Startup Weekend Jaffna ஏன் நீங்கள் கலந் ெகாள்ள
ேவண் ம்?
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#Techstar அைமப்பின் வணிக
தன்
இர

த்தாக்குனர்க

க்கான Startup Weekend நிகழ்

இலங்ைகயில்

தலாக யாழ்ப்பாணத்தில் எதிர்வ ம் ஜூன் 24ம் திகதி மாைல 5.30 ெதடாக்கம் 26ம் திகதி
9 மணிவைர யாழ் ாில்ேகா வி தியில் நடாத்தப்படஉள்ள . இதில்

ெதாழில் ைனேவார்
ெதாழில் ட்ப நிகழ்

ேமற்ப

கலந்
ஒன்

ெகாண்

சிறப்பிக்க

யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்ெப வ

நிகழ் க்கு ெசல்வதா வி வதா, எனக்கு அ

எ ப்பதற்கு

உள்ளனர்.

ன்னால் Startup என்றால் என்ன என்

இ ேவ

ாற் க்கும் ேமற்பட்ட

இலங்ைகக்கான
தற்தடைவ.

ெபா த்தமானதா என்ற
ெதளி

ெகாண்

சர்வேதச

விைன

க்க ேவண் ய

அவசியம்.
இன்
இ ந்
ேப

அரசேவைலவா ப் என்ப

அ கி வ கின்ற . ெப ம்பாலான ேசைவகள் தனியாாிடம்

தான் அரசாங்கத்திற்கு வழங்கப்ப கின்றன. நாம் இன்
வதால் எம

பிராந்தியத்தின் பல ெதாழில்

இ க்கின்றன. அதனால் வள
நலன் க தி ம் எம

ம் பைழய மர கைள

யற்சிகள் உலகத்தரத்திற்கு மாற்றமைடயாமல்

ரண்டல்கள் அதிகாிக்கின்ற . இந்நிைலயில் நாம் பிராந்தியத்தின்

எதிர்காலத்திைன வளப்ப த் வதற்காக ம் ேவைலவா பின்ைமயிைன

குைறப்பதற்காக ம் ெதாழில் யற்சிகைள ெச ய ேவண் யவர்களாக உள்ேளாம்.

#Startup என்றால் திதான ஒ
ெபா ள்ப ம். ஒன்
இைணந்

அல்ல

வணிக ாீதியான எண்ணத்திற்கு ெசயல் வ வம் ெகா த்தல் என்
ஒன் க்கு ேமற்பட்ட

யெதாழில்

யற்சியாளர்கள்(#Entrepreneur )

தம்ைம ம் தம் சார்ந்த பிரேதசத்தின ம் வளங்கைள ஒ ங்கிைணத்

யற்சியிைன எந்தத் ைறசார்ந்ததாயி

ஒ

ெதாழில்

ம் ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் அதற்கு நாம் சில

விடயங்களில் ெதளிவாக இ க்கேவண் ம்.எந்த

ைற என்றா

ம் ேகள்விகள் ஒேர

மாதிாியானைவேய
எந்த வைகயான ேதைவ ஒன் க்கு நாம் வணிகாீதியிலான தீர்விைன வழங்கப்ேபாகின்ேறாம்?
அந்த தீர்வினால் இலாப மீட்ட

மா? அ

அவசியமானதா? ஆபத்தான பக்கவிைள கள்

அற்றதா? அதற்கான சந்ைத வா ப் உள்நாட்
அ வாறான
ெதாழில்

யற்சிகள் எ

ம்

ம் ெவளிநாட்

ம் எப்ப

ன்னர் ெச யப்பட் ள்ளதா? அல்ல

யற்சிகளால் வழங்கப்ப கின்றதா? அ

எம

உள்ள ?

அ வாறான தீர்

ேவ

நாட் க்கு ெபா த்தமானதா? ஏற்கனேவ

உள்ளதாயின் அதில் உள்ள குைறபா கள் என்ன ? அைத எந்தவைகயில் நிவர்த்தி ெச ய
ேபாகின்ேறாம்? எம்மிடம் குறித்த தீர்விைன வழங்குவதற்கான வளங்கள் உள்ளதா? அதற்கான
கு வான திற

ள்ள மனித வ

உள்ளதா என பல விடயங்க

க்கு விைட காண ேவண் ய ேதைவ

இ க்கும்.
நாம் அன்றாடம் பயன்ப த் ம் ெபா ட்கள் மற் ம் ேசைவகள் அைனத் ம் ஒ ெவா

வைகயான

Startup களின் வ வங்கேள. திட்டங்கள் எல்ேலாாிடம் இ க்கும் அதைன ெச ற்ப த் வ
தனித்

ஒ வரால் ெச ற்ப த்த

யாதவற்ைற கு வாக ெசயற்ப த் வ

இ க்கும். அதற்குாிய சாாியான ாிந் ணர்
ெச யப்பட்

சிலேர.

