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அறிமுகம் 
 

Yarl Geek Challenge Junior பாடசாலை மாணவர்கள் மத்தியில் புத்தாக்கத்திறலை 

ஊக்குவிப்பதற்காகவும் கணினியின் உதவியுடன் நாளாந்த பிரச்சிலைகலளத் தீர்க்கும் திறலையும் 

ஊக்குவிப்பதற்காக Yarl IT Hub என்ற தன்ைார்வைர் நிறுவைத்தால் வருடாந்தம் நடாத்தப்பட்டுவரும் 

ஒரு பபாட்டியாகும். இம்முலற இப்பபாட்டி வடமாகாணக் கல்வித்திலணக்களத்துடன் இலணந்து 

வடமாகாணம் முழுவதிற்குமாக நடாத்தப்படுகிறது. 

இப்பபாட்டியில் மாணவர்கள் தனியாகபவா அல்ைது ஆகக் கூடுதைாக மூன்று உறுப்பிைர்கலள 

உலடய குழுவாகபவா பங்குககாள்ளைாம்.  குழுவாகப் பங்குககாள்வது வரபவற்கத்தக்கது.  
பபாட்டிகள் பின்வரும் மூன்று பிரிவுகளில் இடம்கபறுவது வழக்கம். மாணவர்கள் விரும்பிய ஒரு 

பிரிலவத் கதரிவுகசய்து அதற்குரிய வலகயில் தமது கசயற்றிட்டத்திலைச் கசய்யைாம்.  

 

1. Web application development  

2. Mobile application development  

3. Hardware application development  

 
இப்பபாட்டி கதாடர்பாகவும் பபாட்டியின் வடிவம் சம்பந்தமாகவும் ஏதாவது கதளிவின்லமகள் 

இருப்பின் நீங்கள் பின்வரும் மின்ைஞ்சலுடன் கதாடர்புககாண்டு அதலைப் பற்றித் கதளிவுபடுத்திக்  

ககாள்ளைாம்.  

 

Name Contact 
திரு. கக. சர்பவஸ்வரன்  
Yarl IT Hub 

077-2244192 
sarves@yarlithub.org 

திரு. பா. சயந்தன் 
Yarl IT Hub 

077-3478596 

sayanthan@yarlithub.org 
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Yarl Geek Challenge – Season 4 – Junior 
 

 

பரிசளிப்பு வைபைம் த ொடர்பொன விபரங்கள்  உரிய நேரத்தில் அறியத் ரப்படும்.

இறுதி மதிப்பீடு

17ம் திகதி பிற்பகல் மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கசயற்றிட்டங்களின் இறுதி 

மதிப்பீடு இடம்கபறும்.

ைழிப்படுத் ல்

ஒக்படாபர் 16-17 திகதி யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்கபறவிருக்கும் இறுதிப் 

பபாட்டிக்காக உங்கள் கசயற்றிட்டத்துடன் கதாடர்புலடய துலறசார் 
வல்லுைர்களுடன் பசர்ந்து உங்கள் எண்ணக்கருலவ பமலும் கமருகூட்டைாம். 
அதற்கு பவண்டிய கதாழில்நுட்ப உதவிலய event@yarlithub.org முகவரியுடன் 

கதாடர்புககாண்டு கபற்றுக்காள்ளைாம். 16ம் திகதி முழுவதும் பநரடியாக 
வல்லுைர்கலளச் சந்தித்து ஆபைாசலைகலளப் கபற்றுக் ககாள்ளைாம்.

ஆரம்பக் கட்ட மதிப்பீடு

உங்கள் பகுதிகளில் ஆரம்பக்கட்ட மதிப்பீடுகள் கசப்டம்பர் மாத இறுதியில் 

இடம்கபறும். இதில் மாணவர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மாதிரி கமன்கபாருள்கள் 
அல்ைது கதாகுதிகள் மதிப்பீடு கசய்யப்படும். கதரிவு கசய்யப்படும் அணிகள் 

அல்ைது தனிநபர்கள் இறுதிப் பபாட்டியில் பங்பகற்பர். விண்ணப்பின் 
அலைவருக்கும் மின்ைஞ்சல், பத்திரிலக, அல்ைது பாடசாலை ஊடாக திகதிகள் 

அறிவிக்கப்படும். 

