
சுற்றறிக்கை இல. 21/2017 

சகல மாகாண கல்விச் சசயலாளர்கள், 
சகல மாகாண கல்வி பணிப்பாளர்கள், 
சகல வலய கல்விப் பணிப்பாளர்கள், 
சகல ககாட்ட சபாறுப்பு பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் / உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், 
சகல பிரிகவனாதிபதி குருமார்கள், 
சகல அதிபர்கள். 
 
பாடசாகலைள், பிரிவேனாக்ைள் மற்றும் சைல ைல்ேி நிறுேனங்ைளுக்கும் இகையத்தள ேசதி 
ேழங்ைல். 
 

1. நவனீ தகவல் சதாழினுட்ப புரட்சியுடன் தற்கபாததய உலகம் எண்சார் சமூகமாக (Digital Society) 
வளர்ச்சி அதடந்துள்ளது. அவ்வாறான எண்சார் சமூகத்துக்குப் சபாருத்தமான எண்சார் குடிமக்களாக 
(Digital Citizen) எதிர்காலத்தில் இலங்தக மாணவர் பரம்பதரயாக ஆக்குவதற்காக கததவயான தகவல் 
சதாழினுட்ப உட்கட்டதமப்பு வசதிகள் அபிவிருத்தியின் கீகழ பாடசாதல மற்றும் பிரிகவனாக்கள் 
இதணயத்தில் நூதழயும் வாய்ப்தப உருவாக்குவது பிரதானமான கததவ என்று அதடயாளம் 
காணப்பட்டுள்ளது. அதற்கதமய, இந்த இதணயத்தள சதாடர்பு மிகவும் கவகமாகவும், பாதுகாப்பு 
மற்றும் ஏற்கத் தக்க சசலவு சகாண்டதாக இருக்க கவண்டும். அத்ததகய இதணயத் தளத்ததப் 
சபாருத்துவதற்குத் கததவயான அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் வழிகாட்டல்கள் இந்த சுற்றறிக்தகயுன் 
வழங்கப்படுகின்றது. 

 
2. இந்த இதணயத்தள வசதி வழங்கலுக்கான நடவடிக்தககள் ஒருங்கிதணத்தல் மற்றும் 

இதணயத்தளம் சம்பந்தபட்டதவகதள உரியவாறு பயன்படுத்தல் சதாடர்பாகவும், கண்காணிப்பு 
மற்றும் ஒழுங்கு முதறக்கு அதமய சபாறுப்புகூறுதல் கீழ்வருமாறு. 
 

i. கதசிய மட்டம் -   கல்வி அதமச்சில் தகவல் மற்றும் சதாடர்பாடல் சதாழினுட்ப 
கல்விப் பணிப்பாளர். 

ii. மாகாண மட்டம் – மாகாண தகவல் மற்றும் சதாடர்பால் சதாழினுட்ப ணருங்கிதணப்பு 
அலுவலர். 

iii. வலய மட்டம் – வலய தகவல் மற்றும் சதாடர்பால் சதாழினுட்ப ணருங்கிதணப்பு 
அலுவலர். 
 

3. அரசாங்க பாடசாதலகள். 
1. பாடசாதல அடிப்பதடயிலான முகாதமத்துவத்தத வலுப்பத்தும் முகமாக 2013. 11. 28 ம் திகதி 

சவ ளியிடபடபட்ட இல. 2013/07 சகாண்ட சுற்றறிக்தக மற்றும் வழிகாட்டிக் தகநூல் இல. 12 
இல் கீழ் தரப்பட்டுள்ள பாடசாதல சகாள்முதல் சசயற்பாடுக்கு உரிய அறிவுறுத்தல்களின்படி, 
பாடசாதலயின் கததவப்பாடுகதள பிதழயின்றி அதடயாளம் கண்டு பாடசாதலக்குப் 
சபாருத்தமான இதணயத்தள சதாடர்தப சதரிவு சசய்வதற்கு இந்த புதிய அறிவுறுத்தல் ஏட்டில் 
மூலம் கததவயான வழிகாட்டல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அவ்வாகற, பாடசாதலக்கு இதணயத்தள 
வசதிகள் வழங்குதன் சபாருட்டு இதற்கு முன்னர் பயன்படுத்திய நதடமுதறயில் காணபட்ட 
குதறகதளக் கதளந்து, உரிய கட்டணம் வழங்குவதற்கு கததவயான அறிவுதரகளும் இதில் 
தரப்பட்டுள்ளன. 
 

2. இதணயத்தள வசதிகதளப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கும் பில்களுக்குப் பணம் சசலுத்துவதற்கும் 
குறித்த பாடசாதலயால் கீகழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதறதய பின்பற்ற கவண்டும். 

      
i. இந்த சுற்றறிக்தகயுடன் வழங்கப்பட்டுள்ள பாடசாதலக்கு இதணயத்தள வசதிகள் 

வழங்கல் வழிகாட்டி தகநூலின் அறிவுறுத்தலுக்கு அதமயவும் 2013/07 ம் இலக்க 
சுற்றறிக்தகயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாடசாதல சகாள்முதல் சசயற்பாட்டு  
வழிமுதறகதள பின்பற்றி பாடசாதலகளுக்கு சபாருத்தமான இதணயத்ளத்தத சதரிவு 
சசய்தல். இதற்கு சதாழினுட்ப உதவிதய பாடசாதல மதிப்படீ்டுக் குழுவிலிருந்து 
சபறப்பட கவண்டும், அவ்வாறு சபற்றுக்சகாள்வது இயலாததாக இருந்தால் வலய 



கட்புல மற்றும் வதலப்பின்னல் பிரச்சிதன தீர்த்தல் குழு ஆசிரியர்களின் உதவிதயப் 
இதற்காகப் சபற்றுக்சகாள்ள கவண்டும். 
 

ii. இதணயத்தள வசதிகதள சபற்றுக்சகாள்வதற்கு சசலுத்தப்பட கவண்டிய மாதாந்த 
கட்டணத்தத பாடசாதலயால் வருடாந்த அபிவிருத்தி திட்டமிடலின் மறுசீரதமப்புச் 
சசலவின் சகாண்டு சசல்லப்படும் சசலவு  விடயம் இல. REx 3.2 இன்  கீழ் பாடசாதல 
வரவு-சசலவுத் திட்டத்தில் உள்ளிட்டு இந்த பில் சகாடுப்பனவுகதளச் சசய்வதற்குத் 
கததவயான மாதாந்த நிதிசயாதுக்கீட்தட தீட்டிக் சகாள்வதற்கு ஆண்டுகதாறும் ஆவன 
சசய்ய கவண்டும்.  

 
iii. இந்த பில்களுக்குப் பணம் சசலுத்தல் பற்றிய விபரம் கவறாக ககாப்பிடப்பட்டு கபணி 

வரல் கவண்டும்.அத்துடன் 2013/07 சுற்றறிக்தகயின் அறிவுறுத்தலின்படி இதணயத்தள 
இதணப்புக் கட்டணம் சதாடர்பிலும் கணக்கு தவத்திருக்க கவண்டும். 

 
 

4. பிரிகவனா மற்றும் பிற கல்வி நிறுவனங்கள். 
1. இந்த வழிகாட்டி நூலில் காட்டப்பட்டுள்ள இதணயத்தள பக்ககஜுக்கு உரிய விபரக் 

குறிப்புகள் தற்கபாது பாடசாதலகளில் நிலவும் கததவப்பாடுகதள பரிசீலதன சசய்ததன் 
ஊடாக தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.  பாடசாதலகதள விட பிரிகவனாக்கள் மற்றும் கல்வி 
அதமச்சின் கீழ்வரும் தனய கல்வி நிறுவனங்களில் இதணயத்தள வசதிகதள பரிசீலதன 
சசய்து இந்த வழிகாட்டி நூலின் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் ஒழுங்குகள் வதரயப்பட்டுள்ளன. 
 