இலகுவானதாக

உடன்ப க்ைககள் பங்குப்பகிர் கள் ஆவணாீதியாக

க்கும் பட்சத்தில் அதில் சிக்கல் இ க்கப்ேபாவதில்ைல.

வங்கி ஒன்றிடம் ெசன்

எம

ஆவணங்கைள ம் தயாாித்
எம்மால் நியாயப்ப த்தப்பட்

யற்சி ஒன் க்கு கடன் ேகா ம்ேபா

நாம் அைனத்

வழங்கி நிற்ேபாம் அதில் ேமற்குறித்த ேகள்விக
க்கும் அப்ப யி ந் ம்

க்குாிய பதில்கள்

ட அந்த கடன்வசதி வழங்கப்ப வ

சாத்தியமற்றதாகேவ இ ப்ப ண் .
இந்த நிைலயில் தான் உலகாளாவியாீதியில் நைடெப ம் அ வாறான Startup நிகழ் கள் எமக்கு
ெபாிய வரப்பிரசாதமாக இ க்கின்றன. இங்ேக ஒன்
மிக்கவர்களாக ம் ஏற்கனேவ ெதாழில்

யற்சிகளில் ஈ பட்

ெதாழல் யற்சிகைள ஆரம்பிப்பதற்கு சாியான ேவ
இ ப்பர்.திறைக்கும் த்தாக்கத்திற்கும்

பவர்கள் தன்னம்பிக்ைக

ன்

ெவற்றி கண்டவர்களா ம். திய

கு பங்களார்கைள ேத பவர்களாக ம்

ாிைம ெகா ப்பவர்களாக ம் இ ப்பர்

பங்கு ெகாள்
ஒ

ம் ஒ வர் ெதாழில் ட்பவியலாளராக இ க்கலாம் ஒ

கணினிப்ெபாறியிலாளராக இ க்கலாம், ஒ
த ட்டாளராக இ க்கலாம். ஒ
சிறந்த

னராக இ க்கலாம் ஒ

காைமயாளராக இ க்கலாம் ஒ

சி்றந்த ேறாகிராமராக இ க்கலாம், ஒ

உங்கள் ெதாழில்

அத் டன் உங்கள் கு
ெவற்றிெபற்றவர்க

க்கான வல்

ஏற்பா

ட இ க்கலாம்.

கிற .

னர் உதவி ம் கிைடக்கின்ற .

ெச யப்ப கின்ற Startup க

ப்ப த்த

கின்ற .

க்கான ஒன்

டல் நிகழ்வாகும் .Techstar அைமப்பான

ைனேவா க்கான நிதிவளங்கைள ெப பவதற்கு உத தல் ,

க்கு ேதைவயான வசதிகள் வல்

களிைன ேம

சிறந்த சந்ைதப்ப த் னராக

Techstars அைமப்பினால் 3 நாள் நிகழ்வாக உலகளாவிய ாீதியில்

Startup களில் ஈ ப ம் ெதாழில்
அவர்க

சிறந்த கணக்காளராக இ க்கலாம் . ஒர

யற்சிக்குாிய வளங்கள் ெபற் க்ெகாள்ள

டனான உறைவ வ

Startup Weekend என்ப

வன்ெபா ள் விநிேயாகத்தராக

சிறந்த கட் ட கைலஞராக இ க்கலாம், சிறந்த

ெதாழில் ட்ப ஆேலாசகராக இ க்கலாம்,ஒ

அவர்களில் இ ந்

இலத்திரனியல் ெபாறியிலாளராக, ஒ

சிறந்த வைரகைல வ வைமப்பாளராக இ க்கலாம் ,ஒ

சிறந்த காெணாளிகைள தயாாிக்கும் வல்
இ க்கலாம் ஒ

ம த் வராக இ க்கலாம்

ம் அபிவி த்தி ெச தல்

னர் உதவிகைள ஒ ங்கிைணத் க்ெகா த்தல் . Startup
ன்ேனற்ற ேவகத்திைன அதிகாித்தல் ஆகிய

ெசயற்பா கைள ெச பவர்கள். அவர்கள் Google For Entrepreneurs அைமப்பின்
பங்காளிகளிக

ம்

ட

இலங்ைகயில் Startup Weekend
அதைன நடாத் வதற்கு

தன்

ைறயாக யாழ்ப்பாணத்தில் ஆரம்பிக்கப்ப கின்ற .

