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ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਿੰਜਾਬੀ ਪਿਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਿਧੀ  
- ਸ਼ ਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ ਿੰਘ   (ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਕਾ  ਮਿੰਚ ਯ ੂਃਕ ੂਃ) 

 

ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ  ੀ ਜਦੋਂ ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ, ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਨ ਅਤ  ਤਕਨੀਕ ਦ  ਸ਼ਿ   ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖ਼ਾ  ਕਰ ਪਿੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ 

ਅਜਨਬੀ  ਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਹਤੁ ਬਦਲ ਚੁੱਕ  ਹਨ। ਹਣੁ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਨੀ ਪੁਲਾੜ ਸ਼ਿੱਚ ਿੀ ਝਿੰਡ  

ਿੱਡ ਆਏ ਹਨ।   ਾਡ  ਇ  ਸ਼ਿ    ਲ ਖ ਦਾ ਸ਼ਿ ਾ “ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ ਉਤੱ  ਸ਼ਮਆਰੀ ਪਿੰਜਾਬੀ” ਸ਼ਲਖਣ ਲਈ ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ 

ਨ ਿੰ  ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਲਖਣ ਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਂ ਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਧੀ ਬਾਰ  ਹੈ।  ਸ਼ਮਆਰੀ ਤੋਂ ਭਾਿ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦਾ ਉਹ ਰ ਪ ਜੋ 

ਹਰ ਦ   ਦ , ਹਰ ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ ਭਾਿ ਡੈ ਕਟੌਪ, ਲੈਪਟੌਪ, ਟੈਬਲਟ ਜਾਂ ਆਈਪੈਡ ਜਾਂ ਸ਼ਕ   ਿੀ ਹੋਰ ਸ਼ਲਖਤ ਮ ੀਨ 

ਉਤੱ  ਇੱਕੋ ਸ਼ਜਹਾ ਪਸ਼ੜਿਆ ਅਤ  ਇੱਕ ੋਤਰਾਂ ਸ਼ਲਸ਼ਖਆ ਜਾ  ਕ ।  

  

ਯਾਦ ਰਹ  ਅ ੀ ਂਫ਼ੋਨਾ ਂ‘ਤ  ਸ਼ਲਖੀ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ੀ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦੀ ਿੱਲ ਨਹੀ ਂਕਰ ਰਹ , ਸ਼ਕਉਸ਼ਂਕ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ ਰਫ਼ ਲੋਕ 

ਮਾਸ਼ਧਅਮ ਤੱਕ ਹੀ  ੀਮਤ ਹੈ।  ਪਿੰਜਾਬੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਿੀ ਮਨ ਸ਼ਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਸ਼ਕ  ਾਇਦ 

ਪਿੰਜਾਬੀ ਦ   ਾਰ  ਕਿੰਮ ਫ਼ੋਨ ਹੀ  ਕ ਿਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਤੁ ਿੱਡਾ ਅਤ  ਫਰ ਬੀ ਭੁਲ ਖਾ ਹੈ।   ਕ ਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ 

ਸ਼ਿੱਚ ਪੜਿਾਈ ਦਾ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਿਾਲ਼ਾ ਕਿੰਮ, ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ ‘ਤ  ਹੀ ਕੀਤਾ ਅਤ   ਾਂਸ਼ਭਆ ਜਾ  ਕਦਾ ਹੈ।  

ਇ  ਲਈ “ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਤੇੱ ਪਿਆਰੀ ਿੰਜਾਬੀ” ਮੌਜ ਦਾ ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ ਯੁੱਿ ਸ਼ਿੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਂ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੈ।  

 

ਆਓ, ਜਾਣੀਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨ ੰ  ਪਿਆਰੀ ਿੰਜਾਬੀ ਪਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾਾਃ 

 

ਯ ਨੀਕੋਡ - ਇਿੰ ਸ਼ਕਿਪਟ ਭਾਿ ਿੰਜਾਬੀXL ਨ ਿੰ  ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਧੀ: 

 

ਜਸ਼ਿਆ   ਿਰਤੋਂਕਾਰਾ ਂਦੀ  ਹ ਲਤ ਿਾ ਤ  ਕਦਮ ਕਦਮ ‘ਤ  ਸ਼ਲਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦ  ਨਾਲ਼ ਢਕੁਿੀ ਂਤ ਿੀਰ, 

