ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਪਊਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ
ਸੱਤ ਰੋਜ਼ਾ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਪਵਸ਼ਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਚ ਕੰਪਪਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਵੀਡੀਓ ਪਾਠ
ਪਾਠ-1: ਕੰਪਪਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ( ਪਛਾਣ-An Introduction to Computer)

1.
2.
3.
4.
5.

An Introduction to Computer/ਕੰਪਪਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ/Part-1-https://youtu.be/bw-8DdDF6Qc
Storage Devices of Computer/ਕੰਪਪਊਟਰ ਦੇ ਸਟੋਰਜ
ੇ ਭਾਗ/Part-2-https://youtu.be/OmK_Znra-fA
ਪਕੱਥ-ੇ ਪਕੱਥੇ ਵਰਪਤਆ ਜਾਾਂਦੈ ਕੰਪਪਊਟਰ? Computer's Applications/Part-3-https://youtu.be/W7zGzgHFinc
ਕੰਪਪਊਟਰ ਦਾ ਇਪਤਹਾਸ/history of computer-https://youtu.be/WXmqwdFrC0Q
ਕੰਪਪਊਟਰ ਦੀਆਾਂ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਾਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਾਂ/Characteristics and limitations of Computer-https://youtu.be/XblK24a4UZw

ਪਾਠ-2: ਐੱਮਐੱਸ ਵਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਪੰਗ (MS Word and Punjabi Typing)

1.
2.
3.
4.
5.

ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਪੰਗ ਪਕਵੇਂ ਪਸੱਖੀਏ | How to Learn Punjabi Unicode (Inscript/Raavi) Typing https://youtu.be/m4UKh5snGME
ਫੁ ਟਨੋ ਟ ਪਕਵੇਂ ਲਾਈਏ? | How to insert Footnote in Word https://youtu.be/joo_s6scX7c
ਵਰਡ ਪਵਚ ਗਲਤੀਆਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਨੁ ਕਤਾ | How to make Auto Correct In MS Word https://youtu.be/VigFXSMHsXQ
ਵਰਡ ਪਵਚ ਪਵਸ਼ੇਸ਼ ਪਚੰਨਹ ਪਕਵੇਂ ਪਾਈਏ? Inserting Special Symbols https://youtu.be/cAZKKpLJ5y0
How to Create Table in Ms Word | ਐੱਐੱਸ ਵਰਡ ਪਵਚ ਟੇਬਲ ਪਕਵੇਂ ਬਣਾਈਏ https://youtu.be/OGEocp2qaNw

ਪਾਠ-3: ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਪਰਣਾਲੀ (Unicode System)

1. How to type Punjabi in Unicode based Raavi Font/ਯੂਨੀਕੋਡ ਅਧਾਪਰਤ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਪਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਕਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏhttps://youtu.be/1ZERqz6GUws
2. ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਪਰਣਾਲੀ (ਲੈ ਕਚਰ-3)/Punjabi Fonts and Unicode System (Lecture-3)-https://youtu.be/adlVROE8xgc
ਪਾਠ-4: ਟਾਈਪਪੰਗ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਪਡੰ ਗ (Typing and Proof Reading)

1.
2.
3.
4.
5.

ਅੱਖਰ-2016: ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸੁਗਾਤ | Punjabi Word Processor Akhar-2016 https://youtu.be/tUbEbXj8oU0
ਆਓ ਅੱਖਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀਏ | Akhar-2016 Installation https://youtu.be/AH_SHojt4Ms
ਅੱਖਰ-2016: ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪਸੱਖੀਏ | Punjabi Typing in Akhar-2016 https://youtu.be/Vhi2hC-joCw
"ਅੱਖਰ "ਪਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ ਪਕਵੇਂ ਵਰਤੀਏ? | Punjabi Font Converter in Akhar-2016 https://youtu.be/fynEiYMjGgg
ਅੱਖਰ- 2016 ਪਵਚ ਸਪੈੱਲ ਚੈੱਕਰ ਤੇ ਗਰੈਮਰ ਚੈੱਕਰ ਪਕਵੇਂ ਵਰਤੀਏ?| Spell and Grammar Checker in Akhar-2016
https://youtu.be/_yv26VVmE7k

ਪਾਠ-5: ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਓਸੀਆਰ (Language Translation and OCR)

1. ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਪਸੱਖੋ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁ ਵਾਦ ਅਤੇ ਪਲਪੀਅੰਤਰਨ ਦਾ ਜਾਦੂ : ਭਾਗ-6(Language Translation and Transliteration)
https://youtu.be/qp7NwI1Lkas
2. ਅੱਖਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੋ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਤੇ ਅਰਥ | Punjabi Dictionary and Tool Tip in Akhar-2016 https://youtu.be/6ihqxJNuQpQ
3. ਤਸਵੀਰ ਨੂ ੰ ਟਾਈਪ ਰੂਪ ਪਵਚ ਪਲਟਣ ਵਾਲਾ ਝੁ ਰਲੂ : ਓਸੀਆਰ/ ਭਾਗ-7 (Punjabi OCR) https://youtu.be/F7gbVv4Nlrw
4. ਇੱਕ ਕਪਲੱਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਕਾਾਂ ਨੂ ੰ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਪਵਚ ਪਕਵੇਂ ਬਦਲੀਏ?/ਭਾਗ-9| Numbers to Words Conversion in Akhar-2016
https://youtu.be/F7Fpci2J1Bs
ਪਾਠ-6: ਇੰਟਰਨੱ ਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Use of Punjabi on Internet)

1.
2.
3.
4.

ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ | Use of Punjabi on Internet https://youtu.be/iqmUpA_JOnQ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਪਕਵੇਂ ਵਰਤੀਏ?/How to use English-Punjabi Dictionary https://youtu.be/B7gJ0Hmg8OI
ਆਓ ਪਹੰਦੀ ਪਵਚ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ/Let us type in Hindi- https://youtu.be/GwhDcOnXBko
ਗੂਗਲ ਕੀਪ ਪਵਚ ਨੋ ਟਸ ਪਕਵੇਂ ਬਣਾਈਏ | How to use Google Keep Notes- https://youtu.be/N44uYpsgMxo

ਪਾਠ-7: ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਸੁ ਰੱਪਿਆ (Purchase and Security)

1. ਗੂਗਲ ਇੰਡੀਕ ਕੀ-ਬੋਰਡ/GoogleIndicKeyboard-https://youtu.be/pHtIUJAbVQI
2. ਪੰਜਾਬੀ ਪਵਚ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਪਕਵੇਂ ਕਰੀਏ? Voice Typing through Punjabi Lipikaar Keyboard-https://youtu.be/lAZct8b1kXA

3. ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ ਪਲਟਾਊ ਐਪ: ਪਲਟਾਵਾ | Punjabi Font Converter App: Paltava- https://youtu.be/ktm2qnOggfE
ਅਪਿਐਨ ਸਮਗਰੀ

https://puponlineworkshop.blogspot.com/search/label/%E0%A8%85%E0%A8%A7%E0%A8%BF%
E0%A8%90%E0%A8%A8%20%E0%A8%B8%E0%A8%AE%E0%A8%97%E0%A8%B0%E0%A9%80
ਅਪਭਆਸ ਪੱਤਰੀ
https://puponlineworkshop.blogspot.com/search/label/%E0%A8%85%E0%A8%AD%E0%A8%BF%E0%A8%86%E0%A8%B8%2
0%E0%A8%AA%E0%A9%B1%E0%A8%A4%E0%A8%B0%E0%A9%80
ਕੰਮ ਸੌਂਪਣੀ
https://puponlineworkshop.blogspot.com/search/label/%E0%A8%95%E0%A9%B0%E0%A8%AE%20%E0%A8%B8%E0%A9%8
C%E0%A8%82%E0%A8%AA%E0%A8%A3%E0%A9%80
ਵੀਡੀਓ ਭਾਸ਼ਣ
https://puponlineworkshop.blogspot.com/search/label/%E0%A8%B5%E0%A9%80%E0%A8%A1%E0%A9%80%E0%A8%93%2
0%E0%A8%AD%E0%A8%BE%E0%A8%B6%E0%A8%A3
ਆਨ-ਲਾਈਨ ਸਵਾਲਨਾਮਾ
https://puponlineworkshop.blogspot.com/search/label/%E0%A8%86%E0%A8%A8%E0%A8%B2%E0%A8%BE%E0%A8%88%E0%A8%A8%20%E0%A8%B8%E0%A8%B5%E0%A8%BE%E0%A8%B2%E0%A8%A8%
E0%A8%BE%E0%A8%AE%E0%A8%BE

