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ਕੋਰਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ  (Ordinance) 

ਸਰਟੀਪਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਪਊਪਟੰਗ- CCPC (03 months) 

SESSION 2021 ONWARDS 

ਮੰਤਵ 

(Objective) 

 ਇਹ ਕੋਰਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਰਜ਼ੁਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਦੇ 
ਪਿਕਾਸ/ਪਨਖਾਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਜ਼ੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਗਆਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੰ  ਪਿਆਨ ਪਿਚ ਰੱਖ ਕੇ 
ਪਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪਗਆ ਹ,ੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਿਰਮਾਣ-ਿੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 
ਿ ਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਕੋਰਸ ਿ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ ਿਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਆਿਾਪਰਤ ਹੈ।     

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਨ ੰ  ਕਰਨ ਉਿਰੰਤ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਿੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ, ਿੰਜਾਬੀ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰਾਂ, 
ਸਾਈਬਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਉੱਭਰਦ ੇਨਿੀਨ ਰੁਝਾਨਾਂ, ਿਰਿ ਿਰੋਸੈਪਸੰਗ ਆਪਦ ਪਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਪਸਲ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।  

 ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨੇ ਅਖੀਰ ਪਿਚ ਜੋ ਿੀ ਿੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਪਟੰਗ ਸੰਬੰਿੀ ਜੋ 
ਿੀ ਹੁਨਰ ਪਸੱਖੇ ਹਨ, ਦੇ ਪਗਆਨ ਨ ੰ  ਿਰਤ ਕੇ, ਇਕ ਮੁੱ ਖ ਿਰੋਜੈਕਟ ਬਨਾਣਾ ਹੋਿੇਗਾ।  ਇਸ 
ਿਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਿਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਪਕ ਜੋ ਿੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਪਿਚ ਪਸੱਪਖਆ ਹੈ, 
ਉਸ ਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਕੰਮਾਂ ਪਿਚ ਪਕਿੇਂ ਿਰਤੋਂ ਪਿਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।  

 

ਪਨਯਮ (Rules) 

1.  ਦਾਖਲਾ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਦਾਖਲਾ ਸੈੈੱਲ ਿੱਲੋਂ 

2.  ਕੋਰਸ ਇਹ ਕੋਰਸ ਛਟੋਾ (Minor) ਕੋਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਕਸੇ ਿੀ ਿੱਿੇ (Major) ਕੋਰਸ ਦੇ 
ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

3.  ਸਮਾਂ (Duration)    3 ਮਹੀਨੇ (120 Hours) 

4.  ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮੀ 2 ਤੋਂ 5 ਿਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗ ਲਰ ਕਲਾਸ + ਪਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਗਰੁੱ ਿ 

(Discussion Forum) ਹਫ਼ਤ ੇਪਿਚ ਇਕ ਿਾਰ 

1 ਘੰਟੇ ਦ ੇਿਰੈਕਪਟਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ  ਨ ੰ  1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਿਰਕਲੋਿ ਦੇ 
ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਗਪਣਆ ਜਾਿੇਗਾ। 

5.  ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਉਮੀਦਿਾਰ ਿੰਜਾਬ ਸਕ ਲ ਪਸੱਪਖਆ ਬੋਰਿ ਜਾਂ ਪਕਸੇ ਮਾਨਤਾ ਿਰਾਿਤ ਬੋਰਿ/ 
ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਤੋਂ ਮੈਪਟਰਕ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਿਰੀਪਖਆ ਿਾਸ ਹੋਿੇ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਿੰਜਾਬੀ 
ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਰੌ ‘ਤੇ ਿਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਿੇ; ਦਾਖਲਾ ਮੈਪਟਰਕ ਦੀ ਮਪੈਰਟ ਦੇ ਅਿਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ 
ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੈੈੱਲ ਿੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੁੱ ਢਲੀ ਪਸੱਪਖਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰ ਰੀ 
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ਹੈ।  

