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ਇਹ ਕਾਰਜ (ਮੇਰਾ ਦਜੂਾ ਕਾਇਦਾ) ਆਮ ਸਿ�ਰਜਨਾਤਮਕ ਗਣੁ ਆਰਪੋਨ-ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ-ਗੈਰ ਸਿਵਉਤਪੱਨ ੩.੦ ਬੇ ਤਬਦੀਲ ਆਸਿਗਆ ਪੱਤਰ ਹੇਠ 
ਮੁਹਇਆ ਕਰਾਇਆ ਗਇਆ ਹੈ॥

ਤੁ�ੀਂ ਅਜਾਦ ਹੋਂ:
ਇ� ਕਾਇਦੇ ਨੂੰ  �ਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾ�ਤ।ੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇ�ਸਿਦਆਂ ਨਕਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾ�ਤ।ੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇ� ਕਾਰਜ ਨੂੰ  ਵਡੰਨ ਜਾਂ ਪਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾ�੍ਤੇ॥

ਸਿ�ਰਫ ਹੇਠ ਸਿਲਸਿ1ਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ:

b ਗੁਣ ਆਰਪੋਣ
ਇ� ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਗੁਣ ਆਰਪੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ(ਮਗਰ ਇ� ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਕ ਇਝੰ ਜਾਪੇ ਸਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ  
ਲੇ1ਕ ਜਾਂ ਅਕਥੱ ਕਥਾ ਪਬਲੀਕਸ਼ੇ੍ਨ� ਦੀ ਆਸਿਗਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇ1ਕ ਤੁਹਾਡ ੇਨਾਲ �ਹਮਸਿਤ ਹੈ)

n ਗੈਰ ਵਪਾਰਕ
ਇ� ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਇ�ੱਤਮਾਲ ਤੁ�ੀ ਸਿਕ�ੇ ਵਪਾਰਕ ਕਮੰ ਵਾ�ਤ ੇਜਾਂ ਪੈ�ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾ�ਤ ੇਨਹੀਂ ਕਰ 
�ਕਦੇ॥ ਤੁ�ੀਂ ਇ�ਨੂੰ  ਛਾਪ ਕ ੇਵਚੇ ਨਹੀਂ �ਕਦੇ ਅਤ ੇਇ� ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ �ਕਦੇ॥

d ਗੈਰ ਸਿਵਉਤਪੱਨ
ਤੁ�ੀਂ ਇ� ਕਾਇਦੇ'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰ �ਕਦੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਇਹ੍ਦ ੇ ਤ ੇਅਧਾਰਤ ਕਈੋ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ 
ਬਨਾ �ਕਦੇ ਹੋਂ॥

ਇਸ ਸਮਝ ਨਾਲ ਕਿ
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ਛੋਟ ਉਪੱਰ ਸਿਲਸਿ1ਆਂ �ਾਸਿਰਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤ ੋਛੋਟ ਸਿਮਲ �ਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁ�ੀਂ ਲੇ1ਕ(ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੋਲਡਰ) ਤੋਂ ਆਸਿਗਆ ਪ੍ਰਾਪਤ 
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ਹੈਸਿ�ਅਤ'ਚ ਕਈੋ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਵਗੇੀ
ਬਾਕੀ  ਹਕੱ ਹੇਠ ਸਿਲ1ੇ ਹਕੱ ਸਿਕ�ੇ ਭੀ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਇ� ਆਸਿਗਆ ਪੱਤਰ ਕਰਕ ੇਅ�ਰ ਪਾਉਦਂੇ ਨੇ:

 ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਜਬ ਇ�੍ਤਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਕੱ ਜਾਂ ਫੇਰ ਲਾਗੂ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਿਦਆਂ ਕਮਜੋਸਿਰਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟ
 ਲੇ1ਕ ਦੇ ਨੈਤਕ ਹਕੱ
 ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੱ ਇ� ਕਾਰਜ'ਚ ਜਾਂ ਸਿਜਵੇਂ ਇ� ਨੂੰ  ਇ�ਤਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਇਆ ਹੈ ਸਿਜਵੇਂ ਸਿਕ ਮਸ਼੍ਹੂਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇ
ਸਿਨਜੀ ਹਕੱ

ਰਿਹਦਾਇਤ ਵਡੰਨ ਜਾਂ ਦਬੁਾਰਾ ਇ�੍ਤਮਾਲ (ਇ� ਕਾਰਜ ਨੂੰ  ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਉਨ ਵਾ�ਤ)ੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ  ਇ� ਕਾਰਜ ਸਿਦਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇ� 
ਆਸਿਗਆ ਪਤ੍ਤਰ ਹੇਠ ਦਸੂਿਜਆਂ ਨੂੰ  �ਾਫ ਕਰਸਿਨਆਂ ਚਾਸਿਹਸਿਦਆਂ ਨੇ॥

ਇਹ  ਤਰਜਮਾ  ਤੁਹਾਡੀ  ਸਹਰੂਿਲਅਤ  ਵਾਸਤ ੇ ਮੁਹਇਆ  ਕਰਾਇਆ  ਗਇਆ ਹੈ ਰਿਕਸੇ  ਭੀ  ਸ਼ੱਕ ਜਾਂ ਸ਼ੁਭਾ  ਦੀ ਹਾਲਤ'ਚ English 
Version ਹੀ  ਲਾਗੂ  ਹੋਵਗੇਾ.
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ੳ
ਉਸ਼ਬਾ(ਸਰਸਾਪੈਰਿਰਲਾ)
Ū ba (Sarsaperilla)ƨ



