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Annexure – VIII
FINAL REPORT ON THE PROJECT
TITLE: GURMUKHI WORD PROCESSOR
1

Project Report No. 1st /2nd /3rd/Final

Final Report

2.

UGC Reference No.

F. No. 5-350/2014(HRP)

3.

Period of Report

From 01-07-2015 to 30-6-2018

4.

Title of Research Project

Gurmukhi Word Processor

5.

(a) Name of the Principal Investigator

Dr. Rajwinder Singh

(b) Department

Department of Punjabi

(c) University/College where work

Punjabi University Patiala-147002

has progressed
6.

Effective date of starting of the Project

7.

Grant approved and expenditure

01-07-2015

incurred during the period of the
report:
A

Total amount approved Rs

11,70,019/-

B

Total expenditure Rs.

12,85,893/-

C

Report of the work done :
(Please attach a separate sheet)
i. Brief objective of the project

ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਪ ਿੱ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਿੀ ਦੇ ਪਮਆਰੀਕਰਨ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਾਂ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ

ਸਿਧਾਂਤਿੱ ਕ ਚੌਖਟਾ ਸਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਦ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਿੇ ਵਰਿੋਂ
ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਿਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਿਮਾਧਾਨ ਲਈ

ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਸਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਪੰ ਜਾਬੀ

ਭਾਸ਼ਾ

ਸਵੱ ਚ

ਸਿਆਰ

ਿਮੱ ਗਰੀ

ਦੇ

ਸਮਆਰੀਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ
ਿੰ ਭਵ ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਸਿਆਰ ਿਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਕੰ ਸਪਊਟਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਿੰ ਭਵ ਬਣਾਉਣਾ।
ii. Work done so far and results Please Refer Appendix-A
achieved and publications, if
any, resulting from the work
(Give details of the papers and
names of the journals in
which it has been published or
accepted for publication
iii. Has the progress been Yes, the progress of the project is as per
according to original plan of plan
work and towards achieving the
objective if not, state reasons
iv.
Please
indicate
the There were many different problems in
difficulties, if any, experienced this field during work. In Punjabi language
in implementing the project
we have a substantial shortage of standard
database. There are also shortage of
researches in this research area.
v. If project has not been
completed, please indicate the
approximate time by which it is
likely to be completed. A
summary of the work done for
the period (Annual basis) may
please
be
sent
to
the
Commission on a separate sheet.

N.A.

vi. If the project has been Summary of the Findings:
completed, please enclose a Please Refer Appendix-B
summary of the findings of the
study. One bound copy of the
final report of work done may
also be sent to University Grants

Commission.
vii. Any other information which
would help in evaluation of
work done on theproject. At the
completion of the project, the
first report should indicate the
output, such as (a)
Manpower trained (b) Ph. D.
awarded (c) Publication of
results (d) other impact, if any

a. Manpower Trained: Four Ph.D. and
two M.Phil. Students are working
for the dissertation in the research
areas which is closely related to the
objective and scope of the project.
b. Related to Research: Four research
scholars Mangal Singh, Mandeep
Kaur, Gurpreet Kaur and Amjad
Khan are doing Ph.D. on the topics
which are closely related to the
project. Project fellow is also
working in this area. He has also
paper
presented
in
5th
International
Conference
on
Mathematical
Sciences
and
Computer Engineering (ICMSCE
2018) 5th-6th July 2018 Langkawi,
Malaysia.
c. Publication of Results: Four
research papers have been
published in different journals and
two papers communicated for their
publication. Nine paper were
presented
in
national
and
international
conference
and
seminars.
d. Other Impact, if Any: During this
project large database in Punjabi
language has been developed
which can be used to solve various
types of NLP problems. We have
also launched extensive web site,
which is being used approximately
63,000 registered users.

Annexure –IX
INFORMATION ON THE MAJOR RESEARCH PROJECT
TITLE: GURMUKHI WORD PROCESSOR
1

TITLE OF THE PROJECT

Gurmukhi Word Processor

2.

NAME AND ADDRESS OF THE
PRINCIPAL INVESTIGATOR

Dr. Rajwinder Singh, Department of
Punjabi, Punjabi University, Patiala-147002

3.

NAME AND ADDRESS OF THE
INSTITUTION

Department of Punjabi, Punjabi University,
Patiala-147002

4.

UGC APPROVAL LETTER NO.
AND DATE

F. No. 5-350/2014(HRP) 05 Nov 2015

5.

DATE OF IMPLEMENTATION

01/07/2015

6.

TENURE OF THE PROJECT

Three yesr(s) 01/07/2015 to 30/06/2018

7.

TOTAL GRANT ALLOCATED

11,70,019/-

8.

TOTAL GRANT RECEIVED

10,76,078/-

9.

FINAL EXPENDITURE

12,85,893/-

10.

TITLE OF THE PROJECT

Gurmukhi Word Processor

11.

OBJECTIVES OF THE PROJECT

ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਪ ਿੱ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਿੀ ਦੇ ਪਮਆਰੀਕਰਨ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਾਂ ਦੇ ਹੱ ਲ ਲਈ

ਸਿਧਾਂਤਿੱ ਕ ਚੌਖਟਾ ਸਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਸਦ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਿੇ ਵਰਿੋਂ
ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਿਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਿਮਾਧਾਨ ਲਈ
ਪਲੇ ਟਫਾਰਮ ਸਿਆਰ ਕਰਨਾ।
ਪੰ ਜਾਬੀ

ਭਾਸ਼ਾ

ਸਵੱ ਚ

ਸਿਆਰ

ਿਮੱ ਗਰੀ

ਦੇ

ਸਮਆਰੀਕਰਨ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਿੰ ਭਵ
ਕਰਨਾ ਅਿੇ ਸਿਆਰ ਿਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਕੰ ਸਪਊਟਰ
ਦੁਆਰਾ ਸਵਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਿੰ ਭਵ ਬਣਾਉਣਾ।

12.

WHETHER OBJECTIVES WERE
ACHIEVED (GIVE DETAILS)

Defined objectives of the project has been
completed in this study. This study has
been clearly addressed all problems which
were related to combination of computer
and Punjabi language.

13.

ACHIEVEMENTS FROM THE
PROJECT

This project will create possibility for all
operating systems such as Windows, Mac OS,
Unix, Ubuntu and Linux to work with the same
application. It can create possibility to work
through web technology.
During the use of computer for Punjabi
language if any problems then user can contact
with our project team.
User’s difficulties and needs are being revealed
at common platform.
We are encouraging to all users to use
Unicode.

14.

SUMMARY OF THE FINDINGS (IN
500 WORDS)

Please Refer Appendix-B

15.

CONTRIBUTION TO THE
SOCIETY (GIVE DETAILS)

Please Refer Appendix-C

16.

WHETHER
ANY
PH.D. Four research scholars Mangal Singh,
ENROLLED/PRODUCED OUT OF Mandeep Kaur, Gurpreet Kaur and Amjad
THE PROJECT
Khan doing Ph.D. on the research areas
which is related to the project.

17.

NO. OF PUBLICATIONS OUT OF Four research papers have been published
THE PROJECT (PLEASE ATTACH) in different journals and two papers
communicated for their publication. Nine
paper's were presented in national and
international conference and seminars.

