ਗੁਰੂ ਗੋਬਬਿੰ ਦ ਬਿਿੰ ਘ ਧਰਮ ਅਬਧਐਨ ਬਿਭਾਗ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ ਪਬਟਆਲਾ ਬਿਖੇ ਗੁਰੂ
ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਨਾਲ ਿਿੰ ਬਿੰ ਬਧਤ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਿਾਬਿਤ
1.T-5056
ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੇ ਪਬਿਤਰ ਿਥਾਨ ਧਰਮਿਾਲਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ:
ਨਾਨਕ ਪਿੰ ਜ ਿੌ ਿਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਤਿਿ ਕਮੇਟੀ.
Q-:33wI69

153 K927;1

(1ਕਾਪੀ)

2.T-5530
ਅਜਾਦ ਅਿਤਾਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਬਿਸ਼ਿ ਨੂਰ - ਜਲਿੰਧਰ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਪਬਬਲਸ਼ਰਜ.
Q-:33wI69

153w1L07

(1ਕਾਪੀ)

3.T-7125
ਅਮਰ ਆਤਮਜੀਤ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਟ ਅਬਧਅਨ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਅਮੋਲ ਿਾਬਿਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ.
Q-:33wI69

153w2L2;1

(1ਕਾਪੀ)

4.T-5011
ਆਤਮ ਬਿਿੰ ਘ.
ਬਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਰਸ਼ਬਨਕ ਤੇ ਬਿਬਗਆਬਨਕ ਕੋਜ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ - [s.l]:
[s.n].
Q-:3 153 L0
5.Z-7196

(1ਕਾਪੀ)

ਿ ਿ ਪਦਮ.
ਿਾਖੀ ਮਿਲੁ ਪਬਿਲੇ ਕੀ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਬਿਿੰ ਘ ਬਰਦਰਜ.
Q-:33wI69 153 Q4

(1ਕਾਪੀ)

6.Z-2887
ਿਬਤਬੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਬਬਲਓ ਬਿਰਾਗ (ਜੀਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ) - ਜਲਿੰਧਰ: ਬਨਊ ਬੁੁੱ ਕ ਕਿੰ ਪਨੀ.
Q-:33wI69 153I84

(1ਕਾਪੀ)

7.Z-4287
ਿਬਤਬੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਆਬਦ ਬਿੁੱ ਖ ਤੇ ਆਬਦ ਿਾਖੀਆਂ - ਜਲਿੰਧਰ: ਬਨਊ ਬੁੁੱ ਕ ਕਿੰ ਪਨੀ.
Q-:33wI69

153 M7

(1ਕਾਪੀ)

8.T-5317
ਿਬਤਿੰ ਦਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਬਿ ਅਬਧਐਨ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਦੀਿਾਨ ਬਿਿੰ ਘ ਖਾਲਿਾ ਕਾਲਜ.
Q-:211:g(P:75)

K9

(1ਕਾਪੀ)

9.T-4656
ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਿ
ਿੀਰ - ਨਿੀਂ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਪੁਸ਼ਪ ਪਰਕਾਸ਼ਨ.
Q-:33wI69
10.T-6274,T-Z-99

153K92

ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਿਾਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਈਸ਼ਿਰ
ਿਾਦ - ਗੁਰਦਾਿਪੁਰ: ਨਾਜਰ ਿਾਬਿਬ ਦਾਅਿਤ
Q-:31

153L0;3

(2ਕਾਪੀਆਂ)

11.T-4521
ਿਾਬਿਬ ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਬਦੁੱ ਲੀ : ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਬਿੰਧਕ ਕਮੇਟੀ.
Q-:33wI69 153 K92

(1ਕਾਪੀ)

12..M-69778,T-649,Z-1539
ਿਾਬਿਬ ਬਿਿੰ ਘ.
ਜੀਿਨ ਬਬਰਤਾਂਤ ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਬਿਿੰ ਘ ਬਰਦਰਜ.
Q-:33wI69 153 K92;5

(3ਕਾਪੀਆਂ)

