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ேரா�டரா�� ஆ�� 2020/21 �கான க�ள�ப��
வழிகா��யாக, SLIIT இ� ேரா�டரா�� க�ள�ப��
8 வ� தைலவராக, எ�க� க�ள�ப�� சா�பாக
இ�த ெச�த�ைய நா� வழ��வத�� மி��த
மக���ச� அைடக�ேற�. எ�க� ெசா�த
���ய�ச�யான The Blogger ஒ� காலா��
ெவளிய�ட�ப�� ப�த�ரிைக ஆ��, அ��
எ�க� ேரா�டரா�� பயண�த�� ச�ற�த
த�ண�கைள உ�களிட� ெகா�� வர
உ�ேதச����ேளா�. The Blogger 2017 இ�
ெதாட�க�ப�ட� ம��� எ�க� கட�த கால
தைலவ�களி� வழிகா��த�� �� க�ள�ப��
��க�ய��வ�ைத ெதாட���� ேம�ப��த�
வ�க�ற�.

ேரா�டரா�� எ�ப� ஒ� உ�த�யான
உலகளாவ�ய இைளஞ� இய�கமா��, அ��
��க� ச�க�த��� ஏதாவ� ெகா��க��,
உ�க��காக ஏதாவ� ெபற�� ����.
நா�க� ஒ� க�ள�பாக, எ�லா தைடகைள��
ஒ��ைமய��ல த�ைமைய�� ஒ��க�, நா�
அைனவ�� சம� எ�ற ெச�த�ைய பர��வத�
�ல� எ�க� ேவ�பா�கைள� த�வ��
ேநா�கமாக� ெகா���ேளா�. எனேவ, இ�த
ஆ�� ஓ� ப� ேம�ெச��,   The Blogger

உ�க��� ��ெதா��ப�� வழ�க�ப��, இ�
எ�க� ஞான�, அற�� ம��� ேரா�டரா��
ந�ைன�கைள� பக���� ெகா�ள ெமாழி ஒ�
தைடயாக இ��கா� எ�பைத உ�த�ெச�க�ற�.
��ைதய ஆ��கைள� ேபால�லாம�,
உலகளாவ�ய ெதா�� ந�ைலைம காரணமாக
இ�த ேரா�டரா�� ஆ�� மிக�� சவாலான�.
ஆனா�, ஒ� க�ள�பாக எ�க� அ��பணி��
ம��� க�ன உைழ�� ப�ளாக� பல
ஆ��களாக பராமரி�க�ப�ட அத�
பார�பரிய�ைத இழ�க வ�டவ��ைல எ�� நா�
ெப�மித� ெகா�க�ேற�. இ�த ஆ���கான
தைலவராக, எ�க� ேரா�டரா�� பயண�த��
கைதைய The Blogger ரி� மிக�� க�பைன�
கல�த இ� பத��ப�� உ�க��� வழ��வத��
ெப�ைம�ப�க�ேற�.

ம�ற� தைலவரிட�
இ��� ஓ� ெச�த� 

Rtr. Keheliya Rajaguru
President 2020/21



உலக�� மிக அழகான வ�ஷய�கைள
ேக�கேவா பா��கேவா ��யா�, அைவ
எ�மா� உணர�ப�க��றன. ெசய�க��
அ�வாேற உ�ளன, அவ�க��� ேபாராட
வா��ைதக� ேதைவ, அைவ உலக�தா�
பா��க�பட ேவ���.

இேதா இ�வ�ட�த��, 2020/21

ஆ��க��கான ேரா�டரா�� க�ள�ப��
SLIIT இ� ெசா�களி� வழிகா��க� எ�ற
வைகய��, ஊ�க� உய��த�� எ�ற
எ�க� பயண�த�� ஒ� ம�றமாக நா�க�
ேம�ெகா�ட எ�க� ெசய�கைள��
�ய�ச�கைள�� காண உ�கைள
அைழ�க�ேறா�. நா�க� ச�ரி��� அ���,
நா�க� அ�பவ��த ஏ�ற தா��க�,
எ�க� ெவ�ற�க� ம��� ேதா�வ�களி�
எத�ெரா�கைள� ேக�கலா�. 

எ��தாள�க��கான இட�த�� எ�க�
உ��ப�ன�க� எ�வள�
த�றைமயானவ�க� எ�பைத ��க�
கா���க�, அ�� பைட�பா�றைல அத�
மிக உய��த ம�ட�த�� நா�க�
உ�க��� வழ��க�ேறா�.

2017 ஆ� ஆ��� ெதாட�க�ப�ட “THE

BLOGGER” �த��ைறயாக ��ெதா��ப��
உ�க��� வழ�க�ப��, அைன��
தைடகைள�� வ�ரி�ப��த�, ம�ெறா�
ப��ைய உய���� எ�� நா�க�
ெப�மித� ெகா�க�ேறா�.

SLIIT ேரா�டரா�� க�ள�ப�� 2020/21

ஆ���கான ��றா� ம��� நா�கா�
காலா��க��� கா� ேபா��
அட��த����� வா��ைதக� ேப��
ரகச�ய�ைத காண உ�க� அைனவைர��
வரேவ��க��ேறா�. 

Rtr. Lathushanan Koneswara
Co Editor 2020/21

Rtr. Sakuni Galappaththi
Co Editor 2020/21

இதழாச�ரிய�களி�
ெச�த� 
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P e n n e d  b y :  R t r . I s h i n i  W e e r a s i n g h e

( D i r e c t o r  -  C l u b  S e r v i c e s  2 0 2 0 / 2 1  )

தனிைம�ப��த�ப��ேபா�,   
இைச மிக�� அவச�யமானதாக
உணர�ப�க�ற�. 2021 ஒ�
��தா�� வழ�கமானவ��ய�
அ�ல. இ� �த�ய
இய�ப��ெதாட�கமா��. ேநரி�
ஒ� ேநர� ந�க��ச�ைய�பா��ப�
ேபால இ�ைல எ�றா��,
ெதா��ேநா��� ந�வ�� �ட
பா�ைவயாள�கைள��
கைலஞ�கைள��
உய�ேரா�ைவ�த���பத��
ெம�ந�க� இைச ந�க��ச�க�
ஒ�கவ��ச�கரமான ப�ைக�
ெகா����தன. ஆகேவ,
��தா�ைட� ெதாட��வத�
�ல� அைனவ���� �த�ய
இய�பான மா�ற�ைத எளிதா�க
RACSLIIT வ���ப�ய�.

2020plus1 எ�ப� க�ள�ச���
அெவ��வ�� �� SLIIT
ேரா�டரா��க�ள�ப�� 2020 ஆ�
ஆ���கான கைடச�த��டமா��.
இ� ஒ�
��தா��க���ட��ட� ஒ�
ெம�ந�க� "31 வ� த�ற�தைம�
இர�" ஆ��. ப�ேக�பாள�க�
அைனவ���� இைச ம���
அ��தமானவ�ைளயா��க�ட�
இ� ஒ�
மற�க��யாத��தா��
ெகா�டா�டமாக இ��த�. இ�த
�ற��ப�ட�த�க க�ள�ேசைவ
�ய�ச� 2020 �ச�ப� 31 ஆ� ேதத�
இர� 10 மணி �த� zoom வழியாக
நட�த�.

இர� 10 மணியளவ�� எ�க�
ெசா�த மாவ�ட ேரா�டரா��
ப�ரத�ந�த� Rtn Rtr. ப�ப�. க��
ச�ேகரா பா�ய ஒ� அழகான
பாட�ட�ந�க��ச� ெதாட�க�
ைவ�க�ப�ட�. எ�க� அ�பான
இர�� ெதா��பாள�க�
இ�ைலெய�றா� இ� ந�க��ச�
ச�ற�பாகஇ������� எ�ப�
ச�ேதகேம. ஒ�வ� ேவ�
யா�ம�ல, எ�க�பல த�றைம
ெகா�ட ம�ற� தைலவ� Rtr.
ெகெஹ�யா ம���எ�க�
சா�ெஜ�� அ� ஆ��� Rtr. ந���.

ச�ற��பாடக�களாக ந�க�ைவ
ெம���ட ��� Voice teens
ேபா��யாள�களான அெம�யா
வ�ேஜ�ரியா, மா�வ�
ைவ�த�ய��க� ம��� �நா�
ச�சரா ஆக�ேயா� ப�ேக�றன�.
இ�த ந�க�ைவ
வ�ணமயமா�கஅெம�யா
(ேலா�க� அ��) இர�� அழகான
பாட�கைள� பா�னா�. ேம��
ம��� க�ரி�ேடகாமா (ம���.ேக)
வரவ����� ம�ெறா�கைலஞ��
எ�க�ட� ைகேகா��� எ�க�
ந�க�ைவ ெம����னா�. ஏைனய
ேரா�டரா��
க�ள��களி�தைலவ�க� ம���
ெசயலாள�க�, எ�க�
ேரா�டரா�ட�க� ம��� ஏ�கனேவ
பத��ெச�த ப�ற க�ள�
உ��ப�ன�க�இ�த ெபரிய
ந�க�வ�� எ�க�ட� ேச���
ெகா�டன�.

ந�க�வ��ந�வ�� எ�க�
ப�ேக�பாள�க�ட�
ெதாட��ெகா�வத�காக ஒ�
ெபா��ேபா��
வ�ைளயா�ைடநா�க�
ேம�ெகா�ேடா�. ந�ழ� �ெக��
கா�ட�ப�ட ப�ரபல�ைத �க��பேத
வ�ைளயா��. ��தா��
க���ட���� ச�ல ந�மிட�க�
�த��ளேபா�,   எ�க� ச�ற��
பாடக� �நா� ச�சரா ஒ�
"சா�த�க�மா" பா�னா�, எ�க�
வா��ைகய�� ஆ��வாத� ம���
ெசழி���காக வ���ப�தகாத
தா�க�கைள எளிதா��வதாக
உ�த�யளி�தா�.

��தா��ப�ற�த�ட� எ�ேலா��
ஒ�வ��ெகா�வ� மிக��
��தா�� வா����கைள�
ெதரிவ���� ெகா�டன�.
க��ட�த�ட 2 ம��� அைர மணி
ேநர�கழி�� இ�த த��ட�
ெவ�ற�கரமாக���க�ப�ட�. இ�த
ந�க�ைவ
ெவ�ற�கரமாகஒ��கைம�க
உதவ�ய அைம��� ��வ�� உ�ள
அைனவ���� ந�ற�. இ� ஒ�
��க�ய கால�த����யதா��தமாக
மாற�ய உடன� த��ட�.
கைலஞ�க����, அ�ைறய
ந�க��களி� யா� இைண�தா��
அவ�க���மி�க ந�ற�. உ�க�
மக�தான ஆதர� இ�லாம� இ�
ெவ�ற�கரமாக இ��க��யா�.
உ�க� அைனவ���� ஒ� ெபரிய
ந�ற�. இ� ேபா�ற ம�ெறா� இைச
ந�க��ச�ய�� ச�த��ேபா�.



யா� ேவ��மானா�� மற�பா�க�, ஆனா� சா�டா உ�கைள ஒ�ேபா��
மற�க மா�டா�! அசாதரண �ழ�� எ�க� ரகச�ய சா�டாைவ நா�க�
எ�வா� க��ப���ேதா� எ�பைத அற�ய வ����க���களா?
“ெம�ந�க� ரகச�ய சா�டா” எ�ற த��ட�ைத கழக அ�க�தவ�களி� �� SLIIT
ேரா�டரா�� க�ள� ஏ�பா� ெச�த�. இ�த த��ட� SLIIT இ� ேரா�டரா��
க�ள�ப�� வாரிய உ��ப�ன�க��� ப�ர�ேயகமாக வழ�க�ப�ட�, ேம��
இ� ெதாட��ச�யான �ழ�� ம��க��க�ப�ட வாரிய உ��ப�ன�களிைடேய
��டகாலமாக தவறவ��ட மக���ச�ைய� ���� ேநா�க��ட�
ெதாட�க�ப�ட�. ெம�ந�க� ��ெர� சா�டா ஒ�வ��ெகா�வ� ேநரி�
ச�த��க ��யாவ��டா��, ேரா�டரா�ைட ேவ��ைகயாக��,
ச�ப�த�ப�டவ�க��� ந�ைறேவ�ற�� ஆ�க��வமான வழிகைள�
க�டற�ய ���� எ�பைத ந��ப��பைத ேநா�கமாக� ெகா�ட�.

