1. அறிமுகம்
கற்றல் கட்பித்தல் செயற்பாடுளைக்
அறிவுடன் (ICT for Education)

மேம்

கணிணித் சதாழிநுட்ப

படுத்தும்

ம ாக்கத்தில் பாடெளை

ோணவர்களுக்கு TAB கண்ணி வழங்கும் செயற்பாடு கல்வி அளேச்ெினால்
செயல் படுத்தப் படுகிறது. தகவல் சதாடர்பாடல் வெதியுடன் இதளன வகுப்பளற
ேட்டத்தில் செயற் படுத்தக் குறித்த வகுப்பளறகள் ேின்மனற்றித் தட்டுகளுடன்
(Charging rack) ஒழுங்கு செய்து தரப்படும். ஒமர ம ரத்தில் பை வகுப்பளறகைில்
கற்றல் கற்பித்தல் செயற்பாடுகளை இதன் மூைம் மேற் சகாள்ைக் கூடியவாறு
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வளரயான

வகுப்புக்களுக்கு

பாடொளைகளுக்கு

வழங்கப்

இயலுளேகளுக்மகற்றவாறு
ோணவர்கைினதும்
வழிகாட்டளை

ஒழுங்குகள்

பட்டுள்ை

செய்து

இவ்

உச்ெ பயளனப் சபறப் பயன்

ஆெிாியர்கைினதும்
ொியாக

வழங்குவதும்

தரப்படும்.

உபகரணங்களை
படுத்துதல் ெகை

சபாறுப்பாகும்.

இதற்கான

ச றிப்படுத்துவதும்

அதிபாின்

கடளேயாகும்.
இவ் உபகரணத்ளத ொியான முளறயில் பயன் படுத்துவதற்கான
சதாழிநுட்ப வழிகாட்டளை
படுகிறது.

அத்துடன்

பாதுகாப்பாகப் பயன்

வழங்குவதற்காகமவ இக்ளகமயடு வழங்கப்
கற்றல்

செயற்பாடுகளுக்காக

இளணயத்ளதப்

படுத்துவதற்கான உபமதெங்களும் இதில் வழங்கப்

படுகிறது. தகவல் சதாடர்பாடல் சதாழிநுட்பப் பாடத்தின் செயற்பாடுகளுக்கும்
ஏளனய பாடங்களைப் பயனுள்ை விதோகக் கற்பிப்பதற்கும் இதளன ஒரு
சபாறியாகப்

பயன் படுத்த ஆெிாியர்கள்

இதற்கான பயிற்ெிகள்
ஒவ்சவாரு

டவடிக்ளக எடுத்தல் மவண்டும்.

மதெிய, வைய ேட்டங்கைில் இடம் சபறும்.

எனமவ

ஆெிாியரும் தத்தேது பாடங்களைகற்பிப்பதற்கான ஒழுங்குகளை

அதிபர் மேற் சகாள்ை மவண்டும்.
சதாழிநுட்ப
எதிர்காை ெந்ததியிளன

அறிவும், திறன்களும்,

ட் பண்புகளும் சகாண்ட

உருவாக்கும் ம ாக்குடன் பாாிய செைவிளன மேற்

சகாண்டு வழங்கப் படும் இப் சபாறியிளன, உச்ெ பயளனப் சபறப் பயன்
படுத்துவீர்கள் எனக் கல்வியளேச்சு எதிர்பார்க்கிறது.

தகவல் சதாடர்பாடல் சதாழிநுட்பக் கிளை,
கல்வி அளேச்சு.
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2. வன்சபாருள்களை அளடயாைம் காணல் (Identifying Hardware)
2.1. முன்புற , வைப்புற , இடது புறத் மதாற்றம் (Front, Right & Left View)
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உரு - 01

75

1

Power Button

Tab கணினிளய ON/OFF செய்தல்

2

Volume Up/Down Button

ெப்தத்திளன ( சதானிளய ) அதிகாித்தல், குளறத்தல்

முன் பக்கக் கேரா

காசணாைித் சதாடர்பாடலுக்கும் புளகப்படம் எடுக்கவும்

Front Camera

உண்டு எனினும் ோணவருக்கான கணினியில் இல்ளை)

3

4
5

6.

பயன் படுத்தைாம் (ஆெிாியருக்கான கணினியில் இவ்வெதி

பல் சதாடு திளர

உள்ைீட்டு உபகரணோகவும் காட்ெித் திளரயாகவும்

Multi-touch Screen

செயட்படும் .

ஒலி வழங்கி Speakers

ஒலி வழங்கியாகச் செயட்படும் .

Type – C Port

Type-C Port Supports: USB 3.1
DP (Display Port)
தரவுப் பாிோறலுக்கும், ொர்ஜ் (charge) செய்யவும் பயன்
படுத்தப் படும்

7.

AC Power Adapter port
இரட்ளடக் மகசைாலி

8.

சபாருத்தி
(Combo Audio Jack)

ொர்ஜ் (charge) செய்யப் பயன் படுத்தப் படும் .
வீன மகசைாலி, மபச்சு உபகரணங்களுக்கு ோத்திரம்
செயட்படும்
Notes: ொதாரண ஒலி வாங்கிகளுக்கு (Microphones)
செயற்பட ோட்டாது
அட்டவளண- 01
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2.2. கீழ்ப் புற ம ாக்கு (Bottom View)
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உரு - 02

1

Tablet-Keyboard dock
latch

விளெப்

பாதுகாப்பாகப்

பாகத்திளன

Tab

கணினியுடன்

சபாருத்துவதட்கு இது பயன்படுத்தப்

படும்
விளெப்

2

பைளகப்

Keyboard dock Connector

பைளகப்

பாகத்திட்கும்

Tab

கணினிக்கும்

இளடமய தரவுத் சதாடர்பாடளை ஏட்படுத்தப் பயன்
படும் சபாருத்தி

3

Nano-SIM Tray

Sim card பாவிக்க முயடியாதவாறு ிறுத்தப் பட்டுள்ைது.

