
ಅ"ಲ $ಾರತ ಜನ *+ಾನ ಸಂಘಟ0ಗಳ 3ಾಲದ (AIPSN) 7ೕ9:  

!ಾವ$ಜ&ಕ() *ೖ,ಾ&ಕ ಪ.ಕಟ0ಗಳ ಮುಕ5 ಲಭ89ಯನು< &=ಾಕ(ಸುವ ಏಕ!ಾ@ಮ8 

ಪ.Aಾಶನಗಳ ಪ.ಯತ<ಗಳನು<  ತDE(  

ಎ<=*ಯ? @ABC, Eೖ@ ಇಂHIಾ JK. @ABC ಮತುO  ಅPೕQಕS :AಕT UೂUೖW -  ಈ ಮೂರು 

ಪ[ಮುಖ ಪ[]ಾಶನಗಳ_, Uೖ-ಹa (Sci-hub) ಮತುO @a-bS (lib-gen) ಗಳ ಲಭdeಯನುf $ಾರತದ@g 

h[Iಾತiಕjಾk, ಸಂಪlಣnjಾk oಬnಂqಸುವಂe :ೂೕQ sಹ@ 7ೖ:ೂೕt nನ@g ಅun ಸ@gvE. ಜಗwOxಾದdಂತ 

ಪ[ಕಟjಾಗುವಂತಹ ಸಂyೂೕಧxಾ <ೕಖನಗಳನುf ಮುಕOjಾk ತನf 3ಾಲ{ಾಣದ ಮೂಲಕ ಒದkಸುವ}ದರ@g Uೖ-ಹa 

ಅಗ[ಗಣd.  ಅsೕ Qೕw, ಜಗwOxಾದdಂತ ಪ[ಕಟjಾಗುವಂತಹ ಪ}ಸOಕಗಳನುf @a-bS {ಾಣ ಮುಕOjಾk ಒದkಸುwOs. 

ಆದ�Qಂದ, ಈ <ೕಖನಗಳ_ ಮತುO ಪ}ಸOಕಗಳ_ ಖಚುn ತಗಲs $ಾರwೕಯ *+ಾoಗ9�, ��ಕQ� �ಾಗು 

*�ಾd�nಗ9� �ೌS <ೂೕC �ಾಡಲು vಗುತOE.  

ಎ<=*ಯ?, Eೖ@ ಮತುO ಅPೕQಕS :AಕT UೂUೖW ಈ �ಕದ�Pಯನುf ಏ: ಸ@gಸುwOE? Eೖ+ಾoಕ 

<ೕಖನಗಳ ಪ[ಕಟ�  7��ನ �ಾ$ಾಂಶವನುf ಒದkಸುವಂತಹ ಹತುO�@ಯ ಹತುO�ಾಲ? ಗಳಷು�   �ೌಲdದ 

ಉದdಮjಾks. Eೖ+ಾoಕ <ೕಖನಗಳ ಪ[]ಾಶನದ �ಾ$ಾಂಶವ} 40%,  ಅಂದ�,   ಗೂಗT ನ �ಾ$ಾಂಶh�ಂತ 

ಸು�ಾರು ಎರಡು ಪಟು� 7�ಾ�ks! ಈ �ಕದ�Pಯನುf �ಾಖ@vದ ಮೂರು ಪ[]ಾಶನಗಳ_ ಜಗwOನ ಸು�ಾರು 

40% Eೖ+ಾoಕ <ೕಖನಗಳನುf ಪ[ಕWಸುವ}ದಲgs,  *ಶ��ಾದdಂತ *+ಾನ ಮತುO �ಾ�ಾuಕ *+ಾನಗಳ 50% ಕೂ� 

7ಚು� ಪ[ಕಟ�ಗಳನುf oಯಂw[ಸುವ}ವ}. 

