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ஸ்ரீலங்ைொ தலிதைொம் பிஎல்சி
ப ிவிலக்ைம்: PQ 7

(ஸ்ரீபப அலுயபால் ிபப்ப்ைதயண்டும்)

கணக்கு இ.

CR NO.

அைலப்பட்கட பு ி இகைப்புக்ைொன விண்ைப்ப படிவம்
1.

தபொது விபம்

1.1 முழுப்பனர்

யண/திரு/திருநதி/பசல்யி/ி

D

a. ிந்த திகதி

D

M

M

Y

Y

Y

Y

1.2 கம்ினின் பனர்/ ங்காண்மந பனர்/ திமமைமந
1.3 ங்காண்மந ில், சக கூட்டுப்ங்கார்கதும்
பனர்கள் முதபழுத்துக்களுைன் (யணிகப்திவு
சான்ிதமம இமணக்கவும்)

1.

2.
3.
1.4 ததசின அமைனா அட்மை/கைவுச்சீட்டு/யணிகப்திவு இ.
(பகாம்ிச்சட்ைம் 2007 இன் 7 ஆம் ிரியின்டி, தத.அ.அ/கைவுச்சீட்டு ிபதிமன இமணக்க)
1.5 தசமய யமங்கப்ைவுள் முகயரி

1.6 இயச தசமயனாக ஸ்ரீபப கட்ைணப்ட்டினமப் பயிரும்பும் மும (eBILL , myBILL யிண்ணப்ங்கமத் தினாக ிபப்புக)

a. ஸ்ரீபப கட்ைணப்ட்டினம நின்ஞ்சல் மூநாகப்பறுதல் (* ஸ்ரீபப eBILL தசமய)

அல்லது

தால் மூம் பறுதல்

(*For eBILL ஐ திவு பசய்தயர்களுக்கு ஸ்ரீபப கட்ைணப்ட்டினின் காகிதப்ிபதி அனுப்ிமயக்கப்ைநாட்ைாது)

b. www.slt.lk (myBILL தசமய) மூநாக உங்கள் கட்ைணப்ட்டினின் யிபங்கமப் ார்க்க யிரும்புகிீர்கா?
c. உங்கள் கட்ைணப்ட்டினம தாில் பயிரும்ிால், உங்கள் தால் முகயரிமனத் தருக (1.5 இல் குிப்ிட்ைதிிருந்து தயறுட்டிருந்தால்)

2. த ொடர்பு விபம்
2.1

பனர்

2.2

தயி (யணிக யாடிக்மகனார்களுக்கு)

2.3

பதாைர்பு இக்கங்கள்:

யதியிைம்

மகத்பதாமதசி

பதாம கல்

3.

ஸ்ரீபப அகப்ட்மைச் தசமயக்கா பதாமதசி இ.

4

பாதி யிபங்கள்

நின்ஞ்சல்

a) புதின தசமய

4.1

ததமயப்டுயது

4.2

பாதினின் பனர் (பாருத்தநா பட்டிக்குள் "X"  குினிடுக)

b) பாதி நாற்ம்

மயத்திருக்கும் பாதி

a. Web Lite

b.

Entrée

c.

Web Starter

d.

Web Pal

e. Web Family

f. Web Surfer

g. Web Pro

h.

Web Master

i.

Web Champ

j.

Web Life

k. Web Inspire

l. Web Premier

m. Student 1
User Name

n. Student 2

o. Other ……………………………..

(i)

(ii)

4.3

யாடிக்மகனாருக்கு VMS, DNS,WEB தசமயகள்/அல்து இபண்டுக்கு தநற்ட்ை நின்ஞ்சல் கணக்குகள் ததமயப்ட்ைால், SLTNet யிண்ணப் டியத்மத
தினாக ிபப்தயண்டும். (Web Master & Web Champ & Web Life தான்யற்றுக்கு நட்டுதந பாருத்தநாகும்)

4.4

நின்ஞ்சல்,web,DNS தசமயமைா ிமனா ஒரு IP முகயரி ததமயனா?

