സഹപീഡിയ – യുനെസ്കോ നെ്ലോഷിപ്പ – 2019
അെുബന്ധം V
െിബന്ധെകളും ഉപോധികളും

തെരതെടുക്കതെടുന്ന
അനുസൃെമായി,

അപേക്ഷകര്,

2019

തെ

ൊതെ

േറയുന്ന

സഹാേീഡിയ-യുതനസ്പകാ

നിബന്ധനകള്ക്ക്
തെപലാകള്

ആയി

അംഗീകരിക്കതെടും:

1.

2019

തസേ്റംബര്

1

മുെെ്

2020

മാര്ച്ച്

15

വതരയുള്ള

28

ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളിെ് തെപലാഷിെ് േദ്ധെി േൂര്ണമാക്കിയിരിക്കണം.
2.

സഹാേീഡിയയിെ്

പ്േസിദ്ധീകരിക്കുന്ന

പമാഡയൂളുകള്

സാധാരണയായി

പ്ഗന്ഥസൂചിപയാടു കൂടിയ ഒരു തോെുഅവപൊകന പെഖനപമാ സംപ്ഗഹവും
സബ് ടടറിെുകളും ഉള്ള ഒരു പ്ഹസവ പഡാകയുതമന്ററിപയാ ഉള്ളവയായിരിക്കും.
അപൊതടാെം,

അനുബന്ധ

വിഷയങ്ങളിെ്

പ്ഗന്ഥസൂചിപയാടു

കൂടിയ

പെഖനങ്ങപളാ, വിദഗ്ദ്ധരുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിന്തറ െിഖിെ
രൂേപമാ,

മറു

വീഡിപയാകപളാ,

ചിപ്െപെഖനങ്ങപളാ

കൂടി

അപേക്ഷയിെ്
മാെൃകയിെ്
സമയ

ഓഡിപയാ

ഭാഗങ്ങപളാ,

ഉണ്ടായിരിക്കും.

ചിപ്െപേഖരങ്ങപളാ,

ഓപരാരുത്തരും

െങ്ങളുതട

സൂചിെിച്ചിരിക്കുന്ന
െെങ്ങള്

േരിധി

ഉള്ളടക്കത്തിെ്
പഡാകയുതമന്തറഷന്

സമര്െിപക്കണ്ടൊണ്.

നിര്ബന്ധമായും

അപെ

ഘടകങ്ങള്

സമര്െിക്കാനുള്ള

ോെിപക്കണ്ടൊണ്.

ോെിക്കുന്ന
നിെവാരതത്തക്കുറിച്ച്

സഹാേീഡിയ

എെുത്ത്
കൂടുെെ്

വിവരങ്ങള്ക്കായി

തവബ്ടസറിതെ അനുബന്ധം IV കാണുക.

3.

–

തെപലാഷിെ് െുകയായ 44,445 രൂേയിെ് (നാെ്െത്തി നാൊയിരത്തി നാന്നൂറി
നാെ്െെിയഞ്ചു രൂേ) തെപലായ്ക്ക് അര്ഹമായ ോരിപൊഷികവും പപ്ോജക്റ്
േൂര്ത്തീകരിക്കുന്നെിന് ആവേയമായ എലാ ചിെവുകളും ഉള്തെടുന്നു. വരുമാന
നികുെി, 1961 വകുെ് അനുസരിച്ചുള്ള നികുെി ഉറവിടത്തിെ് െതന്ന
കുറയ്ക്കുന്നൊയിരിക്കും. ഇെ് കെിെുള്ള 40,000 രൂേയായിരിക്കും
തെപലായ്ക്ക് െഭിക്കുക. പ്ോപദേിക ഭാഷകളിെ് പ്േവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക്

ഇെിനുേുറപമ വിവര്ത്തനത്തിനായി 10,000 രൂേ കൂടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്.
നിെവാരമുള്ള വിവര്ത്തനം ഉറെുവരുത്തി, വിവര്ത്തകരുതട
േക്കെ് നിന്നുമുള്ള രസീെി സമര്െിച്ചാെ് ആയിരിക്കും ഈ െുക െഭിക്കുക.
ഇെിനു േുറപമ യാതൊരു സാമ്പത്തിക സഹായവും ഈ തെപലാഷിെിെ് നിന്നും
െഭിക്കുന്നെല.

