அனைத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம்

10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு
2019-ஆம் ஆண்டு சூலலத் திங்கள் 3 முதல் 7 வலர, சிகாககா
பெருமதிப்புக்குரிய தமிழ் அறிஞர் பெருமக்களே,
வணக்கம். உலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம் (IATR) பதொடங்கப்ெட்ட 1964-ஆம் ஆண்டு முதல் இதுவரை 9 உலகத் தமிழ்
ஆைொய்ச்சி மொநொடுகள் நரடபெற்றுள்ேன. நரடபெற்ற மொநொடுகளில் பெரும்ெொலொனரவ அைசியல் பதொடர்ளெொடும் அைசொங்கத்
துரணளயொடும் நடத்தப்ெட்டன. மன்றத்தின் முதன்ரமயொன ளநொக்கமொன தமிழ் ஆய்வுக்கு முதலிடம் பகொடுத்து அடுத்துவரும்
10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆைொய்ச்சி மொநொடு சிகொளகொவில், 2019-ஆம் ஆண்டு, சூரலத் திங்கள் 3 முதல் 7-ஆம் நொள்
வரை நரடபெற உள்ேது. இந்த மொநொடு அரனத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றத்தின் துரணளயொடும், வட அபமரிக்கத் தமிழ்ச்
சங்கப் ளெைரவ (FeTNA) மற்றும் சிகொளகொ தமிழ்ச் சங்கத்தின் (CTS) ஒத்துரைப்ளெொடும் நரடபெற இருக்கின்றது.
உலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றத்தின் முதன்ரமயொன ளநொக்கம்:
"பெொதுவொகத் திைொவிடம் ெற்றியும் சிறப்ெொகத் தமிழ் ெற்றியும் பசய்யப்ெடும் ஆய்வுகள் ெல்ளவறு துரறகளில்
அறிவியல் முரறயில் பசய்வதற்கொன ஊக்குவித்தலும், இவற்ளறொடு பதொடர்புரடய பிறத்துரறகளில் ஆய்வுகள்
பசய்து வரும் அறிஞர் பெருமக்களேொடும், உலக நிறுவனங்களேொடும் பநருங்கிப் ெங்குக்பகொள்ளுதலும் ஆகும்."
இம்மன்றத்தின் தரலயொய ளநொக்களம 10-ஆம் உலகத் தமிழ் மொநொட்டின் அடிப்ெரட ளநொக்கமொக அரமந்துள்ேது: "தமிழினம்,
தமிழ் பமொழி, இலக்கியம், ெண்ெொடு, நொகரிகம் ஆகியவற்றின் பதொன்ரமரய, புது வைலொற்றியல் ளநொக்கிலும், அறிவியல்
அடிப்ெரடயிலும், ஒப்பியல் முரறயிலும் ஆய்வு பசய்தல்." இரவ ெற்றிய உண்ரமகரே உலகம் அறிதல் ளவண்டும்
என்ெது இம்மொநொட்டின் தரலயொய குறிக்ளகொள்.
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இத்துடன் இரணக்கப்ெட்ட ஆைொய்ச்சி தரலப்புகள் இம்மொநொட்டின் அடிப்ெரட ளநொக்கத்ரதப் ெல்ளவறு ளகொணங்களில்
விரிவுெடுத்திக் கொட்டுெரவ. ஆைொய்ச்சித் தரலப்புகளும், ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரைச் சுருக்கத்ரதயும் (Abstract), ஆைொய்ச்சி
முழுக்கட்டுரைரயயும் (Full Research paper), அனுப்ெ ளவண்டிய முரறகளும், இம்மடலுடனும், மொநொடு ெற்றிய கணினி
அறிவிப்பிலும் கண்டுபகொள்ே ளவண்டுகிளறொம். அறிஞர்கள் சிறந்த ஆைொய்ச்சிகரேச் பசய்து முடிக்க விரைகின்ளறொம்.
நீங்கள் இந்த ஆய்வுகரேச் சிறப்ெொகச் பசய்யவும், உங்கரே மொநொட்டில் கொணவும் விரைகின்ளறொம். மீண்டும் நன்றி,
வணக்கம்.
அன்புடன்

