ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱ ਹਭਆਚਾਰ ਦੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਹਿਕਾਸ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਕੇਂਦਰ
(www.learnpunjabi.org)

ਇੱ ਕੀਿੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਨੇ ਬਿੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਿੀ ਜਾਣ ਹਲਆ ਸੀ ਹਕ ਜੇ
ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਿਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਿਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਣਾ ਿੈ ਤਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਬਿੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਿੈ। ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ
ਹਿਆਨ ਹਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ, ਹਜਸਦਾ ਮੂਲ ਮੰ ਤਿ ਿੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਿੈ, ਨੇ 21
ਫਰਿਰੀ 2004 ਨੂੰ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਹਦਿਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱ ਹਭਆਚਾਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹਿਕਾਸ ਦੇ
ਉੱਚਤਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਿਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਰ. ਸਿਰਨ ਹਸੰ ਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ
ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਹਜਿੇ ਕੇਂਦਰ ਿਾਲੀ ਇਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਬਣ ਗਈ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਕੰ ਹਪਊਟਰ ਸਾਇੰ ਸ ਅਤੇ ਇੰ ਜਨੀਅਹਰੰ ਗ ਹਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ ਲਹਿਲ ਿਰਗੇ
ਉੱਘੇ ਕੰ ਹਪਊਟਰ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਿੱ ਥਾਂ ਹਿੱ ਚ ਿੈ। ਡਾ. ਲਹਿਲ ਪੰ ਜਾਬੀ-ਸਾਫਟਿੇਅਰ-ਹਿਕਾਸ ਦੇ ਮੋਢੀਆਂ ਹਿੱ ਚੋਂ ਿਨ। ਡਾ. ਲਹਿਲ ਨੇ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਸਾਫਟਿੇਅਰ, ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਿਰਡ-ਪਰੋਸੈੈੱਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਪੈੈੱਲ-ਚੈੈੱਕਰ ਅਤੇ
ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ-ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਹਲਪੀਅੰ ਤਰਨ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਆਹਦ ਸਾਫਟਿੇਅਰਾਂ ਦਾ ਹਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀ-ਸਾਫਟਿੇਅਰਹਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਿੱ ਡੀ ਪਲਾਂਘ ਪੁੱ ਟੀ ਿੈ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੰ ਤ ਬੜੇ ਸੀਹਮਤ ਹਜਿੇ ਸਮੇਂ ਹਿੱ ਚ ਿੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਿਨ।
ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਜਿੀਆਂ ਨਿੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਜਨਹਾਂ ਨੇ
ਕੰ ਹਪਊਟਰ ਉੱਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਲਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਿਾਂ ਨੂੰ ਹਮਟਾ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਇੱ ਕ ਸੂਤਰ ਹਿੱ ਚ ਪਰੋਣ ਹਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਕੇਂਦਰ ਿੱ ਲੋਂ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੇ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਇਸ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ
(www.learnpunjabi.org) ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਿ ਿਨ। ਆਓ ਇਨਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰ ਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਿਾਸਲ ਕਰੀਏ :

