
नंबर पुस्तकनु ंनाम लेखक ककंमत भाषा आवतृ्ति प्रकाशन वषष
१ श्रालकना छत्रीव कततव्म आ. श्री. ओभकायवूरय ५० गुजयाती ३ वल.व.ं २०६४
२ वाधना् अस्ततत्ल बणीनी मात्रा आ. श्री. मळोवलजमवूरय २० गुजयाती - वल.व.ं २०५१
३ ऋऴब स्जनेश्लय प्रीतभ भाशयो ये आ. श्री. मळोवलजमवूरय ४० गुजयाती - वल.व.ं २०५६
४ बफछुयत जाए प्राण आ. श्री. मळोवलजमवूरय ५० गुजयाती १ वल.व.ं २०५६
५ आत्भसानी श्रभण कशाले आ. श्री. मळोवलजमवूरय ३० गुजयाती - वल.व.ं २०५९
६ वो हश बाल ननर्ग्तन्थ आ. श्री. मळोवलजमवूरय ३२ गुजयाती १ वल.व.ं २०५५
७ भेये अलगुण चित्त न धयो आ. श्री. मळोवलजमवूरय ५० गुजयाती १ वल.व.ं २०५५
८ आऩ हश आऩ फुझाम आ. श्री. मळोवलजमवूरय ३० गुजयाती - वल.व.ं २०५६
९ प्रबु नो प्मायो तऩळत आ. श्री. मळोवलजमवूरय ४० गुजयाती १ वल.व.ं २०५७
१० आत्भानुबूनत आ. श्री. मळोवलजमवूरय ४० गुजयाती १ वल.व.ं २०५८
११ अस्ततत्ल न ुऩयोढ़ आ. श्री. मळोवलजमवूरय ७० गुजयाती १ वल.व.ं २०६०
१२ अनुबूनत न ुआकाळ आ. श्री. मळोवलजमवूरय ६० गुजयाती १ वल.व.ं २०६०
१३ योभ ेयोभ ेऩयभ तऩळत आ. श्री. मळोवलजमवूरय ७० गुजयाती १ वल.व.ं २०६१
१४ दरयळन तयसवमे बाग-१ अन े२ आ. श्री. मळोवलजमवूरय ११० गुजयाती २ वन े२०१०
१५ प्रबु ना शतताषय आ. श्री. मळोवलजमवूरय ७० गुजयाती - वल.व.ं २०६३
१६ ध्मान अन ेकामोत्वगत आ. श्री. मळोवलजमवूरय ७५ गुजयाती २ वल.व.ं २०६५
१७ प्रलिन अजंन जो वदगुरू कये आ. श्री. मळोवलजमवूरय ७५ गुजयाती - वल.व.ं २०६४
१८ वभुंद वभाना फुंद भें आ. श्री. मळोवलजमवूरय ९० गुजयाती २ वन े२०१३
१९ गुरु गुण तऩळत आ. श्री. मळोवलजमवूरय ५० गुजयाती - वल.व.ं २०६९
२० एकान्तनो लैबल आ. श्री. मळोवलजमवूरय १५० गुजयाती ३ वल.व.ं २०६८
२१ वाधनाऩथ आ. श्री. मळोवलजमवूरय ८० गुजयाती ३ वल.व.ं २०६३
२२ ऩयभ ताया भागे आ. श्री. मळोवलजमवूरय ८० गुजयाती २ वल.व.ं २०६७
२३ यवो लै व् आ. श्री. मळोवलजमवूरय ८० गुजयाती २ वन े२००९
२४ प्रगट्मो ऩूयन याग आ. श्री. मळोवलजमवूरय ८० गुजयाती १ वन े२०१०
२५ वभाचध ळतक बाग-१ थी ४ आ. श्री. मळोवलजमवूरय ३२० गुजयाती १ वन े२०१२
२६ तलानुबूनतनी ऩगथाये आ. श्री. मळोवलजमवूरय ९० गुजयाती १ वन े२०१३
२७ वद्गुरू ळयणं भभ आ. श्री. मळोवलजमवूरय ८० गुजयाती १ वल.व.ं २०७०
२८ हदर अटको तोया ियण कभरभें आ. श्री. मळोवलजमवूरय ३०० गुजयाती १ वन े२०१५
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२९ ननयंजन नाथ भोहश कैवे सभरेंगे आ. श्री. मळोवलजमवूरय १७५ गुजयाती १ वन े२०१४
३० लात्वल्मनो घूघलतो वागय आ. श्री. मळोवलजमवूरय १२५ गुजयाती १ वल.व.ं २०६६
३१ वाधनानु ंसळखय आ. श्री. मळोवलजमवूरय ९० गुजयाती १ वल.व.ं २०६९
३२ ध्मान - एक अतंयमात्रा आ. श्री. मळोवलजमवूरय ३०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७३
३३ जुग जुगथी झंखु ंछंु तभने आ. श्री. मळोवलजमवूरय ३५० गुजयाती १ वल.व.ं २०७४
३४ Ocean of Affection आ. श्री. मळोवलजमवूरय १०० अरें्ग्जी १ वल.व.ं २०७३
३५ The Summit of Spiritual Journey आ. श्री. मळोवलजमवूरय १०० अरें्ग्जी १ वल.व.ं २०७३

३६
ऩाइम (प्राकृत) बाऴाओ अन ेवाहशत्म शीयारार य. काऩडडमा / आ. 

श्री. भुननिन्रवूरय ४०० गुजयाती २ वल.व.ं २०६२
३७ जम गोडी ऩाश्लतनाथ आ. श्री. भुननिन्रवूरय १० गुजयाती १ वल.व.ं २०५८
३८ कथायत्नवागय (नयिन्रवूरय वलयचित) आ. श्री. भुननिन्रवूरय १०० वंतकृत १ वल.व.ं २०६४
३९ कथायत्नाकय (शेभवलजम गणण कृत) आ. श्री. भुननिन्रवूरय १५० वंतकृत १ वल.व.ं २०५३
४० व्मलशायवूत्र बाग-१ थी ७ (प्रताकाये) आ. श्री. भुननिन्रवूरय ४००० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०६६
४१ व्मलशायवूत्र बाग-१ थी ६ (ऩुततकाकाये) आ. श्री. भुननिन्रवूरय ४००० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०६६
४२ औऩऩानतकवूत्रभ ्(उललाइमवुत्तं) आ. श्री. भुननिन्रवूरय ४०० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०६८
४३ यामऩवेणणमवुत्त ं(वादो कागऱ) आ. श्री. भुननिन्रवूरय ६०० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०७०
४४ यामऩवेणणमवुत्त ं(वायो कागऱ) आ. श्री. भुननिन्रवूरय ८०० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०७०
४५ प्रततालना वभुच्िम आ. श्री. भुननिन्रवूरय ३०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७३

४६
जैन वाहशत्मनो वंक्षषप्त इनतशाव भोशनरार द. देवाइ / आ. श्री. 

भुननिन्रवूरय ६०० गुजयाती २ वल.व.ं २०६२

४७
िोऩन भशाऩुरूऴोना िरयत्रनो गुजतयानुलाद आ. श्री. शेभवागयवूरय / आ. 

श्री. भुननिन्रवूरय ५०० गुजयाती ऩुन् वल.व.ं २०६५

४८
मोगळातत्रनो गुजतयानुलाद आ. श्री. शेभवागयवूरय / आ. 