ਨਿੰ ਬਰਾਂ  ਮ ਤ ਸ਼ਦਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਹੀ ਥਾ ਂਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੀਰ ਿੀ ਸ਼ਦੱਤ  ਿਏ ਹਨ। ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਲਖਣ ਲਈ 

ਮ ੀਨ ਨ ਿੰ  ਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਿਾ ਤ  ਸ਼ਿਿੰਡੋਜ਼ ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ ਦ  ਕੰਟਰੋਿ ਿੈਨਿ ਸ਼ਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿ ਿਾ। ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ 

ਹ ਠ ਸ਼ਲਖ  ਸ਼ਿ ਥਾਰ ਨ ਿੰ  ਸ਼ਧਆਨ ਨਾਲ਼ ਪੜਿਨਾ ਅਤ  ਅਮਲ ਕਰਨਾ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਿ ਿਾ।  ਕਿੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ਸ਼ਿੱਚ 

ਜਾਣ ਦ  ਕਈ ਤਰੀਕ  ਹਨ, ਪਰ  ਭ ਤੋਂ  ੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸ਼ਕ ਸ਼ਿਿੰਡੋਜ਼ ਬਟਨ ਦ  ਕੋਲ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਪੱਟੀ ਸ਼ਿੱਚ ਰੋਮਨ 

ਅੱਖਰਾਂ ਸ਼ਿੱਚ control panel ਸ਼ਲਖੋ ਤ  ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰਿੋ  ਤਾਂ ਹ ਠ ਸ਼ਦੱਤੀ  ਕਰੀਨ ਖੁੱਲਿ  

ਜਾਿ ਿੀ: 
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ਉਪੱਰ ਦੱ   ਮੁਤਾਸ਼ਬਕ Clock and Region ਤ  ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰ।ੋ  ਇ  ਨਾਲ਼ ਜੋ ਅਿਲੀ  ਕਰੀਨ ਖੁੱਲਿ  ਿੀ 

ਉਹ ਇ  ਤਰਾਂ ਸ਼ਦ  ਿੀ। ਉ  ਸ਼ਿੱਚ Region ‘ਤੇ ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ:   

 

ਇ  ਨਾਲ਼ ਜੋ ਅਿਲੀ  ਕਰੀਨ ਖੁੱਲਿ  ਿੀ, ਉਥੱ  ਕਈ ਭੁਲ ਖਾ ਖਾ ਜਾਂਦ  ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹ  ਇੱਥ  ਆਪਣੀ ਮਨ-ਪ ਿੰਦ 

ਭਾ ਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਿਾ ਤ   Language preferences ਉਤੱ  ਹੀ ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰੋ:   
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ਉਪੱਰ ਸ਼ਦੱਤੀ ਤ ਿੀਰ ਸ਼ਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਸਦੰ ਉਤੱ  ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜੋ ਅਿਲੀ  ਕਰੀਨ ਖੁੱਲਿ  ਿੀ। ਉ  ਸ਼ਿੱਚ 

ਨਿੀ ਂਭਾ ਾ ਉ ਦ  ਕੀਬਰੋਡ ਨ ਿੰ   ਾਸ਼ਮਲ (Add) ਕਰਨ ਿਾ ਤ  + ਦ  ਸ਼ਨ ਾਨ ਉਤੱ  ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰਨਾ:   
 

 
 

ਉਪੱਰ ਸ਼ਦ ਦੀ ਤ ਿੀਰ ਸ਼ਿੱਚ ਪਿੰਜਾਬੀ (ਿੁਰਮੁਖੀ) ਦੀ ਭਾਲ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇ   ਫ਼  ‘ਤ  ਥੱਲ  ਨ ਿੰ  ਜਾ ਕ  (scroll 

down ਕਰਕ ) ਿੀ ਅੱਖਰ ਤਰਤੀਬ ਮੁਤਾਸ਼ਬਕ ਕੋਈ ਿੀ ਭਾ ਾ ਲੱਭ  ਕਦ  ਹੋ। ਪਰ ਤੁ ੀ ਂ ੌਖ  ਰਾਹਾਂ ਦ  ਆਦੀ ਹੋ, 