அபிவிருத்தி (System/Software development) கசய்தல்

நீங்கள் கதரிவு கசய்த எண்ணக்கருலவ அபிவிருத்தி கசய்யபவண்டும். 

அவசியபமற்படின் உங்கள் ஆசிரியரூடாகபவா அல்ைது பநரடியாகபவா உங்கள் 
சந்பதகங்கலள event@yarlithub.org என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி லவக்கைாம். 

விண்ணப்பித் ல்

பபாட்டிக்காை விண்ணப்ப படிவங்கலள நிரப்பி, பமற்குறிப்பிட்ட அஞ்சல் 

முகவரிக்கு அல்ைது இலணய முகவரிக்கு அனுப்புதல்
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பபாட்டி பற்றிய விபரங்கள் 

படி 1 – விண்ணப்பித் ல் 

மாணவர்கள் தரப்பட்ட பபாட்டி முலறகளில் ஒன்றிலைத் கதரிவுகசய்து அதற்குரிய கமன்கபாருலள 

அல்ைது கதாகுதிலய உருவாக்கைாம். இதலை அவர்கள் தனியாகபவா ஒபர பாடசாலையில் உள்ள 

மாணவர்கள் குழுவாக பசர்ந்பதா கசய்யைாம். குழுவாகச் கசய்வது வரபவற்கத்தக்கது. 

மாணவர்கள் பின்வரும் பிரிவுகளில் ஒரு பிரிவிலைத் கதரிவுகசய்து அதற்காக தங்களது 

கசயற்றிட்டத்திலைத் தயார்கசய்து ககாள்ளைாம்: 

1. Web application development  

2. Mobile application development  

3. Hardware application development  

மாணவர்கள் தங்களது விண்ணப்ப படிவங்கலள மின்ைஞ்சல் ஊடாகபவா தபாலினூடாகபவா 

அனுப்பைாம். விண்ணப்பப் படிவங்கள் அலைத்தும் பின்வரும் முகவரிக்குக் கிலடக்கக் கூடியதாகச் 

கசய்யபவண்டும். 

மின்னஞ்சலூடொன விண்ணப்பங்கள் அவனத்தும் event@yarlithub.org என்ற முகைரிக்கு 

அனுப்பப்படநைண்டும். 

 

தபாலூடாக அனுப்பப்படும் விண்ணப்பங்கள் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுப்பப்படபவண்டும். 

திரு. துவரசிங்கம் தெனின் அறிைழகன், 

உ விக் கல்விப் பணிப்பொளர் ( கைல் த ொழில்நுட்பம்) 

ைடமொகொணக் கல்வித் திவணக்களம் 

மரு னொர் மடம், 

யொழ்ப்பொணம். 

 

 

விண்ணப்பங்கள் வந்து பசரபவண்டிய இறுதித் திகதி- 25 தசப்டம்பர் 2015  
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படி 2 – அபிவிருத்தி (System/Software Development) தசய் ல்  

 

உங்கள் விண்ணப்பங்கலள அனுப்பிய பின்ைர் நீங்கள் கதரிவுகசய்த எண்ணக்கருலவ அபிவிருத்தி 

கசய்யைாம். ஆகஸ்ட் மாதம் கிலடக்கும் விடுமுலறயில் நீங்கள் அபிவிருத்தியில் ஈடுபடைாம். 

இக்காைத்தில் ஏதாவது கதாழில்நுட்ப உதவி பதலவப்படின், உங்கள் பிரச்சிலைலயத் கதளிவாக, 

குறிப்பாக எழுதி, event@yarlithub.org எனும் மின்ைஞ்சலுக்கு அனுப்பி லவக்கைாம்.  

அத்பதாடு Yarl IT Hub இற்குரிய facebook தளத்திலும் நிறுவைத்தின் Youtube ஊடகத்திலும் பல்பவறு 

கதாழில்நுட்பம் சார்ந்த காகணாளிகலளப் கபறைாம். 

