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െെലവായി 
ഓൺെെലനി ം

2022
െസ�ംബർ

 25
ഞായറാ�

                           െെക ് ു-ല ന ്                            
                           സൗജന  
              ഇൻ ാേളഷനും
                െഡേമാൺസ്േ ടഷനും 



മാന�േര,
േകരള�ിെല വിദ�ാലയ��െട 
സാേ�തികവിദ�ാ �േ���ളിൽ �ധാന 
പ�വഹി�ത് സ�ത� േസാഫ്�് െവയർ 
അധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസമാെണ�ത് 
ന�െ��ാവർ�ം അറി��താണേ�ാ.  
ശാ��േരാഗതി�െട സ�ാഭാവിക 
�ണഫല�െള തടയാൻ ഉത്പാദകർ 
�േയാഗി� �ധാനെ�െ�ാ� മാർഗം 
ഉപേയാ�ാ��െട അവകാശ�ളിൽ 
വിലേ�ർെ���ക എ�താണ്. 
മ�ഷ�െ� സ�ത��ിെ� ഭാഗമായ 
അറി�കൾ�് േമേല�� 
ഡിജി�ൽേമഖലയി�� 
��കവത്കരണെ� 
�തിേരാധി��തി�ം ശ��ം, �ാ��ം, 
നിരേപ�ിത�ം, സഹകരണാ�ക�മായ 
ഒ� സ�ത�സ�ഹ�ിെല 
പൗര�ാരാകാൻ വിദ�ാർഥികെള 
�ാ�രാ��തി�മാണ് 
സ�ത�േസാഫ്�് െവയർ അധി�ിത 
വിദ�ാഭ�ാസം നട�ാ��തിന് നാം ര�് 
പതി�ാ�് �ൻേപ തീ�മാനി�ത്. 
 
സമ� േമഖലയി�ം സ�ത� 
േസാഫ്�് െവയർ ഉപേയാഗി��തിെ� 
�ണഫല�െള��ി ജന�െള 
േബാധവൽ�രി��തി�ം അതിെ� 
വ�ാപന�ം ല��മി�ാണ് 'േസാഫ്�് െവയർ 
സ�ാത��ദിനം' ആചരി��ത്. ഈ 
വർഷെ� േസാഫ്�് െവയർ സ�ാത�� 
വാരാചരണ�ിനായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ 
വ��ിെല േകരളാ ഇൻ�ാ സ്�ക ്ചർ & 
െടക്േനാളജി േഫാർ 
എ�േ�ഷ�ം[ൈക�്], ഈ രംഗ�് 
�വർ�ി�� സ�ത� വി�ാന     
ജനാധിപത� സഖ��ം  [DAKF]  വിവിധ 
�വർ�ന�ളി�െട 
െെകേകാർ�കയാണ്. 

േസാഫ്�് െവയർ സ�ാത�� 
വാരാചരണ�ിെ� സമാപനം  2022 
െസ�ംബർ 25 ഞായറാ� ബ�.  െപാ� 
വിദ�ാഭ�ാസ മ�ി �ീ വി.  ശിവൻ��ി 
ഉദ്ഘാടനം െച��.  സ�ത� 
േസാഫ്�് െവയർ രംഗ�് ഗണ�മായ 
സംഭാവനകൾ െച� വ��ി�ം, നിലവിൽ 
The Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (IACNN) എ� 
അ�ാരാ� സംഘടന�െട 
ഉപേദ�ാ�മായ  �ീ. സതീഷ്ബാ� , 
അമർനാഥ് രാജ അ��രണ �ഭാഷണം 
നട��.  അേ� ദിവസം 14 ജി�കളി�ം 
14  സാേ�തിക വിഷയ�ളിൽ സ�ത� 
േസാഫ്�് െവയർ അധി�ിത 
ശിൽപശാലക�ം പരിശീലന��ം 
നട��.
 
�ൻ��ി രജി�ർ െച�് സൗജന�മായി 
ശിൽ�ശാലയിൽ പെ���ാം.  