2. இந்த விபரக்  குறிப்புகளுக்கு கவறான கததவப்பாடுகள் நிலவும் சமயத்தில் சகாள்வனவு 
அறிவுறுத்தல்கதளப் பின்பற்றி  விபரக் குறிப்த் தயார் சசய்து இதணயத்தள வழங்கதல 
கமற்சகாள்ள கவண்டும். பிரிகவனா மற்றும் ஏதனய கல்வி நிறுவனங்களால்  சபற்றுக் 
சகாள்ளப்படும் இதணயத் தளத்துக்கு அந்த நிறுவனங்களால் மாதாந்த பில் கட்டணம் 
சசலுத்தப்படல் கவண்டும். 

 
5. பாடசாதலகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு இதணயத்தள வசதிகதள பரிசீலதன சசய்தல் 

சம்பந்தமாக இதுவதர சவளியிடப்பட்டுள்ள சுற்றறிக்தகயின் ஆகலாசதனகதள பின்தள்ளி 
இனிகமல் இந்த சுற்றறிக்தகயின் ஒழுங்கு மற்றும் விதிமுதறகள் வலிதமயானதாக இருக்கும். 
என்று அறியத் தருகிகறாம். 

 
 
 
 
சுனில் செட்டியாராச்சி 
சசயலாளர் 
கல்வி அதமச்சு 
 
பிரதிகள் - 

01. கணக்காளர் நாயகம் 

02. கல்வி அதமச்சின் சகல கமலதிக சசயலாளர்கள்.  
03. ததலதம ஆதணயாளர் (ஆசிரியர் கல்வி), கல்வி அதமச்சு 

04. சகல கல்விப் பணிப்பாளர்கள், கல்வி அதமச்சு 

05. சகல மாகாண தகவல் சதாழினுட்ப இதணப்பு அலுவலர்கள்  
06. சகல வலய  தகவல் சதாழினுட்ப இதணப்பு அலுவலர்கள்  
07. சகல கணினி வள தமயங்களின் சபாறுப்பு ஆகலாசகர்கள்  

 

 
 
 
 



 
 
 
சுற்றறிக்கை இல. 21/2017(I) 

 

சகல மாகாண கல்விச் சசயலாளர்கள், 
சகல மாகாண கல்வி பணிப்பாளர்கள், 
சகல வலய கல்விப் பணிப்பாளர்கள், 
சகல ககாட்ட சபாறுப்பு பிரதிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள் / உதவிக் கல்விப் பணிப்பாளர்கள், 
சகல பிரிகவனாதிபதி குருமார்கள், 
சகல அதிபர்கள். 
 
பாடசாகலைள், பிரிவேனாக்ைள் மற்றும் சைல ைல்ேி நிறுேனங்ைளுக்கும் இகையத்தள ேசதி 
ேழங்ைல். 
 
கமற்படி விடயம் சதாடர்பாக சவளியிடப்பட்டுள்ள 2017/06/21 ம் திகதிய கல்விச் சுற்றறிக்தகயின் 2 ம் வாசகம் 
சதாடர்பில் தங்களின் கவனம் ஈர்க்கப்படுகின்றது. 
 
02. அந்த சுற்றறிக்தகயின் இதணப்பு 02, இத்துடன் இதணக்கப்பட்டுள்ள திருத்த இதணப்பு 02 இன்படி 
திருத்தம் சசய்யப்பட்டுள்ளது. 
 
 

 

 

 

சுனில் செட்டியபராச்சி 
சசயலாளர், 
கல்வி அதமச்சு. 
 

 

  

 

 

 



1 
 

பாடசாலயகளுக்கு இலை லசதி லறங்கல் ததாடர்பான லறிகாட்டல் சஞ்சிலக 

 

1.0 எட்டுதாத்த கல்லி முலமலில் தகலல் ற்ரம் ததாடர்பாடல் ததாறினுட்ப பன்பாட்லடப் தபாருத்துலலத இயக்காகக் 

தகாண்டு பாடசாலயகளுக்கு இலைத் ததாடர்லப லறங்கப்படுகிமது. அதன் மூயம் கீழ் லரும் ந ாக்கங்கலர அலடலதற்கு 

திர்பார்க்கப்படுகின்மது. 

 

குரங்காய ந ாக்கம் 

 

 இலைத்தில்  ியவும் லரங்களுக்குள் நுலறதல் 

 கற்மல் கற்பித்தல் தசற்பாடுகளுக்கு உள்ந ாக்கம் லறங்கல் 

 கற்மல் கற்பித்தல் தசற்பாடுகரின் தத்லத அபிலிருத்தி தசய்தல். 

 இற்லமப்படுத்தப்பட்ட அமிலில் நுலறமம் லாய்ப்லப ற்படுத்தல். 

 புத்தாங்கங்கலர உருலாக்க ாைலல ஊக்குலித்தல். 

 ஆசிாிர் ாைலர் ததாடர்பாடலுக்கு ஊடகதான்லம லறங்கல். 

 பாடசாலயில் கற்மல் முலமலகலர அதிகாகப் பன்படுத்த லாய்ப்பரித்தல். 

 கல்லி முகாலத்துலத்துக்கு உாி தசற்பாடுகளுக்குப் பன்படுத்த ஊக்கரித்தல். 

  

 

 டுத்தகாய ந ாக்கம் 

 

 பாடசாலயகரில் புதி ஆங்கங்கலர உருலாக்கல். 

 புதி அமிலால் இற்லமப்படுத்தப்பட்ட ஆசிாி சமூகத்லத உருலாக்கல். 

 சு கற்மல் மூயம் அமிலலத் நதடிச் தசல்பலாகச் தசய்தல். 

 லிர்சன கற்மல் லாய்ப்புக்கு ாைலல ததார்புபடுத்தல். 

 ாைலாிலடந அமிவுப் பாிாற்மம். 

 முலமான திப்பீட்டு தசல்முலமலக் கட்டிதழுப்புதல். 

 குமித்த தசற்பாடுகரால் கல்லி முகாலத்துலத்லத லலுப்படுத்தல். 
 

த டுங்காய ந ாக்கம். 

 திர்காய ததாறில் உயகுக்கு இலசலான ாைல சந்ததில உருலாக்கல். 

 ததாறினுட்பத் தலகல தகாண்ட குடிக்கலர உருலாக்கல். 

 கைினி அமிலல நம்படுத்தல். 

 ண்சார் பகிர்லல (Digital divide) குலமத்தல். 

 ஆண் தபண் சத்துலம் (Gender Equity). 

 பண்பு  ிலமந்த ஆற்மல்ிக்க சமூக லலயப்பின்னலய உருலாக்குதல். 

 கல்லி முகாலத்துல தகலல் முலமகரில் இலைக்கப்பட்ட பாடசாலய முலமலல  ிரவுதல்.  
 
1.1 பாடசாலய இலைத்லதப் பன்படுத்தற் தகாள்லக (School Internet Usage Policy) 

    பாடசாலயகரில் இலைத்லதப் பன்படுத்தும் நபாது கீநற குமிப்பிடப்பட்டுள்ர அமிவுரத்தல்கலர பின்பற்ம நலண்டும். 

 

 தபாருத்தற்ம இலைத்லதப் தபாருத்துலலத தலிர்ப்பதற்காக Web-filtering Software மூயம் தடுக்கப்பட்டு 

பாடசாலயகளுக்கு தபற்ரக் தகாடுக்க நலண்டிநற்படும். அந்த பாதுகாப்பு முலமல ீமி தசற்படக் கூடாது. 

 ஆசிாிர்கள் ற்ரம் ாைலர்கள் ஆகி இருபகுதிினருக்கும் இலைத்லதப் பன்படுத்துலது சம்பந்தாக 

பிற்சிரித்தல் ற்ரம் லிரக்கரித்தல் கல்லி அலச்சு, ாகாை கல்லித் திலைக்கரம், லயக் கல்லி அலுலயகம் 

ற்ரம் பாடசாலய மூயாக லறங்கப்படும். 