புலவர், முரனவர் பிைொன்சிசு ச. முத்து
பெொதுச் பசயலொேர், அரனத்துலகத் தமிழ் ஆய்வு மன்றம்
தரலவர், ஆய்வுக் குழு
10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆைொய்ச்சி மொநொடு
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10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு
2019-ஆம் ஆண்டு சூலலத் திங்கள் 3 முதல் 7 வலர, சிகாககா
(ஆராய்ச்சிக் கட்டுலரகளின் தலலப்புகள்: சுருக்கம்)
2019-ஆம் ஆண்டு, சூரலத் திங்கள் சிகொளகொவில் நரடபெற உள்ே உலகத்தமிழ் ஆைொய்ச்சி மொநொட்டின் சிறப்பு
ளநொக்கங்கள்; தமிழில் உள்ே பசவ்விலக்கியங்கரே உலகிற்கு அறிமுகப் ெடுத்துதல்; தமிைர், தமிழ் பமொழி, இலக்கியங்கள்,
ெண்ெொடு, நொகரிகம் ஆகியவற்றின் ெைரமயும், தனிச்ச்சிறப்ரெயும் ஆய்வு பசய்தல் ஆகியரவ ஆகும். அத்துடன் தமிழ்
அறிஞர் பெருமக்கள் தற்கொல தமிழ் உரைநரட, ெொடல்கள் ஆகியவற்ரறயும் ஆய்வு பசய்ய ளவண்டும் என இந்த மொநொடு
ஊக்குவிக்கின்றது. இந்ளநொக்கங்கள் சிறப்புற, பவற்றிபெற, கீழ்கண்ட தரலப்புகளில் ஆழ்ந்த ஆய்ளவொடு அைகுற எழுதப்ெட்ட
ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரைகள், இம்மொநொட்டில் இடம்பெற வைளவற்கப்ெடுகின்றன.

ஆைொய்ச்சிப் பிரிவுகள்
1. பசவ்விலக்கியங்கள் (சங்க இலக்கியங்கள்)
2. தமிைரின் ெைங்கொல நொகரிகம்
3. பதொல்கொப்பியம்
4. திருக்குறள்
5. அறிஞர் பெருமக்கரேப் ெற்றிய ஆய்வு
6. தமிழ் இரசயும் கரலகளும்
7. தற்கொலத் தமிழ் இலக்கியங்கள்
8. தமிழ் பமொழியும் பமொழியியலும்

தரலப்புகள்
1. பசவ்விலக்கியங்கள்
− தமிழ்ச் பசவ்விலக்கியங்களும் பிறபமொழிச் பசவ்விலக்கியங்களும்: ஒரு ஒப்பீடு.
− சங்க இலக்கியங்கள் தமிழ்ப் ெண்ெொட்டின் கருவூலம்
− சங்க இலக்கியங்கள் கொட்டும் தமிைக வைலொறு
2. தமிைரின் ெைங்கொல நொகரிகம்
− மைபியல் (Genetics), மைபியல் வழிமுரற (Genographics) அடிப்ெரடயில் தமிைர் ளதொற்றமும் ெைவலும்
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− தமிழ் நொகரிகத்தின் ெரைரமரய வைலொறு, அகழ்வொய்வு, நிலவியல் ஆகியரவக் கொட்டும் ஆதொைங்களேொடு
ஆய்வு பசய்தல்
− சிந்துபவளி நொகரிகம் ெற்றிய புதிய கண்டுபிடுப்புகள். சிந்துபவளிளயொடு தமிழ் நொகரிகம் ஆகிய பிற
நொகரிகங்கரே ஒப்பிடுதல்
− பதன்னிந்தியொவில் உள்ே ஆதிச்சநல்லூர், பெொருந்தல், கீைடி ஆகிய இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ட
அகழ்வொய்வுச் சொன்றுகளும் ெைங்கொல தமிைர் நொகரிகமும்.
− தமிைரின் ெைங்கொல நொகரிகம் ெற்றிக் கல்பவட்டுகள், மொந்தஇயல் ஆதொைங்கள்
3. பதொல்கொப்பியம்
− பதொல்கொப்பியமும் பிறபமொழி இலக்கியங்களும்: ஒரு ஒப்ெொய்வு
− ஐந்திரணக் கருத்துக்களும் அகப்பெொருள் மைபும்
− பதொல்கொப்பியத்தில் இரடச்பசருகல்
− பதொல்கொப்பியக் கொலம்
4. திருக்குறள்
− திருவள்ளுவர், "உலக மக்களின் அறநூல் புலவன்." (“The Bard of Universal man“ Dr. G.U.

