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ह्या परवान्याच्या प्रतीचे �वतरण खुले आह,े

परंतु त्यात परस्पर बदल करण्याची परवानगी

नाही. परवान्यातील मजकुरासंदभ�त कोणत्याही

तक्रारी, सूचना अथवा सले्ल असल्यास आलोक

�नत्यमुक्त परवान्याच्या �गट-पृष्ठावर त्यांची नोंद
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दुव्यावर सापडले.
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१.१ प्रस्तावना

आलोक �नत्यमुक्त परवाना हा कोणत्याही

प्र�तमुद्रा�धकारप्राप्त सामग्रीचे �वतरण मुक्तपणे

करण्यासाठी �ल�हण्यात आलेला एक परवाना आह.े

ह्या परवान्यासह �वत�रत होणाऱ्या सामग्रीची प्र�तमुद्रा

करण्याचा व ती व्यावसा�यक अथवा अव्यावसा�यक,

प�रव�त�त अथवा यथामूल स्वरूपात �वत�रत करण्याचा

अ�धकार प्रतधारकास प्राप्त होतो, परंतु ह्या परवान्यासह

�वत�रत होणाऱ्या सामग्रीवर आधा�रत अशी सामग्री

अथवा मूळ सामग्रीत बदल करून �नम�ण केलेली सामग्री

�वत�रत करायची असेल, तर ती ह्या परवान्यातील सव�

अटींसह �वत�रत करणे सक्तीचे असते.

१.२ तां�त्रक शब्द व त्यांचे अ��

सामग्री ह्या परवान्यात वापरला गेलेला सामग्री हा

शब्द प्र�तमुद्रा�धकार लागू असलेल्या कोणत्याही

सामग्रीला उदे्दशून येतो.

प्र�तमुद्रा एखाद्या सामग्रीची नक्कल म्हणजे �तची प्र�तमुद्रा.
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उदा. एखाद्या कागदाची छायाप्रत अथवा त्याचे

काढलेले छाया�चत्र ही मूळ कागदी प्रतीची प्र�तमुद्रा

होय.

प्र�तमुद्रा��कार कोणत्याही सामग्रीची �न�म�ती करणाऱ्या

व्यक्ती/संस्थकेडे त्या सामग्रीचे प्र�तमुद्रा�धकार

असतात. प्र�तमुद्रा�धकार कायद्याद्वारे पुढील हक्क

प्र�तमुद्रा�धकारधारकास प्राप्त होतात.

१. प्र�तमुद्रा�धकारप्राप्त सामग्रीची �न�म�ती

प्र�तमुद्रा�धकारधारकानेच केली आहे हे

वैधा�नक�रत्या �सद्ध करण्याचा हक्क.

२. प्र�तमुद्रा�धकारप्राप्त सामग्रीची पुन�न��म�ती

करण्याचा हक्क.

३. प्र�तमुद्रा�धकारप्राप्त सामग्रीच्या प्रतींचे �वतरण

करण्याचा हक्क.

मुक्त परवाना प्र�तमुद्रा�धकारधारकास �मळणाऱ्या (वर

�न�द�ष्ट केलेल्या) तीन हक्कांपैकी प�हल्या हक्काचे

संरक्षण व उव��रत दोन हक्क प्रत्यके प्रतधारकास

प्रदान करणे मुक्त परवान्यांद्वारे साधले जाते. मुक्त

परवान्यासह �वत�रत झालेल्या सामग्रीची प�रव�त�त

अथवा यथामूल पुन�न��म�ती व �तचे व्यावसा�यक

अथवा अव्यावसा�यक �वतरण प्रत प्राप्त झालेली

कोणतीही व्यक्ती करू शकते. काही महत्त्वाचे मुदे्द.

