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முன்னுகர 
கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம், பல்ைகைக்ைழைத்திற்கு உள்லளயும் கவளிலே அதன் 

துகை இகைப்பாளர்ைளினால் லமற்கைாள்ளப்படுைிற, ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைம், 

ைகைத்துவம் மற்றும் புைகமசார் பைிைகள லமற்கைாள்வதில் சீர்கம மற்றும் 

லேர்கமத்திறனின் மிை உேர்ந்த தரத்திகனப் லபணுவதற்கு உறுதிபூண்டுள்ளது. 

ஆராய்ச்சிைளில் சம்பந்தப்பட்ட அகனவரும் உேர்ந்த தரங்ைளில் அவதானம் கசலுத்தி, 

அவர்ைளின் பைிைளின் அகனத்து அம்சங்ைளிலும் ேல்ை ேகடமுகறைகளக் 

ைகடப்பிடித்து, ஆராய்ச்சிேின் தரம் மற்றும் லேர்கமத்திறகன கவளிப்பகடோன 

முகறேில் லபை லவண்டும் என்று பல்ைகைக்ைழைம் எதிர்பார்க்ைின்றது. 

பல்ைகைக்ைழைம், ஓர் உேர் ைல்வி ேிறுவனமாை, அறிகவ உருவாக்ைிப் பரப்புதல், 

ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைத்திகன ஊக்குவித்தல், மற்றும் அதன் ேல்ை 

ேகடமுகறைகள ஆதரித்து விழிப்புைர்விகன ஏற்படுத்தி ஆராய்ச்சிக் ைைாச்சாரத்தில் 

கதாழில்முகற கேறிைகளப் லபைல் ஆைிேவற்றிகன லோக்ைமாைக் கைாண்டுள்ளது. 

ஆகைோல், கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஆராய்ச்சிக் கைாள்கை வழிைாட்டி 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஆராய்ச்சிக் கைாள்கைைள் மற்றும் ேகடமுகறைள் பற்றிே ஒரு 

கதளிவானதும் துல்ைிேமானதுமான பைிரங்ை அறிக்கைேிகன வழங்குவதகன 

லோக்ைமாைக் கைாண்டுள்ளது.  

 

கதாகைலோக்கு: 

அதன் கபாறுப்புக்ைகள உறுதிப்படுத்தி ைல்விசார் சுதந்திரத்கத பாதுைாக்ைின்ற 

அலதலவகள, அறிவு உருவாக்ைம் மற்றும் அறிவுப் பரப்புகைகே லமம்படுத்தி 

விரிவாக்குதல் கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் கமே அர்ப்பைிப்பாை உள்ளது. இந்த 

முேற்சிக்கு வசதிேளிப்பதற்ைாை, கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் ஆராய்ச்சிக்கு உைந்த 

சூழகை உருவாக்ைி மக்ைளின் கபாது ேைனுக்ைாை அறிகவ உருவாக்குவதகன 

லோக்ைமாைக் கைாண்ட ஆராய்ச்சி ேிைழ்ச்சித்திட்டங்ைளுக்கு வளங்ைகள 

ஒதுக்குைின்றது. அறிவார்ந்த ஆர்வத்கத உருவாக்ைி, இேற்கை மற்றும் சமூை 
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உைைங்ைகளப் பற்றிே ஆழமான புரிதகை உருவாக்கும் ேிைழ்வுைள் மற்றும் 

லதாற்றப்பாடுைள் கதாடர்பாை ஆய்வுைகள ேடாத்துவதற்கு புைகமோளர்ைளுக்ைான 

சுதந்திரம் இருப்பகத ஒப்புக் கைாள்ைின்ற அலதலவகள, பல்ைகைக்ைழைம் அவ்வாறான 

அறிவார்ந்த தைகமைகள உறுதிப்படுத்தாத ஆராய்ச்சிப் பைிைளுக்கு உைந்த சூழகை 

வழங்ைலவா அங்ைீைரிக்ைலவா மாட்டாது. 

கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஆராய்ச்சிக் கைாள்கை வழிைாட்டிைளுக்கு 

அடிப்பகடோை ோன்கு கசேற்பாடுைள் உள்ளன. 

 

 ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைம் 

 வைிைமேமாக்ைல் 

 ஒழுக்ைவிேல் கேறிமுகறைகளப் பாதுைாத்தல் 

 அறிவிகனப் பரப்புதல் 
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ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைம் 
அ)  ஆய்வு, புைகமசார் மற்றும் ைகைத்துவப் கசேற்பாடுைள் ஊடாை ஒரு விடேத் 

தகைப்கபப் பற்றிே ஒரு விஞ்ஞானபூர்வமான புரிதகை லோக்ைிப் புதிே 

அறிவிகன உருவாக்குதல், பிரலோைித்தல், மற்றும் பரப்புதல் ஆராய்ச்சி என 

வகரேறுக்ைப்படுைிறது. ஆைலவ, இந்தக் கைாள்கை, ஆராய்ச்சிேில் ஈடுபட்டுள்ள 

கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் அகனத்து உறுப்பினர்ைளுக்கும் கபாருந்தும், 

அதாவது, வாழ்ோள் லபராசிரிேர்ைள், படீ உறுப்பினர்ைள், பேிலுனர்ைள், சிைிச்கசப் 

படீத்தவர்ைள், பட்டப்பின் மற்றும் இளங்ைகைப் பட்டக் ைற்கை மாைவர்ைள், 

வருகைதரும் அகழப்பின் லபரிைான பைிோளர்ைள் குழாம், வருகைதரும் 

புைகமோளர்ைள், கதாழில்முகற இகைப்பாளர்ைள் மற்றும் தத்துவக் ைைாேிதிப் 

பட்டப்பின் ைற்கைோளர்ைள். 

 

ஆ) பல்ைகைக்ைழைத்துடன் இகைக்ைப்பட்ட அல்ைது இகைந்துள்ள 

புைகமோளர்ைள் அவர்ைளின் கசாந்த ஆராய்ச்சித் திட்டத்திகன வடிவகமத்து, 

ஆராய்ச்சிேிகன லமற்கைாண்டு, அவர்ைளின் ஆராய்ச்சிக் ைண்டுபிடிப்புக்ைளின் 

அடிப்பகடேில் அவர்ைளின் கசாந்த முடிவுைகள உருவாக்குவதற்கு 

சுதந்திரமுகடேவர்ைள் ஆவர். பல்ைகைக்ைழைம் அதற்ைான இடம், வசதிைள், 

ேிதிைள், மற்றும் ஆராய்ச்சிக்குத் லதகவோன பிற வளங்ைகள வழங்குவதற்குக் 

ைடகமப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சிோளர்ைள் அவர்ைளின் பைிைளுக்ைாை 

பல்ைகைக்ைழத்திடமிருந்து ஆதரவிகன ோடுவதற்கும் அதன் இடம், வசதிைள், 

ேிதிைள், மற்றும் ஆராய்ச்சிக்குத் லதகவோன பிற வளங்ைகளப் 

பேன்படுத்துவதற்கும் உரித்துகடேவர்ைள் ஆவர்.  

 

லமலை குறிப்பிடப்பட்ட தரப்புக்ைள் கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் இந்தக் கைாள்கை 

வழிைாட்டிைளினால் ைட்டுப்பட்டிருப்பதுடன், கைாள்கைைள் மீறப்படுவதாை 

அறிவிக்ைப்பட்டால், அவர்ைள் கைாள்கை வழிைாட்டிைளின் ஏற்பாடுைளின் ைீழான 
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ேடவடிக்கைைளுக்கு உட்படுத்தப்படுவர். ஆராய்ச்சிேில் ஈடுபட்டுள்ள அகனத்துத் 

தரப்பினரும் இந்த ஆராய்ச்சிக் கைாள்கை வழிைாடல்ைளின்பால் 

ைட்டுப்பட்டவர்ைளாவதுடன், கைாள்கை பற்றிே விழிப்புைர்வின்கம, அல்ைது 

ைைாச்சார விழிப்புைர்வின்கம, அல்ைது தனிப்பட்ட பிரச்சிகனைள், லபான்றகவ அதன் 

மீறலுக்ைான ைாரைங்ைளாை இருக்ை முடிோது. 

 

எந்தகவாரு புைகமசார் கசேற்பாட்டிற்கும், ஆராய்ச்சி, புத்தாக்ைம், மற்றும் ேடத்கத 

ஆைிேவற்றிைான கபாறுப்புக்ைள் மற்றும் ைடகமைள் பின்வருமாறு: 

 

ஆராய்ச்சி, புத்தாக்ைம் மற்றும் ைகைத்துவப் பைிேில் ஈடுபட்டுள்ள கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் அகனத்து உறுப்பினர்ைளும் ைட்டாேம்: 

 

அ) ஆராய்ச்சி லேர்கமத்திறனின் மிைவுேர்ந்த தர ேிேமங்ைகளப் லபை லவண்டும். 

 

ஆ) மனிதப் பங்லைற்பாளர்ைள் மற்றும் விைங்கு விடேங்ைள், ைளப்பைிைள், 

உேிராபத்தான, ைதிரிேக்ை சமதானிைள், மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தாக்ைம் உள்ளிட்ட 

சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சிக்குத் லதகவோன அகனத்து ஒப்புதல்ைள் மற்றும் 

பேிற்சிேிகனப் கபற்றிருக்ை லவண்டும். 

 

இ) ஒப்புதைளிக்ைப்பட்ட கேறிமுகறைகளக் ைகடப்பிடிக்ை லவண்டும். 

 

ஈ) தைவல் சுதந்திரம், தைவல் அறியும் உரிகமச் சட்டங்ைள், மற்றும் ஆராய்ச்சி 

மற்றும் புத்தாக்ைங்ைளின் ேடத்கத கதாடர்பான பாதுைாப்புக் கைாள்கைைள் 

குறித்த லதசிே மற்றும் ேிறுவனஞ்சார் கைாள்கைைகளக் ைகடப்பிடிக்ை 

லவண்டும். 
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(உ) எழுத்தாளர்ைள், ேிதி வழங்குனர்ைள்/ ேிதிேிடல் முைவர்ைள், மற்றும் 

அனுசரகைோளர்ைள் உள்ளிட்ட அகனத்து ஆராய்ச்சிக்ைான நூைாசிரிேர்ைள்/ 

பகடப்பாளிைள், பங்ைளிப்பாளர்ைள், பங்ைளிப்புக்ைள் ஆைிேனவற்கற அங்ைீைரித்து 

ஒப்புக்கைாள்ள லவண்டும். 

 

(ஊ) இந்த ஆராய்ச்சிக் கைாள்கைேின் எந்த கபாறுப்பான ேடத்கத மீறலும் 

கவளிப்படுத்தப்பட லவண்டும். 

 

(எ) ஆர்வமுள்ள அகனத்துத் தரப்பினர்ைளும், அணுைலுக்ைான சுதந்திரம் உள்ளிட்ட 

ஒரு முக்ைிே லைாட்பாடாை, ஆராய்ச்சிேில் திறந்த தன்கமகேக் ைகடப்பிடிக்ை 

லவண்டும். ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைங்ைளின் கபறுலபறுைகள பிரசுரிப்பது 

கதாடர்பான வகரேகறைள் உள்ளிட்ட, இரைசிேத் தன்கமகேக் கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைம் தகட கசய்ைிறது. 

 

(ஏ) பல்ைகைக்ைழைம், லதசிே மற்றும் சர்வலதச மட்டங்ைளில், துகறைளுக்கு 

இகடேிைான அதிை ஒத்துகழப்பு உள்ளிட்ட, ஆராய்ச்சி மற்றும் 

ேகடமுகறைளுகு இகடேிைான இகடகவளிகேச் சற்றுக் குகறப்பதற்கு கூட்டு 

ஆராய்ச்சிகே ஊக்குவிக்ை லவண்டும். 

