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N ૧૦ શ્રાલકો  ૧ રે. UNKNOWN બીભવવિંશ ભાણેક G

C ૧૦૦૮ ાર્શ્વનાથ ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2364

D ૧૦૮ ાર્શ્વનાથ જજન છિીળી  ૧ રે. જગલલ્રબસરૂય G HIR C-1915

A ૧૦૮ ાર્શ્વનાથ તીથવ દળવન  ૧ વકં. જગલલ્રબસરૂય ; રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. ; વ.ં 

ચારયિલલ્રબવલ.

૧૦૮ ાર્શ્વ તીથવ દળવન પ્રકાળન વવભવત/UNKNOWNG તીથવ
DAD A-266

A ૧૦૮ ાર્શ્વનાથ તીથવ દળવન  ૨ વકં. જગલલ્રબસરૂય ; રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. ; વ.ં 

ચારયિલલ્રબવલ.

૧૦૮ ાર્શ્વ તીથવ દળવન પ્રકાળન વવભવત/UNKNOWNG તીથવ

C ૧૦૮ ાર્શ્વનાથ જૂન વલવધ  વ.ં જળલતંરાર વાકચદં યત્નોદમ ચેરયટેફર ટ્રસ્ટ SG જૂન HIR B-2251

C ૧૦૮ ાર્શ્વનાથ ભશાજૂન વલવધ  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન SG HIR B-1125

C ૧૨ પ્રકાયની રશિંવાઓ  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-378

D ૧૨ બાલનાની વજ્ઝામ વાથવ  રે. વકરચદં્રજી ઈા. જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા G JAY D-1362

C ૧૨ બાલનાની વજ્ઝામો વાથવ  રે. જમવોભમવુન ; ન.ુ ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1337

C ૧૨ વ્રત કથા વગં્રશ  વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતS HIR B-1103

D ૧૨ વ્રત  રે. ભલુનબાનસુરૂય ચતયુદાવ ચીભનરાર ળાશ G MUL D-399

D ૧૨ વ્રત *  રે. યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H MUL C-571

D ૧૨ વ્રતની જૂા વાથવ  રે. લીયવલ. ; વ.ં જમચબખ્ખુ રારબાઆ ભણીરાર ળાશ G JAY D-1358

C ૧૨ વ્રતોની કથા *  રે. નમલધવનસરૂય બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતG DAD C-1490

C ૧૨૫ ગાથાનુ ંસ્તલન ફારાલફોધ *+  રે. મળોવલ. ભશો. ; ફા. દ્મવલ. ; વ.ં દાનસયૂીર્શ્યજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G DAD C-881

C ૧૨૫ ગાથાનુ ંસ્તલન વલલેચન +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. મતૃરાર ભયચદં વરોત રુુોત્તભ ઝલેયચદં G સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુત

C ૧૨૫ ગાથાનુ ંસ્તલન વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ G અચાય DAD C-1177

C ૧૨૫ ગાથાનુ ંસ્તલન વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા G DAD C-1248

C ૧૨૫ ગાથાનુ ંસ્તલન (નમયશસ્મ ગચબિત)  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં યત્નિમવલ. ાયવગગંા જ્ઞાનભરંદય G BYC C-974

N ૧૪ વનમભ ભાગવદવળિકા  રે. સળુીરસરૂય સળુીરસરૂય જૈન જ્ઞાનભરંદય G BOD A-739

C ૧૪૫૨ ગણધય ાદુકા ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2387

C ૧૫૦ ગાથાનુ ંસ્તલન વલલેચન *  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. મતૃરાર ભયચદં વરોત કુળરચદં્રજી સુ્તકારમ G

DAD C-882

C ૧૭ બેદી જૂા વાથવ *  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વગંભનેય જૈન રે્શ્. મ.ૂ વઘં G DAD C-2304

D ૧૭૦ તીથંકયદેલની અયાધના  વકં. વભિાનદંસરૂય દ્મવલજમ ગચણલય જૈન ગ્રથંભાાG MUL D-32

C ૧૮ ચબેક ભશાજૂન +  વ.ં નયેન્દ્દ્ર કોયડીમા નાકોડા બૈયલ ટ્રસ્ટ SG BYC CP-9

C ૧૮ ચબેક વલધાન (શભેકચરકા) *  ૧ વ.ં વૌમ્મયત્નવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G IRN C-365

B ૧૮ દૂણ વનલાયક  રે. નુચદં ભલકુચદં નુચદં ભલકુચદં D MUL A-478

C ૧૮ ાસ્થાનક સ્લાધ્મામ વલલેચન +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા G DAD C-2386

C ૧૮ ાસ્થાનક *  રે. ભોક્ષયવતવલ. ; વ.ં તત્ત્લદળવનવલ. UNKNOWN H KAS C-2743

D ૧૮ ાસ્થાનકની વજ્ઝામ વાથવ +  રે. જમવોભમવુન ; ન.ુ ક ૂવયવલ. જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા G GOR D-1906

C ૧૮ ાસ્થાનકની વજ્ઝામ વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ G DAD C-1179
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N ૧૮ ભી વદીભા ંબાયતભા ંવલજ્ઞાન ને તિંજ્ઞાન  રે. ધભવાર નુરુત્થાન ટ્રસ્ટ G

C ૧૮ વદાચાય  રે. યાભચદં્રસરૂય ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G BYC C-806

B ૧૯૯૦ ના મવુન વભેંરને કયેરા વનણવમો  રે. UNKNOWN UNKNOWN D

C ૨૦ વલશયભાન જજનસ્તલન વલલેચન  રે. દેલચદં્રજી ; વલ. રદવ્મદળવનાશ્રીજી જારોય જૈન રે્શ્. શ્રાવલકા વઘં H MUL B-1173

B ૨૦ભી વદીની રૌરકક વ્મક્તત ણુ્મવલજમજી *  રે. ધભવધયંુધયસરૂય જૈન વલદ્યા ળોધ વસં્થાન G HIR A-1187

C ૨૪ જજન ૧૨૦ કલ્માણક જૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2368

C ૨૪ તીથંકય ૧૪૫૨ ગણધય જૂન વલવધ  વળંો. મળોદેલસરૂય (ધભવસ.ૂ) ફાબ ુભીચદં નારાર લારકેર્શ્યG MUL B-1298

B ૨૪ તીથંકય ચરયિ વચચિ *  રે. શવળીરવલ. ; વ.ં કુરળીરવલ. અત્ભશે્રમ પ્રકાળન ચે. ટ્રસ્ટ G ચરયિ DAD B-523

C ૩૫૦ ગાથાનુ ંસ્તલન બાાતંય  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતGH BYC C-1018

C ૩૫૦ ગાથાનુ ંસ્તલન વાથવ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ભાનતુગંસરૂય (R) ; વ.ં 

યવલિંદબાઆ ાયેખ
વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G

DAD C-1534

C ૩૫૦ ગાથાનુ ંસ્તલન ફારાલફોધ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ફા. દ્મવલ. ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G MUL B-2374

B ૩૫૦ ગાથાનુ ંસ્તલન વલલેચન  ૧(૧) રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD B-1056

C ૩૫૦ ગાથાનુ ંસ્તલન વલલેચન  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા G MUL B-2317

N ૪૫ અગભ અયાધના વલવધ  વ.ં વલભરપ્રબવલ. ચગયધયનગય જૈન વઘં G GHE N-924

C ૪૫ અગભ જૂન વલવધ  વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G જૂન DAD C-835

C ૪૫ અગભ સિૂોની વચંક્ષતત સચૂચ ને વલયીત 
પ્રફૃણાનુ ંલણવન

 રે. શજાયીભર H

BYC C-298

D ૪૫ અગભના ગીત  રે. દ્મફોવધવલ. G DAD D-940

C ૪૫ અગભની જૂા વલવધ વાથવ  ન.ુ યાજશવંવલ. શ્રતુજ્ઞાન વસં્કાય ીઠ G જૂન BYC C-1192

D ૪૫ અગભની જૂા વલવધ  રે. લીયવલ. ; વ.ં કંુલયજી અણદંજી જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા G MLD D-629

C ૪૫ અગભની ભોટી જૂા તથા રયચમ  રે. ફૃવલ. શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G MUL B-1657

D ૪૫ અગભની વલવધયતુત અયાધના  રે. વલભરપ્રબવલ. UNKNOWN G JAY D-843

D ૪૫ અગભનો રયચમ  રે. પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G GHN D-984

C ૬ અલશ્મકના યશસ્મો *  રે. નયલાશનસરૂય ; વ.ં દળવનળીરવલ. દાથવ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC C-1236

D ૬ કતવવ્મ *  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL C-1823

D ૬૪ પ્રકાયી જૂા વાથવ ૧-૨-૩ રે. લીયવલ. ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા G GOR D-2113

C ૬૮ તીથોંકી બાલમાિા વચચિ રે. જજતયત્નવાગયસરૂય ; વ.ં ચદં્રયત્નવાગયસરૂય કોલ્શાયુ જૈન વઘં H MPN C-2277

D ૯૯ પ્રકાયી જૂા વાથવ +  રે. લીયવલ. ; વ.ં કંુલયજી અણદંજી UNKNOWN G MLD D-388

N ૯૯ માિાનો નબુલ  રે. કંુલયજી અણદંજી જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા G BOD A-1317
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B Aarya Sthoolabhadra  રદલાકય અગ્રા પ્રકાળન E KAS B-1039

B Aarya Sudharma  રે. વનત્માનદંસરૂય ® ; વ.ં ચચદાનદંજી રદલાકય અગ્રા પ્રકાળન E KAS B-573

D AHINSA AND JAINISM  રે. લલ્રબસરૂય લલ્રબસરૂય સ્ભાયક વનવધ E BYC D-60

C Amidryshti  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ E DAD C-2584

C Apabhransh Langauge & Literature  રે. શરયલલ્રબ બામાણી UNKNOWN E GOR C-579

D ArdhaMagadhi Introduction  રે. એ. એભ. ઘાટગે UNKNOWN E SIO D-1097

D Bal Deeksha Muth v/s. Truth  રે. ઈદમલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય E KAS D-1407

B BALPOTHI  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ E તત્ત્લજ્ઞાનDAD B-943

D Be Pratikraman Sootr  વ.ં વલર્શ્ભગંરવલ. વલર્શ્કલ્માણ વારશત્મ ભરંદય HE MLJ D-710

D Bhagvan Mahavir  રે. ભલુનચદં્રવલ. યવલિંદ એભ. ાયેખ E SIO D-1092

D Bhagvan Mahavir *  રે. સુદંયરાર કાડીમા ; વ.ં ભલુનચદં્રવલ. E HIR C-76

A Catalogue of Manuscripts in Jaisalmer Jain Bhandars *  વ.ં જબંવૂલ. ભોતીરાર ફનાયવીદાવ D

MUL Z-33

A Catalogue of Manuscripts  ૫ રે. જજતેન્દ્દ્ર ળાશ એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ E IRL N-6099

A Catalogue of Manuscripts  ૬ રે. જજતેન્દ્દ્ર ળાશ એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ E IRL N-6100

C Catalogue of Palm-leaf Manuscripts with Basic 

Manuscriptology

 રે. ળળીભૂણ વભશ્રા સયેુન્દ્દ્રસયૂીર્શ્યજી જૈન તત્લજ્ઞાન ળાાE

B Catalogue of Sanskrut & Prakrut Manuscripts  ૩ વ.ં ણુ્મવલ. એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ E

N Catalogue of the Jain Manuscripts of the British 

Library

 ૧ વ.ં નચરન ફરફીય ; વ.ં કનૈમારાર લી. ળેઠ ; વ.ં 

કલ્ના કે. ળેઠ ; વ.ં ચન્દ્દ્રફાર વિાઠી
આન્દ્સ્ટીટયટુ ઓપ જૈનોરોજી E

IRL N-6096

N Catalogue of the Jain Manuscripts of the British 

Library

 ૨ વ.ં નચરન ફરફીય ; વ.ં કનૈમારાર લી. ળેઠ ; વ.ં 

કલ્ના કે. ળેઠ ; વ.ં ચન્દ્દ્રફાર વિાઠી
આન્દ્સ્ટીટયટુ ઓપ જૈનોરોજી E

IRL N-6097

N Catalogue of the Jain Manuscripts of the British 

Library

 ૩ વ.ં નચરન ફરફીય ; વ.ં કનૈમારાર લી. ળેઠ ; વ.ં 

કલ્ના કે. ળેઠ ; વ.ં ચન્દ્દ્રફાર વિાઠી
આન્દ્સ્ટીટયટુ ઓપ જૈનોરોજી E

IRL N-6098

B Characters of 24 Tirthankars  રે. શવળીરવલ. ; વ.ં કુરળીરવલ. અત્ભશે્રમ પ્રકાળન ચે. ટ્રસ્ટ E GHN B-1474

C Children's Science of Aatma  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E KAS C-2984

C Children's Science of Dharma  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E KAS C-2985

B Collection of Prakrut and Sanskrut Inscription  રે. ી. ીટયવન શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/બાલનગય અચી. ડીા.E GHN B-1400

C Come on Move to Girnar  રે. શભેલલ્રબવલ. ચગયનાય ભશાતીથવ વલકાવ વવભવતE

C Commentary on its Preamble  રે. યાજેન્દ્દ્ર જોળી વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ E GHN C-1498

B Comparative & Critical Study of Mantrashastra  રે. ભોશનરાર બ. ઝલેયી વાયાબાઆ ભચણરાર નલાફ SE

KAS B-1421

C Confession ( The path to self liberation)  રે. ગણુયત્નસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ E ઈદેળ DAD C-631

B Contribution of Jain s to Sanskrut and Prakrut 

Literature

 રે. લવતં બટ્ટ ; વ.ં જજતેન્દ્દ્ર ળાશ કસ્તયુબાઆ રારબાઆ સ્ભાયક વનવધE

GHN B-1578

C Deshi Nammala  રે. એચ. વી. બામાણી વળક્ષણ વસં્કાય વનવધ - ભદાલાદE GOR C-2368
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B Deshi Nammala  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં અય. ીસ્ચેર બાડંાયકય ઓયીએન્દ્ટર યીવચવ આન્દ્સ્ટીટયટુ,નૂાPSE SNZ B-1006

D Devashi Rai Pratikraman Sootr  વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન E GOR D-481

D Devashi Rai Pratikraman Sootr  વ.ં બવ્મદળવનવલ. દ્મવલજમ ગચણલય જૈન ગ્રથંભાાE MLD D-1694

C Dictionary of Jain Terms  રે. મકુુરયાજ ભેશતા કરા પ્રકાળન E GOR C-3461

N Dictionary of Pali Language  રે. યોફટવ કુઝાય ઓયીએન્દ્ટર બકુ એજન્દ્વી E VSN N-2868

A Dictionary of the Prakrut Language  ૪(Fascicule 1)રે. અય. ી. ોદાય બાડંાયકય ઓયીએન્દ્ટર યીવચવ આન્દ્સ્ટીટયટુ,નૂાPE KAS A-201

A Dictionary of the Prakrut Language  ૪(Fascicule 2)રે. અય. ી. ોદાય બાડંાયકય ઓયીએન્દ્ટર યીવચવ આન્દ્સ્ટીટયટુ,નૂાPE KAS A-202

N Dictionary of the Prakrut Language  ૧ રે. અય. ી. ોદાય રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ PE GHE N-2284

N Dictionary of the Prakrut Language  ૨ રે. અય. ી. ોદાય રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ PE GHE N-2285

N Dictionary of the Prakrut Language ૩,૪ રે. અય. ી. ોદાય રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ PE GHE N-2286

C Divine Lord Mahavir *  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ E ચરયિ DAD C-1037

B Does the Earth Realy Rotate & a Review of the Earth 

Shape

 રે. બમવાગયજી ()ં થવ યોટેળન રયવચવ આન્દ્સ્ટીટયટુ - ભશવેાણાE

BHA B-558

N Dravysangrah  રે. નેવભચદં્રસરૂય ; વ.ં નચરન ફરફીય રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ PE GHE N-464

C Duties Towards Parents  રે. યત્નવેનસરૂય ; ન.ુ ફાબરુાર જૈન E ઈદેળ DAD C-1175

D Eating after Sunset ; A Great Sin  વ.ં બવ્મદળવનવલ. ; ન.ુ જજતેન્દ્દ્ર ન્નારાર દ્મવલજમ ગચણલય જૈન ગ્રથંભાાE ઈદેળ DAD D-853

C Elements of Jain Geography વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. પ્રબાનદંસરૂય ; ન.ુ લાન્દ્ડેન ફોવ ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SE

GHN C-2238

N Encyclopaedia of Indian Architecture : Hindu-Buddh-

Jain-Eslamic

 રે. ફી. એર. નાગયાજ બાયતીમ કરા પ્રકાળન E

VSN N-2990

N Encyclopaedia of Jain Religion  ૧ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2497

N Encyclopaedia of Jain Religion  ૨ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2498

N Encyclopaedia of Jain Religion  ૩ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2499

N Encyclopaedia of Jain Religion  ૪ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2500

N Encyclopaedia of Jain Religion  ૫ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2501

N Encyclopaedia of Jain Religion  ૬ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2502

N Encyclopaedia of Jain Religion  ૭ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2503

N Encyclopaedia of Jain Religion  ૮ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2504

N Encyclopaedia of Jain Religion  ૯ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2505

N Encyclopaedia of Jain Religion ૧૦ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2506

N Encyclopaedia of Jain Religion ૧૧ રે. કે. એર. ચચંરયક શ્રી બ્રીળવવ - રદલ્શી E VSN N-2507

C English Pratikraman  રે. પ્રવલણ કે.ળાશ જૈન એજ્યકેુળન કભીટી E DAD C-2413

C Ganadharavada  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ E તત્ત્લજ્ઞાનDAD C-970

N Gnansar  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ચગયીળકુભાય જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડં E IRL N-6940

D Gold mine of succes  રે. ફાબબુાઆ કડીલાા UNKNOWN E GOR D-212

C Handbook Of Jainology  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; ન.ુ કે. યાભતા રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ E DAD C-973
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D Hemchandrachary  રે. વભિાનદંવાગય ભાનલ ભગંર E GOR D-1880

D Higher Sanskrut Grammer  રે. એભ. અય. કારે ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SE JAY D-772

D Home to Hospital  રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (B) સવુસં્કાય વનવધ ટ્રસ્ટ E MUL D-282

D How to win friends & Influence people  રે. ડેર કાનેગી E HIR C-1364

N Human Rights as a Western Concept  રે. યવલિંદ ળભાવ ડી. કે. પ્રીન્દ્ટલલ્ડવ E VSN N-3236

D Ideal of Culture in the Ramayan બાાતંય  ૧ રે. યાભચદં્રસરૂય ; ન.ુ ચનુીરાર વજૃરાર ભોદી ચનુીરાર વજૃરાર ભોદી E MUL C-1370

C Is Jain order Independent religion OR Denomination 

?

 રે. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા E

DAD C-2134

C Jailer  રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ E HIR B-2254

B JAIN ALPHABET BOOK  જૈના એજ્યકેુળન કવભરટ E તત્ત્લજ્ઞાનDAD B-891

B Jain Granth Bhandars in Rajsthan  રે. કસ્તયુચદં કાશ્રીલાર રદગફંય બલન - જમયુ E GOR B-248

A Jain Kashthapat Chitra  વ.ં લાસદેુલ સ્ભાતવ ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતE MUL AX-224

C Jain Ramayana  1 રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E કથા/લાતાવDAD C-863

C Jain Ramayana  2 રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E કથા/લાતાવDAD C-864

C Jain Ramayana  3 રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E કથા/લાતાવDAD C-865

C Jain Saga *  1 રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ શરેન એભ. જોન્દ્વન ; વ.ં 

વલેંગમળવલ.

યાભચદં્રસરૂય જૈન ાઠળાા E ચરયિ
DAD C-743

C Jain Saga *  2 રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ શરેન એભ. જોન્દ્વન ; વ.ં 

વલેંગમળવલ.

યાભચદં્રસરૂય જૈન ાઠળાા E ચરયિ
DAD C-744

C Jain Saga *  3 રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ શરેન એભ. જોન્દ્વન ; વ.ં 

વલેંગમળવલ.

યાભચદં્રસરૂય જૈન ાઠળાા E ચરયિ
DAD C-745

B Jain Stupa at Mathura : Art & Icons  રે. યેણકુા ોયલાર પ્રાચ્મ વલદ્યાીઠ - ળાજાયુ E MUL A-655

N Jain Uddharan Kosh  ૧ રે. કભરેળ જૈન ભોતીરાર ફનાયવીદાવ E VSN N-2865

A Jain Vastrapatas  રે. શ્રીધય અંધાયે ; રે. રક્ષ્ભણબાઇ બોજક ; વ.ં 

ળીરચદં્રસરૂય
UNKNOWN G

MPN L-24

N Jainism and the Temples of Mountabu and Ranakpur  રે. UNKNOWN જ્ઞાન ગૌયલ બ્રીળય E

GHE N-470

D Jainism in nutshell  રે. કીવતિચદં્રસરૂય ; ન.ુ પ્રવન્નમખુ સ.ુ ફદાભી અત્ભકભર રપ્બ્ધસયૂીર્શ્યજી જૈન જ્ઞાનભરંદયE તત્ત્લજ્ઞાનDAD D-163

N Jainism Through Science  રે. નદંીઘોવલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ HE GHE N-456

D JAINISM  રે. બદ્રફાહુવલ. વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E તત્ત્લજ્ઞાનDAD D-171

D JAINISM  રે. લલ્રબસરૂય લલ્રબસરૂય સ્ભાયક વનવધ E તત્ત્લજ્ઞાનBYC D-233

D Jainism''s Special Gift to Mankind  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ E BYC D-234

B Jambuswami, shri Sthoolobhadra  રે. નમ્રચગયાશ્રીજી ; વ.ં ફાબરુાર વયેભર ળાશ અળાયુણ ાર્શ્વનાથ E KAS B-1417

N Kalpsootr  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ભોતીરાર ફનાયવીદાવ PE VSN N-1016

C Karma phlosophy in Jainism  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ E કભવ-વારશત્મDAD C-367

D Knowledge of soul  રે. કેવયસયૂી મકુ્તતચદં્ર શ્રભણ અયાધના ટ્રસ્ટE BYC D-137
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A MAHAVIR  રે. કુભાયા દેવાઆ જમચબખ્ખ ુવારશત્મ ટ્રસ્ટ E MPN A-436

C Mind Your Mind  રે. ઈદમલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય E GOR C-5894

B Mobile : Aboon or bane ?  રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ E GOR B-201

N Nyayavatar  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; વ.ં એ. એન. ઈાધ્મે જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડં E VSN N-3181

N Padarth Prakash  રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટE VSN N-1969

C Panch Pratikraman  ૧ વ.ં શયીળબદ્રવલ. નલજીલન ગ્રથંભાા PE સિૂ DAD C-885

C Panch Pratikraman  ૨ વ.ં શયીળબદ્રવલ. નલજીલન ગ્રથંભાા PE સિૂ DAD C-886

N Prakrut Grammer  રે. નથયુાભ રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ PE GHE N-426

C Pratikramana Sootra +  વ.ં બવ્મસુદંયવલ. વીભધંય જજન બક્તત ભડં - મલુુડંPSGE MLD C-816

B Research of Dining Table  રે. શભેયત્નસરૂય શવદ્ ધભવ પ્રબાલક ટ્રસ્ટ E GOR B-1879

C Samaysaar  રે. ધનવલ. લાચક ; વ.ં એ. ચક્રલતી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ E GHE N-1405

C Samvatsari Pratikraman  વ.ં શયીળબદ્રવલ. નલજીલન ગ્રથંભાા PE સિૂ DAD C-887

C Sanmatitark  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; વ.ં જજતેન્દ્દ્ર ળાશ SE GHN C-2352

C Sanskrut Grammer  રે. વલચરમભ વ્શીટની બાયતીમ ગ્રથં વનકેતન E GOR C-5799

A Sanskrut Manuscripts in Mumbai Circle  રે. ી. ીટયવન શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/યોમર એવીમાટીક જયનરE GHN A-364

C Saptbhangi Tarangini બાાતંય  ન.ુ એવ. વી. જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ E MPN C-1469

N Saptbhangi Tarangini વાથવ  રે. વલભરદાવ ; ન.ુ એવ. વી. જૈન SE નવ્મન્દ્મામ (જૈન)GHE N-443

C Scientific Secrets if Jainism  રે. નદંીઘોસરૂય યીવીઓવ E KAS C-590

C Second Edition  રે. ઈદમલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય E MUL B-2525

A Shantinath Charitr - Chitrapattika  રે. ળીરચદં્રસરૂય રારબાઆ દરતબાઆ E GHN A-212

C Tarksangrah  ન.ુ કેદાયનાથ વિાઠી ભોતીરાર ફનાયવીદાવ E JAY C-2095

C Tattavrth Sootr  રે. ભન ુદોળી જૈના પેડ. ઓપ જૈન એવો. આન નોથવ ભે.E KAS C-579

C Way of Life  1 રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E વ્માખ્માન/વલલેચનDAD C-866

C Way of Life  2 રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E વ્માખ્માન/વલલેચનDAD C-867

C Way of Life  3 રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E વ્માખ્માન/વલલેચનHIR B-887

C Way of Life  4 રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન E વ્માખ્માન/વલલેચનDAD C-868

C WHY Vegetarianism  રે. લદંના ટોરીમા E HIR B-458

C Yoga philosophy  રે. લીયચદં ગાધંી ; વ.ં કુભાયા દેવાઆ લલ્ડવ જૈન કોન્દ્પેડયેળન E મોગ/ધ્માત્ભDAD C-1391

C Yogbindu  રે. સવુ્રત ળાસ્ત્રી દવણ બ્બ્રકેળન E GOR C-3438

N Yogsaar  વ.ં ચગયીળ ળાશ ; વ.ં મતૃરાર ગોાણી જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડં E GHE N-1485

N Yogshastr of Hemchandrachary  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં એ. એવ. ગોાણી ; વ.ં સયેુન્દ્દ્ર 
ફોથયા

પ્રાકૃત બાયતી કાદભી E

GHE N-2612

N Yogsootr of Patanjali  રે. ળોક ચેટયજી રયભર પ્રકાળન E GHE N-474
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C કફય પ્રવતફોધક કૌન ?  રે. ભૂણ ળાશ વભળન જૈનત્લ જાગયણ H MPN C-2199

C કફય પ્રવતફોધક શીયસરૂય *  રે. નયલાશનસરૂય ; વ.ં દળવનળીરવલ. G BYC C-1261

D ક્ષમવનવધ ત વલવધ *  ભેઘયાજ જૈન સુ્તક બડંાય G HIR C-1637

B ગડદત્ત યાવભારા +  વ.ં તીથવબદ્રવલ. શ્રભણ વેલા યી. ટ્રસ્ટ G MUL A-1512

C ચરગચ્છ કા આવતશાવ  રે. વળલપ્રવાદ વતલાયી ાર્શ્વનાથ વલદ્યાીઠ લાયાણવીH SNZ C-428

D ચરગચ્છના જ્મોવતધવયો  રે. ાર્શ્વ UNKNOWN G SIO D-2060

D ચરગચ્છનો વચંક્ષતત ઇવતશાવ  રે. કરાપ્રબવાગયસરૂય ; વ.ં કરાપ્રબવાગયસરૂય G HIR C-894

B ચરગચ્છીમ પ્રવતષ્ઠા રેખો ૧-૨ વ.ં ાર્શ્વ ચખર બાયત ચરગચ્છ (વલવધક્ષ) જૈન વઘંSG MUL A-451

C ચરગચ્છીમ વલંત્વયી પ્રવતક્રભણ  વ.ં યાજયત્નવાગય G SIO C-1047

D ચરગઢ આવતશાવ  રે. જમતંવલ. બાઆચદં ળાશ G GOR D-1826

D ચચિંત્મ ચચિંતાભણી નલકાય  રે. ભયેન્દ્દ્રવલ. અત્ભજ્મોત પ્રકાળન G DAD D-942

C ચચિંત્મ ચચિંતાભણી ભિં વળયોભણી નલકાય *  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં યાજેન્દ્દ્રસરૂય (B) નલકાય જ નભુોદના વવભવતG MUL B-756

C ચેતન ભન કે વંકવ  રે. ભશાપ્રજ્ઞ ; વ.ં દુરશયાજ તરુવી ધ્માત્ભ પ્રકાળન H SIO C-1216

C જાતળત્ર ુણગાય *  રે. યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H

N જાિુ યાવભારા  રે. બાનફેુન ળાશ જૈન વારશત્મ પ્રચાયક વવભવતG VSN N-2755

D જાયા તીથવની પ્રબાલ ગાથા  વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) જાયા ાર્શ્વ ચંતીથવ કાયખાનાG BYC D-93

D જાયા ાર્શ્વનાથ તીથવ  રે. ળીરચદં્રસરૂય બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ G GHN D-816

D જજત જીણદં શુ ંપ્રીતડી +  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL C-1852

C જજતનાથ ચરયિ  રે. જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતH IRN C-312

A જજતળાવંત સ્તલન વલલેચન  રે. જજનપ્રબસરૂય ; વલ. લીયવલ. SG BOD A-1312

C ઢાય ચબેક વલધાન (શભેકચરકા) *  ૧ રે. UNKNOWN શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G

B ઢીદ્વીના નકળાની શકીકત  રે. બીભવવિંશ ભાણેક ; વ.ં શભેચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બીભવવિંશ ભાણેકG ભગૂો DAD B-821

C વતચાય  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ શ્રતુવનવધ G GHN C-2220

D વતચાયોની વ્મલસ્થા  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ શવ .ુ જૈન ગ્રથં. G GHN D-47

D તીત જજનસ્તલન ચોલીળી  રે. દેલચદં્રગચણ ; વ.ં બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ઝલેયબાઆ ઝલેયી G HIR C-912

C દ્ભુત મોગીની ભયકથા *  રે. દેલવલ. કેળયચદં્રસરૂય પાઈન્દ્ડેળન ચગરયવલશાય ટ્રસ્ટG BYC CG-6

B દ્વતૈ વવદ્ધદ્ધ વટીક  રે. ભધસુદુન વયસ્લતી ; ટી. ફરબદ્ર જૈન ; વ.ં 

નતંકૃષ્ણ ળાસ્ત્રી
રયભર પ્રકાળન S

GHN B-973

D ધ્માત્ભ ઈવનદ્ વાથવ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કીવતિવેનવલ. જ્ઞાનદીક  પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભDAD D-1005

B ધ્માત્ભ ઈવનદ્ વટીક  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. નેવભસરૂય ; વ.ં િૈરોક્યભડંનવલ. જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત S મોગ/ધ્માત્ભ
KAS B-1461

C ધ્માત્ભ ઈવનદ્ વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. બદ્રકંયસરૂય (L) રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનS GHE N-2408

B ધ્માત્ભ ઈવનદ્ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ (B) ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD B-775

B ધ્માત્ભ ઈવનદ્ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ (B) ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG મોગ/ધ્માત્ભ
BYC B-8
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D ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વાથવ  રે. મવુનસુદંયસરૂય ; ન.ુ જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ SG MUL D-501

C ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ  ૨ રે. મવુનસુદંયસરૂય ; ટી. ધનવલ. લાચક જૂનું S HIR B-143

B ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વટીક (વધયોરશણી ને ધ્માત્ભ 
કલ્રતા)

 રે. મવુનસુદંયસરૂય ; ટી. યત્નચદં્ર ગચણ ; ટી. ધનવલ. 

લાચક ; વ.ં તત્ત્લપ્રબવલ.

જજનપ્રબસરૂય જૈન ગ્રથંભારા S

C ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વવલલેચન +  ૧(૧) રે. મવુનસુદંયસરૂય ; વલ. જજતળેખયસરૂય ળખેંર્શ્ય ાર્શ્વનાથ તીથવધાભ SG DAD C-2374

r ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વવલલેચન +  ૨(૨-૮) રે. મવુનસુદંયસરૂય ; વલ. જજતળેખયસરૂય ળખેંર્શ્ય ાર્શ્વનાથ તીથવધાભ SG DAD C-2375

C ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વવલલેચન +  ૩(૯-૧૨)રે. મવુનસુદંયસરૂય ; વલ. જજતળેખયસરૂય ળખેંર્શ્ય ાર્શ્વનાથ તીથવધાભ SG DAD C-2376

C ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વવલલેચન +  ૪(૧૩) રે. મવુનસુદંયસરૂય ; વલ. જજતળેખયસરૂય ળખેંર્શ્ય ાર્શ્વનાથ તીથવધાભ SG DAD C-2377

C ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વવલલેચન +  ૫(૧૪-૧૬)રે. મવુનસુદંયસરૂય ; વલ. જજતળેખયસરૂય ળખેંર્શ્ય ાર્શ્વનાથ તીથવધાભ SG DAD C-2378

C ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વવલલેચન  રે. મવુનસુદંયસરૂય ; વલ. ભોતીચદં ગીયધયરાર જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા SG ઈદેળ DAD B-371

B ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વવલલેચન  રે. મવુનસુદંયસરૂય ; વલ. ભોતીચદં ગીયધયરાર ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન SG ઈદેળ
HIR A-516

C ધ્માત્ભ ગીતા વલગેયે ગ્રથંો +  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંS HIR B-1390

C ધ્માત્ભ ગીતા વલલેચન  રે. દેલચદં્રજી ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાG BYC C-2104

C ધ્માત્ભ ગીતા  રે. દેલચદં્રજી ; વ.ં કરાણૂવસરૂય ભશાલીય તત્લજ્ઞાન પ્રચાયક કેન્દ્દ્રG BYC C-85

D ધ્માત્ભ ગીતા વાથવ  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ; ન.ુ ઊદ્ધદ્ધવાગયસરૂય ભહુડી જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂટ્રસ્ટ SG MUL C-429

C ધ્માત્ભ ગીતા  રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં NOT DEFINED રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G

C ધ્માત્ભ તત્ત્લારોક વાથવ  રે. ન્દ્મામવલ. ભોતીચદં ઝલેયચદં ભશતેા SE SNZ C-1795

B ધ્માત્ભ તત્ત્લારોક વાનલુાદ  રે. ન્દ્મામવલ. ; ન.ુ ન્દ્મામવલ. સયેુન્દ્દ્ર રચરતબાઆ ઝલેયી SG GHN B-46

C ધ્માત્ભ તયંચગણી વટીક  રે. વોભદેલસરૂય રશિંવા ભરંદય પ્રકાળન G BHA C-310

B ધ્માત્ભ ચફિંદુ વટીક (દ્વાવિિંવળકા ૧-૪)  રે. શવલધવન ઈા. ; ટી. શવલધવન ઈા. ; ટી. 
વભિાનદંસરૂય

દ્મવલજમ ગચણલય જૈન ગ્રથંભાાS

MUL A-1406

B ધ્માત્ભ ચફિંદુ વટીક (દ્વાવિિંવળકા ૧)  રે. શવલધવન ઈા. ; ટી. શવલધવન ઈા. ; વ.ં 

વભિાનદંસરૂય
એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ S મોગ/ધ્માત્ભ

DAD B-857

B ધ્માત્ભ ભત યીક્ષા વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ 

બમળેખયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-368

B ધ્માત્ભ ભત યીક્ષા વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા PSG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-365

B ધ્માત્ભ ભત યીક્ષા વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા PSG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-366

B ધ્માત્ભ ભત યીક્ષા વટીક, વાનલુાદ  ૩ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા PSG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

MUL A-1128

C ધ્માત્ભ ભશાલીય *  ૧ રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગય વયંક્ષક વવભવત G GOR C-2847

C ધ્માત્ભ ભશાલીય (ત્માગની લૂવ તૈમાયી) *  ૨ રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગય વયંક્ષક વવભવત G GOR C-2848

C ધ્માત્ભ ભશાલીય (ત્માગાલસ્થા) *  ૩ રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગય વયંક્ષક વવભવત G GOR C-2849

D ધ્માત્ભ મળોબાયતી +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં કીવતિમળસરૂય કેળયફાઇ જૈન જ્ઞાનભરંદય S DAD D-938
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અભ્યાસ માટે આવશ્યક પસુ્તકોની સચૂિ 10

Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

D ધ્માત્ભ વ્મલશાય માને જડલાદનુ ંજોખભ  રે. સજુ્ઞાત જ્ઞાત ; વ.ં યવલિંદબાઆ ાયેખ G HIR C-35

A ધ્માત્ભ ળાવંત  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંG

C ધ્માત્ભ વાય પ્રશ્નોત્તય ગ્રથં  રે. કંુલયવલ. ; વ.ં બીભવવિંશ ભાણેક બીભવવિંશ ભાણેક D

C ધ્માત્ભ વાય બાાતંય  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ UNKNOWN ભહુડી જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂટ્રસ્ટ G MLJ C-1511

D ધ્માત્ભ વાય વાથવ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG DAD D-749

C ધ્માત્ભ વાય ટફો  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટફા. લીયવલ. ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંSG GOR C-2838

C ધ્માત્ભ વાય ટીકાનલુાદ વશ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગબંીયવલ. ; ન.ુ જેઠારાર શ. 

ળાસ્ત્રી
નયોત્તભદાવ બાણજી SG મોગ/ધ્માત્ભ

MUL B-484

B ધ્માત્ભ વાય વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. બદ્રકંયસરૂય (L) ; વ.ં વલક્રભવેનવલ. ભલુન બદ્રકંય વારશત્મ પ્રકાળન કેન્દ્દ્રS મોગ/ધ્માત્ભ
MUL A-1280

A ધ્માત્ભ વાય વલલેચન  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા SG DAD A-112

A ધ્માત્ભ વાય વલલેચન  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા SG DAD A-113

D ધ્માત્ભ વાય વલલેચન  વલ. કંુલયજી અણદંજી જૈન રે્શ્. મ.ૂ વઘં G JAY D-65

C ધ્માત્ભમોગી બદ્રકંયવલજમજી  વ.ં યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H BYC C-86

C નતંનાથ ચરયિ  રે. નેવભચદં્રસરૂય ; વ.ં ફૃેન્દ્દ્ર ગાયીમા રારબાઆ દરતબાઆ P ચરયિ
B નાથી મવુન તથા નયવવિંશ વ્માખ્માન  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G HIR B-2285

E નાનુલૂી  શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G KAS E-118

D નાવતત યાજવિ શ્રી દળયથ  રે. યાભચદં્રસરૂય ; વ.ં ણૂવચદં્રસરૂય (R) ભોક્ષ ભાગવ પ્રકાળન G JAY D-816

B નતુ્તયોાવતક દળાગં વાથવ *+  ન.ુ ઈાફાઇ ભશાવતીજી પે્રભ જજનાગભ પ્રકાળન PG

D નતુ્તયોાવતકદળોવનદ્ (વસં્કૃત વાયવચંમ) *  રે. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S

MUL D-457

N નુભાદેલી  રે. UNKNOWN બોગીરાર યતનચદં લોયા G GHE N-889

C નપેુ્રક્ષા  (રકયણ૧,૨,૩)રે. બદ્રકંયવલ. .ં ભશાલીય તત્લજ્ઞાન પ્રચાયક ભડંG BYC C-60--A

C નબુલ મતૃ કંુબ  રે. ફાબબુાઆ કડીલાા ફાબબુાઆ કડીલાા ચેરય. ટ્રસ્ટG GOR C-2693

C નબુલ ચ્ચીવી  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જૈન વભાવધ ભરંદયG GHN C-2369

C નબુલ ળતક વાથવ  રે. ચદંન મવુન ; ન.ુ છગનરાર ળાસ્ત્રી અદળવ વારશત્મ વઘં પ્રકાળનSH MLD C-673

D નબુલચંવલિંળવત વાથવ  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંPD MUL C-412

A નભુતૂ વવદ્ધ વલળામિં *  રે. ભેઘવલજમ ગચણ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ભશાલીય ગ્રથંભારાSG

C નભુવૂત ને પ્રતીવત  રે. ન્નારાર ય. ળાશ ાર્શ્વ બ્બ્રકેળન G GHN C-2228

C નભુવૂતનુ ંઅકાળ +  રે. મળોવલ.સરૂય ાલાયુી તીથવધાભ ટ્રસ્ટ G DAD C-1156

B નમુોગદ્વાય સિૂ વટીક - વચચૂણિ *  ૧ ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ચ.ૂ જજનદાવ 
ગચણ ; વ.ં જબંવૂલ.

ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ PS અગભ
DAD B-99

B નમુોગદ્વાય સિૂ વટીક - વચચૂણિ *  ૨ ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ચ.ૂ જજનદાવ 
ગચણ ; વ.ં જબંવૂલ.

ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ PS અગભ
DAD B-101

B નમુોગદ્વાય સિૂ વટીક - વચચૂણિ *  ૧ ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ચ.ૂ જજનદાવ 
ગચણ ; વ.ં ણુ્મવલ.

જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/ભશાલીય જૈન વલદ્યારમPS

MUL A-1473
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B નમુોગદ્વાય સિૂ વટીક - વચચૂણિ *  ૨ ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ચ.ૂ જજનદાવ 
ગચણ ; વ.ં ણુ્મવલ.

જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/ભશાલીય જૈન વલદ્યારમPS

MUL A-1474

B નમુોગદ્વાય સિૂ વટીક, વરટતણ *  ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; રટ. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS DAD B-102

C નમુોગદ્વાય સિૂ વકેં્ષ (પતત ગજુયાતી વાય) *  રે. દેલવલ. ગચણ વીવોદયા જૈન વઘં G અગભ DAD C-544

N નમુોગદ્વાય સિૂ (નોંધો) *+  વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G IRL N-6453

B નેકાથવ યત્ન ભજૂંા +  વ.ં શીયારાર કારડમા જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S DAD B-742

C નેકાથવ વગં્રશ નાભ કોળઃ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં જગન્નાથ ળાસ્ત્રી ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ G HIR B-1328

C નેકાથવ વગં્રશ વટીક  ૧(૧-૨) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. ભશને્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. S

DAD C-1676

C નેકાથવ વગં્રશ વટીક  ૨ રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. ભશને્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. S

DAD C-1677

C નેકાથવ વગં્રશ વટીક  ૩ રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. ભશને્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. S

DAD C-1678

C નેકાથવ વગં્રશ વટીક  ૧(૧,૨) રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ટી. ભશને્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રવલ. શ્રતુજ્ઞાન ભીધાયા S વ્માકયણ
JAY C-17

C નેકાથવ વગં્રશ વટીક  ૨(૩-૭) રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ટી. ભશને્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રવલ. શ્રતુજ્ઞાન ભીધાયા S વ્માકયણ
JAY C-20

B નેકાતં જમતાકા વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-૨) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ટી. લૂાવચામવ ; 

વલ. મળયત્નવલ. ; વ.ં મળયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1428

B નેકાતં જમતાકા વટીક, વાનલુાદ  ૨(૩) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ટી. લૂાવચામવ ; 

વલ. મળયત્નવલ. ; વ.ં મળયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1429

B નેકાતં જમતાકા વટીક, વાનલુાદ  ૩(૪) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ટી. લૂાવચામવ ; 

વલ. મળયત્નવલ. ; વ.ં મળયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1430

B નેકાતં જમતાકા વટીક, વાનલુાદ  ૪(૫) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ટી. લૂાવચામવ ; 

વલ. મળયત્નવલ. ; વ.ં મળયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1431

B નેકાતં જમતાકા વટીક, વાનલુાદ  ૫(૬) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ટી. લૂાવચામવ ; 

વલ. મળયત્નવલ. ; વ.ં મળયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1432

A નેકાતં જમતાકા વટીક  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; વ.ં શીયારાર 
કારડમા

શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/જૈન ળાસ્ત્રભારા કામાવરમPSH

IRL N-217

A નેકાતં જમતાકા વટીક  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; વ.ં શીયારાર 
કારડમા

શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/જૈન ળાસ્ત્રભારા કામાવરમPSH

GHN A-301

A નેકાતં જમતાકા વટીક  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ઓયીએન્દ્ટર આન્દ્સ્ટીટયટૂ PS GOR A-350

A નેકાતં જમતાકા વટીક  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ઓયીએન્દ્ટર આન્દ્સ્ટીટયટૂ PS GOR A-351

D નેકાતં વ્મલસ્થા પ્રકયણ *  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. રાલણ્મવલ. ; વ.ં દક્ષવલ. ફોટાદ G

D નેકાતં વ્મલસ્થા પ્રકયણ *  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. રાલણ્મવલ. ; વ.ં દક્ષવલ. ફોટાદ S HIR C-1700

D નેકાતં વ્મલસ્થા પ્રકયણ *  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. રાલણ્મસરૂય રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદય S HIR C-1706
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D નેકાતં વ્મલસ્થા વટીક *  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. રાલણ્મસરૂય રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદય S DAD D-543

A નેકાતંનો લૈબલ  રે. મળોવલ.સરૂય વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ G JAY A-379

D નેકાતંલાદ પ્રલેળ વાનલુાદ, વરટતણ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ ભણીરાર ન. વિલેદી ; વળંો. 
પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શભેચદં્રાચામવ જૈન વબાSG

BYC D-9

B નેકાતંલાદ પ્રલેળ વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ મળયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG

C ન્દ્મથા ળયણ ંનાક્સ્ત  રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-168

D ન્દ્મમોગ વ્મલચ્છેદ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. સળુીરસરૂય ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

DAD D-534

B ન્દ્મોક્તત ળતકમ્  રે. ધભવધયંુધયસરૂય ધયંુધયસરૂય વભાવધ ભરંદય PSG MUL A-453

A ના વચ્ચા ભગૂોર  રે. ળોકચદં્રસરૂય જબંદૂ્વી લધવભાન જૈન ેઢી H GOR A-86

B ભ્રળં ઔય રશન્દ્દી  રે. દેલેન્દ્દ્રકુભાય જૈન પ્રાકૃત બાયતી કાદભી PH SNZ B-550

C ભ્રળં વ્માકયણ નલુાદ  રે. વવદ્ધશભે ; ન.ુ ચફિંદુ બટ્ટ ; વ.ં શરયલલ્રબ બામાણી SH

HIR B-552

C ભ્રળં વ્માકયણ નલુાદ  રે. વવદ્ધશભે ; વ.ં શરયલલ્રબ બામાણી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય SG SNZ C-1805

C ન્દ્મથા ળયણ ંનાક્સ્ત  રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-168

D ન્દ્મમોગ વ્મલચ્છેદ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. સળુીરસરૂય ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

DAD D-534

B ન્દ્મોક્તત ળતકમ્  રે. ધભવધયંુધયસરૂય ધયંુધયસરૂય વભાવધ ભરંદય PSG MUL A-453

A ના વચ્ચા ભગૂોર  રે. ળોકચદં્રસરૂય જબંદૂ્વી લધવભાન જૈન ેઢી H GOR A-86

B ભ્રળં ઔય રશન્દ્દી  રે. દેલેન્દ્દ્રકુભાય જૈન પ્રાકૃત બાયતી કાદભી PH SNZ B-550

C ભ્રળં વ્માકયણ નલુાદ  રે. વવદ્ધશભે ; ન.ુ ચફિંદુ બટ્ટ ; વ.ં શરયલલ્રબ બામાણી SH

HIR B-552

C ભ્રળં વ્માકયણ નલુાદ  રે. વવદ્ધશભે ; વ.ં શરયલલ્રબ બામાણી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય SG SNZ C-1805

C ભ્રળં રશન્દ્દીકોળ  ૧ રે. નયેળકુભાય ડી. કે. પ્રીન્દ્ટલલ્ડવ H BYC C-5

C ભ્રળં રશન્દ્દીકોળ  ૨ રે. નયેળકુભાય ડી. કે. પ્રીન્દ્ટલલ્ડવ H HIR B-1449

A યાજજત ચૃ્છા  રે. ભલુનદેલ ; વ.ં ફી. બટ્ટાચામવ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ઓયીએન્દ્ટર આન્દ્સ્ટીટયટૂS GHN A-304

C નુફંધક દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

MUL B-1715

C ફોર શધુન - માવલયણ ને વભગ્ર જીલસષૃ્ષ્ટ 
લચ્ચે કામદાકીમ વફંધં દળાવલતો એક ભતૂલૂવ 
ચકુાદો

 રે. વી.કે.ચતલેુદી વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G

MUL B-1943

D બક્ષ્મ નતંકામ વલચાય  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G DAD D-779

D બક્ષ્મ નતંકામ વલચાય  રે. પ્રાણરાર ભગંરજી જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાH DAD D-885

C બમકુભાય ચરયિ બાાતંય  ૧(૧-૫) રે. ચદં્રવતરક ગચણ ; ન.ુ ભોતીચદં ઓધલજી ; વ.ં 

વત્મસુદંયવલ.

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/NOT DEFINEDG ચરયિ
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C બમકુભાય ચરયિ બાાતંય  ૨(૬-૯) રે. ચદં્રવતરક ગચણ ; ન.ુ ભોતીચદં ઓધલજી ; વ.ં 

વત્મસુદંયવલ.

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/NOT DEFINEDG ચરયિ

C બમકુભાય ચરયિ બાાતંય  ૩(૧૦-૧૨)રે. ચદં્રવતરક ગચણ ; ન.ુ ભોતીચદં ઓધલજી ; વ.ં 

વત્મસુદંયવલ.

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/NOT DEFINEDG ચરયિ

C બમવાગયજી  રે. શભેચદં્રવાગયસરૂય અગભોદ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાન G DAD C-1451

C ચબજ્ઞાન ળાકંુતર વાથવ  રે. કાચરદાવ ભશાકવલ ; ન.ુ કૃષ્ણભચણ વિાઠી ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH SNZ C-1403

C ચબધાન ચચિંતાભણી નાભભારા  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) મકુ્તત કભર જૈન ભોશનભારા જ્ઞાન ભરંદયS MLD C-675

B ચબધાન ચચિંતાભણી નાભભારા વટીક  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

શભેચદં્રસરૂય (N)

જૈન વારશત્મલધવક વબા S

HIR A-1017

A ચબધાન ચચિંતાભણી નાભભારા વ્યતુ્વત્ત  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ્ય.ુ દેલવાગય ગચણ ; વ.ં 

શ્રીચદં્રવલજમજી
યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતS

BYC A-2

D ચબધાન ચચિંતાભણી નાભભારા વાથવ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; વ.ં 

મવુનચદં્રસરૂય (K)

અધોઇ રે્શ્. મ.ૂ જૈન વઘં SG

DAD D-511

D ચબધાન ચચિંતાભણીકોળ વવલલેચન  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વલ. કસ્તયુસરૂય નેવભ વલજ્ઞાન કસ્તયુસરૂય જ્ઞાન ભરંદયSG GHN D-18

A ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ  ૧() રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ પ્રકાળન વસં્થાPS MUL AX-246

A ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ  ૨(અ-ઉ)રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ પ્રકાળન વસં્થાPS BYC A-83

A ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ  ૩(એ-છ)રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ પ્રકાળન વસં્થાPS BYC A-84

A ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ  ૪(જ-ન)રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ પ્રકાળન વસં્થાPS BYC A-85

A ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ  ૫(-બ)રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ પ્રકાળન વસં્થાPS BYC A-86

A ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ  ૬(ભ-લ)રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ પ્રકાળન વસં્થાPS BYC A-87

A ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ  ૭(ળ-શ) રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ પ્રકાળન વસં્થાPS MUL AX-252

B ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ વાથવ  ૧(-ઓ)રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ; ન.ુ ઈદમચદં જૈન ; વ.ં રાબેળવલ. ન્દ્ય ુબાયતીમ બકુ કોો PH

MPN B-1023

B ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ વાથવ  ૨(ક-ન) રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ; ન.ુ ઈદમચદં જૈન ; વ.ં રાબેળવલ. ન્દ્ય ુબાયતીમ બકુ કોો PH

MPN B-1024

B ચબધાન યાજેન્દ્દ્ર કોળ વાથવ  ૩(-શ) રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ; ન.ુ ઈદમચદં જૈન ; વ.ં રાબેળવલ. ન્દ્ય ુબાયતીમ બકુ કોો PH

MPN B-1025

B ચબધાન વ્યતુ્વત્ત પ્રરક્રમાકોળ  ૧(-ત)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ણૂવચદં્રવલ. (K) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG કોળ DAD B-624

B ચબધાન વ્યતુ્વત્ત પ્રરક્રમાકોળ  ૨(થ-શ) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ણૂવચદં્રવલ. (K) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG કોળ DAD B-625

D ચબનલ પ્રાકૃત ફૃાલરી *  વકં. વમંભભૂણવલ. શભેભૂણસરૂય સ્મવૃત ગ્રથંભારાP DAD D-1058

C ચબનલ પ્રાકૃત વ્માકયણ *  રે. નેવભચદં્ર તાયા બ્બ્રકેળન H MLD C-669

C ચબનલ રશન્દ્દી વસં્કૃત કોળ *  વકં. છજ્જુયાભ ળાસ્ત્રી ; વકં. રક્ષ્ભીનાયામણ ળાસ્ત ્; 

વળંો. આર્શ્યચદં્ર ળભાવ
ભેશયચદં્ર રક્ષ્ભણદાવ SH

KAS C-2773

B ચબનલ શૈભ રઘપુ્રરક્રમા +  ૧ રે. દીયત્નવાગય ચબનલ શ્રતુ પ્રકાળન SG

B ચબનલ શૈભ રઘપુ્રરક્રમા +  ૨ રે. દીયત્નવાગય ચબનલ શ્રતુ પ્રકાળન SG

B ચબનલ શૈભ રઘપુ્રરક્રમા +  ૩ રે. દીયત્નવાગય ચબનલ શ્રતુ પ્રકાળન SG
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B ચબનલ શૈભ રઘપુ્રરક્રમા +  ૪ રે. દીયત્નવાગય ચબનલ શ્રતુ પ્રકાળન SG

C ચબનદંન સ્લાભી ચરયિ *+  રે. ભનોશયકીવતિવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જૈન વભાવધ ભરંદયG ચરયિ DAD C-1306

D ચબનદંન સ્લાભી શભાયા +  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં ભશાફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-894

D ચબેક  રે. પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G GHN D-969

D ભભસ્લાભી ચરયિ  ૨ રે. મવુનયત્નસરૂય ; બા. બાનચુદં્રવલ. G GOR D-1410

D ભભસ્લાભી ચરયિ  ૧ રે. મવુનયત્નસરૂય ; બા. બાનચુદં્રવલ. જવલતંરાર ગીયધયરાર G HIR C-576

D ભયકોળ વાનલુાદ  ૧ રે. ભયવવિંશ ; ન.ુ વલર્શ્નાથ ઝા ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SH GOR D-2418

D ભયકોળ વાનલુાદ  ૨ રે. ભયવવિંશ ; ન.ુ વલર્શ્નાથ ઝા ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SH GHN D-32

C ભયલાણી  રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H BYC C-84

C ભયવેન લમયવેન ચરયિ  વળંો. કનબુાઆ ળેઠ ; વળંો. ગણુલતં ફયલાીમા વૌયાષ્ટ્રકેવયી યીવચવ વેન્દ્ટય G કથા/લાતાવKAS C-715

D ભાયા ગરુુદેલ - ધભવસરૂય *  રે. સળુીર G HIR C-518

B ભારય ઘોણાનો દસ્તાલેજ  વ.ં ળીરચદં્રવલ ગોધયા વલળા નીભા જૈન વઘંG HIR X-212

D ભીચદંની ભીદૃષ્ષ્ટ  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-190

D ભીદૃષ્ષ્ટથી વમંભ સષૃ્ષ્ટ  રે. બદ્રકંયવલ. .ં બદ્રકંય પ્રકાળન G HIR C-1734

B મતૃ ધભવધયંુધયસરૂય સ્ભાયક ગ્રથં  વ.ં યવતરાર દીચદં દોરતનગય ળખેંર્શ્ય ાર્શ્વનાથ વઘંG MUL A-452

D ભીચદંની ભીદૃષ્ષ્ટ  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-190

D ભીદૃષ્ષ્ટથી વમંભ સષૃ્ષ્ટ  રે. બદ્રકંયવલ. .ં બદ્રકંય પ્રકાળન G HIR C-1734

B મતૃ ધભવધયંુધયસરૂય સ્ભાયક ગ્રથં  વ.ં યવતરાર દીચદં દોરતનગય ળખેંર્શ્ય ાર્શ્વનાથ વઘંG MUL A-452

D મતૃલેરની વજ્ઝામ વાથવ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ભશાફોવધવલ. જજનકૃા ચેરયટેફર ટ્રસ્ટ G DAD D-1084

N મતૃલેરની વજ્ઝામ વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ G GHE N-1670

C મોગ વ્મલચ્છેદ દ્વાવિવળિંકા વાથવ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં 

પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N)

શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા SG

DAD C-1224

N મોધ્મા કા આવતશાવ એલ ંયુાતત્ત્લ  રે. ઠાકુયપ્રવાદ ળભાવ ડી. કે. પ્રીન્દ્ટલલ્ડવ H VSN N-3047

D યનાથ જજનસ્તલ વટીક +  રે. લલ્રબ ઈાધ્મામ ; ટી. લલ્રબ ઈાધ્મામ ; વ.ં 

જજનેન્દ્દ્રસરૂય
શવ .ુ જૈન ગ્રથં. S

MUL C-299

C રયષ્ટનેવભ ચરયિ *  ૧(માદલ કાડં)રે. સ્લમભંદેૂલ ; વ.ં યાભવવિંશ તોભય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P MUL B-1961

C રયષ્ટનેવભ ચરયિ * ૨(૧)(કુરુ કાડં)રે. સ્લમભંદેૂલ ; વ.ં યાભવવિંશ તોભય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P MUL B-1962

C રયષ્ટનેવભ ચરયિ * ૩(૧)(જુજ્ઝ કાડં)રે. સ્લમભંદેૂલ ; વ.ં યાભવવિંશ તોભય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P MUL B-1963

C રયષ્ટનેવભ ચરયિ * ૪(૧)(ઈત્તય કાડં)રે. સ્લમભંદેૂલ ; વ.ં યાભવવિંશ તોભય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P MUL B-1965

B રયશતં વતળમ લદંના વચચિ  રે. ભોક્ષયવતવલ. યભદ પ્રકાળન G JAY B-903

C રયશતં ડોટકોભ  રે. ઈદમલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G DAD C-1128

D રયશતં યભાત્ભાની ઓખાણ  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-96

C રયશતં યભાત્ભાનુ ંવારફંન ધ્માન  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G BYC C-66--A

D રયશતં લદંનાલરી  રે. શભેયત્નસરૂય G

D જુ વનભાી  રે. જમચબખ્ખુ જીલનભચણ વદ્વાચનભાા ટ્રસ્ટG GOR D-1853

C થવકાયણ  રે. વજંમ લોયા વભસ્ત ભશાજન G DAD C-27
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C થવતિં  રે. વજંમ લોયા વભસ્ત ભશાજન G DAD C-53

C થવભિં  રે. વજંમ લોયા વભસ્ત ભશાજન G DAD C-15

B થવળાસ્ત્ર (યાજવવદ્ધાતં)  રે. કોટયાચામવ ; વ.ં જજનવલ. વવિંઘી જૈન ગ્રથંભારા P HIR A-903

C થવળાસ્ત્ર વંટુ  ૧ રે. કોટયાચામવ ; વ.ં એન. ી. ઈન્ની બાયતીમ વલદ્યા પ્રકાળન P

C થવળાસ્ત્ર વંટુ  ૨ રે. કોટયાચામવ ; વ.ં એન. ી. ઈન્ની બાયતીમ વલદ્યા પ્રકાળન P

C થવળાસ્ત્ર વંટુ  ૩ રે. કોટયાચામવ ; વ.ં એન. ી. ઈન્ની બાયતીમ વલદ્યા પ્રકાળન P HIR B-592

C થવળાસ્ત્ર વટીક (કૌરટરીમ)  ૧(૧,૨) રે. કૌરટલ્મ ; ટી. ગણવત ળાસ્ત્રી ; વ.ં એન. ી. ઈન્ની બાયતીમ વલદ્યા પ્રકાળન S

GOR C-748

C થવળાસ્ત્ર વટીક (કૌરટરીમ)  ૨(૩-૬) રે. કૌરટલ્મ ; ટી. ગણવત ળાસ્ત્રી ; વ.ં એન. ી. ઈન્ની બાયતીમ વલદ્યા પ્રકાળન S

GOR C-749

C થવળાસ્ત્ર  રે. વજંમ લોયા વભસ્ત ભશાજન G DAD C-57

C થાવનમુોગ  રે. વજંમ લોયા વભસ્ત ભશાજન G DAD C-14

C ધવભાગધી ધાત ુફૃાલરી  રે. યત્નચદં્રજી જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/બૈયોદાન વેઠીમાS MUL B-2749

B ધવભાગધીકોળ  ૧(-શો)રે. યત્નચદં્રજી ભોતીરાર ફનાયવીદાવ PGHE કોળ DAD B-607

B ધવભાગધીકોળ  ૨(અ-ણ)રે. યત્નચદં્રજી ભોતીરાર ફનાયવીદાવ PGHE કોળ DAD B-608

B ધવભાગધીકોળ  ૩(ત-ફો)રે. યત્નચદં્રજી ભોતીરાર ફનાયવીદાવ PGHE કોળ DAD B-609

B ધવભાગધીકોળ  ૪(બ-શ) રે. યત્નચદં્રજી ભોતીરાર ફનાયવીદાવ PGHE કોળ DAD B-610

B ધવભાગધીકોળ  ૫(રયવળષ્ટ)રે. યત્નચદં્રજી ભોતીરાર ફનાયવીદાવ PGHE કોળ DAD B-611

C બુવદ રયભડંર કા વાસં્કૃવતક આવતશાવ  રે. વોશનરાર ટની વદંી પાઈન્દ્ડેળન H KAS C-1398

C બુવદ રયભડંર કી જૈન ધાત ુપ્રવતભાએ  એલ ં
ભરંદયાલરી

 રે. વોશનરાર ટની કલ્માણજી યભાનદંજી H

KAS C-2967

D બુવદ પ્રાચીન રેખ વગં્રશ  રે. જમતંવલ. દીચદં ફાઠંીમા G

A શવ ચડૂાભચણ વાય વટીક  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNG GHN A-340

N શવત ્ચબેક વલવધ  રે. ળાવંતસરૂય શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા SG VSN N-668

D શવત ્વતવથ બાસ્કય બાાતંય *  વ.ં યાજનાયામણ શતુર ; ન.ુ યવવકરાર છગનરાર યવવકરાર છગનરાર ળાશ G

DAD D-548

C શવદ્ ચબેક જૂન વલવધ  રે. ળાવંતસરૂય ; વ.ં રારચદં્ર શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G MLJ C-1991

C શવદ્ ગીતા વાનલુાદ  રે. ભેઘવલજમ ગચણ ; ન.ુ વોશનરાર ટની જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડં SH HIR B-1355

C શવદ્ ભશાજૂન વલવધ  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન G GOR C-4717

B શવદ્ ભશાજૂન +  વ.ં જેઠારાર બાયભર અરદનાથ ભફૃદેલા લીયાભાતા મતૃ જૈન ેઢીSG BYC BP-13

D શવન્નભસ્કાયાલરી વાથવ +  વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન SG MUL C-1624

D શવન્નષ્ટોત્તય વશસ્ત્રનાભ સ્તોિ  રે. નેવભસરૂય જ્ઞાનોાવક વવભવત S GHN D-35

D શવન્નાભવશસ્રવમચુ્ચમ વાથવ  ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા PSG SNZ D-2842

D શવન્નાભવશસ્રવમચુ્ચમ (વસં્કૃત વાયવચંમ)  રે. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S MUL D-467

C શવન્નીવત વાથવ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બીભવવિંશ ભાણેકSG SUR N-453

D શં ભિંોાવના માને વકર ભનોયથ વવદ્ધદ્ધ  રે. ધી. ટો. ળાશ નલબાયત વારશત્મ ભરંદય G MUL C-1353
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C રકંાય ચચિંતાભણી  રે. જજતવેન ભશાકવલ ; વ.ં ળીરચદં્રસરૂય જૈન અત્ભાનદં વબા S

C રકંાય ચડૂાભણી વલલેક  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં મતૃ ઈાધ્મામ વયસ્લતી સુ્તક બડંાય G SIO C-898

B લ્ રયચચત વૈદ્ધાવંતક ળબ્દકોળ  ૧(-ઔ)વકં. વાગયાનદંસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS કોળ DAD B-612

B લ્ રયચચત વૈદ્ધાવંતક ળબ્દકોળ  ૨(ક-ઝ)વકં. વાગયાનદંસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS કોળ DAD B-613

B લ્ રયચચત વૈદ્ધાવંતક ળબ્દકોળ  ૩(ટ-)વકં. વાગયાનદંસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS કોળ DAD B-614

B લ્ રયચચત વૈદ્ધાવંતક ળબ્દકોળ  ૪(પ-લ)વકં. વાગયાનદંસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS કોળ MUL A-341

B લ્ રયચચત વૈદ્ધાવંતક ળબ્દકોળ  ૫(ળ-શ)વકં. વાગયાનદંસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS કોળ GHE N-397

D લ્ફહુત્લ ગચબિત સ્તલનો વાલચરૂય  રે. વભમસુદંય ઈા. ; લ. વભમસુદંય ઈા. ; વ.ં 

જજનેન્દ્દ્રસરૂય
શવ .ુ જૈન ગ્રથં. PS

MUL C-314

C લચ્છેદકત્લ વનરુક્તત જાગદીળી - વલવવૃત્ત  રે. જગદીળ તકાવરકંાય ચગયીળ પ્રકાળન S BOD A-2368

C લચ્છેદકત્લ વનરુક્તત જાગદીળી - વલવવૃત્ત  રે. જગદીળ તકાવરકંાય ; ટી. લાભાચાયણ બટ્ટાચામવ ખેરાડીરાર વકંટાપ્રવાદ S

DAD C-1729

B લચ્છેદકત્લ વનરુક્તત જાગદીળી વલલેચન  રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. યઘનુાથ વળયોભણી ; ટી. 
જગદીળ તકાવરકંાય ; વલ. ચદં્રળેખયવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-961

D લધાનની કા  રે. જમતં મવુન કાનજી ળાભજી G KAS D-441

C લધતૂ ગીતા વટીક  રે. દત્તાિેમ લધતૂ ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S DAD C-1942

B લવંતનુ ંઅવધત્મ (લીય વનલાવણ છી ૬૦૫ લવ)  રે. વવદ્ધદ્ધ મવુન G

KAS B-749

C લાસ્તવલક ન્નનીવત  રે. લેણીળકંય મ.ુ લાસુ કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G BYC C-61

D વલતખા ણાણદેં  રે. બમળેખયસરૂય ભલુને ધભવ જમકય પ્રકાળન G DAD D-308

A ળોકચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથં  રે. UNKNOWN UNKNOWN G

B ષ્ટ કભોત્તય ૧૫૮ પ્રકૃવત વનલાયક વવદ્ધ ભશાજૂન  વ.ં જેઠારાર બાયભર અરદનાથ ભફૃદેલા લીયાભાતા મતૃ જૈન ેઢીSG

BYC BP-15

D ષ્ટ ાહુડ છામા વાથવ  રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) ; ન.ુ કાવંતરાર આર્શ્યરાર ગજુયાત પ્રાતંીમ ળાવંતલીય રદ.જૈ. વબાPSG MUL C-407

B ષ્ટક પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. જજનેર્શ્યસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD B-939

C ષ્ટદળ ચબેક વલવધ  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન G GOR C-4716

B ષ્ટપ્રાભતૃ  રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) ; વ.ં ભશને્દ્દ્ર જૈન રદગફંય જૈન સ્લાધ્મામ ભરંદય ટ્રસ્ટSH DOM A-365

C ષ્ટભગંર ઐર્શ્મવ  રે. જમસુદંયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G MUL B-2618

B ષ્ટભગંર ભાશાત્મ્મ  રે. વૌમ્મયત્નવલ. ; વળંો. જમસુદંયસરૂય વળલ્વલવધ પ્રકાળન G

B ષ્ટવશસ્રી તાત્મવ વલલેચન  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન S નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-813

B ષ્ટવશસ્રી તાત્મવ વલલેચન  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન S નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-814

E ષ્ટાદજીની જૂા  રે. દીવલ. UNKNOWN G KAS E-99

C ષ્ટાલક્ર ગીતા વટીક  ટી. કલ્માણફોવધસરૂય ; વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S DAD C-1925

C ષ્ટાદ્ધિકા વ્માખ્માન  રે. યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H BYC C-520

C ક્સ્તત્લનુ ંયોઢ *  રે. મળોવલ.સરૂય ાલાયુી તીથવધાભ ટ્રસ્ટ G BYC C-64
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C સ્ળૃદ્ગવતલાદ વાથવ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-1930

C સ્શૃ્મતા ને જૈન ળાવન  રે. યાભચદં્રસરૂય ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G BYC C-812

C રશિંવા - ભશાલીયકી દૃષ્ષ્ટભેં  રે. હુકભચદં બારયલ્ર ; વ.ં યતનચદં બારયલ્ર ટોડયભર સ્ભા.ટ્રસ્ટ H BYC C-77

D રશિંવા યભો ધભવ  રે. કરકંવલ. G HIR C-257

C રશિંવાની રશિંવા  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G HIR B-1038

N શો શ્રી સભુવતજજન શદુ્ધતા તાશયી  રે. મકુ્તતદળવનવલ. રપ્બ્ધવનધાન ળાવંતનાથ જૈન વઘં - ભરાડG VSN N-3230

C શોબાલ, વમંભનો પ્રાણ  રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-189

B અંગ સતુ્તાણી  ૧ રે. તરુવી ; વ.ં ભશાપ્રજ્ઞ જૈન વલર્શ્બાયતી, રાડન ૂ PS IRN B-329

B અંગ સતુ્તાણી  ૨ રે. તરુવી ; વ.ં ભશાપ્રજ્ઞ જૈન વલર્શ્બાયતી, રાડન ૂ PS IRN B-330

B અંગ સતુ્તાણી  3 રે. તરુવી ; વ.ં ભશાપ્રજ્ઞ જૈન વલર્શ્બાયતી, રાડન ૂ PS IRN B-331

C અંગચચૂરકા વટીક  ૧ ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS DAD C-1935

C અંગચચૂરકા વટીક  ૨ ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS DAD C-1936

A અંગવલજ્જા મન્ના  રે. લૂાવચામવ ; વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P અગભ DAD A-275

C અંગરુવવત્તરય વાથવ +  રે. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PG DAD C-834

N અંગે્રજી ગજુયાતી કોળ (ઓક્ષ્પડવ યવુનલવવર)  વ.ં ાડુંયંગ ગણેળ દેળા ં; વ.ં બાયતી દેળાડંે ઓક્ષપડવ યવુનલવવિટી પે્રવ N

C અંજનળરાકા પ્રવતષ્ઠા  વ.ં યત્નાકયસરૂય ભશળેબાઆ ભશતેા SG GOR C-2224

B અંજનળરાકા પ્રવતષ્ઠાકલ્ વલવધ  વ.ં જેઠારાર બાયભર અરદનાથ ભફૃદેલા લીયાભાતા મતૃ જૈન ેઢીSG BYC BP-9

C અંજનળરાકાના યશસ્મો  રે. કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD C-456

D અંજના  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G DAD D-176

D અંજના  ૨ રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G

B અંજનાસુદંયી ચરયિ *  રે. યક્શ્ભયત્નસરૂય અધ્માજત્ભક વળક્ષણ કેન્દ્દ્ર G કથા/લાતાવDAD B-597

B અંજનાસુદંયી ચરયિ વચચિ *  રે. શવળીરવલ. ; વ.ં કુરળીરવલ. અત્ભશે્રમ પ્રકાળન ચે. ટ્રસ્ટ G ચરયિ DAD B-587

D અંજનાસુદંયી યાવ  રે. જ્ઞાત ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. G MUL C-1577

D અંત વભમની અયાધના *  રે. ભાનતુગંસરૂય (R) ; વ.ં રારચદં કે.ળાશ સવુસં્કાય વનવધ ટ્રસ્ટ G HIR C-45

D અંત:કૃદ્ દળા મતૃમ્  રે. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G DAD D-1165

D અંતકૃતદળોવનદ્ (વસં્કૃત વાયવચંમ)  રે. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S MUL D-456

D અંતરયક્ષ ાર્શ્વનાથ  રે. જબંવૂલ. અંતયીક્ષ ાર્શ્વનાથ તીથવ કભીટીG તીથવ MUL C-1288

E અંવતભ વભમ કી અયાધના  રે. જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતH KAS E-276
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A અ આવતશાવ નથી, લતવભાન છે *  રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G HIR X-383

C અ છે કરાણૂવસરૂય  રે. તીથવબદ્રવલ. G DAD C-1210

C અ છે ભશાલીય ભાયા  રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-287

B અઈય ચ્ચતખાણ મન્ના વટીક, વાલચરૂય 
(મરૂાનલુાદ વાથે)

*  રે. લીયબદ્ર ગચણ ; ટી. ભલુનતુગંસરૂય ; લ. 