உ��ப�ன�க� த�க� வ�ந�ேயாக வ�வர�கைள�� க�ற���ம�
வா����கைள�� ஒ� �க�� ப�வ�த�� �ல� சம��ப����ப�
ேக���ெகா�ள�ப�டன�, அத� ப�ற� அவ�க� ஒ�வ��� ஒ�வ� வா���
ெசா�ல அைழ�க�ப�டன�, ஒ�ெவா� வாரிய உ��ப�ன�� ேதாராயமாக
ம�ெறா� உ��ப�ன��� ஒ��க�ப�ட எ�ைண� ேத��ெத��பா�க�.
அத� ப�ற�, ஒ�ெவா� வாரிய உ��ப�ன���� அவ�க� வழ�க�ய நப�
ம��� வ�ந�ேயாக வ�வர�க� ம��� அ�த நபரி� க�ற���ம� வ���ப�
�ற��� தனி�தனியாக அற�வ��க�ப�ட�. க�ற���ம� வா����க�
��தக�க� �த� எ��ெபா�� வைர உண� �த� ஆ�ைல� கைட�கான
இைண��ட� இைண�க�ப�ட மிக�� �ற��ப��ட ெபா��க� வைர அ��ப
��� ெச�ய�ப�ட�. எ�வாறாய���, அ�த�த வ���ப�கைள எ�வா�
ச�ற�பாக ந�ைறேவ��வ� எ�பைத ��மானி�ப� ஒ�ெவா� ரகச�ய
சா�டாவ�� ��வா��, ச�ல� அவ�க� அ���� பரி�க�ட�
இைண�க�ப�ட அழகான, தனி�பயனா�க�ப�ட ெச�த�கைள�
ேத��ெச�க�றா�க�, ம�றவ�க� த�க� பரி�க��� ��தலாக ஏதாவ�
ேச��க� ேத�� ெச�க�றா�க�. எ�லா பரி�க�� வழ�க�ப�ட ப�ற�,
அைனவரி� ரகச�ய சா�டா ெவளி�ப��த�ப�ட ஒ� இைணய அைழ��
அைழ�க�ப�ட�. ��ட� ச�ரி�� ம��� இல�வான உைரயாட�ட�
ெதாட��த�, இ� ேரா�டரா�ைட அத� ப�ேவ� உ��ப�ன�களி� மத�,
இன� ம��� கலா�சார�ைத� ெபா��ப��தாம� மிக�� அழக���ரியதாக
ஆ��க�ற�.

கழக�ைத உட� �த�யாக ச�த��க ��யாததா�, க�ற���மைஸ நைட�ைறய��
உ�ள �ழ�� ெகா�டா�வ� ஒ� �த�ய ேயாசைனயாக இ��த�. இ�த
வழிய��, ஒ�வ��ெகா�வ� ெதாட��ெகா�வத���, �� உ��ப�ன�கைள
ந�� அற��� ெகா�வத��� சா�த�யமான�. ேம��, அசாதரண �ழ�
ம��� வைரய��க�ப�ட ச�க ெதாட�� காரணமாக ெப��-அ� மன
அ��த�ைத வ��வ��பத�கான ஒ� �த�ய வழியாக இ� மாற�ய�. இ�
நா�க� பக���த பரி�க� ம��ம�ல, வா�நா� ��வ�� அ��, ச�ரி��
ம��� ந�ைறய இனிைமயான ந�ைன�க�.
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இ� வழ�கமான ெவ�ளி�க�ழைமயாக இ��க
ேவ���. ஆனா� அ� இ�ைல, காைல 7 மணி,
எ� அலார� ஒ��த�. ேவக ேவகமாக
ேதைவயானவ�ைற எ����ெகா��,
ந�ப�க�ட� வாகன�த�� ஏற� அைனவ��
�ற�ப�ேடா�. ெச��� வழிய�� காைல�ணைவ
���� வ��� Vinrich Lake Resort
��ெச�றைட�ேதா�. 

எ�த�பட ேவ��ய ம�ெறா� �த�ய ப�க� இ�.
RAC SLIIT இ� 2019/20 ம��� 2020/21 வாரிய
உ��ப�ன�களி� ���� பயண�. ெதா��ேநா�
ம��� தவ���க ��யாத பல காரண�களா�
அ�தநாளி� பலரா� ந��ட�
இைணய��யவ��ைல. ஒ�வ��ெகா�வ�
பா����ேபா� �க�களி� ��னைக, ம�ற�
தைலவ� (Rtr. Keheliya) ஒ� ச�ற�ய
உைரையஅளி�தா�, அத�� அைனவைர��
பா��த மக���ச�ைய� பக���� ெகா�டா�.
ப��ன�, ��ப�� வ�ைளயாட� ெதாட�க�ேனா�,
ப��� ெம�வாக நா�க� ர�ப� வ�ைளயாட�
ெச�ேறா�. ஒ� கணினி �� நா� ��வ��
இ��பதா�, அ�த நா� வ�ைளயா�வ� எளிதாக
இ��கவ��ைல. ஒ� இைடெவளி எ���,
ேமைசய�� அ�ேக ஒ����ேனா�.

ப��ன� �ைக�பட�க� எ����
ெகா����ேதா�, அத� ேபா� ெச�ரிச�ல
பரி�கைள�� ஒ� ேக�ைக�� ெகா��நட��
வ�தா�. ந�ஷ�க� ஒ� ம�ைடய��
எ�த�ெதாட�க�னா�. ப�ற�தநா��� ��ைதய
ச��ப�ைர�, எ�க� ம�ற�த�� IS இய��ன� (Rtr.
இ�பா�) ம��� எ�க� IPP (Rtr. ��ஷா)
ஆக�ேயா��� த��டமிட�ப�ட�. அவ�க�
இதைன� க�� மக���ச� அைட�தன�.
ெம��வ��த�ைய ஊத�, ேக�ைக ெவ��,
அ�க���த 23 ேப�� அ�த த�ண�ைத
மக���ச�கரமாகெகா�டா� மக���ேதா�.

மத�ய ேவைள ெந��க�ய� அைனவ��அ��
உண��� மக���ேதா�. ப��ன� மாைல ��ச�
தடாக�த���ளி��� வ��ளய��� அ�த நாைள�
களி�ேதா�. இ�� �ழ ஒ�
வ��ெகா�வ�ைடெப�� அ�க���� �ற�ப���
ெச�ேறா�.

ேரா�டரா�� எ�ப� வா�நாளி� மக���ச�யான
ந�ைன�க� ந�ைற�த ஒ� ��தகமா��, இ�நா�
அ� ��தக�த�� ம�ெறா� ப�கமா��.

The

Penned by: Rtr. Lathushanan Koneswara
Co Editor 2020/21

Board Outing





Penned by: Rtr. Lathushanan Koneswara
Co Editor 2020/21





SERVICE
COMMUNITY



    

ந�தா�எ�ப� மி��த அ��� ஆ��வாத��
ந�ைற�தஒ� மக���ச�யான ப�வ� ஆ��.
உலெக�க��� உ�ள ஒ�ெவா�வ��,
�ற��பாகச��வ�க� த�க� பரி�கைள ந�தா� தா�தா
த�வத��� த�களி� வ���ப�கைள
ந�ைறேவ��வத��� ஆவ�ட� கா�த���பா�க�.
�ரத���டவசமாக வ�ைம ம��� ேவ� பல
ச�கஇைடெவளிகளா�, ஒ� அழகான
ந�தாைரெகா�டா�� அத��ட� எ�ேலா����
க�ைட�பத��ைல. 

இ�ததைடைய ெவ�ற�ெகா�ள, SLIIT ேரா�டரா�� கழக�,
ந�தாரி� மக���ச�ைய எ�களா� ���தள�
பல�ழ�ைதக�ட� பக���� ெகா��� ேநா�க��
எ�க��� க�ைட�த தாராளமான ந�ெகாைடகளி�
உதவ��ட� “அைனவ���� க�ற���ம� 3.0” எ�ற
த��ட�ைத அற��க�ப��த�ய�.

இ�தஆ�� நாரஹ�ப��டாவ�� உ�ள ஷ��பா
�ழ�ைதக�ேம�பா�� ைமய�த����, ெகா��ைப�
��ற���ள ேதைவகைள�ைடய ச�ல �ழ�ைதக����
பரி�கைளவழ�க ���த�. ஷ��பா ைமய�த�� உ�ள 24
�ழ�ைதக� த�க� வ���ப�ப��ய�� எ�த�
ைவ�த���த ெபா��களி� ச�லவ�ைறயாவ�
ெப���ெகா��க ேவ��� எ�ற ஒ� �ற��ேகா�ட�,
எ�க� �� வ���ப�ப��ய�� உ�ள
ெபா��கைளவா��வத�காக� ெச�� அவ�ைற
ெபாத�ெச�த�. ஜனவரி 24 ஆ� ேதத�, 6
உ��ப�ன�க�அட�க�ய ��, �காதார
வழிகா��த�கைள கைடப�����ெகா�� ஒ�
ெதா�த� பரி�கைள��பரி�� ெபாத�கைள��
உ�சாக��ட� எ����ெச�ற�. �த�� நா�க�
ஷ��பா ைமய�ைத� பா�ைவய��� பரி�� ெபாத�கைள
வழ�க�ேனா�. இ�த வ�ைடய�த��
எ�க�ந�ெகாைடயாள�க��� ந�ற� ெதரிவ��க
கடைம�ப���ேளா�. காரண�, நா�க� அவ�க���
பரிசளி�த ெபா��களி� ��க� வழ�க�ய க�கார�க�,
ெபா�ைமக�, ��தக�க�, காலணிக� ம���
ெபா�ைம கா�க� எ�பைவ�� அட���. ேம�� ஷா��
ேபா�ற ப�ற அ�த�யாவச�ய
ெபா��கைள��அவ�க��� ந�ெகாைடயாக
வழ�க�ேனா�. ஷ��பா ைமய�த�� உ�ள �ழ�ைதக�
த�க�பரி�கைள� த�ற�� அவ��ட�
வ�ைளயா�வத�� மிக�� மக���ச�யைட�தன�.

எ�க�பயண� அ��ட�  ந�ைறவைடயவ��ைல.
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Tஅத�ப��ன� நா�க� ெவ�ளவ�ைத,
ப�பல�ப���ய ம���எவ���� ��காைவ உதவ�
ேதைவ�ப�� ���ப�கைள�க��ப�����
ேநா�க�� ��ற��த�ரி�ேதா�. பலவ�தமான
இனி��க�, சா�ேல��க� ம��� ஒ� எ���
பலைக�ட���ய பரி�� ெபாத�கைள நா�க�
எத��ெகா�ட �ழ�ைதக�ட�பக���� ெகா�ேடா�.
அ��ட� �க��க� அணிவைத ���ப�களிைடேய
ஊ��வ���� ேநா�க��, நா�க� அவ�க���
�க��கைள�� வழ�க�ேனா�. �ழ�ைதக�
ெபாத�கைள� த�ற���ேபா� அவ�களி� க�களி�
ஏ�ற�பட ��னைகைய� பா��த நா�க�
உ�ைமய�ேலேய அத���டசா�க�தா�.
ேதைவ�ைடய ஒ�வ���, ச�ற�ய வைகய�ேல�� ஒ�
உதவ�ைய ெச���ேபா�அவ�க��� அ� ஒ�ெபரிய
தா�க�ைத ஏ�ப���� எ�பைத க�ேணா���
ேபா� அ� உ�ைமய�ேலேய ஆ�சரியமாகஇ��த�,

��ற��த�ரி��பரி�கைள �ழ�ைதக�ட� பக����
ெகா��� ேபா� ேசா�வைட�தா�� அ�ஒ�
ெப�மத� மி�கதாகேவ இ��த�. இ�த�யாக நா�க�
எ�க� கைள�ைப ேபா��வத�காக �ளி��த பா�
பா�ெக��க� அ��த�ப��ன� ந�ைறவான
இதய�க�ட� ����� ெச�ேறா�.

இ�தஆ��, ெதா��ேநா� காரணமாக த��ட�ைத
சரியாக ��ென��� ெச�வ� எ�க��� ஒ�
சவாலாகேவ இ��த�. ெபரிய ���களாக எ�களா�
ெச�ல ��யாததா� ��வ�� எ�ணி�ைக
ம���ப��த�ப�ேடஇ��த�. எ�க� கனிவான
ெதா�ட�களிடமி��� கணிசமான அள�
ந�ெகாைடக� க�ைட�க�ெப�ற���தா��,
அவ�ைற ேசகரி�� ெபாத� ெச��� ெசய��ைற  
 ��ைதயஆ��க�ட� ஒ�ப���ேபா� ��டதாக
இ��த�. இ��ப���, நா�க� ச�த��க ேவ��ய
அைன�� க�ட�கைள�� ெபா��ப��தாம�,
ந�தாரி� உ�ைமயான உண�வ��, எ� அணியா�
அவ�ைறெவ�ற�கரமாக ெச�� ���க ���த�.