ஆம்

இல்ம

(web pro, web master, web champ, web life தான்யற்றுக்கு நட்டுதந தநதிக கட்ைணத்துைன் யமங்கப்டும்)
4.5

ஸ்ரீபப உகபணத்மத பாருத்துதல் ரிந்துமபக்கப்டுகிது (இதற்கா கட்ைணம் ரூ.500+ அபச யரிகள்)
ஸ்ரீபப இால் உகபணம் பாருத்தப்ைத்ததமயனில்மபனில் இங்தக குிப்ிடுக

4.6 குிப்புகள்: திச்சிப்ா/ஊக்குயிப்பு/ கைப்ாடுள் பாதிகள்
அல்து ி)

அலுவலை பொவகனக்கு ட்டும்
வொடிக்கைொளர் அகடொள இல :

(ஸ்ரீலத அலுவலொல் நிப்பப்படவவண்டும் )

@ sltbb

பதாைர் இ:
திகதி

_

_

………………………………………….

நிபந்தனைகளும் பபொதுவிதிகளும்
ஸ்ரீயங்கா

சசழலழ;

ரயிரகாம்

இங்சக

சட்ைலாக்கத்தின்
உள்ரதுான

பில்சி

கீ ழுள்ர

(www.slt.lk)

(இனிமுதற்ரகாண்டு

குமிப்பிைப்பட்டுள்ரதும்
லிதிமுழமகரின்படி

நிதிகள்

ற்றும்

‘ஸ்ரீயர’

ன்மழறக்கப்படும்)

காயத்துக்குக்காயம்

உருலாக்கப்பட்ைதும்

லறங்கும்

திருத்தப்படுகின்மதும்

ஸ்ரீயங்கா

நிபந்தழனகழரப்ரபாறுத்து

ரயிரகாம்

லாடிக்ழகாரர்

அகயப்பட்ழைச்
சம்பந்தப்பட்ை

இழைதரத்தில்

ரபற்றும்

ரதாைர்ந்து

பன்படுத்திமம் லருலர்.
1)

இந்த

உைன்படிக்ழகானது,

ரதாழயசபசிச்சசழல
உைன்படிக்ழக)

சசர்த்து

ற்கனசலமள்ர

உைன்படிக்ழகமைன்

லாசிக்கப்படுலதுைன்,

இழைப்புக்கான,

(புதி

ரதா.சப

குமிப்பிட்ை

இருதப்பினருக்கிழைசமள்ர

சசழல/ரகாழயன்

உைன்படிக்ழகின்

லறங்குதலுக்கான

தலிர்க்கமுடிாத

எரு

அங்காகவும் இருக்கும். லாடிக்ழகாரரினால் இங்சக லறங்கப்பட்டுள்ர ந்தரலாரு தகலலும் குமிப்பிட்ை
ரதாழயசபசிச்சசழல

உைன்படிக்ழகின்

கீ ழ்

லறங்கப்பட்ை

தகலல்களுக்கு

உகந்ததாய்

அழலதுைன்,

இவ்லிரு உைன்படிக்ழககரில் சம்பந்தப்பட்ைலர்கழரத் ரதாைர்ந்தும் பிழைக்கும் ன்பழத லாடிக்ழகாரர்
ற்றுக்ரகாள்கிமார்.
லாசகங்கள்

ஸ்ரீயர

இங்சக

குமிப்பிட்ை

இழை

நிபந்தழனகள்

தரத்தில்

இன்னும்

ரலறும்

லறிமுழமகசரரன்றும்

லிபாகத்தப்பட்டுள்ரன

அதுசம்பந்தான

ன்பழதமம்

சசழலில்

ற்படும் ாற்மங்கழரப்பற்மி அமிலதற்கு, லாடிக்ழகாரர் இந்த உைன்படிக்ழகில் நுழறலதற்கு முன்பும்
பின்பும்

அழத ிகக்கலனாக லாசித்தமிசலண்டுரன்பழதமம்

ற்றுக்ரகாள்கிமார்.

