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|| ज्ञान हीच संपत्ती ||  
१. टांर्ट  क्चुअ  प्रॉपर्टी 

आजच्या जगात आपले ज्ञान आणि आपली क्रिएर्टीव्हीर्टी हीच आपली 
सर्ाकत महत्त्र्ाची प्रॉपर्टी बनली आहे आणि ततच ेरक्षि करिे हे आपले 
कतकव्य आहे.याच ज्ञानाच्या आधारे आपि स्र्तः र् आपली कंपनी पसै े
कमर् ू शकतो र् आपली मालकी हक्क शाबतू ठेर् ू शकतो. 
लेखकाला आपले नावर्न्यपिूक ललखाि ,र्ादकाला आपली धून,सशंोधकाला 
आपले सशंोधन, डडझायनरला आपले डडझाईन ,कंपनी मालकाला आपल्या 
कंपनीचा लोगो या गोष्र्टी फार मोलाच्या असतात. त्यामागे त्यांचे र्र्ाांच े
कष्र्ट, बहुमलु्य रे्ळ आणि पसेै खचक झालेले असतात त्यामळेु त्यांचे रक्षि 
करिे हे जरुरीचे ठरत ेअन्यथा त्याचा गरैर्ापर होण्याची शक्यता असत.े 

यासाठीच इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी (बौविक सपंदा) या कायदयांतगकत र्रील 
बाबींना कायदेशीर सरंक्षि ददले जात.े 

यास इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी कायदा क्रकंर्ा आय पी (IP) राईर्टस ् असे 
म्हितात.अशा तऱ्हेने कलाकारांच्या कलात्मकतनेे सरंक्षि आणि सरं्धकन 
इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी माफक त केले जात.े 

या पसु्तकात लेखक ,र्ादक ,कलाकार,वर्िेत,ेडडझायनर ,सशंोधक 
,उदयोगपती, चचत्रकार ,कारागीर अशा लोकांसाठी कोित्या बाबी गरजेच्या 
आहेत याची सखोल मदहती सोप्या भार्ते देण्यात आलेली आहे. 
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तसेच हे पसु्तक सर्कसामान्य लोकांना समजण्यास सोपे जार्े अशा रीतीने 
तयार केले आहे. 

आपिास आपल्या उत्कर्ाकसाठी या पसु्तकाचा नक्कीच उपयोग होईल 
यात शकंाच नाही. 

मलशनरीचा सशंोधक,पसु्तकाचा लेखक,गाण्याचा कर्ी ,सगंीतकार,हे स्र्तः 
नर्तनमाकि करत असतात. आपि त्याचंे महान काम त्याच्या मालकी 
हक्काला बाधा पोहचून जसेच्या तसे कॉपी करू र्ा वर्कू शकत नाही. 

ती त्यांची मालकी असत ेज्ञान हीच त्यांची प्रोप    र्टी असत.े 

त्या प्रॉप    र्टीचा मालक ती स्र्तः साठी मोफत र् स्र्तः कसे हर्े तसे र्ापरू 
शकतो र् दसुऱ्यांना तीच प्रोप    र्टी र्ापरण्यासाठी भाड ेलार् ूशकतो क्रकंर्ा ती 
प्रॉप    र्टी वर्कू शकतो. 

बऱ्याच कंपनीच्या नयुामानसुार कंपनीच्या रे्ळेत केलेले डडझाईन क्रकंर्ा 
सशंोधन हे लोकांच्या समहूाने क्रकंर्ा कंपनीतील सशंोधकाने जरी केले 
असतील तरी त्याची मालकी ही कंपनीकड ेराहत.े 

आपि जेव्हा एखादी आय. पी. प्रोरे्टक्रे्टड गोष्र्ट खरेदी करतो. तेंव्हा त्या 
पशैातील काही दहस्सा हा मळू मालकाला त्याचे श्रम ,पसैे र् कलात्मक 
काम यासाठी मोबदला म्हिून ददला जातो यास रॉयल्र्टी असे म्हितात. 

यामळेुच उदयोग जगतात नर्नर्ीन कल्पना आणि नर्ीन कलात्मक 
कामास चालना लमळू लागलेली आहे.  
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“ पेरं्टर्ट, कॉपीराईर्ट, टे्रडमाकक , इंडस्ट्स्ट्रयल डडझाईन याच आहेत इंर्टलँक्चुअल 
प्रॉपर्टी “ 

 

 

टनतहास इ 

मानर्ाची इततहासातील घोडदौड ही त्याच्या वर्चार करण्याच्या र्तृ्तीर्र 
,प्रोब्लेमर्र मात करण्यासाठी र्ापरल्या जािाऱ्या नर्नर्ीन क्लपु्त्यार्र  
तसेच नावर्न्यता , कलात्मकता यार्र आधाररत रादहली आहे. 

पौराणिक काळापासनू मािसू अगणित शोधांच्या आधारार्रच प्रगती करत 
आलेला आहे. 

१५ व्या दशकात व्हीनस हे कला, व्यापार, वर्ज्ञान यांचे महत्त्र्ाचे कें द्र 
होत.े अनेक सशंोधक त्याकाळात व्हीनसला भेर्ट देत. 
१४७४ साली तथेील शासनाने सशंोधकांना सरंक्षि देण्यासाठीचा 
सशंोधकांच्या अचधकारासाठीचा पदहला कायदा तयार करण्यात केला होता. 
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नोंदीप्रमािे १८६७ साली जमकन मध्ये प्रथम इंर्टलेक्चअुल प्रॉपर्टी 
कायदयाचा र्ापर केला गले्याचे आढळत.े सध्या स्ट्जनवे्हा येथे १९६८ ला 
स्थावपत झालेल्या र्ल्ड इंर्टलँक्चुअल प्रॉपर्टी ्गकनायझेशनदर्ारे यनुायरे्टड 
स्रे्टट्समधील इंर्टलँक्चुअल प्रॉपर्टी व्यर्स्थापन पदहले जात.े 

परू्ीच्या काळीही बऱ्याच देशात सशंोधकाला आपले सशंोधन मयाकददत 
काळासाठी र्ापरण्याची मभुा ददली जायची तसेच जे सशंोधन गरजेचे आहे 
त ेकरण्यासाठी मानधनही ददले जाई. 

 

ाद्देश इ 

 कलाकार र् कलात्मक लोकानंा त्यांच्या रचिेबद्दल सरंक्षि देिे. 
 इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टीचे मालकी हक्क आचथककष्ष्ट्या फायदा 

लमळर्ण्यासाठी ती कलाकृती भाड्याने देऊ शकतात क्रकंर्ा वर्कू 
शकता येतात. 
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 समाजाच्या आचथकक र् सामास्ट्जक वर्कासाला हातभार लार्त.े 
 कलाकारास त्याच्या कलाकृतीर्र आपले नार् अचधकृतररत्या 

ललदहण्यासाठीचा नतैतक अचधकार लमळतो. 
 कलाकृतीच्या क्रकंर्ा सशंोधनाच्या गरैर्ापरास र् अनतैतक र्ापरास 

आळा बसतो. 
 ज्ञान हे समस्त जगासमोर खुले होऊन सशंोधन र्तृ्ती र्ाढीस 

लागत.े 
 बबझनेसच्या र्िृीसाठी परूक र्ातार्रि तनलमकती होऊन ग्राहकांना 

तनरतनराळ्या प्रोडक्ट्स मधील फरक ठळकपिे करता येतो. 
 लेखकांना र् डडझाईन यांच्या क्रिएर्टीव्ह रचनेचे अनचधकृत कॉपी 

करण्यापासनू सरंक्षि होत.े  

 

या सरंचनेमळेु रचनाकारची ्क्रफलशयल नोंदिी होत.े तसेच या 
माध्यमातनू बऱ्याच महत्त्र्ाच्या मदहतीचे एकबत्रतरीत्या जतन केले जात.े  
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२. पेर्टांट्स, कॉपीराईर्ट, टे्रडमाकक  
आ  पल्या नर्ीन कल्पना ,नर्नर्ीन बबझनेस आयडडया प्रोरे्टक्र्ट करण्यासाठी 
इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी तनयमार्ली र्ापरली जात.े इंर्टलँक्चुअल प्रॉप    र्टीचे बरेच 
प्रकार पडतात जसे क्रक पेरं्टट्स,कॉपीराईर्ट,टे्रडमाकक ,डडझाईन ; या प्रत्येकाचे 
तनयम र् उपयोग र्ेगर्ेगळे आहेत. आपल्या गरजेनसुार आपि हे राईर्ट 
र्ापरत असतो. 

आपली कल्पना ,बबझनेसमध्ये र्ापरले जािारे लोगो ,डडझाईन, प्रोडक्र्ट, 
प्रोसेस या गोष्र्टींचे कायदयाने रक्षि करण्यासाठी इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी 
तनयमार्ली र्ापरली जात.े 

याचा आपल्याला आपल्या व्यर्सायात इतर प्रततस्पध्याकच्या तलुनेत 
र्रचढपिा लमळर्ण्यासाठी देखील याचा र्ापर होतो. 

आपले व्यार्सातयक स्कील दशकर्िे आणि आपल्या व्यर्सायाची व्हेल्य ू
र्ाढर्िे यासाठी इंर्टलँक्चअुल प्रोप    र्टी महत्त्र्ाची भलूमका बजार्तात. 
म्हिूनच याचे रक्षि करिे ही आपली व्यार्सातयक या नात्याने 
जबाबदारी आहे. 
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टे्रडमाकक  इ कंपनीचे नार् ,प्रोडक्र्टची रँ्टग लाईन,कंपनीच्या प्रोडक्र्ट र्ा खास 
रे्टक्नोलॉजीचे नार् याचंा यात समारे्श होतो. 

 

गगुलचा टे्रडमाकक  लोगो 

आपल्या प्रोडक्ट्सला इतराचं्या प्रोडक्र्टपासनू र्ेगळे करिारे त्याचे नार्, 
त्याचा लोगो, त्याचा शपे, रंग र् त्यासाठी र्ापरला गेलेला वर्लशष्र्ट 
आर्ाज हे टे्रडमाकक  अतंगकत कव्हर होतात. 

आपि प्रथम आपि ददलेले नार् आधी दसुऱ्या कुठल्या कंपनीने ददले 
आहे का नाही याची इंर्टरनेर्टर्र पडताळिी मग रीतसर फॉमक भरार्ा.या 
प्रोसेस मध्ये शासकीय कायाकलयात असलेल्या नोंदीनसुार असा लोगो र् 
कंपनीचे नार् दसुऱ्या कोिाचे आधीच नोंद झाले आहे क्रक नाही त ेपदहले 
जात े मगच आपिस त े नार् र् लोगो र्ापरण्याचा कायदेशीर अचधकार 
लमळतो. 

आपि अनेक कंपनी आणि त्यांच्या प्रॉडक्र्टच्या नार्ानतंर उजव्या बाजूस 
र्र TM अस े ललदहलेले पाहतो याचा अथक हे नार् TradeMark म्हिून 
रस्ट्जस्र्टर केले गेलेले आहे. 
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डडझाईन प्रोरे्टक्शन: या तनयमांतगकत आपि केलेली नार्ीन्यपिूक डडझाईन 
आपि प्रोरे्टक्र्ट करू शकतो. नर्ीन प्रोडक्र्टचे डडझाईन,नर्ीन मशीनचे 
डडझाईन तसेच कंपनीचा लोगो या गोष्र्टी डडझाईन प्रोरे्टक्शन मध्ये 
मोडतात. 

 

तलुनेने हे प्रोरे्टक्शन सरळ र् स्पष्र्ट आहे कारि यात अचूकपिे सर्क 
डडझायतनगं पररमािे देिे गरजेचे असत.ेआपि एखादया मशीनमध्ये नर्ा 
पार्टक डडझाईन केला असेल क्रकंर्ा नर्ीन मोबाईलचे मॉडले्स डडझाईन केल े
असेल तर आपि त ेडडझाईन प्रोरे्टक्रे्टड करू शकतो. 

कॉपीराईर्ट इ कला क्षेत्रातील बाबी प्रोरे्टक्र्ट करण्यासाठी कॉपीराईर्ट 
र्ापरतात. लमडडया,पस्ट्ब्लकेशन,क्रफल्म,म्यणुझक उदयोगात कॉपीराईर्टला फार 
महत्र् आहे. 

आपि जर एखादी नार्ीन्यपिूक रे्बसाईर्ट तयार केली असेल क्रकंर्ा 
रेडडओमध्ये जादहरात करण्यासाठी मस्त ओळी ललहल्या असतील क्रकंर्ा 
एकदम द वर्चंी कोड सारखे पसु्तक ललहीत असला क्रकंर्ा मोनाललसा 
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सारखे पेंदर्टगं तयार करत असाल क्रकंर्ा नर्ीन लसनेमा तयार करत असाल 
तर आपि कॉपीराईर्ट कायदयाचा नक्कीच वर्चार करार्ा. 

सगंिकीय क्षेत्रात ही कॉपीराईर्टने महत्र्ाची मोलाची भलूमका तनभार्ली 
आहे.प्रोग्रामसक आपला नर्ीनतम सोसक कोड क्रकंर्ा अनोखी मदहती असलेला 
डार्टाबेस हा कॉपीराईर्ट प्रोरे्टक्रे्टड करू शकतात. 

एक महत्त्र्ाची नोंद: कॉम्प्यरु्टरमधील प्रोग्राम हा कॉपीराईर्ट कायदया 
अतंगकत येतो तर त्याच प्रोग्रामचा फ्लो-चार्टक पेरं्टर्ट अतंगकत येतो.कारि 
पेरं्टर्टमध्ये प्रोसेस पेरं्टर्ट केली जाते. जेिे करून इतर कोिी त्या 
स्पेलसक्रफक प्रोसेसचा र्ापर करू शकत नाही आणि कॉपीराईर्ट मध्ये इतर 
कोिीही प्रोग्रामची जशीच्या तशी नक्कल करू शकत नाही असे प्रोरे्टक्शन 
ददलेले असत.े 

 

 

 

 

 

 

 

 

बबल गेट्सने आपली ्परेदर्टगं लसस्र्टीम इतरांना इतर 
लसस्र्टीम मध्ये र्ापरण्यास देताना त्या ्परेदर्टगं 
लसस्र्टीमचा कॉपीराईर्ट अचधकार स्र्तःकडचे ठेर्ला होता. 
त्यामुळे त्यास ्परेदर्टगं लसस्र्टीमच्या प्रत्येक कॉपी मागे 
पैसे लमळत गेले. 

असा कॉपीराईर्ट कायदयाचा अभूतपूर्क उपयोग करून बबल 
जगातील सर्ाकत श्रीमंत मािूस बनला. 

आपिही जगातील सर्ाकत यशस्र्ी मािसाचा आदशक नकीच 
घ्यार्ा. 



ज्ञान हीच प्रॉपर्टी : पेरं्टट्स – कॉपीराईर्ट – टे्रडमाकक   Page 12 

 

कॉपीराईर्ट कायदयांतगकत आपिस पढुील अचधकार लमळतात. 

 पस्ट्ब्लकला आपले कॉपी प्रोरे्टक्रे्टड काम वर्किे क्रकंर्ा भाड्याने 
देिे. 

 कामार्र आधारीत शो क्रकंर्ा कायकिम आयोस्ट्जत करिे. 
 कामाबद्दल इतरांना मदहती देिे. 
 स्र्तःच्या र्ा व्यार्सातयक कामासाठी याचा र्ापर करिे. 
 कामाचे प्रदशकन क्रकंर्ा वर्िी करिे. 

आपि बऱ्याच दठकािी (C) हे चचन्ह पाहत ेत ेचचन्ह कॉपीराईर्ट प्रोरे्टक्रे्टड 
हे दशकवर्त.े 

आपल्या नकळत जर कोिी आपि कॉपीराईर्ट केल्याला कामार्रून     
र्टी .व्ही. प्रोग्राम करत असले क्रकंर्ा आपल्या कॉपी प्रोरे्टक्रे्टड फोर्टोग्राफचा 
र्ापर व्यार्सातयक प्रलसिीसाठी करत असेल क्रकंर्ा कोिी आपला कॉपी 
प्रोरे्टक्रे्टड प्रोग्राम अचधकृत लायसन्स लशर्ाय र्ापरत असेल तर त्यांर्र 
आपि कायदेशीररीत्या कारर्ाई करू शकतो. 
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पेर्टांट्सइ 

सशंोधन सबंचंधत मदहती प्रोरे्टक्र्ट करण्यासाठी पेरं्टट्स कायदा 
र्ापरतात.पेरं्टर्ट लमळाल्यानतंर सशंोधकास सशंोधनाचे अचधकार २० 
र्र्ाकपयांत र्ापरता येतात. परंत ुत ेसशंोधन पेरं्टर्ट रुपाने पस्ट्ब्लकला प्रदलशकत 
करण्यात येत.े 

 

एक व्यक्ती क्रकंर्ा अनेक व्यक्तींचा ग्रपु एकबत्रतपिे देखील परंे्टर्ट फाईल 
करू शकतात. 

बऱ्याचदा कंपनीत सशंोधनकायक करिाऱ्या एखादयाने पेरं्टर्ट फाईल केल्यास 
त्याचा सशंोधक म्हिून त्या सशंोधकाचे नार् परंे्टर्टर्र राहत ेपि त ेपरंे्टर्ट 
व्यार्सातयकष्ष्ट्या र्ापरण्याचा अचधकार कंपनीच्या नार् ेराहतो. 

यामध्ये एखादी नर्ीन प्रोसेस क्रकंर्ा नार्ीन्यपिूक सधुारिा नर्ीन 
रे्टक्नोलॉजीर्रच े सशंोधन,एखादी जुनी त्ररु्टी सधुारण्यासाठी केलेली 
उपाययोजना यांचा समार्ेश होतो. 

यादर्ारे आपि आपल्या नव्या प्रोडक्ट्सची प्रोसेलसगं मेथड क्रकंर्ा नर्ीन 
मशीन कसे काम करेल याचा फ्लो क्रकंर्ा आपला प्रोग्रालमगं सोफ्र्टर्ेअरच े
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स्ट्रक्चरल मॉडले,मोबाईल चास्ट्जांगची नर्ीन पित अशा गोष्र्टी परंे्टर्ट करू 
शकतो. 

 

 

 

 

आपले सशंोधन पेरं्टर्टनी सरुक्षक्षत असल्यास त्याचा आपल्या व्यर्साय 
भरभरार्टीला फार फायदा होतो यात शकंाच नाही. परंे्टर्ट प्रोसेस ही बरीच 
खचचकक आहे.तसेच ती पिूक होण्यास जर्ळपास २ त े३ र्र्पेयांत कालार्धी 
लागतो. म्हिून आपले परंे्टर्ट हे फक्त कागदोपत्रीच न राहता त्याचा 
प्रत्यक्ष बबझनेसमध्ये कसा र्ापर करून त्यार्र आधाररत प्रॉडक्र्ट कस े
काढार्े यार्र ही व्यर्सातयकांचा फोकस रादहला पादहज.े  

अशा तऱ्हेने आपि पेरं्टट्स,कॉपीराईर्ट,टे्रडमाकक ,डडझाईन यांची बलेसक 
ओळख करून घेतली र् यांचे कायदेशीर र् व्यार्सातयक महत्त्र् जािल े
आहे. इंर्टलेक्चुअल प्रोप    र्टीचा आपिस कसा फायदा करून घेता येईल हे 
आपि पढुील भागात पाहिार आहोत. 

 

 

पेरं्टट्स मध्ये प्रोसेसचा फ्लो चार्टक र् ब्लॉक डायग्राम 
यांना फार महत्त्र्ाच ेस्थान आहे. 

आपली कन्सेप्र्ट आकृतीचा र्ापर करून दलशकवर्ल्यास 
त्याचा पेरं्टर्ट लमळर्ण्यासाठी फार उपयोग होतो. 
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३. कॉपीराईर्ट प्रोरे्टक्शन इ 
क ात्मकतेचा हक्क. 

 

आपि या भागात कॉपीराईर्ट कायदयाबाबत जािून घेर्यूा.प्रत्येक देशात 
कॉपीराईर्ट कायदा कलाकृतींचे सरंक्षि करीत असतो पि थोड्याफार 
फरकाने तनरतनराळ्या देशांच ेकायदे काही अशंी रे्गळे सिुा असतात.  

भारतात कॉपीराईर्ट १९५७, कायदाच्या अतंगकत कॉपीराईर्ट च ेसरंक्षि केल े
जात.े 

 भारताची कॉपीराईर्ट सबंचंधत अचधकृत रे्बसाईर्ट: 
 http://copyright.gov.in/Default.aspx 

UK मध्ये कॉपीराईर्ट डडझाईन र् पेरं्टर्ट अकँ्र्ट नार्ाच्या कायदयानसुार 
१९८८ पासनू कॉपीराईर्टच ेसरंक्षि केले जात आहे. 

 यनुायरे्टड स्रे्टर्टमध्ये कॉपीराईर्ट प्रोरे्टक्शन करण्यासाठी ललकं: 
 http://www.copyright.gov/ 

http://copyright.gov.in/Default.aspx
http://www.copyright.gov/
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भारतात जसे कॉपीराईर्टसाठी फॉमक र्गेरे भरले जात े तसे यनुायरे्टड 
क्रकंग्डम मध्ये नाही.तथेे नर्ीन कला तयार झाल्यार्र क्रकंर्ा त े रेकोडक 
केल्यार्र आपोआपच त ेकॉपीराईर्टसाठी पात्र समजले जात.े 

कॉपीराईर्ट करण्यासाठी प्रथमतः आपले काम हे कोिाची हुबेहूब नक्कल 
असतात कामा नये आणि लेखकाने आपली कला र् श्रम र्ापरून ती 
कलाकृती तयार केलेली हर्ी. 

कॉपीराईर्टच्या मालकास त्याचा र्ापर करण्याच े आणि इतरांना त्या 
कलाकृतीचा अनचधकृतपिे र्ापर करण्यापासनू रोखता येत.े 

आपल्या डोक्यात नसुतीच आयडडया सचुून चालत नाही, तर ती 
कोित्यातरी पमकनन्र्ट फॉमकमध्ये व्यक्त केलेली हर्ी.जसे 
पसु्तक,रे्बसाईर्ट,मतूी क्रकंर्ा एखादी रचना.तरच आपली ती नार्ीन्यपिूक 
कल्पना कॉपीराईर्टसाठी ग्राह्य धरली जात.े 

समजा “हँरी पोर्टकर “ याची कहािी कोिालातरी आधीच सचुली होती 
आणि ती त्याचा डोक्यात होती असे कोिी सागंत असेल तर त े
कॉपीराईर्टसाठी मान्य नाही. त्यासाठी त्याने त ेफार आधी ललदहले अस े
याचा ललणखत परुार्ा हर्ा. 

आपि कोिताही चचत्रपर्ट पाहत असताना सरुर्ातीलाच आपिस एक 
स्िीन ददसत ेजथेे हा चचत्रपर्ट र् त्यातील कंर्टेंर्ट हा कॉपीराईर्ट प्रोरे्टक्रे्टड 
आहे असा मेसेज ददसतो.जर आपि अनचधकृतपिे याची कॉपी केली तर 
यास स्ट्व्हडीओ पायरसी असे म्हितात ही कृती कॉपीराईर्ट पायरसी अतंगकत 
गनु्ह्यास पात्र आहे. 
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कॉपीराईर्ट  ायसन्स फी : 

भारतात फी २००० त े५००० च्या दरम्यान आहे. 

सध्याच्या फी बाबतील अचधक मदहती घेण्यासाठी पढुील ललक पहार्ी. 

 ललकं : http://copyright.gov.in/frmFeeDetailsShow.aspx 

भारताती  कॉपीराटर्टचा का ािधीइ 

 लेखन 
 नार्टक  
 सगंीत  
 कलात्मक काम फोर्टोग्राफ 

लेखकाच्या जीर्नकाल पयेंत + 
लेखकाच्या मतृ्य ूनतंर ६० र्र्.े 

 लसनेमा 
 रेकॉडडांग 
 शासकीय काम 
 तननार्ी व्यक्तीचे काम 

काम प्रकालशत झाल्यानतंर पढुची ६० 
र्र्.े  

 

भारतीय काम : लेखन ,नार्टक, कला ,सगंीत काम ज्याचा लेखक र्ा 
तनमाकता हा भारतीय असेल क्रकंर्ा त ेप्रथम भारतात प्रदलशकत झालेले असेल 
क्रकंर्ा त ेकाम करत असताना लेखक त्या कालार्धीत भारताचा नागररक 
असला पादहजे. 

 

http://copyright.gov.in/frmFeeDetailsShow.aspx
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पसु्ट्तकाचे कॉपीराईर्ट पान इ 

आपि बऱ्याचदा क्रफल्म ,स्ट्व्हडीओ प्रोग्रम चाल ू होताना सरुर्ातीला 
कॉपीराईर्ट मेसेज पदहला असेल. 

पसु्तकाच्या सरुर्ातीलाच प्रकाशकाने आपल्या पसु्तकाच्या कॉपीराईर्ट 
बाबत नोर्टीस ललहलेली असत.े 

काही रे्ळेला प्रकाशक आपल्या पसु्तकाचे कॉपीराईर्ट र् आपल्या 
प्रकाशनाच्या लोगोच े टे्रडमाकक  डडझाईन याबद्दल मदहती ही पसु्तकाच्या 
सरुर्ातीला परुर्तात. 