Appendix-A
ITEM 7(c) (ii): WORK DONE SO FAR AND RESULTS ACHIEVED AND PUBLICATIONS
RESULTING FROM THE WORK
Summary of the Work Done;
ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਖੇਿਰ ਨਾਿ ਜੁਪਿਆ ਅਪਜਹਾ ਯੰ ਿਰ ਹੈ, ਪਜਸਦਾ ਘੇਰਾ ਪ ਸ਼ਾਿ ਹੈ। ਬਹੁਤ
ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਪ ਧਾ ਾਂ ਹਾਸਿ ਕਰਨ ਿਈ ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪਸਿੱ ਧਾ ਿੰ ਬੰ ਧ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਪ ਪਗਆਨ ਨਾਿ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਪਕ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪ ਸਸ਼ਆਂ ਨਾਿ ੀ ਪਸਿੱ ਧੇ ਿੇ ਅਪਸਿੱ ਧੇ ਰੂਿ ਪ ਿੱ ਚ ਅੰ ਤਰ ਸਬੰ ਪਧਤ ਹੈ, ਪਜ ੇਂ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ ਪਗਆਨ
ਅਤੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਆਿਸੀ ਅੰ ਤਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤਾ ਪ ਚੋਂ ਕੰ ਪਿਊਟੇਸ਼ਨਿ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ ਪਗਆਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪ ਸ਼ਾ
ਅਪਧਐਨ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅੰ ਗ ਬਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ-ਪ ਪਗਆਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਤਰ, ਸੰ ਗਠਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਨਾਿ ਸਬੰ ਪਧਤ
ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਜਸ ਪ ਿੱ ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਿਿੱਗ-ਅਿਿੱਗ ਅੰ ਗਾਂ ਦੀ ਪਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਿ-ਨਾਲ ਪ ਹਾਪਰਕ ਪ ੰ ਦਗੀ
ਪ ਿੱ ਚ ਇਸਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਰੂਿ ਨੂੰ

ਾਪਚਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ

ਾਕਾਂ ਦੀ ਬਿਤਰ ਦਾ

ਅਪਧਐਨ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ ਪਗਆਨ ਦੀਆਂ ਅਿਿੱਗ–ਅਿਿੱਗ ਇਕਾਈਆਂ ਪਜ ੇਂ ਧੁਨੀ-ਪ ਪਗਆਨ, ਰੂਿ-ਪ ਪਗਆਨ,

ਾਕ-

ਪ ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਪ ਪਗਆਨ ਦਾ ਅਪਧਐਨ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ ਪਗਆਨ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁਿੱਖੀ ਮੂੰ ਹ
ਪ ਚੋਂ ਪਨਕਿਿ

ਾਿੀ ਪਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਪਨਿੱਕੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਸਾਰਥਕ ਮਹਿੱ ਤਤਾ ਨੂੰ

ਾਚਪਦਆਂ ਿੱ ਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ

ਆਿਸੀ ਸਬੰ ਧਾਂ ਅਤੇ ਪ ਆਕਰਪਨਕ ਸਰੂਿਾਂ ਦਾ ਪਨਖੇਿਾ ਭਾਸ਼ਾ-ਪ ਪਗਆਨ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਪ ਪਗਆਨ, ਮਨੁਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਿਸੀ ਅੰ ਤਰ ਸੰ ਬੰ ਧਤਾ ਨੂੰ

ਾਚਿ ਪਹਿੱ ਤ ਕੰ ਸਪਊਟੇਸ਼ਨਲ

ਭਾਸ਼ਾ-ਪ ਪਗਆਨ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿ, ਅੰ ਤਰ ਪਨਖੇਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ
ਨਿੀਸਜਆਂ/ਪਸਿੱ ਪਟਆਂ ਤਿੱ ਕ ਿੁਿੱ ਜਿ ਿਈ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਿਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸੁਖੈਨਤਾ ਨਾਿ
ਕਰਨ, ਪ ਆਦਾ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਕਿੱ ਢਿ ਅਤੇ ਪਕਸੇ ਖੇਤਰ ਪ ਿੱ ਚ ਗਪਹਰਾਈ ਨਾਲ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ ਿੱ ਚ ਕੰ ਪਿਊਟਰ
ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਾ ਪਦਿਚਸਿ

ਰਤਾਰਾ ਬਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ-ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ

ਿਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਜਹਾ
ਕੰ ਪਿਊਟਰ

ਿੋਂ ਅਿਿੱਗ-ਅਿਿੱਗ

ਰਤਾਰਾ ਹੀ ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ ਿੱ ਚ

ਰਿੋਂਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਿਈ ਿੋ ਿੀਂਦਾ ਿੀ। ਹਥਿੇ ਖੋਜ-ਪਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਜਹਾ ਕੰ ਪਿਊਟਰ

ਿਰੋਗਰਾਮ “ਸ਼ਬਦਕਾਰ” ਪ ਕਪਸਤ ਕੀਿਾ ਸਗਆ ਹੈ ਪਜਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਖਿਾਈ ਅਿੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਅਸਧਐਨ ਸਵੱ ਚ ਸਵਸ਼ੇਸ਼ ਿਹਾਇਿਾ ਸਮਲੇ ਗੀ।

ਭਾਸ਼ਾ-ਪ ਪਗਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪ ਿੱ ਚ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ‘ਕੰ ਪਿਊਟਰੀਪਕਰਤ ਪ ਆਕਰਨ’ ਦੇ
ਖੇਤਰ ਪ ਿੱ ਚ ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ ਿੱ ਚ ਮੁਿੱ ਿ ਾਨ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰ ਭਾ ਨਾ ਹੈ। ਪਜ ੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਪ ਿੱ ਚ ਕੀਤਾ ਕਾਰਜ ਇਕ
ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਮਸ਼ੀਨੀ (ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਰਾਹੀਂ) ਅਨੁ ਾਦ ਿਈ ਸਹਾਈ ਪਸਿੱ ਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਥਿਾ ਕਾਰਜ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਿ ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਬਿਤਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ
ਸਰੂਿ ਦਾ ਉਲੇ ਖ ਕਰਨ ਿਈ ਉਿੀਪਕਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਖੋਜ ਿਰੋਜੈਕਟ ਪ ਿੱ ਚ ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਤਰ,
ਿਰਕਾਰਜ, ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਤੇ

ਰਤੋਂ ਿਈ ਯੋਗ ਵਰਿੋਂ-ਪ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਾਂ

ਦੀ

ਪਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱ ਿ ਿਈ ਕਾਰਜ ਪਰਿਿੁਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਿੀ ਗਈ ਹੈ।
Appendix-B
Summary of the Findings:
ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਦੇ ਪ ਕਪਸਤ ਰੂਿਾਂ ਨੇ ਮਨੁਿੱਖੀ ਜਨ-ਜੀ ਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਿਰਭਾਪ ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਿੇ
ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਦੇ ਹਰੇਕ ਰੂਿ ਨੇ ਪ ੰ ਦਗੀ ਨਾਿ ਸਬੰ ਪਧਤ ਹਰੇਕ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਿਿੇ ਅਪਧਕਾਰ ਪ ਿੱ ਚ ਿੈ ਣ ਦੀ ਕੋਸਸ਼ਸ਼
ਕੀਿੀ ਹੈ। ਮਨੁਿੱਖੀ ਪ ੰ ਦਗੀ ਨਾਿ ਸਬੰ ਪਧਤ ਿਮਾਸਜਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੰ ਭਸਵੱ ਖ ਪ ਿੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਦੇ ਹੋਰ

