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jsj D;” jsYaj jso Hd, iy ;D;sh sl wOHdmk wdh;k iy jdKsc lrKh lrk ,o kj
ksm ehqu z we.hSfuz ksr AK dhl
kj;djh
kj ksmehqula we.hSfuzoS i,ld n,k jeo.;au ,laIK jkafka tys we;s kj;djhhs’ tkuz
uska fmr lsis osfkl f,dalfha lsisu ;ekl isoqlr we;s huz kj ksmehqul ks;Hdkql`, fkdjk
msgm;la fyda wdorAYhla fkdjsh hq;`h’ kj;djh iys; kj ksmehqula kuz muKla” whoquzlre
jsiska mj;sk .eg:Zjlg jsioqZula ,nd oSfuz kjH l|ufjzohla wkq.ukh lr we;s nj ie,fla’
fuu wjYH;djh jsjD;” jsYajjsoHd, iy ;D;shsl wOHdmk wdh;k iy jdKsclrKh lrk
,o kj ksmehquz hk wxYhka j, whoquzlrejka jsiska imqrd ;snsh hq;`h’ jdKsclrKh lrk
,o wxYhka bosrsm;a jk kj ksmehquz ioZyd nqoaOsuh foam< whs;sh ,nd kj ksmehquz we.hSfuzoS
wu;r ,l`Kq m|udKhla ysus jk w;r th nqoaOsuh foam< whs;sh ,nd .ekSu ms< snoZ ck;dj
fhduq lsrSfuys,d jeo.;a fjz’
m|f hdackj;a nj iy usk si a $ i;a;aj m|c dj ioZyd jk m|; s,dN
bosrsm;a lrkq ,nk kj ksmehqu iudcfha fmdoq wjYH;djhka ioZyd odhl;ajhla ,nd
fokafka o hk j. jsksYapfha oS i,ld n,kq ,efnz’ oeksg jdKsclrKh jS we;s kj ksmehquz
fuu wjYH;djh iuzmQrAK lr we;s nejska jdKsclrKh lrk ,o kj ksmehquz hk wxYfhka
bosrsm;a lrk kj ksmehquz we.hSu ioZyd fuu ksrAKdhlh Ndjs;d fkdfjz’
jdKsc lrK jsN jh
whoquzlrejka jsiska bosrsm;a lrk kj ksmehquz oekg fyda wkd.;fhaoS idrA:l ldrAusl
fhojquz f,i Ndjs;d l< yels jsh hq;`h’ kj ksmehquzlreg fukau iudchg o M,odhS jSu
ioZyd kj ksrAudKhla jdKsclrKh jsh hq;` nj wksjdrAhh idOlhls’ cd;Hka;r
fj<oZfmd< ch .ekSug yels jdKsclrK jsNjhla iys; kj ksmehquz ioZyd jsksYapfha oS
jevs wjOdkhla ysusjkq we;’ jdKsclrK jsNjhla iys; jSfuz ksrAKdhlh jsjD;”
jsYajjsoHd, iy ;D;shsl wOHdmk wdh;k iy jdKsclrKh lrk ,o kj ksmehquz hk
wxYhka 03ysu jsksYapfha oS i,ld n,kq ,efnz’
jso Hd;aul uQ, OrAu
kj ksmehqu jsoHd;aul uQ,OrAuhla mdol fldg ksrAudKh lr ;sfnz o hkak fuysoS uQ,slj
i,ld n,kq ,nhs’
jsjD;” jsYajjsoHd, iy ;D;shsl wOHdmk wdh;k iy jdKsclrKh hk wxYhkaf.ka
bosrsm;a lrkq ,nk kj ksmehquz by; ioZyka l< mrsos jsoHd;aul uQ,OrAuhka wkql~, jsh
hq;`h’ Wiia wOHdmksl oekqu Wmfhda.S fldg we;s kj ksmehquz we.hSfuzoS ,l`Kq jevs
m|udKhla ysuslr .; yels fjz’
jdKsc lrKh lrk ,o kj ksm ehquz bosrsm;a lsr Sf uzoS i,ld n,k wu;r lreKq
mdrsirsl n,mEu
bosrsm;a lrkq ,nk kj ksmehqu mrsir ys;lduS jsh hq;` w;r th l`uk fyda wdldrhlska
mrsirhg wys;lr n,mEuz isoq fkdl< hq;`h’ oekg mj;sk mdrsirsl .eg:Z ioZyd jsioqZula
f,i bosrsm;a lrkq ,nk kj ksmehquz jsfYaI we.hSulg ,lajSfuz jevs m|jK;djhla mj;S’
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iqr laI s;Ndjh
bosrsm;a lrkq ,nk kj ksmehqu Ndjs;fhaoS fyda fhojSfuzoS we;s iqrlaIs;Ndjh jevs jqjfyd;a
jevs ,l`Kq m|udKhla ,nd .; yel’
OrKSh;djh
my; ioZyka lreKq u; msysgd jsksYaph uKav,h jsiska kj ksmehqfuz OrKSh;djh ms< snoZj
i,ld n,kq ,efnz’
1. kj ksmehqu us,oS .kafka ljqreka o@
2. fj<oZ fmd< ;`< fldmuK ld,hla mj;So@
3. kj ksmehquz ;`<ska iudcfha Okd;aul fjkila isoq lsrSug yelso@
wmkhk fj<oZf md< jsN jh
bosrsm;a lrkq ,nk kj ksmehqu yryd wmkhk fj<oZfmd< ch.; yels o hkak jsksYapfhaoS
i,ld n,kq ,nhs’ kj ksmehqu ioZyd wmkhk fj<oZfmd<la we;s jsh yels nj ;yjqre lsrSug
yels jSu jsksYapfha oS jdisodhl jk w;r oekg wmkhkh lrkq ,nk kj ksmehquz ioZyd
jevs ,l`Kq ysusjkq we;’
jsj D; wxYfha kj ksm ehquz we.hSf uzoS fhdac s; ,l`Kq l|u h
kj;djh
jdKsclrK jsNjh
m|fhdackj;a nj iy usksia$ i;a;aj m|cdj ioZyd jk m|;s,dNjsoHd;aul uQ,OrAu
-