कॉपीराईर्टचा मजकूर खालीलप्रमािे ललदहला जातो. 

  

या मेसेज मळेु पानस हे पसु्तक कॉपीराईर्ट प्रोरे्टक्रे्टड आहे र् कोिीही 
पसु्तक प्रकाशकाच्या परर्ानगीलशर्ाय पनुप्रककालशत करू शकत नाही हे 
समजत.े 
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४. कॉपीराईर्टचे प्रकार 

 ेखन कामइ 

लेखन कामाचे प्रोरे्टक्शन हा कॉपीराईर्टचा महत्र्ाचा प्रकार आहे. 

यात ललदहलेले ललखाि, पत्र, ररपोर्टक, गाण्याच्या ओळी, पत्रक , लेक्चर 
अशांचा समारे्श होतो.  

कॉम्प्यरु्टर क्षेत्रातही प्रोग्राम्स र् कॉम्प्यरु्टरमधील डार्टाबेस आपि 
कॉपीराईर्ट करू शकतो. 

आपि एखादे काम कसे होत ेहे सांगिारे मदहती पसु्तक ललदहले तरी त े
कॉपीराईर्टसाठी पात्र असत,े तसेच आपल्या र्ेबसाईर्ट र्रील आपल्या 
बबझनेसशी सलंस्ट्ग्नत मदहती ही पि कॉपीराईर्ट कायदयाने प्रोरे्टक्र्ट करू 
शकतो.तसेच आपि कोित्याही भार्ते ललदहलेले पसु्तक हे कॉपीराईर्ट 
प्रोरे्टक्रे्टड करू शकतो. 

क ाकृतीचे काम इ 

ग्राक्रफक्स, फोर्टोग्राफी, पेंदर्टगं, आकृती, नकाश े, मॉडले्स ,मतूी रचना अशा 
कलाकारांना घडर्लेल्या नावर्न्यपिूक गोष्र्टी कलाकृतींचे कॉपीराईर्ट यात 
समावर्ष्र्ट होतात. 
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नार्टक काम इ 

नार्टक,नतृ्य,नार्टकार्र आधाररत चचत्रपर्ट,रे्टलीस्ट्व्हजनर्रील जादहरात क्रकंर्ा 
प्रोगँ्रम हे नार्टक काम या भागात मोडतात. 

सांगीत काम इ 

यात गायन र् र्ादय सगंीत या कलाकृतींचा समार्ेश होतो. 

चचत्रपर्ट : 

कोितहेी चलचचत्र र् रे्टलीस्ट्व्हजन प्रोग्राम्स या अतंगकत येतात. 

ध्र्नीक्रफतीसारखे नावर्न्यपिूक काम ही आपि कॉपीराईर्ट प्रोरे्टक्रे्टड करू 
शकतो. 

कॉपीराईर्टच्या मालकास पढुील अचधकार प्राप्त होतात: 

 कामच्या प्रततकृती तयार करिे. 
 कामाच्या प्रततकृती लोकांना देिे. 
 काम भाडतेत्त्र्ार्र देिे क्रकंर्ा वर्कत देिे. 
 कामाचा शो ,कायकिम आयोस्ट्जत र् प्रदलशकत करिे. 
 लोकांपयांत कामाची मदहती पोहचर्िे. 
 मळू कलाकृतीत बदल घडर्िे. 

बहुतांशी तनयम आहे अनेक देशात बेने प्रिालीला समांतरच आहेत पि 
काही देशात कॉपीराईर्टच्या तनयमात या धोरिाला अनसुरून थोड े बहुत 
फरक आढळतात. 



ज्ञान हीच प्रॉपर्टी : पेरं्टट्स – कॉपीराईर्ट – टे्रडमाकक   Page 22 

Berne Convention: या तनयमार्लीत कोित्या गोष्र्टी कॉपीराईर्ट 
केल्या जार् ू शकतात आणि त्या नतंर कॉपीराईर्टचा र्ापर कसा केला 
जार्ा याबद्दल सर्ाकत जुनी (1886) आंतरराष्ट्रीय दजाकर्र मान्यताप्राप्त 
अशी मदहती ददली आहे. 

काही देशात तर अगदी खाजगी पत्र,े हेअरकर्ट, परीक्षचेा पेपर, पलुार्रील 
सजार्र्ट अशा गोष्र्टीही कॉपीराईर्ट करण्यास परर्ानगी आहे. 

 

रुपाांतरीत कामइ 

एखादया मळू गोष्र्टीला सधुारून क्रकंर्ा त्यात बदल घडर्नू तयार केलेले 
काम म्हिजे रुपांतरीत काम. 

यासाठी मळू लेखकाची क्रकंर्ा कलाकाराची परर्ानगी घेर्नू याच्या मळू 
कलाकृतीचा मान ठेर्नू नर्ीन बदल घडर्ारे्त असा सकेंत आहे.अन्यथा 
कॉपीराईर्ट कायदयाचे उल्लघंन होऊ शकत.े 
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रुपांतरीत कायदयात पढुील बाबींचा समारे्श होतो: 

 काम तनरतनराळ्या भार्ते अनरु्ाददत करिे. 
 कथा,कादंबरीर्रून चचत्रपर्ट तयार करिे. 
 सगंीतात वपयानोर्र र्ाजलेले गािे चगर्टारसाठी बदल घडर्नू 

नर्ीन र्ादय रुपात र्ाजर्िे. 
 कामाचे एकत्रीकरि करिे. उदा: सादहत्य सचं ,मदहती कोश. 

नोंद : डडजीर्टल फोमेर्ट मधील आर्ाज ,चचत्र े ,अक्षरे जी कॉम्प्यरु्टर दर्ारे 
र्ाचली जार् ूशकतात अशा गोष्र्टी ही कॉपीराईर्ट मध्ये येतात. 

कॉपीराईर्टच्या मालकासाठी काही खास अचधकार लमळतात यात आचथकक 
अचधकार आणि नतैतक अचधकार येतात. 

आचथकक अचधकारात मालक हा कॉपीराईर्टचा आचथककष्ष्ट्या फायदा 
लमळर्ण्यासाठी र्ापर करू शकतो: 

जसे वर्किे, भाड े तत्र्ार्र देत,ेकामाच्या प्रततकृती तयार करिे र् प्रतत 
वर्किे र् त्यादर्ारे आचथकक लाभ कमार्िे. 

नतैतक अचधकारात मालकास आपल्या कामार्र आपले नार् ललदहण्याचा र् 
कलाकार आणि काम यामधील ललकं तयार करण्याचा अचधकार लमळतो. 
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५. कॉपीराईर्ट हक्क, कायदे ि 
ननयमाि ी 

पनुराितृ्तीचा अधधकार इ 

रेकॉडडांग ,सीडीज, डडव्हीडी असा डडजीर्टल कंर्टेंर्ट असो र् पसु्तक पेंदर्टगं्ज 
अशा र्स्त ू असोत ; एकदा एखादी आर्तृ्ती प्रलसध्दीस आली की मग 
लेखक कलाकार यांना त्याच्या पनुतनकलमकतीतनू फार आचथकक लाभ लमळतो. 

जसे पसु्तक प्रकाशक पसु्तकाच्या क्रकती आर्तृ्ती काढेल क्रकंर्ा गाण्याच्या 
क्रकती सीडी प्रसाररत केल्या जातील , यार्र मळू कलाकाराचा क्रकती 
अचधकार आहे हे ठरवर्ण्यासदंभाकत री-प्रोडक्शन कायदा तयार करण्यात 
आलेला आहे.यानसुार कॉपीराईर्ट मालकाच्या परर्ानगीनेच त्याच्या 
कलाकृतीच्या पनुरार्तृ्ती तयार करता येतील. 
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जाहीर प्रसारि ि सादरीकरि ननयम; 

आपल्या घरगतुी र् खाजगी र्तुकळाच्या बाहेरील व्यक्तींसाठी केलेले र् 
मोठमोठ्या हॉलमध्ये, मॉलमध्ये क्रकंर्ा मदैानात सादर केलेले प्रोग्रम 
जाहीर सादरीकरि कायदयांतगकत येतात. असे कायकिम करण्याआधी मळू 
कलाकारची परर्ानगी घेिे गरजेचे असत.े 

प्रसारि कायदयात रेडडओ ,रे्टलीस्ट्व्हजन, सँर्टालाईर्ट माफक त पाठर्ले जािारे 
फोर्टो ,आर्ाज स्ट्व्हडीओ याचंा समार्ेश होतो. 

बेरिे कन्व्हेन्शन नसुार कॉपीराईर्टच्या मालकास त्याची कला सादर र् 
प्रसाररत करण्याचा पिूक अचधकार देण्यात आला आहे. 

रे्टक्नो ॉजीच्या जगामध्ये कॉपीराईर्टइ  

 

आजच्या रे्टक्नोलॉजीच्या यगुात कॉपीराईर्ट ही गोष्र्ट पढुील काळात 
महत्र्ाची भलूमका तनभार्ेल. 

कोित्याही सोशल लमडडया नेर्टर्क्रकां ग बेर्साईर्ट पासनू त े तयार केलेला 
खास डार्टाबेस ही कंपनी कॉपीराईर्ट अतंगकत प्रोरे्टक्र्ट करू शकत.े 
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र्ेगर्ेगळे डार्टाबेस र् त्यातील वर्लशष्र्ट पितीने साठर्ललेी वर्लशष्र्ट मदहती 
यांचा सचं एकबत्रतपिे कॉपीराईर्टमध्ये प्रोरे्टक्र्ट करू शकतो. 

आज नर्नर्ीन प्रोग्रालमगं भार्ते नर्नर्ीन प्रोग्रम ललदहले जातात त्यामागे 
प्रोगामरची गिुर्त्ता र् श्रम सामार्लेले असतात. त ेखास पितीने केलेले 
प्रोग्रम आपि कॉपीराईर्ट कायदयाअतंगकत प्रोरे्टक्र्ट करू शकतो. 

वर्शरे् नोंद: 

जरा एक अततशय महत्त्र्ाचा फरक लक्षात घ्या: 

आपि साठर्लेला डार्टा आपि कॉपीराईर्टने प्रोरे्टक्र्ट करू शकतो.पि 
आपि जर एखादे नर्ीन डार्टाबेस स्ट्रक्चर शोधून काढले असेल तर त े
पेरं्टर्ट कायदयाने प्रोरे्टक्र्ट करार्े. 

तसेच आपि नर्नर्ीन भार्ते केलेला प्रोग्रम कॉपीराईर्टने प्रोरे्टक्र्ट होतो 
तर त्याचे लॉस्ट्जक जे फ्लो चार्टकच्या माध्यमातनू दाखर्ले जात ेत े पेरं्टर्ट 
कायदयाने प्रोरे्टक्र्ट केले जात.े 

आपि एकाच लॉस्ट्जक असिारा प्रोग्रम रे्गरे्ळ्या प्रोग्रालमगं भार्ते ललहू 
शकतो पि त्याचे लॉस्ट्जक एकाच असत.े 

आपले रे्टक्नोलॉजी तनगडीत काम हे कॉपीराईर्ट कायदयाने प्रोरे्टक्र्ट करारे् 
का पेरं्टट्सने प्रोरे्टक्र्ट करार् ेहे आपिास समजले असेलच. 
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TRIPS अ ग्रीमेंर्ट इ 

र्ल्ड टे्रड ्गकनायझेशन अतंगकत इंर्टलेक्चअुल प्रॉपर्टीच्या व्यापार वर्र्यक 
बाबींसाठी TRIPS अगँ्रीमेंर्ट बनवर्ण्यात आले आहे. यामध्ये बेरिे 
कन्व्हेन्शनहून अचधक तनयमार्ली ददलेली आहे.यात प्रामखु्याने नर्ीन 
व्यापार पिती, नर्ीन कलाकृती जसे कॉम्प्यरु्टर प्रोग्रम ,डार्टाबेस तसेच 
नर्ीन भाडतेत्त्र्ाच्या पिती यांबद्दल तनयामार्ालींचा समार्ेश करण्यात 
आला आहे. 

कॉपीराईर्टचा फायदा इ 

देशाच्या सामास्ट्जक र् आचथकक उन्नतीसाठी कॉपीराईर्ट फार जरुरीचे आहे.  

अनेकदा अनेक लोकांच्या आचथकक योगदानातनू र् कष्र्टातनू एखादी 
कलाकृती उदयाला येत े र् त्याची कला र् गिुर्त्ता दसुऱ्या कोिीतरी 
चोरली तर तो सामास्ट्जक र् आचथकक प्रगतीला बाधा आिू शकतो. 

तसेच या र्ाढत्या आंतरराष्ट्रीय स्पधेत स्थातनक कलाकारांचे कायदयाने 
रक्षि होिे गरजचे बनलेले आहे. 

कॉपीराईर्ट कायदयाचा काळजीपरू्कक उपयोग करून देशातील स्थातनक 
कला ,कलाकार,लेखक यांचा सरंक्षि देर्नू देशाची सामास्ट्जक र् आचथकक 
प्रगतीचे सरं्धकन करता येईल. 
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६. टे्रडमाकक चे महत्ि इ 
 बिझनेसचा चेहरा 

टे्रडमाकक  हे चचन्ह एखादया वर्लशष्र्ट मनषु्याने क्रकंर्ा उदयोगाने परुर्लेले 
ठरवर्क उत्पादन क्रकंर्ा सवुर्धा दशकवर्ण्यासाठी करतात. 

रे्गळेपि दशकवर्िारे उत्पादन क्रकंर्ा सवुर्धा यांना बाजारात उठार्दारपिे 
मांडिारे चचन्ह हे टे्रडमाकक  अतंगकत येत.े 

 

सामान्यपिे ® आणि  ™ ही चचन्हे टे्रडमाकक  मध्ये र्ापरली जातात. या 
दोघांमध्ये एक मस्त फरक आहे. 

आपि TM हे चचन्ह आपला प्रॉडक्र्ट र्ेगळा आहे हे माकेर्ट मध्ये 
दलशकवर्ण्यासाठी दाखर्ार्ा. जेिेकरून आपि हे चचन्ह क्रकंर्ा शब्द आपले 
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स्र्तःच ेबाजारातील प्रोडक्र्ट दशकवर्ण्यासाठी र्ापरिार आहोत हे आपल्या 
स्पधककांना समजेल.. 

® हे चचन्ह आपि आपिस शासनाकडून रस्ट्जस्र्टडक चचन्ह असे सर्टीक्रफकेर्ट 
लमळाल्यानतंरच र्ापरू शकतो. यास रस्ट्जस्र्टर टे्रडमाकक  असे म्हितात. 

आपि टे्रडमाकक  ललहताना तो मखु्य शब्दाच्या चौकर्टीत असार्ा , तो शब्द 
ठळक, कॅवपर्टल लेर्टसक मध्ये असार्ा, ठरावर्क रे्गळा फोन्र्ट क्रकंर्ा थोडा 
ततरपा असला तरी चालेल. 

उदाहरिाथक  :नायके या बरू्ट बनर्िाऱ्या जगप्रलसि कंपनीचा रस्ट्जस्र्टडक 
टे्रडमाकक  NIKE® असा ललदहतात.  

सस््हकस माकक  इ 

℠ symbol हा फार कमी दठकािात र्ापरतात. 

SM म्हिजे सस्ट्व्हकस माकक  हा खास सव्हीसेससाठी र्ापरला जातो 
र्स्तूसंाठी नाही. पि माकेर्ट मध्ये सहसा सगळ्याचसाठी TM हेच  
कॉमन प्रचललत चचन्ह म्हिनू र्ापरले जात.े 

टे्रडमाकक  रस्ट्जस्र्टर होण्यासाठी तो पढुील अर्टीस पात्र असार्ा: 

 टे्रडमाकक  हा र्ेगळा असार्ा. 
 टे्रडमाकक  जास्त स्पष्र्टीकरि देिारा असार्ा पि मोठा नसार्ा. 
 टे्रडमाकक  नतैतकता पाळिारा र् सामास्ट्जक भार्नांना न दखुार्िारा 

असार्ा. 
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 नर्ीन टे्रडमाकक  कोित्यातरी दसुऱ्या उत्पादनाच्या टे्रडमाकक शी 
साधम्यक दाखर्नू गोंधळात पडिारा नसार्ा. 

अपँल कंपनीही टे्रडमाकक  च्या बाबतीत फारच जागरूक अशी कंपनी आहे. 
अपँल कंपनीचा आय फोन नार्ाचा फोनसाठीचा टे्रडमाकक  रस्ट्जस्र्टर झाला 
आहे. त्याचे यनुायरे्टड स्रे्टर्टस पेरं्टर्ट आणि टे्रडमाकक  ्क्रफसने ददलेल े
सदर्टकक्रफकेर्ट पढेु ददलेले आहे. 
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७. प्रोडक्ट्सची भौगोल क ओळख 

काही खास भौगोललक र्लैशठ्यपिूक र्स्त ू र् उत्पादन असतात ज्या 
र्स्तचू्या मध्ये भौगोललकष्ष्ट्या नार्ीन्यपिूक गिुधमक असतात क्रकंर्ा 
जागेमळेु त्या गोष्र्टीचा नार्लौक्रकक असतो. अशा दठकािच्या उत्पादकांना 
त्या जागेचे नार् आपल्या उत्पादनाला लार्ण्याची मभुा असत.े 

त्यासाठी उत्पादकांचा समहू लमळून एक ठरावर्क चचन्ह तयार करू 
शकतात.र् त्याची अचधकृत नोंदिी करून घेतात. 

फक्त त्याच भौगोललक प्रदेशातील उत्पादक हे चचन्ह र्ापरू शकतात. 
अन्य भागातील उत्पादक त्यांच्या र्स्तूनंा असे नार् लार् ूशकत नाहीत. 

भारतात भौगोललक उपदशकन रस्ट्जस्ट्री [Geographical Identication 
Registory ] करण्यासाठी पढुील ललकं ला भेर्ट दया: 

 ललकं : http://ipindia.nic.in/girindia/ 

यनुायरे्टड स्रे्टट्स मध्ये आपिस जागततक भौगोललक प्रोडक्र्ट रस्ट्जस्टे्रशन 
करायचे असल्यास पढुील ललकंर्र दर्टचकी मारा. 

 ललकं  : http://www.uspto.gov/ip/global/geographical/ 

 

 

 

http://ipindia.nic.in/girindia/
http://www.uspto.gov/ip/global/geographical/
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उदाहरिाथक: 

• दाजीललगं भागात तयार होिारा चहा हा “दास्ट्जकललगं र्टी” हे नार् र् 
चचन्ह र्ापरतो.त्यामळेु ग्राहकाला त्या पदाथाकची गिुर्त्ता र् 
गिुधमक याची ओळख नार्ार्रूनच परू्टन जात.े 

• अन्य प्रदेशतील चहा उत्पादक असे चचन्ह त्यांच्या उत्पादाकार्र 
लार् ूशकत नाहीत. 

• शासनातफे स्थातनक व्यार्सातयक र् उत्पादन यांना चालना र् 
प्रोत्साहन लमळण्यासाठी भौगोललक उपदशकन रस्ट्जस्ट्रीचा र्ापर 
करण्यास पाठींबा लमळतो.   
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भारताती  भोगोल क िलैशष्टट्यपिूक ात्पादने खा ी  धचत्रात दशकविण्यात 
आ े े आहेत. 
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८. शोध गुप्तता इ टे्रड लसके्रर्ट 

काही उत्पादक क्रकंर्ा कंपनी आपले खास फोमुकला क्रकंर्ा पित अशा गोष्र्टी 
गपु्त ठेर् ू इस्ट्च्ितात. अशा गोष्र्टी रस्ट्जस्र्टर ठेर्ल्या जातात पि बाकी 
कोिीही ही मदहती पाहू र्ा र्ापरू शकत नाही. 

टे्रड लसिेर्ट मळेु कंपनीस आपले खास गिुधमक असिारे उत्पादन कोिीही 
चोरून र्ापरिार नाही याची खबरदारी घेतली जात.े 

पि या पितील क्रकंर्ा फोमुकल्यात काही थोडाही बदल झाला तर तो 
कंपनीला परत रस्ट्जस्र्टर करार्ा लागतो. यादर्ारे सशंोधन गपु्त ठेर्ल े
जात.े 

 

ाद्देश : 

कोितीही मदहती ,डडझाईन, उपकरि, प्रोसेस, पित ,फोमुकला जो सर्क 
सामान्यतः कोिाला मादहत नाही अशा गोष्र्टी प्रोरे्टक्र्ट करिे. 

याचा रस्ट्जस्र्टडक मालकास स्पधककांना र्टक्कर देण्यासाठी व्यर्सायात फार 
फायदा लमळतो. 
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तसेच अचधकृतररत्या व्यर्सायाच्या महत्र्ाच्या गोष्र्टी कोिालाही न 
कळता त्याचे सरं्धकन केले जातात. 

ादाहरिािक : 

कोको कोला कंपनी ही आपले शीतपेय तयार करण्याची पित र् फोमुकला 
गपु्त ठेर् ूइस्ट्च्ित ेत्यामळेु तो फोमुकला टे्रड लसिेर्ट या कायदयांतगकत गपु्त 
ठेर्ण्यात आला आहे. 

जर्ळजर्ळ १२५ र्र्पेासनू आज पयांत हा फॉम्युकला गपु्त राखण्यास यश 
आलेले आहे.याचा कोकोकोला कंपनीस इतर कंपनी पासनू स्पधाक करताना 
फार फायदा झाला र् यामळेु इतर कंपनीना कोकोकोलाच्या लशतपेयाची 
नक्कल करण्यापासनू रोखले गेले आहे. 
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टे्रड सीके्रट्समध्ये पढुी  गोष्टर्टीांचा ही समािेश होतोइ 

 वर्िीची पित  
 वर्तरि पित 
 ग्राहकांची मदहती 
 जादहरात पित 
 र्स्त ूतयार करण्याची प्रोसेस 
 परुर्ठादार र् खरेदीदार यांची ललस्र्ट. 

टे्रड लसके्रर्ट फाई  करण्यासाठी अर्टीइ 

 मदहती गपु्त असार्ी जी सर्कसामान्य लोकांना मादहत नाही. 
 मादहतीस व्यापार मलू्य असारे्. 
 मदहती पध्दतशीरपिे सर्क सवर्स्तर स्रे्टप्समध्ये परुर्ार्ी. 

बबझनेसला महत्त्र्ाच्या पि गपु्त राहिे गरजचेे असिारी मदहती टे्रड 
लसिेर्ट दर्ारा सरुक्षक्षत राहत.ेयासाठी खास गपु्तता करार केला जातो. 
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९. पेर्टांट्स 

ज्ञानाचे सांरक्षि आणि सांिधकन 

सशंोधक हे आपले कष्र्ट ,रे्ळ, बवुिमत्ता यांचा र्ापर करून तनरतनराळे 
शोध लार्त असतात. त े शोध समाजाच्या उन्नतीसाठी र् उत्िांतीच्या 
मागाकर्र मोलाची भलूमका तनभार्तात. 

अशा शोधांचा लोकांपयांत उपयोग होऊन काम सोपे व्हारे् र् यात अजूनही 
सधुारिा करून इतर लोक नर्नर्ीन शोध करारे्त यासाठी त्यांचा प्रचार 
र्  प्रसार करिे महत्त्र्ाचे ठरत.े 

पेरं्टर्टची प्रोसेस या प्रक्रियेत मोलाची भलूमका तनभार्त.े 

यादर्ारे सशंोधकाला मोबदला म्हिून खास अचधकार ददले जातात जिेे 
करून त े त्याचा र्ापर आचथककष्ष्ट्या करू शकतील , त्याबदल्यात ती 
सशंोधनार्र आधाररत मदहती सपंिूक जगासमोर खुली केली जात.े 

अशा रीतीने काही र्र्ाकसाठी सशंोधक क्रकंर्ा त्याची कंपनी त्या शोधाचा  
पिुक फायदा घेर् ू शकतो,बाकी सशंोधक या सशंोधनाचा आधार घेर्नू 
अचधक चांगली प्रक्रिया शोध ूशकतात. 

सर्कसामान्य लोकांना या पासनू बनलेल्या उत्पादानामाफक त या शोधांचा 
नेहमीच्या जीर्नात जीर्न सखुकारक बनर्ण्यास मदत होत.े 

पेरं्टर्ट ्क्रफस मध्ये या सर्क मादहतीचा साठा सरुक्षक्षत राहतो. 
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अशा पितीने पेरं्टर्ट च्या प्रोसेस मळेु जगभरातील ज्ञानाचे सरंक्षि र् 
सरं्धकन केले जात ेतसेच सशंोधनात्मक र्तृ्तीला चालना ददली जात.े 

पेर्टांट्स म्हिजे काय? 

मखु्यतः पेरं्टर्ट हे सशंोधनाच ेसरंक्षि करण्याच ेकाम करत.े 

पेरं्टर्ट दर्ारे सशंोधकाला त्याचे सशंोधन ठरावर्क मयाकददत कालार्धीसाठी 
र्ापरण्याचे खास अचधकार ददले जातात. 

 

पेरं्टर्ट हे शासनाने सशंोधकाला ददलेले मान्यताप्राप्त र् अचधकृत दस्तारे्ज 
आहे. 

