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Sr. No. Title Author Imprint Call No. Cutter
MADC-01 آئينہ جہاں ﴿جلد اول﴾ جميل اختر، مرتبہ نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، 

2006
891.4393 آ ء ی

MADC-02 آئينہ جہاں ﴿جلد دوم﴾ جميل اختر، مرتبہ نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، 
2006

891.4393 آ ء ی

MADC-03 آئينہ جہاں ﴿جلد سوم﴾ جميل اختر، مرتبہ نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، 
2006

891.4393 آ ء ی

MADC-04 آئينہ جہاں ﴿جلد چہارم﴾ جميل اختر، مرتبہ نئی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، 
2007

891.4393 آ ء ی

MADC-05 شاہد احمد دہلوی: حاالت و آثار ڈاکٹر سيد محمد عارف 2000 انجمن ترقی اردو پاکستان، کراچی: 928 م ح م
MADC-06 دلی جو ايک شہر تھا مال واحدی 2004 اوکسفرڈ يونيورسٹی پريس، کراچی: 954.56 م ل ا
MADC-07 ہيرا منڈی زاہد عکاسی 2005 بک ہوم، الہور: 306.74 ز ا ه
MADC-08 اردو ميں بچوں کا ادب ڈاکٹر خوشحال زيدی 1989 کتب خانہ انجمن ترقی اردو، دہلی: 891.43909 خ و ش
MADC-09 ہم راز ايس کے گويل راز 2003 ساقی بک ڈپو، دہلی: 891.4391 گ و ی
MADC-10 پہلی دستک الياس راج بھٹی 1999 ادب انٹر نيشنل، لدھيانہ: 891.4391 ا ل ی

MADC-11 ڈاکٹر کيول دھير: ادبی سفر کے پچاس برس مخمور سعيدی، پروفيسر محمد زماں آزرده، 
شين کاف نظام، مرتبين

دہلی: ايجوکيشنل پبلشنگ ہاوس، 2007 928 ڈ ا ک

MADC-12 دامان باغباں: مجموعہ خطوط قرة العين حيدر، مرتبہ 2001 ايجوکيشنل پبلشنگ ہاوس، دہلی: 891.4396 د ا م
MADC-13 لغات ابجد شماری 1992 جلد اول، حصہ اول سيد احمد 1994 ترقی اردو بيورو، نئی دہلی: 491.4393 ا ح م
MADC-14 دو لکھاوٹ، دو ادب ايک بھاشا: گيان چند جين 2005 ايجوکيشنل پبلشنگ ہاوس، دہلی: 491.43909 ج ی ن
MADC-15 ڈاکٹر ذاکر حسين: شخصيت و معمار ڈاکٹر فہميده بيگم، مرتبہ 1995 ترقی اردو بيورو، نئی دہلی: 923.7 ڈ ا ک
MADC-16 ڈاکٹر ذاکر حسين محمد مجيب 1976 نيشنل بک ٹرسٹ، نئی دلی: 923.7 م ح م
MADC-17 دلی تھا جس کا نام انتظار حسين 2005 فريد بک ڈپو، نئی دہلی: 915.456 ا ن ت
MADC-18 کليات اقبال اردو عالمہ محمد اقبال 2000 اقبال اکادمی پاکستان، الہور: 891.4391 ا ق ب
MADC-19 دليپ کمار بنی روبن 2004 نگارشات، الہور: 927 ب ن ی
MADC-20 جس ديس ميں گنگا بہتی ہے ثريا حفيظ الرحمن 2005 دوست پبلی کيشنز، اسالم آباد: 915.4 ث ر ی
MADC-21 ياد شاہد مقبول جہانگير، مرتبہ 1968 مکتبہ اردو ڈائجسٹ، الہور: 891.4394 ی ا د