 

(ஐ) முைாகமத்துவ ேிகைேங்ைள், நூைைங்ைள், ேிறுவனங்ைள், மற்றும் 

அச்சுக்கூடங்ைகள ேிர்வைித்தல்; ஆதன முைாகமத்துவம், ஆராய்ச்சிேின் 

பின்னரான எச்சங்ைள் மற்றும் ைழிவுைளின் அைற்றல்; அனுசரகைேளிக்ைப்பட்ட 

திட்டங்ைள், ேிதி முைாகமத்துவம், திட்ட ேிருவாைம், ஆராய்ச்சிக்கு உதவுவதற்கு 

குழுக்ைள் மற்றும் கசேைைிைகள அகமத்தல், மற்றும் அறிக்கைேிடல் 

ஆைிேவற்றின் லபாது பல்ைகைக்ைழைத்தின் கைாள்கைைள் மற்றும் ஒழுங்கு 

விதிைகளக் ைகடப்பிடித்தல் லவண்டும். 
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ஆராய்ச்சி வைிைமேமாக்ைல் கதாடர்பான கைாள்கை 
கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் முக்ைிேமான பைங்ைளில் ஒன்றாைவிருப்பது  

அதிேவனீ ஆராய்ச்சிேில் ஈடுபட்டுள்ள அர்ப்பைிப்புடனான, பல்வகைகமோனதும் 

முதிர்ந்ததுமான ஆராய்ச்சிோளர்ைளின் அைி ஆகும். ஆைலவ, இந்த ஆராய்ச்சிக் 

கைாள்கை வழிைாட்டல்ைளின் கேடுலோக்கு ஆராய்ச்சி, லமம்பாடு, மற்றும் 

வர்த்தைமேமாக்ைலுக்ைான பல்ைகைக்ைழைத்தின் உறுதிப்பாடாகும். கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைம் ஓர் ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைத்தினால்- உந்தப்பட்ட ைல்விசார் 

ைைாச்சாரத்கத உருவாக்ை முேற்சிப்பதுடன் ஆராய்ச்சிப் கபறுலபறுைள் மக்ைளின் 

ேன்கமக்ைான பேனுள்ள உற்பத்திைள் மற்றும் லசகவைளாை கபாதுப் பாவகனக்கு 

மாற்றப்பட்டு, அவர்ைளின் வாழ்க்கைத் தரத்திகன தரமுேர்த்துகமன்ற 

கேடுலோக்ைிகனக் கைாண்டுள்ளது. பல்ைகைக்ைழை ஆராய்ச்சிேில் இருந்து விகளயும் 

ைண்டுபிடிப்புக்ைள் மற்றும் கதாழில்நுட்பம் பாதுைாக்ைப்பட்டு வர்த்தைமேமாக்ைப்பட 

லவண்டும் என்பதகன கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் அங்ைீைரிக்ைின்றது. லமற் 

குறிப்பிட்ட குறிக்லைாளிகன அகடவதற்கு, பல்ைகைக்ைழை ஆராய்ச்சி வருவிகளவுைள் 

கதாழிற்றுகறைள் மற்றும் வைிைங்ைளிற்கு மாற்றப்பட லவண்டிேது ைட்டாேமாகும். 

ஆகைோல், சிை ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைள் சமூைப் பேன் லோக்ைங்ைளுக்ைாை 

பிரசுரிக்ைப்படக் கூடிோதாை இருந்தாலும் கூட, அவற்றிற்குக் ைாப்புரிமம் கபறப்பட்டு 

வர்த்தைமேமாை லமம்படுத்தப்படும் வகரேில் இரைசிேமாை கவக்ைப்பட லவண்டிே 

லதகவ உள்ளது. 

 

கதாழிற்றுகறயுடன் கூட்டாை உகழத்தல் 
வர்த்தைமேமாக்ைப்பட்ட ஆராய்ச்சிேில், பல்ைகைக்ைழை சமூைம் வைிைங்ைள், அரசுைள், 

அல்ைது ஏதாவது கபாருத்தமான ேிறுவனங்ைள் ஆைிேவற்றுடன் ஒத்துகழப்புடன் 

பைிோற்ற லவண்டும் என்பதகனயும் அந்தக் ஒத்துகழப்பு பை வடிவங்ைகள 

எடுக்ைைாம் என்பதகனயும் கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் அங்ைீைரிக்ைிறது. கூட்டு 
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ஆராய்ச்சி கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் படீங்ைளுக்கு இகடேில் அல்ைது 

படீங்ைளினுள், பிற லதசிே அல்ைது சர்வலதச பல்ைகைக்ைழைங்ைளுடன், அல்ைது 

கதாழிற்றுகறப் பங்ைாளிைளுடன் லமற்கைாள்ளப்படைாம். அவ்வாறு கூட்டு 

ஆராய்ச்சிேிகன லமற்கைாள்ைின்ற லபாது அந்த ஆராய்ச்சிச் சமூைம் புைகமச் 

கசாத்துரிகம கதாடர்பாை கூட்டு உடன்படிக்கைைகள ஏற்படுத்த லவண்டும். 

 

புைகமச் கசாத்து உரிகம கதாடர்பான ஏலதனும் பிரச்சிகன ஒரு கதாழிற்றுகற 

அனுசரகைோளர் அல்ைது வர்த்தைமேமாக்ைற் பங்ைாளருடன் ைைந்துகரோடல்ைளின் 

கதாடக்ைத்தில் கதளிவுபடுத்தப்பட லவண்டும். உடன்படிக்கை ஒன்றிகன 

ஏற்படுத்துவதற்கு முன்னர் சம்பந்தப்பட்ட அகனத்துத் தரப்புக்ைளும், ஒரு கபாது 

ேிறுவனமாை கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் கூட்டு ஆராய்ச்சிேிகன முைாகமத்துவம் 

கசய்வதற்ைாை முன்கவத்துள்ள கைாள்கைைள், கசேல்முகறைள், மற்றும் 

வழிமுகறைள் பற்றிே முழுகமோன புரிதகைக் கைாண்டிருத்தல் லவண்டும். 

 

வர்த்தைமேமாக்ைப்பட்ட ஆராய்ச்சி மற்றும் கூட்டு ஆராய்ச்சித் திட்டங்ைளில் 

ஈடுபடுைின்ற லபாது கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஆராய்ச்சிச் சமூைத்தினால் 

பின்வரும் விடேங்ைள் பற்றி ைவனத்தில் எடுக்ைப்பட லவண்டும்: 

 

அ. புைகமச் கசாத்து உரிகம மற்றும் ஆராய்ச்சிப் கபறுலபறுைளின் உடகம 

உரிகம 

ஆ. ஈடுபட்டுள்ள அகனத்துத் தரப்பினர்ைளாலும் புைகமச் கசாத்துரிகமைளுக்குப் 

பாதுைாப்புக் கைாடுக்ைப்பட்டு, பாதுைாத்து, மதிக்ைப்பட லவண்டும் 

இ. கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் கபாறுப்புக்ைள் 

ஈ. அறிவிகனப் பரப்புதல் மற்றும் புைகமச் கசாத்து உரிகமைகள மாற்றுதல் 

உ. வைிைமேமாக்ைல் லதர்வுரிகமைள் மற்றும் கபாறுப்புக்ைள் 

ஊ. லதசிே மற்றும் கபாது ேைன்ைகளப் பாதுைாத்தல் 



11 
 

எ. கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் உேிரிேல் சுரண்டல் என அறிேப்படுைின்ற 

உேிரிேல் வளங்ைள் மற்றும் பாரம்பரிே அறிவின் ைாப்புரிகம மற்றும் 

பண்டமேமாக்ைகை உள்ளடக்ைிே ோதாேினும் ஆராய்ச்சி அல்ைது 

புத்தாக்ைங்ைகள லோக்ைி பூச்சிே சைிப்புத்தன்கமகேக் ைகடப்பிடிக்ைிறது. 

இைங்கைேின் உேிர்ப் பல்வகைகம கதாடர்பான ோதாேினும் ஆராய்ச்சி 

அல்ைது புத்தாக்ைத்தில் ஈடுபடுைின்ற லபாது இைங்கை அரசின் தாவர மற்றும் 

விைங்குப் பாதுைாப்பு ைட்டகளச் சட்டம் மற்றும் வனப் பாதுைாப்பு ைட்டகளச் 

சட்டம் ஆைிேவற்றிகனப் பின்பற்றுமாறு கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் அதன் 

சமூைத்கதத் தூண்டுைிறது. 

ஏ. கூட்டு ஆராய்ச்சி மற்றும் ஒப்பந்த ஆராய்ச்சி உடன்படிக்கைைள் 

ஐ. அர்ப்பைிப்பின் முரண்பாடு: கவளிவாரி ேிறுவனங்ைளுடன் கூட்டு அல்ைது 

ஒப்பந்த ஆராய்ச்சிேில் ஈடுபடுைின்ற லபாது அது பல்ைகைக்ைழைத்தில் 

கசைவிடத் லதகவப்படுைின்ற ைாைம் மற்றும் சக்தி மீதும் கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்கத லோக்ைிே கபாறுப்புக்ைள் மீதும் பாதைமான 

தாக்ைத்திகனக் கைாண்டிருப்பதுடன் அர்ப்பைிப்பு முரண்பாடுைள் எழக் கூடும் 

ஒ. ேைன் முரண்பாடு: கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் தனிப்பட்ட 

ஆராய்ச்சிோளர் ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைத்தில் இருந்தான கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் புைகமச் கசாத்து உரிகமேில் இருந்து உருவாக்ைப்பட்ட 

ஒரு விோபாரத்தில் தனிப்பட்ட முகறேில் முதலீடு கசய்தால் அல்ைது 

ஈடுபட்டிருந்தால் ேைன் முரண்பாடுைள் எழக் கூடும் 

ஓ. ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைப் பைிக்கு கவகுமதிேளித்தலும் சமூை 

ேன்கமக்ைான அறிவுப் பரிமாற்றமும் 

ஔ. ேிதிேிடகை முைாகமத்துவம் கசய்தலும் வருமானப் பைிர்வும் 
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ஒழுக்ை கேறிமுகறைளுக்குப் பாதுைாப்பளித்தல் 
கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஆராய்ச்சி கேறிமுகறைள் கதாடர்பான கைாள்கை 

ஆராய்ச்சித் திட்டமிடுதல் மற்றும் ேடாத்துதல், ஆராய்ச்சிக் ைண்டுபிடிப்புக்ைகள 

கவளிேிடுதல் மற்றும் தரவு முைாகமத்துவம் ஆைிேவற்றில் ேடவடிக்கைக் 

லைாட்பாடுைளின் ஒட்டுகமாத்தக் ைட்டகமப்பிகன வழங்குைின்றது. இந்தக் 

கைாள்கை, பைிோளர் குழாம், மனிதர்ைள் மற்றும் விைங்குைள் விடேங்ைள் மற்றும் 

உைர்திறன்/ தனிப்பட்ட தரவு சம்பந்தப்பட்ட பல்ைகைக்ைழைம் சார்பான அல்ைது 

பல்ைகைக்ைழைத்தினுள் ஆராய்ச்சி ேடத்துைின்ற மாைவர்ைள் மற்றும் 

வருகைதருபவர்ைள் உள்ளிட்ட அகனத்துப் பல்ைகைக்ைழை சமூைத்திற்கும் 

கபாருந்தும். ஆராய்ச்சி கேறிமுகறைள் கதாடர்பான கைாள்கைகே உருவாக்குவதன் 

லோக்ைம் லேர்கமத்திறன், கபாறுப்புக்கூறல், கதாழில்வாண்கம, மற்றும் ைல்விசார் 

சால்புமிகு திறன் ஆைிேனவற்றிகன உறுதிப்படுத்துைின்ற அலதலவகள 

ஆராய்ச்சிேின் அகனத்து லதாற்றப்பாடுைளிலும் ேல்ை ேகடமுகறைகள 

ஊக்குவிப்பதாகும். ஆராய்ச்சி கேறிமுகறைள் பற்றிே இந்தக் கைாள்கைோனது, 

கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்துடன் லசர்ந்தவர்ைளால் பரிலசாதிக்ைப்பட்டுள்ள 

அல்ைது ேடத்தப்படுைின்ற ஆராய்ச்சிக் ைருத்திட்டகமான்றுடன் சம்பந்தப்படுைின்ற 

சாத்திேமான இடர்ைள் மற்றும் தீங்குைகள முன்னதாைலவ அகடோளம் ைாைவும் 

முைாகமத்துவம் கசய்ேவும் உதவும். [குறிப்பு: ஆராய்ச்சி கேறிமுகறைள் பற்றிே 

இந்தக் கைாள்கைோனது இந்த விடேத்துடன் கதாடர்புகடே கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் பிற கபாருத்தமான கைாள்கைைள், கசேல்பாட்டு 

கசேல்முகறைள், ேகடமுகறக் லைாகவைள் மற்றும் ோதாேினும் ஒழுங்கு 

விதிைளுடன் இகைத்து வாசிக்ைப்பட லவண்டும்]. 
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ஆரொய்ச்சி கெறிமுலற ள் கதொடர்பொன க ொள்ல  (முழுப் 

பல் லைக் ழ த்திற்கும் கபொருத்தமொனது) 

 

1. அடிப்பலடக் க ொட்பொடு ள் 

அ) ஆராய்ச்சி திட்டம் தனிப்பட்டபவர்ைள், ேிறுவனங்ைள், சமூைங்ைள் அல்ைது 

முழு சமூைத்திற்கும் ேன்கமைகள அதிைரிப்பகத லோக்ைமாைக் 

கைாண்டிருக்ை லவண்டும். 

