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१. सांशोधनाचे 
सांरक्षि आणि सांिधधन 

सशंोधक हे आपले कष्ट ,वेळ, बदु्धिमत्ता यांचा वापर करून ननरननराळे 
शोध लावत असतात. त े शोध समाजाच्या उन्नतीसाठी व उत््ांतीच्या 
मार्ाावर मोलाची भमूमका ननभावतात. 

अशा शोधांचा लोकांपयतं उपयोर् होऊन काम सोपे व्हावे व यात अजूनही 
सधुारणा करून इतर लोक नवनवीन शोध करावेत यासाठी त्यांचा प्रचार 
व  प्रसार करणे महत्त्वाचे ठरत.े 

पेटंटची प्रोसेस या प्रक्र्येत मोलाची भमूमका ननभावत.े 

याद्वारे सशंोधकाला मोबदला म्हणून खास अधधकार ददले जातात जणेे 
करून त े त्याचा वापर आधथाकदृष््या करू शकतील , त्याबदल्यात ती 
सशंोधनावर आधाररत मदहती सपंणूा जर्ासमोर खुली केली जात.े 

अशा रीतीने काही वर्ाासाठी सशंोधक क्रकंवा त्याची कंपनी त्या शोधाचा  
पणुा फायदा घेव ू शकतो,बाकी सशंोधक या सशंोधनाचा आधार घेवनू 
अधधक चांर्ली प्रक्र्या शोध ूशकतात. 

सवासामान्य लोकांना या पासनू बनलेल्या उत्पादानामाफा त या शोधांचा 
नेहमीच्या जीवनात जीवन सखुकारक बनवण्यास मदत होत.े 

पेटंट ऑक्रफस मध्ये या सवा मादहतीचा साठा सरुक्षित राहतो. 
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अशा पितीने पेटंट च्या प्रोसेस मळेु जर्भरातील ज्ञानाचे सरंिण व 
सवंधान केले जात ेतसेच सशंोधनात्मक वतृ्तीला चालना ददली जात.े 

पेर्टांट्स म्हिजे काय? 

मखु्यतः पेटंट हे सशंोधनाच ेसरंिण करण्याच ेकाम करत.े 

पेटंट द्वारे सशंोधकाला त्याचे सशंोधन ठराद्धवक मयााददत कालावधीसाठी 
वापरण्याचे खास अधधकार ददले जातात. 

 

पेटंट हे शासनाने सशंोधकाला ददलेले मान्यताप्राप्त व अधधकृत दस्तावेज 
आहे. 

या कार्दपत्रामळेु जर कोणीही सशंोधकाच्या नकळत सशंोधनाची नक्कल 
करत असेल ,वापरत असेल ,द्धवकत असेल तर त्यास थांबद्धवण्याचे 
अधधकार सशंोधकास ममळतात. 
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सशंोधकांना हे अधधकार पेटंट अजा दाखल केल्यानतंरच्या तारखेपासनू पढेु  
२० वर्ांसाठी ममळतात. 

पेटंटचे यदुटमलटी पेटंट व डिझाईन पेटंट असे दोन मखु्य प्रकार पितात. 

यदुटमलटी पेटंट मध्ये फंक्शन ,प्रोसेस ,पित अशा र्ोष्टींचा समावेश होतो 
तर डिझाईन पटंेट मध्ये नवीन शपे ,साईझ व डिझाईन यांचा समावेश 
होतो. तसेच रोप्यांसाठीही वेर्ळे प्लांट पेटंट फाईल करू शकतो.  

कोित ेसांशोधन पेर्टांर्ट होऊ शकत?े 

पेटंट सादरीकरण करण्याच्या अर्ोदर आपणास हे मादहत हवे क्रक आपला 
शोध पेटंट होऊ शकेल क्रक नाही. 

आपले सशंोधन पेटंट होण्यासाठी त्यास खास अटींची व बाबींची पतूाता 
करणे र्रजचेे असत े. 

आपले सशंोधन जर पढुील र्टात बसत असेल तरच आपण त ेपेटंट करू 
शकतो.  

 एखादी र्ोष्ट करण्याची नवीन व वेर्ळी पित. 

 एखादा प्रश्न सोिवण्यासाठी तयार केला रे्लेला नाद्धवन्यपणूा व 
तांत्रत्रकदृष््या सिम मार्ा. 

 उपलब्ध उत्पादनात केलेली सधुारणा व त्याद्वारे ददलेली सदु्धवधा. 
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कोित्या गोष्टर्टीचे परे्टांर्ट होऊ शकत नाही ? 

 ज्या र्ोष्टी ननसर्ातःच उपलब्द आहेत त्या डिस्कव्हर केल्या 
जातात यास इन्व्हेंट म्हणत नाहीत. 

 जे मशीन ननसर्ााच्या ननयमांना बाधा पोहचवत असेल आणण 
मानवजातीस धोका ननमााण करत असेल. 

 सशंोधनात्मक प्रमेय, र्णणती पित, फॉम्युाला. 

 व्यवसाय करायची पित,ननयम, बौद्धिक कलाकृती ,खेळ 
खेळण्याची पित. 

 माणसाच्या अथवा प्राण्यांच्या शरीरावर करण्यात येणाऱ्या उपचार 
पिती. [नोंद :जर आपण एखादा उपचार करण्यासाठी तयार 
केलेले  उपकरण असेल तर त ेआपण पेटंट करू शकतो.] 

 रोप ,वनस्पती,प्राणी क्रकंवा इतर जीव याच्या उत्पादनाची जैद्धवक 
नसैधर्ाक पित.  
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२. सांशोधक बनण्याच्या महामागध : 
 मी सांशोधक होिारच !! 

पाश्िभमूी : इंटलेक्च्यअुल प्रॉपटी व पेटंट याबद्दल मदहती वाचून 
आपणास ही सशंोधक व्हावे असे वाटत असेल ना ! मर् त्यासाठी ‘मी 
सशंोधक होणारच’ ही खास लेखमाला पसु्तकामध्ये समाद्धवष्ट करण्यात 
आलेली आहे. 

सशंोधक होणे व पेटंट फाईल करणे ही स्टेप्स नी ममळणारी र्ोष्ट आहे 
त्यासाठी पररश्रम व ज्ञान ममळवण्याची िजद्द हवी.  
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यापढुील लेखमालेत आपण सशंोधक कसे बनावे व पेटंट कसे फाईल 
करावे याबाबत सद्धवस्तर मदहती घेवयूा. 

सशंोधक होण्यासाठीचा हा राजमार्ा तरुण द्धपढीसमोर एक वाट ननमााण 
करून देईल. याच मार्ाावरून जावनू आपण आपल्या देशात सशंोधन 
करून ननरननराळे शोध लावनू त्या ननर्िीत पेटं्स तयार करू शकतो. 
आपले ज्ञान व नवीन क्र्एदटव्ह द्धवचार यांना चालना देवनू त्याचा 
आपल्या जीवनात आधथाकदृष््या फायदाही ममळव ूशकतो. 

मर् चला माझ्या सोबत सफरीला.... 

लक्षात ठेिा पहहला कानमांत्र : 

 

• !de@s + Єxecution = Innovatioη. 

 

आपल्या जवळ फक्त एखदी नवीन कल्पना असनू चालत नाही त्याला 
कृतीची जोि देवनू त्या कल्पनेस पढेु नेऊन त्यावर काम करणे व ती 
कृतीत उतरवणे हे खरे सशंोधन ! 
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१] शोध म्हिजे सापडले 

आपल्या सभोवताली आपण रोजच्या जीवनात अनेक अिचणींशी सामना 
करत असतो.बऱ्याचदा त्या र्ोष्टी तशाच आहेत असे आपण समजत 
असतो व त्या बदलण्याचा प्रयत्न करीत नाही. 

आपणस जर प्रोब्लेम ददसलेच नाहीत तर आपण त ेसधुारणार कसे? 

तर पादहली पायरी आहे आपण रोज काम करत असणाऱ्या र्ोष्टीतील 
प्रोब्लेम्स शोधा..िोळस नजरेने... 
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बघा ना अर्दी आपला मोबाईल स््ीनवर आपणस काही तरी हवे असत े
पण त ेममळत नाही... प्रोब्लेम 

आपला िाटा अचानक नाहीसा होतो.. प्रोब्लेम.  

आपला कॉम्प्यटुर चाल ूहोण्यास फार वेळ घेतो.. प्रोब्लमे 

आपली रेल्वे पावसाळ्यात बदं पित.े. प्रोब्लेम.. 

आपली र्ािी कमी मायलेज देत.े.प्रोब्लेम... 

याच प्रोब्लेम्सची उकल म्हणजे एखादे पेटंट असत ेव एखादी र्ोष्ट अजून 
सलुभ करण्यासाठी आपणस र्रज असत ेती त्यावर सवा बाजूने द्धवचार 
करून सशंोधन करण्याची. असे आपल्या आजुबाजुला असणारे असखं्य 
प्रोब्लेम्स दटपायला चाल ूकरा..लरे्च आपली शोध मोहीम कामाला लावा. 
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२] कल्पनेच्या सीमा पार करा. 

आता आपण आपला प्रोब्लेम हेरला आहे आता त्यावर द्धवचार करुया. 
आपल्या अिचणींवर मात करण्यासाठी कोणकोणत्या उपाय योजना करत 
येतील व त्यासाठी काय काय करावे लारे्ल याचा द्धवचार करा. 
बऱ्याचदा एखादी र्ोष्ट पवूाापार चालत आलेली असत े व त्यात बदल 
अथवा सधुारणा करण्याचा कोणी प्रयत्नच केलेला नसतो त्यामळेु सवात्र 
सधुारणेस वाव असतो. 
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आता मकु्त द्धवचार करुया आपल्या कल्पनेच्या किा रंुदावा..समजा जर 
असे असेल तर आपण हा प्रश्न फार सुदंर रीतीने सोिव ू असे वाटत 
असेल तर त ेदटपनू ठेवा. 

आपल्या प्रश्नांवर सवा बाजूंनी द्धवचार करा. अनेक पयाायांवर द्धवचार 
करा.नवीन ततं्रज्ञान यात आपण कसे समाद्धवष्ट करू शकेन का यावर 
सिुा द्धवचार करा. 

द्धवचार करताना त्या प्रत्यिात उतरवताना काय अिचणी येतील याबाबत 
सध्यातरी द्धवचार करू नका. 

फक्त आपल्या मनाला व द्धवचारांना मकु्त क्रफरू द्या त ेनक्कीच काहीतरी 
नवीन द्धवचारधारा घेवनू परतील !! 

आपले प्रोब्लेम्स उत्तम रीतीने सोिवणारे एखादे चांर्ले प्रोिक्ट बाजारात 
उपलब्द आहे का त े पहा. जर असल्यास त्याचा वापर करून आपण 
आपला प्रश्न कसा सोिव ू शकतो त े पहा आणण जर असे कोणतचे 
उत्पादन माकेटमध्ये उपलब्द नसेल तर र्ोंधळून जाऊ नका.. 

चला मर् आपणच त ेप्रोिक्ट इन्व्हेन्ट करुया !! 

 

 

 

 

 



मी सशंोधक होणारच !  Page 12 

३] िगेळा विचार करा. 

अनेकदा आपण एखाद्या प्रश्नावर अर्दी दटद्धपकल पितीने द्धवचार करतो. 
आता त्यातनू बाहेर पिा. अर्दी नवीन द्धवचार करा. तोच प्रश्न आपण 
वेर्ळ्या पितीने कसा सोिव ूशकतो त ेपहा. 

आपले द्धवचार जर वेर्ळा द्धवचार करायला लार्ले तर अधधक नावीन्यपणूा 
कल्पना सचुवतात व त्या आत्मसाद करून आपण नवा प्रोिक्ट लााँच करू 
शकतो.मर् अशा कल्पनाची मलस्ट करायला सरुवात करा. 

स्टीव्ह जॉब्सनी सिुा नवीन माँक कॉम्प्यटुर उद्घाटनाच्या वेळी #धथकं 
डिफरंट(Think Different) चा नारा ददला होता. 

आपणही अर्दी पररघाबाहेर द्धवचार करून आपल्या प्रश्नांची उकल शोधूया.  
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४] विचारमांिन करा. 

आपण केलेल्या द्धवचारांमधून चांर्ला व सवोत्तम द्धवचार शोधणे हे 
कौशल्याच े काम असत.े त्यासाठी द्धवचारमथंन करून त्यातनू अचूकपणे  
चांर्ली द्धवचारधारा शोधावी.त्यासाठी वेळ लार्ला तरी हरकत नाही पण 
सवा बाजूंनी सखोलपणे द्धवचार करावा. 

आय पाँटचे डिझायनर जोनाथन सर ्यांनी सांधर्तले होत ेक्रक ‘प्रोिक्टमध्ये 
काहीतरी वेर्ळे करणे फार सोपे असत े ; पण असा वेर्ळेपणा जो 
प्रोिक्टला सधुारेल अशी उपयकु्त सधुारण करणे फार अवघि.’ 