વોભસુદંયસરૂય ; લ. ગણુયત્નસરૂય (પ્રા) ; વ.ં 

કીવતિમળસરૂય

વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PSG

BYC B-1

C અઓ ! પ્રાકૃત ળીખેં  રે. વોભચદં્રસરૂય ; વ.ં યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન PH KAS C-3240

C અઓ ઈધાન ૌધ કયે  રે. યત્નવેનસરૂય રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H GOR C-4851

C અઓ તત્ત્લજ્ઞાન વીખેં  રે. યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H BYC C-332

D અઓ ધ્લજા ચઢાએં  વ.ં કરશવંવલ. ાદયરી જૈન વઘં H BYC D-957

C અઓ જૂા ઢાએ  રે. લીયવલ. ; વ.ં યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન SG BYC CP-13

D અઓ પ્રવતક્રભણ કયે *  વ.ં યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H

C અઓ વસં્કૃત વીખેં  ૧ રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ ; ન.ુ યત્નવેનસરૂય રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H DAD C-1466

C અઓ વસં્કૃત વીખેં  ૨ રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ ; ન.ુ યત્નવેનસરૂય રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H DAD C-1467

A અખ્માનકભચણકોળ વટીક, છામા વશ  ૧ રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. અમ્રદેલસરૂય ; છા. ાર્શ્વયત્નવાગય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS

DAD A-349

A અખ્માનકભચણકોળ વટીક, છામા વશ  ૨ રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. અમ્રદેલસરૂય ; છા. ાર્શ્વયત્નવાગય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS

DAD A-350

A અખ્માનકભચણકોળ વટીક, છામા વશ  ૩ રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. અમ્રદેલસરૂય ; છા. ાર્શ્વયત્નવાગય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS

DAD A-351

A અખ્માનકભચણકોળ વટીક, છામા વશ  ૪ રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. અમ્રદેલસરૂય ; છા. ાર્શ્વયત્નવાગય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS

DAD A-352

A અખ્માનકભચણકોળ વટીક  રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. અમ્રદેલસરૂય ; વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ PS DAD A-153

C અગભ કથાનમુોગ  ૧ વ.ં દીયત્નવાગય શ્રતુ પ્રકાળન વનવધ G

C અગભ કથાનમુોગ  ૨ વ.ં દીયત્નવાગય શ્રતુ પ્રકાળન વનવધ G HIR B-659

C અગભ કથાનમુોગ  ૩ વ.ં દીયત્નવાગય શ્રતુ પ્રકાળન વનવધ G MUL B-1829

C અગભ કથાનમુોગ  ૪ વ.ં દીયત્નવાગય શ્રતુ પ્રકાળન વનવધ G HIR B-660

C અગભ કથાનમુોગ  ૫ વ.ં દીયત્નવાગય શ્રતુ પ્રકાળન વનવધ G HIR B-661

C અગભ કથાનમુોગ  ૬ વ.ં દીયત્નવાગય શ્રતુ પ્રકાળન વનવધ G HIR B-655

C અગભ કશા કોવો +  વ.ં દીયત્નવાગય P HIR B-602

C અગભ દરયમો યત્ને બયીમો  રે. જમઘોસરૂય ; વ.ં વત્મકાતંવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1331

D અગભ રુુનુ ંયશસ્મ  રે. વાગયાનદંસરૂય ગોડીજી જૈન વભિભડં G HIR C-1449

A અગભ પ્રકાળન સચૂચ  રે. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા H MLD A-196

C અગભ પ્રવતક્ષ વનયાકયણમ ્વાનલુાદ  રે. લૂાવચામવ ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG અગભ DAD C-1918

N અગભ મોગ વલજ્ઞાન વલવધ  રે. કસ્તયુસરૂય ; વ.ં ળોકચદં્રસરૂય યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતG IRL N-6391

B અગભ ળબ્દકોળ  ૧ વ.ં ભશાપ્રજ્ઞ જૈન વલર્શ્બાયતી, રાડન ૂ P HIR A-885
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C અગભ વદ્દ કોવો  ૧(-ઔ)વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PSG DAD C-1672

C અગભ વદ્દ કોવો  ૨(ક-ધ)વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PSG DAD C-1673

C અગભ વદ્દ કોવો  ૩(ન-મ)વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PSG DAD C-1674

C અગભ વદ્દ કોવો  ૪(ય-શ) વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PSG DAD C-1675

C અગભ સતુ્તાચણ +  ૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1874

C અગભ સતુ્તાચણ +  ૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1875

C અગભ સતુ્તાચણ +  ૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1876

C અગભ સતુ્તાચણ +  ૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1877

C અગભ સતુ્તાચણ +  ૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1878

C અગભ સતુ્તાચણ +  ૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1879

C અગભ સતુ્તાચણ +  ૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1880

C અગભ સતુ્તાચણ +  ૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1881

C અગભ સતુ્તાચણ +  ૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1882

C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1883

C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1884

C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1885

C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1886

C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1887

C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1888

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P અગભ MUL B-142

C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1889

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P અગભ
C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1890

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P અગભ MUL B-144

C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1891

C અગભ સતુ્તાચણ + ૧૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1892

C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1893

C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1894

C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1895

C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1896

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P અગભ DAD C-504

C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1897

C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1898

C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1899

C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1900

C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1901
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C અગભ સતુ્તાચણ + ૨૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1902

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1903

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1904

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1905

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1906

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1907

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1908

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1909

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1910

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1911

C અગભ સતુ્તાચણ + ૩૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1912

C અગભ સતુ્તાચણ + ૪૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1913

C અગભ સતુ્તાચણ + ૪૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1914

C અગભ સતુ્તાચણ + ૪૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1915

C અગભ સતુ્તાચણ + ૪૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1916

C અગભ સતુ્તાચણ + ૪૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1917

C અગભ સતુ્તાચણ + ૪૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન P HIR B-1918

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક +  ૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-95

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક +  ૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-117

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક +  ૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-121

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક +  ૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-122

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક +  ૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-123

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક +  ૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-124

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક +  ૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-125

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક +  ૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-132

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક +  ૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-134

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-135

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-136

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-137

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-138

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-139

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-145

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૧૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-146

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-147

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-148

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-149
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C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-152

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-153

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-154

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-55

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-155

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૨૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-156

C અગભ સતુ્તાચણ વટીક + ૩૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન PS અગભ MUL B-157

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ +  ૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-632

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ +  ૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-625

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ  ૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G IRL N-6972--3

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ +  ૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-636

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ +  ૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-635

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ +  ૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-634

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ +  ૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-633

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ +  ૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-656

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ +  ૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-618

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-619

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-620

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-637

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-630

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-616

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-621

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-628

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-629

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-627

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૧૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-617

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-623

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-622

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-639

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-638

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-641

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-643

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-640

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-642

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-644

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૨૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-658
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C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-626

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-650

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-651

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-652

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-653

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-654

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-657

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-649

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૩૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-648

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૪૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-647

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૪૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-646

C અગભ સિૂ ટીકાનલુાદ + ૪૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-645

C અગભ સિૂ બાાતંય +  ૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-604

C અગભ સિૂ બાાતંય +  ૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-615

C અગભ સિૂ બાાતંય +  ૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-605

C અગભ સિૂ બાાતંય +  ૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-613

C અગભ સિૂ બાાતંય +  ૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-612

C અગભ સિૂ બાાતંય +  ૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-608

C અગભ સિૂ બાાતંય +  ૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-614

C અગભ સિૂ બાાતંય +  ૮ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-607

C અગભ સિૂ બાાતંય +  ૯ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-609

C અગભ સિૂ બાાતંય + ૧૦ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-606

C અગભ સિૂ બાાતંય + ૧૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-611

C અગભ સિૂ બાાતંય + ૧૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન H HIR B-610

C અગભદી બાાતંય +  ૧ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-414

C અગભદી બાાતંય +  ૨ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-416

C અગભદી બાાતંય +  ૩ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-413

C અગભદી બાાતંય +  ૪ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-415

C અગભદી બાાતંય +  ૫ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-150

C અગભદી બાાતંય +  ૬ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-134

C અગભદી બાાતંય +  ૭ વ.ં દીયત્નવાગય અગભ શ્રતુ પ્રકાળન G HIR B-151

C અગભવાય  રે. દેલચદં્રજી ; વળંો. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંD MUL B-162

C અગભવાય  ૧ રે. દેલચદં્રજી ; વળંો. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

B અગભોદ્ધાયક સરૂયદેલ  વ.ં ચદં્રયત્નવાગયસરૂય યત્નવાગય પ્રકાળન વનવધ H BYC BG-32
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C અચાય રદનકય વલલેચન +  ૧ રે. લધવભાનસરૂય ; ન.ુ ભોક્ષયત્નાશ્રીજી ; વ.ં વાગયભર 
જૈન

પ્રાચ્મ વલદ્યાીઠ - ળાજાયુ H

MUL B-2166

C અચાય રદનકય વલલેચન +  ૨ રે. લધવભાનસરૂય ; ન.ુ ભોક્ષયત્નાશ્રીજી ; વ.ં વાગયભર 
જૈન

પ્રાચ્મ વલદ્યાીઠ - ળાજાયુ H

MUL B-2167

C અચાય રદનકય વલલેચન (પ્રવતષ્ઠા, ળાવંતકભવ, 
ૌષ્ષ્ટકકભવ એલ ંફચરવલધાન)

 ૩ રે. લધવભાનસરૂય ; ન.ુ ભોક્ષયત્નાશ્રીજી ; વ.ં વાગયભર 
જૈન

પ્રાચ્મ વલદ્યાીઠ - ળાજાયુ H

MUL B-2168

C અચાય રદનકય વલલેચન (પ્રામવિત્ત, અલશ્મક, ત 
એલ ંદાયોણ વલવધ)

 ૪ રે. લધવભાનસરૂય ; ન.ુ ભોક્ષયત્નાશ્રીજી ; વ.ં વાગયભર 
જૈન

પ્રાચ્મ વલદ્યાીઠ - ળાજાયુ H

MUL B-2169

B અચાય પ્રદી બાાતંય  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ન.ુ ધભવળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીG VSN N-2698

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૧ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-243

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૨ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-244

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૩ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-245

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૪ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-246

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૫ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-247

D અચાયાગં સિૂ ટીકાનલુાદ  ૨ ન.ુ ભાણેક મવુન ચગયધયરાર ળેઠ G GOR D-1872

B અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૧ ટી. ળીરાકંાચામવ ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPSG BYC B-18

B અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૨ ટી. ળીરાકંાચામવ ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPSG DAD B-1154

B અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૩ ટી. ળીરાકંાચામવ ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPSG DAD B-1155

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૧ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-243

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૨ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-244

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૩ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-245

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૪ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-246

D અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૫ ન.ુ ભાણેક મવુન ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયG SUR N-247

D અચાયાગં સિૂ ટીકાનલુાદ  ૨ ન.ુ ભાણેક મવુન ચગયધયરાર ળેઠ G GOR D-1872

B અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૧ ટી. ળીરાકંાચામવ ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPSG BYC B-18

B અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૨ ટી. ળીરાકંાચામવ ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPSG DAD B-1154

B અચાયાગં સિૂ બાાતંય  ૩ ટી. ળીરાકંાચામવ ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPSG DAD B-1155

C અચાયાગં સિૂ ક્ષયગભવનકા  ૧(૨) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ક્ષ. કુરચદં્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS અગભ MPN C-292

C અચાયાગં સિૂ ક્ષયગભવનકા  ૨(૨) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ક્ષ. કુરચદં્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS અગભ MPN C-293

C અચાયાગં સિૂ ક્ષયગભવનકા વાથવ  ૧(૧) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ક્ષ. કુરચદં્રસરૂય (B) ; ન.ુ 

વલક્રભવેનવલ.

ભલુન બદ્રકંય વારશત્મ પ્રકાળન કેન્દ્દ્રPSGH અગભ
DAD C-541

C અચાયાગં સિૂ ક્ષયગભવનકા વાથવ  ૨(૨) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ક્ષ. કુરચદં્રસરૂય (B) ; ન.ુ 

વલક્રભવેનવલ.

ભલુન બદ્રકંય વારશત્મ પ્રકાળન કેન્દ્દ્રPSGH અગભ
HIR B-46

B અચાયાગં સિૂ ચચૂણિ  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં નતંમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ P અગભ
DAD B-959
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B અચાયાગં સિૂ વટીક  ૧(૧/૧-૪)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; વન. બદ્રફાહુસ્લાભી 
; વળંો. મતૃરાર.ભો.બોજક ; વ.ં નતંમળવલ.

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ/વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS અગભ

DAD B-43

B અચાયાગં સિૂ વટીક  ૧(૧/૧-૪)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS અગભ DAD B-915

B અચાયાગં સિૂ વલલેચન  ૧ વ.ં અત્ભાયાભજી ભ.વા અત્ભાયાભજી જૈન ભરંદય - લડોદયાPH GOR B-427

B અચાયાગં સિૂ વલલેચન  ૨ વ.ં અત્ભાયાભજી ભ.વા અત્ભાયાભજી જૈન ભરંદય - લડોદયાPH GOR B-843

N અચાયોદેળ  રે. ચારયિસુદંય ગચણ પ્રલચન પ્રકાળન S GHE N-2572

C અચાયોદેળ વાથવ  રે. ચારયિસુદંય ગચણ ; ન.ુ UNKNOWN ; વ.ં 

કીવતિમળસરૂય
ખુયાજ યામચદં SG

BYC C-1455

C અચાયોવનદ્ વાથવ  રે. કલ્માણફોવધસરૂય ; વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-1926

D અચામવ શરયબદ્ર *  રે. સખુરાર વઘંલી મુફંઆ યવુનલવીટી G SIO D-2371

N અચાયોદેળ  રે. ચારયિસુદંય ગચણ પ્રલચન પ્રકાળન S GHE N-2572

C અચાયોદેળ વાથવ  રે. ચારયિસુદંય ગચણ ; ન.ુ UNKNOWN ; વ.ં 

કીવતિમળસરૂય
ખુયાજ યામચદં SG

BYC C-1455

C અચાયોવનદ્ વાથવ  રે. કલ્માણફોવધસરૂય ; વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-1926

D અચામવ શરયબદ્ર *  રે. સખુરાર વઘંલી મુફંઆ યવુનલવીટી G SIO D-2371

D અઠ દૃષ્ષ્ટની વજ્ઝામ વલલેચન *  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. કંુદકંુદસરૂય (P) ; વ.ં લજ્રવેનવલ. 

(.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન G

DAD D-103

B અણદંજી કલ્માણજીની ેઢીનો આવતશાવ  ૧ રે. યવતરાર દેવાઇ અણદંજી કલ્માણજી ેઢી G આવતશાવDAD B-858

B અણદંજી કલ્માણજીની ેઢીનો આવતશાવ  ૨ રે. યવતરાર દેવાઇ અણદંજી કલ્માણજી ેઢી G આવતશાવDAD B-859

D અતભ ઝખેં છૂટકાયો  રે. પ્રવલણ દેવાઇ G HIR C-1130

D અતભ ફૃાા ખેર વનયાા  રે. જમઘોસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL C-1496

C અતભજ્ઞાની શ્રભણ કશાલે *  રે. કુભાયા દેવાઆ ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG MLJ C-6

C અતભજ્ઞાની શ્રભણ કશાલે  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1952

B અતયુ પ્રત્માખ્માન મન્ના *  રે. લીયબદ્ર ગચણ ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન P

D અત્ભ વલશદુ્ધદ્ધ  રે. કેવયસયૂી મકુ્તતચદં્ર શ્રભણ અયાધના ટ્રસ્ટH SIO D-1056

C અત્ભઈત્થાન કા ભાગવ  ૧ રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં યત્નવેનસરૂય રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H MPN C-2234

C અત્ભઈત્થાન કા ભાગવ  ૨ રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં યત્નવેનસરૂય રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H MPN C-2235

B અત્ભઈત્થાનનો ામો  રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન G IRL N-7340

C અત્ભકથાએં  ૧ રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; રે. મવુનચદં્રસરૂય (K) ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાH HIR B-2623

C અત્ભકથાઓ ૨૪ લૂવફુૃોની  રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; રે. મવુનચદં્રસરૂય (K) ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાG MUL B-1115

C અત્ભકથાઓ +  ૨ રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાG HIR B-2230

D અત્ભચચિંતન  રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) શારાય તીથવ ઈદ્યાન વવભવતG BYC D-20

C અત્ભચચિંતન  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનકૃા ચેરયટેફર ટ્રસ્ટ G DAD C-1559

C અત્ભજ્ઞાન ને વાધનાથ  રે. ભયેન્દ્દ્રવલ. ગજૂૉય ગ્રથંયત્ન કામાવરમ G DAD C-1371

C અત્ભજ્ઞાન ઔય વાધનાથ  રે. ભયેન્દ્દ્રવલ. શ્રતુ યત્નાકય H DAD C-2409
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D અત્ભજ્ઞાન પ્રલેવળકા +  રે. કેવયસયૂી મકુ્તતચદં્ર શ્રભણ અયાધના ટ્રસ્ટG BYC D-26

A અત્ભતત્ત્લ વલલેક  રે. ઈદમનાચામવ (નૈમાવમક) ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S DAD A-197

C અત્ભતત્ત્લ વલલેક વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. ઈદમનાચામવ (નૈમાવમક) ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય ; 

ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG અગભ

DAD C-1919

B અત્ભવનિંદા દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. કુભાયા ભશાયાજા ; ટી. રશતલધવનવલ. ; ન.ુ 

રશતલધવનવલ.

શારોર જૈન વઘં SG

DAD B-911

B અત્ભપ્રફોધ બાાતંય  રે. જજનરાબસરૂય ; ન.ુ ધભવળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીG ઈદેળ DAD B-806

B અત્ભપ્રફોધ + ૧-૨-૩ રે. મળોવલ.સરૂય ; વ.ં ળાવંતરાર કેળલરાર ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG
B અત્ભવનિંદા દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. કુભાયા ભશાયાજા ; ટી. રશતલધવનવલ. ; ન.ુ 

રશતલધવનવલ.

શારોર જૈન વઘં SG

DAD B-911

B અત્ભપ્રફોધ બાાતંય  રે. જજનરાબસરૂય ; ન.ુ ધભવળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીG ઈદેળ DAD B-806

B અત્ભપ્રફોધ + ૧-૨-૩ રે. મળોવલ.સરૂય ; વ.ં ળાવંતરાર કેળલરાર ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG
D અત્ભળક્તત પ્રકાળ  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ભણીરાર ભોશનરાર ાદયાકયG HIR C-52

C અત્ભશદુ્ધોમોગ  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જૈન વભાવધ ભરંદયG GOR C-2679

D અત્ભવલેંદન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G HIR C-1350

D અત્ભવાક્ષાત્કાયની નબુલ પ્રરક્રમા  રે. ફાબબુાઆ કડીલાા ફાબબુાઆ કડીલાા ચેરય. ટ્રસ્ટG BYC D-22

D અત્ભવાધના કે થં ય  રે. બદ્રકંયવલ. .ં બદ્રકંય પ્રકાળન H ચચિંતન GOR D-1242

C અત્ભસ્ળી ભશાનાદ  રે. ફાબબુાઆ કડીલાા UNKNOWN G GOR C-590

C અત્ભા ખયેખય છે?  રે. ભરમકીવતિવલ. ચખર બાયતીમ સ્લાધ્મામ ીઠG DAD C-429

B અત્ભાનદં જન્દ્ભળતાબ્દી સ્ભાયક ગ્રથં *  વ.ં ભોશનરાર દરીચદં દેવાઇ અત્ભાનદં જન્દ્ભળતાષ્બ્દ સ્ભાયક વવભવત - મુફંઇGHE MUL A-530

C અત્ભાનભુવૂત  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG GOR C-1899

A અત્ભાનભુવૂતનો એક વાસુ *  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. ળાહુયુી રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,કોલ્શાયુG ચરયિ GOR B-922

C અત્ભાનળુાવન  રે. ગણુબદ્રસરૂય ; ટી. પ્રબાચદં્ર ; વ.ં ફારચદં્ર ળાસ્ત્રી જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં SH

KAS C-2373

D અત્ભાનો વલકાવ ક્રભ માને ભશાભોશનો યાજમ +  રે. કેવયસયૂી કાવંતરાર ભણીરાર ખડખડ G BYC D-27

C અત્ભાયાભજી ચરયિ *  રે. શીયારાર શવંયાજ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શીયારાર શવંયાજSG MUL B-476

B અત્ભાયાભજી ભશાયાજ જીલન ગાથા *  રે. લલ્રબસરૂય અનદંસરૂય વારશત્મ પ્રકાળન પાઈન્દ્ડેળનH ચરયિ DAD B-900

D અત્ભાયાભજી ભશાયાજ *  રે. યાભચદં્રસરૂય ખીભચદં કલ્માણચદં જયીલારાG MUL C-1644

B અત્ભાયાભજી ભશાયાજ *  રે. સળુીર જૈન અત્ભાનદં વબા G

B અત્ભાલફોધ કુરક છામા વાથવ  રે. જમળેખયસરૂય (પ્રાચીન) ; વલ. જમદવળિતાશ્રીજી ળત્રુજંમ મકુ્તત વલ.ય.ટ્રસ્ટ - હુફરીPSG MUL A-771

C અજત્ભક ગણુ વલકાવની ભવૂભકાઓ  રે. ભયેન્દ્દ્રવલ. જ્ઞાન જ્મોત પાઈન્દ્ડેળન G GHN C-1116

A અદળવ ગચ્છ, અદળવ ગચ્છનામક  રે. ળીરચદં્રસરૂય બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ G MPN A-457

C અદળવ ગચ્છાવધયાજ *  રે. દળવનવલ. મકુ્તતચદં્ર શ્રભણ અયાધના ટ્રસ્ટG BYC CG-1

D અદળવ જૈન સ્ત્રીયત્નો  જૈન અત્ભાનદં વબા G

D અદળવ જૈન સ્ત્રીયત્નો  ૨ જૈન અત્ભાનદં વબા G HIR C-710

D અરદજજન ચં કલ્માણક જૂા  રે. ધયંુધયવલ. જૈન વારશત્મલધવક વબા G MUL C-768
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C અધવુનક અંગે્રજી ગજુયાતી કોળ  રે. ાડુંયંગ ગણેળ દેળાં ઓક્ષપડવ યવુનલવવિટી પે્રવ GE KAS C-2675

C અધ્માજત્ભક િો  રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H DAD C-1169

D અધ્માજત્ભક દો વાથવ  નભસ્કાય ભશાભિં અયાધના ભડંG HIR C-872

C અધ્માજત્ભક મોગવલજ્ઞાન  રે. ફૃણવલ. ભશાલીય રયવચવ પાઈન્દ્ડેળન G MLJ C-1491

C અધ્માજત્ભક વલકાવ માિા  ૧ રે. ફૃણવલ. લાસુજૂ્મ જૈન વઘં H GHN C-143

D અનદં ને પ્રભ ુભશાલીય  રે. કેવયસયૂી કેળયચદં્રસરૂય પાઈન્દ્ડેળન ચગરયવલશાય ટ્રસ્ટG DAD D-350

C અનદંઘન ચોલીળી વલલેચન  રે. અનદંઘનજી ; વલ. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાG DAD C-939

C અનદંઘન ચોલીળી વલલેચન +  રે. અનદંઘનજી ; વલ. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G DAD C-938

D અનદંઘન ચોલીળી વલલેચન +  ૧(૧-૧૨)રે. અનદંઘનજી ; વલ. ભલુનયત્નસરૂય અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાG DAD D-191

D અનદંઘન ચોલીળી વલલેચન +  ૨(૧૩-૨૪)રે. અનદંઘનજી ; વલ. ભલુનયત્નસરૂય મલુ ુડં રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં G DAD D-147

B અનદંઘન ચોલીળી વલલેચન  રે. અનદંઘનજી ; વલ. ભોતીચદં ગીયધયરાર ; વ.ં 

યવતરાર દીચદં
ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ G

DAD B-517

D અનદંઘન ચોલીળી વલલેચન +  (૫-૬) વલ. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં કલ્યત્નવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC D-519

C અનદંઘન જીલન ને કલન  રે. કુભાયા દેવાઆ G MLJ C-459

C અનદંઘન દ યભ દ દામી  ૧ રે. અનદંઘનજી અનદંઘન યભશ્રતુ પ્રબાલક ભડંG GOR C-3442

C અનદંઘન દ યભ દ દામી  ૨ રે. અનદંઘનજી અનદંઘન યભશ્રતુ પ્રબાલક ભડંG GOR C-3447

C અનદંઘન દ યભ દ દામી  ૩ રે. અનદંઘનજી અનદંઘન યભશ્રતુ પ્રબાલક ભડંG GOR C-3485

C અનદંઘન દ યભ દ દામી  ૪ રે. અનદંઘનજી અનદંઘન યભશ્રતુ પ્રબાલક ભડંG GOR C-1554

C અનદંઘન દ યભ દ દામી  ૫ રે. અનદંઘનજી અનદંઘન યભશ્રતુ પ્રબાલક ભડંG GOR C-5487

C અનદંઘન દ યભ દ દામી  ૬ રે. અનદંઘનજી અનદંઘન યભશ્રતુ પ્રબાલક ભડંG GOR C-1462

C અનદંઘન દ યભ દ દામી  ૭ રે. અનદંઘનજી અનદંઘન યભશ્રતુ પ્રબાલક ભડંG GOR C-1323

C અનદંઘન દ યભ દ દામી  ૮ રે. અનદંઘનજી અનદંઘન યભશ્રતુ પ્રબાલક ભડંG MPN C-1258

C અનદંઘન દ બાલાથવ  ૧ રે. અનદંઘનજી ; વ.ં બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જૈન જ્ઞાન ભરંદયG GOR C-2997

C અનદંઘન દ બાલાથવ  ૨ રે. અનદંઘનજી ; વ.ં બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જૈન જ્ઞાન ભરંદયG GOR C-4865

C અનદંઘન દ બાલાથવ  ૩ રે. અનદંઘનજી ; વ.ં બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જૈન જ્ઞાન ભરંદયG GOR C-2995

C અનદંઘન દવગં્રશ  રે. અનદંઘનજી ; વ.ં મકુ્તતદળવનવલ. અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાG MPN C-777

C અનદંઘન દ્ય યત્નાલરી વલલેચન *  ૧(૧-૫૦)રે. અનદંઘનજી ; વલ. ભોતીચદં ગીયધયરાર જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા G MUL B-855

D અનદંઘન ફાલીળી ટફો  ટી. જ્ઞાનવલભરસરૂય ; વ.ં કુભાયા દેવાઆ G HIR C-1400

D અનદંઘન  રે. લવતંરાર કાવંતરાર ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD D-213

C અનદંઘનજીના દો વાથવ  રે. અનદંઘનજી ; ન.ુ બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંG MUL B-1229

C અનદંઘનજીના દો વાથવ  ૨(૫૬-૮૫)રે. અનદંઘનજી ; ન.ુ બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જૈન વભાવધ ભરંદયG MUL B-2218

B અનદંઘનજીના દો વલલેચન  રે. અનદંઘનજી ; વલ. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંG DAD B-520

C અનદંઘનજીના દો વલલેચન *  ૧(૧-૫૦)રે. અનદંઘનજી ; વલ. મકુ્તતદળવનવલ. અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાG IRL N-5942

C અનદંઘનજીના દો વલલેચન *  ૨(૫૧-૧૦૯)રે. અનદંઘનજી ; વલ. મકુ્તતદળવનવલ. અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાG

B અનદંઘનજીના દો વલલેચન  ૧(૧-૫૦)રે. અનદંઘનજી ; વલ. ભોતીચદં ગીયધયરાર ; વ.ં 

યવતરાર દીચદં
ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ G

DAD B-518
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B અનદંઘનજીના દો વલલેચન  ૨(૫૧-૧૦૮)રે. અનદંઘનજી ; વલ. ભોતીચદં ગીયધયરાર ; વ.ં 

યવતરાર દીચદં
ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ G

DAD B-519

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન)  ૧ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1395

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન)  ૨ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1396

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન)  ૩ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1397

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન)  ૪ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1398

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન)  ૫ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1399

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન)  ૬ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GHN B-1464

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન)  ૭ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GHN B-1465

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન)  ૮ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GHN B-1466

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન)  ૯ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GHN B-1467

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૧૦ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GHN B-1468

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૧૧ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1460

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૧૨ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1461

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૧૩ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1462

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૧૪ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1463

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૧૫ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1464

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૧-૫ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

SNZ B-1348

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૧૬-૧૭ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GOR B-1823
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B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૧૮-૨૦ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GOR B-1845

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૨૧-૨૨ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GOR B-1825

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૨૩-૨૫ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GOR B-1847

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૨૬-૩૦ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GOR B-1827

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૩૧-૩૫ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

GOR B-1849

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૩૬-૪૧ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

KAS B-1471

B અનદંઘનની અત્ભાનભુવૂત વલલેચન (રયળીરન) ૬-૧૦ રે. અનદંઘનજી ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

SNZ B-1349

C અ શી અ બઝુામ +  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG GOR C-1221

D અણા જ્ઞાનબડંાયો *  વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ D MUL D-208

B અતતયીક્ષા વટીક, વાનલુાદ  રે. વલદ્યાનદંસ્લાવભ ; ટી. વલદ્યાનદંસ્લાવભ ; વ.ં 

દયફાયીરાર જૈન
લીયવેલા ભરંદય ટ્રસ્ટ SH

MUL A-459

N અતતભીભાવંા +  રે. બદ્રસ્લાભી ; વ.ં ગજાધયરાર જૈન ન્નારાર જૈન S IRL N-249

D અબુ  રે. ધી. ટો. ળાશ જૈન વારશત્મ પ્રકાળન ભરંદય G GOR D-1879

C અયલેુદ  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ G GHN C-1502

C અયવી તીથવ અયાવણ (કંુબાયીમાજી)  રે. UNKNOWN અણદંજી કલ્માણજી ેઢી G SNZ C-1131

C અયંબવવદ્ધદ્ધ ટીકાનલુાદ વશ *+  રે. ઈદમપ્રબસરૂય ; ટી. શભેશવં ગચણ ; વ.ં રપ્બ્ધસરૂય વયસ્લતી સુ્તક બડંાય SG

BYC C-4

A અયંબવવદ્ધદ્ધ વટીક  રે. ઈદમપ્રબસરૂય ; વ.ં જજતેન્દ્દ્રવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNS જ્મોવતGHN A-500

B અયાધક વલયાધક ચતબંુગી વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગણુશવંવલ. ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

C અયાધક વલયાધક ચતબંુગી વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG અચાય
C અયાભવોશા કશા  રે. વઘંવતરકસરૂય ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી કસ્તયુબાઆ રારબાઆ સ્ભાયક વનવધP કથા/લાતાવMLJ C-1872

D અયાશણા ણગ ંવાનલુાદ *  રે. UNKNOWN ; ન.ુ શભેવાગયસરૂય શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા PG GOR D-2255

C અમવ ભશાચગરયજી, અમવ સશુક્સ્તસયૂી, વમ્રાટ વપં્રવત 
તથા ઈનકે અવાવ

 રે. ગણુસુદંયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ H આવતશાવ
MUL B-2237

C અમવ ભશાચગરયજી, અમવ સશુક્સ્તસયૂી, વમ્રાટ વપં્રવત 
તથા તેભની અવાવ

 રે. ગણુસુદંયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G આવતશાવ
DAD C-2025

C અમવદેળ દવણ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા G HIR B-877

D અમવયચક્ષત સરૂય +  રે. ધભવગતુતવલ. પે્રભ પ્રકાળન G HIR C-367
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D અવબીમ ચરયત ભશાકાવ્મ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં મળોવલ. ભશો. મળોબાયતી જૈન પ્રકાળન વવભવતS HIR C-1508

A અરોચના ળતક  રે. શભેચદં્રસરૂય (N) ; વ.ં ુડંયીકવલ. શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા SG BOD A-2105

D અરોચના સ્થાન વગં્રશ (વાધ-ુવાધ્લી ભાટે)  રે. જમઘોસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL D-322

B અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-૧૮૫)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ 

અમવયચક્ષતવલ. (B)

પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PSG અગભ
DAD B-1039

B અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક, વાનલુાદ  ૨(૧૮૬-૬૪૧)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ 

અમવયચક્ષતવલ. (B)

પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PSG અગભ
DAD B-1040

B અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક, વાનલુાદ  ૩(૬૪૨-૮૭૯)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ 

અમવયચક્ષતવલ. (B)

પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PSG અગભ
DAD B-1041

B અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક, વાનલુાદ  ૪(૮૮૦-૧૦૫૫)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ 

અમવયચક્ષતવલ. (B)

પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PSG અગભ
DAD B-947

B અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક, વાનલુાદ  ૫(૧૦૫૬-૧૨૭૨)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ 

અમવયચક્ષતવલ. (B)

પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PSG અગભ
HIR A-1428

B અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક, વાનલુાદ  ૬(૧૨૭૩-૧૪૧૮)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ 

અમવયચક્ષતવલ. (B)

પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PSG અગભ
DAD B-1173

B અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક, વાનલુાદ  ૭(૧૪૧૯-૧૬૨૫)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ 

અમવયચક્ષતવલ. (B)

પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PSG અગભ
DAD B-1175

B અલશ્મક વનયુવક્તત દીવકા, વાનલુાદ  ૧ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; દી. ભાચણકમળેખયસરૂય ; ન.ુ 

યત્નળેખયસરૂય ; વ.ં યત્નજ્મોતવલ.

યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPG

BYC B-14

C અક્સ્તકતાનો અદળવ  રે. બદ્રકંયવલ. .ં જૂનું G DAD C-1792

D અશાય ભીભાવંા  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાG MUL C-1166

D અશાયશદુ્ધદ્ધ પ્રકાળ  રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ H BYC D-86

C અશાયશદુ્ધદ્ધ  રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (B) સવુસં્કાય વનવધ ટ્રસ્ટ G
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D આષ્ન્દ્દ્રમ યાજમ ળતક વાથવ  ન.ુ યવલયત્નવલ. અધ્માજત્ભક વળક્ષણ કેન્દ્દ્ર PG DAD D-1008

C આષ્ન્દ્દ્રમ યાજમ ળતક ટીકાનલુાદ વશ  વ.ં ઇંદુમળાશ્રીજી ; ટી. NOT DEFINED ; ન.ુ NOT 

DEFINED

NOT DEFINED PD

MUL B-1406

C આરાચીકુભાયની કથા  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-2388

C આળાનગુ્રશવલચાય દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

DAD C-1246

C આળાલાસ્મ ઈવનદ્ વાથવ  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ભહુડી જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂટ્રસ્ટ PG SNZ C-1135

C આષ્ટપરવવદ્ધદ્ધ પ્રકયણ વાથવ  વ.ં દ્મવેનવલ. ભેહુર જૈન વભિ ભડં PSG DAD C-983

B આષ્ટોદેળ વટીક, વાથવ  રે. દેલનદંી ; ટી. અળાધય રંડત યભ શ્રતુ પ્રબાલક ભડં SHE VSN N-2612

C આષ્ટોદેળ વટીક, વાનલુાદ  રે. જૂ્માદ સ્લાભી ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG અગભ DAD C-1922

C આવવબાવવમાઇં સિૂ વટીક *  ૧ રે. નેક કૃત ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ DAD C-419

C આવવબાવવમાઇં સિૂ વટીક *  ૨ રે. નેક કૃત ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ DAD C-420

D ઇંગ્રીળ વસં્કૃત ડીતળનયી *  રે. લાભન વળ. અતટે ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SE KAS C-2370

C ઇંદુદૂતમ ્વટીક, વાથવ  રે. વલનમવલ. ભશો. ; ટી. ધયંુધયવલ. ; ન.ુ શારદિકયત્નવલ. લધવભાન જૈન તત્લ વલદ્યારમ ગ્રથંSG

DAD C-1463

C ઇમાવવથકી ટ્્તવિવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. ધભવવાગયજી ; ન.ુ નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયSG GOR C-3099
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C ઈચ્ચ પ્રકાળના થેંનો વસં્કૃત તાત્માવનલુાદ +  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS DAD C-1939

C ઈજ્જમતંચગરય *  અણદંજી કલ્માણજી ેઢી G KAS C-750

A ઈણારદ ગણ વલવવૃત્ત  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ભનોશયવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/રાલણ્મસરૂય સ્ભાયક વવભવતS GHN A-506

D ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વાથવ  ૧(૧ - ૧૮)ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) ભલુન બદ્રકંય વારશત્મ પ્રકાળન કેન્દ્દ્રPSG DAD D-813

D ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વાથવ  ૨(૧૯ -૩૬)ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) ભલુન બદ્રકંય વારશત્મ પ્રકાળન કેન્દ્દ્રPSG DAD D-709

B ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૧(૧-૧૬)ટી. કભરવમંભ ઈા. ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન PS BYC B-44

B ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૨(૧૭-૩૬)ટી. કભરવમંભ ઈા. ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન PS BYC B-45

X ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  (૧-૩૬) ટી. નેવભચદં્રવલ. ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ/NOT DEFINEDPS અગભ DAD X-13

A ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ટી. બાલવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS અગભ DAD A-3

B ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૧ ટી. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) ; વ.ં 

બાગ્મેળસરૂય
બદ્રકંય પ્રકાળન PS

DAD B-7

B ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૨ ટી. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) ; વ.ં 

બાગ્મેળસરૂય
બદ્રકંય પ્રકાળન PS

DAD B-942

B ઈત્તયાધ્મમન સિૂ દીવકા  ૧(૧ - ૧૯)દી. જમકીવતિસરૂય ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ ; વ.ં 

ચદંનફારાશ્રીજી
બદ્રકંય પ્રકાળન/શીયારાર શવંયાજPS અગભ

DAD B-9

B ઈત્તયાધ્મમન સિૂ દીવકા  ૨(૨૦ - ૩૬)દી. જમકીવતિસરૂય ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ ; વ.ં 

ચદંનફારાશ્રીજી
બદ્રકંય પ્રકાળન/શીયારાર શવંયાજPS અગભ

DAD B-11

B ઈદમ સ્લાવભત્લ વટીક  રે. ગણુયત્નસરૂય ; ટી. મળયત્નવલ. ; વળંો. બવ્મસુદંયવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PS

C ઈદમ સ્લાવભત્લ વલલેચન  રે. ગણુયત્નસરૂય ; વલ. યક્શ્ભયત્નસરૂય ; વળંો. 
બવ્મસુદંયવલ. ; વ.ં મળયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PSG

DAD C-2135

C ઈદમ સ્લાવભત્લ (દાથવ વગં્રશ)  રે. ગણુયત્નસરૂય ; વ.ં મળયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ G DAD C-2136

C ઈદમયુ કે જૈન રે્શ્તાફંય ભરંદય ઔય ભેલાડ કે 
પ્રાચીન જૈન તીથવ

 રે. ભોશનરાર ફોલ્મા ભોશનરાર ફોલ્મા H તીથવ
KAS C-2175

C ઈદમસરૂય ભશાયાજ જીલન ચરયિ  રે. વનયંજનવલ. ખાવંત વનયંજન ઈત્તભ જ્ઞાનભરંદયG BYC CG-19

C ઈદા ભશતેા  રે. જમચબખ્ખુ જમચબખ્ખ ુવારશત્મ ટ્રસ્ટ G GOR C-4884

C ઈદેળ કલ્લલ્રી બાાતંય  રે. આન્દ્દ્રશવં ગચણ શીયારાર શવંયાજ G SNZ C-582

C ઈદેળ પ્રદી  રે. મકુ્તતવલભર ગચણ ; વ.ં ધભવવતરકવલ. યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતS DAD C-1453

B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૧(૧-૬૧)રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન પ્રકાળન ભરંદય G ઈદેળ DAD B-937

B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૨(૬૨-૧૩૫)રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન પ્રકાળન ભરંદય G ઈદેળ DAD B-777

B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૩(૧૩૬-૨૧૦)રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન પ્રકાળન ભરંદય G ઈદેળ DAD B-778

B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૪(૨૧૧-૨૮૫)રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન પ્રકાળન ભરંદય G ઈદેળ DAD B-779

B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૫(૨૮૬-૩૬૧)રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન પ્રકાળન ભરંદય G ઈદેળ DAD B-1054

B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૧ રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ વલળારવેનસરૂય વલયાટ પ્રકાળન ભરંદય G MUL A-1018

B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૨ રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ વલળારવેનસરૂય વલયાટ પ્રકાળન ભરંદય G MUL A-246

B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૩ રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ વલળારવેનસરૂય વલયાટ પ્રકાળન ભરંદય G
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B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૪ રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ વલળારવેનસરૂય વલયાટ પ્રકાળન ભરંદય G MUL A-1023

B ઈદેળ પ્રાવાદ બાાતંય  ૫ રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ વલળારવેનસરૂય વલયાટ પ્રકાળન ભરંદય G

C ઈદેળ યત્નકોળ વાથવ  ન.ુ ભલુનબાનસુરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PG SIO C-37

C ઈદેળ યત્નકોળ વટીક, વાનલુાદ  રે. દ્મજજનેર્શ્યસરૂય ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય ; ન.ુ 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG

DAD C-1931

C ઈદેળ યત્નાકય બાલાનલુાદ  ૧ રે. મવુનસુદંયસરૂય ; ન.ુ કલ્મળસરૂય ફેંગરોય જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂ ટ્રસ્ટ G DAD C-781

C ઈદેળ યત્નાકય બાલાનલુાદ  ૨ રે. મવુનસુદંયસરૂય ; ન.ુ કલ્મળસરૂય ફેંગરોય જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂ ટ્રસ્ટ G DAD C-782

B ઈદેળ યશસ્મ વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ જમસુદંયસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાPSG

D ઈદેળ ળતક +  રે. વલબધુવલભરસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. S HIR C-654

D ઈદેળ વતતવતકા ટીકાનલુાદ  રે. વોભધભવ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન અત્ભાનદં વબાG DAD D-78

D ઈદેળ વતતવતકા બાાતંય  રે. વોભધભવ ગચણ ; વળંો. ચતયુવલજમજી અત્ભાનદં જૈન વબા G MLD D-222

B ઈદેળદ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-૩૫૯)રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG ઈદેળ
DAD B-380

B ઈદેળદ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૩૬૦-૧૦૩૯)રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG ઈદેળ
DAD B-354

B ઈદેળદ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા PSG

DAD B-1278

B ઈદેળભારા ષુ્ભારા ટીકાનલુાદ વશ *  ૧ રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPG ઈદેળ
DAD B-411

B ઈદેળભારા ષુ્ભારા ટીકાનલુાદ વશ *  ૨ રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPG

DAD B-413

D ઈદેળભારા વાથવ  રે. ધભવદાવ ગચણ ; ન.ુ ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG DAD D-931

A ઈદેળભારા ટીકાનલુાદ  રે. ધભવદાવ ગચણ ; ટી. ઈદમપ્રબસરૂય ; વલ. ધી. ડા. 
ભશતેા ; વળંો. બમળેખયસરૂય

જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ G

B ઈદેળભારા ટીકાનલુાદ (દોઘટ્ટી) ૧-૨ રે. ધભવદાવ ગચણ ; ટી. યત્નપ્રબસરૂય ; ન.ુ 

શભેવાગયસરૂય
શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/અનદં શભે ગ્રથંભાાG ઈદેળ

B ઈદેળભારા ટીકાનલુાદ વશ (દોઘટ્ટી)  રે. ધભવદાવ ગચણ ; ટી. યત્નપ્રબસરૂય ; ન.ુ 

શભેવાગયસરૂય ; વ.ં યત્નિમવલ.

યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPG ઈદેળ
DAD B-1151

B ઈદેળભારા વટીક (શમેોદેમા)  રે. ધભવદાવ ગચણ ; ટી. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS GHN B-1238

B ઈદેળભારા વટીક  રે. ધભવદાવ ગચણ ; ટી. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા PS ઈદેળ
DAD B-1058

D ઈદેળભારા ફારાલફોધ, વાનલુાદ  રે. ધભવદાવ ગચણ ; ફા. નન્નસરૂય ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા PG

DAD D-701

C ઈદેળભારા વલલેચન  ૧ રે. ધભવદાવ ગચણ ; વલ. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PG DAD C-1540

C ઈદેળભારા વલલેચન  ૨ રે. ધભવદાવ ગચણ ; વલ. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PG DAD C-1541
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C ઈદેળભારા વલલેચન  ૩ રે. ધભવદાવ ગચણ ; વલ. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PG DAD C-1542

C ઈદેળભારા વલલેચન  ૪ રે. ધભવદાવ ગચણ ; વલ. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PG

C ઈદેળભારા વલલેચન  ૫ રે. ધભવદાવ ગચણ ; વલ. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PG DAD C-1543

D ઈદેળભારા વ્માખ્માન *  વ્મા. ભલુનવલ. ચોાટી જૈન વઘં G MUL C-501

B ઈદેળવારશત્મભારા +  ૧ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ PS

B ઈદેળવારશત્મભારા +  ૨ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ PS

B ઈદેળવારશત્મભારા +  ૩ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ PS

B ઈદેળવારશત્મભારા +  ૪ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ PS

B ઈદેળવારશત્મભારા +  ૫ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ PS

B ઈદેળવારશત્મભારા +  ૬ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ PS

B ઈદેળવારશત્મભારા +  ૭ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ PS

B ઈદેળવારશત્મભારા +  ૮ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ PS

B ઈદેળવારશત્મભારા +  ૯ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ PS

B ઈદેળવારશત્મભારા + ૧૦ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B ઈદેળવારશત્મભારા + ૧૧ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

D ઈધાન ત વલવધ  રે. કલ્માણફોવધસરૂય વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટG

C ઈધાન ત વલવધ  રે. યત્નચદં્રસરૂય યત્નોદમ ચેરયટેફર ટ્રસ્ટ PSG SNZ C-2282

A ઈધાન ત વલવધ  વ.ં નમચદં્રવાગયજી ણૂાવનદં પ્રકાળન G DAD A-145

C ઈધાન ત વલવધ  વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમH GOR C-4297

D ઈવનત ્વગં્રશ ૧,૨ વ.ં જગદીળ ળાસ્ત્રી જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/ભોતીરાર ફનાયવીદાવS MUL C-391

B ઈવભવત બલ પ્રચંા કથા બાાતંય  ૧(૧-૩) રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; ન.ુ ભોતીચદં ગીયધયરાર ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન G ઈદેળ
DAD B-325

B ઈવભવત બલ પ્રચંા કથા બાાતંય  ૨(૪-૫) રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; ન.ુ ભોતીચદં ગીયધયરાર ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન G ઈદેળ
DAD B-323

B ઈવભવત બલ પ્રચંા કથા બાાતંય  ૩(૬-૮) રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; ન.ુ ભોતીચદં ગીયધયરાર ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન G ઈદેળ
DAD B-327

B ઈવભવત બલ પ્રચંા કથા બાાતંય  ૧(૧-૪) રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; ન.ુ રારચદં જૈન ; વ.ં વલનમવાગય 
ભશો.

પ્રાકૃત બાયતી કાદભી H ઈદેળ
DAD B-328

C ઈવભવત બલ પ્રચંા કથા  ૧(૧-૩) રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S DAD C-734

C ઈવભવત બલ પ્રચંા કથા  ૨(૪-૫) રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S DAD C-1883

C ઈવભવત બલ પ્રચંા કથા  ૩(૬-૮) રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S DAD C-1884

A ઈવભવત બલ પ્રચંા કથા  ૧(૧-૪) રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD A-73

A ઈવભવત બલ પ્રચંા કથા  ૧(૧-૪) રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં વલભરફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD A-75

C ઈળભ શે્રચણ વચચિ  રે. યમ્મયેણુ ફાબ ુભીચદં ના. અરદનાથ ટ્રસ્ટG કભવ-વારશત્મDAD C-604

B ઈળભનાકયણ વટીક (પે્રભગણુા) *  ૧ રે. વળલળભવસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS કભવ-વારશત્મ
DAD B-221
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B ઈળભનાકયણ વલલેચન  ૧ રે. વળલળભવસરૂય ; વલ. શભેચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PG BYC B-60

A ઈળભનાકયણ વલલેચન +  ૨ રે. વળલળભવસરૂય ; વલ. શભેચદં્રસરૂય (B) ; વ.ં યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેયG
MUL AX-304

C ઈાધ્મામ મળોવલજમજી વારશત્મસચૂચ *  વ.ં દળવના કોઠાયી શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G SIO C-1078

D ઈાધ્મામજીની વારશત્મ પ્રવાદી  રે. િૈરોક્યભડંનવલ. બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ G MPN D-498

B ઈાવક દળાગં સિૂ વાનલુાદ *  વલ. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં વળલમવુન બગલાન ભશાલીય ભેરડટેળનPSH GOR B-954

C ઈલવગ્ગશયં ભશાજૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2381

D ઈલવગ્ગશયં સ્તોિ *  રે. ધી. ટો. ળાશ ; વળંો. ધભવધયંુધયસરૂય નલબાયત વારશત્મ ભરંદય G

N ઈલવગ્ગશયં *  રે. જજનસયૂ મવુન ; વ.ં જમઘોસરૂય અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાS કથા/લાતાવGHE N-915

B ઈલગંસતુ્તાચણ  ૧ વ.ં ભશાપ્રજ્ઞ જૈન વલર્શ્બાયતી, રાડન ૂ P

B ઈલગંસતુ્તાચણ  ૨ વ.ં ભશાપ્રજ્ઞ જૈન વલર્શ્બાયતી, રાડન ૂ P IRN B-322

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017



અભ્યાસ માટે આવશ્યક પસુ્તકોની સચૂિ 35

Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

D ઊબ જજનેર્શ્ય વપ્રતભ ભાયો યે... +  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC D-108

C ઊબ જજનેર્શ્ય વપ્રતભ ભાયો યે... +  ૧ વ.ં મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુતMUL B-325

E ઊબ ચંાવળકા વાનલુાદ  રે. ધનાર કવલ ; ન.ુ ધયંુધયવલ. ; વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમSG સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુત
KAS E-221

B ઊબ ચંાવળકા વટીક, વાલચરૂય, વાથવ +  રે. ધનાર કવલ ; ટી. પ્રબાનદંસરૂય ; ટી. શભેચદં્ર ગચણ ; 

ન.ુ શીયારાર કારડમા
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPSG સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુત

DAD B-637

B ઊબદેલ ચરયિ *  રે. કસ્તયુસરૂય ; વ.ં ચદં્રોદમસરૂય સયુત તાગચ્છ યત્નિમી અયાધક વઘંP HIR A-906

E ઊબની ળોબા ળી કહુ ં? (દ્યાનલુાદ)  રે. ધનાર કવલ ; ન.ુ ધભવધયંુધયસરૂય શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા PG KAS E-139

B ઊવદત્તા ચરયિ વગં્રશ +  રે. નેક કૃત ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી બદ્રકંય પ્રકાળન PS ચરયિ DAD B-994

B ઊવદત્તા ચરયિ બાાતંય *  રે. શવળીરવલ. ; વ.ં કુરળીરવલ. અત્ભશે્રમ પ્રકાળન ચે. ટ્રસ્ટ G ચરયિ DAD B-582

C ઊવભડંર ભશાજૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2365

C ઊવભડંર સ્તલ પ્રકયણ વાનલુાદ  રે. ધભવઘોસરૂય ; ન.ુ વલનમલધવનવલ. બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતPSG MPN C-1662

B ઊવભડંર સ્તલ મિંારેખન વાથવ  રે. વવિંશવતરકસરૂય ; ન.ુ ધયંુધયવલ. ; વલ. મતૃરાર 
કાચરદાવ દોળી ; વળંો. તત્ત્લાનદંવલ.

જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડં SD ભિં
DAD B-505
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C એક યાત નેક લાત *  રે. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG DAD C-770

A એકાતંનો લૈબલ  રે. મળોવલ.સરૂય વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ G MUL AX-225

D એોરોની ચદં્રમાિાનુ ંયશસ્મ  રે. ભયચદં ળાશ ભ ૂભ્રભણ ળોધ વસં્થાન G DAD D-278

D ઐવતશાવવક જૈન કાવ્મ વગં્રશ  રે. બમ જૈન ; વ.ં ગયચદં નાશટા UNKNOWN P SNZ D-758

D ઐવતશાવવક રેખ વગં્રશ  રે. રારચદં બગલાનદાવ ગાધં પ્રાચ્મ વલદ્યાભરંદય - લડોદયા G KAS D-1208

B ઐન્દ્દ્ર સ્તવુત ચતવુલિંળવતકા વટીક, વાલચરૂય, વાથવ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં મળોવલ. મવુન મળોબાયતી જૈન પ્રકાળન વવભવતSH

GOR B-896

A ઐન્દ્દ્ર સ્તવુત ચતવુલિંળવતકા  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં ણુ્મવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNS

C ઓઘ વનયુવક્તત - યાગ  રે. વનત્માનદંવલ. ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G અગભ DAD C-545

B ઓભકાયસરૂય જીલન ચરયિ વલળેાકં  ળાવંત-વૌયબ G ચરયિ DAD B-540

B ઔાવતક સિૂ વટીક *  ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ PS VSN N-2961

A ઔાવતક સિૂ વાનલુાદ *  રે. સ્થવલયાચામવ ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPG અગભ BHA A-21

C ઔષ્ષ્ટ્રિક ભતોત્સિૂ પ્રદીવકા વાથવ  રે. ધભવવાગયજી ; ન.ુ નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયSG GOR C-1896
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B કડઅૂભતીગચ્છ ટ્ટાલરી વગં્રશ  વ.ં અંફારાર પે્રભચદં ભણીરાર સ્ભાયક વવભવત G BHA B-359

C કત્રખાને : ૧૦૦ તથ્મ  રે. નેવભચદં જૈન વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ H GHN C-1499

C કથા આંસ ુકી વ્મથા હ્રદમ કી  રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ H ઈદેળ GOR C-2232

C કથા દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

MUL B-2323

B કથા વારશત્મભારા +  ૧ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1060

B કથા વારશત્મભારા +  ૨ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1061

B કથા વારશત્મભારા +  ૩ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1062

B કથા વારશત્મભારા +  ૪ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1063

B કથા વારશત્મભારા +  ૫ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1064

B કથા વારશત્મભારા +  ૬ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1065

B કથા વારશત્મભારા +  ૭ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1066

B કથા વારશત્મભારા +  ૮ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1067

B કથા વારશત્મભારા +  ૯ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S DAD B-1068

B કથા વારશત્મભારા + ૧૦ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1069

B કથા વારશત્મભારા + ૧૧ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1070

B કથા વારશત્મભારા + ૧૨ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S DAD B-1071

B કથા વારશત્મભારા + ૧૩ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1072

B કથા વારશત્મભારા + ૧૪ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1073

B કથા વારશત્મભારા + ૧૫ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S DAD B-1074

B કથા વારશત્મભારા + ૧૬ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S DAD B-1075

B કથા વારશત્મભારા +  ૧ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1060

B કથા વારશત્મભારા +  ૨ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1061

B કથા વારશત્મભારા +  ૩ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1062

B કથા વારશત્મભારા +  ૪ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1063

B કથા વારશત્મભારા +  ૫ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1064

B કથા વારશત્મભારા +  ૬ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1065

B કથા વારશત્મભારા +  ૭ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1066

B કથા વારશત્મભારા +  ૮ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1067

B કથા વારશત્મભારા +  ૯ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S DAD B-1068

B કથા વારશત્મભારા + ૧૦ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1069

B કથા વારશત્મભારા + ૧૧ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1070

B કથા વારશત્મભારા + ૧૨ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S DAD B-1071

B કથા વારશત્મભારા + ૧૩ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1072

B કથા વારશત્મભારા + ૧૪ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S કથા/લાતાવDAD B-1073

B કથા વારશત્મભારા + ૧૫ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S DAD B-1074
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B કથા વારશત્મભારા + ૧૬ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S DAD B-1075

B કથાકોળ પ્રકયણ વાથવ  ૨ રે. જજનેર્શ્યસરૂય ; ન.ુ કૃાચફિંદુવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG કથા/લાતાવDAD B-1163

B કથાકોળ પ્રકયણ +  રે. જજનેર્શ્યસરૂય ; વ.ં જજનવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/વવિંઘી જૈન ગ્રથંભારાP કથા/લાતાવDAD B-818

B કથાકોળ પ્રકયણ વાથવ  ૧ રે. જજનેર્શ્યસરૂય ; વ.ં જજનવલ. ; ન.ુ રદવ્મદળવનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG કથા/લાતાવ
DAD B-817

C કથાકોળ  રે. પ્રબાચદં્ર બાયતીમ જ્ઞાનીઠ S BHA C-539

B કથાકોળ  રે. શ્રીચદં્ર ગચણ ; વ.ં શીયારાર જૈન પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P HIR A-365

B કથાયત્નકોળ બાાતંય  ૧ રે. દેલબદ્રસરૂય ; ન.ુ ફેચયદાવ જીલયાજ દોળી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/અત્ભાનદં જૈન વબાG ચરયિ
B કથાયત્નકોળ બાાતંય  ૨ રે. દેલબદ્રસરૂય ; ન.ુ ફેચયદાવ જીલયાજ દોળી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/અત્ભાનદં જૈન વબાG ચરયિ
B કથાયત્નકોળ *+  ૮ વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બીભવવિંશ ભાણેકG BYC B-120

B કથાયત્નકોળ *+  ૬ વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બીભવવિંશ ભાણેકPG DAD B-819

B કથાયત્નકોળ *+  ૪ વ.ં યવલકાતં વલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બીભવવિંશ ભાણેકG DAD B-820

B કથાયત્નકોળ *+  ૨ વ.ં વત્મસુદંયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બીભવવિંશ ભાણેકG MUL A-276

B કથાયત્નકોળ *+  ૩ વ.ં વત્મસુદંયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બીભવવિંશ ભાણેકPG BYC B-118

B કથાયત્નકોળ *+  ૧ વ.ં વત્મસુદંયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બીભવવિંશ ભાણેકPSG DAD B-489

B કથાયત્નકોળ *+  ૭ વ.ં વત્મસુદંયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બીભવવિંશ ભાણેકSG ચરયિ DAD B-515

C કથાયત્નવાગય  રે. નયચદં્રસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતS કથા/લાતાવDAD C-1471

B કથાયત્નાકય  રે. શભેવલ. ગચણ ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ઓભકાય વારશત્મ ભરંદય S કથા/લાતાવDAD B-717

D કનકસરૂય *  રે. બદ્રકંયસરૂય (S) કચ્છ લાગડ વાત ચોલીળી ભશાજનG DAD D-245

C કન્દ્માવલક્રમ દો વનેધ તથા ફારદન વનેધ ગ્રથં  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ભહુડી જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂટ્રસ્ટ G

SNZ C-1330

C કભરસયૂીર્શ્યજી ભશાયાજ  રે. દળવનવલ. મકુ્તતચદં્ર શ્રભણ અયાધના ટ્રસ્ટG BYC CG-28

D કય રડક્કભણુ ંબાલશું  રે. બમળેખયસરૂય ભલુને ધભવ જમકય પ્રકાળન G DAD D-684

C કયેડા ાર્શ્વનાથ તીથવ  રે. ભૂારવાગય કયેડા તીથવ કભીટી H GOR C-5504

D ક ૂવય પ્રકય વાથવ  રે. શરય કવલ ; ન.ુ દ્મસરૂય જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબા SG GHN D-100

C કભવ તાયી ગવત ન્દ્માયી *  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G HIR B-25

C કભવ તાયી ગવત ન્દ્માયી *  ૨ રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G HIR B-25

C કભવગ્રથં ૧ પ્રાચીન વાથવ *+  રે. ગગવ ભશવિ ; વ.ં શભેપ્રબસરૂય (ચગરય) ; ન.ુ યેળ 
જમતંીરાર ળાશ

નીવતસરૂયજી જૈન.તત્લજ્ઞાન ાઠળાાPG

MUL B-35

B કભવગ્રથં ૧ વટીક *+  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં પે્રભસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-832

C કભવગ્રથં ૧ વવલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા ; વળંો. 
બમળેખયસરૂય

જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ PSG કભવ-વારશત્મ
DAD C-1954

C કભવગ્રથં ૧ વલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. યત્નવેનસરૂય રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H DAD C-1170

C કભવગ્રથં ૧ વવલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. યમ્મયેણુ ઓભકાય વારશત્મ વનવધ PSG કભવ-વારશત્મMUL E-95

D કભવગ્રથં ૧ વલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. સખુરાર રંડત H SUR N-114

B કભવગ્રથં ૧ વટીક *  વ.ં ગગવ ભશવિ ; ટી. યભાનદંસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS કભવ-વારશત્મ
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B કભવગ્રથં ૧-૨ *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાG BYC B-228

A કભવગ્રથં ૧-૪ વટીક *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં ચતયુવલજમજી જૈન અત્ભાનદં વબા PS કભવ-વારશત્મSNZ A-215

B કભવગ્રથં ૧-૪ વટીક *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં ચતયુવલજમજી ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન PS કભવ-વારશત્મ
DAD B-228

C કભવગ્રથં ૧-૫ (ટફાથવ) *+  રે. દેલચદં્રજી ; વળંો. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંPD BYC C-167

B કભવગ્રથં ૧-૫ (નવ્મા) +  વ.ં પે્રભસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

C કભવગ્રથં ૨ વવલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા ; વળંો. 
બમળેખયસરૂય

જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ PSG કભવ-વારશત્મ
DAD C-1889

C કભવગ્રથં ૨ વવલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. યમ્મયેણુ ઓભકાય વારશત્મ વનવધ PSG કભવ-વારશત્મ
D કભવગ્રથં ૨ વલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. સખુરાર રંડત અત્ભાનદં જૈન સુ્તક પ્રચાયક ભડંH SNZ D-2927

B કભવગ્રથં ૨ વટીક *  વ.ં ગગવ ભશવિ ; ટી. ગોવલિંદ ગચણ બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS કભવ-વારશત્મ
C કભવગ્રથં ૩ વવલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા ; વળંો. 

બમળેખયસરૂય
જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ PSG કભવ-વારશત્મ

DAD C-575

C કભવગ્રથં ૩ વવલલેચન *+  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. યમ્મયેણુ ઓભકાય વારશત્મ વનવધ PSG કભવ-વારશત્મDAD C-592

D કભવગ્રથં ૩ વલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. સખુરાર રંડત અત્ભાનદં જૈન સુ્તક પ્રચાયક ભડંH SUR N-27

B કભવગ્રથં ૩ વટીક *  વ.ં ગગવ ભશવિ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય PS કભવ-વારશત્મ
B કભવગ્રથં ૪ પ્રાચીન વટીક  રે. જજનલલ્રબગચણ ; ટી. મળોબદ્રસરૂય ; ટી. યાભદેલ 

ગચણ ; વ.ં લીયળેખયસરૂય
બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

N કભવગ્રથં ૪ વટીક *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. દેલેન્દ્દ્રસરૂય PS SUR N-149

C કભવગ્રથં ૪ વવલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા ; વળંો. 
બમળેખયસરૂય

જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ PSG કભવ-વારશત્મ
DAD C-580

C કભવગ્રથં ૪ વવલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. યમ્મયેણુ ઓભકાયસરૂય અયાધના બલનPSG કભવ-વારશત્મ
D કભવગ્રથં ૪ વલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. સખુરાર રંડત અત્ભાનદં જૈન સુ્તક પ્રચાયક ભડંH SUR N-22--1

B કભવગ્રથં ૫ વટીક *+  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. દેલેન્દ્દ્રસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-1185

C કભવગ્રથં ૫ વલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. બમળેખયસરૂય અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાG કભવ-વારશત્મ
C કભવગ્રથં ૫ વવલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા ; વળંો. 

બમળેખયસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG કભવ-વારશત્મ

C કભવગ્રથં ૫ વલલેચન *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. યમ્મયેણુ વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ PSG કભવ-વારશત્મDAD C-1980

B કભવગ્રથં ૬ પ્રાચીન વટીક *+  ટી. યાભદેલ ગચણ ; વ.ં લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાP MUL A-150

C કભવગ્રથં ૬ વવલલેચન *  રે. ચદં્રભશત્તયાચામવ ; વલ. યવવકરાર ળા.ં ભશતેા અગભોદ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાન PG કભવ-વારશત્મ
C કભવગ્રથં ૬ વવલલેચન *  ૧ રે. ચદં્રસરૂય ; વલ. યમ્મયેણુ વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ G કભવ-વારશત્મDAD C-602

D કભવગ્રથં ૬ વટીક *  રે. ભેરુત ુગંસરૂય ; ટી. ભરમચગરયસરૂય PS SUR N-93

D કભવગ્રથં વલલેચન +  ૧(૧-૨) રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. NOT DEFINED જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPG કભવ-વારશત્મDAD D-787

D કભવગ્રથં વલલેચન +  ૨(૩-૪) રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. NOT DEFINED જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPG કભવ-વારશત્મMUL E-51

C કભવગ્રથં વલલેચન +  ૩(૫-૬) રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. NOT DEFINED જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPG કભવ-વારશત્મDAD C-1888
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C કભવગ્રથંટ્કાલચચૂણિ લચરૂય +  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; લ. ગણુયત્નસરૂય (પ્રા) ; વ.ં 

ભશાફોવધવલ.

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS કભવ-વારશત્મ
DAD C-607

C કભવનુ ંકમ્તયટુય  ૧ રે. ભેઘદળવનવલ. ચખર બાયતીમ વસં્કૃવતયક્ષક દG કભવ-વારશત્મDAD C-138

C કભવનુ ંકમ્તયટુય  ૨ રે. ભેઘદળવનવલ. NOT DEFINED G કભવ-વારશત્મDAD C-140

C કભવનુ ંકમ્તયટુય  ૩ રે. ભેઘદળવનવલ. NOT DEFINED G કભવ-વારશત્મDAD C-142

C કભવનો ળતયંજ *  રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G HIR B-2105

B કભવપ્રકૃવત કીતવનભ વટીક (પે્રભપ્રબા) *  રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS BYC B-72

A કભવપ્રકૃવત ટીકાનલુાદ *  ૧ રે. વળલળભવસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કૈરાવચદં્રવલ. યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતPSG કભવ-વારશત્મ
DAD A-287

A કભવપ્રકૃવત ટીકાનલુાદ *  ૨ રે. વળલળભવસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કૈરાવચદં્રવલ. યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતPSG કભવ-વારશત્મ
DAD A-49

A કભવપ્રકૃવત ટીકાનલુાદ *  ૩ રે. વળલળભવસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કૈરાવચદં્રવલ. યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતPSG કભવ-વારશત્મ
DAD A-51

C કભવપ્રકૃવત દાથો *  ૧ રે. વળલળભવસરૂય ; વલ. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G કભવ-વારશત્મDAD C-1880

C કભવપ્રકૃવત દાથો *  ૨ રે. વળલળભવસરૂય ; વલ. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G કભવ-વારશત્મDAD C-622

C કભવપ્રકૃવત દાથો *  ૩(પ્રશ્નોત્તયી)રે. વળલળભવસરૂય ; વલ. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G કભવ-વારશત્મDAD C-627

B કભવપ્રકૃવત વવલલેચન *  ૧ રે. વળલળભવસરૂય ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ PG MPN B-1197

A કરાણૂવમ્ *  ૧ વ.ં મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (K) કરાણૂવસરૂય વાધના સ્ભાયક ટ્રસ્ટG DAD A-254

A કરાણૂવમ્ *  ૨ વ.ં મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (K) કરાણૂવસરૂય વાધના સ્ભાયક ટ્રસ્ટG DAD A-256

C કરાણૂવસરૂય નબુલ પ્રવાદી  વ.ં કલ્તરુવલ. ; વ.ં ણૂવચદં્રવલ. (K) જજનળાવન વેલા કેન્દ્દ્ર ળખેંર્શ્યG KAS C-3239

C કરાણૂવસરૂય ભ. વા. નુ ંજીલન દળવન  રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટG DAD D-935

B કરાણૂવસરૂય સ્મવૃત ગ્રથં  વ.ં ણૂવચદં્રવલ. (K) G ચરયિ DAD B-547

C કચરકારવલવજ્ઞ શભેચદં્રાચામવ સ્ભયચણકા *  વ.ં ળીરચદં્રસરૂય શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નSG GHN C-2182

D કચરિંગ ચક્રલતી ભશાયાજા ખાયલેર *  રે. ણૂવચદં્રસરૂય (R) ચં પ્રસ્થાન ણુ્મ સ્મવૃત પ્રકાળનG DAD D-741

D કચરિંગનુ ંયદુ્ધ માને ભેઘલાશન ભશાયાજા ખાયલેર *  રે. સળુીર જૈન અત્ભાનદં વબા G BYC D-132

B કલ્વનયુવક્તત વાલચરૂય  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; લ. ભાચણકમળેખયસરૂય ; ચ.ૂ 

જ્ઞાત ; વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ.

પ્રલચન પ્રકાળન PS

HIR A-845

C કલ્સિૂ કે રશન્દ્દી પ્રલચન *  રે. યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H BYC C-181

N કલ્સિૂ સફુોવધકા ટીકા બાાતંય *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; વ.ં ઓભકાયશ્રીજી અત્ભાનદં જૈન વબા G GHE N-3012

B કલ્સિૂ બાાતંય *  ન.ુ ગણુવાગયસયૂીર્શ્યજી મલુુડં રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં G

B કલ્સિૂ ચચૂણિ *  ચ.ૂ ફેચયદાવ જીલયાજ દોળી ; વ.ં ણુ્મવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/વાયાબાઆ ભચણરાર નલાફSG MPN A-307

B કલ્સિૂ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ *  (૫-૬) રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; ચ.ૂ જ્ઞાત ; વ.ં 

લૈયાગ્મયવતવલ.

શ્રતુબલન વળંોધન કેંદ્ર SH

MUL A-1021

B કલ્સિૂ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ *  (૨-૪) રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; ચ.ૂ જ્ઞાત ; વ.ં 

લૈયાગ્મયવતવલ.

શ્રતુબલન વળંોધન કેંદ્ર SH

MUL A-1020
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B કલ્સિૂ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ *  (૧) રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; ચ.ૂ જ્ઞાત ; વ.ં 

લૈયાગ્મયવતવલ.

શ્રતુબલન વળંોધન કેંદ્ર SH

MUL A-1019

N કલ્સિૂ બાષ્મ *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; વ.ં ણુ્મવલ. જૈન અત્ભાનદં વબા PS

VSN N-921

B કલ્ાન્દ્તલાવચ્મ  રે. નગવિ ગચણ ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) ળાયદાફેન ચીભનબાઆ એ.યી.વેંટયP DAD B-952

C કપ્લ્ત આવતશાવ વે વાલધાન  રે. ભલુનસુદંયવલ. G HIR B-909

C કલ્માણ કચરકા વટીક, વાનલુાદ ૧-૨ રે. કલ્માણવલ. ; ટી. કલ્માણવલ. કલ્માણવલજમ ળાસ્ત્ર વગં્રશ વવભવતSG BYC C-144--A

D કલ્માણ વભિ ભદનયેખા - નવભ યાજવિ  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ D KAS D-1140

C કલ્માણભરંદય ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2386

C કલ્માણભરંદય સ્તોિ (સ્તલન)  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; રે. જ્ઞાનવલભરસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુતDAD C-1470

C કલ્માણભરંદય વાથવ  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ન.ુ ગણુશવંવલ. ; પે્ર. 

