
2019 காம�ெவ�� சி�கைத� பரி� 

த�தி விவர�க� ம��� �ைழ� விதிக� 

இைணய�தி� வழிேய பதி� ெச����� பி�வ�� த�தி விவர�கைள�� �ைழ� விதிகைள�� கவனமாக� ப��க��.  1 ெச�ட�ப� 
2018 �த� மி�வி�ண�ப� ப�வ� கிைட�க�ெப��. 

த�க� சி�கைதைய� சம��பி�பத� வழிேய தா�க� �ைழ� விதிகைள ஏ���ெகா�டதாக� க�த�ப��. 

இ�� ெகா��க�படாத த�தி விவர�க� ம��� �ைழ� விதிக� ெதாட�பான விவர�க���, த�க� சி�கைதைய� சம��பி��� 
��  writers@commonwealth.int எ�ற மி�ன�ச� �கவரி��� த�க� ேக�விைய அ��பி� ெதளி� ெபற��. 

�வ��� நா� 

1 ெச�ட�ப�  2018 

இ�தி நா� 

சி�கைதைய மி�வி�ண�ப� ப�வ�தி� �ல� சம��பி�க ேவ��ய கைடசி நா�:  1 நவ�ப�  2018 (இர�  11:59 மணி�� �� ) 

இ�த நா���� பி� சம��பி�க�ப�� சி�கைதக� ஏ���ெகா�ள�பட மா�டா. 

1. பரி� விவர�க� 
a. காம�ெவ�� ஃப��ேடஷ� வழ��� காம�ெவ�� சி�கைத� பரி� ஆ���� ஒ��ைற இ�வைர பிர�ரி�க�படாத சி�கைதக��� 

வழ�க�ப�� வி�தா��. 

b. காம�ெவ�� ஃப��ேடஷனி� ஒ� கலா�சார வள��சி �ய�சியி� பயனா� காம�ெவ�� சி�கைத� பரி� காம�ெவ�� 
எ��தாள�களா� நட�த�ப�கிற�. 

c. இ�த� ேபா��  1. ஆ�பிரி�கா,  2. ஆசியா,  3. கனடா ம��� ஐேரா�பா,  4. கரீபிய� தீ�க� ம���  5. பசிஃபி� ப�திகளி� 

நட�த�ப�கிற�.  (இ�த� ப�திக���� அட��� நா�களி� விவர�க���� ப�தி  4-ஐ� பா��க�� ). 
d. இ�த� ேபா���கான ச�வேதச ந�வ�� ��வி� ேம��றி�பி�ட ஐ�� ப�திகளிலி��� ப�தி�� ஒ� ந�வ� என ஐ�� ந�வ�க� இ��ப�. 

சி�கைதக� அ�த�த ப�திைய� ேச��த ந�வ�களா� மதி�பிட�ப�டா��, அைன�� ந�வ�க�� அைன��� ப�திகளி� கைதகைள�� 
ப��� ஆேலாசி�ப�. 

e. ப�தி�� ஒ�றாக ஐ�� ெவ�றியாள�க� ேத��ெத��க�ப�வ�. இ�த ஐ�தி� ஒ�வ� ஒ��ெமா�த ெவ�றியாளராக� 

ேத��ெத��க�ப�வா�. ஒ��ெமா�த ெவ�றியாள���  £5,000 பரி��ெதாைக��, ம�ற நா�� ெவ�றியாள�க���  £2,500 
பரி��ெதாைக�� வழ�க�ப��. பரி� ெவ��� சி�கைத ஆ�கில�தி� ெமாழிெபய��க�ப�ட கைதயாக இ��பி�, 
ெமாழிெபய��பாள���� ��த� பரி��ெதாைக வழ�க�ப��. 

f. இ�தி�ப��யலி� உ�ள சி�கைதக� ச�வேதச ந�வ� ��வா� மதி�பிட�ப��; ந�வ�க� ெந��ப��ய��கான கைதகைள� 
ேத��ெத��க அ�பவ� வா��த வாசக�க� உத�வ�. 

 

2. த�தி விவர�க� 
a. ேபா��யி� ப�ேக�பவ� ஏேத�� ஒ� காம�ெவ�� நா��� ���ரிைம ெப�றவராக இ��க ேவ��� – ப�தி  4-� உ�ள காம�ெவ�� 

நா�களி� ப��யைல� பா��க��. ெவ�றியாள� ேத��ெத��க�ப�� �� காம�ெவ�� ஃப��ேடஷனிலி��� ���ரிைம� சா�றித� 
ேகார�ப��. காம�ெவ�� நா�கள�லாத நா�களிலி��� சம��பி�க�ப�� சி�கைதக� ஏ���ெகா�ள�பட மா�டா. 

b. பிரா�திய� சா��த காரண�களினா�, சி�கைதக� ப�ேக�பாளரி� நா�ைட� ெபா��� மதி�பிட�ப��. இர�ைட� ���ரிைம உைடய 
ப�ேக�பாள�க���, நிர�தர வசி�பிட�ைத� ெகா�� அவ� நா� தீ�மானி�க�ெப��, சி�கைத அ�த ப�தி��� மதி�பிட�ப��. 