അറിവിെ� ��ക 
വൽ�രണ�ിെനതിെര ന��് 
ഒ�മി�ാം.  വിവിധ ജി�കളിൽ നട��  
ശി�ശാലകളിൽ പെ���ാ�ം 
സ�ത�േസാഫ്�് െവയർ രംഗ�് 
ത��േടതായ പ�് വഹി�ാ�ം ഏവെര�ം 
സ�ാഗതം െച��.  

െക. അൻവർ സാദ�് 
സി.ഇ.ഒ. െെക�് േകരള

ടി. േഗാപ�മാർ
ജനറൽ െസ��റി
ഡി എ െക എഫ്

                           െെക ് ു-ല ന ്                            
                           സൗജന  
              ഇൻ ാേളഷനും
                െഡേമാൺസ്േ ടഷനും 

ീ അമർനാഥ് രാജ

ഇൻആപ്  ഐ.ടി ക നി െട ാപക ം െചയർമാ മാ ം 
ഐ.ഇ.ഇ.ഇ, ക ർ െസാൈസ ി ഓഫ് ഇ  ട ിയവ െട 

സാരഥിയാ ം ര ് പതി ാ ിലധികം േകരള ിെല ഐ.ടി. വ വസായ 
രംഗ ് െപാ വാ ം വിശിഷ ാ സ ത േസാഫ് ് െവയർ രംഗ ം 

മാർഗദർശിയായി വർ ി  വ  മഹദ് വ ിയാണ് ീ അമർനാഥ് 
രാജ. അേ ഹ ിെ  ഓർമകൾ ് ിൽ ആദരാ ലികൾ.





ജി

ലം 

വിവര ൾ ്
വിളി ാ  ന ർ

സമയ മം
രാവിെല 10-11 

ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്

11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

േഡാ എൻ എസ് ീകാ ്
ഐടി വിഭാഗം തലവൻ
ക  ർ സർ കലാശാല

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

വിജയൻ രാജ രം
േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

വി ിമീഡിയ േകാമൺസ് & 
വി ിപീഡിയ

ഉപേയാഗി�� മാധ�മം : 
വി�ിമീഡിയ

സ�ത� ചി���ം മ� �മാണ��ം 
േശഖരി� െവ�� ഒ� ഓൺൈലൻ 
േശഖരണിയാണ് വി�ിമീഡിയ 
േകാമൺസ് അെ��ിൽ േകാമൺസ് . 
െപാ� സ�യ�ിേല�് 
സ�ത�ാ�മതിേയാെട മിക� 
ചി���ം �മാണ��ം  
വി�ിസംരംഭ�ളിൽ 
പ�െവ��തിന് ന��ം സാധി�ം

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
വി�ിമീഡിയ പരിചയെ�ട�ം 
ഉപേയാ�നാമം ��ി��ം, 
Photothon,  ചി��ൾ 
െതരെ���് വർ�ം േചർ�് 
േകാമൺസിൽ  േചർ�ൽ,  ചി��ൾ 
വി�ിപീഡിയ േപ�കളിൽ േചർ�ൽ, 
സംശയനിവാരണം

വി ിമീഡിയ േകാമൺസ് & വി ിപീഡിയ

കാസറേഗാഡ്

െെക ് ജി ാ  ഓഫീസ്
ഷഹാനാ േകാം ക്സ്, അന ർ, 

കാസറേഗാഡ്, 671121

70129 39278

കാസറേഗാഡ് 
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി
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ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്

11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

സി ീ മാർ 
െ ാഫസർ, EEE, 
ഗവ എൻജി. േകാേളജ്, ക ർ

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

െക േര ൻ അ ില
മാസ് ർ യിനർ േകാഡിേന ർ 
െെക ്, ക ർ

െെ ബസ് ഡി.ടി.പി

ക ർ

െെക ് ജി ാ  ഓഫീസ്
ഗവ. വി. എച്. എസ്. എസ്. 