ைனந்த ஏற்பாட்டாளர்களில் ெப ம்பாலானவர்கள் யாழ்ப்பாணத்திைன

ேசர்ந்தவர்கள் என்பதால் அவர்கள

யற்சியால் இ

ஏற்பாட்டாளர்களில் ஒ வரான சரண்யன் சர்மா

சாத்தியமான . இந்த நிகழ்வின்

ன்ேப ெவளிநாட் ல் அ வாறானெதா

நிகழ்வில் பங்ெக த்தி ந்தைமயால் இதைன இலங்ைகக்கு ெகாண் வரேவண் ம் என்
ெகாண்

ன்னணி
அவா

ந்தார் இந்நிைலயில் அண்ைமயில் உதயமாகிய வடமாகாண தகவல் ெதாடர்பாடல்

ெதாழில் ட்ப

ைற சம்ேமளனத்தின்(NCIT) இயக்குனர் சைபயின்

தலாவ

ட்டத்தில்

இயக்குனர் சைபயில் ஒ வ ம் தகவல் ெதாழில் ட்பத் ைற சார்ந்த யெதாழில்
யற்சியாள மான ”சரண்யன்” அவர்களால் இந்த நிகழ்ைவ இலங்ைகக்கு ெகாண்
எ த்த

வ வதற்காக

யற்சி உத்ேவகம் ெபற்ற . அதன்பின் NCIT அைமப்பின் இயக்குனர் சைபயில் இ ந்

தவ பன் , பிரசாந்தன் ஆகிேயார் ஏற்பாட் க்கு

க்குள் உள்வாங்கப்பட்டனர்.

அந்த அைமப்பின் உ வாக்கத்தின் பின்னணியில் ஒ
என்ற க த்

பிர

சர்வேதச நிகழ்விைன நடாத்தேவண் ம்

தாபிக்கப்பட்டேவைளயில் அைத சரண்யனின் ேமற்ப

ெவற்றிகரமாக்குவதன்

லம் நடாத் வதற்கு

ICTA அைமப்பினால் இந்நிகழ்

நடாத்தப்பட

ெவற்றியளித்தி ந்தி க்கவில்ைல என்ப
ISOC இலங்ைக ஆகிய அைமப் க்க

யற்சியிைன

எ க்கப்பட்ட . சில வ டங்க
யற்சி எ க்கப்பட்

ந்த ேவைளயி

குறிப்பிடத்தக்க .தற்ேபா

ம் இைணந்

க்கு

ன்னர்

ம் அ

ICTA , FITIS ,Slasscom,

இந்த நிகழ் க்கு பங்களிப் க்கைள

வழங்கிவ கின்றன.
இ

இலங்ைகக்கான

தலாவ

சர்வேதச Startup நிகழ்

என்ற நிைலயில் இதைன ஏன்

யாழ்ப்பாணத்தில் நடாத்தேவண் ம் என்ற வாதப்பிரதிவாதங்க
பாதிக்கப்பட்

ந்

மீண்ெட ம் நகரங்களில் ஒன்றான ம் இலங்ைகயின்

ஒன்றான மான யாழ்ப்பாணத்தில் இந்நிகழ்ைவ நடாத் வ
கலா சாரத்திைன வளர்த்
வ

த்தப்பட்

நிகழ்

இலங்ைக

இலங்ைகயின்

க்கு இைடயில் ேபாாினால்

வ ம்

ஏற்பாட் க்கு

ெச

மதி கிைடத்தி ந்த . எதிர்காலத்தில் இந்த

க்கிய நகரங்களில் நடாத் வதற்கு

யற்சி எ க்கப்ப கின்ற .

என்பதால் ஆரம்பேம அமர்க்களமாக நடாத் வ
நிகழ்

நல்ல

என்

நாைள ெந ங்கிக்ெகாண் ள்ள .

