ਸਮਾਰਟ (ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ) ਫ਼ੋਨĂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਕਵੇਂ ਪੜ᐀ੀਏ ਤੇ ਿਲਖੀਏ?
ਆਈਫ਼ੋਨ, ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ (ਸੈਮਸੰਗ), ਨੋਕੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਖੋਜ ਕਰਤਾ: ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮ怅ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ

੧) ਆਈਫ਼ੋਨ/ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਸੱਧੀ ਿਲਖੀਏ।

Apple adds Punjabi Keyboard to iOS

੧.੧.੧)

'Punjabi Gurmukhi Keyboard Extension' by Hardeep Mann (AnmolLipi)

੧.੧.੨)

'Gurmukhi' by Sangtar Heer (Phonetic, AnmolLipi)

੧.੧.੩)

'Gurmukhi Punjabi Keyboard' by Pippal Labs (Inscript)

ਆਈਫ਼ੋਨ/ਆਈਪੈਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਿਵਧੀ ਨਾਲ) ਿਲਖੀਏ।
੧.੨.੧)

ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਪਰੋ - ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮ怅ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ
(ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ - 'ਿਕਉਂਿਕ' ਲਈ 'ਕੳਕ' ਿਲਖੋ, 'ਿਕਉਂਿਕ' 怅ਬਦ-ਸੁਝਾਅ

ਆਵੇਗਾ)
੧.੨.੨) ਪੰਜਾਬੀਕੀਬੋਰਡਸ - ਹਰਦੀਪ ਮਾਨ ਜਮ怅ੇਰ ਅਸਟਰੀਆ
੧.੨.੩) Punj*abi Editor  Jatinder Pal Nijjar
੨) ਸਾਲ ੨੦੧੫ ਿਵੱਚ ਐਡᜃ�ਾਇਡ ਦੀЉ ਨਵੀЉ ਸਹੂਲਤĂ !!!
੨.੧) Punjabi Unicode in Android 5 (Lollipop) for Sony Xperia Z, Show and Write
!!! ਕੁ ਝ ਸੋਨੀ ਫ਼ੋਨĂ ਿਵੱਚ ਲੋਲੀਪੋਪ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ᐀ ਅਤੇ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ !!!
੨.੨) UC Browser New Year Version, MultiLing Keyboard, MyAlpha, PlugIn
!!! ਿਜਹੜੇ ਐਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ (ਸੋਨੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ᐀ ਅਤੇ ਿਲਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ !!!

੩) ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ 'ਮਲਟੀਿਲੰਗ (ਪੰਜਾਬੀ) ਕੀਬੋਰਡ' ਅਤੇ ਸਿਹਯੋਗੀ ਐਪ
੩.੧) ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ'ਮਲਟੀਿਲੰਗ ਕੀਬੋਰਡ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ ਿਲਖੀਏ।
੩.੨.੧) ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ'ਮਲਟੀਿਲੰਗ ਕੀਬੋਰਡ' ਐਪ ਿਵਚ ਮੁਫ਼ਤ 'ਪੰਜਾਬੀ 怅ਬਦ ਭੰਡਾਰ' ਭਰੀਏ।
੩.੨.੨) ਮੁਫ਼ਤ'ਪੰਜਾਬੀ 怅ਬਦ ਭੰਡਾਰ' ਿਵਚ ਆਪਣੇ 怅ਬਦ ਭਰੀਏ ਅਤੇ ਿਬਨ᐀Ă ਿ怅ਫ਼ਟ ਦੱਬੇ ਿਲਖੀਏ।
੩.੩) ਮੁਫ਼ਤ 'ਮਾਈਅਲਫ਼ਾ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ, ਲਗĂ-ਮਾਤਰਾਵĂ ਚਾਲੂ ਕਰੀਏ।
੪) ਮੁਫ਼ਤ 'ਪੀਕੋਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ' ਐਪ ਨਾਲ ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨĂ ਿਵਚ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਪੜ᐀ੀਏ।
੫) ਗੈਲਕਸੀ S2 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਦੀЉ ਿਸਹਾਰੀЉ ਿਕਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ?
੬) ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ ਫ਼ੋਨ ਿਵਚ ਮੁਫ਼ਤ 'ਓਪੇਰਾ ਿਮੰਨੀ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ᐀ੀਏ।

੭) BlackBerry Torch 9800 ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ 'ਜਪਜੀ ਸਾਿਹਬ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ᐀ੀਏ।
੮) ਜੇਲਬਰੇਕ ਕੀਤੇ iOS ਯੰਤਰ ਿਵਚ ਸੀਡੀਆ ਰਾਹੀ ਅਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ iOS 5 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ ਿਲਖੀਏ।
੮.੧) ਪᜃ�ੋਗਰਾਮ ਿਕਵੇਂ ਉਤਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇੰਨਸਟਾਲ ਕਰੀਏ?
੮.੨) ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ?