 கற்மல் தசற்பாடுகளுக்கு தலரிிலிருந்து தபற்ம, அனுதிக்கப்படாத தன்தபாருலர பதிநலற்மம் (Upload) ற்ரம் 
பதிலிமக்கம் (Download) தசய்லதற்கு அனுதி இல்லய. 

 லலஸ்தடுப்பு தன்தபாருள் ததாடர்ச்சிாக இற்லமப்படுத்தப்ப படல் நலண்டும். 

 ஆசிாிர்கரின் அனுதிின்மி ந்ததலாரு நசிப்பு ஊடகத்லதமம் (CD, DVD, Pen Drive, etc) பன்படுத்தக் கூடாது. 

 பாடசாலயக்கு அல்யது பாடசாலய ற்ரம் சம்பந்தப்பட்டலர்களுக்கு இழுக்கு ற்படாதா லண்ைம் இலைத்லதப் 

பனபடுத்த நலண்டும். 

 சட்ட முைான, தபாருத்தற்ம தலப் தரங்களுக்குள் கற்பலன பண்ைி நுலறக் கூடாது. 

 திடிதன்ர,  ததாிாத்தனாக அல்யது  தலமாக எரு ாைலர்  அவ்லாமான தபாருத்தற்ம  தலப் தரத்தில் நுலறந்தால் 

அது தததாடர்பாக உடனடிாக  ிர்லாக ஆசிாிாிருக்கு (Administrator) அமிலிக்க நலண்டும்.  

 ாைலர்கள் கல்லித் நதலலக்காக ாத்திந இலை லசதிலத பன்படுத்த நலண்டும். 

 இலைத்தின் ஊடாக (தலப் தரத்தில் அல்யது நலர ஊடகங்கரில்) ாநதனும் தகலலய பதிலிமக்கம் தசய்து நலர 

நதலலக்காக பன்படுத்த நலண்டுானால் அதன் தலரிமட்டு உாில குமிப்பிடப்படல் நலண்டும்.  

 ந்ததலாரு சந்தர்ப்பத்திலும் தனிப்பட்ட தகலல்கலர இலைத்தில் பதிலிடுதலய அல்யது தலரிிடுதலயத் 

தலிர்த்துக்தகாள்ர நலண்டும். 
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 பாடசாலயின் தகலல் ததாறினுட்ப தகாள்லகல ீமி ந்ததலாரு தலரிமட்லட தசய்க் கூடாது. 
 இலைத்லதப் பன்படுத்தி நற்தகாள்ரப்படும் சகய தசல்களும் ஆசிாிர்கரின் கண்காைிப்புக்கும் 

கட்டுப்படுத்தலுக்கும் உட்பட்டது ன்பலத ாைலர்களுக்குத் ததாிலிக்க நலண்டும். 

 

1.2 ின்னஞ்சல் (E-Mail) 

 ஆசிாிாின் அனுதி ற்ரம் கட்டுப்பாட்டின் நபாில் பாடசாலயில் ின்னஞ்சலயப் பன்படுத்த நலண்டும். 

 சட்ட லிநாத அல்யது தபாருத்தற்ம அல்யது நலர ாருக்கும் ததாந்தவு ற்படுத்தும் ந்ததலாரு தகலலயமம் ின்னஞ்சல் 

மூயம் பாிாற்மம் தசய்தல் ஆகாது. 

 தனது அல்யது நலர லதும் தனிப்பட்ட தகலல்கலர (முகலாி, ததாலயநபசி இயக்கம்,  ிறற்படம்) ின்னஞ்சல் ஊடாக 

பாிாற்மம் தசல் ஆகாது. 

 ின்னஞ்சல் மூயாக அல்யது இலைம் மூயாக அமிப்பட்ட ந்ததலாரு தனி பருடனும் ந ருக்கு ந ர் லிலாதம் தசய்தல் 

ஆகாது. 

 ின்னஞ்சல் மூயம் இலைப்புகலர அனுப்பும்நபாது ஆசிாிாின் அனுதிமடன் அனுப்ப நலண்டும். 

 

1.3 இலைத்தில் அரலராவுதல் (Internet Chat)  

 இலைத்தில் அரலராவுலதற்கு பாடசாலயில் அனுதி தபற்ரக்தகாள்ர நலண்டும். 

 கல்லி லிடங்களுக்கு ாத்திம் இலைத்தில் அரலராவுதலய நற்தகாள்ர முடிமம், அதுவும் ஆசிாிாின் 

கட்டுப்பாட்டுக்குள் இடம் தபம நலண்டும். 

 

1.4 தலப் தரம் )Web Site) 

 அனுதிக்கப்பட்ட பாடப் உள்ரடகத்லத ாத்திந பாடசாலயின் தலப் தரத்தில் தலரிிடுலதற்கு ாைலர்களுக்கு 

அனுதி லறங்க நலண்டும். 

 தலப் தரத்தில் ாைலாின் தகலல்,  ிறற்படம் ற்ரம் ஆக்கத்லத தலரிிடுலதானால், அதற்கு தபற்நமாாின் அனுதிலப் 

தபற்ரக் நகாண்ை நலண்டும். 

 அனுதிமடன் பாடசாலய தலப் தரத்தில் ாைலாின் ஆக்கத்லத தலரிிட்டால், அதன் உாில ாைலருக்நக உாிது. 

 

1.5 தனிப்பட்ட கருலி - Personal Device 

 இலை பன்படுத்தல் தகாள்லகக்கு அல ாைலர் தது தனிப்பட்ட கருலிகலரப் பன்படுத்தி  ிறற்படம் அல்யது 

வீடிநா டுத்தல், அனுப்புதல், இலைத்தில் நுலறதல் முதயான தசல்கலர பாடசாலயில் நற்தகாள்ர முடிாது.  

நற்கூமப்பட்ட அமிவுரத்தல்கள் ீமப்படும் சந்தர்ப்பங்கரில், 

  எழுக்காற்ர  டலடிக்லக டுக்கப்படும் (ழுத்து மூயான ச்சாிக்லக, குரகிகாய இலை   

 நுலறவுத் தலடதசய்தல் முதலின). 

 இவ்லாமான தலமான தசல்கலர ததாடர்ந்து தசய்தால் நயதிகாாிகளுக்கு முலமப்பாடு தசய்ப்படும். 

 

இந்த அமிவுரத்தல்கலர உள்ரடக்கி தாாிக்கப்பட்டுள்ர இலைப்பு 1 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர இலைத்லதப் பன்படுத்தல் 

ததாடர்பில் ாைலர் அமிவுரத்தல் லகநட்டானது இந்த லசதிலப் பன்படுத்தும் ாைலர்களுக்குக் தகாடுத்து, அது 

ததாடர்பில் லிரக்கப்படுத்தி, அந்த அமிவுரத்தல்  லகநட்லடப் பின்பற்ரலகக் கூரம் ாைலர் ற்ரம் தபற்நமாாின் 

இைக்கத்லதப் தபற்ரக்தகாள்ர நலண்டும். பாடசாலயில் இலைத்லதப் பன்படுத்தும் தகாள்லகத் திட்டத்லத சகய 

ாைலர்களுக்கு ப்நபாதும் அமிலித்துக் தகாண்டிருக்க நலண்டும். அது சம்பந்தான அமிவுரத்தல் லகநட்லட ாைலர்கள், 

ஆசிாிர்கள் ற்ரம் தபற்நமார்கள்  ன்மாக்க் காைக்கூடி இடத்தில் காட்சிப்படுத்த நலண்டும்.  
 

2.0 பாடசாலயக்குப் தபாருத்தான இலை ததாகுப்லப தபற்ரக்தகாள்ரல். 
கல்லி அலச்சினால் பாிந்துல தசய்ப்பட்ட இலைப்பு 2 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர இலைத் ததாகுப்புகரில் (தபக்நகஜ்) 

தபாருத்தான ததாகுப்லப அதில் குமித்த லிலயில் இலை நசலல லறங்கு ாிடிருந்து  தபற்ரக் தகாள்ர நலண்டும். 

