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 அ��கம் 

 Yarl  Geek  Challenge  Junior  என்ப�  பாடசாைல  மாணவரக்ள்  மத்��ல்  �த்தாக்கத்�றைன 
 ஊக்��ப்பதற்காக�ம்  கணினி�ன்  உத��டன்  நாளாந்த  �ரச�்ைனகைளத்  �ரக்்�ம் 
 �றைன  வளரப்்பதற்காக�ம்  Yarl  IT  Hub  என்ற  தன்னாரவ்லர ்  அைமப்�னால்  வ�டாந்தம் 
 நடாத்தப்பட�்வ�ம்  ஒ�  ேபாட�்யா�ம்  .  கடந்த  �ைற  ேபால்  இம்�ைற�ம்  இப்ேபாட�் 
 வடமாகாண  கல்�த்�ைணக்களத்�டன்  இைணந்�  வடமாகாணம்  ��வ�ற்�மாக 
 நடாத்தப்ப��ற�  . 
 இப்ேபாட�்�ல்  மாணவரக்ள்  தனியாகேவா  அல்ல�  அ�கபடச்மாக  �ன்� 
 உ�ப்�னரக்ைள  ெகாண்ட  ��வாகேவா  பங்�ெகாள்ளலாம்  .  ��வாகப்  பங்�ேகற்ப� 
 வரேவற்கத்தக்க�  . 
 ேபாட�்கள்  ,  �ன்வ�ம்  ஐந்�  �ரி�களில்  இடம்ெப�ம்  .  மாணவரக்ள்  ��ம்�ய  ஒ� 
 �ரிைவத்  ெதரி�ெசய்�  அதற்�ரிய  வைக�ல்  தம�  ெசயற்�டட்த்�ைனச ்  ெசய்யலாம்  . 

 1.  Web applica�on development 
 2.  Mobile applica�on development 
 3.  Hardware applica�on development 
 4.  Applica�on of science 
 5.  Innova�ve product development 

 இப்ேபாட�்  ெதாடரப்ாக�ம்  ,  ேபாட�்�ன்  அைமப்�  சம்பந்தமாக�ம்  ஏதாவ� 
 ெதளி�ன்ைமகள்  இ�ப்�ன்  நீங்கள்  �ன்வ�ம்  ெதாைலேப�  இலக்கத்�டன்  அல்ல� 
 �ன்னஞ்ச�டன்  ெதாடர�்ெகாண்�  அதைனப்  பற்�த்  ெதளி�ப�த்�க்  ெகாள்ளலாம்  . 

 Name  Contact 
 �  .  �கர�வன் 
 Yarl IT Hub 

 076 767 3158 
 kugaa@yarlithub.org 

 ெக  .  சர்ேவஸ்வரன் 
 Yarl IT Hub 

 077 224 4192 
 sarves@yarlithub.org 
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 ேபாட�்  பற்�ய  �பரங்கள் 
 ப� 1 – �ண்ணப்�த்தல் 
 மாணவரக்ள்  தரப்படட்  ேபாட�்  �ைறகளில்  ஒன்�ைனத்  ெதரி�ெசய்�  அதற்�ரிய 
 ெமன்ெபா�ைள  அல்ல�  ெதா��ைய  உ�வாக்கலாம்  .  இதைன  அவரக்ள்  தனியாகேவா 
 ஒேர  பாடசாைல�ல்  உள்ள  மாணவரக்ள்  ��வாக  ேசரந்்ேதா  ெசய்யலாம்  . 

 மாணவரக்ள்  �ன்வ�ம்  �ரி�களில்  ஒ�  �ரி�ைனத்  ெதரி�ெசய்�  அதற்�  ஏற்ற  வைக�ல் 
 தம� ெசயற்�டட்த்�ைனச ்ெசய்யேவண்�ம்  : 

 1.  Web application development 
 மாணவரக்ள்  தாங்கள்  இனங்கா�ம்  ஒ�  �ரசச்ைனக்�க்�ரிய  �ரை்வ  Web 
 application ஒன்�ன் ஊடாக �ன்ைவக்கலாம் 