ੀ

ਪ ਕਪਸਤ ਹੋਿ ’ਤੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਿਿੇ ਕਿਾ ੇ ਪ ਿੱ ਚ ਿੈ ਿ ਦੀ ਿੱ ਡੀ ਤ ਿੱ ਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ
ਿਈ

ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਕ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਦੇ

ਧਦੇ ਿਰਭਾ

ਕਾਰਨ ਹਰ ਖੇਤਰ ਸਵੱ ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਿ ਸਵਅਕਿੀ ਇਸ

ਿਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਚੰ ਗੇ ਨਤੀਪਜਆਂ ਦੀ ਿਰਾਿਤੀ ਿਈ ਯਤਨਸ਼ੀਿ ਹੋ ੇ ਅਿੇ ਮਾੜੇ
ਨਿੀਸਜਆਂ ਪਰਿੀ ਿੁਚੇਿ ਹੋਵੇ। ਿੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਦਾ ਮੂਿ ਭਾ

ਭਾ ੇਂ ਅਿਿੱਗ–ਅਿਿੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਸੰ ਚਾਰ

ਿਮੱ ਗਰੀ ਦੀ ਆਪਿੀ ਿਾਂਝੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣ ਿੋਂ ਹੈ, ਪਜਸ ਿਈ ਕਈ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਇਿੈ ਕਟਰਪੋ ਨਕ ਯੰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਰ ਹਥਿੇ ਖੋਜ-ਿਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸੰ ਬੰ ਧ ਪਸਿੱ ਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਨਾਿ ਹੈ। ਇੱ ਥੇ
ਸਵਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਸਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਸਕ ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਿੰ ਜਾਬ, ਿਾਪਕਸਤਾਨ ਪ ਿੱ ਚ

ਸਦੇ ਿੰ ਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਿੇ

ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਸਦੇ ਿੰ ਜਾਬੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੋਿੀ ਜਾਿ ਾਿੀ ਿੱ ਡੀ ਪਗਿਤੀ ਦੀ ਸੋਂ ਦੀ ਸੰ ਚਾਰਾਤਸਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਜਸ
ਨੂੰ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮਾਪਧਅਮ ਦੁਆਰਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਖਿਾਈ, ਿਾਸਹਤ, ਕਲਾਿੀਕਲ ਿਾਸਹਤ, ਧਾਰਸਮਕ ਅਿੇ ਹੋਰ
ਸਗਆਨ ਸਵਸਗਆਨ ਦੀ ਿਮੱ ਗਰੀ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪਰਦਾਨ ਲਈ ਵਰਸਿਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਇਿ ਿਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰ ਮਲ
ਰਪ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਿੇ ਵਰਿਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਿੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਿੀ ਪੰ ਜਾਬ
ਅਿੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪੰ ਜਾਬ ਦੀ ਗੱ ਲ ਕਰੀਏ ਿਾਂ ਇੱ ਥੇ ਸਿਆਦਾਿਰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰ ਸਲਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਦੀ

ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਦੀ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਤੇ

ਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤੰ ਨ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਵਰਿੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ

ਸਨਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਿੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।
1. ਰੇਪਮੰ ਗਟਨ ਵਰਿੋਂਕਾਰ
2. ਫੋਨੈਸਟਕ ਵਰਿੋਂਕਾਰ
3. ਇੰ ਨਸਪਕਰਿਟ ਵਰਿੋਂਕਾਰ
ਉਪਰੋਕਿ

ਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਿੰ ਬੰ ਧ ਸਿੱ ਧੇ ਿੌਰ ਿੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਿੇ -ਆਉਟ ਫੋਨੈਪਟਕ, ਰੇਪਮੰ ਗਟਨ ਅਤੇ

ਇੰ ਨਸਪਕਰਿਟ ਨਾਲ ਜੁਸੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾ ਿੰ ਜਾਬੀ ਿਈ ਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਿੀ ਨੂੰ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਰਤੋਂ
ਦੌਰਾਨ ਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤੰ ਨ ਢੰ ਗ ਨਾਿ ਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਿਰਕਾਰ ਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਤੰ ਨ
ਸ਼ਰੇਿੀਆਂ ਬਿਦੀਆਂ ਹਨ;
ਰੇਮ ਿੰ ਗਟਨ ਕੀ ਬੋਰਡ ਲੇ -ਅਉਟ: ਅਿੱ ਜਕਿੱ ਿਹ ਭਾ ੇਂ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਪ ਿੱ ਚ ਕਾਫੀ

ਪ ਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਿਰ ਆਰੰ ਭਕ ਸਮੇਂ ਪ ਿੱ ਚ ਇਸਦੀ ਰਤੋਂ ਟਾਈਿਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬਦਿ ਜੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਿੀ,
ਪਜਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਰਤੋਂਕਾਰ ਜੋ ਿਪਹਿਾਂ ਦਸਤਾ ੇਿ ਟਾਈਪਿੰ ਗ ਿਈ ਟਾਈਿਰਾਈਟਰ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੁਿ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਿਿੱਗ ਿਏ ਅਤੇ ਉਨਹਾਂ ਨੇ ਆਿਿੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਿੇ -ਆਉਟ

ਿਰਚਸਲਤ ਕਰ ਿਈਆਂ, ਜੋ ਰੇਪਮੰ ਗਟਨ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਿੇ -ਆਉਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਿ ਜਾਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੀ
ਪ ਧੀ ਪ ਿੱ ਚ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਸੈਪਟੰ ਗ ਿਪਹਿਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਰੋਮਨ ਿੇ ਅ-ਆਉਟ ਨੂੰ ਅਧਾਰਤ ਨਾ ਮੰ ਨ
ਕੇ ਅਤੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ-ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਸੈਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾ ੇਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਜਹਾ ਹੋਣ ਦੇ
ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਪਮਿਦੇ ਿਰ ਪਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਸ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਪਿਿੱ ਛੇ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ
ਪਿਖਤ ਪਸਸਟਮ ਪ ਿੱ ਚ ਆਉਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਿਾਇਆ ਪਗਆ ਹੈ ਪਜਹਿੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਪ ਆਦਾ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨਹਾਂ ਨੂੰ ਿਪਹਿੀਆਂ ਿੰ ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪਬਨਹਾਂ ਪਸ਼ਫ਼ਟ ਦੇ ਿਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਜ -ੇਂ ਪਜ ੇਂ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ

ਰਤੋਂ

ਮਾਤਰਾ ਘਿੱ ਟਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਉਨਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫੋਨੈਮਟਕ ਕੀ ਬੋਰਡ ਲੇ ਅ-ਆਊਟ: ਫੋਨੈਪਟਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਿੇ -ਆਉਟ ਦੀ ਰਤੋਂ ਉਨਹਾਂ ਿੋ ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ
ਕੰ ਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ ਪਸਿੱ ਪਧਆ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਆਰੰ ਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਿੀ ਦਾ, ਪਫਿੀਕਿ ਰੂਿ ਪ ਿੱ ਚ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਦਾ
ਨਾ ਹੋਿਾ ਅਤੇ ਰੋਮਨ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਿਾ ਕੇ ਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ ਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨੈਪਟਕ ਪ ਧੀ ਪਕਹਾ
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਜਸ ਪ ਿੱ ਚ p-ਿ, P-ਫ, d-ਦ, D-ਧ, j-ਜ, J-ਝ, k-ਕ, K-ਖ ਅਨੁਸਾਰ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰ ਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰ ਗ ਰਤੋਂਕਾਰ ਪਬਨਹਾਂ ਪਕਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਪਸਿੱ ਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰੁੰ ਤ ਇਸ ਪ ਿੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਾਂ ਹਨ, ਪਜ ੇਂ:

ਰਤੋਂਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਿਗਾਤਾਰ ਅਿੱ ਖਰ ਬਟਨ

ੇਖ ਕੇ

ਦਬਾਉਿ ਦੀ ਆਦਤ ਿੈਿਾ, ਉਗਿਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਸਿੀਡ ਦਾ ਨਾ ਬਿ ਸਕਿਾ ਆਪਦ ਪਜਸ
ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ ਧੀ ਤਰੁੰ ਤ ਹਿੱ ਿ ਿਈ ਤਾਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਰ ਿੰਮੇ ਸਮੇਂ ਿਈ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ਦੀ ਰਤੋਂ ਫਿੋ ਅ ਪ ਿੱ ਚ
ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਨਸਮਕਿਪਟ ਕੀ ਬੋਰਡ ਲੇ -ਆਉਟ: ਡਾਟਾ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦਾ ਮਸਿਾ ਤਾਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਿਰਿਾਿੀ ਦੇ ਪ ਕਪਸਤ
ਹੋਿ ਨਾਿ ਹੋ ਪਗਆ ਿਰ ਇਸ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਹੋਿਾ ਇਿੱ ਕ ਿੱ ਡੀ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਬਿੀਆ ਪਰਹਾ

ਪਜਸਦਾ ਿੱ ਡਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸਦੀ ਕੀ–ਬੋਰਡ ਿੇ –ਆਉਟ ਨੂੰ ਮੰ ਪਨਆ ਪਗਆ, ਪਜ ੇਂ ਅੰ ਗਰੇ ੀ ਿਈ ਦੁਨੀਆਂ
ਪ ਿੱ ਚ ਪ ਆਦਾਤਰ ਸਕਉ ਰਟੀ (Qwerty) ਕੀ–ਬੋਰਡ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ
ਦੀਆਂ ਪਿਿੀਆਂ ਦੀ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ’ਤੇ

ਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਸਪਕਰਿਟ ਕੀ–ਬੋਰਡ ਿੇ ਆਉਟ 1986 ਪ ਿੱ ਚ ਭਾਰਤੀ

ਸੰ ਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਮੰ ਤਰਾਿੇ

ਿੱ ਿੋਂ ਪਤਆਰ ਕਰ ਾਉਿ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਆਰੰ ਭਿਾ) ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬੀ.ਆਈ. ਐਸ ਿੱ ਿੋਂ ਇਸਨੂੰ ਕੁਝ ਕੂ ਾਧੇ ਨਾਲ 1992 ਪ ਿੱ ਚ ਪਫਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਪਗਆ। ਿਪਹਿੀ ਨ ਰੇ ਿੰ ਜਾਬੀ
ਇਨਸਪਕਰਿਟ ਕੀ–ਬੋਰਡ ਿੇ –ਆਉਟ ਉਿਟ-ਿੁਿਟ ਪਜਹਾ ਿਗਦਾ ਹੈ ਿਰ ਇਸ ਸਬੰ ਧੀ ਪ ਸਥਾਰ ਨਾਿ ਅਪਧਐਨ
ਕੀਪਤਆਂ ਇਸ ਪ ਿੱ ਚ ਪਮਆਰੀਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਤਿੱ ਤ ਸਾਫ ਪਦਖਾਈ ਪਦੰ ਦੇ ਹਨ ਪਜ ੇਂ ਪਕ;
(ੳ)

ਇਨਸਪਕਰਿਟ ਕੀ–ਬੋਰਡ ਪਤਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਅਨੇਕਤਾ ਪ ਿੱ ਚ ਏਕਤਾ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੁਿੰਦ
ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹੈ ਭਾਵ ਸਕ ਭਾਰਿੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਪਿਿੀਆਂ ਲਈ
ਇੱ ਕਿਾਰ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇ -ਆਉਟ ਸਿਆਰ ਕੀਿਾ ਸਗਆ।

(ਅ)

ਕੀ–ਬੋਰਡ ਪ ਿੱ ਚ ਪ ੰ ਅਜਨਾਂ ਅਤੇ ਸ ਰਾਂ ਦੇ ਜੁਿੱ ਟਾਂ ਦੀ ੰ ਡ ਪ ਚਕਾਰਿੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ ਪ ਿੱ ਚ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(ੲ)

ਿਘੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸ ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕੋ ਕੀਅ ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਪਖਆ ਪਗਆ ਹੈ, ਿਛਾਣਨਾ ਸੌਖਾ ਰਪਹੰ ਦਾ ਹੈ।

(ਸ)

ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਦੀ ਨੇਿਤਾ ਉਨਹਾਂ ਦੇ ਗਰੁਿੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿੱ ਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਪਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਇਿੱ ਕੋ ਕੀਅ ਉੱਤੇ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਪਸਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

(ਹ)

ਭਾਰਤੀ ਪਿਿੀ ਤੋਂ ਿੈ ਪਟਨ ਪਿਿੀ ਿੱ ਿ ਅਤੇ ਮੁਿ ਆਉਿ-ਜਾਿ ਦਾ ਪਧਆਨ ਰਿੱ ਪਖਆ ਪਗਆ ਹੈ।

(ਕ)

ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਪਿਿੀਆਂ ਦੇ ਇਿੱ ਕ ਆ ਾ

ਾਲ਼ੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕੋ ਕੁੰ ਜੀਆਂ(keys) ਉੱਤੇ ਰਿੱ ਪਖਆ ਪਗਆ

ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਟਾਈਿ ਕਰਤਾ ਪਹੰ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਬੰ ਗਿਾ ਆਪਦ ਪਿਿੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕੋ ਕੀ–ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਿੱ ਕੋ
ਜੇਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨਾਲ਼ ਟਾਈਿ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਜਹਾ ਕਰਪਦਆਂ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਆਂ ਪਕਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ ਿੱ ਚ ਖਾਿੀ ੀ ਰਪਹ
ਜਾਿ ਉਹ

ੀ ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ ਿਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਜਸ ਤਪਹਤ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਿਈ

ਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ

ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਿੀਆਂ ਦੇ ਕੀ–ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਿਰਦਾਨ ਕਰ ਾਉਿ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਪਰਤ
ਕੀ–ਬੋਰਡ ਿੇ –ਆਉਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਪਡ ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਕ ਇਿੱ ਕ ਕੀ–ਬੋਰਡ ਜੋ ਿੈ ਪਟਨ ਅਤੇ ਪਕਸੇ
ਇਿੱ ਕ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਿਈ ਪਤਆਰ ਕਰ ਪਿਆ ਜਾ ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾ ਿਈ ੀ ਬਿੀ ਅਸਾਨੀ
ਨਾਿ ਰਪਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਤੋਂਕਾਰ ਪਸਰਫ ਪਕਸੇ ਇਿੱ ਕ ਭਾਰਤੀ ਪਿਿੀ ਦੇ ਇਨਿੁਿੱ ਟ ਪਸਸਟਮ ਨੂੰ ਪਸਿੱ ਖ ਕੇ
ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਿਿੀਆਂ ਪ ਿੱ ਚ

ੀ ਬਿੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਿ ਕੰ ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਜ ੇਂ; ਹੇਠਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਦੇ ਨਾਗਰੀ

ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਨਸਪਕਰਿਟ ਕੀ–ਬੋਰਡ ਦਾ ਿੇ –ਆਉਟ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਹੈ;
ਆਧੁਸਨਕ ਦੁਨੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਰਹਾ ਹੈ ਉਿ ਦੀ ਪਰਿੀ ਲਈ ਵੀ ਿੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ
ਸਵੱ ਚ ਿਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਜ ੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰ ਚਾਰ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਦੇ ਨ ੇਂ ਸਾਧਨ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨਹਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਕ
ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਹੀ ਕੰ ਮ ਕਰਨਾ ਸੰ ਭ ਸੀ, ਭਾ ੇਂ ਪਕ ਇਨਹਾਂ ਸੰ ਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਆਿਿੀ ਕੋਈ ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨਹਾਂ
ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚੱ ਿਿ ਸ਼ੁਿੱ ਧਤਾ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਪ ਿੱ ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਹੋਿੀ ਸੁਭਾਪ ਕ ਸੀ।
ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਿੋ ਚਦਾ ਸੀ ਪਜਸਦੇ ਪਸਿੱ ਟੇ ਜੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਰਤੋਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਿਈ ਕੀਤੀ ਜਾਿ
ਿਿੱਗੀ, ਪਜਹਿੇ ਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੂਿ ਪ ਿੱ ਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਤੋਂ ਤੋਂ ਿਪਹਿਾਂ ਕੁਝ ਪਨਯਮ ਬਿਾ ਕੇ ਉਨਹਾਂ
ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤਾ ਉਨਹਾਂ ਿਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਿਰ ਕੁਝ ਰਗਾਂ ਿੱ ਿੋਂ ਅਪਜਹਾ ਨਹੀਂ
ਕੀਤਾ ਪਗਆ। ਕੁਝ ਪਨਿੱਜੀ ਸੰ ਸਥਾਂਵਾਂ ਜਾਂ ਪ ਅਕਤੀਗਤ ਯਤਨਾਂ ਨਾਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਿੀਅਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਹੋਈ
ਅਤੇ ਪਕਸੇ

ੀ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋ ਸਪਕਆ ਪਜਸਦੇ ਪਸਿੱ ਟੇ

ਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਾਂ ਹੋਂਦ ਪ ਿੱ ਚ

ਆਈਆਂ। ਪਫਰ ਇਕ ਸਮਾਂ ਅਪਜਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਿੋ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੀ ਰਤੋਂ ਸਬੰ ਧੀ
ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ, ਪਜਸਦੇ ਪਸਿੱ ਟੇ ਜੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਨਾਮੀ ਕੰ ਨਸਟਰੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰ ਸਥਾ ਹੋਂਦ ਪ ਿੱ ਚ ਆਈ ਪਜਸ
ਨੇ ਿਪਹਿਾਂ

ਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 0-256 ਆਸਕੀ ਕੋਡ ਦੇ ਬਦਿ

ਜੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 0-65000 ਕਰੈਕਰਟਰ ਦਾ ਇਕ ਕੋਡ

ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਾ ਕੇ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ। ਪਜਸ ਅਨੁਿਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਪ ਿੱ ਚ ਪਜੰ ਨੀਆਂ ਵੀ ਪ ਕਪਸਤ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਿਈ ਰਤੀਆਂ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਿਿੀਆਂ ਸਨ ਉਨਹਾਂ ਪਿਿੀਆਂ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡਬਿੱ ਧ ਕਰ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿਿੀ ਦੇ ਅਿੱ ਖਰ ਨੂੰ ਇਿੱ ਕ
ਿੱ ਖਰੇ ਕੋਡ ਨਾਿ ਿਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਿੱ ਰਥਾ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪਸਸਟਮ ਪ ਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖੀ ਗਈ। ਅਿੱ ਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਡਬਿੱ ਧ ਕਰਨ ਦੇ
ਨਾਿ-ਨਾਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕੰ ਨਸਟਰੀਅਮ ਿੱ ਿੋਂ ਫੋਨੈਪਟਕ ਅਧਾਰਤ ਪਮਿਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਿਿੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਿਾ ਕੇ ਉਨਹਾਂ ਦੇ
ਕੀ-ਬੋਰਡ ਿੇ -ਆਉਟ ਨੂੰ ੀ ਇਕਸਾਰ ਬਿਾਉਿ ਦੀ ਕੋਪਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਜ ੇਂ ਜੋ ਅਿੱ ਖਰ ਿੇ -ਆਉਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪਦਿੱ ਤਾ
ਪਗਆ, ਉਹੀ ਿੇ -ਆਉਟ ਪਹੰ ਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਮਰਾਠੀ, ਕੰ ਨਿ, ਤੇਿਗੂ, ਉਰਦੂ ਆਪਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਦਿੱ ਤਾ ਪਗਆ। ਿਰ ਜਦੋਂ ਤਿੱ ਕ