ஆ) ஆராய்ச்சிோளர்ைள் ஆராய்ச்சிச் கசேல்முகற முழுவதும் மனித 

விடேங்ைளின் ைண்ைிேம், உரிகமைள், பாதுைாப்பு மற்றும் ேல்வாழ்வு 

ஆைிேனவற்றிற்குப் பாதுைாப்பளித்து, அங்ைீைரித்து, மதிப்பளிக்கும் 

கேடுலோக்ைிகனக் கைாண்டிருக்ை லவண்டும். 

இ) மனித மற்றும் விைங்கு விடேங்ைள் மற்றும் உைர்திறன்/ தனிப்பட்ட தரவு 

சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சித் திட்டங்ைள், ஆராய்ச்சிப் பைிைகளத் 

கதாடங்குவதற்கு முன்னதாை கபாருத்தமான கேறிமுகற மீளாய்வுக் 

குழுக்ைளின் (கே.மீ.கு.) கேறிமுகறைள் தகடேீக்ை அனுமதிகேப் கபற்றிருக்ை 

லவண்டும். 

ஈ) ஆராய்ச்சிோளர்ைள் ஆராய்ச்சிேில் பேன்படுத்துைின்ற தரவு/தரவுத்தளங்ைகள 

வழுக்ைள் மற்றும் லதகவக்ைதிைமல்ைாததும், லபாதுமான அளவு 

உள்ளடக்ைிேதும் விரிவானதும், ேதார்த்தமானதும் ேம்பைரமானதும், 

கபாருத்தமாைவும் பாதுைாப்பாைவும் லசமிக்ைப்பட்டு பாதுைாக்ைப்பட்டதாைவும், 

லதகவக்லைற்ப அணுைப்படக் கூடிேதாைவும் இருப்பகத உறுதிப்படுத்த 

லவண்டும். 

உ) திரட்டப்பட்ட தரவின் அோமலதேத்தன்கம மற்றும் இரைசிேத்தன்கமகே 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஆராய்ச்சிோளர்ைள் கபாருத்தமான ேடவடிக்கைைகள 

எடுக்ை லவண்டும். 
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ஊ) ஆராய்ச்சிோளர்ைள் அகனத்து சாத்திேமான வழிைகளயும் ஆராய்ச்சி 

கசேல்முகற முழுவதும் மற்றும் ஆய்வுக்குப் பிந்திே ஒரு ைைிசமான 

ைாைப் பகுதிேிலும் பேனுள்ள தரவு முைாகமத்துவத்திற்ைாைப் பேன்படுத்த 

லவண்டும். 

எ) ஆராய்ச்சி லமற்கைாள்ளப்படுைின்ற ஆராய்ச்சி சூழகமவு கதாடர்பான 

ஒழுங்ைகமப்பு, சட்ட, சமூை- பண்பாட்டு மற்றும் அரசிேல் சூழல் மற்றும் 

தரங்ைகள ஆராய்ச்சிோளர்ைள் பரிசீைிக்ை லவண்டும். 

 

2. அடிப்பலட மதிப்பு ள் 

அ) முன்கமாழிேப்பட்ட ஆராய்ச்சித் திட்டங்ைள் ேவனீமானதாைவும், 

ேடப்பிலுள்ள அறிவுத் தளத்திற்கு மதிப்புச் லசர்ப்பதாைவும் ைருதப்பட்ட 

பங்குதாரர்ைளுக்கு ேன்கமபேப்பதாைவும் இருக்ை லவண்டும் 

ஆ) லோக்ைம், கசேல்முகறைள், ேடத்கத, எதிர்பார்ப்புக்ைள், மற்றும் விகளவுைள் 

உள்ளிட்ட ஆராய்ச்சி கதாடர்பான அகனத்துப் கபாருத்தமான தைவல்ைளும் 

பங்லைற்பாளர்ைளுக்கு கபாருத்தமாை கவளிப்படுத்த லவண்டும் 

இ) பங்குபற்றுவதில் இருந்து பின்வாங்குவதற்கும் எந்தகவாரு தண்டகனக்கும் 

உட்படாமல் ஏற்ைனலவ கவளிப்படுத்தப்பட்ட தைவல்ைகள ேிறுத்தி 

கவப்பதற்கும் பங்லைற்பாளர்ைளுக்கு இருக்ைின்ற உரிகம உறுதிப்படுத்தப்பட 

லவண்டும் 

ஈ) லமைதிை தைவல்ைகள ோடுவதற்கும், அவர்ைள் திருப்திேகடோதவிடத்து 

குறித்த ேபர்ைகளத் கதாடர்பு கைாள்வதற்கும் ஏதாவது முகறப்பாட்டிகன 

லமற்கைாள்வதற்கும் பங்லைற்பாளர்ைளுக்கு இருக்ைின்ற உரிகம 

உறுதிப்படுத்தப்பட லவண்டும் 

உ) ஆராய்ச்சி ேடவடிக்கைேின் லபாது ஏதாவது கபௌதீை அல்ைது உளவிேல் 

தீங்குைளிைிருந்து, அவர்ைள் உள்ளிட்ட, அகனத்துப் பங்லைற்பாளர்ைகளயும் 
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பாதுைாப்பதற்கு ஆராய்ச்சிோளர்ைள் அகனத்துச் சாத்திேமான 

ேடவடிக்கைைகளயும் எடுக்ை லவண்டும் 

ஊ) அகனத்துப் பங்லைற்பாளர்ைளிடமிருந்தும் ஆராய்ச்சிேில் பங்லைற்பதற்கு 

தைவைறிவிக்ைப்பட்ட ஒப்புதல் கபறப்பட்டிருக்ை லவண்டும் 

எ) அங்ைவனீக் குகறபாடுள்ள மக்ைள், குழந்கதைள், உடல் மற்றும் உளேைனற்ற 

மக்ைள், சிகறக்கைதிைள், புனர்வாழ்வு ேிகைேங்ைளிலுள்ளவர்ைள் 

முதைிலோர் லபான்ற பாதிக்ைப்படக் கூடிே பங்லைற்பாளர் குழுக்ைகளக் 

கைோளுைின்ற லபாது ஆராய்ச்சிோளர்ைள் விலசட ைவனம் எடுக்ை லவண்டும் 

ஏ) அகனத்துப் பங்லைற்பாளர்ைளும் எந்தகவாரு பாரபட்சலமா அல்ைது 

பாகுபாலடா இன்றி ைண்ைிேமாைவும் சமத்துவமாைவும் ேடாத்தப்படுதல் 

லவண்டும் 

 

ஆரொய்ச்சி கவளியீடு ள் கதொடர்பொன க ொள்ல  

ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைள் கதாடர்பான கைாள்கை பல்ைகைக்ைழைத்தினதும் அதன் 

ஆராய்ச்சிச் சமூைத்தினதும் ேைன்ைகளப் பாதுைாப்பதகன லோக்ைமாை 

கைாண்டுள்ளது. அது அறிவு உருவாக்ைம் மற்றும் சமூை கவளிகேட்டலுக்ைான 

கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் அர்ப்பைிப்பிகனயும் கூட 

முகறப்படுத்துைின்றது. பகடப்புரிகமகே ஏற்றுக்கைாள்வதில் பகடப்புரிகம 

ேகடமுகறைள் லேர்கமோை இருக்ை லவண்டும் என்பதகன கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைம் ஏற்றுக்கைாள்ைின்றது. அவ்வாறான ேடவடிக்கைைள் கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்தினதும் அதன் ஆராய்ச்சி சமூைத்தினதும் தகைோே 

முக்ைிேத்துவம் வாய்ந்தனவாகும். 

அ) ஆராய்ச்சி எண்ைக்ைருகவ உருவாக்குவது, ஆராய்ச்சிகே ேடத்துவது, 

மற்றும் கபறுலபறுைகள விளக்குவது உள்ளடங்ைைாை ஆராய்ச்சிப் பைிைளில் 

ைைிசமானளவிற்கு ஈடுபட்டிருந்த அகனவரும் முகறோை ஏற்று 

அங்ைீைரிக்ைப்பட லவண்டும். 
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ஆ) ஒரு ஆராய்ச்சி கவளிேடீ்டின் பகடப்புரிகமக்கு ஒரு ேபர்/ அந்த 

கவளிேடீ்டின் ைைிசமான ஒரு பகுதிகே எழுதிேவர் மற்றும் அந்தப் 

பைிக்கு ைைிசமான அறிவுசார் பங்ைளிப்பிகனச் கசய்தவர் மட்டுலம உரிகம 

லைார முடியும். கூறப்பட்ட பங்ைளிப்பு ைருத்தாக்ைம், வடிவகமப்பு, பகுப்பாய்வு 

மற்றும்/ அல்ைது தரவின் விளக்ைம் ஆைிேவற்றின் அடிப்பகடேில் 

அளவிடப்படும். 

இ) ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைளின் ஆக்ைவாளர்ைள் குறித்து துகற, படீம், ேிறுவனம் 

அல்ைது கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்துடனான அவர்ைளுகடே கதாடர்கப 

கவளிப்படுத்துதல் லவண்டும். 

ஈ) ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைளின் பகடப்பாளர்ைள் ேிேமமான மற்றும் 

கதாடர்ச்சிோன ஆசிரிேர் குறிைாட்டிகேப் பேன்படுத்த லவண்டும். 

உ) பகடப்பாளர்ைள் ஆராய்ச்சி ேடத்துைின்ற / அல்ைது கபறுலபறுைகள 

அறிவிக்ைின்ற லபாது ஏதாவது ேைன் முரண்பாடு அல்ைது அனுபவித்த 

கசல்வாக்ைிகன கவளிப்படுத்த லவண்டும். 

ஊ) பகடப்பாளர்ைள் கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழத்திடமிருந்து அல்ைது பிறிகதாரு 

தரப்பினரிடமிருந்து கபற்றுக் கைாண்ட ேிதி அல்ைது பிற உதவிைகள 

அங்ைீைரிக்ை லவண்டும். 

ஏ) கபாருத்தமான விடத்து பகடப்பாளர்ைள் அகனத்து கவளிேிடப்பட்ட சைா- 

மீளாய்வு கசய்ேப்பட்ட ஆராய்ச்சிக் ைட்டுகரைள் மற்றும் மாோட்டு 

ேடவடிக்கைக் குறிப்புக்ைள் லபான்ற ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைகள கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் இைத்திரனிேல் ைாப்பைத்தில்  கவப்புச்கசய்ே 

லவண்டும். 

எ) பகடப்பாளர்ைள் கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் புைகமச் கசாத்து 

கைாள்கையுடன் இைங்ை லவண்டும். 
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க ொழும்புப் பல் லைக் ழ த்தின் பல் லைக் ழ  வியொபொர இலைப்புச் 

சிற்றை ின் வ ிபொ ம் 

பல்ைகைக்ைழைங்ைள் உைைம் முழுவதிலும் அவர்ைளின் பைிைளுக்கு 

லமைதிைமாை ைல்விசார் ஆராய்ச்சி வர்த்தைமேமாக்ைைில் தற்லபாது ஒரு 

ைருத்திேல் மாற்றத்கதத் தழுவுைின்றன. 2018 ஆம் ஆண்டில் தாபிக்ைப்பட்ட, 

கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் பல்ைகைக்ைழை விோபார இகைப்புச் (ப.வி.இ.) 