  
பாடசாலயக்கு தபாருத்தான இலைத் ததாகுப்பு தபக்நகல ததாிவு தசய்மம் நபாது கீழ்க் காைப்படும் நதர்லரலல 

கலனத்தில் டுத்துக் தகாள்ர நலண்டும்.  

 

 இலைத்லத தபாருத்துலதற்கு எரு தடலலில் இலைக்கக் கூடி கைினிகரின் அதிமச்ச ண்ைிக்லக (பாடசாலயில்)   
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 பாடசாலயால் இலைத் ததாகுப்பு ஊடாக தபற்ரக்தகாள்ர லிரும்பும் நசலலகள். 

 எரு ாதத்தில் பாடசாலயால் இதற்காக லறங்கக் கூடி அதிமச்ச  ிதி. 

 தற்நபாதும் இலை ததாகுப்பு உள்ரதாின் அந்த ததாகுப்லப தகாண்டு  டத்துலது அல்யது இந்த புதி இலைத் 

ததாகுப்புக்கு ாரலலத நதலலின் அடிப்பலடில் நற்தகாள்ளும் ஆற்மல். 

 பாடசாலயின் நதலலக்நகற்ப த்தலன இலைத் ததாகுப்லபமம் பன்படுத்தும் ஆற்மல். 

 பாடசாலய அலந்திருக்கும் பிநதசத்தில் ிகவும்  ல்ய கலநஜ் (Coverage) தசய்மம் இலை லறங்கு ல 

அலடாரம் காைல்.  

 தமநபாது குமித்த பிநதசத்தில் கலநஜ் ஆகும் ிக  ல்ய தசற்மிமனுள்ர ததாறினுட்பத்லத அலாரம் காைல் ( உதா - 

4G Broadband, ADSL, WiMax, ...). 

 பாடசாலயால் தீர்ானிக்கப்படும் இலைத் ததாகுப்லபப் தபற்ரக் தகாள்லதற்கு ற்மலார ததாடர்லப ற்படுத்திக் 

தகாள்லதற்கு குமித்த  ிரலனங்கரின் ததாடர்பு அலுலயர்கரின் ததாலயநபசி இயக்கம், ின்னஞ்சல் முகலாி இலைப்பு 3 

இல் தப்பட்டுள்ரன. 

 

இலைப்பு 2 இல் தபக்நகல ததாிவு தசய்தல் சம்பந்தாக லிநசட லிடங்கள் குமிப்பிடப்பட்டு இருந்தால் அந்த 

லிடங்கலர கலனத்தில் டுத்துபக் தகாள்ர நலண்டும். 

 

நநய நதர்லரலின் கீழ் பாடசாலய நதலலக்கு ிகவும் தபாருத்தான இலைத் ததாகுப்பு ற்ரம் நசலல லறங்கு ல 

பாடசாலய தகாள்லனவுக் குழு மூயம் ததாிவு தசய் நலண்டும். இதற்குத் நதலலான ததாறினுட்ப உதலில லய 

லன்தபாருள் ற்ரம் லலயப்பின்னல் தீர்வுக் குழு மூயம் தபற்ரக் தகாள்ர முடிமம். 

 

 பாடசாலயில் கைினி பன்படுத்தும் லிசாயான எரு இடத்திலன இலைத் ததாகுப்பு  ிரவுலதற்கு ததாிவு 

தசய் நலண்டும். 

 Router (திலசலி), Serial number, ததாகுப்பு லறங்கப்பட்ட திகதி ற்ரம் Circuit ID நபான்ம தகலல் 

உட்பட சம்பலத்திட்டு ட்டில் (தயாக்புக்) குமிக்கப்படல் நலண்டும். 

 Router (திலசலி) தபாருட் பதிநலட்டில் பதிப்படக்கூடாது. அத்துடன் இந்த தகலல் உள்ரடங்கி நகாப்பு 

என்லம இலை ததாகுப்பு ததாடர்பில் நபைிலல் நலண்டும். 

 

 

2.1 இந்த இலை நசலலமடன் லறங்கப்படும்  லன நசலலகள்.  

 Web filtering நசலல. 

 

2.2  இலை ததாகுப்புக்கு அமலிடப்படும் கட்டைம் ற்ரம் தசலுத்து முலம.  

 

1. ஆம்ப  ிரவுதல் கட்டைம் (Router கருலிக்குாி நசலலக கட்டைத்திடன்). 

 இந்த இலைத் ததாகுப்பு பக்நகஜ் ாவும் ஆம்ப  ிரவுதல் கட்டைம் இல்யால் லறங்கப்படும். 

 இந்த இலை ததாகுப்புக்கு உாி ஆம்ப  ிரவுதல் தசய்த பின்னர், அந்த ததாகுப்பு உாி முலமில் 

தசல்படுகிமது ன்ம அமிக்லகல அதிபர் க்கல்லி அலச்சின் தகலல் ற்ரம் ததாடர்பாடல் ததாறினுட்ப கிலரக்கு 

 கலுடன், லய தகலல் ததாறினுட்ப இலைப்பு அலுலயருக்கு லறங்க நலண்டும். (அது சம்பந்தாக இலைப்பு 4 ப் 

பன்படுத்தவும்). 

 ஆம்ப  ிரவுதலுக்கு ற்மலார தபாருத்தப்பட்ட Router கருலி குமித்த இலை நசலல லறங்கு ருக்கு 

தசாந்தானதாகும்.  

 

2. ாதாந்த பில் கட்டைம் 

 ாதாந்த கட்டைம் குமிக்கப்பட்ட பில் குமித்த நசலல லறங்கு ால் பாடசாலயக்கு லறங்கப்படும். 

 இந்த ாதாந்த கட்டைம் அடங்கி பில்லுக்கு உாி கட்டைத்லத பாடசாலய குமித்த நசலல லறங்கு ருக்குச் 

தசலுத்த நலண்டும். 

இந்த ாதாந்த கட்டைத்லத தசலுத்துதல் ததாடர்பு குமித்ததான தசயவு 2013/07 இயக்க சுற்மமிக்லகின் 

அமிவுரத்தலுக்கு அல பாடசாலய தாாிக்கும் ஆண்டுக்கான நலலயத் திட்டத்தில் உள்ரிட்டு அனுதி  

தபற்ரக்தகாள்ர நலண்டும். 

  

 

3. நயதி தவு பன்டுத்தல் 

 நயதிக தவுகலரப் தபற்ரக்தகாள்லதற்கு முன்னர் முகாலத்துல குழுலின் அனுதிலப் தபற்ரக்தகாள்ர 

நலண்டும். 

 அந்த நயதி தசயலல பாடசாலயந தபாரப்நபற்க நலண்டும். 

 இது ததாடர்பியான கட்டைம், தபற்ரக் தகாண்ட தபக்நகுக்கு அல லறங்கப்பட்டுள்ர இலைப்பு 02 இல் 

குமிப்பிட்டுள்ரலாமாகும். 
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2.3 தபற்ரக் தகாண்ட இலை நசலல லறங்கலய பன்படுத்தி தபற்ரக் தகாள்ரக் கூடி நசலலகள். 

  

இந்த இலைத் ததாடர்லப பாடசாலய நலலரின் பின்னரும் பாடசாலய லிடுமுலம  ாட்கரிலும் தலரிப் பனாரிகளுக்கு 

நசலல லறங்குலதற்கு பன்படுத்த முடிமம். தலரிாருக்கு லறங்குலதற்கு தபற்ரக் தகாள்ர நலண்டி அமவீடு கல்லி 

அலச்சினால் தலரிிடப்பட்டுள்ர 2005/29 ஆம் இயக்க சுற்மமிக்லகக்கு அலவும் பாடசாலய முகாலத்துலக் குழுலின் 

அனுதிமடனும் நற்தகாள்ரப்படல் நலண்டும். 

 

2.4 பாடசாலய இலைத்லத உகந்த முலமில் பன்படுத்தல் ததாடர்பான பிற்சி. 

