ஆய் வுக் கட்டுரைக்கான விதிமுரைகள்
I. கட்டுரை எழுதும் முரை
1. ஆய் வுக் கட்டுரை வழங் கும் ஆய் வாளை்கள் தங் கள் கட்டுரைரய தமிழ் அல் லது ஆங் கிலத்தில் வழங் க
வவண்டும் .
2.

ஆய் வாளை்கள் தங் கள் ச ாந்த ் சிந்தரையில் உருவாை கட்டுரைகரளவய அனுப்ப வவண்டும் .

3.

இைண்டு வபருக்கு வமல் வ ை்ந்து எழுதிய ஆய் வுக் கட்டுரைகள் ஏற் கப்படமாட்டாது.

4.

இைண்டு ஆய் வாளை்கள் இரணந்து கட்டுரை வழங் கும் சபாழுது சதாடை்புசகாள் ள வவண்டிய
ஆய் வாளை் (Corresponding Author ) சபயருக்குமுை் * எை் ற குறியீட்டால் சுட்ட வவண்டும் .

5.

ஆய் வுக் கட்டுரைகள் A4 தாளில் மூை் று பக்கங் களுக்கு மிகாமல் இருத்தல் வவண்டும் . ஆய் வுக்
கட்டுரைகளிை் முை் னுரை, முடிவுரை ஒரு பத்தி அளவில் (5 வைிகளில் ) அரமதல் வவண்டும் .

6.

ஆய் வுக் கட்டுரைரய Unicode எழுத்துருவில் அனுப்புதல் வவண்டும் . ஆய் வுக் கட்டுரையிை் தரலப்பு 11

point அளவில் தடித்த எழுத்துக்களிலும் பக்கத் தரலப்புகள் 10 point அளவில் தடித்த எழுத்துக்களிலும்
இருத்தல் வவண்டும் . ஒரு பத்திக்கும் மற் சறாரு பத்திக்குமாை இரடசவளி Double line space அளவிலும்
ஒரு வைிக்கும் மற் சறாரு வைிக்குமாை இரடசவளி, பக்கத் தரலப்பிற் கும் பத்திக்குமாை இரடசவளி,
அட்டவரண இருப்பிை் அதற் குைிய இரடசவளி அரைத்தும் Single line space இரடசவளியில்
இருத்தல் வவண்டும் .
7.

ஆய் வாளை்கள் சுருக்கக் குறியீடுகரளப் பயை் படுத்துவரதத் தவிை்க்க வவண்டும் . இலக்கியப்
பரடப்புகளிலிருந்து ாை் று சுட்டும் வபாது புறநானூறு, 251 எை் றும் முல் ரலப்பாட்டு, அடி 150 எை் றும்
குறிப்பிடவும் . ப..5 எை் பரதத் தவிை்த்து பக்கம் 5 எை் றும் பக். 5, 6 எை் பரதத் தவிை்த்து பக்கங் கள் 5, 6
எை் றும் குறிப்பிடவும் .

8.

தமிழ் வமற் வகாள்

ாை் றுகரளப் பிை் வருமாறு குறிப்பிட வவண்டும் .

நாளிதழ் ச ய் தி - ச ய் தித்தாளிை் சபயை், நாள் (16-01-2018), பக்கம்
இரணய ் ச ய் தி
- இரணய முகவைி, இரணய ் ச ய் தியிை் தரலப்பு
ஆய் வவட்டு ச
்
ய் தி
- ஆய் வாளை் சபயை், ஆய் வவட்டிை் ஆய் வுத்தரலப்பு (முரைவை்பட்ட
ஆய் வவடு / இளம் முரைவை்பட்ட ஆய் வவடு / எம் .ஏ. பட்ட ஆய் வவடு)
ஆண்டு, பக்கம்
கள ஆய் வு ச
்
ய் தி
- களஆய் வுத் தகவலாளை் சபயை், பணி, இடம் , நாள்
வநா்காணல் ச ய் தி
- வநா்காணல் தருபவா் சபயை், பணி, இடம் , நாள்
சதாரலக்காட்சி ச
்
ய் தி
- ச ய் தியாளை்கள் சபயை், நிகழ் சி
் யிை் சபயை், சதாரலக்காட்சியிை்
சபயை்,
நாள்
9.

தமிழ் க்கட்டுரைகளாக இருப்பிை் அதை் ஆய் வு சு
் ருக்கத்ரத ஆங் கிலத்தில் தை விருப்பமுரடவயாை்
ஒரு பக்க அளவில் தைலாம் ; ஆங் கிலக் கட்டுரைகளாக இருப்பிை் அதை் ஆய் வு ் சுருக்கத்ரதத் தமிழில்
தை விருப்பமுரடவயாை் ஒருபக்க அளவில் தைலாம் ; இல் ரலசயைில் தமிழ் அல் லது ஆங் கிலத்தில்
தைலாம் .

10. ஆய் வாளா்கள்
ஆய் வுக்கட்டுரையிை்
வதை்வு ச
்
ய் திக்குப்பிை்
கட்டுரை
சதாடை்பாை
புரகப்படங் கவளா (Photos) ஒலிஒளிப் படங் கவளா (Videos) இருந்தால் , புரகப்படங் கரள ஐந்து எை் னும்
எண்ணிக்ரகக்கு வமல் மிகாமலும் ஒலி ஒளிப்படங் கரள சமாத்தம் மூை் று நிமிடங் களுக்கு மிகாமலும்
அனுப்புதல் வவண்டும் . புரகப்படங் கள் , ஒலிஒளிப் படங் கள் ச ாந்தமாைதாக இருக்க வவண்டும் .
இரணயத்தில்
பதிவிடப்பட்ட,
காப்புைிரம
சபற் ற
படங் கரள
அனுப்பிைால்
அதற் காை
விதிமீறல் களுக்கு ஆய் வுக்கட்டுரையாளவை சபாறுப்பாவாை்.
II. கட்டுரை சமை்ப்பிக்கும் முரை
ஆய் வாளை்கள் தங் கள் மிை் ைஞ் ல் முகவைி வாயிலாக மிை் -ஆய் விதழ் இரணயத்தில் தங் கள்
கட்டுரைகரள ் மை்ப்பிக்க வவண்டும் .
III. கட்டுரை தெைிவு தசய் யப் படும் முரை
1.) ஆய் வு வல் லுநை்குழு, தைமாை கட்டுரைகரளத் வதை்;ந்தபிை் ஆய் வாளை்களுக்குத்

சதைிவிக்கப்படும் .
2.) வதை்வுசபறாத கட்டுரைகரளத் திருப்பி அனுப்ப இயலாது.
3.) வதா்வு ச ய் யப்பட்டு இம் மிை் -ஆய் விதழில்
கிரடயாது.
IV. காப் புைிரம விண்ணப் பப் படிவம் நிைப் புெல்
வதை்ந்சதடுக்கப்பட்ட கட்டுரை ஆய் வாளை்கள்
நிரறவுச ய் து தருதல் வவண்டும் .

சவளியிடப்படும் கட்டுரைகளுக்குக் கட்டணம்

மிை் -ஆய் விதழ்

காப்புைிரமக்காை

V. சான்றிெழ் வழங் கல்
இம் மிை் -ஆய் விதழில் சவளியிடப்படும் கட்டுரையாளை்களுக்கு அஞ் ல் வழியாக ்
வழங் கப்படும் .

படிவத்ரத

ாை் றிதழ் கள்