இழைதரானது,

(இனிமுதற்ரகாண்டு ‘இழைதரத்ழதப் பார்க்க” ன்று குமிப்பிைப்படும்) லாடிக்ழகாரருக்கு முன்னதாக
அமிலிக்கப்பைால் காயத்துக்குக்காயம் ாற்மப்பையாம் ன்பழதமம், ஆனால் லாடிக்ழகாரர் தக்குரி
தகலல்கழர

அதுமூயாக

அமிந்துரகாள்ரசலண்டும்

ன்பழதமம்

இச்சசழலழப்

பன்படுத்தும்

காயகட்ைத்தில் இந்த இழைதரத்தில் ரலரிிைப்பட்டிருக்கும் நிதிகள் ற்றும் நிபந்தழனகழரத் தாம்
ற்றுக்ரகாள்ராதபட்சத்தில்,

உைனடிாகத்

லாடிக்ழகாரர் ற்றுக்ரகாள்கிமார்.
2)

3)

4)

5)

தது

சசழல

இழைப்பு

துண்டிக்கப்பையாம்

ன்பழதமம்

6)

,

(hacking

கைிைிப்ரபறுலறிகழர உழைத்து தகலர்கழரத் திருடுலது உட்பட்ை

7)

நிாான

பாலழன

இழைதரத்தில்

(லழழமற்ம

லிபரிக்கப்பட்ைலாறு,

- spoofing)

இழைப்ரபாதிகரின்

லாடிக்ழகாரர்களுக்கு

,

பாலழனாரர்களுக்கு

ல்யா

சநங்கரிலும்

ன்னும்

ட்டும்):

சலகத்துைனான

ஸ்ரீயர அகயப்பட்ழை சசழல கிழைப்பழத ஸ்ரீயர உறுதிப்படுத்த லிரும்புகிமது ன்பழத லாடிக்ழகாரர்
ற்றுக்ரகாள்கிமார்.

னசல,

லழழமற்ம

இழை

ரபாதிழ

ழலத்திருக்கும்

லாடிக்ழகாரர்,

அச்சசழலழப் பிம ஸ்ரீயர லாடிக்ழகாரர்களுக்கு நிாான முழமில் பன்படுத்தசலண்டும்.
8)

பாதுகாப்பு:

லாடிக்ழகாரர்

லறங்குலசதா

அல்யது

நைந்துரகாள்லசதா
லாடிக்ழகாரச
லரங்கழரப்

தனது

கூைாது.

இந்த

சதழலான

ரபழ

தகலல்கழர

நிபந்தழன

ரபாறுப்புள்ரலாகிமார்.

பன்படுத்துலதற்குரி

பாதுகாப்பதற்குத்

பாலழனாரர்

அந்தாதிரிான

ந்தலிதாகசலா

அனுதிக்கப்பட்ை

ரபாறுப்பிழன

நைலடிக்ழகழமம்

ந்தரலாரு

ரலரிப்படுத்துலது

ற்கும்

மூன்மாம்

ீ மப்படும்பட்சத்தில்,

பாலழனாரர்கசர
லாடிக்ழகாரர்,

டுக்கசலண்டும்.

தப்பினருக்கும்

ாதிரிான
தனது

தனது

அந்தாதிான

முழமில்

அதற்கு

கைிைிின்

கைிைிழப்

அனுதி

ரபற்ம/

அனுதிற்ம பாலழனாரர்கரினால் இந்த உைன்படிக்ழக ீ மப்படும் பட்சத்தில், அதற்கு லாடிக்ழகாரர்
ட்டுச ரபாறுப்பாலார்.
9)

ஸ்ரீயர

அழப்புமுழமகழர

ட்டுச

ரபாறுப்பாலார்.

கட்டுப்படுத்தலில்ழய.
இச்சசழலழப்

அவ்லாறு

அல்யது

ரசல்லும்

அந்தாதிரிான

பன்படுத்திதால்

சசழலத்தைங்கல்களுக்சகா

இழைம்

தகலல்கரால்

மூயாகச்

உள்ரைக்கங்கரின்

ற்பட்ை

ஸ்ரீயரழலசா

ரசல்லும்

ற்பைக்கூடும்

ந்தரலாரு

அல்யது

சரிபிழறகளுக்கு
இறப்புக்சகா

அதன்

நிாான

லர்த்தக

முற்சிகழரச்ரசய்து,

ஸ்ரீயர

தனது

ரபாறுப்பாகாது.

