
ਮੈਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਿਨਜੀ ਕੀਬੋਰਡ ਿਕਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀਏ?
ਕੰਿਪਊਟਰ ਦੀ ਸੈਿਟੰਗ ਿਕਵੇਂ ਕਰੀਏ? - ਵੀਡੀਓ ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਫੋਟੋЉ

ਖੋਜਕਾਰ, ਿਨਰਮਾਤਾ, ਫੋਟੋЉ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮ怅ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ (੪੨ ਘੰਿਟЉ ਦੀ ਿਮਹਨਤ)

ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾ ਹਰਦੀਪ ਿਸੰਘ ਿਗੱਲ (ਵੀਆਨਾ, ਅਸਟਰੀਆ) ਜੀ ਦਾ ਬਹਤੁ ਬਹਤੁ ਧੰਨਵਾਦ, ਿਜਨ᐀Ă ਦੇ ਸਿਹਯੋਗ ਸਦਕਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਪਿਹਲਾ ਤĂ ਉਨ᐀Ă

ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਕੇ ਮੈਕ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤੇ ਸੋਖੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਐਪਲ-ਕੰਿਪਊਟਰ ਿਦੱਤਾ। ਿਫਰ ਮੈਂ ਜਦ ਦੱਿਸਆ, ਹਣੁ ਸਮੱਿਸਆ

ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਸੂਰੇ ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤĂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਿਕਹਾ: "ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨਵĂ ਐਪਲ ਦਾ ਕੰਿਪਊਟਰ ਹੈ, ਘਰੇ ਆ

ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਈ"। ਇਸ ਤਰ᐀Ă ਇਹ ਖੋਜ ਿਨਪਰੇ ਚੜ᐀ੀ।

'ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮ怅ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ' ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡĂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ 

Mac OS Version 10.6.8 ਲਈ

Gurmukhi  AnmolLipi                               Gurmukhi  DRChatrik                               Gurmukhi  Asees
(Remington)

ਿਜਨ᐀Ă ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ 'ਆਮ ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ ਕੀਬੋਰਡ' ਿਵਚ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦੀ ਜĂ ਪੈਂਦੀ, ਉਨ᐀Ă ਲਈ ਿਲੰਕ
Gurmukhi  AnmolLipi Keyboard with Adhak for Mac OS Extended (Journaled) Version 10.7.5

ਮੈਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ੨ ਗੁਰਮੁਖੀ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ 

Gurmukhi  QWERTY                               Gurmukhi  (Inscript)

ਕੀਬੋਰਡ ਿਕਵੇਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਵਰਤੀਏ? 
ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ                      ਫੋਟੋЉ ਰਾਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Mac OS X  Infos abt: Custom Gurmukhi Keyboard Layout Install, Write,
Unicode 

http://www.jattsite.com/hardeep/007j-mac-gurmukhi-mann-200113-037b.html


Mac OS X - Infos abt: Custom Gurmukhi Keyboard Layout Install, Write, Unicode - Jatt...

 

ਕੀਬੋਰਡ: Gurmukhi  AnmolLipi (ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਟ ਬਟਨ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ)

https://www.youtube.com/watch?v=EXpDrAUH3Fk


Gurmukhi  AnmolLipi (Zip File, 526 KB)

ਕੀਬੋਰਡ: Gurmukhi  DRChatrik (ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਟ ਬਟਨ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ)

Gurmukhi  DRChatrik (Zip File 376 KB)

ਕੀਬੋਰਡ: Gurmukhi  Asees (Remington) (ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਿਸਫ਼ਟ ਬਟਨ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ)

http://www.jattsite.com/download/gurmukhi-anmollipi-526kb.zip
http://www.jattsite.com/download/gurmukhi-drchatrik-376kb.zip


Gurmukhi  Asees (Remington) {Zip File 425 KB}

ਜੇਕਰ 'ਆਮ Gurmukhi  AnmolLipi ਕੀਬੋਰਡ' ਨਾਲ ਅੱਧਕ ਨਹੀਂ ਿਦਸਦੀ ਜĂ ਪੈਂਦੀ ਤĂ ਤੁਸੀਂ 'ਖਾਸ ਕੀਬੋਰਡ' ਉਤਾਰ ਕੇ
ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਫਰ ਅੱਧਕ ਿਦਸੇਗੀ ਤੇ ਪਵੇਗੀ।

Gurmukhi  AnmolLipi with Adhak For Mac OS v10.7.5 (Zip File, 106 KB)

ਰੋਮਨ ਿਗਣਤੀ ਅੰਕ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਮਾਇਲੀ ਲਈ ਰੋਮਨ-ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰਰੂੀ ਿਸੰਬਲ Option (alt)ਬਟਨ-ਗਰੁੱਪ ਿਵਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਬਟਨ-ਗਰੁੱਪ ਿਤੰਨੇ ਕੀਬੋਰਡĂ (ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ, ਡੀਆਰਚਾਿਤᜃ�ਕ, ਅਸੀਸ) ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

http://www.jattsite.com/download/gurmukhi-asees-425kb.zip
http://www.jattsite.com/download/gurmukhi-anmolLipi-with-adhak-106kb.zip


ਮੈਕ ਕੀਬੋਰਡ: Gurmukhi  QWERTY (ਮੁੱਖ, ਿਸਫ਼ਟ ਅਤੇ ਔਪ怅ਨ ਬਟਨ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ)



ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਵੈਰਟੀ, ਅਨਮੋਲ ਿਲਪੀ, ਅਸੀਸ ਅਤੇ ਡੀਆਰਚਾਿਤᜃ�ਕ ਕੀਬੋਰਡĂ ਿਵਚ Caps Lock ਬਟਨ ਚਾਲੂ ਕਰ ਿਦੰਦੇ ਹੋ ਤĂ ਰੋਮਨ ਅੱਖਰ,

ਿਗਣਤੀ ਅੰਕ ਅਤੇ ਿਸੰਬਲ ਿਲਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਕ ਕੀਬੋਰਡ: Gurmukhi (ਮੁੱਖ, ਿਸਫ਼ਟ ਅਤੇ ਔਪ怅ਨ ਬਟਨ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ)



ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾ怅ਾਵĂ ਦੇ ਇਨਸਿ蘅ਪਟ ਕੀਬੋਰਡ

info@jattsite.com

http://www.jattsite.com/download/asciichart-indian.pdf
http://www.jattsite.com/jatt/jatt.html
http://www.jattsite.com/hardeep/hardeep.html
http://www.jattsite.com/deutsch/deutsch.html