(േ ാർട്സ്) ക ാ സ്, ക ർ

9809746465

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ : 
സ്െെ�ബസ്

ഒ� സ�ത� െഡ�്േടാ�് 
പ�ിഷിങ്,ഡിെെസനിംഗ്  
േസാഫ്� ് െവയറാണ് സ്െെ�ബസ്. 
േകരള�ിൽ ജന�ഗം, േദശാഭിമാനി, 
മലയാള മേനാരമ �ട�ിയ പ��ൾ  
�പകൽ�ന നട�ാൻ  
സ്ൈ�ബസാണ് 
ഉപേയാഗി��ത്. േപജ്  േലഔ�്, 
�ാഫി�് എ�ിവ�്  ഉത�� 
െ�ാഫഷണൽ േസാഫ്�് െവയർ.

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
സ്െെ�ബസ് പരിചയെ�ടൽ,    
�ാഫി�് �ിേയഷൻ, വിസി�ിംഗ് 
കാർഡ്, േപാ�ർ, മാഗസിൻ 
േപ�കൾ, േലാേഗാ എ�ിവ 
ത�ാറാ�ൽ
സംശയനിവാരണം

ക ർ
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി
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11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

േഡാ ിയദർശൻ െക പി
അേസാ. െ ാഫ ഗണിതം 
സി െക ജി എം 
ഗവ േകാേളജ് േപരാ

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

മേനാജ് കരി ാമഠ ിൽ
OSM Kerala and Founder of 
OpenDataKerala.org

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ : 
ഓ�ൺ സ്�ീ�് മാ�്.

വി�ിപീഡിയ�െട മാ�കയിൽ 
െപാ�ജനപ�ാളി�േ�ാെട 
ത�ാറാ�� ഓൺൈലൻ �പടമാണ് 
ഓ�ൺ സ്�ീ�് മാ�്. ആർ�ം 
വിവര�ൾ ��ിേ�ർ�ാ�ം 
സ�ത�മായി ഉപേയാഗി�ാ�ം 
കഴി�� ഓൺൈലൻ �പടം ആണ് 
ഇത്. വലിയ സാേ�തിക 
പരി�ാനെമാ�മി�ാെത തെ� ഈ 
മാ�കളിേല�് വിവര�ൾ േചർ�ാൻ 
കഴി��.  OpenStreetMap �ാേദശിക 
അറി�കൾ�് ഊ�ൽ നൽ�ക�ം 
േലാകെമ�ാ��� ആ�കെള എഡി�് 
െച�ാൻ �ാ�രാ�ക�ം െച��.

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
ഓ�ൺ സ്�ീ�് മാ�ിന് ഒ� ആ�ഖം.
മാ�േ�ാൺ, 
സംശയനിവാരണം

ഓ ൺ ീ ് മാ ്

വയനാട്

െെക ് ജി ാ  ഓഫീസ്,
ഗവ. എ ്. എ ്. എസ്. എസ്. 

പനമരം ക ാ സ്
വയനാട്

7306438912

വയനാട് 
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി

ലം 

വിവര ൾ ്
വിളി ാ  ന ർ
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ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്

11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

ശശി പി. എം.
ൻ സി.ഇ.ഒ. ഗവ. ഐ.ടി. പാർ ്സ്, 

േകരള & സ് ാർ ് മിഷൻ,
ൻ ഡയറ ർ ICFOSS & CDAC

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

അജിത് മാർ ബി പി
സയ ിസ് ് - H (റി .)
ഇ ർ നിേവ ി ി ആ ിലേറ ർ 
െസ ർ, ദി ി 

ഉപേയാഗി�� മാധ�മം: 
ExpEYES എ� ഉപകരണം 

ഭൗതിക ശാ�ം, ഇലക്േ�ാണി�് 
പഠന�മായി ബ�െ��് േവാൾേ�ജ്, 
�േവഗം, താപനില, മർ�ം �ട�ിയ 
നിരവധി ലാബ് �വർ�ന�ൾ 
െച�ാൻ സഹായി�� USB േപാർ�ിൽ 
ഘടി�ി�ാ�� ഒ� ഓ�ൺ 
ഹാർഡ് െവയറാണ് ExpEYES.             
� -ലിന�് �ാ�്േഫാമിൽ 
�വർ�ി�� ഇതിെ�  
ആൻേ�ായ്ഡ് പതി�ം ഉ�്.
വളെര വിലപിട�ളള  ലാബ് ഉപകരണ 
�ൾ�് പകരം ഉപേയാഗി�ാ�� 
ഒ�ാണ് ExpEYES. വ��ികൾ�് 
താ�ാ�� വിലേയ ഇതിന് വ���. 

