அலுவலக உபய

ோகத்திற்கோக

விண்ணப்ப இல :
மதோகுதிக்கமம

மதோடர் இலக்கம் :

ஆக்கத்திறனுக்கு மதிப்பளித்தல்

“சஹசக் நிமமவும் 2019”
Njrpa Gj;jhf;f fz;fhl;rp kw;Wk; Nghl;bf;fhf
khfhz kl;lj;jpy; Gj;jhf;fq;fis njupT nra;tjw;fhd Muk;g fl;l tpz;zg;gg; gbtk;.
(,q;F nfhLf;fg;gl;Ls;s epge;jidfSf;F Vw;g cq;fs; tpz;zg;gg;gbtq;fs; éu;j;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

xczsf
tpz;zg;gpf;Fk; gpupT
ghlrhiy

jpwe;j

gy;fiyf;fofk; kw;Wk;
njhopy;El;gf; fy;Yhup

tzpfk;

❖ khfhz kl;lj;jpy; Gj;jhf;f njupTf;F cq;fshy; Kd;itf;fg;gl;l khfhzk; :
Nky; khfhzk; vdpd; cq;fshy; njupT nra;ag;gLk; ,lk;
fSj;Jiw
fsdp
Mizf;FO (nfhOk;G 08)
❖ cq;fs; Gj;jhf;fj;jpd; jd;ik

tiuglk;
KbTg;nghUs;
mgpg;gpuhak;

cq;fs; Gj;jhf;fk; - jdpegu;
FO

Gj;jhf;f FOtpYs;stu;fspd; vz;zpf;if: ……
ftdpf;f: cq;fs; Gj;jhf;f FOtpYs;s mq;fj;jtu;fspd; vz;zpf;iff;F Vw;g 1-12 tiuapyhd
tplaq;fSf;fhf jdpj;jdp tpz;zg;gq;fs; éuj;jp nra;ag;gly; Ntz;Lk;.
ghlrhiy tpz;zg;gjhupahapd; mtu;fspd; Gj;jhf;f FOtpy; mlq;f Ntz;ba $ba
vz;zpf;if 02 MFk;.
❖

Gj;jhf;fj;jpd; ngau;: ……………………………………………………………………………….
(rpq;fs nkhopapy;)
………………………………………………………………………………..
(Mq;fpy nkhopapy; fl;lhak;)
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1) tpz;zg;gjhupapd; KOg;ngau; :………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) KjnyOj;Jf;fSld; ngau; :

...…………………………….…………….……………………………………………………
(Mq;fpy nkhopapy;)
3) rhd;wpjopy; Fwpg;gplg;glNtz;ba
ngau; Kiw:
:……………………………………………………………….
(Mq;fpy nkhopapy;) – Capital
4) ghy;
5) gpwe;j jpfjp

:……………………………………………………………….
:……………………………………………………………….

6) milahs ml;il ,y

:………………………………………………………………..

7) njhlu;Gnfhs;s Ntz;ba jdpg;gl;l Kftup:…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

8) khtl;lk;
9) khfhzk;

:………………………………………………………………...
:………………………………………………………………...

10) njhlu;Gnfhs;sf;$ba jdpg;gl;l Kftup (fl;lhak;):…………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....................

11) njhiy efy;

:………………………………………………………………...

12) kpd;dQ;ry;

:………………………………………………………………..

13) ghlrhiy khztu;fSf;F khj;jpuk;:

ghlrhiyapd; ngau; rpq;fs nkhopapy; :…………………………………………………...
…………………………………………………..
ii ghlrhiyapd; ngau; (Mq;fpy nkhopapy;) – Capital :……………………………………
i.

