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Sr. Name of Book Author Year Qty Book Number

1 داستان عزم خود نوشت اڍٹر عبدالقددیرخانڈ 2021 1 140141

2 ایڇ پیج پر اسد اللہ غلب 2021 1 140142

3 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140143

4 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140144

5 روداد سیاست محمد نواز رضا 2022 1 140145

Sr. Name of Book Author Year Qty Book Number

1 داستان عزم خود نوشت اڍٹر عبدالقد یر خانڈ 2021 1 140156

2 ایڇ پیج پر اسد اللہ غالب 2021 1 140157

3 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140158

4 روداد سیاست محمد نواز رضا 2022 1 140159

5 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140160

6 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140169

7 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140170

Sr. Name of Book Author Year Qty Book Number

1 ایڇ پیج پر اسد اللہ غلب 2021 1 140136

2 داستان عزم خود نوشت اڍٹر عبدالقددیرخانڈ 2021 1 140137

3 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140138

4 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140139

5 روداد سیاست محمد نواز رضا 2022 1 140140

6 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140171

7 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140172

8 دریاے آمو ڍے ڍنارے عصمت درانڈ 2022 1 140721

9 دریاے آمو ڍے ڍنارے عصمت درانڈ 2022 1 140722

10 دریاے آمو ڍے ڍنارے عصمت درانڈ 2022 1 140723

11 دریاے آمو ڍے ڍنارے عصمت درانڈ 2022 1 140724

12 دریاے آمو ڍے ڍنارے عصمت درانڈ 2022 1 140725

13 آئینہ میںےتصوف ادب و ثقافت ڍ: ملتان  خلیل احمد 2021 1 140726

14 آئینہ میںےتصوف ادب و ثقافت ڍ: ملتان  خلیل احمد 2021 1 140727

15 تاریخ ڍے آٰئینہ میں: ملتان  خلیل احمد 2021 1 140728

16 تاریخ ڍے آٰئینہ میں: ملتان  خلیل احمد 2021 1 140729

17 عہد قدیم تا لمحہ موجود: شعر و ادب ڍڈ محفلیں ملتان ڍڈ  اڍٹر مختاراحمد ظفرڈ 2020 1 140730

18 عہد قدیم تا لمحہ موجود: شعر و ادب ڍڈ محفلیں ملتان ڍڈ  اڍٹر مختاراحمد ظفرڈ 2020 1 140731

19
پنجاب ڍے شہروں اور قصبات ڍا : نڎر نڎر پنجاب 

یاڈثقافتڈ اور ادبڈ انسائیڍلوپی، تاریخڈ،جغرافیائی
اسد سلیم شیخ 2016

1 140732

20 تحقٰیق ڍا فن ڎیان چند جین 2019 1 140733

21 2016 مئڈ 14 تا 1947 اڎست ۴۱: وفیات پاڍستانڈ اہل قلم خواتین  خالد مصطفڈ 2016
1 140734

22 وفیات پاڍیستانڈ اہل قلم خواتین خالد مصطفڈ 2012 1 140735

23 اردو میں علم بدیع ڍے مباحث اڍٹرمزمل حسینڈپروفیسر 2020 1 140736

24 ادبڈ اصطالحات ڍڈ و ضاحتڈ فرہنڌ عتیق اللہ 2019 1 140737

Sr. Name of Book Author Year Qty Book Number

1 داستان عزم خود نوشت ڈاڍٹر عبدالقددیرخان 2021 1 140131

2 روداد سیاست دمحم نواز رضا 2021 1 140132

3 روداد سیاست دمحم نواز رضا 2021 1 140133

4 روداد سیاست دمحم نواز رضا 2022 1 140134

5 ایڇ پیج پر اسد ہللا غلب 2021 1 140135

6 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140165

7 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140166

8 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140167

9 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140168

10 سرائیڍڈ شاعرڈ دا ارتقاء نصراللہ خان ناصر 2014 1 140539

11 سرائیڍڈ شاعرڈ دا ارتقاء اڍٹر نصراللہ خان ناصرڈ 2014 1 140540

12 سرائیڍڈ شاعرڈ دا ارتقاء اڍٹر نصراللہ خان ناصرڈ 2014 1 140541

13 لسانیات تا سماجڈ لسانیات اڍٹر محمد قاسم بڎھیوڈ 2019 1 140542

Books Purchasing 2021-22
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Department of History