40%
20%
30%
10%

jsY ajjsoHd, iy ;D;shsl wOHdmk wdh;k wxYfha kj ksmehquz we.hSfuzoS fhdacs; ,l`Kq l|uh
kj;djh
jdKsclrK jsNjh
m|fhdackj;a nj iy usksia$ i;a;aj m|cdj ioZyd jk m|;s,dNjsoHd;aul uQ,OrAu
-

30%
20%
30%
20%

jdKsc lrKh lrk ,o kj ksm ehquz we.hSf uzoS fhdac s; ,l`Kq l|u h
kj;djh
mdrsirsl n,mEu
iqrlaIs;Ndjh
wmkhk fj<oZfmd< jsNjh
OrKSh;dj

-

40%
20%
10%
20%
10%
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திறந்த, பல் கலலக்கழக மற் றும் மூன்றாம் நிலலக்கல் வி நிறுவகங் கள் அத்துடன்
வர்த்தகமயப் படுத்தல்
வகுதிகளில்
புத்தாக்கங் கலள
மதிப் பீடு செய் து சதரிவு
செய் வதற் குரிய தகவுத்திறன்
அதிபுதிதான பலடப் பு
ஒன் றினது
அசல்
நிலலயிலன
நிருபணம்
சசய் வதற் கு
அதி
இன் றியலமயாத
தகவுத்திறனாக அலமவது, அக் குறிப்பிட்ட பலடப்பானது முன் னர் அறியப்படாத புதிய
பண்புகலைக் சகாண்ட அதிபுதிதானசதாரு பலடப்பாக இருத்தல் ஆகும் . அதாவது வவறு
ஒன் றிலன பார்த்து அதலன பின் பற் றி சசய் யப்படவில் லல என் பதற் கும் இது சான் றாக
அலமகிறது. புத்தம் புது பண்புகலைக் சகாண்ட ஆக் க சமன இப்பலடப்பானது நிருபணம்
சசய் யப்பட்டால் விண்ணப்பதாரி அந்த குறிப்பிட்ட பிரச்ச லனலய தீர்வு சசய் வதற் கு மிகப்
புதியதாய் ஒரு அணுகுமுலறயிலன பயன் படுத்தியுை் ை ார் என் பதலன ஏற் றுக் ச காை் ளுதல்
வவண்டும் .
இந்த வதலவப்பாடானது சகல மூன் று வகுதிகைாலும் பூர்த்தி சசய் யப்படல் வவண்டும் .
“வர்த்தக மயப்படுத்தல் புத்தாக் க வகுதிகைின் ” கீழ் சமர்ப்பிக் க ப்படும் பலடப்புக் க ை்
அதிபுலலமச் சசாத்தின் கீழ் உை் ைடங் கும் உரிலமகைின் ஊடாக காப்புச் சசய் யப்பட்ட ால்
அக் குறிப்பிட்ட புத்தாக் க ம் வமலதிக புை் ைிகலை சகாண்டதாக அலமயும் . இது இந்நாட்டி ல்
அதிபுலலமச்
சசாத்து
கலாசாரத்லத
வமம் படுத்து வதற் க ான
கலந்துலரயாடலி ற் கு
வழிவகுக் கும் .
மனிதன்/விலங் குகளின் பயன்பாட்டிற் கு பங் களிப் பு செய் தல்
இத்தலகய பலடப்புக் க ைாவன சமுதாயத்தின் வதலவகளுக் கு ஏவதனும் வலகயில் பயன்
தருபலவகைாக அலமயுமா என் பது முக் கியமாக வநாக் க ப்பட்டு வர்த்தகமயப்படு த் து லக
வகுதியில் வசர்க் க ப்படல் வவண்டும் . ஏற் க னவவ வர்த்தகமயப்ப டுத் துலக சசய் யப்பட்ட லவ
சதாடர்பில் வமற் கூறப்பட்ட தகவுத்திறன் ஏற் புலடயதன் று.
வர்த்தகமயப் படுத்தலின் ொத்தியத்தன்லம
விண்ணப்பதாரியினால்
சசய் யப்பட்ட பணியின்
விலைவால்
சபற் றுக் ச காை் ைப்பட் ட
பலடப்பானது எதிர்காலத்தில் வர்த்தகமயப்படுத் துலக சசய் வதற் கு , ஒரு லகத்ச தாழில்
பிரவயாகமாக மாற் றப்படுவதற் குரிய பாலதயிலன சகாண்டிருத்தல் வவண்டும் . இத்தலக ய
ஒரு பாலதயானது முக் கியமாக இருக் க ப்படல் வவண்டும் என கருதப்படுவதற் க ான
காரணம் , அக் குறிப்பிட்ட பலடப்பு வர்த்தகமயப்படுத்தப் பட் டாவல அதலன ஆக் கி ய
புத்தாக் குனருக் கும் மற் றும் லகத்ச தாழிற் துலறயாைருக் கும்
பயனுை் ைதாக அலமயும்
என் பதாலாகும் .
குறிப்பிட்ட
ஒரு
பலடப்பானது
சர்வவதச
சந்லதயில்
சந்லதப்படுத்துவதற் கு ரிய
வர்த்தகரீதியிலான
சபறுமதியிலன
சகாண்டசதான் றாக
இருப்பின்
அதற் கு
உயர்
அவதானம்
சசலுத்தப்படல்
வவண்டும் .
இத்தலக ய
வதலவப்பாடானது, வவறுபட்ட மட்டத்திலனச் சார்ந்த திறந்த மற் றும் பல் க லலக் க ழக
புத்தாக் க வகுதிகை் அது வபான் று வர்த்தகமயப்படுத் தல் ஆகிய மூன் று வகுதிகைாலு ம்
பூர்த்தி சசய் யப்படல் வவண்டும் .
விஞ் ஞான ககாட்பாடுகள்
குறிப்பிட்ட
பணியானது,
தீர்வு
எடுக் க ப்பட்ட
சிக் க லுக் கு
ஏற் புலடய
விஞ் ஞ ான
வகாட்பாட்டிலன அடிப்பலடயாகக் சகாண்டு முன் சனடுக் க ப்பட்டதா
என் பது உறுதி
சசய் யப்படல் வவண்டும் .
இத்தலகய உறுதிப்படுத்தலானது, திறந்த மற் றும் பல் க லலக் க ழக/ சதாழில் நுட்ப வியல்
கல் லூரி வகுதிகை் ஆகிய இருவகுதிகைின் கீழ் சமர்ப்பிக் க ப்பட்ட பலடப்புக் க ைால் பூர்த் தி
சசய் யப்படல் வவண்டும் . இவ் வாறு சமர்ப்பிக் க ப்பட்ட பலடப்புக் க ளுக் கு சிறந்த முலறயில்
சசய் லகமுலற விைக் க மைிப்புகலை அவர் தனது உயர் கல் வியிலன பயன் படுத் தி
காட்டியிருந்தால் அத்தலகயவற் றிற் கு கூடிய அவதானம் சசலுத்தப்படல் வவண்டும் .