Pope).
− திருக்குறள் ெண்ரடத்தமிைர்தம் ெண்ெொட்டு நொகரிகக் கருவூலம்.
− திருக்குறள் தற்கொல வொழ்க்ரகக்கும் வழிகொட்டும் அறநூல்
− திருக்குறளும் பிறபமொழியில் உள்ே அறநூல்களும்; ஒரு ஒப்ெொய்வு
− பிற நொடுகளில் திருக்குறளுக்கு வைளவற்பு
5. அறிஞர் பெருமக்கரேப் ெற்றிய ஆய்வு
− அறிஞர் பெருமக்கள் ெைங்கொல, இரடக்கொல, மற்றும் தற்கொலத் தமிழ் பமொழி, இலக்கியம், ெண்ெொடு,
நொகரிகம் ஆகிய இவற்றின் ஆய்வுகளுக்குத் தந்த பெரும் ெங்களிப்பு (ஒவ்பவொருவர் ெங்களிப்ரெயும்
தனிப்ெட ஆய்வு பசய்து ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரை எழுதவும். அறிஞர் பெருமக்கள் பெயர்கரே ஆைொய்ச்சித்
தரலப்புகளின் விரிவில் ெொர்க்கவும்).
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6. தமிழ் இரசயும் கரலகளும்
− தமிழ் இரச, கரலகள்; இவற்றின் ெைரம
− கருநொடக இரசயில் தமிழ் இரசயின் தொக்கம்
− ெைங்கொலத்தில் வைங்கிய தமிழ் இரசக் கருவிகள்
− தற்கொலத் திரைப்ெடப் ெொடல்களில் சங்க இலக்கியப் ெொடல்களின் தொக்கம்
7. தற்கொலத் தமிழ் இலக்கியங்கள்
− தமிழ் உரைநரட, பசய்யுட்கள் (ெொடல்கள்); இவற்றின் தற்கொல ளெொக்கு
− தற்கொல நொவல்களும் சிறுகரதரகளும்; இவற்றின் புதிய ளெொக்கு
− தமிழ்க்கல்விக்கும் ஆய்வுக்கும் கணினி ெயன்ெடும் வரககள்: ஒர் ஆய்வு.
8. தமிழ்பமொழியும் பமொழியியலும்
− பதொல்கொப்பியம்: அதில் பெொதிந்துள்ே பமொழியியல் நுணுக்கங்களும் இலக்கியக் ளகொட்ெொடுகளும்.
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10-ஆம் உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி மாநாடு
2019-ஆம் ஆண்டு சூலலத் திங்கள் 3 முதல் 7 வலர, சிகாககா
(ஆராய்ச்சிக் கட்டுலரகளின் தலலப்புகள்: விரிவு)
2019-ஆம் ஆண்டு, சூரலத் திங்கள் சிகொளகொவில் நரடபெற உள்ே உலகத்தமிழ் ஆைொய்ச்சி மொநொட்டின் சிறப்பு
ளநொக்கங்கள்; தமிழில் உள்ே பசவ்விலக்கியங்கரே உலகிற்கு அறிமுகப் ெடுத்துதல்; தமிைர், தமிழ் பமொழி, இலக்கியங்கள்,
ெண்ெொடு, நொகரிகம் ஆகியவற்றின் ெைரமயும், தனிச்ச்சிறப்ரெயும் ஆய்வு பசய்தல் ஆகியரவ ஆகும். அத்துடன் தமிழ்
அறிஞர் பெருமக்கள் தற்கொல தமிழ் உரைநரட, ெொடல்கள் ஆகியவற்ரறயும் ஆய்வு பசய்ய ளவண்டும் என இந்த மொநொடு
ஊக்குவிக்கின்றது. இந்ளநொக்கங்கள் சிறப்புற, பவற்றிபெற, கீழ்கண்ட தரலப்புகளில் ஆழ்ந்த ஆய்ளவொடு அைகுற எழுதப்ெட்ட
ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரைகள், இம்மொநொட்டில் இடம்பெற வைளவற்கப்ெடுகின்றன.