2.3. பின் புறத் மதாற்றம் (Rear View)

அட்டவளண- 02

உரு - 03

காசணாைித் சதாடர்பாடலுக்கும் புளகப்படம் எடுக்கவும் பயன்
1

Rear Camera

படுத்தைாம். (ஆெிாியருக்கான கணினியில் இவ்வெதி உண்டு
எனினும் ோணவருக்கான கணினியில் இல்ளை.)
அட்டவளண - 03
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2.4. விளெப் பைளக (Key Board)

2.4.1. விளெப் பைளகப் பாகத்தின் மதாற்றம் (Top view of the Key Board dock)

2

1

1

3
உரு - 04

1

Tablet Keyboard
dock latch

2

Keyboard dock Connector

3

Touch Pad

விளெப் பைளகப் பாகத்ளதயும் Tab கணினிளயயும்
பாதுகாப்பாக ஒன்றிளணக்கப் பயம் படுத்தப் படும்
விளெப் பைளகப் பாகத்திட்கும்

TAB கணினிக்கும்

இளடமய தரவுப் பாிோற்றத் சதாடுப்புத் தடம்
ொதாரண சுட்டி (Mouse) மபால் செயட்படுவமதாடு
Right, Left buttons களும் உாியவாறு காணப்படுகிறது
அட்டவளண - 04

2.4.2. விளெப் பைளகப் பாகத்தின் இடது பக்க ம ாக்கு (Left Side view of the Key Board)

1
1

USB 2.0 Port

உரு - 05

USB ொதனங்களை சதாடுப்பதட்கு
அட்டவளண - 05
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2.4.3. விளெப் பைளகப் பாகத்தின் வைது பக்க ம ாக்கு (Right Side view of the Key Board
dock)

உரு - 06

1

USB 2.0 Port

1

USB ொதனங்களை சபாறுத்துதல்
அட்டவளண - 06

2.5. TAB கணிணியின் விளெப் பைளகப் பாகத்ளதப் சபாருத்துதல்

இப் சபாறியிளன TAB கணிணியாகவும் Notebook கணிணியாகவும் (விளெப் பைளகப்
பாகத்ளதப் சபாருத்தி) பயன் படுத்தைாம்.
சபாருத்தும் முளற கீமழ காட்டப்ப் பட்டுள்ைது.

உரு - 07
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2.6. விளெப் பைளகப் பாகத்ளதப் TAB கணிணியிலிருந்து கழற்றுதல்

கழற்றும் முளற கீமழ காட்டப்ப் பட்டுள்ைது.

உரு - 08

எச்ொிக்ளக
• விளெப்பைளக, Tab கணிணியின் முகப் பகுதி ஆகிய இரண்டிட்கிளடமய
இருக்க மவ மகாணம் 1200 ளதத் தாண்டக் கூடாது

உரு - 09

6

கணிணிளய அங்குேிங்கும் எடுத்துச் செல்லும் மபாது ேடித்த படி சகாண்டு
செல்க

உரு - 10

விளெப் பைளகளய TAB பகுதியுடன் இளணக்கும் மபாது PIN களுக்கு மெதம்
வராத வாறு இளணத்தல் மவண்டும்

உரு - 11
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3. சேன்சபாருள் அளடயாைம் காணல் (Identifying Software)
3.1. விளெப்பைளகக் குருஞ் ொவிகள் (Short Cut Key Combinations)

Function keys மூைம் கணினிச் செயட்பாசடான்றிளன திடீசரன ோற்றுவதட்கு
முடியும்.

இதட்சகன இைக்கம் 1 இடப்பட்ட Fn ொவியுடன் இைக்கம் 2 ஆல்

குறிப்பிடப்பட்ட ொவிச் செயட்பாடுகளை உருவில் காட்டப் பட்டவாறு செய்து
சகாள்ை முடியும்

உரு - 12
குறுஞ் ொவிச் செயட்பாடுகள் பின் வருோறு
Fn + Esc

சதானிளய (sounds ) அதிகாித்தல், குளறத்தலும்

Fn + ~

திறந்த ிளையில் செயட்பட்டுக் சகாண்டிருக்கும் ொைரம் (Window) ஒன்ளற மூடுதல்

Fn + Delete
Fn + Back
space
Fn + PgUp

Touchpad இளன செயட்படுத்தலும்

Fn + PgDn

end ொவியின் செயட்பாட்டிளன செயட்படுத்தலும்

Fn +

காட்ெித் திளரயின் Brightness ஐக் கூட்டுதல்

Fn +

காட்ெித் திளரயின் Brightness ஐக் குளறத்தல்

Fn +

சதானி ேட்டத்ளதக் குளறத்தல்

Fn +

சதானி ேட்டத்ளதக் கூட்டுதல்

Fn + K

scroll lock ொவி மபான்று செயட்படுத்தல்

Fn + I

insert ொவி மபான்று செயட்படுத்தைாம்

Fn + T

print screen ொவி மபான்று செயட்படும்

Fn + 4

sleep mode ொவி மபான்று செயட்படும்

Fn + Tab

Function keys கைின் செயட்பாடுகளை மபணுதலும் ிறுத்துதலும்

ிறுத்துதலும்

Airplane mode இளன செயட்படுத்தலும்

ிறுத்துதலும்

home ொவியின் செயட்பாட்டிளன செயட்படுத்தலும்
ிறுத்துதலும்

அட்டவளண - 07

8

ிறுத்துதலும்

3.2. முதன் முதைாக இயக்க முளறளேளய ச றிப்படுத்துதல் (Configuring OS)
இங்கு ச றிப்படுத்தலுக்காக Windows 10 ® இயக்க முளறளே வழங்கப் பட்டுள்ைது
Windows10 இயக்க முளறளேயிளன ச றிப் படுத்தலும் பயனர் கணக்கு

உருவாக்குத்தலும்.
o TAB கணினிளய முதன் முதைாக செயட்படுத்தும் மபாது ேின்ொரத் தடங்கல்கள்
இடம் சபறாத வளகயில் இளணப்பிளன செய்து சகாள்ை மவண்டும்.
முக்கியம்: இந்த

TAB கணினியில் முதன் முதைாகப்

உருவாக்கும் வளர

பயனர் கணக்கு ஒன்றிளன

Wi-Fi சதாடர்பு அல்ைது இளணயத் சதாடர்புகளை

ஏட்படுத்திக் சகாள்ை மவண்டாம்.


Power Button ஐ செயட்படுத்தி கணிணி இயங்கும் வளர காத்திருக்க.



