
പതകറിപ് 

തീയതി: 

സള കടികളെട ജിലാ അനിേമഷന ഫിലിം െഫസിവല ശനിയാഴ

'മികച ആനിേമഷനകളെട പദരശനവം സമാനദാനവം 2.30ന് '
സംസാനെത  െപാതവിദയാലയങളിെല  ഐടികബകള  േകനീകരിച്  ഐടി@സള 

േപാജകിെന  േനതതവതില  ഒനരലകം  കടികളക്  2011 ഡിസംബറില  പേതയക  അനിേമഷന 
പരിശീലനം  നലകിയിരന.  2011  െമയ്  മാസതില  എഡയസാറ്  വീഡിേയാ  േകാണഫറനസിംഗ് 
സംവിധാനം വഴി എലാ ജിലകളില നിനമായി 1586 കടികളക് പേതയക അനിേമഷന പരിശീലനം 
നലകകയം  ആ കടികളെട േസവനം ഉപേയാഗിച് കഴിഞ ഓണാവധികാലത് ഒര സളില നിനം 
ശരാശരി  5  കടികള എന നിലയില  404  േകനങളിലായി  12535  കടികളക്  കടി  പരിശീലനം 
നലകകയം െചയ. ഇതിെന തടരചയായി സംസാനെത ഓേരാ സളം േകനീകരിച് ചരങിയത് 50 
കടികളക് അനിേമഷന പരിശീലനം നലകി.

ഒര  കാരടണ  സിനിമ  നിരമികനതിനള  കഥ  കെണതല,  തിരകഥ  രപെപടതല, 
േസാറീേബാരഡ്  തയാറാകല,  കരടണ കഥാപാതങെള വരയല,  അവെയ അനിേമറ്  െചയികല, 
കഥാപാതങളക് ശബവം സംഗീതവം നലല,  ചലചിതതിന്  ൈടറിലകള നലകല എനിങെന 
അനിേമഷന  ഫിലിം  നിരമാണതിെന  മഴവന  ഘടങളിലെടയം  കടികള  കടനേപാകന 
രപതിലാണ്  പരിശീലനം  നലകിയത്.  പരിശീലനം  േനടിയ  സള  ഐടി  േകാരഡിേനറരമാര, 
ചിതകലാധയാപകര,  കടികള  എനിവരെട  േനതതവതിലായിരന  സളകളിെല  പരിശീലനം. 
സവതന  േസാഫ്  െവയറായ  െകടണ  ആണ്  അനിേമഷനകള  തയാറാകനതിന്  പധാനമായം 
ഉപേയാഗികനത്.  കടാെത  ജിമ്  ഇേമജിംഗ്  േസാഫ്  െവയറം  കാരടണ  ചിതങള  എഡിറ 
െചയനതിനം  ശബസനിേവശം  നടതനതിനം  ഓപണേഷാട്  വീഡിേയാ  എഡിറര,  ഒഡാസിറി, 
െകഡിഎന  ൈലവ്   തടങിയ  സവതന  േസാഫ്  െവയര  പാേകജകളം  പരിശീലനതിന് 
ഉപേയാഗിചിടണ്.നാലദിവസം മാതമള പരിശീലനതിന േശഷം കടികള നിരമിച അനിേമഷന 
ചിതങളെട മാതകകള www.itschool.gov.in/animation ൈസറില ലഭയമാണ്.  

കടികള  തയാറാകിയ  ആനിേമഷനകളില  മികചവ  ഉപജിലാതലതിേലകം 
ഉപജിലാതലതില എ േഗഡ് േനടിയ ചിതങള ജിലാതലതിേലകം െതരെഞടതാണ് ജിലാതല 
ആനിേമഷന  ഫിലിംെഫസിവല  നടതനത്.  ഈ  വരന  ശനിയാഴ  സംസാനെത  എലാ 
എഡയസാറ്  െടയിനിംഗ്  േകനങളിലം  ജിലാതല ആനിേമഷന ഫിലിംെഫസിവല നടതകയാണ്. 
ഇതിെന ഭാഗമായി പതനംതിട ജിലയില തിരവലയിലള ഐ.ടി@സള ജിലാ േകനതില വച് 
ഫിലിംെഫസിവല നടതനതാണ്.  അേനദിവസം രാവിെല 10  മതല െതരെഞടത സിനിമകളെട 
പദരശനവം ഈ േമഖലയിെല വിദഗരെട കാസകളം  എലാ ജിലകളിലം  കമീകരിചിടണ്.  മികവ് 
േനടിയ  സിനിമകളക്  9  വിഭാഗങളിലായി  ഏരെപടതിയ  അവാരഡ്  വിതരണവം  ഉചക്േശഷം 
നടതനതാണ്.  ഉചക്    2.30    ന്  തിരവനനപരം  എഡയസാറ്  േസറ്  അപ്  ലിങിംഗ്  സഡിേയാ   
(  വിേകഴ്  ചാനല  )    യില  നിന്  വിഡിേയാ  േകാണഫറനസ്  മേഖന  െപാതവിദയാഭയാസ  െസകടറി   
ശീ  .  എം  .  ശിവശങര ഐ  .  എ  .  എസ്  ,    ഐ  .  ടി  @  സള എകികയടീവ്  ഡയറകര ശീ  .  െക  .  അനവര സാദത്   
പശസ കാരടണിസകള  തടങിയവര ജിലകളിലളളവരമായി  സംവദികനതാെണന്  എകികയടീവ് 
ഡയറകര ശീ.െക.അനവര സാദത് അറിയിച. ആനിേമഷന/കാരടണ നിരമാണ രംഗെത പഗലഭര 
തിരവനനപരതം  ജിലകളിലം  പെങടകന  ചടങില  താലരയമളള  കടികളകം 
രകകരതാകളകം  സൗജനയമായി  പെങടകനതിന്  0469  2740575 നമരില  മനകടി 
ബനെപേടണതാണ്.  നാല്  ദിവസെത  പരിശീലനംെകാണ്  കടികള  തയാറാകിയ 
ഫിലിംെഫസിവലിേലകം  2.30 നളള  സമാപനചടങിേലകം  മാധയപവരതകെര  പേതയകം 
കണികന.

  

    ജലാേകാരഡിേനറര
    ഐടി@സള േപാജക് 

      