ਅ
ਅੰਗੂਰ (ਗ੍ਰੇਪ੍ਸ)
Ȧ gür (Grapes)ɳ



ੲ
ਇਲਾਇਚੀ (ਕਾਰਡਾਮਮ)
ĖLaĖcï (Cardamom)



ਸ
ਸੇਬ (ਐਪੱਲ)
syb(Apple)



ਹ
ਹਰੀ ਰਿਮਰਚ (ਰਿਚਲੀ ਪਪੈੱਰ)
hrï mirc 
(Chilli Pepper)



ਕ
ਕੇੱਲਾ (ਬਨੈਨਾ)
ky La (ƻ Banana)



ਖ
ਖੰੁਬਾਂ (ਮਸ਼ਰਮੂ੍ਸ)
ķu ba  (Mushrooms)ɳ ɲ



ਗ
ਗਾਜਰ (ਕਰੈਟ)
gajr (Carrot)



ਘ
ਘੀਆ (ਬੌਟਲ ਗੌਰ੍ਡ/ਲੌੰਗ ਸਕਸ਼ੌ)
ġïÄ (Bottle Gourd/Long 
Squash)



ਙ
ਰਿਸੰਙਾੜ੍ਹਾ (ਵਾਟਰ ਕਲੈਟ੍ਰੋਪ)
siɳĜa a (ŗɥ Water 
Caltrop)



ਚ
ਚੀਕੂ(ਸੈਪੋਰਿਡਲਾ)
cïkü (Sapodilla)



ਛ
ਛੱਲੀ (ਕਰੌ੍ਨ)
ċ Lï (Corn)ƻ



ਜ
ਜੀਰਾ (ਕ੍ੁਯਰਿਮਨ)
jïra (Cumin)



ਝ
ਝਾਊ (ਟੈਮੈਰਿਰਸ੍ਕ)
ʝa  (Tamarisk)Ŭ



ਞ
ਅੰਞੀਰ (ਰਿਫਗ)
ȦɳĴïr (Fig)



ਟ
ਟਮਾਟਰ (ਟੋਮਟੋੈ)
tmatr (Tomato)



ਠ
ਰਿਠੱਸਾ (ਤਾਈਮ)
ţi sa (Thyme)ƻ



ਡ
ਡਲੇਾ(ਕਪੈੈਰਿਰਸ)
dyLa (Caparis)



ਢ
ਢਕੱ (ਫਲੇਮ ਔਫ ਦ ਫੌਰੈਸ੍ਟ)
ȡ k ƻ
(Flame of the Forest)



ਣ
ਅਜਵਾਇਣ (ਰਿਬਸ਼ਪ੍ਸ ਵੀਡ)

jvaȦ Ėņ 
(Bishop's Weed)



ਤ
ਤਰੋੀ (ਜ਼੍ੂਯਕੀਨੀ)
ŧorï (Zuchini)



ਥ
ਥੂਮ (ਗਾਰਰਿਲਕ)
ȶüm (Garlic)



ਦ
ਦਸਰਿਹਰੀ ਅੰਬ (ਦਸਰਿਹਰੀ ਮੈੰਗੋ)
ɗshirï b Ȧɳ
(Dasehri Mango)



ਧ
ਧਰਿਨਆ (ਕਰੋਿਰਐਡਂਰ/ਰਿਸਲੈੰਟ੍ਰ ੋ)
đniÄ 
(Coriander/Cilantro)



ਨ
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ (ਪੇਅਰ)
na pa ï (Pear)ƨ ŧ



ਪ
ਰਿਪਆਜ (ਅਰਿਨਅਨ)
piÄj (Onion)



ਫ
ਫੁਲੱ ਗੋਭੀ (ਕਲੌੀਫਲਾਵਰ)
fu L go ï ƻ ß
(Cauliflower)



ਬ
ਬੰਦ ਗੋਭੀ (ਕਬੇੈਜ)
b  go ï (ɳɗ ß Cabagge)



ਭ
ਰਿਭਡੰੀ (ਓਕ੍ਰਾ/ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਫਗੰਰ)
ßi dï (Okra/Lady's ɳ
Finger)



ਮ
ਮਟਰ (ਪੀਜ਼)
mtr (Peas)



ਯ
ਯੁਕਰਿਲਪ੍ਟਸ (ਯੁਕਰਿਲਪ੍ਟਸ)
ȲukLip s(Eucaʇ lyptus)



ਰ
ਰਤਾਲੂ (ਯੈਮ)
r aLü (Yam)ŧ



ਲ
ਲਹਸੁਨ (ਗਾਰਰਿਲਕ)
Lhsun (Garlic)



ਵ
ਵਤਾਂਊ ਂ(ਐਗੱ ਪਲੈੰਟ/ਰਿਬ੍ਰੰਜਲ)
v a  (Egg ŧ ɲŬɲ
Plant/Brinjal)



ੜ
ਤਾੜ (ਪਾਮ)
aŧ ŗ (Palm)



ਸ਼
ਸ਼ਲਗਮ (ਟਰਰਿਨਪ)
ƨLgm (Turnip)



ਖ਼
ਖ਼ਜੂਰ(ਡਟੇ)
ķjür (Date)



ਗ਼
ਗੁ਼ਲਾਬ (ਰਜ਼ੋ)
gᴥuLab (Rose)



ਜ਼
ਜ਼ੈਤੂਨ(ਔਰਿਲਵ੍ਜ਼)
zÿ ün (Olives)ŧ



ਫ਼
ਫ਼ੁਲੱ (ਫਲਾਵਰ੍ਸ)
fᴥu L (Flowers)ƻ
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