ਇਹ ਪਸਸਟਮ ਇ ਾਦ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁਿੱ ਕੀ ਸੀ ਪਕਉਂਪਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਰਤਿ ਾਲੇ
ਬਹੁਤ ਿਾਰੇ ਵਰਿੋਂਕਾਰ ਉਿਰੋਕਤ ਦਿੱ ਸੇ ਰੇਪਮੰ ਗਟਨ ਅਤੇ ਫੋਨੈਪਟਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਰਤਿ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱ ਕੇ ਿਨ। ਿਰ
ਅਜੋਕੇ ਿੀਿਹੀ ਜੋ ਿਰੋਫ਼ੈਸ਼ਨਿ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਕੰ ਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪ ਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਰਤੋਂ
ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਤੋਂਕਾਰ ਯਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟਾਂ ਸਵੱ ਚ ਆਿਿੀ ਮਰਿੀ ਦੇ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਿੇ -ਆਉਟ
ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਿ ਕਰ ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਫੌਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱ ਸਸਆ: ਭਾਵੇਂ ਸਕ ਅਕਿਬਰ 1991 ਸਵੱ ਚ ਯਨੀਕੋਡ ਦਾ 1.0.0 (ISBN 0-201-56788-1,
Vol. 1) ਵਰਿਨ ਸਰਲੀਿ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਿਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਿੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 24 ਸਲਪੀਆਂ (Arabic,
Armenian, Bengali, Bopomofo, Cyrillic, Devanagari, Georgian, Greek and Coptic, Gujarati,
Gurmukhi, Hangul, Hebrew, Hiragana, Kannada, Katakana, Lao, Latin, Malayalam, Oriya,
Tamil, Telugu, Thai, and Tibetan) ਨੰ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਿਮਝਣ ਦੇ ਿਮਰੱ ਥ ਹੋ ਸਗਆ ਿੀ।1 ਪਰ ਸਫਰ ਵੀ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਈ ਫੌਟਾਂ ਦੀ ਇੱ ਕ ਬੜੀ ਵੱ ਡੀ ਿਮੱ ਸਿਆ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਿਮਾਂ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸਜਿਦਾ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ
ਸਵਅਕਿੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਿੁਖੈਨਿਾ ਲਈ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪ ਿੱ ਚ ਬਹੁਿ ਿਾਰੇ ਫੌਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਫੋਨੈਸਟਕ,
ਰੇਪਮੰ ਗਟਨ ਆਸਦ ਰਪਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਅਨੇਕ ਿਰਹਾਂ ਦੇ ਫੌਂਟ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਲਈ ਪਰਚਸਲਿ ਹੋਏ ਸਜਵੇਂ ਿਰੀਅੰ ਗਦ, ਧਨੀ
ਰਾਮ ਚਾਸਿਰਕ ਆਸਦ। ਇਹ ਫੌਂਟ ਇੰ ਨੀ ਸਿਆਦਾ ਬਹੁਿਾਿ ਪ ਿੱ ਚ ਿਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਕ ਇਹ ਫੌਂਟ ਦੇ ਮਲ ਮਕਿਦ ਨੰ
ਭੁੱ ਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਲੇ -ਆਉਟ ਿੱ ਕ ਸਿਮਟ ਸਗਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕਿੇ ਨੰ ਕੋਈ ਸਚੰ ਨਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਕਿੇ ਸਵਸ਼ੇਸ਼
ਕੀਅ ਿੋਂ ਸਦੱ ਕਿ ਆਉਂਦੀ ਿਾਂ ਉਹ ਫੌਂਟ ਸਵੱ ਚ ਿਬਦੀਲੀ ਕਰ ਲੈਂ ਦਾ। ਇਵਿ ਵੱ ਜੋਂ ਕੁਝ ਕ ਕੀਅ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ
ਨਵਾਂ ਫੌਂਟ ਇਿਾਦ ਕਰ ਸਲਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਸਹਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱ ਖਰਾ ਹੁੰ ਦਾ। ਫੌਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਲਬ ਇੱ ਕ ਨਵੀਂ ਸਕਿਮ
ਦਾ ਵਰਿੋਂਕਾਰ ਅਿੇ ਵੱ ਖਰੀ ਿਮੱ ਗਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਗਆ। ਸਜਿ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਖਰੇਂਵਾਂ ਵਧਦਾ ਸਗਆ ਅਿੇ ਇੱ ਕ

1

ਯਨੀਕੋਡ ਅਸਜਹਾ ਪਰਬੰਧ ਹੈ, ਸਜਿ ਸਵਚ ਟਾਈਪ ਕੀਿਾ ਡਾਟਾ ਪਰੀ ਆਿਾਨੀ ਨਾਲ ਦਜੀ ਥਾਂ ’ਿੇ ਖੁੱ ਲਹ

ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਕੋਡ ਅੰ ਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਮਆਰ ਹੈ ਪਜਸਦਾ ਮੰ ਤ ਇਿੱ ਕ ਅਪਜਹਾ ਕੋਡ ਪਨਸ਼ਪਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਜਸ ਪ ਿੱ ਚ
ਮਨੁਿੱਖ ਦੁਆਰਾ ਪਿਖੀ ਜਾਿ ਾਿੀ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਲਪੀ ਿਈ ਿੋ ਿੀਂਦੇ ਹਰ ਇਿੱ ਕ ਅਿੱ ਖਰ ਿਈ ਇਿੱ ਕ ਕੋਡ ਪਬੰ ਦੂ (ਿੂਰਨ
ਅੰ ਕ) ਹੋ ੇ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਾਂ ਦੇ ਸੰ ਬੰ ਧ ਪ ਿੱ ਚ, ਇਸ ਪ ਿੱ ਚ 9 ਿੱ ਖ- ਿੱ ਖ ਪਿਿੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿ ਹਨ। ਦੇ ਨਾਗਰੀ (ਪਹੰ ਦੀ,
ਮਰਾਠੀ, ਸੰ ਸਪਕਰਤ), ਬੰ ਗਾਿੀ (ਬੰ ਗਾਿੀ, ਅਸਾਮੀ), ਗੁਰਮੁਖੀ (ਿੰ ਜਾਬੀ), ਗੁਜਰਾਤੀ, ਉਰੀਆ, ਤਪਮਿ, ਤੇਿਗੂ, ਕੰ ਨਿ
ਅਤੇ ਮਪਿਆਿਮ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰ ਪਿਊਟਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਿਿੀਆਂ ਰਤਿ ਿਈ ਯੂਨੀਕੋਡ, ਿਪਹਲਾਂ ਿੂਰੀ ਤਰਹਾਂ
ਨਾਿ ਿਾਗੂ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਪਮਆਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਫੌਂਟ ਸਵੱ ਚ ਸਿਆਰ ਿਮੱ ਗਰੀ ਜਾਂ ਿਾਂ ਦਜੇ ਫੌਂਟ ਸਵੱ ਚ ਸਬਲਕੁਲ ਹੀ ਪੜਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਸਹੰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਆ
ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਲ ਪਰਗਟਾ ਿੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਰਿੋਂਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ
ਇੱ ਕ ਫੌਂਟ ਸਵੱ ਚ ਕੰ ਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਾਂ ਉਿ ਲਈ ਫੌਂਟ ਬਦਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਂਟਾਂ ਦੀ
ਿਮੱ ਸਿਆ ਿੋਂ ਸਨਜਾਿ ਿਾਂ ਯਨੀਕੋਡ ਪਰਣਾਲੀ ਨੇ ਦੇ ਸਦੱ ਿੀ ਿੀ ਪਰ ਵਰਿੋਂਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖਰੀਆਂ ਕੀ-ਬੋਰਡ
ਲੇ ਅ-ਆਉਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਰਣਾਲੀ ਬਹੁਿ ਪਰਚਸਲਿ ਨਾ ਹੋ ਿਕੀ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦਕਾਰ ਸਵੱ ਚ ਯਨੀਕੋਡ
ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਨੰ ਹੀ ਿਰਜੀਹ ਸਦੱ ਿੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੁੱ ਧੀ ਾਨ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਮਟਿੰ ਗ: ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਿਿੀ ਦੀ ਕੰ ਪਿਊਟਰ ’ਤੇ ਰਤੋਂ ਿਈ ਿਗਭਗ 500 ਫੌਂਟਾਂ ਦਾ ਪ ਕਾਸ ਹੋ
ਚੁਿੱ ਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੌਂਟ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਿਰਿਾਿੀ ਅਧਾਪਰਤ ਹਨ ਪਜਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਫੌਂਟ ਪ ਿੱ ਚ ਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਮੈਟਰ
ਦੂਜੇ ਫੌਂਟ ਪ ਿੱ ਚ ਿਿਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਪਹੰ ਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਿੱ ਡੀ ਿੋ ਿ ਿੀ, ਇੰ ਨਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੌਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਿਿੇ ਟਫਾਰਮ ’ਤੇ
ਪਿਆਉਿ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ ਿੱ ਚ ਟਾਈਿ ਕੀਤਾ ਮੈਟਰ ਿਿਹਨਯੋਗ ਬਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਜਸ ਮਕਸਦ ਨਾਿ
ਗੁਰਮੁਖੀ