பாதிப்புக்சகா

சசழலகள்

ஸ்ரீயர

லாடிக்ழகாரர்

எப்பந்தகார்கழரசா

உறுப்பினர்கழரசா அல்யது ஊறிர்கழரசா ரபாறுப்பாக்க முடிாது.
10) நன்னம்பிக்ழகமைனான,

தகலல்கழர

அபாத்துக்கு

அல்யது

அதன்

கூடிலழில்

ிகக்குழமந்த தைங்கல்களுைன் கிழைப்பழத ஸ்ரீயர உறுதிரசய்தாலும், அச்சசழலகள் இழைத்தைங்கயற்சமா
அல்யது பழுதுகரற்சமா இருப்பதற்கு அது உத்தலாதரிக்காது.

11) ஸ்ரீயர இன் கட்டுப்பாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ைலழகில் லாடிக்ழகாரரின் ரசல்கராசயா அல்யது அலது

முழன உபகைத்தாசயா ‘ழலஸ்’ அல்யது ‘ஸ்பாம்’ நிழமந்த தலிமக்கம் ற்றும் தசலற்மங்கரினால்
ற்படும் சலண்டுரன்சம ரசய்ப்படும் அறிவு, அதிகாற்ம ரசல், சட்ைலிசாத ரசல்கள் உட்பட்ை,
ஆனால்

லழறுக்கப்பைாத

அரிக்கசலண்டும்.

ரசல்களுக்கான

நட்ை

உத்தலாதத்ழத

லாடிக்ழகாரர்

ஸ்ரீயர

இற்கு

12) து சசழலழப் பன்படுத்திழால் அல்யது பன்படுத்த முடிாழினால் லாடிக்ழகாரருக்கு
ற்பட்ை

ழமமுகான,

தனிப்பட்ை,

லிழரலாந்தன்ழான

அல்யது

இறப்புகள்/பாதிப்புகள்/உரிழக்சகாரிக்ழககளுக்கு ஸ்ரீயர ரபாறுப்பாகாது.

தண்டிக்கின்ம

13) லாைழக ரசலுத்தி Web Pro/Web Master/ Web Champ/ Web Life ரபாதிகழரப் பன்படுத்தும் லாடிக்ழகாரர்,
இலற்றுைன் ரபறுதிசசர் சசழலாகத் தக்கு லறங்கப்பட்ை நிழயான .பி முகலரிானது ப்சபாதுச
ஸ்ரீயர இன் ரசாத்தாகசல இருக்கும் ன்பழத ற்றுக்ரகாள்கிமார்.
14) லாடிக்ழகாரர்

இச்சசழலினதும்

ஸ்ரீயர

இனதும்

நிதிகள்,

நிபந்தழனகள்,

லிதிகள்

ற்றும்

எழுங்குமுழமகள் சபான்மலற்றுைன், திர்காயத்தில் ற்பைக்கூடி ாற்மங்கள், அமிமுகங்கள், திருத்தங்கள்,
சட்ை நீக்கங்கள், லிதிகள் ற்றும் எழுங்குமுழமகள் சபான்மலற்ழமமம் பின்பற்மசலண்டும். லாடிக்ழகாரர்
இச்சசழலழத்

ரதாைர்லதானது,

இந்தலிதான

அலர் உைன்படுகிமார் ன்பழதச காட்டும்.

திர்காய

ாற்மங்கள்,

அமிமுகங்கள்

சபான்மலற்றுக்கு

15) லாடிக்ழகாரர் இங்கு லழப்பட்டுள்ர நிதிகள் ற்றும் நிபந்தழனகழர ந்தலழகிலும் ீ மினாசயா
அல்யது

ஸ்ரீயர

தனது

இழைதரத்தில்

ரலரிிட்டிருக்கும்

ற்பாடுகள்

சபான்மலற்றுைன்,

ரதாழயசபசிச்சசழல உைன்படிக்ழக ற்றும் ரபாதுலான சட்ைத்ழத ீ மினாசயா, அலரின் பாலழனாரர்
கைக்கிழன

இழைநிறுத்தும்

உரிழ

ஸ்ரீயர

இற்கு

உண்டு.