श्री. भुननिन्रवूरय ७५० वंतकृत-गुजयाती ३ वल.व.ं २०६३

४९
जंफुद्दीलऩण्णवत्तवुत्तं बाग-१ अन े२ (वायो 
कागऱ) आ. श्री. भुननिन्रवूरय १२०० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०७३

५० प्रवंग ककयण आ. श्री. भुननिन्रवूरय ५० हशन्दी १ वल.व.ं २०६८
५१ प्रवंग सवस्ध्ध आ. श्री. भुननिन्रवूरय ८० हशन्दी १ वल.व.ं २०६८
५२ प्रवंग मळ आ. श्री. भुननिन्रवूरय २०० हशन्दी १ वल.व.ं २०७३
५३ प्रवंग गंगा आ. श्री. भुननिन्रवूरय १०० हशन्दी १ वल.व.ं २०७२
५४ प्रवंग कंुब आ. श्री. भुननिन्रवूरय १०० हशन्दी १ वल.व.ं २०७३
५५ प्रवंग यंग आ. श्री. भुननिन्रवूरय ५० गुजयाती १ वल.व.ं २०६८
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५६ प्रवंग वरयता आ. श्री. भुननिन्रवूरय ५० गुजयाती १ वल.व.ं २०६८
५७ प्रवंग अजंन आ. श्री. भुननिन्रवूरय ७० गुजयाती १ वल.व.ं २०६८
५८ प्रवंग मात्रा आ. श्री. भुननिन्रवूरय ७० गुजयाती १ -

५९ प्रवंग सळखय आ. श्री. भुननिन्रवूरय ५० गुजयाती १ -

६० प्रवंग धाया आ. श्री. भुननिन्रवूरय ९० गुजयाती १ वल.व.ं २०७३
६१ प्रवंग वंिम बाग-१ आ. श्री. भुननिन्रवूरय ३०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७३
६२ प्रवंग वुलाव आ. श्री. भुननिन्रवूरय ७० गुजयाती १ वल.व.ं २०६२
६३ प्रवंग प्रलाश आ. श्री. भुननिन्रवूरय ६० गुजयाती १ वल.व.ं २०७०
६४ प्रवंग ऩरयलततन आ. श्री. भुननिन्रवूरय १०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७३
६५ प्रवंग ननधान आ. श्री. भुननिन्रवूरय २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७४
६६ प्रवंग यत्नाकय आ. श्री. भुननिन्रवूरय २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७३
६७ प्रवंग प्रेयणा आ. श्री. भुननिन्रवूरय २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७३
६८ प्रवंग कऱळ आ. श्री. भुननिन्रवूरय १०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७४
६९ 50 Inspirational Stories आ. श्री. भुननिन्रवूरय २०० अरें्ग्जी १ वल.व.ं २०७४
७० प्रवंग ऩद्भ आ. श्री. भुननिन्रवूरय ८५ गुजयाती १ वल.व.ं २०७5

७१ प्रवंग ऩुष्ऩ आ. श्री. भुननिन्रवूरय ८० गुजयाती १ वल.व.ं २०७5

७२

भशालीयिरयमं
भुनन श्री नमयत्न वलजमजी / 

भुनन श्री याजयत्न वलजमजी ४५० प्राकृत-वंतकृत १ वन े२०१६

७३
जैन नययत्न - बाभाळाश

भुनन श्री ह्ींकाययत्न वलजमजी ५०० गुजयाती २ वल.व.ं २०७३

७४
अस्जतप्रबुिरयतभ ्- आनन्दांक् भशाकाव्मभ ्

वा. श्री. वलनमऩूणातश्रीजी ६०० वंतकृत १ वल.व.ं २०७३
७५ कभतर्ग्ंथ १ थी ६ वा. श्री. यम्मयेणु १०२५ गुजयाती - -

७६
ळास्न्तनाथिरयत्र भशाकाव्मभ ्बाग-१ अने २

वा. श्री. यम्मयेणु ३०० वंतकृत १ वल.व.ं २०५५
७७ दानोऩदेळभारा वा. श्री. यम्मयेणु २०० वंतकृत १ वल.व.ं २०५८

७८
िन्रमळ वंतकृत प्रश्नोत्तयभारा (शेभ वंतकृत 
प्रलेसळका प्रथभा) वा. श्री. यम्मयेणु ५० गुजयाती १ वल.व.ं २०६२

७९ िन्रमळ तलाध्माम (बाग-१ थी ५) वा. श्री. यम्मयेणु ५० गुजयाती १ वल.व.ं २०६५
८० लज्रतलाभीिरयतभ ् वा. श्री. यम्मयेणु ५० वंतकृत १ वल.व.ं २०६५
८१ सानवाय (सानभंजयी) वा. श्री. यम्मयेणु १५० वंतकृत १ वल.व.ं २०६४
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८२ ऩंिवंर्ग्श द्लाय-१ थी ५ वा. श्री. यम्मयेणु ८२५ वंतकृत १ वल.व.ं २०७२
८३ षऩक शे्रणी वा. श्री. यम्मयेणु २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६१
८४ उऩळभ शे्रणी वा. श्री. यम्मयेणु २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६०

८५
िन्रमळ वंतकृत प्रश्नोत्तयभारा (शेभ वंतकृत 
प्रलेसळका भध्मभा) बाग-1 वा. श्री. यम्मयेणु २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७४

८६ वंक्रभकयण वा. श्री. यम्मयेणु २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७5

८७ वुयवुंदयी िरयमं वा. भशामळाश्रीजी २०० वंतकृत १ वल.व.ं २०६१
८८ ितुवलिंळनत ितै्मलंदना वा. भशामळाश्रीजी १२५ गुजयाती २ वन े२०११
८९ प्रभाणनमतत्त्लारोक वा. भशामळाश्रीजी ३०० वंतकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०७४
९० वलनोदवलराव याव वा. भशामळाश्रीजी ३०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७४
९१ प्रबु सभरनना भंत्राषयो बाग-१ थी ३ ओभकाय ऩरयलाय ५० गुजयाती १ वल.व.ं २०७४
९२ धभतयत्न ऩलत ऩीमूऴ वा. भौसरयत्नाश्रीजी - प्राकृत-वंतकृत १ वन े२०१७
९३ भणणलइ िरयमं (वंतकृत छामोऩेतभ)् वा. स्जनमळाश्रीजी ५० गुजयाती १ वन े२०१७

९४

वम्भनततकत प्रकयण (सवध्धवेन हदलाकय कृत - 

अबमदेलवूरय कृत लवृत्त वश - प्रथभ कांड - 

प्राभाण्मलाद् - हटप्ऩणी - अनुलाद वश))

वा. वलयनतधयाश्रीजी ३०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७४

९५
भुननजीलननी फारऩोथी बाग-१ थी ९ ऩं. श्री ऩं. श्री ऩं. िन्रळखेय 

वलजमजीजी ४५० गुजयाती ३ वल.व.ं २०७२

९६
सवध्धांत रषण बाग-१ अन े२ ऩं. श्री ऩं. श्री ऩं. िन्रळखेय 

वलजमजीजी १५० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६०

९७
व्मास्प्त ऩंिक ऩं. श्री ऩं. श्री ऩं. िन्रळखेय 

वलजमजीजी १५० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६०

९८
न्माम सवध्धान्त भुक्तालरी बाग-१ अने २ ऩं. श्री ऩं. श्री ऩं. िन्रळखेय 

वलजमजीजी २०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६३

९९
वंवलग्न वंमभीओनी ननमभालरी ऩं. श्री ऩं. श्री ऩं. िन्रळखेय 

वलजमजीजी ६० गुजयाती १ वन े२००५

१००
ऊजातऩुरूऴ (ऩं िन्रळखेय वलजम श्रध्धांजसर 
र्ग्ंथ)