சிற்றைகு, கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் புைகமச் கசாத்துக் கைாள்கைக்கு 

இைங்ை பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைளின் பாதுைாப்பு மற்றும் 

வர்த்தைமேமாக்ைலுக்கு பல்ைகைக்ைழைத்தின் உறுதிப்பாட்டிகன 

மீள்வைியுறுத்துைிறது. கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழை- பல்ைகைக்ைழை விோபார 

இகைப்புச் சிற்றைைின் கசேற்பாடுைள் பல்ைகைக்ைழைத்தின் கதாழில்நுட்ப 

மாற்று அலுவைைமாை உள்ளது, அது மற்றகவைளுக்கு இகடேில், 

பல்ைகைக்ைழைத்தில் உருவாக்ைப்பட்ட கதாழில்நுட்ப மாற்றம், ைல்விோளர்ைளின் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு முேற்சிைளில் இருந்து விகளயும் புைகமச் 

கசாத்து உரிகமைகள பாதுைாத்து முைாகமத்துவம் கசய்தல், மற்றும் 

பல்ைகைக்ைழை- கதாழிற்றுகற ஒத்துகழப்புக்ைகள லமம்படுத்துதல் 

ஆைிேவற்றில் பல்ைகைக்ைழை ஆராய்ச்சிோளர்ைளுக்கு லதகவோன ஆதரவிகன 

வழங்குைிறது 

 

ஒழுக் ொற்றுப் பரப்புக் ள் கதொடர்பொன கெறிமுலற ள் 

கவவ்லவறு துகறசார் பரப்புக்ைள் கதாடர்பான கேறிமுகறைள் கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் அந்தந்தக் குறித்த படீங்ைள் மற்றும் ேிறுவனங்ைளின் 

ஆராய்ச்சிக் குழுக்ைள் (ஆ.கு.) மற்றும்/ அல்ைது ஒழுக்ைவிேல் கேறிமுகறைள் 

மீளாய்வுக் குழுக்ைளினால் (ஒ.கே.மீ.கு.) பரிசீைிக்ைப்பட்டு கைோளப்படும். 

இதற்ைாை, கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஒவ்கவாரு படீமும் அல்ைது 

ேிறுவனமும் கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஆராய்ச்சிக் கைாள்கை 
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வழிைாட்டல்ைளினால் வழங்ைப்பட்ட வழிைாட்டிைகளக் ைகடப்பிடிக்ை 

லவண்டிேதுடன் கேறிமுகறைள் மீளாய்வுக் குழுக்ைகள ேிேமித்து, கேறிமுகற 

வழிைாட்டல்ைகள உருவாக்ைி, ஒழுக்ைவிேல் கேறிமுகற தகட ேீக்ைல் 

வழிமுகற மற்றும் கசேல்முகறகே ஏற்படுத்தி, அதன் துகறசார் பரப்புக்ைளில், 

கசேல்ப்பாட்டு வழிமுகறக்குப் கபாருத்தமாை, கபாருத்தமான கேறிமுகறத் 

தகடேீக்ைல் ஆவைங்ைகள உருவாக்குதல் லவண்டும். கதாடக்ைக் ைட்டத்தில் 

ஆராய்ச்சி முன்கமாழிவுத் திட்டம் (கேறிமுகறத் தகடேீக்ைத்கதப் கபற்றுக் 

கைாள்வதற்ைாை) அத்துடன் திட்டத்தின் ேிகறவில் இறுதி ஆராய்ச்சி விகளவு 

(கேறிமுகறைள் ைகடப்பிடிக்ைப்பட்டகமகேச் சரிபார்ப்பதற்ைாை) மனித மற்றும் 

விைங்கு விடேங்ைள் மற்றும் உைர்திறன்மிக்ை/ தனிப்பட்ட தரவு, சம்பந்தப்பட்ட 

ஒவ்கவாரு படீத்திலும் அல்ைது ேிறுவனத்திலும் ஒழுக்ைவிேல் கேறிமுகறைள் 

மீளாய்வுக் குழுவினால் மறு ஆய்வு கசய்ேப்பட லவண்டும். 

 

கவவ்கவறு துலறசொர் பரப்புக் ளில் ஒழுக் வியல் கெறிமுலற ள் 

தலடெீக் ல் 

கேறிமுகறைள் தகட ேீக்ைத்திகனப் கபற்றுக் கைாள்வதற்ைான விண்ைப்பங்ைள் 

ஆராய்ச்சித் திட்டத்திகன ஆரம்பிப்பதற்கு முன்பாை ஒரு பூரைமான ஆராய்ச்சி 

முன்கமாழிவுத் திட்டத்துடன் கபாருத்தமான கே.மீ.கு. ற்கு அனுப்பப்பட லவண்டும். 

ஒ.கே.மீ.கு. கூட்டங்ைள் ைாைா ைாைத்தில் ஒரு ைிரமமான அடிப்பகடேில் 

ேடாத்தப்பட்டு, பின்வரும் பரப்புக்ைளின் உசாத்துகையுடன் பின்னூட்டல் 

வழங்ைப்பட கவண்டும். 

 

அ) ஆராய்ச்சி ேவனீமானதும் துகறசார் பரப்பில் ேடப்பிலுள்ள அறிவுத் 

தளத்திற்கு லமலும் அறிவு லசர்ப்பதாைவும் உள்ளது 

ஆ) ஆராய்ச்சி விகளவுைள் அதன் பங்குதாரர்ைளுக்கு ேன்கமேளிப்பதாை 

இருக்ைின்றன 
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இ) முன்கமாழிேப்பட்ட திட்டத்திகன லமற்கைாண்டு கசல்வதற்கு 

ஆராய்ச்சிோளர்ைள் தகுதியுகடேவர்ைளா என்பது 

ஈ) முன்கமாழிேப்பட்ட திட்டம் சட்ட, ேிதி, கேறிமுகற, மற்றும் பிற 

வழிைாட்டல்ைளுடன் இைங்குைின்றனவா என்பது 

உ) ஆராய்ச்சிோளர்ைள் மற்றும் பிற பங்லைற்பாளர்ைளுக்கு ஏற்படக் கூடிே 

சாத்திேமான ஆபத்துக்ைள் மற்றும் தீங்குைகளக் குகறப்பதற்கு 

கபாருத்தமான ேடவடிக்கைைள் முன்கமாழிேப்பட்டுள்ளனவா என்பது 

ஊ) கசைவுைள் மற்றும் அபாேங்ைள் ஆராய்ச்சித் திட்டத்தின் சாத்திேமான 

ேன்கமைகள விட அதிைமானகவோ என்பது 

 

ஆரொய்ச்சி கெறிமுலற ளின் மீறல் லள அறிவிப்பதில் பின்பற்ற கவண்டிய 

வழிமுலற ள் 

 

ஆராய்ச்சி கேறிமுகறைகள மீறுவதற்ைான ேகடமுகறேிகன ைகடப்பிடிப்பதும் 

கசேற்படுத்துவதும் கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ேகடமுகறைகளப் 

பின்பற்றுபவர்ைளிகடலேோன கேறிமுகறைகள லமம்படுத்துவதற்ைான 

உறுதிப்பாட்டிகன கசல்லுபடிோக்குைிறது. இந்த கசேல்முகறைள் கேறிமுகறத் 

தரங்ைகளப் லபணுவதற்ைாைவும் மீறல் சாற்றுதல் அறிவிக்ைப்படும் 

சந்தர்ப்பங்ைளில் அத்தகைே தரங்ைகள கசேற்படுத்துவதற்ைாைவும் 

வடிவகமக்ைப்பட்டுள்ளன. 

ஆராய்ச்சி கேறிமுகறைளின் மீறல் முகறோை அறிவிக்ைப்பட்டு, எடுக்ைப்படும் 

ேடவடிக்கைைள் ஆராய்ச்சி கசேல்முகறேின் அகனத்து அம்சங்ைகளயும் 

பாதுைாப்பதாை இருக்ை லவண்டும். எடுக்ைப்படும் ேடவடிக்கை பின்வருவனவற்கற 

உள்ளடக்கும்: 
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அ) ஆராய்ச்சி லமம்பாட்டு கமேத்தின் ஆதரவின் ைீழ் ஒரு மீளாய்வுக் 

குழுவிகன ஏற்படுத்துதல், அது ஆராய்ச்சி கேறிமுகற மீறல்ைள் பற்றிே 

சாற்றதல்ைகளப் பரிசீைித்து அவற்றின் தகுதிைகளத் தீர்மானிக்கும். 

ஆ) குழுவின் அகமப்புக்கூறு பின்வருமாறு அகமயும்: 

1.  படீத்தின் ஆராய்ச்சிக் குழுவின் உறுப்பினர் ஒருவர் 

2. ஒரு சட்ட ஆலைாசைர் 

3. ஒரு துகறசார் விடே ேிபுைர் 

4. கவளிவாரி ேிறுவனம் ஒன்றில் இருந்து துகறசார் விடே ேிபுைர் 

 

இ) அறிவிக்கும் கசேல்முகற: 

அோமலதே மற்றும் இரைசிேத்தன்கம: தவறான சாத்துதல்ைளினால் 

ேற்கபேருக்கு ைளங்ைம் ஏற்படக் கூடிே சாத்திேம் இருப்பதனால் அோமலதே 

சாற்றுதல்ைள் அனுமதிக்ைப்பட மாட்டாது. எவ்வாறாேினும், ஆராய்ச்சி 

கேறிமுகற மீறகைப் பற்றி முகறப்பாடளிக்கும் ேபரின் அகடோளம் 

ைண்டிப்பாை இரைசிேமாை கவக்ைப்பட லவண்டும். 

ஈ) கேறிமுகறைள் மீளாய்வுக் குழுவின் தீர்மானம் மற்றும் பைிப்புகரைள் 

விசாரகைேின் பின்னர், விசாரகைேின் பதிவின் அடிப்பகடேில் குறித்த 

உண்கமோன ைண்டுபிடிப்புக்ைகள உள்ளடக்ைி, கேறிமுகற மீளாய்வுக் குழு 

வழக்ைின் சுருக்ைத்திகனத் தோரிக்கும். கூறப்பட்ட கேறிமுகறைள் மீறல்ைள் 

கதாடர்பான ஒரு இறுதி தீர்ப்பு மற்றும் ோதாேினும் ஒழுக்ைாற்று 

ேடவடிக்கைைள் பற்றிே ஒரு அறிக்கை ஆைிேன வழங்ைப்படும். தீர்மானம் 

மற்றும் பைிப்புகரைள் பதிைளிப்பவருக்கும் முகறப்பாட்டாளருக்கும் 

அனுப்பப்படும். 

உ) அறிக்கைேிடல் ஆவைங்ைள்: 

ஒரு கேறிமுகறைள் மீறல் இடம்கபற்றதாை ேிரூபிக்ைப்பட்டால் 

கபாருத்தமான ேடவடிக்கைைள் எடுக்ைப்படும். இந்த ேடவடிக்கைைள் மீறைின் 
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பாரதூரத் தன்கமகேப் கபாறுத்துப் பரிசீைிக்ைப்படுவதுடன், அவற்றிற்கு 

மாத்திரம் மட்டுப்படுத்தப்படாது, பின்வருவனவற்கற உள்ளடக்கும்: 

1. ஆராய்ச்சிோளரது அல்ைது ஆராய்ச்சிோளர்ைளின் தனிப்பட்ட லைாகவ/ 

லைாகவைளுக்கு ஒரு குறிப்புடன் ஒரு தனிப்பட்ட ைண்டனம் 

2. ஒரு பைிரங்ை ைண்டனம் 

ஊ) பின்லோக்ைாதிருத்தல்: இந்தக் குழு ஆராய்ச்சி கைாள்கை மற்றும் 

வழிைாட்டல்ைள் ேகடமுகறக்கு இடப்பட்டு ஒரு வருடத்தின் பின்னர் 

இடம்கபறுைின்ற கேறிமுகறைள் மீறல் பற்றிே முகறப்பாடுைகள மாத்திரம் 

விசாரிக்கும். 

