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                              അനുബ9ം V 

                         വ=വ>കള@ം 
ഉപാധികള@ം 

തിരെ&ടു)ു* അേപ.കെര താെഴ2റയു* 
വ6വ7കൾ)നുസൃതമായി 2020 െല സഹപീഡിയ—
യുെനCേകാ െഫേലEാകളായി സGീകരി)ും. 

1. തിരെ&ടു)െ2ടു* അേപ.കർ െഫേലEാഷി2് 
െNപാെജPQ 2020 ഒPേടാബർ 1 മുതൽ 2021 മാർU് 31 
വെരയുW 28 ആZചകൾെ)ാ\് പൂർ^ിയാ)ണം. 

2. ഒരു വിഹഗവീ.ണ േലഖനം (Nഗcസൂചി സഹിതം) 
അഥവാ ഒരു NഹസGചിNതം (സfൈടhിലും ആശയ 
സംNഗഹവും അട)ം), ഒ2ം  ബkെ2l ആശയmളിൽ 
േലഖനം (Nഗcസൂചി സഹിതം), വിദoധരുമായി / ആ 
േമഖലയിൽ Nപവർ^ി)ു*വരുമായി നട^ിയ   
അഭിമുഖം പകർ^ിയs, ശtേലഖനം, ചിNതmൾ, 
ചിNത ഉപന6ാസം  എ*ിവയിൽ ചിലതും 
അടmു*താw ഒരു സഹപീഡിയ െമാഡൃൂൾ. 
തിരെ&ടു)െ2ടു* അേപ.കർ അേപ.യിൽ 
േരഖെ2ടു^ിയിlxW പഠനേരഖകൾ സമർ2ി)ാൻ 
ബാധ67രാw. മാNതമലE, സമർ2ി)ാൻ 
നി{യിUിരി)ു* സമയNകമം കൃത6മായും 
പാലി)ുകയും േവണം. േലഖന^ിനും 
േരഖെ2ടു^ലിനും സഹപീഡിയ Nപേത6ക 
മാനദ|mൾ അവലംബി)ു*ു. ഇതിനുW 
മാതൃകകൾ അനുബkം 1v-ൽ കാണാം. 

3. ഈ െഫേലEാഷി2്  44,445 ( നാൽപ^ി നാലായിര^ി 
നാനൂhി നാൽപ^ിയ�്) രൂപ Nഗാ�്റായി 



െഫേലEാകൾ)ു സ�ാനി)ു*ു. Nപതിഫലവും 
െചലവുകളxം ഉൾെ2ടു*താw ഈ തുക. 
ആദായനികുതി നിയമം 1961െല നിബkനകളനുസരിU് 
േNസാത�ിൽ കിഴിേ)\ നികുതി കിഴിU് 40,000 രൂപ 
അേപ.ക� ലഭി)ും. Nപാേദശിക ഭാഷകളിൽ 
Nപവർ^ി)ു*വർ)് അവരുെട രചനകൾ 
സഹപീഡിയയുെട അനുമതിേയാെട വിവർ^നം 
െച�x*തിനായി 10,000 രൂപ അധികം അനുവദി)ും. 
പഠനേരഖകളxെട നിലവാരം പുലർ^ു* വിവർ^നം 
ത�ാറാ)ാൻ ചിലവായ തുക അതി� അവകാശം 
ഉ*യി)ു*തിനനുസരിUാw നൽകു*s. ഈ 
Nപതിഫലം കൂടാെതേയാ ഇതിലധികമാേയാ മhx 
യാെതാരു Nപതിഫലേമാ സാ�^ിക സഹായേമാ 
നൽകു*തലE. 

4. തിരെ&ടു)െ2l അേപ.കർ)് മൂ*ു 
തവണകളായിlാw മുൻ� സൂചി2ിU  
Nപതിഫല^ുക സഹപീഡിയ നൽകുക. കരാർ ഒ2ിl 
േശഷം Nപതിഫല^ുകയുെട 20% വും ആദ6 ര\് 
പഠനേരഖകൾ  തൃ�തികരമാം വിധം പൂർ^ിയാ)ി 
സമർ2ിU് ൈസhിൽ അ�േലാ� െച�x*േതാെട 40 
% വും  േശഷം െNപാെജPQ സഹപീഡിയ)ു 
തൃ�തികരമാം വിധം വിജയകരമായി 
പൂർ^ിയാ)ു*േതാെട 40 % വും 
അനുവദി)ു*താw. 