आपली सधुारणा नवीन असलीच पादहजे पण त्याबरोबर ती काम 
करण्यास सवोत्तम हवी. 
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सामहुहक विचारधारा : जर एखाद्या र्ोष्टीसाठी तज्ञांचा सल्ला हवा असेल 
तर तो ही नक्कीच घ्यावा. तसेच आपण सामदूहकरीत्या सशंोधनही करू 
शकतो. 
अनेकदा एकाचा एका बाजनेू द्धवचार असण्यापेिा मभन्न द्धवचारसरणीच्या 
अनेक तज्ञ व्यक्तीचंे द्धवचार करून घेतलेला ननणाय सवोत्तम असतो.  

 

आपल्या सशंोधन कायाास अनेक व्यक्तीचंी मदत घेण्यास व त्यांचे 
आपल्या शोध द्धवर्यी द्धवचार ऐकण्यास सज्ज रहा. 

 

 

 

 

 

महत्त्िाचा मदु्दा : 
आपले प्रोिक्ट अधधक स्वस्त ,अधधक फास्ट ,वापरण्यास अधधक 
सोपे व अधधक लहान/मोठे बनवा ; तरच त ेमाकेटमध्ये ग्राहकांना 
आकद्धर्ात करत.े  
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५] प्रयोग करत रहा.  

आपली कल्पना मतूा स्वरुपात येण्यासाठी त्यावर ननरननराळे प्रयोर् करून 
त्यांची नोंद घेणे सशंोधाकासाठी फार महत्वाचे असत.े ज्ञान हे आपल्या 
आजूबाजूलाच असत.ेआपण फक्त त्याचा शोध घ्यावा. 

आपल्या प्रयोर्ाला लार्णारे ज्ञान व मदहती आपणस वाचनालयातील 
पसु्तकातनू ममळत.े तसेच लेटेस्ट मादहतीसाठी इंटरनेटचा मार्ा अवलबंावा 
यामळेु आपणास आपल्या द्धवर्याशी सबंधंधत मदहती जर्भरातनू ममळत.े 

सवा मादहतीची व प्रयोर्ांची नोंदवहीत नोंद करून ठेवावी. आपली नोंदवही 
आपणस पेटंट फाईल करताना उपयोर्ाची पित.े आपल्याला ममळालेल्या 
द्धवचारला आपले प्रयोर् चाल ू ठेवावेत. पनु्हापनु्हा शोधणे हाच तर ररसचा 
आहे. 
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६] चकुाांपासनू प्रगती. 

कायम प्रयत्नशील रहा. आपले प्रयोर् चकूु शकतात पण त्यापासनू मशकून 
आपल्या प्रयोर्ात अधधक सधुारणा आणावी व आपल्या शोधास त्यास 
परफेक्ट बनवावे. 

सवा मोठे शोध लार्ण्याच्या अर्ोदर त े क्रकत्येकदा हवा तो ररझल्ट देत 
नव्हत.े तरीही शास्त्रज्ञ लोकांनी त्यात प्रयोर् करून त ेअधधक सधुारले व 
शवेटी त ेसशंोधन मतूा स्वरुपात आहे. 

आपणासही मादहत आहे की थोमास एडिसनने बल्बचा शोध लावन्या 
अर्ोदर तो असखं्यवेळा फेल र्ेला होता पण एडिसनने धचकाटी सोिली 
नाही व शवेटी मानवजातीला बल्बचा अमलू्य शोध ममळाला. 

ट्रायल एरसा या फोमुाल्याचा वापर करून वेर्ळ्याच पितीने प्रयत्न करा व 
पहा काही नवीनतम ममळत ेका ? 
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७] जागनतक शोध : 

आता आपला शोध अनंतम टप्यात आल्यावर तो पेटंटसाठी फाईल 
करण्याची प्रोसेस आपण पाहूया. 

आता आपला शोध आधीच फाईल आहे का त ेशोधावे. 

आपण एखाद्या र्ोष्टीवर काम करत असतो त्याच वळेी जर्ात आपल्या 
सारखाच कोणतीतरी आपल्या सारख्याच प्रोजेक्टवर काम करत असण्याची 
शक्यता असत.े 

त्यामळेु आपले पेटंट आधीच कोणीतरी फाईल केले आहे का नाही त े
पिताळणे फार महत्त्वाचे ठरत.े 
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आपण आपल्या शोधासबंधंी देशातील पटंेट ऑक्रफसमधून मदहती घेव ू
शकतो.त्यातही आपणस एक अजा भरावा लार्तो. त्यानतंर आपणस 
आपली आपल्या पेटंट सदंभाात मदहती देणारे पत्रक ममळत.ेत्यात आपल्या 
पेटंट सारखे एखादे पेटंट असल्यास तशी मदहती ही उपलब्द असत.े 

तसे आपणस PCT Gazette मधूनही शोध घेता येतो. 

आणखीनही सोपा मार्ा म्हंजे ननरननराळ्या पेटंट सचा करणाऱ्या सचा 
इंिजन वेबसाईट चा वापर करून आपण पटंेटची मदहती पाहू शकतो. 

र्रु्लची र्रु्ल पेटं्स नावाची पेटंट शोधणारी वेबसाईट आहे.त्यावर 
आपला द्धवर्य मलहून सचा केल्यास क्रकंवा एखाद्या जुन्या पेटंटचा नबंर 
ददल्यास आपण त ेसपंणूा पेटंट पाहू शकतो. 

तसेच आपणास त ेसवा पेटंट त्यातील धचत्रासह व इतर मदहतीसह पाहता 
येतात व यावरून आपले पेटंट आधीच फाईल झाले नाही ना हे पिताळता 
येत.े 
मलकं: र्रु्ल पेटं्स : www.google.com/patents 

 

http://www.google.com/patents
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८] पेर्टांर्टसाठी पिूधतयारी : 

आता आपला शोध आधी कोणीच फाईल केलेला नाही तर मर् आपण 
पढुच्या पायरीला लार्.ूआता आपणस आपला शोध नीटपणे मांिता आला 
पादहजे. 

आपली नोंदवही व दटपणे यांच्या मदतीने आपल्या शोधाबद्दल मदहती 
एकत्रत्रत मलहून ठेवलेली असत.े यात जे प्रयोर् व जी मदहती महत्वाची व 
आवश्यक आहे इतकीच मदहती मलदहणे. 

आपला शोध अधधक स्पष्टपणे सादर करण्यासाठी त्याचा नीटसा प्रोसेस 
फ्लो चाटा तयार करणे ही फार अमलू्यच ! 

बऱ्याचदा आपला शोध इतर शोधांपेिा वेर्ळा कसा आहे त ेपटद्धवण्यासाठी 
फ्लो चाटाचा वापर होतो. 
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९] शोधाची प्रनतकृती तयार करिे :  

आपला शोध ही फक्त सकंल्पनाच नाही तर तो शोध प्रत्यिात उतरून 
तो प्रोिक्ट म्हणून तयार होऊ शकतो हे पाहण्यासाठी आपल्या शोधाची  
एक लहान प्रनतकृती तयार करावी,ही प्रनतकृती काम करणारी असलीच 
पादहजे असे नाही पण यामळेु आपला शोध प्रत्यिात कसा ददसेल हे 
आपण पाहू शकतो व त्यात डिझाईन सधुारणा करू शकतो.आपण या 
प्रनतकृतीचा वापर करून आपल्या प्रयोर्ाच ेिमेो देव ूशकतो.त्यासाठी प्रथम  
कार्दावर आपल्या प्रोटोकोल मॉिले्सचे डिझाईन करून तो तयार 
करावा.फार वर्ाा पवूी सशंोधकांना आपला शोधाच े तांब्याचे मोिले तयार 
करून मर् पेटंट फाईल करावे असा कायदा होता.तेंव्हा पेटंट ऑक्रफस 
समोर त े करून देणारे दकुानेही होती. नतंर असा ननयम रद्द करण्यात 
आला. आता ती मॉिले्स म्यणुझअममध्ये ठेवण्यात आलेली आहेत. आहे 
ना मजेशीर र्ोष्ट ! 
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१०] पेर्टांर्टसाठीच्या अर्टीांची पतूधता : 

आता आपले पेटंटसाठीची मदहती असणारे िॉक्यमुेंट तयार झाले असेल. 
आता आपले पटंेट सादर करण्याआधी त े इन्व्हेन्शन पेटंटसाठीच्या तीन 
अटींची पतूाता करतात क्रक नाही त ेपरत एकदा चेक करून घेणे.या अटीना 
पेटंटाँत्रबलीटी कंडिशन्स म्हणतात.त्या खालील प्रमाणे आहेत.  

 कायािम :  

o आपले सशंोधन हे कोणत्यातरी इंिस्ट्री मध्ये वापरत यावे व 
त्याचा प्रत्यिात वापर करता यावा. 

 नाद्धवन्यता : 

o आपल्या सशंोधनात कोणतीतरी नवीन स्पशेामलटी असावी. 
आपले सशंोधन हे इतके नवीन असावे क्रक त े त्या िेत्रात 
काम करणाऱ्या टेिक्नकल लोकांना मादहत नसावे. 

 सहज सामान्य नसावे : 

o नवीन सधुारणा ही फारच सामान्य व साधी नसावी. जी त्या 
िेत्रात काम करणाऱ्या सामान्य लोकांनाही सहज शक्य 
वाटावी. आपल्या सशंोधनात काहीतरी नवीन द्धवचार व नवीन 
मोठा बदल हवा. 
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११] पेर्टांर्टची कायहेशीरदृष्टट्या माांडिी : 

आपले सशंोधन पटंेटसाठी कोटाात सादर करण्यसाठी त ेकायदेशीर भार्ते 
मांिणे र्रजेचे असत.े आपण तयार केलेले मदहतीचे िॉक्यमुेंट काही 
ठराद्धवक पितीने ठराद्धवक द्धवभार्ात रुपांतरीत करून मांिले जात.ेतसेच 
आकृती व फ्लो चाटा यांनाही नबंर देवनू त े ठराद्धवक पद्ध्तीने पेटंट 
िॉक्यमुेंटमध्ये नोंद केले जातात.  

आपले सपंणूा सशंोधन हे कायदेद्धवर्यक शब्दांचा वापर करून परत मलदहले 
जात.ेअसेच अिप्लकेशन पेटंट ऑक्रफसमाफा त पढुील प्रोसेससाठी ग्राह्य 
समजले जात े,यातही बऱ्याचदा कायदेतज्ञ लोकांची ही मदत र्ेतली जात.े 

सशंोधक कायदेतज्ज्ञांचच्या (पेटंट अाँटोनी) सहाय्याने आपले सशंोधन 
लीर्ल ड्राफ्ट मध्ये रूपांतररत करतात व त ेकोटाात सादर करतात. 
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सशंोधक आपले सशंोधन मांिताना त ेतांत्रत्रकदृष््या अर्दी व्यविस्थतपणे 
मांितो पण काही र्ोष्टी कायद्याच्या चौकटीत मांिताना चुका होऊ 
शकतात. 

त्याच त्रटुींचा फायदा घेवनू आपले स्पधाक आपल्या पेटंट वर आधाररत 
दसुरे पेटंट फाईल करून त ेनवीन आहे असा दावा करू शकतात.त्यासाठी 
आपले पेटंट सवा बाजूंनी सरुक्षित असणे महत्त्वाचे असत.े  

तसेच आपले अिप्लकेशन कोटाात सादर करताना त े द्धवमशष्ट पितीने 
मांिले तर त ेअाँप्रवु्ह होण्यास र्ती ममळत.े 

पेटंटचे वकील या प्रोसेसमध्ये मोलाची कामधर्री ननभावतात. 

आपण आपले पटंेट ड्राफ्ट स्वतः देखील बनव ूशकतो.त्यासाठी आपणस 
आधी फाईल झालेली पेटंट िॉक्यमुेंट रेफरन्स म्हणून वापरावी लार्तील व 
त्यास अनसुरून आपल्या पेटं्सची मांिणी करावी. 

सवा मदहती मोजक्या व अचूक शब्दात मांिवी. आकृतीला नावे 
द्यावीत.आकृतीच्या भार्ांनाही नाव े व नबंर द्यावेत. आपले िॉक्यमुेंट 
मलदहताना जेथे आकृतीचा सबंधं आला आहे. तथेे आकृतीचे नाव व नबंर 
यांचा उल्लेख करावा. 
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उदाहरणाथा : 

कायदेशीर अिप्लकेशन िॉक्यमुेंट मलहताना फार मजशेीर भार्ा वापरली 
जात.ेजसे क्रक आपण मोबाईल वर आधाररत एखादे पेटंट फाईल केल े
असेल व आपण त े मलहीत असताना मोबाईल असे न मलदहता त्याचा 
कायद्याच्या भार्ते उल्लखे करावा जसे “असे डिव्हाईस ज्यास मेमरी, 
प्रोसेसर,डिस्प्ले आहे “. 