1. ਗੁਰਮੁਖੀ-ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਹਲਪੀਅੰ ਤਰਨ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਿ ਹਿਲੱਖਣਤਾ ਿੈ ਹਕ ਇਿ ਦੋ ਹਿਹਭੰ ਨ ਹਲਪੀਆਂ ਹਿੱ ਚ ਹਲਖੀ
ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਭਾਰਤ ਹਿੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਹਿੱ ਚ ਹਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਜਦੋਂ ਹਕ ਪਾਹਕਸਤਾਨ ਹਿੱ ਚ ਇਿ ਸ਼ਾਿਮੁ ਖੀ
(ਉਰਦੂ) ਹਲਪੀ ਹਿੱ ਚ ਹਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। ਇਉਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿੁਹਗਣਤੀ, ਹਜਿੜੀ ਹਕ ਪਾਹਕਸਤਾਨ ਹਿੱ ਚ ਰਹਿੰ ਦੀ ਿੈ,
ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਹਿੱ ਚ ਹਲਖੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਿੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭਾਰਤ ਹਿਚਲੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿੁਹਗਣਤੀ
ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਿੈ। ਇਉਂ ਦੋਿਾਂ ਪੰ ਜਾਬਾਂ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਹਿੱ ਚ ਹਲਪੀ ਦੀ
ਸਮੱ ਹਸਆ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਿੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਸਰੇਸ਼ਠ ਪਰਾਪਤੀ ਿਿੇਰੇ ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ ਿਾਲੇ ਅਹਜਿੇ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਦਾ
ਹਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਿੈ ਹਜਿੜਾ ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਊਸ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਹਲੱਕ ਰਾਿੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ
ਹਲਪੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਹਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ ਲਹਿਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਤਹਜੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ
ਸੈਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਲਪੀਅੰ ਤਰਨ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱ ਛਮੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ
ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱ ਹਸਆਂ ਹਿੱ ਚ ਫੈਲੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਹਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਲਪੀ ਦੀਆਂ ਿੱ ਦਾਂ ਨੂੰ ਹਮਟਾ ਕੇ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱ ਕ ਦੂਜੇ
ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਹਦੱ ਤਾ ਿੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਹਿੱ ਚ ਹਲਖੀ ਇੱ ਕ ਦਰਹਮਆਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਕੁਝ ਿੀ ਹਮੰ ਟਾਂ ਹਿੱ ਚ 98% ਤੋਂ ਿੀ
ਹਜਆਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਹਿੱ ਚ ਹਲਪੀਅੰ ਤਹਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਜਸਨੂੰ ਦਸਤੀ ਰੂਪ ਹਿੱ ਚ
ਹਲਪੀਅੰ ਤਹਰਤ ਕਰਨ ਹਿੱ ਚ ਕਈ ਿਫਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸੇ ਤਰਹਾਂ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਦੀ ਹਕਤਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਿੱ ਚ ਰੁਪਾਂਤਹਰਤ
ਕਰਨਾ ਸਹਕੰ ਟਾਂ ਦੀ ਗੱ ਲ ਿੈ ਹਜਸ ਨਾਲ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਿਨਾਂ ਦੀ ਬੱ ਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ। ਇਿ
ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਿੀ ਇੱ ਕ ਹਲਪੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹਲਪੀ ਹਿੱ ਚ ਰੁਪਾਂਤਹਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਹਮਸਾਲ ਿਜੋਂ
ਇਸ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਦੀ www..wichar.com ਿੇੈੱਬਸਾਈਟ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਿੱ ਚ
ਹਲਪੀਅੰ ਤਹਰਤ ਕਰਕੇ ਪੜਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਿੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱ ਕ ਅਹਜਿਾ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਿੀ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਹਜਿੜਾ ਹਕਸੇ ਿੀ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਜਾਂ ਦੇਿਨਾਗਰੀ ਹਲਪੀ ਹਿੱ ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਲਪੀਅੰ ਤਹਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਿੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱ ਕ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ ਿਾਲੇ ਉਰਦੂ/ਹਿੰ ਦੀ ਹਲਪੀਅੰ ਤਰਨ ਹਸਸਟਮ ਦਾ ਹਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਜਿੜਾ ਹਕ ਹਕਸੇ ਿੀ
ਹਿੰ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਹਿੱ ਚ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਹਿੰ ਦੀ ਹਿੱ ਚ ਹਲਪੀਅੰ ਤਹਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਰੇ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਕੇਂਦਰ
ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਮੁਫਤ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿਨ।

2. ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਹਸੱ ਹਖਆ : ਇਸ ਗੱ ਲ ਨੂੰ ਹਿਆਨ ਹਿੱ ਚ ਰੱ ਖਦੇ ਿੋਏ ਹਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਰਿਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨੌਜਿਾਨ ਪੀੜਹੀ ਆਪਣੇ
ਹਿਰਸੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱ ਟ ਰਿੀ ਿੈ, ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਸੱ ਹਖਆ ਦਾ ਇੱ ਕ ਆਨਲਾਈਨ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਅਹਤਆਿੁਹਨਕ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਿਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਿੇਠ ਹਲਖੇ ਭਾਗਾਂ ਹਿੱ ਚ
ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ :


ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਅੱ ਖਰ-ਬਣਤਰ : ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਆਿਾਜ਼, ਤਸਿੀਰ ਅਤੇ
ਹਿਿਰਨ ਸਮੇਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।



ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦ-ਬਣਤਰ : ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਹਿੱ ਚ ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮੇਟਡ ਰੂਪ ਹਿੱ ਚ ਬਣਤਰ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਗਟ ਭਾਿਾਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਹਿਤ ਤਸਿੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਈ ਗਈ ਿੈ।



ਕੁਇਜ਼ : ਇਸ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਿਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅੱ ਖਰਾਂ ਪਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਹਿਹਭੰ ਨ ਪਰਕਾਰ ਦੇ
ਕੁਇਜ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਿਨ।



ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਸਮੱ ਗਰੀ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਸੱ ਖਣ ਪਰਹਕਹਰਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਹਦਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਸੱ ਖਣ
ਿਾਹਲਆਂ ਲਈ ਕਈ ਪਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰ ਹਪਊਟਰ ਗੇਮਾਂ ਹਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਹਿੱ ਚ ਕਰੌਸਿਰਡ ਪਜ਼ਲਜ਼,

ਿੈਂਹਗੰ ਗ ਮੈਨ, ਉਚਾਰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਟੰ ਗ ਟਹਿਸਟਰਜ਼, ਲੋ ਕ ਕਿਾਣੀਆਂ, ਕਹਿਤਾਿਾਂ ਅਤੇ
ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿਾਣੀਆਂ ਆਹਦ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਿਨ।


ਸਹਚੱ ਤਰ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ : ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਹਿਹਸ਼ਆਂ ਹਜਿੇਂ ਸਰੀਰਕ ਅੰ ਗਾਂ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਪੰ ਛੀਆਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰ ਕਾਂ ਆਹਦ ਬਿੁਤ
ਸਾਰੇ ਹਿਹਸ਼ਆਂ ਹਿੱ ਚ ਿਰਗੀਹਕਰਤ ਕੀਤੀ ਿੋਈ ਸ਼ਬਦਾਿਲੀ ਹਚੱ ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ।



ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਨ : ਮੁੱ ਢਲੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਨ ਹਸਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਹਿਤ ਅੱ ਠ ਪਾਠ
ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਏ ਗਏ ਿਨ। ਇਨਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਿਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਿਆਕਰਨ ਪਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ
ਲਈ ਬਿੁ-ਹਿਕਲਪੀ ਕੁਇਜ਼ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਸਖਾਉਣ ਿਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਹਿੱ ਚ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਸੱ ਖਣ ਹਿੱ ਚ ਸਿਾਇਕ ਕੁਝ ਿੋਰ
ਆਿੁਹਨਕ ਕੋਰਸ ਿੀ ਸ਼ਾਹਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿੇ ਿਨ। ਇਸ ਹਿੱ ਚ ਪਰਮਾਹਣਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਿਦਿਾਨਾਂ ਦੇ 21 ਿੀਡੀਓ ਲੈ ਕਚਰ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਸੱ ਖਣ ਹਿੱ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱ ਤਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਪਾਠਾਂ ਹਿੱ ਚ ਿਰਗੀਹਕਰਤ
ਇਕ ਹਿਹਿਿ ਪਰਕਾਰ ਦਾ ਆਡੀਓ ਪੰ ਜਾਬੀ ਟੀਹਚੰ ਗ ਕੋਰਸ ਿੀ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।

3. ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਫੌਟਾਂ ਦਾ ਸਿੈਚਾਲਤ ਫੌਂਟ ਪਛਾਣਕ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪਹਰਿਰਤਕ :
ਿਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਟਾਈਹਪੰ ਗ ਲਈ ਆਸਕੀ ਆਿਾਹਰਤ 500 ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੇਰੇ ਫੌਂਟ ਉਪਲਬਿ ਿਨ। ਪੰ ਜਾਬੀ
ਲਈ ਇੰ ਨੇ ਹਜਆਦਾ ਫੌਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਿਤਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ-ਪਛਾਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਿੈ ਹਕਉਂਹਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ
ਿਰੇਕ ਫੌਂਟ ਿੱ ਖਰੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਮੈਹਪੰ ਗ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਯੂਨੀਕੋਡ ਸਾਰੇ ਹਕਸਮ ਦੇ ਿਾਰਡਿੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫਟਿੇਅਰਾਂ ਿਾਲੇ
ਕੰ ਹਪਊਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਪਰੋਸੈਹਸੰ ਗ ਲਈ ਪਰਿਾਹਨਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਿੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਿੋ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ

ਪਰੰ ਪਰਾਗਤ ਫੌਂਟਾਂ ਹਿਚ ਅੰ ਹਕਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਹਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਹਲਆ ਜਾਿੇ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਲਈ
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਨਪੁੰ ਨ ਫੌਂਟ ਪਹਰਿਰਤਕ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿੈ ਹਜਿੜਾ ਅੰ ਕੜਾ ਹਿਹਗਆਨ ਆਿਾਹਰਤ ਪਿੁੰ ਚ ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਹਦਆਂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਦੇ ਫੌਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪਛਾਣ ਕੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਹਿਚ ਪਹਰਿਰਹਤਤ ਕਰ ਹਦੰ ਦਾ ਿੈ।
ਿਰਤੋਕਾਰ ਲਈ ਫੌਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱ ਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੀ।
ਇਿ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਹਕਸੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਹਿਚ ਪਹਰਿਰਹਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਕਸੇ ਿੀ ਅਹਗਆਤ ਫੌਂਟ
ਹਿਚ ਅੰ ਹਕਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਹਿਚ ਪਹਰਿਰਹਤਤ ਕਰਨ ਹਿਚ ਿੀ ਬਿੁਤ ਉਪਯੋਗੀ ਹਸੱ ਿ ਿੋਇਆ ਿੈ। ਇਿ ਫੌਂਟ
ਪਹਰਿਰਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਿੋਰਨਾਂ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋਹੜਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਹਮਸਾਲ ਿਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ-ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਹਲਪੀਅੰ ਤਰਨ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਕਸੇ ਿੀ ਫੌਂਟ ਹਿਚ ਅੰ ਹਕਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਾਠ ਦੀ ਪਰੋਸੈਹਸੰ ਗ ਿਿੇਰੇ ਸੁਖਾਲ਼ੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਿੈ। ਇਿ
ਪਰੋਗਰਾਮ ਹਕਸੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਿਾਰ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ।

4. ਪੰ ਜਾਬੀ ਟਾਈਹਪੰ ਗ ਟੂਲ : ਯੂਨੀਕੋਡ ਆਿਾਹਰਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਟਾਈਹਪੰ ਗ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਟਾਈਹਪੰ ਗ ਤੋਂ ਿਿੇਰੇ ਜਹਟਲ ਿੈ। ਯੂਨੀਕੋਡ
ਆਿਾਹਰਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਟਾਈਹਪੰ ਗ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ ਲਹਿਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਤਹਜੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ ਸੈਣੀ ਨੇ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਟਾਈਹਪੰ ਗ ਪੈਡ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਿੈ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਹਨਕੋਡ ਟਾਈਹਪੰ ਗ ਪੈਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ
ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਹਬਕ ਫੋਨੈਹਟਕ, ਰਹਮੰ ਗਟਨ ਅਤੇ ਆਨ ਸਕਰੀਨ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਿਰਤ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪੈਡ
ਪਰਚੱਹਲਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟਾਂ ਹਜਿੇਂ ਸਤਲੁਜ, ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹਲਪੀ ਆਹਦ ਹਿਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਹਿਚ
ਪਹਰਿਰਹਤਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਲ ਇੰ ਟਰਫੇਸ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਉਂਦੀ ਿੈ। ਇੰ ਨਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਇਿ ਪੈਡ ਅੰ ਦਰੂਨੀ
ਹਲਪੀਅੰ ਤਰਨ ਮਾਹਡਊਲ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਹਿਚ ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਿੀ ਸਮਰੱ ਥ ਿੈ।