13.Z-6366
ਿਾਬਰ ਜਿਬੀਰ ਬਿਿੰ ਘ ਿਿੰ ਪਾ.
ਿਾਰ ਮਾਝ ਬਿੁਪੁੱਖੀ ਅਬਧਐਨ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:2110

(1ਕਾਪੀ)

14.T-2435,T-4130
ਿੀਤਲ ਿੋਿਣ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਿੰ ਖੇਪ ਜੀਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਿੀਤਲ ਪੁਿਤਕ ਬਿੰ ਡਾਰ.
Q-:33wI69

153 K7

(2ਕਾਪੀਆਂ )

15.T-5006
ਿੇਿਕ ਬਿਿੰ ਘ ਿੇਿਾ ਿਿੰ ਪਾ.
ਪਰਾਿੀਨ ਜਨਮ ਿਾਖੀ (ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ) - ਜਲਿੰਧਰ: ਬਨਊ ਬੁਕ ਕਿੰ ਪਨੀ.

Q-:33wI69 153 K922

(1ਕਾਪੀ)

16.T-7113
ਿਜਾਰਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਜੀਿਨ ਜਾਿ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਖਾਲਿਾ ਟਰੈਕਟ ਿੁਿਾਇਟੀ.
Q-:211 153L71

(1ਕਾਪੀ)

17.Z-3411,T-6359
ਿਰਬਿੰ ਿ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰਮਬਤ ਬੈਰਾਗ ਦਰਸ਼ਨ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਖਾਿਲਾ ਬਰਦਰਜ.
Q-:3 153L4

(2ਕਾਪੀਆਂ )

18.Z-3417
ਿੀਰਾ ਭਗਤ ਬਿਿੰ ਘ.
ਜਪੁ ਪਰਿਿਨ - [s.l]: [s.n].
Q-:211J M2;1

(1ਕਾਪੀ)

19.T-4520
ਕਰਤਾਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਿੰ ਖੇਪ ਜੀਿਨ ਿਰੀ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ.
Q-:33wI69 153K93

(1ਕਾਪੀ)

20.T-6933
ਕਰਤਾਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਜੀਿਨ ਕਥਾ ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ.

Q-:33wI67 153L7

(1ਕਾਪੀ)

21.Z-200
ਕਾਂਗ ਕੁਲਬੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਮਿਾਂ ਕਿੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ - [s.l]: ਰਘਬੀਰ ਰਿਨਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ
22.Z-883
ਬਕਰਪਾਲ ਬਿਿੰ ਘ.
ਜਨਮ ਿਾਖੀ ਪਰਿੰ ਪਰਾ - ਪਬਟਆਲਾ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:33wI69

(1ਕਾਪੀ)

23.T-4687
ਕੋਿਲੀ ਿੁਬਰਿੰ ਦਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਬਿ ਕਲਾ - ਿਿੰ ਡੀਗਹੜ: ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ
ਪਿੰ ਜਾਬ
ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:33wI69 153K911

(1ਕਾਪੀ)

24.T-5030,T-5031
ਬਗਆਨੀ ਈਸ਼ਰ ਬਿਿੰ ਘ ਨਾਰਾ.
ਿਿਾਖ ਨਿੀਂ ਕਤੁੱ ਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਿਤਾਰ - [s.l]: [s.n].
Q-:33wI69 153L03
25.Z-3409

(2ਕਾਪੀਆਂ)

ਬਗਆਨੀ ਿਰਬਿੰ ਿ ਬਿਿੰ ਘ.
ਆਿਾ ਕੀ ਿਾਰ ਬਨਰਣਯ ਛਕਬਆਂ ਛਿੰ ਤਾਂ ਿਮੇਤ ਿਟੀਕ ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਬਿਿੰ ਘ ਬਰਦਰਜ.
Q-:211A 153L4

(1ਕਾਪੀ)

26.T-5329
ਬਗਆਨੀ ਬਗਆਨ ਬਿਿੰ ਘ .
ਤਿਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਿਾ (ਭਾਗ ਪਬਿਲਾ ਬਜਲਦ 1) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀਿਨ
-ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿੰ ਜ ਿੌ ਿਾਲਾ ਪਰਕਾਸ਼ ਉਤਸ਼ਿ ਕਮੇਟੀ.
Q-:33wI69 153 K90

(1ਕਾਪੀ)

27.T-5353,T-5363
ਬਗਆਨੀ ਭਜਨ ਬਿਿੰ ਘ.