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
ഉപകരണം പരിചയെ�ടൽ, 
െഡേമാൺസ്േ�ഷൻ
സംശയനിവാരണം

ExpEYES - ഓ ൺ ഹാർഡ് െവയർ

േകാഴിേ ാട്

  ജി. വി. എച്. എസ്. എസ്. 
േഫാർ േഗൾസ്, നട ാവ്, 

േകാഴിേ ാട്.

9745573774

േകാഴ േ ാട് 
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി

ലം 

വിവര ൾ ്
വിളി ാ  ന ർ

സമയ മം
രാവിെല 10-11 

ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്

11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

ീ. അ ൾ ഹ ീം സി. പി
ീ േസാഫ് ് െവയർ കൺസൾ ്

ൈക ്

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

സ ീർ െെസൻ 
മാസ് ർ െ യിനർ
െെക ്, മല റം

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ: 
� ഖാ�

ടാലി�് പകരം ഉപേയാഗി�� 
എ�ൗ�ി�ി�ം ഇൻവ�റി 
മാേനജ്െമ�ി�ം ഉ� ഒ� സ�ർ� 
ഓ�ൺ േസാഴ്സ് േസാഫ്�് െവയർ ആണ് 
GNUKhata. ബിസിന�് സംരംഭ�ൾ�ം 
(Profit making Organisations) മ� 
�ാപന�ൾ�ം (Not-for-Profit 
Organisations) സൗജന�മായി ഉപേയാഗി 
�ാൻ കഴി�� ഈ േസാഫ്�് െവയർ 
ബിസിന�് െസക്ടറി�ം സർ�ീസ് 
െസക്ടറി�ം ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� 
താണ്. മലയാളം ഉൾെ�െട മ� ഭാഷകളി�ം 
ഇത് ലഭ�മാണ്. 

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
GNUKhata ആ�ഖം, ഓർെെനെെസഷൻ 
��ി�ൽ, ലഡ്ജർ എ�ൗ�് നിർമാണം, 
വൗ�ർ എന്�ി, റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ൽ
സംശയനിവാരണം

GNU Khata - എ ൗ ി ്

മല റം

ജി ാ റിേസാഴ്സ് െസ ർ
ബി 3 േ ാ ്,

സിവിൽ സ്േ ഷൻ,
മല റം- 676505

9446154535

മല റം 
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി

ലം 

വിവര ൾ ്
വിളി ാ  ന ർ

സമയ മം
രാവിെല 10-11 

ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്

11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

േഡാ. ദീപക് രാേജ സാദ്
ഡിപാർ ്െമ ് ഓഫ് ക ർ സയൻസ് 
ആ ് എ ിനീയറിംഗ്, ഐ. ഐ. ി 
പാല ാട് 

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

ആർ. രാമാ ജം
HSST Maths, എം എൻ െക എം  ഗവ 
ഹയർ െസ റി ൾ, ലാ

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ: 
ജിേയാജി�

ജ�ാമിതീയ �പ�ൾ വര��തി�ം 
അവ�െട �േത�കതകൾ 
നിരീ�ി��തി��� ഒ� സ�ത� 
േസാഫ്�് െവയറാണ് ജിേയാജി�. 
ഇ�റാക ്ടീവ് പഠനവിഭവ�ൾ 
തയാറാ�ാൻ ഉപേയാഗി�ാ�� 
മികെ�ാ� േസാഫ്�് െവയറാണിത്. 
േകരള�ിൽ ൈ�മറി �തൽ 
ഹയ ർെസ��റി വെര�� �ാ�കളിെല 
ഗണിതപഠന�ിന് ഈ േസാഫ്�് െവയർ 
അധ�ാപകർ ഇ�് ഉപേയാഗി��.
 
െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ

ജിേയാജി� ആശയം, �േയാഗം, 
പരിശീലനം, ഇ�റാക ്ടീവ് പഠനവിഭവ�ൾ 
മാ�ക ത�ാറാ�ൽ

ജിേയാജി ം ഗണിത ം

പാല ാട്

ൈക ് ജി ാ ഓഫീസ്,
GLPS ൽ ാൻേപ

ഹരി ാര ീ ്, പാല ാട്

9446240315

പാല ാട് 
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി

ലം 

വിവര ൾ ്
വിളി ാ  ന ർ

സമയ മം
രാവിെല 10-11 

ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്

11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

എ വി ര ,
ിൻസി ൽ സയ ിസ് ്,

KFRI

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

വിേനാദ് .സി
മാസ് ർ െ യിനർ
െെക ് ർ

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ:
െകഡിയൻ ൈലവ് (Kdenlive)

മിക� സ�ത� േനാൺ-ലീനിയർ 
വീഡിേയാ എഡി�ിംഗ് 
േസാഫ്�് െവയറാണ് Kdenlive. 
നിലവി�� ഏതാെ��ാ വീഡിേയാ 
േഫാർമാ�കെള�ം  PAL, NTSC  കളർ 
എൻേകാഡിംഗ് സി��ൾ, വിവിധ HD 
�ാേ��കൾ എ�ിവെയ�ം 
െകഡിെയൻ ൈലവ് പി�ണ��. 
വിക ്േടഴ്സി�െട സംേ�ഷണം െച� 
ഫ�് െബൽ �ാ�കളിൽ �രിഭാഗ�ം 
െകഡിെയൻ ൈലവ് ഉപേയാഗി�ാണ് 
എഡി�് െച�ത്. അേഡാബി 
�ീമിെയറിന് പകരം ഉപേയാഗി�ാം

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
വിഡിേയാ എഡി�ി�് ആ�ഖം, 
െകഡിയൻ ൈലവ് പരിചയെ�ടൽ
എഡി�ി�്, ൈട�ിൽ േചർ�ൽ, ശ�ം 
േചർ�ൽ, ഇഫക്ട്സ് 
സംശയ നിവാരണം 

വീഡിേയാ എഡി ിംഗ്

ർ

െെക ് ജി ാ ഓഫീസ്
ഗവ. േമാഡൽ േബായ്സ് എ ്. 
എസ്. എസ്. ക ാ സ്, ർ

9745134477

തൃ ൂർ
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി

ലം 

വിവര ൾ ്
വിളി ാ  ന ർ

സമയ മം
രാവിെല 10-11 

ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്

11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

െക വി അനിൽ മാർ 
ജനറൽ മാേനജർ 
െകൽേ ാൺ

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

ജി. േദവരാജൻ രാേജഷ്. ടി. ജി
മാസ് ർ െ യിനർ
െെക ് എറണാ ുളം

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ
SCRATCH

ആനിേമഷ�കൾ, െഗയി�കൾ, 
ഇ�റാക്ടീവ് റിേസാഴ്�കൾ 
തയാറാ�ാൻ സാധി�� ഒ� സ�ത� 
വിഷ�ൽ േ�ാ�ാമിങ് ഭാഷയാണ് 
സ്�ാ�്.  അേമരി�യിെല 
മസാ�െസ�്സ് ഇൻ�ി���് ഓഫ് 
െടക്േനാളജി (MIT) �െട മീഡിയ ലാബ് 
2007 ൽ വികസി�ിെ��� ഒ� 
േസാഫ്�് െവയറാണ് ഇത്. അടി�ാന 
േകാഡിങ് പഠന�ിനായി 
േലാകെമ�ാ�ം സ്�ാ�് 
ഉപേയാഗി��. സ്�ാ�് ഓഫ് ൈലൻ 
എഡി�റാണ്  േ�ാ�ാ�കൾ 
തയാറാ�ാൻ ഉപേയാഗി��ത്.