ચદં્રળેખયવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

DAD C-1605

B કલ્માણભરંદય વટીક  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. કનકકુળર ગચણ ; ટી. 
ભાચણકમચદં્ર મવુન

XEROX S સ્તોિ
DAD B-923

A કવામાહુડ વાલચચૂણિ, વાથવ  (વધકાય ૧-૧૫)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; ન.ુ શીયારાર 
જૈન

લીયળાવન વઘં - કરકત્તા PH

MUL AX-153

A કવામાહુડ વાલચચૂણિ, વાથવ  ૨ રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; ન.ુ શીયારાર 
જૈન

લીયળાવન વઘં - કરકત્તા PH

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  ૧(વધકાય ૧)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

IRL N-45

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  ૨(વધકાય ૨)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

IRL N-46

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  ૩(વધકાય ૩, ક્સ્થવત વલબક્તત ૧)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-154

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  ૪(વધકાય ૩, ક્સ્થવત વલબક્તત ૨)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-155

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  ૫(વધકાય ૫, નબુાગ વલબક્તત)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-156

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  ૬(વધકાય ૫, પ્રદેળ વલબક્તત ૧)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-157

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  ૭(વધકાય ૫, પ્રદેળ વલબક્તત ૨)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-158

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  ૮(વધકાય ૬, ફધંક ૧)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-159

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  ૯(વધકાય ૬, ફધંક ૨)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-160
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A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા) ૧૦(વધકાય ૭, લેદકનમુોગદ્વાય ૧)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-161

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા) ૧૧(વધકાય ૭, લેદકનમુોગદ્વાય ૨)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-162

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા) ૧૨(વધકાય ૭(ળે),૮,૯,૧૦)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-163

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા) ૧૩(વધકાય ૧૧,૧૨,૧૩,૧૪)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL AX-164

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા) ૧૪ રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા) ૧૫ રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

A કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા) ૧૬ રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

A કશાલરી  ૧(૧) રે. બદ્રરે્શ્યસરૂય ; વ.ં કલ્માણકીવતિવલ. શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નP DAD A-346

A કશાલરી  ૨ રે. બદ્રરે્શ્યસરૂય ; વ.ં કલ્માણકીવતિવલ. શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નP KAS A-468

C કશ ેકરાણૂવસરૂય  ૧ રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; રે. મવુનચદં્રસરૂય (K) ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાG લાચના
C કશ ેકરાણૂવસરૂય  ૨ રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; રે. મવુનચદં્રસરૂય (K) ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાG DAD C-62

C કશ ેકરાણૂવસરૂય  ૩ રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; રે. મવુનચદં્રસરૂય (K) ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાG DAD C-63

C કશ ેકરાણૂવસરૂય  ૪ રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; રે. મવુનચદં્રસરૂય (K) ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાG DAD C-64

C કહ્ુ,ં કરાણૂવસરૂયએ  રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; રે. મવુનચદં્રસરૂય (K) ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાG

B કાતિં વ્માકયણ  વ.ં વળલલભવ અચામવ ; ટી. બાલવેનાચામવ ; વ.ં જ્ઞાનભવત 
ભાતાજી

રદગફંય જૈન વિરોક ળોધ વસં્થાનSH

KAS B-176

A કાદંફયી વટીક  ૧ રે. ફાણબટ્ટ ; ટી. બાનચુદં્ર ગચણ ; વ.ં રશતલધવનવલ. કુસભુ મતૃ ટ્રસ્ટ S

DAD A-166

A કાદંફયી વટીક  ૨ રે. ફાણબટ્ટ ; ટી. બાનચુદં્ર ગચણ ; વ.ં રશતલધવનવલ. કુસભુ મતૃ ટ્રસ્ટ S

DAD A-168

C કાદંફયી વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. ફાણબટ્ટ ; ટી. બાનચુદં્રવલ. ; ન.ુ યવતનાથ ઝા ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SH કાવ્મ (વારશત્મ)KAS C-2449

C કાદંફયી વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. ફાણબટ્ટ ; ટી. બાનચુદં્રવલ. ; ન.ુ શરયિદં્ર વલદ્યા. ; વ.ં 

ભોશનદેલ તં
ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SH કાવ્મ (વારશત્મ)

DAD C-1602

D કાનજી વલચાય વભીક્ષા  રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય કલ્માણ પ્રકાળન ભરંદય ટ્રસ્ટ G DAD D-294

D કાનજીબાઆ ભત પ્રવતકાય  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD D-109

C કાભ વલજેતા  રે. જમચબખ્ખુ જમચબખ્ખ ુવારશત્મ ટ્રસ્ટ G GHN C-2245

C કાભઘટ કથાનક વાનલુાદ  રે. યાજેન્દ્દ્રસરૂય (T) ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતSH DAD C-1873

B કામક્સ્થવત પ્રકયણ વટીક  રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS દ્રવ્માનમુોગDAD B-234

A કાચરકાચામવ કથા વગં્રશ  રે. વભમસુદંય ઈા. ; ન.ુ અંફારાર પે્રભચદં શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદSG કથા/લાતાવ
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C કાલ્વનક ધ્માત્ભ ભશાલીય  ૧ રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય વારશત્મ પ્રકાળન ગ્રથંભાાG MUL B-818

C કાલ્વનક ધ્માત્ભ ભશાલીય  ૨ રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય વારશત્મ પ્રકાળન ગ્રથંભાાG MUL B-819

C કાલ્વનક ધ્માત્ભ ભશાલીય  ૩ રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય વારશત્મ પ્રકાળન ગ્રથંભાાG MUL B-820

B કાવ્મ વગં્રશ વાથવ +  ૧ રે. નેક કૃત ; ન.ુ શીયારાર કારડમા જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતSG કાવ્મ (વારશત્મ)BYC B-80

B કાવ્મ વગં્રશ વાથવ +  ૨ રે. નેક કૃત ; ન.ુ શીયારાર કારડમા જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતSG કાવ્મ (વારશત્મ)BYC B-81

B કાવ્મપ્રકાળ વટીક (૨-૩)  રે. ભમ્ભટાચામવ ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ શવનાદ વભશ્ર 
; વ.ં મળોવલ. મવુન

શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદSH

B કાવ્મવારશત્મભારા +  ૧ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા +  ૨ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા +  ૩ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા +  ૪ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા +  ૫ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા +  ૬ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા +  ૭ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા +  ૮ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા +  ૯ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા + ૧૦ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

B કાવ્મવારશત્મભારા + ૧૧ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ S

D કાવ્માનળુાવન લચરૂય  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; લ. સળુીરવલ. રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદય S MUL C-171

D કાવ્માનળુાવન વટીક  ૧(૧) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. રાલણ્મસરૂય રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદય S DAD D-460

C કાવ્માનળુાવન વટીક  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

યવવકરાર છોટારાર યીખ
ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ S

DAD C-1608

C રકયાતાજુ વનીમમ ્વાથવ ૧-૨ રે. બાયવલ ભશાકવલ ; ન.ુ ગણુશવંવલ. ; પે્ર. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

DAD C-1955

C રકયાતાજુ વનીમમ ્વટીક  રે. બાયવલ ભશાકવલ ; ટી. ભપ્લ્રનાથ ; વ.ં નાયામણયાભ 
અચામવ

વનણવમવાગય S

MUL B-181

C કુતકવગ્રશવનવવૃત્ત દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

C કુદયતી અપતભા ંજૈનનુ ંકતવવ્મ  રે. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા G BYC C-189

A કુભાયાર ચરયિ વગં્રશ  વ.ં ણૂવચદં્રસરૂય (R) સયુત તાગચ્છ યત્નિમી અયાધક વઘંS ચરયિ GHN A-23

B કુભાયાર પ્રવતફોધ  રે. વોભપ્રબસરૂય ; વ.ં જજનવલ. શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા P

C કુભાયાર પ્રવતફોધ બાાતંય  રે. વોભપ્રબસરૂય ; વ.ં રશતયત્નવલ. ાટણ વશસ્રપણા ચચિંતા. ાર્શ્વ. ેઢીG DAD C-1038

B કુમદુચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથં  રે. ળીરચદં્રસરૂય નલવાયી અરદનાથ જૈન રે્શ્. મ.ૂ વઘંG ચરયિ DAD B-812

C કુમ્ભાતુ્ત ચરયમમ્ *  રે. જજનભાચણક્યવલ. ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી બદ્રકંય પ્રકાળન PSGHEચરયિ DAD C-115

C કુરક વમચુ્ચમ વાથવ +  રે. નેક કૃત ; વ.ં પ્રળાતંલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG DAD P-1035

C કુરકવદંોશ  રે. UNKNOWN જૈનાનદં સુ્તકારમ P MLD C-819

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017



અભ્યાસ માટે આવશ્યક પસુ્તકોની સચૂિ 44

Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

B કુલરમભારા વકેં્ષ  રે. યત્નપ્રબસરૂય ; વ.ં ચતયુવલજમજી જૈન અત્ભાનદં વબા S કથા/લાતાવ
B કુલરમભારા બાાતંય  રે. ઈદ્યોતનસરૂય ; ન.ુ શભેવાગયસરૂય લારકેર્શ્ય સુાર્શ્વનાથ દેયાવયG
A કુલરમભારા છામા વશ  રે. ઈદ્યોતનસરૂય ; છા. વલભરફોવધવલ. શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ PS MUL AX-324

C કુલરમભારા  ૧ રે. ઈદ્યોતનસરૂય ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન P ચરયિ DAD C-118

C કુલરમભારા  ૨ રે. ઈદ્યોતનસરૂય ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન P ચરયિ DAD C-119

C કુલરમભારા  ૩ રે. ઈદ્યોતનસરૂય ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન P ચરયિ DAD C-120

C કુલરમભારા  ૧ રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-967

C કુલરમભારા  ૨ રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL B-1183

C કુસભુાજંચર  રે. યાજશવંવલ. શ્રતુજ્ઞાન વસં્કાય ીઠ H KAS C-312

B કૂદૃષ્ટાતંવલળદીકયણ પ્રકયણ વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PS અચાય MLD B-980

C કૂદૃષ્ટાતંવલળદીકયણ પ્રકયણ વટીક, વવલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા PSG અચાય
MUL B-1677

C કૃાયવકોળ  રે. ળાવંતચદં્ર ગચણ ; ટી. જજનવલ. ; વ.ં ળીરચદં્રવલ જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત S HIR B-777

C કેલરજ્ઞાન નપેુ્રક્ષા  રે. ન્નારાર જે. ગાધંી દ્મનદંી પ્રકાળન G MLD C-953

C કેલરીભકુ્તતવ્મલસ્થાન દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

DAD C-1801

D કેલારાન્દ્લવમ પ્રકયણ (દીવધતી, જાગદીળી, નાયામણી)  રે. ગગેંળોાધ્મામ ભોતીરાર ફનાયવીદાવ S ન્દ્મામ
KAS D-1235

D કેવયીમાજી તીથવ કા આવતશાવ  વ.ં ચદંનભર નાગોયી વદ્ગુણ વારશત્મ પ્રકાળન H SIO D-1033

C ક્યા જજનજૂા કયના ા શૈ ?  રે. બમળેખયસરૂય NOT DEFINED H BYC C-195

C ક્યા જૈન તીથંકય બી ડોયા ડાર મુશં ય મુશંત્તી 
ફાધંતે થે ?

 રે. જ્ઞાનસુદંયસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. H

GOR C-3375

C ક્યાયે તોડીળ એ ાોનો તતં  રે. યત્નફોવધવલ. યાભજીબાઆ લેરજીબાઆ ગારાG MUL B-105

C ક્યાયે થળે ભાયા બલનો યે અંત  રે. યત્નફોવધવલ. યાભજીબાઆ લેરજીબાઆ ગારાG MUL B-103

C ક્યાયે ફનીળ હુ ંવાચો યે વતં +  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-373

C ક્યાયે ફનીળ હુ ંવાચો યે વતં  રે. યત્નફોવધવલ. યાભજીબાઆ લેરજીબાઆ ગારાG MUL B-102

C ક્યાયે ભળે ભને મકુ્તતનો યે તતં  રે. યત્નફોવધવલ. યાભજીબાઆ લેરજીબાઆ ગારાG MUL B-104

D ક્ષવિમકંુડ  રે. દળવનવલ. ; વ.ં જ્ઞાનવલ. જૈન પ્રાચ્મ વલદ્યાબલન G HIR C-1278

C ક્ષક શે્રચણ વચચિ  રે. યમ્મયેણુ વાચંોય જૈન ગોડીજી ાર્શ્વ. વઘંG BYC C-198--B

B કે્ષિસ્ળવના પ્રકયણ વટીક (પે્રભપ્રબા ટીકા)  રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS BYC B-73--D
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A ખયતયગચ્છ કા આવતશાવ  ૧ રે. ગયચદં નાશટા ; વ.ં વલનમવાગય જજનદત્તસરૂય વેલા વઘં - કરકત્તાH BOD A-161

B ખયતયગચ્છ કા બશૃદ્ આવતશાવ  રે. વલનમવાગય ભશો. પ્રાકૃત બાયતી કાદભી H MUL A-1006

B ખયતયગચ્છ પ્રવતષ્ઠા રેખ વગં્રશ  રે. વલનમવાગય ભશો. પ્રાકૃત બાયતી કાદભી S MUL A-1047

A ખયતયગચ્છ બશૃદ્ ગલુાવલરી  વ.ં જજનવલ. વવિંઘી જૈન ગ્રથંભારા S MUL AX-244

B ખલગવેઢી વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. ગણુયત્નસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય ; ન.ુ જજતયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PSG

DAD B-978

B ખલગવેઢી વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. ગણુયત્નસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય ; ન.ુ જજતયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PSG

DAD B-979

B ખલગવેઢી વટીક, વાનલુાદ  ૩ રે. ગણુયત્નસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય ; ન.ુ જજતયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PSG

DAD B-980

C ખડંનખડંખાદ્યભ વટીક, વાનલુાદ  રે. શવ ભશાકવલ ; ટી. ળકંય વભશ્ર ; ન.ુ શનભુાન 
ટ્ળાસ્ત્રી

ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH

DAD C-1770

B ખબંાતના જજનારમો  રે. ચદં્રકાતં કરડમા અણદંજી કલ્માણજી ેઢી G BYC B-97
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D ગચ્છભત પ્રફધં +  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય વારશત્મ પ્રકાળન ગ્રથંભાાG HIR C-1474

B ગચ્છાચાય મન્ના વટીક, છામા વશ  ૧(ાના ં૧-૨૨૦)રે. લૂાવચામવ ; ટી. વલજમવલભર ગચણ ; વ.ં મળયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PS

MUL A-362

B ગચ્છાચાય મન્ના વટીક, છામા વશ (વલળદ વલલયણ 
વયંતુ)

 ૧(ાના ં૧-૩૮૪)રે. લૂાવચામવ ; ટી. વલજમવલભર ગચણ ; વ.ં મળયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PS

MUL A-367

B ગચ્છાચાય મન્ના વટીક, છામા વશ  ૨(ાના ં૨૨૧-૪૮૪)રે. લૂાવચામવ ; ટી. વલજમવલભર ગચણ ; વ.ં મળયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PS

MUL A-365

B ગચ્છાચાય મન્ના વટીક, છામા વશ (વલળદ વલલયણ 
વયંતુ)

 ૨(ાના ં૩૮૫-૭૦૬)રે. લૂાવચામવ ; ટી. વલજમવલભર ગચણ ; વ.ં મળયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PS

MUL A-387

C ગણધય જૂન વલવધ *  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ ફાબ ુભીચદં નારાર લારકેર્શ્યG વલવધ DAD C-1474

D ગણધયલાદ વચચિ  ૧ રે. ફૃણવલ. ભશાલીય વલદ્યાથી કલ્માણ કેન્દ્દ્ર,મુફંઇG DAD D-19

D ગણધયલાદ વચચિ  ૨ રે. ફૃણવલ. ભશાલીય વલદ્યાથી કલ્માણ કેન્દ્દ્ર,મુફંઇG DAD D-20

C ગણધયલાદ  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-979

B ગણધયલાદ વટીક, વાનલુાદ  રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ દરસખુબાઇ ભારલણીમા ગજુયાત વલદ્યાીઠ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-199

D ગચણત ચભત્કાય  રે. ધી. ટો. ળાશ નયેન્દ્દ્ર ડી. ળાશ G

D ગચણત યશસ્મ  રે. ધી. ટો. ળાશ પ્રજ્ઞા પ્રકાળન ભરંદય G SNZ D-134

D ગચણત વવદ્ધદ્ધ  રે. ધી. ટો. ળાશ પ્રજ્ઞા પ્રકાળન ભરંદય G MUL C-1747

C ગભતાનંો કયીએ ગરુાર  ૧ વળંો. જમસુદંયસરૂય ; વ.ં જ્ઞાતનદંનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG MPN C-2108

C ગભતાનંો કયીએ ગરુાર  ૨ વળંો. જમસુદંયસરૂય ; વ.ં જ્ઞાતનદંનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG MPN C-2109

C ગભતાનંો કયીએ ગરુાર (વલળેાકં)  વળંો. જમસુદંયસરૂય ; વ.ં જ્ઞાતનદંનવલ. PSG

B ગાથા વશસ્રી  રે. વભમસુદંય ઈા. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/મરૂચદં શીયાચદંS

D ચગયનાય - ૯૯ પ્રકાયી જૂા  રે. શભેલલ્રબવલ. વશવાલન તીથોદ્ધાય વવભવત G DAD D-820

A ચગયનાય કલ્  રે. રચરતવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/શવંવલજમજી જૈન ફ્રી રામબે્રયીSG તીથવ GHN A-498

C ચગયનાય: ગ્રથંોની ગોદભાં  ૧ વકં. શભેલલ્રબવલ. ચગયનાય ભશાતીથવ વલકાવ વવભવતPSG DAD C-1469

C ગીયનાય સ્તવુત વરયતા  રે. શભેલલ્રબવલ. ચગયનાય ભશાતીથવ વલકાવ વવભવતG GOR C-503

C ગજુયાતી વ્માકયણ ને રેખન  રે. ઈેન્દ્દ્ર દલે યચના પ્રકાળન G KAS C-3381

C ગજુયાતી વસં્કૃત કોળ  રે. NOT DEFINED જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/ભશવિ લેદવલજ્ઞાન કાદભીSG MUL B-2748

N ગજુયાતી શસ્તપ્રત સચૂચ  રે. ણુ્મવલ. ; વ.ં વલધાિી લોયા રારબાઆ દરતબાઆ G GHE N-2179

B ગજુયાતી શસ્તપ્રત સચૂચ +  વ.ં ણુ્મવલ. રારબાઆ દરતબાઆ G GHN B-1297

C ગજુયાતી રશન્દ્દી ળબ્દકોળ  ગજુયાત વલદ્યાીઠ GH

N ગજુયાતીભા ંવસં્કૃત બાાનુ ંવ્માકયણ  રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ વળલરાર નેભચદં SG BOD A-1075

D ગણુલભાવ ચરયિ બાાતંય  રે. ભાચણકમસુદંયસરૂય ; ન.ુ NOT DEFINED જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ભદાલાદ લીયવલજમ ઈાશ્રમG HIR C-1715

A ગણુવાગયસરૂય જીલન પ્રવગંો *  રે. કરાપ્રબવાગયસરૂય ચખર બાયત ચરગચ્છ (વલવધક્ષ) જૈન વઘંG

D ગણુસ્થાન ક્રભાયોશ ટીકાનલુાદ વશ  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ન.ુ લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન SG BYC D-152
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B ગણુસ્થાન ક્રભાયોશ વટીક, વવલલેચન  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. યત્નળેખયસરૂય ; વલ. મળયત્નવલ. ; 

વ.ં મળયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG

MUL A-392

C ગરુુગણુ મતૃલેરી યાવ વવલલેચન  રે. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) ; વલ. મકુ્તતલલ્રબવલ. ; વ.ં 

ભશાફોવધવલ.

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G

DAD C-977

B ગરુુગણુ ટ્્તવિિંળત ્ટ્્તવિિંવળકા કુરક વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. યત્નફોવધવલ. ; ન.ુ યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG

MUL A-31

B ગરુુગણુ ટ્્તવિિંળત ્ટ્્તવિિંવળકા કુરક વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. યત્નફોવધવલ. ; ન.ુ યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG

MUL A-32

B ગરુુગણુ ટ્્તવિિંળત ્ટ્્તવિિંવળકા કુરક વટીક, વાનલુાદ  ૩ રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. યત્નફોવધવલ. ; ન.ુ યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG

MUL A-33

B ગરુુતત્ત્લ વલવનિમ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-૨) રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG

DAD B-949

B ગરુુતત્ત્લ વલવનિમ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૩-૪) રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG

DAD B-447

B ગરુુતત્ત્લવવદ્ધદ્ધ વવલલેચન  રે. લૂાવચામવ ; વલ. મળયત્નવલ. ; વળંો. બવ્મસુદંયવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG

MUL A-323

D ગરુુલદંન બાષ્મ યશસ્મો +  રે. જમઘોસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC D-156

D ગરુુલદંન બાષ્મ વલલેચન  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. સળુીરવલ. રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદય PG MUL C-402

X ગફુૃભા  રે. જજનસુદંયસરૂય કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G

D ગલુાવલરી  રે. મવુનસુદંયસરૂય મળોવલજમ જૈન ાઠળાા, ભશવેાણાS SIO D-186

C ગજૂૉય વારશત્મ વગં્રશ  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાG
D ગજૂૉય વારશત્મ વગં્રશ  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ફાલચદં ગોારજી G MUL C-1429

B ગોમ્ભટવાય વટીક, વાનલુાદ  (કભવકાડં ૧)રે. નેવભચદં્ર ચક્રલતી ; ટી. કેળલ લણી ; ન.ુ કૈરાવચદં્ર 
ળાસ્ત્રી ; વ.ં અરદનાથ ઈાધ્મે

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PSH

MUL A-885

B ગોમ્ભટવાય વટીક, વાનલુાદ  (કભવકાડં ૨)રે. નેવભચદં્ર ચક્રલતી ; ટી. કેળલ લણી ; ન.ુ કૈરાવચદં્ર 
ળાસ્ત્રી ; વ.ં અરદનાથ ઈાધ્મે

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PSH

MUL A-886

B ગોમ્ભટવાય વટીક, વાનલુાદ  (જીલકાડં ૨)રે. નેવભચદં્ર ચક્રલતી ; ટી. કેળલ લણી ; ન.ુ કૈરાવચદં્ર 
ળાસ્ત્રી ; વ.ં અરદનાથ ઈાધ્મે

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PSH

MUL A-884

B ગોમ્ભટવાય વટીક, વાનલુાદ  (જીલકાડં ૧)રે. નેવભચદં્ર ચક્રલતી ; ટી. કેળલ લણી ; ન.ુ કૈરાવચદં્ર 
ળાસ્ત્રી ; વ.ં અરદનાથ ઈાધ્મે

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PSH

MUL A-883

C ગૌતભ ગીતા  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G DAD C-1131

C ગૌતભ ગોષ્ઠી  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G DAD C-1132

N ગૌતભ ચૃ્છા +  રે. જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતS VSN N-1868

C ગૌતભસ્લાભી જૂન વલવધ *  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ G HIR B-1118

D ગૌતભીમ કાવ્મમ ્વટીક  રે. ફૃચદં્રગચણ ; ટી. ક્ષભાકલ્માણ ગચણ ; વળંો. કનકવલ. 

ગચણ
જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડS

MUL C-132
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B ઘય દેયાવય  રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G HIR B-2529

C ઘટંાકણવ ભશાલીય જૂન તથા શલન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2393

D ઘટંાકણવ ભશાલીય  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંG DAD D-406
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B ચઈતન્ન ભશારુયવ ચરયમ ંબાાતંય *  રે. ળીરાચામવ ; ન.ુ શભેવાગયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય 
(O)

ઓભકાયસરૂય અયાધના બલન/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડG ચરયિ
DAD B-378

A ચઈતન્ન ભશારુયવ ચરયમં  રે. ળીરાકંાચામવ ; વ.ં મતૃરાર.ભો.બોજક પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P DAD A-277

B ચઈવયણ મન્ના વટીક, વાલચરૂય, વાથવ (ફારાલફોધ 
વરશત)

*  રે. લીયબદ્ર ગચણ ; ટી. ચચયંતનાચામવ ; ટી. ગણુયત્નસરૂય 
(પ્રા) ; લ. વોભસુદંયસરૂય ; ફા. વલનમવલ. ભશો.

વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PSG અગભ

DAD B-155

B ચયુપ્રામકારયતાલાદ વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કીવતિયત્ન મવુન ; ન.ુ 

વલયતીન્દ્દ્રવલ. ; વ.ં ણુ્મારસરૂય
ાર્શ્ાવભ્યદુમ પ્રકાળન SG

MUL A-1518

C ચતથુવસ્તવુતવનણવમ વાથવ ૧,૨ રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; ન.ુ વમંભકીવતિવલ. નયેળબાઆ નલવાયીલાા PSGH DAD C-1062

C ચતથુવસ્તવુતવનણવમળકંોદ્ધાય વટીક, વાનલુાદ  રે. ધનવલ. ; વ.ં લૈબલયત્નવલ. વૌધભવ બશૃત્તોગચ્છીમ વિસ્તવુતક જૈન રે્શ્. વઘંPSG DAD C-1472

C ચતવુલિંળવત જજનસ્તલન વટીક  રે. જ્ઞાનચદં્રજી ; ટી. જ્ઞાનચદં્રજી ; વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S MUL B-1822

B ચત્લાય: પ્રાચીના: કભવગ્રથંા: વટીક +  રે. ગગવ ભશવિ ; વ.ં લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS કભવ-વારશત્મMUL A-837

C ચરયિ ચંકમ ્ગદ્ય +  ૧ વ.ં ધભવવતરકવલ. કાવંતવલજમ જૈન ગ્રથંભાા S ચરયિ DAD C-1240

C ચરયિ ચંકમ ્ગદ્ય +  ૨ વ.ં ધભવવતરકવલ. યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતS DAD C-1205

C ચરયિ વતતક +  રે. મવતન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતS ચરયિ DAD C-1897

C ચદંાવલજ્ઝમ મન્ના વાથવ  રે. લૂાવચામવ ; વ.ં કરાણૂવસરૂય ; ન.ુ જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતPH

BYC C-224--E

B ચદં્રકેલરી ચરયિ  રે. ચદં્રપ્રબ ભશત્તય જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા P HIR A-929

B ચદં્રકેલરીનો યાવ વાથવ, વચચિ  ૧ રે. જ્ઞાનવલભરસરૂય ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન G MPN B-604

B ચદં્રકેલરીનો યાવ વાથવ, વચચિ  ૨ રે. જ્ઞાનવલભરસરૂય ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન G MPN B-605

B ચદં્રપ્રજ્ઞપ્તત વટીક  ૧ રે. લૂાવચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં યત્નફોવધવલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ PS અગભ

B ચદં્રપ્રજ્ઞપ્તત વટીક  ૨ રે. લૂાવચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં યત્નફોવધવલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ PS અગભ

B ચદં્રપ્રબ સ્લાભી ચરયિ  ૧ રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં ચયણવલ. કુસભુ મતૃ ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાS MUL A-1448

B ચદં્રપ્રબ સ્લાભી ચરયિ  ૨ રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં ચયણવલ. કુસભુ મતૃ ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાS MUL A-1449

C ચારયિભનોયથભારા વટીક, વાનલુાદ  રે. જ્ઞાત ; ટી. વભિાનદંસરૂય ; ન.ુ બવ્મદળવનવલ. દ્મવલજમ ગચણલય જૈન ગ્રથંભાાPSG

MUL B-2400

B ચારો જજનારમે જઆએ *  રે. શભેયત્નસરૂય શવદ્ ધભવ પ્રબાલક ટ્રસ્ટ G અચાય DAD B-894

A ચચિભમ વલજમ નેવભસરૂય *  રે. યત્નકીવતિવલ. ભહુલા જૈન વઘં G MPN A-419

C ચચિંતાભણી ાર્શ્વનાથ ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2370

C ચેતન ! જ્ઞાન જલાીમે *  રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G DAD C-1090

C ચૈત્મલદંન બાષ્મ ટીકાનલુાદ  ૧ રે. ધભવઘોસરૂય ; ન.ુ યાજદ્મવલ. શ્રતુજ્ઞાન વસં્કાય ીઠ G પ્રકયણ DAD C-564

C ચૈત્મલદંન ભશાબાષ્મ છામા વશ *  રે. ળાવંતસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPS

C ચૈત્મલદંન ભશાબાષ્મ છામા વાથવ *  રે. ળાવંતસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG પ્રકયણ DAD C-566

D ચૈિી નૂભ અયાધના વગં્રશ  રે. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MSN D-72
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D ચૈિી નૂભના દેલલદંનનો વલવધ  રે. જ્ઞાનવલભરસરૂય ; વ.ં નમલધવનસરૂય બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતG HIR C-2219

D ચોભાવી લવ અયાધના વગં્રશ  રે. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MSN D-327
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C છદંોનળુાવન બાાતંય  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ શરયલલ્રબ બામાણી શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નH

C છદંોનળુાવન બાાતંય ૪-૭ રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ શરયલલ્રબ બામાણી શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નSG JAY C-2892

D છદંોનળુાવન વટીક  ૧ રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં સળુીરસરૂય જ્ઞાનોાવક વવભવત S

DAD D-457

C છદંોનળુાવન વટીક  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

નતંચદં્રવલ.

ચદં્રોદમ ચે. એન્દ્ડ રય. ટ્રસ્ટ S

MUL B-190

D છદંોરકંાય વનફૃણમ્  વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G BYC D-829
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C જગડ ૂચરયત ભશાકાવ્મ વાનલુાદ  રે. વલાવનદંસરૂય ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી બદ્રકંય પ્રકાળન SG DAD C-1478

C જગત ળેઠ  રે. સળુીર શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G DAD C-1228

N જગદ્ગુરુ શીયવલજમસરૂય  રે. ળીરચદં્રસરૂય UNKNOWN G SNZ P-81

C જગદ્ગુરુકાવ્મં +  રે. દ્મવાગય ગચણ ; વળંો. શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મળોવલજમ જૈન ગ્રથંભારાS

BYC C-253

D જનક કથા રયભર  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય વારશત્મ વનવધ G JAY D-175

C જમ લીમયામ વલલેચન  વલ. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટG DAD C-1855

C જમ વસં્કૃત  ૧ રે. યત્નબાનવુલ. NOT DEFINED SG MSN C-171

C જમ વસં્કૃત  ૨ રે. યત્નબાનવુલ. NOT DEFINED SG MSN C-172

C જમ વસં્કૃત  ૩ રે. યત્નબાનવુલ. NOT DEFINED SG MSN C-173

A જમઘોસયૂીર્શ્યજી ગરુુ ગૌયલ *  રે. નેક કૃત રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL AX-102

C જમવતહુણ સ્તોિ વટીક, વાનલુાદ  રે. બમદેલસરૂય ; ટી. યત્નફોવધવલ. ; ન.ુ યત્નફોવધવલ. શભેતંબાઆ યીખ PSGE

DAD C-1900

B જબંચૂરયમં  રે. ગણુાર મવુન ; વ.ં જજનવલ. ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી બદ્રકંય પ્રકાળન/વવિંઘી જૈન ળાસ્ત્ર વળક્ષાીઠP

BYC B-114

B જબંદૂ્વી પ્રજ્ઞપ્તત વટીક  ટી. ધભવવાગય ગચણ ; વ.ં રાબવાગય ગચણ જૈનાનદં સુ્તકારમ PS HIR A-772

B જબંદૂ્વી વગં્રશણી વટીક *  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ઈદમસરૂય (N) ; વ.ં નદંીઘોવલ. જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત PS

HIR A-1230

C જબંસૂ્લાભી ચરયિ (યભ વૌબાગ્મવનવધ)  ૧ રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G કથા/લાતાવHIR B-2304

C જબંસૂ્લાભી ચરયિ (યભ વૌબાગ્મવનવધ)  ૨ રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G કથા/લાતાવHIR B-2305

C જબંસૂ્લાભી ચરયિ બાાતંય  રે. જમળેખયસરૂય (પ્રાચીન) ; ન.ુ NOT DEFINED જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન અત્ભાનદં વબાG ચરયિ DAD C-843

A જજન પ્રાવાદ ભાતવન્દ્ડ  રે. નદંરાર ચનુીરાર વોભુ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદG GHN A-323

D જજન મવૂતિજૂા વાદ્ધવ ળતક  રે. સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતH GOR D-1902

C જજન ળતક  રે. જબંવૂલ. જૈન ળાા, ખબંાત SH

C જજનગણુ ભજંયી *  વ.ં વપ્રમલંદાશ્રીજી કોઆણ G સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુત
B જજનદત્તાખ્માન  રે. સભુવતવાધસુરૂય ; વ.ં મતૃરાર.ભો.બોજક બાયતીમ વલદ્યાબલન P HIR A-940

A જજનચફિંફ વનભાવણ પ્રફધં વચચિ *  રે. શભેયત્નસરૂય શવદ્ ધભવ પ્રબાલક ટ્રસ્ટ G DAD A-212

C જજનબક્તત દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

MUL B-2320

C જજનભશત્ત્લ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

D જજનભરંદયારદ રેખ વગં્રશ  રે. સળુીરસરૂય ; વ.ં યવલચદં્રસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતH BYC D-246

C જજનયાજ સ્તોિમ ્વટીક  રે. યાજસુદંયવલ. ; ટી. યાજસુદંયવલ. શ્રતુજ્ઞાન વસં્કાય ીઠ S BYC C-255

C જજનલલ્રબસરૂય  વ.ં વલનમવાગય ભશો. જૈન અત્ભાનદં વબા U MLD C-1404

B જજનવશસ્રનાભ સ્તોિ વટીક, વાનલુાદ  રે. અળાધય રંડત ; ટી. અળાધય રંડત ; ટી. 
શ્રતુવાગયસરૂય ; ન.ુ શીયારાર જૈન

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

MUL A-521
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D જજનવશસ્રનાભ સ્તોિ વાથવ +  રે. વલનમવલ. ભશો. ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા SG MUL C-356

N જજનાગભોં કી મરૂ બાા  રે. ળીરચદં્રસરૂય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ H GHE N-1534

B જજનારમ વનભાવણ ભાગવદવળિકા  વકં. રદનેળબાઇ ભશાસખુરાર ; વકં. પેનીરબાઇ ઝલેયી 
; વકં. દેલાગંબાઇ ળાશ

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G

MUL A-1439

C જજનારમ શદુ્ધદ્ધકયણ ભાગવદવળિકા  રે. ભૈિીયત્નાશ્રીજી જજનાજ્ઞા યલુા ગ્રુ G GOR C-5443

N જીત ભમાવદામૈ નભઃ  રે. નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG SNZ P-110

B જીતકલ્ સિૂ વચચૂણિ +  રે. જજનબદ્રગચણ ; ચ.ૂ વવદ્ધવેનસરૂય ; ચ.ૂ ચદં્રસરૂય યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતPS અગભ DAD B-173

B જીતકલ્ સિૂ  રે. જજનબદ્રગચણ ; વ.ં જજનવલ. જૈન વારશત્મ વળંોધક વવભવતPS

A જીતકલ્ સિૂ વબાષ્મ  રે. જજનબદ્રગચણ ; વ.ં ણુ્મવલ. ફફરચદં્ર કેળલરાર ભોદી P અગભ DAD A-38

X જીતકલ્ ચચૂણિ  રે. જજનબદ્રગચણ ; ચ.ૂ વવદ્ધવેન ગચણ ; વ.ં જજનવલ. જૈન વારશત્મ વળંોધક વવભવતP અગભ DAD X-6

C જીયાલરા ાર્શ્વનાથ ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2371

C જીલદમા પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. લૂાવચામવ ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય ; ન.ુ 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG

DAD C-1943

B જીલદ્રવ્મરયભાણમ ્વટીક (પે્રભપ્રબા ટીકા)  ૧ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાS BYC B-156--A

B જીલદ્રવ્મરયભાણમ ્વટીક (પે્રભપ્રબા ટીકા)  ૨ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાS BYC B-157--A

A જીલન જ્મોત (કંુદકંુદસરૂય) *  ૧ વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) સ્મવૃત ગ્રથં વવભવત G MPN A-228

A જીલન જ્મોત (કંુદકંુદસરૂય) *  ૨ વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) સ્મવૃત ગ્રથં વવભવત G DAD A-140

D જીલનની ઔવધ ભનની વભાવધ  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G GOR D-220

D જીલનની વલવશે્રષ્ઠ કરા શ્રીનલકાય  રે. ફાબબુાઆ કડીલાા ફાબબુાઆ કડીલાા ચેરય. ટ્રસ્ટG HIR C-1014

B જીલબેદ પ્રકયણ વટીક (પે્રભપ્રબા ટીકા)  રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાS BYC B-121--A

C જીલવલચાય પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. ળાવંતસરૂય ; ટી. ક્ષભાકલ્માણ ગચણ ; વ.ં યાજદળવન વલ. પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PSG

HIR B-2171

B જીલવલચાય વટીક, વાનલુાદ  રે. ળાવંતસરૂય ; ટી. યત્નાકયસરૂય ; વ.ં યત્નપ્રબવલ. ; ન.ુ 

જમતં ી. ઠાકય
જૈન વવદ્ધાતં વબા PSG પ્રકયણ

KAS B-653

B જીલવભાવ વટીક, વાનલુાદ  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ 

વભતમળસરૂય (L)

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG અગભ
DAD B-201

C જીલાનળુાવન વટીક  રે. દેલસરૂય ; ટી. દેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જગજીલન ઈત્તભચદં ળાશPS અગભ DAD C-550

B જીલબેદ પ્રકયણ વટીક (પે્રભપ્રબા ટીકા)  રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાS BYC B-121--A

C જીલવલચાય પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. ળાવંતસરૂય ; ટી. ક્ષભાકલ્માણ ગચણ ; વ.ં યાજદળવન વલ. પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PSG

HIR B-2171

B જીલવલચાય વટીક, વાનલુાદ  રે. ળાવંતસરૂય ; ટી. યત્નાકયસરૂય ; વ.ં યત્નપ્રબવલ. ; ન.ુ 

જમતં ી. ઠાકય
જૈન વવદ્ધાતં વબા PSG પ્રકયણ

KAS B-653

B જીલવભાવ વટીક, વાનલુાદ  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ 

વભતમળસરૂય (L)

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG અગભ
DAD B-201

C જીલાનળુાવન વટીક  રે. દેલસરૂય ; ટી. દેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જગજીલન ઈત્તભચદં ળાશPS અગભ DAD C-550

C જેરય  રે. બમળેખયસરૂય ભલુને ધભવ જમકય પ્રકાળન G DAD C-1125
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C જેરય  રે. બમળેખયસરૂય ભલુને ધભવ જમકય પ્રકાળન H MUL B-1680

C જેવરભેય તીથવ  રે. UNKNOWN ળાયદાફેન ચીભનબાઆ એ.યી.વેંટયG SNZ C-856

B જેવરભેય શસ્તપ્રત સચૂચ *  વ.ં ણુ્મવલ. એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ S HIR A-1070

B જૈન અગભ ળબ્દ વગં્રશ  રે. યત્નચદં્રવલ. ગરુાફચદં જવયાજ વઘંલી SG GHN B-1542

N જૈન અગભો ભેં સ્માદ્વાદ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા જૈન ળાસ્ત્રભારા કામાવરમ PS SNZ P-71

C જૈન આવતશાવ વગં્રશ  ૧ રે. જ્ઞાનસુદંયજી યત્ન પ્રબાકય ષુ્ભારા H BHA C-38

D જૈન આવતશાવ  વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ વલદ્યા પ્રવાયક લગવG DAD D-361

D જૈન આવતશાવની ઝરકો  રે. જજનવલ. ; વ.ં યવતરાર દીચદં ળોક કા.ંકોયા G MUL C-881

N જૈન અગભો ભેં સ્માદ્વાદ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા જૈન ળાસ્ત્રભારા કામાવરમ PS SNZ P-71

C જૈન આવતશાવ વગં્રશ  ૧ રે. જ્ઞાનસુદંયજી યત્ન પ્રબાકય ષુ્ભારા H BHA C-38

D જૈન આવતશાવ  વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ વલદ્યા પ્રવાયક લગવG DAD D-361

D જૈન આવતશાવની ઝરકો  રે. જજનવલ. ; વ.ં યવતરાર દીચદં ળોક કા.ંકોયા G MUL C-881

C જૈન કથાવાગય  ૧ રે. કૈરાવવાગયસરૂય ફૃણોદમ પાઈન્દ્ડેળન H KAS C-1472

C જૈન કથાવાગય  ૨ રે. કૈરાવવાગયસરૂય ફૃણોદમ પાઈન્દ્ડેળન H GOR C-2176

B જૈન કોસ્ભોરોજી *  વળંો. ભેઘદળવનવલ. ; વ.ં ચારયિયત્ન વલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ G દ્રવ્માનમુોગDAD B-1055

A જૈન ચચિ કલ્દ્રભુ  ૧ રે. વાયાબાઆ ભણીરાર નલાફ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદG GHN A-320

A જૈન ચચિ કલ્દ્રભુ  ૨ રે. વાયાબાઆ ભણીરાર નલાફ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદG GHN A-321

A જૈન ચચિ કલ્રતા  રે. વાયાબાઆ ભણીરાર નલાફ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/વાયાબાઆ ભચણરાર નલાફG

C જૈન જ્મોવતગં્રથ  રે. ક્ષભાબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મરૂચદં બરુાખીદાવPS BYC C-256

D જૈન તત્ત્લજ્ઞાન  રે. ધભવસરૂય UNKNOWN S

B જૈન તત્ત્લાદળવ ટીકાનલુાદ વશ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં ણુ્મારસરૂય શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંSH DAD B-511

B જૈન તકવબાા વટીક, વાનલુાદ *  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ઈદમલલ્રબવલ. ; ન.ુ 

ઈદમલલ્રબવલ.

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-733

B જૈન તકવબાા વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ઈદમસરૂય (N) ; ટી. સખુરાર 
રંડત ; વ.ં િૈરોક્યભડંનવલ.

જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત S

GHN B-1249

C જૈન તકવવગં્રશ વરટતણ *+  રે. નદંનસરૂય ; રટ. ળીરચદં્રસરૂય ગોડીજી ાર્શ્વનાથ ભરંદય - નૂાS MUL B-366

C જૈન તીથોનો આવતશાવ  રે. જ્ઞાનવલ. ; વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G BYC C-292

B જૈન તીથોનો આવતશાવ  રે. ન્દ્મામવલ. ચારયિ સ્ભાયક વીયીઝ G GOR B-1481

C જૈન દળવન પ્રલેળક +  વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન PS MUL B-2541

B જૈન દળવન ભેં દ્રવ્મ-ગણુ-માવમ કી લધાયણા  રે. વાગયભર જૈન રારબાઆ દરતબાઆ H BYC B-1088

C જૈન દળવન ભેં નમલાદ  રે. સખુનદંન જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ H MPN C-1475

C જૈન દળવન  રે. ન્દ્મામવલ. મળોવલજમ જૈન ગ્રથંભારા G JAY C-1911

B જૈન દાળવવનક પ્રકયણ વગં્રશ +  વ.ં નગીન જી. ળાશ એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ S પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)DAD B-826

N જૈન ધભવ કા આવતશાવ  ૧ રે. કૈરાવચદં્ર જૈન ડી. કે. પ્રીન્દ્ટલલ્ડવ H VSN N-2270

N જૈન ધભવ કા આવતશાવ  ૨ રે. કૈરાવચદં્ર જૈન ડી. કે. પ્રીન્દ્ટલલ્ડવ H VSN N-2271

N જૈન ધભવ કા આવતશાવ  ૩ રે. કૈરાવચદં્ર જૈન ડી. કે. પ્રીન્દ્ટલલ્ડવ H VSN N-2272
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C જૈન ધભવ કા સ્લફૃ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં ણુ્મારસરૂય ાર્શ્ાવભ્યદુમ પ્રકાળન H BYC C-285

C જૈન ધભવ વલજ્ઞાનની કવોટીએ  રે. નદંીઘોવલ. G DAD C-1028

C જૈન ધભવ વલમક પ્રશ્નોત્તય  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં કુરચદં્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ H DAD C-1481

C જૈન ધભવનો પ્રાચીન આવતશાવ  રે. શીયારાર શવંયાજ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શીયારાર શવંયાજG DAD C-906

C જૈન ધભવનો વય રયચમ  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL B-2609

B જૈન ધભવલય સ્તોિ વટીક +  રે. બાલપ્રબસરૂય ; ટી. બાલપ્રબસરૂય ; વ.ં શીયારાર 
કારડમા

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડS

MLD B-216

A જૈન ધાતપુ્રવતભા રેખ વગં્રશ  ૧ રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંS MPN A-324

C જૈન ન્દ્મામખડંખાદ્ય વાથવ  રે. મળોવલ.સરૂય ; વલ. ફદયીનાથ શતુર શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝSH

C જૈન યંયાનો આવતશાવ  ૧ રે. દળવનવલ. ; વ.ં બદ્રવેનવલ. મળોવલજમ જૈન અયાધના બલનG આવતશાવ
C જૈન યંયાનો આવતશાવ  ૨ રે. દળવનવલ. ; વ.ં બદ્રવેનવલ. મળોવલજમ જૈન અયાધના બલનG આવતશાવ
C જૈન યંયાનો આવતશાવ  ૩ રે. દળવનવલ. ; વ.ં બદ્રવેનવલ. મળોવલજમ જૈન અયાધના બલનG આવતશાવ
C જૈન યંયાનો આવતશાવ  ૪ રે. દળવનવલ. ; વ.ં બદ્રવેનવલ. મળોવલજમ જૈન અયાધના બલનG આવતશાવ
A જૈન સુ્તક પ્રળક્સ્ત વગં્રશ  ૧ રે. જજનવલ. બાયતીમ વલદ્યાબલન SH SNZ A-20

A જૈન ભગૂોનુ ંતકવશદુ્ધ વલજ્ઞાન  રે. વજંમ લોયા જબંદૂ્વી લધવભાન જૈન ેઢી G DAD A-286

C જૈન ભત કા સ્લફૃ વાનલુાદ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં વમંભકીવતિવલ. વમ્મગ્જ્ઞાન પ્રચાયક વવભવત GH MPN C-2173

C જૈન ભત વકૃ્ષ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં ણુ્મારસરૂય ાર્શ્ાવભ્યદુમ પ્રકાળન H MUL B-1124

C જૈન ભશાબાયત  ૧ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G MUL B-1065

C જૈન ભશાબાયત  ૨ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G MUL B-1066

C જૈન યાભામણ  ૧ રે. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG કથા/લાતાવDAD C-852

C જૈન યાભામણ  ૨ રે. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG કથા/લાતાવDAD C-853

C જૈન યાભામણ  ૩ રે. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG કથા/લાતાવDAD C-854

B જૈન રેખ વગં્રશ  ૧ રે. યુણચદં્ર નાશય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/યુણચદં્ર નાશયS GHN B-1405

B જૈન રેખ વગં્રશ  ૨ રે. યુણચદં્ર નાશય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/યુણચદં્ર નાશયS

B જૈન રેખ વગં્રશ  ૩ રે. યુણચદં્ર નાશય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/યુણચદં્ર નાશયS GHN B-1407

C જૈન વલલાશ વલવધ +  રે. વૌબાગ્મવલ. કોરયગઢ અરદર્શ્ય ગૌળારા H MLD C-1688

C જૈન વલલાશ વસં્કાય  રે. UNKNOWN વસં્કાયળક્તત ગબવ વસં્કયણ કેન્દ્દ્રG GOR C-559

D જૈન ળાવન વસં્થા  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ ; વ.ં વલવનમોગ રયલાય વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G BYC D-250

C જૈન ળાવનકે જ્મોવતધવય  રે. યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H BYC C-276

C જૈન ળાવનના ચભકતા વીતાયા  રે. જમસુદંયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MLJ C-2099

C જૈન વળરારેખ વગં્રશ  વ.ં શીયારાર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ H GHN C-2277

N જૈન વળલ્ વલધાન  ૧ રે. વૌમ્માગંયત્નવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G VSN N-3049

N જૈન વળલ્ વલધાન  ૨ રે. વૌમ્માગંયત્નવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G VSN N-3050

C જૈન શ્રભણ વભેંરન વલળેાકં (૨૦૪૪)  રે. UNKNOWN UNKNOWN G GOR C-1349

C જૈન રે્શ્તાફંય ગચ્છોં કા વચંક્ષતત આવતશાવ  ૧ રે. વળલપ્રવાદ વતલાયી ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતH આવતશાવDAD C-1446

C જૈન રે્શ્તાફંય ગચ્છોં કા વચંક્ષતત આવતશાવ  ૨ રે. વળલપ્રવાદ વતલાયી ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતH DAD C-1447
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D જૈન વજ્ઝામભાા *  ૧ રે. UNKNOWN જૈન પ્રકાળન ભરંદય G GHN D-843

D જૈન વજ્ઝામભાા *  ૨ રે. UNKNOWN જૈન પ્રકાળન ભરંદય G GHN D-844

D જૈન વજ્ઝામભાા *  ૩ રે. UNKNOWN જૈન પ્રકાળન ભરંદય G GOR C-2013

C જૈન વજ્ઝામભાા  ૪ રે. શવચદં્ર ભશાયાજ છોટારાર ભોતીચદં ળાશ G SNZ C-632

D જૈન વઘંનો લશીલટ ને લશીલટદાય  રે. ળીરચદં્રસરૂય વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G MUL C-1903

B જૈન વસં્કૃત વરશત્મનો આવતશાવ  ૧(વાલવજનીન વારશત્મ)રે. શીયારાર કારડમા ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG આવતશાવDAD B-644

B જૈન વસં્કૃત વરશત્મનો આવતશાવ  ૨(૧૮-૩૫)રે. શીયારાર કારડમા ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG આવતશાવDAD B-645

B જૈન વસં્કૃત વરશત્મનો આવતશાવ  ૩(દાળવવનક વારશત્મ)રે. શીયારાર કારડમા ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG આવતશાવDAD B-646

X જૈન વામરુદ્રકના ાચં ગ્રથંો  વ.ં રશિંભતયાભ જાની બાયતીમ વલદ્યાબલન SG HIR Z-57

N જૈન વારશત્મ ઔય આવતશાવ ય વલળદ પ્રકાળ  ૧ રે. જુગરરકળોય લીયળાવન વઘં - કરકત્તા H BOD A-730

C જૈન વારશત્મ કા બશૃદ્ આવતશાવ  ૫ રે. અંફારાર પે્રભચદં ; વ.ં દરસખુબાઇ ભારલણીમા ાર્શ્વનાથ વલદ્યાશ્રભ ળોધ વસં્થાH

SNZ C-258

C જૈન વારશત્મ કા બશૃદ્ આવતશાવ  ૬ રે. ગરુાફચદં્ર ચૌધયી ; વ.ં દરસખુબાઇ ભારલણીમા ાર્શ્વનાથ વલદ્યાશ્રભ ળોધ વસં્થાH

C જૈન વારશત્મ કા બશૃદ્ આવતશાવ  ૧ રે. જગદીળચદં્ર જૈન ; વ.ં ભોશનરાર ભશતેા ાર્શ્વનાથ વલદ્યાશ્રભ ળોધ વસં્થાH

C જૈન વારશત્મ કા બશૃદ્ આવતશાવ  ૨ રે. જગદીળચદં્ર જૈન ; વ.ં ભોશનરાર ભશતેા ાર્શ્વનાથ વલદ્યાશ્રભ ળોધ વસં્થાH SNZ C-77

C જૈન વારશત્મ કા બશૃદ્ આવતશાવ  ૩ રે. જગદીળચદં્ર જૈન ; વ.ં ભોશનરાર ભશતેા ાર્શ્વનાથ વલદ્યાશ્રભ ળોધ વસં્થાH

C જૈન વારશત્મ કા બશૃદ્ આવતશાવ  ૪ રે. જગદીળચદં્ર જૈન ; વ.ં ભોશનરાર ભશતેા ાર્શ્વનાથ વલદ્યાશ્રભ ળોધ વસં્થાH

C જૈન વારશત્મ કા બશૃદ્ આવતશાવ  ૭ રે. ભજુફરી ળાસ્ત્રી ાર્શ્વનાથ વલદ્યાશ્રભ ળોધ વસં્થાH

A જૈન વારશત્મ વળંોધક  (લવ-૩ અંક-૧,૨)રે. જજનવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/જૈન વારશત્મ વળંોધક વવભવતH

A જૈન વારશત્મ વળંોધક  (લવ-૨ અંક-૩,૪)રે. જજનવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/જૈન વારશત્મ વળંોધક વવભવતH

A જૈન વારશત્મ વળંોધક  (લવ-૩ અંક-૩,૪)રે. જજનવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/જૈન વારશત્મ વળંોધક વવભવતH

A જૈન વારશત્મ વળંોધક  (લવ-૨ અંક-૧,૨)રે. જજનવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/જૈન વારશત્મ વળંોધક વવભવતH

A જૈન વારશત્મ વળંોધક  (લવ-૧ અંક-૩,૪)રે. જજનવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/જૈન વારશત્મ વળંોધક વવભવતH

A જૈન વારશત્મ વળંોધક  (લવ-૧ અંક-૧,૨)રે. જજનવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/જૈન વારશત્મ વળંોધક વવભવતH

C જૈન વારશત્મ સચૂચિ  વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમH DAD C-1455

C જૈન વારશત્મનો બશૃદ્ આવતશાવ  ૭(કન્નડ, તવભર, ભયાઠી)રે. કે. ભજુફરી ળાસ્ત્રી ; ન.ુ યભચણકરાર.ભ.ળાશ ૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટG

C જૈન વારશત્મનો બશૃદ્ આવતશાવ  ૬(કાવ્મવારશત્મ વ.ં પ્રા.)રે. ગરુાફ ચૌધયી ; ન.ુ નગીન જી. ળાશ ૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટG DAD C-1341

C જૈન વારશત્મનો બશૃદ્ આવતશાવ  ૨(અંગફાહ્ય અગભો)રે. જગદીળચદં્ર જૈન ; ન.ુ યભચણકરાર.ભ.ળાશ ૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટG DAD C-1343

C જૈન વારશત્મનો બશૃદ્ આવતશાવ  ૧(અંગ અગભ)રે. ફેચયદાવ જીલયાજ દોળી ; ન.ુ 

યભચણકરાર.ભ.ળાશ
૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટG

DAD C-1342

C જૈન વારશત્મનો બશૃદ્ આવતશાવ  ૩(અગભની વ્માખ્માઓ)રે. ભોશનરાર ભશતેા ાર્શ્વનાથ વલદ્યાશ્રભ ળોધ વસં્થાH BYC C-270

C જૈન વારશત્મનો બશૃદ્ આવતશાવ  ૪(કભવવારશત્મ, અગવભક પ્રકયણ)રે. ભોશનરાર ભશતેા ; ન.ુ નગીન જી. ળાશ ૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટG DAD C-1344

C જૈન વારશત્મનો બશૃદ્ આવતશાવ  ૫(રાક્ષચણક વારશત્મ)રે. ભોશનરાર ભશતેા ; ન.ુ નગીન જી. ળાશ ૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટG GHN C-2751

C જૈન વારશત્મનો બશૃદ્ આવતશાવ  ૩(અગવભક વ્માખ્માઓ)રે. ભોશનરાર ભશતેા ; ન.ુ યભચણકરાર.ભ.ળાશ ૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટG MLJ C-1599
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B જૈન વારશત્મનો વચંક્ષતત આવતશાવ  રે. ભોશનરાર દરીચદં દેવાઇ ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG આવતશાવ
DAD B-642

B જૈન વવદ્ધાતં કોળ  ૧ રે. જજનેન્દ્દ્ર લણી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ H SNZ B-836

B જૈન સ્તોિ વચંમ ૧-૩ વ.ં ભાચણક્યવાગયસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/અગભોદ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાનS GHN B-263

C જૈનાગભ વવદ્ધ મવૂતિજૂા *  રે. ભૂણ ળાશ ચદં્રોદમ રયલાય DH

B જૈનેન્દ્દ્ર વવદ્ધાતંકોળ *  ૧(-ઔ)રે. જજનેન્દ્દ્ર લણી ; વ.ં શીયારાર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH MUL AX-151

B જૈનેન્દ્દ્ર વવદ્ધાતંકોળ  ૨(ક-ન) રે. જજનેન્દ્દ્ર લણી ; વ.ં શીયારાર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH BYC B-111

B જૈનેન્દ્દ્ર વવદ્ધાતંકોળ  ૩(-લ)રે. જજનેન્દ્દ્ર લણી ; વ.ં શીયારાર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH BYC B-112

B જૈનેન્દ્દ્ર વવદ્ધાતંકોળ  ૪(ળ-શ) રે. જજનેન્દ્દ્ર લણી ; વ.ં શીયારાર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH BYC B-113

B જૈનેન્દ્દ્ર વવદ્ધાતંકોળ  ૫(ળબ્દાનકુ્રભચણકા)રે. જજનેન્દ્દ્ર લણી ; વ.ં શીયારાર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH MUL AX-129

B જોઆવ કયંડગ ંવાનલુાદ *  રે. ાદચરતતસરૂય ; ન.ુ ાર્શ્વયત્નવાગય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPSG DAD B-1177

B જોઆવ કયંડગ ંવરટતણ *  રે. ાદચરતતસરૂય ; રટ. નદંીલાચક ; વ.ં ણુ્મવલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ P અગભ DAD B-166

B જોડણીકોળ  રે. UNKNOWN નલજીલન પ્રકાળન ભરંદય G SNZ B-7

B જોડાક્ષય વલચાય  રે. રશતવલ. મૂીફેન અંફારાર ટ્રસ્ટ G વ્માકયણDAD B-955

C જ્ઞાતાધભવકથા મૂ *  રે. સધુભાવસ્લાભી ; વ.ં એન. લી. લૈદ્ય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/NOT DEFINEDP BYC C-391

B જ્ઞાતાધભવકથા  રે. સધુભાવસ્લાભી ; વ.ં જબંવૂલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ P અગભ DAD B-141

X જ્ઞાન જ્મોત  ૧ રે. યગુભૂણસરૂય ; વ.ં કૈલલ્મજજતવલ. જ્મોત H MUL Z-31

X જ્ઞાન જ્મોત  ૨ રે. યગુભૂણસરૂય ; વ.ં કૈલલ્મજજતવલ. જ્મોત H MUL Z-32

C જ્ઞાન દીક ૧-૨-૩ રે. ભેઘદળવનવલ. ચદં્રળેખયવલ. જ્ઞાનદીક વલદ્યાીઠG MUL B-1726

C જ્ઞાન દીક ૧-૨-૩ રે. ભેઘદળવનવલ. ચદં્રળેખયવલ. જ્ઞાનદીક વલદ્યાીઠH IRN C-178

C જ્ઞાનચંક વલલયણ *  ૨ રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G

C જ્ઞાનચંક વલલયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય ; ન.ુ ભની 
ભોદી

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSE

DAD C-1944

B જ્ઞાનચફિંદુ વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ જમસુદંયસરૂય અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-403

D જ્ઞાનબડંાય જાલણી ને વ્મલસ્થા  રે. NOT DEFINED શ્રભણોાવક રયલાય - મુફંઇG MUL C-1906

C જ્ઞાનવલભર બક્તત પ્રકાળ *  વ.ં કીવતિદા જોળી જ્ઞાનવલભર બક્તત પ્રકાળન વવભવતG સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુતDAD C-1308

C જ્ઞાનવલભરસરૂય સ્તવુત, ચૈત્મલદંન, સ્તલનો *+  પે્ર. પ્રફોધચદં્રસરૂય NOT DEFINED G MUL B-1925

C જ્ઞાનવાય વાથવ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (S) ; વ.ં નયયત્નસરૂય બદ્રકંયસરૂય વભાવધ ધાભ ટ્રસ્ટSG

BYC C-1148

B જ્ઞાનવાય ટીકાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગબંીયવલ. ; ન.ુ કલ્ફોવધવલ. જજન તત્ત્લ પ્રકાળન SG

B જ્ઞાનવાય વટીક, વાનલુાદ (જ્ઞાનભજંયી)  ૧(૧-૧૬)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. દેલચદં્રજી ; ન.ુ ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ
IRL N-7332

B જ્ઞાનવાય વટીક, વાનલુાદ (જ્ઞાનભજંયી)  ૨(૧૭-૩૨)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. દેલચદં્રજી ; ન.ુ ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ
IRL N-7337
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C જ્ઞાનવાય લાચના (જ્ઞાનભજંયી ટીકા ય)  ૩(૮-૧૦)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. દેલચદં્રજી ; લા. યવલળેખયવલ. ઝારાલાડ જૈન રે્શ્.મ.ૂવઘં - સયેુન્દ્દ્રનગયG

MUL B-2755

C જ્ઞાનવાય વટીક (જ્ઞાનભજંયી) +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. દેલચદં્રજી ; વ.ં યમ્મયેણુ વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ S મોગ/ધ્માત્ભDAD C-750

B જ્ઞાનવાય ફારાલફોધ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ફા. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા SG ઈદેળ
DAD B-377

C જ્ઞાનવાય વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG DAD C-647

A જ્ઞાનાણવલ પ્રકયણ વટીક +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં ફૃણવલ. ભશાલીય રયવચવ પાઈન્દ્ડેળન S MUL AX-260

B જ્ઞાનાણવલ બાાતંય  રે. શબુચદં્રાચામવ ; ન.ુ ન્નારાર ફાતરીલાર યભ શ્રતુ પ્રબાલક ભડં SH BYC B-474

B જ્ઞાનાણવલ બાાતંય  રે. શબુચદં્રાચામવ ; ન.ુ ફારચદં્ર ળાસ્ત્રી જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં SH HIR A-1223

A જ્મોવત વવદ્ધાતં વગં્રશ  રે. વલરે્શ્ર્શ્ય દ્ધદ્વલેદી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/બ્રીજભૂણદાવ ફનાયવS

A જ્મોવતવાય  રે. બગલાનદાવ જૈન શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/બગલાનદાવ જૈનPH

C જ્લારાભાચરની ભાતા ઈાવના  રે. UNKNOWN લારલોડ જૈન તીથવ ેઢી G GHN C-375

C જ્લારાભાચરનીદેલી ભશાજૂન તથા શલન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2403
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C ઝાણ ં- ૬૩ દુધ્માવનો *  ૧ રે. કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD C-1397

C ઝાણ ં- ૬૩ દુધ્માવનો *  ૨ રે. કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD C-1398

C ઝાણ ં- ૬૩ દુધ્માવનો *  ૩ રે. કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD C-1399

C ઝાણ ં- ૬૩ દુધ્માવનો *  ૪ રે. કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD C-1979

C ઝાણ ં- ૬૩ દુધ્માવનો *  ૫ રે. કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G MPN C-444

C ઝાણ ં- ૬૩ દુધ્માવનો *  ૬ રે. કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G MPN C-445
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B ઠાણાગં સિૂ બાાતંય *  ૧ ટી. બમદેલસરૂય વલભરનથ જૈન ેઢી SG IRL N-6605

B ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૧(૧-૩) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS અગભ
B ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૨(૪-૬) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS અગભ SNZ B-1473

B ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૩(૭-૧૦)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS અગભ
B ઠાણાગં સિૂ દીવકા *  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; દી. નગવિ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS HIR A-1546

B ઠાણાગં સિૂ દીવકા *  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; દી. નગવિ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS HIR A-1547

B ઠાણાગં સિૂ બાાતંય *  ૧ ટી. બમદેલસરૂય વલભરનથ જૈન ેઢી SG IRL N-6605

B ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૧(૧-૩) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS અગભ
B ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૨(૪-૬) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS અગભ SNZ B-1473

B ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૩(૭-૧૦)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS અગભ
B ઠાણાગં સિૂ દીવકા *  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; દી. નગવિ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS HIR A-1546

B ઠાણાગં સિૂ દીવકા *  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; દી. નગવિ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS HIR A-1547
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C તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (દીવધવત ગાદાધયી) *  ૧ રે. ગદાધય બટ્ટાચામવ ; ટી. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. 
યઘનુાથ વળયોભણી ; વ.ં કીત્માવનદં ઝા

ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S

MUL B-1247

C તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (દીવધવત ગાદાધયી) *  ૨ રે. ગદાધય બટ્ટાચામવ ; ટી. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. 
યઘનુાથ વળયોભણી ; વ.ં કીત્માવનદં ઝા

ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S

MUL B-1248

C તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (યશસ્મ)  (નભુાનખડં)રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S DAD C-1759

C તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (યશસ્મ દીની)  (ઈભાનખડં)રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S DAD C-1760

C તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (યશસ્મ) ૪/૧(ળબ્દખડં)રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S DAD C-1757

C તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (યશસ્મ) ૪/૨(ળબ્દખડં)રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S HIR B-382

C તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (યશસ્મ)  (પ્રત્મક્ષખડં)રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ભોતીરાર ફનાયવીદાવ S DAD C-1758

C તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (યશસ્મ)  (પ્રત્મક્ષખડં)રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ચૌખફંા વસં્કૃત બલન S

C તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (યશસ્મ + અરોક)  (ળબ્દખડં)રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ; ટી. 
જમદેલ શતુર

ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S

DAD C-1756

B તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (જાગદીળી)  ૧(નભુાનખડં)રે. જગદીળ તકાવરકંાય ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S MLJ B-1032

B તત્ત્લ ચચિંતાભણી વટીક (જાગદીળી)  ૨(નભુાનખડં)રે. જગદીળ તકાવરકંાય ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S

B તત્ત્લ તયંચગણી બાાતંય  રે. ધભવવાગયજી ; ન.ુ શવંવાગયજી ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG GHN B-286

B તત્ત્લજ્ઞાન દ્વાવિિંવળકા  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ન.ુ ભની ભોદી રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ SE BYC B-798

C તત્ત્લજ્ઞાન ફારોથી  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં વમંભફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1369

B તત્ત્લજ્ઞાન દ્વાવિિંવળકા  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ન.ુ ભની ભોદી રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ SE BYC B-798

C તત્ત્લજ્ઞાન ફારોથી  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં વમંભફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1369

A તત્ત્લવનણવમ પ્રાવાદ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં લલ્રબસરૂય ભયચદં યભાય SH GHN A-231

C તત્ત્લવનણવમ  રે. બમળેખયસરૂય કાવંતરાર છગનરાર ળાશ G DAD C-1067

B તત્ત્લન્દ્મામ વલબાકય ૧,૨ રે. રપ્બ્ધસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનSG SIO B-295

B તત્ત્લન્દ્મામ વલબાકય ૨,૩ રે. રપ્બ્ધસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનSG DAD B-1168

B તત્ત્લવાય વટીક, વાનલુાદ  રે. દેલવેન અ. ; ટી. કભરકીવતિ ; વ.ં શીયારાર ળાસ્ત્રી વત્શ્રતુ વેલા વાધના કેન્દ્દ્ર PSGH

MLJ B-236

B તત્ત્લાથવ વાય વટીક (રશિંદી ટીકા)  રે. મતૃચદં્રાચામવ ; ટી. વભતવાગય બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH MUL A-1278

B તત્ત્લાથવ સિૂ વિસિૂી પ્રકાવળકા વટીક  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબા S DAD B-188

C તત્ત્લાથવ સિૂ બાષ્મ  (૧-૧૦) રે. ઈભાસ્લાવત પ્રલચન પ્રકાળન S HIR B-1373

B તત્ત્લજ્ઞાન દ્વાવિિંવળકા  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ન.ુ ભની ભોદી રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ SE BYC B-798

C તત્ત્લજ્ઞાન ફારોથી  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં વમંભફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1369

A તત્ત્લવનણવમ પ્રાવાદ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં લલ્રબસરૂય ભયચદં યભાય SH GHN A-231

C તત્ત્લવનણવમ  રે. બમળેખયસરૂય કાવંતરાર છગનરાર ળાશ G DAD C-1067

B તત્ત્લન્દ્મામ વલબાકય ૧,૨ રે. રપ્બ્ધસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનSG SIO B-295

B તત્ત્લન્દ્મામ વલબાકય ૨,૩ રે. રપ્બ્ધસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનSG DAD B-1168

B તત્ત્લવાય વટીક, વાનલુાદ  રે. દેલવેન અ. ; ટી. કભરકીવતિ ; વ.ં શીયારાર ળાસ્ત્રી વત્શ્રતુ વેલા વાધના કેન્દ્દ્ર PSGH

MLJ B-236
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B તત્ત્લાથવ વાય વટીક (રશિંદી ટીકા)  રે. મતૃચદં્રાચામવ ; ટી. વભતવાગય બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH MUL A-1278

B તત્ત્લાથવ સિૂ વિસિૂી પ્રકાવળકા વટીક  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબા S DAD B-188

C તત્ત્લાથવ સિૂ બાષ્મ  (૧-૧૦) રે. ઈભાસ્લાવત પ્રલચન પ્રકાળન S HIR B-1373

B તત્ત્લાથવ સિૂ શ્રોકલાવતિક  રે. વલદ્યાનદંસ્લાવભ ; વ.ં ભનોશય વવિંધી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય S GHN B-1148

B તત્ત્લાથવ સિૂ વલાવથવવવદ્ધદ્ધ વટીક, વાનલુાદ  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વલદ્યાનદંસ્લાવભ ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH દ્રવ્માનમુોગ
DAD B-177

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૫-૬) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૭-૮) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૧) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH BYC B-1206

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૩-૪) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH BYC B-133

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૯-૧૦) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય ; વ.ં જજનોત્તભસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

BYC B-134

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ (યાજલાવતિક)  ૧(૧-૪) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. કરકં દેલ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

DAD B-180

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ (યાજલાવતિક)  ૨(૫-૧૦)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. કરકં દેલ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

MUL A-877

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ (યાજલાવતિક)  ૩ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. કરકં દેલ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL A-1358

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૨-૪) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL A-1522

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૩(૫-૭) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL A-1523

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૪ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG DAD B-1277

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વ.ં પ્રળભયવતવલ. યત્નિમી અયાધક વઘં S MUL B-314

B તત્ત્લજ્ઞાન દ્વાવિિંવળકા  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ન.ુ ભની ભોદી રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ SE BYC B-798

C તત્ત્લજ્ઞાન ફારોથી  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં વમંભફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1369

A તત્ત્લવનણવમ પ્રાવાદ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં લલ્રબસરૂય ભયચદં યભાય SH GHN A-231

C તત્ત્લવનણવમ  રે. બમળેખયસરૂય કાવંતરાર છગનરાર ળાશ G DAD C-1067

B તત્ત્લન્દ્મામ વલબાકય ૧,૨ રે. રપ્બ્ધસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનSG SIO B-295

B તત્ત્લન્દ્મામ વલબાકય ૨,૩ રે. રપ્બ્ધસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનSG DAD B-1168

B તત્ત્લવાય વટીક, વાનલુાદ  રે. દેલવેન અ. ; ટી. કભરકીવતિ ; વ.ં શીયારાર ળાસ્ત્રી વત્શ્રતુ વેલા વાધના કેન્દ્દ્ર PSGH

MLJ B-236

B તત્ત્લાથવ વાય વટીક (રશિંદી ટીકા)  રે. મતૃચદં્રાચામવ ; ટી. વભતવાગય બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH MUL A-1278

B તત્ત્લાથવ સિૂ વિસિૂી પ્રકાવળકા વટીક  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબા S DAD B-188

C તત્ત્લાથવ સિૂ બાષ્મ  (૧-૧૦) રે. ઈભાસ્લાવત પ્રલચન પ્રકાળન S HIR B-1373

B તત્ત્લાથવ સિૂ શ્રોકલાવતિક  રે. વલદ્યાનદંસ્લાવભ ; વ.ં ભનોશય વવિંધી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય S GHN B-1148
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B તત્ત્લાથવ સિૂ વલાવથવવવદ્ધદ્ધ વટીક, વાનલુાદ  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વલદ્યાનદંસ્લાવભ ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH દ્રવ્માનમુોગ
DAD B-177

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૫-૬) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૭-૮) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૧) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH BYC B-1206

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૩-૪) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH BYC B-133

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૯-૧૦) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય ; વ.ં જજનોત્તભસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

BYC B-134

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ (યાજલાવતિક)  ૧(૧-૪) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. કરકં દેલ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

DAD B-180

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ (યાજલાવતિક)  ૨(૫-૧૦)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. કરકં દેલ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

MUL A-877

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ (યાજલાવતિક)  ૩ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. કરકં દેલ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL A-1358

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૨-૪) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL A-1522

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૩(૫-૭) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL A-1523

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૪ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG DAD B-1277

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વ.ં પ્રળભયવતવલ. યત્નિમી અયાધક વઘં S MUL B-314

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. દેલગતુતસરૂય ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; 

ન.ુ યત્નલલ્રબવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1456

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. દેલગતુતસરૂય ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; 

ન.ુ યત્નલલ્રબવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1458

C તત્ત્લાથવ સિૂ ટીકાનલુાદ વશ  ૧(૫ ભો ધ્મામ)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવિ ગચણ ; ન.ુ વલક્રભસરૂય SG

MUL C-67

B તત્ત્લાથવ સિૂ ટીકાનલુાદ  (૫ ભો ધ્મામ)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; વલ. વલક્રભસરૂય ; વ.ં 

જજતેન્દ્દ્ર ળાશ
ળાયદાફેન ચીભનબાઆ એ.યી.વેંટયSG

DAD B-186

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૧)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૮)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૯)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૧૦)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG
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C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૭)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૪)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૩)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૨)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૬)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૫)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

B તત્ત્લજ્ઞાન દ્વાવિિંવળકા  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ન.ુ ભની ભોદી રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ SE BYC B-798

C તત્ત્લજ્ઞાન ફારોથી  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં વમંભફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1369

A તત્ત્લવનણવમ પ્રાવાદ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં લલ્રબસરૂય ભયચદં યભાય SH GHN A-231

C તત્ત્લવનણવમ  રે. બમળેખયસરૂય કાવંતરાર છગનરાર ળાશ G DAD C-1067

B તત્ત્લન્દ્મામ વલબાકય ૧,૨ રે. રપ્બ્ધસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનSG SIO B-295

B તત્ત્લન્દ્મામ વલબાકય ૨,૩ રે. રપ્બ્ધસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (L) રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનSG DAD B-1168

B તત્ત્લવાય વટીક, વાનલુાદ  રે. દેલવેન અ. ; ટી. કભરકીવતિ ; વ.ં શીયારાર ળાસ્ત્રી વત્શ્રતુ વેલા વાધના કેન્દ્દ્ર PSGH

MLJ B-236

B તત્ત્લાથવ વાય વટીક (રશિંદી ટીકા)  રે. મતૃચદં્રાચામવ ; ટી. વભતવાગય બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH MUL A-1278

B તત્ત્લાથવ સિૂ વિસિૂી પ્રકાવળકા વટીક  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબા S DAD B-188

C તત્ત્લાથવ સિૂ બાષ્મ  (૧-૧૦) રે. ઈભાસ્લાવત પ્રલચન પ્રકાળન S HIR B-1373

B તત્ત્લાથવ સિૂ શ્રોકલાવતિક  રે. વલદ્યાનદંસ્લાવભ ; વ.ં ભનોશય વવિંધી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય S GHN B-1148

B તત્ત્લાથવ સિૂ વલાવથવવવદ્ધદ્ધ વટીક, વાનલુાદ  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વલદ્યાનદંસ્લાવભ ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH દ્રવ્માનમુોગ
DAD B-177

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૫-૬) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૭-૮) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૧) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH BYC B-1206

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૩-૪) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH BYC B-133

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૯-૧૦) રે. ઈભાસ્લાવત ; ન.ુ સળુીરસરૂય ; વ.ં જજનોત્તભસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતSH

BYC B-134

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ (યાજલાવતિક)  ૧(૧-૪) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. કરકં દેલ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

DAD B-180
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B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ (યાજલાવતિક)  ૨(૫-૧૦)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. કરકં દેલ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

MUL A-877

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ (યાજલાવતિક)  ૩ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. કરકં દેલ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL A-1358

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૨-૪) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL A-1522

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૩(૫-૭) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL A-1523

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૪ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG DAD B-1277

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વ.ં પ્રળભયવતવલ. યત્નિમી અયાધક વઘં S MUL B-314

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. દેલગતુતસરૂય ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; 

ન.ુ યત્નલલ્રબવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1456

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. દેલગતુતસરૂય ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; 

ન.ુ યત્નલલ્રબવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1458

C તત્ત્લાથવ સિૂ ટીકાનલુાદ વશ  ૧(૫ ભો ધ્મામ)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવિ ગચણ ; ન.ુ વલક્રભસરૂય SG

MUL C-67

B તત્ત્લાથવ સિૂ ટીકાનલુાદ  (૫ ભો ધ્મામ)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; વલ. વલક્રભસરૂય ; વ.ં 

જજતેન્દ્દ્ર ળાશ
ળાયદાફેન ચીભનબાઆ એ.યી.વેંટયSG

DAD B-186

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૧)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૮)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૯)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૧૦)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૭)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૪)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૩)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૨)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૬)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG
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C તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  (ધ્મામ ૫)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧) રે. ઈભાસ્લાવત ; બા. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; 

ન.ુ ઈદમપ્રબવલ.