ਇ  ਲਈ ਜ  ਤੁ ੀ ਂਉਪੱਰ ਿਾਲ਼ੀ ਭਾਲ਼ ਪੱਟੀ ਸ਼ਿੱਚ Punjabi ਜਾਂ ਸ਼ ਰਫ਼ Pun ਹੀ ਸ਼ਲਖ ਸ਼ਦਓ ਤਾਂ ਿੀ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  

ਪਿੰਜਾਬੀ (ਿੁਰਮੁਖੀ) ਚੋਣ ਝੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਿ ਿੀ, ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਅਿਲੀ ਤ ਿੀਰ ਹ।ੈ ਸ਼ਧਆਨ ਨਾਲ਼  ਿੰਤਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 

ਸ਼ਿੱਚ ਦੱ ੀ ਹਦਾਇਤ ਨ ਿੰ  ਪੜਿੋ ਅਤ  ਇ  ਮੁਤਾਸ਼ਬਕ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਇੱਥ  ਕਾਹਲ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਂ:  
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ਉਪੱਰਲੀ ਤ ਿੀਰ ਸ਼ਿੱਚ ਿੰਜਾਬੀ ‘ਤ  ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਜਦ ਪਿੰਜਾਬੀ ਿਾਲ਼ੀ ਪੱਟੀ ਨੀਲੀ ਹ ੋਿਈ, ਭਾਿ ਚੋਣ 

ਪੱਕੀ ਹੋ ਿਈ ਤਾ ਂਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  Next ਉਤੱ  ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰ।ੋ ਇ  ਨਾਲ਼ ਜੋ ਅੱਿ  ਤ ਿੀਰ ਖੁੱਲਿ  ਿੀ ਉਹ ਹ ਠਾ ਂ

ਸ਼ਦੱਤੀ ਿਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹ  ਸ਼ਕ ਇੱਥੋਂ ਤੁ ੀ ਂਆਪਣ  ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ ਦਾ  ਾਰਾ ਸ਼  ਟਮ ਿੀ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿੱਚ ਕਰ  ਕਦ  ਹੋ। 

ਪਰ ਅਸ਼ਜਹਾ ਅਜ  ਨਾ ਕਰਨਾ।  ਯਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ਕ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਸ਼ ਰਫ Install Language Pack ਦੀ ਹੀ ਚੋਣ 

ਕਰੋ।  ਜੋ ਸ਼ਕ  ਇ  ਖ਼ਾਨ  ਸ਼ਿੱਚ ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਟੱਕ ਹੋ ਜਾਿ ਿੀ।  ਅੱਿ  ਸ਼ਫਰ Install ਤ  ਜ਼ਰ ਰ ਕਸ਼ਲੱਕ 

ਕਰੋ।  ਇ  ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ੀਨ ਤ  ‘ਪਿੰਜਾਬੀ ਿ ਅਰ ਪੈਣ ਦੀ ਹਰਕਤ’ ਨਜ਼ਰ ਆਿ ਿੀ:  
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ਇੱਕ ਸ਼ਮਿੰਟ ਦੀ ਇਿੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ੀਨ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਲਖਣ ਦ  ਯੋਿ ਭਾਿ  ਮਰੱਥ ਹੋ ਿਈ ਹ।ੈ ਪਰ ਇ  

ਿੱਲ ਦੀ ਪੁ ਟੀ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਿ ਿੀ। ਇਹ ਦ ਖਣ ਿਾ ਤ  ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ ਦ   ੱਜ  ਪਾ   ਥੱਲ , (ਟਾਈਮ ਅਤ  

ਤਰੀਕ ਦ  ਖੱਬ  ਪਾ  ) ਇਿੰਿਸ਼ਲ  ਦ  ENG ਿਾਲ਼  ਸ਼ਨ ਾਨ (Icon) ਤ  ਠੋਲਾ (ਕਸ਼ਲੱਕ) ਮਾਰੋ।  ਇ  ਤਰਾਂ ਕਰਨ 
ਨਾਲ਼ ਡੈ ਕਟੌਪ ਉਤੱ  ਉਪਲਬਧ (Available) ਕੀਬੋਰਡ ਦਰ ਾਉਦਂਾ ਜਾਂ ਪੁ ਟੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਡੱਬੀ ਜਹੀ ਖੁਲਿ ਿੀ, 