4

வர்த்தக மயப் படுத்துலக புத்தாக்க வகுதிகளின் கீழ் ெமர்ப்பிக்கப் படும் பலடப் புகளால்
மாத்திரம் பூரணத்துவம் செய் யப் படகவண
் டிய கமலதிக கதலவப் பாடுகள்
சூழல் தாக்கங் கள்
பலடப்பானது
சூழலுக் கு எதுவித
பாதகமான
தாக் க ங் கலை ஏற் படுத்துசமான் றாக
இருக் க க் கூடாது என் பதுடன் அது சூழல் நட்புலடயசதான் றாக இருத்தல் மிக அவசியமாகும் .
அக் குறிப்பிட்ட
பலடப்பானது
சூழலின்
நடப்பு
பிரச்ச லனகளுக் கு
தீர்விலன
தரக் கூடியசதான் றாக
உறுதிப்படுத்தப்பட்டால்
அத்தலகய
பலடப்புகளுக் கு
அதிக
புை் ைிகை் வழங் கப்படும் .
பாதுகாப் பு
முன் லவக் க ப்படும் பலடப்புகைில் ஒரு சில பலடப்புக் க ைாவன பாதுகாப்பு குலறந்தனவாய்
அதாவது லகயாளும் வபாது ஆபத்லத விலைவிப்பனவாயும் அலமயலாம் . பரீட்சி த்த பின் ன ர்
அத்தலகயவற் றிற் கு மதிப்பீட்டு குழுவினால் புை் ைிகை் குலறக் க ப்படலாம் .
நிலலசபறுதகு
இவ் விடயம் சதாடர்பில் மதிப்பீட்டு குழு பல வகாணங் கைில் சிந்திக் கும் . கீழ் குறிப்பிடப்ப ட் ட
வகாணங் கைில் சிந்தித்த பின் னர் மதிப்பீட்டுக் குழு பலடப்புகளுக் கு தனது மதிப்பீ ட் டு
புை் ைிகலை வழங் கும் .
1.
2.
3.

பலடப்பிலன வழங் குபவர் எவர்.
சந்லதயில் எவ் வைவு காலத்திற் கு இப்பலடப்பானது நீ டித்து நிற் கும் .
இப்பலடப்பானது
சமுதாயத்தில்
ஒரு
சாதகமான
வவறுபாட்லட/மாற் றத் லத
ஏற் படுத்துமா.

ஏற் றுமதி ெந்லதக்குரிய ொத்தியத்தன்லம
பலடப்பு, ஏற் றுமதி சந்லதயில் சவற் றி சபறக் கூடிய சாத்தியத்தன் ல மயிலன சகாண்டதா
என மதிப்பீட்டு குழு மதிப்பீடு சசய் யும் . அக் குறிப்பிட்ட பலடப்பானது ஏற் றுமதி
சந்லதயிலன சவற் றி சகாை் ளும் என் பதலன நிருபிக் க புத்தாக் குனரிடம்
ஏவதனு ம்
ஆவணங் கை் இருப்பின் அந்த ஆவணங் களுக் கும் மதிப்பீடு சசய் யும் சசயன் முலறயின்
வபாது புை் ைிகை் வழங் கப்படும் . அப்பலடப்புக் கு ஏற் றுமதி சந்லதயில் ஏற் க னவவ வகை் வி
இருப்பின் அதிக புை் ைிகை் வழங் கப்படும் .
திறந்த வகுதிக்கான புள் ளித்திட்டம்
அதிபுதிதான பலடப்பு
வர்த்தகமயப்படுத்துலகக் க ான சாத்தியத் தன் லம
மனிதன் /விலங் கு நன் லமக் க ான பங் கைிப்பு
விஞ் ஞான வகாட்பாடுகை்

- 40%
- 20%
- 30%
- 10%

பல் கலலக்கழகம் மற் றும் மூன்றாம் நிலல கல் வி நிறுவக வகுதிக்கான புள் ளித்திட்டம்
அதிபுதிதான பலடப்பு
வர்த்தகமயப்படுத்துலகக் க ான சாத்தியத் தன் லம
மனிதன் /விலங் கு நன் லமக் க ான பங் கைிப்பு
விஞ் ஞான வகாட்பாடுகை்

- 30%
- 20%
- 30%
- 20%

வர்த்தகமயப் படுத்துலக புத்தாக்க பிரிவுக்கான புள் ளித்திட்டம்
அதிபுதிதான பலடப்பு
சூழல் தாக் க ங் கை்
பாதுகாப்பு
ஏற் றுமதி சந்லதக் குரிய சாத்தியத் தன் லம
நிலலசபறுதகு

- 40%
- 20%
- 10%
- 20%
- 10%
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Selection criteria for evaluation of Open, University and Tertiary
Educational Institute and Commercialized Inventions Categories
Novelty
Novelty is the most essential criteria to prove its originality. This provides evidence that no copying
of illegal adoptions have been made. Once novelty is established and proven, it is accepted that the
applicant has used an innovative approach in solving the problem.
This requirement should be fulfilled by all three categories. In the event, that submissions that come
under “Commercialized Invention Category” are protected under IP rights, then it would carry
additional marks. This also gives deliberation for promoting IP culture in the country.