१. मुक्त परवान्यासह प्र�तमुद्रा�धकारातील प�हल्या

हक्काचे पूण� संरक्षण होते. सामग्रीच्या

�नम�त्या/�नम�तीखेरीज अन्य कोणीच

वैधा�नक�रत्या सामग्रीच्या �न�म�तीचा

दावा करू शकत नाही, परंतु मूळ मुक्त

सामग्रीत बदल केला गेला असेल, तर

मात्र बदल करणाऱ्याने/करणारीने नव्या

सामग्रीचा प्र�तमुद्रा�धकार स्वतःकडे घेऊन

मूळ सामग्रीच्या �नम�त्या/�नम�तीचा श्रये�नद�श

करणे बंधनकारक असते.

२. मुक्त परवान्यासह �वत�रत होणाऱ्या सामग्रीवर

प्र�तमुद्रा�धकारधारक तसेच अन्य प्रतधारक

शुल्क आकारू शकतात. मुक्त सामग्री �नःशुल्क

असण्याची अट नाही.

३. ज्या सामग्रीत प�रवत�न करण्याचा अ�धकार

प्रतधारकास नाही, त्या सामग्रीस मुक्त म्हणता

येत नाही.

४. ज्या सामग्रीचे व्यावसा�यक �वतरण करण्याचा

अ�धकार प्रतधारकास नाही, त्या सामग्रीस मुक्त

म्हणता येत नाही.

५. मुक्त परवान्यासह �वत�रत झालेल्या सामग्रीची

प्रत एखाद्या व्यक्तीकडे असेल, तरी �तचे

�वतरण करण्यासाठी कोणीही त्या व्यक्तीवर

बळजबरी करू शकत नाही. मुक्त असलेल्या

सामग्रीच�ेवतरण न करण्याचा अ�धकारही

प्रतधारकाकडे आह.े

६. मुक्त सामग्रीवर आधा�रत अथवा मुक्त सामग्रीत

बदल करून तयार केलेली सामग्री मुक्त

असायलाच हवी अशी अट नाही. तशी अट

असलेल्या परवान्यांचा एक उपवग� आह,े

त्याबद्दल आता जाणून घेऊ.

�नत्यमुक्त परवाना हा मुक्त परवान्यांचाच एक उपवग�

आह.े ह्या परवान्यांसह �वत�रत होणारी सामग्री

सदवै मुक्त असते. �तच्या प�रव�त�त स्वरूपाचे

�वतरणदखेील अमुक्त अटींसह करता येऊ शकत
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नाही. �नत्यमुक्त सामग्रीवर आधा�रत अथवा

�नत्यमुक्त सामग्रीत बदल करून तयार केलेली

सामग्री एका �नत्यमुक्त परवान्यासह �वत�रत

करण्याचे बंधन प्रतधारकास पाळावे लागते. तसे

न केल्यास तो परवान्याचा भंग ठरतो व त्यावर

कायदशेीर कारवाई होऊ शकते. आलोक हा एक

�नत्यमुक्त परवाना आह.े

अनुरूप परवाना एखाद्या पुन�न��म�त अथवा प�रव�त�त

सामग्रीस आलोकव्य�त�रक्त जे अन्य परवाने चालू

शकतात, त्या परवान्यांस अनुरूप परवाने असे

म्हटले जाते. अननुरूप परवान्यांसह पुन�व�तरण

केल्याचे आढळल्यास त्या सामग्रीचा परवाना अवैध

ठरवण्याचे अ�धकार आलोक �नयतका�लकाकडे

आहते.

प�रवत�न/बदल मूळ सामग्रीत कोणत्याही प्रकारची भर

घालणे, घट करणे, �तचा अनुवाद करणे व इतर

लहानात लहान भेद हे प�रवत�न म्हणून मोजले

जातील. �मळालेली प्र�तमुद्रा यथामूल �वत�रत न

करता �तच्यात केलेला कुठलाही बदल मूळ सामग्रीचे

प�रवत�न म्हणून पा�हला जाईल. प�रव�त�त सामग्रीचे

प्र�तमुद्रा�धकार बदल करणाऱ्या/करणारीने स्वतःकडे

घेणे �नत्यमुक्त परवान्यांमध्ये आवश्यक ठरते. असे

करताना मूळ सामग्रीच्या प्र�तमुद्रा�धकारधारकास

श्रये�नद�शन करणे हदेखेील बंधनकारक होय.

