ి టల్ ఇం ియా ామ్ర్ట్ అ వర్స్ ( ిశ / DISA ) కంపూయ్టర్ టై ర్ ంగ్ ోర్ ర్ాం
ిర్య

ైన ర్ామసుత్లకు

భ ారత్ , ఇపుప్డు మనం

ి టల్ యుగం లో ఉ ాన్ం , ిలల్లు మ ియు యూత్ అంత చక్ చకా ామ్ర్ట్

ో ను
ల్ , ోట్ లు , టాబ్ లు , లాప్ టాప్ లు , ెస్క్ టాప్ లు
ారత

ేశ జెం ా ెప ెప లా ిసత్ ు ాన్రు సం ోషం , కా
గం లోకి

ఫ

ా ట్ ార్ న్ ముందు కి

ా న్ మనం అందుకొ

సమయం ఆసనన్

ైం ి .

ఇనఫ్ ేమ్షన్ టెకాన్ల

ెదద్ ఉ ో య్ ాలు పటేట్ ి

ాల మం ి ఈ ప ిక ాలను ఇంటర్

ేశ
ెట్

ి ట ల్ జేసన్

ె ేళ్ గటిట్ పర్యతన్ం లో ఎకుక్వ కృ ి మన పర్భుతవ్ం

జాఞ్న గ

ే ాలలో
ో జో ిం

పూ త్ ి

ేసత్ ూ

ా కి

ా మారుచ్ట కొరకు, ఐటీ + ఐటీ = ఐటీ. ( ఇం ియన్ టాలెంట్ +

ేము తల

ెటట్ ాము ఈ పర్ ేయ్క

ైన కంపూయ్టర్ టైర్ ంగ్ ో ర్ ర్ాం .

ే ప్ి ం ే మ ియు త ీఫ్దు ఇ ేచ్ అం ాలు
రుడ్ ేర్ , కంపూయ్టర్ ా ట్

ేర్, కంపూయ్టర్ థర్డ్

ా ట్ీ అ ిల్ కేషను ా ట్

ేర్ ,

ైకర్ో ా ట్ ఆ ీస్ వర్డ్

ెంట్ తయారు ేయటం

ఇంట ెన్ట్ చ ితర్ , ఉప

ాలు,

ెబ్ ీ ెర్చ్, ఈ

ో టో ాప్ ప ిచయం , ో టో ర్ా ి /
ిర్ంటింగ్ అండ్ ాక్ ంగ్

ి

ె

లు

గం , యుటూయ్బ్, కంపూయ్టర్

ెటవ్ ిక్ంగ్ ప ిచయం .

ర్ా ి ప ిచయం , ో టో ఎ ిటింగ్ , మూ ఎ ిటింగ్ , ార్ట్

ి ం

ేకింగ్ ప ిచయం.

ేయడం ఎలా ?

ఆన్ లైన్ స ీవ్ ెస్ ఉ ా: టికెక్ట్ బుకింగ్ , క ెంటు / ో న్

ల్

ే

ెంట్ , ఆన్ లైన్ కొను ోలు , ఆన్ లైన్ అమమ్కాలు , ఆన్ లైన్

టీ ంగ్ / టూయ్టర్
అరహ్త : 8 వ తరగ

ైన చ ి కంపూయ్టర్

జఞ్ ిత్ : అవకాశం ఉనన్
కావల ిన

ారత

ేసత్ ుం ి . మ ి ఇ న్

ా న్ సులువు ో సుఖమయం ేసుకోవ న అవసరం ఎం ై ా ఉం ి

ారత ే ా న్ భ షయ్తు
త్

కంపూయ్టర్ బే ిక్స్ , కంపూయ్టర్
ాకుయ్

మన

సుకు

= ఇం ియా టుమా ో ) అందుకే

ఈ ో ర్ ర్ాం లో చ ిచ్ం ే ,

ో

మనలో ఇంక

ెదద్

సుకు ాలేఖ ో తు ాన్ము . ఒక పర్కక్ మన కేందర్ ాషట్ ర్ పర్భు ావ్లు అ న్ ఆన్ లైన్

ేశం లో ే మన ఆంధర్
మం

ా ేసత్ ు ాన్రు గబ గబా

దప

ేయగల ఆసకిత్ కల ారు.

ాతలు ఎవ ై ా ఈ కంపూయ్టర్ టైర్ ంగ్ ో ర్ ర్ాం లు ఇపప్టికి మ ియు ముందు ముందు జరుపుటకు

ిసట్మ్స్ సమకూరచ్గలరు.

