நன்னடத்தை அமிக்தை
எழுத்ைாளர்ைளுக்கு:


சமூகச்சாரத்திற்கு
எழுத்தாரரின்

ஆக்கமான்றம

மசாந்த

சர்ப்பிப்பதனூடாக

பறடப்மபன்பறதமம்

அவ்லாக்க

வலமமங்கும்

குமித்த

சர்ப்பிக்கப்பட்டு

மலரிிடப்படாதமதன்பறதமம் எழுத்தாரர் ஒப்னக்மகாள்கிமார்.


லறப்படங்கள்

னள்ரிலிபங்கள்

மபமப்பட்டிருப்பின்
இருந்து

அதற்கான

முறமாக

வபான்மறல

சம்தம்

வலவமவதனும்

அவ்லாக்கங்கரின்

மபமப்பட்டிருத்தல்

வலண்டும்.

ஆக்கங்கரியிருந்து

பதிப்னரிறாரர்கரிடம்

அவ்லாமல்யாது

முறமவகடுகள்

இடம்மபற்மிருக்குாின அதற்கான மபாறுப்றப இவ்லிதழ் ஏற்றுக்மகாள்ராட்டாது.


இவ்லிதழுக்காக

ஏற்றுக்மகாள்ரப்படும்

ஆக்கங்கரின்

ஆசிரிர்கள்

அவ்லவ்

ஆக்கங்கரின் உள்ரடக்கங்கள் Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License
இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு ீ ர உபவாகிக்கப்படுலறத ஏற்றுக்மகாள்கிமார்கள்.


இவ்லிதறில்

மலரிலரும்

குற்மச்சாட்டுக்கள்
நிிக்கப்படும்

ஆக்கங்களுக்மகதிான

அறனத்தும்

இவ்லிதறாசிரிரினதும்

திப்பாய்வுறாரர்

எடுத்துக்மகாள்ரப்படும்.

கருத்துக்றகாடல்

வுpசாறை

குறாினதும்
முடிலில்

மதாடர்பான

அலது

லிருப்பின்

தகுந்த

லிசாறைகளுக்கு

அத்தறக

குற்மங்கள்

வபரில்

ஏவதனும்

நிரூபிக்கப்பட்டால் குமித்த ஆக்கம் அது மலரிான இதறியிருந்து நீக்கப்படுலவதாடுää
அது

மதாடர்பாக

குமித்த

அவ்லாய்வலட்டிற்கு
சர்ப்பிக்கப்படும்
முன்கூட்டிவ
அல்யது

எழுத்தாரர்

நிதிமதலிரித்த

ஆய்வலடுகரில்
அமிப்பட்டால்

தருாறு

கருத்துக்றகாடல்களும்

ஏவதனும்

அமிலிக்கப்படும்.

கருத்துக்றகாடல்கள்
அவ்லாய்;வலட்றட

அரறலப்மபாறுத்து

எழுத்தாரற

நிறுலனத்திற்கும்ää

நிறுலனத்திற்கும்

இதறாசிரிர்

கருத்துக்றகாடயின்

திருத்தித்

பைினரிமம்

குமிப்பிட்ட

வகாருலதற்குான

வற்குமிப்பிடப்பட்ட

காைப்படுலது
நிாகரிப்பதற்கும்

சிய

பகுதிகறரத்

உரித்துறடலாகிமார்.

நிதிகளுக்கு

சு

லிதிலியக்கானதல்ய

என்பறத கலனத்திற்மகாள்ரவும்.


ஆய்வலடுகள் இறை ஆசிரிர்கறர உள்ரடக்கிமதனின்ää குமித்த ஆய்வலட்டுக்கான
அலர்கரின்

பங்கரிப்ன

சர்ப்பிக்குாறு
ஒவ்மலாரு

என்பன

குமிப்பிடப்படல்
அறனத்து

எழுத்தாரர்கள்

எழுத்தாரரும்

நல்கினார்கள்
அறனத்து

ாமதன்பறத

வலண்டப்படுகின்மார்கள்.

எந்த

வபான்ம

வலண்டும்.

தகலல்கறரமம்

மதரிலாகக்குமிப்பிடும்

மபர்க்

என்ன

லிபங்கள்

இவ்லாலைத்தில்

ஆசிரிர்கள்
அமிந்வத

லறகான

ஆய்வலட்டில்

இறை

பங்கரிப்பிறன
ிகத்மதரிலாகக்

லறங்கப்பட்டிருக்கும்

ஆசிரிர்கள்

றலத்துள்ரனர்

ஒன்றமமம்

குமிப்பிடப்பட்டுள்ர

அரலிற்கு

சர்ப்பிக்கப்படும்

பங்கரிப்பாரர்களும்

வகாறல

என்பறத

உள்ரடங்கயாக
நிரூபிக்கும்

ஓர்

ஆதாாக இந்த ஆலைம் கருதப்படும். எனவல சர்ச்றசக்குரி கருத்துக்கள் ாவதனும்
ஆய்வலட்டில்
இறை

இடம்மபறுலறத

ஆசிரிர்கராக

பங்கரிப்னகள்

ஒப்னற

தலிர்த்துக்மகாள்ரல்

குமிப்பிடப்பட
அல்யது

வலண்டும்

நன்மிகூமலுக்கு

அலசிம். ாருறட

என்பது

மதாடர்பாகவும்

ாத்திம்

மபர்கள்
ாருறட

ட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக

இருக்க வலண்டும் என்பது மதாடர்பாகவும் ிகக்கலனாக தீர்ானங்கறர எடுக்குாறு
கட்டுற

ஆசிரிர்கள்

வலண்டப்படுகிமார்கள்.