यामळेु असा फायदा होईल क्रक नतंर आपल्या स्पधाकांने जर टाँबलेट 
डिव्हाईसवर सेम पेटंट फाईल करून आपले पेटंट फक्त मोबाईल परुतचे 
मयााददत आहे असा क्लेम केला ; तर आपण त्यास उत्तर देव ूशकतो क्रक  
आपल्या कायद्याच्या िके्रफनेशन मोबाईल ,टाँबलेट तसेच त्या सारख्या 
इलेक्ट्रॉननक वस्तूचंी व्याख्या सामावलेली आहे. 
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१२] काळजीपिूधक गुप्तता : 

आपले सशंोधन व त्याबद्दल सद्धवस्तर मदहती याबाबद्त र्पु्तता 
पाळावी.पेटंट फाईल करून त्या नतंरच त्यावर आधाररत लेख पारदमशात 
करावेत क्रकंवा त्या ननर्िीत प्रोिक्टच ेिमेो पे्रझेंटेशन करावेत. 

आपण एकदा आपल्या पेटंट बद्दल मदहती पारदमशात केली व ती सवांना 
मदहती झाली तर ती पेटंट चेक्रकंर् करताना अिचण ननमााण करू 
शकत.ेत्यामळेु आपण पेटंट फाईल करताना त ेआधी कोठे प्रदमशात केल े
आहे क्रक नाही याबद्दलची मदहती ही द्यावी लार्त.े 

जोपयतं आपले पेटंट नोंदणीकृत होत नाही तोपयतं आपल्या पेटंट बद्दल 
सद्धवस्तरपणे मदहती देणे टाळावे. त्याचा दरुुपयोर् होऊ शकतो.आपण 
एकदा आपण पेटंट फाईल केल े की आपण आपल्या पेटंटच े टायटल्स 
सांर्नू स्वतःच्या बायोिाटामध्ये पेटंट पेंडिरं् असा त्याचा उल्लेख करू 
शकतो. 
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१३] पेर्टांर्ट फाईल करिे : 

आपले पेटंट सपंणूा मलहून झाल्यावर एकदा पिताळून पहावे कारण एकदा 
फाईल केल्यानतंर त्यात बदल करणे अवघि असत.े 

आपले पेटंट भारतातनू अमेररकेत फाईल करायचे असल्यास त्यासाठी 
भारत सरकारची परवानर्ीचे पत्र लार्त.ेआपली सवा कार्दपत्र े पेटंट 
ऑक्रफसमध्ये सादर करून त्याची फी भरावी व आपली पावती घ्यावी. 
आपली पावती ्मांक व पेटंट अिप्लकेशन ्मांक पढुील प्रोसेससाठी 
लिात ठेवावा. 
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१४] कायहेशीर तपासिी : 

आपण सादर केलेले पेटंट अिप्लकेशन पेटंट ऑक्रफसकिून तपासले जात े
,तसे पेटंट आधी उपलब्ध आहे का क्रकंवा इतर देशात कोणी फाईल केले 
आहे का हे पदहले जात.े 

ही तपासणी पेटंट मधील त्या त्या द्धवभार्ातील तज्ञांकिून केली जात ेव 
त्याचा ररपोटा बनवनू आपणस आपले पेटंट का ग्राह्य नाही याबाबत 
मदहती पत्र ममळत.े 
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१६] पेर्टांर्ट पनु्हा साहर करिे : 

जर आपले पटंेट ररजके्ट झाले तर ननराश होऊ नका.आपले पेटंट का 
ररजेक्ट झाल ेयाबाबत पेटंट ऑक्रफसमधून व वक्रकलांकिून मदहती ममळवा 
व त्या त्रटुी दरुुस्त करा. 

आपल्या शोधावर पनु्हा द्धवचार करा. त्यावर परत नव्याने काम चाल ूकरा. 
आपल्या शोधास आणखीन परफेक्ट करा.आपल्या शोधाचे सधुाररत पेटंट 
ड्राफ्ट तयार करा व आपले पेटंट अिप्लकेशन परत सादर करा. 

परत एकदा प्रयत्न करून पहा आपण यशाच्या फक्त एक पाऊल मारे् 
आहात , तो पलू ओलांिण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करा. 
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१७] पेर्टांर्ट हक्क मांजूर झाले. 

आपले पटंेट प्राथममक फेरीत पात्र झाल्यास त े ६ मदहन्यासाठी पेटंट 
ऑक्रफसद्वारे प्रकामशत केल ेजात.े जर इतर कोणाचा या पेटंटबाबत काही 
आिेप असेल तर तो त्याबद्दल त्ार करू शकतो. 

सवाात शवेटी फेर-तपासणी होऊन मर् आपल्या पेटंटला जार्नतक 
मान्यता ममळत.े   

आपल्या पेटंटची सपंणूा तपासणी झाल्यानतंर त े पेटंट पात्र ठरल्यास 
आपणास त्या पेटंटसाठीच े अधधकार २० वर्ाासाठी ममळतात. तसेच 
आपणस पेटंट ऑक्रफस किून पेटंट ग्रााँट झाल्याबद्दल कायदेशीर कार्दपत्र 
ममळत.े 
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आपि बनला आहात सांशोधक ! 

आपले पेटंट ग्राह्य झाल्यास आपण त्या शोधाचे सशंोधक मानले जाता. 

आपण हे पेटंट कोणाला वापरण्यास ददल्यास व त्याबद्दल मोबदला घेव ू
शकतो तसेच या पेटंटचा आपणास आधथाकदृष््या लाभ घेव ूशकतो.त्याच 
बरोबर लौक्रकक व प्रमसिी तसेच आपल्या िेत्रात उच्च दजाा ममळतो. 

नवीन सशंोधन हे द्धवज्ञानाला,ततं्रज्ञानाला व मानवजातीला एका पढुच्या 
ददशनेे पाऊल टाकून पढेु घेवनू जात े हेच सशंोधकाला ममळणारे सवाात 
मोठे बिीस ! 

आपले नाव एडिसन ,नोबेल, स्टीव्ह जॉब्स ,न्यटून यांच्या बरोबर 
पसु्तकात सवुणाहस्तािरात मलहले जाणार हे नक्की !!  
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३. बौविक प्रॉपर्टी 
आजच्या जर्ात आपले ज्ञान आणण आपली क्र्एटीव्हीटी हीच आपली 
सवाात महत्त्वाची प्रॉपटी बनली आहे आणण नतच ेरिण करणे हे आपले 
कताव्य आहे.याच ज्ञानाच्या आधारे आपण स्वतः व आपली कंपनी पसै े
कमव ू शकतो व आपली मालकी हक्क शाबतू ठेव ू शकतो. 
त्यामारे् त्यांचे वर्ांचे कष्ट, बहुमलु्य वेळ आणण पसेै खचा झालेले 
असतात त्यामळेु त्यांचे रिण करणे हे जरुरीचे ठरत े अन्यथा त्याचा 
र्रैवापर होण्याची शक्यता असत.े यासाठीच इंटलाँक्चुअल प्रॉपटी (बौद्धिक 
सपंदा) या कायद्यांतर्ात सरंिण ददले जात.े 

सशंोधक नवननमााण करत असतात. आपण त्यांचे महान काम त्याच्या 
मालकी हक्काला बाधा पोहचून जसेच्या तसे कॉपी करू वा द्धवकू शकत 
नाही. ती त्यांची मालकी असत ेज्ञान हीच त्याचंी प्रोप    टी असत.े 

इनतहास : 

मानवाची इनतहासातील घोिदौि ही त्याच्या द्धवचार करण्याच्या वतृ्तीवर 
,प्रोब्लेमवर मात करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या नवनवीन क्लपु्त्यावर  
तसेच नाद्धवन्यता , कलात्मकता यावर आधाररत रादहली आहे. 

पौराणणक काळापासनू माणसू अर्णणत शोधांच्या आधारावरच प्रर्ती करत 
आलेला आहे. 

१५ व्या दशकात व्हीनस हे कला, व्यापार, द्धवज्ञान यांचे महत्त्वाचे कें द्र 
होत.े अनेक सशंोधक त्याकाळात व्हीनसला भेट देत. 
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१४७४ साली तथेील शासनाने सशंोधकांना सरंिण देण्यासाठीचा 
सशंोधकांच्या अधधकारासाठीचा पदहला कायदा तयार करण्यात केला होता. 
 
नोंदीप्रमाणे १८६७ साली जमान मध्ये प्रथम इंटलेक्चअुल प्रॉपटी 
कायद्याचा वापर केला र्ले्याचे आढळत.े सध्या िजनवे्हा येथे १९६८ ला 
स्थाद्धपत झालेल्या वल्ि इंटलाँक्चुअल प्रॉपटी ऑर्ानायझेशनद्वारे यनुायटेि 
स्टे्समधील इंटलाँक्चुअल प्रॉपटी व्यवस्थापन पदहले जात.े 

पवूीच्या काळीही बऱ्याच देशात सशंोधकाला आपले सशंोधन मयााददत 
काळासाठी वापरण्याची मभुा ददली जायची तसेच जे सशंोधन र्रजेचे आहे 
त ेकरण्यासाठी मानधनही ददले जाई. 

डिझाईन प्रोटेक्शन: या ननयमांतर्ात आपण केलेली नावीन्यपणूा डिझाईन 
आपण प्रोटेक्ट करू शकतो. नवीन प्रोिक्टचे डिझाईन,नवीन मशीनचे 
डिझाईन तसेच कंपनीचा लोर्ो या र्ोष्टी डिझाईन प्रोटेक्शन मध्ये 
मोितात. 
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तलुनेने हे प्रोटेक्शन सरळ व स्पष्ट आहे कारण यात अचूकपणे सवा 
डिझायननरं् पररमाणे देणे र्रजेचे असत.ेआपण एखाद्या मशीनमध्ये नवा 
पाटा डिझाईन केला असेल क्रकंवा नवीन मोबाईलचे मॉिले्स डिझाईन केल े
असेल तर आपण त ेडिझाईन प्रोटेक्टेि करू शकतो. 

पेर्टांट्स: 

सशंोधन सबंधंधत मदहती प्रोटेक्ट करण्यासाठी पेटं्स कायदा 
वापरतात.पेटंट ममळाल्यानतंर सशंोधकास सशंोधनाचे अधधकार २० 
वर्ाापयतं वापरता येतात. परंत ुत ेसशंोधन पेटंट रुपाने पिब्लकला प्रदमशात 
करण्यात येत.े 

एक व्यक्ती क्रकंवा अनेक व्यक्तींचा ग्रपु एकत्रत्रतपणे देखील पटंेट फाईल 
करू शकतात. 

बऱ्याचदा कंपनीत सशंोधनकाया करणाऱ्या एखाद्याने पेटंट फाईल केल्यास 
त्याचा सशंोधक म्हणून त्या सशंोधकाचे नाव पेटंटवर राहत ेपण त ेपेटंट 
व्यावसानयकदृष््या वापरण्याचा अधधकार कंपनीच्या नाव ेराहतो. 

यामध्ये एखादी नवीन प्रोसेस क्रकंवा नावीन्यपणूा सधुारणा नवीन 
टेक्नोलॉजीवरच े सशंोधन,एखादी जुनी त्रटुी सधुारण्यासाठी केलेली 
उपाययोजना यांचा समावेश होतो. 

याद्वारे आपण आपल्या नव्या प्रोिक््सची प्रोसेमसरं् मेथि क्रकंवा नवीन 
मशीन कसे काम करेल याचा फ्लो क्रकंवा आपला प्रोग्राममरं् सोफ्टवेअरच े
स्ट्रक्चरल मॉिले,मोबाईल चािजरं्ची नवीन पित अशा र्ोष्टी पटंेट करू 
शकतो. 
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आपले सशंोधन पेटंटनी सरुक्षित असल्यास त्याचा आपल्या व्यवसाय 
भरभराटीला फार फायदा होतो यात शकंाच नाही. पटंेट प्रोसेस ही बरीच 
खधचाक आहे.तसेच ती पणूा होण्यास जवळपास २ त े३ वर्पेयतं कालावधी 
लार्तो. म्हणून आपले पेटंट हे फक्त कार्दोपत्रीच न राहता त्याचा 
प्रत्यि त्रबझनेसमध्ये कसा वापर करून त्यावर आधाररत प्रॉिक्ट कस े
काढावे यावर ही व्यवसानयकांचा फोकस रादहला पादहज.े  

 

 

 

 

 

 

 

 

पेटं्स मध्ये प्रोसेसचा फ्लो चाटा व ब्लॉक िायग्राम 
यांना फार महत्त्वाच ेस्थान आहे. 

आपली कन्सेप्ट आकृतीचा वापर करून दमशाद्धवल्यास 
त्याचा पेटंट ममळवण्यासाठी फार उपयोर् होतो. 
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४. पेर्टांट्सचे अांतरांग 

सशंोधन सादर करताना पेटंट ऑक्रफसला परुवलेली व शोधाची मदहती 
देणारी कार्दपत्र ेम्हणजे पटंेट अिप्लकेशन होय. 