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
സ്�ാ�് ഇ�ർേഫസ് പരിചയെ�ടൽ, 
സ് �ിപ്�്  േകാഡി�്, െഗയിം 
നിർമാണം, സംശയ നിവാരണം 

ാ ്- വിഷൽ േ ാ ാമി ്

എറണാ ളം

െെക ് ജി ാ ഓഫീസ് (RRC)
ഗവ. ൈഹ ൾ ഇട ി ് 

സമീപം
എറണാ ളം- 682024

9447188116

എറണാക ളം
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി

ലം 

വിവര ൾ ്
വിളി ാ  ന ർ

സമയ മം
രാവിെല 10-11 

ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്

11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

േഡാ. േമഷ് ദിവാകരൻ
Head, ക ർ സയൻസ്
േകാേളജ് ഓഫ് എ ിനീയറിംഗ്
തി വന രം

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

അഭയേദവ് എസ്
മാസ് ർ െ യിനർ
െെക ് ഇ ി

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ:

OpenToonz
"�ൺസ് " എ� േസാഫ്�് െവയറിെന 
അടി�ാനമാ�ി തയാറാ�ിയ 
സ�ത� ദ�ിമാന അനിേമഷൻ 
േസാഫ്�് െവയറാണ് OpenToonz. 
ദ�ിമാന ആനിേമഷൻ 
േസാഫ്�് െവയറിെ� ഒ� ��ംബമാണ് 
�ൺസ്. 2018 ൽ Warner Bros 
�റ�ിറ�ിയ Batman Ninja എ� 
അനിേമഷൻ സിനിമ തയാറാ�ിയത്  
OpenToonz േസാഫ്�് െവയർ 
ഉപേയാഗി�ാണ്. 

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
ല� ആനിേമഷ�കൾ ത�ാറാ�ൽ, 
ആനിേമഷൻ എഡി�ി�്, ൈട�ിൽ 
േചർ�ൽ, ശ�ം േചർ�ൽ, ഇഫക്ട്സ് 
സംശയ നിവാരണം 

Opentoonz ആനിേമഷൻ

ഇ ി

െെക ് ജി ാ ഓഫീസ്
സ് ിന് സമീപം, െതാ ഴ

 ഇ ി

9447918973

ഇടു ി
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി

ലം 

വിവര ൾ ്
വിളി ാ  ന ർ

സമയ മം
രാവിെല 10-11 

ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്
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ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
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സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
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2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

േഡാ. ടി ദീപ് 
െസ ർ ഡയറ ർ, 
UIT, ആല ഴ

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

ഉ ി ൻ എം ജി,
മാസ് ർ െ യിനർ െെക ് ആല ഴ

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ:
MIT App Inventor

ആൻേ�ായിഡ് ആ�് നിർ�ാണ 
േസാഫ്�് െവയറാണ് എം.ഐ.ടി. ആ�് 
ഇൻെവ�ർ. വളെര ലളിതമായ രീതിയിൽ 
അത�ാവശ�ം ക���ർ സാ�രത�� 
ഒരാൾ�് ഈ േസാഫ്�് െവയർ 
ഉപേയാഗി�് ല�വായ ആ�കൾ 
നിർ�ി�ാം. അവ ആൻേ�ായിഡ് 
�ാർ�്േഫാണിൽ ഇൻ�ാൾ െച�് 
ഉപേയാഗി�ാം. ക���ർ േ�ാ�ാമിങ് 
പഠന�ിനായി ആ�് ഇൻെവ�ർ 
�േയാജനെ���ാം. വിഷ�ൽ 
േ�ാ�ാമിങ് മാ�കയിൽ �ാഗ് & 
േ�ാപ് ആയി ഇത് ഉപേയാഗി��.

