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‘மா�க்்ெகட்�ங் ராக்ஸ் – 2022’க்கான அைழப்�

இலங்ைக சந்ைதப்ப�த்தல் நி�வனம் (SLIM) அரச பல்கைலக்கழகங்க�க்கான நாடளா�ய
ேபாட்�யான 'சந்ைதப்ப�த்தல் ெராக்ஸ்– 2022' ேபாட்��ைனக் ��த்� உங்க�க்�
அ��ப்ப��ம் அ�ல் பங்ேகற்க உங்கள் பல்கைலக்கழகத்ைத அைழப்ப�ல்  ��ந்த ம�ழ்ச�்
அைட�ற�. இந்தப் ேபாட்�யான�, இைளஞ�க்ளின் மைறந்��க்�ம் �றைமகைளத்
�ண்�வதற்�ம் ெவளிக்ெகாண�வதற்�ம்   “சந்ைதப்ப�த்தல் ” ��த்� பல்கைலக்கழக
மாணவ�க்�க்�க் கற்�ப்பதற்காக வ�வைமக்கப்பட்ட ஒ� ஆற்றல்  நிரம்�ய
ெசயற்த்�ட்டமா�ம் மற்�ம்  இந்தத்  �ட்டமான� நாடளா�ய �ீ��ல்  ெதாட�ச்�்யான ெதா�ல் 
வ�காட்டல்  க�த்தரங்�க�டன்  ெதாட��்ப்ப�த்தப்பட்�ள்ள�. இந்த �ட்டத்�ல் 
பங்ேகற்பதன்  �லம் , மாணவ�க்ள்  �க�ம்  �வாரஸ்யமான சந்ைதப்ப�த்தல்  பாடங்கைள
அ�ந்�ெகாள்வா�க்ள் , �ம�ச்ன �ந்தைனைய ேமம்ப�த்�வா�க்ள் , ேம�ம் அவ�க்ள்
ெப�நி�வன உல�ல் கால� எ�த்� ைவக்�ம் ேபா� பய�ள்ள ஒ� வணிக நி�வனத்ைத
உ�வாக்� நி�வ்�ப்பதற்� ஆக்கப்��வ்மாக இ�ப்ப� எப்ப� என்பைத அ��ம் வாய்ப்ைபப்
ெப�வா�க்ள்.

இலங்ைக சந்ைதப்ப�த்தல்  நி�வனம்  (SLIM) என்ப� இலங்ைக சந்ைதப்ப�த்�பவ�க்�க்கான
உய�ம்ட்ட அைமப்பா�ம் , இ� 1970 இல்  நி�வப்பட்ட� மற்�ம்  அதன்  �ன்ன� ் 1980 இல் 
பாரா�மன்ற சட்டத்�ன்  �லம்  இைணக்கப்பட்ட�, இ� சந்ைதப்ப�த்த�க்கான ேத�ய
அைமப்பாக�ம்  “இலாப ேநாக்கற்ற” அைமப்பாக�ம்  அங்�க�ிக்கப்பட்ட�. இலங்ைக�ல் 
சந்ைதப்ப�த்தல்  ெதா�ல் �ைறைய பல ெதா�ல்கைளச ் ேச�ந்்த நி�ண�க்ைளக்  ெகாண்�
ெகளரவமான �ைற�ல்  ேமம்ப�த்�வதற்� நாங்கள் கடைமப்பட்�ள்ேளாம்.