पेटंटच्या िॉक्यमुेंटमध्ये सशंोधनाचे सद्धवस्तरपणे वणान केलेले असत.े 

त्यामध्ये द्धवभार्वार मदहती पितशीरपणे मलदहली रे्ललेी असत.े 

सशंोधनाचे स्पष्टीकरण देणारी सपंणूा मदहती ही पटंेट सदंभाात तज्ञ वकील 
कायद्याच्या भार्ते परुवतात. 

पेटंटचे ड्राफ्ट हे सपंणूा मदहती पररपणूा असावे. त ेअस ेअसावे की कोणीही 
ती मदहती वाचून त्या सशंोधानावर सशंोधकाच्या सल्ल्यामशवाय त्याला 
पढेु काम करता आले पादहजे. इतकी सखोल मदहती पत्रकात असली 
पादहजे. 

आपण कोणतहेी पेटंट उघिून पदहले तर त्यामध्ये आपणस पढुील बाबी 
नक्कीच ददसतील. आपण ही नवीन पेटंट अिप्लकेशन मलदहताना पढुील 
मदु्दयांचा नक्कीच समावेश करावा. 

 Title : [सांशोधनाचे शीर्धक] : 

मोजक्या शब्दात आपले सशंोधन व त्याचा प्रमखु द्धवर्य हे मांिणारे 
शीर्ाक असावे. आपले शीर्ाक हे आपल्या सशंोधनाला अनरुूप असावे. 
आपल्या शीर्ाकावरून आपला शोध नक्की कशा सबंधंीत आहे याची 
कल्पना यावी. 
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 Abstract : [साराांश]: 

सारांश या द्धवभार्ात आपल्या सशंोधनाबद्दल मदहती थोिक्यात स्पष्ट 
करावी. 

 Field of Technology : [ताांत्रत्रक विर्य]  

आपले सशंोधन कोणत्या मखु्य तांत्रत्रक द्धवभार्ात येत े तसेच त्याचा 
नक्की कोणत्या उप द्धवभार्ात समावेश होतो त ेमलहावे. 

  Background : [सद्यस्स्ट्िती] 

सध्या कोणती र्ोष्ट उपलब्द आहे आणण त्यात कोणत्या त्रटुी आहेत व 
काय कोणत्या र्ोष्टी सधुारू शकतो याची मदहती द्यावी. 

 Invention summary : [सांशोधनाची रूपरेर्ा] 

आपले सशंोधन सध्या भासत असलेल्या प्रश्नांवर कसा तोिर्ा काढेल व 
आपला शोध कसा उपयकु्त ठरेल या सबंधंीत मदहती द्यावी. 

 Detailed Description:[सविस्ट्तर ििधन] 

आपले सशंोधन प्रत्यिात उतरवण्यासाठी कोणकोणत्या र्ोष्ठी कराव्या 
लार्तील. 

कोणत्या र्ोष्टीत बदल घिवावा लारे्ल, काय व कसा बदल करावा 
लारे्ल याची सवा मदहती द्यावी. 

आपल्या सपंणूा सशंोधनाच ेसवा बाजूनी सद्धवस्तरपणे व मदु्देसदुपणे वणान 
करावे. 
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 Claims: [अधधकाराांची मागिी]  

आपल्या सशंोधनास ननर्िीत काही खास अधधकार व वमैशठ्यपणूा पिती  
वापरण्याचा अधधकार याबद्दल आपण मार्णी करू शकतो. 

आपण ही मार्णी आकिवेापरून एक एक मदु्दा मलहून मांिवी लार्त.े 
आपण काही ठराद्धवक २३ अधधकारच क्लेम करू शकतो. 

  Description of Drawings: [आकृनत बद्दल महहती] 

आपण आपल्या िॉक्यमुेंट बरोबर देण्यात आलेल्या कोणकोणत्या आकृत्या 
आहेत व त्यांचा उल्लखे कोठे कोठे आलेला आहे या बद्दल मदहती द्यावी. 

 Drawings and Flow carts: [आकृती ि चार्टध] 

पेटंट हे अधधक स्पष्टपणे समजण्यासाठी त ेआकृनतबधं रुपात दाखवणे 
फार उपयकु्त पित.े 

आपण आपल्या सशंोधनाची आकृती देताना ती सपंणूा स्वतः बनवलेली 
नवीन सशंोधन व त्यांचे वमैशष््ये दशाद्धवणारे असावेत. 

बऱ्याचदा या आकृत्या कृष्णधवल रंर्ात असतात,त्या रंर्ीत फार कमी 
वेळा वापरतात. 

तसेच आपण वापरण्यात येणाऱ्या पितीचे फ्लो चाटा पितीने ददलेला 
कामाचा प्रवाह हा आपले सशंोधन दसुऱ्या प्रोसेस पिेा कसे वेर्ळे आहे त े
सांर्ण्यास मदत करतो. 
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लक्षात ठेिा : 

आपली आकृती व चाटा हे आपल्या मादहतीला अनसुरून असावेत व त े
आपले सशंोधन अधधक स्पष्ट करण्यास मदत करणारे असावेत. 

आकृती व फ्लो चाटा यांचे पेटंट अिप्लकेशन महत्त्व अनन्यसाधारण 
आहे,याकि ेनक्कीच लि द्या. 

र्रज पिल्यास प्रोफेशनल आकृतीकार क्रकंवा डिझायनर यांची मदत घेवनू 
आपले प्रोिक्ट व आपली सकंल्पना प्रत्यिात कशी उतरेल याची आकृती 
तयार करून घ्या. 

याचा आपले पटंेट परीिण वेळी वक्रकलास आपले पेटंट कसे नाद्धवन्यपणूा 
आहे त ेसांर्ण्यास मदत होत.े 

 

 

 

 

 

 

 

  



मी सशंोधक होणारच !  Page 39 

५. पेर्टांर्टचे ाहाहरि 

पेटंट मलदहण्याआधी आपल्या िेत्रातील इतर नामवतं कंपन्यांची पेटं्स 
वाचून व त्यासबंधी अधधक मदहती घेवनू त्यानसुार आपले पेटंट बनवणे 
फायदेशीर ठरत.े काही प्रमसि पेटं्सचा अभ्यास करून त्याचा नमनुा 
वापरून आपण आपले पेटंट तयार करू शकतो. 

या भार्ात काही नावाजलेल्या पेटं्सचा उदाहरणाथा वापर करण्यात 
आलेला आहे. पढुील मदहती आधी फाईल झालेल्या पेटं्स मधून 
रेफरन्ससाठी घेण्यात आलेली आहे. 

पेर्टांर्टचे नाि : 

पेटंटची टायटल्स हे पढुीलप्रमाणे 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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आपण हे मदु्दे पाहताना फेसबकु, इंटेल व अाँपल यांच्या पेटंटची उदाहरण 
घेवनू सद्धवस्तरपणे मदहती पाहूया: 

खालील ददलेल्या पटंेटच्या धचत्रात पाहून त्या समोरील आकिा पहा व 
त्याचे स्पष्टीकरण वर मराठीतनू ददलेले असेल व कंसात त्याचा आकिा 
असेल. 

पढुील र्टायर्टल धचत्रात हे पहा: 

 पेटं्सचा नबंर (१०)  
 पेटंट ममळालेली तारीख (४५) 
 प्रमखु सशंोधक (१२) 
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पेर्टांट्सची बेलसक महहती हेिारी सरुिात: 

पेटंटच्या सरुवातीला ददसणारी प्रमखु मदहती : 

 पेटंटचे नाव (५४) 
 सवा सशंोधक (७५) 
 पेटंटचा मालक (कंपनीचे नाव) (७३) 
 पेटंटचा अिप्लकेशन नबंर (२१) 
 पेटंट प्रथम फाईल केलेली तारीख (२२)  
 आधीचे ननर्िीत पेटंट (६५) 
 आंतरराष्ट्रीय दृष््या पेटंटच ेवर्ीकरण (५१) 
 यनुायटेि स्टेटस वर्ीकरण नबंर (५२) 
 द्धवभार्ानसुार वर्ीकरण नबंर (५८) 
 रेफरन्स (५६) 
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पेर्टांर्टची साराांशरुपात ओळख : 

पेटंट ची ओळख ही पेटंट च्या सरुवातीला असत.े (५७)  
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पेर्टांर्टची पाश्िधभमूी : 

इंटेलच्या हाताच्या सचुनेनसुार चालणाऱ्या मसिस्टमच्या सशंोधनात 
मलदहलेली सशंोधनाची पाश्वाभमूी व सशंोधनाचा द्धवर्य(१). 

 

 

सद्यस्स्ट्ितीत ापलब्द्ि मागध:  

याद्धवभार्ात सध्या कोणत्या पिती उपलब्ध आहेत व  त्यांमध्ये कोणत्या 
त्रटुी आहेत याची मदहती असत.े 
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साराांशाने सांशोधनाचे महत्त्ि :  

आत्ता काही र्ोष्टी उपलब्ध नाहीत व आपले सशंोधन त्या र्ोष्टी कशा 
सधुाररत करेल हे या द्धवभार्ात दाखवले जात.े 

पढेु मदहती ददली आहे इंटेलची हाताच्या खुणा ओळखून काम करणारी 
मसस्टीम क्रकती उपयकु्त आहे.  
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सविस्ट्तर ििधन : 

या द्धवभार्ात सवा मसिस्टम व मथेिचे सद्धवस्तरपणे वणान असत े तसेच 
यात एक एक आकृतीचा रेफरन्स घेवनू त्याबद्दल मदहती ददली जात.े  
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आकृतीचे ििधन: 

येथे आकृतीला नाव ददले जात ेव ती आकृती काय दशाद्धवत ेत्याची मदहती 
आकृतीच्या वणानात ददली जात.े  
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आकृनतबांध :  

आकृतीना नावे व रेफरन्स आकि ेददले जातात व त्याचा उल्लखे सद्धवस्तर 
स्पष्टीकरण द्धवभार्ात केला जातो. 

आकृतीसह आकृतीच्या उप द्धवभार्ांनाही आकि े व नावे ददली जातात. 
मसस्टीम कशी चालत,े त्यामधील पाटास कोणत े यांची मदहती ब्लॉक 
िायगॅ्रमचा वापर करून ददली आहे.  

पढेु मसस्टीमचे इंटनाल्स दाखवणारी ब्लॉक िायग्राम ददलेली आहे. 

 

आकृती फार महत्वाची असत ेत्यामळेु ननरननराळ्या आकृती पेटंट करताना 
ददल्या जातात त्यातील काही प्रकार पढुीलप्रमाणे दशाद्धवले आहेत: 
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गणितीय ग्राफ : 

आपण आपल्या पेटंटला लार्णारे व सपोटा करणारे फॉम्युाले, ग्राफ्स 
,र्णणतीय आकृती ,यांचा वापर करूनही आपले सशंोधन शास्त्रशिु व 
अचूकपणे सांर् ूशकतो. 

यामध्ये आपण आपली नावे व र्णणतीय भार्ा सचं वापरून आपल े
म्हणणे कसे बरोबर आहे हे पटवनू देव ूशकतो. 
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यजुर इांर्टरफेसचे नमनुाची आकृती मध्ये हाखि ूशकतो: 

काही आकृनतबधं आपल्या सोफ्टवेअरचा अनोखा यजुर इंटरफेस व 
त्यामार्ील सरंचना दाखवतात. त्यामधील र्ोष्टींची रचना व त्यात 
कोणत्या र्ोष्टींचा समावेश होईल हे मलदहले असत.ेफेसबकुने फाईल 
केलेल्या पेटंटमध्ये फेसबकु न्यजू फीड्स कसे असतील त े दशाद्धवणारी 
आकृती पढेु ददलेली आहे. 
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प्रोडक्र्टचे बाह्य रूप हशधवििारी आकृती: 

अाँपल कंपनीने आय पााँिचे पेटंट फाईल करताना पेटंट िॉक्यमुेंटमध्ये 
सादर केलेली प्रोिक्टची सपंणूा रचना दशाद्धवणारी आकृती खाली ददलेली 
आहे. 

आपणही आपले सपंणूा प्रोिक्ट कसे ददसेल याची रचनात्मक आकृती 
काढून त्याद्वारे स्पष्टीकरण देव ूशकतो. 
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फ्लो चार्टध: 

फेसबकुचा सपंणूा प्रोसेमसरं् फ्लो दशाद्धवणारा फ्लो चाटा : 
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पेर्टांर्ट क्लेम्स : 

पेटंटसाठी ज ेअधधकार व हक्क ददले जातात.त्यासाठी काही क्लमे्स स्पष्ट 
केले जातात. क्लेम केलले्याच मेथि वापरण्याचा अधधकुत अधधकार 
सशंोधकास ममळतो. 

