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வலங்கொ பரலிபகொம்

அ ிமொன'வுக்கொன விண்ணப்

ிஎல்சி
டிவம்

அரசொங்க
அகலப் ட்தடப்ப
Specialஊழியர்களுக்கொன
Broadband Packageசிறப்பு
for Government
Servantsொேி
ஸ்ரீயப ஊறிொல் பூர்த்ேிபசய்ப்பைதலண்டும்

தேசத்தே ஆசியொவின் அறிவுதமயமொக வலுவூட்டல்

CR NO.

ப ொது வி ரங்கள்
லை/ேிபே/ேிபேேி/பசல்லி/பிம

1)

பளப்பபர்

2)

தேசி அ.அட்டை/கைவுச்சீட்டு இய.
(தே.அ.அ பிேிட இடைக்க)

3)

தசடல நிறுலப்படும் பகலரி:
3.1 கட்ைைப்பட்டில் அனுப்பதலண்டி பகலரி
(3 இயிபேந்து தலறுபட்டிபேந்ேொல்)

4)

பேொைர்புபகொள்ளும் லிபம்:
4.1

பபர்

4.2

பேொைர்பு ண்கள்

டக பேொ.தபசி
லேிலிை பேொ.தப
பேொ.நகல்

5)

பைிிை லிபம் :
பொொளுன்மம்

அசொங்க அலுலயகம்

அடச்சு

பிதேச பசயொரர்

ொகொை சடப

உள்ளூொட்சி அேிகொசடப

அசொங்கத்ேிற்குச் பசொந்ேொன கம்பனிகள்

ேிடைக்கரம்

அேிகொசடப

கூட்டுமவு/சட்ை நிறுலனம்

பேலி
நிறுலனத்ேின் பபர்
பகலரி

6)

ஸ்ரீயப அகயப்பட்டை தசடலக்கொன பேொடயதபசி இயக்கம்:

7)

பபொேி பற்மி ேகலல்கள்:

8)

7.1 தேடலப்படும் தசடல:

அ) புேி தசடல

ஆ) பபொேி ொற்மம்

இ) ற்கனதலபள்ர பபொேி

7.2 பொலடனொரர் பபர்

i)…………………………………........………………………......……..
ii) ii)………………………………………………..

உபகைம் பற்மி லிபம்:
8.1 ஸ்ரீயப லறங்கிது

லொடிக்டகொரது

பையிபளொப் / பிம கம்பனிகரின் உற்பத்ேி

8.2 உபகைத்ேின் ேன்ட

பொபைம்

Single port router

Four port router

8.3 ஸ்ரீயப இனொல் உபகைத்டேப் பபொபேத்துலது பரிந்துடக்கப்படுகிமது. (கட்ைைம்: பை.500+அச லரி)
9)

நீங்கள் தலறு ஸ்ரீயப இடை தசடலகடரப் பன்படுத்துகிமீர்கரொ?

ஆம்

இல்டய

ஆம்' னில், உங்கள் பனொரர் பபடக்குமிப்பிடுக
9.1 நீங்கள் ந்ே தசடலட பேொை லிபேம்புகிமீர்கள்?

இடைம்

ின்னஞ்சல்

துவுில்டய

லொடிக்டகொரர் உைன்படிக்டக
இங்தக ன்னொல் லறங்கப்பட்ை அடனத்து ேகலல்களும் சரிொனடல ன்றும் உண்ட ன்றும் நொன் உறுேிரிக்கிதமன். இங்தக
லடப்பட்டிபேக்கும், இனிதல் ஸ்ரீயப இனொல் லிேிக்கப்பைலிபேக்கும் நிேிகள் ற்றும் நிபந்ேடனகளுக்கும் நொன் கட்டுப்படுகிதமன்.
ேிகேி :……………………………

டகபொப்பம்: ...................................................................