हदव्मलल्रब वलजम / 

याजशंव वलजम ४०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६८

१०१

मळोदा
भुनन श्री गुणशंव वलजमजी / 

िन्रळखेय वलजम १० गुजयाती २ वल.व.ं २०७१
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१०२

भा एटरे भा एटरे भा
भुनन श्री गुणशंव वलजमजी / 

िन्रळखेय वलजम १० गुजयाती ८ वल.व.ं २०७१

१०३
धभतऩयीषा बाग-१, 2  अन े3

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी - वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६८

१०४
सवध्धांत यशतम बफदंु

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी - वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७०

१०५
कूऩदृष्टांत वलऴदीकयणभ ्

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी - वंतकृत १ वल.व.ं २०७१

१०६
धन धन्नो अणगाय

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी ४० गुजयाती २ वल.व.ं २०७१

१०७
आत्भकथा

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी गुजयाती - वल.व.ं २०७०

१०८
गुरूत्लभ ्प्रणणदध्भशे

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी १०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७१

१०९
भीयेकर - Miracle of Aura

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी १५ गुजयाती १ वन े२०१५

११०
उललूश

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी ३० गुजयाती २ वल.व.ं २०७०

१११
चथयीकयणे

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी ३० गुजयाती १ वल.व.ं २०७१

११२

वलश्लनी आध्मास्त्भक अजामफीओ - आऩणा 
वाध-ुवाध्लीजी बगलंतो बाग-१ थी ४

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी १८० गुजयाती २ वल.व.ं २०७१

११३
ळातत्राभ्मावनी कऱा

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी १०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६९

११४

उत्तयाध्ममन वूत्रना प्रथभ वलनम अध्ममननु ं
बाऴांतय (ळातत्राभ्मावनी कऱा अतंगतत)

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी १५० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती वल.व.ं २०७०

११५
अष्ट प्रलिनभाता

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी १०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६२
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११६
औघननमुतस्क्त बाग-१ अन े२ (प्रत)

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी ४०० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६३

११७
औघननमुतस्क्त वायोध्धाय अस्जतळखेयवूरय / भुनन श्री 

गुणशंव वलजमजी ४०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६५

११८
दळलैकासरकवूत्रभ ्बाग-१ थी ४

भुनन श्री गुणशंव वलजमजी १००० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६६
११९ चगयनाय् र्ग्ंथोनी गोदभां आ. श्री. शेभलल्रबवूरय गुजयाती १ -

१२०
लीवभी वदीनी वलयर वलबूनत (आ. हशभांळुवूरय 
तभनृतर्ग्ंथ) आ. श्री. शेभलल्रबवूरय ४०० गुजयाती १ वन े२००२

१२१ जैन काष्ठऩट चित्र (गुजयाती) जगदीऩ तभातत १००० अरें्ग्जी १ वन े२००२
१२२ जैन काष्ठऩट चित्र (अरें्ग्जी) जगदीऩ तभातत १००० गुजयाती १ वल.व.ं २०३८
१२३ सानवाय आ. श्री. बरंकयवूरय ७० वंतकृत-गुजयाती ३ वल.व.ं २०६९
१२४ धभतवंर्ग्श बाग-१ अन े२ आ. श्री. बरंकयवूरय ६०० प्राकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०६५
१२५ दळलैकासरकवूत्र (भूऱ-अथत-वललेिन वश) आ. श्री. बरंकयवूरय १०० प्राकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०६५
१२६ उत्तयाध्ममन वूत्र बाग-१ अन े२ आ. श्री. बरंकयवूरय १२० गुजयाती ४ वल.व.ं २०६२

१२७
ऩमुतऴणा भशाऩलतना व्माख्मानो (गुजयाती - प्रत)

आ. श्री. बरंकयवूरय ३०० गुजयाती ३ वल.व.ं २०६९
१२८ वंलेगयंगळाऱा आ. श्री. बरंकयवूरय ३०० प्राकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०६४
१२९ श्रभणकक्रमानां वूत्रो (वाथत) आ. श्री. बरंकयवूरय १०० गुजयाती २ वल.व.ं २०७०

१३०
वुंदय याजानी वुंदय बालना आ. श्री. भनोशयवूरय / आ.श्री. 

नययत्नवूरय १०० गुजयाती २ वल.व.ं २०७०

१३१
बीभकुभायनु ंबुजाफऱ आ. श्री. भनोशयवूरय / आ.श्री. 

नययत्नवूरय १०० वंतकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०६९

१३२
ऩयरोकनुं बातुं आ. श्री. बरंकयवूरय / आ.श्री. 

नययत्नवूरय ६० गुजयाती २ वल.व.ं २०६५
१३३ शे प्रबु - आ छे भाया बलनी व्मथा आ. श्री. बरंकयवूरय २५ गुजयाती २ वल.व.ं २०६९
१३४ आत्भदीऩक प्रगटालो आ. श्री. नययत्नवूरय १५ गुजयाती २ वल.व.ं २०६३

१३५
आत्भधभतनी प्राथसभक मोग्मता आ. श्री. बरंकयवूरय / आ.श्री. 

नययत्नवूरय ३० गुजयाती २ वल.व.ं २०६४

१३६
घूघलता वागयनु ंभौन (बरंकयवूरय 
जीलनिरयत्र) आ. श्री. नययत्नवूरय ३२१ गुजयाती ३ वल.व.ं २०६५

१३७ नलऩद अनुबूनत वा. ऩद्भरताश्रीजी ४५ गुजयाती १ वल.व.ं २०६५
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१३८ मोगळतक ऩं. धीयजरार डा. भशेता १२० वंतकृत-गुजयाती १ वन े१९९४
१३९ मोगळतक (अनुलाद वश) ऩं. धीयजरार डा. भशेता ४० गुजयाती २ वल.व.ं २०६२
१४० वलावो गाथानु ंशंूडीनु ंततलन ऩं. धीयजरार डा. भशेता ६० वंतकृत-गुजयाती ३ वल.व.ं २०६८
१४१ मोगवलसंळका ऩं. धीयजरार डा. भशेता ८० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६७
१४२ सानवाय बाग-१ अन े२ ऩं. धीयजरार डा. भशेता ८० गुजयाती ४ वल.व.ं २०६२
१४३ तनात्रऩूजा वाथत ऩं. धीयजरार डा. भशेता १५ गुजयाती ४ वल.व.ं २०६८
१४४ वभककतना वडवठ फोरनी वज्झाम ऩं. धीयजरार डा. भशेता ७० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६४
१४५ वन्भनत प्रकयण ऩं. धीयजरार डा. भशेता ३०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७०
१४६ वम्मक्त्ल ऴट्तथान िउऩइ ऩं. धीयजरार डा. भशेता १८० प्राकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७०
१४७ कभतर्ग्ंथ १ थी ६ ऩं. धीयजरार डा. भशेता ३५० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०५८
१४८ तत्लाथातचधगभ वूत्र (गुजयाती वललेिन) ऩं. धीयजरार डा. भशेता ६० गुजयाती १ वल.व.ं २०६१

१४९
रव्म-गुण-ऩमातमनो याव - तलोऩस - बाग-१ 
अन े२ ऩं. धीयजरार डा. भशेता ६४० वंतकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०६७