ਉ  ਦੀ ਤ ਿੀਰ ਇ  ਤਰਾਂ ਸ਼ਦ  ਿੀ: 
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ਇਹ ਦ ਖ ਕ  ਤੁਹਾਡ  ਸ਼ਚਹਰ  ‘ਤ  ਖੁ ੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਇਹ ਪੁ ਟੀ ਇ  ਤਰਾਂ ਸ਼ਦ  ਿੀ:  

 

 ਾਇਦ ਤੁ ੀ ਂਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਿ  ਸ਼ਕ ਇੱਥ  ਤਾ ਂਪਿੰਜਾਬੀ (ਿੁਰਮੁਖੀ) ਹੈ।  ਇਹ ਤੁਹਾਡ  ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ ‘ਤ  ਿੰਜਾਬੀXL  ਨਾ 

ਉਤਾਸ਼ਰਆ ਹਣੋ ਕਰਕ  ਇਹ ਤ ਿੀਰ, ਪ ੱਤਰ ਨੰ. 8, ਇ  ਤਰਾਂ ਸ਼ਦ ਦੀ ਹੈ। ਇ  ਨਾਲ਼ ਤੁ ੀ ਂਇਿੰ ਸ਼ਕਿਪਟ, 

ਯ ਨੀਕੋਡ ਸ਼ਲਖਤ ਸ਼ਿਧਾਨ ਿਰਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰ ਰ  ਕਦ  ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ ਕਿੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਿਾ। ਭਾਿ ਸ਼ਕ ਸੀਡੈਕ 

(CDAC) ਦਆੁਰਾ ਸ਼ਤਆਰ ਕੀਤ  ਇਿੰ ਸ਼ਕਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ (ਸ਼ਮਿਤਕ) ਕੁਿੰਜੀਆਂ ਨ ਿੰ  ਿਰਤੋਂ ‘ਚ ਸ਼ਲਆਉਣ 

ਲਈ ਿੰਜਾਬੀXL ਹੀ ਪ ਰੀ  ਮਰੱਥਾ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱੁਖ ਲੋੜਾਂ ਪ ਰੀਆਂ ਕਰ  ਕਦਾ ਹੈ। 
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ਿੰਜਾਬੀXL ਦੀ ਸਿਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਦ ੋਸ਼ਬਦ: ਸ਼ਜਿੇਂ ਉਪੱਰ ਦੱਸ਼ ਆ ਹੀ ਹ ੈਸ਼ਕ ਿੰਜਾਬੀXL (PunjabiXL), ਜੋ ਸ਼ਕ 

ਇਿੰ ਸ਼ਕਿਪਟ ਦਾ ਸ਼ਿਿੱਧਕ (enhanced) ਰ ਪ ਹੈ। ਇ  ਸ਼ਿੱਚ ਆਮ ਿਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮੱੁਖ ਲੋੜਾਂ ਇ  ਤਰਾਂ ਹਨ: ਇ  

ਸ਼ਿੱਚ z ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਅਰਧ ( ੈਮੀ) ਕੋਲਨ ; ਅਤ  ਪਸ਼ਫਟ+z  ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਪ ਰਾ : ਕੋਲਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇ   

ਤਰਾਂ Alt Gr+@ ਨਾਲ਼ ਉਬਲੀਕ / (ਫੋਰਿਰਡ  ਲੈ ) ਅਤ  ਪਸ਼ਫਟ+# ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਪੁੱਠੀ ਉਬਲੀਕ \ 

(ਬੈਕ  ਲੈ ) ਅਤ  ਪਸ਼ਫਟ+6 ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤੀ ਰਪੁਏ (ਕਰਿੰ ੀ) ਦਾ ਸ਼ਚਿੰਨਿ ₹ ਪਾਏ ਜਾ  ਕਦ  ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਕ 

 ੀਡੈਕ ਿਾਲ਼  ਕੀਬੋਰਡ ਸ਼ਿੱਚ ਨਹੀ ਂਹਨ। ਇ  ਸ਼ਿੱਚ Alt Gr+ ਪਸ਼ਫਟ+x ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ਼ ੴ  - ਇ   ਤਰਾਂ 

+c ਨਾਲ਼ ॐ ਅਤ  +v ਨਾਲ਼ ☬ ਆਸ਼ਦਕ ਧਾਰਸ਼ਮਕ ਸ਼ਚਿੰਨਿ ਅ ਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਏ ਜਾ  ਕਦ  ਹਨ।  

