
જૈન ઈ-લાઇબર્રેી - એક એવી 

વેબસાઈટ (ઑનલાઇન લાઇબર્રી) છે, જ્યાં 
આપને મળશે જૈન ગર્થો, જૈન શબ્દકોશ, જૈન 
જ્ઞાનકોશ, જૈન લેખો, જૈન સામિયકો (મેગેઝીન્સ) 
અને પર્ાચીન તથા સમકાલીન ગુજરાતી, િહન્દી 
અને અંગર્જી ભાષાના જૈન પુસ્તકો. આ 
ઑનલાઇન લાઇબર્રીમાં શ્વેતાંબર શાસ્તર્ો, 
િદગંબર શાસ્તર્ો, ચાર અનુયોગ, ભાષ્ય સાિહત્ય, 
પર્ાકૃત-સંસ્કૃત સાિહત્ય સાથે આધુિનક અન ે
પર્ાચીન સાિહત્યનો અદ્ભુત સંગમ જોવા મળશે 
જે જૈન ધમર્ના તમામ પાસાંઓને રજૂ કરે છે. 
તેમાં િવિવધ જૈન સંપર્દાયોના સાિહત્યનો 
સમાવેશ થાય છે. િવિવધ જૈન પુસ્તકાલયોની 
જૈન હસ્તપર્તોની સૂચી (કેટલૉગ્સ) પણ આ 
સંગર્હની િવિવધતામાં એક અનેરો પર્કાશ પાડે છે. 

આ પસ્તકાલયમાં અિહસા, કરુણા, કમર્ 
િફલોસોફી અને અનેકાંતવાદ જેવા જૈન ધમર્ના 
િસદ્ધાંતો આધાિરત સાિહત્યના િવશાળ સંગર્હનો 
સમાવેશ થાય છે. 

૧ જાન્યઆુરી ૨૦૧૯ સધુીમા ં
પસ્તકલાયમા ં૩૦,૦૦,૦૦૦ (તર્ીસ લાખ) પજીસ 
અપલોડ થયલે છે અને પર્િત માસ આશર ે નવા 
૨૦,૦૦૦ (વીસ હજાર) થી વધાર ેપેજીસ અપલોડ 
થાય છે. 

જૈન ઇ-લાઇબર્રીના વાચકો જૈન 

પરંપરાના સમૃદ્ધ આધ્યાિત્મક સાિહત્યને 

ડાઉનલોડ કરીને વાંચી શકે છે, તેમજ જૈન ઇ-

લાઈબર્રી લેખકો તથા પર્કાશકોને નવા પર્ેક્ષકો સુધી 

પહ ચાડવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે. 

જૈન ઇ-લાઇબર્રી વેબસાઇટ િવના મૂલ્યે 

સરળતાથી વાપરી શકાય છે, અને રિજસ્ટડર્ 

વપરાશકતાર્ઓ વેબસાઇટ ઉપર રહેલ કોઈપણ 

સામગર્ીને પોતાના વપરાશ માટે મુક્તપણે (િવના 

મૂલ્યે) ડાઉનલોડ કરી શકે છે. 

 

જૈન ઈ-લાઇબર્રેી, જૈન 
એસોસીએશન ઇન નોથર્ અમિેરકા (જૈના) 
ના સહયોગથી િવશ્વભરમાં ચાલતી જૈન 
પાઠશાળાઓ  માટે જૈન શૈક્ષિણક સામગર્ી પુરી 
પાડે છે. 
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પર્ાચીન અને સમકાલીન જૈન 
સાિહત્યનુ ંસરંક્ષણ, સાચવણી 
અન ેપર્સારણ કરતી કાયર્રત 
ઑનલાઇન લાઇબર્રેી... 