ਂ ਿਿੰ ਨਜ.
ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ - ਜਲਿੰਧਰ: ਿਜੂਰੀਆ ਐਡ
Q-:33wI69 153 K9

(2ਕਾਪੀਆਂ)

28.Z-4291
ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰਿਮਾਿ ਬਿਸ਼ਲੇ ਸ਼ਣ ਤੇ ਬਿਆਬਖਆ ਲੁਬਧਆਣਾ: ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ.
Q-:21x
29.Z-1024
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੇ ਖ ਿਿੰ ਗਰਬਿ -

(1ਕਾਪੀ)

ਮਾਿਕੋ: ਪਰਗਤੀ ਪਰਕਾਸ਼ਨ.
Q-:211:f 153L7

(1ਕਾਪੀ)

30.T-5540
ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਪਬਟਆਲਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਭਾਗ ਪਿੰ ਜਾਬ, 1970.
Q-:33wI69 153L019

(1ਕਾਪੀ)

31. M-220447,M-69200,T-1347,T-4148,T-4450
ਗੋਪਾਲ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ
Q-:33wI69

153K81

(5ਕਾਪੀਆਂ)

32.T-4181
ਗੁਰਬਿਖ ਿਾੜੀ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਖਾਲਿਾ ਟਰੈਕਟ ਿੁਿਾਇਟੀ.
Q-:3w

J9:2

(1ਕਾਪੀ)

33.Z-3261
ਗੁਰਿਖ਼ਸ਼ ਬ ਿੰ ਘ
ਨਾਨਕ ਜੀ - ਬਦੁੱ ਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ.
Q_:33wI69 153M21;1
34.G-10562

(1ਕਾਪੀ)

ਗੁਰਮੇਲ ਬਿਿੰ ਘ ਿਿੰ ਪਾ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮਿਾਖੀਆਂ ਬਿਿਲੇ ਇਬਤਿਾਿਕ ਬਿਿਲੇ ਇਬਤਿਾਬਿਕ
ਅਤੇ ਬਮਬਥਿਾਬਿਕ ਿਿੰ ਕੇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ - ਪਬਟਆਲਾ: ਪਰੋ ਿਾਬਿਬ ਬਿਿੰ ਘ ਗੁਰਬਮਤ ਟਰੁੱ ਿਟ .
Q-:33wI69 153P4

(1ਕਾਪੀ)

35.T-7643,Z-4119
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਿੰ ਬਿੰ ਧੀ ਬਤਿੰ ਨ ਖੋਜ ਪੁੱ ਤਰ - ਪ
ਬਟਆਲਾ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:33wI69:f 153N70

(2ਕਾਪੀਆਂ)

36.T-4692
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਰਤਾ 1 ਬਬਿਆਂ ਲਈ - ਪਬਟਆਲਾ : ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਭਾਗ ਪਿੰ ਜਾਬ.
Q-:33wI690bS1

153K9

(1ਕਾਪੀ)

37.T-4509,T-5043
ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਬਜਿੰ ਦਰ ਬਿਿੰ ਘ ਿਿੰ ਪਾ.
ਿਬਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਬਟਆ - ਨਿੀਂ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਗੁਲਸ਼ਨ ਐਿੰਟਰਪਰਾਈਬਜਜ .
Q-:33wI69 153K9

(2ਕਾਪੀਆ)

38.T-5043
ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਬਜਿੰ ਦਰ ਬਿਿੰ ਘ ਿਿੰ ਪਾ.
ਿਬਤਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਰਗਬਟਆ - ਨਿੀਂ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਗੁਲਸ਼ਨ ਐਿੰਟਰਪਰਾਈਬਜਜ
(1ਕਾਪੀ)
39.Z-3647