c. ப�ேக�பாள� காம�ெவ�� நா��� ���ரிைம ெப�றவரா� இ���� வைரயி�, அவர� த�ேபாைதய வசி�பிட� ஒ� காம�ெவ�� நாடா� 
இ��த� அவசிய� இ�ைல. 

d. ப�ேக�பாள�  1 நவ�ப�  2018-� ேததியி�ப�  18 வய� அ�ல� அத�� ேம�ப�டவரா� இ��க ேவ���. 

e. ேபா��யி� சம��பி�க�ப�� அைன�� சி�கைதக�� காம�ெவ�� ஃப��ேடஷ� பரி�� ��வி� �ைணேயா� எ���� 
தீ�மான�ைத� சா��ேத ஏ���ெகா�ள�ப��. சம��பி�பி� த�தி ெதாட�பான ���களி�, பரி�� ��வி� ��ேவ இ�தியான� – ேம�ப� 
க�த / மி�ன�ச� ெதாட��க� கண�கி� ெகா�ள�பட மா�டா. 
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f. இத�� �� ஒ��ெமா�த காம�ெவ�� சி�கைத� பரி� ெவ�றவ�களி� �திய சி�கைத சம��பி��க� ஏ���ெகா�ள�பட மா�டா. 
இத�� �� ப�திவாரியான காம�ெவ�� சி�கைத� பரி� ெவ�றவ�களி� �திய சி�கைத சம��பி��க� ஏ���ெகா�ள�ப��. 

g. காம�ெவ�� ஃப��ேடஷனி� த�ேபா� பணியா�றிவ�� பணியாள�களி� சி�கைத சம��பி��க� ஏ���ெகா�ள�பட மா�டா. 

h. ேபா��யி� சம��பி�க�ப�� சி�கைதக� இ�வைர பிர�ரி�க�படாம��,  1 ேம  2019 ேததி வைர பிர�ரி�க�படாம� இ��ப�� அவசிய�. 

 

3. �ைழ� விதிக� 
a. ெமாழிெபய��க�ப�ட சி�கைதக� உ�பட அைன�� சி�கைதக�� அ�கைதயி� ஆசிரியரா� ம��ேம சம��பி�க�பட ேவ���. 

b. மி�வி�ண�ப�வ�தி� வழிேய சம��பி�க�ப�� சி�கைதக� ம��ேம ஏ���ெகா�ள�ப��. 

c. சி�கைதகைள� சம��பி�க ேவ��ய கைடசி நா�  1 நவ�ப�  2018 (அ�த�த ேநர ம�டல�தி� இர�  11:59 மணி��� ) 
d. காம�ெவ�� சி�கைத� பரிசி�� ஒ�ெவா� எ��தாள�� தைல�� ஒ� சி�கைதைய ம��ேம சம��பி�க ேவ���. 

e. சம��பி�க�ப�� சி�கைத ப�ேக�பாளரி� ெசா�த எ��தாக இ��த� அவசிய�. 

f. சம��பி�க�ப�� சி�கைத ெசா�த� கைதயாக��,  1 ேம  2019-�� �� ேவ� எ��� ��ைமயாகேவா ப�தியாகேவா எ�த ெமாழியி�� 
பிர�ரி�க�படாம� இ��த� அவசிய�. ெபா�வாக� கி�ட���ய அ���பிரதிகளான சி�கைத� ெதா���க�, நாளித�க�, 
ப�திரி�ைகக� ேபா�றவ�றி� பிர�ரி�க�ப�ட சி�கைதக� ‘பிர�ரி�க�ப�ட சி�கைத’களாக� க�த�ப��. ெசா�த வைல�பதி�களிேலா, 
வைல�தள�களிேலா தவிர இைணய�தி� ேவ� எ�� இ��பி�� அ� இைணய�தி� பிர�ரி�க�ப�ட சி�கைதயாக� க�த�ப��. 

g. இத�� �� காம�ெவ�� சி�கைத� பரி��� சம��பி�க�ப�ட சி�கைதக� எ���ெகா�ள�பட மா�டா. 

h. பி�வ�� வைககைள� தவிர, ம�ற சி�கைதக� அைன��� ஆ�கில�தி� சம��பி�க�பட ேவ���: ஏேத�� ஒ� காம�ெவ�� நா��� 
���ரிைம ெப�ற வ�காள�, சீன�, கிேர�க�, கீ�வாஹிலி, மலா�, ேபா���கீ�, சேமா�, தமி� ம��� ���கிய ெமாழிகளி� எ��� 
எ��தாள�க�, ஆ�கில ெமாழிெபய��� இ�லாத ப�ச�தி� அவர� ெசா�த ெமாழியிேலேய சி�கைதைய� சம��பி�கலா�. பிற ெமாழிகளி� 
எ�த�ப�ட சி�கைதகளி� ஆ�கில ெமாழிெபய���க� கைதயி� அச� ஆசிரியரா�  (ெமாழிெபய��பாளரா� அ�ல ) சம��பி�க�ப��, அத� 
ெமாழிெபய��பாள�� ஒ� காம�ெவ�� நா��� ���ரிைம ெப�றவராக இ���� ப�ச�தி� ஏ���ெகா�ள�ப��. 

