
இண்ண தந்றி அறி்து க ொப்வொ்.  

 
ஒ்துணத்பு 
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இணைத்ணத பம்றி அறிந்து 
க ொர்வலொ் 



3 

உப்பட ் ்  
 

01 
 
இண் எண்நொன் எண்ண??? 

02 
உங் ப்  ன்வி 

டடி ்ண  ளு ்கு  

உ ்கூடி 
ணன்பங் ப் ொண? 

03 
உ ் ன்வி ந்று் 

வணனொ்த்பு ் ொ  ீங் ப் 

தண்தடு் ்கூடி 
ணன்பங் ப் ொண? 

04 சமூ  ணன்பங் ப் ொண? 
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ஒண்வநொகடொண்று 

இண ் த்தட்ட  ணி 

ணனத்பிண்ணன் பிண் 
வச ்்ண  இண் ஆகு்.  

இண் எண்நொன் எண்ண??? 
 

 

 இ் ணனத்பிண்ணன் பிண் (Network) மூன்  ஒரு 

 ிணிமலிரு்து ந்கநொரு  ிணி ்கு  ன் ணபத் 
தகினொ். 
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இண் எண்நொன் எண்ண??? 
 

 

இண் மூன் 
உனகின் 
எங்கிருத்தருடனு் 
ீங் ப் இண 
முடியு். 

 

ீங் ப் இண்திண் மூன் கதறு் வசண ப் ொண? 
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இணைத்திய் பய வேணல ர் லறங் ப்படுகின்மன என்மொலு், பின்லரு் வேணல ர் 
பலயொ ப் பன்படுத்தப்படுகின்மன. 
 

Electronic mail / e-mail (විද්යුත් තැපෑල)  

• Gmail, Yahoo! Mail, Outlook 

• World Wide Web (වෙබ් අඩවි)  & Blogs  

• Chat / Calls (Audio/Video)  

• WhatsApp, Viber, Skype, Messenger, Imo, etc… 

 

இண்திண் மூன் கதந்று ்க ொப்ப ்கூடி  வசண ப் . . . 
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• Online Shopping  

• Amazon, eBay, Alibaba, wOw,  
     MyDeal, daraz, kapruka, etc… 

• Questions and answer forums (வ ர்வி ர் ம்று் பதிய் ர் 

 ருத்து ் ர்)  

• Quora, Stack Exchange, Yahoo! Answers 

• Live streaming  

• YouTube, facebook 

இண்திண் மூன் கதந்று ்க ொப்ப ்கூடி  வசண ப் . . . 
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• Web meetings (webinar) 

• Zoom, webex, gotoMeeting, Skype 

• Maps  

• Google maps (street view, directions, transit) 

• E-banking (utility payments) 

• Sampath, BOC, Commercial Bank 

• Online games 

இண்திண் மூன் கதந்று ்க ொப்ப ்கூடி வசண ப் . . . 
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கதொது வதொ ்கு்து ் ொண Google Transit வசண 
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Google Street View வசண 
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 ன்வி வொ ் ங் ளு ் ொ  ீங் ப் 

எ் ணன்பங் ணபத் 
தண்தடுத்ுகிறீ ்ப்?? 

 ன்வி ் ொண ணன்ப் 
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உங் ப்  ன்வி ்கு உ ்கூடி ணன்பங் ப் 

https://ta.wikipedia.org/ 

https://ta.wikipedia.org/
https://ta.wikipedia.org/
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Wikipedia உங் ப் கொழிமன் 
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உங் ப்  ன்வி ்கு உ ்கூடி ணன்பங் ப் 
 

www.e-thaksalawa.moe.gov.lk nie.lk 

http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/
http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/
http://www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/
http://nie.lk/
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www.udemy.com www.guru.lk 

உங் ப்  ன்வி ்கு உ ்கூடி ணன்பங் ப் 

http://www.udemy.com/
http://www.guru.lk/
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உ ் ன்வி ந்று் வணன ொ்த்பு ளு ்கு 