 ੋ, ਇ  ਲਈ ਿੰਜਾਬੀXL ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰਹ  ਅਿਰ ਤੁ ੀ ਂਿੰਜਾਬੀXL ਅਜ  ਨਹੀ ਂ

ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਤਾਸ਼ਰਆ ਤਾ ਂਇ ਨ ਿੰ  ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਜ਼ਰ ਰ ਉਤਾਰੋ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਨਹੀ ਂਤਾਂ ਉਪੱਰ ਦੱ ੀਆਂ  ਹ ਲਤਾਂ 

ਿਾ ਤ  “ਿੰਜਾਬੀ ਗੇਅਰ” ਪ ਰੀ ਤਰਾਂ ਕਿੰਮ ਨਹੀ ਂਕਰ ਿਾ। ਇ  ਲਈ ਪ ਰ  ਸ਼ਧਆਨ ਨਾਲ਼, ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਕਿੰਟਰੋਲ 

ਪੈਨਲ ਸ਼ਿੱਚ ਜਾ ਕ , ਉਪੱਰ ਸ਼ਦੱਤ  ਪ ੱਤਰ ਨੰ. 8 ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਦ ਦ  ਨੀਿੇ ਤੀਰ ਥੱਲ  ਸ਼ਲਖ  Options ‘ਤ  ਕਸ਼ਲੱਕ 

ਕਰਨਾ ਪਿ ਿਾ। ਜੋ ਸ਼ਚੱਤਰ ਨੰ. 9 ਸ਼ਿੱਚ ਇ  ਤਰਾਂ ਹੈ:  

 

 

Options  ਉਤੱ  ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ ਹ ਠ ਸ਼ਦੱਤੀ ਤ ਿੀਰ ਸ਼ਦ  ਿੀ, ਸ਼ਜ  ਸ਼ਿੱਚ ਤੁ ੀ ਂਿੰਜਾਬੀXL 

ਦੀ ਚੋਣ ਜ਼ਰ ਰ ਕਰੋ: ਯਾਦ ਰਹ : ਇਹ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿ ਿੀ ਜ  ਤੁ ੀ ਂਪਿੰਜਾਬੀXL ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ 

ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹ।ੈ ਇ ਨ ਿੰ  ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ  ਹ ਲਤ ਿਾ ਤ   ੁਰ  ਸ਼ਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਲਿੰਕ ਦੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  
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ਉਪੱਰ ਦੱ   ਅਨੁ ਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ਼, ਭਾਿ ਿੰਜਾਬੀXL ਚਣੁਨ ਬਾਅਦ ਹਣੁ  ੋਲਾਂ ਕਲਾ  ਮਰੱਥ ‘ਪਿੰਜਾਬੀ ਿ ਅਰ’ 

ਤੁਹਾਡੀ ਮ ੀਨ ਤ  ਪੈ ਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਉਪੱਰ ਕੀਬੋਰਡ ਿਾਲ਼  ਡੱਬ  (ਸ਼ਚੱਤਰ ਨਿੰ . 8) ਸ਼ਿੱਚ ਦ ਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ਿੰ  ਸ਼ ਰਫ਼ ਦੋ 

ਕੀਬੋਰਡ ਹੀ ਸ਼ਦ ਦ  ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਕਉਸ਼ਂਕ ਹਣੁ ਤੁ ੀ ਂਿੰਜਾਬੀXL ਿੀ  ਾਸ਼ਮਲ ਕਰ ਸ਼ਲਆ ਹੈ, ਇ  ਕਰਕ  ਹਣੁ 

ਕੀਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਣਤੀ ਸ਼ਤਿੰਨ ਹੋ ਿਏ, ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਹ ਠਲੀ ਤ ਿੀਰ (ਸ਼ਚੱਤਰ 11) ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਦ ਦ  ਹਨ:  

  

ਇਹ ਿੀ  ਿੰਭਿ ਹੈ ਸ਼ਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ੀਨ ‘ਤ  ਸ਼ਤਿੰਨਾ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਕੀਬੋਰਡ ਿੀ ਹੋ  ਕਦ  ਹਨ, ਜੋ ਤੁ ੀ ਂਜਾਂ ਪਸ਼ਹਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਕ   