Usefulness and Contribution to the Human/Animal Benefit
The submission should have a relative value for the community in general or value of public interest.
Since this requirement is already considered when a product or process is commercialized, it is not
included as selection criteria under the commercial category.

Potential of Commercialization
The work done by the applicant should reach or show a path to a success for converting the innovatio n
into an industrial application, which can be commercialized in the future. This is essential since
commercialization is the only path to make the work useful for the inventor and the industry both. If
the innovation has potential commercial value for international marketing, it should then carry higher
weightage. This requirement should be fulfilled by the submissions which come under Open and
University/Technical College Invention Categories in different levels, as well as Open Category.

Scientific Principle
The requirement here is to make sure that the work has been done based on scientific principles as
applicable to the problem.
This requirement should be fulfilled by the submissions that come under both, Open and
University/Technical College Categories. These submissions, if adequately demonstrate that the
applicant has made use of his knowledge earned through his higher education, additional weighta ge
will be considered.

The additional requirements that should be fulfilled by the submissions that comes only
under the Commercialized Invention Category

Environmental Impact
The product should not possess any negative impact to the environment and should be environme nta l
friendly. If the product provides evidence of improvement of the environment from the existing level,
it can be considered for more marks.
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Safety
Some products may have occupational safety and some may not. According to the situation the panel
can give positive or negative marks.

Sustainability
This can be considered in different ways by the panel of judges and can be evaluated by thinking about
the product in following aspects.
1.
2.
3.

Who will buy the Product
How long will it last on market shelves
Will it make a positive difference/change in the society

Potential of Export Market
This requirement can be evaluated by the panel of judges whether the product may have the potential
to be successful in the export market. If the inventor has documents to prove that he has some demands
from export market, these documents also can be considered for marking at the evaluation. If the
product is already firmly established in the export market it can be given more marks.

Marking Scheme of Open Category
Novelty
Potential of commercialization
Usefulness and contribution to human/animal benefit
Scientific principle

-

40%
20%
30%
10%

Marking Scheme of University and Tertiary Educational Institute Category
Novelty
Potential of commercialization
Usefulness and contribution to human/animal benefit
Scientific principle

- 30%
- 20%
- 30%
- 20%

Marking Scheme of Commercialized Invention Category
Novelty
Environmental impact
Safety
Potential of export market
Sustainability

- 40%
- 20%
- 10%
- 20%
- 10%
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mdi,a isi qk af .a kj ksm ehqu zZ jsk sYap h ioZy d Wmfoia
kj ksmehquz ;r.Zhla idrA:lj jsksYaph lsrSu b;du;a NdrOQr ldrAhhls’ fuz ioZyd idudkHfhka
wju jYfhka idudcslhska ;sfofkl`f.ka hq;` jsksYaph uKav,hla m;a lr .ekSu jvd;a Wps;h’
kj ksmehquz ms<snoZj ukd oekqula yd jsfYaIfhka m<mqreoaola we;s iajdOSk mqoa.,hska jsksYaph
uKav, idudcslhska ioZyd jvd;a fhda.H fjz’

01.

mdi,a kj ksm ehqula f;ar Sfuz m|O dk ksr AKdhl

jsfYaIfhka mdi,a kj ksmehqula we.hSfuzoS i,ld ne,sh hq;` yd m|uqL;ajh osh hq;` m|Odk lreKq
04la my;ska oelafjz’
i.

ksr AudKfha kj;djh (Originality)

kj ksmehqula we.hSfuzoS i,ld nef,k jeo.;au ,laIKh jkafka tys we;s kj;djhhs’ tkuz uska
fmr lsis osfkl f,dalfha lsisu ;ekl th ksrAudKh fldg fkd;snsh hq;`h’ tfia jqjfyd;a th
kj ksmehqula jkafka ke;’ fuysoS jsksYaph uKav, idudcslhskaf.a m,mqreoao b;d jeo.;afjz’ kj
ksmehquz jsksYapfhaoS fndfyda jsg wmg oel .; yels lreKla jkafka YsIHhka jsiska fjk;a m|orAYk
j,oS fmd;am;a wdosfhka oel we;s NdKav” WmlrK wdosh wkqlrKh fldg bosrsm;a lsrSuhs’ ;jo
jsfoia rgj, fiajh lrk foujzmshka” ys;j;`ka f.fkk ,o WmlrK wdosh wkqlrKh fldg kj
ksrAudK ;r.Z j,g bosrsm;a lrk wjia:d o yuqfjz’ tjeks foa yuqjQ jsg ielhla we;s fjz kuz
YsIHhd iu.Z l;d fldg Wml|uYS,Sj th yoZqkd.; hq;`h’ tfia jqj;a tu WmlrKhg kj wx.
tla fldg jevs oshqKq fldg” bosrsm;a fldg we;akuz th kj ksmehqula f,i ms<s.ekSfuz jrola
ke;’ iuyr kj ksmehquz fjk;a m|orAYk j, fyda fmd;am;a j, fyda bosrsm;a fldg ;snQ muKska
th fkdi,ld yerSug blauka jsh hq;` ke;’
iuyr YsIHhska tjeks iudk fohla iajdOSkj ksrAudKh lrk wjia:d o we;’ ta ms<snoZj Wml|uYS,Sj
ksrAudKlrejd iu.Z l;dfldg ksjeros ;SrKhla .ekSug ;ruz jsksYaphlrejka olaI jSu jeo.;a
fjz’ flfia fj;;a kj ksmehqula jsksYapfhaoS tys kj;djh (Originality) ;yjqre lr.ekSu b;d
jeo.;a lreKls’ wka ish:Z lreKq j,g jvd ksrAudKhl kj;djhg m|uqL;ajh osh hq;` nj isys
;nd.; hq;`h’
ii.