કેળયચદં્રસરૂય પાઈન્દ્ડેળન ચગરયવલશાય ટ્રસ્ટSG દ્રવ્માનમુોગ
DAD B-191

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. ઈભાસ્લાવત ; બા. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; 

ન.ુ ઈદમપ્રબવલ.

કેળયચદં્રસરૂય પાઈન્દ્ડેળન ચગરયવલશાય ટ્રસ્ટSG દ્રવ્માનમુોગ

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક  ૧(૧-૫) રે. ઈભાસ્લાવત ; બા. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; 

ટી. દેલગતુતસરૂય ; વળંો. શીયારાર કારડમા
જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડS

B તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક  ૨(૬-૧૦)રે. ઈભાસ્લાવત ; બા. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; 

ટી. દેલગતુતસરૂય ; વળંો. શીયારાર કારડમા
જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડS

B તત્ત્લાથવ સિૂ વલલેચન (ભવૂભકા)  રે. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાG દ્રવ્માનમુોગMUL A-1013

B તત્ત્લાથવ સિૂ વલલેચન  ૧(૧-૮) રે. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાSG દ્રવ્માનમુોગDAD B-938

B તત્ત્લાથવ સિૂ વલલેચન  ૨(૯-૧૦)રે. ઈભાસ્લાવત ; વલ. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાSG દ્રવ્માનમુોગDAD B-956

C તત્ત્લાથવ સિૂ વવલલેચન  રે. ઈભાસ્લાવત ; વલ. યાજળેખયસરૂય (R) જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાSG દ્રવ્માનમુોગDAD C-1385

C તત્ત્લાથવ સિૂના કત્તાવ કોણ ? રે્શ્તાફંય કે રદગફંય ?  રે. વાગયાનદંસરૂય ; ન.ુ ફી. ટી. યભાય ; વ.ં 

ક્ષમચદં્રવા.
અગભોદ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાન G આવતશાવ

DAD C-796

C તત્ત્લાલરોકન વભીક્ષા *  રે. બમળેખયસરૂય કાવંતરાર છગનરાર ળાશ G DAD C-1068

X તત્ત્લાલરોકન વભીક્ષા  રે. જમસુદંયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS HIR Z-80

C તત્ત્લોવનદ્ વટીક, વાનલુાદ *  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય ; ન.ુ 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SH

DAD C-1927

C તત્ત્લાથવ સિૂના કત્તાવ કોણ ? રે્શ્તાફંય કે રદગફંય ?  રે. વાગયાનદંસરૂય ; ન.ુ ફી. ટી. યભાય ; વ.ં 

ક્ષમચદં્રવા.
અગભોદ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાન G આવતશાવ

DAD C-796

C તત્ત્લાલરોકન વભીક્ષા *  રે. બમળેખયસરૂય કાવંતરાર છગનરાર ળાશ G DAD C-1068

X તત્ત્લાલરોકન વભીક્ષા  રે. જમસુદંયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS HIR Z-80

C તત્ત્લોવનદ્ વટીક, વાનલુાદ *  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય ; ન.ુ 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SH

DAD C-1927

D તા ખયતય બેદ વાથવ  ન.ુ જબંસૂરૂય (R) મતુતાફાઇ જ્ઞાનભરંદય - ડબોઆG DAD D-263

C તાગચ્છ કા આવતશાવ  ૧ રે. વળલપ્રવાદ ળભાવ ; વ.ં વાગયભર જૈન ાર્શ્વનાથ વલદ્યાીઠ લાયાણવીH SNZ C-1693

A તાગચ્છ ટ્ટાલરી ટીકાનલુાદ વશ  રે. ધભવવાગયજી ; ટી. ધભવવાગયજી ; વ.ં કલ્માણવલ. અગભોદ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાન PSG

MUL AX-313

B તાગચ્છીમ શ્રભણ વભેંરન (વ.ં ૨૦૭૨)  રે. NOT DEFINED ચખર બાયતીમ તાગચ્છીમ શ્રભણોાવક શ્રી વઘંG MUL P-401

D તોયત્ન ભશોદવધ  રે. ભલુનચદં્રસરૂય (D) જૈન વારશત્મ પ્રકાળન ભરંદય G DAD D-226

C તોલન ગીતગગંા  રે. UNKNOWN કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G GHN C-1667

C તકવ પ્રકયણ વટીક  રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. લાભાચાયણ બટ્ટાચામવ ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S GHN C-1810
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C તકવના ટાકંણા ંશ્રદ્ધાનુ ંવળલ્  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં ઈદમલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-974

C તકવબાા લાવતિકમ ્વાનલુાદ  રે. શબુવલ. ગચણ ; વ.ં યત્નજ્મોતવલ. ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમSG

BYC C-315

C તકવયશસ્મ દીવકા વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય ; ન.ુ નગીન જી. ળાશ ૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટSG

JAY C-516

C તકવવગં્રશ વટીક (પજક્કકા)  રે. ન્ન ંબટ્ટ ; ટી. ક્ષભાકલ્માણ ગચણ ; વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન G

DAD C-1710

C તકવવગં્રશ વટીક  રે. ન્ન ંબટ્ટ ; ટી. ગરુુપ્રવાદ ળાસ્ત્રી ; વ.ં ફારળાસ્ત્રી ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S

IND C-58

C તકવવગં્રશ વટીક (ન્દ્મામફોવધની)  રે. ન્ન ંબટ્ટ ; ટી. ગોલધવન વભશ્ર ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S DAD C-1692

D તદુંર લૈમારીક વટીક  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. વલજમવલભર ગચણ ; વ.ં 

જજનેન્દ્દ્રસરૂય
શવ .ુ જૈન ગ્રથં. PS

MUL C-685

B તાડિીમ શસ્તપ્રત સચૂચિ ળાવંતનાથ જૈન બડંાય, 

ખબંાત
 ૨ વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાચ્મવલદ્યા વળંોધન ભરંદય PSG

KAS B-878

C તાયારદિમ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

MUL B-1723

N વતત્થોગાચર મન્ના  વ.ં કલ્માણવલ. UNKNOWN P VSN N-2410

D વતવથ અંગે વત્મ ને વભાધાન *  ૧ રે. બમળેખયસરૂય કાવંતરાર છગનરાર ળાશ G BYC D-279

D વતવથ અંગે વત્મ ને વભાધાન *  ૨ રે. બમળેખયસરૂય કાવંતરાર છગનરાર ળાશ G MUL C-1832

C વતરકભજંયી કથા વાયાળં *  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ ; વ.ં યવલકાતં વલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શભેચદં્રાચામવ જૈન ગ્રથંભાાG BYC C-318

B વતરકભજંયી વટીક  ૧ રે. ધનાર કવલ ; ટી. ળાતં્માચામવ ; ટી. રાલણ્મસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદયS કાવ્મ (વારશત્મ)

B વતરકભજંયી વટીક  ૨ રે. ધનાર કવલ ; ટી. ળાતં્માચામવ ; ટી. રાલણ્મસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદયS કાવ્મ (વારશત્મ)

B વતરકભજંયી વટીક  ૩ રે. ધનાર કવલ ; ટી. ળાતં્માચામવ ; ટી. રાલણ્મસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદયS કાવ્મ (વારશત્મ)

B તીથંકયદેલની કેળ ભીભાવંા  રે. મળોદેલસરૂય (ધભવસ.ૂ) જૈન વારશત્મ પ્રકાળન ભરંદયSG HIR A-218

D તીથંકયોની પ્રશ્નિમી  રે. મળોદેલસરૂય (ધભવસ.ૂ) મકુ્તત કભર જૈન ભોશનભારા જ્ઞાન ભરંદયG

C તીથાવવધયાજ શ્રી ળત્રુજંમ વચચિ  રે. UNKNOWN અણદંજી કલ્માણજી ેઢી G SNZ C-1826

C તીથોનો ઇવતશાવ  રે. જ્ઞાનવલ. ; વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G HIR B-1325

C વિરદલવીમ શવદ્ ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2361

C વિયુા બાયતી સ્તલ વટીક, વાનલુાદ (જંીકા, 
જ્ઞાનદીવકા)

 ટી. વોભવતરકસરૂય ; ટી. જ્ઞાત ; વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન SH

BYC C-316

C વિભલુન પ્રકાળ ભશાલીયદેલ  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ E

B વિરોક પ્રજ્ઞપ્તત વાનલુાદ  ૧ રે. વૃબાચામવ ; વ.ં શીયારાર જૈન જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PH GHN B-896

B વિરોક પ્રજ્ઞપ્તત વાનલુાદ  ૨ રે. વૃબાચામવ ; વ.ં શીયારાર જૈન જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PH IRL N-166--A
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C વિરોકગરુુ ભશાલીયદેલ  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ H ઈદેળ DAD C-369

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ વાયોદ્ધાય  ૧(૧) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વાયો. શબુકંયસરૂય ; વ.ં ધભવકીવતિ શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નS

DAD C-2138

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ વાયોદ્ધાય  ૨(૨,૩) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વાયો. શબુકંયસરૂય ; વ.ં ધભવકીવતિ શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નS

DAD C-2139

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ વાયોદ્ધાય  ૩(૪,૫) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વાયો. શબુકંયસરૂય ; વ.ં ધભવકીવતિ શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નS

DAD C-2140

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ વાયોદ્ધાય  ૪(૬,૭) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વાયો. શબુકંયસરૂય ; વ.ં ધભવકીવતિ શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નS

DAD C-2141

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ વાયોદ્ધાય  ૫(૮,૯) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વાયો. શબુકંયસરૂય ; વ.ં ધભવકીવતિ શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નS

DAD C-2142

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ વાયોદ્ધાય  ૬(૧૦) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વાયો. શબુકંયસરૂય ; વ.ં ધભવકીવતિ શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નS

DAD C-2143

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ વાયોદ્ધાય  ૭(રયવળષ્ઠ)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વાયો. શબુકંયસરૂય ; વ.ં ધભવકીવતિ શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નS

DAD C-2144

B વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ બાાતંય  ૧(૧-૨) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન પ્રકાળન ભરંદય G ચરયિ DAD B-344

B વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ બાાતંય  ૨(૩-૬) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન પ્રકાળન ભરંદય G ચરયિ MLJ B-1043

B વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ બાાતંય  ૩(૭-૯) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન પ્રકાળન ભરંદય G ચરયિ DAD B-1007

B વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ બાાતંય  ૪(૧૦) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી જૈન પ્રકાળન ભરંદય G ચરયિ DAD B-1009

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૧(૧) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S ચરયિ
C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૨(૨-૩) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S ચરયિ
C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૩(૪-૫) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S ચરયિ
C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૪(૬-૭) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S ચરયિ MPN C-1001

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૫(૮-૯) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S ચરયિ MPN C-1002

C વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૬(૧૦) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S ચરયિ MPN C-1003

C વિસ્તવુતક ભત ભીભાવંા  ૧ રે. કલ્માણવલ. રક્ષ્ભીચદં ભીચદં ોયલારH MUL B-1519

B િૈરોક્યદીક ભશાભિંાવધયાજ  રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન G ભિં DAD B-828
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C દચક્ષણાલતવ ળખં નષુ્ઠાન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2405

B દભમતંી ચરયિ બાાતંય *  રે. ભાચણકમસરૂય ; ન.ુ NOT DEFINED જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન અત્ભાનદં વબાG ચરયિ DAD B-531

C દરયવણ તયવીએ  ૧ રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1157

C દરયવણ તયવીએ  ૨ રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG HIR B-2062

C દળવન યત્ન યત્નાકય બાાતંય *  ૧ રે. વવદ્ધાતંવાગય ગચણ ; ન.ુ વભતમળસરૂય (L) સ્થરૂબદ્રસરૂય ણુ્મ.પ્ર.ટ્રસ્ટ G DAD C-1290

C દળવન યત્ન યત્નાકય બાાતંય *  ૨ રે. વવદ્ધાતંવાગય ગચણ ; ન.ુ વભતમળસરૂય (L) સ્થરૂબદ્રસરૂય ણુ્મ.પ્ર.ટ્રસ્ટ G DAD C-1291

C દળવન યત્ન યત્નાકય બાાતંય *  ૩ રે. વવદ્ધાતંવાગય ગચણ ; ન.ુ વભતમળસરૂય (L) સ્થરૂબદ્રસરૂય ણુ્મ.પ્ર.ટ્રસ્ટ G DAD C-1292

C દળવન સધુા  રે. જમઘોસરૂય ; વ.ં મકુ્તતદળવનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1484

D દળવનશદુ્ધદ્ધ પ્રકયણ વાથવ *  રે. ચદં્રપ્રબસરૂય ; ન.ુ યંજનવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPG

A દળવનવાગયસરૂય સ્મવૃત ગ્રથં  રે. રદવ્માનદંવાગય ; વ.ં ધનજંમ જે. જૈન વનત્મ ચદં્ર દળવન G DAD A-206

C દળવનાચાય  રે. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા G BYC C-379

C દળ દૃષ્ટાતેં દુરવબ ભાનલજન્દ્ભ  રે. યાભચદં્રસરૂય ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G BYC C-837

C દળવલધ વાભાચાયી લાચના  ૧ લા. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G HIR B-898

C દળવલધ વાભાચાયી લાચના  ૨ લા. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G અચાય DAD C-891

C દળવલધ વાભાચાયી લાચના  ૩ લા. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G અચાય DAD C-892

C દળલૈકાચરક સિૂ વાથવ  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (S) ; વ.ં નયયત્નસરૂય બદ્રકંયસરૂય વભાવધ ધાભ ટ્રસ્ટPG અચાય
DAD C-113

A દળલૈકાચરક સિૂ ચચૂણિ  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ચ.ૂ ગત્સ્મવવિંશસરૂય ; વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P અગભ
DAD A-281

B દળલૈકાચરક સિૂ વટીક  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. વતરકાચામવ ; ટી. વભમસુદંય 
ઈા. ; ટી. સભુવતવાધસુરૂય ; વ.ં તત્ત્લપ્રબવલ.

જજનપ્રબસરૂય જૈન ગ્રથંભારા PS

MLD B-279

C દળલૈકાચરક સિૂ વટીક  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. વતરકાચામવ ; વ.ં વોભચદં્રસરૂય યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતPS અગભ
DAD C-470

C દળલૈકાચરક સિૂ વટીક  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. સભુવતવાધસુરૂય ; વ.ં બમચદં્રવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS

MPN C-559

A દળલૈકાચરક સિૂ વટીક  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS અગભ DAD A-12

B દળલૈકાચરક સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧) રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG અગભ
DAD B-22

B દળલૈકાચરક સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૨-૪) રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG અગભ
DAD B-26

B દળલૈકાચરક સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૩(૫-૭) રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG અગભ
DAD B-30

B દળલૈકાચરક સિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૪(૮-૧૦)રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG અગભ
DAD B-34
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B દળલૈકાચરક સિૂ ટીકાનલુાદ વશ  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ ભાણેક મવુન ; 

વ.ં જમાનદંવલ. (T)

ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતPG અગભ
DAD B-18

A દળલૈકાચરક સિૂ વટીક, વાલચરૂય  રે. ળય્મબંલસરૂય ; દી. વભમસુદંય ઈા. ; ટી. 
શરયબદ્રસરૂય ; લ. UNKNOWN ; ન.ુ બીભવવિંશ ભાણેક

બીભવવિંશ ભાણેક PSG

KAS A-236

C દળાશ્રતુસ્કંધ વચચૂણિ,વરટતણ  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; રટ. કુરચદં્રસરૂય 
(B) ; વ.ં બમચદં્રવલ.

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ P અગભ

C દવવાલગચરયમં  રે. શબુલધવન ગચણ ; વળંો. મવુનચદં્રસરૂય (O) વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ P ચરયિ DAD C-837

C દંડક પ્રકયણ વટીક, વાલચરૂય, વાથવ  રે. ગજવાયમવુન ; ચ.ૂ ગજવાયમવુન ; ટી. ફૃચદં્રગચણ ; 

વ.ં ઈદમસરૂય (N)

જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબા PSG

SNZ C-1503

C દંડક પ્રકયણ છામા વાથવ +  રે. ગજવાયમવુન ; વલ. NOT DEFINED જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPSG પ્રકયણ DAD C-1348

C દંડક પ્રકયણ વલલેચન  વલ. ભરમકીવતિવલ. ચખર બાયતીમ સ્લાધ્મામ ીઠG પ્રકયણ DAD C-725

C દાન છિીવી *  રે. જ્ઞાનસુદંયસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. H DAD C-1482

C દાન દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

C દાનારદ પ્રકયણમ ્વાથવ  રે. સયૂાચામવ ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-1940

C દાનોદેળભારા વટીક  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં યમ્મયેણુ ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS BYC C-365

B રદનશદુ્ધદ્ધ દીવકા, વાનલુાદ  રે. યત્નળેખયસરૂય ; વલ. દળવનવલ. ; વ.ં જ્ઞાનવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ચારયિ સ્ભાયક વીયીઝSG જ્મોવત
C દીક્ષા દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

DAD C-1800

C દીાચરકા લવ વ્માખ્માન  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G HIR B-536

C દુ:ભગરંડકા વટીક, વાનલુાદ  રે. પ્રવતપ્રભસુરૂય ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય ; ન.ુ 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG

DAD C-1938

C દૃષ્ટાતં ળતક  રે. ભેૂન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતS DAD C-2431

C દેલચદં્રજી ચરયિ +  રે. ભણીરાર ભોશનરાર ; વ.ં બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંG MUL B-830

X દેલચદં્રજી ચોલીવી ફારાલફોધ, વાનલુાદ  રે. દેલચદં્રજી ; ફા. દેલચદં્રજી ; ન.ુ કરાણૂવસરૂય ; વ.ં 

પે્રભર કારડમા
શવદયામ પ્રાઆલેટ રીભીટેડ - મુફંઇGH

MUL Z-23

C દેલચદં્રજી ચોલીવી વલલેચન ૧-૨ રે. દેલચદં્રજી ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ G IRN C-718

D દેલચદં્રજી ચોલીવી વાથવ  (૧-૮) રે. દેલચદં્રજી ; વ.ં મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-111

D દેલદ્રવ્મ ને જજનજૂા  રે. બમળેખયસરૂય કાવંતરાર છગનરાર ળાશ G DAD D-273

C દેલધભવયીક્ષા વલલેચન +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG DAD C-465

C દેલેન્દ્દ્ર નયકેન્દ્દ્ર પ્રકયણ વટીક  રે. લૂાવચામવ ; ટી. મવુનસુદંયસરૂય ; વળંો. ચતયુવલજમજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPS

HIR B-1385

C દેળના દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL B-2319

B દેળી નાભભારા  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં અય. ીળેર ; વ.ં ી. લી. 
યાભાનજુસ્લાભ

બાડંાયકય ઓયીએન્દ્ટર યીવચવ આન્દ્સ્ટીટયટુ,નૂાPSE

KAS B-624
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C દેળી ળબ્દ વગં્રશ  રે. ફેચયદાવ જીલયાજ દોળી જે. ફી. વેંરડર PSG HIR B-1361

B દેળોળભના વટીક  રે. ગણુયત્નસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય ; વળંો. 
બમળેખયસરૂય ; વ.ં વમંભયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ PS કભવ-વારશત્મ
DAD B-1014

C દૈલફુૃકાય દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

BYC C-367

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન (ટફા, વસં્કૃત 
યાભળવ, વસં્કૃત વ્માખ્મા વશ)

 ૧(૧-૨) રે. મળોવલ. ભશો. ; ટફા. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. 

ગચણ (B) ; વલ. મળોવલ. ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

MUL A-1486

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન (ટફા, વસં્કૃત 
યાભળવ, વસં્કૃત વ્માખ્મા વશ)

 ૨(૩-૫) રે. મળોવલ. ભશો. ; ટફા. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. 

ગચણ (B) ; વલ. મળોવલ. ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

MUL A-1487

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન (ટફા, વસં્કૃત 
યાભળવ, વસં્કૃત વ્માખ્મા વશ)

 ૩(૬-૮) રે. મળોવલ. ભશો. ; ટફા. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. 

ગચણ (B) ; વલ. મળોવલ. ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

MUL A-1488

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન (ટફા, વસં્કૃત 
યાભળવ, વસં્કૃત વ્માખ્મા વશ)

 ૪(૯-૧૦)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટફા. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. 

ગચણ (B) ; વલ. મળોવલ. ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

MUL A-1489

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન (ટફા, વસં્કૃત 
યાભળવ, વસં્કૃત વ્માખ્મા વશ)

 ૫(૧૧-૧૨)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટફા. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. 

ગચણ (B) ; વલ. મળોવલ. ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

MUL A-1490

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન (ટફા, વસં્કૃત 
યાભળવ, વસં્કૃત વ્માખ્મા વશ)

 ૬(૧૩-૧૫)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટફા. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. 

ગચણ (B) ; વલ. મળોવલ. ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

MUL A-1491

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન (ટફા, વસં્કૃત 
યાભળવ, વસં્કૃત વ્માખ્મા વશ)

 ૭(૧૬-૧૭)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટફા. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. 

ગચણ (B) ; વલ. મળોવલ. ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

MUL A-1492

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન  ૧(૧-૮) રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G દ્રવ્માનમુોગDAD B-359

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ધભવધયંુધયસરૂય જૈન વારશત્મલધવક વબા G દ્રવ્માનમુોગDAD B-361

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન  ૧(૧-૮) રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G દ્રવ્માનમુોગ
B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન  ૨(૯-૧૬)રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G દ્રવ્માનમુોગGHE N-2992

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન  ૧(૧-૮) રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ G દ્રવ્માનમુોગDAD B-356

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન  ૨(૯-૧૬)રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ G દ્રવ્માનમુોગDAD B-379

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા G MUL A-1359

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા G MUL A-1520

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન (વસં્કૃત યાભળવ 
વશ)

 ૧(૧-૧૧)રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. મળોવલ. ગચણ (B) અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

MUL A-1484

B દ્રવ્મ ગણુ માવમનો યાવ વલલેચન (વસં્કૃત યાભળવ 
વશ)

 ૨(૧૨-૧૭)રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. મળોવલ. ગચણ (B) અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

MUL A-1485

C દ્રવ્મ વતતવતકા વટીક, વાલચરૂય, વાથવ  રે. રાલણ્મવલ. ; ટી. રાલણ્મવલ. ; લ. જ્ઞાત ; ન.ુ 

પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ ; વ.ં પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ
વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PSG લશીલટ

DAD C-791

N દ્રવ્મ વગં્રશ  રે. નેવભચદં્રસરૂય ; વ.ં ભની ભોદી રશન્દ્દી ગ્રથં કામાવરમ PH GHE N-293

B દ્રવ્મરયભાણમ ્વટીક  ૧ રે. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

B દ્રવ્મરયભાણમ ્વટીક  ૨ રે. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017



અભ્યાસ માટે આવશ્યક પસુ્તકોની સચૂિ 72

Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

D દ્રવ્મપ્રભાણ પ્રકયણ વાલચરૂય +  રે. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) ; લ. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS DAD D-796

B દ્રવ્મારકંાય વટીક  રે. યાભચદં્રસરૂય ; રે. ગણુચદં્રસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ S IRL N-6094

C દ્વમાશ્રમ ભશાકાવ્મ - પ્રાકૃત વટીક, વાથવ *  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. ણૂવકરળગચણ ; ન.ુ 

મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; ન.ુ મવુનચદં્રસરૂય (K)

ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાPSG

DAD C-2204

C દ્વમાશ્રમ ભશાકાવ્મ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-૧૦)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. બમવતરકસરૂય ; વળંો. 
અફાજી કાથલટેલમવ ; ન.ુ મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; ન.ુ 

મવુનચદં્રસરૂય (K)

ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાSG

MUL B-2513

C દ્વમાશ્રમ ભશાકાવ્મ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૧૧-૨૦)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. બમવતરકસરૂય ; વળંો. 
અફાજી કાથલટેલમવ ; ન.ુ મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; ન.ુ 

મવુનચદં્રસરૂય (K)

ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાSG

D દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા (ચતથુી)  રટ. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં 

સળુીરસરૂય
ફોટાદ S

HIR C-1699

D દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા (તતૃીમા)  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં 

સળુીરસરૂય
ફોટાદ S

HIR C-1702

D દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા (દ્ધદ્વતીમા)  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં 

સળુીરસરૂય
ફોટાદ S

HIR C-1703

D દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા (ચંભી)  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં 

સળુીરસરૂય
ફોટાદ S

HIR C-1697

D દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા (પ્રથભા)  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં 

સળુીરસરૂય
ફોટાદ S

HIR C-1704

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-૮) રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ 

બમળેખયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

DAD B-773

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૨(૯-૧૫)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ 

બમળેખયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

MUL A-1497

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૩(૧૬-૨૨)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ 

બમળેખયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

MUL A-908

C દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા ટીકાનલુાદ વશ  ૧(૧-૧૦)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD C-1868

C દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા ટીકાનલુાદ વશ  ૨(૧૧-૨૦)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD C-1869

C દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા ટીકાનલુાદ વશ  ૩(૨૧-૩૨)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD C-1870

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-૪) રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD B-241

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૨(૫-૮) રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ
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B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૩(૯-૧૩)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૪(૧૪-૧૮)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૫(૧૯-૨૨)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૬(૨૩-૨૬)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૭(૨૭-૩૦)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

B દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ૮(૩૧-૩૨)રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

C દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ +  (૨૫) રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG

DAD C-2088

B દ્વાદળાય નમચક્ર વટીક  ૧(૧-૪) રે. ભલ્રલારદ ક્ષભાશ્રભણ ; ટી. વવિંશસયૂ ગચણ ; વ.ં 

જબંવૂલ.

અત્ભાનદં જૈન વબા S પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-684

B દ્વાદળાય નમચક્ર વટીક  ૨(૫-૮) રે. ભલ્રલારદ ક્ષભાશ્રભણ ; ટી. વવિંશસયૂ ગચણ ; વ.ં 

જબંવૂલ.

અત્ભાનદં જૈન વબા S પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-688

B દ્વાદળાય નમચક્ર વટીક  ૩(૯-૧૨)રે. ભલ્રલારદ ક્ષભાશ્રભણ ; ટી. વવિંશસયૂ ગચણ ; વ.ં 

જબંવૂલ.

અત્ભાનદં જૈન વબા S પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-687

D દ્વીવાગય પ્રજ્ઞપ્તત વગં્રશણી  રે. લૂાવચામવ ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. P DAD D-855
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C ધનજંમ નાભભારા વાથવ  રે. ધનજંમ કવલ ; ન.ુ રશતવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-1593

C ધન્દ્મકુભાય ચરયિ બાાતંય  રે. ઈદ્યોતવાગયજી ગચણ ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G ચરયિ DAD C-1226

C ધમ્ભ ંવયણ ંલજ્જાવભ *  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વ્મા. બદ્રગતુતસરૂય ; વ.ં બદ્રફાહુવલ. વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G વ્માખ્માન/વલલેચન
DAD C-859

C ધમ્ભ ંવયણ ંલજ્જાવભ *  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વ્મા. બદ્રગતુતસરૂય ; વ.ં બદ્રફાહુવલ. વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G વ્માખ્માન/વલલેચન
DAD C-860

C ધમ્ભ ંવયણ ંલજ્જાવભ *  ૩ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વ્મા. બદ્રગતુતસરૂય ; વ.ં બદ્રફાહુવલ. વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G વ્માખ્માન/વલલેચન
DAD C-861

C ધમ્ભ ંવયણ ંલજ્જાવભ *  ૪ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વ્મા. બદ્રગતુતસરૂય ; વ.ં બદ્રફાહુવલ. વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G વ્માખ્માન/વલલેચન
DAD C-1908

C ધયા ચગરયયાજની ધાયા ચબેકની  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. ળોકસરૂય દાદા બતત રયલાયG MUL B-2650

B ધભવકલ્દ્રભુ ભશાકાવ્મમ્  રે. ઈદમધભવ ગચણ ; વળંો. જેઠારાર શ. ળાસ્ત્રી ; વ.ં 

ચદંનફારાશ્રીજી
બદ્રકંય પ્રકાળન/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાS

DAD B-988

C ધભવદ્રવ્મ વ્મલસ્થા અ યીતે થામ તથા દેલદ્રવ્મના 
ળાસ્ત્ર ાઠો

 રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G

KAS C-3299

B ધભવધયંુધયસરૂય સ્ભાયક ગ્રથં  વ.ં યવતરાર દીચદં દોરતનગય ળખેંર્શ્ય ાર્શ્વનાથ વઘંG MUL A-918

A ધભવયીક્ષા વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગણુશવંવલ. ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

A ધભવયીક્ષા વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગણુશવંવલ. ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

B ધભવયીક્ષા વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. 

બમળેખયસરૂય ; વળંો. બવ્મસુદંયવલ.

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG

MUL A-414

B ધભવયીક્ષા વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. 

બમળેખયસરૂય ; વળંો. બવ્મસુદંયવલ.

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG

B ધભવચફિંદુ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ પ્રવલણ 
ભોતા

ગીતાથવ ગગંા SG અચાય
MUL A-1351

B ધભવચફિંદુ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ પ્રવલણ 
ભોતા

ગીતાથવ ગગંા SG અચાય
MUL A-1352

B ધભવચફિંદુ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  ૩ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ પ્રવલણ 
ભોતા

ગીતાથવ ગગંા SG અચાય
MUL A-1353

C ધભવચફિંદુ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R)

મલુુડં વલોદમ ાર્શ્વ. જૈન ચે. ટ્રસ્ટSG અચાય
DAD C-766

B ધભવયત્ન પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા PSG GOR B-587

A ધભવયત્ન પ્રકયણ વટીક +  રે. ળાવંતસરૂય ; ટી. ળાવંતસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS DAD A-125

B ધભવવલવધ પ્રકયણ વટીક  રે. પ્રબસરૂય ; ટી. ઈદમવવિંશસરૂય ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી બદ્રકંય પ્રકાળન/શવંવલજમજી જૈન ફ્રી રામબે્રયીPS

BYC B-181
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C ધભવવગં્રશ વાયોદ્ધાય ટીકાનલુાદ વશ *  ૧ રે. ભાનવલજમજી ; રટ. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય 
(S) ; વ.ં કીવતિમળસરૂય

વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન SG અચાય
DAD C-127

C ધભવવગં્રશ વાયોદ્ધાય ટીકાનલુાદ વશ +  ૨ રે. ભાનવલજમજી ; રટ. મળોવલ. ભશો. ; વળંો. રાલણ્મવલ. ; 

ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (S) ; વ.ં વમંભકીવતિવલ.

વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન SG અચાય

DAD C-128

B ધભવવગં્રશ ટીકાનલુાદ વશ  ૧ રે. ભાનવલજમજી ; ટી. ભાનવલજમજી ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય 
(L)

બદ્રકંયસરૂય વભાવધ ધાભ ટ્રસ્ટSG

B ધભવવગં્રશ ટીકાનલુાદ વશ +  ૨ રે. ભાનવલજમજી ; ટી. ભાનવલજમજી ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય 
(L)

બદ્રકંયસરૂય વભાવધ ધાભ ટ્રસ્ટSG

MUL A-1451

B ધભવવગં્રશ વટીક  ૧ રે. ભાનવલજમજી ; ટી. ભાનવલજમજી ; વ.ં 

ચદંનફારાશ્રીજી
બદ્રકંય પ્રકાળન PS

DAD B-1033

B ધભવવગં્રશ વટીક  ૨ રે. ભાનવલજમજી ; ટી. ભાનવલજમજી ; વ.ં 

ચદંનફારાશ્રીજી
બદ્રકંય પ્રકાળન PS

DAD B-1036

A ધભવવગં્રશણી વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ 

જજતળેખયસરૂય
શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ PSG

KAS A-419

A ધભવવગં્રશણી વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ 

જજતળેખયસરૂય
શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ PSG

MUL AX-295

C ધભવસરૂય *  રે. યાજયત્નસરૂય ધભવ કૃા ટ્રસ્ટ ડબોઆ G DAD C-1549

B ધભાવચામવ ફહુભાન કુરક વટીક, વાનલુાદ  રે. યત્નવવિંશસરૂય ; ટી. યત્નફોવધવલ. ; ન.ુ યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG ઈદેળ
DAD B-1012

B ધભાવભ્યદુમ ભશાકાવ્મ *  રે. ઈદમપ્રબસરૂય ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી બદ્રકંય પ્રકાળન S BYC B-182

C ધાત ુાઠ  વ.ં જે. એર. ળાસ્ત્રી ભોતીરાર ફનાયવીદાવ S SIO C-495

B ધાત ુયત્નાકય  ૧(વતઙન્દ્ત)રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય S કોળ DAD B-647

B ધાત ુયત્નાકય  ૨(ચણગન્દ્ત)રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય S કોળ DAD B-627

B ધાત ુયત્નાકય  ૩(વન્નન્દ્ત-મઙન્દ્ત)રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય S કોળ DAD B-628

B ધાત ુયત્નાકય  ૪(મઙલફુન્દ્ત-નાભધાત)ુરે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય S કોળ DAD B-629

B ધાત ુયત્નાકય  ૫(બાલકભવ)રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી વયસ્લતી સુ્તક બડંાય S કોળ DAD B-630

B ધાત ુયત્નાકય  ૧(વતઙન્દ્ત)રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી રયભર પ્રકાળન S કોળ IRN B-545

B ધાત ુયત્નાકય  ૨(ચણગન્દ્ત)રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી રયભર પ્રકાળન S કોળ IRN B-546

B ધાત ુયત્નાકય  ૭ રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી રયભર પ્રકાળન S કોળ
B ધાત ુયત્નાકય ૩,૪ રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી રયભર પ્રકાળન S કોળ
B ધાત ુયત્નાકય ૫,૬ રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં ઓભનાથ ચફભરી રયભર પ્રકાળન S કોળ
B ધભાવભ્યદુમ ભશાકાવ્મ *  રે. ઈદમપ્રબસરૂય ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી બદ્રકંય પ્રકાળન S BYC B-182

C ધાત ુાઠ  વ.ં જે. એર. ળાસ્ત્રી ભોતીરાર ફનાયવીદાવ S SIO C-495

C ધાવભિક લશીલટ વલચાય  રે. ચદં્રળેખયવલ. ; વ.ં રદવ્મલલ્રબવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-350
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B ધતૂાવખ્માન (વ.ં બાાતંય વશ)  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ વઘંવતરકસરૂય ; વ.ં જજનવલ. ફીજાયુ વઘં - કણાવટક/વવિંઘી જૈન ગ્રથંભારાPSGE

MUL A-1003

C ધ્માન ને કામોત્વગવ  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1152

C ધ્માન ને જીલન ૧-૨ રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. G DAD C-969

C ધ્માન દીવકા વવલલેચન  રે. વકરચદં્રજી ઈા. ; વલ. કેવયસયૂી મકુ્તતચદં્ર શ્રભણ અયાધના ટ્રસ્ટSG JAY C-616

B ધ્માન ળતક વટીક, વવલલેચન  ૧ રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા PSG ધ્માન
IRN B-237

B ધ્માન ળતક વટીક  ૧ રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS ધ્માન
DAD B-880

B ધ્માન ળતક વટીક  ૨(રયવળષ્ટ ૧ થી ૩૬)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PSGH ધ્માન
DAD B-881

B ધ્માનવલચાય  રે. લૂાવચામવ ; વ.ં કરાણૂવસરૂય કરાણૂવસરૂય વાધના સ્ભાયક ટ્રસ્ટSG DAD B-1250

C ધ્માનવલચાય  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંG MUL B-879

C ધ્માનોવનદ્ વલલેચન *  રે. જજનબદ્રગચણ ; વલ. ભલુનબાનસુરૂય ; ન.ુ 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ધ્માન

DAD C-1945

C ધ્લજાયોશણ જૂા કથા  રે. ભાચણકમસુદંયસરૂય ; વ.ં ઈદમયત્નવલ. ચારયિયત્ન પાઈન્દ્ડેળન ટ્રસ્ટ G HIR B-1585
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B નભસ્કાય ચચિંતન માિા  રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન G ભિં DAD B-457

D નભસ્કાય ભિંનુ ંધ્માન  રે. ફાબબુાઆ કડીલાા UNKNOWN G GOR D-192

D નભસ્કાય ભિંવવદ્ધદ્ધ  રે. ધી. ટો. ળાશ પ્રજ્ઞા પ્રકાળન ભરંદય G DAD D-363

C નભસ્કાય ભાશાત્મ્મ  રે. વવદ્ધવેન ગચણ ; વ.ં દક્ષવલ. રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદય S BHA C-969

A નભસ્કાય સ્લાધ્મામ વાથવ  (પ્રાકૃત) ન.ુ તત્ત્લાનદંવલ. ; વ.ં ધયંુધયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડંPD સ્તોિ MUL AX-287

A નભસ્કાય સ્લાધ્મામ વાથવ  (વસં્કૃત)ન.ુ તત્ત્લાનદંવલ. ; વ.ં ધયંુધયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડંSD સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુત
C નમ ભાગવદળવક *  રે. NOT DEFINED જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન અત્ભાનદં વબાG DAD C-1738

C નમચક્ર વાય ફારાલફોધ  રે. દેલચદં્રજી ; વળંો. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંSD BYC C-404

B નમચક્ર બાાતંય  રે. ભાઇલ્ર ધલર ; ન.ુ કૈરાવચદં્ર ળાસ્ત્રી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PH MUL A-880

B નમયશસ્મ વવલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. દુગાવનાથ ઝા ; વ.ં જમસુદંયસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSH નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

B નમવલિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. બમળેખયસરૂય ; ટી. બમળેખયસરૂય ; ન.ુ 

બમળેખયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG

BYC B-214

B નમોદેળ તયંચગણી વટીક  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. રાલણ્મસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદયS નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

B નમોદેળ તયંચગણી વટીક  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. રાલણ્મસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદયS નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

C નલ લવના પ્રલચનો *  રે. પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G MLD C-2057

C નલકાય જા ધ્માન વાધના  રે. ફૃણવલ. ભશાલીય રયવચવ પાઈન્દ્ડેળન G ભિં DAD C-1054

C નલગ્રશ ભશાજૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2389

B નલતત્ત્લ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ (સભુગંરા ટીકા)  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. ધભવસરૂય ; ન.ુ સમૂોદમસરૂય ધભવ કૃા ટ્રસ્ટ ડબોઆ PSG

MUL A-1450

A નલતત્ત્લ વગં્રશ વાનલુાદ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં વમંભકીવતિવલ. વમ્મગ્જ્ઞાન પ્રચાયક વવભવતPGH પ્રકયણ HIR A-1423

B નમયશસ્મ વવલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. દુગાવનાથ ઝા ; વ.ં જમસુદંયસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSH નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

C નલતત્ત્લ વલલેચન *  રે. ભરમકીવતિવલ. ચખર બાયતીમ સ્લાધ્મામ ીઠG પ્રકયણ DAD C-712

D નલદ અયાધના વલવધ  રે. બદ્રકંયવલ. .ં વલભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G GOR D-1237

B નલદ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. દેલગતુતસરૂય ; ટી. મળોદેલ ઈાધ્મામ ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG અચાય
DAD B-509

C નલદ પ્રકાળ (ાચેંમ દ)  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MLD C-564

C નલસ્ભયણ વાથવ  ન.ુ ધી. ડા. ભશતેા ; ન.ુ મતૃ ઈાધ્મામ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટPSGE સિૂ MLD C-174

D નલાગંી ગરુુજૂન -  પ્રશ્નોત્તયી  રે. બમળેખયસરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG BYC D-346

B નદંનસરૂય સ્મવૃત ગ્રથં  રે. ળીરચદં્રસરૂય બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ G HIR A-537

N નદંાલતવ ભશાજૂન  રે. લધવભાનસરૂય ; વ.ં યાજેન્દ્દ્રવલ. બદુ્ધદ્ધ વતરક ળાવંત ચદં્ર વેલા વવભવત ટ્રસ્ટG IRL N-6674

A નદંીસિૂ વચચૂણિ  રે. દેલલાચક ગચણ ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P અગભ
DAD A-13

B નદંીસિૂ વટીક (આંવળક નલુાદ વશ)  રે. દેલલાચક ગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ 

જજતળેખયસરૂય
શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ PSG અગભ

DAD B-95
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B નદંીસિૂ વટીક  રે. દેલલાચક ગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ PS અગભ

A નદંીસિૂ વટીક  રે. દેલલાચક ગચણ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; રટ. ચદં્રસરૂય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ PS અગભ
DAD A-14

B નાટય વારશત્મ ભારા વાથવ  ૮ રે. નેક કૃત ; વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ SG નાટક GOR B-130

B નાટય વારશત્મ ભારા વાથવ +  ૧ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ SG નાટક BYC B-201

B નાટય વારશત્મ ભારા વાથવ +  ૨ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ SG નાટક BYC B-207

B નાટય વારશત્મ ભારા વાથવ +  ૩ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ SG નાટક BYC B-208

B નાટય વારશત્મ ભારા વાથવ +  ૪ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ SG નાટક BYC B-204

B નાટય વારશત્મ ભારા વાથવ +  ૫ વ.ં મોગવતરકસરૂય લીયળાવનમ્ SG નાટક BYC B-205

C નાબાકયાજ ચરયિ બાલાનલુાદ  રે. ભેરુત ુગંસરૂય ; ન.ુ ગણુસુદંયવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC C-417

C વનકે્ષ વલિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. બમળેખયસરૂય ; ટી. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)DAD C-629

A વનફધં વનચમ ૧,૨,૩ રે. કલ્માણવલ. કલ્માણવલજમ ળાસ્ત્ર વગં્રશ વવભવતH GHN A-400

C વનમવત દ્વાવિિંવળકા વવલલેચન  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; વલ. ભલુનચદં્રવલ. જૈન વારશત્મ કાદભી SG MUL B-434

B વનમભવાય વટીક, વાનલુાદ  રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) ; વ.ં ભગનરાર જૈન રદગફંય જૈન સ્લાધ્મામ ભરંદય ટ્રસ્ટSH GOR B-420

C વનળીથ સિૂ વટીક, વાલચરૂય  ૧(ીરઠકા)ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; બા. વલવાશ ગચણ ભયગ્રથં બ્બ્રકેળન PS SNZ C-1857

C વનળીથ સિૂ વટીક, વાલચરૂય  ૨(૧-૯) ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; બા. વલવાશ ગચણ ભયગ્રથં બ્બ્રકેળન PS MPN C-1932

C વનળીથ સિૂ વટીક, વાલચરૂય  ૩(૧૦-૧૫)ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; બા. વલવાશ ગચણ ભયગ્રથં બ્બ્રકેળન PS MPN C-1933

C વનળીથ સિૂ વટીક, વાલચરૂય  ૪(૧૬-૨૦)ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; બા. વલવાશ ગચણ ભયગ્રથં બ્બ્રકેળન PS MPN C-1934

C વનળીથ સિૂ ચચૂણિ  ૧(ીરઠકા)વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં ભયમવુન ; 

વ.ં કનૈમારાર
બાયતીમ વલદ્યા પ્રકાળન P અગભ

DAD C-1575

C વનળીથ સિૂ ચચૂણિ  ૨(૧-૯) વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં ભયમવુન ; 

વ.ં કનૈમારાર
બાયતીમ વલદ્યા પ્રકાળન P અગભ

DAD C-525

C વનળીથ સિૂ ચચૂણિ  ૩(૧૦-૧૫)વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં ભયમવુન ; 

વ.ં કનૈમારાર
બાયતીમ વલદ્યા પ્રકાળન P અગભ

DAD C-529

C વનળીથ સિૂ ચચૂણિ  ૪(૧૬-૨૦)વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં ભયમવુન ; 

વ.ં કનૈમારાર
બાયતીમ વલદ્યા પ્રકાળન P અગભ

A વનળીથ સિૂ ચચૂણિ  ૧ વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં 

રદવ્મયત્નવલ.

શ્રભણ વેલા રયલાય,મુફંઇ P અગભ
KAS A-410

B વનિલલાદ વલલેચન (વલળેાલશ્મક બાષ્મ અધારયત)  રે. જજનબદ્રગચણ ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ PG

MUL A-739

C નેવભદૂત વટીક, વાનલુાદ  રે. વલક્રભ ભિંી ; ટી. ગણુવલનમ ગચણ ; ન.ુ 

મતૃરાર ; ન.ુ રશિંભતવવિંશજી ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ.

વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન SGH

MUL B-1291

N નેવભનાથ અંચફકા ભશાજૂન  રે. રશયેનબાઆ રદનેળબાઇ ળા ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટH GHE N-803

B નેવભનાશ ચરયમમ્  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં શરયલલ્રબ બામાણી એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ P HIR A-990
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B નેવભનાશ ચરયમમ્  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં શરયલલ્રબ બામાણી એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ P ચરયિ MUL A-590

B નેવભસરૂય ભશાયાજની જીલનકથા *  રે. ળીરચદં્રસરૂય જજનદાવ ધભવદાવની ેઢી - કદંફચગરયG ચરયિ DAD B-532

C નૈધીમ ચરયત વાથવ  (૧) રે. શવ ભશાકવલ ; પે્ર. ચદં્રળેખયવલ. ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

DAD C-1648

B ન્દ્મામ કુસભુાજંચર વાથવ  રે. ઈદમનાચામવ (નૈમાવમક) ; ન.ુ દુગાવધય ઝા લાયાણવી વસં્કૃત વલદ્યાીઠ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)DAD B-736

N ન્દ્મામ વલવનિમ વટીક  ૧ રે. કરકં દેલ ; ટી. કરકં દેલ ; વ.ં ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ S

VSN N-2647

N ન્દ્મામ વલવનિમ વટીક  ૨ રે. કરકં દેલ ; ટી. કરકં દેલ ; વ.ં ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ S

VSN N-2648

B ન્દ્મામ વલવનિમ વટીક  ૧(પ્રત્મક્ષપ્રસ્તાલ)રે. કરકં દેલ ; ટી. લારદયાજસરૂય ; વ.ં ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ S

GHE N-1941

B ન્દ્મામ વલવનિમ વટીક  ૨(નભુાનપ્રસ્તાલ, પ્રલચનપ્રસ્તાલ)રે. કરકં દેલ ; ટી. લારદયાજસરૂય ; વ.ં ભશને્દ્દ્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ S

C ન્દ્મામ વવદ્ધાતં મતુતાલરી (પ્રલેવળકા) *  રે. જગદીળબાઇ રંડત ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1730

B ન્દ્મામ વવદ્ધાતં મતુતાલરી વલલેચન *  ૧ રે. વલર્શ્નાથ ચંાનન ; વલ. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-1010

B ન્દ્મામ વવદ્ધાતં મતુતાલરી વલલેચન *  ૨ રે. વલર્શ્નાથ ચંાનન ; વલ. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-974

B ન્દ્મામ વવદ્ધાતં મતુતાલરી વલલેચન *  ૧ રે. વલર્શ્નાથ ચંાનન ; વલ. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-963

B ન્દ્મામ વવદ્ધાતં મતુતાલરી વલલેચન *  ૨ રે. વલર્શ્નાથ ચંાનન ; વલ. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-964

B ન્દ્મામ વવદ્ધાતં મતુતાલરી વટીક (પ્રબા-ભજૂંા-યાભરુદ્રી-
રદનકયી-ગગંાયાભી ટ)

*  રે. વલર્શ્નાથ ચંાનન ; વ.ં ળકંયયાભ ળાસ્ત્રી ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-667

C ન્દ્મામ વવદ્ધાતંના મૂભતૂ ૧૦૮ વનમભો  રે. વતંોાનદં ળાસ્ત્રી ; વ.ં કુરચદં્રસરૂય (B) NOT DEFINED SG MPN C-519

C ન્દ્મામખડંખાદ્ય વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ફદયીનાથ શતુર ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH

B ન્દ્મામપ્રલેળક વટીક  રે. રદઙ્નાગ ; ટી. ાર્શ્વદેલ ગચણ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં 

જબંવૂલ.

વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટS
KAS B-509

B ન્દ્મામચફિંદુ વટીક, વાનલુાદ  રે. ધભવકીવતિ ; ટી. ધભોત્તયાચામવ ; ન.ુ નીવતન ય, 

દેવાઇ
એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ SG

MUL A-594

C ન્દ્મામભલુનબાનુ  રે. જમસુદંયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG DAD C-2034

D ન્દ્મામભવૂભકા  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-802

B ન્દ્મામવગં્રશ વટીક, વાનલુાદ  રે. શભેશવં ગચણ ; ટી. શભેશવં ગચણ ; ન.ુ નદંીઘોવલ. શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નSH વ્માકયણ
HIR A-44

B ન્દ્મામવગં્રશ વટીક, વાનલુાદ (ન્દ્માવાનલુાદ વશ)  રે. શભેશવં ગચણ ; ટી. શભેશવં ગચણ ; ન.ુ 

યત્નલલ્રબવલ.

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતSG વ્માકયણ
DAD B-606

A ન્દ્મામારોક વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ (B) ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG

DAD A-200

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017
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Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

B ન્દ્મામાલતાય વટીક, વાનલુાદ  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. વવદ્ધવિ ગચણ ; રટ. 

દેલબદ્રસરૂય ; ન.ુ વૌમ્માગંયત્નવલ. ; ન.ુ મળયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-968

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017
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Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

B આણ્ણમ સતુ્તાઇં  ૧ વ.ં ણુ્મવલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ P KAS B-484

B આણ્ણમ સતુ્તાઇં  ૨ વ.ં ણુ્મવલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ P KAS B-485

A ઈભ ચરયમ ંવાથવ  ૧ રે. વલભરસરૂય ; ન.ુ ળાવંતરાર લોયા ; વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ PH

DAD A-279

A ઈભ ચરયમ ંવાથવ  ૨ રે. વલભરસરૂય ; ન.ુ ળાવંતરાર લોયા ; વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ PH

DAD A-278

A ઈભ ચરયમ ંછામા વશ  ૧ રે. વલભરસરૂય ; છા. ાર્શ્વયત્નવલજમ ઓભકાય વારશત્મ ભરંદય PS HIR X-301

A ઈભ ચરયમ ંછામા વશ  ૨ રે. વલભરસરૂય ; છા. ાર્શ્વયત્નવલજમ ઓભકાય વારશત્મ ભરંદય PS HIR X-302

A ઈભ ચરયમ ંછામા વશ  ૩ રે. વલભરસરૂય ; છા. ાર્શ્વયત્નવલજમ ઓભકાય વારશત્મ ભરંદય PS HIR X-303

A ઈભ ચરયમ ંછામા વશ  ૪ રે. વલભરસરૂય ; છા. ાર્શ્વયત્નવલજમ ઓભકાય વારશત્મ ભરંદય PS HIR X-304

D ક્ષતા જાગદીળી (ગગંા)  રે. જગદીળ તકાવરકંાય ; ટી. વળલદત્ત વભશ્ર ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S KAS C-2357

C ટ્ટાલરી યાગ વગં્રશ  રે. કલ્માણવલ. ; વ.ં કલ્માણવલ. કલ્માણવલજમ ળાસ્ત્ર વગં્રશ વવભવતH MUL B-302

C ટ્ટાલરી વમચુ્ચમ  ૧ વ.ં દળવનવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ચારયિ સ્ભાયક વીયીઝPS MUL B-457

C ટ્ટાલરી વમચુ્ચમ  ૨ વ.ં દળવનવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ચારયિ સ્ભાયક વીયીઝPS MUL B-301

B દાથવ પ્રકાળ + ૨૩ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG IND B-517

B દાથવ પ્રકાળ + ૨૪ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG IND B-518

C દાથવ પ્રકાળ +  ૧ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPE પ્રકયણ MUL B-1396

C દાથવ પ્રકાળ +  ૧ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ DAD C-1366

C દાથવ પ્રકાળ +  ૨ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ DAD C-680

C દાથવ પ્રકાળ +  ૩ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ DAD C-2003

C દાથવ પ્રકાળ +  ૪ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ DAD C-686

C દાથવ પ્રકાળ +  ૫ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ MUL B-2653

C દાથવ પ્રકાળ *+  ૬ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ DAD C-2004

C દાથવ પ્રકાળ +  ૭ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ DAD C-2005

C દાથવ પ્રકાળ +  ૮ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ DAD C-1898

C દાથવ પ્રકાળ +  ૯ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ HIR B-2501

C દાથવ પ્રકાળ + ૧૦ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG પ્રકયણ
C દાથવ પ્રકાળ + ૧૧ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG કભવ-વારશત્મMUL B-2529

C દાથવ પ્રકાળ + ૧૨ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG GHN C-2681

C દાથવ પ્રકાળ + ૧૩ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPG MUL B-2533

C દાથવ પ્રકાળ + ૧૪ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG MUL B-2535

C દાથવ પ્રકાળ + ૧૫ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG MUL B-2537

C દાથવ પ્રકાળ + ૧૭ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG પ્રકયણ HIR B-2502

C દાથવ પ્રકાળ + ૧૮ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG પ્રકયણ HIR B-2503

C દાથવ પ્રકાળ + ૨૦ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG HIR B-2505

C દાથવ પ્રકાળ + ૨૧ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG MUL B-43
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C દાથવ પ્રકાળ + ૨૨ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG MUL B-60

C દાથવ પ્રકાળ + ૨૫ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG IRN C-54

C દાથવ પ્રકાળ + ૧૬ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટSG

C દાથવ પ્રકાળ + ૧૯ રે. શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટSG HIR B-2504

B દ્મયુાણ વાનલુાદ  ૧ રે. યવલેણસરૂય ; ન.ુ ન્નારાર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH MUL A-894

B દ્મયુાણ વાનલુાદ  ૨ રે. યવલેણસરૂય ; ન.ુ ન્નારાર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH MUL A-895

B દ્મયુાણ વાનલુાદ  ૩ રે. યવલેણસરૂય ; ન.ુ ન્નારાર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH MUL A-896

C દ્માલતી ભશાજૂન +  વ.ં નયેન્દ્દ્ર કોયડીમા નાકોડા બૈયલ ટ્રસ્ટ SG BYC CP-6

B ન્નલણા સિૂ ટીકાનલુાદ વશ *  ૧(૧-૧૫)રે. શ્માભાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ 

બગલાનદાવ શયખચદં ; વ.ં જમાનદંવલ. (T)

ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતPG

BYC B-262

B ન્નલણા સિૂ ટીકાનલુાદ વશ *  ૨(૧૬-૩૬)રે. શ્માભાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ 

બગલાનદાવ શયખચદં ; વ.ં જમાનદંવલ. (T)

ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતPG

BYC B-263

A ન્નલણા સિૂ વટીક *  રે. શ્માભાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; પે્ર. 

ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં રદવ્મયત્નવલ. ; વ.ં જજતળેખયસરૂય
ફેંગરોય ચચકેટ અરદનાથ જૈન વઘંPS અગભ

DAD A-44

D બ્બ્રક ટ્રસ્ટ એતટ  રે. યવલિંદબાઆ ાયેખ વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ H GHN D-1060

B મન્ના *  ૧ વ.ં ણુ્મવલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ P અગભ DAD B-168

B મન્ના *  ૨ વ.ં ણુ્મવલ. ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ P અગભ DAD B-169

C યભ તાયા ભાગે *  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1159

C યભતેજ વાયોદ્ધાય  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1965

C યભાણ ુખડં ટ્્તવિિંવળકા વવૃત્ત  રે. યત્નવવિંશસરૂય જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાSG HIR B-1379

N યભાત્ભ જ્મોવત ચ્ચીવી  રે. મળોવલ. ધયંુધયસરૂય વભાવધ ભરંદય G BOD A-1863

D યભેષ્ષ્ઠ નભસ્કાય ને વાધના *  રે. બદ્રકંયવલ. .ં નભસ્કાય અયાધના કેન્દ્દ્ર G DAD D-712

C રયવળષ્ટ લવ (દ્ય)  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S ચરયિ DAD C-104

C રયવળષ્ટ લવ બાાતંય  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીG HIR B-2644

D મંત અયાધના વાલચચૂણિ, વાથવ +  રે. વોભચદં્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/બદુ્ધદ્ધ વદૃ્ધદ્ધ ક ૂવય ગ્રથંભારાPSG DAD D-811

C લવ પ્રલચનભાા +  વ્મા. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G DAD C-1029

C લવવતવથ અંગેની વય વાચી ને ળાસ્ત્રીમ વભજણ  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ જબંદૂ્વી લધવભાન જૈન ેઢી G

SIO C-1111

C લવવતવથ ચચાવ િો  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ ભેહુર જૈન વભિ ભડં G DAD C-1495

D લવવતવથ ચચાવ વગં્રશ  ૧ રે. કલ્માણવલ. કલ્માણવલજમ ળાસ્ત્ર વગં્રશ વવભવતG DAD D-717

C લવવતવથ વનણવમ  વ.ં ભપતરાર ઝલેયચદં જૈન ધભવ પ્રબાલક વભાજ G MUL B-1907

C લવવતવથની ક્ષમ-વદૃ્ધદ્ધ ન જ થામ તે અંગેના ળાસ્ત્રીમ 
યુાલારદ વગં્રશ

 રે. નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયSG

JAY C-2251

B ચં પ્રવતક્રભણ સિૂ વલલેચન +  વલ. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPSG સિૂ DAD B-928
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A ચંકલ્ બાષ્મ ચચૂણિ  રે. વઘંદાવ ગચણ ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં કુરચદં્રસરૂય 
(B)

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ P અગભ
DAD A-17

B ચંકલ્ બાષ્મ +  રે. વઘંદાવ ગચણ ; વ.ં રાબવાગય ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ P અગભ DAD B-118

D ચંગ્રથંી  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં મળોદેલસરૂય (ધભવસ.ૂ) મળોબાયતી જૈન પ્રકાળન વવભવતS GHN D-289

C ચંજ્ઞાન ૪૫ અગભ ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2388

B ચંતિં  વ.ં ળીરચદં્રવલ ભદાલાદ બગલાનનગયનો ટેકયોS IRN B-458

D ચંવનગં્રથી પ્રકયણ વાલચરૂય  રે. બમદેલસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. PS MUL C-228

B ચંરક્ષણી વવિંશવ્માઘ્રરક્ષણે  રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. યઘનુાથ વળયોભણી ; ટી. 
ગદાધય બટ્ટાચામવ ; ન.ુ યાભાનજુ

કેન્દ્દ્રીમ વસં્કૃત વલદ્યાીઠ - વતરુવતSH

KAS B-915

B ચંલસ્તકુ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG અચાય
DAD B-427

B ચંલસ્તકુ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG અચાય
DAD B-428

A ચંળતી પ્રફોધ વફંધં *  રે. શબુળીર ગચણ ; વ.ં મગેૃન્દ્દ્રમવુન અળાયુણ ાર્શ્વનાથ S

B ચંવગં્રશ ટીકાનલુાદ વશ (છામા વાથે)  ૧ રે. ચદં્રભશત્તયાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ 

શીયારાર દેલચદં ; વ.ં ખુયાજજી કોઠાયી
જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPSG કભવ-વારશત્મ

DAD B-214

B ચંવગં્રશ ટીકાનલુાદ વશ (છામા વાથે)  ૨ રે. ચદં્રભશત્તયાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ 

શીયારાર દેલચદં ; વ.ં ખુયાજજી કોઠાયી
જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPSG કભવ-વારશત્મ

B ચંવગં્રશ ટીકાનલુાદ વશ (છામા વાથે)  ૩ રે. ચદં્રભશત્તયાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ 

શીયારાર દેલચદં ; વ.ં ખુયાજજી કોઠાયી
જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPSG કભવ-વારશત્મ

C ચંવગં્રશ વવલલેચન  (દ્વાય ૩,૪)રે. ચદં્રભશત્તયાચામવ ; વલ. યમ્મયેણુ ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPSG IRN C-769

C ચંવગં્રશ વવલલેચન  (દ્વાય ૧) રે. ચદં્રભશત્તયાચામવ ; વલ. યમ્મયેણુ વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ PSG MLJ C-2254

C ચંવગં્રશ વવલલેચન  (દ્વાય ૨) રે. ચદં્રભશત્તયાચામવ ; વલ. યમ્મયેણુ વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ PSG MLJ C-2255

C ચંવગં્રશ વવલલેચન  ૧(દ્વાય ૫ : ઈદમ, વત્તા વલવધ)રે. ચદં્રભશત્તયાચામવ ; વલ. યમ્મયેણુ બીરડીમાજી ાર્શ્વનાથ દેયાવય ેઢીPSG BYC C-455

C ચંવગં્રશ વવલલેચન  ૧(દ્વાય ૫ : ફધં-વલવધ)રે. ચદં્રભશત્તયાચામવ ; વલ. યમ્મયેણુ નલજીલન રે્શ્. મ.ૂ જૈન વઘં PSG BYC C-456

X ચંસિૂ (પ્રથભ) વાથવ, વચચિ  રે. ચચયંતનાચામવ ; વ.ં પે્રભર કારડમા શવદયામ પ્રાઆલેટ રીભીટેડ - મુફંઇPGE MUL Z-34

X ચંસિૂ ૧-૫ વાલચચૂણિ વરટતણ  રે. ચચયંતનાચામવ ; લ. મવુનસુદંયસરૂય ; વલ. 

વિરોકલલ્રબવલ.

શવદયામ પ્રાઆલેટ રીભીટેડ - મુફંઇPSG

MUL Z-35

D ચંસિૂ ૧-૫ વલલેચન +  રે. ચચયંતનાચામવ ; વલ. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG DAD D-92

C ચંસિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-૨) રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા PSG

DAD C-649

C ચંસિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૩-૪-૫)રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા PSG

MUL B-1687

C ચંસિૂ વટીક, વાનલુાદ  (૧-૫) રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG

DAD C-645

B ચંસિૂ વટીક  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. બોગીરાર રશયેચદં S GHN B-410
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C ચંાચાયની ષુ્લારટકા  રે. હૃદમલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC CG-29

B ચંાળક પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ +  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG

MUL A-1415

B ચંાળક પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ +  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG

MUL A-1416

B ચંાળક પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  (૧,૨) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા PSG

B ચંાક્સ્તકામ વભમવાય છામા વાથવ  રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) ; ન.ુ રશિંભતરાર ળાશ રદગફંય જૈન સ્લાધ્મામ ભરંદય ટ્રસ્ટPSG MPN B-1029

B ાઆ વલન્નાણ કશા વચચિ  ૧ રે. કસ્તયુસરૂય ; વ.ં વોભચદં્રસરૂય યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતP પ્રાકૃત વ્માકયણDAD B-847

B ાઆ વલન્નાણ કશા વચચિ  ૨ રે. કસ્તયુસરૂય ; વ.ં વોભચદં્રસરૂય યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતP પ્રાકૃત વ્માકયણDAD B-848

C ાઆ વલન્નાણ ગાશા છામા વાથવ  વગં્રા. કસ્તયુસરૂય ; ન.ુ વોભચદં્રસરૂય નેવભ વલજ્ઞાન કસ્તયુસરૂય જ્ઞાન ભરંદયPSG વ્માકયણDAD C-1387

A ાઆ વદ્દ ભશણ્ણલો વાથવ *  રે. શયગોવલિંદ વિકભચદં ; વ.ં લાસદેુલળયણ ગ્રલાર ; 

વ.ં દરસખુબાઇ ભારલણીમા
પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ PSH

C ાઆરચ્છી નાભભારા  રે. ધનાર કવલ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ફી. ફી. એન્દ્ડ ભશાળમPG BYC C-436

B ાટણ જૈન ધાત-ુપ્રવતભા રેખ વગં્રશ  વકં. રક્ષ્ભણબાઇ બોજક ભોતીરાર ફનાયવીદાવ S BYC B-246

B ાટણના જજનારમો  રે. ચદં્રકાતં કરડમા અણદંજી કલ્માણજી ેઢી G BYC B-275

A ાટણના બડંાયોનુ ંકેટેરોગ  ૫ વ.ં જજતેન્દ્દ્ર ળાશ રારબાઆ દરતબાઆ S GHN A-244

A ાટણના બડંાયોનુ ંકેટેરોગ  ૬ વ.ં જજતેન્દ્દ્ર ળાશ રારબાઆ દરતબાઆ S GHN A-245

A ાટણના બડંાયોનુ ંકેટેરોગ  ૩ વ.ં ણુ્મવલ. ; વ.ં જબંવૂલ. ળાયદાફેન ચીભનબાઆ એ.યી.વેંટયS DAD A-293

A ાટણના બડંાયોનુ ંકેટેરોગ  ૪ વ.ં ણુ્મવલ. ; વ.ં જબંવૂલ. ળાયદાફેન ચીભનબાઆ એ.યી.વેંટયS DAD A-294

A ાટણના બડંાયોનુ ંકેટેરોગ ૧,૨ વ.ં ણુ્મવલ. ; વ.ં જબંવૂલ. ળાયદાફેન ચીભનબાઆ એ.યી.વેંટયS DAD A-292

C ાઠળાા (પ્રવતક્રભણ સિૂો, નલસ્ભયણ)  વ.ં બવ્મસુદંયવલ. શ્રભણોાવક રયલાય - મુફંઇDE GOR C-4602

B ાઠળાા  (૪૬-૬૦)વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) ાઠળાા પ્રકાળન G પ્રકીણવ BOD A-242

B ાઠળાા  (૧-૪૫) વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) ફાારાર ભનસખુરાર ટ્રસ્ટG પ્રકીણવ DAD B-641

C ાચણનીમ ળબ્દાનળુાવનમ ૂ  વ.ં આર્શ્યચદં્ર વસં્કૃત ગ્રથંભારા S વ્માકયણBYC C-2108

B ાતજંર મોગસિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. તજંચર ; ટી. બોજદેલ ; રટ. મળોવલ. ભશો. ; વલ. 

પ્રવલણ ભોતા
ગીતાથવ ગગંા SG અચાય

MUL A-1354

B ાતજંર મોગસિૂ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. તજંચર ; ટી. બોજદેલ ; રટ. મળોવલ. ભશો. ; વલ. 

પ્રવલણ ભોતા
ગીતાથવ ગગંા SG અચાય

MUL A-1355

C ાતજંર મોગસિૂ વટીક (યાજભાતંડ, પ્રદી, 

ભચણપ્રબા,ચરંદ્રકા,મોગસધુાકય)

*  રે. તજંચર ; ટી. બોજયાજ ; ટી. બાલાગણેળ ; વ.ં 

ઢુંરઢયાજ ળાસ્ત્રી
ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD C-1728

C ાતજંર મોગસિૂ વટીક  રે. તજંચર ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. બોજદેલ ; વ.ં 

લૈયાગ્મયવતવલ.