੯) ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਿਵਚ ਮੁਫ਼ਤ 'ਓਪੇਰਾ ਿਮੰਨੀ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ᐀ੀਏ।
੯.੧) Samsung Galaxy Ace 2 GTI8160 (Android 2.3.6)
੯.੨) HTC Desire HD A9191 (Android 2.3.5)
੧੦) ਿਵੰਡੋਜ਼ 8 ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨੋਕੀਆ ਲੂਮੀਆ 520, 720, 920 ਆਿਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ।
੧੦.੧) My Keybo Plus Free
੧੦.੨) Type Punjabi
੧.੧.੧) iTunes Links: 'Punjabi Gurmukhi Keyboard Extension' by Hardeep Mann
13.03.2015 - Punjabi Gurmukhi - First Look

iTunes.Apple.com Links: 'Punjabi Gurmukhi Keyboard Extension' by Hardeep Mann

੧.੨.੧) 'ਇਕ ਜੱਟ ਜਥੇ' ਵਲੋਂ ਇ怅ਿਤਹਾਰ-ਮੁਕਤ ਮੁਫ਼ਤ 'ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡਸ ਪਰੋ' ਐਪ
(ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਖਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ - 'ਿਕਉਂਿਕ' ਲਈ 'ਕੳਕ' ਿਲਖੋ)

48 Min - Part 2 iOS APP - Punjabi Keyboards Pro with Dictionary & More Rs ...

ਐਪਲ ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ
'Punjabi Keyboards Pro' by
JattSite.com

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

ਐਪ ਮਦਦ ਸਫ਼ਾ

iOS App 'Punjabi Keyboards Pro'
Making of iOS App 'Punjabi
Keyboards Pro'

'Punjabi Keyboards Pro' Support Page

੧.੨.੨) 'ਇਕ ਜੱਟ ਜਥੇ' ਵਲੋਂ ਇ怅ਿਤਹਾਰ-ਮੁਕਤ ਮੁਫ਼ਤ 'ਪੰਜਾਬੀਕੀਬੋਰਡਸ' ਐਪ
After iPhone upgrade (iOS 6) Free App PunjabiKeyboards doesn't work (faile...

ਐਪਲ ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

ਐਪ ਮਦਦ ਸਫ਼ਾ

PunjabiKeyboards by
JattSite.com

Making of Free iPhone App
'Punjabi Keyboards'

PunjabiKeyboards Support Page

੧.੨.੩) ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ 'Punj*abi Editor' ਰੋਮਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ-ਕੀਬੋਰਡ ਰਾਹੀ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਿਵਧੀ ਨਾਲ
ਿਲਖੀਏ।
TEST - Free iPhone App Punj*bi Editor, Keyboard - 23 Min Video by JattSite.com Hardeep Singh Mann

ਐਪਲ ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

Punj*abi Editor by Jatinder Pal
Nijjar

Free App = Roman to Punjabi, Punjabi Keyboard

੨.੧) ਲੋਲੀਪੋਪ ਬਨਾਮ ਐਡᜃ�ਾਇਡ 5.0.2 ਅਪਡੇਟ Xperia Z, Z1, Z2 ਅਤੇ Z3 ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ
ਿਕ ਿਸਰਫ਼ ਕੰਿਪਊਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ੁ怅ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਿਕ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ
ਪੂਰੀ ਤਰ᐀Ă ਪੜ᐀ ਅਤੇ ਿਲਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Punjabi Unicode Android 5, Lollipop in Sony Xperia Z Show, Write

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

ਸੋਨੀ ਬਲੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ

Android 5.0, Lollipop for Xperia Z

Android 5.0, Lollipop rolls for the Xperia Z Series

Series

੨.੨) ਿਜਹੜੇ ਐਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ (ਸੋਨੀ) ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ᐀ਦੇ, ਉਨ᐀Ă ਿਵੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ UC Browser New Year
Version ਭਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਿਦਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਿਤੰਨ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ MultiLing Keyboard,
MyAlpha, Punjabi Keyboard plugin ਭਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਖੀ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Free App - UC Browser New Year Version, MultiLing Keyboard, MyAlpha, plugin HD

