
ਕਦਰੀ ਪੁਸਤਕ ਸਟੋਰ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੁਸਤਕ  ਦੀ ਸੂਚੀ
ਲੜੀ ਨੰ. ਕੋਡ ਨੰ. ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾ/ਅਨੁਵਾਦਕ/ਸੰਪਾਦਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁਸਤਕ  

ਦੀ ਿਗਣਤੀ
ਕੀਮਤ ਸਾਲ

1 181 ਆਲੋਚਨਾਤਮ ਿਨਬੰਧ ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਿਹੰਦੀ 10 4.3 1970
3 355 ਪੰਜਾਬੀ ਪਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 37 20.75 1991
4 357 ਚੋਣਵੀ ਪਸ਼ਾਸਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 123 1.7 1969
6 472 ਸ਼ੋਭਾ ਿਸੰਗਾਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ, ਈਸਰ ਿਸੰਘ ਤਾਨ ਅਨੁ. ਿਹੰਦੀ 6 2.15 1980
7 479 ਕਵੀ ਿਮਗਦਰ ਤਥਾ ਉਨ ਕੀ ਰਚਨਾ ਪੇਮ 

ਿਪਓਿਨਧੀ ਕਾ ਿਵਸ਼ੇਸ ਅਿਧਐਨ
ਡਾ. ਈਸਵਰ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਿਹੰਦੀ 53 10.55 1977

8 492 ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ-6 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ, ਮਹੀਪ ਿਸੰਘ ਡਾ., ਪੇਮ 
ਭੂਸ਼ਨ ਗੋਇਲ ਅਨੁ.

ਿਹੰਦੀ 30 11.2 1978

9 508 ਸੁਤੰਤਰ ਿਹੰਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾ 
ਤੁਲਨਾਤਿਮਕ ਅਿਧਐਨ (1947-65)

ਮਹਦਰ ਕੁਮਾਰ ਢ ਗਰਾ ਿਹੰਦੀ 27 9.85 1978

10 514 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ ਨੱਥਾ ਿਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਹਿਰੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ 65 15.2 1977

11 568 ਿਹੰਦੀ ਕੇ ਇਿਤਹਾਸਕ ਨਾਟਕ ਕੀ ਮੂਲ ਭੂਤ 
ਪਿਵਰਤੀਆਂ

ਨਵਰਤਨ ਕਪੂਰ (ਡਾ) ਿਹੰਦੀ 13 19.2

12 591 ਰੁਮਾਨੀ-ਪੰਜਾਬੀ-ਇੰਗਿਲਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਿਰਸ਼ੀ, ਡਬਿਲਯੂ.ਆਰ ਰੁਮਾਨੀ-ਪੰਜਾਬੀ-
ਅੰਗਰੇਜੀ

135 22.3 1980

13 595 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ ਨੱਥਾ ਿਸੰਘ ਜੱਗੀ, ਹਿਰੰਦਰ ਕੌਰ (ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ 70 2.7 1980

14 621 ਐਸ.ਐਸ. ਚਰਨ ਿਸੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਰਚਨਾਵਲੀ 
(ਵਾਰਤਕ)

ਐਸ.ਐਸ. ਚਰਨ ਿਸੰਘ ਐਸ.ਐਸ.ਅਮੋਲ 
(ਸੰਪਾ.)

ਪੰਜਾਬੀ 17 18.45 1981

16 684 ਬਾਵਾ ਬੁੱ ਧ ਿਸੰਘ ਰਚਨਾਵਲੀ ਿਜਲਦ-1 
(ਆਲੋਚਨਾ)

ਡਾ. ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕੋਹਲੀ (ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ 73 19.5 2000

17 692 ਿਹੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਪਿਨਆਸ ਸਾਿਹਤ ਏਕ 
ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਨੁਸ਼ੀਲਨ

ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਭਾਟੀਆ ਿਹੰਦੀ 438 13.8 1983

18 706 ਬੈਿਬਟ ਿਸੰਕਲੇਅਰ ਲੇਿਵਸ ਪੰਜਾਬੀ 59 13.1
19 715 ਗਿਹ ਿਵਿਗਆਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ) ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 26 11.25 1983
20 716 ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਿਵਅਕਤੀਤਵ ਿਕਤਤਵ ਏਵੰ 

ਿਚੰਤਨ
ਿਬਜਨਾਥ ਗਰਗ (ਡਾ) ਿਹੰਦੀ 281 13.5 1983

21 733 ਸ਼ੀ ਿਕਸ਼ਨ ਸਾਿਹਤ ਿਸੰਧੂ ਸਾਧੂ ਅਮੀਰ ਦਾਸ (ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜੱਗੀ ਿਹੰਦੀ 335 9.5 1984
22 742 ਪੰਜਾਬ ਮ ਰਿਚਤ ਸਤਸਈ ਸਾਿਹਤ ਕਾ 

ਸਾਸ਼ਤਰੀਯ ਅਿਧਐਨ
ਓਮ ਪਕਾਸ ਆਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ (ਡਾ) ਿਹੰਦੀ 286 11.2 1983



23 763 ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਓ ਕੇ ਪਰੀਪੇਕਸ਼ 
ਮ ਕਵੀ ਗਵਾਲ ਕੇ ਕਵਿਤਵ ਕਾ ਅਿਧਐਨ