6.  ਿਰੀਪਖਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਕੋਰਸ ਪਿਚ ਕੋਈ ਿੀ ਪਲਖਤੀ ਿੇਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ। ਕੇਿਲ ਅਖੀਰਲੇ 
ਮਹੀਨੇ ਪਿਚ ਬਣਾਏ ਿੱਿ ੇ(ਮੇਜਰ) ਿਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਮਪੌਖਕ ਿਰੀਪਖਆ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤ ੇ

ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  ਿਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੌਪਖਕ ਿਰੀਪਖਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬਾਹਰਲੇ 
ਿਰੀਪਖਅਕ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  ਮੌਪਖਕ ਿਰੀਪਖਆ ਕਰਿਾਉਣ ਦੀ ਪਜ਼ੰਮੇਿਾਰੀ 

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅੰਕ-ਸ ਚੀ ਿਰੀਪਖਆ ਸ਼ਾਖਾ ਨ ੰ  ਭੇਜੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਿ ਪਿਚ 
ਿੀਐੈੱਮਸੀ (DMC) ਿਰੀਪਖਆ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।  

7.  ਫ਼ੀਸ    ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਪਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ; ਿਰੀਪਖਆ ਫ਼ੀਸ ਿੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ 

8.  ਮਾਪਿਅਮ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਹਦਾਇਤ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਿਰੀਪਖਆ ਦਾ ਮਾਪਿਅਮ ਕੇਿਲ ਿੰਜਾਬੀ 
(ਗੁਰਮੁਖੀ) 

9.  ਬੈਚ (Batch) ਚਾਲ  
ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ਰਤ 

 ਕੋਰਸ ਲਈ ਿਰਿਾਨਤ ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਚੋਂ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 75% ਸੀਟਾਂ ਿ ਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ 
ਪਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰ  ਹੋਿੇਗਾ। 

10.  ਿਾਸ ਿਰਤੀਸ਼ਤ ਕੱੁਲ ਅੰਕਾਂ ਦ ੇ70% ਅੰਕ  

11.  ਿਰੀਪਖਆ ਿਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 
ਮੌਕ ੇ

i. ਿਰੀਪਖਆ ਸਾਲ ਪਿਚ ਇਕ ਿਾਰ ਰੈਗ ਲਰ ਬੈਚ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ। 
ii. ਅੰਪਤਮ ਮਪੌਖਕ ਿਰੀਪਖਆ ਿਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨ ੰ  ਪਸਰਫ਼ ਇੱਕ 

ਮੌਕਾ ਹੀ ਪਮਲੇਗਾ ਤੇ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ 'ਚ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨ ੰ  'ਫੇ਼ਲਹ' 
ਘੋਪਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।  

iii. ਕੋਈ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਅੰਪਤਮ ਮੌਪਖਕ ਿਰੀਪਖਆ ਪਿਚੋਂ ਫੇ਼ਲਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 
ਪਿਚੋਂ ਿਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨ ੰ  ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਦੀ ਅੰਪਤਮ ਿਰੀਪਖਆ ਿਾਸ 
ਕਰਨ ਉਿਰੰਤ ਅੰਦਰ ਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਿੁਰਾਣੇ ਅੰਕ ਹੀ ਪਦੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

12.  ਪਰਆਇਤੀ ਅੰਕ 'ਅਿਾਰਿ ਆਫ਼ ਗਰੇਸ ਮਾਰਕਸ' ਆਰਿੀਨੈਂ ਸ/ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਪਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਉਮੀਦਿਾਰ ਨ ੰ  ਪਰਆਇਤੀ ਅੰਕ ਪਦੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

13.  ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ i)  ਕੋਰਸ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕੁੱ ਲ ਲੈਕਚਰਾਂ 'ਚੋਂ 75% ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 
ii)  ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ ਰਤ 'ਚ ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਪਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈ਼ਸਲਾ 