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

UC Browser New Year Version
• ucweb.com

Free App  UC Browser New Year Version

MultiLing Keyboard by Honso

Multiling Keyboard (new beta) + Plugin

Multiling Keyboard (new beta)

MultiLing Keyboard for Android 2.1 and
up

• M K (new beta)  VIDEO

ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

Android Phones and
Devices

੩.੧) ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਮਲਟੀਿਲੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਐਪ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਸੱਧਾ ਿਲਖੀਏ।

39 Min V HD - Free MultiLing Keyboard Gurmukhi for Android 2.1 & up, SamsungGalaxyAce GT-S5830i

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

Multiling Keyboard (new beta)

Multiling Keyboard (new beta) + Plugin

• M K (new beta)  VIDEO
MultiLing Keyboard by Honso

MultiLing Keyboard for Android 2.1 and
up

ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?
Android Phones and
Devices

੩.੨.੧) ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਦੇ 'ਮੁਫ਼ਤ ਮਲਟੀਿਲੰਗ ਕੀਬੋਰਡ ਐਪ' ਿਵਚ 'ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ 怅ਬਦ ਭੰਡਾਰ' (ਪਲੱਗ-ਇਨ)
ਭਰੀਏ।
1/2 Plugin ਪੰ ਜਾਬੀ Punjabi for Android Version 1.6 and up - Free MultiLing Keyboard - HD

੩.੨.੨) 'ਮੁਫ਼ਤ ਪੰਜਾਬੀ 怅ਬਦ ਭੰਡਾਰ' (ਪਲੱਗ-ਇਨ) ਿਵਚ ਆਪਣੇ 怅ਬਦ ਭਰੀਏ ਅਤੇ ਿਬਨ᐀Ă ਿ怅ਫ਼ਟ ਦੱਬੇ ਿਲਖੀਏ।

2/2 'Plugin Punjabi' Andorid Free App - Add Word, 2nd Group Characters type without Shift-Press - HD

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

Plugin ਪੰਜਾਬੀ Punjabi by Honso

Plugin ਪੰਜਾਬੀ Punjabi by Honso

Android Phones and
Devices

੩.੩) ਮੁਫ਼ਤ 'ਮਾਈਅਲਫ਼ਾ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ, ਲਗĂ-ਮਾਤਰਾਵĂ ਚਾਲੂ ਕਰੋ।
'MyAlpha' Andorid Free App for Show PUNJABI Keyboard with 'MultiLing Keyboard' App - HD

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

MyAlpha  Honso

MyAlpha for Unicode Font

Android Phones and
Devices

੪) ਿਜਨ᐀Ă ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨĂ ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਨਹੀਂ ਪੜ᐀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ 'ਪੀਕੋਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ' ਇੰਸਟਾਲ
ਕਰਕੇ ਪੜ᐀ ਸਕਦੇ ਹਨ।
'Peacock Browser' Andorid Free App supporting Indian languages Unicode ...

ਐਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਿਕਹੜੇ ਹਨ?

'Peacock Browser' BeSafeSoft

'Peacock Browser' for Indian Unicode

Android Phones and
Devices

੫) ਗੈਲਕਸੀ S2 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਦੀЉ ਿਸਹਾਰੀЉ ਿਕਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰੀਏ?
Samsung Galaxy S2 GT I9100 ਿਵਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2.3.5 ਅਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ ਿਸਹਾਰੀЉ, ਅੱਧੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ 'ਪੈਰ ਿਬੰਦੀ ਅੱਖਰ' ਿਵਚ 'ਪੈਰ-ਿਬੰਦੀ' ਸਹੀ
ਨਹੀਂ ਿਦਸਦੀ। ਪਰ ਅਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਅਪਡੇਟ 4.0.3 ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸਹਾਰੀЉ ਸਹੀ ਿਦਸਦੀЉ ਹਨ।

Punjabi Unicode: SamsungGalaxyAce GT-S5830i vs SamsungGalaxy SII GT-I9100 Updated Siahri OK

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

ਹੋਰ ਿਲੰਕ (ਸਾਰੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?)