ਘੁਿੰ ਮਣ ਬਬਕਰਮ ਬਿਿੰ ਘ.
ਆਿਾ ਦੀ ਿਾਰ ਬਿਿੰ ਤਨ ਤੇ ਕਲਾ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਬਲਟਰੇਿਰ ਿਾਊਿ .
Q-:211A:f

M1

(1ਕਾਪੀ)

40.T-5007
ਿਰਨਜੀਤ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਿ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ - [s.l]: [s.n].
Q-:211x 153 K9

(1ਕਾਪੀ)

41.T-5047,T-5123
ਛਾਬਖਾ ਜੋਬਗਿੰ ਦਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰਮੁਖ ਕਬਲ ਬਿਿ ਪਰਗਟ ਿੋਆ - [s.l]: [s.n].

42.Z-3720,Z-3721
ਬਛਬਰ ਿਿੰ ਤ ਦਾਿ.
ਜਨਮ ਿਾਖੀ ਿਰੀ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਿਾਿ ਕੀ ਪਬਟਆਲਾ: ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਬਊਰੋ ਪਿੰ ਜਾਬੀ
ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ, 1985.
Q-:33wI69 153M5

(2ਕਾਪੀਆਂ)

43.T-5291
ਜਗਤਾਰ ਜਗੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਕ ਬਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ(ਅਧੂਰੀ ਪੁਿਤਕ) - ਬਰਨਾਲਾ: ਮੁਿਾਂਦਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਨ.

Q-:33wI69 153 L0

(1ਕਾਪੀ)

44.T-4658
ਜਨ ਿਾਬਿਤ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਿੰ ਕ) ਨਿਿੰ ਬਰ ਦਿਿੰ ਬ
ਰ 1969 - ਪਬਟਆਲਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਭਾਗ ਪਿੰ ਜਾਬ.
Q-:33wI69 K9

(1ਕਾਪੀ)

45.T-5514
ਜਨਮ ਿਾਖੀ ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਿੈਿੀ
ਦੂਜੀ - [s.l]: [s.n].
Q-:33wI69 153K9 .2

(1ਕਾਪੀ)

46.T-4325

ਜੋਬਗਿੰ ਦਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਿਰੂਪ - ਨਿੀਂ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਪਰੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ .
Q-:33wI69 153 K91

(1ਕਾਪੀ)

47. T-4917,Z-4088
ਤਾਰਨ ਬਿਿੰ ਘ ਿਿੰ ਪਾ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਭਾਗ ਪਬਿਲਾ - ਪਬਟਆਲਾ: ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰਿੰ ਥ ਿਾਬਿਬ
ਖੋਜ ਬਿਭਾਗ
ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:211x 153 K9.1

(2ਕਾਪੀਆਂ)

48.Z-7170
ਤਾਰਨ ਬਿਿੰ ਘ ਿਿੰ ਪਾ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਪਰਕਾਸ਼ ਭਾਗ 2 ਪਿੰ ਿਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਿਮਰਤੀ ਗਰਿੰ ਥ - ਪਬਟਆਲਾ:
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਬਊਰੋ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:33wI69

153 N6

(1ਕਾਪੀ)

49.Z-3929,Z-5199
ਬਿ੍ਰਲੋ ਿਨ ਬਿਿੰ ਘ.
ਜੀਿਨ ਿਬਰੁੱ ਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ - ਬਦੁੱ ਲੀ: ਬਦੁੱ ਲੀ ਬਿੁੱ ਖ ਗੁਰਦਿਾਰਾ ਬੋਰਡ.
Q-:33wI69 L2

(2ਕਾਪੀਆਂ)

50.Z-1656
ਬਤਿਾੜੀ ਬਿਸ਼ਿਾਨਾਥ.
ਕਰਾਂਤੀਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ - ਿਿੰ ਡੀਗੜਹ: ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਬਓਰੋ ਪਿੰ ਜਾਬ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:33wI69 153K9