கருத்துக்கள்

பகுப்பாய்வுகள்

ற்றும்

மதாறி;நுட்ப உதலிகறர நல்கிலர்கரின் மபர்கள் ஒப்னறில் குமிப்பிடப்படுலதும்
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ிகமுக்கிான

உதலிகறர

லறங்கிலர்கரின்

மபர்கள்

ாத்திவ

இறை

ஆசிரிர்கராகக் குமிப்பிடப்படுலதுவ மபாது லறக்காக உள்ரமதன்பறத ஆசிரிர்கள்
கலனத்திற்மகாள்தல் வலண்டும்.


ஆய்வுக்கான

நிதிமதலிரித்தலர்கள்

(இருப்பின்)

ஒப்னறில்

அலர்கரது

மபர்கள்

குமிப்பிடப்பட முடிமம்.

இைழாசிரிர்ைளுக்கு


சர்ப்பிக்கப்படும்

எல்யா

ஆய்வலடுகளும்

பக்கச்சார்பற்ம

முறமில்

உடனுக்குடன்

திப்பீடு மசய்ப்படுலதற்கு இதறாசிரிர்கள் எல்யா சூழ்நிறயகரிலும் துறைநிற்பர்.


திப்பீட்டாரர்கள்

ார்

என்பது

தலிர்ந்தää

றகரிக்கப்பட்ட

ஆய்வலடு

ஒன்று

மதாடர்பியான ஏறன எல்யா லிதான லிபங்கறரமம் கட்டுற ஆசிரிர்களுக்கு
லறங்க

இதறாசிரிர்கள்

அணுகுமுறம

இவ்லிதழ்

கடறப்பட்டலர்கராகின்மனர்.
ீ தான

கட்டுறாசிரிர்கரின்

அத்தறக

எரி

நம்பிக்றகற

வலும்

அதிகரிக்கும்.


ஆய்வலடுகள்

மதாடர்பாக

ாட்டார்கள்.

சர்ப்பிக்கப்படும்

உடனுக்குடன்

இதறாசிரிர்கள்
எல்யா

தன்னிச்றசான

ஆய்வலடுகளும்

எடுத்துக்மகாள்ரப்படுலதற்கான

ஒப்னக்மகாள்கிமார்கள்.
முறமவகடுகள்

எவ்லாமாினும்

இடம்மபற்மிருப்பது

முடிவுகறர

தான

உரிறற

சர்ப்பிக்கப்படும்
அமிலரும்

திப்பீட்டுக்கு
இதறாசிரிர்கள்

ஆய்வலடுகரில்

பட்சத்தில்

எடுக்க

ஏவதனும்

இதறாசிரிர்கள்

அவ்லாய்வலடுகறர நிாகரிக்கவலா சீாய்வு மசய்மாறு ஆசிரிர்கறரப் பைிக்கவலா
முடிமம். கருத்துக்றகாடல்கள் வபான்ம முறமக்வகடுகள் மதாடர்பான நறடமுறமகள்
பற்மி

லிரிலான

லிரக்கத்றதப்

மபற்றுக்மகாள்லதற்கு

கட்டுறாசிரிர்களுக்கான

நன்னடத்றத அமிக்றகற லாசிக்கவும்.


இதறாசிரிர்களுள் ஒருலர் இவ்லிதழுக்கு கட்டுறமான்றம சர்ப்பிக்க லிரும்பினால்
தகுதிமறட

வலமமாருலர்

இதறாசிரிருக்கான

அறனத்துப்

அக்குமிப்பிட்ட

கட்டுறமடன்

மதாடர்னறட

மபாறுப்னக்கறரமம்

தற்காயிகாக

ஏற்றுக்மகாள்லார்.

அவ்லாறு கட்டுறமான்றம சர்ப்பிக்கும் இதறாசிரிர் ஏறன எழுத்தாரர்களுக்கு
லறங்கப்படும்

தகலல்களுக்குதிகாக

அனுதிக்கப்படாட்டார்.

வலமமந்த

அக்குமித்த

தகலல்கறரமம்

கட்டுறின்

மபற்றுக்மகாள்ர

திப்பீட்டுச்மசன்முறமில்

எவ்லிதான சலுறககளும் இடம்மபமாட்டாது.


மலரிிடப்படாத
லிபங்கரினதும்

கட்டுறகரினதும்
இகசித்தன்ற

கட்டுற

இதறாசிரிர்கரினால்

திப்பாய்வுறாரர்கரின்
வபைப்படும்.