 2.  Mobile application development 
 மாணவரக்ள்  தாங்கள்  இனங்கா�ம்  ஒ�  �ரசச்ைனக்�க்�ரிய  �ரை்வ  ஏ  தாவ� 
 ஒ� இயங்�தளத்�ற்�  Mobile application ஒன்�ன் ஊடாக �ன்ைவக்கலாம் 

 3.  Hardware application development 
 மாணவரக்ள்  தாங்கள்  இனங்கா�ம்  ஒ�  �ரசச்ைனக்�க்�ரிய  �ரை்வ  Hardware 
 application ஒன்�ன் ஊடாக �ன்ைவக்கலாம் 

 4.  Application of Science 
 மாணவரக்ள்  தாங்கள்  இனங்கா�ம்  ஒ�  �ரசச்ைனக்�க்�ரிய  �ரை்வ 
 �ஞ்ஞானத்�ன் �ரேயாகம் �லமான தயாரிப்� ஒன்றாக �ன்ைவக்கலாம் 

 5.  Innovative product development 
 ேமற்��ப்�டட்வற்�ல்  அடங்காத  �த்தாக்க  தயாரிப்�  ஒன்ைற  இத�டாக 
 �ன்ைவக்கலாம் 

 மாணவரக்ள் �ேழ தரப்படட் ��ள்(Google) ப�வத்��டாக �ண்ணப்�க்கலாம் 

 �ண்ணப்பப்ப�வம் -  h�p://www.yarlithub.org/ygc-junior-applica�on/ 
 அல்ல� 

 மாணவரக்ள்  தங்கள�  �ண்ணப்பப்  ப�வத்�ைன  (�ண்ணப்பப்  ப�வம்  �ேழ  உள்ள� 
 அல்ல�  http://yarlithub.org/ygc  இல்  இ�ந்�  தர�றக்க���ம்)  நிரப்�  �ன்னஞ்சல் 
 ஊடாகேவா  தபா��டாகேவா  அ�ப்பலாம்  . 

 �ன்னஞ்ச�டான  �ண்ணப்பங்கள்  அைனத்�ம்  event@yarlithub.org  என்ற 
 �கவரிக்�  அ�ப்பப்படேவண்�ம்  . 

 தபா�டாக  அ�ப்பப்ப�ம்  �ண்ணப்பங்கள்  �ன்வ�ம்  �கவரிக்�  அ�ப்பப்பட  ேவண்�ம்  . 

 Yarl Geek Challenge Junior - Season 11 

 ஊக்�, 

 இல 124, இராசா�ன் ேதாட்டம் ��, 

 நல்�ர், யாழ்ப்பாணம். 

 �ண்ணப்பங்கள்  வந்�  ேசர ேவண்�ய  இ��த்  �க�  –  01  ேம 2022 
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 ப� 2 – க�த்தரங்�ம் ப�ற்�ப் பட்டைற�ம் 
 �தல்  கடட்மாக  மாணவரக்�க்கான  ஒ�  க�த்தரங்�  நடாத்தப்ப�ம்  .  இக்க�த்தரங்�ல் 
 ேபாட�்  ���ைறகள்  பற்�  ெதளிவான  �ளக்கம்  அளிப்ப�டன்  ,  ேபாட�்�ன்  ஐந்� 
 �ரி�களி�ம்  மா�ரிகள்  காண்�க்கப்ப�ம்  .  அத்ேதா�  இப்ேபாட�்களில்  ஏற்கனேவ 
 பங்�பற்�  ெவற்�யைடந்தவரக்ளின்  அ�பவப்  ப�ர�்ம்  இடம்ெப�ம்  . 

 �ன்�  ேபாட�்�ன்  ஐந்�  �ரி�க�க்�ம்  தனித்தனியாக  ப�ற்�ப்படட்ைறகள்  நைடெப�ம்  . 
 இைவ  ெதாடரப்ான  தகவல்கள்  எம�  ச�கவைலத்தளத்��டாக 
 (www.facebook.com/yarlithub)  அ��க்கப்ப�ம்  . 

