
 

 

Sample of Decorative Gurmukhi Unicode 
fonts by Dr. Kulbir S Thind: 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਅਨੰਦ, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠ ਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ 
ਲ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 1234567890 ABCD efghi 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਫ ੈਂਸੀ, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢ 
ਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ Akaash Fancy 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਫ ੈਂਸੀ2, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠਡ ਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਫ ੈਂਸੀ3, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝ 
ਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਫ ੈਂਸੀ4, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਫ ੈਂਸੀ5, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ 
ABCD efghijklmnopqrstuvwxyz 12345 



 

 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਫ ੈਂਸੀ6, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ 
ABCD efghijklmnopqrstuvwxyz 1234567 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਫ ੈਂਸੀ7, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ 
ABCD efghijklmnopqrstuvwxyz 123456789 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਸ ੁੰਦਰ, 36P: ਕਖਗ 
ਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ 
ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ ੧੨ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਸ ੁੰਦਰ-ਬੋਲਡ, 36P: 
ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ੧ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਅਨੋਖੀ, 24P: ਕਖਗਘ 
ਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫ 



 

 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਅਨੋਖੀ2, 36P: ਕਖ 
ਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ 
ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼। 
੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 12345678 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਅਨੋਖੀ3, 36P: 
ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦ 
ਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ 
ਲ਼। ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 12345 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਮੋਹਨੀ, ਸਾਈਜ਼ 
36P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡ 
ਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ 



 

 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਮੋਹਨੀ ਸਟਰਾਈ-
ਪਡ, 24P: ਕਖਗਘ ਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ੧੨੩੪੫੬੭  
੮੯੦ ਸਤਿ ਸਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।  

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਸਟਰਾਈਪਡ, 36P: 
ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥ 
ਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ 
ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਉਭਰੀ, ਸਾਈਜ਼ 24 ਪੋਆਇੰਟ: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ 
ਫ਼ਲ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 123456789 ABCabcd 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਰੇਜ਼ਡ, ਸਾਈਜ਼ 24 ਪੋਆਇੰਟ: ਕਖ ਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ 
ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 1234567890 ABC 



 

 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਐਲੀਗ ੈਂਟ ਉਭਰੀ, ਸਾਈਜ਼ 
30 ਪੋਆਇੰਟ: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠ 
ਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ 
ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 123456789 
ABCDabcdefghijklmnopqrstuvwx 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਐਲੀਗ ੈਂਟ ਰੇਜ਼ਡ, ਸਾਈਜ਼ 30 
ਪੋਆਇੰਟ: ਕਖ ਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ 
ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ 
੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 1234567890 ABCDE 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!?: 
ਫਾਂਟ ਅੰਬਰ-ਕਲਮੀ, ਸਾਈਜ਼ 24 ਪਆੋਇੰਟ: ਕਖ 
ਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ 
ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 



 

 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਛਬੀ, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜ 
ਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵ 

ਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 123 AB 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਛਬੀ2, 24P: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜ ਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ 
ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦  

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਛਬੀ3, 24P: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜ ਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ 
ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 
1234567890 ABCDEFGHIJK lmno 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਛਬੀ4, 24P: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜ ਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ 
ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦  

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਛਬੀ5, 24P: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ 
ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦  



 

 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਛਬੀ6, 24P: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ 
ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦  

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਛਬੀ7, 24P: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ 
ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 
ABCDEFGHabcdefghijkl 123456 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਪਲੰਪ, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠਡ ਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ 
੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 1234567890 Plump 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਕਰਵੀ, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠ 
ਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ ੧੨੩ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਫਲੱਫੀ, 24P: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡ ਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ 
ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 
1234567890 Fluffy ABCdefgh 



 

 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਸਟਰਾਏਟੱਡ, 36P: 
ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥ  
ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਹਥਵਾਲੀ, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਚਿਬੀ, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡ 
ਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ ੧੨੩੪੫ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਐਲੀਗ ੈਂਟ, ਸਾਈਜ਼ 24 P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜ 
ਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਐਲੀਗ ੈਂਟ-ਬਲੋਡ, ਸਾਈਜ਼ 24P: ਕਖਗ 
ਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼  

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਐਲੀਗ ੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ 24 P: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਐਲੀਗ ੈਂਟ ਮੀਡੀਅਮ-ਬੋਲਡ 24P: ਕਖ 
ਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯ 



 

 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਵਵੇੀ, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ 
ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ ੧੨੩੪੫੬੭੮ 
੯੦ 1234567890 ABCDEF abcdefghiklmn 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼-ਭਿਨ, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ 
ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ ੧੨੩੪੫੬੭ 
1234567890 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਸਕੁਏਰਿਸ਼, 24P: ਕਖਗਘਙ ਚਛਜਝਞ 
ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ 
ABCDEFGHI abcdefghijklm 1234567890 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਸਕੁਏਰਿਸ਼-ਬੋਲਡ, 24P: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ 
ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼। ॥ ੧੨੩੪੫੬੭੮੯੦ 1234567890 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਵਖਰੀ, 36P: ਕਖਗ 
ਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ 
ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ 



 

 

ਫਾਂਟ ਅਕਾਸ਼ ਵਖਰੀ ਟੂ, 36P: ਕਖ 
ਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧ 
ਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ਫ਼ਲ਼ 
ਫਾਂਟ ਅੰਬਰ-ਨੀਓਨ, ਸਾਈਜ਼ 24 ਪੋਆਇਟੰ: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ 

ਫਾਂਟ ਅੰਬਰ-ਔਟਲਾਈਂਡ, ਸਾਈਜ਼ 24 ਪਆੋਇੰਟ: ਕਖ 
ਗਘਙ ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ 

ਫਾਂਟ ਅੰਬਰ-ਰੇਜ਼ਡ, ਸਾਈਜ਼ 24 ਪੋਆਇੰਟ: ਕਖਗਘਙਚ 
ਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ਜ਼ 

ਫਾਂਟ ਅੰਬਰ-ਛੈਡੋ, ਸਾਈਜ਼ 24 ਪੋਆਇੰਟ: ਕਖਗਘਙਚ 
ਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ਗ਼ 

ਫਾਂਟ ਅੰਬਰ-ਉਬਰੀ, ਸਾਈਜ਼ 24 ਪੋਆਇੰਟ: ਕਖਗਘਙ 
ਚਛਜਝਞ ਟਠਡਢਣ ਤਥਦਧਨ ਪਫਬਭਮ ਯਰਲਵੜ ਸ਼ਖ਼ 
 