ਹੋਰ ਨ   ਾਸ਼ਮਲ ਕੀਤ  ਹੋ  ਕਦ । ਜ  ਤੁ ੀ ਂਭਾ ਾਿਾਂ ਦ  ਮਾਹਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁ ੀ ਂ10 ਕੀਬਰੋਡ ਿੀ ਿਰਤ  ਕਦ  ਹੋ। ਪਰ 
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ਤੁ ੀ ਂਪਿੰਜਾਬੀ ਹੋ ਅਤ  ਪਿੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀ ਂਰੱਖੀ ਜਾ  ਕਦੀ।  ਜ  ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਿ  ਤਾ ਂਸ਼ਖ਼ਮਾ 

ਕਰਨਾ।  ਾਡਾ ਮੱੁਖ ਸ਼ਿ ਾ ਿੀ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦ  ਸ਼ਮਆਰੀ ਕੀਬਰੋਡ ਬਾਰ  ਹੈ,  ੋ ਆਪਾ ਂਪਿੰਜਾਬੀ ਉਤੱ  ਹੀ ਕੇਂਸ਼ਦਿਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ 

ਸ਼ਬਹਤਰ ਹੋਿ ਿਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨ ਾਨਾ ਿੀ ਅਤ  ਜਸ਼ਿਆ ਾ ਿੀ ਤਾਂ ਸ਼ ਰਫ਼ ਸ਼ਮਆਰੀ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਲਖਣੀ ਸ਼ ੱਖਣ ਦੀ ਹੀ 

ਹੈ ਨਾ?  ਸ਼ਜਿੇਂ ਸ਼ਕ ਉਪੱਰ, ਸ਼ਚੱਤਰ 8 ਅਤ  9 ਦ  ਸ਼ਿਚਕਾਰ, ਿੰਜਾਬੀXL ਦ  ਫ਼ਾਇਦ  ਦੱ   ਹਨ, ਇ  ਲਈ ਸ਼ ਰਫ਼ ਇਹ 

ਕੀਬੋਰਡ ਹੀ ਚਸ਼ੁਣਆ ਜਾਿ ।  ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਤ  ਦੀ ਿੱਲ: ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਾਰ ਿਾਰ ਮਾਊ /ਕਰ ਰ ਨਾਲ਼ 

ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤ   ਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦ ਜ  ਕੀਬੋਰਡ (PA ਿਾਲ਼ ) ਨ ਿੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹ ਿਾ। 

ਇ ਨ ਿੰ  ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਧੀ ਲਈ ਸ਼ਚੱਤਰ ਨਿੰ . 10 ਸ਼ਿੱਚ ਸ਼ਦੱਤ   ਜਾਮਣੀ ਰਿੰਿ  ਤੀਰ  ਾਹਮਣ  ਸ਼ਦ ਦ  ਪਿੰਜਾਬੀ 

ਇਿੰ ਸ਼ਕਿਪਟ ਕਬੋਰਡ ਤ  ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰੋ ਸ਼ਜ  ਨਾਲ਼ ਇਹ ਤ ਿੀਰ ਸ਼ਦ  ਿੀ: 

 

ਹਣੁ ਉਪੱਰ ਿਾਲ਼  ਕੀਬੋਰਡ (INSCRIPT) ਨ ਿੰ  ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹਟਾਓ (Remove)  ‘ਤ  ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਇਹ 

ਹਟ ਭਾਿ ਬਿੰਦ ਹੋ ਜਾਿ ਿਾ। ਹਣੁ ਤੁਹਾਡ  ਕੋਲ਼ ਪਿੰਜਾਬੀ ਿਰਤਣ ਲਈ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ ਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੀਬੋਰਡ ਹੀ ਰਸ਼ਹ 

ਜਾਿ ਿਾ: ਉਹ ਹੈ  ਿੰਪ ਰਨ ਕੀਬੋਰਡ ਿੰਜਾਬੀXL , ਿੈ   ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਿੱਚ ਕੁੱਝ ਿੀ, ਕਦ  ਿੀ  ਿੰਪ ਰਨ 

ਨਹੀ ਂਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣ  ਇ  ਕੀਬੋਰਡ ਨ ਿੰ  ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸ਼ਿੱਚ ਜ਼ਰ ਰ ਕਸ਼ਹ  ਕਦ  ਹਾਂ।  ਹਣੁ ਇ ਦੀ 