क्लेम्सच े डिपेंिटं व इंडिपेंिटं क्लेम असे दोन प्रकार पितात. हे प्रकार 
मखु्य क्लेम कोणत ेव मखु्य क्लेमवर आधाररत उप क्लेम्स कोणत ेही 
मदहती दशाद्धवतात. क्लेम हे पढुीलप्रमाणे आकिवेारी करून मलदहले 
जातात.इंटेलच्या पेटंट मध्ये पढुील क्लेम्स करण्यात आलेले आहेत. 
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६. इांडस्ट्रीयल डडझाईन प्रोरे्टक्शन 

उद्योर्ात वापरण्यात येणाऱ्या नवनवीन उत्पादनाची रचना व वापरण्यास 
सलुभ असे बाह्य रूप यामळेु बरेच प्रोिक्ट बाजारात बाजी मारतात. 

असे प्रोिक्ट तयार करण्यास प्रोिक्ट डिझायनर यांचा मोलाचा वाटा 
असतो व हे डिझाईन प्रोिक्टची ओळख बननू जातात. 

असे खास डिझाईन सरंक्षित करण्यासाठी डिझाईन पेटं्सचा वापर होतो. 

 फायनल प्रोिक्टचे बाह्यरूप व आकारमान यावर अवलबंनू. 

 प्रोिक्टची सद्धवस्तर सवा भार् दशाद्धवणारी आकृती व मोजमाप 
आवश्यक. 

डिझाईन उत्पादनाला आकर्ाक बनवत े , उत्पादनाची दशानीयता वाढवत े
त्यामळेु उत्पादनाची व्यावसानयक क्रकंमत वाढत.ेयशस्वी  प्रोिक्टच्या मारे् 
त्याचे नाद्धवन्यपणूा डिझाईन हेही एक कारण असत.े 

असे वमैशष््यपणुा डिझाईन प्रोिक्ट प्रोटेक्ट करण्यासाठी डिझाईन पेटंट हे 
उद्योर्ात मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. 

नवीन मशीन नवीन इलेक्ट्रॉननक वस्त,ूसरं्णकाच े मॉिले्स अशा अनेक 
वस्त ूव उपकरणे याचंे डिझाईन हे डिझाईन पेटंट कायद्यांतर्ात येतात. 
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ाहाहरिािध : 

मोबाईल फोन चे डिझाईन पेटंट: 

 

वरील छायाधचत्रात अाँपल कंपनीने तयार केलेले नवीन फोनचे डिझाईन 
ददसत आहे. या धचत्रामध्ये फोनचे सवा बाजूंनी रचना व आकृनतबधं ददले 
आहेत. 

तसेच यात फोनच्या प्रत्येक भार्ाची व उपभार्ाची लांबी रंुदी व इतर 
मोजमाप ेददली जातात. 

जर कोणती इतर कंपनी जर यांची नक्कल करत असेल तर अाँपल 
कंपनीस त्यांना रोखण्याचा अधधकार या डिझाईन पेटंट माफा त ममळतो.  
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ाहाहरिािध डडझाईन पेर्टांर्ट: 

 धावपटूसाठी तयार केलेल्या खास बटुाचे डिझाईन पेटंट : 
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 नाद्धवन्यपूणा बहुरूपी पॉवर प्लर्च ेडिझाईन पेटंट :  

 

 बाटलीच्या आकाराच ेडिझाईन पेटंट : 
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७. आपिच करा पेर्टांर्ट फाईल ! 
आपल्या सशोधनाचे सरंिण करण्यासाठी इंटलेक्चुअल प्रोप    टी कायद्यांतर्ात 
आपण आपल्या सशंोधनाच ेपेटंट फाईल करून त्याचा आपल्या त्रबझनेस 
साठी व पटंेट ननर्िीत प्रोिक्ट काढण्यासाठी उपयोर् करू शकतो. 

मार्ील भार्ात आपण  इंटलेक्चअुल प्रोप    टी  अतंर्ात पेटंटची मदहती 
पदहलीच आहे आता या अकंात आपण पेटंट फाईल कसे करावे ,कोणती 
र्ोष्ट पेटंट म्हणून स्वीकारली जात,े त्याची प्रोसेस काय या र्ोष्टीचंा 
आढावा घेणार आहोत. 

आपण आपले सशंोधन नीट व व्यविस्थतपणे िॉक्यमुेंट मध्ये मांिणे फार 
र्रजेचे असत.ेपेटंट ड्राफ्ट मलदहताना त्यासाठी वापरला जाणारा प्रत्येक 
शब्द हा बरोबर वापरला रे्ला आहे क्रक नाही याची काळजी घ्यावी. 

आपण पटंेट फाईल करण्याअर्ोदर त ेया जर्ात प्रथम कोणी फाईल केल े
आहे क्रक नाही याचा शोध घेणे र्रजचेे आहे. 

हे काम इंटरनेटवर र्रु्ल क्रकंवा इतर पेटंट सचा च्या वेबसाईटवर क्रकंवा 
पेटंट ऑक्रफसमध्ये जाऊन अधधकृतपणे सचा करू शकतो. 

आपण आपले पेटंट इंटलेक्चुअल प्रोप    टी ऑक्रफस मध्ये नोंद केल्यानतंर ही 
जो पयतं त े अधधकुत मान्यताप्राप्त होत नाही तो पयान्त त्या 
मादहतीची र्पु्तता राखणे र्रजेचे आहे. 
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जर ती मदहती आपणास व्यावसानयक कामासाठी कोणालातरी द्यायची 
असल्यास त्याच्या किून : नॉन:डिस्क्लोजर लेटर”[NDA] र्पु्तता पत्र 
मलहून घेणे र्रजचेे आहे. 

आपले पेटंट मलदहण्यासाठी आपण प्रोफेशनल पेटंट एजंट क्रकंवा त्या 
सबंधंधत ससं्था याची मदत घेतलेली फायद्याचे ठरत.े 

जर आपण स्वतः मलहणार असाल तर आपल्या द्धवर्यावर आधाररत आधी 
फाईल झालेली पटंे्स रेफरन्स म्हणून वाचावीत व त्यानसुार आपले पेटंट 
ड्राफ्ट करावे. 
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८. पेर्टांर्ट फाईल करण्याची प्रोसेस. 
पेर्टांर्ट फाईल करिे: 

आपणस आपले पेटंट इंटलेक्चुअल प्रोप    टी ऑक्रफस [IPO ]मध्ये नोंद 
करण्यासाठी पढुील स्टेप्सचा वापर करणे र्रजेच ेआहे. 

य.ु एस. मध्ये पेटंटची “प्रथम फाईल करेल त्यास प्रथम प्राधान्य” अशी 
प्रोसेस आहे.त्यामळेु जो पदहला पेटंट फाईल करेल त्याला पेटंट च े
अधधकार ददले जातात.या मसस्टममळेु पेटंटची फायमलरं् िटे ही महत्वाची 
ठरत आहे. 

सशंोधन हे फायमलरं् तारखचे्या २० वर्ाानतंर सवांसाठी वापरास खुले केले 
जात.े 

प्रत्येक सशंोधन हे पढुील पटंेट प्रोसेसच्या सायकल मधनू जात असत:े 

1. कल्पना तयार आहे पण त्याचे िॉक्यमुेंट तयार नाही. 
2. इंव्हेशन िॉक्यमुेंट तयार आहे पण पेटंट अप्लीकेशन फाईल केलेले 

नाही. 
3. पेटंट अिप्लकेशन फाईल केले आहे पण पेटंट ममळालेल ेनाही. 
4. पेटंट ममळालेले आहे पण मदुतबाह्य झालेले नाही. 
5. पेटंटची मदुत सपंलेली आहे.   

या टप्प्यांना आपण पेटंटच ेप्रोसेमसरं् च् असे म्हणूया. 
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वरील सपंणूा प्रोसेसला २ त े ३ वर्ांपयतं कालावधी लार् ू शकतो.तसेच 
प्रत्येक टप्प्यात ननरननराळी फी सिुा भरावी लार्त.े 

पेटंट फाईल झाल्यानतंर आपणास त्याची री न्य ूफी पण द्यावी लार्त.े 

तसेच आपल्या पेटंटचे उल्लघंन करून कोणी प्रॉिक्ट तयार करत 
असल्यास पण त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करू शकतो. 

एकदा पेटंट मजंूर झाले क्रक आपण अधधकृतररत्या त्याचा आपल्या 
व्यवसायासाठी उपयोर् करू शकतो. 

आपण आपल्या पेटंटचे अधधकार स्वतःकि े ठेवनू पशैाच्या मोबदल्यात 
इतर कंपनीना पेटंट काही मदुतीसाठी भाड्याने क्रकंवा द्धवकत देव ूशकतो 
यास लायसन्ससींर् क्रकंवा रॉयल्टी असे म्हणतात. 

पेटंटची प्रोसेस आपलास कळलीच असेल याद्वारे आपण आपले अमलू्य 
सशंोधन प्रोटेक्ट करून पसेै कमव ू शकतो व नवीन उद्योर्ात पदापाण 
करू शकतो. 
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९. पेर्टांट्सचे कायहे ि ननयमािली 
एखादे सशंोधन पेटंटसाठी पात्र ठरण्यासाठी त्यामध्ये पढुील बाबी 
असाव्यात: 

 आपले सशंोधन पणूातः नावीन्यपणूा असावे. 
 त्या मध्ये कोणतीतरी नवीनतम पित वापरली रे्लेली हवी. 
 त ेसशंोधन उद्योर्ात वापरण्याजोर्े असावे. 

पढुील र्ोष्टींचे पेटं्स होत नाही हे लिात ठेवणे फार र्रजेचे आहे. 

 वजै्ञाननक थेअरीज,र्णणती पित. 
 सादहत्य,कला,म्यिुजक असे काम. 
 पिब्लकला बाधधत होईल असे काम. 
 अिस्तत्वात असलले्या मादहतीचे वेर्ळ्या रुपाने केलेले प्रदशान. 
 र्ेम खेळण्याच्या पिती. 
 कॉम्प्यटुर प्रोग्राम. 
 आधीच जनाल ,सशंोधन मामसकात प्रदमशात झालेले शोध. 
 आधीच माकेटमध्ये आलेले प्रोिक्ट. 

पेर्टांट्सचे कायहे ि ननयमािली : 

अाँपल व सेँमसुरं् या दोन कंपनीमधील मोबाईल पेटंट सबंधंधत वाद 
सपुररधचत आहे.बऱ्याचदा दोर्ी कंपनीना अधधकृत कंपनीस मोठी रक्कम 
नकुसान भरपाई म्हणून द्यावी लार्ली आहे. 
तसेच माय्ोसॉफ्ट व अाँपल मध्ये चाललेले कायदा यिु ही टेक्नोलॉजी 
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वतुाळात प्रचंि र्ाजले. काही वेळा सामजंस्य करार करून कंपनी पेटंटचा 
वाद ममटवतात. 

सध्या कंपनीची क्रकमतं त्या कंपनीने फाईल केलल्या पेटंट या सपंत्ती 
वरून ही वधारत.ेत्यामळेु मोठ्या कंपनी ज्या कंपनीकि ेनवनवीन सधुाररत 
दजााची पेटंट आहेत अशा कंपन्या मोठी क्रकमत देवनू खरेदी करतात.  

पेटंटच्या अधधकाराचा वापर आपले पेटंट कोणी कॉपी केल्यास वा 
अनधधकृतपणे वापरल्यास करता येतो. 

पेटंटच्या कायद्याच े उल्लघंन केल्यास त्या व्यक्ती क्रकंवा ससं्थेस पेटंट 
वापराबाबत नोटीस पाठवता येव ूशकत.े 

अशा वेळेस लायसन्स करार माफा त दोन कंपनी त े पेटंट वापरण्याच े
अधधकार काही वेळासाठी मालक कंपनीकिून ममळव ू शकतात. 
जार्नतक एकाच पेटंट अशी पित नसल्यामळेु प्रत्येक देशात पेटंटची फी 
भरावी लार्त े व प्रत्येक देशात वेर्वेर्ळा खटला चालतो. 
TRIPS (टे्रि ररलेटेि आस्पेक्ट ऑफ इंटलेक्चअुल प्रॉपटी राईट ) या 
अग्रीमेंट द्वारा पेटंटच्या अटी ननयम ठरवले जातात. 

पेटंट कॉपोरेशन ट्रेंटी जार्नतक पेटंट प्रोसेसवर जोमाने काम करत आहे. 
ती जार्नतक पेटंट परीिणास मदत करत.े 

आपण अशी आशा करुया क्रक लवकरात एक जार्नतक रुपाने पेटंट फाईल 
करण्याची प्रोसेस अिस्तत्वात यावी. 
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१०. बौविकदृष्टट्या िगीकरि 

भारतात व परदेशात पेटंट फाईल करताना काही फरक आहेत त्या र्ोष्टी 
आपण लिात ठेवल्या पादहजेत. 

यनुायरे्टड स्ट्रे्टर्टस मधील पित भारतात पेर्टांर्टसाठीची पित  

जो प्रथम फाईल करेल तो 
सशंोधक 

जो प्रथम शोध लावेल तो सशंोधक 

सशंोधन व डिस्कव्हरी याचंा 
समावेश 

सशंोधनाचा समावेश 

पेटंटची तारीख  : नॉन प्रोिव्हजन 
फाईल तारीख  

पेटंटची तारीख  : प्रोिव्हजन 
फाईल तारीख 

पेटंटची मदुतवाढ होऊ शकत.े पेटंटची मदुतवाढ होऊ शकत 
नाही. 

