
 “बौध्दिक संपिा अधिकार काळाची गरज” –डॉ. एम. एम. बेटकर 

 

                                              -दिन ांक: 04.12.2019 

िय नांि कल  मह विद्य लय त ‘बौध्दिक सांपि  अधिक र आणि पेटांट फ यललिंग’ य  विषय िरील एक दििसीय क ययश ळ  

सांपन्न झ ली. प्रस्तुत क ययश ळेच्य  समन्ियक डॉ. सुनीत  स ांगोले य ांनी आपि शैक्षणिक के्षत्र तील सिय अभ्य सक 
सांशोिन चे उत्तम क यय करतो, च ांगली बौध्दिक सांप िनेही करतो पि नोंििी अभ िी आपल  तो अधिक र अब धित 

ठेिण्य च्य  दृष्टीने सतकय  नसतो म्हिून ती ज गृती व्ह िी आणि तो अधिक र कळ ि , पेंटट फ ईलींग कसे कर ि?े हे 

ज िून घेण्य च्य  दृष्टीने क ययश ळेचे आयोजन केले असे मत म ांडले. मह विद्य लय चे प्र.प्र च यय डॉ. शशि जी ग यकि ड 
य ांनी बौध्दिक म लमत्त  ही दृष्य त्मक स्िरूप त नसली तरी ती कशी महत्त्िपूिय असते हे स ांगून वतच्य  सांरक्षि 
करण्य बद्दल बऱ्य चि  म वहती अभ िी आपि दूर र हतो य  बद्दल खांत व्यक्त केली. आपल्य  मह विद्य लय तील 
प्र दय पक, विद्य र्थी कश  प्रक रे सांशोिने प्रक शशत करत त, तो आलेख कस  उल्लेखनीय आहे हे स ांगत त्य  बौध्दिक 

सांपिेच्य  सांरक्षि ब बत आपि क ळजी घ्य िी य  बद्दल म गयिशयन केले.  

      क ययश ळेचे स िन व्यक्ती प्र च यय डॉ. एम.एम.बेटकर य ांनी बौध्दिक सांपि  म्हिजे क य? बौध्दिक सांपि  

हक्क चे िेगिेगळे प्रक र – कॉपीर ईट, टे्रडम कय , इांण्डस्ट्रीयल धडझ ईन, जजओग्र फीकल इांडेक्स, पेटांट सोि हरि 

स ांवगतले. त्य  सांिभ यत चौयय कसे होऊ शकते? ते होऊ नये म्हिून घ्य िय ची क ळजी म्हिजे आपली बौध्दिक सांपि  

नोंििी करि.े पेटांट ककिंि  कॉपीर ईट अर्थ यजयन च्य  दृष्टीने कसे फ यिेशीर ठरत त य  बद्दलही त्य ांनी म गयिशयन केले. 
अत्यांत क्क्लष्ट ि टि र  विषय सोप्य  पदितीन,े योग्य स्ल ईड्सच  ि पर करत, प्र स दिक खेळकर शैलीत त्य ांनी म ांडल . 

क ययश ळेस सहभ गी प्र दय पक ांचे प्रश्नोत्तर – चच ांचे सत्रही च ांगलेच रांगले. सहभ गी प्रवतनीिींनी नोंििलेले अणभप्र य 

लक्ष त घेत  क ययश ळेच  उदे्दश सफल झ ल  असे ि टते. प्रस्तुत क ययश ळेच्य  आयोजन त आय.क्यु.ए.सी. समन्ियक 



डॉ. सुनील स ळुांके, नॅक समन्ियक डॉ. प्रश ांत म न्नीकर, डॉ. सुनीत  स ांगोल,े डॉ. शशिकुम र र ऊतर ि य ांनी परीश्रम 

घेतले उत्तम प्रवतस ि त क ययश ळ  सांपन्न झ ली. 