1. தமிழ்ச் பசவ்விலக்கியங்கள் அல்லது சங்க இலக்கியங்கள்:
1. தமிழ்ச் பசவ்விலக்கியங்கரேப் பிறபமொழிச் பசவ்விலக்கியங்களேொடு ஒப்பிட்டு ஆய்வு பசய்தல்:
2. புறநொனூறு, ெதிற்றுப்ெத்து, ெத்துப்ெொட்டு முதலிய பிற தமிழ்ச் பசவ்விலக்கியங்கள் தமிைர்ப் ெண்ெொட்டுக்
கருவூலங்கள்.
3. பசவ்விலக்கியங்களில் இயற்ரக.
4. தமிழ்ச் பசவ்விலக்கியங்களில் பெண்கள்.
5. தமிழ்ச் பசவ்விலக்கியங்கள் கொட்டும் ெண்ரடத் தமிைகத் தொழ்நிரலக் குடிமக்கள்.
6. தமிழ்ச் பசவ்விலக்கியங்கள் கொட்டும் ெைங்கொலக் கல்விநிரல.
7. இலக்கியளம வைலொறு அல்லது வைலொளற இலக்கியம்; இக்ளகொட்ெொட்டிரனப் புறநொனூறு, ெதிற்றுப்ெத்து
முதலிய பசவ்விலக்கியங்கள் மூலம் ஆய்வு பசய்தல்.