பிற்குறிப்பு : விண்ணப்பதாரர்களின் பலடப்புக்கள் அலைத்தும் கசாந்த ஆக்கமாக அலமதல் பவண்டும். 

அவ்வாறு இல்ைாத பட்சத்தில் அந்த குழு பபாட்டியில் இருந்து நீக்கப்படும். 

 

படி 3 – ஆரம்ப கட்ட மதிப்பீடு  

கசப்டம்பர் மாத இறுதியில் அல்ைது ஒக்படாபர் மாத ஆரம்பத்தில் உங்கள் பகுதிகளில் ஆரம்ப கட்ட 

மதிப்பீடுகள் இடம்கபறும். இம்மதிப்பீட்டுக்காக ஒவ்கவாரு குழுவும் அல்ைது தனிநபரும் தாங்கள் 

கசய்தைவற்லற மதிப்பீட்டுக் குழுவிற்குக் காண்பித்து ஒரு அளிக்லக கசய்யபவண்டியிருக்கும். 

பின்னிலணப்பில்[B] குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காரணிகலளக் கருத்திற்ககாண்டு ஒவ்கவாரு 

கசயற்றிட்டமும் மதிப்பீடு கசய்யப்படும்.  

சரியாை திகதி மற்றும் இடம் கதாடர்பாை விடயங்கள் உங்களுக்கு மின்ைஞ்சலூடாக, பத்திரிலககள் 

ஊடாக அல்ைது ஆசிரியரூடாக அறித்தரப்படும். 

இந்த ஆரம்பக்கட்ட மதிப்பீடுகளில் கதரிவாகும் அணிகள் ஒக்படாபர் 16, 17 ஆகிய திகதிகளில் 

யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்கபறும் இறுதிப் பபாட்டியில் பங்பகற்க கதரிவாகும். கதரிவு கசய்யப்படும் 

அணிகளுக்கு பின்னூட்டங்கள் வழங்கப்படும். அவர்கள் அவற்றிலை கருத்திற்ககாண்டு, 

கமன்கபாருலளயும் எண்ணக்கருலவயும் பமலும் விருத்தி கசய்து தயாராகி ஒக்படாபர் 16ம் திகதி 

ஆரம்பிக்கும் இறுதி நிகழ்வில் பங்குககாள்ளைாம்.  

 

படி 4 – ைழிப்படுத் ல் 

இறுதிப் பபாட்டிக்குத் கதரிவாகும் அணிகள் ஒக்படாபர் 16ம், 17ம் திகதிகளில் அவர்களின் 

கசயற்றிட்டத்துடன் கதாடர்புலடய கதாழில்நுட்ப வல்லுநர்களுடன் இலணந்து அவர்களின் 

கசயற்றிட்டத்திலை பமலும் கமருபகற்றிக் ககாள்ளைாம். Yarl IT Hub அதற்காை வசதிகலளச் கசய்து 
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ககாடுக்கும். அத்பதாடு ஒரு கசயற்றிட்டத்திலை எவ்வாறு அளிக்லக கசய்வது என்ற 

விடயத்திலையும் வல்லுநர்களூடாகத் கதரிந்து ககாள்ளைாம்.  

படி 5 – இறுதி மதிப்பீடு 

ஒக்படாபர் 17ம் திகதி மாலை மாணவர்கள் தங்களது கசயற்றிட்டங்கலள மதிப்பீட்டாளர்களின் 

முன்னிலையில் காட்டி அவற்றுடன் கதாடர்புலடய அளிக்லக ஒன்றிலைச் கசய்து காட்டபவண்டும்.  

மதிப்பீட்டாளர்கள் பமற்குறிப்பிட்ட ஒவ்கவாரு பிரிவுகளிலிருந்தும் முதல் மூன்று இடங்களுக்காை 

கவற்றியாளர்கலளத் கதரிவு கசய்வர்.  

இந்த மதிப்பீட்டின்பபாது மாணவர்களுக்கு தங்களது கசயற்றிட்டத்திலைக் காட்டி அளிக்லகயிலைச் 

கசய்வதற்கு 4 நிமிடங்களும் அதலைத் கதாடர்ந்து பகள்வி பதிலுக்காக 2 நிமிடங்களும் 

ஒதுக்கப்படும்.  

