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Acc# Author Title Call No 

RZC-1 Zafar Iqbal Mirza Last man in  
RZC-2 Shaukat Ali Nation building, development and administration: 

a third world perspective 
 

RZC-3 Azhar Hassan 
Nadeem 

The Punjab police in a comparative perspective  

RZC-4 S H Hashami The governing process in Pakistan 1958-69  
RZC-5 Shaukat Ali Enduring themes of administration  
RZC-6 Muhammad Anwar The myth of return: Pakistanis in Britain  
RZC-7 Raymond A Moore Nation building and the Pakistan army  
RZC-8 M Iqbal Chaudhry Pakistani Society  
RZC-9 Masud-ul-Hasan Stories and biographies from Iqbal  
RZC-10 Parveen Shaukat Ali Legal status of women in the third world  
RZC-11 M Iqbal Education in Pakistan  
RZC-12 M Bashir Husain 

(Ed.) 
Letters: by Justice Kayani  

RZC-13 Fazulr Rahman Islamic methodology in history  
RZC-14 S Y Hashimy (Ed.) Islam as ans ethical and a political ideal: Iqbal’s 

maiden English lecture [1908] 
 

RZC-15 Brij Narain Principles of economics  
RZC-16 Aziz Beg Battle of ballot or war of attrition  
RZC-17 Aziz Beg (Ed.) Pakistan and the Arab-Israel war  
RZC-18 Anwar iqbal Qureshi Bangla Desh: its dark past and dim future  
RZC-19 Abdur RAuf Islamic culture in Pakistan  
RZC-20 Parveen Shaukat Ali The prophet as the world’s great lawgiver   
RZC-21 Parveen Shaukat Ali Pillars of British imperialism  
RZC-22 Sarfaraz Hussain 

Mirza (Ed.) 
Muslim students and Pakistan movement  

RZC-23 Sarfaraz Hussain 
Mirza 

Not the whole truth: East Pakistan crisis (March-
December 1971) role of the foreign press 

 

RZC-24 Riffat Hassan An Iqbal primer: an introduction to Iqbal’s 
philosophy 

 

RZC-25 Sarfaraz Hussain 
Mirza (Ed.) 

Muslim students and Pakistan movement  

RZC-26 Farakh A Khan Crisis of health planning in Pakistan  
RZC-27 Rizwan malik The politics of one unit 1955-58  
RZC-28 Denis Hayes Rays of hope: the transition to a post-petroleum 

world 
 

RZC-29 Muhammad Bakhsh 
Khan Multani 

How to write at 200 words a minute and above in 
pitman shorthand 

 

RZC-30 Muhammad Fazul-ur-
Rahman Ansari 

The Qur’anic foundations and structure of 
muslimsociety 

 

RZC-31 Asghar AliShaikh Perspectives in education   
RZC-32 Dervla Murphy Tales from two cities: travels of another sort  
RZC-33 Mumtaz Ahmed Khan Pakistan’s Long Autumn  
RZC-34  Iqbal’s contribution to literature & politics  
RZC-35 Shaheen Irshad Refection alliance?  
RZC-36 Whit , Hallie Burnett 

(Ed.) 
Great short stories of the world  

RZC-37 Arshad Syed Karim The people’s republic of China: a study in political 
system 

 

RZC-38 Afzal Iqbal (ed.) Writings and speeches of Maulana Mohamed Ali  
RZC-39 Khurshid Ahmad 

(Ed.) 
Studies in the family law of Islam  
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RZC-40 C H Strovser “Prominent Men”: a series of biographical 
sketches 

 

RZC-41 Marghub Siddiqi Russia’s social imperialism  
RZC-42 اقبال کا فکروفن ڈاکثر تاثیر  
RZC-43 ہ)بیدار ملک (مرتّب   اقبال شناسی اور فاران 
RZC-44 اقبال شناسی اور نخلستان طاہرتونسوی  