5. തിരെ&ടു^ ഉേദ6ാഗാർഥിയുെട പ)ൽ നി*ും 
കരാർ അംഗീകരിUx െകാ\ുW ഔേദ6ാഗിക  
സGീകരണപNതവും പാൻ കാർ�, ക6ാൻസൽ െച�ത 
െച)് ലീ�/ ബാ�് അ)ൗ\് വിശദാംശmൾ 
എ*ിവ കിlx*േതാെട Nപതിഫല^ി�െറ ആദ6 തവണ 
(ആെക തുകയുെട 20 %) ൈകമാറു*താw. 



6. തുടർ*ുW ഗഡു)ൾ സഹപീഡിയ)ു 
തൃ�തികരമായ വിധ^ിൽ േജാലി പൂർ^ിയാ)ു* 
Nകമ^ിൽ നൽകു*തായിരി)ും. സമർ2ി)ു* 
േരഖകൾ പരിേശാധിU് വിലയിരു^ാൻ സാധാരണ 4 
മുതൽ 6 ആZച വെര സമയം എടു)ാറു\്. അതിനു 
േശഷമാw പണം ൈകമാറുക. 

7. തിരെ&ടു)െ2l അേപ.കർ തmളxെട Nപതിമാസ 
പുേരാഗതി ഇ-െമയിൽ വഴി അറിയി)ണം. 
െNപാെജPQ ആരംഭിU് ഒരു മാസ^ിനുWിൽ പഠനം 
സംബkിU്  Nപാഥമികമാെയാരു ബജh് 
നൽേക\താw. 

8. െമാഡൃൂളിനായി ത�ാറാ)െ2ടു* എലEാ രചനകളxം 
സഹപീഡിയയുെട  ഓൺൈലൻ േപാർlലിൽ 
അ�േലാഡു െച�ണം. ഗേവഷണം, വി�ാനം, 
സർ�ാ�കസൃ�ികൾ എ*ിവെയ അഭിഗമ6മാ)ാനുW 
ഇ�റർെനhി�െറ കഴി� 
പൂർണമായുമുപേയാഗി)ാനും രചയിതാ)ൾ)് 
പൂർണ അംഗീകാരം ലഭി)ാനുമുതുകു* Nകിേയhി� 
േകാമൺC സമീപനമാw സഹപീഡിയ 
സGീകരി)ു*s. സഹപീഡിയയുെട ബൗ�ിക 
സG^വകാശ നയം (CC-BY-SA 4.0 ) അനുസരിUാവും 
ഉപേയാഗാനുമതി നൽകു*s.  രചനകൾ 
സമർ2ിUവെര അതി�െറ രചയിതാ)ളായി 
അംഗീകരി)ും. 

9. ഈ  െഫേലEാഷി2് തുകയുെട പി¡ുണേയാെട 
സൃ�ി)െ2ടു* രചനകൾ മുഴുവനുമാേയാ 
ഭാഗികമാേയാ മെhാരു അനുവാദേമാ Nപതിഫലേമാ 
കൂടാെത തെ* ഏെതാരു Nപസി�ീകരണ^ിലും 
ഏെതാരു മാധ6മ^ിലും ഉപേയാഗി)ു*തിനും 
പുന�£�ി)ു*തിനുമുW പൂർണമായും 



പരിമിതെ2ടു^ാ^തുമായ അവകാശം 
സഹപീഡിയ�)് ഉ\ായിരി)ു*താw. അmെന 
വരുേ�ാൾ രചയിതാവി� നി{യമായും അർഹി)ു* 
അംഗീകാരം നൽകു*താw. 

10.  ഉWട)^ിൽ ഏെത�ിലും ഭാഗം 
തൃ�തികരമായി േതാ*ാ^േതാ വിവാദമാകാവു*േതാ 
മേhെത�ിലും കാരണ^ാൽ അനുേയാജ6മെലE*ു 
സഹപീഡിയ)ു േതാ*ുകേയാ െച�താൽ ആ ഭാഗം 
ഒഴിവാ)ാനുW അവകാശം സഹപീഡിയ)ു\്.  

11.  തിരെ&ടു)െ2l അേപ.ക�െറ പഠനേരഖകൾ 
സഹപീഡിയയുെടേയാ യുെനCേകായുെടേയാ അറിേവാ 
അനുമതിേയാ കൂടാെത ഏെത�ിലും മാധ6മ^ിൽ 
Nപത6.െ2lാൽ അതുമൂലമു\ാകു* ക�ന�mൾ)് 
സഹപീഡിയേയാ യുെനCേകാേയാ ബാധ67രലE. 