5.ਆਨਲਾਈਨ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ
ਹਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਹਕਸੇ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਸਿੂਲਤ ਲਈ ਿੇਠ ਹਲਖੀਆਂ
ਹਡਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ :


ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰ ਜਾਬੀ ਟੌਹਪਕ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਸੱ ਖਣ ਿਾਹਲਆ ਲਈ ਅੱ ਸੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਿਰਗਾਂ ਹਜਿੇਂ ਹਕ ਨਾਂਿ,
ਹਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਖਾਣੇ, ਫਲ਼, ਪਸ਼ੂ, ਮਿੀਨੇ ਆਹਦ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਹਿਹਸ਼ਆਂ ਨਾਲ ਸੰ ਬੰ ਹਿਤ ਤਸਿੀਰਾਂ ਸਹਿਤ ਟੌਹਪਕ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀ
ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੈ। ਇਸ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀ ਹਿੱ ਚ 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੰ ਦਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਹਮਲ ਿਨ। ਿਰ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ
ਉਚਾਰਨ, ਰੋਮਨ ਹਿੱ ਚ ਹਲਪੀਅੰ ਤਹਰਤ ਰੂਪ, ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੱ ਚ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸੰ ਬੰ ਹਿਤ ਤਸਿੀਰ ਸਮੇਤ
ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ।



ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਆਿਾਹਰਤ ਪੰ ਜਾਬੀ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀ : ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਹਸਟੀ ਪਹਟਆਲਾ ਦੁਆਰਾ
ਹਤਆਰ ਕੀਤੀ ਪੰ ਜਾਬੀ-ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਇਲੈ ਕਟਰਾਹਨਕ ਰੂਪ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਇਆ ਿੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਹਲਪੀਆਂ ਹਿੱ ਚ ਦਰਸਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਹਦੰ ਹਦਆਂ ਉਨਹਾਂ
ਦੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਹਿੱ ਚ ਅਰਥ ਹਦੱ ਤੇ ਗਏ ਿਨ। ਇਸ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਇੱ ਕ ਖੂਬੀ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਨਾ ਹਸਰਫ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਿੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਸ਼ਬਦ-ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਸਾਨ, ਸੁਹਿਿਾਜਨਕ ਅਤੇ
ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਹਿੱ ਚ ਫਜ਼ੀ ਟੂਲ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ।

6. ਪੰ ਜਾਬੀ ਗਰਾਮਰ ਚੈੈੱਕਰ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕੋ-ਇੱ ਕ ਗਰਾਮਰ ਚੈੈੱਕਰ ਿੀ ਅਦਾਰੇ ਹਿਖੇ ਿੀ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ
ਲਹਿਲ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਅਗਿਾਈ ਿੇਠ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਹਸੰ ਘ ਹਗੱ ਲ ਦੁਆਰਾ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਗਰਾਮਰ ਚੈੈੱਕਰ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਿਾਰਨ ਿਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਆਕਰਹਨਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਹਿੱ ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ
ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਉਪਲਬਿ ਿੈ ਜੋ ਹਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਸੱ ਖਣ ਿਾਹਲਆਂ ਲਈ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਹਬਤ ਿੋ ਹਰਿਾ ਿੈ।
7. ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਰਣ
ੇ ੀ ਸੂਚਕ :

ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਸੂਚਕ ਿਾਕ ਹਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ

ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਢੁੱ ਕਿੇਂ ਟੈਗ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਪਰੋਗਰਾਮ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਹਕਰਆ ਲਈ ਿਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਫਟਿੇਅਰਾਂ
ਹਜਿੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਨੁਿਾਦ, ਗਰਾਮਰ ਚੈਹਕੰ ਗ ਆਹਦ ਹਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗ ਿਜੋਂ ਿਰਹਤਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਹਨਯਮ ਆਿਾਹਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰੇਣੀ ਸੂਚਕ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ ਜੋ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਮੁਫਤ
ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਪਾਰਸਰ (ਿਾਕ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ) ਨੂੰ ਐਚ.ਐਮ.ਐਮ.
ਆਿਾਹਰਤ ਸਟੈਹਟਸਟੀਕਲ ਪਿੁੰ ਚ ਿਾਲੇ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਸੂਚਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਿੋਰ ਿੀ ਸਮਰੱ ਥਾਿਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ।

