
പ്രസസിദദ്ധീകരണതസിനന  സസപ്ററ്റംബര് 20 2013,
തൃശ്ശൂര്    

സസസോഫന സവെയര് സസസോതനന്ത്ര്യദസിനസോസഘസോഷവറ്റം
സസതനമലയസോളറ്റംകമമ്പ്യൂടസിങസിസന്റെ ഒരു വെന്ത്ര്യസോഴവെടറ്റം
ആസഘസോഷങളുസടെ സവെബബസറന പ്രകസോശനവറ്റം

അതസിസവെഗതസില് നസിതന്ത്ര്യജദ്ധീവെസിതതസിസന്റെ ഭസോഗമസോയസിസകസോണസിരസിക്കുന്ന വെസിവെരസസോസങ്കേതസിക വെസിദന്ത്ര്യയുസടെ 
മസോനഷസികവറ്റം ജനസോധസിപതന്ത്ര്യപരവമസോയ മുഖവറ്റം ധസിഷണയുസടെ പ്രതദ്ധീകവമസോണന സസതന സസസോഫന സവെ-
യറുകള. വെസിജസോനതസിസന്റെ സസതന ബകമസോറതസിലൂസടെ പരമരകളസോയസി നസോറ്റം ആര്ജസിച്ച കഴസിവകള 
ചങലകളുറ്റം മതസിലുകളുറ്റം ഇലസോസത ഡസിജസിറല് യുഗതസില് ഏവെര്ക്കുറ്റം ലഭന്ത്ര്യമസോക്കുന്നതസിനറ്റം 
സലസോകപുസരസോഗതസിയന ഉപകസോരസപ്പെടുത്തുന്നതസിനറ്റം സസതന സസസോഫന സവെയറുകള നസിലസകസോള്ളുന. 
സസതന സസസോഫന സവെയറുകള വെസോഗസോനറ്റം സചയ്യുന്ന "മനസസിലസോകസോനറ്റം പകര്തസോനറ്റം നവെദ്ധീകരസിയസോനറ്റം 
പങ്കുസവെയസോനമുള്ള സസസോതനന്ത്ര്യമസോണന" സസതനമസോയ വെസിവെരവെസികസനസമ്പ്രദസോയതസിസന്റെ അടെസിതറ. ഈ
സസസോതനന്ത്ര്യങസള ജനമദന്ത്ര്യതസിസലയന സകസോണ്ടുവെരസോനറ്റം പ്രചരസിപ്പെസികസോനറ്റം ഓസരസോ വെര്ഷവറ്റം 
സസപ്ററ്റംബറസിസല മൂന്നസോമസത ശനസിയസോഴ്ച സസസോഫന സവെയര് സസസോതനന്ത്ര്യദസിനമസോയസി സലസോകസമങറ്റം 
ആസഘസോഷസികസപ്പെടുന. 

ഈ വെര്ഷസത സസസോഫന സവെയര് സസസോതനന്ത്ര്യദസിനറ്റം ഈ സസപ്ററ്റംബര്   21   നന കസോലത്തു   10   മണസി മുതല് 
തൃശ്ശൂര് സസോഹസിതന്ത്ര്യ അകസോദമസി ചങമ്പുഴ ഹസോളസില് വെചന സറ്റംഘടെസിപ്പെസിക്കുകയസോണന. സസതനമലയസോളറ്റംക-
മമ്പ്യൂടസിങസിസന്റെ മുനബകയസില് സകരള ശസോസ്ത്ര സസോഹസിതന്ത്ര്യ പരസിഷതസിസന്റെയുറ്റം സസതന വെസിജസോന ജനസോ-
ധസിപതന്ത്ര്യ സഖന്ത്ര്യതസിസന്റെയുറ്റം സഹകരണസതസോസടെയസോണന പരസിപസോടെസി സറ്റംഘടെസിപ്പെസിച്ചസിട്ടുള്ളതന. സക  .  സവെണ 
സസസോഫന സവെയര് സസസോതനന്ത്ര്യദസിന പരസിപസോടെസികള ഉദ്ഘസോടെനറ്റം സചയ്യുറ്റം  . സഡസോ. പസി. രഞസിതന അദന്ത്ര്യക-
നസോയസിരസിക്കുറ്റം . മലയസോളഭസോഷസയ അതസിസന്റെ തനസിമയുറ്റം സസസൌന്ദരന്ത്ര്യവറ്റം സചസോരസോസത ഡസിജസിറല് ഭസോവെസിയസി-
സലക്കു നയസിക്കുവെസോന സവെണസി വെസികസസിപ്പെസിച്ച സസതന സസസോഫന സവെയറുകള പരസിചയസപ്പെടുതല്, സസോസങ്കേ-
തസിക അവെതരണങള, സസസോഫന സവെയര് സസസോതനന്ത്ര്യസതക്കുറസിചള്ള ചര്ച്ചകള തടെങസിയ തടെര്നന നടെ-
ക്കുറ്റം . ആവെശന്ത്ര്യകസോര്കന ഗ്നു ലസിനകന വെസിതരണങള അവെരുസടെ ലസോസപസോപ്പെന , സപനബന്ഡ്രൈവെന തടെങസിയവെ-
യസിസലകന ഇനസസോള സചയ്തു നല്കുന്ന ഇനസസോള സഫെസസിവെലുറ്റം ഉണസോയസിരസിക്കുറ്റം. 