बीज व फ�लत - ज्या धा�रकेत आज्ञावली �ल�हली

जाते, �तला बीजधा�रका असे म्हटले जाते. एखाद्या

चालकासह चालवल्यास आज्ञावली नेमून �दलेले

काय� पणू� करते. अशा वेळी �मळणारी धा�रका

फ�लत म्हणून ओळखली जाते. ग्नू संस्थचेे परवाने

व आलोक �नत्यमुक्त परवाना हे आज्ञावलीय

बीज मुक्तपणे दणे्याची �वत�रत करण्याची सक्ती

�नम�त्यावर/�नम�तीवर करतो.

१.३ कोणत्या सामग्रीस लागू?

आलोक �नत्यमुक्त परवाना प्र�तमुद्रा�धकारप्राप्त कोणत्याही

सामग्रीस वापरला जाऊ शकतो, परंतु ते �वतरण

करताना सामग्रीची प्र�तमुद्रा कोणत्या स्वरूपातील आहे

ह्यावरून �तची परवाना वापरण्यासाठीची अह�ता ठरते.

संगणकबाह्य कोणतीही सामग्री आलोक �नत्यमुक्त परवाना

वापरू शकते. उदा. छापील लेखन, छापील छाया�चत्र,े

�फल्मवर आधा�रत �चत्रपट अथवा छाया�चत्र,े �रळावर

आधारलेली ध्व�नमुद्रणे. ही व अशी संगणकबाह्य

कोणतीही सामग्री आलोक �नत्यमुक्त परवान्यासह �वत�रत

केली गेली असेल, तर �तच्या पुन�न��म�तीस व �वतरणास

�नम�त्याची/�नम�तीची परवानगी आहे असे मानण्यात

येईल. अशा संगणकबाह्य सामग्रीचे संगणकीकृत �वतरण

करावयाची परवावगी ह्या परवान्यासह आपसूक �मळत

असली तरीही कोणत्याही स्वरूपाचे पुन�व�तरण एखाद्या

�नत्यमुक्त परवान्यासह करण्याची अट आहचे व आलोक

�नत्यमुक्त परवानाच वापरण्याची इच्छा असेल, तर

संगणकबाह्य मुक्त सामग्रीचे संगणकीकरण करताना

पुढील मुद्द्यांची काळजी घेण्यात यावी.

आलोक �नत्यमुक्त परवान्यासह संगणकीकृत सामग्रीचे

�वतरण करावयाचे असल्यास पुढील अटींची पूत�ता करणे

आवश्यक आह.े

१. सामग्रीची �न�म�ती मुक्त आज्ञावलीचा वापर करून

झालेली असावी.
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२. फ�लत सामग्रीचे आज्ञावलीय बीज कुठे पाहता येईल

ह्याचा स्पष्ट �नद�श सामग्रीतच केलेला असावा.

३. संगणकीय आज्ञावलीचे बीजदखेील एका �नत्यमुक्त

परवान्यासह �वत�रत केलेले असावे.

