राीय ंथसूची - मराठी िवभाग
2019-2020

000-संकण

025.4-िवषय िवXेषण आिण िनयंFण
025.43-वगYकरण णाली

004-संगणकशा
004.6-इं टरफे संग आिण कयुिनके शन
004.69-िविश कारचे संगणक संेषण
004.693-चचा" समूह
004.693(1)-'हॉ)स अॅप

लहाडे, नंदा संजय

?ंथालय वगYकरण.- पुणे : चेतक बुLस, जाने. 2020.143 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 175.00

तु.कानो, जोसेफ



2:51

ची.- नागपूर : कौ.तुभ काशन,
2018.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 50.00

गाथा WhatsApp

030-सामाय ानकोश
030.(1)-सामाVय \ान
जनरल नॉलेज - 2019 : चालू घडामोड]सह / संक. जे. के .


D65,8(B)

पवार.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जुलै 2019.224 पृ. ; 22 स;. मी.

010- ंथसूची
016-िवषयवार ?ंथसूची
016.8-सािहAय
016.89146-मराठी सािहAय
016.89146-सरदेशमुख, Dयं. िव.

=. 340.00


z

द नॉलेज _ी / संक. माधवराव यादव.- नागपूर : चं`कांत
काशन, नो'ह;. 2019.- 150 पृ. ; 22 स;. मी.

Dयं. िव. सरदेशमुख : सािहAय-संदभ"सािहAय : सूची आिण
चEरFपट / संक. नीितन वैI.- सोलापूर : सुिवIा
काशन, नो'ह;. 2019.- iv, 148 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 150.00

=. 250.00


z



O155N19a

020- ंथालय आिण मािहतीशा

सामाVय अaययन / संक. कृ bणा महादू भवारी.- पुणे :
चेतक बुLस, 2019.- 240 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.

लहाडे, नंदा संजय

ISBN 978-81-928731-6-9 :

?ंथालयशा .- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 184 पृ. ;
22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
=. 220.00

=. 300.00


z

.पधा" परीNांतील यशासाठीचा राजमाग" 'सामाVय\ान' /


2

020.3-शQदकोश, िवRकोश

संक. पुंडिलक भाऊराव गवांदे.- को^हापूर : अिभनंदन
काशन, सeट;. 2018.- 248 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 400.00


?ंथालय व मािहतीशा पEरभाषा कोश : मराठी-इं ?जी /
इं ?जी-मराठी / सं. संक. सु. . सातारकर आिण उSव
रा. अघाव.- पुणे : डायमंड पिQलके शVस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], 2013.- x, 525 पृ. ; 24 स;. मी.
ISBN 978-81-8483-442-0 : =. 800.00

z

070-प"का#रता, &काशन, वृ)प"े
070.1-मािहतीपट माaयम, शैNिणक माaयम आिण
समाचार माaयम


2k

025-?ंथालयीन कामे
025.1-?ंथालय शासन

070.19-सारण माaयम
070.195-दूरदश"न
राणे, किवता

टी'हीfया पडIामागचं िवR.- पुणे : डायमंड

लहाडे, नंदा संजय

पिQलके शVस, जून 2019.- xii, 142 पृ. ; 22 स;. मी.

?ंथालय Wव.थापन.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.184 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 225.00

संदभ".
ISBN 978-93-86401-67-0 :



2:8

=. 200.00


4(D65:45)

संकण

2

070.4-पFकाEरता

089.9146-मराठी-

राजोरे , राजेश

पFकाEरतेतील वा.तव : वृgपF Wवसायातील वा.तव.4 थी सुधा. आ.-पुणे : hदलीपराज काशन, िडस;.
2018.- 180 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : नो'ह;. 2003.
ISBN 81-7294-602-9 : =. 250.00


4

साईनाथ, पी.

पैसा, माaयमे आिण राजकारण / इं ?जीवiन वनराज
शंदेकृत अनु.- पुणे : हEरती पिQलके शVस, एिल 2017.32 पृ. ; 22 स;. मी.

मशः

आकोलकर, फु ल मनोहरराव
िशदोरी : आदरयुP सं.काराची.- अमरावती : नभ
काशन, माच" 2019.- iv, 72 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-941433-4-5 : =. 100.00


x

उAकष"वाटा / सं. संपा. िशरीष लांडगे, तुकाराम रxगटे
आिण राज;` सांगळे .- vीरामपूर : शQदालय काशन,
जून 2019.- 108 पृ. ; 22 स;. मी.
10 लेख.
ISBN 978-93-86909-15-2 :

=. 90.00


x

'Money, media and politics' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-933211-3-3 :

=. 30.00


4

080-सामाय सं ह
आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय पEरषद(
11:2017:मॉ.को)
िलओ टॉल.टॉय, महाAमा गांधी आिण अmणा भाऊ
साठे यांचे िविवध NेFांतील योगदान =

कुबेर, िगरीश

लोकसgा अVयथा.- 2 री आ.-पुणे : डायमंड
पिQलके शVस, जुलै 2017.- viii, 286 पृ. ; 22 स;. मी.
77 लेख.

थम आ. : जाने. 2017.
ISBN 978-81-8483-674-5 :

=. 350.00


x

Contribution of Leo Tolstoy, Mahatma

कोहली, कु लवंत संग
ये है मुंबई मेरी जान ! / शQदांकन नीितन आरे कर ;
संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, ऑग.ट
2019.- xxiv, 303 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
लोकसgेfया लोकरं ग पुरवणीतील 'ये है मुंबई मेरी

Gandhi and Anna Bhau Sathe in various

पेपस" / संपा. oेहल तावरे .- पुणे : oेहवध"न
काशन, जून 2018.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.
15 मराठी, 1 हंदी आिण 10 इं ?जी पेपर.
संदभ".
ISBN 978-93-87628-35-9 : =. 250.00
fields :



जान' या सदरातील लेख.

x

ISBN 978-93-86628-79-4 :

=. 350.00


080-गांधी, मोहनदास करमचंद

x

गांधी : उIासाठी / संपा. hदलीप कु लकणY.- पुणे : राजहंस
काशन, जाने. 2019.- 579 पृ. ; 22 स;. मी.
आप^यापुढfया आजfया सम.यांना गांधी-िवचारांfया
मंथनातून उIासाठी उgरं शोधmयाचा यq.
ISBN 978-93-86628-53-4 : =. 600.00

खडसे, मोहन

डे पॉिझEट'ह.- पुणे : मधुvी काशन, नो'ह;. 2018.140 पृ. ; 22 स;. मी.
दैिनक 'देशो|ती'fया 'डे पॉिझEट'ह' .तंभातील


zG

िनवडक लेख.

=. 210.00

089-अVय भाषांमधील सामाVय सं?ह



x

089.9146-मराठी

आं?े, अशोक भाकर
मंगल दीप.- पुणे : 'हाईट लाईट पिQलके शVस, जाने.
2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.

गुज"र, संक^प
िहरवे पान.- पुणे : साधना काशन, जुलै 2018.- 68
पृ. ; 22 स;. मी.

90 लेख.

17 लेख.

=. 150.00


ISBN 978-93-86273-43-7 :

=. 60.00

x

आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956



x

घाटपांडे, महेश

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी िवIाsयाtसामोर
hदलेली भाषणे / संपा. अशोक रा. इं गळे .- vीरामपूर :
शQदालय काशन, फे wु. 2018.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-85527-75-3 : =. 100.00

कॉकटेल.- मुंबई : भरारी काशन, फे wु. 2018.- 128
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
71 लेख.
ISBN 978-93-86557-07-0 :



xM91

=. 175.00


x

संकण
089.9146-मराठी-

मशः

089.9146-मराठी-

च'हाण, यशवंतराव बळवंत, 1914-1984
यशवंतराव च'हाण िवचारधन / संक. अमर रमेशचं`
श;डे.- फलटण (सातारा) : ि.मता अमर श;डे, 2014.viii, 80 पृ. ; 13 स;. मी.
=. 100.00

3

मशः

दातार, िवनोद vीराम, 1943मनातली शQदफु लं.- पुणे : नवल काशन, िडस;. 2018.x, 190 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
78 लेख.



=. 270.00


xN14

जाधव, मयूर

वा.तव-िवमश".- सातारा : िवजया िवतरण, माच"
2019.- 150 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 225.00


x

xN43

देशपांडे, अरवंद नर; `
बोधतरं ग.- को^हापूर : रावा काशन, माच" 2016.167 पृ. ; 18 स;. मी.
29 वैचाEरक लेख.
=. 235.00


x

जोशी, vीपाद भालचं`
संदभा"सिहत...- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने.
2020.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
दैिनक लोकसgा मधील 2006 या वषा"तील 39 लेख.
ISBN 978-93-89082-37-1 : =. 230.00

Vयायाधीश, चं`कांत नागोराव, 1936चंतिनका.- औरं गाबाद : रजत काशन, ऑLटो. 2018.94 पृ. ; 22 स;. मी.


x

20 लेख.

=. 135.00


Eटके कर, अ=ण, 1944-2016
इित-आhद : दैनंhदन चीजव.तूंचा उगमापासून
आजपयtतचा कु तूहलजनक वास.- पुणे : रोहन काशन,
फे wु. 2020.- 200 पृ. : िचFे ; 25 स;. मी.
ISBN 978-93-89458-07-7 : =. 500.00

xN36



xN44

मनात =जले^या काय"िनेfया पाऊल खुणा.औरं गाबाद : रजत काशन, माच" 2018.- 72 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 100.00


xN36

Eटळक, बाळ गंगाधर, 1856-1920
लोकमाVयांचे अ?लेख / सं. संक. एस. के . कु लकणY
आिण रामदास ने}लकर.- 2 री आ.-पुणे : Eटळक
महाराk िवIापीठ, 2017.- 148 पृ. : िचFे ; 22 स;.

पाटील, िवनायक

गेले िलहायचे रान / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, िडस;. 2016.- xx, 252 पृ. ; 22 स;.
मी.

मी.

पुनमु"`ण. थम आ. : 2007.
संदभ".
=. 150.00

ISBN 978-81-7434-986-6 :

=. 300.00


x



xM56

बदा"पूरकर, वीण, 1955डायरी / अरवंद गोखले यांfया .तावनेसह.- पुणे :
देशमुख आिण कंपनी, [201-?].- xxiv, 371 पृ. ; 22

ठाकरे , केशव सीताराम, 1885-1973

स;. मी.

बोधनकार ठाकर; चे 'हंदAु व' आिण 51 मौिलक िवचार /
संक. संजय िचटणीस.- मुंबई : लोकवा~य, जाने.
2020.- ii, 61 पृ. ; 14 स;. मी.
=. 25.00

ISBN 978-93-86931-40-5 :

=. 500.00


xN55



xM85

तळवलकर, गोवंद
वाचता वाचता.- 2 री आ.-पुणे : साधना काशन, जुलै
2018.- 291 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

वालावलकर, य. ना.

ककयांचा िनय : ठाम आमचा िनधा"र.- पुणे :
वरदा काशन, िडस;. 2019.- 104 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-944087-0-3 : =. 90.00


x

91 लेख.

थम कािशत : पुणे : े.टीज पिQलके शVस, सeट;.

साबळे , संजय गोपाळ

िवचारांची ांती : घोषवाLय.- को^हापूर : अिभनंदन
काशन, जाने. 2017.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 200.00

1979.
ISBN 978-93-86273-45-1 कागदी बां. :

=. 350.00


x



x

त,वान

4

089.9146-मराठी-

मशः

133.5-फल0योितष- मशः
खटावकर, रघुवीर परशराम, 1943-

हावरे , सुरेश

िशदोरी : साईसेवेची, उIोजकतेची व सामािजकतेची /
संपा. आनंद हडYकर.- पुणे : राजहंस काशन, जून
2019.- 229 पृ., [8] पटिचFे ; 22 स;. मी.
िविवध संगी के ले^या भाषणांचे संकलन.
ISBN 978-93-86628-76-3 : =. 300.00

योितष तरं ग.- को^हापूर : अिभनंदन काशन.
भाग 2 : सeट;. 2017.- 264 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 400.00.


∆2:864



x

100-त,वान
110-त,वमीमांसा
सहारकर, hद. ल.
कठीण सAय = The hard truth : वत"मान अन
पिवFगीता.- खामगाव : hकरण hदलीप सहारकर, िडस;.
2019.- xvi, 144 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ" : पृ. xvi.
ISBN 978-93-5396-883-0 : =. 214.00

िविवध शांित समुय / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.को^हापूर : मीनल काशन, जुलै 2019.- 151 पृ. ;
18 स;. मी.
=. 150.00


∆2:864

133.52-रािशच िचVहे



R3

120-ानशा, कारणमीमांसा, मानवता
128-मानवता

पटवध"न, िवRास माधवराव
.वभाव राश]चे.- 14 वी आ.-पुणे : इं `ायणी सािहAय,
मे 2017.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : सeट;. 2003.
ISBN 978-81-7418-256-2 : =. 120.00


∆2:864

128.2-मन

133.9-अaयाAमवाद

पाटकर, शोभा

मना मना, दार उघड.- मुंबई : लोकवा~य, जाने.
2020.- 184 पृ. : िचFे ; 24 स;. मी.
ISBN 978-93-82906-68-1 : =. 250.00

वॉ^श, नील डोना^ड (Walsch, Neale Donald)
संवाद परमेRराशी / इं ?जीवiन वृषाली पटवध"नकृ त


S:5

लेले, मेघनाथ

मानसारोय : मनोWापार समजून घेताना.- पुणे :
मेनका काशन, िडस;. 2019.- 54 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 125.00

अनु.- पुणे : मेहता.

भाग 3 : अलंगन वैिRक ेमाशी.- ऑLटो. 2019.xii, 352 पृ. ; 22 स;. मी.
'Converstions with God Part-III' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173364 :

=. 420.00.


∆



S:5

128.5-मानवी मृAयू

133.9013-वैयिPक अि.तAव, आaयािAमक जगाचे .वiप
बप, टॉड (Burpo, Todd), 1968.वगा"चा साNाAकार : .वगा"चं दार ठोठवून परत
आले^या िचमुराचा िव.मयकारक वास / सं. ले.
टॉड बप आिण लीन 'हंस;ट; इं ?जीवiन मेधा

vाव.ती, रव]` क^लाeपा, 1971मृAयू सुंदर आहे ?.- सातारा : लोकायत काशन, सeट;.
2018.- 305 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84091-92-7 : =. 250.00

मराठे कृत अनु.- पुणे : मेहता, जून 2019.- viii, 144 पृ.



R

: िचFे ; 22 स;. मी.
'Heaven is for real : a little boy's astounding

130-परामानसशा आिण गूढिवIा
133-परामानसशा आिण गूढिवIेतील िविश िवषय
133.5-फलयोितष

story of his trip to heaven and back' चा
अनुवाद.
ISBN 9789353172619 :

=. 195.00

खटावकर, रघुवीर परशराम, 1943-



∆

अफलातून ?हयोग.- को^हापूर : अिभनंदन काशन.
भाग 2 : सeट;. 2017.- 152 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 230.00.

150-मानसशा


∆2:864

घटनांचा मागोवा.- को^हापूर : अिभनंदन काशन,
सeट;. 2017.- 152 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 230.00


∆2:864

काकडे, अलका

रा थांबा...िवचार करा ! अथा"त रोजfया
जगmयातलं मानसशा .- पुणे : उVमेष काशन, माच"
2019.- 171 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85794-41-4 : =. 200.00
जss



S

त,वान
150-मानसशा- मशः

153.9-बुिSमgा आिण कौश^य

गाडेकर, केशव ना.

लहाडे, नंदा संजय

मानसशा ाची मूलतवे = Foundations of

बुिSमgा चाचणी.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 279
पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP संदभ" ?ंथ.
ISBN 978-93-92211-21-8 : =. 350.00

Psychology / सं. ले. केशव ना. गाडेकर, मुकुंद कृ.
इनामदार आिण अिनता म. पाटील.- पुणे : डायमंड

पिQलके शन, ऑग.ट 2019.- viii, 198 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
शQदाथ".
ISBN 978-93-86401-76-2 : =. 200.00



S:72



S

155-भेदाभेदक आिण िवकासाAमक मानसशा
155.4-बाल मानसशा
काकडे, अलका

मराठे , याम
सहा hदवसांत मनाची शP वाढवा.- 4 थी आ.-पुणे :
इं `ायणी सािहAय, जुलै 2019.- 160 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
ISBN 978-81-7418-161-X : =. 120.00

मुलांfया अडचणी सोडवताना.- 2 री आ.-पुणे : उVमेष
काशन, सeट;. 2019.- 121 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : मे 2018.
ISBN 978-93-85794-47-6 : =. 150.00


S1



S

153-बोधाAम मानिसक hया आिण बुिSमgा

देशमुख, वैशाली

टीनएज डॉट कॉम # 1 : @ दहा ते चौदा वष" hकशोर
िमFमैिFण]शी hदलखुलास गeपा / संपा. सदानंद बोरसे.3 री आ.-पुणे : राजहंस काशन, नो'ह;. 2020.- xii,
158 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : सeट;. 2017.
ISBN 978-93-86628-04-6 : =. 225.00

कxदािवती, Vयूटन
.वजािणवेतून .वा.sयाी / इं ?जीवiन अिRनी
घैसासकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑग.ट 2019.- xii,
116 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
'Consciousness heals' चा अनुवाद.
ISBN 9789353172527 :

5

=. 195.00





S1

S:43

155.5-पौगंडाव.थेतील कु मारांचे मानसशा

153.1-.मरणशP आिण अaययन
153.15-अaययन

देशमुख, वैशाली

टीनएज डॉट कॉम # 2 : @ पंधरा ते एकोणीस वषt
hकशोर िमFमैिFण]शी hदलखुलास गeपा / संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, नो'ह;. 2020.xii, 170 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-946438-9-0 : =. 225.00

153.153-घटक

153.1532-लN आिण एका?ता
दामले, िवIा
पैलू एका?तेचे / सं. ले. िवIा दामले आिण मुPा
देशपांडे.- पुणे : मेनका काशन, एिल 2018.- 102
पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85735-66-0 : =. 150.00



S2



S2:4

155.9-पया"वरणीय मानसशा
155.9042-ताण

153.3-क^पना आिण ितमा

मालटे , गणेश
लेहरर, जोना (Lehrer, Jonah)

ताण-तणावाचे Wव.थापन / सं. ले. गणेश मालटे आिण
गुलाबराव दगडू जी खेडेकर.- जळगाव : अथव"
पिQलके शVस, जाने. 2017.- 140 पृ. ; 21 स;. मी.
ISBN 978-93-82795-50-6 : =. 200.00

ितभेचा इं `धनू / अनु. अजेय हडYकर.- पुणे : मेहता,
िडस;. 2019.- xiv, 178 पृ. ; 22 स;. मी.
'Imagine : how creativity works' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173609 :

=. 250.00



S:56



S:43

153.8-इfछाशP
153.83-िनवड आिण िनण"य

संत, शुभांगी

काळजी मुP 'हा !.- नागपूर : िवIा िवकास पिQलशस",
2018.- 82 पृ. ; 22 स;. मी.
.वेट माडन यांfया WिPमव िवकास पु.तकांवर
आधाEरत.
ISBN 978-93-81483-98-5 : =. 50.00

गोल, िशवराज
िनण"य यावा कसा ?.- पुणे : सकाळ काशन, जुलै
2019.- 272 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87408-64-7 : =. 280.00


S:7



S:56

त,वान
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158.1-2ि3म,व िवकास- मशः

158-उपयोिजत मानसशा
158.1-WिPमव िवकास

मराठे , याम

काटकर, Wंकटेश
िवचारवेध : नकाराAमक जीवनाकडू न सकाराAमक
जीवनाकडे.- सोलापूर : रqिया काशन, नो'ह;.
2018.- vii, 77 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-938796-3-4 : =. 100.00

पॉिझEट'ह थंकं ग : समाधानी जीवनासाठी.- पुणे :
इं `ायणी सािहAय, जून 2017.- 159 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
ISBN 978-81-7418-236-5 :

=. 120.00



S:7

कानगी, डेल (Carnegie, Dale), 1888-1955
.वतःला अिव.मरणीय बनवा / इं ?जीवiन शुभदा
िवांसकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑLटो. 2019.- x,
238 पृ. ; 22 स;. मी.



S:7

=िबन, ?ेचेन (Rubin, Gretchen), 1965आनंदतरं ग / अनु. अिRनी तापीकर-कं ठी.- पुणे : मेहता,
फे wु. 2019.- xii, 308 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

'Make yourself unforgettable : how to

'The happiness project' चा अनुवाद.

become the person everyone remembers

ISBN 978-93-5317-191-9 :

and no one can resist' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173296 :

=. 350.00


=. 200.00

S:7



S:7

काळे , hदनेश
WिPमव िवकास = Personality development.नागपूर : याती काशन : िवजय काशन [िवतरक],
फे wु. 2020.- 64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 50.00

RाAझ", डेि'हड जे. (Schwartz, David J.)
द मॅिजक ऑफ थंकं ग सLसेस / इं ?जीवiन शांत
तळणीकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, फे wु. 2020.- 211
पृ. ; 22 स;. मी.
'The magic of thinking success' चा अनुवाद.



S:7

ISBN 9789353174330 :

=. 295.00


S:7

ठोक, तुकाराम

तुमfया जीवनाचा िश^पकार.- पुणे : आया"
पिQलके शVस अँड िडि._Qयूटस", ऑLटो. 2018.- 231
पृ. ; 22 स;. मी.
=. 350.00

संत, शुभांगी

आAम परीNण.- नागपूर : िवIा िवकास पिQलशस",
2018.- 71 पृ. ; 22 स;. मी.


S:7

.वेट माडन यांfया WिPमव िवकास पु.तकांवर
आधाEरत.

पाटील, जयसंग
यश.वी 'हायचंय तर मग...!.- को^हापूर : िनम"ती
संवाद, ऑग.ट 2016.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-82028-32-1 : =. 150.00

ISBN 978-93-81483-97-8 :

=. 50.00


S:7

ओळख .वतःची.- नागपूर : िवIा िवकास पिQलशस",


S:7

2018.- 85 पृ. ; 22 स;. मी.
.वेट माडन यांfया WिPमव िवकास पु.तकांवर

पाटील, िहत;`
माग" यश.वी आिण आनंदी जीवनाचा.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, ऑग.ट 2020.- 57 पृ. : िचFे ; 22 स;.

आधाEरत.
ISBN 978-93-81483-99-2 :

=. 50.00

मी.
ISBN 978-93-90288-19-9 :



S:7

=. 100.00


S:7

यशाची भरारी.- नागपूर : िवIा िवकास पिQलशस",
2018.- 78 पृ. ; 22 स;. मी.

पालकर, सुनंदा

मी आिण माझे WिPमAव.- नागपूर : चं`कांत काशन
; सारं ग सािहAयालय [िवतरक], माच" 2019.- 52 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 110.00

.वेट माडन यांfया WिPमव िवकास पु.तकांवर
आधाEरत.
ISBN 978-93-81483-96-1 :



S:7

=. 50.00


S:7

त,वान
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158.2-आंतरवैयिPक संबंध

181.45-योग त,वान- मशः

कानगी, डेल (Carnegie, Dale), 1888-1955
आवयक अशी पाच लोककौश^ये : .वतःला ठामपणे

माधवानंद, .वामी
सूय"नम.कार : गायFी, कार आिण aयानयोग
िववरणासह / अनु. ऋचा अयंकर.- पुणे : .वiपयोग
ितान, जुलै 2019.- 34 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. कं मत नाही

कसे मांडायचे, इतरांचे बोलणे कसे ऐकायचे आिण

संघष" कसे िमटवायचे / इं ?जीवiन शुभदा िवांसकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, ऑLटो. 2019.- x, 226 पृ. ; 22
स;. मी.



R635

'The 5 essential people skills : how to

181.48-वेदांत तव\ान
181.48-रामदास, समथ"

assert yourself, listen to others, and
resolve conflicts' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173289 :

=. 200.00


S:7

158.3-समुपदेशन

कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव, 1950दासबोधातील आAमदशक आिण सितVवयाचा दशक.पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 90.00


बोराटे , सोपान

R65xK08

माइं ड पाल"र.- जळगाव : कु मुद पिQलके शVस, जून
2020.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88834-68-1 : =. 150.00


S:7

दासबोधातील चौदा wांचा दशक आिण \ानदशक.पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 115.00


R65xK08

170-नीितशा
174-Wावसाियक नीितशा
174.4-उIोग नीित

दासबोधातील नामiप दशक आिण अखंडaयाननाम.पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.- 55 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 90.00

को'ही, .टीफन एम. आर. (Covey, Stephen M. R.)
.माट" _.ट : Wव.थापकांचे नेतृAवात iपांतर करणारे
िनणा"यक कौश^य / सं. ले. .टीफन एम. आर. को'ही,
?ेग लंक आिण Eरबेका मेEरल ; इं ?जीवiन सई
सानेकृत अनु.- पुणे : मेहता, फे wु. 2020.- xvi, 284 पृ.
: िचFे ; 22 स;. मी.



R65xK08

दासबोधातील कृ ितपुiषाचा दशक आिण ब}िजनसी
दशक.- पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.- 62 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 100.00

'Smart trust : the defining skill that



R65xK08

transforms managers into leaders' चा
अनुवाद.
ISBN 9789353174095 :

=. 395.00


R44

180/190-िविश6 देशांचे त,वान
180-&ाचीन, म8ययुगीन, पौवा<य त,वान
181-पौवा"Aय तव\ान
181.4-भारतीय त,वान

दासबोधातील भीमदशक दशक आिण िववेकवैराय
दशक.- पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.- 64 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 100.00


R65xK08

दासबोधातील मंFांचा दशक आिण देवशोधन दशक.पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 130.00

आकाशकर, vीधर
तव\ानातील अंतरं ग.- पुणे : oेहवध"न काशन, जुलै
2018.- 108 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87628-16-8 : =. 120.00



R65xK08



R6

दासबोधातील िशकवणनाम दशक आिण पूण"दशक.पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 115.00


R65xK08

181.45-योग तव\ान
पाटील, राम

योगदीिपका.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, मे 2019.192 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 310.00


R635

दासबोधातील .तवननाम दशक आिण मूख"लNणनाम
दशक.- पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.- 80 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 131.00


R65xK08

धम

8

181.48-रामदास, समथ- मशः

181.4843-ैताैत तव\ान

कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव, 1950-

नंबाक"
वेदाVतपाEरजात सौरभः अथा"त wसूFनंबाक" भाषयम् /
अनु. दgाFेय धुंिडराज कवीRर.- 2 री आ.-पुणे :
Eटळक महाराk िवIापीठ, 2016.- xvi, 680 पृ. ; 22
स;. मी.
पुनमु"`ण. थम आ. : 1965.
मूळ सं.कृ त संिहतेसह.
=. 500.00

दासबोधातील .वगुणपरीNानाम दशक आिण नविवधा
भिPनाम दशक.- पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.78 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 130.00


R65xK08



R6892,5x1,1
पवार, अिवनाश जयवंतराव, 1950-

200-धम

vी रामदास .वाम]ची अमृत वचने.- पुणे : चेतक बुLस,
िडस;. 2018.- 398 पृ. ; 22 स;. मी.
िनवडक Xोकांसह.

203-साव"जिनक उपासना आिण इतर पSती
203.5-पिवF .थाने आिण तीथ"NेFे

=. 600.00

सलगरे , मधुकर



R65xK08

पोळके , पाथ"
िचhकAसा रामदास .वाम]ची.- पुणे : सनय काशन,
जून 2019.- xiv, 178

पृ. ; 22 स;. मी.

जागितक धम" मंhदराचा इितहास.- लातूर : ठोकशाही
(सा.) काशन ; पुणे : vी समथ" एजVसी [िवतरक],
जुलै 2019.- lxii, 576 पृ. : िचFे, नकाशे ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 650.00

संदभ".
ISBN 978-93-84600-37-2 :



Q:4198

=. 200.00


R65xK08

210-&ाकृ ितक धम
दांडेकर, सुनील

नाि.तकयाFा : तक" वादाfया hदशेने टाकलेली पाच
पावले / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन,
ऑLटो. 2020.- xviii, 268 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-946438-8-3 : =. 350.00

भाटवडेकर, अपणा"
दासबोधाचे अंतरं ग.- मुंबई : अरवंद गणेश भाटवडेकर,
जून 2019.- 136 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 200.00



Q



R65xK08

181.48-हंसराज.वामी

220/280-ि¡न धम"
220-बायबल

काळे , क^याण वासुदेव, 1937-

आढाव, एस. जे.

पेिलकन फडंग.- पुणे : 'हाईट लाईट पिQलके शVस,
ऑLटो. 2018.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 50.00

परं ाचे हंसराज.वामी : वा~यीन WिPमव, शैली,
भाषा आिण पूव"सूर]चे सं.कार.- मुंबई : मराठी
संशोधन मंडळ, माच" 2019.- 224 पृ. ; 22 स;. मी.



Q6:2

संदभ".
ISBN 978-81-939062-3-1 :

226-गो.पे^स

=. 250.00


R65xM05

181.483-िविशाैत
\ानेRर

आं?े, अशोक भाकर
ाथ"ना.- पुणे : 'हाईट लाईट पिQलके शVस, जाने. 2020.200 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 300.00

- टीका



Q6

कामत, काश माधव
केळकर, रं जन

िशदोरी : अनुभवामृतावर आधाEरत.- पुणे : मधुvी
काशन, ऑग.ट 2019.- 276 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 430.00


R672xG90,1

संवाद देवपुFाबरोबर.- पुणे : 'हाईट लाईट
पिQलके शVस, िडस;. 2016.- 78 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 130.00


Q6

धम
226-गोAपेBस- मशः

290-अय धम
294-भारतीय &ाचीन धम
294.(1)-राधा.वामी सAसंग

रॉि¢ज, एलायस बी., 1944डोळस vSा हणजेच पेरणी अथा"त, शा िनiपणांचा
सं?ह.- पुणे : 'हाईट लाईट पिQलके शVस.

ओबेरॉय, सबीना

खंड 3 : ऑLटो. 2017.- 360 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-92211-21-8 :

9

=. 575.00.


Q6

संक^पना आिण £म : एक दृिकोन / हंदीवiन
मराठीमaये अनुवाद.- िबयास : राधा .वामी सAसंग
Wास, 2018.- 224 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
'मत को भरम भुले संसार' चा अनुवाद.

मूळ इं ?जी शीष"क : Concepts and illusions : a

230-िCDन धमत,वे
232-येशूचEरत, ि¡.तशा

perspective.
ISBN 978-93-86866-69-1 :

आं?े, अशोक भाकर

कं मत नाही


Q2215

मृAयूवेध.- पुणे : 'हाईट लाईट पिQलके शVस, एिल

294.3-बौJ धम

2016.- 32 पृ. ; 22 स;. मी.

मेहता, उदय

=. 50.00


Q6:33

235-आaयािAमक आAमा
235.3-देवदूत

डे'हीड vीसुंदर

डॉ. आंबेडकर आिण बौS धम" तसेच बौS धम" :
सaयाfया भारतीय संदभा"तील समप"कता / अनु. मीना
शेटे-संभू.- पुणे : सुगावा काशन, नो'ह;. 2020.- 48
पृ. ; 22 स;. मी.
=. 60.00


Q4

भेटी आले देवदूत / इं ?जीवiन 'ही. जी. डxगरे कृत अनु.पुणे : 'हाईट लाईट पिQलके शVस, िडस;. 2018.- 88 पृ.

लभाने, म. िव.

बुS क युS.- नागपूर : चं`कांत काशन ; सारं ग
सािहAयालय [िवतरक], एिल 2019.- 56 पृ. ; 22 स;.

; 22 स;. मी.
'Encounters with angels' चा अनुवाद.

मी.

=. 150.00


Q6:32

240-िCDन नैितक आिण भि3पर FGान
248-ि¡न अनुभव, जीवन, पSती

=. 100.00


Q4

.वामी िववेकानंद यांची िशकागो येथील भाषणे आिण
बुSाचं जगावरील ऋण - अनागाEरक धम"पाल यांचे
िशकागो येथील भाषण / मराठीमaये अनु. पहा 294.
555 - रामकृ bण संदाय आिण चळवळ.

248.4-धाम"क जीवन, पSती
धुदाट, राज



सुखी कु टुंबाfया चाWा : पिवF शा ावर आधाEरत.-

Q4

2 री आ.-जयसंगपूर : किवतासागर काशन, जून

हाडेकर, डी. वाय.

2019.- 264 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87127-29-6 :

=. 265.00


Q6:41

260-सामािजक आिण उपदेशाAमक ि¡.ती धम"शा
266-िमशनरी सं.था



Q4

266.2-रोमन कॅ थॉिलक चच"

294.34-तवणाली आिण पSती
294.343-साव"जिनक उपासना आिण इतर पSती
294.3436-पिवF काळ

266.2-टे रेसा, मदर

गवंडी, ए. एन.

मदर तेरेसा.- पुणे : \ानगंगा काशन, जून 2020.-

भालेराव, एन. एस.

32 पृ. ; 22 स;. मी.

बुS जगात पौण"मांचे महव.- सातारा : लोकायत
काशन, एिल 2018.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84091-75-0 : =. 80.00

बालवाचकांसाठी.
ISBN 978-81-941796-4-1 :

चावा"क, बुS आिण आंबेडकर.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा
काशन, फे wु. 2020.- 109 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : जून 2007.
संदभ".
ISBN 978-93-84914-82-0 : =. 90.00

=. 25.00


Q62:65



Q4:43
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294.344-धाम"क जीवन आिण पSती
294.3442-धाम"क अनुभूित

294.5-हंदु धम"
आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956

'हंदAु व' आहे तरी काय ? / संपा. बी. सी. कांबळे .- पुणे :
सुगावा काशन, जुलै 2018.- 32 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 30.00

दलाई लामा

धमाtमधील बंधुAवाfया मागा"वर... : ...जगातील धम"
कसे एकF येतील ? / इं ?जीवiन रोहन Eट^लूकृत अनु.पुणे : मेहता, िडस;. 2019.- x, 150 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".



Q2

'Towards the true kinship of faiths : how the
world's religions can come together' चा
अनुवाद.
ISBN 9789353173692 :

=. 240.00


Q4

पाटील, दgाFय नामदेव
सृी िनम"तीचे - तीन आधार.तंभ आिण िवR
संचलनाचे - तीन आधार.तंभ.- अमळनेर : क.तुरी
काशन, माच" 2018.- 60 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00


Q2

294.3444-धाम"क जीवन आिण अयास

मांडे, भाकर भानुदास, 1933हंदAु व.- अहमदनगर : गोदावरी काशन, िडस;. 2018.188 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-935480-1-1 : =. 250.00

दलाई लामा

परमसुखाची पव"णी : बदलAया जगातला शाRत आनंद /
सं. ले. दलाई लामा, डे.मंड टु टू आिण डलस अwास ;
इं ?जीवiन मुPा देशपांडेकृत अनु.- पुणे : मेहता, िडस;.
2019.- xviii, 289 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.



Q2

'The book of joy : lasting happiness in a
सलगरे , मधुकर

changing world' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173715 :

=. 395.00


Q4

294.36-धम"नेते आिण संघटना
294.363-बुS

शोध हEरहरांचा.- लातूर : ठोकशाही (सा.) काशन ;
पुणे : vी समथ" एजVसी [िवतरक], नो'ह;. 2020.336 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 350.00


वझलवार, सतीश

Q2

महाAमा बुS = Mahatma Buddha.- नागपूर :
कौ.तुभ काशन, जुलै 2018.- 24 पृ. ; 22 स;. मी.
hकशोर वाचकांसाठी मराठी आिण इं ?जी दोVही
भाषांमaये बुS चEरF.
=. 20.00

सावरकर, िवनायक दामोदर, 1883-1966



Q4:33

हंदAु व / इं ?जीवiन नारायण दामोदर सावरकरकृ त
अनु.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे काशन, ऑLटो. 2019.112 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-82103-61-5 : =. 150.00


Q2

साळुं खे, आmणा हरी, 1943सवgम भूिमपुF : गौतम बुS / संNे. शांत गायकवाड.सातारा : लोकायत काशन, मे 2019.- 240 पृ. ; 22
स;. मी.
ISBN 978-93-89089-00-4 : =. 250.00


Q4:33

294.38-धम" ोत
294.382-धम" ?ंथ
294.382(1)-िFिपटक

294.52-तवणाली
294.5211-देव, देवी, अVय देवदेवता
भुदेसाई, ^हाद कृ bण
आhदशPचे िवR.वiप अथा"त देवीकोश.- 2 री आ.पुणे : Eटळक महाराk िवIापीठ.
खंड 3 : 2016.- xxvi, 527 पृ., [2] पटिचFे ; 22 स;.
मी.

थम आ. : 1968.
=. 350.00.

िFिपटक
िF-िपटक / अनु. बी. सी. कांबळे .- 2 री आ.-पुणे :
सुगावा काशन, ऑग.ट 2018.- 312 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : ऑLटो. 1973.



Q2:31

294.5211(1)-खंडोबा

खंडोबाची लोकियता / संपा. खुशाल अमृत डवरे .- पुणे :
शQदरq काशन, जुलै 2016.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00

ISBN 978-93-84914-68-4 कागदी बां. :

=. 350.00


Q41:2



Q2:31
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294.535095479(1)-WाडेRर. गुहागर

294.5211(1)-गणेश

आI देवता vीगणेश / संक. मंदार जोशी.- मुंबई : इं डस
सोस" बुLस, सeट;. 2016.- 136 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-88569-95-3 : =. 125.00


Q2:31

vी WाडेRर िशवहर : सम? vी WाडेRर दश"न, गुहागर /
संक. किवता मेहद; ळे .- 2 री आ.-पुणे : मधुvी काशन,
माच" 2019.- 148 पृ., [2] पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : फे wु. 2017.
=. 240.00


Q2:38.4435

294.5211(1)-Wंकटेश
294.54-धाम"क जीवन, पSती, िचती

वडगबाळकर, vुती vी.
vी Wंकटेश िवजय.- 2 री आ.-सोलापूर : िशव\ा
काशन, सeट;. 2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : ऑLटो. 2013.
=. 120.00

पुराणोP कुं भ िववाह / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.को^हापूर : मीनल काशन, ऑLटो. 2020.- 48 पृ. ;
18 स;. मी.
=. 50.00




Q2:4

Q2:31

पुराणोP गभा"धान सं.कार / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.को^हापूर : मीनल काशन, ऑLटो. 2020.- 48 पृ. ;
18 स;. मी.
=. 50.00

294.5211(1)-िशव

माधवानंद, .वामी
साथ" vीिशवनामावली.- पुणे : .वiपयोग ितान,
माच" 2019.- viii, 83 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 50.00



Q2:4



Q2:31

294.5211(1)-vीकृ bण
हरदास, बाळशा ी
भगवान vीकृ bण.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे काशन,
एिल 2019.- 480 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1952.
26-3-1952 ते 26-4-1952 पयtत पुणे येथे झालेली
Wायाने.
=. 650.00

पुराणोP िवनायक शांती / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.को^हापूर : मीनल काशन, ऑLटो. 2020.- 72 पृ. ;
18 स;. मी.
=. 70.00


Q2:4



Q2:31

294.5211(1)-हनुमान

वेदोP गभा"धान सं.कार / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.को^हापूर : मीनल काशन, ऑLटो. 2020.- 64 पृ. ;
18 स;. मी.
=. 60.00


Q2:4

वेदोP िवनायक शांित / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.को^हापूर : मीनल काशन, ऑLटो. 2020.- 88 पृ. ;
18 स;. मी.
=. 80.00

सरvी
आAमबली, बुिSबली आिण बा}बली हनुमान :
नेतृAवशील WP¤ना माग" दाखवणारी लीडरिशप.- पुणे :
सकाळ काशन, एिल 2019.- 152 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87408-62-3 : =. 150.00



Q2:4



Q2:31

294.53-साव"जिनक ईRरोपासना
294.535-तीथ"NेFे आिण तीथ"याFा
294.5350954-भारत

294.535095479-महाराk

vी रामचं`, 1899-1983
अनंताकडे / हंदीवiन मराठीमaये अनु.- शाहजहांपुर :
vी राम चं` िमशन, 2014.- xvii, 45 पृ. ; 22 स;. मी.
'अनंत क ओर' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-83516-82-7 : =. 70.00


Q2:41

294.535095479(1)-पुणे

294.543-पूजा, aयान, योग

महाजन, शांताराम गजानन, 1932-

?हय\ / संक. िव. के . वैशंपायन.- को^हापूर : मीनल
काशन, जून 2018.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
सं.कृ त संिहतेसह.
=. 60.00

पुणे शहरातील मंhदरे .- पुणे : पुणे िवIाथY गृह काशन,
ऑLटो. 2008.- 192 पृ. , [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 180.00


Q2:38.4435



Q2:414
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294.543-पूजा, 8यान, योग- मशः

294.55-पंथ आिण सुधारणाAमक चळवळी
294.55(1)-ाथ"ना समाज

नव?ह पूजा व कथा / संक. िव. के . वैशंपायन.- को^हापूर :
मीनल काशन, जून 2018.- 92 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 80.00


Q2:414

िवbणुसह¥नाम-नामाथ" : सोeया मराठीतून / छंदोबS अनु.
आशा देशपांडे.- पुणे : उVमेष काशन, जुलै 2019.107 पृ. ; 22 स;. मी.
मूळ सं.कृ त संिहतेसह.
ISBN 978-93-85794-46-9 : =. 150.00

तख"डकर, दादोबा पांडुरंग, 1814-1882
पारमहंिसक wाधम" आिण दादोबा पांडुरंगांची
सािहAयसूची / संपा. दीप कण"क.- 3 री आ.-मुंबई :
मराठी संशोधन मंडळ, जून 2018.- 40 पृ. ; 22 स;.
मी.

थम कािशत : मुंबई : गणपत कृ bणाजी, 1880.
प. ब. दादोबा पांडुरंगकृ त अभंग-एक दुमYळ पुि.तका.
ISBN 978-81-934711-1-1 : =. 50.00




Q29M6

Q22:4173x1

शंकराचाय"
vी शांकर .तोF रसावली : vीगणेश .तोFांचे रस?हण /
भाbय. .वानंद गजानन पुंड.- नागपूर : ऋचा काशन,
जाने. 2020.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
मूळ सं.कृ त संिहतेसह.
ISBN 978-81-942257-2-0 : =. 100.00

294.55(1)-महानुभाव पंथ

चधर
दृांतपाठ : vी नेने-भवाळकर पाठ / संपा. मदन
कु लकणY.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस",
2016.- viii, 180 पृ. ; 22 स;. मी.


Q2:417

मूळ संिहतेसह.
ISBN 978-93-83132-41-6 :

294.5432-भP सािहAय

=. 225.00


Q2222:7

काळे , कुमार के.

महानुभाव सांकेितक तळे गांवकर िलपी : पोथीसह िलeयंतर /
िलeय. िवनायक Dयंबक पाटील.- मुंबई : मराठी
संशोधन मंडळ, 2018.- 99 पृ. ; 14 x 22 स;. मी.

अथव"शीषा"चे िव\ानिन अंतरं ग.- 2 री सुधा. आ.अकोला : अलका कु मार काळे , सeट;. 2019.- 60 पृ. ;
22 स;. मी.
थम आ. : सeट;. 2018.
संदभ".
=. 100.00

मूळ संिहतेसह.
ISBN 978-81-939062-1-7 :

=. 100.00


Q2222:7



Q2:2

जोशी, रं गनाथशा ी
vी .वामी समथ" hदW.तोF.- पुणे : .व¦रं ग काशन,
एिल 2019.- 128 पृ., 16 पटिचFे : िचFे ; 22 स;.
मी.

=. 150.00

महानुभावांची अNरलेणी / सं. संपा. राज;` वाटाणे आिण
रे खा जगनाळे .- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस", फे wु. 2016.- viii, 316 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-83132-37-9 : =. 350.00


Q2222:7



Q2:2

294.5513-शैव पंथ

vीकाशीिवRेRरानंद सर.वती, महाराज
भगवान कि^कदgाFेय अभंग आिण िशiरfया अमृत
गौळणी.- िशiर (पुणे) : vीकाशीिवRेRरानंद
सर.वती महाराज _.ट, िडस;. 2020.- 152 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 100.00

परांजपे, कृ. भा.

=` : तणावमुP जीवनाचा महामंF.- 3 री आ.-नागपूर :
ऋचा काशन, फे wु. 2020.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : जुलै 2003.
=. 150.00


Q23:21x1



Q2:417

रानडे, शैलजा मधुकर

294.5436-योग

=`ाaयायाचे अंतरं ग.- नागपूर : याती काशन :
िवजय काशन [िवतरक], फे wु. 2018.- vi, 57 पृ. ;
22 स;. मी.
सं.कृ त संिहतेसह.
=. 40.00

294.5436(1)-भिPयोग
साधना क^पतi / संपा. रं गनाथ नाथराव जोशी.- पुणे :
रं गसाधना काशन, जुलै 2019.- 72 पृ., 2, पटिचFे ;
22 स;. मी.
=. 100.00


Q2:(R635)



Q23
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294.561-दादा भगवान (पटे ल, अंबालाल मूळजीभाई)

.वामी िववेकानंद यांची िशकागो येथील भाषणे आिण
बुSाचं जगावरील ऋण - अनागाEरक धम"पाल यांचे
िशकागो येथील भाषण / मराठीमaये अनु.- पुणे :
सुगावा काशन, एिल 2019.- 68 पृ. ; 22 स;. मी.
उपिवषय : 294.3 - बुS धम"
संदभ".
ISBN 978-93-84914-75-2 : =. 70.00

दादा भगवान, 1907-1988



∆2xM63

294.56-धम"गु= आिण संघटना
294.561-धम"गु= आिण Aयांचे काय"

दादांची \ान गोी / गुजरातीवiन वासुदेव दgाFय
वैIकृ त अनु. ; सं. संपा. बालाजी गणोरकर, सुनंदा
शा ी आिण एल. डी. पटेल.- 2 री आ.-सूरत :
होिलि.टक सायVस रीसच" स;टर, 2017.- 216 पृ., [2]
पटिचFे ; 24 स;. मी.
थम आ. : 1980.
'आवाणी -1' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-908626-9-1 : =. 250.00


Q2:332xN07

294.561-रामदास, समथ"

आपटे, \ा मधुकर
संतांची नवसमाज िनम"ती.- नागपूर : ऋचा काशन,
माच" 2019.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.
संत सािहAयावर 13 आिण \ानेRरीतील सूय"संदभा"वर

बोडस, आनंद जयराम

समथ" संदेश.- 4 थी आ.-मुंबई : नवचैतVय काशन,
एिल 2019.- 159 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : िडस;. 2004.
ISBN 978-81-924391-4-3 : =. 200.00

8 लेख.

=. 150.00




Q2:332

पाठक, भाकर पां.
िसS साधुपु=षांमधील आaयािAमक अनुबंध.- को^हापूर :
अिभनंदन काशन, 2019.- 240 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 390.00


Q2:332

Q2:332xK08

भट, रव]` सदािशव, 1939जय जय रघुवीर समथ".- 2 री आ.-पुणे : इं `ायणी
सािहAय, फे wु. 2019.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : ऑग.ट 2009.
ISBN 978-81-7418-272-1 : =. 80.00


Q2:332xK08

294.561-िनसग"दg, महाराज
मंतरलेला सAसंग / संक. जयvी गायतxडे.- मुंबई : झेन
पिQलके शVस, एिल 2019.- 195 पृ. ; 22 स;. मी.
िनसग"दg महाराजांfया अैत अशा िशकवणुकची
पव"णी.
ISBN 978-93-87242-50-0 : =. 250.00

रामदासी, मा=तीबुवा
समथाtचे िविवधांगी दश"न.- स§नगड : vीधर कु टी
_.ट, 2019.- 96 पृ. ; 18 स;. मी.
=. 100.00


Q2:332xK08



Q2:332

294.561-शंकर, महाराज

vी शंकर गीता : संिN सारांश : कथासार / संपा.
चंतामणी देशपांडे.- पुणे : शQदरq काशन, जुलै
2016.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 75.00

294.561-बीडकर, रामानंद

देशपांडे, चंतामणी
vी रामानंद बीडकर महाराज िवचार व िशकवण.- पुणे :
शQदरq काशन, जुलै 2016.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00



Q2:332



Q2:332

294.561-तुकडोजी, महाराज

294.561-साईबाबा
पोरे , सुरेश

च'हाण, गणेश नAथूजी, 1971अमृतिवचारमंथन.- नागपूर : सािहAय सार क; `, जाने.
2019.- 183 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-82824-91-6 : =. 225.00

hदलासा देई साई.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 156 पृ.
; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88009-42-3 : =. 255.00




Q2:332xN09

Q2:332

294.561-सुतार, नागोजी

जाधव, माधव राघोजी

राkसंत तुकडोजी यांचा ?ामिवचार 'गावागावासी
जागवा'.- पुणे : oेहवध"न काशन, जाने. 2019.128 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87628-27-4 : =. 130.00

आहीरे , सुभाष वामन

रह.य नागोजी सुताराचे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;.
2018.- 143 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88009-70-6 : =. 250.00


Q2:332xN09



Q2:332

धम
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294.59-धम" ोत
294.592-धम"?ंथ

294.5924-भगव¨ीता

कामत, काश माधव
शोध ईRराचा : अयासाAमक चंतन.- पुणे :
ियांजली काशन, िडस;. 2019.- 188 पृ. ; 22 स;.
मी.

संदभ".
=. 300.00


Q2:2

294.5921-वैhदक सािहAय

\ानेRर, 1275-1296
\ानेRरी वाचताना... : उgरखंड - अaयाय 10 ते 18 /
सोeया मराठी भाषेत अनु. आिण भाbय. पांडुरंग हरी
कु लकणY.- पुणे : दीघा"यु इं टरनॅशनल : vी .वामी
समथ" एजVसी [िवतरक], 2019.- 472 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
संदभ".
कागदी बां. : =. 450.00


R66,6xG90,1

कु लकणY, मंजूषा
वेदकालीन ीरqे.- पुणे : नीहारा काशन, नो'ह;.
2019.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ" : पृ. 5.
ISBN 978-93-5795-216-3 : =. 150.00


Q1:2

हरदास, बाळशा ी
वेदांतील राkदश"न.- नागपूर : लाखे काशन.
भाग 1 : पूवा"ध".- 3 री आ.- एिल 2019.- 368 पृ. ;
22 स;. मी.
थम आ. : 1955.
=. 480.00
भाग 2 : उgराध".- 2 री आ.- एिल 2019.- 318 पृ.
; 22 स;. मी.
थम आ. : 1957.
=. 400.00.

\ानेRरी वाचताना... : पूव"खंड - अaयाय 1 ते 9 /
सोeया मराठी भाषेत अनु. आिण भाbय. पांडुरंग हरी
कु लकणY.- पुणे : दीघा"यु इं टरनॅशनल : vी .वामी
समथ" एजVसी [िवतरक], 2019.- 256 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
कागदी बां. : =. 350.00


R66,6xG90,1

Eटळक, बाळ गंगाधर
- टीका



Q1:2

294.59212-ऋवेद

ितवारी, अ=ण
आधुिनक दृिकोनातून लोकमाVय Eटळक िलिखत
गीतारह.य / इं ?जीवiन सुदश"न आठवलेकृत अनु.- पुणे :
सकाळ काशन, एिल 2019.- 430 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
संदभ".
'A modern interpretation of Lokmanya

इं गळे , शरं` गोवंद
ऋवेदाचे आकलन थमच : वै\ािनकEरAया.- पुणे :
चेतक बुLस, िडस;. 2018.- 432 पृ. ; 22 स;. मी.
सं.कृ त संिहतेसह.
ISBN 978-93-88009-61-4 : =. 700.00

Tilak's Geeta Rahasya' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-87408-80-7 :

=. 500.00


R65,6:g



Q11:21

ऋवेदाचे वै\ािनक आकलन : अिRनीकु मार.- पुणे :
चेतक बुLस, 2019.- 252 पृ. ; 22 स;. मी.
सं.कृ त संिहतेसह.
ISBN 978-93-88009-60-7 : =. 440.00


Q11:21

ऋवेदाचे वै\ािनक आकलन : वायू व मiत.- पुणे :
चेतक बुLस, िडस;. 2018.- 228 पृ. ; 22 स;. मी.
सं.कृ त संिहतेसह.
ISBN 978-93-88009-59-1 : =. 390.00

Eटळक, बाळ गंगाधर, 1856-1920
सम? लोकमाVय Eटळक.- पुणे : Eटळक महाराk
िवIापीठ.
खंड 1 : vीम©गव¨ीतारह.य - wसूFांवरील Eटपण;.
- 2 री आ. - 2019.- िभ. पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
पुनमु"`ण. थम कािशत : पुणे : के सरी काशन,
1974.

=. 1000.00.


R65,6



Q11:21

ऋवेदीय अंAयेीसं.कार / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.को^हापूर : मीनल काशन, जुलै 2019.- 148 पृ. ;
18 स;. मी.
सं.कृ त संिहतेसह.
=. 150.00


Q11:21

भगव¨ीता
कम"-\ानयोग : गीता-\ानेRरी-अaयाय पाचवा /
भाbय. .वामी माधवानंद.- पुणे : .वiपयोग ितान,
िडस;. 2017.- viii, 276 पृ. ; 22 स;. मी.
मूळ गीता आिण \ानेRरीfया संिहतेसह.
=. 150.00


R65,6

सामािजक शाे
294.5924-भगवLीता- मशः
भगव¨ीता
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294.5925(1)-भागवतपुराण

एकनाथ, 1533-1599

सार .वiपी vी एकनाथी भागवत / भाbय. दgाFय
गीत गीता : vीम©व¨ीतेचा सुगम काWानुवाद /
अनु. नारायण भालचं` दातार.- 2 री आ.-पुणे :
.वiपयोग ितान, जाने. 2017.- xvi, 104 पृ. ;
24 स;. मी.
=. 125.00

नामदेव पाटील.- अमळनेर : क.तुरी काशन, जाने.
2018.- 351 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 400.00


Q2:22



R65,6

294.5926-धम"शा
294.5926(1)-मनु संिहता

vीमद् भगवत् गीतेतील तव\ान िवशद करmयात
\ानेRर माऊलीचे योगदान / छंदोबS अनु. आिण
भाbय. \ानेRर ; संक. दgाFय नामदेव पाटील.अमळनेर : क.तुरी काशन, माच" 2019.- 456 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 500.00

देशमुख, मोरे Rर महादेवराव, 1949मनु.मृतीवर नवा काश.- 2 री आ.-नागपूर :
िशवभारती काशन, नो'ह;. 2018.- 108 पृ. ; 22 स;.
मी.

थम आ. : ऑग.ट 2017.


R65,6

भगव¨ीता

संदभ".
=. 50.00


Q2:4x1,1

- टीका

294.6-शीख धम
294.68-शीख धम"

पªनायक, देवदg, 1970माझी गीता / अनु. अभय सदावत.- मुंबई : पॉeयुलर
काशन, 2019.- xiv, 322 पृ. : िचFे ; 19 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-7991-959-0 : =. 375.00

ोत

294.682-?ंथ सािहब
vी जपुजी सािहब : Wाया आिण अथ" / हंदी अनु. .वामी
िशवोम तीथ"जी महाराज ; अनु. अिनल शंकर गोसावी.

R65,6:g

मुंबई : महाराk राय सािहAय आिण सं.कृ ती मंडळ,
2019.- iv, 152

बरवे, vीश
Vयूटनांते वाट पुसतु / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, एिल 2019.- 159 पृ. ; 22 स;. मी.
िव\ानाने दाखिवले^या मागा"ने भौितकशा ातील
एका वै\ािनकाने घेतलेला गीता-\ानेRरीत ितपादन
के ले^या तव\ानाfया काही अंगांचा वेध.
ISBN 978-93-86628-70-1 : =. 200.00

पृ., [2] पटिचFे ; 22 स;. मी.

मूळ संिहता देवनागरी िलपीमaये.
कागदी बां. : =. 340.00


Q8441:2

297-इAलाम धम
अQदुल कादर मुकादम
इ.लाम : \ात आिण अ\ात.- मुंबई : अNर काशन,


R65,6:g

एिल 2019.- 216 पृ. ; 24 स;. मी.
संदभ".

महाजन, के. एन.

ISBN 978-81-940377-4-3 :

गीता दश"न : अaयाAम वचन.- अमळनेर : क.तुरी
काशन, जाने. 2020.- 76 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 130.00

=. 300.00


Q7

297.5-इ.लामी नैितकता आिण धाम"क जीवन, पSती,


R65,6:g

िचती
297.56-िविश दुगु"ण, स«गुण, नैितक मु¬े

294.5925-पुराणे

297.563-कौटुंिबक संबंध नीितशा

पुराणोP अंAयेीसं.कार / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.को^हापूर : मीनल काशन, जुलै 2019.- 112 पृ. ;
15 स;. मी.
सं.कृ त संिहतेसह.
=. 120.00

िहनाकौसर खान-पंजार
तीन तलाक िव=S पाच मिहला.- पुणे : साधना
काशन, मे 2018.- 80 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 70.00


Q2:2



Q7(R421)
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300-सामािजक शाे

302.23(1)-सामािजक माaयमे (सोशल मीिडया)
बोराटे , योगेश सोपान

सालोटकर, अशोक

सोशल मीिडया / संपा. सोनाली बोराटे.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, मे 2019.- 126 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-52-8 : =. 150.00

समाजशा ाचा पEरचय / सं. ले. अशोक सालोटकर
आिण रव]` िवखार.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस", ऑLटो. 2018.- vi, 98 पृ. ; 22 स;. मी.
गxडवाना िवIापीठ, गडिचरोलीfया बी. ए. थम वष"
सेमे.टर 1 कEरता.
संदभ".
ISBN 978-93-83132-79-9 : =. 150.00



Y:37(X3)

302.230954-भारत
कोहली-खांडेकर, विनता



Y

300.72-संशोधन, सांियकय पSती
राजकय-सामािजक संशोधन पSती / संपा. शुभदा
रावळ-ठाकरे .- धुळे : अथव" पिQलके शVस, जुलै 2017.235 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86196-74-3 : =. 350.00

'The Indian media business' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-515-0721-5 :

=. 350.00


Y:37(X3).44

303-सामािजक hया


Y:f

301-समाजशा आिण मानववंशशा
301.09-समाजशा ाचा इितहास
301.0954-भारत

मंडेलबाउम, डेि'हड जी. (Mandelbaum, David

मंदेर, हष"
कारवाँ-ए-मुहQबत अथा"त ेमाची वारी / सं. अनु.
.वातीजा मनोरमा आिण मोद मुजुमदार.- मुंबई :
लोकवा~य, नो'ह;. 2019.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-82906-59-9 : =. 50.00


Y

303.3-समVवय आिण िनयंFण

Goodman), 1911-1987

भारतातील समाज / इं ?जीवiन आरती देशपांडेकृत
अनु.- नवी hद^ली : सेज, 2019.- xiv, 453 पृ. ; 22
स;. मी.
संदभ".

303.37-सामािजक मानदंड

303.372-iढी आिण िवRास

'Society in India' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-532-8545-6 :

भारतीय माaयम Wवसाय / इं ?जीवiन उवला
बवकृत अनु.- 4 थी आ.-नवी hद^ली : सेज, 2016.xxxviii, 431 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

=. 645.00


Y.44

दाभोलकर, हमीद नर; `
िववेकाfया वाटेवर : उVमादी कालखंडातील ल®ाची
गो / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन,
माच" 2019.- xii, 178 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-57-2 : =. 225.00


Y:356(S:44)

302-पर.परांतील सामािजक hया, संबंध
302.(1)-सामािजक मानसशा

¯ तुमचा, उgर दाभोलकरांचे / मुलाखतकार िवनोद
िशरसाठ ; शQदांकन भायvी भागवत.- पुणे : साधना
काशन, ऑग.ट 2016.- 48 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 40.00

मुंदडा, िनशा hदलीप
सामािजक मानसशा = Social Psychology / सं.
ले. िनशा hदलीप मुंदडा आिण सतीश सूय.- धुळे :
अथव" पिQलके शVस, जाने. 2019.- 96 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-13-9 : =. 150.00



Y:356(S:44)

303.4-सामािजक पEरवत"न
303.40954-भारत



Y:(S)

302.2-संेषण
302.23-संेषण माaयम

च'हाण, रामचं` नारायण, 1913-1993
आधुिनक भारतातील बोधन / संपा. रमेश रा.
च'हाण ; जनाद"न वाघमारे यांfया .तावनेसह.- पुणे :
संपादक, एिल 2019.- xxxvi, 140 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 250.00


जोशी, vीपाद भालचं`
माaयमांचा अVवयाथ" : 'माaयम, पFकाEरता आिण
आपण' अंतभू"त.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, जाने.
2020.- 184 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-944866-6-4 : =. 325.00

Y:1:7.44



Y:37:(X3)

जागितककरणातील सां.कृ ितक संघष" / संपा. उgम कांबळे .पुणे : सुगावा काशन, ऑLटो. 2013.- 176 पृ. ; 24
स;. मी.
ISBN 978-93-80166-83-4 : =. 500.00


Y:1:7.44

सामािजक शाे
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303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी-

303.48-बदलाची कारणे
303.484-सामािजक सुधारणा चळवळी

मशः

बगाडे, उमेश

च'हाण, रामचं` नारायण, 1913-1993
सकलजनसंवाद / संपा. रमेश रा. च'हाण ; काश
पवार यांfया .तावनेसह.- पुणे : संपादक, एिल
2015.- xxiv, 312 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 350.00


आAमसVमानाकडे नेणाया ल®ाचे तवमंथन डॉ.
आंबेडकरांची जातीमीमांसा.- मुंबई : लोकवा~य,
िडस;. 2019.- 92 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-82906-67-4 : =. 50.00


Y:1:7

303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी

Y:1:7xM91

वाघमारे , जनाद"न

आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय पEरषद(6:2017:लंडन)
भारतरq डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण .वातंDयवीर
िवनायक सावरकर यांचे िविवध NेFांतील योगदान /
संपा. oेहल तावरे .- पुणे : oेहवध"न काशन, जून
2017.- 168 पृ. ; 22 स;. मी.
20 मराठी, 2 हंदी आिण 9 इं ?जी पेपर.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण जाितअंताचा लढा.-

पुणे : सुगावा काशन, जुलै 2017.- 40 पृ. ; 22 स;.
मी.

संदभ".
=. 35.00


Y:1:7xM91

उपिवषय - 303.484 - सावरकर, िवनायक दामोदर

संदभ".
ISBN 978-93-85709-29-6 :

=. 200.00


Y:1:7xM91

आंबेडकरी चळवळीचे द.तऐवज / संपा. िवलास वाघ.- पुणे :
सुगावा काशन, ऑLटो. 2020.- 186 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84914-87-5 कागदी बां. :

=. 250.00


Y:1:7xM91

संह, vीभगवान
गांधी आिण आंबेडकर / हंदीवiन शीला
बरडे-रणसुभेकृत अनु. - पहा 303.484 - गांधी,
मोहनदास करमचंद.

िसरसट, काश
दिलत चळवळ : आकलनाfया hदशेने.- पुणे : हEरती
पिQलके शVस, 2016.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-926483-4-7 : =. 100.00


कांबळे , अ=ण कृ bणाजी, 1953धमाtतराची भीमगज"ना.- 4 थी आ.-पुणे : सुगावा
काशन, फे wु. 2020.- 124 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : नो'ह;. 1996.
संदभ".
ISBN 978-93-84914-86-8 : =. 90.00

Y:1:7xM91

303.484-गांधी, मोहनदास करमचंद



Y:1:7xM91

कांबळे , नामदेव चं`भान
महाAमा गांधी आिण डॉ. आंबेडकर : संघष" आिण
समVवय / संपा. आनंद हडYकर.- पुणे : राजहंस काशन,
िडस;. 2019.- 320 पृ. ; 22 स;. मी.
उपिवषय : 303.484 - आंबेडकर, भीमराव रामजी

कांबळे , नामदेव चं`भान
महाAमा गांधी आिण डॉ. आंबेडकर : संघष" आिण
समVवय / संपा. आनंद हडYकर . पहा 303.484 -

संदभ".
ISBN 978-93-86628-93-0 :

=. 400.00


zG(Y)

गांधी, मोहनदास करमचंद.

संह, vीभगवान
गांधी आिण आंबेडकर / हंदीवiन शीला
बरडे-रणसुभेकृत अनु.- पुणे : सनय काशन, जाने.
2019.- xv, 105 पृ. ; 22 स;. मी.

खरात, शंकरराव, 1921-2001
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामािजक िवचार.- 3

री आ.-पुणे : इं `ायणी सािहAय, माच" 2019.- 168 पृ.
; 22 स;. मी.
थम आ. : जाने. 2009
संदभ".
ISBN 978-81-7418-267-5 : =. 160.00

उपिवषय : 303.484 - आंबेडकर, भीमराव रामजी

संदभ".
ISBN 978-93-84600-25-9 :



=. 100.00


zG(Y)

Y:1:7xM91

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धमाtतर.- 4 थी आ.-पुणे :
इं `ायणी सािहAय, नो'ह;. 2018.- x, 317 पृ. ; 22 स;.

च'हाण, रामचं` नारायण, 1913-1993
िवचारशलाका : रा. ना. च'हाण यांचे बोधनाAमक
िनवडक िनबंध / संपा. रमेश रा. च'हाण.- पुणे :
संपादक, एिल 2020.- xxvi, 166 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 250.00

मी.

पुनमु"`ण. थम आ. : मे 1990.
संदभ".
ISBN 978-81-7418-265-4 :

303.484-च'हाण, रामचं` नारायण

=. 250.00


Y:1:7xM91



Y:1:7xN13
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303.484-Eटळक, बाळ गंगाधर

303.6-सामािजक संघष"

Eटळक, दीपक जयंत
लोकमाVय Eटळक आिण सार माaयमे / सदानंद मोरे
यांfया .तावनेसह.- पुणे : Eटळक महाराk िवIापीठ,
[20--?].- 263 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-939791-2-9 : =. 250.00

303.61-सामािजक असहकार

303.61(1)-अहंसा



Y:1:7xM56

303.484-ठाकरे , केशव सीताराम

'Legacy of love : my education in the path

शंदे, नवनाथ एकनाथराव
बोधनकार ठाकरे : काय" आिण कतृ"Aव.- सातारा :
लोकायत काशन, जून 2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-89089-01-1 : =. 70.00

of nonviolence' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86273-50-5 :



304-सामािजक वत"नास कारणीभूत घटक
304.2-मानव क; h`त पया"वरणशा


मुनोत, ममता सुिनल

मानवी भूगोल : मु¬ेिनहाय संदभ".- पुणे : चेतक बुLस,
2020.- 248 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-50-8 : =. 300.00

303.484-फु ले, योितबा गोवंद
फु ले, योितबा गोवंद, 1827-1890
साव"जिनक सAय धम" / संपा. िवRनाथ शंदे.- पुणे :
सायन पिQलके शVस, सeट;. 2018.- 239 पृ. ; 22 स;.



U47

304.6-लोकसंया

मी.

संदभ".
=. 250.00


Y:1:7xM27

महाAमा फु ले यांचे वैचाEरक चEरF / संपा. सदानंद मोरे .पुणे : सकाळ काशन, जुलै 2019.- 96 पृ. ; 22 स;.

कु लकणY, अिवनाश
लोकसंयाशा .- पुणे : डायमंड पिQलके शVस, जुलै
2019.- xii, 156 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86401-70-0 : =. 250.00


Y:5

मी.
ISBN 978-93-87408-89-0 :

=. 125.00
Y:(W87)

Y:1:7xM85

ISBN 978-93-86651-17-4 :

गांधी, अ=ण, 1934वारसा ेमाचा : अहंसेfया मागा"वरील मा±या
िशNणाची .मरणकथा / इं ?जीवiन सोनाली
नवांगुळकृ त अनु.- पुणे : साधना काशन, जाने. 2019.120 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 125.00


Y:1:7xM27

शंदे, रमेश
भारतीय ीवादाचे णेते जोतीराव गोवंदराव फु ले.पुणे : सायन पिQलके शVस, ऑग.ट 2018.- 87 पृ. ;
22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86651-15-0 : =. 110.00

लोकसंया भूगोल = Population Geography / ले.
अिनल अशोक लांडगे... [आिण इतर.].- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, जुलै 2020.- 152 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-90288-13-7 : =. 225.00


Y:5

305-सामािजक संरचना

305.(1)-आरNण


Y:1:7xM27

303.484-सावरकर, िवनायक दामोदर

आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय पEरषद(6:2017:लंडन)
भारतरq डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण .वातंDयवीर
िवनायक सावरकर यांचे िविवध NेFांतील योगदान /
संपा. oेहल तावरे . पहा - 303.484 - आंबेडकर,

भणगे, रवं` पांडुरंग
आरNणाची वाटचाल आिण ओबीसी आरNण.- पुणे :
डायमंड पिQलके शVस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जुलै 2016.- iv, 204 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-8483-673-8 : =. 250.00


Y

305.2-वयोगट

भीमराव रामजी.

305.23-त=ण, 20 वषाtपयtत

303.4840954-भारत

305.231-बाल िवकास

303.484095479-महाराk

चाळक, कामराज

मराठा ांती मोचा" : एक अVवयाथ" / संपा. संपत देसाई.सातारा : लोकायत काशन, जाने. 2018.- 248 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84091-79-8 : =. 250.00

मा±या मुलानं िशवाजी 'हावं...- सातारा : लोकायत
काशन, जून 2019.- 48 पृ. : वंशा. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84091-97-2 : =. 50.00


Y:1:7.4435



Y11
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305.42-ियांचा सामािजक दजा आिण भूिमका- मशः

305.235-युवा वग" (बारा ते वीस वषाtपयtत)
बेनिwज, डेि'हड (Bainbridge, David), 1968टीनएजस" : अ नॅचरल िह._ी / इं ?जीवiन अ.मी
अfयुतेकृत अनु.- पुणे : मेहता, फे wु. 2019.- xviii,
250 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

कांबळे , आशालता, 1958-

ि यांfया उ|तीसाठी...- पुणे : सुगावा काशन, िडस;.
2020.- 163 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84914-91-2 : =. 200.00

'Teenagers : a natural history' चा अनुवाद.
ISBN 9789353171957 :

19

=. 350.00



Y15



Y12

गोखले, िनम"ला
ी मुP चळवळ : एक आ'हान.- मुंबई : नवचैतVय
काशन, ऑग.ट 2019.- 46 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-927235-0-1 : =. 70.00

305.26-वृS, 65 वयानंतरचे
कु लकणY, vीिनवास
समृS वृSAव : एक कला : सुखकर वृSापकाळासाठी
सुयोय िनयोजन / इं ?जीवiन शुभदा कामथेकृत अनु.मुंबई : इं डस सोस" बुLस, एिल 2016.- xvi, 292 पृ.
; 22 स;. मी.
संदभ".



Y15

'The art of aging' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-88569-89-2 :

=. 300.00


Y13

देशमुख, ि.मता रावसाहेब
ी ितमेचे अि.तAव व वा.तव.- पुणे : अथव"
पिQलके शVस, माच" 2020.- 228 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-94543-34-3 : =. 375.00


Y15

शंदे, hदलीप रामदास, 1980िचखलाचे पाय.- पुणे : साधना काशन, माच" 2018.100 पृ. ; 22 स;. मी.
वृSाvमात भेटले^या तेरा WP¤ची अनुभविचFे.
ISBN 978-93-86273-28-4 : =. 100.00


Y13

धxगडे, अिRनी, 1947अध आकाश.- पुणे : hदलीपराज काशन, िडस;. 2018.188 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84171-74-2 : =. 260.00

305.3-पु=ष आिण ि या



Y15

305.30954-भारत

ी-पु=ष सूP / सं. संपा. िशवाजी नीळकं ठ नागरे आिण
अिनता vीकांत ितडके .- धुळे : अथव" पिQलके शVस,
2017.- 143 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86196-63-7 : =. 250.00


Y15-16.44

िबरादार, शांत बी.
देवांना कVया का न'हAया ?.- सातारा : लोकायत
काशन, सeट;. 2019.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 60.00


Y15

305.4- ी वग"
रमाबाई, पंिडता, 1858-1922

आठलेकर, मंगला

महापु=षांfया नजरे तून ी.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस
काशन, जुलै 2018.- xlviii, 268 पृ. ; 22 स;. मी.
थम कािशत : पुणे : मेनका काशन, ऑग.ट 2009.
संदभ".
ISBN 978-93-86628-42-8 : =. 375.00

ी-धम"नीित.- नवीन आ.-पुणे : 'हाईट लाईट
पिQलके शVस, नो'ह;. 2017.- 154 पृ. ; 22 स;. मी.
थम कािशत : जून 1882.
ISBN 978-81-928744-6-3 : =. 260.00




Y15

Y15

305.42-ि यांचा सामािजक दजा" आिण भूिमका
आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय पEरषद(8:2016:पुणे)
देश आिण िवदेशातील िविवध NेFांतील मिहला
सबलीकरणाचे .वiप : पेपस" / संपा. oेहल तावरे .- पुणे :
oेहवध"न काशन, जाने. 2019.- 236 पृ. ; 22 स;. मी.
38 मराठी आिण 8 हंदी पेपर.
संदभ".
ISBN 978-93-87628-39-7 : =. 250.00


Y15

305.48-िविश गटातील ि या
305.4896-ि यांचा सामािजक, आथ"क, सां.कृ ितक दजा"
डवरे , खुशाल अमृत

देवदासी : एक चंतन, मनन आिण अयास.- पुणे :
चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.- 544 पृ. : िचFे ; 22 स;.
मी.

संदभ".
=. 875.00


Y15:42.44

सामािजक शाे

20

305.489654-िवधवा ि या

305.5688-दिलत

तो असताना तो नसताना / मुलाखतकार वसंत क|ािबरन
; इं ?जीवiन सुजाता देशमुखकृ त अनु.- पुणे : मेनका
काशन, एिल 2018.- 390 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
अचानक आले^या वैधWाला सामोरे जाणाया आिण
राखेतून अवकाशात झेप घेणाया hफिनLस
प²यामाणे िनवडक ि यांनी के लेला आयुbयाचा
वास.

305.56880954-भारत

305.5688095479-महाराk
थोरात, सुखदेव

महाराkातील अ.पृयता, जातीय भेदभाव आिण
दिलतांवरील अAयाचार : Wाी, कारणे आिण उपाय.पुणे : सुगावा काशन, जाने. 2018.- 197 पृ. ; 22 स;.
मी.

'A grief to bury : memories of love, work &
loss' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-85735-67-7 :

ISBN 978-93-84914-48-6 :

=. 499.00

=. 200.00


Y5927.4435



Y15:431

305.5-सामािजक वग"

305.6-सामािजक - धाम"क समूह
305.697-मुसलमान

305.50954-भारत
305.6970954-भारत

305.5095479-महाराk
थोरात, सुखदेव

महाराkातील िवषमता आिण गरीबी सांपिgक
असमानता व जातीय भेदभावाचा भाव / सं. ले.
सुखदेव थोरात आिण िनतीन तागडे.- पुणे : सुगावा

काशन, ऑग.ट 2018.- 130 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84914-63-9 : =. 130.00


Y592.4435

िसVहा, अच"ना
दिलत मु.लीम : दुहरे ी बिहbकृ ती : भारतातील
िनवडक रायांतील दिलत मुि.लमांचा अयास / सं. ले.
अच"ना िसVहा आिण मुतार आलम ; इं ?जीवiन
मीना शेटे-संभूकृत अनु.- पुणे : सुगावा काशन,
ऑग.ट 2018.- 184 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
'Dalit Muslims : double exclusion : a study
on Dalit Muslims in selected states of India'

राजे, िवलास, 1952-

माणसं मराठी मुलखातली.- पुणे : संवेदना काशन,
माच" 2018.- 144 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 220.00

चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84914-54-7 :

=. 180.00


Y73(Q7).44



Y592.4435

305.8-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय

आhदवासी समाज : ¯ आिण आ'हाने / सं. संपा. जयvी
महाजन आिण सागर बडगे.- जळगाव : अथव"
पिQलके शVस, फे wु. 2017.- 468 पृ. ; 21 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86196-43-9 : =. 700.00

305.512-.तरीकरण तवे
305.5122-जाती था
305.51220954-भारत

ढोबळे , िवbणू ल²मणराव
जाती िनमू"लन : राkीय गरज.- पुणे : सुगावा काशन,
एिल 2018.- 43 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84914-62-2 : =. 40.00



Y72.44

इं गोले, महादेव बाबुराव, 1959-



Y592.44

305.56-किन वग"
305.5633-शेतकरी
305.56330954-भारत
जाधव, सुधाकर

शेतकरी .वातंDयाची रणनीती.- को^हापूर : तेजस
काशन, जाने. 2019.- 136 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 150.00

मोटावरलं पोट : चम"कार (डोहोर) समाजाची
आAमकथा.- पुणे : ियांका शांत पटवध"न, ऑग.ट
2019.- 136 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 68.00


Y72.44

कदम, सोमनाथ दgाFय, 1978

Y31(J).44

आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज.- मुंबई :

लोकवा~य, नो'ह;. 2019.- 192 पृ. : िचFे ; 22 स;.

सलाउ¬ीन अgार
शेतकरी पुन=§ीवनाfया hदशेने...- पुणे : चेतक बुLस,
िडस;. 2017.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-933792-7-1 : =. 100.00

मी.

संदभ".
ISBN 978-93-82906-58-2 :



Y31(J).44

=. 300.00


Y72.44

सामािजक शाे
305.8-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय-

मशः
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306-सं.कृ ती आिण सं.था
306.2-राजनैितक सं.था

कसाब, मारोती

मातंग : इितहास आिण सं.कृ ती.- बुलढाणा : बीज
काशन गृह, ऑग.ट 2020.- 64 पृ. ; 23 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-947262-3-4 : =. 200.00

कांबळे , बी. सी.

ऐLयच का ?.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा काशन, एिल
2018.- 40 पृ. ; 22 स;. मी.


Y72.44

थम आ. : 1999.
=. 30.00

च'हाण, लालासाहेब वसंत



Y:(W)

शोकांितका गोसावी जमातीची = The tragedy of

को^हापूर : िनिखल काशन, जाने.
2019.- 136 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 230.00

306.2(1)-राजकय समाजशा

Gosavi tribe.-

तोडमल, अिनता



Y72.44

राजकय समाजशा .- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.232 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.

चौथाईवाले, सुरेश

मातंग चळवळ]चा इितहास.- औरं गाबाद : ल}जी
काशन, ऑग.ट 2016.- 167 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 170.00

=. 300.00


Y:(W)



Y72.44

भांडेकर, िशवमूतY
युगिश^पी : मागोवा वडार जमातीचा.- 2 री सुधा. आ.मुंबई : लोकवा~य, जाने. 2019.- 232 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
थम आ. : जाने. 2017.
संदभ".
ISBN 978-93-82906-40-7 : =. 300.00

306.3-आथ"क सं.था
306.362-गुलामिगरी

वाघमारे , जनाद"न
गुलामी : एक दृिNेप.- पुणे : सुगावा काशन, फे wु.
2018.- 156 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84914-56-1 :

=. 150.00


Y:451262



Y72.44

मांडे, भाकर भानुदास, 1933गावगााबाहेर.- औरं गाबाद : गोदावरी काशन,
जाने. 2017.- xx, 415 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 450.00

306.7-ल³िगक संबंध
306.74-वेया Wवसाय
306.742-मिहला वेयावृgी
चतुवदी, सलील



Y72.44

QयुEटफु ल िवमेन : अंधःकारापासून आAमसVमानाकडे
घडले^या जीवनवासाfया सAयकथा / इं ?जीवiन

मुPाबाई
मांगमहाराfया दुःखािवषयी िनबंध आिण
िनबंधावरचा असं?िहत पFWवहार / सं. संपा. दीप
कण"क आिण चं`कांत भxजाळ.- मुंबई : मराठी
संशोधन मंडळ, एिल 2018.- 28 पृ. ; 22 स;. मी.
महाAमा जोतीराव फु ले यांची िवIाथ"नी असणाया
मुPाबाईचा िनबंध.
संदभ".
ISBN 978-81-934711-2-8 : =. 50.00

नमन hदनेश सावंत-धाव.करकृ त अनु.- मुंबई :
लोकवा~य, [20--?].- 120 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
'Beautiful women journeys from despair to
dignity' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82906-52-0 :

=. 150.00


Y15:44

306.8-िववाह आिण कु टुंबसं.था


Y72.44

306.87-पाEरवाEरक संबंध
306.874-पालक-बालक संबंध

राजे, िवलास, 1952-

जापती कुं भार.- पुणे : संवेदना काशन, माच" 2018.110 पृ. : िचFे ; 21 स;. मी.
कुं भार या समाजाब¬लची पौरािणक, ऐितहािसक

इनामदार, मेधा

आपली मुले आिण आपण.- पुणे : चेतक बुLस, एिल
2019.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.