 

பாடசாலய முலமலில் இலைத்லதப் பன்படுத்தி ிகவும் சிமந்த கற்மல் கற்பித்தல் தசற்பாடு இடம்தபமச் தசய்லதற்கு 

நதலலான லறிகாட்டல்கள் ததாடர்பில் லலயப்பின்னல் முகாலத்துல தசற்பாடுகலர நற்தகாள்ளும் ஆசிாிர்களுக்கு கீநற 

குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலல உள்ரடக்கப்பட்ட பிற்சி லறங்க நலண்டும். 

 கைினி லலயப்பின்னல் கட்டலப்பு 4 நற்தகாள்ரல் ற்ரம் முகாலத்துலம் (Network Configuration and Management) 

 Server Configuration 

 
2.5 இலைத்லதப் பன்படுத்தல் ததாடர்பான எழுங்குமுலம ற்ரம் நற்பார்லல 

 

1. இலைத்லத பனுர முலமில் பன்படுத்தல் சம்பந்தாக பாடசாலயில் உள்ரக எழுங்குமுலம நற்தகாள்ரப்பட 

நலண்டும். 

 ாராந்த இலை பன்பாடு பற்மி அமிக்லகநடு, கைினி ஆய்வு கூட அமிக்லகநடு, லகுப்பு அமிக்லகநடு, .... 

முதலின கைினி ஆய்வு கூடத்தில் இலைப் பன்படுத்தல் எழுங்குமுலமக்கு பன்படுத்தக் கூடிலல.  

(அது ததாடர்பில் தபாருத்தான தன்தபாருலரமம் பன்படுத்தயாம்).  

 

2. ாதாந்த பன்பாடு ததாடர்பான (Usage) பாிசீயலனதான்லம பாடசாலயக்கு நயதிகாக லயக் கல்லி அலுலயகம், 

ாகாை கல்லித் திலைக்கரம் அல்யது கல்லி அலச்சு மூயாக நற்தகாள்லதற்கு எரு தசன்முலமலமம் குமித்த 

நசலல லறங்குாிடம் தபற்ரக் தகாள்ர நலண்டும்.  

 

 

2.6 இலைத் ததாகுப்லபக் லகலிடல் அல்யது பன்படுத்தும் தபக்நகல ாற்ரதல். 

பாடசாலய மூயம் தபற்ரக் தகாண்ட இலைத் ததாகுப்பின் மூயம் பனுள்ர பன்பாட்லடப் தபற்ரக்தகாள்ர 

முடிலில்லய ன்ர உரதிப்படுத்தப்பட்டால் நசலல லறங்கு ருக்கு அமிலித்த பின்னர் ததாகுப்லபக் லகலிடுலதற்கு 

அதிபர்  டலடிக்லக டுக்க நலண்டும். அவ்லார காைத்துடன் லயக் கல்லிப் பைிப்பாரர், ாகாை கல்லிப் 

பைிப்பாரர் ற்ரம் கல்லி அலச்சின் கல்லிப் பைிப்பாரர், தகலல் ற்ரம் ததாடர்பாடல் ததாறினுட்பக் கிலரக்கு 

அமிலிக்க நலண்டும். 

தற்நபாது பன்படுத்தப்படும் ததாறினுட்பம் பாடசாலயின் தற்நபாலத நதலல ற்ரம் இலை நசலல 

லறங்கு ர்கரின் தற்நபாலத இலை நசலல லசதி லறங்கும் ஆற்மல் ன்பலற்லமப் பாிசீயலன தசய்த பின்னந 

இலைப்பு 02 மூயம் லறங்கப்பட்ட இலை தபக்நகஜ்களுக்கு உாி லிபக் குமிப்புகள் தாாிக்கப்பட்டுள்ரது. 

திர்காயத்தில் உருலாகும் ததாறினுட்ட ாற்மங்கள் ற்ரம் பாடசாலயத் நதலலப்பாடுக்கு அல இந்த லிபக் 

குமிப்புகளுக்கு ாமான நலர இலைத் ததாகுப்பு அமிமுகப்படுத்தல் இடம் தபற்மால் அதற்கு ாமிக் தகாள்ளும் உாில 

பாடசாலய அதிகாாிகளுக்கு உண்டு. 

பாடசாலய மூயம் தபற்ரக் தகாண்ட தபக்நகஜ் பாடசாலயத் நதலலப்பாட்டுக்கு தபாருத்தானது அல்ய ன்ர ததாிந்தால் 

பாடசாலய முகாலத்துல குழுலின் பாிந்துலக்கு அல நலர தபக்நகுக்கு ாமிக்தகாள்ரயாம். இந்த ாற்மத்லத  ிதி 

அடிப்பலடில்  ட்டானதாக இருக்காதலார நற்தகாள்ர முடிமம். தபக்நகல ாற்ரலதாின் அந்த ாற்மத்லத 

நற்தகாண்ட பின்னர் கல்லி அலச்சு ற்ரம் ாகாை, லய அதிகாாிகளுக்கு அமிலிக்க நலண்டும். இதன் நபாது பைக் 

தகாடுப்பனவு நதலலாின் அலதப் பாடசாலயந தபாரப்நபற்க நலண்டும். 

    

 

3.0 பாடசாலய உள்ரக கைினி லலயலப்பு 
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பாடசாலயால் தபற்ரக் தகாள்ரப்பட்ட இலைத் ததாடர்லபப் பன்படுத்துலதற்கு நதலலான உள்ரக லலயலப்பு 

(Network) முலமலல தாாித்துக் தகாள்ர நலண்டும். அதன் தபாருட்டு கீழ் லரும் அமிவுரத்தல்கலரப் பின்பற்ம 

நலண்டும். 

 

 லலயலப்புடநனா அல்யது லலயலப் இல்யாநயா தாாித்தல். 

 நதலலக்கு  ற்ப  லலயலப்லப தபருப்பிப்பதற்கு  switches ற்ரம் access point  ப் பன்படுத்தல்.  

 புதி லலயலப்லப அலக்கும் நபாது  ாற்ரலதாில்  நலகம் 10/100/1000 Mbps-switches ற்ரம் 

Cat 6 தகாண்டு நல்லரும் ததாறினுட்ப நதலலக்கு தபாருத்தான உதிாிப் பாகஙடகலரப் பன்படுத்துலது 

சிமந்தது. 
 தபாருத்தான லலயலப்பு கலயநுட்பத்லதப் (Architecture) பன்படுத்தல். (உதா - Workgroup, Client- 

Server). 

 இலைப் பாதுகாப்பு முலமகளுக்கு தபாருத்தான தன்தபாருள் ற்ரம் ததாறினுட்பத்லதப் பன்படுத்தல்.  

 
4.0 2016/01 சுற்மமிக்லக 3 (அ) க்கு அல தபர் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ஆசிாிர்களுக்கு கீழ்க் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தபாரப்பு 

சுத்தப்படுகின்மது. 
 கைினி லலயலப்பு பன்படுத்தலய கண்காைித்தல். 

 இலை ததாகுப்பு  குலமகலர அமிக்லக தசய்தல். 

 நர்னல் என்லம நபைி லல். 

 நதலலான தகலலய அதிபர் ஊடாக லய / ாகாை / கல்லி அலச்சுக்கு அனுப்புதல். 

 இலைத்லத முலமநகடாகப் பன்படுத்தலயத் தலிர்ப்பதற்கு உாி தசன்முலமலப் பின்பற்மல். 

 பாடசாலயின் நதலலப்பாடுக்கு ற்ப லலயலப்லப  வீனப்படுத்துலதற்குத் நதலலான பாிந்துலல 

பாடசாலய கைினி ஆய்வு கூட முகாலத்துலக் குழுலிடம் தபற்ரக்தகாள்ரல். 

 பாகதுகாப்பாக இலைத்லதப் பன்படுத்தல் ததாடர்பில் ஆநயாசலன லறங்கல், லறி காட்டல், பாடசாலய 

அமிவுரத்தல் லறிகாட்டல் சஞ்சிலகல தலரிிடல். 