(1ਕਾਪੀ)

51.T-5089,T-5146
ਤੁਲਿੀ ਇਿੰ ਦਰਜੀਤ ਬਿਿੰ ਘ.
ਪਰਮ ਪੁਰਖ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਿ) ਮਿਾਂਕਾਬਿ - ਿਿੰ ਡੀਗੜਹ: ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਬਬਊਰੋ ਪਿੰ ਜਾਬ
ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:33wI69 153w1L0
52.Z-440

(2ਕਾਪੀਆਂ)

ਦਰਦੀ ਨਰੈਣ ਬਿਿੰ ਘ.

ਰਾਿੀ ਦਾ ਦੇਿ ਤੇ ਰਾਿੀ ਦਾ ਿਾਈ ਂ ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਗੁਰੂ ਅਿੰ ਗਦ

ਦੇਿ
ਕਾਬਲਜ.
Q-:33wI69

153 K95

(1ਕਾਪੀ)

53.T-5422
ਦੀਿਨਾ ਗੁਰਮੁੱ ਖ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ (ਪਿੰ ਜ ਿੌ ਿਾਲਾ ਜਨਮ ਉਤਿਿ ਐਲਬਮ) - ਿਾਂਗਕਾਂਗ:
ਖਾਲਿਾ
ਦੀਿਾਨ.
Q-:33wI69 153L05

(1ਕਾਪੀ)

54.T-6178
ਨਰੈਣ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਗ - ਪਬਟਆਲਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਭਾਗ ਪਿੰ ਜਾਬ, 1971.
Q-:33wI69 153L11

(1ਕਾਪੀ)

55.Z-5009,Z-5011
ਨਾਨਕ ਕਾ ਧਨੁ ਨਾਮ
Q-:3

153M81.3

(2ਕਾਪੀਆਂ)

56.T-4430,T-4506
ਪਦਮ ਬਪਆਰਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਭ ਤੋਂ ਿਡਾ ਿਬਤਗੁਰ ਨਾਨਕ - ਬਦੁੱ ਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ.

Q-:33wI69 153K92;3

(2ਕਾਪੀਆਂ)

57.Z-5319
ਪਦਮ ਬਪਆਰਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਾਗਰ - [s.l]: [s.n].
Q-:33wI69 N3

(1ਕਾਪੀ)

58.T-5348
ਪਦਮ ਬਪਆਰਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਬਜਨ ਿੁਬਣਆ ਪੇਬਖਆ - [s.l]: [s.n].
Q-:33wI69 153K911

(1ਕਾਪੀ)

59.5413
ਪਦਮ ਬਪਆਰਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਰਬਾਬ - ਪਬਟਆਲਾ: ਿਰਦਾਰ ਿਾਬਿਤ ਭਿਨ.
Q-:211x 153 K9

(1ਕਾਪੀ)

60.T-4711
ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਦੁਬਨਆਂ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਿੰ ਕ)
Q-:33wI69 K9

61.Z-1499

(1ਕਾਪੀ)

ਪਰੀਤਮ ਬਿਿੰ ਘ.
ਕਬਲ ਤਾਰਕ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਿਾਬਿਤ ਅਕਾਡਮੀ.
Q-:33wI69 153L3

(1ਕਾਪੀ)

62.Z-1502,Z-2298 ,Z-2301,Z-2302
ਪਰੀਤਮ ਬਿਿੰ ਘ ਿਿੰ ਪਾ.
ਪਬਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਿੀ ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਿਾਬਿਤ
ਅਕਾਦਮੀ.
Q-:33wI69

153K95

(4ਕਾਪੀਆਂ)

63.T-5036,T-5037,T-5038
ਬਪਆਰਾ ਬਿਿੰ ਘ ਿਿੰ ਪਾ.
ਜਨਮ ਪਰਤੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੀ ਪਰਬਿੁੱ ਧ ਆਦ ਿਾਖੀਆਂ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਲਾਿੌਰ ਬੁਕ
ਸ਼ਾਪ.
Q-:33wI69 153K911;1

(3ਕਾਪੀਆਂ)

64.T-4680,T-5319
ਬਿਨ ਬਿਿੰ ਘ ਬਿਨ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ - ਬਸ਼ਮਲਾ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਮਸ਼ਨ ਪਬਲੀਕੇਿਨਜ.
Q-:33wI69 153 K93;1

(2ਕਾਪੀਆਂ)

65.Z-3307
ਬਲਕਾਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰਮਬਤ ਬਿਿੇਿਨ - ਪਬਟਆਲਾ: ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਜ ਬਬਊਰੋ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ .

Q-:3 M2

(1ਕਾਪੀ)

66.T-4826
ਬਲਜੀਤ ਬਿਿੰ ਘ ਬਲੀ.
ਬਜਉਂ ਕਰ ਿੂਰਜ ਬਨਕਬਲਆ - ਿਿੰ ਡੀਗੜਹ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਮਸ਼ਨਰੀ .
Q-:33wI69 153K914;1

(1ਕਾਪੀ)

67.T-4167,T-6431
ਬਲਬੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਲਿੰਮੀ ਨਦਰ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਮੈਨੇਜਰ ਖਾਲਿਾ ਿਮਾਿਾਰ.
Q-:3 153 J91

(2ਕਾਪੀਆਂ)

68.Z-5733
ਬਾਂਿਲ ਅਨੂਪ ਕੌ ਰ.
ਦਖਣੀ ਓਅਿੰ ਕਾਰੁ ਇਕ ਅਬਧਐਨ - ਬਦੁੱ ਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ.
Q-:211:f

N6

(1ਕਾਪੀ)

69.T-4522
ਬਾਿਰੀ ਿੀਤਾ ਰਾਮ.
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਬਿੁੱ ਿ ਫ਼ਲਿਫ਼ਾ - ਪਬਟਆਲਾ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਬਿਭਾਗ ਪਿੰ ਜਾਬ.
Q-:211:g(R) 153K3
70.T-4655
ਬੀਰਇਿੰ ਦਰ ਬਿਿੰ ਘ ਐਡਿੋਕੋਟ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ - [s.l]: [s.n].

(1ਕਾਪੀ)

Q-:33wI69 K920

(1ਕਾਪੀ)

71.Z-3396
ਬੇਦੀ ਿੋਬਿਿੰ ਦਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਲੋ ਕ ਪਰਿਾਿ - ਬਦੁੱ ਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਸ਼ਾਪ.
Q-:211obY:351 L1

(1ਕਾਪੀ)

72.T-2559,T-4101,T-2568
ਬੇਦੀ ਕਾਲਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ - ਬਦੁੱ ਲੀ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਪਰਕਾਸ਼ਕ.
Q-:33wI69 153 K5;5

(3ਕਾਪੀਆਂ)

73.T-4160
ਬੇਦੀ ਕਾਲਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਨਰਿੰ ਕਾਰੀ - ਨਿੀਂ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਬੁਕ ਿਟੋਰ.
Q-:33wI69 K61

(1ਕਾਪੀ)

74.T-799,T-2664,T-80
ਬਦੀ ਕਾਲਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ - ਨਿੀਂ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਬੁਕ ਿਟੋਰ.
Q-:33:g(P)

153K2

(3ਕਾਪੀਆਂ)

75.T-4519
ਬੇਦੀ ਕਾਲਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਟੀਕ - ਨਿੀਂ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਬੁਕ ਿਟੋਰ.