 

.  
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நபொட்டி விதிமுவறகள் 

 

நுவழவுத்  குதி 

 

1. மாணவர்கள் தனியாகபவா குழுவாகபவா பங்குகபறைாம். குழுவாகப் பங்குகபறுமிடத்து அலைத்து 

மாணவர்களும் ஒரு குறித்த பாடசாலைலயச்  பசர்ந்தவர்களாக இருக்கபவண்டும். 

2. குழுவாகப் பங்குகபறுமிடத்து மாணவர்கள் ஒரு குழுத் தலைவலரத் கதரிவுகசய்தல் அவசியம். 

இக்குழுத்தலைவர் பபாட்டிக்காைம் முடிவலடயும் வலர அப்பதவியில் இருக்கபவண்டும். 

3. குறித்த திைத்திற்கு முன்ைர் கிலடக்காத விண்ணப்பப் படிவங்கள் அலைத்தும் நிராகரிக்கப்படும். 

4. ஒவ்கவாரு குழுவும் சச்சரவின்றி ஒற்றுலமயாக கசயற்றிட்டத்திலை முழுலமப்படுத்தபவண்டியது 

குழுவின் கடலம. குழுநிலைச் சச்சரவுகளில் இப்பபாட்டியின் ஒழுங்கலமப்புக் குழு எவ்வித 

தலையீட்டிலையும் கசய்யாது. 

5. பபாட்டியில் பங்குகபறும் அலைத்து மாணவர்களும் 

a. 2015 ஜைவரி முதைாம் திகதியன்று 19 வயதுக்கு பமற்படாதவர்களாக இருக்கபவண்டும். 

b. பபாட்டியில் பங்குகபறுவதற்காை எழுத்து மூை அனுமதியிலை அவர்களின் கபற்பறார் 

அல்ைது பாதுகாவைரிடம் கபற்றிருக்கபவண்டும். 

c. விண்ணப்பப் படிவங்கள் அலைத்தும் பாடசாலை அதிபரிைால் அல்ைது அதற்குப் 

கபாறுப்பாைவர்களால் உறுதிகசய்யப்படபவண்டும்.    

 

தசயற்றிட்ட விபரங்கள் 

மாணவர்கள் குறிப்பிடப்பட்ட மூன்று பிரிவுகளுள் ஒரு பிரிவுக்குக் கபாருத்தமாை ஒரு 

கசயற்றிட்டத்திலைத் கதரிவுகசய்யபவண்டும். கதரிவுகசய்யப்படும் கசயற்றிட்டம் மாணவர்களின் 

புத்தாக்கத்திறலை கவளிக்ககாணர்வதாக இருக்கபவண்டும். 

இச்கசயற்றிட்டம், நாளாந்த வாழ்வில் எதிர்ககாள்ளும் ஒரு பிரச்சிலைக்காை தீர்வாகபவா அல்ைது 

வியாபார ரீதியில் ஏற்படும் பதலவகளுக்காை ஒரு தீர்வாகபவா அல்ைது கணினி விலளயாட்டு 

பபான்றகதாரு கபாழுதுபபாக்கு அம்சத்திலை உள்ளடக்கியதாகபவா இருக்கைாம். மாணவர்கள் 

தாங்கள் விரும்பியகதாரு கதாழில்நுட்பத்திலைப் பயன்படுத்தி எடுத்துக்ககாண்ட 

கசயற்றிட்டத்திலைப் பூர்த்தி கசய்யைாம். 

மாணவர்களால் அபிவிருத்தி கசய்யப்படும் கசயற்றிட்டங்கள் பின்வரும் ஐந்து பிரதாை 

அம்சங்களுக்கலமய மதிப்பீட்டாளர்களால் மதிப்பீடு கசய்யப்படும். எைபவ மாணவர்கள் 
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கசயற்றிட்டத்திற்காை எண்ணக்கருவிலைத் கதரிவுகசய்யும்பபாதும் அதலை அபிவிருத்தி 

கசய்யும்பபாதும் இவற்றிலைக் கருத்திற்ககாள்வது முக்கியம்.  