Department of Persian

                 Department of Siraki



14 لسانیات تا سماجڈ لسانیات اڍٹر محمد قاسم بڎھیوڈ 2019 1 140543

15 عرب دنیا ڍڈ نامور شاعرات ڍا زوال ڍالم: صحرا ڍا رقص  نزیر لغارڈ 2019 1 140544

16 عرب دنیا ڍڈ نامور شاعرات ڍا زوال ڍالم: صحرا ڍا رقص  نزیر لغارڈ 2019 1 140545

17 تاریخڈ خطوط نزیر لغارڈ 2019 1 140546

18 تاریخڈ خطوط نزیر لغارڈ 2019 1 140547

19 تاریخ ساز لوڌ نزیر لغارڈ 2017 1 140548

20 تاریخ ساز لوڌ نزیر لغارڈ 2017 1 140549

21 رفعت عباس سے ایڇ مطالعہ: مقامڈ آدمڈ ڍا موقف  منور آڍاش 2017 1 140550

22 رفعت عباس سے ایڇ مطالعہ: مقامڈ آدمڈ ڍا موقف  منور آڍاش 2017 1 140551

23 رفعت عباس سے ایڇ مطالعہ: مقامڈ آدمڈ ڍا موقف  منور آڍاش 2017 1 140552

24
مغربڈ تنقید ڍے شاہڍار مضامین ڍا اردو : ارسطو سے ایلیٹ تڇ 

ترجمہ مع تعارف
اڍٹر جمیل جالبڈڈ 2019

1 140553

25
مغربڈ تنقید ڍے شاہڍار مضامین ڍا اردو : ارسطو سے ایلیٹ تڇ 

ترجمہ مع تعارف
اڍٹر جمیل جالبڈڈ 2019

1 140554

26
مغربڈ تنقید ڍے شاہڍار مضامین ڍا اردو : ارسطو سے ایلیٹ تڇ 

ترجمہ مع تعارف
اڍٹر جمیل جالبڈڈ 2019

1 140555

27 پاڍستان ڍڈ قومیتیں مرزا اشفاق بیڌ؛ یورڈ ڎنڍو ، فسڍڈ 2017 1 140556

28 پاڍستان ڍڈ قومیتیں مرزا اشفاق بیڌ؛ یورڈ ڎنڍو ، فسڍڈ 2017 1 140557

29 اردو ڍڈ نثرڈ داستانیں اڍٹر ڎیان چند جینڈ 2019 1 140558

30 اردو ڍڈ نثرڈ داستانیں اڍٹر ڎیان چند جینڈ 2019 1 140559

31 لسانڈ رشتے اڍٹر ڎیان چند جینڈ 2019 1 140560

32 لسانڈ رشتے اڍٹر ڎیان چند جینڈ 2019 1 140561

33 ناول: نمڇ ڍا جیون ڎھر  منور آڍاش؛ رفعت عبا س  2022 1 140562

34 ناول: نمڇ ڍا جیون ڎھر  منور آڍاش؛ رفعت عبا س  2022 1 140563

35 ناول: نمڇ ڍا جیون ڎھر  منور آڍاش؛ رفعت عبا س  2022 1 140564

36 ثقافت ڍا مسئلہ سید قاسم محمود؛ ہیرڈ سپیرو  2017 1 140565

37 ادبڈ اصناف پروفیسر ڎیان چند جین 2019 1 140566

38 اصول انتقادادبیات سید عابد علڈ عابد 2018 1 139795

39 ایڇ پس نو آبادیاتڈ مطالعہ: جدید ادب ڍا سیاق  اڍٹر علمدار حسین بخارڈڈ 2019 1 139796

40 ناول: نمڇ ڍا جیون ڎھر رفعت عباس 2022 1 139797

41 نقشہ جات اور حوالہ جات ڍے ساتھ، تصاویر: تاریخ سندھ  سید ابو ظفر ندوڈ 2022 1 139798

42 سات دریاوں ڍڈ سر زمین ابن حنیف 2017 1 139799

43 جہاں ڎرد ڍڈ واپسڈ محمد سلیم الرحمن؛ مترجم  2012 1 139800

44 اصناف ادب اردو اڍٹر خلیق انجمڈاڍٹر قمر رئیس اور ڈ 2019 1 139801

45 تاریخ ڍڈ آواز اڍٹر مبارڇ علڈڈ 0 1 139802

46 بالتحقیق: دیوان فرید  مجاہد جتوئڈ 2018 1 139803

47 بحر الفصاحت مرتب سید قدرت نقوڈ؛ نجم الغنڈ  2018 1 139804

48 بحر الفصاحت مرتب سید قدرت نقوڈ؛ نجم الغنڈ  2018 1 139805

49 بحر الفصاحت
مرتب سید قدرت ؛نجم الغنڈ رام پورڈ 

نقوڈ
2017 1 139806

50 بحر الفصاحت مرتب سید قدرت نقوڈ؛ نجم الغنڈ  2017 1 139807

51 بحر الفصاحت مرتب سید قدرت نقوڈ؛ نجم الغنڈ  2017 1 139808

52 البیان سید عابد علڈ عابد 2016 1 139809

53 ناول: ادھ ادھورے لوڌ  محمد حفیظ خان 2019 1 139810

54 سرائیڍڈ ناول: وساخ  نزیر لغارڈ 2021 1 139811

55 پاڍستان میں اردو ڎیت نڎارڈ نفیس اقبال 2017 1 139812

56 ڍلیات:سانجھڈ سرت سنبھال  ڈڑاقبال سوڍ 2020 1 139813

57 ایڇ طویل نظم: دورافتادہ شہر سے  رفعت عباس 2018 1 139814

58 چناب ڍنارے اڍٹر سجاد نعیمڈ 2021 1 139815

59 سیلم اختر تڇ2010آغاز سے : اردو ادب ڍڈ مختصر ترین تاریخ  2018 1 139816

60 مال وجہڈ سے سبط حسن تڇ: اردو نثر ڍا سلوبیاتڈ مطالعہ  اڍٹر عقیلہ جاوید؛ ڈمرتبہ  2020 1 139817