या कागदपत्रामळेु जर कोिीही सशंोधकाच्या नकळत सशंोधनाची नक्कल 
करत असेल ,र्ापरत असेल ,वर्कत असेल तर त्यास थांबवर्ण्याचे 
अचधकार सशंोधकास लमळतात. 
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सशंोधकांना हे अचधकार पेरं्टर्ट अजक दाखल केल्यानतंरच्या तारखेपासनू पढेु  
२० र्र्ाांसाठी लमळतात. 

पेरं्टर्टचे यदुर्टललर्टी पेरं्टर्ट र् डडझाईन पेरं्टर्ट असे दोन मखु्य प्रकार पडतात. 

यदुर्टललर्टी पेरं्टर्ट मध्ये फंक्शन ,प्रोसेस ,पित अशा गोष्र्टींचा समारे्श होतो 
तर डडझाईन परंे्टर्ट मध्ये नर्ीन शपे ,साईझ र् डडझाईन यांचा समार्ेश 
होतो. तसेच रोपट्यांसाठीही र्ेगळे प्लांर्ट पेरं्टर्ट फाईल करू शकतो.  

कोित ेसांशोधन पेर्टांर्ट होऊ शकत?े 

पेरं्टर्ट सादरीकरि करण्याच्या अगोदर आपिास हे मादहत हर्े क्रक आपला 
शोध पेरं्टर्ट होऊ शकेल क्रक नाही. 

आपले सशंोधन पेरं्टर्ट होण्यासाठी त्यास खास अर्टींची र् बाबींची पतूकता 
करिे गरजचेे असत े. 

आपले सशंोधन जर पढुील गर्टात बसत असेल तरच आपि त ेपेरं्टर्ट करू 
शकतो.  

 एखादी गोष्र्ट करण्याची नर्ीन र् रे्गळी पित. 

 एखादा प्रश्न सोडर्ण्यासाठी तयार केला गेलेला नावर्न्यपिूक र् 
तांबत्रकष्ष्ट्या सक्षम मागक. 

 उपलब्ध उत्पादनात केलेली सधुारिा र् त्यादर्ारे ददलेली सवुर्धा. 
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कोित्या गोष्टर्टीचे परे्टांर्ट होऊ शकत नाही ? 

 ज्या गोष्र्टी तनसगकतःच उपलब्द आहेत त्या डडस्कव्हर केल्या 
जातात यास इन्व्हेंर्ट म्हित नाहीत. 

 जे मशीन तनसगाकच्या तनयमांना बाधा पोहचर्त असेल आणि 
मानर्जातीस धोका तनमाकि करत असेल. 

 सशंोधनात्मक प्रमेय, गणिती पित, फॉम्युकला. 

 व्यर्साय करायची पित,तनयम, बौविक कलाकृती ,खेळ 
खेळण्याची पित. 

 मािसाच्या अथर्ा प्राण्यांच्या शरीरार्र करण्यात येिाऱ्या उपचार 
पिती. [नोंद :जर आपि एखादा उपचार करण्यासाठी तयार 
केलेले  उपकरि असेल तर त ेआपि पेरं्टर्ट करू शकतो.] 

 रोप ,र्नस्पती,प्रािी क्रकंर्ा इतर जीर् याच्या उत्पादनाची जैवर्क 
नसैचगकक पित.  
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१०. पेर्टांट्सचे अांतरांग 

सशंोधन सादर करताना पेरं्टर्ट ्क्रफसला परुर्लेली र् शोधाची मदहती 
देिारी कागदपत्र ेम्हिजे परंे्टर्ट अस्ट्प्लकेशन होय. 

पेरं्टर्टच्या डॉक्यमुेंर्टमध्ये सशंोधनाचे सवर्स्तरपिे र्िकन केलेले असत.े 

त्यामध्ये वर्भागर्ार मदहती पितशीरपिे ललदहली गेललेी असत.े 

सशंोधनाचे स्पष्र्टीकरि देिारी सपंिूक मदहती ही पेरं्टर्ट सदंभाकत तज्ञ र्कील 
कायदयाच्या भार्ते परुर्तात. 

पेरं्टर्टचे ड्राफ्र्ट हे सपंिूक मदहती पररपिूक असारे्. त ेअस ेअसारे् की कोिीही 
ती मदहती र्ाचून त्या सशंोधानार्र सशंोधकाच्या सल्ल्यालशर्ाय त्याला 
पढेु काम करता आले पादहजे. इतकी सखोल मदहती पत्रकात असली 
पादहजे. 

आपि कोितहेी पेरं्टर्ट उघडून पदहले तर त्यामध्ये आपिस पढुील बाबी 
नक्कीच ददसतील. आपि ही नर्ीन पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन ललदहताना पढुील 
मदु्दयांचा नक्कीच समारे्श करार्ा. 

 Title : [सांशोधनाचे शीर्कक] इ 

मोजक्या शब्दात आपले सशंोधन र् त्याचा प्रमखु वर्र्य हे मांडिारे 
शीर्कक असारे्. आपले शीर्कक हे आपल्या सशंोधनाला अनरुूप असारे्. 
आपल्या शीर्ककार्रून आपला शोध नक्की कशा सबंधंीत आहे याची 
कल्पना यार्ी. 
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 Abstract इ [साराांश]: 

सारांश या वर्भागात आपल्या सशंोधनाबद्दल मदहती थोडक्यात स्पष्र्ट 
करार्ी. 

 Field of Technology : [ताांबत्रक विर्य]  

आपले सशंोधन कोित्या मखु्य तांबत्रक वर्भागात येत े तसेच त्याचा 
नक्की कोित्या उप वर्भागात समारे्श होतो त ेललहार्े. 

  Background : [सद्यस्स्ट्िती] 

सध्या कोिती गोष्र्ट उपलब्द आहे आणि त्यात कोित्या त्ररु्टी आहेत र् 
काय कोित्या गोष्र्टी सधुारू शकतो याची मदहती दयार्ी. 

 Invention summary : [सांशोधनाची रूपरेर्ा] 

आपले सशंोधन सध्या भासत असलेल्या प्रश्नांर्र कसा तोडगा काढेल र् 
आपला शोध कसा उपयकु्त ठरेल या सबंधंीत मदहती दयार्ी. 

 Detailed Description:[सविस्ट्तर ििकन] 

आपले सशंोधन प्रत्यक्षात उतरर्ण्यासाठी कोिकोित्या गोष्ठी कराव्या 
लागतील. 

कोित्या गोष्र्टीत बदल घडर्ार्ा लागेल, काय र् कसा बदल करार्ा 
लागेल याची सर्क मदहती दयार्ी. 

आपल्या सपंिूक सशंोधनाच ेसर्क बाजूनी सवर्स्तरपिे र् मदु्देसदुपिे र्िकन 
करारे्. 
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 Claims: [अधधकाराांची मागिी]  

आपल्या सशंोधनास तनगडीत काही खास अचधकार र् र्लैशठ्यपिूक पिती  
र्ापरण्याचा अचधकार याबद्दल आपि मागिी करू शकतो. 

आपि ही मागिी आकडरे्ापरून एक एक मदु्दा ललहून मांडर्ी लागत.े 
आपि काही ठरावर्क २३ अचधकारच क्लेम करू शकतो. 

  Description of Drawings: [आकृनत िद्द  मटहती] 

आपि आपल्या डॉक्यमुेंर्ट बरोबर देण्यात आलेल्या कोिकोित्या आकृत्या 
आहेत र् त्यांचा उल्लखे कोठे कोठे आलेला आहे या बद्दल मदहती दयार्ी. 

 Drawings and Flow carts: [आकृती ि चार्टक] 

पेरं्टर्ट हे अचधक स्पष्र्टपिे समजण्यासाठी त ेआकृततबधं रुपात दाखर्िे 
फार उपयकु्त पडत.े 

आपि आपल्या सशंोधनाची आकृती देताना ती सपंिूक स्र्तः बनर्लेली 
नर्ीन सशंोधन र् त्यांचे र्लैशष्ट्ये दशकवर्िारे असारे्त. 

बऱ्याचदा या आकृत्या कृष्िधर्ल रंगात असतात,त्या रंगीत फार कमी 
र्ेळा र्ापरतात. 

तसेच आपि र्ापरण्यात येिाऱ्या पितीचे फ्लो चार्टक पितीने ददलेला 
कामाचा प्रर्ाह हा आपले सशंोधन दसुऱ्या प्रोसेस पके्षा कसे र्ेगळे आहे त े
सांगण्यास मदत करतो. 
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 क्षात ठेिा इ 

आपली आकृती र् चार्टक हे आपल्या मादहतीला अनसुरून असारे्त र् त े
आपले सशंोधन अचधक स्पष्र्ट करण्यास मदत करिारे असारे्त. 

आकृती र् फ्लो चार्टक यांचे पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन महत्त्र् अनन्यसाधारि 
आहे,याकड ेनक्कीच लक्ष दया. 

गरज पडल्यास प्रोफेशनल आकृतीकार क्रकंर्ा डडझायनर यांची मदत घेर्नू 
आपले प्रोडक्र्ट र् आपली सकंल्पना प्रत्यक्षात कशी उतरेल याची आकृती 
तयार करून घ्या. 

याचा आपले परंे्टर्ट परीक्षि र्ेळी र्क्रकलास आपले पेरं्टर्ट कसे नावर्न्यपिूक 
आहे त ेसांगण्यास मदत होत.े 
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११. पेर्टांर्टचे ादाहरि 

पेरं्टर्ट ललदहण्याआधी आपल्या क्षेत्रातील इतर नामर्तं कंपन्यांची पेरं्टट्स 
र्ाचून र् त्यासबंधी अचधक मदहती घेर्नू त्यानसुार आपले पेरं्टर्ट बनर्िे 
फायदेशीर ठरत.े काही प्रलसि पेरं्टट्सचा अभ्यास करून त्याचा नमनुा 
र्ापरून आपि आपले पेरं्टर्ट तयार करू शकतो. 

या भागात काही नार्ाजलेल्या पेरं्टट्सचा उदाहरिाथक र्ापर करण्यात 
आलेला आहे. पढुील मदहती आधी फाईल झालले्या पेरं्टट्स मधून 
रेफरन्ससाठी घेण्यात आलेली आहे. 

पेर्टांर्टचे नाि इ 

पेरं्टर्टची र्टायर्टल्स हे पढुीलप्रमािे अस ूशकता. 

 Dynamically providing a news feed about a user 
of a social network 

 Process chamber gas flow apparatus, systems, 
and methods 

 Methods and systems for detecting biological 
components 

 Portable multipurpose fitness device 
 Method of Head mounted display. 
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आपि हे मदु्दे पाहताना फेसबकु, इंरे्टल र् अपँल यांच्या पेरं्टर्टची उदाहरि 
घेर्नू सवर्स्तरपिे मदहती पाहूया: 

खालील ददलेल्या परंे्टर्टच्या चचत्रात पाहून त्या समोरील आकडा पहा र् 
त्याचे स्पष्र्टीकरि र्र मराठीतनू ददलेले असेल र् कंसात त्याचा आकडा 
असेल. 

पढुील र्टायर्ट  चचत्रात हे पहा: 

 पेरं्टट्सचा नबंर (१०)  
 पेरं्टर्ट लमळालेली तारीख (४५) 
 प्रमखु सशंोधक (१२) 
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पेर्टांट्सची िेलसक मटहती देिारी सरुिातइ 

पेरं्टर्टच्या सरुर्ातीला ददसिारी प्रमखु मदहती : 

 पेरं्टर्टचे नार् (५४) 
 सर्क सशंोधक (७५) 
 पेरं्टर्टचा मालक (कंपनीचे नार्) (७३) 
 पेरं्टर्टचा अस्ट्प्लकेशन नबंर (२१) 
 पेरं्टर्ट प्रथम फाईल केलेली तारीख (२२)  
 आधीचे तनगडीत पेरं्टर्ट (६५) 
 आंतरराष्ट्रीय ष्ष्ट्या पेरं्टर्टच ेर्गीकरि (५१) 
 यनुायरे्टड स्रे्टर्टस र्गीकरि नबंर (५२) 
 वर्भागानसुार र्गीकरि नबंर (५८) 
 रेफरन्स (५६) 
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पेर्टांर्टची साराांशरुपात ओळख इ 

पेरं्टर्ट ची ओळख ही पेरं्टर्ट च्या सरुर्ातीला असत.े (५७)  
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पेर्टांर्टची पार्शिकभमूी इ 

इंरे्टलच्या हाताच्या सचुनेनसुार चालिाऱ्या लसस्ट्स्र्टमच्या सशंोधनात 
ललदहलेली सशंोधनाची पाश्र्कभमूी र् सशंोधनाचा वर्र्य(१). 

 

 

सद्यस्स्ट्ितीत ाप ब्द्ि मागकइ  

यावर्भागात सध्या कोित्या पिती उपलब्ध आहेत र्  त्यांमध्ये कोित्या 
त्ररु्टी आहेत याची मदहती असत.े 
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साराांशाने सांशोधनाचे महत्त्ि इ  

आत्ता काही गोष्र्टी उपलब्ध नाहीत र् आपले सशंोधन त्या गोष्र्टी कशा 
सधुाररत करेल हे या वर्भागात दाखर्ले जात.े 

पढेु मदहती ददली आहे इंरे्टलची हाताच्या खुिा ओळखून काम करिारी 
लसस्र्टीम क्रकती उपयकु्त आहे.  
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सविस्ट्तर ििकन इ 

या वर्भागात सर्क लसस्ट्स्र्टम र् मथेडचे सवर्स्तरपिे र्िकन असत े तसेच 
यात एक एक आकृतीचा रेफरन्स घेर्नू त्याबद्दल मदहती ददली जात.े  
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आकृतीचे ििकनइ 

येथे आकृतीला नार् ददले जात ेर् ती आकृती काय दशकवर्त ेत्याची मदहती 
आकृतीच्या र्िकनात ददली जात.े  
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आकृनतिांध इ  

आकृतीना नारे् र् रेफरन्स आकड ेददले जातात र् त्याचा उल्लेख सवर्स्तर 
स्पष्र्टीकरि वर्भागात केला जातो. 

आकृतीसह आकृतीच्या उप वर्भागांनाही आकड े र् नारे् ददली जातात. 
लसस्र्टीम कशी चालत,े त्यामधील पार्टकस कोित े यांची मदहती ब्लॉक 
डायगॅ्रमचा र्ापर करून ददली आहे.  

पढेु लसस्र्टीमचे इंर्टनकल्स दाखर्िारी ब्लॉक डायग्राम ददलेली आहे. 

 

आकृती फार महत्र्ाची असत ेत्यामळेु तनरतनराळ्या आकृती पेरं्टर्ट करताना 
ददल्या जातात त्यातील काही प्रकार पढुीलप्रमािे दशकवर्ले आहेत: 
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गणितीय ग्राफ इ 

आपि आपल्या पेरं्टर्टला लागिारे र् सपोर्टक करिारे फॉम्युकले, ग्राफ्स 
,गणितीय आकृती ,यांचा र्ापर करूनही आपले सशंोधन शास्त्रशिु र् 
अचूकपिे सांग ूशकतो. 

यामध्ये आपि आपली नार्े र् गणितीय भार्ा सचं र्ापरून आपल े
म्हििे कसे बरोबर आहे हे पर्टर्नू देर् ूशकतो. 
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यजुर टांर्टरफेसचे नमनुाची आकृती मध्ये दाखि ूशकतोइ 

काही आकृततबधं आपल्या सोफ्र्टरे्अरचा अनोखा यजुर इंर्टरफेस र् 
त्यामागील सरंचना दाखर्तात. त्यामधील गोष्र्टींची रचना र् त्यात 
कोित्या गोष्र्टींचा समारे्श होईल हे ललदहले असत.ेफेसबकुने फाईल 
केलेल्या पेरं्टर्टमध्ये फेसबकु न्यजू फीड्स कसे असतील त े दशकवर्िारी 
आकृती पढेु ददलेली आहे. 
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प्रोडक्र्टचे िाह्य रूप दशकवििारी आकृतीइ 

अपँल कंपनीने आय पाँडचे पेरं्टर्ट फाईल करताना पेरं्टर्ट डॉक्यमुेंर्टमध्ये 
सादर केलेली प्रोडक्र्टची सपंिूक रचना दशकवर्िारी आकृती खाली ददलेली 
आहे. 

आपिही आपले सपंिूक प्रोडक्र्ट कसे ददसेल याची रचनात्मक आकृती 
काढून त्यादर्ारे स्पष्र्टीकरि देर् ूशकतो. 
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फ् ो चार्टकइ 

फेसबकुचा सपंिूक प्रोसेलसगं फ्लो दशकवर्िारा फ्लो चार्टक : 
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पेर्टांर्ट क् ेम्स इ 

पेरं्टर्टसाठी ज ेअचधकार र् हक्क ददले जातात.त्यासाठी काही क्लमे्स स्पष्र्ट 
केले जातात. क्लेम केलले्याच मेथड र्ापरण्याचा अचधकुत अचधकार 
सशंोधकास लमळतो. 

क्लेम्सच े डडपेंडरं्ट र् इंडडपेंडरं्ट क्लेम असे दोन प्रकार पडतात. हे प्रकार 
मखु्य क्लेम कोित ेर् मखु्य क्लेमर्र आधाररत उप क्लेम्स कोित ेही 
मदहती दशकवर्तात. क्लेम हे पढुीलप्रमािे आकडरे्ारी करून ललदहले 
जातात.इंरे्टलच्या पेरं्टर्ट मध्ये पढुील क्लेम्स करण्यात आलेले आहेत. 
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१२. टांडस्ट्ट्रीय  डडझाईन प्रोरे्टक्शन 

उदयोगात र्ापरण्यात येिाऱ्या नर्नर्ीन उत्पादनाची रचना र् र्ापरण्यास 
सलुभ असे बाह्य रूप यामळेु बरेच प्रोडक्र्ट बाजारात बाजी मारतात. 

असे प्रोडक्र्ट तयार करण्यास प्रोडक्र्ट डडझायनर यांचा मोलाचा र्ार्टा 
असतो र् हे डडझाईन प्रोडक्र्टची ओळख बननू जातात. 

असे खास डडझाईन सरंक्षक्षत करण्यासाठी डडझाईन पेरं्टट्सचा र्ापर होतो. 

 फायनल प्रोडक्र्टचे बाह्यरूप र् आकारमान यार्र अर्लबंनू. 

 प्रोडक्र्टची सवर्स्तर सर्क भाग दशकवर्िारी आकृती र् मोजमाप 
आर्श्यक. 

डडझाईन उत्पादनाला आकर्कक बनर्त े , उत्पादनाची दशकनीयता र्ाढर्त े
त्यामळेु उत्पादनाची व्यार्सातयक क्रकंमत र्ाढत.ेयशस्र्ी  प्रोडक्र्टच्या मागे 
त्याचे नावर्न्यपिूक डडझाईन हेही एक कारि असत.े 

असे र्लैशष्ट्यपिुक डडझाईन प्रोडक्र्ट प्रोरे्टक्र्ट करण्यासाठी डडझाईन पेरं्टर्ट हे 
उदयोगात मोठ्या प्रमािात र्ापरले जातात. 

नर्ीन मशीन नर्ीन इलेक्ट्रॉतनक र्स्त,ूसगंिकाच े मॉडले्स अशा अनेक 
र्स्त ूर् उपकरिे याचंे डडझाईन हे डडझाईन पेरं्टर्ट कायदयांतगकत येतात. 
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ादाहरिािक : 

मोबाईल फोन चे डडझाईन पेरं्टर्ट: 

 

र्रील िायाचचत्रात अपँल कंपनीने तयार केलेले नर्ीन फोनचे डडझाईन 
ददसत आहे. या चचत्रामध्ये फोनचे सर्क बाजूंनी रचना र् आकृततबधं ददले 
आहेत. 

तसेच यात फोनच्या प्रत्येक भागाची र् उपभागाची लांबी रंुदी र् इतर 
मोजमाप ेददली जातात. 

जर कोिती इतर कंपनी जर यांची नक्कल करत असेल तर अपँल 
कंपनीस त्यांना रोखण्याचा अचधकार या डडझाईन पेरं्टर्ट माफक त लमळतो.  
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ादाहरिािक डडझाईन पेर्टांर्टइ 

 धार्परू्टसाठी तयार केलेल्या खास बरु्टाचे डडझाईन पेरं्टर्ट : 
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 नावर्न्यपूिक बहुरूपी पॉर्र प्लगच ेडडझाईन पेरं्टर्ट :  

 

 बार्टलीच्या आकाराच ेडडझाईन पेरं्टर्ट : 
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१३. आपिच करा पेर्टांर्ट फाई  ! 
आपल्या सशोधनाचे सरंक्षि करण्यासाठी इंर्टलेक्चुअल प्रोप    र्टी कायदयांतगकत 
आपि आपल्या सशंोधनाच ेपेरं्टर्ट फाईल करून त्याचा आपल्या बबझनेस 
साठी र् परंे्टर्ट तनगडीत प्रोडक्र्ट काढण्यासाठी उपयोग करू शकतो. 

मागील भागात आपि  इंर्टलेक्चअुल प्रोप    र्टी  अतंगकत पेरं्टर्टची मदहती 
पदहलीच आहे आता या अकंात आपि पेरं्टर्ट फाईल कसे करारे् ,कोिती 
गोष्र्ट पेरं्टर्ट म्हिून स्र्ीकारली जात,े त्याची प्रोसेस काय या गोष्र्टीचंा 
आढार्ा घेिार आहोत. 

आपि आपले सशंोधन नीर्ट र् व्यर्स्ट्स्थतपिे डॉक्यमुेंर्ट मध्ये मांडिे फार 
गरजेचे असत.ेपेरं्टर्ट ड्राफ्र्ट ललदहताना त्यासाठी र्ापरला जािारा प्रत्येक 
शब्द हा बरोबर र्ापरला गेला आहे क्रक नाही याची काळजी घ्यार्ी. 

आपि परंे्टर्ट फाईल करण्याअगोदर त ेया जगात प्रथम कोिी फाईल केल े
आहे क्रक नाही याचा शोध घेिे गरजचेे आहे. 

हे काम इंर्टरनेर्टर्र गगुल क्रकंर्ा इतर पेरं्टर्ट सचक च्या रे्बसाईर्टर्र क्रकंर्ा 
पेरं्टर्ट ्क्रफसमध्ये जाऊन अचधकृतपिे सचक करू शकतो. 

आपि आपले पेरं्टर्ट इंर्टलेक्चुअल प्रोप    र्टी ्क्रफस मध्ये नोंद केल्यानतंर ही 
जो पयांत त े अचधकुत मान्यताप्राप्त होत नाही तो पयकन्त त्या 
मादहतीची गपु्तता राखिे गरजेचे आहे. 
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जर ती मदहती आपिास व्यार्सातयक कामासाठी कोिालातरी दयायची 
असल्यास त्याच्या कडून : नॉन:डडस्क्लोजर लेर्टर”[NDA] गपु्तता पत्र 
ललहून घेिे गरजचेे आहे. 

आपले पेरं्टर्ट ललदहण्यासाठी आपि प्रोफेशनल पेरं्टर्ट एजंर्ट क्रकंर्ा त्या 
सबंचंधत ससं्था याची मदत घेतलेली फायदयाचे ठरत.े 

जर आपि स्र्तः ललहिार असाल तर आपल्या वर्र्यार्र आधाररत आधी 
फाईल झालेली परंे्टट्स रेफरन्स म्हिून र्ाचार्ीत र् त्यानसुार आपले पेरं्टर्ट 
ड्राफ्र्ट करार्े. 
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१४. पेर्टांर्ट फाई  करण्याची प्रोसेस. 
पेर्टांर्ट फाई  करिेइ 

आपिस आपले पेरं्टर्ट इंर्टलेक्चुअल प्रोप    र्टी ्क्रफस [IPO ]मध्ये नोंद 
करण्यासाठी पढुील स्रे्टप्सचा र्ापर करिे गरजेच ेआहे. 

य.ु एस. मध्ये पेरं्टर्टची “प्रथम फाईल करेल त्यास प्रथम प्राधान्य” अशी 
प्रोसेस आहे.त्यामळेु जो पदहला पेरं्टर्ट फाईल करेल त्याला पेरं्टर्ट च े
अचधकार ददले जातात.या लसस्र्टममळेु पेरं्टर्टची फायललगं डरे्ट ही महत्र्ाची 
ठरत आहे. 

सशंोधन हे फायललगं तारखचे्या २० र्र्ाकनतंर सर्ाांसाठी र्ापरास खुले केले 
जात.े 

प्रत्येक सशंोधन हे पढुील परंे्टर्ट प्रोसेसच्या सायकल मधनू जात असत:े 

1. कल्पना तयार आहे पि त्याचे डॉक्यमुेंर्ट तयार नाही. 
2. इंव्हेशन डॉक्यमुेंर्ट तयार आहे पि पेरं्टर्ट अप्लीकेशन फाईल केलेले 

नाही. 
3. पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन फाईल केले आहे पि पेरं्टर्ट लमळालेल ेनाही. 
4. पेरं्टर्ट लमळालेले आहे पि मदुतबाह्य झालेले नाही. 
5. पेरं्टर्टची मदुत सपंलेली आहे.   

