ਪਹਿਲ ਾਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 26224-26323/ਹਨਗ-3/ਅਮਲ /ਸ-14 ਹਮਤੀ 13-08-14, ਪੱਤਰ ਨੰ 825897/ਆਰ ਹਮਤੀ 29-08-14, ਪੱਤਰ ਨੰ 2121/ਆਰ ਹਮਤੀ 26-11-15 ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਨੰ 2532-2631/ਆਰ
ਹਮਤੀ 17-05-16 ਦੇ ਿਵ ਲੇ ਹਵੱਚ।
ਚੌਥਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ

ਵਿਸਾ:- ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।
ਪੰਜ ਬੀ ਯੂ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਪੰਜ ਬੀ ਭ ਸ ਨੂੰ ਸਮਰਹਪਤ ਿੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਵਕ ਸ ਲਈ ਲਗ ਤ ਰ ਕ ਰਜਸੀਲ
ਿੈ। ਮ ਤ-ਭ ਸ ਪੰਜ ਬੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਿ ਣ ਦ ਬਣ ਉਣ ਸ ਡੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗ ਰ ਿੈ। ਮ ਹਿਰ ਾਂ
ਅਨੁ ਸ ਰ ਜੇਕਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕ ਜ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਪਰਣ ਲੀ (ਰ ਵੀ, ਹਨਰਮਲ , ਏਰੀਅਲ ਯੂ ਨੀ ਆਹਦ ਹਮਆਰੀ
ਫੌਂਟ ਾਂ) ਹਵਚ ਿੋਣ ਲੱ ਗ ਜ ਵੇ ਤ ਾਂ ਕ ਫੀ ਮਸਲੇ ਿੱਲ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਇਸ ਬ ਰੇ ਹਮਤੀ 8 ਅਗਸਤ, 2014 ਨੂੰ
ਯੂ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਾਂ ਹਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚ ਰੀਆਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਬ ਰੇ ਇਕ ਰੋਜ ਵਰਕਸ ਪ ਰ ਿੀ ਾਂ
ਹਸਖਲ ਈ ਹਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ ਣਯੋਗ ਵ ਈਸ-ਚ ਾਂਸਲਰ ਸ ਹਿਬ ਡ . ਜਸਪ ਲ ਹਸੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ
ਮੁਹਿੰਮ ਦ ਆਗ ਜ਼ ਕੀਤ ਸੀ।
ਬੜੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਿੈ ਹਕ ਵ ਰ-ਵ ਰ ਹਲਖਣ ਦੇ ਬ ਵਜੂਦ ਕਈ ਮੁਖੀ/ਇੰਚ ਰਜ ਸ ਹਿਬ ਨ ਆਪਣੇ
ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ-ਕ ਜ ਲਈ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਹਮਆਰੀ ਪਰਣ ਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣ ਉਣ ਹਵਚ ਨ ਕ ਮ ਰਿੇ ਿਨ।
ਹਨਮਨ ਿਸਤ ਖ਼ਰਕਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥ ਯ ਦ-ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਵਭ ਗ ਾਂ/ਬਰ ਾਂਚ ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ
ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ ਾਂਦੀ ਿੈ। ਹਵਭ ਗ ਾਂ/ਬਰ ਾਂਚ ਮੁਖੀ/ਇੰਚ ਰਜ ਸ ਹਿਬ ਨ ਨ ਲ ਨੱਥੀ
ਪਰੋਫ ਰਮ /ਸਰਟੀਹਫਕੇਟ ਤਸਦੀਕ ਹਨਮਨ ਹਲਖਤ ਿਸਤ ਖ਼ਰਕਰਤ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਵਖੇ 5 ਅਗਸਤ, 2016 ਤੋਂ
ਪਹਿਲ ਾਂ-ਪਹਿਲ ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ।
ਹਕਸੇ ਹਵਭ ਗ/ਕੇਂਦਰ/ਬਰ ਾਂਚ ਨੂੰ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਬ ਰੇ ਕੋਈ ਸਮੱਹਸਆ ਆ ਰਿੀ ਿੋਵੇ ਤ ਾਂ ਉਿ
ਸ ਫ਼ਟਵੇਅਰ/ਟ ਈਹਪੰਗ ਦੀ ਜ ਣਕ ਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਬੀ ਕੰਹਪਊੂਟਰ ਸਿ ਇਤ ਕੇਂਦਰ ਨ ਲ (304-6566) ਅਤੇ
ਹਵੰਡੋਜ਼/ਿ ਰਡਵੇਅਰ ਸਬੰਧੀ ਮਦਦ ਲਈ ਯੂ ਨੀਵਰਹਸਟੀ ਕੰਹਪਊਟਰ ਸੈਂਟਰ (304-6315) ਨ ਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿਨ।

ਮਿਤੀ: 27-06-2016
ਰਵਜਸਟਰਾਰ

----------------------------------------------------------------------------

ਹਵਭ ਗ/ਬਰ ਾਂਚ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਿਰਵਸਟੀ ਪਵਟਆਲਾ
(ਪੰਜ ਬ ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 35/1961ਤਹਿਤ ਸਥ ਹਪਤ)

ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਮੁਖੀ/ਇੰਚਾਰਜ ਿਲੋਂ ਸਰਟੀਵਿਕੇਟ
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤ ਜ ਾਂਦ ਿੈ ਹਕ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰ ਹਵਭ ਗ/ਬਰ ਾਂਚ ਪੰਜ ਬੀ ਭ ਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ
ਹਵਕ ਸ ਲਈ ਆਰੰਭੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਪਰਚ ਰ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਵੱਧ ਚੜਹ ਕੇ ਯੋਗਦ ਨ ਪ ਵੇਗ । ਮੇਰੇ
ਹਵਭ ਗ/ਬਰ ਾਂਚ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜ ਣ ਵ ਲੇ ਕੰਹਪਊਟਰ/ਕੰਹਪਊਟਰ ਾਂ ‘ਤੇ
ਟ ਈਪ ਦ ਸ ਰ ਕੰਮ ਪੰਜ ਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਆਧ ਹਰਤ (ਰ ਵੀ ਆਹਦ) ਫੌਂਟ ਾਂ ਹਵੱਚ ਿੁੰਦ ਿੈ।

ਹਮਤੀ ______________

ਨ ਮ: ----------------------------ਹਵਭ ਗ/ਬਰ ਾਂਚ ਮੁਖੀ/ਇੰਚ ਰਜ/ਹਨਗਰ ਨ

ਰਹਜਸਟਰ ਰ