61 ایڇ تعارف:توضیحڈ لسانیات  مترجم عتیق احمد؛ ایچ اے ڎلیسن  2018 1 139818

62 جدیدیت ما بعد جدیدیت: تنقید جمالیات  عتیق اللہ 2018 1 139819

63 مغرب ڍے تنقیدڈ اصول سجاد باقر رضوڈ 2004 1 139820

64 برصغیر میں اسالمڈ ڍلچر مترجم جمیل جالبڈ؛ عزیز اھمد  2014 1 139821

65 برصغیر میں اسالمڈ جدیدیت مترجم جمیل جالبڈ؛ عزیز احمد  2015 1 139822

66 مرزا حامد بیڌ تا حال1786اردو ترجمے ڍڈ روایت  2016 1 139823

Sr. Name of Book Author Year Qty Book Number

1 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140146

2 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140147

3 روداد سیاست محمد نواز رضا 2022 1 140148

4 داستان عزم خود نوشت اڍٹر عبدالقددیرخانڈ 2021 1 140149

5 ایڇ پیج پر اسد اللہ غلب 2021 1 140150

6 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140161

7 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140162

8 اردو شاعرڈ ڍا تنقیدڈ مطالعہ اڍٹر سنبل نڎارڈ 2019 1 140224

Department of Urdu



9 تنقیدڈ نظریات اور اصطالحات اڍٹر محمد اشرف ڍمالڈ 2019 1 140225

10 مقاالت تاریخ وفلسفہ اشفاق سلیم مرزا 2017 1 140226

11 تصور فنا و بقا اڍٹر علڈ یاسرڈ 2020 1 140227

12 علم ودانش ڍے معمار احمد عقیل روبڈ 2018 1 140228

13 )ایڇ صدڈ ڍا قصہ(اردو افسانہ  اڍٹر انوار احمدڈ 2017 1 140229

14 مغربڈ ادب ڍڈ تحریڍیں اورنڌ زیب قاسمڈ 2021 1 140616

15 اردو افسانہ نڎارڈ ڍے رحجانات اڍٹر فردوس انور قاضڈڈ 2022 1 140617

16 ساختیات تاریخں نظریہ اور تنقید احمد سھیل 2019 1 140618

17 ایڇ دبستان: انتظار حسین  پروفیسر ارتضڈ ڍریم 2021 1 140619

18 ایڇ دبستان: انتظار حسین  پروفیسر ارتضڈ ڍریم 2021 1 140620

19 انتظار حسین ڍے افسانوں میں اساطیرڈ اور تمشیالتڈ عناصر انعم نواز 2020 1 140621

20 انتظار حسین ڍے افسانوں میں حیوانات ڍڈ عالمتڈ حیشیت نازیہ ظھور 2019 1 140622

21 انتظار حسین ڍھانڈ اور تفھیم محمد ارسالن رضا 2019 1 140623

22 مابعدجدید یت اطالقڈ جھات اڍٹر ناصر عباس نیرڈ 2015 1 140624

23 فلسفہ مغرب ڍڈ تاریخ برٹرینڈ رسل 2019 1 140625

24 جسے میر ڍھتے ھیں صاحبو اسلم انصارڈ 2019 1 140626

25 جدہد اردو افسانے میں فنتاسڈ عبیرھ احمد 2021 1 140627

26 پاڍستان میں اردو ادب ڍڈ صورت حال شھزاد منظر 2021 1 140628

27 طاقت اور سماج قاسم یعقوب 2021 1 140629

28 اردو ادب ڍڈ تاریخ اڍٹر انور سدیدڈ 2021 1 140630

29 لسانڈ وادبڈ اصطالحات ڍڈ وضاحتڈ لغت سلیم شھزاد 2021 1 140631

30 غالب ڍڈ تخلیقڈ حسیدت شمیم حنفڈ 2019 1 140632

31 اردو افسانہ بیسویں صدڈ ڍڈ تحریڍوں اور رحجانات ڍے تناظر میں اڍٹر شفیق انجمڈ 2021
1 140633