1. புதுலம (Innovation) 
2. பயன்பாட்டுத்திறன் (Usability) 
3. முழுலம – அவசியமாை அம்சங்கள் அலைத்தும் அபிவிருத்தி கசய்யப்பட்டிருத்தல் 

(Completeness of a minimal viable product) 
4. அசல் தன்லம (Originality) 
5. கதாழில்நுட்ப ரீதியாை ஸ்திரத்தன்லம (Technical stability) 

 

நபொட்டி த ொடர்பொன முக்கிய குறிப்புகள் 

1. பபாட்டியில் சமர்ப்பிக்கும் அலைத்து ஆவணங்களும் ஆங்கிைத்தில் இருத்தல் அவசியம். 

கசயற்றிட்டத்தில் பயன்படுத்தும் ஆக்கங்களும் உள்ளூர்மயமாக்கம் சம்பந்தப்படாத 

பட்சத்தில் ஆங்கிைத்தில் இருத்தல் பவண்டும். (All entry materials must be presented 

and/or submitted in the English language with the exception of localization projects.) 

2. அளிக்லகயில் பயன்படுத்தப்படும் உள்ளடக்கங்களும் கசயற்றிட்டம் கதாடர்பாகச் 

சமர்ப்பிக்கப்படும் அலைத்து ஆவணங்களும் ஆங்கிைத்தில் இருக்கபவண்டும். உள்ளூர் 

மயமாக்கல் கசயற்றிட்டத்திட்டத்பதாடு கதாடர்பாைலவ, தமிழில் இருக்கைாம்.  (If required 

to make an oral presentation or provide supporting materials, these presentations and 

materials must be presented and/or submitted in the English language with the exception 

of the localization projects.) 

3. கசயற்றிட்டத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அலைத்து உள்ளடக்கங்களும் கபாதுமக்களின் 

பார்லவக்கு உகந்ததாக இருக்கபவண்டும். கசயற்றிட்டத்தில் பயன்படுத்தும் படபமா 

உலரபயா அல்ைது ஏதாவது ஒரு உள்ளடக்கபமா கபாதுமக்கள் பார்லவக்கு 

உகந்ததல்ைாமபைா, நிறுவைத்தின் கபயருக்குக் களங்கம் ஏற்படுத்தக்கூடியதாகபவா 

இருப்பின் அக்குழு பபாட்டிகளில் இருந்து விைக்கப்படும். ( The content of your entry and 

any supporting material must be acceptable for all viewing audiences. We will 

automatically disqualify any entrant, who submits any entry or supporting materials that 

contain text, sound or images that we, in our sole opinion and for any reason, find 

offensive or inappropriate for public viewing, or that presents Yarl IT community in a 

negative light). 
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4. இப்பபாட்டிக்கு விண்ணப்பிப்பதன் மூைம், உங்கள் அறிவுக்ககட்டியவலர 

பின்வருவைவற்லற  உறுதிப்படுத்திக்ககாள்ளபவண்டும்: 

a. நீங்கள் பமபை கூறிய அலைத்து விதிமுலறகளுக்கும் கட்டுப்படல் 

b. கசயற்றிட்டம் உங்களது கசாந்தத் தயாரிப்பாக இருத்தல் 

c. கசயற்றிட்டத்தில் பயன்படுத்தும் அலைத்து விடயங்களுக்குமாை அனுமதிலய, 

உரிமத்லத கபற்றிருத்தல் 

d. கமன்கபாருள், வன்கபாருள், அனுமதிப்பத்திரங்கள் பபான்ற பதலவகளுக்கும்  

பிரயாணம், உணவு பபான்ற இதர பதலவகளுக்குமாை கசைவுகலளப் 

கபாறுப்பபற்றல் அல்ைது அதற்காை வழிவலககலளக் கண்டறிதல். 