ெகா�க்கப்பட்ட உண்ைமயான வணிக வழக்� ஆய்�க்� 'ெப�நி�வன' ��ை்வத் ��க்்�ம்
மற்�ம் வழங்�வதற்கான நிஜ உலக �ழ்நிைல�ல் பயன்ப�த்�வதற்கான வாய்ப்ைப
"சந்ைதப்ப�த்தல் ெராக்ஸ்" மாணவ�க்� வழங்��ற�. ப�ப்பாய்�,பைடப்பாற்றல் மற்�ம்
வைரயைறக்� அப்பால் இ�ப்ப� ேபான்றன பங்ேகற்பாள�க்�க்� மற்றவ�க்ைள �ட
�ன்னனி�ல் இ�க்கப்பண்�ம், ேம�ம் ெப�நி�வன உல�ன் சவால்கைள அ�க
நம்�க்ைக�ட�ம் அ�ப்்பணிப்�ட�ம் எ��ெ்காள்ள இைளய தைல�ைறைய நிசச்யமாக
தயா�ப்�த்�ம். அவ�க்ளின் �றைமகைள ெவளிக்ெகாணர�ம், ெவ�ம� ெபற�ம் இ� ஒ�
�றந்த வாய்ப்பா�ம்.

ஒவ்ெவா� பங்ேகற்பாள�க்�ம் அவ�க்ளின் பங்ேகற்�ற்காக ெதா�ல் �ீ�யாக
அங்�க�ிக்கப்பட்ட சான்�தழ் வழங்கப்ப�ம். ேம�ம், அைனத்� ெவற்�யாள�க்�ம்
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ெவற்�ப்பதக்கம் மற்�ம் அங்�க�ிக்கப்பட்ட நி�ணத்�வ சான்�தைழப் ெப�வா�க்ள்.
ெவற்�ெப�ம் பல்கைலக்கழகங்கள் ம�ப்��க்க பணப் ப�ி��டன் ெவளிேய�ம்.

�ன்வ�பைவ 'சந்ைதப்ப�த்தல் ெராக்ஸ்' சவால் ெசயல்�ைற�ல் உங்கைள வ�நடத்�ம்.

● ஒ� ���ல் 05 மாணவ�க்ள் அடங்�ய �� இ�க்க ேவண்�ம்.ப�� கட்டணம் இலவசம்

● ஒ� பல்கைலக்கழகம் ேபாட்�க்� அ�கபட்சம் 05 அணிகைள அ�ப்பலாம். அைவ
உதாரணமாக அஆஇ கல்��ி - அ / ஆ / இ / ஈ / உ எனப் ெபய�ிடப்ப�ம். ஒ� ��ப்�ட்ட
பல்கைலக்கழகம் ெவவ்ேவ�  �டங்கள் அல்ல� �ைறகைளப் �ர�நி�த்�வப்ப�த்�ம்
��க்கைள அ�ப்�னால், அந்த அணிகள் �டத்�ன் அல்ல� �ைற�ன் ெபய�டன்
ெபய�ிடப்ப�ம்.

● ேபாட்�யான� 03 ெமா�களி�ம் (�ங்களம், த�ழ், ஆங்�லம்) ஒேர ேநரத்�ல்
நடத்தப்ப��ற�. எனேவ, ஒ� பல்கைலக்கழகம் எந்த ெமா���ம் அணிகைளச்
ேச�க்்கலாம்.

● ஒ� பல்கைலக்கழகம் �ல அணிகைளச ்ேச�த்்தால், அந்தப் பல்கைலக்கழகத்�ற்� பல
ெமா�களில் ேசர �தந்�ரம் உள்ள�, உதாரணமாக: அஆஇ கல்��ி - அ: �ங்களம், அஆஇ
கல்��ி - ஆ: த�ழ், அஆஇ கல்��ி - இ: ஆங்�லம்.

● அைனத்� 03 ெமா�களி�ம் அைனத்� பல்கைலக்கழகங்க�க்�ம் வழக்� ஆய்�கள்
அ�ப்பப்ப�ம்.

● �சம்ப� ்01ம் �க� 2022 �தல் ஜனவ�ி 15ம் �க�, 2023 வைர ப��கைள
ேமற்ெகாள்ளலாம்.

● ப��கள் இரண்� வ�களில் �ைடக்கப்ெப�ம்:

�ன்னஞ்சல் :subodha.m@slim.lk
தபால் :சந்ைதப்ப�த்தல் ெராக்ஸ் ப��கள், ெதா�ல் அ���த்�

��ி�, இலங்ைக சந்ைதப்ப�த்தல் நி�வனம், இல. 94, ஆனந்த ராஜக�ணா
மாவத்ைத, ெகா�ம்� 10.