ఈ లాంటి టైర్ ంగ్ ో ర్ ర్ాం లో సహక ించ ద చ్న

ి టల్ ఇం ియా ామ్ర్ట్ అ

ెర్స్ (

పుణులను ావ్గ సుత్ ాన్ము

ిశ / DISA ) Pre ‐ Questioner ( ముందు పర్ ాన్వ )

https://docs.google.com/document/d/1pAo5d4RkhF0np1fyNzAz8vB1uGYO2ramQZtmy‐2Tiz8/edit?usp=sharing

దటి ో

‐ Day‐1

ఎలకిట్ర్ ిటీ , ఎలకాట్ర్ క్స్ , ి టల్ ఎలకాట్ర్ క్స్, కమూయ్ కేషన్స్ కథ కమా
ట్ లు బైట్ లు ,
ెమ ీ లు , RAM,

ెమ ీ లు ,

ర్డ్

షు

ప్ లు , ార్ ెసర్ లు ,

ిస్క్ లు , మదర్ బో రుడ్ లు ,

ిసట్ం ి ో ర్స్ లు ,

ిసట్ం క ఫ్గ ేషన్ లు

ఇంట ెన్ట్ , బార్డ్ బాయ్ండ్ ఇంట ెన్ట్ ల లో వ ాయ్ ాలు
మనవ మనుగడ లో కంపూయ్టర్ ాతర్ , కంపూయ్టర్
ఈ లాంటి ఎ ోన్ ోన్ మం

ెండవ ో

షయాల ో

ద అవ ాహన లేఖ ో ే మనం ఏ

దలవుతునన్ ఈ ఉ త కంపూయ్టర్ టైర్ ంగ్ ో ర్ ర్ాం ను స ివ్

‐ Day-2

ిశ ( ి టల్ ఇం ియా ామ్ర్ట్ అ వర్స్) DISA ఉ త కంపూయ్టర్ టైర్ ంగ్ ో ర్ ర్ాం లో
ాగం ా ెం ో ో
బో రుడ్ ,

ర్డ్

కంపూయ్టర్

ిసట్ం

కక్ ఇన్ పుట్ అవుట్ పుట్ ప ిక ాలు , మదర్

ిస్క్ , BIOS బే ిక్ ఇన్ పుట్ అవుట్ పుట్ ిసట్ం , POST పవర్ ఆన్ ెల్ఫ్

టెస్ట్ , ిసట్ం ి ో ెస్స్ , ిసట్ం క ఫ్గ ేషన్ , లాంటి ఎ ెన్ ోన్

ర్డ్

ేర్ షయాల

ద

చ ాచ్ ో ట్ ి ాల బా ా జ ి ిం ి.
ఈ ో

ెప్షల్ టా ిక్ "

ఈ ఇంట ాకిట్వ్

ద హో ం వర్క్ ఇవవ్టం జ ి ిం ి .

ష
ె న్స్ లో ఎ ోన్ ోన్ పర్శన్లు జ ాబులు

అంద ి లో కూ ా ఎం ో
ర ిప్ం

ై ల్ స్
ె అ ిల్ కేషన్స్ "

కు ె య

టాలెంట్ ఉం ి, ఆ టాలెంట్

ెల్ఫ్ కా ఫ్ ెనుస్ ( ఆతమ్ ెత్ రయ్ం ) క

స్ అవువ్తు ాన్ం?

ిం ే పర్యతన్

బయటకు

ే మా ఈ ిశ ( ి టల్

ఇం ియా ామ్ర్ట్ అ వర్స్) DISA ఉ త కంపూయ్టర్ టైర్ ంగ్ ో ర్ ర్ాం ముఖయ్ ఉ ద్ శ
ే య్ం .

గ పరుచ్కోం ి

DISCUSSED / WORKED ON TOPICS DURING DISA'S ONE WEEK LONG COMPUTER TRAINING
PROGRAM.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

What is computer? Where it can work? How it works? What all
a computer can do?
What is CPU? What a CPU can do? How it looks like?
Which is input device for a computer and which is an output
device for computer?
What is data?
What is mother board? What it does?
How a mother board works? Why it is mother board?
What is RAM ? what it does?
What is HDD? What are its specifications?
What is SMPS ? why it is used?
What is RS232 serial connector? Where it is?
What is parallel port and for what it is used?
What is USB and what are the benefits of USB ports?
What is difference between USB2.0 to USB 3.0?
What is flash memory?
How many kinds of different RAMs are used in computers?
Why server?
What is the difference between smart phone, tab, notepad,
laptop, desktop computers?
What are the advantage in flat monitors
How many keys in a keyboard?
What is connector name for connecting monitor at the back
panel of the computer?
What is the difference between a CD plates to DVD plate?
What are all the deferent kind of CPUs?
What are all the resources of a computer?
What is a system configuration?