Windows 10 செயட்படத் சதாடங்கி கீழுள்ை திளர மதான்றி வையத்ளத (Region)
உள்ைீடு செய்யக் மகாரும். ( அது வளர காத்திருக்க)



திளர கிளடத்த்தும் Scroll செய்து

‘Sri Lanka’ ேீது click செய்து கீமழ வைது

பக்கோகவுள்ை ‘Yes’ இளனத் சதாிவு செய்க. (உரு 13)

உரு - 13


விளெப்பைளகக் கட்டளேப்ளப (Keyboard layout) US எனத் சதாிவுசெய்க.
பின்னர் கீமழ வைது பக்கோகவுள்ை ‘Yes’ இளனத் சதாிவு செய்க. (உரு 14)

உரு - 14
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பிாிசதாரு சோழி விளெப்பைளக ஒன்று மதளவயா எனக் மகட்கும். அதற்கு
‘Skip’ ஐ Click செய்க. (உரு 15)

உரு - 15


Wi-Fi வளை இளணப்பு மதளவயா எனக் மகட்கும். அதற்கு ‘Skip for now’ ஐ Click
செய்க. ேற்ளறய திளரயிலும் ‘No’ ஐ click செய்க. (வளை இளணப்பு மதளவ என
முன்மனாக்கிச் செல்லும் மபாது

Microsoft கணக்கு சதாடர்பான ெிக்கல்கள்

வரைாம் உரு 17)

உரு - 16



உரு - 17

Microsoft கணக்கு சதாடர்பான வரப்பிரொதங்கள் பற்றிய இத் திளரயில் ‘Continue with limited setup’ ஐ Click செய்க.

உரு - 18
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‘Name’ கட்டத்தில் பாடொளையால் தீர்ோனிக்கப் பட்ட கணிணிப் சபயளரயும்
(Device Name) பயனர் சபயளரயும் (User Name) வழங்கி ‘Next’ ஐ Click செய்க.



’Password’ கட்டத்தினுள் தனியான (unique) கடவுச் சொல் ஒன்ளற வழங்குக.
(கடவுச் சொல்ளை பாதுகாப்பாக ளவத்துக் சகாள்ைவும்) பின்னர் ‘Next’ ஐ Click
செய்க.

உரு - 19


‘Do more across the device with activity history’ எனும் திளரயில் ‘No’ ஐ Click
செய்க. (உரு 20)

உரு - 20


’Choose privacy settings for your device’ திளரயில் அவெியசேனக் கருதும்
மதளவகளை ோத்திரம் ON செய்து ‘Accept’ கட்டத்ளத சதாிவு செய்க. (உரு-21)

உரு - 21
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‘Accept’ கட்டத்ளதத் சதாியு செய்ததும் உங்களுக்குாிய Desktop

திளர

கிளடக்கும் வளர காத்திருங்கள்.


கணிணிச் செயற்பாடு பூரணோகும் வளர Shut down செய்ய மவண்டாம்.



Desktop திளர பூரணம் சபற்றதும் உங்கள் செயற்பாடுகளை ஆரம்பிக்க முடியும்.

3.2.1. இயக்க முளறளேயிளன இற்ளறப் படுத்தல் (Updating the OS)
Step 01: Start
Step 02: Settings

ஐக் Click செய்க.
ஐக் Click செய்க.

Step 03: Update & Security சதாிவு செய்க.

Step 04: Sidebar ல் உள்ை Windows update சதாிவு செய்க.

Step 05 : Windows update ல் உள்ை Check for updates கட்டத்திளனக் Click செய்த

பின்னர் இயக்க முளறளே சுயோக இற்ளறப் படுத்தப் படும் .
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3.2.2.

ச்சு ிறல்
ware)

ீக்கி சேன்சபாருளை

ிறுவுதல் (Installing the Anti-virus Soft-

Step 1: திளரயின் இடது பக்கக் கீழ் மூளையிலுள்ை Windows button

ஐ Click செய்க

அல்ைது Win key ⊞ ஐ அழுத்தி Start Menu ஐ சபறுக.
Step 2: ‘This pc’ ஐ மதடிப் சபறுக. பின்னர் ‘This PC’ திறக்க
Step 3: Documents மகாப்புளரளயத் திறந்து பின்னர் ‘MOE’ மகாப்புளரளயத் திறக்க.
Step 4: ‘MOE Avast’ ஐ Double Click செய்து கிளடக்கப் சபறும் கட்டத்தில் Yes
கட்டளைளயத் சதாிவு செய்க.
Step 5: Avast கட்டத்திலுள்ை ‘Install Avast’ ஐக் click செய்து

ிறுவுதல் செயற்பாடு

முடியும் வளர காத்திருக்க.
3.2.3. விளெப்பைளக மேைதிக சோழிளயத் சதாிவு செய்தல் (Add Languages)

Step 1: Start Menu
Step 2: Settings

திறக்க.
சதாிவு செய்க.

Step 3: ‘Time & Language’ ஐத் சதாிவு செய்க.
Step 4: இடப்பக்கத்தில் Language ஐத் சதாிவு செய்க.
Step 5: கிளடக்கப் சபறும் கட்டத்தில் ‘Add Language’ இற்கு முன்னால் உள்ை ‘+’
குறியீடு ேீது Click செய்க.
Step 6: பின்னர் கிளடக்கப் சபறும் கட்டத்தில் (தமிழ், சிங்களம்) சோழிளயத் சதாிவு
செய்க.
Step 7: சோழிளயத் சதாிவு செய்து Click செய்த பின்னர் ‘Next’ ஐக் Click செய்க.
Step 8: ‘Install’ ஐக் Click செய்து பூரணப்படுத்துக.
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3.2.4. காட்ெித்திளரயின் திளெயிளனத்சதாிவு செய்தல் (Screen Settings)

திளரத் திளெயளேவு (Screen Orientation)



உபகரணத்தத திருப்புதலின்பபோது சுயமோக திதை மோறும் தன்தம ககோண்டது.

உரு - 22



திளர ோதிாிகள் (Screen Mode)
- Desktop Mode
- Tablet Mode

உரு - 23
திளரயளேப்பிளன ோற்றியளேப்பதற்கு உரு 23 ல் உள்ை வட்டத்தினால் காட்டப்
பட்ட படவுருளவக் Click செய்க.
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3.3. சதாடு திளரயின் செயற்பாடுகள் (Touch Screen Operations)

இத்திளர,

காட்ெித்

திளரயாக

ேட்டுேல்ைாது

உபகரணோகவும் செயற்படும். ஒரு விரல்

மூைமோ பை

(Display)

உள்ைீட்டு

விரல்களைப் பயன்

படுத்திமயா காாியங்களை ிளறமவற்ற முடியும் .
அடிக்கடி பயன்படுத்தும் சதாடுளக வளககள்

Tap
ஒரு படவுரு ேீது ஒரு தடளவ ஒரு விரைால்
சதாடுதல்

ிகழும் செயற்பாடுகள்



பிரமயாக சேன் சபாருசைான்ளறச்
செயற்படுத்தல்



Link ஒன்ளறச் செயற்படுத்தல்



கட்டளை ஒன்ளறச் செயற்படுத்தல்



(ொதாரண சுட்டியின் Left Button
ஆக செயற்படல்)

Press and Hold
படவுருளவ அழுத்திப் பிடித்தல்



கட்டளை ஒன்ளறச் செயற்படுத்த
முன்

அது

சதாடர்பான

தகவல்களைப் சபறல்.