RZC-45  ختم نبّو ت اور تحریک احمدیت  
RZC-46 اّول) عال مہ اقبال اور خلیفہ عبدالحکیم کے تّصورات عمرانی (جلد ڈاکثر وحید قریشی   
RZC-47 قرارداد پاکستان صحافتی محاذ پر انعام الحق کوثر   
RZC-48 ہم اور تم سیّده دّرنجف زیبی  
RZC-49 رمزوروایت اسلم رانا  
RZC-50 فلسفہ حجاب شہید مرتضی مطہری  
RZC-51  موالنا کی قرآنی بصیرت موالنا اخالق حسین  
RZC-52 پراگ سے چاد خطوط عبدهللا ملک  
RZC-53 صوفیہ سے چند خطوط عبدهللا ملک  
RZC-54 س مسلم- ابو اال متیازع   نبض ضمیر 
RZC-55 شیخ سر ہند جمیل اطہر سرہندی  
RZC-56 نوبل انعامات کے ایک سو تین سال خالد اقبال یا سر  
RZC-57 کتابیات جمیل احمد  
RZC-58 مادر ملت۔ محسنہ ملت شاہد رشید  
RZC-59 ہندوستان ہے کیا! علی محتشم  
RZC-60 ی مطالعہشارخین غالب کا تنقید ڈاکٹر محمد ایوب شاھد   
RZC-61  مسکین حجازی ترقی اور مساءل - پا کستان میں ابالغیات    
RZC-62  حکایات جنوں  
RZC-63 سیر سعادت ہا تف سعید  
RZC-64 طلبہ تحریکیں سلیم منصور خالد  
RZC-65 س مسلم- جہت ساز تخلیقی شخصیت، ابو اال متیازع ڈاکٹر طاہر توسوی   
RZC-66 ر حامدافکا حامد علی نقوی   
RZC-67 کیمیا ءی جنگ میں شہری دفاع ڈاکٹر محمد گلستان  
RZC-68 کارل مارکس اور اس کی تعلیمات ڈاکٹر سی اے قادر  
RZC-69   فن ادارت مسکین حجازی  
RZC-70 احوال و آثار اقبال ڈاکٹر محمد باقر  
RZC-71 مکاتیب عسکری شیما مجید  
RZC-72 سف ظفر کی باتیو ڈاکٹر تصدق حسین راجا   
RZC-73 احساس کی پر چھاءیں حکیم ولی الرحمان ناصر  
RZC-74 تاریخ کے آءینے میں 1965ستمبر  6 زاہد حسین انجم   
RZC-75  سید افتخارحسین

 نقوی(مترجم)
  عصر ظہور

RZC-76 بچوں کے نفسیاتی تقاضے ڈاکٹر محمد شعیب شاہد  
RZC-77 ڈاکٹر نصیر احمد ناصر کا فلسفہ دید و نظر عالمہ اقبال اور عبدالستاد غوری   
RZC-78 قطعہ کاریاں ظفر علی راجا  
RZC-79 مضامین بزل حق محمود  بزل حق محمود  
RZC-80 پاکستان حشیش سے ہیروین تک اکرام الحق  
RZC-81 قرض کے بدلے بیوی عبدالرشید قریشی  
RZC-82  سمدا ہیلنگ انرجی اے صمد مسافر  
RZC-83 اکٹر طاہر توسویڈ س مسلم- جہت ساز تخلیقی شخصیت  ابو اال متیازع    
RZC-84 احسن القصص موالنا غالم رسول عالمپوری  
RZC-85 حیات مادر ملت محمد افضل حمید  
RZC-86 مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح (مرتب) جمیل احمد  
RZC-87 ترقی پسند نظریہء ادب کی تشکیل جدید ثاقب رزمی  
RZC-88 شب زده تنہا ءیاں عطاء جالندھری  



