
'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਿਲਖੋ
ਮੂਲ ਫੌਂਟ 'ਸਤਲੁਜ' ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਰਪੂੀ ਫੌਂਟ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ'

ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮ怅ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ 

ਟੈਸਟ ਕਰਤਾ: ਗੁਰਸੇਵਕ ਿਸੰਘ ਧੌਲਾ (ਸੰਪਾਦਕ: ਿਸੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਵੱਚ ਛਪਦੀЉ ਿਕਤਾਬĂ, ਅਖ਼ਬਾਰĂ ਅਤੇ ਰਸਾਿਲЉ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਹੀ ਵਰਤੀЉ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ

ਿਪੱਛੇ ਕਾਰਣ ਛਪਾਈ ਲਈ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਦੀ ਢਕੁਵੀਂ ਿਦੱਖ, ਜਗ᐀ਾ ਦਾ ਘੱਟ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨĂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵੱਥ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ੨੦੧੦ ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ੪੪ ਆਕਰ怅ਕ ਫੌਂਟĂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ 'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਸੀ। ਿਜਨ᐀Ă ਿਵੱਚ 'ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ' (ਫੋਟੋ ਿਲੰਕ)
ਫੌਂਟ ਵੀ 怅ਾਿਮਲ ਹੈ। ਪਰ ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ ਦਾ 'ਖਾਲੀ ਥĂ' ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨĂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵੱਥ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 'ਜੱਟ ਫੌਂਟ' ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਨਹੀਂ ਿਲЉਦੇ ਜਾ

ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਦੇ ਬਟਨĂ (ਅੱਖਰ, ਿਗਣਤੀ ਅੰਕ, ਿਚੰਨ᐀) ଅ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਤੇ ਹੀ 'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' (ਫੋਨੈਿਟਕ) ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਿਰਆ

ਿਗਆ ਹੈ। ਸਾਲ ੨੦੧੦ ਿਵੱਚ 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ଅ 'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਫੌਂਟ ਤੇ ਭਿਰਆ ਿਗਆ ਸੀ।

ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਿਸੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਸੇਵਕ ਿਸੰਘ ਧੌਲਾ ਵਲੋਂ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ' ਫੌਂਟ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਅਤੇ ਉਨ᐀Ă ਦੇ ਸੁਝਾਵĂ

ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਫੌਂਟ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਵਲੋਂ ਫੌਂਟ ଅ ਪਾਸ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।

5ਆਬੀ ਫੌਂਟĂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
ਫੌਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ‘5ਆਬੀ’ ਮਤਲਬ ਿਗਣਤੀ ਅੰਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਿਖਆ ਹੈ ਤĂ ਿਕ ਪᜃ�ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਫੌਂਟ ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ ਇਹ ਿਗਣਤੀ ਅੰਕ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ 欇ਪਰ ਆ

ਜਾਵੇ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਫੌਂਟ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ।

5abi Jatt Satluj Anmol: ਿਜਹੜੇ ਫੌਂਟ ਪਲਟਾਉਣ (ਕਨਵਰਟ) ਲਈ 'ਅੱਖਰ' ਪᜃ�ੋਗਰਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਉਨ᐀Ă ਲਈ ਇਹ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ 'ਸਤਲੁਜ'
ਦੇ ਬਟਨ ਹ-ੂਬ-ਹ ੂ'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਬਟਨĂ ਤੇ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਟਨ ਵੱਧ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

5abi Jatt Satluj Online Convert: ਿਜਨ᐀Ă ਕੋਲ 'ਅੱਖਰ' ਪᜃ�ੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 'ਆਨਲਾਈਨ ਫੌਂਟ ਪਲਟਾਓ ਪᜃ�ੋਗਰਾਮ' (ਕਨਵਰਟਰ) ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਉਨ᐀Ă ਲਈ ਇਹ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਿਜ਼ਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਿਕ 'ਆਨਲਾਈਨ ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ' ੧੦੦% ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲਗĂ-ਮਾਤਰਾਵĂ ਸਹੀ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀЉ, ਉਹ ਹੋਰ ਲਗĂ-

ਮਾਤਰਾਵĂ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜĂਦੀЉ ਹਨ। ਿਜਵੇਂ ਦਲੁੈਂਕੜ ਦੀ ਦੋਹਰੀ-ਡੰਡੀ, 欇ਪਰ-ਿਬੰਦੀ ਦਾ ਪੈਰ-ਨੱਨਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ-ਰਾਰੇ ਦਾ ਹੋਰ ਿਚੰਨ᐀ ਬਣ ਜĂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਗ਼ਲਤ

ਆ ਰਹੀЉ ਲਗĂ-ਮਾਤਰਾਵĂ ਤੇ ਸਹੀ ਲਗĂ-ਮਾਤਰਾਵĂ (ਦੋਹਰੀЉ) ਭਰ ਿਦੱਤੀЉ ਗਈЉ ਹਨ।
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ਆਨਲਾਈਨ ਕਨਵਰਟਰ ਿਲੰਕ: 
http://fontconverter.gosht.in/03fontconvert.aspx

http://punjabi.aglsoft.com/punjabi/converter/?show=text

ਭਾਵੇਂ ਿਕ aglsoft ਵੈ ੱਬਸਾਈਟ ਤੇ 'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਹਲੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਿਫਰ ਵੀ