8. ਪੰ ਜਾਬੀ ਰੂਪਹਿਹਗਆਹਨਕ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ : ਹਕਸੇ ਿੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰ ਹਪਊਟਰੀ ਅਮਲ ਹਿਚ ਹਲਆਉਣ ਲਈ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਿਾਲੇ ਸਾਫਟਿੇਅਰਾਂ ਹਿੱ ਚ ਰੂਪਹਿਹਗਆਹਨਕ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਇੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਿਜੋਂ ਭੂਹਮਕਾ ਹਨਭਾਉਂਦਾ ਿੈ।
ਰੂਪਹਿਹਗਆਹਨਕ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਪਕੀ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਪਰਦਾਨ ਕਰਿਾਉਂਦਾ ਿੈ, ਉਦਾਿਰਨ ਿਜੋਂ ਇਿ ਹਦੱ ਤੇ ਗਏ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਕਰਹਦਆਂ ਉਸ ਦੇ ਬੁਹਨਆਦੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰੇਣੀ ਨੁੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਿੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦ-ਸ਼ਰੇਣੀ ਦੇ
ਅਿਾਰ ਉੱਤੇ ਿੋਰ ਹਿਆਕਰਹਨਕ ਸੂਚਨਾ ਉਤਪੰ ਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਰੂਪਹਿਹਗਆਹਨਕ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ
ਹਿਕਹਸਤ ਕਰਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਿਾਇਆ ਹਗਆ ਿੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਰੂਪ ਹਿਹਗਆਹਨਕ ਹਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਾਰਸ
ਂ ਸਪੀਹਕੰ ਗ) ਦੁਆਰਾ ਿੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ
PARAS (ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਹਸਸਟੈਂਟ ਫਾਰ ਰੀਹਡੰ ਗ ਐਡ

ਿਰਹਤਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇੱ ਥੇ ਪਾਰਸ ਬਾਰੇ ਿੀ ਇਿ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਿੀਂ ਿੋਿੇਗਾ ਹਕ ਅਦਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਹਗਆ
ਪਾਰਸ ਪੰ ਜਾਬੀ ਸਾਫਟਿੇਅਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਹਿੱ ਚ ਇੱ ਕ ਮੀਲਪੱ ਥਰ ਿੋਿੇਗਾ। ਇਿ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠ ਜਾਂ ਪੰ ਜਾਬੀ
ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਿਜੋਂ ਲੈਂ ਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਚਲੇ ਿਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ
ਹਸਰਫ ਮਾਊਸ ਪੁਆਇੰ ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਉੱਪਰ ਹਲਜਾਣ ਨਾਲ ਿੀ ਉਸਦਾ ਅਰਥ ਬਕਸੇ ਹਿੱ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਇਉਂ ਹਕਸੇ
ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀ ਹਿੱ ਚੋਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਲੋ ੜ ਨਿੀਂ। ਹਸਰਫ ਇਿ ਿੀ
ਨਿੀਂ, ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਹਸਰਫ ਮਾਊਸ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਿੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਹਿਆਕਰਹਨਕ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਿੈ ਹਜਿੜੇ ਹਕ ਹਡਕਸ਼ਨਰੀ ਹਿੱ ਚ ਿੀ ਉਪਲਬਿ ਨਿੀਂ ਿੁੰ ਦੇ।

9. ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਨੁਿਾਦ ਪਰਗ
ੋ ਰਾਮ : ਇਿ ਕੇਂਦਰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਨੁਿਾਦ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਲਈ ਿੀ ਕੰ ਮ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ
ਹਿੰ ਦੀ ਤੋਂ ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹਿੰ ਦੀ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਗੁਣਿੱ ਤਾ ਿਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਅਨੁਿਾਦਕ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਨ। ਇਿ ਅਨੁਿਾਦਕ
ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ ਲਹਿਲ, ਡਾ. ਹਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ ਜੋਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।
ਇਿ ਅਨੁਿਾਦਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਮੁਫਤ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਉਪਲਬਿ ਿਨ।