પ્રલચન પ્રકાળન S

MUL B-329

C ાસ્થાનક વનલાયણ જૂા  રે. ભોક્ષયવતવલ. UNKNOWN G GOR C-125

D ાોનુ ંએકયાયનામું *  રે. શભેલલ્રબવલ. વશવાલન તીથોદ્ધાય વવભવત G MSN D-217

C ારયષ્ઠાવનકા વનયુવક્તત વટીક  ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. G GOR C-671
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C ાર્શ્વ દ્માલતી જૂન વલવધ +  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ G HIR B-1122

C ાર્શ્વ દ્માલતી ભશાજૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2397

B ાર્શ્વનાથ કી યંયા કા આવતશાવ  ૧ રે. જ્ઞાનસુદંયસરૂય ; વ.ં યત્નવેનસરૂય રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H આવતશાવDAD B-449

B ાર્શ્વનાથ કી યંયા કા આવતશાવ  ૨ રે. જ્ઞાનસુદંયસરૂય ; વ.ં યત્નવેનસરૂય રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H આવતશાવDAD B-524

B ાર્શ્વનાથ કી યંયા કા આવતશાવ  ૩ રે. જ્ઞાનસુદંયસરૂય ; વ.ં યત્નવેનસરૂય રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H આવતશાવDAD B-525

C ાર્શ્વનાથ ચરયિ  રે. ઈદમલીયગચણ ; રે. કાળીનાથ જૈન ; વ.ં જમાનદંવલ. 

(T)

ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતH ચરયિ
DAD C-1881

B ાર્શ્વનાથ ચરયિ બાાતંય  રે. દેલબદ્રસરૂય ; વ.ં નમલધવનસરૂય ચદંનફાા ળખેંર્શ્ય ાર્શ્વનાથ દેયાવયG ચરયિ DAD B-451

C ાર્શ્વનાથ ચરયિ (દ્ય)  રે. શભેવલ. ગચણ ; વ.ં લેરવવિંશ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD C-943

C ાર્શ્વનાથ ચરયિમ ્(ગદ્ય)  રે. સખુવાગયજી ; વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમ S BYC C-448--A

C ાર્શ્વનાથ નવભઈણ ભશાજૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2384

A ાવનાશ ચરયઈ વાથવ *  રે. દ્મકીવતિ ; વ.ં પ્રફુર ભોદી પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ PH ચરયિ DAD A-84

N ાડંલ ચરયિ ભશાકાવ્મ  રે. દેલપ્રબસરૂય ; વ.ં શે્રમાવંપ્રબસરૂય યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતS કથા/લાતાવVSN N-2929

C ાડંલ ચરયિ  રે. દેલવલ. ગચણ ફાબ ુધનસખુદાવ જેઠભર S કથા/લાતાવ
B ાડંલ ચરયિ બાાતંય  રે. દેલવલ. ગચણ ; ન.ુ વૌમ્મજમોવતશ્રીજી રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીG ચરયિ DAD B-871

C વિંડ વનયુવક્તત - યાગ  રે. વનત્માનદંવલ. ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G અગભ DAD C-546

B વિંડ વનયુવક્તત ટીકાનલુાદ વશ  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ 

શવંવાગયજી
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ/ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયPG અગભ

MUL A-1408

B વિંડ વનયુવક્તત વટીક  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. લીયગચણ ; વ.ં કરુણાદૃષ્ષ્ટવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS

GOR P-32

B વિંડ વનયુવક્તત વટીક  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. લીયાચામવ ; વ.ં 

કરુણાદૃષ્ષ્ટવલ.

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS

MUL A-1292

B વિંડવલશદુ્ધદ્ધ વટીક, વાનલુાદ  રે. જજનલલ્રબગચણ ; ટી. ચદં્રસરૂય ; ન.ુ કુરબાનવુલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG

BYC B-260

C ીઓ નબુલ યવ તમારા (ળામ્મળતક)  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન SH GHN C-1895

B ણુ્મવલજમજી શ્રદ્ધાજંચર વલળેાકં (અત્ભાનદં પ્રકાળ 
વલળેાકં)

 અત્ભાનદં જૈન વબા G

MUL A-605

C દુ્ગર લોવવયાલલાનો વલવધ  રે. ભોશજજતવલ. ગીતાથવ ગગંા G

C નુજૉન્દ્ભ કી ૧૦૧ વચ્ચી ઘટનાએં  રે. વલકાવ એવ. ખિી સુ્તક ભશર H BYC C-1876

C યુાણો ભેં જૈન ધભવ  રે. ચયણપ્રબાશ્રીજી પ્રાકૃત બાયતી કાદભી H SIO C-1135

B રુુાથવ વવદ્ધયુામ વટીક, વાનલુાદ  રે. મતૃચદં્રાચામવ ; ટી. ટોડયભરજી ; ન.ુ ગબંીયચદં 
જૈન

રદગફંય જૈન સ્લાધ્મામ ભરંદય ટ્રસ્ટSH

KAS B-887

C ષુ્પ્રકયણ ભાા વાથવ +  રે. લૂાવચામવ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઈભેદચદં યામચદંPD દ્રવ્માનમુોગDAD C-828

C જૂન વલવધ વંટૂ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન PSG KAS C-2289

N જૂ્મ ન્દ્માવ ભ. જીલન વલશગંાલરોકન *  રે. લજ્રવેનવલ. (.ં) UNKNOWN G BOD A-1522

C ણૂોવનદ્ વાથવ *  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટSGHE DAD C-1932
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C લૂવજોની લૂવ વાધના વાનલુાદ *  વ.ં શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG BYC C-434

B લૂાવચામોના લચનામતૃો  રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન G KAS B-471

C થૃ્લીચદં્ર ચરયિ  રે. ફૃવલ. ; વ.ં મતૃરાર રંડત ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતS ચરયિ
DAD C-469

A થૃ્લીચદં્ર ચરયિ *  રે. ળાવંતસરૂય ; વ.ં યભચણકવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P ચરયિ DAD A-276

D ેથડળાશ ચરયિ *  રે. ણૂવચદં્રસરૂય (R) વસં્કૃવત પ્રકાળન G JAY D-1728

C ેથડળાશ ચરયિ બાાતંય  રે. યત્નભડંન ગચણ ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G DAD C-1230

C ોચરવી  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G GOR C-2897

D ો દળભી અયાધના વગં્રશ  રે. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MSN D-80

C તમાયા નલદ ભાયા નલદ  રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-225

D પ્રકયણ ષુ્ભાા +  ૧ અત્ભાનદં જૈન વબા PG દ્રવ્માનમુોગ
C પ્રકયણ ષુ્ભાા વટીક, વાનલુાદ +  ૨ રે. લૂાવચામવ ; ટી. યત્નવવિંશસરૂય ; ન.ુ દેલવલ. ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPSG દ્રવ્માનમુોગ

DAD C-829

C પ્રકયણિમી વટીક +  વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS પ્રકયણ DAD C-706

C પ્રગટયો યૂન યાગ  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1154

A પ્રવતક્રભણ સિૂ ચચિ અલ્ફભ  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD A-122

D પ્રવતક્રભણ શતે ુ  રે. શભેચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G SNZ D-1490

C પ્રવતક્રભણ શતેગુચબિત સ્લાધ્મામ વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા G MUL B-2220

C પ્રવતભા જૂન  રે. બદ્રકંયવલ. .ં સ્મવૃત ગ્રથં વવભવત G JAY C-2273

C પ્રવતભા ળતક વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. બાલપ્રબસરૂય ; ન.ુ 

વૌમ્મજમોવતશ્રીજી
રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD C-146

B પ્રવતભા ળતક વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ 

જજતળેખયસરૂય
શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

B પ્રવતભા ળતક વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

MUL A-1122

B પ્રવતભા ળતક વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

MUL A-1123

B પ્રવતભા ળતક વટીક, વાનલુાદ  ૩ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-463

B પ્રવતભા ળતક વટીક, વાનલુાદ  ૪ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-464

B પ્રફધં ચચિંતાભણી બાાતંય  રે. ભેરુત ુગંસરૂય ; ન.ુ શજાયીભર વિલેદી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/વવિંઘી જૈન ગ્રથંભારાH ચરયિ DAD B-374

A પ્રફધં ચચિંતાભણી +  ૧ રે. ભેરુત ુગંસરૂય ; વ.ં જજનવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘં/વવિંઘી જૈન ગ્રથંભારાS ચરયિ DAD A-86

B પ્રફધં ચંળતી વાનલુાદ  રે. શબુળીર ગચણ ; ન.ુ યત્નળેખયસરૂય ; વ.ં 

યત્નજ્મોતવલ.

યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમSG

C પ્રફધં ારયજાત  રે. કલ્માણવલ. કલ્માણવલજમ ળાસ્ત્ર વગં્રશ વવભવતSH HIR B-462
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C પ્રફધંકોળ *  રે. યાજળેખયસરૂય (પ્રા) ; વ.ં શીયારાર કારડમા યાભચદં્રસરૂય રદક્ષા ળતાબ્દી વવભવતS ચરયિ
B પ્રબાલક ચરયિ +  ૧ રે. પ્રબચદં્રસરૂય ; વ.ં જજનવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘં/વવિંઘી જૈન ગ્રથંભારાS ચરયિ DAD B-373

B પ્રબાલક ચરયિ બાાતંય  રે. પ્રબચદં્રસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG ચરયિ DAD B-363

C પ્રભ ુલીયના ૧૦ શ્રાલકો *  રે. શે્રમાવંપ્રબસરૂય યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતG GHE N-2406

C પ્રભનુા થંનુ ંાથેમ +  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G

B પ્રભાણ ભીભાવંા વટીક, વાનલુાદ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ 

યત્નજ્મોતવલ.

યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમSG

BYC B-249

D પ્રભાણનમતત્ત્લારોક ફારાલફોધ  રે. લારદદેલસરૂય ; ટી. યાભગોારાચામવ ; વ.ં લજ્રવેનવલ. 

(.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD D-535

C પ્રભાણનમતત્ત્લારોકારકંાય વટીક *  ૧(૧-૪) રે. દેલસરૂય (લારદ) ; વળંો. ભોતીરાર રાધાજી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/બાયતીમ બકુ કોોયેળનS

C પ્રભાણનમતત્ત્લારોકારકંાય વટીક *  ૨(૫-૮) રે. દેલસરૂય (લારદ) ; વળંો. ભોતીરાર રાધાજી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/બાયતીમ બકુ કોોયેળનS

B પ્રભાણનમતત્ત્લારોકારકંાય વટીક *  ૩ રે. દેલસરૂય (લારદ) ; વળંો. ભોતીરાર રાધાજી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/બાયતીમ બકુ કોોયેળનS

B પ્રભાણનમતત્ત્લારોકારકંાય વટીક *  ૪ રે. દેલસરૂય (લારદ) ; વળંો. ભોતીરાર રાધાજી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/બાયતીમ બકુ કોોયેળનS

B પ્રભાણનમતત્ત્લારોકારકંાય વટીક *  ૫ રે. દેલસરૂય (લારદ) ; વળંો. ભોતીરાર રાધાજી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/બાયતીમ બકુ કોોયેળનS

D પ્રભાણનમતત્ત્લારોકારકંાય વાલચરૂય  રે. લારદદેલસરૂય ; વ.ં ક્ષભાબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ભોતીરાર ડાહ્યાબાઆ ઝલેયીS MUL C-285

C પ્રભેમ યત્નકોળ  રે. ચદં્રપ્રબસરૂય ; વ.ં એર. સ્લેરી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાS DAD C-1780

N પ્રભેમ યત્નભારા  રે. નતંલીમાવચામવ ; વ.ં શીયારાર જૈન ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH GHE N-703

C પ્રભેમકભરભાત્તંડ  રે. પ્રબચદં્રસરૂય ; વ.ં ભશને્દ્દ્ર ળાસ્ત્રી વનણવમવાગય S

C પ્રલચન અંજન જો વદ્ગુરુ કયે  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG નલદ DAD C-1948

B પ્રલચન યીક્ષા બાાતંય  ૧ રે. ધભવવાગયજી ; ન.ુ નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG DAD B-335

B પ્રલચન યીક્ષા બાાતંય  ૨ રે. ધભવવાગયજી ; ન.ુ નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG GHN B-452

N પ્રલચન ારયજાત  રે. કલ્માણવલ. ળાસ્ત્ર વગં્રશ વવભવત H VSN N-3138

B પ્રલચન વાય વટીક (ફારફોવધની)  રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) ; ટી. મતૃચદં્રાચામવ ; ટી. 
જમવેનસરૂય ; ટી. શભેયાજ ાડં ે; વ.ં અરદનાથ ઈાધ્મે

યભ શ્રતુ પ્રબાલક ભડં PSH

MUL A-622

C પ્રલચન વાયોદ્ધાય વરટતણ  રે. નેવભચદં્રસરૂય ; રટ. ઈદમપ્રબસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS પ્રકયણ
DAD C-787

B પ્રલચન વાયોદ્ધાય ટીકાનલુાદ વશ  ૧(૧-૯૭)રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; ન.ુ 

વભતમળસરૂય (L) ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન PG દ્રવ્માનમુોગ
DAD B-331

B પ્રલચન વાયોદ્ધાય ટીકાનલુાદ વશ  ૨(૯૮-૨૭૬)રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ; ન.ુ 

વભતમળસરૂય (L) ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન PG

DAD B-333

C પ્રવ્રજ્મા મોગારદ વલવધ વગં્રશ  ૧ વ.ં જજતળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG વલવધ MUL B-1447

C પ્રવ્રજ્મા મોગારદ વલવધ વગં્રશ  ૨ વ.ં જજતળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG વલવધ DAD C-1310

C પ્રવ્રજ્મા મોગારદ વલવધ વગં્રશ ૧-૪ વ.ં જજતળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG વલવધ DAD C-1871

C પ્રવ્રજ્મા મોગારદ વલવધ વગં્રશ ૩,૪ વ.ં જજતળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG વલવધ MUL B-1449

C પ્રવ્રજ્મા વલધાન પ્રકયણ +  રે. લૂાવચામવ ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PG DAD C-1929
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B પ્રળભયવત પ્રકયણ વટીક, વાલચરૂય  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. જ્ઞાત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; લ. 

જ્ઞાત ; વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ.

શ્રતુબલન વળંોધન કેંદ્ર S

HIR A-891

C પ્રળભયવત પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG

DAD C-753

C પ્રળભયવત પ્રકયણ વવલલેચન ૧,૨,૩ રે. ઈભાસ્લાવત ; વલ. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન SG DAD C-778

B પ્રળભયવત પ્રકયણ વલલેચન  રે. ઈભાસ્લાવત ; વલ. ભોતીચદં ગીયધયરાર ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ SG ઈદેળ DAD B-300

B પ્રળસ્તાદ બાષ્મ વટીક, વાનલુાદ  રે. પ્રળસ્તાદ ; ટી. શ્રીધય બટ્ટ ; ન.ુ દુગાવધય ઝા વંણૂાવનદં વસં્કૃત વલદ્યાીઠ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-861

B પ્રળક્સ્ત વગં્રશ  વ.ં મતૃરાર ભગનરાર જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/NOT DEFINEDPS BYC B-256

C પ્રશ્ન ચચિંતાભણી બાાતંય  રે. લીયવલ. ; ન.ુ ચગરયજાળકંય ળાસ્ત્રી ; વ.ં ણુ્મારસરૂય ાર્શ્ાવભ્યદુમ પ્રકાળન/ભણીરાર ગોકદાવG પ્રશ્નોત્તયી

C પ્રશ્નવ્માકયણ સિૂ વટીક  ટી. શભેચદં્રવલ. ; વ.ં ભયમવુન વન્દ્ભવત જ્ઞાનીઠ - અગયા PSH KAS C-2365

C પ્રશ્નોત્તય ષુ્ભારા  રે. શવંવલ. જૈન અત્ભાનદં વબા D HIR B-1485

C પ્રશ્નોત્તય ભોશનભાા  વગં્રા. ધભવસરૂય ; વ.ં સમૂોદમસરૂય ધભવ કૃા ટ્રસ્ટ ડબોઆ G પ્રશ્નોત્તયીDAD C-1892

C પ્રશ્નોત્તય વગં્રશ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ગાડંારાર ભાનચદં G JAY C-2918

A પ્રશ્નોત્તય વાધવળતક  રે. ક્ષભાકલ્માણ ગચણ ; વ.ં વલચક્ષણાશ્રીજી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNH GHN A-496

C પ્રશ્નોત્તય  રે. ફૃવલ. ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતH GHN C-618

C પ્રશ્નોત્તયી  રે. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા G DAD C-1186

N પ્રવગં અંજન  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG VSN N-693

D પ્રવગં કલ્રતા  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG BYC D-450

D પ્રવગં રકયણ  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતH HIR C-2234

D પ્રવગં ધાયા  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG KAS D-1286

D પ્રવગં નલનીત  રે. મવુનચદં્રવલ. ઓભકાય વારશત્મ વનવધ G MLD D-374

D પ્રવગં રયભર  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG KAS D-269

D પ્રવગં પ્રબા  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG GOR D-222

D પ્રવગં પ્રલાશ  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD D-1234

D પ્રવગં ચફિંદુ  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતH KAS D-1287

D પ્રવગં માિા  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG KAS D-639

D પ્રવગં યંગ  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG MUL C-810

C પ્રવગં વલરાવ  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG કથા/લાતાવDAD C-1039

D પ્રવગં વળખય  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ G DAD D-402

D પ્રવગં વરયતા  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG GOR D-2351

D પ્રવગં વાગય  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ G DAD D-1105

D પ્રવગં વવદ્ધદ્ધ  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતH GHN D-884

D પ્રવગં સધુા  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) વલજમબદ્ર ચેયીટેફર ટ્રસ્ટ G DAD D-403

D પ્રવગં સલુાવ  રે. મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG KAS D-868
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D પ્રવગંના યંગતયંગ  રે. ણૂવચદં્રસરૂય (R) વસં્કૃવત પ્રકાળન G KAS D-706

B પ્રસ્તાલના વમચુ્ચમ  વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG HIR A-168

D પ્રાકૃત ધાતકુોળ - ળબ્દકોળ +  વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PSG

D પ્રાકૃત ફૃાલરી  રે. કસ્તયુસરૂય બદ્રકંય પ્રકાળન P DAD D-808

D પ્રાકૃત વલજ્ઞાન ાઠભારા - ભાગવદવળિકા  રે. કસ્તયુસરૂય ; વ.ં વોભચદં્રસરૂય સયેુન્દ્દ્રનગય જૈન રે્શ્.મ.ૂતાગચ્છ વઘંPSG HIR C-68

C પ્રાકૃત વલજ્ઞાન વકેં્ષ  રે. કસ્તયુસરૂય ; વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ નેવભ વલજ્ઞાન કસ્તયુસરૂય જ્ઞાન ભરંદયP DAD C-1876

C પ્રાકૃત વલળે નાભ - રયચમાત્ભક કોળ *  ૧(-ન)રે. ભોશનરાર ભશતેા ; રે. કે. ઊબ ; ન.ુ નગીન જી. 

ળાશ ; વ.ં વોભચદં્રસરૂય
૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટPG

DAD C-2028

C પ્રાકૃત વલળે નાભ - રયચમાત્ભક કોળ *  ૨(-શ) રે. ભોશનરાર ભશતેા ; રે. કે. ઊબ ; ન.ુ નગીન જી. 

ળાશ ; વ.ં વોભચદં્રસરૂય
૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટPG

DAD C-2029

D પ્રાકૃત વ્માકયણ +  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન S DAD D-877

D પ્રાકૃત ળબ્દ ફૃભારા (વચંક્ષતત)  રે. ચદં્રોદમસરૂય નેવભ વલજ્ઞાન કસ્તયુસરૂય જ્ઞાન ભરંદયP MSN D-151

D પ્રાકૃત ળબ્દ ફૃાલરી  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં પ્રતાસરૂય ; વ.ં લજ્રવેનવલ. 

(.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન PS

DAD D-872

C પ્રાચીન શવદ્ ચબેક ભશાજૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2375

A પ્રાચીન જૈન રેખ વગં્રશ  ૧ રે. જજનવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNG VSN N-1534

C પ્રાચીન પ્રવતભા રેખ વગં્રશ  વ.ં જમતંવલ. ; વ.ં વોભચદં્રસરૂય નેવભ વલજ્ઞાન કસ્તયુસરૂય જ્ઞાન ભરંદયG DAD C-1489

B પ્રાચીન રેખ વગં્રશ  ૧ વ.ં ધભવસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/મળોવલજમ જૈન ગ્રથંભારાSG GHN B-1409

D પ્રાચીન રે્શ્તાફંય લાવચીન રદગફંય  રે. વલદ્યાવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શવચદં્ર ભયુાબાઆG DAD D-270

C પ્રાભાણ્મલાદ વટીક (ચચિંતાભણી. પ્રબા, દીવધતી)  રે. ગદાધય બટ્ટાચામવ ; ટી. યાજનાયામણ શતુર ળાયદા પ્રકાળન S ન્દ્મામ HIR B-1285

B પ્રાવાદ ભડંન વાથવ *  રે. ભડંન ભિંી ; ન.ુ બગલાનદાવ જૈન શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ફી. એવ. ળભાવSG

D વપ્રમકંય નૃ કથા  રે. જજનસયૂ ગચણ ; વ.ં શીયારાર કારડમા જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા S

C પ્રીત રકમે દુખ શોમ *  રે. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG

D પ્રીતભ કેયો થં વનયાો  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-205

C પ્રપૂયીડીંગ કેલી યીતે થામ છે ?  રે. જજતેન્દ્દ્ર દેવાઇ ક્ષય મદુ્રા ટ્રસ્ટ G BYC C-1992

C પે્રઝન્દ્ટ રપરોવોપી  રે. ભશને્દ્દ્ર ળાશ ભશને્દ્દ્રબાઆ ી. ળાશ G DAD C-2601

C પે્રભસરૂય જીલન ચરયિ વચંક્ષતત *  રે. શભેચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G MUL B-1565

C પે્રભસરૂય જીલન દવણ  રે. પે્રભસરૂય વળષ્મગણ ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG BYC CG-13

A પે્રભસરૂયદાદા  રે. ભરમકીવતિવલ. ચખર બાયતીમ સ્લાધ્મામ ીઠG ચરયિ HIR X-351

C પે્રભસરૂયર્શ્યા:  રે. શભેચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S KAS C-1086
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C ફચ્ચોં કા અત્ભવલજ્ઞાન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન H GHN C-1903

C ફચ્ચોં કા કભવવલજ્ઞાન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન H GHN C-1904

C ફચ્ચોં કા ધભવવલજ્ઞાન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન H GHN C-1902

C ફચ્ચોંકા જીલન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન H BYC C-548--A

C ફચ્ચોંકી ચચિંતન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન H BYC C-548

C ફચ્ચોંકી સલુાવ  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન H BYC C-547

C ફિીળીના વથલાયે કલ્માણની ગથાયે +  ૧(૧-૨) રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC C-533

C ફિીળીના વથલાયે કલ્માણની ગથાયે +  ૨(૩-૪) રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1124

C ફિીળીના વથલાયે કલ્માણની ગથાયે +  ૩(૫-૬-૭)રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC C-537

C ફિીળીના વથલાયે કલ્માણની ગથાયે +  ૪(૧૦) રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1765

C ફિીળીના વથલાયે કલ્માણની ગથાયે +  ૫(૮,૯,૧૧)રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1766

C ફિીળીના વથલાયે કલ્માણની ગથાયે +  ૬(૧૨-૧૩)રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-2064

C ફિીળીના વથલાયે કલ્માણની ગથાયે +  ૭(૧૪-૧૭)રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MPN C-1147

C ફિીળીના વથલાયે કલ્માણની ગથાયે +  ૮(૧૮-૧૯)રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL B-2623

C ફહુયત્ના લસુધંયા ૧,૨,૩,૪રે. ભશોદમવાગયજી કસ્તયુ પ્રકાળન ટ્રસ્ટ H MUL B-838

C ફહુયાષ્ટ્રીમ કંનીઓ કા વરી ચશયેા  રે. યાજીલ દીચક્ષત સ્લદેળી પ્રકાળન H GOR C-4569

C ફહુયાષ્ટ્રીમ કંનીઓ દ્વાયા બાયત કી લ ૂટં  રે. યાજીલ દીચક્ષત H GOR C-4570

A ફધં વલધાન ભશાગ્રથં પ્રળક્સ્ત વટીક, વાનલુાદ  રે. જમસુદંયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPSG DAD A-258

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત વધકાય ૨)  ટી. ક્ષમવલ. ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-825

B ફધંવલશાણ ંવટીક (મૂપ્રકૃવત)  ટી. ગણુયત્નસરૂય ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત ક્સ્થવતફધં)  ટી. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત વધકાય ૩)  ટી. જમઘોસરૂય ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-826

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત પ્રદેળફધં)  ૧ ટી. જમઘોસરૂય ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-827

B ફધંવલશાણ ંવટીક (મૂપ્રકૃવત યવફધં)  ટી. જમળેખયસરૂય (B) ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-822

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત યવફધં)  ૧ ટી. જજતેન્દ્દ્રસરૂય ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-829

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત યવફધં)  ૨ ટી. જજતેન્દ્દ્રસરૂય ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-830

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત પ્રદેળફધં)  ૨ ટી. મવુનચદં્રવલ. ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-828

B ફધંવલશાણ ંવટીક (મૂપ્રકૃવત પ્રદેળફધં)  ટી. યાજળેખયસરૂય (R) ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-821

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત વધકાય ૧)  ટી. વલચક્ષણવલ. ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL A-824

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત ક્સ્થવતફધં)  ૧ રે. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS HIR A-252

B ફધંવલશાણ ંવટીક (ઈત્તયપ્રકૃવત ક્સ્થવતફધં)  ૨ રે. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS HIR A-247

B ફધંવલશાણ ંવટીક (મૂપ્રકૃવત ક્સ્થવતફધં)  ૧ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) ; વળંો. 
જબંસૂરૂય (R)

જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/NOT DEFINEDPS

MUL A-444

B ફધંવલશાણ ંવટીક (મૂપ્રકૃવત ક્સ્થવતફધં)  ૨ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) ; વળંો. 
જબંસૂરૂય (R)

જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/NOT DEFINEDPS

MUL A-448

B ફધંવલશાણ-ંમૂ પ્રકૃવત યવફધં  ૧ રે. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS
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B ફધંવલશાણ-ંમૂ પ્રકૃવત યવફધં  ૨ રે. જગચ્ચદં્રસરૂય (B) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

B ફધંળતક વચચૂણિ,વરટતણ  રે. વળલળભવસરૂય ; ચ.ૂ ચચયંતનાચામવ ; રટ. મવુનચદં્રસરૂય 
(O)

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS

C ફધંશતે ુબગં પ્રકયણ  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં ળીરચદં્રસરૂય મળોબદ્ર શબુકંય જ્ઞાનળાા G HIR B-718

D ફાજી ભશાયાજ જીલન ચરયિ +  રે. બદ્રકંયસરૂય (S) NOT DEFINED G MUL C-1493

D ફાયવાસિૂ (ઢાીમા) *  રે. જ્ઞાનવલભરસરૂય ; વ.ં પ્રળાતંલલ્રબવલ. UNKNOWN G

C ફાકોની સલુાવ  રે. બદ્રગતુતવલ. વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G KAS C-2980

C ફાકોનુ ંઅત્ભવલજ્ઞાન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G DAD C-780

C ફાકોનુ ંકભવવલજ્ઞાન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G DAD C-779

C ફાકોનુ ંચચિંતન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G

C ફાકોનુ ંજીલન *  રે. ધભવગતુતવલ. G HIR B-1542

C ફાકોનુ ંધભવવલજ્ઞાન  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G GHN C-1901

A ફાદીક્ષા - વન્દ્ભાગવ વલળેાકં  વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G MUL AX-266

A ફાદીક્ષા ભીભાવંા  વ.ં વજંમ લોયા ; પે્ર. શભેભૂણસરૂય જજનલાણી પ્રચાયક ટ્રસ્ટ G DAD A-204

A ફાદીક્ષાને યાજભાન્દ્મતા  રે. UNKNOWN ળાવંત કનક શ્રભણોાવક ટ્રસ્ટG
D ફાદીક્ષાનો જમ  રે. ઈદમલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G MLD D-1413

C ચફછુયત જામે પ્રાણ  રે. મળોવલ.સરૂય કે. ી.વઘંલી રયલાય ચેયી. ટ્રસ્ટG MUL B-1057

B ફીકાનેય જૈન રેખ વગં્રશ  રે. ગયચદં નાશટા શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/નાશટા બ્રધવવU GHN B-493

D ફીજ તથા ષ્ટભી અયાધના વગં્રશ  રે. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MSN D-73

C બજુ્ઝ બજુ્ઝ ચડંકોવવઅ  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G DAD C-1133

C બદુ્ધદ્ધનુ ંફહુભાન  રે. NOT DEFINED વભરકત યલુક ભડં G

C બદુ્ધદ્ધનુ ંવન્દ્ભાન  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. વભરકત યલુક ભડં G DAD C-1905

C બદુ્ધદ્ધનુ ંવન્દ્ભાન (ઈત્તયિ)  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. વભરકત યલુક ભડં G HIR B-2517

C બદુ્ધદ્ધનુ ંવન્દ્ભાન (પ્રશ્નિ)  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. વભરકત યલુક ભડં G HIR B-2516

C બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય સ્ભાયક ગ્રથં  G HIR B-1421

D બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂયજી ચરયિ  રે. ઊદ્ધદ્ધવાગયસરૂય વાણદં વાગયગચ્છ જૈન ઈાશ્રમG MUL C-1763

B બશૃત ્કે્ષિવભાવ વવલલેચન  ૧(જબંદૂ્વી)રે. જજનબદ્રગચણ ; ન.ુ વનત્માનદંસરૂય ® ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન PG ભગૂો
DAD B-981

B બશૃત ્કે્ષિવભાવ વવલલેચન  ૨ રે. જજનબદ્રગચણ ; ન.ુ વનત્માનદંસરૂય ® ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન PG ભગૂો
MUL A-188

B બશૃત ્વગં્રશણી ટીકાનલુાદ  રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ન.ુ કંુલયજી 
અણદંજી

જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા PG ભગૂો
MUL A-180

C બશૃત ્વગં્રશણી (મિંોદ્ધાય)  વ.ં જેઠારાર શ. ળાસ્ત્રી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાG

N બશૃત્કલ્ બાષ્મ બાાતંય  ૧ ન.ુ અગભ ભનીી મવુન વલર્શ્બાયતી,રાડન ૂ H VSN N-63

N બશૃત્કલ્ બાષ્મ બાાતંય  ૨ ન.ુ દુરશયાજ વલર્શ્બાયતી,રાડન ૂ H

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017



અભ્યાસ માટે આવશ્યક પસુ્તકોની સચૂિ 92

Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

B બશૃત્કલ્ સિૂ વટીક  ૧(ીરઠકા)વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. 
ભરમચગરયસરૂય ; ટી. કે્ષભકીવતિ ; વ.ં ચતયુવલજમજી

અત્ભાનદં જૈન વબા PS અગભ
DAD B-67

B બશૃત્કલ્ સિૂ વટીક  ૨(૧) વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. 
ભરમચગરયસરૂય ; ટી. કે્ષભકીવતિ ; વ.ં ચતયુવલજમજી

અત્ભાનદં જૈન વબા PS અગભ
DAD B-70

B બશૃત્કલ્ સિૂ વટીક  ૩(૧) વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. 
ભરમચગરયસરૂય ; ટી. કે્ષભકીવતિ ; વ.ં ચતયુવલજમજી

અત્ભાનદં જૈન વબા PS અગભ
DAD B-69

B બશૃત્કલ્ સિૂ વટીક  ૪(૨-૩) વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. 
ભરમચગરયસરૂય ; ટી. કે્ષભકીવતિ ; વ.ં ચતયુવલજમજી

અત્ભાનદં જૈન વબા PS અગભ
DAD B-64

B બશૃત્કલ્ સિૂ વટીક  ૫(૪-૫) વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. 
ભરમચગરયસરૂય ; ટી. કે્ષભકીવતિ ; વ.ં ચતયુવલજમજી

અત્ભાનદં જૈન વબા PS અગભ
DAD B-90

B બશૃત્કલ્ સિૂ વટીક  ૬(૬) વન. બદ્રફાહુસ્લાભી ; બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. 
ભરમચગરયસરૂય ; ટી. કે્ષભકીવતિ ; વ.ં ચતયુવલજમજી

અત્ભાનદં જૈન વબા PS અગભ
DAD B-85

B બશૃત્કલ્સિૂ  ૧(ીઠીકા)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. વઘંદાવ ગચણ ; વ.ં ળીરચદં્રસરૂય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ S

GHN B-1281

B બશૃદ્ દ્રવ્મ વગં્રશ વટીક, વાનલુાદ +  રે. નેવભચદં્ર ; ટી. બ્રહ્મદેલ ; ન.ુ વ્રજરાર ળાશ ભોશનરાર ભગનરાર તયુખીમા ટ્રસ્ટPSG

C બશૃદ્ ધાયણામિં  વ.ં જ્ઞાનવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ચારયિ સ્ભાયક વીયીઝG

A બશૃદ્ વળલ્ળાસ્ત્ર  ૧ વ.ં જગન્નાથ અંફાયાભ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNG GHN A-387

A બશૃદ્ વળલ્ળાસ્ત્ર  ૨ વ.ં જગન્નાથ અંફાયાભ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNG GHN A-388

A બશૃદ્ વળલ્ળાસ્ત્ર  ૩ વ.ં જગન્નાથ અંફાયાભ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNG GHN A-389

N બશૃદ્ વસં્કૃત રશન્દ્દી ળબ્દકોળ *  ૧ રે. ઈદમચદં જૈન ન્દ્ય ુબાયતીમ બકુ કોો SH VSN N-2219

N બશૃદ્ વસં્કૃત રશન્દ્દી ળબ્દકોળ *  ૨ રે. ઈદમચદં જૈન ન્દ્ય ુબાયતીમ બકુ કોો SH VSN N-2220

N બશૃદ્ વસં્કૃત રશન્દ્દી ળબ્દકોળ *  ૩ રે. ઈદમચદં જૈન ન્દ્ય ુબાયતીમ બકુ કોો SH VSN N-2221

B બશૃદ્ગચ્છ કા આવતશાવ  રે. વળલપ્રવાદ વતલાયી ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતH DAD B-1178

B બશૃદ્ગચ્છીમ રેખ વમચુ્ચમ  રે. વળલપ્રવાદ વતલાયી ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતS DAD B-1200

C બશૃન્નન્દ્દાલતવ જૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2362

C ફે વતવથ વાચી છે એવુ ંસ્લતનભા ંણ ન ફોરવુ ં
જોઆએ

 ળાસ્ત્ર વાેક્ષ લવવતવથ અયાધક ભડંG

KAS C-2590

D ફે પ્રવતક્રભણ સિૂ (ગજુયાતી-અંગે્રજી)  વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતGE KAS D-633

D ફે પ્રવતક્રભણ સિૂ (રશન્દ્દી-અંગે્રજી)  વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતHE KAS D-634

B ફે પ્રવતક્રભણ સિૂ વાથવ  વ.ં વલભરફોવધવલ. શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ PSG HIR B-356

C ફે પ્રવતક્રભણ વાથવ  જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPG

D બ્રહ્મ વત્મ ંબોગ વભથ્મા  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં કલ્યત્નવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL C-1912

C બ્રહ્મચમવ - વભાવધ +  વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટPSG BYC C-546

D બ્રહ્મચમવના તેજ રીવોટા  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL C-1690
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B બતતરયજ્ઞા મન્ના વટીક, વાલચરૂય  રે. લીયબદ્ર ગચણ ; ટી. ગણુયત્નસરૂય (પ્રા) ; ટી. 
અમવયચક્ષતવલ. (B) ; વળંો. યત્નફોવધવલ.

પે્રભસરૂય વસં્કૃત ાઠળાા PS

DAD B-1381

D બતતાભય ધ્માન વાધના  રે. ફૃણવલ. ભશાલીય રયવચવ પાઈન્દ્ડેળન G MSN D-280

C બતતાભય ભશાજૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2385

B બતતાભય સ્તોિ વટીક +  રે. ભાનતુગંાચામવ (પ્રા) ; ટી. ગણુાકયસરૂય ; ટી. 
ભેઘવલજમ ગચણ ; વ.ં કનકકુળર ગચણ ; વ.ં શીયારાર 
કારડમા

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડS સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુત

DAD B-478

D બતતાભય સ્તોિ વટીક, વાનલુાદ  રે. ભાનતુગંાચામવ (પ્રા) ; ટી. વવદ્ધદ્ધચદં્ર ઈા. ; વ.ં 

ધભવવતરકવલ.

શલદ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં SG

KAS D-1008

X બગલતી સિૂ છામા વાથવ *  ૧(૧-૨) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ ફેચયદાવ 
જીલયાજ દોળી

દાદય અયાધના બલન જૈન ોધળાા/જજનાગભ પ્રકાળનPSD અગભ-દ્રવ્માનમુોગ
MUL Z-12

X બગલતી સિૂ છામા વાથવ *  ૨(૩-૬) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ ફેચયદાવ 
જીલયાજ દોળી

દાદય અયાધના બલન જૈન ોધળાા/જજનાગભ પ્રકાળનPSD અગભ-દ્રવ્માનમુોગ
MUL Z-13

A બગલતી સિૂ વટીક, વાનલુાદ *  ૧(૧-૨) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ ફેચયદાવ 
જીલયાજ દોળી ; વ.ં કુરચદં્રસરૂય (B)

બાઇંદય ાર્શ્વ પે્રભ જૈન વઘંPSG અગભ
DAD X-9

A બગલતી સિૂ વટીક, વાનલુાદ *  ૨(૩-૬) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ ફેચયદાવ 
જીલયાજ દોળી ; વ.ં કુરચદં્રસરૂય (B)

બાઇંદય ાર્શ્વ પે્રભ જૈન વઘંPSG અગભ
DAD X-10

A બગલતી સિૂ વટીક, વાનલુાદ *  ૩(૭-૧૫)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ ફેચયદાવ 
જીલયાજ દોળી ; વ.ં કુરચદં્રસરૂય (B)

બાઇંદય ાર્શ્વ પે્રભ જૈન વઘંPSG અગભ
DAD X-11

A બગલતી સિૂ વટીક, વાનલુાદ *  ૪(૧૬-૪૧)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ ફેચયદાવ 
જીલયાજ દોળી ; વ.ં કુરચદં્રસરૂય (B)

બાઇંદય ાર્શ્વ પે્રભ જૈન વઘંPSG અગભ
DAD X-12

A બગલતી સિૂ વાથવ *  ૩(૭-૧૫)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

બગલાનદાવ શયખચદં
દાદય અયાધના બલન જૈન ોધળાા/જજનાગભ પ્રકાળનPD અગભ

DAD A-269

A બગલતી સિૂ વાથવ *  ૪(૧૬-૪૧)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

બગલાનદાવ શયખચદં
દાદય અયાધના બલન જૈન ોધળાા/જજનાગભ પ્રકાળનPD અગભ

DAD A-270

A બગલતી સિૂ વાથવ *  ૧(૧-૨) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

બગલાનદાવ શયખચદં
PG અગભ

A બગલતી સિૂ વાથવ *  ૨(૩-૬) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

બગલાનદાવ શયખચદં
PG અગભ

B બગલતી સિૂ વ્માખ્માન *  વ્મા. ધભવસરૂય ; વ.ં સમૂોદમસરૂય ધભવ કૃા ટ્રસ્ટ ડબોઆ G દ્રવ્માનમુોગDAD B-475

C બગલતી સિૂ વ્માખ્માન *  ૧ વ્મા. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-972

B બગલતી સિૂ ચચૂણિ *  વ.ં ફૃેન્દ્દ્ર ગાયીમા રારબાઆ દરતબાઆ S GHN B-488

B બગલદ્ ગીતા વટીક  રે. દ્વાયકાધીળ ; ટી. લાસદેુલ ળભાવ ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SG MLJ B-586

X બગલદ્ ગોભડંર  ૧(-અં)રે. બગલતવવિંશજી પ્રવલણ પ્રકાળન G HIR Z-4

X બગલદ્ ગોભડંર  ૨(અ-અૌં)રે. બગલતવવિંશજી પ્રવલણ પ્રકાળન G HIR Z-86

X બગલદ્ ગોભડંર  ૩(ક-ઙ) રે. બગલતવવિંશજી પ્રવલણ પ્રકાળન G HIR Z-5
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X બગલદ્ ગોભડંર  ૪(ચ-તા)ંરે. બગલતવવિંશજી પ્રવલણ પ્રકાળન G HIR Z-6

X બગલદ્ ગોભડંર  ૫(વત-વન)રે. બગલતવવિંશજી પ્રવલણ પ્રકાળન G HIR Z-7

X બગલદ્ ગોભડંર  ૬(ની-પ)રે. બગલતવવિંશજી પ્રવલણ પ્રકાળન G HIR Z-85

X બગલદ્ ગોભડંર  ૭(ફ-ભા)રે. બગલતવવિંશજી પ્રવલણ પ્રકાળન G HIR Z-9

X બગલદ્ ગોભડંર  ૮(ભા-ંલ)રે. બગલતવવિંશજી પ્રવલણ પ્રકાળન G HIR Z-8

X બગલદ્ ગોભડંર  ૯(ળ-)રે. બગલતવવિંશજી પ્રવલણ પ્રકાળન G HIR Z-84

B બગલાન ાર્શ્વનાથ કી યંયા કા આવતશાવ  ૧ રે. જ્ઞાનસુદંયજી યત્ન પ્રબાકય ષુ્ભારા H SNZ B-292

D બગલાન ભશાલીયનુ ંઔધગ્રશણ  રે. ન્દ્મામવલ. શભે વસં્કાય વળક્ષણ વનવધ G MSN D-77

X બગલાન શ્રી ભશાલીય (૩૫ ચચિવંટૂ)  રે. મળોદેલસરૂય જૈન ચચિ કરા વનદળવન GHE MPN L-2

X બગલાન શ્રી ભશાલીય (૪૮ ચચિવંટૂ)  રે. મળોદેલસરૂય જૈન વસં્કૃવત કરા કેંદ્ર GHE MPN L-1

C બગલાને બાખ્મા બાવલના રેખ *  રે. યાભચદં્રસરૂય ; વ.ં કીવતિમળસરૂય યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતG DAD C-1405

C બદ્રફાહુ વરંશતા  ન.ુ નેવભચદં્ર ળાસ્ત્રી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ H MPN C-1474

C બદ્રકંય જજનગણુ સ્તલન ભજંયી  વકં. જજનપ્રબસરૂય ; વ.ં યગુપ્રબવલ. બદ્રકંય-જજન પ્રકાળન G સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુતMPN C-2068

A બદ્રકંયવલજમજી (.ં) ચરયિ *  રે. યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H GOR A-5

N બદ્રકંયવલજમજીના વાવંનધ્મની રદવ્મ ો  રે. ફાબબુાઆ કડીલાા ફાબબુાઆ કડીલાા ચેરય. ટ્રસ્ટG
A બદ્રકંયસરૂય સ્મવૃત ગ્રથં *  રે. નયયત્નસરૂય G HIR X-176

B બયત ફાહુફરી ભશાકાવ્મ વાથવ  રે. ણુ્મકુળ ગચણ ; ન.ુ સરુોચનાશ્રીજી વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન SG ચરયિ DAD B-638

C બયતેર્શ્ય ફાહુફરી વવૃત્ત બાાતંય  ૧ રે. શબુળીર ગચણ ; ન.ુ ભોતીચદં ઓધલજી જૈન વલદ્યાળાા G ચરયિ MLD C-379

C બયતેર્શ્ય ફાહુફરી વવૃત્ત બાાતંય  ૨ રે. શબુળીર ગચણ ; ન.ુ ભોતીચદં ઓધલજી જૈન વલદ્યાળાા G ચરયિ SNZ C-584

D બલ અરોચના  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD D-569

B બલબાલના વાલચરૂય  રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; લ. જ્ઞાત ; વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ. શ્રતુબલન વળંોધન કેંદ્ર PS ઈદેળ
HIR B-884

B બલબાલના વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ 

સભુવતળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG ઈદેળ
DAD B-431

B બલબાલના વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ 

સભુવતળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG ઈદેળ
DAD B-433

B બલક્સ્થવત વટીક (પે્રભપ્રબા વવૃત્ત)  ૧ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS BYC B-296--A

B બલક્સ્થવત વટીક (પે્રભપ્રબા વવૃત્ત)  ૨ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS BYC B-297--B

B બલક્સ્થવત વટીક (પે્રભપ્રબા વવૃત્ત)  ૩ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL AX-276

B બવલષ્મદત્ત કથા  રે. ધનાર કવલ ; વ.ં વાડંેવયા લડોદયા જૈન વઘં - લડોદયા P HIR A-880

C બવ્મ બાા ભાત ૃબાા  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G GHN C-2511

C બાયત કા ઇવતશાવ (૧૭૦૭-૧૮૫૭)  રે. રક્ષ્ભી સબુ્રભણ્મન UNKNOWN H આવતશાવSIO C-1155

B બાયત કા ઇવતશાવ (૧૫૨૬-૧૯૪૭)  રે. વલવન ચફશાયી વવિંશા જ્ઞાનદા પ્રકાળન H આવતશાવGOR B-1137

N બાયત કી જૈન ગપુાએં  રે. શરયશયવવિંશ ાર્શ્વનાથ વલદ્યાીઠ લાયાણવીH VSN N-2350

D બાયતનુ ંફધંાયણ - અમખુની વભીક્ષા  રે. અય. કે. જોળી વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G MUL C-1827

B બાયતનુ ંવવંલધાન  રે. વલરુ અય. દેવાઆ રશયેન બોગીરાર ળાશ - ભદાલાદG BYC B-948
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C બાયતભા ંઅંગે્રજી યાજ્મ બાાતંય  ૧ રે. સુદંયરાર રંડત ; ન.ુ બાસ્કયયાલ વલદ્વાવં શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ચતભુુવજ વલઠરદાવ જવાણીG MUL B-2726

C બાયતભા ંઅંગે્રજી યાજ્મ બાાતંય  ૨ રે. સુદંયરાર રંડત ; ન.ુ બાસ્કયયાલ વલદ્વાવં શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ચતભુુવજ વલઠરદાવ જવાણીG MUL B-2727

C બાયતભા ંભાવંાશાય પ્રચાયની બેદી રશરચાર  રે. લેણીળકંય મ.ુ લાસુ કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G GHN C-1734

B બાયતીમ જૈન શ્રભણ વસં્કૃવત ને રેખન કા *  રે. ણુ્મવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/યાજકોટ જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂતા વઘંG

C બાયતીમ તત્ત્લજ્ઞાન વટીક, વાનલુાદ *  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ નગીન 
જી. ળાશ

૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટSG

DAD C-1967

B બાયતીમ પ્રાચીન ચરવભારા  રે. ગૌયીળકંય ઓઝા શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/મનુ્દ્વીયાભ ભનોશયરાર - રદલ્શીH

C બાયતીમ વવંલધાન દ્વાયા યતુત વલચબન્ન ધાયાઓ ભેં 
શલુધ ફધંી કા અદળવ વનણવમ

 રે. વી.કે.ચતલેુદી વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ H

BYC C-579--A

C બાયતીમ વસં્કૃવતનો અત્ભા *  રે. કુભાયા દેવાઆ લલ્ડવ જૈન કોન્દ્પેડયેળન G DAD C-1393

C બાયતીમ સ્લતિંતા આંદોરન ભેં ઈત્તય પ્રદેળ જૈન 
વભાજ કા મોગદાન

 રે. વભત જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ H

MPN C-1467

D બાલ શ્રભણ  રે. જ્ઞાત રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G

D બાલ શ્રાલકના રક્ષણ *  રે. જમઘોસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL D-318

C બાલધભવ  ૧(પ્રચણધાન)રે. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા G BYC C-566

C બાલધભવ  ૨(પ્રવવૃત્ત, વલઘ્નજમ, વવદ્ધદ્ધ, વલવનમોગ)રે. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા G

C બાલના બલનાવળની  રે. ફૃણવલ. લીયારમમ્ G

A બાા યશસ્મ વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSH

DAD A-196

C બાષ્મિમમ ્વાથવ +  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPG પ્રકયણ DAD C-1372

D બાષ્મિમમ ્વવલલેચન +  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. ક ૂવયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPG MUL C-484

C બાષ્મિમમ ્વાથવ +  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PG DAD C-560

B ભલુન દીક  રે. દ્મપ્રબસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/લેંકટેળ પે્રવSH MPN A-310

C ભલુનબાનલીમ ભશાકાવ્મભ  રે. કલ્માણફોવધસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG BYC C-556--A

C ભલુનબાન ુએક વોનેયી ાનું  વ.ં જમસુદંયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC CG-32

B ભલુનબાન ુકેલરી ચરયિ  રે. આન્દ્દ્રશવં ગચણ ; વ.ં યભચણકવલ. એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ P BYC B-292

A ભલુનબાનનુા જલાાં  વ.ં જમસુદંયસરૂય ; વ.ં મકુ્તતલલ્રબવલ. ભલુનબાનસુરૂય સ્મવૃતગ્રથં પ્રકાળન વવભવતG DAD A-143

A ભલુનબાનસુરૂય ચચિકથા  રે. તીથવફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S DAD A-262

C ભલુનસુદંયી કથા (કથાખડં) *  રે. વવિંશસરૂય ; વ.ં ળીરચદં્રસરૂય પ્રાકૃત જૈન વલદ્યા વલકાવ પંડ P GHN C-2108

C ભકંૂભા ંભ્રભણ  રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; રે. મવુનચદં્રસરૂય (K) ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાG DAD C-1219

B બૈયલ દ્માલતી કલ્ વાથવ, વચચિ  રે. ભપ્લ્રેણસરૂય ; ન.ુ વાયાબાઆ ભણીરાર નલાફ વાયાબાઆ ભચણરાર નલાફ SG

IRL N-6702

C બોજપ્રફધં બાાતંય  રે. યત્નભરંદય ગચણ ; વ.ં દ્મફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાG ચરયિ DAD C-1086

C બોવભમાજી દેલ ભશાજૂન એલ ંશલન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2394

A બૌગોચરક કોળ  ૧ રે. ડાહ્યાબાઇ ીતાફંયદાવ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ગજુયાત લનાવક્યરુય વોવામટીG

A બૌગોચરક કોળ  ૨ રે. ડાહ્યાબાઇ ીતાફંયદાવ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ગજુયાત લનાવક્યરુય વોવામટીG
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B ભદનયેખા અખ્માવમકા વરટતણ  રે. જજનવમદુ્રસરૂય ; રટ. જ્ઞાત ; રટ. ફેચયદાવ જીલયાજ 
દોળી

એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ S કથા/લાતાવ
MUL A-660

C ભધ્મકારીન બાયત કા આવતશાવ  ૧ રે. કૈરાવ ખન્ના જુ વન બ્બ્રવળિંગ H GHN C-2475

C ભધ્મકારીન બાયત કા આવતશાવ  ૨ રે. કૈરાવ ખન્ના જુ વન બ્બ્રવળિંગ H GHN C-2476

B ભન:ક્સ્થયીકયણ પ્રકયણ વટીક +  રે. ભશને્દ્દ્રવવિંશસરૂય ; ટી. ભશને્દ્દ્રવવિંશસરૂય ; વ.ં 

લૈયાગ્મયવતવલ.

શ્રતુબલન વળંોધન કેંદ્ર PS

HIR A-819

C ભનના દયદ, ભનની દલા  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં હૃદમલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC C-644

C ભનનો ભેરડતરેઆભ  રે. ઈદમલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G DAD C-1129

B ભન્દ્શ જજણાણ ંઅણ ંવટીક  ટી. યાજભાચણક્ય ગચણ ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS DAD B-1090

C ભરમસુદંયી ચરયિ બાાતંય  રે. જમવતરકસરૂય રપ્બ્ધસયૂીર્શ્યજી જૈન ગ્રથંભાાS SUR P-1764

C ભરમસુદંયી ચરયિ બાાતંય  રે. જમવતરકસરૂય ; ન.ુ કેવયસયૂી કેળયચદં્રસરૂય પાઈન્દ્ડેળન ચગરયવલશાય ટ્રસ્ટG BYC C-641

C ભપ્લ્રનાથ ચરયિ  રે. વલનમચદં્રસરૂય ; વળંો. શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવ શવચદં્ર ભયુાબાઆ S

BYC C-622

C ભશાદેલ ફિીળી  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ળીરચદં્રસરૂય શભે વસં્કાય વળક્ષણ વનવધ SG GOR C-558

C ભશાવનળીથ સિૂ વરટતણ  રટ. કુરચદં્રસરૂય (B) ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ P અગભ DAD C-567

A ભશાફધંો વાનલુાદ  ૨(ક્સ્થવતફધં)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ન.ુ ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PH MUL AX-143

A ભશાફધંો વાનલુાદ  ૩(ક્સ્થવતફધં)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ન.ુ ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PH MUL AX-144

A ભશાફધંો વાનલુાદ  ૪(નબુાગફધં)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ન.ુ ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PH MUL AX-145

A ભશાફધંો વાનલુાદ  ૫(નબુાગફધં)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ન.ુ ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PH MUL AX-146

A ભશાફધંો વાનલુાદ  ૬(પ્રદેળફધં)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ન.ુ ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PH MUL AX-147

A ભશાફધંો વાનલુાદ  ૭(પ્રદેળફધં)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ન.ુ ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PH MUL AX-148

A ભશાફધંો વાનલુાદ  ૧(પ્રકૃવતફધં)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ન.ુ સભેુરુચદં્ર રદલાકય બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PH MUL AX-142

C ભશાબાયત  ૧ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-342

C ભશાબાયત  ૨ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G ઈદેળ DAD C-343

C ભશાભિંીર્શ્ય ેથડળાશ *  રે. મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ G HIR B-2558

C ભશાભિંીર્શ્ય ેથડળાશ *  રે. યત્નભડંન ગચણ ; વ.ં બાનચુદં્ર ગચણ ચખર બાયતીમ જૈન ાઠળાાH KAS C-2194

C ભશાભાત્મ  લસ્તુાર *  રે. ફલતં જાની ાર્શ્વ બ્બ્રકેળન G GHN C-2323

A ભશાભાનલ ભોતીળાશ : િુની નજયે  રે. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; રે. મવુનચદં્રસરૂય (K) ડુગંયળી કાથંડ ગારા રયલાયG DAD A-381

D ભશામોગી અનદંઘન *  રે. લવતંરાર કાવંતરાર ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG JAY D-492

D ભશાયાજા ખાયલેર  રે. ણૂવચદં્રસરૂય (R) ચં પ્રસ્થાન ણુ્મ સ્મવૃત પ્રકાળનG KAS D-877

C ભશાયોગી ફન્દ્મા ભશામોગી-રયશતંવવદ્ધસરૂય *  રે. શારદિકયત્નવલ. લણુાલા ભગંર ભલુન G ચરયિ DAD C-949

C ભશારક્ષ્ભી જૂન તથા શલન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2402

B ભશાલીય ચરયમ ંછામા વાથવ  ૧ રે. ગણુચદં્ર ગચણ ; છા. વનભવરમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG ચરયિ DAD B-1192

B ભશાલીય ચરયમ ંછામા વાથવ  ૨ રે. ગણુચદં્ર ગચણ ; છા. વનભવરમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG ચરયિ DAD B-1193

B ભશાલીય ચરયમ ંછામા વાથવ  ૩ રે. ગણુચદં્ર ગચણ ; છા. વનભવરમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG ચરયિ DAD B-1194

B ભશાલીય ચરયમ ંછામા વાથવ  ૪ રે. ગણુચદં્ર ગચણ ; છા. વનભવરમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG ચરયિ DAD B-1195
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B ભશાલીય ચરયમ ંછામા વશ  રે. નેવભચદં્રસરૂય ; વળંો. ચતયુવલજમજી ; વ.ં 

ન્દ્મામયત્નવલ.

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતP ચરયિ
MUL A-942

X ભશાલીયસ્લાભી જીલન દળવન વચચિ *  રે. મળોદેલસરૂય (ધભવસ.ૂ) ; ચચ. ગોકુરદાવ કારડમા જૈન વસં્કૃવત કરા કેંદ્ર GHE ચરયિ
DAD X-38

B ભશાલીયસ્લાભી ચીવવોભો વનલાવણ ભશોત્વલ *  વ.ં યવતરાર દીચદં જૈન G MUL A-641

C ભશાલીયસ્લાભી જૂન તથા વલવલધ તીથંકય ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG

MLJ C-2372

C ભશાલીયસ્લાભી  રે. કલ્માણવલ. કલ્માણવલજમ ળાસ્ત્ર વગં્રશ વવભવતH IRL N-6300

D ભશાવતી ઊવદત્તા *  ૧ રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL C-839

D ભશાવતી ઊવદત્તા *  ૨ રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL C-840

D ભશાવતી ભદનયેખા *  રે. ભલુનબાનસુરૂય વારશત્મ પ્રકાળન વવભવત H BYC D-516

C ભશાવતી મગૃાકંરેખા  રે. ધભવગતુતવલ. પે્રભસરૂય જૈન વારશત્મ પ્રકાળન ટ્રસ્ટG BHA C-788

B ભગંરલાદ વગં્રશ +  વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન S DAD B-741

C ભડંર પ્રકયણ વટીક  રે. વલનમકુળર ગચણ ; ટી. વલનમકુળર ગચણ ; વ.ં 

જજનેન્દ્દ્રસરૂય
શવ .ુ જૈન ગ્રથં. PS

BYC C-621

B ભિંયાજ યશસ્મ  વ.ં જજનવલ. બાયતીમ વલદ્યાબલન PS ભિં HIR A-933

C ભિં ંવવંાયં વાયં  રે. ભૂણ ળાશ ભૂણ ળાશ G BYC C-1469

A ભિંાવધયાજ સ્તોિ વાથવ  રે. લૂાવચામવ ; ન.ુ ગણુસુદંયવલ. ; ન.ુ પ્રતા ટોચરમા રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG ભિં
MSN A-65

C ભિંાવધયાજ  ૧ રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H MUL B-1326

C ભિંાવધયાજ  ૨ રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H MUL B-1131

C ભિંાવધયાજ  ૩ રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં યત્નવેનવલ. રદવ્મ વદેંળ પ્રકાળન H MUL B-1328

C ભિંીર્શ્ય લસ્તુારની વાત માચના  રે. મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ G MPN C-341

C ભિંીર્શ્ય વલભર  રે. જમચબખ્ખુ જમચબખ્ખ ુવારશત્મ ટ્રસ્ટ G GOR C-4886

C ભાચણબદ્ર  ભશાજૂન વલવધ +  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ G HIR B-1120

C ભાચણબદ્રલીય ભશાજૂન તથા શલન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2391

C ભાનલતા (Comedy & Tragedy)  રે. વપ્રમમ્ નલબાયત વારશત્મ ભરંદય G MUL B-2683

D ભાયો સ્લાધ્મામ  રે. રદવ્મયત્નવલ. શ્રભણ વેલા રયલાય,મુફંઇ PS DAD D-908

C ભાગવ રયશદુ્ધદ્ધ પ્રકયણ છામા વશ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા PS DAD C-1225

B ભાગવ રયશદુ્ધદ્ધ વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. કુરચદં્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S અચાય DAD B-743

B ભાગવણાદ્વાય વટીક (પે્રભપ્રબા)  રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાS BYC B-305--D

C ભાવંાશાય ભીભાવંા  રે. લેણીળકંય મ.ુ લાસુ કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G

C ભાવંાશાય, વિભી વસં્કૃવતનો ચબળા  રે. લેણીળકંય મ.ુ લાસુ કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G BYC C-648

D વભચ્છાવભ દુક્કડમ્  રે. બમળેખયસરૂય ભલુને ધભવ જમકય પ્રકાળન G MUL C-581

D મકુ્તત સ્લાધ્મામ  ૨ G HIR C-1679

D મકુ્તત સ્લાધ્મામ +  ૧ વ.ં મકુ્તતપ્રબસરૂય મકુ્તતચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથંભાાPS MUL D-26
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D મકુ્તત સ્લાધ્મામ +  ૨ વ.ં મકુ્તતપ્રબસરૂય મકુ્તતચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથંભાાPS DAD D-1090

D મકુ્તત સ્લાધ્મામ +  ૩ વ.ં મકુ્તતપ્રબસરૂય મકુ્તતચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથંભાાPS DAD D-1091

D મકુ્તત સ્લાધ્મામ +  ૪ વ.ં મકુ્તતપ્રબસરૂય મકુ્તતચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથંભાાPS MUL D-14

D મકુ્તત સ્લાધ્મામ +  ૫ વ.ં મકુ્તતપ્રબસરૂય મકુ્તતચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથંભાાPS DAD D-1093

D મકુ્તત સ્લાધ્મામ +  ૬ વ.ં મકુ્તતપ્રબસરૂય મકુ્તતચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથંભાાPS BYC D-902

D મકુ્તત સ્લાધ્મામ +  ૭ વ.ં મકુ્તતપ્રબસરૂય મકુ્તતચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથંભાાPS DAD D-1094

E મકુ્તત સ્લાધ્મામ +  ૮ વ.ં મકુ્તતપ્રબસરૂય મકુ્તતચદં્રસરૂય સ્મવૃત ગ્રથંભાાPS MLD E-89

B મકુ્તતલાદ વાનલુાદ +  રે. ગદાધય બટ્ટાચામવ ; ન.ુ લૈયાગ્મયવતવલ. શ્રતુબલન વળંોધન કેંદ્ર SG HIR A-855

C મદુ્રા વલજ્ઞાન  રે. નીરભ વઘંલી ; વ.ં મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; વ.ં 

મવુનચદં્રવલ.

G

HIR B-1011

C મવુનવત ચરયિ  રે. ચચયંતનાચામવ ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતS DAD C-1221

B મવુનસવુ્રતસ્લાભી ચરયિ  રે. ચદં્રસરૂય ; વ.ં ફૃેન્દ્દ્ર ગાયીમા એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ P MUL A-671

C મમુકુ્ષ ગીતા  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G KAS C-3543

C મશુવત્ત ચચાવ વાનલુાદ  રે. કુરચદં્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PG HIR B-2580

D મવૂતિજૂા કા પ્રાચીન ઇવતશાવ  રે. જ્ઞાનસુદંયજી જ્ઞાનસુદંય જૈન ધાવભિક સુ્તકારમH MUL C-1896

D મવૂતિભડંન પ્રશ્નોત્તય  જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ચતભુુવજ દેલળી ળાશD DAD D-265

B મરૂશદુ્ધદ્ધ પ્રકયણ ટીકાનલુાદ  ૧ રે. પ્રદ્યમુ્નસરૂય(પ્રા) ; ટી. દેલચદં્રસરૂય ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPG

BYC B-300

B મરૂશદુ્ધદ્ધ પ્રકયણ ટીકાનલુાદ  ૨ રે. પ્રદ્યમુ્નસરૂય(પ્રા) ; ટી. દેલચદં્રસરૂય ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમPG

BYC B-302

C મરૂશદુ્ધદ્ધ પ્રકયણ વવલલેચન  રે. પ્રદ્યમુ્નસરૂય(પ્રા) ; વલ. યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PG અચાય DAD C-1853

D મરૂાચાય વટીક  ૨ રે. દ્રોણાચામવ ; ટી. લસનુદંી જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત PS SNZ D-2791

B મરૂાચાય વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. લટ્ટકેયાચામવ ; ટી. લસનુદંી ; ન.ુ જ્ઞાનભવતજી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PSH MLJ B-423

B મરૂાચાય વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. લટ્ટકેયાચામવ ; ટી. લસનુદંી ; ન.ુ જ્ઞાનભવતજી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PSH MLJ B-426

C ભેઘદૂત વટીક  રે. કાચરદાવ ભશાકવલ ; ટી. ળેયાજ ળભાવ ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH IND C-51

C ભેઝયનામું  રે. જ્ઞાનસુદંયજી ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતD BYC C-630

B ભેરુ વળખય ન્દ્શલયાલે  રે. કલ્ેળ કશ્મ ઓભ ગરુુ ગૌતભ વસં્થાન G

C ભેયે લગણુ ચચત્ત ન ધયો  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1953

C ભોક્ષ તભાયી શથેીભાં  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG MUL B-2659

C ભોટો કોળ  વ.ં યવતરાર નામક ક્ષયા પ્રકાળન G KAS C-1147

B ભોશનરાર મવુનજી વલશાય ળતાબ્દી (સ્ભાયક  ગ્રથં)  વ.ં કરાફેન ળાશ ભોશનરારજી સ્ભાયક ગ્રથં પ્રકાળકG

HIR A-285

C ભોશયાજ યાજમ વાનલુાદ  ૧ રે. મળાર ભિંી ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG DAD C-1933

C ભોશયાજ યાજમ વાનલુાદ  ૨ રે. મળાર ભિંી ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG DAD C-1934

D ભૌન એકાદળી અયાધના વગં્રશ  રે. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MSN D-75
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B મવતજીત કલ્ વટીક *  રે. વોભપ્રબસરૂય ; ટી. વાધયુત્નસરૂય ; વળંો. રાબવાગય 
ગચણ ; વ.ં નમબદ્રવલ.

યભ ધભવ PS

MUL A-1494

C મવતરક્ષણ વમચુ્ચમ પ્રકયણ છામા વાથવ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG અચાય DAD C-1375

D મળોગજૂૉયી +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં ભોક્ષયવતવલ. યભદ પ્રકાળન G DAD D-119

C મળોજમ વસં્કૃત પ્રલેવળકા *  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ જૈન વારશત્મ ભરંદય - ારીતાણાSG વ્માકયણDAD C-1327

C મળોદા  વ.ં ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G HIR B-2510

D મળોવલજમ ગજૂૉય વારશત્મ વગં્રશ  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD D-821

D મળોવલજમ ચોલીળી વાથવ *  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કંુદકંુદસરૂય (P) વલવ કલ્માણકય વવભવત G સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુતMUL C-800

B મળોવલજમ ભશોાધ્મામ સ્મવૃતગ્રથં *  વ.ં મળોવલ. મવુન મળોબાયતી જૈન પ્રકાળન વવભવતG MUL A-674

A મળોવલજમજી સ્લશસ્તચરચખત કૃવત વગં્રશ  રે. મળોવલ. ભશો. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/મળોબાયતી જૈન પ્રકાળન વવભવતG

C યગુદૃષ્ટા વલજમ લલ્રબસરૂય  રે. વનત્માનદંસરૂય ® લલ્રબસરૂય સ્લગાવયોશણ ધવળતાબ્દી વભાયોશH KAS C-3347

C યગુપ્રધાન શ્રી જજનચદં્રસરૂય  રે. ગયચદં નાશટા ; વ.ં બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય G BYC CG-4

B યગુાઆ જજણદં ચરયમં *  રે. લધવભાનસરૂય ; વ.ં ફૃેન્દ્દ્ર ગાયીમા એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ P GHE N-2196

A યલુાહૃદમવમ્રાટ *  રે. હૃદમયત્નવલ. શવદ્ ધભવ પ્રબાલક ટ્રસ્ટ G ચરયિ DAD A-215

B મોગ કલ્રતા વાનલુાદ +  રે. ચગયીળ યભાનદં ; ન.ુ મગેૃન્દ્દ્રનાથ ઝા ; વ.ં 

લૈયાગ્મયવતવલ.

શ્રતુબલન વળંોધન કેંદ્ર SH ઈદેળ

C મોગ પ્રાપ્તતના ઈામો  રે. જમઘોસરૂય ; વ.ં હૃદમયત્નવલ. શવદ્ ધભવ પ્રબાલક ટ્રસ્ટ G DAD C-2596

C મોગતત્ત્લ વલલેચન વાથવ  રે. ચગયીળ યભાનદં ; ન.ુ લૈયાગ્મયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન SG DAD C-1242

B મોગદૃષ્ષ્ટ વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ ધી. ડા. ભશતેા જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

B મોગદૃષ્ષ્ટ વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD B-311

C મોગદૃષ્ષ્ટ વમચુ્ચમ વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં ળીરચદં્રસરૂય જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત S

MUL B-2084

B મોગદૃષ્ષ્ટ વમચુ્ચમ વલલેચન  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G મોગ/ધ્માત્ભDAD B-1001

B મોગદૃષ્ષ્ટ વમચુ્ચમ વલલેચન  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G મોગ/ધ્માત્ભDAD B-281

B મોગદૃષ્ષ્ટ વમચુ્ચમ વલલેચન  ૩ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં 

જજતળેખયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG મોગ/ધ્માત્ભ

DAD B-284

C મોગદૃષ્ષ્ટના ંજલાા +  ૧ રે. મકુ્તતદળવનવલ. જૈનનગય ો. શ.ે જૈન વઘં G મોગ/ધ્માત્ભDAD C-652

C મોગદૃષ્ષ્ટના ંજલાા +  ૨ રે. મકુ્તતદળવનવલ. જૈનનગય ો. શ.ે જૈન વઘં G મોગ/ધ્માત્ભDAD C-653

C મોગદૃષ્ષ્ટના ંજલાા +  ૩ રે. મકુ્તતદળવનવલ. ઓભકાયસરૂય અયાધના બલનG મોગ/ધ્માત્ભDAD C-959

C મોગદૃષ્ષ્ટની વજ્ઝામ વલલેચન *  વલ. ધી. ડા. ભશતેા જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G મોગ/ધ્માત્ભ
D મોગપ્રદી વાથવ  રે. જ્ઞાત ; વ.ં મતૃરાર કાચરદાવ દોળી જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડંSG HIR C-394

A મોગચફિંદુ વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. જ્ઞાત ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD A-56
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C મોગવલિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ 

બમળેખયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG મોગ/ધ્માત્ભ

DAD C-661

C મોગવલિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ PSG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD C-1891

A મોગવલિંવળકા વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PS

MLJ A-250

C મોગળતક વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ PSG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD B-320

D મોગળતક વાથવ +  વ.ં કરાણૂવસરૂય ભશાલીય તત્લજ્ઞાન પ્રચાયક કેન્દ્દ્રSG HIR C-1430

A મોગળાસ્ત્ર વટીક, વાનલુાદ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ 

દ્મસરૂય ; વ.ં જમાનદંવલ. (T)

ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતSH

DAD A-295

B મોગળાસ્ત્ર ટીકાનલુાદ વશ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ 

શભેવાગયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O)

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતSG

BYC B-309

D મોગવાય વલલેચન  રે. ચચયંતનાચામવ ; વલ. કરાણૂવસરૂય ભશાલીય તત્લજ્ઞાન પ્રચાયક કેન્દ્દ્રSG મોગ/ધ્માત્ભDAD D-56

C મોગવાય વવલલેચન  રે. ચચયંતનાચામવ ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ SG MPN C-1334

B મોગવાય વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. લૂાવચામવ ; ટી. યત્નફોવધવલ. ; ન.ુ યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG

MUL A-16

B મોગવાય વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. લૂાવચામવ ; ટી. યત્નફોવધવલ. ; ન.ુ યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG

MUL A-17
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D યઘલુળં વટીક  (વગવ ૧)રે. કાચરદાવ ભશાકવલ ; ટી. બ્રહ્મળકંય ળાસ્ત્રી ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S DAD D-432

D યઘલુળં વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. કાચરદાવ ભશાકવલ ; ટી. ભપ્લ્રનાથ ; ન.ુ કૃષ્ણભચણ 
વિાઠી

ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH

DAD D-1087

D યઘલુળં વટીક, વાનલુાદ  ૩ રે. કાચરદાવ ભશાકવલ ; ટી. ભપ્લ્રનાથ ; ન.ુ કૃષ્ણભચણ 
વિાઠી

ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH

DAD D-436

C યઘલુળં વાથવ  (૧-૨) રે. કાચરદાવ ભશાકવલ ; પે્ર. ચદં્રળેખયવલ. ; ન.ુ 

ગણુશવંવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

DAD C-1924

C યત્નાર નૃ ચરયિ  રે. વોભભડંન ગચણ ; વ.ં મોગવતરકસરૂય યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતS ચરયિ DAD C-1520

C યત્નવચંમ  ૧ વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમG BYC C-696

C યત્નવચંમ  ૨ વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમG BYC C-697

C યત્નવચંમ  ૩ વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમG BYC C-698

C યત્નવચંમ  ૪ વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમG BYC C-699

C યત્નવચંમ  ૫ વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમG

C યત્નવચંમ  ૬ વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમG

B યત્નાકય લતારયકા વાથવ  ૧(૧-૨) રે. યત્નપ્રબસરૂય ; ન.ુ ધી. ડા. ભશતેા ; વ.ં 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-699

B યત્નાકય લતારયકા વાથવ  ૨(૩-૫) રે. યત્નપ્રબસરૂય ; ન.ુ ધી. ડા. ભશતેા ; વ.ં 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-701

B યત્નાકય લતારયકા વાથવ  ૩(૬-૮) રે. યત્નપ્રબસરૂય ; ન.ુ ધી. ડા. ભશતેા ; વ.ં 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-704

B યત્નાકય લતારયકા વાથવ  ૧(૧-૨) રે. યત્નપ્રબસરૂય ; ટી. યાજળેખયસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ 

ભરમવલ. ; વ.ં દરસખુબાઇ ભારલણીમા ; રટ. જ્ઞાનચદં્ર
એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-714

B યત્નાકય લતારયકા વાથવ  ૨(૩-૬) રે. યત્નપ્રબસરૂય ; ટી. યાજળેખયસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ 

ભરમવલ. ; વ.ં દરસખુબાઇ ભારલણીમા ; રટ. જ્ઞાનચદં્ર
એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-715

B યત્નાકય લતારયકા વાથવ  ૩(૭-૮) રે. યત્નપ્રબસરૂય ; ટી. યાજળેખયસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ 

ભરમવલ. ; વ.ં દરસખુબાઇ ભારલણીમા ; રટ. જ્ઞાનચદં્ર
એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-716

C યત્નાકય ચંવલિંળવતકા વટીક, વાનલુાદ  રે. યત્નાકયસરૂય ; ટી. રશતલધવનવલ. ; ન.ુ રશતલધવનવલ. 