ਹੋਿੇਗਾ। 
14.  ਿਰੀਪਖਆ    ਕੋਰਸ ਦੀ ਮੌਪਖਕ ਿਰੀਪਖਆ  ਅੰਦਾਜਨ ਅਕਤ ਬਰ-ਨਿੰਬਰ ਪਿਚ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ। 

15.  ਪਿਭਾਗੀ ਕਮਟੇੀ/ਬੋਰਿ 
ਆਫ਼ ਸਟੱਿੀਜ਼ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ 

i)  ਕੋਰਸ ਦ ੇਪਨਯਮਾਂ/ਿਾਠਕਰਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਸੋਿ ਬੋਰਿ ਦੇ ਪਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 
ਪਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  
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16.  ਪਰਸੋਰਸ-ਿਰਸਨਜ਼ ਲਈ 
ਪਮਹਨਤਾਨਾ 

ਜੇ ਕਰ ਲੋੜ ਿੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱ ਝ ਲੈਕਚਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 
ਮਾਪਹਰਾਂ/ਅਪਿਆਿਕਾਂ/ਗੈੈੱਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਕਰਿਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਜਨਹ ਾਂ ਦੀ 
ਅਦਾਇਗੀ ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਦੇ ਪਨਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇਗੀ। 
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ਸਰਟੀਪਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਪਊਪਟੰਗ (CCPC) (03 months) 

ਪਰੀਪਖਆ (2021-22) 

ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ: 400                                                                              ਪੜਾਈ ਦੇ ਕ ੁੱ ਲ ਘੰਟੇ: 120 

ਪਵਸ਼ਾ-ਵਾਰ ਅੰਕ  

ਪੇਪਰ  ਪਵਸ਼ਾ  ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਕ  ਬਾਹਰੀ ਅੰਕ  ਕ ੁੱ ਲ ਅੰਕ  ਪਾਸ ਅੰਕ  

CCPC-101 ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ  ਮੁੱ ਢਲਾ ਪਗਆਨ ਅਤੇ 
ਿੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਪਟੰਗ (Computer Basics 

and Punjabi Computing) 

50 50 
 

100  

 

70  

CCPC-102 ਿਰੋਜੈਕਟ (Project) 100 200 300  210  

 400  280  



5 
 

(2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ) 
ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਿੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਪਟੰਗ(CCPC)(03 months) 

CCPC-101: ਕੰਪਪਊਟਰ ਬਾਰੇ ਮ ੁੱ ਢਲਾ ਪਗਆਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਪਊਪਟੰਗ (Computer Basics and Punjabi 
Computing) 

           ਕੱੁਲ ਲੈਕਚਰ: 100  
ਕੱੁਲ ਅੰਕ: 100 

ਅੰਦਰ ਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ: 50 

ਬਾਹਰੀ ਿਰੀਪਖਆ: 50 

 

 ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ: 70 

ਅੰਦਰ ਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ: 35 

ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ: 35 

 

ਨੋਟ: ਕੋਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਖਤੀ ਿੇਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤ ੇਸਾਰ ਕੋਰਸ ਿੜਾਉਣ ਲੈਬ ਪਿੱਚ ਿਰਾਕਪਟਕਲ ਕਰਿਾ ਕੇ 

ਿੜਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ। 1 ਘੰਟੇ ਦ ੇਿਰੈਕਪਟਕਲ ਸਸ਼ੈਨ ਜਾਂ ਪਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ  ਨ ੰ  1 ਘੰਟੇ ਦ ੇਿਰਕਲੋਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ 
ਪਗਪਣਆ ਜਾਿੇਗਾ। ਕੋਰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਰੋਜਾਨਾ ਪਤੰਨ ਘੰਟ ੇਲੱਗੇਗੀ (ਬਾਅਦ ਦੁਿਪਹਰ 2 ਿਜੇ ਤੋਂ ਿੰਜ ਿਜੇ ਤਕ) 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਮ ਲਾਂਕਣ (50) :  