i. ப�ேக�பாள� ஒேர சமய�தி� த�க� சி�கைதைய காம�ெவ�� சி�கைத� பரிசி��� ேவ� ஏேத�� பிர��தி��� சம��பி�கலா�: 
அ�தைகய சமய�தி� த�க� சி�கைத பரிசி��� ேத��ெத��க�ப�டாேலா, பிர�ர�தி��� ேத��ெத��க�ப�டாேலா ப�ேக�பாள� பரி�� 
��வி�� உடன�யாக� ெதரிய�ப��த ேவ���. 

j. சம��பி�க�ப�� சி�கைதக�  2000 வா��ைதக���� �ைறயாம��  5000 வா��ைதக��� மிகாம��  (தைல�ைப� கண�கி� 

ெகா�ளாம� ) இ��த� அவசிய�. 

k. சம��பி�க�ப�� சி�கைதக�  PDF ேகா�பாக� சம�பி�க�பட ேவ���. கைதயி� தைல�ேப ேகா�பி� ெபயராக இ��த� ேவ���. 

சி�கைதயி� தைல�� “சி�கைத”, “காம�ெவ�� சி�கைத” எ�பன ேபா�ற ெபா�வான தைல�பாக இ��க��டா�.  PDF ேகா�பாக 
சம��பி�க இயலாதவ�க� த�க� சி�கைதைய  Microsoft Word ேகா�பாக� சம��பி�கலா�. ேகா�பி� ெபய� ேம��றி�பி�டவாேற 
இ��க ேவ���. ேகா�பி� �த� ப�க�தி� கைதயி� தைல��� கைதயி� வா��ைத� கண��� இ��க ேவ���. 

l. ஆசிரியரி� ெபய� ம��� விவர�க� மி�வி�ண�ப� ப�வ�தி� �றி�பிட�பட ேவ���. பதிேவ�ற� ெச�ய�ப�ட சி�கைத� ேகா�பி� 
ஆசிரிய� சா��த எ�த விவர�க�� �றி�பிட�பட� �டா�. அைன�� சி�கைதக�� ெபய� அறிய�படாம� மதி�பிட�ப��. 

m. ெமாழிெபய��பாள� இ���� ப�ச�தி�, அவர� விவர�க� மி�வி�ண�ப� ப�வ�தி� அத�கான இட�தி� நிர�ப�பட ேவ���. 

n. அைன�� சி�கைதக��  Arial 12-point எ��� வ�வ��ட��  double line spacing-உட�� சம��பி�க�பட ேவ���. 
ேகா�பி� அைன��� ப�க�களி�� ப�க எ���, தைல��� ப�தியி� கைதயி� தைல��� இ��த� ேவ���. 

o. கைதயி� அைம��, வைக, க� ஆகியவ�றி�� எ�த� க���பா�� கிைடயா�. 

p. கைத வய� வ�தவ�க��கானதாக இ��த� ேவ���. �ழ�ைதக��காக ம��ேம எ�த�ப�ட கைதயாக இ��த� �டா�. 

q. ப�ேக�பாள� த�க� சி�கைதைய� சம��பி�பத� �ல� பரி�� �� அ�கைத சம��பி�க�ப�டைதேயா, இ�தி�ப��ய���� 
ேத��ெத��க�ப�டைதேயா விள�பர�ப��த ஒ���ெகா�வதாக� க�த�ப��. 

r. கைதயி� உலகளாவிய பதி��ரிைம கைதயி� ஆசிரிய���� ெசா�தமான�. ெவ�றி ெப�ற சி�கைதகைள� (1 ஒ��ெமா�த ெவ�றியாள�, 
4 ப�தி சா��த ெவ�றியாள�) ெதா��பி� பிர�ரி�க��, விள�பர� ேதைவக���� பய�ப��த�� காம�ெவ�� எ��தாள�க��� �� 
உரிைம உ��. 

s. ஒ��ெமா�த ம��� ப�தி சா��த ெவ�றியாள�க� ச�க ஊடக�க� உ�பட விள�பர நிக��சிகளி� ப��ெபற எதி�பா��க� படலா�. 

t. ஒ��ெமா�த ம��� ப�தி சா��த ெவ�றியாள�க� காம�ெவ�� எ��தாள�க� ப�றி விழி��ண�ைவ வள��க�� அவ�கைள 
ஊ��வி�க�� பர�பர� �ரிதலி� ேபரி� அ�த�த� ப�திகளி� சில நிக��களி� கல��ெகா�ள எதிபா��க�ப�வ�. 


