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ఇలువేలుపు వెంకమ్మ పేరెంటాలు ఆశీస్సులతో ఔచిత్యమ్ 
అెంతర్జలా తెలుగు పరిశోధన మాసపత్రిక  

  (ISSN: 2583-4797)  సగర్వనిర్వహణలో...        www.auchithyam.com  

“తెలుగు పరిశోధనవ్యాసరచన పోటీలు – 2023”  
ఆెంధ్రభాషాసాహిత్యాలపై పరిశోధనాతమకత దినదినాభివృదిి చెందుతునన శుభతరుణమిది. 

విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలలో్ల తెలుగు వ్యజ్మయ, సాహితా, సారసవత్యలపై  ఎన్ననన్నన వైవిధామైన 
పరిశోధనలు వలుగు చూస్సునానయి. సదస్సులు, సమావేశాలు, కారాశాలలు, పరిశోధన పత్రికలు, 
ప్రత్యాకసెంచికలో్ల చోటుచేస్సకెంటునన చరచలు, విశ్లోషణలు, సిద్యిెంత్యల నిరెంతర్జయ కృషితో 
“తెలుగుల్ల పరిశోధన” ఇపపటికే ఉతుమ్ ఫలిత్యలనెందిస్తు సమాజోదిరణక దోహదపడుతోెంది. 

ఈ స్తూరిుతో  "ఔచితామ్" - అెంతర్జలా తెలుగు పరిశోధన మాసపత్రిక (ISSN: 2583-4797) 
- ప్రామాణిక పరిశోధనవ్యాసాల సృజ్నే లక్ష్యెంగా "తెలుగు పరిశోధనవ్యాసరచన పోటీలు-2023" 
నిరవహిెంచాలని సెంకలిపెంచిెంది. ఆచారుాలు, అధ్యాపకలు, పరిశోధకలు ఈ క్రింద నిర్దేశెంచిన 
అయిదు విభాగాలలో ఏదైన ఒక అింశానిి స్వవకరించి, తమ వ్యాసాలను పోటీలకు పింపవచ్చు. 

1) భాషాశాస్త్రెం 2) సాహితాెం / కళలు 3) ఛెందోవ్యాకరణాలెంకార్జలు 4) జానపదవిజానాెం 5) పత్రికలు 

వ్యాసర్చన పోటీల నియమనిబింధనలు - సమాచార్ిం: 
1. మీ వ్యాసెం పైన పేర్కొనన అయిదు విభాగాలల్ల ఏదైన ఒకద్యనికి సెంబెంధెంచినదై ఉెండాలి. 

ఒక్కొకొరూ ఒకటి కెంటే ఎకొవ వ్యాసాలు కూడా పెంపవచ్చచ. 
2. పూరిచేసిన హామీ పత్రానిన తపపనిసరిగా జ్తచేయాలి. లేకపోతే మీ వ్యాసిం స్వవకరించలేము. 
3. ‘యూనికోడ్ ఫింటు’తో, ‘ఎమ్మెస్ వర్డ’్లో తయారు చేసిన మీ పరశోధన వ్యాసానిి, పూరి 

చేసిన హామీ పత్రింతో “editor@auchithyam.com” అనే విదుాలేేఖకు పింపగలరు. 
ఇతర్ ఫర్మెట్ేలో పింపే వ్యాసాలను పోటీకి స్వవకరించలేము. 

4. వ్యాసాలు పింపడానికి చివరతేదీ : 26.01.2023 
5. ఫలితాల విడుదల - విజేతల ప్రకట్న  : 14.02.2023 

విజేతలకు వ్యర కృషికి తగగ నగదు బహుమానిం, ప్రశింసాపత్రిం అిందజేయబడతాయి. 
ఎింపికైన వ్యాసాలు ఔచితామ్-అింతర్జలా మాసపత్రిక ర్జబోయే సించికలలో ప్రచ్చరతమౌతాయి. 
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వ్యాసర్చనలో అనుసరించదగగ పరశోధన పదధతులు - సూచనలు: 
• "నమూనా వ్యాసెం" లోని సూచనలు పాటిసూి వ్యాసానిన పింపాలి. పుట్ల పరమితి లేదు. 
• వ్యాసశీరికి: కోపుెంగా, తగినవిధెంగా ఉెండాలి. 
• వ్యాసకర్ి వివర్జలు: వ్యాసకరుపేరు, విద్యారహతలు, వృత్తువివర్జలు, చిరునామా, 

చరవ్యణిసెంఖ్ా, విదుాలో్లఖ్లను వరుసగా శీరిిక క్రింద, కడివైపున పెందుపరచాలి 
• ‘ఉపోద్యతాెం’: వ్యాసెం ప్రధ్యన్నద్దేశానిన సెంక్షిపుెంగా తెలియజేయాలి 
• ఉపశీరిికలు: ప్రధ్యనవిషయానిన విభజెంచ్చకని, వ్యటికి తగినటుుగా పెందుపరచాలి 
• ప్రధానవిషయిం: విశ్లోషణాతమక / విమ్రశనాతమక పదధతులల్ల అనుశీలిెంచాలి. 
• సూచికలు / ఉల్లఖోాలు: వ్యాసెం మ్ధాల్ల శోోకాలు, పద్యాలు, కవితలు, గేయాలు, ఇతరుల 