4.

ഘടകങ്ങള് സമര്െിക്കുന്നെിനു അനുസൃെമായി മൂന്നു ഗഡുക്കള്ആയാണ് ഈ
െുക

ടകമാറുക.

കരാര്

ഒെിടുന്ന

ഘട്ടത്തിെ്

ആദയ

20

%,

രണ്ടു

ഘടകങ്ങള് െൃപ്ിത കരമായ രീെിയിെ് സമര്െിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിെ് അടുത്ത 40%,
സഹേീഡിയയ്ക്ക്
ഘട്ടത്തിെ്
പ്ോപദേിക

െൃപ്ിത കരമായ വിധത്തിെ്

അവസാന

40%

ഭാഷകളിെ്

എന്നിങ്ങതന

പപ്ോജക്റ്

ആയിരിക്കും

പ്േവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്ക്

േൂര്ത്തീകരിക്കുന്ന
ഗഡുക്കള്

നെ്കുക.

വിവര്ത്തനത്തിനായി

അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന 10,000 രൂേ തെപലാഷിെ് സമര്െിച്ച പേഷം, വിവര്ത്തനം
തചയ്യതെട്ട

ഘടകങ്ങളുതട

നിെവാരം

ഉറെു

വരുത്തിയ

പേഷം

മാപ്െം

ആയിരിക്കും െഭയമാക്കുക.

5.

തെരതെടുത്ത

അപേക്ഷകന്തറ

പോെ

കോരഡ,

ബോങ്ക

അനകൌണ്ട

വിവരങ്ങള അഥവോ ഉപ്യോഗശൂെയമോയ നെക, കരോര അംഗീകരികുന്നു
എന്ന ഔപെോരിക എഴുത്ത എന്നിവ െഭിച്ചാെ് ആദയ ഗഡു (20%) െഭയമാക്കും.
ബാക്കി ഗഡുക്കള്, സഹാേീഡിയയ്ക്ക് െൃപ്ിത കരമായ രീെിയിെ് പപ്ോജക്റ്
വിജയകരമായി േൂര്ത്തിയാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിെ് ആയിരിക്കും നെ്കുക.

6.

സാധാരണയായി സമർെിച്ച ഘടകങ്ങള് വായിച്ച് വിേകെനം തചയ്യാനും മറുേടി
നെ്കാനും സഹാേീഡിയ 4 മുെെ് 6 വതര ആഴ്ചകള് പവണ്ടി വരും. അെിനു പേഷം
ആയിരിക്കും ബാക്കി െുക അനുവദിക്കുക.

7.

തെരതെടുക്കതെടുന്ന അപേക്ഷകര് ഓപരാ മാസവും പപ്ോജക്ിട ന്തറ േുപരാഗെി
അറിയിക്കുന്ന റിപൊര്ട്ട് ഇ-തമയിെ് വെി അയപക്കണ്ടൊണ്. പപ്ോജക്ിട ന്തറ
പ്ോഥമിക ബജറ് ആദയ മാസം െതന്ന അയയ്പക്കണ്ടൊണ്.

8.

ഈ

തെപലാഷിെിന്തറ

സഹേീഡിയയുതട

ഭാഗമായി

ഓണ്ടെന്

സൃഷ്ടിക്കതെടുന്ന

പോര്ട്ടെിെ്

അേ്

എലാ

പൊഡ്

ഘടകങ്ങളും
തചയ്യുന്നൊണ്.

സൃഷ്ടാക്കൾക്ക്

േൂര്ണ അംഗീകാരം നെ്കിതക്കാണ്ട്, ഗപവഷണം, അറിവ്,

കൊേരമായ സര്ഗാത്മകെ എന്നിവയുതട ഇന്റര്തനറ് വെിയുള്ള േരമാവധി
വയാേനം

ഉറെുവരുത്തുന്നെിനായി

സമീേനമാണ്

സഹേീഡിയ

സവീകരിച്ചിരിക്കുന്നെ്.