………………………………………………………………………………………………..
iii. fy;tp fw;Fk; juk;: …………………………………………………………………………
iv. ghlrhiyapd; njhiyNgrp ,y:…………………………………………………………....
v. Gj;jhf;f nghWg;ghrpupaupd; ngau;: …………………………………………………………
(gf;fk; ,y 05 cila gFjpia éuz;ggLj;jp mjpgupd; cWjpAld; mDg;gp
itf;fg;gly; Ntz;Lk;.
vi. tyaf;fy;tp gpupT : ……………………………………………………………………
vii. ghlrhiy Kftup: …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
14) gy;fiyf;fof kw;Wk; njhopy;El;gf; fy;Yhup khztuf;Sf;F khj;jpuk;

i. gy;fiyf;fofj;jpd; / njhopy;El;gf; fy;Yhupapd; ngau; : (Mq;fpy Capital vOj;jpy;
epwg;gg;gly; Ntz;Lk;. …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
ii.gy;fiyf;fofj;jpd; / njhopy;El;gf; fy;Yhupapd; Kftup: …………………………………
…………………………………………………………………………………………………....
iii. njhiyNgrp ,y: ……………………………………………………………………………..
iv. gpd;gw;Wfpd;w ghlnewp:……………………………………………..........................................
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v. khztdpd; gjpT ,y: ……………………………………………………………………….
(khztu;fspd; milahs ml;il gpujpnahd;W fl;lhak; ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.)
15) கண்டுபிடிப்பு மதோடர்போன சிறு அறிமுகம்:

(இவ்
அறிமுகமோனது
புதி
கண்டுபிடிப்புக்களின்
தீர்மோனத்திற்கும்
மற்றும்
புதி
கண்டுபிடிப்புக்களின் மகய ட்டில் உள்ளடக்குவதற்கும் முக்கி ம் என்பதோல் த வு மசய்து
புதி
கண்டுபிடிப்பின் மச ன்முமறத் தன்மமம
சுருக்கமோக குறிப்பிடவும்.)

(நோன்கு வோக்கி

ங்களுக்கு யமற்படோமல் தமிழ் மமோழி

ில் குறிப்பிடவும்)

............................................................................................................................. .................................................................................
............................................................................................................................. .................................................................................
.............................................................................................................................................. .........................................................
(நோன்கு வோக்கி ங்களுக்கு யமற்படோமல் ஆங்கில மமோழி ில் குறிப்பிடவும்)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

16) உங்களது கண்டுபிடிப்பு உள்ளடங்கும் மதோகுதி :…………………………………………………………….
(த

17)

வு மசய்து

நிபந்தமன படிவத்தின் 02 ஆம் பக்கத்திமன போர்க்கவும்)

kf;fs; ghJfhg;Gk; Njrpa ghJfhg;Gk;

,urhadtpay;

czT Kiw njhopy;El;gk;

kuG itj;jpak;

kUj;JtKk; Mêu;Ntj kUj;JtKk;

ngsjpftpay;

ifj;njhopYk; mbg;gil trjpAk;

tptrhak;

njhlu;ghly; Kiw

rf;jp

Jha tpQ;Qhdk;

Nghf;Ftuj;J

#oy; ghJfhg;G

nghwpapay;

cq;fs; Gj;jhf;fj;Jf;F Mf;fTupikg; gj;jpuk; ngw;Ws;sjh my;yJ
tpz;zg;gpj;Js;suP h? Mk;
,y;iy
(tzpftpay;

Gj;jhf;fj;ij nghWj;jtiuapy; mtw;Wf;F fl;lhak; Mf;fTupikg; gj;jpuk;
ngw;wpUj;jy; Ntz;Lk;.
18) உங்களது பதில் “ஆம்” எனில் யபட்டன்ட் அனுமதி பத்திர இலக்கம் மற்றும் வழங்கப்பட்ட
திகதி

nry;YgbahFk; ehL Nghd;wtw;iw Fwpg;gplTk;.
jpfjp:…………………………………
( Fwpg;gpl;l Mf;fTupikg; gj;jpuj;jpd; gpujpnahd;W jtuhJ ,izf;fg;gly; Ntz;Lk;.)