१५०
यत्नाकयालतारयका बाऴांतय बाग-१,2 अन े3

ऩं. धीयजरार डा. भशेता ७०० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६५

१५१
गणधयलाद

ऩं. धीयजरार डा. भशेता ४०० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०७१
१५२ ननह्नललाद ऩं. धीयजरार डा. भशेता ३०० प्राकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७१
१५३ मोगदृस्ष्ट वभुच्िम ऩं. धीयजरार डा. भशेता २५० गुजयाती ४ वल.व.ं २०६३
१५४ जैन तत्ल प्रकाळ ऩं. धीयजरार डा. भशेता ५० गुजयाती ५ वल.व.ं २०६६
१५५ जैन धभतना भौसरक सवध्धांतो ऩं. धीयजरार डा. भशेता ६० वंतकृत-गुजयाती ३ वल.व.ं २०६७

१५६
नलतभयण (गुजयाती तथा अरें्ग्जी अथत वाथे)

ऩं. धीयजरार डा. भशेता ८० गुजयाती ३ वल.व.ं २०५९
१५७ जैन प्रश्नोत्तयभाऱा ऩं. धीयजरार डा. भशेता ४० गुजयाती ४ वल.व.ं २०६०
१५८ जैन ऩारयबावऴक ळब्दकोळ ऩं. धीयजरार डा. भशेता ४० गुजयाती १ वल.व.ं २०७१
१५९ अध्मात्भ गीता ऩं. धीयजरार डा. भशेता ६० गुजयाती ४ वल.व.ं २०६९
१६० ऩूजा वंर्ग्श - वाथत ऩं. धीयजरार डा. भशेता ८० गुजयाती ३ वल.व.ं २०६८
१६१ आठ दृस्ष्टनी वज्झाम ऩं. धीयजरार डा. भशेता ८० गुजयाती १ वल.व.ं २०७१

१६२
देलिन्रजी कृत ततलन िोलीवी बाग-१ अन े२

ऩं. धीयजरार डा. भशेता २५० गुजयाती १ वल.व.ं २०६६
१६३ अभतृलेरनी वज्झाम ऩं. धीयजरार डा. भशेता ३५ गुजयाती २ वल.व.ं २०७०
१६४ अढाय ऩाऩ तथानकनी वज्झाम ऩं. धीयजरार डा. भशेता ९० गुजयाती २ वल.व.ं २०६२
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१६५ वम्मक्त्ल भूर फाय व्रत ऩं. धीयजरार डा. भशेता २५ गुजयाती १ वल.व.ं २०५८

१६६
लाततुऩूजा वाथत

ऩं. धीयजरार डा. भशेता २० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७३
१६७ कभतप्रकृनत (कम्भऩमडड) बाग-१ थी ४ ऩं. धीयजरार डा. भशेता ७०० प्राकृत - वल.व.ं २०६१
१६८ ध्मानळतक ऩं. धीयजरार डा. भशेता ३०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७४

१६९
सानवाय - सानभंजयी बाग-1 अन े2

ऩं. धीयजरार डा. भशेता ८०० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६७
१७० मोगवाय ऩं. धीयजरार डा. भशेता १२० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६९
१७१ 125 गाथानु ंशंूडीनु ंततलन ऩं. धीयजरार डा. भशेता ६० गुजयाती १ वल.व.ं २०५९
१७२

१७३
जैन श्लेताम्फय गच्छों का इनतशाव बाग-1 

अन े2 डॉ. सळलप्रवाद ८०० हशन्दी १ वल.व.ं २०६५
१७४ फशृदगच्छीम रेख वभुच्िम डॉ. सळलप्रवाद १०० हशन्दी १ वल.व.ं २०७०
१७५ लीयननलातणोत्तय ननर्ग्िंथ ऩयंऩया डॉ. सळलप्रवाद १०० हशन्दी १ वल.व.ं २०७०
१७६ फशृदगच्छ का इनतशाव डॉ. सळलप्रवाद २०० वंतकृत-हशन्दी १ वन े२०१२
१७७ वभमवाय ७० प्राकृत-वंतकृत-हशन्दी ८० वन े२०१६

१७८
ऩंिास्ततकाम

अनूऩ - डॉ. जमकुभाय जरज ८० गुजयाती १ वन े१९९८
१७९ मोगदृस्ष्टनां अजलाऱां बाग-१ थी ३ आ. श्री. भुस्क्तदळतनवूरय ४५० गुजयाती १ वन े१९९७

१८०
रृदम नमन ननशाऱे जगधणी बाग-१ थी ३

आ. श्री. भुस्क्तदळतनवूरय ४५० वतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०५९
१८१ उऩदेळ यत्नाकय बाग-१ अन े२ आ. श्री. कल्ऩमळवूरय १०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६५
१८२ ऩांडलिरयत्र मान ेजैन भशाबायत आ. श्री. कल्ऩमळवूरय २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६९
१८३ कल्ऩवूत्र (प्रत) आ. श्री. कल्ऩमळवूरय २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७०

१८४
वलिाययत्नवाय मान ेजैन धभतना भौसरक 
प्रश्नोत्तय आ. श्री. कल्ऩमळवूरय ५५ वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०४५

१८५ उघडत ेऩशोये लीतयागना खोऱे आ. श्री. कल्ऩमळवूरय १५ गुजयाती १ वल.व.ं २०७०
१८६ कल्ऩवूत्र वुफोचधका (प्रत) आ. श्री. कल्ऩमळवूरय २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६९

१८७
रस्ब्धधायी रस्ब्धऩूजा वंर्ग्श

प्र. कराऩूणत वलजम ४० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६९

१८८
सवध्धप्राबतृं (वटीकभ)् (ितुय वलजम वंऩाहदत)

भुनन श्री ऩाश्लतयत्नवागयजी ३५० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६९
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१८९
ज्मोनतऴ कयंडकभ ्- प्रकीणतकभ ्

भुनन श्री ऩाश्लतयत्नवागयजी ५०० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०६९

१९०
आख्मानकभणणकोळ बाग-१ थी ४

भुनन श्री ऩाश्लतयत्नवागयजी १२०० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०६८

१९१
ऩउभिरयमं बाग-१ थी ४ (शभतन जेकोफी - 

ऩुण्म वलजम) भुनन श्री ऩाश्लतयत्नवागयजी १२०० प्राकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७१

१९२
वलळऴेालश्मक बाष्म बाग-१ अन े२

भुनन श्री ऩाश्लतयत्नवागयजी १२०० - १ वल.व.ं २०७१

१९३
मुस्क्तप्रफोधनाटकभ ्

भुनन श्री ऩाश्लतयत्नवागयजी ५०० वंतकृत १ वल.व.ं २०७4

१९४
जम्फूद्वलऩ प्रसस्प्त बाग-1 अन े2

भुनन श्री ऩाश्लतयत्नवागयजी १००० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०७4

१९५
असबधान चितंाभणी नाभभारा आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय २०० गुजयाती - वल.व.ं २०७१

१९६
असबधान चितंाभणी ळब्दभारा आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय २०० वंतकृत - वल.व.ं २०७१

१९७
द्लमाश्रमभशाकाव्मभ ्बाग-१ अन े२ आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय ७४० प्राकृत ५ वल.व.ं २०६९

१९८
प्राकृत द्लमाश्रमभशाकाव्मभ ् आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय २४० गुजयाती १ वन े१९३६

१९९
सानांजनभ ् आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय २०० वंतकृत - वल.व.ं २०६८

२००
वंलेगयंगळाऱा बाग-१ अन े२ (प्रत) आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय ८०० प्राकृत-वंतकृत - वल.व.ं २०६७

२०१
बलबालना बाग-१ अन े२ (प्रत) आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय १००० गुजयाती २ वल.व.ं २०६२