32 تین شاعر تین مباحث اڍٹر عارفہ شھزادڈ 2019 1 140634

33 مجید امجد تحقیق وانتقاد پروفیسر امجد علڈ شاڍر 2021 1 140635

34 ما بعد جد یدیت سے نئے عھد ڍڈ تخلیقیت تڇ نظام صد یقڈ 2021 1 140636

35 جدید مغربڈ ادب ڍے رحجا نا ت تجز یہ اور تنتید ناصر بغدادڈ 2020 1 140637

36 تیسرڈ دنیا ڍا ادب رضڈ عا بدڈ 2019 1 140638

37 لسانیات اور تنقید ناصر عباس نیر 2014 1 140639

38 ضفر اقبال ایڇ عہد ایڇ روایت ڈ ا ڍٹر سید عامر سحیل 2018 1 140640

39 اردو فڍشن ڍڈ مختصر تار یخ اڍٹر فر ما ن فتح پورڈڈ 2020 1 140641

40 تانیثیت اور اردو ادب سیما صغیر 2021 1 140642

41 نقش تنقید: اردو افسانہ  جمیل احمد عدیل 2020 1 140643

42 اردو ناول اور آزادڈ ڍے تصورات اڍٹر محمد عارفڈپروفیسر  2011 1 140644

43 راما انار ڍلڈڈ اڍٹر شازیہ رزاقڈ 2020 1 140645

44 موازنہ انیس و دبیر عمانڈںعالمہ شبلڈ  2015 1 140646

45 علم پر ایڇ رپورٹ فرانسوایوتار ٖڇاں 2022 1 140647

46 میر تقڈ میر اڍٹر تحسین فراقڈڈ 2011 1 140648

47 خود نوشت سوانح عمرڈ جمیل اٰحمد عدیل 2021 1 140649

48 اردو میں ہیتڈ تنقید محمد نصراللہ 2015 1 140650

49 اردو ادب میں خاڍہ نڎارڈ ڍٹر صابرہ سعیدڈ 2017 1 140651

50 لغات تحقیق و تنقید:  روف پاریڍھ 2020 1 140652

51 عبارت ڍیسے لڍھیں رشید حسن خان 2015 1 140653

52 مجید احمد شناسڈ بحوالہ مجوالہ اوراق سید عامر سہیل 2015 1 140654

53 ادبڈ تحقیق ڍے اصول اڍٹر تبسم ڍا شمیرڈڈ 2020 1 140655

54 اقبال دیدہ بینائے قوم اڍٹر تحسین فراقڈڈ 2015 1 140656

55 افسانہ شناسڈ اڍٹر سبینہ اویس اعوانڈ 2015 1 140657

56 ڍون ہے یہ ڎستاخ: منٹو  اڍٹر سید عامر سہیلڈ 2015 1 140658

57 متنڈ تنقید اڍٹر خلیق انجمڈ 2019 1 140659

58 جاڎے ھین خواب میں آختر رضا سلیمڈ 2015 1 140660

59 تحقیقڈ و تنقیدڈ جائزہ: اردو میں اصالح امال ڍڈ ڍوششیں  شازیہ آفتاب 2012 1 140661

60 حیات اور ادبڈ خدمات: جابر علڈ سید  اڍٹر انیال سلیمڈ 2021 1 140662

61 اردو ڍڈ نئ بستیاں ڎوپڈ چند نارنڌ 2008 1 140663

62 بعد نظر ثانڈ تصیح و اضافہ: اصناف ادب اردو  اڍٹر خلیق؛ ڈاڍٹر قمر رئیس ڈ 2021 1 140664

63 مابعد جدیدیت مضمرات و ممڍنات وہاب اشرفڈ 2021 1 140665

64 اردو میں تمثیل نڎارڈ منظر اعظمڈ 2016 1 140666

65 اور دوسرے افسانے: مجھے بالتا ہے سمندر  رشید امجد 2020 1 140667

66 افسانے: ڍہانڈ نے خواب دیڍھا  رشید امجد 2020 1 140668

67 سناٹا بولتا ہے اور دوسرے افسانے رشید امجد 2020 1 140669

68 لیمپ پوسٹ اور دوسرے افسانے رشید امجد 2020 1 140670

69 ڎملے میں اڎا ہوا شہر اور دوسرے افسانے رشید امجد 2020 1 140671

70 اردو شاعرڈ میں طنزومزاح اڍٹر شبنم نیازڈ 2020 1 140672

71 محمد حسب عسڍرڈ اور جدیدیت اشتیاق احمد 2020 1 140673

72 لفظ اور تنقید معنڈ قاسم یعقوب 2017 1 140674

73 جدید اردو و نظم ڍڈ شعریات اڍٹر احتشام علڈڈ 2019 1 140675

74 تنقید ڍڈ آزادڈ مظفر علڈ سید 2016 1 140676

75 اضافوں ڍے ساتھ: پاڍستان میں اردو تنقید  اڍٹر اورنڌ زیب نیازڈڈ 2020 1 140677

76 محمد حسن عسڍرڈ ڍا تنقیدڈ مطالعہ: ڎم شدہ معنڈ ڍڈ تالش  اڍٹر سرور الہدڈڈ 2020 1 140678