 
For, Any Inquiry/Info: Pl. E-mail/Call us on 

jainaedu@gmail.com/ contact@jainelibrary.org 
USA:+1-919-3417707/+1-919-8891900 
India : +91 99988 90335 / 85113 72000 

https://jainelibrary.org 



ઉપલબ્ધ સાિહત્ય 

 અમેિરકાની પાઠશાળાઓના પુસ્તકો  
(અંગર્જીમાં) 

 અન્ય પાઠશાળાઓની પુસ્તકો 
 જૈન આગમ ગર્થો 

(મૂળ, િનયુર્િક્ત, ભાષ્ય, ચૂિણ, ટીકા) 
 મુિદર્ત પર્તો 
 જૈન સંસ્કતૃ-પર્ાકૃત પુસ્તકો 
 જૈન િહન્દી-ગુજરાતી-અંગર્જી પુસ્તકો 
 અન્ય ભાષામાં જૈન પુસ્તકો 
 પયુર્ષણ આરાધના માટે ઉપયોગી પુસ્તકો 
 જૈન ધમર્ના ચારે િફરકાઓના પુસ્તકો 
 જૈન િહન્દી-ગુજરાતી-અંગર્જી લેખો 
 પવાર્િધરાજ પયુર્ષણ માટે સ્પેશ્યલ િલક 
 પર્િતકર્મણ માટેની સ્પેશ્યલ ઑિડયો ફાઇલ્સ 
 શબ્દકોશો 
 અિભનંદન ગર્થો-સ્મૃિત ગર્થો 
 અન્ય ધમર્ (ઇન્ટરફેઈથ) ગર્થો 
 સામાિયકો-માસીક-િતર્માિસક (મેગેિઝન્સ) 
 સૂચીપતર્ો (કેટલોગ્સ) 
 ઑિડયો / િવિડયો 

વપરાશની માિહતી (િડસમ્બર ૨૦૧૮ સુધી) 

 વેબસાઇટની કુલ િવિઝટ સંખ્યા - 

૨૪,૦૦,૦૦૦... 

 વેબસાઇટ પર રિજસ્ટડર્ વપરાશકતાર્ - 

૬૦, ૦૦૦... 

 િવશ્વના વપરાશકતાર્ દશેોની સંખ્યા - 

૧૫૧ 

 ડાઉનલોડ થયેલ પુસ્તક સંખ્યા  

૮,૧૦,૦૦૦... 

 વેબસાઇટ પર કુલ ઉપલબ્ધ સાિહત્ય - 

૨૫,૦૦૦ ફાઇલ્સ... 

o મૂળ આગમ- ટીકાઓ-   ૧,૩૫૦... 

o પુસ્તકો -                ૮,૭૦૦... 

o આિટકલ્સ (લેખો) -      ૫,૫૦૦... 

o મેગેિઝન્સ -               ૩,૨૦૦... 

o ઑિડયો/િવિડયો     ૧,૧૦૦... 

 પૉવરફુલ સચર્ એન્જીન 

 એડવાન્સ સચર્ 

 આકષર્ક યુઝર ફર્ેન્ડલી વેબસાઇટ 

વપરાશ કવેી રીત ેકરવો 

 સવર્ પર્થમ jainelibrary.org 

વેબસાઇટ ઓપન કરવી. 

 વેબસાઇટની જમણી બાજુ ઉપરની સાઇડ 

લૉગ ઇન / રિજસ્ટર ટેબ છે. જેમાં પર્થમ 

વાર આપના ઇ-મેલથી રિજસ્ટર થવાનું, 

પછીથી રિજસ્ટડર્ થયેલ ઇ-મેલ દ્વારા લૉગ 

ઈન કરી કોઈપણ બુક િવના મૂલ્યે ડાઉનલોડ 

કરી શકાશે. 

સચર્ ઑપ્શન્સ 
 આપને જોઈતા પુસ્તક-મેગેિઝન-લેખ ક ે

કોઈપણ સાિહત્યના ટાઇટલ / લેખક / 

પર્કાશક / પર્કાશન વષર્ અથવા તો એના કુલ 

પેજીસને લગતી કોઈપણ માિહતીની 

નાનામાં નાની સ્ટર્ ગ સચર્ િવન્ડોમાં લખી 

એને સચર્ કરી શકાય છે. 
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