19) கண்கோட்சிக்கோக புதி

கண்டுபிடிப்பிமன

கோட்சிப்படுத்துவதனோல்

நீங்கள் எதிர்போர்ப்பது:

மவற்றி மபறுதல்

tzpfkakhf;fy; nra;tjw;F mupa tha;g;ig ngwy;

முதலீட்டோளர்கமள சந்தித்தல்/ நிதி அனுசரமன யபட்டன்ட் அனுமதி பத்திரத்மத ஒப்பமடத்தல் உற்பத்தி ோளர்கமள சந்தித்தல்
உங்களது ஆக்கத்திறமன சமூகம ப்படுத்தல்
ஏமன மவ
( உங்களது பதில் “ஏமன மவ” எனில் த வு மசய்து அதமன குறிப்பிடவும்)
........................................................................................................ ...........................................................
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20) புதி

கண்டுபிடிப்பின் அளவு (மச.மீ ) :…………………
அகலம்:…………………
உ ரம்:…………………

21) புதி

கண்டுபிடிப்பின்

நீளம்:…………………

நிமற:…………………....................................................................

22) புதி

கண்டுபிடிப்புக்கமள கோட்சிப்படுத்துவதற்கு யவண்டி
அரங்கின் உள்யள
அரங்கிற்கு மவளிய

சூழலின் தன்மம:

23) உங்களது புதி

கண்டுபிடிப்பமன கோட்சிப்படுத்துவதற்கோக மின்சோர வசதிகள் யதமவ
ஆம்
இல்மல
(அதி உச்ச உள்ளோர்ந்த சக்தி 230 யவோல்ட், மின்சோர சக்தி 5 அம்பி ர் )
உங்களுக்கு இமத விட அதிகமோன அளவில் உள்ளோர்ந்த சக்தி யவண்டுமமனில் அது
மதோடர்போக குறிப்பிடவும்
................................................................................................................ ......................................

24) உங்களது புதி

கண்டுபிடிப்பிமன

ோ?

கோட்சிப்படுத்துவதற்கோக நீர் வசதிகள் யதமவ ோ?
ஆம்
இல்மல

25) உங்களது புதி

கண்டுபிடிப்புக்கோக எரிமபோருள் அல்லது
மபோருட்கள் / எரி வோயு ப ன்படுத்தப்பட்டுள்ளதோ?

ஏமன

தீ பற்றக்கூடி

Mk;
,y;iy
Mk; vdpd; mit ahJ vd Fwpg;gplTk; : …………………………………………………

26) cq;fs; Gj;jhf;fj;jpy; VjhtJ ,urhad nghUl;fs; ghtpf;fg;gl;Ls;sjh?

Mk;
,;y;iy
Mk; vdpd; mit ahJ vd Fwpg;gplTk; : …………………………………………………
27)

cq;fs; Gj;jhf;fj;jpy; VjhtJ ,urhad nghUl;fs; Mgj;ij tpistpf;Fkh?
Mk;
,y;iy

பதில் “ஆம்”

எனின் அது

ோது என்பமத குறிப்பிடுக ?.......................................

28) cq;fs; Gj;jhf;fj;jpy; VjhtJ ntbkUe;Jfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sjh?

Mk;

பதில் “ஆம்”

எனின் அது

,y;iy

ோது என்பமத குறிப்பிடுக ?.......................................

29) cq;fs; Gj;jhf;fj;jpy; VjhtJ thAf;fs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sjh?
பதில் “ஆம்”

30) உங்களது புதி

எனின் அது

கண்டுபிடிப்பpy;

பதில் “ஆம்” எனின் அது

31) உங்களது புதி

Mk;

ோது என்பமத குறிப்பிடுக ?.......................................

VjhtJ $u;ikahd nghUl;fs; ghtpf;fg;gLfpd;wjh?
Mk;
இல்மல

ோது என்பமத குறிப்பிடுக ?........................................

கண்டுபிடிப்பினோல்

பதில் “ஆம்” எனின் அது

,y;iy

VjhtJ jP ntspahFkh?
Mk;

ோது என்பமத குறிப்பிடுக ? ......................................

இல்மல

32) cq;fs; Gj;jhf;fk; rk;ge;jkhf mghafukhf nghUl;fs; gad;gLj;jg;gLfpd;w NghJ

mtw;iw jtwhJ ,q;F Fwpg;gplTk;.
…………………………………………………………………………………………………….
33) ePq;fs; ntw;wp ngw;why; Gj;jhf;f nra;jp mlq;fpa Gj;jfj;jpy; cq;fs; Gifg;glk;

kw;Wk; Mf;fk; ,lk;ngWtjw;F ePq;fs; cld;gLtPuh?
Mk;

,y;iy

34) cq;fshy; Kd;itf;fg;gl;Ls;s Gj;jhf;fk; Kd;ida tUlj;jpy; mjhtJ Njrpa kl;l

Gj;jhf;f fz;fhl;rpay; Kd;itf;fg;gl;ljh?
35) பதில் “ஆம்” எனின் அது vd;d Nghl;b?