मािहती.

=. 140.00

=. 160.00


Y72.44



Y22

सामािजक शाे
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307-समुदाय

320.4-शासन रचना व काय

307.1-िनयोजन आिण िवकास

320.454-भारत

307.116-शहरी समुदाय

राठी, शुभांगी hदनेश

307.116094672-बासलोना

भारतीय शासन = Indian government.- धुळे :

ि'हवस, अंतोनी (Vives, Antoni)
तुही बी घडा ना : बासलोनाला एक सवgम शहर
बनिवmयाचा aयास घेतले^या राजकारmयाचे
अनुभवकथन / इं ?जीवiन सुलNणा महाजन आिण
क=णा गोखलेकृत अनु.- पुणे : राजहंस काशन, फे wु.
2019.- 266 पृ., [8] पटिचFे : िचFे ; 24 स;. मी.

अथव" पिQलके शVस.
भाग 2 : जाने. 2019.-174 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-12-2 : =. 225.00.


W.44

320.5-राजकय तवणाली

'Smart city Barcelona : the Catalan quest to
improve future urban living ' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86628-54-1 :

=. 400.00


Y:(NB,5).541

307.12-िनयोजन
307.1216-शहरे
307.12160954-भारत

पाटील, मह;` िव´ल
आधुिनक राजकय िवचारणाली.- पुणे : डायमंड
पिQलके शVस, जुलै 2019.- x, 378 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86401-69-4 : =. 500.00


W

मोहंती, स| के .
शहरे आिण साव"जिनक धोरण : भारतीय शहरी
ाधाVयम / इं ?जीवiन मंजूषा मुसमाडेकृत अनु.नवी hद^ली : सेज, 2018.- xii, 331 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

लहाडे, नंदा संजय

पामाAय राजकय िवचारवंत.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-32-4 : =. 190.00

'Cities and public policy : an urban agenda
for India' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-528-0959-2 :



W

=. 525.00


Y35:1:75.44

320-राजनीितशा

320.5(1)-मॅLयॅि'हली, िनकोलो
मॅLयॅि'हली, िनकोलो (Machiavelli, Niccolo),
1469-1527

जाधव, ल²मण
रायशा .- 2 री आ.-पुणे : चेतक बुLस, 2019.639 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
थम आ. : माच" 2017.
ISBN 978-93-92211-96-6 : =. 575.00

राजा / अनु. बा. मो. कािनटकर ; शं. द. जावडेकर

यांfया .तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : Eटळक महाराk
िवIापीठ, 2016.- iv, 112 पृ., xi ; 22 स;. मी.
पुनमु"`ण. थम आ. : 1962.
=. 250.00




W:a

W

320.5076-पुनरावलोकन आिण आवृgी
320.5076(1)-¯ोgरे

Eटळक, बाळ गंगाधर, 1856-1920
सम? लोकमाVय Eटळक.- पुणे : Eटळक महाराk
िवIापीठ.
खंड 3 : राजकय लेखसं?ह.- 2 री आ. - 2019.- xx,
901 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
पुनमु"`ण. थम कािशत : पुणे : के सरी काशन,

पािमाAय आिण भारतीय िवचारवंतांfया संक^पना / ले.
ितभा टावरी... [आिण इतर.].- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, मे 2020.- 92 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-94543-38-1 : =. 175.00

1974.



W:a

=. 1000.00.


W

320.50954-भारत
लहाडे, नंदा संजय

लहाडे, नंदा संजय

भारतीय राजकय िवचारवंत.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-47-8 : =. 175.00

मूलभूत राजकय संक^पना.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.208 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-66-9 : =. 250.00


W



W.44

सामािजक शाे
320.54-राkवाद
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324-राजकय काय"पSती, hया
324.2-राजकय पN

320.54-Eटळक, बाळ गंगाधर

324.254-भारत
पाटील-बेलगावकर, सुरेश गोपाळराव

324.254(1)-भारतीय कयुिन.ट पाटY

लोकमाVय Eटळकांची राkीय एकाAमता.- पुणे : Eटळक

िबडवई, फु ^ल, 1949-2015
भारतातील डाWा चळवळ]चा मागोवा : इितहास,
आ'हानं आिण नवसंजीवनीfया शLयता / इं ?जीवiन
िमलंद चंपानेरकरकृ त अनु. ; संपा. सुहास परांजपे.पुणे : रोहन काशन, ऑग.ट 2018.- 512 पृ. ; 22 स;.

महाराk िवIापीठ, ऑग.ट 2010.- 437 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
संदभ".
=. 400.00


W94.44

मी.

संदभ".

320.55-धमा"धाEरत राजनैितक तवणाली

'The phoenix moment : challenges

320.550954-भारत

confronting the Indian left' चा अनुवाद.

िजयाउ.सलाम

ISBN 978-93-86493-90-8 कागदी बां. :

=. 595.00

भगवे aवज आिण गोल टोeया : हंदAु व, मु.लीम



अि.मता आिण भारत नावाची क^पना / इं ?जीवiन

V44,4A

Rेता देशमुखकृ त अनु.- नवी hद^ली : सेज, 2019.xxiv, 210

324.6-िनवडणूक

पृ. ; 22 स;. मी.

324.60954-भारत

भारतीय युवा आिण िनवडणुकय राजकारण : एक
उदयोVमुख सहभाग / संपा. संजय कु मार ; अनु.
vीरं जन आवटे.- नवी hद^ली : सेज, 2019.- xxxii,
170 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

संदभ".
'Of saffron flags and skullcaps : Hindutva,
Muslim identity and the idea of India' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-532-8593-7 :

=. 545.00


W:(Q).44

320.9-राजकय पEरि.थती

'Indian youth and electoral politics : an
emerging engagement' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-532-8234-9 :

=. 395.00


V44:91

320.954-भारत

324.65-मतदानाची hया

बसु, संजॉय

शुLल, आलोक
ई'हीएम : इलेL_ॉिनक मतदान यंFे - एक सAयकथा /
इं ?जीवiन मृणाल धxगडेकृत अनु.- पुणे : hदलीपराज
काशन, एिल 2019.- 224 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

वचन-िव.मृती : मािहती अिधकारातून उघडकस
आलेले अका^पिनक सAय / सं. ले. संजॉय बसु, नीरज
कु मार आिण शिश शेखर ; हंदीवiन दgाFय
मोिहतेकृत अनु.- पुणे : सनय काशन, एिल 2019.159 पृ. ; 24 स;. मी.

'Electronic voting machines : the true story'

'वादा-फरामोशी : facts not fiction, based on

चा अनुवाद.

RTI' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-84600-36-5 :

ISBN 978-93-52011-19-3 :

=. 250.00

=. 320.00


V44:91



W.44

327-आंतरराkीय संबंध
327.54-भारत

लहाडे, नंदा संजय

भारत : शेजारील राkे आिण परराk धोरण / संपा. एस.
एम. वाघ.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, जाने. 2017.280 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86196-33-0 : =. 450.00

भारतीय राजकय hया.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.416 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
=. 500.00


W.44



V44:19

सामािजक शाे
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327.54-भारत-

मशः

लेकुरवाळे , जय;` hदनकर
पंतधान मोद]fया िवदेश भेटी : भारताचे परराk
संबंध.- 2 री आ.-धुळे : अथव" पिQलके शVस, फे wु. 2019.150 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-29-0 : =. 200.00


V44:19

330-अथशा

भोसले, पांडुरं ग

अथ"Wव.था व िनयोजन.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.224 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-929711-8-6 : =. 200.00


X(m)

330.1-आथ"क तवे
330.12-आथ"क णाली
330.122-भांडवलशाही

घुले, प^लवी
व.तुिन अथ"शा .- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 256
पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-27-0 : =. 230.00

चांदोरकर, संजीव

जागितक भांडवलशाहीतील घडामोडी : अVवयाथ" (2).मुंबई : लोकवा~य, मे 2019.- 120 पृ. ; 15 स;. मी.
ISBN 978-93-82906-47-6 : =. 100.00


X:326



X

भोसले, पांडुरं ग

अथ"शा .- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 392 पृ. ; 22
स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-928731-4-5 : =. 390.00


X

330.126-िमिvत अथ"शा
330.126(1)-सेन, अमAय"
जाधव, अजु"न बळीरामजी
अमAय" सेन : अथ"शा ाचा मानवी चेहरा.- सातारा :
लोकायत काशन, नो'ह;. 2019.- 111 पृ., [1]
पटिचF ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-89089-07-3 : =. 120.00


X:a

'हीलन, चा^स" (Wheelan, Charles)
.वाथा"तून सवा"था"कडे / इं ?जीवiन अजय
wनाळकरकृ त अनु. ; संपा. क=णा गोखले.- पुणे :
राजहंस काशन, माच" 2019.- 390 पृ. ; 22 स;. मी.

330.9-आथ"क पEरि.थती
माळी, िनतीनकुमार दादासाहेब

'The naked economics' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86628-58-9 :

330.076-पुनरावलोकन आिण आवृgी
330.076(1)-¯ोgरे

=. 450.00


X

औIोिगक भूगोल / सं. ले. िनतीनकु मार दादासाहेब
माळी आिण िवजय रा. बािव.कर.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, 2017.- 97 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86196-79-8 : =. 200.00


330.01-िसSांत

X

330.01-आंबेडकर, भीमराव रामजी

330.95-आिशया
330.954-भारत

कटारे , मोतीराम

आंबेडकरी अथ"शा : बुS : ितसरा पया"य.- पुणे :
सुगावा काशन, एिल 2018.- 176 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84914-59-2 : =. 170.00


ढमढेरे, एस. 'ही.
भारतीय आथ"क पया"वरण.- पुणे : डायमंड
पिQलके शVस, जुलै 2019.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86401-75-5 : =. 125.00


X:a

330.01-Eटळक, बाळ गंगाधर

X.44

भारतीय अथ"Wव.थेची संमणाव.था : सी. टी. कु Eरयन
यांfया सVमानाथ" िनबंध / सं. संपा. एस. जनकराजन,
एल. व;कटाचलम आिण आर. मEरय सलेथ ;
इं ?जीवiन पुण"मा कुं डेटकरकृ त अनु.- नवी hद^ली :
सेज, 2019.- xx, 351 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

Eटळक, रोिहत दीपक, 1979लोकमाVय बाळ गंगाधर Eटळक यांचे राkीय अथ"शा
: 1880-1920 / सदानंद मोरे यांfया .तावनेसह.पुणे : Eटळक महाराk िवIापीठ, ऑग.ट 2014.- xiv,
302 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 200.00

'Indian economy in transition : essays in
honour of C.T. Kurien' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-532-8204-2 :



X:a

=. 550.00


X.44

सामािजक शाे
330.954-भारत-
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338.4-दुµयम उIोग
338.47-उAपादक व.तु आिण सेवा
338.4791-पय"टन उIोग

संह, रमेश
भारतीय अथ"Wव.था / मराठीमaये अनु.- 11 वी आ.चे|ई : मैL?ा हील एडु केशन, 2020.- िभ| पृ. ; 24
स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-5316-639-7 : कं मत नाही

पय"टन उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश शंदे.- पुणे :
चेतक बुLस, िडस;. 2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 125.00


X8(U8)



X.44

भारतीय अथ"Wव.था / मराठीमaये अनु.- 10 वी आ.चे|ई : मैL?ा हील एडु केशन, 2019.- िभ| पृ. ; 24
स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-5316-142-2 : कं मत नाही

338.5-उAपादन अथ"शा
338.5(1)-सू²म अथ"शा
पाटील, सुरेश दगडू

सू²म अथ"शा ाची मूलतवे = Principles of
micro-economics II / सं. ले. सुरेश दगडू पाटील



X.44

332-िवgीय अथ"शा

आिण ललीत िनवृgी तायडे.- धुळे : अथव" पिQलके शVस.
भाग 2 : जाने. 2019.- 152 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-25-2 : =. 195.00.


X8(A):2

332.6-गुंतवणूक

338.7-Wापार संघटना
338.76-िविश उIोग आिण उIोग समूहांfया संघटना

परांजपे, अरवंद शंकर
मंF गुंतवणुकचा : माग" आथ"क सुबgेचा.- पुणे :
राजहंस काशन, फे wु. 2020.- 210 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
ISBN 978-81-943051-1-8 : =. 280.00

338.764186-िमठाई



X65

338-उAपादन

िमठाई िनम"ती उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.- 96 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.
=. 125.00


X8:(M31)

338.00954-भारत

338.9-आथ"क िनयोजन

338.0095479-महाराk

338.954-भारत

बेत, िवलास

भोसले, पांडुरं ग

पडझडीfया नxदी : सोलापूरचे उIमजगत
1993-2004.- सोलापूर : पEरवत"न अकादमी काशन,
[20--?].- x, 201 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-926776-7-5 : =. 240.00


अथ"Wव.था आिण िवकास.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.448 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-928731-3-8 : =. 550.00


X8(A).4435

338.1-कृिष

X:75.44

340-कायदा

रायसेवा मुय परीNा... संबंिधत कायदे : सामाVय
अaययन पेपर 2 / संक. संदीप राजकमल पाटील.- पुणे :
चेतक बुLस, 2020.- 244 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-79-9 : =. 300.00

भोसले, पांडुरं ग

िवकासाचे अथ"शा आिण कृ षी.- पुणे : चेतक बुLस,
2020.- 426 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-928731-8-3 : =. 530.00



Z



X8(J)

342-रायघटनाAमक कायदा
342.54-भारत

338.10954-भारत

338.1095479-महाराk

कांबळे , बाळ

वाघमारे , परे श

महाराkातील कृ िषिवकास, ?ामीण शासन व
?ामिवकास.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 168 पृ. ;
22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-920413-0-8 : =. 200.00


X8(J).4435

भारतीय रायघटनेची ओळख / सं. ले. बाळ कांबळे
आिण दीप जगताप.- पुणे : डायमंड पिQलके शVस,
जुलै 2019.- viii, 80 पृ. ; 22 स;. मी.
सािवFीबाई फु ले पुणे िवIापीठाfया थम वष" कला
शाखेfया सुधाEरत अयासमानुसार.
संदभ".
ISBN 978-93-86401-71-7 : =. 90.00


Z44
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342.54-भारत-

मशः

343-िविवध साव"जिनक कायदे

जाधव, ल²मण
भारतीय रायघटना आिण भारतीय राजकारण.- पुणे :
चेतक बुLस, 2020.- 552 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-92211-42-3 : =. 660.00

343.54-भारत

343.5409-साव"जिनक सुिवधा िनयंFण
343.54099-संेषण
343.540998-ेस कायदा


Z44

पाटील, संदीप राजकमल

ियोळकर, अ. का.
भारतीय ?ंथसंरNण कायदा 1867 आिण Aयाचा
शतकोgर सुवण"महोAसव 2017 / संपा. दीप कण"क.2 री आ.-मुंबई : मराठी संशोधन मंडळ, जून 2018.-

व.तुिन भारतीय रायघटना : .पीकरणासह.- पुणे :
चेतक बुLस, 2019.- 300 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-26-3 : =. 275.00

31 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1968.
संदभ".


ISBN 978-81-934711-3-5 :

Z44

वाघमारे , जनाद"न

=. 50.00


Z44(M16)

346-वैयिPक कायदा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : संवैधािनक िवचार आिण

346.54-भारत

धम"चंतन.- पुणे : सुगावा काशन, एिल 2018.- 47
पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 40.00

346.54013-WPची Nमता आिण ि.थती
346.540134-ि या



Z44

342.54085-वैयिPक अिधकार आिण उपम

शंFे, िव. पु.
मिहलांिवषयीचे कायदे / संपा. आनंद हडYकर.- पुणे :
राजहंस काशन, जाने. 2019.- 240 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-52-7 : =. 300.00


342.54085(1)-मानव अिधकार

Z44,115

347-hदवाणी काय"पSती आिण Vयायालये

देशपांडे, एस. एस.

मानवी ह¶.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 362 पृ. ; 22
स;. मी.
ISBN 978-81-929711-2-4 : =. 425.00

347.54-भारत



Z44:(V:5)

342.546-जमू आिण कामीर
342.546029-घटनाAमक इितहास
गोडबोले, माधव, 1936-

कलम 370 : आ?ह आिण दुरा?ह / संपा. आनंद हडYकर.पुणे : राजहंस काशन, सeट;. 2019.- 150 पृ. ; 22 स;.

शौरी, अ=ण, 1941अिनताला जामीन िमळतो : आप^या Vयायालयांमaये
काय चालले आहे ? Aया संदभा"त आपण काय करायला
हवे आहे ? / इं ?जीवiन उदय िभडेकृत अनु.- पुणे :
मेहता, फे wु. 2020.- vi, 318 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
'Anita gets bail : what are our courts doing?
What should we do about them?' चा अनुवाद.
ISBN 9789353174354 :

मी.

=. 450.00

संदभ".
ISBN 978-93-86628-89-3 :



Z44,8

=. 150.00


V4447:2

348-कायदा, िनयम, खटला इ.
348.54-भारत

342.5479-महाराk
342.54790853-मािहती आिण िवचारांचे .वातंDय

348.5479-महाराk
348.5479044-कोटा"चे िनण"य

342.54790853(1)-मिहतीचा अिधकार

मुंबई उ Vयायालय आिण सव Vयायालयाने तीस
वषा"त hदले^या (1988-2018) Vयायिनण"यांचा संिN
सं?ह / संक. आिण संपा. रणिजत च'हाण आिण

अकोले, मयंक काश
सेवािधकार : महाराk लोकसेवा ह¶ कायदा, 2015 /
सं. ले. मयंक काश अकोले आिण काश ज. वाणी.जळगाव : सामािजक कृ ती सं.था, 2019.- xii, 86 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 120.00

फझलअहमद ब. खान.- मुंबई : अिखल भारतीय

.थािनक .वराय सं.था, ऑग.ट 2019.- xx, 221 पृ.
; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-939035-1-3 : =. 250.00


Z4435:(V:58)



Z4435,8
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351.076(1)-सरकारी, बँक व अय सेवा परीSा- मशः

350-लोक &शासन आिण लOकरी िवान
351-लोक शासन

तलाठी भरती परीNा / संक. अिनता शंकरराव तोडमल.पुणे : चेतक बुLस, सeट;. 2018.- 300 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-55-3 : =. 330.00

लहाडे, नंदा संजय

लोकशासन.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 328 पृ. ;
22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
=. 390.00



V,8:(T:5)

पEरचर-िशपाई-चौकदार भरती परीNा / संक. अिRनी
पवार.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 342 पृ. ; 22 स;.


V,8:98

मी.

.पधा" परीNांसाठी उपयुP.

351.076-पुनरावलोकन आिण आवृgी
351.076(1)-सरकारी, बँक व अVय सेवा परीNा

ISBN 978-93-92211-37-9 :

=. 340.00


V,8:(T:5)

CSAT Paper - II / सं. संपा. नंदा संजय लहाडे आिण

पोलीस भरती / संक. नंदा संजय लहाडे.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 292 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-928731-3-8 : =. 400.00

ल²मण भोसले.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 570 पृ. ;
22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-33-8 : =. 575.00




V,8:(T:5)

V,8:(T:5)

पोलीस भरती सराव ¯संच / संक. िवलास के शव राठोड.पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 272 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-920413-0-8 : =. 245.00

MPSC, UPSC CSAT Paper II / सं. संपा. नंदा

संजय लहाडे आिण ल²मण भोसले.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 570 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-33-8 : =. 575.00



V,8:(T:5)



V,8:(T:5)

Lलाक" / अॅि?क^चर असोिसए)स / ोबेशनरी
ऑhफसस" पूव" परीNा / सं. संक. नंदा संजय लहाडे
आिण ममता सुिनल मुनोत.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.432 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-924861-5-4 : =. 430.00

SBI

पोलीस भरती : िज^हािनहाय िवचारले^या ¯पिFका
उgरांसह / संक. िवलास के शव राठोड.- पुणे : चेतक
बुLस, 2019.- 248 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-21-8 : =. 230.00


V,8:(T:5)



V,8:(T:5)

आरोयसेवा संपूण" माग"दश"क / संक. अिनता शंकरराव
तोडमल.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 336 पृ. ; 22 स;.

पोलीस भरती : वण"नाAमक / संक. नंदा संजय लहाडे.- पुणे :
चेतक बुLस, 2020.- 292 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-21-8 : =. 350.00


V,8:(T:5)

मी.

.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
=. 390.00


V,8:(T:5)

किन सहाµयक / संक. म^हार राजमाने.- पुणे : चेतक
बुLस, 2020.- 296 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-86-7 : =. 355.00

बँक Lलाक" : मुय परीNा / संक. कै लास अयंकर.- पुणे :
चेतक बुLस, 2019.- 600 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92212-21-1 : =. 540.00


V,8:(T:5)

बँक भरती : मुय परीNा / संक. कै लास अयंकर.- पुणे :
चेतक बुLस, 2019.- 600 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92212-33-9 : =. 540.00


V,8:(T:5)



V,8:(T:5)

महाराk वनसेवा पूव" परीNा / संक. अशोक गायकवाड.पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 352 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-92211-22-5 : =. 420.00

कारागृह िशपाई (पु=ष/मिहला) लेखी परीNा माग"दश"क /
संक. काश रांजणे.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 344
पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-55-3 : =. 300.00




V,8:(T:5)

V,8:(T:5)

महाराk वनसेवा पूव" परीNा / संक. योती राजू इथापे.पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 304 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-52-2 : =. 335.00

?ामसेवक भरती परीNा / संक. योती राजू इथापे.- पुणे :
चेतक बुLस, 2020.- 304 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-51-5 : =. 335.00


V,8:(T:5)



V,8:(T:5)
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351.076(1)-सरकारी, बँक व अय सेवा परीSा- मशः

351.5479-महाराk
351.54790217-?ामीण Wव.थापन

रे ^वे भरती परीNा माग"दश"क / संक. ल²मण जाधव.- पुणे :
चेतक बुLस, 2020.- 526 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-34-8 : =. 630.00

351.54790217(1)-पंचायत
पाटील, संदीप राजकमल



V,8:(T:5)

मी.

िलिपक टंकलेखक (पूव") परीNा / संक. अिनता शंकरराव
तोडमल.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 272 पृ. ; 22 स;.

ISBN 978-93-88009-67-6 :



351.5479036-आरोय सेवा शासन

=. 325.00


V,8:(T:5)

िशपाई-चौकदार भरती परीNा / संक. अिRनी पवार.पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 344 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-37-9 : =. 410.00

रे मस, शांत
महाराk राय आरोय िवभागाची अथ"संक^पीय
hया : एक ओळख, एक मागोवा / अनु. िवIा
कु लकणY.- मुंबई : सेहत, 2012.- xiv, 49 पृ. ; 24 स;.
मी.



V,8:(T:5)

संदभ".
ISBN 978-81-89042-61-5 :

कं मत नाही


V4435,8:98

संपूण" तलाठी भरती परीNा / संक. अिRनी पवार.- पुणे :
चेतक बुLस, 2019.- 672 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-24-9 : =. 610.00


V,8:(T:5)

संपूण" पोलीस कॉV.टेबल भरती परीNा / संक. ल²मण
भोसले.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 496 पृ. ; 22 स;.
मी.

.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-92211-23-2 :

=. 285.00
V4435,64

मी.
ISBN 978-93-88009-56-0 :

महाराkातील पंचायतराज व नागरी .थािनक .वराय
सं.था.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 256 पृ. ; 22 स;.

=. 450.00


V,8:(T:5)

355-लbकरी िव\ान
355.03-सैVय पEरि.थती आिण धोरण
355.033-सामाVय इितहास आिण िववरण
355.033054-भारत

अयंकर, िवनायक
झेप रणभूमीवर : .वातंDयोgर भारतीय युSकथा / सं.
ले. िवनायक अयंकर आिण िवशाखा अयंकर.- पुणे :
सकाळ काशन, फे wु. 2019.- 184 पृ. : िचFे, नकाशे
; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87408-81-4 : =. 200.00


MV41.44

साव"जिनक बांधकाम िवभाग भरती परीNा / संक. योती
राजू इथापे.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 304 पृ. ; 22
स;. मी.
ISBN 978-93-88009-54-6 : =. 330.00

360-सामािजक समAया, समाजकBयाण
361-सामािजक सम.या आिण समाजक^याण
जाधव, रमेश



V,8:(T:5)

पोशंIाचे आयान एक ¯ोपिनषद : शेतीब¬लfया
धारणांची आिण धोरणांची झाडाझडती.- पुणे :

साधना काशन, एिल 2019.- 280 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
ISBN 978-93-86273-54-3 : =. 250.00

351.54-भारत

351.540214-.थािनक शासन



YZ

राठोड, िवलास केशव

.थािनक .वराय सं.था : पंचायत राज.- पुणे : चेतक
बुLस, 2019.- 220 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-20-1 : =. 200.00

मुणगेकर, भालचं`
वेध वत"मानाचा.- मुंबई : लोकवा~य, फे wु. 2019.200 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-82906-44-5 : =. 200.00




YZ

V44,63

361.1-सामािजक सम.या

351.540234-िनयोजन आिण धोरण योजना

361.10954-भारत
राठोड, किवता केशव
पादीर, सिचन

िविवध योजना : नवीन व जुVया.- पुणे : चेतक बुLस,
2020.- 104 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-15-7 : =. 100.00

माणूस होताना...- पुणे : सनय काशन, जून 2019.पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84600-18-1 : =. 150.00
vi, 130



V44,93:1



Y:4.44

सामािजक शाे
362-समाजक^याण सम.या व सेवा
362.19-िविश =ण सेवा
362.1962-Rसन णालीचे रोग
362.1962(1)-कोरोनो'हायरस रोग

29

362.7-त=णांfया सम.या व Aयांची सेवा
362.7(1)-बालिववाह. भारत

हंद.ु थानातील बालिववाह आिण सPचे वैधW / ले.
बेहरामजी मलबारी ... [आिण इतर.] ; इं ?जीवiन
िवIुत भागवतकृ त संपादनासह अनु.- मुंबई : मराठी
संशोधन मंडळ, िडस;. 2018.- 60 पृ. ; 22 स;. मी.
महाAमा जोितबा फु ले, बापूजी हरी शंदे आिण िवvाम
रामजी घोले यांfया इं ?जी Eटपणांसह.
ISBN 978-81-939062-2-4 : =. 75.00

बेळे, मृदल
ु ा

कोरोनाfया कृ bणछायेत / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, जुलै 2020.- viii, 251 पृ., [6]
पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.
जगभरात कोरोनािवरोधात लढणाया अनेक WP
अन् सं.थांfया अथक यqांचा मागोवा
संदभ".
ISBN 978-81-943051-6-3 : =. 300.00



Y217:44.44

362.76-उपेिNत आिण दुल"िNत मुले


L4:4:6(Y)

362.2-मानिसक आिण भाविनक आजार

362.24-Wावसाियक घरगुती काळजी
362.24(1)-नविNितज सं.था
देसाई, नीिलमा

नविNितज : ौढ मितमंदांचे ेम व िज'हा·याचे.- पुणे :
सायन पिQलके शVस, जाने. 2018.- 303 पृ., [4]
पटिचFे ; 22 स;. मी.
नविNितज या मतीमंदांसाठी असले^या सं.थेची
जVमकथा.
ISBN 978-93-86651-08-2 : =. 350.00


YX:423:6

362.28-आAमहAया
पाटील, जग|ाथ शामराव
आAम-हAयामात.- पुणे : hदलीपराज काशन, िडस;.
2019.- 118 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-22-7 : =. 170.00

नलबले-भोसले, मीनाNी
जपूयात िनरागस बालपण : बालल³िगक अAयाचार
रोखmयासाठी ितबंधाAमक उपाय / संपा. अनुजा
जगताप.- पुणे : रोहन काशन, फे wु. 2019.- 88 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86493-59-0 : =. 100.00


YZ11

362.76095-आिशया
362.760954-भारत

गाव.कर, रे णू
.व¦ांचे िशलेदार.- पुणे : सकाळ काशन, एिल 2019.144 पृ. ; 22 स;. मी.
सं.कारशील वयातील बालिशलेदारांfया संघषा"चे
Aययकारी िचFण.
ISBN 978-93-87408-82-1 : =. 180.00


YZ11.44

362.8-अVय समाज घटकांfया सम.या व Aयांची सेवा


Y:45111

362.29-Wसन

362.82-कुटूं ब

362.8286-माग"दश"न
कु लकणY, वंदना सुधीर
ल¸ जमवmयाआधी... / संपा. क=णा गोखले.- पुणे :
राजहंस काशन, िडस;. 2019.- viii, 136 पृ. ; 22 स;.

ठाकूर, रे खा रमेश, 1969-

नशा / शQदांकन िवजयकु मार शांताराम बांदल.- मुंबई :
सानेगु=जी कथामाला, माच" 2019.- 96 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
=. 100.00

मी.
ISBN 978-93-86628-92-3 :

=. 180.00


Y217



Y:411

362.6-65 वषाtवरील वृSांfया सम.या आिण सेवा

362.83-ि या
राऊत, दीी
कोरडी शेतं...ओले डोळे : आAमहAया?.त शेतकरी
िवधवा...अंधारात असलेली एक सामािजक सम.या /
संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन काशन, ऑग.ट
2019.- 122 पृ.,[2] पटिचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86493-70-5 : =. 160.00

पाडगांवकर, ाजPा
सांजवात : भारतातील वृSसंगोपनाचे भिवतW / संपा.
क=णा गोखले.- पुणे : राजहंस काशन, माच" 2020.xvi, 151 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-943051-3-2 : =. 200.00


Y13:4



Y15:4:67

सामािजक शाे
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363-अVय सामािजक सम.या आिण सेवा
363.1-साव"जिनक सुरNा सेवा
363.17-घातक व.तु
363.1799-hकरणोAसगY व.तु

364-गुVहेगारी शा
364.1-गुVहे
364.1323-£ाचार
364.13230954-भारत

कव, सुरेश
मोबाईल फोन व टॉवर रे िडएशनचे दुbपEरणाम आिण
उपाय / सं. ले. सुरेश कव आिण िमलंद ब;बळकर.- पुणे :
लेखक, फे wु. 2019.- 152 पृ. : िचFे ; 24 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-5351-316-0 : =. 350.00

तुपे, िवलास रं गनाथ

_ॅeस : अॅVटी करeशन.- को^हापूर : अिभनंदन काशन,
िडस;. 2018.- 176 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 150.00


Y:45.44



Y:(C5)

का·या कोळशाची काळी कहाणी : हंसराज अहीर

363.32-हंसाचार आिण दहशतवाद िनयंFण
363.320973-अमेEरकन संयुP सं.थाने

यांनी उघड केलेली / सं. ले. अिवनाश पाठक आिण

सुनील कु हीकर.- नागपूर : लाखे काशन, जाने. 2019.112 पृ., [12] पटिचFे ; 22 स;. मी.
=. 200.00

हामी, ताज
जागितक िजहाद आिण अमेEरका : इराक आिण
अफगािण.तान पलीकडील शंभर वषाtचे युS /
इं ?जीवiन संकेत द. लाडकृ त अनु.- नवी hद^ली : सेज,
2019.- xxi, 336 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".



Y:45.44

364.15-WP¤िवiS गुVहे
364.1552-दरोडा, अपहरण

'Global Jihad and America : the
hundred-year-war beyond Iraq and
Afghanistan' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-532-8241-7 :

=. 520.00


Y:44.73

363.34-आपgी
363.348-ितबंधक उपाय

घाटे, िनरं जन संह`; , 1946हायजॅक.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज काशन, िडस;.
2018.- 104 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : एिल 1994.
ISBN 978-93-84171-79-7 : =. 140.00


Y:45(D53)

364.91/99-िविश देशांमधील गुVहे
364.973-संयुP अमेEरकन सं.थाने

भोळे , आर. 'ही.
आपgी Wव.थापन / सं. ले. आर. 'ही. भोळे , ितभा
तुकाराम पाटील आिण सहदेव जाधव.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, ऑLटो. 2020.- 204 पृ. : िचFे ; 22 स;.

बुकानन, एडना

अमेEरके तील गुVहेगारी िवR / अनु. सुभाष िवनायक
पारखी.- पुणे : चेतक बुLस, मे 2019.- 384 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 615.00

मी.

संदभ".
ISBN 978-93-90288-51-9 :

पाठक, अिवनाश

=. 300.00



Y:45:6.73



Y:435:5

363.7-पया"वरणीय सम.या आिण सेवा

368-वीमा

368.0023-Wवसाय, छंद, कEरयर

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

सावधान ! ऐका, िनसगा"चा आोश.- को^हापूर :
अिभनंदन काशन, जुलै 2018.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 180.00

इं गळे , सोनाली
यश तुमची वाट पाहतंय...- सातारा : लोकायत



Y:1:75



X81

भxडगे, सुनील
आही .वfछा?ही .वfछ भारतासाठी.- अहमदनगर :
शQदालय काशन, [20--?].- 18 पृ. : रं गीत िचFे ;
28 स;. मी.

370-िशSण
गायकवाड, अतुल अ=ण
िशNणशा .- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- xvii, 351
पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-75-1 : =. 425.00

बालवाचकांसाठी.
ISBN 978-93-85527-73-2 :

काशन, फे wु. 2018.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84091-80-4 : =. 200.00

=. 40.00


Y:1:75



T

सामािजक शाे
370-िशSण- मशः
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371.1-िशSक आिण अ8यापन, संबंिधत TUयाकलाप-

मशः

पाटील, जयसंग
िशNणाचं कसं ?.- को^हापूर : िनिखल काशन,
[20--?].- 104 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-938207-0-4 : =. 170.00


T

शंदे-कािनटकर, मेधा
िशNकांचे वा.तव.- पुणे : oेहवध"न काशन, मे 2019.110 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87628-49-6 : =. 130.00


T:3

िशNणकxडी : .थलांतEरत मुलांना िशNणह¶ िमळवून
देणाया काय"कAयाtची डायरी / सं. संक. परे श जयvी
मनोहर आिण संतोष श;डकर ; संपा. अनुजा जगताप.पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.- 108 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
'टीम आशा' fया काय"कAयाtची बोलक डायरी.
ISBN 978-93-86493-94-1 : =. 125.00

371.3-अयास आिण िशNणाची काय"पSती
म.के , सोजर ईRर
नािवVयाचा aयास.- सोलापूर : रqिया काशन,
2018.- 57 पृ. ; 21 स;. मी.
ISBN 978-81-937270-7-2 : =. 80.00


T:3



T

371.36-क^प पSत
म.के , सोजर ईRर
उपमांतून शालेय िवकास.- सोलापूर : रqिया
काशन, 2018.- vi, 38 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-937270-8-9 : =. 50.00

370.1-तव\ान आिण िसSांत
370.11-िविश उh¬ांसाठी िशNण
370.114-नीितिशNण



भालेराव, एन. एस.

T:3

माणूस घडवणारा संक^प : िव\ानयुगात
मू^यिशNणावर आधाEरत.- सातारा : लोकायत
काशन, माच" 2018.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84091-74-3 : =. 50.00

371.4-माग"दश"न आिण समुपदेशन
371.42-शैNिणक व Wावसाियक माग"दश"न


T:(R4)

370.954-भारत

मांडे, भाकर भानुदास, 1933िशNणनीतीचे राजकारण.- 3 री आ.-अहमदनगर :
गोदावरी काशन, ऑग.ट 2019.- x, 133 पृ. ; 22
स;. मी.
ISBN 978-81-939786-7-2 : =. 250.00

शैNिणक माग"दश"न आिण समुपदेशन = Educational
guidance and counseling / ले. hदपक
िवRासराव पाटील... [आिण इतर.].- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, माच" 2017.- 100 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86196-51-4 : =. 80.00


T9(Y4)



T.44

371-शाळा आिण Aयांची काय
371.07-धम" िशNा सं.थाने
371.0743-बौS धमYय िशNण सं.थाने

378-उ िशNण
378.1-सं.था आिण शासन
378.103-समुदाय संबंध, .वयंसेवक िवIाथY सेवा
378.103(1)-राkीय सेवा योजना
कामत-पै, सुचेता

राkीय सेवा योजना िशिबरे : िवIालयातील
एनएसएस कॅ eस.- पुणे : मधुvी काशन, फे wु. 2019.84 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 140.00

िचकटे , एस. टी., 1956-

बुSाची शैNिणक ांती.- पुणे : सुगावा काशन,
एिल 2018.- 116 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84914-58-5 : =. 100.00



T:(YZ)



T9(Q4)

371.1-िशNक आिण अaयापन, संबंिधत hयाकलाप

378.19-अVय पैलू
378.198-िवIाथY
378.1982-िविश िवIाथY
378.1982(1)-साक" िवIापीठाचे िवIाथY
साक" िवIापीठातील hदवस / संपा. संक^प गुज"र ;
इं ?जीवiन मराठीमaये अनु.- पुणे : साधना काशन,
जुलै 2018.- 66 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
hद^ली येथील साक" िवIापीठात िशकणाया आठ
देशांतील आठ िवIाsयाtची मनोगते.
ISBN 978-93-86273-39-0 : =. 60.00

लहाडे, नंदा संजय

िशNक पाFता परीNा / सं. ले. नंदा संजय लहाडे आिण
ममता सुिनल मुनोत.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.412 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-19-5 : =. 495.00


T:3



T4

सामािजक शाे
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378.4-युरोप

392-जीवनच आिण गृह जीवनातील चालीरीित

लोणकर, रव]` ल²मण

392.0954-भारत

युरोपातील आरं भीfया िवIापीठांचा उदय : सालेन,

392.095479-महाराk

बोलो¸ा आिण पॅEरस.- पुणे : डायमंड पिQलके शVस, मे

पवार, उम"ला

2019.- 128 पृ. : िचFे, नकाशे ; 22 स;. मी.

कोकणातील दिलतांचे रीितEरवाज आिण लोकगीते.-

'इटलीतील रे नेसाँ चळवळ : ?ीक \ानाचा सार आिण

मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2019.- xvi, 180 पृ. ; 22

¹युमॅिनझम' ºा मूळ पु.तकातील असलेले पEरिश

स;. मी.

ºा पु.तक iपात.

संदभ".

संदभ".

ISBN 978-81-7991-992-7 :

ISBN 978-93-86401-64-9 :

=. 300.00


=. 150.00

Y2:356.4435



T4.5

394-सामाVय रीितEरवाज
394.3-खेळ, खेळणी, नृAय

380-वािण0य, सं&ेषण, प#रवहन
381-वािणय

394.30954-भारत

381.41-कृ िष उAपादने

मांडे, भाकर भानुदास

381.410954-भारत

लोकपरं परे तील खेळ / सं. ले. भाकर भानुदास मांडे

381.41095479-महाराk

आिण संयोत महाजन.- अहमदनगर : गोदावरी

आढाव, िवलास

काशन, ऑग.ट 2019.- 165 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

िचरे बंदी कृ षी बाजार आिण दुब"ल शेतकरी.- 2 री आ.-

ISBN 978-91-939786-1-0 :

=. 250.00


पुणे : सुगावा काशन, ऑLटो. 2020.- xiv, 453 पृ. :

Y744:356

नकाशे ; 22 स;. मी.

398-लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा अयास

थम आ. : एिल 2010.

मौिखकता आिण लोकसािहAय / सं. संपा. मधुकर वाकोडे

संदभ".
ISBN 978-93-80166-28-5 :

आिण सुषमा करोगल.- नवी hद^ली : सािहAय अकादेमी,

=. 450.00

2018.- ix, 156



X8(J):51.4435

पृ. ; 22 स;. मी.

पुनमु"`ण. थम कािशत : 2001.

385-रे ^वे वाहतूक

बडोदा िवIापीठात आयोिजत चचा"सFातील िनबंध.

385.0954-भारत

ISBN 81-260-1037-1 :

=. 200.00


Y:351

आकलेकर, राज;`
कहाणी पिह^या आगीनगाडीची : देशातील पिह^या

वेध लोकसािहAयाचा : ाचाय" डॉ. शोभा बाळासाहेब

रे ^वेमागा"ची िचgरं जक कहाणी / इं ?जीवiन रोहन

इं गवले एकसीपूतY गौरव?ंथ / सं. संपा. पांडुरंग

Eट^लूकृत अनु.- पुणे : मेहता, िडस;. 2019.- xxii, 237

भोसले आिण महाल²मी मोराळे .- पुणे : सायन

पृ. : िचFे, नकाशा ; 22 स;. मी.

पिQलके शVस, नो'ह;. 2018.- 504 पृ. ; 22 स;. मी.

'Halt station India : the dramatic tale of the

संदभ".

nation's first rail lines' चा अनुवाद.

ISBN 978-93-86651-18-1 कागदी बां. :

ISBN 9789353173661 :

=. 350.00

=. 600.00




X415.44

390-सामािजक रीित#रवाज, िश6ाचार, लोकसािह<य

Y:351

398.0954-भारत

म.करे Vहस, अंजली

आहीरे , सुभाष वामन

दगडी जाAयाचं अतूट नातं : पिहलं मानव क^याण

आhदवास]ची लोकगीते व लोकनृAये : एक अयास.-

िश^प.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2018.- 240 पृ. :

vीरामपूर : शQदालय काशन, [मे 20--?].- 154 पृ. :

िचFे ; 22 स;. मी.

िचFे ; 22 स;. मी.

संदभ".

संदभ".

=. 390.00

ISBN 978-93-86909-08-4 :



Y:356

=. 200.00


Y744:351

भाषा

398.095479-महाराk

398.21-लोककथा-

33

मशः

हातारी आिण सैतान / इं ?जीवiन रे वती पंिडतकृ त अनु.राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन, 2019.- 32 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी पोिलश, युईश, जपानी, ट¼क" श,
पॅले.टाईन भाषांमध^या 5 लोककथा.
ISBN 978-93-83827-39-8 : =. 35.00

म.करे Vहस, अंजली
आhदवासी लोककथामीमांसा / सं. ले. अंजली
म.करे Vहस आिण मीनाNी सामंत.- vीरामपूर :
शQदालय काशन, एिल 2018.- 110 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86909-01-5 : =. 160.00



Y:353



Y74435:351

398.210954-भारत

पªनायक, देवदg, 1970िशखंडी आिण न सांिगत^या जाणाया इतर कथा /
इं ?जीवiन सिवता दामलेकृत अनु.- मुंबई : पॉeयुलर
काशन, 2019.- xii, 179 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

398.2-लोकसािहAय
398.2095-आिशया
398.20954-भारत

398.2095479-महाराk

'Shikhandi and other tales they don't tell

गायक, गोवंद
आhदवासी लोकगीतांचा अंतवध.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, जाने. 2019.- 216 पृ. ; 22 स;. मी.
सातपुडा पEरसरातील िभलाला बारे ला या आhदवासी
जमात]fया लोकगीतांचा अयास.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-16-0 : =. 350.00

you' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7991-962-0 :

=. 299.00


Y744:353

बोधकथा / संपा. मृmमयी पाटील.- अहमदनगर : शQदालय
काशन, [200--?].- 11 पृ. : रं गीत िचFे ; 21 x 28
स;. मी.


Y74435:351

4 बालकथा.
ISBN 97-8-93-85527-55-1 :

=. 30.00


Y744:353
नंदनवार, मधुकर िव.

398.9-हणी, लोकोिP

भंडारा िज^ºातील लोकना» : दंडार.- नागपूर :
राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", माच" 2016.- viii,
264 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-83132-38-6 : =. 350.00


Y74435:351

सुमंF सुिवचार / संक. सुमंF लोखंडे.- नागपूर : याती
काशन : िवजय काशन [िवतरक], माच" 2018.- iv,
138 पृ. ; 22 स;. मी.
मराठी, हंदी, सं.कृ त आिण इं ?जी भाषेतील सुिवचार.
=. 100.00


P,6:4
वाघ, रामदास

398.9(1)-ि या

ओवी अनुभवावी अिहराणी.- पुणे : चेतक बुLस, मे
2019.- 119 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 200.00


Y74435:351

िशeपर, िमनेक (Schipper, Mineke)
ने'हर मॅरी अ वुमन िवथ िबग फट : जगभरfया
हण]मधील ी / अनु. वषा" वेलणकर.- पुणे : मेहता,
िडस;. 2019.- xvi, 492 पृ. ; 22 स;. मी.
'Never marry a woman with big feet :

सावंत, उषा 'ही.
खानदेशातील ीगीते : एक िचhकAसक अयास.- पुणे :
ितमा काशन, एिल 2014.- 496 पृ., [4] पटिचFे
; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 650.00

women in proverbs from around the world'
चा अनुवाद.
ISBN 9789353173722 :

=. 650.00


P,6:4 (Y15)

400-भाषा



Y74435:351

398.21-लोककथा

ांतोांतीfया लोककथा / पुनःकथन मालिवका देखणे.नागपूर : लाखे काशन, जुलै 2019.- 64 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.

420-इं जी भाषा
423-शQदकोश
423.2/9-िभािषक शQदकोश
423.9146-इं ?जी-मराठी
English-English-Marathi Dictionary =

14 बालकथा.

=. 50.00


Y:353

इं ?जी-इं ?जी-मराठी शQदकोश / संक. अNता जोशी.पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 312 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-929711-1-7 : =. 310.00


P111(155):4k

भाषा
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425-Wाकरण

491.3-&ाकृ तभाषा- मशः

जोशी, अNता

हेमचं`, 1088-1172
अप£ंश-Wाकरण : मराठी भाषांतर / अनु. के शव

ENGLISH GRAMMAR.-

पुणे : चेतक बुLस,

वामन आपटे .- 2 री सुधा. आ.-मुंबई : मराठी संशोधन

2020.- 208 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-92211-69-0 :

=. 250.00


मंडळ, सeट;. 2018.- 216 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : [ऑLटो. 1963].
ISBN 978-81-934711-6-6 : =. 200.00


P111

तु.कानो, जोसेफ

P151

491.4-आधुिनक भारतीय भाषा

491.46-मराठी भाषा

मराठी मुलांसाठी English Grammar.- पुणे : चेतक

बुLस, सeट;. 2020.- 224 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-947342-9-1 : =. 300.00

देशमुख, केशव सखाराम



भाषाचंतन.- पुणे : सकाळ काशन, जाने. 2019.160 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87408-63-0 : =. 200.00


P111

P155

491.463-शQदकोश

लोखंडे, सौरभ

शुS शQदकोश / संक. कृ bणा महादू भवारी.- पुणे : चेतक
बुLस, 2020.- 256 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-929711-4-8 : =. 300.00

इं ?जी Wाकरण.- नागपूर :
ऋचा काशन, िडस;. 2018.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 80.00

English grammar =





P155k

P111

428-भाषेचा योग
कु लकणY, दgाFय
ओळख इं ?जीची.- अहमदनगर : माही काशन, 2019.31 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 30.00

491.465-Wाकरण
खोत, वसंत म.

मराठी Wाकरण.- नवीन आ.-पुणे : चेतक बुLस, 2020.144 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-920413-4-6 : =. 150.00


P155



P111,9

490-अय भाषा
491-पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा
491.2-संAकृ त भाषा
491.25-Wाकरण

जाधव, मारोतराव सा.

सवाtगसुंदर मराठी : Wाकरण व लेखन.- पुणे : सुगावा
काशन, ऑग.ट 2018.- 216 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84914-69-1 : =. 150.00


P155

इनामदार, अलकनंदा
राठोड, िवलास केशव

सं.कृ त Wाकरण-माला.- पुणे : वरदा काशन.
भाग 1 : सeट;. 2018.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
पाचवी ते सातवी सीबीएसई अयासमाला अनुसiन.
=. 60.00.

व.तुिन मराठी Wाकरण.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.400 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-18-8 : =. 365.00




P155

P15

491.3-&ाकृ तभाषा

संपूण" मराठी Wाकरण.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.416 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-92211-34-8 : =. 410.00

आपटे , केशव वामन, 1929-2017

मराठी-ाकृ त-संबंध : हंदी आिण मराठीत िनबंध /
अनु. यशवंत vीपाद रा.ते.- मुंबई : मराठी संशोधन
मंडळ, सeट;. 2018.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.



P155

व.तुिन मराठी : .पीकरणासह / संक. संदीप राजकमल
पाटील.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 240 पृ. ; 22 स;.

डॉ. के. वा. आपटे यांची मािहती आिण

सािहAयसंपदेसह.
संदभ".
ISBN 978-81-939062-0-0 :

मी.

.पधा" परीNांसाठी उपयुP.

=. 75.00

ISBN 978-93-88009-80-5 :



P151

=. 300.00


P155

िवान
491.467-बोलीभाषाशा

507-िशNण, संशोधन, संबंिधत िवषय
507.6-पुनरावलोकन आिण आवृgी
507.6(1)-¯ोgर

इये बोलीभाषेचे नगरी / संपा. वनमाला पाटील.- सोलापूर :

रqिया काशन, मे 2018.- v, 75 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00

ISBN 978-81-937270-1-0 :



P155

नारखेडे, अरवंद कृ bणा, 1941लेवा गणबोली : एक वा.तव : बिहणाबा½ची
काWबोली.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, माच" 2019.94 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-46-7 : =. 150.00

राठोड, िवलास केशव

व.तुिन िव\ान : .पीकरणासह.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 276 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-16-4 : =. 250.00


A:(T)

520-खगोलशा


P155

कहाते, अतुल

अंतराळ .पधा".- पुणे : मेहता, फे wु. 2019.- xii, 208
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 9789353172091 : =. 250.00

500-िवान
पाटील, एम. के.

िव\ान-तंF\ान आिण िवकास.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 303 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-929711-7-9 : =. 290.00



B9



A

पुजारी, संजय

हे असे का घडते ?.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 100.00

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

अंतराळातील मोिहमा.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज
काशन, नो'ह;. 2019.- 84 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : जून 2012.
ISBN 978-81-7294-842-9 : =. 80.00


B9



A

राठोड, किवता केशव

िव\ान : वण"नाAमक / सं. ले. किवता के शव राठोड
आिण िवलास के शव राठोड.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.236 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-17-1 : =. 200.00

अवकाशातील झेप.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज
काशन, नो'ह;. 2019.- 60 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : जुलै 2012.
ISBN 978-81-7294-950-1 : =. 50.00


B9



A

सामाVय िव\ान : मु¬ेिनहाय संदभ" / संक. नंदा संजय
लहाडे.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 240 पृ. ; 22 स;.

523-िविश आकाशमंडले
523.8-नNFे
पाटणकर, अिमत अतुल

वेध नNFांचा / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन
काशन, मे 2012.- 80 पृ. : िचFे ; 24 स;. मी.
ISBN 978-93-80361-75-8 : =. 125.00

मी.
ISBN 978-81-928731-9-0 :

35

=. 300.00




A

500.5-अंतEरN िव\ान
500.506-सं.था आिण Wव.थापन

550-भूिवान
551-भूगभ"शा , जलिव\ान, हवामानशा
551.4-भूरचनाशा आिण जलमंडल
551.46-जलमंडल आिण पाणबुडी भूगभ" महासागर
िव\ान

500.506054-भारत

500.506054(1)-इ¥ो (ISRO)
आरवमुदन, आर.

इ¥ो : झेप नWा िNितजाकडे : मी अनुभवलेलं एक
अभूतपूव" .व¦ / सं. ले. आर. आरवमुदन आिण गीता
आरवमुदन ; अनु. णव सखदेव ; संपा. दीप
चंपानेरकर.- पुणे : रोहन काशन, ऑग.ट 2019.168 पृ., [8] पटिचFे ; 22 स;. मी.

लांडे, शा^मल
आपला समु` / संपा. मृmमयी पाटील.- अहमदनगर :
शQदालय काशन, [20--?].- 14 पृ. : रं गीत िचFे ;
28 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.

'ISRO: a personal history' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86493-79-8 :

B96

=. 250.00

ISBN 978-93-85527-80-7 :



A:(C15)

=. 25.00


U4225
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551.6-हवामानशा

आिण हवामान

613-वैयिPक आरोय

551.6954-भारत

इनामदार, मेधा

551.695479-महाराk

आरोयमंF.- पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.- 134
पृ. ; 22 स;. मी.
=. 220.00

केळकर, रं जन

महाराkाचे हवामान.- पुणे : चेतक बुLस, ऑLटो.
2018.- 132 पृ. : िचFे, नकाशे ; 22 स;. मी.
शQदाथ" (मराठी-इं ?जी).
संदभ".
ISBN 978-93-88009-57-7 : =. 160.00



L:57



U281.4435

580-वनAपितशा
बNी, िवजय
वृNव^ली.- सांगली : अनंतल²मी काशन, माच" 2018.58 पृ. : रं गीत िचFे ; 18 x 25 स;. मी.
=. 60.00


I

लांडे, शा^मल
झाड / िचF. करण नवले.- अहमदनगर : शQदालय
काशन, [200--?].- 18 पृ. : रं गीत िचFे ; 21 x 28
स;. मी.

अ ब क ड आिण बरं च काही... .वयंपाकघरातलं... / संक.
मोहन पाटील.- को^हापूर : मुPा पिQलशंग, सeट;.
2010.- 42 पृ. : रं गीत िचFे ; 16 स;. मी.
ISBN 978-81-910276-3-1 : =. 50.00


L:573:(E97)

613.7-Wायाम, शारीEरक तंद=ु .ती
613.7046-योगासने
देव, मनाली

कप hफट.- पुणे : सकाळ काशन, जून 2019.- 80 पृ.
: िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87408-87-6 : =. 100.00

बालवाचकांसाठी.
ISBN 97-8-93-85527-77-9 :

613.2-आहारशा
613.28-िविश पौिक घटक
613.286-जीवनसवे

=. 30.00





L:572

I

590-&ािणशा
598-पNी
598.78-कोरािसफोस"
598.78(1)-धनेश (हॉन"िबल)

मोरे -डxगरे , िवIा दामोदर
ि यांसाठी योगा.- पुणे : वरदा काशन, फे wु. 2018.112 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 100.00

कसंबे, राजू



L:572

मायाळू धनेशाचे गुिपत.- नागपूर : सािहAय सार क; `,
नो'ह;. 2018.- 96 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-82824-89-3 : =. 120.00


K965

600-तं"ान
608-शोध आिण पेट;ट

वा¾ळकर, रं जना
योग : मन आिण शरीर .वा.sयाचा माग".- नवीन आ.नागपूर : ऋचा काशन, ऑLटो. 2020.- 64 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : सeट;. 2009.
=. 100.00


L:572

पाठक, संजय vीकृ bण
शोधांfया नवलकथा.- पुणे : सकाळ काशन, एिल
2019.- 176 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87408-83-8 : =. 170.00


A-Fv

610-वैIकशा
610.9-वैIकशा ाचा इितहास

615-औषधिव\ान आिण िचhकAसाशा े
615.5-िचhकAसाशा े
615.53-िचhकAसा पSती
615.532-होिमओपॅथी

615.532(1)-बायोके िमकल (बाराNार)

वागळे , चं`कांत शंकर
िहपोॅ Eटसची शपथ.- मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2019.x, 134 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-7991-960-6 : =. 350.00


Lv

दुग, िवनायक गो.
सुलभ बाराNार िचhकAसा.- नागपूर : याती काशन
: िवजय काशन [िवतरक], फे wु. 2018.- vi, 49 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 50.00


LL:4:6
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616-रोग

गाडगीळ, hदलीप
आयुवदीय जीवनशैली : आरोयाची गु=hक^ली /
इं ?जीवiन मराठीमaये लेखककृ त अनु.- 2 री आ.-मुंबई :
इं डस सोस" बुLस, मे 2018.- x, 136 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : जुलै 2016.

गवांदे, अतुल

बेटर : एका श^यिवशारदाचं गुणवgेबाबतचं चंतन /
इं ?जीवiन सुनीित काणेकृत अनु.- पुणे : मेहता, जून
2019.- xviii, 222 पृ. ; 22 स;. मी.
'Better : a surgeon's notes on performance'

'Ayurvedic lifestyle - the key to health' चा

चा अनुवाद.

अनुवाद.

ISBN 9789353172572 :

ISBN 978-81-88569-94-6 :

=. 180.00

=. 295.00


L:4:6



LB:4:6

जोशी, य. गो.

आपले सण आिण आयुवद.- 3 री आ.-पुणे : इं `ायणी
सािहAय, एिल 2019.- 63 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : िडस;. 2014.
ISBN 978-81-7418-229-6 : =. 60.00

616.3-पचनसं.थेचे िवकार
616.35-गुदाशय आिण गु¿ारांचे आजार
616.35(1)-मूळWाध
मूळWाध : लNण, कारणे व उपाय / मराठीमaये संकिलत .
पहा 615.538 - आयुवद.



LB:4:6

िनरोगी जीवनासाठी वैI िवIा / संक. सुबोध वैI.जयसंगपूर : किवतासागर काशन, 2019.- x, 78 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 100.00


LB:4:6

616.6-मूF;h`य सं.थेसंबंधीचे रोग
616.61-मूFपंड आिण मूFनिलके संबंधीचे रोग
बावचकर, hदलीप, 1948-2018
hकडनीिवषयी बोलू काही... / संपा. सदानंद बोरसे.पुणे : राजहंस काशन, नो'ह;. 2019.- 191 पृ. ; 22
स;. मी.
ISBN 978-93-86628-91-6 : =. 250.00


L51:4:6

मूळWाध : लNण, कारणे व उपाय / मराठीमaये संकिलत.2 री आ.-पुणे : वरदा काशन, िडस;. 2016.- 64 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : माच" 1936.
उपिवषय : 616.35 - मूळWाध.
=. 60.00

616.9-अVय रोग
616.99-»ूमर आिण संसग"जVय रोग
616.994-कॅ Vसर
गवांदे, सुलोचना



LB:4:6

वा¾ळकर, गोपालकृ bण
ता=mयातून ता=mयाकडे / सं. ले. गोपालकृ bण
वा¾ळकर आिण रं जना वा¾ळकर.- 3 री आ.-नागपूर :
ऋचा काशन, फे wु. 2020.- 104 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 81-86461-57-4 : =. 150.00

कक" रोग मािहती आिण अनुभव.- मुंबई : पॉeयुलर,
2019.- 138 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-7991-966-8 : =. 100.00


L:4725:6



LB:4:6

620-अिभयांि"क
629-अिभयांिFकfया अVय शाखा
629.4-अंतEरNयाFा िव\ान
629.454-चं`यान
फाकटकर, सुधीर

वैI खडीवाले, परशुराम यशवंत
संपूण" आरोयवध"नी : िविवध रोगलNण
सम.यांकEरता आयुवद.- पुणे : डायमंड पिQलके शVस,
सeट;. 2017.- vi, 250 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 200.00

अपोलो 11 : माणसासाठी एक पाऊल,

मानवजातीसाठी एक उgुंग झेप.- पुणे : सकाळ
काशन, जुलै 2019.- 208 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87408-65-4 : =. 200.00


D:(B92)



LB:4:6

बव, hदलीप दgाFय
चं`ाकडे वाटचाल.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज
पिQलके शVस, नो'ह;. 2019.- 46 पृ. : िचFे ; 22 स;.

615.8-िविश िचhकAसा आिण Aयांचे कार
615.89-अVय िचhकAसा
पटवध"न, श. प.
शूVयोपचार.- मुंबई : नवचैतVय काशन.
भाग 14 : ऑग.ट 2019.- 264 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83466-31-3 : =. 310.00.

मी.
बालवाचकांसाठी.
ISBN 81-7492-072-2 :



L:4:69

=. 50.00


D:(B92)

तं"ान

38

629.8-.वयंचिलत आिण िनयंFण अिभयांिFक

631.5-पेरणी आिण कापणी

631.52-सार जीव
631.5233-कृ िष अनुवंशशा

629.892-रोबोट

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

जुगळे , वसंतराव

रोबोटची दुिनया.- पुणे : मंजुल काशन, मे 2013.-

जी. एम. िपकांची दुिनया / संपा. योजना जुगळे .-

72 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
िवIाsयाtसाठी उपयुP अशी सोeया भाषेत मािहती.
ISBN 81-89381-52-0 :

=. 55.00


D65

को^हापूर : तेजस काशन, जाने. 2019.- 128 पृ. ;
22 स;. मी.
शेतीगती मािसकातील कािशत लेखांचा सं?ह.
=. 150.00


J:6

630-कृिष

631.58-मशागतीfया िविश पSती
631.587-संचन शेती

काळे , अतुल

भारतातील कृ षी Wव.था आिण ?ामीण भारत.- पुणे :

Eठबक आिण तुषार संचन / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.- 96 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.
=. 130.00

चेतक बुLस, 2019.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-92211-21-1 :

=. 290.00





J:(D2)

J

633-शेतातील िपके

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृ िषचंतन / सं. संपा. माधव

633.1-अ|धाVये

जाधव आिण रं गनाथ नवघडे.- सातारा : लोकायत

तृणधाVय hया उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.- 80 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.
=. 100.00

काशन, एिल 2018.- 208 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84091-84-2 :

=. 220.00





J38

J

633.3-िदल धाVय िपके

नणंदकर, दीप

633.34-सोयाबीन

िशवारगाथा.- पुणे : हEरती पिQलके शVस, जुलै 2017.176 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-933211-6-4 :

=. 150.00


J

सोयाबीन hया उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.- 64 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.
=. 80.00


J585

631-िविश तंFे, उपकरणे, साधनसाम?ी
631.4-मृदा िव\ान

633.5-तंतुमय िपके

633.58-अVय टणक तंतुमय िपके

पुजारी, रावसाहेब बा.

633.58(1)-बांबू

कायापालट Nारपीिडत जिमन]चा.- 3 री आ.-

बांबू लागवड आिण hया उIोग / संक. आिण संपा.
अिनल रमेश शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.80 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 110.00

को^हापूर : तेजस काशन, जाने. 2019.- 114 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : ऑग.ट 2003.
संदभ".



J748

=. 125.00

634-फलोIान, फळे , वन-शा


J:1

634.5-सुका मेवा
634.573-काजू

शाRत शेतीसाठी मृदा व जल संधारण / संक. आिण संपा.

काजू उAपादन आिण hया उIोग / संक. आिण संपा.
अिनल रमेश शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.96 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 125.00

अिनल रमेश शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.96 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 125.00


J:1



J3896
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640-गृहिवान- मशः

635-बागाईत

635.8-मशiम

नातू, गोपाळ नारायण, 1943-

अळं बी उAपादन उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.- 64 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.
=. 80.00

रसोई-रसायन / सं. ले. गोपाळ नारायण नातू आिण



J:(I2375)

अ=ं धती िशरीष देशपांडे ; ह. िव. सरदेसाई यांfया
.तावनेसह.- पुणे : इं `ायणी सािहAय, नो'ह;. 2019.160 पृ., [2] पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-7418-272-2 : =. 175.00

636-पशुपालन



M3

636.5-कु Lकु टपालन

640.43-वेळ Wव.थापन

गावरान व सुधाEरत कxबडीपालन उIोग / संक. आिण
संपा. अिनल रमेश शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;.
2019.- 96 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 125.00

संत, शुभांगी



KZ351

638-कटक संवध"न
638.1-मधुमिNकापालन

वेळेचे महव.- नागपूर : िवIा िवकास पिQलशस",
2018.- 78 पृ. ; 22 स;. मी.
.वेट माडन यांfया WिPमव िवकास पु.तकांवर
आधाEरत.
ISBN 978-93-81483-27-5 : =. 50.00


M3(X:8)

मधमाशीपालन उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.- 64 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.
=. 80.00

641-खाIा| आिण पेये



KZ611

639-िशकार, मिfछमारी, वाढ, संरNक तंFे
639.5-मA.यWवसाय आिण कवचधारी जलचर ाणी
639.58-कोळं बी

जोशी, वषा"
.वयंपाकशाळा : पदाथ" =चकर होmयासाठी व Aयातील
पोषणमू^यं जपmयासाठीचे शा ीय धडे / संपा. अनुजा
जगताप.- पुणे : रोहन काशन, माच" 2019.- 144 पृ.
; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86493-58-3 : =. 180.00


M31

गोा पाmयातील कोळं बी संवध"न / संक. आिण संपा.
अिनल रमेश शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 80.00

641.3-अ|, खाI
641.3008-िविवध वयोगटातील WP¤साठी
641.300832-लहान मुले



K81

बापट, कांचन
101 बेबी फूड रे िसपीज / संपा. वैभवी िभडे.- पुणे :

640-गृहिवान

मेनका काशन, माच" 2018.- 70 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85735-63-9 : =. 100.00

इनामदार, मेधा

बजेट अथा"त अथ"-स^ला-गुंतवणूक.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 76 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 130.00



M31

641.5-पाकशा


M3

मी मा±यासाठी अथा"त वेळेचे Wव.थापन.- पुणे :
चेतक बुLस, एिल 2019.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 200.00

कोपडकर, संपदा
नववधूसाठी पाकhया.- 30 वी आ.-पुणे : इं `ायणी
सािहAय, जाने. 2017.- xx, 203 पृ. : िचFे ; 22 स;.
मी.



M3

थम आ. : फे wु. 1993.
=. 100.00


M31

जोशी, िवIा
फडताळातील गुिपते.- नागपूर : याती काशन :
िवजय काशन [िवतरक], जुलै 2018.- vi, 125 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 100.00

जोशी, अNता
ल§तदार.- पुणे : सागर एंटरायजेस, मे 2019.192 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 325.00


M3



M31

तं"ान

40

641.5-पाकशा- मशः

649-बालसंगोपन, गृहपEरचया"

पव"ते, वसुंधरा गोवंद
परफे Lट मेनू.- पुणे : मेनका काशन, फे wु. 2019.214 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-938303-6-9 : =. 275.00

649.1-बालसंगोपन



M31

=ची-रं ग / संपा. वैभवी िभडे.- पुणे : मेनका काशन,
एिल 2018.- 158 पृ. ; 22 स;. मी.
रस, गंध, .वादाबरोबरच रं गांचा वापर क=न
साकारलेली 440 }न अिधक पदाथाtची खाIयाFा.
ISBN 978-93-85735-68-4 : =. 220.00



L9C0bM3

कुंभार, राजाराम आबा



M31

महाजन, किवता

समतोल खा सडपातळ रहा ! / .वाती चं`शेखर यांfया
.तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : इं `ायणी सािहAय, फे wु.
2017.- xxiv, 116 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : माच" 2015.
ISBN 978-81-7418-231-9 : =. 140.00

आमची सािवFी - असा घडतो पा^य, आमचा IुÁ असा िबघडतो पा^य.- सातारा : िवजया िवतरण,
2017.- 190 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 300.00


L9C0bM3



M31

641.56-िविश पEरि.थत]साठी
641.563-.वा.sय, शारीEरक अव.था, वैयिPक

वैI, शेफाली
घार हंडते आकाशी.- पुणे : इं `ायणी सािहAय, फे wु.
2019.- 148 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-7418-267-8 : =. 170.00


L9C0bM3

649.15-अपवादाAमक मुले

कारणांसाठी

कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव, 1950hदWांगी.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2016.- 123 पृ. ;
22 स;. मी.
अण"व ºा िवशेष मुलाची कहाणी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : =. 200.00

641.56319-गभ"वती मिहला
भुसारी, =पाली
गभा"व.थेतील ि यांसाठी पाककृ ती.- पुणे : वरदा
काशन, िडस;. 2017.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 60.00


M31

646-वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिPक व कौटुंिबक जीवन
Wव.था
646.7-वैयिPक आिण कौटुंिबक जीवन Wव.था



L9C0bM3

650-2वAथापन आिण साहाVयकारी सेवा
650.1-Wवसायात वैयिPक यश
झ;डे, जयकाश भालचं`
aयेयपूतY : िनरं तर सुधारणेतून उAकृ तेकडे.- पुणे :
डायमंड पिQलके शVस, जून 2019.- viii, 192 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86401-68-7 : =. 250.00

वाडकर, अलका

यश.वी जीवनासाठीची कौश^ये / इं ?जीवiन आरती
देशपांडेकृत अनु.- नवी hद^ली : सेज, 2018.- xx,
438 पृ. : िचFे ; 24 स;. मी.
संदभ".



X:8

658-Wव.थापन

'Life skills for success' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-528-0631-7 :

आपटे, वासुदेव गोवंद
बालक : Aयाची कृ ती आिण संवध"न.- 2 री आ.-पुणे :
वरदा काशन, ऑLटो. 2016.- 152 पृ. ; 22 स;. मी.
'The child : his nature and nurture' ºा
पु.तकावर आधाEरत.
थम आ. : 1931.
=. 150.00

=. 550.00

वझलवार, अमर



M3(Y)

647-सं.थाAमक Wव.थापन
647.94(1)-के टÀरं ग
के टÀरं ग उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश शंदे.- पुणे :
चेतक बुLस, िडस;. 2019.- िभ. पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 125.00


M32

चWूह : एक अिव.मरणीय अनुभूती / सं. ले. अमर
वझलवार आिण अिन=S वझलवार.- नागपूर : िवजय
काशन, िडस;. 2018.- 158 पृ., [2] पटिचFे : िचFे ;
22 स;. मी.
आप^या पूव" आयुbयातील औIोिगक अनुभवातून
नवीन उIोजक माग"दश"न करmयाचा एक नÂ यq.
ISBN 978-93-87042-61-2 : =. 250.00


X:8

तं"ान
658-2वAथापन- मशः
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658.81-िवय Wव.थापन

Wवसाय शासन / ले. hदी पी. देशपांडे... [आिण इतर.].धुळे : अथव" पिQलके शVस, सeट;. 2017.- 231 पृ. ; 22
स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87129-05-4 : =. 350.00

इं गळे , सोनाली

यश.वी िवे Aयांfया चांग^या सवयी.- सातारा :
लोकायत काशन, फे wु. 2019.- viii, 164 पृ., [4]
पटिचFे ; 22 स;. मी.


X:8

ISBN 978-93-84091-91-0 :

=. 220.00


658.3-कम"चारी Wव.थापन

X:51

658.82-िव जािहरात

देशपांडे, एस. एस.

मानव संसाधन िवकास.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.176 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-929711-9-3 : =. 220.00

658.827-िचVह आिण Wापारी मु`ा
राइस, अल (Ries, Al)

wँडंगचे कधीही न बदलणारे 22 िनयम / सं. ले. अल


X:9

राइस आिण लॉरा राइस ; इं ?जीवiन यशोदा
भागवतकृ त अनु.- मुंबई : मौज काशन, 2018.- x,

658.3007-िशNण, संशोधन, संबंिधत िवषय
658.30076-पुनरावलोकन आिण आवृgी
658.30076(1)-¯ोgरे

162 पृ. ; 22 स;. मी.
'The 22 immutable laws of branding : how

व.तुिन मानव संसाधन िवकास / संक. निलनी िसताराम
मालोरे .- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 304 पृ. ; 22 स;.

to build a product or service into a
world-class brand' चा अनुवाद.

मी.

.पधा" परीNांसाठी उपयुP.

ISBN 978-93-5079-002-1 :

ISBN 978-93-88009-23-2 :

=. 300.00


=. 280.00

X:51



X:9(m)

658.4-काय"काEरणीचे Wव.थापन

659-जािहरातकला आिण जनसंपक"
659.1-जािहरातकला

जेनंज, के न (Jennings, Ken)
द ?ेटर गोल : उ¬ेश आिण कामिगरीचा एकमेकांशी
संबंध जोडणे / सं. ले. के न जेनंज आिण हीथर हाइड ;
इं ?जीवiन रे वती सेकृत अनु.- पुणे : मेहता, फे wु.
2020.- xiv, 138 पृ. ; 22 स;. मी.

जािहरात उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश शंदे.पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2019.- 96 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
=. 125.00

'The greater goal : connecting purpose and



X:513

performance' चा अनुवाद.
ISBN 9789353174101 :

660-रासायिनक अिभयांिFक

=. 240.00


X:87

664.7-धाVय, इतर िबयाणे उAपादने

झॅक, डे'होरा (Zack, Devora)
Wव.थापन कला : यश.वी 'हा .वतःसारखे रानच /
इं ?जीवiन राजकुँ वर राणेकृत अनु.- पुणे : मेहता, फे wु.
2020.- viii, 120 पृ. ; 22 स;. मी.

664.75-दुµयम उAपादने
664.752-बेकरी उAपादने
बेकरी उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश शंदे.- पुणे :

'Managing for people who hate managing :

चेतक बुLस, िडस;. 2019.- 96 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

be a success by being yourself ' चा अनुवाद.
ISBN 9789353174200 :

664-खाIा|ासंबंधीचे तंFिव\ान

=. 125.00

=. 195.00




X:87

658.8-माक Àटंग Wव.थापन

665-औIोिगक तेल, चरबी, मेण, वायू यांचे उAपादन

658.8002854-संगणक

आिण तंF\ान

658.8002854678-इं टरनेट

देशपांडे, hदी पी.
इं टरनेट व िवपणन / सं. ले. hदी पी. देशपांडे,
vीिनवास िव. जोशी आिण योगेश िवRासराव तोरवणे.धुळे : अथव" पिQलके शVस, फे wु. 2020.- 97 पृ. ; 22 स;.
मी.
ISBN 978-81-94543-32-9 :

F53

665.3-तेल

खाIतेल िनम"ती उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.- पुणे : चेतक बुLस, जाने. 2020.- 96 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.
=. 125.00

=. 175.00


X:51:0bD65,8(B)



F943

लिलत कला

42

680-ह.तिश^पकला
686-मु`ण आिण संबंिधत hयाकलाप
686.2-मु`ण

740-िच"कला आिण सुशोभन कला-

मशः

बरवे, भाकर, 1936-1995
िचF-व.तुिवचार / सं. संपा. हंसो\ेय तांबे, माधव
इमारते आिण हेमंत कण"क.- मुंबई : बोधना आ)स" अँड
Eरसच" फाऊंडेशन, 2019.- 512 पृ. : िचFे, ित. ; 24
स;. मी.
ISBN 978-81-7991-980-4 : =. 795.00

686.20954-भारत

ियोळकर, अ. का.
हंद.ु थानातील मु`ण : ारं भ आिण िवकास /
इं ?जीवiन सुधा भटकृ त अनु. ; दीपक घारे यांfया
.तावनेसह.- मुंबई : मराठी संशोधन मंडळ, सeट;.
2018.- xl, 224 पृ., [28] पटिचFे : ित. ; 22 स;.



NP

741-िचFकला
741.5-WंगिचFे, हा.यिचFे, कॉिमLस

मी.

संदभ".
'The printing press in India - its beginnings

गंजेवार, बाबू

and early development' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-934711-5-9 कागदी बां. :

=. 300.00


कोपरख·या.- पुणे : hदलीपराज काशन, नो'ह;. 2020.232 पृ. : िचFे ; 14 स;. मी.
ISBN 978-93-84171-89-6 : =. 300.00

M143.44

690-वाAतु िनWमती
696-उपयुPता
696.1-eलंबंग



NP

745-सुशोभन कला

745.6-अNररे खांकन, दीपन, संदेशाAमक अNरे
745.61-सुशोिभत अNररे खांकन

दैया, दीपक

कु लकणY, चं`मोहन
अNर.- मुंबई : मौज काशन, ऑLटो. 2018.- 112 पृ.
: रं गीत िचFे ; 21 स;. मी.
ISBN 978-93-5079-004-5 : =. 500.00

'eलंबंग िवIा' सवाtसाठी... / इं ?जीवiन सुभाष
सबनीसकृ त अनु.- नािशक : महाराk eलंबंग
असोिसएशन.

भाग 1 : फे wु. 2018.- iv, 124 पृ. : िचFे (काही
रं गीत) ; 24 स;. मी.



P(1)

750-िच"कला
759-िचFकला इितहास

'Plumbing Made Easy for a Common Man'
चा अनुवाद.

कागदी बां. : =. 500.00.


D3,98

700-लिलत कला

टॉल.टॉय, िलओ (Tolstoy, Leo), 1828-1910
कला हणजे काय ? / अनु. पांडुरंग सदािशव साने.- पुणे :
जगताप पिQलशंग हाऊस, ऑग.ट 2019.- xxvi,
246 पृ. ; 22 स;. मी.

759.954-भारत

मांडे, भाकर भानुदास
लोकिचFकला / सं. ले. भाकर भानुदास मांडे आिण
अंजली hदवेकर.- अहमदनगर : गोदावरी काशन,
सeट;. 2019.- ii, 170 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-939786-2-7 : =. 250.00


NQ44

'What is art?' चा अनुवाद.

780-संगीत

=. 250.00


N

780.954-भारतीय संगीत
केळकर, िवजय

सय 'सवाई' ची.- मुंबई : इं कं ग इनो'हेशVस, िडस;.
2019.- xii, 60 पृ., [4] पटिचFे : िचFे ; 19 स;. मी.
ISBN 978-81-940890-6-3 : =. 120.00

पराडकर, राम सदािशव

सृजनरं ग.- पुणे : hदलीपराज काशन, िडस;. 2018.200 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84171-69-8 : =. 280.00




NR44

N

भारतीय संगीत (गायन) : शा (सैSांितक) / संपा.
मािणक ना. मेहरे .- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस", 2015.- vi, 65 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संत गाडगे बाबा अमरावती िवIापीठाfया बी. ए.
भाग-1 'भारतीय संगीत' या िवषयाकEरता.
ISBN 978-93-83132-24-9 : =. 65.00

740-िच"कला आिण सुशोभन कला
देशपांडे, िवbणू दgाFय
अंक आिण अNरातून सोपी िचFकला.- पुणे : इं `ायणी
सािहAय, माच" 2019.- 28 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
लहान मुलांसाठी सोeया पSतीने िचFिनम"ती.
=. 25.00


NP



NR44

लिलत कला

790-मनोरं जन आिण दश"न कला
791-साव"जिनक करमणूक
791.3-सक" स

43

792.0954-भारत

792.095479-महाराk
चौधरी, भा.कर
हौशी रं गभूमी : पडIामागचे hक.से.- पुणे : िवRकमा"
पिQलके शVस, जुलै 2020.- 151 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89624-37-3 : =. 200.00

791.33-िवदूषक

ठ¶र, मोिनका
िवदूषक संक^पना : .वiप.- मुंबई : लोकवा~य, जाने.
2019.- 316 पृ., [8] पटिचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-82906-41-4 : =. 400.00



NT4435



NT

झाडीपªी रं गभूमी : आकलन आिण आ.वाद / संपा.
राजकुमार मुसणे...[आिण इतर].- नागपूर : राघव

791.4-चलिचF, रे िडओ, दूरदश"न
791.43-चलिचFपट
791.437-िचFपट समीNा

पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", ऑग.ट 2017.- 312 पृ.,
[4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ाचाय" डॉ. याम मोहरकर गौरव?ंथ.
संदभ".
ISBN 978-93-83132-58-4 : =. 425.00

उhकडवे, अमोल
िवदेशी पडदा / संपा. वैभवी िभडे.- पुणे : मेनका

काशन, फे wु. 2018.- 150 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध देशांfया सं.कृ तीची ओळख कiन देणारा
पुर.कारा िवदेशी िचFपटांचा .वैर कथािवbकार.
ISBN 978-93-85735-62-2 : =. 200.00



NT4435

डहाके, वसंत आबाजी, 1942-



NW

मराठी नाटक आिण रं गभूमी : िवसावे शतक. पहा 891.

462009 - मराठी ना»सािहAयाचा इितहास आिण
समीNा.

हंदी िचFपट

791.437H-

गुलजार, 1934-

वाटाणे, राज;`
आधुिनक-नव संगीत नाटक / सं. ले. राज;` वाटाणे
आिण शरयू तायवाडे.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस", फे wु. 2017.- viii, 232 पृ. ; 22 स;. मी.
साठोgर संगीत नाटकांचा वेध घेणारा ?ंथ.
संदभ".
ISBN 978-93-83132-46-1 : =. 350.00

गुलजार पटकथा.- पुणे : मेहता.

भाग 4 : hकनारा, नमhकन, लेhकन.- हंदीवiन
सिवता दामलेकृत अनु. - ऑग.ट 2017.- iv, 187 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
भाग 5 : मेरे अपने, पEरचय, कोिशश.- हंदीवiन
अंबरीश िमvकृ त अनु. - ऑग.ट 2017.- iv, 188 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 9789386454737 :

=. 1495.00 (संचाची कं मत).




