
 پهريون :شمارو -چوويهون  :جلد
 ع0202جون 

 
ISSN Print:   2219-5912 
ISSN Online: 2521-9340 

 
 
 
 
 
 
 

 ايڊيٽر

 پروفيسر محمد سليم ميمڻ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر،
 ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي

 هائير ايڊيوڪيشن ڪميشن پاران منظور ٿيل

 پروفيسر محمد سليم ميمڻ :  ايڊيٽر

 :  حبيب اهلل جاکرو  ٻانهن ٻيلي
 سڪندر علي ڀنڊ     
 محمد رياض بلوچ     

   

 پهريون، جون :  شمارو

 ع0202 :  سال

شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئر، ڪراچي يونيورسٽي، ڪراچي :  ڇپائيندڙ

 پيڪاڪ پرنٽرس، ڪراچي. :  ڇپيندڙ

 ُرپيا 022پاڪستان:  :  ُملهه
 آمريڪي ڊالر22 پرڏيهه:      

ISSN Print:    2219-5912 
ISSN Online: 2521-9340 

 
U.R.L.: www.krjsalbc.org.pk 
             www.salbc.org.pk 
 
E-mail : salbc.ku@hotmail.com 

           saleemmemon@ymail.com 
 

 هائير ايڊيوڪيشن ڪميشن پاران منظور ٿيل



 ماهرن جي ڪميٽي

 
 

 ڊاڪٽر ڄيٺو اللواڻي
 مڌر وان،

 آديتيا بينگلوز،
 نوبل نگر،
 ،040082-احمدآباد

 ڀارت.
 

 عمراڻي محمدمحترم ُگل 
 عالم، محقق ۽ ڪالم نگار،

 ،0-فليٽ نمبر ڊي
 برج اپارٽمينٽس،
 مين ڪلفٽن روڊ،

 ڪراچي.

 پروفيسر ڊاڪٽر ايم. ڪي. جيٽلي
 ريٽائرڊ پروفيسر،

 دهلي يونيورسٽي،
 ، وويڪ ويهار،201-ڊي

 ،222211-دهلي
 ڀارت.

 
 ڊاڪٽر غزاله رحمان رفيق

 ڊائريڪٽر،
 سنڌ اڀياس اڪيڊمي،

شهيد ذوالفقار علي ڀٽو انسٽيٽيوٽ آف 
 سائنس اينڊ ٽيڪنالوجي،

 ڪراچي.
 

 ايڊيٽوريل بورڊ

 سرپرست  )نگران وائيس چانسلر(پروفيسر ڊاڪٽر خالد ايم. عراقي  .1

 ميمبر        ڊاڪٽر فهميده حسين .2

 ميمبر      ڊاڪٽر ٻلديو مٽالڻي )ڀارت(  .3

 ميمبر       ڊاڪٽر پروين ٽالپر )آمريڪا( .4

 ميمبر      ڊاڪٽر جگديش لڇاڻي )ڀارت( .5

 ميمبر      ڊاڪٽر ڪمال گوڪالڻي )ڀارت(  .6

 ميمبر     ڊاڪٽر روي پرڪاش ٽيڪچنداڻي )ڀارت( .7

 ميمبر/ايڊيٽر       پروفيسر محمد سليم ميمڻ .8

 
 

تحقيقي جرنل ۾ ڇپجندڙ مقاال جيئن ته تحقيق تي ٻڌل هوندا آهن، ان ڪري انهن جيي ڪالچي    :نوٽ
لکندڙن يا محققن جي خيالن ۽ حوالن سان اداري جو متفق هئڻ ضروري نه آهي. ادارو ڪينيهين 
به فني يا تڪنيڪي سبب ڪري مقالي کي روڪڻ يا رد ڪرڻ جو حق رکي ٿو. تحقيييقيي ميقياال 

ذريعي موڪليييا ‘  اِي ميل’ يا ‘  سي ڊي’جي صورت ۾ ‘ سافٽ ڪاپي’سان گڏ، ‘ ڪاپي هارڊ’ 
 وڃن، ان سان گڏ مقالي جو متن انگريزيَء ۾ ۽ محقق جو مختصر تعارف به هئڻ الزمي آهي.
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 ٻه اکر
 