ஸ்ரீயப பன் அலுலயக ஊறிொல் நிப்பப்பைதலண்டும்
10) தசடல உறுேிப்பத்ேிம், அகயப்பட்டை லிண்ைப்பம் இண்டிலும் பகொடயன் லொடிக்டகொரர் பபத உள்ரது
11) பகொடயன் லிண்ைப்பம் ற்றும் அகயப்பட்டை லிண்ைப்பங்கரில் உள்ர டகபொப்பங்கள் ஒதொேிரிபள்ரன
12) பன் அலுலயக ஊறிரின் தசடல இயக்கம்

: ...............................................

13) பன் அலுலயக ஊறிரின் டகபொப்பம் : ................................................................................

நிபந்ேடனகள்/பபொது லிேிகள்
இங்தக குமிப்பிட்டுள்ரதும் கொயத்ேிற்குக்கொயம் ேிபேத்ேப்படுகின்மதும் சம்பந்ேப்பட்ை சட்ைலொக்கத்ேின் கீ ளள்ர லிேிபடமகரின்படி உபேலொக்கப்பட்ைதும்
ஸ்ரீயங்கொ பயிபகொம் இடைேரத்ேில் உள்ரதுொன 'நிேிகள் ற்றும் நிபந்ேடனகடர'ப்பபொறுத்து, லொடிக்டகொரர் ஸ்ரீயங்கொ பயிபகொம் பில்சி
(இனிபேற்பகொண்டு 'ஸ்ரீயப' ன அடறக்கப்படும்) லறங்கும் தசடலடப் பபற்றும் பேொைர்ந்து பன்படுத்ேிபம் லபேலர்.
1)

இந்ே உைன்படிக்டகபம், இபேேப்பொரிடைத ற்படுத்ேப்படும் பேொடயதபசிச்தசடல உைன்படிக்டகபம் (புேி பேொடயதபசிச்தசடல/பகொடயன்
லறங்குலேற்கொன உைன்படிக்டக) குமிப்பிட்ை உைன்படிக்டகின் இன்மிடொே அங்கொக பகொள்ரப்படும். லொடிக்டகொரொல் இங்தக லறங்கப்படும்
ேகலல்கள், குமிப்பிட்ை பேொடயதபசிச்தசடல உைன்படிக்டகில் உள்ர ேகலல்களுைன் ஒத்துள்ரது ன்படேபம், இந்ே இபே உைன்படிக்டககளும் இபே
ேப்பினடபம் பிடைக்கின்மன ன்படேபம் லொடிக்டகொரர் ற்றுக்பகொள்கிமொர்.

இங்கு லறங்கப்பட்ை நிபந்ேடனகள் பலறும் லறிபடமகதர ன்படேபம் பபொபேத்ேொன சட்ைலொக்கிங்கள் இடை ேரத்ேில் பளடொக
லிரக்கப்பட்டுள்ரனபலன்படேப, அடே நன்மொகப் படித்ேபின்னத லொடிக்டகொரர் இந்ே உைன்படிக்டகில் டகபளத்ேிடுகிமொர் ன்படேபம் லொடிக்டகொரர்
ற்றுக்பகொள்கிமொர்.

2)

இடைேரொனது, (இனிபேற்பகொண்டு 'இடைேரத்டேப் பொர்க்க' ன்று குமிப்பிைப்படும்) லொடிக்டகொரபேக்கு அமிலிக்கொதயத கொயத்ேிற்குக்கொயம்
ொற்மங்கடர ற்படுத்ேயொம் ன்றும், ஆனொல், பேொைர்ந்தும் தசடலடப் பபமலிபேம்பினொல் அலர் இடைத்ேில் பலரிிைப்படும் நிேிகள், நிபந்ேடனகடர
லொசித்ேமிந்துபகொள்ரதலண்டும் ன்படேபம், ொற்மப்படும் நிேிகள் நிபந்ேடனகடர ற்றுக்பகொள்ரொேபட்சத்ேில் ேொன் உைனடிொக இச்தசடலட
துண்டிக்கயொம் ன்றும் லொடிக்டகொரர் உைன்படுகிமொர்.
தசடல ஆம்பக்கட்ைைம், பொலடனக்கட்ைைம், ொேொந்ே லொைடக ற்றும் லரிகள் லிேிப்பனவுகள் தபொன்மடல உள்ரைங்கயொன ஆனொல்
லடறுக்கப்பைொேலற்றுக்கொன கட்ைைங்கடர உரி கொயத்ேில் லொடிக்டகொரர் பசலுத்ேதலண்டும்.