RAUF ZAFAR COLLECTION 

 3

RZC-89 یادوں کی باتیں علی محتشم  
RZC-90 جوڈ -ایم- ای-سی   فلسفہ جدید 
RZC-91  موالنا سید ابو الحسن علی

 ندوی
  مزہب و تمدن

RZC-92 ماذ ماذ عبدالعزیز خالد  
RZC-93 مر کزیت سیف نیاز  
RZC-94 سامراج سید اشرف عظیما بخاری  
RZC-95 اسالم اور خاندانی منصوبہ بندی موالنا شاه محمد جعفر  
RZC-96 آزادی کا سفر بیگم سلمی تصدق حسین  
RZC-97 زمان و مکاں اور بھی ہیں محمد حمزه فاروقی  
RZC-98 (مرتب)اقبال قلندر حفیظ اے  
RZC-99 فیصلہ کن معرکہ بیدار ملک  
RZC-100  تاریخ التفسیر صارم  
RZC-101 لی محتشمع   یادوں کی باتیں 
RZC-102 جمال زندگی خواجہ بدر السالم فروغی  
RZC-103 کیوبا سے چند خطوط عبدهللا ملک  
RZC-104 پولینڈ، ایک سفر ایک جاءزه عبدهللا ملک  
RZC-105 پنجابی شاعراں دا تزکره میاں موال بخش  
RZC-106 وجودیت قاضی جاوید حسین  
RZC-107 لسالم خورشیدڈاکٹر عبدا   کاروان صحافت 
RZC-108 وجہ آفرین رشید آفرین  
RZC-109 متاع ادب اظہر زیدی  
RZC-110 آغا حشر اور ان کا فن اے، بی، اشرف  
RZC-111 صریر خامہ موالنا صالح الدین احمد  
RZC-112 تزکره ابوالکالم آزاد  
RZC-113 نخل جاں اسلم کولسری  
RZC-114 زندگی ایک سفر فاطمہ مبین  
RZC-115 گلشن مشرق ڈاکٹر نا موس  
RZC-116 ختم نبوت اور تحریک احمدیت پرویز  
RZC-117 میکالے اور بر صغیر کا نظام تعلیم سید شبیر بخاری  
RZC-118 پرانے چراغ موالنا ابو الجسن علی ندوی  
RZC-119 باغ و بہار میر امن  
RZC-120 نیر اعظم محمد اعظم چشتی  
RZC-121 حیات جوہر عشرت رحمانی  
RZC-122 سالم اور جدید ذہن کے شہبات محمد قطب  
RZC-123 روح عصر علی عباس جاللپوری  
RZC-124 عالمہ سید سلیمان ندوی اور حیدرآباد آصفی موالنا غالم محمد  
RZC-125 نفسیاتی و اعصابی بیماریاں ڈاکٹر محمد شعیب شاہد  
RZC-126 حمد مسعود احمدڈاکٹر م   گناه بے گناہی 
RZC-127 قوم پرستی کی تحریکیں عبدهللا ملک  
RZC-128 انصاف کوزنر  
RZC-129 صبح لطافت مال رموزی  
RZC-130  دیوان غالب  
RZC-131 سرور رفتہ عبدالعزیز خالد  
RZC-132 بلوچستان کا مشلہ میر عبدالباقی بلوچ  
RZC-133 اب کی آوازپنج سید اسعد گیالنی   
RZC-134 موالنا مودودی سے مالقات رفیق ڈوگر  
RZC-135 دیوان داغ نواب مرزا داغ  
RZC-136 مہدی مسیح کی صدی غازی منجم  
RZC-137 فنون لطیفہ اور انسان ارون ایڈمن  
RZC-138  وحید احمد مسعود + ابن

