
சாஹா$%யா -  ஃெபல்ேலா/ப் 2020 

இைணப்5 V 

789ைறகள் மற்>ம் நிபந்தைனகள் 

ேதரந்்ெத'க்கப்படட்வரக்ள் .ழ்க்கா1ம் நிபந்தைனகைள 6ரத்்7 

ெசய்வாரக்ளானால், அவரக்ள் சாஹா>?யா- Aெனஸ்ேகா 2020க்கான 

ஃெபல்ேலா என அGயப்ப'வர.் 

1. ெதரந்்ெத'க்கப்படட்வரக்ள் உதKத்ெதாைக ஆய்Mத்7டட்த்ைத 

28 வாரங்கPக்Qள், அதாவR 01 அக்ேடாபர ் 2020 ெதாடங்S 30 

மாரச் ்2021 வைர, U?க்க ேவண்'ம். 

2. சாஹா>?யாKல் உள்ள ெதாQ7கள் ெபாRவாக கண்ேணாடட் 

கட'்ைர (RைணXற்பட?்யZடன்) அல்லR ஒ] Q^ம் 

ஆவணப்படம் (ஆய்Mச_்]க்கம் மற்^ம் subtitle உடன்), அேதா' 

Rைண/hறப்i ைமயங்கள் QGத்த கட'்ைரகள், வல்Zநரக்ள் 

மற்^ம் ெதாjல்ேவா]டனான ேநரக்ாணல், அதன் எkத்R 

வ?வம், காெணாளிகள், ஒlநாடாக்கள், நிழற்படக்mடம் மற்^ம் 

நிழற்படக்கட'்ைரகள் ஆSயவற்ைறக் ெகாண்டைவ 

Kண்ணப்ப ப?வத்7ல் ெகா'க்கப்பட'்ள்ள வழங்கல்கள் 

அைனத்ைதAம் சமரn்க்க ேதரந்்ெத'க்கப்படட்வர ் ெகா'க்க 

கடைமப்பட'்ள்ளார.் ஆய்வாளாரக்ள் காலதாமதoன்G 

வைரய^க்கப்படட் ேநரத்Rக்Qள் வழங்Qதல்கைள தவறாமல் 

சமரn்த்தல் அவhயம். சாஹா>?யாKல் தனித்Rவமான எkத்R 

மற்^ம் ஆவணப்ப'த்Rம் தரம் கைடn?க்கப்ப'SறR. அR 

QGத்R எங்களR இைணயதளத்7ல் உள்ள இைணப்i IVல் 

Kரிவாக காணலாம் 

3. இந்த ஊக்கத்ெதாைக 44,445 இந்7ய vபாய்கைள (நாற்பத்R 

நான்காwரத்R நாxற்^ப் நாற்பத்R ஐந்R) வழங்QSறR. 

இ7ல் ெவQமா7Aம் ஆய்Kன் ேபாR ஏற்ப'ம் nற 



ெசலMகPக்Qமான ெதாைக ேசரந்்ேத உள்ளR. இந்7ய 

வ]மான வரி சடட்ம், 1961,ன் ப? K7க்கப'ம் வ]மான வரி 

நி7wன் }லத்7l]ந்ேத n?த்Rக்ெகாள்ளப்ப'ம். இRேபாக, 

ஆய்வாள]க்Q 40,000 இந்7ய vபாய்கள் வழங்கப்ப'ம். 

ேதரந்்ெத'க்கப்படவரக்Pள் nராந்7ய ெமாjகளில் 

பணிெசய்ய இ]ப்பவரக்Pக்Q சாஹா>?யா Qk 

~ம்ரனித்Rள்ளR ேபால் ெமாjெபயரப்்iக்QஆQம் 

ெசலMகPக்காக m'தலாக 10,000 vபாய்கள் வழங்கப்ப'ம். 

வழங்கல்கள் தரமாக ெமாjெபயரப்்ப'வதற்காக இந்த ெதாைக 

ேநரந்்த ெசலMகளின் அ?ப்பைடwல், அதாவR ெசலMக்கான 

ர�R அல்லR ேகா]தlன் }லம் வழங்கப்ப'ம். இந்த 

உதKத்ெதாைகக்Q அ7கப்ப?யான எந்த ஒ] ெபா]ளாதார 

உதKAம் ெசய்யப்பட மாடட்ாR. 