"സസസോഫന സവെയർ ഫദ്ധീഡറ്റം ഇന്റെർനസോഷണൽ" എന്ന ലസോസഭച്ഛയസിലസോത സറ്റംഘടെനയസോണന സലസോകസമമസോടുറ്റം
നടെക്കുന്ന സസസോഫന സവെയർ സസസോതനന്ത്ര്യ ദസിനസോസഘസോഷങളുസടെ (SFD) ചുകസോൻ പസിടെസിക്കുന്നതന. ഈ 
സറ്റംഘടെന സസസോഫന സവെയർ സസസോതനന്ത്ര്യദസിനസോസഘസോഷങൾകസോവെശന്ത്ര്യമസോയ മസോർഗ്ഗനസിർസദ്ദേശങളുറ്റം അതന 
നടെത്തുന്നതസിനള്ള പസിന്തുണയുറ്റം വെസിവെസിധ സറ്റംഘടെനകളുസടെ ഏസകസോപനവറ്റം നടെത്തുന. എന്നസോൽ വെസിവെസിധ
രസോജന്ത്ര്യങളസിൽ അനവെധസി സന്നദസറ്റംഘടെനകളുറ്റം പ്രസസോനങളുറ്റം അവെരവെരുസടെ നസിലയസിൽ പ്രസോസദശസിക 
സസസോഫന സവെയർ ദസിനസോചരണങൾ അതതന സമൂഹങളസിൽ സറ്റംഘടെസിപ്പെസിക്കുനമുണ്ടുന. സകരളതസില് നസി-
രവെധസി ജസിലകളസില് തസദ്ദേശദ്ധീയ സസതന സസസോഫന സവെയര് കൂടസോയ്മകളുസടെയുറ്റം സന്നദ സറ്റംഘടെകളുസടെയറ്റം 
മുനബകയസില് സസസോഫന സവെയര് സസസോതനന്ത്ര്യദസിനറ്റം ആസഘസോഷസിക്കുനണ്ടുന. 

ബവെകദ്ധീടന   3   മണസിയന  , ഒസകസോബറസില് നടെകസോനസിരസിക്കുന്ന സസതന മലയസോളറ്റം കമമ്പ്യൂടസിങസിസന്റെ ഒരു വെന്ത്ര്യസോഴ  -
വെടറ്റം ആസഘസോഷങളുസടെ സസസോഗതസറ്റംഘറ്റം സയസോഗവറ്റം സവെബബസറന പ്രകസോശനവറ്റം നടെക്കുറ്റം . കവെസി 
അനവെര് അലസി വെന്ത്ര്യസോഴവെടസോസഘസോഷങളുസടെ സവെബബസറന പ്രകസോശനറ്റം നസിര്വെഹസിക്കുറ്റം  . സഡസോ . സസി .സക 
രസോജു അദന്ത്ര്യകനസോയസിരസിക്കുറ്റം. 