 

 

சர்வகதச தர ெியமங் ளுடன் இைங் ி ஒழுக் வியல் கெறிமுலற ள் 

அலுவை ம் ஒன்றிலன ஏற்படுத்துதல் 

கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் கசாந்த விவைாரங்ைளின் லேர்கமத்திறன் 

விடேங்ைகளக் ைவனிப்பது அதன் ைல்விசார் லோக்ைங்ைளுக்கு 

அடிப்பகடோனதாை உள்ளது. அது சமூைத்திற்ைானதும் அதன் கபாது 

ேைனுக்ைானதுமான கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் வைிபாைத்திகனப் 

பாதுைாக்ைின்றது. ஆராய்ச்சி சமூைத்திற்ைான லசகவ வழங்ைல்ைளின் 

அடிப்பகடேில் புரிந்து கைாள்ளப்பட்டிருந்தால், ைல்விோளர்ைள் சமூைம்சார்ந்த 

சிக்ைல் மற்றும் பிரச்சிகனைளுக்கு அறிவார்ந்த தீர்வுைகள ோடுவதற்குப் 

கபாறுப்பாை இருப்பார்ைள். ஆகைோல், கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் ஒரு 

கேறிமுகறைள் அலுவைைத்கத ஏற்படுத்தி ஒரு ஒழுக்ைவிேல் கேறிமுகறைள் 

அலுவைகர ேிேமிப்பதற்கு உரித்துகடேது. இந்த ேிறுவனமானது கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்திலுள்ள படீங்ைள் மற்றும் ேிறுவனங்ைளின் ஒழுக்ைவிேல் 

கேறிமுகற மீளாய்வுக் குழுக்ைளுடன் (ஒ.கே.மீ.கு.) இகைந்து கசேற்படுதல் 

லவண்டும். 
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 ஒழுக்ைவிேல் கேறிமுகறைள் அலுவைைத்தின் வைிபாைம் 
அ. ஆராய்ச்சி ஒழுக்ைவிேல் கேறிமுகறைள் பிரச்சிகனைள் கதாடர்பாை 

ஆராய்ச்சி ஒழுக்ைவிேல் கேறிமுகறைள் மீளாய்வுக் குழுக்ைளுக்கு 

ஆலைாசகன வழங்குதல் 

ஆ. இளங்ைகை, பட்டப் பின் மற்றும் லதாழகம மட்டங்ைளில் ஒழுக்ைவிேல் 

கேறிமுகற லைாட்பாடுைள் கதாடர்பான தைவல்ைகள வழங்குதலும் 

ைிகடக்ைச் கசய்தலும் 

இ. கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஆராய்ச்சி ஒழுக்ைவிேல் கேறிமுகறைள் 

மற்றும் லேர்கமத்திறன் பாதுைாப்பிற்ைாை ஆராய்ச்சிக் குழுக்ைள் மற்றும் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் கேறிமுகறைள் மீளாய்வுக் குழுக்ைளுடன் 

ஒருங்ைிகைப்பதற்ைான மத்திே கமேமாைவிருத்தல் 

ஈ. கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் படீங்ைள் மற்றும் ேிறுவனங்ைளின் 

ஆராய்ச்சிக் குழுக்ைளுடன் ஆராய்ச்சி கேறிமுகறைள் மற்றும் 

லேர்கமத்திறன் மற்றும் ஒப்புதைளித்தல் கசேல்முகறைள் கதாடர்பான 

விழிப்புைர்கவ ஏற்படுத்துவதற்கும் பேிற்றுவிப்பதற்கும் ஒத்துகழத்தல் 

உ. கேறிமுகறைள் ஒப்புதல்ைகள லசைரித்தலும் ஆவைப்படுத்தலும் மற்றும் 

இறுதி சமர்ப்பைங்ைகள ஆராய்வதன் மூைம் கேறிமுகறைள் 

வழிைாட்டல்ைள் பின்பற்றப்பட்டு சரிோை ைவனத்தில் எடுக்ைப்பட்டு 

இருப்பதகன உறுதிப்படுத்துதல். கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் படீங்ைள் 

மற்றும் ேிறுவனங்ைளின் கேறிமுகறைள் மீளாய்வுக் குழுக்ைளிடமிருந்து 

ஆராய்ச்சி முன்கமாழிவுத் திட்டத்திற்ைான ஒப்புதல் கபறப்பட்டதன் பின்னர் 

பதிப்பிப்பதற்கு அல்ைது கைாள்கைவகுப்பிற்கு அனுப்பப்படுவதற்கு முன்னர் 

ஆராய்ச்சி கேறிமுகறைள் மீறப்படவில்கை என்பதகன 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு அகனத்து ஆராய்ச்சியும் கேறிமுகறைள் 

அலுவைரினால் ஒப்புதைளிக்ைப்பட லவண்டும். 
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ஊ. ஆராய்ச்சி கேறிமுகறைள் பாதுைாக்ைப்படுவதற்ைாை உருவாக்ைப்பட்ட 

சர்வலதச அைிைளுடன் ஒத்துகழப்புடன் பைிோற்றுவதற்கும் கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் ைல்விோளர்ைகள பேிற்றுவிப்பதற்கு 

ைல்விமான்ைகளத் தருவிப்பதற்ைாை அல்ைது கேறிமுகறைள் மீளாய்வுக் 

குழு உறுப்பினர்ைகள ேிதிேிடப்பட்ட மாோடுைளுக்கு அனுப்புவதற்ைாை 

வாய்ப்புக்ைகள ோடுதல் 

 

ஆரொய்ச்சி தரவு மு ொலமத்துவக் க ொள்ல  

ஆராய்ச்சித் தரவு “ஒரு வாதம், லைாட்பாடு அல்ைது லசாதகனகே 

அடிப்பகடோைக் கைாண்ட உண்கமைள், அவதானிப்புக்ைள் அல்ைது 

அனுபவங்ைள்; தரவு எண், விளக்ைம் அல்ைது ைட்புைன் சார்ந்ததாை 

இருக்ைைாம். தரவு மூைாதாரம் அல்ைது பகுப்பாய்வு கசய்ேப்பட்ட, 

பரிலசாதகன அல்ைது அவதானிப்புச் சார்ந்ததாை இருக்ைைாம். தரவு; 

ஆய்வுகூட குறிப்லபடுைள்; ைளக் குறிப்லபடுைள்; ஆரம்ப ஆராய்ச்சித் தரவு 

(ஆராய்ச்சித் தரவின் வன் பிரதி அல்ைது ைைினி மூைம் வாசிக்ைப்படக் கூடிே 

வடிவம் உள்ளடங்ைைாை); வினாக் கைாத்துக்ைள்; ஒைிோடாக்ைள்; 

ஒளிோடாக்ைள், மாதிரிைள்; புகைப்படங்ைள்; படைங்ைள்; லசாதகனத் 

துைங்ைல்ைள் ஆைிேனவற்கற உள்ளடக்கும். ஆராய்ச்சிச் லசைரிப்புக்ைள்; 

ைகைப்கபாருட்ைள்; விளக்ை மாதிரிச் சான்றுைள்; மாதிரிைள் ஆைிேவற்கற 

உள்ளடக்கும். தரகவப் பற்றிே ஆதார/ பிறப்பிடத்கதத் தைவல்; எவ்வாறு, 

எப்லபாது, எங்லை அது லசைரிக்ைப்பட்டது மற்றும் எதனால் (உதாரைமாை 

உபைரைம்) என்பனவற்கறயும் கூட உள்ளடக்ைைாம். தரவிகன உருவாக்ை, 

சிறுகுறிப்பிட அல்ைது பகுப்பாய்வு கசய்ே பேன்படுத்தப்பட்ட கமன்கபாருள் 

குறிேடீும் கூட உள்ளடக்ைப்படைாம்; என வகரேறுக்ைப்படுைிறது.” (Australian 

Research Data Commons இல், 2019:1, கமல்லபர்ண் பல்ைகைக்ைழைம்). 
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ேிறுவனம்சார் மட்டத்தில் ஆராய்ச்சித் தரவின் முகறோன முைாகமத்துவம் 

பல்லவறு ைாரைங்ைள் ைாரைமாை இன்கறே சமைாை ஆராய்ச்சி ஆட்சிப் 

புைத்தின் ஒரு முக்ைிே லதாற்றப்பாடாை மாறியுள்ளது. இது பிற 

ஆராய்ச்சிோளர்ைகள தரகவக் ைண்டறிந்து, விளக்ைி, மீண்டும் பேன்படுத்த 

இேைச் கசய்ைிறது. இது ைண்டுபிடிப்புக்ைளின் சரிபார்ப்பிகன இேைச் கசய்து 

அதன் மூைம் ோதாேினும் சாத்திேமான தரவு 

கபாய்கமப்படுத்தப்படுதகையும் புகனேப்படுத்தகையும் தவிர்க்ைைாம். இது 

ேிதி ேிறுவனங்ைளின் முதலீடுைளுக்ைான வருவாகே வழங்கும் 

தரவுத்கதாகுப்புக்ைளின் ேீண்டைாைப் பாதுைாப்பிற்கும் அணுைலுக்கும் கூட 

வசதிேளிக்ைிறது. ஆைலவ அதிைரித்து வருைின்ற ேிதிேிடல் ேிறுவனங்ைளின் 

எண்ைிக்கை தரவு முைாகமத்துவத்கத மானிேப் பிரலோைங்ைளின் ஒரு 

அவசிேமான அங்ைமாை ஆக்குைின்றது. 

 

 

 

 

கசயகைல்லை 

இந்த ஆராய்ச்சி கைாள்கைைளின் கசேகைல்கை கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் பைிோளர்ைள், மாைவர்ைள் மற்றும் இகைந்த 

ஆராய்ச்சிோளர்ைளினால் லமற்கைாள்ளப்படுைின்ற ஆராய்ச்சிகே 

உள்ளடக்குைிறது. 

 

க ொள்ல  கசயற்படுத்தல் 

அ) கபாறுப்பான அலுவைர் [கைாள்கை வழிைாட்டல்ைகள லமம்படுத்தி, 

ைண்ைாைித்து, மறு ஆய்வு கசய்வதற்ைாை கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் 

அலுவைர் ஒருவகர ேிேமிக்ை லவண்டும்] 
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ஆ) கசேற்படுத்தல் அலுவைர் [லமலை அகடோளம் ைாைப்பட்ட  

கசேகைல்கைக்கு இைங்ை கைாள்கைகேச் கசேற்படுத்துவதற்கு 

கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் அலுவைர் ஒருவகர ேிேமிக்ை லவண்டும்] 

இ) மறு ஆய்வு – இந்தக் கைாள்கை ஒவ்கவாரு மூன்று வருடங்ைளின் பின்னர் 

[அல்ைது பல்ைகைக்ைழை அதிைாரத்தினால் தீர்மானிக்ைப்பட்டவாறு] மறு 

ஆய்வு கசய்ேப்பட லவண்டும். 

 

க ொள்ல  

1. ஆரொய்ச்சித் தரவு மற்றும் பதிவு ளின் மு ொலமத்துவம் 

அ) கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் பைிோளர்ைள், மாைவர்ைள் மற்றும் 

ஆராய்ச்சிோளர்ைளினால் உருவாக்ைப்பட்ட ஆராய்ச்சித் தரவு மற்றும் பதிவுைள் 

அகடோளங் ைாைக்கூடிேதாைவும் லதகவோன லபாகதல்ைாம் மீளத் 

தருவிக்ைக்கூடிேதாைவும் ோட்டினது, பல்ைகைக்ைழைத்தின் மற்றும் ேிதிேிடல் 

ேிறுவனங்ைளின் கபாருத்தமான சட்டங்ைள் மற்றும் ஒழுங்குவிதிைளுக்கு 

இைங்ை பாதுைாப்பாைப் லபைப்படுவதகன பல்ைகைக்ைழைம் உறுதிப்படுத்த 

லவண்டும். 

ஆ) ஆராய்ச்சித் திட்ட ேிகறவின் பின்னர் குகறந்தபட்சம் ஐந்து [05] ஆண்டுைளுக்கு, 

அல்ைது அதற்ைான அவசிேத்கத ஆராய்ச்சிோளர் குறிப்பிட்டால் ேீண்ட 

ைாைத்திற்கு, ஆராய்ச்சித் தரவு மற்றும் பதிவுைகள பல்ைகைக்ைழைம் 

தக்ைகவத்திருக்ை லவண்டும். தரவு மற்றும் பதிவுைளின் அைற்றல் இைங்கைேின் 

லதசிே சுவடிைள் ைாப்பைத் திகைக்ைளத்தின் கபாருத்தமான சுற்றறிக்கைக்கு 

இைங்ைிேதாை இருத்தல் லவண்டும்.  