रोप पेटंट होऊ शकत.े रोप पेटंट होऊ शकत नाही. 
त्रबझनेस मेथि पेटंट होऊ 
शकतात. 

त्रबझनेस मेथि पेटंट होऊ शकत 
नाहीत. 

 

अशा रीतीने प्रत्येक देशात काही वेर्वेर्ळे कायदे लार् ूहोतात. 

वरीलप्रमाणे फरक लिात ठेवनू मर्च आपले पेटंट कोणत्या देशात फाईल 
करायचे त ेठरवावे.  
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पेर्टांर्ट आणि कॉपीराईर्ट मधील फरक . 

  कॉपीराईर्ट पेर्टांर्ट 
 समावेश प्रोग्रम कोि  प्रोग्रम फ्लो चाटा 
 िाटाबेस  िाटाबेस मधील िाटा  िाटाबेस सरंचना 
 प्रसारक त्रबल रे््स : द्धविंोज  स्टीव्ह जॉब्स : आय फोन 
 मयाादा  ननमाात्याच्या मतृ्यनूतंर 

५० वर्.े 
फाईल केल्यानतंर २० वर्.े 

 ससं्था  वल्िा कॉपीराईट ट्रेंटी. वल्िा इंटलेक्चुअल प्रोपटी 
ऑर्ानायझशेन. 

 उदाहरण नवीन पसु्तक व र्ाणे नवीन प्रोसेमसरं् ततं्रज्ञान 
 

बऱ्याच वेळा आपण पटंेट आणण कॉपीराईटमध्ये र्ोंधळून जातो. त्यासाठी 
वरील महत्त्वाचे फरक व उदाहरणे लिात ठेवावीत. 

आपण आपले काम कोणत्या र्टात मोित े त े पाहून मर् त े त्या 
कायद्याने नोंद करावे. 

काही वेळा आपल्या कामास पेटंट व कॉपीराईट या दोन्ही ननयमाचं े
सरंिण लार्त.ेतेंव्हा दोन्ही कायद्याचा वापर करून आपण आपले 
सशंोधन प्रोटेक्ट करू शकतो.  
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११. तज्ाांचा सल्ला 
 धिल हिे  

इंिजननअर व सशंोधक , र्जुरात.  

सांक्षक्षप्त पररचय: 

धवल दवे हे इलेक्ट्रॉननक्स िेत्रातील कंपनीमध्ये इंिजननअर आहेत. याचं े
पेटंट व इलेक्ट्रोँननक्स िेत्रात अफाट ज्ञान आहे. बदलत्या व स्पधाात्मक 
िेत्रात धवल दवे यांनी आत्ता पयतं ७ टेक्नॉलॉजी पेटंट फाईल केल े
असनू त्यातील ४ पेटंट प्रकामशत झाली आहेत. मला स्वतःलाही बऱ्याचदा 
धवलचे मार्ादशान लाभलेले आहे.  

धवल बरोबरची मनमोकळी मलुखती व त्यातनू ममळालेले त्यांचे वेर्ळे 
द्धवचार व अनभुव आपणस प्रदमशात करीत आहोत. 

आपला सांशोधक बनण्याचा मागध ि प्रिास कसा होता ?  

मला फार वर्ाापासनू टेक्नोँलॉजीच्या न्यजू वाचण्याची सवय होती 
,ततं्रज्ञान द्धवर्यक मामसके लेख ,इंटरनेटवरील मदहती मी ननयममतपणे 
वाचत असे. यानतंर मी इन्व्हेशनमधील इव्हें्समध्ये भार् घेण्यास 
सरुवात केली. तसे प्रयन्त चालचू होत पण यश ममळत नव्हत.े पण मी 
िजद्द सोिली नाही.मी र्रु्ल व अाँपल कंपनीचे प्रदमशात पेटंट वाचत अस े
त्यातनू असे जाणव ूलार्ले क्रक पटंेट ही फार काही मोठी र्ोष्ट नाही. ५-६ 
वर् ेएखाद्या र्ोष्टीतील ज्ञान आल्यावर मी सिुा काही पेटंट फाईल करू 
शकेन. 
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स्टीव्ह जॉब्स यांचा एक िव्हिीओ मला कायम इिन्स्परेशन देत होता 
ज्यात अस े म्हंटल े आहे क्रक “आपण जसजस े मोठे होत जातो तेंव्हा 
आपल्याला हे सांधर्तले जात े क्रक हे जर् आहे तसेच आहे आणण तमु्ही 
आपले जीवन ह्याच जर्ाच्या चौकटीत राहून जर्ा, जास्त धिपि करू 
नका, चांर्ले कौटंुत्रबक जीवन जार्ा, मजा करा, थोि ेपसेै साठवा. हे फार 
सकुंधचत जर्णे झाले. आपण जीवन हे फार द्धवस्ततृपणे जर् ू शकतो 
जेंव्हा आपल्याला एक साधी वस्तिुस्थती समजेल क्रक आपल्या आजूबाजूच े
जर् ; ज्याला आपण लाईफ म्हणतो त ेअशा लोकांनी बनवलेले आहे क्रक 
जे तमुच्या पेिा हुशार नाहीत आणण आपण त े बदल ू शकतो, सधुारू 
शकतो, आपण स्वतःच्या नवीन र्ोष्टी तयार करू शकतो क्रक ज्या बाकी 
लोक वापरू शकतील.एकदा का आपल्याला हे समजल ेक्रक आपले द्धवचार 
नकीच बदलतील “. 
मलकं: https://www.youtube.com/watch?v=UvEiSa6_EPA 

माझी अनेक द्धवद्यार्थयांबरोबर चचाा चालत असे त्यातनू अनेक नवीन 
द्धवचार ममळत र्ेले.मला असे वाटत े क्रक आपणस काय मादहत आहे या 
पेिा आपणास काय मादहत नाही हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.तरच 
आपण ज्या र्ोष्टी मादहत नाहीत त्या मशकण्याचा प्रयत्न करीत असतो. 
सतत नवीन र्ोष्ट सतत मशकत रहा. लहान लहान प्रोब्लेम्सला सोल्यशून 
शोधा. 
कधीकधी अस े वाटत े क्रक आळशी व्यक्तींना र्ोष्टी सोप्या व अधधक 
जलद कमी श्रमात करण्याबाबत जास्त द्धवचार सचुतात पण हेच द्धवचार 
जर टेक्नोलॉजीचा वापर करून त्याचा अभ्यास करून सोिवण्याचा प्रयत्न 
केला तर त्यापासनू शोध ही लार् ूशकतात. 

https://www.youtube.com/watch?v=UvEiSa6_EPA
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आपल्या आजूबाजूची लहान मलेु व मोठे बजुुर्ा लोक हे इन्व्हेश्न्ससाठी 
कायम माझी प्रेरणा असतात मी असा द्धवचार करतो क्रक प्रत्येक र्ोष्ट 
इतकी सोपी व सहज असावी क्रक ती लहान मळेु व मोठे लोक यांना 
सहजपणे मशकता यावी. हाच द्धवचार करून मी नवनवीन कल्पना करू 
लार्लो,प्रोब्लेम सोिवण्यासाठी नवीन व्यक्ती कसा द्धवचार करेल व त्याला 
सोप्या पद्ध्तीने प्रॉब्लेम सोिवण्यास आपली मसस्टीम कशी मदत करेल 
यात सशंोधनाचा उर्म आहे.नवनवीन द्धवर्यांवर द्धवचार करून अभ्यास 
चाल ूठेवला. 
पदहल्या पेटंटनतंर उत्साह व आत्मद्धवश्वास वाढला व पढेु अधधकाधधक 
पेटंट  फाईल करत रे्लो. 
 

सांशोधक बनल्यामळेु आपल्या जीिनात काय बहल झाला ? 

समाजात माझ्या ज्ञानाला एक मान्यता ममळाली ,पालक फार खशु 
झाले.माझा स्वतःचा आत्मद्धवश्वास वाढला ,द्धवचारला नवीन ददशा 
ममळाली. 
सशंोधक ही एक द्धवचार सारणी आहे , द्धवचारात बदल ही फार मोठी 
देणर्ी ममळाली. लहानलहान र्ोष्टी सोिवण्यासाठी आत्ता लरे्च वेर्ळ्या 
पितीने द्धवचार करण्याची शक्ती ममळाली. रोजच्या जीवनातही छो्याशा 
बाबीही कशा सोप्या व नवीन पितीने सोिवता येतील याचा द्धवचार करतो 
व त्या तशाच सोिवतो. 
लोक आपल्याला आपण काही करू शकत नाही अस ेबोलतात तेंव्हा मी 
फार मनावर घेतले होत ेव झपाटून कामाला लार्लो व माझ ेज्ञान मसि 
करण्याची उच्च र्ोष्ट म्हणज ेपेटंट ती ममळवायची हेच ध्येय होत ेआत 



मी सशंोधक होणारच !  Page 70 

मी मला स्वतःला प्रवू्ह केले आहे याचा आनदं व समाधान आहे. 
 

पेर्टांर्ट फाईल करताना कोित्या बाबी खास लक्षात ठेिाव्यात? 

प्रथम स्वतःला प्रश्न द्धवचारा क्रक मी जो शोध लावणार आहे त्यामळेु 
समाजात, याजर्ात काय चांर्ल्या सधुारणा होतील? काय चांर्ल ेबदल 
घितील? याच े उत्तर जर होकाराथी आल े तर नक्कीच अमभमानाने 
तयारीला लार्ा. 
आपण ज ेकाम करतो त्यात प्राद्धवण्य ममळवा,आपल्या शोधाच्या आधररत 
सवा ज्ञान ममळवनू सशंोधन करत रहा. 
 

कोिती गोष्टर्ट तमु्हाला सांशोधक बनित े / कोित्या गोष्टर्टीमळेु तमु्ही 
सांशोधक झाला आहात असे तमु्हाला िार्टत?े 

जी तमु्हाला जे काम करायला आवित े त े मन लाऊन करा. 
जी र्ोष्ट आवित ेज्याची पाँशन आहे ती र्ोष्ट नक्कीच करणे हा स्वभाव 
मला सशंोधक बनवण्यास उपयकु्त ठरला. 
 

आपि सांशोधनािर विचार कसा करता ? 

प्रथम मी प्रोब्लेम शोधतो आणण ती अधधक चांर्ल्या पितीने कशी 
सोिवायची याचा द्धवचार करतो. 
बऱ्याच वळेा ननसर्ा मला नवनवीन र्ोष्ट करण्यासाठी प्रेरणा व कल्पना 
परुवतो. 
मला असे वाटत े क्रक सवा र्ोष्ठी सोप्या व ऑटोमॅदटक व्हाव्यात. जसे 
सोशल नेटवका  हे सिुा आपल्या रोजच्या जीवनात ममसळून जावे त्यासाठी 
सेपरेट कमेंट टाकायची र्रज नसावी. 
मी जीवनाला वेर्ळ्या नजरेने पाहतो. 
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आपि सिध गोष्टर्टी सधुारण्यासाठी प्रयत्नशील असता आपिास जर पेर्टांर्ट 
प्रोसेस सधुारण्याची असल्यास आपि त्यात कशी सधुारिा कराल ? 

वास्तद्धवक पाहता मला असे वाटत े क्रक पेटंटचे बधंनच मळुी नसावे 
,सशंोधन हे कोणालाही मोफत वापरता यावे. 
मी व्यिक्तशः ओपन सोसा व ओपन मसस्टीमवर जास्त द्धवश्वास ठेवतो 
सवा ज्ञान मानवजातीसाठी खुले असावे व जो सशंोधन शोधेल त्याला 
त्याचे शे्रय ममळावे पण तो शोध इतरांना वापरण्यास बदंी न आणता तो 
सवांसाठी खुला करावा.काही मोठ्या कंपनी आपले पेटंट सवााना 
वापरण्यास खुले करून एक नवीन आदशा उभारत आहेत. 
 

आपि तरुि सांशोधकाांना काय सांहेश हेि ूइस्च्िता ? 

बेमसक्स वर फोकस करा ,प्रोब्लेम्स पासनू पळून न जाता त्याचा सामना 
करा ,नवनवीन सोल्यशुनवर द्धवचार करा.प्रश्न उत्तमोत्तम पितीचा वापर 
करून सोिवा,आपण ज्या िेत्रात काम करत त्याचा सखोल अभ्यास 
करा.कोणतीही कल्पना छोटी कल्पना नसत.ेमदहती व सशंोधन हीच पढुील 
काळाचे चलनी नाणे असेल. 
 

धवल , आपण आपले द्धवचार सवा लोकांसमोर खुले केल्याबद्दल धन्यवाद !  

 

 

 

 

 



मी सशंोधक होणारच !  Page 72 

 सधचन ननकम 

माँनेजर व सशंोधक व लेखक 

महाराष्ट्र. 