ਰਡ ਿਰੋਸੈਸਰ ਪ ਿੱ ਚ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਬਦਿਿ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਅਤੇ ਗੈਰ-

ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟਾਂ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟਾਂ ਪ ਿੱ ਚ ਬਦਿਿ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਬਣਾਇਆ ਸਗਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦਕਾਰ
ਕੰ ਪਿਊਟਰ/ਮਸ਼ੀਨ/ਸਡਵਾਈਿ ਪ ਿੱ ਚ ਕੋਈ ੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਫੌਂਟ ਨਾ ਹੋਿ ਦੀ ਸੂਰਤ ਪ ਿੱ ਚ ੀ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ ਿੱ ਚ
ਬਦਿ ਕੇ ਿਿਹਨਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੈ। ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟ ਕਰਸਦਆਂ ਜੇਕਰ ਵਰਿੋਂਕਾਰ ਨੰ ਿਮੱ ਗਰੀ ਦਾ ਮਲ
ਫੌਂਟ ਨਹੀਂ ਪਿਾ ਿਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਿ ਿਮੱ ਗਰੀ ਲਈ ਵਰਿੇ ਫੌਂਟ ਦਾ ਪਿਾ ਲਗਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ
ਸ਼ਬਦਕਾਰ ਪ ਿੱ ਚ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਪ ਿੱ ਚ ਆਿਸੀ ਕਨ ਰਪਟੰ ਗ (ਉਦਾਹਰਿ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਸ
ਨੂੰ ਸਤਿੁਜ, ਸਤਿੁਜ ਨੂੰ ਿਰਾਈਮ ਜਾਂ ਡੀਆਰ ਚਾਪਤਰਕ ਆਸਦ) ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਪ ਿੱ ਚ ਅਤੇ
ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਡਾਟੇ ਪ ਿੱ ਚ ਕਨ ਰਟ ਕਰਪਦਆਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਮੂਿ ਫਾਰਪਮਪਟੰ ਗ (ਟੇਬਿ
ਪ ਿੱ ਚਿਾ ਡਾਟਾ, ਫੁਿੱ ਟ ਨੋਟ ਤੇ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ, ਬੋਿਡ, ਇਟੈਪਿਕ, ਦਸਰੇ ਫੌਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਿੱ ਗਰੀ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿੱ ਖਿ ਦੇ ਵੀ
ਸਮਰਿੱ ਥ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਿਪੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰ ਸਲਖਣ ਲਈ ਭਾਰਿੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਪੀ
ਅਿੇ ਪਾਸਕਿਿਾਨੀ ਪੰ ਜਾਬ ਪ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਸਕਿਿਾਨ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ
ਸਲਪੀ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਅਿੇ ਭਾਰਿੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਦੀ ਪੜਹਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੱ ਡੀ ਸਗਣਿੀ
ਸਵੱ ਚ ਲੋ ਕ ਦੋਵੇਂ ਸਲਪੀਆਂ ਿੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਿੀਜਨ ਬਹੁਿ ਿਾਰਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਿਾਸਹਿ ਜੋ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਸਵੱ ਚ

ਸਲਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਿਨੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਪੜਹਨ ਿੋਂ ਅਿਮਰੱ ਥ ਹੈ ਅਿੇ ਜੋ ਭਾਰਿੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਵੱ ਚ
ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਸਵੱ ਚ ਸਲਸਖਆ ਜਾ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਉਿਨੰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਾਠਕ ਪੜਹਨ ਿੋਂ ਅਿਮਰੱ ਥ ਹੈ ਪਰ
ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਿੰ ਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ ਸਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਿੇ ਦੇ ਪਾਠਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਲਪੀ
ਪ ਿੱ ਚ ਡਾਟੇ ਨੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੜਹ ਿਕਣ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦਕਾਰ ਸਵੱ ਚ ਇਹ ਿੁਸਵਧਾ ਵੀ ਵਰਿੋਂਕਾਰ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਿਪੀ ਕਨਵਰਸ਼ਨ: ਬਹੁਿ ਿਾਰਾ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਿ ਦੇ ਵੱ ਖੋ-ਵੱ ਖ ਿਸਬਆਂ
ਸਵੱ ਚ ਰਸਹ ਸਰਹਾ ਹੈ ਸਜੱ ਥੇ ਿਕਲਾਂ/ਕਾਲਜਾਂ/ਯਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ
ਲਗਭਗ ਨਾ ਮਾਿਰ ਹੈ ਸਜਿ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋ ਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਿਮਝ ਿਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਲਖਦੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਲਪੀ
ਸਵੱ ਚ ਹਨ। ਅਸਜਹੇ ਲੋ ਕਾਂ ਦੀ ਿੁਸਵਧਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਬਦਕਾਰ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਲਪੀ
ਸਵੱ ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪੜਹਨ ਦੀ ਿੁਸਵਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਬਦਜੋੜ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਿੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਲਪੀਆਂ ਸਵੱ ਚ ਸਲਸਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਿੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਵੱ ਚ
ਪ ਆਦਾਤਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਿੇ ਪਾਸਕਿਿਾਨੀ ਪੰ ਜਾਬ ਸਵੱ ਚ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਨੰ
ਿਰਜੀਹ ਸਦੱ ਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਿ ਪਰੋਜੈਕਟ ਸਵੱ ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦਜੋੜਾਂ ਲਈ ਡਾਟਾਬੇਿ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੁਨੀ
ਸਵਸਗਆਨ ਅਿੇ ਧੁਨੀ ਸਵਉਂਿ ਅਨੁਿਾਰੀ ਤਕਨੀਕ ਨੰ ਿਰਜੀਹ ਸਦੱ ਿੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਕਾਰ ਸਵੱ ਚ ਵਰਿੋਂਕਾਰ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਮੱ ਗਰੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਸਵੱ ਚ ਸਿਆਰ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ ਸ਼ਬਦਜੋੜਾਂ ਨੰ ਿਵੈਚਾਲਿ ਸਵਧੀ ਨਾਲ
ਦਰੁਿਿ ਕਰ ਿਕਣਗੇ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿਪੀ ਦਾ ਪਰਸ਼ਨ: ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੰ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਿਮਹ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਿੱ ਕ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਿਦ ਅਧੀਨ ਿਰਰੀ ਹੈ ਸਕ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਲਪੀ ਦੇ ਪਰਸ਼ਨ ’ਿੇ ਗੌਰ ਕੀਿਾ ਜਾਵੇ।
ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਕ ਵੱ ਡ-ਅਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਿਦੀ ਸਲਪੀ ਦਾ ਮਿਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਿੀ ਪੰ ਜਾਬ
ਪ ਿੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਨੰ ਸਲਖਣ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕ ਪਾਸਕਿਿਾਨੀ ਪੰ ਜਾਬ ਪ ਿੱ ਚ
ਪੰ ਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਸਲਪੀ ਪ ਿੱ ਚ ਸਲਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਿੀ ਪੰ ਜਾਬ ਅਿੇ ਪਾਸਕਿਿਾਨੀ ਪੰ ਜਾਬ ਿੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ
ਪ ਿੱ ਚ ਵਿੇ ਪੰ ਜਾਬੀ ਇਿ ਮਿਲੇ ਪਰਿੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਚੰ ਿਿ ਹਨ ਸਕ ਸਕਹੜੀ ਸਲਪੀ ਨੰ ਪੰ ਜਾਬੀ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਦੇ ਰਪ
ਪ ਿੱ ਚ ਵਰਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਿ ਮਿਲੇ ’ਿੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਸਵਵਾਦ ਚਲਦੇ ਰਸਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਮਿਲਾ ਇਹ ਹੈ
ਸਕ ਇਿ ਨਾਲ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਿੰ ਕੁਸਚਿ ਹੋਇਆ ਹੈ ਿੇ ਹੋ ਸਰਹਾ ਹੈ। ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਸਲਖਿੀ ਰਪ