या र्टप्प्यांना आपि पेरं्टर्टच ेप्रोसेलसगं चि असे म्हिूया. 
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र्रील सपंिूक प्रोसेसला २ त े ३ र्र्ाांपयांत कालार्धी लाग ू शकतो.तसेच 
प्रत्येक र्टप्प्यात तनरतनराळी फी सिुा भरार्ी लागत.े 

पेरं्टर्ट फाईल झाल्यानतंर आपिास त्याची री न्य ूफी पि दयार्ी लागत.े 

तसेच आपल्या पेरं्टर्टचे उल्लघंन करून कोिी प्रॉडक्र्ट तयार करत 
असल्यास पि त्याच्यार्र कायदेशीर कारर्ाई करू शकतो. 

एकदा पेरं्टर्ट मजंूर झाले क्रक आपि अचधकृतररत्या त्याचा आपल्या 
व्यर्सायासाठी उपयोग करू शकतो. 

आपि आपल्या पेरं्टर्टचे अचधकार स्र्तःकड े ठेर्नू पशैाच्या मोबदल्यात 
इतर कंपनीना पेरं्टर्ट काही मदुतीसाठी भाड्याने क्रकंर्ा वर्कत देर् ूशकतो 
यास लायसन्ससींग क्रकंर्ा रॉयल्र्टी असे म्हितात. 

पेरं्टर्टची प्रोसेस आपलास कळलीच असेल यादर्ारे आपि आपले अमलू्य 
सशंोधन प्रोरे्टक्र्ट करून पसेै कमर् ू शकतो र् नर्ीन उदयोगात पदापकि 
करू शकतो. 
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१५. पेर्टांट्सचे कायदे ि ननयमाि ी 
एखादे सशंोधन पेरं्टर्टसाठी पात्र ठरण्यासाठी त्यामध्ये पढुील बाबी 
असाव्यात: 

 आपले सशंोधन पिूकतः नार्ीन्यपिूक असारे्. 
 त्या मध्ये कोितीतरी नर्ीनतम पित र्ापरली गेलेली हर्ी. 
 त ेसशंोधन उदयोगात र्ापरण्याजोगे असारे्. 

पढुील गोष्र्टींचे पेरं्टट्स होत नाही हे लक्षात ठेर्िे फार गरजेचे आहे. 

 र्जै्ञातनक थेअरीज,गणिती पित. 
 सादहत्य,कला,म्यसु्ट्जक असे काम. 
 पस्ट्ब्लकला बाचधत होईल असे काम. 
 अस्ट्स्तत्र्ात असलले्या मादहतीचे र्ेगळ्या रुपाने केलेले प्रदशकन. 
 गेम खेळण्याच्या पिती. 
 कॉम्प्यरु्टर प्रोग्राम. 
 आधीच जनकल ,सशंोधन मालसकात प्रदलशकत झालेले शोध. 
 आधीच माकेर्टमध्ये आलेले प्रोडक्र्ट. 

पेर्टांट्सचे कायदे ि ननयमाि ी इ 

अपँल र् सेँमसुगं या दोन कंपनीमधील मोबाईल पेरं्टर्ट सबंचंधत र्ाद 
सपुररचचत आहे.बऱ्याचदा दोर्ी कंपनीना अचधकृत कंपनीस मोठी रक्कम 
नकुसान भरपाई म्हिून दयार्ी लागली आहे. 
तसेच मायिोसॉफ्र्ट र् अपँल मध्ये चाललेले कायदा यिु ही रे्टक्नोलॉजी 
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र्तुकळात प्रचंड गाजले. काही रे्ळा सामजंस्य करार करून कंपनी पेरं्टर्टचा 
र्ाद लमर्टर्तात. 

सध्या कंपनीची क्रकमतं त्या कंपनीने फाईल केलल्या पेरं्टर्ट या सपंत्ती 
र्रून ही र्धारत.ेत्यामळेु मोठ्या कंपनी ज्या कंपनीकड ेनर्नर्ीन सधुाररत 
दजाकची पेरं्टर्ट आहेत अशा कंपन्या मोठी क्रकमत देर्नू खरेदी करतात.  

पेरं्टर्टच्या अचधकाराचा र्ापर आपले पेरं्टर्ट कोिी कॉपी केल्यास र्ा 
अनचधकृतपिे र्ापरल्यास करता येतो. 

पेरं्टर्टच्या कायदयाच े उल्लघंन केल्यास त्या व्यक्ती क्रकंर्ा ससं्थेस पेरं्टर्ट 
र्ापराबाबत नोर्टीस पाठर्ता येर् ूशकत.े 

अशा र्ेळेस लायसन्स करार माफक त दोन कंपनी त े पेरं्टर्ट र्ापरण्याच े
अचधकार काही र्ेळासाठी मालक कंपनीकडून लमळर् ू शकतात. 
जागततक एकाच पेरं्टर्ट अशी पित नसल्यामळेु प्रत्येक देशात पेरं्टर्टची फी 
भरार्ी लागत े र् प्रत्येक देशात र्ेगर्ेगळा खर्टला चालतो. 
TRIPS (टे्रड ररलेरे्टड आस्पेक्र्ट ्फ इंर्टलेक्चअुल प्रॉपर्टी राईर्ट ) या 
अग्रीमेंर्ट दर्ारा पेरं्टर्टच्या अर्टी तनयम ठरर्ले जातात. 

पेरं्टर्ट कॉपोरेशन ट्रेंर्टी जागततक पेरं्टर्ट प्रोसेसर्र जोमाने काम करत आहे. 
ती जागततक पेरं्टर्ट परीक्षिास मदत करत.े 

आपि अशी आशा करुया क्रक लर्करात एक जागततक रुपाने पेरं्टर्ट फाईल 
करण्याची प्रोसेस अस्ट्स्तत्र्ात यार्ी. 
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१६.िौविकदृष्टट्या िगीकरि 

भारतात र् परदेशात पेरं्टर्ट फाईल करताना काही फरक आहेत त्या गोष्र्टी 
आपि लक्षात ठेर्ल्या पादहजेत. 

यनुायरे्टड स्ट्रे्टर्टस मधी  पित भारतात पेर्टांर्टसाठीची पित  

जो प्रथम फाईल करेल तो 
सशंोधक 

जो प्रथम शोध लार्ेल तो सशंोधक 

सशंोधन र् डडस्कव्हरी याचंा 
समार्ेश 

सशंोधनाचा समार्ेश 

पेरं्टर्टची तारीख  : नॉन प्रोस्ट्व्हजन 
फाईल तारीख  

पेरं्टर्टची तारीख  : प्रोस्ट्व्हजन 
फाईल तारीख 

पेरं्टर्टची मदुतर्ाढ होऊ शकत.े पेरं्टर्टची मदुतर्ाढ होऊ शकत 
नाही. 

रोप पेरं्टर्ट होऊ शकत.े रोप पेरं्टर्ट होऊ शकत नाही. 
बबझनेस मेथड पेरं्टर्ट होऊ 
शकतात. 

बबझनेस मेथड पेरं्टर्ट होऊ शकत 
नाहीत. 

 

अशा रीतीने प्रत्येक देशात काही रे्गरे्गळे कायदे लाग ूहोतात. 

र्रीलप्रमािे फरक लक्षात ठेर्नू मगच आपले पेरं्टर्ट कोित्या देशात फाईल 
करायचे त ेठरर्ार्े.  
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पेर्टांर्ट आणि कॉपीराईर्ट मधी  फरक . 

  कॉपीराईर्ट पेर्टांर्ट 
 समार्ेश प्रोग्रम कोड  प्रोग्रम फ्लो चार्टक 
 डार्टाबेस  डार्टाबेस मधील डार्टा  डार्टाबेस सरंचना 
 प्रसारक बबल गेट्स : वर्डंोज  स्र्टीव्ह जॉब्स : आय फोन 
 मयाकदा  तनमाकत्याच्या मतृ्यनूतंर 

५० र्र्.े 
फाईल केल्यानतंर २० र्र्.े 

 ससं्था  र्ल्डक कॉपीराईर्ट ट्रेंर्टी. र्ल्डक इंर्टलेक्चुअल प्रोपर्टी 
्गकनायझशेन. 

 उदाहरि नर्ीन पसु्तक र् गािे नर्ीन प्रोसेलसगं ततं्रज्ञान 
 

बऱ्याच र्ेळा आपि परंे्टर्ट आणि कॉपीराईर्टमध्ये गोंधळून जातो. त्यासाठी 
र्रील महत्त्र्ाचे फरक र् उदाहरिे लक्षात ठेर्ार्ीत. 

आपि आपले काम कोित्या गर्टात मोडत े त े पाहून मग त े त्या 
कायदयाने नोंद करार्े. 

काही र्ेळा आपल्या कामास पेरं्टर्ट र् कॉपीराईर्ट या दोन्ही तनयमाचं े
सरंक्षि लागत.ेतेंव्हा दोन्ही कायदयाचा र्ापर करून आपि आपले 
सशंोधन प्रोरे्टक्र्ट करू शकतो.  
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ठरिा आपल्या सांपत्तीच्या सांरक्षिाचा मागकइ 

आपि आपल्या प्रॉपर्टीसाठी कोिता कायदा र्ापरायचा हे समजून 
घेण्यासाठी पढुील तक्ता पहा.  

 

िौविक सांपत्ती सांरक्षिाचा प्रकार 

ब्रान्डस रस्ट्जस्र्टडक टे्रड माकक  

स्ट्जओग्राक्रफकल आयडसे्ट्न्र्टक्रफकेशन 

डोमेन नार् प्रोरे्टक्शन  

डडझाईन  रस्ट्जस्र्टडक डडझाईन पेरं्टर्ट 

ततं्रज्ञान  पेरं्टर्ट  

सोफ्र्टर्ेअर  कॉपीराईर्ट 

कलाकृती र् लेखनाचे काम  कॉपीराईर्ट 

प्रलसिीचा अचधकार  

प्रदलशकत करण्याचा अचधकार  
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१७. सांशोधक िनण्याच्या महामागक इ 
 मी सांशोधक होिारच !! 

पार्शिभमूी इ इंर्टलेक्च्यअुल प्रॉपर्टी र् पेरं्टर्ट याबद्दल मदहती र्ाचून 
आपिास ही सशंोधक व्हार्े असे र्ार्टत असेल ना ! मग त्यासाठी ‘मी 
सशंोधक होिारच’ ही खास लेखमाला पसु्तकामध्ये समावर्ष्र्ट करण्यात 
आलेली आहे. 

सशंोधक होिे र् पेरं्टर्ट फाईल करिे ही स्रे्टप्स नी लमळिारी गोष्र्ट आहे 
त्यासाठी पररश्रम र् ज्ञान लमळर्ण्याची स्ट्जद्द हर्ी.  
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यापढुील लेखमालेत आपि सशंोधक कसे बनारे् र् पेरं्टर्ट कसे फाईल 
करारे् याबाबत सवर्स्तर मदहती घेर्यूा. 

सशंोधक होण्यासाठीचा हा राजमागक तरुि वपढीसमोर एक र्ार्ट तनमाकि 
करून देईल. याच मागाकर्रून जार्नू आपि आपल्या देशात सशंोधन 
करून तनरतनराळे शोध लार्नू त्या तनगडीत पेरं्टट्स तयार करू शकतो. 
आपले ज्ञान र् नर्ीन क्रिएदर्टव्ह वर्चार यांना चालना देर्नू त्याचा 
आपल्या जीर्नात आचथककष्ष्ट्या फायदाही लमळर् ूशकतो. 

मग चला माझ्या सोबत सफरीला.... 

 क्षात ठेिा पटह ा कानमांत्र इ 

 

• !de@s + Єxecution = Innovatioη. 

 

आपल्या जर्ळ फक्त एखदी नर्ीन कल्पना असनू चालत नाही त्याला 
कृतीची जोड देर्नू त्या कल्पनेस पढेु नेऊन त्यार्र काम करिे र् ती 
कृतीत उतरर्िे हे खरे सशंोधन ! 
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१] शोध म्हिजे सापड े 

आपल्या सभोर्ताली आपि रोजच्या जीर्नात अनेक अडचिींशी सामना 
करत असतो.बऱ्याचदा त्या गोष्र्टी तशाच आहेत असे आपि समजत 
असतो र् त्या बदलण्याचा प्रयत्न करीत नाही. 

आपिस जर प्रोब्लेम ददसलेच नाहीत तर आपि त ेसधुारिार कसे? 

तर पादहली पायरी आहे आपि रोज काम करत असिाऱ्या गोष्र्टीतील 
प्रोब्लेम्स शोधा..डोळस नजरेने... 
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बघा ना अगदी आपला मोबाईल स्िीनर्र आपिस काही तरी हर्े असत े
पि त ेलमळत नाही... प्रोब्लेम 

आपला डार्टा अचानक नाहीसा होतो.. प्रोब्लेम.  

आपला कॉम्प्यरु्टर चाल ूहोण्यास फार रे्ळ घेतो.. प्रोब्लमे 

आपली रेल्र्े पार्साळ्यात बदं पडत.े. प्रोब्लेम.. 

आपली गाडी कमी मायलेज देत.े.प्रोब्लेम... 

याच प्रोब्लेम्सची उकल म्हिजे एखादे पेरं्टर्ट असत ेर् एखादी गोष्र्ट अजून 
सलुभ करण्यासाठी आपिस गरज असत ेती त्यार्र सर्क बाजूने वर्चार 
करून सशंोधन करण्याची. असे आपल्या आजुबाजुला असिारे असखं्य 
प्रोब्लेम्स दर्टपायला चाल ूकरा..लगेच आपली शोध मोहीम कामाला लार्ा. 
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२] कल्पनेच्या सीमा पार करा. 

आता आपि आपला प्रोब्लेम हेरला आहे आता त्यार्र वर्चार करुया. 
आपल्या अडचिींर्र मात करण्यासाठी कोिकोित्या उपाय योजना करत 
येतील र् त्यासाठी काय काय करारे् लागेल याचा वर्चार करा. 
बऱ्याचदा एखादी गोष्र्ट परू्ाकपार चालत आलेली असत े र् त्यात बदल 
अथर्ा सधुारिा करण्याचा कोिी प्रयत्नच केलेला नसतो त्यामळेु सर्कत्र 
सधुारिेस र्ार् असतो. 
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आता मकु्त वर्चार करुया आपल्या कल्पनेच्या कक्षा रंुदार्ा..समजा जर 
असे असेल तर आपि हा प्रश्न फार सुदंर रीतीने सोडर् ू असे र्ार्टत 
असेल तर त ेदर्टपनू ठेर्ा. 

आपल्या प्रश्नांर्र सर्क बाजूंनी वर्चार करा. अनेक पयाकयांर्र वर्चार 
करा.नर्ीन ततं्रज्ञान यात आपि कसे समावर्ष्र्ट करू शकेन का यार्र 
सिुा वर्चार करा. 

वर्चार करताना त्या प्रत्यक्षात उतरर्ताना काय अडचिी येतील याबाबत 
सध्यातरी वर्चार करू नका. 

फक्त आपल्या मनाला र् वर्चारांना मकु्त क्रफरू दया त ेनक्कीच काहीतरी 
नर्ीन वर्चारधारा घेर्नू परतील !! 

आपले प्रोब्लेम्स उत्तम रीतीने सोडर्िारे एखादे चांगले प्रोडक्र्ट बाजारात 
उपलब्द आहे का त े पहा. जर असल्यास त्याचा र्ापर करून आपि 
आपला प्रश्न कसा सोडर् ू शकतो त े पहा आणि जर असे कोितचे 
उत्पादन माकेर्टमध्ये उपलब्द नसेल तर गोंधळून जाऊ नका.. 

चला मग आपिच त ेप्रोडक्र्ट इन्व्हेन्र्ट करुया !! 
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३] िगेळा विचार करा. 

अनेकदा आपि एखादया प्रश्नार्र अगदी दर्टवपकल पितीने वर्चार करतो. 
आता त्यातनू बाहेर पडा. अगदी नर्ीन वर्चार करा. तोच प्रश्न आपि 
रे्गळ्या पितीने कसा सोडर् ूशकतो त ेपहा. 

आपले वर्चार जर र्ेगळा वर्चार करायला लागले तर अचधक नार्ीन्यपिूक 
कल्पना सचुर्तात र् त्या आत्मसाद करून आपि नर्ा प्रोडक्र्ट लाँच करू 
शकतो.मग अशा कल्पनाची ललस्र्ट करायला सरुर्ात करा. 

स्र्टीव्ह जॉब्सनी सिुा नर्ीन मँक कॉम्प्यरु्टर उदघार्टनाच्या रे्ळी #चथकं 
डडफरंर्ट(Think Different) चा नारा ददला होता. 

आपिही अगदी पररघाबाहेर वर्चार करून आपल्या प्रश्नांची उकल शोधूया.  
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४] विचारमांिन करा. 

आपि केलेल्या वर्चारांमधून चांगला र् सर्ोत्तम वर्चार शोधिे हे 
कौशल्याच े काम असत.े त्यासाठी वर्चारमथंन करून त्यातनू अचूकपिे  
चांगली वर्चारधारा शोधार्ी.त्यासाठी र्ेळ लागला तरी हरकत नाही पि 
सर्क बाजूंनी सखोलपिे वर्चार करार्ा. 

आय पँर्टचे डडझायनर जोनाथन सर ्यांनी सांचगतले होत ेक्रक ‘प्रोडक्र्टमध्ये 
काहीतरी र्ेगळे करिे फार सोपे असत े ; पि असा र्ेगळेपिा जो 
प्रोडक्र्टला सधुारेल अशी उपयकु्त सधुारि करिे फार अर्घड.’ 

आपली सधुारिा नर्ीन असलीच पादहजे पि त्याबरोबर ती काम 
करण्यास सर्ोत्तम हर्ी. 
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सामटुहक विचारधारा इ जर एखादया गोष्र्टीसाठी तज्ञांचा सल्ला हर्ा असेल 
तर तो ही नक्कीच घ्यार्ा. तसेच आपि सामदूहकरीत्या सशंोधनही करू 
शकतो. 
अनेकदा एकाचा एका बाजनेू वर्चार असण्यापेक्षा लभन्न वर्चारसरिीच्या 
अनेक तज्ञ व्यक्तीचंे वर्चार करून घेतलेला तनिकय सर्ोत्तम असतो.  

 

आपल्या सशंोधन कायाकस अनेक व्यक्तीचंी मदत घेण्यास र् त्यांचे 
आपल्या शोध वर्र्यी वर्चार ऐकण्यास सज्ज रहा. 

 

 

 

 

 

महत्त्िाचा मदु्दा इ 
आपले प्रोडक्र्ट अचधक स्र्स्त ,अचधक फास्र्ट ,र्ापरण्यास अचधक 
सोपे र् अचधक लहान/मोठे बनर्ा ; तरच त ेमाकेर्टमध्ये ग्राहकांना 
आकवर्कत करत.े  
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५] प्रयोग करत रहा.  

आपली कल्पना मतूक स्र्रुपात येण्यासाठी त्यार्र तनरतनराळे प्रयोग करून 
त्यांची नोंद घेिे सशंोधाकासाठी फार महत्र्ाचे असत.े ज्ञान हे आपल्या 
आजूबाजूलाच असत.ेआपि फक्त त्याचा शोध घ्यार्ा. 

आपल्या प्रयोगाला लागिारे ज्ञान र् मदहती आपिस र्ाचनालयातील 
पसु्तकातनू लमळत.े तसेच लेरे्टस्र्ट मादहतीसाठी इंर्टरनेर्टचा मागक अर्लबंार्ा 
यामळेु आपिास आपल्या वर्र्याशी सबंचंधत मदहती जगभरातनू लमळत.े 

सर्क मादहतीची र् प्रयोगांची नोंदर्हीत नोंद करून ठेर्ार्ी. आपली नोंदर्ही 
आपिस पेरं्टर्ट फाईल करताना उपयोगाची पडत.े आपल्याला लमळालेल्या 
वर्चारला आपले प्रयोग चाल ू ठेर्ारे्त. पनु्हापनु्हा शोधिे हाच तर ररसचक 
आहे. 
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६] चकुाांपासनू प्रगती. 

कायम प्रयत्नशील रहा. आपले प्रयोग चकूु शकतात पि त्यापासनू लशकून 
आपल्या प्रयोगात अचधक सधुारिा आिार्ी र् आपल्या शोधास त्यास 
परफेक्र्ट बनर्ारे्. 

सर्क मोठे शोध लागण्याच्या अगोदर त े क्रकत्येकदा हर्ा तो ररझल्र्ट देत 
नव्हत.े तरीही शास्त्रज्ञ लोकांनी त्यात प्रयोग करून त ेअचधक सधुारले र् 
शरे्र्टी त ेसशंोधन मतूक स्र्रुपात आहे. 

आपिासही मादहत आहे की थोमास एडडसनने बल्बचा शोध लार्न्या 
अगोदर तो असखं्यर्ेळा फेल गेला होता पि एडडसनने चचकार्टी सोडली 
नाही र् शरे्र्टी मानर्जातीला बल्बचा अमलू्य शोध लमळाला. 

ट्रायल एरसक या फोमुकल्याचा र्ापर करून र्ेगळ्याच पितीने प्रयत्न करा र् 
पहा काही नर्ीनतम लमळत ेका ? 
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७] जागनतक शोध इ 

आता आपला शोध अतंतम र्टप्यात आल्यार्र तो पेरं्टर्टसाठी फाईल 
करण्याची प्रोसेस आपि पाहूया. 

आता आपला शोध आधीच फाईल आहे का त ेशोधार्े. 

आपि एखादया गोष्र्टीर्र काम करत असतो त्याच र्ळेी जगात आपल्या 
सारखाच कोितीतरी आपल्या सारख्याच प्रोजेक्र्टर्र काम करत असण्याची 
शक्यता असत.े 

त्यामळेु आपले पेरं्टर्ट आधीच कोिीतरी फाईल केले आहे का नाही त े
पडताळिे फार महत्त्र्ाचे ठरत.े 
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आपि आपल्या शोधासबंधंी देशातील परंे्टर्ट ्क्रफसमधून मदहती घेर् ू
शकतो.त्यातही आपिस एक अजक भरार्ा लागतो. त्यानतंर आपिस 
आपली आपल्या पेरं्टर्ट सदंभाकत मदहती देिारे पत्रक लमळत.ेत्यात आपल्या 
पेरं्टर्ट सारखे एखादे पेरं्टर्ट असल्यास तशी मदहती ही उपलब्द असत.े 

तसे आपिस PCT Gazette मधूनही शोध घेता येतो. 

आिखीनही सोपा मागक म्हंजे तनरतनराळ्या पेरं्टर्ट सचक करिाऱ्या सचक 
इंस्ट्जन रे्बसाईर्ट चा र्ापर करून आपि परंे्टर्टची मदहती पाहू शकतो. 

गगुलची गगुल पेरं्टट्स नार्ाची पेरं्टर्ट शोधिारी रे्बसाईर्ट आहे.त्यार्र 
आपला वर्र्य ललहून सचक केल्यास क्रकंर्ा एखादया जुन्या पेरं्टर्टचा नबंर 
ददल्यास आपि त ेसपंिूक पेरं्टर्ट पाहू शकतो. 

तसेच आपिास त ेसर्क पेरं्टर्ट त्यातील चचत्रासह र् इतर मदहतीसह पाहता 
येतात र् यार्रून आपले पेरं्टर्ट आधीच फाईल झाले नाही ना हे पडताळता 
येत.े 
ललकं: गगुल पेरं्टट्स : www.google.com/patents 

 

http://www.google.com/patents
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८] पेर्टांर्टसाठी पिूकतयारी इ 

आता आपला शोध आधी कोिीच फाईल केलेला नाही तर मग आपि 
पढुच्या पायरीला लाग.ूआता आपिस आपला शोध नीर्टपिे मांडता आला 
पादहजे. 

आपली नोंदर्ही र् दर्टपिे यांच्या मदतीने आपल्या शोधाबद्दल मदहती 
एकबत्रत ललहून ठेर्लेली असत.े यात जे प्रयोग र् जी मदहती महत्र्ाची र् 
आर्श्यक आहे इतकीच मदहती ललदहिे. 

आपला शोध अचधक स्पष्र्टपिे सादर करण्यासाठी त्याचा नीर्टसा प्रोसेस 
फ्लो चार्टक तयार करिे ही फार अमलू्यच ! 