उदा. एखादा लेखी दस्तऐवज जर पीडीएफ् स्वरूपात

�वत�रत करावयाचा असेल, तर त्याची �न�म�ती

करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट वड�/इन-�डझाईन/ॲडॉब अशा

अमुक्त आज्ञावल्या वापरू नयेत. अमुक्त आज्ञावल्यांचा

वापर करून तयार करण्यात आलेल्या संगणकीकृत

सामग्रीचे �वतरण आलोक मुक्त परवान्यासह करता

येणार नाही. संगणकीकृत सामग्रीचे �वतरण करताना

जर �तच्या साव��त्रक आज्ञावलीय बीजाचा �नद�श केला

गेला नसेल व सामग्री अमुक्त आज्ञावल्यांचा वापर

करून घडवण्यात आली असेल, तर त्या सामग्रीचा

परवाना अवैध ठरवण्याचे अ�धकार आलोक मराठी

�नयतका�लकाकडे आहते. �व�वध प्रकारची संगणकीय

सामग्री व �तचे �वतरण करण्यासाठी आम्ही �शफारस

करत असलेले स्वरूप पुढीलप्रमाणे.

लेखी दस्तऐवज - यु�नकोड प्रणाली, .txt, .tex, .dvi

(टके्-फ�लत), .pdf (आवृत्ती १.७+ आवश्यक, मुक्त

आज्ञावलीच्या वापर होणे आवश्यक), .odf, .md,

.html, .epub, .djvu, .csv

छाया�चते्र .flif (उतृ्कष्ट गुणवत्तेसाठी), .png, .svg, .jpeg

ध्व�नफीती - .flac (उतृ्कष्ट गुणवत्तेसाठी), .ogg (कमी

आकारमान व मध्यम गुणवत्तेसाठी)

ध्व�न�चत्रफीती - .mkv, .webm

वर नोंदवलेले सामग्रीचे प्रकार व त्यांचे स्वरूप ही

एक सव�समावेशक यादी नसून, केवळ आमच्या काही

�शफारसी आहते. ह्याव्य�त�रक्त उपलब्ध असलेल्या मुक्त

स्वरूपांसह संगणकावर �वत�रत होणारी सामग्री आलोक

�नत्यमुक्त परवाना वापरण्यास पात्र आह.े मुक्त स्वरूपांची

आणखी तपशीलवार यादी पुढील दुव्यावर पाहता येऊ

शकते.

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_

formats

प्र�तमुद्रा�धकारप्राप्त सामग्री संगणकीय आज्ञावलीच

असेल तर ती वाचनीय स्वरूपात महाजालावर उपलब्ध

करून द्यावी. आज्ञावलीय बीज �वत�रत करण्यासाठी

�गटहबऐवजी �गटलॅब ह्या मुक्त प्रणालीचा वापर करावा

असे आम्ही सुचवू. ही एक अट नसून �शफारस आह.े

१.४ �वतरण�वषयक �नयम

सव�प्रथम सामग्रीच्या �नम�त्याने/�नम�तीने प्र�तमुद्रा�धकार

आपले असल्याचा स्पष्ट �नद�श करावा. तो करताना

तारीख अथवा व�� स्पष्टपणे नमूद केलेले असावे. तत्पवू�

प्रस्ततु सामग्रीची ही �कतवी आवृत्ती आहे व कधी

प्रका�शत होत आहे तेही नमूद करावे. प्र�तमुद्रा�धकाराचा

�नद�श पुढील प्रकारे करणे बंधनकारक आह.े

<आव�ृत्तक्रमांक>वी आवृत्ती <प्रकाशनाची तारीख>

© <प्रकाशनव��> <�नम�त्याचे/�नम�तीचे नाव>

ह्या मजकुराखाली पुढील प�रचे्छद �ल�हण्यात यावा.

ह्या सामग्रीच्या �वतरणाचे व प्र�तमुद्रणाचे अ�धकार आलोक �नत्यमुक्त

परवान्यासह मुक्त करण्यात येत आहेत. ह्या सामग्रीची यथामूल अथवा

प�रव�त�त प्र�तमुद्रणे व्यावसा�यक अथवा अव्यावसा�यक स्वरूपात

�वत�रत करण्यास प्र�तमुद्रा�धकारधारक संमती देत आहे, परंतु असे

करताना �वतरकाने प्र�तमुद्रा�धकारांचा योग्यश्रेय�नद�श करणे व सामग्री

प�रव�त�त असल्यास ती ह्याच अटींसह �वत�रत करणे बंधनकारकआहे.