● இந்த ேபாட்��ல் ப�� ெசய்வ� பற்�ய ��தல் தகவ�க்�,070 366 9339 என்ற எண்ணில்
��. �ேபாதாைவ ெதாட��் ெகாள்ள�ம் அல்ல� ேமேல உள்ள�கவ�ிக்� �ன்னஞ்சல்
அ�ப்ப�ம்.

● வழக்� ஆய்�ற்கான �ளக்க அம��்கள் ஒவ்ெவா� �ராந்�யத்�ற்�ம் 2023 ஜனவ�ி 16ம்
�க� �தல் ஜனவ�ி 31ம் �க� 2023 வைர இைணய வ��ல் நைடெப�ம்.

● �� சந்ைதப்ப�த்தல் ெராக்ஸ் சவா�ம் �ராந்�ய ேபாட்�கள் மற்�ம் இ��ப்
ேபாட்�களின் ேபா�, வழங்கப்பட்ட வழக்� ஆய்�ைன ப�ப்பாய்� ெசய்�
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வழங்�வதன் அ�ப்பைட�ல் மட்�ேம இ�க்�ம். ஒவ்ெவா� ���ற்�ம்
�ளக்கக்காட்�ையச ்ெசய்ய 30 நி�ட ேநரம் ஒ�க்கப்பட்�ள்ள�. பவ� ்பா�ண்ட்
ஸ்ைல�கள்/ ��ேயாக்கள்/ ஒ�ட் ேபா��்கள்/ஃ�ளிப் சா�ட்்ஸ்/ப்ராப்ஸ் மற்�ம் ேவ�
ெபா�த்தமான ஏேத�ம் ஆக்கப்��வ் �ைறகள் வழக்� ஆய்�கைள
�ளக்கக்காட்�ப்ப�த்த  ��க்களால் பயன்ப�த்தப்ப�ம். ஒவ்ெவா�
�ளக்கக்காட்��ம் 03 நீ�ப�க�க்� �ைறயாத ��வால் ��ம்ானிக்கப்ப�ம்.

● ஆரம்பநிைல ேபாட்�கள் நைடெபறா�. அைனத்� மாநிலப் பல்கைலக்கழகங்க�ம்
இ��ப் ேபாட்�யாள�க்ளாக பங்�ெப�வ�.்

● சந்ைதப்ப�த்தல்; ெராக்�ன் இ��ப் ேபாட்� மா�ச் ்10ம் �க�, 2023 அன்�
ெகா�ம்�ல்நைடெப�ம்.

● இ��ப் ேபாட்��ல் ெவற்� ெப�பவ�க்ள் ��ள்ள பணப் ப�ி�ல்கைளப் ெப�வா�க்ள்:

ேம�ம், பல்கைலக்கழக மாணவ�க்ள் ெபற்ற அ�பவம் நிசச்யமாக அவ�க்ளின் �ய�பரக்
ேகாைவ, ஆ�ைம மற்�ம் இ��யாக அவ�க்ளின் எ��க்ாலத்�ற்� ெப�ம� ேச�க்்�ன்றதாக
காணப்ப�ம். எனேவ, நீங்கள்  எங்கள் அைழப்ைப சாதகமாக ப�ி��ப்��க்ள் என்�ம், ேம�ம்
'சந்ைதப்ப�த்தல் ெராக்ஸ்- 2022'க்கான ��ைவ (க்கைள) வழங்�வதன் �லம் உங்கள் ��
ஆதரைவ�ம் வழங்���க்ள் என்�ம் நம்��ேறாம்.

நன்�கள்
சந்ைதப்ப�த்த�ல் உங்க�ைடய

கலாநி� �ல்ஹான் சம்பத் ஜய�லக்க
�ட்டத் தைலவ�:் 'சந்ைதப்ப�த்தல் ெராக்ஸ் - 2022' ெசயற்�� உ�ப்�ன�:் இலங்ைக
சந்ைதப்ப�த்தல் நி�வனம் – 2022/2023
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