3)

லொடிக்டகொரர் இடைலசேிட பன்படுத்ேி அசொங்கம்/பொொளுன்மம்/ஒளங்கொற்று அடப்புகள்/சட்ை அடப்பு அல்யது சட்ை நீேின்மம்
தபொன்மலற்மொல் பலரிிைப்பட்ை சட்ைம்/லறிபடமகள்/லிேிகள்/கட்ைடரகடர ீ றும் நைலடிக்டககடரச் பசய்க்கூைொது.

4)

லொடிக்டகொரர் ேது இடை இடைப்பிடன றுலிற்படன பசய்தலொ அல்யது பன்மொம் ேப்பினர் பன்படுத்துலேற்கொக கட்ைைம் அமலிடுலதேொ
கூைொது. இச்தசடலொனது பபொளதுதபொக்கிற்கும் ேனிப்பட்ை பொலடனக்குதன்மி, பங்குதபொைப்பட்ை பொலடனக்தகொ றுலிற்படன பசய்லேற்தகொ
லர்த்ேகப்பன்பொட்டுக்தகொ அல்ய

5)

6)

இடை நைத்டே: ஸ்ரீயப இன் ேனித்ே கபேத்து, ஸ்ரீயப தசடலகடர பிம லொடிக்டகொரர்கள் பன்படுத்துலடேபம் அனுபலிப்படேபம் ேடுக்கும் அல்யது
ட்டுப்படுத்தும் நைலடிக்டககள் கண்டிப்பொகத் ேடைபசய்ப்பட்டுள்ரன. இடலொலன; ஆபொசொன லொர்த்டேகடரப் பன்படுத்ேல், சட்ைலிதொேொன
நைலடிக்டககடரச் பசய்ேல் அல்யது அலற்டமச் பசய்லது பற்மிக் கயந்துடொடுேல், ந்ேபலொபே சட்ைத்டேபம் ீ றும் உள்ரைக்கங்கடர பலரிிடுேல்,
அனுப்புேல், பபறுேல், ேவுப்பரிொற்மம், பசய்ேல், ின்னஞ்சல் அனுப்புேல், பசய்ேிகடர அனுப்புேல், பசய்ேிகடர லொசித்ேல் அல்யது ேவு, உள்ரைக்கம், ேகலல்
அல்யது பன்பபொபேடரபம் அனுப்புேல் தபொன்மடல உள்ரைங்கயொன ஆனொல் லடறுக்கப்பைொேடல ேடை பசய்ப்பட்டுள்ரதுைன், இந்ே உைன்படிக்டகட
ீ றும் பசயொகவும் பபொபேள் பகொள்ரப்படும். னதல, லொடிக்டகொரர் இடை தசடலடப் பன்படுத்ேி பபபேந்பேொடகொன, ற்றும்/அல்யது லர்த்ேக
ரீேிொன ‘ஸ்பொம்’ னப்படும் தேடலற்ம பசய்ேிகடர இடைத்ேில் அனுப்பக்கூைொது. குமிப்பொக, பேிப்புரிடின் கீ ழ் பொதுகொக்கப்பட்ை பபொபேட்கடர, அேன்
பசொந்ேக்கொரின் அனுேிின்மி ந்ேலடகிலும் ேதலற்மம் பசய்லதேொ அல்யது றுபிேி பசய்லதேொ கூைொபேன்படே லொடிக்டகொரர் ற்றுக்பகொள்கிமொர்.
பபொதுலொக, பன்மொம் ேப்பினரின் அமிலொர்ந்ே ஆேன உரிடகடர ீ றுேடய ஒபே லொடிக்டகொரர் பசய்ேொல் அது பக்கிொனபேொபே ீ மயொகப்
பபொபேள்பகொள்ரப்படும். (லிபங்களுக்கு இடைேரத்டேப் பொர்க்க).
லொடிக்டகொரர் ந்ேலிேத்ேிலும் அனுேிற்ம கைிைிபடமத் ேகலல்கடரப் பபறுேல், அல்யது ொற்றுேல் அல்யது ற்டம பொலடனொரர்கரின்
தசடலகளுக்குத் ேைங்கல் ற்படுத்தும் லடகில் சொேொைொன அடப்புபடமத் பேொறிற்பொடுகளுக்கு இடைபெறு லிடரலித்ேல் அல்யது ேனக்குச்
பசொந்ேில்யொே ந்ேபலொபே இடைக்கைக்கிலும் பபறுலறிட ற்படுத்ேிக்பகொள்ரல் (hacking ன்னும் கைிைிப்பபறுலறிகடர உடைத்து ேகலல்கடரத்
ேிபேடுலது, ொற்றுதலடய (spoofing) தபொன்மடல உட்பட்ை ஆனொல் லடறுக்கப்பைொேலற்டம ஸ்ரீயப இன் தசடலகடரப் பன்படுத்ேிச் பசய்லேொனது,
அலரின் தசடலத் துண்டிப்புக்கு கொைொய்லிடும். தலும் லிபங்களுக்கு இடைேரத்டேப் பொர்க்க.