         ததாடர்ந்தும் பன்படுத்தக் கூடி தன்தபாருலரப் பதிலிமக்கம் (download) தசய்து நசர்லர்   

        (Server) என்லம  ிரவுதல். 
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இலைப்பு 01 

பாடசாலயின் தபர் - 

ாைலாின் தபர் - 

தம் - 

 

 

ாைலாின் உரதிதாறி 

 

பாடசாலயால் அனுதிக்கப்பட்ட இலைத்லத பன்படுத்தல் பற்மி தகாள்லகத் திட்டத்லத பின்பற்ரலதற்கு இைங்குகிநமன். 

பாடசாலயில் ிகத் ததரிலாக  லடமுலமப்படுத்தப்படும் அந்த தகாள்லகத் திட்டம் முழுலலதமம்  ான் சாிாக 

லிரங்கிக்தகாண்நடன் ன்ரம் குமிப்பிடுகின்நமன். 

 

..................................... 

ாைலாின் எப்பம்      திகதி - ........................................... 

 

தபற்நமாாின் / பாதுகாலயாின் உரதிதாறி 

நநய குமித்த பிள்லரினுலட  ிந்த பாதுகாலயர் ன்ம லலகில் பாடசாலயால் அனுதிக்கப்பட்ட இலைத்லத 

பன்படுத்தல் பற்மி தகாள்லகத் திட்டத்துக்கு அலலாக இலைத்லத பன்படுத்துலதற்கு அலருக்கு அனுதி லறங்குகின்நமன். 

அந்த பன்படுத்தயானது கல்லி லிடங்களுக்கு ாத்திம் ன்ரம், பாடசாலய மூயம் அலர் இலைத்லத பாதுகாப்பாக 

பன்படுத்துலதற்கான சகய ற்பாடுகளும் தசய்ப்பட்டுள்ரன ன்ரம், அலர் தலப் தரத்லத தபாருத்தற்மமுலமில் 

பன்படுத்தினால் அது ததாடர்பியான லலககூமல் பாடசாலயக்கு இல்லய ன்ரம் ற்ரக்தகாள்கின்நமன். 

    

................................. 

தபற்நமாாின் / பாதுகாலயாின் எப்பம்     திகதி - ..................................................... 

 

 

ாைலர் ற்ரம் தபற்நமார் / பாதுகாலயாின் உரதிதாறி ததாடர்பான அமிவுரத்தல்கள் 

 தபாருத்தற்ம இலைத்தில் நுலறலலதத் தலிர்க்கும் Web-filtering Software ஊடாக முலமில் தலடதசய்து பாடசாலயக்கு 

லறங்கப்படுகிமது. அத்துடன் அந்த பாதுகாப்பு முலமக்கு அப்பால் தசற்படயாகாது. 

 ஆசிாிர்கள் ற்ரம் ாைலர்கள் ஆகி இருபகுதிினருக்கும் பாதுகாப்பாக இலைத்லதப் ததாடர்பாக பிற்சிரித்தல் 

ற்ரம் லிரக்கரித்தல் கல்லி அலச்சு, ாகாை கல்லித் திலைக்கரம், லயக கல்லி அலுலயகங்கள் ற்ரம் பாடசாலயால் 

லறங்கப்படும். 

 கற்மல் தசற்பாடுகளுக்கு தலரிாாின் அனுதிற்ம தன்தபாருலர பதிநலற்மம் (Upload) தசய்தல் ற்ரம் பதிலிமக்கம் 
(Download) தசய்தல் ன்பலற்ரக்கு அனுதி இல்லய. 

 லலஸ்தடுப்பு தன்தபாருலர ப்நபாதும் இற்லமப்படுத்தல் நலண்டும். 
 ஆசிாிர்கரின் அனுதிின்மி ந்ததலாரு நசிப்பு ஊடகத்லதமம் (CD, DVD, Pen Drive, etc) பன்படுத்தக் கூடாது.  

லறங்கப்படாட்டாது. 

 பாடசாலயக்கு அல்யது பாடசாலய ற்ரம் சம்பந்தப்பட்ட தப்பினருக்கு இழுக்கு ற்படாலண்ைம் லைத்லதப் பன்படுத்த 

நலண்டும். 

 சட்ட லிநாத தபாருத்தற்ம தலப் தரத்துக்குள் அல்யது நலர ஊடகத்துக்குள் னம் லிரும்பி நுலறக்கூடாது. 

 அலசத்தில் அமிாத்தனாக அல்யது தலமாக ாைலதாருலர் அவ்லாமான தபாருத்தற்ம தலப் தரத்தில் நுலறந்தால் அது 

ததாடர்பில் உடனடிாக  ிர்லா ஆசிாிருக்கு (Administrator) அமிக்லகிட நலண்டும். 

 ாைலர்கள் கல்லித் நதலலகளுக்கு ாத்திந இலை லசதிலப் பன்படுத்த முடிமம். 

 இலைத்தின் ஊடாக (தலப் தரம் அல்யாது நலர ஊடகம்) ாநதனும் தகலலயப் பதிலிமக்கம் தசய்து  நலர நதலலக்குப் 

பன்படுத்துலதாின் அதன் தலரிமட்டுாிலலக் குமிப்பிட நலண்டும். 

 க்காைம் தகாண்டும் தனிப்பட்ட தகலலய இலைத்தில் பதிலிடலய அல்யது தலரிிடுதலயத் தலிர்த்தல் நலண்டும். 

 பாடசாலயின் தகலல் ததாறினுட்ப தகாள்லகக்கு ஊர லிலரலிக்கும் ந்த தகலலயமம் தலரிிடுலலத தலிர்க்க நலண்டும். 

 இலைத்லதப் பன்படுத்தி தசய்ப்படும் சகய லிடங்களும் கண்காைிப்பு ற்ரம் கட்டுப்பாட்டுக்கு உாிலல ன்ர 

ாைலருக்கு அமிலிக்கப்பட்டுள்ரது. 

ின்னஞ்சல் (E-Mail) 
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 ஆசிாிாின் அனுதி ற்ரம் கட்டுப்பாட்டின் நபாில் பாடசாலயில் ின்னஞ்சலயப் பன்படுத்த நலண்டும். 

 சட்ட லிநாத அல்யது தபாருத்தற்ம அல்யது நலர ாருக்கும் ததாந்தவு ற்படுத்தும் ந்ததலாரு தகலலயமம் ின்னஞ்சல் 

மூயம் பாிாற்மம் தசய்தல் ஆகாது. 

 தனது அல்யது நலர லதும் தனிப்பட்ட தகலல்கலர (முகலாி, ததாலயநபசி இயக்கம்,  ிறற்படம்) ின்னஞ்சல் ஊடாக 

பாிாற்மம் தசல் ஆகாது. 

 ின்னஞ்சல் மூயாக அல்யது இலைம் மூயாக அமிப்பட்ட ந்ததலாரு தனி பருடனும் ந ருக்கு ந ர் லிலாதம் தசய்தல் 

ஆகாது. 

 ின்னஞ்சல் மூயம் இலைப்புகலர அனுப்பும்நபாது ஆசிாிாின் அனுதிமடன் அனுப்ப நலண்டும். 

இலைத்தில் அரலராவுதல் (Internet Chat)  

 இலைத்தில் அரலராவுலதற்கு பாடசாலயில் அனுதி தபற்ரக்தகாள்ர நலண்டும். 

 கல்லி லிடங்களுக்கு ாத்திம் இலைத்தில் அரலராவுதலய நற்தகாள்ர முடிமம், அதுவும் ஆசிாிாின் 

கட்டுப்பாட்டுக்குள் இடம் தபம நலண்டும். 

 

தலப் தரம் (Web Site) 

 அனுதிக்கப்பட்ட பாடப் உள்ரடகத்லத ாத்திந பாடசாலயின் தலப் தரத்தில் தலரிிடுலதற்கு ாைலர்களுக்கு 

அனுதி லறங்க நலண்டும். 