 عبدالشکور
  سیّد احمد شہید + سیرت حضرت سلمان فارسی



RAUF ZAFAR COLLECTION 

 4

RZC-139 روح رمضان محمد انوارالحسن انور  
RZC-140 کلک موج عبداعزیزخالد  
RZC-141 المامون موالنا شبلی نعمانی  
RZC-142 خالفت اسالمی کی بربادی کی داستان اورآل محمد ذاکرحسین فاروقی  
RZC-143 صبوحی عادل رشید  
RZC-144 یاںروزمّره کی نفسیاتی و اعصابی بیمار محمد شعیب شاہد   
RZC-145 بہتے لہو کی کہانی ببرک لودھی  
RZC-146 حضرت مجدد الف ثانی کے سیاسی مکتوبات آباد شاه پوری  
RZC-147 اکبرالہ آبادی کا سیاسی شعور سیّد ارشاد حسین نقوی  
RZC-148 کون ادنی کون اعلی صادق ندیم  
RZC-149 فکرو نظر نعیم صدیقی  
RZC-150 مشرق کے باسی مغرب میں طاہر جمیل نورانی  
RZC-151 طیف غزل ممتاز منگلوری  
RZC-152 ورق ناخوانده: ترتیلی تمثیلیں عبدالعزیزخالد  
RZC-153 تاریخ االمت (جلد چہارم) عالمہ محمد اسلم  
RZC-154 تاریخ سیاست ملّی: بّر صغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد آزادی عشرت رحمانی  
RZC-155 حفظ الرحمن موالنا محمد   اسالم کا اقتصادی نظام 
RZC-156  اخالقی زندگی کا نظریہ جان ڈیوی  
RZC-157 پاکستان میں تعلیم وتدریس (مشکالت اورانکاحل) ابوسلمان شاہجہانپوری  
RZC-158 خطبات بہاول پور محمد حمیدهللا  
RZC-159 العذاب الشدیدمقامع الصاحب الحدید موالنا محمد محبوب  
RZC-160 پاکستان کی خارجہ پالیسی ہمایوں ادیب  
RZC-161  مارکس اینگلس کمیونسث پارٹی کا مینی فسٹو  
RZC-162 سوز دروں (مجموعہ کالم) سیّد شبیر بخاری  
RZC-163 میکالےاور برصغیر کا نظام تعلیم سیّد شبیر بخاری  
RZC-164 پاکستان اور مغرب جدید شیال میکڈونا  
RZC-165 ٹا رچیری   چنگز خان کے سنہرے شاہین 
RZC-166 تحریک پاکستان: نوائےوقت کے اداریوں کی روشنی میں سرفراز حسین مرزا  
RZC-167 (مرتب) ی اشاریھ نوائےوقت: سیاسیات ہند اورمسلمانوں کی جدوجہد آزاد سرفراز حسین مرزا

1944 -1947  
 

RZC-168  ہمایوں ادیب + انوراقبال
 قریشی

ور لہو+ وه بلندی یہ پستی آگ، تیل ا   

RZC-169 عہد نامہ انورمحمود خالد  
RZC-170 آفاقی اشتمالیت مشتاق راج  
RZC-171 اصول اسالم موالنا محمد ادریس  
RZC-172 تبلیغی جماعت: حقائق و معلومات عالمہ ارشدالقادری  
RZC-173 شیشے کی دیوار مرزا ادیب  
RZC-174 مانی پہلوجنس کا جس کینتھ واکر   
RZC-175 (مرتب) مقاالت اقبال سیّد عبدالواحد  
RZC-176  ابوریحان ضیاءالرحمن

 فاروقی
  فیصل اک روشن ستاره

RZC-177 لموانع جزاءاالعمال + التعمیم التعلیم القرآن الکریم + الظاہر+ رفع ا موالنا شاه محمد اشرف
 + االبقاء

 

RZC-178 سہنظم و نسق مدر رانا محمد سرور   
RZC-179 تشکیل جدید الہیّات اسالمیہ عالمہ اقبال  
RZC-180  شعرالعجم  
RZC-181  کتاب القفہ  

 


