மெரில் ஜே. மெர்னாண்ஜ ா விருதுகள் 2021
Ecovation 2021
'ஒரு ஜேசொக நாெ் எதிர்மகாள் ளுெ் ெனிோபிொன ெற் றுெ் சுற் றுச்சூழல் மோ ர்ொன
சவால் களின் வளர்ச்சி ெற் றுெ் ஜெலாண்மெக்கு புதுமெ முக்கியொகுெ் '
மெரில்
ஜே.
மெர்னாண்ஜ ா
2021
க்கான
விருதுகளானது
புதிய
கண்டுபிடிெ்ொளர்களுக்கு அவர்களின் நிமலயான கண்டுபிடிெ்புகளின் முன்ொதிரி
ஒன்மற அல் லது கருே்மே உருவாக்க உேவுவமே ஜநாக்கொகக் மகாண்டுள் ளது ன்,
ெங் ஜகற் ொளர்களுக்கு இலங் மகயில் சுற் றுச்சூழல் , ெனிோபிொன ெற் றுெ் மொது
ஜெெ் ொ டு
்
முன்னுரிமெகமள
ஆேரிக்குெ்
வமகயில்
அவர்களின்
கண்டுபிடிெ்புகமளெ் ொதுகாெ் ெேற் குெ் நன்மெகமளெ் மெறுவேற் குெ் உேவுகிறது.
இந்ே ஆண்டுக்கான விருதுகளானது, ’’நிலையான சுற் றுச்சூழை் - நட்புக்கான
கட்டுக்ககாப் பு
மற் றும்
வள
திறன்’’
என்ற
கருே்ஜேற் பில் ;
நிமலயான
கண்டுபிடிெ்புகள் , மீள் சுழற் சி ெற் றுெ் மீள் ெயன்ொடு ஜொன்ற கருே்ோக்கங் களில்
கவனெ் மசலுே்துகிறது.

தலகலமகள் (Eligibility)

இந்ே ஜொ டி
் பின்வருெ் ேகுதிகள் உள் ளவர்களுக்காக திறந்திருக்குெ் :
•
•
•
•
•
•
•
•

ொ சாமல ொணவர்கள் , ெல் கமலக்கழ இளகமல ெற் றுெ் முதுொனி
ெ ் ோரிகள்
விஞ் ஞானிகள் ெற் றுெ் ஆசிரியர்கள்
சமூகெ் சார்ந்ே அமெெ் புகள் ெற் றுெ் சிவில் சமூக அமெெ் புகமளச் ஜசர்ந்ே
நெர்கள் ;
மோழில் துமற ெற் றுெ் நிறுவன ஊழியர்கள்
கமலஞர்கள் , வடிவமெெ்ொளர்கள் , அடிெ ் அமெெ் புகளில் உள் ளவர்கள்
மோழில் முமனஜவார்;
அரச ெற் றுெ் அரசு சாரா அமெெ் புக்கள் அல் லது
நிமலே்ேன்மெ ெற் றுெ் வள மசயல் திறனில் ஆர்வமுள் ள எவருெ்

எவ் வாறு விண்ணப் பிக்கைாம் (How to submit)

1.
2.

மகாடுக்கெ்ெ ்
ெடிவே்மே பூர்ே்தி மசய் து ெதிவு இங் ஜக மசய் க http://bit.ly/Tamilapplication
காமணாளி அல் லது ெவர் மொயின் ் விளக்கக் கா சி
் கள் (ஜெலுெ்
விவரங் களுக்கு கீஜழ செர்ெ்பிக்குெ் வடிவமெெ் மெெ் ொர்க்கவுெ் ) செர்ெ்பி
என்ெமேக் கிளிக் மசய் க

சமர்ப்பிக்கும் முலறலம (Submission Format)

•

காமணாளி அல் லது ெவர் மொயிண் ் விளக்கக்கா சி
் (காமணாளிமய திருே்ே
ஜவண்டிய அவசியமில் மல. மொமெல் மோமலஜெசியிலிருந்து ஒரு அடிெ் ெம
காமணாளி ஏற் றுக்மகாள் ளே்ேக்கது)

•

காமணாளி அல் லது விளக்கக்கா சி
் யில் உங் கள் கருே்து, ேயாரிெ்பு அல் லது
ஜசமவமய மேளிவாக விளக்குங் கள் .

•

உங் களி ெ் ஒரு முன்ொதிரி இருந்ோல் , ேயவுமசய் து அமே காமணாளி அல் லது
ஸ்மலடு விளக்கக்கா சி
் யில் ஜசர்க்கவுெ் .

•

காலெ் : காமணாளி அதிகெ ்செ் 3 நிமி ங் களாக இருக்க ஜவண்டுெ் (ஜகாெ்பு
அளவு 1 GB க்கு ஜெல் இருக்கக்கூ ாது – HD ேரெ் ) ெவர்மொயிண் ் விளக்கக்கா சி
்
அதிகெ ்செ் 10 ஸ்மலடுகளாக இருக்க ஜவண்டுெ் .