ਕੋਰਸ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਦੋ ਿਾਰ ਅੰਦਰ ਨੀ ਿਰੀਪਖਆ ਲਈ ਜਾਿੇਗੀ।  ਹਰ ਇਕ ਅੰਦਰ ਨੀ ਿਰੀਪਖਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੇਠ 
ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 

i.  ਮੌਪਖਕ ਿਰੀਪਖਆ (Viva Voce): 10 ਅੰਕ    
ii.  ਿਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਰਜ: 15 ਅੰਕ 

ਬਾਹਰੀ ਮ ਲਾਂਕਣ(50):  
ਬਾਹਰੀ ਿਰੀਪਖਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ: 

iii.  ਮੌਪਖਕ ਿਰੀਪਖਆ (Viva Voce): 10 ਅੰਕ    
iv.  ਿਰੈਕਟੀਕਲ ਕਾਰਜ : 4 0  ਅੰਕ 

 
ਭਾਗ - ੳ 

ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਮੁੱ ਢਲਾ ਪਗਆਨ: ਕੀ-ਬੋਰਿ, ਮਾਊਸ, ਸਕਨੈਰ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਮਾਈਕ, ਿੈੈੱਬ ਕੈਮ, ਮੌਨੀਟਰ, 
ਸਿੀਕਰ, ਪਿਰੰ ਟਰ, ਿਲੋਟਰ, ਿਰੋਜਕੈਟਰ। ਸੀਿੀਯ  ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਭਾਗ:  ਸੀਿੀਯ  (CPU)- ਏਐੈੱਲਯ  (ALU), ਸੀਯ  
(CU), ਐੈੱਮਯ  (MU), ਰੈਮ (RAM), ਰੋਮ (ROM); ਹਾਰਿ ਪਿਸਕ, ਐੈੱਸਐੈੱਸਿੀ (SSD), ਸੀਿੀ/ਿੀਿੀਿੀ 
(CD/DVD), ਿੈੈੱਨ ਿਰਾਈਿ, ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਿ, ਕਲਾਊਿ ਸਟਰੋਜੇ। ਹਾਰਿਿੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ਟਿੇਅਰ, ਓਿਰਪੇਟੰਗ ਪਸਸਟਮ 
ਬਾਰੇ ਜਾਣ-ਿਛਾਣ, ਸਾਫਟਿੇਅਰ ਦੀਆਂ ਪਕਸਮਾਂ, ਸ਼ੇਅਰਿੇਅਰ, ਫਰੀਿੇਅਰ, ਓਿਨ ਸੋਰਸ ਸਾਫਟਿੇਅਰ।  
ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਿੋਮੇਨ ਨਾਂਅ ਿਰਣਾਲੀ (DNS), ਯ ਆਰਐਲ (URL), ਇੰਟਰਨ ੈੱਟ ਕੁਨ ਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 
ਪਕਸਮਾਂ, ਲੋੜਾਂ, ਿੈੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਅਤ ੇਸਰਚ ਇੰਜਣ 
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ਿੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਪਟੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਿਛਾਣ;  ਯ ਨੀਕੋਿ ਅਤ ੇ ਿੰਜਾਬੀ; ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ / ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਤ ੇ ਿੰਜਾਬੀ 
ਟਾਈਪਿੰਗ : ਿੱਖਰੇ ਿੱਖਰੇ ਤਰਾਂ ਦ ੇਕੀਬੋਰਿ ਲੇਆਉਟ ਨਾਲ ਜਾਣ ਿਛਾਣ - ਇਨਸਪਕਰਿਟ ਕੀ-ਬੋਰਿ, ਫੋਨ ਪਟਕ 
ਅਤ ੇਰਪਮੰਗਟਨ ਕੀ-ਬੋਰਿ, ਰੋਮਨਾਈਜਿ ਕੀ-ਬੋਰਿ; ਿੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਬੋਰਿ ਨ ੰ  ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤ ੇਇਸਤੇਮਾਲ 
ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਪਿੰਿੋਜ਼ ਓਿਰੇਪਟੰਗ ਪਸਸਟਮ, ਲੀਨਕਸ ਓਿਰੇਪਟੰਗ ਪਸਸਟਮ, ਮੈਕ ਓਿਰੇਪਟੰਗ 
ਪਸਸਟਮ,  ਐਿਂਰਾਇਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਆਈ ਫ਼ੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ; ਿੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ ਨ ੰ  ਇਨਿੱੁਟ ਕਰਨ ਦ ੇਢੰਗ - 
ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਿ ਕਰਨਾ , ਓ.ਸੀ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ , ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਲਖ ਕੇ;  