ह्या (व ह्यावर आधा�रत) सामग्रीचे अमुक्त �वतरण बेकायदेशीर मानले

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_open_formats
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वाचता येईल.
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१.५ सामग्रीचे पुन�व�तरण कसे करावे?

ह्या परवान्यासह �वत�रत होणाऱ्या सामग्रीच्या प�रव�त�त

स्वरूपाचे �वतरण करायचे असेल, तर मूळ सामग्रीच्या

प्र�तमुद्रा�धकारधारकास त्याचे श्रये पुढीलप्रमाणे द्यावे

व त्याखाली नव्या �नम�त्याने/�नम�तीने प्र�तमुद्रा�धकार

स्वतःकडे घ्यावेत. उदा.

मूळ सामग्री - <सामग्रीचे नाव>

�नम�ता/�नम�ती - <�नम�ता/�नम�तीचे नाव>

�न�म�तीव�� - <मूळ सामग्रीच्या �न�म�तीचे व��>

आधा�रत/प�रव�त�त सामग्री

<आव�ृत्तक्रमांक>वी आवृत्ती <प्रकाशनाची तारीख>

© <प्रकाशनव��> <�नम�त्याचे/�नम�तीचे नाव>

एखादी सामग्री प्रका�शत झाली तेव्हा मुक्त नसेल, परंतु

प्र�तमुद्रा�धकारधारकास �तचे �नत्यमुक्त �वतरण करण्याची

इच्छा असेल, तर त्याने/�तने �नत्यमुक्त परवान्यासह

त्या सामग्रीची सुधा�रत आवृत्ती प्रका�शत करावी.

एखादी प्रका�शत अमुक्त सामग्री आलोक �नत्यमुक्त

परवान्यासह मुक्त माध्यमांवर प्रका�शत करायची असेल,

तरीही त्या सामग्रीच्या प्र�तमुद्रा�धकारधारकाशी संपक�

साधून, त्यांची लेखी परवानगी घेऊन, हा परवाना

वापरता येईल. असे करतानादखेील प्र�तमुद्रा�धकार मूळ

�नम�त्या/�नम�तीकडचे राहतील.

१.६ अनुरूप परवाने

आलोक �नत्यमुक्त परवान्यास केवळ “ग्नू फ्री डॉक्युमेन्टशेन

परवाना” व ग्नू संस्थचेा “जनरल प��क परवाना” हे दोन

परवानेच अनुरूप आहते. �क्रए�टव्ह कॉमन्सचे परवाने

संगणकीय पुन�व�तरणाच्या वेळी अमुक्त आज्ञावल्यांना

प्र�तबंध करत नाहीत, �शवाय आज्ञावलीय बीज

दणे्याची सक्तीदखेील करत नाहीत, त्यामुळे सामग्रीची

प�रवत�नशीलता कमी होते व सामग्रीची मुक्तता घटते,

त्यामुळे �क्रए�टव्ह कॉमन्सचे परवाने आलोकच्या प�रव�त�त

सामग्रीक�रता वापरू नयेत. अन्य कोणताही असा परवाना

ज्यात आज्ञावलीच्या मुक्ततेचा �वचार केला जातो व

प्रतधारकाच्या सुरक्षेचा व स्वातंत्र्याचा �वचार केला

जातो, त्या परवान्याचा समावेश अनुरूप परवान्यांमध्ये

करता येईल. असा कोणताही परवाना आढळल्यास

आलोकच्या �गट-पृष्ठावर सुधारणांमध्ये तसे नोंदवावे.

त्या परवान्याचा ह्या यादीत समावेश केला जाईल. परंतु

(प�हल्या आवृत्तीनुसार) केवळ हे दोन परवानेच आलोक

परवान्याक�रता अनुरूप मानले गेले आहते.
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