25. Where will you connect your speaker box at the back panel of
the system box?
26. How will you record your own voice in to the computer?
27. Inside the computer what are all the different kinds of the
cables used?
28. How all the chips on the mother board get connected each
together?
29. Why micro processor? Why the name given?
30. What a micro processor does?
31. How do we measure the system working speed, on which it
depends?
32. What is GUI?
33. How many buttons on the mouse?
34. Why the wheel on the mouse?
35. What is post?
36. What is BIOS?
37. What is a program?
38. What is CMOS setup?
39. What is an operating system? How it helps?
40. What is an interface ? where all the places you can make use of
interfaces?
41. What all the things an operating system will do?
42. What do you mean by a computer network?
43. What a HUB does?
44. How many ways you can get connected to internet?
45. What is the difference between intranet to internet?
46. What is INTERNET?
47. What all the things you can do with internet?
48. What is a file?
49. How to create a folder?

50. What are all the different kinds of files?
51. What is a file extension? What way that helps you?
52. What are all the different operating systems you know and
mentions the benefits among them?
53. Where is task bar?
54. What do you mean by switching windows? How it can help
you?
55. How do you get information / data?
56. How do we store the data?
57. How do we measure the data?
58. What storage space?
59. How many bits make a Byte and how many Bytes make a Kilo‐
Byte? And how many KB makes a MB? And how many MB
makes a GB? And how many GB makes a TB?
60. Where is desk top and how the name given?
61. What is booting? Why it is required?
62. Where is the BIOS program (in which chip) on the mother
board?
63. Why a battery on the mother board?
64. What is the software?
65. Mention few third part software?
66. What is internet and where it is?
67. What is a network and how many different kind of network you
know?
68. What is the difference between a stand alone computer to a
networked computer?
69. What is a internet browser?
70. Mention the different kinds of browsers you have come across?
71. How do we search required information from internet?
72. What is URL?

73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

What are the deferent domains?
What you mean by online?
What all the things you can do online?
What is internet protocol ? IPv4 IPv6
What is DNS?
Why do you need DNS?
What kind of internet connections you have?
What is email? What you can do with email?
What is an image?
How many ways you can get images?
What you can do with images?
How do you edit images?
What is resolution?
What is MegaPixel?
What are all the deferent types of images i.e filetypes?
What is the deference between the image size to image data
size?
What are all the different file types of video clips?
How to buy a good computer / laptop?
How to select a good projector?
What is an application?
How do we prepare PPTs?
What is IoT? How it can greatly help us?
How you can help to people of your village?
What are the benefits’ of digital technologies towards Digital
India.
How will you get connected to your own dynamic governments
at state and central?
What is googling? How many ways you can benefit from it?
What is search engine optimization SEO

100. What is the intension of program DISA?

"Digital India Smart Achievers" ( DISA) @ Pasivedala March2017 Photo
Album
https://goo.gl/photos/qX3tcjkGwj5tMes76

Digital India Smart Achievers(DISA) Computer literacy Program for Children of ZPHS
Pasivedala, W.G.Dt, A.P Photo Album
https://goo.gl/photos/FJWTPd3UeP6doMNE9

Additional Resources
కంపూయ్టర్ ప ిజఞ్ ానం ఎందుకు, అవసర
ఎవరు

ైన కంపూయ్టర్

ైపుణాయ్లు, ఏ అం ాలను

ేరుచ్కో ా ?, ఎకక్డ

ేరుచ్కో ా ?,

ేరుచ్కోవచుచ్?, ఇపుప్ ే కంపూయ్టర్ టర ీ ిశ ా అడు య
ే ం ి...

http://www.sakshi.com/news/education/computer-technology-kilakamavutunna-interviews-249360
యాప్ తయారు ే ద్ ాం పదం ి!..

http://in.eenadu.net/social-media/social-media.aspx?item=social-media-news&no=101