സവത്തവകാേ

നിയമം

പ്കിപയറിവ്

പകാമണ്സ്

സഹേീഡിയയുതട

സംബന്ധിച്ച

ബൗദ്ധിക

സമീേനത്തിന്തറ

അടിസ്ഥാനത്തിെ് ആയിരിക്കും ഇെ് ടെസന്സ് തചയ്യുക. തെരതെടുക്കതെട്ട
അപേക്ഷകര്ക്ക്

അവരുതട

സൃഷ്ടികള്ക്കുള്ള

അംഗീകാരം

െഭിക്കുന്നൊയിരിക്കും.

9.

മറ്

യാതൊരു

പ്േെിെെപമാ

അനുവാദപമാ

ഇലാതെ

െതന്ന

ഈ

തെപലാഷിെിെ് നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സൃഷ്ടികള് േൂര്ണമാപയാ ഭാഗികമാപയാ, മറു
മാധയമങ്ങളിപൊ
അേരിമിെമായ

പ്േസിദ്ധീകരണങ്ങളിപൊ
അധികാരം

ഉണ്ടായിരിക്കും.

അത്തരം

പ്േസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള

സഹേീഡിയയ്ക്കും
അവസരങ്ങളിെ്

യുതനസ്പകായ്ക്കും

േൂര്ണമായും

തെപലാതയ

അംഗീകരിക്കും.

െൃപ്ിത കരമലാത്തപൊ

10. സഹേീഡിയയ്ക്ക്
കാരണം

തകാപണ്ടാ

ഏെു

സൃഷ്ടിയും

വിവാദമുണ്ടാക്കുന്നപൊ
നിരാകരിക്കാന്

ഉള്ള

മപറെു

അധികാരം

സഹേീഡിയയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും.

11. തെപലാ

സമര്െിക്കുന്ന

സൃഷ്ടികളിെ്

സമ്മെപമാ
മാധയമങ്ങളിെ്

ഏതെങ്കിെും

അവരുതട

ഇലാതെ
പ്േെയക്ഷതെട്ടാെ്

അറിപവാ

മപറതെങ്കിെും

സഹേീഡിയയ്പക്കാ

യുതനസ്പകായ്പക്കാ

യാതൊരു ബാധയെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നെല.

12. മൂന്നാമതൊരു

കക്ഷിയുതട

ഭാഗത്ത്

നിന്നും

ഈ

സൃഷ്ടികളുതട

പമെ് ഉന്നയിക്കതെപട്ടക്കാവുന്ന ഏതൊരു വീഴ്ചയും ദുരുേപയാഗവും സംബന്ധിച്ച
േരാെികളിപേെ് ഇന്ത്യന് പകാെിടററ് നിയമം, 1957 തെ 51, 63, 65 എന്നീ
വകുെുകള് അനുസരിച്ച് സഹേീഡിയയ്പക്കാ യുതനസ്പകായ്പക്കാ യാതൊരു
ബാധയെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നെല. സഹേീഡിയയ്ക്ക് തെപലാ സമര്െിക്കുന്ന
സൃഷ്ടി തമൗെികവും മതറാരു മാധയമത്തിെും ഒരു െരത്തിെും പ്േസിദ്ധീകൃെം
ആകാത്തെും

ആയിരിക്കണം.

െഭിക്കുന്ന

ഓപരാ

സൃഷ്ടിയും,

തബൗദ്ധിക-

പമാഷണം െടയുന്നെിനുള്ള

പസാെ്റ്തവയറുകള് ഉേപയാഗിച്ച് നിേിെമായി

േരിപോധിക്കതെടും.