ਦਬੁਾਰਾ ਪੁ ਟੀ ਕਰਨ ਪਿ ਿੀ ਸ਼ਕ ਕੀ ਹਣੁ ਤੁਹਾਡ  ਕੋਲ਼ ਸ਼ ਰਫ਼ ਲੋੜੀਦਂ  ਕੀਬੋਰਡ ਹੀ ਹਨ?
1
  ਕੀਬੋਰਡ ਿਾਲ਼  ਸ਼ਚਿੰਨਿ 

ਉਤੱ  ਇੱਕ ਿਾਰ ਫ ਰ ਕਸ਼ਲੱਕ ਕਰ ਿ ੋਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮ ੀਨ ‘ਤ  ਜੋ ਕੀਬੋਰਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਿ  ਉਹ ਇ  ਤਰਾਂ 

ਸ਼ਦ ਣਿ , ਜੋ ਸ਼ਕ ਸ਼ ਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ, ਭਾਿ ਇੱਕ ਰੋਮਨ ਅਤ  ਦ ਜਾ ਿੰਜਾਬੀXL ਹੀ ਹਨ:  
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ਯਾਦ ਰਹੇ: ਆਪਣੀ ਮ ੀਨ ਨ ਿੰ  ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਲਖਣ ਦ  ਯੋਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿੰਜਾਬੀ ਕੀਬਰੋਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੀ 

ਪੈਣੀ ਹ।ੈ ਜੋ ਤੁ ੀ ਂਦੋ ਤਰਾ ਂਕਰ  ਕਦ  ਹੋ।  ਪਸ਼ਹਲਾ ਅਮਲ ਕਰ ਰ (ਚ ਹੀ ਤੀਰ) ਨਾਲ਼ ਦ ਜਾ ਸ਼ਿਿੰਡੋਜ਼ ਸ਼ਨ ਾਨ ਅਤ  

ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ  ਪ   ਕੁਿੰਜੀ ਨ ਿੰ  ਦੋਹਾਂ ਨ ਿੰ  ਇਕਸ਼ੱਠਆਂ ਦੱਬਣ ਨਾਲ਼। ਅਸ਼ਜਹਾ (ਟੌਿਲ) ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ENG ਅਤ  ਿੰ 

ਆਪ  ਸ਼ਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਿ 
*
 ਭਾਿ ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਪਿੰਜਾਬੀ ਅਤ  ਪਿੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੁੜ ਰੋਮਨ। ਇ  ਤਰਾਂ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਲਖਦ  

ਸ਼ਲਖਦ  ਤੁ ੀ ਂਸ਼ਕ   ਿ ਲ  ਿੀ ਅਿੰਿਿ ਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਿੀ  ਬਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੋਮਨ ਕੀਬੋਰਡ ਿਰਤ  ਕਦ  ਹੋ।   

 
1
ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ:  ਪਜਹਨਾਾਂ ਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਿ ੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਨਹੀ ਾਂ  ਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦ  ਮੱੁਖ ਦੋ ਕੀਬੋਰਡ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦ  

ਨਾਲ਼: ਡੱਚ,  ਪ ਨੀ, ਇਤਾਲਿੀ, ਜਰਮਨ, ਪਰੁਤਿੀਜ਼ੀ, ਫ਼ਿਾਂ ੀ ੀ ਹੀ ਹੋਣਿ  ਭਾਿ ਸ਼ਜ  ਦ   ਸ਼ਿੱਚ ਿੀ 

ਪਿੰਜਾਬੀ ਰਸ਼ਹਿੰਦ  ਹਨ। ਉਹ ਪਿੰਜਾਬੀ ਦ  ਨਾਲ਼ ਆਪਣਾ ਮੱੁਖ ਭਾ ੀ ਕੀਬੋਰਡ ਜ਼ਰ ਰ ਰੱਖਣਿ  ਅਤ  

ਿਰਤਣਿ ।  

 
*
ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ:  ਿੰਜਾਬੀ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵੇਿੇ ਿਾਪ  ਆਪਣ  ਦ   ਦੀ ਮੱੁਖ ਭਾ ਾ ਦਾ ਕੀਬਰੋਡ ਚਣੁਨ ਲਈ, 

ਆਪਣ  ਕੀਬੋਰਡ ‘ਤ  ਸ਼ਿਿੰਡੋਜ਼ ਅਤ  ਖ਼ਾਲੀ ਥਾਂ  (Space)  ਿਾਲ਼ੀਆਂ ਕੁਿੰਜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਦਬਾਓ। ਅ ੀ ਂ