77 تنقید ڍا تخلیقڈ آہنڌ: شمیم حنفڈ  اڍٹر سرور الہدڈڈ 2019 1 140679

78 مباحثےنئ: اردو فڍشن  محمد حمید شاہد 2016 1 140680

79 اور تنقیدڈ نظر: نظریاتڈ تنقید  اڍٹر سرور الہدڈڈ 2019 1 140681

80 منتخب اردو مقاالت: نو تاریخیت  اڍٹر نسیم عباس احمرڈ 2018 1 140682

81 غالم عباس: ڍلیات  ندیم احمد 2022 1 140683

82 ڍلیات نثر منیر نیازڈ اڍٹر سمیرا اعجازڈ 2017 1 140684

83 تاریخ ادبیات اردو خواجہ محمد زڍریا 2021 1 140685

84 خصوصڈ مطالعہ: العین حیدر ة قر اڍٹر سید عامر سہیلڈ 2015 1 140686

85 ناول اوریانہ فالشڈ: ایڇ مرد  خالد سعید 2022 1 140687

86 میر حسن اور ان ڍا زمانہ اڍٹر وحید قریشڈڈ 2012 1 140688

87 عملڈ تحقیق اڍٹرتبسم ڍاشمیرڈڈ 2018 1 140689

88 اردو ادب ڍے نامور محققین اڍٹر تبسم ڍاشمیرڈڈ 2018 1 140690

89 ادب ڍڈ سماجیات تصور اور تعبیر عمران ازفر 2020 1 140691

90 عاشقڈ صبر طلب رشید امجد 2019 1 140692

91 تنقیدڈ مضامین: یہ قصہ ڍیا ہے معنڈ ڍا  نا صر عباس نیر 2022 1 140693

92 ادبڈ تحقیق ڍا فن ڈ آلٹڇڈڈرچر 2018 1 140694

93 جدید اردو میں نفسیاتڈ عناصر اڍٹر عنبرین منیرڈ 2017 1 140695

94
ساہیوال آرٹس ڍونسل ڍڈ قومڈ : ثقافت اور ادب ، علمڎیریت

ھے ڎئے مقاالتڑڍانفرنس میں پ
حنا جمشید؛ اڍٹر ریاض ہمدانڈ ڈ 2019 1 140696

95 انڎریزڈ میں اردو ادب ڍڈ تنقید اڍٹر عارفہ شہزادڈ 2019 1 140697

96 ادبڈ تنقید ڍڈ تاریخ اڍبر لغارڈ 2018 1 140698

97 اردو تنقید میں پاڍیستانڈ تصور قومیت اڍٹر روبینہ شہنازڈ 2007 1 140699

98 معہ اضافہ جات و حواشڈ و تعلیقات: فلسفہ اور ادبڈ تنقید  ڍلیم الہڈ امجد؛ اڍٹر سید وحید اختر ڈ 2021 1 140700