बऱ्याचदा आपला शोध इतर शोधांपेक्षा र्ेगळा कसा आहे त ेपर्टवर्ण्यासाठी 
फ्लो चार्टकचा र्ापर होतो. 
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९] शोधाची प्रनतकृती तयार करिे इ  

आपला शोध ही फक्त सकंल्पनाच नाही तर तो शोध प्रत्यक्षात उतरून 
तो प्रोडक्र्ट म्हिून तयार होऊ शकतो हे पाहण्यासाठी आपल्या शोधाची  
एक लहान प्रततकृती तयार करार्ी,ही प्रततकृती काम करिारी असलीच 
पादहजे असे नाही पि यामळेु आपला शोध प्रत्यक्षात कसा ददसेल हे 
आपि पाहू शकतो र् त्यात डडझाईन सधुारिा करू शकतो.आपि या 
प्रततकृतीचा र्ापर करून आपल्या प्रयोगाच ेडमेो देर् ूशकतो.त्यासाठी प्रथम  
कागदार्र आपल्या प्रोर्टोकोल मॉडले्सचे डडझाईन करून तो तयार 
करार्ा.फार र्र्ाक परू्ी सशंोधकांना आपला शोधाच े तांब्याचे मोडले तयार 
करून मग पेरं्टर्ट फाईल करारे् असा कायदा होता.तेंव्हा पेरं्टर्ट ्क्रफस 
समोर त े करून देिारे दकुानेही होती. नतंर असा तनयम रद्द करण्यात 
आला. आता ती मॉडले्स म्यणुझअममध्ये ठेर्ण्यात आलेली आहेत. आहे 
ना मजेशीर गोष्र्ट ! 
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१०] पेर्टांर्टसाठीच्या अर्टीांची पतूकता इ 

आता आपले पेरं्टर्टसाठीची मदहती असिारे डॉक्यमुेंर्ट तयार झाले असेल. 
आता आपले परंे्टर्ट सादर करण्याआधी त े इन्व्हेन्शन पेरं्टर्टसाठीच्या तीन 
अर्टींची पतूकता करतात क्रक नाही त ेपरत एकदा चेक करून घेिे.या अर्टीना 
पेरं्टरँ्टबबलीर्टी कंडडशन्स म्हितात.त्या खालील प्रमािे आहेत.  

 कायकक्षम :  

o आपले सशंोधन हे कोित्यातरी इंडस्ट्री मध्ये र्ापरत यार्े र् 
त्याचा प्रत्यक्षात र्ापर करता यार्ा. 

 नावर्न्यता : 

o आपल्या सशंोधनात कोितीतरी नर्ीन स्पशेाललर्टी असार्ी. 
आपले सशंोधन हे इतके नर्ीन असारे् क्रक त े त्या क्षेत्रात 
काम करिाऱ्या रे्टस्ट्क्नकल लोकांना मादहत नसारे्. 

 सहज सामान्य नसारे् : 

o नर्ीन सधुारिा ही फारच सामान्य र् साधी नसार्ी. जी त्या 
क्षेत्रात काम करिाऱ्या सामान्य लोकांनाही सहज शक्य 
र्ार्टार्ी. आपल्या सशंोधनात काहीतरी नर्ीन वर्चार र् नर्ीन 
मोठा बदल हर्ा. 
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११] पेर्टांर्टची कायदेशीरदृष्टट्या माांडिी इ 

आपले सशंोधन परंे्टर्टसाठी कोर्टाकत सादर करण्यसाठी त ेकायदेशीर भार्ते 
मांडिे गरजेचे असत.े आपि तयार केलेले मदहतीचे डॉक्यमुेंर्ट काही 
ठरावर्क पितीने ठरावर्क वर्भागात रुपांतरीत करून मांडले जात.ेतसेच 
आकृती र् फ्लो चार्टक यांनाही नबंर देर्नू त े ठरावर्क पदध्तीने पेरं्टर्ट 
डॉक्यमुेंर्टमध्ये नोंद केले जातात.  

आपले सपंिूक सशंोधन हे कायदेवर्र्यक शब्दांचा र्ापर करून परत ललदहले 
जात.ेअसेच अस्ट्प्लकेशन पेरं्टर्ट ्क्रफसमाफक त पढुील प्रोसेससाठी ग्राह्य 
समजले जात े,यातही बऱ्याचदा कायदेतज्ञ लोकांची ही मदत गेतली जात.े 

सशंोधक कायदेतज्ज्ञांचच्या (पेरं्टर्ट अरँ्टोनी) सहाय्याने आपले सशंोधन 
लीगल ड्राफ्र्ट मध्ये रूपांतररत करतात र् त ेकोर्टाकत सादर करतात. 
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सशंोधक आपले सशंोधन मांडताना त ेतांबत्रकष्ष्ट्या अगदी व्यर्स्ट्स्थतपिे 
मांडतो पि काही गोष्र्टी कायदयाच्या चौकर्टीत मांडताना चुका होऊ 
शकतात. 

त्याच त्ररु्टींचा फायदा घेर्नू आपले स्पधकक आपल्या पेरं्टर्ट र्र आधाररत 
दसुरे पेरं्टर्ट फाईल करून त ेनर्ीन आहे असा दार्ा करू शकतात.त्यासाठी 
आपले पेरं्टर्ट सर्क बाजूंनी सरुक्षक्षत असिे महत्त्र्ाचे असत.े  

तसेच आपले अस्ट्प्लकेशन कोर्टाकत सादर करताना त े वर्लशष्र्ट पितीने 
मांडले तर त ेअपँ्रवु्ह होण्यास गती लमळत.े 

पेरं्टर्टचे र्कील या प्रोसेसमध्ये मोलाची कामचगरी तनभार्तात. 

आपि आपले पेरं्टर्ट ड्राफ्र्ट स्र्तः देखील बनर् ूशकतो.त्यासाठी आपिस 
आधी फाईल झालेली पेरं्टर्ट डॉक्यमुेंर्ट रेफरन्स म्हिून र्ापरार्ी लागतील र् 
त्यास अनसुरून आपल्या पेरं्टट्सची मांडिी करार्ी. 

सर्क मदहती मोजक्या र् अचूक शब्दात मांडर्ी. आकृतीला नार् े
दयार्ीत.आकृतीच्या भागांनाही नार् े र् नबंर दयारे्त. आपले डॉक्यमुेंर्ट 
ललदहताना जेथे आकृतीचा सबंधं आला आहे. तथेे आकृतीचे नार् र् नबंर 
यांचा उल्लेख करार्ा. 
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उदाहरिाथक : 

कायदेशीर अस्ट्प्लकेशन डॉक्यमुेंर्ट ललहताना फार मजशेीर भार्ा र्ापरली 
जात.ेजसे क्रक आपि मोबाईल र्र आधाररत एखादे पेरं्टर्ट फाईल केल े
असेल र् आपि त े ललहीत असताना मोबाईल असे न ललदहता त्याचा 
कायदयाच्या भार्ते उल्लखे करार्ा जसे “असे डडव्हाईस ज्यास मेमरी, 
प्रोसेसर,डडस्प्ले आहे “. 

यामळेु असा फायदा होईल क्रक नतंर आपल्या स्पधककांने जर रँ्टबलेर्ट 
डडव्हाईसर्र सेम पेरं्टर्ट फाईल करून आपले पेरं्टर्ट फक्त मोबाईल परुतचे 
मयाकददत आहे असा क्लेम केला ; तर आपि त्यास उत्तर देर् ूशकतो क्रक  
आपल्या कायदयाच्या डके्रफनेशन मोबाईल ,रँ्टबलेर्ट तसेच त्या सारख्या 
इलेक्ट्रॉतनक र्स्तूचंी व्याख्या सामार्लेली आहे. 
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१२] काळजीपिूकक गुप्तता इ 

आपले सशंोधन र् त्याबद्दल सवर्स्तर मदहती याबाबदत गपु्तता 
पाळार्ी.पेरं्टर्ट फाईल करून त्या नतंरच त्यार्र आधाररत लेख पारदलशकत 
करारे्त क्रकंर्ा त्या तनगडीत प्रोडक्र्टच ेडमेो पे्रझेंरे्टशन करारे्त. 

आपि एकदा आपल्या पेरं्टर्ट बद्दल मदहती पारदलशकत केली र् ती सर्ाांना 
मदहती झाली तर ती पेरं्टर्ट चेक्रकंग करताना अडचि तनमाकि करू 
शकत.ेत्यामळेु आपि पेरं्टर्ट फाईल करताना त ेआधी कोठे प्रदलशकत केल े
आहे क्रक नाही याबद्दलची मदहती ही दयार्ी लागत.े 

जोपयांत आपले पेरं्टर्ट नोंदिीकृत होत नाही तोपयांत आपल्या पेरं्टर्ट बद्दल 
सवर्स्तरपिे मदहती देिे र्टाळार्े. त्याचा दरुुपयोग होऊ शकतो.आपि 
एकदा आपि पेरं्टर्ट फाईल केल े की आपि आपल्या पेरं्टर्टच े र्टायर्टल्स 
सांगनू स्र्तःच्या बायोडार्टामध्ये पेरं्टर्ट पेंडडगं असा त्याचा उल्लेख करू 
शकतो. 
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१३] पेर्टांर्ट फाई  करिे इ 

आपले पेरं्टर्ट सपंिूक ललहून झाल्यार्र एकदा पडताळून पहारे् कारि एकदा 
फाईल केल्यानतंर त्यात बदल करिे अर्घड असत.े 

आपले पेरं्टर्ट भारतातनू अमेररकेत फाईल करायचे असल्यास त्यासाठी 
भारत सरकारची परर्ानगीचे पत्र लागत.ेआपली सर्क कागदपत्र े पेरं्टर्ट 
्क्रफसमध्ये सादर करून त्याची फी भरार्ी र् आपली पार्ती घ्यार्ी. 
आपली पार्ती िमांक र् पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन िमांक पढुील प्रोसेससाठी 
लक्षात ठेर्ार्ा. 
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१४] कायदेशीर तपासिी इ 

आपि सादर केलेले पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन पेरं्टर्ट ्क्रफसकडून तपासले जात े
,तसे पेरं्टर्ट आधी उपलब्ध आहे का क्रकंर्ा इतर देशात कोिी फाईल केले 
आहे का हे पदहले जात.े 

ही तपासिी पेरं्टर्ट मधील त्या त्या वर्भागातील तज्ञांकडून केली जात ेर् 
त्याचा ररपोर्टक बनर्नू आपिस आपले पेरं्टर्ट का ग्राह्य नाही याबाबत 
मदहती पत्र लमळत.े 
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१६] पेर्टांर्ट पनु्हा सादर करिे इ 

जर आपले परंे्टर्ट ररजके्र्ट झाले तर तनराश होऊ नका.आपले पेरं्टर्ट का 
ररजेक्र्ट झाल ेयाबाबत पेरं्टर्ट ्क्रफसमधून र् र्क्रकलांकडून मदहती लमळर्ा 
र् त्या त्ररु्टी दरुुस्त करा. 

आपल्या शोधार्र पनु्हा वर्चार करा. त्यार्र परत नव्याने काम चाल ूकरा. 
आपल्या शोधास आिखीन परफेक्र्ट करा.आपल्या शोधाचे सधुाररत पेरं्टर्ट 
ड्राफ्र्ट तयार करा र् आपले पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन परत सादर करा. 

परत एकदा प्रयत्न करून पहा आपि यशाच्या फक्त एक पाऊल मागे 
आहात , तो पलू ओलांडण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा. 
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१७] पेर्टांर्ट हक्क मांजूर झा े. 

आपले परंे्टर्ट प्राथलमक फेरीत पात्र झाल्यास त े ६ मदहन्यासाठी पेरं्टर्ट 
्क्रफसदर्ारे प्रकालशत केल ेजात.े जर इतर कोिाचा या पेरं्टर्टबाबत काही 
आक्षेप असेल तर तो त्याबद्दल तिार करू शकतो. 

सर्ाकत शरे्र्टी फेर-तपासिी होऊन मग आपल्या पेरं्टर्टला जागततक 
मान्यता लमळत.े   

आपल्या पेरं्टर्टची सपंिूक तपासिी झाल्यानतंर त े पेरं्टर्ट पात्र ठरल्यास 
आपिास त्या पेरं्टर्टसाठीच े अचधकार २० र्र्ाकसाठी लमळतात. तसेच 
आपिस पेरं्टर्ट ्क्रफस कडून पेरं्टर्ट ग्राँर्ट झाल्याबद्दल कायदेशीर कागदपत्र 
लमळत.े 
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आपि िन ा आहात सांशोधक ! 

आपले पेरं्टर्ट ग्राह्य झाल्यास आपि त्या शोधाचे सशंोधक मानले जाता. 

आपि हे पेरं्टर्ट कोिाला र्ापरण्यास ददल्यास र् त्याबद्दल मोबदला घेर् ू
शकतो तसेच या पेरं्टर्टचा आपिास आचथककष्ष्ट्या लाभ घेर् ूशकतो.त्याच 
बरोबर लौक्रकक र् प्रलसिी तसेच आपल्या क्षेत्रात उच्च दजाक लमळतो. 

नर्ीन सशंोधन हे वर्ज्ञानाला,ततं्रज्ञानाला र् मानर्जातीला एका पढुच्या 
ददशनेे पाऊल र्टाकून पढेु घेर्नू जात े हेच सशंोधकाला लमळिारे सर्ाकत 
मोठे बक्षीस ! 

आपले नार् एडडसन ,नोबेल, स्र्टीव्ह जॉब्स ,न्यरू्टन यांच्या बरोबर 
पसु्तकात सरु्िकहस्ताक्षरात ललहले जािार हे नक्की !!  
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१८.तज्ञाांचा सल् ा 
 धि  दिे  

इंस्ट्जतनअर र् सशंोधक , गजुरात.  

सांक्षक्षप्त पररचयइ 

धर्ल दर्े हे इलेक्ट्रॉतनक्स क्षेत्रातील कंपनीमध्ये इंस्ट्जतनअर आहेत. याचं े
पेरं्टर्ट र् इलेक्ट्रोँतनक्स क्षेत्रात अफार्ट ज्ञान आहे. बदलत्या र् स्पधाकत्मक 
क्षेत्रात धर्ल दर्े यांनी आत्ता पयांत ७ रे्टक्नॉलॉजी पेरं्टर्ट फाईल केल े
असनू त्यातील ४ पेरं्टर्ट प्रकालशत झाली आहेत. मला स्र्तःलाही बऱ्याचदा 
धर्लचे मागकदशकन लाभलेले आहे.  

धर्ल बरोबरची मनमोकळी मलुखती र् त्यातनू लमळालेले त्यांचे र्ेगळे 
वर्चार र् अनभुर् आपिस प्रदलशकत करीत आहोत. 

आप ा सांशोधक िनण्याचा मागक ि प्रिास कसा होता ?  

मला फार र्र्ाकपासनू रे्टक्नोँलॉजीच्या न्यजू र्ाचण्याची सर्य होती 
,ततं्रज्ञान वर्र्यक मालसके लेख ,इंर्टरनेर्टर्रील मदहती मी तनयलमतपिे 
र्ाचत असे. यानतंर मी इन्व्हेशनमधील इव्हेंट्समध्ये भाग घेण्यास 
सरुर्ात केली. तसे प्रयन्त चालचू होत पि यश लमळत नव्हत.े पि मी 
स्ट्जद्द सोडली नाही.मी गगुल र् अपँल कंपनीचे प्रदलशकत पेरं्टर्ट र्ाचत अस े
त्यातनू असे जािर् ूलागले क्रक परंे्टर्ट ही फार काही मोठी गोष्र्ट नाही. ५-६ 
र्र् ेएखादया गोष्र्टीतील ज्ञान आल्यार्र मी सिुा काही पेरं्टर्ट फाईल करू 
शकेन. 
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स्र्टीव्ह जॉब्स यांचा एक स्ट्व्हडीओ मला कायम इस्ट्न्स्परेशन देत होता 
ज्यात अस े म्हंर्टल े आहे क्रक “आपि जसजस े मोठे होत जातो तेंव्हा 
आपल्याला हे सांचगतले जात े क्रक हे जग आहे तसेच आहे आणि तमु्ही 
आपले जीर्न ह्याच जगाच्या चौकर्टीत राहून जगा, जास्त धडपड करू 
नका, चांगले कौरंु्टबबक जीर्न जागा, मजा करा, थोड ेपसैे साठर्ा. हे फार 
सकुंचचत जगिे झाले. आपि जीर्न हे फार वर्स्ततृपिे जग ू शकतो 
जेंव्हा आपल्याला एक साधी र्स्तसु्ट्स्थती समजेल क्रक आपल्या आजूबाजूच े
जग ; ज्याला आपि लाईफ म्हितो त ेअशा लोकांनी बनर्लेले आहे क्रक 
जे तमुच्या पेक्षा हुशार नाहीत आणि आपि त े बदल ू शकतो, सधुारू 
शकतो, आपि स्र्तःच्या नर्ीन गोष्र्टी तयार करू शकतो क्रक ज्या बाकी 
लोक र्ापरू शकतील.एकदा का आपल्याला हे समजल ेक्रक आपले वर्चार 
नकीच बदलतील “. 
ललकं: https://www.youtube.com/watch?v=UvEiSa6_EPA 

माझी अनेक वर्दयार्थयाांबरोबर चचाक चालत असे त्यातनू अनेक नर्ीन 
वर्चार लमळत गेले.मला असे र्ार्टत े क्रक आपिस काय मादहत आहे या 
पेक्षा आपिास काय मादहत नाही हे समजून घेिे महत्त्र्ाचे आहे.तरच 
आपि ज्या गोष्र्टी मादहत नाहीत त्या लशकण्याचा प्रयत्न करीत असतो. 
सतत नर्ीन गोष्र्ट सतत लशकत रहा. लहान लहान प्रोब्लेम्सला सोल्यशून 
शोधा. 
कधीकधी अस े र्ार्टत े क्रक आळशी व्यक्तींना गोष्र्टी सोप्या र् अचधक 
जलद कमी श्रमात करण्याबाबत जास्त वर्चार सचुतात पि हेच वर्चार 
जर रे्टक्नोलॉजीचा र्ापर करून त्याचा अभ्यास करून सोडर्ण्याचा प्रयत्न 
केला तर त्यापासनू शोध ही लाग ूशकतात. 

https://www.youtube.com/watch?v=UvEiSa6_EPA
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आपल्या आजूबाजूची लहान मलेु र् मोठे बजुुगक लोक हे इन्व्हेश्न्ससाठी 
कायम माझी प्रेरिा असतात मी असा वर्चार करतो क्रक प्रत्येक गोष्र्ट 
इतकी सोपी र् सहज असार्ी क्रक ती लहान मळेु र् मोठे लोक यांना 
सहजपिे लशकता यार्ी. हाच वर्चार करून मी नर्नर्ीन कल्पना करू 
लागलो,प्रोब्लेम सोडर्ण्यासाठी नर्ीन व्यक्ती कसा वर्चार करेल र् त्याला 
सोप्या पदध्तीने प्रॉब्लेम सोडर्ण्यास आपली लसस्र्टीम कशी मदत करेल 
यात सशंोधनाचा उगम आहे.नर्नर्ीन वर्र्यांर्र वर्चार करून अभ्यास 
चाल ूठेर्ला. 
पदहल्या पेरं्टर्टनतंर उत्साह र् आत्मवर्श्र्ास र्ाढला र् पढेु अचधकाचधक 
पेरं्टर्ट  फाईल करत गेलो. 
 

सांशोधक िनल्यामळेु आपल्या जीिनात काय िद  झा ा ? 

समाजात माझ्या ज्ञानाला एक मान्यता लमळाली ,पालक फार खशु 
झाले.माझा स्र्तःचा आत्मवर्श्र्ास र्ाढला ,वर्चारला नर्ीन ददशा 
लमळाली. 
सशंोधक ही एक वर्चार सारिी आहे , वर्चारात बदल ही फार मोठी 
देिगी लमळाली. लहानलहान गोष्र्टी सोडर्ण्यासाठी आत्ता लगेच र्ेगळ्या 
पितीने वर्चार करण्याची शक्ती लमळाली. रोजच्या जीर्नातही िोट्याशा 
बाबीही कशा सोप्या र् नर्ीन पितीने सोडर्ता येतील याचा वर्चार करतो 
र् त्या तशाच सोडर्तो. 
लोक आपल्याला आपि काही करू शकत नाही अस ेबोलतात तेंव्हा मी 
फार मनार्र घेतले होत ेर् झपारू्टन कामाला लागलो र् माझ ेज्ञान लसि 
करण्याची उच्च गोष्र्ट म्हिज ेपेरं्टर्ट ती लमळर्ायची हेच ध्येय होत ेआत 
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मी मला स्र्तःला प्रवू्ह केले आहे याचा आनदं र् समाधान आहे. 
 

पेर्टांर्ट फाई  करताना कोित्या िािी खास  क्षात ठेिा्यात? 

प्रथम स्र्तःला प्रश्न वर्चारा क्रक मी जो शोध लार्िार आहे त्यामळेु 
समाजात, याजगात काय चांगल्या सधुारिा होतील? काय चांगल ेबदल 
घडतील? याच े उत्तर जर होकाराथी आल े तर नक्कीच अलभमानाने 
तयारीला लागा. 
आपि ज ेकाम करतो त्यात प्रावर्ण्य लमळर्ा,आपल्या शोधाच्या आधररत 
सर्क ज्ञान लमळर्नू सशंोधन करत रहा. 
 

कोिती गोष्टर्ट तमु्हा ा सांशोधक िनित े / कोित्या गोष्टर्टीमळेु तमु्ही 
सांशोधक झा ा आहात असे तमु्हा ा िार्टत?े 

जी तमु्हाला जे काम करायला आर्डत े त े मन लाऊन करा. 
जी गोष्र्ट आर्डत ेज्याची पँशन आहे ती गोष्र्ट नक्कीच करिे हा स्र्भार् 
मला सशंोधक बनर्ण्यास उपयकु्त ठरला. 
 

आपि सांशोधनािर विचार कसा करता ? 

प्रथम मी प्रोब्लेम शोधतो आणि ती अचधक चांगल्या पितीने कशी 
सोडर्ायची याचा वर्चार करतो. 
बऱ्याच र्ळेा तनसगक मला नर्नर्ीन गोष्र्ट करण्यासाठी प्रेरिा र् कल्पना 
परुर्तो. 
मला असे र्ार्टत े क्रक सर्क गोष्ठी सोप्या र् ्र्टोमॅदर्टक व्हाव्यात. जसे 
सोशल नेर्टर्कक  हे सिुा आपल्या रोजच्या जीर्नात लमसळून जारे् त्यासाठी 
सेपरेर्ट कमेंर्ट र्टाकायची गरज नसार्ी. 
मी जीर्नाला रे्गळ्या नजरेने पाहतो. 
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आपि सिक गोष्टर्टी सधुारण्यासाठी प्रयत्नशी  असता आपिास जर पेर्टांर्ट 
प्रोसेस सधुारण्याची असल्यास आपि त्यात कशी सधुारिा करा  ? 

र्ास्तवर्क पाहता मला असे र्ार्टत े क्रक पेरं्टर्टचे बधंनच मळुी नसारे् 
,सशंोधन हे कोिालाही मोफत र्ापरता यार्े. 
मी व्यस्ट्क्तशः ओपन सोसक र् ओपन लसस्र्टीमर्र जास्त वर्श्र्ास ठेर्तो 
सर्क ज्ञान मानर्जातीसाठी खुले असारे् र् जो सशंोधन शोधेल त्याला 
त्याचे शे्रय लमळार्े पि तो शोध इतरांना र्ापरण्यास बदंी न आिता तो 
सर्ाांसाठी खुला करार्ा.काही मोठ्या कंपनी आपले पेरं्टर्ट सर्ाकना 
र्ापरण्यास खुले करून एक नर्ीन आदशक उभारत आहेत. 
 

आपि तरुि सांशोधकाांना काय सांदेश देि ूटस्च्िता ? 

बेलसक्स र्र फोकस करा ,प्रोब्लेम्स पासनू पळून न जाता त्याचा सामना 
करा ,नर्नर्ीन सोल्यशुनर्र वर्चार करा.प्रश्न उत्तमोत्तम पितीचा र्ापर 
करून सोडर्ा,आपि ज्या क्षेत्रात काम करत त्याचा सखोल अभ्यास 
करा.कोितीही कल्पना िोर्टी कल्पना नसत.ेमदहती र् सशंोधन हीच पढुील 
काळाचे चलनी नािे असेल. 
 

धर्ल , आपि आपले वर्चार सर्क लोकांसमोर खुले केल्याबद्दल धन्यर्ाद !  
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 सधचन ननकम 

मँनेजर र् सशंोधक र् लेखक 

महाराष्ट्र. 

सांक्षक्षप्त पररचयइ 

सचचन तनकम हे इंस्ट्जतनअर असनू त्यांनी गेली १० र्र् े मोठमोठ्या 
कंपनीत काम केले आहे.सचचन यांनी ४ परंे्टर्ट फाईल केलेली असनू 
त्यातील ३ पेरं्टट्स प्रलसि झालेली आहेत.आपि ती गगुल पेरं्टट्सर्र सिुा 
पाहू शकता.याच बरोबर सचचन तनकम हे एक लेखक देखील असनू त्यांची 
५ कवर्तांची पसु्तके प्रलसि झालेली आहेत. सचचन प्रसन्न व्यस्ट्क्तमत्र् 
असलेला र् मला कायम प्रेरिा देिारा लमत्र आहे. आम्ही सादहत्य, 
ततं्रज्ञान, कला यार्र एकमेकांशी चचाक र् सल्लामसलत करत असतो. 
सचचन यांनी पेरं्टर्ट र् कॉपीराईर्ट क्षेत्रात केलेल्या प्रचडं कामामळेु त्यांची 
मलुाखत पसु्तकात महत्र्ाची ठरत.े 

सधचन, आपि परे्टांट्स कड ेकसे िळ ात ? 