ਅਸ਼ਜਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਬੋਰਡ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡ  ਦ   ਦੀ ਮੱੁਖ ਭਾ ਾ ਸ਼ਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਿ ਿਾ। ਦਬੁਾਰਾ 

ਇਕੱਠੀਆਂ ਦੱਬਣ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਮੁੜ ਪਿੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿੱਚ ਹੋ ਜਾਿ ਿਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਕ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾ ਬਦਿਣ ਦੀ 

ਭ ੱਿ ਕਈਆਾਂ ਿਈ ਵੱਡੀਆਾਂ ਿ ਸ਼ਕਿਾਾਂ ਵੀ ਿੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ !! 

 ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ
 : ਉਪੱਰ ਦੱ ੀ ਸ਼ਿਧੀ ਅਤ  ਤ ਿੀਰਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ਼ ਤੁ ੀ ਂਸ਼ਕ   ਿੀ ਦ   ਦੀ ਭਾ ਾ,  ਮ ਤ 

ਸ਼ਕ   ਿੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾ ਾ, ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਅ ਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਆਪਣ  ਕਿੰਸ਼ਪਊਟਰ/ਲੈਪਟੌਪ ਤ  ਪਾ ਭਾਿ ਸ਼ਲਖਣ ਦ  

ਯੋਿ ਬਣਾ ਅਤ  ਇ ਨ ਿੰ  ਉਤਾਰ/ਹਟਾ  ਕਦ  ਹੋ।   

 ਖ਼ਾਸ ਨੋਟ
 : ਪਿੰਜਾਬੀ ਕੀਬਰੋਡ ਸ਼ ੱਖਣ ਅਤ  ਿਰਤਣ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਮ ੀਨ ਤ  ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾ ਾਿਾਂ ਦ  

ਕੀਬੋਰਡ ਪਾ ਕ  ਅ ਾਨੀ ਨਾਲ਼ ਅਨ ਕਾ ਂਭਾ ਾਿਾਂ ਸ਼ਲਖ  ਕਦ  ਹੋ, ਸ਼ਜਿੇਂ ਤਾਸ਼ਮਲ, ਤ ਲਿ , ਸ਼ਹਿੰਦੀ, 

ਿੁਜਰਾਤੀ, ਬਿੰਿਾਲੀ, ਕੱਨੜ, ਮਸ਼ਲਆਲਮ ਅਤ  ਉੜੀਆ। ਇਹ ਇੰਸਪਕਰਿਟ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਿ    

ਖ਼ਾ ੀਅਤ ਹੈ। ਸ਼ਕ   ਿੀ ਪਾਠਕ/ਿਰਤੋਂਕਾਰ ਨ ਿੰ  ਕੋਈ ਔਸ਼ਖਆਈ ਆਈ ਹੋਿ  ਜ਼ਰ ਰ  ਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। 

     ਇ  ਨ ਿੰ  ਹੋਰ  ੌਖ  ਤਰੀਕ  ਨਾਲ਼ ਸ਼ਕਿੇਂ ਦੱਸ਼ ਆ ਜਾ ਂ ੁਧਾਰ ਕੀਤਾ  ਕਦਾ  ੀ? ਇ  ਬਾਰ   ਾਨ ਿੰ  ਸ਼ਬ:ਡਾਕ (ਈਮ ਲ) ਰਾਹੀ ਂ

ਜਾਂ ਿਟ ਐਪ ਨਿੰ : +44 7729348513 ਰਾਹੀ ਂਜ਼ਰ ਰ ਹੀ ਦ ੱਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ਕ ਲੋੜੀਦਂੀ  ੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ  ਕ  – ਧਿੰਨਿਾਦ !                                       



11 
 

panjabi-unicode@outlook.com  ਜਾਂ  punjabi-unicode@5abi.com  

ਅਸ਼ਭਆ  ਲਈ ਇਿੰ ਸ਼ਕਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਦ  ਇ  ਖ਼ਾਕ  ਨ ਿੰ  ਛਾਪ ਕ   ਾਹਮਣ  ਰੱਖ:ੋ 

 

 

ਪਿੰਜਾਬੀ ਦ  ਇਿੰ ਸ਼ਕਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਭੌਸ਼ਤਕੀ  ਰ ਪ: 
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