12.  തിരെ&ടു)െ2l അേപ.കർ സമർ2ി)ു* 
പഠനേരഖകൾ സംബkിU് മൂ*ാം ക.ികൾ 
ആെര�ിലും അവകാശം ഉ*യി)ുകേയാ 
പകർ2വകാശ ലംഘനേമാ മെhെ¡�ിലും 
Nകമേ)ടുകേളാ സംബkിU് ആേ.പമുയർ^ുകേയാ 
െച�താൽ ഇ¡6ൻ േകാ2ിൈറh് ആPQ 1957 െല 
51,63,65 വകു2xകൾ Nപകാരം സഹപീഡിയേ)ാ 
യുെനCേകാ�േ)ാ യാെതാരു ബാധ6തയുമു\ാവിലE. 
െഫേലEാ സഹപീഡിയ)ു സമർ2ി)ു* രചനകൾ 
പൂർണമായും സG¡ം സൃ�ി ആയിരി)ണം. മhx 
മാധ6മmളിൽ നിേ*ാ മേhാ ഏെത�ിലും രീതിയിൽ 
പകർ^ിയതായിരി)രുs. പഠനേരഖകെളലEാം ആ�റി 
േ¥ജിയറിസം േസാ�h് െവയറുകളxപേയാഗിU് 
കർശനമായി പരിേശാധി)ു*താw. 

13.  പഠനേരഖയുമായി ബkെ2l്  മൂ*ാമെതാരു 
ക.ിയുെട ബൗ�ികസG^വകാശെ^ ഹനിUx 



എേ*ാ ഹനി)ാൻ കാരണമായി എേ*ാ ഉW 
അവകാശേമാ ആേരാപണേമാ ഉയരുകയും അതിെന 
തുടർ*് സഹപീഡിയ, യുെനCേകാ എ*ിവ�)ും 
ഇവ ഓേരാ*ിെലയും ഓഫിC, ജീവന)ാർ, 
ഏജ�റുമാർ തുടmിയവർ)ും എതിെര 
ഉ\ാകാനിടയുW വഹാരം, നീതിന6ായ നടപടികൾ, 
വിധികൾ, ന�പരിഹാരം, തുടmിയവ മൂലമു\ാകു* 
എലEാ  ക�ന�mൾ)ും േകാടതിെUലവിനും  
അേപ.കൻ ന�പരിഹാരം തേര\താw. ഇ^രം 
സാഹചര6മു\ായാൽ അേപ.കൻ  സഹപീഡിയ—
യുെനCേകാ ക.ികളxെട ഭാഗ^് േചേര\തുമാw. 

14.  താെഴ പറയു* കാര6mളിൽ അേപ.ക� 
വീZച സംഭവിUാൽ 

• നി{ിത പഠനേരഖകൾ സഹപീഡിയ)ു 
തൃ�തികരമാം വിധം സമർ2ി)ു*തിൽ   

• സമയNകമം പാലി)ു*തിൽ  
• Nപതിമാസ പുേരാഗതി അറിയി)ു*തിൽ 

ഈ െഫേലEാഷി2് അവസാനി2ി)ാനുW അവകാശം 
സഹപീഡിയ�)ു\്. ഏെത�ിലും കാരണവശാൽ 
െഫേലEാഷി2് അവസാനി2ിUാൽ മുൻകൂർ നൽകിയ 
പണം തിരിെക ഈടാ)ാനും ബാ)ിയുW 
തവണകൾ തട&ുവ�)ാനും െഫേലEാഷി2് 
സർlിഫി)h് നൽകാതിരി)ാനും സഹപീഡിയ�)് 
അധികാരമു\്. െഫേലEാഷി2് അവസാനി2ി)ു* 
സാഹചര6^ിൽ സഹപീഡിയ അേപ.കെന 
േരഖാമൂലം വിവരം അറിയി)ും. മുകളിൽ പറ& 
സാഹചര6mളിൽ െഫേലEാഷി2് 
അവസാനി2ി)ുകയാെണ�ിൽ അേപ.കെന 



സഹപീഡിയ—യുെനCേകാ െഫേലEായായി 
അംഗീകരി)ുകയിലE. 

 