10. ਪੰ ਜਾਬੀ ਖੋਜ ਇੰ ਜਣ : ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਗੂਗਲ ਆਿਾਹਰਤ ਖੋਜ -ਇੰ ਜਣ ਿੀ

ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਿੈ।

ਇਿ ਖੋਜ-ਇੰ ਜਣ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਖੋਜ-ਮੱ ਦਾਂ (terms) ਦੀ ਅਸਾਨ ਟਾਈਹਪੰ ਗ ਦੀ ਸੁਹਿਿਾ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਖੋਜਇੰ ਜਣ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਹਦਆਂ ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਾਲਾਂ (queries) ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ

ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਹਿਚੋਂ ਿੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਹਿਚ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ-ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸਿੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ
ਲਈ ਫਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਚਕਦਾਰ ਖੋਜ-ਹਿਕਲਪ ਿਾਸਲ ਿਨ।

11. ਆਪਟੀਕਲ ਅੱ ਖਰ-ਪਛਾਣ ਸਾਫਟਿੇਅਰ :
ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਹਜਿਾ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਿੈ ਹਜਿੜਾ ਅੱ ਖਰ-ਇਮੇਜਜ਼ ਨੂੰ ਸੰ ਪਾਦਨਯੋਗ ਪਾਠ ਹਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਹਦੰ ਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਦਾ
ਮੁੱ ਖ ਫਾਇਦਾ ਇਿ ਿੈ ਹਕ ਇਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਕਸੇ ਪਰਕਾਹਸ਼ਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰ ਹਪਊਟਰ ਹਿਚ
ਿਰਹਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਹਜਿੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੜਹ ਸਕਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੰ ਪਾਦਨਯੋਗ ਪਾਠ
ਹਿਚ ਬਦਲ ਹਦੰ ਦਾ ਿੈ। ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ ਪਰਾਪਤ ਬਿੁ-ਫੌਂਟੀ ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਿੈ
ਹਜਿੜਾ ਪਰਚੱਹਲਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟਾਂ ਹਿੱ ਚ ਪਰਕਾਹਸ਼ਤ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਪੱ ਿਰ ਉੱਪਰ 97% ਤੋਂ ਿੀ ਿਿੇਰੇ ਸ਼ੁੱ ਿਤਾ ਨਾਲ
ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਰੱ ਖਦਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਿੋਰ ਿਿੇਰੇ ਸਮਰੱ ਥ ਬਣਾਉਂਹਦਆਂ ਇੱ ਕੋ ਦਸਤਾਿੇਜ਼
ਹਿਚਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਅੰ ਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨੋ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਯੋਗ ਬਣਾ ਹਦੱ ਤਾ ਿੈ। ਇਉਂ ਇਿ ਓ. ਸੀ. ਆਰ. ਹਕਸੇ ਿੀ
ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਬਣ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋ
ਰੂਪਾਂ ਹਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਿੈ। ਇੰ ਨਾ ਿੀ ਨਿੀਂ ਇਿ ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਬਿ-ਭਾਂਤੇ ਪੇਜ਼ਾਂ ਿਾਲੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੂੰ ਿੀ ਇੱ ਕੋ ਿਾਰੀ
ਹਿੱ ਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹਿੱ ਚ ਬਦਲ ਹਦੰ ਦਾ ਿੈ।

ਗੁਰਮੁਖੀ ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਅਦਾਰਾ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਹਲਪੀ ਲਈ ਿੀ ਪਹਿਲਾ ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਹਿਕਹਸਤ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ
ਹਜਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਹਡਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਿੀ ਸੌਖੀ ਿੋ ਜਾਿੇਗੀ। ਇਉਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਿਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਕਾਹਸ਼ਤ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਡਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ਡ ਰੂਪ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ
ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ ਲਹਿਲ ਦੀ ਅਗਿਾਈ ਹਿੱ ਚ ਜਸਬੀਰ ਹਸੰ ਘ, ਪਰਨੀਤ ਹਸੰ ਘ ਅਤੇ ਅੰ ਕੁਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਟੀਮ
ਦੁਆਰਾ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਨ।

12. ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਰੰ ਸ਼ ਹਸਰਜਕ : ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੈਚਾਹਲਤ ਸਾਰੰ ਸ਼ ਹਸਰਜਕ ਿੀ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰ ਹਿਖੇ ਡਾ.
ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ ਲਹਿਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਹਿਸਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਹਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਹਕਸੇ ਿੀ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਸਲੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਸਿੇਂ ਹਿੱ ਸੇ ਤੱ ਕ ਸੰ ਖੇਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਿੈ। ਮਿੱ ਤਿਪੂਰਨ ਗੱ ਲ ਇਿ ਿੈ ਹਕ
ਇਿ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਹਕਸੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਦਾ ਸਾਰੰ ਸ਼ ਹਸਰਜਹਦਆਂ ਉਸ ਹਿਚ ਅਸਲੀ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹਿਚਲੇ ਮਿੱ ਤਿਪੂਰਨ ਅਤੇ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱ ਖਦਾ ਿੈ। ਇਿ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਿੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਮੁਫਤ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਿਾਸਲ ਿੈ।

13. ਹਲਖਤ ਦਾ ਬੋਲ-ਰੂਪ ਪਹਰਿਰਤਕ : ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਫਟਿੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਕੇਂਦਰ ਹਿਖੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਲਖਤ ਦੇ ਬੋਲ-ਰੂਪ
ਪਹਰਿਰਤਕ ਨੂੰ ਹਿਕਹਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਹਰਿਾ। ਇਿ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਲਖਤ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਿੇਗਾ। ਪਰਹਮੰ ਦਰ ਹਸੰ ਘ ਅਤੇ
ਡਾ. ਗੁਰਪਰੀਤ ਹਸੰ ਘ ਲਹਿਲ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰ-ਖੰ ਡ ਆਿਾਹਰਤ ਪੰ ਜਾਬੀ ਹਲਖਤ ਦੇ ਬੋਲ-ਰੂਪ ਪਹਰਿਰਤਕ ਦਾ ਮੁੱ ਢਲਾ ਰੂਪ
ਹਤਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱ ਕਾ ਿੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਹਿੱ ਚ ਉਪਲਬਿ ਕਰਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਇਸਦੀ ਕੁਆਹਲਟੀ ਨੂੰ ਿੋਰ ਿਿੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਿਆ ਜਾ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਿਾ ਹਿਭਾਗ ਦਾ ਉੱਪਰ
ਿਰਹਣਤ ਪਾਰਸ ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਿੀ ਹਕਸੇ ਪਾਠ ਜਾਂ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ ਹਿਚਲੇ ਿਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱ ਿ ਰੂਪ ਹਿੱ ਚ ਉਚਾਰ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ
ਿੈ।
ਅਦਾਰੇ ਹਿਖੇ ਹਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਹਨਕ ਸਿਾਇਤਾ ਉੱਘੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿਹਗਆਨੀਆਂ ਡਾ.
ਿਰਜੀਤ ਹਸੰ ਘ ਹਗੱ ਲ, ਸਰ. ਮੁਖਹਤਆਰ ਹਸੰ ਘ ਹਗੱ ਲ, ਡਾ. ਿਰਹਿੰ ਦਰ ਪਾਲ ਕੌ ਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਹਸੰ ਘ ਦੁਆਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ
ਗਈ ਿੈ। ਇੱ ਥੇ ਇਿ ਉਲੇ ਖਯੋਗ ਿੈ ਹਕ ਇਨਹਾਂ ਸਾਫਟਿੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹਿਕਾਸ ਹਿੱ ਚ ਅਦਾਰੇ ਹਿਖੇ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿੇ ਿੱ ਖ-ਿੱ ਖ ਖੋਜ
ਹਿਹਦਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਿੀ ਯੋਗਦਾਨ ਿੈ
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