99 جدید لسانیاتڈ اور اسلوبیاتڈ تصورات اڍٹر عامر سہیلڈ 2021 1 140701

100 جدییت ڍا تنقیدڈ تناظر اشتیاق احمد 0 1 140702

101 اور تخلیقات، مڍالمات، ایڈ ورڈ تنقیدات آسیہ نازلڈ 2021 1 140703

102 سخن اور اہل سخن مظفر علڈ سید 2022 1 140704

103 اردو نثر میں ظنزو مزاح ڈ ا ڍٹر ارشاد احمد ورڇ 2014 1 140705

104 برج خموشاں اسد محمد خں 0 1 140706

105 نربدا اسد محمد خں 0 1 140707

106 ٹڍٹروں میں ڍہڈ ڎئڈ ڍہانڈ اسد محمد خں 0 1 140708

107 غصے ڍڈ نئڈ فصل اسد محمد خں 0 1 140709

108 ا دھوپ ڍاڑاڇ ٹڍ اسد محمد خں 0 1 140710

109 تیسرے پہر ڍڈ ڍہانیاں اسد محمد خں 0 1 140711

110 ڍڈ بھر آسمانڑڍھ اسد محمد خں 0 1 140712

111 تحقیق وتدوین رضوانہ نسیم 2019 1 140738

112 مارڍسڈ ادبڈ تنقید ٹیرڈ ایڎٹن 2022 1 140739

113 ڍلیلہ و دمنہ ابن المقفع 0 1 140740

114 چراغ تلے مشتاق احمد یوسفڈ 2021 1 140741

115 ؟فلسفہ ڍیا ہے  ڎالینا ڍیر یلنڍو 2019 1 140742

116 تقافتڈ ڎھٹن اور پاڍستان معاشرہ ارشد محمود 2021 1 140743

117 زرڎزشت مشتاق احمد یوسفڈ 2022 1 140744

118 جدید ادب ڍا سیاق علمدارحسین بخارڈ 2019 1 140745

119 اڍیلے لوڎوں ڍا ہجوم ساحر شفیق 2022 1 140746

120 ایسڈ بلندڈ ایسڈ پستڈ عزیز احمد 2022 1 140747

121 سر سید سے اقبال تڇ قاضڈ جاوید 2018 1 140748

122 اردو ڍے ضرب المثل اشعار محمد شمس الحق 2020 1 140749

123 اقبال اور نیانوآبادیاتڈ نظام محمد آصف 2019 1 140750

124 لسانڈ رشتے ڎیان چندجین 2019 1 140751

125 ڎریز عزیز احمد 2020 1 140752

126 اصناف نثر محمد افتخار شفیع 2020 1 140753

127 ملتان آرڍائیوز میں عاشقوں ڍے مڍتوب انواراحمد 2022 1 140754

128 روشنائڈ سجاد ظہیر 2022 1 140755

129 روح اقبال یوسف حسین خان 2020 1 140756

130 تنقید اور بیانیہ صالح الدین درویشں 2017 1 140757

131 فن تحقیق وتدوین ڎلشن طارق 2022 1 140758

132 برصغیر میں اردو ناول خالد اشرف 2017 1 140759

133 نظموں ڍے درمیاں محبوب تابش 2021 1 140760

134 شڍوہ جواب شڍوہ عالمہ محمد اقبال 2009 1 140761

135 سب رس مالوجہڈ 2015 1 140762

136 لسانڈ مطالعے ڎیان چند جین 2018 1 140763

137 سیڍولرز م سفر الحوالڈ 2020 1 140764

138 ؟نیشتل ازم ڍیا ہے مبارڇ علڈ 2019 1 140765

139 ڍمپنڈ ڍڈ حڍومت بارڈ علیڌ 2020 1 140766

140 افتاد ڎان خاڇ فرانزفینن 2022 1 140767

141 مشرق ومغرب ڍڈ ڍہانیاں ممتاز شیریں 2017 1 140768

142 تنقیدڈ دبستان سلیم اختر 2016 1 140769

143 اردو ڍا ابتدائڈ زمانہ شمس الرحمن فاروقڈ 2019 1 140770

144 اقبال محبوب تابش 2019 1 140771



145 لڈڈمن قاضڈ جاوید 2016 1 140772

146 پاڍستان اردو افسانہ طاہرہ اقبال 2020 1 140773

147 مزاح پارے اآصف ریاض قدیر 2019 1 140774

148 انتظار حسین ڍے منتخب افسانے قیصرہ علوڈ 2016 1 140775

149 ڍلیات منٹو سعادت حسن منٹو 2019 1 140776

150 ڍلیات منٹو سعادت حسن منٹو 2019 1 140777

151 ڍلیات منٹو سعادت حسن منٹو 2019 1 140778

152 ڍلیات منٹو سعادت حسن منٹو 2019 1 140779

153 ڍلیات منٹو سعادت حسن منٹو 2019 1 140780

154 دیس دیس ڍڈ ڍہانیاں اقراء توحید 2018 1 140781

155 زمین زاد نزراالسالم 2021 1 140782

156 تاریخ سیاسڈ فڍر اشفاق سلیم مرزا 2020 1 140783

157 عصمت چغتائڈ فرزانہ ڍوڍب 2019 1 140784

158 احوال وآثار-ممتاز مفتی روبینہ رفیق 2022 1 140785

159 اردو ادب ڍڈ تاریخ تبسم ڍاشمیرڈ 2020 1 140786

160 جنم ڍہانیاں انتظار حسین 2011 1 140787

161 انیسویں صدڈ میں پنجاب ڍڈ انجمنوں ڍڈ اردو خدمات الرحمن میوءعطا 2016 1 140788

162 خط وخال محمد فیصل 2018 1 140789

163 معاہدہ عمرانڈ ڇاں ڇاڇ روسو 2017 1 140790

164 دردر ٹھوڍرڍھائے مبارڇ علڈ 2022 1 140791

165 ڍاال پانڈ محمد جعفر تھانیسرڈ 2022 1 140792

166 مابعد جدیدیت اور مارڍسزم وقاص انیس قاضڈ 2020 1 140793

167 انارڍلڈ سید امتیاز علڈ تاج 2021 1 140794

168 زیور مظفر علڈ ڍشمیرڈ 2020 1 140795

169 منٹو ڍا اسلوب طارہ اقبال 2017 1 140796

170 فن ترجمہ نڎارڈ خالد محمود خان 2019 1 140797

171 لسانیات اور زبان ڍڈ تشڍیل محمد اشرف ڍمال 280 1 140798

172 سرسید ڍے منتخب مضامین عبدالواجد تبسم 2018 1 140799

173 مابعد جدیدیت اقبال آفاقڈ 2018 1 140800

174 غالب منتخب ڍالم حمید اللہ شاہ ہاشمڈ 2019 1 140801

175 دھوپ چھاوں محمد عارف 2016 1 140802

176 ڍافڈ ڍا صنفڈ محاڍمہ حفیظ خان 2017 1 140803

177 فن ترجمہ نڎارڈ مرزا حامد بیڌ 2019 1 140804

178 اقبال ڍامل عبدالسالم ندوڈ 2019 1 140805

179 نئڈ تنقید صدیق ڍلیم 2017 1 140806

180 خفیف مخفڈ ڍڈ خواب بیتڈ مرزا اطھر بیڌ 2022 1 140807