 தலப் தரத்தில் ாைலாின் தகலல்,  ிறற்படம் ற்ரம் ஆக்கத்லத தலரிிடுலதானால், அதற்கு தபற்நமாாின் அனுதிலப் 

தபற்ரக் நகாண்ை நலண்டும். 

 அனுதிமடன் பாடசாலய தலப் தரத்தில் ாைலாின் ஆக்கத்லத தலரிிட்டால், அதன் உாில ாைலருக்நக உாிது. 

 

தனிப்பட்ட கருலி - Personal Device 

 இலை பன்படுத்தல் தகாள்லகக்கு அல ாைலர் தது தனிப்பட்ட கருலிகலரப் பன்படுத்தி  ிறற்படம் அல்யது 

வீடிநா டுத்தல், அனுப்புதல், இலைத்தில் நுலறதல் முதயான தசல்கலர பாடசாலயில் நற்தகாள்ர முடிாது.  

நற்கூமப்பட்ட அமிவுரத்தல்கள் ீமப்படும் சந்தர்ப்பங்கரில், 

 எழுக்காற்ர  டலடிக்லக டுக்கப்படும் (ழுத்து மூயான ச்சாிக்லக, குரகிகாய இலை நுலறவுத் தலடதசய்தல் 

முதலின). 

 இவ்லாமான தலமான தசல்கலர ததாடர்ந்து தசய்தால் நயதிகாாிகளுக்கு முலமப்பாடு தசய்ப்படும். 
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இலைப்பு 02 – திருத்தம் 

 

பாடசாலய ற்ரம் பிாிநலனாக்களுக்கு 2017-ம் ஆண்டில் லறங்குலதற்கு பாிந்துல தசய்ப்பட்ட  

இலைம் ததாடர்பான தபக்நகஜ் ற்ரம் இலை நசலல லறங்கு ர்கள் 

லிபம் தபக்நகஜ் 1 தபக்நகஜ் 2 தபக்நகஜ் 3 தபக்நகஜ் 4 தபக்நகஜ் 5 தபக்நகஜ் 6 தபக்நகஜ் 7 

1. குலமந்த பதிலிமக்க நலகம்   
(Minimum Download 

Bandwidth) 

2 Mbps 5 Mbps 1 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 50 Mbps 75 Mbps 

2. குலமந்த பதிநலற்ம நலகம் 

(Minimum Upload 

Bandwidth) 

512 

Kbps 

1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps 2 Mbps 25 Mbps 

3. இலைத்லதப் பன்படுத்துலகில் 

எருித்து பன்படுத்தும் கருலிகரின் 

அதிகூடி ண்ைிக்லக 

10 15 25 40 60 100 200 

4. ாதாந்த தவுத் நதலலப்பாடு 

(காயந த்துக்கு ற்ப ட்டுப்படுத்தால்)  

50 GB 100 GB 200 GB 300 GB      500 GB 750 GB 1 TB 

5. தலப் பில்டாிங் லசதிகள் உண்டு உண்டு உண்டு உண்டு உண்டு உண்டு உண்டு 

6. CPE (Router) 

துலைக்கருலிில் இருக்க நலண்டி குலமந்த 

Ethernet  Port ண்ைிக்லக (Wi-Fi 

லசதிமடன்) 

Wi-Fi 

லசதிமடன் 

கூடி  

குலமந்த  
Ethernet 

Port 

ண்ைிக்லக 

02 

Wi-Fi 

லசதிமடன் 

கூடி  

குலமந்த  
Ethernet 

Port 

ண்ைிக்லக 

02 

Wi-Fi 

லசதிமடன் 

கூடி  

குலமந்த  
Ethernet 

Port 

ண்ைிக்லக 

04 

Wi-Fi 

லசதிமடன் 

கூடி  

குலமந்த  
Ethernet 

Port 

ண்ைிக்லக 

04 

Wi-Fi 

லசதிமடன் 

கூடி  

குலமந்த  
Ethernet 

Port 

ண்ைிக்லக 

04 

Wi-Fi 

லசதிமடன் 

கூடி  

குலமந்த  
Ethernet 

Port 

ண்ைிக்லக 

04 

Wi-Fi லசதிமடன் 

கூடி  குலமந்த  
Ethernet Port 

ண்ைிக்லக 08 

ாதாந்த கட்டைம் (சகய லாிகளும்  ீங்கயாக ரூபா.) 

இயங்லக 

தடலிதகாம் 

 ிரலனம் 

ாதாந்த கட்டைம் 1,550/- - 6,600/- 9,600/- 15,200/- 22,200/- 28,000/- 

நயதிக தவுகளுக்கான 

கட்டைம் 

1GB க்கு 

50/- 

- 1GB க்கு 

50/- 

1GB க்கு 

50/- 

1GB க்கு 

50/- 

1GB க்கு 

50/- 

1GB க்கு 50/- 

டதயாக் 

ஆசிாட்டா 

ாதாந்த கட்டைம் - 1,500/- - - - - - 
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 ிரலனம் 

நயதிக தவுகளுக்கான 

கட்டைம் 
- 

5GB க்கு 

300/- ற்ரம் 

10 GB 

500/- 

- - - - - 

 நநய குமிப்பிடப்பட்டுள்ர கட்டைங்கள் லாி நசர்க்கால் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரன. கட்டைம் தசலுத்துலகில் இலைப் பன்பாடுக்குாி உாி சகய லாிகலரமம் நசர்த்நத கட்டைம் தசலுத்தப்பட 

நலண்டும்.  

 
லிநசட குமிப்பு - 2017 ஆண்டுக்கு ற்ப கிலடத்துள்ர லிலயப் பட்டிலுக்கு அல நநயமள்ர கட்டைங்கள் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரன. தபக்நகஜ் இயக்கம் 1 ற்ரம் தபக்நகஜ் இயக்கம் 2 நதலலப்பாடு 

 ியவும் பாடசாலயகள் டதயாக்   ிரலனத்தால் லறங்கப்படும் தபக்நகஜ் 2 இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர கட்டைத்தின் கீநற, தபக்நகஜ் இயக்கம் 2  இலைத் ததாடப்புகலரப் தபற்ரக்தகாள்லது 

தபாருத்தானது. நலும், ததாறினுட்ப அடிப்பலடில் டதயாக்  ிரலனத்தின் இலைப்புகலரப் தபற்ரக்தகாள்ர முடிாத சந்தர்பங்கரில், தபாருத்தான முலமில்  இயங்லக தடலிதகாம் 

 ிரலனத்தின் தபக்நகஜ் இயக்கம் 2 மூயாக குமித்த நதலலல  ிலமவு தசய்து தகாள்ர நலண்டு. 

 

தபக்நகஜ் 3, 4, 5, 6 ற்ரம் 7 நதலலப்படும் சந்தர்ப்பங்கரில் இயங்லக தடலிதகாம்  ிரலனத்தின் மூயம் குமித்த இலைப்புகலரப் தபற்ரக் தகாள்ர நலண்டும். 
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இலைப்பு 03 

பாடசாலய ற்ரம் பிாிநலனாக்களுக்கு இலை லசதில லறங்குதற்கு இைங்கிமள்ர இலை நசலல லறங்கு ர்கரின் 

ததாடர்புத் தகலல்கள் 

 

1. இயங்லக தடலிதகாம்  ிரலனம்  

தகாடுப்பனவு முகாலாரர் -- அச லைிகம் 

ததா/நப. இயக்கம்  - 011-2303210 / 011-303214 / 071-8466523 

ததாலய கல் இயக்கம் - 011-2302585 

தலப் தரம் -  www.slt.lk 

 