படவுருசதாடர்பான

கட்டளைப்

பட்டியல் சபறல்


(ொதாரண சுட்டியின் Right Mouse
Button ஆக செயற்படல்)

Zoom
இரு விரல்களோல் கதோட்டு விரித்தல்


உருக்கள், வதரபுகள் ஆவணங்களின்
உருப் கபருக்கக் கோட்சி கிதடக்கும்
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Rotate
இரு விரல்கைால் சதாட்டுச் சுற்றுதல்


உருக்கள், வளரபுகள்
ஆவணங்கைின் திளெயளேளவ
ோற்றைாம்

Slide
திளர ேீது விரைால் இழுத்துச் செல்ைல்

 ஆவணப்

அக்கங்களை

Scroll

செய்தல்
 உருக்களுக்கிளடமய ோறுதல்
 (சேன்

சபாருைின்

தன்ளேக்கு

ஏற்றவாறு ோறும்)

Swipe
திதரயின்
இழுத்தல்

ஓரத்திலிருந்து

மத்திதய ப ோக்கி


இடப்
மபாது

பக்கத்திலிருந்து

இழுக்கும்

செயல்

பட்டுக்

சகாண்டிருக்கும்

சேன்

சபாருள்களை பார்க்கைாம்

 வைப்
மபாது

பக்கத்திலிருந்து
Action

Centre

சபாருள்கள் செயற் படும்

16

இழுக்கும்
சேன்

3.4. MS Office 2019 பிரமயாக சேன் சபாருளை ச றிப்படுத்தல்

(Activating MS Office)
Office Professional Academic 2019 பிரமயாக சேன் சபாருள் TAB
கணிணியில் ஏற்கனமவ

ிறுவப் பட்டுள்ைது. இதளன ச றிப்படுத்துவதற்கு 25

வாியுருக்கள் சகாண்ட (25-digits) Product Key ஒன்று உங்களுக்குத் தரப்படும். இந்த
Product Key கீழ் வரும் வடிவில் காணப்படும். இதளன வழங்கி சேன் சபாருளை
ச றிப்படுத்திக் சகாள்க.
E.g.: XXXXX- XXXXX - XXXXX - XXXXX – XXXXX
இந்த Office Professional Academic 2019 ொியான முளறயில்

ிறுவிக்சகாண்டால்

TAB கணிணியின் இயங்கு காைம் ( Life time) முடியும் வளர பயன் படுத்தைாம். இதில்
பின் வரும் பிரமயாகங்கள் காணப்படுகின்றன.


Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Publisher

ச றிப்படுத்தல் படி முளறகள்
Step 1: கணிணிளய இணயத்துடன் இளணக்க. (4 ஆம் பிரிவில் உள்ள படி)
Step 2: Start Menu ஐத் திறக்க.
Step 3:.

Word ஐத் திறக்க.

Step 4: கிளடக்கப் சபறும் கட்டத்தில் Enter a product key instead ஐத் சதாிவு செய்து உாிய
இடத்தில் 25 வாியுரு சகாண்ட (25-digit) Product Key ஐ வழங்குக.

உரு - 24
Step 5: ‘Activate Office’ ஐ Click செய்து இணயத்தினூடாக
காத்திருக்க.
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ிறுவல் முடியும் வளர

4. வடேற்ற வளையளேப்பில் இளணதல் (Connecting to Wi-Fi Network)
Step 1: இளணப்பு வளை படவுருவிளன படத்தில் காட்டியவாறு click செய்க (Enable
Wireless network)

உரு - 25

Step 2: காட்ெிப் படுத்தப் படும் வடேற்ற வளைப் ட்டியலில் சபாறுத்தோனளத சதாிவு
செய்க. (உரு -26)

உரு - 26

Step 3: சதாிவு செய்து Connect கட்டளைளய Click செய்க. (படம் -27)

உரு - 27
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Step 4: உாிய வளைக் கடவுச் சொல்ளை (Wi-Fi Password) வழங்கி ‘Next’ ஐ கிைிக்
செய்க.

உரு - 28

கடவுச் சொல் ொியாயின் வளை இளணப்பு வழங்கப்படும்

உரு - 29
வளை இளணப்பு மதளவ இல்ளை எனின் Disconnect ஐ click செய்க. (உரு-30 )

உரு - 30
குறிப்பு : வளை இளணப்பு முதல் முதைாக வழங்கப்படடும் மபாது இவ்வாறு செய்து செய்து
சகாள்க. பின்னர் சுயோக இளணப்பிளன உருவாக்கச் செய்து சகாள்ை முடியும்.
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5. USB தைத்தில் ொதனங்களை சபாறுத்துதல் (Connecting devices using
USB port)


USB தைத்தில் பல்மவறு ொதனங்களைப் சபாறுத்த முடியும்

உரு - 31
முதல் முளறயாக ொதனசோன்ளற இளணக்கும் மபாது அதன்செலுத்தி சேன்
சபாருள்

(Device Drivers) சுயோக

ிறுவப்

படும். அவ்வாறு அல்ைாத

மபாது

அதளன ீங்கள் ிறுவிக் சகாள்ை மவண்டும்.


USB ொதனத்ளத அகற்றுதல் (Disconnecting USB Devices)

USB ொதனத்ளத

அகற்றும்

மபாது ொியான முளறயில் அதளன செய்து

சகாள்வதற்கு படம் -32 ல் காட்டியவாறு Windows notification area வில் காணப்படும்
‘Safely Remove Hardware’ ேீது Click செய்து ‘Eject Media’ ஐ Click செய்க .

உரு - 32
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6. TAB கணினிளய Sleep mode ிளைக்கு சகாண்டு வரல்.
ெற்று
ளவத்தல்

ம ரத்திட்கு கணினிளய மூடி

ளவப்பதாயின்

ல்ைது. இதன்மூைம் ேீண்டும் செய்ற்படுத்தும்

Sleep Mode

ிளையில்

மபாது ேிக விளரவாக

செயற்படுத்த முடியும்.
o Sleep mode இற்கு சகாண்டு பின் வருோறு செய்க.