NT4435

NW:(P152)
792-रं गभूमी

पारखी, काश
ारं िभक ना»शा .- पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.100 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 160.00


NT

पावडे, सतीश

792.095479(1)-लिलतकलादश"
काळे , पु=षोgम vीपती, 1888-1976
लिलतकलेfया सहवासात / के शवराव भोळे यांfया
.तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, नो'ह;. 2018.xxiv, 164 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : माच" 1956.
ISBN 9789353171537 : =. 250.00


द िथएटर ऑफ अॅQसड".- नागपूर : िवजय काशन,
सeट;. 2018.- vi, 153 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87042-48-3 : =. 300.00

NT4435

792.0954792-मुंबई



NT

ायोिगक रं गभूमी : तीन अंक : मुंबईतील ायोिगक
रं गभूमीचा मौिखक इितहास / इं ?जी संपा. शांता
गोखले ; अनु. आिण संपा. माधव वझे.- पुणे : राजहंस

792.028-अिभनय

काशन, मे 2019.- xxxiv, 187 पृ., [4] पटिचFे :
िचFे ; 22 स;. मी.

घxगे, पराग
अिभनय चंतन : भरतमुनी ते बट^ट wेत.- नागपूर :
िवजय काशन, माच" 2018.- x, 371 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87042-40-7 : =. 450.00

'The scenes we made : an oral history of
experimental theatre in Mumbai' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86628-69-5 :



NT

=. 275.00


NT4435

सािह<य

44

793-बैठे खेळ आिण करमणूक

796.48-ऑिलिपक खेळ

793.7-कृ ती वैिशb» नसलेले खेळ

गायकवाड, नेताजी

ऑलंिपक खेळांचा मेळा.- पुणे : वरदा काशन,
ऑग.ट 2016.- 96 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 80.00

793.73-कोडी
काणकोणकर, रमेश
चंपी करणारी कोडी.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज

पिQलके शVस, एिल 2014.- 74 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : मे 2008.



MY2

800-सािह<य

बालवाचकांसाठी.
ISBN 81-7492-256-3 :

=. 60.00


MY43

तुमची डोक, आमची कोडी.- 2 री आ.-पुणे :
hदलीपराज काशन, एिल 2014.- 66 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
थम आ. : माच" 2008.
ISBN 978-81-7494-661-6 : =. 60.00


MY43

808-सािहAयाचे अलंकारशा
808.4-िनबंध अलंकारशा
कोतवाल, ितभा खंडेराव
ाजPा िनबंधावली.- को^हापूर : अिभनंदन काशन.
भाग 1 : ऑग.ट 2019.- 208 पृ. ; 22 स;. मी.
भाग 2 : ऑग.ट 2019.- 208 पृ. ; 22 स;. मी.
िवIाsयाtसाठी उपयुP.
=. 340.00 (Aयेक भागासाठी).


O,6

796-Wायाम, मैदानी डा आिण खेळ
796.015-वै\ािनक तवे

808.5-वPृ Aव अलंकारशा

घाटे, िनरं जन संह`; , 1946डािव\ान.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज काशन,
िडस;. 2018.- 74 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : ऑLटो. 1989.
ISBN 978-93-84171-78-0 : =. 90.00

असे कiया सूFसंचालन / संक. संजय गोपाळ साबळे .को^हापूर : अिभनंदन काशन, जुलै 2019.- 136 पृ.
; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 220.00




O,5

MY2

खेळ आिण िव\ान.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज
काशन, िडस;. 2018.- 86 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : एिल 1994.
ISBN 978-93-84171-77-3 : =. 100.00

आहेर, सुभाष

ऐसे 'हावे वPा !.- पुणे : चेतक बुLस, मे 2019.- 100
पृ. ; 22 स;. मी.
=. 160.00




O,5

MY2

कानगी, डेल (Carnegie, Dale), 1912-1998
भावशाली संभाषणाचा झटपट व सोपा माग" / अनु.
शुभदा िवांस.- पुणे : मेहता, ऑLटो. 2019.- viii,
200 पृ. ; 22 स;. मी.

796.06-संघटना
796.060954-भारत

796.06095479-महाराk
796.06095479(1)-संबायोिसस .पोट"स् स;टर. पुणे
Eठगळे , सतीश vीपाद
वाटचाल, संबायोिसस .पोट"स् स;टरची.- पुणे :
संबायोिसस .पोट"स् स;टर, ऑLटो. 2019.- xiv, 61 पृ.
, [16] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-942971-0-9 : =. 150.00

'The quick and easy way to effective
speaking' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173265 :

=. 200.00


O,5



MY

796.3-च;डूचे खेळ
796.358-hके ट

808.8-संकण" सं?ह
808.83-कथासािहAय सं?ह
फाळणी : भारतीय भाषांमध^या कथा / हंदी संपा. नर; `
मोहन ; अनु. वसंत केशव पाटील.- पुणे : सायन

पिQलके शVस.
खंड 2 : फे wु. 2019.- 511 पृ. ; 22 स;. मी.

दुधाणे, संजय पांडुरं ग, 1976-

व^ड" कप hके ट.- पुणे : वरदा काशन, जून 2019.112 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940468-4-4 : =. 140.00

42 लघुकथा.
ISBN 978-93-86651-21-1 :



MY2141

=. 750.00.


O,3x

सािह<य
813-अमे#रकन कथासािह<य- मशः

808.88-संकण" लेखनसं?ह
808.882-चुटके , िवनोद, अवतरणे इAयादी

लेथम, जीन ली (Latham, Jean Lee), 1902-1995

बोधामृत वचने / संक. पंचाNरी बी. .वामी ; संपा. ई. आर.
मठवाले-डोणगांवकर.- पूणा" : .वाती काशन, ऑLटो.
2020.- 80 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 81-901861-7-5 : =. 120.00


Ox

ISBN 9789353172664 :

=. 200.00


O111,3N02



Ox

810-अमे#रकन सािह<य
813-अमेEरकन कथासािहAय

शॅhफर, जॅक (Schaefer, Jack), 1907-1991
भ^या hदलाचा माणूस / अनु. िवजय त;डुलकर.- 2 री
आ.-पुणे : मेहता, िडस;. 2019.- iv, 120 पृ. ; 22 स;.
मी.

थम आ. : ऑLटो. 1960.

कुक, रॉिबन (Cook, Robin), 1940-

'Shane' चा अनुवाद.

Lयुअर / अनु. अिनल काळे .- पुणे : मेहता, ऑग.ट
2019.- viii, 384 पृ. ; 22 स;. मी.

ISBN 9789353172688 :

=. 200.00


O111,3N07

'Cure' चा अनुवाद.

=. 480.00


O111,3N40

.टाइनबेक, जॉन (Steinbeck, John), 1902-1968
द ?ेeस ऑफ रॉथ / अनु. िमलंद चंपानेरकर.- पुणे :
रोहन काशन, माच" 2020.- 671 पृ. ; 22 स;. मी.
'The grapes of wrath' चा अनुवाद.

कॅथर, िवला (Cathar, Wila), 1873-1947

देवाची माणसे / अनु. िवजय धxडोपंत त;डुलकर.- पुणे :
मेहता, िडस;. 2019.- vi, 182 पृ. ; 22 स;. मी.

ISBN 978-93-89458-09-1 :

=. 700.00


O111,3N02

'Death comes for the archbishop' चा अनुवाद.
ISBN 9789353172701 :

आगे बढो : नौकानयनशा ात मोलाची भर
घालणाया दया"वदYची िचgवेधक कादंबरी / अनु.
िवजय धxडोपंत त;डुलकर.- 2 री आ.-पुणे : मेहता,
िडस;. 2019.- vi, 126 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : फे wु. 1958.
'Carry on, Mr. Bowditch' चा अनुवाद.

सं.काराची पाऊलवाट.- भंडारा : उमंग पिQलके शVस.
भाग 2 : 200?.- ांितकारी व ेरणादायी सुिवचार
सं?ह.- संपा. जगhदश सुखदेवे.- 162 पृ. : 22 स;. मी.
ISBN 978-81-948197-3-8 : =. 150.00.

ISBN 9789353172992 :

45

=. 280.00


O111,3M73

)वेन, माक" (Twain, Mark), 1835-1910
टॉम सॉयरची साहसं / अनु. अवधूत डxगरे .- पुणे :
मेहता, जाने. 2020.- viii, 232 पृ. ; 22 स;. मी.

हेमंवे, अन.ट (Hemingway, Ernest), 1899-1961
घणघणतो घंटानाद / अनु. hद. बा. मोकाशी.- 2 री आ.पुणे : मेहता, जून 2019.- iv, 468 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : िडस;. 1965.
'For whom the bell tolls' चा अनुवाद.
ISBN 9789353172640 :

=. 550.00


O111,3M99

बालकादंबरी.

हॉथॉन", नेथािनएल (Hawthorne, Nathaniel),

'The adventures of Tom Sawyer' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173937 :

=. 320.00

1804-1864



O111,3M35

ायिg / अनु. vीपाद नारायण प;डसे.- 2 री आ.-पुणे :
पृ. ; 22 स;. मी.

मेहता, जाने. 2020.- iv, 163

हकलबेरी hफनची साहसं / अनु. अवधूत डxगरे .- पुणे :
मेहता, जाने. 2020.- vi, 314 पृ. ; 22 स;. मी.
hकशोर वाचकांसाठी.

'The scarlet letter' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173975 :

=. 250.00


O111,3M04

'The Adventures of Huckleberry Finn' चा

813.008-अमेEरकन कथासािहAयाचा सं?ह

अनुवाद.
ISBN 9789353173913 :

=. 395.00


O111,3M35

अवंती महाजन.- पुणे : मेहता.

मेलि'हल, हम"न (Melville, Herman), 1819-1891
पाचूचे बेट / अनु. भानू िशरधनकर.- पुणे : मेहता, फे wु.
2019.- vi, 186 पृ. ; 22 स;. मी.

भाग 2 : ऑग.ट 2017.- x, 158 पृ. : िचFे ; 22 स;.
मी.
'Chicken soup for the teenage soul' चा

'Typee' चा अनुवाद.
ISBN 9789353171964 :

िचकन सूप फॉर द टीनएज सोल / सं. संक. जॅक कॅ नhफ^ड,
माक" ि'हLटर हॅVसन आिण hकबलY hकब"ज"र; अनु.

अनुवाद.

=. 240.00


O111,3M19

ISBN 9789386745125 :

=. 180.00.


O111,3x

सािह<य

46

813.008-अमे#रकन कथासािह<याचा सं ह- मशः

823-इं जी कथासािह<य- मशः

िचकन सूप फॉर द सोल - टफ टाइस, टफ पीपल / संक.
जॅक कॅ नhफ^ड, माक" ि'हLटर हॅVसन आिण अॅमी
Vयूमाक" ; अनु. यामला प;डसे.- पुणे : मेहता.
भाग 1 : ऑग.ट 2017.- 232 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

कौल, दीपक

कॉपNेF : एम. बी. ए. युगातील महाभारत / अनु.
सावनी के ळकर.- पुणे : मेहता, ऑLटो. 2019.- viii,
124 पृ. ; 22 स;. मी.
आधुिनक कॉपरे ट जगावर महाभारताची पाR"भूमी

'Chicken soup for the soul : tough times,

घेऊन िलिहलेले िवनोदी िलखाण.

tough people ' चा अनुवाद.
ISBN 9789386745149 :

=. 220.00.

'Corpokshetra : Mahabharata in the MBA



O111,3x

ISBN 9789353173425 :

820-इं जी सािह<य
820.09-इं ?जी सािहAयाचा इितहास आिण समीNा

=. 180.00


O111,3

गो^¢ाट, एिलया एम. (Goldratt, Eliyahu M.),

पAक, यशवंत, 1939इं ?जी सािहAय समीNा : आकलन आिण आ.वाद.- पुणे :
मधुvी काशन, फे wु. 2019.- 252 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 400.00

1947-2011



O111:g

822-इं ?जी ना»सािहAय

द गोल / सं. ले. एिलया एम. गो^¢ाट आिण जेफ
कॉLस ; अनु. मोद बापट.- चे|ई : ोडिLटिवटी अँड
Äािलटी, 2016.- iv, 435 पृ. ; 22 स;. मी.
पुनःकािशत. थम आ. : 1984.
'The goal : a process of ongoing

प.तीस तेरा न'वद / अनु. कमलाकर नाडकणY.- कणकवली
(संधुदग
ु ") : पंिडत पिQलके शVस, माच" 2018.- 79 पृ. ;
22 स;. मी.
1966 साली 'ब}iपी'ने हे रह.यधान नाटक सादर
के ले परं तु मूळ नाटकाfया नावाची नxद नाही.
=. 120.00

improvement' चा अनुवाद.
ISBN 9788185984780 :

=. 595.00


O111,3N47

तहिममा अनम, 1975-



O111,2

823-इं ?जी कथासािहAय

आहे कªर तरी / अनु. भारती पांडे.- पुणे : मेहता, िडस;.
2019.- vi, 266 पृ. ; 22 स;. मी.
'The Good Muslim' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173616 :

=. 395.00


अQदु^ला खान
पटणा Qलूज / अनु. रोहन Eट^लू.- पुणे : मेहता, फे wु.
2020.- vi, 266 पृ. ; 22 स;. मी.

O111,3N75

झुबेदा / अनु. सEरता आठवले.- पुणे : मेहता, िडस;.
2019.- x, 374 पृ. ; 22 स;. मी.

'Patna blues' चा अनुवाद.
ISBN 9789353174279 :

yug' चा अनुवाद.

'The bones of grace' चा अनुवाद.

=. 360.00

ISBN 9789353173760 :



=. 495.00

O111,3

आओ, टे मसुला, 1945-



O111,3N75

देशपांडे, शशी, 1938-

बहाWाची फु लं / अनु. मैFेयी जोशी.- नवी hद^ली :
सािहAय अकादेमी, 2019.- viii, 126 पृ. ; 22 स;. मी.

फसवी पाळं मुळं / अनु. जी. बी. देशमुख.- पुणे :

hदलीपराज काशन, िडस;. 2018.- 224 पृ. ; 22 स;.

8 लघुकथा.

मी.

'Laburnum for my head' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-89467-16-1 :

'Roots and shadows' चा अनुवाद.

=. 150.00

ISBN 978-93-84171-73-5 :

=. 300.00





O111,3N45

आच"र, जेÃ (Archer, Jeffrey), 1940)वे^'ह रे ड हेÀरं ज / अनु. देवदg के तकर.- पुणे : मेहता,
ऑग.ट 2019.- viii, 220 पृ. ; 22 स;. मी.

नारायण, आर. के., 1906-2001

हलवाई / अनु. vीमती मिडमन.- पुणे : मेहता, फे wु.
2020.- iv, 164 पृ. ; 22 स;. मी.

'Twelve red herrings' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173005 :

O111,3N38

'The vendor of sweets' चा अनुवाद.

=. 300.00

ISBN 9789353174316 :



O111,3N40

=. 250.00


O111,3N06

सािह<य

47

823-इं जी कथासािह<य- मशः

823-इं जी कथासािह<य- मशः

पªनायक, देवदg

शुLल, आलोक
अॅबुश : दबा धiन ह^ला - कथा मतदानाfया - सAय
घटनांवर आधाEरत / अनु. अिRनी धxगडे.- पुणे :
hदलीपराज काशन, एिल 2019.- 116 पृ. ; 22 स;.

गभ"वान राजा / अनु. संजय भा.कर जोशी.- मुंबई :
पॉeयुलर काशन, 2020.- xvi, 340 पृ. ; 22 स;. मी.
'The pregnant king' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7991-961-3 :

मी.

=. 299.00


O111,3

पंटो, जेरी

मतदान क; `ावरचे कम"चारी, सुरNा Wव.थापन,
उमेदवार, पFकार, पोलीस आिण भारतीय मतदाते
या सामाVय लोकांfया कथा.

मड"र इन माहीम / अनु. णव सखदेव ; संपा. नीता

'Ambush - tales of ballot' चा अनुवाद.

कु लकणY.- पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.- 219 पृ.

ISBN 978-93-52017-12-6 :

=. 160.00


O111,3

; 22 स;. मी.
'Murder in Mahim' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86493-90-3 :

=. 250.00


O111,3

फोरसाइथ, Ãे डEरक (Forsyth, Frederick), 1938-

24 लघुकथा.

द hकल िल.ट / अनु. बाळ भागवत.- पुणे : मेहता, िडस;.
2019.- x, 250

'The daughter from a wishing tree : unusual

पृ. ; 22 स;. मी.

tales about women in mythology' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173876 :

'The kill list' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173623 :



O111,3N50



मॅLलीन, अॅिल.टर (Maclean, Alistair), 1922-1987
एचएमएस युिलिसस / अनु. अिनल काळे .- पुणे : मेहता,

िFशंकू : राम आिण कृ bण यांfया अचिलत कथा / अनु.
लीना सोहोनी.- पुणे : मेहता, फे wु. 2019.- viii, 168
पृ. : िचFे, वंशा. ; 22 स;. मी.
25 लघुकथा.

िडस;. 2019.- x, 354 पृ. : नकाशा ; 22 स;. मी.

'The upside down king' चा अनुवाद.

'H.M.S. Ulysses ' चा अनुवाद.

ISBN 9789353172138 :

=. 450.00

=. 190.00


O111,3N50



O111,3N22

राय, अ=ं धती, 1961द िमिन._ी ऑफ अटमो.ट हॅिपनेस / अनु. सुिया

830-जमन सािह<य
831-जम"न काWसािहAय
`ेoर, उलEरकं (Draesner, Ulrike), 1962साNीभावाने बघताना / सं. अनु. अ=णा रामचं` ढेरे
आिण जयvी हEर जोशी.- पुणे : रोहन काशन, ऑLटो.
2019.- 175 पृ. ; 22 स;. मी.
35 किवता मूळ जम"न संिहतेसह.
ISBN 978-93-86493-98-9 : =. 250.00

वकल.- पुणे : मेहता, जाने. 2020.- viii, 392 पृ. ;
22 स;. मी.
'The ministry of utmost happiness' चा
अनुवाद.
ISBN 9789353173999 :

=. 190.00

=. 350.00
O111,3N38

ISBN 9789353173647 :

सुधा मूतY, 1950क^पवृNाची कVया : पुराणांतील ि यांfया
अनVयसाधारण कथा / अनु. लीना सोहोनी.- पुणे :
मेहता, जाने. 2020.- x, 169 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

=. 550.00



O113,1N62



O111,3N61

wेत, बट^ट (Brecht, Bertolt), 1898-1956
होय, ते'हाही गाणं असेल ! / अनु. िवIा सुव-बोरसे.धुळे : अथव" पिQलके शVस, ऑLटो. 2018.- 72 पृ. ; 22
स;. मी.

ि'हएगस, बेलंडा (Viegas, Belinda)
धीवराची आत" साद / अनु. यामल िचतळे .- पुणे :
मेहता, फे wु. 2019.- vi, 242 पृ. ; 22 स;. मी.
'The cry of the kingfisher' चा अनुवाद.
ISBN 9789353171896 :

54 किवता.

=. 295.00

ISBN 978-93-87129-96-2 :



O111,3

=. 100.00


O113,1M98

सािह<य

48

840-XY च सािह<य
842-Ã; च ना»सािहAय

891.2-सं.कृ त सािहAय
891.21-सं.कृ त काWसािहAय
आनंदवध"न

आयने.को, युिजन (Ionesco, Eugene)
मग एकच धडक ! / अनु. Dयं. िव. सरदेशमुख.सोलापूर : सुिवIा काशन, नो'ह;. 2019.- 90 पृ. ;
22 स;. मी.
संदभ".

- टीका

'Amedee or how to get rid of it' चा अनुवाद.

=. 120.00


O122,2

अजु"नवाडकर, कृ bण vी.
aवVयालोक : एक िवहंगमालोक : आनंदवध"नकृ त
aवVयालोक या ?ंथाचा साधार, संिN पEरचय.- पुणे :
Eटळक महाराk िवIापीठ, िडस;. 2006.- x, 60 पृ. ;
22 स;. मी.
संदभ".
=. 75.00


843-Ã; च कथासािहAय

O15:gx7,1

महाभारत

गारी, रोमँ (Gary, Romain), 1914-1980

माणुसकfया अ^याडप^याड : एका कथेfया िनिमgाने /
अनु. िचFा बेडेकर.- सोलापूर : पEरवत"न अकादमी
काशन, मे 2016.- iv, 66 पृ. ; 22 स;. मी.

- टीका
जोशी, िलली

'White dog' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-926776-2-0 :

=. 70.00


O122,3N14

860-Aपॅिनश सािह<य
863-.पॅिनश कथासािहAय



O15,1A2:g

देशपांडे, वासंती

अपEरिचत महाभारत.- पुणे : मधुvी काशन, माच"
2018.- 220 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 320.00

आ^त", रोबेत (Arlt, Roberto), 1900-1942
सात िविN माणसे / अनु. अNय काळे .- मुंबई :
लोकवा~य, ऑLटो. 2019.- 278 पृ. ; 22 स;. मी.
'Los siete locos' या मूळ .पॅिनश कादंबरीचा



O15,1A2:g

अनुवाद. '.
ISBN 978-93-82906-56-8 :

महाभारत : WP आिण संक^पना.- पुणे : उVमेष
काशन, जून 2019.- 182 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-85794-42-1 : =. 200.00

=. 500.00


O123,3N00

869-पोतुगीज सािह<य
869.3-पोतु"गीज कथासािहAय

पटवध"न, राजा
पुनशध महाभारताचा.- मुंबई : अNर काशन,
ऑग.ट 2019.- 207 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940377-5-0 : =. 250.00


O15,1A2:g

रामायण

सवाtसाठी vीराम कथायन / अनु. गजमल पाटील.भुसावळ : मैफल काशन, एिल 2017.- 148 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
=. 151.00

कोएलो, पाउलो (Coelho, Paulo), 1947-

अॅलेफ / सं. अनु. जुई नाडकणY आिण रतन वैI.- पुणे :
सायन पिQलके शVस, जाने. 2018.- 260 पृ. ; 22 स;.
मी.



O15,1A1

'Aleph' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-81351-82-6 :

=. 290.00


O124,3N47

891.3-&ाकृ त सािह<य
891.31-ाकृ त काWसािहAय
हाल

द िपलि?मेज / अनु. िवजया गाट.- पुणे : सायन
पिQलके शVस, जाने. 2018.- 228 पृ. : नकाशा ; 22 स;.

शृंगारलिलता / अनु. रqाकर पटवध"न.- नािशक :
शQदम^हार काशन, िडस;. 2018.- xxviii, 189 पृ. ;
22 स;. मी.
राजा हाल शािलवाहनाfया गाथा सशती या
काW?ंथातील किवतांचे सुलभ मराठीकरण.

मी.
'The pilgrimage : a contemporary quest for
ancient wisdom' चा अनुवाद.

मूळ शीष"क : O diārio de un mago.
ISBN 978-93-86651-02-0 : =. 260.00

367 किवता.
ISBN 978-81-936369-3-0 :



O124,3N47

=. 250.00


O151,1

सािह<य
891.433-[हंदी कथासािह<य- मशः

891.43-[हंदी सािह<य
891.431-हंदी काWसािहAय

अमरकांत

िडeटी कलLटरी अनुवाद तथा अनुभव / अनु. मधुकर
धमा"पुरीकर.- vीरामपूर : शQदालय काशन, जाने.
2018.- 116 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 160.00

कबीर, 1399-1518

कबीरांचा वसंत / अनु. संजय एस. बव.- जयसंगपूर :
किवतासागर काशन, माच" 2020.- 96 पृ. ; 22 स;.
मी.

संदभ".
ISBN 978-93-87127-54-8 :

49



O152,3

=. 175.00


O152,1H99

कु लvे, क^पना, 1966इ. स. 2595 / अनु. मीरा नांदगांवकर.- पुणे : मेहता,

कबीर, 1399-1518

िडस;. 2019.- viii, 176 पृ. ; 22 स;. मी.
28 िव\ानकथा.
ISBN 9789353173586 : =. 240.00

- टीका
महाजनी, िवनीता

रसरमणी कबीरवाणी.- पुणे : \ानगंगा काशन ;
पाटील एंटरायझेस [िवतरक], फे wु. 2020.- xii, 179
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-941796-3-4 : =. 250.00



O152,3N66

खडसे, दामोदर



O152,1H99:g

गुलजार, 1934-

कोलाहल / अनु. चं`कांत भxजाळ.- 2 री आ.-पुणे :
hदलीपराज काशन, िडस;. 2018.- 104 पृ. ; 22 स;.
मी.

सगे सारे / अनु. hकशोर मेढे.- मुंबई : ऋतुरंग काशन,
ऑग.ट 2018.- 184 पृ. ; 25 स;. मी.

थम आ. : सeट;. 2005.
'भगदड' चा अनुवाद.

54 किवता.

ISBN 81-7294-497-7 :

=. 140.00


ISBN 978-81-930166-7-1 कागदी बां. :

O152,3

=. 499.00


O152,1N34

गौड, संदीप

राFीfया hकनायांवरती / अनु. भरत यादव.- सातारा :
लोकायत काशन, जाने. 2020.- 94 पृ. ; 19 स;. मी.

21 लघुकथा.

88 किवता.
ISBN 978-93-89089-05-9 :

जैन, योित
अनगड वाट : ि यांचे भावबंध उलगडणाया कथा /
अनु. सुजाता देशपांडे.- पुणे : सुकृत काशन, िडस;.
2019.- 132 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 80.00


O152,1

'सेतु तथा अVय कहािनयाँ' चा अनुवाद.
=. 240.00

ISBN 978-93-81659-36-6 :



O152,3
भूषण, 1613-1705

सेर िसवराज है : राजकवी भूषणकृ त हंदी किवतांचा
मराठी अनुवाद / अनु. वेदकु मार रघुgमदास वेदालंकार.पुणे : hदलीपराज काशन, ऑLटो. 2020.- 136 पृ. ;
22 स;. मी.
103 किवता मूळ हंदी संिहतेसह.
ISBN 978-81-947875-3-2 : =. 200.00


दुबे, अिमत

_ोजन हॉस" आिण गुVहेगारी शोधाfया इतर दोन कथा /
अनु. wीजमोहन हेडा.- पुणे : hदलीपराज काशन,
जाने. 2020.- 176 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-26-5 : =. 250.00


O152,3

O152,1K13

मणी मोहन

बीजाची ाथ"ना / अनु. भरत यादव.- सातारा :
लोकायत काशन, फे wु. 2020.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.
'भेिडयx ने कहा शुभराFी' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-89089-08-0 : =. 90.00

ेमचंद, 1880-1936
गबन / अनु. =पाली भुसारी.- पुणे : वरदा काशन,
जून 2019.- 368 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940468-3-7 : =. 400.00


O152,3M80



O152,1

891.433-हंदी कथासािहAय
अ?वाल, पु=षोgम, 1955नाकोहस / अनु. सुनीता देव.थळी.- पुणे : मेहता,
ऑLटो. 2019.- x, 138 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 9789353173388 : =. 195.00

भटनागर, राज;`मोहन
सोिनया / अनु. मेघा अंिबके .- पुणे : मंजुल काशन,
जाने. 2020.- 384 पृ. ; 22 स;. मी.
vीमती सोिनया गांधी यांfया जीवनावर आधाEरत.
'परछाईयाँ' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-939827-9-2 :



O152,3N55

=. 400.00


O152,3

सािह<य

50

891.433-[हंदी कथासािह<य- मशः

891.443-बंगाली कथासािह<य- मशः

िशवदयाल, 1960-

चªोपाaयाय, बंhकमचं`, 1838-1894

के ला होता अªहास / अनु. रे खा देशपांडे.- पुणे :
साधना काशन, एिल 2019.- 272 पृ. ; 22 स;. मी.

आनंदमठ / अनु. वासुदेव गोवंद आपटे.- 2 री आ.-पुणे :
वरदा काशन, नो'ह;. 2018.- 176 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1852.

'एक और दुिनया होती' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86273-56-7 :

=. 250.00


ISBN 978-81-938866-4-9 :

=. 200.00

O152,3N60

हरनोट, एस. आर., 1955-



O157,3M38

दुगशनंhदनी / अनु. वासुदेव गोवंद आपटे.- 2 री आ.-

िहडंब / अनु. शीला बरडे-रणसुभे.- पुणे : hदलीपराज
काशन, जुलै 2019.- 252 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84171-70-4 : =. 350.00

पुणे : वरदा काशन, नो'ह;. 2018.- 184 पृ. ; 22 स;.
मी.



O152,3N55

थम आ. : 1852.
=. 220.00

891.439-उदू सािह<य
891.4391-उदू" काWसािहAय

ISBN 978-81-938866-2-5 :

गािलब, 1797-1869

मृणािलनी / अनु. वासुदेव गोवंद आपटे.- 2 री आ.-पुणे :

- टीका

वरदा काशन, नो'ह;. 2018.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.

मुजीब, एम.

थम आ. : 1852.



O157,3M38

ग़ािलब : भारतीय सािहAयाचे िनमा"ते / अनु. वा. रा.
कांत.- 3 री आ.-नवी hद^ली : सािहAय अकादेमी,
2018.- viii, 76 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : 2009.
संदभ".
ISBN 81-260-2681-2 : =. 50.00

ISBN 978-81-938866-3-2 :

=. 200.00


O157,3M38

बंIोपाaयाय, िबभूितभूषण, 1894-1950
आरmयक / अनु. शंकर बाळाजी शा ी.- 5 वी आ.-नवी


O168,1L97:g

hद^ली : सािहAय अकादेमी, 2018.- xvi, 303 पृ. ;
22 स;. मी.
थम आ. : 1964.

शेख, जु^फ
उदू" : ग़ािलब-ए-ग़ज़ल : पFानुवाद.- नागपूर : िवजय
काशन, माच" 2018.- xii, 395 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87042-33-9 : =. 499.00

ISBN 81-260-1051-7 :

=. 285.00


O157,3M94

पथेर पांचाली / अनु. साद ठाकू र.- 3 री आ.-पुणे :


O168,1L97:g

891.4391009-उदू" काWसािहAयाचा इितहास आिण
समीNा

मेहता, जाने. 2020.- viii, 328

पृ. ; 22 स;. मी.

थम आ. : सeट;. 2012.
ISBN 9789353173890 :

=. 395.00


O157,3M94

िमv, अंबरीश
भªाचाय", सुिचFा

चौकात उधळले मोती / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :

राजहंस काशन, सeट;. 2020.- 174 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-99-2 : =. 240.00

तुटलेली तार / अनु. सुमती जोशी.- पुणे : उVमेष


O168,1:g

891.44-बंगाली सािह<य
891.443-बंगाली कथासािहAय

काशन, जुलै 2019.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.
'छे डा तार' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-85794-44-5 :

=. 250.00


O157,3

घोष, चंचलकुमार
काSही जमणार नाही तुला ! / अनु. सुमती जोशी.- पुणे :

उVमेष काशन, ऑग.ट 2019.- 102 पृ. : िचFे ; 24
स;. मी.
'तुई hकछू पाEरस ना' या बालकादंबरीचा अनुवाद.
ISBN 978-93-85794-45-2 : =. 250.00

मजुमदार, ितलोgमा, 1966वसुधारा / अनु. सुमती जोशी.- पुणे : उVमेष काशन,
ऑLटो. 2018.- 512 पृ. ; 22 स;. मी.
'बोशुधारा' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-85794-38-4 :



O157,3

=. 600.00


O157,3N66

सािह<य
891.456-ओिडया सािह<य
सेनापित, फकरमोहन, 1843-1918

51

गायकवाड, सयाजीराव, 1863-1939
- टीका

- टीका

भांड, बाबा

महाराजा सयाजीराव गायकवाड.- नवी hद^ली :
सािहAय अकादेमी, 2019.- vi, 97 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93--89195-82-8 : =. 50.00

मानसंह, मायाधर
फकरमोहन सेनापित / अनु. िनAयानंद बाळकृ bण
नायक.- नवी hद^ली : सािहAय अकादेमी, 2018.- 92
पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87989-09-2 : =. 50.00



O155M63:g



O1591M43:g

गोखले, संजीवनी

गाबज.- पुणे : मधुvी काशन, माच" 2018.- 172 पृ.
; 22 स;. मी.

891.4563-ओिडया कथासािहAय
राय, ितभा, 1943काया / अनु. राधा जोगळे कर.- पुणे : मेहता, फे wु.
2020.- 194 पृ. ; 22 स;. मी.

लघुकादंबरी, कथा, लेख आिण काही किवता.

=. 260.00


O155

18 लघुकथा.
ISBN 978-93-53174-25-5 :

चंदनिशव, भा.कर, 1945-

=. 295.00


O1591,3N43

- टीका
गायकवाड, महादेव

891.46-मराठी सािह<य
अFे, ^हाद के शव, 1898-1969

?ामीण सं.कृ तीचे संवध"क : डॉ. द. ता. भोसले आिण
ा. भा.कर चंदनिशव. पहा 891.46 - भोसले, दशरथ
तायeपा, 1935- टीका.

- टीका
कानडे, बाबूराव, 1936-

धुeपड, माया hदलीप
गरगर घागर.- आजरा : मािसक ऋवेद िच^¢न
Eरलीफ फं ड, सeट;. 2018.- ix, 51 पृ. : िचFे ; 22 स;.

कÇ?ेस िव=S महाराk.- पुणे : मेहता, िडस;. 2019.viii, 160 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 9789353173548 : =. 220.00


O155M98:g

मी.
एकूण 22 बालकथा आिण किवता.

=. 15.00

अरकडी, इं दम
ु ती

मकरं द.- पुणे : मधुvी काशन, मे 2018.- 156 पृ. :
िचFे ; 21 स;. मी.



O155

21 बालकथा आिण 23 बालकिवता.

=. 230.00


O155

उgरवार, मुरलीधर
अनोखी भेट : कथा, मुP चंतन, आAमगत.- 2 री आ.को^हापूर : अिभनंदन काशन, एिल 2019.- 168
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 270.00

नजमा मैनु¬ीन शेख
अधुरे .व¦ं.- अहमदनगर : शQदगंध काशन, एिल
2017.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.
काही कथा आिण काही किवता.
ISBN 978-93-83401-48-2 :

=. 90.00


O155



O155

काळे , अNयकु मार, 1953-

बोपडYकर, अिनल नारायण
िवचार £मंती.- नागपूर : लाखे काशन, ऑLटो.
2019.- 136 पृ. ; 22 स;. मी.
काही लेख, बोधकथा, वासवण"ने, दासबोधवरील लेख
आिण किवता.
ISBN 978-93-82103-62-2 :

- टीका

=. 190.00


O155
मालटे , गणेश गोपाळराव

डॉ. अNयकु मार काळे : समीNेची समीNा.- धुळे :
अथव" पिQलके शVस, फे wु. 2017.- 408 पृ. ; 22 स;. मी.
डॉ. काळे यांfया एकू ण समीNाWवहाराची िचhकAसा.
संदभ".
ISBN 978-93-86196-41-5 : =. 600.00

भवारी, कृ bणा महादू
सेट/नेट मराठी : पेपर . 2 आिण पेपर . 3 / सं. ले.
कृ bणा महादू भवारी आिण मुकुंद कृ bण पुजारी.- पुणे :
चेतक बुLस, नो'ह;. 2018.- 369 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-928731-0-7 : =. 400.00


O155N53:g



O155

सािह<य

52

भोसले, दशरथ तायeपा, 1935-

साठे , अmणा भाऊ, 1920-1969

- टीका

- टीका

गायकवाड, महादेव

कदम, सोमनाथ दgाFय, 1978अmणा भाऊ साठे : सािहAय आिण तव\ान.- पुणे :
सुगावा काशन, ऑग.ट 2020.- 118 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84914-89-9 : =. 150.00

?ामीण सं.कृ तीचे संवध"क : डॉ. द. ता. भोसले आिण
ा. भा.कर चंदनिशव.- पुणे : oेहवध"न काशन, जाने.
2019.- 190 पृ. ; 22 स;. मी.
उपिवषय : 891.46 - चंदनिशव, भा.कर, 1945टीका.



संदभ".
ISBN 978-93-87628-46-5 :

O155N20:g

=. 220.00


O155N35:g

मराठी : पेपर . 2 आिण पेपर . 3 / संक. कृ bणा महादू
भवारी.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 223 पृ. ; 22 स;.
मी.

.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-929711-5-5 :

भंडारे , िव´ल
बोधनाचा जागर अmणा भाऊ साठे .- पुणे : सायन
पिQलके शVस, माच" 2019.- 144 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86651-22-8 : =. 180.00


O155N20:g

=. 225.00


O155

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950
- टीका

मोरोपंत, 1729-1794

पाटील, अशोकराव बालकृ bण
मराठीतील सं.कारवादी सािहAयाचा िवशेषतः साने
गु=ज]fया वा~याचा िचhकAसक अयास.- को^हापूर :
अिभनंदन काशन, ऑLटो. 2019.- 552 पृ. ; 22 स;.

मोरोपंतांचे अकािशत सािहAय आिण काही लेख /
संपा. दीप कण"क.- मुंबई : मराठी संशोधन मंडळ,
2018.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-934711-4-2 : =. 60.00


O155L29

मी.

डॉ. टी. पी. उपाaये यांfया माग"दश"नाखाली िशवाजी
िवIापीठाfया पीएच. डी. पदवी परीNेसाठी सादर
के लेला मराठी िवषयातील बंध.
संदभ".
=. 850.00

यादव, आनंद रतन, 1935- टीका

डॉ. आनंद यादव : एक सािहिAयक वास / सं. संपा. कतY
मुळीक आिण अeपासाहेब जकाते यादव.- पुणे : मेहता,
एिल 2018.- x, 185 पृ. ; 25 स;. मी.
ISBN 9789387319905 कागदी बां. : =. 495.00



O155M99:g



O155N35:g

वाकोडे, मधुकर

सावंत, िशवाजी, 1940- टीका

- टीका

वाटाणे, रमी राज;`
युगसाNी सािहिAयक िशवाजी सावंत.- नागपूर : राघव
पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", जाने. 2018.- xii, 484 पृ.
; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-83132-61-4 : =. 475.00

रे वसे, सुनंदा hकसनराव
लोकमानस : डॉ. मधुकर वाकोडे यांfया
सािहAयािवषयी.- vीरामपूर : शQदालय काशन, मे
2018.- 168 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86909-03-9 : =. 250.00





O155N40:g

O155:g

सरदेशमुख, Dयंबक िवनायक, 1919-2005

891.4608-मराठी सािहAयाचा सं?ह

- टीका

अNरधारा / सं. संपा. याम मोहरकर, िवजया गेडाम
आिण यशवंत घुमे.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस", 2017.- viii, 176 पृ. ; 22 स;. मी.
गxडवाना िवIापीठ, गडिचरोलीfया बी. कॉम. आिण
बी. एससी. थम वषा"साठी आवयक.
ISBN 978-93-83132-54-6 : =. 85.00

िनघोजकर, िया दीप
Dयं. िव. सरदेशमुख : आAमिन लेखकाची बखर.- पुणे :
राजहंस काशन, नो'ह;. 2019.- 408 पृ., [4] पटिचFे
: िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86628-85-5 : =. 380.00


O155N19:g



O155x

सािह<य
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891.4608-मराठी सािह<याचा सं ह- मशः

891.4608-मराठी सािह<याचा सं ह- मशः

अNरिवIा / संपा. सा. द. सोनसळे , सुनीता सांगोले आिण
अिनल कांबळे .- धुळे : अथव" पिQलके शVस, ऑग.ट
2020.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
.वामी रामानंद तीथ" मराठवाडा िवIापीठ, नांदेड
यांfया बी. ए., बी. कॉम., बी. ए.सी. ितीय
वषा"साठी मराठी अयासमास असलेले पाÈपु.तक.
ISBN 978-93-90288-30-4 : =. 100.00

भाषादश"न / संपा. िसSाथ" बुटले.- नागपूर : राघव
पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस".
भाग 2 : 2015.- viii, 135 पृ. ; 22 स;. मी.
राkसंत तुकडोजी महाराज नागपूर िवIापीठाfया बी.
कॉम. ितीय वषा"साठी मराठी िवषयाचे पाÈपु.तक.
ISBN 978-93-83132-23-2 : =. 80.00.


O155x



O155x

अनुबंध / सं. संपा. अशोक नामदेव पळवेकर, पंिडत गोबरा
राठोड आिण अनंत िसरसाट.- नागपूर : राघव

पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस".
भाग 3 : 2015.- vi, 74 पृ. ; 22 स;. मी.
संत गाडगे बाबा अमरावती िवIापीठाfया वािणय
oातक अंAय वषा"साठी मराठी िवषयाचे पाÈपु.तक.
ISBN 978-93-83132-22-5 : =. 55.00.


O155x

अनुबंध.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस".
भाग 1 सF 1 : संपा. अशोक नामदेव पळवेकर...
[आिण इतर.].- 2017.- vi, 122 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83132-55-3 : =. 65.00
भाग 2 सF 3 व सF 4 : संपा. संतोषराव ठाकरे ...
[आिण इतर.].- 2018.- viii, 96 पृ. ; 22 स;. मी.
संत गाडगेबाबा अमरावती िवIापीठाfया वािणय
oातक थम आिण ितीय वषा"साठी मराठी िवषयाचे
पाÈपु.तक.
ISBN 978-93-83132-66-9 : =. 65.00.

मृ¨ंध / संपा. गजानन जाधव...[आिण इतर.].- नागपूर :
राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस".
भाग 1 : 2017.- viii, 99 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83132-52-2 : =. 55.00
भाग 2 : 2018.- viii, 100 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83132-65-2 : =. 60.00
भाग 3 : 2019.- viii, 115 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ" (Aयेक भागामaये).
संत गाडगेबाबा अमरावती िवIापीठ, अमरावतीfया
बी. ए. थम, ितीय आिण तृतीय वषा"साठी मराठी
िवषयाचे पाÈपु.तक.
ISBN 978-93-83132-82-9 : =. 65.00.


O155x



O155x

आशय / संपा. ममता इं गोले... [आिण इतर].- नागपूर :

राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस".
भाग 3 सF 5 व सF 6 : 2019.- viii, 132 पृ. ; 22
स;. मी.
संदभ".
संत गाडगेबाबा अमरावती िवIापीठ, अमरावतीfया
वािणय oातक तृतीय वषा"साठी मराठी िवषयाचे
पाÈपु.तक.
ISBN 978-93-83132-84-3 : =. 75.00.

सािहAय संवाद / संपा. शरयू तायवाडे...[आिण इतर.].नागपूर : राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस".
भाग 2 : 2015.- viii, 167 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83132-25-6 : =. 80.00
भाग 3 : 2016.- viii, 171 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध सािहAय कारांतील वेfयांचा अंतभा"व दोनही
भागांमaये.
ISBN 978-93-83132-39-3 : =. 90.00.


O155x

सािहAय सEरता.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस".
भाग 1 : संपा. परमानंद बावनकुळे ...[आिण इतर.].-

पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83132-51-5 : =. 75.00
2017.- viii, 142



O155x

बालबोध रqमाला : 19 Wा शतकातील बालवा~य /
संपा. मंगला वरखेडे.- मुंबई : महाराk राय सािहAय
आिण सं.कृ ती मंडळ, 2019.- 923 पृ. : िचFे ; 24 स;.

भाग 2 : संपा. शरयू तायवाडे...[आिण इतर.].- 2018.
- vi, 132

पृ. ; 22 स;. मी.

=. 80.00
भाग 3 सF 5 : संपा. सुदश"न hदवसे... [आिण इतर.].2019.- vi, 98 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83132-81-2 : =. 65.00
भाग 3 सF 6 : संपा. सुदश"न hदवसे... [आिण इतर.].2019.- vi, 114 पृ. ; 22 स;. मी.
गxडवाना िवIापीठ, गडिचरोलीfया बी. ए. थम,
ितीय आिण तृतीय वषा"साठी मराठी िवषयाचे
पाÈपु.तक.
ISBN 978-93-83132-89-8 : =. 70.00.
ISBN 978-93-83132-70-6 :

मी.

कागदी बां. : =. 1184.00


O155x

बालसाधना : 10 ते 13 वष वयोगटासाठी / संपा. िवनोद
िशरसाठ.- पुणे : साधना काशन, एिल 2019.- 56
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 40.00


O155x



O155x
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891.4609-मराठी सािहAयाचा इितहास आिण समीNा

891.4609-मराठी सािह<याचा इितहास आिण समीSा-

मशः

खंडेराव, हरीश

आंबेडकरी चळवळ आिण सािहAय : सां.कृ ितक इितहास.उ^हासनगर (ठाणे) : \ा काशन.
खंड 6 : आंबेडकरी चळवळ, दैिनक वृgरq सÂाट
आिण सािहिAयक.- मे 2019.-128 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 150.00.


O155:g

दवणे, वीण
जीव ! कं ठ !!.- मुंबई : नवचैतVय काशन, फे wु.
2019.- 222 पृ. ; 20 स;. मी.
शQदतीथ" पु. ल. देशपांडे, काWतीथ" ग. hद. माडगूळकर
आिण .वरतीथ" सुधीर फडके यांfया जVमशताQदी
िनिमgाने Aयांfया vेतेचा आ.वादक वेध असलेला हा
शQदपंच.
ISBN 978-81-938687-8-2 : =. 350.00


O155:g

खांडेकर, िवbणु सखाराम, 1898-1976
\ा आिण ितभा / संपा. सुनीलकु मार लवटे.- पुणे :
मेहता, फे wु. 2019.- x, 202 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 9789353171636 : =. 270.00


O155:g

वा~यिवचार / संपा. सुनीलकु मार लवटे.- पुणे : मेहता,
ऑLटो. 2019.- xxvi, 134 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 9789353173487 : =. 230.00

न'वदोgर मराठी सािहAय : ा. डॉ. सAयवान मेvाम
गौरव?ंथ / संपा. अजय कु लकणY... [आिण इतर.].नागपूर : िवजय काशन, जाने. 2018.- 252 पृ., [2]
पटिचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87042-38-4 : =. 350.00


O155:g

पगारे , अिनलकुमार सुपडू



O155:g

गुंडी, नीिलमा

गतकाळाची गाज : ी-आAमकथनांारे सामािजक
संमणाचे दश"न.- मुंबई : मौज काशन, फे wु. 2019.xx, 212 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-5079-007-6 : =. 350.00

दिलत सािहAय : ेरणािवbकार.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, जाने. 2018.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87129-75-7 : =. 200.00


O155:g



O155:g

जावडेकर, आशुतोष

फु ले-आंबेडकरी सािहAय : िवचारवेध.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, नो'ह;. 2017.- 157 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87129-61-0 : =. 300.00


O155:g

भागवत, वंदना

'वा !' हणताना... / संपा. णव सखदेव.- पुणे : रोहन
काशन, नो'ह;. 2019.- 192 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86493-99-6 : =. 250.00

ीवाद, सािहAय आिण समीNा.- पुणे : डायमंड
पिQलके शVस, िडस;. 2018.- xii, 348 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86401-51-9 : =. 400.00


O155:g



O155:g

शहाजंदे, फ. म., 1946दखलपाF शQदांचा उiस.- लातूर : भूमी काशन,
नो'ह;. 2018.- 196 पृ. ; 22 स;. मी.
मुि.लम मराठी सािहAय समीNा.
संदभ".
ISBN 978-93-80556-37-6 : =. 200.00

जोशी, मोहन

पाÈपु.तकांWितEरP मुलांचे मराठी पु.तकांचे वाचन
: शोध-समीNा.- पुणे : hदलीपराज काशन, नो'ह;.
2019.- 187 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-938311-1-3 : =. 250.00


O155:g



O155:g

सं.कृ ती आिण सािहAय : ा. डॉ. राजन जय.वाल गौरव?ंथ /
संपा. राज;` नाईकवाडे... [आिण इतर.].- नागपूर :
िवजय काशन, जाने. 2018.- xxii, 278 पृ., [4]
पटिचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87042-37-7 : =. 450.00

तपोिनधी : ा. अ. का. ियोळकर पुर.कारा ये
संशोधक / संपा. भारती िनरगुडकर.- मुंबई : पॉeयुलर
काशन, 2019.- xxvi, 334 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-7991-970-5 : =. 375.00


O155:g



O155:g

सािह<य

55

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

891.4609-मराठी सािह<याचा इितहास आिण समीSा-

मशः

आनंदगांवकर, जीवन

सबनीस, vीपाल
आhदवासी ितभावंतांचे मराठी सािहAय.- पुणे :
hदलीपराज काशन, जुलै 2019.- 216 पृ. ; 22 स;.

पानगळीfया दुःखाचे ओझे.- पुणे : गोयल काशन,
माच" 2019.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 90.00


मी.
ISBN 978-81-938311-5-1 :

O155,1

=. 300.00


O155:g

आवळे , वामन सीताराम, 1914-1982

aयास.- चं`पूर : बाबू आयटम काशन, माच" 2019.xviii, 126 पृ. ; 22 स;. मी.

संिचताची चांदणवेल.- पुणे : hदलीपराज काशन,
जाने. 2019.- 260 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84171-81-0 : =. 350.00

100 किवता.



O155:g

सािहAय कारांतर : समीNा आिण िसSांत / सं. संपा.
शरयू तायवाडे, राज;` वाटाणे आिण कोमल ठाकरे .नागपूर : िवजय काशन, ऑLटो. 2018.- xviii, 173
पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87042-58-2 : =. 300.00

=. 120.00


O155,1N14

आहेर, रव]` माधव
मातीशी नातं.- औरं गाबाद : गाव काशन, फे wु. 2017.72 पृ. ; 22 स;. मी.
56 किवता.

=. 100.00




O155,1

O155:g

891.461-मराठी काWसािहAय
अमृतसागर, भा.कर नंबा
िशरगोळा / vीपाल सबनीस यांfया .तावनेसह.- धुळे :
अथव" पिQलके शVस, िडस;. 2018.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
78 किवता.
ISBN 978-93-88544-08-5 :

इलकर, सुहािसनी यशवंत, 1932-2010
सुहास बालगीते : वाचा आिण रं गवा.- पुणे : oेहवध"न
काशन, ऑग.ट 2018.- 98 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
47 बालकिवता.
ISBN 978-93-87628-25-0 :

=. 150.00

=. 150.00


O155,1N32



O155,1

अहेर, अमोल बाळाभाऊ

मु¶ाम पो.ट : माणूस.- पुणे : oेहवध"न काशन, जाने.
2019.- 148 पृ. ; 22 स;. मी.

79 बालकिवता.

76 किवता.
ISBN 978-93-87628-28-1 :

उबाळे , vीकृ bण
बालतरं ग.- पुणे : ियांका शांत पटवध"न, नो'ह;.
2018.- 104 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 52.00

=. 150.00



O155,1



O155,1

कटकधxड, मा=ती, 1954डोहतळ.- सोलापूर : िशव\ा काशन, सeट;. 2020.128 पृ. ; 22 स;. मी.

आंधळे , वा. ना.
- टीका

फमा"न आिण इतर किवता : आशय आिण आ.वाद / संपा.
तुषार चांदवडकर.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, जाने.
2018.- 279 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87129-30-6 : =. 350.00

107 किवता.
ISBN 978-93-85558-27-6 :

=. 160.00


O155,1N54



O155,1:g

करं दीकर, वंदा, 1918-2010
- टीका

धxगडे, रमेश
वंदांची किवता : शैलीवै\ािनक िवXेषण.- पुणे :
hदलीपराज काशन, जुलै 2019.- 102 पृ. ; 22 स;.

आंwे, सुदाम
िवRंभरा किवता...- को^हापूर : गज"ना काशन, मे
2019.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.
65 किवता.

मी.

=. 130.00

ISBN 978-81-938311-8-2 :



O155,1

=. 140.00


O155,1N18:g

सािह<य

56

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

कांडर, अजय

कुबडे, दीपमाला सुभाष

आयुbयाfया या वळणावर.- नागपूर : िवजय काशन,
जुलै 2018.- xviii, 110 पृ. ; 22 स;. मी.

युगानुयुगे तूच.- 2 री आ.-मुंबई : लोकवा~य, िडस;.
2019.- 66 पृ. ; 22 स;. मी.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांfयावरील दीघ"किवता.
ISBN 978-93-82906-62-9 : =. 120.00

79 किवता.
ISBN 978-93-87042-44-5 :

=. 175.00




O155,1

O155,1

कु लकणY, चा=दg ल²मण
अ\ातवास : एक काWखंड.- नािशक : शQदम^हार
काशन.

कानडे, साNी
साNी.- पुणे : चेतक बुLस, जाने. 2020.- 72 पृ. ; 22
स;. मी.
मराठीसह काही हंदी आिण इं ?जी किवता.
=. 120.00

भाग 1 : संपा. मोना िचमोटे .- जुलै 2018.- iv, 448

पृ. : िचFे ; 29 स;. मी.


O155,1

कानेटकर, योती अशोक, 1950अथांग.- पुणे : hदलीपराज काशन, माच" 2020.- 80
पृ. ; 22 स;. मी.

भाग 2 : संपा. धनंजय गोवध"ने.- जुलै 2018.- 404 पृ.
: िचFे ; 29 स;. मी.
1000 किवता.

भाग 3 : संपा. .वानंद बेदरकर.- जुलै 2018.- 492 पृ.
: िचFे ; 29 स;. मी.

133 किवता.
ISBN 978-93-89082-40-1 :

1000 किवता.

1416 किवता.

=. 120.00


O155,1N50

कापगते, डोमा दुधरामजी, 1947-

कागदी बां. : =. 1500.00 (Aयेक भागाकEरता).


O155,1

कु लकणY, hदलीप हनुमंतराव, 1944-

hदWaवनी : भजन सं?ह.- साकोली (भंडारा) : vी
संतकृ पा काशन, नो'ह;. 2018.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 50.00

बहर.- सातारा : िवजया िवतरण, 2018.- 114 पृ. ;

22 स;. मी.


O155,1N47

72 किवता.

=. 150.00


O155,1N44

माऊली.- साकोली (भंडारा) : vी संतकृ पा काशन,
नो'ह;. 2020.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.

कु लकणY, . द.
आयुbयाfया मैफलीत या.- नागपूर : िवजय काशन,
जून 2018.- xiv, 70 पृ. ; 22 स;. मी.

96 किवता.

=. 100.00


O155,1N47

70 किवता.
ISBN 978-93-87042-41-4 :

वेळूची काठी.- साकोली (भंडारा) : vी संतकृ पा
काशन, जाने. 2021.- 76 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 120.00


O155,1

98 किवता.

=. 100.00


O155,1N47

कु लकणY, शंतनू
अिभWP.- नागपूर : ऋचा काशन, नो'ह;. 2020.72 पृ. ; 22 स;. मी.
51 किवता.

.व=पानुभव : भPसं?ह.- साकोली (भंडारा) : vी
संतकृ पा काशन, िडस;. 2018.- 60 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 50.00

=. 110.00


O155,1



O155,1N47

काळे , धमा"जी गणपतराव
सAय-शािहरी.- 2 री आ.-पुणे : 'हाईट लाईट
पिQलके शVस, िडस;. 2017.- 78 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : मे 1948.
vीि¡.ताfया काया"चा सार करणारे 44 अ.सल

50 किवता.

=. 125.00


O155,1

ियंवदा.- नागपूर : ऋचा काशन, फे wु. 2020.119 पृ. ; 22 स;. मी.

पोवाडे.
ISBN 978-81-928744-0-1 :

काWिश^प.- नागपूर : ऋचा काशन, नो'ह;. 2020.80 पृ. ; 22 स;. मी.

99 किवता.

=. 130.00


O155,1

=. 200.00


O155,1

सािह<य
891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः
िगरी, ि.मता सुरेश
भाव-िवभोरी : लय मा±या अंतरीची...!.- को^हापूर :
संवाद काशन, माच" 2020.- 79 पृ. ; 22 स;. मी.

केदारे , अनंत

वादान.- पुणे : सुगावा काशन, ऑLटो. 2020.- 88
पृ. ; 22 स;. मी.
60 किवता.
ISBN 978-93-84914-90-5 :

57

50 किवता.

=. 120.00

ISBN 978-93-87322-91-2 :

=. 100.00





O155,1

कोकतकर, चं`कांत आeपाजी, 1975गंधाळलेली माती.- भुदरगड (को^हापूर) : िशवारबा
काशन, मे 2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.

गुठे, लता

चांदणबाग.- मुंबई : भरारी काशन, जाने. 2019.32 पृ. : रं गीत िचFे ; 22 स;. मी.

53 किवता.
ISBN 978-81-937877-2-4 :

O155,1

21 बालकिवता.

=. 100.00

ISBN 978-93-86557-21-6 :

=. 70.00





O155,1N75

O155,1

जगmयाfया आरपार.- मुंबई : भरारी काशन, जून
2017.- 80 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

कोगनुळकर, रं गराव हरी

शQदलेणे.- सातारा : िवजया िवतरण, जाने. 2018.189 पृ. ; 22 स;. मी.

41 किवता.

11 किवता आिण 55 बालकिवता.

ISBN 978-93-86557-02-5 :

=. 100.00

=. 290.00



O155,1



O155,1

खडेकर, निलनी

चैतVयरथ : िपदी.- नागपूर : ऋचा काशन, नो'ह;.
2020.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00

ग;दे, आgम
बापाची किवता.- पुणे : ियांका शांत पटवध"न,
ऑग.ट 2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 36.00


O155,1



O155,1

गोखले, नारायण वासुदेव

खतक^ले, गौरव गुiसाद, 1997आंदोलन.- भुदरगड (को^हापूर) : िशवारबा काशन,
मे 2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.

शुभवत"मान / संपा. फु ^ल िशलेदार ; Ãांिसस hदिwटो
यांfया .तावनेसह.- नागपूर : िवजय काशन, 2018.xii, 60 पृ. ; 19 स;. मी.

47 किवता.
ISBN 978-81-937877-3-1 :

51 किवता.

=. 100.00

ISBN 978-93-87042-43-8 :

=. 120.00





O155,1N97

ख^लाळ, सुिचता
लयानंतरची तळटीप.- vीरामपूर : शQदालय काशन,
एिल 2018.- 175 पृ. ; 22 स;. मी.

गोखले, सुधा

नवचैतVय.- ठाणे : जे. के . मीिडया, नो'ह;. 2019.- 72
पृ. : रं गीत िचFे ; 22 स;. मी.

91 किवता.
ISBN 978-93-85527-99-9 :

O155,1

50 किवता.

=. 225.00

ISBN 978-81-944463-0-9 :



=. 150.00


O155,1

O155,1

गोवध"न, सुनीलदg
येता मनात मा±या...- पुणे : 'हीनस काशन, एिल
2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.

गडकरी, राम गणेश, 1885-1919
- टीका

दवणे, वीण
किवतेतला राजहंस : किवvे गोवंदा?ज.- मुंबई :
नवचैतVय काशन, जाने. 2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-938687-7-5 : =. 140.00

61 किवता.

=. 150.00


O155,1



O155,1M85:g

गांगलवार, शोभा भालचं`, 1947भरारी.- साकोली (भंडारा) : झाडीबोली सािहAय मंडळ,
जाने. 2010.- 100 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 80.00

घाडी, िललाधर दgाराम
छान छान िप^लू.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जून
2018.- 27 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
20 बालकिवता.

=. 45.00


O155,1N47



O155,1

सािह<य

58

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

घावटे , आबासाहेब

जाधव, नवनाथ

मातृÉदयी माग"दाता : डॉ. आ. ह. साळुं खे यांfया
जीवनावर आधाEरत किवतांचा सं?ह.- सातारा :
लोकायत काशन, नो'ह;. 2018.- 20 पृ. ; 22 स;. मी.

माळावरची पाखरं .- सोलापूर : रqिया काशन, मे
2018.- xvi, 79 पृ. ; 21 स;. मी.
15 लघुकथा.
ISBN 978-81-937270-2-7 :

=. 150.00

21 किवता.



O155,1

=. 30.00


O155,1

च|े, िव´ल गणपतराव, 1953जीवनसुP.- नागपूर : उलगुलानसूय" काशन, जाने.
2019.- 62 पृ. ; 22 स;. मी.

जामकर, िया
बंदत
ू खूप जागा आहे.- गािजयाबाद : कॉपर कॉइन
पिQलशंग, एिल 2019.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.

62 किवता.

ISBN 978-93-84109-40-0 कागदी बां. :

=. 75.00


O155,1N53

िचFे, hदलीप पु=षोgम, 1938-2009
एकू ण किवता : hदलीप पु=षोgम िचFे यांची सम?
किवता / संपा. रणधीर शंदे.- मुंबई : पॉeयुलर, 2019.lxxxvi, 987 पृ., [1] पटिचF ; 22 स;. मी.
संदभ".

68 किवता.
ISBN 978-93-87129-93-1 :

=. 1500.00

=. 150.00


O155,1



O155,1N38

चौधरी, बिहणाबाई, 1880-1951
- टीका

बहाटे, काशीनाथ िवनायक
बिहणाबाई चौधरी : WिPAव आिण किवAव.- धुळे :
अथव" पिQलके शVस, माच" 2019.- 111 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-47-4 : =. 150.00

डांगे, oेहल गणपत, 2002िहरवळ : एक Éदय.पशY काWसं?ह.- सोलापूर :
िशव\ा काशन, जाने. 2020.- 32 पृ. ; 22 स;. मी.
30 किवता.
ISBN 978-93-85558-28-3 :

=. 50.00


O155,1P02

तडवी, रमजान गुलाब



O155,1M80:g

चौधरी, Wंकटेश
एक शूVय ितhया.- vीरामपूर : शQदालय काशन,
मे 2019.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.

िबतेल बाता.- धुळे : अथव" पिQलके शVस.
भाग 2 : जाने. 2019.- 79 पृ. ; 22 स;. मी.
मराठी आशयासह तडवी िभ^ल बोलीfया 51 किवता.
ISBN 978-93-88544-14-6 : =. 150.00.


O155,1

77 किवता.

तुकाराम, 1608-1649

=. 200.00


O155,1

जगदाळे , संदीप िशवाजीराव

असो आता चाड.- मुंबई : लोकवा~य, जुलै 2019.92 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-82906-57-5 : =. 150.00


O155,1

तुकाराम गाथा / संपा. भालचं` वना नेमाडे.- 5 वी आ.नवी hद^ली : सािहAय अकादेमी, 2018.- xviii, 206
पृ. ; 22 स;. मी.
पुनमु"`ण. थम कािशत : 2004.
िवरP, भP, नैितकता, किवAव, संतAव आिण मुP
अशा सहा पैलूंमधून तुकारामांचे WिPAव दाखवणारे
िनवडक 500 अभंग.
ISBN 81-260-1925-5 :

=. 220.00


O155,1K08

जगदाळे , सािवFी
}मान.- पुणे : hदलीपराज काशन, फे wु. 2019.- 168
पृ. ; 22 स;. मी.

संत तुकारामांचे िनवडक अभंग / भाbय. आmणा हरी
साळुं खे.- सातारा : लोकायत काशन, जून 2018.84 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84091-90-3 : =. 80.00

142 किवता.
ISBN 978-93-84171-67-4 :



O155,1

जोशी, अ=णकु मार
एक एक घर किवतेचं / hकसन पाटील यांfया
.तावनेसह.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, ऑLटो. 2018.88 पृ. ; 22 स;. मी.

ISBN 978-81-7991-965-1 कागदी बां. :

ISBN 978-93-86909-11-4 :

=. 350.00

=. 220.00


O155,1



O155,1K08

सािह<य

59

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

तुकाराम, 1608-1649
- टीका

धसवाडीकर, सीताराम हौसाजी

िन·या आकाशी.- लातूर : वावर काशन, सeट;. 2018.88 पृ. ; 22 स;. मी.

रोकडे, मनोहर, 1929-

संत तुकाराम अभंगवाणी : तीकाAम अVवयाथ".- पुणे :
oेहवध"न काशन, जुलै 2013.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-80321-32-5 : =. 120.00

62 किवता.



=. 100.00


O155,1K08:g

धुeपड, माया hदलीप
आभाळाची छFी / िचF. पुंडिलक वझे.- जळगाव :
अिमत काशन, सeट;. 2018.- 32 पृ. : रं गीत िचFे ;
24 स;. मी.

दामले, शीतल

ह¶ / इसादास भडके यांfया .तावनेसह.- नागपूर :
ब}जन सािहAय सार क; `, िडस;. 2018.- 60 पृ. ; 22
स;. मी.
45 किवता.
ISBN 978-93-87098-22-0 :

22 बालकिवता.

=. 50.00


O155,1

देव, नूतन

आभाळ.- आगशी (गोवा) : िबब काशन, िडस;. 2018.xii, 100 पृ. ; 22 स;. मी.
60 किवता.
ISBN 978-93-85654-33-6 :

O155,1

=. 140.00

=. 80.00


O155,1

धxगडे, अिRनी
सम? ीसूP : दीघ" .तावनेसह : िनवडक किवता.पुणे : उVमेष काशन, जाने. 2019.- 168 पृ. ; 22 स;.
मी.



O155,1

104 किवता.
ISBN 978-93-85794-22-3 :

=. 150.00


देशपांडे, मृणाल

O155,1

मनि.वनी.- पुणे : मेनका काशन, सeट;. 2018.- 104
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

धोरण, hद. ओ.
भाव सुमन.- धुळे : साययोग साधना, [िडस;. 2018].xiii, 66 पृ. ; 14 स;. मी.

102 किवता.
ISBN 978-93-85735-80-6 :

=. 175.00


O155,1

59 किवता.

=. 150.00

देशमुख, इं `जीत
अनाहताचा आAम.वर.- पुणे : सायन पिQलके शVस,
जाने. 2018.- 191 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.



O155,1

िनकम, ऋतुजा, 1999-

िशिशराची फु ले.- पुणे : संयोती पिQलके शन, ऑग.ट
2019.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.

82 किवता.
ISBN 978-93-86651-09-9 कागदी बां. :

=. 250.00


O155,1

52 किवता.

=. 100.00


O155,1N99

देशमुख, केशव सखाराम

गाभा.- 2 री आ.-धुळे : अथव" पिQलके शVस, नो'ह;.
2018.- 132 पृ. ; 22 स;. मी.
62 किवता.
ISBN 978-93-88544-10-8 :

=. 150.00


O155,1

िनकाळजे, आनंद िनवृgी
आहो आमदार.- फलटण (सातारा) : सÂाट अशोक
सामािजक िवकास काशन, सeट;. 2019.- x, 16 पृ. ;
22 स;. मी.
16 किवता.

=. 40.00

देशमुख, मोरे Rर महादेवराव, 1949-



िजजाऊंचा जयजयकार.- 2 री आ.-नागपूर :

O155,1

िशवभारती काशन, जाने. 2019.- 58 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
राkमाता िजजाऊंfया अलौhकक जीवनावर आधाEरत
गIपI गीतसं?ह.
थम आ. : सeट;. 2015.
=. 30.00

नेतनराव, भूपेश

आयुbय वेचताना...- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस", जाने. 2017.- xvi, 80 पृ. ; 22 स;. मी.
77 किवता.
ISBN 978-93-83132-45-4 :



O155,1N49

=. 150.00


O155,1

सािह<य

60

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

नेरे, जया नंबाजी
एक काW तुला समप"त.- सोलापूर : रqिया काशन,
फे wु. 2019.- x, 50 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

पाटील, अशोक दादा

अबोली.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, नो'ह;.
2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
69 किवता.

50 किवता.
ISBN 978-81-938796-1-0 :

ISBN 978-93-87127-36-4 :

=. 80.00

=. 160.00


O155,1



O155,1

पाटील, आनंदा भगवान, 1975-

पणती जपून ठे वा.- सोलापूर : रqिया काशन, फे wु.
2019.- x, 50 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

नNF.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, िडस;.
2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.

50 किवता.
ISBN 978-81-935150-6-8 :

72 किवता.

=. 80.00

ISBN 978-93-87127-56-2 :



O155,1N75

पाटील, hकरण
ितिमरातुनी तेजाकडे.- को^हापूर : िशवारबा काशन,
मे 2020.- 24 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-937877-9-3 : =. 30.00

पंिडत, रघुनाथ

दमयंती.वयंवर / संपा. मदन कु लकणY.- नागपूर :
राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", ऑLटो. 2015.- vi,
181 पृ. ; 22 स;. मी.
ा. अ. का. ियोळकरांनी तंजावूर ह.तिलिखतांfया
आधारे िसS के ले^या संिहतेसह अVय ह.तिलिखत
पाठांचा िवचार कiन संशोिधत के लेली त.
ISBN 978-93-83132-33-1 : =. 175.00



O155,1

पाटील, देवबा िशवाजी, 1959-



O155,1

आभाळाचे गुिपत.- पुणे : hदलीपराज काशन, मे
2019.- 36 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.
22 िव\ान बालकिवता.
ISBN 978-93-89082-00-5 : =. 90.00

पठाण, नूरजहाँ



O155,1N59

तलवार / हEरं` बोरकर यांfया .तावनेसह.नागपूर : िवजय काशन, जाने. 2018.- xiv, 114 पृ.
; 22 स;. मी.

पाटील, धम"वीर भूपाल
सं£माfया तळाशी.- जयसंगपूर : किवतासागर
काशन, ऑग.ट 2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.

97 किवता.
ISBN 978-93-87042-32-2 :

=. 150.00

73 किवता.



O155,1

पांडे, गणेश िनळकंठराव, 1961-

ISBN 978-81-929803-8-6 :

=. 48.00


O155,1

पाटील, तीक
वायावरचं ेम.- भुदरगड (को^हापूर) : िशवारबा
काशन, सeट;. 2019.- 40 पृ. ; 22 स;. मी.

जीवनगाणे.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस", जून 2015.- xiv, 90 पृ. ; 22 स;. मी.
81 किवता.
ISBN 978-93-83132-20-1 :

=. 175.00


O155,1

34 किवता.

=. 150.00

ISBN 978-81-937877-5-5 :

=. 70.00





O155,1N61

माझा किवतेचा गाव.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस", जून 2017.- xii, 100 पृ. ; 22 स;. मी.

साद अंतम"नाची / संपा. भरत बुटाले.- भुदरगड
(को^हापूर) : िशवारबा काशन, जुलै 2019.- 40 पृ.
; 22 स;. मी.

89 किवता.
ISBN 978-93-83132-47-8 :

O155,1

=. 225.00

35 किवता.



O155,1N61

ISBN 978-81-937877-6-2 :

=. 70.00


O155,1
पाटणकर, िवजयकुमार ज., 1946पाटील, योगेश रमेश

िनसग"धून.- पुणे : hदलीपराज काशन, जुलै 2019.112 पृ. ; 22 स;. मी.

वेलांटी.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, नो'ह;. 2018.192 पृ. ; 22 स;. मी.

91 किवता.
ISBN 978-81-938311-2-0 :

101 किवता.

=. 150.00

ISBN 978-93-88544-04-7 :



O155,1N46

=. 275.00


O155,1

सािह<य
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पाटील, रमेश जे.

पोखरकर, शांताराम

नांगरफाळ.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, जून 2019.104 पृ. ; 22 स;. मी.

देवाचे कर.- पुणे : oेहवध"न काशन, माच" 2019.116 पृ. ; 22 स;. मी.

86 किवता.
ISBN 978-93-88544-54-2 :

106 किवता.

=. 150.00


ISBN 978-93-87628-52-6 :

=. 130.00

O155,1

पाटील, वसुधा

फडके , ल²मण बाबु
आठवण]चा लामणhदवा.- को^हापूर : िशवारबा
काशन, माच" 2020.- 96 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

बाराखडीfया किवता.- पुणे : मधुराज पिQलके शVस, मे
2019.- 60 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.
बालकिवता.
ISBN 978-81-940802-06 :



O155,1

=. 140.00

60 किवता.



O155,1

ISBN 978-81-937877-8-6 :

=. 110.00


O155,1

सूया"ची सदY.- पुणे : hदलीपराज काशन, मे 2019.48 पृ. : रं गीत िचFे ; 22 स;. मी.
28 बालकिवता.
ISBN 978-81-938311-7-5 :

=. 100.00


O155,1



O155,1

पाटील, िवजया िवजयसंह, 1969\ानगीता.- कराड : पEरस.पश" पिQलके शन, माच"
2019.- 79 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940409-0-3 : =. 150.00


O155,1N69

O155,1

बापते, िवशाल



O155,1N69

पाटील, सतीशकु मार आदगxडा
परतायचे र.ते क; 'हाच बंद झाले / रव]` vाव.ती
यांfया .तावनेसह.- को^हापूर : संवाद काशन,
नो'ह;. 2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.

मी, ती आिण ते.- पुणे : hदलीपराज काशन, जुलै
2019.- 124 पृ. ; 22 स;. मी.
100 किवता.
ISBN 978-93-89082-06-7 :

=. 180.00


O155,1

बेहर
े े , िववेक शंकर

52 किवता.

=. 120.00


O155,1

पारधी, माला राजेश, 1979-

ीतगंधा.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस",
ऑLटो. 2015.- x, 61 पृ. ; 22 स;. मी.

भारताचा कोिहनुर गडी.- नागपूर : िवजय काशन,
नो'ह;. 2018.- 56 पृ. : रं गीत िचFे ; 22 स;. मी.
मा. िनतीन गडकरी यांनी के ले^या िवकासाचे यथोिचत
काWवण"न.
21 किवता.

=. 100.00

53 किवता.
ISBN 978-93-83132-32-4 :

बागुल, नंबाजीराव
खाVदेशी खुडा : अिहराणी चारोयी सं?ह.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, माच" 2018.- 59 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87129-44-3 : =. 60.00


भातीचे रं ग : चारोळी सं?ह.- सोलापूर : रqिया
काशन, फे wु. 2019.- 92 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-938796-5-8 : =. 100.00

ISBN 978-93-87322-66-2 :

बागडे, भायvी अिभजीत
मनतरं ग.- पुणे : मधुराज पिQलके शVस, िडस;. 2018.88 पृ. : रं गीत िचFे ; 14 स;. मी.
ISBN 81-7492-030-7 : =. 100.00



=. 150.00

O155,1



O155,1N79

बैजल, रे खा

चांदभूल.- मुंबई : तृी काशन, माच" 2019.- 80 पृ.
; 22 स;. मी.

.वतःतून उगवताना / राम भाले यांfया .तावनेसह.औरं गाबाद : जनशP वाचक चळवळ, सeट;. 2016.102 पृ. ; 22 स;. मी.

64 किवता.

78 किवता.

पेठकर, चंदन

=. 150.00


O155,1

=. 100.00


O155,1

सािह<य

62

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

बोकल, पुbपभा
समप"त.- पुणे : नीहारा काशन, िडस;. 2019.- 96 पृ.
; 22 स;. मी.

भावे, अनंत

उकपाचक अंदाजपंचे.- पुणे : डायमंड पिQलके शन,
एिल 2019.- iv, 28 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

67 किवता.
24 बालकिवता.

=. 100.00


ISBN 978-93-86401-62-5 :

O155,1

=. 60.00


O155,1
बोधे, सिचन

मह^ले-लवाळे , गीता

WP नजरे तून...- मुंबई : लेखक, सeट;. 2018.- 28 पृ.
; 22 स;. मी.

आयुbय : एक न उलगडणारं कोडं.- अकोला : दीपाली
काशन, एिल 2019.- 80 पृ. : रं गीत िचFे ; 30 स;.

50 किवता.

=. 129.00

मी.



O155,1

71 किवता.
ISBN 978-81-921078-3-7 :

भांदग, वषा" मनोज
मनवेल.- सोलापूर : रqिया काशन, मे 2017.xxii, 78 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 500.00


O155,1

महाजन, आXेषा
hदगंतराची धून : मुPक सं?ह.- मुंबई : इं कं ग

79 किवता.

=. 100.00


O155,1

इनो'हेशVस, िडस;. 2019.- xiv, 58 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940890-8-7 :

=. 120.00


O155,1

भागवत, वसंत

पूर?.त.- को^हापूर : िनम"ती संवाद, जाने. 2013.72 पृ. ; 22 स;. मी.

महाजन, के. एन., 1956-

आAम दश"न.- अमळनेर : क.तुरी काशन, ऑLटो.

49 किवता.
ISBN 978-93-82028-06-2 :

2019.- 79 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 100.00


O155,1

अaयाAम काWसं?ह.
=. 120.00


भालेराव, अिनल यशवंत, 1960-

O155,1N56

घोषणा.- उ^हासनगर (ठाणे) : सुनंदानील काशन,
फे wु. 2020.- 64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

महाजन, संaया

42 किवता.

काWसंaया.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, माच" 2019.-

=. 100.00

112 पृ. ; 22 स;. मी.


O155,1N60

भालेराव, इं `िजत, 1962-

60 किवता.
ISBN 978-93-88544-48-1 :

=. 150.00


O155,1

- टीका

महािमने, चं`कांत र.

राठोड, राजाराम

किवता इं `िजत भालेरावांची.- रqािगरी : .पश"
काशन, 2019.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-83827-24-4 : =. 200.00

टयाचे Xोक : िवडंबन काW.- को^हापूर : अिभनंदन
काशन, माच" 2017.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 70.00


O155,1



O155,1N62:g

महावंश, जगिजत

भावे, अनंत

सूय" गxदला भाळी.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन,

उं च उडी खोल बुडी.- पुणे : डायमंड पिQलके शVस,
एिल 2019.- iv, 28 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

ऑग.ट 2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
59 किवता.

23 बालकिवता.
ISBN 978-93-86401-61-8 :

=. 60.00

ISBN 978-81-929803-7-9 :



O155,1

=. 48.00


O155,1

सािह<य

63

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

माडगूळकर, गजानन hदगंबर, 1919-1977
- टीका

मोिहते, अशोक गोपाळ

कु लकणY, मदन
महाकवी ग. hद. माडगूळकर.- नागपूर : राघव
पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", ऑLटो. 2019.- x, 166
पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83132-88-1 : =. 275.00

मानव जीवन.- पुणे : सुगावा काशन, एिल 2020.48 पृ. ; 22 स;. मी.
20 किवता.

=. 40.00


O155,1



O155,1N19:g

माने, झुंजार

फोटॉन ऊमलताना.- पुणे : चेतक बुLस, एिल 2019.87 पृ. ; 22 स;. मी.
41 किवता.
ISBN 978-93-88009-72-0 :

मोिहते, मोद
काळजापासून ... काळजांपयtत.- कराड (सातारा) :
पEरस.पश" पिQलके शन, मे 2019.- 128 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
76 किवता.

=. 150.00

ISBN 978-81-940409-1-0 :

=. 200.00





O155,1

O155,1

ह.के , सोजर ईRर
मा±या किवतांfया गावात.- सोलापूर : रqिया
काशन, 2018.- 30 पृ. ; 21 स;. मी.

मेढेकर, रं जना

मनमयूर / अिवनाश आवलगावकर यांfया .तावनेसह.पुणे : नीहारा काशन, िडस;. 2019.- 128 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.

30 किवता.

109 किवता.

ISBN 978-81-937270-4-1 :

=. 40.00

=. 200.00



O155,1



O155,1

येवले, मीनल

मेvाम, िनळकं ठ एम.

मी मातीचे फू ल.- vीरामपूर : शQदालय काशन, जून
2019.- 124 पृ. ; 22 स;. मी.

आकांत.- पाटीपुरा (यवतमाळ) : लेखक, जाने. 2018.viii, 64

पृ. ; 21 स;. मी.

85 किवता.

64 किवता.

ISBN 978-93-86909-07-7 :

=. 200.00

=. 100.00



O155,1



O155,1

रणखांबे, नवनाथ आनंदा, 1983-

मोर.कर, hदवाकर कािशरामजी, 1945काW वादळाचे.- धुळे : कवी कािलदास कवीकªा, जुलै
2019.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.

जीवन संघष" : सामािजक वेदनांचा कारवा.- ठाणे :
शारदा काशन, नो'ह;. 2018.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
46 किवता.

59 किवता.

ISBN 978-81-89272-054 :

=. 120.00

=. 80.00


O155,1N83



O155,1N45

राजे, िवलास, 1952-

मोरे , \ानेश
माती बु¶ा.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, जाने. 2019.96 पृ. ; 22 स;. मी.

भाव.पश".- पुणे : संवेदना काशन, माच" 2018.- 88
पृ. ; 22 स;. मी.
70 किवता.

=. 120.00

84 किवता.
ISBN 978-93-88544-09-2 :

=. 150.00



O155,1N52



O155,1

मोरे , िवलास कांतीलाल

शाळे ला सुªी लागली रे ss.- पुणे : hदलीपराज काशन,
माच" 2019.- 32 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.
20 बालकिवता.
ISBN 978-93-84171-82-7 :

राधेयाम.वामी, 1953अनाम महासरोवर.- सावनेर (नागपूर) : िवR सािहAय
पीठ काशन, ऑLटो. 2019.- 464 पृ. : रं गीत िचFे ;
22 स;. मी.
254 किवता.

=. 90.00

कागदी बां. : =. 600.00


O155,1



O155,1N53

सािह<य

64

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः
वसावे, अरवंद काAया
रानफु ले.- सोलापूर : रqिया काशन, फे wु. 2019.xiv, 46 पृ. ; 22 स;. मी.