kj ksr AudKhl m|fhdackj;a Ndjh we.hSu (Usefulness)

kj ksrAudKhla we.hSfuzoS i,ld ne,sh hq;` uS,.Zg jeo.;a lreK jkafka th Ndjs;d lsrSu wka
whg fldf;la oqrg m|fhdackj;a o hkakhs’ lsishuz ksrAudKhla fl;ruz kj;djhlska hqla; jqj;a”
thska jevsfofkl`g m|fhdackhla fkdue;s kuz tys jeo.;alula ke;’ iuyr kj ksrAudK tla
m|foaYlg muKla m|fhdackj;a jsh yel’ iuyr tajd tla ck fldgilg” iSus; lKavdhulg”
lsishuz lafIa;|hlg” rglg” iSus; ld,hlg wdoS jYfhka jsjsO m|udK j,ska jeo.;a fjz’ ;j;a
iuyr ksrAudKhl uq:Z udkj ixy;shgu m|fhdackj;a f,dalfha bosrs .uk mjd fjkia jk wdldrfha
kj ksmehqula nsys jsh yelsh’ flfia fj;;a fuys jeo.;a ldrKh jkafka kj ksmehqula jsksYapfhaoS
th fl;ruz kj;djfhka hqla; jQj;a jevsu fofkl`g m|fhdack .; yels iudch flfrys jsYd,
hym;a n,mEula we;sjk wdldrfha fohla kuz thg jevs ie,ls,a,la oelajSu yd wvq m|fhdack iys;
fohla kuz wvq ie,ls,a,la oelajSu;a iqoqiq njhs’
iii.

iaj dOSk W;aidyh (Independent Effort)

jsfYaIfhkau mdie,a kj ksmehqula we.hSfuzoS wjOdkh fhduq l< hq;` uS,.Z lreK jkafka bosrsm;a
lr we;s kj ksmehqu wod, YsIHhd jsiska iajdOSkj lrk ,o kj ksmehqulao hkak fidhd ne,Suhs’
mdie,a kj ksmehquz jsksYapfhaoS fndfydajsg oel.kakg ,efnk lreKla jkafka ;udf.a foujzmshka”
ifydaor ifydaorhska fyda fjk;a ndysr mqoa.,hska” iuyr wjia:dj, .`rejreka jsiska ksrAudKh
lrk ,o ksrAudK ;udf.a ksmehqula f,i YsIHhka jsiska bosrsm;a lsrSuhs’
;udf.a uq,a woyi wka whf.a Wojz Wmldr ,ndf.k ksrAudKh lsrSu uska woyia fkdfjz’ fuu
lreK o YsIHhd iu.Z idlpzP d fldg ksrAudKhg wod, oekqu” ndysr whf.ka ,enqK Wojz wdoS
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lreKq jsuiSfuka ;SrKh lr.ekSug jsksYaph uKav, idudcslhska olaI jsh hq;`h’ uq:Zukskau
iajdOSkj l< kj ksmehqula kuz jevs ,l`Kq m|;sY;hl`;a” wka whf.a Wojz Wmldr jevs jYfhka
,ndf.k lrk ,o ksrAudK ioZyd ;rula wvq ,l`Kq m|udKhla ,ndoSu o fuhska u;` lrk m|Odk
ldrKhhs’ huz fyhlska uq:Zukskau wkqkaf.a ksrAudKhla bosrsm;a fldg we;s nj ;yjqre jQ jsfgl
tys we;s kj;djh wdoS lreKq fkdi,ld th bj;a lsrSug o jsksYaph uKav,hg yelshdj we;’
iv.

wfkl`;a lreKq (Other)

kj ksmehqula jsksYaph lsrSfuzoS uS,.Zg wjOdkh fhduq l< hq;` lreKq jkafka tys we;s fmkqu”
Yla;su;a nj” l,a meje;au wdoshhs’ kuq;a fuzjd kj ksmehqula we.hSfuzoS t;ruz jeo.;a lreKq
fkdjk w;r” ta ioZyd fokq ,nkafka wvq ,l`Kq m|udKhls’
by; ioZyka lrk ,oafoa jsfYaIfhka mdie,a kj ksmehqula we.hSfuzoS ,l`Kq l|uhla wkq.ukh
lrkafka kuz m|uqL;ajh fokq ,nk wdldrh ms<snoZj udrAf.damfoaYhls’ th mokuz lrf.k fhdackd
lrk ,o ,l`Kq l|uhla my; wdldrhg bosrsm;a lr we;’
v.

mdi,a YsI H kj ksm ehqula we.hSfuzoS fhdacs; ,l`Kq l|uh
1.kj;djh (Originality)
2. m|fhdackj;a nj (Usefulness)
3.iajdOSk W;aidyh (Independent Effort)
4.wfkl`;a lreKq (Other)

02.

-

Wmrsu
Wmrsu
Wmrsu
Wmrsu

,l`Kq
,l`Kq
,l`Kq
,l`Kq

-

40
30
20
10
100

jsk sYapfhaoS wjOdkh fhduq l< hq; ` fjk;a lreKq

mdi,a isiqkaf.a kj ksmehquz we.hSfuzoS jsksYaph uKav,h jsiska wjOdkh fhduq l< hq;` jeo.;a
lreKq lsysmhla my; oelafjz’
 ish:Zu jsksYaph uKav, idudcslhska ;ks ;ksj fyda lKavdhula f,i ish:Zu kj ksmehquz
we.hSug ,la lsrSu wjika ch.|dylhska f;arSfuzoS b;d jeo.;a fjz’
 ish:Z ;r.Zlrejka iu.Z tla idudcslfhl` fyda flgs fjz,djla fyda l;d lsrSu wksjdrAhfhkau
l< hq;`h’
 kj ksmehqu ljr wdldrfha tlla jqjo we.hSu ioZyd YsIHhka iu.Z l;d lsrSfuzoS b;d
lreKdfjka” iqyoj l;d lsrSu yd Tjqka wffOrAhhg m;a jk wdldrfhka l;d fkdlsrSug j. n,d
.; hq;`h’
 kj ksmehquzlrejka iu.Z meusfKk fjk;a wh” tkuz foujzmshka” ys;j;`ka” .`rejreka wdoS wh
ueosy;a jS jsia;r lsrSug hdu idOdrK jsksYaphlg ndOdjla jk nejska Tjqka tu ia:dkfhka
mfilg lr ;enSu b;d jeo.;a lreKls’
 we.hSug ,la lrk iEu kj ksmehqula ioZydu flgs jsia;rhla iys;j ksmehqfuz kj” ksmehqug
wod, wxlh” yd th bj;a” lrkafkao keoao hkak tfjf,au igyka lr.; hq;`h’


orejd ksrAudKYS,S o hkak yoZqkd .ekSu jsfYaIfhka l< hq;`h’