ஆம்

[dhjpgjp tpUJ
tUlk;? ………….

இல்மல

r`rf; epkTk;
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36) உங்களது உடல் ரீதி ோன போதிப்பு / பலவனம்
ீ
கோரணமோக உங்களுக்கு கண்கோட்சி அரங்கில்
வியசடமோன இடமமோன்று யதமவப்படுகிறதோ?

Mk;

,y;iy

பதில் “ஆம்” எனின்

mtw;iw tpgupf;Ff…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
37) உங்களது புதி

வோகனத்மத ப

கண்டுபிடிப்புக்கமள கண்கோட்சி அரங்கிற்கு மகோண்டு மசல்வதற்கு கனரக
ன்படுத்த யநரிடுமோ?

Mk;

,y;iy

38) cq;fs; Gj;jhf;fj;ij fz;fhl;rpg; gLj;Jtjw;F NtW vjhtJ Njitg;ghLfs; ,Ue;jhy;

mtw;iw Fwpg;gplTk;. …………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….

யமற்குறிப்பிடப்பட்ட விட ங்கள்
ோவும் உண்மம ோனமவ எனவும் சரி ோனமவ எனவும்,
புதி
கண்டுபிடிப்பின்
ஆக்க உரிமம எனக்யக உரித்துமட மதனவும் மகம ோப்பமிட்டு
உறுதிபடுத்துகின்யறன். யமலும் “சஹசக் நிமமவும்” புதி
கண்டுபிடிப்புக்களுக்கோன யதசி
கண்கோட்சிக்கமம
இலங்மக
புதி
கண்டுபிடிப்போளர்கள்
ஆமணக்குழுவினோல்
விதிக்கப்படும்
நிபந்தமனகளுக்கு
நோன்
உடன்படுகின்யறன்
என்பமதயும்
உறுதிபடுத்துகின்யறன்.
திகதி:…………………..

மகம

ோப்பம்: ……………………..

mYtyf cgNahfj;jpw;F
tpz;zg;g ,y:

jq;Fkpl trjpf;fhf tpz;zg;gpj;jy;
(Nky; khfhzk; jtpu;e;j kw;iwa Gj;jhf;Fdu;fSf;F khj;jpuk;.)
,yq;if
Gj;jhf;Fdu;
Mizf;FOtpdhy;
tpepNahfpf;fg;gLfpd;w
jq;Fkpl
trjp
Njitg;gLfpd;wtu;fs; ,e;j tpz;zg;g gbtj;ij éuzg;gLj;jp cq;fs; tpz;zg;gj;Jld;
vkf;F mDg;gp itf;fTk;. ( ghlrhiy kl;lj;jpy; FO mbg;gilapy; Nghl;bapLfpd;w
Gj;jhf;Fdu;fd;
Fiwe;j gl;rk; ,uz;L khztu;fSf;F khj;jpuk; jhd; jq;Fkpl trjp
ngw;Wf;nfhs;s KBAk;.
Gj;jhf;Fdupd; ngau; : …………………………………………………………………………
ghy;: Mz;Ængz; ……………………………… taJ : ……………………………………..
ghlrhiy : ……………………………………………………………………………………..
jq;Fkpl trjp Njitg;gLfpd;w ehl;fs; : ……………………………………………………
( jq;Fkpl trjp tpepNahfpf;fg;gLtJ nrg;lk;gu; 27 ,uT njhlf;fk; nrg;lk;gu; 30 ,uT
tiu khj;jpuk;.)
,yq;if Gj;jhf;Fdu; Mizf;FOtpdhy; toq;fg;gLfpd;w
epge;jidfSf;F cld;gLtjhf cWjpaspf;fpd;Nwd;.