இ) ஆராய்ச்சி தரவு மற்றும் பதிவுைகளப் லபணுவதற்ைாைப் கபாருத்தமான 

கமன்கபாருகளப் பேன்படுத்தி ஒரு ைாப்பைத்கத (அல்ைது ைாப்பைங்ைகள) 

பல்ைகைக்ைழைம் பராமரிக்ை லவண்டும். [முைாகமத்துவத்தால் 

தீர்மானிக்ைப்பட்டபடி ைாப்பைத்கத கமேமாை அல்ைது படீ மட்டத்தில் லபை 

முடியும்] 
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ஈ) அகனத்து கதாடர்புகடே தரவுைகளயும் பதிவு கசய்ே ஆராய்ச்சி தரவு 

ைாப்பைத்திற்கு லமைதிைமாை ஒரு ஆராய்ச்சித் தரவு பதிலவட்கட 

பல்ைகைக்ைழைம் பராமரித்தல் லவண்டும் (இது குறிப்பிட்ட தக்ைகவப்பு 

ைாைத்தின் முடிவில் ைாப்பைத்திைிருந்து அைற்றப்பட்ட தரவுைளின் பதிவுைகளக் 

கைாண்டிருக்கும்) 

2. ஆரொய்ச்சியொளர் ள் 

அ) லசைரிப்பு / உருவாக்ை முகற; என்ன என்ன ஆவைங்ைள் மற்றும் மீற்றாத் தரவு 

வழங்ைப்படும்; கேறிமுகற சிக்ைல்ைள், பதிப்புரிகம மற்றும் புைகமச் 

கசாத்துரிகம எவ்வாறு ேிர்வைிக்ைப்படும்; தரவு எவ்வாறு லசமிக்ைப்படும் மற்றும் 

ஆராய்ச்சிேின் லபாது ைாப்புப் பிரதி எடுக்ைப்படும்; தரவின் பாதுைாப்பு எவ்வாறு 

பராமரிக்ைப்படும்; தரவுக்ைான அணுைல் எவ்வாறு ேிர்வைிக்ைப்படும்; என்ன என்ன 

தரகவத் தக்ை கவத்துக் கைாள்ள லவண்டும், எவ்வளவு ைாைம்; என்ன என்ன 

தரவு மற்ற ஆராய்ச்சிோளர்ைளுடன் பைிரப்பட லவண்டும், எப்படி; தரகவப் 

பைிர்வதில் ஏலதனும் ைட்டுப்பாடுைள் (அதாவது, இரைசிே அல்ைது தனிப்பட்ட 

தரவு); தக்ைகவப்பு ைாைத்தின் முடிவில் தரவின் அழிப்பு எவ்வாறு 

லமற்கைாள்ளப்பட லவண்டும், லமலும் ஆ.த.மு. திட்டத்கத கசேல்படுத்த என்ன 

என்ன வளங்ைள் லதகவப்படும் என்பனவற்கற உள்ளடக்ைி, லசைரிக்ைப்பட்ட / 

உருவாக்ைப்பட்ட தரவுைளின் வகைகே உள்ளடக்ைிே மானிே 

விண்ைப்பத்துடன் ஆராய்ச்சிோளர்ைள் ஒரு சுருக்ைமான ஆராய்ச்சித் தரவு 

முைாகமத்துவத் திட்டத்கத (ஆ.த.மு.) பல்ைகைக்ைழைத்திற்கு சமர்ப்பிக்ை 

லவண்டும்; 

ஆ) ஆராய்ச்சிோளர் அல்ைது ஆராய்ச்சி அைி என்ற வகைேில், முதன்கம 

ஆய்வாளர், பின்வருவனவற்கற உறுதிப்படுத்த லவண்டும் 

i. ஆ.த.மு. திட்டம் உருவாக்ைப்பட்ட ஆவைத்திற்கு இைங்ை 

கசேற்படுத்தப்படுைிறது, லமலும் ோதாேினும் விைைல் ஏற்படுைின்ற 

சந்தர்ப்பத்தில், ஒரு மறுசீரகமக்ைப்பட்ட ஆ.த.மு. திட்டம் 

பல்ைகைக்ைழைத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ைப்பட லவண்டும். 
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ii. பல்ைகைக்ைழைத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட தரவு மற்றும் பதிவுைள் 

துல்ைிேமானகவ, முழுகமோனகவ, உண்கமோனகவ மற்றும் 

ேம்பைரமானகவ 

iii. ஆராய்ச்சித் தரவு மற்றும் பதிவுைள் மீளத் தருவிக்ைக்கூடிே விதத்தில் 

லசமிக்ைப்பட்டுள்ளன 

iv. ைாப்பைத்தில்  லசர்க்ைப்படுவதற்ைாை ஆராய்ச்சிேின் முடிவில் தரவு மற்றும் 

பதிவுைள் பல்ைகைக்ைழைத்திற்குச் சமர்ப்பிக்ைப்படுைின்றன. 

v. திட்டம் ஒரு கூட்டுத்திட்டமாை இருக்ைின்ற லபாது, லதகவோன ஒத்திகசவுடன் 

பல்ைகைக்ைழைத்திற்கு கபாருத்தமான தரவு மற்றும் பதிவுைள் 

சமர்ப்பிக்ைப்படுைின்றன 

vi. தனிப்பட்ட அல்ைது உைர்திறனான தரவு பல்ைகைக்ைழத்திற்குச் 

சமர்ப்பிக்ைப்படுைின்ற சந்தர்ப்பத்தில் கபாருத்தமான ேடவடிக்கைைளின் ஊடாை 

தரவின் ேம்பைத்தன்கம லபைப்பட லவண்டும். 

vii. தக்ைகவப்புக் ைாைத்தின் முடிவில் ஆ.த.மு. திட்டத்திற்கு இைங்ை தரவு மற்றும் 

பதிவுைள் அழிக்ைப்படுைின்றன. 

viii. ஆராய்ச்சிோளர் அல்ைது முதன்கம ஆய்வாளர் பல்ைகைக்ைழைத்கத விட்டு 

இகடவிைைினால் அல்ைது ஆராய்ச்சிேிைிருந்து பின்வாங்ைினால் ஒரு 

கபாருத்தமான ேபர் அல்ைது ேபர்ைள் அகடோளங் ைாைப்பட்டு ஆ.த.மு. 

இகனச் கசேல்ப்படுத்துவதற்ைான கபாறுப்புக்ைகளப் கபாறுப்லபற்பதற்கு 

கபேரிடப்பட லவண்டும் 

ix. ஆராய்ச்சி உதவிோளர்ைள் அல்ைது மாைவர்ைளுக்கு ஆ.த.மு. திட்டம் பற்றியும் 

இறுதித் தரவு பல்ைகைக்ைழத்தின் ைளஞ்சிேத்திற்குச் சமர்பிக்ைப்பட லவண்டிேது 

பற்றியும் அறிவிக்ைப்பட்டிருத்தல் லவண்டும். 

 

3. பீடொதிபதி ள் மற்றும் துலற ளின் தலைவர் ள் 

படீாதிபதிைள் மற்றும் துகறைளின் தகைவர்ைள் 

அ) ஆ.த.மு. திட்டம் பற்றியும் பல்ைகைக்ைழைத்தின் அதன் கசேற்படுத்தல் 

மூலைாபாேம் பற்றியும் அறிந்திருத்தல் லவண்டும் 
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ஆ) அகனத்து படீ உறுப்பினர்ைள் மற்றும் ஆராய்ச்சி மாைவர்ைளிகடலே ஆ.த.மு. 

திட்டம் பற்றிே விழிப்புைர்கவ உேர்த்தல் 

இ) மானிே விண்ைப்பங்ைளுடன் ஒன்றாை ஆ.த.மு. திட்டகமான்று 

சமர்ப்பிக்ைப்படுவதகன உறுதிப்படுத்த லவண்டும் 

ஈ) ஆராய்ச்சிோளர்ைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ட ஆ.த.மு. திட்டம் மற்றும் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் கைாள்கைகேக் ைகடப்பிடிப்பதகன உறுதிப்படுத்த 

லவண்டும் 

உ) ைாப்பைத்திகனப் பராமரிப்பதற்கு திருப்திைரமான உட்ைட்டுமானத்கத 

வழங்குவதன் ஊடாை (படீ மட்டத்தில் பராமரிக்ைப்பட்டிருப்பின்), ஆதரவளிக்ை 

லவண்டும் 

ஊ) ஆராய்ச்சித் தரவு பதிவைதின் பதிவுைள் ைாைத்திற்குக் ைாைம் 

புதுப்பிக்ைப்படுவதகன உறுதிப்படுத்துதல் 

 

4. பல் லைக் ழ  நூை ம் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் நூைைவிேைாளர்: 

அ) ஆ.த.மு. திட்டத்திகனப் பற்றியும் பல்ைகைக்ைழைத்தின் கசேல்படுத்தல் 

மூலைாபாேத்திகனப் பற்றியும் அறிந்திருத்தல் 

ஆ) ஆ.த.மு. திட்டம் கதாடர்பாை அகனத்துப் பைிோளர் குழாம் 

உறுப்பினர்ைளிகடலே விழிப்புைர்விகன உேர்த்துதல் 

இ) கபாருத்தமான கமன்கபாருளிகனப் பேன்படுத்தி ஆ.த.மு. திட்டத்திகனத் 

தோரிப்பதற்கு ஆராய்ச்சிோளர்ைளுக்கு உதவிேளித்தல் 

ஈ) கபாருத்தமான ைருவிைள் மற்றும் நூைைர்ைளின் திறன்ைகளப் பேன்படுத்தி 

ஆராய்ச்சி தரவுக் ைளஞ்சிேம் மற்றும் மத்திே ஆராய்ச்சி தரவு பதிவைம் 

(மத்திே அல்ைது படீ மட்டத்தில்) பராமரிக்ைப்படுதவற்கு ஆதரவளித்தல் 

 

அறிவிகனப் பரப்புதல் 
கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் ஆராய்ச்சிக் ைண்டுபிடிப்புக்ைள் மற்றும் முடிவுைளின் 

பரப்புதல்ைளுக்கு வசதிேளித்து ஊக்குவிக்ைிறது. இந்த லோக்ைத்திற்ைாை: 
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அ) பல்ைகைக்ைழைம் ஆராய்ச்சிக் ைட்டுகர எழுதுதல் மற்றும் ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைள் 

கதாடர்பாை பேிற்சி மற்றும் கசேைமர்வுைகள வழங்குவதுடன் அதன் கசாந்த டிஜிடல் 

மற்றும் பதிப்பித்தல் வசதிைகளத் தாபிக்கும். 

ஆ) மாைவர்ைள், புதிே ஆராய்ச்சிோளர்ைள் மற்றும் இகளே ைல்விோளர்ைள் தங்ைள் 

ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைள் மற்றும் விளக்ைக்ைாட்சிைளின் தரத்கத அதிைரிக்ை 

பல்ைகைக்ைழைம் வளங்ைகளயும் ஆதரவு லசகவைகளயும் வழங்கும். 

இ) ஆராய்ச்சிோளர்ைள் தங்ைள் ஆராய்ச்சி முடிவுைகள புைகமசார் பார்கவோளர்ைளுக்கு 

லமைதிைமாை கபாது மக்ைளிடம் பரப்ப ஊக்குவிக்ைப்படுைிறார்ைள். ஆய்வில் 

பங்லைற்பாளர்ைளிகடலே ஆராய்ச்சி முடிவுைகள பரப்புவது அல்ைது கைாள்கை 

சுருக்ைங்ைள், கசய்தித்தாள் ைட்டுகரைள், ைாகைாளிைள் லபான்றவற்றிகனப் பரப்புவது 

இதில் அடங்கும். 