"அைனவ����க�ற���ம� 3.0" எ�ற ெசய�த��ட�,
நா�எ�ேபா�� தாராள மன�பா�ைம�ட� இ��க
ேவ��� எ�பைத�� ேதைவ�ப�பவ�க���
எ�ேபா� ேவ��மானா�� உதவ ��னி�க
ேவ���எ�பைத�� ெவளி�ப���க��ற�. ச�ற�ய
ச�ற�ய ந��ெசய�கைள ெச�வத� �ல�, ந�தாரி�
மக���ச�யான உண�ைவ ந� ந��ைடய
வா��ைகய��த�ன�� அ�பவ��க ����.
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ெபா�ம�க��� ந�பகமான ேதாழராக இ���� அேத
சமய�, மனநல�ெதாட�பான ப�ர�ச�ைனக� ம���
தைல��கைள� ப�ற� ேபச ஒ� ெபா�தள�ைத
உ�வா��� ேநா�க��ட�, மனநல வ�ழி��ண��
ம���ந�வா�வ�� கவன� ெச���வத�காக SLIIT
இ�ேரா�டரா�� கழக�த�னா� அற��க�ப��த�ப�டேத
“��க����க�யமானவ�” எ�ற �ய�ச�யா��.
ச�க�த���ேசைவ ெச�வேதா� ஒ� ேந�மைறயான
மா�ற�ைதஏ�ப��த உ�த�����ள ஒ� கழக�
எ�றஅ��பைடய��, ந�ஆேரா�க�ய� ம��� ந�வா��,
தரமான க�வ�, பா�ன சம��வ� ம��� �ைற�க�ப�ட
ஏ�ற�தா��க� ம��� பல �ழ�ச� ைமய�ப�த�க�
உ�ளி�ட பல ந�ைலயான வள��ச�இல��கைள
உ�ளட��வைத ேநா�கமாக� ெகா�ேடா�.

மனித�களாக�யநா� எ�ேபா�� ந�ைம ெவ�ற�ைய
ேநா�க� த�ள ஒ� ெவளி��றச�த�ைய வ����க�ேறா�.
வா��ைக� பயண�த�� ��ேன��ேபா�,   ஒ�
�ற��ப��ட க�ட�த��நா� அைனவ��
ெதாைல��ேபானதாக உண���, ெதாட��� ��ேனற
ஆ�றைல இழ�� ந�ப��ைகய�றவ�களாக� வ��க�ேறா�.
அ�த ேநர�த�� ந�ைம��ேனா�க� அைழ���
ெச�வத�கான உ��தைல� க��ப���ப� அவச�ய�.
ஏென�றா� உலக� யா��காக�� த��ைடய
ஓ�ட�ைத ந���த�வ�டா�. �ற��பாக ப�கைல�கழக
க�வ�ைய ெதாட�� எம��, ஊ�கமளி�த� எ�ப�
இ�ைறய வா��ைகய�� ஒ� ேதைவயாக�வ��ட�.

"உ�க��கான உ��தைல க�டற���க�" த��ட�த��
�ைண� க�டமாக, ஒ� ஊ�க அம�� 2021 ைத மாத� 9
ஆ� ேதத� மாைல 6 �த� 8 மணி வைர zoom ெசய�ய��
நைடெப�ற�. ப�ரதம ேப�சாளராக த�த�வா��த
இைளஞ� ஊ��வ��� ேப�சாள� த��. எ�. வ��ேலஷக
ர�நாய�கா கல��ெகா�டா�. இ� அம�� ��க�யமாக
ஊ�கமளி�த� ம��� ��தா���கான �த�ய
இல��கைள அைடத� ேபா�றவ�ற�� கவன�
ெச��த�ய�. �த�ய ஆ��� ெதாட�கமாக இ��ததா�
அ�ேநர�த�� மத���மி�க தைல�பாக அ� இ��த�.
ப�ேக�பாள�க��� அத�க வா���கைள வழ���
ேநா�க��ட� ச��கள ம��� ஆ�க�ல� இர��
ெமாழிகளி�� அம�� நட�த�ப�ட�. அம�வ�� ��வ��,
ப�ேக�பாள�க� த�க� ச�ேதக�கைள�
�����ெகா�ள ேக�வ� வ�னா ேநர� வழ�க�ப�ட�. 

F I N D  Y O U R
D R I V E

இ�அம���� ��னதாக, ேப��� ம��� "You Matter"
இ��டாக�ரா� ப�க�களி� ஊ�கமளி�த� ம���
இல��கைள அைம�பத�கான ச�ல உதவ���ற���க�
ெதாட�பான ெதாட��ச�யான�வெரா��க�
பக�ர�ப�டன. மனநல� ெதாட�பான அவ�களி�
அப��ப�ராய�கைள ெவளி�ப���வத�கான
வா���கைள வழ��த� ம��� வ�ழி��ண�ைவ
ஏ�ப���த�ட�, இ��ைண க�ட� பாரா�ட�த�க
ப�ேக��ட� ெவ�ற�கரமாக ���க�ப�ட�.
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இ�தஆ�� “��க�� ��க�யமானவ�” எ�ற
ெசய�த��ட� ெபா�வானமனநல வ�ழி��ண�வ�����
நக���, ெபா� அர�க�� அரிதாகேவவ�வாத��க�ப��
தனி�ப�ட மனநல ப�ர�ச�ைனகளி� அத�ககவன�
ெச��த�ய�. நா��� ந�ல�� ெதா��ேநா� ��ந�ைல,
பா�கா�� ��ென�சரி�ைக நடவ��ைககைள
கைட�ப���த�, ம��� பா�கா�ைப உ�த� ெச�த�
ேபா�ற காரண�களா�, அைன�� �ைண க�ட�க��
ேநரைலய��நட�த�ப�டன. ��றாவ� ம��� இ�த�
�ைண க�டமான “த�ைசமா�ற�”
மனநல�த����க�ய��வ�ைத� ப�ற�
ெபா�ம�க���� க�ப���� அேத ேவைளய��,
ெபா�ம�களிைடேய மன ஆேரா�க�ய�
�ற���காண�பட தவறானஎ�ண�கைள ஒழி��,
உண��ச���ணற�வ�� கவன� ெச���த� ம���
ஒ�வரி� ெசா�த உண��ச�கைள� க���ப���த�
ம��� ந��வக��த� ேபா�ற �ய�ச�களி� ��க�ய
கவன� ெச��த�ய�.

��க�அ��க� ேகாப�ப�பவரா? ��க� அ��க�
அ�க���களா? உ�க� உண��ச�கைள
ெவளி�ப���வத�� எ�ேபாதாவ� ச�கட�ப���களா?
உ�க� உண��ச�க� ெதாட�ப�� எ�தைன �ைற
�ழ�பமைடக���க�? மக���ச�யாக காண�ப��, ப��ன�
��க� எ��த ���க� �ற��� எ�தைன �ைற
வ��த�ய���க���க�? எ�த கவைல��அ�பவ��க
ேவ�டா�, உ�க��காக "த�ைசமா�ற�" ெசய�த��ட�
உ�ள�. உண��ச�க� மனித�க��கானைவ. ந�
உண��ச�கைள� நா�ஏ���ெகா��� வ�த� ந�ைம
ஓ�ெவா�வைர�� தனி��வமா��க�ற�. ந�
உண��ச�களா�நா� க���ப��த�படாம� அவ�ைற
நா�க���ப���� கைலைய நா� அற���ெகா�வ�
அவச�ய�.

இ�தஅம��� 2021 ப��னி மாத� 20ஆ� த�கத� மாைல 6
�த� 8 மணி வைர zoom ெசய�வழியாக நைடெப�ற�.
Mind Heals ந��வன உளவ�யலாள� ம��� ெபா��ேப��
ம��� ஆ�ைம ேம�பா�� பய��ச�யாளரான த��மத�
ராச�னி ப�டாரா இத�� ப�ேக�ற���தா�.
பா�ைவயாள�க� த�க� ேக�வ�கைள ேக�க���ய
ஒ� தள�ைத உ�வா���ேநா�க��ட� ேக�வ� பத��
ேநர��ட� இ� அம�� ஆ�க�ல�ம��� ச��கள
ெமாழிகளி� இட�ெப�ற�. ��ைதய அைன�� �ைண
க�ட�கைள�� ேபாலேவ, PR ப�ர�சார�க�
இ��டாக�ரா� ம��� ேப���க�� ப�க�களி�
�வெரா��க� ெதாட��ச�யாக பத��ெச�ய�ப�டன.
கவ��ச�கரமான �வெரா��க� உண��ச� ��ணற��
ம��� உண��ச�கைள ந��வக��பத�கான
உதவ���ற���க� ெதாட�ப�� வ�வைம�க�ப�டன.

இ�அம�வ�� த��மத� ரச�னி தன� ச�ல
தனி�ப�டஅ�பவ�கைள� பக���� ெகா�ட�ட�
ப�ேக�பாள�க��� ச�ல ��த�
ஊ�க�ைதவழ�க�ய���தா� . பா�ைவயாள�க���
ஊ�கமளி��� ேநா�க�� ச�ல ெசய�பா�கைள��
அவ�ந�யமி�தா�. இ� க�வ� அம��உ�ைமய�� ச�ற�த
பலைன அளி�த�ட� 2020/21 ஆ� ஆ���கான
“��க�� ��க�யமானவ�” ெசய�த��ட���� ச�ற�த
ஒ� ��வாக அைம�த�.

உ�க�க�னமான கால�களி� “��க��
��க�யமானவ�” ெசய�த��ட� உ�க��� ந�பகமான
ேதாழராக இ���� எ�� நா�க� ந��க�ேறா�.
உ�கைள ப�ற�ய அ�கைற எ�ேபா�� எ�களிட�த��
உ��.

Steer
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பார�பரியம���வ� இல�ைகய�� 3,000 ஆ��களாக
நைட�ைறய�� உ�ள�. த�ேபா�, இல�ைகய�� பார�பரிய
ம���வ �ைறகளி� நா�� �ைறக� உ�ளன - ஆ��ேவத�,
ச��தா, �னானி ம��� ேதஷ�யா ச��க��சா (இல�ைக பார�பரிய
ச�க��ைச). அவ�ற�� மிக ��க�யமான� ஆ��ேவத�ஆ��, இ�
இல�ைக அரசா�க�தா�வழ�க�ப�� ேதச�ய �காதார
ேசைவகளி� ஒ� ப�த�யா��, இத���ேதச ம���வ�த��கான
தனி அைம�சக� உ�ள�. இல�ைக ஆச�யாவ�� மிக��
உய�ரிய� �த�யாக ேவ�ப�ட நா�களி� ஒ�றாக அைடயாள�
காண�ப���ள�.

ஆ��ேவத��ட�ஆேரா�க�யமான வா��ைக �ைற எ�ப�
த��டஃப���ேக�ப�� இ�த� க�டமா��. �ராெஜ��
ஃப���ேக�ப�� உட�நல�, உட�த�த� ம��� ஊ�ட�ச�� என
��� ��க�யக�ட�க� இ��தன, ேம�� இ�த அம��
ஊ�ட�ச��ப�ரிவ�� �� நட�த�ப�ட�.
ெகா���ப�கைல�கழக�த�� �ேதச ம���வ ந��வன�த��
��த வ�ரி�ைரயாள�� �ைற� தைலவ�மான டா�ட� சர�ேக
வ�மலச�ற�. ஆ��ேவத�, ஆ��ேவத�த�� ந�ைமக� ம���
��க�ய��வ�, ஆ��ேவத �ற���க�, நம� உணைவ
சரியானஊ�ட�ச��ட� சமந�ைல�ப���வத�கான ஆ��ேவத
உதவ���ற���க�, ஆ��ேவத�ைத� ப�ற� எ�க����
ெதரிய�ப���வத�காக, பழ��� ம���வ ந��வன�,
ெகா��� ப�கைல�கழக� ம��� உண� ஒ�வாைமகளி�
ப�.எ�.� ஆக�யவ�ற�� 12 ஆ��க� க�ப��த� அ�பவ�
உ�ள�. ஒ� ஆேரா�க�யமான உட�ம��� பல. இ� 2021 ேம 9
ஆ� ேதத� மாைல 6:30 மணி�த� ஜூ� இய��தள�
வழியாகெதாட�க�ப�ட ஒ� மத���மி�க இர��மணி ேநர
அம��க�.