லாடிக்ழகாரர்

ீ ள்

இழைப்புக்கட்ைைம்

ற்றும் சகய நிலுழலகழரமம் தீர்க்குிைத்து, ஸ்ரீயர றுபடிமம் அலருக்கான சசழலழ லறங்கும்.
16)

17)

ர

18) ஸ்ரீயர ந்தலித காைங்கழரமம் தால், தனது லசதிக்சகற்மலாறு இச்சசழலழ நிறுத்தக்கூடும்.
19) சசழலக்காைங்களுக்காக,
ரபாதிழ ாற்மக்கூடும்.

20) லாடிக்ழகாரால்
ரதாழயசபசி

ஸ்ரீயர

சகாப்பட்ை

இழைப்பானது

தனது

சு

லிருப்பின்சபரில்,

அகயப்பட்ழைழ

அகயப்பட்ழைக்குப்

இச்சசழலக்கான

இழைக்கும்

ரபாருத்தில்யாதது

அலரின் லிண்ைப்பத்ழத நிாகரிக்கும் உரிழ ஸ்ரீயர இற்கு உள்ரது.
ஸ்ரீயர

இனால்

லறங்கப்படும்.

அமலிைப்பட்ை

ஆம்பக்கட்ைைானது,

ந்த

லாடிக்ழகாரரின்

ரசற்பாடுகரின்சபாது,
ன

லட்டிசா

அலரின்

இனங்காைப்படும்பட்சத்தில்,

அந்தாதிரிான சந்தர்ப்பத்தில்,
அல்யது

நட்ை

ஈசைா

இன்மி,

21) ந்தரலாரு ஸ்ரீயர இழைப்பின் மூயாகவும் 1212 ன்ம 24 ைித்திாய இயலச இழை உதலிச்சசழல
இயக்கத்ழதப்

பன்படுத்தி,

சதழலப்படுானால்,
அனுப்பிழலக்கும்.)

லாடிக்ழகாரர்

ஸ்ரீயர

தனது

உதலிழப்

ரதாறில்நுட்ப

ரபமயாம்.

அலுலயழ

(குமிப்பிட்ை

இழைப்புக்கு

லாடிக்ழகாரரின்

உதலி

இைத்திற்கு

லாடிக்ழகாரர் உைன்படிக்ழக
நான்/நாம், ன்னால்/ம்ால் இங்சக லறங்கப்பட்ை தகலல்கள் உண்ழானழல ன்றும் சரிானழல ன்றும்

உறுதிரிக்கிசமன்/உறுதிரிக்கிசமாம். இந்த உைன்படிக்ழகின் அங்கான லிதிகள் ற்றும் நிபந்தழனகழர
நான்/நாம்

லாசித்து,

அலற்றுக்கும்

திர்காயத்தில்

ஸ்ரீயங்கா

ரயிரகாம்

பில்சி

இனால்

அமுயாக்கப்படுபழலக்கும் உைன்படுகிசமாம் ன்று அமிலிக்கிசமாம்.
ழகராப்பங்கள்:
1.

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

2.

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

ரபாது முத்திழ
திகதி: ..........................................................
ஸ்ரீயர ற்றுக்ரகாள்ரல்
லாடிக்ழகாரால் லறங்கப்பட்ை தகலல்கழர ற்று, தனது சசழலழ லறங்குலதில் சிமப்பான முற்சிழ

சற்ரகாள்ளும். இச்சசழல லறங்கயானது; ஸ்ரீயர இற்கும் லாடிக்ழகாரருக்கும் இழைியான உைன்படிக்ழக
ற்றுக்ரகாள்ரப்பட்ைவுைசன

ஆம்பாலதுைன்,

இந்த

உைன்படிக்ழகின்

எரு

அங்கான

லறங்கப்படும் ரதாழயசபசிச்சசழலக்கான நிதிகளும் நிபந்தழனகளும்’ நழைமுழமக்கு லரும்.
அதிகாம் ரபற்ம அலுலயரின் ழகராப்பம்: ................................................
திகதி: .....................................................

‘ஸ்ரீயர

இனால்

