ਬੌਿ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ (ਇੰ ਟਲੈ ਕਚੁਅ ਲ ਪ�ਾਪਰਟੀ)
ਜਦ� ਤੁਸ� ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਜ� ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋ ਤ� ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਬੌਿਧਕ ਜਾਇਦਾਦ (ਇੰ ਟਲੈ ਕਚੁਅਲ

ਪ�ਾਪਰਟੀ ਆਈ ਪੀ) ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ Info entrepreneurs ਤੁਹਾਡਾ ਵਪਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸੰ ਪਰਕ ਹੈ।
ਪਿਹਲ� ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੋ ਅਤੇ ਲੋ ੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾਲਣ ਿਵਚ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇਵੋ।

ਆਈ ਪੀ ਿਕਸੇ ਿਵਚਾਰ, ਕਾਢ, ਜ� ਉਦਯੋਗੀ, ਿਵਿਗਆਨਕ, ਸਾਿਹਤਕ ਜ� ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਿਵਚ ਿਸਰਜਣਾ �ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱ ਕ
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਈ ਪੀ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ: ਿਚੰ ਨ, ਨ�ਅ, ਤਸਵੀਰ� ਅਤੇ ਨਮੂਨ�।

ਆਪਣੀ ਆਈ ਪੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਬੌਿਧਕ ਰਚਨਾ `ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਹੱ ਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ

ਲੋ ਕ� ਵਲ� ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਜ� ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤ� ਰੋਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਿਭੰ ਨ
ਪਛਾਣ, ਿਚੱ ਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਹਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

ਬੌਿ ਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਆਮ ਿਕਸਮ�
ਪੇਟਟ
� : ਹੱ ਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰ ਪ�ਵਾਨਤ, ਦੂਿਜਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਢ ਨੂੰ ਕੈਨ�ਡਾ ਿਵੱ ਚ ਬਣਾਉਣ, ਵਰਤਣ ਜ� ਵੇਚਣ ਤ� ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਿਵਉਪਾਰ ਿਚੰ ਨ� : ਇੱ ਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜ� ਹਨ, ਨਮੂਨਾ, ਜ� ਇਨ�� ਦਾ ਿਮਸ਼ਰਣ, ਜੋ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤ� ਜ�
ਸੇਵਾਵ� ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਕਾਪੀਰਾਈਟ: ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱ ਕ" ਅਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮੌਿਲਕ ਕਲਾਤਿਮਕ ਕੰ ਮ ਆ�ਦੇ ਹਨ (ਿਜਵ�
ਸੰ ਗੀਤ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ, ਿਫਲਮ�, ਿਕਤਾਬ�, ਸੰ ਗ-ਤਰਾਸ਼ੀ, ਸਾਫਟਵੇਅਰ)। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੀ ਿਕਸੇ
ਵਸਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜ� ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱ ਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜ� ਉਹ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱ ਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ੀ ਰੂਪ -ਰੇਖ ਾ: ਿਕਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਿਦਸਦੇ ਪੱ ਖ, ਰੂਪਰੇਖਾ, ਢ�ਚਾ ਜ� ਓਰਨਾਮ�ਟ (ਜ� ਕੋਈ ਵੀ ਿਮਸ਼ਰਨ) ਹੱ ਥ, ਸੰ ਦ ਜ�
ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਿਕਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ।
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