; વળંો. ચદં્રગતુતસરૂય
કુસભુ મતૃ ટ્રસ્ટ SG

BYC C-695

C યમણવેશયવનલકશા છામા વશ *  રે. જજનશવ ગચણ ; વળંો. શયગોવલિંદ વિકભચદં જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન વલવલધ વારશત્મ ળાસ્ત્રભારાPS GHE N-222

B યવલચદં્રસરૂય જીલન ચરયિ  વ.ં ણૂવચદં્રસરૂય (R) કલ્માણ પ્રકાળન ભરંદય ટ્રસ્ટ G ચરયિ DAD B-539

C યવો લૈ વ: *  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG MUL B-1920

A યંગ કનક વલભર જ્ઞાનબડંાય, ભારલાડા શસ્તચરચખત 
પ્રતોનુ ંરીસ્ટ

 વગં્રા. યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમH

MUL AX-296
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D યંગવલભરસરૂયની જીલનપ્રબા  વ.ં NOT DEFINED મકુ્તતવલભર જૈન ગ્રથંભારા G MUL C-1306

X યાજ સ્ભયણ *  રે. યાજળેખયસરૂય (K) શ્રતુજ્ઞાન વસં્કાય ીઠ G MSN X-3

N યાજનગય શ્રભણ વભેંરનણી કામવલાશી  રે. શવંવાગયજી ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG VSN N-2468

D યાધનયુ પ્રવતભા રેખ વદંોશ  રે. વલળારવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/મળોવલજમ જૈન ગ્રથંભારાG

A યાભચદં્રસરૂયનુ ંજીલનકલન *  રે. દળવક યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતG MUL AX-201

B યાભસરૂય ડશરેાલાા સ્મવૃત ગ્રથં  વ.ં જગચ્ચદં્રવલ. (D) સયેુન્દ્દ્રસયૂીર્શ્યજી જૈન તત્લજ્ઞાન ળાાG ચરયિ DAD B-867

C યાભામણભા ંવસં્કૃવતનો વદેંળ ૧-૨ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G ઈદેળ MLD C-522

B યામતવેણી સિૂ વટીક *  ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (K) ઓભકાયસરૂય અયાધના બલનPS MPN B-754

B રયવચવ ઓપ ડાઆનીંગ ટેફર  રે. શભેયત્નસરૂય શવદ્ ધભવ પ્રબાલક ટ્રસ્ટ G અચાય DAD B-569

C યીવામેરો યાજકુભાય  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G HIR B-459

C ફૃવેન ને સનુદંા  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL B-1720

C યોભે યોભે યભ સ્ળવ *  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-102
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B રક્ષ્ભણસરૂય  રે. ધી. ટો. ળાશ G HIR A-1007

C રક્ષ્ભી વયસ્લતી વલંાદ બાાતંય  વ.ં શભેચદં્રસરૂય (B) વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાG ચરયિ DAD C-1074

C રઘીમસ્ત્રમ વટીક, વાનલુાદ  રે. કરકં દેલ ; ટી. કૈરાવચદં્ર ળાસ્ત્રી ; ન.ુ કભરેળ 
જૈન

ગણેળપ્રવાદ લણી ગ્રથંભાા - લાયાણવીSH

SNZ C-1772

C રઘ ુષ્ટોત્તયી ળાવંતસ્નાિ જૂન વલવધ  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન SG HIR B-1073

B રઘ ુકે્ષિવભાવ વલલેચન  રે. યત્નળેખયસરૂય ; વલ. ધભવસરૂય ; વ.ં સમૂોદમસરૂય ધભવ કૃા ટ્રસ્ટ ડબોઆ PG ભગૂો DAD B-1003

C રઘ ુચાણક્ય નીવત વાથવ +  ન.ુ મવતન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતSH DAD C-814

B રઘ ુવિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  રે. ભેઘવલજમ ગચણ ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા S ચરયિ DAD B-347

C રઘ ુબશૃદ્ ળાવંતસ્નાિ ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2360

A રઘ ુવગં્રશણી વલલેચન *  વલ. ભરમકીવતિવલ. ચખર બાયતીમ સ્લાધ્મામ ીઠPG DAD A-264

D રઘ ુશભે કૃદંત શે્રણી  ૧ રે. ભીયત્નાશ્રીજી ભ. નીવતસરૂયજી જૈન.તત્લજ્ઞાન ાઠળાાU BYC D-950

D રઘ ુશભે કૃદંત શે્રણી  ૨ રે. ભીયત્નાશ્રીજી ભ. નીવતસરૂયજી જૈન.તત્લજ્ઞાન ાઠળાાU MLJ E-222

C રપ્બ્ધ પ્રશ્ન ૧-૨ રે. રપ્બ્ધસરૂય ; રટ. વલક્રભસરૂય ; વળંો. યત્નમળવલ. ; વ.ં 

લાચમંભાશ્રીજી
રપ્બ્ધ વલક્રભ વસં્કૃવત કેન્દ્દ્ર G પ્રશ્નોત્તયી

DAD C-1259

B રપ્બ્ધસરૂય ચરયિ *  ૨ રે. ક્રભાટી રપ્બ્ધસયૂીર્શ્યજી જૈન ગ્રથંભાાG ચરયિ DAD B-564

B રચરતવલસ્તયા વટીક, વાનલુાદ (જંીકા)  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; વલ. 

ભલુનબાનસુરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH

MUL A-38

B રચરતવલસ્તયા વલલેચન +  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG DAD B-948

B રચરતવલસ્તયા વલલેચન +  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG DAD B-321

B રાલણ્મ જીલન દળવન  રે. સળુીરસરૂય સળુીર વારશત્મ પ્રકાળન વવભવતG BYC BG-26

B રીંફડીના જૈન જ્ઞાનબડંાયની શસ્તચરચખત પ્રવતઓનુ ં
સચૂચિ

 વ.ં ચતયુવલજમજી જીલણચદં વાકયચદં ઝલેયી G

MPN B-270

D રેખ વગં્રશ  ૧ રે. ચારયિવલ. ભેઘજી શીયજી બકુવેરય G MUL D-46

D રેખ વગં્રશ  ૨ રે. ચારયિવલ. જૈન G

B રોકપ્રકાળ વાથવ  ૪(કારોક ૨૮-૩૧)રે. વલનમવલ. ભશો. ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

નભસ્કાય અયાધક ટ્રસ્ટ SG દ્રવ્માનમુોગ

B રોકપ્રકાળ વાથવ  ૫(કારોક ૩૨-૩૭)રે. વલનમવલ. ભશો. ; ન.ુ કંુલયજી અણદંજી ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

નભસ્કાય અયાધક ટ્રસ્ટ SG દ્રવ્માનમુોગ

B રોકપ્રકાળ વાથવ  ૧(દ્રવ્મરોક ૧-૧૧)રે. વલનમવલ. ભશો. ; ન.ુ ભોતીચદં ઓધલજી ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

નભસ્કાય અયાધક ટ્રસ્ટ SG દ્રવ્માનમુોગ

B રોકપ્રકાળ વાથવ  ૨(કે્ષિરોક ૧૨-૨૦)રે. વલનમવલ. ભશો. ; ન.ુ ભોતીચદં ઓધલજી ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

નભસ્કાય અયાધક ટ્રસ્ટ SG દ્રવ્માનમુોગ

B રોકપ્રકાળ વાથવ  ૩(કે્ષિરોક ૨૧-૨૭)રે. વલનમવલ. ભશો. ; ન.ુ લજ્રવેનવલ. (.ં) ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

નભસ્કાય અયાધક ટ્રસ્ટ SG દ્રવ્માનમુોગ

D રોકવલિંવળકા વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. વાગયાનદંસરૂય અગભોદ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાન S GOR D-1732

N રોકાગચ્છ ઔય સ્થાનકલાવી  વ.ં કલ્માણવલ. સવુનર ફારડ G GHE N-292
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D રૌંકાળાશ કે જીલન ય ઐવતશાવવક પ્રકાળ  રે. જ્ઞાનસુદંયજી યત્ન પ્રબાકય ષુ્ભારા H DAD D-251

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017



અભ્યાસ માટે આવશ્યક પસુ્તકોની સચૂિ 105

Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

D લજ્રસ્લાભી ાઠળારા ભાગવદવળિકા  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. લજ્ર્સસ્લાભી ાઠળાા વકંરન વવભવતG BYC D-611

A લજ્રસ્લાભી ાઠળાા  ૧ વ.ં ભરમકીવતિવલ. ચખર બાયતીમ સ્લાધ્મામ ીઠGE KAS A-360

A લજ્રસ્લાભી ાઠળાા  ૨ વ.ં ભરમકીવતિવલ. ચખર બાયતીમ સ્લાધ્મામ ીઠGE KAS A-361

A લજ્રસ્લાભી ાઠળાા  3 વ.ં ભરમકીવતિવલ. ચખર બાયતીમ સ્લાધ્મામ ીઠGE KAS A-362

C લગવચચૂરકા વટીક  ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS DAD C-1937

C લતવભાન ચોલીળી વાથવ *  રે. દેલચદં્રજી ; ન.ુ ળોક જૈન જૈન પ્રકાળન ભરંદય G

C લતવભાન ચોલીળી વાથવ *  રે. ભોશનવલ. ; ન.ુ ળોક જૈન જૈન પ્રકાળન ભરંદય G

C લતવભાન ચોલીળી વાથવ *  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ળોક જૈન જૈન પ્રકાળન ભરંદય G MLJ C-1676

C લતવભાન ચોલીવી વાથવ  રે. અનદંઘનજી ; ન.ુ ળોક જૈન જૈન પ્રકાળન ભરંદય G BYC C-916

D લધવભાન તીથંકય વલિંળવત વાથવ +  વ.ં દેલચદં્રજી િી શ્રાલક જ્ઞાનબડંાય G JAY D-1543

D લધવભાન દ્વાવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. ઈદમવાગયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાSG IRN D-104

D લધવભાન ળક્રસ્તલ વાથવ  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ન.ુ NOT DEFINED ; વ.ં 

જગલલ્રબસરૂય
નગીનદાવ નાગયદાવ ળાશ SG

MUL D-497

A લલ્રબસરૂય સ્ભાયક ગ્રથં *  રે. આન્દ્દ્રરદન્નસરૂય ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ G BYC BG-21

C લવતંરાર કાવંતરાર આર્શ્યરાર ગ્રથંાલરી  ૧ રે. લવતંરાર કાવંતરાર વયસ્લતી સુ્તક બડંાય G GHE N-640

C લવતંરાર કાવંતરાર આર્શ્યરાર ગ્રથંાલરી  ૨ રે. લવતંરાર કાવંતરાર વયસ્લતી સુ્તક બડંાય G GHE N-641

B લસદેુલ રશિંડી  ૧(અંળ ૧)રે. વઘંદાવ ગચણ ; વ.ં ચતયુવલજમજી ; વ.ં ણુ્મવલ. અત્ભાનદં જૈન વબા P ચરયિ
DAD B-503

B લસદેુલ રશિંડી  ૧(અંળ ૨)રે. વઘંદાવ ગચણ ; વ.ં ચતયુવલજમજી ; વ.ં ણુ્મવલ. અત્ભાનદં જૈન વબા P

HIR A-424

C લસ્તુાર ચરયિ બાાતંય  રે. યત્નભરંદય ગચણ ; વ.ં દ્મફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાG ચરયિ DAD C-1071

B લસ્તુાર પ્રળક્સ્ત વગં્રશ +  વળંો. ચતયુવલજમજી બદ્રકંય પ્રકાળન/વવિંઘી જૈન ળાસ્ત્ર વળક્ષાીઠS ચરયિ DAD B-993

B લરંદત્તા સિૂનુ ંવલલયણ *  વલ. ધભવસરૂય ; વ.ં સમૂોદમસરૂય ધભવ કૃા ટ્રસ્ટ ડબોઆ G MUL A-1140

B લાક્યદીમમ ્વટીક  રે. બત ૃવશરય તત્ત્લજ્ઞાન વલદ્યાીઠ - નૂા S પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)DAD B-863

D લાચક જળની નબુલ લાણી વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. લવતંરાર કાવંતરાર પ્રતાચદં કાવંતરાર G JAY D-582

A લાદભારા વટીક, વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ (B) ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH

DAD A-201

D લાદવગં્રશ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં જમસુદંયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS MUL C-1867

C લાદોવનદ્ વાથવ +  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-423

C લાસુજૂ્મસ્લાભી ચરયિ ભશાકાવ્મ  રે. લધવભાનસરૂય જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા S SNZ C-800

C વલક્રભ આંતય લૈબલ  રે. યાજમળસરૂય રપ્બ્ધ વલક્રભ વસં્કૃવત કેન્દ્દ્ર G BYC CG-39

C વલક્રભારદત્મ શમેુ  રે. જમચબખ્ખુ જમચબખ્ખ ુવારશત્મ ટ્રસ્ટ G GHN C-2338

B વલચાય ચફિંદુ  રે. મળોવલ. ભશો. G HIR A-26

C વલચાય યત્નવાય  રે. દેલચદં્રજી ; વળંો. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંD BYC C-906

B વલચાય યત્નાકય  રે. કીવતિવલ. ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી બદ્રકંય પ્રકાળન PS BYC B-344

D વલચાયવાય વટીક (ટફાથવ વરશત)  રે. દેલચદં્રજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ધ્માત્ભ જ્ઞાન પ્રવાયક ભડંPSD BYC D-595
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C વલચાયોની દીલાદાડંી  રે. ઈદમલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G HIR B-2562

C વલજમ પ્રળક્સ્ત ભશાકાવ્મ વટીક *  રે. શભેવલ. ગચણ ; ટી. ગણુવલનમ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શવચદં્ર ભયુાબાઆS DAD C-1616

C વલજમાનદંસરૂય - જંાફકે ભશાન જ્મોવતધવય *  રે. થૃ્લીયાજ જૈન ; વ.ં વલયેન્દ્દ્ર જૈન મગૃાલતી પાઈન્દ્ડેળન H MUL B-1187

C વલજમોલ્રાવ ભશાકાવ્મ વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. બદ્રકંયસરૂય (L) ભલુન બદ્રકંય વારશત્મ પ્રકાળન કેન્દ્દ્રS DAD C-1607

C વલદ્યાવલરાવ કથાનકમ્  રે. કીવતિયત્નસરૂય ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતS DAD C-2430

D વલદ્યતુ (ફીજરી) ફાદય તેજસ્કામ શૈ ?  રે. નેવભચદં ફાઠંીમા ચખર બાયતીમ સધુભવ વસં્કૃવતયક્ષક વઘં - જોધયુH SIO D-1002

C વલદ્યતુ પ્રકાળની વજીલતા અંગે વલચાયણા  રે. મળોવલ. ગચણ (B) NOT DEFINED G DAD C-1032

B વલાક સિૂ *  વ.ં ફેચયદાવ જીલયાજ દોળી ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ P

C વલભર પ્રફધં વાથવ  રે. રાલણ્મવભમ કવલ ; વળંો. ભણીરાર ફકોયબાઆ 
વ્માવ

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ભણીરાર ફકોયબાઆ વ્માવDG ચરયિ
DAD C-1072

D વલભર ભિંી  રે. ણૂવચદં્રસરૂય (R) વસં્કૃવત પ્રકાળન G DAD D-329

B વલભરનાથ ચરયિ (દ્ય)  રે. જ્ઞાનવાગયસરૂય શીયારાર શવંયાજ S SUR N-2936

C વલભરનાથ ચરયિ બાાતંય  રે. જ્ઞાનવાગયસરૂય ; વ.ં દ્મફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G ચરયિ DAD C-1289

C વલરેન જૂા કથા  ૨ રે. ભાચણકમસુદંયસરૂય ; વ.ં ઈદમયત્નવલ. ચારયિયત્ન પાઈન્દ્ડેળન ટ્રસ્ટ G HIR B-1578

B વલવલધ કલ્ વગં્રશ વાથવ  વ.ં વાયાબાઆ ભણીરાર નલાફ જૈન કરા વારશત્મ વળંોધન SG MLD B-552

B વલવલધ તીથવકલ્ વાથવ, વચચિ  રે. જજનપ્રબસરૂય ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. ; ન.ુ યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમG

BYC B-354

C વલવલધ જૂા વગં્રશ ૧,૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં રક્ષ્ભીસરૂય ભોશનરાર ોટરાર G JAY C-2922

B વલવલધ પ્રશ્નોત્તય ૧,૨ વકં. દાનસયૂીર્શ્યજી ; વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG પ્રશ્નોત્તયીDAD B-884

A વલલેક વલરાવ વાનલુાદ  રે. જજનદત્તસરૂય ; ન.ુ દાભોદય ગોવલિંદાચામવ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNSG GHN A-351

B વલલેકભજંયી વટીક  ૧ રે. અવડ કવલ ; ટી. ફારચદં્રસરૂય ; વ.ં શયગોવલિંદદાવ 
રંડત ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી

શ્રતુ યત્નાકય PS ઈદેળ

B વલલેકભજંયી વટીક  ૨ રે. અવડ કવલ ; ટી. ફારચદં્રસરૂય ; વ.ં શયગોવલિંદદાવ 
રંડત ; વ.ં ચદંનફારાશ્રીજી

શ્રતુ યત્નાકય PS ઈદેળ

B વલળે ણલવત ક્ષયગભવનકા  રે. જજનબદ્રગચણ ; ક્ષ. કુરચદં્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS દ્રવ્માનમુોગDAD B-960

C વલળે ળતક વટીક, વાનલુાદ  રે. વભમસુદંય ઈા. ; ટી. વભમસુદંય ઈા. ; ન.ુ 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG

DAD C-424

B વલળેાલશ્મક બાષ્મ વટીક  ૧(૧-૧૫૨૮)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. જજનબદ્રગચણ ; વ.ં દરસખુબાઇ 
ભારલણીમા

એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ PS અગભ
MUL A-937

B વલળેાલશ્મક બાષ્મ વટીક  ૨(૧૫૨૯-૩૧૬૧)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. જજનબદ્રગચણ ; વ.ં દરસખુબાઇ 
ભારલણીમા

એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ PS અગભ
MUL A-691

B વલળેાલશ્મક બાષ્મ વટીક  ૩(૩૧૬૨-૪૩૨૯)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. જજનબદ્રગચણ ; વ.ં દરસખુબાઇ 
ભારલણીમા

એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ PS અગભ
MUL A-940

B વલળેાલશ્મક બાષ્મ બાાતંય  ૧(૧-૧૫૪૮)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ ચનુીરાર 
શકભચદં ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન PG દ્રવ્માનમુોગ
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B વલળેાલશ્મક બાષ્મ બાાતંય  ૨(૧૫૪૯ થી ૩૬૦૩)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ ચનુીરાર 
શકભચદં ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન PG અગભ
MPN B-678

B વલળેાલશ્મક બાષ્મ બાાતંય  ૨(૧૫૪૯ થી ૩૬૦૩)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ન.ુ ચનુીરાર 
શકભચદં ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં)

બેરુરાર કન્દ્શૈમારાર રય. ટ્રસ્ટ ચદંનફાાPG અગભ
DAD B-887

A વલળેાલશ્મક બાષ્મ વટીક  ૧(૧-૧૫૪૮)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; વ.ં યાજેન્દ્દ્રસરૂય 
(B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS દ્રવ્માનમુોગ
DAD X-16

A વલળેાલશ્મક બાષ્મ વટીક  ૨(૧૫૪૯-૩૬૦૩)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; વ.ં યાજેન્દ્દ્રસરૂય 
(B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS દ્રવ્માનમુોગ
DAD X-17

B વલર્શ્ની અધ્માજત્ભક જામફી  ૧ રે. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G કથા/લાતાવDAD B-417

B વલર્શ્ની અધ્માજત્ભક જામફી  ૨ રે. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G કથા/લાતાવDAD B-419

B વલર્શ્ની અધ્માજત્ભક જામફી  ૩ રે. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G કથા/લાતાવHIR A-1127

B વલર્શ્ની અધ્માજત્ભક જામફી  ૪ રે. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G કથા/લાતાવHIR A-1128

C વલર્શ્ભગંર ગ્રથંભાા  ૧ રે. લેણીળકંય મ.ુ લાસુ કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD C-411

C વલર્શ્ભગંર ગ્રથંભાા  ૨ રે. લેણીળકંય મ.ુ લાસુ કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD C-412

C વલર્શ્ભગંર ગ્રથંભાા  ૩ રે. લેણીળકંય મ.ુ લાસુ કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD C-413

C વલર્શ્ભગંર ગ્રથંભાા  (૧૭-૧૮-૧૯-૨૦)રે. લેણીળકંય મ.ુ લાસુ G HIR B-318

C વલર્શ્ભગંર ગ્રથંભાા  (૧૩-૧૪-૧૫-૧૬)રે. લેણીળકંય મ.ુ લાસુ G HIR B-405

B વલિંળવત સ્થાનક ભશામિં ભશાજૂન વલવધ  વ.ં શભેચદં્રવલ. જૈન વારશત્મલધવક વબા SG SUR N-2937

B વલિંળવતવલિંવળકા વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. કુરચદં્રસરૂય (B) વળશોય વઘં PS DAD B-317

C વલિંળવતસ્થાનક ભશાજૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2363

C લીતયાગ સ્તલ (દ્યાનલુાદ વશ)  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ ળીરચદં્રસરૂય શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નSH MUL B-1718

C લીતયાગ સ્તોિ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. પ્રબાનદંસરૂય ; લ. 

વોભોદમ ગચણ ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય (R) ; વ.ં 

ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG સ્તલન - વજ્ઝામ - સ્તવુત

DAD C-741

C લીયવનલાવણોત્તય વનગં્રથ યંયા એલ ંરે્શ્તાફંય 
શ્રભણવઘંકા પ્રાયંચબક સ્લફૃ

 રે. વળલપ્રવાદ વતલાયી ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતH આવતશાવ
DAD C-2217

C લીયવલજમ ભશો.નુ ંજીલન ચરયિ  વળંો. યાભચદં્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ D BHA C-293

C લીયસ્તવુતફૃ હુડંીન ુ ંસ્તલન વલલેચન *  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા G MUL B-2312

C લીળ સ્થાનક ત અયાધના વલવધ (કથાઓ વરશત)  રે. કૈરાવચદં્રવલ. નેવભ વલજ્ઞાન કસ્તયુસરૂય જ્ઞાન ભરંદયG

DAD C-1010

C લીળ સ્થાનક જૂા વલવધ  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન G HIR B-1121

D વદૃ્ધદ્ધચદં્રજી ચરયિ  રે. રાલણ્મવલ. જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા G SNZ D-2452

C લેદાતં રયબાા વલલેચન  રે. ધભવયાજાધ્લયીન્દ્દ્ર ; વલ. ગજાનન ળાસ્ત્રી ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S DAD C-1763

C લેદાતં વાય બાાતંય  રે. વદાનદં ; ન.ુ ફદયીનાથ શતુર ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SH KAS C-2341

C લૈયાગ્મ કલ્રતા વલલેચન  ૧(૧) રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG MUL B-2313

C લૈયાગ્મ કલ્રતા વલલેચન  ૨(૨-૩) રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG IRN C-377
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C લૈયાગ્મ કલ્રતા વલલેચન  ૩(૪) રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રવલણ ભોતા ગીતાથવ ગગંા SG IRN C-378

C લૈયાગ્મ ળતક વટીક, વાનલુાદ +  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. ગણુવલનમ ગચણ ; વ.ં 

ણુ્મકીવતિવલ.

વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PSG લૈયાગ્મ
DAD C-1890

C લૈયાગ્મની યવધાય +  ૨ રે. જમઘોસરૂય ; વ.ં વત્મકાતંવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G

C લૈયાગ્મની યવધાય +  ૧ રે. જમઘોસરૂય ; વ.ં વત્મકાતંવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PGE MUL B-2207

C લૈયાગ્મનો વલસ્પોટ * ૧-૨ રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1350

B લૈયાગ્મયવત  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં યભચણકવલ. મળોબાયતી જૈન પ્રકાળન વવભવતS BYC B-351

B લૈયાગ્મયવ ભજંયી વાનલુાદ  રે. રપ્બ્ધસરૂય ; ન.ુ શીયારાર કારડમા નગીનબાઆ ભછંુબાઆ જૈન વારશત્મોદ્ધા પંડSG SNZ B-35

C લૈળેવક દળવન  રે. કણાદ ; ન.ુ નાયામણ વભશ્ર ; વ.ં ઢુંરઢયાજ ળાસ્ત્રી ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH

BYC C-2127

B લૈળેવક સિૂ વટીક  રે. કણાદ ; ટી. ચદં્રાનનવાગયજી ઓયીએન્દ્ટર આન્દ્સ્ટીટયટૂ S HIR A-3

B વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૧(ીરઠકા)બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

મવુનચદં્રસરૂય (O)

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS અગભ
DAD B-105

B વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૨(૧) બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

મવુનચદં્રસરૂય (O)

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS અગભ
DAD B-107

B વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૩(૨,૩) બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

મવુનચદં્રસરૂય (O)

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS અગભ
DAD B-109

B વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૪(૪-૬) બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

મવુનચદં્રસરૂય (O)

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS અગભ
DAD B-111

B વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૫(૭-૯) બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

મવુનચદં્રસરૂય (O)

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS અગભ
DAD B-113

B વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૬(૧૦) બા. વઘંદાવ ગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

મવુનચદં્રસરૂય (O)

ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS અગભ
DAD B-115

C વ્માપ્તતચંક ભાથયુી, જાગદીળી વલવવૃત્ત ભનોયભા  રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ; ટી. 
જગદીળ તકાવરકંાય ; વ.ં લાભાચાયણ બટ્ટાચામવ

શ્રીકૃષ્ણ લલ્રબાચામવ S ન્દ્મામ

KAS C-2461

A વ્માપ્તતચંક વટીક, વાનલુાદ  રે. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ; ટી. ગણુશવંવલ. ; ન.ુ 

ગણુશવંવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

DAD A-176

C વ્માપ્તતચંક વલલેચન (ભાથયુી)  રે. ભથયુાનાથ તકવલાગીળ ; વલ. બવ્મસુદંયવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG નવ્મન્દ્મામDAD C-1973

C વ્યતુ્વત્તલાદ - અદળવ વ્માખ્મા  રે. ગદાધય બટ્ટાચામવ ; ટી. સદુળવનાચામવ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ખેભયાજ કૃષ્ણદાવS

C વ્યતુ્વત્તલાદ વલલેચન  (બેદવફંધં)રે. ગદાધય બટ્ટાચામવ ; વલ. જમસુદંયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG DAD C-1525

C વ્યતુ્વત્તલાદ વલલેચન  (દ્ધદ્વતીમા કાયક - પ્રથભ ખડં)રે. ગદાધય બટ્ટાચામવ ; વલ. બવ્મસુદંયવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG ન્દ્મામ DAD C-1709
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B ળક્તતલાદ વટીક (અદળવ)  રે. ગદાધય બટ્ટાચામવ ; ટી. સદુળવનાચામવ શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNS

B ળત્રુજંમ કલ્ ટીકાનલુાદ વશ  ૧ રે. ધભવઘોસરૂય ; ટી. શબુળીર ગચણ ; ન.ુ 

ભશાબદ્રવાગયજી
લધવભાન જૈન અગભ ભરંદયSH તીથવ

B ળત્રુજંમ કલ્ ટીકાનલુાદ વશ  ૨ રે. ધભવઘોસરૂય ; ટી. શબુળીર ગચણ ; ન.ુ 

ભશાબદ્રવાગયજી
લધવભાન જૈન અગભ ભરંદયSH તીથવ

B ળત્રુજંમ પ્રવતષ્ઠાનો શલેાર  રે. યવતરાર દેવાઇ અણદંજી કલ્માણજી ેઢી G BYC B-461

N ળત્રુજંમ ભશાતીથવની અયાધનાની યંયા ને બાવલ 
ચચિંતા

 રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G

GHE N-2734

D ળત્રુજંમ ભશાતીથવની અળાતના  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G GHN D-1074

D ળત્રુજંમ ભશાતીથોદ્ધાય પ્રફધં  રે. કક્કસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શભેચદં્રાચામવ જૈન ગ્રથંભાાS

D ળત્રુજંમ ભશાતીથોદ્ધાય પ્રફધં બાાતંય  રે. કક્કસરૂય ; ન.ુ ચગરયજાળકંય ળાસ્ત્રી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શભેચદં્રાચામવ જૈન ગ્રથંભાાG BYC D-641

B ળત્રુજંમ ભાશાત્મ્મ બાાતંય  રે. ધનેર્શ્યસરૂય ; ન.ુ કનકચદં્રસરૂય ; વ.ં લજ્રવેનવલ. 

(.ં)

બદ્રકંય પ્રકાળન G તીથવ
DAD B-803

C ળત્રુજંમ રઘકુલ્ વાથવ, વચચિ  ન.ુ સજુાતા કાડીમા શવદયામ પ્રાઆલેટ રીભીટેડ - મુફંઇPGE MPN C-2204

C ળત્રુજંમ વત્કાય  રે. ઈદમલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G DAD C-1126

N ળબ્દકોળ (વ-ંગ)ુ *  ૧ રે. ચગરયજાળકંય ળાસ્ત્રી બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાSG IRL N-180

N ળબ્દકોળ (વ-ંગ)ુ *  ૨ રે. ચગરયજાળકંય ળાસ્ત્રી બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાSG IRL N-181--A

B ળબ્દયત્ન ભશોદવધ  ૧(-ઘ)વ.ં મકુ્તતવલ. ગચણ નીવતસરૂયજી જૈન સુ્તકારમ ટ્રસ્ટSG કોળ DAD B-764

B ળબ્દયત્ન ભશોદવધ  ૧(-ત)વ.ં મકુ્તતવલ. ગચણ નીવતસરૂયજી જૈન સુ્તકારમ ટ્રસ્ટSG કોળ
B ળબ્દયત્ન ભશોદવધ  ૨(ચ-બ)વ.ં મકુ્તતવલ. ગચણ નીવતસરૂયજી જૈન સુ્તકારમ ટ્રસ્ટSG કોળ DAD B-846

B ળબ્દયત્ન ભશોદવધ  ૨(દ-શ) વ.ં મકુ્તતવલ. ગચણ નીવતસરૂયજી જૈન સુ્તકારમ ટ્રસ્ટSG કોળ
B ળબ્દયત્ન ભશોદવધ  ૩(ભ-શ)વ.ં મકુ્તતવલ. ગચણ નીવતસરૂયજી જૈન સુ્તકારમ ટ્રસ્ટSG કોળ DAD B-934

C ળભોવનદ્ વાથવ  રે. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-422

D ળલ્મોદ્ધાય  રે. ચદં્રળેખયવલ. ; વ.ં કુરચદં્રસરૂય (B) કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G IRN D-49

C ળખેંર્શ્ય તીથવ - તીતથી અજ  રે. ણૂવચદં્રસરૂય (R) ચં પ્રસ્થાન ણુ્મ સ્મવૃત પ્રકાળનG DAD C-2328

C ળખેંર્શ્ય સ્તોિમ ્વાથવ, વચચિ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટSGHE HIR B-2498

C ળા ભાટે ભાતબૃાાભા ંવળક્ષણ જફૃયી ?  રે. શભેયાજ ળાશ નલબાયત વારશત્મ ભરંદય G GHN C-2821

A ળાકટામન વ્માકયણ વટીક  ટી. ળાકટામન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ S GOR A-189

C ળાચરબદ્ર ભશાકાવ્મ વટીક, વાનલુાદ *  રે. ધભવકુભાય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (O) ; ન.ુ મવુનચદં્રસરૂય 
(O) ; વ.ં મરુખ મરૂચદં્ર

ભનપયા જૈન રે્શ્તાફંય મ.ૂ.ૂવઘંSG

DAD C-1613

B ળાર્શ્ત જજનપ્રવતભા સ્લફૃ વચચિ  રે. વૌમ્મયત્નવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G MUL A-802

C ળાવનયક્ષાનો ળખંનાદ  રે. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ વલવનમોગ રયલાય ટ્રસ્ટ G DAD C-2469

D ળાસ્ત્ર ને યંયાનવુાયી સતૂક વલચાય  રે. નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG GOR D-1164

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા +  ૧ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-781

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા +  ૨ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-782

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા +  ૩ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS MUL C-1585
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D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા +  ૪ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS MUL C-1586

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા +  ૫ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-783

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા +  ૬ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-784

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા +  ૭ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS HIR C-1187

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા +  ૮ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-786

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા +  ૯ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-787

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૦ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૧ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS MUL C-1593

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૨ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-789

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૩ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-790

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૪ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-791

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૫ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-792

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૬ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-788

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૭ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-793

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૮ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-794

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૧૯ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS MUL C-1601

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૨૦ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS MUL C-1602

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૨૧ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS MUL C-1783

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૨૨ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS MUL C-1784

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૨૩ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS MUL C-1785

D ળાસ્ત્ર વદેંળભારા + ૨૪ વ.ં વલનમયચક્ષતવલ. ળાસ્ત્ર વદેંળ ભારા PS BYC D-630

B ળાસ્ત્રલાતાવ વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ફદયીનાથ 
શતુર

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-789

B ળાસ્ત્રલાતાવ વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૨-૩) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ફદયીનાથ 
શતુર

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-791

B ળાસ્ત્રલાતાવ વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૩(૪) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ફદયીનાથ 
શતુર

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-793

B ળાસ્ત્રલાતાવ વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૪(૫-૬) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ફદયીનાથ 
શતુર

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-795

B ળાસ્ત્રલાતાવ વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૫(૭) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ફદયીનાથ 
શતુર

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-797

B ળાસ્ત્રલાતાવ વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૬(૮) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ફદયીનાથ 
શતુર

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-799

B ળાસ્ત્રલાતાવ વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૭(૯-૧૧)રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ ફદયીનાથ 
શતુર

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-800

B ળાસ્ત્રાભ્માવની કા  રે. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G GOR B-1354
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C ળાતં સધુાયવ ગીતભાા (દ્યાનલુાદ)  રે. વલનમવલ. ભશો. ; ન.ુ ધયંુધયવલ. ફૃણોદમ પાઈન્દ્ડેળન G GOR C-1761

B ળાતં સધુાયવ વલલેચન  રે. વલનમવલ. ભશો. ; વલ. ભોતીચદં ગીયધયરાર બદ્રકંય પ્રકાળન G ઈદેળ DAD B-926

C ળાતં સધુાયવ વ્માખ્માન  ૧ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ્મા. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G વ્માખ્માન/વલલેચન
C ળાતં સધુાયવ વ્માખ્માન  ૨ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ્મા. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G વ્માખ્માન/વલલેચનMUL B-2338

C ળાતં સધુાયવ વ્માખ્માન  ૩ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ્મા. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G વ્માખ્માન/વલલેચનMUL B-2339

B ળાવંતચદં્રસરૂય જીલન ચરયિ  વ.ં ભલુનળેખયસરૂય બાબય તીથવ જૈન વઘં G ચરયિ DAD B-541

D ળાવંતદાવ ળેઠ  રે. રયબદાવ યાકંા H DAD D-381

C ળાવંતનાથ ચરયિ ભશાકાવ્મ વાથવ  ૧(૧-૪) રે. ભાચણકમચદં્રસરૂય ; ન.ુ યમ્મયેણુ ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતSG DAD C-1688

C ળાવંતનાથ ચરયિ ભશાકાવ્મ વાથવ  ૨(૫-૮) રે. ભાચણકમચદં્રસરૂય ; ન.ુ યમ્મયેણુ ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતSG DAD C-1686

B ળાવંતનાથ ભશાકાવ્મ વટીક  ૧(૧-૪) રે. મવુનબદ્રસરૂય ; ટી. દળવનસરૂય નેવભદળવન - ારીતાણા S કાવ્મ (વારશત્મ)MUL A-71

B ળાવંતનાથ ભશાકાવ્મ વટીક, વાનલુાદ  ૩(૧૪-૧૯)રે. મવુનબદ્રસરૂય ; ટી. દળવનસરૂય ; વ.ં વપ્રમકંયસરૂય નેવભદળવન - ારીતાણા SG કાવ્મ (વારશત્મ)DAD B-761

B ળાવંતનાથ ભશાકાવ્મ વટીક, વાનલુાદ ૨(૧)(૫-૮)રે. મવુનબદ્રસરૂય ; ટી. દળવનસરૂય ; વ.ં વપ્રમકંયસરૂય નેવભદળવન - ારીતાણા SG કાવ્મ (વારશત્મ)DAD B-760

B ળાવંતનાથ ભશાકાવ્મ વટીક, વાનલુાદ ૨(૨)(૯-૧૩)રે. મવુનબદ્રસરૂય ; ટી. દળવનસરૂય ; વ.ં વપ્રમકંયસરૂય નેવભદળવન - ારીતાણા SG કાવ્મ (વારશત્મ)

C વળક્ષોવનદ્ વાથવ +  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-417

C વળશુારલધ વાથવ  (૧-૨) રે. ભાઘકવલ ; ન.ુ ગણુશવંવલ. ; પે્ર. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG DAD C-1649

D વળશુારલધ વટીક, વાનલુાદ  (૧-૬) રે. ભાઘકવલ ; ન.ુ યાભજી ળભાવ ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH KAS D-1220

C ળીરદૂતમ્ +  રે. ચારયિસુદંય ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S BYC C-939

B ળીરોદેળભારા ટીકાનલુાદ વશ  રે. જમકીવતિસરૂય ; ટી. વોભવતરકસરૂય ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPG ચરયિ
DAD B-640

C શકુનીવત  રે. શકુાચામવ ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ SH GHN C-2343

C શનૂ્દ્મ ફનીને ણૂવ ફનું +  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PG ઈદેળ DAD C-349

D ળેઠ ભોતીળાશ  રે. યભણરાર ચી. ળાશ મુફંઇ જૈન યલુક વઘં G GOR D-745

B ળોબન સ્તવુત વટીક *+  રે. ળોબન મવુન ; ટી. જમવલજમ ગચણ ; ટી. વવદ્ધચદં્ર 
ગચણ ; ટી. વૌબાગ્મવાગયસરૂય ; ટી. દેલચદં્ર મવુન

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતS

BYC B-370

C શ્રભણ ઔચચત્મ વળક્ષા  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G અચાય DAD C-899

D શ્રભણ રક્રમા સિૂ વાથવ  વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા PG DAD D-148

D શ્રભણ વભેંરન - ૧૯૯૦ *  વ.ં ધી. ટો. ળાશ જ્મોવત પ્રકાળન G DAD D-267

D શ્રભણ વભેંરન - ૨૦૪૪ ફૃયેખા-વભારોચના *  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G HIR C-557

A શ્રભણગણની સ્ભયણમાિા  વ.ં મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD A-380

D શ્રાદ્ધ પ્રવતક્રભણ સિૂ *  ૧(૧-૨૪)પ્રમો. મતૃરાર કાચરદાવ દોળી ; વ.ં બદ્રકંયવલ. .ં જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડં PSG

BYC D-369

D શ્રાદ્ધ પ્રવતક્રભણ સિૂ *  ૨(૨૫=૪૪)પ્રમો. મતૃરાર કાચરદાવ દોળી ; વ.ં બદ્રકંયવલ. .ં જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડં PSG

BYC D-376

D શ્રાદ્ધ પ્રવતક્રભણ સિૂ *  ૩(૪૬-૬૨)પ્રમો. મતૃરાર કાચરદાવ દોળી ; વ.ં બદ્રકંયવલ. .ં જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડં PSG

BYC D-375
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B શ્રાદ્ધગણુ વલલયણ ટીકાનલુાદ વશ  રે. જજનભડંન ગચણ ; ન.ુ ચતયુવલજમજી ; વ.ં 

ધભવવતરકવલ.

યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતPSG અચાય
DAD B-436

A શ્રાદ્ધજીતકલ્ વટીક *  રે. ધભવઘોસરૂય ; ટી. ધભવઘોસરૂય ; વળંો. રાબવાગય 
ગચણ ; પે્ર. કુરચદં્રસરૂય (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS અગભ
DAD A-37

B શ્રાદ્ધજીતકલ્ વટીક *  રે. ધભવઘોસરૂય ; ટી. ધભવઘોસરૂય ; વળંો. રાબવાગય 
ગચણ ; વ.ં નમબદ્રવલ.

યભ ધભવ PS

MUL A-1495

B શ્રાદ્ધરદનકૃત્મ વવલલેચન  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વલ. યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPG અચાય DAD B-435

C શ્રાદ્ધવલવધ કૌમદુી +  વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS BYC C-933

B શ્રાદ્ધવલવધ પ્રકયણ ટીકાનલુાદ  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ન.ુ જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G અચાય DAD B-393

B શ્રાદ્ધવલવધ પ્રકયણ ટીકાનલુાદ  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ન.ુ સભુવતળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીG અચાય DAD B-394

C શ્રાદ્ધવલવધ પ્રકયણ ટીકાનલુાદ  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. યત્નળેખયસરૂય ; વ.ં જમાનદંવલ. 

(T)

ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતH અચાય
DAD C-815

C શ્રાલક જીલન *  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG વ્માખ્માન/વલલેચનDAD C-855

C શ્રાલક જીલન *  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG વ્માખ્માન/વલલેચનDAD C-856

C શ્રાલક જીલન *  ૩ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG વ્માખ્માન/વલલેચનDAD C-857

C શ્રાલક જીલન *  ૪ રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફાG વ્માખ્માન/વલલેચનDAD C-858

C શ્રાલક ધભવવલવધ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ભાનદેલસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R)

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG અચાય
DAD C-764

C શ્રાલક પ્રજ્ઞપ્તત પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય 
(R) ; વ.ં ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG અચાય
DAD C-905

B શ્રાલકના ૧૨ વ્રતો ટીકાનલુાદ વશ *  રે. દેલગતુતસરૂય ; ટી. મળોદેલ ઈાધ્મામ ; ન.ુ 

યાજળેખયસરૂય (R)

દાનસરૂય જૈન જ્ઞાન ભરંદય PG

MUL A-751

C શ્રાલકના ૩૬ કતવવ્મો  રે. ઓભકાયસરૂય ; વ.ં મળોવલ.સરૂય બગાબાઆ દાનવીંગ યીખ G HIR B-2364

D શ્રાલકના ાચક્ષકારદ વતચાય વાથવ *  રે. કંુલયજી અણદંજી જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા G HIR C-1287

C શ્રીધય ચરયિ ભશાકાવ્મ  રે. ભાચણકમસુદંયસરૂય ; વ.ં જ્ઞાનવલ. અગભોદ્ધાયક પ્રલચન પ્રકાળન વવભવતS BYC C-948

C શ્રીાર ભમણા  રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G MPN C-2224

E શ્રીાર ભમણાના જીલનપ્રવગંો  રે. પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G KAS E-134

D શ્રીાર ભમણાના ંઅધ્માજત્ભક જીલન યશસ્મ  રે. ફાબબુાઆ કડીલાા જૈન પ્રકાળન ભરંદય G DAD D-231

B શ્રીાર યાજાનો યાવ વાથવ  રે. વલનમવલ. ભશો. જૈન અત્ભાનદં વબા G ચરયિ
B શ્રીાર યાજાનો યાવ વાથવ  રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં ન્દ્મામવલ. યાજયાજેન્દ્દ્ર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ GH MLD B-732

X શ્રીાર યાજાનો યાવ વાથવ, વચચિ  ૧ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં પે્રભર કારડમા શવદયામ શરેયટેજ G DAD X-32

X શ્રીાર યાજાનો યાવ વાથવ, વચચિ  ૨ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં પે્રભર કારડમા શવદયામ શરેયટેજ G DAD X-30

X શ્રીાર યાજાનો યાવ વાથવ, વચચિ  ૩ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં પે્રભર કારડમા શવદયામ શરેયટેજ G DAD X-28

X શ્રીાર યાજાનો યાવ વાથવ, વચચિ  ૪ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં પે્રભર કારડમા શવદયામ શરેયટેજ G DAD X-31

X શ્રીાર યાજાનો યાવ વાથવ, વચચિ  ૫ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં પે્રભર કારડમા શવદયામ શરેયટેજ G DAD X-29

B શ્રીભદ્ યાજચદં્ર વલમક િવ્મલશાય  રે. યગુભૂણસરૂય ગીતાથવ ગગંા G MSN B-82
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C શ્રીમિં (જૈન વલવધ નવુાય) ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2380

D શ્રતુજ્ઞાન ભીધાયા +  વ.ં ક્ષભાબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શ્રતુજ્ઞાન ભીધાયાPS DAD D-95

D શે્રચણક ચરયિ  રે. જમચબખ્ખુ જીલનભચણ વદ્વાચનભાા ટ્રસ્ટG MUL C-1735

B શે્રચણક ચરયિ વાથવ  ૧ રે. જજનપ્રબસરૂય જૈન ધભવ વલદ્યા પ્રવાયક લગવSG MUL A-810

C શે્રચણક ચરયિમ્  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; પે્ર. યત્નચદં્રસરૂય યત્નોદમ ચેરયટેફર ટ્રસ્ટ S MUL B-2753

C રે્શ્તામ્ફય રદગમ્ફય (વભન્દ્લમ) ૧-૨ રે. દળવનવલ. ભપતરાર ભાણેકચદં ળાશ G MLD C-123
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B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૧(ચચૂરકા)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

GHN B-857

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૧(૬-૮-અંતય, બાલ, લ્ફહુત્લ)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

GHN B-856

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6282

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૧(જીલસ્થાન ચચૂરકા)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

HIR A-709

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૧(જીલસ્થાન)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

HIR A-1006

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૧(૨-જીલસ્થાન દ્રવ્મપ્રભાણ)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

HIR A-718

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-જીલસ્થાન વત્પ્રફૃણા)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

HIR A-747

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૧(૩-૫-જીલસ્થાન કે્ષિ, સ્ળવન, કારાનગુભ)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

HIR A-746

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૧(જીલસ્થાન-૧)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

HIR A-691

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6283

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૨(દુ્રક ફધં)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

HIR A-766

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૩ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6284

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૩(૧-૪) રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6289

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૪(૫,૬) રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

GHN B-862

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૪(૧) રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

GHN B-860

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૪(૨-૪) રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

GHN B-861

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૪(૭-૧૬)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

GHN B-863
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B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૪ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6285

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૪(લેદના)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

HIR A-1035

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૫(૧-૩) રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

GHN B-864

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૫(૪-૬) રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

GHN B-865

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૫ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6286

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૫(લગવણા)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

HIR A-742

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૫(૧૧-૨૪)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

MPN B-958

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૫(રયવળષ્ટ)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

MPN B-957

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૫(૭-૧૦)રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૬ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6287

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૭ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6288

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૮ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ  ૯ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6290

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ ૧૦ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6291

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ ૧૧ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6292

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ ૧૨ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6293

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ ૧૩ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6294

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ ૧૪ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH
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B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ ૧૫ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

IRL N-6295

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ ૧૫A રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

B ટ્ખડંાગભ - ધલરા વટીક, વાનલુાદ ૧૬ રે. ભતૂફચર બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ન.ુ ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં PSH

C ટ્્તવિિંવળકા ચતષુ્ક ટીકાનલુાદ વશ +  રે. લૂાવચામવ ; ન.ુ ચદુંરાર નાનચદં ; વ.ં ધભવસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મકુ્તત કભર જૈન ભોશનભારા જ્ઞાન ભરંદયPG

VSN N-482

B ડાલશ્મક ફારાલફોધ  રે. જમવલ. ; વ.ં વાયાબાઆ ભણીરાર નલાફ વાયાબાઆ ભચણરાર નલાફ PG HIR A-936

B ડ્દળવન વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ 

વમંભકીવતિવલ.

વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-1037

B ડ્દળવન વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ 

વમંભકીવતિવલ.

વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-1038

B ડ્દળવન વમચુ્ચમ વટીક, વાલચરૂય, વાથવ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય (પ્રા) ; ટી. 
વોભવતરકસરૂય ; લ. જ્ઞાત ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-691

B ડ્દળવન વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય ; ટી. વોભવતરકસરૂય ; 

ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન
બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

MLJ B-440

B ડ્દળવન વમચુ્ચમ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય ; ટી. વોભવતરકસરૂય ; 

ન.ુ ભશને્દ્દ્ર જૈન
બાયતીમ જ્ઞાનીઠ SH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

MLJ B-441

C ડ્દળવન વમચુ્ચમ વટીક, વાલચરૂય +  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. વોભવતરકસરૂય ; લ. જ્ઞાત ; વ.ં 

લૈયાગ્મયવતવલ.

પ્રલચન પ્રકાળન S

DAD C-1747

C ડ્દ્રવ્મ વલચાય  રે. બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતG દ્રવ્માનમુોગDAD C-869

D ડ્દ્રવ્મ વગં્રશ  રે. નેવભચદં્ર ; ન.ુ ચગરયજાળકંય ળાસ્ત્રી જૈન શઠીવવિંગ વયસ્લતી વબાPG KAS D-674

D ષ્ષ્ઠળતક વાથવ  રે. નેવભચદં બડંાયી ; ન.ુ શીયારાર શવંયાજ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શીયારાર શવંયાજPD BYC D-688

C ોડળક પ્રકયણ વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; 
વળંો. કાક્ન્દ્તવલ. ગચણ ; વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ.

ય. છ. ચેયી. ટ્રસ્ટ નલવાયી S મોગ/ધ્માત્ભ
DAD C-784

C ોડળક પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમSG મોગ/ધ્માત્ભ
DAD C-1740

A ોડળક પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

DAD A-302

A ોડળક પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ 
(B) ; ન.ુ મળોવલ. ગચણ (B)

અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાSG

DAD A-111
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D વકરાશવત સ્તોિ વટીક  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. ગણુવલનમ ગચણ ; વ.ં નેભવલ. રપ્બ્ધસયૂીર્શ્યજી જૈન ગ્રથંભાાS

BYC D-637

B વજ્જન વક્ન્દ્ભિ  વ.ં ોટરાર.કે.દોળી ોટરાર કેળલજી દોળી PSG વગં્રશ DAD B-984

C વટ્ઠિવમ મયણ વટીક, વાનલુાદ *  રે. નેવભચદં બડંાયી ; વ.ં જમદળવનવલ. જજનાજ્ઞા પ્રકાળન,લરવાડ PSG HIR B-1019

B વણતકુુભાય ચરયમ ંવાથવ *  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ શરયલલ્રબ બામાણી એર. ડી. આન્દ્સ્ટીટયટુ PD ચરયિ DAD B-487

N વત્તય બેદી જૂા  રે. વકરચદં્રજી ઈા. શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G BOD A-896

B વત્તાવલશાણ ં- ઈત્તયમડીવત્તા ચચૂણિ  ૧ રે. લીયળેખયસરૂય ; ચ.ૂ લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાP

B વત્તાવલશાણ ં- ઈત્તયમડીવત્તા વટીક - વચચૂણિ  ૧ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય ; ચ.ૂ લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

A વત્તાવલશાણ ંમરૂમરડવત્તા ચચૂણિ  રે. લીયળેખયસરૂય ; ચ.ૂ લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાP MUL AX-268

B વત્તાવલશાણ ંમરૂમરડવત્તા વટીક - વચચૂણિ ૧/૨ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય ; ચ.ૂ લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

B વત્તાવલશાણ ંમરૂમરડવત્તા વટીક - વચચૂણિ ૧/૩ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય ; ચ.ૂ લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

B વત્તાવલશાણ ંમરૂમરડવત્તા વટીક - વચચૂણિ ૨/૨ રે. લીયળેખયસરૂય ; ટી. લીયળેખયસરૂય ; ચ.ૂ લીયળેખયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS

C વત્ત્લોવનદ્ વાથવ  રે. લૂાવચામવ ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-421

C વત્દારદ પ્રફૃણા  રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G દ્રવ્માનમુોગDAD C-633

C વત્પ્રવતક્ષ ગ્રથં  રે. ગદાધય બટ્ટાચામવ ; ટી. વળલદત્ત વભશ્ર ચૌખફંા વસં્કૃત વીયીઝ S IND C-59

C વદ્બોધ ચદં્રોદમ વટીક, વાનલુાદ  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; રે. દ્મનદંી ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય 
; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG

DAD C-1941

B વનતકુભાય ચક્રી ચરયત  રે. જજનાર ગચણ ; વ.ં વલનમવાગય ભશો. યાજસ્થાન પ્રાચ્મ વલદ્યા S કાવ્મ (વારશત્મ)DAD B-753

C વન્દ્ભવતતકવ  ૨ રે. જમસુદંયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)HIR B-1937

B વન્દ્ભવતતકવ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧) રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

જમસુદંયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-768

B વન્દ્ભવતતકવ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

જમસુદંયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD C-1904

B વન્દ્ભવતતકવ વટીક, વાનલુાદ  ૩ રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

જમસુદંયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-679

B વન્દ્ભવતતકવ વટીક, વાનલુાદ  ૪(૨) રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

જમસુદંયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-680

B વન્દ્ભવતતકવ વટીક, વાનલુાદ  ૫(૩) રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ 

જમસુદંયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSH પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-767

A વન્દ્ભવતતકવ વટીક ૧,૨,૩ રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં 

સખુરાર રંડત
શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ગજુયાત યુાતત્ત્લ ભરંદયPS પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

GHN A-370
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A વન્દ્ભવતતકવ વટીક ૪,૫ રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં 

સખુરાર રંડત
શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/ગજુયાત યુાતત્ત્લ ભરંદયPS પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)

GHN A-371

D વતતવતળત સ્થાન પ્રકયણ છામા વાથવ  રે. વોભવતરકસરૂય ; ન.ુ ઊદ્ધદ્ધવાગયસરૂય ; વ.ં 

શભેચદં્રવાગયસરૂય
બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જૈન જ્ઞાન ભરંદયPSG

MUL C-378

B વતતબગંી તયંચગણી વાથવ  રે. વલભરદાવ ; ન.ુ ઠાકુયપ્રવાદ ળભાવ શ્રીભદ્ યાજચદં્ર અશ્રભ અગાવSH નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-729

D વતતબગંી નમપ્રદી પ્રકયણ વટીક (ફારફોવધની)  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. રાલણ્મસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબાS

B વતતબગંી નમપ્રદી વલલેચન +  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. મળયત્નવલ. ; વળંો. 
વૌમ્માગંયત્નવલ.

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG

MUL A-1435

C વતતબગંી પ્રકાળ વટીક, વાનલુાદ  રે. તીથવફોવધવલ. ; ટી. તીથવફોવધવલ. વિભલુનબાન ુળાવન વેલા ટ્રસ્ટSG HIR B-2590

B વતતબગંી પ્રબા  રે. નેવભસરૂય ; વ.ં દળવનસરૂય જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત S નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-886

C વતતબગંી વલિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  રે. બમળેખયસરૂય ; ટી. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)DAD C-1744

A વતતવધંાન ભશાકાવ્મ વટીક  રે. ભેઘવલજમ ગચણ ; ટી. મતૃસયૂીર્શ્યજી શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNS GHN A-375

C વભરકત ળલ્મોદ્વાય  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા જૈન ધભવ પ્રવાયક વબા G

C વભરકતના વડવઠ ફોરની વજ્ઝામ વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. ધી. ડા. ભશતેા જૈન ધભવ પ્રવાયણ ટ્રસ્ટ G MUL B-892

C વભરકતના વડવઠ ફોરની વજ્ઝામ વવલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાG BYC C-1057

C વભરકતનુ ંમરૂ જાણીએ જી  રે. બવ્મસુદંયવલ. ભશવેાણા ઈનગય જૈન વઘંG DAD C-1535

C વભતા ભશોદવધ વાથવ *  રે. યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG ચરયિ DAD C-1878

D વભતા ળતક વાથવ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ મતૃરાર કાચરદાવ દોળી જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડં G

MUL C-353

C વભતાવાગય ધભવધયંુધયસરૂય ભ.નુ ંજીલન ને કલન *  શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબા G

BYC CG-35

C વભતાવાગય ભશાકાવ્મભ *  રે. કલ્માણફોવધસરૂય વિંડલાડા જૈન વઘં SG BYC C-968

C વભમ ાહુડ  રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) લીયવેલા ભરંદય ટ્રસ્ટ PH GOR C-5145

B વભમદળી અચામવ શરયબદ્ર  વ.ં ળાવંતરાર એભ. જૈન યાજસ્થાન પ્રાચ્મ વલદ્યા G KAS B-300

B વભમદળી અચામવ  વ.ં ધયંુધયવલ. જૈન વલદ્યા ળોધ વસં્થાન H MLD B-1032

B વભમવાય નાટક વાથવ  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં દુરવબજી ખેતાણી યાજચદં્ર સ્લાધ્મામ ભરંદય - દેલરારીSG GHN B-800

B વભમવાય વાથવ  રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G DAD B-957

B વભમવાય વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) ; ટી. મતૃચદં્રાચામવ ; ન.ુ 

બગલાનદાવ ભનસખુબાઇ
યાજચદં્ર અશ્રભ PSG

GOR B-1619

B વભમવાય વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) ; ટી. મતૃચદં્રાચામવ ; ન.ુ 

બગલાનદાવ ભનસખુબાઇ
યાજચદં્ર અશ્રભ PSG

GOR B-1618

B વભમવાય વટીક, વાનલુાદ (અત્ભખ્માવત, તાત્મવવવૃત્ત, 

બાાલચવનકા)
 રે. કંુદકંુદાચામવ (રદ) ; ટી. મતૃચદં્રાચામવ ; ટી. 

જમવેનસરૂય ; ટી. જમચદં્ર રંડત ; ન.ુ ભનોશય ળાસ્ત્રી
યભ શ્રતુ પ્રબાલક ભડં PSH

MUL A-762

B વભયારદત્મ કથા છામા વાથવ  ૧(૧-૫) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યભેળચદં્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PSH ચરયિ DAD B-558
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B વભયારદત્મ કથા છામા વાથવ  ૨(૬-૯) રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યભેળચદં્ર જૈન બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PSH ચરયિ DAD B-559

C વભયારદત્મ કથા  રે. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં એભ. વી. ભોદી ળભંરુાર જગળી ળાશ S SNZ C-1430

C વભયારદત્મ ચરયિ - વકેં્ષ  રે. પ્રદ્યમુ્નસરૂય(પ્રા) ; વ.ં શભવન જેકોફી ; વ.ં પ્રળભયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન S ચરયિ
DAD C-990

C વભયારદત્મ ચરયિ  ૧(૧,૨) રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G ચરયિ DAD C-987

C વભયારદત્મ ચરયિ ૧,૨(૧,૨,૩)રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G ચરયિ
C વભયારદત્મ ભશાકથા  ૧(૧-૩) રે. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફા/વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળનG DAD C-773

C વભયારદત્મ ભશાકથા  ૨(૪-૬) રે. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફા/વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળનG DAD C-774

C વભયારદત્મ ભશાકથા  ૩(૭-૯) રે. બદ્રગતુતસરૂય ભશાલીય જૈન અયાધના કેન્દ્દ્ર કોફા/વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળનG DAD C-775

C વભલવયણ વારશત્મ વગં્રશ વાથવ +  વ.ં ધભવવતરકવલ. યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતSG DAD C-1202

B વભલામાગં સિૂ વટીક  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટPS અગભ
D વભાધાન માિા  ૧ રે. જમઘોસરૂય ; વ.ં વત્મકાતંવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-695

D વભાધાન માિા  ૨ રે. જમઘોસરૂય ; વ.ં વત્મકાતંવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G

D વભાધાન માિા  ૩ રે. જમઘોસરૂય ; વ.ં વત્મકાતંવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G KAS D-1547

C વભાધાનમ્  રે. બમળેખયસરૂય જૈનમ ્રયલાય G HIR B-2462

C વભાવધ ળતક વલલેચન  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1956

C વભાવધ ળતક વલલેચન  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1957

C વભાવધ ળતક વલલેચન  ૩ રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1958

C વભાવધ ળતક વલલેચન  ૪ રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-1959

D વભાવધતિં વટીક, વાનલુાદ +  રે. દેલનદંી ; ટી. પ્રબાચદં્ર ; ટી. અળાધય રંડત ; વ.ં 

જુગરરકળોય
લીયવેલા ભરંદય ટ્રસ્ટ SH

MLD D-1444

B વભાવધતિં વટીક, વાનલુાદ  રે. જૂ્માદ સ્લાભી ; ટી. પ્રબાચદં્ર ; ન.ુ છોટારાર 
ગાધંી

રદગફંય જૈન સ્લાધ્મામ ભરંદય ટ્રસ્ટSG

C વમ્ભઆ સતૂ્તં  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ન.ુ દેલેન્દ્દ્ર ળાસ્ત્રી બાયતીમ જ્ઞાનીઠ PSH SNZ C-1369

A વમ્ભવતતત્ત્લ વોાનમ્  વકં. રપ્બ્ધસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/રપ્બ્ધસયૂીર્શ્યજી જૈન ગ્રથંભાાS

N વમ્ભત્માખ્મ પ્રકયણ  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNS GHE N-2085

C વમ્મતત્લ કૌમદુી બાાતંય  રે. જ્ઞાત ; વ.ં દ્મફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન વસ્તી લાચંનભાાG કથા/લાતાવDAD C-826

B વમ્મતત્લ યશસ્મ પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  રે. વવદ્ધવેનસરૂય ; ટી. રશતલધવનવલ. ; ન.ુ રશતલધવનવલ. કુસભુ મતૃ ટ્રસ્ટ PSG

DAD B-878

B વમ્મતત્લ ળલ્મોદ્ધાય વાનલુાદ  રે. અત્ભાયાભજી ભ.વા ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. ાર્શ્ાવભ્યદુમ પ્રકાળન GH MUL A-265

C વમ્મતત્લ ટ્સ્થાન ચઈઆ વાનલુાદ  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ બમળેખયસરૂય અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાG BYC C-1037

B વમ્મતત્લ વતતવત ટીકાનલુાદ વશ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ વૌમ્મજમોવતશ્રીજી બદ્રકંય પ્રકાળન PG MUL A-1072

B વમ્મગ્જ્ઞાન ચષ્ન્દ્દ્રકા વાથવ (જીલકાડં એલ ંથવદૃષ્ષ્ટ)  ૧ રે. નેવભચદં્ર ; ન.ુ ઈજ્જ્લરા રદ. ળાશ લીતયાગ લાણી પ્રકાળન PH

GOR B-1486

B વમ્મગ્જ્ઞાન ચષ્ન્દ્દ્રકા વાથવ (જીલકાડં એલ ંથવદૃષ્ષ્ટ)  ૨ રે. નેવભચદં્ર ; ન.ુ ઈજ્જ્લરા રદ. ળાશ લીતયાગ લાણી પ્રકાળન PH

GOR B-1485
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C વમ્રાટ વપં્રવત તથા તેભની અવાવ  રે. ગણુસુદંયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G SNZ C-2201

C વયર વસં્કૃતમ્ *  ૧ રે. બક્તતમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG વસં્કૃત વ્માકયણDAD C-81

C વયર વસં્કૃતમ્ *  ૨ રે. બક્તતમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG વસં્કૃત વ્માકયણDAD C-84

C વયર વસં્કૃતમ્ *  ૩(ભાગવદવળિકા)રે. બક્તતમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG વસં્કૃત વ્માકયણDAD C-87

C વયર વસં્કૃતમ્ *  ૪(પ્રમોગ ભરંદય)રે. બક્તતમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG વસં્કૃત વ્માકયણDAD C-90

C વયર વસં્કૃતમ્ *  ૫(પ્રમોગ ભાગવદવળિકા)રે. બક્તતમળવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG વસં્કૃત વ્માકયણDAD C-93

B વયસ્લતી કલ્ વચચિ  રે. કુરચદં્રવલ. (N) જૈન યવુનલવીટી ટ્રસ્ટ G

C વયસ્લતી ભશાજૂન વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ G HIR B-1119

A વયસ્લતી રપ્બ્ધ પ્રાવાદ  રે. લાત્વલ્મસુદંયવલ. યત્નિમી ટ્રસ્ટ G DAD A-419

D વચવરાઆટ *  રે. અણદંવલજમજી દેલચદં ધનજી ગડા/NOT DEFINEDG MUL C-1916

C વચવરાઆટ  રે. નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG BHA C-382

A વલવજ્ઞ કવથત બ્રહ્માડં વચચિ  ૧ વ.ં ચારયિયત્ન વલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ H MSN A-68

A વલવજ્ઞ કવથત બ્રહ્માડં વચચિ  ૨ વ.ં ચારયિયત્ન વલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ H MSN A-69

A વલવજ્ઞ કવથત બ્રહ્માડં વચચિ  ૩ વ.ં ચારયિયત્ન વલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ H MSN A-70

A વલવજ્ઞ કવથત બ્રહ્માડં વચચિ  ૪ વ.ં ચારયિયત્ન વલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ H MSN A-71

A વલવજ્ઞ કવથત બ્રહ્માડં વચચિ  ૫ વ.ં ચારયિયત્ન વલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ H MSN A-72

C વલવજ્ઞ જેલા સરૂયદેલ *  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G MLD C-1474

D વલવજ્ઞવવદ્ધદ્ધ વટીક, વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મતૃસયૂીર્શ્યજી ; ન.ુ 

શભેચદં્રસરૂય (N)

જૈન વારશત્મલધવક વબા SG

MUL C-190

C વલવતોબદ્ર (વતજમહુત્ત) ૧૭૦ જજન ભશાજૂન  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2383

C વલવદળવન પ્રલેળક +  વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ. પ્રલચન પ્રકાળન S DAD C-1244

C વલવદળવન વગં્રશ વાનલુાદ  ૧ રે. ભાધલાચામવ ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG MPN C-1296

C વલવદળવન વગં્રશ વાનલુાદ  ૨ રે. ભાધલાચામવ ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG MPN C-1297

C વલવવવદ્ધાતં પ્રલેળક  રે. ચચયંતનાચામવ ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટSG JAY C-1264

C વલવવવદ્ધાતં સ્તલ: વાલચરૂય  રે. જજનપ્રબસરૂય ; લ. વોભોદમ ગચણ ; વ.ં 

લૈયાગ્મયવતવલ.