2. தமிழ் நொகரிகத்தின் ெைரமயும் அது உலபகலொம் ெைவிய வரகயும்;
1. தமிைர்த் ளதொற்றத்ரதயும் அவர் உலபகலொம் ெைவிய வரகயும் மைபியல் மூலமும் (genetics) மைபியல்
கொட்டும் வழிமுரற வரகயிலும் (genographics) ஆய்வு பசய்தல்.
2. தமிழ்ச் சங்கங்களும் தமிைர் நொகரிகமும் வேர்ந்த குமரி நொடு அல்லது குமரிக் கண்டம் ஒன்று இருந்தரமரய,
வைலொறு, இலக்கியம், அகழ்வொய்வு (archeology), நிலவியல் (geology) ளெொன்ற அறிவியல் சொன்றுகளேொடு
நிறுவ ஆய்வு பசய்தல்.
3. ெைந்தமிைர்ப் ெொண்ெொட்டிரனக் கீளை கொணும் ெைம்பெரும் ெண்ெொடுகளேொடு ஒப்ெொய்வு பசய்தல்.
அ) எகிப்தியர் ெண்ெொடு.
ஆ) எெளையர் ெண்ெொடு.
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இ) கிளைக்கர் ெண்ெொடு.
ஈ) ளைொரமயர் ெண்ெொடு.
உ) சீனர் ெண்ெொடு.
4. உலகத்தின் ெைம்பெரும் நொகரிக வேர்ச்சியில் தமிைர்ப் ெங்கீடு (contribution); கீழுள்ே நொகரிகம்
ஒன்றிரனத் ளதர்ந்பதடுத்து ஆய்வு பசய்க.
அ) சிந்துபவளி நொகரிகம்.
ஆ) சுளமரிய நொகரிகம்.
இ) பமசெட்ளடொமியொ, அக்ளகடின் நொகரிகம்.
ஈ) எகித்திய நொகரிகம்.
உ) மத்தியதரைக்கடல் நொகரிகம்.
5. ெைந்தமிைர் நொகரிகம் குறித்து இைொசு அடிகேொரின் (Rev. Fr. Heras S.J.) கண்டுபிடுப்புகள்.
6. ெைந்தமிைர் நொகரிகம் குறித்து ளெைொசிரியர் அசுளகொ பெொர்ளெொலொவின் (Asko Parpola) கண்டுபிடுப்புகள்.
7. ெைந்தமிழ் நொகரிகம் குறித்து புதுச்ளசரி ெல்கரலக்கைகப் ளெைொசிரியர் இைொசன் அவர்களின் அகழ்வொய்வு
கண்டுபிடுப்புகள்.
8. பதன்னிந்தியொவில் ஆதிச்சநல்லூர், பெொருந்தல், கீைடி முதலிய பிற இடங்களில் பசய்யப்ெட்ட
அகழ்வொய்வுகள்.
3. பதொல்கொப்பியம்
1. பதொல்கொப்பியமும் தற்கொல பமொழியியலும்.
2. பதொல்கொப்பியர் கொலம்.
3. பதொல்கொப்பியத்தில் இரடச்பசருகல்கள்.
4. ஐந்திரணக் கருத்தும் தமிழின் அகப்பெொருள் மைபும்.
5. பதொல்கொப்பியமும் கீளை கொணும் பிறபமொழி இலக்கண நூல்களும்: ஒரு ஒப்ெொய்வு. இவற்றில் ஒன்றிரன
ளதர்வு பசய்து ஆய்வு பசய்க.
அ) கிளைக்க இலக்கண நூல்கள்.
ஆ) இலத்தீன் இலக்கண நூல்கள்.
இ) எெளைய இலக்கண நூல்கள்.
ஈ) வடபமொழி இலக்கண நூல்கள்.
உ) கன்னட இலக்கண நூல்கள்.
ஊ) பதலுங்கு இலக்கண நூல்கள்.
எ) மரலயொே இலக்கண நூல்கள்.
ஏ) பிறபமொழி இலக்கண நூல்கள் (பமொழிரயக் குறிப்பிடுக).
6. பதொல்கொப்பியம் முதல் நன்னூல் வரை:
அரசர் அருளாளர்
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பதொடர்ந்துவரும் தமிழ் இலக்கண மைபுகள்.
4. திருக்குறள்
1. திருவள்ளுவர், “உலக மக்களின் அறநூல் புலவன்” (‘The Bard of Universal Man’ Dr. G U Pope).
2. திருக்குறள் ெண்ரடத்தமிைர்தம் ெண்ெொட்டு நொகரிகக் கருவூலம்.
3. திருக்குறளும் வொழும் வழிமுரறகளும் (the art of living).
4. திருக்குறள், தற்கொல வொழ்க்ரகக்கும் வழிகொட்டும் அறநூல்.
5. திருக்குறளும் கீளை கொணும் பிற அறநூல்களும்: ஒப்ெொய்வு. கீழுள்ே ஒன்றிரனத் ளதர்ந்பதடுத்து ஆய்வு பசய்க.
அ) கிளைக்க அறநூல்கள்.
ஆ) இலத்தீன் அறநூல்கள்.
இ) வடபமொழி அறநூல்கள்.
ஈ) பிறபமொழி அறநூல்கள் (குறிப்பிடுக).
6. திருக்குறளுக்கு பிற நொடுகளில் இருக்கும் வைளவற்பு: ஆய்வு.