 ப� 3 - அ���த்� ெசய்தல்  (System/Software Development) 
 உங்கள்  �ண்ணப்பங்கைள  அ�ப்�ய  �ன்னர ்  நீங்கள்  ெதரி�ெசய்த  எண்ணக்க�ைவ 
 அ���த்�  ெசய்யலாம்  .  இக்காலத்�ல்  ஏதாவ�  ெதா�ல்�டப்  உத�  ேதைவப்ப�ன்  , 
 உங்கள்  �ரச�்ைனகைள  அல்ல�  ேதைவகைள  ெதளிவாக�ம்  ,  ��ப்பாக�ம்  எ��  , 
 event@yarlithub.org  எ�ம்  �ன்னஞ்ச�க்�  அ�ப்�  ைவக்கலாம்  . 

 அத்ேதா�  Yarl  IT  Hub  இற்�ரிய  Facebook  தளத்��ம்  நி�வனத்�ன்  Youtube  ஊடகத்��ம் 
 பல்ேவ�  ெதா�ல்�டப்ம்  சாரந்்த  காெணாளிகைளப்  ெபறலாம்  . 
 Facebook  -  Yarl IT Hub  (  https://www.facebook.com/yarlithub  ) 

 Youtube  -  yarlithub  (  https://www.youtube.com/user/yarlithub  ) 

 Aki  (  https://www.youtube.com/c/AkiCoach  ) 

 �ற்��ப்�  :  �ண்ணப்பதாரரக்ளின்  பைடப்�கள்  அைனத்�ம்  ெசாந்த  ஆக்கமாக 
 அைமதல்  ேவண்�ம்  .  அவ்வா�  இல்லாத  படச்த்�ல்  அந்த  ��  ேபாட�்�ல்  இ�ந்� 
 நீக்கப்ப�ம்  . 

 ப� 4 – ஆரம்ப கட்ட ம�ப்�� 
 ேம  மாத  ந�ப்ப���ல்  உங்கள்  ப��களில்  ஆரம்ப  கடட்  ம�ப்��கள்  இடம்ெப�ம்  .  இம் 
 ம�ப்�ட�்க்காக  ஒவ்ெவா�  ���ம்  அல்ல�  தனிநப�ம்  தாங்கள்  ெசய்தவற்ைற 
 ம�ப்�ட�்க்  ���ற்�  காண்�த்�  ஒ�  அளிக்ைக  ெசய்யேவண்���க்�ம்  . 
 �ன்னிைணப்�ல்  [B]  ��ப்�டப்பட�்ள்ள  காரணிகைள  க�த்�ற்ெகாண்�  ஒவ்ெவா� 
 ெசயற்�டட்�ம்  ம�ப்��  ெசய்யப்ப�ம்  .  சரியான  �க�  மற்�ம்  இடம்  ெதாடரப்ான 
 �டயங்கள்  உங்க�க்�  �ன்னஞ்ச�டாக�ம்  ெபா�ப்பா�ரியரக்ள்  ஊடாக�ம் 
 அ�த்தரப்ப�ம்  . 

 இந்த  ஆரம்பக்கடட்  ம�ப்��களில்  ெதரிவா�ம்  அணிகள்  �ன்  11,  12  ஆ�ய  �க�களில் 
 யாழ்ப்பாணத்�ல்  இடம்ெப�ம்  இ��ப்  ேபாட�்�ல்  பங்�ெப�ம்  .  ஆரம்பக்கடட் 
 ம�ப்�ட�்ல்  அணிக�க்�  �ன்�டட்ங்கள்  வழங்கப்ப�ம்  .  அவரக்ள்  அவற்�ைனக் 
 க�த்�ற்ெகாண்�  ,  ெசயற்�டட்த்ைத�ம்  எண்ணக்க�ைவ�ம்  ேம�ம்  ��த்�  ெசய்�  �ன் 
 11  ம்  �க�  ஆரம்�க்�ம்  இ��ப்ேபாட�்�ல்  பங்�ெகாள்ளலாம்  . 

 �ற்��ப்�  :  நாட�்ல்  ஏற்பட�்�க்�ம்  ெப�ந்ெதாற்�  காரணமாக  இைணயவ�  �லம் 
 நடாத்தப்பட  ேவண்���ப்�ன்  அதற்காக  உங்கள்  ெசயற்�டட்த்ைத  ��ைமயாக 
 �பரிக்�ம் (4 நி�டங்க�க்� உடப்டட்) காெணாளி ஒன்ைற தயாரித்� ைவத்��த்தல் நன்�. 