MADC-22 پاکستانی ادب کے معمار: باقی صديقی حيات و 
خدمات

پروفيسر نجمی صديقی، مولف اسالم آباد: اکادمی ادبيات پاکستان، 2000 928 پ ا ک

MADC-23 پاکستانی ادب کے معمار: حفيظ جالندھری 
شخصيت اور فن

عزيز ملک، مولف اسالم آباد: اکادمی ادبيات پاکستان، 2000 928 پ ا ک

MADC-24 پاکستانی ادب کے معمار: سيد امتياز علی تاج 
شخصيت اور فن

ڈاکٹر گوہر نشاہی، مولف اسالم آباد: اکادمی ادبيات پاکستان، 1999 928 پ ا ک

MADC-25 گريٹ انڈين سرکس خوش ونت سنگھ 2005 نگارشات، الہور: 320.954 خ و ش
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MADC-26 وضاحتی کتابيات جلد اول گوپی چند نارنگ، مظر حنفی 1980 ترقی اردو بيورو، نئی دہلی: *010 گ و پ
MADC-27 نور جہاں اور ميں احمد منير آتش فشاں پبلی کيشنز، الہور: 927 ا ح م
MADC-28 بزم خوش نفساں شاہد احمد دہلوی 1985 مکتبہ اسلوب، کراچی: 891.439092 د ه ل
MADC-29 ہندوستان ہمارا، جلد اول جاں نثار اختر، مرتبہ 1973 ہندوستانی بک ٹرسٹ، بمبئی: 891.4391 ه ن د
MADC-30 ہندوستان ہمارا، جلد دوم جاں نثار اختر، مرتبہ 1974 ہندوستانی بک ٹرسٹ، بمبئی: 891.4391 ه ن د
MADC-31 ترجمان القرآن جلد اول ابو الکالم آزاد 1964 ساہتيہ اکاديمی، نئی دلی: 297.1225 آ ز ا
MADC-32 ترجمان القرآن جلد دوم ابو الکالم آزاد 1966 ساہتيہ اکاديمی، نئی دلی: 297.1225 آ ز ا
MADC-33 ترجمان القرآن جلد سوم ابو الکالم آزاد 1968 ساہتيہ اکاديمی، نئی دلی: 297.1225 آ ز ا
MADC-34 ترجمان القرآن جلد چہارم ابو الکالم آزاد 1970 ساہتيہ اکاديمی، نئی دلی: 297.1225 آ ز ا
MADC-35 خطبات آزاد ابو الکالم آزاد 1985 ساہتيہ اکاديمی، نئی دلی: 891.4395 آ ز ا
MADC-36 تذکره ابو الکالم آزاد 1985 ساہتيہ اکاديمی، نئی دلی: 928 آ ز ا
MADC-37 جس رزق سے آتی ہو پرواز ميں کوتاہی محمد ايوب خان 1967 آکسفورڈ يونيورسٹی پريس، کراچی: 923.25491 ا ی و
MADC-38 امن عالم اور اسالم سيد قطب 1974 گلستان پبلشرز، الہور: 297 ق ط ب
MADC-39 آج کل کی کہانياں 1963 پبليکيشنز ڈويژن، دہلی: 891.4393 آ ج ک
MADC-40 يادوں کی بارات جوش مليح آبادی 1982 شاليمار بکس، نئی دہلی: 928 ج و ش
MADC-41 اردو ہندی ڈکشنری ڈاکٹر مولوی عبدالحق، مرتبہ 1955 انجمن ترقی اردو، علی گڑھ: 491.4393914 ا ر د
MADC-42 دلی کی بيگماتی زبان محی الدين حسن 1976 نئی آواز، نئی دہلی: 891.4398 م ح ی
MADC-43 دلی کی چند عجيب ہستياں اشرف صبوحی 1989 مکتبہ جامعہ، نئی دہلی: 920 ا ش ر
MADC-44 دہليز سہيل جامعنی 1998 فائن آفسيٹ ورکس، دہلی: 891.4393 س ه ی
MADC-45 تھکن اور اسکا عالج مکتبہ اردو ڈائجسٹ، الہور: 615.82 ت ه ک
MADC-46 تاريخ کی عظيم خاتون: اندرا گاندھی جمال بھارتی، مرتبہ 1975 کوه نور پرنٹنگ پريس، دہلی: 891.4391 ت ا ر
MADC-47 امريکہ ميری عينک سے يوسف ناظم 1993 شگوفہ پبلی کيشنز، حيدرآباد: 917.3 ی و س
MADC-48 خواتين افسانہ نگاروں کے دس افسانے صغرا مہدی، مرتبہ 1976 نئی آواز، نئی دہلی: 891.4393 خ و ا

MADC-49 آزادی کی کہانی مير زبانی: سوانح سردار 
عبدالرب نشتر

آغا مسعود حسين، مولف کراچی: طاہر نيوز ايجنسی، 923.2 آ ز ا

MADC-50 چند ادبی شخصيتيں شاہد احمد دہلوی 1979 موڈرن پبليشنگ ہاوس، نئی دہلی: 928 ش ا ه
MADC-51 بھارت ميں مسلمانوں کا قتل عام 2002 نظريہ پاکستان فاونڈيشن، الہور: 320.954 ب ھ ا

MADC-52 مراة العروس ڈپٹی نذير احمد نی دہلی: قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، 
1983

891.4392 ن ز ی

MADC-53 عجائب خانہ عشق الياس سيتا پوری 1978 شمع بک ڈپو، نئی دہلی: 891.4393 ا ل ی
MADC-54 اردو افسانے رضيہ سجاد ظہير، مرتبہ 1974 نيشنل بک ٹرسٹ، نی دلی: 891.4393
MADC-55 جديد ہندوستان کا معمار: ابو الکالم آزاد عرش مليسانی 1974 پبليکيشنز ڈويژن، نئی دہلی: 928 ع ر ش

MADC-56 تاريخ اولياء نظامی بنسری حضرت خواجہ حسن نظامی نئی دہلی: خواجہ حسن نظامی ميموريل ٹرسٹ، 
1984