रामटे के, भूषण

मी रांगेतच उभा आहे.- नागपूर : िवजय काशन, माच"
पृ. ; 22 स;. मी.

2018.- viii, 127

46 किवता.

77 किवता.
ISBN 978-93-87042-34-6 :

=. 200.00

ISBN 978-81-935150-8-2 :

=. 80.00




O155,1

O155,1

वाघ, िव´ल
मायबाप.- पुणे : दऊतलेखणी काशन, ऑग.ट 2019.64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

लांजे, िहरामन तुळिशराम

सृजनकळा.- नागपूर : िववेक काशन, नो'ह;. 2018.xii, 84 पृ. ; 22 स;. मी.

22 किवता.

82 किवता.

=. 100.00

=. 300.00



O155,1



O155,1

वाघ, संजय

लांडे, शुिचत

गाव मामाचं हरवलं...- नािशक : ाजPा काशन,
िडस;. 2018.- 32 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

आनंद गाणी - 2 / िचF. सोनाली दgाजी तरटे.अहमदनगर : शQदालय काशन, [20--?].- 18 पृ. :
रं गीत िचFे ; 28 स;. मी.

23 बालकिवता.

=. 120.00

8 बालकिवता.
ISBN 978-93-85527-72-3 :



O155,1

=. 35.00


O155,1

लाखे, रव]` दामोदर
अव.थांतराfया किवता.- गािजयाबाद : कॉपर कॉइन
पिQलशंग, एिल 2018.- 196 पृ. ; 22 स;. मी.

95 किवता.

ISBN 978-93-84109-27-1 कागदी बां. :

=. 350.00


O155,1

O155,1

शरद, 1945-

अमृत-ितभा.- सोलापूर : िशव\ा काशन, नो'ह;.
2019.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.

130 किवता.
ISBN 978-93-84109-28-8 कागदी बां. :

=. 350.00

75 किवता.



O155,1

ISBN 978-93-85558-26-9 :

कं मत नाही


O155,1N45

लंबाळे , शरणकु मार हणमंता, 1956धुडगूस.- पुणे : hदलीपराज काशन, सeट;. 2019.112 पृ. ; 22 स;. मी.

शंपी, अNय
िबनचेहयाचे किभ| तुकडे.- नािशक : शQदम^हार
काशन, सeट;. 2020.- xviii, 90 पृ. ; 22 स;. मी.

49 किवता.

=. 150.00

61 किवता.



O155,1N56

ISBN 978-81-944533-2-1 :

=. 180.00


O155,1

वराळे , मिनषा पंटू
सौ. मिनषा पंटू वराळे सम? वा~य / संपा. संजीवनी
सुनील पाटील.- जयसंगपूर : शQद इन इं िडया, ऑLटो.
2019.- 306 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

िशरसाठ, सतीश

ाजPाची चाल.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन,
ऑग.ट 2020.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
110 किवता.

250 किवता.
ISBN 978-93-87127-24-1 :

देवदासी ¯ावर किवता महाजन आिण अिRनी
दासेगौडा-देशपांडे यांनी िलिहले^या 2 लेखांसह.
संदभ".
ISBN 978-81-7991-929-3 : =. 275.00


संपक" NेFाfया बाहेर.- गािजयाबाद : कॉपर कॉइन
पिQलशंग, एिल 2018.- 192 पृ. ; 22 स;. मी.

ISBN 978-93-89082-12-8 :

वेhदका कु मार.वामी
गावनवरी.- मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2018.- viii,
176 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 500.00

ISBN 978-93-87127-38-8 :



O155,1

=. 60.00


O155,1

सािह<य

65

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

891.461-मराठी का2सािह<य- मशः

शैनाज आशपाक मु^ला
रं ग जीवनाचे.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन,
जाने. 2019.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.

सौिमF
बाउल.- मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2019.- xvi, 231
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

34 किवता.

121 किवता.

ISBN 978-93-87127-34-0 :

=. 85.00

ISBN 978-81-7991-936-1 कागदी बां. :



O155,1

=. 475.00


O155,1

vोFी, िनिशकांत
िनिशगंध.- पुणे : नीलकं ठ काशन, सeट;. 2020.212 पृ. ; 22 स;. मी.
भावगीत सं?ह.
=. 200.00

हळदेकर, माधव बाबाराव

ऋतू ेमाचा.- नांदेड : राऊत पिQलके शVस, जुलै 2014.viii, 58 पृ. ; 22 स;. मी.
58 किवता.



O155,1

ISBN 978-81-907137-5-7 :

=. 50.00


O155,1
साळुं खे, सरला

लेखणी सरलाची.- सोलापूर : रqिया काशन, फे wु.
2019.- xii, 50 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

हंगोणेकर, शिशकांत
बंद दरवाजा.- धुळे : अथव" पिQलके शVस, एिल 2017.88 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86196-62-0 : =. 100.00

50 किवता.
ISBN 978-81-935150-7-5 :

=. 80.00




O155,1

O155,1

}ळ}ळे -सोनवणे, मंदाhकनी
जागृती.- अहमदनगर : शQदगंध काशन, िडस;. 2016.47 पृ. ; 22 स;. मी.

साळोखे, नंद ू

के तक.- भुदरगड (को^हापूर) : िशवारबा काशन,
िडस;. 2018.- 76 पृ. ; 22 स;. मी.
56 किवता.

38 किवता.

=. 100.00

ISBN 978-93-83401-42-0 :

=. 50.00





O155,1

891.461008-मराठी काWसािहAयाचा सं?ह

सुरासे, शहादेव Dयंबकराव, 1985आभाळमाती.- पुणे : ियांका शांत पटवध"न, नो'ह;.
2018.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
62 किवता.

=. 56.00


O155,1N85

सुव, नारायण गंगाराम, 1926-2010

अभंग सेतू : संत वचनांचे अनुवाद / सं. संपा. रव]` गोळे
आिण दीपक जेवणे.- मुंबई : महाराk राय सािहAय
आिण सं.कृ ती मंडळ.
भाग 1 : 2018.- 264 पृ.; 24 स;. मी.
कापडी बां. : =. 505.00.
=. 505.00


O155,1x

- टीका

सबनीस, vीपाल
सुWाtfया किवतेची इहवादी समीNा.- 2 री आ.-पुणे :
मधुराज पिQलके शVस, जाने. 2019.- 196 पृ. ; 22 स;.

अधाtिगनी / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती
पिQलके शन, माच" 2019.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 37 किवता.
=. 80.00

मी.

थम आ. : िडस;. 1995.
ISBN 81-7492-029-3 :

O155,1



O155,1x

=. 270.00


O155,1N26:g

सोले, अिनल

आAमधून / राज;` नाईकवाडे यांfया .तावनेसह.नागपूर : लाखे काशन, सeट;. 2019.- 88 पृ. ; 22 स;.
मी.
52 किवता.

=. 125.00


O155,1

अवा"चीन मराठी किवता / संपा. गजानन जाधव...[आिण
इतर] ; रणधीर शंदे यांfया .तावनेसह.- नागपूर :
राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", 2017.- viii, 120
पृ. ; 22 स;. मी.
संत गाडगेबाबा अमरावती िवIापीठ, अमरावतीfया
बी. ए. थम वषा"साठी (सF 1 व सF 2) मराठी
वा~य िवषयाचे पाÈपु.तक.
ISBN 978-93-83132-56-0 : =. 60.00


O155,1x

सािह<य

66

891.461008-मराठी का2सािह<याचा सं ह- मशः

891.461008-मराठी का2सािह<याचा सं ह- मशः

अाNरी : ाितिनिधक किवतासं?ह / संपा. सAयेV` राऊत.
..[आिण इतर.].- सोलापूर : रqिया काशन, नो'ह;.
2018.- vii, 93 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 93 किवता.
ISBN 978-81-938796-2-7 : =. 120.00

गझल तुझी माझी / संक. कािलदास नारायण चवडेकर.-

सोलापूर : रqिया काशन, मे 2017.- 30 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 100.00


O155,1x



O155,1x

आई / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती पिQलके शन,
माच" 2019.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 60 किवता.
=. 150.00

गुरवे नमः / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती
पिQलके शन, माच" 2019.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 28 किवता.
=. 80.00


O155,1x



O155,1x

आईबाप / संपा. ब`ु¬ीन आतार.- पुणे : सनय काशन,
जून 2019.- xxiv, 71 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 64 किवता.
ISBN 978-93-84600-28-0 : =. 60.00

गोवा सÊदय" / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती
पिQलके शन, मे 2019.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 113 किवता.
=. 170.00


O155,1x



O155,1x

आधुिनक मराठी किवता / संपा. शरयू तायवाडे ... [आिण

इतर].- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस",
पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध माVयवर कव]fया 40 किवता.
=. 75.00

2018.- vi, 74

गोWाfया भूमीत / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे :
संयोती पिQलके शन, ऑLटो. 2020.- 96 पृ., [1]
पटिचF ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 65 किवता.
ISBN 978-81-942997-2-1 : =. 220.00


O155,1x



O155,1x

आपला महाराk / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे :
संयोती पिQलके शन, िडस;. 2018.- 48 पृ. ; 22 स;.
मी.

जीवन आिण आरोय : .वfछ भारत कं वा पाणी / संपा.
संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती पिQलके शन, माच"
2019.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 36 किवता.
=. 80.00


O155,1x

िविवध कव]fया 32 किवता.
=. 70.00


O155,1x

आसमंत काWेम]चे / संपा. सAयेV` राऊत... [आिण इतर.].सोलापूर : रqिया काशन, मे 2018.- 238 पृ. ; 21
स;. मी.
िविवध कव]fया 268 किवता.
ISBN 978-81-937270-3-4 : =. 300.00


O155,1x

किवता .वातंDयाfया / संपा. जया नंबाजी नेरे.- सोलापूर :
रqिया काशन, 2018.- 163 पृ. ; 21 स;. मी.
िविवध कव]fया 163 देशभPपर किवता.
ISBN 978-81-935150-5-1 : =. 200.00

पया"वरण / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती
पिQलके शन, माच" 2019.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 36 किवता.
=. 80.00


O155,1x

बळीराजा / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती
पिQलके शन, माच" 2019.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 39 किवता.
=. 80.00


O155,1x



O155,1x

रं ग जीवनाचे / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती
पिQलके शन, िडस;. 2018.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 39 किवता.
=. 70.00


खांदेशनी राणी अिहराणी / संपा. जया नंबाजी नेरे...
[आिण इतर.].- सोलापूर : रqिया काशन, फे wु.
2019.- 60 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 52 किवता.
ISBN 978-81-938796-8-9 : =. 80.00

O155,1x



O155,1x

िवRशांती / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती
पिQलके शन, माच" 2019.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 32 किवता.
=. 80.00


O155,1x

सािह<य
891.461008-मराठी का2सािह<याचा सं ह- मशः
शQदफु ले / संपा. ताराचं` नारायण आवळे .- माण (सातारा) :
सुरेखा ताराचं` आवळे , फे wु. 2018.- 16 पृ. ; 22 स;.
मी.

िवIाsयाtनी िलिहले^या 19 किवता.
=. 20.00


O155,1x

िशवकाW : छFपती िशवरायांना 151 काWमय तोफांची

67

891.461009-मराठी का2सािह<याचा इितहास आिण
समीSा- मशः
कु लकणY, मदन
मराठीतील उपेिNत गझलकार.- नागपूर : राघव
पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", िडस;. 2015.- vi, 101 पृ.
; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-83132-35-5 : =. 85.00


O155,1:g

सलामी / संपा. भाऊसाहेब कोळे कर.- सोलापूर :

रqिया काशन, मे 2017.- 153 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 200.00

खंडेराव, हरीश



O155,1x

साक^याfया देशात / संक. िसिसिलया का'हा"लो, धनाजी
गुरव आिण िनलकं ठ शेरे.- vीरामपूर : शQदालय
काशन, जून 2018.- 92 पृ. ; 22 स;. मी.
10 माVयवर कव]fया 30 किवता.
ISBN 978-93-86909-03-9 : =. 150.00

आंबेडकरी चळवळ आिण सािहAय : सां.कृ ितक इितहास.उ^हासनगर (ठाणे) : \ा काशन.
खंड 5 : दैिनक वृgरq सÂाटमधील आंबेडकरवादी
किवता.- िडस;. 2018.-104 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 150.00.


O155,1:g



O155,1x

ी £ूणहAया / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे : संयोती
पिQलके शन, माच" 2019.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 37 किवता.
=. 80.00

तातोडे, देव;` शेषराव
भागवतधमा"fया पताका जनाबाई-काVहोपाFा.नागपूर : लाखे काशन, िडस;. 2018.- 72 पृ. ; 22 स;.
मी.



O155,1x

.वातंDयाची गौरव गाथा / संपा. संजयभाऊ चौधरी.- पुणे :
संयोती पिQलके शन, ऑग.ट 2019.- 112 पृ. ; 22 स;.

दोनही संत कवियF]fया अभंगातील नैितकता,
भिPभावाचे दश"न.
संदभ".
ISBN 978-93-82103-56-1 : =. 110.00


O155,1:g

मी.

िविवध कव]fया 91 किवता.
=. 200.00


O155,1x

िहरकण]चा काWमय महाराk / संपा. वनमाला पाटील.सोलापूर : रqिया काशन, माच" 2018.- vi, 36 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
िविवध कव]fया 36 किवता.
ISBN 978-81-937270-0-3 : =. 50.00

देसाई, मदा
ितभेचे देणे.- आगशी (गोवा) : िबब काशन, जाने.
2018.- vi, 120 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85654-25-1 : =. 180.00


O155,1:g

भागवत, गीता



O155,1x

891.461009-मराठी काWसािहAयाचा इितहास आिण
समीNा

शQदसुगंध.- पुणे : 'हीनस काशन.
भाग 2 : फे wु. 2019.- viii, 174 पृ. ; 22 स;. मी.
किव अिनल, इं hदरा संत आिण बालकवी या तीन
समानधमा" सािहिAयकांब¬लfया पाच काय"मांचा
आ.वाद.
संदभ".
=. 250.00.


O155,1:g
इं गळे , अशोक रा.

न'वदोgर आंबेडकरी किवतेची मीमांसा.- vीरामपूर :
शQदालय काशन, माच" 2018.- 352 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-85527-74-6 : =. 470.00

भोसले, दशरथ तायापा, 1935-

एक कवी एक किवता.- पुणे : मधुराज पिQलके शVस,
माच" 2020.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940802-9-9 : =. 230.00


O155,1:g



O155,1:g

सािह<य

68

891.462-मराठी ना`सािह<य- मशः

891.461009-मराठी का2सािह<याचा इितहास आिण
समीSा- मशः

उपाaये, .वाती
कवडू आिण इतर बालना»े.- पुणे : oेहवध"न काशन,
जून 2019.- 60 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
5 बालएकांhकका.
ISBN 978-93-87628-51-9 : =. 80.00

माळी, संदीप कडू

काWांकुर : आकलन आिण आ.वाद.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, जाने. 2019.- 101 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-22-1 : =. 100.00



O155,2



O155,1:g

काळे , वामन

उgर नाही.- को^हापूर : रावा काशन, एिल 2016.90 पृ. ; 18 स;. मी.
=. 130.00

रचना

ी जािणवा आिण ी संवेदन : एक अयास :
िनवडक कवियF]fया आधारे .- संगमनेर : सािहAयाNर
काशन, ऑग.ट 2019.- iv, 246 पृ. : िचFे ; 22 स;.



O155,2

मी.

संदभ".
ISBN 978-81-942047-1-8 :

=. 300.00


O155,1:g

कु लकणY, संaया
गो एका किवतेची.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24
पृ. ; 22 स;. मी.
=. 40.00


O155,2

रसाळ, सुधीर

किवतािनiपणे.- नागपूर : िवजय काशन, जून 2018.पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87042-47-6 : =. 350.00
viii, 201



O155,1:g

िचनूची चमतग.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 16 पृ. ;
22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 30.00


O155,2

रे वसे, सुनंदा

आ.वाद आिण आकलन : िनवडक किवतासं?ह आिण
किवता.- vीरामपूर : शQदालय काशन, मे 2019.135 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86909-06-0 : =. 190.00

जादू.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 16 पृ. ; 22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 30.00


O155,2



O155,1:g

शोभना सागर

तीथ" िव´ल, NेF िव´ल : संत सािहAय.- सोलापूर :
िशव\ा काशन.
भाग 3 : जुलै 2019.- 48 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85558-25-2 : =. 60.00

ना»छटा पंचिवशी.- पुणे : ना» ितमा काशन,
2019.- 46 पृ. ; 22 स;. मी.
25 बालनाEटका.
=. 75.00


O155,2



O155,1:g

सबनीस, vीपाल
आंबेडकरवादी किवतेचा नवा गंध.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 232 पृ. ; 21 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-36-2 : =. 380.00

नैवेI आिण इतर नाEटका.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.32 पृ. ; 22 स;. मी.
3 बालनाEटका.
=. 55.00


O155,2



O155,1:g

891.462-मराठी ना»सािहAय
अFे, ^हाद के शव, 1898-1969

फाकडू ची फिजती.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 16 पृ.
; 22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 30.00


O155,2

- टीका

सावली.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ. ; 22 स;.

बोडस, आनंद जयराम

थोर नाटककार आचाय" अFे.- मुंबई : नवचैतVय
काशन, फे wु. 2019.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-938687-9-9 : =. 65.00

मी.

बालनाEटका.
=. 40.00


O155,2M98:g



O155,2

सािह<य

69

891.462-मराठी ना`सािह<य- मशः

891.462-मराठी ना`सािह<य- मशः

कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव, 1950ना» क.तुरी.- पुणे : \ान काशन, मे 2016.- 64 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 100.00

चौधरी, भा.कर लोटू , 1942मरी जाय झो.- 2 री आ.-डxिबवली : आनंद
क^याणकारी सामािजक सं.था, एिल 2017.- 71 पृ.
; 22 स;. मी.
थम आ. : नो'ह;. 1982.
=. 100.00



O155,2N50



केकतपुरे, माला

O155,2N42

.मृितगंध : अिव.मरणीय ि यांचे एकपाFी योग.नागपूर : ऋचा काशन, एिल 2020.- 96 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 140.00

डोळस, गीता
अधुरी एक कहाणी आिण चंदाराणी.- नागपूर : लाखे



O155,2

काशन, एिल 2018.- 40 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 25.00


O155,2
कोळी, अशोक कौितक

आAमयोत आिण एक आस एकच aयास.- नागपूर :
लाखे काशन, एिल 2018.- 40 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 25.00

जागले.- कणकवली (संधुदग
ु ") : पंिडत पिQलके शVस,
माच" 2018.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 75.00



O155,2



O155,2

जंगलातील मांग^य आिण हा माझा माग" वेगळा.नागपूर : लाखे काशन, एिल 2018.- 32 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 25.00

गवी, ेमानंद, 1947छावणी / अशोक बाबर यांfया .तावनेसह.- नागपूर :
िवजय काशन, ऑLटो. 2018.- vi, 89 पृ. ; 22 स;.
मी.



O155,2

संदभ".
ISBN 978-93-87042-49-0 :

=. 150.00


O155,2N47

गोडबोले, उदय दgाFय
एका झाडाची गो व इतर बालना»े.- जयसंगपूर :
किवतासागर काशन, ऑग.ट 2019.- 96 पृ. ; 22 स;.



O155,2

तांबे, राजीव

मी.

6 बालना»े.
ISBN 978-81-929803-9-3 :

तू डॉLटर होणार.- नागपूर : लाखे काशन, एिल
2018.- 32 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 25.00

=. 48.00


O155,2

च'हाण, गणेश
तो एक समु`पNी.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड
िड._ीQयुटस", ऑग.ट 2019.- 44 पृ. ; 22 स;. मी.
महाराk रायाचे माजी मुयमंFी वसंतराव नाईक
यांfया चEरFावर आधाEरत दोन अंक नाटक.
ISBN 978-93-83132-83-6 : =. 70.00

दोन िखडLया / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस
काशन.
भाग 2 : एिल 2018.- 95 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
15 बालएकांhकका.
ISBN 978-93-86628-28-2 : =. 100.00
भाग 3 : जुलै 2020.- 88 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
15 बालएकांhकका.
ISBN 978-93-86628-81-7 : =. 100.00.


O155,2

दळवी, अिजत



O155,2

चौधरी, धनाजीराव

िनरागसतेचा कडेलोट.- पुणे : संयोती पिQलके शन,
ऑग.ट 2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 150.00

समाज.वा.sय.- मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2018.- xii,
72 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-7991-928-6 : =. 135.00


O155,2

देशपांडे, पु=षोgम ल²मण, 1919-2000


- टीका

O155,2

टे काडे, मुकुंद

पुलंचा ना»वास.- नागपूर : याती काशन :
िवजय काशन [िवतरक], जाने. 2020.- 80 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.
=. 100.00

चौधरी, बी. एल.

शहाबानो, आही षंढ आहोत.- मुंबई : आशय काशन,
फे wु. 2020.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00


O155,2



O155,2N19:g

सािह<य

70

891.462-मराठी ना`सािह<य- मशः

891.462-मराठी ना`सािह<य- मशः
पवार, जयंत

देशपांडे, िशरीष गोपाळ

काAयायनी.- मुंबई : सरोिजनी अकॅ डेमी, जुलै 2017.67 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00


O155,2

पडसाद.- कणकवली (संधुदग
ु ") : पंिडत पिQलके शVस,
ऑLटो. 2018.- 108 पृ. ; 22 स;. मी.
5 एकांhकका.
=. 150.00


O155,2

युS.- मुंबई : सरोिजनी अकॅ डेमी, जुलै 2017.- 75 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 132.00

पारखी, सुभाष िवनायक, 1944-



O155,2

शूVयपूण" व इतर तीन एकांhकका.- मुंबई : सरोिजनी
अकॅ डेमी, जुलै 2017.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00

मी अिनके त सह¥बुSे आिण इतर एकांhकका.- पुणे :
चेतक बुLस, मे 2019.- 183 पृ. ; 22 स;. मी.
6 एकांhकका.
=. 300.00


O155,2N44

पंपळखरे , िवनीता


O155,2

देशमुख, ाजP
देवबाभळी.- मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2018.- xiv,
58 पृ. ; 22 स;. मी.
िनवडक माVयवरांfया ितhयांसह.
ISBN 978-81-7991-963-7 : =. 135.00

कहानीम; twist है.- पुणे : चेतक
बुLस, 2019.- 24 पृ. ; 22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 40.00

Happy Birth Day



O155,2



O155,2

देशमुख, िशवाजी

आमचीही गो ऐका.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 32
पृ. ; 22 स;. मी.
बालएकांhकका.
=. 55.00


O155,2

हं?ी डॉज् / संजय पगारे यांfया .तावनेसह.- पुणे :
मधुvी काशन, सeट;. 2018.- 180 पृ. ; 22 स;. मी.
11 एकांhकका.
=. 270.00

आही बाबा झालो.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 40.00


O155,2



O155,2

hकटी पाटY.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 40.00

नाईक, िवजयकु मार िवRनाथ
पालशेतची िवहीर.- कणकवली (संधुदग
ु ") : पंिडत
पिQलके शVस, नो'ह;. 2018.- 40 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00



O155,2



O155,2

पवार, जयंत

नाद : जयंत पवार यांfया 80 ते 85 fया एकांhकका.कणकवली (संधुदग
ु ") : पंिडत पिQलके शVस, ऑLटो.
2018.- 86 पृ. ; 22 स;. मी.
5 एकांhकका.
=. 120.00

घनघोर वादळी नौका.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.32 पृ. ; 22 स;. मी.
सॉमरसेट मॉम यांfया 'रे न' या कथेवर आधाEरत
एकांhकका.
=. 55.00


O155,2



O155,2

िननाद : जयंत पवार यांfया 86 ते 90 fया एकांhकका.कणकवली (संधुदग
ु ") : पंिडत पिQलके शVस, ऑLटो.
2018.- 108 पृ. ; 22 स;. मी.
5 एकांhकका.
=. 150.00

िचF रं गले आिण _ॅhफक जाम.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 24 पृ. ; 22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 40.00


O155,2

नंhदनी : पु=ष पाF िवरिहत.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.16 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 30.00


O155,2



O155,2

सािह<य
891.462-मराठी ना`सािह<य- मशः
पंपळखरे , िवनीता

71

891.462-मराठी ना`सािह<य- मशः

पFास कारण क ...- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 32 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 55.00


O155,2

हसकर, संगीता vीकांत
राजूचा रोबो.- राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन,
2019.- 32 पृ. ; 22 स;. मी.
बालनाEटका.
ISBN 978-93-83827-15-2 : =. 47.00


O155,2

बाजार.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 16 पृ. ; 22 स;.
मी.

=. 35.00


O155,2

मनी मVया मनू.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 16 पृ. ;
22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 30.00

राजवाडे-काळे , राजvी
असंही एक नातं.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ. ;
22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 40.00


O155,2



O155,2

लॅबÀरं थ.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ. ; 22 स;.
मी.

=. 40.00

खेळ मांडला.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ. ; 22
स;. मी.
बालनाEटका.
=. 40.00




O155,2

O155,2

शेपटी वाढते लांबच लांब.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.16 पृ. ; 22 स;. मी.
बालएकांhकका.
=. 30.00


O155,2

गुलाबी रं गाचा Ãॉक.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24
पृ. ; 22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 40.00


O155,2

vावणबाळ.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 40.00


O155,2

सवता मAसर.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 16 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 30.00

िपटु क^याची गो आिण वनराजाचे दात.- पुणे : चेतक
बुLस, 2019.- 24 पृ. ; 22 स;. मी.
2 बालनाEटका.
=. 40.00


O155,2



O155,2

भारं बे, सीमा

iिLमणी : एक समप"त जीवन.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, जाने. 2017.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86196-24-8 : i. 100.00

हgी अगडबंब.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ. ;
22 स;. मी.
2 बालएकांhकका.
=. 40.00


O155,2



O155,2

मतकरी, रqाकर रामकृ bण, 1938-2020
गांधी : अंितम पव".- मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2020.x, 90 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-7991-972-9 : =. 110.00

वाळकर, मािणक
दैव जािणले कु णी.- को^हापूर : अिभनंदन काशन,
फे wु. 2014.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00


O155,2



O155,2N38

शफाअत खान

म.के , सोजर ईRर
वाटा पEरवत"नाfया.- सोलापूर : रqिया काशन,
2018.- 24 पृ. ; 21 स;. मी.
ISBN 978-81-937270-5-8 : =. 40.00

गांधी आडवा येतो.- मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2019.पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-7991-986-6 : =. 110.00
x, 65



O155,2



O155,2

सािह<य

72

891.462-मराठी ना`सािह<य- मशः

891.462-मराठी ना`सािह<य- मशः

शंदे, नवनाथ एकनाथराव
'मी शा महाराजांशी बोलतोय' : एकपाFी योग.सातारा : लोकायत काशन, जुलै 2018.- 32 पृ. ; 22
स;. मी.
ISBN 978-93-84091-89-7 : =. 40.00

साठे , सुनंदा सुरेश, 1945-

धमाल hक.से, भाऊज]चे !.- नागपूर : कौ.तुभ काशन,
नो'ह;. 2019.- 49 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 45.00


O155,2N45



O155,2

िशरवाडकर, िवbणु वामन, 1912-1999
नटसÂाट / अनु. उदय मंhककर.- नवी hद^ली : सािहAय
अकादेमी, 2019.- vi, 119 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89467-07-9 : =. 140.00

बाल एकांhकका सं?ह.- नागपूर : कौ.तुभ काशन,
नो'ह;. 2019.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
5 बाल एकांhकका.
=. 40.00


O155,2N45



O155,2N12

सरदेशपांडे, धनंजय

एिलयVस द ?ेट.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ. ;
22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 40.00

शालेय एकांhकका सं?ह.- नागपूर : कौ.तुभ काशन,
नो'ह;. 2019.- 39 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 40.00


O155,2N45

सावंत-ढोबळे , सुनीता



O155,2

राजकVयेचे बंड राजा झाला थंड.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 20 पृ. ; 22 स;. मी.
बालनाEटका.
=. 40.00

पटलं तर हो हणा !!.- पुणे : चेतक बुLस, जुलै 2016.56 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-08-5 : =. 90.00


O155,2



O155,2

हॅलो रोबो.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 24 पृ. ; 22 स;.

.मात", िहमांशू भूषण
परफे Lट िमसमॅच.- कणकवली (संधुदग
ु ") : पंिडत
पिQलके शVस, माच" 2018.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 90.00


O155,2

मी.

891.462009-मराठी ना»सािहAयाचा इितहास आिण
समीNा

बालनाEटका.
=. 40.00


O155,2

साठे , मकरं द अनंत

ऐसपैस सोईने बैस.- कणकवली (संधुदग
ु ") : पंिडत
पिQलके शVस, माच" 2018.- 45 पृ. ; 22 स;. मी.
पु.तकाfया मागील बाजूस 'रोमन साÂायाची
पडझड' ºा लेखककृ त दोन अंक नाटकासह.
=. 150.00

कु लकणY, आरती
ना»ावलोकन / सं. ले. आरती कु लकणY आिण रे खा
जगनाळे -मोतेवार.- नागपूर : िवजय काशन, जुलै
2018.- vi, 193 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87042-45-2 : =. 350.00


O155,2:g



O155,2

रोमन साÂायाची पडझड.- कणकवली (संधुदग
ु ") :
पंिडत पिQलके शVस, माच" 2018.- 47 पृ. ; 22 स;. मी.
पु.तकाfया मागील बाजूस 'ऐसपैस सोईने बैस' ºा
लेखककृ त दोन अंक नाटकासह.
=. 150.00

कोरा|े, मधुरा
Vयायालय आिण मराठी नाटक.- पुणे : oेहवध"न
काशन, मे 2019.- 166 पृ. ; 22 स;. मी.
मराठी .वातंDयोgर काळातील 25 नाटके आिण
Vयायालयाfया संबंधाचे िववेचन असणारा ?ंथ.
ISBN 978-93-87628-38-0 : =. 200.00


O155,2:g



O155,2

डहाके, वसंत आबाजी, 1942मराठी नाटक आिण रं गभूमी : िवसावे शतक.- मुंबई :

पॉeयुलर, 2019.- x, 405 पृ. ; 22 स;. मी.
उपिवषय : 792.095479 - महाराk.
ISBN 978-81-7991-981-1 : =. 525.00

वारं वार कु =NेFी येताती मनुbये.- मुंबई : पॉeयुलर
काशन, 2020.- iv, 66 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-7991-991-0 : =. 95.00


O155,2



O155,2:g

सािह<य

73

891.463-मराठी कथासािहAय

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

अघोर, वैशाली अिनल

इनामदार, मेधा

ेरक कथा.- सोलापूर : िशव\ा काशन, ऑग.ट
2019.- 64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

गौतम बुS.- 2 री आ.-पुणे : चेतक बुLस, 2019.311 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-42-3 : =. 500.00

10 बालकथा.
ISBN 978-93-85558-23-8 :

=. 80.00



O155,3



O155,3

अयंकर, अिनल
बायकोचा िपसारा नवयाचा पसारा.- पुणे : मधुvी
काशन, ऑग.ट 2018.- 212 पृ. ; 22 स;. मी.

ितसरी घंटा.- पुणे : \ान काशन, 2019.- 88 पृ. ;
22 स;. मी.
8 लघुकथा.

=. 140.00


16 िवनोदी लघुकथा.

O155,3

=. 300.00


O155,3

आठवले, भा.कर वामन
बोल अमृताचे.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, मे
2019.- 248 पृ. ; 22 स;. मी.
18 लघुकथा.

.वामी िववेकानंद.- 2 री आ.-पुणे : चेतक बुLस, 2019.200 पृ. ; 22 स;. मी.
.वामी िववेकानंदांfया जीवनचEरFावर आधाEरत
अ«भुत कादंबरी.
ISBN 978-93-88009-43-0 : =. 320.00


O155,3

=. 400.00


O155,3

आमटे , सुमन

उषःकाल.- पुणे : मंजुल काशन, माच" 2019.- 152
पृ. ; 22 स;. मी.

उ^हामाले, गजानन
चWूह / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे : hदलीपराज
काशन, फे wु. 2020.- viii, 372 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-62-6 : =. 450.00


O155,3

10 लघुकथा.
ISBN 978-81-939827-1-6 :

=. 175.00


O155,3

आमडेकर, मंजूषा

म|ो.- पुणे : कृ bणाप"ण पिQलशस".
भाग 1 : म|ो आिण नवं घर, नवी शाळा.- जाने
2019.-ii, 30 पृ. : िचFे ; 24 स;. मी.
ISBN 978-81-939755-0-3 : =. 80.00
भाग 2 : म|ो आिण पाऊस.- जाने. 2019.- 30 पृ. :
िचFे ; 24 स;. मी.

36 लघुकथा.
ISBN 978-81-929803-5-5 :



ऐनापुरे, जी. के.

=. 80.00.


O155,3

कांदािचर.- 2 री आ.-vीरामपूर : शQदालय काशन,
जून 2018.- viii, 172 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : जुलै 2005.
5 दीघ"कथा.
=. 250.00


आ'हाड, एकनाथ
आनंदाची बाग.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज काशन,
नो'ह;. 2019.- 48 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

O155,3

ऐवळे , पांडुरंग जग|ाथ
वाजागाजा.- पुणे : oेहवध"न काशन, जाने. 2019.100 पृ. ; 22 स;. मी.

21 बालकथा.

थम आ. : ऑLटो. 2015.
ISBN 978-93-5117-105-8 :

=. 72.00
O155,3

बालवाचकांसाठी.
ISBN 978-81-939755-1-0 :

उळागËे, मेघा धनपाल
वाकळ.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, ऑग.ट
2019.- 144 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 100.00

11 लघुकथा.



O155,3

ISBN 978-93-87628-34-2 :

=. 120.00


O155,3

आसवले, सुनील कृ bणा
घडलं हे माF खरं होतं...!.- जयसंगपूर : किवतासागर
काशन, जुलै 2019.- 144 पृ. ; 22 स;. मी.

ऐवळे , रा}ल
सÊदय".- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.- 76 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 120.00

22 लघुकथा.
ISBN 978-93-87127-44-9 :

=. 200.00


O155,3



O155,3

सािह<य

74

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
कवळे कर, कुंदा

औटी, शैलजा गजानन

बाळगोपाळांसाठी छान छान गोी.- जयसंगपूर :
किवतासागर काशन, ऑग.ट 2019.- 128 पृ. : िचFे
; 22 स;. मी.

आभास हा !.- फxडा (गोवा) : सुदेश कवळे कर, माच"
2019.- 111 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 180.00


18 बालकथा.
ISBN 978-93-87127-45-6 :

O155,3

=. 200.00


O155,3

कदम, उमेश

मसाई.- मुंबई : राज;` काशन, एिल 2019.- 152
पृ. ; 22 स;. मी.

मायेचं छF.- फxडा (गोवा) : सुदेश कवळे कर, माच"
2019.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 145.00


O155,3

केिनया आिण टांझािनयात आढळणारी 'मसाई' जमात.

िwEटश रायकत आिण .थािनक जमाती यांfयातील
तणाव, के िनयाचा .वातंDयलढा, Aयातील भारताचा
सहभाग अशा िविवध पाR"भूमीवर आधाEरत कादंबरी.
ISBN 978-81-940524-2-5 : =. 200.00


O155,3

क.तुरे, चं`कांत
गुण मंhदर.- नागपूर : चं`कांत काशन, सeट;. 2019.110 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालकु मारांसाठी शौय", साहस, बोधद व सं.कारNम
गो]चा खिजना आिण ौढांसाठी पाच उपयुP कथा.
=. 180.00


O155,3

कदम, कु मुhदनी वीरसेन
वनवासी वनमाला.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2019.256 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 380.00


O155,3

कदम, मह;`
तणस.- मुंबई : लोकवा~य, जून 2019.- 227 पृ. ;
22 स;. मी.
ISBN 978-93-82906-51-3 : =. 300.00

क.तुरे, भाकर
उनाड गंeया.- 3 री आ.-नागपूर : ऋचा काशन, फे wु.
2020.- 24 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
5 बालकथा.

थम आ. : सeट;. 2010.
=. 40.00


O155,3



O155,3

किपले, योती
आंQयाचे hदवस.- ठाणे : जे. के . मीिडया, िडस;. 2019.16 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

कांबळे , उgम, 1956कोयAयावरचं कोक / मनोहर जाधव यांfया .तावनेसह.मुंबई : लोकवा~य, जाने. 2020.- 124 पृ. ; 22 स;.
मी.
ISBN 978-93-82906-64-3 :

=. 200.00


O155,3N56

बालवाचकांसाठी.
ISBN 978-81-944463-4-7 :

=. 40.00

कांबळे , जी. जी.



O155,3

कलवारी, शंकर

रं या.- लातूर : वावर काशन, मे 2018.- 104 पृ. ;
22 स;. मी.
14 लघुकथा.

पॅनोरमा.- राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन, 2019.224 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 360.00

=. 100.00


O155,3



O155,3

कवळे , रोिहदास भाकर, 1965र.ता बदललेला मोचा".- पुणे : नवल काशन, जाने.
2019.- 132 पृ. ; 22 स;. मी.

कांबळे , शहाजी

मुध ेमकथा.- पुणे : oेहवध"न काशन, मे 2019.143 पृ., [13] पटिचFे ; 22 स;. मी.
11 लघुकथा.
ISBN 978-93-87628-48-9 :

=. 200.00


9 लघुकथा.

O155,3

=. 190.00


O155,3N65

कवळे कर, कुंदा

आभाळमाय.- फxडा (गोवा) : सुदेश कवळे कर, 2019.106 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 170.00

काकडे, hदनकर िवbणू
भारतातील महान ि या.- पुणे : hदलीपराज काशन,
सeट;. 2020.- 192 पृ. ; 22 स;. मी.
पुराणातील 10 नाियकांfया जीवनातील
सुख-दुःखावरील वाचनीय लघुकथा.
ISBN 978-93-89082-48-7 :



O155,3

=. 280.00


O155,3

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

75

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
कापडी, िवजय

काकडे, मधुकर जयवंत

लालूचा घोडा.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2019.192 पृ. ; 22 स;. मी.

Àरं गण.- पुणे : hदलीपराज काशन, ऑLटो. 2019.375 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-21-0 : =. 520.00

16 िवनोदी लघुकथा.



O155,3

=. 300.00


O155,3

काटकर, अिजत कृ bणाजी
वंशाचा hदवा.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जाने.
2017.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.

कामत, रामदास कृ bणा
कEटबS.- मुंबई : भरारी काशन, िडस;. 2017.- 136
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

12 लघुकथा.

7 लघुकथा.

=. 170.00


ISBN 978-93-86557-11-7 :

O155,3

ससेहोलपट.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जून
2019.- 104 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 170.00


O155,3

=. 180.00


O155,3

कारं जकर, ितभा वासुदेव
आनंदघन.- फxडा (गोवा) : वासुदेव नरहरी कारं जकर,
जाने. 2018.- 152 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 240.00


O155,3

कानडे, उSव
जुनं गाव... नवी वाट...- पुणे : नवल काशन, जाने.
2020.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 260.00

कथा-क^पना.- फxडा (गोवा) : वासुदेव नरहरी
कारं जकर, जाने. 2018.- 140 पृ. ; 22 स;. मी.
25 लघुकथा.



O155,3

पाठीवरचा माणूस.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.208 पृ. ; 22 स;. मी.
गाडगे महाराजांचे सहकारी शंकरजी धुमाळ यांfया
जीवनावरील ेरणादायी चEरत कहाणी.
=. 330.00


O155,3

=. 225.00


O155,3

कारं जकर, वासुदेव नरहरी

चपुका, सलमान आिण बटाटेवडा.- फxडा (गोवा) :
लेखक, जुलै 2019.- 132 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
14 िवनोदी लघुकथा.

=. 210.00


O155,3
कापगते, डोमा दुधरामजी, 1947-

पोरक.- साकोली (भंडारा) : vी संतकृ पा काशन,
जाने. 2020.- 120 पृ. : वंशा. ; 22 स;. मी.

कारं थ, शोभना

मातृAव.- पुणे : वरदा काशन, जाने. 2018.- 118 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 150.00

21 लघुकथा.

=. 150.00



O155,3



O155,3N47

कालकर, vीकांत
कुं पण.- पुणे : डायमंड पिQलके शVस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], िडस;. 2018.- 136 पृ. ; 22 स;. मी.

वैभवी.- साकोली (भंडारा) : vी संतकृ पा काशन,
नो'ह;. 2019.- 109 पृ. ; 22 स;. मी.
17 लघुकथा.

11 लघुकथा.

=. 130.00

ISBN 978-93-86401-58-8 :



=. 150.00


O155,3N47

कापडी, िवजय

O155,3

काळे , शिशकांत वामन, 1939-

ितकडमबाजी.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2019.176 पृ. ; 22 स;. मी.

मगरडोह / रqाकर मतकरी यांfया .तावनेसह.- पुणे :
मेहता, जून 2019.- xii, 160 पृ. ; 22 स;. मी.

16 िवनोदी लघुकथा.

11 गूढकथा.

=. 260.00

ISBN 9789353172480 :



O155,3

=. 200.00


O155,3N39

सािह<य

76

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
कु लकणY, \ानेRर म.
काळोखातील एक hकरण.- सांगली : अNर एजVसी,
िडस;. 2018.- 212 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 340.00

कावळे , छाया

शीग.- नागपूर : ऋचा काशन, िडस;. 2019.- 80 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 125.00




O155,3

कर, िगEरजा उमाकांत, 1933-2019
कु णा नामदेवाची िचgरकथा.- मुंबई : भरारी काशन,
फे wु. 2019.- 138 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86557-26-1 : =. 200.00

O155,3

कु लकणY, िनम"ला
उतराई.- पलूस (सांगली) : अNर एजVसी, 2019.260 पृ. ; 22 स;. मी.
32 लघुकथा.



O155,3N33

=. 420.00


O155,3
कुंभार, आर. ए.

.व¦ातून वा.तवाकडे : एक िशNण वास.- सातारा :
िवजया िवतरण, 2019.- 150 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 250.00

कु लकणY, ताप
ि¡.ताचे शूर िशपाई.- पुणे : 'हाईट लाईट पिQलके शVस,
नो'ह;. 2016.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.


O155,3

50 बालकथा.
ISBN 978-81-928744-0-1 :

कुंभार, म. रा.



O155,3

सxगाा.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, िडस;.
2018.- 184 पृ. ; 22 स;. मी.

जगणे मरणे ि¡.तासाठी.- पुणे : 'हाईट लाईट
पिQलके शVस, नो'ह;. 2017.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-928744-0-1 : =. 115.00

11 लघुकथा.

=. 280.00




O155,3

कु =ं दवाडे, आhदनाथ क.
वृN माझा सखा.- डxिबवली : सुमेi ंटस" अँड
पिQलशस", जून 2019.- 127 पृ. ; 22 स;. मी.
15 समकालीन ?ामीण जैन लघुकथा.
=. 150.00

O155,3

कु लकणY, यामकांत
सौिमF.- 3 री आ.-नागपूर : िवजय काशन, सeट;.
2018.- x, 133 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : नो'ह;. 1985.
ISBN 978-93-87042-35-3 : =. 175.00




O155,3

कु =लकर, पंकज
चौथा .तंभ.- मुंबई : लोकवा~य, जाने. 2020.- 182
पृ. ; 22 स;. मी.

O155,3

कु लकणY, oेहसुधा
अनुgEरत.- पुणे : नवल काशन, जून 2017.- 140 पृ.
; 22 स;. मी.

6 लघुकथा.
ISBN 978-93-82906-63-6 :

=. 115.00

14 लघुकथा.

=. 300.00

=. 170.00




O155,3

कु लकणY, उवल
सुगंधी सकाळ.- पुणे : शQदरq काशन, ऑग.ट 2016.64 पृ. ; 22 स;. मी.

O155,3

कु लकणY-िख`ापूरकर, माधुरी कृ bणाजी
नारीचे िवR.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, सeट;.
2018.- 176 पृ. ; 22 स;. मी.

9 लघुकथा.

31 लघुकथा.

=. 100.00

=. 280.00




O155,3

कु लकणY, गो. िव.
या वयात हे असंच असतं.- को^हापूर : अिभनंदन
काशन, माच" 2019.- 280 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 450.00

O155,3

केसकर, अनघा

िनवा"िसत.- मुंबई : राज;` काशन, नो'ह;. 2019.354 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940524-3-2 : =. 400.00


O155,3



O155,3

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

77

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
खांडगे, मंदा सुरेश, 1946-

केसकर, बा. ग., 1946-

ड'हाळं .- 2 री आ.-पुणे : मेहता, फे wु. 2019.- vi,
142 पृ. ; 22 स;. मी.

ची चू.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.- 16 पृ. ; 22
स;. मी.

16 लघुकथा.

3 बालकथा.

थम आ. : ऑग.ट 1996.

=. 30.00

ISBN 9789353172077 :

=. 180.00



O155,3N46



O155,3N46

कोgाप^ले, नागनाथ लालुजीराव, 1948अि.तAवाची शु£ िशडे / िवलास खोले यांfया
.तावनेसह.- मुंबई : लोकवा~य, नो'ह;. 2019.240 पृ. ; 22 स;. मी.



O155,3N46

दोडी.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.- 40 पृ. ; 22
स;. मी.

7 लघुकथा.
ISBN 978-93-82906-61-2 :

जंगलातलं गुिपत.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.80 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 130.00

=. 300.00


O155,3N48

6 बालकथा.

=. 65.00


कोलवाडकर, मोद
आयुbय...एक सारीपाट.- नागपूर : सािहAय सार क; `,
िडस;. 2018.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
वैIकय NेFातील सAय घटनांवर आधाEरत सामािजक,
Éदय.पशY 13 लघुकथा.
ISBN 978-93-82824-94-7 : =. 140.00

O155,3N46

पNी-िमF.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.- 40 पृ. ;
22 स;. मी.
8 बालकथा.

=. 65.00


O155,3N46



O155,3

कोळी, अशोक कौितक

गावाfया तावडीतून सुटका.- नागपूर : िवजय काशन,
पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87042-22-3 : =. 250.00

माकडवाला जगू.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.48 पृ. ; 22 स;. मी.
10 बालकथा.

=. 76.00

जून 2018.- iv, 180



O155,3N46



O155,3

खडेकर, निलनी

नंhदनी.- नागपूर : ऋचा काशन, एिल 2020.112 पृ. ; 22 स;. मी.

मामाचा वाडा िचरे बंदी.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;.
2019.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
5 बालकथा.

=. 76.00


12 लघुकथा.

O155,3N46

=. 175.00


O155,3

4 बालकथा.

खरे , ऋजुता

=. 60.00

अफलातून गोी / िचF. सौिमF देशमुख.- पुणे :
साधना काशन, 2018.- 104 पृ. : रं गीत िचFे ; 22
स;. मी.



O155,3N46

मॉली.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.- 20 पृ. ; 22
स;. मी.

10 बालकथा.
ISBN 978-93-86273-47-5 :

िमFेम.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.- 36 पृ. ;
22 स;. मी.

=. 100.00


O155,3

3 बालकथा.

=. 60.00


O155,3N46

खांडगे, मंदा सुरेश, 1946-

खेळmयांfया रायात.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.30 पृ. ; 22 स;. मी.
3 बालकथा.

वृNिमF.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.- 32 पृ. ;
22 स;. मी.
5 बालकथा.

=. 55.00


O155,3N46

=. 55.00


O155,3N46

सािह<य

78

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

खाचणे, िवमल

hकशोरी.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.- 180 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 290.00


O155,3

दामूची लगीनघाई.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.76 पृ. ; 22 स;. मी.
13 िवनोदी लघुकथा.

=. 120.00


O155,3



O155,3

गाडेकर, गौरी सुभाष

आउटसाइडर, सहज वगैरे.- पुणे : मधुvी काशन,
जाने. 2019.- 235 पृ. ; 22 स;. मी.
15 लघुकथा.

=. 350.00

न सुटणारे कोडे.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.236 पृ. ; 22 स;. मी.



O155,3

26 लघुकथा.

=. 380.00


O155,3

ितसरं पु.तक.- पुणे : ियांजली काशन, जुलै 2019.188 पृ. ; 22 स;. मी.
8 लघुकथा.

=. 300.00

खानापुरे, अशोक



सVमाग".- सोलापूर : िशव\ा काशन, सeट;. 2020.40 पृ. ; 22 स;. मी.

O155,3

10 बालकथा.
ISBN 978-93-85558-30-6 :

सं.कार.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, मे 2019.124 पृ. ; 22 स;. मी.
36 सं.कारNम बालकथा.
=. 190.00

=. 50.00


O155,3

िखलारे , बाळासाहेब वा^मीक
धडगत.- पुणे : hदलीपराज काशन, माच" 2020.328 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-41-8 : =. 450.00

गायकवाड, ल²मण, 1956पEरघाबाहेर.- पुणे : सकाळ काशन, मे 2019.- 136
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
भटLया, गावकु साबाहेर जगणं जगावं लागणायांfया
िजवंत कहाmया.
ISBN 978-93-87408-85-2 : =. 150.00


O155,3N56



O155,3

खोwागडे, .व¦ील मोद
रािधका.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.- 92 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 150.00

गायधनी, मुकुंद

कालाय त.मै नमः : 1857 राkांती.- नािशक :
शQदम^हार काशन, िडस;. 2018.- xii, 209 पृ. :
िचFे, नकाशा, वंशा. ; 22 स;. मी.
ऐितहािसक कादंबरी.
ISBN 978-81-936369-1-6 :

=. 250.00




O155,3

O155,3

गुे, िवvाम
चेटूक.- 2 री आ.-पुणे : रोहन काशन, जाने. 2019.334 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86493-54-5 : =. 350.00

गंजेवार, बाबू

चाणाN.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, फे wु. 2020.- xxii,
274 पृ. : िचFे, नकाशा ; 22 स;. मी.
थम आ. : माच" 2018.
आय" चाणLय यांfया जीवनावर आधाEरत.
ISBN 9789353174293 : =. 395.00



O155,3



O155,3

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

\ानासाठी बिलदान.- को^हापूर : अिभनंदन काशन,
मे 2019.- 132 पृ. ; 22 स;. मी.
39 बोधाAमक बालकथा.
=. 200.00

गुे, Éषीके श
घनगद" / संपा. णव सखदेव ; िनिखलेश िचFे यांfया
.तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : रोहन काशन, िडस;.
2018.- 236 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : ऑग.ट 2018.
5 लघुकथा.
ISBN 978-93-86493-45-3 :



O155,3

=. 250.00


O155,3

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

79

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

गोखले, मंजुvी, 1957आकाश झेलताना.- पुणे : मेहता, फे wु. 2019.- vi,
150 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 9789353171865 : =. 195.00

घिडयार, शुभा

िलपि.टक.- पुणे : \ान काशन, जुलै 2016.- 88 पृ. ;
22 स;. मी.
9 लघुकथा.



O155,3N57

=. 140.00


O155,3
गोखले, सदानंद मुकुंद, 1945-

hदल दौलत दुिनया.- पुणे : hदलीपराज काशन,
ऑLटो. 2019.- 252 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-19-7 : =. 350.00


O155,3N45

घां?ेकर, पांडुरंग
बकु ळा.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.- 116 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 190.00


O155,3
गोडबोले, अिनल

1857 ची यशोगाथा.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज
काशन, नो'ह;. 2019.- 39 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : फे wु. 2008.

च'हाण, गणेश नAथूजी, 1971भरकाडी.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस",
िडस;. 2016.- vi, 90 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

ऐितहािसक बालकथा.
ISBN 978-81-7294-630-2 :

10 लघुकथा.

=. 30.00


ISBN 978-93-83132-42-3 :

O155,3

गोडबोले, vीकांत
बंड, अरmय आिण मुंया : डॉ. vीकांत गोडबोले यांfया

=. 125.00


O155,3N71

च'हाण, िवजय
वाडा झाला जागा.- vीरामपूर : शQदालय काशन,
जाने. 2019.- 128 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

िनवडक कथा / सं. संक. आशा पांडे, उषा गडकरी

आिण \ा मधुकर आपटे.- नागपूर : सािहAय सार क; `,
माच" 2019.- 208 पृ. ; 22 स;. मी.

19 लघुकथा.
ISBN 978-93-86909-05-3 :

=. 175.00

31 लघुकथा.
ISBN 978-93-82824-97-8 :



O155,3

=. 250.00


O155,3

गोडसे, मंदाhकनी
पिहलाविहला.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, िडस;.
2018.- 152 पृ. ; 22 स;. मी.

चोबीतकर, मोद
भणंग.- मुंबई : लोकवा~य, एिल 2019.- 295 पृ. ;
22 स;. मी.
ISBN 978-93-82906-42-1 : =. 350.00


O155,3

15 लघुकथा.

=. 240.00

चौगुले, बी. बी.



O155,3

गोरवाडकर, िवनोद

नसती आफत.- पुणे : hदलीपराज काशन, नो'ह;.
2020.- 142 पृ. ; 22 स;. मी.



O155,3

10 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-947875-2-5 :

िजगर.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जून 2019.152 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 245.00

चौधरी, आशालता

=. 210.00


O155,3

महोदधी.- पुणे : संयोती पिQलके शन, ऑग.ट 2019.104 पृ. ; 22 स;. मी.
8 लघुकथा.

गोळे , संजय

=. 200.00

'आAम'चEरF.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2019.160 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 240.00



O155,3



O155,3

ताळमेळ.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.- 272 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 440.00

चौधरी, राज;` म.
एकाक पNी.- मुंबई : राज;` काशन, िडस;. 2019.vi, 185 पृ. ; 22 स;. मी.
3 लघुकथा.
ISBN 978-81-940524-4-9 :



O155,3

=. 200.00


O155,3

सािह<य

80

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

चौधरी, सुरेश मोिहनीराज, 1941-

जोशी, िलली

ओलेती.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, ऑग.ट 2019.312 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 500.00


O155,3N41

कथा उव"शीची.- पुणे : \ानगंगा काशन, एिल 2019.90 पृ. ; 22 स;. मी.
15 लघुकथा.
ISBN 978-81-941263-5-5 :

=. 125.00


O155,3

जरग, िमला, 1947िशवपुF राजाराम.- पुणे : मेहता, फे wु. 2020.- 468
पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 9789353174187 : =. 595.00


O155,3N47

झुंजारे , रामराव अिन=S
मळण.- शेगाव : बीज काशन गृह, नो'ह;. 2020.- viii,
236 पृ. ; 23 स;. मी.
वंिचत ककयाची कौटुंिबक गो हणजे ही कादंबरी.
ISBN 978-81-947262-5-8 : =. 315.00


O155,3

जहागीरदार, िवजया

ययाितकVया माधवी.- 4 थी आ.-नागपूर : ऋचा
काशन, िडस;. 2020.- 264 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 300.00

टांककर, साईनाथ सुरेश



O155,3

नाAयांचा Eरचाज".- को^हापूर : अिभनंदन काशन,
िडस;. 2018.- 167 पृ. ; 22 स;. मी.
10 लघुकथा.

जाखोEटया, िगरीश
बदल.- मुंबई : उAकष" काशन, नो'ह;. 2018.- ii, 366
पृ, ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-926815-3-5 : =. 360.00

=. 270.00


O155,3

डवरे , खुशाल अमृत



O155,3

जाधव, अशोक शंकर

अNय.- पुणे : .वरमिहमा काशन, जाने. 2019.110 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 130.00

सांगाती.- पुणे : चेतक बुLस, मे 2019.- 240 पृ. ; 22
स;. मी.
संत जनाबा½fया जीवनावरील चEरFाAमक कादंबरी.
संदभ".
ISBN 978-81-933792-7-1 : =. 390.00


O155,3



O155,3

डहाके, वासुदेव

जाधव, भा.कर
महा.थान / चं`कु मार नलगे यांfया .तावनेसह.को^हापूर : शुभंकर पिQलके शVस, िडस;. 2018.- 640
पृ. ; 22 स;. मी.

िगहान.- पुणे : \ानगंगा काशन, एिल 2019.170 पृ. ; 22 स;. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-81-941263-4-8 :

ISBN 978-81-938220-0-5 कागदी बां. :

=. 230.00


O155,3

=. 745.00


O155,3

जाधव, संजय शंकर

हे वयच असं असतं !.- भुसावळ : मैफल काशन,
एिल 2020.- 164 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 220.00

डxगरे , अवधूत
ताAपय".- पुणे : साधना काशन, जून 2018.- 40 पृ. :
िचFे ; 18 स;. मी.
9 लघुकथा.
ISBN 978-93-86273-41-3 :





O155,3

O155,3

जोगळे कर, अरवंद वसंत, 1940मी एक सैिनक.- पुणे : उVमेष काशन, जाने. 2019.208 पृ. ; 22 स;. मी.

ढाकुलकर, नाना

भीमाई रमाई.- 5 वी आ.-नागपूर : ऋचा काशन,
एिल 2019.- 184 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : सeट;. 1991.
=. 300.00

20 लघुकथा.
ISBN 978-93-85794-36-0 :

=. 40.00

=. 200.00


O155,3N40



O155,3

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

ढेरे, अ=णा रामचं`, 1957अ\ात झयावर राFी.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतVय
काशन, जाने. 2019.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.

तांबे, िवजय

बबडू बँकेत : मुलांसाठी बँक Wवहारांची गोीiप
ओळख / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव सखदेव.पुणे : रोहन काशन, ऑग.ट 2019.- 80 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.

15 लघुकथा.

थम आ. : जुलै 1995.
ISBN 978-81-938687-1-3 :

9 बालकथा.

=. 260.00


ISBN 978-93-86493-75-0 :

O155,3N57

ढेरे, तनुजा उ^हास
फु लवा.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने. 2020.166 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 100.00


O155,3

थोरात, िनतीन
पेटलेलं मोरपीस / संपा. उदय जोशी.- पुणे : मेनका

काशन, ऑग.ट 2019.- 180 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85735-88-2 : =. 275.00

16 लघुकथा.
ISBN 978-93-89082-25-8 :

81



=. 240.00

O155,3



O155,3

ढोले, संजय, 1965-

डंभक.- पुणे : मेहता, फे wु. 2019.- xiv, 154 पृ. ;
22 स;. मी.
वै\ािनक संक^पना आिण मानवी मन यांfया
गुंफणीतून साकारले^या रं जक 12 िव\ानकथा.
ISBN 9789353172039 : =. 195.00

सxग / संपा. उदय जोशी.- पुणे : मेनका काशन, जाने.
2020.- 180 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-943877-4-9 : =. 300.00


O155,3

दराडे, उषा

घायाळ दंश.- vीरामपूर : शQदालय काशन, जाने.
2018.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.


O155,3N65

28 लघुकथा.

=. 150.00


तांबे, रमेश पांडुरं ग

O155,3

धमाल गोी.- मुंबई : सानेगु=जी कथामाला, सeट;.
2017.- 128 पृ. : िचFे ; 24 स;. मी.

दांडेकर, रे णू

नदी आिण झरा.- राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन,
2018.- 24 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

24 बालकथा.

=. 120.00

6 बालकथा.



O155,3

=. 40.00


O155,3
तांबे, राजीव

बछडा आिण इतर कथा.- पुणे : राजहंस काशन, िडस;.
2012.- 48 पृ. : िचFे ; 16 स;. मी.
4 बालकथा.
ISBN 978-81-7434-599-8 :

=. 60.00


O155,3

मगi आिण इतर कथा.- पुणे : राजहंस काशन, िडस;.
2012.- 48 पृ. : िचFे ; 16 स;. मी.
3 बालकथा.
ISBN 978-81-7434-598-1 :

=. 60.00

दातार, िवनोद vीराम, 1943म.त पण म.तवाल.- पुणे : नवल काशन.
भाग 1 : जाने. 2019.- ii, 276 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 410.00
भाग 2 : जाने. 2019.- 264 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 400.00
भाग 3 : जाने. 2019.- 224 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 330.00
भाग 4 : जाने. 2019.- 272 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 400.00.


O155,3N43



O155,3

hदवाण, वृंदा
माघार.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, िडस;. 2018.239 पृ. ; 22 स;. मी.

मोi आिण इतर कथा.- पुणे : राजहंस काशन, िडस;.
2012.- 48 पृ. : िचFे ; 16 स;. मी.
3 बालकथा.
ISBN 978-81-7434-596-7 :

11 लघुकथा.

=. 60.00

=. 385.00


O155,3



O155,3

सािह<य

82

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

दीिNत, लीला, 1935-2017
अनुपमची बासरी.- राजापूर (रqािगरी) : .पश"
काशन, 2019.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.

देवळालीकर, मुकुंद

उं बरठा.- पुणे : शQदरq काशन, जुलै 2016.- 48 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 75.00

6 बालकथा.
ISBN 978-93-83827-12-1 :

=. 80.00





O155,3

O155,3N35

करीअर.- पुणे : शQदरq काशन, जुलै 2016.- 56 पृ.
; 22 स;. मी.

उजेडाचे झाड.- राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन,
2019.- 48 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
8 बालकथा.
ISBN 978-93-83827-13-8 :

6 लघुकथा.

=. 80.00


O155,3N35

=. 90.00


O155,3

खास बNीस.- राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन,
2019.- 47 पृ. ; 22 स;. मी.
6 बालकथा.
ISBN 978-93-83827-14-5 :

=. 80.00


शेवंता.- पुणे : शQदरq काशन, जुलै 2016.- 48 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 75.00


O155,3N35

गमको आजी.- राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन,
2019.- 56 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

O155,3

सिवता.- पुणे : शQदरq काशन, जुलै 2016.- 48 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 75.00

6 बालकथा.

=. 90.00





O155,3

O155,3N35

घxगडीने के ली धमाल.- राजापूर (रqािगरी) : .पश"
काशन, 2019.- 40 पृ. ; 22 स;. मी.
4 बालकथा.
ISBN 978-93-83827-11-4 :

=. 70.00


O155,3N35

दीिNत, vीधर रघुनाथ
गंधमेhदनी.- को^हापूर : रावा काशन, एिल 2016.104 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 140.00

देशपांडे, hदनकर
आला आला गोीवाला.- नागपूर : चं`कांत काशन,
ऑग.ट 2019.- 228 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
कु मारांसाठी शौय", साहस, बोधद गो]चा खिजना
आिण दोन नाEटका.
=. 390.00


O155,3



O155,3

दीिNत, सुधा vीधर
ेमसगाई.- को^हापूर : रावा काशन, एिल 2016.100 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 140.00

देशपांडे, मदन देिवदास, 1961-

Éदय.पशY.- नागपूर : लाखे काशन, िडस;. 2018.216 पृ. ; 22 स;. मी.
15 लघुकथा.

=. 325.00


O155,3N61



O155,3

देशमुख, नवनीत
दीनानाथ मनोहर

नागवेल.- वधा" : सुयोग काशन ; नमीता ?ंथ िवतरण
[िवतरक], िडस;. 2018.- vi, 314 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-5346-109-6 : =. 425.00

ि.थAयंतराfया कथा.- सोलापूर : पEरवत"न अकादमी
काशन, मे 2016.- iv, 186 पृ. ; 22 स;. मी.
15 लघुकथा.
ISBN 978-81-926776-3-7 :

=. 180.00



O155,3



O155,3

देशमुख, vीकांत साहेबराव, 1963िपढीजात / संपा. संजय भा.कर जोशी.- पुणे : राजहंस
काशन, फे wु. 2019.- viii, 605 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-56-5 : =. 600.00

दुग, vीराम
जाग^या.- पुणे : सायन पिQलके शVस, जाने. 2018.180 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86651-07-5 : =. 250.00


O155,3



O155,3N63

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
नरवणे, किवता

देसाई, िगरीश

अबोध.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2019.- 152 पृ.
; 22 स;. मी.

ताडोबाचे पडघम आिण इतर भय-गूढ-िव\ान कथा.मुंबई : राज;` काशन, फे wु. 2020.- 130 पृ. ; 22 स;.

13 लघुकथा.

मी.

=. 230.00

9 लघुकथा.
ISBN 978-81-940524-5-6 :

83



=. 160.00

O155,3



O155,3

देसाई, नयनतारा

िNेची लाट... महादजी शंदे.- 2 री आ.-पुणे : वरदा
काशन, 2019.- 128 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1983.
ISBN 978-81-944087-4-1 : =. 140.00

_ंक बुकं ग ?.- पुणे : नवल काशन, जाने.
2019.- 140 पृ. ; 22 स;. मी.

हॅलोs

13 लघुकथा.

=. 210.00


O155,3



O155,3

दया"चा राजा काVहोजी आं?े.- 2 री आ.-पुणे : वरदा
काशन, 2019.- 120 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1983.
कादंबरीकाiप चEरF.
ISBN 978-81-944087-1-0 : =. 140.00

नलावडे, रामचं`
भोवरा.- पुणे : hदलीपराज काशन, ऑLटो. 2019.184 पृ. ; 22 स;. मी.
7 लघुकथा.
ISBN 978-93-89082-20-3 :

=. 260.00


O155,3



O155,3

लानी.- पुणे : hदलीपराज काशन, जुलै 2019.- 192
पृ. ; 22 स;. मी.
7 लघुकथा.

wावत"चा फकर नानासाहेब पेशवे.- 2 री आ.-पुणे :
वरदा काशन, 2019.- 88 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1983.
ISBN 978-81-944087-6-5 : =. 120.00

ISBN 978-93-89082-08-1 :

=. 280.00


O155,3



O155,3

रामराणी ताराबाई.- 2 री आ.-पुणे : वरदा काशन,
2019.- 118 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
शालेय िवIाsयाtसाठी कादंबरीiप ताराबा½चे चEरF.
ISBN 978-81-944087-7-2 : =. 140.00

नाईक, \ानदा
खेळातला कु Fा आिण इतर बोधकथा.- पुणे : मेहता,
एिल 2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.
9 बालकथा.
ISBN 9789353172305 :

=. 210.00 (तीन पु.तकांfया संचाची िमळू न)




O155,3

O155,3

नगरे , िवजय

अ«भुत पोषाख व इतर गोी / िचF. रवी भागवत.अहमदनगर : शQदालय काशन, [20--?].- 19 पृ. :
रं गीत िचFे ; 28 स;. मी.

मी.
8 बालकथा.
ISBN 9789353172213 :

=. 210.00 (तीन पु.तकांfया संचाची िमळू न)

2 बालकथा.
ISBN 978-93-85527-72-3 :

=. 35.00



O155,3



O155,3

कार.थानी महाराणी व इतर गोी / िचF. रवी
भागवत.- vीरामपूर : शQदालय काशन, [20--?].14 पृ. : रं गीत िचFे ; 28 स;. मी.

ढव·या झाला नंदी आिण इतर बोधकथा.- पुणे : मेहता,
एिल 2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.
10 बालकथा.
ISBN 9789353172305 :

=. 210.00 (तीन पु.तकांfया संचाची िमळू न)

2 बालकथा.
ISBN 978-93-85527-77-8 :

चेटhकणीशी गªी जमली आिण इतर बोधकथा.- पुणे :
मेहता, एिल 2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;.

=. 30.00



O155,3



O155,3

नरवणे, किवता

अपाट"म;ट.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2017.- 136 पृ.
; 22 स;. मी.
i. 170.00

त·याकाठची मैFी आिण इतर बोधकथा.- पुणे : मेहता,
एिल 2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.
10 बालकथा.
ISBN 9789353172312 :

=. 280.00 (चार पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3



O155,3

सािह<य

84

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
नाईक, \ानदा

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
िनकम, गणेश

शूVय सावली.- अहमदनगर : शQदगंध काशन, जाने.
2019.- 183 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83401-04-8 : =. 200.00

चंड भोप·यातला राNस आिण इतर बोधकथा.- पुणे :
मेहता, एिल 2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;.



मी.

O155,3

9 बालकथा.
िनतोरे , सुकुमार भागवत

ISBN 9789353172312 :

=. 280.00 (चार पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3

थँक गॉड.- मुंबई : सानेगु=जी कथामाला, िडस;. 2018.80 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
10 लघुकथा.

बोलका उं ट आिण इतर बोधकथा.- पुणे : मेहता, एिल
2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

=. 140.00


O155,3

9 बालकथा.
पंिडत, अिवनाश िव.

ISBN 9789353172213 :

=. 210.00 (तीन पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3

यNाचे ढोलके आिण इतर बोधकथा.- पुणे : मेहता,
एिल 2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

किबराचा िमF.- नागपूर : ऋचा काशन, जुलै 2018.136 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 150.00


O155,3

पठारे , रं गनाथ गबाजी, 1950-

8 बालकथा.

सातपाटील कु लवृgांत.- vीरामपूर : शQदालय काशन,
जुलै 2019.- 796 पृ. ; 22 स;. मी.

ISBN 9789353172312 :

=. 280.00 (चार पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3

ISBN 978-93-86909-20-6 कागदी बां. :

=. 1000.00


सोनूचा धडा आिण इतर बोधकथा.- पुणे : मेहता,

O155,3N50

एिल 2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

पवार, राज;`
कु लतारा.- सातारा : लोकायत काशन, माच" 2017.108 पृ. ; 22 स;. मी.

9 बालकथा.
ISBN 9789353172312 :

=. 280.00 (चार पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3

12 लघुकथा.
ISBN 978-93-84091-58-3 :

हgी आला घरी आिण इतर बोधकथा.- पुणे : मेहता,
एिल 2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

=. 80.00


O155,3

पांडे, गजानन

8 बालकथा.
ISBN 9789353172213 :

=. 210.00 (तीन पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3

टु मॉरो शॅल कम.- नागपूर : िवजय काशन, जुलै 2018.vi, 184 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87042-46-9 : =. 250.00


O155,3

}eपूगुeपूचं घर आिण इतर बोधकथा.- पुणे : मेहता,
एिल 2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

पागे-क; करे , सुलभा
अशा होAया आमfया आजी.- पुणे : मधुvी काशन,
सeट;. 2018.- 228 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 330.00

10 बालकथा.
ISBN 9789353172305 :

=. 210.00 (तीन पु.तकांfया संचाची िमळू न)





O155,3

O155,3

गानलुQधा.- पुणे : मधुvी काशन, एिल 2018.192 पृ. ; 22 स;. मी.

नायक, बळवंत

संहासनाची पायरी.- नागपूर : सिचन सािहAय, माच"
2018.- viii, 103 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 130.00

17 लघुकथा.

=. 290.00


O155,3



O155,3

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
पागे-क; करे , सुलभा

85

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
पाटील, रं गराव बापू, 1938-

पानाा.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, ऑग.ट
2019.- 272 पृ. ; 22 स;. मी.

मागे परतोनी पाहे.- पुणे : मधुvी काशन, 2019.196 पृ. ; 22 स;. मी.

16 लघुकथा.

=. 440.00

16 लघुकथांसह 5 लिलत लेख.

=. 310.00



O155,3N38



O155,3

पाटील, वासुदेव

पाटील, आeपासाहेब
मृगजळ.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, नो'ह;. 2018.244 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 390.00

बरखा.- सोलापूर : रqिया काशन, फे wु. 2019.viii, 186 पृ. ; 22 स;. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-81-938796-7-2 :

=. 200.00




O155,3

O155,3

पाटील, क^लाeपा जोतीबा
आघात.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, ऑग.ट 2017.152 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 240.00

पाटील, िवRास, 1959नागकेशर.- पुणे : मेहता, जाने. 2019.- viii, 396 पृ. ;

22 स;. मी.
ISBN 9789353172244 :

=. 450.00




O155,3N59

O155,3

पाटील, सतीशकु मार आदगxडा
मृAयु.पश".- औरं गाबाद : रजत काशन, नो'ह;. 2019.190 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 250.00

पाटील, दशरथ

एVजॉय.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जून 2019.312 पृ. ; 18 स;. मी.
=. 470.00





O155,3

O155,3

पानवलकर, vीकृ bण दामोदर, 1928-1985

बदला.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जून 2019.288 पृ. ; 18 स;. मी.
=. 430.00

- टीका
फडणीस, मनोज केशवराव



O155,3

यस िमलॉड".- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जून
2019.- 296 पृ. : िचFे ; 18 स;. मी.

vी. दा. पानवलकर यांचे कथािवR.- पुणे : oेहवध"न
काशन, जाने. 2018.- 228 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-85709-92-0 : =. 250.00


10 लघुकथा.

O155,3N28:g

=. 445.00


O155,3

पाटील, रं गराव बापू, 1938-

अपहरण.- 2 री आ.-को^हापूर : अिभनंदन काशन,
जुलै 2019.- 224 पृ. ; 22 स;. मी.

पारखी, सुभाष िवनायक

बृह.पतीची मुलगी.- पुणे : चेतक बुLस, मे 2019.391 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 630.00


O155,3

5 लघुकथा.

=. 360.00


O155,3N38

चोरांचे hदवस.- 2 री आ.-को^हापूर : अिभनंदन
काशन, जुलै 2019.- 216 पृ. ; 22 स;. मी.

पुनसे, देव;`
वांझोटीचा छावा.- पुणे : hदलीपराज काशन, जुलै
2019.- 240 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-13-5 : =. 330.00


O155,3

32 लघुकथा.

=. 350.00

पुरंदरे , गो. मा.



O155,3N38

ढोलगं.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जाने. 2019.400 पृ. ; 22 स;. मी.
18 लघुकथा.

=. 640.00


O155,3N38

वादळवाट : पेशवेकालीन साडेतीन शहाmयांपैक एक
देवाजीपंत चोरघडे यांfया वादळी जीवनावरील
ऐितहािसक कादंबरी.- नागपूर : चं`कांत काशन,
एिल 2019.- 400 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 400.00


O155,3

सािह<य

86

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

पुरािणक, रqाकर ल²मण, 1930भावकथा.- अहमदनगर : शQदगंध काशन, मे 2017.88 पृ. ; 22 स;. मी.

पोरे , सुरेश

जग .व¦ांचे, खरे खोटे !.- पुणे : सागर एंटरायजेस, मे
2019.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.

17 लघुकथा.

4 लघुकथा.

=. 75.00


=. 140.00

O155,3N30

पुरािणक, शरद



O155,3

जर तर.- पुणे : \ान िवतरण, 2019.- 144 पृ. ; 22 स;.

आयन" फोिबया.- पुणे : मधुvी काशन, माच" 2019.124 पृ. ; 22 स;. मी.

मी.

=. 230.00

15 गूढ लघुकथा.



O155,3

=. 200.00


O155,3

पुरी, ितक
वैनतेय : एक ग=ड योSा.- पुणे : डायमंड पिQलके शVस,
जून 2019.- ii, 291 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86401-63-2 : =. 300.00

8 लघुकथा.

=. 100.00


O155,3



O155,3

पुरोिहत, अिजत

चÊडी.- सोलापूर : पEरवत"न अकादमी काशन, मे
2018.- 147 पृ. ; 22 स;. मी.

पोळ, राज;`
कथा सgावीस.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जाने.
2017.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
27 लघुकथा.

=. 100.00

12 लघुकथा.
ISBN 978-81-926776-6-8 :

हसतखेळत िनरोप.- पुणे : सागर एंटरायजेस, मे
2019.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 140.00



O155,3



O155,3

पxNे, वंदना
सांजभैरवी.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2019.- 184
पृ. ; 22 स;. मी.

फडके , शम"ला
फोर सीझVस.- पुणे : मेहता, फे wु. 2019.- xii, 340 पृ.
; 22 स;. मी.
ISBN 9789353172008 : =. 395.00


24 लघुकथा.

O155,3

=. 270.00


O155,3

पोतदार, बाळ

घामाचं पाणी.- रqािगरी : .पश" काशन, 2019.- 32
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

फा=क एस. काझी
िचF आिण इतर कथा / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :
रोहन काशन, ऑLटो. 2019.- 37 पृ. : िचFे ; 22 स;.
मी.
6 बालकथा.

बालकादंबरी.
ISBN 978-93-83827-42-8 :

ISBN 978-93-86493-92-7 :

=. 55.00

=. 60.00


O155,3



O155,3

तू माझी चुटक आहेस आिण इतर कथा / संपा. अनुजा
जगताप.- मुंबई : रोहन काशन, ऑLटो. 2019.- 37
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

पोरे , सुरेश

आधी कडू मग गोड.- पुणे : सागर एंटरायजेस, मे
2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.

6 बालकथा.

7 लघुकथा.

=. 120.00

ISBN 978-93-86493-91-0 :



O155,3

=. 60.00


O155,3

बVसोड, िवIाधर
टोला.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस",
जाने. 2019.- 256 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83132-80-5 : =. 400.00

कलाकार.- पुणे : सागर एंटरायजेस, मे 2019.- 72
पृ. ; 22 स;. मी.
2 लघुकथा.

=. 120.00


O155,3



O155,3

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

बरगुले, आनंदा तुकाराम

बोधे, सिचन

पैलवान.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, ऑग.ट
2019.- 120 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

एक वळण.- मुंबई : लेखक, नो'ह;. 2018.- 51 पृ. ; 22
स;. मी.
=. 120.00

12 लघुकथा.
ISBN 978-93-87127-26-5 :

87

=. 200.00



O155,3



O155,3

बव, hदलीप दgाFय
वादळ.- पुणे : hदलीपराज काशन, एिल 2019.296 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84171-83-4 : =. 380.00

बोरकर, हEरं`
कोरोनाचा कोप.- साकोली (भंडारा) : सािहAय सहयोग,
मे 2020.- 60 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00


O155,3



O155,3

बोराडे, रावसाहेब रं गराव, 1940-

अगं अगं िमशी.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, सeट;.
2018.- 208 पृ. ; 22 स;. मी.

बलसेकर, नीला

जंगली िचgा.- पुणे : मधुvी काशन, जाने. 2018.228 पृ. ; 22 स;. मी.
ी जीवनाfया िविवध पैलूंवर आधाEरत 12 लघुकथा.
=. 340.00

8 लघुकथा.

=. 335.00


O155,3N40



O155,3

कणसं आिण कडबा.- नवीन आ.-को^हापूर : अिभनंदन
काशन, ऑLटो. 2018.- 220 पृ. ; 22 स;. मी.

बागूल, गोकुळ

माझा िवaवंस करा.- अमळनेर : क.तुरी काशन, माच"
पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-88270-20-0 : =. 160.00

20 लघुकथा.

=. 355.00

2020.- iv, 106



O155,3N40



O155,3

लाखमोलाची िशकवण.- नागपूर : याती काशन :
िवजय काशन [िवतरक], फे wु. 2020.- iv, 44 पृ. ;
22 स;. मी.

बागूल, फुला

बीटा एकशे तेवीस / संजय ढोले यांfया .तावनेसह.पुणे : चेतक बुLस, सeट;. 2020.- 144 पृ. ; 22 स;. मी.
14 िव\ानकथा.
ISBN 978-81-947342-4-6 : =. 240.00

4 बालकथा.

=. 40.00


O155,3N40



O155,3

वृN Aयाचा बाप झाला !! आिण इतर गोी.- नागपूर :
याती काशन : िवजय काशन [िवतरक], फे wु.
2020.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.

बैजल, रे खा िशवकुमार, 1952-

अंतEरNातील शेजारी.- पुणे : hदलीपराज काशन, मे
2019.- 80 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.
7 िव\ान बालकथा.
ISBN 978-93-89082-04-3 : =. 160.00

4 बालकथा.

=. 50.00


O155,3N40



O155,3N52

wाणकर, िवजया
Wथ" गव" नाही बरा !.- नागपूर : लाखे काशन, जुलै
2019.- 64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

न संपणारी रे घ.- पुणे : hदलीपराज काशन, ऑLटो.
2020.- 156 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84171-88-9 : =. 230.00


O155,3N52

महाव .- पुणे : hदलीपराज काशन, सeट;. 2019.198 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-17-3 : =. 280.00

9 बालकथा.

=. 50.00


O155,3



O155,3N52

भट, रव]` सदािशव, 1939'हेिच दान देगा देवा !' : संत तुकाराम महाराजांfया
जीवनावर आधारीत लिलत कादंबरी.- 8 वी आ.-पुणे :

बोकल, पुbपभा
अपरािजत.- पुणे : नीहारा काशन, िडस;. 2019.144 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-944619-0-6 : =. 200.00


O155,3

इं `ायणी सािहAय, जून 2017.- 304 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : 2003.
संदभ".
ISBN 978-81-7418-204-7 : =. 300.00


O155,3N39

सािह<य

88

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
भट, रव]` सदािशव, 1939-

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
भडभडे, शुभांगी, 1942-

इं `ायणीकाठी.- 21 वी आ.-पुणे : इं `ायणी सािहAय,
जुलै 2017.- viii, 332 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-7418-101-6 : =. 300.00


O155,3N39

िवRािमF.- नागपूर : याती काशन : िवजय
काशन [िवतरक], जाने. 2020.- 44 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
बालhकशोरांसाठी चEरFाAमक कादंबरी.
=. 30.00


O155,3N42
भडकमकर, अिभराम
भणगे, केशव

इVशाअ^लाह / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस
काशन, माच" 2020.- viii, 321 पृ. ; 22 स;. मी.
बंhद.तपणाचे अडथळे भेदन
ू आAमशोधाकडे जाणारा
वास, हंद-ू मु.लीम नेते, काय"कत, राजकरणी या
सवाtना िचिFत करणारी कादंबरी.
ISBN 978-93-86628-88-6 : =. 350.00

अतLय".- सुधा. आ.-पुणे : उVमेष काशन, जून 2018.163 पृ. ; 22 स;. मी.
21 लघुकथा.
ISBN 978-93-85794-32-2 :

=. 200.00


O155,3



O155,3

भडकवाड, बाळासाहेब

अपुरं .व¦.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जाने.
2019.- 156 पृ. ; 22 स;. मी.