ਦੇਵਦਰ ਿਸੰਘ ਿਵਿਦਆਰਥੀ (ਡਾ.) ਿਹੰਦੀ 177 72.5 1983
24 775 ਚਾਨਣ ਕੜਾ ਿਕਨਾਰੇ ਨਿਰੰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 279 5 1985
25 805 ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਿਵਕਾਸ ਡਾ. ਨਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਕਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ 12 26.3 1988
26 807 ਪੰਜਾਬੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ ਿਜਲਦ-2 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 371 40.95 1988
27 809 ਲੀਜਡ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਿਜਲਦ-3 ਟਪਲ, ਆਰ.ਸੀ. ਅੰਗਰੇਜੀ 30 25.6 1989
28 828 ਪਿਵੱਤਰ ਪਾਪੀ (ਉਰਦੂ) ਨਾਨਕ ਿਸੰਘ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਨਭਵੀ (ਅਨੁ.) ਉਰਦੂ 256 10.1 1988
29 829 ਲੋਹਗੜ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸਿਹਰਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 216 12.2 1988
30 837 ਮੋਹਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਤਥਾ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਕੀ 

ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਿਧਐਨ
ਕਾਰ ਪਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਿਹੰਦੀ 68 128 1991

31 840 ਗੁਰਬਾਣੀ ਮ ਸਮਾਿਜਕ ਚੇਤਨਾ ਊਸਾ ਵੋਹਰਾ ਡਾ. ਿਹੰਦੀ 79 14.1 1989
32 847 ਿਹਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬ- 2 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਅੰਗਰੇਜੀ 110 59.5 1989
33 850 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਵਜੈ-3 ਸੰਤ ਰੇਨ (ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਗੁਪਤਾ, ਸਾਰਦਾ 

ਗ ਧੀ ਅਨੁ
ਿਹੰਦੀ 233 28 1989

34 852 ਲੀਜਡ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਿਜਲਦ-1 ਟਪਲ, ਆਰ.ਸੀ. ਅੰਗਰੇਜੀ 44 32.8 1988
35 855 ਲੋਿਹ ਕਲਮ, ਜੋਸ ਮਲਿਸਆਨੀ ਉਰਦੂ 413 19.3
36 856 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਉਰਦੂ ਅਫਸਾਨ ਉਰਦੂ 154 15.2 1989
37 864 ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਿਜਲਦ-3 ਪੰਜਾਬੀ 41 77.4
38 868 ਿਮਛ ਕਿਟਕ (ਡੀ) ਸ਼ੂਿਦਕ (ਿਵੱਿਦਆ ਭਾਸ਼ਕਰ ਅਰੁਣ ਅਨੁ.) ਪੰਜਾਬੀ 55 20
39 870 ਨਾਵਲ ਕਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨਰੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 197 42 1988
40 871 ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਹੁਜਾ ਕੇ ਪਤੀਿਨਧ ਇਕ ਗੀ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਆਹੂਜਾ (ਡਾ.) ਿਹੰਦੀ 193 18.7 1989
41 874 ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਪੀਸ ਐਡਂ ਵਾਰ ਐਸ.ਐਸ.ਥੋਰਬਰਨ ਅੰਗਰੇਜੀ 65 77 1990
42 878 ਪੰਜਾਬ ਐਡਂ ਿਦੱਲੀ ਇਨ 1857 ਿਜਲਦ-1 ਕੇਵ-ਬਰਾਉਨ, ਰੈਵ.ਜੇ ਅੰਗਰੇਜੀ 66 71 1989
43 879 ਿਹੰਦੀ ਕਥਾ ਸਾਿਹਤਯ ਮ ਅਸਿਤਤਵਵਾਦ ਕਾ 

ਸਰੂਪ 
ਉਮੇਸ ਜੈਨ (ਡਾ.) ਿਹੰਦੀ 135 120 1991

44 888 ਮੈਕਸੀਕੋ ਇੰਦਰ ਨਾਥ ਚਾਵਲਾ, ਪੋ ਪੰਜਾਬੀ 106 7 2001
45 901 ਮੈਟਕਾਫ ਿਮਸ਼ਨ ਟੂ ਲਾਹੌਰ; 1808 ਈ. 

ਮੋਨਗਾਫ ਨੰ
ਿਵਕਟਰ ਜੀ. ਿਕਰਨਨ ਅੰਗਰੇਜੀ 140 18 1989

46 922 ਸੁਤੰਤਰ ਿਹੰਦੀ ਨਾਟਕ ਸਾਿਹਤਯ ਮ ਿਵਅੰਗ ਸ ਤਾ ਲ ਬਾ (ਡਾ.) ਿਹੰਦੀ 317 22.7 1989
47 926 ਸਰ ਜੋਹਨ ਲੋਿਗਨ ਐਡਂ ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਲੇਡੀ ਲੋਿਗਨ ਅੰਗਰੇਜੀ 155 105 1989
48 927 ਲੇਡੀ ਲੋਿਗਨ ਰੀਕੂਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ (1820-1904) ਈ.ਡਲਹੋਜੀ ਲੋਿਗਨ ਅੰਗਰੇਜੀ 100 55 1989
49 941 ਕੀਨੀਆ ਡਾ. ਸਵਰਨਜੀਤ ਮਿਹਤਾ ਪੰਜਾਬੀ 75 5.6 1990
50 953 ਦੀ ਗੇਟ ਿਹਊਮਿਨਸਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਿਗੰਦਰਾ ਿਸੰਘ (ਸਰ), ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ 

ਰਾਜਾ ਸਰ
ਅੰਗਰੇਜੀ 105 44 1988

51 962 ਅਮਰ ਕਥਾ ਗੁਲਜਾਰ ਿਸੰਘ ਸੰਧੂ (ਇੰਦੂ ਬਾਲੀ ਡਾ. 
ਅਨੁ

ਿਹੰਦੀ 69 26 1989
52 963 ਸੂਰ ਰਚਨਾਵਲੀ ਭ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 67 69 1989
53 969 ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਔਰ ਉਨਕੀ ਿਹੰਦੀ 