Q-:211:g 153K9

(1ਕਾਪੀ)

76.Z-5754
ਭਗਤ ਰਾਮਬਦਤਾ.
ਬਦਰਸ਼ਟਾਂਤ ਿਾਗਰ 110 ਿਾਖੀਆਂ ਿਾਲਾ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਭਾ ਿਤਰ ਬਿਿੰ ਘ ਜੀਿਨ
ਬਿਿੰ ਘ.
Q-:33wI69 153N7

(1ਕਾਪੀ)

77.T-4958,T-4959,T-5943
ਭੁੱ ਲਾ ਿਰੂਪ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਬਿਮਾ ਅਰਥਾਤ ਮਬਿਮਾ ਪਰਕਾਸ਼ (ਭਾਗ ਪਬਿਲਾ) - ਪਬਟਆਲਾ:
ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਭਾਗ
ਪਿੰ ਜਾਬ.
Q-:33wI69

153w1L0.1;3

(3ਕਾਪੀਆਂ)

78.T-4507
ਭਾਈ ਜੋਧ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਬਿੁੱ ਬਖਆ - ਬਦੁੱ ਲੀ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ.
Q-:33xI69 153K9

79.T-1393
ਭਾਈ ਜੋਧ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿਮਰਤੀ ਬਿਆਬਖਆਨ

(1ਕਾਪੀ)

Q-:33wI69 153K6;1

(1ਕਾਪੀ)

80.Z-1228
ਭਾਈ ਜੋਧ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੁੱ ਤ ਦਰਪਨ - ਪਬਟਆਲਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਭਾਗ ਪਿੰ ਜਾਬ.
Q-:3 153L09

(1ਕਾਪੀ)

81.Z-5266
ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਬਿਿੰ ਘ.
ਨਾਨਕ ਬਨਰਮਲ ਪਿੰ ਥ ਿਲਾਇਆ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਲਾਿੌਰ ਬਬਕ ਸ਼ਾਪ.
Q-:3 153L12

(1ਕਾਪੀ)

82.T-1388
ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਰੁੱ ਬੀ ਨੂਰ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਬਿਿੰ ਘ ਪਰਤਾਪ ਬਿਿੰ ਘ.
Q-:33wI69 153H51

(1ਕਾਪੀ)

83.T-4733,T-4673,T-4734,T-5044,Z-4508
ਭਾਈ ਿੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਭ ਤੇ ਿਡਾ ਿਬਤਗੁਰੁ ਨਾਨਾਕੁ - ਨਿੀਂ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਭਾਈ ਿਾਬਿਬ ਿੀਰ ਬਿਿੰ ਘ ਿਟਡੀ
ਿਰਕਲ.
Q-:33wI69 153 K96

(5ਕਾਪੀਆਂ)

84. D-967,T-1679,T-2569,T-2857,T-3273,T-4100,T-06,T-908,
T-911,T-966-69

ਭਾਈ ਿੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਮਤਕਾਰ ਭਾਗ ਦਜਾ - ਨਿੀ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਭਾਈ ਿੀਰ ਬਿਿੰ ਘ
ਿਾਬਿਤ
ਿਦਨ.
Q-:33wI69 153H5.2

(13ਕਾਪੀਆਂ)

85.T-905,T-910,T-912
ਭਾਈ ਿੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਿਮਤਕਾਰ ਭਾਗ ਪਬਿਲਾ - ਨਿੀ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਭਾਈ ਿੀਰ ਬਿਿੰ ਘ ਿਾਬਿਤ
ਿਦਨ.
Q-:33wI69

153H5.1

(3ਕਾਪੀਆਂ)

86.T-1380
ਭਾਈ ਿੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮਿਾਖੀ ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਖਾਲਿਾ ਸ਼ਮਾਿਾਰ.
Q-:33wI69 153J8;10

(1ਕਾਪੀ)

87.T-5447
ਭੂਪਾਲ ਦਲੀਪ ਬਿਿੰ ਘ.
ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਿਾਰ ਿੁੱ ਕ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਦੇਿ ਦੂਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ.
Q-:33wI69 153 L031
88.T-5035

(1ਕਾਪੀ)

ਮਨਮੋਿਨ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਅਿੰ ਦੋਲਨ - ਨਿੀਂ ਬਦੁੱ ਲੀ: ਮਨਦੀਪ ਪਰਕਾਸ਼ਨ.
Q-:33wI69oa^L5 153 L0

(1ਕਾਪੀ)