297.4 ح س ن

MADC-57 اجڑا ديار شاہد احمد دہلوی 1967 مکتبہ دانيال، کراچی: 306.954 ش ا ه
MADC-58 جامعہ کی کہانی عبدالغفار مدہولی 1965 مکتبہ جامعہ لميٹيڈ، نئی دہلی: 378.5456 ع ب د
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MADC-59 شاہی محالت کی پريم کہانياں خوشتر گرامی رسالہ بيسويں صدی، الہور: 891.4393 خ و ش
MADC-60 قرة العين حيدر کے بہترين افسانے کوکب کاظمی، مرتبہ چودھری اکيڈيمی، الہور: 891.4393 ق ر ه
MADC-61 تنہا چاند ميان کماری ناز شمع بک ڈپو، نئی دہلی: 891.4391 ن ا ز
MADC-62 بجات کا راست سيد آل محمد شاه، مولف مکتبہ جمال، الہور: 297 ن ج ا
MADC-63 چند ہم عصر ڈاکٹر مولوی عبدالحق 1963 انجمن ترقی اردو، علی گڑھ: 928 ع ب د
MADC-64 ايک عہد آفريں طويل نظم پرچھائيں: ساحر لدھيانوی 1959 الہور اکيڈيمی، الہور: 891.4391 س ا ح
MADC-65 نتھ کا غرور واجده تبسم 1982 شمع بک ڈپو، نئی دہلی: 891.4393 و ا ج
MADC-66 نتھ کی عزت واجده تبسم 1983 شمع بک ڈپو، نئی دہلی: 891.4393 و ا ج
MADC-67 ساتواں پھيرا واجده تبسم 1986 شمع بک ڈپو، نئی دہلی: 891.4393 و ا ج
MADC-68 نتھ کا زخم واجده تبسم 1982 شمع بک ڈپو، نئی دہلی: 891.4393 و ا ج
MADC-69 ديوان غالب تاج بک کمپنی، کراچی: 891.4391 د ی و
MADC-70 مسدس حالی تاج بک کمپنی، کراچی: 891.4391 م س د

MADC-71 بيسويں صدی کے تير و نشتر: پچيس سالہ 
انتخاب

خوشتر گرامی دلی: پربھات آفيسٹ پريس، 1974 920 خ وش

MADC-72 مصلح فرمانروا قابوس بن سعيد سلطان عمان سيرگی پليخانوف، مولف عمان پرينٹرز 923.1 م ص ل
MADC-73 مشرقی پاکستان ميں فن تعمير اداره مطبوعات پاکستان، کراچی: 729.5492 م ش ر
MADC-74 بچوں کے نہرو چالپتی راو 1974 اندر پرستھ پريس، نئی دہلی: 923.254 چ ل ا

MADC-75 مسئلہ کشمير اور بھارتی جارحيت: خبريں اور 
رائيں

954.913 م س ء

MADC-76 پريونکے محل ميں ميرزا اديب، مقبول احمد دہلوی، قدير غوثی، 
ڈار عبدهللا محمد الہور: فيروز شنز، 1968 891.4392 پ ر ی

MADC-77 ہندوستانی مصوری: عہد مغليہ ميں پرسی براون نيشنل بک ٹرسٹ، 1976 نئی دلی: 759.954 ب ر ا
MADC-78 فکر تونسوی: حيات اور کارنامے ڈاکٹر شمع افروز زيدی، مرتبہ ايرانين آفسٹ پرنٹرس، 1988 دہلی: 928 ف ک ر
MADC-79 يک ہزار و يک سخن صوفی تبسم پيکجز لميٹيڈ 891.551 ت ب س
MADC-80 خواجہ حسن نظامی، حيات اور ادبی خدمات ڈاکٹر امام مرتضی نقوی نسيم بک ڈپو، 1978 لکھنئو: 928 م ر ت
MADC-81 مقدمہ اردو الفاظ شماری حسن الدين احمد دال اکيڈمی، 1976 حيدرآباد: 491.4395 ح س ن

MADC-82 زندگی کے دلچسپ اور سبق آموز  قائد اعظم:
واقعات ضيا شاہد الہور: قائد فاونڈيشن، 2005 923.25491 ض ی ا

MADC-83 Dictionary: Marathi to Urdu Mumbai: Saifee Book Agency,  491.4639144 DIC

MADC-84 Dictionary Thesaurus: Guide to 
English usage

London: Chancellor Press, 1992 423 DIC

MADC-85 If I am Assassinated Zulfikar Ali Bhutto
New Delhi: Vikas Publishing House, 
1979

923.25491 BHU

MADC-86 The cult of the individual: a study of 
Indra Gandhi

R.K. Murthy
New Delhi: Sterlig Publishers Pvt Ltd, 
1977

923.254 MUR

MADC-87 Indira's India gate G. S. Bhargava New Delhi: Arnold Heinemann, 1977 320.954 BHA
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MADC-88 The She‐Tughlaq of India Shiv Lal
New Delhi: Newman group of 
Publishers, 1977

320.954 LAL

MADC-89 Jashn‐e‐Sahir Souvenir Adeeb International Ludhiana 891.4391092 JAS

MADC-90 Glossary of technical terms Zoology
New Delhi: Bureau of Promotion of 
Urdu, 2000

GLO
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