9

ghlrhiy khztu;fspd; Gj;j hf;fq;fis guPl ;r pg;g jw;fhd MNyhridfs;
Gj;jhf;f Nghl;bnahd;iw rhj;jpakhd tifapy; guPl;rpg;gnjd;gJ kpfTk; fbdkhd NtiyahFk;.
,jw;fhf nghJtpy; Fiwe;jg;gl;rk; %d;W cWg;gpdu;fisf; nfhz;l eLtu;FO xd;wpid
epakpj;Jf;nfhs;tJ rpwg;ghdjhFk;. Gj;jhf;fk; njhlu;gpy; rpwe;j mwpT kw;Wk; tpNrlkhf mDgtkpf;f
RahjPdkhd egu;fisf; nfhz;l eLtu; FO kpfTk; rpwg;ghdjhFk;.

01.

Gj;j hf;f q;fis Nju;T nra;tjw;fhd gpujhd epge;j idfs;

tpNrlkhf ghlrhiy Gj;jhf;fq;fis Nju;T nra;Ak;NghJ ftdj;jpy; nfhs;sNtz;ba kw;Wk;
Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;f Ntz;ba gpujhd tplaq;fs; 04 ,id fPo;tUkhW.
i. gilg;gpd; cz;i kj;jd;ik (Originality)
Gj;jhq;fq;fis guPl;rpf;Fk;NghJ ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;ba Kf;fpa gz;ghtJ mjpy;
cs;s cz;ikj;jd;ikahFk;. mjhtJ ,jw;F Kd;du; ve;jnthU re;ju;g;gj;jpYk; cyfj;jpy;
vt;tplj;jpYk; gilf;fg;glhjjhf ,Uj;jy;. vt;thwhdg;NghJk; mJ Gj;jhf;fkhfhJ. ,jd;NghJ eLtu;
FO cWg;gpdu;fspd; mDgtk; kpf Kf;fpakhdJ. Gj;jhf;f guPl;rpg;gpd;NghJ ngUk;ghYk; vk;khy;
fz;Lf;nfhs;sf;$ba tplakhtJ khztu;fshy; NtW Kd;itg;Gfspy;> Gj;jfq;fspy; fz;Lf;nfhz;l
nghUl;fs;> cgfuzq;fis Kd;khjpupahff; nfhz;L Kd;itg;gjhFk;. NkYk; ntspehLfspy; Ntiy
nra;Ak; ngw;Nwhu;fSk;> cwtpdu;fs; nfhz;LtUk; cgfuzq;fis Kd;khjpupahff; nfhz;L Gj;jhf;f
Nghl;bfSf;F Kd;itf;Fk; re;ju;g;gq;fisAk; fz;Lf;nfhs;s KbAk;. mt;thwhd re;ju;g;gq;fs;
fpilf;Fk;NghJ mjpy; re;Njfq;fs; Vw;gLk;NghJ khztUld; fye;Jiuahb mjid cghaKiwapy;
fz;Lf;nfhs;s Ntz;Lk;. vt;thwhdg;NghJk; mt;Tgfuzq;fSf;F Gjpa mq;fq;fis ,izj;J
mjid Nkk;gLj;jp> Kd;itj;jpUe;jhy; mjid Gj;jhf;fkhf Vw;Wf;nfhs;tjpy; jtwpy;iy. rpy
Gj;jhf;fq;fs; Vida fz;fhl;rpfs; my;yJ Gj;jfq;fs; my;yJ Kd;itj;jpUe;jjpdhy; kl;Lk; mjid
epuhfupf;f KbahJ.
rpy khztu;fs; ,t;thwhd rhjhuz tplaj;ij RahjPdkhf nra;Ak; re;ju;g;gq;fSk; cz;L. ,J
njhlu;gpy; cghauPjpahf gilg;ghspAld; fijj;J rupahd jPu;khdj;ij vLf;Fk; tifapy; eLtu;fs;
jpwikkpf;ftu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. vt;thwhdg;NghJk; Gj;jhf;f guPl;rpg;gpd;NghJ mjd;
cz;ikj;jd;ikapid (Originality)
cWjpg;gLj;jpf; nfhs;tJ kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;. Vida
vy;yh tplaq;fSf;Fk; Nkyhf gilg;gpd; cz;ikj;jd;ikf;F Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;f Ntz;Lk;
vd;gij kdjpy; ,Uj;jpf;nfhs;s Ntz;Lk;.
ii. Gj;jhf;fj;jpd; gad;ghl;bid guPl ;r pj;jy; (Usefulness)
Gj;jhf;fk; xd;wpid guPl;rpf;Fk;NghJ ftdj;jpy; nfhs;s Ntz;ba kw;WnkhU Kf;fpa tplak; ,jid
gad;gLj;JtJtjhy; kw;wtu;fSf;F fpilf;ff;$ba gpuNahdq;fs; gw;wpajhFk;. ve;jnthU gilg;Gk;
ve;jsT cz;ikj;jd;ik ngw;wpUg;gpDk;> mjdhy; ngUk;ghyhNdhUf;F gpuNahrdk; ,y;iynadpy;
mJ Kf;fpakhdJ my;y. rpy Gjpa gilg;Gfs; xU gpuNjrj;jpw;F kl;Lk; gpuNahrdg;glyhk;. rpy
xU Fwpg;gpl;l ,dg;gpupTf;F> Fwpj;j FOTf;F> VNjDk; Jiwf;F> ehl;bw;F> Fwpg;gpl;l fhyj;jpw;F
vd gy;NtW kl;lq;fspy; Kf;fpak; ngWk;. ,d;Dk; rpy KO kdpj r%fj;jpw;Fk; gpuNahrdkpf;f