ਸਾਿਹਤਯ ਕੋ ਦੇਨ
ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਲਵਾਨ ਡਾ. ਿਹੰਦੀ 361 113 1989

54 1000 ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੂਬਾ ਿਸੰਘ, ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ (ਅਨੁ.) ਿਹੰਦੀ 23 8.9 1991
55 1006 ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਰਵੋਤਮ ਿਹੰਦੀ ਕਿਵਤਾ-1986 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਿਹੰਦੀ 98 8.2 1991



56 1008 ਮਿਹਮਾ ਪਕਾਸ਼ ਿਜਲਦ-2 ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ (ਡਾ. ਭਗਤ ਿਸੰਘ ਬੇਦੀ ਅਨੁ ਿਹੰਦੀ 391 138 1989
57 1016 ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ ਸੇਸ਼ਠ ਿਹੰਦੀ  ਇਕ ਗੀ-1987 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਿਹੰਦੀ 184 28 1990
58 1017 ਪੰਜਾਬੀ ਐਡਂ ਿਦੱਲੀ ਿਜਲਦ-2 ਐਲ.ਐਫ.(ਜੇ ਕੇਵ ਬਰਾਉਨ) ਅੰਗਰੇਜੀ 228 69 1991
59 1023 ਕੁਲਯਾਿਤ ਜੋਸ਼ ਮਲਿਸਆਨੀ ਲੱਭੂ ਰਾਮ ਜੋਸ ਮਲਿਸਆਨੀ ਉਰਦੂ 377 22.7
60 1025 ਇਹ ਪੱਥ ਬੰਧੂ ਸੀ ਨਰੇਸ਼ ਮਿਹਤਾ, ਲੇ. (ਧਰਮਪਾਲ ਿਸੰਗਲ 

ਅਨੁ
ਪੰਜਾਬੀ 118 24.5 2000

61 1029 ਸਪੇਨ ਡਾ. ਜੀ.ਬੀ.ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 196 4.8 1991
62 1030 ਿਦਲ ਦਿਰਆ ਸੁਿਰੰਦਰ ਿਸੰਘ ਨਰੂਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 790 7.1 1991
63 1037 ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਲਾ ਸਮਸ਼ੇਰ ਿਸੰਘ ਅਸ਼ੋਕ, ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ 

ਅਟਾਰੀ
ਪੰਜਾਬੀ 11 14.25 1991

64 1042 ਸੰਪੂਰਨ ਗ ਧੀ ਰਚਨਾਵਲੀ-10 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 258 32.55 2000
65 1043 ਰਾਣਾ ਸੂਰਤ ਿਸੰਘ ਦੀ ਸੁਹਜਾਤਮਕ ਕਲਾ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ (ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਦੀ 

ਰਚਨਾ
ਪੰਜਾਬੀ 34 25.1 1991

66 1044 ਪੌਣਾ ਲਏ ਉਡਾਇ ਿਜਲਦ-1 (ਸ) ਮਾਰਗੇਟ ਿਮਸ਼ੈਲ (ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ 
ਅਰਸ਼ੀ ਅਨੁ

ਪੰਜਾਬੀ 44 35.9 1991
67 1045 ਪੌਣਾ ਲਏ ਉਡਾਇ ਿਜਲਦ-2 (ਸ) ਮਾਰਗੇਟ ਿਮਸ਼ੈਲ (ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ 

ਅਰਸ਼ੀ ਅਨੁ
ਪੰਜਾਬੀ 119 36.55 1991

68 1045 ਪੌਣਾ ਲਏ ਉਡਾਇ ਿਜਲਦ-2 (ਡ) ਮਾਰਗੇਟ ਿਮਸ਼ੈਲ (ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਿਸੰਘ 
ਅਰਸ਼ੀ ਅਨੁ

ਪੰਜਾਬੀ 18 51.3 1991
69 1046 ਸ਼ੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ-9 ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ 22 58.4 1991
70 1053 ਸੰੁਨਾ ਘਰ ਿਜਲਦ-1 (ਸ) (Black House) ਚਾਰਲਸ ਿਡਕਨਜ਼ (ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਅਨੁ.) ਪੰਜਾਬੀ 7 30.2 1995
71 1057 ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਬਾ ਸੀ ਚੰਦ ਔਰ ਉਦਾਸੀ 

ਸੰਪਰਦਾਇ
ਈਸ਼ਰ ਿਸੰਘ ਨਾਰਾ (ਿਗਆਨੀ) ਿਹੰਦੀ 374 105 1990

72 1061 ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਾ-2 ਭਾਈ ਬਚਨ ਿਸੰਘ ਸੇਖਵਾ (ਿਗਆਨੀ), ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ 28 71 1992
73 1064 ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਟੀਕਾ-4 ਭਾਈ ਬਚਨ ਿਸੰਘ ਸੇਖਵਾ (ਿਗਆਨੀ), ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ 24 66 1992
74 1073 ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ 12 ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ 71 60 1993
75 1074 ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ 14 ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ 10 57 1992
76 1081 ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਸਾਿਨਟ ਭਗਵਾਨ ਿਸੰਘ ਮੈਨੀ ਅਨੁ., (ਸੋਧ ਪੋ. 

ਿਨਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ
ਪੰਜਾਬੀ 123 22 1993

77 1084 ਮੁਲਤਾਨੀ ਗਲਾਸਰੀ ਬਰਾਈਨ, ਈ.ਓ. ਅੰਗਰੇਜੀ 175 69 2001
78 1089 ਰਾਮਗੀਤ ਿਬਜ ਲਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਪੋ. ਪੰਜਾਬੀ 187 15 1993
79 1095 ਗੀਅਰਸਨ ਆਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਅਰਸਨ, ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਅੰਗਰੇਜੀ 223 71 1993
80 1104 ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 1247 16
81 1105 ਲਗਰ ਨਵਰਾਹੀ ਘੁੰ ਿਗਆਣਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 187 12 1995
82 1108 ਬੁਲਗਾਰੀਆ ਪੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਿਚੱਬ ਪੰਜਾਬੀ 145 12
83 1116 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਿਹਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ 624 14 1995
84 1119 ਸਰਬਕਲਾ ਪੀਤਮ ਿਸੰਘ ਸਫੀਰ ਪੰਜਾਬੀ 65 15 1995
85 1120 ਚੋਣਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਮ ਪਕਾਸ਼ ਪੇਮ ਪਕਾਸ ਪੰਜਾਬੀ 69 20 1995
86 1122 ਯਾਦ  ਦੇ ਪੰਛੀ ਪੰਜਾਬੀ 239 10
87 1133 ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ-1991 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 36 24
88 1138 ਸਵਾਰੀ ਅੱਡੇ ਆਤਮ ਹਮਰਾਹੀ, ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 9 10 1995



89 1143 ਕਰੁਣਾ ਦੀ ਛੋਹ ਮਗਰ ਜਸਵੰਤ ਿਸੰਘ ਨਕੀ ਡਾ. ਪੰਜਾਬੀ 1386 8 1995
90 1146 ਚੋਣਵ  ਕਿਵਤਾ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 61 19
91 1151 ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ (1989-90) ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 182 31
92 1153 ਬੈਡਿਮੰਟਨ ਆਰ. ਕੇ. ਸੇਠ ਪੰਜਾਬੀ 19 10 1995
93 1168 ਲੇਖਨੀ ਕਾ ਚਮਤਕਾਰ ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 31 28 1997
94 1174 ਰੈਫਰੀਜੈਰੇਟਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਿਸੰਘ ਧੀਰ ਪੰਜਾਬੀ 12 8 1995
95 1180 ਫਾਊਸਤ (ਸ) ਗੈਟੇ (ਸੰਤ ਿਸੰਘ ਸੇਖ ਅਨੁ.) ਪੰਜਾਬੀ 8 25 1995
96 1188 ਸੰੁਨਾ ਘਰ ਭਾਗ-2 (ਸ) (Black House) ਚਾਰਲਸ ਿਡਕਨਜ਼ (ਦਲੀਪ ਿਸੰਘ ਅਨੁ.) ਪੰਜਾਬੀ 189 30 1995
98 1190 ਜਲਤੇ ਿਕ  ਹੋ ਗੌਤਮ (ਿਜੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲ) ਪਭਜੋਤ ਕੌਰ (ਘਨਿਸਆਮ ਰੰਜਨ ਅਨੁ.) ਿਹੰਦੀ 705 12 1995
99 1191 ਡਾਚੀ ਸਰੂਪ ਦਾਸ ਭੱਲਾ ਿਹੰਦੀ 331 134.25 1995

100 1194 ਸਰਵੋਤਮ ਪੰਜਾਬੀ ਿਨਬੰਧ (1987-88) ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 586 19 1995
101 1206 ਿਚੱਤਰਲੇਖਾ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 140 22 2005
102 1208 ਸਿਚੱਤਰ ਪਾਇਮਰੀ ਕੋਸ਼ ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 5212 98 1995
103 1210 ਹਰੀਆ ਰਾਗਲੇ ਹਰਨਾਮ ਦਾਸ ਸਿਹਰਾਈ ਪੰਜਾਬੀ 35 14
104 1215 ਬੀਸਵ  ਸਤੀ  ਿਕਸ਼ਨ ਕਥਾ ਕਾਵਯ ਡਾ. ਪੁਸ਼ਪਪਾਲ ਿਸੰਘ ਿਹੰਦੀ 511 26 1994
105 1216 ਨਰੇਿਟਵ ਆਫ਼ ਦੀ ਸੈਿਕੰਡ ਿਸੱਖ ਵਾਰ ਜੋਸਫ ਥੈਕੁਵੇਲ ਅੰਗਰੇਜੀ 461 19.46 1987
106 1217 ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-10 ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ 808 60 1993
107 1218 ਿਸਧ ਤ ਪੀਿਖਆ ਪਰਚੇ ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 10 9 1995
108 1227 ਦੂਰ ਨੜੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੇਮ ਿਸੰਘ ਪੇਮ ਪੰਜਾਬੀ 64 12 1995
109 1229 ਬਰਮਾ (ਿਮਆਂਮਾਰ) ਸਿਤੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਟੀਆ ਪੰਜਾਬੀ 7 12 1996
110 1233 ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਪੀ.ਡੀ.ਗੁਣੇ ਡਾ. ਪੰਜਾਬੀ 68 44 2001
111 1234 ਮਹਾਤਮਾ ਗ ਧੀ ਮੁਬਾਰਕ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 8554 12 1995
112 1235 ਪਤੀਿਨਧ ਹਾਸ ਿਵਅੰਗ ਲੇਖ- ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ 

ਦਾਤਾ
ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਦਾਤਾ, ਸੁਰੇਸ ਸੇਠ ਅਨੁ. ਿਹੰਦੀ 1211 27 1995

113 1238 ਉਰਦੂ ਸਾਿਹਤ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸਕਸੈਨਾ ਡਾ. (ਪੋ. ਕਰਮ ਿਸੰਘ 
ਅਨੁ