jq;Fkpl

trjp

rk;ge;jkhd

……………………………….
tpz;zg;gjhupapd; ifnahg;gk;
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ngw;Nwhu;ÆghJfhtyu; cWjpAiu
vdJ kfd;Ækfs; ……………………………………………………….. Mfpa ,tu; ,yq;if
Gj;jhf;Fdu; Mizf;FOtpdhy; toq;fg;gLfpd;w jq;Fkpl trjpia ngw;Wf;nfhs;tjw;F
ehd; vdJ tpUg;gj;ij njwptpj;Jf;nfhs;fpd;Nwd;.
ngw;Nwhu;ÆghJfhtyupd; ngau;: ……………………………………………………….
njhiyNgrp ,y:

tPL: ………………………..
ifalf;f njhiyNgrp ,y: ……………………..

…………………………
ifnahg;gk;

ghlrhiy khztu;fNshL r%fk; nfhLf;fpd;w nghWg;ghrpupaupd; tpguq;fs; ngw;Wf;nfhs;Sk;
gbtk;;.
Mz; gps;isfNshL r%fk; nfhLf;fpd;w

Mrpupaupd; tpguk; :

ghlrhiyapd; ngau; : ……………………………………………………………………………
Mrpupau; Gj;jhf;f fof nghWg;G Mrpuauh? Mk;
,y;iy
ghlrhiy Kftup :…………………………………………………………………………............
njhiyNgrp ,y: ghlrhiy ………………. tPL ……………… ifalf;f ………………….
,yq;if Gj;jhf;Fdu; Mizf;FOtpdhy; toq;fg;gLfpdw; jq;Fkpl trjp epge;jidfSf;F
cld;gLtNjhL fz;fhl;rp Nghl;bapd; NghJ gps;isf;F Jizahf ,Ug;Ngd; vd;gijAk;
,j;jhy; cWjpaspf;fpd;Nwd;.
…………………..
jpfjp

…………………………..
ifnahg;gk;

ngz; gps;isfNshL r%fk; nfhLf;fpd;w Mrpupaupd; tpguk; :
(ngz; gps;is fz;fhl;rpf;F r%fk; nfhLf;fhtpbd; Mrpupia r%fk; nfhLf;f
Njitapy;iy. )
ghlrhiyapd; ngau; : ……………………………………………………………………………
Mrpupau; Gj;jhf;f fof nghWg;G Mrpuauh? Mk;
,y;iy
ghlrhiy Kftup :…………………………………………………………………………............
njhiyNgrp ,y: ghlrhiy ………………. tPL ……………… ifalf;f ………………….
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,yq;if Gj;jhf;Fdu; Mizf;FOtpdhy; toq;fg;gLfpdw; jq;Fkpl trjp epge;jidfSf;F
cld;gLtNjhL fz;fhl;rp Nghl;bapd; NghJ gps;isf;F Jizahf ,Ug;Ngd; vd;gijAk;
,j;jhy; cWjpaspf;fpd;Nwd;.
…………………..
jpfjp

…………………………..
ifnahg;gk;

mjpgupd; cWjpAiuAk;> flikg;gj;jpu cWjpAiu rk;ge;jkhd tpguKk;.
1. cq;fs; fbjj;jpy; Fwpg;gplg;gl;Ls;s khztÆkhztpfNshL Njrpa Gj;jhf;f fz;fhl;rpf;F
………………………………………………….
ghlrhiyapy;
,Ue;J
………………………………… Mrpupau;ÆMrpupia r%fk; nfhLg;gjhfTk;> gps;isapd;
ghJfhg;G kw;Wk; fz;fhl;rp kw;Wk; Vida tplaq;fspYk; kpfTk; fz;bg;ghfTk;
ftdj;JlDk; ele;Jnfhs;thu; vd;gjid ehd; ,q;qdk; cWaspf;fpd;Nwd;.
2. flikg;gj;jpu fbjk; tpepNahfk; rk;ge;jkhd mjpgupd; cWjpAiu:......................................
……………………………… MrpupaÆMrpupiaf;F flikf; fbjk; toq;fg;gLk;
vd;gjid ,q;F Mzpj;jukhf cWjpaspf;fpd;Nwd;.
mjpgupd; ngau;: …………………………………..
ifnahg;gk;: …………………..

,wg;gu; Kj;jpiu
jpfjp :
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