cyfpd; vjpu;fhy ghijiaNa khw;wpaikf;ff;$ba Gj;jhf;f gilg;nghd;whfTk; ,Uf;f KbAk;.
vt;thwhdg;NghJk; ,jd; Kf;fpa tplakhtJ Gj;jhf;fk; xd;iw guPl;rpf;Fk;NghJ vt;tsthd
cz;ikj;jd;ik ngw;wpUg;gpDk; ngUk;ghyhdtu;f Sf;F gyd;ngwf;$ba r%fj;jpw;F ghupa ed;ik
gaf;Fk;tifapyhd xd;whf ,Uf;Fkhapd; mjw;F $Ljy; Kf;fpaj;Jtk; toq;FjYk; kw;Wk;
Fiwthd gpuNahrdk; kpf;fjhapd; Fiwthd Kf;fpaj;Jtk; toq;Fjy; nghUj;jkhdjhFk;.
iii. RahjPd K aw;rp (Independent Effort)
tpNrlkhf ghlrhiy Gj;jhf;fj;jpid guPl;rpf;Fk;NghJ mtjhdk; nrYj;jNtz;ba kw;WnkhU tplak;
Kd;itj;Js;s Gj;jhf;fk; Fwpj;j khztdhy; RahjPdkhf nra;ag;gl;l Gj;jhf;fkhf cs;sjh
vd;gij Njbg;ghu;j;jyhFk;. ghlrhiy Gj;jhf;f guPl;rpg;gpd;NghJ ngUk;ghYk; fz;Lf;nfhs;sf;$ba
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tplakhtJ jkJ ngw;Nwhu;> rNfhju rNrhjupfs; my;yJ NtW ntspegu;fs;> rpy rkaq;fspy;
Mrpupau;fshy; cUthf;fg;gl;l gilg;Gfis jkJ gilg;ghf khztu;fshy; Kd;itf;fg;gLtjhFk;.
jkJ Muk;g fUj;jpid kw;wtu;fspd; cjtpfisg; ngw;Wf;nfhz;L cUthf;Fjy; ,jd; mu;j;jky;y.
,t;tplaj;ij fye;Jiuahb gilg;NghL njhlu;ghd mwpT> kw;wtu;fsplk; fpilj;j cjtp
Nghd;wtw;iw Muha;e;J jPu;khdk; vLg;gjw;F eLtu;FO jpwikkpf;ftu;fshf ,Uf;f Ntz;Lk;. Kw;whf
RahjPdkhd Gj;jhf;f khapd; $Ljy; Gs;spfSk;> kw;wtu;fspd; cjtpfNshL nra;ag;gl;l
gilg;GfSf;F XusT Fiwe;j Gs;spfisAk; toq;fNtz;Lk; vd;gJ gpujhd tplakhFk;.
VNjhnthUtifapy; KOikahf kw;wtu;fspd; gilg;nghd;iw Kd;itj;jpUf;fpd;whu; vd;gij
cWjpg;gLj;Jk;NghJ mjpy; cs;s cz;ikj;jd;ik gw;wpa tplaq;fis fUj;jpw;nfhs;shJ mjid
ePf;Ftjw;F eLtu;FOTf;F jpwik ,Uf;fNtz;Lk;.
iv. NtW tplaq;fs; (Other)
Gj;jhf;fk; xd;iw guPl;rpf;Fk;NghJ mLj;J ftdk; nrYj;jNtz;ba tplak;> mjpy; ,jd; moF>
cWjp> epiyg;G
vd;gdthFk;. vdpDk; Gj;jhf;fk; xd;iw Ma;Tf;F cl;gLj;Jk;NghJ
Kf;fpakw;witfshtNjhL> ,jw;fhf Fiwe;j Gs;spfNs toq;fg;gLk;.
Nkw;Fwpg;gpl;lit tpNrlkhf ghlrhiy khztu;fspd; Gj;jhf;fq;fis Ma;T nra;Ak;NghJ Gs;sp
Kiw xd;iw gpd;gw;Wtjhapd; Kd;Dupik toq;fNtz;ba topfhl;ly;fshFk;. ,jid
mbg;gilahff;
nfhz;L
gupe;Jiuf;fg;gl;l
Gs;sp
Kiwnahd;W fPo;
Fwpg;gpl;Ls;sthW
Kd;itf;fg;gl;Ls;sJ.
v. ghlrhiy khztu;fspd; Gj;jhf;fq;fis Ma;Tf;F cl;g Lj;Jk;NghJ cj;Njrpf;fg;gl;Ls;s Gs;sp
K iw
1)
2)
3)
4)

02.

cz;ikj; jd;ik (Originality)
gaDilajhf ,Uj;jy; (Usefulness)
RahjPd Kaw;rp (Independent Effort)
Vida tplaq;fs; (Other)

- cau;e;jgl;r
- cau;e;jgl;r
- cau;e;jgl;r
- cau;e;jgl;r

Gs;spfs;
Gs;spfs;
Gs;spfs;
Gs;spfs;

-

-

40
30
20
10
100

guPrpg;gpd;NghJ ftdk; nrYj;jNtz;ba Vida tplaq;fs;

ghlrhiy khztu;fspd; Gj;jhf;fq;fis guPrpypf;Fk;NghJ eLtu;Fohkpduhy; ftdk; nrYj;jNtz;ba
Kf;fpa tplaq;fs; rpy fPNo Fwpg;gplg;gl;Ls;sJ.

vy;yh eLtu;FO cWg;gpdu;fSk; jdpj;jdpahf my;yJ FOthf vy;yh Gj;jhf;fq;fisAk;
guprPypj;jy; ,Wjp ntw;wpahsiu Nju;e;njLf;Fk;NghJ kpfTk; Kf;fpakhdjhFk;.

vy;yh Nghl;bahsu;fSlDk; xU eguhapDk; FWfpa NeukhtJ fijj;jy; fl;lhakhf nra;a
Ntz;Lk;.