ਪੰਜਾਬੀ 50 64 1996
114 1240 ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਿਹੰਦੀ 64 12
115 1241 ਸਿਵਟਜਰਲਡ ਸੁਖਦੇਵ ਿਸੰਘ ਿਚੱਬ, ਪੋ ਪੰਜਾਬੀ 7 11 1994
116 1250 ਿਨਊਜ਼ੀਲਡ ਿਤਲੋਚਨ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 932 21
117 1251 ਿਡਕਸ਼ਨਰੀ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਗੂਏਜ ਭਾ. ਿਵੰ. ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ- 

ਅੰਗਰੇਜੀ
238 76 2001

118 1254 ਕਾਸਿਮਕ ਿਵਊ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਇਨ ਗੁਰੂ 
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ

ਵਾਸਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ (ਡਾ.) ਅੰਗਰੇਜੀ 18 64 1996
119 1255 ਸਮਾਧੀ ਕਾ ਦੀਆ (ਉਰਦੂ) ਉਰਦੂ 459 24
120 1256 ਸ਼ਾਹਪੁਰੀ ਕ ਗੜੀ ਗਲਾਸਰੀ ਜੇ.ਿਵਲਸਨ ਅੰਗਰੇਜੀ 512 74 1996
121 1258 ਚੋਣਵ  ਕਿਵਤਾ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਸਿਹਰਾਈ ਿਪਆਰਾ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 753 21 1998
122 1260 ਨਾਮ ਮਾਲਾ ਕੋਸ਼ ਨੰਦ ਦਾਸ ਪੰਜਾਬੀ 425 10 1996



123 1262 ਲਾਈਫ਼ ਆਫ਼ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਐਮ.ਏ.ਮਕਾਿਲਫ ਅੰਗਰੇਜੀ 92 17 1997
124 1263 ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਦਲਜੀਤ ਿਸੰਘ (ਰਾਜਾ, ਸਰ) ਅੰਗਰੇਜੀ 5 27 1997
125 1271 ਚੋਣਵ  ਕਿਵਤਾ ਅਜਾਇਬ ਿਚੱਤਰਕਾਰ ਅਜਾਇਬ ਿਚੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 50 15
126 1273 ਪੰਜਾਬੀ ਪਬੋਧ ਭਾ. ਿਵੰ. ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 25 25 1998
127 1274 ਚੋਣਵ  ਕਿਵਤਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂਰਪੁਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 794 11
128 1278 ਮੱਛਰ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 917 20 1997
129 1284 ਕਿਵਤ ਕੁਸੁਮ ਵਾਿਟਕਾ ਸਾਿਹਬ ਿਸੰਘ ਮਗਦਰ, ਹਰਬੰਸ 

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਡਾ ਅਨੁ
ਿਹੰਦੀ 530 27 1999

130 1285 ਗੁਰਮੁਖੀ ਿਲਪੀ ਮ ਉਪਲਬਧ ਿਹੰਦੀ ਸ਼ਤਕ 
ਕਾਵਯ ਕਾ ਸਮੀਿਖਆਤਮਕ ਅਿਧਐਨ

ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਡਾ. ਿਹੰਦੀ 108 80 2002
131 1287 ਤੀਆ ਜਾਲ ਨਰਦਰ ਪਾਲ ਿਸੰਘ, ਧਰਮਪਾਲ ਿਸੰਘ 

ਭਸੀਨ ਅਨੁ
ਿਹੰਦੀ 2105 20 1996

132 1289 ਪਨਰਮਾ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਿਲਟਰੇਚਰ 90 41.12
133 1293 ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਅਮਰਜੀਤ ਚੰਦਨ ਪੰਜਾਬੀ 97 47
134 1294 ਚੋਣਵ  ਕਿਵਤਾ- ਭਗਵੰਤ ਿਸੰਘ ਭਗਵੰਤ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 61 22 2001
135 1298 ਸੰਸਿਕਤ ਨਾਟਕ ਏ.ਬੀ. ਕੀਥ, ਲੇ(ਰਿਜੰਦਰ ਿਸੰਘ ਭਸੀਨ 

ਅਨੁ
ਪੰਜਾਬੀ 305 87 1999

136 1299 ਚੋਣਵ ਲਿਲਤ ਿਨਬੰਧ ਡਾ. ਕੁਲਬੀਰ ਿਸੰਘ ਕ ਗ ਪੰਜਾਬੀ 188 11 1997
137 1308 ਗੱਦ ਕਾਿਵ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਖਾਰੀਆਂ ਪੋ. ਪੂਰਨ ਿਸੰਘ (ਪੋ. ਿਕਰਪਾਲ ਿਸੰਘ 

ਕਸੇਲ ਅਨੁ
ਪੰਜਾਬੀ 10 26

138 1317 ਪੰਜਾਬੀ ਿਮੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਿਨਕਾਸ ਤੇ ਿਵਕਾਸ ਕਰਮਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 470 10
139 1322 ਪਮੱੁਖ ਪੱਛਮੀ ਸਾਿਹਤ ਿਚੰਤਕ -ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕੱਕੜ (ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ 1042 20
140 1323 ਪਮੱੁਖ ਪੂਰਬੀ ਸਾਿਹਤ ਿਚੰਤਕ ਅਜੀਤ ਿਸੰਘ ਕੱਕੜ (ਸੰਪਾ.) ਪੰਜਾਬੀ 1095 31 1999
141 1326 ਿਪੰਦੈਲੋ ਦੇ ਪਿਸੱਧ ਨਾਟਕ (ਸ) ਗੁਰਿਦਆਲ ਿਸੰਘ ਖੋਸਲਾ ਅਨੁ. ਪੰਜਾਬੀ 10 63
142 1328 ਸੰਪੂਰਨ ਗ ਧੀ ਰਚਨਾਵਲੀ-8 ਭਾ. ਿਵੰ. ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 309 93 1998
143 1330 ਇਨਕਲਾਬ ਖਵਾਜਾ ਅਿਹਮਦ ਅੱਬਾਸ , ਹਰਿਮੰਦਰ 