2. டதயாக் புநமாட்பாண்ட்  ிரலனம் 

ாகாைம் தபர் ததாலயநபசி 

இயக்கம் 

லட ாகாைம் திருதி ஸ்னி சகாப்தீன் 077-3336807 

கிறக்கு ாகாைம் திரு லி கருைாத்ன 077-3339858 

லட நல் ாகாைம் திரு சிந்தக்க பண்டா 077-7332415 

ததன் ாகாைம் திரு தாகட் ாினாஸ் 077-7334468 

ஊலா / சபகமுலல ாகாைங்கள் திரு ங்க ைசிங்க 077-7334377 

கம்பகா /  ீர்தகாழும்பு பிநதசங்கள் திரு கபிய இந்திித் 077-3336538 

தகாழும்புப் பிநதசம் / நற்கு ாகாைம் திரு சுநத வீநசக 077-7334261 

 திரு சனத் சிமிலர்தன, தபாது அலுலயர் 

(புநமாட்பாண்ட் அபிலிருத்தி ற்ரம் 

லிாிலாக்கல்) 

077-7336997 

 

3. கல்லி அலச்சின் தகலல் ற்ரம் ததாடர்பாடல் ததாறினுட்பக் கிலர (ாநதனும் பிச்சிலன ததாடர்பில் 

நதலலாின் ததாடர்பு தகாள்ர)   

 

ததாலயநபசி -  011-2784336 

ததாலய கல் -  011-2785821 
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இலைப்பு 04 

கல்லிப் பைிப்பாரர் 

தகலல் ற்ரம் ததாடர்பால் ததாறினுட்பக் கிலர 

கல்லி அலச்சு 

“இசுரபாா” 

பத்தமுல்லய. 
 
 

பாடசாலயகள் / பிாிநலனாக்களுக்கு அதிநலக இலை லசதிகள் லறங்கல் 
 

1. பாடசாலயின் தபர்    - ................................................................................... 

2. ததாலயநபசி இயக்கம்    - .................................................................................... 

3. ாகாைம்      - .................................................................................... 

4. லயம்      - .................................................................................... 

5. Circuit ID/ Router No.     - ..................................................................................... 

 

6. புதி இலை இலைப்பு லறங்கப்பட்ட திகதி  - ......................................................................................  
 

7. இலைப்பு லறங்கி இலை நசலல லறங்கு ர் -  .................................................................................... 
 

8. லறங்கப்பட இலைப்புக்குாி தபக்நகஜ் / தபக்நகஜ்கள்  -  ..................................................................................... 

 

9. இலைத் ததாடர்பின் நலகம்     - ..................................................................................... 
 

10. அதிபாின் / பிநலனாதிபாின் தபர்     - ....................................................................................... 
 

11. அதிபாின் / பிாிநலனாதிபதிின் இயக்கம் - ......................................................... 
 

12. புதி இலைப்பு ததாடர்பானது - ............................................................................. 

இலைப்பாரான ஆசிாிாின் தபர் 

ஆசிாிாின் ததாலயநபசி இயக்கம் - ......................................................................... 

 லகத் ததாலயநபசி இயக்கம் - ..................................................................  

 ின்னஞ்சல் முகலாி - .........................................................................................  

குமித்த இலை இலைப்பு உாி முலமில் தபாருத்தப்பட்டுள்ரது ன்ரம் பன்படுத்தும்  ிலயில் உள்ரது ன்ரம் 

சான்ரபடுத்துகின்நமன்.   

       ..................................................................... 

      அதிபாின் / பிநலனாதிபதிின் எப்பம் 

 

பதலி முத்தில  - 

திகதி  -   
 



இணைப்பு 02 -- திருத்தம் 

 

பாடசாணய ற்றும் பிாிவலனாக்களுக்கு 2017-ம் ஆண்டில் லறங்குலதற்கு பாிந்துண சசய்ப்பட்ட  

இணைம் சதாடர்பான சபக்வகஜ் ற்றும் இணை வசணல லறங்குநர்கள் 

லிபம் சபக்வகஜ் 2 சபக்வகஜ் 3 சபக்வகஜ் 4 சபக்வகஜ் 5 சபக்வகஜ் 6 சபக்வகஜ் 7 

1. குணமந்த பதிலிமக்க வலகம் 
(Minimum Download 

Bandwidth) 

5 Mbps 1 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 50 Mbps 75 Mbps 

2. குணமந்த பதிவலற்ம வலகம் 

(Minimum Upload 

Bandwidth) 

1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps 1 Mbps 2 Mbps 25 Mbps 

3. இணைத்ணதப் பன்படுத்துணகில் ஒருித்து 

பன்படுத்தும் கருலிகரின் அதிகூடி 

எண்ைிக்ணக 

15 25 40 60 100 200 

4. ாதாந்த தவுத் வதணலப்பாடு (காயவநத்துக்கு 

ஏற்ப ட்டுப்படுத்தால்)  

100 GB 200 GB 300 GB      500 GB 750 GB 1 TB 

5. சலப் பில்டாிங் லசதிகள் உண்டு உண்டு உண்டு உண்டு உண்டு உண்டு 

6. CPE (Router) துணைக்கருலிில் 

இருக்க வலண்டி குணமந்த Ethernet  Port 

எண்ைிக்ணக (Wi-Fi லசதியுடன்) 

Wi-Fi 

லசதியுடன் 

கூடி  குணமந்த  
Ethernet 

Port 

எண்ைிக்ணக 02 

Wi-Fi 

லசதியுடன் 

கூடி  குணமந்த  
Ethernet 

Port 

எண்ைிக்ணக 04 

Wi-Fi 

லசதியுடன் 

கூடி  குணமந்த  
Ethernet 

Port 

எண்ைிக்ணக 04 

Wi-Fi 

லசதியுடன் 

கூடி  குணமந்த  
Ethernet 

Port 

எண்ைிக்ணக 04 

Wi-Fi 

லசதியுடன் 

கூடி  குணமந்த  
Ethernet 

Port 

எண்ைிக்ணக 04 

Wi-Fi 

லசதியுடன் 

கூடி  குணமந்த  
Ethernet 

Port 

எண்ைிக்ணக 08 

இயங்ணக சடலிசகாம் 

நிறுலனம் 

ாதாந்த கட்டைம் 1,550/- 6,600/- 9,600/- 15,200/- 22,200/- 28,000/- 

வயதிக 

தவுகளுக்கான 

கட்டைம் 

1GB க்கு 

50/- 

1GB க்கு 

50/- 

1GB க்கு 

50/- 

1GB க்கு 

50/- 

1GB க்கு 

50/- 

1GB க்கு 

50/- 

டசயாக் ஆசிாட்டா 

நிறுலனம் 

ாதாந்த கட்டைம் 1,500/- - - - - - 

வயதிக 

தவுகளுக்கான 

கட்டைம் 

5GB க்கு 

300/- ற்றும் 

10 GB 

500/- 

- - - - - 

 வவய குமிப்பிடப்பட்டுள்ர கட்டைங்கள் லாி வசர்க்கால் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரன. கட்டைம் சசலுத்துணகில் இணைப் பன்பாடுக்குாி உாி சகய லாிகணரயும் வசர்த்வத 

கட்டைம் சசலுத்தப்பட வலண்டும்.  

 



லிவசட குமிப்பு - 2017 ஆண்டுக்கு ஏற்ப கிணடத்துள்ர லிணயப் பட்டிலுக்கு அண வவயயுள்ர கட்டைங்கள் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரன.  

 

சபக்வகஜ் இயக்கம் 2 வதணலப்பாடு நியவும் பாடசாணயகள் லறங்கும் சதாகுப்பின் வலகம், கலவஜ் ஆற்மணய பாிசீயணன சசய்து ிகப் சபாருத்தான வசணல லறங்குநர்கள் மூயம் 

உாி சதாகுப்ணப சபற்றுக் சகாள்ர வலண்டும். 

 

சபக்வகஜ் 3, 4, 5, 6 ற்றும் 7 வதணலப்படும் சந்தர்ப்பங்கரில் இயங்ணக சடலிசகாம் நிறுலனத்தின் மூயம் குமித்த இணைப்புகணரப் சபற்றுக் சகாள்ர வலண்டும். 

 

 

 

 