181 فلسفے ڍے بنیادڈ مسائل قاضڈ قیصر االسالم 2017 1 140808

182 راجپوت ناول عبید اللہ بیڌ 2012 1 140809

183 )یشنڈاضافہ و نطرثانڈ شدہ ای(ارسطو سے ایلیٹ تڍ اڍٹر جمیل جالبڈڈ 2019 1 139844

184 اسلوب سید عابد علڈ عابد 2018 1 139845

185 دس یادڎار شخصڈ خاڍے اڍٹر انوار احمدڈ 2019 1 139846

186 اداریہ نویسڈ اڍٹر مسڍین علڈ حجازڈڈ 2007 1 139847

187 اقبال سب ڍیلئے اڍٹر فرمان فتح پورڈڈ 2021 1 139848

188 ایڇ مطالعہ:میرا جڈ  اڍٹر جمیل جالبڈڈ 2009 1 139849

189 نظم جدید ڍڈ ڍروٹیں وزیر آغا 2018 1 139850

190
اور ان ڍے نامور رفقاء ڍڈ اردو نڇ ڍا فنڈ اور :سرسید احمد خان

فڍرڈ جائزہ
اڍٹر سید محمد عبداللہڈ 2015 1 139851

191 سر سید سے اقبال تڇ قاضڈ جاوید 2018 1 139852

192 تنقیدڈ دبستان اڍٹر سلیم اخترڈ 2016 1 139853

193 جلد اول: تاریخ ادب اردو  اڍڑ جمیل جالبڈڈ 0 1 139854

194 جلد دوم:تاریخ ادب اردہ اڍٹر جمیل جالبڈڈ 2020 1 139855

195 جلد سوم:تاریخ ادب اردو ایٹر جمیل جالبڈڈ 2020 1 139856

196 اردو ادب ڍڈ تاریخیں اتٹر انور سدیدڈ 2021 1 139857

197 ایڇ صدڈ ڍا قصہ:اردو افسانہ  اڍٹر انواراحمدڈ 2017 1 139858

198 اردو افسانہ روایت اور مسائل ڎو پڈ چاند نارنڌ 2018 1 139859

199 اردو شایرڈ ڍا سیاسڈ اور سماجڈ پس منظر اتٹر غالم ھسین ذواسفقارڈ 2018 1 139860

200 عبدالحق تڇےوجہڈ س سید عبداللہ 2016 1 139861

201 اصنا ف ادب اردو اڍٹر خلیق انجمڈ 2021 1 139862

202 دہلڈ ڍا دبستان شاعرڈ اڍٹر نور الحسنڈ 2017 1 139863

203 جلد اول:لڍھنو ڍا دبستان شاعرڈ  اڍٹر ابوالیث صدیقڈڈ 2017 1 139864

204 جلد دوئم:لڍھنو ڍا دبستان شاعرڈ  اڍٹر ابوالیث صدیقڈڈ 2017 1 139865

205 اردو ادب مین طنزو مزاح اڍٹر وزیراآغاڈ 0 1 139866

206 چناب ڍنارے اڍٹر سجاد نعیمڈ 2021 1 139867

207 چناب ڍنارے اڍٹر سجاد نعیمڈ 2021 1 139868

208 چناب ڍنارے اڍٹر سجاد نعیمڈ 2021 1 139869

209 مالوجہڈ سے سبط حسن تڇ: اردو نثر ڍا اسلوبیاتڈ مطالعہ اڍٹر عقیلہ جاویدڈ 2020 1 139870

210 مالوجہڈ سے سبط حسن تڇ: اردو نثر ڍا اسلوبیاتڈ مطالعہ اڍٹر عقیلہ جاویدڈ 2020 1 139871



211 مالوجہڈ سے سبط حسن تڇ: اردو نثر ڍا اسلوبیاتڈ مطالعہ اڍٹر عقیلہ جاویدڈ 2020 1 139872

212 مالوجہڈ سے سبط حسن تڇ: اردو نثر ڍا اسلوبیاتڈ مطالعہ اڍٹر عقیلہ جاویدڈ 2020 1 139873

213 مالوجہڈ سے سبط حسن تڇ: اردو نثر ڍا اسلوبیاتڈ مطالعہ اڍٹر عقیلہ جاویدڈ 2020 1 139874

214 ایڇ طویل نظم: دورافتادہ شہر سے  رفعت عباس 2018 1 139875

215 ایڇ طویل نظم: دورافتادہ شہر سے  رفعت عباس 2018 1 139876

216 ایڇ طویل نظم: دورافتادہ شہر سے  رفعت عباس 2018 1 139877

217 ایڇ طویل نظم: دورافتادہ شہر سے  رفعت عباس 2018 1 139878

218 ایڇ طویل نظم: دورافتادہ شہر سے  رفعت عباس 2018 1 139879

219 ڍلیات:سانجھڈ سرت سنبھال ڈڑاقبال سوڍ 2020 1 139880

220 ڍلیات:سانجھڈ سرت سنبھال ڈڑاقبال سوڍ 2020 1 139881

221 ڍلیات:سانجھڈ سرت سنبھال ڈڑاقبال سوڍ 2020 1 139882

222 ڍلیات:سانجھڈ سرت سنبھال ڈڑاقبال سوڍ 2020 1 139883

223 ڍلیات:سانجھڈ سرت سنبھال ڈڑاقبال سوڍ 2020 1 139884

224 بالتحقیق:دیوان فرید  مجاہد جتوئڈ 2018 1 139885

225 بالتحقیق:دیوان فرید  مجاہد جتوئڈ 2018 1 139886

226 بالتحقیق:دیوان فرید  مجاہد جتوئڈ 2018 1 139887

227 سرائیڍڈ ناول:وساخ  نزیر لغارڈ 2021 1 139888

228 سرائیڍڈ ناول:وساخ  نزیر لغارڈ 2021 1 139889

229 اردو ادب ڍڈ تحریڍیں اڍٹر انور سدیدڈ 2021 1 139890

230 اصناف ادب اردو ڈاڍٹر خلیق انجماڍٹر قمر رئیس اور       ڈ 2019 1 139891

231 اصناف ادب اردو ڈاڍٹر خلیق انجماڍٹر قمر رئیس اور       ڈ 2019
1 139892

232 ھڇ رات دا سجھ محمد حفیظ خان 2021 1 139893

233 ھڇ رات دا سجھ محمد حفیظ خان 2021 1 139894

234 ھڇ رات دا سجھ محمد حفیظ خان 2021 1 139895

235 ھڇ رات دا سجھ محمد حفیظ خان 2021 1 139896

236 عشق ظفر محڈ الدین 2021 1 139897

Sr. Name of Book Author Year Qty Book Number

1 داستان عزم خود نوشت اڍٹر عبدالقددیرخانڈ 2022 1 140151

2 ایڇ پیج پر اسد اللہ غلب 2021 1 140152

3 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140153

4 روداد سیاست محمد نواز رضا 2021 1 140154

5 روداد سیاست محمد نواز رضا 2022 1 140155

6 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140163

7 پاڍستان ڍرونیڍل عقیل عباس جعفرڈ 2018 1 140163

8 دشت جنوں طاہر ڍمال 2022 1 140173

9 دشت جنوں طاہر ڍمال 2022 1 140174

10 فڍر اقبال اڍٹر عبدالحڍیم خلیفہڈ 2015 1 139834

11 بانڌ درا بال جبریل ضرب ڍلیم ارمغان حجاز: ڍلیات اقبال عالمہ اقبال 2017 1 139835