ਿਸੰਘ ਕੋਹਲੀ ਅਨੁ
ਪੰਜਾਬੀ 21 71 1977

144 1332 ਸੰਥਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਪੋਥੀ ਛੇਵ ਪੰਜਾਬੀ 1965 105
145 1336 ਿਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਿਜਲਦ -10 ਪੰਜਾਬੀ 117 239
146 1337 ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਮਾਨ ਿਸੰਘ ਹਕੀਰ ਪੰਜਾਬੀ 355 30
147 1339 ਿਬਿਟਸ਼ ਰੀਲੇਸ਼ਨ ਿਵਦ ਦਾ ਿਸਸ ਸਤਲੁਜ 

ਸਟੇਟਸ ਸ
ਬਸ਼ੀਰ ਅਿਹਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਅੰਗਰੇਜੀ 82 21

148 1339 ਿਬਿਟਸ਼ ਰੀਲੇਸ਼ਨ ਿਵਦ ਦਾ ਿਸਸ ਸਤਲੁਜ 
ਸਟੇਟਸ ਡ

ਬਸ਼ੀਰ ਅਿਹਮਦ ਫਾਰੂਕੀ ਅੰਗਰੇਜੀ 34 42
149 1341 ਜਬ ਵਤਨ ਨ ਪੁਕਾਰਾ ਅਜੀਤ ਸੈਣੀ ਉਰਦੂ 350 26 1999
150 1342 ਭਾਰਤੀ ਪਾਚੀਨ ਿਲਪੀ ਮਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ 485 92
151 1343 ਏ ਸ਼ਾਰਟ ਿਹਸਟਰੀ ਆਫ਼ ਦਾ ਿਸੱਖਸ ਅੰਗਰੇਜੀ 79 32
152 1347 ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਸੰਥਯਾ ਪੋਥੀ- ਪੰਜਵ ਪੰਜਾਬੀ 580 102
153 1355 ਏ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕੈਚ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਵਰਕ ਆਫ਼ 

ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਸ
ਅੰਗਰੇਜੀ 126 26

154 1355 ਏ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕੈਚ ਆਫ਼ ਲਾਈਫ਼ ਵਰਕ ਆਫ਼ 
ਗੁਰੂ ਗੋਿਬੰਦ ਿਸੰਘ ਡ

ਅੰਗਰੇਜੀ 6 36
155 1356 ਕ ਗੜੀ ਸ਼ਬਦ ਸੰਿਗਹ ਪੰਜਾਬੀ 327 67



156 1357 ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਸੰਥਯਾ ਪੋਥੀ- 7 ਪੰਜਾਬੀ 649 114
157 1362 ਕਾਿਵ ਕਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ: ਪਭਜੋਤ ਕੌਰ ਪਭਜੋਤ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬੀ 167 25 2006
158 1365 ਸ਼ਬਦ ਿਚੰਨ ਸੰਿਖਪਤ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਵਾਕੰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ 129 20
159 1366 ਆਿਦ ਗੰਥ ਿਵਚ ਸੰਕਿਲਤ ਭਗਤ ਬਾਣੀ 

ਿਵਚ ਨਿਤਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
ਮਦਨ ਗੋਪਾਲ ਅਚਾਰੀਆ ਡਾ. ਪੰਜਾਬੀ 18 85 2001

160 1374 ਮਹ ਭਾਰਤ -ਿਜਲਦ ਿਗਆਰਵ ਪੰਜਾਬੀ 212 89
161 1377 ਪੰਜਾਬੀ ਿਕੱਸਾ ਕਾਿਵ ਥੀਮ ਦਾ ਿਵਿਗਆਨਕ 

ਅਿਧਐਨ
ਹਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਡਾ. ਪੰਜਾਬੀ 212 7 1998

162 1390 ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਸੇਸ਼ਠ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਯ-1993 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਿਹੰਦੀ 84 34 1999
163 1393 ਰਮਾਇਣ (ਿਹੰਦੀ) ਿਹੰਦੀ 62 12
164 1394 ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸੇਸ਼ਠ ਿਹੰਦੀ ਕਹਾਨੀ-1994 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਿਹੰਦੀ 75 23 2002
165 1395 ਜਪੁ ਏਵਮ ਉਸ ਕੇ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨਰਦਰਪਾਲ ਿਸੰਘ ਡਾ. ਿਹੰਦੀ 126 64 2001
166 1404 ਰੰਗਾ ਦੀ ਗਾਗਰ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਿਸੰਘ ਜੋਹਲ (ਡਾ. ਪੀਤਮ 

ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ ਅਨੁ
ਉਰਦੂ 53 72 2005

167 1409 ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਸੰਥਯਾ ਪੋਥੀ-2 ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ (ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਸੰਪਾ. ਪੰਜਾਬੀ 1722 85 2005
168 1422 ਸੌਦਰਾਨੰਦ ਅਸਵਘੋਸ (ਡਾ. ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਅਨੁ.) ਪੰਜਾਬੀ 16 19 1998
169 1431 ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ : ਜੀਵਨ ਤੇ ਰਚਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 93 31
170 1439 ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤ ਕਾ ਇਿਤਹਾਸ 