۾ جيييتيرا ‘  ڪالچيي’ جي چوويهين سال جو پهريون شمارو حاضر آهي. ، ‘ ڪالچي’ 
مقاال/مضمون شايع ٿين ٿا، ذري گهٽ اوترا ئي رد ٿين ٿا. سبب غيرمعياري ۽ تحقيق جي جيي 
اصولن کان اڻ واقفيت آهي. انهن رد ٿيل مقالن ۾ ڪجهه مقاال ٻين تحقيقي جرنلن ۾ شياييع ٿيييل 

 نظر ايندا آهن، جيڪا ادبي بدديانتي آهي.
ڪتابي صورت ۾ به شايع ٿئي ٿو ۽ آن الئين به دستياب هوندو آهي. هير ‘  ڪالچي’ 

مقالو باقاعدگيَء سان ملڪ جي مڃيل عالمن ۽ ان صنف جي ماهرن کي تورتڪ الِء ميوڪيليييو 
ويندو آهي. ماهرن جي راِء جو هميشه احترام ڪيو ويينيدو آهيي، کييين اهيا بيه گيذارش ڪيئيي 
ويندي آهي ته جي ُهو ضروري سمجهن ٿيا تيه ميقياليي ۾ گيهيربيل تصيحييين ييا درسيتيييون ڪين، 
جيڪڏهن مقالي ۾ موضوع، مواد ۽ کوجنا جي حوالي سان ڪا کوٽ محيسيوس ڪين ٿيا، تيه ان 
بابت لکي موڪلين. اهڙي راِء يا اعتراض کي ليکڪ ڏانهن اماڻي کين صالح ڏني ويندي آهيي 
ته ماهرن جي راِء جي روشنيَء ۾ گهربل واڌارا يا سڌارا ڪري موڪلين. گهربل واڌارن ۽ سڌارن 

جيو جيائيزو و يي، ان ۾  Abstractکان پوِء انگريزي جو ڪو ماهر، انگريزيَء ۾ لکيل تيت ييا 
واڌارا يا سڌارا ڪندو آهي ۽ ٻوليَء جي به گهربل درستگي ڪندو آهي. آخر ۾ اييڊييٽير سي ينيي 
مقالن جي ايڊيٽنگ ڪندو آهي، اسلوب ۾ گهربل بهتري آڻيندو آهيي ۽ مياهيرن جيي راِء جيي 
روشنيَء ۾ ٿيل واڌارن ۽ سڌارن جو جائزو و ندو آهي. اهو سڄو عمل وقت طلب هونيدو آهيي. 
ڪجهه ليکڪ، انگريزي تت ڪونه موڪليندا آهن، انهن کي پڻ ايڊيٽر لکي، مقالي کي مڪيميل 
ڪندو آهي. ايڊيٽر ۽ ايڊيٽوريل بورڊ جي خواهش هوندي آهي ته هر مقالي کي معياري ڪيري 
شايع ڪجي، تنهن هوندي به ڪجهه مقاال صفا غير معياري هوندا آهن، گهربيل کيوجينيا ٿيييل نيه 
هوندي آهي، ٻولي ۽ متن غير معياري هوندا آهن، جن کي ماهر رد ڪري ڇڏيندا آهين، اهيڙن 

 مقالن کي شايع نه ڪيو ويندو آهي.
هن ڀيري ڏهن کان وڌيڪ مقالن کي شايع نه ڪيو ويو آهي، جيييڪيي ميقياال بيهيتيريين 
هوندا آهن ۽ ماهرن پاران شايع ڪرڻ جي سفارش هوندي آهي، تن کي گهربل سيڌارن کيان پيوِء 

 شايع ڪيو ويندو آهي.
يا ٻين يونيورسٽين مان شايع ٿيندڙ تحقيقي جرنلن ۾ مقاال لکندڙ گهڻي ‘  ڪالچي’ 

ڪينيدڙ ميحيقيق کيي  .Ph.Dڪندڙ شاگرد هيونيدا آهين،  .Ph.Dڀاڱي يونيورسٽيَء جا استاد يا 
جي ٿيسز سان گڏ موضوع سان الڳاپيل عنوان تي هڪ تحقييقيي ميقياليو ليکيڻيو  .Ph.Dپنهنجي 