मी आधीपासनूच र्ेगळ्या वर्चारसरिीचा आहे.मला प्रत्येक गोष्र्टीकड े 
र्ेगळ्या नजरेने पाहायला आर्डत.ेमी ती गोष्र्ट कशी सधुारता येईल याचा 
वर्चार करत असतो. हा वर्चार फक्त सोफ्र्टर्अेर ललदहतानाच नाही तर हा 
वर्चार मी रोजच्या जीर्नातही करत असतो र् याच वर्चाराने प्रोब्लमे्स 
सोडर्त असतो. 
आउर्ट ्फ द बॉक्स वर्चार करायला आर्डत.े जसे परफॉमकन्स कसा 
र्ाढर्ता येईल, पॉर्र कशी कमी लागेल, ती प्रोसेस कशी साधी सोपी 
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करता येईल याचा सारखा वर्चार मनात असतो.याचा पेरं्टर्ट करताना फार 
फायदा झाला. 

पेरं्टर्ट ही जीर्नभर राहिारी गोष्र्ट आहे आपि केललेे साँफ्र्टर्ेअर फार 
ददर्स चाल ूशकत नाही पि आपली कल्पना र् त्यार्र आधाररत पेरं्टर्ट 
जीर्नभर उपयकु्त ठरत.े 

पेरं्टर्टमळेु लसतनयरकडून, लमत्रांकडून ररस्पेक्र्ट लमळत गेला.कंपनीने 
परुर्लेल्या प्लरे्टफॉमकर्र काम करत गेलेओ र् प्रेररत होत गेलो. 
 

आप ा टांस्जननअर त ेम नेजर ्हाया सांशोधक हा प्रिास कसा होता ? 

खरे सांगायचे झाले तर इंस्ट्जतनअरच ेकाम करत असताना बराच मोकळा 
र्ेळ लमळत होता र् पेरं्टर्ट फाईल करत होतो. आता मेनेजर झाल्यापासनू 
तसे काम र्ाढल ेआहेत र् पेरं्टर्ट कमी का त ेमला पि मादहत नाही. 

पि एक मात्र आहे क्रक परंे्टर्ट हे माझ्याकररता कररयरच्या प्रर्ासात बोनस 
पोईंर्ट सारखे उपयोगी पडले. माझी क्रिएदर्टव्ह वर्चारसरिी मला 
कररयरच्या लशडी चढण्यास आधार ठरल्या र् पेरं्टर्टमळेु तमुची बनलेली 
एक स्र्तंत्र ओळख तमु्हाला पढुील प्रर्ासात फार मदत करत.े 

आपल्या क्रक्रएर्टी्ह विचार सरिीच ेि सांशोधक िनण्याचे रहस्ट्य काय ? 
जे काही काम करतो त ेपरफेक्र्ट करतो ,जे काही पाहतो त्यात सधुारिा 
करण्याचा प्रयत्न करतो र् ती गोष्र्ट अचधकाचधक चांगली कशी करता 
येईल त े पाहतो.आजूबाजलूा पहा जे काही चकुीचे आहे त े बदलनू 
र्टाका.जर असे काही अस्ट्स्तत्र्ात नसेल तर तयार करा. 
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भवर्ष्यकाळाचा वर्चार करा र् आपले काम भवर्ष्यात कसे र्ापरले जाईल 
यार्र वर्चार करून त्यात सधुारिा आिा. साध्या गोष्र्टी जीर्न सोप े
बनर्त.े 

मी काम करताना असेच वर्चार येतात मग मधूनच काहीतरी क्रकल्क 
होत.ेमग मी उलर्टा वर्चार चाल ूकरतो. त्यार्र अभ्यास करतो त्यासाठी 
लागिारे इंर्टरनेर्ट र् इतर ररसोसक याची मदहती घेतो र् त्याची मस्त 
आयडीया तयार होत.े माकेर्टमध्ये ती आयडडया उपलब्द आहे का त े
पाहतो. आपि ती आयडडया अजून चांगली कशी करू शकेन यार्र वर्चार 
करतो.आपली कल्पना आपल्या कंपनीलाही कसा फायदा र् नर्ीन 
बबझनेस लमळर्नू देईल याचा वर्चार करतो. 

शांत बस ू नका. प्रयत्न करत रहा. तमुच्याकड े फक्त कल्पना असनू 
चालत नाही तर ती प्रत्यक्षात उतरली गेली पादहज े ; त्यार्र काम करा. 
 

आपि कॉपीराईर्ट क्षेत्रात ही ाल् ेखनीय काम के े आहे यािद्द  िोडी 
मटहती द्या. 
मी ५ पसु्तके ललदहली आहेत. आपले काम आपली कला र् क्रिएदर्टस्ट्व्हर्टी 
कोिीही कॉपी करिे हे चकुीचे आहे. नर्ीन कलात्मक काम करिाऱ्याला 
कलाकाराला र्ा लखेकाला त्याचे शे्रय लमळालेच पादहज ेयासाठी कॉपीराईर्ट 
महत्र्ाचे काम करतो. 
 

आपल्या कौरु्टांबिक ि सामास्जक जीिनात आपि  ेखक ि सांशोधक 
असल्याचा काय पररिाम झा ा ? 
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तसे पररिाम दोन्ही बाजूंनी झाले.र्यैस्ट्क्तक आयषु्यातील र्ेळ हा सशंोधन 
र् लेखन यांना ददल्यामळेु कुरंु्टबाला रे्ळ लमळत नाही अशी तिार होती 
पि पसु्तक प्रदलशकत झाल्यार्र क्रकंर्ा पेरं्टर्ट झाल्यर्र कुरंु्टबाला 
आपल्याबद्दल अलभमान र्ार्टतो. 
सामास्ट्जक जीर्नात लमत्र र् सहकाऱ्यांकडून एक नार् र् लौक्रकक लमळाला. 

 

तमु्ही निीन तरुि सांशोधकाांना कसे मागकदशकन करा  ? 

जर तमुच्याकड ेनर्ीन कल्पना असेल तर शांत बस ूनका. ती एक्सप्रसे 
करा. तमुचे वर्चार लोकांपयांत पोहचर्ा. 
आपिस कोिती गोष्र्ट जमत नसेल तर इतरांची मदत घ्या ग्रपुने बे्रन 
स्ट्रोलमगं करून एखादया कल्पनेर्र वर्चार करा.एक आयडडया अनेक 
आयडडयांना जन्म देत.ेप्रत्येक कल्पना ही एक हुशार कल्पना असत.े 
त्यार्र वर्चारवर्तनमयकरून फ्लो चार्टक काढा. त्याचा प्रोग्रम बनर्ा.त्याचा 
सर्क बाजूंनी वर्चार करा र् त्यात सधुारिा आिा. 
 

आप ा तरुि वपढीस काय सांदेश असे  ? 

इतरांना इन्स्पायर करा. क्रिएर्टीव्ह वर्चार करा.साध्या पि र्ेगळ्या मागाकने 
वर्चार करा र् सशंोधन घडर्ा. 

लेखकांना मी हे सांग ूइस्ट्च्ितो क्रक आपले वर्चार कागदार्र मांडा. आपले 
अनभुर् ,वर्चार कल्पना कोित्यातरी मीडडयाचा र्ापर करून आपली 
कल्पनाशक्ती बाहेर पडू दया र् आपले वर्चार प्रसाररत करा. 

आपल्या कलाच आपले मन प्रफुस्ट्ल्लत र् समाधानी ठेर्तात र् अशाच 
कला आपल्या जगण्याचे एक कारि बनतात.त्यामळेु कला जोपासा. 
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 रामाक्रक्रर्शनन पािकसारथ्य  

वप्रस्ट्न्सपल रे्टस्ट्क्नकल अडँव्हायझर 

पी एच डी .व्हजीतनया यतुनव्हलसकर्टी  

जागततक दजाकचे पेरं्टर्ट अरँ्टोनी, 

बेंगलोर.  

सांक्षक्षप्त पररचयइ 

रामा हे जागततक दजाकच्या पेरं्टर्ट अरँ्टोनी कंपनीमध्ये पेरं्टर्टमधील कायदे 
तज्ञ आहेत. यांनी जगभरातील बऱ्याच ततं्रज्ञान वर्र्यक कंपनीबरोबर 
काम केले असनू त्यांचा पेरं्टर्ट ड्राफ्र्ट करिे र् त्या सबंधंी कायदेशीर 
बाबींची पतूकता करिे यात हातखंडा आहे. मी माझ्या कंपनीदर्ारा पेरं्टर्ट 
फाईल करताना रामा यांच्याशी सपंकक  आला र् त्यांचे या क्षेत्रातील अफार्ट 
ज्ञान पाहून मी प्रभावर्त झालो. सशंोधकांना कायदेशीररीत्या मदत 
करण्याची र्तृ्ती र् योग्य सल्ला देण्याच्या गिुामळेुच त्यांची या 
पसु्तकासाठी घेतलेली खास मलुाखत हे पसु्तकचे र्लैशठ्य ठरले आहे. 

(रामा बरोबरील इंग्रजी सभंार्िाचे मराठीत भार्ांतर पढेु ददलेले आहे.) 

रामा ,आपि बेलसक प्रश्नापासनू या मलुाखतीची सरुर्ात करुया. 
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पेर्टांर्ट अ र्टोनी  हे रे्टस्क्नक  ड्राफ्र्ट चे परे्टांर्ट फाई  करण्यास योग्य अशा 
डॉक्यमुेंर्ट मध्ये रुपाांतर कसे करतात.?  

पेरं्टर्ट अरँ्टोनी हे सशंोधन समजार्नू घेर्नू सशंोधकाच्या शोधातील 
नावर्न्यता अचूकपिे ओळखतात. आपले सशंोधन हे आधीच्या शोधापेक्षा 
कसे र्गळे र् र्लैशष्ट्य पिुक आहे त ेपाहतात. 

त्यानतंर शोधाच े रे्गरे्गळ्या तकुड्यांना रुपांतर करून त्यापासनू पेरं्टर्ट  
क्लेम तयार करतात. अचधक मदहती ही इंडडपेंडरं्ट क्लेम्स माफक त कव्हर 
केली जात.े 

क्लेम्स र् आकृती तयार झाल्या नतंर पेरं्टर्ट अरँ्टोनी  वर्स्ततृपिे क्लेम्सना 
सपोर्टक करिारे स्पलेसक्रफकेशन्स ललदहतात. 

माझ्यासारखे काही ररसचक क्षेत्रातील पेरं्टर्ट अरँ्टोनी  आधी स्पलेसक्रफकेशन्स 
ललदहतात र् त्यानतंर त्यातील सारांश क्लमे्सच्या रुपात मांडतात,मला 
स्र्तःला असे करायला आर्डत े,कारि या पध्दतीमळेु मला प्रथम शोधाच े
पिुक रूप पाहून त्यानसुार सर्क बाबींची पतूकता करिारे क्लेम्स ललदहता 
येतात. 
 

पेर्टांर्ट फाई  करण्याच्या सांपिूक प्रोसेसमध्ये पेर्टांर्ट अ र्टोनी (पेर्टांर्टसाठीचे  
िकी ) याांच ेकाय महत्त्ि आहे ? 

पेरं्टर्ट अरँ्टोनी  हा तमुचे पेरं्टर्ट बनर् ूशकतो क्रकंर्ा बबघडर् ूशकतो.जर त्याने 
आपल्या सशंोधनाचे र्िकन तांबत्रकष्ष्ट्या चुकीचे क्रकंर्ा अपरेु ललदहले तर 
सशंोधकाचे सर्क पररश्रम र्ाया जार् ूशकतात. 
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एकदा ललदहलेले सवर्स्तर स्पष्र्टीकरि नतंर पेरं्टर्ट प्रोसेसमध्ये  बदलल े
जाऊ शकत नाही. त्यातील फक्त व्याकरि क्रकंर्ा स्पेललगंच्या चुका 
दरुुस्त करता येतात. 

(नोंद: क्लमे्स हे पेरं्टर्ट प्रोससेमध्ये बदल ूक्रकंर्ा सधुारता येतात)  

त्यामळेु पेरं्टर्ट ड्राफ्र्ट पदहल्या पासनू ललह्तानाच तो व्यर्स्ट्स्थतपिे र् 
सवर्स्तररीत्या ललदहले गेले पादहजे.जर आपले पेरं्टर्ट हे पेरं्टर्ट अरँ्टोनीने  
योग्यररत्या मांडलेले असल्यास त्याचा आपिस फायदाच होतो.आपि 
आपले क्लेम्स परीक्षिासाठी गेल्यार्र सवर्स्तर र् योग्य र्िकनार्र 
आधररत मांडून आपली बाजू कोर्टाकत मजबतूपिे मांडू शकतो. 

त्यांमळेु सशंोधकांनी आपले पेरं्टर्ट फाईल करताना त ेयोग्य पेरं्टर्ट अरँ्टोनी  
कडूनच आपले पेरं्टर्ट ड्राफ्र्ट करून घ्यारे्. 

रामा, आता म ा साांगा क्रक योग्य पेर्टांर्ट अ र्टोनी कसा ननिडािा ?  

योग्य पेरं्टर्ट अरँ्टोनी तोच क्रक जो सशंोधकास योग्य प्रश्न वर्चारतो. आपि 
पेरं्टर्ट अरँ्टोनी सोबत सरं्ाद साधला पादहजे. तो तांबत्रकष्ष्ट्या योग्य 
पात्रतचेा आहे क्रक नाही त े पडताळे पादहजे. पेरं्टर्ट अरँ्टोनी सशंोधनाबद्दल 
स्पेलसक्रफक डीरे्टल्स र् सपंिूक शोधाचा र्ापर र् शोधाचे प्रत्यक्ष र्ापरत 
आितात कसे आिाल असे प्रश्न वर्चारिारा हर्ा. 

जर एकदा परंे्टर्ट अरँ्टोनी तमुचा शोध, त्याचा स्कोप ,नावर्न्यता ,त्याच े 
प्रोरे्टक्शन समजार्नू न घेता, तमु्हाला जर कायदयातील अर्घड शब्द र् 
क्रकल्ष्र्ट प्रोसेस याबद्दल सांगत असेल तर असा पेरं्टर्ट अरँ्टोनी र्टाळा.  
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आपि खात्री करून घेतली पादहजे क्रक पेरं्टर्ट अरँ्टोनीस पेरं्टर्ट ड्राफ्र्ट 
करण्याचा र् पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन ललदहण्याचा अनभुर् हर्ा,आपि आपल्या 
पेरं्टर्ट अरँ्टोनीची प्रोफेशनल पाश्र्कभमूी नक्कीच जािनू घेतली पादहजे र् 
काळजीपरू्कक आपला पेरं्टर्ट अरँ्टोनी तनर्डला पादहजे.  

 

पेर्टांर्ट ड्राफ्र्ट करताना ि सादरीकरि करतानाच्या मखु्य कायदेशीर िािी 
कोित्या ? 

सर्ाकत महत्त्र्ाची गोष्र्ट म्हिजे पेरं्टर्ट हे पेरं्टर्टसाठीच्या अर्टींची पतूकता 
करत आहे क्रक नाही त े पाहिे. सशंोधन हे फक्त कल्पना नसनू त े
प्रत्यक्षात येर् ू शकत े र् व्यर्सायात र्ापरता येर् ू शकत े हे पडताळे 
पादहजे.तसेच त े नावर्न्यपिूक असारे् र् त े सर्कसामान्य सधुारिा नसारे् 
त्यात नक्कीच काहीतरी रे्गळेपिा र् उपयकु्तता असली पादहजे.तसेच 
आपले म्हििे पर्टर्नू देण्यासाठी आपल्या शोधासाठी कोित े प्रोसेस र् 
शोध र्ापरले गेले आहेत र् आपली प्रोसेस र् शोध कसा सर्ोत्तम असनू 
तो कोित ेप्रोब्लेम्स सोडर्तो आहे त ेशोधले पादहजे. 

पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन (आकृती,क्लेम्स ,सवर्स्तर र्िकन ) हे पेरं्टर्ट ्क्रफसच्या 
सर्क कायदेशीर बाबींना र् पितशीर प्रोसेसला अनसुरून असले पादहजे. 
तसेच याही गोष्र्टीची काळजी घेतली पादहजे क्रक आपले पेरं्टर्ट हे अस े
जनरल बनर्ारे् क्रक त े इतर देशातील पेरं्टर्ट ्क्रफसमध्येही फार कमी 
बदल करून सादर करता आले पादहजेत. 

आदशकर्त पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन्समध्ये क्लेम्स हे योग्य ररत्या मांडले गेलेले 
असारे्त, तसेच त े लर्चचक र् शोधाचे मळू र्लैशष्ट्य ठसर्नू सांगिारे 
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हर्े. 
 

रामा, आपले मागकदशकन आमच्यासारख्या सशंोधकानंा कायम लाभलले े
आहे.  

आपि पेर्टांर्ट अ र्टोनी या नात्याने सिक सांशोधकाांना आप े पेर्टांर्ट अधधक 
चाांग े िनविण्यासाठी काय सांदेश ि सल् ा देि ूटच्िीता ?  

हो नक्कीच मी काही सल्ले देत आहे त ेपढुीलप्रमािे आहेत :  

1. भरपरू पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन्स र्ाचा र् समजून घ्या क्रक आपला शोध 
पेरं्टर्ट अस्ट्प्लकेशन मध्ये कसा रुपांतरीत होऊ शकतो. 

2. आपले सशंोधन अततशय स्पष्र्टपिे आपल्या परंे्टर्ट अरँ्टोनीला 
समजार्नू सांगा. पेरं्टर्ट अरँ्टोनीला समजिार नाहीत असे अर्घड शब्द 
र्ापरू नका. परंे्टर्ट अरँ्टोनीला न समजण्यासारख्या प्रोजके्र्ट स्पेलसक्रफक 
शब्दांचा र्ापर र्टाळा. 

3. पेरं्टर्ट ड्राफ्र्ट तयार झाल्यार्र सवर्स्तर स्पेलसक्रफकेशन्स ररव्हु कराच 
तसेच क्लेम्स सिुा तततक्याच लक्षपरू्कक र्ाचून त्यातील बदल सचुर्ा. 
लक्षात ठेर्ा पेरं्टर्ट अपँ्लीकेशन म्हिजे ररसचक पेपर नव्हे.ज्या शोधाचा 
आपल्या क्लेम्स मध्ये उल्लेख नाही त्याचे अचधकार आपिस लमळत 
नाहीत र् त्या गोष्र्टी र् तो शोधाचा भाग पस्ट्ब्लकला मोफत र्ापरता 
येर् ूशकतो.  

4. पेरं्टर्ट अरँ्टोनी ला त्याच्या कामाचा योग्य प्रततसाद दया तसेच आपल्या 
्गकनायझशेन सिुा पेरं्टर्ट अरँ्टोनीच्या कामाबद्दल सांगा.पेरं्टर्ट 
प्रोफेशनल्स हे पेरं्टर्टची सव्हीस देत असतात.त्यामळेु त्यांना आपल्या 
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क्लायरं्टचा प्रततसाद त्यांच्या सधुारिेसाठी उपयकु्त ठरतो र् 
सशंोधकास योग्य सस्ट्व्हकस लमळत.े   

रामा आपि हे फार महत्त्र्ाचे सल्ल े ददलेले आहेत.आपले वर्चार सर्क 
सशंोधकांना फार फायदेशीर ठरतील. तसेच नर्ीन पेरं्टर्ट अरँ्टोनीना सिुा 
आपले वर्चार पथदशकक मागकदशकन करतील यात शकंाच नाही. 

आपि रे्ळातरे्ळ काढून आपले कायदेवर्र्यक र् पेरं्टर्ट प्रोसेस वर्र्यक 
ज्ञान सपंन्न अशी मलुाखत ददल्याबद्दल सर्क र्ाचकांच्या र्तीने मी आपला 
आभारी आहे. 
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१९. िस्ट्तुस्स्ट्ितीचा आढािा 
 आपिस प्रत्येक देशासाठी र्ेगर्ेगळे पेरं्टर्ट फाईल करारे् लागत.े 

 म्हिज ेआपि भारत पेरं्टर्ट फाईल केले तर त ेअमेररकेत क्रकंर्ा 
जमकन मध्ये आपोआप फाईल होईल अस ेनाही. आपिस परत त े
हव्या त्या देशात फाईल करार्े लागत.े 

 प्रत्यके देशात पेरं्टर्टसाठीचे तनयम थोड ेफार र्ेगळे आहेत. 

 जसे पेरं्टर्टचा कालार्धी काही देशात बदलतो. : ्स्ट्स्ट्रया : १५ 
र्र् े ,ब्राझील : १६ र्र् े,बेस्ट्ल्जयम :२० र्र् े

 आपल्या पेरं्टर्ट ची मदुत सपंल्यानतंर त े ररन्य ू करारे् लागत े
त्यसाठी परत फी भरून त्या पेरं्टर्टची मदुत र्ाढ करत येत ेपि 
ही खचचकक प्रोसेस आहे. 

 जर आपि आपले पेरं्टर्ट ररन्यअुल केले नाही तर त्याचे पेरं्टर्ट 
सरंक्षि नाहीसे होत.े  
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२०. टर्टप्स 

 इंर्टलँक्च्यअुल प्रॉपर्टीचा अचधकार फक्त घेर्नू उपयोग नाही 
त्याचा र्ापर करिे जास्त फायदेशीर आहे. 

 आपले अचधकार आपल्या व्यर्सायास सरंक्षि देण्यास र् 
व्यार्सातयक स्पधेत आपिस स्पधककांपेक्षा जास्त फायदा लमळर्नू 
देण्यात उपयोगात येर् ूशकतात. 

 आपल्या हक्काचंा जोपयांत आपि र्ापर करत नाही तोपयांत 
त्याचा काही उपयोग नाही आणि हक्कांचा र्ापर म्हिजे जो 
कोिी आपल्या हक्कांर्र गदा आिेल त्यार्र कायदेशीररीत्या 
कारर्ाई करिे. 

 आपल्या हक्कांचा कोिी गरैर्ापर केल्यास आपि त्यास कोर्टाकत 
खर्टला भरू शकतो तो आपले नकुसान भरून घेर् ूशकतो. 

 कोितीही कायदेशीर गोष्र्ट करण्याच्या आधी प्रोफेशनल 
सल्लागाराचा सल्ला जरून घ्यार्ा.  
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२१.टांर्ट  क्चुअ  प्रॉपर्टी 
सांरक्षिाचा ाद्देश 

• कलात्मक र् नावर्न्यपिूक कलाकारांना र् सशंोधकांना लाभदायक 
तनिकय घेर्नू त्यांना प्रोत्सादहत करिे. 

• कलाकारांना ्क्रफलशयल मान्यता प्राप्त करून देिे. 

• महत्त्र्ाच्या मादहतीचा एकत्रीतपिे साठा र् जपिकू करिे. 

• देशातील औदयोचगक र् सांस्कृततक प्रगतीस चालना देिे र् 
स्थातनकांना र् त्यांचा व्यर्सायास अनेकप्रकारे सरंक्षि देिे. 

• देशपातळीर्र तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीर्र ही इंर्टलेक्चअुल 
प्रॉपर्टी सरंक्षिाची काळजी घेतली जात.े 
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२२. िल्ड टांर्ट  क्चुअ  प्रॉपर्टी 
ऑगकनायझेशन 

• र्ल्ड इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी ्गकनायझशेन ही ससं्था यनुायरे्टड 
नेशन्सच्या पढुाकाराने १९६७ मध्ये स्थावपत करण्यात आली आहे. 
याचे मखु्यालय स्ट्जनेव्हा स्ट्स्र्त्झलांड येथे आहे. 

• ही ससं्था जगभरातील इंर्टलँक्चुअल कायदयाच ेसरंक्षि र् प्रसार 
आणि प्रबोधन करण्याच्या उद्देशाने स्थावपत केली आहे. 

• यास WIPO असेही सबंोधले जात.ेजगभरातील IP ्क्रफसेस 
यांना एकबत्रतपिे बांधून मदहती र् प्रोसेस सरुळीतपिे पार 
पडण्यास मदत करत.े 

 

• ही ससं्था जगभरातील इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी कायदेवर्र्यक र् 
देर्ािघेर्ाि वर्र्यक कामकाजार्र लक्ष ठेर्त.े 
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• या ससं्थेदर्ारा पेरं्टर्ट कॉपीराईर्ट र् सबंधंीत वर्र्यर्र मादहतीपर 
सदर्टकक्रफकेशन कोसेस परुर्ले जातात यातील काही बेलसक कोसेस 
मोफतसिुा उपलब्द आहेत याची परीक्षा ददल्यार्र आपिास र्ल्ड 
इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी ्गकनायझर दर्ारा सदर्टकक्रफकेर्ट लमळत.े.   

• WIPO कॉपीराईर्ट ट्रेंर्टी ही ससं्था कॉपीराईर्ट सबंचधत जागततक 
कायदेमडंळ म्हिून काम पाहत.े  

• तसेच WIPO यादर्ारे कॉपीराईर्ट कायदयात सधुारिा केली जात े
,जसे क्रक सोफ्र्टर्ेअर प्रोग्रमचा कॉपीराईर्ट ,डार्टाबेस कॉपीराईर्ट या 
सारख्या आधुतनक ततं्रज्ञान असलेल्या कॉपीराईर्टबद्दल कायदे 
ठरवर्त.े 

• WIPO चे डडजीर्टल कॉपीराईर्ट मध्ये मोठे योगदान आहे.ज्या 
गोष्र्टी बेरेन्स तत्र्ात बसत नाहीत तरीही कॉपीराईर्ट करिे 
गरजेचे आहेत. अशा गोष्र्टींचा अभ्यास करून त्या सबंचधत 
जागततक दजाकचे कायदे बनवर्ले जातात. 