�ಾನವ ಹಕು�ಗಳ �ಾವnw[ಕ  ¡ೕಷ�ಯ ಅನು�ಾರ, +ಾನ ಪ¢ಯುವ}ದು �ಾನವರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು� ಎಂದು 

v�ೕಕQಸ�ಾks. ಆದ� jಾಸOವದ@g, ಏಕ�ಾ�ಮd ಪ[]ಾಶನಗಳ ಗುಂಪ}, ಅw 7ಚು� ದರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಹಕ�ನುf 

o£ಾಕQvದಂ{ಾks. ಆದ� ಪ[]ಾಶನಗಳ_ ಬೃಹ¥ �ಾಭ ಗ9ಸುವ}ವ}. ಸಂyೂೕಧ0ಯನುf �ಾH <ೕಖನಗಳನುf 

ಬ�ಯುವ}ದು  *+ಾoಗಳ_, *�ಾ�ಂಸರು. ಅದಲgs, <ೕಖನಗಳನುf ಪQ�ೕ@v ಅವ}ಗಳ ಗುಣಮಟ�ವನುf 

ಎwO¦Hಯುವ}ದು, �ಾಗೂ ಸಂ§ಾದhೕಯ ಮಂಡ9ಯ@g $ಾಗವ¦v ಪ[ಕಟ�ಯ ]ಾಯn ಈ¢ೕQಸುವ}ದನುf  

*+ಾoಗ¨ೕ ತಮi ಸಮಯ, UೕEಗಳನುf  ಮುಕOjಾk oೕH oವn¦ಸು{ಾO�. ಆದ�Qಂದ, <ೕಖನಗಳ ಬರವ©�, 

ಪQ�ೕಲ0 �ಾಗೂ ಸಂ�:ಗಳ ಸಂ§ಾದhೕಯ ]ಾಯnದ@g ಪ[]ಾಶನದ Iಾವ vಬªಂ«ಗಳ §ಾತ[*ರುವ}«ಲg.  

ಆದರೂ *+ಾoಗಳ ಈ �ಾನvಕ ಮತುO sೖ¦ಕ ಶ[ಮದ ಫಲ ಪ[]ಾಶನಗ9� ಲಸುತOs. *ಪIಾnಸEಂದ�, 

ಪ[ಕಟjಾkರುವ <ೕಖನವನುf ಬ�ದ *+ಾoಯು ಸ�ತಃ ತನf <ೕಖನವನುf �ೌS <ೂೕC �ಾಡ¯ೕhದ�� ಕೂಡ ಕ[ಯ 

§ಾವw �ಾಡ¯ೕ]ಾಗುತOs. ಇಂದು ಇದು Eೖ+ಾoಕ ಪ[]ಾಶನದ ವdವ�ಾರ �ಾದQIಾkದು� *+ಾನ:� �ಾoಯನುf 

ತರುwOs, ಆದ�  ಪ[]ಾಶನಗಳ_ $ಾQ �ಾಭವನುf ಗ9ಸು{ಾO�. 

https://sci-hub.do/
http://libgen.rs/
https://www.newsclick.in/big-publication-houses-sci-hub-libgen-go-court-copyright-infringement
https://sci-hub.do/
http://libgen.rs/
https://www.newsclick.in/publishing-giants-sue-those-trying-make-knowledge-accessible-all
https://www.akademie-solitude.de/en/event/custodians-online-the-struggle-over-the-future-of-pirate-libraries-and-universal-access-to-knowledge/
https://www.akademie-solitude.de/en/event/custodians-online-the-struggle-over-the-future-of-pirate-libraries-and-universal-access-to-knowledge/
https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science
https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science
https://www.cbc.ca/news/technology/academic-publishers-reap-huge-profits-as-libraries-go-broke-1.3111535


7��ನ  *�ಾ�ಂಸ *�ಾಾd�nಗ9� ಉತOಮ ಗುಣಮಟ�ದ Eೖ+ಾoಕ ಪw[:ಗಳ_ ಸುಲಭjಾk ಲಸುವ}«ಲgEಂದು, 

ಕಝಕ�ಾOoನ  ಅ<]ಾ=ಂ�ಾ[ ಎಲª]ಾdS  ಎಂಬ  ಯುವ *+ಾoಗ¨¡ಬªರು  Uೖ-ಹa ಅನುf §ಾ[ರಂvದರು. 

ಇದQಂ�ಾk, ಅವರ *ರುದ± ಅPೕQ]ಾದ@g �ಾಖ�ಾkರುವ �ಕದ�Pಗಳ ಮೂಲಕ, ಆ:ಯನುf ಬಂqv  *�ಾರ� 

ಮತುO ಸು«ೕಘn bೖಲು �²ಯನುf ಎದುQಸಲು �ಾkಸಬಹುದು. sಹ@ 7ೖ:ೂೕt nನ@g �ಾಖ�ಾದ �ಕದ�Pಯ 

ಸಂದಭnದ@g  ಆ:ಯ *³ಾಸವನುf ಬ¦ರಂಗಪHಸುವಂe :ೕ9 :ೂಂHರುವ}ದು ಆಕviಕವಲg.  ಇದQಂ�ಾk, 

ಆ:ಯನುf ತ¢ಯಲು ಅPQಕದ ಸಂಪlಣn ಶhO ಮತುO ಅದರ sೕ´ಾwೕತ jಾdµOಯನುf ಬಳಸ�ಾಗಬಹುದು. 