ਕਈ ਵਰਤੋਂਕਾਰ  'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਲਈ 'ਗੁਰਬਾਣੀ ਿਲਪੀ' ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਿਕਉਂਿਕ ਦੋਵĂ ਿਵੱਚ

ਬਹਤੁਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ 怅ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲਗĂ-ਮਾਤਰਾਵĂ ਸਹੀ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀЉ।

5abi Jatt Satluj Symbol: ਇਹ ਫੌਂਟ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਲੋੜੀਦੇ ਿਚੰਨ᐀Ă ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਰਪੁਏ ਦਾ ਿਚੰਨ᐀ '#' ਤੇ ਅਤੇ ਬਣੇ ਬਣਾਏ 'ଅ' ଅ '*'

ਿਚੰਨ᐀ ਤੇ ਰੱਿਖਆ ਿਗਆ ਤĂ ਿਕ ਸੋਖੇ ਤਰੀਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਿਚੰਨ᐀ WinWord ਦੀ ਸਹਲੂਤ Symbol ਤੋਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 5abi Jatt Satluj ... (Zip File, 308 KB) 

ਸੰਪਾਦਕĂ ଅ ਹਣੁ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ/ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ‘ਗ਼ੈਰ-ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ’ ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤĂ ‘5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...’ ਫੌਂਟ-ਪਿਰਵਾਰ

ਉਸ ଅ ਭੇਜ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜĂ ਤĂ ਿਸੱਧਾ ਹੀ ‘5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਨਮੋਲ’ ਿਵੱਚ ਜĂ ‘ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ’ ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਿਲਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ/ਰਚਨਾ ਭੇਜੇ ਤĂ

ਿਕ ਇਹ ਫੌਂਟ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਯੱਭ ਜੜ᐀ੋਂ ਹੀ ਿਮਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

5abi Jatt Satluj …  ਵਰਤਣ ਦੀ ਿਵਧੀ: 
੧) ਿਕਸੇ ਵੀ ਫੌਂਟ ଅ 'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਲਵੋ। 

੨) 'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਤੋਂ ਪᜃ�ੋਗਰਾਮ ਿਵੱਚ ਹੀ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਲਗĂ-ਮਾਤਰਾਵĂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਗੀЉ।
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5abi Jatt Satluj … ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ: 

੧) ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਬਰ/ਿਲਖਤ ਿਵੱਚ ਿਸੱਧਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

੨) ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫੌਂਟ ਿਜੰਨੀ ਹੀ ਜਗ᐀ਾ ਵਰਤੋਂ ਿਵੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਲਾਈਨĂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵੱਥ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ। 

੩) ਖ਼ਬਰ ਦੇਖਣ ਿਵੱਚ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਫੌਂਟ ਵਰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ।

Satluj ਤੋਂ 5abi Jatt Satluj …  ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ?
੧) ਊੜੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੀ-ਿਟੱਪੀ ਵੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ ਗਈ। 

੨) ਉਪਰੋਂ ਬੰਦ ਅੱਖਰ ਿਜਵੇਂ ਸੱਸਾ, ਨੱਨਾ, ਠੱਠਾ ਲਈ ਗੱਭੇ-ਿਟੱਪੀ ਵੀ ਹੈ। 

੩) ਥੱਲੇਓਂ ਖੁਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲ ਅੱਖਰ ਿਜਵੇਂ ਨੱਨਾ ਅਤੇ ਠੱਠੇ ਲਈ ਗੱਭੇ-ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਗੱਭੇ-ਦਲੁੈਂਕੜ ਵੀ ਹਨ। 

੪) ‘ਲਾਗੇ ਇੱਕ-ਡੰਡੀ’ ਅਤੇ ਦੋ-ਡੰਡੀЉ ਵੀ ਹਨ। 

੫) 'ਸਤਲੁਜ' ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਦੋਹਰੇ-ਕੋਮੇ ਪਤਲੇ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਿਵੱਚ ਇਕਿਹਰੇ ਕੋਿਮЉ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਕੋਮੇ ਬਣਾ ਿਦੱਤੇ ਅਤੇ ਠੀਕ

ਸਥਾਨ 欇ਤੇ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ।  

੬) ਰਪੁਏ, ਯੂਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿਚੰਨ᐀ ਵੀ ਪਾ ਿਦੱਤੇ ਗਏ। 

੭) ਸਤਲੁਜ ਫੌਂਟ ਦੇ ਡਾਲਰ ਿਚੰਨ᐀ ਿਵੱਚੋਂ ਦੋ ਡੰਡੀЉ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੰਡੀ ਪਾ ਿਦੱਤੀ। 