सांक्षक्षप्त पररचय: 

सधचन ननकम हे इंिजननअर असनू त्यांनी रे्ली १० वर् े मोठमोठ्या 
कंपनीत काम केले आहे.सधचन यांनी ४ पटंेट फाईल केलेली असनू 
त्यातील ३ पेटं्स प्रमसि झालेली आहेत.आपण ती र्रु्ल पेटं्सवर सिुा 
पाहू शकता.याच बरोबर सधचन ननकम हे एक लेखक देखील असनू त्यांची 
५ कद्धवतांची पसु्तके प्रमसि झालेली आहेत. सधचन प्रसन्न व्यिक्तमत्व 
असलेला व मला कायम प्रेरणा देणारा ममत्र आहे. आम्ही सादहत्य, 
ततं्रज्ञान, कला यावर एकमेकांशी चचाा व सल्लामसलत करत असतो. 
सधचन यांनी पेटंट व कॉपीराईट िेत्रात केलेल्या प्रचिं कामामळेु त्यांची 
मलुाखत पसु्तकात महत्वाची ठरत.े 

सधचन, आपि परे्टांट्स कड ेकसे िळलात ? 

मी आधीपासनूच वेर्ळ्या द्धवचारसरणीचा आहे.मला प्रत्येक र्ोष्टीकि े 
वेर्ळ्या नजरेने पाहायला आवित.ेमी ती र्ोष्ट कशी सधुारता येईल याचा 
द्धवचार करत असतो. हा द्धवचार फक्त सोफ्टवअेर मलदहतानाच नाही तर हा 
द्धवचार मी रोजच्या जीवनातही करत असतो व याच द्धवचाराने प्रोब्लमे्स 
सोिवत असतो. 
आउट ऑफ द बॉक्स द्धवचार करायला आविते. जसे परफॉमान्स कसा 
वाढवता येईल, पॉवर कशी कमी लारे्ल, ती प्रोसेस कशी साधी सोपी 
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करता येईल याचा सारखा द्धवचार मनात असतो.याचा पेटंट करताना फार 
फायदा झाला. 

पेटंट ही जीवनभर राहणारी र्ोष्ट आहे आपण केललेे सााँफ्टवेअर फार 
ददवस चाल ूशकत नाही पण आपली कल्पना व त्यावर आधाररत पेटंट 
जीवनभर उपयकु्त ठरत.े 

पेटंटमळेु मसननयरकिून, ममत्रांकिून ररस्पेक्ट ममळत रे्ला.कंपनीने 
परुवलेल्या प्लटेफॉमावर काम करत र्ेलेओ व प्रेररत होत र्ेलो. 
 

आपला इांस्जननअर त ेमँनेजर व्हाया सांशोधक हा प्रिास कसा होता ? 

खरे सांर्ायचे झाले तर इंिजननअरच ेकाम करत असताना बराच मोकळा 
वेळ ममळत होता व पेटंट फाईल करत होतो. आता मेनेजर झाल्यापासनू 
तसे काम वाढल ेआहेत व पेटंट कमी का त ेमला पण मादहत नाही. 

पण एक मात्र आहे क्रक पटंेट हे माझ्याकररता कररयरच्या प्रवासात बोनस 
पोईंट सारखे उपयोर्ी पिले. माझी क्र्एदटव्ह द्धवचारसरणी मला 
कररयरच्या मशिी चढण्यास आधार ठरल्या व पेटंटमळेु तमुची बनलेली 
एक स्वतंत्र ओळख तमु्हाला पढुील प्रवासात फार मदत करत.े 

आपल्या रिएक्रीर्टीव्ह विचार सरिीच ेि सांशोधक बनण्याचे रहस्ट्य काय ? 
जे काही काम करतो त ेपरफेक्ट करतो ,जे काही पाहतो त्यात सधुारणा 
करण्याचा प्रयत्न करतो व ती र्ोष्ट अधधकाधधक चांर्ली कशी करता 
येईल त े पाहतो.आजूबाजलूा पहा जे काही चकुीचे आहे त े बदलनू 
टाका.जर असे काही अिस्तत्वात नसेल तर तयार करा. 
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भद्धवष्यकाळाचा द्धवचार करा व आपले काम भद्धवष्यात कसे वापरले जाईल 
यावर द्धवचार करून त्यात सधुारणा आणा. साध्या र्ोष्टी जीवन सोप े
बनवत.े 

मी काम करताना असेच द्धवचार येतात मर् मधूनच काहीतरी क्रकल्क 
होत.ेमर् मी उलटा द्धवचार चाल ूकरतो. त्यावर अभ्यास करतो त्यासाठी 
लार्णारे इंटरनेट व इतर ररसोसा याची मदहती घेतो व त्याची मस्त 
आयिीया तयार होत.े माकेटमध्ये ती आयडिया उपलब्द आहे का त े
पाहतो. आपण ती आयडिया अजून चांर्ली कशी करू शकेन यावर द्धवचार 
करतो.आपली कल्पना आपल्या कंपनीलाही कसा फायदा व नवीन 
त्रबझनेस ममळवनू देईल याचा द्धवचार करतो. 

शांत बस ू नका. प्रयत्न करत रहा. तमुच्याकि े फक्त कल्पना असनू 
चालत नाही तर ती प्रत्यिात उतरली र्ेली पादहजे ; त्यावर काम करा. 
 

 

आपल्या कौरु्टांत्रबक ि सामास्जक जीिनात आपि लेखक ि सांशोधक 
असल्याचा काय पररिाम झाला ? 

तसे पररणाम दोन्ही बाजूंनी झाले.वयैिक्तक आयषु्यातील वेळ हा सशंोधन 
व लेखन यांना ददल्यामळेु कुटंुबाला वेळ ममळत नाही अशी त्ार होती 
पण पसु्तक प्रदमशात झाल्यावर क्रकंवा पेटंट झाल्यवर कुटंुबाला 
आपल्याबद्दल अमभमान वाटतो. 
सामािजक जीवनात ममत्र व सहकाऱ्यांकिून एक नाव व लौक्रकक ममळाला. 

 

तमु्ही निीन तरुि सांशोधकाांना कसे मागधहशधन कराल ? 
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जर तमुच्याकि ेनवीन कल्पना असेल तर शांत बस ूनका. ती एक्सप्रसे 
करा. तमुचे द्धवचार लोकांपयतं पोहचवा. 
आपणस कोणती र्ोष्ट जमत नसेल तर इतरांची मदत घ्या ग्रपुने बे्रन 
स्ट्रोममरं् करून एखाद्या कल्पनेवर द्धवचार करा.एक आयडिया अनेक 
आयडियांना जन्म देत.ेप्रत्येक कल्पना ही एक हुशार कल्पना असत.े 
त्यावर द्धवचारद्धवननमयकरून फ्लो चाटा काढा. त्याचा प्रोग्रम बनवा.त्याचा 
सवा बाजूंनी द्धवचार करा व त्यात सधुारणा आणा. 
 

आपला तरुि वपढीस काय सांहेश असेल ? 

इतरांना इन्स्पायर करा. क्र्एटीव्ह द्धवचार करा.साध्या पण वेर्ळ्या मार्ााने 
द्धवचार करा व सशंोधन घिवा. 

लेखकांना मी हे सांर् ूइिच्छतो क्रक आपले द्धवचार कार्दावर मांिा. आपले 
अनभुव ,द्धवचार कल्पना कोणत्यातरी मीडियाचा वापर करून आपली 
कल्पनाशक्ती बाहेर पिू द्या व आपले द्धवचार प्रसाररत करा. 

आपल्या कलाच आपले मन प्रफुिल्लत व समाधानी ठेवतात व अशाच 
कला आपल्या जर्ण्याचे एक कारण बनतात.त्यामळेु कला जोपासा. 
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 रामारिएक्रश्नन पािधसारथ्य  

द्धप्रिन्सपल टेिक्नकल अाँिव्हायझर 

पी एच िी .व्हजीननया यनुनव्हमसाटी  

जार्नतक दजााचे पेटंट अाँटोनी, 

बेंर्लोर.  

सांक्षक्षप्त पररचय: 

रामा हे जार्नतक दजााच्या पेटंट अाँटोनी कंपनीमध्ये पेटंटमधील कायदे 
तज्ञ आहेत. यांनी जर्भरातील बऱ्याच ततं्रज्ञान द्धवर्यक कंपनीबरोबर 
काम केले असनू त्यांचा पेटंट ड्राफ्ट करणे व त्या सबंधंी कायदेशीर 
बाबींची पतूाता करणे यात हातखंिा आहे. मी माझ्या कंपनीद्वारा पेटंट 
फाईल करताना रामा यांच्याशी सपंका  आला व त्यांचे या िेत्रातील अफाट 
ज्ञान पाहून मी प्रभाद्धवत झालो. सशंोधकांना कायदेशीररीत्या मदत 
करण्याची वतृ्ती व योग्य सल्ला देण्याच्या र्णुामळेुच त्यांची या 
पसु्तकासाठी घेतलेली खास मलुाखत हे पसु्तकचे वमैशठ्य ठरले आहे. 

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

रामा ,आपण बेमसक प्रश्नापासनू या मलुाखतीची सरुवात करुया. 
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पेर्टांर्ट अरँ्टोनी  हे रे्टस्क्नकल ड्राफ्र्ट चे परे्टांर्ट फाईल करण्यास योग्य अशा 
डॉक्यमुेंर्ट मध्ये रुपाांतर कसे करतात.?  

पेटंट अाँटोनी हे सशंोधन समजावनू घेवनू सशंोधकाच्या शोधातील 
नाद्धवन्यता अचूकपणे ओळखतात. आपले सशंोधन हे आधीच्या शोधापेिा 
कसे वर्ळे व वमैशष््य पणुा आहे त ेपाहतात. 

त्यानतंर शोधाच े वेर्वेर्ळ्या तकुड्यांना रुपांतर करून त्यापासनू पेटंट  
क्लेम तयार करतात. अधधक मदहती ही इंडिपेंिटं क्लेम्स माफा त कव्हर 
केली जात.े 

क्लेम्स व आकृती तयार झाल्या नतंर पेटंट अाँटोनी  द्धवस्ततृपणे क्लेम्सना 
सपोटा करणारे स्पमेसक्रफकेशन्स मलदहतात. 

माझ्यासारखे काही ररसचा िेत्रातील पेटंट अाँटोनी  आधी स्पमेसक्रफकेशन्स 
मलदहतात व त्यानतंर त्यातील सारांश क्लमे्सच्या रुपात मांितात,मला 
स्वतःला असे करायला आवित े,कारण या पध्दतीमळेु मला प्रथम शोधाच े
पणुा रूप पाहून त्यानसुार सवा बाबींची पतूाता करणारे क्लेम्स मलदहता 
येतात. 
 

पेर्टांर्ट फाईल करण्याच्या सांपिूध प्रोसेसमध्ये पेर्टांर्ट अरँ्टोनी (पेर्टांर्टसाठीचे  
िकील) याांच ेकाय महत्त्ि आहे ? 

पेटंट अाँटोनी  हा तमुचे पेटंट बनव ूशकतो क्रकंवा त्रबघिव ूशकतो.जर त्याने 
आपल्या सशंोधनाचे वणान तांत्रत्रकदृष््या चुकीचे क्रकंवा अपरेु मलदहले तर 
सशंोधकाचे सवा पररश्रम वाया जाव ूशकतात. 
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एकदा मलदहलेले सद्धवस्तर स्पष्टीकरण नतंर पेटंट प्रोसेसमध्ये  बदलल े
जाऊ शकत नाही. त्यातील फक्त व्याकरण क्रकंवा स्पेमलरं्च्या चुका 
दरुुस्त करता येतात. 

(नोंद: क्लमे्स हे पेटंट प्रोससेमध्ये बदल ूक्रकंवा सधुारता येतात)  

त्यामळेु पेटंट ड्राफ्ट पदहल्या पासनू मलह्तानाच तो व्यविस्थतपणे व 
सद्धवस्तररीत्या मलदहले र्ेले पादहजे.जर आपले पेटंट हे पेटंट अाँटोनीने  
योग्यररत्या मांिलेले असल्यास त्याचा आपणस फायदाच होतो.आपण 
आपले क्लेम्स परीिणासाठी र्ेल्यावर सद्धवस्तर व योग्य वणानावर 
आधररत मांिून आपली बाजू कोटाात मजबतूपणे मांिू शकतो. 

त्यांमळेु सशंोधकांनी आपले पेटंट फाईल करताना त ेयोग्य पेटंट अाँटोनी  
किूनच आपले पेटंट ड्राफ्ट करून घ्यावे. 

रामा, आता मला साांगा रिएक योग्य पेर्टांर्ट अरँ्टोनी कसा ननिडािा ?  