உரு - 33
o Sleep Mode இலிருந்து கணினிளய ேீண்டும் செயற்படுத்த விளெப் பைளகயில்
எதாவது ஒரு ொவிளய அழுத்தினால் மபாதும்.

7. TAB கணினிளய மூடுதல் (Shutting down the TAB)
TAB கணினிளய சதாடர்ந்து பாவிக்க அவெியம் அல்ைாத மபாது Shutdown செய்தல்
ல்ைது. இதளன பின்வருோறு செய்தல் மவண்டும்.
o

உரு - 34
o Start ேீது Right Click செய்து Shut Down கட்டளைளயத் சதாிவு செய்க.

உரு - 35
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8. மகாைாறு ீக்கல் (Troubleshooting)
மகாைாறு

ிவர்த்தி செய்யும் முளற

காட்ெி(திளரயில்) சதாடர்பான ெிக்கல்கள் (Display Problems)
 ேின் இளணப்பு ொியான முளறயில்
வழங்கப் பட்டுள்ைதா எனப்
பாீட்ெித்தல்.
1. Tab கணிணிளய செயற் படுத்திய

 ேின் இளணப்பு ொியான முளறயில்

பின் திளரயில் எந்தசவாரு விடயமும்

வழங்கப் பட்டுள்ைசதனின் காட்ெித்

மதான்றாது மபாதல்

திளர switch ஐ on செய்தல்.
 கணிணி charge ிளையில் இருந்தால்
Fn +  ஆகிய இரு ொவிகள் மூைம்
திளரயின் பிரகாெத்ளதக் கூட்டுதல்

2. Tab கணிணிளய செயற் படுத்திய

 கணிணிளய Reset செய்க.
செயற்படாதிருந்தால்

பின் கரு ிறத்திளரயில் சுட்டி ேட்டும்

செயற்பட்டுக்

சகாண்டி

வரல்.
 விளெப் பைளக சதாடர்பு
பட்டிருந்தால்

ருக்கும் மபாது திளரயில் எந்தசவாரு
விடயமும் மதான்றாது மபாதல்.

பராோிப்புத்

துளரயினாின் கவனத்திற்குக் சகாண்டு

சவள்ளை ிறத்தில் மதான்றுதல்.
3. கணிணி

மேலும்

படுத்தப்

ொவிசயான்ளற Press

செய்க.
 விளெப் பைளக சதாடர்பு

படுத்தப்

படாதிருந்தால் on/off switch ஐ press

(கரு ிறத்திளர)

செய்க.
Sleep ெிக்கல்கள்
 Charge செய்க.

1. Sleep

ிளையில்

உள்ை

கணிணி  ேின் சதாடர்ளப ஏற்படுத்தி windows

charge குளறயும் மபாது OFF ஆகி

Switch அல்ைது on/off switch ஐ

விடுதல்.

அழுத்தி கணிணிளயச் செயற்
படுத்துக.


2. Tab கணிணிளய செயற் படுத்திய

Charge

ிளையில் இல்ைாதிருப்பின்

ேின் சதாடுப்ளப வழங்குக / கணிணி

பின் சுயோகமவ ேீண்டும் off ஆகி

சூடான

விடல்.

ளவக்க.
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ிளையில் இருப்பின் குைிர

மகசைாலி சதாடர்பான ெிக்கல்கள் (Sound Problems)
 Volume Control ஆைிகளை ிளை
ோற்றுக

1. ஒலி அற்றுப் மபாதல்
2. Volume Control ஐ அதிகாித்தும் ஒலி
மகைாத ிளை

 Mute ஐ ீக்குக.
 Head set பயன் படுத்துவதானால்
ொியான Combo Audio jack ஐ பயன்
படுத்துக

ேின் கைம் சதாடர்பான ெிக்கல்கள் (Battery Problems)
1. ேின்

கைம்

மபாைத்
இயக்கம்

ேின்மனற்றப்
மதான்றினும்

படுவது
கணிணி

ின்று விடல் அல்ைது ேின்

 பராோிப்புப் பகுதி உதவிளய
ாடுதல்.

கைம் ேின்மனற்றப் படாதது மபாைத்
மதான்றினும் கணிணி இயங்குதல்.

மவறு ெிக்கல்கள் (Other problems)


Power on Switch ஐ 8செக்கன்களுக்கு
அழுத்திக் சகாண்டிருத்த்தல் (Press and
Hold)

1. Tab கணிணி செயற் படாது விடல்



Tab கணிணி செயற்பட்டுக் சகாண்டி
ருக்கும் மபாது மவறு ொதனங்களை
சபாருத்தாதிருத்தல்.

2. Tab கணிணியில் சபாருத்தப் பட்ட



ொதனம் இயங்காது விடல்

அதிக

ேின்ொரத்ளத

நுகரும்

ொதனங்களை சபாருத்தாதிருத்தல்..
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9. இயக்க முளறளேயிளன ேீண்டும்ச றிப்படுத்தல் (Resetting the OS)
Step 1: TAB கணிணிளய Shut down செய்து 5 செக்கன்கள் தாேதிக்க.
Step 2: கீமழ காட்டப் பட்ட Novo Menu கிளடக்கும் வளர Volume up button ேற்றும் Power
button ஆகியவற்ளற அழுத்திப் பிடித்துக் சகாள்ைவும்.
Step 3: பின்னர் System Recovery ஐ சதாிவு செய்க.

உரு - 36

Step 4: Troubleshoot கட்டளைளயத் சதாிவு செய்க.

உரு - 37

Step 5: Reset this PC கட்டளைளயத் சதாிவு செய்க.

உரு - 38
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Step 6: இச் செயற்பாட்டின் மபாது (Reset) உங்கைது பளழய மகாப்புக்கள் மதளவ எனின்
‘Keep my Files’ கட்டளைளயயும் மதளவயில்ளைசயனின் ‘Remove everything’

கட்டளைளயத் சதாிவு செய்க.

உரு - 39

Step 7: உங்கைது மகாப்புக்களை ோத்திரம் அகற்றுவதாயின் ‘Just remove my files’ ஐ

சதாிவு செய்க. அல்ைது முற்றாக அகற்றுவதாயின் ‘Fully clean the drive’ ஐ சதாிவு
செய்க.

உரு - 40

Step 8: பின்னர் Tab கணிணி ேின்சதாடுப்புடன் உள்ைதா என உறுதி செய்து ‘Reset’ ஐ
click செய்க.

உரு - 41

Step 9: Reset செயற்பாடு 100% பூரணம் அளடயும் வளர காத்திருக்க.