SamsungGalaxyAce GTS5830i vs SamsungGalaxy

Steps to Update with Official Indian ICS 4.0.3

SII

Firmware

੬) ਨੋਕੀਆ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈ ੱਟ ਫ਼ੋਨ ਿਵਚ ਮੁਫ਼ਤ 'ਓਪੇਰਾ ਿਮੰਨੀ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ᐀ੀਏ।
Nokia E5 ਿਵਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਡੱਿਬЉ ਿਵਚ ਿਦਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ Opera Mini 6.1 ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ ਇੰਨਸਟਾਲ ਅਤੇ ਸੈਿਟੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ᐀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi Unicode (Asian languages) Support in Opera MINI 6.1 in Nokia E5 Mobile - HD - JattSite.com

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ
Opera Mini 6.1 in Nokia E5 for Punjabi Unicode

੭) BlackBerry Torch 9800 ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਐਪ 'ਜਪਜੀ ਸਾਿਹਬ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ᐀ੀਏ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ
Read Punjabi Unicode with 'Japji Sahib App' in BlackBerry Torch 9800

੮.੧) ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ?

Punjabi Keyboard for iOS 5

੯) ਐਂਡᜃ�ਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਿਵਚ ਮੁਫ਼ਤ 'ਓਪੇਰਾ ਿਮੰਨੀ' ਐਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ᐀ੀਏ।
ਂ 々ਾਇਡ 2.3.6 ਅਪਰੇਿਟੰਗ ਿਸਸਟਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਡੱਿਬЉ ਿਵਚ ਿਦਸਦੀ ਹੈ।
੯.੧) Samsung Galaxy Ace 2 GTI8160 ਿਵਚ ਐਡ
ਪਰ ਤੁਸੀਂ Opera Mini 7.0 ਐਪ ਇੰਨਸਟਾਲ ਅਤੇ ਸੈਿਟੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਪੜ᐀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjabi Unicode with Opera Mini 7.0 App in Samsung Galaxy Ace 2 GT-I8160 (Andorid 2.3.6) HD Video

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ
Opera Mini 7.0 in Samsung Galaxy Ace 2 GTI8160 (Andorid 2.3.6)

੯.੨) HTC Desire HD A9191 ଅ ਿਤੰਨ ਵਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ Andorid 2.3.5 ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਿਡੱਿਬЉ ਿਵਚ ਿਦਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ
Opera Mini 7.0 ਐਪ ਇੰਨਸਟਾਲ ਅਤੇ ਸੈਿਟੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਪੜ᐀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

HTC Desire HD A9191 (Android 2.3.5): Punjabi Unicode with Opera Mini 7.0 App HD Video

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ
Opera Mini 7.0 in HTC Desire HD A9191 (Andorid 2.3.5)
੧੦) ਿਵੰਡੋਜ਼ 8 ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਿਜਵੇਂ ਿਕ ਨੋਿਕਆ ਲੂਮੀਆ 520, 720, 920 ਆਿਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪ ਕਰੀਏ।

੯.੧) My Keybo Plus Free

ਿਵਡੋਜ਼ ਫ਼ੋਨ ਿਲੰਕ

ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੋਟੋ ਐਲਬਮ ਿਲੰਕ

My Keybo Plus Free

Windows Phone: Nokia Lumia 520

ਬਲੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਲੰਕ

ਿਵਡੋਜ਼ ਫ਼ੋਨ ਿਲੰਕ

ਵਰਚੁਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਬੋਰਡ

KalerComputer.blogspot.in 
Nokia Lumia 520

Windows Phone  Type Punjabi

Branah.com  Virtual Punjabi Keyboard

ਿਲੰਕ ਸਾਰਣੀ: ਕੰਿਪਊਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਚ ਿਕਵੇਂ
ਿਲਖੀਏ?
ਮੈਕ ਤੇ ਗੁ ਰਮੁਖੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਿਵਚ ਿਕਵੇਂ ਿਲਖੀਏ?

ਿਲੰਕ ਆਈਫਰੇਮ: ਲਾਹੇਵੰਦ ਿਲੰਕ ਸੰਗᜃ�ਿਹ
ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ: ਪੰਜਾਬੀ ਯੂ ਨੀਕੋਡ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 5abi.com ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ।

info@jattsite.com