7)

நிொொன பொலடன (லடடமற்ம இடைப்பபொேிகரின் பொலடனொரர்களுக்கு ட்டும்): இடைேரத்ேில் லிபரிக்கப்பட்ைலொறு, லொடிக்டகொரர்களுக்கு
ல்யொ தநங்கரிலும் தலகத்துைனொன ஸ்ரீயப அகயப்பட்டை தசடல கிடைப்படே ஸ்ரீயப உறுேிப்படுத்ே லிபேம்புகிமது ன்படே லொடிக்டகொரர்
ற்றுக்பகொள்கிமொர். னதல, லடடமற்ம இடை பபொேிட டலத்ேிபேக்கும் லொடிக்டகொரர், பிம ஸ்ரீயப லொடிக்டகொரர்கரது பொலடனடபம்
கபேத்ேில்பகொண்டு நிொொன படமில் பன்படுத்ேதலண்டும்.

8)

பொதுகொப்பு: லொடிக்டகொரர் ேனது பொலடனொரர் பபட ந்ேபலொபே பன்மொம் ேப்பினபேக்கும் லறங்குலதேொ அல்யது அடே பலரிப்படுத்துலது தபொன்ம
நைலடிக்டகதொ கூைொது. அப்படி நைந்துபகொள்லேன் லிடரலொக அந்ே பன்மொம் ேப்பினர் இங்தக லடப்பட்டிபேக்கும் நிேிகள் ற்றும் நிபந்ேடனகடர
ீ றும்பட்சத்ேில், அேற்கு லொடிக்டகொரத பபொறுப்பொகிமொர். அனுேிபபற்ம/பபமொே பொலடனொரர்கரொல் இந்ே உைன்படிக்டக ீ மப்படுலேற்கும் லொடிக்டகொரத
பபொறுப்தபற்பதுைன் கைிைி ேகலல்கடரப் பொதுகொப்பேற்கும் நைலடிக்டக டுக்கதலண்டும்.

9)

ஸ்ரீயப படமட அல்யது இடைம் பயொக பரிொமப்படும் ேகலல்கடர ஸ்ரீயப கட்டுப்படுத்ேலில்டய. அவ்லொறு பரிொமப்படும் ேகலல்கரொல் ற்படும்
ஆபத்துக்களுக்கு லொடிக்டகொரத பபொறுப்பொலொர்.

