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ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਸਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 
ਰੋਜ਼ਾਨ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦ਼ਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 

17 ਨਿੰਬਰ 2022 
 

 

1. ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗ੍ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ : ਕੇਂਦਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਆਪਣ ੇ6.4% ਵਿਿੱ ਤੀ ਘਾਟ ੇਦੇ ਟੀਚੇ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  ਮਾਮ ਲੀ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਘਟਾ ਦੇਿੇਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪ ਰੇ ਕੀਤ ੇਗਏ ਖਰਵਚਆ ਂਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ 16.6 ਵਟਰਲੀਅਨ 
ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 

➢ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗ੍ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲ  ਵਿਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਵਕਸ ੇਵਿਸੇਸ ਸਿੇਾ ਲਈ ਨਵਮਿੱਤਣ ਕਾਨ ੰ ਨ ਰਾਹੀਂ 

ਅਵਧਕਾਰਤ ਰਕਮ ਉਸ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
o ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੰਸਦ ਦਆੁਰਾ ਪੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

➢ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਕਸਮਾਂ: 
o ਅਵਿਵਰਕਿ ਅਨੁਦ਼ਾਨ ( Additional Grant): ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਾਲ  ਵਿਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ 

ਨਿੀਆਂ ਸਿੇਾਿਾਂ ਉੱਤੇ ਿਾਧ  ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਵਜਸ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

o ਿ਼ਾਧੂ ਅਨੁਦ਼ਾਨ (Excess Grant): ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਵਿਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਿੇਾ ਉੱਤ ੇ
ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਿੱ ਚ ਉਸ ਸੇਿਾ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਧਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨ ੰ  ਵਿਿੱਤੀ ਸਾਲ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਿੋਟ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕ ਿਾਧ  ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨ ੰ  ਿੋਵਟੰਗ ਲਈ ਲੋਕ 
ਸਭਾ ਵਿਿੱ ਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਸੰਸਦ ਦੀ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦਆੁਰਾ ਮਨਜ਼ ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

o ਕਰੈਵਿਟ ਦੀ ਿੋਟ: ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਵਕਆਸੀ ਮੰਗ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੇਾ ਦੀ 
ਵਿਸਾਲਤਾ ਜਾਂ ਅਣਵਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚਵਰਿੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੰਗ ਨ ੰ  ਬਜਟ ਵਿਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ 
ਵਬਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਜਪਾਵਲਕਾ ਨ ੰ  ਵਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਿੱਕ ਖਾਲੀ ਚੈੈੱਕ ਿਾਂਗ 
ਹੈ। 

o ਅਸਧ਼ਾਰਨ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਇਹ ਇਿੱਕ ਵਿਸੇਸ ਉਦੇਸ ਲਈ ਵਦਿੱ ਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਿਿੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੌਜ ਦਾ ਸਿੇਾ ਦਾ ਕਈੋ 
ਵਹਿੱ ਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। 
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o ਟੋਕਨ ਗ੍ਰਾਂਟ: ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਦਿੱ ਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਕਸ ੇਨਿੀਂ ਸਿੇਾ 'ਤੇ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਵਚਆਂ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨ ੰ  
ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦਆੁਰਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਿੋਟਾਂ ਲਈ ਟੋਕਨ ਰਕਮ (1 ਰੁਪਏ ਦੀ) 
ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਵਹਮਤੀ ਵਮਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੰਡ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ 
ਵਿਿੱ ਚ ਫੰਡਾਂ ਨ ੰ  ਇਿੱਕ ਵਸਰ ਤੋਂ ਦ ਜੇ ਵਸਰ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਿੱ ਚ ਕੋਈ ਿਾਧ  ਖਰਚਾ ਸਾਮਲ 
ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ। 

2. ਟਰ਼ਾਈ ਦੁਆਰ਼ਾ ਕ਼ਾਲਰ ਆਈ.ਿੀ. ਵਸਸਟਮ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗ ਲੇਟਰ ਅਗਲੇ ਵਤੰਨ ਹਫਵਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਬੋਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲਰ ਪਛਾਣ ਵਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨ 

ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ- ਕਿੇਾਈਸੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਮਾਵਣਤ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨ ੰ  ਜਾਣੋ। 
➢ ਿੇਰਿ਼ਾ: 

o ਦ ਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗ ਲੇਟਰ ਅਗਲੇ ਵਤੰਨ ਹਫਵਤਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਾਲਰ ਪਛਾਣ ਵਸਸਟਮ - ਕਿੇਾਈਸੀ 
ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਵਣਤ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਿੇਰਵਿਆਂ ਨ ੰ  ਜਾਣੋ - ਨ ੰ  ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੈ। 

o ਕਾਲਰ ਆਈ.ਡੀ. ਵਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਟਰ ਕਾਲਰ ਐਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਿਜੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
o ਕਾਲਰ ਆਈ.ਡੀ. ਵਸਸਟਮ ਨ ੰ  ਪਰਵਸਿੱ ਧ ਟਰ ਕਾਲਰ ਐਪ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਿਜੋਂ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। 
o ਟਰਾਈ ਨੇ ਮੁਿੱ ਵਦਆਂ ਨ ੰ  ਦ ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਵਹਿੱ ਸਦੇਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
o ਰੈਗ ਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਢਾਂਚ ੇਨ ੰ  ਨਿੀਆਂ ਘਟਨਾਿਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਮਲਾ ਕੇ ਚਿੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਵਸਰਫ 

ਨਿੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨ ੰ  ਸਚੁਾਰ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬਲਵਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਪਭਗੋਤਾ ਵਹਿੱ ਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਨ ੰ  
ਿੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

3. ਭ਼ਾਰਿ ਆਮ ਚ਼ਾਰਵ ੰਗ੍ ਪੋਰਟ ਿ ੋਂ ਯੂ.ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ ਵਿਿੱ ਚ ਿਬਦੀਲ ਹੋਿੇਗ਼੍ਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਿਿੱਲੋਂ ਗਵਿਤ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਵਟੰਗ ਵਿਿੱ ਚ ਵਹਿੱ ਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 

ਸਾਰੇ ਸਮਾਰਟ ਵਡਿਾਈਸਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ ਯ ਐੈੱਸਬੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਚਾਰਵਜੰਗ ਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਸਫਟ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ। 
➢ ਯੂਐੱਸਬੀ ਵਕਸਮ C ਬ਼ਾਰੇ: 

o ਯ ਐੈੱਸਬੀ - ਸੀ (ਯ ਐੈੱਸਬੀ ਟਾਈਪ ਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਇਿੱਕ 24-ਵਪੰਨ ਿਾਲਾ ਯ ਐੈੱਸਬੀ ਕਨੈਕਟਰ ਵਸਸਟਮ 
ਹੈ ਵਜਸ ਵਿਿੱਚ ਰੋਟੇਸਨਲੀ ਵਸਮੈਵਟਰਕਲ ਕਨੈਕਟਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  

o ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਕਿੇਲ ਕਨੈੁਕਟਰ ਦੀ ਭੌਵਤਕ ਸੰਰਚਨਾ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਫੈਕਟਰ ਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ 
ਸਮਰਿੱਥਾਿਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਣ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਇਸਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਪੈਸੀਵਫਕਸੇਨਾਂ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਯ ਐੈੱਸਬੀ 
3.2) ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਵਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

o ਯ ਐੈੱਸਬੀ - ਸੀ ਕਨੈਕਟਰ ਦੀ ਇਿੱਕ ਮਹਿੱਤਿਪ ਰਨ ਵਿਸੇਸਤਾ ਇਸਦਾ ਉਲਟਾਪਣ ਹੈ; ਇਿੱਕ ਪਲਿੱ ਗ ਨ ੰ  ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ 
ਇਿੱਕ ਵਰਸੈਪਟੈਕਲ ਵਿਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

o ਯ ਐੈੱਸਬੀ ਟਾਈਪ- ਸੀ ਵਿਸੇਸਤਾ 1.0 ਨ ੰ  ਯ ਐੈੱਸਬੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਰਜ਼ ਫੋਰਮ (ਯ ਐੈੱਸਬੀ -IF) ਦੁਆਰਾ ਪਰਕਾਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ 
ਸੀ ਅਤ ੇਅਗਸਤ 2014 ਵਿਿੱਚ ਇਸਨ ੰ  ਅੰਵਤਮ ਰ ਪ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। 

4. ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦ਼ਾ ਸਦ਼ਾਬਹ਼ਾਰ ਹੋਣ਼ਾ 
➢ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਵਬਰਟੇਨ-ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਿਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਵਹਤ ਪੇਟੈਂਟ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਸਦਾਬਹਾਰਤਾ ਦੀ ਬਰਤਾਨਿੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ 

ਸਵਹਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 
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➢ ਪੇਟੈਂਟਾਂ ਦ਼ਾ ਸਦ਼ਾਬਹ਼ਾਰ ਹੋਣ਼ਾ ਕੀ ਹੈ: 
o ਐਿਰਗਰੀਵਨੰਗ ਕੰਪਨੀਆ ਂਦਆੁਰਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਿੱਚ ਮ ਲ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪੁਿੱ ਗਣ ਤੋਂ ਿੀਕ ਪਵਹਲਾਂ ਮਾਮ ਲੀ 