89.T-5335
ਮਾਿੀਆ ਗੁਰਬਿਨ ਬਿਿੰ ਘ.
ਿੁੱ ਿ ਦਾ ਿੂਰਜ - [s.l]: [s.n].
Q-:33wI69 153w1L0

(1ਕਾਪੀ)

90.Z-3636
ਮਾਨ ਿੇਿਾ ਬਿਿੰ ਘ.
ਨਾਮ ਅਮੋਲ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਦੀ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ ਕੋਆਪਰੇਬਟਿ ਿੁਿਾਇਟੀ
ਬਲਮਬਟਡ.
Q-:3 153M41

(1ਕਾਪੀ)

91.G-11059
ਮੁਿਿੰਮਦ ਿਬੀਬ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ ਅਤੇ ਮੁਿਲਮਾਨ ਅਿੰ ਤਰ ਧਾਬਰਮਕ ਿਿੰ ਿਾਦ - ਪਬਟਆਲਾ:
ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਬਬਊਰੋ ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:33wI69 153P2

(1ਕਾਪੀ)

92.Z-2818
ਮੈਕਲਾਊਡ ਡਬਬਲਊ ਐਿ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ, 1978.

Q-:33wI69 153L43

(1ਕਾਪੀ)

93.T-2434
ਰਾਮ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਿਿੁਜ ਕਲਾ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਬਿਿੰ ਘ ਬਰਦਰਜ.
Q-:211:g

153K8;6

(1ਕਾਪੀ)

94.Z-5373
ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬਿਿੰ ਘ.
ਜੀਿਨ ਬਬਰਤਾਂਤ ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ - ਅਿੰ ਮਰਬਤਿਰ: ਪਰੀਤ ਪਰਕਾਸ਼ਨ .
Q-:33wI69 153N1

(1ਕਾਪੀ)

95.T-4671,T-7582,Z-2303
ਿਜੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਿੁੱ ਧਾਂਤ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਪਿੰ ਜਾਬੀ ਿਾਬਿਤ ਅਕਾਡਮੀ.
Q-:3 K9

(3ਕਾਪੀਆਂ)

96.Z-1823
ਿਜੀਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਬਿਿੰ ਤਨ - ਲੁਬਧਆਣਾ: ਲਾਿੌਰ ਬੁੁੱ ਕ ਸ਼ਾਪ.
Q-:211:f(R) 153K9;1

(1ਕਾਪੀ)

97.T-5293,T-5292,Z-1238
ਸ਼ਬਦਾਗਥ ਬਾਣੀ ਿਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਿ ਜੀ
- ਪਬਟਆਲਾ: ਭਾਸ਼ਾ ਬਿਭਾਗ ਪਿੰ ਜਾਬ.
Q-:211 153L0;3

(3ਕਾਪੀਆਂ)

98.T-4696
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਬਿਿੰ ਘ.
ਜੀਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤਿਿੀਰਾਂ ਬਿਿ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਮਾਡਰਨ ਿਾਬਿੁੱ ਤ ਅਕੌ ਡਮੀ.
Q-:33wI69 153 K9;3

(1ਕਾਪੀ)

99.T-5200
ਸ਼ੁੱ ਮੀ ਮਨਮੋਿਨ ਕੌ ਰ.
ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਿੀਰ - [s.l]: [s.n].
Q-:33wI69 153 L04

(1ਕਾਪੀ)

100.T-5352
ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਐਲ.

ਂ ਿਨਜ.
ਆਿਾ ਦੀ ਿਾਰ - ਅਿੰ ਬਮਰਤਿਰ: ਿੁਿੰ ਦਰ ਦਾਿ ਐਡ
Q-:211A L0;1

(1ਕਾਪੀ)

101.Z-1660
ਸ਼ਾਨ ਿਰਨਾਮ ਬਿਿੰ ਘ.
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਾਿਕਾਰ ਜਪੁ ਜੀ - ਿਿੰ ਡੀਗੜਹ: ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਬਊਰੋ ਪਿੰ ਜਾਬ
ਯੂਨੀਿਰਬਿਟੀ.
Q-:211J:f 153L54

(1ਕਾਪੀ)