ஆ��ேவத�த����� அத�க ��க�ய��வ� அளி�க�ற�ம���
ஒ�வரி� வா��ைகய�� சமந�ைல, சரியான ச��தைன, உண�,
வா��ைக �ைற ம��� ��ைகக�பய�பா� ஆக�யவ�ற��
அத�க கவன� ெச���வத��ல� ஆேரா�க�ய�ைத பராமரி�க
ஊ��வ��க�ற�. ஆ��ேவத�த�� அற�� ஒ�வரி� ெசா�த
அரச�யலைம�ப�� ப� உட�, மன�ம��� நனவ�� சமந�ைலைய
எ�வா� உ�வா��வ� எ�பைத��, இ�த சமந�ைலைய�
ெகா��வ�வத���பராமரி�பத��� வா��ைக �ைற
மா�ற�கைள எ�வா�ெச�வ� எ�பைத� �ரி��ெகா�ள
உத�க�ற�. அைனவ���� தனி��வமான ைகேரைக
இ��பைத� ேபாலேவ, ஒ�ெவா� நப���� ஒ� �ற��ப��ட
ஆ�ற�வ�வ� உ�ள�, இ� அவ�களி�
ெசா�தஅரச�யலைம�ைப உ�ளட�க�ய உட�, மன ம���
உண��ச�ப��களி� தனி�ப�ட கலைவயா��. இ�த
அரச�யலைம�� பலகாரணிகளா� க��தா�க�த��
��மானி�க�ப�க�ற� ம��� ஒ�வரி� வா�நா� ��வ��
ஒேர மாத�ரியாகேவ உ�ள�.
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டா�ட��ேர�ேக �ற��ப����ளப�, இய�க�ைத
உ�வா�க ஆ�ற� ேதைவ�ப�க�ற�, இதனா�
த�ரவ�க� ம��� ஊ�ட�ச���க� உய�ர��க���
வ��, உட� ெசய�பட உத�க�ற�. உய�ர��களி�
உ�ள ஊ�ட�ச���கைள
வள�ச�ைதமா��வத���ஆ�ற� ேதைவ�ப�க�ற�,
ேம�� கல�த�� க�டைம�ைப உய���வத���
பராமரி�பத��� அைழ�க�ப�க�ற�. ஆ��ேவத�த��,
உட�, மன� ம��� உண��ஆக�யைவ சமந�ைலைய
ந�ைலந����வத�� ஒ�ற�ைண�� ெசய�ப�க��றன.
அைவ ஒ�வரி� ெவ�ேவ�அ�ச�களாக ெவ�மேன
பா��க�ப�க��றன. உடைல எ�வா�
சமந�ைல�ப���வ�எ�பைத அற�ய, மன� ம���
உண��ஆக�யைவ வ�டா, ப��டா ம��� கபா எ�வா�
இைண��ெசய�ப�க��றன எ�பைத� �ரி�� ெகா�ள
ேவ���. ஆ��ேவத த��வ�த��ப�, �� அக�ல��
ஐ��ெபரிய ��களி� ஆ�ற�களி� ஒ� இைடெவளி;
வ��ெவளி, கா��, �, �� ம����மி. வ�டா, ப��டா
ம��� கபா ஆக�யைவ இ�தஐ�� ��களி�
ேச��ைகக� ம��� வரிைசமா�ற�க� ஆ��, அைவ
எ�லா பைட��களி��இ���� வ�வ�களாக
ெவளி�ப�க��றன. இய�ப�ய� உட��, வ�டா எ�ப�
இய�க�த�� ��பமான ஆ�ற�, ெசரிமான� ம���
வள�ச�ைத மா�ற�த�� ஆ�றைல ப��டா, ம��� உட��
க�டைம�ைப உ�வா��� ஆ�ற� கபா.

 



இய�க�த��ஆ�றைல� �ைற�பத�கான ெபா�வான உண� வழிகா��த�க� �டான, ந�� சைம�த,
�ைறய�ற உண�க�. ஒ�வ� ஒ� நாைள�� ���அ�ல� நா�� �ைற ச�ற�ய உணைவ�ெகா����க
ேவ���, ஒ�ெவா� உணவ���� இைடய�� இர�� மணி ேநர இைடெவளிைய�பராமரி��� ேபா�
ேதைவ�ேக�ப ச�����சா�ப�டலா�. அரச�யலைம�ைப� ெகா�டவ�க� ��க�, ���க� ம���
ேகசேரா�க� ேபா�ற ஒ� பாைன உணைவந�றாக� ெச�க�றா�க�. ம�ற இர�� ேதாஷ�கைளவ�ட அவ�க�
த�க� உணைவ சைம�பத�� அத�கஎ�ெணைய� பய�ப��தலா� ம��� �ல உண�கைள
உ�ெகா�வைத�க���ப��த�னா� ச�ற�த ெசரிமான�ைத அ�பவ��க ����.

எத��காலபய�பா���கான ஆ��ேவத ம���வ �ைறகைள� க��� ெகா�வத��� பா�கா�பத��� இள�
இர�த�த�னரிைடேய அத�கஉ�சாக� அம�� ��வ�� காண�ப�ட�. ஆகேவ, ஒ� சகா�த�த��
எத��காலதைல�ைறய�னரி� அற�� அளைவ உய��த ���ததா�அம�� ெவ�ற�கரமாக இ��த� எ�� ���
ெச�ய�ப���ள�. இய�ைக ம���வ ச�க��ைச�கான ேபா�� ���� ேதா���.

A Healthy Life with Ayurveda with 

Dr. Sarangee Wimalasiri

                                Penned by : Rtr. Ishini Weerasinghe
  Director Club Service 2020/21



ப�டர��லாவ�� ேரா�டரி க�ள��ட� இைண��
“ெஹ�� ெஹ� ைர�” ஒ��கைம�க�ப�ட�. இ�
இல�ைகய�� இளவய� தா�மா�கைள� ப�ற���,
அவ�க� எத��ெகா��� ப�ர�ச�ைனக� ப�ற���,
அவ�களி� க�ட�கைள சமாளி�க நா� எ�வா�
உதவ ���� எ�ப� ப�ற�ய வ�ழி��ண�ைவ
ஏ�ப���� ஒ� த��டமா��. நா� அைனவ��
அற��தப�, ஒ� க��ப�ணி� தாயாக இ��ப�
க�ன�, ஆனா� ஒ� இைளஞ� அ�த�
ப�ர�ச�ைனகைள� சமாளி�பைத க�பைன ெச��
பா��க�?

எ�வாறாய���, 2021 ேம 30 ஆ� ேதத� இ�த COVID-19
ெதா��ேநா�களி� ேபா� த��ட�த�� 2 வ� க�ட�
ஜூ� வழியாக ெவ�ற�கரமாக நட�த�ப�ட�.

"டா�ட� சாம�த� ெஜய��தரா ���ப �காதார
பணியக�த�� இள�ப�வ ம��� இைளஞ�
�காதார ப�ரிவான ேயாவ� ப�யாசாவ�� ம���வ
அத�காரியாக உ�ளா�. இ�த அம���� அவ�
வ���த�ன ேப�சாளராக இ��தா�. �ேன� க��ப�,
த���, ஆப�� காரணிக�, அற��ற�க�, ேநா�
க�டற�த� ப�ற� கல��ைரயா�ன�, ப�ளிய��
த��வத� ந�ைமக�, ெப�ேறா�க� இள
வயத�ன�ட� ெச�� ப�ற� ேபசேவ���, உ�க�
�ேனஜ�ட� ெச�� ம��� �� க��ப
ஹா�ைல�கைள� ப�ற� ேப�வத� ந�ைமக�.

அம����, ப�ளிகளி� உ�ள ச�ல இ�டரா��
க�ள��களி� �ேன� பா�ைவயாள�கைள அ�க
��� ெச�ேதா�. இல�ைகய�� �ேன�
வயத�னரிைடேய இ� �ற��த வ�ழி��ண��
அவ�க��� மிக ��க�யமான� எ�� நா�க�
உண�க�ேறா�. ப�ளி மாணவ�க���� இ� ஒ�
ச�ற�த வா��பா��.

அம�வ�� இ�த� வைர ந�ல ஈ�பா� இ��த�,
இ� ஆ�க�ல� ம��� ச��கள ெமாழிகளா�
நட�த�ப�ட�. ம�க� டா�டரிடமி���
பா�கா�பான ம��� பய��ள ேக�வ�கைள�
ேக�டா�க�. அம�வ�� ��வ�� நா�க� ஒ� ��
�ைக�பட�ைத எ��ேதா�.

Help Her
Raise

Penned by : Rtr. Nelani Charithma
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MS ெபய��� பய�ப��த உ�க� கணினிைய பாவ��த நா�க� ந�ைனவ���க�றதா? ��க�
ஒ� ச�ற�ய ெதாழி���பவ�யலாளராக (��க� ந�ைன���க�) ஆக�ய ப��
��க�ப��ப�யாக ைம�ேராசாஃ�� ேவ��, ைம�ேராசாஃ�� பவ�பாய��� ஆக�யவ�ைற�
பய�ப��த� ெதாட�க�ய�����க�. அ�ேபாத���� இ�த ெம�ெபா��க� (எ�.எ�.
ெபய��� அ�லா�) அ��ல� அ��லமாக உ�க� வா��ைகய�� ஊ��வ� உ�க�
வா��ைகய�� ஒ� அ�கமாக மாற�வ��ட�. இ� உ�க� ப�ளி ேவைல, க��ரி ேவைல,
வணிக ேவைல அ�ல�ேவ� எ�த தனி�ப�ட ேவைலயாகஇ��தா�� இ�த ெம�ெபா��
ெப��பா����க�ய ப�� வக��த�. பல ஆ��களாக, ைம�ேராசா��இ�த
பய�பா�கைள ��சைட�க���ய அ�ச�க�ட� ���ப��க� தவறவ��ைல. இ�த�யாக,
அவ�க� ைம�ேராசா�� O365 ஐ� அைட�தன� - பரபர�பானஅ�ச�கைள� ெகா�ட ஒ�
��� ெதா���.

இ��ப���, நா�க� இ�த O365 அ�ல� ைம�ேராசாஃ�� தயாரி��கைள�
பய�ப���க�ேறா� எ�றா��, இ�த பய�பா�க� வழ�கேவ��ய அைன�ைத��
ந�மி� எ�தைன ேப���� ெதரி��? O365 ப�ற� ��வ�மாக உ�க���� ெதரி�� எ��
ந�ைன�க���களா?

SLIIT ேரா�டரா�� க�ள�ப�னா� எ�க��� க�வ� க�ப��பத�காக “O365 Product Suite for University
Students” எ�றத��ட�ைத �வ�க�ய�, இ� ைம�ேராசா�� ந��வன�த����டாள�
ெதாழி���ப வ��க ந��ண� ப�ரபா� ம�ன�ெப�மா நட�த�னா�. இ�த அம�� 2021 ஜனவரி
3 ஆ� ேதத� ைம�ேராசா�� அணிக�வழியாக 50 ��� ேம�ப�ட ப�ேக�பாள�க�ட�
�வ�ரமாக நைடெப�ற�.

O365 இ� ஒ� அம��ெச�ய ைம�ேராசா��� பணி�ரி�� ஒ�வைர வ�ட ச�ற�த நபைர�ப�ற�
��க� ேயாச��க ���மா? ப�ரபா� தன� அைன�� ந��ண��வ�க�ட�� O365 இ�
க�ைட��� எ�ண�ற பய�பா�க� �ல� எ�கைள ஒ� ����பயண�த��� அைழ���
ெச�றா�. அவர� ெசா�ெபாழி� க�ப��த� ப�ேக�பாள�க� O365 தயாரி��க� ம���
ேசைவகளி� ஆழமான பட�ைத� ெபற ���த�. எ�.எ� அணிக� வழ���மிக�ெபரிய
அ�ச�கைள� ப�ற� எ�க���� ெதரிய�ப���வத� �ல� ைம�ேராசா�� அணிகளி�
ஆழமாக ெச�வத� �ல� அவ� அம�ைவ� ெதாட�க�னா�. எ�.எ� அணிக�
ம�ெறா���ேயா ெதாட�� தள� எ�� ��க�எ�ேபாதாவ� ந�ைன�த���தா�, ��க�
தவ� ெச���க�. அ�ந��சயமாக நா� எ�ன ந�ைன�க�ேறா�அ�ல� ந�ைன�ேதா�
எ�பைத வ�ட அத�க�.

ப��ன�, ைம�ேராசா�� அணிக�, �ேவ, ����, ேஷ�பாய��� ம��� பவ� ப�ஐ
உ�ளி�டப�ற O365 பய�பா�கைள அவ� வ�ரிவாக கல��ைரயா�னா�. இ�த அம��,
இர�டாவ� ச��தைன�மி�ற�, க���ெகா�வத��� ெப�வத��� ஒ� பய��ள
அம��. ப�ரபா�த�� ந��ண��வ� ம��� �ைறபாட�ற வ�ள�க�கா�ச� அம���� ஒ�
தனி��வமான ெதாட�ைப�ெகா��த�.

O365 ப�ற� உ�க��� எ�லா� ெதரி�� எ�� ��க� எ�ேபாதாவ� ந�ைன�த���தா�,
ப�ரபா�தா� ��க� ந�ைன�த� தவ� எ�� ந��ப��க���த�.

PRODUCTIVITY SUITE FOR
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எ�க����உ�ள
ெதாழி��ைனேவாைர
ெவளி�ெகாண�வத�கான
ேநா�க�க�ட� 2021 ஜனவரி 17 ஆ�
ேதத� ��வ�வாத� நைடெப�ற�. இ�த
அம�� STRIDE இ� 2 வ� க�டமான
‘கா��பேர� ��ைர��’ ெதாட�க�ைத�
�ற��த�. �மா� 70
ப�ேக�பாள�கைள� ெகா�ட ZOOM
�ல�, இ�தவ�வாத�த�� ���
அ��தமான �� உ��ப�ன�க�
இைண�தன�.