ಅPೕQ]ಾದ ]ಾd@¶·ೕonIಾ *ಶ�*�ಾdoಲಯದಂತಹ ಉತOಮ ��ಣ ಸಂU¸ಗಳ_ ಸಹ ಈ ಏಕ�ಾ�ಮd 

ಪ[]ಾಶನಗಳ_  *qಸುವ $ಾQ Eಚ� ಕಷ�ಕರjಾks ಎಂದು ಚಂ�ಾ�ಾQ:ಗಳನುf §ಾವwಸಲು o£ಾಕQvE. 

ಗಮxಾಹn ಏ0ಂದ�, Uೖ-ಹa {ಾಣವ}  ಸು�ಾರು 80 A@ಯ ಪ[ಕಟ�ಗಳ0ೂfಡಗೂHರುವ}ದQಂದ, ಒಂsೕ 

{ಾಣ«ಂದ ಬಹಳ <ೕಖನಗಳ_ �ೌS <ೂೕC �ಾಡಲು vಗುವ}ವ}. ಆದ�Qಂದ  ಅPೕQ]ಾದ@gನ *+ಾoಗಳ_ �ಾಗು 

*�ಾd�nಗಳ_ ಕೂಡ ಈ �ೌಲಭdವನುf ಉಪºೕkಸು{ಾO�. 

$ಾರwೕಯ ಸಂyೂೕಧಕರು Uೖ-ಹa ಬಳv ಒಂದು ವಷnದ@g ಸು�ಾರು 7 A@ಯS ಪw[:ಗಳನುf �ೌS <ೂೕC 

�ಾH�ಾ�� ಎಂದು 2016 ರ@g ನ¢ದ ಒಂದು *ygೕಷ�ಯು eೂೕQvs. Uೖ-ಹa ಇಲg«ದ��, ಇದು $ಾರwೕಯ 

*ಶ�*�ಾdಲಯಗಳ_ ಮತುO  *�ಾd�nಗ9� ಸು�ಾರು 200-250 A@ಯ �ಾಲ? ಗಳಷು� Eಚ�jಾಗ@s. ಇದು 

*�ಾd�nಗ9ಗೂ, *ಶ�*�ಾdಲಯಗ9ಗೂ ಅ�ಾಧdದ Eಚ�.  

ಮುಕO ಪ[Eೕಶ (ಓಪS ಆ:=À) ಪw[:ಗಳ_ ಜನQ� *ಷಯವನುf ಉ�ತjಾk ಓದಲು ಮತುO �ೌS <ೂೕC 

�ಾಡಲು ಅನುಮwಸುತOE.  ಆದ� ಇಂತಹ ಪw[:ಗಳ@g ತಮi <ೕಖನಗಳನುf ಪ[ಕWಸಲು <ೕಖಕರು ಅಥjಾ ಅವರ 

ಸಂU¸ಗಳ_ ಅಥjಾ ಸಂyೂೕಧ0� ಧನ-ಸ�ಾಯ oೕHದ ಸಂU¸ಗಳ_ Eಚ�ವನುf §ಾವwಸ¯ೕ]ಾಗುತOs. ಬಡ 

£ಾಷÂಗಳ@gನ *+ಾoಗ9� ಇದು ಕಷ�Eೕ. ಅಲgs, ಇಂದು, ಜಗwOxಾದdಂತ :ೕವಲ  20% ಸಂyೂೕಧxಾಫಲಗಳ_  

ಇಂತಹ ಮುಕO ಪ[Eೕಶ ಪw[:ಗಳ@g ಪ[ಕWಸ�ಾಗುತOE. 