ஈ) ஆராய்ச்சிோளர்ைள் (மாைவர்ைள், ஊழிேர்ைள், கைாழும்பு பல்ைகைக்ைழைத்தின் 

இகைந்த ஆராய்ச்சிோளர்ைள்) அவர்ைளின் பகுப்பாய்வு மற்றும் ைண்டுபிடிப்புைகள 

வழங்குவதில் கேறிமுகறைகள ைகடபிடிக்ை லவண்டும், லமலும் அவர்ைள் என்ன 

கசால்ை விரும்புைிறார்ைள் என்பதில் ‘லபாைிவார்ப்பு1’ லபான்ற ேகடமுகறைளில் 

ஈடுபட லவண்டும் என்பதற்கு ஏற்றவாறு தரகவ கைோளுவதில் முகறலைடான 

அல்ைது “கசழிப்பானகத மட்டும் கதரிதல்” ஆைிேவற்றில் ஈடுபடக்கூடாது“ 

உ) ஆராய்ச்சி அறிவுப் பரப்புதைில் சுேமேமாக்ைப்பட்ட உள்ளடக்ைம் உட்பட 

திருட்டுத்தனமான உள்ளடக்ைம் இருக்ைக்கூடாது 

ஊ) மற்றவர்ைளின் அறிவிகன கைாள்களேடிக்ைின்ற பருவவிதழ்ைள், மாோடுைள் மற்றும் 

“புைழ்பாடும்” கவளிேடீுைள் ஆராய்ச்சிகேப் பரப்புவதற்கு ஏற்றுக் கைாள்ளக்கூடிே 

வடிவங்ைள் அல்ை. ஆராய்ச்சிோளர்ைள் தங்ைள் ஆராய்ச்சிைகள கவளிேிட அல்ைது 

முன்கவக்ை இந்த வழிைகளப் பேன்படுத்துவகதத் தவிர்க்ை லவண்டும். 

எ) ஆராய்ச்சி லமற்பார்கவ அல்ைது ஆராய்ச்சி ேிதிேிடல் அல்ைது ஆராய்ச்சிேின் 

திகசேிலும் அதன் ைண்டுபிடிப்புைளிலும் லமற்கைாள்ளப்பட்ட லதகவேற்ற 

                                                           
1 ‘ஹார்ைிங்-லபாைிவார்ப்புக்ைள்’ கபறுலபறுைள் கதரிந்த பின்னர் ைருதுலைாளகமத்தல் என்பது ஒரு பிந்கதே 
தற்ைாைிை ைருதுலைாகள ஒருவரின் ஆராய்ச்சி அறிக்கைேில் உண்கமேில் ஒரு முன்லனாடி 
ைருதுலைாளாை இருந்தது லபால் (அதாவது, ஒருவரின் கபறுலபறுைளினால் அறிேப்பட்ட அல்ைது 
அடிப்பகடேில்) முன்கவப்பதாை வகரேறுக்ைப்படுைிறது 
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கசல்வாக்குப் பிரலோைம் கதாடர்பாை எந்தகவாரு ேைன் முரண்பாடுைளும் இருத்தல் 

கூடாது 

ஏ) கூட்டு ஆராய்ச்சி அல்ைது பிற ேிறுவனங்ைளுக்ைாை லமற்கைாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சி 

கதாடக்ைத்தில் இருந்லத ஆராய்ச்சிகேப் பரப்புவதற்ைான ஏற்பாடுைகள 

உள்ளடக்ைிேிருக்ை லவண்டும். தரவின் உரிகமகேப் பற்றிே ஒப்பந்தங்ைளும், அதன் 

விகளவாை ைாப்புரிகமைள், கவளிேடீுைள் மற்றும் தரகவ அடிப்பகடோைக் கைாண்ட 

பிற கவளிேடீுைள் லபான்ற ஒப்பந்தங்ைளும் இதில் அடங்கும் 

ஐ) ஆராய்ச்சி எழுதுதல் அல்ைது விளக்ைக்ைாட்சிைளின் பகடப்புரிகம ஆய்வின் 

பங்ைளிப்பின் அடிப்பகடேில் இருத்தல் லவண்டும். பகடப்புரிகமேின் வரிகச 

ஒத்துகழப்புடன் தீர்மானிக்ைப்பட லவண்டும் மற்றும் பங்ைளிப்பின் தன்கமகே 

பிரதிபைிக்ை லவண்டும் 

ஒ) பரப்புதைில், ஆய்வுக்கு பங்ைளித்த எந்தகவாரு தரப்பினருக்கும் உரிே அங்ைீைாரம் 

அளிக்ைப்பட லவண்டும். இகவ ேிதி ஆதாரங்ைள், ஆராய்ச்சி ஆதரவு லசகவைள் 

(புள்ளிவிவர பகுப்பாய்வு, கமாழிகபேர்ப்பாளர்ைள் லபான்றகவ), அத்துடன் லமற்லைாள் 

ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட விதிமுகறைகள பின்பற்றுவதன் மூைம் அறிவார்ந்த 

பங்ைளிப்புைகள அங்ைீைரிப்பது. 

ஓ) இைங்கைேில் சிங்ைள மற்றும் தமிழ் ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைள் இதுவகர 

சுட்டிேிடப்பட்ட தளங்ைகளக் கைாண்டிருக்ைவில்கை என்பதால், சிங்ைளம் / 

தமிழிற்ைான ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சி எழுதும் பாைிேில் கவளிேடீுைள் 

எழுதப்படுவகத; கவளிேடீுைள் சிறப்பாை வழங்ைப்படுைின்றன, ோட்டின் புைழ்கபற்ற 

கவளிேடீ்டு ேிறுவனங்ைளால் கவளிேிடப்படுைின்றன, லமலும் அகவ அறிவார்ந்த சை 

மதிப்பாய்வின் தகைேங்ை கசேல்முகறகேப் பின்பற்றியுள்ளன என 

ஆராய்ச்சிோளர்ைள் உறுதிப்படுத்த லவண்டும். 

ஔ) தரவுப் பாதுைாப்பு, இரைசிேத்தன்கமகேப் பாதுைாத்தல் மற்றும் எந்தகவாரு 

உடன்பட்ட கவளிப்படுத்தாத உடன்படிக்கைைகள (கவ.உ.) ஆராய்ச்சிோளர்ைள் மதிக்ை 

லவண்டும். தரவு கவளிேிடப்பட்ட ோளிைிருந்து குகறந்தபட்சம் 05 (ஐந்து) 

ஆண்டுைளுக்கு தக்ைகவக்ைப்பட லவண்டும் 

ை) ஆராய்ச்சி பரப்புதைின் ஒரு பகுதிோை தரவு ைிகடக்கும்லபாது அல்ைது பைிரங்ைமாை 

ைிகடக்ைச் கசய்ேப்படும் லபாது (அதாவது, சஞ்சிகைைள் அல்ைது தரவு பைிர்வு 
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தளங்ைளுக்கு), அத்தகைே பைிர்வு ஒரு கேறிமுகறோன விதத்தில் பைிரப்பட 

லவண்டிே அலத லேரத்தில் பங்லைற்பாளர்ைளின் இரைசிேத்தன்கமகேயும் 

தனியுரிகமகேயும் லபணுதல் லவண்டும் 

ங) ைடுகமோன, பரந்த பரப்புதகை உறுதி கசய்வதற்கும் ைற்பித்தல், கைாள்கை மற்றும் 

ேகடமுகறேில் பேன்படுத்துவதற்கும் ஆராய்ச்சிகே அணுைக்கூடிேதாைவும் 

ைிகடக்ைக்கூடிேதாைவும் மாற்றுவது முக்ைிேம் ஆகும். திறந்த அணுைல் 

சஞ்சிகைைளில் கவளிேிடுவது சஞ்சிகை / தளத்தின் ேம்பைத்தன்கமக்கு உட்பட்டு 

ஊக்குவிக்ைப்படுைிறது. ஆராய்ச்சிோளர்ைள் தங்ைள் கவளிேடீுைளுக்கு கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழை நூைைத்தின் மின்-ைாப்பைம் மூைமாைலவா அல்ைது படீ / துகற 

வகைப்பக்ைங்ைள் மூைமாைலவா (சஞ்சிகை தகட ேிபந்தகனைளுக்கு உட்பட்டு) 

அணுைகை வழங்ை லவண்டும். 

ச) தத்துவக் ைைாேிதி, தத்துவ முதுமாைி, விஞ்ஞான முதுமாைி மற்றும் ைகை 

முதுமாைி ஆராய்ச்சி கூறுைகளக் கைாண்ட அகனத்து ஆய்வறிக்கைைளும் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் மின்-ைாப்பைத்தில்  ைாப்பைப்படுத்தப்பட லவண்டும். கைாழும்பு 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் பிரதான நூைைத்தால் வசதிேளிக்ைப்பட்ட ஒரு ஆய்வு திருட்டுச் 

லசாதகன லமற்கைாள்ளப்பட்டதன் பின்னர் ஆய்வறிக்கைேின் இைத்திரனிேல் 

பதிப்கப மின்-ைாப்பைத்திற்கு சமர்ப்பித்த பின்னலர பட்டத்திகன வழங்ை லவண்டும். 

ஆய்வறிக்கை பதிலவற்றப்படாததற்ைான ஏலதனும் ைாரைங்ைள் இருப்பின் 

(உதாரைமாை: ைாப்புரிகம விண்ைப்பத்திற்ைான சாத்திேம்) அது எழுத்துப்பூர்வமாை 

வழங்ைப்பட லவண்டும் 

ஞ) கவளிேடீுைளின் பல்ைகைக்ைழை மின்-ைாப்பைம் ஒரு ஒழுங்குக் ைிரமமான 

அடிப்பகடேில் புதுப்பிக்ைப்பட லவண்டும், லமலும் அகனத்து மாோட்டு ேடவடிக்கைக் 

குறிப்புக்ைள் மற்றும் ஏற்றுக்கைாள்ளப்பட்ட ஆய்வுக்ைட்டுகரச் சுருக்ைங்ைள் மின்-

ைாப்பைத்தில்  பதிலவற்றப்பட லவண்டும் 

ட) ஒவ்கவாரு ஆண்டும் ஆராய்ச்சி கைாடுப்பனவு விண்ைப்பங்ைள் 

சமர்ப்பிக்ைப்படும்லபாது, ஆராய்ச்சிோளர்ைள் ஆராய்ச்சி சுருக்ைங்ைகள மின் 

ைாப்பைத்தில்  பதிலவற்ற லவண்டும் மற்றும் மாோட்டு ேடவடிக்கைைள் உள்ளிட்ட 

ஆராய்ச்சிக்ைான ஆதாரங்ைளுக்ைான இகைப்கப வழங்ை லவண்டும் 
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ை) ஆராய்ச்சிோளர்ைள் எப்கபாழுதும் தங்ைள் ஆராய்ச்சிகே உேர் தாக்ை சுட்டியுகடே 

சஞ்சிகைைளில் கவளிேிட முேற்சிக்ை லவண்டும் மற்றும் உேர் தாக்ை 

சஞ்சிகைைளால் ஏற்றுக்கைாள்ளப்படக்கூடிே வலுவான வழிமுகறைகள 

ைகடபிடிக்கும் உேர்தர ஆராய்ச்சி ஆய்வுைளில் ஈடுபட முேற்சிக்ை லவண்டும். 

த) புைழ்கபற்ற சஞ்சிகைைளில் கவற்றிைரமாை எவ்வாறு கவளிேிடுவது என்பது குறித்து 

இகளே ஆராய்ச்சிோளர்ைளுக்கு வழிைாட்டும் வகைேில், ஒவ்கவாரு துகறேிலும் 

உேர்மட்ட ஆராய்ச்சிோளர்ைளுடன் வள ேபர்ைளாை உேர் பட்டதாரிைளுடன் 

பல்ைகைக்ைழைம் கசேைமர்வுைகள ஏற்பாடு கசய்யும். 