ਇਨਹਾਂ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਪ ਿੱ ਚ ਇਕ ਦਜੇ ਦੇ ਿਾਸਹਿ ਆਸਦ ਨੰ ਪੜਹਨ ਪ ਿੱ ਚ ਅਸੜਕੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ
ਇੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਦੇ ਦੌਰ ਪ ਿੱ ਚ ਇਿ ਮਿਲੇ ਨੰ ਵਧੀਆ ਿਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਜੱ ਸਠਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਪੰ ਜਾਬਾਂ
ਜਾਂ ਿਮਹ ਪੰ ਜਾਬੀਆਂ ਨੰ ਆਪਣੀ ਸਲਪੀ ਿੋਂ ਸਕਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰ ਟਰਨੈੈੱਟ ਦੇ ਮਾਸਧਅਮ ਨਾਲ
ਅਸਜਹੇ ਮਿਸਲਆਂ ਨਾਲ ਨਸਜੱ ਸਠਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਪੱ ਧਰ ਿੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱ ਛਾ ਅਨੁਿਾਰ
ਸਲਪੀ ਪ ਿੱ ਚ ਸਲਖਣਾ ਵੀ ਇਿੇ ਲੜੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਸਲਪੀਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੰ ਆਿਾਨ ਢੰ ਗ ਨਾਲ ਹਾਿਲ ਕਰ
ਿਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰ ਜਾਬ ਸਵੱ ਚ ਪੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਿਰੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਿ ਦੌਰਾਨ ਇਿ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕੰ ਸਪਊਟਰ
’ਿੇ ਆਪਿੀ ਿੰ ਚਾਰ ਿੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰ ਸਥਾ ਾਂ ਿੱ ਿੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਿਈ ਕੋਈ ੀ
ਅਪਜਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਰਡ ਿਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਿਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਜਿ ਦੁਆਰਾ ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਿ ਜੁਿੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ
ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਾਂ ਤੋਂ ਇਿੱ ਕੋ ਸਮੇਂ ਪਨਜਾਤ ਿਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਰਡ ਿਰੋਸੈਸਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਪ ਿੱ ਚ ਆਉਿ ਨਾਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿੱ ਪਸਆ ਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ ਿਿੇ ਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਹਿੱ ਿ ਹੋ ਸਗਆ ਹੈ।
Appendix-C
ITEM 15: CONTRIBUTION TO THE SOCIETY
ਿੰ ਜਾਬ ਪ ਿੱ ਚ ਿੰ ਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰ ਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਿ ਲਈ ਇਿਦੀ ਵਰਿੋਂ ਦਫ਼ਿਰੀ ਦਿਿਾਵੇਿਾਂ ਨੰ
ਸਿਆਰ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਿਰੀ ਦਿਿਾਵੇਿ ਸਿਆਰ ਕਰਨ ਸਵੱ ਚ ਸਵਅਕਿੀਗਿ ਯੋਗਦਾਨ ਿੋਂ
ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਸਜਿ ਲਈ ਕੰ ਸਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਪਰਮਖ
ੁੱ ਿੌਰ ’ਿੇ ਕੀਿੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਵਅਕਿੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਆਰ ਿਮੱ ਗਰੀ ਨੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਿਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਿੋਸਧਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਇਿ ਤੋਂ ਇਿਾ ਾ
ਸਾਡੀ ਨੌਜ ਾਨ ਿੀਿਹੀ, ਸਾਪਹਤਕਾਰ, ਕਿਾਕਾਰ, ਸਮਾਪਜਕ/ਰਾਜਨੀਪਤਕ ਕਾਰਕੁੰ ਨ ਅਤੇ ਆਮ ਿੋ ਕ

ੀ ਪੰ ਜਾਬੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਸਵੱ ਚ ਆਪਣੀ ਿਮੱ ਗਰੀ ਸਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰ ਸਪਊਟਰ, ਟੈਬਸਲਟ ਆਸਦ ਸਡਵਾਈਿ ਦੀ ਵਰਿੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫੇਸਬੁਿੱ ਕ ਪਜਹੀਆਂ ਸੋਸ਼ਿ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ

ਰਤੋਂ ਕਰਨ

ਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੀਿ ਪ ਿੱ ਚੋਂ ਇਿੱ ਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਿੱ ਗੇ ਿੰਘਿ ਿਈ

ਯਤਨਸ਼ੀਿ ਹਨ। ਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪ ਿੱ ਚੋਂ ਬਹੁਪਤਆਂ ਦੀ ਸਪਥਤੀ ਬਿੀ ਹਾਸੋ -ਹੀਿੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਿਿਾ
ਸਟੇਟਸ ਅਿਡੇਟ ਕਰਨ ਿਿੱਗੇ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਰਚਨਾ, ਖ਼ਬਰ ਆਪਦ ਤੇ ਆਿਿੇ ਪ ਚਾਰ ਦੇਿ ਿਿੱਸਗਆਂ, ਿੰ ਜਾਬੀ
ਗਿੱ ਿਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਪਿਿੀ ਦੇ

ਰਹੀਏ ਪਿਖਦੇ ਹਨ। ਪਜਸ ਕਾਰਨ ਕਈ

ਾਰ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਥਲਾ ਖੋਜ-ਪਰੋਜੈਕਟ ਉਪਰੋਕਿ ਵਰਿੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਿਮੱ ਸਿਆਵਾਂ ਨੰ ਸਿੱ ਧੇ ਿੌਰ ’ਿੇ ਹੱ ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਰੱ ਥਾ
ਰੱ ਖਦਾ ਹੈ।