5. அறிஞர் பெருமக்கரே ெற்றிய ஆய்வு
1. கீழ்கண்ட அறிஞர் ெைங்கொல, இரடக்கொல, மற்றும் தற்கொலத் தமிழ் பமொழி, இலக்கியம், ெண்ெொடு, நொகரிகம்
ஆகிய இவற்றின் ஆய்வுகளுக்குத் தந்த பெரும் ெங்களிப்பு (ஒவ்பவொருவர் ெங்களிப்ரெயும் தனிப்ெட ஆய்வு
பசய்து ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரை எழுதவும்).
அ) மரறமரல அடிகேொர்.
ஆ) விபுலொனந்த அடிகேொர்.
இ) தனி நொயக அடிகேொர்.
ஈ) ெரிதிமொற் கரலஞர்.
எ) ளதவளநயப் ெொவொணர்.
ஏ) கமில் சிலபில் (Kamil Zvelebil).
உ) ஏ ளக இைொமநுசன் (A K Ramanujan).
ஊ) ஆர் கு அசர் (R K Asher).
ஐ) சொர்சு ஆர்ட் (George Hart).
ஒே) பிற அறிஞர் பெருமக்கள் (யொர் என்று குறிப்பிடுக).
6. தமிழ் இரசயும் கரலகளும்
1. தமிழ் இரச, கரலகள்: இவற்றின் ெைரம
2. கருநொடக இரசயில் தமிழ் இரசயின் தொக்கம்
3. ெைங்கொலத்தில் வைங்கிய தமிழ் இரசக் கருவிகள்
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4. தற்கொல திரைப்ெடப் ெொடல்களில் சங்க இலக்கியப் ெொடல்களின் தொக்கம்
7. தற்கொலத் தமிழ் இலக்கியங்கள்
1. தமிழ் உரைநரட, பசய்யுட்கள் (ெொடல்கள்): இவற்றின் தற்கொலப் ளெொக்கு
2. தற்கொல நொவல்களும் சிறுகரதரகளும்; இவற்றின் புதிய ளெொக்கு
3. தமிழ்க்கல்விக்கும் ஆய்வுக்கும் கணினி ெயன்ெடும் வரககள்: ஒர் ஆய்வு.
8. தமிழ்பமொழியும் பமொழியியலும்
1. பதொல்கொப்பியம்: அதில் பெொதிந்துள்ே பமொழியியல் நுணுக்கங்களும் இலக்கியக் ளகொட்ெொடுகளும்.
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ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரையின் சுருக்கமும் (abstract) ஆைொய்ச்சி விரிவுக் கட்டுரையும் அனுப்பும் முரறகள்
1. ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரை எங்கும் இதுவரை பவளியிடப்ெடொத முழுமுதல் ஆைொய்ச்சிக் கருத்துகள் பகொண்டதொக இருத்தல்
ளவண்டும்.
2. ஆைொய்ச்சியொேர்கள் “ஆைொய்ச்சி விரிவுக் கட்டுரைரய” அனுப்பும் முன்னர் அதன் சுருக்கத்திரன முதலில் அனுப்ெ
ளவண்டும். இந்தச் சுருக்கம் “ரமக்ளைொசொப்ட்” பசொல் பசயலியில் (Microsoft Word) இைண்டு ெக்கங்களுக்கு
மிகொமல் “யுனிளகொடு” முரறயில் (unicode format) இருத்தல் ளவண்டும்.
3. ஆைொய்ச்சிச் சுருக்கம் நவம்ெர் 30, 2018 ஆம் ளததிக்குள் பின்வரும் மின்னஞ்சல் வழியொக அனுப்புதல் ளவண்டும்.
மின்னஞ்சல் முகவரி

“academic-committee@icsts10.org”. பெறப்ெட்ட ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரைச்