 ப� 5 – வ�ப்ப�த்தல் 
 இ��ப்  ேபாட�்க்�த்  ெதரிவா�ம்  அணிகள்  அவரக்ளின்  ெசயற்�டட்த்�டன்  ெதாடர�்ைடய 
 ெதா�ல்�டப்  வல்�நரக்�டன்  இைணந்�  அவரக்ளின்  ெசயற்�டட்த்�ைன  ேம�ம் 
 ெம�ேகற்�க்  ெகாள்ளலாம்  .  வல்�நரக்ளின்  உத�  ேதைவப்ப�ன்  Yarl  IT  Hub  அதற்கான 
 வச�கைளச ்  ெசய்�  ெகா�க்�ம்.  அத்ேதா�  ஒ�  ெசயற்�டட்த்�ைன  எவ்வா�  அளிக்ைக 
 ெசய்வ�  என்ற  �டயத்�ைன�ம்  வல்�நரக்�டாகத்  ெதரிந்�  ெகாள்ளலாம்  . 
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 ப� 6 – இ�� ம�ப்�� 
 ஜ�ன்  12  ம்  �க�  மாணவரக்ள்  தங்கள�  ெசயற்�டட்ங்கைள  ம�ப்�டட்ாளரக்ளின் 
 �ன்னிைல�ல்  காட�்  அவற்�டன்  ெதாடர�்ைடய  அளிக்ைக  ஒன்�ைனச ்  ெசய்� 
 காடட்ேவண்�ம்  . 

 ம�ப்�டட்ாளரக்ள்  ேமற்��ப்�டட்  ஒவ்ெவா�  �ரி�களி��ந்�ம்  �தல்  இடங்க�க்கான 
 ெவற்�யாளரக்ைளத்  ெதரி�  ெசய்வர ் . 

 இந்த  ம�ப்�ட�்ன்ேபா�  மாணவரக்�க்�  தங்கள�  ெசயற்�டட்த்�ைனக்  காட�் 
 அளிக்ைக�ைனச ்  ெசய்வதற்�  4  நி�டங்க�ம்  அதைனத்  ெதாடரந்்�  ேகள்�  ப��க்காக  2 
 நி�டங்க�ம்  ஒ�க்கப்ப�ம்  . 

 ேபாட்�  ���ைறகள் 
 �ைழ�த்த�� 

 1.  மாணவரக்ள்  தனியாகேவா  ��வாகேவா  பங்�ெபறலாம்  .  ��வாகப் 
 பங்�ெப��டத்�  ���ல்  உள்ள  அைனத்�  மாணவரக்�ம்  ஒ�  ��த்த 
 பாடசாைலையச ்  ேசரந்்தவரக்ளாக  இ�ப்ப�டன்  மாணவரக்ள்  ஒ�  ��த் 
 தைலவைரத்  ெதரி�ெசய்தல்  அவ�யம்  .  இக்��த்தைலவர ்  ேபாட�்க்காலம் 
 ��வைட�ம்  வைர  அப்பத��ல்  இ�க்கேவண்�ம்  . 

 2.  ��த்த  �னத்�ற்�  �ன்னர ்  �ைடக்காத  �ண்ணப்பப்ப�வங்கள்  அைனத்�ம் 
 நிராகரிக்கப்ப�ம்  . 

 3.  ஒவ்ெவா�  ���ம்  சசச்ர�ன்�  ஒற்�ைமயாக  ெசயற்�டட்த்�ைன 
 ��ைமப்ப�த்தேவண்�ய�  ���ன்  கடைம  .  ��நிைல  சசச்ர�களில் 
 இப்ேபாட�்�ன்  ஒ�ங்கைமப்�க்  ��  எவ்�த  தைல�ட�்ைன�ம்  ெசய்யா�  . 

 4.  ேபாட�்�ல்  பங்�ெப�ம்  அைனத்�  மாணவரக்�ம்  2022  ஜனவரி  �தலாம் 
 �க�யன்�  19  வய�க்�  ேமற்படாதவரக்ளாக  இ�க்கேவண்�ம்  . 