ਭਾਗ - ਅ 
ਿੱਖ ਿੱਖ ਿਾਤਾਿਰਣ ਪਿਚ ਿੰਜਾਬੀ ਪਿਚ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਪਤਆਰ ਕਰਨਾ (ਸਿੈਪਲੰਗ / ਪਿਆਕਰਨ ਜਾਂਚ, ਬਹੁ 
ਭਾਸ਼ਾਈ ਲੱਭੋ / ਬਦਲੋ, ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼ ਅਤ ੇ ਥੀਸੌਰਸ, ਲੜੀਬੱਿ)-  ਪਿੰਿੋਜ਼ ਓਿਰੇਪਟੰਗ ਪਸਸਟਮ,  ਲੀਨਕਸ 
ਓਿਰੇਪਟੰਗ ਪਸਸਟਮ, ਮੈਕ ਓਿਰੇਪਟੰਗ ਪਸਸਟਮ, ਗ ਗਲ ਿੌਕਸ ; ਿੰਜਾਬੀ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਿਰੇਜੇਂਟੇਸ਼ਨ 
ਬਣਾਉਣਾ , ਸਿਰੈੈੱਿਸ਼ੀਟ ਪਿਚ ਿੰਜਾਬੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ (ਪਿੰਿੋਜ਼, ਮੈਕ ਅਤ ੇਲੀਨਕਸ ਓਿਰੇਪਟੰਗ ਪਸਸਟਮ 
ਲਈ),  ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰੋਤ ਅਤ ੇ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ -ਫੌਂਟ ਕਨਿਰਟਰ, ਸਿੈੈੱਲ ਚੈੈੱਕਰ, 
ਪਿਆਕਰਨ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ,  ਪਲਿੀਅੰਤਰ ਸੰਦ, ਅਨੁਿਾਦ ਸੰਦ, ਸ਼ਬਦ-ਕੋਸ਼,  ਓ.ਸੀ.ਆਰ., ਿੰਜਾਬੀਿੀਿੀਆ;  
ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦ ੇਆਿੁਪਨਕ ਆਨਲਾਈਨ ਿਰੋਸੈਪਸੰਗ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਿਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ - ਿਾਰਟ ਔਫ ਸਿੀਚ ਟੈਗਰ , 
ਿੰਜਾਬੀ ਸਟੈਮਰ, ਮਲਟੀ ਿਰਿ ਏਕ੍ਸਿਰੇਸ਼ਨ , ਸਾਪਹਤ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਿਾਲੇ ਸਾਫ਼ਟਿਅੇਰ, ਭਾਿਨਾ ਪਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, 
ਿੰਜਾਬੀ ਕਾਰਿਸ ਪਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਟ ਲ,  ਤੁਲਨਾਤਪਮਕ ਕਾਰਿਸ ਤੋਂ ਿੈਰਲਲ ਕਾਰਿਸ ਕੱਢਣ ਿਾਲੇ ਸੰਦ; ਿੱਖ ਿੱਖ 
ਐਿਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪਿਚ ਿੰਜਾਬੀ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਨਾ – ਬਲੌਗ, ਟਪਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ, ਫੇਸ ਬੁੱ ਕ,  ਿੈੈੱਬ ਤ ੇ ਖੋਜ, 
ਆਿੀਓ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਿੀਿੀਓ ਬਣਾਉਣਾ,  ਪਚੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਿੰਜਾਬੀ ਿੋਮੇਨ ਨਾਮ ਰਪਜਸਟਰ ਕਰਿਾਉਣਾ 
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(2021-22 ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ) 
ਸਰਟੀਪਫਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਿੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਪਟੰਗ (CCPC) (03 months) 