Pೕ@ನ ಮೂರು ಪ[]ಾಶನಗ9ಂದ ಇತರ sೕಶಗಳಲೂg ಇsೕ Qೕwಯ �ಕದ�Pಗಳ_ �ಾಖ�ಾkE. ಆದ� 

$ಾರತದ@g, ಇದು ಬ�ೕ ಪ[]ಾಶನಗಳ ಮತುO Uೖ-ಹa/@a-bS ಇವ}ಗಳ ನಡು*ನ ಪ[ಕರಣವಲg. xಾdIಾಲಯವ} 

ಈ ಪ[]ಾಶನಗಳ  ¯ೕH:ಯನುf ಆ@v  ಅವ} :ೕ9ದಂe Uೖ-ಹa/@a-bS {ಾಣಗಳ ಪ[Eೕಶ:� $ಾರತದ@g ಸಮಗ[ 

oÄೕಧ ತಂದ�,  $ಾರತದ *�ಾd�nಗಳ_, ��ಕರು, ಸಂyೂೕಧxಾ *�ಾ�ಂಸರು ಮತುO *+ಾoಗಳ ಅತdಂತ sೂಡÅ 

ಸಮು�ಾಯ:� Eೖ+ಾoಕ <ೕಖನಗಳ ಮತುO ಪ}ಸOಕಗಳ ಲಭdeಯನುf :ೂ0�ೂ9vದಂ{ಾಗುವ}ದು.  ಇದQಂ�ಾk 

$ಾರತದ@g *+ಾನ ಮತುO ��ಣ:� ಗಂೕರ «ೕಘn]ಾ@ೕನ ಪQÆಾಮಗಳ_ ಉಂÇಾಗ@E. 

Uೖ-ಹa  ನ ಚಟುವW:ಗಳ_ $ಾರತದ ]ಾನೂoನHಯ@g ಸಮಥnoೕಯವಲg ಎಂಬ ನಂ�: ಇs. ಇದು oಜವಲg. 

�ದಲ0ಯ�ಾk Uೖ-ಹa ಒಂದು ಉ�ತ UೕE. ಅದು *�ಾd�nಗ9ಂ�ಾಗ@ೕ ಸಂyೂೕಧಕQಂ�ಾಗ@ೕ 

�ೌS <ೂೕC ಗ9� ಶುಲ� *qಸುವ}«ಲg. ಆದ�Qಂದ <ೕಖನ ಪ[ಕಟ�ಗಳನುf ಒದkಸುವ Uೖ-ಹa ನ UೕE 

https://www.vox.com/science-and-health/2019/3/1/18245235/university-of-california-elsevier-subscription-open-access
https://www.vox.com/science-and-health/2019/3/1/18245235/university-of-california-elsevier-subscription-open-access
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0127502


�ಾÈೂೕs�ೕಶವ}ಳÉದ�ಲg. ಎರಡ0ಯ�ಾk, $ಾರwೕಯ ಕೃw�ಾ�ಮd ]ಾನೂoನ ಅHಯ@g ��ಣ ಮತುO ಸಂyೂೕಧ0� 

*xಾÊwಗ9E.  sಹ@ *ಶ�*�ಾdಲಯದ ¶·ೕBೂೕ]ಾµ ಪ[ಕರಣದ@g ಈ *xಾÊwಯು ಅನ�Êಸುವ}sಂದು 

xಾdIಾಲಯವ} wೕ�ಾnovತುO. ಅsೕ Qೕw, $ಾರತದ@gನ ಸಂyೂೕಧಕರು Uೖ-ಹa ಅನುf ಉಪºೕkಸುವ}ದ:� 

ಈ *xಾÊwಯು ಅನ�Êಸುವ}sೕ ಎಂದು xಾdIಾಲವ} wೕ�ಾnoಸ¯ೕಕು. ಮೂರ0ಯ�ಾk, ಈ 

Ea Uೖt ಗಳನುf $ಾರತs<g¢ oಬnಂqಸುವ}ದQಂದ, ಇತರ ಹಲjಾರು ಪ[]ಾಶನಗಳ ಪ[ಕಟ�ಗ9�  �ಾಗೂ ಮುಕO 

ಪ[Eೕಶ (ಓಪS ಅ:=À) ಪ[ಕಟ�ಗ9� ಕೂಡ oÄೕಧವ} ಅನ�Êಸುವ}ದು. :ೂ0ಯ�ಾk, $ಾರತದ ಕೃw�ಾ�ಮd 

]ಾನೂನುoನ ಪ[]ಾರ, 60 ವಷnಗ9kಂತ ಹ¨ಯ�ಾದ ಪ[ಕಟ�ಗಳ_ ಮುಕOjಾk sೂರಕ¯ೕಕು. ¦ೕkದ�ರೂ ಕೂಡ, 

ಈ Pೕ@ನ ಪ[]ಾಶನಗಳ_ ಇಂತಹ ಹ¨ಯ ಪ[ಕಟ�ಗಳನುf ಉ�ತjಾk ಒದkಸs, $ಾರwೕಯ ಸಮು�ಾಯದ 

Pೕ< ಇವಕೂ� ಕೂಡ ಶುಲ� *qಸು{ಾO ಇ�ಾ��.  