 ெசயற்�ட்ட  �பரங்கள் 
 மாணவரக்ள்  ��ப்�டப்படட்  ஐந்�  �ரி�க�ள்  ஒ�  �ரி�க்�க்  ெபா�த்தமான  ஒ� 
 ெசயற்�டட்த்�ைனத்  ெதரி�ெசய்யேவண்�ம்  .  ெதரி�ெசய்யப்ப�ம்  ெசயற்�டட்ம் 
 மாணவரக்ளின்  �த்தாக்கத்�றைன  ெவளிக்ெகாணரவ்தாக  இ�க்கேவண்�ம்  . 

 இசெ்சயற்�டட்ம்  ,  நாளாந்த  வாழ்�ல்  எ�ரெ்காள்�ம்  ஒ�  �ரச�்ைனக்கான  �ரவ்ாகேவா 
 அல்ல�  �யாபார  ரீ��ல்  ஏற்ப�ம்  ேதைவக�க்கான  ஒ�  �ரவ்ாகேவா  அல்ல�  கணினி 
 �ைளயாட�்  ேபான்றெதா�  ெபா��ேபாக்�  அம்சத்�ைன  உள்ளடக்�யதாகேவா 
 இ�க்கலாம்  .  மாணவரக்ள்  தாங்கள்  ��ம்�யெதா�  ெதா�ல்�டப்த்�ைனப்  பயன்ப�த்� 
 எ�த்�க்ெகாண்ட  ெசயற்�டட்த்�ைனப்  �ரத்்�  ெசய்யலாம்  . 

 மாணவரக்ளால்  அ���த்�  ெசய்யப்ப�ம்  ெசயற்�டட்ங்கள்  �ன்வ�ம்  ஐந்�  �ரதான 
 அம்சங்க�க்கைமய  ம�ப்�டட்ாளரக்ளால்  ம�ப்��  ெசய்யப்ப�ம்  .  எனேவ  மாணவரக்ள் 
 ெசயற்�டட்த்�ற்கான  எண்ணக்க��ைனத்  ெதரி�ெசய்�ம்ேபா�ம்  அதைன  அ���த்� 
 ெசய்�ம்ேபா�ம்  இவற்�ைனக்  க�த்�ற்ெகாள்வ�  �க்�யம்  . 

 1.  ��ைம  (Innovation) 
 2.  பயன்பாட�்த்�றன்  (Usability) 
 3.  ��ைம  –  அவ�யமான  அம்சங்கள்  அைனத்�ம்  அ���த்� 

 ெசய்யப்பட�்�த்தல்  (Completeness of a minimal viable  product) 
 4.  அசல்  தன்ைம  (Originality) 
 5.  ெதா�ல்�டப்  ரீ�யான  ஸ்�ரத்தன்ைம  (Technical  stability)  -  வ�க்கள் 

 அற்��த்தல் 
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 �ண்ணப்பப்ப�வம் 

 Details of school 

 School Name 

 School 
 Address 

 Zone 
 Contact 
 number 

 Details of Contestants 
 Team name 

 Names in full  Date of 
 birth 

 Contact 
 Number 

 Email (if available) 

 Team Lead: 

 Members: 
 1. 

 2. 

 Details of Teacher in charge 
 Name in Full 

 Contact 
 Number 

 1 
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 Project Details 

 Project Topic 

 Project Idea  (Elaborate the project in detail within  300 words) 

 2 

 Copyright © 2022, Yarl IT Hub  7 



 [B] 

 Evaluation Criteria – Web, Mobile and Hardware Application 

 1.  Functionality 
 2.  Usability 
 3.  Innovation 
 4.  Independent Effort 
 5.  Presentation and Demonstration 

 Evaluation Criteria – Application of Science 

 1.  Appropriate for purpose 
 2.  Explanation of the scientific theory behind the product 
 3.  Innovation 
 4.  Independent Effort 
 5.  Presentation and Demonstration 

 Evaluation Criteria - Innovative Product 

 1.  Appropriate for purpose 
 2.  Functionality 
 3.  Innovation 
 4.  Independent Effort 
 5.  Presentation and Demonstration 

 ேமல�க �பரங்க�க்� :  http://yarlithub.org/ygc  அல்ல� 0767673158 
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