4. ேமேல QGப்nடப்பட'்ள்ள ெதாைகைய சாஹா>?யா }ன்^ 

தவைணகளில் ெதரந்்ெத'க்கப்படவரக்Pக்Q வழங்Qம். Uதல் 

20% ெதாைக ஒப்பந்தம் ைகெயkத்தான nன்nன]ம், அ'த்த 40% 

ெதாைக 7]ப்7கரமான வைகwல் ெசய்யப்படட் Uதல் இரண்' 

வழங்கல்கள் சமரn்க்கப்படட் அல்லR தரேவற்றம் ெசய்யப்படட் 

nன்iம், இ^7 40% ெதாைக சாஹா>?யாMக்Q 

7]ப்7யளிக்Qம் வைகwல் Uk ஆய்Mம்  ெசய்R U?த்த 

nன்iம் வழங்கப்ப'ம். ெமாjெபயரப்்iக்கான 10,000 vபாய்,  

nராந்7ய ெமாjகளில் பணிiரிAம் ேதரந்்ெத'க்கப்படட் 

ஆய்வாளரக்Pக்Qaஅய்Kன் இ^7wல், ெமாjெபயரக்்கப்படட் 

nர7ைய ஆய்ந்த nறQ வழங்கப்ப'ம்.  

5. Uதல் தவைணwல் ெகா'க்கப'ம் 20% ெதாைக, ஆய்வாளரின் 

PAN அடை்ட தகவல்கள், நிராகரிக்கப்படட் காேசாைல/வங்Sக் 

கணக்Q தகவல்கள் மற்^ம் ஒப்பந்தக் க?தத்7ன் 

அ7காரப்6ரவ் ஏற்i, ஆSயைவ Sைடத்த nன் வழங்கப்ப'ம். 



6. அ'த்த'த்த தவைணகள், சாஹா>?யாKன் எ7ரப்ாரப்்iக்Q 

ஏற்ப U?க்கப்பட'் சமரப்்nக்கப்ப'ம் ேபாR வழங்கப்ப'ம். 

ெபாRவாக வழங்கல்கைள பQப்பாய்M ெசய்R ம7ப்nட நான்Q 

Uதல் ஆ^ வாரங்கள் வைர ஆQம். அதன் nறQ ெதாைக 

வழங்கப்ப'ம். 

7. ஆய்வாளரக்ள் மாதாந்தர Uன்ேனற்ற அGக்ைகைய 

oன்னஞ்சல் வj அ�ப்ப ேவண்'ம். Uதல் மாதத்7ற்Qள் 

ஆய்Mத்7டட்த்Rக்கான ஆரம்ப ெசலவGக்ைக ெகா'க்கபட 

ேவண்'ம். 

8. இந்த 7டட்த்Rக்காக உ]வாக்கப்ப'ம் அைனத்Rம் 

சாஹா>?யா இைணயதளத்7ல் ப7ேவற்றப்ப'ம். 

பைடப்பாளிக்Q Uk அங்.காரத்ைதAம் ெகா'த்R அேத 

சமயத்7ல் ஆய்M, அGM மற்^ம் கைல சாரந்்த பைடப்iக்கைள 

ேமZம் 7றந்RK'ம் ேநாக்கத்Rடன் சாஹா>?யா creative 

commons Uைறwல் தன்ைன ஈ'ப'த்7க் ெகாண்'ள்ளR. 

அவற்^க்Q சாஹா>?யாKன் அGMசார ் ெசாத்R உரிைமக் 

ெகாள்ைகwன் (CC-BY-SA 4.0)  ப? உரிமம் வழங்கப்ப'ம். 

ஆய்வாளரக்Pக்Q அவரக்ள் ெசய்த ேவைலக்கான அங்.காரம் 

வழங்கப்ப'ம். 

9. இந்த ஊக்கத்ெதாைகwன் }லம் உ]வாக்கப்ப'ம் பணிகள் 

எந்த ஊடகத்7ல் அல்லR ப7ப்பகத்7ல் ெவளியானாZம் அந்த 

பணிைய எவ்Kத m'தல் அ�ம7 இன்GAம் கடட்னம் 

ெசZத்தாமZம் Ukைமயாகேவா அல்லR பQ7யாகேவா 

ெவளிw'வதற்Qம் பயன்ப'த்Rவதற்Qமான அைனத்R 

உரிைமகPம் சாஹா>?யா மற்^ம் Aெனஸ்ேகாMக்Q உள்ளR. 

அவ்வா^ பயன்ப'த்Rம் ேபாR பைடப்பாளிக்Q Uைறயான 

அங்.காரம் வழங்கப்ப'ம். 

10.  சாஹா>�யாKன் எ7ரப்ாரப்்iகைள நிைறேவற்றாத, 

hக்கலான அல்லR nற காரணங்கPக்காக கட'்ைரகள் மற்^ம் 



இன்ன nற உள்ள'ீகைள  நீக்Qம் உரிைம சாஹா>?யாMக்Q 

உண்'.  