ேப�சாள�க�:

ேந�மைறயானதகவ� ெதாட��
ம��� ஊ�கமளி��� ேப��
ஆக�யவ�ற�� ந��ண��வ�
வா��த ஒ� ெப�ந��வன

பய��ச�யாள��,
வ�ரி�ைரயாள�மான

�.ஏ.ச�ய��ச�ேயா ம��� ந��வன�
த��. தரி�� அமரேசகர.

 
ஆ��ராெசா��ஷ��� இைண
ந��வன� / இய��ன�ேராஹ�
ெஜய�ரா, வைக க��ட� கைலஞ�,
தர� அற�வ�ய� ம��� AI ஆ�வல�,
�ஜி�ட� மா�ற�, ெதாழி���ப
ேமலா�ைம ம��� �ஜி�ட�
ச�ைத�ப��த� ஆேலாசக�.

 
எஹ�தாச�ற�ேசனா, ஒ�
ெதாழி��ைனேவா�,

இ�ப�ேம���இ�ட�ேநஷன�
�மிெட� ந��வன�த�� ��த
�ைண� தைலவ�, இல�ைக,

ந��வன�, �� உ��ப�ன�-ஓமா�.
 

மிக��ந�பான ம��� த�ற�த ��
உ��ப�ன�க�
ெதாழி��ைனேவாராக த�க�
பயண�கைள� பக����
ெகா�டன�, அவ�க� வழிய��
ந��ற தைடகைள எ���ைர��,
அவ�க� இ�� இ����
இட�த���� ெச�ல அ�த
தைடகைள எ�வா�
சமாளி�தா�க� எ�பைத
வ�ள��க�றா�க�. அவ�க� த�க�
ந��வன�களி� தா�ைமயான
ெதாட�க�கைள��, ஊழிய�களி�
ேதா�களி� பாரிய
ெபா���கைள��, இ�த ேபா��
உலக��ேபா��ய�ட த�ற�த மன�ட�
இ��க ேவ��ய அவச�ய�ைத��
பக���� ெகா�டன�. ஒ� ந�ல
ெதாழி��ைனேவாராகஇ��பத��
ேதைவயான த�ற� ெதா���கைள
அவ�க� பக���� ெகா�டன�,
ந�ல தகவ�ெதாட�� த�ற�ம���
பணியாள�கைள
மனிதாப�மான��ட� ந��வக����
த�ற�, இ��� பணிைய த�ற�பட
ெச�ய ��யவ��ைல. எ�க�
ப�ேக�பாள�களி�
ேக�வ�க���� தள�
த�ற�த���த�.

இ�த�யாக, ஒ�
ெதாழி��ைனேவா�
எத��கால�த�� ெவ�ற�ெபற���ய
ச�ல �ைறக�
ஒ�ெதாழி��ைனேவாராக
இ��பத� தனி�ப�ட
ந�ைமக��காக ம��ம�லாம�,
நா� வா�� ச�க�த������
உலக���� ேசைவ ெச�வத���
ெதாழி��ைனேவாராகமா�வத�
கான உ��த�� இ�த�
அற��ைகக�ட� பக����
ெகா�ள�ப�டன.
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உ�க�ச�.வ�. தரந�ைலயாக இ��க�றதா எ�� ஆ�சரிய�ப�வத�கான ��த� மன
அ��த� இ�லாம�, உ�க� ப���க���� ப�ற� பணியாள�க����
�ைழய�தயாராக இ��ப� ��த� ச�ரமமாக இ����. CV அ�ல� வ��ண�ப�ைத
ெபா�வாக �தலாளிக� ம��� ஆ�ேச��� ெச�பவ�க� �� வ����ெச��� �த�
எ�ண�. ந��சயமாக அ��தெபரியப�, ேந�காணைல எத��ெகா�க�ற�.

ப��ரவரி 16, 2021 அ��, SLIIT இ� ேரா�டரா�� க�ள� ஆ� த��மத� மி�ரி
அதா�ரியாைவ ச�.வ�. எ��� ம��� ேந�காண� ஆசார� �ற��த ஒ� அம�ைவ
நட��மா� அைழ�தா�, இ� மாணவ�க���� எத��கால ஊழிய�க���� சரியான
வ��ண�ப�ைத எ��வத�� ��க�யமான உதவ���ற���க� ம���
த�த�ர�களி� ஆ�த�கைள வழ��வத�கான ஒ� அம��. இ�த அம��
கா��பேர���ைர��� �� நைடெப�ற�, இ� “��ைர�” எ�ற �ய�ச�ய�� ஒ�
க�டமா��, இ� தனி நப�க� த�க� ஆ�ைமைய வள���� ெகா�ள��,
அவ�களி�த�ற�க�, ந�ப��ைக ம��� கா��பேர� இ��ைப ேம�ப��த�� உத��.
ஜூ� வழியாக நைடெப�� ேப���க�� ேநர�யாக ஒளிபர�ப�ப�ட இ�த அம��,
������ ேம�ப�ட ப�ேக�பாள�க�ட� மிக� ெபரிய ெவ�ற�ைய� ெப�ற�.

பல ேக�வ�க�ட� இ�த அம�� ஆர�ப��க�ப�ட�. CV எ��வத�கான �ைறயான
வழி�ைறக� ம��� ெபரி� ேந�காண�� ேபா� ப��ப�ற ேவ��ய மிக ��க�ய
வ�டய�கைள� ப�ற� த��மத�. மி��ரி �ற�ய� ப�ேக�பாள�க��� ெபரி�
பய��ளதாக காண�ப�ட�. அ�ம��� அ�லா�, ேந�காண�� நா� ெபரி��
ெச�ய ��ய தவ�க� எ�� அற��த�ராத பல வ�டய�கைள�� �ற�னா�. 

ப�ேக�பாள�களிைடேய காண�ப�ட ேக�வ�கைள� ேக�� அத��கான வ�ைடைய
த��மத�. மி��ரி அவ�க� வழ��வத� வாய�லாக இ�த அம�� ந�ைறவைட�த�.

CV Writing & Interview
Etiquette
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ஒ�க�ட�த��, நா� அைனவ�� எ�க�ப�ட�ப��ப��கான இ�த� ஆ��� க��ைரைய
எ��� ேபாரா�ட�கைள எத��ெகா�ேவா�. ச�ல ேநர�களி� நா�ந�ப�த��த
ஆதார�கைள� �ற��க �ைனக�ேறா�, ஒ� தைல�ைப� ��மானி�பத��வழிகா��த��
ப�றா��ைற, ஒ� ஆ�ைவ நட��வ�, சரியான எ��� வ�வ�ைத� ப��ப��த� ம���
நம��� ெதரியாத பல காரணிக� உ�ளன. இேதேபா�ற ��ந�ைலைய ��க�
ச�த��த���க���களா?

‘Research paper writing and publishing’ எ�ப� 2021 மா�� 18 ஆ� ேதத� SLIITய�� ேரா�டரா�� க�ள�
ஏ�பா� ெச�த ஒ� ந�க�வா��, இ�ந�க��ச��� 50 ��� ேம�ப�ட ப�ேக�பாள�க�ட�
ைம�ேராசா�� அணிக� �ல� ஹ�ம� ஏ. �ர�ர இ�அம�ைவ நட�த�ன�.

ஹ�ம� IEEE இ� ��த உ��ப�ன� ம��� பல வ���கைள அவ�ெப���ளா�, ஒ�வரி�
ஆ��� க��ைரைய த�ற�பட� ெச�வத�� எ�க��� க�வ� க�ப��பத�காக, ஹ�மைல
வ�ட ச�ற�த நப�யா�� இ�ைல எ�பைத ெதளி�ப���க�ற�. அம�வ�� வ�வாத��க�ப�ட
��க�ய ப�த�களி� ஒ� ெவ�ற�கரமான ஆ���க��ைரைய நட��வத�கான ச�ல
பய��ள உதவ���ற���க�ம��� த�த�ர�க�, ஒ� ஆ��� க��ைரையஎ�வா�
ெவளிய��வ� ம��� ஒ� ஆ�வற��ைக ம���ஒ� ஆ��� க��ைர�� இைடய�லான
ேவ�பா� ஆக�யைவ அட���. அம�வ�� ��வ��, அ�� பத��ெச�ய�ப�ட
ப�ேக�பாள�களிடமி��� ேக�வ�க� ேக�க�ப�டன.

ஹ�ம��பத��க� ப�ேக�பாள�க��� ச�ற�த ��ணற�ைவ� ெகா��தன, க��ட�த�ட
எ�லா ேக�வ�க���� பத�லளி�பத�� அவ� கா��ய ெபா�ைமபாரா�ட�த�க�. ேம��,
இ� மிக�� தகவலற��தம��� ஒ� க�வ� அம�வாகஇ��த�, இ� அவ�களி�
ஆ���க��ைரய�� அ�ல� பணி�ரி�� மாணவ�க��� �ற��ப�ட�த�க தகவ�கைள
வழ�க�ய�.
  

Research Paper 
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Presentation and 
public speaking Skills

ஒ���ெகா�ேவா�. ��ச�க� ெதாட�க� ஊச�க� வைர நா� ெகா���ள பய�ைத,
ச�தமாக ஒ���ெகா�ள வ���பவ��ைல எ�ற பய� ந�மி� ெப��பாேலா���
இ��க�ற�, ஏென�றா� நா�க� ெகா�ச� ச�கட�ப�க�ேறா�. ஒ� சராசரி நப�
இற�பைத வ�ட அைனவ� ���� ேப�வைத வ�ட பய�ப�க�றா� எ�ப� உ�க����
ெதரி�மா?

ஏ�ர� 30 ஆ� த�கத�, SLIIT இ� ேரா�டரா�� க�ள� அைனவ� ���� ேப�� அ�ச�ைத
எ�வா� சமாளி�ப� எ�ப� �ற��த ஒ� அம�ைவ நட�த�ய�. இ�த அம����
வ���த�ன� ேப�சாளராக ம�தள ேடா��மா�ட�� க�ள�ப�� தைலவ� த��. ஷ�ஃ�
மி�ல� கல�� ெகா�டா�. அவ� இல�ைகய��� க�தா� ெமாழிய��� வ��� ெப�ற
ேப�சாளராக�� உ�ளா�.

ந�மி� ெப��பாேலா� அைத ேநா�க� ஓ�வைத வ�ட ேப�� ேபா��க� ேபா�ற
வா���களி���� ஓ�வ��� ேபா�� உ�ள�. ஷ�ஃ� பல ஆ��களாக அவ� ெப�ற
அ�பவ�ைத� ப�ற���, ெபா�� ேப�ச�� ��க�ய��வ�ைத� ப�ற��� ேபச�னா�.

���கமாகவ�வாத��க�ப�ட �ற���க�; ஒ�ெவா� வா��ைப�� ைக�ப�ற - ச�ற�யதாக�
ெதாட�க, ெபா�வ�� ��க� எ�வள� ச�ற�பாக� ேப�க���கேளா, அ�வள� ச�ற�பாக
��க� தயாராக ேவ��� - உ�க� பா�ைவயாள�கைள� ப�ற� அற��� ெகா���க�,
தனி�ப�ட அ�பவ�த����� ஒ� கைதைய� ெதாட�க��, உ�கைள பட� ப����
��கேளபா��க� ��க� எ�ப� ஒ��க���க� எ��, ம��� மிக ��க�யமாக
உ�கைள��க� ந�ப ேவ���.

ப�ேக�பாள�களிைடேயகாண�ப�ட ேக�வ�கைள� ேக�� அத��கான வ�ைடைய
வழ��வத� வாய�லாக இ�த அம�� ந�ைறவைட�த�.

ெபா��ேப�� எ�ப� ��க� ஒேர இரவ��
ெவ���ஒ�� அ�ல, மாறாக கால�ேபா�க�� ��க�
ச�ற�பாக� ெசய�ப�� ஒ��. ��க� �த��ைறயாக
ஒ� உைரைய வழ�க�னா�அ� ேதா�வ�யாக இ��தா�,
���� எ��� அத����� க���ெகா���க�.
ெதாட��வத�� ��க� �த� ப� எ��தா�, ��க�ஒ�
ச�ற�த ெபா�� ேப�சாளராக மா�வத�கான பாைதய��
ெச�க���க�.

Penned by: Rtr. Shanilka Perera
Member 2020/21



அேடா� ேபா�ேடாஷா� எ�ப� �ஜி�ட� கைல�பைட��க�,
�ைக�பட� எ��த� ஆக�யவ��ட� பணியா��வத�கான
ஒ� அத�சயமான ச�த�வா��த ம��� ��ைமயான
ந�ரலா��, அேத ேபா� இ� எைத�� ப�ற� த�ற� ெகா�ட
ச�த�வா��த எ���� க�வ�கைள வழ��க�ற�, ேம�� இ�
ஆ�சரிய�பட�த�க வைகய�� க���ெகா�வ�� எளிதான�.