 

உரிமம் த ொடர்பொன முக்கிய குறிப்பு 

உங்களது கசயற்றிட்டத்திபை நீங்கள் அனுமதி கபற்ற அல்ைது உரிமமுலடய கணினி கமன்கபாருள் 

நூைகங்கலள, கணினி நிரல்கலள, பயைாளர் இலட முகங்கலள, உலர/ஒலி/காகணாளி பபான்ற 

உள்ளடக்கங்கலள மாத்திரம் பயன்படுத்தபவண்டும். தவறும் பட்சத்தில் பபாட்டியில் இருந்து 

விைக்கப்படுவீர்கள். உதாரணமாக ஒரு பாடலுக்காை உரிமத்லத அதற்குரிய குறுவட்லட வாங்குவதன் மூைம் 

கபற்றுவிட முடியாது, பதிைாக அப்பாடலைத் தயாரித்தவரிடம் கதாடர்புககாண்டு அதற்காை அனுமதிலய 

அல்ைது உரிமத்லதப் கபறபவண்டும். நீங்கள் அனுமதி கபற்றுப் பயன்படுத்தப்படும் கணினி நிரல்கள், 

உள்ளடக்கங்கள் பபான்றவற்றிற்குரிய உரிமம் உலடயவர்கள் குறித்த விபரங்கள் உரிய இடங்களில் 

குறிப்பிட்டுக் காட்டப்படபவண்டும். இதலைத் தவறவிடுவதும் பபாட்டியில் இருந்து விைக்கப்படுவதற்குக் 

காரணமாகைாம்.  

 

முடிவுகள் 

- பமபை தரப்பட்டுள்ள விதிமுலறகளுக்கு உட்படாத விண்ணப்பங்கலள நிராகரிக்கும் உரிலம பபாட்டி 

ஒழுங்கலமப்பாளர்களுக்கு உண்டு. 

- பபாட்டியிபை விருது கபறுவதற்குப் பபாதிய தகுதி உலடய கசயற்றிட்டங்கள் இல்ைாது பபாைால் 

குறிப்பிடப்பட்ட விருதுகலளயும் விட குலறந்த எண்ணிக்லகயில் விருதுகள் வழங்கப்படைாம். 

- இப்பபாட்டியின் முடிவுகள் கதாடர்பாக மதிப்பீட்டாளர்களின் முடிபவ இறுதியாைது. 
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நபொட்டிபற்றிய அறிவித் ல்கள் 

பபாட்டி சம்பந்தமாை அலைத்து அறிவித்தல்களும் முடிவுகளும் நீங்கள் விண்ணப்பப் படிவத்தில் குறிப்பிடும் 

தலைவரின் மின்ைஞ்சல் முகவரிக்கு அல்ைது அவரது கதாலைபபசி இைக்கத்துக்கு அனுப்பப்படும். இறுதி 

முடிவுகள் கதாடர்பாக குறித்த பாடசாலைகளுக்கும் அறியத்தரப்படும்.  

பபாட்டியில் பங்கு கபறும் எச்சந்தர்ப்பத்திலும் பபாட்டியாளர்கலள விண்ணப்பப் படிவத்தில் தரப்பட்ட 

கதாடர்பு வழிகளால் கதாடர்பு ககாள்ள முடியாவிட்டால் குறித்த குழு அல்ைது தனிநபர்கள் பபாட்டியில் 

இருந்து விைக்கப்படுவர்.  

 

பபாட்டி கவற்றியாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் படிவங்கலள உரிய காைத்தில் நிரப்பிக் ககாடுக்காதவிடத்து 

அடுத்த இடத்லதப் கபற்ற பபாட்டியாளர் அச் சலுலகலயப் கபறுவார்கள் 

 

அத்பதாடு பபாட்டி கதாடர்பாை விடயங்கள், பபாட்டியில் உதவக்கூடிய கதாழில்நுட்பம் சார்ந்த 

காகணாளிகள் பபான்றவற்லற www.yarlithub.org என்ற இலணயத்தளத்தினூடாகபவா அல்ைது அத்தளத்தில் 

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நிறுவைத்தின் Facebook தளத்தினூடாகபவா கபற்றிக்ககாள்ளைாம்.  