10) ஸ்ரீயப ேனது தசடலகள் ிகக்குடமந்ே ேைங்கல்களுைன் கிடைப்பேற்கு நன்னம்பிக்டகபைன் நிொொன லர்த்ேக பற்சிகடரச் பசய்ேொலும் அச்தசடலகள்
ேைங்கயற்மேொகதலொ பளதுகரற்தமொ இபேப்பேற்கு ந்ே உத்ேலொேங்கடரபம் அரிக்கொது.
11) ஸ்ரீயப இன் கட்டுப்பொட்டுக்கு அப்பொற்பட்ைலடகில் லொடிக்டகொரரின் பசல்கரொதயொ அல்யது அலது படன உபகைத்ேொதயொ 'டலஸ்' அல்யது
'ஸ்பொம்' நிடமந்ே ேலிமக்கம் ற்றும் ேதலற்மங்கரினொல் தலண்டுபன்தம ற்படுத்ேப்படும் அறிவு, அனுேிற்ம பசல், சட்ைலிதொே பசல்கள் உட்பட்ை,
ஆனொல் லடறுக்கப்பைொே பசல்களுக்கொன நட்ை உத்ேலொேத்டே லொடிக்டகொரர் ஸ்ரீயப இற்கு அரிக்கதலண்டும்.
12) து தசடலடப் பன்படுத்ேிடொல் அல்யது பன்படுத்ே படிொடினொல் லொடிக்டகொரர்களுக்கு ற்பட்ை டமபகொன, ேனிப்பட்ை,
லிடரலொந்ேன்டொன அல்யது ேண்டிக்கின்ம இறப்புகள்/பொேிப்புகள்/உரிடக்தகொரிக்டககளுக்கு ஸ்ரீயப பபொறுப்பொகொது.

13) லொடிக்டகொரர் இச்தசடலினதும் ஸ்ரீயப இனதும் நிேிகள், நிபந்ேடனகள், லிேிகள் ற்றும் ஒளங்குபடமகள் தபொன்மலற்றுைன், ேிர்கொயத்ேில் ற்பைக்கூடி
ொற்மங்கள், அமிபகங்கள், ேிபேத்ேங்கள், சட்ை நீக்கங்கள், லிேிகள் ற்றும் ஒளங்குபடமகள் தபொன்மடலகடரபம் பின்பற்மதலண்டும்.
14) லொடிக்டகொரர் இங்தக லடப்பட்டுள்ர நிேிகள் ற்றும் நிபந்ேடனகடர ந்ேலடகிலும் ீ மினொதயொ அல்யது ஸ்ரீயப இடைேரத்ேில்
பலரிிைப்பட்டுள்ர பேொடயதபசிச்தசடல உைன்படிக்டக ற்றும் பபொதுலொன சட்ைத்டே ீ மினொதயொ அலரின் பொலடனொரர் கைக்கிடன இடை நிறுத்தும்
உரிட ஸ்ரீயப இற்கு உண்டு. லொடிக்டகொரர் ீ ள் இடைப்புக்கட்ைைம் ற்றும் சகய நிலுடலகடரபம் ேீர்க்குிைத்து, ஸ்ரீயப றுபடிபம் அலபேக்கொன
தசடலகடர லறங்கக்கூடும்
15) ஸ்ரீயப லறங்கும் தசடலகடர பன்படுத்ேி ேலமொன ேவுகள், ஒளக்கம், ேம், இனம், அசில் சம்பந்ேப்பட்ை இறிலொன அல்யது ேீங்கு லிடரலிக்கத்ேக்க
ேவுகடர பலரிிடுலது தபொன்மலற்றுக்கு ேிொன பன்மொம் ேப்பினரின் உரிடக்தகொரிக்டகக்கும் ஸ்ரீயப இற்கும் லொடிக்டகொரர் நட்ை உத்ேலொேம்
அரிக்கதலண்டும்.