சுருக்கங்கள் ஆய்வறிஞர் குழுவினைொல் (academic committee) சீைொய்வு பசய்யப்ெட்டு அந்த கட்டுரைச் சுருக்கம்
ஏற்புரடயதொ இல்ரலயொ என்ற முடிவுகள் டிசம்ெர் 31, 2018 ளததிக்குள் அறிவிக்கப்ெடும்.
4. ஏற்கப்ெட்ட ஆைொய்ச்சி சுருக்கத்தின் ஆசிரியர்கள் தங்கேது ஆைொய்ச்சி விரிவுக் கட்டுரைரய மொர்ச் 31, 2019 ஆம்
ளததிக்குள் அனுப்புதல் ளவண்டும். இந்தக் கட்டுரை “ரமக்ளைொசொப்ட்” பசொல் பசயலியில் (Microsoft Word)
முப்ெது ெக்கங்களுக்கு மிகொமல், “யுனிளகொடு” முரறயில் (unicode format), எழுத்தேவு 12-ஆக இருத்தல்
ளவண்டும். ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரைச் சுருக்கம், ஆைொய்ச்சி விரிவுக் கட்டுரை ஆகிய இைண்டும் தமிழிளலொ
ஆங்கிலத்திளலொ இருத்தல் ளவண்டும்.
5. ஆைொய்ச்சியொேர்கள் தங்கேது வொழ்க்ரகக் குறிப்பிரன (biodata/resume), 200 பசொற்களுக்கு மிகொமல்
ஆைொய்ச்சிக் கட்டுரையின் சுருக்கத்ளதொடு இரணத்து அனுப்புதல் ளவண்டும்.
6. ஆய்வைங்கில் ெரடக்கப்ெடுகின்ற கட்டுரைகளின் எண்ணிக்ரக, ஆைொய்ச்சியொேர்கள் விவைங்கள் ஏப்ைல் 30, 2019
ஆம் ளததிக்குள் பதரியப்ெடுத்தப்ெடும். கட்டுரையொேர் அனுமதி கட்டணம், தங்கும் பசலவு,

உணவு பசலவு,

மொநொடின் ளெொது ஏற்ெடுகின்ற உள்ளூர் ளெொக்குவைத்து பசலவு ஆகியவற்ரற விைொக் குழுவினர் ஏற்றுக்பகொள்வர்.
7. ஆய்வைங்கில் ெங்ளகற்கும் ஆைொய்ச்சியொேர்கள் தங்கேது பசொந்த பசலவிளலொ அல்லது அைசு,கல்வி நிறுவனங்கள்,
பதொண்டு நிறுவனக்களின் முதலியன தரும் பெொருள் உதவியொளலொ தங்கேது ெயணச் பசலவிற்கொன ஏற்ெொடுகள்
பசய்து பகொள்வரத வைளவற்கின்ளறொம். ெயணச்பசலவு ெற்றிய மற்ற விவைங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்ெடும்.
அரசர் அருளாளர்
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8. ஆைொய்ச்சியொேர்கள் தங்கேது கடவுச்சீட்டிரன (Passport) ஏப்ைல் 3௦, 2019 ஆம் ளததிக்குள் பெற்று ரவத்திருக்க
ளவண்டும். அப்ளெொதுதொன் குறித்த ளநைத்தில் அபமரிக்கொ நுரைவுச்சொன்று (Visa) பெற உதவியொக இருக்கும்.
9. ஆைொய்ச்சியொேர்கள், மொநொட்டின் பெொது ளதரவப்ெடும் எதிர்ெைொைது வைக்கூடிய மருத்துவ பசலவிற்கு ளதரவப்ெடும்
விதமொக, தங்களுக்கொன மருத்துவ கொப்பிட்டிரன (Insurance) முன்னளை வொங்கி ரவத்திருக்க ளவண்டும்.
10. ளதர்ந்பதடுக்கப்ெட்ட ஆைொய்ச்சி கட்டுரைகள் மொநொட்டின் இரணயத் தேத்தில் பவளியிடப்ெடும். ஆய்வைங்கில்
ெரடக்கப்ெடுகின்ற கட்டுரைகள் மட்டும் மொநொட்டு மலரில் இடம் பெறும்.

அரசர் அருளாளர்
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