ఆకాశ ాణి లో 2017 మా ిచ్ ెల 26వ ే ీ న పర్ ాన మం ర్ ‘మన్ కీ బాత్’ ( మనసులో మాట కారయ్కర్మం) లో " చవక
యయ్ం ాయ్ ారం ే ి ా

ి టల్ వయ్వసథ్

ావ్ ా ి టల్ ే

ెంట్ ే ద్ ాం " (కాయ్ష్ లెస్)

http://www.pmindia.gov.in/te/news_updates/%E0%B0%86%E0%B0%95%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E
0%B0%A3%E0%B0%BF-%E0%B0%B2%E0%B1%8B-2017‐
%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%9A%E0%B0%BF-%E0%B0%A8%E0%B1%86%E0%B0%B2‐
26%E0%B0%B5/

ా

ేశ పర్జలా ా, నలల్ ధనం, అ

మం ి

పటల్ జరుపుతునన్ ో ాటా న్ మనం ముందుకు న ి ిం ా స్ ఉం ినూట ా క కోటల్

ేశ పర్జలు ఈ ఏ ా ి కాలంలో ెండునన్ర

లో పర్కటిం ాంనూట ా క కోటల్ మం ి
ఆరు

ేల కోటల్

ేశ పర్జల కోసం

ి టల్ లా ా ే లు జరపగలమ
ే ేఈ ప

ెలలోల్ పూ త్ ి ే ెయయ్గలరుబ ిలో కటేట్ ‐లా ా ే లకు ెండునన్ర

ా ె ల్ ద్ ాం ైళళ్లో పర్యాణిం

ా ., మా ాలోల్ పర్యాణిం

ి టల్

యయ్ం

ాయ్ ారం

ే ా కి ఎంత

ేవ

ేయచుచ్

ే
ీ

ెంట్
వలల్

ే ద్ ాంచవక
రు

ే ి ా

య
ే గల ో

ా

ి టల్

ి టల్ వయ్వసథ్

సంక ప్ంచగల ా ?

ేము బ ెజ్ ట్

ారు త

ేత్ ఒక సంవతస్రం వరకు ఆ ా స్న ప

లేదు

ేల కోటల్

ి టల్ రుసుం నగదు రూపంలో కాక

ి టల్

ె ల్ ంపులు జరుపు ాంమందులు కొను ోలు
ావ్ ా ే ద్ ాం.

ో

ా ీ

రు ఊహించుకోలేరు , నలల్ ధనం అ

ే ి ా

తంలో ఇవ న్ మనం
పటల్ జ ి ే ో ాటంలో

ర ై కు ి ా మారగలరు. పర్జలకు ఇవ న్ ే ిప్ంచడం కోసం, పర్జలను ైతనయ్వంతులను ెయయ్డం కోసం గత కొ ిద్ ో లోల్
ధన్

ే ా

ాలూకూ ఎ ోన్ కారయ్కర్మాలు జ ి ా

పూ త్ ి ాఠం కొరకు కిర్ంద ంక్ కిల్క్

ేయం ి ...

యావ ద్ ేశంలో , ోటల్ ో వయ్వ

ొక
ి ‐

ాలను త గ్ ించ ా కీ మన వంతు కృ ి ే ద్ ాం.

https://www.youtube.com/watch?v=0SCLDeI-oLA
https://goo.gl/photos/FJWTPd3UeP6doMNE9

ి టల్ కాల్సు రూములు ‐ ఈ టీ

ి ో ర్ట్

https://www.youtube.com/watch?v=glk3p22J5Eo
Connecting to Internet through various ways at ZPHS Pasivedala a class by Srinivas. S.G
https://www.youtube.com/watch?v=yiy6_1gk734

Web Browsers and Email working for Children of ZPHS Pasivedala a class by Srinivas.S.G
https://www.youtube.com/watch?v=uZB3J3ILYOU

http://www.digitalindia.gov.in/
Digital India Film ‐ఇ ి ఒక

ారత

ేశం , మ ొక

ారత

ేశం కథ ( Telugu Version)

https://www.youtube.com/watch?v=TqNhcY31IzQ

Digital India Week ‐ NIC WEBCAST ON 1st July 2015
https://www.youtube.com/watch?v=sPzCPFsxoZY
The Prime Minister, Shri Narendra Modi's speech at the launching ceremony of Digital India Week, in New Delhi on
July 01, 2015

https://www.youtube.com/watch?v=00vW6hUFKRQ