ਪੁਰਾਤਨ ਕਾਲ
ਧਰਮਪਾਲ ਮੈਣੀ ਡਾ. ਿਹੰਦੀ 32 132 2000

171 1440 ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼ -3 ਭਾ. ਿਵੰ. ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 570 139
172 1447 ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਿਜਲਦ-3 ਭ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 1104 143 2007
173 1450 ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਿਹੰਦੀ ਸਾਿਹਤਯ ਕਾ ਇਿਤਹਾਸ 

ਆਧੁਿਨਕ ਕਾਲ
ਹੁਕਮ ਚੰਦ ਰਾਜਪਾਲ ਡਾ. ਿਹੰਦੀ 648 69 2001

174 1471 ਪੰਜਾਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ 46 196
175 1479 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਭਾਗ ਲਾਇਬੇਰੀ ਦੇ ਹੱਥ-ਿਲਖਤ 

ਗੰਥਾ ਦੀ ਿਵਵਰਣਾਤਮਕ ਸੂਚੀ
ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 1390 94 2001

176 1481 ਤੁਕ ਤਤਕਰਾ ਸੰ. ਅਮਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 141 305 1999
177 1486 ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼ ਿਜਲਦ-2 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 630 206
178 1489 ਿਮਰਜ਼ੇ ਕੀ ਜੂਹ ਨਰੰਗ ਿਸੰਘ, (ਓਮ ਪਕਾਸ ਗੁਪਤ ਅਨੁ.) ਿਹੰਦੀ 244 18 2002
179 1493 ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਉਰਦੂ ਅਦਬ-1992 ਉਰਦੂ 482 24
180 1502 ਸੰਥਯਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ (ਪੋਥੀ ਤੀਜੀ) ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ, ਡਾ., ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 752 128 2001
181 1504 ਭਾਬੀ ਮੈਨਾ ਗੁਰਬਖਸ ਿਸੰਘ ਪੀਤਲੜੀ (ਡਾ. ਨਰੇਸ਼ ਅਨੁ ਉਰਦੂ 430 25 2003
182 1506 ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਸੰਥਯਾ (ਪੋਥੀ ਚਉਥੀ) ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ, ਡਾ., ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 1621 125
183 1508 ਗੁਰਸ਼ਬਦਾਲੰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ 1192 18
184 1515 ਭਾਸ਼ਾ ਿਵਿਗਆਨ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸਕਸੈਨਾ ਡਾ. ਪੰਜਾਬੀ 37 22 2001
185 1516 ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼-ਿਜਲਦ ਿਗਆਰਵ ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 200 146
186 1517 ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਸ਼ਵ ਕੋਸ਼-ਿਜਲਦ ਬਾਹਰਵ ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 470 169
187 1518 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਵਜੈ-2 ਸੰਤ ਰੇਨ (ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਅਨੁ.) ਿਹੰਦੀ 508 146
188 1519 ਕਾਿਵ ਆਲੋਚਨਾ ਸਿਤੰਦਰ ਿਸੰਘ ਡਾ. ਪੰਜਾਬੀ 81 16



189 1526 ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਮਾੜੂ ਦਾਸ ਜੀ- ਸੰਪਾਦਨ ਤੇ 
ਿਵਵੇਚਨ

ਰਾਮ ਿਸੰਘ ਸੈਣੀ ਡਾ. ਪੰਜਾਬੀ 79 136 2002
190 1534 ਰੁਮ ਿਟਕ ਟੇਲਜ਼ ਫ਼ਰਾਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਰਲਸ ਅੰਗਰੇਜੀ 377 37
191 1536 ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ  ਟੀਕਾ ਬਲਵੀਰ ਿਸੰਘ ਿਦਲ ਪੰਜਾਬੀ 46 229
192 1563 ਪੰਜਾਬੀ ਿਵਸ਼ਵਕੋਸ਼- ਿਜਲਦ 13 ਭਾ.ਿਵ.ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 1169 176
193 1564 ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ- ਭਾਗ ਪਿਹਲਾ ਿਗ. ਿਗਆਨ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 487 130 2011
194 1565 ਪਮਾਿਣਕ ਸੰਕੇਤ ਿਲਪੀ: ਿਵਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-

 ਭਾਗ 
ਪੰਜਾਬੀ 2459 82

195 1567 ਪਮਾਿਣਕ ਸੰਕੇਤ ਿਲਪੀ: ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 
ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰਚਨਾ

ਭਾ. ਿਵੰ. ਪੰ. ਪੰਜਾਬੀ 1182 62 2011
196 1570 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-1 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ 2989 129

197 1571 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-2 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 2989 181
198 1572 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-3 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ 2989 179

199 1573 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-4 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 2989 225
200 1574 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-5 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ 2989 233

201 1575 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-6 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 2989 203
202 1576 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-7 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ 2989 218

203 1577 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-8 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 2989 246
204 1578 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-9 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ 2989 240

205 1579 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-10 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 2989 245
206 1580 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-11 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ 2989 218

207 1581 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-12 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 2989 240
208 1582 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-13 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ
ਪੰਜਾਬੀ 2989 239

209 1583 ਸੀ ਗੁਰ ਪਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗੰਥ ਿਜਲਦ-14 ਸੰਤੋਖ ਿਸੰਘ (ਮਹਾਕਿਵ ਚੂੜਾਮਨੀ) ਸੰਪਾ. 
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 2989 250
210 1584 ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਰਚਨਾਵਲੀ ਿਜ਼ਲਦ-1 

ਕਿਵਤਾ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 3141 201

211 1585 ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਰਚਨਾਵਲੀ ਿਜ਼ਲਦ-2 
ਨਾਵਲ

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 3111 212
212 1586 ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਰਚਨਾਵਲੀ ਿਜਲਦ-4 ਭਾਗ-