२०२
कशे कराऩूणतवूरय बाग-१ थी ३ आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय १२०० गुजयाती - वल.व.ं २०६२

२०३
कराऩूणतभ ्बाग-१ अन े२ आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय ८०० गुजयाती - वल.व.ं २०६२

२०४
आत्भकथाओ बाग-१ आ. श्री. भुस्क्तिन्रवूरय - 

भुननिन्रवूरय १५० वंतकृत २ वल.व.ं २०७१
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२०५
श्री ळंखेश्लय ऩाश्लतनाथ नो अषम खजानो

आ. श्री. वलभरप्रबवूरय ४०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७3

२०६ न्मामलाक्मऩरयष्काय भुनन श्री वलश्रतुवलजमजी ५० वंतकृत १ वल.व.ं २०७3

२०७ उऩसभनत बल प्रऩंिा कथा बाग-१ थी ३ आ. श्री. िन्रगुप्तवूरय ४५० वंतकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०७१

२०८
सवध्धशेभिन्र ळब्दानुळावन रघुलवृत्त बाग-१ 
थी ६ आ. श्री. िन्रगुप्तवूरय ७०० वंतकृत १ वल.व.ं २०७१

२०९ कुलरमभारा बाग-१ थी ३ आ. श्री. िन्रगुप्तवूरय ५०० वंतकृत वल.व.ं २०७०

२१०
बत्रऴस्ष्टळराकाऩुरूऴिरयत भशाकाव्मभ ्बाग-१ 
थी ६ आ. श्री. िन्रगुप्तवूरय १२०० प्राकृत-वंतकृत २ वल.व.ं २०६७

२११ ित्लाय् कभतर्ग्न्था् आ. श्री. िन्रगुप्तवूरय १२०० प्राकृत-वंतकृत २ वल.व.ं २०५३
२१२ उत्तयाध्ममनवूत्रभ ्बाग-१,2  अन े3 (प्रत) आ. श्री. िन्रगुप्तवूरय ९०० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०५६

२१३
ऩंिभ - ऴष्ठ कभतर्ग्न्थ (ळतक एलभ ्
वप्तनतका) आ. श्री. िन्रगुप्तवूरय १२०० प्राकृत-वंतकृत २ वल.व.ं २०५३

२१४ ऋवऴदत्तािरयत्र वंर्ग्श वा. िन्दनफाराश्रीजी ४०० प्राकृत नलीन वल.व.ं २०६७
२१५ धभतवलचध प्रकयण वा. िन्दनफाराश्रीजी २५० प्राकृत नलीन वल.व.ं २०६५
२१६ उत्तयाध्ममनानन बाग-१ अन े२ वा. िन्दनफाराश्रीजी ६०० प्राकृत-वंतकृत नलीन वल.व.ं २०६६
२१७ धभातभ्मुदम भशाकाव्मभ ् वा. िन्दनफाराश्रीजी ३०० वंतकृत नलीन वल.व.ं २०६६
२१८ वलिाय यत्नाकय वा. िन्दनफाराश्रीजी ३०० प्राकृत-वंतकृत नलीन वल.व.ं २०६६
२१९ धभतकल्ऩरभु भशाकाव्मभ ् वा. िन्दनफाराश्रीजी ३०० वंतकृत नलीन वल.व.ं २०६६
२२० धभोऩदेळभारा प्रकयणभ ् वा. िन्दनफाराश्रीजी ३०० प्राकृत-वंतकृत नलीन वल.व.ं २०६६
२२१ वुकृतकीनततककल्रोसरन्माहद वा. िन्दनफाराश्रीजी २०० प्राकृत-वंतकृत ३ वल.व.ं २०६७
२२२ धभतवंर्ग्श बाग-१ अन े२ वा. िन्दनफाराश्रीजी ७५० वंतकृत नलीन वल.व.ं २०६७
२२३ ऩथृ्लीिन्रिरयतभ ् आ. श्री. जमानंदवूरय २०० वंतकृत नलीन वल.व.ं २०६३
२२४ िन्रयाजिरयतभ ् आ. श्री. जमानंदवूरय १५० वंतकृत नलीन वल.व.ं २०६५
२२५ िरयत्रवप्तकभ ् आ. श्री. जमानंदवूरय २०० वंतकृत नलीन वल.व.ं २०६५
२२६ वंलेगयंगळाऱा आ. श्री. जमानंदवूरय ३०० प्राकृत नलीन वल.व.ं २०६६
२२७ मोगळातत्र आ. श्री. जमानंदवूरय ३०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६५
२२८ गुरूलाणी बाग-५ वा. स्जनेन्रप्रबाश्रीजी ५० वंतकृत नलीन वल.व.ं २०७२
२२९ मोगळातत्र बाग-१ थी ३ (प्रताकाये) भुनन श्री जम्फूवलजमजी ३००० वंतकृत १ वल.व.ं २०७५

२३०
असबधान याजेन्र कोळ बाग-१ थी ७ आ. श्री याजेन्रवूरय 

(बत्रततुनतक) ६००० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६९
२३१ रव्म-गुण-ऩमातमनो याव बाग-१ थी ७ आ. श्री. मळोवलजमवूरय ५००० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६९
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२३२
सवध्धशेभिन्रळब्दानुळावनभ ्(तलोऩस तत्ल 
प्रकासळका)  बाग-१ अन े२ ऩं. जगदीळबाइ १२०० वंतकृत - वल.व.ं २०७०

२३३ िन्रिरयत्रभ ्(िन्रयाजिरयत्रभ)् श्रीिन्रवूरय २०० वंतकृत १ वल.व.ं २०७०
२३४ लधतभान देळना (प्रत) आ. श्री. शेभप्रबवूरय १०० वंतकृत - वल.व.ं २०५५
२३५ लावुदेल तभाततना चित्रोनो ऩोटतपोसरमो लावुदेल तभातत २००० गुजयाती २ वन े२००१

२३६
भशामोगी आनंदघन ऩं. लवंतरार कांनतरार 

इश्लयरार ३२ गुजयाती ऩुन् वन े१९९३

२३७
लवंतरार कांनतरार वंऩुट बाग-१ अन े२ ऩं. लवंतरार कांनतरार 

इश्लयरार ६०० गुजयाती ऩुन् वन े२००४
२३८ वूयत तीथत लंद ुकयजोड आ. श्री. वोभिन्रवूरय ३०० गुजयाती १ वल.व.ं २०५४
२३९ अप्रगट प्रािीन गुजतय वाहशत्म वंिम डॉ. कवलन ळाश १५० गुजयाती १ वल.व.ं २०६७
२४० रघुबत्रऴस्ष्टळराकाऩुरूऴिरयत्रभ ् आ. श्री. प्रद्मुम्नवूरय १०० वंतकृत - वल.व.ं २०४९

२४१
ळब्दोना सळखय बाग-१ अन े२

भुनन श्री लैबलयत्नवलजमजी १४०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७३
२४२ गशृतथ दीषा मान ेदेळवलयनतधभत वा. स्जनासाश्रीजी १४५ गुजयाती १ वल.व.ं २०६५
२४३ भूनत तऩूजा का प्रािीन इनतशाव भुनन श्री सानवुन्दयजी १०० हशन्दी २ वल.व.ं २०६८
२४४ प्रनतभा ळतक वा. वौम्मज्मोनतश्रीजी १०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६१

२४५
मोगळातत्रना अष्टभ प्रकाळनुं ववलततय 
वललयण बाग-१ ऩं. अभतृरार का. दोळी ५०० वंतकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०६३

२४६
ऩंिवंर्ग्श बाग-१ अन े२ ऩं. शीयारार अभीिदं / ऩं. 