ਪਰਵਕਵਰਆ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਹੈ। 
o ਇਹ ਭਾਰਤ ਿਰਗੇ ਦੇਸਾਂ ਲਈ ਦਿਾਈਆ ਂਦੀ ਪਹੰੁਚ ਦਾ ਮੁਿੱ ਦਾ ਹੈ। 

➢ ਪੇਟੈਂਟਾਂ, ਵਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਅਿ ੇਟਰਿੇ ਮ਼ਾਰਕਾਂ (CGPDTM) ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ  ਨਰਲ ਦੇ ਆਵਿਸ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੇਟੈਂਟਸ, ਵਡਜ਼ਾਈਨਸ ਐਡਂ ਟਰਡੇ ਮਾਰਕਸ (ਸੀਜੀਪੀਡੀਟੀਐਮ) ਦਾ ਦਫਤਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਿਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤ ੇਅੰਦਰ ਨੀ ਿਪਾਰ ਦੇ ਪਰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਿੱਕ ਏਜੰਸੀ 
ਹੈ ਜੋ ਪੇਟੈਂਟਾਂ, ਵਡਜ਼ਾਈਨਾਂ ਅਤ ੇਟਰੇਡ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

o ਭਾਰਤ ਵਿਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪੇਟੈਂਟ ਦੀ ਵਮਆਦ ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਾਹ 
ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਂ ਵਕ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੰਪ ਰਨ ਵਿਸੇਸਤਾ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

o ਵਕਉਂਵਕ ਇਿੱਕ ਭਾਰਤੀ ਪੇਟੈਂਟ ਦਫਤਰ ਦਆੁਰਾ ਵਦਿੱ ਤੇ ਗਏ ਅਵਧਕਾਰ ਕੇਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 
ਵਕਸ ੇਵਿਦੇਸੀ ਦੇਸ ਵਿਿੱਚ ਪਰਭਾਿ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੰਦੇ ਹਨ, ਇਿੱਕ ਖੋਜੀ ਜੋ ਵਕਸ ੇਹੋਰ ਦੇਸ ਵਿਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਚਾਹੰੁਦਾ 
ਹੈ, ਨ ੰ  ਵਕਸ ੇਵਿਸੇਸ ਦੇਸ ਵਿਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਦੀ ਇਿੱਛਾ ਰਿੱਖਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ) ਜਾਂ ਤਾਂ : ਪੀਸੀਟੀ ਰ ਟ 
ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਰਿਾਇਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕ ੇਪੇਟੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

➢ ਉਦਯੋਵਗ੍ਕ ਸੰਪਿੀ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਿਆ ਲਈ ਪੈਵਰਸ ਕਨਿੈਨਸ਼ਨ ਬ਼ਾਰੇ: 
o ਉਦਯੋਵਗਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ ਪੈਵਰਸ ਕਨਿੈਨਸਨ, ਜੋ 20 ਮਾਰਚ 1883 ਨ ੰ  ਪੈਵਰਸ, ਫਰਾਂਸ ਵਿਿੱਚ ਦਸਤਖਤ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਵਹਲੀਆ ਂਬੌਵਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਧੀਆਂ ਵਿਿੱਚੋਂ ਇਿੱਕ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਉਦਯੋਵਗਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਲਈ 
ਇਿੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। 

o ਵਫਲਹਾਲ ਇਹ ਕਨਿਨੈਸਨ ਅਜੇ ਿੀ ਲਾਗ  ਹੈ। 
o ਕਨਿਨੈਸਨ ਦੀਆ ਂਮ ਲ ਵਿਿਸਥਾਿਾਂ ਵਤੰਨ ਮੁਿੱ ਖ ਸਰੇਣੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਰਾਸਟਰੀ ਵਿਿਹਾਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਅਵਧਕਾਰ 

ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਵਨਯਮ। 
o ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਅਨੁਛਦੇ 2 ਅਤ ੇ3 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਨਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਨਿੈਨਸਨ ਵਿਿੱਚ ਵਕਸ ੇ

ਰਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸਟਰੀ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਯੋਵਗਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਿੱ ਚ, 
ਯ ਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸਾਂ ਵਿਿੱ ਚ, ਉਹ ਫਾਇਦ ੇਪਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨ ੰ ਨ ਨਾਗਵਰਕਾਂ ਨ ੰ  ਪਰਦਾਨ ਕਰਦ ੇ
ਹਨ। 

o ਪੈਵਰਸ ਕਨਿਨੈਸਨ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਸਿ ਬੌਵਧਕ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਗਿਨ (WIPO) ਦਆੁਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਜਨੇਿਾ, 
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਿੱ ਚ ਸਵਥਤ ਹੈ। 