திப்பீட்டின்

பின்னர் ஏற்றுக்மகாள்ரப்பட்ட அறனத்து கட்டுறகரினதும் இகசித்தன்றமம் அறல
மலரிிடப்படும் லற வபைப்படும்.


சர்ப்பிக்கப்படும்

கட்டுறகள்

திப்பாய்வுறாரர்களுக்கு
அக்கட்டுறகள்
இதறாசிரிர்கள்

சார்ந்த

துறமகரில்

இதறாசிரிர்கள்

ஏற்றுக்மகாள்ரப்பட்டற
எழுத்தாரர்களுக்கு

அல்யது

வதர்ச்சி

கட்டுறகறர

மபற்ம

அனுப்பிறலப்பர்.

நிாகரிக்கப்பட்டற

அமிலிப்பார்கள்.

இரு

மதாடர்பாக

கட்டுறமான்று

ஏற்றுக்மகாள்ரப்படுதல் மதாடர்பாக திப்பாய்வுறாரர்களுக்குள் கருத்து முண்பாடு
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நியவுவானால்ää

அக்கட்டுற

இதறாசிரிரினால்

மூன்மாலது

திப்பீட்டாரர்

ஒருலருக்கு அனுப்பி றலக்கப்பட்டு கருத்து மபமப்படும்.


மலரிிடப்படாத
மபமப்படும்

(அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

அல்யது

உள்ரடக்கங்கள்

இதறாசிரிர்கரால்

அலர்கரது

நிாகரிக்கப்பட்ட)

கட்டுறகரியிருந்து

அக்கட்டுறாசிரிரின்

அனுதிின்மி

மசாந்த

ஆக்கங்கரில்

பன்படுத்திமகாள்ரப்பட

முடிாது.

ைிப்பாய்வுதாளர்ைளுக்கு


திப்பாய்வுறாரர்களும்
காய

லறறமக்குள்

இதறாசிரிர்களும்

தக்குள்

திப்பாய்வுறாரர்கள்

இைங்கி

தது

குமித்துக்மகாண்ட

திப்பாய்வுறப்பைிற

நிறமவலற்மிக்மகாடுத்தல் வலண்டும்.


லறங்கப்படும் கட்டுறகறர திப்பாய்வுற மசய்லது மதாடர்பில் வநப்பற்மாக்குறம
அல்யது

வதர்ச்சிின்ற

அக்குமித்த

கட்டுறகறர

வபான்ம

இன்வனான்ன

திப்பாய்வுறாரர்கள்

பிச்சிறனகள்
உடனடிாக

காைப்படுாின்

இதறாசிரிர்கரிடம்

ீ ர ஒப்பறடத்தல் வலண்டும்.


திப்பாய்வுறக்காக

லறங்கப்பட்ட

கட்டுறகரின்

இகசித்தன்றற

பாதுகாக்கக்கூடிலர்கராக திப்பாய்வுறாரர்கள் காைப்படுலர்.


குமித்த

கட்டுறமான்மின்

உள்ரடக்கத்துடன்

அல்யது

ஆசிரிருடன்

திப்பாய்வுறாரருக்கு ாதாினும் கருத்து முண்பாடுகள் இருப்பின் அக்கட்டுற
உடனடிாக இதறாசிரிரிடம் ஒப்பறடக்கப்படுதல் வலண்டும்.


சர்ப்பிக்கப்பட்ட
ாற்மங்கள்

கட்டுறமான்று

மசய்துத்தப்படுாறு

லிரக்கங்கள்

நிாகரிக்கப்படும்
வகாப்படும்

திப்னறாரர்கரினால்

பட்சத்தில்

பட்சத்தில்

அல்யது

அதற்கான

இதறாசிரிர்களுக்கு

முக்கி

லிலான

லறங்கப்படும்.

எழுத்தாரர்கள் தது ஆய்வுகரின் தத்றத எதிர்காயத்தில் வலும் உர்த்திமகாள்ளும்
வநாக்கில்ää

திப்னறாரர்கரிடிருந்து

மபமப்பட்ட

அவ்லிரக்கங்கள்

குமித்த

எழுத்தாரர்களுக்கும் லறங்கப்படும்.


திப்பாய்வுறக்காக
எறதவனும்

லறங்கப்படும்

மலரிிடப்படாத

திப்பாய்வுறாரர்கள்

தது

மசாந்த

கட்டுறகரின்

உள்ரடக்கங்கள்

ஆக்கங்களுக்காக

பன்படுத்தி

மகாள்ராட்டார்கள்.
சமூகச்சாரானது திப்பாய்வுற ற்றும் மலரிீட்டு மசன்முறமகரினூடாக அதிகூடி
தத்றத

தக்கறலத்து

உள்ரடக்கம்

மகாள்ர

மதாடர்பான

முற்சிக்கும்
எவ்லிதான

ஏற்றுக்மகாள்ராது.
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அவதவலறர

மலரிிடப்படும்

சட்டரீதிான

ஆக்கங்கரின்

மபாறுப்னகூமல்கறரமம்