ఉటెంకిెంపులు, ఉద్యహృత్యలకు సింబింధించిన వివర్జలను వరుసగా - పుసుకెం పేరు, 
భాగెం, సెంఖ్ా మొ. సెంక్షిప్తుక్ష్ర్జలల్ల కెండలీకరణాలల్ల పేర్కొనవచ్చు. (హార్వరు్ 
ఉలేేఖన విధానిం) (ఉదా: భార్. ఆది. 2.33).  పూరవ/వరుమానపరిశోధకల దృకపథాలను 
అవసరమైన చోట చేరిచ చరిచెంచవచ్చచ.  

• ఉపసెంహారెం / ముగిెంపు: పరిశోధన ఫలిత్యల సార్జెంశానిన, ఆవిషొరిెంచిన నవీన 
సిది్యెంత్యలను, అభిప్రాయాలను, సాహితా, సామాజక ప్రయోజ్నాలను వలోడిెంచాలి 

• ఉపయుకుగ్రెంథస్తచి: వ్యాసరచనక తోడపడిన ఆధ్యరగ్రెంథాల / విషయాల జాబిత్యను 
అకార్జది అనుక్రమ్ణికల్ల పెందుపరచాలి (కవి / రచయిత పేరు, ఇెంటిపేరు. (ప్రచ్చరణ 
సెంవతురెం).  పుసుకెం పేరు, ప్రచ్చరణ సెంసథ, ప్రాెంతెం) 

• అనుబింధాలు: పరిశోధనకపకరిెంచిన చిత్రాలు, వ్రాతప్రతుల నకళ్ళను జ్తచేయవచ్చచ 
• మరింత అవగాహనకు: జ్యప్రకాష్, ఎస్. (2003). పరిశోధన విధ్యనెం, విశాలెంధ్ర 

పబిోషిెంగ్ హౌస్, హైదర్జబాద్ - గ్రింథానిి సింప్రదిించగలరు. 
➢ ప్రకట్నతో జత చేసినవి: 1) నమూనా పరశోధనవ్యాసిం, 2) హామీ పత్రిం 
➢ గమనిక: ఫలితాల ప్రకట్నలో నాాయనిర్మేతలదే తుది నిర్ేయిం. ఇిందులో ఎలింటి ఉతిర్ 

ప్రతుాతిర్జలు, అభ్ాింతర్జలకూ అవకాశముిండదు. ఏ సమయింలోనైనా ఈ పోటీలను ర్దుు చేసే 
అధకార్ిం నిర్జవహకులకు ఉింటుింది. మరనిి వివర్జలకు: www.auchithyam.com 

శుభాకాింక్షలతో... 
సింపాదకుడు 

"ఔచితామ్" -  అెంతర్జాల తెలుగు పరిశోధన మాసపత్రిక 
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హామీ పత్ర ం 
నేను రాసిన "---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------" అనే పరిశోధన వ్యాసాన్ని 
"ఔచిత్ామ్ - అంత్రాలా తెలుగు పరిశోధన మాసపత్రిక (ISSN: 2583-4797)" న్నర్వహిస్తుని  
"తెలుగు పరిశోధన వ్యాసర్చన పోటీలు - 2023" నిమిత్తం పంపుతున్నిను. 

ఈ పరిశోధన వ్యాసం పూరిుగా న్న సంత్ం. ఈ ర్చన మొత్ుం కానీ, ఇందులో కొన్ని భాగాలు 
కానీ ఏ ఇత్ర్ ర్చనకూ అనుసర్ణ, అనువ్యదం కాదన్న, ఈ వ్యాసర్చనలో ఎలంటి గ్రంథచౌరాాన్నకీ 
పాలపడలేదన్న హామీ ఇస్తున్నిను. న్న పరిశోధనవ్యాసం మరే ఇత్ర్ ర్చయిత్ల/ ప్రచుర్ణకర్ుల 
ప్రచుర్ణ హక్కులనూ ఉలలంఘంచడం లేదు. ఈ విషయంలో ఎలంటి సమసా త్లెత్తున్న నేనే 
సవయంగా పరిషురిసాునన్న హామీ ఇస్తున్నిను. 

ఈ ర్చన ఏ రూపంలోనూ మరే ఇత్ర్ పత్రిక/ పుసుకాలు/ ప్రసార్, సామాజిక మాధామాలోల 
ప్రచురిత్ం కాలేదు. ప్రస్తుత్ం పరిశీలనలోనూ లేదు.  

ఈ వ్యాసర్చన పోటీలలో ఎంపిక, ఫలితాలు, ప్రచుర్ణ విషయమై న్నాయన్నరేేత్ల 
న్నర్ేయాలక్క, పోటీ నియమనిబంధనలకు కట్టుబడి ఉంటాననీ, ఎలంటి ఉత్ుర్ ప్రతుాత్ురాలు 
జర్పననీ, ఏ ర్కంగానూ అభ్ాంత్రాలు వ్ాకుం చెయాననీ హామీ ఇస్తున్నిను. 