11. சாஹா>?யா மற்^ம் Aெனஸ்ேகாKடம் ெதரியப்ப'த்தாமல் 

ேதரந்்ெத'க்கப்படட் nர7நி7wன் பணிகள் எந்த ஊடகத்7Zம் 

ெவளியாQம் படச்த்7ல், அதற்கான எந்த ெபா^ப்ைபAம் 

சாஹா>?யா மற்^ம் Aெனஸ்ேகாMம் ஏற்காR. 

12. சமரப்்nக்கப்படட் பணிகளில் �R இந்7ய காப்iரிைமச ் சடட்ம், 

1957ன் .ழ் உள்ள பQ7 51, 563 மற்^ம் 65ன் .ழ், }ன்றாம் 

தரப்nனரால்  காப்iரிைம �றல் ேகாரப்படட்ால் சாஹாn?யா 

மற்^ம் Aெனஸ்ேகா எந்த ெபா^ப்ைபAம் ஏற்காR 

சமரப்்nக்கப'ம் அைனத்R பணிகPம் _யமாக 

உ]வாக்கப்படட்தாக இ]க்க ேவண்'ம். nற ஊடகங்களில் 

இ]க்Qம் பணிகைள எ'த்R ம�]வாக்கம் ெசய்யப்படட்தாக 

இ]க்கக்mடாR. சமரப்்nக்கப்படட் அைனத்R பணிகPம் 

க]த்Rத் 7]டை்ட கண்டGAம் ெமன்ெபா]டக்ளாள் ~Kரமாக 

சரிபாரக்்கப்ப'ம். 

13. }ன்றாம் தரப்nனர ் தங்களR அGMச ் ெசாத்R உரிைமகள் 

Ukைமயாகேவா அல்லR பQ7யாகேவா, ேநர?யாகேவா 

அல்லR மைறUகமாகேவா �றப்ப'ள்ளதாக  ேகாரி அதன் 

}லம் ஏற்படட் இழப்i, ெசலM மற்^ம் ெபா]ப்i ஆSயவற்ைற 

ேகா]வதற்காக சாஹா>?யா, Aெனஸ்ேகா மற்^ம் 

இந்நி^வனங்களின் அ7காரிகள், பணியாளரக்ள், Uகவரக்ள் 

ஆSேயா]க்Q எ7ராக ெதாடரப்ப'ம் அைனத்R வழக்Qகள்,  

Uன்ைவக்கப்ப'ம் ேகாரிக்ைககள், ெசயல்கள், சடட்த் ~ரப்்iகள், 

ம7ப்>'கள், Qற்றசச்ாட'்கள் ஆSயவற்Gல் இ]ந்R இவரக்ைள 

பாRகாக்க ேவண்'ம். ேமZம் இவரக்Pகான சடட்ரீ7யான 

இழப்>'கைள வழங்க ேவண்'ம். 

 

 



14. ேதரந்்ெத'கப்படட் ஆய்வாளார ் 

அ. சாஹா>?யாKன் எ7ரப்ாரப்்iகைள நிைறேவற்^ம் 

வைகwல் வழங்கல்கைள சமரப்்nக்க தவ^ம் ேபாR 

ஆ. காலக்ெகா'ைவ nன்பற்ற தவ^ம் ேபாR 

இ. மாதாந்7ர Uன்ேனற்ற ப7ேவடை்ட சமரப்்nக்க தவ^ம் 

ேபாR, 

ஆய்வாளரின் ெபல்ேலா�ப்ைப ரத்R ெசய்Aம் அைனத்R 

உரிைமAம் சாஹா>?யாMக்Q உண்'. எந்த காரணத்Rக்காக 

சாஹா>?யா ெபல்ேலா�ப்ைப ரத்R ெசய்தாZம், எற்கனேவ 

ண்வழங்கப்படட் உதKத்ெதாைகைய 7]ம்பப்ெபறMம், அ'த்R 

ெகா'க்கK]க்Qம் உதKத்ெதாைகைய வழங்காமல் 

இ]ப்பதற்Qமான உரிைம சாஹா>?யாMக்Q உண்'. 

ெபல்ேலா�ப் ரத்Rெசய்யப'ம் படச்த்7ல் ேதரந்்ெத'க்கப்படட் 

ஆய்வாள]க்Q எkத்Rப்6ரவ்மாக அGKக்கப்ப'ம். ேமற்கண்ட 

காரணங்கள் எவற்^க்ேக�ம் ரத்R ெசய்யப்படட்ால், 

ேதரந்்ெத'க்கப்படட் ஆய்வாளர ் சாஹா>?யாKன் ெபல்ேலா 

என அைழக்கப்படமாடட்ார.் 