• WIPO ची सपंिूक जागततक मदहतीची र्ेबसाईर्ट इ www.wipo.int 

• WIPO ची कोसेस परुर्िारी ससं्थाचललत र्बेसाईर्ट : 
www.wipo.int/academy/en/ 
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२३. महत्िाच्या ल ांक्स 

 इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी भारत ्क्रफस: http://www.ipindia.nic.in 

 यनुायरे्टड स्रे्टर्टस परंे्टर्ट ्क्रफस : www.uspto.gov 

 र्ल्ड इंर्टलँक्चअुल प्रॉपर्टी ्गकनायझेशन : www.wipo.int 

 अचधकृत पेरं्टर्ट शोध  :http://patentscope.wipo.int/ 

 कॉपीराईर्ट भारत ्क्रफस: http://copyright.gov.in/Default.aspx 

 कॉपीराईर्ट य ुएस: http://www.copyright.gov/ 

 टे्रडमाकक  भारत ्क्रफस: 

http://ipindia.nic.in/tmr_new/default.htm 

 गगुल पेरं्टट्स : www.google.com/patents 

 भारतीय भौगोललक प्रोरे्टक्शन : http://ipindia.nic.in/girindia/ 

 ई पेरं्टर्ट फाईल : http://ipindiaonline.gov.in/epatentfiling 

 

 

 

 

 

http://www.ipindia.nic.in/
http://www.ipindia.nic.in/
http://www.ipindia.nic.in/
http://www.uspto.gov/
http://www.wipo.int/
http://patentscope.wipo.int/
http://copyright.gov.in/Default.aspx
http://www.copyright.gov/
http://ipindia.nic.in/tmr_new/default.htm
http://www.google.com/patents
http://ipindia.nic.in/girindia/
http://ipindiaonline.gov.in/epatentfiling
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भारतीय पेर्टांर्ट ऑक्रफस पत्ताइ 

पेरं्टट्स, डडझाईन , ट्रेंड माक्सक ्क्रफस , बौविक सपंदा भर्न  
अन्तोप दहल ,S.M रोड ,मुबंई. ४०००३७  
फोन  : 022-24132735, फँक्स : 022-24123322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कॉमसक आणि इंडस्ट्री मंत्रालय 

कंट्रोलर जनरल पेरं्टर्ट डडझाईन टे्रडमाकक  ्क्रफस 

पेरं्टर्ट ्क्रफस (डडझाईन सह) 
कलकत्ता,ददल्ली,चने्नई,मुंबई 

टे्रडमाकक  रस्ट्जस्ट्री ्क्रफस 
कलकत्ता,ददल्ली,चने्नई,मुंबई,अहमदाबाद  

भौगोललक चचन्ह रस्ट्जस्ट्री ्क्रफस 
कलकत्ता,ददल्ली,चने्नई,मुंबई,अहमदाबाद  

भौगोललक चचन्ह रस्ट्जस्ट्री ्क्रफस 
चने्नई  

नँशनल इस्ट्न्स्र्टट्यूर्ट ्फ इंर्टलेक्चुअल प्रॉपर्टी 
मँनेजमेंर्ट , नागपूर  

पेरं्टर्ट मदहती ्क्रफस 
नागपूर  
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२४. सांदभक 
• पसु्ट्तके : 

 Enforcing Intellectual Property Rights- Jane 
Lambert. 

 The Law and Commercial usage of Patents 
,Designs and Trademarks- Kenneth Swan. 

 Intellectual Property Law- Jennifer Davis. 

 The bright idea handbook : Michael Gardner 

• िेिसाईर्ट रेफरन्स : 

 www.wipo.int 

 www.uspto.gov 

 www.ipindia.nic.in 

 

http://www.wipo.int/
http://www.uspto.gov/
http://www.ipindia.nic.in/
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पेटंट अप्लिकेशन फॉर्म  

भारत सरकार 



FORM 1 
THE PATENTS ACT 1970 

(39 of 1970) 

& 

The Patents Rules, 2003 

APPLICATION FOR GRANT OF PATENT 
(See section 7, 54 & 135 and rule 20(1)) 

(FOR OFFICE USE ONLY) 

 

Application No: 

Filing Date: 

Amount of Fee Paid: 

CBR No: 

Signature  

1. APPLICANT(S) 

Name Nationality Address 

   
 

2. INVENTOR(S) 

Name Nationality Address 

   
 

3. TITLE OF THE INVENTION 

4. ADDRESS FOR CORRESPONDENCE OF 

APPLICANT/AUTHORISED PATENT AGENT IN 

INDIA 

Telephone No. 

Fax No. 

Mobile No. 

E-mail: 

5. PRIORITY PARTICULARS OF THE APPLICATION(S) FILED IN CONVENTION 

COUNTRY 

 

Country  Application 

Number 

Filing Date Name of the 

Applicant 

Title of the 

Invention 

     
 

6. PARTICULARS FOR FILING PATENT COOPERATION TREATY (PCT) 

NATIONAL PHASE APPLICATION 

International application number. International filing date as allotted by the 

receiving office. 

  
 

7. PARTICULARS FOR FILING DIVISIONAL APPLICATION 

Original (first) application number. Date of filing of Original (first) application 

  
 

8. PARTICULARS FOR FILING PATENT OF ADDITION 

Main application/patent number. Date of filing of main application 

  
 

9. DECLARATIONS: 

(i) Declaration by the Inventor(s) 

   I/We, the above named inventor(s) is/are the true & first inventor(s) for this invention and 

declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative. 

 

(a) Date___________ 

(b) Signature(s) of the inventor(s) 

(c) Name(s) 

(ii) Declaration by the applicant(s) in the convention country 

   I/We, the applicant(s) in the convention country declare that the applicant(s) herein is/are 



my/our assignee or legal representative. 

(a) Date___________ 

(b) Signature(s) 

(c) Name(s) of the signatory 

(iii) Declaration by the applicant(s): 

I/We, the applicant(s) hereby declare(s) that: - 

 I am/we are in possession of the above-mentioned invention. 

 The provisional/complete specification relating to the invention is filed with this 

application. 

 The invention as disclosed in the specification uses the biological material from 

India and the necessary permission from the competent authority shall be 

submitted by me/us before the grant of patent to me/us. 

 There is no lawful ground of objection to the grant of the Patent to me/us. 

 I am/We are the assignee or legal representative of true & first inventors. 

 The application or each of the applications, particulars of which are given in Para- 

5 was the first application in convention country/countries in respect of my/our 

invention.  

 I/We claim the priority from the above mentioned application(s) filed in 

convention country/countries and state that no application for protection in respect 

of the invention had been made in a convention country before that date by me/us 

or by any person from which I/We derive the title. 

 My/our application in India is based on international application under Patent 

Cooperation Treaty (PCT) as mentioned in Para-6. 

 The application is divided out of my/our application, particulars of which are 

given in Para-7, and pray that this application may be treated as deemed to have 

been filed on ________ under sec.16 of the Act.  

 The said invention is an improvement in or modification of the invention 

particulars of which are given in Para-8. 

10. Following are the attachments with the application: 

(a) Provisional specification / Complete specification 

(b) Complete specification (in conformation with the international application) / as amended 

before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies), No. 

of pages ______, No. of claims_________ 

(c) Drawings (in conformation with the international application)/as amended before the 

International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies), No. of sheets 

___________ 

(d) Priority documents 

(e) Translation of priority document/Specification/International Search Report 

(f) Statement and undertaking on Form 3 

(g) Power of Authority 

(h) Declaration of inventorship on Form 5 

(i) Sequence listing in electronic form 

(j) ……………………………………….. 

Fee Rs……………………………. in Cash/Cheque/Bank Draft bearing no………………… 

Date………………….. on ……………………… Bank. 

I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge, information and belief the facts and 



matters stated herein are correct and I/We request that a patent may be granted to me/us for the 

said invention.  

 

Dated this …………………. day of………………20……. 

Signature: -  

Name: 

To, The Controller of Patents 

The Patent Office, at………. 

 

Note:- *Repeat boxes in case of more than one entry. 

*To be signed by the applicant(s) or by authorized registered patent agent otherwise where 

mentioned.  

*Tick ( )/cross (x) whichever is applicable/not applicable in declaration in para-9. 

*Name of the inventor and applicant should be given in full, family name in the beginning. 

*Complete address of the inventor and applicant should be given stating the postal index 

no./code, state and country.  

*Strike out the column(s) which is/are not applicable.  

*For fee: See First Schedule. 

 



इंटलेक्च्युअल प्रॉपटी आणि पेटंट्स.  
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PTO/SB/16 (03‐13) 
Approved for use through 01/31/2014. OMB 0651‐0032 

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE 
Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number 

PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT COVER SHEET – Page 1 of 2 
This is a request for filing a PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT under 37 CFR 1.53(c). 

Express Mail Label No. ______________________________________________________________ 

INVENTOR(S) 

Given Name (first and middle [if any]) Family Name or Surname 
Residence 

(City and either State or Foreign Country) 

Additional inventors are being named on the __________________ separately numbered sheets attached hereto. 

TITLE OF THE INVENTION (500 characters max): 

Direct all correspondence to: CORRESPONDENCE ADDRESS 

The address corresponding to Customer Number: 

OR 
Firm or 
Individual Name 

Address 

City State Zip 
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The invention was made by an agency of the United States Government or under a contract with an agency of the United States Government. 

No. 

Yes, the invention was made by an agency of the U.S. Government. The U.S. Government agency name is: __________________________ 

Yes, the invention was made under a contract with an agency of the U.S. Government. The name of the U.S. Government agency and 
Government contract number are: ____________________________________________________________________________________ 

WARNING: 

Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may 
contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card 
numbers (other than a check or credit card authorization form PTO‐2038 submitted for payment purposes) is never required by 
the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to 
the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting 
them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after 
publication of the application (unless a non‐publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) 
or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the 
application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization 
forms PTO‐2038 submitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly 
available. 

SIGNATURE __________________________________________________________ DATE _________________________ 
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(if appropriate) 
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Privacy Act Statement 

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your 
submission of the attached form related to a patent application or patent.  Accordingly, pursuant to the 
requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 
35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which 
the information is used by the U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission 
related to a patent application or patent.  If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and 
Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination 
of proceedings or abandonment of the application or expiration of the patent.  

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses: 

1. 	 The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of 
Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C 552a).  Records from this system of 
records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these 
records is required by the Freedom of Information Act. 

2. 	 A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting 
evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in 
the course of settlement negotiations. 

3. 	 A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress 
submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has 
requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record. 

4. 	 A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency 
having need for the information in order to perform a contract.  Recipients of information shall be 
required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 
552a(m). 

5. 	 A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this 
system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World 
Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty. 

6. 	 A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for 
purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act 
(42 U.S.C. 218(c)). 

7. 	 A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General 
Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that 
agency’s responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, 
under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906.  Such disclosure shall be made in accordance with the 
GSA regulations governing inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or 
Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about individuals. 

8. 	 A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either 
publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 
U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine 
use, to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the 
proceedings were terminated and which application is referenced by either a published application, an 
application open to public inspection or an issued patent.  

9. 	 A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local 
law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or 
regulation. 
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No.F.                             
GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
(DEPARTMENT. OF EDUCATION) 

 
 Copyright Office 
 B-2/W-3, Curzon Road Barracks 
 K.G. Marg, New Delhi – 110001 
 Tel : (011) 23382458; 23382549 Ext.31 
 
 Dated the  
 
To 
 
  
  
  
  
  
  
 
Sir/Madam, 
 
 Would you kindly refer to your letter dated …………………… enquiring about the 
procedure for the registration of Copyrights. 
 
2. Section 44 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) provide for the registration of all 
works in which copyright subsists. 
 
3. Chapter IV of the Copyright Rules, 1956 sets out the procedure for the registration 
of a work.  These Rules have been amended by the Ministry of Human Resource 
Development (Department of Education) Notification No.GSR 602(E) published in the 
Gazette of India (extraordinary) Part III, Section 3, Sub Section (i) dated 10-8-1984, copies 
of the Act and Rules can be obtained from the Manager of Publications, Publication 
Branch, Civil Lines, Delhi or his authorized dealers on payment.  (The Copyright Rules 
have been further amended vide Gazette Notification GSR(E) dated 27th April, 1992).  The 
procedure for registration is as follows: 
 
 a) Application for registration is to be made on Form IV (including Statement of 

Particulars and Statement of Further Particulars) as prescribed in the first schedule 
to the Rules, as amended; 

 b) Separate applications should be made for registration of each work; 
 c) Each application should be accompanied by the requisite fee prescribed in the 

second schedule to the Rules, as amended; and  
 d) The applications should be signed by the applicant and if he has an advocate in 

whose favour a Vakalatnama or Power of Attorney has been executed, should also 
be signed by the Advocate. 

 Each and every column of the Statement of Particulars and Statement of Further Particulars 
should be replied specifically. 
 



4. Both published and unpublished works can be registered.  Copyright in works published 
before 21st January, 1958, i.e., before the Copyright Act, 1957 came in force, can also be 
registered, provided the works are still in Copyright.  Three copies of published work may be sent 
along with the application.  If the work to be registered is unpublished, a copy of the manuscript 
has to be sent along with the application for affixing the stamp of the Copyright Office in profit of 
the work having been registered.  In case two copies of the manuscript are sent, one copy of the 
same duly stamped will be returned, while the other will be retained as far as possible in this office 
for record and will be kept confidential.  It would also be open to the applicant to sent only extracts 
from the unpublished work instead of the whole manuscript and ask for the return of the extracts 
after being stamped with the seal of the Copyright Office. 
 
5. When a work has been registered as Unpublished and subsequently is it published, the 
applicant may apply for changes in particulars entered in the Register of Copyright in Form V as 
prescribed in the first schedule to the Copyright Rules, 1958, along with the prescribed fee and in 
accordance with Rule 16 of the Copyright Rules, 1958. 
 
6. To facilitate reference, relevant extracts from the Copyright Act, 1957 and the Copyright 
Rules, 1958 as amended, along with a specimen copy of the Form IV are sent herewith.  
Applications may be made on plain paper in accordance with Form IV, as this office does not 
supply blank application forms.  A copy of the instructions for filling up the forms is also enclosed. 
 

Yours faithfully, 
 
 

Dy. Registrar of Copyrights 
Encls: As above. 



EXTRACT FROM THE COPYRIGHT RULES, 1958, AS AMENDED 
(See Rule 16) 

 
Form IV – Application for Registration of Copyright 

 
To 
 
 The Registrar of Copyrights 
 Copyright Office 
 New Delhi : 110001. 
 
Sir, 
 
 In accordance with Section 45 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), I hereby apply for 
registration of Copyright and request you that entries may be made in the Register of Copyrights in 
the enclosed Statement of Particulars sent herewith in triplicate. 
 
 I also send herewith duly completed Statement of further Particulars relating to the work. 

(for Literary, Dramatic, Musical and Artistic works only) 
 
2. In accordance with Rule 16 of the Copyright Rules, 1958, I have sent by prepaid 
registration post copies of this letter and of the enclosed Statement(s) to the other parties 
concerned, as shown below: 
 
Name and address of the parties     Date of dispatch 
 (1)         (2) 
 
 
 
[See columns 7, 11,12 and 13 of the Statement of Particulars and the party referred in Col.2(e) of 
the Statement of Further Particulars.] 
 
3. The prescribed fee has been paid, as per details below: 
 
4. Communications on this subject may be addressed to: 
 
5. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, no person, other than to whom 
a notice has been sent to as per paragraph 2 above any claim or interest or dispute to my 
copyright of this work or to its use by me. 
 
6. I hereby verify that the particulars given in this Form and in the Statement of Particulars and 
Statement of Further Particulars are true to the best of my knowledge, belief and information and 
nothing has been concealed therefrom. 
 

Yours faithfully, 
 
 

Signature of the applicant 
List of enclosures: 
 
Place: 
 
Date: 



Statement of Particulars 
(to be send in triplicate) 

 
1. Registration No. (to be filled in by the Copyright Office) 

 
2. Name, address & nationality of the Applicant: 

3. Nature of the Applicant’s interest in the 
Copyright of the work: 

4. Class and description of the work: 

5. Title of the work: 
 

6. Language of the work: 
 

7. Name, address & Nationality of the Author and 
if the author is deceased, the date of decease: 
 

8. Whether the work is published or unpublished: 
 

9. Year and Country of first publication 
Name, address and nationality of the publisher: 
 

10. Years and countries of subsequent publications 
if any and names, addresses and nationalities of 
the publishers: 
 

11. Names, addresses and nationalities of the owners 
of various rights comprising the copyright in the work 
and the extent of rights held by each, together with 
the particulars of assignments and licence, if any: 
 

12. Names, addresses and nationalities of other persons, 
if any authorized to assign or licence the rights 
comprising the copyrights: 
 

13. If the work is ‘Artistic’ the location of the original work 
including name and address and nationality of the 
person in possession of the work, (in case of an 
architectural work, the year of completion of the 
work should also be shown). 
 

13A If the work is an Artistic work which is used or is 
capable of being used in relation to any goods, the 
application should be include a certification from the 
Registrar of Trade Marks in terms of the proviso to 
Sub-Section (i) of Section 45 of the Copyright Act, 1957. 
 

14. Remarks, if any. 
Signature of the Applicant 

Place: 
Date: 



Statement of Further Particulars 
(to be sent in triplicate) 

 
(For Literary, Dramatic, Musical and Artistic works only) 

 
 
1. Is the work to be registered 
 
 (a) an original work? 

 (b) a translation of a work in the public domain? 

 (c) a translation of a work in which Copyright subsists? 

 (d) an adaptation of a work in the public domain? 

 (e) an adaptation of a work in which Copyright subsists? 

 
2. If the work is a translation or adaptation of a work in which Copyright subsists: 
 
 (a) Title of the original work 

 (b) Language of the original work 

 (c) Name, address and nationality of the author of the original 
  work and if the author is deceased, the date of decease: 

 (d) Name, address and nationality of the publisher, 
  if any or the original work 

 (e) Particulars of the authorization for a translation 
  or adaptation including the name, address and 
  nationality of the party authorizing: 

 
3. Remarks, if any. 
 
 

Signature 
Place: 
Date: 



Instructions for filling up the Statement of Particulars 
annexed to Form IV for the Registration of Copyrights 

 
Col.3:- State whether the applicant is the author or publisher of the work or whether he/she is 

the owner assignee or licence of any rights comprising the copyright in the work or 
whether he has any other interest in the work. 

Col.4:- State whether the work is ‘Literary work’ or ‘Dramatic Work’ or ‘Musical Work’ or 
‘Computer Software Work’ or ‘Artistic Work’ or ‘Cinematograph Film’ or ‘Sound 
Recording’ [see sub-section (i) of Section 13] 

 Describe in brief the nature of the work (i.e., Drama, Novel, Biography, Poems, Lectures, 
Opera, Painting, Engraving, Photograph, Disco taps, etc.) 

Col.5:- In regard to a work, a title must be given. 

Col.6:- If the work is in more than one language, all the languages should be shown. 

Col.7:- For the definition of Author see clause ‘d’ of Section 2.  Moreover irrespective of the 
person who gave the ideas or suggestions, the author is the person who has actually 
drawn or executed the work in question. 

Col.8:- For definition of the Publication, see Section 3 of the Act, and if the work is posthumous 
work, see sub-section (2) of Section 24. 

Col.9:- If a work is published simultaneously in more than one country, state particulars of 
countries in which it is published and the exact date of publication (and not merely the 
year of publication in each country.  For meaning of simultaneous publication see 
Section 5). 

Col.10:- In case of subsequent publication, state briefly the changes, if any, made in the first 
publication. 

Col.11:- For the rights comprising the Copyright, see Section 14, if the rights are owned 
separately by different persons the rights of each person should be stated separately, 
including the extent of rights held by each person.  In the case of a ‘Cinematograph Film’ 
or Sound Recording’ also state full particulars (viz. full names, addresses and 
nationalities) of the owners of Copyright of the work recorded in the Sound Recording like 
the composers, lyricists, story writers, etc.) 

Col.12:- State the Particulars of the parsons other than those mentioned in Col.11, authorized to 
assign or licence the rights comprising the copyrights, if any. 

Col.13:- State where and with whom the original work is located.  This information is required to 
be supplied in case of artistic work as defined in Section 2(c). 

Col.13A: In case an artistic work is used or capable of being used in relation to any goods, a 
Search Certificate from the Trade Marks Registry u/s 45(1) of the Copyright Act, 1957 as 
amended from time to time, has to be procured, and enclosed with the application for 
registration of coyright. 

 
NOTE: (i) BEFORE SUBMITTING APPLICATION, PLEASE ENSURE THAT ALL COLUMNS 

OF THE APPLICATION HAVE BEEN DULY FILLED. 
 
 (ii) THE APPLICANTS/THEIR LEGAL REPRESENTATIVES MAY VISIT COPYRIGHT 

OFFICE BETWEEN 2.30 PM TO 4.00 PM ON EACH WORKING DAY. 



GOVERNMENT OF India 
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(Deptt. of Education) 
 

COPYRIGHT OFFICE 
 
 Second schedule to the Copyright Rules, 1958 (as amended from time to time) enlisting 
various fees payable under the Copyright Act, 1957 has been revised w.e.f. 10th May, 1995. 
 
 You are requested to pay fee (as applicable) as per the revised schedule given below: 
 
SECOND SCHEDULE 
 
1. For a licence to republish a Literacy, Dramatic Musical 

or Artistic work (Section 31, 31-A and 32-A) 
 

Rs.400/- per work 

2. For licence to republish a Cinematograph Film (Section 31) 
 

Rs.600/- per work 

3. For a licence to republish a sound recording (Section 31) 
 

Rs.400/- per work. 

4. For a licence to perform an Indian work in public or to 
communicate the work to the public by Broadcast (Section 31) 
 

Rs.200/- per work 

5. For an application for a licence to produce and publish 
a translation of a Literary or Dramatic work in any Language 
(Section 32 and 32-A) 
 

Rs.200/- per work 

6. For an application for registration of copyright in a 
 

 

 (a) Literacy, Dramatic, Musical or Artistic Work 
 

Rs.50/- per work 

 (b) Provided that in respect of a Literary or Artistic work 
which is used or is capable or being used in relation 
to any goods (Section 45) 

 

Rs.400/- per work 

7. For an application for change in particular of copyright 
entered in the Register of Copyrights in respect of a: 
 

 

 (a) Literacy, Dramatic, Musical or Artistic Work 
 

Rs.50/- per work 

 (b) Provided that in respect of a Literary or Artistic work 
which is used or is capable or being used in relation 
to any goods (Section 45) 

 

Rs.200/- per work 

8. For an application for registration of Copyright in a  
Cinematograph Film (Section 45) 
 

Rs.600/- per work. 

9. For an application for registration of change in 
particulars of copyright entered in the Register 
of Copyrights in respect of Cinematograph Film 
Section (45) 
 

Rs.400/- per work 

10. For an application for registration of copyright in a 
Sound Recording (Section 45) 

Rs.400/- per work. 



11. For an application for registration of changes in 
particulars of copyright entered in the Register of 
Copyrights in respect of Sound Recording (Section 45) 
 

Rs.200/- per work. 

12. For taking extracts from the Indexes (Section 47) 
 

Rs.20/- per work. 

13. For taking extracts from the Register of Copyrights 
(Section 47) 
 

Rs.20/- per work. 

14. For a certified copy of an extract from the Register 
of Copyrights of the Indexes (Section 47) 
 

Rs.20/- per work 

15. For a certified copy of any other public document 
in the custody of the Registrar of Copyrights or 
the Copyright Board. 
 

Rs.20/- per work. 

16. For an application for prevention of importation 
of infringing copies (Section 53) 
 

Rs.400/- per work 
per place of entry 

 
It may be noted that members of public may visit Copyright Office on each working day between 
2:30 p.m. to 4:00 p.m. 
 



ज्ञान हीच प्रॉपर्टी : पेरं्टट्स – कॉपीराईर्ट – टे्रडमाकक    
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EXTERNAL BOOST OF PROCESSING 
THROUGH A DATA PROCESSING DEVICE 

FIELD OF TECHNOLOGY 

[0001] This disclosure relates generally to data processing 
devices and, more particularly, to externally boosting pro 
cessing through a data processing device. 

BACKGROUND 

[0002] A data processing device (e.g., a personal computer, 
a laptop computer, a notebook, a netbook, an ultrabook, a 
mobile device such as a mobile phone) may be limited in 
processing capability by a processor (e. g., Central Processing 
Unit (CPU)) thereof. In order to boost processing capability 
(e. g., graphics capability), a user of the data processing device 
may have to make a motherboard level modi?cation in hard 
ware in order to accommodate a supplementary processor 
(e.g., a graphics processor in a graphics card) by providing, 
for example, a Peripheral Component Interconnect Express 
(PCIe) interface or an Advanced Graphics Port (AGP). Even 
when the aforementioned interfaces are provided in the moth 
erboard, the user (or, service personnel) may have to manu 
ally insert the graphics card into an appropriate slot of the 
motherboard, which may prove to be tedious. 

