
कें द्रीय ह िंदी प्रशिक्षण सिंस् थान क कअ  ति्ं गत ्  काय िा ा एकक द्वारा 2-ए, पथृ् वीरार र प पसरसर ेंं 

सिंचाश ् तल् पकाश क गगत न क  05 हदवसीय प्रशिक्षण काय क्रंों का वववरण 

            प्रशिक्षण काय क्रं क ैंपर - वर्  2018 

 गत न क ह िंदी काय िा ाएँ काय साधक ज्ञान क प्राप् ्  काशं कों कअ  श ए   

     

क्रं 
सिंख्या 

काय िा ा सिं. प्रशिक्षण-तवधध 

1.        461    08.01.2018 सअ 12.01.2018 

2. 462 05.02.2018 सअ 09.02.2018  

3. 463 05.03.2018 सअ 09.03.2018 

4. 464 02.04.2018 सअ 06.04.2018 

5. 465 07.05.2018 सअ 11.05.2018 

6. 466 04.06.2018 सअ 08.06.2018 

7. 467 18.06.2018 सअ 22.06.2018 

8. 468 02.07.2018 सअ 06.07.2018 

9. 469    16.07.2018 सअ 20.07.2018 

10. 470 27.08.2018 सअ 31.08.2018 

11. 471 10.09.2018 सअ 14.09.2018 

12. 472 24.09.2018 सअ 28.09.2018  

13. 473 12.11.2018 सअ 16.11.2018 

14. 474 26.11.2018 सअ 30.11.2018 

15. 475 03.12.2018 सअ 07.12.2018 

              



 II तशिंुखी काय क्रं रारिार्ा सअ रुडअ काशं कों कअ  श ए 

 

   

 

 

 

 

                         

                        III प्रशिक्षकों कअ  श ए प्रशिक्षण काय क्रं प्रशिक्षण सिंस् थान कों कअ  प्रशिक्षकों कअ  श ए            

          

 

               

             IV   पुन कश् चया  काय क्रं कें द्रीय ह िंदी प्रशिक्षण सिंस् थान क कअ  काशं कों कअ  श ए 

 

 

क्र.सिं. काय क्रं का न कां प्रशिक्षण तवधध 

1. रारिार्ा  तधधकासरयों कअ  श ए तशिंुखी 
काय क्रं 

19.03.2018 सअ 23.03.2018 

2. रारिार्ा तधधकासरयों कअ  श ए तशिंुखी 
काय क्रं 

08.10.2018 सअ 12.10.2018 

   

1. प्रशिक्षण सिंस्थान कों कअ  प्रशिक्षकों कअ  श ए 
प्रशि.काय . 

21.05.2018 सअ 25.05.2018 

क्र.सिं. काय क्रं का न कां प्रशिक्षण तवधध 

1. ह .शि.य ./कअ ह प्रसिं कअ  उप नन कदअिकों/ वसर.स.नन क. 
गिार्ा/टिंकण/आिु.  कअ  श ए पनु कश्चया  काय क्रं 

19.02.2018 स 
23.02.2018 

2. ह .शि.य ./कअ ह प्रसिं कअ  कं चासरयों  कअ  श ए पुन कश्चया  
काय क्रं 

23.04.2018 सअ 
27.04.2018 

3. ह .शि.य ./कअ ह प्रसिं कअ  स.नन क.गिार्ा) कअ  श ए पुन कश्चया  
काय क्रं 

06.08.2018 सअ 
10.08.2018 

4. ह .शि.य ./कअ ह प्रसिं  कअ  ह िंदी प्राध्यापकों कअ  श ए 

पुन कश्चया  काय क्रं 

17.12.2018 सअ 
21.12.2018 


