರಗಳು 
 

 

-01.09.2015 
-02.11.2015 
.01.02.2015 

ಉಚಿತ 75/- 500/- 

2 U3 ಪವರ್ ಟಿಲೆರೆ್'ಗಳ ಚಯಲನೆ , ನಿವಾಹಣೆ 
ಮತತು ರ್ಯಾನೆೇಜೆಮಂಟ್ 

2 
ವಯರಗಳು 

-16.11.2015 
-07.12.2015 
 

ಉಚಿತ 75/- 500/- 

3 U5 ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಂಡೆರ್ ಫ್ಯರಂರ್ ೆ

ಸಲಕರಣೆ. 
3 
ದಿನಗಳು 

-14.10.2015 
-17.11.2015 
-15.12.2015 

ಉಚಿತ 75/- 500/- 

4 U7 ಸಿಂಪರರ್ೆ ಮತತು ಹನಿ ನಿೇರಯವರ ವಾವಸೆೆ 
ಮತತು ನಿೇರನ ಉಳಿತಯಯ ಸಯಧನಗಳ 

ಮ್ಲಕ ನಿೇರತ ನಿವಾಹಣೆ 

01 
ವಯರರ್ೆಾ 
 

-07.12.2015 
-04.01.2016 

ಉಚಿತ 75/- 500/- 

http://www.google.co.in/imgres?imgurl=http://www.canberramalayalees.org/Portals/0/News/emblem-of-india.bmp&imgrefurl=http://www.canberramalayalees.org/NewsEvents/tabid/53/Default.aspx&h=480&w=310&sz=582&tbnid=QTlrrNhkGcLqMM:&tbnh=129&tbnw=83&prev=/images?q=emblem+of+india&hl=en&usg=___ofJMi3aGXg_YSYCTLqL2pnIzOY=&ei=xxyaS-mkAcyGkAXjlfGxAQ&sa=X&oi=image_result&resnum=4&ct=image&ved=0CA8Q9QEwAw


5 U9 ಸತಧಯರತ ಕಟಯವು ಮತತು ತೆರೇಷಿಂಗ್ 

ಯಂತರಗಳ ಆಯ್ಕಾ , ಚಯಲನೆ ಮತತು 
ನಿವಾಹಣೆ 

2 
ವಯರಗಳು 

-07.09.2015 
-07.12.2015 

ಉಚಿತ 75/- 500/- 

6 U11 ಒಣ ಭ್ಮ ಕೃಷಿಗಯಗಿ ಕೃಷಿ 

ಯಂತೆ್ ರೇಪಕರಣಗಳ ಆಯ್ಕಾ , ಚಯಲನೆ 
ಮತತು ನಿವಾಹಣೆ 

02 
ವಯರಗಳು 
 

-17.08.2015 
-07.03.2016 

ಉಚಿತ 75/- 500/- 

7 T1 ಸೆಟೇಷನರ ರ್ೇಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ಸ ಮತತು 
ಟಯರಕಟರತಗಳ ರಪ್ೆೇರ ಮತತು ಓವರ್ 
ಹಯಲಿಂಗ್ 

06 
ವಯರಗಳು  

-17.08.2015 
-16.11.2015 
-11.01.2016 

Rs.50/ 

ವಯರರ್ೆಾ 
75/- ఇల్లా  

 

8 T2 ಪವರ್ ಟಿಲೆರೆ್'ಗಳು ರಪ್ೆೇರ ಮತತು 
ಓವರ್ ಹಯಲಿಂಗ್ 

02 
ವಯರಗಳು  

-11.01.2016 
-15.02.2016 

Rs.50/ 

ವಯರರ್ೆಾ 
75/- ఇల్లా  

 

9 T5 ಆಟೆ್ೇ ವಿದತಾತ್ ಸಲಕರಣೆ ರಪ್ೆೇರ 

ಮತತು ನಿವಾಹಣೆ ಮತತು ಬಯಾಟರ 

ರಕಂರ್ಶೆನಿಂಗ್ 
 

03 
ದಿನಗಳು 

-10.08.2015 
-05.10.2015 

Rs.50/ 

ವಯರರ್ೆಾ 
75/- ఇల్లా  

 

10 M5 ಕಸಟಮ್ ಹಿರಂಗ್ ರ್ೆೇಂದರಗಳನತೆ 
ಸಯೆಪಿಸಲತ ತರಬೆೇತಿ (CHCs) 

08 
ವಯರಗಳು 

-05.10.2015 
-04.01.2016 

Rs.200/ 
ತಿಂಗಳಿಗೆ 

75/- ఇల్లా  
 

 

ರ್ಯಸ್ತು :  ಕನಿಷಠ 18 ವಷಾಗಳು  
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಎಲಯೆ ತರಬೆೇತಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಯಸೆಟಲ್ ಸೌಲಭಾ ಒದಗಿಸಲಯಗತವುದತ. ಪ್ಯತೆರಗಳ ಚಯರ್ಜಾ 3 ರ್ಪ್ಯಯಗಳು / - 
ಸಹಜವಯಗಿ ಎಲಯೆ ತರಬೆೇತಿ ರಂದ ವಿಧಿಸಬಹತದ್ಯಗಿದ್ೆ . 

ಅಭಾರ್ಥಾಗಳ ಸಂಖೆಾಯಲಿೆ ಸಯಕಷಿಟಲೆದ , ಸಂದಭಾದಲಿೆ,  ತರಬೆೇತಿ ರ್ಯಯಾಕರಮ ಮತಂದ್ಡಲತ ಅಥವಯ ರದತು ಸಯಧಾತೆಯದ್ೆ. 

ತರಬೆೇತಿ ರ್ಯಯಾಕರಮಗಳನತೆ / ನಿಲಿಸೆಲತ/ ಮತಂದ್ಡಲತ / ಅಥವಯ ಯಯವುದ್ೆೇ ರ್ಯರಣ ನಿೇಡದ್ೆೇ ತರಬೆೇತಿ 

ರ್ಯಯಾಕರಮಗಳನತೆ ಪ್ಯರರಂಭಿಸದಂತೆ ತಿೇರ್ಯಾನ ತಗೆದತರ್ೆ್ಳುುವ ಹಕತಾ ಸಂಸೆೆರ್ೆಾ ಇದ್ೆ. 
ವಿವರವಯದ ರ್ಯಹಿತಿಗಯಗಿ ಕಚೆೇರ ಅವಧಿಯಲಿೆ ವಾಕ್ು / ಫೇನ್ಸ / ಇಮೇಲ್ ಮ್ಲಕ ಮೇಲಿನ ವಿಳಯಸ ಸಂಪಕಾಸಿ , ಅಥವಯ 

ಸಂಸೆೆಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್  ನೆ್ ೇರ್. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ಸಹಿ 
ನಿದ್ೆೇಾಶಕರತ 

 

 