ீங் ப் குறித்பிட ்கூடி ணன்பங் ப் 

www.ugc.ac.lk www.coursenet.lk 

http://www.ugc.ac.lk/
https://www.coursenet.lk/
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www.topjobs.lk www.observerjobs.lk 

உ ் ன்வி ந்று் வணன ொ்த்பு ளு ்கு 

ீங் ப் குறித்பிட ்கூடி ணன்பங் ப் 

http://www.topjobs.lk/
http://www.observerjobs.lk/
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சமூ  ணனத்பிண்ணன் பங் ப் (Social media) 
 

உங் ளு ்கு் கி்  

சமூ  ணனத்பிண்ணன் 
பங் ப் ொண?? 



19 

சமூ  ணனத்பிண்ணன் 

பங் ப் மூன் 

்த ்ளுடண் எபிொ  

இண முடியு்.  

 
சமூ  ணனத்பிண்ணன் பங் ப் 

்த ்ளுடண்  ண ் வு் , 

புண த்தடங் ப் அன்னது 

வீடிவொ ் ணபத் தகிவு், 

உங் ப் எ்ங் ணபத் தகிவு் 
தண்தடு்த்தடனொ்.   

சமூ  ணனத்பிண்ணன் பங் ப் (Social media) 
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சின பிதனொண சமூ  ணனத்பிண்ணன் ணப அணடொப்  ொ்வதொ் 

Twitter – இனச சிறி 

அபவினொண பிபொ ்கிங்(Blogging) 

வசண ப் Tweets  எணத்தடு் 

சிறு குறித்பு ணப ஒபிதத்த 

அனுதி ்கு்.  

Facebook இது  ரு்து ் ப், 

புண த்தட தகிவ்ு 

வதொண்நந்று ்கு  ொங் ப் 

தண்தடு்து் ஒரு சமூ  

ணனத்பிண்ணன் பொகு். 

Instagram இது தடங் ணபயு் 

வீடிவொ ் ணபயு் தகி 

அனுதி ்கிநது. 

LinkedIn கொழின்முணந 

ந்று் ி  ிபு ்ணப 

இண ்  டிண ் த்தடட் 

ஒரு சமூ  ணனத்பிண்ணன் 
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YouTube   

இங்கு  இனசொ  ொ் 

வீடிவொ ் ணப ் 

 ொ ்கூடிொ  உப்பது. 

 ன்வி ்கு மு ்கிொண 

தன்வறு வீடிவொ ் ப், 

இணச வீடிவொ ் ப், 

சணன் குறித்பு ் ப் 

முனொண தன்வறு 

வீடிவொ ் ப்  இங்கு 

உப்பட ் த்தடட்ுப்பது.     

WhatsApp/ Viber  

்த ்பிணடவ 

கச்தி ணபத் திொறி ் 

க ொப்பவு், குன் 

அணத்பு ் ப் ந்று் 

வீடிவொ அணத்பு ் ணப 

வந்க ொப்பவு் உவு் 

வசண ப். 

சின பிதனொண சமூ  ணனத்பிண்ணன் ணப அணடொப்  ொ்வதொ் 
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இணைத்திய்  எதிி ர், நை்ப ்ர் 
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‘ஹிதி’ எனு் இண்ப் 

கதிது் தண்தடுது கத் ப், 

யுதி ப், சிறு,் சிறுமி ்ப் ந்று் 
தொ் அணடொவொரு ் ொ  ஆகு். 

help@hithawathi.lk 

்த ்வப... 

https://hithawathi.lk 

011-421-6062 

 “இண்தின்  எண ்கு்  ஒரு சி ் ன் உப்பது… எணது மிண்ணஞ்சன் வே ் 

கச்த்தடட்ுப்பது… அன்னது எண்ணணத் தந்றி வொசொ  ொந்நத்தடட் தட்ண 

ஃவதஸ்பு ்கின் கபிமடத்தடட்ுப்பது… .ொண் ொிட்  கசொன்ன வ்டு்? ” 

https://hithawathi.lk/
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ண்றி! 

training@nic.lk 