શ્રતુબલન વળંોધન કેંદ્ર S

HIR B-814

B વલાવથવવવદ્ધદ્ધ વાનલુાદ +  રે. જૂ્માદ સ્લાભી ; ન.ુ ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી ; વ.ં ફૂરચદં્ર 
ળાસ્ત્રી

બાયતીમ વલદ્યાીઠ SH

MUL A-882

C વવલ જીલ કફૃ ંળાવનયવી  રે. બદ્રકંયવલ. .ં ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) વલવ કલ્માણકય વવભવત G MUL B-1937

C વલીમવ ધ્માન  રે. અનદંઘનજી ; વ.ં રારન સ્થાનકલાવી જૈન કોન્દ્પયન્દ્વ G BHA C-894

C વશજ વભાવધ  રે. કરાણૂવસરૂય ઈભયળી દેરઢમા G DAD C-1328

B વશસ્રબાન ુવ ભલુનબાન:ુ *  રે. તીથવફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD B-983

D વગતી વભસ્માઓ  ૧ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G MUL C-1791

D વગતી વભસ્માઓ  ૨ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD D-649

D વગતી વભસ્માઓ  ૩ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD D-648

C વગતી વભસ્માઓ  ૪ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD C-1544

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017



અભ્યાસ માટે આવશ્યક પસુ્તકોની સચૂિ 121

Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

C વગતી વભસ્માઓ  ૫ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G MUL B-760

C વગતી વભસ્માઓ  ૬ રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G DAD C-1545

C વકંચરત વસં્કૃત વનમભાલરી *  વકં. રદવ્મયત્નવલ. કાકીનાડા નવભનાથ જૈન વઘંSG

B વકં્રભકયણ  ૧ રે. પે્રભસરૂય (D) ; વ.ં યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મગંભેન જૈન વોવામટીS કભવ-વારશત્મDAD B-224

B વકં્રભકયણ  ૨ રે. પે્રભસરૂય (D) ; વ.ં યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ળાવંતદાવ ખેતવીS કભવ-વારશત્મDAD B-226

B વગં્રશણી યત્ન વવલલેચન *  રે. ચદં્રસરૂય ; વલ. મળોદેલસરૂય (ધભવસ.ૂ) મકુ્તત કભર જૈન ભોશનભારા જ્ઞાન ભરંદયPSG BYC B-441

B વઘંટ્ટક વટીક, વાલચરૂય  રે. જજનલલ્રબસરૂય ; ટી. જજનવતસરૂય ; ટી. રક્ષ્ભીવેન ; 

ટી. શવયાજ ઈા. ; લ. વાધકુીવતિ ગચણ
વમ્મગ્જ્ઞાન પ્રચાયક વવભવત S

HIR A-1200

C વઘંાચાય બાષ્મ *  ૧(૧-૭) રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; બા. ધભવઘોસરૂય ; વ.ં યાજદ્મવલ. શ્રતુજ્ઞાન વસં્કાય ીઠ G GHE N-256

C વવંતકયં ભશાજૂન વલવધ  વકં. અવળબાઆ કે. ળાશ ; પે્ર. પ્રળાતંળેખયવલ. ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG MLJ C-2382

D વતંો વદા સ્લફૃે યશવે ું  રે. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન G DAD D-179

C વપં્રવત નૃવત ચરયિ  રે. NOT DEFINED ; વ.ં ચતયુવલજમજી ાર્શ્વ આન્દ્ટ. પ્રવતષ્ઠાન S KAS C-1401

C વફંોધ પ્રકયણ બાલાનલુાદ  ૧(૧,૨(અંળ))રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય (R) ; વ.ં 

ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG

DAD C-70

C વફંોધ પ્રકયણ બાલાનલુાદ  ૨(૨(ળે), રયવળષ્ટ)રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય (R) ; વ.ં 

ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG

DAD C-72

C વફંોધ પ્રકયણ બાલાનલુાદ  ૩(૩-૧૧)રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ યાજળેખયસરૂય (R) ; વ.ં 

ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG

DAD C-74

C વફંોધ વતતવતકા  રે. જમળેખયસરૂય (પ્રાચીન) ; વ.ં ગણુવલ. જૈન અત્ભાનદં વબા PG SNZ C-184

C વફંોધ વવત્તરય વટીક, વાનલુાદ *  ૧ રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. ગણુવલનમ ગચણ ; ન.ુ 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG અગભ

DAD C-1860

C વફંોધ વવત્તરય વટીક, વાનલુાદ *  ૨ રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. ગણુવલનમ ગચણ ; ન.ુ 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PSG અગભ

DAD C-1921

D વફંોધ વવત્તરય વાથવ  રે. શરયબદ્રસરૂય ૧૦૮ જૈન તીથવ દળવન બલન ટ્રસ્ટPG

B વબંાયણા સરૂય પે્રભનાં  ૧ રે. લીયયત્નવલ. વિંડલાડા જૈન વઘં G

C વમંભનુ ંઐર્શ્મવ  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-2052

C વમંભનુ ંતાત્મવ  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-2050

C વમંભનુ ંભાધમુવ  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-2054

C વમંભનુ ંભાગંલ્મ  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G KAS C-3545

C વમંભનુ ંવાપલ્મ  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-2049

C વમંભનુ ંવાથવક્ય  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-2051

C વમંભનુ ંવૌંદમવ  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-2053

C વમંભયક્ષા અંગે ભાયી ભનોવ્મથા  રે. ફાબબુાઇ શલદલાા ફાબબુાઇ શલદલાા G DAD C-430

C વમંભીના કાનભાં  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC C-1039

C વમંભીના રદરભાં  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC C-1039--A
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C વમંભીના યોભેયોભભાં  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC C-1041

C વમંભીના વ્મલશાયભાં  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G લાચના DAD C-1058

C વમંભીના વનાભાં  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G BYC C-1038--A

C વમંભીને લાચનાઓ +  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL B-2175

C વરેંખના ભયણ કરા શૈ, અત્ભશત્મા નશીં  રે. વમંભયત્નવલ. પ્રાચ્મ વલદ્યાીઠ - ળાજાયુ H KAS C-3399

D વલંત ૨૦૨૦ કે ચંાગંકાયોભેં દો ભત  રે. કલ્માણવલ. કલ્માણવલજમ ળાસ્ત્ર વગં્રશ વવભવતH KAS D-461

C વલંત્વયી પ્રવતક્રભણ વલવધ વરશત  વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમH KAS C-3472

B વવંલગ્ન વમંભીઓની વનમભાલરી  ૧ રે. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G અચાય DAD B-422

D વલેંગ ભાગવના નુ:પ્રલતવક િણ જંાફી ભશારુુો  રે. ળીરચદં્રસરૂય બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ G

MPN D-582

B વલેંગયંગળાા બાાતંય  રે. જજનચદં્રસરૂય ; ન.ુ બદ્રકંયસરૂય (S) બદ્રકંયસરૂય વભાવધ ધાભ ટ્રસ્ટG ઈદેળ
A વલેંગયંગળાા  રે. જજનચદં્રસરૂય ; વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતP DAD A-249

C વલેંદનની ઝરક  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G GOR C-3229

C વલેંદનની ભસ્તી  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL B-1610

C વલેંદનની વયગભ  રે. મળોવલ. ગચણ (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1840

C વલેંદનની સલુાવ  રે. મળોવલ. ગચણ (B) NOT DEFINED G BYC C-1046

C વળંોધનની ળાસ્ત્રીમ દ્ધવતના તત્ત્લો  રે. વી.લી.ભેશતા ાર્શ્વ બ્બ્રકેળન G BYC C-2013

B વસં્કૃત ઈંગ્રીળ ડીક્ષનયી *  રે. લાભન વળ. અતટે ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SE કોળ GHN B-843

C વસં્કૃત ગજુયાતી વલનીતકોળ  રે. ગોારદાવ જી. ટેર ગજુયાત વલદ્યાીઠ SG DAD C-1681

D વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી  ૧ વ.ં શીયચદં્રવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SHE MUL C-1705

D વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી  ૨ વ.ં શીયચદં્રવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SHE MUL C-1710

C વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી-કૃદન્દ્તાલરી  વકં. શ્રતુદવળિતાશ્રીજી ; વ.ં ધભવળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીS DAD C-1670

B વસં્કૃત પ્રાકૃત રશન્દ્દી ઇંગ્રીળ ળબ્દકોળ  ૧ રે. ઈદમચદં જૈન ન્દ્ય ુબાયતીમ બકુ કોો SPHE MPN B-943

B વસં્કૃત પ્રાકૃત રશન્દ્દી ઇંગ્રીળ ળબ્દકોળ  ૨ રે. ઈદમચદં જૈન ન્દ્ય ુબાયતીમ બકુ કોો SPHE MPN B-944

B વસં્કૃત પ્રાકૃત રશન્દ્દી ઇંગ્રીળ ળબ્દકોળ  ૩ રે. ઈદમચદં જૈન ન્દ્ય ુબાયતીમ બકુ કોો SPHE MPN B-945

D વસં્કૃત ળબ્દ ફૃાલરી *+  વ.ં ઊબચદં્રવાગયજી અગભોદ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાન SG DAD D-965

D વસં્કૃત ળબ્દ ફૃાલરી  વ.ં શીયચદં્રવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH DAD D-498

C વસં્કૃત વયર  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન G GHN C-2529

B વસં્કૃત વયરમ ્(પ્રથભ માિા)  રે. મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ SG

B વસં્કૃત વયરમ ્(દ્ધદ્વતીમા માિા)  રે. મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ SG

B વાગયાનદંસરૂય સ્મવૃત ગ્રથં *  ૧ વ.ં કંચનવાગયસરૂય અગભોદમ વવભવત G ચરયિ DAD B-535

B વાગયાનદંસરૂય સ્મવૃત ગ્રથં *  ૨ વ.ં કંચનવાગયસરૂય અગભોદ્ધાયક ગ્રથંભારા G ચરયિ MPN B-890

B વાધનાનુ ંવળખય *  રે. મળોવલ.સરૂય NOT DEFINED G HIR A-1424

C વાધનાથ *  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG MUL B-1918

C વાધવભિક ભાયી દૃષ્ષ્ટએ  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-989

D વાધાયણ ખાત ું  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. ; રે. ઈદમલલ્રબવલ. પ્રજ્ઞા પ્રફોધ રયલાય G MUL C-537

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017



અભ્યાસ માટે આવશ્યક પસુ્તકોની સચૂિ 123

Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

D વાધ ુભમાવદા ટ્ટક વગં્રશ  વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G DAD D-105

B વાભાચાયી પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ +  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ 

બમળેખયસરૂય
રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PSG અચાય

DAD B-1004

A વાભાચાયી પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગણુશવંવલ. ; 

ન.ુ ગણુશવંવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG અચાય
DAD A-91

A વાભાચાયી પ્રકયણ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગણુશવંવલ. ; 

ન.ુ ગણુશવંવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG અચાય
DAD A-95

B વાભાન્દ્મ વનરુક્તત વટીક, વાનલુાદ  રે. ગગેંળોાધ્મામ ; ટી. યઘનુાથ વળયોભણી ; ટી. 
ગદાધય બટ્ટાચામવ ; વલ. ચદં્રળેખયવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG નવ્મન્દ્મામ (જૈન)

DAD B-695

D વામરુદ્રક ળાસ્ત્ર  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ન.ુ બીભવવિંશ ભાણેક જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G જ્મોવતKAS D-1256

C વામ્મળતક વવલલેચન  રે. જમવવિંશસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ વલદ્યા પ્રવાયક લગવSG MUL B-430

C વામ્મળતક વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. બદ્રગતુતસરૂય વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન SG DAD C-777

C વામ્મોવનદ્ વાથવ *  રે. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-418

B વાયસ્લત વ્માકયણ વટીક (ચદં્રકીવતિ વ્માખ્મા)  રે. નભુવૂત સ્લફૃાચામવ ; ટી. ચદં્રકીવતિ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ાડુંયંગ જાલજીS વ્માકયણBYC B-403

D વારફંન ધ્માનના પ્રમોગો  રે. ફાબબુાઆ કડીલાા અધ્માજત્ભક વળંોધન ને ધ્માન કેંદ્રG MUL C-1545

C વાખં્મ તત્ત્લ કૌમદુી વાનલુાદ  રે. આર્શ્યકૃષ્ણ ; રે. લાચસ્વત વભશ્ર ; ન.ુ યાભળકંય 
બટ્ટાચામવ

ભોતીરાર ફનાયવીદાવ SH

C વવદ્ધ દંરડકા વટીક, વાનલુાદ  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. ગણુયત્નસરૂય (પ્રા) ; ન.ુ 

તત્ત્લરુચચવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG

DAD C-1539

C વવદ્ધચક્ર ભશાજૂન વલવધ  રે. ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન G GOR C-5436

D વવદ્ધચક્ર મિંજૂન, વલેક્ષણ ને વભીક્ષા  રે. મળોદેલસરૂય (ધભવસ.ૂ) મકુ્તત કભર જૈન ભોશનભારા જ્ઞાન ભરંદયG MUL C-955

C વવદ્ધપ્રાભતૃ વટીક, વાનલુાદ  વ.ં લૂાવચામવ ; ટી. ચચયંતનાચામવ ; ન.ુ ાર્શ્વયત્નવાગય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPSG

DAD C-2210

C વવદ્ધયાજ જમવવિંશ  રે. જમચબખ્ખુ જમચબખ્ખ ુવારશત્મ ટ્રસ્ટ G GOR C-4885

B વવદ્ધવિ  રે. ભોતીચદં ગીયધયરાર ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) શ્રતુ યત્નાકય G આવતશાવJAY B-880

C વવદ્ધવેન ળતક વાનલુાદ  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ન.ુ ભલુનચદં્રવલ. જૈન વારશત્મ કાદભી SG GHN C-889

D વવદ્ધવેનરદલાકયસરૂય જીલન ને વારશત્મ વજૉન  રે. કલ્માણકીવતિવલ. બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ G MPN D-578

A વવદ્ધશભે પ્રાકૃત વ્માકયણ  ૧(૪ થી)રે. ઈદમવૌબાગ્મ ગચણ ; વ.ં વલભરકીવતિવલ. શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નS IND A-252

A વવદ્ધશભે પ્રાકૃત વ્માકયણ  ૨(૧-૩) રે. ઈદમવૌબાગ્મ ગચણ ; વ.ં વલભરકીવતિવલ. શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નS IND A-251

B વવદ્ધશભે ચરિંગાનળુાવન વલલેચન  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વલ. ક્ષભાબદ્રસરૂય શીયારાર વોભચદં ળાશ S વ્માકયણBYC B-464

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત ન્દ્માવ  ૨(૨/૧-૨/૪)વ.ં રાલણ્મસરૂય S HIR A-1045

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત બશૃન્દ્ન્દ્માવ રઘનુ્દ્માવ 
વલલેચન

 ૧(૧-૧(લૂાવધવ))રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન્દ્માવ 
શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન્દ્માવ કનકપ્રબ ; વલ. જગદીળબાઇ 
રંડત

જગદીળબાઆ રંડત SG

GOR B-1338

શ્રભણોાવક રયલાય  22-Oct-2017
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B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત બશૃન્દ્ન્દ્માવ રઘનુ્દ્માવ 
વલલેચન

 ૨(૧-૧(ઈત્તયાધવ))રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન્દ્માવ 
શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન્દ્માવ કનકપ્રબ ; વલ. જગદીળબાઇ 
રંડત

જગદીળબાઆ રંડત SG

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત બશૃન્દ્ન્દ્માવ રઘનુ્દ્માવ  (૨) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

રાલણ્મસરૂય
શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/વવદ્ધ શભે પ્રકાળ વવભવતS વ્માકયણ

GHN A-379

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત બશૃન્દ્ન્દ્માવ રઘનુ્દ્માવ  (૩ (૨,૩))રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

રાલણ્મસરૂય
શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/વવદ્ધ શભે પ્રકાળ વવભવતS વ્માકયણ

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત બશૃન્દ્ન્દ્માવ રઘનુ્દ્માવ  (૩ (૧)) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

રાલણ્મસરૂય
શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/વવદ્ધ શભે પ્રકાળ વવભવતS વ્માકયણ

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત બશૃન્દ્ન્દ્માવ રઘનુ્દ્માવ  (૧ (૧-૪))રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

રાલણ્મસરૂય
શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/વવદ્ધ શભે પ્રકાળ વવભવતS વ્માકયણ

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત બશૃન્દ્ન્દ્માવ રઘનુ્દ્માવ  (૫) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

રાલણ્મસરૂય
શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/વવદ્ધ શભે પ્રકાળ વવભવતS વ્માકયણ

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત રઘનુ્દ્માવ  ૧(૧-૩/૨)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

ફી. કે. કોઠાયી S વ્માકયણ
DAD B-616

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત રઘનુ્દ્માવ +  ૨(૩/૩-૫)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

ફી. કે. કોઠાયી S વ્માકયણ
DAD B-618

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન બશૃદ્વવૃત્ત રઘનુ્દ્માવ +  ૩(૬-૭) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં 

લજ્રવેનવલ. (.ં)

ફી. કે. કોઠાયી S વ્માકયણ
DAD B-617

A વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન ભધ્મભવવૃત્ત લચરૂય  ૧(૧-૩/૨)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; લ. જ્ઞાત ; વ.ં યત્નજ્મોતવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમ S વ્માકયણ
MUL A-12

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન ભધ્મભવવૃત્ત લચરૂય  ૨(૩/૩-૫)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીS વ્માકયણDAD B-622

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન ભધ્મભવવૃત્ત લચરૂય  ૩(૬-૭) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીS વ્માકયણDAD B-620

C વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન રઘવુવૃત્ત  (૧-૭) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટS
DAD C-1655

C વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન રઘવુવૃત્ત વલલેચન  ૧(૧/૧-૩)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વલ. ભયયૂકાશ્રીજી રાબ કંચન રાલણ્મ SG DAD C-1650

C વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન રઘવુવૃત્ત વલલેચન  ૨(૧/૪-૨/૧)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વલ. ભયયૂકાશ્રીજી રાબ કંચન રાલણ્મ SG DAD C-1651

C વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન રઘવુવૃત્ત વલલેચન  ૩(૨/૨-૪)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વલ. ભયયૂકાશ્રીજી રાબ કંચન રાલણ્મ SG DAD C-1652

C વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન રઘવુવૃત્ત વલલેચન  ૪(૩/૧-૨)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વલ. ભયયૂકાશ્રીજી રાબ કંચન રાલણ્મ SG DAD C-1653

C વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન રઘવુવૃત્ત વલલેચન  ૫(૩/૩-૪, ૪)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વલ. ભયયૂકાશ્રીજી રાબ કંચન રાલણ્મ SG DAD C-1654

C વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન રઘવુવૃત્ત લચરૂય  ૧(૧/૧-૩/૨)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં જજતેન્દ્દ્રવલ. ; વળંો. 
યત્નજ્મોતવલ.

યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમ S

KAS C-3206

B વવદ્ધશભે ળબ્દાનળુાવન રઘવુવૃત્ત (ઈદાશયણ કોળ)  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં ધભવકીવતિ ; વ.ં િૈરોક્યભડંનવલ. શભે વસં્કાય વળક્ષણ વનવધ S

GOR B-148

C વવદ્ધાતં ભશોદવધ પે્રભસયૂીર્શ્યજી  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G BYC CG-34

C વવદ્ધાતં ભશોદવધ પે્રભસયૂીર્શ્યજી  રે. શભેચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS BYC C-435
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C વવદ્ધાતં ભશોદવધ ભશાકાવ્મમ્ *  રે. કલ્માણફોવધસરૂય વિંડલાડા જૈન વઘં SG BYC C-967

C વવદ્ધાતં રક્ષણ - જાગદીળી - વલવવૃત્ત દીવકા  ટી. જગદીળ તકાવરકંાય ; ટી. લાભાચાયણ બટ્ટાચામવ ; ટી. 
ગરુુપ્રવાદ ળાસ્ત્રી

લાણી વલરાવ પ્રકાળન S

DAD C-1723

A વવદ્ધાતં રક્ષણ વટીક, વાનલુાદ  ૧ ટી. જગદીળ તકાવરકંાય ; ટી. ગણુશવંવલ. ; ન.ુ 

ગણુશવંવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

DAD A-179

A વવદ્ધાતં રક્ષણ વટીક, વાનલુાદ  ૨ ટી. જગદીળ તકાવરકંાય ; ટી. ગણુશવંવલ. ; ન.ુ 

ગણુશવંવલ.

કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG

DAD A-183

B વવદ્ધાતંવાય વગં્રશ વાનલુાદ  રે. નયેન્દ્દ્ર વેનાચામવ ; ન.ુ જજનદાવ ળાસ્ત્રી જૈન વસં્કૃવત વયંક્ષક વઘં SH GHN B-848

B વવદ્ધદ્ધ વલવનિમ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. કરકં દેલ ; ટી. નતંલીમાવચામવ ; ન.ુ ભશને્દ્દ્ર 
જૈન

બાયતીમ જ્ઞાનીઠ S

HIR A-816

B વવદ્ધદ્ધ વલવનિમ વટીક, વાનલુાદ  ૧(પ્રત્મક્ષપ્રસ્તાલ)રે. કરકં દેલ ; વલ. લારદયાજસરૂય ; વ.ં ભશને્દ્દ્ર જૈન જ્ઞાનીઠ S

MUL A-889

C વવદ્ધદ્ધના ંવોાન  રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1151

C વવિંદુય પ્રકય વવલલેચન  રે. વોભપ્રબસરૂય ; વલ. જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતSG BYC C-984

C વવિંશરુુ - લીય વાલયકય *  વ.ં ળયદ ઠાકય ાર્શ્વ બ્બ્રકેળન G GHN C-2217

N વવિંશવ્માઘ્રરક્ષણ  રે. યઘનુાથ વળયોભણી ખેરાડીરાર વકંટાપ્રવાદ S BOD A-913

D વીતાજીના ગરે ગરે  ૧ રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-181

D વીતાજીના ગરે ગરે  ૨ રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD D-182

D વીભધંય જજન વલનવંત વલલેચન  વલ. ભાનતુગંસરૂય (R) જાભનગય વલળાશ્રીભાી તાગચ્છ વઘંG DAD D-1070

C વીભધંયસ્લાભી વલનવંત વલલેચન  રે. મળોવલ. ભશો. ; વલ. જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતH KAS C-3549

C વીભધંયસ્લાભીને વલનવંતફૃ સ્તલનો  રે. જ્ઞાનસુદંયજી UNKNOWN G SIO C-2666

C સદંુવણા ચરયમં  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. વરોની જોળી એર. ડી. આન્દ્ડોવલદ્યાભરંદય PH ચરયિ GOR C-3325

B સુાવનાશ ચરયમ ં- છામા વાથે  ૧ રે. રક્ષ્ભણ ગચણ ; છા. શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવ જૈન વલદ્યારમ વારશત્મ ળાસ્ત્રભારાPS BYC B-378

B સુાવનાશ ચરયમ ં- છામા વાથે  ૨ રે. રક્ષ્ભણ ગચણ ; છા. શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવ જૈન વલદ્યારમ વારશત્મ ળાસ્ત્રભારાPS BYC B-379

B સુાવનાશ ચરયમ ં- છામા વાથે  ૩ રે. રક્ષ્ભણ ગચણ ; છા. શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવ જૈન વલદ્યારમ વારશત્મ ળાસ્ત્રભારાPS BYC B-380

B સફુોધ લાણી પ્રકાળ  રે. ન્દ્મામવલ. શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/શભેચદં્રાચામવ જૈન વબાG IRL N-121

D સફુોધ વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી  ૧ રે. યાજેળ જૈન ; પે્ર. યક્શ્ભયાજવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S DAD D-914

D સફુોધ વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી  ૨ રે. યાજેળ જૈન ; પે્ર. યક્શ્ભયાજવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S DAD D-916

D સફુોધ વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી  ૩ રે. યાજેળ જૈન ; પે્ર. યક્શ્ભયાજવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S DAD D-918

D સફુોધ વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી  ૪ રે. યાજેળ જૈન ; પે્ર. યક્શ્ભયાજવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S DAD D-920

C સફુોધ વસં્કૃત ભરંદયાતં પ્રલેવળકા  ૨ રે. યાભકૃષ્ણ બાડંાયકય ; વ.ં યત્નયાજવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S

C સફુોધ વસં્કૃત ભાગોદેવળકા  ૧ રે. યાભકૃષ્ણ બાડંાયકય ; વ.ં યત્નયાજવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SG

C સભુવત જજન શદુ્ધતા તાયી  રે. મકુ્તતદળવનવલ. રપ્બ્ધવનધાન ળાવંતનાથ જૈન વઘં - ભરાડG IRN C-723

B સભુવતનાથ ચરયિ બાાતંય  ૧ રે. વોભપ્રબસરૂય ; ન.ુ બમવાગયજી ()ં ; ન.ુ 

રારચદં બગલાનદાવ ગાધં ; ન.ુ 

યભચણકરાર.ભ.ળાશ

જૈન અત્ભાનદં વબા G

BYC B-431
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B સભુવતનાથ ચરયિ બાાતંય  ૨ રે. વોભપ્રબસરૂય ; ન.ુ બમવાગયજી ()ં ; ન.ુ 

રારચદં બગલાનદાવ ગાધં ; ન.ુ 

યભચણકરાર.ભ.ળાશ

જૈન અત્ભાનદં વબા G

C સયુસુદંયી ચરયમ ંછામા વશ  રે. ધનેર્શ્ય મવુન ; છા. ભશામળાશ્રીજી ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS ચરયિ DAD C-951

C સરુબ ચરયિાચણ  ૧ રે. લૂાવચામવ ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન S BYC C-2061

C સરુબ ચરયિાચણ  ૨ રે. લૂાવચામવ ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન S IRN C-659

C સરુબ ચરયિાચણ  ૩ રે. લૂાવચામવ ; વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) બદ્રકંય પ્રકાળન S IRN C-658

C સરુબ ધાત ુફૃકોળ *  (૧,૨,૩) રે. કૃષ્ણાજી લીયકય ; પે્ર. કુરચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SE

C સરુવા ચરયિ વાથવ  રે. જમવતરકસરૂય ; ન.ુ સરુોચનાશ્રીજી વલર્શ્કલ્માણ પ્રકાળન SG ચરયિ DAD C-879

D સતૂત-યત્ન-ભજૂંા (મૂ ગાથા) +  વ.ં બવ્મસુદંયવલ. શ્રભણોાવક રયલાય - મુફંઇPS MUL C-305

B સકૂ્ષ્ભાથવ વલચાય વાય વટીક  રે. જજનલલ્રબગચણ ; ટી. યાભદેલ ગચણ ; ટી. જ્ઞાત બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાP

MUL A-776

C સતૂક ભમાવદામૈ નભઃ  રે. ક્ષમચદં્રવા. અગભોદ્ધાયક પ્રવતષ્ઠાન G DAD C-1070

C સિૂ વલેંદના  ૧(વાભાવમક)રે. પ્રળવભતાશ્રીજી વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G

C સિૂ વલેંદના  ૨(ચૈત્મલદંન)રે. પ્રળવભતાશ્રીજી વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD C-1394

C સિૂ વલેંદના  ૩(પ્રવતક્રભણ)રે. પ્રળવભતાશ્રીજી વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD C-1395

C સિૂ વલેંદના +  ૪(લરંદત્ત)ુરે. પ્રળવભતાશ્રીજી વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD C-1808

C સિૂ વલેંદના  ૫(અમરયમ ઈલ. થી વકરતીથવ)રે. પ્રળવભતાશ્રીજી વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G DAD C-1396

C સિૂ વલેંદના +  ૬ રે. પ્રળવભતાશ્રીજી વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G MUL B-2388

C સિૂ વલેંદના +  ૪(લરંદત્ત)ુરે. પ્રળવભતાશ્રીજી ; ન.ુ જ્ઞાન જૈન વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન H MUL B-1913

C સિૂ વલેંદના વાથવ  ૭(તખી પ્રવતક્રભણ સિૂો)વ.ં પ્રળવભતાશ્રીજી વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PSG MUL B-2346

A સિૂકૃતાગં સિૂ વટીક, વાન,ુ છામા વશ *  ૧(૧(૧-૪))રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; ન.ુ અંચફકાદત્ત 
ઓઝા ; વ.ં જમાનદંવલ. (T)

ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતPSH

MUL Z-30

A સિૂકૃતાગં સિૂ વટીક, વાન,ુ છામા વશ *  ૨(૧(૫-૧૬))રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; ન.ુ અંચફકાદત્ત 
ઓઝા ; વ.ં જમાનદંવલ. (T)

ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતPSH

C સિૂોના યશસ્મો  ૧ રે. ભેઘદળવનવલ. ચખર બાયતીમ વસં્કૃવતયક્ષક દG ઈદેળ DAD C-329

C સિૂોના યશસ્મો  ૨ રે. ભેઘદળવનવલ. ચખર બાયતીમ વસં્કૃવતયક્ષક દG ઈદેળ DAD C-2041

C સમૂગડાગં સિૂ * ૨/૧ રે. ળીરાકંાચામવ શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

N સમૂગડાગં સિૂ * ૨/૨ રે. ળીરાકંાચામવ શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

A સમૂગડાગં સિૂ વચચૂણિ *  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ચ.ૂ ચચયંતનાચામવ ; વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ PS અગભ DAD A-282

B સરૂયભિંકલ્ વમચુ્ચમ  ૧ વ.ં જબંવૂલ. ગોડીજી ાર્શ્વનાથ ભરંદય - નૂા/જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડંPS ભિં DAD B-491

B સરૂયભિંકલ્ વમચુ્ચમ  ૨ વ.ં જબંવૂલ. ગોડીજી ાર્શ્વનાથ ભરંદય - નૂા/જૈન વારશત્મ વલકાવ ભડંPS ભિં HIR A-1069

A સરૂયભિંકલ્ વદંોશ વાથવ, વચચિ  રે. લૂાવચામવ ; વ.ં અંફારાર પે્રભચદં કંુલયજી શીયજી છેડા PSG ભિં DAD A-101

C સયૂીર્શ્ય ને વમ્રાટ +  રે. વલદ્યાવલ. મળોવલજમ જૈન ગ્રથંભારા G આવતશાવDAD C-877

C વેનપ્રશ્ન બાાતંય *  રે. શબુવલ. ગચણ ; ન.ુ કુમદુસરૂય ; વ.ં યાજળેખયસરૂય (R) મલુુડં રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં G પ્રશ્નોત્તયી
DAD C-1351
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B વૈદ્ધાવંતક ળબ્દકોળ  ૧ રે. ક્ષમચદં્રવા. અનદં પ્રકાળન S MLJ B-1211

B વૈદ્ધાવંતક ળબ્દકોળ ૨-૩ રે. ક્ષમચદં્રવા. અનદં પ્રકાળન S MLJ B-1212

B વૈદ્ધાવંતક ળબ્દકોળ ૪-૫ રે. ક્ષમચદં્રવા. અનદં પ્રકાળન S MLJ B-1213

C વો રશ બાલ વનગં્રથ  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG GOR C-2594

A વોભ વૌબાગ્મ ભશાકાવ્મ વટીક, વાનલુાદ  રે. પ્રવતષ્ઠાવોભ ગચણ ; ટી. યત્નજ્મોતવલ. ; ન.ુ 

યત્નજ્મોતવલ.

યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમSG

BYC A-63

A વોભચદં્રસરૂય (ળાવંત સરૂય વમદુામ) *  રે. વોભસુદંયસરૂય ળાવંત વોભચદં્ર જ્ઞાનભરંદય ટ્રસ્ટG DAD A-208

D વોભસુદંય યગુની વારશત્મ પ્રવાદી  રે. િૈરોક્યભડંનવલ. બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ G MPN D-491

D વોશભકુર કલ્વકૃ્ષ *  વ.ં ણુ્મારસરૂય ાર્શ્ાવભ્યદુમ પ્રકાળન G JAY D-1746

B વો પ્રશય દીમે દેળના  રે. ભશાફોવધવલ. લધવભાન પ્રકાળન G KAS B-1498

C વૌ ચારો ચગયનાય જઆએ *  રે. શભેલલ્રબવલ. ચગયનાય ભશાતીથવ વલકાવ વવભવતG DAD C-1379

B સ્તલ રયજ્ઞા વાલચચૂણિ, વાથવ  રે. જ્ઞાત ; લ. મળોવલ. ભશો. ; ન.ુ પ્રભદુાવ ફે. 

ાયેખ
પ્રભદુાવ ફેચયદાવ ાયેખ PG

BYC B-408

D સ્તલન ભજૂંા (૧૧૫૧ સ્તલનો)  વ.ં વાયાબાઆ ભણીરાર નલાફ જૈન પ્રાચીન વારશત્મોદ્ધાય ગ્રથંાલરીG DAD D-724

D સ્તવુત વલદ્યા વટીક, વાનલુાદ *  રે. વભતંબદ્રસ્લાવભ ; ટી. લસનુદંી ; ન.ુ ન્નારાર જૈન લીયવેલા ભરંદય ટ્રસ્ટ SH

MLD D-1386

B સ્તોિ ગ્રથં વમચુ્ચમ  રે. પ્રતાવલ. ; વ.ં િૈરોક્યભડંનવલ. જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત PSG MLJ B-1110

C સ્તોિિમી વાનલુાદ  રે. વભતંબદ્રસ્લાવભ ; ન.ુ વજૃરાર. ચગ. ળાશ રદગફંય જૈન સ્લાધ્મામ ભરંદય ટ્રસ્ટSG MLJ C-594

D સ્તોિિમી વટીક +  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. કીવતિચદં્રવલ. ; વ.ં જજતચદં્રવલ. બાઆરાર અંફારાર ળાશ S

BYC D-632

C સ્તોિોવનદ્ વાથવ  રે. લજ્રસ્લાભી ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG JAY C-2670

B સ્ત્રી વનલાવણ કેલરી ભકુ્તત પ્રકયણ વટીક  રે. વાકટામન અચામવ ; ટી. વાકટામન અચામવ ; વ.ં 

જબંવૂલ.

જૈન અત્ભાનદં વબા S

BYC B-407

N સ્થવલયાલરી ને તેની અવાવ વાનલુાદ  રે. રશભલદાચામવ ; ન.ુ ગણુસુદંયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PG GHE N-198

C સ્નાિજૂા વલલેચન +  રે. લીયવલ. ; વલ. દ્મવલ. વઘંલી અંફારાર યતનચદં જૈન ધાવભિક ટ્રસ્ટG DAD C-1506

C સ્મારદળબ્દવમચુ્ચમ વાલચરૂય  રે. ભયચદં્રસરૂય ; લ. જમાનદંસરૂય ; વળંો. રારચદં્ર ; 

વ.ં ભાણેકરાર શયગોલનદાવ વ
ભરાડ શીયસયૂી તા. જૈન વઘંS

MUL B-311

A સ્માદ્યાથવપ્રકાળ  રે. રાલણ્મસરૂય ; વ.ં સળુીરસરૂય શો શ્રતુજ્ઞાનમ ્- ભદાલાદ/UNKNOWNS GHN A-384

C સ્માદ્વાદ બાા વવલલેચન  રે. શબુવલ. ગચણ ; વલ. મળયત્નવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ SG પ્રાચીન ન્દ્મામ (જૈન)DAD C-1911

B સ્માદ્વાદ ભજંયી વાનલુાદ  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ન.ુ જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ SG JAY B-1394

A સ્માદ્વાદ યશસ્મ - ભધ્મભ વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ (B) ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH

DAD A-198

A સ્માદ્વાદ યશસ્મ - ભધ્મભ વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ (B) ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH

DAD A-194

A સ્માદ્વાદ યશસ્મ - ભધ્મભ વટીક, વાનલુાદ  ૩ રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ગચણ (B) ; ન.ુ મળોવલ. 

ગચણ (B)

રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ SH

DAD A-195
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B સ્માદ્વાદ યશસ્મ - રઘ/ુભધ્મભ/બશૃદ્  રે. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં જમસુદંયસરૂય બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાS નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD B-719

D સ્લમભં ૂસ્તોિ વાનલુાદ  રે. વભતંબદ્રસ્લાવભ ; ન.ુ યગુલીય લીયવેલા ભરંદય ટ્રસ્ટ SH GOR D-1292

D સ્લાધ્મામ ગીતા  રે. મકુ્તતલલ્રબવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G MUL D-405

C સ્લાનભુવૂતના ગથાયે  રે. મળોવલ.સરૂય ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતG DAD C-2225
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N શરયબદ્રસરૂય કા વભમ વનણવમ  રે. જજનવલ. ાર્શ્વનાથ ળોધીઠ H GHE N-791

C શરયબદ્રસરૂય *  રે. ણૂવચદં્રસરૂય (R) ચં પ્રસ્થાન ણુ્મ સ્મવૃત પ્રકાળનG DAD C-1440

C શરયલળં યુાણ  ૧ રે. સ્લમભંદેૂલ ; વ.ં યાભવવિંશ તોભય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ G MLJ D-773

C શરયલળં યુાણ  ૨ રે. સ્લમભંદેૂલ ; વ.ં યાભવવિંશ તોભય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ G MLJ D-790

C શરયલળં યુાણ  ૩(૧) રે. સ્લમભંદેૂલ ; વ.ં યાભવવિંશ તોભય પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ G

C શલે વંણૂવ વવદ્ધદ્ધ તણી ળી લાય છે ? +  રે. મકુ્તતદળવનવલ. રપ્બ્ધવનધાન ળાવંતનાથ જૈન વઘં - ભરાડG DAD C-2434

C શસ્તપ્રતોને અધાયે ાઠ વંાદન  વ.ં શરયલલ્રબ બામાણી રારબાઆ દરતબાઆ G JAY C-1421

A શસ્તચરચખત પ્રતો કી સચૂચ *  વ.ં યત્નિમવલ. યંજનવલજમ જૈન સુ્તકારમH GHN A-421

A શસ્તચરચખત પ્રતોની ચરવનો રયચમ *  રે. રક્ષ્ભણબાઇ બોજક મતૃરાર ભોશનરાર - ભદાલાદG MUL AX-232

B શવંવાગયસયૂીર્શ્યજી સ્મવૃત ગ્રથં *  ૧ રે. નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG

B શવંવાગયસયૂીર્શ્યજી સ્મવૃત ગ્રથં *  ૨ રે. નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG

B શવંવાગયસયૂીર્શ્યજી સ્મવૃત ગ્રથં *  ૩ રે. નયેન્દ્દ્રવાગયસરૂય ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયG

C શવંા ત ુઝીર ભૈિી વયોલયભાં  રે. બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G DAD C-1120

D શા ! સ્તાલો વલરુ ઝયણું  રે. બમળેખયસરૂય ભલુને ધભવ જમકય પ્રકાળન G DAD D-309

C શારયબદ્રીમ મોગબાયતી +  રે. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં બમળેખયસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS મોગ/ધ્માત્ભDAD C-1364

D શા ં! મવૂતિજૂા ળાસ્ત્રોતત શૈ  રે. જ્ઞાનસુદંયસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય ભરલાડા જૈન રે્શ્. વઘં H BYC D-929

C રશતવળક્ષા છિીળી વવલલેચન +  રે. લીયવલ. ; વલ. ધયંુધયવલ. જૈન વારશત્મલધવક વબા G

C રશતોદેળ વટીક (કથાયરશત)  રે. પ્રબાનદંસરૂય ; ટી. યભાનદંસરૂય ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS ઈદેળ
MUL B-1503

B રશતોદેળ વટીક, વરટતણ (કથા વરશત)  રે. પ્રબાનદંસરૂય ; ટી. યભાનદંસરૂય ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS ઈદેળ
DAD B-484

D રશભારમની દમાિા  રે. જબંવૂલ. કીવતિધાભ G DAD D-765

A રશભાશંસુરૂયનુ ંજીલન કલન *  વ.ં શભેલલ્રબવલ. વશવાલન તીથોદ્ધાય વવભવત G DAD A-246

B રશિંભતબાઆ ફેડાલાા જીલન ચરયિ  વ.ં લજ્રવેનવલ. (.ં) ળાવંત-વૌયબ G ચરયિ DAD B-542

C રશિંવાષ્ટક વાલચચૂણિ, વાથવ +  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG DAD C-468

D શીય યગુની વારશત્મ પ્રવાદી  રે. યત્નકીવતિવલ. બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ G MPN D-492

C શીય સ્લાધ્મામ  ૧ વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G DAD C-1317

C શીય સ્લાધ્મામ  ૨ વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટPSGH DAD C-1318

C શીયપ્રશ્ન વાથવ *  રે. કીવતિવલ. ; ન.ુ ચચદાનદંસરૂય ; વ.ં યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPSG પ્રશ્નોત્તયી
DAD C-1352

B શીયવૌબાગ્મ વટીક, વાનલુાદ  ૧(૧-૮) રે. દેલવલભરગચણ ; ટી. દેલવલભરગચણ ; ન.ુ 

સરુોચનાશ્રીજી
કાવંતરાર ચીભનરાર SG કાવ્મ (વારશત્મ)

DAD B-747

B શીયવૌબાગ્મ વટીક, વાનલુાદ  ૨(૯-૧૩)રે. દેલવલભરગચણ ; ટી. દેલવલભરગચણ ; ન.ુ 

સરુોચનાશ્રીજી
કાવંતરાર ચીભનરાર SG કાવ્મ (વારશત્મ)

B શીયવૌબાગ્મ વટીક, વાનલુાદ  ૩(૧૪-૧૭)રે. દેલવલભરગચણ ; ટી. દેલવલભરગચણ ; ન.ુ 

સરુોચનાશ્રીજી
કાવંતરાર ચીભનરાર SG કાવ્મ (વારશત્મ)
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B શીયવૌબાગ્મ (રઘટુીકા) +  ૧(૧-૮) વ.ં યત્નકીવતિવલ. જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત S MUL A-1028

B શીયવૌબાગ્મ (રઘટુીકા) +  ૨(૯-૧૬)વ.ં યત્નકીવતિવલ. જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવત S MUL A-1029

B શીયો એક ાવા નેક  રે. જમઘોસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G

C હુ ંભાયી જ ળોધભાં +  ૧ રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G DAD C-919

C હુ ંભાયી જ ળોધભાં +  ૨ રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G DAD C-921

C હુ ંભાયી જ ળોધભાં +  ૩ રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G DAD C-923

C હુ ંભાયી જ ળોધભાં +  ૪ રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G DAD C-925

C હુ ંભાયી જ ળોધભાં +  ૫ રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G DAD C-927

C હુ ંભાયી જ ળોધભાં +  ૬ રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G DAD C-929

C હુ ંભાયી જ ળોધભાં +  ૭ રે. યત્નસુદંયસરૂય યત્નિમી ટ્રસ્ટ G DAD C-931

C હૃદમ નમન વનશાે જગધણી *  ૧ રે. અનદંઘનજી ; વલ. મકુ્તતદળવનવલ. ભાટંુ્તગા જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂવઘં G DAD C-1196

C હૃદમ નમન વનશાે જગધણી *  ૨ રે. અનદંઘનજી ; વલ. મકુ્તતદળવનવલ. ભાટંુ્તગા જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂવઘં G DAD C-1197

C હૃદમ નમન વનશાે જગધણી *  ૩ રે. અનદંઘનજી ; વલ. મકુ્તતદળવનવલ. ભાટંુ્તગા જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂવઘં G DAD C-1198

C હૃદમપ્રદી ટ્્તવિિંવળકા વટીક, વાનલુાદ  ન.ુ ધભવવતરકવલ. યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતSG BYC C-1131

C શભે વગંોષ્ઠી  વ.ં ળીરચદં્રસરૂય શભેચદં્રા નલભ ળતાબ્દી સ્મવૃત વળ. વ.ં નG GHN C-2203

B શભેકચરકા - ૨ *  રે. વૌમ્મયત્નવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ G MUL A-814

D શભેચદં્રાચામવ જીલન ચરયિ  વ.ં કલ્માણકીવતિવલ. બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ S

D શભેચદં્રાચામવની વારશત્મ પ્રવાદી  રે. કલ્માણકીવતિવલ. બદ્રકંયોદમ વળક્ષણ ટ્રસ્ટ S GHN D-967

B શૈભ કૃદંત શે્રચણ  વ.ં ભીયત્નાશ્રીજી ભ. નીવતસરૂયજી જૈન.તત્લજ્ઞાન ાઠળાાS HIR A-1295

C શૈભ ધાત ુકૃદંત ફૃાલરી  વળંો. યવતબાઆ છોટારાર યુોશ ; વ.ં રદનેળચદં્ર 
કાવંતરાર

સયેુન્દ્દ્રસયૂીર્શ્યજી જૈન તત્લજ્ઞાન ળાાSG

VSN N-1207

D શૈભ ધાતુાઠ વાલચરૂય  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; લ. જમલીય ગચણ ; વ.ં 

વલક્રભસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં ગોવલિંદજી ભશતેાS

BYC D-773

C શૈભ વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી *  ૧ વ.ં રદનેળચદં્ર કાવંતરાર યાભસરૂય જૈન વસં્કૃત ાઠળાાSG MUL B-2150

C શૈભ વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી *  ૨ વ.ં રદનેળચદં્ર કાવંતરાર યાભસરૂય જૈન વસં્કૃત ાઠળાાSG MUL B-2149

C શૈભ વસં્કૃત ધાત ુફૃાલરી *  ૩ વ.ં રદનેળચદં્ર કાવંતરાર યાભસરૂય જૈન વસં્કૃત ાઠળાાSG MUL B-2152

C શૈભ વસં્કૃત પ્રલેવળકા *  રે. ચદં્રમળવલ. ; વ.ં યમ્મયેણુ ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતSG HIR B-2187

D શૈભ વસં્કૃત પ્રલેવળકા (વનમભાલરી)  રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ શભેચદં્રાચામવ જૈન જ્ઞાનભરંદય - ાટણSG JAY D-1764

D શૈભ વસં્કૃત પ્રલેવળકા  ૧ રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ કોઆણ SG DAD D-896

D શૈભ વસં્કૃત પ્રલેવળકા (ગાઆડ)  ૧ રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ કોઆણ SG MUL E-30

D શૈભ વસં્કૃત પ્રલેવળકા (ગાઆડ)  ૨ રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ કોઆણ SG DAD D-1038

D શૈભ વસં્કૃત પ્રલેવળકા  ૨ રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ કોઆણ SG BYC D-770

D શૈભ વસં્કૃત પ્રલેવળકા (ગાઆડ)  ૩ રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ કોઆણ SG BYC D-777

D શૈભ વસં્કૃત પ્રલેવળકા  ૩ રે. વળલરાર નેભચદં ળાશ કોઆણ SG BYC D-772

D શૈભ વસં્કૃત ળબ્દ ફૃાલરી *  વ.ં રદનેળચદં્ર કાવંતરાર NOT DEFINED SG GOR D-2387

C શૈભ-ધાત-ુકૃદંત ફૃાલરી *  વકં. રદનેળચદં્ર કાવંતરાર સયેુન્દ્દ્રસયૂીર્શ્યજી જૈન તત્લજ્ઞાન ળાાS MUL B-1035
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B શૈભપ્રકાળ ભશાવ્માકયણ  ૧ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં ક્ષભાબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શીયારાર વોભચદં ળાશS GHE N-139

B શૈભપ્રકાળ ભશાવ્માકયણ  ૨ રે. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં ક્ષભાબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શ્રતુજ્ઞાન ભીધાયાS BYC B-470
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Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ
P ૧૦૮ ાર્શ્વનાથ ભશાજૂન વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન SG GHE P-109

P ૧૦૮ ાર્શ્વનાથ ભશાબક્તત વલધાન  રે. જગલલ્રબસરૂય ; વ.ં ચારયિલલ્રબવલ. ધભવચક્ર પ્રબાલક ટ્રસ્ટ G જૂન HIR P-1385

P ૧૨૫ ગાથાનુ ંસ્તલન (વાક્ષીાઠ વાથે) +  રે. મળોવલ. ભશો. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPD DAD P-1094

P ૧૫૦ ગાથાનુ ંસ્તલન *  રે. મળોવલ. ભશો. પે્રભચદં વાકરચદં - ભદાલાદG SUR P-2303

P ૧૮ ચબેક વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ SG GHE P-393

P ૨૦ સ્થાનક ભશાજૂા વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન SG GHE P-394

Bhandarcode
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P ક્ષમતતૃીમા લવકથા  રે. ગણુવાગય ઈાધ્મામ અમવ જમ કલ્માણ પ્રકાળન કેન્દ્દ્રS SNZ P-1162

P ગડદત્ત ચરયિ  (દ્ય) રે. જજનકીવતિસરૂય ; વ.ં શવવલ. વલનમ બક્તત સુદંય ચયણ ગ્રથંભાા - ફેણS BYC P-57

P ઘટકુભાય ચરયિ +  રે. સભુવતસુદંય શીયારાર શવંયાજ S ચરયિ HIR P-1134

P જાિુ કથા વાથવ  રે. ભાચણકમસુદંયસરૂય ; વ.ં કરાપ્રબવાગયસરૂય અમવ જમ કલ્માણ પ્રકાળન કેન્દ્દ્રSG ચરયિ DAD P-775

P વતમતુતક ચરયિ ગદ્ય  રે. શબુળીર ગચણ તોલન ચચત ્કોળ S HIR P-1206

P ધ્માત્ભ ઈવનદ્ વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. બદ્રકંયસરૂય (L) ભલુન બદ્રકંય વારશત્મ પ્રકાળન કેન્દ્દ્રS મોગ/ધ્માત્ભDAD P-799

P ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વટીક  રે. મવુનસુદંયસરૂય ; ટી. ધનવલ. લાચક ભનસખુબાઆ જભનાબાઆ S

P ધ્માત્ભ કલ્દ્રભુ વટીક (વધયોરશણી ટીકા)  રે. મવુનસુદંયસરૂય ; ટી. યત્નચદં્રજી ; ટી. ધનવલ. લાચક જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S

GOR P-457

P ધ્માત્ભ ભત યીક્ષા વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં નમચદં્રવાગયજી જૈનળાવન વેલા ટ્રસ્ટ PS

SIO P-160

P ધ્માત્ભ વાય વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગબંીયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાS BYC P-61

P નતુ્તયોાવતક દળાગં વટીક *  રે. લૂાવચામવ ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ HIR P-717

P નતુ્તયોાવતક દળાગં વટીક, વાનલુાદ *+  રે. લૂાવચામવ ; ટી. બમદેલસરૂય તોલન વસં્કાય ીઠ PSG અગભ HIR P-1065

P નમુોગદ્વાય સિૂ વટીક - વચચૂણિ *  ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; વ.ં વાગયાનદંસરૂય જૈનળાવન વેલા ટ્રસ્ટ PS DAD P-1160

P નમુોગદ્વાય સિૂ વટીક *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; વળંો. 
ભાનવલજમજી

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/કભરસરૂય જૈન ગ્રથંભારાPS અગભ
DAD P-103

P નમુોગદ્વાય સિૂ વટીક *  રે. સ્થવલયાચામવ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-868

P નેકાતં વ્મલસ્થા *  રે. મળોવલ. ભશો. ; વળંો. વળલાનદંવલ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ગ્રથં પ્રકાળન વવભવતS નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD P-809

P ન્નામઈછ કુરક વટીક  રે. અનદંવલ. ; ટી. અનદંવલ. ; વ.ં જજનવલ. અત્ભાનદં જૈન વબા PS SUR P-1030

P બમકુભાય ચરયિ  રે. ચદં્રવતરક ગચણ શીયારાર શવંયાજ S ચરયિ KLK P-889

P ભભસ્લાભી ચરયિ  ૧(૧-૬) રે. મવુનયત્નસરૂય ; વળંો. કુમદુસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/ભણીવલજમ ગ્રથંભાાS DAD P-1313

P ભભસ્લાભી ચરયિ  ૨(૭-૨૦)રે. મવુનયત્નસરૂય ; વળંો. કુમદુસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/ભણીવલજમ ગ્રથંભાાS MUL P-599

P ચણિકાિુ ચરયિ  રે. શબુળીર ગચણ શીયારાર શવંયાજ S HIR P-1140

P શવચ્ચડૂાભચણ વાય વટીક  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ભશાલીય જૈન ગ્રથંભાા S HIR P-1139

P શવદ્ ગીતા *+  રે. ભેઘવલજમ ગચણ ભશાલીય ગ્રથંભારા S MUL P-108

P શવદ્ ભશાજૂન વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ SG GHE P-110

P ાઢ ચાતભુાવવવક વ્માખ્માન  રે. રક્ષ્ભીસરૂય અગભોદ્ધાયક ગ્રથંભારા S વ્માખ્માન/વલલેચનSUR P-3245

P ષ્ટક પ્રકયણ વલલેચન  રે. શરયબદ્રસરૂય ; વલ. યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG GHE P-103

P ષ્ટપ્રકાયી જૂા કથાનક  રે. ચદં્ર કેલરી તોલન ચચત ્કોળ S HIR P-1147

P ષ્ટવશસ્રી તાત્મવ વલલયણ  બા. કરકં દેલ ; ટી. વલદ્યાનદંસરૂય ; વલ. મળોવલ. ભશો. ; 
વળંો. ઈદમસરૂય (N)

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબાS

DAD P-1074
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P ષ્ટાદળ ચબેક બશૃદ વલવધ *  વ.ં ચદં્રોદમસરૂય UNKNOWN G DAD P-1299

P ષ્ટાદ્ધિકા વ્માખ્માન *  રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G DAD P-1084

P ષ્ટાદ્ધિકા વ્માખ્માન  રે. બદ્રકંયસરૂય ; વ.ં નયયત્નસરૂય બદ્રકંયસરૂય સ્ભાયક ટ્રસ્ટ G

P ષ્ટાદ્ધિકા વ્માખ્માન  રે. ભલુનબાનસુરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G વ્માખ્માન/વલલેચનVSN P-62

P ષ્ટાદ્ધિકા વ્માખ્માન  રે. ભલુનબાનસુરૂય ; વ.ં દ્મવેનવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ H વ્માખ્માન/વલલેચનDAD P-468

P ષ્ટાદ્ધિકા વ્માખ્માન  રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; ન.ુ ઈદમપ્રબવલ. મકુ્તતચદં્ર શ્રભણ અયાધના ટ્રસ્ટH BYC P-605

P ષ્ટાદ્ધિકા વ્માખ્માન +  રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; રે. ઈદમવોભસરૂય ; રે. ક્ષભાકલ્માણ 
ગચણ ; વ.ં ધભવવતરકવલ.

ાર્શ્ાવભ્યદુમ પ્રકાળન S

DAD P-1224

P ષ્ટાદ્ધિકા વ્માખ્માન  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G વ્માખ્માન/વલલેચનDAD P-562

P અંગરુવવત્તરય વાથવ  રે. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ભશાલીય જૈન વબા PG BYC P-594

P અંજનળરાકા પ્રવતષ્ઠાકલ્ વલવધ  વકં. કલ્માણવાગયસરૂય વીભધંય સ્લાભી જજન ભરંદય ેઢીSG MUL P-238

P અંજનાસુદંયી ચરયિ  રે. મકુ્તતવલભર ગચણ ; વળંો. કનકવલ. ગચણ મકુ્તતવલભર જૈન ગ્રથંભારા S ચરયિ KLK P-949

R અંતગડ દળાગં વટીક *+  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેયPS DAD R-14

P અંફડ ચરયિ  રે. મવુનયત્નસરૂય વત્મવલજમ ગ્રથંભાા S ચરયિ DAD P-751
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Q અઈય ચ્ચતખાણ મન્ના *  વ.ં ણૂવચદં્રવાગયજી જૈનાનદં સુ્તકારમ P DAD Q-27

P અચાયપ્રદી  રે. યત્નળેખયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S અચાય SNZ P-827

P અચાયાગં સિૂ ચચૂણિ  ચ.ૂ જ્ઞાત ; વ.ં વાગયાનદંસરૂય જૈનળાવન વેલા ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS DAD P-1155

P અચાયાગં સિૂ વટીક  ૨ ટી. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; વ.ં વાગયાનદંસરૂય વવદ્ધચક્ર વારશત્મ પ્રચાયક વવભવતPS

HIR P-770

R અચાયાગં સિૂ દીવકા  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; દી. જજનદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS GOR P-812

P અચાયાગં સિૂ ક્ષયગભવનકા વાથવ  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ક્ષ. કુરચદં્રસરૂય (B) ; વ.ં ળોબાચદં્ર 
બારયલ્ર

ેસઅુ જૈન વઘં PS અગભ
DAD P-17

P અચાયાગં સિૂ ચચૂણિ  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS BYC P-8

P અચાયાગં સિૂ વટીક  ૧(૧) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; વ.ં તત્ત્લદળવનવલ. યભદ પ્રકાળન PS અગભ
DAD P-5

P અચાયાગં સિૂ વટીક  ૨(૨) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; વ.ં તત્ત્લદળવનવલ. યભદ પ્રકાળન PS અગભ
DAD P-15

P અચાયાગં સિૂ વટીક  ૧(૧) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-853

P અચાયાગં સિૂ વટીક  ૨(૨) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-854

P અચાયાગં સિૂ પ્રદીવકા  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; પ્રદી. જજનશવંસરૂય ; વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ
DAD P-19

P અચાયાગં સિૂ પ્રદીવકા  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; પ્રદી. જજનશવંસરૂય ; વ.ં ભશાફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ
DAD P-23

P અચાયાગં સિૂ વટીક  રે. સધુભાવસ્લાભી ; વ.ં વાગયાનદંસરૂય ; ટી. 
ભરમચગરયસરૂય

જૈનળાવન વેલા ટ્રસ્ટ PS

P અચાયોદેળ +  રે. ચારયિસુદંય ગચણ ; વળંો. દાનસયૂીર્શ્યજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S

P અત્ભપ્રફોધ વટીક  રે. જજનરાબસરૂય ; ટી. જજનરાબસરૂય ; વ.ં ધભવળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPS અચાય
DAD P-763

P અયંબવવદ્ધદ્ધ વટીક  રે. ઈદમપ્રબસરૂય ; ટી. શભેશવં ગચણ ; વળંો. જજતેન્દ્દ્રવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/રપ્બ્ધસયૂીર્શ્યજી જૈન ગ્રથંભાાS જ્મોવત
DAD P-791

P અયાભવોશા કશા  રે. વઘંવતરકસરૂય ; વ.ં મળોબદ્રવલ. નેવભ વલજ્ઞાન ગ્રથંભાા P BYC P-585

P અલશ્મક વનયુવક્તત રટતણ *  રટ. શભેચદં્રસરૂય (M) ; વ.ં કુમદુવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS DAD P-318

P અલશ્મક વનયુવક્તત લચરૂય  ૧ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; લ. જ્ઞાનવાગયસરૂય ; વ.ં 

ભાનવલજમજી
દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS

DAD P-304
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P અલશ્મક વનયુવક્તત લચરૂય  ૨ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; લ. જ્ઞાનવાગયસરૂય ; વ.ં 

ભાનવલજમજી
દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS

MUL P-145

P અલશ્મક વનયુવક્તત ચચૂણિ  ૧ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ જૈનળાવન વેલા ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાP અગભ MLD P-932

P અલશ્મક વનયુવક્તત ચચૂણિ  ૨ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ જૈનળાવન વેલા ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાP અગભ MUL P-335

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૧ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. વતરકાચામવ ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS

DAD P-333

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૨ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. વતરકાચામવ ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS

MUL P-990

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૧ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

વાગયાનદંસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS

DAD P-312

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૨ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

વાગયાનદંસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS

DAD P-317

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૩ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

વાગયાનદંસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS

DAD P-321

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૧ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS MUL P-1234

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૨ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS HIR P-738

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૩(૨-૪) રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS BYC P-20

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૪(૫-૬) રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS BYC P-22

P અલશ્મક વનયુવક્તત વરટતણ  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; રટ. શભેચદં્રસરૂય (M) દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS

DAD P-308

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૧ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-863

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૨ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-864

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૩ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-865

P અલશ્મક વનયુવક્તત વટીક  ૪ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-866

P અલશ્મક વનયુવક્તત દીવકા  ૨(૩-૫) રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; દી. ભાચણકમળેખયસરૂય ; વ.ં 

ભાનવલજમજી
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દાનસરૂય જૈન ગ્રથંભાા - સયુતPS

DAD P-325

P અલશ્મક વનયુવક્તત દીવકા  ૧(૧-૨) રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; દી. ભાચણકમળેખયસરૂય ; વળંો. 
ભાનવલજમજી

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દાનસરૂય જૈન ગ્રથંભાા - સયુતPS

DAD P-323
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P અલશ્મક વનયુવક્તત દીવકા  ૩(૬) રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; દી. ભાચણકમળેખયસરૂય ; વળંો. 
ભાનવલજમજી

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દાનસરૂય જૈન ગ્રથંભાા - સયુતPS

DAD P-327

P અલશ્મક સિૂ ચચૂણિ  ૧ ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ શવ .ુ જૈન ગ્રથં. P અગભ
P અલશ્મક સિૂ ચચૂણિ  ૨ ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ શવ .ુ જૈન ગ્રથં. P અગભ
P અલશ્મક સિૂ વટીક, વાલચરૂય  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ચ.ૂ જ્ઞાનવાગયસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. PS

BYC P-32

P અલશ્મક સિૂ વટીક, વાલચરૂય  ૩ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ચ.ૂ જ્ઞાનવાગયસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. PS

BYC P-33

P અલશ્મક સિૂ વટીક, વાલચરૂય  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં જજનેન્દ્દ્રસરૂય શવ .ુ જૈન ગ્રથં. PS

BYC P-13
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P આષ્ન્દ્દ્રમ યાજમ ળતક વટીક  રે. લૂાવચામવ ; ટી. ગણુવલનમ ગચણ ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS

MUL P-234

P આમાવવથકી ટ્્તવિવળકા વટીક +  રે. ધભવવાગય ગચણ ; ટી. ધભવવાગય ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS DAD P-841

P આવવબાવવમાઇં સિૂો *+  રે. પ્રત્મેકબદુ્ધ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાP

P ઇરાતીિુ ચરયિ ગદ્ય  રે. શબુળીર ગચણ તોલન ચચત ્કોળ S HIR P-1135
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P ઈત્તભકુભાય ચરયિ દ્ય  રે. ચારુચદં્ર ગચણ ; વ.ં યાજવતરકવલ. નીવતસરૂયજી જૈન સુ્તકારમ ટ્રસ્ટS ચરયિ
P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ લચરૂય  ૧(૧-૨૩)લ. ચચયંતનાચામવ ; વ.ં કંચનવાગયસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS અગભ DAD P-379

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ લચરૂય  ૨(૨૪-૩૬)લ. ચચયંતનાચામવ ; વ.ં કંચનવાગયસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS અગભ DAD P-381

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક (વલાવથવવવદ્ધ ટીકા)  ૧ ટી. કભરવમંભ ઈા. ; વ.ં જમતંવેનવલ. ધભવરક્ષ્ભી જ્ઞાનભરંદય PS IRL P-393

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક (વલાવથવવવદ્ધ ટીકા)  ૨ ટી. કભરવમંભ ઈા. ; વ.ં જમતંવેનવલ. ધભવરક્ષ્ભી જ્ઞાનભરંદય PS IRL P-175

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક (વલાવથવવવદ્ધ ટીકા)  ૩ ટી. કભરવમંભ ઈા. ; વ.ં જમતંવેનવલ. ધભવરક્ષ્ભી જ્ઞાનભરંદય PS BYC P-72

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક (વલાવથવવવદ્ધ ટીકા)  ૪ ટી. કભરવમંભ ઈા. ; વ.ં જમતંવેનવલ. ધભવરક્ષ્ભી જ્ઞાનભરંદય PS BYC P-71

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક (વલાવથવવવદ્ધ ટીકા)  ૫ ટી. કભરવમંભ ઈા. ; વ.ં જમતંવેનવલ. ધભવરક્ષ્ભી જ્ઞાનભરંદય PS SUR P-3375

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૧(૧-૪) ટી. બાલવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS SNZ P-1296

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૨(૫-૧૫)ટી. બાલવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS SNZ P-1290

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૩(૧૬-૩૬)ટી. બાલવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS SNZ P-1272

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૧(૧-૭) ટી. બાલવલ. ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન PS અગભ DAD P-370

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૨(૮-૧૯)ટી. બાલવલ. ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન PS અગભ DAD P-374

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૩(૨૦-૩૬)ટી. બાલવલ. ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન PS અગભ DAD P-378

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૧ ટી. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ શીયારાર શવંયાજ PS HIR P-720

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૨ ટી. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ શીયારાર શવંયાજ PS HIR P-718

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૩(૧૦-૨૩)ટી. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ શીયારાર શવંયાજ PS HIR P-117

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૪ ટી. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ શીયારાર શવંયાજ PS SUR P-3365

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૫ ટી. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ શીયારાર શવંયાજ PS KLK P-1012

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૧(૧-૬) ટી. ળાવંતસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS અગભ DAD P-383

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૨(૭-૨૩)ટી. ળાવંતસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS અગભ DAD P-386

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ વટીક  ૩(૨૪-૩૬)ટી. ળાવંતસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS અગભ DAD P-389

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ દીવકા  ૧(૧-૧૮)દી. UNKNOWN ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ શીયારાર શવંયાજ PS KAS P-8

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ દીવકા  ૨(૧૯-૩૬)દી. UNKNOWN ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ શીયારાર શવંયાજ PS KAS P-9

P ઈત્તયાધ્મમન સિૂ ચચૂણિ  રે. લૂાવચામવ ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS HIR P-1486

P ઈત્ાદારદવવદ્ધદ્ધ વટીક  રે. ચદં્રવેનસરૂય ; ટી. ચદં્રવેનસરૂય ; વ.ં વાગયાનદંસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાS

BYC P-107

P ઈદેળ તયંચગણી  રે. યત્નભરંદય ગચણ ; વ.ં નમલધવનસરૂય બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતS વ્માખ્માન/વલલેચનDAD P-676

P ઈદેળ પ્રદી  રે. મકુ્તતવલભર ગચણ ; વ.ં ધભવવતરકવલ. યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતS GHE P-523

P ઈદેળ પ્રાવાદ  ૧(૧-૬) રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; પે્ર. યાભસરૂય(D) સયેુન્દ્દ્રસયૂીર્શ્યજી જૈન તત્લજ્ઞાન ળાાS DAD P-920

P ઈદેળ પ્રાવાદ  ૨(૭-૧૨)રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; પે્ર. યાભસરૂય(D) સયેુન્દ્દ્રસયૂીર્શ્યજી જૈન તત્લજ્ઞાન ળાાS DAD P-922

P ઈદેળ પ્રાવાદ  ૩(૧૩-૧૮)રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; પે્ર. યાભસરૂય(D) સયેુન્દ્દ્રસયૂીર્શ્યજી જૈન તત્લજ્ઞાન ળાાS DAD P-923

P ઈદેળ પ્રાવાદ  ૪(૧૯-૨૪)રે. રક્ષ્ભીસરૂય ; પે્ર. યાભસરૂય(D) સયેુન્દ્દ્રસયૂીર્શ્યજી જૈન તત્લજ્ઞાન ળાાS DAD P-925
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P ઈદેળ યત્નાકય વટીક  રે. મવુનસુદંયસરૂય ; ટી. મવુનસુદંયસરૂય ; વળંો. 
મતૃરાર ભયચદં વરોત

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડS

DAD P-830

P ઈદેળ વતતવતકા નવ્મ વટીક  રે. કે્ષભયાજગચણ ; ટી. કે્ષભયાજગચણ ; વ.ં ભચણવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPS DAD P-881

P ઈદેળદ વટીક  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; વળંો. પ્રતાસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મકુ્તત કભર જૈન ભોશનભારા જ્ઞાન ભરંદયPS

DAD P-882

P ઈદેળદ વટીક  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; વળંો. પ્રતાસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મકુ્તત કભર જૈન ભોશનભારા જ્ઞાન ભરંદયPS

DAD P-917

P ઈદેળભારા વટીક (દોઘટ્ટી)  રે. ધભવદાવ ગચણ ; ટી. યત્નપ્રબસરૂય ; વ.ં શભેવાગયસરૂય અગભોદમ વવભવત PS

SIO P-140

P ઈદેળભારા વટીક  રે. ધભવદાવ ગચણ ; ટી. યાભવલ. ગચણ ; વ.ં શભેપ્રબવલ. 

(.ં)

નીવતસરૂયજી જૈન સુ્તકારમ ટ્રસ્ટPS

HIR P-1341

P ઈદેળભારા વટીક (શમેોદેમા)  રે. ધભવદાવ ગચણ ; ટી. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય 
(O) ; કથા. લધવભાનસરૂય

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS

DAD P-892

P ઈદેળભારા વટીક *  રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS DAD P-890

P ઈદેળવાય વટીક  રે. કુરવાય ગચણ ; ટી. કુરવાય ગચણ ; વળંો. પ્રતાસરૂય મકુ્તત કભર જૈન ભોશનભારા જ્ઞાન ભરંદયS

MLD P-97

P ઈધાન ત વલવધ +  વ.ં યત્નચદં્રસરૂય યત્નોદમ ચેરયટેફર ટ્રસ્ટ PSD GOR P-979

P ઈવનદ્ વલવસ્લમ ્વટીક  રે. જ્ઞાત ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S HIR P-1629

P ઈવભવત વાય વમચુ્ચમ  રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; રે. લધવભાનસરૂય ; વ.ં કુમદુસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ S SNZ P-997

P ઈાવક દળાગં સિૂ વટીક *  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ SNZ P-1270

P ઈલવગ્ગશયં ભશામિં જૂનવલવધ  વ.ં મતૃરાર બાયભર અરદનાથ ભફૃદેલા લીયાભાતા મતૃ જૈન ેઢીSG જૂન DAD P-274
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P ઊવભડંર પ્રકયણ વટીક  રે. ધભવઘોસરૂય ; ટી. દ્મભરંદય ગચણ ; વ.ં ઈભગંવલ. ષુ્ચદં્ર PS

DAD P-870

P ઊવભડંર સ્તલ પ્રકયણ લચરૂય  રે. ધભવઘોસરૂય ; લ. જ્ઞાત ; વ.ં ભાનવલજમજી યાધેંજા જૈન વઘં PS

DAD P-817
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P ઓઘ વનયુવક્તત વાયોદ્ધાય  ૧ રે. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG અગભ MUL P-1069

P ઓઘ વનયુવક્તત વાયોદ્ધાય  ૨ રે. ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ SG અગભ DAD P-124

P ઓઘ વનયુવક્તત વાલચરૂય  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; લ. જ્ઞાનવાગયસરૂય ; વ.ં 

સમૂોદમવાગયસરૂય
દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS

MUL P-523

R ઓઘ વનયુવક્તત વટીક  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. દ્રોણાચામવ શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS BHA E-22

P ઓઘ વનયુવક્તત વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. દ્રોણાચામવ ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG અગભ
DAD P-117

P ઓઘ વનયુવક્તત વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. દ્રોણાચામવ ; ન.ુ ગણુશવંવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ PSG અગભ
DAD P-121

R ઔાવતક સિૂ વટીક *  રે. લૂાવચામવ ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/ભયૂારાર કારીદાવ વસં્થાPS DAD R-7
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P કથા કલ્લલ્રી +  રે. યાજયત્નવલ. ામધનુી નવભનાથ જજનારમ ટ્રસ્ટS MUL P-817

P કથાકોળ (નાની નાની ૮૬ કથાઓ)  રે. યાજળેખયસરૂય (M) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાS ચરયિ DAD P-698

P કથાયત્નકોળ *+  રે. દેલપ્રબસરૂય ; વ.ં ણુ્મવલ. જૈન અત્ભાનદં વબા PS ચરયિ DAD P-1172

P કમલન્ના ચરયિ  રે. મવતન્દ્દ્રસરૂય ધાણવા જૈન રે્શ્. વઘં - જારોયS ચરયિ GHE P-629

P કભવગ્રથં ૧-૪ પ્રાચીન વટીક  વળંો. ચતયુવલજમજી અત્ભાનદં જૈન વબા PS IRL P-1125

R કભવગ્રથં ૫ વટીક *+  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. દેલેન્દ્દ્રસરૂય જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાPS MUL R-117

P કભવપ્રકૃવત વગં્રશણી ચચૂણિ (રટતણ) *  રે. વળલળભવસરૂય ; રટ. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS DAD P-1041

P કભવપ્રકૃવત વટીક - વચચૂણિ *  રે. વળલળભવસરૂય ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. 
; ચ.ૂ ચચયંતનાચામવ

જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/મતુતાફાઇ જ્ઞાનભરંદય - ડબોઆPS

MUL P-773

P કલ્લરડિંવવકા *  રે. સધુભાવસ્લાભી શવ .ુ જૈન ગ્રથં. PS DAD P-187

P કલ્સિૂ ઢાીમા *  તોલન ચચત ્કોળ G વ્માખ્માન/વલલેચનHIR P-447

P કલ્સિૂ વ્માખ્માન (શ્રાલક ભાટે) *  રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ G સ્લાધ્મામDAD P-499

P કલ્સિૂ વ્માખ્માન (વાધ ુભાટે) *  રે. જજતળેખયસરૂય શવમ ્અયાધક ટ્રસ્ટ PG સ્લાધ્મામDAD P-459

P કલ્સિૂ (ખીભવાશી વચંક્ષતત) *  રે. કલ્મળસરૂય જીયાલરા ાર્શ્વનાથ ૨૪ તીથંકય ટ્રસ્ટG MUL P-100

P કલ્સિૂ વ્માખ્માન *  રે. ચદં્રળેખયવલ. કભર પ્રકાળન ટ્રસ્ટ G વ્માખ્માન/વલલેચનDAD P-577

P કલ્સિૂ ક્ષયગભવનકા *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ક્ષ. કુરચદં્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS MLD P-831

P કલ્સિૂ બાાતંય (ખીભળાશી) *  ૧(૧-૪ વ્મા.)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ન.ુ ખીભાવલ. ; વ.ં યત્નળેખયસરૂય ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG અગભ
MUL P-931

P કલ્સિૂ બાાતંય (ખીભળાશી) *  ૨(૫-૯ વ્મા.)રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ન.ુ ખીભાવલ. ; વ.ં યત્નળેખયસરૂય ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટG અગભ
MUL P-932

P કલ્સિૂ વટીક (કલ્ાથવફોવધની ટીકા) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. કેળયમવુન ; વ.ં બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય જજનદત્તસરૂય જ્ઞાન બડંાય PS

KLK P-244

P કલ્સિૂ વટીક (કલ્દીવકા) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. જમવલજમ ગચણ ; વ.ં ભપતરાર 
ઝલેયચદં

મળોવલજમજી સુ્તકારમ PS અગભ
KLK P-1400

P કલ્સિૂ વટીક (રકયણાલરી) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. ધભવવાગય ગચણ ; વળંો. 
દાનસયૂીર્શ્યજી ; વ.ં લૈયાગ્મયવતવલ.

પ્રલચન પ્રકાળન PS

MLJ P-263

P કલ્સિૂ વટીક (સખુફોવધકા - વકેં્ષ) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. મકુ્તતવલભર ગચણ મકુ્તતચદં્ર શ્રભણ અયાધના ટ્રસ્ટPS MUL P-1008

P કલ્સિૂ વટીક (કલ્મતુતાલરી) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. મકુ્તતવલભર ગચણ ; વ.ં કનકવલ. 