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
ല� ആ�ക�െട നിർമാണം, േ�ാക് 
േകാഡി�്, APK ത�ാറാ�ൽ, െട�ിംഗ്

App inventor-െമാെെബൽ ആ ് നിർമാണം

ആല ഴ

എസ്. ഡി. വി. േഗൾസ് എ ്. 
എസ്. ആല ഴ

98950 47597

ആല ഴ
ജി ാ തല പരിപാട കൾ
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ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

Dr.േശാഭന എൻ വി
െ ാഫസർ,
രാജീവ് ഗാ ി ഇൻസ് ി ് ഓഫ് 
െടേ ാളജി,
ഗവ എ ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്,
േകാ യം 

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

നിഥിൻ േജാസ് 
മാസ് ർ െ യിനർ േകാഡിേന ർ
െെക ്, േകാ യം.

ഉപേയാഗി�� സേ�ത�ൾ:
Raspberry PI, Arduino, ESP32, Visual 
Programming, Python

ഇ�് ക����കെള മാ�മ� 
ഇ�ർെന�ിൽ കണക്ട് െച�ാൻ 
കഴി�ക. ൈല�ം, ഫാ�ം, �ിഡ്�ം, 
കാ�ം.... അ�െന പല�ം ഇ�് 
ഇ�ർെന�ിെ� ഭാഗമായി�ഴി�. 
��ിന് നിർമിത ��ി �ടി ആയാേലാ?  
ഇത് ന�െട ജീവിതെ� തെ� മാ�ി 
മറി�ാനിരി��േത��..... 

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
IoT / Robotics – എ�്? എ�ിന്?
IoT / Robotics using Raspberry Pi, 
Ardunio and  ESP32– �ാക്ടി�ൽ 
െസഷ�കൾ , Artificial Intelligence in 
the field of IoT/Robotics 

IOT & േറാേബാ ിക്സ്

േകാ യം

െെക ് ജി ാ ഓഫീസ്
ഗവ. േമാഡൽ എ ്. എസ്. എസ്. 

ക ാ സ്,
വയ ര ് പി. ഒ.

േകാ യം 686001

9544390090

േകാ യം
ജി ാ തല പരിപാട കൾ
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േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

േഡാ. േജ ാതി േജാൺ
ൻ ിൻസി ൽ

േകാളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ് െച ർ

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

േസാണി പീ ർ  ജേയഷ് സി െക.
െെക ്, പ നംതി

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ:
Blender

സ�ത� ൈലസൻസിൽ ലഭ�മായ 
ഏ��ം മിക� ഒ� �ിമാന കംപ��ർ 
�ാഫിക് അനിേമഷൻ  
േസാഫ്�് െവയറാണ് െ�ൻഡർ.  3D 
ആനിേമഷൻ സിനിമ , വിഷ�ൽ 
എഫക്�്സ്, േമാഡലിംഗ്, േമാഷൻ 
�ാഫി�്, വീഡിേയാ എഡി�ിങ് �ട�ിയ 
�ാഫി�് �വർ�ന�ൾ�് െ�ൻഡർ 
ഉപേയാഗി�ാം.  �തിയ കാലെ� 
ആനിേമഷൻ സിനിമകൾ പല�ം 
െ�ൻഡർ ഉൽപ��ളാണ്.  

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
അനിേമഷൻ ആ�ഖം 
Introduction to Blender
Modelling in Blender
3D Animation using Blender

Blender- 3D ആനിേമഷൻ

പ നംതി

െെക ് ഓഫീസ്,
പ നംതി ,

(ഡയ ് ക ാ സ്,
തി വ . 689101)

9496806665

പ നംതി  
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



ജി

ലം 

വിവര ൾ ്
വിളി ാ  ന ർ

സമയ മം
രാവിെല 10-11 

ഉദ്ഘാടനം,
അ രണ ഭാഷണം

സം ാന പരിപാടി െെലവ്

11.15 -1. PM
ാേയാഗിക പരിശീലനം

ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
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ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 