भाईक, भारती अिनल

सुवािसनी.- नागपूर : ऋचा काशन, माच" 2020.136 पृ. ; 22 स;. मी.
19 लघुकथा.
ISBN 978-81-942257-1-3 :

=. 200.00


O155,3

15 लघुकथा.

=. 250.00


O155,3

भडभडे, शुभांगी, 1942-

महषY वा^मीक.- नागपूर : याती काशन : िवजय
काशन [िवतरक], जाने. 2020.- 44 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
बालhकशोरांसाठी चEरFाAमक कादंबरी.
=. 30.00

भागवत, यशवंत कृ bणाजी
तम िनशेचा सरला.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.196 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 310.00


O155,3

माणुसकचा झरा.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2017.152 पृ. ; 22 स;. मी.
44 लघुकथा.



O155,3N42

=. 190.00


O155,3

या\व^Lय.- नागपूर : याती काशन : िवजय
काशन [िवतरक], जाने. 2020.- 44 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
बालhकशोरांसाठी चEरFाAमक कादंबरी.
=. 30.00

िवशाखा.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.- 172 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 280.00


O155,3



O155,3N42

युगपु=ष परशुराम.- नागपूर : याती काशन : िवजय
काशन [िवतरक], जाने. 2020.- 52 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
बालhकशोरांसाठी चEरFाAमक कादंबरी.
=. 40.00

शतजVम शोिधता.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.188 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 310.00


O155,3

भानत, मनोहर



O155,3N42

अनोळखी रे षा.- नवीन आ.-को^हापूर : अिभनंदन
काशन, जाने. 2017.- 192 पृ. ; 22 स;. मी.
17 लघुकथा.

=. 290.00

लोकनायक अFी.- नागपूर : याती काशन : िवजय
काशन [िवतरक], जाने. 2020.- 36 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
बालhकशोरांसाठी चEरFाAमक कादंबरी.
=. 30.00



O155,3



O155,3N42

उgराध".- सांगली : अNर एजVसी, 2019.- 228 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 370.00


O155,3

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

भानत, मनोहर

मंडलेकर, सतीश

िनमही.- सांगली : अNर एजVसी, 2019.- 208 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 330.00


O155,3

hफिनLस.- नागपूर : ऋचा काशन, जुलै 2020.128 पृ. ; 22 स;. मी.
दाEरÍरे षेखालील होतकi मुलाने संघषा"तून
सफलतेची घेतलेली उgुंग झेप हणजे ही कादंबरी.
=. 175.00


O155,3

बुमरÌ ग.- सांगली : अNर एजVसी, 2019.- 224 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 360.00

मनसुटे, सुहास दामोदर



O155,3

भार.कर, बाळ ल²मण
युगात".- नवी मुंबई : सृजन काशन, एिल 2018.xviii, 416 पृ. ; 22 स;. मी.
सािवFीबाई आिण महाAमा फु ले यांfया WिPमवाचे
वेगळे पण समथ"पणे साकारलेली कादंबरी.
ISBN 978-81-937746-0-1 : =. 450.00

हातारा आिण बैल.- पुणे : मधुvी काशन, फे wु.
2018.- 204 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 300.00


O155,3



मलोसे, राज;`
अंघोळ पुराण.- पुणे : देशमुख आिण कं पनी, नो'ह;.
2018.- 32 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 9789386931382 : =. 40.00

O155,3

भालेराव, सुधाकर



O155,3

महांगडे, िमलंद
अध"दशक.- पुणे : मेहता, फे wु. 2020.- ii, 350 पृ. ;
22 स;. मी.
ISBN 9789353174163 : =. 450.00

तीन िव\ानकथा.- 5 वी आ.-पुणे : मधुराज
पिQलके शVस, नो'ह;. 2019.- 34 पृ. : िचFे ; 21 स;.
मी.

थम आ. : एिल 2003.



O155,3

बालवाचकांसाठी.
ISBN 81-7492-060-2 :

89

=. 30.00

महाजन, किवता, 1967-2018



O155,3

िभडे, सुमती

याFा.- पुणे : मधुvी काशन, जून 2018.- 220 पृ. ;
22 स;. मी.
20 लघुकथा.

=. 320.00


O155,3

13 िवनोदी लघुकथा.

थम आ. : ऑग.ट 2000.
=. 150.00



O155,3N67



O155,3

भोळे , सुवणा"
गुंता.- पुणे : \ानगंगा काशन ; पाटील एंटरायझेस
[िवतरक], [202-?].- 224 पृ. ; 22 स;. मी.
4 लघुकथा.
ISBN 978-81-941796-1-0 :



O155,3N67

घाळाचे हात आिण टेबलाचे पाय / िचF. िगरीश
सह¥बुSे ; संपा. णव सखदेव.- पुणे : रोहन काशन,
सeट;. 2019.- 31 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी शरीरात^या िविवध अवयवांची
ओळख गोीiपात.
ISBN 978-93-86493-85-9 : =. 50.00

भुक, याम
गो]चं एटीएम : अफलातून गो]चं ऑल टाइम
मनोरं जन.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, ऑग.ट 2017.- vi,
130 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

ISBN 9789386745163 :

के सांची करामत / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव
सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.- 27 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी शरीरात^या िविवध अवयवांची
ओळख गोी=पात.
ISBN 978-93-86493-83-5 : =. 50.00

=. 300.00


O155,3

डोकं आहे क खोकं / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा.
णव सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.27 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी शरीरात^या िविवध अवयवांची
ओळख गोीiपात.
ISBN 978-93-86493-84-2 : =. 50.00


O155,3N67

सािह<य

90

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

महाजन, किवता, 1967-2018

महाजन, छाया, 1949-

अ\ात : जगmयातले आतले-बाहेरचे आशय.- पुणे :
मेहता, फे wु. 2020.- 123 पृ. ; 22 स;. मी.

दातांमागची भुतं / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा.
णव सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.27 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी शरीरात^या िविवध अवयवांची
ओळख गोीiपात.
ISBN 978-93-86493-87-3 : =. 50.00

11 लघुकथा.
ISBN 978-93-53174-05-7 :

=. 180.00


O155,3N49



O155,3N67

महाबळ, भालचं` ल²मण, 1932Ãॉक नं. 3.- पुणे : hदलीपराज काशन, ऑLटो. 2019.144 पृ. ; 22 स;. मी.
16 लघुकथा.

न ऐकणारे कान / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव
सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.- 23 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी शरीरात^या िविवध अवयवांची
ओळख गोीiपात.
ISBN 978-93-86493-82-8 : =. 50.00

ISBN 978-93-89082-18-0 :

=. 210.00


O155,3N32

िमFांचा पाऊस.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जाने.
2017.- 208 पृ. ; 22 स;. मी.
18 लघुकथा.



=. 310.00


O155,3N67

नकटीचं नाक / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव
सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.- 23 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी शरीरात^या िविवध अवयवांची
ओळख गोीiपात.
ISBN 978-93-86493-80-4 : =. 50.00

O155,3N32

समाधान.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, ऑग.ट
2018.- 260 पृ. ; 22 स;. मी.
19 लघुकथा.

=. 420.00


O155,3N32



O155,3N67

पाणीदार डोळे / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव
सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.- 24 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी शरीरात^या िविवध अवयवांची
ओळख गोीiपात.
ISBN 978-93-86493-81-1 : =. 50.00

महािमने, चं`कांत र.
मदनबाधा.- 2 री आ.-को^हापूर : अिभनंदन काशन,
एिल 2019.- 288 पृ. ; 22 स;. मी.
14 िवनोदी लघुकथा.

थम आ. : जाने. 2001.
=. 460.00


O155,3

माने, रोिहत



O155,3N67

पोटाचं कपाट / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव
सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.- 27 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी शरीरात^या िविवध अवयवांची
ओळख गोी=पात.
ISBN 978-93-86493-88-0 : =. 50.00

एक होती ेयसी.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.100 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 160.00


O155,3

माया दामोदर

ाजP.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.- 80 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 130.00




O155,3

O155,3N67

बxबलणारा घसा / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा.
णव सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, सeट;. 2019.27 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी शरीरात^या िविवध अवयवांची
ओळख गोीiपात.
ISBN 978-93-86493-86-6 : =. 50.00

माळी, िवजय शं.

भुईफु लं.- 2 री आ.-को^हापूर : अिभनंदन काशन,
जाने. 2017.- 232 पृ. ; 22 स;. मी.
12 लघुकथा.

थम कािशत : पुणे : मानसVमान काशन, जून
2004.



O155,3N67

=. 350.00


O155,3

सािह<य

91

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

माळी, सषY
फं `ी.- नािशक : अNरबंध काशन, जुलै 2020.- 80
पृ. ; 22 स;. मी.

मुळे, vीकांत
आंध·या ग=डाfया छायेत.- नागपूर : िवजय काशन,
जाने. 2018.- vi, 170 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87042-30-8 : =. 250.00

10 लघुकथा.



=. 130.00

O155,3



O155,3

मंडे, बबन
दौलतबंक आिण Aयाचा खिजना / संपा. सदानंद बोरसे.पुणे : राजहंस काशन, नो'ह;. 2019.- viii, 156 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-90-9 : =. 200.00


O155,3

मुसळे , बाबाराव, 1949-

वाiळ.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, ऑग.ट 2019.- vi,
466 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : ऑLटो. 2004.
?ामीण भागातील मागासवगYयांfया जीवनाचं यथाथ"
दश"न घडवणारी सामािजक कादंबरी.
ISBN 9789353173029 : =. 595.00


O155,3N49

िमरासदार, वसंत मा=ती, 1932अलीबाबा आिण चाळीस कुं ा.- पुणे : hदलीपराज
काशन, सeट;. 2020.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.

मेहद; ळे , किवता
िनसग"धून.- पुणे : मधुvी काशन, मे 2018.- 140 पृ.
; 22 स;. मी.

11 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-93-89082-47-0 :

11 लघुकथा.

=. 180.00


O155,3N32

गो^डन हँडशेक.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.144 पृ. ; 22 स;. मी.
13 लघुकथा.

=. 240.00


O155,3N32

=. 210.00


O155,3

मोर.कर, hदवाकर कािशरामजी, 1945चुलबंद क नारी ऋतुजा.- साकोली (भंडारा) :
झाडीबोली सािहAय मंडळ, िडस;. 2019.- viii, 163 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 200.00


मी आिण माझा तोतया.- पुणे : नवल काशन, जाने.
2020.- 164 पृ. ; 22 स;. मी.

O155,3N45

13 िवनोदी लघुकथा.

=. 270.00


झरोका.- साकोली (भंडारा) : झाडीबोली सािहAय
मंडळ, िडस;. 2018.- vi, 56 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 80.00

O155,3N32

िवbणूचा अकरावा अवतार आिण इतर गोी.- पुणे :
नवल काशन, जाने. 2020.- 151 पृ. ; 22 स;. मी.



O155,3N45

वंचेळाचा लगन.- साकोली (भंडारा) : झाडीबोली

सािहAय मंडळ, िडस;. 2018.- viii, 74 पृ. ; 22 स;. मी.

11 लघुकथा.

16 लघुकथा.

=. 240.00


=. 100.00


O155,3N32

O155,3N45

मोिहते, धxिडराम जग|ाथ
अखेरचा हा तुला दंडवत.- पुणे : सागर एंटरायजेस,
मे 2019.- 72 पृ. ; 22 स;. मी.

िमरासे, िवनय नारायणराव, 1954-

आता उठवू सारे रान.- पुणे : िशव.पश" काशन, नो'ह;.
2018.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.
22 लघुकथा.

4 लघुकथा.

=. 140.00

=. 120.00




O155,3N54

O155,3

अबोली.- पुणे : सागर एंटरायजेस, मे 2019.- 80 पृ.
; 22 स;. मी.

मुळे, माधुरी

मी िजजाऊ बोलतेय.- नागपूर : ऋचा काशन, जाने.
2019.- 40 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 50.00

3 लघुकथा.

=. 130.00


O155,3



O155,3

सािह<य

92

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
मोिहते, धxिडराम जग|ाथ

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
राजधर, िवकास

तंटामुP गाव.- पुणे : सागर एंटरायजेस, 2019.472 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 760.00


O155,3

महान सÂाट अशोक / िचF. मधुकर कु लकणY.अहमदनगर : शQदालय काशन, [20--?].- 17 पृ. :
रं गीत िचFे ; 28 स;. मी.
बालवाचकांसाठी सÂाट अशोक यांचे चEरF
कथा.व=पात.
ISBN 97-8-93-85527-77-8 : =. 45.00

मोहोड, आशा



O155,3

भाऊबीज.- वधा" : सुयोग काशन, िडस;. 2018.- vi,
94 पृ. ; 22 स;. मी.

राजे, िवलास, 1952-

कथाकलश.- पुणे : संवेदना काशन, माच" 2018.176 पृ. ; 22 स;. मी.

11 लघुकथा.

=. 150.00


O155,3

27 लघुकथा.

=. 300.00

हाडेसर, उपमा
'मन' / जी. ए. बुवा यांfया .तावनेसह.- पुणे : मधुvी
काशन, िडस;. 2018.- 228 पृ. ; 22 स;. मी.



O155,3N52

िझपरी.- पुणे : संवेदना काशन, माच" 2018.- 111 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 160.00

24 लघुकथा.

=. 330.00




O155,3

हैसकर, िवIाधर
एक बुलबुल हणाला.- 2 री आ.-सातारा : िवजया
िवतरण, 2019.- 109 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
मनुbयपाF िवरिहत कादंबरी.
=. 170.00

O155,3N52

राजोपाaये, कि^पता
शुककथा / संपा. वैभवी िभडे.- पुणे : मेनका काशन,
सeट;. 2019.- 230 पृ. ; 22 स;. मी.
सं.कृ त भाषेतील 'शुकसती' या ?ंथावर आधाEरत 70
लघुकथा.



O155,3

ISBN 978-93-85735-89-9 :

=. 300.00


O155,3
काचेपलीकडचे जग.- 2 री आ.-सातारा : िवजया

िवतरण, 2019.- 238 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : नो'ह;. 2016.
संदभ".
=. 380.00

राठोड, कोमल पांडुरं ग

आज मी पण िशकलोय.- जयसंगपूर : किवतासागर
काशन, [20??].- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 110.00




O155,3

पाखरी पाडाfया गोी.- सातारा : िवजया िवतरण,
2019.- 150 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

O155,3

राणे, काश गजानन
वांझोटा.- मुंबई : भरारी काशन, ऑLटो. 2018.120 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86557-14-8 : =. 200.00

42 लघुकथा.

=. 225.00




O155,3

म|ू.- 3 री आ.-सातारा : िवजया िवतरण, एिल
2019.- 48 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1984.

O155,3

रे गे, कुमुद

गंधार : ससुरांवर आधाEरत कादंबरी.- पुणे :
ियांजली काशन, माच" 2019.- 340 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
=. 520.00

12 बालकथा.

=. 75.00


O155,3

रथकं ठीवार, िमलंद
Aया फु लांfया गंधकोषी...- 2 री आ.-पुणे : उVमेष
काशन, ऑLटो. 2016.- 164 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85794-11-7 : =. 200.00



O155,3

रोहणकार, मोद पु=षोgम
भूिमहीन.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, 2018.196 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 295.00


O155,3



O155,3

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

93

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

लंबाळे , शरणकु मार हणमंता, 1956रामराय.- पुणे : hदलीपराज काशन, सeट;. 2019.312 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-07-4 : =. 430.00

वडोदे, मधुकर बळीरामजी, 1962-

नसून अडचण...असून खोळं बा...- पुणे : hदलीपराज
काशन, सeट;. 2019.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.
9 लघुकथा.



O155,3N56

ISBN 978-93-89082-16-6 :

=. 180.00


O155,3N62
िलमये, राजा

शोध आिण इतर कथा.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज
काशन, नो'ह;. 2019.- 94 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

वनारसे, मृणािलनी
घाटमाथा / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : मेनका

काशन, िडस;. 2019.- 214 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-943877-0-1 : =. 325.00

7 लघुकथा.

थम आ. : एिल 2006.
ISBN 81-7294-546-9 :



=. 80.00

O155,3



O155,3

वरे , िवलास

बा : पाणी सम.येवर मात करणाया लोकचळवळीची
Éदय.पशY कथा.- पुणे : सायन पिQलके शVस, सeट;.
2019.- 216 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86651-30-3 : =. 250.00

लेले, ारकानाथ, 1932तीन ¯.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज काशन, नो'ह;.
2019.- 26 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
दीघ" ऐितहािसक चातुय" बालकथा.
थम आ. : एिल 2012.
ISBN 81-7294-596-5 : =. 20.00



O155,3



O155,3N32

लxढे, सुभा आAमाराम, 1954कै या.- पुणे : मधुvी काशन, माच" 2018.- 140 पृ. ;
22 स;. मी.
18 ?ामीण लघुकथा.
=. 210.00

वांझपण देगा देवा.- पुणे : सायन पिQलके शVस, फे wु.
2018.- 180 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86651-06-8 : =. 250.00


O155,3

वभ, रव]`
राम|ाची तम|ा.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.196 पृ. ; 22 स;. मी.


O155,3N54

5 लघुकथा.

=. 310.00

ितिमरातुनी तेजाकडे.- पुणे : मधुvी काशन, फे wु.
2019.- 148 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 230.00



O155,3



O155,3N54

धनाची पेटी.- पुणे : मधुvी काशन, जुलै 2018.156 पृ. ; 22 स;. मी.
16 ?ामीण लघुकथा आिण 10 किवता.
=. 230.00

वळवी, िवvाम मोतीराम, 1949आhदरं ग / संपा. पुbपा गािवत.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, ऑग.ट 2018.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
16 लघुकथा.
ISBN 978-93-87129-81-8 :

=. 175.00


O155,3N49



O155,3N54

फु लारी.- पुणे : ियांजली काशन, सeट;. 2019.132 पृ. ; 22 स;. मी.
?ामीण कादंबरी.
=. 210.00


O155,3N54

वाघचौरे , भीमराव

पंडीवरचे वंचू.- पुणे : सायन पिQलके शVस, सeट;.
2019.- 344 पृ. ; 22 स;. मी.
पोटfयांनीच दूर िभरकावले^या वृSांfया का=mयमय
भाव-वेदना कथन करणारी वा.तववादी कादंबरी.
ISBN 978-93-86651-29-7 : =. 400.00


O155,3

वाघमोडे, मा=तराव
िब=बाचं चांगभलं ss.- पुणे : जयम^हार काशन,
िडस;. 2018.- 335 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-931487-1-6 : =. 360.00

वझे, सरला

मम"बंध.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, ऑLटो.
2019.- 144 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 260.00


O155,3



O155,3

सािह<य

94

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
वैI, वासंती
गोीiप गाडगेबाबा.- नागपूर : याती काशन :
िवजय काशन [िवतरक], जाने. 2020.- 48 पृ. ; 22
स;. मी.

वाड, िवजया

अतोल.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 128 पृ. ; 22 स;.
मी.

=. 210.00


O155,3

बालवाचकांसाठी.

=. 40.00


O155,3

आघात.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 96 पृ. ; 22 स;.
मी.

=. 155.00


O155,3



िचनू.- पुणे : चेतक बुLस, 2018.- 72 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.

O155,3

51 बालकथा.

=. 120.00


O155,3

शंदे, hदलीप
घात.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2020.- 240 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 380.00


O155,3

फॅ िमली.कॉम.- मुंबई : नवचैतVय काशन, फे wु. 2019.176 पृ. ; 22 स;. मी.
35 लघुकथा.
ISBN 978-81-938687-4-4 :

शारं गपाणी, vीिनवास
षडयंF.- पुणे : नवल काशन, जाने. 2019.- 176 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 260.00

=. 220.00


शंदे, बी. डी., 1941झुंबरी सरकार.- अमळनेर : क.तुरी काशन, जाने.
2020.- 92 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 140.00

O155,3



O155,3N41

शंदे, मधुमती
'गीर' जंगल आिण इतर गोी.- पुणे : मेहता, एिल
2019.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

वाडेकर, अशोक देिवदास

सुजलाम, सुफलाम्.- पुणे : चेतक बुLस.
भाग 2 : सeट;. 2020.- 480 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-948113-1-2 : =. 775.00.

3 बालकथा.



O155,3

ISBN 9789353172220 :

=. 350.00 (पाच पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3

वारे , द. ल.

मैFाfया बोधकथा.- पुणे : ियांका शांत पटवध"न,
ऑग.ट 2019.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.

कौतुक आिण इतर गोी.- पुणे : मेहता, एिल 2019.ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

60 बालकथा.

5 बालकथा.

=. 60.00

ISBN 9789353172220 :



O155,3

=. 350.00 (पाच पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3
वाळके, सुरेश बबन

जीवदान आिण इतर गोी.- पुणे : मेहता, एिल 2019.पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

नाथाचा चाफा.- पुणे : सनय काशन, मे 2019.- viii,
223 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84600-28-0 : =. 230.00

ii, 30

4 बालकथा.
ISBN 9789353172220 :



O155,3

=. 350.00 (पाच पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3
वाहोकर, वसंत बाबुजी, 1952-

मैFी आिण इतर गोी.- पुणे : मेहता, एिल 2019.पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.

ओले हळदीचे ऊन.- नागपूर : िवजय काशन, जाने.
2018.- viii, 236 पृ. ; 22 स;. मी.

ii, 30

3 बालकथा.

17 लघुकथा.
ISBN 978-93-87042-28-5 :

ISBN 9789353172220 :

=. 350.00


O155,3N52

=. 350.00 (पाच पु.तकांfया संचाची िमळू न)


O155,3

सािह<य
891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
शंदे, मधुमती

95

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः
िशरवळकर, सुहास, 1948-2003

सौदागर.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने. 2020.160 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-33-3 : =. 190.00

सृी आिण इतर गोी.- पुणे : मेहता, एिल 2019.ii, 30 पृ. : रं गीत िचFे ; 24 स;. मी.
4 बालकथा.



O155,3N48

ISBN 9789353172220 :

=. 350.00 (पाच पु.तकांfया संचाची िमळू न)

शेटे, सिचन



O155,3

िशरवळकर, सुहास, 1948-2003

इV.पेLटर माडगुळकर.- को^हापूर : अिभनंदन काशन,
2014.- 108 पृ. ; 22 स;. मी.
11 पोिलस तपास कथा.

अªल.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने. 2020.224 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-28-9 : =. 270.00

=. 130.00


O155,3



O155,3N48

कायIाचे हात.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने.
2020.- 172 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-27-2 : =. 200.00


O155,3N48

को^ड Qलड.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने. 2020.180 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-35-7 : =. 220.00

संगमनेरकर, अरवंद वासुदेव
गोी ल¸ाfया : क^पनेपलीकडfया डॉLटरी सAयकथा.2 री आ.-पुणे : hदलीपराज काशन, जुलै 2019.266 पृ. ; 22 स;. मी.
12 लघुकथा.

थम आ. : िडस;. 2012.
ISBN 978-81-7294-903-7 कागदी बां. :

=. 400.00


O155,3



O155,3N48

चॅल;ज.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने. 2020.164 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-31-9 : =. 200.00


O155,3N48

सखदेव, णव
काळे करडे ._ोLस / संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन
काशन, ऑLटो. 2018.- 219 पृ. ; 22 स;. मी.
'औदुंबर' या नावाने ऑिडयो .व=पात थम िसS.
ISBN 978-93-86493-49-1 : =. 250.00


िज'हारी.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने. 2020.184 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-30-2 : =. 220.00

O155,3



O155,3N48

िन·या दाताची दंतकथा आिण इतर कथा.- 2 री आ.पुणे : रोहन काशन, जाने. 2019.- 206 पृ. ; 22 स;.
मी.

वेल थीफ.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने. 2020.208 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-36-4 : =. 250.00

9 लघुकथा.
ISBN 978-93-86493-54-5 :

=. 225.00


O155,3



O155,3N48

डाऊन ले'हल.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने.
2020.- 176 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-29-6 : =. 200.00


O155,3N48

नकार.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने. 2020.160 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-32-6 : =. 190.00

से, संaया सुधीर
ल^ला.- मुंबई : लोकवा~य, माच" 2018.- 175 पृ. ;
22 स;. मी.
ल^ला अथवा ल^लेRरी या कािमरी शैव पंथातील
संत कवियFीfया आयुbयावर आधाEरत कादंबरी.
ISBN 978-93-82906-20-9 : =. 200.00


O155,3



O155,3N48

मंFजागर.- पुणे : hदलीपराज काशन, जाने. 2020.136 पृ. ; 18 स;. मी.
ISBN 978-93-89082-34-0 : =. 160.00

सबनीस, लिलता vीपाल
मन आभाळ आभाळ.- पुणे : मधुराज पिQलके शVस, जुलै
2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
17 लघुकथा.
ISBN 978-81-940802-1-3 :



O155,3N48

=. 130.00


O155,3

सािह<य

96

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

सराफ, िवजया वसंत

सावंत, मोहन वासुदेव

.वातंDयय\ातील आ}ती.- पुणे : hदलीपराज काशन,
जाने. 2018.- 80 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी ांितकारकांfया भारावून जाणाया

मनवा.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, माच"
2020.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
18 लघुकथा.
ISBN 978-93-87127-51-7 :

=. 200.00

कथा.



O155,3

ISBN 978-93-84171-02-5 :

=. 80.00


O155,3
साटे लकर, सोनल

नूपुर.- भा½दर : संिधकाल काशन, ऑLटो. 2020.232 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-945213-7-2 : =. 275.00

सावरकर, िवनायक दामोदर, 1883-1966



O155,3

साठे , अmणा भाऊ, 1920-1969

काळे पाणी.- 7 वी आ.-नागपूर : लाखे काशन,
ऑLटो. 2019.- 296 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1937.
ISBN 978-93-82103-59-2 : =. 350.00


O155,3M83

- टीका
सुंठणकर, सुभाष

सबनीस, vीपाल
'फhकरा' कादंबरीचे इहवादी मू^यमापन.- पुणे : चेतक
बुLस, 2019.- 142 पृ. ; 21 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-37-9 : =. 230.00

एका दगडात तीन पNी.- पुणे : नवल काशन, जाने.
2020.- 116 पृ. ; 22 स;. मी.
12 िवनोदी लघुकथा.



O155,3N20:g

साठे , मकरं द अनंत

गाड"न ऑफ ईडन साई सोसायटी.- मुंबई : पॉeयुलर
काशन, 2019.- vi, 193 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-7991-964-4 : =. 350.00


O155,3

सािनया, 1952-



O155,3

सुतार, साताeपा महादेव
वणवा.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, िडस;.
2019.- 168 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87127-53-1 : =. 300.00


O155,3

सोनवणी, संजय

सु=वातीचे hदवस.- मुंबई : मौज काशन, जाने. 2020.vi, 150 पृ. ; 22 स;. मी.

धोका / संपा. उदय जोशी.- पुणे : मेनका काशन,
ऑग.ट 2019.- 213 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85735-87-5 : =. 300.00

12 लघुकथा.
ISBN 978-93-5079-020-5 :

=. 190.00

=. 250.00



O155,3



O155,3N52

फराओचा संदेश / संपा. उदय जोशी.- पुणे : मेनका

काशन, िडस;. 2019.- 220 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-943877-2-5 : =. 350.00

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950

य\.- पुणे : इं `ायणी सािहAय, एिल 2019.- 48 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
बालसािहAय.
ISBN 978-81-7418-078-8 : =. 35.00



O155,3

सोनार, रमेश



O155,3M99

यामची आई.- पुणे : साधना काशन, िडस;. 2018.212 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86273-49-9 : =. 100.00

िवदेशी कबाब.- पुणे : नवल काशन, जुलै 2017.148 पृ. ; 22 स;. मी.
5 लघुकथा.

=. 180.00


O155,3



O155,3M99

हजेरी, मदन

सुंदर कथा.- पुणे : इं `ायणी सािहAय, एिल 2019.32 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

गायबगळा.- राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन,
2019.- 64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

बालकथा.

9 बालकथा.

ISBN 978-81-7418-082-6 :

=. 25.00

ISBN 978-81-924861-0-9 :



O155,3M99

=. 100.00


O155,3

सािह<य

97

891.463-मराठी कथासािह<य- मशः

891.463008-मराठी कथासािह<य सं ह- मशः

हजेरी, मदन

गो]fया गुहत
े / संपा. मंगला वरखेडे.- मुंबई : महाराk
राय सािहAय आिण सं.कृ ती मंडळ, 2019.- 1120 पृ.
: िचFे ; 24 स;. मी.
बालकथा सं?ह.
संदभ".
कागदी बां. : =. 1369.00

पु.तकांची पेटी.- राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन,
2019.- 47 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
9 बालकथा.
ISBN 978-81-924861-2-3 :

=. 77.00


O155,3



O155,3x

हरकारे , अ=ण
उAकृ  तपास कथा.- डxिबवली : कु ल.वािमनी काशन.
भाग 5 : ऑग.ट 2018.- 427 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

िनवडक मराठी कथा / संपा. गजानन जाधव...[आिण इतर]

141 लघुकथा.

=. 700.00.


O155,3

उAकृ  तपास कथा.- डxिबवली : कु ल.वािमनी काशन.
भाग 6 : जुलै 2019.- 374 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 600.00
भाग 7 : एिल 2019.- 318 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.



O155,3x

117 लघुकथा.

=. 520.00.


O155,3

होनाळे , =.तम रामभाऊ, 1965वहाडातली िबहाडं / ितमा इं गोले यांfया
.तावनेसह.- पुणे : hदलीपराज काशन, सeट;. 2020.144 पृ. ; 22 स;. मी.
20 ?ामीण लघुकथा.
ISBN 978-93-84171-87-2 : =. 210.00

पंपळपान / संकिलत.- पुणे : मेनका काशन.
भाग 4 : फे wु. 2018.- 214 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध लेखकांfया 13 लघुकथा.
ISBN 978-93-85735-65-3 : =. 250.00.


O155,3x



O155,3N65

891.463008-मराठी कथासािहAय सं?ह
कथाबंध / संक. आिण संपा. राज;` डxगरhदवे...[आिण इतर.
].- vीरामपूर : शQदालय काशन, जून 2019.- 274
पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध लेखकांfया 15 लघुकथा.
ISBN 978-93-86909-13-8 : =. 320.00

पंपळपान / संकिलत.- पुणे : मेनका काशन.
भाग 5 : एिल 2018.- 214 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध लेखकांfया 6 लघुकथा.
ISBN 978-93-85735-69-1 : =. 250.00
भाग 6 : जुलै 2018.- 214 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध लेखकांfया 15 लघुकथा.
ISBN 978-81-938303-0-7 : =. 250.00.


O155,3x



O155,3x

कथावली / संपा. उदय जोशी.- पुणे : मेनका काशन.
भाग 1 : जाने. 2019.- 190 पृ. ; 22 स;. मी.
परीघ ओलांडून आयुbयाचा वेध घेणाया दमदार 13
लघुकथांचा नजराणा.

=. 250.00
भाग 2 : िडस;. 2019.- 142 पृ. ; 22 स;. मी.
परीघ ओलांडून आयुbयाचा वेध घेणाया दमदार 17

ISBN 978-81-938303-5-2 :

पंपळपान / संकिलत.- पुणे : मेनका काशन.
भाग 7 : माच" 2019.- 190 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध लेखकांfया 17 लघुकथा.
ISBN 978-81-938303-7-6 : =. 250.00
भाग 8 : एिल 2019.- 182 पृ. ; 22 स;. मी.
िविवध लेखकांfया 20 लघुकथा.
ISBN 978-81-938303-8-3 : =. 250.00.


O155,3x

लघुकथांचा नजराणा.
ISBN 978-81-943877-1-8 :

; वासुदेव मुलाटे यांfया .तावनेसह.- नागपूर : राघव
पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", 2018.- viii, 127 पृ. ;
22 स;. मी.
संत गाडगेबाबा अमरावती िवIापीठ, अमरावतीfया
बी. ए. ितीय वषा"साठी मराठी वा~य िवषयाचे
पाÈपु.तक.
ISBN 978-93-83132-69-0 : =. 65.00

=. 250.00.


O155,3x

ग गोीचा - 5 / संक. सं.कार बोिधनी.- अहमदनगर :
संकलक, जुलै 2019.- 32 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

मोरपीस / संकिलत.- पुणे : मेनका काशन.
भाग 1 : मे 2018.-206 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85735-70-7 : =. 250.00
भाग 2 : जुलै 2018.-206 पृ. ; 22 स;. मी.
मराठी भाविवR समृS करणाया 'माहेर' मध^या
अनमोल कथांचा नजराणा.

7 बालकथा.

=. 40.00

ISBN 978-81-938303-1-4 :



O155,3x

=. 250.00.


O155,3x

सािह<य

98

891.464-मराठी िनबंध सािह<य- मशः

891.463009-मराठी कथासािहAयाचा इितहास आिण
समीNा

कणेकर, िशरीष

मुनघाटे, मोद
अठराशे सgावन आिण मराठी कादंबरी.- मुंबई :
लोकवा~य, जाने. 2020.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-82906-65-0 : =. 300.00

चापलुसक.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतVय काशन,
सeट;. 2019.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.
36 िनबंध.
ISBN 978-81-942614-1-4 :

=. 270.00


O155,6



O155,3:g

कांबळे , एस. बी., 1947-

891.464-मराठी िनबंध सािहAय

युवक राkाचे चैतVय.- को^हापूर : ांती काशन, िडस;.
2017.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 130.00

अFे, ^हाद के शव, 1898-1969
िवनोद गाथा.- 6 वी सुधा. आ.-मुंबई : परचुरे काशन,
ऑग.ट 2013.- vi, 258 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : िडस;. 1970.
ISBN 978-81-86530-19-1 : =. 300.00



O155,6N47



O155,6M98

आपटे, \ा मधुकर
तृण कु सुम.- नागपूर : ऋचा काशन, जुलै 2018.128 पृ. ; 22 स;. मी.

कांबळे , \ा मा=ती
आदश" मराठी िनबंध / सं. ले. \ा मा=ती कांबळे
आिण िवलास के शव राठोड.- पुणे : चेतक बुLस, जाने.
2019.- 124 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP संदभ" ?ंथ.
ISBN 978-93-88009-22-5 : =. 110.00


49 िनबंध.

O155,6

=. 140.00


O155,6

संतांचे देणे.- नागपूर : ऋचा काशन, ऑग.ट 2020.104 पृ. ; 22 स;. मी.
संतसािहAय चंतनातून .फु रलेले 11 लेख.
=. 145.00

कादरी, मोिहब

आठवणी जुVया शQद नवे.- 3 री आ.-पुणे : साधना
काशन, नो'ह;. 2018.- 98 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : एिल 2018.
ISBN 978-93-86273-29-1 : =. 100.00


O155,6



O155,6

आवटी, िवजय दादा

वाटाडे.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, मे 2019.144 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
31 िनबंध.

काVहेगांवकर, .वाती
बंध-अनुबंध.- पुणे : hदलीपराज काशन, सeट;. 2019.144 पृ. ; 22 स;. मी.
24 िनबंध.
ISBN 978-93-89082-15-9 :

ISBN 978-93-87127-40-1 :

=. 200.00

=. 230.00


O155,6



O155,6

कामत-देसाई, सुमेधा

देसायणीfया दंतकथा.- पुणे : ियांजली काशन,
2019.- 220 पृ. ; 22 स;. मी.

उकडगावकर, नंदकुमार, 1949-

हेल मे)स.- पुणे : मेहता, ऑLटो. 2019.- viii, 128 पृ.
; 22 स;. मी.

29 िवनोदी िनबंध.

18 िवनोदी िनबंध.

=. 330.00

ISBN 9789353173449 :

=. 180.00



O155,6



O155,6N49

कणेकर, िशरीष

इरसालक.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतVय काशन, मे
2019.- 196 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

िनळा चांदवा.- पुणे : मधुvी काशन, 2019.- 204 पृ.
; 22 स;. मी.
21 िनबंध.

=. 320.00


46 िनबंध.
ISBN 978-81-940334-2-4 :

O155,6

=. 250.00


O155,6

चप"टपंजरी.- मुंबई : नवचैतVय काशन, मे 2019.304 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

मी.

86 िनबंध.
ISBN 978-81-940334-0-0 :

कारं जकर, ितभा वासुदेव
आठवण]fया हंदो·यावर.- फxडा (गोवा) : वासुदेव
नरहरी कारं जकर, ऑLटो. 2018.- 192 पृ. ; 22 स;.
34 िनबंध.

=. 390.00

=. 310.00


O155,6



O155,6

सािह<य
891.464-मराठी िनबंध सािह<य- मशः

99

891.464-मराठी िनबंध सािह<य- मशः
खांडेकर, िवbणु सखाराम, 1898-1976

कुंडलकर, सिचन

नाइVटीन नाइVटी / संपा. णव सखदेव.- पुणे : रोहन
काशन, ऑग.ट 2019.- 228 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86493-66-8 : =. 300.00

गाढवाची गीता आिण गाजराची पुंगी / संपा.

सुनीलकु मार लवटे.- पुणे : मेहता, फे wु. 2019.- xii,
188 पृ. ; 22 स;. मी.


O155,6

कु लकणY, vीिनवास िवनायक, 1936-

िवनोदी िनबंध.
ISBN 9789353171650 :

=. 250.00


O155,6M98

- टीका
डोह : एक आकलन / संपा. िवजया चौधरी.- मुंबई : मौज

वैनतेय / संपा. सुनीलकुमार लवटे .- पुणे : मेहता,

काशन, फे wु. 2020.- xliv, 264 पृ. ; 25 स;. मी.
vीिनवास िवनायक कु लकणY यांfया 'डोह' ºा लिलत
लेखसं?हावरील परीNणे.

ऑLटो. 2019.- xxvi, 214 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 9789353173463 : =. 300.00


O155,6M98

ISBN 978-93-5079-024-3 कागदी बां. :

=. 600.00


O155,6N36:g

कोळी, अशोक कौितक

अशानं आसं 'हतं.- पुणे : साधना काशन, िडस;. 2018.147 पृ. ; 22 स;. मी.
25 िनबंध.
ISBN 978-93-86273-48-2 :

=. 150.00


O155,6

समु`मंथन / संपा. सुनीलकु मार लवटे.- पुणे : मेहता,
ऑLटो. 2019.- xxvi, 174 पृ. ; 22 स;. मी.
वैनतेय साािहकातील .तंभलेखन.
ISBN 9789353171599 : =. 270.00


O155,6M98

खोपकर, अ=ण
िचFWूह.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस काशन, जून
2019.- xxxii, 195 पृ. ; 22 स;. मी.
19 िनबंध.

थम कािशत : मुंबई : लोकवा~य, नो'ह;. 2012.

खडसे, मोहन िवbणू
जगणे आनंदाचे.- पुणे : ियांजली काशन, ऑग.ट
2019.- 148 पृ. ; 22 स;. मी.

ISBN 978-93-86628-75-6 कागदी बां. :

=. 450.00


O155,6

44 िनबंध.

=. 240.00


O155,6

खडेकर, निलनी

जीवन एक झोका.- नागपूर : ऋचा काशन, नो'ह;.
2020.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.

गता"डकर, अ=ण
धनुकली.- पुणे : चेतक बुLस, िडस;. 2018.- 192 पृ. ;
22 स;. मी.
93 िनबंध.
ISBN 978-93-88009-69-0 :

=. 325.00


O155,6

50 िनबंध.

=. 175.00


O155,6

खरात, रघुनाथ

\ावंत.- अहमदनगर : शQदगंध काशन, एिल
2019.- 188 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83401-68-0 : =. 200.00

गवस, राजन गणपती, 1959-

लोकल ते लोबल.- मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2019.xx, 186 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
54 िनबंध.
ISBN 978-81-7991-969-9 :

=. 350.00


O155,6N59



O155,6

गोटे कर, राजेश

हीच ती वेळ...हाच तो Nण...- जयसंगपूर :
किवतासागर काशन, ऑLटो. 2019.- 164 पृ. ; 22
स;. मी.

खांडेकर, िवbणु सखाराम, 1898-1976
क^पनातरं ग / संपा. सुनीलकु मार लवटे.- पुणे : मेहता,
ऑLटो. 2019.- xxvi, 122 पृ. ; 22 स;. मी.
साािहक वैनतेय मधील िविवध .तंभलेखनाचा सं?ह.
ISBN 9789353171612 : =. 195.00

54 िनबंध.
ISBN 978-93-87127-50-0 :



O155,6M98

=. 300.00


O155,6

सािह<य

100

891.464-मराठी िनबंध सािह<य- मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह<य- मशः

गोडसे, मंदाhकनी
सुचलं तसं.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, िडस;.
2018.- 148 पृ. ; 22 स;. मी.

ढेरे, अ=णा रामचं`, 1957अaया" वाटेवर...- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतVय काशन,
जाने. 2019.- 240 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : फे wु. 2002.

23 िनबंध.

=. 240.00


O155,6

32 िनबंध.
ISBN 978-81-938687-0-6 :

=. 300.00


गोळे , गोपाळ ल²मण
पटलं तर बघा.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 96 पृ. ;
22 स;. मी.
=. 160.00

O155,6N57



O155,6

चेणगे, बसवेRर रामचं`
¯वेध / रमणलाल शहा यांfया .तावनेसह.- सातारा :
िवजया िवतरण, ऑग.ट 2018.- 139 पृ. ; 22 स;. मी.

दवणे, वीण
मनात^या घरात.- 4 थी आ.-मुंबई : नवचैतVय काशन,
सeट;. 2019.- 112 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
13 िनबंध.

थम आ. : नो'ह;. 2005.
=. 150.00


O155,6

40 िनबंध.

=. 200.00


O155,6

जंबगी, Wंकटेश रामचं`
िवषय िविवधा.- 2 री आ.-जयसंगपूर : किवतासागर
काशन, जाने. 2019.- 176 पृ. ; 22 स;. मी.

25 िनबंध.

=. 170.00

43 िनबंध.
ISBN 978-93-87127-03-6 :

=. 260.00



O155,6



O155,6

जxधळे , महावीर
आही लEटके ना बोलू...- मुंबई : लोकवा~य, जाने.
2020.- 145 पृ. ; 22 स;. मी.

दीिNत, लीला, 1935-2017
अनुबंध.- रqािगरी : .पश" काशन, सeट;. 2016.144 पृ. ; 22 स;. मी.
22 िनबंध.

23 िनबंध.
ISBN 978-93-82906-66-7 :

सावर रे !.- मुंबई : नवचैतVय काशन.
भाग 2 : 12 वी आ. - जाने. 2019.- 135 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
थम आ. : जून 2002.

ISBN 978-93-83827-21-3 :

=. 200.00

=. 230.00


O155,6N35



O155,6

देशपांडे, िवलास चंतामण
उAसव मराठीपण वगैरे.- नागपूर : लाखे काशन, िडस;.
2018.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-82103-57-8 : =. 240.00

जोगळे कर, अरवंद वसंत, 1940वेचलेले मोती.- पुणे : उVमेष काशन, जाने. 2019.200 पृ. ; 22 स;. मी.
28 िनबंध.
ISBN 978-93-85794-35-3 :



=. 200.00

O155,6



O155,6N40

टाकसाळे , मुकुंद

मुका हणे...- पुणे : साधना काशन, जुलै 2016.210 पृ. ; 22 स;. मी.

नलगे, चं`कांत
कोसळ.- को^हापूर : शुभंकर पिQलके शVस, नो'ह;.
2019.- 154 पृ. ; 22 स;. मी.
17 िनबंध.

49 िवनोदी िनबंध.

ISBN 978-81-938220-2-9 :

=. 200.00

=. 250.00


O155,6



O155,6

नवले, अ=ण गज;`
तळ मनाचा.- सोलापूर : िशव\ा काशन, ऑग.ट
2018.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.

ढवळे , िवजय

कुं पणापलीकडचे िवR.- मुंबई : नवचैतVय काशन,
फे wु. 2019.- 232 पृ. ; 22 स;. मी.

20 िनबंध.

53 िनबंध.
ISBN 978-81-938687-5-1 :

=. 280.00

ISBN 978-93-85558-19-1 :



O155,6

=. 110.00


O155,6

सािह<य
891.464-मराठी िनबंध सािह<य- मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह<य- मशः
पाटील, wहिवलास भबगोडा, 1941कागद पेन.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, िडस;.
2019.- 102 पृ. ; 22 स;. मी.

नागावकर, िवकास

पहा, पटतंय का !.- को^हापूर : अिभनंदन काशन,
सeट;. 2018.- 312 पृ. ; 22 स;. मी.

11 िनबंध.

48 िनबंध.

संदभ".

=. 500.00


O155,6

ने=रकर, अनुराधा अ=ण
सलणारा सलाम.- ठाणे : जे. के . मीिडया, िडस;. 2019.136 पृ. ; 22 स;. मी.

ISBN 978-93-87127-55-5 :

=. 160.00


O155,6N41

पावशेकर, अिनल

अगं बाई... अरे ा !.- जयसंगपूर : किवतासागर
काशन, ऑग.ट 2020.- 106 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

30 िनबंध.
ISBN 978-81-944463-3-0 :

101

28 िनबंध.

=. 170.00

ISBN 978-93-87127-58-6 :

=. 200.00





O155,6

पटवध"न, िनधी
चंतनफु ले.- राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन, िडस;.
2017.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.

बांदेकर, शंभू भाऊ

संजयदृी.- पुणे : संयोती पिQलके शन, ऑLटो. 2020.208 पृ. ; 22 स;. मी.
53 िनबंध.

23 िनबंध.
ISBN 978-93-83827-30-5 :

O155,6

=. 140.00

ISBN 978-81-942997-3-8 :

=. 300.00


O155,6



O155,6

भानुशाली, पांडुरं ग

पांढरीपांडे, सु. vी.
पैशाचा झगा / अभय बंग यांfया .तावनेसह.- पुणे :
ितमा काशन, िडस;. 2018.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
13 वैचाEरक िनबंध.
=. 170.00

आनंदाचे आवाi.- पुणे : न'हाळी काशन, जाने.
2019.- xxiv, 108 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 140.00


O155,6



O155,6

पागनीस, िगरीजा रवळनाथ, 1946-

वा.तव.- भुदरगड (को^हापूर) : िशवारबा काशन,
िडस;. 2019.- 134 पृ. ; 22 स;. मी.



O155,6

37 िनबंध.
ISBN 978-81-937877-7-9 :

=. 150.00


O155,6N46

मुरगोडी, िगEरजा
आठवण]ची कमळबेटं.- पुणे : hदलीपराज काशन,
ऑLटो. 2020.- 131 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
28 िनबंध.

पाटणकर, .वाती
पुणेरी पाणी.- 2 री आ.-पुणे : oेहवध"न काशन, जाने.
2019.- 116 पृ. ; 21 स;. मी.

ISBN 978-81-947875-4-9 :

=. 190.00


O155,6

मेहद; ळे , किवता
शQदांfया पलीकडचे...- पुणे : मधुvी काशन, जाने.
2018.- 156 पृ. ; 22 स;. मी.

24 िनबंध.

थम आ. : जाने. 2011.
ISBN 978-81-89634-43-8 :

म.के , सोजर ईRर
सामािजक जािणवा-उदय.- सोलापूर : रqिया
काशन, 2018.- 29 पृ. ; 21 स;. मी.
=. 50.00

=. 150.00


O155,6

पाटील, जयसंग
वाचायलाच हवं...!.- को^हापूर : सं.कारदीप काशन
: हेमंत पिQलशंग हाऊस [िवतरक], 2017.- 131 पृ. ;
22 स;. मी.
संदभ".
=. 170.00

17 िनबंध.

=. 240.00


O155,6

मोकाशी, मधुकर गणेश



O155,6

शोधिनबंधन.- पुणे : oेहवध"न काशन, जाने. 2019.278 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-85709-09-8 : =. 300.00


O155,6

सािह<य

102

891.464-मराठी िनबंध सािह<य- मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह<य- मशः

मोहरकर, याम
दृीपथ.- नागपूर : राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस",
2016.- viii, 160 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-83132-36-2 : =. 200.00

साळोखे, जीवन

आनंदी जीवन समजून घेताना...- को^हापूर :
अिभनंदन काशन, ऑLटो. 2018.- 184 पृ. ; 22 स;.
मी.
46 िनबंध.



O155,6

हैसकर, िवIाधर
पिNगण उठले.- 2 री आ.-सातारा : िवजया िवतरण,
2019.- 135 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1998.

=. 300.00


O155,6

वत"मानाचे टोक.- को^हापूर : अिभनंदन काशन,
ऑLटो. 2018.- 224 पृ. ; 22 स;. मी.
55 िनबंध.

=. 360.00


O155,6

10 िनबंध.

=. 210.00


O155,6

रे घांिचये संगे.- 2 री आ.-सातारा : िवजया िवतरण,

सोसे, मीना

जगणे आिण खाणे.- को^हापूर : अिभनंदन काशन,
ऑग.ट 2018.- 215 पृ. ; 22 स;. मी.
51 िनबंध.

2019.- 111 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : जाने. 2003.
=. 175.00

=. 350.00


O155,6



O155,6

891.464008-मराठी िनबंध सािहAय सं?ह
आठवण]fया हंदो·यावर / संक. संजय गोपाळ साबळे .को^हापूर : अिभनंदन काशन, जुलै 2019.- 136 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
िवIाsयाtनी िलिहलेले िनबंध.
=. 220.00

राजे, िवलास, 1952-

चैतVयाचा िज'हाळा.- पुणे : संवेदना काशन, माच"
2018.- 168 पृ. ; 22 स;. मी.
12 िनबंध.



=. 260.00

O155,6x



O155,6N52

891.465-मराठी वPृ व सािहAय
खांडेकर, िवbणु सखाराम, 1898-1976
.व¦सृी / संपा. सुनीलकु मार लवटे.- पुणे : मेहता,
फे wु. 2019.- xii, 200 पृ. ; 22 स;. मी.

वाघ, बी. जी.

सरAया सायंकाळी.- पुणे : सुिवIा काशन, एिल
2019.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.

1925 ते 1976 या पाच दशकांतील िनवडक

33 िनबंध.

भाषणांचा सं?ह.

=. 150.00

ISBN 9789353171575 :



वैI, दासू
मेळा.- मुंबई : पॉeयुलर काशन, 2019.- xii, 149 पृ.
; 22 स;. मी.

O155,5M98

साळुं खे, आmणा हरी, 1943आपणही फुलू या, इतरांनाही फुलवू या ! : आ. ह.

28 िनबंध.
ISBN 978-81-7991-968-2 :

=. 270.00


O155,6

=. 350.00


O155,6

साळुं खे यांfया Wायानांचे संकलन / संपा. के तन
जाधव.- सातारा : लोकायत काशन, ऑLटो. 2019.64 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-89089-03-5 : =. 70.00


O155,5N43

891.466-मराठी पFसािहAय

संकपाळ, राजू भूपाल

माणुसक.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, जाने.
2019.- 88 पृ. ; 22 स;. मी.

घाटपांडे, महेश

अनािमका.- मुंबई : भरारी काशन, जून 2017.- 144
पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86557-03-2 : =. 160.00

12 िनबंध.
ISBN 978-93-87127-36-4 :

=. 200.00


O155,6



O155,4

सािह<य
891.466-मराठी प"सािह<य- मशः

103

891.4694-कaकणी िनबंध सािह<य- मशः

ठु बे-खोदडे, .वाती
स. न. िव. िव.- अहमदनगर : शQदगंध काशन, िडस;.
2018.- 101 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83401-66-6 : =. 100.00

जोग, गजानन, 1952-

ओह ! माय गxय.- आगशी (गोवा) : िबब काशन,
माच" 2018.- viii, 102 पृ. ; 22 स;. मी.


16 िनबंध.

O155,4

ISBN 978-93-85654-26-8 :

891.468-मराठी संकण" सािहAय

=. 180.00


O44G,6N52

पोरे , सुरेश

नायक, दgा दामोदर
.मशानांतली भाशणां.- आगशी (गोवा) : िबब काशन,
ऑLटो. 2018.- viii, 200 पृ. ; 22 स;. मी.

िविवधता.- पुणे : \ान काशन, ऑLटो. 2020.- 95
पृ. ; 22 स;. मी.
=. 160.00


O155,6

891.468008-सं?ह

10 िवनोदी लेख.
ISBN 978-93-85654-30-5 :

=. 200.00


O44G,6

ित\ामंF / संक. संजय गोपाळ साबळे .- को^हापूर :
अिभनंदन काशन, जुलै 2019.- 60 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
िवIाsयाtfया लेखन कौश^याला ेरणा देणारा
अिभनव उपम.
=. 100.00

भू-नाoोळकार, उ^हास गोपाळ
िच|ू.- आगशी (गोवा) : िबब काशन, जाने. 2019.xiv, 66 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85654-35-0 : =. 140.00




O44G,6

O155,6x

891.469-कaकणी सािह<य
891.4692-कxकणी ना»सािहAय
सुलYकार, नामदेव गणपत
स गुणाची बायल.- आगशी (गोवा) : िबब काशन,
फे wु. 2017.- x, 78 पृ. ; 22 स;. मी.
दोन अंक िवनोदी नाटक.
ISBN 978-93-85654-23-7 : =. 120.00


O44G,2

बोरकार, hदलीप
बोरकारी.- आगशी (गोवा) : िबब काशन.
खंड 2 : ऑLटो. 2018.-xii, 314 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85654-31-2 : =. 200.00
खंड 3 : ऑLटो. 2019.-viii, 272 पृ. ; 22 स;. मी.
िवनोदी िनबंध (दोVही खंडांमaये).
ISBN 978-93-85654-39-8 : =. 200.00.


O44G,6

891.4692008-कxकणी ना»सािहAयाचा सं?ह
समकालीन कxकणी एकांक / सं. संपा. पुंडलीक नारायण

सुखठणकार, कृ. म.

धxगा आनी पxगा.- आगशी (गोवा) : िबब काशन,
ऑLटो. 2018.- xvi, 250 पृ. ; 22 स;. मी.

नायक आिण पांडुरं ग कािशनाथ गावडे.- 2 री आ.-नवी

hद^ली : सािहAय अकादेमी, 2018.- 217 पृ. ; 22 स;.
मी.

11 एकांhकका.
थम आ. : 2014.
ISBN 978-81-260-4574-7 :

31 िवनोदी लेख.
ISBN 978-93-85654-29-9 :



O44G,6

=. 120.00


O44G,2x

891.4693-कxकणी कथासािहAय
भू-नाoोळकार, उ^हास गोपाळ
पंचतंFांत^यो काणयो.- आगशी (गोवा) : िबब
काशन, जाने. 2019.- x, 140 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

नारं गां आनी सुरसुर].- आगशी (गोवा) : िबब काशन,
ऑLटो. 2019.- xii, 282 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85654-40-4 : =. 200.00


O44G,6

891.47-गुजराती सािह<य
891.471-गुजराती काWसािहAय

30 लघुकथा.
ISBN 978-93-85654-36-7 :

=. 200.00

=. 140.00


O44G,3

सीतांशु यशं`, 1941जटायू आिण इतर किवता / अनु. सुषमा करोगल.- नवी

891.4694-कxकणी िनबंध सािहAय

hद^ली : सािहAय अकादेमी, 2018.- viii, 152 पृ. ;
22 स;. मी.

कोसंबे, =पा
प^लू.- आगशी (गोवा) : िबब काशन, िडस;. 2018.xvi, 120 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85654-32-9 : =. 180.00

44 किवता.
ISBN 978-93-88468-11-4 :



O44G,6

=. 190.00


O156,1N41

सािह<य

104

891.473-गुजराती कथासािहAय

891.73-रिशयन कथासािह<य- मशः

जोषी, hदनकर, 1937इथे कु णी नाही / अनु. ितभा काटीकर.- पुणे : मेहता,
फे wु. 2020.- vi, 126 पृ. ; 22 स;. मी.

लेबेदे'हा, गॅिलना (Lebedeva, Galina)
माशाचा िबछाना / अनु. vिमका चाळके .- राजापूर
(रqािगरी) : .पश" काशन, ऑLटो. 2018.- 16 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.

'अही कोई नथी' चा अनुवाद.
ISBN 9789353174231 :

=. 195.00

बालकथा.



O156,3N37

'Masha's awful pillow' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-83827-44-2 :

भª, Îुव, 1942ितvुती : .मरणयाFा भीbमांची : अvू हरवले^या
महान WPची कथा / अनु. अंजनी नरवणे.- पुणे :
मेहता, ऑग.ट 2019.- vi, 250 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 9789353173081 : =. 330.00

=. 30.00


O142,3

892.7-अरबी सािह<य
892.71-अरबी काWसािहAय
892.71008-अरबी काWसािहAयाचा सं?ह


O156,3N42

891.7-रिशयन सािह<य
891.73-रिशयन कथासािहAय

पॅलेि.टनी किवता / संक. आिण अनु. रमेशचं` पाटकर.मुंबई : लोकवा~य, िडस;. 2018.- viii, 97 पृ. ; 22 स;.
मी.

19 नामवंत कव]fया किवता.
ISBN 978-93-82906-37-7 :

कोवाल, युरी (Koval, Yuri), 1938-1995

=. 150.00


जांभळा पNी / अनु. गजानन के . के तकर.- राजापूर
(रqािगरी) : .पश" काशन, 2019.- 48 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.

O28,1x

894.35-तुकb सािह<य
894.353-तुकÏ कथासािहAय

13 बालकथा.
इरे पोलू, गुल (Irepoglu, Gul), 1956'A purple bird' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-83827-21-3 :

=. 75.00


O142,3N38

टँक, मॅLसीम (Tank, Maksim), 1912-1995
मुंग·याचा अंतराळ वास / अनु. मदन हजेरी.राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन, 2019.- 24 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.



सोनमेझ, बुहान (Sonmez, Burhan), 1965इ.तंबूल इ.तंबूल / अनु. सिवता दामले.- मुंबई :
पॉeयुलर काशन, 2019.- iv, 255 पृ. ; 22 स;. मी.
'Istanbul Istanbul' चा अनुवाद.

tramp' चा अनुवाद.

ISBN 978-81-7991-999-6 :

=. 40.00

=. 350.00


O4591,3N65



O142,3N12

नोसो'ह, िनकोलाय (Nosov, Nikolai), 1908-1976
आजोबांfया घरची सुªी / अनु. ाजPा समीर ग`े.राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन, ऑLटो. 2018.16 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

894.812-मलयालम सािह<य
894.8121-मलयालम काWसािहAय
कु =प, ओ. एन. वी., 1931-2016
ह; पुरातन hक|रम् / इं ?जीमaये संपा. ए. जे. थॉमस ;
अनु. एल. सुनीता बाय.- नवी hद^ली : सािहAय
अकादेमी, 2018.- 278 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87989-17-7 : =. 225.00

बालवाचकांसाठी.
'Visiting grandpa' चा अनुवाद.

=. 30.00



O32,1N31



O142,3N08

894.8123-मलयालम कथासािहAय
कु VहअQदु^ला, पुनgील, 1940-2017
.मारक िशळा / अनु. छाया महाजन.- नवी hद^ली :
सािहAय अकादेमी, 2019.- iv, 257 पृ. ; 22 स;. मी.
मूळ शीष"क : .मारक िशलकळ.
ISBN 978-93-88468-64-0 : =. 250.00

िशडीfया पायया / अनु. गजानन के . के तकर.राजापूर (रqािगरी) : .पश" काशन, 2019.- 32 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
7 बालकथा.
ISBN 978-93-83827-46-6 :

=. 300.00
O4591,3N56

'A tale of the cosmic travels of ant the

ISBN 978-93-83827-43-5 :

'The concubine' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7991-989-7 :

बालकथा.

ISBN 978-93-83827-45-9 :

अि.कhदल / अनु. सिवता दामले.- मुंबई : पॉeयुलर
काशन, 2019.- viii, 228 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 55.00


O142,3N08



O32,3N40

इितहास

894.814-कcड सािह<य
894.8141-क|ड काWसािहAय

900-इितहास

900.202-सारांश आिण iपरे षा
900.202(1)-कालम

नरसंह.वामी, के . एस., 1915-2003
उगत; दार / अनु. मेि^वन रो¢ीगस.- नवी hद^ली :
सािहAय अकादेमी, 2018.- xvii, 55 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87989-52-8 : =. 135.00


O33,1N15

894.8143-क|ड कथासािहAय

hदनिवशेष / संपा. शांताराम गजानन महाजन.- पुणे : पुणे
शहराचा \ानकोश ितान.
खंड 2 : पुणे शहराचा \ानकोश.- 2005.- xvi, 206
पृ. : नकाशे ; 28 स;. मी.
ISBN 81-901951-1-5 : =. 400.00.


नाµकर, बसवराज
.वातंDयाची पिहली Eठणगी hकgूर चे|मा / अनु.
अरवंद हेQबार.- पुणे : मधुvी काशन, जाने. 2019.324 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

V

900.76-पुनरावलोकन आिण आवृgी
900.76(1)-¯ोgरे
मराठे , मुकुंद

ऐितहािसक कादंबरी.

'hकgूEरन वीर रािण चे|मा' चा अनुवाद.
=. 500.00


O33,3

इितहास.- 2 री आ.-पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 506
पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-929711-3-1 : =. 460.00


भैरeपा, एस. एल., 1931साNी / अनु. उमा िवiपाN कु लकणY.- पुणे : मेहता,
जाने. 2020.- iv, 319 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-53173-95-1 : =. 395.00

V(m)

909-सामाVय िवR इितहास
कहाते, अतुल



O33,3N31

894.827-तेलुगु सािह<य
894.8273-तेलुगु कथासािहAय
वो^गा
िवमुPा / अनु. दामोदर मावजो.- आगशी (गोवा) :
िबब काशन, माच" 2019.- xviii, 82 पृ. ; 22 स;.

युSखोर अमेEरका / संपा. णव सखदेव.- पुणे : रोहन
काशन, सeट;. 2018.- 335 पृ. : िचFे, नकाशे ; 22
स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86493-33-0 : =. 340.00


V1

दादूिमया

मी.
5 लघुकथा.
ISBN 978-93-85654-34-3 :

धा.तावलेले मुसलमान.- नागपूर : िवजय काशन,
पृ. : नकाशे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87042-29-2 : =. 400.00
जाने. 2018.- xxii, 344

=. 140.00


O35,3



V1

895.6-जपानी सािह<य
895.63-जपानी कथासािहAय

भोसले, जालंदर
आधुिनक जगाचा इितहास / सं. ले. जालंदर भोसले,
सीमा भोसले आिण बंडू मासाळ.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 439 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
संदभ".
ISBN 978-81-920413-4-6 : =. 400.00

hकमुरा, रे ई (Kimura, Rei)
वादळफूल / अनु. वासंती घोसपूरकर.- पुणे : मेहता,

ऑग.ट 2017.- ii, 270 पृ. ; 22 स;. मी.
'Japanese peony : the princess & the spy'
चा अनुवाद.
ISBN 9789386745101 :

105

=. 300.00



V1



O42,3

910-भूगोल आिण वास-पय"टन

होशी, िशन्इची (Hoshi, Shinichi), 1926-1997

शंझेन hकस : 21 सुरस जपानी कथा / अनु. िनसीम
बेडेकर ; संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन काशन,
ऑग.ट 2018.- 168 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86493-48-4 : =. 195.00

लहाडे, नंदा संजय

पय"टन भूगोल.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 156 पृ. ;
22 स;. मी.
ISBN 978-81-928731-9-0 : =. 190.00


O42,3N26



U

इितहास
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910.02-पृsवी (भौितक भूगोल)

910.4-वासवण"न

कालकर, vीकांत
ाकृ ितक भूगोल = Physical Geography.- पुणे :
डायमंड पिQलके शVस, जुलै 2019.- vi, 122 पृ. : िचFे,
नकाशे ; 22 स;. मी.
सािवFीबाई फु ले पुणे िवIापीठाfया थम वष" कला
शाखेfया सुधाEरत अयासमानुसार.
ISBN 978-93-86401-74-8 : =. 125.00

कारं जकर, ितभा वासुदेव
िहरवी कु रणे, काळी छाया.- फxडा (गोवा) : वासुदेव
नरहरी कारं जकर, ऑLटो. 2018.- 148 पृ. ; 22 स;.
मी.

=. 240.00


U8.1



U2

910.076-पुनरावलोकन आिण आवृgी
910.076(1)-¯ोgरे
ओक, माधुरी

तनपुरे, शैल;`
hफरता-hफरता.- नािशक : शQदम^हार काशन,
[202-?].- x, 125 पृ., [6] पटिचFे : रं गीत िचFे ; 22
स;. मी.
ISBN 978-81-936369-9-2 : =. 250.00


भूगोल.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 160 पृ. ; 22 स;.

U8.1

मी.

.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-92211-97-3 :

=. 165.00


U(m)

राठोड, िवलास केशव

मु¬ेिनहाय भूगोल : महाराk, भारत आिण जग.- पुणे :
चेतक बुLस, 2019.- 168 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-53-9 : =. 185.00

दxदे, hदलीप
सागरी पEरमेचा पराम : पिह^या दया"वदY
भारतीयाची यशोगाथा / इं ?जीवiन मुPा देशपांडेकृत
अनु.- पुणे : मेहता, ऑग.ट 2019.- xiv, 286 पृ., [8]
पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.
शQदाथ" (इं ?जी-मराठी).
'The first Indian' चा अनुवाद.
ISBN 9789353172169 :

=. 395.00


U8.1



U(m)

शानभाग, माधुरी

वाटेवरचे रं गतरं ग : परदेश वासात Eटपलेले आनंदNण.मुंबई : नवचैतVय काशन, फे wु. 2019.- 160 पृ. ;
22 स;. मी.
ISBN 978-81-927235-5-6 : =. 210.00

लहाडे, नंदा संजय

मुय परीNा सामाVय
अaययन पेपर 1 िवभाग 2.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.280 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-920413-0-8 : =. 335.00
भूगोल व कृषी : MPSC -



U8.1



U(m)

910.1-सामियक भूगोल
910.13-सामािजक भूगोल

वाटेवरfया लाटा.- मुंबई : नवचैतVय काशन, ऑग.ट
2019.- 142 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940334-9-3 : =. 210.00


910.1381-वािणय (Wापार)

U8.1

संझिगरी, ारकानाथ
hफश अँड िचeस.- मुंबई : नवचैतVय काशन, ऑग.ट
2019.- 184 पृ., [4] पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-942614-0-7 : =. 270.00

मुनोत, ममता सुिनल

Wापारी भूगोल.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 268 पृ.
; 22 स;. मी.
=. 310.00




U:(X:5)

910.1388-पEरवहन भूगोल

U8.1

सुदामे, भारती

िय सौ. योAoा / िव. स. जोग यांfया .तावनेसह.नागपूर : िवजय काशन, िडस;. 2018.- xx, 89 पृ. ;
22 स;. मी.
िय मैFीण योAoा साठे यांना िलिहलेले पFiपी
वासवण"न.
ISBN 978-93-87042-64-3 : =. 200.00

पाटील, संभाजी बा.
वाहतूक भूगोल = Geography of transportation.-

धुळे : अथव" पिQलके शVस, माच" 2018.- 200 पृ. :
िचFे, नकाशे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87129-38-2 : =. 350.00


U0bX4



U8.1

इितहास

914-युरोप

915.475-गुजरात

914.94-.वीAझलtड

भाटे वाल, दादासाहेब प.
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गुजरात पय"टन भूगोल / सं. ले. दादासाहेब प.
भाटेवाल आिण िवजय रा. बािव.कर.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, सeट;. 2020.- 472 पृ. : िचFे ; 22 स;.

कारं जकर, ितभा वासुदेव
.वीAझलtडची मुशाhफरी.- फxडा (गोवा) : वासुदेव
नरहरी कारं जकर, जुलै 2019.- 112 पृ., [4] पटिचFे ;
22 स;. मी.
=. 180.00

मी.

संदभ".


ISBN 978-93-90288-37-3 :

U8.594

देवगोजी, िवजयाल²मी िवजय
अिज या परदेस पािहला.- रqािगरी : अमरल काशन,
जाने. 2019.- 140 पृ., [7] पटिचFे ; 22 स;. मी.
=. 200.00

=. 750.00


U8.4436

915.479-महाराk
मालोरे , निलनी िसताराम



U8.594

915-आिशया

व.तुिन महाराkाचा भूगोल : .पीकरणासह.- पुणे :
चेतक बुLस, 2020.- 384 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-28-7 : =. 460.00


U.4435

915.4-भारत
915.479(1)-ठाणे
जोग, िवजय सखाराम

सागर सEरता िशखरे .- नागपूर : लाखे काशन, िडस;.
2018.- 200 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 300.00

मोिहते, अनंत, 1958-



U8.44

कोकणचं अिधान - ठाणे.- को^हापूर : अिभनंदन
काशन, जाने. 2019.- 196 पृ., [4] पटिचFे :
नकाशा (घडी.) ; 22 स;. मी.
=. 310.00


िबराजदार, नर; `
भौगोिलक भारत.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 216 पृ.
; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP संदभ" ?ंथ.
ISBN 978-81-929711-8-6 : =. 260.00

U8.4435.3THA

915.479(1)-पालघर
मोिहते, अनंत, 1958-



U8.44

कोकणचं सां.कृ ितक संिचत - पालघर.- को^हापूर :
अिभनंदन काशन, जाने. 2019.- 160 पृ., [4]
पटिचFे : नकाशा (घडीचा) ; 22 स;. मी.
=. 260.00


मुनोत, ममता सुिनल

U8.4435.3PAL

भौगोिलक भारत : मु¬ेिनहाय संदभ".- पुणे : चेतक बुLस,
2020.- 240 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP संदभ" ?ंथ.
ISBN 978-93-88009-48-5 : =. 280.00

915.479(1)-रqािगरी
मोिहते, अनंत, 1958-



U8.44

915.40076-पुनरावलोकन आिण आवृgी
915.40076(1)-¯ोgरे

कोकणचं नंदनवन - रqािगरी.- को^हापूर : अिभनंदन
काशन, जाने. 2019.- 264 पृ., [6] पटिचFे :
नकाशा (घडी.) ; 22 स;. मी.
=. 425.00


U8.4435.3RAT

915.479(1)-संधुदग
ु "

लहाडे, नंदा संजय

भारताचा भूगोल.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.- 272 पृ.
; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-928731-8-3 : =. 350.00

मोिहते, अनंत, 1958-



U8.44(m)

कोकणचं काWसÊदय" - संधुदग
ु ".- को^हापूर :
अिभनंदन काशन, जाने. 2019.- 236 पृ., [4]
पटिचFे : नकाशा (घडी.) ; 22 स;. मी.
=. 380.00


U8.4435.3SIN

915.43-मaय देश

915.488-अंदमान आिण िनकोबार ीपसमूह

घैसास, वासंती

कराड, अनंत

सफर मaय देशची.- पुणे : उVमेष काशन, जाने.
2019.- 112 पृ. : िचFे, नकाशा ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85794-39-1 : =. 150.00


U8.4455

अंदमानचा वास.- लातूर : वावर काशन, फे wु.
2018.- 72 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 70.00


U8.44.14A

इितहास
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915.488-अंदमान आिण िनकोबार dीपसमूह- मशः

920.054-भारतीय

राजेRरी hकशोर
िनकोबारची नवलाई / संपा. क=णा गोखले.- पुणे :
राजहंस काशन, जाने. 2020.- xvi, 197 पृ., [8]
पटिचFे : िचFे ; 24 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-95-4 : =. 300.00

कर, िगEरजा उमाकांत, 1933'चला, उठा, जागे 'हा'!.- मुंबई : भरारी काशन, िडस;.
2017.- 48 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी 9 जीवनचEरFे.
=. 60.00




U8.44.14N

915.498-भूतान

w44

खताळ-पाटील, बी. जे.

ढगे, भाकर

माझे िशNक.- पुणे : साधना काशन, जाने. 2019.100 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00

सुखी माणसांचा देश भूतान.- सातारा : लोकायत

काशन, मे 2018.- 120 पृ. : िचFे, नकाशा ; 22 स;.



मी.

संदभ".
ISBN 978-93-84091-85-9 :

w44

=. 250.00

गायकवाड, बाबुराव



U8.44971

917-उgर अमेEरका
917.3-अमेEरकन संयुP सं.थाने

िवलोभनीय माणसे.- पुणे : मंजुल काशन, फे wु. 2020.96 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-944546-1-8 : =. 125.00


w44

देशपांडे, सुषमा

इं िडयन आजीfया नजरे तून अमेEरका.- पुणे : \ानगंगा
काशन, फे wु. 2020.- 71 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;.

गुठे, लता

मी.
ISBN 978-81-941796-9-6 :

=. 140.00


U8.73

920-च#र"े
920.02-सामाVय चEरFसं?ह

माझे ेरणा ोत : अंधारातून काशाचा माग"
शोधणारे वासी.- मुंबई : भरारी काशन, मे 2018.160 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
वेगवेग·या NेFातील 15 माVयवरांचा जीवनवास.
ISBN 978-93-86557-10-0 : =. 225.00


w44

जाधव, रमाकांत

काळे , भानू

वेग·या वाटा शोधताना.- मुंबई : मौज काशन, जाने.
2020.- 224 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
8 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-5079-023-6 : =. 330.00


w

धुLयात हरवलेली माणसं.- सातारा : लोकायत काशन.
भाग 2 : 272 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
36 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-84091-70-5 : =. 250.00


w44

प=ळे कर, राजू
जोशी, वसंत

माणसं : भेटलेली न भेटलेली.- 3 री आ.-मुंबई :

नवचैतVय काशन, ऑग.ट 2019.- 348 पृ. ; 22 स;.
मी.
ISBN 978-81-940334-7-9 :

=. 400.00


w

अशी माणसे येती.- पुणे : मेहता, ऑग.ट 2019.- iv,
140 पृ. ; 22 स;. मी.
18 नामवंत WP¤ची जीवनचEरFे.
ISBN 9789353172411 : =. 190.00


w44

पाaये, भाकर, 1909-1984
असेही िवान / संपा. संक^प गुज"र.- पुणे : साधना
काशन, नो'ह;. 2018.- 140 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
75 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-86273-46-8 : =. 150.00

ठोकळ, िनम"ला
मनोधमा"ची काशhकरणे.- सोलापूर : िशव\ा
काशन, एिल 2018.- 316 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
49 जीवनचEरFे.


w

ISBN 978-93-85558-12-2 कागदी बां. :

=. 400.00


बडगुजर, शांताराम

w44

सAय, अहंसा व मानवतेचे पुर.कत.- धुळे : अथव"
पिQलके शVस, ऑग.ट 2020.- 112 पृ. : िचFे ; 22 स;.

ढगे, अशोकराव रामराव, 1952-

कृ ताथ"ता.- अहमदनगर : शQदगंध काशन, माच" 2019.88 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83401-70-3 : =. 100.00

मी.

12 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-90288-07-6 :

=. 175.00


w



w44

इितहास

920.054-भारतीय-

मशः

920.054-भारतीय-

दीिNत, hदनेश
वेगळी वाट : कृ तीवंतांचा सामािजक अिवbकार.- धुळे :
अथव" पिQलके शVस, ऑग.ट 2018.- 203 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
75 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-86196-64-4 : =. 250.00
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मशः

माणमु`ा / संपा. िवRनाथ जाधव.- सातारा : लोकायत
काशन, नो'ह;. 2018.- 372 पृ. : िचFे, नकाशा ; 24
स;. मी.
माणदेशाfया जडणघडणीत अमू^य योगदान असलेली
39 उgुंग WिPमवे.
संदभ".
ISBN 978-93-84091-94-1 : =. 550.00


w44

w44

राणे, काश गजानन
बारा मतीची माणसं.- मुंबई : भरारी काशन, सeट;.
2018.- 120 पृ. ; 22 स;. मी.
12 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-86557-17-9 : =. 200.00

देशपांडे, वैदेही

जगणं ेमाचं अन मरणंही ! / संपा. आरती घारे .- पुणे :
राजहंस काशन, जाने. 2020.- 170 पृ., [5] पटिचFे
: िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-98-5 : =. 200.00



w44



w44

लिडवाळ / मुलाखतकार सुिनता केळकर.- पुणे :

िपFे, कुं दा
आकाश शोधताना.- मुंबई : भरारी काशन, ऑLटो.
2018.- 120 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
17 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-86557-18-6 : =. 180.00

hदलीपराज काशन, िडस;. 2018.- 224 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
21 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-84171-71-1 : =. 340.00


w44



w44

ओळख उgुंग WिPमवांची.- मुंबई : भरारी काशन,
ऑLटो. 2018.- 112 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
16 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-86557-19-3 : =. 170.00

920.2-?ंथपाल
920.2(1)-WिPगत चEरFे
920.2-कांबळे , िभवा
कांबळे , िभवा



w44

बदा"पूरकर, वीण, 1955Lलोज-अप.- सुधा. आ.-पुणे : देशमुख आिण कं पनी,
जाने. 2019.- xvi, 304 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86931-39-9 : =. 400.00

?ंथपाल मी, ?ंथकार मी.- पुणे : लेखक, सeट;. 2018.184 पृ. ; 22 स;. मी.
पुmयाfया फयु"सन महािवIालयात ?ंथपाल पदावरील
35 वषाtfया दीघ" सेवेतील अनुभव कथन.
=. 170.00


2w,1

920.2-देशपांडे, ना. िव.



w44

सं.कृ ती उपासक व संवध"क... ना. िव. देशपांडे / सं. संपा.
शरद अदवंत आिण वृंदा देशपांडे-जोशी.- औरं गाबाद :

.वामी रामानंद तीथ" मराठवाडा इिV.ट»ूट ऑफ
सोिशयो-इकोनॉिमक Eरसच" अँड नॅशनल इं Eट?ेशन,
नो'ह;. 2018.- xii, 260 पृ., [12] पटिचFे : िचFे ;
22 स;. मी.
ना. िव. देशपांडे यांfया सहकायांनी आिण oेºांनी

बेड, पु=षोgम
Lलोज एVकाउं टस" / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस काशन, िडस;. 2019.- 237 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
कामाठीपुरातील 16 ग^^यांमaये भेटले^या WP.
ISBN 978-93-86628-94-7 : =. 300.00

िलिहलेले 51 लेख.
ISBN 978-81-939261-0-9 :

=. 350.00




2w

w44

920.2-रं गनाथन, एस. आर.

भुजबळ, देव;`
ेरणेचे वासी : िविवध NेFांतील WP¤fया ेरक
यशकथा.- मुंबई : भरारी काशन, जाने. 2019.- 112
पृ. ; 22 स;. मी.
34 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-86557-22-3 : =. 180.00

डॉ. एस. आर. रं गनाथन : एक वैिRक ?ंथपाल / सं. संपा.
रा}ल क^याणराव देशमुख आिण िवलास अशोकराव
काळे .- धुळे : अथव" पिQलके शVस, ऑग.ट 2020.- 143
पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-90288-15-1 : =. 225.00


w44
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920.5-पFकार
920.5(1)-चEरFसं?ह

920.72(1)-WिPगत चEरFे
920.72-जोशी, सुमन

माaयमातील ती / संपा. वीण बदा"पूरकर.- पुणे : देशमुख
आिण कंपनी, जाने. 2019.- xii, 241 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
मराठी मिहला पFकारांचा गे^या चाळीस-पंचेचाळीस
वषाtचा वास.
संदभ".
ISBN 978-93-86931-41-2 : =. 300.00

जोशी, सुमन

आhÃके तील आठवणी.- नागपूर : िवजय काशन,
नो'ह;. 2018.- xii, 106 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
=. 150.00


Y15w,1

920.72-परांजपे, कु मुद कृ bण


4w

920.5(1)-WिPगत चEरFे
920.5-तळवलकर, गोवंद

परांजपे, कु मुद कृ bण
हेच ते गं ss असेच ते हे.- नागपूर : ऋचा काशन,
एिल 2019.- 96 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 175.00


Y15w,1

तळवलकर, िन=पमा गोवंद
\ानमूतY गोवंद तळवलकर / सं. ले. िन=पमा गोवंद
तळवलकर आिण सुषमा गोवंद तळवलकर.- 2 री आ.पुणे : साधना काशन, ऑLटो. 2018.- 283 पृ., [8]
पटिचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : माच" 2018.