இலங்ைகயின் சகல பாகங்களில் இ ந் ம் வ ம்
ைனேவார் ஏைனய

அந்த பிராந்தியத்தில் Startup

திய ெதாழில் யற்சிகைளஆரம்பிப்பதற்கும் வழிவகுக்கும் என்

ந்த . அதனால் அதற்கான அ
தன் நிகழ்

ன்னணி நகரங்களில்

ைற ெதாழில்

ைனேவார்

ன்னணி தகவல் ெதாழில் ட்ப ெதாழில்
த ட்டாளர் ெதாழில் ட்பவியலாளர்

மாணவர் என சகல ைறகளில் இ ந் ம் 100 ேபர்வைரயில் கலந் ெகாள்வர். ெவற்றிப்பாைதயில்
ெசன்

ெகாண்

க்கும் 3 ெதாழில்

ைனேவார் வல்

.Techstar சார்பாக அதன் ஆசிய பிராந்திய பிரதிநிதி ”அ

னர்களின் ேப

க்க

ம் இடம்ெப கிற

ராக்” கலந் ெகாள்கிறார்.

திய வணிக சிந்தைனகள் உங்கள் மனத்தில் ஓ கின்றதா? அதற்கு ெதாழில் ட்ப் உட் குத்தி
ெசயல் வ வம் ெகா க்கேவண் ம் என்
ெதாழில் ட்பத் ைற ெதாழில்
யற்சியில் ஈ பட்

கின்றீர்களா? எதிர்காலத்தில் சிறந்த தகவல்

ைனேவாராக வி ம் கின்றீர்களா? நீங்கள் ஏற்கனேவ ெதாழில்

ந்தால் அதைன ெதாழில் ட்பங்க

ஏற்கனேவ ெதாழில்

யற்சியில் ஈ பட்

ேதைவயில்ைல கலந்
க த்திட்டத்தில் ஒ

க

டன் ேமம்ப த்த வி ம் கின்றீர்களா?

ந்தாெலன்ன ஈ பட் ராவிட்டாெலன்ன தயக்கம்

ெகாள்ளலாம்.உங்களிடம் க த்திட்டம் இல்லா வி

கு வில் இைணந்

பங்காற் ம் உங்கள் அ

ம் ஏைனயவர்களின்

பவ அறிைவ பகிரந் ெகாள்ள

தயாரானவராயின் தயக்கம் ேவண்டாம். ெவற்றிகரமான Startup ஒன்றின் கு ப்பங்காளராக
இ ப்ப

உங்க

க்கு நன்ைமேய. இ வாறான நிகழ் களில் கிைடக்கும் திட்ட

ன்ெமாழி கள்

உங்கள் பாைதயிைன ெவற்றியாக மாற்றிவி ம் சந்தர்ப்பங்க

கலந்

ம் உண் .

ெகாள்ள கட்டணம் உண் . 3 நாட்கள் வி தியில் நிகழ்ைவ சிறப்பான

நடாத் வதற்கும் அங்கு அைனவ க்கும் ேதனீர் , சிற் ண் கள், மதிய , இர
வழங்குவதற்கும் ெசல

தற்ேபாைதய கட்டணவிபரம் 50$ ஆகும் (இலங்ைக

ெச யப்பட

பா 7500/- ). மாணவர்க

க்கு 50%

) . அைமப் ாீதியான கு க்ெகாள்வன க்கு ச

ைக உண் .

டன் ( 0777 563213 ) ெதாடர் ெகாள்ள ம். 100 ேப க்குத்தான் இட ஒ க்கீ
ம் எனேவ

ன்

ட் ேய உங்கள்

ைழ

Startup Weekend நிகழ்வில் என்ன நைடெப ம் என்
வி ம் பவர்க

ைக விைல உண்

ைக விைல உண் .அேத ேவைள இ தி நாள் நிகழ் க்கு மட் ம் கலந்

ெகாள்ள கட்டணம் 20$( 3000
ஏற்பாட்டாளர்க

உண

உண்டல்லவா எனேவ அவற்றிைன க த்தில் கட்டணம் உண் . தங்குமிட

வசதி உங்கைள ெபா த்த . வி தியில் தங்குவதாயின் ச

கழி டன் விேசட ச

ைறயில்

சீட்ைட ெபற் க்ெகாள்ள ேவண் ம்

அறிந்

ைவத்தி ப்ப

பங்கு ெகாள்ள

க்கு வசதியாக .இ க்கும்

1ம் நாள் (5.30pm -10pm)
கலந் ெகாள்பவர்களிடம் இ ந்

வா ெமாழி எண்ண

பங்குபற் பவர்கள் தங்கள் ெசாந்த ேப
ன்ெமாழியலாம்.அவற்றில் கலந்
ன்ெமாழி கள் ெதாி

ெமாழியில் க த்திட்டங்கைள

ெகாண் ள்ளவர்களின் வாக்குக

ெச யப்ப ம்.கலந்

பிாிக்கப்ப வர். பங்குபற் பவர்கள் தங்க
வா பிைன ெப வர். ஒ ெவா

ன்ெமாழி கள் ெபறப்ப ம்.