ఈ  పరిశోధనవ్యాసం ప్రచుర్ణక్క ఎంపికైతే, "ఔచిత్ామ్ – అంత్రాాల తెలుగు పరిశోధన 
మాసపత్రిక" (https://auchithyam.com)లో రాబోయే ఏవైన్న సంచికలోల, పూరిుగా కానీ, కొనిి 
భాగాలను కానీ ప్రచురించందుకు వీలుగా మార్పపలు-చేర్పపలు చేయడాన్నకి సంపాదకవ్రాాన్నకి 
అనుమత్త ఇస్తున్నిను. ఈ పత్రికలో ప్రచురించలోగా ఏ రూపంలోనూ ముద్రంచనన్న, మరొక పత్రిక 
/ ఇత్ర్ సామాజిక మాధామాలోల పందుపర్చనన్న హామీ ఇస్తున్నిను. 

పై విషయాలన్నింటినీ సవయంగా చదివి, అర్థం చేస్తక్కన్న, వ్యటన్నింటికీ సమమత్తస్తున్నిను. 
 

సంత్కం, తేదీ   : 

వ్యాసకర్ు పూరిత పేర్ప : 

పూరిు చిర్పన్నమా : 

https://auchithyam.com/
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వ్యయ స శీరిిక 

పరిశోధకుని పేరు 

వృ తి్త వివరాలు 

పూరి్త చిరునామా. 

సెల్: +91 xxxxxxxxxx. email: name@gmail.com 
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ఉపో దాా తం: ఒకటి లేదా ర ండు పేరాలలో ప్రిశ్ోధన వాయస ముఖ్య ఉదదేశ్ాన్ని ఉపో దాా త్ంగా పరేకొనాలి. కవి/రచయిత్ 
ప్రిచయం, ప్రశి్ోధనాంశ్ాన్నకి సంబంధ ంచిన ప్రచియవాకాయలను వరా యవచుును. ప్ూరవప్రిశ్ోధనలకు 
సంబంధ ంచిన అంశ్ాలను సంక్షపి్తంగా చరిుంచవచుును. 
 
విషయం: 
• ప్రిశ్ోధన విషయాన్ని కొన్ని విభాగాలుగా త్గని ఉప్శీరిికలతో (స డై్ హెడ్డ ంగ్స్) విభజంచుకోవాలి. 
• ఆయా విభాగాలకు అనుగుణమ నై విషయాలను ఉప్శీరిికల కిరంద ఒకటి ర ండు పేరాలలో ప్రసాత వించాలి. 
• ఎంచుకుని ప్రశి్ోధన సామగిర (ప్ుసతకాల) నుండి ప్దయం, కవిత్, గేయం, కరీతన కథ, నవల, నాటకభాగాలు 

మొదల ైన ఉలేే ఖ్ాలను (references) అనుకరణ చిహ్నిల (“ ”) తో త్ప్పక ఉటంకించాలి. 
• ఈ ఉటంకింప్ుల ప్రకొన ేబరా క టలే  త్ప్పకుండా వాటకిి త్గని సూచికలను సంక్షపిాత క్షరాలలో ప ందుప్రచాలి. (ఉదా. 

ఆం. మ. భార. ఆద . ఆశ్ావ. 3, ప్. 112) 
• పేరకొని ప్రతి ప్దయం, కవిత్, గేయ, వచన భాగాలను చకొగా, ప్రశి్ోధన ధదయయం దృష్టాయ ా విశ్లేష ంచాలి. 

 
ముగ ంపు: ప్రిశ్ోధనలో వెలువడిన ఫలితాలను విశ్లేషణాత్మకంగా ‘ముగింప్ు’ అని శీరిిక కిరంద పేరకొనాలి. కవి 
ఆత్మమయత్, శ్ ైలి, ఆకరిణయీాంశ్ాలు, కరొత్త విషయాలు, రచన సామాజక ప్రయోజనం, భాష్టాసాహతిాయలకు ప్రపి్ుష యన్న 
చదకూరేు కావయ, వాయకరణ, అలంకారాద  అంశ్ాలు, ప్రతదయకత్లు మొదల ైన అంశ్ాలను ర ండు మూడు పరేాలుగా 
ముగింప్ులో పరేకొనవచుు. 
 
ఉపయుక్తగ్రంథసూచి: ముగింప్ు తరువాత ఆధారగ్రంథాలన్నంటికీ ఉపయుక్తగ్రంథసూచిన్న (ఆధారగ్రంథాలు) 
తపపనిసరిగా ప ందుప్రచాలి. (రచయితపేరు, ఇంటపిేరు. (ప్రచురణ సంవతసరం). గ్రంథం పేరు, ప్రచురణసంసథ , ప్రచురణ 
సథలం.) సంకలనగరంథాలకు సంపాదకుడ ిపరేు పరేకొనాలి. ప్తిరకావాయసాలు, బాే గ్స, వబె్ై్టేకు ప్ూరితవివరాలు తలెపాలి. 
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