920.72-सावंत, हौसाबाई कxडीबा
सावंत, हौसाबाई कxडीबा
बाई.- मुंबई : सानेगु=जी कथामाला, जाने. 2019.96 पृ. : िचFे, वंशा. ; 22 स;. मी.
=. 100.00


Y15w,1

ISBN 978-93-86273-27-7 कागदी बां. :

=. 350.00


4wN25

920.71-पु=षांची चEरFे
920.71(1)-WिPगत चEरFे
920.71-कोकरे , संपत मा=ती

920.9-अVय िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे
920.9306874-दgक मुले
920.9306874(1)-WिPगत चEरFे
920.9306874-wायलY, सi
wायलY, सi (Brierley, Saroo), 1981घरपरतीfया वाटेवरती... / इं ?जीवiन लता रे ळेकृत
अनु.- पुणे : मेहता, फे wु. 2019.- viii, 176 पृ., [8]
पटिचFे : नकाशा ; 22 स;. मी.

नंबाळकर, बापूसाहेब के शवराव
संपत.- फलटण (सातारा) : vी समथ" हEरबापू
महाराज आaयािAमक, सां.कृ ितक _.ट, माच" 2019.96 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 140.00

'A long way home' चा अनुवाद.
ISBN 9789353171933 :

=. 250.00


Y(Z,1235)wN81,1



Y16wN56

920.933-अथ"शा
920.9331-कामगार

920.9331(1)-WिPगत चEरFे

920.71-सामंत, केशव िशवराम

920.9331-बेत, िवलास
सामंत, केशव िशवराम, 1936बेत, िवलास

खडू स : नाAयांची व सामािजक बांिधलक जपणाया
मसालेदार अनुभवांची गाथा / संपा. परशुराम रामचं`
घोरपडे.- मुंबई : योितÐलtग काशन, जून 2019.77 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 100.00


Y16wN36,1

िगरणीतले hदवस.- सोलापूर : पEरवत"न अकादमी
काशन, [2018].- xii, 164 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
सोलापूरfया नरसंग िगरजी या िगरणीतील
जीवनकहाणीतून एका ऐितहािसक आिण राजकय
उलथापालथीवर टाकलेला काश.
ISBN 978-81-926776-4-4 : =. 180.00


X9w,1

920.72-ि यांची चEरFे
920.72(1)-चEरFसं?ह

920.933372-पया"वरणवादी
920.933372(1)-WिPगत चEरFे
920.933372-बम"न, पौण"मा देवी

ट^लू, अनुराधा अंबादास
दरवळ : ी WिPमवांचा.- जयसंगपूर :
किवतासागर काशन, िडस;. 2018.- 103 पृ., [4]
पटिचFे ; 22 स;. मी.
7 जीवनचEरFे.
ISBN 978-81-907642-6-1 : =. 200.00

महाजन, किवता

हारिगला बायडो : पौण"मादेवी बम"न.- पुणे : मेहता,
सeट;. 2019.- 56 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.
ISBN 978-81-7418-269-2 :



Y15w

=. 60.00


Y:1:75wN80
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920.933372-सालुमरद ितम¶ा

920.933804-मोनाघन, टॉम

महाजन, किवता

मोनाघन, टॉम (Monaghan, Tom)

िप±झा टायगर : 30 िमिनटांत घरपोच िप±झा'चा
hकमयागार / सं. ले. टॉम मोनाघन आिण रॉबट"
अँडरसन ; इं ?जीवiन सुधीर राशंगकरकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, ऑग.ट 2019.- x, 330 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

सालुमरद ितम¶ा.- पुणे : इं `ायणी सािहAय, सeट;.
2019.- 48 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.
ISBN 978-81-7418-270-8 :

=. 60.00


Y:1:75w

ISBN 9789353172435 :

=. 420.00


920.933804-उIोजक
920.933804(1)-WिPगत चEरFे

X8(A)N37w,1

920.933804-लोखंडे, दीप

920.933804-अॅलन, पॉल

सुमेध वडावाला, 1962-

दीप लोखंडे, पुणे - 13 : =रल माक Àटंगची, गो
कोट]ची.- जनआवृgी-पुणे : \ानगंगा काशन ;
पाटील एंटरायझेस [िवतरक], माच" 2020.- 235 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
थम कािशत : पुणे : मेनका काशन, फे wु. 2012.
ISBN 978-81-945099-0-5 : =. 199.00

अॅलन, पॉल (Allen, Paul), 1953-2018

आयिडया मॅन / अनु. .वाती देशपांडे.- पुणे : मेहता,
फे wु. 2019.- viii, 424 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
'Idea man : a memoir by the cofounder of
Microsoft' चा अनुवाद.
ISBN 9789353171889 :

'Pizza tiger' चा अनुवाद.

=. 495.00




X8(A)w

X8(A)wN53,1

920.933804-जॉQस, .टी'ह
गोखले, माधुरी

ि.ट'ह जॉQस.- पुणे : वरदा काशन, जाने. 2019.72 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 80.00


X8(A)wN55

920.936219-िविश आजार असलेले रोगी
920.93621968527-औदािसVय िवकार असले^या WिP
920.93621968527(1)-WिPगत चEरFे
920.93621968527-कु लकणY, वीण
कु लकणY, वीण
मीिच मज Wालो.- पुणे : उVमेष काशन, मे 2018.154 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85794-37-7 : =. 200.00

920.933804-देमापुरे, धनपाल पुरंदर



L7:4:6w,1

देमापुरे, धनपाल पुरंदर, 1941-

मंथन.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, जुलै 2019.72 पृ., [2] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87127-43-2 : =. 100.00


X8(A)wN41,1

920.933804-पूनावाला, िलला
जोशी, वासंती

अगाध िलला.- 2 री आ.-पुणे : उVमेष काशन, जाने.
2020.- 130 पृ., [6] पटिचFे ; 22 स;. मी.
पुmयाfया औIोिगक जगतातील असामाVय WिPमव
असले^या पÒvी िलला पूनावाला यांचे चEरF.
ISBN 978-93-85794-43-8 : =. 150.00

920.9362196994-कक" रोग =ण
920.9362196994(1)-WिPगत चEरFे
920.9362196994-गू^ड, hफिलप
गू^ड, hफिलप (Gould, Philip), 1950-2011
आयुbयाचा अंितम सं.कार / अनु. अजेय हडYकर.- पुणे :
मेहता, फे wु. 2019.- xii, 132 पृ. ; 22 स;. मी.
वयाfया अ´ावनाWा वषY कॅ Vसर रोग िनदान
झाले^या आिण टोनी Qलेअर यांचे िनवडणूक स^लागार
असले^या hफिलप गू^ड यांची कॅ Vसर झाले^यांना
.फू त"दायक ठरणारी कथा Aयांfयाच शQदात.
'When I die' चा अनुवाद.
ISBN 9789353171902 :

=. 180.00


L:4725:6wN50,1



X8(A)wN44

920.933804-भालेकर, अनंत गंगाराम
भालेकर, अनंत गंगाराम, 1953-

िमळवीले अनंते / शQदांकन िवजय ढवळे .- मुंबई :
नवचैतVय काशन, जाने. 2019.- 184 पृ., [6]
पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-938687-3-7 : =. 260.00


X8(A)wN53,1

920.93621989212-बाल Éदयरोगी
920.93621989212(1)-WिPगत चEरFे
920.93621989212-िसSाथ"
बापट-जोशी, ि.मता
िसSाथ" : आयुbयाचं 'िजगसॉ पझल' सोडवणारा / संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, मे 2019.125 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-74-9 : =. 160.00


L9C32:4:6wN92
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920.936288-गुVºाचे बळी
920.936288(1)-WिPगत चEरFे
920.936288-कु रे शी, रे मा

922.943-बौSधमYय
922.943(1)-चEरFसं?ह
vावणे, िश^पा अ=ण
ाचीन महान बोधीरqे.- नागपूर : चं`कांत काशन,
ऑग.ट 2019.- 134 पृ. ; 22 स;. मी.
6 जीवनचEरFे.
=. 220.00

कु रे शी, रे मा, 1996चेहयामागची रे मा / सं. ले. रे मा कु रे शी आिण
तािनया संग ; इं ?जीवiन िनम"ती कोलतेकृत अनु.पुणे : मेहता, िडस;. 2019.- x, 166 पृ., [4] पटिचFे ;
22 स;. मी.



Q4w

922.945-हंदध
ु मYय
922.945(1)-चEरFसं?ह

'Being Reshma : the extraordinary story of
an acid-attack survivor who took the world
by storm' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173678 :

=. 260.00


Y:4515wN96,1

920.936466-फाशीfया िशNेसंबंिधत WिP
920.936466(1)-WिPगत चEरFे
920.936466-बेरी, जेस



Q2w

बांदल, िव´ल रं गनाथ
साधुसंतांfया कथा व अमृतवाणी.- पुणे : सEरता
काशन, माच" 2018.- 200 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 100.00

बेरी, जेस (Berry, James), 1852-1913
याfया हाती फासाची दोरी : एका कठोर, अ\ात
जगाचे िचF ! / अनु. मुकुंद वझे ; संपा. क=णा गोखले.पुणे : राजहंस काशन, मे 2018.- viii, 108 पृ. ; 21
स;. मी.
जगाचे अनेक िव.मयजनक पैलू उलगडू न दाखवणारे
एका ज^लादाचे आAमकथन.



Q2w

922.945(1)-WिPगत चEरFे
922.945-गजानन, महाराज

'My experiences as an Executioner' चा

दासगणू

अनुवाद.
ISBN 978-93-86628-34-3 :

कारं जकर, योितराम दgाFय
अaयाAम संत आिण आपण.- सातारा : िवजया िवतरण,
2018.- 210 पृ. ; 22 स;. मी.
39 जीवनचEरFे.
=. 350.00

=. 100.00


YZ:45wM52,1

921-तव\, मानसशा \
921.9-ाचीन, मaययुगीन, पौवा"Aय तAव\
921.914-भारतीय तव\
921.914(1)-चEरFसं?ह

vी गजानन िवजय : एक बोधामृत / नीिलमा hदगंबर
कापसेकृत सुबोध मराठी गI iपांतर.- नागपूर : लाखे
काशन, सeट;. 2019.- 280 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-82103-58-5 : =. 350.00


Q2w

922.945-गाडगेबाबा
गवंडी, ए. एन.

संत गाडगेबाबा.- पुणे : \ानगंगा काशन, जून 2020.32 पृ. ; 22 स;. मी.

कुंटे , माधवी

तेजोमय : भारतीय तव\ आिण Aयांचे तव\ान.मुंबई : भरारी काशन, मे 2019.- 128 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
8 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-86557-28-5 : =. 200.00

बालवाचकांसाठी.
ISBN 978-81-941796-7-2 :

=. 25.00


Q2wM76



R6w

922-धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक
922.2-रोमन कॅथॉिलक
922.21-पोप

देशपांडे, चंतामणी
vे कम"योगी संत गाडगेबाबा.- पुणे : \ान काशन,
सeट;. 2020.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 105.00


922.21(1)-चEरFसं?ह

Q2wM76

तु.कानो, जोसेफ
परमाचाय" पोप.- पुणे : 'हाईट लाईट पिQलके शVस,
2019.- 144 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 230.00

युग`ा गाडगेबाबा / संपा. रा. तु. भगत.- को^हापूर :
अिभनंदन काशन, मे 2019.- 264 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 420.00


Q6:6212w



Q2wM76

इितहास

923-समाजशा ी
923.1-रायकत, राkाaयN
923.144-Ãांस
923.144(1)-WिPगत चEरFे
923.144-बोनापाट", नेपोिलयन

922.945-नरसी
आसरे , मधुकर

भPराज नरसी.- नागपूर : याती काशन : िवजय
काशन [िवतरक], जाने. 2020.- 56 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 50.00


Q2wI15

922.945-बसवेRर
िबचेवार, सिचतानंद

गxधळे कर, ाची
नेपोिलयन बोनापाट".- नागपूर : कौ.तुभ काशन,
ऑग.ट 2019.- 54 पृ. ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.

ेरणादायी महाAमा बसवेRर.- पुणे : वचन अकादमी,
फे wु. 2019.- ii, 74 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-944697-0-4 : =. 80.00

=. 35.00


V53,1y7L69



Q2w

922.945-भगवानबाबा
सोनवणे, के. पी.

पुरंदरे , गो. मा.

\ात-अ\ात नेपोिलयन बोनापाट".- नागपूर : चं`कांत
काशन, सeट;. 2019.- 90 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 145.00


गुण गाईन आवडी अथा"त गु=वय" भगवानबाबा मिहमा /
नागनाथ कोgाप^ले यांfया .तावनेसह.- पुणे : सायन
पिQलके शVस, फे wु. 2018.- 120 पृ. : िचFे ; 22 स;.

V53,1y7L69

923.154-भारत

923.154(1)-चEरFसं?ह

मी.
ISBN 978-93-81351-03-7 :

113

=. 100.00


Q2wM96

922.945-िववेकानंद, .वामी

vावणे, िश^पा अ=ण
वीरांगना : भारतीय इितहासातील िनवडक ी
रायकAया"fया शौय" कथा.- नागपूर : चं`कांत काशन,
माच" 2019.- 48 पृ. ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.

बसु, नेमायसाधन

=. 110.00

.वामी िववेकानंद / अनु. उषा कामत.- नवी hद^ली :
सािहAय अकादेमी, 2019.- 127 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940300-3-4 : =. 50.00



V44,1y7



Q2wM63

923.154(1)-WिPगत चEरFे
923.154-अQदुल कलाम, ए. पी. जे.
संग, सृजनपाल
कलामांचं बालपण / अनु. णव सखदेव ; संपा. अनुजा
जगताप.- पुणे : रोहन काशन, ऑLटो. 2018.- 112
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
एपीजे अQदुल कलाम यांfया बालपणीfया 47 रं जक
गोी.

रोलाँ, रोमाँ (Rolland, Romain), 1863-

िववेकानंदांचे चEरF / अनु. िवमलाबाई देशपांडे.- नवी
hद^ली : सािहAय अकादेमी, 2018.- vi, 132 पृ. ; 22
स;. मी.
पुनमु"`ण. थम कािशत : 1965.
ISBN 81-250-1567-5 : =. 160.00


Q2wM63

'Childhood of Kalam' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86493-46-0 :

=. 100.00


V44,1y7N31

922.945-शंकरदेव

माने, शांतकु मार गोवंदकु मार
vी संत शंकरदेव महाराज / सं. ले. शांतकु मार
गोवंदकु मार माने आिण दgाFय तुकाराम माने.- पुणे :
कम"वीर काशन, फे wु. 2012.- 60 पृ. : वंशा. ; 22 स;.

923.154-गायकवाड, सयाजीराव
पगार, एकनाथ

मी.

=. 60.00


Q2wI49

महाराkाचे िश^पकार महाराजा सयाजीराव गायकवाड.मुंबई : महाराk राय सािहAय आिण सं.कृ ती मंडळ,
2019.- 168 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
कापडी बां. : =. 328.00


V44,1y7M63

922.945-सावता माळी
महाजन, के. एन., 1956-

पाटील, अिजत

प. पू. संत सावता माळी : वारकरी

जाणता राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड.- पुणे :

संदाय-आIजनक-संजीवनी समाधी.- अमळनेर :
क.तुरी काशन, जाने. 2020.- 16 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 40.00

सायन पिQलके शVस, माच" 2019.- 128 पृ. ; 22 स;.
मी.
ISBN 978-93-86651-23-5 :



Q2w

=. 160.00


V44,1y7M63

इितहास
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923.154-िशवाजी, छ"पती- मशः

923.154-िजजाबाई, िशवाजीची आई

जाधव, अजु"न बळीरामजी
.वरायमाता िजजाऊ / संNे. .वाती साळुं खे.- सातारा :
लोकायत काशन, जाने. 2019.- 24 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 30.00

जगताप, पी. एस.



V44,1y7J98

िशवरायांचे युSकौश^य.- पुणे : वरदा काशन, िडस;.
2018.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-938866-5-6 : =. 140.00


V44,1y7K30

.वरायमाता िजजाऊ.- सातारा : लोकायत काशन,
माच" 2018.- 196 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84091-72-9 : =. 250.00


V44,1y7J98

वद, hदनकर सखाराम
राजमाता िजजाबाई.- पुणे : वरदा काशन, नो'ह;.
2019.- 64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-942767-8-4 : =. 60.00

भावे, िवनायक ल²मण
अफजलखानाचा वध अथवा vी िशवाजी महाराजांचा
पिहला पराम.- पुणे : वरदा काशन, मे 2018.- 64
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-936941-3-8 : =. 70.00


V44,1y7K30



V44,1y7J98

923.154-शा, छFपती
कांबळे , नारायण तु.

राजषY शा : संघष"पव".- सातारा : लोकायत काशन,
िडस;. 2019.- 260 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-89089-06-6 : =. 260.00

साळुं खे, नीरज

छFपती िशवाजी महाराजांचे साÂाय : गुजरात ते
vीलंका.- सातारा : लोकायत काशन, फे wु. 2019.164 पृ. : नकाशे (एक घडीचा) ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-84091-95-8 : =. 250.00


V44,1y7K30



V44,1y7M74

923.154-संभाजी, छFपती
तारे , िवजय

पाटील, पांडुरं ग तुकाराम, 1937-

संभाजी.- पुणे : वरदा काशन, जून 2019.- 64 पृ. ;
22 स;. मी.
ISBN 978-81-940468-5-1 : =. 80.00

राजषY शा महाराज चEरF काW.- पुणे : िशव.पश"
काशन, नो'ह;. 2018.- 176 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 150.00



V44,1y7K57



V44,1y7M74

923.154-होळकर, अिह^याबाई

ल´े , आ. बा.
vीमfछFपित शा}महाराज यांचे चEरF.- पुणे : वरदा
काशन, सeट;. 2019.- 592 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-942767-0-8 : =. 700.00

िशरगण, िवजयकुमार

अिह^यादेवी होळकर.- पुणे : \ानगंगा काशन,
[20--?].- 32 पृ. ; 22 स;. मी.


V44,1y7M74

बालवाचकांसाठी.

=. 25.00
िशरगण, िवजयकुमार



V44,1y7L25

छFपती शा महाराज.- पुणे : \ानगंगा काशन,
[20--?].- 32 पृ. ; 22 स;. मी.

923.2-मुAस¬ी, राजकय नेते

बालवाचकांसाठी.

923.254-भारत

=. 25.00

923.254(1)-चEरFसं?ह


V44,1y7M74

923.154-िशवाजी, छFपती
आपटे , अिजत वामन, 1960-

vीिशवराय VP HRD? : मानव संसाधनांचा िवकास /
संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, मे 2019.xii, 130 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86628-71-8 : =. 150.00


V44,1y7K30

गवाणकर, रोिहणी

राजकारणातील 'खास' चौघी.- मुंबई : इं डस सोस" बुLस,
जुलै 2016.- xiv, 229 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
महाराkातील मुख सामािजक आंदोलनात महवाची
कामिगरी करणाया कॉ. अिह^या रांगणेकर, कॉ. तारा
रे Ëी, मृणाल गोरे आिण िमला दंडवते यांचे
जीवनकाय".
ISBN 978-81-88569-91-5 : =. 300.00


V44y7

इितहास

923.254(1)-च#र"सं ह- मशः

923.254-गडकरी, िनतीन

गाडगीळ, सुनीता

जोग, िवजय सखाराम

थोर समाज सेवक.- पुणे : चेतक बुLस, नो'ह;. 2019.80 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
7 जीवनचEरFे.
=. 135.00


V44y7

115

ब}त जनािस आधाi.- नागपूर : लाखे काशन,
ऑग.ट 2017.- 300 पृ., [8] पटिचFे ; 22 स;. मी.
सामाVय भाजप काय"कता" ते अिखल भारतीय भाजप
अaयN असा यश.वी वास करणारे vी िनतीन
गडकरी यांचे अनVयसाधारण चEरF.
कागदी बां. : =. 300.00

पाठक, अिवनाश

आठवणीतले नेते.- मुंबई : भरारी काशन, सeट;. 2018.140 पृ. ; 22 स;. मी.
29 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-86557-15-5 : =. 250.00


V44y7



V44y7N57

923.254-गांधी, इं hदरा
जयराम रमेश

िनसग"याFी इं hदरा गांधी / इं ?जीवiन माधव
गोखलेकृत अनु. ; संपा. दीपाली चौधरी.- पुणे : सकाळ

काशन, जाने. 2019.- 442 पृ., [16] पटिचFे : िचFे,
ित. ; 22 स;. मी.
संदभ".

भारतीय .वातंDय चळवळीमaये महाराkीयन
ांितकारकांचे योगदान / संपा. ए. जी. जय.वाल ...
[आिण इतर.].- धुळे : अथव" पिQलके शVस, जुलै 2017.111 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87129-14-6 : =. 250.00

'Indira Gandhi : a life in nature' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-87408-48-7 :

=. 650.00


V44y7N17



V44y7

923.254-गांधी, मोहनदास करमचंद
ओगले, अनंत शंकर

भारतीय .वातंDय ल®ात जैनांचे योगदान / संक. डी. ए.
पाटील.- जयसंगपूर : किवतासागर काशन, एिल
2018.- xii, 116 पृ. ; 24 स;. मी.
संदभ" : पृ. xi.
=. 50.00

अ.त गांधीयुगाचा आिण नंतर.- पुणे : नावीVय काशन,
एिल 2018.- 183 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-936564-8-8 : =. 200.00


zGwM69



V44y7

ादशीवार, सुरेश
गांधीजी आिण Aयांचे टीकाकार.- 4 थी आ.-पुणे :
साधना काशन, नो'ह;. 2018.- 270 पृ. : िचFे ; 22
स;. मी.
थम आ. : फे wु. 2018.
संदभ".
ISBN 978-93-86273-26-0 : =. 250.00

923.254(1)-WिPगत चEरFे
923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी
आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आAमकथा / संपा.
शंकरराव खरात.- 6 वी आ.-पुणे : इं `ायणी सािहAय
काशन, ऑग.ट 2018.- 384 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-7418-238-8 : =. 300.00



zGwM69



V44y7M91,1

खरात, शंकरराव

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांfया सहवासात.- 4 थी
आ.-पुणे : इं `ायणी सािहAय काशन, सeट;. 2019.167 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : ऑग.ट 1998.
ISBN 978-81-7418-071-0 : =. 150.00

लेिल'हे^ड, जोसेफ (Lelyveld, Joseph)
महाAमा गांधी आिण Aयांचा भारतीय संघष" / अनु.
मुPा देशपांडे.- पुणे : मेहता, ऑLटो. 2019.- xvi,
424 पृ. : िचFे, नकाशे ; 22 स;. मी.
'Great soul Mahatma Gandhi and his
struggle with India' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173401 :



V44y7M91

िशरगण, िवजयकुमार

=. 495.00


zGwM69

923.254-Eटळक, बाळ गंगाधर
गवंडी, ए. एन.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.- पुणे : \ानगंगा काशन,
[20--?].- 32 पृ. ; 22 स;. मी.

लोकमाVय Eटळक.- पुणे : \ानगंगा काशन, [201-?].31 पृ. ; 22 स;. मी.

बालवाचकांसाठी.

बालवाचकांसाठी.

=. 25.00


V44y7M91

=. 25.00


V44y7M56

इितहास
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923.254-#टळक, बाळ गंगाधर- मशः

923.254-पाटील, गोपाळराव

देवळे , शंभुराव रामचं`
गोीiप लोकमाVय Eटळक.- नागपूर : कौ.तुभ काशन,
ऑग.ट 2019.- 64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी ेरणादायी चEरF.
=. 35.00


V44y7M56

देशमुख, oेहलता
aयास उAकृ तेचा.- लातूर : वावर काशन, माच" 2018.90 पृ., [24] पटिचFे ; 22 स;. मी.
रायसभेतील जागiक आिण अयासू खासदार
गोपाळराव पाटील यांचे जीवनचEरF.
ISBN 978-81-926642-4-8 : =. 125.00


V44y7N31
मोरे , सदानंद
923.254-पाटील, सतीश

लोकमाVय बाळ गंगाधर Eटळक.- पुणे : सकाळ काशन,
ऑग.ट 2019.- 232 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87408-90-6 : =. 280.00

पाटील, बी. टी., 1965-



V44y7M56

लोकमाVय Eटळकांचे अपैलू WिPमव / संपा. शरयू
सोनावळे .- पुणे : Eटळक महाराk िवIापीठ, ऑग.ट
2006.- 156 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 100.00

शेतकयांचे कै वारी आमदार डॉ. सतीश पाटील.- धुळे :
अथव" पिQलके शVस, जाने. 2019.- 95 पृ., [3] पटिचFे
: वंशा. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-88544-20-7 : =. 150.00


V44y7N57

923.254-फनाtिडस, जॉज"


V44y7M56

923.254-ठाकरे , बाळ

ठाकरे : एक िवचार धगधगता ! / संपा. योग;` ठाकू र.- मुंबई :
आमोद काशन, ऑLटो. 2018.- 440 पृ., [10]
पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
कागदी बां. : =. 650.00


V44y7N26

923.254-ठोकळ, िनम"ला

दामले, िनळू

सुसाट जॉज" / संपा. सारं ग दश"ने.- पुणे : राजहंस
काशन, माच" 2020.- viii, 206 पृ., [2] पटिचFे :
िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-943051-4-9 : =. 250.00


V44y7N30

923.254-बसु, खुhदराम
दांदडे, संगीता

खुhदराम बोस.- नागपूर : लाखे काशन, मे 2019.32 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.

ठोकळ, िनम"ला
शंप^यातील मोती.- सोलापूर : िशव\ा काशन,
जुलै 2019.- 264 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85558-22-1 : =. 340.00

=. 25.00


V44y7M89

923.254-बसु, सुभाषचं`


V44y7,1

िशरगण, िवजयकुमार

नेताजी सुभाषचं` बोस.- पुणे : \ानगंगा काशन,
[20--?].- 32 पृ. ; 22 स;. मी.

923.254-नौरोजी, दादाभाई
दांदडे, संगीता

बालवाचकांसाठी.

दादाभाई नौरोजी.- नागपूर : लाखे काशन, मे 2019.32 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

=. 25.00


V44y7M97

बालवाचकांसाठी.

923.254-भगत संग

=. 25.00


V44y7M25

923.254-पाटणकर, इं दत
ु ाई
पाटणकर, भारत

ांितवीरांगना इं दत
ु ाई पाटणकर.- मुंबई : लोकवा~य,
जून 2019.- 176 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-82906-53-7 : =. 250.00

तेलीचरी, मुकुंद

शहीद भगतसंग / शQदांकन अपणा" िनरगुडे.- 2 री आ.पुणे : hदलीपराज काशन, नो'ह;. 2019.- 30 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : सeट;. 2006.
बालवाचकांसाठी.
ISBN 81-7294-592-2 :



V44y7N25

=. 20.00


V44y7N07

इितहास

923.254-शाह, लाल याम
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923.273-Ãँ किलन, ब;जािमन
Ãँ किलन, ब;जािमन (Franklin, Benjamin),

ठाकूर, सुदीप

1706-1790

लाल याम शाह : एका आhदवासीची जीवनकथा /

ब;जािमन Ãँ किलन : एक आAमचEरF / इं ?जीवiन सई
सानेकृत अनु.- पुणे : मेहता, ऑग.ट 2019.- vi, 162
पृ. ; 22 स;. मी.

हंदीवiन चं`कांत भxजाळकृ त अनु.- पुणे : साधना
काशन, जून 2019.- 136 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

'The Autobiography of Benjamin Franklin'

ISBN 978-93-86273-57-4 :

=. 150.00

चा अनुवाद.



V44y7

ISBN 9789353172503 :

=. 240.00


V73y7L06,1
923.254-सावरकर, िवनायक दामोदर

923.3-अथ"शा \

िशरगण, िवजयकुमार

923.354-भारत

िवनायक दामोदर सावरकर.- पुणे : \ानगंगा काशन,

923.354(1)-WिPगत चEरFे

[201-?].- 32 पृ. ; 22 स;. मी.

923.354-साठे , नीलेश

बालवाचकांसाठी.

साठे , नीलेश, 1957-

=. 25.00


V44y7M83

923.254-िसनारी, भाकर िव.
िसनारी, भाकर िव.

'साठे ' उgरांची कहाणी : नामवंत अथ"त\ाचं वेधक
आAमकथन / शQदांकन सुमेध वडावाला-Eरसबूड ; संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, एिल 2019.viii, 293 पृ., [8] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-60-2 : =. 360.00


अंधारातून काशाकडे : .वातंDयसं?ामातील काही

XwN57,1

आठवणी.- आगशी (गोवा) : िबब काशन, िडस;.
2017.- viii, 252

923.4-कायदेत\, वकल, Vयायाधीश

पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

923.454-भारत

923.454(1)-WिPगत चEरFे
923.454-चपळगावकर, नर; `

पोतु"गीजांfया वसाहतवादी सgेतून गोवा मुP
करmयासाठीfया सश

उठावाचा थमदशY

चपळगावकर, नर; `
आठवणीतले hदवस.- मुंबई : मौज काशन, ऑLटो.
2018.- x, 334 पृ., [6] पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.

लेखाजोखा.
ISBN 978-93-85654-21-3 कागदी बां. :

=. 200.00


V44y7,1

ISBN 978-93-5079-003-8 कागदी बां. :

=. 500.00


Z44w,1

923.254-सुखदेव

923.5-सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस
खाAयातील कम"चारी

दांदडे, संगीता

.वातंDयल®ातील }ताAमा सुखदेव.- नागपूर : लाखे
काशन, मे 2019.- 32 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

923.554-भारत

923.554(1)-चEरFसं?ह

बालवाचकांसाठी.

=. 25.00


V44y7N07

923.273-अमेEरका
923.273(1)-WिPगत चEरFे

भुसारी, =पाली
भारतीय जवानांची शौय"गाथा.- पुणे : वरदा काशन,
ऑग.ट 2019.- 96 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
18 जीवनचEरFे.
ISBN 978-81-940468-7-5 : =. 120.00


923.273-Lलंटन, िहलरी

MV41w

923.554(1)-WिPगत सं?ह
923.554-गेडकर, यवनाR

कहाते, अतुल

िहलरी Lलंटन : जगभरात^या

ी-पु=षांना ेरणा

गेडकर, यवनाR, 1954...आिण असा मी घडत गेलो.- भंडारा : अNरवन
काशन, जाने. 2020.- iv, 283 पृ. : वंशा. ; 22 स;.

देणारी तेजशलाका.- पुणे : मेहता, फे wु. 2020.- vi,
174 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 9789353174125 :

मी.

=. 270.00


V73y7N47

=. 250.00


Y:4:61N54w,1

इितहास
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923.554-जगदाळे , हणमंत कुंडिलकराव

923.554-सलीम शेख

जगदाळे , हणमंत कुंडिलकराव

सलीम शेख, 1968-

तळातून वर येताना.- पुणे : hदलीपराज काशन, फे wु.
2019.- 160 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
पोलीस खाAयामaये बाळमुठीतून काही घेmयाचा
िज¬ीचा वास कसा सुi झाला याची अनोखी

शूVयातून शंभराकडे... : छeपरबंद समाजातील एक
यशोभरारी.- पुणे : राजहंस काशन, माच" 2020.- x,
223 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
महाराk शासनाfया साव"जिनक बांधकाम िवभागात
साहाµयक अिभयंता ते काय"कारी अिभयंता वासातील

कलमबहादुरी.
ISBN 978-93-84171-68-1 :

=. 230.00


V44,8w,1

अनुभव.
ISBN 978-81-943051-2-5 :

=. 250.00


V44,8N68w,1

923.554-जाधव, दौलतराव िवठोबाजी

सोनोने, आ. hक.

923.554-सावंत, िव´लराव सखाराम

दौलतनामा : दौलतराव िवठोबाजी जाधव यांचे

सावंत, िव´लराव सखाराम, 1945भीमा तु±या जVमामुळे.- पुणे : सुगावा काशन, मे
2019.- 79 पृ., [10] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84914-72-1 : =. 120.00

ेरणादायी चEरF / सं. संपा. भा.कर दौलतराव जाधव
आिण hदलीप दौलतराव जाधव.- अकोला : ब}जन
िवकास मंडळ काशन, िडस;. 2016.- 100 पृ., [17]
पटिचFे ; 22 स;. मी.
=. 200.00



V44,8N45w,1



MV41N21w

923.554-पाटणकर, िवbणूपंत के शवराव

923.554-सोनोनी, िशशुपाल
सोनोनी, िशशुपाल, 1953-

पोरका : भोगले मी जVमभर.. उ«aव.त होता होता..धुळे : अथव" पिQलके शVस, एिल 2019.- 119 पृ. ;
22 स;. मी.
एका कत"बगार वन अिधकायाची जीवन संघष"याFा.
ISBN 978-93-88544-51-1 : =. 250.00

पाटणकर, िवbणूपंत के शवराव
कथा एका युSकै Iाची.- पुणे : ऋषी काशन, [20--?].175 पृ. : िचFे, नकाशे ; 22 स;. मी.
1965 fया युSात युSकै दी हणून जगले^या
पाटणकरांची ेरणादायी शौय"गाथा.
=. 250.00



V44,8N53w,1



V44,8w,1

923.554-धान, राम
धान, राम, 1928-2020

923.573-अमेEरकन
923.573(1)-WिPगत चEरFे
923.573-देशमुख, नारायण जयरामराव

माझी वाटचाल : मेटकॉफ हाउस ते राजभवन :

देशमुख, नारायण जयरामराव, 1938-

1952-1989.- पुणे : मेहता, ऑग.ट 2017.- vi, 442
पृ., [6] पटिचFे ; 22 स;. मी.
देशाची जडणघडण अनुभवले^या सनदी अिधकायाचे
आAमकथन.
ISBN 9789386745040 : =. 500.00

अमेEरके तील मराठी कन"ल.- नागपूर : लाखे काशन,
सeट;. 2019.- 80 पृ., [4] पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 90.00


MV41N38w,1



V44,8N28w,1

923.6-समाजसेवक, लोकिहतैषी
923.654-भारत

923.554-वालीशेªी, सुरेश

923.654(1)-चEरFसं?ह

वालीशेªी, सुरेश
मी सुरेश वालीशेªी / शQदांकन अनुपमा िनरं जन
उजगरे ; संपा मीना वालीशेªी.- मुंबई : मॅजेि.टक
काशन, सeट;. 2017.- 400 पृ., [8] पटिचFे ; 22 स;.

कांबळे , \ा मा=ती
महाराkातील समाजसुधारक.- पुणे : चेतक बुLस,
2020.- 208 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-25-6 : =. 190.00

मी.

=. 400.00





Y:1:7w

Y:4:61w,1

923.554-वैI, चं`शेखर

923.654(1)-WिPगत चEरFे

वैI, चं`शेखर, 1953जगणे सुंदर झाले.- नािशक : शQदम^हार काशन,
ऑLटो. 2020.- xii, 260 पृ., [2] पटिचFे ; 22 स;. मी.
एका पोिलस अिधकायाची जीवनगाथा.
ISBN 978-81-944533-3-8 : =. 350.00

923.654-आमटे , बाबा
बंड, भूषण

आनंदयाFी बाबा आमटे.- नागपूर : राघव पिQलशस"
अँड िड._ीQयुटस", फे wु. 2018.- vi, 55 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-83132-64-5 : =. 150.00


Y:4:61N53w,1



Y:1:7wN14

इितहास

923.654-कव, धxडो के शव
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923.654-पाटील, यादवराव

मारोतकर, िवजया

महषY डॉ. धxडो के शव कव.- नागपूर : लाखे काशन,
जुलै 2019.- 40 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.

=. 25.00


YXwM58

म³द, आeपाराव
सAयशोधक यादवराव पाटील आिण यवतमाळ
िज^ºातील सAयशोधक-wाणेतर चळवळ.- पुसद :
फु ले काशन, नो'ह;. 2019.- viii, 138 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
संदभ".
=. 100.00


Y:1:7w
923.654-गीता भारती, माताजी

923.654-फु ले, योितबा गोवंद

जगताप, िवजय रामचं`

िशरगण, िवजयकुमार

पुरोगामी िवचारांfया बंडखोर माताजी गीता भारती.-

महाAमा जोितबा फु ले.- पुणे : \ानगंगा काशन,
[201-?].- 32 पृ. ; 22 स;. मी.

इचलकरं जी : िवजयvी मु`णालय, ऑLटो. 2015.28 पृ., 2, पटिचFे ; 22 स;. मी.

बालवाचकांसाठी.

=. 25.00

=. 30.00


Y:1:7wN49



Y:1:7wM27

923.654-फु ले, सािवFीबाई
देशमुख, मोरे Rर महादेवराव, 1949िवRवंI सािवFीबाई फु ले.- 2 री आ.-नागपूर :
िशवभारती काशन, जाने. 2019.- 66 पृ. ; 22 स;.

923.654-चाफेकर, िवलास

चाफेकर, िवलास, 1941-

राFंhदन आहां...- पुणे : उVमेष काशन, सeट;. 2016.-

मी.

328 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.

थम आ. : िडस;. 2017.
संदभ".
=. 50.00

'जाणीव' आिण 'वंिचत िवकास' या सं.थांfया
माaयमातून समाजोपयोगी कामे के ले^या



YXwM31

समाजभूषणाची कहाणी.
ISBN 978-93-85794-12-4 :

=. 300.00


YXwN41,1

923.654-जाधव, िशवाजी म.

वैbणव, सुभाषचं`
थोर तेजि.वनी सािवFीबाई फु ले.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 80 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-92211-21-8 : =. 130.00


YXwM31

जाधव, िशवाजी म.

झुंज.- िवटा (सांगली) : क^पना काशन, जाने. 2019.-

िशरगण, िवजयकुमार

144 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

सािवFीबाई फु ले.- पुणे : \ानगंगा काशन, [20--?].32 पृ. ; 22 स;. मी.

=. 171.00


Y:1:7w,1

923.654-पाटील, भाऊराव पायगxडा

बालवाचकांसाठी.

=. 25.00


YXwM31

मारोतकर, िवजया

923.654-भावे, िवनोबा

कम"वीर भाऊराव पाटील.- नागपूर : लाखे काशन,

गवंडी, ए. एन.

जुलै 2019.- 40 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

िवनोबा भावे.- पुणे : \ानगंगा काशन, जून 2020.32 पृ. ; 22 स;. मी.

बालवाचकांसाठी.

बालवाचकांसाठी.

=. 25.00


Y:1:7wM87

िशरगण, िवजयकुमार

कम"वीर भाऊराव पाटील.- पुणे : \ानगंगा काशन,
[201-?].- 32 पृ. ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.

=. 25.00


Y:1:7wM87

ISBN 978-81-941796-6-5 :

=. 25.00


Y:1:7wM95

लांजेवार, िव´ल
wषY िवनोबा : भूदान चळवळीचे णेते.- नागपूर :
याती काशन : िवजय काशन [िवतरक], जून 2019.99 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 50.00


Y:1:7wM95

इितहास
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923.654-सेतलवाड, ती.ता

923.654-भोसले, सुनीता

सेतलवाड, ती.ता, 1962संिवधानाचा 'जाग^या' : मा±या आठवणी /
इं ?जीवiन िहरा जनाद"नकृ त अनु.- मुंबई : लोकवा~य,
एिल 2019.- 232 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

भोसले, सुनीता

वंचवाचं तेल : पारधी समाजातली मी... माझी ही
वलंत जंदगानी / शQदांकन शांत iपवते ; संपा.
अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन काशन, जाने. 2019.208 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
सम.त पारधी समीत िभनलेलं िवष उतरवmयाचा
यq वयाfया अकराWा वषा"पासून करणाया या
काय"कतYची ही वलंत कहाणी.
ISBN 978-93-86493-43-9 : =. 250.00

'Foot soldier of the constitution : a memoir'
चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82906-43-8 :

=. 300.00


YXwN62,1



YXw,1

923.654-िमलंद hदवाकर
िमलंद hदवाकर
पालवी आAमकहाणी : एक भरकटलेले जीवन साथ"क

923.65491-पाhक.तान
923.65491(1)-WिPगत चEरFे
923.65491-िझयाउ¬ीन युसफझाई
िझयाउ¬ीन युसफझाई (Zia-u-Dīn, Yūsuf Zaī), 1969लेट हर Óलाय : एका िपAयाची वाटचाल आिण
समानतेचा लढा / शQदांकन लुईस कापVटर ;
इं ?जीवiन शुिचता नांदापूरकर-फडके कृ त अनु.- पुणे :
मेहता, ऑLटो. 2019.- xvi, 124 पृ., [4] पटिचFे ;
22 स;. मी.

लागले / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस

काशन, ऑLटो. 2019.- 217 पृ., [4] पटिचFे ; 22
स;. मी.
Wसनाधीन झालेले आपले आयुbय सावरत इतरांनाही
मदतीचा हात देणाया आिण 'पालवी WसनमुP क; `'
उभारणाया एका hफिनLसचं िवलNण ांजळ
आAमकथन.
ISBN 978-93-86628-82-4 : =. 275.00

'Let her fly : a father's journey and the fight
for equality ' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173180 :

=. 195.00





Y:1:7w,1

Y:1:7wN69,1

923.7-िशNक, िशNणत\

923.654-रमाबाई, पंिडता

सबनीस, लिलता vीपाल
पंिडता रमाबाई.- पुणे : चेतक बुLस, मे 2019.- 80 पृ.
; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 130.00

923.754-भारत

923.754(1)-WिPगत चEरFे
923.754-Nीरसागर, राम



YXwM58

923.654-राय, राजा राममोहन

Nीरसागर, राम
असे िशNण ! असे सं.कार !.- पुणे : चेतक बुLस, सeट;.
2020.- 175 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-948113-6-7 : =. 275.00


Tw,1
दांदडे, संगीता

923.754-गायकवाड, \ानराज काशीनाथ

राजा राममोहन रॉय.- नागपूर : लाखे काशन, मे
2019.- 32 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.

=. 25.00


Y:1:7wL72

गायकवाड, \ानराज काशीनाथ, 1938जेता मी भायवान कतृ"Aववान.- 2 री आ.-को^हापूर :
अिभनंदन काशन, जुलै 2018.- 360 पृ. ; 22 स;. मी.
थम कािशत : नवी मुंबई : राजवंश पिQलके शVस,
जून 2012.

923.654-वटवानी, भरत

=. 540.00

वटवानी, भरत



TwN38,1

बेदखल / अनु. आनंद आगाशे ; संपा. सुजाता देशमुख.-

923.754-जाधव, रामकृ bण बाजीराव

पुणे : मेनका काशन, फे wु. 2020.- 206 पृ., [8]
पटिचFे ; 22 स;. मी.
देशभरात^या hदशाहीन मनो=णांना मोफत उपचार
करणाया 'vSा Eरहॅिबिलटेशन फाऊंडेशन' चे सवसवा"

जाधव, रामकृ bण बाजीराव, 1945माणदेशी माणूस : काल आज आिण उIा.- सातारा :
लोकायत काशन, मे 2018.- 167 पृ., [5] पटिचFे ;
22 स;. मी.
=. 180.00

असणारे भरत वटवानी यांची कहाणी.
ISBN 978-81-943877-3-2 :

=. 300.00


Y:1:7w,1



TwN45,1

इितहास
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923.773-वॉ[शंiटन, बुकर टी.- मशः
वॉशंटन, बुकर टी. (Washington, Booker T.),

923.754-जोशी, माधुरी अ.
जोशी, माधुरी अ.

1856-1915
दा.यातू
न मुP / इं ?जीवiन शरद भूदेसाईकृ त अनु.पुणे : डायमंड पिQलके शVस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], िडस;. 2018.- x, 158 पृ. ; 22 स;. मी.

िवIुतकVया : अॅन ओरा ऑफ ए वुमन इं िजिनअर.- पुणे :
मोनी-मुकुल काशन, सeट;. 2020.- viii, 148 पृ. :
िचFे ; 22 स;. मी.
शासकय अिभयांिFक महािवIालय, पुणे येथे एच ओ

'Up from slavery : an autobiography' चा
अनुवाद.

डी आिण डीन.

ISBN 978-93-86401-57-1 :

=. 200.00


=. 150.00

TwM56,1



Tw,1

923.754-नाईकनवरे , उSव सदािशव
नाईकनवरे , उSव सदािशव, 1929\ानपंढरीचा वारकरी.- जयसंगपूर : किवतासागर
काशन, नो'ह;. 2018.- 184 पृ., [2] पटिचFे ; 22 स;.
मी.
ISBN 978-93-87127-30-2 :

=. 300.00


TwN29,1

925-वै\ािनक
925.(1)-चEरFसं?ह
चुनावाला, सु?ा
' ी-पु=ष' भेद आिण िव\ान : दश"न-पुि.तका.- पुणे :
hदलीपराज काशन, िडस;. 2018.- 56 पृ. : रं गीत
िचFे ; 22X15 स;. मी.
िव\ान, तंF\ान व ि या यांfया ऐितहािसक
िवभाजनािवषयी आिण यांनी या िवभाजनाला
आ'हान hदले अशा िवयात ी शा \ांिवषयी.
ISBN 978-93-5117-138-6 : =. 130.00


Aw

923.754-पाटील, मधू
पाटील, मधू

खारजिमनीतील रोप.- मुंबई : राज;` काशन, जाने.
2019.- 132 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940524-0-1 : =. 150.00


Tw,1

तु.कानो, जोसेफ
िव\ानात^या WP आिण िवभूती.- पुणे : चेतक बुLस,
मे 2019.- 120 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
14 जीवनचEरFे.
=. 200.00


Aw

923.754-पुरी, पांडव
भालेराव, सुधाकर

सव".पशY / संपा. सुनील गोसावी.- अहमदनगर : शQदगंध
काशन, मे 2017.- 36 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
कं मत नाही

युगिनमा"ते वै\ािनक.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज
पिQलके शVस, नो'ह;. 2019.- 64 पृ. : िचFे ; 22 स;.
मी.



TwN42

923.754-शंदे, hदलीप रामदास



Aw

शंदे, hदलीप रामदास, 1980मला िशकायचयं...- पुणे : hदलीपराज काशन, िडस;.
2018.- 240 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84171-75-9 : =. 330.00

शंदे, िवलास नेताजी
िहरWा बोटांचे hकमयागार.- को^हापूर : तेजस
काशन, िडस;. 2018.- iv, 176 पृ. : िचFे ; 22 स;.
मी.



TwN80,1

923.773-अमेEरकन संयुP सं.थाने
923.773(1)-WिPगत चEरFे
923.773-वॉशंटन, बुकर टी.
वॉशंटन, बुकर टी. (Washington, Booker T.),

25 वन.पती शा \ आिण कृ षीशा \ांची
जीवनचEरFे.
ISBN 978-81-908298-4-7 : =. 250.00


Aw

925.3-भौितकशा \
925.3(1)-WिPगत चEरFे
925.3-आईन.टाईन, अ^बट"

1856-1915

गुलामिगरीतून गौरवाकडे / इं ?जीवiन मुकुंद वझेकृत
अनु.- पुणे : साधना काशन, एिल 2019.- 167 पृ.
; 22 स;. मी.

भोगले, चैताली

अ^बट" आईन.टाईन : काळाचं रह.य भेदणारा
कालातीत ितभावंत / िचF. रे मा बव.- पुणे : कनक
बुLस, जुलै 2019.- iv, 132 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

'Up from slavery' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86273-53-6 :

बालवाचकांसाठी 11 जीवनचEरFे.
ISBN 81-7492-089-7 : =. 50.00

बालवाचकांसाठी.

=. 200.00


TwM56,1

ISBN 978-93-86401-77-9 :

=. 150.00


CwM79

इितहास
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925.3-हॉकं ग, .टीफन

926.13-WिPगत .वा.sय संबंिधत WिP

तु.कानो, जोसेफ

926.137046-योग संबंिधत WिP

.टीफन हॉकं ग : िज¬ीचे दुसरे नाव.- नागपूर :

926.137046(1)-WिPगत चEरFे

कौ.तुभ काशन, 2018.- 45 पृ. ; 22 स;. मी.

926.137046-अµयंगार, बी. के . एस.

बालवाचकांसाठी.

पालखीवाला, रमी

संदभ".

योगाचाय" बी. के . एस. अµयंगार यांचं चEरF /

=. 30.00


CwN42

925.79-सू²म जीवशा \

इं ?जीवiन नीता कु लकणYकृ त अनु. ; संपा. णव
सखदेव.- पुणे : रोहन काशन, िडस;. 2019.- 212 पृ.
: िचFे ; 22 स;. मी.

925.79(1)-WिPगत चEरFे

'A life of light' चा अनुवाद.

925.79-पंिडत, शरदकु मार िवbणु

ISBN 978-93-89458-03-9 :

=. 300.00

पंिडत, शरदकु मार िवbणु, 1936-



L:572wN18

काळपुळणीवरील पाऊलखुणा : एका झपाटले^या

926.15538-आयुवदत\

जैववै\ािनकाचे आAमकथन.- पुणे : नवल काशन,

926.15538(1)-WिPगत चEरFे

जाने. 2019.- 384 पृ. ; 22 सेम. मी.

926.15538-कु लकणY, पांडुरंग हरी

=. 570.00


GwN36,1

ठxबरे , अनघा अिनल
पांडुरंग आगळा : ा. डॉ. पांडुरंग हरी कु लकणY

926-तंF\

महावैI, यांची अितीय चEरFगाथा.- पुणे : दीघा"यु

926.1-डॉLटर, वैI
926.1(1)-WिPगत चEरFे

इं टरनॅशनल : vी .वामी समथ" एजVसी [िवतरक],

926.1-गोरे , गंगाधर

2020.- 192 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

गोरे , गंगाधर, 1940-

=. 300.00


LB:4:6w

मी एक कलंदर / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस

काशन, फे wु. 2020.- xii, 137 पृ., [2] पटिचFे :

926.17-सज"न

िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-63-3 :

926.17(1)-WिPगत चEरFे

=. 180.00


LwN40,1

926.1-िबडकर, िवजय

शेरे, काश मा., 1945आकाश झेप : वैIकय NेFात िवRिवम करणाया

िवजय .मृती : कै . डॉ. िवजय िबडकर .मृित?ंथ / सं. संपा.

डॉ. काश शेर;ची संघष"शील आAमकथा / शQदांकन

िवनया खडपेकर, हेमलता िवजय िबडकर आिण

मृणाल जोशी.- नािशक : हेमलता िबडकर, माच" 2019.xvi, 256

926.17-शेरे, काश मा.

पृ., [8] पटिचFे ; 22 स;. मी.

सतीश हानेगावे.- पुणे : hदलीपराज काशन, सeट;.
2020.- 382 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84171-86-5 कागदी बां. :

=. 150.00


Lw

=. 650.00


L:4:7N45w,1

926.1-माउ.कर, नीलकं ठ रामचं`
926.17-हंटर, जॉन

माउ.कर, अनंत
एका डॉLटरांची शौय"गाथा / सं. ले. अनंत माउ.कर

पांडे, सतीश

आिण उषा देशपांडे.- पुणे : मधुvी काशन, मे 2019.-

श^यिवद : जॉन हंटर.- पुणे : मेनका काशन, फे wु.

220 पृ. ; 22 स;. मी.

2018.- 350 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

डॉLटर नीलकं ठ रामचं` माउ.कर हे पिह^या

व;डी मूर यांनी िलिहले^या 'द नाईफ मॅन' या जॉन हंटर

महायुSात िwEटश आमYमaये असलेले मराठी डॉLटर.

यांfया िचgथरारक चEरFाAमक पु.तकावर आधाEरत.

=. 350.00

ISBN 978-93-85735-64-6 :



Lw

=. 499.00


LwL28

इितहास

926.181- ीरोगत\
926.181(1)-WिPगत चEरFे
926.181-जंदल, त=

123

926.4-गृह अथ"त\
926.47-सं.था Wव.थापक
926.4795-के टÀरं ग Wवसायाशी संबंिधत WिP

जंदल, त=, 1983हां, ये मुमhकन है : एका डॉLटरचा िबहारमधला
ि.तिमत करणारा संघष" / अनु. रमा हडYकर-सखदेव ;
संपा. अनुजा जगताप ; काश आमटे आिण मंदा आमटे
यांfया .तावनेसह.- पुणे : रोहन काशन, ऑLटो.
2019.- 286 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86493-63-7 : =. 325.00

926.4795(1)-WिPगत चEरFे
926.4795-िगल, मायके ल गे)स
िगल, मायके ल गे)स (Gill, Michael Gates), 1945हाऊ .टारबLस से'हड माय लाइफ : एका
ल²मीपुFाला जनसामाVयांचं जीवन जगायचं िशNण


L9F:3wN83,1

देणारी आगळीवेगळी कथा / इं ?जीवiन नीला
चांदोरकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, नो'ह;. 2018.- x,

926.2-अिभयंता

926.2945-अवकाशयाFी
926.2945(1)-WिPगत चEरFे
926.2945-चावला, क^पना

262 पृ. ; 22 स;. मी.
'How Starbucks saved my life : a son of
privilege learns to live like everyone else'

गवंडी, ए. एन.

क^पना चावला.- पुणे : \ानगंगा काशन, [20--?].32 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 25.00

चा अनुवाद.
ISBN 9789353171414 :

=. 320.00


M31wN45,1



B9wN61

926.2945-सुनीता िव^यस

926.58-मॅनेजर, Wवसायी

गवंडी, ए. एन.

926.58(1)-WिPगत चEरFे

सुनीता िव^यस.- पुणे : \ानगंगा काशन, [20--?].31 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 25.00

926.58-वझे, िवनायक

वझे, िवनायक



B9wN65

सeट;. 2018.- 110 पृ. ; 22 स;. मी.

926.3-कृ िष NेFाशी संबंिधत WिP
926.31584-स;h`य शेतीशी संबंिधत शेतकरी
926.31584(1)-WिPगत चEरFे
926.31584-व;कट अµयर

ISBN 978-81-938303-2-1 :



eलेसम;टचा जबरद.त खिजना.- पुणे : मेनका काशन,
नो'ह;. 2019.- 142 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85735-90-5 :

=. 250.00


X8(A)w,1

'Moong over microchips' चा अनुवाद.

926.584-काय"कारी Wव.थापक

=. 295.00


J:25wN66,1

-कम"चायांची नेमणूक/िनवड करmयासाठी

926.5840711

Wव.थापक

926.399-जैिवक संसाधनांचे संरNक
926.399(1)-WिPगत चEरFे
926.399-इरिवन, .टी'ह

926.5840711(1)-WिPगत चEरFे
926.5840711-Eटळक, िगरीश

इरिवन, टे री (Irwin, Terri)

Eटळक, िगरीश

.टी'ह आिण मी : मगरिमFाबरोबरfया सहजीवनाची
िवलNण कहाणी / इं ?जीवiन सोिनया

िनपुण-शोध : एका िनbणात 'हेडहंटर' चे वा.तव

सदाकाळ-काळोखेकृत अनु. ; संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :

राजहंस काशन, माच" 2020.- 358 पृ., [4] पटिचFे
: िचFे ; 22 स;. मी.

अनुभव / शQदांकन सुमेध वडावाला-Eरसबूड ; संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, ऑग.ट 2020.xvi, 231

'Steve & me : life with crocodile hunter' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-86628-48-0 :

=. 180.00
X8(A)w,1

व;कट अµयर, 1966कॉपरे टला रामराम, शेतीला सलाम ! : शेतकरी
बनले^या एका तंF\ाची िवलNण धाडसी कहाणी /
इं ?जीवiन दीपक कु लकणYकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
ऑग.ट 2019.- x, 198 पृ., [2] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 9789353173043 :

इं डि._यल अनुभवांचा खिजना.- पुणे : मेनका काशन,

पृ. ; 22 स;. मी.

ISBN 978-81-943051-5-6 :

=. 440.00


K9954:527wN62

=. 300.00


X:87w,1

इितहास
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927-कला आिण मनोरं जन NेFातील WिP
927.3-िश^पकार
927.392-सुवण"कार
927.392(1)-WिPगत चEरFे

927.82-हॅEरसन, जॉज"
महाजनी, िवनीता

हॅEरसनची हEरभP / महेश काळे यांfया .तावनेसह.पुणे : \ानगंगा काशन ; पाटील एंटरायझेस

927.392-िशरवाडकर, सुनील

[िवतरक], जून 2020.- 182 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;.

िशरवाडकर, सुनील

मी.

सोVयाfया संगतीत : एका छो»ाशा सुवण"
Wावसाियकाचे अनुभवकथन / संपा. िवनया खडपेकर.पुणे : राजहंस काशन, ऑग.ट 2020.- xvi, 149 पृ.,
[4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-946438-6-9 : =. 200.00

ISBN 978-81-945099-1-2 :

=. 295.00


NRwN43

927.86-कबोड" वादक
927.869-तालवादक



Y:86w,1

927.869(1)-WिPगत चEरFे
927.869-झाकर }सेन

927.4-िचFकला आिण सजावटीfया कलाकृ त]शी
संबंिधत WिP

झाकर }सेन, 1951माझं तालमय जीवन : झाकर }सेन / मुलाखतकार

927.41-कलाकार

927.415-WंगिचFकार
927.415(1)-WिPगत चEरFे

नसरीन मु|ी कबीर ; इं ?जीवiन णव सखदेवकृ त
अनु. ; संपा. नीता कु लकणY.- पुणे : रोहन काशन,

927.415-फडणीस, िश. द.

नो'ह;. 2018.- 180 पृ., [12] पटिचFे ; 22 स;. मी.

फडणीस, शकुंतला

'Zakir Hussain : a life in music' चा अनुवाद.

मी आिण हसरी गॅलरी.- पुणे : सुरेश एजVसी, ऑग.ट
2016.- 160 पृ., [8] पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.
हा.यिचFकार िश. द. फडणीस िनम"त ‘हसरी गॅलरी’
ºा आग·यावेगळया दश"नाला प|ास वष पूण" झाली
Aया िनिमgानं Aयांfयाबरोबरfया सहजीवनात^या
आठवण]ना hदलेला उजाळा.
=. 190.00

ISBN 978-93-86493-50-7 :

=. 295.00


NRwN51,1

927.87-तंतुवाIक
927.8782-िसतार आिण तंबोरा वादक

927.8782(1)-WिPगत चEरFे
927.8782-जोग, जया



NPw

जोग, जया

927.5-िचFकार
927.5(1)-WिPगत चEरFे
927.5-िलओनाद दा वंची

परीस.पश" सुरांचा.- पुणे : उVमेष काशन, नो'ह;.

कान, संजय
िलओनाद : एक िचFकहाणी.- पुणे : सकाळ काशन,
मे 2019.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87408-84-5 : =. 140.00

अनुभवलेलं गुi-िशbयाचे नाते सांगणारं हे ओघवतं

2016.- 118 पृ. ; 22 स;. मी.
िसS सतारवादक पं. उ.मान खाँ यांfयाबरोबर
आAमकथन.
ISBN 978-93-85794-14-8 :



NR,3w,1



NQwI52

927.8-संगीत\

927.9-मनोरं जन आिण करमणूक NेFातील WिP
927.914-चलिचFपट, रे िडओ, दूरदश"न NेFातील WिP
927.9143-चलिचFपट NेFातील WिP

927.82-गायक

927.9143028-चलिचF कलावंत

927.82(1)-WिPगत चEरFे

927.9143028(1)-चEरFसं?ह

927.82-फडके, सुधीर

कामून, सूय"कांत ना.

मुळे, भायvी \ानेश
.वरसुधीर.- पुणे : \ानगंगा काशन ; पाटील
एंटरायझेस [िवतरक], जून 2019.- 242 पृ. ; 22 स;.

=पेरी =पगव"ता.- पुणे : नीहारा काशन, िडस;. 2019.128 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
15 िसS अिभनेF]ची जीवनचEरFे.

मी.
ISBN 978-81-941796-0-3 :

=. 130.00

=. 160.00

=. 375.00


NRwN19



NWw

इितहास

927.9143028(1)-WिPगत चEरFे
927.9143028-अ?वाल, अनू

125

927.96-Wायामपटु , डापटु
927.96(1)-चEरFसं?ह

अ?वाल, अनू, 1969'अनू'प : कहाणी एका ीfया आAमशोधाची /
इं ?जीवiन सुिया वकलकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
ऑग.ट 2019.- viii, 143 पृ., [6] पटिचFे ; 22 स;.

संझिगरी, ारकानाथ
चॅिपयVस.- 2 री आ.-पुणे : hदलीपराज काशन, िडस;.
2018.- 183 पृ., [16] पटिचFे ; 22 स;. मी.
थम आ. : जुलै 2010.

मी.
'Anusual : memoir of a girl who came back

16 महान खेळाडू ंची गौरवगाथा.

from the dead' चा अनुवाद.
ISBN 9789353172541 :

ISBN 978-93-84171-80-3 :

=. 250.00

=. 250.00




MYw

NWwN69,1

927.9143028-बग"मन, इनि?ड

927.96358-hके टपटु

बग"मन, इनि?ड (Bergman, Ingrid), 1915-1982
माय .टोरी / शQदांकन अॅलन बगस ; इं ?जीवiन आशा
कद"ळेकृत अनु.- नवीन आ.-पुणे : मेहता, जून 2019.viii, 488 पृ., [8] पटिचFे ; 22 स;. मी.
पुनमु"`ण. थम आ. : ऑLटो. 1996.
िसS .वीिडश अिभनेFीचे गाजलेले आAमकथन.
ISBN 9788171615995 : =. 495.00

927.96358(1)-चEरFसं?ह
गोखले, अिमत अशोक

hके ट सुपर.टार.- पुणे : वरदा काशन, ऑग.ट 2019.112 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-940468-9-9 :



=. 120.00


MY2141w

NWwN15,1
927.9143028-मधुबाला

927.96358(1)-WिPगत चEरFे
927.96358-कोहली, िवराट

कxडिवलकर, माधव, 1941बेबी मुमताज ऊफ" मधुबाला.- पुणे : hदलीपराज
काशन, ऑLटो. 2020.- 328 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-947875-8-7 : =. 500.00

नवलखे, सुषमा

िवराट कोहली.- पुणे : वरदा काशन, फे wु. 2015.

NWwN33

64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 81-7357-056-6 :

=. 60.00

927.9143028-रे खा



MY2141wN88

यासीर उ.मान
रे खा : द अनटो^ड .टोरी / अनु. चैतVय डु ंबरे .- पुणे :
सायन पिQलके शVस, ऑग.ट 2018.- 272 पृ., [8]
पटिचFे ; 22 स;. मी.

927.96358-त;डुलकर, सिचन रमेश
केळकर, केदार

मा.टर Qला.टर - गोीiप सिचन.- पुणे : वरदा

'Rekha : the untold story' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86651-14-3 :

काशन, ऑग.ट 2019.- 64 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.

=. 300.00


NWwN54

ISBN 978-81-940468-8-2 :

=. 80.00


MY2141wN73

927.92-रं गभूमी कलाकार

927.92(1)-WिPगत चEरFे
927.92-प;ढारकर, भालचं`

927.96358-धोनी, मह;` संह
गायकवाड, नेताजी

प;ढारकर, भालचं`, 1921-2015
जपुन टाक पाऊल ! : भालचं` प;ढारकरांची
ना»मुसाhफरी वपु यांfया शQदांत / शQदांकन वसंत
पु=षोgम काळे .- 2 री आ.-पुणे : मेहता, नो'ह;. 2018.viii, 168 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : जाने. 1968.
ISBN 9789353171476 : =. 220.00

धुरंधर धोनी.- पुणे : वरदा काशन, माच" 2016.- 80
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 80.00


MY2141wN81

927.96358-मांजरे कर, संजय



NTwN21,1

मांजरे कर, संजय, 1965-

927.92-रानडे, vीराम

इपफ Lट / इं ?जीवiन मीना कण"ककृ त अनु.- मुंबई :

रानडे, vीराम, 1939रमलो मी.- पुणे : राजहंस काशन, जून 2019.- xvi,
202 पृ., [8] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-72-5 : =. 225.00

अNर काशन, माच" 2019.- 208 पृ., [4] पटिचFे ;
22 स;. मी.
ISBN 978-81-940377-2-9 :



NTwN39,1

=. 250.00


MY2141wN65,1

इितहास
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927.96522-िगया"रोहक
927.965223-खडकाळ पव"त सर करणारे पव"तारोहक
927.965223(1)-WिPगत चEरFे
927.965223-रा^.टन, अॅरन

928.9144-बंगाली सािहAयकार
928.91441-बंगाली किव

928.91441(1)-WिPगत चEरFे
928.91441-ठाकु र, रबीV`नाथ

रा^.टन, अॅरन (Ralston, Aron), 1975ते 127 तास ! : एका साहसवीराfया आग·या
साहसाची थरारक कथा / इं ?जीवiन रे मा
कु लकणY-पाठारे कृत अनु.- पुणे : मेहता, ऑग.ट 2019.x, 254 पृ., [8] पटिचFे : नकाशा ; 22 स;. मी.

साठे , आशा

शुभबुSीचे उपासक रव]`नाथ.- पुणे : सकाळ काशन,
ऑग.ट 2019.- 128 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87408-91-3 : =. 140.00


'127 hours : between a rock and a hard

O157,1M61w

place' चा अनुवाद.
ISBN 9789353172626 :

=. 360.00


MY26wN75,1

डोळके , राज;` गणेश, 1958वैदभYय संशोधक.- नागपूर : सािहAय सार क; `, नो'ह;.
2018.- 390 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
17 जीवनचEरFे.
ISBN 978-93-82824-90-9 : =. 450.00

928-सािहिAयक
928.9143-हंदी सािहAयकार
928.91431-हंदी किव
928.91431(1)-WिPगत चEरFे
928.91431-कबीर

सरvी
संत कबीर : जीवन-चEरF आिण कबीरवाणी.- पुणे :
सकाळ काशन, जाने. 2019.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-87408-68-5 : =. 150.00



O155w

पाटील, ए. बी.



O152,1H99w

928.91431-शैल;`

मराठी सािहAयदंडीचे वारकरी.- को^हापूर :
अिभनंदन काशन, ऑLटो. 2019.- 312 पृ. ; 22 स;.
मी.

=. 500.00

पाडळकर, िवजय वसंतराव, 1948-

सुहाना सफर और... : कवी शैल;` यांचा गीतमय
जीवन-वास / संपा. नीता कु लकणY.- पुणे : रोहन
काशन, िडस;. 2018.- 270 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
हंदी िचFपटसृीतील ितभावान गीतकार असले^या
कवी शैल;` यांfया जीवनवासाचा िविवधांगी



O155w

घेतलेला वेध.
ISBN 978-93-86493-51-4 :

928.9146-मराठी सािहAयकार
928.9146(1)-चEरFसं?ह

=. 300.00


O152,1N23w

928.91439-उदू" सािहAयकार
928.914391-उदू" किव
928.914391(1)-WिPगत चEरFे
928.914391-कै फ आझमी

शोभणे, रव]` के शवराव, 1959गोF / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन,
मे 2019.- viii, 177 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
10 सािहिAयक आिण लेखक ºांfयामधील बावनकशी
नाAयाचा गोफ आिण मैFी अधोरे िखत करmयाचा यq
हणजेच 'गोF'.
ISBN 978-93-86628-73-2 : =. 250.00


O155w

928.9146(1)-WिPगत चEरFे
928.9146-अFे, ^हाद के शव

देशमुख, ल²मीकांत वसंत, 1954कै फ आझमी : जीवन आिण शायरी.- मुंबई :
लोकवा~य, जाने. 2020.- 399 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-82906-69-8 : =. 350.00

कानडे, बाबूराव



O168,1N23w

आचाय" अFे : बारा गावचं पाणी.- पुणे : मेहता, िडस;.
2019.- x, 154 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 9789353173562 : =. 220.00


O155M98w
928.914391-फैज अहमद फैज

928.9146-कर, िगEरजा उमाकांत

रानडे, ितभा
फै ज अहमद फै ज : एक eयासा शायर / संपा. आनंद
हडYकर.- पुणे : राजहंस काशन, जाने. 2020.- viii,
168 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86628-97-8 : =. 220.00

कर, िगEरजा उमाकांत, 1933कण, कण-Nण, Nण.- मुंबई : भरारी काशन, माच"
2018.- 112 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86557-06-3 : =. 150.00


O168,1N11w



O155N33w,1

इितहास

928.9146-कु =ं दकर, नरहर अंबादास

928.9146-hदिwटो, Ãांिसस

कु =ं दकर, मधु
संगत नरहरची.- 3 री आ.-पुणे : साधना काशन, जुलै
2018.- 207 पृ. ; 22 स;. मी.
थम कािशत : नांदेड : संगत काशन, 1994.
ISBN 978-93-86273-44-4 : =. 200.00

hदिwटो, Ãांिसस, 1943-

127

नाही मी एकला... / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :



राजहंस काशन, फे wु. 2019.- xii, 254 पृ., [6]
पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-55-8 : =. 300.00

O155N32w

928.9146-गुे, िवvाम



O155N43w,1

928.9146-देशपांडे, िशरीष गोपाळ

गुे, िवvाम
लेखकाची गो : अ स'हा"य'हल गाईड फॉर मराठी
रायटस".- पुणे : देशमुख आिण कं पनी, माच" 2019.viii, 324 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86931-37-5 : =. 400.00

देशपांडे, िशरीष गोपाळ, 1952बावनवीर.- मुंबई : सरोिजनी अकॅडेमी.



O155w,1

खंड 1 : जाने. 2018.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
खंड 2 : जाने. 2018.- 166 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 190.00 (Aयेक खंडासाठी).


O155N52w,1
928.9146-चोरगे, तानाजीराव
928.9146-देसाई, सुनील रं गराव

चोरगे, तानाजीराव

झेप / राजीव बव यांfया .तावनेसह.- पुणे :
hदलीपराज काशन, िडस;. 2019.- 816 पृ. ; 22 स;.

देसाई, सुनील रं गराव

.पंदन.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, ऑLटो. 2018.384 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 580.00

मी.
ISBN 978-93-89082-24-1 कागदी बां. :

=. 1200.00



O155w,1



O155w,1

928.9146-पाटील, अशोक दादा
928.9146-जाधव, ल. िस.
पाटील, अशोक दादा
जाधव, ल. िस.

आAयाचे ितबंिबत अंतम"न.- जयसंगपूर :
किवतासागर काशन, ऑLटो. 2019.- 90 पृ. ; 22 स;.

सूळकाटा / संपा. णव सखदेव.- पुणे : रोहन काशन,
िडस;. 2018.- 194 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86493-56-9 : =. 250.00

मी.



O155w,1

=. 160.00


O155w,1

होरपळ.- 3 री आ.-पुणे : रोहन काशन, जाने. 2019.220 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86493-55-2 : =. 250.00

928.9146-महाबळ, भालचं` ल²मण


O155w,1

928.9146-जोशी, िमलंद गोवंदराव
जोशी, िमलंद गोवंदराव, 1972Wायानांचे आयान : चंतनशील वLAयाचे खेळकर
अनुभवकथन.- पुणे : hदलीपराज काशन, ऑLटो.
2020.- 166 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-947875-7-0 : =. 230.00

महाबळ, भालचं` ल²मण, 1932आभारांची फु ले.- को^हापूर : अिभनंदन काशन, जाने.
2019.- 356 पृ., [2] पटिचFे ; 22 स;. मी.
=. 530.00


O155N32w,1

928.9146-मेi, वासंती वासुदेव



O155N72w,1

928.9146-थावरे , दा. का.

मेi, वासंती वासुदेव, 1950उ«aव.त मनाचा गाभारा.- को^हापूर : अिभनंदन
काशन, माच" 2019.- 492 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 740.00


O155N50w,1

नाईक, म. िभ.

आपले भाऊ : दा. का. थावरे .- सोलापूर : िशव\ा
काशन, फे wु. 2019.- 164 पृ., [1] पटिचF : वंशा. ;
22 स;. मी.
संत सािहAयाचे गाढे अयासक व महाराkातील
आaयािAमक NेFातील आदरणीय WिPमAव.
ISBN 978-93-85558-21-4 : =. 100.00

928.9146-रणसंग, मोहन
रणसंग, मोहन
गावदाबी.- मुंबई : लोकवा~य, जाने. 2018.- 223 पृ.
; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-82906-39-1 : =. 300.00


O155N29w



O155w,1

इितहास
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928.91463-मराठी कथा आिण कादंबरीकार

954-भारत-

928.91463(1)-WिPगत चEरFे

?ोवर, बी. एल.
आधुिनक भारताचा इितहास : एक नवीन मू^यांकन :
1707 पासुन आधुिनक कालखंडापयtत / सं. ले. बी.
एल. ?ोवर आिण अ^का मेहता ; इं ?जीवiन एन. के
बे^हेकरकृ त अनु. ; भा गणोरकर यांfया .तावनेसह.11 वी सुधा. आ.-नवी hद^ली : एस चंद, 2019.- xvi,
786 पृ. : नकाशे ; 24 स;. मी.
थम आ. : 2003.
संदभ".

928.91463-साने, पांडुरं ग सदािशव

साळुं के, उवला गज;`
बालÉदयरq साने गु=जी.- सोलापूर : िशव\ा
काशन, जून 2018.- 32 पृ. ; 22 स;. मी.
बालवाचकांसाठी.
ISBN 978-93-85558-20-7 :

=. 40.00


O155,3M99w

'A new look on modern Indian history : from

940-युरोप

1707 to the present day' चा अनुवाद.

940.3-थम िवR युS, 1914-1918

ISBN 978-93-528-3617-8 :

डॉशेटY, जेरी (Docherty, Gerry)
दडलेला इितहास : पिह^या महायुSाचे गु उगम.थान /
सं. ले. जेरी डॉशेटY आिण िजम मॅक?ेगर; अनु. oेहलता
जोशी.- पुणे : मेहता, ऑLटो. 2019.- xvi, 556 पृ. :
िचFे, नकाशे ; 22 स;. मी.
संदभ".

=. 575.00


V44

दलाल, रोशन, 1952-

सgरीतला भारत : .वातंDयोgर काळावर दृिNेप /
अनु. जोसेफ तु.कानो.- पुणे : मेहता, ऑLटो. 2019.xiv, 368 पृ. ; 22 स;. मी.
'India at 70' चा अनुवाद.

'Hidden history : the secret origins of the

ISBN 9789353173203 :

=. 395.00


First World War' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173418 :

V44

=. 650.00


V1

950-आिशया
951-चीन

कॉथॉन", नायजेल (Cawthorne, Nigel), 1951.वग"कVया : चीनची सÂाट बनू शकले^या एकमेव
ीची खरीखुरी कहाणी / अनु. मीना कण"क.- पुणे :
मेहता, फे wु. 2020.- vi, 298 पृ. : नकाशा ; 22 स;.

देशपांडे, मंगल vीधर
आधुिनक भारताचा इितहास.- पुणे : चेतक बुLस,
2020.- 368 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-81-2 : =. 450.00


V44

देशमुख, मारोती महादेव

जय भारत.- नागपूर : िशवभारती काशन, ऑLटो.
2019.- x, 74 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 50.00

मी.
'Daughter of heaven : the true story of the



V44

only woman to become emperor of China'
चा अनुवाद.
ISBN 9789353174224 :

नूराणी, ए. जी.

=. 420.00


V41

954-भारत
खांडेकर, राम

सgेfया पडछायेत.- पुणे : राजहंस काशन, नो'ह;.
2019.- 356 पृ., [2] पटिचFे : िचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-86628-87-9 : =. 400.00

भगतसंगचा खटला : Vयायाfया हAयेचे कार.थान /
इं ?जीवiन रे खा ढोले आिण सदानंद बोरसेकृत अनु.पुणे : राजहंस काशन, एिल 2019.- xvi, 288 पृ. :
नकाशा ; 22 स;. मी.
संदभ".
'The trial of Bhagat Singh : politics of
justice' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86628-66-4 :

=. 350.00





V44

V44

पाटील, संजय िजभाऊ, 1969-

गोखले, शोभना

ाचीन भारतीय इितहासाची साधने.- पुणे : Eटळक
महाराk िवIापीठ, 2018.- 300 पृ. : िचFे ; 22 स;.

भारताचा इितहास 1857 ते 1950 = History of

धुळे : अथव" पिQलके शVस.
भाग 2 : जाने. 2019.- 156 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87129-97-9 : =. 175.00.
India 1857 to 1950.-

मी.

=. 250.00


V44



V44

इितहास

954-भारत-

मशः

954-भारत-

फक=¬ीन बे|ूर, 1938मु.लीम राजकय िवचारवंत आिण राkवाद.- 2 री आ.पुणे : डायमंड पिQलके शVस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], ऑग.ट 2018.- vi, 194 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : 2013.
संदभ".
ISBN 978-93-86401-41-0 : =. 250.00
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राठोड, िवलास केशव

भारताचा इितहास : मु¬ेिनहाय / सं. ले. िवलास के शव
राठोड आिण किवता के शव राठोड.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 140 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-29-4 : =. 130.00


V44



V44

वाकसकर, िवनायक सदािशव

भोसले, जालंदर

अिसS ऐितहािसक चEरFे / संपा. अ=ण
घोडे-गोषेगावकर.- नवीन आ.-मुंबई : महाराk राय
सािहAय आिण सं.कृ ती मंडळ, 2018.- vi, 208 पृ. ;
22 स;. मी.
पुनमु"`ण. थम आ. : 1925.
कागदी बां. : =. 121.00

आधुिनक भारत : इ. स. 1757 - 1857 / सं. ले.

जालंदर भोसले आिण सीमा भोसले.- पुणे : चेतक
बुLस, 2020.- 368 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
संदभ".
ISBN 978-81-928731-0-7 : =. 550.00




V44

महाजन, hदनेश रामदास, 1972भारतीय .वातंDय आंदोलनाचा इितहास : चोपडा
तालुLयाfया संदभा"त 1900 ते 1947.- जळगाव :
अथव" पिQलके शVस, जुलै 2017.- 180 पृ. ; 21 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-87129-04-7 : =. 250.00

V44

वागळे , िनिखल

.प बोलायचं तर...- मुंबई : अNर काशन, माच"
2019.- 263 पृ. ; 22 स;. मी.
2014 ते 2017 या काळात^या मुख घटनांचा वेध
घेणारे लेख.



ISBN 978-81-940377-3-6 :

V44

मांडे, भाकर भानुदास
उपेिNत पव".- 3 री आ.-अहमदनगर : गोदावरी
काशन, जुलै 2019.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
आhदवासी जनजात]नी के ले^या .वातंDययुSाची



V44

वृंदा, करात

मोदी सरकारfया गैरकारभाराची चार वष रायघटना
: नाकारलेली, दुबळी बनवलेली, मोडतोड केलेली /

गौरवगाथा.
ISBN 978-81-939786-6-5 :

=. 300.00

=. 250.00


V44

अनु. मीना शेटे-संभू.- पुणे : सुगावा काशन, एिल
2019.- 32 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 30.00


V44
मोरे , शेषराव

गांधीहAया आिण सावरकरांची बदनामी / संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस काशन, मे 2018.xii, 314 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86628-35-0 : =. 400.00

हटवार, नामदेव माधवराव
भारताचा इितहास : इ. स. 1764 ते 1885.- नागपूर :



V44

राघवन, के. एन.



िड'हायडंग लाईVस : भारत-चीन बेबनावाचे
चढ-उतार / इं ?जीवiन मृणाल धxगडे आिण योिगता
Eरसबूडकृ त अनु.- पुणे : hदलीपराज काशन, नो'ह;.
2020.- 321 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

V44

भारताचा इितहास : इ. स. 1886 ते 1947.- नागपूर :

राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", जाने. 2018.- vi,
142 पृ. ; 22 स;. मी.
राkसंत तुकडोजी महाराज नागपूर िवIापीठाfया बी.
ए. ितीय वष" सेमे.टर - IV कEरता.
ISBN 978-93-83132-63-8 : =. 200.00

'Dividing lines : contours of India-China
discord' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-947875-1-8 :

राघव पिQलशस" अँड िड._ीQयुटस", ऑग.ट 2017.- vi,
121 पृ. ; 22 स;. मी.
राkसंत तुकडोजी महाराज नागपूर िवIापीठाfया बी.
ए. ितीय वष" सेमे.टर -III कEरता.
ISBN 978-93-83132-59-1 : =. 135.00

=. 450.00


V44



V44
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954.01-ाचीन काल

954.0351-.वाधीनता सं?ाम इितहास

कु लकणY, िश^पा
ाचीन भारत.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.- 208 पृ. ;
22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-928731-2-1 : =. 330.00

काळे , म. वा.