ே) உேர்ந்த தரமான ஆராய்ச்சித் திட்டங்ைள் ஆராய்ச்சி முகறகே கவளிேிடுவகத 

லோக்ைமாைக் கைாண்டிருக்ை லவண்டும், அல்ைது ஆய்கவ லமற்கைாள்ளும்லபாது, 

திட்டங்ைள் கதாடர்பான முக்ைிேமான வழிமுகற மற்றும் கேறிமுகற சிக்ைல்ைள் 

மதிப்பாய்வாளர்ைளால் மதிப்பாய்வு கசய்ேப்படும். இது ஒரு உேர் தரமான ஆராய்ச்சி 

ஆய்வுைளுக்கு பங்ைளிக்கும், பின்னர் இது உேர் தாக்ை சஞ்சிகைேில் 

கவளிேிடப்படைாம் 

ப) ஒவ்கவாரு ைல்விசார் பைிோளர்ைளும் ரிசர்ச் லைட், பப்ளன்ஸ், அைாகடமிோ.இ.டி.யூ., 

மற்றும் கூைிள் ஸ்ைாைர் ைைக்குைகளக் கைாண்டிருப்பதுடன்  அவற்கறப் 

பைிரங்ைப்படுத்த லவண்டும், இதனால் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஆராய்ச்சி கவளிேடீுைகள 

சுோதீன தரவரிகச அகமப்புைளால் அணுைக் கூடிேதாைவிருக்கும். 

ஆராய்ச்சிோளர்ைள் ORCID ஐடிகேப் கபறவும் ஊக்குவிக்ைப்படுைிறார்ைள் 

 

பொர்லவ ளும் முற்க ொள் ளும் 

அ) பல்ைகைக்ைழை துகறைளுக்குள், சிலரஷ்ட ஆராய்ச்சிோளர்ைள் / சைாக்ைள் ஆைிலோர் 

இகளே ஆராய்ச்சிோளர்ைள் / சைாக்ைள் ேடத்திே ஆராய்ச்சிேில் லதகவேற்ற 

கசல்வாக்ைிகனச் கசலுத்துைிறார்ைள். ஆராய்ச்சிேில் அவர்ைளது பங்கை உரிே 

முகறேில் ஒப்புக் கைாள்ளாமல், அவர்ைளின் லோசகனைகள லமம்படுத்துவது 

அல்ைது கைேைப்படுத்துதல் மற்றும் அவற்கற தங்ைளின் கசாந்த ஆக்ைமாைக் ைடந்து 

கசல்வது மற்றும் சிை பாடப் பிரிவுைளில் ஆராய்ச்சிேின் தீவிர ஊக்ைமறுத்தல் 

ஆைிேவற்றுடன் ஆராய்ச்சிேின் ைைிசமான பகுதிைகளச் கசய்ே இகளே 

சைாக்ைகளப் பேன்படுத்துவது என்பகவ இதில் அடங்கும். இந்த எதிர்மகற 
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ேகடமுகறைள் அத்தகைேகவ என அகடோளம் ைாைப்பட லவண்டிேதுடன் 

தீவிரமாைத் தவிர்க்ைப்படல் லவண்டும் 

 

ஆ) இகளே சைாக்ைள் லமற்கைாண்ட ஆராய்ச்சிக்ைான ேிதி வாய்ப்புைகள சிலரஷ்ட 

சைாக்ைள் தீர்மானிக்கும் ேிகைேில் உதாரைமாை: சிறிே மானிேங்ைளுக்ைான 

ஆராய்ச்சி விண்ைப்பங்ைகள பரிந்துகரக்கும் குழுக்ைளின் உறுப்பினர்ைளாை), 

எடுக்ைப்பட்ட முடிவுைளுக்கு கவளிப்பகடத்தன்கம மற்றும் கபாறுப்புக்கூறல் இருக்ை 

லவண்டும் 

 

இ) சிலரஷ்ட ேிர்வாை மட்டங்ைளில் உள்ள அதிைாரிைளின் உைர்வுைள் மற்றும் 

அணுகுமுகறைள் முன்கமாழிேப்பட்ட ஆராய்ச்சி திட்டங்ைள் மற்றும் 

திட்டங்ைளுக்ைான மதிப்படீு மற்றும் ஒப்புதலுக்ைான அளவுலைால்ைளுக்ைான 

அடிப்பகடோை இருத்தல் கூடாது. இதுலபான்ற சந்தர்ப்பங்ைளில், கைாழும்புப் 

பல்ைகைக்ைழைத்தால் ேிேமிக்ைப்பட்ட ேிபுைர்ைளின் சுோதீனக் குழுவில் தங்ைள் 

முன்கமாழிகவ பிரதிேிதித்துவப்படுத்தவும் மதிப்படீு கசய்ேவும் லைட்டுக்கைாள்வதன் 

மூைம் ேைன்ைளின் முரண்பாடுைகளத் தீர்க்ை ஆராய்ச்சிோளர்ைளுக்கு உரிகம இருக்ை 

லவண்டும் 
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கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தில் ஆராய்ச்சி மற்றும் 
புத்தாக்ைங்ைகள லமம்படுத்தித் தரமுேர்த்துவதற்கு 
ேிறுவனம்சார் ேடவடிக்கைைள் 
 

அ) கமேப்படுத்தப்பட்ட முைாகமத்துவம் 

அகனத்து ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைம் கதாடர்பான ேடவடிக்கைைள் 

ஆராய்ச்சி மற்றும் லமம்பாட்டு கமேத்தின் (இனிலமல் ஆ.லம.கம.) ைீழ் 

லமற்கைாள்ளப்படும். ஆ.லம.கம. உம் கூட கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் 

இளம் ஆராய்ச்சிோளர்ைளுக்ைாை பேிற்சி வழங்குதல் மற்றும் கசேைமர்வுைள் 

மூைம் ஒரு திறன்ைகளக் ைட்டிகேழுப்பும் பைிேிகன ஆற்றுைின்றது. 

ஆ)  ஒரு சிந்தகனக் குழாகமத் தாபித்தல்: 

சிலரஷ்ட ஆலைாசைர், ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி வர்த்தைமேமாக்ைல், 

ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைங்ைள் கதாடர்பான ேிகைேங்ைளின் அகனத்துப் 

பைிப்பாளர்ைள், கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் சிலரஷ்ட நூைைர், மற்றும் 

கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் சட்ட மற்றும் ஆவைமாக்ைலுக்குப் 

கபாறுப்பான சிலரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர் (சட்ட அலுவைர்) ஆைிலோகர 

உள்ளடக்ைிே ஒரு சிந்தகனக் குழாகமத் தாபித்தல். 

 

இ) ஆராய்ச்சிக் குழுக்ைள் 

ஆராய்ச்சி ேகடமுகறைளுடன் இைங்குவதகனயும் ஆராய்ச்சி 

லேர்கமத்திறனுக்கு பாதுைாப்பளிப்பதகனயும் உறுதிப்படுத்துவதற்கு 

அகனத்துப் படீங்ைளிலும் ஆராய்ச்சிக் குழுக்ைளின் வைிபாைம் விரிவாக்ைப்பட்டு 

வலுவூட்டப்படல் (இரண்டு மட்டங்ைளில் ைண்ைாைிப்பு – முன்கமாழிவு மட்டம் 

மற்றும் ஆராய்ச்சி அல்ைது புத்தாக்ைத்தின் இறுதி விகளவு மட்டம்) 

 

ஈ) அறிவிகனப் பரப்புதல் 
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கைாழும்புப் பல்ைகைைழைத்தின் பதிப்பைத்திகன இகைத்து பைிோளர் 

குழாம், இளங்ைகை மாைவர்ைள் மற்றும் பட்டப்பின் மாைவர்ைளினால் 

லமற்கைாள்ளப்பட்ட ஆராய்ச்சிைகளப் பதிப்பிப்பதற்கு ஊக்குவித்தல். 

 

பின்னிலைப்புக் ள்: 

அ)  ஆராய்ச்சி மற்றும் புத்தாக்ைங்ைளின் லமம்பாட்டிற்ைாை ஒவ்கவாரு படீத்தினாலும் 

இனங்ைாைப்பட்ட பரப்புக்ைளின் பட்டிேல் 

ஆ) ேிதிோளர்ைளின் பட்டிேல்: ஒரு துண்டு ேிதிோளராை/ உள்ளார்ந்த ேிதிேிடல்/ 

புறேிகை ேிதிேிடல் 

இ) ஒரு பங்குதாரர்ைளின் பட்டிேல் 

ஈ) துகற/படீம்/பல்ைகைக்ைழை மட்டங்ைளின் ைீழ் வருைின்ற திட்டங்ைளுடன் 

ைிரமமான ைாைக்லைாடு 

உ) ேிதிைளின் பிறப்பாக்ைம் மற்றும் கசைவிடல்/ லமல்ேிகை கசைவுைள் கதாடர்பில் 

பல்ைகைக்ைழைத்தின் வைிபாைம்/ லமல்ேிகை அல்ைாத கைாள்கை/ சர்வலதச 

ஒத்துகழப்புக்ைள் என்பன கதாடர்பான ஒரு கதளிவான வழிைாட்டங்ைளின் ஒரு 

பட்டிேல் 

ஊ) பல்ைகைக்ைழை/ உள்ளூர்/ சர்வலதச மட்டங்ைளில் ஆராய்ச்சி முன்னுரிகமைளின் 

பட்டிேல் 

எ) வருடாந்த பல்ைகைக்ைழை ேிைண்டு/ ேிைழ்ச்சிேிரல் 

ஏ) கேறிமுகற அனுமதி கதாடர்பான ஆவைங்ைள் 

ஐ) கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைத்தின் ஒரு விரிவான கேறிமுகறக் கைாள்கை 

ஒ)  

ஓ) தாவர மற்றும் விைங்குைள் பாதுைாப்பு ைட்டகளச் சட்டம் மற்றும் வனப் 

பாதுைாப்புக் ைட்டகளச் சட்டம்  
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கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் 

 

அைி 

 

ைைாேிதி ஜானைி ஜேவர்த்தன, பைிப்பாளர், ஆராய்ச்சி லமம்பாட்டிற்ைான கமேம், 

கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் 

லபராசிரிேர் கெவந்தி கஹாமர்-வன்னிேசிங்ைம், சிலரஷ்ட ஆலைாசைர், ஆராய்ச்சி 

மற்றும் ஆராய்ச்சி வர்த்தைமேமாக்ைல், கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் 

ைைாேிதி ேிொந்த சம்பத் புஞ்சிகஹவா, பைிப்பாளர், பல்ைகைக்ைழை விோபார 

இகைப்புச் சிற்றைகு (UBL சிற்றைகு), சட்ட படீம் 

லபராசிரிேர் பிரிேதர்ெனி ைைப்பதி, மருந்தாக்ைவிேல் துகற, மருத்துவ படீம் 

லபராசிரிேர் ேெீமா ைமார்டீன், வைிைவிேல் சட்டத் துகற, சட்ட படீம் 

லபராசிரிேர் குமுதினி திசாோேக்ை, ேிறுவனக் ைற்கைைள் துகற, முைாகமத்துவ 

ேிதிப் படீம் (பட்டப் படிப்புைள் படீத்திகனப் பிரதிேிதித்துவப்படுத்தி) 

லபராசிரிேர் பவித்திரா கைைாசபதி, மனித வளங்ைள் முைாகமத்துவத் துகற, 

முைாகமத்துவ ேிதிப் படீம் 

ைாை. கைௌசல்ோ கபலரரா, சிலரஷ்ட விரிவுகரோளர், ஆங்ைிைத் துகற, ைகைப் 

படீம் 

லபராசிரிேர் துஷ்ேந்தி கமன்டிஸ், ஆங்ைிைத் துகற, ைகைப் படீம் 

ைைாேிதி ஜி.ஏ.எஸ். பிலரமகுமார, சிலரஷ்ட விரிவுகரோளர், தாதிேிேல்ப் படீம் 

ைைாேிதி பிரதீபா விலஜதுங்ை, நூைைர், கைாழும்புப் பல்ைகைக்ைழைம் 

லபராசிரிேர் ேிர்மலீ பல்லைவத்த, விைங்ைிேல் துகற, விஞ்ஞான படீம் 

திருமதி தருெிைா பத்திரனலை, சிலரஷ்ட உதவிப் பதிவாளர், விஞ்ஞான படீம் 

திரு. எம். ெிபார், உதவிப் பதிவாளர், ைல்விசார் மற்றும் கவளிேடீுைள் ைிகள 

 

கமாழிகபேர்ப்பு: இ. லைாலைந்திரா, பிரதிப் பதிவாளர், மூைதன லவகைைள் ைிகள 