هوندو آهي، عام طور تي محقق سمجهندا آهن ته موضوع سان الڳاپيل جو مقصد آهي ته ٿيسيز 
مان ڪنهن باب کي يا باب جي حصي کي مقالو ڪري ڏياري ميوڪيليجيي، اهيا رواييت ييا روش 
غلط آهي. مقالي لکڻ يا و ڻ جو مقصد اهو هوندو آهي ته اوهان جيڪا کوجنا ڪيئيي آهيي، ان 
موضوع تي کوجنا جي روشنيَء ۾ مقالو لکو. ٿيسز جي ڪنهن باب يا حصي کي مقياليو ڪيري 
موڪلڻ جو مقصد، ته توهان مقالي الِء ڪا جاکوڙ يا محنت نه ڪئيي، اهيو سيراسير غيليط آهيي، 

 21ييا  24مان گذاريو ويندو آهي ۽  Index Similiarity۾ ڇپجندڙ مقالن کي ‘ ڪالچي’ڇاڪاڻ ته 
 12ييا  42سيڪڙو تائين هڪجهڙائي قبول ڪئي ويندي آهي، پير ڪين ليييکيڪين جيو تينياسيب 

 ۾ شايع نه ڪيو ويندو آهي.‘ ڪالچي’سيڪڙو هوندو آهي، اهڙن مقالن/مضمونن کي 
تنهن ڪري مقالي نگارن کي صالح ڏجي ٿي ته اهڙي روش کان پاسو ڪن ۽ پنهنيجيي 

Ph.D.  جي عنوان ۽ ڪيل کوجنائي ڪم جي روشنيَء ۾ مقالو لکن، ٿيسز جي ڪنهين بياب ييا
 حصي کي مقالو جي صورت ڏيئي نه موڪلين.

ڪالچيَء ۾ شايع ٿيندڙ مقالن کي تورتڪ الِء مياهيرن کيي ميوڪيليييو ويينيدو آهيي، 
جنهن الِء کين معاوضو پيش ڪيو ويندو آهي. ڪي مقاال گهربل درستين کان پوِء ٻيهير مياهيرن 
ڏانهن موڪليا ويندا آهن. مقالي شايع ٿيڻ کان پوِء ٽپال يا ڪوريئر ذريعي ليکڪ کي ان جيون 

 ٻه ڪاپيون موڪليون وڃن ٿيون.
ڪيييو وييو  Uploadڪالچيَء جي ويب سائيٽ تي هيل تائين ڇپيل س ني شمارن کي 

‘ ڪيالچيي’ آهي، ليکڪ يا عالم، گهر ويٺي ان مان الڀ پرائي سگهن ٿا. وڌندڙ خرچين سيبيب 
جي ايڊيٽوريل بورڊ فيصلو ڪيو آهي ته هر مقالي سان گڏ پنج هزار روپيا فيي ورتيي ويينيدي. 
اهڙي قسم جي في، ملڪ ۾ شايع ٿيندڙ گهڻي ڀاڱي جرنل و ن ٿا، جيڪا اسان جي مقرر ڪيل 
في کان گهڻي وڌيڪ هوندي آهي. مقالي نگارن کي گذارش آهي ته هر مقاليي سيان گيڏ پينيجين 

آرڊر، ڊائريڪٽر، شاهه عبداللطيف ڀٽائي چيئير، ڪيراچيي -هزار روپين جو ڊمانڊ ڊرافٽ يا پي
يونيورسٽيَء جي نالي موڪلين، ٻي صورت ۾ مقالو تورتيڪ الِء مياهيرن ڏانيهين نيه ميوڪيليييو 

 ويندو ۽ شايع نه ڪبو. في ناقابل واپسي هوندي، پوِء مقالو شايع ٿئي يا نه!
اميد ته مقالي نگار سهڪار ڪندا ۽ معياري قسم جي موضوعن تي تحقيييقيي ميقياال 
موڪليندا ته جيئن ُاهي سوالئيَء سان شايع ٿين. هن دفعي جيڪي مقاال رد ٿيا آهن، تينيهين الِء 
ليکڪن کان معذرت. اميد ته ُاهي اڳتي وڌيڪ محنت سان ڪيم ڪينيدا ۽ تيحيقيييق جيي ميروج 

 اصولن توڙي حوالي ڏيڻ جي قاعدن تي صحين ۽ درست نموني عمل ڪندا.
 

 پروفيسر محمد سليم ميمڻ
 ايڊيٽر
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