Swathanthra 
Malayalam 
Computing

Parambath House, 
Amala Nagar Post, 
Thrissur 
Kerala, India 
680555

Reg No. : R 80/2010 Thrissur  
Email : contact@smc.org.in 
Web : smc.org.in 
Phone : +91 9448063780

എസന്റെ കമമ്പ്യൂടറസിനന എസന്റെ ഭസോഷ



കസോരന്ത്ര്യപരസിപസോടെസി - സസസോഫന സവെയര് സസസോതനന്ത്ര്യദസിനസോസഘസോഷറ്റം 10 മണസി 

• ഉദ്ഘസോടെനറ്റം: സക. സവെണ 
• അദന്ത്ര്യകന: സഡസോ. പസി. രഞസിതന 
• ഭസോഷ - സറ്റംസസോരറ്റം - സസോസങ്കേതസികത - അനസിവെര് എ അരവെസിന്ദന 
• സസതനസസസോഫന സവെയര് രറ്റംഗസത സസതനമലയസോളറ്റംകമമ്പ്യൂടസിങസിസന്റെ ഇടെസപടെലുകസള 

പരസിചയസപ്പെടുതല് - ബസോലശങ്കേര് 
• സസതന ഇനന്ത്ര്യന ലസോറ്റംസഗസജന സപ്രസോസസസിങന അപസിസകഷന (ശസില്പ സപ്രസോജകന) 

പരസിചയസപ്പെടുതല് - ഋഷസിസകശന 
• ഗൂഗസിള സമ്മര് ഓഫെന സകസോഡറ്റം എഞസി. വെസിദന്ത്ര്യസോര്തസികളുറ്റം - നന്ദജ വെര്മ്മ (ഗൂഗസിള 

സമ്മര്സകസോഡസില് പസങ്കേടുക്കുന്ന വെസിദന്ത്ര്യസോര്തസിനസി) 
• സസസോഷന്ത്ര്യല് സകസോഡസിങന -സസസോഴന സകസോഡന ബകകസോരന്ത്ര്യറ്റം സചയ്യുന്ന ഗസിറന സവെര്ഷന കസണസോള 

സസിസസതക്കുറസിച്ചന - ഇര്ഷസോദന (ഗൂഗസിള സമ്മര്സകസോഡസില് പസങ്കേടുക്കുന്ന വെസിദന്ത്ര്യസോര്തസി) 
• ഡയസസപസോറയുറ്റം ബദല് സസസോഷന്ത്ര്യല് സനറസര്ക്കുറ്റം. - പ്രവെദ്ധീണ് അരസിമ്പ്രസതസോടെസിയസില് 
• വെസികസിപദ്ധീഡസിയ സസതനവെസിജസോനസകസോശറ്റം - അല്ഫെസോസന 
• വെസികസിഗ്രന്ഥശസോലയുറ്റം സസോഹസിതന്ത്ര്യ കൃതസികളുസടെ സസതന പ്രസസിദദ്ധീകരണവറ്റം - മസനസോജന സക. 
• ഓപ്പെണ് മൂവെസികളുസടെ പ്രദര്ശനറ്റം + ചസോമ സസതന സസിനസിമസോ സപ്രസോജകന - സൂരജന സകസണസോതന 
• ഇങ്കേനസസപ്പെസിനന ഒരു ആമുഖറ്റം - ആര്കന അര്ജുന 

കസോരന്ത്ര്യപരസിപസോടെസി - വെന്ത്ര്യസോഴവെടസോസഘസോഷങളുസടെ സസസോഗതസറ്റംഘറ്റം സയസോഗവറ്റം സവെബബസറന 
പ്രകസോശനവറ്റം  3 മണസി 

• അധന്ത്ര്യകന : സഡസോ. സസി.സക രസോജു 
• സവെബബസറന  പ്രകസോശനറ്റം -അനവെര് അലസി 

ഇന്നസത പരസിപസോടെസിയസില് ഉളസപ്പെടുതസോന

• സസസോഫന സവെയര് സസസോതനന്ത്ര്യ ദസിനസോസഘസോഷറ്റം . സകരള സസോഹസിതന്ത്ര്യ അകസോദമസി ചങമ്പുഴ 
ഹസോള . കസോലതന 10 മണസി മുതല് . സറ്റംഘസോടെനറ്റം : സസതനമലയസോളറ്റംകമമ്പ്യൂടസിങന 

• സസതനമലയസോളറ്റംകമമ്പ്യൂടസിങസിസന്റെ ഒരു വെന്ത്ര്യസോഴവെടറ്റം ആസഘസോഷങളുസടെ സസസോഗതസറ്റംഘറ്റം 
സയസോഗറ്റം . സകരള സസോഹസിതന്ത്ര്യ അകസോദമസി ചങമ്പുഴ ഹസോള . ബവെകദ്ധീട്ടുന  3  മണസി മുതല്

കൂടുതല് വെസിവെരങളക്കുന: 995551549, 9946066907, 09448063780

tel:9946066907
tel:09448063780
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