੮) ੴ  ਸਤਲੁਜ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਬਟਨ 欇ਤੇ ਸੀ, ਪਰ 'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਿਵੱਚ ਦੋ ਬਟਨĂ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੋ ਬਟਨĂ ਤੇ ਕਰ ਿਦੱਤਾ

ਿਗਆ ਤĂ ਿਕ ਫੌਂਟ ਸਹੀ ਪਲਟ ਹੋਵੇ।  

੯) ਸਾਰੇ ਅੱਖਰĂ ਤੇ ਸਹੀ ਿਦਸਣ ਵਾਲੀ ਿਟੱਪੀ (ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ) ଅ ਮੁੱਖ ਿਟੱਪੀ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ। 

੧੯) ਸਾਰੇ ਅੱਖਰĂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਢਕੁਵੇਂ (ਪੂਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ) ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਦਲੁੈਂਕੜ ਮੁੱਖ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਕਰ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਤĂ ਿਕ ਨੱਨੇ ਅਤੇ ਠੱਠੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਿਦਸਣ।

ਲੇਖਕ ਵਲੋਂ ਫੌਂਟ ਟੈਸਟ ਲਈ ਖੋਜੇ ਗਏ ਇਸ ਪੈਰਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਫੌਂਟ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਿਵੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਲਗĂ-

ਮਾਤਰਾਵĂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਛਾਪ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰĂ ਅਤੇ ਲਗĂ-ਮਾਤਰਾਵĂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਠੀਕ ਹੈ।

ਜੱਟĂ ଅ ਚੋਖੀ ਖੁੱਲ᐀ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ ਜĂ ਛੱਤੀਸਗੜ᐀, 欇ਤਰ ਪᜃ�ਦੇ怅, ਆਈਸਲੈਂਡ। ਹੌਲ਼ੀ ਹੌਲ਼ੀ ਯੁੱਧ ਠੰਢਾ ਹੋ ਿਗਆ। ਆਥਣ ଅ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਗੂਰ ਸਾਫ਼
ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਖ਼ੁ怅 ਸੀ। ਝੱਝਾ ਙ ਤੇ ਞ ਿਵਚ ਹੈ। ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੦

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇੜ-ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਸਾਲ ੨੦੧੦-੧੧ ਦੇ ਿਜਹੜੇ ੪੭ ਆਕਰ怅ਕ ਫੌਂਟ 'ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ' ਫੌਂਟ ਿਵੱਚ ਭਰੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਹਣੁ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ
...' ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਦੋ ਲਾਈਨĂ ਿਵਚਕਾਰ ਿਵੱਥ ਠੀਕ ਹੈ? ਟੈਸਟ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਆਕਰ怅ਕ ਫੌਂਟ ਖ਼ਬਰ-ਸੁਰਖ਼ੀЉ ਲਈ ਵਰਤ

ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ‘5ਆਬੀ ਜੱਟ’ ਫੌਂਟ-ਪਿਰਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੰਨਾ

https://www.facebook.com/PunjabiUnicodeHelp ਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਰਿਮੰਗਟਨ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ਅਸੀਸ' ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: info@JattSite.com

ਟੈਸਟ ਿਲੰਕ:

http://sikhspokesman.com/lastweek.php?pid=12&id=164
ਇਹ ਿਲੰਕ ਵਾਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 怅ਬਦ ਮੂਲ 'ਸਤਲੁਜ' ਿਵਚ ਹਨ ਅਤੇ ਿਵਆਿਖਆ '5ਆਬੀ ਜੱਟ ਸਤਲੁਜ ...' ਿਵਚ ਹੈ। ਦੋਨĂ ਦੇ ਛਪਣ ਿਵਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ

ਨਹੀਂ। - ਗੁਰਸੇਵਕ ਿਸੰਘ ਧੌਲਾ

ਿਲੰਕ ਸਾਰਣੀ: ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਕਵੇਂ ਿਲਖੀਏ? ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ) ਫ਼ੋਨĂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਵੇਂ ਪੜ᐀ੀਏ ਤੇ

https://www.facebook.com/PunjabiUnicodeHelp
http://www.jattsite.com/hardeep/bilder/09-8-gurbani.jpg
http://www.jattsite.com/hardeep/005j-computer-punjabi-mann-220611-034.html
http://www.jattsite.com/hardeep/006j-mobile-punjabi-mann-310712-036.html


ਿਲਖੀਏ?

ਮੈਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਿਵਚ ਿਕਵੇਂ ਿਲਖੀਏ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮ怅ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ iOS App 'Punjabi Keyboards Pro' € 1,79

info@jattsite.com

http://www.jattsite.com/hardeep/006j-mobile-punjabi-mann-310712-036.html
http://www.jattsite.com/hardeep/007j-mac-gurmukhi-mann-200113-037.html
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http://www.jattsite.com/jatt/mere-bare-27052013.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.543154659078184.1073741827.137584412968546&type=3
http://www.jattsite.com/jatt/jatt.html
http://www.jattsite.com/hardeep/hardeep.html
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