ऩुखयाज अभीिदं कोठायी ७०० वंतकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०५६
२४७ आत्भान ेबूरळो ज नशी डॉ. जीतुबाइ ळाश १०० गुजयाती २ वन े२०१५
२४८ बस्क्त - भुस्क्तनी दतूी खफूिदं केळलरार ऩायेख ३० गुजयाती १ वन े१९९७
२४९ तीथत दळतन बाग-१, २ अन े3 - ३००० गुजयाती १ वन े१९८०

२५०
१०८ ऩाश्लतनाथ तीथत दळतन बाग-१ अन े२

आ. श्री. जगलल्रबवूरय १५०० गुजयाती १ वल.व.ं २०४३
२५१ भशाभानल भशालीय गुणलंत ळाश १५ गुजयाती १ वन े१९८५

२५२
बाष्मत्रमभ ्वाथत

शे्रमतकय भंडऱ - भशेवाणा ७० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती ९ वल.व.ं २०७१

२५३
दंडक प्रकयण तथा जम्फूद्लीऩ वंर्ग्शणी

शे्रमतकय भंडऱ - भशेवाणा ४० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती ९ वल.व.ं २०६६
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२५४
जीलवलिाय प्रकयण

शे्रमतकय भंडऱ - भशेवाणा ७० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १६ वल.व.ं २०६७

२५५
नलतत्ल प्रकयण - वाथत

शे्रमतकय भंडऱ - भशेवाणा ६५ प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १२ वल.व.ं २०६८
२५६ वभाव वुफोचधका शे्रमतकय भंडऱ - भशेवाणा १५ वंतकृत-गुजयाती ४ वल.व.ं २०५५

२५७
कभतर्ग्ंथ (वाथत) - १ थी ६

शे्रमतकय भंडऱ - भशेवाणा १८० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती ८ वल.व.ं २०६२

२५८
वयर वंतकृतभ ्बाग-१ थी ५ भुनन बस्क्तमळ वलजमजी - 

आ. श्री मळोवलजमवूरय (बुलन) ४८० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७२
२५९ वड्ढ जीमकप्ऩो गणण राबवागयजी ३०० प्राकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०३९
२६० ऩाइम वलन्नाण कशा बाग-१ अन े२ आ. श्री. कततूयवूरय ४०० प्राकृत २ वल.व.ं २०६१

२६१
श्रालक धभत दीवऩका

भुनन श्री स्जनिन्र वलजमजी १५ गुजयाती १ वल.व.ं २०४७
२६२ ह्ींकाय ततोत्र तलाध्माम - - गुजयाती २ वल.व.ं २०६६

२६३
सवस्ध्ध तलाध्माम वंिम

भुनन श्री भौनरूचि वलजमजी १०० गुजयाती - वल.व.ं २०६५
२६४ आनंदघन् आकाळव्माऩी वूक्ष्भ घननाद वेलंनतरार अ भशेता ३० गुजयाती १ वल.व.ं २०५७

२६५
प्रलिनभाऱा भुनन श्री आत्भदळतन 

वलजमजी १०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७५

२६६
वूरय कनकनी वुलणतगाथा भुनन श्री आत्भदळतन 

वलजमजी १०० गुजयाती - -

२६७
ऩुततक एटरे ऩुततक भुनन श्री आत्भदळतन 

वलजमजी ७५ गुजयाती २ वन े२०१२
२६८ जैन ऩयंऩयानो इनतशाव बाग-१ थी ४ बत्रऩुटी भशायाज ३६०० गुजयाती - वल.व.ं २०६२

२६९
ळीरदतूभ ्

भुनन श्री तत्लप्रब वलजमजी ८० वंतकृत १ वल.व.ं २०६७

२७०
गच्छािाय प्रकीणतकभ ्

भुनन श्री तत्लप्रब वलजमजी ८०० वंतकृत १ वल.व.ं २०७१

२७१
तथरूबर िरयत्रभ ्

भुनन श्री तत्लप्रब वलजमजी १५०० वंतकृत १ वल.व.ं २०६७

२७२
अभयतानी मािना

भुनन श्री भंत्रितैन्म वलजमजी ११० गुजयाती १ वल.व.ं २०७२Page 12 PRAPYA PRAKASHANO 17.06.2019



२७३
फत्रीळीना वथलाये - कल्माणनी ऩगथाये बाग-

१ थी ९ आ. श्री. अबमळखेयवूरय ८०० गुजयाती २ वल.व.ं २०७२
२७४ ननषेऩ वलसंळका आ. श्री. अबमळखेयवूरय ९० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६३
२७५ नम वलसंळका आ. श्री. अबमळखेयवूरय २०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६५
२७६ कभतप्रकृनत ऩदाथो बाग-1, 2 अन े3 आ. श्री. अबमळखेयवूरय २१० गुजयाती २ वल.व.ं २०७०
२७७ जेरय आ. श्री. अबमळखेयवूरय ५० गुजयाती ३४ वल.व.ं २०७३

२७८
ऩमुतऴणा भशाऩलतना व्माख्मानो (गुजयाती - प्रत)

आ. श्री. अस्जतळखेयवूरय ३२० गुजयाती ४ वल.व.ं २०६९
२७९ तत्लाथातचधगभ वूत्र आ. श्री. याजळखेयवूरय १२० गुजयाती ७ वल.व.ं २०६९
२८० आिायांग वूत्र बाग-१ थी ७ आ. श्री. कीनततमळवूरय २००० गुजयाती - वल.व.ं २०५७

२८१
ितु्ळयण प्रकीणतकभ ्

आ. श्री. कीनततमळवूरय २०० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६४

२८२
अजंनळराका - प्रनतष्ठा कल्ऩ बाग-१ थी ३

आ. श्री. कल्माणवागयवूरय ३०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०५२
२८३ ध्मानवलिाय आ. श्री. कराऩूणतवूरय १७० गुजयाती २ वल.व.ं २०६२
२८४ वशज वभाचध आ. श्री. कराऩूणतवूरय ४० गुजयाती ३ वल.व.ं २०६२
२८५ तत्लसान प्रलेसळका आ. श्री. कराऩूणतवूरय ४० गुजयाती - वल.व.ं २०५४
२८६ तत्लसान प्रलेसळका आ. श्री. कराऩूणतवूरय ४० हशन्दी - वल.व.ं २०५४
२८७ भीरे भन बीतय बगलान आ. श्री. कराऩूणतवूरय १०० गुजयाती २ वन े१९९९
२८८ भीरे भन बीतय बगलान आ. श्री. कराऩूणतवूरय १०० हशन्दी २ वन े१९९९
२८९ मोगवाय आ. श्री. कराऩूणतवूरय १०० वंतकृत-गुजयाती - वल.व.ं २०५६
२९० अध्मात्भ गीता आ. श्री. कराऩूणतवूरय - गुजयाती २ वल.व.ं २०५७

२९१
वूस्क्त् कराऩूणतगुयो् सळलाम आ. श्री. तीथतफोचधवूरय / 

अभतृ ऩटेर ९० वंतकृत-गुजयाती - वल.व.ं २०६२
२९२ प्रलिन ककयणालसर बाग-१ अन े२ आ. श्री. ऩूणतिन्रवागयवूरय ५०० - - -

२९३

फायवावूत्र चित्र दळतन वंऩुट (वंलत्वयी 
भशाऩलतना हदने फायवावूत्र लांिन वभमे श्री 
वंघन ेदळतनीम १४"*१२" ना ८० थी लध ुचित्रो 
- वुंदय फोक्व वहशत) - ५१०० - - -

२९४ शीयवुन्दय भशाकाव्मभ ् - १२० - - -

२९५ तत्लाथातचधगभ वूत्र बाग-१ अन े२
भुनन श्री यत्नलल्रब 
वलजमजी ५०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६९

२९६ बस्क्तनु ंबाथु ंबाग-१ (बक्ताभय ततोत्र) भुनन श्री यत्नलल्रब ९० गुजयाती १ वल.व.ं २०७२
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२९७ बस्क्तनु ंबाथु ंबाग-२ (कल्माण भंहदय)
भुनन श्री यत्नलल्रब 
वलजमजी ९० गुजयाती १ वल.व.ं २०७४

२९८
ऩदाथत प्रकाळ बाग-१ थी २३ आ. श्री. शेभिन्रवूरय / आ. श्री. 