கு

க்கு அைமய 10 Startup

ெகாள்பவர்கள் 10 ேபர் ெகாண்ட கு க்களாக

க்கு வி ம்பிய கு ங்களில் இைணந் ெகாள்

க்கும் குைறந்த

வளவாளர்கள் நியமிக்கப்ப வர். அவர்கள் கு க்க

ஒ ெவா

ம்

நி ணத் வம் வா ந்த

க்கான உாிய உதவிகைள வழங்குவார்கள்

2ம்நாள் (9am -10pm)
ஒ ெவா

கு க்க

ெசயற்ப த் வ

ம் அவர்க

க்கு வழங்கப்பட்ட Startup

அபிவி த்தி ெச வ

ெச

ப்ப

என்ப

தயாாிப்பர்.மிகக்குைறந்த அளவிலான நிைல வைர Startup
ெவளி

குறித்

தரப்பட்டவர்க

மாதிாிைய தயாாிப்பர். அதன்ேபா

ன்ெமாழி கைள எ வா
ெதாடர்பில் திட்டங்கைள

லம் ெகாண் வரப்பட ள்ள

கு வில் உள்ள ஒ ெவா

ம் தங்கள் தங்கள் உதவியிைன வழங்குவர் 3ம் நாள் மாைல வைர அ

ெதாட ம்

3ம் நாள் மாைல (9am -9pm)
10 கு வின ம் தங்கள் Startup திட்டங்கள் ெதாடர்பில் 3 ேபர் ெகாண்ட ந வர்கள் மத்தியில்
Presentation வழங்குவார்கள். இவர்களில் 3 கு

ெதாி ெச யப்பட்

வி

வழங்கப்ப ம்.ேமலதிக உதவிகள் Techstar இனால் வழங்கப்ப ம். வி

ெப ம் Startup கள்

Startup Acceleration திட்டத்திற்கு தகுதிெப ம். ஏைனவைவ ேமம்ப த்தப்ப வதற்கான
வா ப் க்கள் இங்ேக கிைடக்கும்
எங்ேக

ைழ

சீட் ைன ெப வ ?

1)https://startupweekend.org/locations/asia/lk (இைணயவழி)
2) ஏற்பாட்டாளர்களிடம் ேநர யாக ம் ெபறலாம்

பங்கு பற் பவர்க

க்கு கிைடக்கும் ேமலதிக நன்ைமகள் என்ன என்

இைவ தான் அந்த ச

பல ம் வினா கின்றனர்.

ைககள்

1. Startup ஒன்றிைன ஆரம்பிக்க சந்தர்ப்பம்.
2. பல்ேவ தரப்பட்ட

ைறசார்ந்தவர்க

டன் கு வாக பணியாற் ம் அ

பவம்

3. ெதாழில் ைனேவா ைடயான ெதாடர் கள்
4.

திய ெதாழில் ட்பங்கைள அறிந்

ெகாள்

5. உலகளாவிய ெதாழில் ைனேவார் ச
6.

ன்னணி Startup க

7. – பங்குெகாள்

கத் டனான ெதாடர் கைள ஏற்ப த்தல்

த ட்டாளர்களின்

த ட்

வசதிகள்

ம் அைனவ க்கும் LK Domain Registry ஒ வ டத்திற்கான

இைணயத்தளபதி
8. – நிகழ்வின்ேபா

க்கு

ம் வா ப்

Hosting ஆகியவற்ைற இலவசமாக வழங்கும்
SLT நி வனம் பங்குெப பவர்க

க்கு அங்கு பயன்ப த்தFree Wifi

வசதிைய வழங்கும்
9. – பங்குபற் ம் அைனவ க்கும் Google Cloud Platform இன் $300 ெப மதியான
ேசைவகைள ெபற் க்ெகாள்
10. – பங்குபற் பவர்க

ேம

ம் சந்தர்ப்பம்

க்கு இலவச .Co ெடாைமன் ெப ம் சந்தர்ப்பம்

ம் தகவல்கைள இங்கு ெபறலாம்

1)http://up.co/communities/events/9140
2)https://www.facebook.com/StartupWeekendLK
3) http://startupweekend.org/attendees
4) http://www.ncit.lk