உரு - 42

உரு - 43
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Step 10: 9 ஆம் படியில் Windows 10 சுயோக

ிறுவப்படும். நுறுவப் படும் மபாது

கணிணியானது பை முளறகள் Restart அகும். 100% ிறுவுதல் முடியும் வளர
காத்திருக்கவும்.
முக்கியம்: இயக்க முளறளே

ிறுவுதல்

ிகழ்ந்து சகாண்டிருக்கும் மபாது ேின்

துண்டிப்புகள் அல்ைது இளடயில் ிறுத்துதல் மூைம் கணிணி பழுதளடயைாம்.
Step 11: அடுத்த படிமுளறகளை அவதானிக்க 3.2 தளைப்பிளனப் பார்க்கவும்.
அல்ைது
உங்கள் கணிணியூடாகப் பின் வருோறும் சென்று செய்துசகாள்ை முடியும்.
 Windows PC settings Update & security  Recovery  Reset this PC 
select Start.
மேைதிக தகவல்கள் தளவசயனின் Help & Support இற்குள் பிரமவெிக்க.
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10. உதவிச் மெளவகள் (Help Desk)
10.1 அபான்ஸ் ிறுவனம்- Abans PLC

இக் கணிணிக்கான

உத்தரவாத

காைம் 2 வருடங்கைாகும். இக் காைப்

பகுதிக்குள் பின் வரும் உபமதெங்கள் சதாடர்பாகக் கவணம் செழுத்தவும்.
உத்தரவாத

ிபந்தளனகள் சதாடர்பான விபரங்கள் Lenovo Limited Warranty

ேற்றும் Abans PLC Warranty தளைப்புக்கைின் கீழ் https://pcsupport.lenovo.com/lk/en/
எனும் இணயத் தைத்தில் பார்க்கைாம்.
Abans PLC வாடிக்ளகயாைர் மெளவ உதவிகள் ிறுவனம் ஊடாகத் மதளவயான
உதவிகளை திங்கள் முதல் சவள்ைி வளர காளை 8.30 முதல் ோளை 5.00 ேணி வளர
சபறைாம். (அரெ விடுமுளற அற்ற ாட்கைில்)

E-mail ஊடான சதாழினுட்ப உதவிகள்
உங்களுக்கு Abans PLC வாடிக்ளகயாைர் மெளவ உதவிகள்

ிறுவனம் ஊடாகத்

மதளவயான உதவிகளையும் தகவல்களையும் ேின்-அஞ்ெல் மூைம் சபறைாம்.
உங்கைது மெளவத் மதளவகளை பின்வரும் விபரங்களுடன்
corporatesupport@abansgroup.com
எனும் ேின்-அஞ்ெலுக்கு அனுப்பி ளவக்கவும்:
1. ொதனத்தின் சதாடாிைக்கம் (Serial Number)
2. பாடொளையின் சபயர்
3. பாடொளை முகவாி
4. பாடொளை சதாடர்பாைாின் சபயர்
5. பாடொளை சதாடர்பாைாின் சதாளைமபெி இைக்கம்
6. பிரச்ெிளனயின்
/மகாைாருக்

விபரம்

(எந்தசவாரு

மகாைாாினதும்

குறி அல்ைது உருவப்படம்

கருத்த்துக்கள்.
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சதைிவான

சொல்

அனுப்புக) அத்துடன் மேைதிக

சதாளைமபெி ஊடான உதவிகள்
உங்களுக்கு Abans PLC வாடிக்ளகயாைர் மெளவ உதவிகள்

ிறுவனம் ஊடாகத்

மதளவயான உதவிகளையும் தகவல்களையும் சதாளைமபெி மூைம் சபறைாம்.
உங்கைது மெளவத் மதளவகளை பின்வரும் விபரங்களுடன்
011 577 6300 / 071 912 2222 எனும் இைக்கங்களுக்கு அளழக்கவும்
1. ொதனத்தின் சதாடாிைக்கம் (Serial Number)
2. பாடொளையின் சபயர்
3. பாடொளை முகவாி
4. பாடொளை சதாடர்பாைாின் சபயர்
5. பாடொளை சதாடர்பாைாின் ேின்-அஞ்ெல் முகவாி
6. பிரச்ெிளனயின்
/மகாைாருக்

விபரம்

(எந்தசவாரு

மகாைாாினதும்

குறி அல்ைது உருவப்படம்

சதைிவான

சொல்

அனுப்புக) அத்துடன்மேைதிக

கருத்த்துக்கள்.
சதாளைமபெி அளழப்பிளன எடுக்கும் மபாது உபகரணத்திற்கு அருகில் இருந்து
சகாண்டு களதப்பதனூடாக உச்ெ பயன் சபறைாம்

10.2. கல்வியளேச்ெின் தகவல் சதாழினுட்ப உதவிச் மெளவ.

உத்தரவாத காைத்தின் பின்னர் இக்கணிணிகள் சதாடர்பாக எழும் பிரச்ெிளனகளை
கல்வியளேச்ெின்

தகவல் சதாடர்பாடல் சதாழினுட்பப் பிாிவுக்குக் கீழ் வரும்

சதாளைமபெி எண் மூைமோ ேின் அஞ்ெல் மூைமோ சதாடர்பு சகாள்ை முடியும்.
சதாளைமபெி எண் :- 011 278 43 36
Fax இைக்கம்

:- 011 278 58 21

ேின் அஞ்ெல் :- noc@moe.gov.lk
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11. இணயத்ளதப் பாதுகாப்பாகப் பயன் படுத்தல்
கற்றல்

கற்பித்தல்

செயற்பாடுகைின்

மபாது

இணயத்ளதப்

பயன்

படுத்துளகயில் ேிகவும் பாதுகாப்பான முளறயில் எவ்வாறு பயன் படுத்துவது என்பது
பற்றிய கீழ் வரும் விடயங்களை அவதானிக்க. அத்துடன் இணயத்ளத பயன் படுத்தும்
மபாது சுய ஒழுக்க விழுேியங்களைக் ளகக் சகாள்வதனூடாகப்

பிரச்ெிளனகைற்ற

பாதுகாப்பான சூழசைான்றிளன உருவாக்கிக்சகாள்ை முடியும்.


தீங்கு பயக்கும் சேன்சபாருள் (Malicious Software)

கணினியின் ொதாரண செயல்பாட்டுக்குப் பங்கம் விளைவிக்கும் அல்ைது தரவுகளுக்கு
அச்சுறுத்தைாக செயல் படக்கூடியவாறாக உருவாக்கப் படும் சேன்சபாருள்கள் இதில்
அடங்கும்.
இவற்றில் இருந்து பாதுகாப்புப் சபறுவது எப்படி ?