SUMMARY 

[0003] Disclosed are a method, a device and/or a system of 
externally boosting processing through a data processing 
device. 
[0004] In one aspect, a method includes providing a non 
motherboard level Input/ Output (I/O) interface in a data pro 
cessing device including a processor communicatively 
coupled to a memory, and providing a driver component of an 
external processor in the memory of the data processing 
device and/ or a memory associated with the external proces 
sor. The method also includes installing the driver component 
in the data processing device to render the data processing 
device compatible with the external processor, and coupling 
the external processor to the data processing device through 
the non-motherboard level I/O interface to provide boosting 
of processing through the data processing device, thereby 
dispensing with a need to make a motherboard level modi? 
cation in the data processing device therefore. 
[0005] In another aspect, a system includes a data process 
ing device and an external processor. The data processing 
devices includes a memory, a processor communicatively 
coupled to the memory, and a non-motherboard level I/O 
interface. The external processor includes a memory associ 
ated therewith. The memory of the data processing device 
and/or the memory associated with the external processor 
include a driver component of the external processor therein. 
The driver component is installed in the data processing 
device to render the data processing device compatible with 
the external processor. The external processor is con?gured to 
be coupled to the data processing device through the non 
motherboard level I/O interface to provide boosting of pro 
cessing through the data processing device, thereby dispens 
ing with a need to make a motherboard level modi?cation in 
the data processing device therefore. 
[0006] In yet another aspect, a system includes a data pro 
cessing device and an external processing boosting device. 
The data processing device includes a memory, a processor 
communicatively coupled to the memory, and a non-mother 
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board level I/O interface. The external processing boosting 
device includes an external processor having a memory asso 
ciated therewith. The memory associated with the external 
processor includes a driver component of the external proces 
sor stored therein. When the external processing boosting 
device is coupled to the data processing device through the 
non-motherboard level I/O interface, device information of 
the external processing boosting device is read through an 
operating system executing on the data processing device in 
conjunction with the processor thereof. 

[0007] The operating system of the data processing device 
in conjunction with the processor thereof is con?gured to 
assign a unique identi?er to the external processing boosting 
device following the reading of the device information. The 
driver component is loaded from the memory associated with 
the external processor into the memory of the data processing 
device following the assignment of the unique identi?er. The 
driver component is con?gured to be installed from the 
memory of the data processing device to enable identi?cation 
of the external processor during a subsequent coupling 
thereof to the data processing device through the non-moth 
erboard level I/O interface, thereby enabling the external 
processing boosting device to provide boosting of processing 
through the data processing device, with a need to make a 
motherboard level modi?cation in the data processing device 
therefore being dispensed with. 

[0008] The methods and systems disclosed herein may be 
implemented in any means for achieving various aspects, and 
may be executed in a form of a machine-readable medium 
embodying a set of instructions that, when executed by a 
machine, cause the machine to perform any of the operations 
disclosed herein. Other features will be apparent from the 
accompanying drawings and from the detailed description 
that follows. 

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS 

[0009] The embodiments of this invention are illustrated by 
way of example and not limitation in the ?gures of the accom 
panying drawings, in which like references indicate similar 
elements and in which: 

[0010] FIG. 1 is a schematic view of a data processing 
device, according to one or more embodiments. 

[0011] FIG. 2 is a schematic view of an external processor 
of FIG. 1, according to one or more embodiments. 

[0012] FIG. 3 is a schematic and a perspective view of an 
example external processing boosting device including the 
external processor of FIG. 1. 

[0013] FIG. 4 is a schematic and a perspective view of an 
example external processor of FIG. 1 having a heat sink 
associated therewith. 

[0014] FIG. 5 is a schematic view of an example data pro 
cessing device of FIG. 1 with the external processor being 
coupled thereto through a ThunderboltTM interface. 

[0015] FIG. 6 is a process ?ow diagram detailing the opera 
tions involved in externally boosting processing through the 
data processing device of FIG. 1, according to one or more 
embodiments. 

[0016] Other features of the present embodiments will be 
apparent from the accompanying drawings and from the 
detailed description that follows. 
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DETAILED DESCRIPTION 

[0017] Example embodiments, as described below, may be 
used to provide a method, a device and/or a system of exter 
nally boosting processing through a data processing device. 
Although the present embodiments have been described with 
reference to speci?c example embodiments, it will be evident 
that various modi?cations and changes may be made to these 
embodiments without departing from the broader spirit and 
scope of the various embodiments. 

[0018] FIG. 1 shows a data processing device 100, accord 
ing to one or more embodiments.An example data processing 
device 100 may include but is not limited to a desktop com 
puter, a laptop computer, a notebook computer, a netbook, an 
ultrabook, a tablet and a mobile device such as a mobile 
phone. In one or more embodiments, data processing device 
100 may include a processor 102 (e.g., Central Processing 
Unit (CPU), Graphics Processing Unit (GPU)) communica 
tively coupled to a memory 104, processor 102 being con?g 
ured to address storage locations in memory 104. In one or 
more embodiments, memory 104 may include a volatile 
memory (e.g., Random Access Memory (RAM)) and/ or a 
non-volatile memory (e. g., Read-Only Memory (ROM), hard 
disk). 
[0019] In one or more embodiments, output data associated 
with processing through processor 102 may be input to a 
multimedia processing unit 126 con?gured to perform encod 
ing/decoding associated with the data. In one or more 
embodiments, the output of multimedia processing unit 126 
may be rendered on a display unit 110 (e.g., Liquid Crystal 
Display (LCD) display, Cathode Ray Tube (CRT) monitor) 
through a multimedia interface 1 08 con?gured to convert data 
to an appropriate format required by display unit 110. 

[0020] It is obvious that an operating system 106 may 
execute on data processing device 100. FIG. 1 shows operat 
ing system 106 as being stored in memory 104 (e.g., non 
volatile memory). In one or more embodiments, an interface 
112 coupled to processor 102 may be provided in data pro 
cessing device 100 to enable coupling of an external proces 
sor 180 thereto. Here, external processor 180 may be inter 
preted as an Input/ Output (I/O) device by processor 102. For 
example, interface 112 may be a high-speed I/O port (e.g., a 
Universal Serial Bus (USB) port or a ThunderboltTM port 
enabling coupling of external processor 180 through a corre 
sponding USB cable or ThunderboltTM cable). In one or more 
embodiments, external processor 180 may serve to boost 
processing (e.g., graphics processing) associated with data 
processing device 100. In one example embodiment, external 
processor 180 may be an external Graphics Processing Unit 
(GPU). Other processors are also within the scope of the 
exemplary embodiments discussed herein. 

[0021] FIG. 1 shows processor 102 as a CPU also interfaced 
with a motherboard level interface 122 (e.g., Peripheral Com 
ponent Interconnect Express (PCIe), Accelerated Graphics 
Port (AGP)) to enable coupling of a graphics card including a 
GPU. Utilization of motherboard level interface 122 may 
necessitate hardware-level modi?cation such as providing an 
appropriate slot (e.g., PCIe slot, AGP slot) on the mother 
board including processor 102. It is to be noted that the CPU 
example of processor 102 and motherboard level interface 
122 are merely to illustrate that the aforementioned mother 
board level interface 122 is an internal solution, in contrast to 
interface 112 that allows for an external processor 180 to be 
coupled (i.e., a non-motherboard level solution). 
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[0022] FIG. 2 shows a schematic of external processor 180, 
according to one or more embodiments. In one or more 

embodiments, external processor 180 may include a memory 
202 associated therewith, with memory 202 including a driver 
component 204 (a set of instructions). It is obvious that 
memory 202 may be external to external processor 180 in an 
alternate embodiment. In one or more embodiments, driver 
component 204 may be packaged with appropriate libraries to 
enable compatibility with operating system 106 associated 
therewith. In one or more embodiments, when external pro 
cessor 180 is coupled to interface 112 of data processing 
device 100, data processing device 100 may communicate 
with external processor 180 to read device information (e. g., 
through operating system 106 in conjunction with processor 
102) associated therewith. 
[0023] In one or more embodiments, following the reading 
of the device information, external processor 180 may be 
assigned a unique identi?er (e.g., through operating system 
106 in conjunction with processor 102). Then, in one or more 
embodiments, driver component 204 is loaded into data pro 
cessing device 100, following which driver component 204 
(and associated library ?les) may be installed in data process 
ing device 100. In an example embodiment, a user 150 of data 
processing device 100 may be prompted through operating 
system 106 to install driver component 204. 
[0024] In one or more embodiments, once driver compo 
nent 204 is installed in data processing device 100, external 
processor 180 may merely need to be plugged in for usual use 
thereof during subsequent times as ?le(s) associated with 
driver component 204 are saved in data processing device 100 
as system ?le(s) and detection of external processor 180 
merely is based on the unique identi?er assigned (and stored 
in data processing device 100). It is obvious that instructions 
associated with driver component 204 (and associated library 
?les) may be embodied in a non-transitory medium (e.g., 
Compact Disc (CD), Digital Video Disc (DVD)). The afore 
mentioned non-transitory medium may be readable through 
data processing device 100 and instructions associated with 
driver component 204 (and associated library ?les) execut 
able therethrough. It is to be noted that a hard drive is also an 
example of a non-transitory medium. For example, driver 
component 204 (and associated library ?les) may be available 
as a download from the Internet. After being downloaded to a 
hard drive of data processing device 100, driver component 
204 may then be installed therein. 

[0025] FIG. 3 shows external processing booster device 
300 (e.g., a graphics card) including external processor 180, 
according to one or more embodiments. In one or more 

embodiments, external processing booster device 300 may 
include external processor 180 (not shown because of being 
hidden within external device 300) having a heat sink 302 
(also shown in FIG. 4) associated therewith. Heat sink 302 
may allow for cooling of external processor 180 by dissipat 
ing heat generated therethrough into the surroundings. In 
FIG. 3, external processing booster device 300 is shown to 
include a mini USB/U SB connector and a USB connector 
(examples of interface 112) for illustrative purposes. The 
aforementioned connectors may enable coupling of a mobile 
phone 304 (example data processing device 100) to external 
processing booster device 300. 
[0026] The function of external processor 180 may not be 
limited to boosting processing in data processing device 100. 
The output of external processor 180 may also be coupled to 
a display unit 306 (e.g., same as display unit 110, different 
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display unit) in order to render data therefrom. For example, 
external processor 180 may be coupled to a television or a 
computer monitor through a DisplayPort (DP)/mini-DP inter 
face, High-De?nition Multimedia Interface (HDMI) inter 
face and the like. The aforementioned con?guration may 
enable external processing booster device 300 to utilize a 
processor (e.g., graphics processor) of mobile phone 304 
along with external processor 180 to provide High-De?nition 
(HD) video output (and/or gaming experience) on display 
unit 306. Thus, video processing and/or game content may be 
performed by both the processor of mobile phone 304 and 
external processor 180. 

[0027] FIG. 3 also shows an external power supply 308 
coupled to external processing booster device 300. Also, 
external processing booster device 300 may include a dock 
310 (e.g., a slot) to hold mobile phone 304 and/or charge a 
battery thereof. It is obvious that the USB connectors may 
directly be coupled to display unit 306 in order to render data 
thereon. Thus, external processing booster device 300 may, 
for example, serve as a graphics booster between data pro 
cessing device 100 (e. g., mobile phone 304) and display unit 
306. 

[0028] It is obvious that external processing booster device 
300 is not limited to the implementation discussed with 
regard to FIG. 3. FIG. 4 shows external processor 180 with 
heat sink 302 shown in more detail, according to one or more 
embodiments. Also, FIG. 4 shows two USB interfaces (402, 
404) for example purposes, one of which enables data transfer 
and the other being con?gured to receive power supply from 
data processing device 100. In another example embodiment, 
one USB interface 402 may be used to enable data transfer 
from external processor 180 to data processing device 100 
(e.g., processor 102) of FIG. 1, and the other USB interface 
404 may be used to enable data transfer from data processing 
device 100 (e.g., processor 102) to external processor 180. In 
yet another example embodiment, the use of USB 3.0 may 
enable bidirectional and high-speed data transfer between 
data processing device 100 (e.g., processor 102) and external 
processor 180. 

[0029] In the embodiments discussed in FIG. 3 and FIG. 4, 
the need for a fan to cool external processor 180 may be 
dispensed with by the use of heat sink 302 because of the 
open-air feature thereof. In one or more embodiments, the 
utilization of external processor 180 may enable performing 
of tasks associated with processor 102 and/ or distribution of 
tasks associated with processor 102 such that heating of data 
processing device 100 may be reduced. In one or more 
embodiments, external processor 180 may be advantageously 
utilized in the case of data processing device 100 with low 
processing power to boost processing performance thereof 
without resorting to internal hardware changes. Thus, user 
150 of data processing device 100 may play high-end games 
and/or enjoy videos without needing to change hardware 
therewithin. 

[0030] FIG. 5 shows an example embodiment of data pro 
cessing device 100 with external processor 180 being coupled 
thereto through a ThunderboltTM interface 502 (example 
interface 112). Here, external processor 180 may be powered 
through a ThunderboltTM cable. Also, data transfer discussed 
above may also occur through a ThunderboltTM cable. Thun 
derboltTM interface 502 may be a single interface or a multiple 
interface. In the case of two ThunderboltTM interfaces (e.g., 
ThunderboltTM interface 502) being used, one ThunderboltTM 
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interface may be utilized to power external processor 180 and 
the other ThunderboltTM interface may be utilized for data 
transfer. 

[0031] When external processor 180 is coupled to Thun 
derboltTM interface, external processor 180 may be recog 
nized either as a display interface or an interface analogous to 
a PCIe. Because of this, driver component 204 may be 
required to enable operating system 106 interpret external 
processor 180 appropriately. A display unit 504 (e.g., same as 
display unit 110, different display unit) may be coupled to 
external processor 180 through, for example, a DP/HDMI 
cable. The aforementioned implementation may also enable 
daisy-chain coupling of display units. FIG. 5 shows another 
display unit 506 being coupled to display unit 504 through a 
DP/HDMI cable. 

[0032] It is obvious that the USB/ThunderboltTM imple 
mentations discussed above should not be considered limit 
ing. Exemplary embodiments incorporate all kinds of USB 
standards such as USB 2.0, USB 3.0, Mini USB and Micro 
USB within the scope thereof. All current and/or future con 
nectors utilizing the USB protocol to interface between 
devices, ThunderboltTM ports, high-speed I/O interfaces, 
adapters utilized to couple to USB/ ThunderboltTM interfaces 
from other interfaces (e.g., ExpressCard® to USB 3.0) etc. 
are to be considered pertinent to the scope of the exemplary 
embodiments. The ports/ interfaces provided through external 
processor 180 are not limited to DP and HDMI. Others such 
as Digital Visual Interface (DVI) are also pertinent to the 
exemplary embodiments. Further, it is obvious that external 
processor 180 may be coupled to display unit 306 wirelessly 
in addition to wired means. 

[0033] FIG. 6 shows a process ?ow diagram detailing the 
operations involved in a method of externally boosting pro 
cessing through data processing device 100, according to one 
or more embodiments. In one or more embodiments, opera 

tion 602 may involve providing a non-motherboard level I/O 
interface (e.g., interface 112) in data processing device 100 
including processor 102 communicatively coupled to 
memory 104. In one or more embodiments, operation 604 
may involve providing driver component 204 of external pro 
cessor 180 in memory 104 of data processing device 100 and 
memory 202 associated with external processor 180. In one or 
more embodiments, operation 606 may involve installing 
driver component 204 in data processing device 100 to render 
data processing device 100 compatible with external proces 
sor 180. In one or more embodiments, operation 608 may then 
involve coupling external processor 180 to data processing 
device 100 through the non-motherboard level I/O interface 
to provide boosting of processing through data processing 
device 100, thereby dispensing with a need to make a moth 
erboard level modi?cation in data processing device 100 
therefore. 

[0034] Although the present embodiments have been 
described with reference to speci?c example embodiments, it 
will be evident that various modi?cations and changes may be 
made to these embodiments without departing from the 
broader spirit and scope of the various embodiments. For 
example, the various devices and modules described herein 
may be enabled and operated using hardware circuitry, ?rm 
ware, software or any combination of hardware, ?rmware, 
and software (e.g., embodied in a non-transitory machine 
readable medium). For example, the various electrical struc 
ture and methods may be embodied using transistors, logic 
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gates, and electrical circuits (e.g., Application Speci?c lnte 
grated Circuitry (ASIC) and/ or Digital Signal Processor 
(DSP) circuitry). 
[0035] In addition, it will be appreciated that the various 
operations, processes, and methods disclosed herein may be 
embodied in a non-transitory machine-readable medium and/ 
or a machine accessible medium compatible with a data pro 
cessing system (e.g., a system including data processing 
device 100), and may be performed in any order (e. g., includ 
ing using means for achieving the various operations). 
Accordingly, the speci?cation and drawings are to be 
regarded in an illustrative rather than a restrictive sense. 
What is claimed is: 
1. A method comprising: 
providing a non-motherboard level Input/ Output (l/O) 

interface in a data processing device including a proces 
sor communicatively coupled to a memory; 

providing a driver component of an external processor in at 
least one of the memory of the data processing device 
and a memory associated with the external processor; 

installing the driver component in the data processing 
device to render the data processing device compatible 
with the external processor; and 

coupling the external processor to the data processing 
device through the non-motherboard level l/O interface 
to provide boosting of processing through the data pro 
cessing device, thereby dispensing with a need to make 
a motherboard level modi?cation in the data processing 
device therefore. 

2. The method of claim 1, wherein when the driver com 
ponent is resident in the memory associated with the external 
processor and when the external processor is coupled to the 
data processing device, the method comprises at least one of: 

reading, through an operating system executing on the data 
processing device in conjunction with the processor 
thereof, device information of the external processor; 

assigning a unique identi?er to the external processor 
through the operating system in conjunction with the 
processor of the data processing device following the 
reading of the device information; 

loading the driver component from the memory associated 
with the external processor into the memory of the data 
processing device following the assignment of the 
unique identi?er; and 

installing the driver component from the memory of the 
data processing device to enable identi?cation of the 
external processor during a subsequent coupling thereof 
to the data processing device through the non-mother 
board level l/O interface. 

3. The method of claim 1, further comprising providing a 
heat sink associated with the external processor to enable 
cooling thereof. 

4. The method of claim 1, comprising providing one of a 
Universal Serial Bus (USB) based interface and a Thunder 
boltTM based interface as the non-motherboard level l/O inter 
face. 

5. The method of claim 1, wherein when the data process 
ing device includes a plurality of non-motherboard level l/O 
interfaces, the method comprises one of: 

utiliZing one non-motherboard level l/O interface to enable 
data transfer between the data processing device and the 
external processor and another non-motherboard level 
l/O interface to receive power supply from data process 
ing device; and 
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utilizing the one non-motherboard level l/O interface to 
enable data transfer from the external processor to the 
data processing device and the another non-mother 
board level l/O interface to enable data transfer from the 
data processing device to the external processor. 

6. The method of claim 1, comprising utiliZing the non 
motherboard level l/O interface to enable bidirectional and 
high-speed data transfer between the data processing device 
and the external processor. 

7. The method of claim 1, comprising at least one of: 
providing a capability to interface the external processor 

with a display unit to render data therefrom; and 
providing a capability to directly interface the non-moth 

erboard level l/O interface of the data processing device 
with the display unit in order to render data thereon. 

8. The method of claim 7, further comprising providing a 
capability to couple another display unit with the display unit 
in a daisy-chain con?guration. 

9. A system comprising: 
a data processing device comprising: 

a memory; 

a processor communicatively coupled to the memory; 
and 

a non-motherboard level l/O interface; and 

an external processor having a memory associated there 
with, at least one of the memory of the data processing 
device and the memory associated with the external 
processor including a driver component of the external 
processor therein, the driver component being installed 
in the data processing device to render the data process 
ing device compatible with the external processor, and 
the external processor being con?gured to be coupled to 
the data processing device through the non-motherboard 
level l/O interface to provide boosting of processing 
through the data processing device, thereby dispensing 
with a need to make a motherboard level modi?cation in 
the data processing device therefore. 

10. The system of claim 9, wherein when the driver com 
ponent is resident in the memory associated with the external 
processor and when the external processor is coupled to the 
data processing device, at least one of: 

device information of the external processor is read 
through an operating system executing on the data pro 
cessing device in conjunction with the processor thereof, 
a unique identi?er is assigned to the external processor 
through the operating system in conjunction with the 
processor of the data processing device following the 
reading of the device information, the driver component 
is loaded from the memory associated with the external 
processor into the memory of the data processing device 
following the assignment of the unique identi?er, and 
the driver component is installed from the memory of the 
data processing device to enable identi?cation of the 
external processor during a subsequent coupling thereof 
to the data processing device through the non-mother 
board level l/O interface. 

11. The system of claim 9, wherein the external processor 
further comprises a heat sink associated therewith to enable 
cooling thereof. 

12. The system of claim 9, wherein the non-motherboard 
level l/O interface of the data processing device is one of a 
USB based interface and a ThunderboltTM based interface. 
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13. The system of claim 9, wherein when the data process 
ing device includes a plurality of non-motherboard level l/O 
interfaces, one of: 

one non-motherboard level l/O interface is utilized to 
enable data transfer between the data processing device 
and the external processor and another non-motherboard 
level l/O interface is utilized to receive power supply 
from data processing device, and 

the one non-motherboard level l/O interface is utilized to 
enable data transfer from the external processor to the 
data processing device and the another non-mother 
board level l/O interface is utilized to enable data trans 
fer from the data processing device to the external pro 
cessor. 

14. The system of claim 9, wherein the non-motherboard 
level l/O interface of the data processing device is utilized to 
enable bidirectional and hi gh- speed data transfer between the 
data processing device and the external processor. 

15. The system of claim 9, wherein at least one of: 
the external processor is capable of being interfaced with a 

display unit to render data therefrom, and 
the data processing device is capable of directly interfacing 

with the display unit through the non-motherboard level 
l/O interface in order to render data on the display unit. 

16. The system of claim 15, further comprising another 
display unit coupled with the display unit in a daisy-chain 
con?guration. 

17. A system comprising: 
a data processing device comprising: 

a memory; 

a processor communicatively coupled to the memory; 
and 

a non-motherboard level l/O interface; and 
an external processing boosting device including an exter 

nal processor having a memory associated therewith, the 
memory including a driver component of the external 
processor stored therein, 
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wherein when the external processing boosting device is 
coupled to the data processing device through the non 
motherboard level l/O interface, device information of 
the external processing boosting device is read through 
an operating system executing on the data processing 
device in conjunction with the processor thereof, 

wherein the operating system of the data processing device 
in conjunction with the processor thereof is con?gured 
to assign a unique identi?er to the external processing 
boosting device following the reading of the device 
information, 

wherein the driver component is loaded from the memory 
associated with the external processor into the memory 
of the data processing device following the assignment 
of the unique identi?er, and 

wherein the driver component is con?gured to be installed 
from the memory of the data processing device to enable 
identi?cation of the external processor during a subse 
quent coupling thereof to the data processing device 
through the non-motherboard level l/O interface, 
thereby enabling the external processing boosting 
device to provide boosting of processing through the 
data processing device, with a need to make a mother 
board level modi?cation in the data processing device 
therefore being dispensed with. 

18. The system of claim 17, wherein the external process 
ing boosting device further comprises a heat sink associated 
with the external processor to enable cooling thereof. 

19. The system of claim 17, wherein the non-motherboard 
level l/O interface of the data processing device is one of a 
USB based interface and a ThunderboltTM based interface. 

20. The system of claim 17, wherein the non-motherboard 
level l/O interface enables bidirectional and high-speed data 
transfer between the data processing device and the external 
processor of the external processing boosting device. 

* * * * * 
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नावीन्यपणूक पसु्िकाला भरभरून प्रोत्साहन ददलाि याबद्दल 
धन्यवाद !  

सवकसामान्य लोकांसाठी साध्या रुपाि व मराठी भाषिे उपयकु्ि 
असे पसु्िक प्रकाशिि करण्यास मला आनदं होि आहे.  

पसु्िक शलदहण्यास मला माझे सपंणूक कुरंु्टब व शमत्रपररवार यांनी 
मोलाचे सहकायक केल ेआहे. त्यांनाच मी हे पसु्िक अशभमानाने 
अर्पकि करीि आहे. 

िसेच मला या उपक्रमाि सचचन तनकम,रामा ,धवल दवे यांची 
मदि व मार्कदिकन लाभले आहे, त्यांनी आपले र्वचार प्रकर्ट 
केल्याबद्दल मी त्याचंा जाहीर आभारी आहे. 

वाचकहो ,आपणस परंे्टट्स ,कॉपीराईर्ट ,टे्रडमाकक  याबाबि काही 
िकंा असल्यास जरूर कळवावे. मी आपणस मदि करण्याचा 
नक्कीच प्रयत्न करेन. 

आपण या पसु्िकाबाबि आपल्या प्रतिक्रक्रया नक्कीच कळवा. 
आपल्या सचूनांचा पसु्िक आणखीन सधुारण्यास व नवनवीन 
र्ोष्र्टी समार्वष्र्ट करण्यास नक्कीच फायदा होईल. 

आपले असचे मार्कदिकन लाभो दह सददच्छा ! 

- महेि सभंाजी जाधव 
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