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அதிவேக இணைய (Broadband)  ககொள்ணககள்  மற்றும் ஒழுங்குபடுத்தல்   

கெயல்முணைகளில் எவ்ேொறு பங்குபற்றுதல். 

நொன்கு நொட் ள் நகைகபறும் இக்  ற்க கநறியொனது மூன்று அ ி ொரப்பூர்வ க ொழி ளிலும் 

நகைகபறு ின்றது.  LIRNEasia நிறுவன ொனது Ford Foundation நிறுவனத் ின் உ வியுைனும்   ற்றும் 

சர்பவொ ய (Sarvodaya) Fusion எனும் நிறுவனத்துைனும்  இகைந்து இ கன நைத் வுள்ளது. 

 

25 ம்  திகதி கெப்டம்பர் 2015 கதொடக்கம் 28 ம்  திகதி கெப்டம்பர் 2015 ேணை கிளப் பொம் வப (Club Palm 

Bay), மொைேில (Marawila) ேில்  இக்  ற்க கநறி நணடகபறும். 

 

   
 

வநொக்கம் 

இவ்  ற்க கநறியின் பநொக் ம் என்னகவன்றொல் அ ிபவ  இகைய (Broadband) க ொள்க  ள்  ற்றும் 

ஒழுங்குபடுத் ல் கசயல்முகற ஆரொய்ச்சி ளில் விபவ த்க யும் நல்ல அறிவொற்றகலயும் 

உருவொக்கு ல் ஆகும் .  

 ற்க கநறி முடிவில்; பங்ப ற்பொளர் ள் பின்வருவனவற்கற அகையக்கூடிய ொ  இருக்கும்: 

 ஆய்வு  ற்றும் சொன்று ள் சம்பந் ப்பட்ைவற்கற  ண்டுபிடிக் வும்   ிப்பிைவும்  முடியும் 

 ஆய்விகன பரந்  முகறயில் ஒருங் ிகைப்பப ொடு, அ கன க ளிவொ வும்; சுருக்  ொ வும் கூற 

முடியும். 

 இலங்க யின் அ ிபவ  இகைய (Broadband) க ொள்க  ள்  ற்றும் ஒழுங்குபடுத் ல் 

கசயல்முகறயிகன  புரிந்து க ொள்ளு ல் 

 

இந் ியொ  ற்றும் பநபொளம் பபொன்ற நொடு ளில் இகவ க ொைர்பொ   ற்பிக் ப்பட்ை உத்ப ச பொைத் ிட்ைங் ள் 

 ற்றும்   வல் கள இவ் இகையத் ள மு வரியில் அறிந்து க ொள்ளலொம்-

http://lirneasia.net/capacity-building/ford-broadband-policy-course/  
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யொைொல்  ேிண்ைப்பிக்க முடியும்  

நொம் 20-25 பங்ப ற்பொளர் கள ( னிஷ்ை- நடுத் ர  ட்ை அரசஅ ி ொரி ள், பல் கலக் ழ   ொைவர் ள், 

விரிவுகரயொளர் ள்,  ல்வியொளர் ள், க ொகலத் க ொைர்பு அ ி ொரி ள்  ற்றும் ஊை வியலொளர் is) 

க ரிவு கசய்யவுள்பளொம். இந்  பொைத் ிட்ை ொனது இலங்க யில் அ ிபவ  இகைய (Broadband) 
க ொைர்பொன  சட்ைங் ள், க ொள்க  ள்  ற்றும் க ொள்க   ொற்றங் ள் க ொைர்பொன நகைமுகறயொன 

எ ிர் ொலத் ிற்கு ப கவயொன விையங் கள உள்ளைக் ிய ொ   இருக்கும். ஒபர பநரத் ில் 
மும்க ொழி ளிலும் விளக் ங் கள கபற்றுக்க ொள்வ ற் ொன வச ி ள் ப ற்க ொள்ளப்படும்.  ற்க  

கநறிக் ொ    இகையத் ள வச ி கள பயன்படுத்   பவண்டியக   ட்ைொய ொனது.  