भारताfया .वातंDय चळवळीचा इितहास.- पुणे :
चेतक बुLस, 2020.- 224 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-81-928744-0-1 : =. 270.00


V44'D

V44:51

गxसाि^वस, पीटर
खादी : गांध]fया ांतीचे महातीक / इं ?जीवiन
अVयोिP वाडेकरकृ त अनु.- नवी hद^ली : सेज, 2019.xxxii, 288 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

ढवळीकर, मधुकर केशव

कोण होते संधू लोक ? / संपा. शुभांगना अFे.- पुणे :
राजहंस काशन, माच" 2019.- 123 पृ. : िचFे,
नकाशे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86628-61-9 : =. 160.00


'Khadi : Gandhi's mega symbol of

V44'D

फडतरे , भूषण गोवंद
ारं िभक भारत : ागैितहािसक काळ ते मौय"काळ.पुणे : डायमंड पिQलके शVस, जुलै 2019.- vi, 114 पृ. ;
22 स;. मी.
सािवFीबाई फु ले पुणे िवIापीठाfया थम वष" कला
शाखेfया सुधाEरत अयासमानुसार.
संदभ".
=. 125.00

subversion' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-532-8209-7 :

=. 495.00


V44:51

व ाारे .वातंDयाी : गांधीणीत .वदेशी
ांतीमधील आवाहनाची मीमांसा / अनु. Rेता देशमुख.नवी hद^ली : सेज, 2018.- xxvi, 183 पृ. : िचFे ;
22 स;. मी.
'Clothing for liberation : a communication



V44'D

analysis of Gandhi's Swadeshi revolution'
चा अनुवाद.

लहाडे, नंदा संजय

ISBN 978-93-528-0783-3 :

ाचीन भारताचा इितहास.- पुणे : चेतक बुLस, 2019.268 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
=. 310.00



V44:51



V44'D

954.02-647-1785

देशपांडे, मंगल vीधर
मaययुगीन भारताचा इितहास.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 360 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-64-5 : =. 380.00

गोडसे-वरसईकर, िवbणुभट
माझा वास : सन 1857 सालfया बंडाची हhककत /
संपा. चंतामण िवनायक वैI ; न. र. फाटक यांfया
.तावनेसह.- नवीन आ.-पुणे : वरदा काशन, जून
2018.- 198 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : [िडस;. 1907].
ISBN 978-81-938866-0-1 : =. 220.00


V44:51



V44'L85

954.03-1785 - 1947

ऑडी, जेÓÃ ए. (Oddie, Geoffrey A.)
पEरकि^पत हंदव
ु ाद : िwEटश ोटे.टंट िमशनरीकृ त
हंदव
ु ादाची रिचते, 1793-1900 / इं ?जीवiन Rेता
देशमुखकृ त अनु.- नवी hद^ली : सेज, 2019.- xl, 350
पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".

सावरकर, िवनायक दामोदर, 1883-1966

1857 चे .वातंDयसमर.- नागपूर : लाखे काशन,
ऑLटो. 2019.- 440 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-82103-60-8 : =. 550.00


V44:51

954.14-पिम बंगाल
954.147-कोलकाता
भावे, नीिलमा

'Imagined Hinduism: British protestant

कोलकाता कोलाज.- पुणे : उVमेष काशन, फे wु. 2018.122 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85794-32-2 : =. 150.00

missionary constructions of Hinduism,
1793-1900' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-532-8610-1 :

=. 345.00

=. 595.00


V44'N



V4475.3K

इितहास

954.79-महाराk

954.79-महाराj- मशः

आपटे , िवजय

पाटील, संदीप राजकमल

शोध महाराkाचा / संपा. आनंद हडYकर.- पुणे :
राजहंस काशन, ऑLटो. 2016.- 644 पृ. : िचFे,
नकाशा ; 22 स;. मी.
संदभ".
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महाराkातील िज^हे.- पुणे : चेतक बुLस, 2020.216 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-65-2 : =. 240.00


V4435

ISBN 978-81-7434-976-7 कागदी बां. :

=. 500.00


V4435

कांबळे , रमेश हEरभाऊ, 1961ऐितहािसक शोधिनबंध : ाचीन ते अवा"चीन काळ,
.थळ आिण WP िवचारांचा वेध.- पुणे : डायमंड
पिQलके शVस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], िडस;. 2018.xii, 318 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-86401-59-5 : =. 400.00


V4435

कुं भोजकर, vSा
कोरे गाव भीमा जय.तंभ / अनु. अवधूत डxगरे .- पुणे :
सुगावा काशन, एिल 2018.- 16 पृ. ; 22 स;. मी.
मँचे.टर युिन'हस"टी ेस कािशत साइ)स ऑफ
इं पीEरयल मेमरी या 2015 मधील ?ंथातील
पूव"कािशत लेखाचे सुधाEरत भाषांतर.
=. 15.00

िपFे, शिशकांत िगEरधर
या सम हा : अजंLय बाजीरावाfया युSनेतृAवाची
लोकिवलNण यशोगाथा ! / संपा. आनंद हडYकर.- पुणे :
राजहंस काशन, फे wु. 2020.- xvi, 335 पृ. : नकाशे
; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-943051-0-1 : =. 400.00


V4435

बग, पोपटराव पांडुरंग
महाराजांची राजिचVहे व अजरामर श े.- फलटण
(सातारा) : अिभजीत अमृतराव सूय"वंशी, जाने. 2019.68 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
=. 100.00


V4435



V4435

कु लकणY, धवल
ठाकरे िव=S ठाकरे : उSव, राज आिण Aयांfया
सेनांfया साव^या / इं ?जीवiन िशरीष सह¥बुSे
आिण सदानंद बोरसेकृत अनु.- पुणे : राजहंस काशन,
ऑLटो. 2019.- viii, 294 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".

भागवत-धावडशीकर, गोवंद गणेश
मराÈांfया आपसांतील लढाया.- 2 री आ.-पुणे :
वरदा काशन, ऑLटो. 2018.- 128 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : 1940.
ISBN 978-81-938866-1-8 : =. 150.00


V4435

िभडे, िवbणु गोपाळ
सातारचे vीमंत छFपती िशवाजी महाराज.- पुणे :
वरदा काशन, नो'ह;. 2019.- 144 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-81-942767-1-5 : =. 180.00


V4435

'The cousins Thackeray : Uddhav, Raj and
the shadow of their senas' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-86628-84-8 :

=. 399.00

भोसले, नारायण



V4435

कोरे गाव भीमा ते वढू बु`क
ु / संपा. भीमराव बनसोड.- पुणे :
सुगावा काशन, माच" 2018.- 140 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-84914-61-5 : =. 120.00


V4435

गोगटे, चंतामण गंगाधर
महाराk देशातील hक^ले : भाग 1 व 2 / सं. संपा.
अंकुर काळे , संतोष जाधव आिण संदीप तापकर.नािशक : vी िशवसमथ" सेवा काशन, मे 2019.168 पृ., [16] पटिचFे ; 24 स;. मी.
पुनमु"`ण. भाग 1 : 1896 आिण भाग 2 : 1907.
संदभ".
ISBN 978-81-940859-1-1 : =. 375.00

महाराkातील ीिवषयक सुधारणावादाचे सgाकारण
: 1848-1956 / शम"ला रे गे यांfया .तावनेसह.4थी आ.-धुळे : अथव" पिQलके शVस, जाने. 2017.319 पृ. ; 22 स;. मी.
थम आ. : सeट;. 2008.
संदभ".
ISBN 978-93-81171-89-9 : i. 500.00


V4435

मारकर, उषादेवी िजत;`संह, 1929-2006
उषःकाल.- को^हापूर : अजया काशन, जुलै 2020.224 पृ. : िचFे, वंशा. ; 24 स;. मी.
सांगली सं.थान आिण सरं जामदार िहमतबहा¬र
च'हाण घराmयािवषयी.
=. 300.00


V4435



V4435

इितहास

132

954.79-महाराj- मशः
मारकर, उषादेवी िजत;`संह, 1929-2006

954.79(1)-पुणे
राजे, िवलास, 1952-

असे घडले पुणे.- पुणे : संवेदना काशन, माच" 2018.128 पृ. ; 22 स;. मी.
=. 190.00

बकु ळीची फु ले.- को^हापूर : अजया काशन, जुलै
2020.- 144 पृ. : िचFे ; 24 स;. मी.
सांगली सं.थांनातील सरं जामदार िहमतबहा¬र
च'हाण घराmयातील नावाजलेले WिPमव असले^या
उषादेव]fया काही आठवणी.
=. 200.00



V4435.3P

954.79(1)-बीड



V4435

मुनोत, ममता सुिनल

महाराkाचा इितहास : मु¬ेिनहाय.- पुणे : चेतक बुLस,
2020.- 160 पृ. ; 22 स;. मी.
.पधा" परीNांसाठी उपयुP.
ISBN 978-93-88009-31-7 : =. 190.00

जोशी, सुधाकर गणपती

बीड िज^ºाचा इितहास, सं.कृ ती आिण कोरीव लेख.लातूर : वावर काशन, नो'ह;. 2018.- 360 पृ. :
नकाशा, ित., वंशा. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 400.00


V4435.3B



V4435

954.79(1)-सोलापूर
लहाडे, नंदा संजय

आधुिनक महाराkाचा इितहास.- पुणे : चेतक बुLस,
2019.- 222 पृ. ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-88009-46-1 : =. 285.00


V4435

सgासं?ाम : महाराkातील राजकय पNांची वाटचाल
1960 ते 2019 / संपा. योग;` ठाकू र.- मुंबई : आमोद
काशन, ऑग.ट 2019.- 252 पृ. : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 400.00

गुरव, देिवदास vीमंत
सोलापूरचा .वातंDयसं?ाम.- सोलापूर : िशव\ा
काशन, ऑग.ट 2019.- 64 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-93-85558-24-5 : =. 80.00


V4435.3S

954.79074-सं?हालय, सं?ह, दश"नी
महाजन, शांताराम गजानन, 1932-



V4435

सलगरे , मधुकर

पुmयXोक अिह^यादेवी आिण मराठे शाही.- लातूर :
ठोकशाही (सा.) काशन ; पुणे : vी समथ" एजVसी
[िवतरक], नो'ह;. 2020.- 352 पृ. ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 350.00

पुणे शहरातील ऐितहािसक व.तूसं?हालये.- पुणे : पुणे
िवIाथY गृह काशन, 2012.- 96 पृ., [8] पटिचFे :
िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
=. 150.00


V4435(NA,6)

954.792-मुंबई



V4435

सुभेदार तानाजी मालुसरे / संक. आिण संपा. ज. पां. खोडके.-

अमरावती : नभ काशन, िडस;. 2019.- 85 पृ., [1]
पटिचF : िचFे ; 22 स;. मी.
संदभ".
ISBN 978-81-943831-2-3 : =. 120.00

महाले, रमेश

26/11 कसाब आिण मी / शQदांकन अिमत गोळवलकर
; संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : मेनका काशन, नो'ह;.
2018.- 182 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
ISBN 978-93-85735-81-3 : =. 280.00


V4435.3M



V4435

954.79(1)-Eठके करवाडी. पुणे

954.98-भूतान
भावे, शिशधर, 1935-

भूतान : सुख-समाधानाची vीमंती मोजणारा देश /
संपा. आनंद हडYकर.- पुणे : राजहंस काशन, माच"
2019.- viii, 182 पृ., [4] पटिचFे : नकाशा ; 22 स;.

Eठके कर, दावल दामोदर
माझं गाव माझी माणसं.- पुणे : सनय काशन, जून
2019.- xvi, 144 पृ., [4] पटिचFे ; 22 स;. मी.
जु|र तालुLयातील Eठके करवाडीfया इितहासाची
साN देणारा ?ंथ.
ISBN 978-93-84600-34-1 : =. 200.00.

मी.

संदभ".
ISBN 978-93-86628-59-6 :



V4435.3T

=. 250.00


V44971

इितहास

956-मaयपूव"
मुराद, नाhदया (Murad, Nadia), 1993द ला.ट गल" : कहाणी मा±या बंhदवासाची आिण
'इ.लािमक .टेट' िव=Sfया ल®ाची / सं. ले. नाhदया
मुराद आिण जे|ा ॅ जे.क ; इं ?जीवiन सुिया
वकलकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑLटो. 2019.- xii,
307 पृ., [2] पटिचFे : नकाशा ; 22 स;. मी.
'The last girl : my story of captivity and my
fight against the Islamic State' चा अनुवाद.
ISBN 9789353173227 :

=. 395.00


V461

^यूडस", िमशाएल (Luders, Michael)
वावटळ पेराल, तर वादळच उगवेल ! / जम"नवiन
वैशाली करमरकरकृ त अनु.- पुणे : राजहंस काशन,
सeट;. 2019.- 208 पृ., [8] पटिचFे : नकाशे ; 22 स;.
मी.

पााAय भूराजकारणाने मaयपूवत माजवले^या
युSकहाराची ही गो.
मूळ शीष"क : Wer den wind sat : was
westliche politik im orient anrichtet.
ISBN 978-93-86628-83-1 :

=. 260.00


V46

958-मaय आिशया
958.1-अफगािण.तान
अQदुल सलाम झैफ ('Abdul Ṣalām Za'īf)
माझे तािलबानी hदवस / सं. संपा. अलेLस ि._क 'हान
िलVशोटन आिण फे िलLस Lयून ; इं ?जीवiन मोद
जोगळे करकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑग.ट 2017.- l,
302 पृ. : नकाशे ; 22 स;. मी.
संदभ".
'My life with the Taliban' चा अनुवाद.
ISBN 9789386745095 :

=. 360.00


V491

970-उgर अमेEरका
973-अमेEरकन संयुP सं.थाने
रमाबाई, पंिडता, 1858-1922

युनायटेड .टे)सची लोकि.थती आिण वासवृg.- पुणे :
'हाईट लाईट पिQलके शVस, एिल 2019.- 315 पृ. ;
22 स;. मी.
पुनमु"`ण. थम आ. : 1889.
=. 500.00


V73

133

134

संदभ सूिच
...आिण असा मी घडत गेलो.
101 बेबी फूड रे िसपीज.
1857 ची यशोगाथा.

पहा

पहा

पहा

1857 चे .वातंDयसमर.

अNरिवIा / संपा. सा. द. सोनसळे , सुनीता सांगोले आिण

सावरकर, िवनायक दामोदर

अगाध िलला.

CSAT Paper - II / सं. संपा. नंदा संजय लहाडे आिण



351.076(1)

ENGLISH GRAMMAR.
English grammar =

पहा

जोशी, अNता

इं ?जी Wाकरण.

पहा

लोखंडे,

English-English-Marathi Dictionary =

इं ?जी-इं ?जी-मराठी शQदकोश / संक. अNता जोशी.


423.9146

कहानीम; twist है.

पहा



Lलाक" / अॅि?क^चर असोिसए)स / ोबेशनरी
ऑhफसस" पूव" परीNा / सं. संक. नंदा संजय लहाडे

SBI



351.076(1)



अंघोळ पुराण.

अंतराळ .पधा".

पहा

अंतEरNातील शेजारी.

पहा
पहा

पहा

पहा

बैजल, रे खा िशवकुमार

कराड, अनंत

कु लकणY, चं`मोहन

कु लकणY, चा=दg ल²मण
पहा

महाजन,

छाया

ढेरे, अ=णा रामचं`

पहा

पहा

कु लकणY, चा=दg

पहा

िशरवळकर, सुहास

अतLय".

पहा

भणगे, केशव

अतोल.

पहा

वाड, िवजया

अथांग.

पहा

मुनघाटे ,

पहा

कदम,



891.464
पहा

ढवळीकर, मधुकर केशव

पहा

पहा

काळे , कुमार के.

कानेटकर, योती अशोक

अदवंत, शरद, संपा.

पहा

सं.कृ ती उपासक व संवध"क...

ना. िव. देशपांडे

अ«भुत पोषाख व इतर गोी.

अNरधारा / सं. संपा. याम मोहरकर, िवजया गेडाम
आिण यशवंत घुमे.

पहा

अथव"शीषा"चे िव\ानिन अंतरं ग.


पहा

अ\ात.

अFे, शुभांगना, संपा.

342.54790853(1)

अNर.

देवगोजी, िवजयाल²मी

िवनोद गाथा.

अकोले, मयंक काश
सेवािधकार : महाराk लोकसेवा ह¶ कायदा, 2015 /
सं. ले. मयंक काश अकोले आिण काश ज. वाणी.
जाधव, अशोक शंकर

पहा

अFे, ^हाद के शव

भटनागर, राज;`मोहन

पहा

अिज या परदेस पािहला.

अmणा भाऊ साठे : सािहAय आिण तव\ान.
सोमनाथ दgाFय

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

अNय.

बेनिwज, डेि'हड

अठराशे सgावन आिण मराठी कादंबरी.
मोद

अंधारातून काशाकडे : .वातंDयसं?ामातील काही
आठवणी.
पहा िसनारी, भाकर िव.
अंिबके, मेघा, अनु.

पहा

(Bainbridge, David)

अªल.

कहाते, अतुल

अंतराळातील मोिहमा.

अंदमानचा वास.

देशपांडे,

मलोसे, राज;`

पहा



891.463

अ\ातवास : एक काWखंड.
ल²मण

(Monaghan, Tom)
पहा

अघाव, उSव रा., सं. संक. पहा ?ंथालय व मािहतीशा
पEरभाषा कोश: मराठी-इं ?जी / इं ?जी-मराठी

अ\ात झयावर राFी.

मोनाघन, टॉम

अंक आिण अNरातून सोपी िचFकला.
िवbणू दgाFय



891.433

अ\ात : जगmयातले आतले-बाहेरचे आशय.

613.286
पहा

अ?वाल, अनू
'अनू'प : कहाणी एका ीfया आAमशोधाची /
इं ?जीवiन सुिया वकलकृ त अनु. 927.9143028

िवजय

अ ब क ड आिण बरं च काही... .वयंपाकघरातलं... / संक.
अँडरसन, रॉबट", सं. ले.

पावशेकर, अिनल

जोशी, वासंती

अfयुते, अ.मी, अनु.

351.076(1)

मोहन पाटील.

पहा

पहा

ेरक कथा.

MPSC, UPSC CSAT Paper II / सं. संपा. नंदा

आिण ममता सुिनल मुनोत.

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

अघोर, वैशाली अिनल

पंपळखरे ,

िवनीता

संजय लहाडे आिण ल²मण भोसले.

पहा

मोिहते, धxिडराम जग|ाथ

पहा

अ?वाल, पु=षोgम
नाकोहस / अनु. सुनीता देव.थळी.

सौरभ

Happy Birth Day

अगं अगं िमशी.

अगं बाई... अरे ा !.

महाले, रमेश

ल²मण भोसले.

891.4608

अखेरचा हा तुला दंडवत.

गोडबोले, अिनल

पहा



अिनल कांबळे .

बापट, कांचन

पहा

26/11 कसाब आिण मी.

गेडकर, यवनाR

पहा

अधुरी एक कहाणी आिण चंदाराणी.



891.4608

अधुरे .व¦ं.

पहा

नगरे , िवजय
पहा

नजमा मैनु¬ीन शेख

डोळस, गीता

अ8या<म-अवाचीन
अaयाAम संत आिण आपण.
दgाFय
अनंताकडे.

पहा

कारं जकर, योितराम

अwास, डलस, सं. ले.

अनगड वाट : ि यांचे भावबंध उलगडणाया कथा.
जैन, योित
अनाम महासरोवर.
अनािमका.

अQदु^ला खान
पटणा Qलूज / अनु. रोहन Eट^लू.

vी रामचं`

पहा

पहा

पहा

अनुपमची बासरी.

अिभWP.

देशमुख, इं `जीत

अयंकर, ऋचा, अनु.
अयंकर, कै लास, संक.
पहा

अनुबंध / सं. संपा. अशोक नामदेव पळवेकर, पंिडत गोबरा



राठोड आिण अनंत िसरसाट.

891.4608



अनुबंध.

दीिNत, लीला

पहा

'अनू'प : कहाणी एका
अ?वाल, अनू

अनोळखी रे षा.

पहा

अपरािजत.

पहा

बँक Lलाक" : मुय परीNा

बँक भरती: मुय परीNा

अयंकर, िवनायक
झेप रणभूमीवर : .वातंDयोgर भारतीय युSकथा / सं.
ले. िवनायक अयंकर आिण िवशाखा अयंकर.

पहा

पहा

पहा



355.033054

अयंकर, िवनायक

पहा

अमरकांत

िडeटी कलLटरी अनुवाद तथा अनुभव / अनु. मधुकर
धमा"पुरीकर.
891.433

पहा

अमAय" सेन : अथ"शा ाचा मानवी चेहरा.
अजु"न बळीरामजी
अमृत-ितभा.

हेमचं`

बोकल, पुbपभा

पहा

अपEरिचत महाभारत.
अपहरण.

पहा

भानत, मनोहर

अप£ंश-Wाकरण : मराठी भाषांतर.

पहा

अमृतिवचारमंथन.

पहा

जाधव,

शरद

पहा

च'हाण, गणेश नAथूजी

अमृतसागर, भा.कर नंबा
िशरगोळा / vीपाल सबनीस यांfया .तावनेसह.

देशपांडे, वासंती

पाटील, रं गराव बापू



891.461

अपाट"म;ट.

पहा

अपुरं .व¦.

नरवणे, किवता

पहा

अमेEरके तील गुVहेगारी िवR.

भडकवाड, बाळासाहेब

अमेEरके तील मराठी कन"ल.

अपोलो 11 : माणसासाठी एक पाऊल, मानवजातीसाठी

एक उgुंग झेप.

पहा

पहा

अफलातून ?हयोग.
पहा
पहा



891.46

अजु"नवाडकर, कृ bण vी.
aवVयालोक : एक िवहंगमालोक : आनंदवध"नकृ त
aवVयालोक या ?ंथाचा साधार, संिN पEरचय.


891.21

खरे , ऋजुता

पहा

अथ"Wव.था आिण िवकास.

खटावकर, रघुवीर परशराम

अथ"Wव.था व िनयोजन.

नरवणे, किवता
पाटील, अशोक दादा

मोिहते, धxिडराम जग|ाथ

अQदुल कादर मुकादम
इ.लाम : \ात आिण अ\ात.

पहा
पहा

भोसले, पांडुरं ग

भोसले, पांडुरं ग

अथ"शा .

पहा

भोसले, पांडुरं ग

अध"दशक.

पहा

महांगडे, िमलंद

अधाtिगनी / संपा. संजयभाऊ चौधरी.


297

अध आकाश.

पहा

अaया" वाटेवर...

अQदुल सलाम झैफ ('Abdul Ṣalām Za'īf)
माझे तािलबानी hदवस / सं. संपा. अलेLस ि._क 'हान
िलVशोटन आिण फे िलLस Lयून ; इं ?जीवiन मोद
जोगळे करकृत अनु.

देशमुख, नारायण

मकरं द.

अफजलखानाचा वध अथवा vी िशवाजी महाराजांचा
पिहला पराम. पहा भावे, िवनायक ल²मण
पहा

पहा

बुकानन, एडना

अरकडी, इं दम
ु ती

वाकसकर, िवनायक

सदािशव

अफलातून गोी.

पहा

जयरामराव

फाकटकर, सुधीर

अिसS ऐितहािसक चEरFे.

पहा

माधवानंद, .वामी

पहा

अयंकर, िवशाखा, सं. ले.

ीfया आAमशोधाची.

अनोखी भेट : कथा, मुP चंतन, आAमगत.
उgरवार, मुरलीधर

अबोली.



891.463

891.4608

अनुबंध.

अबोध.

कु लकणY, शंतनू

पहा

अयंकर, अिनल
बायकोचा िपसारा नवयाचा पसारा.

दीिNत, लीला

पहा

घxगे,

पहा

पराग

कु लकणY, oेहसुधा

पहा



891.461008

अिभनय चंतन : भरतमुनी ते बट^ट wेत.

अिनताला जामीन िमळतो : आप^या Vयायालयांमaये काय
चालले आहे ? Aया संदभा"त आपण काय करायला हवे
आहे ?.
पहा शौरी, अ=ण
अनुgEरत.

दलाई लामा

आिण दीपक जेवणे.

राधेयाम.वामी

पहा

पहा



823

अभंग सेतू : संत वचनांचे अनुवाद / सं. संपा. रव]` गोळे

पहा

घाटपांडे, महेश

अनाहताचा आAम.वर.

135



891.461008

धxगडे, अिRनी

पहा

ढेरे, अ=णा रामचं`

अवा"चीन मराठी किवता / संपा. गजानन जाधव...[आिण
इतर] ; रणधीर शंदे यांfया .तावनेसह.


958.1



891.461008

अलीबाबा-आकाशकर

136

अलीबाबा आिण चाळीस कुं ा.
मा=ती

पहा

आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय पEरषद(6:2017:लंडन)

िमरासदार, वसंत

अ^बट" आईन.टाईन : काळाचं रह.य भेदणारा कालातीत
ितभावंत. पहा भोगले, चैताली
अळं बी उAपादन उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.
635.8
अवकाशातील झेप.

पहा

अव.थांतराfया किवता.

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव
पहा

अशा होAया आमfया आजी.
अशांत.

पहा

लाखे, रव]` दामोदर

पहा

पागे-क; करे , सुलभा

भारतरq डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण .वातंDयवीर
िवनायक सावरकर यांचे िविवध NेFांतील योगदान /
संपा. oेहल तावरे . पहा - 303.484 - आंबेडकर


भीमराव रामजी.

303.484

आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय पEरषद(8:2016:पुणे)
देश आिण िवदेशातील िविवध NेFांतील मिहला
सबलीकरणाचे .वiप : पेपस" / संपा. oेहल तावरे .


305.42

िमरासे, िवनय नारायणराव

आंदोलन.

खतक^ले, गौरव गुiसाद

पहा

अशानं आसं 'हतं.

पहा

कोळी, अशोक कौितक

आंध·या ग=डाfया छायेत.

अशी माणसे येती.

पहा

जोशी, वसंत

आंबेडकर, भीमराव रामजी

असंही एक नातं.



891.461008

असे कiया सूFसंचालन / संक. संजय गोपाळ साबळे .


808.5
असे घडले पुणे.

पहा

पहा

पहा



आंबेडकरवादी किवतेचा नवा गंध.

Nीरसागर, राम

आंबेडकरी अथ"शा

पाaये, भाकर
जगदाळे , संदीप िशवाजीराव

अि.कhदल.

इरे पोलू, गुल (Irepoglu, Gul)

अ.त गांधीयुगाचा आिण नंतर.
अि.तAवाची शु£ िशडे.

पहा

पहा

: बुS : ितसरा पया"य.

पहा

कोgाप^ले, नागनाथ

कटारे ,

खंडेराव, हरीश



303.484

मु¶ाम पो.ट : माणूस.



891.461

अॅबुश : दबा धiन ह^ला - कथा मतदानाfया - सAय
घटनांवर आधाEरत. पहा शुLल, आलोक
अॅलन, पॉल (Allen, Paul)

आयिडया मॅन / अनु. .वाती देशपांडे.

पहा

कदम,

सोमनाथ दgाFय

िशरगण, िवजयकुमार

अहेर, अमोल बाळाभाऊ



920.933804

आंQयाचे hदवस.

पहा

किपले, योती

आंwे, सुदाम
िवRंभरा किवता...



891.461



आई / संपा. संजयभाऊ चौधरी.

891.461008

आईबाप / संपा. ब`ु¬ीन आतार.

891.461008

आउटसाइडर, सहज वगैरे.
पहा

पहा

आंबेडकरी चळवळीचे द.तऐवज / संपा. िवलास वाघ.

ओगले, अनंत शंकर

आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज.
पहा

सबनीस, vीपाल

आंबेडकरी चळवळ आिण सािहAय : सां.कृ ितक इितहास.

लालुजीराव

अॅलेफ.

पहा

मोतीराम

पहा

अिह^यादेवी होळकर.

'हंदAु व' आहे तरी काय ? / संपा. बी. सी. कांबळे .
294.5

असो आता चाड.
पहा

923.254

राजे, िवलास

असे िशNण ! असे सं.कार !.
असेही िवान.



शंकरराव खरात.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी िवIाsयाtसामोर
hदलेली भाषणे / संपा. अशोक रा. इं गळे . 089.9146

राजवाडे-काळे , राजvी

पहा

मुळे, vीकांत

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आAमकथा / संपा.

अाNरी : ाितिनिधक किवतासं?ह / संपा. सAयेV`
राऊत...[आिण इतर.].

पहा

पहा



गाडेकर, गौरी सुभाष

कोएलो, पाउलो (Coelho, Paulo)
आओ, टे मसुला

आं?े, अशोक भाकर
ाथ"ना.
मंगल दीप.



226



089.9146

मृAयूवेध.



232

आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय पEरषद(11:2017:मॉ.को)
िलओ टॉल.टॉय, महाAमा गांधी आिण अmणा भाऊ साठे
यांचे िविवध NेFांतील योगदान = Contribution of

oेहल तावरे .



823

आकलेकर, राज;`
कहाणी पिह^या आगीनगाडीची : देशातील पिह^या
रे ^वेमागा"ची िचgरं जक कहाणी / इं ?जीवiन रोहन
Eट^लूकृत अनु.
385.0954
आकांत.

पहा

मेvाम, िनळकं ठ एम.

आकाश झेप : वैIकय NेFात िवRिवम करणाया डॉ.
काश शेर;ची संघष"शील आAमकथा. पहा शेरे, काश

Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi and Anna
Bhau Sathe in various fields :

बहाWाची फु लं / अनु. मैFेयी जोशी.

पेपस" / संपा.


मा.

080

आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय पEरषद(6:2017:लंडन)
भारतरq डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण .वातंDयवीर
िवनायक सावरकर यांचे िविवध NेFांतील योगदान /
संपा. oेहल तावरे .
303.484

आकाश झेलताना.
आकाश शोधताना.

पहा
पहा

आकाशकर, vीधर
तव\ानातील अंतरं ग.

गोखले, मंजुvी
िपFे, कुं दा


181.4

आकोलकर-आपटे

आकोलकर, फु ल मनोहरराव
िशदोरी : आदरयुP सं.काराची.
आगाशे, आनंद, अनु.

पहा

आhदरं ग.


089.9146

वटवानी, भरत

आगे बढो : नौकानयनशा ात मोलाची भर घालणाया
दया"वदYची िचgवेधक कादंबरी. पहा लेथम, जीन ली

पहा

आज मी पण िशकलोय.

पहा

आजोबांfया घरची सुªी.

पहा

नोसो'ह, िनकोलाय

आधी कडू मग गोड.

ी.



305.4

आठवणी जुVया शQद नवे.

पहा

कादरी, मोिहब

आठवण]चा लामणhदवा.

पहा

फडके , ल²मण बाबु

मुरगोडी, िगEरजा

पहा

पहा

कारं जकर, ितभा

चपळगावकर, नर; `



891.463
पहा

तहिममा अनम

आठवले, सुदश"न, अनु.

पहा

ितवारी, अ=ण

आधुिनक भारताचा इितहास.



220

िचरे बंदी कृ षी बाजार आिण दुब"ल शेतकरी.


आAम-हAयामात.

पहा

िमरासे, िवनय नारायणराव

महाजन, के. एन.

पहा

पाटील, जग|ाथ शामराव

पहा

पहा

डोळस,

सोले, अिनल

आनंदमठ.

पहा

आAमसVमानाकडे नेणाया ल®ाचे तवमंथन डॉ.
आंबेडकरांची जातीमीमांसा.

आAयाचे ितबंिबत अंतम"न.
आदश" मराठी िनबंध.

पहा

पहा
पहा

बगाडे, उमेश

पाटील, अशोक दादा

कांबळे , \ा मा=ती

पाटील, मह;`

वाटाणे, राज;`

=िबन, ?ेचेन (Rubin, Gretchen)

पहा
पहा

आनंदाची बाग.



891.461

कारं जकर, ितभा वासुदेव
चªोपाaयाय, बंhकमचं`
पहा

पहा

बंड, भूषण

आ'हाड, एकनाथ

पहा

भानुशाली, पांडुरं ग

आनंदी जीवन समजून घेताना...

आAमबली, बुिSबली आिण बा}बली हनुमान : नेतृAवशील
WP¤ना माग" दाखवणारी लीडरिशप. पहा सरvी

पहा

पानगळीfया दुःखाचे ओझे.

आनंदाचे आवाi.

गीता

पहा

लहाडे, नंदा संजय

लांडे, शुिचत

आनंदयाFी बाबा आमटे.

गोळे , संजय

पहा

आनंदगांवकर, जीवन

आनंदतरं ग.

आAमयोत आिण एक आस एकच aयास.
पहा

च'हाण, रामचं`



आधुिनक राजकय िवचारणाली.
िव´ल

आनंदघन.

संत, शुभांगी

पहा

पहा

891.461008

आनंद गाणी - 2.

381.41095479

पहा

भोसले,

आधुिनक मराठी किवता / संपा. शरयू तायवाडे ... [आिण

आधुिनक-नव संगीत नाटक.

आढाव, िवलास

आAम परीNण.

पहा

देशपांडे, मंगल vीधर

पहा

आधुिनक महाराkाचा इितहास.

पेिलकन फडंग.

पहा

भोसले, जालंदर

पहा

इतर].

आढाव, एस. जे.

आAमधून.

आधुिनक जगाचा इितहास.

नारायण

आठवले, सEरता, अनु.

'आAम'चEरF.

पोरे , सुरेश

आधुिनक भारतातील बोधन.

पाठक, अिवनाश

बोल अमृताचे.

आAम दश"न.



294.5211(1)

बी. एल.

आठवले, भा.कर वामन

आता उठवू सारे रान.

पहा

आधुिनक भारताचा इितहास : एक नवीन मू^यांकन :
1707 पासुन आधुिनक कालखंडापयtत. पहा ?ोवर,

वासुदेव
पहा

पहा

जालंदर


आठवण]fया हंदो·यावर.

पहा

आधुिनक भारत : इ. स. 1757 - 1857.

891.464008

पहा



305.8

आधुिनक दृिकोनातून लोकमाVय Eटळक िलिखत
गीतारह.य. पहा ितवारी, अ=ण

आठवण]fया हंदो·यावर / संक. संजय गोपाळ साबळे .

आठवणीतले नेते.

गायक, गोवंद

पहा

आhदशPचे िवR.वiप अथा"त देवीकोश.
भुदेसाई, ^हाद कृ bण

आठलेकर, मंगला

आठवणीतले hदवस.

म.करे Vहस, अंजली

पहा

आI देवता vीगणेश / संक. मंदार जोशी.

महापु=षांfया नजरे तून

सबनीस,

आhदवास]ची लोकगीते व लोकनृAये : एक अयास.
म.करे Vहस, अंजली

कानडे, बाबूराव

(Nosov, Nikolai)

आठवण]ची कमळबेटं.

पहा

महाजन आिण सागर बडगे.

राठोड, कोमल पांडुरं ग

पहा

आhदवासी ितभावंतांचे मराठी सािहAय.
vीपाल

आhदवासी समाज : ¯ आिण आ'हाने / सं. संपा. जयvी

वाड, िवजया

आचाय" अFे : बारा गावचं पाणी.

वळवी, िवvाम मोतीराम

आhदवासी लोकगीतांचा अंतवध.

पाटील, क^लाeपा जोतीबा

पहा

पहा

आhदवासी लोककथामीमांसा.

(Latham, Jean Lee)
आघात.
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पहा

साळोखे, जीवन

आपटे , अिजत वामन

vीिशवराय VP HRD? : मानव संसाधनांचा िवकास /
संपा. सदानंद बोरसे.



923.154

आपटे , केशव वामन

मराठी-ाकृ त-संबंध : हंदी आिण मराठीत िनबंध /
अनु. यशवंत vीपाद रा.ते.
491.3

आपटे -आसवले

138

आपटे , केशव वामन, अनु.

हेमचं`

पहा

आयुbय : एक न उलगडणारं कोडं.

आपटे, \ा मधुकर


आयुbय वेचताना...



आयुbय...एक सारीपाट.



आयुbयाचा अंितम सं.कार.

तृण कुसुम.

891.464

संतांची नवसमाज िनम"ती.

294.561

संतांचे देणे.

891.464

आपटे, \ा मधुकर, सं. संक.

पहा

गोडबोले, vीकांत

आपटे, वासुदेव गोवंद, अनु.

पहा



649.1

चªोपाaयाय, बंhकमचं`

शोध महाराkाचा / संपा. आनंद हडYकर.



954.79

आपणही फुलू या, इतरांनाही फुलवू या ! : आ. ह. साळुं खे

आपgी Wव.थापन.

पहा

पहा

पहा

भोळे , आर. 'ही.


891.461008

लांडे, शा^मल

आपली मुले आिण आपण.

पहा

आपले भाऊ : दा. का. थावरे .

आपले सण आिण आयुवद.

पहा

महाबळ, भालचं` ल²मण

आभाळमाय.

जोशी, सुमन

देव, नूतन

सुरासे, शहादेव Dयंबकराव

पहा
पहा

आरmयक.

पहा

पहा

धुeपड, माया hदलीप

आभाळाचे गुिपत.

पहा

पाटील, देवबा िशवाजी

कु लकणY, . द.

पहा
पहा

कुबडे, दीपमाला सुभाष
पहा

बंIोपाaयाय, िबभूितभूषण

इ¥ो : झेप नWा िNितजाकडे : मी अनुभवलेलं एक
अभूतपूव" .व¦ / सं. ले. आर. आरवमुदन आिण गीता
आरवमुदन ; अनु. णव सखदेव ; संपा. दीप


चंपानेरकर.

500.506054(1)
पहा

पहा

कोहली, कु लवंत संग

इनामदार, मेधा



351.076(1)

आच"र, जेÃ (Archer, Jeffrey)
)वे^'ह रे ड हेÀरं ज / अनु. देवदg के तकर.

823

आ^त", रोबेत (Arlt, Roberto)
सात िविN माणसे / अनु. अNय काळे .

863

आला आला गोीवाला.

कवळे कर, कुंदा

आभाळाची छFी.

गू^ड, hफिलप (Gould,

तोडमल.

आभारांची फुले.

आभाळमाती.

पहा

आरोयसेवा संपूण" माग"दश"क / संक. अिनता शंकरराव

जोशी, य. गो.

पहा

पहा

कोलवाडकर, मोद

आरNणाची वाटचाल आिण ओबीसी आरNण.
भणगे, रवं` पांडुरंग

आरोयमंF.

नाईक, म. िभ.

आhÃके तील आठवणी.
पहा

पहा

आयुbयाfया या वळणावर.

आरे कर, नीितन.

इनामदार, मेधा

पहा

नेतनराव, भूपेश

आरवमुदन, आर.

साळुं खे, आmणा हरी

आपला महाराk / संपा. संजयभाऊ चौधरी.

आभाळ.

मह^ले-लवाळे ,

Philip)

आपटे , िवजय

यांfया Wायानांचे संकलन.

पहा

आयुbयाfया मैफलीत या.

आपटे, वासुदेव गोवंद
बालक : Aयाची कृ ती आिण संवध"न.

आपला समु`.

पहा

गीता

पहा




देशपांडे, hदनकर

आवटी, िवजय दादा



वाटाडे.

आभास हा !.

पहा

आवटे, vीरं जन, अनु. पहा भारतीय युवा आिण
िनवडणुकय राजकारण: एक उदयोVमुख सहभाग

कवळे कर, कुंदा

आमची सािवFी - असा घडतो पा^य, आमचा IुÁ असा िबघडतो पा^य. पहा कुंभार, राजाराम आबा
आमचीही गो ऐका.

पहा

891.464

आवळे , ताराचं` नारायण, संपा.
आवळे , बाबूराव.

पंपळखरे , िवनीता

पहा

पहा

शQदफु ले

आवळे , वामन सीताराम

आवळे , वामन सीताराम
आमटे , सुमन



उषःकाल.

891.463

आमडेकर, मंजूषा

म|ो.



891.463

आही बाबा झालो.

पहा

आही लEटके ना बोलू...

पंपळखरे , िवनीता
पहा

पहा

भxडगे,

आनंदाची बाग.
आशय / संपा. ममता इं गोले... [आिण इतर].

पहा

पहा



891.4608



891.461008



842

आसरे , मधुकर

भPराज नरसी.

पुरािणक, शरद

आयुवदीय जीवनशैली : आरोयाची गु=hक^ली.
गाडगीळ, hदलीप



891.463

आसमंत काWेम]चे / संपा. सAयेV` राऊत... [आिण इतर.].

अॅलन, पॉल (Allen, Paul)

आयने.को, युिजन (Ionesco, Eugene)
मग एकच धडक ! / अनु. Dयं. िव. सरदेशमुख.
आयन" फोिबया.

आवयक अशी पाच लोककौश^ये : .वतःला ठामपणे कसे
मांडायचे, इतरांचे बोलणे कसे ऐकायचे आिण संघष"
कसे िमटवायचे.
पहा कानगी, डेल (Carnegie,
आ'हाड, एकनाथ

सुनील
आयिडया मॅन.



891.461

Dale)

जxधळे , महावीर

आही .वfछा?ही .वfछ भारतासाठी.

aयास.

पहा

आसवले, सुनील कृ bणा
घडलं हे माF खरं होतं...!.



922.945



891.463

आAवाद-उ<कृ 6
आ.वाद आिण आकलन : िनवडक किवतासं?ह आिण
किवता.

पहा

इनामदार, मुकुंद कृ., सं. ले.

रे वसे, सुनंदा

रह.य नागोजी सुताराचे.
पहा



390



294.561

तहिममा अनम

आहेर, रव]` माधव


मातीशी नातं.

891.461



306.874

आरोयमंF.

613

गौतम बुS.

891.463

ितसरी घंटा.

891.463





बजेट अथा"त अथ"-स^ला-गुंतवणूक.

640

मी मा±यासाठी अथा"त वेळेचे Wव.थापन.

640

.वामी िववेकानंद.

आहेर, सुभाष

ऐसे 'हावे वPा !.
इ. स. 2595.

गाडेकर, केशव ना.

आपली मुले आिण आपण.

दगडी जाAयाचं अतूट नातं : पिहलं मानव क^याण
िश^प.

आहो आमदार.

पहा

इनामदार, मेधा

आहीरे , सुभाष वामन

आहे कªर तरी.

139



808.5

िनकाळजे, आनंद िनवृgी

पहा
पहा

इVशाअ^लाह.

पहा



भडकमकर, अिभराम
पहा

इमारते, माधव, सं. संपा.

इपफ Lट.

इं गळे , अशोक रा.

न'वदोgर आंबेडकरी किवतेची मीमांसा.


पहा



891.463

इV.पेLटर माडगुळकर.

कु लvे, क^पना



शेटे, सिचन

बरवे, भाकर

पहा

मांजरे कर, संजय

इये बोलीभाषेचे नगरी / संपा. वनमाला पाटील.



491.467

891.461009

इरिवन, टे री (Irwin, Terri)
इं गळे , अशोक रा., संपा.

पहा

आंबेडकर, भीमराव रामजी

.टी'ह आिण मी : मगरिमFाबरोबरfया सहजीवनाची
िवलNण कहाणी / इं ?जीवiन सोिनया

इं गळे , शरं` गोवंद
ऋवेदाचे आकलन थमच : वै\ािनकEरAया.


सदाकाळ-काळोखेकृत अनु. ; संपा. सदानंद बोरसे.

294.59212

ऋवेदाचे वै\ािनक आकलन : अिRनीकु मार.




926.399

इरसालक.

पहा

कणेकर, िशरीष

294.59212

इरे पोलू, गुल (Irepoglu, Gul)

ऋवेदाचे वै\ािनक आकलन : वायू व मiत.


294.59212
इं गळे , सोनाली



यश तुमची वाट पाहतंय...

368.0023

यश.वी िवे Aयांfया चांग^या सवयी.
इं गोले, ममता, संपा.

पहा



658.81

आशय

मोटावरलं पोट : चम"कार (डोहोर) समाजाची
आAमकथा.

इं टरनेट व िवपणन.

पहा



305.8
पहा

देशपांडे, hदी पी.

इं डि._यल अनुभवांचा खिजना.

पहा

इं िडयन आजीfया नजरे तून अमेEरका.
पहा

सुहास बालगीते : वाचा आिण रं गवा.

इ.तंबूल इ.तंबूल.

पहा

पहा

पहा

भावे, अनंत

हेल मे)स.



891.464

उhकडवे, अमोल
िवदेशी पडदा / संपा. वैभवी िभडे.

उकपाचक अंदाजपंचे.

मराठे , मुकुंद

?ामसेवक भरती परीNा

पहा

उजगरे , अनुपमा िनरं जन.

पहा

भावे, अनंत

पहा

उजेडाचे झाड.

पहा

पहा

साव"जिनक बांधकाम िवभाग भरती परीNा

उतराई.

कु लकणY, िनम"ला

उAकष"वाटा / सं. संपा. िशरीष लांडगे, तुकाराम रxगटे
आिण राज;` सांगळे .
089.9146

जोषी, hदनकर

इनामदार, अलकनंदा

सं.कृ त Wाकरण-माला.

वालीशेªी, सुरेश

दीिNत, लीला

महाराk वनसेवा पूव" परीNा

पहा



791.437

नरसंह.वामी, के . एस.

पहा

पहा

पहा

देवळालीकर, मुकुंद

इितहास.

इथे कुणी नाही.

अQदुल कादर मुकादम

ई'हीएम : इलेL_ॉिनक मतदान यंFे - एक सAयकथा.
शुLल, आलोक

उगत; दार.

पहा

पहा

उकडगावकर, नंदकुमार

देशपांडे,

भट, रव]` सदािशव

इथापे, योती राजू, संक.

सोनमेझ, बुहान (Sonmez,

इ.लाम : \ात आिण अ\ात.

इित-आhद : दैनंhदन चीजव.तूंचा उगमापासून
आजपयtतचा कु तूहलजनक वास. पहा Eटके कर, अ=ण
पहा



891.461

Burhan)

उंबरठा.

सुषमा

इं `ायणीकाठी.

इलकर, सुहािसनी यशवंत

उंच उडी खोल बुडी.

वझे, िवनायक
पहा



894.353

इ¥ो : झेप नWा िNितजाकडे : मी अनुभवलेलं एक
अभूतपूव" .व¦. पहा आरवमुदन, आर.

इं गोले, महादेव बाबुराव

इं ?जी सािहAय समीNा : आकलन आिण आ.वाद.
पAक, यशवंत

अि.कhदल / अनु. सिवता दामले.



491.25

उAकृ  तपास कथा.

पहा

हरकारे , अ=ण

उ)र-कठीण
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उgर नाही.

पहा

एकू ण किवता : hदलीप पु=षोgम िचFे यांची सम? किवता.
पहा िचFे, hदलीप पु=षोgम

काळे , वामन

उgरवार, मुरलीधर
अनोखी भेट : कथा, मुP चंतन, आAमगत.
उgराध".

पहा

उ«aव.त मनाचा गाभारा.
उपमांतून शालेय िवकास.

पहा

ऐLयच का ?.



891.462

मांडे, भाकर भानुदास

पहा



891.461

उदू" : ग़ािलब-ए-ग़ज़ल : पFानुवाद.

पहा

पहा

पहा

सरदेशपांडे, धनंजय

कांबळे , बी. सी.

ऐनापुरे, जी. के.



891.463



891.463

उळागËे, मेघा धनपाल


वाकळ.

891.463
पहा

आमटे , सुमन

मारकर, उषादेवी िजत;`संह
पहा

ऋवेदाचे वै\ािनक आकलन : वायू व मiत.
शरं` गोवंद

पहा

ऐसे 'हावे वPा !.

पहा

साठे , मकरं द अनंत
आहेर, सुभाष

ऑडी, जेÓÃ ए. (Oddie, Geoffrey A.)
पEरकि^पत हंदव
ु ाद : िwEटश ोटे.टंट िमशनरीकृ त
हंदव
ु ादाची रिचते, 1793-1900 / इं ?जीवiन Rेता


954.03
पहा



910.076(1)

अ.त गांधीयुगाचा आिण नंतर.

इं गळे ,

जोशी, अ=णकु मार

एक कवी एक किवता.

पहा

भोसले, दशरथ तायापा

संक^पना आिण £म : एक दृिकोन / हंदीवiन
मराठीमaये अनुवाद.
294.(1)
ओले हळदीचे ऊन.

हळदेकर, माधव बाबाराव
पहा

ओलेती.

पहा

पहा

वाहोकर, वसंत बाबुजी

चौधरी, सुरेश मोिहनीराज

ओळख इं ?जीची.

कु लकणY, दgाFय

पहा

ओळख उgुंग WिPमवांची.

नेरे, जया नंबाजी

ओळख .वतःची.

हैसकर, िवIाधर

पहा

बोधे, सिचन

एक शूVय ितhया.
एक होती ेयसी.

पहा

पहा

ओह ! माय गxय.

चौधरी, Wंकटेश

औIोिगक भूगोल.

सार .वiपी vी एकनाथी भागवत / भाbय. दgाFय


नामदेव पाटील.

294.5925(1)

एका दगडात तीन पNी.
एकाक पNी.

पहा

पहा

पहा

पहा

गोडबोले,

माउ.कर, अनंत

सुंठणकर, सुभाष

चौधरी, राज;` म.

पहा

पहा

वाघ, रामदास

जोग, गजानन

बाळगोपाळांसाठी छान छान गोी.

एकनाथ

एका डॉLटरांची शौय"गाथा.

िपFे, कुं दा

औटी, शैलजा गजानन

माने, रोिहत

एका झाडाची गो व इतर बालना»े.
उदय दgाFय

पहा

संत, शुभांगी

ओवी अनुभवावी अिहराणी.
पहा



923.254

ओबेरॉय, सबीना

एक एक घर किवतेचं.

एक वळण.

गायकवाड, नेताजी

ओगले, अनंत शंकर
पहा



पहा

पहा

भूगोल.

इं गळे ,

294.59212

एक बुलबुल हणाला.

ऐसपैस सोईने बैस.

ऑलंिपक खेळांचा मेळा.

इं गळे ,

ऋवेदीय अंAयेीसं.कार / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.

पहा



891.463

ओक, माधुरी

ऋवेदाचे वै\ािनक आकलन : अिRनीकु मार.
शरं` गोवंद

एक काW तुला समप"त.

891.463

देशमुखकृत अनु.

ऋवेदाचे आकलन थमच : वै\ािनकEरAया.
शरं` गोवंद

पहा



वाजागाजा.

ऐवळे , रा}ल
सÊदय".

शेख, जु^फ

उ^हामाले, गजानन
चWूह / संपा. िवनया खडपेकर.

ऋतू ेमाचा.

पाटील, दशरथ

ऐवळे , पांडुरंग जग|ाथ

बालतरं ग.

पहा

मॅLलीन, अॅिल.टर

कांदािचर.

उबाळे , vीकृ bण

उषःकाल.

पहा

ऐितहािसक शोधिनबंध : ाचीन ते अवा"चीन काळ, .थळ
आिण WP िवचारांचा वेध. पहा कांबळे , रमेश
हEरभाऊ

म.के , सोजर ईRर

उपाaये, .वाती
कवडू आिण इतर बालना»े.

पहा

एिलयVस द ?ेट.

मेi, वासंती वासुदेव

पहा

क.तुरे, भाकर

पहा

उपेिNत पव".

एVजॉय.

देशपांडे, िवलास चंतामण

पहा

एचएमएस युिलिसस.

(Maclean, Alistair)

भानत, मनोहर

उAसव मराठीपण वगैरे.
उनाड गंeया.



891.46

पहा



891.463

माळी, िनतीनकुमार दादासाहेब

कटकधxड, मा=ती


डोहतळ.

891.461

कटारे , मोतीराम

आंबेडकरी अथ"शा
कEटबS.

पहा

: बुS : ितसरा पया"य.



330.01

कामत, रामदास कृ bणा

कठीण सAय = The hard truth : वत"मान अन पिवFगीता.
पहा सहारकर, hद. ल.

कण-कसंबे

कण, कण-Nण, Nण.
कणसं आिण कडबा.

कर, िगEरजा उमाकांत

पहा
पहा

कण"क, दीप, संपा.

बोराडे, रावसाहेब रं गराव
पहा

कणेकर, िशरीष

इरसालक.



891.464

चप"टपंजरी.

891.464

चापलुसक.

891.464




कथा उव"शीची.

पहा

जोशी, िलली

कथा एका युSकै Iाची.

कथा-क^पना.
कथाकलश.

पहा

पहा

कण"क, मीना, अनु.
पहा

कण"क, हेमंत, सं. संपा.

बरवे, भाकर

पहा

पहा

बग"मन, इनि?ड (Bergman,

कम"वीर भाऊराव पाटील.

राजे, िवलास

पहा

कथाबंध / संक. आिण संपा. राज;` डxगरhदवे...[आिण


891.463008



कथावली / संपा. उदय जोशी.

मांजरे कर, संजय

कम"-\ानयोग : गीता-\ानेRरी-अaयाय पाचवा.
भगव¨ीता

कारं जकर, ितभा वासुदेव

इतर.].

कॉथॉन", नायजेल

पहा

(Cawthorne, Nigel)

Ingrid)

पोळ, राज;`

पहा

मोरोपंत

कद"ळे, आशा, अनु.

पाटणकर, िवbणूपंत

पहा

केशवराव

कथा सgावीस.

141

891.463008

पहा

मारोतकर, िवजया

िशरगण, िवजयकुमार

कव, सुरेश
मोबाईल फोन व टॉवर रे िडएशनचे दुbपEरणाम आिण
उपाय / सं. ले. सुरेश कव आिण िमलंद ब;बळकर.


363.1799

कदम, उमेश



मसाई.

891.463

कदम, कु मुhदनी वीरसेन
891.463

कदम, मह;`
891.463

कदम, सोमनाथ दgाFय
अmणा भाऊ साठे : सािहAय आिण तव\ान.
किन सहाµयक / संक. म^हार राजमाने.
किपले, योती
आंQयाचे hदवस.



891.46

पहा



927.5

^यूडस", िमशाएल

पहा

पहा

गवंडी, ए. एन.

खांडेकर, िवbणु सखाराम

कवडू आिण इतर बालना»े.



915.488

देवळालीकर, मुकुंद

सीतांशु यशं`

पहा

पहा

मौिखकता आिण

लोकसािहAय
कक" रोग मािहती आिण अनुभव.
पहा

पहा

ियोळकर, अ. का.

पहा

मुPाबाई



891.463



आभाळमाय.

891.463

आभास हा !.

891.463

मायेचं छF.

891.463




पहा

गवांदे, सुलोचना

तख"डकर, दादोबा पांडुरंग

राठोड, राजाराम

किवता .वातंDयाfया / संपा. जया नंबाजी नेरे.


891.461008

किवतािनiपणे.

पहा

रसाळ, सुधीर

किवतेतला राजहंस : किवvे गोवंदा?ज.
वीण
कवीRर, दgाFेय धुंिडराज, अनु.

पहा

उपाaये, .वाती

पहा

कवळे , रोिहदास भाकर
र.ता बदललेला मोचा".

किवता इं `िजत भालेरावांची.

अंदमानचा वास.

कण"क, दीप, संपा.

संग, सृजनपाल

कवळे कर, कुंदा



891.431

कराड, अनंत

करोगल, सुषमा, सं. संपा.

पहा

क^पवृNाची कVया : पुराणांतील ि यांfया
अनVयसाधारण कथा. पहा सुधा मूतY

(Luders, Michael)

करोगल, सुषमा, अनु.

कलामांचं बालपण.



कबीर

करमरकर, वैशाली, अनु.

पोरे , सुरेश

क^पनातरं ग.

पंिडत, अिवनाश िव.

पहा

पहा

क^पना चावला.

891.463

कबीरांचा वसंत / अनु. संजय एस. बव.

टॉल.टॉय, िलओ (Tolstoy,

पहा



351.076(1)

कबीर

पहा



891.463



305.8

कान, संजय
िलओनाद : एक िचFकहाणी.

करीअर.

गोडबोले, माधव

Leo)
कलाकार.

आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज.

पहा

पहा

पॅनोरमा.

कला हणजे काय ?.


तणस.

कबीरांचा वसंत.

कलम 370 : आ?ह आिण दुरा?ह.
कलवारी, शंकर



वनवासी वनमाला.

किबराचा िमF.

पहा

पहा

पहा

दवणे,

नंबाक"

ककयांचा िनय : ठाम आमचा िनधा"र.

पहा

वालावलकर, य. ना.
कसंबे, राजू
मायाळू धनेशाचे गुिपत.



598.78(1)

कसाब-कािनटकर

142

कसाब, मारोती

कांबळे , बी. सी.

मातंग : इितहास आिण सं.कृ ती.



305.8

क.तुरे, चं`कांत
गुण मंhदर.

891.463

क.तुरे, भाकर
उनाड गंeया.

891.463



अंतराळ .पधा".

520

युSखोर अमेEरका / संपा. णव सखदेव.

909



िहलरी Lलंटन : जगभरात^या



ी-पु=षांना ेरणा
923.273

काSही जमणार नाही तुला !.

पहा

कांडर, अजय



891.461

कांत, वा. रा., अनु.

पहा

मुजीब, एम.

पहा

अNरिवIा

?ंथपाल मी, ?ंथकार मी.

मुध ेमकथा.



891.463

काकडे, अलका

रा थांबा...िवचार करा ! अथा"त रोजfया
जगmयातलं मानसशा .

ि यांfया उ|तीसाठी...



891.463
पहा

पाटील, wहिवलास भबगोडा



891.463



ससेहोलपट.



जागितककरणातील

891.463

काटकर, Wंकटेश
िवचारवेध : नकाराAमक जीवनाकडू न सकाराAमक


जीवनाकडे.

158.1

काटीकर, ितभा, अनु.

कांबळे , एस. बी.



891.464

कांबळे , जी. जी.



891.463

कांबळे , नामदेव चं`भान
महाAमा गांधी आिण डॉ. आंबेडकर : संघष" आिण
समVवय / संपा. आनंद हडYकर . पहा 303.484 - गांधी


कांबळे , नारायण तु.



923.154

कांबळे , \ा मा=ती
आदश" मराठी िनबंध / सं. ले. \ा मा=ती कांबळे आिण

जोषी, hदनकर


चंपी करणारी कोडी.

793.73

तुमची डोक, आमची कोडी.

793.73

काAयायनी.

303.484

पहा

काणकोणकर, रमेश

काणे, सुनीित, अनु.

महाAमा गांधी आिण डॉ. आंबेडकर : संघष" आिण
समVवय / संपा. आनंद हडYकर.
303.484

महाराkातील समाजसुधारक.

हैसकर, िवIाधर

काटकर, अिजत कृ bणाजी
वंशाचा hदवा.

891.463

िवलास केशव राठोड.

पहा



कांबळे , उgम
कोयAयावरचं कोक / मनोहर जाधव यांfया .तावनेसह.

राजषY शा : संघष"पव".



891.463

काजू उAपादन आिण hया उIोग / संक. आिण संपा.
अिनल रमेश शंदे.
634.573

305.42

मोहनदास करमचंद.





303.484

रं या.



150
155.4

काकडे, hदनकर िवbणू
भारतातील महान ि या.

काचेपलीकडचे जग.

युवक राkाचे चैतVय.



920.2

कांबळे , शहाजी

कागद पेन.

कांबळे , आशालता

पहा

कांबळे , िभवा

Àरं गण.

कांबळे , अ=ण कृ bणाजी
धमाtतराची भीमगज"ना.

कांबळे , उgम, संपा.
सां.कृ ितक संघष"

आंबेडकर, भीमराव रामजी

काकडे, मधुकर जयवंत

ऐनापुरे, जी. के.

कांबळे , अिनल, सं. संपा.

पहा

मुलांfया अडचणी सोडवताना.

घोष, चंचलकुमार

युगानुयुगे तूच.

कांबळे , बी. सी., संपा.

जss



देणारी तेजशलाका.

िFिपटक

पहा

कांबळे , रमेश हEरभाऊ
ऐितहािसक शोधिनबंध : ाचीन ते अवा"चीन काळ
.थळ आिण WP िवचारांचा वेध.
954.79

कहाते, अतुल

पहा



306.2

कांबळे , बी. सी., अनु.



कहाणी पिह^या आगीनगाडीची : देशातील पिह^या
रे ^वेमागा"ची िचgरं जक कहाणी. पहा आकलेकर,
राज;`

कांदािचर.

ऐLयच का ?.

पहा

पहा



गवांदे, अतुल

देशपांडे, िशरीष गोपाळ

कादरी, मोिहब

आठवणी जुVया शQद नवे.



891.464

कानडे, उSव


जुनं गाव... नवी वाट...

891.463

पाठीवरचा माणूस.

891.463



कानडे, बाबूराव

आचाय" अFे : बारा गावचं पाणी.


891.464



923.654(1)

कांबळे , बाळ

भारतीय रायघटनेची ओळख / सं. ले. बाळ कांबळे
आिण दीप जगताप.
342.54

कÇ?ेस िव=S महाराk.



891.46

कानडे, साNी
साNी.
कािनटकर, बा. मो., अनु.



928.9146



891.461
पहा

(Machiavelli, Niccolo)

मॅLयॅि'हली, िनकोलो

कानेटकर-काळे

कानेटकर, योती अशोक

कारवाँ-ए-मुहQबत अथा"त ेमाची वारी.

अथांग.



कारागृह िशपाई (पु=ष/मिहला) लेखी परीNा माग"दश"क /
संक. काश रांजणे.
351.076(1)

891.464

कापगते, डोमा दुधरामजी

hदWaवनी : भजन सं?ह.

891.461

पोरक.

891.463

माऊली.

891.461

वेळूची काठी.

891.461

वैभवी.

891.463

.व=पानुभव : भPसं?ह.

891.461








ितकडमबाजी.

891.463

लालूचा घोडा.

891.463



कामत, उषा, अनु.

पहा

पहा

दासगणू

कानगी, डेल (Carnegie, Dale)
आवयक अशी पाच लोककौश^ये : .वतःला ठामपणे
कसे मांडायचे, इतरांचे बोलणे कसे ऐकायचे आिण संघष"
कसे िमटवायचे / इं ?जीवiन शुभदा िवांसकृ त अनु.




181.483



294.592

कामत, रामदास कृ bणा
कEटबS.



891.463

कामत-देसाई, सुमेधा

भावशाली संभाषणाचा झटपट व सोपा माग" / अनु.
शुभदा िवांस.
808.5
कापVटर, लुईस.

पहा

िझयाउ¬ीन युसफझाई

का'हा"लो, िसिसिलया, संक.

पहा



910.02

साक^याfया देशात

कालाय त.मै नमः : 1857 राkांती.

पहा

गायधनी,

मुकुंद

काळजापासून ... काळजांपयtत.

पहा

मोिहते, मोद



काळपुळणीवरील पाऊलखुणा : एका झपाटले^या
जैववै\ािनकाचे आAमकथन. पहा पंिडत, शरदकुमार
िवbणु

िनळा चांदवा.

891.464

कामत-पै, सुचेता

राkीय सेवा योजना िशिबरे : िवIालयातील
एनएसएस कॅ eस.
378.103(1)
कु लकणY, vीिनवास

कामून, सूय"कांत ना.
=पेरी =पगव"ता.

ाकृ ितक भूगोल = Physical Geography.

काळजी मुP 'हा !.

891.464

पहा



891.463



देसायणीfया दंतकथा.

पहा

.वतःला अिव.मरणीय बनवा / इं ?जीवiन शुभदा
िवांसकृ त अनु.
158.1

कुंपण.

शोध ईRराचा : अयासाAमक चंतन.

कामथे, शुभदा, अनु.

158.2

कालकर, vीकांत

बसु, नेमायसाधन

कामत, काश माधव
िशदोरी : अनुभवामृतावर आधाEरत.



काळे पाणी.

पहा

पहा

संत, शुभांगी

सावरकर, िवनायक दामोदर

काळे , अंकुर, संपा.

पहा

गोगटे, चंतामण गंगाधर

काळे , अNय, अनु.

पहा

आ^त", रोबेत (Arlt, Roberto)

927.9143028(1)

काळे , अतुल

भारतातील कृ षी Wव.था आिण ?ामीण भारत.

िशरवळकर, सुहास

राय, ितभा

कायापालट Nारपीिडत जिमन]चा.

काळे , अिनल, अनु.
पहा

पुजारी,

पहा

रावसाहेब बा.

कारं जकर, योितराम दgाFय
अaयाAम संत आिण आपण.

922.945(1)

कारं जकर, ितभा वासुदेव
आठवण]fया हंदो·यावर.

891.464





आनंदघन.

891.463

कथा-क^पना.

891.463

.वीAझलtडची मुशाhफरी.
िहरवी कुरणे, काळी छाया.



चपुका, सलमान आिण बटाटेवडा.

पहा




891.463

कारं थ, शोभना



891.463

कुक, रॉिबन (Cook, Robin)

काळे , क^याण वासुदेव
परं ाचे हंसराज.वामी : वा~यीन WिPमव, शैली
भाषा आिण पूव"सूर]चे सं.कार.
181.48
काळे , कुमार के.

अथव"शीषा"चे िव\ानिन अंतरं ग.



294.5432

काळे , hदनेश
WिPमव िवकास = Personality development.



910.4



630

मॅLलीन, अॅिल.टर (Maclean, Alistair)



914.94

कारं जकर, वासुदेव नरहरी

मातृAव.

नगरे , िवजय

(Zia-u-Dīn, Yūsuf Zaī)

कापसे, नीिलमा hदगंबर.

पहा

पहा



कापडी, िवजय

काया.

मंदेर, हष"

कार.थानी महाराणी व इतर गोी.

काVहेगांवकर, .वाती
बंध-अनुबंध.

पहा



891.461

कायIाचे हात.
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158.1

काळे , धमा"जी गणपतराव
सAय-शािहरी.



891.461

काळे , पु=षोgम vीपती
लिलतकलेfया सहवासात / के शवराव भोळे यांfया
.तावनेसह.
792.095479(1)

काळे -कु लकणk

144

काळे , भानू

कुंभार, म. रा.

वेग·या वाटा शोधताना.



920.02

काळे , म. वा.

काळे , वसंत पु=षोgम.



954.0351

प;ढारकर, भालचं`

पहा

काळे , वामन

उgर नाही.



891.462

काळे , िवलास अशोकराव, सं. संपा.

पहा

कु णा नामदेवाची िचgरकथा.

मगरडोह / रqाकर मतकरी यांfया .तावनेसह.


891.463

सखदेव, णव

पहा

काळोखातील एक hकरण.

पहा

पहा

कर, िगEरजा उमाकांत

कु VहअQदु^ला, पुनgील
.मारक िशळा / अनु. छाया महाजन.



894.8123



891.461

लोकसgा अVयथा.



089.9146

कु =ं दकर, मधु


891.463

काW वादळाचे.

पहा

मोर.कर, hदवाकर कािशरामजी

काWिश^प.

पहा

कु लकणY, शंतनू

काWसंaया.

पहा

महाजन, संaया

काWांकुर : आकलन आिण आ.वाद.

पहा

पहा

पहा

माळी, संदीप



895.63

पहा



कु लकणY, अजय, संपा. पहा न'वदोgर मराठी सािहAय:
ा. डॉ. सAयवान मेvाम गौरव?ंथ
कु लकणY, अिवनाश
लोकसंयाशा .

देव, मनाली

कर, िगEरजा उमाकांत
कण, कण-Nण, Nण.



928.9146

'चला, उठा, जागे 'हा'!.

920.054

कु णा नामदेवाची िचgरकथा.

891.463




तेजोमय : भारतीय तव\ आिण Aयांचे तव\ान.


कुंडलकर, सिचन



891.464

कुं डेटकर, पुण"मा, अनु. पहा भारतीय अथ"Wव.थेची
संमणाव.था: सी. टी. कु Eरयन यांfया सVमानाथ"



जगनाळे -मोतेवार.

891.462009



891.463

कु लकणY, उमा िवiपाN, अनु.
कु लकणY, एस. के ., संक.

पहा

कु लकणY, चं`मोहन
अNर.

कालकर, vीकांत
ढवळे , िवजय

कुंभार, आर. ए.



891.463

पहा

भैरeपा, एस. एल.

Eटळक, बाळ गंगाधर

कु लकणY, गो. िव.
या वयात हे असंच असतं.

िनबंध

.व¦ातून वा.तवाकडे : एक िशNण वास.

कु लकणY, आरती
ना»ावलोकन / सं. ले. आरती कु लकणY आिण रे खा

सुगंधी सकाळ.

921.914(1)

नाइVटीन नाइVटी / संपा. णव सखदेव.



304.6

कु लकणY, उवल

कुंटे , माधवी

पहा

कु रे शी, रे मा
चेहयामागची रे मा / सं. ले. रे मा कु रे शी आिण
तािनया संग ; इं ?जीवiन िनम"ती कोलतेकृत अनु.
920.936288

खाचणे, िवमल

कुं पणापलीकडचे िवR.



891.463

िचकन सूप फॉर द

टीनएज सोल
पहा



894.8121

कु =लकर, पंकज
चौथा .तंभ.

बावचकर, hदलीप

वादळफूल / अनु. वासंती घोसपूरकर.
पहा



891.463

अनु. एल. सुनीता बाय.

hकमुरा, रे ई (Kimura, Rei)
hकब"ज"र, hकबलY, सं. संक.

928.9146

कु =प, ओ. एन. वी.
ह; पुरातन hक|रम् / इं ?जीमaये संपा. ए. जे. थॉमस ;

पंपळखरे , िवनीता

hकडनीिवषयी बोलू काही...



संगत नरहरची.

कु =ं दवाडे, आhदनाथ क.
वृN माझा सखा.

कडू

पहा

पहा

कुबेर, िगरीश

पाठक, अिवनाश

शीग.

कुंपण.



813

आयुbयाfया या वळणावर.

कु लकणY, \ानेRर म.

कावळे , छाया

कप hफट.



954.79

कुबडे, दीपमाला सुभाष

का·या कोळशाची काळी कहाणी : हंसराज अहीर यांनी
उघड केलेली.

कुं भोजकर, vSा
कोरे गाव भीमा जय.तंभ / अनु. अवधूत डxगरे .
Lयुअर / अनु. अिनल काळे .

काळे , शिशकांत वामन

काळे करडे ._ोLस.

आमची सािवFी - असा घडतो पा^य, आमचा IुÁ असा िबघडतो पा^य.
649.1

कुक, रॉिबन (Cook, Robin)

डॉ. एस. आर.

रं गनाथन: एक वैिRक ?ंथपाल

hकशोरी.



891.463

कुंभार, राजाराम आबा

भारताfया .वातंDय चळवळीचा इितहास.

hकटी पाटY.

सxगाा.



891.463



745.61

कु लकणY, चा=दg ल²मण
अ\ातवास : एक काWखंड.

891.461

कु लकणY, \ानेRर म.
काळोखातील एक hकरण.

891.463




कु लकणk-कु लकणk
कु लकणY, दgाFय
ओळख इं ?जीची.



428

कु लकणY, hदलीप हनुमंतराव


बहर.

891.461

कु लकणY, hदलीप, संपा.
कु लकणY, दीपक, अनु.

गांधी: उIासाठी

पहा
पहा

व;कट अµयर

कु लकणY, धवल
ठाकरे िव=S ठाकरे : उSव, राज आिण Aयांfया
सेनांfया साव^या / इं ?जीवiन िशरीष सह¥बुSे आिण


सदानंद बोरसेकृत अनु.

954.79

कु लकणY, िनम"ला


उतराई.

कु लकणY, नीता, अनु.

891.463
पहा

कु लकणY, नीता, संपा.

पहा

झाकर }सेन

पहा

पाडळकर, िवजय वसंतराव

पहा

पंटो, जेरी

कु लकणY, पांडुरंग हरी, अनु. आिण भाbय.

\ानेRर

पहा

कु लकणY, . द.
आयुbयाfया मैफलीत या.



891.461

कु लकणY, ताप
ि¡.ताचे शूर िशपाई.



891.463

जगणे मरणे ि¡.तासाठी.



891.463

कु लकणY, वीण
मीिच मज Wालो.



920.93621968527

कु लकणY, मंजूषा
वेदकालीन ीरqे.



891.461009

पहा



891.461

पहा

जादू.

891.462

ना»छटा पंचिवशी.

891.462

नैवेI आिण इतर नाEटका.

891.462

फाकडू ची फिजती.

891.462

सावली.

891.462








पहा

पहा

पुराणोP अंAयेीसं.कार

पहा

पुराणोP कुं भ िववाह

पहा

पुराणोP गभा"धान सं.कार

पहा

पुराणोP िवनायक शांती

पहा

िविवध शांित समुय

पहा

वेदोP गभा"धान सं.कार

पहा

वेदोP िवनायक शांित

ऋवेदीय

कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव
दासबोधातील आAमदशक आिण सितVवयाचा दशक.


181.48

दासबोधातील चौदा wांचा दशक आिण \ानदशक.


दासबोधातील नामiप दशक आिण अखंडaयाननाम.
दासबोधातील कृ ितपुiषाचा दशक आिण ब}िजनसी
दशक.

पहा



181.48



181.48

दासबोधातील मंFांचा दशक आिण देवशोधन दशक.

राजधर, िवकास



181.48

दासबोधातील िशकवणनाम दशक आिण पूण"दशक.


रे मस, शांत



181.48

दासबोधातील .तवननाम दशक आिण मूख"लNणनाम
दशक.

कु लकणY, शंतनू
अिभWP.

891.461

काWिश^प.

891.461

ियंवदा.

891.461

कु लकणY, यामकांत
सौिमF.

891.462

दशक.

362.8286

कु लकणY, िश^पा
ाचीन भारत.

िचनूची चमतग.



दासबोधातील भीमदशक दशक आिण िववेकवैराय

चधर

कु लकणY, वंदना सुधीर
ल¸ जमवmयाआधी.. / संपा. क=णा गोखले.
कु लकणY, िवIा, अनु.

891.462



पंिडत, रघुनाथ

कु लकणY, मधुकर, िचF.

कु लकणY, संaया
गो एका किवतेची.

181.48

महाकवी ग. hद. माडगूळकर.

पहा



305.26

181.48



294.5921

कु लकणY, मदन
मराठीतील उपेिNत गझलकार.
कु लकणY, मदन, संपा.

कु लकणY, vीिनवास
समृS वृSAव : एक कला : सुखकर वृSापकाळासाठी
सुयोय िनयोजन / इं ?जीवiन शुभदा कामथेकृत अनु.

कु लकणY, सुरेश रामचं`, संपा.
अंAयेीसं.कार

पालखीवाला, रमी

145



181.48



दासबोधातील .वगुणपरीNानाम दशक आिण नविवधा
भिPनाम दशक.
181.48



hदWांगी.



ना» क.तुरी.



कु लकणY, oेहसुधा
अनुgEरत.

891.463



कु लकणY-िख`ापूरकर, माधुरी कृ bणाजी
नारीचे िवR.

891.463

954.01

891.463



649.15



891.462




कु लकणk-कोरोनाचा

146

कु लकणY-पाठारे , रे मा, अनु.

पहा

रा^.टन, अॅरन

कॉLस, जेफ, सं. ले.

कुलतारा.

पहा

पवार, राज;`

कु लvे, क^पना


इ. स. 2595 / अनु. मीरा नांदगांवकर.
कुिहकर, सुनील, सं. ले.

पहा

891.433

पाठक, अिवनाश

पहा

ढगे, अशोकराव रामराव

कॅथर, िवला (Cathar, Wila)

देवाची माणसे / अनु. िवजय धxडोपंत त;डुलकर.
कॅ नhफ^ड, जॅक, संक.

पहा



813

िचकन सूप फॉर द सोल - टफ टाइस, टफ पीपल

.मृितगंध : अिव.मरणीय ि यांचे एकपाFी योग.


के टÀरं ग उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश शंदे.


647.94(1)
केतकर, गजानन के., अनु.

पहा

कॉपरे टला रामराम, शेतीला सलाम ! : शेतकरी बनले^या
एका तंF\ाची िवलNण धाडसी कहाणी. पहा व;कट
अµयर



कोएलो, पाउलो (Coelho, Paulo)

अॅलेफ / सं. अनु. जुई नाडकणY आिण रतन वैI.

869.3

द िपलि?मेज / अनु. िवजया गाट.

869.3

पहा

कोकणचं काWसÊदय" - संधुदग
ु ".

नोसो'ह, िनकोलाय (Nosov, Nikolai)

के तकर, देवदg, अनु.

कोकणचं नंदनवन - रqािगरी.

आच"र, जेÃ (Archer,

पहा

केदारे , अनंत

वादान.



891.461
पहा

िशवदयाल

पहा
पहा

मोिहते, अनंत

मोिहते, अनंत
पहा

मोिहते, अनंत

कोकतकर, चं`कांत आeपाजी


गंधाळलेली माती.

891.461

शQदलेणे.

मा.टर Qला.टर - गोीiप सिचन.

कोण होते संधू लोक ?.



कोतवाल, ितभा खंडेराव
ाजPा िनबंधावली.

केळकर, रं जन
551.695479

संवाद देवपुFाबरोबर.
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केळकर, िवजय



सय 'सवाई' ची.
केळकर, सावनी, अनु.
केळकर, सुिनता.

पहा

780.954
पहा

कौल, दीपक

िनवा"िसत.



891.463

केसकर, बा. ग.

ड'हाळं .



891.463
पहा

महाजन, किवता

कै फ आझमी : जीवन आिण शायरी.
ल²मीकांत वसंत

पहा

देशमुख,

लxढे, सुभा आAमाराम

कÇ?ेस िव=S महाराk.
पहा

पहा

पहा

ढवळीकर, मधुकर केशव



808.4

कोgाप^ले, नागनाथ लालुजीराव
अि.तAवाची शु£ िशडे / िवलास खोले यांfया
.तावनेसह.
कोपरख·या.

पहा

कोयAयावरचं कोक.

पहा



641.5

कांबळे , उgम

कोरडी शेतं...ओले डोळे : आAमहAया?.त शेतकरी
िवधवा...अंधारात असलेली एक सामािजक सम.या.
पहा राऊत, दीी
कोरा|े, मधुरा
Vयायालय आिण मराठी नाटक.
कोरे गाव भीमा जय.तंभ.

पहा



891.462009

कुं भोजकर, vSा

कोरे गाव भीमा ते वढू बु`क
ु / संपा. भीमराव बनसोड.


कानडे, बाबूराव

घाटपांडे, महेश



891.463

गंजेवार, बाबू

कोपडकर, संपदा
नववधूसाठी पाकhया.

लिडवाळ

केसकर, अनघा

केसांची करामत.



891.461



927.96358

महाराkाचे हवामान.

पहा

कोगनुळकर, रं गराव हरी

केळकर, केदार

पहा



कोकणातील दिलतांचे रीितEरवाज आिण लोकगीते.
पवार, उम"ला

साळोखे, नंद ू

के ला होता अªहास.



मोिहते, अनंत

कोकणचं सां.कृ ितक संिचत - पालघर.

Jeffrey)
पहा



927.9143028

153

कोकणचं अिधान - ठाणे.

कोवाल, युरी (Koval,

Yuri)

कॉकटे ल.

कौल,

घैसासकृत अनु.

891.462

कै या.

पहा



951

कxदािवती, Vयूटन
.वजािणवेतून .वा.sयाी / इं ?जीवiन अिRनी

केकतपुरे, माला

के तक.

कॉपNेF : एम. बी. ए. युगातील महाभारत.

कxडिवलकर, माधव
बेबी मुमताज ऊफ" मधुबाला.

िचकन सूप फॉर द टीनएज

सोल

पहा

कॉथॉन", नायजेल (Cawthorne, Nigel)
.वग"कVया : चीनची सÂाट बनू शकले^या एकमेव
ीची खरीखुरी कहाणी / अनु. मीना कण"क.
दीपक

कृ ताथ"ता.

पहा

गो^¢ाट, एिलया एम.

पहा

(Goldratt, Eliyahu M.)

(Ralston, Aron)

954.79
कोरोनाचा कोप.

पहा

बोरकर, हEरं`

कोरोनाlया-खांडगे
कोरोनाfया कृ bणछायेत.
कोलकाता कोलाज.

पहा

पहा

कोलते, िनम"ती, अनु.

बेळे, मृदल
ु ा

पहा

आंबेडकरी चळवळ आिण सािहAय : सां.कृ ितक इितहास.


891.4609

कु रे शी, रे मा

कोलवाडकर, मोद
आयुbय...एक सारीपाट.
कोलाहल.

खंडेराव, हरीश

भावे, नीिलमा

पहा

आंबेडकरी चळवळ आिण सािहAय : सां.कृ ितक इितहास.


891.463

खडसे, दामोदर



891.461009

खंडोबाची लोकियता / संपा. खुशाल अमृत डवरे .