कल्माणफोचधवूरय ४००० गुजयाती - -

२९९
वूत्राथत भुक्तालसर बाग-१ अन े२ (टीका वश 
गुजयाती अनुलाद)

आ. श्री. रस्ब्धवूरय / भुनन श्री 
वलक्रभवेन वलजमजी १५०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७२

३००
ळातत्रवंदेळभारा बाग-१ थी २९ भुनन श्री वलनमयक्षषत 

वलजमजी २००० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०६१
३०१ जैन कथा वूचि बाग-१ थी ३ आ. श्री. स्जनेन्रवूरय ५०० गुजयाती १ वल.व.ं २०६७
३०२ आगभ कथानुमोग बाग-१ थी ६ भुनन श्री दीऩयत्नवागयजी १५०० गुजयाती - वल.व.ं २०६०
३०३ ऩाइम वद्द भशण्णलो आ. श्री. शाहदतकयत्नवूरय १२०० प्राकृत-हशन्दी ४ वल.व.ं २०६७
३०४ जैन कथा वाहशत्म - एक अध्ममन वा. लसृ्ष्टमळाश्रीजी ४०० गुजयाती १ वन े२०१४
३०५ काव्मवाहशत्मभारा बाग-१ थी ११ आ. श्री. मोगनतरकवूरय ४००० वंतकृत १ वल.व.ं २०७०
३०६ कथावाहशत्मभारा बाग-१ थी १६ आ. श्री. मोगनतरकवूरय ६००० वंतकृत १ वल.व.ं २०७०

३०७
उत्तयाध्ममनवूत्रभ ्बाग-१ अन े२ (प्रत) आ. श्री. कीनततमळवूरय / भुनन 

भनतयत्न वलजम ३०० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०६१

३०८

कभतवलिाय बाग-१ थी ३
ऩं. प्रबुदाव फेियदाव ऩायेख / 

डॉ. स्जतेन्र फी. ळाश ३०० गुजयाती १ वन े२०१६

३०९

जैन आगभोभां आलता प्राकृत वलळऴे नाभोनो 
ऩरयिमात्भक कोळ बाग-१ अन े२

डॉ. नगीन ळाश ४५० प्राकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६४

३१०
बत्रऴस्ष्ट ळराका ऩुरूऴ िरयत्र - गुजयाती 
बाऴांतय बाग-1 थी 4 कंुलयजी आणंदजी १५०० गुजयाती वुधायेरीवल.व.ं २०७२

३११
िन्रप्रसस्प्तवूत्र बाग-१ अन े२ आ. श्री. शेभिन्रवूरय / आ. श्री. 

कल्माणफोचधवूरय १००० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०६९

३१२
न्मामसवध्धांत नां भूऱबूत 108 ननमभो आ. श्री कुरिन्रवूरय / 

वंतोऴानन्द ळातत्री १०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७२

३१३
तकत वंर्ग्श आ. श्री कुरिन्रवूरय / 

वंतोऴानन्द ळातत्री १०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७१

३१४
वलळंनतवलसंळका प्रकयण

आ. श्री कुरिन्रवूरय ७० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती २ वन े२०१६
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३१५
वलळंनतवलसंळका प्रकयण - वटीक

आ. श्री कुरिन्रवूरय १५० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०६४

३१६
असबधान चिन्ताभणण कोळ आ. श्री कुरिन्रवूरय / आ. 

श्री कततूयवूरय २५० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती २ वन े२०१7

३१७
बगलतीवूत्रभ ्बाग-1 थी 4 फेियदाव जीलयाज दोळी / 

आ. श्री कुरिन्रवूरय १६०० प्राकृत-गुजयाती ऩुन् वल.व.ं २०4०

३१८
वम्भूस्च्छतभ भनुष्म - आगसभक औय 
ऩायम्ऩरयक वत्म

आ. श्री मळोवलजमवूरय 
(बुलनबानुवूरयजी) २०० हशन्दी १ वल.व.ं २०७३

३१९
वम्भूस्च्छतभ भनुष्म - आगसभक औय 
ऩायम्ऩरयक वत्म

आ. श्री मळोवलजमवूरय 
(बुलनबानुवूरयजी) २०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७३

३२०
वम्भूस्च्छतभ भनुष्म - आगसभक वत्म-वलळुध्ध 
ऩयंऩया (एक अभूल्म ळोधर्ग्न्थ)

आिामत याभरारजी भ. 

(तथानकलावी वंप्रदाम) ५०० हशन्दी १ वल.व.ं २०७5

३२१
प्रनतभा ळतक (गूजतय बालानुलाद)

आ. श्री अस्जतळखेयवूरय ६०० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती ३ वल.व.ं २०६९

३२२
धभतवंर्ग्शणण बाग-1 अन े2 (वटीक - 

बालानुलाद वश) आ. श्री अस्जतळखेयवूरय ६०० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०६७
३२३ कुलरमभारा (वंतकृत छामा वश) आ. श्री अस्जतळखेयवूरय १२०० प्राकृत-वंतकृत १ वल.व.ं २०७१

३२४
धभतऩयीषा बाग-१ अन े2 (वटीक - बालानुलाद 
वश) आ. श्री अस्जतळखेयवूरय ५०० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती २ वल.व.ं २०७१

३२५ ळब्दासबऴेक आ. श्री उदमलल्रबवूरय १६० गुजयाती २ वल.व.ं २०७४
३२६ वूरय प्रेभनु ंवयनाभु ंबाग-1 अन े2 आ. श्री उदमलल्रबवूरय ३०० गुजयाती १ वल.व.ं २०७४
३२७ गभतानो कयीए गुरार बाग-1, 2 अन े3 आ. श्री उदमलल्रबवूरय ३३० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७४

३२८

प्रनतक्रभण वूत्र - प्रफोध टीका बाग-1, 2 अने 3 ऩं. बरंकय वलजम / 

कल्माणप्रब वलजम / 

अभतृरार कारीदाव ५०० प्राकृत-वंतकृत-गुजयाती ३ वन े२०00

३२९
कासळका बाग-1 थी 9 वुधाकय भारलीम / 

जमळंकयरार बत्रऩाठी ४००० वंतकृत १ वल.व.ं २०4२

३३०
वम्ऩूणातनन्द केटरोग बाग-1 थी 14 वम्ऩूणातनन्द वंतकृत 

मुननलसवतटी ४२०० वंतकृत १ वल.व.ं २०48

३३१ गौतभऩचृ्छा ननयंजन वलजम १३० गुजयाती - वन े२०16

३३२ जैनेन्र सवध्धान्त कोळ बाग-1 थी 5 षुल्रक स्जनेन्र लणी २००० वंतकृत-हशन्दी ११ वन े२०16
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३३३
जैनागभ ळब्दवंर्ग्श (अधतभागधी गुजयाती 
कोळ)