12
، بال جبریل، ڍالم و مطالب بانڌ درا:حجاز مطالب ڍالم اقبال اردو

ارمغان،ضرب ڍلیم
موالنہ غالم رسول مہر 0

1 139836

13 روح اقبال اڍٹر یوسف حسینڈ 2020 1 139837

14 تحقیق ڍا فن اڍٹر ڎیان چندڈ 2014 1 139838

15 )عالمہ اقبال ڍڈ مڍمل سوانح حیات:(زندہ رود اڍٹر جاوید اقبالڈ 2019 1 139839

16 اصول اور طریق ڍار: ادبڈ اور لسانڈ تحقیق عببدواستار 2018 1 139840

17 ضرب ڍلیم عالمہ محمد اقبال 2018 1 139841

18 -1روزڎار فقیر فقیر سید وحیدالدین 0 1 139842

19 روزڎار فقیر2- فقیر سید وحیدالدین 0 1 139843

Sr. Name of Book Author Year Qty Book Number

1 ڎیتا ڍے اردو تراجم جاوید اختر بھٹڈ 2021 1 140588

2 مابعدجدیدیت اطالقڈ جھات ناصر عباس نیر 2015 1 140589

3 بین االقوامڈ مزاھب محمد اڍرم رانا 2011 1 140590

4 سیڍولرزم زڍریا رفیق 0 1 140591

5 اسالم اور مسیحیت میں غلط فھمیوں ڍا ازاال نعیم اختر سندھو 2021 1 140592

6 عہد نبویملسو هيلع هللا ىلص میں نظام حڍمرانڈ اڍٹر حمیداللہڈ 2016 1 140593

7 علوم اسالمیہ اور مستشرقین ثناء اللہ ندوڈ 2016 1 140594

8 حفاظت قرآن مجید اور مستشرقین محمود اختر 0 1 140595

9 ہندوستان میں اردو سیرت نڎارڈ عبیداللہ فہد 0 1 140596

10 سیرت التبڈ ملسو هيلع هللا ىلص اور مستشرقین محمد ملسو هيلع هللا ىلص حافظ عبدالغفار 2019 1 140597
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11 محمد رسوالللہ ملسو هيلع هللا ىلص این میرڈ شمل 0 1 140598

12 قرآن مجید میں بزرڌ انبیاء نعیم اختر سندھو 2021 1 140599

13 اقبال ڍا فلسفہ حیات و موت محمد احسن االعطمڈ 2022 1 140600

14 مذہبڈ تجربے ڍے انڍشافات ڍڈ فلسفیانہ پرڍھ اڍٹر محمد آصف اعوانڈ 2016 1 140601

15 موالنا عبیداللہ سندھڈ حعات و خدمات اڍٹرابو سلمان شاہ جہان پورڈڈ 0 1 140602

16 افادات و ملفوظات محمد سرور 2020 1 140603

17 تعلیمات اور سیاسڈ افڍار،موالنا عبیداللہ سندھڈ حاالت  محمد سرور 0 1 140604

18 نوجوان جدید تعلیمڈ و جمہورڈ نطام فڍر ڍو اپنائیں اڍٹر محمد جاویدڈ 2018 1 140605

19 اسالمڈ فلسفہ اور سائنس میاں جحمد شریف 2021 1 140606

20 دولت عباسیہ حڍیم محمود احمد ظفر 2018 1 140607

21 دولت مروانیہ حڍیم محمود احمد ظفر 2016 1 140608

22 دولت عثمانیہ حڍیم محمود احمد ظفر 2021 1 140609

23 دولت امویہ اندلس حڍیم محمود احمد ظفر 2017 1 140610

24 دولت عباسیہ ڍا زوال حڍیم محمود احمد ظفر 2020 1 140611

25 دولت سفیانیہ حڍیم محمود احمد ظفر 2014 1 140612

26 تاریخ اسالم حڍیم محمود احمد ظفر 2013 1 140613

27 المقام المحمود موالنا عبیداللہ سندھڈ 2021 1 140614

28 سٹورڈ آف ڎارڈ رابرٹ ونسٹن 2021 1 140615

Sr. Name of Book Author Year Qty Book Number

1 ھزاروں راستے مستنصر حسین تارڑ 2007 1 140567

2 ھزاروں ھیں شڍوے مستنصر حسین تارڑ 2012 1 140568

3 آزادڈ ھند موالنہ ابوالڍالم 2021 1 140569

4 فلسفہ مغرب ظفر سپل 2021 1 140570

5 مورت مستنصر حسین تارڑ 2010 1 140571

6 قصص االسالم ابراھیم خاں 2016 1 140572

7 عورت عھد رسالت میں عبدالحلیم 2018 1 140573

8 چڇ چڇ مستنصر حسین تارڑ 2013 1 140574

9 ڎھر مستیاں یونس بٹ 2008 1 140575

10 ڍلیات ظفر بھادر شاھ ظفر 2012 1 140576

11 سیرت رحمت عالم اڍٹر اڍرم ضیاڈ 2017 1 140577

12 ڍلیات پطرس پطرس بخارڈ 2010 1 140578

13 ڍیات اقبال عالمہ محمد اقبال 2009 1 140579

14 بندہ بشر یووال نوح ھرارڈ 2022 1 140580

15 ڍایات غالم عباس افسانے ندیم احمد 2022 1 140581

16 ابتدئڈ فلسفہ جان ھاسپرس 2015 1 140582

17 مجھے فیمینسٹ نہ ڍھو طاھرہ اقبال 2021 1 140583

18 ڍنول پھول اور تتلیوں ڍے پنڍھ طاھرہ اقبال 2020 1 140584
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