அேடா�! அேடா� ேபா�ேடாஷா�ைப� பய�ப��த�
உ�ளட�க�ைத உ�வா�க ம��� உ�வா�க ேதைவயான
அ��பைட த�ற�கைள உ�க���� க�ப��பத�காக SLIIT ய��
ேரா�டரா�� க�ள� நட�த�ய ம��� ஒ��கைம�க�ப�ட ஒ�
த��டமா��. எ�க�ட� ஒ� க��த�ய� வ�வைம�பாளரான
அ�ஹ� ர�� இைண�தா�. இ�த அம�� 2021 ேம 8 ஆ� ேதத�
ZOOM வழியாக 50 ��� ேம�ப�ட ப�ேக�பாள�க�ட�
நைடெப�ற�. அம�வ�� ேபா� நா�க� ச�த��த அைன��
ச�ேதக�க� ம��� க�னமான ப�த�கைள
ெதளி�ப���வத�காக ந�க�வ�� ��வ�� ேக�வ� பத��
அம�� நைடெப�ற�.

பல ந��வன�களா� வழ�க�ப�ட பல வ�வைம��
ெம�ெபா��களி� ெதாழி��ைற ஏ� அேடா�
ஃேபா�ேடாஷா� எ��க�ற� எ�ப� ப�ற� ந�ப��யாத
ெதாட�க அம�ைவ அ�ஹ� எ�க��� வழ�க�னா�.
ேபா�ேடாஷா� ஏ� பய�ப���க�ேறா�? ேபா�ேடாஷா�
பய�ப���பவ� யா�? அேடா� ேபா�ேடாஷா�ைப மிக��
ச�ற�பானதா��வ� எ�. இ�த உ�ைமக� அைன���
அவரா� ந�� ந��ப��க�ப�டன, ேம�� ேபா�ேடாஷா�ப��
ம�த�ர உலக��� ந�ைம வழிநட�த அவர� வா��ைதகளி�ப�
அவ� எ�க� வழிகா�� ஆனா�.

ேபா�ேடாஷா� ப�ற�ய எ�ண�ற உ�ைமக� �ல� அ�ஹ�
தன� அைன�� ந��ண��வ அற�ைவ�� ெகா�� ஒ�
பயண�த�� ந�ைம அைழ��� ெச�ல ���த�. இ�
உ�ைமய�� ஒ� பய��ள அம�� எ�� நா� ��ேவ�.

Penned by: Rtr. G.Rishma Packeeran
Member 2020/21



ஒ� �ைக�பட�தா� ஒ� மி��ய� வா��ைதக� ேபச ����.
ஒ� அழகான ��ேயா எ�தைன வா��ைதகைள ேபச ����
எ�� க�பைன ெச�� பா��க�. உ�க� பட�ெதா���
வழியாக ��க� பா��தா�, பல ஆ�ப�களி� ச�தற��க�ப�ட
ஆய�ர�கண�கான ��ேயா�க�� �ைக�பட�க��
உ�களிட� இ����. இவ�ைற ஒ�றாக ெதா��க, ச�னிமா
ெதா�தைல வழ�க, ஒ� �ேலா�ைக உ�வா�க, ஒ�
ஆவண�பட�ைத, அழகான த�ண�கைள� ெகா�ட ஒ�
��ைமயான பயண ��ேயாைவ அ�ல� அத�� மிக��
�வார�யமான ��கைள� ேச��க ��க� எ�ேபா��
வ���ப�ய���கலா�. ஆனா� அ�ேபா� ��யவ��ைல!
ஏெனனி� ��ேயா எ���� �ற��த உ�க� அற�� ��ஜியமாக
இ��த�.

இ�த காரண�த��காக, ேரா�டரா�� க�ள� ஆஃ� எ�. எ�.ஐ.ஐ.�
அேடா� ப��மிய� �ேராவ�� “அேடா�!” எ�ற �ய�ச�ய�� ��
ஒ� அம�ைவ நட�த�ய�. "ப��மிய� �ேரா அற��க�" எ�ற
ெபயரி�. இ�த அம�ைவ 4 வ� ஆ�� இள�கைல ப�டதாரி
ம��� SLIIT இ� ெபாற�ய�ய� �ட�த����யா க�ள�ப��
தைலவரான ெம�சரா ேகாசாவ�ேட நட�த�னா�.

ெமதசாரா, ��ேயா எ���� உலக�க� வழியாக ஒ�
����பயண�த��� எ�கைள அைழ���ெச�ற� - வ�ண�
தர�, மா�ற�க�, வ�ைள�க�, ஏ��மத� ��ேயா�க� ம���
ப��மிய� �ேராவ�� க�ைட��� ஒ�ெவா� ைடனமி� க�வ�
ம��� உ��� வைர ஒ� த��ட�ைத உ�வா��வத�கான
எளிய ப�களி���� ெதாட�க�. அவர� அ��தமான
வ�ள�க�கா�ச�ய�� �ல� அவ� அம�ைவ ���பானதாக��,
ஈ�பா��ட�� ெச�ய ���த�.

��ேயாைவ உ�வா�க ச�ரம�ப�ட அ�த நபராக ��க�
இ��தா�, இ�த அம�� உ�க���ஒ� வ���தாக
இ��த�����. இ�ேபா� அேடா� ப��மிய� �ேரா �ல�
ஆழமாக ைட� ெச�� ��ேயா எ���� உலக�கைள
ஆரா�வ� உ�க� ேவைல.

Penned by: Rtr. Akaam Zain
Director Professional Development 2020/21



க�ள�ப�� ந��ண��வ ேம�பா�� அெவ��வா� ெதாட�க�ப�ட STRIDE த��ட�
ெவ�ற�கரமாக ���த�, ப�கைல�கழக�க��� இைடேயயான ேப��� ேபா��-
ELOQUENCE 2021 உட�. இ�த ேபா�� speaker STRIDE ய�� கைடச�க�டமாக நைடெப�ற� ம���
SLIIT Gavel க�ள��ட� இைண�� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. ேபா��ய�� ��க�ய ேநா�க�
ேதச�த�� இைளஞ�களா� ஆ�க��வமான எ�ண�க� ம��� சமகால ���கைள
ெவளி�ப���வத�கான ஒ� தள�ைத வழ��வதா��, அேத ேநர�த�� அவ�களி�
ெபா� ேப�� த�றைன ேம�ப��த�� இ��த�.

ேரா�டரா�ட�க�ம��� ேரா�டரா�ட�க� அ�லாதவ�க� ஆ�ற�ய உைரகளி� ��ேயா
சம��ப��ைப ஏ���ெகா��, 2021 ேம 10 ஆ� ேதத� இ�த ேபா�� ெதாட�க�ப�ட�,
த�ேபா� ஒ� மாந�ல அ�ல�அர� சாரா ப�கைல�கழக�த�� ேச��க�ப���ள�. 50���
ேம�ப�ட ��ேயா சம��ப���கைள� ெப�ற ப��ன�, �த� ����கான சம��ப���க� ேம
20 ஆ� ேதத� �ட�ப�டன.

இ�த உைரகைள 7 ந�வ�க� ெகா�ட ேடா��ேம�ட�� மிஹ�கலா ஹ��ெட�லரா�ச�
தைலைமய�லான �� மத���� ெச�த�, ேம 23 ஆ� த�கத� ஞாய����க�ழைம, இ�த��
ேபா��ய�� ேபா��ய�ட ச�ற�த 8 ேப�சாள�கைள� ேத��ெச�தன�.

இ�த��ேபா�� 2021 ேம 30 ஆ� ேதத� ஜூ� வழியாக நைடெப�ற�, ேம�� இ� ேப���க��
ேநர�யாக ஒளிபர�ப�ப�ட�. பல வ�த�க� ம��� ஒ��� �ைறக�ட� அைன��
ேபா��யாள�க���� இ�த ேபா�� ந�யாயமானதாக இ��பைத உ�த�ெச�த�.

இ�தந�க�� அ��தமான உைரக�, ேவ��ைகயான உைரயாட�, ெபா��ேபா��
ந�க��ச�க� ம��� வ��� வழ��� வ�ழா�ட� வ�ணமயமான இர�� மணி ேநர�
இ��த�. இ�த ந�க�� பல ப�கைல�கழக�களி� இ��� ேப���க��
பா�ைவயாள�கைள ஈ��த�, இத� �ல� மிக��ேபா�� ந�ைற�த இ�த�� ேபா��யாக
மாற�ய�.

இத��ல� 2020/2021 ேரா�டரா�� ஆ���கான STRIDE ெவ�ற�கரமாக ���த�.

ELOQUENCEPenned by: Rtr. Akash FernandoMember 2020/21
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இ�த COVID-19 கால�ப�த��� ச��க� ����� த�ற�க�ட� ப�ேவ� நா�க� ம��� கலா�சார�க�
ப�ற�ய அற�ைவ ேசாத��பேத இ�த த��ட�த�� ��க�ய �ற��ேகாளாக இ��த�. ேம��,

ப�ேக�பாள�களி� பா�கா�ைப உ�த�ெச�த� ம��� ஒ� ெபரிய ெம�ந�க�தள� �ல� இ�த
�வார�யமான வ�ைளயா��� ப�ேக�பத�கான வா��ைப அவ�க��� வழ��வ�� ஒ�

இல�கா��. அைத�� நா�க� ெவ�ற�கரமாக ெச�� ���ேதா�. இ�த த��ட� 2021 ைவகாச�மாத� 15
ஆ� ேதத� ஆர�ப��� அேத நாளி� ����ற�. இ�த��ட� ��� ��க�ய க�ட�கைள� ெகா����த�;

 
க�ட� 01

ப�ரதான ��வ�� ெவளிய�ட�ப�ட இைண�ைப� ப��ெதாட�மா� ேபா��யாள�க�
ேக���ெகா�ள�ப�டன�. அ� அவ�கைள ஒ� இ��டாக�ரா� ப�க�த��� ெதாட��ப��த�ய�.
அைறக� என ெபயரிட�ப�ட 9 ெவ�ேவ�ப�ரி�க� இ��தன. ஒ�ெவா� ப�ரிவ��� ஒ� �ற��ப��ட

நா�ைட�ப�ற�ய �ற���க� இ��தன. அ�த 09 நா�கைள க��ப���க அவ�களி� ��ணற�� ம���
ச��க� ����� த�ற�கைள� பய�ப���மா� அவ�க� ேக��ெகா�ள�ப�டன�. நா�கைள� அவ�க�

க��ப���த��, இ��டாக�ரா� ப�க�த�� உ�ள இைண�ைப� ப��ெதாட�மா� அவ�களிட�
ேக�க�ப�ட�, அ� அவ�கைள க�ட� 01 �கான பத�� சம��ப���� ப�வ�த��� வழிநட�த�ய�. அவ�க�
ேக�க�ப�ட க�ட� 01 ேக�வ�க��� பத��கைள� சம��ப��தப�� ஒ� �க��� ஷா�ைட எ��� “க�ட�

01 ���த�” எ�ற ெச�த�ேயா� அைத �ைண� ��வ��� அ����ப� ேக�க�ப�டன�.

 
க�ட� 02

இ�த இர�டா� க�ட�த�� அவ�க��� �க�� �ைர� கான ம�ெறா� இைண�� வழ�க�ப�ட�.
�க�� �ைர� இ� இர�� ேகா��க� பத�வ�ற�க� ெச�ய�ப�� ப�யாக இ��தன. ஒ� PDF ேகா�� -
இ� க�ட� 02 கானவ�ள�கமான பத��கைள�� இர�டா� க�ட���கான �த�ைர�� ெகா����த�.
ஒ� PNG ேகா�� - PDF ேகா�ப�� கைடச� ப�க�த��, ேபா��யாள�க� அ�த ஒ�ப� நா�கைள��இத��

�ற����ப���, �த�ரி� ெகா��க�ப�ட �ைற�� ஏ�ப அ�த நா�கைளஇைண���ப���
ேக���ெகா�ள�ப�டன�.

அ�த இர�ைட�� அவ�க� ���த�ட� அவ�க� த�க� பத��கைள க�ட� இர���கான �க��
ப�வ�த�� சம��ப��க ேவ���.

 
க�ட� 03

ெத� �����த�� ெதாட�பாக கழக வைல�ப�க�த�� ெவளிய�ட�ப�டஒ� க��ைர�ட� இ�
ெதாட�க�ய�. அ�பத�வ�� ஒ� �ற��ப��ட பட� இ��த�, இ� �க�� �ைரவ��கான ம�ெறா�
இைண�பா��. இ� க�ட� 03 �கானஇ�த� ெசய��பா�க� ப��யைல ெகா����த�.

�க��ப�வ�த���� ெச�� ெத� �����த� வைல�பத��க��ைரைய அ��பைடயாக� ெகா�ட
ேக�வ�க��� பத�லளி�க��. இல�ைகய��ேதச�ய� ெகா�ைய�� அத� ெபா�ைள�� வைர��

சம��ப��பேத இர�டாவ� பணியா��.
 

 9 ப�ரதானஅணிக���� 3 அணிக� �� ட� ேடா 2.0 ெவ�ற�யாள�களாக ெபயரிட�ப�டன. 