ગચણ
મકુ્તતવલભર જૈન ગ્રથંભારા PS અગભ

MLD P-454

P કલ્સિૂ વટીક (ફારાલફોવધકા) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. યગુચદં્રવલ. ; ટી. ણુ્મપ્રબવલ. સયુત તાગચ્છ યત્નિમી અયાધક વઘંPS અગભ
DAD P-441

P કલ્સિૂ વટીક (કલ્દ્રભુકચરકા) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ જજનદત્તસરૂય જ્ઞાન બડંાય PS અગભ MUL P-27
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R કલ્સિૂ વટીક (સફુોવધકા) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં કનકવલ. 

ગચણ
જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/ભાટંુ્તગા જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂવઘંPHE અગભ

MUL R-78

P કલ્સિૂ વટીક (સફુોવધકા) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. વલનમવલ. ભશો. ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન PS અગભ
DAD P-431

P કલ્સિૂ વટીક (કલ્કૌમદુી) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. ળાવંતવાગય ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS BYC P-113

P કલ્સિૂ વટીક (કલ્પ્રદીવકા) *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. વઘંવલજમ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ભપતરાર ઝલેયચદં ગાધંીPS અગભ DAD P-442

P કલ્માણ કચરકા વટીક, વાનલુાદ  ૧ રે. કલ્માણવલ. ; વ.ં બદ્રકંયસરૂય (S) ફેંગરોય ચચકેટ અરદનાથ જૈન વઘંSG વલવધ
P કલ્માણ કચરકા વટીક, વાનલુાદ  ૨ રે. કલ્માણવલ. ; વ.ં બદ્રકંયસરૂય (S) ફેંગરોય ચચકેટ અરદનાથ જૈન વઘંSG વલવધ SIO P-318

P કલ્માણભરંદય વટીક  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય ; ટી. વભમસુદંય ઈા. જજનદત્તસરૂય પ્રાચીન સુ્તાકોદ્ધાય પંડS સ્તોિ DAD P-734

P કવામાહુડ વટીક - વચચૂણિ (જમધલરા)  ૧(યાગદ્વે, પ્રકૃવત, ક્સ્થવત)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ NOT DEFINED P

DAD P-1110

P કવામાહુડ વટીક - વચચૂણિ (જમધલરા)  ૨(નબુાગ વલબક્તત, પ્રદેળ વલબક્તત, ઝીણાઝીણ ક્સ્થવતકમ)્રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ NOT DEFINED P

DAD P-1111

P કવામાહુડ વટીક - વચચૂણિ (જમધલરા)  ૩(વકં્રભ ને નમુોગ દ્વાય)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ NOT DEFINED P

DAD P-1112

P કવામાહુડ વટીક - વચચૂણિ (જમધલરા)  ૪(લેદક, ઈમોગ, ચઈત્ઠાણ)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ NOT DEFINED P

DAD P-1113

P કવામાહુડ વટીક - વચચૂણિ (જમધલરા)  ૫(વ્મજંનારદ, ચારયિભોશ:ઈળભના, ક્ષણા)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ NOT DEFINED P

DAD P-1114

P કવામાહુડ વટીક, વચચૂણિ, વાથવ (જમધલરા)  (વધકાય ૨)રે. ગણુધય બટ્ટાયક ; ટી. લીયવેનસરૂય ; ચ.ૂ વૃબાચામવ ; 

વ.ં ફૂરચદં્ર ળાસ્ત્રી
બાયતીમ રદગફંય જૈન વઘં - ભથયુાPH

MUL P-127

P કામક્સ્થવત પ્રકયણ લચરૂય  રે. કુરભડંનસરૂય તોલન ચચત ્કોળ S HIR P-1143

P કાર વતતવતકા  રે. ધભવઘોસરૂય અત્ભાનદં જૈન વબા PS MUL P-154

P કાચરકાચામવ કથા  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ S BYC P-596

P કુભાય વલશાય ળતક વાલચચૂણિ, વાથવ  રે. યાભચદં્ર ગચણ ; ચ.ૂ સધુાભૂણ ગચણ ; વ.ં 

યત્નફોવધવલ.

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ SG

SNZ P-871

P કુભાયાર પ્રવતફોધ પ્રફધં  રે. ચચયંતનાચામવ ; વ.ં ભપતરાર ગાધંી મકુ્તતવલભર જૈન ગ્રથંભારા S કથા/લાતાવGHE P-351

P કૃષ્ણ ચરયિ  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ P SNZ P-1477
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P ગચણવલજજા છામા વશ +  રે. ચચયંતનાચામવ ; વ.ં વલભરવેનવલ. PS DAD P-218

P ગણુસ્થાન ક્રભાયોશ વટીક  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. યત્નળેખયસરૂય ; વ.ં 

વલનમલધવનવલ.

બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતS

DAD P-909

P ગરુુગણુ ટ્્તવિિંળત ્ટ્્તવિિંવળકા કુરક વટીક  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. યત્નળેખયસરૂય ; વળંો. 
ચતયુવલજમજી

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPS

DAD P-812

P ગૌતભ ચૃ્છા વટીક +  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. ભવતલધવન ગચણ ; વ.ં 

ધભવવતરકવલ.

યાભચદં્રસરૂય સ્મવૃત. અં.પ્ર.ભશો. વવભવતPS

DAD P-1129

P ગૌતભસ્લાભી લૂવબલ ચરયિ  રે. પ્રફોધવાગય NOT DEFINED S MUL P-298

P ગૌતભસ્લાભી ભશાજૂન વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન SG GHE P-105
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P ચત:ુળયણારદભયણવભાધ્મતં ંપ્રકીણવક છામા વશ +  રે. લૂાવચામવ ; વ.ં વાગયાનદંસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS

P ચતદુવળ જીલસ્થાનેષ ુજઘન્દ્મોત્કૃષ્ટદે યગુત ્ફધંશતે ુ
પ્રકયણ વટીક

+  રે. જ્ઞાત ; વ.ં ચતયુવલજમજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPS કભવ-વારશત્મ
BYC P-173

P ચતવુલિંળવત જજનસ્તવુત લચરૂય +  લ. ધભવઘોસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મળોવલજમ જૈન વસં્કૃત ાઠળાાS BYC P-148

P ચદંનફાા ચરયિ  વ.ં શીયારાર શવંયાજ તોલન ચચત ્કોળ S HIR P-1042

P ચદંાવલજ્ઝમ મન્ના વટીક  રે. લૂાવચામવ ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS KLK P-1402

P ચદં્રકેલરી ચરયિ (દ્ય) *  રે. ચદં્રપ્રબ ભશત્તય નેવભ વલજ્ઞાન કસ્તયુસરૂય જ્ઞાન ભરંદયP

P ચદં્રકેલરી ચરયિ  રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં જ્ઞાત જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાS DAD P-844

P ચદં્રપ્રબ સ્લાભી ચરયિ  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં ચયણવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાS BYC P-141A

P ચદં્રયાજ ચરયિ *  રે. કસ્તયુસરૂય ; વ.ં ચદં્રોદમસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/નેવભ વલજ્ઞાન કસ્તયુસરૂય જ્ઞાન ભરંદયP MUL P-712

P ચૈત્મલદંન બાષ્મ વટીક (વઘંાચાય ટીકા) +  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. ધભવઘોસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS DAD P-1026
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P જગડળૂાશ ચરયિ  રે. મવતન્દ્દ્રસરૂય યાજેન્દ્દ્ર પ્રલચન કામાવરમ S ચરયિ
R જમાનદં કેલરી ચરયિ  રે. દ્મવલ. ગચણ ; વળંો. મતૃરાર ભયચદં વરોત જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/મતૃરાર ભયચદં વરોતS

DAD R-46

P જબંદૂ્વી પ્રજ્ઞપ્તત વટીક  ૧ રે. લૂાવચામવ ; ટી. ળાવંતચદં્ર ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS BYC P-155

P જબંદૂ્વી પ્રજ્ઞપ્તત વટીક  ૨ રે. લૂાવચામવ ; ટી. ળાવંતચદં્ર ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS BYC P-157

R જબંદૂ્વી વગં્રશણી વટીક *+  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. પ્રબાનદંસરૂય ; વળંો. મકુ્તતવલ. ગચણ જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાPS

DAD R-27

P જબંસૂ્લાભી ચરયિ દ્ય  રે. જમળેખયસરૂય (પ્રાચીન) ; વ.ં ચતયુવલજમજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાS ચરયિ DAD P-652

P જજનચફિંફ પ્રલેળ-પ્રવતષ્ઠા-ળાવંતસ્નાિારદ વલવધ વમચુ્ચમ  વકં. કલ્માણવાગયસરૂય વીભધંય સ્લાભી જજન ભરંદય ેઢીSG

MUL P-244

P જજનભરંદય ભવૂભજૂન વલવધ વગં્રશ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન SG GHE P-398

P જીલવલચાય પ્રકયણ વટીક  રે. ળાવંતસરૂય ; ટી. યત્નાકયસરૂય ; વ.ં વલનમલધવનવલ. બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતPS

DAD P-910

P જીલવભાવ વટીક  રે. લૂાવચામવ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS KAS P-559

P જીલાજીલાચબગભ વટીક  ૧ રે. લૂાવચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS અગભ DAD P-140

P જીલાજીલાચબગભ વટીક  ૨ રે. લૂાવચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS અગભ DAD P-142

P જૈન કથાવગં્રશ *+  ૨ વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS ચરયિ DAD P-728

P જૈન કથાવગં્રશ *+  ૪ વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS DAD P-902

P જૈન કથાવગં્રશ *+  ૬ વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS DAD P-901

P જૈન કથાવગં્રશ *+  ૧ વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD P-726

P જૈન કથાવગં્રશ *+  ૩ વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S DAD P-898

P જૈન કથાવગં્રશ *+  ૫ વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S DAD P-900

P જૈન તત્ત્લવાય વટીક  રે. સયૂચદં્ર ગચણ ; ટી. NOT DEFINED ; વ.ં ભાનવલજમજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/લધવભાન વત્મ નીવત શવસરૂય ગ્ર.ંS

MUL P-880

P જૈન યાભામણ (ગદ્ય)  રે. દેલવલ. ગચણ ; વળંો. કીવતિમવુનજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ક્ષાવંતસરૂય જૈન ગ્રથંભારાS ચરયિ DAD P-650

P જોઆવ કયંડગ ંવટીક *  ટી. ભરમચગરયસરૂય ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS BYC P-175

P જ્ઞાતાધભવકથા વટીક  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS BYC P-532

P જ્ઞાનપ્રદી  રે. ચારયિયત્ન ગચણ તોલન ચચત ્કોળ S HIR P-1293

P જ્ઞાનવલભરસરૂય ચરયિ  રે. મકુ્તતવલભર ગચણ ; વ.ં વૌબાગ્મવલભર ગચણ દમાવલભરજી ગ્રથંભાા S ચરયિ GHE P-526

P જ્ઞાનવાય વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. ગબંીયવલ. ; વ.ં શભેપ્રબસરૂય (ચગરય) ધાનેયા જૈન રે્શ્. મ.ૂ વઘં S

GHE P-378

P જ્ઞાનવાય વટીક (જ્ઞાનભજંયી)  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. દેલચદં્રજી ભશાલીય જૈન વલદ્યારમ S મોગ/ધ્માત્ભSIO P-251

P જ્ઞાનવાય વટીક (બદ્રકંયોદમા)  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. શબુકંયવલ. ભદ્રાવ જૈન રે્શ્. મ.ૂ વઘં S MUL P-977
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P જ્ઞાનાણવલ વટીક +  રે. મળોવલ. ભશો. જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબા S નવ્મન્દ્મામ (જૈન)DAD P-767

P જ્લારાભાચરની વફીજ ભિં સ્તોિ  રે. UNKNOWN UNKNOWN S MUL P-805
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P ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ
P ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ DAD P-1163

P ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-857

P ઠાણાગં સિૂ વટીક *  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-858
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P તત્ત્લ તયંચગણી વટીક, વાનલુાદ  રે. ધભવવાગય ગચણ ; ટી. ધભવવાગય ગચણ ; ન.ુ 

શવંવાગયજી
ળાવન કંટોકદ્ધાયક સરૂયજી જૈન જ્ઞાનભરંદયSG

GHN P-467

P તત્ત્લજ્ઞાન તયંચગણી  રે. જ્ઞાનભૂણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શીયારાર શવંયાજS DAD P-674

R તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક, વરટતણ  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. ઈભાસ્લાવત ; વલ. મળોવલ. ભશો. ; વલ. 

ઈદમસરૂય (N)

જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/NOT DEFINEDS

DAD R-54

P તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક  ૧ રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ ભાણેકરાર ભનસખુરાર S

R તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોબદ્રસરૂય 
વળષ્મ ; વળંો. વાગયાનદંસરૂય

જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાS

DAD R-29

P તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક  ૧(૧-૫) રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં ધભવળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીS HIR P-1164

P તત્ત્લાથવ સિૂ વટીક  ૨(૬-૧૦)રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં ધભવળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીS HIR P-1165

P તયંગરોરા દ્ય (તયંગલતી)  રે. નેવભચદં્રવલ. નેવભ વલજ્ઞાન ગ્રથંભાા P ચરયિ DAD P-714

R તદુંર લૈમારીક વટીક, વાલચરૂય +  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. વલજમવલભર ગચણ જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS MUL R-121

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૧(૧) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; પે્ર. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ચરયિ MUL P-782

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૨(૨,૩) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; પે્ર. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD P-511

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૩(૪,૫,૬)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; પે્ર. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD P-515

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૪(૭) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; પે્ર. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD P-518

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૫(૮,૯) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; પે્ર. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD P-524

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૬(૧૦) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; પે્ર. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD P-522

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૧(૧) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ S ચરયિ DAD P-500

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૨(૨,૩,૪)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ S ચરયિ DAD P-501

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૩(૫,૬) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ S ચરયિ DAD P-502

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૪(૭) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ S ચરયિ DAD P-503

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૫(૮,૯) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ S ચરયિ DAD P-504

P વિષ્ષ્ઠળરાકાફુૃ ચરયિ  ૬(૧૦) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ S ચરયિ DAD P-505
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P દળવન યત્ન યત્નાકય  ૧ રે. વવદ્ધાતંવાગય ગચણ ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયS BYC P-222

P દળવન યત્ન યત્નાકય  ૨ રે. વવદ્ધાતંવાગય ગચણ ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયS BYC P-223

P દળવન યત્ન યત્નાકય  ૩ રે. વવદ્ધાતંવાગય ગચણ ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયS BYC P-224

P દળવનશદુ્ધદ્ધ પ્રકયણ વટીક *  રે. ચદં્રપ્રબસરૂય ; ટી. દેલબદ્રસરૂય ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય ભોકૈ્ષકરક્ષી પ્રકાળન PS

DAD P-1082

P દળવનશદુ્ધદ્ધ પ્રકયણ *  રે. વલબધુવલભરસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ S HIR P-1513

P દળલૈકાચરક સિૂ વટીક  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-867

P દળલૈકાચરક સિૂ ચચૂણિ  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ચ.ૂ ગત્સ્મવવિંશસરૂય ; વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ P

DAD P-346

P દળલૈકાચરક સિૂ ચચૂણિ  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં 

વાગયાનદંસરૂય
ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS અગભ

P દળલૈકાચરક સિૂ વટીક  રે. ળય્મબંલસરૂય ; ટી. સભુવતવાધસુરૂય જૈનળાવન વેલા ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS MUL P-333

P દળલૈકાચરક સિૂ દીવકા  રે. ળય્મબંલસરૂય ; દી. વભમસુદંય ઈા. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ખબંાત જૈન ફધં ુવભાજPS અગભ DAD P-1126

P દળાણવબદ્ર ચરયિ  રે. શબુળીર ગચણ શીયારાર શવંયાજ S HIR P-1281

P દળાશ્રતુસ્કંધ ચચૂણિ  વ.ં કુમદુસરૂય ભણીવલજમ ગ્રથંભાા PS BYC P-214

P દંડક પ્રકયણ વટીક  રે. ગજવાયમવુન ; ટી. ફૃચદં્રગચણ જૈન શે્રમસ્કય ભડં,ભશવેાણાPS

P દાનકલ્દ્રભુ (દ્ય) *  રે. જજનકીવતિસરૂય ; વળંો. રચરતવલ. દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ S SUR P-1288

P દાનવલિંવળકા વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS MLD P-921

P દાનારદ કુરક વગં્રશ વટીક  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. રાબકુળર ગચણ ; વ.ં શભેપ્રબવલ. (.ં) શીયારાર બોગીરાર ળેઠ PS

KAS P-469

P દૃષ્ટાતં ળતક વટીક  રે. તેજવવિંશ મવુન ; ટી. ભેૂન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં ગરુાફવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ભેૂન્દ્દ્રસરૂય જૈન વારશત્મ વવભવતS DAD P-778

P દેલધભવયીક્ષા  રે. મળોવલ. ભશો. NOT DEFINED S MUL P-293

P દ્રવ્મ વતતવતકા વાનલુાદ  રે. રાલણ્મવલ. ; ન.ુ પ્રભદુાવ ફે. ાયેખ ; વ.ં 

કીવતિમળસરૂય
વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન G

GHE P-250

P દ્વાવિિંળદ્ દ્વાવિિંવળકા મૂ +  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબાS DAD P-1067

P દ્વાદળ ચક્રલતી ચરયિ  વ.ં જમાનદંવલ. (T) ગરુુ યાભચદં્ર પ્રકાળન વવભવતS VSN P-30

P દ્વીવાગય પ્રજ્ઞપ્તત વગં્રશણી  રે. લૂાવચામવ ; વ.ં ચદંનવાગયજી જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/ચદંનવાગય જ્ઞાનબડંાયP MUL P-668
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P ધનધભવ કથા *+  રે. મવુનસુદંયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાS કથા/લાતાવDAD P-745

P ધનાર કથા  રે. વઘંવતરકસરૂય ; વ.ં જવબદ્રવલ. નેવભ વલજ્ઞાન ગ્રથંભાા P BYC P-319

P ધન્દ્મ ળાચરબદ્ર ભશાકાવ્મ  રે. ણૂવબદ્રસરૂય તોલન ચચત ્કોળ S HIR P-424

P ધન્દ્મચરયિ ગદ્ય  રે. જ્ઞાનવાગયસરૂય વળષ્મ ; વ.ં ચદં્રગતુતસરૂય નેકાતં પ્રકાળન S ચરયિ DAD P-567

P ધક્મ્ભર ચરયિ બાાતંય  ૧ રે. જમળેખયસરૂય (પ્રાચીન) તોલન ચચત ્કોળ SG HIR P-1275

P ધભવ વગં્રશણી વટીક  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ભરમચગરયસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS DAD P-7

P ધભવ વગં્રશણી વટીક  ૨ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ભરમચગરયસરૂય દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS DAD P-9

P ધભવયીક્ષા  રે. જજનભડંન ગચણ ; વળંો. ચતયુવલજમજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPS BYC P-239

P ધભવચફિંદુ પ્રકયણ વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ; વ.ં જબંવૂલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S

DAD P-851

P ધભવયત્ન કયંડક વટીક  ૧ રે. લધવભાનસરૂય શીયારાર શવંયાજ S SUR P-772A

P ધભવયત્ન કયંડક વટીક  ૨ રે. લધવભાનસરૂય શીયારાર શવંયાજ S SUR P-772B

P ધભોદેળ કાવ્મ વટીક  રે. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ ; ટી. રક્ષ્ભીલલ્રબ ગચણ ; વ.ં 

ણુ્મકીવતિવલ.

વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન S

DAD P-286

P ધતૂાવખ્માન  રે. વઘંવતરકસરૂય ; વ.ં વળલાનદંવલ જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબા S MUL P-115
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P નભસ્કાય ભશાભિં, ઈલવગ્ગશયં, વવંતકયં જૂન વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન SG

GHE P-399

P નભસ્કાય ભાશાત્મ્મ  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાS SUR P-2283

P નભસ્કાય ભાશાત્મ્મ  રે. વવદ્ધવેન ગચણ કેળયફાઇ જૈન જ્ઞાનભરંદય S SUR P-2282

P નભસ્કાય ભાશાત્મ્મ +  રે. વવદ્ધવેન રદલાકયસરૂય શીયારાર શવંયાજ S GOR P-638

P નભસ્કાય સ્તલ વટીક  રે. જજનકીવતિસરૂય ; ટી. જજનકીવતિસરૂય ચદંનવાગય જ્ઞાનબડંાય PS BYC P-593

P નમોદેળ વટીક (તયંચગણી)  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભલીય વબાS

DAD P-76

P નયવલક્રભ ચરયિ છામા વશ  રે. ગણુચદં્રસરૂય ; છા. શબુકંયસરૂય નેવભ વલજ્ઞાન ગ્રથંભાા PS ચરયિ DAD P-605

P નભવદાસુદંયી ચરયિ  રે. શબુળીર ગચણ શીયારાર શવંયાજ S કથા/લાતાવMLJ P-7671

P નર દભમતંી ચરયિ  રે. મકુ્તતવલભર ગચણ ; વ.ં કનકવલ. ગચણ જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/મકુ્તતવલભર જૈન ગ્રથંભારાS ચરયિ MUL P-693

P નરામન (કુફેય યુાણ)  રે. ભાચણકમદેલસરૂય (લડ) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મળોવલજમ જૈન ગ્રથંભારાS BYC P-258

P નલદ પ્રકયણ વટીક (રઘવુવૃત્ત)  રે. દેલગતુતસરૂય ; ટી. દેલગતુતસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS DAD P-63

P નલદ પ્રકયણ વટીક (બશૃદ્વવૃત્ત)  ૧ રે. દેલગતુતસરૂય ; ટી. મળોદેલ ઈાધ્મામ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS DAD P-51

P નલદ પ્રકયણ વટીક (બશૃદ્વવૃત્ત)  ૨ રે. દેલગતુતસરૂય ; ટી. મળોદેલ ઈાધ્મામ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS DAD P-52

P નલસ્ભયણ ને ગૌતભસ્લાભી યાવ  વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PSG અગભ DAD P-483

P નલસ્ભયણ ને ગૌતભસ્લાભી યાવ  વ.ં ણુ્માનદંસરૂય યાજેળ નટલયરાર કાડીમાPSG GHE P-113

P નલસ્ભયણ ને ગૌતભસ્લાભી યાવ  વ.ં યત્નળેખયસરૂય ૧૦૮ ાર્શ્વ બક્તત વલશાય જૈન ટ્રસ્ટPSG MSN P-163

P નલસ્ભયણ ને ગૌતભસ્લાભી યાવ  વ.ં વલક્રભવેનવલ. રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનPSG અગભ DAD P-490

P નદંીસિૂ વટીક - વચચૂણિ  રે. દેલલાચક ગચણ ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; ટી. 
શરયબદ્રસરૂય ; વળંો. દાનસયૂીર્શ્યજી

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દાનસરૂય જૈન ગ્રથંભાા - સયુતPS

DAD P-354

P નદંીસિૂ વટીક  રે. દેલલાચક ગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં NOT 

DEFINED

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ
DAD P-362

P વનયમાલચરકા વટીક +  રે. લૂાવચામવ ; ટી. ચદં્રસરૂય ; વ.ં ફૃણવલ. ભશાલીય જૈન વારશત્મ પ્રકાળન - મુફંઇPS BYC P-256

P વનલાવણ કચરકા  રે. ાદચરતતસરૂય ; વ.ં ભોશનરાર બ. ઝલેયી ભોશનરારજી જૈન જ્ઞાનબડંાયPS BYC P-255

P નેવભનાથ ચરયિ (ગદ્ય)  રે. ગણુવલનમ ગચણ ; વળંો. મતૃરાર ભયચદં 
વરોત

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/એ. એભ. એન્દ્ડ કં.S ચરયિ
DAD P-599

P નેવભનાથ ભશાકાવ્મ  રે. કીવતિયાજ ઈા. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શવચદં્ર ભયુાબાઆS ચરયિ DAD P-601
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P ન્નલણા સિૂ વટીક *  ૧(૧-૧૭)રે. શ્માભાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ DAD P-154

P ન્નલણા સિૂ વટીક *  ૨(૧૮-૩૬)રે. શ્માભાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ DAD P-156

P ન્નલણા સિૂ વટીક * ૧,૨ રે. શ્માભાચામવ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન સુ્તક પ્રચાયક વસં્થાPS અગભ DAD P-163

P યભાણ ુખડં ટ્્તવિિંવળકા વટીક +  રે. યત્નવવિંશસરૂય ; ટી. યત્નવવિંશસરૂય ; વ.ં ચતયુવલજમજી અત્ભાનદં જૈન વબા PS

SUR P-798

P રયણાભભારા  રે. વવદ્ધવિ ગચણ ; વ.ં શભેચદં્રસરૂય (B) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S

P રયવળષ્ટ લવ (દ્ય)  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં મોગવતરકસરૂય વમંભ સલુાવ S ચરયિ DAD P-573

P ચંકલ્ બાષ્મ વાલચચૂણિ વરટતણ  રે. વઘંદાવ ગચણ ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; રટ. કુરચદં્રસરૂય 
(B)

દાદય અયાધના બલન જૈન ોધળાાPS

DAD P-211

R ચંવનગં્રથી વાલચરૂય +  રે. બમદેલસરૂય ; લ. બમદેલસરૂય ; વળંો. 
ચતયુવલજમજી

જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/જૈન અત્ભાનદં વબાPS

DAD R-50

P ચંચરિંગી પ્રકયણ વટીક  રે. જજનેર્શ્યસરૂય ; ટી. જજનવતસરૂય જજનદત્તસરૂય પ્રાચીન સુ્તાકોદ્ધાય પંડS BYC P-328

R ચંવગં્રશ વટીક  ૧ રે. ચદં્રભશવિ ; ટી. ચદં્રભશવિ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

પે્રભસરૂય
જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/મતુતાફાઇ જ્ઞાનભરંદય - ડબોઆPS કભવ-વારશત્મ

MUL R-89

R ચંવગં્રશ વટીક  ૨ રે. ચદં્રભશવિ ; ટી. ચદં્રભશવિ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં 

પે્રભસરૂય
જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/મતુતાફાઇ જ્ઞાનભરંદય - ડબોઆPS કભવ-વારશત્મ

MUL R-90

P ચંસિૂ વટીક  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. શરયબદ્રસરૂય જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેયPS MUL P-42

R ાચક્ષક સિૂ વટીક  ટી. મળોદેલસરૂય ; વ.ં અનદંવાગયજી જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS MUL R-120

P ાચક્ષક સિૂ લચરૂય  રે. NOT DEFINED શીયારાર શવંયાજ PS KLK P-263

P ાર્શ્વનાથ ચરયિ (ગદ્ય)  રે. ઈદમલીયગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મુજીબાઆ ઝલેયચદં વઘંલીS BYC P-304

P ાર્શ્વનાથ ચરયિ (દ્ય)  રે. બાલદેલસરૂય ; વળંો. શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શવચદં્ર ભયુાબાઆS ચરયિ
DAD P-582

P ાવનાશ ચરયમ ંગદ્ય  રે. દેલબદ્રસરૂય ; વ.ં કુમદુસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ P ચરયિ DAD P-586

P ાડંલ ચરયિ (દ્ય)  ૧(૧-૮) રે. દેલપ્રબસરૂય ; વળંો. જેઠારાર શ. ળાસ્ત્રી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/એ. એભ. એન્દ્ડ કં.S ચરયિ DAD P-757

P ાડંલ ચરયિ (દ્ય)  ૨(૯-૧૮)રે. દેલપ્રબસરૂય ; વળંો. જેઠારાર શ. ળાસ્ત્રી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/એ. એભ. એન્દ્ડ કં.S ચરયિ DAD P-759

P વિંડ વનયુવક્તત વટીક  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ટી. ભરમચગરયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS DAD P-335

P વિંડવલશદુ્ધદ્ધ વટીક  રે. જજનલલ્રબગચણ ; ટી. ચદં્રસરૂય ; વ.ં ભાનવલજમજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દાનસરૂય જૈન ગ્રથંભાા - સયુતPS

DAD P-342

P ણુ્મધન કથા  રે. શબુળીર ગચણ ; વળંો. ળકંયવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/ભશાલીય જૈન વબાS MUL P-550

P જૂાષ્ટક *  રે. નેવભચદં્રસરૂય ; વ.ં ક્ષભાબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ P ચરયિ DAD P-635

P થૃ્લીચદં્ર ચરયિ દ્ય  રે. વત્મયાજ ગચણ ; વળંો. ભગંરવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મળોવલજમ જૈન ગ્રથંભારાS ચરયિ DAD P-710

P ૌધ ટ્્તવિિંવળકા વટીક  રે. જમવોભમવુન ; ટી. જમવોભમવુન ાનાચદં બગબુાઆ PS DAD P-1080

P પ્રકયણ વમચુ્ચમ  રે. મવુનચદં્રસરૂય (પ્રા) ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS BYC P-302
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P પ્રકયણ વદંોશ +  રે. નેક કૃત જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS DAD P-65

P પ્રવતષ્ઠા કલ્ અંજનળરાકા વલવધ  રે. વકરચદં્રજી ઈા. ; વ.ં વોભચદં્રસરૂય યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતSG MUL P-1115

P પ્રત્મેકબદુ્ધ ચરયિ  રે. બાલવલ. ; વળંો. શવવલ. જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/શીયારાર શવંયાજS MUL P-520

P પ્રદ્યમુ્ન ચરયિ  રે. યત્નચદં્ર ગચણ જૈન ગ્રથં પ્રકાળક વબા S HIR P-723

P પ્રભાણ પ્રકાળ +  રે. દેલબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S BYC P-494

R પ્રભાણ ભીભાવંા વટીક  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/NOT DEFINEDS DAD R-52

P પ્રભારક્ષણ  વ.ં કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/NOT DEFINEDS DAD P-1018

P પ્રલચન યીક્ષા વટીક  ૧ રે. ધભવવાગયજી ; ટી. ધભવવાગયજી ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS DAD P-172

P પ્રલચન યીક્ષા વટીક  ૨ રે. ધભવવાગયજી ; ટી. ધભવવાગયજી ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS DAD P-173

P પ્રલચન વાયોદ્ધાય વટીક  ૧ રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS DAD P-963

P પ્રલચન વાયોદ્ધાય વટીક  ૨ રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. વવદ્ધવેન ગચણ બાયતીમ પ્રાચ્મ તત્લ પ્રકાળન વવભવત,વિંડલાડાPS DAD P-964

P પ્રવ્રજ્માવલધાન કુરક વટીક  રે. લૂાવચામવ ; ટી. પ્રદ્યમુ્નસરૂય(પ્રા) ; વ.ં વાગયાનદંસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાS

BYC P-287

P પ્રળભયવત પ્રકયણ વટીક, વાલચરૂય  રે. ઈભાસ્લાવત ; ટી. શરયબદ્રસરૂય ; લ. જ્ઞાત જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાS BYC P-332

P પ્રશ્ન ચચિંતાભણી  રે. લીયવલ. શીયારાર શવંયાજ S KLK P-205

R પ્રશ્નવ્માકયણ સિૂ વટીક *  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS DAD R-13

R પ્રશ્નવ્માકયણ સિૂ વટીક *  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. જ્ઞાનવલભરસરૂય જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/NOT DEFINEDPS DAD R-39

P પ્રશ્નોત્તય પ્રદી  રે. રક્ષ્ભીવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/યલચદંબાઆ ગીયધયરારPSD DAD P-1090

P પ્રશ્નોત્તય યત્નભારા વટીક  રે. વલભરસરૂય ; ટી. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં વલભરફોવધવલ. રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S

BYC P-547

P પ્રશ્નોત્તય યત્નાકય  રે. મકુ્તતવલભર ગચણ દમાવલભરજી ગ્રથંભાા S MLD P-297

P પ્રશ્નોત્તય વાધવળતક  રે. ક્ષભાકલ્માણ ગચણ દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ S

P પ્રવન્નચદં્ર યાજવિ ચરયિ  રે. ધભવદાવ ગચણ શીયારાર શવંયાજ S GHE P-160
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P ફધં ટ્્તવિિંવળકા લચરૂય  રે. લાનવિ ગચણ PS BYC P-330

P ફધંળતક વચચૂણિ  રે. વળલળભવસરૂય ; ચ.ૂ લૂાવચામવ લીયવભાજ - ભદાલાદ PS KLK P-797

P ફધંળતક વટીક  રે. વળલળભવસરૂય ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; બા. ચકે્રર્શ્યસરૂય પ્રલચન પ્રકાળન PS

GOR P-584

R ફધંશતેદૂમ વિબગંી પ્રકયણ વટીક +  રે. શવકુર ગચણ ; ટી. વલભર ગચણ ; વ.ં ચતયુવલજમજી જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/જૈન અત્ભાનદં વબાPS

MUL R-99

P ફાયવાસિૂ (ઢાીમા) *  રે. જ્ઞાનવલભરસરૂય ; વ.ં વૌમ્મપ્રબાશ્રીજી ભાટંુ્તગા જૈન રે્શ્.મ.ૂ.ૂવઘં G અગભ MUL P-1300

P ફાયવાસિૂ *  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; વ.ં વલક્રભવેનવલ. રપ્બ્ધ ભલુન જૈન વરશત્મ વદનP અગભ DAD P-469

P બશૃત ્કે્ષિવભાવ વટીક  રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાPS DAD P-1044

P બશૃત ્વગં્રશણી વટીક  રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વળંો. 
દાનસયૂીર્શ્યજી

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPS

DAD P-1046
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P બતતરયજ્ઞા છામા વશ  રે. ચચયંતનાચામવ PS HIR P-832

P બતતાભય ભશાજૂન વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન SG GHE P-106

P બતતાભય સ્તોિ વટીક  રે. ભાનતુગંાચામવ (પ્રા) ; ટી. ગણુાકયસરૂય ; વળંો. 
સખુવાગયજી

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જજનદત્તસરૂય જ્ઞાન બડંાયS

DAD P-288

P બગલતી સિૂ વટીક *  ૧(૧-૭) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ DAD P-67

P બગલતી સિૂ વટીક *  ૨(૮-૧૪)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ DAD P-69

P બગલતી સિૂ વટીક *  ૩(૧૫-૪૧)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ DAD P-71

P બગલતી સિૂ વટીક *  ૧(૧-૭) રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતPS અગભ MUL P-70

P બગલતી સિૂ વટીક *  ૨(૮-૧૪)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતPS અગભ MUL P-71

P બગલતી સિૂ વટીક *  ૩(૧૫-૪૧)રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતPS અગભ MUL P-72

P બગલતી સિૂ વટીક *  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-860

P બગલતી સિૂ વટીક *  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-861

P બગલતી સિૂ વટીક *  ૩ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-862

P બગલતી સિૂ વટીક (રઘટુીકા) *  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. દાનળેખયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS અગભ DAD P-47

P બદ્રફાહુ વરંશતા  રે. બદ્રફાહુસ્લાભી શીયારાર શવંયાજ S HIR P-1061

P બયતેર્શ્ય ફાહુફરી વટીક  ૧ રે. શબુળીર ગચણ ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) બદ્રકંય પ્રકાળન/શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબાS ચરયિ DAD P-588

P બયતેર્શ્ય ફાહુફરી વટીક  ૨ રે. શબુળીર ગચણ ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) બદ્રકંય પ્રકાળન/શ્રતુજ્ઞાન પ્રવાયક વબાS ચરયિ DAD P-591

P બલબાલના વટીક, છામા વશ  ૧ રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; છા. 
મકુ્તતશ્રભણવલ. ; વળંો. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; વળંો. 
મવુનચદં્રસરૂય (K)

ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાPS

HIR P-1622

P બલબાલના વટીક, છામા વશ  ૨ રે. શભેચદં્રસરૂય (M) ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; છા. 
મકુ્તતશ્રભણવલ. ; વળંો. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; વળંો. 
મવુનચદં્રસરૂય (K)

ળાવંતજજન અયાધક ભડં, ભનપયાPS

MUL P-345

P બાષ્મિમમ ્વાલચરૂય +  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; લ. વોભસુદંયસરૂય અત્ભાનદં જૈન વબા PS DAD P-1027

P ભલુનબાન ુકેલરી ચરયિ  રે. આન્દ્દ્રશવં ગચણ શીયારાર શવંયાજ S KLK P-801

P બોજપ્રફધં  રે. યત્નભરંદય ગચણ ; વ.ં બગલાનદાવ શયખચદં બગલાનદાવ શયખચદં S કથા/લાતાવSUR P-1491
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P ભયણવલબક્તત પ્રકીણવક વટીક  ૧ રે. લૂાવચામવ ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS KLK P-1404

P ભરમસુદંયી ચરયિ  રે. જમવતરકસરૂય દાનસરૂય જૈન ગ્રથંભાા - સયુતS ચરયિ BOD P-309

P ભપ્લ્રનાથ ચરયિ (દ્ય)  રે. વલનમચદં્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/NOT DEFINEDS ચરયિ DAD P-637

P ભશાવનળીથ સિૂ વરટતણ  રટ. કુરચદં્રસરૂય (B) રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ PS BOD P-611

P ભશાપ્રત્માખ્માન મન્ના વટીક *  રે. લૂાવચામવ ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS KLK P-1403

P ભશાલીયસ્લાભી બતતાભય વટીક  રે. ધભવલધવન ગચણ ; ટી. ઈદમધભવ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S સ્તોિ
P ભશીાર કશા (દ્ય)  રે. લીયદેલ ગચણ ; વળંો. શીયારાર દેલચદં જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/ોટરાર પ્રભદુાવP MUL P-745

P ભશીાર ચરયિ  રે. ચારયિસુદંય ગચણ જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/રીંચ ન્દ્શારચદં ઠાકયળી જ્ઞાનભરંદયS MUL P-611

P ભશોવનદ્ વટીક  રે. જ્ઞાત ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S HIR P-1628

P ભાચણબદ્રલીય, ઘટંાકણવ ભશાલીય જૂન વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ SG GHE P-107

P ભાગવણાદ્વાય વલલેચન  રે. પે્રભસરૂય (D) જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મગંભેન જૈન વોવામટીS DAD P-1061

P મવુનસવુ્રતસ્લાભી ચરયિ (દ્ય)  રે. વલનમચદં્રસરૂય ; વ.ં વલક્રભ ગચણ ; વ.ં બાસ્કયવલ. રપ્બ્ધસયૂીર્શ્યજી જૈન ગ્રથંભાાS

BYC P-358A

P મગૃાકં ચરયિ  રે. ઊદ્ધદ્ધચદં્ર ; વ.ં ભચણવલ. મકુ્તતચદં્ર શ્રભણ અયાધના ટ્રસ્ટS BYC P-569

P ભેફૃિમોદળી ભાશાત્મ્મ કથા  રે. મકુ્તતવલ. ગચણ દમાવલભરજી ગ્રથંભાા S કથા/લાતાવSUR P-1528

P ભોશજજત ચરયિ  રે. કે્ષભવાગય મવુન ; વ.ં જજતેન્દ્દ્રસરૂય ધાયીલાર S ચરયિ DAD P-687

P ભૌન એકાદળી કથા  રે. રક્ષ્ભીવલભર ગચણ ; વળંો. મકુ્તતવલ. ગચણ દમાવલભરજી ગ્રથંભાા S SUR P-1533
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R મવતરદનચમાવ વાલચરૂય  રે. બાલદેલસરૂય ; લ. ભવતવાગયસરૂય ; વ.ં 

વાગયાનદંસરૂય
જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS

MUL R-112

P મળોધય ચરયિ ગદ્ય  રે. ક્ષભાકલ્માણ ગચણ ; વળંો. મતૃરાર ભયચદં 
વરોત

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/એ. એભ. એન્દ્ડ કં.S ચરયિ
DAD P-707

P મળોવલજમજી ભશો.ના શસ્તચરચખત ગ્રથંો +  રે. મળોવલ. ભશો. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS DAD P-1036

P યકુ્તતપ્રફોધ વટીક  રે. ભેઘવલજમ ગચણ ; ટી. ભેઘવલજમ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS DAD P-777

P યગુારદ દેળના દ્ય  રે. વોભભડંન ગચણ શીયારાર શવંયાજ S વ્માખ્માન/વલલેચનSUR P-1158B

P મોગળાસ્ત્ર વટીક  ૧(૧-૨) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટS
SNZ P-1372

P મોગળાસ્ત્ર વટીક  ૨(૩-૪) રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટS

P મોગળાસ્ત્ર વટીક  ૩(૫-૧૨)રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; વ.ં જબંવૂલ. વવદ્ધદ્ધ ભલુન ભનોશય જૈન ટ્રસ્ટS
SNZ P-1374

શ્રભણોાવક રયલાય 22-Oct-2017



અભ્યાસ માટે આવશ્યક પ્રતોની સચૂિ 160

Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

P યમણચડૂ ચરયિ *  રે. નેવભચદં્ર ; વળંો. કુમદુસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/ખબંાત તાગચ્છ જૈન વઘંP MUL P-748

P યમણવેશયી કશા *  રે. જજનશવ ગચણ ; વળંો. ચતયુવલજમજી જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/જૈન અત્ભાનદં વબાP કથા/લાતાવMUL P-560

P યાજીભતી ચરયિ  રે. શબુળીર ગચણ શીયારાર શવંયાજ S ચરયિ KLK P-968

P યાભ ચરયિ  રે. દેલવલ. ગચણ શીયારાર શવંયાજ S ચરયિ KLK P-580

P યામતવેણી સિૂ વટીક *  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ DAD P-136

P યોરશણી લવ કથા  રે. મકુ્તતવલભર ગચણ દમાવલભરજી ગ્રથંભાા S ચરયિ SUR P-1547
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P રઘ ુકે્ષિવભાવ વટીક  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. યત્નળેખયસરૂય ; વળંો. દાનવલ. અત્ભાનદં જૈન વબા PS

SUR P-910

P રઘ ુપ્રલચન વાયોદ્ધાય  રે. ચદં્રમવુન ; વ.ં ભાનવલજમજી દાનસરૂય જૈન ગ્રથંભાા - સયુતP DAD P-266

P રઘ ુળાવંતસ્નાિ જૂન વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ SG GHE P-108

P રોકતત્ત્લવનણવમ વાનલુાદ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ન.ુ ચદુંરાર નાનચદં શવંવલજમજી જૈન ફ્રી રામબે્રયીSD MUL P-118

P રોકનાચરકા દ્વાવિિંવળકા પ્રકયણ વાલચરૂય  રે. મળોવલ. ભશો. ; લ. ધભવઘોસરૂય અત્ભાનદં જૈન વબા PS MUL P-158
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P લધવભાન દેળના  રે. યાજકીવતિ ગચણ તોલન ચચત ્કોળ S DAD P-1130

P લધવભાન દેળના છામા વશ  ૧ રે. શબુલધવન ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાPS DAD P-828

P લધવભાન દેળના છામા વશ  ૨ રે. શબુલધવન ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાPS વ્માખ્માન/વલલેચનDAD P-624

P લસ્તુાર ચરયિ દ્ય  રે. જજનશવ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ળાવંતસરૂય જૈન ગ્રથંભારાS ચરયિ DAD P-595

P લદંન પ્રવતક્રભણ લચરૂય +  ટી. યત્નળેખયસરૂય ; લ. જ્ઞાત ; વળંો. કંચનવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS DAD P-410

P લદંારુવવૃત્ત *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વળંો. વાગયાનદંસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS DAD P-1000

P લાચના વભરકતના ૬૭ ફોર  રે. જમઘોસરૂય રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ G HIR P-1601

P લાદભારા વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S DAD P-814

P લાસુજૂ્મસ્લાભી ચરયિ (દ્ય)  રે. લધવભાનસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાS BYC P-394

P લાસુજૂ્મસ્લાભી ચરયિ (ગદ્યાનલુાદ)  રે. લધવભાનસરૂય ; ન.ુ જગદાનદં ઝા ળાસ્ત્રી જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/નાગયદાવ પ્રાગજી જૈન બકુવેરયS ચરયિ MUL P-730

P વલક્રભ ચરયિ  રે. શબુળીર ગચણ ; વળંો. બગલાનદાવ શવચદં્ર જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/બગલાનદાવ શવચદં્રS MUL P-324

P વલચાય ચંાવળકા વટીક, વાલચરૂય +  રે. વલભરવલ. ગચણ ; લ. વલભરવલ. ગચણ ; વ.ં 

ચતયુવલજમજી
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPS

DAD P-272

P વલચાય યત્નાકય  રે. કીવતિવલ. ; વળંો. દાનસયૂીર્શ્યજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS પ્રકીણવ DAD P-801

P વલચાય વતતવતકા વટીક  રે. ભશને્દ્દ્રસરૂય ; ટી. વલનમકુળર ગચણ અત્ભાનદં જૈન વબા PS MLD P-493

P વલચાયામતૃ વગં્રશ *  રે. જજનશવ ગચણ દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ S MLD P-691

P વલાક સિૂ વટીક, વાનલુાદ *  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; ન.ુ જેઠારાર 
શ. ળાસ્ત્રી

તોલન વસં્કાય ીઠ PSG અગભ
DAD P-97

P વલભરનાથ ચરયિ (દ્ય)  રે. જ્ઞાનવાગયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શીયારાર શવંયાજS ચરયિ DAD P-628

P વલલેકભજંયી વટીક  ૧ રે. અવડ કવલ ; ટી. ફારચદં્રસરૂય ; વળંો. 
ચદંનફારાશ્રીજી

શ્રતુ યત્નાકય PS ઈદેળ
SIO P-317

P વલળેાલશ્મક બાષ્મ વટીક  ૧ રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. કોટયાચામવ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS દ્રવ્માનમુોગDAD P-427

P વલળેાલશ્મક બાષ્મ વટીક  ૨ રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. કોટયાચામવ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS દ્રવ્માનમુોગDAD P-429

P વલળેાલશ્મક બાષ્મ વટીક  ૧ રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; વ.ં યાજેન્દ્દ્રસરૂય 
(B)

ફાઇ વભયથ જૈન ટ્રસ્ટ PS દ્રવ્માનમુોગ
DAD P-1250

P વલળેાલશ્મક બાષ્મ વટીક  ૨(૨૧૮૦ થી)રે. જજનબદ્રગચણ ; ટી. શભેચદં્રસરૂય (M) ; વ.ં યાજેન્દ્દ્રસરૂય 
(B)

ફાઇ વભયથ જૈન ટ્રસ્ટ PS દ્રવ્માનમુોગ
DAD P-1170

P વલિંળવત સ્થાનક ચરયત ં(કથાનકં) *  રે. જજનશવ ગચણ જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડS MUL P-776

P વલિંળવતસ્થાનક જૂન વલવધ  વ.ં શભેચદં્રવલ. જૈન વારશત્મલધવક વબા SD જૂન
P લીતયાગ સ્તોિ વટીક, વાલચરૂય  રે. શભેચન્દ્દ્રાચામવ (K) ; ટી. પ્રબાનદંસરૂય ; લ. 

વોભોદમ ગચણ ; વ.ં નમલધવનસરૂય
બાયત લીમ જજન ળાવન વેલા વવભવતS

DAD P-529

P લૈયાગ્મ કલ્રતા  રે. મળોવલ. ભશો. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S GOR P-375

P વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૧(૧) ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS છેદ DAD P-238
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P વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૨(૨-૩) ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS છેદ DAD P-241

P વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૩(૪-૫) ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS છેદ DAD P-244

P વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૪(૬-૭) ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS છેદ DAD P-247

P વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૫(૮-૯) ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS છેદ DAD P-250

P વ્મલશાય સિૂ વટીક  ૬(૧૦) ટી. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS છેદ DAD P-253

P વ્મલશાય સિૂ  ૧(ીરઠકા)રે. ભરમચગરયસરૂય ; વ.ં મવુનચદં્રસરૂય (O) ઓભકાય સરૂય જ્ઞાનભરંદય સયુતPS HIR P-1587

P વ્મલશાયશદુ્ધદ્ધ પ્રકાળ  રે. યત્નળેખયસરૂય ; વ.ં યાજવતરકવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/નીવતસરૂય વેલા વભાજS DAD P-867
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P ળક્રસ્તલ જૂન અરદ વલવધ  રે. મતૃરાર બાયભર અરદનાથ ભફૃદેલા લીયાભાતા મતૃ જૈન ેઢીG MPN P-890

P ળત્રુજંમ કલ્  ૧ રે. ધભવઘોસરૂય ; ટી. શબુળીર ગચણ ; વ.ં 

ભશાબદ્રવાગયજી
અગભભરંદય S ચરયિ

DAD P-693

P ળત્રુજંમ કલ્  ૨ રે. ધભવઘોસરૂય ; ટી. શબુળીર ગચણ ; વ.ં 

ભશાબદ્રવાગયજી
અગભભરંદય S ચરયિ

DAD P-694

P ળત્રુજંમ ભાશાત્મ્મ દ્ય  રે. ધનેર્શ્યસરૂય લધવભાન વસં્કાયધાભ S ચરયિ DAD P-695

P ળત્રુજંમ ભાશાત્મ્મ ગદ્ય  રે. શવંયત્ન ગચણ રદવ્મ દળવન ટ્રસ્ટ S DAD P-1013

P ળાચરબદ્ર ચરયિ દ્ય  રે. ધભવકુભાય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/મળોવલજમ જૈન ગ્રથંભારાS DAD P-632

P ળાચરબદ્ર ભશાકાવ્મ વટીક, વાનલુાદ  રે. ધભવકુભાય ; ટી. મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; ન.ુ 

મકુ્તતચદં્રસરૂય (K) ; ન.ુ મવુનચદં્રસરૂય ; વ.ં 

મકુ્તતશ્રભણવલ.

NOT DEFINED SG

BYC P-521

P ળાસ્ત્રલાતાવ વમચુ્ચમ વટીક  ૧ રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. મળોવલ. ભશો. ; વ.ં શયગોવલિંદદાવ 
ફેચયદાવ

દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ S

BYC P-715

P ળાસ્ત્રલાતાવ વમચુ્ચમ વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. શરયબદ્રસરૂય રાલણ્મસરૂય જ્ઞાન ભરંદય S MLD P-650

P ળાતં સધુાયવ વટીક  રે. વલનમવલ. ભશો. ; ટી. ગબંીયવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાS DAD P-1012

P ળાવંતધાયા ાઠ  રે. યત્નચદં્ર ગચણ S HIR P-1083

P ળાવંતનાથ ચરયિ ગદ્ય  રે. બાલચદં્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S ચરયિ DAD P-646

P ળાવંતસ્નાિારદ તથા ૧૮ ચબેકારદવલવધ વમચુ્ચમ  મતૃ જૈન વારશત્મ લધવક વબાSG

DAD P-128

P ળાવંતસ્નાિારદ વલવધ વમચુ્ચમ તથા પ્રવતષ્ઠારદ વલવધ 
વમચુ્ચમ

 મતૃ જૈન વારશત્મ લધવક વબાSG

DAD P-127

P ળાફંપ્રદ્યમુ્ન ચરયિ  રે. યવલવાગય મવુન ; વ.ં મકુતાશ્રીજી ભપતરાર ઝલેયચદં ગાધંી P BYC P-443

P શ્રાદ્ધ પ્રવતક્રભણ સિૂ વટીક (થવદીવકા) *  ટી. યત્નળેખયસરૂય ; વ.ં વાગયાનદંસરૂય જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS MUL P-208

P શ્રાદ્ધગણુ વલલયણ  રે. જજનભડંન ગચણ ; વળંો. ચતયુવલજમજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાS BYC P-480

P શ્રાદ્ધરદનકૃત્મ વાલચરૂય  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; લ. લૂાવચામવ ; વ.ં યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPS

DAD P-1006

P શ્રાદ્ધરદનકૃત્મ વટીક  ૧ રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. દેલેન્દ્દ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS DAD P-1008

P શ્રાદ્ધરદનકૃત્મ વટીક  ૨ રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. દેલેન્દ્દ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાPS DAD P-1009

P શ્રાદ્ધવલવધ પ્રકયણ વટીક  રે. યત્નળેખયસરૂય ; ટી. યત્નળેખયસરૂય ; વ.ં 

લૈયાગ્મયવતવલ.

પ્રલચન પ્રકાળન/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS

DAD P-995

R શ્રાલક ધભવવલવધ પ્રકયણ વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. ભાનદેલસરૂય ; વળંો. ભાનવલજમજી જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/કેળયફાઇ જૈન જ્ઞાનભરંદયPS

DAD R-48

P શ્રીાર ચરયિ i રે. જ્ઞાનવલભરસરૂય ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS DAD P-873
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P શ્રીાર ચરયિ  રે. વત્મયાજ ગચણ ; વ.ં કીવતિમળસરૂય વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS DAD P-871

P શ્રીમક ચરયિ  રે. શબુળીર ગચણ ; વ.ં શીયારાર શવંયાજ તોલન ચચત ્કોળ S HIR P-1080

P શે્રચણક ચરયિ  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ઊબદેલ કેવયીભરજી જૈન રે્શ્.વસં્થાS SUR P-1864

P શે્રમાવંનાથ ચરયિ દ્ય  રે. ભાનતુગંાચામવ (પ્રા) ; વ.ં વલક્રભસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/રપ્બ્ધસયૂીર્શ્યજી જૈન ગ્રથંભાાS ચરયિ GOR P-159
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P ટ્સ્થાનક પ્રકયણ વટીક *  રે. જજનેર્શ્યસરૂય ; ટી. જજનાર ગચણ ; વ.ં સખુવાગયજી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જજનદત્તસરૂય જ્ઞાન બડંાયPS

DAD P-11

P ડળીવત પ્રકાળ વટીક *  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; ટી. નદંનસરૂય વલયાટ પ્રકાળન ભરંદય PS BYC P-498

P ષ્ષ્ઠળતક પ્રકયણ વટીક  રે. નેવભચદં્રસરૂય ; ટી. ગણુયત્ન ગચણ ; વ.ં ભાનવલજમજી વત્મવલજમ ગ્રથંભાા PS
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P વત્મબાભા ચરયિ  રે. શબુળીર ગચણ શીયારાર શવંયાજ S BYC P-525A

P વદમલત્વ કથાનક  રે. ભવતવાગયસરૂય ; વ.ં ભણીળકંય ળાસ્ત્રી જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S BYC P-473

P વદૈલલત્વકુભાય ચરયિ (દ્ય)  રે. ભવતવાગયસરૂય ; વળંો. ભણીળકંય ળાસ્ત્રી જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/NOT DEFINEDS MUL P-715

P વતત વ્મવન કથા વમચુ્ચમ  રે. વોભકીવતિ અચામવ ; વ.ં ભપતરાર ઝલેયચદં જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/ભપતરાર ઝલેયચદં ગાધંીS MUL P-1184

R વતતવતકા બાષ્મ વટીક *  રે. બમદેલસરૂય ; ટી. ભેરુત ુગંસરૂય ; વળંો. પે્રભસરૂય (D) જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/જૈન ધભવ પ્રવાયક વબાPS

MUL R-102

P વતતબગંી પ્રબા *  રે. નેવભસરૂય તોલન ચચત ્કોળ S HIR P-1108

P વભયારદત્મ ચરયિ - વકેં્ષ દ્ય  રે. પ્રદ્યમુ્નસરૂય(પ્રા) ; વળંો. ઈભગંવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાS ચરયિ DAD P-669

P વભલવયણ સ્તલ વાલચરૂય  રે. ધભવઘોસરૂય કે. ડી. ળાશ - ભદાલાદ PS SUR P-2294

P વભલામાગં સિૂ વટીક  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ DAD P-41

P વભલામાગં સિૂ વટીક  રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. બમદેલસરૂય ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-859

P વભાવધ સધુા વટીક  રે. મળોવલ. ભશો. ; ટી. કલ્માણફોવધસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S HIR P-1632

R વમ્મતત્લ કૌમદુી  રે. જજનશવ ગચણ ; વ.ં ચતયુવલજમજી જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/અત્ભાનદં જૈન વબાS MUL R-115

P વમ્મતત્લ પ્રકયણ વટીક *  રે. ચદં્રપ્રબસરૂય ; ટી. વતરકાચામવ ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS

DAD P-961

R વમ્મતત્લ વતતવત વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. વઘંવતરકસરૂય ; વ.ં રચરતવલ. જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS

DAD R-31

P વલવજ્ઞ વવદ્ધદ્ધ પ્રકયણ  રે. શરયબદ્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S HIR P-1109

P વલાવથવવવદ્ધદ્ધ  રે. પે્રભસરૂય (D) ; ટી. કુરચદં્રસરૂય (B) ; વ.ં કુરચદં્રસરૂય (B) બાયતીમ જ્ઞાનીઠ S

GHE P-142

P વગં્રશણી સિૂ વટીક  રે. ચદં્રસરૂય ; ટી. દેલબદ્રસરૂય ; વળંો. રચરતવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS DAD P-1048

P વથંાયક મન્ના  જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ P DAD P-209

P વપં્રવત નૃવત ચરયિ  રે. NOT DEFINED ; વ.ં ચતયુવલજમજી લીયવભાજ - ભદાલાદ S SUR P-1887

P વફંોધ પ્રકયણ છામા વશ  રે. શરયબદ્રસરૂય ; વ.ં ધભવળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPS GHN P-1035

P વફંોધ વવત્તરય વટીક  રે. જગત્ળેખયસરૂય ; ટી. ગણુવલનમ ગચણ ; વળંો. 
ચતયુવલજમજી

જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/જૈન અત્ભાનદં વબાPS

DAD P-290

P વલેંગયંગળાા છામા વશ  ૧ રે. જજનચદં્રસરૂય ; છા. મકુ્તતશ્રભણવલ. ; વળંો. 
મકુ્તતચદં્રસરૂય (K)

ડીવા ઓવલાર અયાધના બલન જૈન વઘંPS

DAD P-1127

P વલેંગયંગળાા છામા વશ  ૨ રે. જજનચદં્રસરૂય ; છા. મકુ્તતશ્રભણવલ. ; વળંો. 
મકુ્તતચદં્રસરૂય (K)

ડીવા ઓવલાર અયાધના બલન જૈન વઘંPS

DAD P-1128

R વવંાયદાલાનર સ્તવુત વટીક  રે. શરયબદ્રસરૂય ; ટી. જ્ઞાનવલભરસરૂય ; વળંો. મકુ્તતવલ. 

ગચણ
દમાવલભરજી ગ્રથંભાા PS

SUR P-2268
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P વસં્કૃત કભવગ્રથં  રે. જમવતરકસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S કભવ-વારશત્મGOR P-365

P વાભાચાયી પ્રકયણ  રે. વતરકાચામવ ; વ.ં જેઠારાર શ. ળાસ્ત્રી જજનળાવન અ. ટ્ર.-ોરી ેય/ડાહ્યાબાઆ ભોકભચદં્ર ળેઠPS MUL P-62

P વવદ્ધચક્ર ભશાજૂન વલવધ  વ.ં ભશળેબાઆ ળેઠ વવદ્ધચક્ર પ્રકાળન SG GHE P-396

P વવદ્ધપ્રાભતૃ વટીક  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. NOT DEFINED ; વ.ં 

ચતયુવલજમજી
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અત્ભાનદં જૈન વબાPS

MUL P-884

P વવરય જબંસૂ્લાભી ચરયમમ્ *  રે. યત્નપ્રબસરૂય ; વ.ં શભેવાગયસરૂય અનદં શભે ગ્રથંભાા P BYC P-465

P વવરય ાવનાશ ચરયમમ્ *  રે. દેલબદ્રસરૂય ; વ.ં કુમદુસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/ભણીવલજમ ગ્રથંભાાP BYC P-464

P વવરયવવરયલારકશા વાલચરૂય *  રે. યત્નળેખયસરૂય ; લ. ક્ષભાકલ્માણ ગચણ ; વ.ં 

ધભવળેખયવલ.

રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPS ચરયિ

P વવરયવવરયલારકશા છામા વશ * ૧-૨ રે. યત્નળેખયસરૂય ; વ.ં યાજળેખયસરૂય (R) રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીPS

P વવિંદુય પ્રકય વટીક  રે. વોભપ્રબસરૂય ; ટી. શવકીવતિસરૂય ; વ.ં કુળરવલ. નીવતસરૂય જૈન ગ્રથંભારા S SIO P-333

P સકૃુત વાગય (દ્ય)  રે. યત્નભડંન ગચણ ; વ.ં પ્રદ્યમુ્નસરૂય (N) જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/અંધેયી ગજુયાતી જૈન વઘં - આયરાS MUL P-767

P સદુળવના ચરયિ  રે. રચરતસરૂય જજનગણુ અયાધક ટ્રસ્ટ/અત્ભલલ્રબ જૈન ગ્રથં વીયીઝS MUL P-720

P સુાવનાશ ચરયમ ંછામા વશ (દ્ય)  ૧ રે. રક્ષ્ભણ ગચણ ; છા. શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવPS ચરયિ MUL P-1226

P સુાવનાશ ચરયમ ંછામા વશ  ૨ રે. રક્ષ્ભણ ગચણ ; છા. શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/શયગોવલિંદદાવ ફેચયદાવPS ચરયિ MUL P-1249

P સફુોધા વાભાચાયી  રે. ચદં્રસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS DAD P-284

P સતૂત મતુતાલરી  વકં. લૂાવચામવ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડPS MUL P-886

P સિૂવ્માખ્માન વલવધળતક વટીક  રે. જ્ઞાત ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. વન્દ્ભાગવ પ્રકાળન PS DAD P-1166

P સમૂગડાગં સિૂ દીવકા *  ૧ દી. વાધયંુગ ગચણ ; દી. શવકુર ગચણ ; વ.ં 

બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય
દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS

BYC P-452

P સમૂગડાગં સિૂ દીવકા *  ૨ દી. વાધયંુગ ગચણ ; દી. શવકુર ગચણ ; વ.ં 

બદુ્ધદ્ધવાગયસરૂય
દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડ PS

MUL P-178

P સમૂગડાગં સિૂ ચચૂણિ *  ૧ રે. બદ્રફાહુસ્લાભી ; ચ.ૂ જજનદાવ ગચણ ; વ.ં ણુ્મવલ. પ્રાકૃત ગ્રથં રયદ PS

HIR P-25

P સમૂગડાગં સિૂ ચચૂણિ *  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ચ.ૂ લૂાવચામવ ; વ.ં યત્નફોવધવલ. જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS MUL P-276

P સમૂગડાગં સિૂ વટીક *  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-855

P સમૂગડાગં સિૂ વટીક *  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; ટી. ળીરાકંાચામવ ; વ.ં ણુ્મકીવતિવલ. શ્રીારનગય જૈન રે્શ્. મ.ૂ .ૂ વઘંPS

HIR P-856

P સમૂગડાગં સિૂ દીવકા *  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; દી. વાધયંુગ ગચણ જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ SNZ P-1614

P સમૂગડાગં સિૂ દીવકા *  ૧ રે. સધુભાવસ્લાભી ; દી. શવકુર ગચણ ; વ.ં 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ

GOR P-460
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P સમૂગડાગં સિૂ દીવકા *  ૨ રે. સધુભાવસ્લાભી ; દી. શવકુર ગચણ ; વ.ં 

કલ્માણફોવધસરૂય
જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ PS અગભ

DAD P-144

P સરૂયભિં ૨૧ રદલવીમ અયાધના વલવધ  વ.ં વોભચદં્રસરૂય યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતSG KAS P-781

P સરૂયભિં અયાધના વલવધ  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં પ્રીવતવલ. ડાહ્યાબાઆ ભોકભચદં્ર ળેઠ SD KLK P-1310

P સરૂયભિં વનત્મ અયાધના વલવધ  વ.ં વોભચદં્રસરૂય યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતSG KAS P-780

P સરૂયભિં ટ્ટ અરેખન ને અયાધના વલવધ  રે. દેલેન્દ્દ્રસરૂય ; વ.ં પ્રીવતવલ. ડાહ્યાબાઆ ભોકભચદં્ર ળેઠ SD MLD P-472

P સરૂયભિં ચંપ્રસ્થાન ણૂાવહુવત જૂન વલવધ  વ.ં વોભચદં્રસરૂય યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતSG KAS P-783

P સરૂયભિં ચંપ્રસ્થાન પ્રાયંબ વલવધ  વ.ં વોભચદં્રસરૂય યાદેંય યોડ રે્શ્.મ.ૂજૈન વઘં,સયુતSG KAS P-782

P સરૂયભિં બશૃત્કલ્ વલલયણ  રે. જજનપ્રબસરૂય ડાહ્યાબાઆ ભોકભચદં્ર ળેઠ S GOR P-433

P સરૂયભિં ભશાજૂન +  વ.ં વોભસુદંયસરૂય S HIR P-1527

P સમૂવ પ્રજ્ઞપ્તત વટીક  રે. ચચયંતનાચામવ ; ટી. ભરમચગરયસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/અગભોદમ વવભવતPS અગભ DAD P-165

P વેનપ્રશ્ન *  રે. શબુવલ. ગચણ ; વળંો. વાગયાનદંસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ/દેલચદં રા. જૈન .ુ પંડS DAD P-1089

P સ્થરૂબદ્રસ્લાભી ચરયિ +  રે. જમાનદંસરૂય જજનળાવન અયાધના ટ્રસ્ટ S DAD P-824

P સ્માદ્વાદ યત્નાકય *  રે. લારદદેલસરૂય ભનસખુબાઆ જભનાબાઆ S BYC P-511
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Sz ગ્રથં બાગ રેખક પ્રકાળક બાા વલમ Bhandarcode

P શરયિદં્ર કથાનક દ્ય  રે. NOT DEFINED લીયવભાજ - ભદાલાદ S ચરયિ
P રશિંગરુ પ્રકયણ વાથવ  વ.ં બીભવવિંશ ભાણેક તોલન ચચત ્કોળ SG HIR P-1150

P રશિંવાષ્ટક વાલચરૂય  રે. શરયબદ્રસરૂય ; લ. શરયબદ્રસરૂય તાયાચદંજી S SUR P-1028

P શીય પ્રશ્નોત્તય *  રે. કીવતિવલ. ; વ.ં ધભવળેખયવલ. રયશતં અયાધક ટ્રસ્ટ, બીલડંીSG GHE P-527
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રયવળષ્ટ

Sz (Book Size) Description બાા Description

X Greater than 13'' D દેલનાગયી ચરવ - ગજુયાતી બાા
A 11'' to 13'' E અંગે્રજી
B 9'' to 11'' G ગજુયાતી
C 8'' to 9'' H રશન્દ્દી
D Less than 8'' K કન્નડ
E Less than 6" M ભયાઠી
F Less than 5" N No Language

N Not Defined P પ્રાકૃત
P પ્રત S વસં્કૃત
U Unknown U Unknown

* ફીજુ ંનાભ ણ છે.

+ પ્રકાળનભા ંઘણા ંગ્રથંો (કૃવતઓ) છે.

Book Size બાા



BhandarId BhandarName BhandarAddress BhandarCity

AMT તોલન વસં્કાય ીઠ - ભદાલાદ તોલન વસં્કાય ીઠ, ભીમાયુ ભદાલાદ
ASH ભદાલાદ - અળાયૂણ ાર્શ્વનાથ જૈન જ્ઞાનબડંાય રશયાજેન વોવામટી, વાફયભતી, ભદાલાદ - ૩૮૦૦૦૫ ભદાલાદ
BHA બીલડંી - અયાધના બલન જ્ઞાનબડંાય બીલડંી બીલડંી
BOD ફોયીલરી - મતૃસરૂય જ્ઞાનભરંદય - દૌરતનગય ફોયીલરી દૌરતનગય મુફંઇ
BYC બામખરા ભોતીળા ભોતીળા રેન, બામખરા. મુફંઇ
DAD દાદય અયાધના બલન ૨૮૯, એવ. કે. ફારે યોડ, દાદય(લે). મુફંઇ - ૪૦૦૦૨૮ મુફંઇ
DOM ડોંફીલરી મુફંઇ
GHE ઘાટકોય આસ્ટ મુફંઇ
GHN ઘાટકોય - નલયોજી રેન નલયોજી રેન, ઘાટકોય(લે). મુફંઇ - ૪૦૦૦૮૬ મુફંઇ
GHS ઘાટકોય વાઘંાણી વાઘંાણી મુફંઇ
GOP ગોડીજી નૂા નૂા
GOR ગોયેગાભ - જલાશય નગય તરોટ ન-ં૯૨/૯૩,  જલાશય નગય, યોડ ન-ં૫, ગોયેગાભ(લે) મુફંઇ
HIR ભરાડ દેના ફેંક - શીયસરૂય રોકર ફોડવ X રેન, દેના ફેંકની ાછ, દફ્તયી યોડ, ભરાડ(ઇ). મુફંઇ
ICH આચરકયંજી આચરકયંજી કોલ્શાયુ
IND લડોદયા - આન્દ્દ્રયુી જૈન વઘં રયલાય સ્કરૂની વાભે,  અજલા યોડ, રકળનલાડી યોડ, લડોદયા
IRL ઇરાવ ૧૦૬, એવ. લી. યોડ, ઇરાવ બ્રીજ, વલરેારે(લે). મુફંઇ - ૪૦૦૦૫૬ મુફંઇ
IRN કારંદલરી - ઇયાની લાડી ઇયાની લાડી મુફંઇ
JAM શ્રી વબંલનાથસ્લાવભ જ્ઞાનબડંાય જૈન દેયાવયની ેઢી, જંાફરીગરી, ફોયીલરી(લેસ્ટ) મુફંઇ
JAY બીલડંી - જમણાલારટકા બીલડંી
JNN ભદાલાદ - શ્રી ધભવનાથસ્લાભી ળાસ્ત્રવગં્રશ જૈન નગય, નલા ળાયદાભરંદય યોડ, ારડી ભદાલાદ
KAS થાણા - કાવાયલડલરી શ્રીજજતળેખયસરૂય જ્ઞાનબડંાય કાવાયલડલરી, થાણા થાણા
KLK કચરકંુડ - યાજેન્દ્દ્રસરૂય ચચત્કો કચરકંુડ તીથવ, ધોકા ધોકા
MLD દેલકયણ મૂજી ભરાડ લેસ્ટ મુફંઇ
MLJ ભરાડ - જજતેન્દ્દ્ર યોડ જજતેન્દ્દ્ર ક્રોવ યોડ, ટી.ડી. લોયા ભાગવ, ભરાડ(ઇ). મુફંઇ - ૪૦૦૦૯૭ મુફંઇ
MPN ફોયીલરી ભડંેર્શ્ય યોડ ફોયીલરી ભડંેર્શ્ય યોડ મુફંઇ
MSN ભશવેાણા ઈનગય જૈન વઘં ઈનગય જૈન વઘં, ભશવેાણા ભશવેાણા
MUL મલુુડં - ઝલેય યોડ ૫૪/૫૫, ઝલેય યોડ, મલુુડં(લે). મુફંઇ - ૪૦૦૦૮૦ મુફંઇ
NSP નલજીલન જૈન વઘં બીડબજંન ાર્શ્વનાથ જૈન દેયાવય, નલજીલન વોવામટી, રેવભિંગટન યોડ મુફંઇ
NVS નલવાયી - યાભ-યવલચદં્ર ળાસ્ત્રવગં્રશ કે. જી. શોક્સ્ટર વાભે, ળાતંાદેલી યોડ, નલવાયી ૩૯૬૪૪૫ નલવાયી
PNK કંજ વોવામટી - ભદાલાદ PANKAJ SOCIETY, BHATHA, PALDI, AHMEDABAD 380007 ભદાલાદ
SHG રદવ્મદળવન ળાસ્ત્રવગં્રશ ઓલ્ડ વળલગજં ભદાલાદ ભદાલાદ
SIO વામન જ્ઞાનબડંાય ૧૮૭, શ્રી ચબનદંન સ્લાભી જૈન ભાગવ મુફંઇ
SNZ ભયેન્દ્દ્રવાગય સુ્તકારમ જૈન દેયાવય, ોદ્દાય સ્કુરની ફાજુભા,ં વાતંાક્રુઝ(લેસ્ટ) મુફંઇ
SUR સયેુન્દ્દ્રનગય
VSN ભલુનબાનસુરૂય જ્ઞાનળાા નલકાય ફ્રેટની વાભે ભદાલાદ