பீடம் (FACULTY) 

இலங்க  க ொகலத்க ொைர்பு ள்; ஒழுங்குபடுத்தும் ஆகைக்குழுவின்; முன்னொள்  கலக  நிர்வொ ி 
பபரொசிரியர் கரொஹொன் ச ரஜவீொ, கைல்லி - இந் ிய க ொழில்நுட்ப  ல்வி நிறுவன த் ின் மு ொக த்துவ 

 ற்க   ளுக் ொன இகைப் பபரொசிரியர் பி. விக்பனஸ்வரொ இளவரசன், LIRNEasia வின்  கலக  நிர்வொ  

அ ி ொரி கஹலனி  ல்பொய,  ற்றும் LIRNEasia வின் மூத்  க ொள்க  ஆபலொச ர் அபு சயதீ்  ொன் 
(பங் ொளப ஷ்)  

நிதி அளிப்பு 

 வடீ்டில் இருந்து விடு ிக்கு வருவ ற்கும்  ீண்டும் வடீு கசல்வ ற்கு ொன பயை 

கசலவனீங் ளுக் ொன  க ொடுப்பனவு வழங் ப்படும். 

 Club Palm Bay Marawila வில்  ங்கு ிை வச ி  ற்றும் உைவு வழங் ப்படும்.(4 நொட் ள் ) 

24ம்  ி  ி கசப்ைம்பர்  2015  ொகல வருக   ந்து  பின்னர் 28ம்  ி  ி  கசப்ைம்பர் 2015 அன்று 

புறப்படு ல். 

ேிண்ைப்பங்கள்  

விண்ைப்பப்  படிவத்க  பின்வரும் இகையத் ள மு வரியில் கபற்றுக்க ொள்ள  முடியும். 

https://docs.google.com/forms/d/12yeFz1UDU_kKtjGRcifOjOhao7kGZ_WSzLo1op0cJ7U/v

iewform?usp=send_form.  

விண்ைப்பத் ிற் ொன இறு ித்  ி  ி ஆ ஸ்ட் 07, 2015. ஏற்றுக்க ொள்ளப்பட்ை விண்ைப்பங் ள்  ற்றும் 

பயை ஏற்பொடு ள் அகனத்தும்  14ம்   ி  ி ஆ ஸ்ட் 2015 க்கு முன்னர்  ின்னஞ்சல் மூலம் க ரிவிக் ப்படும். 
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ேிண்ைப்பதொரிகணள வதர்ந்கதடுக்கும் நணடமுணை 

1. விண்ைப்பத் ின் உள்ளைக் ம் 

2. க ொள்க  ரீ ியொன ஆய்விற் ொன பபொ ிய  ஈடுபொடு. அ ன்  ீ ொன ஆர்வத் ிற் ொன   ையம் 

அல்லது ஆவைம்  

3. பன்மு த் ன்க யொன பிர ிநி ித்துவத்க  உறு ிப்படுத்துவ ற் ொ  பொலினம், 

விண்ைப்ப ொரியின் துகறசொர்ந்  ப ர்ச்சி  ற்றும் அனுபவம்  வனத் ில் க ொள்ளப்படும். 

 

 

LIRNEasia (www.lirneasia.net) நிறுவன ொனது க ொழில்நுட்ப க ொள்க   ற்றும் ஒழுங்குபடுத் ல் 

ேிடயங்களில் ஆசியொ பசிபிக் பிரொந் ியத் ில்  ீவிர ொ  கசயற்படு ின்ற நிறுவன ொகும். ப லும் Ford 

Foundation நிறுவனத்துைன் இகைந்து LIRNEasia வொனது   அ ிபவ  இகைய (Broadband)  

க ொள்க  கள எளி ொக்குவதுைன்  ற்றும் அ கன சிறிய அல்லது அடிப்பகை   ட்ைத் ில் உள்ளவர் கள  

அணு ச் கசய்வ கன  ப ம்படுத்து ல்' என்ற ஆய்வு கசயற்றிட்ைத் ிகன ப ற்க ொள் ின்றது. இவ் 

ஆய்வின் பநொக்  ொனது ஆசியொவில் உள்ள பங்கு ொரர் ள்  ற்றும்   வல் க ொைர்பொன  ீர் ொனம் 

எடுப்பவர் ள் (ஒழுங்குமுகற நிறுவனங் ள், அரச அ ி ொரி ள், நகைமுகற உயர் அ ி ொரி ள், 

 ல்வியொளர் ள்,  ற்றும் உள்ளூர் சமூ த் ின்  கலவர் ள்) பபொன்றவர் கள க ொள்க  உறு ிபடுத் ல், 

மு ொக த்துவம்  ற்றும் ஒழுங்குபடுத் ல் அம்சங் ளில் அடிப்பகை  ட்ைத் ில் உள்ளவர் களயும்  

அணு ச் கசய்வ ற் ொன பங் ளிப்பிகன வழங்கு ல் ஆகும். 

 

ப ல ி  விபரங் ளுக்கு: லலீ ொ பசனநொயக் ,  னிஷ்ை ஆரொய்ச்சியொளர், LIRNEasia,  

laleema@lirneasia.net 
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