 

��-ட�-ேடா எ�ப� SLIIT ேரா�டரா�� கழக�த�னா� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட
ஒ� ெம�ந�க� த��டமா��. ��-ட�-ேடா எ�ப� 2021 ஆ� ஆ��� 40+

��� ேம�ப�ட பத��க�ட� ச�வேதச ேசைவ அெவ��வா�
ஏ�பா�ெச�ய�ப�ட ஒ� மிக�ெபரிய ச�வேதசத��டமா��. �த��கைள
உைட�ப�, �த��கைள� ���ப� ம��� ப�ற நா�க� ம���அவ�ற��
கலா�சார�க� �ற��� மைற�க�ப�ட தடய�கைள� க�டற�வ�

ெதாட�பாக இ�த த��ட� ஏ�பா�ெச�ய�ப�ட�.

 



இ�த��ட��ட� இைண�த ஒ� பைட�பா�ற�
ேபா����ஏ�பா� ெச�ய�ப����த�.
"பா�கா�பானெதா� �த�" பைட�பா�ற� ேபா��
ப�கைல�கழக மாணவ�க��� இ���� அவ�களி�
எ�ண�கைள அவ�களி� ��ேனா�����
�த�த�ரமாக ெவளி�ப��த��, எ�ைலக��� அ�பா�
ச��த��க�� ஒ� வா��ைப வழ�க�ய�. அைனவ����
பா�கா�பான ஒ� �த�ைய உ�வா��வத��உலக��
ப�ேவ� ப�த�களி����� ேரா�டரா�ட�க� ம���
ேரா�டரா�ட�க� அ�லாதவ�க�� இ�த த��ட�த��
இைண��ெகா�டன�. க��ைர� ேபா��, ச��த�ர� ேபா��,
கவ�ைத� ேபா�� என 3 �ைண�ப�ரி�களி� இ�த�
ேபா��நைடெப�ற�. சம��ப���க� �த� �����த�
எ�றதைல�ப�� அ��பைடய�� அைம�தன.

இ�த உலகளாவ�ய ப�ர�ச�ைன �ற��த வ�ழி��ண�ைவ
ஏ�ப���வத���, உலெக�க��� உ�ள ப�கைல�கழக
மாணவ�க�த�க� பைட�� த�ற�கைள
ெவளி�ப��த�� இ�த த��ட� ஏ�பா�ெச�ய�ப�ட�.
ேபா���கான அ�மத�க� 2021 ைவகாச� 12 ஆ� ேதத� 3
உ�ேம��ப�ட சம��ப���க�ட� �ட�ப�டன.
ெவ�ற�யாள�கைள �த�பத�க� �� ேத�� ெச�த�.
ச�வேதச ேசைவக� த��ட�ைத ெவ�ற�கரமாக
����ைவ��� வைகய�� 2021 ைவகாச� 16 ஆ� ேதத�
"பா�கா�பானெதா��த�" த��ட� நைடெப�ற�. �த�கைள
"பா�கா�பானெதா� �த�களாக" மா��வத�கான
��டகால ேநா�க� இ�த த��ட� �லமாக ஆர�ப���
ைவ�க�ப�ட�.

      

ஃப�ரா��ளி��. ��ெவ���� க����களி� ஒ�றான
"எ�க� இைளஞ�க��கான எத��கால�ைத எ�ேபா��
எ�களா� உ�வா�க��ெகா��க ��யா�, ஆனா�
எத��கால���� ஏ�றவா� எ�க� இைளஞ�கைள
எ�களா� உ�வா�க ����", எ�பைத மனத�� ைவ��,

ெத� �����த��� எத�ராக எ�க��ரைல ஓ�க�
ஒ��க� ெச�வத�காக��, �த� �����த�ட�
ப�ைண�க�ப���ள ெவ�ேவ� அ�ச�க� ம���
ச�ட�க� �ற��� இைளஞ�க��� ஒ� வ�ழி��ண�ைவ
ஏ�ற�ப���� ேநா�ேகா��, Safe Street எ�றதான த��ட�
ெதாட�க�ப�ட�. இ�த த��ட� ஒ�உலகளாவ�ய
ப�ர�ச�ைனய�� அற�ய�படாத உ�ைமகைள� ப�ற� ஒ�
க� த�ற�பாக இ��த�. �த� �����த� எ�ப�
ெத��களி�, த�ற�த ச�ைதக� ம��� வணிக
வளாக�க� ேபா�ற ெபா� இட�களி� அ�ந�ய�களா�
ேதைவய�றதான பா�ய� க����க�, ஆ�த�ர����
ைசைகக�, �ைறய�ற வ�த�த�� ஒ� எ���த�,

�ைறய�ற பா�ய� ேநா��ட� ��ய வ�ச��,

அநாக�கமான ெவளி�பா�க�, ப��ெதாட�த�, க�க�
�ல� க��ட� ெச�த�, �ைறய�ற ெதா�ைககைள
உ�ளட�க�ய ஒ� வைகயான �����தலா��. �த�
�����த� எ�ப� உலகளாவ�ய ப�ர�ச�ைன எ�பேதா�
அைன�� பா�ன ம�க�� இ�த வைகயான
�����த�க��� உ�ளாக�றா�க�.

இ�தத��ட�த�� �ற��ேகாளான� ெத� �����த���
எத�ராக வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���வதா��. இ�த
�ய�ச��� ��த�மத��ைப� ேச���� வைகய��
ேபராச�ரிய� ம�க�கா � ச��வா எ�க�ப�ரதம
ேப�சாளராக கல��ெகா�டா�. ேபராச�ரிய� ம�க�கா �
ச��வா ந��யா�� ப�கைல�கழக�த�� ஊடக, கலா�சார�
ம���ெதாட��� �ைறய�� ேபராச�ரியராக
கடைமயா��க�றா�. அவ� த���த�ப�ட ெதா�த�களான
ச�க உைர, கலா�சார ஆ��க�, வ�ஷ�வ� கலா�சார
இத�, மத�, கள�க�, ��தக வ�ம�சன�, ஆச�ய ெப�க�
ஆ��க� ம��� கன�ய மகளி� ஆ��க� உ�ளி�ட
ப�த�ரிைககைள ெவளிய��� ம��� மத��பா���
ெச���ளா�.

ேபராச�ரிய�ம�க�கா, ப�ேவ� ச�க�களி� ெத�
�����த�களி� ��க�ய அ�ச�கைள��அவ�றா�
ஏ�ப�� தா�க�கைள�� எ���ைர�தா�. ெத�
�����த��� உ�ளாக�ய ஒ� இள� க�ராம��
ெப�ணி� ந�ஜ வா��ைக கைதைய�� அவ� எ�க�ட�
பக���� ெகா�டா�. அவ� ெத� �����த� ப�ற�ய
ச�ட� ெசய�க�, ச�க ஊடக�க� �ற���தன�
ந��ண��வ�ைத ெவளி�ப��த�யேதா� அ� ப�ற�யதான
உலகளாவ�யபா�ைவ ப�ற��� வ�வாத��தா�.

கல��ைரயாடைல� ெதாட��� ேநரைல �ல�மான
ேக�வ� பத�� அம��� நைடெப�ற�.



GreenN  vate
�மி ம��� மனித �ல�த�� மிக ��க�யமான தசா�த�ைத
எ����ேளா�. அ��த 10 ஆ��களி� மனித�க� நா�
எ�ன ெச�க�ேறா� எ�ப� �மிய���ள அைன��
உய��களி� தைல வ�த�ைய�� ேநர�யாக ��மானி�க�ற�.
மர�கைள ந�த�, நம� கா�கைள�� அவ�ற��
ப��ய�ரியைல�� பா�கா�த� ம��� ��ைம�ப����
பணிக� அைன��� ��த�சா��தனமான �ய�ச�க�,
ஆனா� இனி காலந�ைல மா�ற�ைத எத�����
ேபாரா�வத�� ேபா�மானதாக இ�ைல எ�� ெதரிக�ற�.

க���ேநாேவ� எ�ப� SLIIT இ� ேரா�டரா�� க�ள�ப�� ஒ�
�ய�ச�யா��, இ� த�ேபா� உலகளாவ�ய க��ப����
�ல� உலகளாவ�ய �����ழ� ெந��க�ைய ���க
�ய�ச��க�ற�. ��ைமதா� எத��கால�ைத உ��க�ற�
எ�பைத நா� அைனவ�� அற�ேவா�. ஏ� அைத ப�ைச
ந�றமா�க��டா�? உலக�� �ர�ச�ைய ஏ�ப��த�ய ப�ைம
க��ப����களி� ச�ல ெச���� ப�ைணக�, �ரிய
�ளி வ�வசாய�, கட��� உ�� ���� ஆைலக�, �ரிய
ம��� கா�றாைல ப�ைணக�, �ைக இ�லாத
ேகா�ர�க�, கட� ெதா�� ேபா�றைவ. க���ேநாேவ�
�ல� காலந�ைல நடவ��ைக�� ப�களி�க இள�
ேரா�டரா�ட�க���� ச�ல ��ைமகைள���ட
�ய�ச��க�ேறா�.

இ�தத��ட� ஒ� ச�வேதச ேசைவ த��டமாக ெசய�ப�� SRM
KTR, India, Santa Tecla - ESEN, El Salvador and Uberlândia Cidade
Jardim, Brazil, ஆக�ய ேரா�டரா�� க�ள��க�ட�
ைகேகா��க�ற�. �த� க�டமாக ப�ைம க��ப����
எ�றா� எ�ன, �����ழ��� அத� ப�களி�� எ�ன
எ�ப� �ற��த வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���வதா��. ச�ல
ப�ைச க��ப����கைள� ப�ற� அற��� ெகா�வத���
இ�த ெந��க�ைய எத����� ேபாரா�வத�� அவ�ற��
��க�ய��வ�ைத� கா�ப��பத��� ெதாட��ச�யான
�வெரா��க� பக�ர�ப�டன. இர�டாவதாக, இல�ைக���
இ�த�யா���� இைடய�� ஒ� வ���த�ன� ேப�சாள� த��.
சமி�தா ெசரச��கா அவ�களி� ப�களி��ட� ஒ� ���
கல��ைரயாட� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�.

இ�த அம�� 2021 ேம 9 ஆ� ேதத� இல�ைக, இ�த�யா,
பாக��தா�, ப�களாேத�, ���க� ம��� ப���ைப��
ஆக�ய நா�கைள� ேச��த �மா� 100 ேரா�ரா�ட�களி�
ப�களி��ட� நட�த�. எ�க� ேப�சாளரி� எளிய
வா��ைதக� எ�ைம பல ேகாண�களி� ச��த��க ைவ�த�.

For a Sustainable Future
ப�ைம க��ப����களி�

உலகளாவ�ய இய�க� இ�ேபா�
ேதைவ. இய�க�த�� ேச���,
உ�க� ெசா�த அ��தமான
க��ப����க�ட� �மிய��
தைலவ�த�ைய மா�ற��.  

Penned by : Rtr. Akash Fernando
member 2020/21
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ஒ�ெவா� இைளஞ�க�� ஒ� த�றைமைய� ெப�ற���க�றா�க� எ�ப� ஒ� உட�ப��ைகய��
ந�ப��ைகயா��, இ� �ைறயாக� பய�ப��த�ப�� ெம���ட�ப�டா�, தனி�ப�ட வள��ச�,
ேதச�ய வள��ச� ம��� ெபா�ளாதார வள��ச��� சாதகமான ப�களி�ைப ஏ�ப����. ஆைகயா�,
த�றைம ��வ��லாத வா���கைள ���� ஒ� த��டமாக பணியா�ற Talentangle ெதாட�க�ப�ட�,
அேத ேநர�த�� ப�ேக�� ��வ�ற சா�த�ய�கைள� த�ற�க�ற�.

ேரா�டரா�� க�ள�� ஆஃ� Achievers Lanka ப�ச�ன� ���, ICBT, IIT, SLIIT, ெகா��� ப�கைல�கழக�
ேமலா�ைம ம��� ந�த� �ட� ம��� � ெஜயவ��தன�ரா ப�கைல�கழக� ஆக�யைவ ஏ�பா�
ெச�த ஒ� ���� த��டமா��. இ�த த��ட� REDBULL ஆ� ஆ�ற� ெப�ற�. "TALENTANGLE" எ�ப�
2020 ஆ� ஆ��� 200 ��� ேம�ப�ட பத��க�ட� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட மிக�ெபரிய
ப�கைல�கழக�க��� இைடேயயான த�றைம ந�க��ச�யா��. அ��கரி�க�ப�ட ெம�ந�க�
ேமைடய�� அவ�களி� த�றைமகைள ெவளி�ப���� வா��ைப வழ��� அேத ேவைளய��
ப�கைல�கழக இள�கைல ப�டதாரிகளி� த�றைமகைள�� த�ற�கைள�� ேம�ப���வத�காக
இ�த த��ட� ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�.