sಹ@ಯ ಉಚ� xಾdIಾಲಯದ@g Uೖ-ಹa/@a-bS {ಾಣಗಳ ಪ[Eೕಶ:� $ಾರತದ@g ಸಂಪlಣn h[Iಾತiಕ 

oÄೕಧ :ೂೕQ �ಾಖ�ಾkರುವ �ಕದ�P Uೖ-ಹa ಮತುO @¯ËS *ರುದ±ವಲg; ಇದು ಈ sೕಶದ ��ಣ ಮತುO 

ಸಂyೂೕಧxಾ ಸಮು�ಾಯದ *ರುದ±jಾks. ಪ[]ಾಶನ ಉದdಮದ ದ�ೂೕ¢:ೂೕರರ ಈ ಪ[ಕರಣವ} ಯಶv�Iಾದ� 

ಈ ಸಮು�ಾಯದ ಸಂyೂೕಧxಾ ಚಟುವW:ಗಳ_ ಸ¸kತ�ೂಳ_ÉತOE. ಆದ�Qಂದ ಈ ಪ[ಕರಣ«ಂ�ಾk $ಾರತದ ��ಣ 

ಮತುO ಸಂyೂೕಧಕ ಸಮು�ಾಯದ ಭ*ಷd ಅ§ಾಯದ@gs *ನಃ, ಅ<]ಾ=ಂ�ಾ[ ಎಲª]ಾdS ಅಥjಾ Uೖ-ಹa ನ 

ಭ*ಷdವಲg. 

ಎ�ಾg +ಾನವ} �ಾವnಜoಕQ� ಮುಕOjಾk sೂರಕ¯ೕಕು *ನಃ, ಏಕ�ಾ�ಮdeಯ ಅHಯ@g vಲುhರÍಾರದು ಎಂದು 

ಅ"ಲ $ಾರತ ಜನ *+ಾನ ಸಂಘಟ0ಗಳ 3ಾಲವ} (AIPSN) ಒ{ಾOÊಸುತOs. 

ಇಂ�gಂHನ ದಂತಕÎಯ@gನ £ಾ�S ಹುC ನಂe, Uೖ-ಹa/@a-bS {ಾಣಗಳ_ +ಾನವನುf �ಾವnಜoಕQ� 

ಉ�ತjಾk ಒದkvರುವ}ದQಂದ �ಾವnಜoಕQ� ತಮi ಹಕು� ಲಸುwOs. Uೖ-ಹa/@a-bS ಗಳ *ರುದ±  

ಹೂHರುವ �ಕದ�Pಯ@g  ಏಕ�ಾ�ಮd ಪ[]ಾಶನ ಔದdAಗಳನುf xಾdIಾಲಯದ@g ಎದುQಸುwOರುವವ�ೂಂ«� 

¯ಂಬಲjಾk AIPSN :ೖbೂೕHಸುತOs. (ಕನfಡ:� ಅನುjಾದ: ಪ[ಜ�T ´ಾvÑ & jಾ© ಚಟ�un) 

ಸಂಪಕn:  

µ £ಾಜ�ಾ©ಕಂ, ಪ[Òಾನ ]ಾಯnದ�n,  
ಅ"ಲ $ಾರತ ಜನ *+ಾನ ಸಂಘಟ0ಗಳ 3ಾಲ (AIPSN) 
gsaipsn@gmail.com, 9442915101  Twitter: @gsaipsn  

https://scroll.in/article/823996/publishers-vs-pupils-delhi-high-court-has-struck-a-blow-for-the-right-to-copy-copyrighted-material
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/an-anti-science-lawsuit/article33405250.ece?fbclid=IwAR2LiZssY4e77Fx9bCvhCJvMEqAduf8Gp7Gu-zN0Uxx7AZLsZaSOgL0hnCo
https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/an-anti-science-lawsuit/article33405250.ece?fbclid=IwAR2LiZssY4e77Fx9bCvhCJvMEqAduf8Gp7Gu-zN0Uxx7AZLsZaSOgL0hnCo
https://www.telegraphindia.com/india/indian-scientists-express-support-for-free-access-to-academic-research/cid/1801693