  

http://www.yarlithub.org/
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விருதுகளும் பரிசில்களும் 

 

- பபாட்டியில் முதல் மூன்று இடங்களுக்குத் கதரிவாகும் குழுக்களுக்கு அல்ைது தனிநபர்களுக்கு 

விருதுகளும் கபறுமதியாை பரிசில்களும் வழங்கப்படும்.  

- இறுதிப் பபாட்டிக்குத் கதரிவாகும் குழுக்கள், தனிநபர்கள் அலைவருக்கும் சிறப்புச் சான்றிதழ் 

வழங்கப்படும்.  

- வையமட்டத்தில் சிறப்பாக கசயற்படும் அணிகளுக்கும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும். 

 

முக்கிய குறிப்புகள்: 

a) பபாட்டியின் கவற்றிகளும் பரிசில்களும் பபாட்டியாளர்களால் இன்கைாரு அணிக்கு அல்ைது 

தனிநபருக்கு மாற்ற இயைாது. கவற்றியாளர்கள் பரிசில்கலள ஏற்காதபட்சத்தில் ஒழுங்கலமப்புக் 

குழுவின் முடிபவ இறுதியாைது. 

b) பபாட்டிக்காை பரிசில்கலளப் கபறும் அணி, அப்பரிசிலுக்காை வரிகலளப் கபாறுப்பபற்க பவண்டும். 

c) பணமல்ைாத பரிசில் வழங்கப்படுமிடத்து, அப்பரிசிலுக்காகப் பணத்திலைப் கபறமுடியாது. 

d) பரிசிைாக ஏதாவது உபகரணங்கள் அல்ைது கருவிகள் வழங்கப்படுமிடத்து அவற்றிற்குரிய 

உத்தரவாதங்கள், அவற்றின் உற்பத்தியாளர்கலளப் கபாறுத்பத இருக்கும் அல்ைது அவர்களால் 

வழங்கப்படும் உத்தரவாதத்திலைக் ககாண்டிருக்கும்.  

e) பரிசில்கலளப் கபறும் பட்சத்தில் உங்களது முழுப்கபயர், பாடசாலையின் கபயர் பபான்ற 

விபரங்கலள இலணயத்திபைா அல்ைது அச்சிபைா இப்பபாட்டி கதாடர்பாை கசய்திகளுடன் 

சட்டத்திற்குட்பட்ட வலகயில் பயன்படுத்தும் உரிலம ஒழுங்கலமப்பாளர்களுக்கு உள்ளது. 
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விண்ணப்பப்படிைம் 
 

Details of school 

Name  
 

Address  
 

Zone  
 

Contact 
number 

 

 

Details of Contestants 

 

Details of Teacher in charge 

Name in Full  
 
 

Contact Number  
 
 

 

  

Team name 
 

 

Names in full 
 

Date of birth Contact 
Number 

Email (if available) 

Team Lead: 
 
 
 

   

Members:    

1.    

2.    

3.    

4.    
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Project Details 

 

Project Topic 

 
 
 

Project Idea  (Elaborate the project in detail within 300 words) 
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Evaluation Criteria  
1. Technical Contribution (50 %)  

       
 Team's technical achievement will be evaluated in two subcategories. 

 Technical Challenges (20%): How challenging it is to make the developed product/service. 

 Work Completed (15%): A working prototype/description of the service/product. 

 Use of new technologies (15%): Using proper frameworks and tools to develop the product/service.  
 

2. Product Quality (30%) 
  
The quality of the product will be evaluated in three subcategories.  

 Uniqueness(10%) – Level of creativeness used in developed product/service 

 Usability(10%) – User friendliness of the product/Service 

 Stability and Reliability (10%) : The developed product/service should have minimal error or error 
free 

 

3. Presentation (10%) 
 
During the presentation following facts will be taken into consideration.  

 Clarity, conciseness and Content:  
 Does the presentation clearly explain the idea?  
 Will it connect with decision makers at their level?  
 Is it well researched? Does it address how the idea meets needs and objectives?  
 Is it complete, yet concise?  

 Conveying of a sense of energy and enthusiasm 

 Professionalism 

 Does the information provided entice the audience to want to know more about the business? 

 