CCPC-102 : ਪਰੋਜੈਕਟ (Project ) 
 

 

ਕੱੁਲ ਅੰਕ: 300 

ਅੰਦਰ ਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ: 100 

ਬਾਹਰੀ ਿਰੀਪਖਆ: 200 

 

 ਕੱੁਲ ਲੈਕਚਰ : 20  

ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ: 210 

ਅੰਦਰ ਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ: 70 

ਬਾਹਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪਿਚੋਂ ਿਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਅੰਕ: 140 

 

ਨੋਟ: ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਿੰਜਾਬੀ ਯ ਨੀਿਰਪਸਟੀ ਿਪਟਆਲਾ ਪਿਖੇ ਿੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਪਿਤ ਪਿਭਾਗ ਪਜਿੇਂ ਪਕ 
ਿੰਜਾਬੀਿੀਿੀਆ ਸੈਂਟਰ, ਿੰਜਾਬੀ ਪਿਕਾਸ ਪਿਭਾਗ, ਿਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਬਊਰੋ, ਿੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਖੋਜ 
ਕੇਂਦਰ ਆਪਦ ਪਿਚੋਂ ਪਕਸੇ ਇਕ ਪਿਭਾਗ ਪਿਖੇ ਜਾਂ ਆਿ ਹੀ ਿਰੋਜੈਕਟ ਚੁਣ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਿਚ-ਪਿਚ CCPC-101  
ਕੋਰਸ ਪਿਚ ਿੜਾਈ ਗਈ ਸਮਗਰੀ ਨ ੰ  ਿਰਤ ਕੇ ਿੱਿਾ ਿਰੋਜੈਕਟ ਿ ਰਾ ਕਰੇਗਾ । ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਆਿਣੇ ਅਪਿਆਿਕ 
ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਪਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਪਿਆਿਕ ਦੁਆਰਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ 
ਨਾਲ 1 ਘੰਟ ੇਦ ੇ ਪਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਨ ੰ  ਅਪਿਆਿਕ ਦੇ 1 ਘੰਟ ੇਦ ੇ ਿੋਰਕਲੋਿ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਗਪਣਆ 
ਜਾਿੇਗਾ।  
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰੀਪਖਅਕ ਦ ਆਰਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ  (100 ਅੰਕ ) ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਪਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ ਪਜਸ ਪਿਚ 
ਤੁਹਾਿੇ ਿੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਨੀ ਿਰੀਪਖਅਕ  ਨ ੰ  ਆਿਣੇ ਿਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਰੁਟੀਨ ਪਿੱਚ ਅੱਿਿੇਟ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰ ਨੀ ਿਰੀਪਖਅਕ 
ਦੁਆਰਾ ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਨਾਲ ਿਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦ ੇ ਪਗਆਨ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ, 
ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੀ ਕੰਮ ਨ ੰ  ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ  ਆਪਦ ਸ਼ਾਪਮਲ ਹੋਣਗੇ।  
ਬਾਹਰੀ ਪਰੀਪਖਅਕ ਦ ਆਰਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮ ਲਾਂਕਣ (200 ਅੰਕ) ਪਿਪਦਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਿੀ.ਿੀ. ਟੀ. ਰਾਹੀਂ 
ਿਰੋਜੈਕਟ ਨ ੰ  ਸਮਝਾਉਣਾ, ਿਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਿਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਿਰੋਜੈਕਟ ਪਿਚ ਿਰਤੇ ਗਏ ਿੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਪਟੰਗ ਦ ੇ
ਕੰਸੈਿਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਦ ਦੇ ਆਿਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਿੇਗਾ।   

 
 
 