योग्य पेटंट अाँटोनी तोच क्रक जो सशंोधकास योग्य प्रश्न द्धवचारतो. आपण 
पेटंट अाँटोनी सोबत सवंाद साधला पादहजे. तो तांत्रत्रकदृष््या योग्य 
पात्रतचेा आहे क्रक नाही त े पिताळे पादहजे. पेटंट अाँटोनी सशंोधनाबद्दल 
स्पेमसक्रफक िीटेल्स व सपंणूा शोधाचा वापर व शोधाचे प्रत्यि वापरत 
आणतात कसे आणाल असे प्रश्न द्धवचारणारा हवा. 

जर एकदा पटंेट अाँटोनी तमुचा शोध, त्याचा स्कोप ,नाद्धवन्यता ,त्याच े 
प्रोटेक्शन समजावनू न घेता, तमु्हाला जर कायद्यातील अवघि शब्द व 
क्रकल्ष्ट प्रोसेस याबद्दल सांर्त असेल तर असा पेटंट अाँटोनी टाळा.  
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आपण खात्री करून घेतली पादहजे क्रक पेटंट अाँटोनीस पेटंट ड्राफ्ट 
करण्याचा व पेटंट अिप्लकेशन मलदहण्याचा अनभुव हवा,आपण आपल्या 
पेटंट अाँटोनीची प्रोफेशनल पाश्वाभमूी नक्कीच जाणनू घेतली पादहजे व 
काळजीपवूाक आपला पेटंट अाँटोनी ननविला पादहजे.  

 

पेर्टांर्ट ड्राफ्र्ट करताना ि साहरीकरि करतानाच्या मखु्य कायहेशीर बाबी 
कोित्या ? 

सवाात महत्त्वाची र्ोष्ट म्हणजे पेटंट हे पेटंटसाठीच्या अटींची पतूाता 
करत आहे क्रक नाही त े पाहणे. सशंोधन हे फक्त कल्पना नसनू त े
प्रत्यिात येव ू शकत े व व्यवसायात वापरता येव ू शकत े हे पिताळे 
पादहजे.तसेच त े नाद्धवन्यपणूा असावे व त े सवासामान्य सधुारणा नसावे 
त्यात नक्कीच काहीतरी वेर्ळेपणा व उपयकु्तता असली पादहजे.तसेच 
आपले म्हणणे पटवनू देण्यासाठी आपल्या शोधासाठी कोणत े प्रोसेस व 
शोध वापरले रे्ले आहेत व आपली प्रोसेस व शोध कसा सवोत्तम असनू 
तो कोणत ेप्रोब्लेम्स सोिवतो आहे त ेशोधले पादहजे. 

पेटंट अिप्लकेशन (आकृती,क्लेम्स ,सद्धवस्तर वणान ) हे पेटंट ऑक्रफसच्या 
सवा कायदेशीर बाबींना व पितशीर प्रोसेसला अनसुरून असले पादहजे. 
तसेच याही र्ोष्टीची काळजी घेतली पादहजे क्रक आपले पेटंट हे अस े
जनरल बनवावे क्रक त े इतर देशातील पेटंट ऑक्रफसमध्येही फार कमी 
बदल करून सादर करता आले पादहजेत. 
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आदशावत पेटंट अिप्लकेशन्समध्ये क्लेम्स हे योग्य ररत्या मांिले र्ेलेले 
असावेत, तसेच त े लवधचक व शोधाचे मळू वमैशष््य ठसवनू सांर्णारे 
हवे. 
 

रामा, आपले मार्ादशान आमच्यासारख्या सशंोधकानंा कायम लाभलले े
आहे.  

आपि पेर्टांर्ट अरँ्टोनी या नात्याने सिध सांशोधकाांना आपले पेर्टांर्ट अधधक 
चाांगले बनविण्यासाठी काय सांहेश ि सल्ला हेि ूइच्िीता ?  

हो नक्कीच मी काही सल्ले देत आहे त ेपढुीलप्रमाणे आहेत :  

1. भरपरू पेटंट अिप्लकेशन्स वाचा व समजून घ्या क्रक आपला शोध 
पेटंट अिप्लकेशन मध्ये कसा रुपांतरीत होऊ शकतो. 

2. आपले सशंोधन अनतशय स्पष्टपणे आपल्या पटंेट अाँटोनीला 
समजावनू सांर्ा. पेटंट अाँटोनीला समजणार नाहीत असे अवघि शब्द 
वापरू नका. पटंेट अाँटोनीला न समजण्यासारख्या प्रोजके्ट स्पेमसक्रफक 
शब्दांचा वापर टाळा. 

3. पेटंट ड्राफ्ट तयार झाल्यावर सद्धवस्तर स्पेमसक्रफकेशन्स ररव्हु कराच 
तसेच क्लेम्स सिुा नततक्याच लिपवूाक वाचून त्यातील बदल सचुवा. 
लिात ठेवा पेटंट अाँप्लीकेशन म्हणजे ररसचा पेपर नव्हे.ज्या शोधाचा 
आपल्या क्लेम्स मध्ये उल्लेख नाही त्याचे अधधकार आपणस ममळत 
नाहीत व त्या र्ोष्टी व तो शोधाचा भार् पिब्लकला मोफत वापरता 
येव ूशकतो.  

4. पेटंट अाँटोनी ला त्याच्या कामाचा योग्य प्रनतसाद द्या तसेच आपल्या 
ऑर्ानायझशेन सिुा पेटंट अाँटोनीच्या कामाबद्दल सांर्ा.पेटंट 
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प्रोफेशनल्स हे पेटंटची सव्हीस देत असतात.त्यामळेु त्यांना आपल्या 
क्लायटंचा प्रनतसाद त्यांच्या सधुारणेसाठी उपयकु्त ठरतो व 
सशंोधकास योग्य सिव्हास ममळत.े   

रामा आपण हे फार महत्त्वाचे सल्ल े ददलेले आहेत.आपले द्धवचार सवा 
सशंोधकांना फार फायदेशीर ठरतील. तसेच नवीन पेटंट अाँटोनीना सिुा 
आपले द्धवचार पथदशाक मार्ादशान करतील यात शकंाच नाही. 

आपण वेळातवेळ काढून आपले कायदेद्धवर्यक व पेटंट प्रोसेस द्धवर्यक 
ज्ञान सपंन्न अशी मलुाखत ददल्याबद्दल सवा वाचकांच्या वतीने मी आपला 
आभारी आहे. 
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१२. िस्ट्तुस्स्ट्ितीचा आढािा 
 आपणस प्रत्येक देशासाठी वेर्वेर्ळे पेटंट फाईल करावे लार्त.े 

 म्हणज ेआपण भारत पेटंट फाईल केले तर त ेअमेररकेत क्रकंवा 
जमान मध्ये आपोआप फाईल होईल अस ेनाही. आपणस परत त े
हव्या त्या देशात फाईल करावे लार्त.े 

 प्रत्यके देशात पेटंटसाठीचे ननयम थोि ेफार वेर्ळे आहेत. 

 जसे पेटंटचा कालावधी काही देशात बदलतो. : ऑिस्ट्रया : १५ 
वर् े ,ब्राझील : १६ वर् े,बेिल्जयम :२० वर् े

 आपल्या पेटंट ची मदुत सपंल्यानतंर त े ररन्य ू करावे लार्त े
त्यसाठी परत फी भरून त्या पेटंटची मदुत वाढ करत येत ेपण 
ही खधचाक प्रोसेस आहे. 

 जर आपण आपले पेटंट ररन्यअुल केले नाही तर त्याचे पेटंट 
सरंिण नाहीस ेहोत.े  
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१३. महत्िाच्या ललांक्स 

 इंटलाँक्चअुल प्रॉपटी भारत ऑक्रफस: http://www.ipindia.nic.in 

 यनुायटेि स्टेटस पटंेट ऑक्रफस : www.uspto.gov 

 वल्ि इंटलाँक्चअुल प्रॉपटी ऑर्ानायझेशन : www.wipo.int 

 अधधकृत पेटंट शोध  :http://patentscope.wipo.int/ 

 कॉपीराईट भारत ऑक्रफस: http://copyright.gov.in/Default.aspx 

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

 टे्रिमाका  भारत ऑक्रफस: 

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

 र्रु्ल पेटं्स : www.google.com/patents 

 भारतीय भौर्ोमलक प्रोटेक्शन : http://ipindia.nic.in/girindia/ 

 ई पेटंट 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 ऑरिएफस पत्ता : 

पेटं्स, डिझाईन , ट्रेंि माक्सा ऑक्रफस , बौद्धिक सपंदा भवन  
अन्तोप दहल ,S.M रोि ,मुबंई. ४०००३७  
फोन  : 022-24132735, फाँ क्स : 022-24123322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कॉमसा आणण इंिस्ट्री मंत्रालय 

कंट्रोलर जनरल पेटंट डिझाईन टे्रिमाका  
ऑक्रफस 

पेटंट ऑक्रफस (डिझाईन सह) 
कलकत्ता,ददल्ली,चने्नई,मुंबई 

टे्रिमाका  रिजस्ट्री ऑक्रफस 
कलकत्ता,ददल्ली,चने्नई,मुंबई,अहमदाबाद  

भौर्ोमलक धचन्ह रिजस्ट्री ऑक्रफस 
कलकत्ता,ददल्ली,चने्नई,मुंबई,अहमदाबाद  

भौर्ोमलक धचन्ह रिजस्ट्री ऑक्रफस 
चने्नई  

नाँशनल इिन्स्ट्यूट ऑफ इंटलाँक्चुअल प्रॉपटी 
माँनेजमेंट , नार्पूर  

पेटंट मदहती ऑक्रफस 
नार्पूर  
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१४. सांहभध 
 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 

 िेबसाईर्ट 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. 
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पेटंट अप्लिकेशन फॉर्म  

युनायटेड स्टेट्स पेटंट ऑफफस 



   
             

                 
                                                   

                     
                             

         

                     
 

           

     

     

     

     

     

                         

           

 

                                                          

                      

 

              
              

 

 

 

           
                        

                        

                   

                

                                  

                                                  

                                                 
               

                               

                            

                            
                            

                                        
                                                                    

                          

                                                      

                

                 
                                                               
                                                     
                                             
                                                   
                                             

                   
                             

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 

Country Telephone Email 

ENCLOSED APPLICATION PARTS (check all that apply) 
Application Data Sheet. See 37 CFR 1.76. 

Drawing(s) Number of Sheets __________________ 

CD(s), Number of CDs __________________ 

Other (specify) ________________________________________ 

Specification (e.g., description of the invention) Number of Pages __________________ 

Fees Due: Filing Fee of $260 ($130 for small entity) ($65 for micro entity). If the specification and drawings exceed 100 sheets of paper, an 
application size fee is also due, which is $400 ($200 for small entity) ($100 for micro entity) for each additional 50 sheets or fraction thereof. 
See 35 U.S.C. 41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s). 

METHOD OF PAYMENT OF THE FILING FEE AND APPLICATION SIZE FEE FOR THIS PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT 

Applicant asserts small entity status. See 37 CFR 1.27. 

Applicant certifies micro entity status. See 37 CFR 1.29. 
Applicant must attach form PTO/SB/15A or B or equivalent. 

A check or money order made payable to the Director of the United States Patent 
and Trademark Office is enclosed to cover the filing fee and application size fee (if applicable). TOTAL FEE AMOUNT ($) 

Payment by credit card. Form PTO‐2038 is attached. 

The Director is hereby authorized to charge the filing fee and application size fee (if applicable) or credit any overpayment to Deposit 

Account Number: __________________. 

USE ONLY FOR FILING A PROVISIONAL APPLICATION FOR PATENT 
This collection of information is required by 37 CFR 1.51. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the USPTO to 
process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 10 hours to complete, including 
gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the 
amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and 
Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313‐1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND 
TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313‐1450. 

If you need assistance in completing the form, call 1‐800‐PTO‐9199 and select option 2. 
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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 2 of 2 

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 _________________________ 

TYPED OR PRINTED NAME ______________________________________________	 REGISTRATION NO. ______________ 
(if appropriate) 

TELEPHONE __________________________________________ DOCKET NUMBER _______________________________ 



  

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

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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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. 

* * * * * 



 

 मी संशोधक होणारच ! 

प्रतिसाद 

आपण “मी सशंोधक होणारच ” या माझ्या नावीन्यपणूण पसु्िकाला 
भरभरून प्रोत्साहन ददलाि याबद्दल धन्यवाद !  

सवणसामान्य लोकांसाठी साध्या रुपाि व मराठी भाषिे उपयकु्ि 
असे पसु्िक प्रकाशशि करण्यास मला आनदं होि आहे.  

पसु्िक शलदहण्यास मला माझे सपंणूण कुटंुब व शमत्रपररवार यांनी 
मोलाचे सहकायण केल ेआहे. त्यांनाच मी हे पसु्िक अशभमानाने 
अर्पणि करीि आहे. 

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

वाचकहो ,आपणस पटंेट्स बाबि काहीही शकंा असल्यास जरूर 
कळवावे. मी आपणस मदि करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. 

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

आपले असचे मार्णदशणन लाभो दह सददच्छा ! 

- महेश सभंाजी जाधव 
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