आ. श्री जगच्िन्रवूरय 
(डशेरालाऱा) १६०० प्राकृत-गुजयाती २ वन े२०16

३३४ तत्लाथातचधगभ वूत्र आ. श्री याजळखेयवूरय १४० वंतकृत-गुजयाती ७ वल.व.ं २०६९

३३५
वभयाहदत्म भशाकथा बाग-1 थी 3 आ. श्री बरगुप्तवूरय - 

वप्रमदळतन ४०० गुजयाती ३ वल.व.ं २०६९

३३६
वभयाहदत्म भशाकथा बाग-1 थी 9 आ. श्री बरगुप्तवूरय - 

वप्रमदळतन ७५० हशन्दी २ वल.व.ं २०७१

३३७
फशृद् कल्ऩवूत्र बाग-1 थी 6

ितुय वलजम / ऩुण्म वलजम १८०० प्राकृत-वंतकृत 3 वल.व.ं २०७३
३३८ नलतभयण तथा गौतभतलाभीनो याव यम्मदळतन वलजम २५०० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७१

३३९
असबनल कल्ऩवूत्र

यम्मदळतन वलजम ४००० हशन्दी-गुजयाती-अरें्ग्जी १ वल.व.ं २०७४
३४० असबनल कल्ऩवूत्र चित्रवंर्ग्श यम्मदळतन वलजम ४०० प्राकृत १ वल.व.ं २०७5

३४१
नलतभयण तथा गौतभतलाभीनो याव आ. श्री सवशंवेनवूरय / आ. श्री 

इन्रवेनवूरय ४०० गुजयाती २ वल.व.ं २०७४
३४२ शेभ वंतकृत प्रलेसळका बाग-1 थी 3 ऩं. ळीलरार नेभिदं ळाश २८० वंतकृत-गुजयाती १० वल.व.ं २०७१

३४३
शेभ वंतकृत प्रलेसळका बाग-1 थी 3 - 

भागतदसळतका ऩं. ळीलरार नेभिदं ळाश ८० वंतकृत-गुजयाती १८ वल.व.ं २०७१

३४४
शेभ वंतकृत धातु रुऩालरी बाग-1 थी 3

ऩं. हदनेळबाइ कांनतरार ळाश २६० वंतकृत-गुजयाती ३ वल.व.ं २०७२

३४५
शेभ वंतकृत ळब्द रुऩालरी

ऩं. हदनेळबाइ कांनतरार ळाश ८० वंतकृत-गुजयाती १ वल.व.ं २०७०

३४६
वचित्र तीथिंकय बगलान श्री भशालीय आ. श्री मळोदेलवूरय / 

गोकुरदाव काऩडडमा ३५०० गुजयाती-हशन्दी-अरें्ग्जी ३ वल.व.ं 2049

३४७ धातु ऩायामणभ ् आ. श्री. भुननिन्रवूरय ८०० वंतकृत २ वल.व.ं २०७२
३४८ ळब्दाऩळब्दवललेक् ऩं. िारुदेल ळातत्री १००० वंतकृत १ वल.व.ं 2011

३४९ लाग्व्मलशायादळत् ऩं. िारुदेल ळातत्री ८०० वंतकृत - -

३५० तकत वंर्ग्श - वलद्माधयी टीका बाग-1 ऩं. देलदत्त ळभात ७०० वंतकृत १
३५१ तकत वंर्ग्श - वलद्माधयी टीका बाग-2 ऩं. देलदत्त ळभात ७०० वंतकृत १

३५२

अकरंकर्ग्न्थत्रमभ ्(तलोऩस वललवृत्त वश 
रघीमस्रत्रमभ,् न्मामवलननश्िम, प्रभाणवंर्ग्श)

ऩं. भशेन्रकुभाय ळातत्री ४०० वंतकृत १ वन े1939
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३५३

प्रभाणभीभांवा (शेभिन्रािामत तलोऩस लवृत्त 
वश)

ऩं. वुखरारजी, ऩं. 
भशेन्रकुभाय ळातत्री, ऩं. 
दरवुख भारलणणमा ४५० प्राकृत-वंतकृत-हशन्दी वन े2019

३५४
शेतुबफन्दटुीका (बट्टाितट कृत - दलुेकसभश्र 
कृत आरोक टीका वश)

ऩं. वुखरारजी, भुनन स्जन 
वलजमजी ११९५ वंतकृत वन े2011-12

३५५ ऴडदळतन खडं-1 (वांख्म मोग) नगीन जी. ळाश ३०० वंतकृत-गुजयाती ३ वन े2016

३५६ ऴडदळतन खडं-2 (न्माम लैळवेऴक) नगीन जी. ळाश २०० वंतकृत-गुजयाती २ वन े1999

३५७
लेदान्तऩरयबाऴा (धभतयाजाध्लयीन्र कृत - 

प्रकाळ हशन्दी व्माख्मा वश) गजानन ळातत्री भुवरगांलकय ५०० वंतकृत-हशन्दी ऩुन् वन े2015

३५८

लेदान्तऩरयबाऴा (धभतयाजाध्लयीन्र कृत - 

प्रकाळ हशन्दी व्माख्मा वश) - ऩक्का फाइन्डींग
गजानन ळातत्री भुवरगांलकय १००० वंतकृत-हशन्दी ऩुन् वन े2015

३५९

लेदान्तऩरयबाऴा (धभतयाजाध्लयीन्र कृत - 

वलभसळतका हशन्दी टीका वश - वानुलाद) - 

ऩक्का फाइन्डींग केळलरार ळातत्री ९०० वंतकृत-हशन्दी १ वन े2009

३६०
लेदान्तऩरयबाऴा (धभतयाजाध्लयीन्र कृत - 

वलभसळतका हशन्दी टीका वश - वानुलाद) केळलरार ळातत्री ७०० वंतकृत-हशन्दी १ वन े2009

३६१
३६२
३६३
३६४
३६५
३६६
३६७
३६८
३६९
३७०
३७१
३७२
३७३
३७४
३७५
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सेवंततभाइ ए मेहता
आिामत श्री ओभकायवूरय सानभंहदय
वुबाऴिोक, गोऩीऩुया, वुयत - 395001

फैंक ऑप इस्न्डमा, गोऩीऩुया ळाखा, खाता क्रभांक् 270210100019805

आइएपएववी कोड् BKID0002702

जो ऩुततक तटोकभें शोंगे, केलर लशी बेजे जाएंगे।
वूचिऩत्रभें सरखी गइ ककभत भें कोइ फदराल की अऩेषा ना यखें।
अचधक जानकायी के सरमे वंऩकत ्

ईभेइर् omkarsuri@rediffmail.com, mehta_sevantilal@yahoo.co.in

मोबाइलः 9824152727 / 8160247383

ज्ञानमंदिरः 0261 - 2591468 / 2596531

शभायी फैंक की वलगत इव प्रकाय शै्

सूचना
ऩुततकों की बफक्री ऩय कोई कभीळन मा डडतकाउन्ट नशीं हदमा जाएगा।

आऩका ओडतय सभरने के फाद आऩको प्रोपोभात इनलोइव बेजा जामेगा एलभ ्एडलान्व ऩेभेन्ट के ऩश्िात शी ऩावतर यलाना शोगा।
िके / ड्राफ्ट श्री अस्जत ळांनत ऩाश्लत जैन श्लेताम्फय भूनततऩूजक तऩागच्छ वंघ के नाभ व ेबेजना जरूयी शै।
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