ਪਿਹਲਾ ਚਮਤਕਾਰ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 3583 316

213 1587 ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਰਚਨਾਵਲੀ ਿਜਲਦ-4 ਭਾਗ-
ਦੂਜਾ ਚਮਤਕਾਰ

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 3511 306
214 1588 ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਰਚਨਾਵਲੀ ਿਜਲਦ-5 ਭਾਗ-

ਪਿਹਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ
ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 3596 204

215 1589 ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਰਚਨਾਵਲੀ ਿਜਲਦ-5 ਭਾਗ-
ਦੂਜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ

ਭਾਈ ਵੀਰ ਿਸੰਘ ਪੰਜਾਬੀ 3569 185
216 1601 ਪਮਾਿਣਕ ਸੰਕੇਤ ਿਲਪੀ: ਿਵਭਾਗੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ-

 ਭਾਗ 
ਪੰਜਾਬੀ 1659 91

217 1603 ਪੰਜਾਬੀ ਪਬੋਧ ਪੰਜਾਬੀ 10720 56
218 1606 ਬਸੰਤ ਿਸੰਘ ਿਰਤੂਰਾਜ ਗੰਥਾਵਲੀ ਮਨਪੀਤ ਕੌਰ ਪੀਤ ਿਹੰਦੀ 156 1066
219 1608 ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਿਹਤ ਨੰੂ ਦੇਣ ਗੁਰਮੁਖ ਿਸੰਘ ਡਾ. ਪੰਜਾਬੀ 45 209 2012
220 1610 ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਕੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ 304 145
221 1611 ਚੋਣਵੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ : ਗੁਰਮੇਲ 

ਿਸੰਘ ਮਡਾਹੜ
ਗੁਰਮੇਲ ਿਸੰਘ ਮਡਾਹੜ ਪੰਜਾਬੀ 25 193 2012



222 1612 ਚੋਣਵ  ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਵਤਾ: ਰਿਵੰਦਰ ਭੱਠਲ ਰਿਵੰਦਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬੀ 50 214 2012
223 1613 ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ: ਸੁਰਜੀਤ 

ਿਸੰਘ
ਸੁਰਜੀਤ ਿਸੰਘ ਸੇਠੀ ਪੰਜਾਬੀ 520 2013

224 1614 ਪਤੀ ਅੱਖਰੀ ਕਾਿਵ ਪੰਜਾਬੀ 800 205
225 1615 ਰਾਮ ਪਸਾਿਦ ਿਬਸਿਮਲ ਦੀ ਆਤਮਕਥਾ ਪੇਮ ਭੂਸਣ ਗੋਇਲ ਪੰਜਾਬੀ 224 2012
226 1616 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ (ਉਰਦੂ) ਉਰਦੂ 520
227 1621 ਆਿਦ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਫਰੀਦਕੋਟੀ 

ਟੀਕਾ ਿਜਲਦ
ਭਾਈ ਬਚਨ ਿਸੰਘ ਸੇਖਵਾ (ਿਗਆਨੀ), 
ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 89 568 2013
228 1622 ਆਿਦ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਫਰੀਦਕੋਟੀ 

ਟੀਕਾ ਿਜਲਦ
ਭਾਈ ਬਚਨ ਿਸੰਘ ਸੇਖਵਾ (ਿਗਆਨੀ), 
ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 88 546 2013
229 1623 ਆਿਦ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਫਰੀਦਕੋਟੀ 

ਟੀਕਾ ਿਜਲਦ
ਭਾਈ ਬਚਨ ਿਸੰਘ ਸੇਖਵਾ (ਿਗਆਨੀ), 
ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 88 577 2013
230 1624 ਆਿਦ ਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਗੰਥ ਸਾਿਹਬ ਫਰੀਦਕੋਟੀ 

ਟੀਕਾ ਿਜਲਦ
ਭਾਈ ਬਚਨ ਿਸੰਘ ਸੇਖਵਾ (ਿਗਆਨੀ), 
ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਿਸੰਘ

ਪੰਜਾਬੀ 88 494 2013
231 1626 ਿਹੰਦੂ ਿਮਿਥਹਾਸ ਕੋਸ਼ ਜੋਹਨ ਡੋਸਨ (ਰਿਜੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਨੁ ਪੰਜਾਬੀ 213 217 2014
232 1629 ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਨ ਿਸੰਘ ਨਾਭਾ ਪੰਜਾਬੀ 4820 466

1 ਕੰੁਜੀ (ਪਮਾਿਣਕ ਸੰਕੇਤ ਿਲਪੀ)
2 ਸ਼ਹੀਦਾਿਨ ਵਫਾ
3 ਿਮਟੀ ਧੰੁਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ
4 ਗੁਰਮਿਤ ਸਾਿਹਤ: ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਿਧਐਨ
5 ਅਿਧਐਨ ਤੇ ਅਿਧਆਪਨ (ਪਮਾਿਣਕ ਸੰਕੇਤ 

ਿਲਪੀ6 ਪਮਾਿਣਕ ਸੰਕੇਤ ਿਲਪੀ
7 ਤੀਬਰ ਗਤੀ
8 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਰਤਾ (ਿਹੰਦੀ)
9 ਮਿਹਮਾ ਪਕਾਸ਼ ਭਾਗ 2 ਖੰਡ 1

10 ਮਿਹਮਾ ਪਕਾਸ਼ ਭਾਗ 2 ਖੰਡ 2

ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਪੁਸਤਕ  ਛਪ ਕੇ ਪਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਹਨ  ਨੰੂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਿਹਤ ਪਕਾਸ਼ਨ ਭਾਗ ਨਾਲ ਿਲਖਾਪੜੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।