இவற்றுக்கு எதிராகச் செயட்படும் (Anti-virus software) சேன் சபாருள்களை
ிறுவுதலும் இற்ளறப் படுத்தலும்



தீச்சுவர் சேன் சபாருளை (Firewall)

ிறுவி செயல்பட ளவத்தல் .



Shareware, Freeware, மகடான படங்கள் சகாண்ட இளணயத்தைங்களுக்குள்
பிரமவெிக்க மவண்டாம்



விரும்பா அஞ்ெல்கைில் உள்ை இளணப்புகளை அணுக மவண்டாம்

 மபனாச் செலுத்தி (Flash drives) களை பாீட்ெித்துப் பயன் படுத்தல் .
இளணயப் பாவளனயின் மபாது எச்ொிக்ளகயான ெந்தர்ப்பங்கள்


ளெபர் தாக்குதல் (Cyber-attacks)



விரும்பா அஞ்ெல் (Spams)



இளணய வஞ்ெளன (Scams)



ஏோற்றுதல் (Phishing site)



தரவு வஞ்ெளன (Spy-ware)



தனித் தன்ளே பாதிப்பு (Identity theft)



தீங்கு பயக்கும் சேன்சபாருள் இறக்கம் (Malicious Software)
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தனித் தன்ளே பாதிப்பு (Identity Theft)
ஒருவர் அறியாத வாறு அவருளடய சபறுேதியான தரவுகளை வஞ்ெளன செய்து
அவரது தனித் தன்ளேக்கும் உடளேகளுக்கும் தீங்கிளழத்தல்.
இணய வளத (Cyber Bulling)


ேின்னஞ்ெல் மூைோக



குறுஞ் செய்தி ஊடாக



அரட்ளட அளர ஊடாக



இளணயத் தைங்கள் ஊடாக



இைக்கமுளற செய்தி அல்ைது ளகயடக்க சதாளைமபெி படங்கள் ஊடாக

Cyber வளதகைின் மபாது டந்து சகாள்ை மவண்டிய முளறகள்


ொட்ச்ெிகளை அளடயாைம் கண்டு சகாள்க - சதால்ளை தருமவாருக்கு வழக்குத்
சதாடர இது உதவும் .



மெளவ வழங்கு ர் (Service Provider) யின் உதவிளய சபற முயற்ச்ெி செய்க .



சதால்ளை தரும் பளர அளடயாைம் கண்டால் , சபாியவர்களுக்குத்
சதாிவிக்கவும் .
ளடமுளறயிலுள்ை பாதுகாப்புத் சதாழிநுட்பங்களைப் பயன் படுத்துக .



(அதாவது மதளவயற்ற chat, ேின் அஞ்ெல் செய்மவாளர block செய்க )


பாரதூரோன ிளைளேகைில் , சபாலிஸ் அல்ைது உாிய ிறுவனத்தின்
உதவிளய ாடுக . (அதாவது உடல் ாீதியான பாதிப்புகள், பயமுறுத்தல்கள்,
அச்சுறுத்தல் ஆகிய ெந்தர்ப்பங்கைில் )

ெமூக ஊடகப் பாதிப்புக்கள்


சபாய்த் தகவல்கள் மவகோகப் பரவுதல்



மதளவற்ற விதத்தில் தகவல் பாிோறுதல் (Unnecessary Sharing)



ீங்கள் On-line இல் இருக்கும் மபாது சவைி உைகம் உங்கள் செயல்களை
அவதானிக்கிறது



உங்கள் தனித் தன்ளே ( privacy) திருடப் படைாம்
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இளணயத்திலும் ெமூக ஊடகங்கைிலிருந்தும் பாதுகாப்புப் சபறுவது எப்படி ?


ெமூக ஊடகங்கைில் உணர்வு பூரணோன அல்ைது சுய தகவல்களை இட
மவண்டாம் .




ம்பிக்ளகயாமனாளர ேட்டும் “Friends ” பட்டியலில் இடுக .
சபாருத்தோன இளணயத் தைத்திட்குத் தான் செல்கிமறன் என்பளத உறுதி
செய்க .



எப்மபாதும் பாதுகாப்பான http:// சகாண்ட இளணயத் தைங்களைப் பயன்
படுத்துக .



உறுதியான கடவுச் சொல்ளைப் (password ) பயன் படுத்தும் அமத மவளை
அதளனப் பாதுகாப்பாக ளவத்துக் சகாள்க. இளடயில் ோற்றுக



கணினியிலிருந்து சவைிமயறும் மபாது உங்கள் கணக்கில் இருந்தும்
சவைிமயறுங்கள் (Sign out/Log out)



ச்சு ிரல்(virus) தாக்கத்திலிருந்து பாதுகாப்புப் சபறுங்கள் .



On-line சகாடுக்கல் வாங்கல்கைின் மபாது கவனோக இருங்கள்.



உங்கள் E-mail முகவாி அல்ைது Credit card தகவல்களை இற்ளறப்
படுத்தும் படி மகாரும் E mail கள் பற்றி கவனோக இருங்கள்.ேறு பதில்
அனுப்ப மவண்டாம்

பின் வரும் விடயங்கள் பற்றியும் ோணவருக்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கவும் .


ஒவ்சவாருவாினது (Profile) சபாதுத் தகவல் அட்ளட எல்மைாரும் பார்க்கக்
கூடிய வாறு திறந்த ிளையில் உள்ைளே



சபரும்பாலும் பயனர்கள் உண்ளே வடிவத்தில் பிரதி பலிப்பதில்ளை



சதால்ளை, வளெப் மபச்சு ேற்றும் சபாருத்தேற்ற உள்ைடக்கங்கள் பற்றி Report செய்ய மவண்டும் என்பது பற்றி



எதிர் காைத்தில் அந் பர்கள் பாதிப்பளடயக் கூடிய எந்த ஒரு தகவளையும்
இடுவதில்ளை என்பது பற்றி
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இளணய பாவளன சதாடர்பான அன்னியர் சதால்ளை சதாடர்பாகப் பின் வரும்
பிாிவுகளுக்கு அறியத் தரவும் .


பாடொளை கணினி சதாடர்பான பதிைைிப்புக் குழுேம்



தகவல் சதாடர்பாடல் விடயப் சபாறுப்பு உத்திமயாகத்தர் -வையக் கல்விக்



காாியாையம்
இைங்ளக கணினிச்
(SLCERT)

ெிக்கல்கள் சதாடர்பான உடனடி

முகவரி:
Room 4 -112, BMICH, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 07, Sri Lanka.