13. തെരതെടുക്കതെടുന്ന അപേക്ഷകര് (ഒന്നാം കക്ഷി എലാ നിയമ –സാപങ്കെിക
ന
പ്േശ്ങ്ങ
ളിെും സഹേീഡിയ- യുതനസ്പകാ, ഈ സ്ഥാേങ്ങളിതെ ഉപദയാഗസ്ഥര്,
തൊെിൊളികള്, ഇടനിെക്കാര്, (ഇവതരലാം പചര്ന്ന് ഇനി മുെെ് രണ്ടാം കക്ഷി
എന്ന്

സൂചിെമാകും)

എന്നിവതര

നിെോടുകള്

സവീകരിപക്കണ്ടൊണ്.

അൊയെ്,

മൂന്നാമതൊരു

കക്ഷിക്ക്

സംഭവിച്ച

IPR

സംരക്ഷിക്കുന്ന
ഈ

സൃഷ്ടികള്

നിയമത്തിന്തറ

മൂെം

െംഘനം

മൂെമുണ്ടാകാവുന്ന േരാെികള്, നഷ്ടേരിഹാര പകസുകള്, മറു നിയമ നടേടികള്,
വിധികള്,

മൂെയനിര്ണയങ്ങള്,

കക്ഷികള്തക്കെിതര
ബാധയെകള്

ഉന്നയിക്കതെടാവുന്ന
എന്നിവയിെും

പകാടെി/വക്കീെ്
രണ്ടാം

േരിമിെികള്

ചിെവുകള്

കക്ഷികതള

അടക്കം)

എന്നിവയിെും

നാേനഷ്ടങ്ങള്,

ധനനഷ്ടം,

(ഇെിനു

വപന്നക്കാവുന്ന

തെരതെടുക്കതെട്ട

സംരക്ഷിപക്കണ്ടൊണ്

കാരയങ്ങളിെ്

തെരതെടുക്കതെട്ട

സംഭവിച്ചാെ്,

തെപലാഷിെ്

അപേക്ഷകന്തറ

േിന്വെിക്കാന്

രണ്ടാം

.

മറു

അപേക്ഷകന്,
ൊതെെറയുന്ന

ഭാഗത്ത്

നിന്നും

സഹേീഡിയയ്ക്ക്

വീഴ്ച

അധികാരം

ഉണ്ടായിരിക്കും.
14. ൊതെ

േറയുന്ന

മൂന്ന്

കാരയങ്ങൾതചയ്യാെിരിക്കുന്നെ്

സഹാേീഡിയ

തെപലാഷിെ് േിൻവെിക്കുന്നെിന് കാരണമാകും

(i)

സഹേീഡിയയ്ക്ക്

െൃപ്ിത കരമായ

രീെിയിെ്

ഘടകങ്ങള്

കൃെയ

സമയത്തിനുള്ളിെ് സമര്െിക്കുക
(ii)

കാൊവധിയും സമയപ്കമവും കൃെയമായി ോെിക്കുക

(iii)

എലാ

മാസവും

പ്േവര്ത്തന

േുപരാഗെി

സൂചിെിക്കുന്ന

റിപൊര്ട്ട്

അയയ്ക്കുക.
ഏെ് കാരണത്താൽ തെപലാഷിെ് േിന്വെിക്കതെടുന്ന സാഹചരയത്തിെും തകാടുത്തു
കെിെ

െുക

െിരിതക

െഭിക്കാനും,

കൂടുെെ്

പ്േെിെെം

നല്ാക െിരിക്കാനും,

തെപലാഷിെ് സര്ട്ടിെിക്കറ് നല്ാക െിരിക്കാനും ഉള്ള അധികാരം സഹേീഡിയയ്ക്ക്
ഉണ്ടായിരിക്കും. തെപലാഷിെ് േിന് വെിക്കതെടുന്ന സാഹചരയത്തിെ് അെ് സംബന്ധിച്ച
വിവരം

സഹേീഡിയ

അപേക്ഷകതര

എെുെി

അറിയിക്കുന്നൊണ്.

പ െ
പമല്റ

ഏതെങ്കിെും കാരണത്താെ് തെപലാഷിെ് േിന്വെിക്കതെട്ടാെ് േിന്നീട്, അപേക്ഷകയ്ക്ക്
സഹേീഡിയ-യുതനസ്പകാ തെപലാ ആയി അംഗീകാരം െഭിക്കില.

