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ع جو پرچو اوهان جي هٿن ۾ آهي، جنهن ۾ 2012تحقيقي جرنل جون  
لطيفيات کان سوا سنڌي ٻولي، ادب ۽ ٻين علمن جي حوالي سان کوجنائي مقاال پيش كيل 

 .آهن
بابت محقق،  (References)جرنل ۾ شايع ٿيندڙ مقالن ۾ ڏنل حوالن ’  كالچي‘

تحقيق جي طريقيكار ۽ اصولن تي عمل نه كندا آهن، نتيجي ۾ كيترا ئي ليک ۽ مقاال ان ۾ 
 .شامل نه ٿي سگهندا آهن، جنهن جو افسوس به ٿيندو آهي

، هائير ايجوكيشن كميشن پاران منظور كيل اكيلو سنڌي تحقيقي ’كالچي‘
جرنل آهي، جنهن ال كجهه اصول ۽ معيار مقرر كيل آهن، جيكي جرنل کي ڏيهان ڏيهي 

ڏيهان ڏيهي كالچي اها دعوٰي ته نٿي كري سگهجي ته .  معيار تي پهچائڻ ال گهربل آهن
 .معيار جو کوجنائي جرنل آهي، پر ان ڏس ۾ وک وڌي رهي آهي

مقاال واسطيدار شعبي سان الڳاپيل ماهرن کي موكليا ويندا /اسان کي ملندڙ ليک
ها را .  آهن، جيكي ان جي تور تك كندا آهن ۽ پنهنجي را ڏيندا آهن ِكن صورتن ۾ اُ

محقق ڏانهن موكلبي آهي، ته جيئن ماهرن جي را جي روشني ۾ گهربل سڌارا يا واڌارا كيا 
وڃن، كن صورتن ۾ مقالن کي ٻيهر لکڻ جي ضرورت پوندي آهي، اهڑي ريت اكثر مقالن 

محققن ۽ .  کي شايع كرڻ واري مرحلي تائين آڻڻ ۾ گهڻو وقت ۽ محنت كرڻي پوندي آهي
كن، حوالن کي مڃيل  Focusليکكن کي گذارش آهي ته هو لکندي وقت موضوع تي ئي 

ُت /اصولن موجب درج كن، ليک  (Abstract)مقالي جو هك صفحي جو انگريزي ۾ تَ
رڳو .  موكلين ۽ پنهنجي تحقيق جو هڑ حاصل يعني نتيجو آخر ۾ واضح طور پيش كن

مختلف عالمن جي کوجنا ۽ كم کي تاليف نه كن، پر پنهنجي ِسر كا تحقيق، كا نئين ڳالهه، 
كتو آڻي نروار كن ته بهتر ٿيندو جي معيار كالچي اوهان جي سهكار سان ئي .  كو نئون نُ

 .کي وڌائڻ ۾ مدد ملندي
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