
ANTS on Onam 2011
പാനിങ്  -  മൊനാരകങള  

  ൊസനറിൊല SITC,  ൊസനറിൊല RP  യായ Drawing Teacher, 2 Student RP   മാര എനിവര പാനിങ് 
 മീറിങില പൊങടകണം.

         അതത് ൊസനറില പരിശീലനതില പൊങടകന കടികളൊട സള ലിസ് തയാറാകി ജിലാ 
 ഓഫീസിേലക് അയകണം,   അതായത് ൊസനറിൊന േപര്,   അവിൊട ഉളൊപടതിയ സളകളൊട 

േപരകള,    പൊങടകനവരൊട എണം എനിവ വയകമാകണം.
 േമാഡയള,ൊഷഡയള,ANTS      ഡി വി ഡികള എനിവ എലാവരകം പങൊവയണം.
 രജിേസഷന,അറനനസ്,    അകവിററനസ് എനിവ തയാറാകാനായി SITC   ക് േഫാരമാറ് നലകണം.
  മിനിമം 30   േപൊര നിരബനമായം പൊങടപികക.
       പരിപാടിയൊട േഫാേടാ എടകാനം പൊങടകനവരൊടേപര് വിവരങള ഓണൈലനായി നലകാനം 

SITC  ൊയ ചമതലൊപടതക.
 Ubuntu 10.04 ,Ktoon       എനിവയൊട പവരതനം കമയടറില ശരിയായ രീതിയിലാേണാ എന് ഉറപ് 

വരതണം. (Ubuntu 10.04   മതലേക സാധാരണനിലയ് Ktoon  കതയമായ് പവരതികനള.)
 Audio,Video      േസാഫ് േവറകളം ഉപകരണങളം പവരതനകമമാേണാ എന് പരിേശാധികണം.
 Ktoon,GIMP,Open shot Video editor,Audacity    എനിവയാണ് ആവശയമായ േസാഫ് േവറകള.
         മളടിമീഡിയ ഉപകരണങള മറ് സളില നിന് എതിേകണ ആവശയമൊണങില അത് ഏരപാട് 

ൊചയണം.
 30   േപരക് ആവശയമായ കമയടറകള/    ലാേപാപകള ലഭയമാകാന േവണ നടപടിൊയടകണം.
   പാനിങ് ൊഷഡയളിൊല Student RP   മാരില നിന് RRP (Refreshed RP)  എന് കാണിചവൊര 

  നിരബനമായം ഒനാമതായി ഉളൊപടതക,    രണാമൊന ലിസില നിന് ൊതൊരഞടകാം. 
    ലിസിലളവര ലഭയമൊലങില ൊസനര സളിൊല SSITC  ൊയ ഉളൊപടതാം.

   ലിസിലള മറ് Student RP     മാര താലപരയൊപടനൊണങില അവരകം പരിപാടിയില സഹകരികാം.
     ആവശയമായ ഫണ് മനകടി കണ് DRC    യില നിന് അഡവാനസായി ൈകപറക.
   വാടകയ് എകസനഷന േബാരഡകള,    ജനേററര പവരതിപികാനാവശയമായ മൊണണ എനിവ 

     ആവശയൊമങില അതിനള ഫണം ൊകയിം ൊചയനതില ഉളൊപടതക.
    ഓേരാ കടികം ഓേരാ കമയടറകള/   ലാേപാപകള ലഭയമാകനത് നനായിരികം.
 ബാകേഡാപ്(?),     ബാക്അപ് എനിവ എടതൊവകാനള ഉതരവാദിതവം SITC  ൊയ ഏലപികക.
    ബാക് അപ് എടകേമാള video(.avi)   ഫയലകള കടാൊത .ktn    ഫയലകള കടി കടികളൊട േപരിലള 

  േഫാളഡറിലാകി സകികകയം MT  വഴി DRC   യില എതികകയം േവണം
   അവസാന ദിവസമായ ൊസപമര17      ന് ലഭയമാകന ൈഫനല േപാഡകകള മകളില പറഞ 

 രീതിയില DVD  യില write  ൊചയ് DRC    യിലഎതിേകണ ചമതല സബിലാ ചാരജള 
MT കായിരികം.

     ഒര കാരടണ സിനിമയാവശയമായ കഥ കൊണതല,  തിരകഥ രപൊപടതല,  േസാറി േബാരഡ് 
തയാറാകല,   കാരടണ കഥാപാതങൊള വരയല,    സീനകള തിരിച് കഥാപാതങളക് ചലനം 
നലകല,    സംഗീതവം ശബവം നലകല ,      ചലചിതതിന് ൈടറില നലി വീഡിേയാ േഫാരമാറില േസവ് 

       ൊചയല എനീ ഘടങളിലൊട േമാഡയളനസരിച് പരിശീലനം മേനാട് േപാകണൊമന് േഡായിങ് 
    ടീചേറയം കടി ആരപി മാേരയം ഒരമൊപടതണം.

 Ktoon        ഉപേയാഗികേമാള ഇടയിൊട േസവ് ൊചയാല േകഷ് ആയി നഷൊപടനതില നിന് 
   രകൊപടാം എനതം പരിശീലനതില ശദികണം.

  പൊങടകനവരക് റിഫഷ് െമനിനാവശയമായ   സൗകരയം ൊസനറില ഒരകണം.

   പരിശീലനതിന് േശഷം Utilisation Certificate  ൊസനറിൊല HM    ല നിന് വാങാന മറകരത്.
    പാനിങ് മീറിങില പൊങടകനവരക് TA നലാവനതാണ്.
  പൊങടേകണ കടികളേകാ,      ആര പി മാരേകാ പരിശീലനതില പൊങടകാന അസൗകരയമണായാല 

         പകരം സംവിധാനം സബിലാ തലതില ൊചയ് പൊങടകനവരൊട എണം പാനിങ് പകാരം തൊന 
നിലനിരതണം.

 ജിലാ േകാരഡിേനറര
ഐടി@  സള േപാജക്

 കണര ജില