•

காமணாளி
ஜவண்டுெ்
காமணாளி
ஜவண்டுெ் :

•

அல் லது

விளக்கக்கா சி
்

பின்வருவனவற் மறக்

மகாண்டிருக்க

அல் லது

விளக்கக்கா சி
்

பின்வருவனவற் மறக்

மகாண்டிருக்க

முன்மொழியெ்ெ ்
ஜயாசமன
அல் லது
கருே்து
(முன்னர்
மசயல் ெடுே்ேெ் ெ ாே அல் லது மவளியி ெ்ெ ாே கருே்துக்கமள செர்ெ்பிெ் ெது
ஊக்குவிக்கெ் ெடுெ் )
வள மசயல் திறன் அல் லது ஜெக்ஜகஜிங் மூலெ் ஏற் ெடுெ் சவால் கமள இது
எவ் வாறு எதிர்மகாள் ளுெ்
குறிக்ஜகாள் அல் லது இலக்கு எவ் வாறு அம யெ் ெடுெ்
முன்மொழியெ்ெ ் ஜயாசமன
முன்மொழியெ்ெ ் ேயாரிெ்பு, கருே்து, ஜசமவக்கு ஜேமவயான மொரு ்கள்
உற் ெே்தியின் முக்கிய ெடிமுமறகள்
முடிக்கெ் ெ ் மொரு ்களின் ெயன்கள்
முன்மொழியெ்ெ ் ேயாரிெ்புக்கான சந்மேெ் ெடுே்ேல் கள்
உற் ெே்திமள ேயாரிக்க அல் லது முன்மொழியெ்ெ ்
ஜசமவமய வழங் க
ஜேமவயான ொதீடு

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

கதர்வுசசய் யும் ககாட்பாடுகள் (Selection Criteria)

கீகழ
பட்டியலிடப் பட்டுள் ள
சபரும் பாைான
அை் ைது
அலனத்து
அளவுககாை் கலளயும் பூர்த்தி சசய் யும் கயாசலனகள் வலுவான கருத்துக்கலளக்
சகாண்டதாக இருக்கும் :
•
•
•
•

எளிய ெற் றுெ் சாதூரியொன தீர்வுகள்
மசலவு குமறந்ேமவ
அளவி க்கூடிய இலக்குகள்
மெரிய அளவிலான ோக்கே்திற் கான சாே்தியெ்

சபறுகபறுகள் (Outcomes)

•

மவற் றியாளர்கள் இறுதி ேயாரிெ்பு/ஜசமவமய உருவாக்குேல் ஜவண்டுெ் .

•

இறுதி ேயாரிெ் பு/ஜசமவ உருவாக்கெ்ெ ாே ெ ்சே்தில் , மவற் றியாளர் ஒரு
விரிவான வணிக முன்மொழிவு ெற் றுெ் ேயாரிெ்பு சந்மேமயே் மோ ங் குவது
மோ ர்ொன விவரங் கமளே் ேயாரிே்ேல் ஜவண்டுெ் .

கதர்வு சசயன்முலற (Selection Process)

•

•

•

•

செர்ெ்பிக்கெ் ெ ்
அமனே்து
காமணாளிகமளயுெ்
நீ திெதிகள்
ொர்மவயிடுவது ன்,
விண்ணெ் ெங் கமள
ெறுஆய் வு
மசய் து
அடுே்ே
சுற் றுக்கான விண்ணெ்ெோரர்கமள ஜேர்வு மசய் வார்கள் .
ெ டி
் யலி ெ் ெ ் விண்ணெ் ெோரர்கள் இரண் ாவது சுற் றில் இமணவது ன்,
அங் கு ஒருவரு ன் ஒருவரான ஜநர்காணல் கள் ந ே்ேெ் ெடுெ் . அே்து ன்
வல் லுநர்கள் ெ டி
் யலி ெ்ெ ் விண்ணெ்ெோரர்களுக்கு வழிகா டு
் வார்கள் .
கண்கா சி
் யில் ஜசருெ் விண்ணெ்ெோரர்கமள இறுதி மசய் து, அவர்களின்
ேயாரிெ் பு அல் லது ஜசமவமய உருவாக்க 02 ொேங் கள்
அவகாசெ்
வழங் கெ் ெடுெ் .
இறுதி கண்கா ்சி ெற் றுெ் மவற் றியாளர்களின் அறிவிெ் பு மவளிய ெ்ெடுெ் .

காை அவகாசம் (Timeline)

•
•
•

கருே்து மவளியீ டு
் ெற் றுெ் ஆரெ் ெ விண்ணெ்ெங் கள் ; - 06 ஜெ 2021
விண்ணெ் ெங் களுக்கான இறுதி திகதி - 20 ேூன் 2021
விண்ணெ் ெ குறுகிய ெ டி
் யல் - ஓகஸ் ் 2021
(ெ டி
் யலி ெ் ெ ்
விண்ணெ்ெோரர்கள் ேங் கள் ேயாரிெ் புகமள உருவாக்க
இரண்டு ொேங் கள் வழங் கெ்ெடுெ் )

•

இறுதி கண்கா ்சி - டிசெ் ெர் 2021