16) லொடிக்டகொரர் ஸ்ரீயப இன் கூட்ைொண்ட பகௌலத்டே சிடேக்கும் லடகில், அேன் தசடலகடர கலடயீனொகதலொ தொசடிொகதலொ
தலண்டுபன்தமொ துஷ்பிதொகம் பசய்க்கூைொது. அத்துைன் ேனது அனுேிபைதனொ அல்யது அனுேிின்மிதொ பிமர் பசய்ொல் பொர்த்துக்பகொள்லதும்
அலது கைடொகும். அவ்லொறு ீ மப்படும்தபொது, அேற்கொன நட்ை உத்ேலொேத்டே லொடிக்டகொரர் ஸ்ரீயப இற்கு லறங்கதலண்டும். தலும் இந்ே
நிபந்ேடனட ீ மிடக்கொன ந்ேபலொபே பன்மொம் ேப்பினதும் இறப்பீட்டுக்தகொரிக்டகக்கும் நட்ை உத்ேலொேம் அரிக்கதலண்டும் ன்படேபம்
லொடிக்டகொரர் ற்றுக்பகொள்கிமொர். தலும் லிபங்களுக்கு இடைேரத்டேப் பொர்க்க.
17) லொடிக்டகொரர் இடரப்பொற்றுச் சம்பரம் பபம ேகுேிபள்ரலர் ன்மொயன்மி, ஒபே அசொங்க ஊறிர் ன்ம அடிப்படைில் லறங்கப்படும் இச்தசடலட
அலரின் பைி படிவுக்கு லபேம்தபொது ேிபேப்பி ஒப்படைக்கதலண்டும் ன்படே அலர் ற்றுக்பகொள்கிமொர். லொடிக்டகொரர் இடரப்பொற்று ஊேிம் பபறுபலர்
ன்மொல் ட்டுத இச்தசடல பேொைபேம். அச்சந்ேர்ப்பத்ேில் ஸ்ரீயப இனொல் அக்கொயகட்ைத்ேில் லறங்கப்படும் ந்ேபலொபே பபொேிடபம் லொடிக்டகொரர்
பபற்றுக்பகொள்ரயொம்.
18) ஸ்ரீயப ந்ேலிே கொைங்கடரபம் ேொல் ேனது லசேிக்தகற்மலொறு இச்தசடலட ந்ே தநத்ேிலும் நிறுத்ேக்கூடும்.
19) தசடலக்கொைங்களுக்கொக ஸ்ரீயப சு லிபேப்பின் தபரில் லொடிக்டகொரரின் பபொேிட ொற்மக்கூடும்.
20) அபிொன' பபொேிக்கொன தசடல லறங்கும் பேொடயதபசி இடைப்பு பபொபேத்ேற்மேொக கொைப்படும்பட்சத்ேில், லொடிக்டகொரரின் அகயப்பட்டை லிண்ைப்பத்டே
நிொகரிக்கும் உரிட ஸ்ரீயப இற்கு உண்டு. அேன்தபொது, ஸ்ரீயப இனொல் லிேிக்கப்பட்ை ஆம்பக்கட்ைைம் ேிபேப்பிரிக்கப்படும். அேற்கொன லட்டிதொ
இறப்பீதைொ லறங்கப்பைொட்ைொது.
21) ந்ேபலொபே ஸ்ரீயப இடைப்பின் பயொகவும் 1212 ன்ம 24 ைித்ேிொய இயலச இடை உேலிச்தசடல இயக்கத்டேப் பன்படுத்ேி, லொடிக்டகொரர்
உேலிடப் பபமயொம். (குமிப்பிட்ை இடைப்புக்கு உேலி தேடலப்படுொனொல், ஸ்ரீயப ேனது பேொறினுட்ப அலுலயட லொடிக்டகொரரின் இைத்ேிற்கு
அனுப்பிடலக்கும்).
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