Tel: +94 112 691 692
+94 112 691 064
+94 112 679 888
Fax: +94 112 691064

E-mail: report@cert.gov.lk
http://www.cert.gov.lk
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டவடிக்ளக குழுேம்

12. கணிணி சதாடர்பான சபாது உபமதெங்கள்
•

முதன் முதைாகக் கணிணிளய செயற் படுத்தும் முன்னர் அதன் ேின் கைம் charge
செய்தல் சதாடர்பாக உற்பத்தியாைாின் உமதெங்களைக் கவனிக்கவும்

•

ேின் கைம் charge செய்வதற்காக வழங்கப் பட்டுள்ை Charging Rack இளனப்
பயன் படுத்தல் மவண்டும். அதன் பாதுகாப்புப் பற்றியும் கவனசேடுத்தல்
மவண்டும்.

•

Charging

Rack

இளன

சபாருத்தோன

இடம்

ஒன்றில்

ளவத்துக்

சகாள்ைமவண்டும், ேின் இளணப்பு வழங்கும் மபாது பாதுகாப்பான முளறயில்
வழங்குவதும்,

பாடொளை

ம ரம்

முடிவுற்றதும்

ேின்

சதாடர்பிளன

துண்டித்தலும் சதாடர்பாகக் கவனம் செழுத்த மவண்டும்
•

கணிணியுடன் மேைதிக உபகரணசோன்ளற இளணக்கும் மபாது விடயப்
சபாறுப்பாெிாியாின் அனுேதியுடன் செய்தல் மவண்டும்.

•

ீர், இரொயனப் பதார்த்தங்கள், தூெி மபான்றவற்றிலிருந்து பாதுகாத்தல்
மவண்டும்

•

பூேியில் ளவத்தல், குழுக்குதல், அதிர ளவத்தல் ஆகின மேற்சகாள்ைக் கூடாது

•

Charger உடன் சபாருத்தும் மபாது துளரகைின் (ports) திளெ தவராதவாறு
பார்த்துக் சகாள்ை மவண்டும்

துப்பரவு செய்தல்
அழுக்கு, தூெி, பூச்சு, திரவங்கள் மபான்ற களறகள் பட்டால் உாிய முளறயில்
துப்பரவு செய்தல் மவண்டும்.

துப்பரவு செய்யும் மபாது,
•

ெகை வடங்களையும் (wire) துண்டித்துக் சகாள்க.

•

ேிருதுவான தூாிளக அல்ைது புடளவளயப் பயன்படுத்துக.

•

அனுேதிக்கப்

•

ோத்திரம் பயன் படுத்துக.
தூய்ளேயாக்கிளயப்
பயன்
படுத்தும்
மபாது
விளெப்பைளகயிலுள்ை
எழுத்துக்களுக்குப் பாதிப்புக்கள் வராது பாதுகாத்தல் மவண்டும். இதன் மூைம்

பட்ட

ேின்னுபகரணத் தூய்ளேயாக்கிளய (Contact Cleaner)

சபாறுப்புக் கூரல்(Warranty) இல்ைாது மபாகைாம்.
எச்சரிக்கக: . இதனால் ொதனத்ளத ம ரடியாக திரவங்கமைாடு சதாடர்புர ளவத்தல்,
அதன் ேீது சதைித்தல், ஈரத் துணியால் துளடத்தல் கூடாது.
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வைவாைர் பங்கைிப்பு
o

திருேதி உதாரா ாி. திக்கும்புர – கல்வி அதிகாாி, தகவல் சதாடர்பாடல் சதாழினுட்பம்.

o

திரு. எம். வீ. ரி. மலிந்த – உதவிக் கல்வி அதிகாாி, தகவல் சதாடர்பாடல் சதாழினுட்பம்.

o

திரு. எம். டீ. ஆர். அேர ாயக்க- பிரதிக் கல்வி அதிகாாி, வையக் கல்வி அலுவைகம், கண்டி.

o

திரு மே.எம்.பி.எம். ேயசுந்தர – உதவிக் கல்வி அதிகாாி, ோகாணக் கல்வித் திளணக்கைம்,
வட ேத்திய ோகாணம்.

o

திரு. எச் . அேர விக்ரே – அதிபர் மெளவ, ரைபனாவ ஆரம்பப் பாடொளை, ச ாச்ெியாகே.

o

திரு. எல்.ேீ. ெந்தன ேயவீர – ஆெிாிய ஆமைாெகர், த.சதா.சதா, வையக் கல்வி
அலுவைகம், தம்புத்மதகே.

o

திரு. எல்.ஆர்.ாி. துெித குோர- ஆெிாிய ஆமைாெகர், த.சதா.சதா, வையக் கல்வி
அலுவைகம், தம்புத்மதகே.

o

திரு. ோனக்க செனவிரத்ன - ஆெிாிய மெளவ, ஹத்தரஸ்சவை வித்தியாையம்,
அனுராதபுரம்.

o

திரு. எச். எம். ஏ.மக.மஹரத் - ஆெிாிய மெளவ,மகாேரங்கடவை வித்தியாையம்,
திருமகாணேளை.

o

திரு.ஏ.எம்.பி.ஆர்,பீ. அதிக்காாி-ஆெிாிய மெளவ, வையக் கணிணி வை ிளையம்,
ஆனேடுவ.

o

திரு. எஸ்.பீ. மஹரத் - ஆெிாிய மெளவ, சென். அந்தனி ேகைிர் வித்தியாையம், கண்டி.

o

திரு. ஒேர்தீன் முபாரக் - ஆெிாிய மெளவ, விேிதபுர ேஹா வித்தியாையம், விேிதபுர.

o

திரு.மக. ேயெிங்ஹ - ஆெிாிய மெளவ, ிவத்தகமெத்திய வித்தியாையம், அனுராதபுரம்.

ஒருங்கிளணப்பும் விமேட ன்றியும்
o

திரு. எச். யூ. பிமரேதிைக்க -மேைதிகச் செயைாைர், கல்வி குண ை அபிவிருத்தி, கல்வி
அளேச்சு.

o

திரு.மே.எம். ீல் குணதாெ - மேைதிகச் செயைாைர், கல்விப் புனரளேப்பு, திறந்த
பல்களைக் கைகமும் சதாளைக் கல்வியும் அபிவிருத்தி இராோங்க அளேச்சு.

o

திரு. பீ. என். அயிைப்சபருே – ஆளணயாைர் ாயகம், கல்விவியீட்டுத் திளணக்கைம்.
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