இ�த த��ட� நவ�ப� 21 ஆ� த�கத� ெதாட�க�ப�ட�, அ�� ேபா��யாள�க� த�க� த�றைமகளி�
��ேயாைவ சம��ப���மா� ேக���ெகா�ள�ப�டன�. ேப��� ம��� ந�வ�க� ப��பா��
�ல� ெதாட��ச�யான வா�களி�� ���க���� ப�ற�, இ�த�� ேபா��யாள�க�
ேத��ெத��க�ப�டன�. இ�த த��ட�த�� ெவ�ற�கரமான ��ைவ� �ற���� வைகய�� �ச�ப� 19
ஆ� த�கத� ெப�� இ�த�� ேபா�� நைடெப�ற�.

ெவ�ற�யாள�க��� நா�� தைல��க�, 1 �த� 3 வ� இட�க� மிக�� த�றைமயான ப�ரிவ��
இ��தன, ேம�� மிக�� ப�ரபலமான ேபா��யாள��� கவ��ச�கரமான ெரா�க� பரி�க�
வழ�க�ப�டன. எ�க� ெசா�த ேரா�டரா�ட�, Rtr. அப�ராமி தனபால��தர� ேபா��ய�� 2 வ�
இட�ைத� ெப�றா�.

அைன�� ெவ�ற�யாள�கைள�� நா�க� வா���க�ேறா� ம��� கைடச� வைர எ�க�ட�
த�க�ய���� இர� ��வ�� உதவ�ய அைன�� ந�வ�க�, ேபா��யாள�க� ம��� எ�க�
பா�ைவயாள�க��� ந�ற�!

Penned by: Rtr. Vinuri Galagoda
Secretary 2020/21



ேரா�டரா��� ேச�வத� ேநா�க� நப��� நப�
ேவ�ப�க�ற�. ேரா�டரா�� எ�னெவ�� ெதரியாம�
ஒ� ந�ப� காரணமாக எ�களி� பல� ேச��ேதா�.
தனி�ப�ட �ைறய��, ந�ப�க�ட� அ�த அத��ைவ�
ெகா����க நா� ேச��ேத�, ஆனா� ேச��த�ட�
ந�ைறய நட�க�ற� எ�பைத உண��ேத�, ேம��
க���ெகா�ள�� வளர�� பல வா���க� உ�ளன.
இள�கைல ப�டதாரி�� அவ�களி� வ�ண�கைள�
கா�ப��பத���, மிக ��க�யமாக அவ�களி�
ெந�ெவா���கைள வள��பத��� இ� ஒ�
ச�ற�ததளமா��, இ� அவ�களி� வா��ைகய�� ஒ�
உதவ�யாக இ����.

ேரா�டரா��வார ெகா�டா�ட�த�� ஒ� ப�த�யாக
ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட “ந�ைன�கைள ���� ெகா��
வா��க�” எ�ற அம��. எ�க�அ�பான அைழ�ைப
ஏ���ெகா�� ேச��தா�, IPDRR Rtn. Rtr. PP க��ஷ�
பாலாஜி, எ�க� ெசா�த IPP Rtr. ��ஷா
ைவ�த�யார�ன, எ�க� வழிகா�� க�ள�
ஒ��க�ைண�பாள� Rtr. ெம�மி ப��னேகாடாம���
���க�ைய� ேச��த ேரா�டரா�ட�க� ம��� எ�க�
ெசா�த இர�ைட க�ள� இ�த�யா ஆக�ேயா��
இைண�தன�.

ேரா�டரா�ட� காலக�ட�த�� அவ�க� எ�வா�
உ�வாக���ளன� எ�பைத� பக���த ப�ரத�ந�த�க�
ஒ�ெவா�வ�� த�க� க�னமான நா�கைள�
ெகா����தன� ம��� ந�ைறய கட�� ெச�றன�,
இ� ைவரமாக ப�ரகாசமாக ப�ரகாச��க அவ�க���
ந�ப�தைன வ�த��த�. இ�த பாட�ைத அவ�க�
எ��ட� பக���தத�� எம�� ேப� ஆன�த�.

இ�த அம�� இள� ம��� �த�ய ேரா�டரா�ட�கைள
ஒ� ேரா�டரா�டராக த�க� பயண�ைத ரச��க
���ய� எ�� ந��க�ேற�. த�னலம�ற ம�க�
மனித�ல�த�� ��ேன�ற�த��காக எ�லா
�ய�ச�கைள�� ெச�க�றா�க�. எ�ேலா��
த�னலம�றவ�களாக இ��க���, இ�த உலக�ைத
ஒ�ெவா�நா�� ஒ� ச�ற�த இடமாகமா��ேவா�,
அ�� ஒ� நா� அவ�ைற ���� ந� ந�ைன���
ெகா��வர ����.
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ந�மி� பல��� அைடயாள� காண�படாத த�ற�க� உ�ளன. அ�தைகய ஒ� த�றைம அழகான
க�ராஃப�� கைல ம��� காமி�ைஸ உ�வா��வத�கான அ��தமான க�ைண�
ெகா���ள�. இ�த த�றைமயான நப�க� ெப��பா�� ஒ� கைல� பைட��
ெச�ய�ப��ேபா� ந�ைனவ�� ைவ�க�ப�வா�க�. இ�த த�ற�க� பாரா�ட�ப�வைத நா�
கா�ப� மிக�� அரி�.

இ�த த�றைமயான நப�கைள அ��கரி�� ெவ�மத� அளி�க ேவ��யத� அவச�ய�ைத��,

அேத ேநர�த�� ேரா�டரா�� இய�க� �ற��த வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���வைத�� பா���
Graphic-Con, 2021 ஆ� ஆ��� உலக ேரா�டரா�� வார�த��� ஏ�ப ஏ�பா� ெச�ய�ப�ட�. இ�த
ஆ���கான உலக ேரா�டரா�� வார� மா�� 8 ஆ� த�கத� ெதாட�க�ய� ம��� 2021 மா�� 14

வைர ெச�ற�.

க�ராஃப��-கா� 2 வைககைள� ெகா�ட� - க�ராஃப�� ஆ�� ம��� காமி� ஆ��. நா� ��வ��
உ�ள அைன�� ேரா�டரா�ட�க� ம��� ேரா�டரா�ட�க� அ�லாதவ�க��� இ�த ேபா��
த�ற�த���த�. இ�த த�றைமயான நப�க� 2 வைககளி� ஏேத�� ஒ�ற����� அத�கப�ச� 3

அச� பைட��கைள சம��ப��க அ�மத��க�ப�டன�. காமி� ஆ�� ப�ரிவ�� �� த�க�
பைட��கைள சம��ப��த ப�ேக�பாள�க� தா�க� வ����� எ�தெவா� தைல�ப�� ���
த�க� பைட��கைள உ�வா�க அ�மத��க�ப�டன�, அேத ேநர�த�� க�ராஃப��ஆ��
சம��ப��ப�� �� த�க� பைட��கைள சம��ப��தவ�க� ப��வ�� ேரா�டரா��� வழிகளி�
ஒ�ற�� க��ெபா�ைள� ெகா����க ேவ���: ச�க� ேசைவ, ச�வேதச ேசைவ அ�ல�
���� �ழ� ேசைவ.

சக ப�ேக�பாள�களி� த�றைமக� ேரா�டரா�� க�ள�ப�� SLIIT இ� அத�கார���வ
ேப���ப�க�த�� பக�ர�ப�டன, ேம�� ஒ�ெவா� ப�ரிவ�� ��� இர�� ெவ�ற�யாள�க�
ேத��ெத��க�ப�டன�: க�ராஃப�� �ைச� ம��� காமி� ஆ��. அத�க எ�ணி�ைகய�லான
ஓ���களி� அ��பைடய�� ெவ�ற�யாள�க� ேத�� ெச�ய�ப�டன�. ெவ�ற�யாள�க�
ேத��ெத��க�ப�டன� ம��� எ�க� உ�த�ேயாக��வ பரி� ��டாளரான க�ஃ�ேடா��
பரி�க� வழ�க�ப�டன.

ேபா��யாள�களிைடேய மிக�� க�ைமயான ேபா��ய�� ப��ன�, ெவ�ற�யாள�க� ேத��
ெச�ய�ப�டன�. க�ராஃப�� ஆ�� ப�ரிவ�� ெவ�றவ� SLIIT ய�� ேரா�டரா�� க�ள�ைப� ேச��த
Rtr. இேம� ெஜயத�லேக ம��� காமி� ஆ�� ப�ரிவ�� ெவ�றவ� அக�லா ச��ம�.

பல த�றைமயான இள� கைலஞ�கைள நா�க� பா��ேதா�, அவ�களி� பைட��கைள
உலக��ட� பக���� ெகா�டத�� எம�� ேப� ஆன�த�. எ�க� ெவ�ற�யாள�க��� ம���
ப�ேக�பாள�க� அைனவ���� வா����க�!
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ஒ�ெவா� ஆ��� மா�� 8 ஆ� த�கத� ெகா�டாட�ப�� ச�வேதச மகளி�
த�ன� (IWD), ெப�க� த�னசரி அ��பைடய�� எத��ெகா���
ப�ர�ச�ைனக� ம��� சவா�க��� வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப���க�ற�.
��க�யமாக ெபா�ளாதார, ச�க, கலா�சார ம��� அரச�ய� �ைறகளி�
ப�ேவ� �ைறகளி� ெப�களி� சாதைனகைள ந�ைன���� நா�
இ�. ஒ�ெவா� ஆ��� நாளி� க��ெபா�� மா�க�ற� ம���
சரியான ேநர�த�� க��ெபா�� IWD ச�க�தா� ��மானி�க�ப�க�ற�.

ச�வேதச மகளி� த�னமான 2021 இ� க��ெபா�� #ChooseToChallenge,
அ�� ெப�க� எத��ெகா��� சவா�க� �ற��� வ�ழி��ண�ைவ
ஏ�ப��த�� பா�ன சா��க��� எத�ராக வ�ழி��ண�ைவ ஏ�ப��த��
அவ�க� அ�ெய��தன�. IWD ச�க� �ற��ப��வ� ேபா�, “ஒ� சவாலான
உலக� ஒ� எ�சரி�ைக உலக�, சவா�� இ��� மா�ற� வ�க�ற�.
எனேவ அைனவ�� சவா� வ�டலா�.” ெப�க��� ஆதரவாக ந��க
ச�க�கைள அவ�க�ட� ேசர அவ�க� ஊ��வ��தன�, ேம��
ேரா�டரா�� க�ள� ஆஃ� SLIIT மகளி� த�ன�ைத எ�வா� ந�ைன����த�
எ�ப�தா� #ChooseToChallenge ���ய�ச�.

#ChooseToChallenge எ�ப� SLIIT இ� ேரா�டரா�� க�ள�ப�� ஒ� ச�க
ஊடக ப�ர�சாரமா��, அ�� ெப�க� எத��ெகா��� அைன��
ஏ�ற�தா��கைள�� சவா� ெச�ய அவ�க� எ�வா� ேத��
ெச�வா�க� எ�பைத உலக��� ெதரிய�ப����ப� எ�க�
உ��ப�ன�கைள� ேக�ேடா�, ேம�� அவ�க� உலைக எ�வா� வாழ ஒ�
ச�ற�த இடமாக மா��வா�க�.

ம�க� ெதாட�� �� பக���த வா����ைவ� பய�ப��த�, ெப�கைள
எ�வா� ஆதரி�ப�, அவ�க��காக �ர� ெகா��ப� ேபா�ற
உ�த�ெமாழிைய எ�க� சக ேரா�டரா�ட�க� இ��டாக�ராமி� பக����
ெகா�டன�. இ�த ச�வேதச மகளி� த�ன�த�� ேத��ெத��பத��
#ChooseToChallenge ப�ேக�க��, ெப�க��காக எ��� �ர�
ெகா��ப� �ற��த ெச�த�ைய பர�ப�� ப�ேக�பாள�க�
ஊ��வ��க�ப�டன�. இ�த கைதக� ப��ன� ேரா�டரா�� க�ள�ப�� SLIIT
இ� அத�கார���வ இ��டாக�ரா� ப�க�த�� பக�ர�ப�டன.

இ�த �ய�ச�ய�� எ�க� ம�ற�த�� இ��� ம��� ப�ற ேரா�டரா��
ம�ற�களி� இ��� ஏராளமான உ��ப�ன�க� ப�ேக�றன�. உலக
ெப�க� எத��ெகா��� த�ேபாைதய ப�ர�ச�ைனக� ம���
எத��கால�த�� அவ�ைற எளித�� தவ���பத�� ெச�ய���ய
நடவ��ைகக� �ற��� ச�க���� வ�ழி���ட�� #ChooseToChallenge
ப�ர�சார� எ�க��� உதவ�ய�. ஒ� ெப�ணாக, எ�க�
உ��ப�ன�களி� அைன�� உ�த�ெமாழிகைள�� ப��தத�� ெப�மித�
அைட�ேத�, அவ�கைள� ேபா�ற அத�கமானவ�க�ட�, இ�த உலக�
ந��சயமாக எ�லா ெப�க���� ஒ� ச�ற�த ம��� பா�கா�பான
இடமாக இ����!
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