സംശയനിവാരണം

െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

േഡാ. അജയ മാർ വി
ൻ ഡയറ ർ, ക ർ െസ ർ, 

േകരള ണിേവഴ് സി ി

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

േമാദ്. എ ് 
ഹരി മാർ. െക.െക
ഹ ദ് െഷഫീ ്

െെക ്, െകാ ം

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ:
IDLE for Python 3

വളെര ലളിതമായ ഒ� േ�ാഗാമിങ്  
ഭാഷയാണ്   ൈപ�ൺ. െപെ��് 
മന�ിലാ�ാൻ കഴി�� സി�ാ�്  
(പദവിന�ാസഘടന) ആണ് 
ൈപ�ണി��ത് .  എ��� േ�ാ�ാം    
എ���ിൽ വായി� മന�ിലാ�ാം  
എ�ത് ൈപ�ണിെ� �ധാന 
സവിേശഷതകളിെലാ�ാണ്. Google, 
Facebook, Instagram, Netflix �ട�ിയ 
�ൻനിര ക�നികെളാെ� ൈപ�ൺ 
േ�ാ�ാമിങ് ഭാഷ ഉപേയാഗി��.
െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
ൈപ�ൺ ഭാഷ- ല� വിവരണം 
ൈപ�ൺ േ�ാ�ാമിംഗ് 

ൈപ ൺ േ ാ ാമിംഗ്

െകാ ം

െെക ് ഓഫീസ്
െകാ ം

9447864844

െകാ ം 
ജി ാ തല പരിപാട കൾ
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ഉ ് േശഷം
2 മണി തൽ

ഓ ൺ െസഷൻ 
ഇൻസ് ാൾ െഫസ് ്

സത  േസാഫ് ് െവയർ   െഡേമാ, 
ഉ  േയാഗ ം പരിശീലന ം, 
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െെലവ് ലി ്
Click here

2022 െസ ം. 25 ഞായർ 

േത ക പരിശീലന വിഷയം: 

ചീഫ് ഗസ് ്: 

േഡാ. അഷ്റഫ് എസ്.
ഡീൻ, ഡിജി ൽ ണിേവഴ് സി ി 
േകരള

റിേസാഴ്സ് േപ ൺ

ധീർ പി െെവ
ഡിെെസനർ & ആനിേമ ർ CDIT

ഉപേയാഗി�� േസാഫ്�് െവയർ:
KRITA

ഒ� സ�ത� 2D �ാഫി�് െപയി�ിംഗ് 
േ�ാ�ാം ആണ്  KRITA. 
ൈവവിധ�മാർ�  െപയി�ിംഗ് 
��കൾ, നിറ��െട േശഖരം, െലയർ 
മാേന�െമ�്  ഫീ��കൾ, അനിേമഷൻ 
തയാറാ�ൽ എ�ിവ �ത�െട 
സവിേശഷതയാണ്.  �ഫഷണൽ  
അനിേമഷൻ സിനിമകൾ തയാറാ�ാൻ 
�ത ഉപേയാഗി��.

െസഷ�കളിെല �ധാന പരിശീലന 
�വർ�ന�ൾ
�ാഫി�് ഡിെെസനി�്-ആ�ഖം, 
�തയിൽ ചി�ം വര, അനിേമഷൻ

KRITA Graphics (Animation)

തി വന രം

െെക ് ജി ാ ഓഫീസ് 
ഗവ. വി.എ ്. എസ്. എസ് േഫാർ 
ദി െഡഫ് ജംഗ്ഷൻ, ൈത ാട് 

പി. ഒ. തി വന രം
PIN 695014

94956 282277

തിരുവന പ രം
ജി ാ തല പരിപാട കൾ



 Software Freedom Day
ൈക ്

വ േ ഴ്സ ൽ
പേത ക പരിപാട കൾ

െസ ംബർ 22 മ തൽ 24 വെര
(എ ാ ദിവസം)

 09.00 am : അനിേമഷൻ
01.30 pm : ആപ് ഇൻെവ ർ

06.00 pm : മലയാളം ക ിംഗ് & ഇ ർെന ്
08.30 pm : ാ ് & വിഷ ൽ േ ാ ാമിംഗ്

ഈ േ ാഷർ ർണമാ ം സ ത  ഡി ടി പി 
േസാഫ്  ്െവയറായ സെ്െ ബസിൽ െച താണ.് 

ാഫികസ് ്& േലഔ  ്: െക. േര ൻ അ ില.
ഒ  െെക  ് സി ീകരണം.
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