Gj;jhf;fk; vt;tpjkhdjhdhYk; guPl;rpg;Gf;fhf khztu;fSld; fijf;Fk;NghJ kpfTk; md;Gld;>
ew;GwthfTk; fijj;jy; kw;Wk; mtu;fis mijupag;gLj;Jk; tifapy; fijf;fhky; ,Ug;gijAk;
tifghu;j;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.

Gj;jhf;Fdu;fSld; tUk; Vidatu;fs;> mjhtJ ngw;Nwhu;> cwtpdu;fs;> Mrpupau;fs;
jiyapl;L tpsq;fg;gLj;JtJ nghJthf guPl;rpg;Gf;F jilahf miktjhy; mtu;fis mq;fpUe;J
mg;Gwg;gLj;JtJ Kf;fpakhdjhFk;.

guPl;rpg;Gf;F cl;gLj;Jk; midj;J Gj;jhf;fq;fSf;Fk; RUf;f tpsf;fj;Jld; $ba
Gj;jhf;fj;jpd; ngau;> gilg;gpd; ,yf;fk; kw;Wk; mjid ePf;Ftjh ,y;iyah vd;gij mg;Nghija
epiyapNyNa Fwpj;Jf;nfhs;s Ntz;Lk;.


khztu; gilg;ghw;wy; kpf;ftuh vd;gij mwpe;Jf;nfhs;tJ Kf;fpakhf nra;a Ntz;Lk;.
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Instructions for Delivering Judgement on School Student Inventions
The successful judgement of an inventions competition is a very strenuous task. It is most pertinent
to appoint a panel of judges made up of a minimum of three members. Independent individ ua ls
vastly experienced with an extensive knowledge on inventions are most suitable for appointment as
members of the panel of judges.
01. Criteria for the selection of a school invention
Four main aspects that should be taken into consideration and given priority in particular, in the
evaluation of a school invention are as follows.
i.

Originality

Originality is the most vital aspect being considered in the evaluatio n of an invention. Origina lity
implies that the particular invention has not been produced previously elsewhere in the world or else
it would not be an invention. In this context, the experience of the members of the panel of judges
is vitally important. A common feature observed in the judgement of inventions is the students'
tendency to imitate items and instruments seen in other exhibitions and in printed materials. Also,
instances where items brought home by parents or friends working overseas are copied and presented
as exhibits are encountered. Under such doubtful conditions a discussion should be initiated with
the student concerned and the fact should be verified shrewdly. However, if the item has been
reproduced by adding new features in a manner that improves it, there is no wrong in accepting it as
an invention. The judges should not be quick to rule out certain inventions as these had been
presented in other exhibitions and in printed materials.
There could be instances where certain students succeed in creating similar items. It is important
that the judges are competent enough to arrive at the correct decision by initiating a discussion with
the inventor shrewdly. However, verifying the originality of a certain invention in its evaluation is of
utmost importance. It should be borne in mind to give priority at all times to originality surpassing
all else.
ii.

Usefulness

The fact that is next in order for consideration in the evaluation of an invention is its extent of being
useful to others who make use of it. If a certain invention, in spite of being high in originality, is not
of use to a majority of people, no importance can be attached to it. Certain inventions can be useful
to particular areas while some can be important to certain communities, limited groups, particular
fields, countries to varying degrees.
Some inventions could be useful to the entire mankind with the potentiality of altering the course of
the future world. However, in the evaluation of an invention it is important to pay more attention to
a certain invention if it is useful to a majority of people and with a vast favourable impact on the
society and to pay less attention to inventions less useful despite their high level of originality.
iii.

Independent effort

Particularly in evaluating school inventions, attention should be paid to verify whether the inventio n
is the student’s own creation. A commonly observed incident in the judgement of school inventio ns
is the situation where students present a creation by his parents, siblings, or any other outsider's as
his own.
12

This does not include the creation of inventor's original concept with the help of others.
The members of the panel of judges should have the skill to decide the extent of assistance and the
knowledge the student has received from outside parties in creating the invention. For inventio ns
created in total independence a higher percentage of marks should be awarded while relatively less
marks should be awarded for inventions created with extensive assistance from outside parties. In
the event, it is confirmed that an invention created entirely by another has been presented the panel
of judges has the power to remove it disregarding its originality etc.
iv.

Other

The other aspect to be considered in the evaluation of an invention is its appearance, strength and
durability. However, these are not essentially important matters in the evaluation process and less
marks are awarded for this aspect.
The aforementioned is a guidance for awarding order of priority if a marking scheme is followed in
the evaluation of a school invention. A proposed marking scheme based on this criteria is as follows.

v.

The proposed marking scheme for the evaluation of school inventions.
1.
2.
3.
4.

Originality
Usefulness
Independent effort
Other

- Maximum
- Maximum
- Maximum
- Maximum

marks
marks
marks
marks

-

40
30
20
10
_____
100

02. Other facts for consideration in the evaluation
Following are several facts for consideration for the panel of judges in the evaluation of school
students’ inventions.


All members of the panel of judges evaluating all inventions individually or as a group is
vitally important in the selection of final winners.


It is compulsory that at least one member should carry a conversation for a short time with
all inventors.


In carrying a conversation with the students, it should be done in a kind manner and with
cordiality irrespective of the nature of their invention while ensuring that they are not discouraged.


It is important to keep at a distance those who accompanied the inventor either the
parents, friends, teachers from the place since their intervention in explaining the invention would
stand in the way of in the delivery of fair judgement.


In respect of each invention being evaluated the name of the invention, the relevant number
given to the invention with a brief description and whether it should be removed or not should be
noted down at the same time.


Whether the child possesses creativity should be identified.
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