294.5211(1)

को^ड Qलड.

पहा

िशरवळकर, सुहास
खटावकर, रघुवीर परशराम

कोळी, अशोक कौितक

अशानं आसं 'हतं.

891.464

गावाfया तावडीतून सुटका.

891.463

जागले.

891.462





िशवकाW: छFपती
िशवरायांना 151 काWमय तोफांची सलामी

कोळे कर, भाऊसाहेब, संपा.

जांभळा पNी / अनु. गजानन के . के तकर.



891.73

को'ही, .टीफन एम. आर. (Covey, Stephen M. R.)
.माट" _.ट : Wव.थापकांचे नेतृAवात iपांतर करणारे
िनणा"यक कौश^य / सं. ले. .टीफन एम. आर. को'ही
?ेग लंक आिण Eरबेका मेEरल ; इं ?जीवiन सई

133.5

घटनांचा मागोवा.

133.5

योितष तरं ग.

133.5

खडपेकर, िवनया, संपा.





पहा

उ^हामाले, गजानन



891.4694

नलगे, चं`कांत

पहा

िमलंद hदवाकर

पहा

िवजय .मृती: कै . डॉ. िवजय िबडकर .मृित?ंथ

पहा

िशरवाडकर, सुनील



891.433

खडसे, मोहन

डे पॉिझEट'ह.



089.9146



जगणे आनंदाचे.

891.464

खडू स : नाAयांची व सामािजक बांिधलक जपणाया
मसालेदार अनुभवांची गाथा.

कोहली, कु लवंत संग
ये है मुंबई मेरी जान ! / शQदांकन नीितन आरे कर ;

पहा

सामंत, केशव

िशवराम



संपा. सदानंद बोरसे.

भडकमकर, अिभराम

कोलाहल / अनु. चं`कांत भxजाळ.

174.4

कोसंबे, =पा
प^लू.

पहा

खडसे, दामोदर



सानेकृत अनु.

पहा

अफलातून ?हयोग.

पहा

कोवाल, युरी (Koval, Yuri)

कोसळ.
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089.9146

खडेकर, निलनी

चैतVयरथ : िपदी.

891.461

जीवन एक झोका.

891.464

नंhदनी.

891.463



कोहली-खांडेकर, विनता

भारतीय माaयम Wवसाय / इं ?जीवiन उवला
बवकृत अनु.
302.230954
कौतुक आिण इतर गोी.

पहा



आंदोलन.

कॉपNेF : एम. बी. ए. युगातील महाभारत / अनु.
823

कौश^यासूत.

पहा

Lयुअर.

कुक, रॉिबन (Cook, Robin)

मोर.कर, hदवाकर कािशरामजी

Lयून, फे िलLस, सं. संपा.

पहा

पहा

पहा



891.464

खरात, शंकरराव

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांfया सहवासात.


923.254
पहा

पाटणकर, भारत
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामािजक िवचार.

गोखले, अिमत अशोक



303.484

घाटे, िनरं जन संह`;

ॅ जे.क, जे|ा, सं. ले.



920.054

\ावंत.

('Abdul Ṣalām Za'īf)

hके ट सुपर.टार.

माझे िशNक.
खरात, रघुनाथ

अQदुल सलाम झैफ

ांितवीरांगना इं दत
ु ाई पाटणकर.

891.461

खताळ-पाटील, बी. जे.



सावनी केळकर.

डािव\ान.



खतक^ले, गौरव गुiसाद

शंदे, मधुमती

कौल, दीपक

पहा



पहा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धमाtतर.

मुराद, नाhदया (Murad,

खरात, शंकरराव, संपा.

पहा



303.484

आंबेडकर, भीमराव रामजी

Nadia)

Lलोज एVकाउं टस".
Lलोज-अप.

पहा

पहा

खरे , ऋजुता

बेड, पु=षोgम

अफलातून गोी / िचF. सौिमF देशमुख.

बदा"पूरकर, वीण

िNेची लाट... महादजी शंदे.
Nीरसागर, राम
असे िशNण ! असे सं.कार !.

पहा

ख^लाळ, सुिचता
लयानंतरची तळटीप.

देसाई, नयनतारा



891.463



891.461

खांडगे, मंदा सुरेश



923.754

खेळmयांfया रायात.



891.463

खांडगे-गवस
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खांडगे, मंदा सुरेश

खेळ मांडला.

खेळmयांfया रायात.



खेळातला कु Fा आिण इतर बोधकथा.

891.463

जंगलातलं गुिपत.

891.463

दोडी.

891.463

पNी-िमF.

891.463

माकडवाला जगू.

891.463

मामाचा वाडा िचरे बंदी.

891.463

िमFेम.

891.463

मॉली.

891.463

वृNिमF.

891.463



मालुसरे



खोत, वसंत म.





खांडेकर, राम



954

खांडेकर, िवbणु सखाराम
क^पनातरं ग / संपा. सुनीलकु मार लवटे.



891.464

गाढवाची गीता आिण गाजराची पुंगी / संपा.



सुनीलकुमार लवटे .

891.464

\ा आिण ितभा / संपा. सुनीलकु मार लवटे.



समु`मंथन / संपा. सुनीलकु मार लवटे.

891.464

.व¦सृी / संपा. सुनीलकु मार लवटे.

891.465



खोपकर, अ=ण
िचFWूह.
खोwागडे, .व¦ील मोद



रािधका.

891.463

ि¡.ताचे शूर िशपाई.

ग गोीचा - 5 / संक. सं.कार बोिधनी.
कोपरख·या.



741.5

चाणाN.
गंधमेhदनी.



891.463
पहा

दीिNत, vीधर रघुनाथ

दामूची लगीनघाई.

891.463

न सुटणारे कोडे.

891.463





गxसाि^वस,

कोकतकर, चं`कांत आeपाजी

पहा

पहा



पहा



पहा

ग`े, ाजPा समीर, अनु.
पहा

दीिNत, लीला


891.463

खेळ आिण िव\ान.

पहा

गमको आजी.

पहा

दीिNत, लीला

गरगर घागर.

पहा

धुeपड, माया hदलीप

गता"डकर, अ=ण


891.464
पहा

मालटे , गणेश

घाटे, िनरं जन संह`;

पªनायक, देवदg

गभा"व.थेतील ि यांसाठी पाककृ ती.

पहा

भुसारी, =पाली


926.2945



266.2

लोकमाVय Eटळक.

923.254

िवनोबा भावे.

923.654

संत गाडगेबाबा.

922.945

सुनीता िव^यस.

दांदडे, संगीता
पहा

नोसो'ह, िनकोलाय

ेमचंद

मदर तेरेसा.

पाटील, मधू

खेडेकर, गुलाबराव दगडू जी, सं. ले.

पहा

गवंडी, ए. एन.

बागुल,

िखलारे , बाळासाहेब वा^मीक
पहा

दादा भगवान

(Nosov, Nikolai)

क^पना चावला.

धडगत.

पहा

गतकाळाची गाज : ी-आAमकथनांारे सामािजक
संमणाचे दश"न. पहा गुंडी, नीिलमा

गभ"वान राजा.
891.463

पहा

गोडबोले, vीकांत

धनुकली.

खानापुरे, अशोक

खारजिमनीतील रोप.



891.462

891.461008

गबन.

खाIतेल िनम"ती उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.
665.3

पहा

रे गे, कुमुद

गवी, ेमानंद
छावणी / अशोक बाबर यांfया .तावनेसह.

पीटर

खाVदेशी खुडा : अिहराणी चारोयी सं?ह.
नंबाजीराव

पहा

गडकरी, उषा, सं. संक.

891.463

सVमाग".



891.463008

गंजेवार, बाबू

गणोरकर, बालाजी, संपा.

खानदेशातील ीगीते : एक िचhकAसक अयास.
सावंत, उषा 'ही.

कु लकणY, ताप

पहा



891.461008

hकशोरी.

खुhदराम बोस.



891.464

गझल तुझी माझी / संक. कािलदास नारायण चवडेकर.

खाचणे, िवमल

खास बNीस.



491.465



खांदेशनी राणी अिहराणी / संपा. जया नंबाजी

पहा

सुभेदार तानाजी

मराठी Wाकरण.

गंधाळलेली माती.

891.464

खादी : गांध]fया ांतीचे महातीक.

पहा



891.4609

नाईक, \ानदा

पहा

गंधार : ससुरांवर आधाEरत कादंबरी.

वैनतेय / संपा. सुनीलकुमार लवटे .

नेरे...[आिण इतर.].

खांडगे, मंदा सुरेश



891.4609

वा~यिवचार / संपा. सुनीलकु मार लवटे.

पहा

खोडके, ज. पां., संक. आिण संपा.




सgेfया पडछायेत.

राजवाडे-काळे , राजvी

पहा



ची चू.






926.2945

गवस, राजन गणपती

लोकल ते लोबल.



891.464

गवांदे-गािवत

गवांदे, अतुल

गाथा WhatsAppची.

बेटर : एका श^यिवशारदाचं गुणवgेबाबतचं चंतन /
इं ?जीवiन सुनीित काणेकृत अनु.
616
गवांदे, पुंडिलक भाऊराव



अंतराळातील मोिहमा.

520

अवकाशातील झेप.

520



\ानासाठी बिलदान.

891.463

रोबोटची दुिनया.

629.892

सं.कार.

891.463




सावधान ! ऐका, िनसगा"चा आोश.

पहा

देशमुख, केशव सखाराम

गायकवाड, अतुल अ=ण
िशNणशा .



370

गायकवाड, अशोक, संक.

पहा

परीNा

महाराk वनसेवा पूव"



गायकवाड, नेताजी



923.754

ऑलंिपक खेळांचा मेळा.

पहा .पधा" परीNांतील
यशासाठीचा राजमाग" 'सामाVय\ान'



796.48



धुरंधर धोनी.

गवांदे, सुलोचना



616.994

गवाणकर, रोिहणी

927.96358

गायकवाड, शांत.

साळुं खे, आmणा हरी

पहा

गायकवाड, बाबुराव



िवलोभनीय माणसे.



राजकारणातील 'खास' चौघी.

923.254(1)

ग़ािलब : भारतीय सािहAयाचे िनमा"ते.

पहा



भरारी.

891.461

गांधी : अंितम पव".

पहा

मतकरी, रqाकर रामकृ bण

गांधी आडवा येतो.

पहा

शफाअत खान

गांधी आिण आंबेडकर.

पहा

संह, vीभगवान

गांधी : उIासाठी / संपा. hदलीप कु लकणY.



080

गांधी, अ=ण
वारसा ेमाचा : अहंसेfया मागा"वरील मा±या
िशNणाची .मरणकथा / इं ?जीवiन सोनाली
303.61(1)

गांधीजी आिण Aयांचे टीकाकार.

पहा

ादशीवार, सुरेश

गांधीहAया आिण सावरकरांची बदनामी.

पहा

गायकवाड, महादेव

?ामीण सं.कृ तीचे संवध"क : डॉ. द. ता. भोसले आिण
ा. भा.कर चंदनिशव. पहा 891.46 - भोसले, दशरथ
तायeपा, 1935- टीका.
891.46
गायकवाड, ल²मण
पEरघाबाहेर.



891.463

गायक, गोवंद
आhदवासी लोकगीतांचा अंतवध.
गायतxडे, जयvी, संक.



नवांगुळकृत अनु.

920.054

?ामीण सं.कृ तीचे संवध"क : डॉ. द. ता. भोसले आिण
ा. भा.कर चंदनिशव.
891.46

मुजीब, एम.

गांगलवार, शोभा भालचं`



398.2095479

मंतरलेला सAसंग

पहा

गायधनी, मुकुंद

कालाय त.मै नमः : 1857 राkांती.
गायबगळा.

मोरे ,

पहा



891.463

हजेरी, मदन

गारी, रोमँ (Gary, Romain)

शेषराव

गांवस-देसाई, मदा उवल.
पहा

पहा

माणुसकfया अ^याडप^याड : एका कथेfया िनिमgाने /
अनु. िचFा बेडेकर.
843

देसाई, मदा

कोएलो, पाउलो (Coelho,

गाड"न ऑफ ईडन साई सोसायटी.

Paulo)

गाडगीळ, hदलीप
आयुवदीय जीवनशैली : आरोयाची गु=hक^ली /
इं ?जीवiन मराठीमaये लेखककृ त अनु.
615.538
गाडगीळ, सुनीता



थोर समाज सेवक.

923.254(1)

गाडेकर, केशव ना.

गोखले, संजीवनी

गाव मामाचं हरवलं...

गावगााबाहेर.

पहा

पहा

वाघ, संजय

मांडे, भाकर भानुदास

गावडे, पांडुरं ग कािशनाथ, सं. संपा.

पहा

समकालीन

कxकणी एकांक
पहा
पहा

रणसंग, मोहन
वेhदका कु मार.वामी



गाव.कर, रे णू
.व¦ांचे िशलेदार.

891.463

ितसरं पु.तक.

891.463



खांडेकर,

साठे , मकरं द अनंत

गावरान व सुधाEरत कxबडीपालन उIोग / संक. आिण
संपा. अिनल रमेश शंदे.
636.5

आउटसाइडर, सहज वगैरे.

पहा

पहा



150

गाडेकर, गौरी सुभाष

गाढवाची गीता आिण गाजराची पुंगी.

पहा

गावनवरी.

Psychology / सं. ले. केशव ना. गाडेकर, मुकुंद कृ.
इनामदार आिण अिनता म. पाटील.

गाबज.

गावदाबी.

मानसशा ाची मूलतवे = Foundations of

िवbणु सखाराम

गाभा.

पागे-क; करे , सुलभा

पहा

गायकवाड, \ानराज काशीनाथ
जेता मी भायवान कतृ"Aववान.

363.7

कक" रोग मािहती आिण अनुभव.

गानलुQधा.

तु.कानो, जोसेफ

पहा



गवांदे, पुंडिलक भाऊराव, संक.

गाट, िवजया, अनु.

149



362.760954

गावाfया तावडीतून सुटका.
गािवत, पुbपा, संपा.

पहा

पहा

कोळी, अशोक कौितक

वळवी, िवvाम मोतीराम

िगरणीतले-गोखले

150

िगरणीतले hदवस.

पहा

बेत, िवलास

गुलामिगरीतून गौरवाकडे.

िगरी, ि.मता सुरेश
भाव-िवभोरी : लय मा±या अंतरीची...!.
िगहान.

पहा



891.461

िगल, मायके ल गे)स (Gill, Michael Gates)
हाऊ .टारबLस से'हड माय लाइफ : एका ल²मीपुFाला
जनसामाVयांचं जीवन जगायचं िशNण देणारी
आगळीवेगळी कथा / इं ?जीवiन नीला चांदोरकरकृ त



ग;दे, आgम

पहा

गीता दश"न : अaयाAम वचन.
'गीर' जंगल आिण इतर गोी.

पहा

गुंता.

पहा

गेडाम, िवजया, सं. संपा.

गेले िलहायचे रान.

पहा

गxधळे कर, ाची
नेपोिलयन बोनापाट".

पहा

महाजन, के. एन.

शंदे, मधुमती



891.4609

भोळे , सुवणा"
पहा

गेडकर, यवनाR

आरवमुदन, आर.

ी-आAमकथनांारे सामािजक

गुजरात पय"टन भूगोल.

891.461



...आिण असा मी घडत गेलो.

गुंडी, नीिलमा

गतकाळाची गाज :
संमणाचे दश"न.



बापाची किवता.



गीता आरवमुदन, सं. ले.

वाघमारे , जनाद"न

पहा

920.9362196994

926.4795

गीत गीता : vीम©व¨ीतेचा सुगम काWानुवाद.
भगव¨ीता

गुलामी : एक दृिNेप.

गू^ड, hफिलप (Gould, Philip)
आयुbयाचा अंितम सं.कार / अनु. अजेय हडYकर.

डहाके, वासुदेव

अनु.

वॉशंटन, बुकर टी.

पहा

(Washington, Booker T.)

पहा

पहा

923.554

अNरधारा

पाटील, िवनायक



923.144

गxसाि^वस, पीटर
खादी : गांध]fया ांतीचे महातीक / इं ?जीवiन
अVयोिP वाडेकरकृ त अनु.
954.0351
व ाारे .वातंDयाी : गांधीणीत .वदेशी
ांतीमधील आवाहनाची मीमांसा / अनु. Rेता देशमुख.

भाटे वाल, दादासाहेब प.



954.0351

गुठे, लता



चांदणबाग.

891.461

जगmयाfया आरपार.

891.461



माझे ेरणा ोत : अंधारातून काशाचा माग" शोधणारे
वासी.
920.054
सोनवणे, के. पी.

गुण मंhदर.

पहा

क.तुरे, चं`कांत

गुे, िवvाम


चेटूक.

गुे, Éषीके श
घनगद" / संपा. णव सखदेव ; िनिखलेश िचFे यांfया
.तावनेसह.
891.463
गुरव, देिवदास vीमंत
सोलापूरचा .वातंDयसं?ाम.
गुरव, धनाजी, सं. संक.

पहा



954.79(1)

ि'हवस, अंतोनी (Vives,

Antoni)
पहा

कु लकणY, वंदना सुधीर

पहा

पाडगांवकर, ाजPा

पहा

बेरी, जेस (Berry, James)

पहा

राजेRरी hकशोर

पहा

'हीलन, चा^स" (Wheelan, Charles)

गोखले, नारायण वासुदेव

शुभवत"मान / संपा. फु ^ल िशलेदार ; Ãांिसस hदिwटो
यांfया .तावनेसह.
891.461
गोखले, िनम"ला
ी मुP चळवळ : एक आ'हान.





305.42

गोखले, मंजुvी


गोखले, माधव, अनु.

891.463
पहा

जयराम रमेश

891.461008

गोखले, माधुरी

गुज"र, संक^प


िहरवे पान.

089.9146

गुज"र, संक^प, संपा.

पहा

पहा

गुलाबी रं गाचा Ãॉक.



791.437H

पहा

ायोिगक रं गभूमी: तीन अंक :
मुंबईतील ायोिगक रं गभूमीचा मौिखक इितहास
पहा

ाचीन भारतीय इितहासाची साधने.

गुलजार

सगे सारे / अनु. hकशोर मेढे.



920.933804

गोखले, शोभना

गुलजार

गुलजार पटकथा.

ि.ट'ह जॉQस.
गोखले, शांता, संपा.

पाaये, भाकर

साक" िवIापीठातील hदवस

गुलजार पटकथा.

पहा

आकाश झेलताना.

साक^याfया देशात

गुरवे नमः / संपा. संजयभाऊ चौधरी.



927.96358(1)

गोखले, क=णा, सं. अनु.

891.463

लेखकाची गो : अ स'हा"य'हल गाईड फॉर मराठी
रायटस".
928.9146

पहा

hके ट सुपर.टार.

गोखले, क=णा, संपा.

गुण गाईन आवडी अथा"त गु=वय" भगवानबाबा मिहमा.
पहा

गोखले, अिमत अशोक



891.431

राजवाडे-काळे , राजvी



954

गोखले, संजीवनी

गाबज.



891.46

गोखले, सदानंद मुकुंद

hदल दौलत दुिनया.



891.463

गोखले-घनगद

151

गोवा सÊदय" / संपा. संजयभाऊ चौधरी.

गोखले, सुधा

नवचैतVय.



891.461

गोगटे, चंतामण गंगाधर
महाराk देशातील hक^ले : भाग 1 व 2 / सं. संपा. अंकुर
काळे , संतोष जाधव आिण संदीप तापकर.
954.79
गोटे कर, राजेश

हीच ती वेळ...हाच तो Nण...



891.464

गोडबोले, अिनल



1857 ची यशोगाथा.

891.463

गोडबोले, उदय दgाFय
एका झाडाची गो व इतर बालना»े.



891.462

गोडबोले, माधव

कलम 370 : आ?ह आिण दुरा?ह / संपा. आनंद हडYकर.


342.546029

गोडबोले, vीकांत
बंड, अरmय आिण मुंया : डॉ. vीकांत गोडबोले यांfया

गोWाfया भूमीत / संपा. संजयभाऊ चौधरी.


891.461008

गो एका किवतेची.

कु लकणY, संaया

पहा

गोी ल¸ाfया : क^पनेपलीकडfया डॉLटरी सAयकथा.
पहा संगमनेरकर, अरवंद वासुदेव
गो]चं एटीएम : अफलातून गो]चं ऑल टाइम मनोरं जन.
पहा भुक, याम
गो]fया गुहत
े / संपा. मंगला वरखेडे.
गोीiप गाडगेबाबा.



891.463008

वैI, वासंती

पहा

गोीiप लोकमाVय Eटळक.

पहा

देवळे , शंभुराव रामचं`

गोसावी, अिनल शंकर, अनु.

पहा

vी जपुजी सािहब:

Wाया आिण अथ"
गोसावी, सुनील, संपा.

सव".पशY

पहा

गौड, संदीप

िनवडक कथा / सं. संक. आशा पांडे, उषा गडकरी आिण

\ा मधुकर आपटे.



891.461008



891.463

गोडसे, मंदाhकनी


पिहलाविहला.

891.463

सुचलं तसं.

891.464



गोडसे-वरसईकर, िवbणुभट
माझा वास : सन 1857 सालfया बंडाची हhककत /
संपा. चंतामण िवनायक वैI ; न. र. फाटक यांfया
.तावनेसह.
954.0351

राFीfया hकनायांवरती / अनु. भरत यादव.
गौतम बुS.

पहा



891.431

इनामदार, मेधा

?ंथपाल मी, ?ंथकार मी.

पहा

कांबळे , िभवा

?ंथालय व मािहतीशा पEरभाषा कोश : मराठी-इं ?जी /
इं ?जी-मराठी / सं. संक. सु. . सातारकर आिण उSव


रा. अघाव.

020.3

?ंथालय वगYकरण.

पहा

?ंथालय Wव.थापन.

लहाडे, नंदा संजय

पहा

लहाडे, नंदा संजय

गोा पाmयातील कोळं बी संवध"न / संक. आिण संपा.
अिनल रमेश शंदे.
639.58

?ंथालयशा .

गोF.

?ामसेवक भरती परीNा / संक. योती राजू इथापे.

पहा

शोभणे, रव]` के शवराव

पहा

लहाडे, नंदा संजय

?हय\ / संक. िव. के . वैशंपायन.



294.543



351.076(1)

गोरवाडकर, िवनोद
नसती आफत.



?ामीण सं.कृ तीचे संवध"क : डॉ. द. ता. भोसले आिण ा.
भा.कर चंदनिशव. पहा गायकवाड, महादेव



?ामीण सं.कृ तीचे संवध"क : डॉ. द. ता. भोसले आिण ा.
भा.कर चंदनिशव. पहा 891.46 - भोसले, दशरथ
तायeपा, 1935- टीका. पहा गायकवाड, महादेव

891.463

गोरे , गंगाधर
मी एक कलंदर / संपा. सदानंद बोरसे.

गोल, िशवराज
िनण"य यावा कसा ?.
गो^डन हँडशेक.

926.1



153.83

िमरासदार, वसंत मा=ती

पहा

गो^¢ाट, एिलया एम. (Goldratt, Eliyahu M.)
द गोल / सं. ले. एिलया एम. गो^¢ाट आिण जेफ
कॉLस ; अनु. मोद बापट.
गोळवलकर, अिमत.

पहा



823



महाले, रमेश

954

गोळे , गोपाळ ल²मण

घटनांचा मागोवा.



पटलं तर बघा.

गोळे , रव]`, संपा.

891.464
पहा

अभंग सेतू: संत वचनांचे अनुवाद

'आAम'चEरF.

891.463

ताळमेळ.

891.463




गोवध"न, सुनीलदg
येता मनात मा±या...

घडलं हे माF खरं होतं...!.



891.461

कु लकणY, चा=दg ल²मण

खटावकर, रघुवीर परशराम
पहा

आसवले, सुनील कृ bणा

िलपि.टक.



891.463

घाळाचे हात आिण टेबलाचे पाय.

पहा

किवता
घणघणतो घंटानाद.

पहा

पहा

घिडयार, शुभा

गोळे , संजय

गोवध"ने, धनंजय, संपा.

?ोवर, बी. एल.
आधुिनक भारताचा इितहास : एक नवीन मू^यांकन :
1707 पासुन आधुिनक कालखंडापयtत / सं. ले. बी.
एल. ?ोवर आिण अ^का मेहता ; इं ?जीवiन एन. के
बे^हेकरकृ त अनु. ; भा गणोरकर यांfया .तावनेसह.

पहा

हेमंवे, अन.ट

(Hemingway, Ernest)

घनगद".

पहा

गुे, Éषीके श

महाजन,

घनघोर-चांदणबाग
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घनघोर वादळी नौका.

पहा

घरपरतीfया वाटेवरती...

पंपळखरे , िवनीता

पहा

चधर
दृांतपाठ : vी नेने-भवाळकर पाठ / संपा. मदन
कु लकणY.
294.55(1)

wायलY, सi (Brierley,

Saroo)

चWूह.

घां?ेकर, पांडुरंग


बकुळा.

891.463



अनािमका.

891.466



कॉकटे ल.

089.9146
पहा

वनारसे, मृणािलनी

घाटे, िनरं जन संह`;
डािव\ान.



796.015

खेळ आिण िव\ान.



796.015



हायजॅक.

364.1552

घाडी, िललाधर दgाराम
छान छान िप^लू.
घात.

पहा



891.461

शंदे, hदलीप

घामाचं पाणी.
घायाळ दंश.

पहा
पहा

पोतदार, बाळ

घारे , आरती, संपा.

वैI, शेफाली

पहा
पहा

वझलवार,



891.461
पहा

अNरधारा


330
पहा

कxदािवती, Vयूटन

घैसास, वासंती

सफर मaय देशची.
घxगडीने के ली धमाल.



915.43
पहा

दीिNत, लीला

घxगे, पराग
अिभनय चंतन : भरतमुनी ते बट^ट wेत.
घोडे-गोषेगावकर, अ=ण, संपा.

पहा



792.028

वाकसकर, िवनायक

सदािशव

घोरपडे, परशुराम रामचं`, संपा.

मृणािलनी / अनु. वासुदेव गोवंद आपटे.

891.443

सामंत, केशव

काSही जमणार नाही तुला ! / अनु. सुमती जोशी.



891.443
भालेराव, अिनल यशवंत
पहा

hकमुरा, रे ई (Kimura,

Rei)
पहा

चंपानेरकर, दीप, संपा.

बव, hदलीप दgाFय
पहा

चंपानेरकर, िमलंद, अनु.

पहा

आरवमुदन, आर.

िबडवई, फु ^ल

.टाइनबेक, जॉन (Steinbeck, John)
पहा



च|े, िव´ल गणपतराव
जीवनसुP.

891.461

चपळगावकर, नर; `
आठवणीतले hदवस.

923.454




पहा

कारं जकर,

पहा

कणेकर, िशरीष
पहा

कर, िगEरजा उमाकांत

चवडेकर, कािलदास नारायण, संक.

पहा

गझल तुझी

च'हाण, गणेश
तो एक समु`पNी.

891.462

अमृतिवचारमंथन.

294.561

भरकाडी.

891.463

काणकोणकर, रमेश





च'हाण, यशवंतराव बळवंत
यशवंतराव च'हाण िवचारधन / संक. अमर रमेशचं`
श;डे.
089.9146
च'हाण, रणिजत, संक. आिण संपा. पहा मुंबई उ
Vयायालय आिण सव Vयायालयाने तीस वषा"त
hदले^या (1988-2018) Vयायिनण"यांचा संिN सं?ह
पहा

च'हाण, रामचं` नारायण

च'हाण, रामचं` नारायण
आधुिनक भारतातील बोधन / संपा. रमेश रा. च'हाण
; जनाद"न वाघमारे यांfया .तावनेसह. 303.40954

घोष, चंचलकुमार

घोसपूरकर, वासंती, अनु.



चतुवदी, सलील
QयुEटफु ल िवमेन : अंधःकारापासून आAमसVमानाकडे
घडले^या जीवनवासाfया सAयकथा / इं ?जीवiन
नमन hदनेश सावंत-धाव.करकृ त अनु.
306.742

च'हाण, रमेश रा., संपा.
पहा

िशवराम

चंपी करणारी कोडी.

891.443

माझी

घुले, प^लवी
व.तुिन अथ"शा .
घैसास, अिRनी, अनु.



891.443

दुगशनंhदनी / अनु. वासुदेव गोवंद आपटे.

'चला, उठा, जागे 'हा'!.

घुमे, यशवंत, सं. संपा.

चं`ाकडे वाटचाल.

चªोपाaयाय, बंhकमचं`
आनंदमठ / अनु. वासुदेव गोवंद आपटे.

चप"टपंजरी.

देशपांडे, वैदेही

माळावरची पाखरं .

पहा

पहा

वासुदेव नरहरी

घावटे , आबासाहेब

पहा

चWूह : एक अिव.मरणीय अनुभूती.

चपुका, सलमान आिण बटाटेवडा.

दराडे, उषा

घार हंडते आकाशी.

घोषणा.

उ^हामाले, गजानन

अमर

घाटपांडे, महेश

घाटमाथा.

पहा

िवचारशलाका : रा. ना. च'हाण यांचे बोधनाAमक
िनवडक िनबंध / संपा. रमेश रा. च'हाण.
303.484
सकलजनसंवाद / संपा. रमेश रा. च'हाण ; काश
पवार यांfया .तावनेसह.
303.484
च'हाण, लालासाहेब वसंत
शोकांितका गोसावी जमातीची = The tragedy of



Gosavi tribe.

305.8

च'हाण, िवजय
वाडा झाला जागा.
चांदणबाग.

पहा

गुठे, लता



891.463

चांदभूल-चौधरी

चांदभूल.

पहा

चुनावाला, सु?ा
' ी-पु=ष' भेद आिण िव\ान : दश"न-पुि.तका.

पेठकर, चंदन

चांदवडकर, तुषार, संपा.

फमा"न आिण इतर किवता:

पहा

आशय आिण आ.वाद
चांदोरकर, नीला, अनु.



925.(1)

चुलबंद क नारी ऋतुजा.

िगल, मायके ल गे)स (Gill,

पहा

चॅिपयVस.

चांदोरकर, संजीव

जागितक भांडवलशाहीतील घडामोडी : अVवयाथ" (2).

चॅल;ज.


330.122
पहा

चापलुसक.

गंजेवार, बाबू

पहा

कणेकर, िशरीष

मोर.कर, hदवाकर

राFंhदन आहां...



923.654

चावा"क, बुS आिण आंबेडकर.

पहा

िशरवळकर, सुहास

पहा

पहा

गुे, िवvाम

चेणगे, बसवेRर रामचं`
¯वेध / रमणलाल शहा यांfया .तावनेसह.


891.464

चेहयामागची रे मा.

मा±या मुलानं िशवाजी 'हावं...



305.231

लेबेदे'हा, गॅिलना

पहा

पहा

हाडेकर, डी. वाय.

चाळक, कामराज

चाळके , vिमका, अनु.

संझिगरी, ारकानाथ

पहा

चेटhकणीशी गªी जमली आिण इतर बोधकथा.
नाईक, \ानदा
चेटूक.

चाफेकर, िवलास

चैतVयरथ : िपदी.

कु रे शी, रे मा

पहा
पहा

चैतVयाचा िज'हाळा.

खडेकर, निलनी

पहा

राजे, िवलास

चोबीतकर, मोद

(Lebedeva, Galina)

चंतनफु ले.

पहा

पटवध"न, िनधी

चंतिनका.

पहा

Vयायाधीश, चं`कांत नागोराव



भणंग.

बुSाची शैNिणक ांती.

झेप / राजीव बव यांfया .तावनेसह.


371.0743

िचकन सूप फॉर द टीनएज सोल / सं. संक. जॅक कॅ नhफ^ड,
माक" ि'हLटर हॅVसन आिण hकबलY hकब"ज"र; अनु.

चोरांचे hदवस.
चÊडी.



अवंती महाजन.

891.463

चोरगे, तानाजीराव

िचकटे , एस. टी.

पहा

पहा



928.9146

पाटील, रं गराव बापू

पुरोिहत, अिजत

चौकात उधळले मोती.

पहा

िमv, अंबरीश

813.008

िचकन सूप फॉर द सोल - टफ टाइस, टफ पीपल / संक.
जॅक कॅ नhफ^ड, माक" ि'हLटर हॅVसन आिण अॅमी
Vयूमाक" ; अनु. यामला प;डसे.
813.008
िचhकAसा रामदास .वाम]ची.
िचखलाचे पाय.

पहा

कािशरामजी

Michael Gates)

चाणाN.

153

पहा



िजगर.

चौथा .तंभ.

891.463

कु =लकर, पंकज

पहा

चौथाईवाले, सुरेश

पोळके , पाथ"

मातंग चळवळ]चा इितहास.

शंदे, hदलीप रामदास

पहा

चौगुले, बी. बी.



305.8

चौधरी, आशालता

िचटणीस, संजय, संक.

पहा

ठाकरे , केशव सीताराम

िचतळे , यामल, अनु.

पहा

ि'हएगस, बेलंडा (Viegas,



महोदधी.

891.463

चौधरी, दीपाली, संपा.

पहा

जयराम रमेश

Belinda)

िचF आिण इतर कथा.

िचF रं गले आिण _ॅhफक जाम.
िचF-व.तुिवचार.
िचFWूह.

पहा

पहा

चौधरी, धनाजीराव

फा=क एस. काझी

पहा

पहा



िनरागसतेचा कडेलोट.

पंपळखरे , िवनीता

बरवे, भाकर

891.462

चौधरी, बी. एल.

शहाबानो, आही षंढ आहोत.

खोपकर, अ=ण

चौधरी, भा.कर.

पहा



891.462

चौधरी, बी. एल.

िचFे, hदलीप पु=षोgम
एकू ण किवता : hदलीप पु=षोgम िचFे यांची सम?
किवता / संपा. रणधीर शंदे.
891.461

चौधरी, भा.कर
हौशी रं गभूमी : पडIामागचे hक.से.
मरी जाय झो.

891.462

िचनू.

चौधरी, राज;` म.
एकाक पNी.

891.463

पहा

वाड, िवजया

िचनूची चमतग.
िच|ू.

पहा

पहा

कु लकणY, संaया

भू-नाoोळकार, उ^हास गोपाळ

िचमोटे , मोना, संपा.

पहा

कु लकणY, चा=दg ल²मण

िचरे बंदी कृ षी बाजार आिण दुब"ल शेतकरी.
िवलास
ची चू.

पहा

चौधरी, िवजया, संपा.

पहा

आढाव,




पहा

डोह: एक आकलन

चौधरी, Wंकटेश
एक शूVय ितhया.
चौधरी, संजयभाऊ, संपा.

खांडगे, मंदा सुरेश

पहा

आई



792.095479



891.461
पहा

अधाtिगनी

चौधरी-जांभळा

154

चौधरी, संजयभाऊ, संपा.

जगताप, अनुजा, संपा.

पहा

आपला महाराk

पहा

गुरवे नमः

पहा

गोवा सÊदय"
गोWाfया भूमीत

पहा

पहा

सखदेव, णव

जीवन आिण आरोय: .वfछ भारत कं वा पाणी

पहा

पहा

संग, सृजनपाल

पया"वरण

पहा

होशी, िशन्इची (Hoshi, Shinichi)

पहा
पहा

बळीराजा

पहा

रं ग जीवनाचे

पहा

िवRशांती

िशNणकxडी: .थलांतEरत मुलांना िशNणह¶
िमळवून देणाया काय"कAयाtची डायरी

पहा

जगताप, पी. एस.

जगताप, दीप, सं. ले.

कांबळे , बाळ



923.654
जगदाळे , संदीप िशवाजीराव



ओलेती.

891.463

छFपती शा महाराज.

पहा

पहा

घाडी, िललाधर दgाराम

पहा

रा थांबा...िवचार करा ! अथा"त रोजfया जगmयातलं
मानसशा . पहा काकडे, अलका
पहा

जटायू आिण इतर किवता.

महानुभावांची अNरलेणी
पहा

पहा

कु लकणY, आरती

सीतांशु यशं`

भारतीय अथ"Wव.थेची
संमणाव.था: सी. टी. कु Eरयन यांfया सVमानाथ"

जनकराजन, एस., संपा.
पहा

पहा

िनबंध

डोळस, गीता
पहा

जनरल नॉलेज - 2019 : चालू घडामोड]सह / संक. जे. के .

बलसेकर, नीला



िवषय िविवधा.

891.464

जकाते यादव, अeपासाहेब, सं. संपा.
यादव: एक सािहिAयक वास
जग .व¦ांचे, खरे खोटे !.

पहा

जगणं ेमाचं अन मरणंही !.
जगणे आिण खाणे.

पहा

डॉ. आनंद

पोरे , सुरेश

पहा

देशपांडे, वैदेही

सोसे, मीना

जगणे मरणे ि¡.तासाठी.
पहा

जगmयाfया आरपार.

पहा

खडसे, मोहन िवbणू

पहा



पवार.

जंबगी, Wंकटेश रामचं`

जगणे सुंदर झाले.

पहा

जगनाळे -मोतेवार, रे खा, सं. ले.

खांडगे, मंदा सुरेश

जंगलातील मांग^य आिण हा माझा माग" वेगळा.

जगणे आनंदाचे.



923.554

जगनाळे , रे खा, सं. संपा.

जss

जंगली िचgा.



891.461

तळातून वर येताना.

गवी, ेमानंद

जंगलातलं गुिपत.

891.461

जगदाळे , हणमंत कुंडिलकराव

साळुं खे, नीरज

छान छान िप^लू.



असो आता चाड.

जगदाळे , सािवFी
}मान.

िशरगण, िवजयकुमार

छFपती िशवाजी महाराजांचे साÂाय : गुजरात ते vीलंका.

छावणी.

पहा

.वातंDयाची गौरव गाथा

चौधरी, सुरेश मोिहनीराज

पहा



923.154

जगताप, िवजय रामचं`
पुरोगामी िवचारांfया बंडखोर माताजी गीता भारती.

ी £ूणहAया

पहा
पहा

िशवरायांचे युSकौश^य.

पहा

वैI, चं`शेखर

पहा

जगताप, अनुजा, संपा.

कु लकणY, ताप

पहा

गुठे, लता

जंदल, त=

पहा

जोशी, वषा"

पहा

नलबले-भोसले, मीनाNी

पहा

पाटणकर, अिमत अतुल

पहा

फा=क एस. काझी

पहा

भोसले, सुनीता

पहा

राऊत, दीी

030.(1)

जपुन टाक पाऊल ! : भालचं` प;ढारकरांची
ना»मुसाhफरी वपु यांfया शQदांत. पहा प;ढारकर,
भालचं`
जपूयात िनरागस बालपण : बालल³िगक अAयाचार
रोखmयासाठी ितबंधाAमक उपाय. पहा
नलबले-भोसले, मीनाNी
जय जय रघुवीर समथ".
जय भारत.

पहा

पहा

भट, रव]` सदािशव

देशमुख, मारोती महादेव

जयराम रमेश

िनसग"याFी इं hदरा गांधी / इं ?जीवiन माधव
गोखलेकृत अनु. ; संपा. दीपाली चौधरी.



923.254

जय.वाल, ए. जी., संपा. पहा भारतीय .वातंDय
चळवळीमaये महाराkीयन ांितकारकांचे योगदान
जर तर.

पहा

पोरे , सुरेश

जरग, िमला
िशवपुF राजाराम.



891.463

जहागीरदार, िवजया

ययाितकVया माधवी.
जांभळा पNी.

पहा



891.463

कोवाल, युरी (Koval, Yuri)

जाखो#टया-जीवन
जाखोEटया, िगरीश

जाधव, रमेश



बदल.

891.463

जागितक िजहाद आिण अमेEरका : इराक आिण
अफगािण.तान पलीकडील शंभर वषाtचे युS.
हामी, ताज
जागितक धम" मंhदराचा इितहास.

पहा

सलगरे , मधुकर



303.40954

जाग^या.

पहा

होरपळ.

928.9146




जाधव, ल²मण
भारतीय रायघटना आिण भारतीय राजकारण.


रायशा .

दुग, vीराम

माणमु`ा

पहा

जाधव, िशवाजी म.

पहा



झुंज.

जाती िनमू"लन : राkीय गरज.
ल²मणराव

पहा

ढोबळे , िवbणू

जाधव, सहदेव, सं. ले.



330.126(1)

923.154

.वरायमाता िजजाऊ.

923.154




जाधव, अशोक शंकर

अNय.



891.463

िनवडक मराठी कथा

पहा

मृ¨ंध
पहा

सोनोने, आ. hक.

मातृÉदयी माग"दाता : डॉ. आ. ह. साळुं खे यांfया
जीवनावर आधाEरत किवतांचा सं?ह.
891.461
जाधव, भा.कर
महा.थान / चं`कु मार नलगे यांfया .तावनेसह.


पहा

सोनोने, आ. hक.

जाधव, मयूर

वा.तव-िवमश".



089.9146



891.461

जावडेकर, आशुतोष



891.4609

राkसंत तुकडोजी यांचा ?ामिवचार 'गावागावासी


जागवा'.

294.561
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे

िजगर.

पहा

चौगुले, बी. बी.
पहा

देशमुख, मोरे Rर

महादेवराव

िजयाउ.सलाम
भगवे aवज आिण गोल टोeया : हंदAु व, मु.लीम
अि.मता आिण भारत नावाची क^पना / इं ?जीवiन
Rेता देशमुखकृ त अनु.
320.550954
पहा

िशरवळकर, सुहास

जी. एम. िपकांची दुिनया.

पहा

जीवदान आिण इतर गोी.

पहा

जुगळे , वसंतराव

शंदे, मधुमती

जीवन आिण आरोय : .वfछ भारत कं वा पाणी / संपा.

कृ िषचंतन



संजयभाऊ चौधरी.

जाधव, मारोतराव सा.

सवाtगसुंदर मराठी : Wाकरण व लेखन.

जंदल, त=
हां, ये मुमhकन है : एका डॉLटरचा िबहारमधला
ि.तिमत करणारा संघष" / अनु. रमा हडYकर-सखदेव ;
संपा. अनुजा जगताप ; काश आमटे आिण मंदा आमटे
यांfया .तावनेसह.
926.181

िज'हारी.

जाधव, माधव राघोजी



491.465

जीवन एक झोका.

पहा

891.461008
खडेकर, निलनी

जीवन संघष" : सामािजक वेदनांचा कारवा.

जाधव, रमाकांत

धुLयात हरवलेली माणसं.



305.56330954

जामकर, िया
बंदत
ू खूप जागा आहे.

िजजाऊंचा जयजयकार.

891.463

पहा

शेतकरी .वातंDयाची रणनीती.



जाधव, नवनाथ

जाधव, माधव, संपा.

जाधव, सुधाकर

659.1

जाधव, hदलीप दौलतराव, सं. संपा.

जाधव, भा.कर दौलतराव, संपा.

भोळे , आर. 'ही.

पहा

जािहरात उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश शंदे.

अवा"चीन मराठी किवता

पहा

गोगटे, चंतामण गंगाधर

पहा

'वा !' हणताना.. / संपा. णव सखदेव.

साळुं खे, आmणा हरी

पहा

891.463

जाधव, संतोष, सं. संपा.

.वरायमाता िजजाऊ / संNे. .वाती साळुं खे.

जाधव, गजानन, संपा.



हे वयच असं असतं !.

जाधव, अजु"न बळीरामजी
अमAय" सेन : अथ"शा ाचा मानवी चेहरा.

पहा

923.654

जाधव, संजय शंकर

कु लकणY, संaया

जाधव, केतन, संपा.



320

जाधव, िवRनाथ, संपा.

}ळ}ळे -सोनवणे, मंदाhकनी

पाटील, अिजत

पहा

928.9146

342.54

जाणता राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड.

जादू.

सूळकाटा / संपा. णव सखदेव.

कोळी, अशोक कौितक

पहा

जागृती.



923.754

जाधव, ल. िस.

चांदोरकर, संजीव

पहा



361

जाधव, रामकृ bण बाजीराव
माणदेशी माणूस : काल आज आिण उIा.

पहा

जागितककरणातील सां.कृ ितक संघष" / संपा. उgम कांबळे .
जागले.

पोशंIाचे आयान एक ¯ोपिनषद : शेतीब¬लfया
धारणांची आिण धोरणांची झाडाझडती.

जागितक भांडवलशाहीतील घडामोडी : अVवयाथ" (2).
पहा

155



920.054

नवनाथ आनंदा

पहा

रणखांबे,

जीवनगाणे-जोशी

156

जीवनगाणे.

पहा

पांडे, गणेश िनळकंठराव

जोशी, मंदार, संक.

जीवनसुP.

पहा

च|े, िव´ल गणपतराव

जोशी, माधुरी अ.

जीव ! कं ठ !!.

जुगळे , योजना, संपा.

िवIुतकVया : अॅन ओरा ऑफ ए वुमन इं िजिनअर.

दवणे, वीण

पहा

पहा



923.754

जुगळे , वसंतराव

जोशी, िमलंद गोवंदराव
Wायानांचे आयान : चंतनशील वLAयाचे खेळकर

जुगळे , वसंतराव
जी. एम. िपकांची दुिनया / संपा. योजना जुगळे .



631.5233
जुनं गाव... नवी वाट...

जेता मी भायवान कतृ"Aववान.

पहा

गायकवाड, \ानराज

जोशी, मैFेयी, अनु.

जेनंज, के न (Jennings, Ken)
द ?ेटर गोल : उ¬ेश आिण कामिगरीचा एकमेकांशी
संबंध जोडणे / सं. ले. के न जेनंज आिण हीथर हाइड ;
इं ?जीवiन रे वती सेकृत अनु.
658.4
पहा

अभंग सेतू: संत वचनांचे

अनुवाद

िवजय .मृती: कै . डॉ.

पहा

पहा

आओ, टे मसुला

जोशी, मोहन

पाÈपु.तकांWितEरP मुलांचे मराठी पु.तकांचे वाचन
: शोध-समीNा.
891.4609
जोशी, य. गो.

आपले सण आिण आयुवद.



615.538

जोशी, रं गनाथ नाथराव, संपा.

जैन, योित
अनगड वाट : ि यांचे भावबंध उलगडणाया कथा /
891.433

जxधळे , महावीर
आही लEटके ना बोलू...
ओह ! माय गxय.



891.4694

जोग, जया

परीस.पश" सुरांचा.



927.8782

जोग, िवजय सखाराम



294.5432

जोशी, िलली



891.463

महाभारत : WP आिण संक^पना.



891.21

जोशी, वषा"
.वयंपाकशाळा : पदाथ" =चकर होmयासाठी व Aयातील
पोषणमू^यं जपmयासाठीचे शा ीय धडे / संपा. अनुजा


जगताप.

641

जोशी, वसंत

ब}त जनािस आधाi.



923.254

सागर सEरता िशखरे .



915.4

जोगळे कर, अरवंद वसंत



अशी माणसे येती.

920.054

जोशी, वासंती



अगाध िलला.



मी एक सैिनक.

891.463

वेचलेले मोती.

891.464



पहा

पहा



425



641.5

जोशी, अNता, संक. पहा English-English-Marathi
Dictionary = इं ?जी-इं ?जी-मराठी शQदकोश
जोशी, अ=णकु मार
एक एक घर किवतेचं / hकसन पाटील यांfया
.तावनेसह.

पहा

सोनवणी, संजय

(Draesner, Ulrike)

पहा

पहा

देशपांडे, hदी पी.

संदभा"सिहत...



089.9146

जोशी, संजय भा.कर, अनु.
जोशी, संजय भा.कर, संपा.

पहा
पहा

पªनायक, देवदg
देशमुख, vीकांत

साहेबराव
जोशी, सुधाकर गणपती



बीड िज^ºाचा इितहास, सं.कृ ती आिण कोरीव लेख.


891.461

कथावली

जोशी, जयvी हEर, सं. अनु.

640

राय, ितभा

ल§तदार.

थोरात, िनतीन



फडताळातील गुिपते.

जोशी, vीपाद भालचं`
माaयमांचा अVवयाथ" : 'माaयम, पFकाEरता आिण
आपण' अंतभू"त.
302.23

ENGLISH GRAMMAR.

पहा

जोशी, िवIा
जोशी, vीिनवास िव., सं. ले.

जोशी, अNता

पहा

920.933804

अQदुल सलाम झैफ ('Abdul

Ṣalām Za'īf)
जोगळे कर, राधा, अनु.

साधना क^पतi

कथा उव"शीची.


891.464

जोग, गजानन

जोगळे कर, मोद, अनु.

पहा

जोशी, रं गनाथशा ी
vी .वामी समथ" hदW.तोF.


अनु. सुजाता देशपांडे.

जोशी, उदय, संपा.

928.9146

िवजय िबडकर .मृित?ंथ

काशीनाथ

जेवणे, दीपक, सं. संपा.



अनुभवकथन.
जोशी, मृणाल, सं. संपा.

कानडे, उSव

पहा

आI देवता vीगणेश

पहा

`ेoर, उलEरकं

954.79(1)
जोशी, सुमती, अनु.

पहा

घोष, चंचलकुमार

पहा

भªाचाय", सुिचFा

पहा

मजुमदार, ितलोgमा

जोशी, सुमन

आhÃके तील आठवणी.



920.72

जोशी-टीनएज

जोशी, oेहलता, अनु.

डॉशेटY, जेरी (Docherty,

पहा

झॅक, डे'होरा (Zack, Devora)
Wव.थापन कला : यश.वी 'हा .वतःसारखे रानच /
इं ?जीवiन राजकुँ वर राणेकृत अनु.
658.4

Gerry)

जोषी, hदनकर
इथे कु णी नाही / अनु. ितभा काटीकर.
\ात-अ\ात नेपोिलयन बोनापाट".
\ानगीता.

पहा



891.473

पुरंदरे , गो. मा.

\ानपंढरीचा वारकरी.

\ानमूतY गोवंद तळवलकर.
गोवंद
\ानासाठी बिलदान.

पहा

तळवलकर, िन=पमा

पहा

\ानेRर, अनु. आिण भाbय.



891.73

पहा

भगव¨ीता

\ानेRरी वाचताना... : पूव"खंड - अaयाय 1 ते 9.
\ानेRर

झरोका.

पहा

पहा

खटावकर, रघुवीर परशराम

िशरवळकर, सुहास

मोर.कर, hदवाकर कािशरामजी

लांडे, शा^मल

पहा

झाडीपªी रं गभूमी : आकलन आिण आ.वाद / संपा.
राजकुमार मुसणे...[आिण इतर].
िझपरी.

पहा

महािमने, चं`कांत र.

ट^लू, अनुराधा अंबादास
दरवळ : ी WिPमवांचा.



920.72(1)

टांककर, साईनाथ सुरेश

नाAयांचा Eरचाज".



891.463

टाकसाळे , मुकुंद

मुका हणे...

Eट^लू, रोहन, अनु.

झाकर }सेन
माझं तालमय जीवन : झाकर }सेन / मुलाखतकार
नसरीन मु|ी कबीर ; इं ?जीवiन णव सखदेवकृ त
अनु. ; संपा. नीता कु लकणY.
927.869
झाड.

पहा



891.464

Eटके कर, अ=ण
इित-आhद : दैनंhदन चीजव.तूंचा उगमापासून
आजपयtतचा कु तूहलजनक वास.
089.9146

याfया हाती फासाची दोरी : एका कठोर, अ\ात जगाचे
िचF !. पहा बेरी, जेस (Berry, James)

पहा

टयाचे Xोक : िवडंबन काW.

टावरी, ितभा. पहा पािमाAय आिण भारतीय
िवचारवंतांfया संक^पना

\ानेRरी वाचताना... : उgरखंड - अaयाय 10 ते 18.
पहा \ानेRर

वेल थीफ.

पहा

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

\ानेRरी वाचताना... : पूव"खंड - अaयाय 1 ते 9 /
सोeया मराठी भाषेत अनु. आिण भाbय. पांडुरंग हरी
कु लकणY.
294.5924

पहा

चोरगे, तानाजीराव

टँक, मॅLसीम (Tank, Maksim)
मुंग·याचा अंतराळ वास / अनु. मदन हजेरी.

\ानेRर
\ानेRरी वाचताना... : उgरखंड - अaयाय 10 ते 18 /
सोeया मराठी भाषेत अनु. आिण भाbय. पांडुरंग हरी
कु लकणY.
294.5924

योितष तरं ग.

पहा



650.1

झेप रणभूमीवर : .वातंDयोgर भारतीय युSकथा.
अयंकर, िवनायक

नाईकनवरे , उSव सदािशव

पहा

झ;डे, जयकाश भालचं`
aयेयपूतY : िनरं तर सुधारणेतून उAकृ तेकडे.
झेप.

पाटील, िवजया िवजयसंह

पहा

157



792.095479

राजे, िवलास

िझयाउ¬ीन युसफझाई (Zia-u-Dīn, Yūsuf Zaī)
लेट हर Óलाय : एका िपAयाची वाटचाल आिण
समानतेचा लढा / शQदांकन लुईस कापVटर ;
इं ?जीवiन शुिचता नांदापूरकर-फडके कृ त अनु.

पहा

पहा

आकलेकर, राज;`

पहा

दलाई लामा

अQदु^ला खान

Eटळक, िगरीश
िनपुण-शोध : एका िनbणात 'हेडहंटर' चे वा.तव
अनुभव / शQदांकन सुमेध वडावाला-Eरसबूड ; संपा.
सदानंद बोरसे.



926.5840711

Eटळक, दीपक जयंत
लोकमाVय Eटळक आिण सार माaयमे / सदानंद मोरे
यांfया .तावनेसह.
303.484
Eटळक, बाळ गंगाधर
लोकमाVयांचे अ?लेख / सं. संक. एस. के . कु लकणY
आिण रामदास ने}लकर.
089.9146
सम? लोकमाVय Eटळक.

294.5924

सम? लोकमाVय Eटळक.

320



पहा

जाधव, िशवाजी म.

झुंजारे , रामराव अिन=S
झुंबरी सरकार.
झुबेदा.

पहा

891.463
पहा

शंदे, बी. डी.

तहिममा अनम

:


330.01

टीनएज डॉट कॉम # 1 : @ दहा ते चौदा वष" hकशोर
िमFमैिFण]शी hदलखुलास गeपा. पहा देशमुख,
वैशाली



मळण.



Eटळक, रोिहत दीपक
लोकमाVय बाळ गंगाधर Eटळक यांचे राkीय अथ"शा
1880-1920 / सदानंद मोरे यांfया .तावनेसह.

923.65491
झुंज.



टीनएज डॉट कॉम # 2 : @ पंधरा ते एकोणीस वषt
hकशोर िमFमैिFण]शी hदलखुलास गeपा. पहा
देशमुख, वैशाली

टीनएजस-डॉ

158

टीनएजस" : अ नॅचरल िह._ी.

पहा

बेनिwज, डेि'हड

Eठबक आिण तुषार संचन / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.
631.587

(Bainbridge, David)

टी'हीfया पडIामागचं िवR.
टु टू, डे.मंड, सं. ले.
टु मॉरो शॅल कम.

पहा
पहा

पहा

ठु बे-खोदडे, .वाती

राणे, किवता

पांडे, गजानन

टे काडे, मुकुंद

पुलंचा ना»वास.
टॉम सॉयरची साहसं.



891.462
पहा

)वेन, माक"

पहा

पहा



700

देवदासी : एक चंतन, मनन आिण अयास.


813



813



सांगाती.

891.463

डवरे , खुशाल अमृत, संपा.

ड'हाळं .

आच"र, जेÃ (Archer,

Jeffrey)

पहा

पहा

खंडोबाची लोकियता

केसकर, बा. ग.

डहाके, वसंत आबाजी

ठ¶र, मोिनका
िवदूषक संक^पना : .वiप.

मराठी नाटक आिण रं गभूमी : िवसावे शतक.

ठाकरे िव=S ठाकरे : उSव, राज आिण Aयांfया सेनांfया
साव^या. पहा कु लकणY, धवल

891.462009 - मराठी ना»सािहAयाचा इितहास
आिण समीNा.
792.095479
डहाके, वासुदेव

िगहान.

ठाकरे , केशव सीताराम

बोधनकार ठाकर; चे 'हंदAु व' आिण 51 मौिलक िवचार /


संक. संजय िचटणीस.

089.9146
पहा

सािहAय कारांतर: समीNा

पहा

अनुबंध

ठाकरे , संतोषराव, संपा.
पहा

बंIोपाaयाय, िबभूितभूषण

पहा



891.463

डांगे, oेहल गणपत
िहरवळ : एक Éदय.पशY काWसं?ह.
डाऊन ले'हल.

आिण िसSांत

ठाकू र, योग;`, संपा.

891.462009
मराठी नाटक आिण रं गभूमी : िवसावे शतक. पहा



923.254

ठाकरे , कोमल, सं. संपा.





791.33

ठाकरे : एक िवचार धगधगता ! / संपा. योग;` ठाकू र.

पहा



923.254



हकलबेरी hफनची साहसं / अनु. अवधूत डxगरे .

ठाकू र, साद, अनु.



920.054

305.4896

)वेन, माक" (Twain, Mark)
टॉम सॉयरची साहसं / अनु. अवधूत डxगरे .

पहा

ठोकळ, िनम"ला
मनोधमा"ची काशhकरणे.

डवरे , खुशाल अमृत

दुबे, अिमत

)वे^'ह रे ड हेÀरं ज.



158.1

शंप^यातील मोती.

तुपे, िवलास रं गनाथ

_ोजन हॉस" आिण गुVहेगारी शोधाfया इतर दोन कथा.
पहा

ठxबरे , अनघा अिनल
पांडुरंग आगळा : ा. डॉ. पांडुरंग हरी कु लकणY
महावैI, यांची अितीय चEरFगाथा.
926.15538
तुमfया जीवनाचा िश^पकार.

बVसोड, िवIाधर

_ॅeस : अॅVटी करeशन.

891.466

ठोक, तुकाराम

(Twain, Mark)

टॉल.टॉय, िलओ (Tolstoy, Leo)
कला हणजे काय ? / अनु. पांडुरंग सदािशव साने.
टोला.



स. न. िव. िव.

दलाई लामा

पहा

िशरवळकर, सुहास

डायरी.

पहा

बदा"पूरकर, वीण

डंभक.

पहा

ढोले, संजय

िडeटी कलLटरी अनुवाद तथा अनुभव.

ठाकरे : एक िवचार धगधगता !



891.461

पहा

अमरकांत

िड'हायडंग लाईVस : भारत-चीन बेबनावाचे चढ-उतार.

सgासं?ाम: महाराkातील राजकय पNांची

पहा

वाटचाल 1960 ते

राघवन, के. एन.

डु ंबरे , चैतVय, अनु.

ठाकूर, रे खा रमेश

डे पॉिझEट'ह.

नशा / शQदांकन िवजयकु मार शांताराम बांदल.


362.29
ठाकूर, सुदीप

लाल याम शाह : एका आhदवासीची जीवनकथा /
हंदीवiन चं`कांत भxजाळकृ त अनु.
923.254
Eठके कर, दावल दामोदर

पहा

पहा

यासीर उ.मान

खडसे, मोहन

डे'हीड vीसुंदर
भेटी आले देवदूत / इं ?जीवiन 'ही. जी. डxगरे कृत अनु.


235.3

डॉ. अNयकु मार काळे : समीNेची समीNा.

पहा

मालटे ,

गणेश गोपाळराव



माझं गाव माझी माणसं.

954.79(1)

Eठगळे , सतीश vीपाद
वाटचाल, संबायोिसस .पोट"स् स;टरची.


796.06095479(1)

डॉ. आंबेडकर आिण बौS धम" तसेच बौS धम" : सaयाfया
भारतीय संदभा"तील समप"कता. पहा मेहता, उदय
डॉ. आनंद यादव : एक सािहिAयक वास / सं. संपा. कतY
मुळीक आिण अeपासाहेब जकाते यादव.
891.46

डॉ-तळवलकर

डॉ. एस. आर. रं गनाथन : एक वैिRक ?ंथपाल / सं. संपा.
रा}ल क^याणराव देशमुख आिण िवलास अशोकराव

ढमढेरे, एस. 'ही.
भारतीय आथ"क पया"वरण.


काळे .

920.2

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

पहा

पहा

कुं पणापलीकडचे िवR.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आAमकथा.

पहा

ढवळे , िवजय.

आंबेडकर, भीमराव रामजी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामािजक िवचार.

पहा

खरात,

आंबेडकर, भीमराव रामजी



जाधव आिण रं गनाथ नवघडे.

630
खरात,

डॉशेटY, जेरी (Docherty, Gerry)
दडलेला इितहास : पिह^या महायुSाचे गु उगम.थान /
सं. ले. जेरी डॉशेटY आिण िजम मॅक?ेगर; अनु. oेहलता

पहा

पहा

कुं भोजकर, vSा

पहा

डोकं आहे क खोकं .

पहा



891.463



928.9146(1)

पहा

कदम, मह;`
पहा

आकाशकर, vीधर


910.4

तपोिनधी : ा. अ. का. ियोळकर पुर.कारा ये
तम िनशेचा सरला.



अधुरी एक कहाणी आिण चंदाराणी.

891.462

आAमयोत आिण एक आस एकच aयास.

891.462



जंगलातील मांग^य आिण हा माझा माग" वेगळा.


891.462



891.462

पहा

तरटे, सोनाली दgाजी, िचF.

पहा

लांडे, शुिचत

तख"डकर, दादोबा पांडुरंग
पारमहंिसक wाधम" आिण दादोबा पांडुरंगांची
सािहAयसूची / संपा. दीप कण"क.
294.55(1)
तलवार.

पहा

पठाण, नूरजहाँ

तलाठी भरती परीNा / संक. अिनता शंकरराव तोडमल.




351.076(1)
तळ मनाचा.

पहा

नवले, अ=ण गज;`

तळणीकर, शांत, अनु.

ढगे, अशोकराव रामराव



920.054

ढगे, भाकर



891.4609

भागवत, यशवंत कृ bणाजी

891.464

कटकधxड, मा=ती

सुखी माणसांचा देश भूतान.



891.461

संशोधक / संपा. भारती िनरगुडकर.

डोळस, गीता

कृ ताथ"ता.

तडवी, रमजान गुलाब

तनपुरे, शैल;`
hफरता-hफरता.

डोळस vSा हणजेच पेरणी अथा"त, शा िनiपणांचा
सं?ह. पहा रॉि¢ज, एलायस बी.

डोह : एक आकलन / संपा. िवजया चौधरी.

मोिहते, धxिडराम जग|ाथ

पहा

तव\ानातील अंतरं ग.

महाजन, किवता

तू डॉLटर होणार.

नूराणी, ए. जी.

ढोले, संजय

तणस.

डे'हीड vीसुंदर

डोळके , राज;` गणेश
वैदभYय संशोधक.

पहा

िबतेल बाता.

(Twain, Mark)
पहा



305.51220954

पाटील, रं गराव बापू

तंटामुP गाव.


)वेन, माक"

पहा

891.463

डंभक.

कथाबंध

891.463

डxगरे , 'ही. जी., अनु.

डोहतळ.



फुलवा.

ढोले, रे खा, अनु.

940.3

डxगरे , अवधूत, अनु.

`ेoर, उलEरकं

पहा

ढेरे, तनुजा उ^हास

ढोलगं.



जोशी.



891.464

ढोबळे , िवbणू ल²मणराव
जाती िनमू"लन : राkीय गरज.

शंकरराव

डxगरे , अवधूत
ताAपय".



891.463

(Draesner, Ulrike)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कृ िषचंतन / सं. संपा. माधव

पहा



891.463

ढेरे, अ=णा रामचं`, अनु.

वाघमारे , जनाद"न

डxगरhदवे, राज;`, संक. आिण संपा.

नाईक,

अaया" वाटेवर...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : संवैधािनक िवचार आिण

पहा

पहा

ढेरे, अ=णा रामचं`
अ\ात झयावर राFी.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी िवIाsयाtसामोर hदलेली

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धमाtतर.

भालेकर, अनंत गंगाराम

भीमाई रमाई.

शंकरराव

पहा

पहा



ढाकुलकर, नाना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांfया सहवासात.

धम"चंतन.



954.01

891.464

ढव·या झाला नंदी आिण इतर बोधकथा.
\ानदा

पहा

खरात, शंकरराव

पहा

ढवळीकर, मधुकर केशव

ढवळे , िवजय

वाघमारे , जनाद"न

भाषणे.



330.954

कोण होते संधू लोक ? / संपा. शुभांगना अFे.

िशरगण, िवजयकुमार

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण जाितअंताचा लढा.

159

पहा

RाAझ", डेि'हड जे.

(Schwartz, David J.)

तळवलकर, गोवंद


915.498

वाचता वाचता.



089.9146

तळवलकर-तृण

160

तळवलकर, िन=पमा गोवंद
\ानमूतY गोवंद तळवलकर / सं. ले. िन=पमा गोवंद
तळवलकर आिण सुषमा गोवंद तळवलकर.
920.5
तळवलकर, सुषमा गोवंद, सं. ले.
िन=पमा गोवंद
तळातून वर येताना.

पहा

पहा

तळवलकर,

तावरे , oेहल, संपा.
आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय
पEरषद(6:2017:लंडन)

पहा

आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय
पEरषद(8:2016:पुणे)

पहा

जगदाळे , हणमंत कुंडिलकराव

त·याकाठची मैFी आिण इतर बोधकथा.
\ानदा

पहा

ितकडमबाजी.

नाईक,

पहा

कापडी, िवजय

ितडके , अिनता vीकांत, सं. संपा.

तहिममा अनम

ितिमरातुनी तेजाकडे.

आहे कªर तरी / अनु. भारती पांडे.

823

झुबेदा / अनु. सEरता आठवले.

823




तांबे, रमेश पांडुरं ग

धमाल गोी.



891.463

पहा

पहा

ी-पु=ष सूP

पहा

पाटील, hकरण

लxढे, सुभा आAमाराम

ितवारी, अ=ण
आधुिनक दृिकोनातून लोकमाVय Eटळक िलिखत
गीतारह.य / इं ?जीवiन सुदश"न आठवलेकृत अनु.


294.5924

तांबे, राजीव

दोन िखडLया / संपा. सदानंद बोरसे.

891.462



ितसरं पु.तक.

बछडा आिण इतर कथा.

891.463



ितसरी घंटा.

मगi आिण इतर कथा.

891.463

मोi आिण इतर कथा.

891.463




बबडू बँकेत : मुलांसाठी बँक Wवहारांची गोीiप
ओळख / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव सखदेव.


बरवे, भाकर

पहा

तागडे, िनतीन, सं. ले.

पहा

थोरात, सुखदेव

पहा

मालटे , गणेश

डxगरे , अवधूत
पहा

तापीकर-कं ठी, अिRनी, अनु.

पहा

शोभना

सागर
पहा

तुकाराम



891.461

पहा

तायडे, ललीत िनवृgी, सं. ले.
पहा

पहा



सािहAय कारांतर: समीNा आिण िसSांत

पहा

सािहAय संवाद

पहा

सािहAय सEरता

_ॅeस : अॅVटी करeशन.



364.13230954
पहा
पहा

काणकोणकर, रमेश
ठोक, तुकाराम

तु.कानो, जोसेफ

आधुिनक मराठी किवता

पहा

तुपे, िवलास रं गनाथ

तुही बी घडा ना : बासलोनाला एक सवgम शहर
बनिवmयाचा aयास घेतले^या राजकारmयाचे
अनुभवकथन.
पहा ि'हवस, अंतोनी (Vives, Antoni)

पाटील, सुरेश दगडू

वाटाणे, राज;`

भªाचाय", सुिचFा

पहा

तुमfया जीवनाचा िश^पकार.

=िबन, ?ेचेन (Rubin,

पहा

891.461

तुमची डोक, आमची कोडी.

गोगटे, चंतामण गंगाधर

Gretchen)



गाथा WhatsAppची.

004.693(1)

परमाचाय" पोप.



922.21(1)

मराठी मुलांसाठी English Grammar.

िव\ानात^या WP आिण िवभूती.
पहा

तु.कानो, जोसेफ, अनु.


संभाजी.

923.154
गोळे , संजय

तावरे , oेहल, संपा. पहा आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय
पEरषद(11:2017:मॉ.को)

तू डॉLटर होणार.

पहा

पहा



डोळस, गीता

काझी
पहा



925.3

दलाल, रोशन

तू माझी चुटक आहेस आिण इतर कथा.
तृण कुसुम.



425
925.(1)

.टीफन हॉकं ग : िज¬ीचे दुसरे नाव.

वा¾ळकर, गोपालकृ bण

तारे , िवजय

पहा

भालेराव, सुधाकर

तीथ" िव´ल, NेF िव´ल : संत सािहAय.

तुटलेली तार.



ताळमेळ.

पहा

साळुं खे.

891.461009

ता=mयातून ता=mयाकडे.

लेले, ारकानाथ

तुकाराम गाथा / संपा. भालचं` वना नेमाडे.

पहा

तातोडे, देव;` शेषराव
भागवतधमा"fया पताका जनाबाई-काVहोपाFा.

तायवाडे, शरयू, संपा.

िहनाकौसर

संत तुकारामांचे िनवडक अभंग / भाbय. आmणा हरी

ताण-तणावाचे Wव.थापन.

तापकर, संदीप, सं. संपा.

पहा

तुकाराम

देसाई, िगरीश

पहा

पहा

तुकाराम गाथा.

ताडोबाचे पडघम आिण इतर भय-गूढ-िव\ान कथा.

ताAपय".

इनामदार, मेधा

तीन िव\ानकथा.

891.463

तांबे, हंसो\ेय, संपा.

पहा

गाडेकर, गौरी सुभाष

तीन तलाक िव=S पाच मिहला.
खान-पंजार
तीन ¯.

तांबे, िवजय

पहा

आपटे, \ा मधुकर

पहा

फा=क एस.

तृणधाय-दिलत
तृणधाVय hया उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.
633.1

पहा

द hकल िल.ट.

पहा

लेथम, जीन ली (Latham, Jean Lee)

पहा

शॅhफर, जॅक (Schaefer, Jack)

पहा

द गोल.

फोरसाइथ, Ãे डEरक (Forsyth,

पहा

गो^¢ाट, एिलया एम. (Goldratt,

Eliyahu M.)

तेजोमय : भारतीय तव\ आिण Aयांचे तव\ान.

द ?ेटर गोल : उ¬ेश आिण कामिगरीचा एकमेकांशी संबंध
जोडणे.
पहा जेनंज, के न (Jennings, Ken)

पहा

कुंटे , माधवी

द ?ेeस ऑफ रॉथ.

तेलीचरी, मुकुंद

शहीद भगतसंग / शQदांकन अपणा" िनरगुडे.



923.254

John)

द िथएटर ऑफ अॅQसड".

तो एक समु`पNी.

द िपलि?मेज.

च'हाण, गणेश

राजकय समाजशा .



306.2(1)

तोडमल, अिनता शंकरराव, संक.

पहा

माग"दश"क
पहा

तलाठी भरती परीNा

पहा

िलिपक टंकलेखक (पूव") परीNा

तोरवणे, योगेश िवRासराव, सं. ले.

आरोयसेवा संपूण"

Aया फु लांfया गंधकोषी...

पहा

पहा

रथकं ठीवार, िमलंद



294.382(1)

थोर नाटककार आचाय" अFे.
पहा

पहा

राय, अ=ं धती

RाAझ", डेि'हड जे.

पहा

शहाजंदे, फ. म.

पहा

दमयंती.वयंवर.

पहा

पंिडत, रघुनाथ

ी WिPमवांचा.

पहा

ट^लू, अनुराधा

अंबादास
पहा

दराडे, उषा



घायाळ दंश.

891.463

दया"चा राजा काVहोजी आं?े.
दश"ने, सारं ग, संपा.

पहा

पहा

देसाई, नयनतारा

दामले, िनळू

दलाई लामा

कु =प, ओ. एन. वी.
पहा

पहा

आहीरे , सुभाष वामन

दरवळ :

पहा

िनतोरे , सुकुमार भागवत

थोर तेजि.वनी सािवFीबाई फु ले.

द मॅिजक ऑफ थंकं ग सLसेस.

पहा

Dयं. िव. सरदेशमुख : सािहAय-संदभ"सािहAय : सूची आिण
चEरFपट / संक. नीितन वैI.
016.89146

थोर समाज सेवक.

कोएलो, पाउलो (Coelho, Paulo)

दडलेला इितहास : पिह^या महायुSाचे गु उगम.थान.
पहा डॉशेटY, जेरी (Docherty, Gerry)

Dयं. िव. सरदेशमुख : आAमिन लेखकाची बखर.
िनघोजकर, िया दीप

पहा



030.(1)

दगडी जाAयाचं अतूट नातं : पिहलं मानव क^याण िश^प.

िFिपटक

थॉमस, ए. जे., संपा.

पहा

दखलपाF शQदांचा उiस.

देशपांडे, hदी

िFशंकू : राम आिण कृ bण यांfया अचिलत कथा.
सुधा मूतY

पहा

द नॉलेज _ी / संक. माधवराव यादव.

द ला.ट गल" : कहाणी मा±या बंhदवासाची आिण
'इ.लािमक .टेट' िव=Sfया ल®ाची. पहा मुराद,
नाhदया (Murad, Nadia)

िFिपटक
िF-िपटक / अनु. बी. सी. कांबळे .

थँक गॉड.

पावडे, सतीश

(Schwartz, David J.)

पी.

पहा

पहा

द िमिन._ी ऑफ अटमो.ट हॅिपनेस.

तोडमल, अिनता

िF-िपटक.

.टाइनबेक, जॉन (Steinbeck,

पहा

तो असताना तो नसताना / मुलाखतकार वसंत क|ािबरन
; इं ?जीवiन सुजाता देशमुखकृ त अनु. 305.489654
पहा

305.5095479

Frederick)

सरvी

पहा



सुखदेव थोरात आिण िनतीन तागडे.

कॅथर, िवला

(Cathar, Wila)

तेजपारखी, सरvी.

थोरात, सुखदेव

महाराkातील िवषमता आिण गरीबी सांपिgक
असमानता व जातीय भेदभावाचा भाव / सं. ले.

ते 127 तास ! : एका साहसवीराfया आग·या साहसाची
थरारक कथा.
पहा रा^.टन, अॅरन (Ralston, Aron)
त;डुलकर, िवजय धxडोपंत, अनु.

161

धमाtमधील बंधुAवाfया मागा"वर... : ...जगातील धम"
कसे एकF येतील ? / इं ?जीवiन रोहन Eट^लूकृत अनु.

वैbणव, सुभाषचं`



294.3442

बोडस, आनंद जयराम

गाडगीळ, सुनीता

थोरात, िनतीन



पेटलेलं मोरपीस / संपा. उदय जोशी.

891.463

सxग / संपा. उदय जोशी.

891.463



थोरात, सुखदेव

महाराkातील अ.पृयता, जातीय भेदभाव आिण
दिलतांवरील अAयाचार : Wाी, कारणे आिण उपाय.


305.5688095479

परमसुखाची पव"णी : बदलAया जगातला शाRत आनंद /
सं. ले. दलाई लामा, डे.मंड टु टू आिण डलस अwास ;
इं ?जीवiन मुPा देशपांडेकृत अनु.
294.3444
दलाल, रोशन

सgरीतला भारत : .वातंDयोgर काळावर दृिNेप /
अनु. जोसेफ तु.कानो.
954
दिलत चळवळ : आकलनाfया hदशेने.
काश

पहा

िसरसट,

दिलत-दीिSत

162

दिलत मु.लीम : दुहरे ी बिहbकृ ती : भारतातील िनवडक
रायांतील दिलत मुि.लमांचा अयास. पहा िसVहा,
अच"ना
दिलत सािहAय : ेरणािवbकार.

पहा

दामले, सिवता, अनु.

पगारे , अिनलकुमार

सुपडू

पªनायक, देवदg

पहा

सोनमेझ, बुहान (Sonmez, Burhan)

दामूची लगीनघाई.

दळवी, अिजत

समाज.वा.sय.



891.462

दवणे, वीण
किवतेतला राजहंस : किवvे गोवंदा?ज.
जीव ! कं ठ !!.



891.461



891.4609

मनात^या घरात.

891.464

सावर रे !.

891.464



नदी आिण झरा.

923.254

राजा राममोहन रॉय.

923.654

.वातंDयल®ातील }ताAमा सुखदेव.

923.254





महाजन, किवता



089.9146



891.463

दादांची \ान गोी / गुजरातीवiन वासुदेव दgाFय
वैIकृ त अनु. ; सं. संपा. बालाजी गणोरकर, सुनंदा
शा ी आिण एल. डी. पटेल.
294.561
दादाभाई नौरोजी.

पहा

दादा भगवान

दासबोधातील िशकवणनाम दशक आिण पूण"दशक.
कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

पहा

पहा

दासबोधातील .वगुणपरीNानाम दशक आिण नविवधा
भिPनाम दशक. पहा कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव
दा.यातून मुP.

वॉशंटन, बुकर टी.

पहा

(Washington, Booker T.)

hदगंतराची धून : मुPक सं?ह.

पहा

महाजन, आXेषा

hदनिवशेष / संपा. शांताराम गजानन महाजन.


hदिwटो, Ãांिसस

दांदडे, संगीता

नाही मी एकला.. / संपा. सदानंद बोरसे.

धा.तावलेले मुसलमान.



909

दाभोलकर, हमीद नर; `
िववेकाfया वाटेवर : उVमादी कालखंडातील ल®ाची
गो / संपा. सदानंद बोरसे.
303.372

hदल दौलत दुिनया.
hदलासा देई साई.

पहा
पहा

hदवसे, सुदश"न, संपा.

सुसाट जॉज" / संपा. सारं ग दश"ने.



923.254

दामले, िवIा
पैलू एका?तेचे / सं. ले. िवIा दामले आिण मुPा

पोरे , सुरेश

पहा

सािहAय सEरता

hदवाण, वृंदा


153.1532

दामले, शीतल

ह¶ / इसादास भडके यांfया .तावनेसह.
पहा

891.463

hदवेकर, अंजली, सं. ले.
hदWaवनी : भजन सं?ह.



देशपांडे.



hदWांगी.

पहा

पहा
पहा

मांडे, भाकर भानुदास
कापगते, डोमा दुधरामजी

कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

दीिNत, hदनेश
वेगळी वाट : कृ तीवंतांचा सामािजक अिवbकार.


891.461

इरे पोलू, गुल (Irepoglu, Gul)



928.9146

गोखले, सदानंद मुकुंद

माघार.

दामले, िनळू

गुलजार

दासबोधातील मंFांचा दशक आिण देवशोधन दशक.
कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

900.202(1)
पहा

दादूिमया

दामले, सिवता, अनु.

पहा

दासबोधातील .तवननाम दशक आिण मूख"लNणनाम दशक.
पहा कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

भगव¨ीता

दादा भगवान

दादांची \ान गोी.

पहा



दादाभाई नौरोजी.

म.त पण म.तवाल.

दासबोधातील आAमदशक आिण सितVवयाचा दशक.
पहा कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

दासबोधातील भीमदशक दशक आिण िववेकवैराय दशक.
पहा कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

923.254

दातार, िवनोद vीराम
मनातली शQदफु लं.

भाटवडेकर, अपणा"

पहा

दासबोधातील कृ ितपुiषाचा दशक आिण ब}िजनसी
दशक.
पहा कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

खुhदराम बोस.

पहा

दासबोधाचे अंतरं ग.



210

दांदडे, संगीता

दातार, नारायण भालचं`, अनु.

vी गजानन िवजय : एक बोधामृत / नीिलमा hदगंबर
कापसेकृत सुबोध मराठी गI iपांतर.
922.945

दासबोधातील नामiप दशक आिण अखंडaयाननाम.
कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

नाि.तकयाFा : तक" वादाfया hदशेने टाकलेली पाच

पहा

दासगणू



दांडेकर, सुनील

दातांमागची भुतं.

खाचणे, िवमल

दासबोधातील चौदा wांचा दशक आिण \ानदशक.
कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

891.463

पावले / संपा. सदानंद बोरसे.

पहा



दांडेकर, रे णू

पहा

पहा

920.054

दीिNत, लीला
अनुपमची बासरी.



891.463

दीिSत-देशपांडे
दीिNत, लीला

163

देवाची माणसे.



अनुबंध.

891.464

उजेडाचे झाड.

891.463

खास बNीस.

891.463

गमको आजी.

891.463

घxगडीने के ली धमाल.

891.463






देवाचे कर.

पहा

पहा

कॅथर, िवला (Cathar, Wila)

पोखरकर, शांताराम

देश आिण िवदेशातील िविवध NेFांतील मिहला
सबलीकरणाचे .वiप : पेपस". पहा आंतरराkीय
आंतरिवIाशाखीय पEरषद(8:2016:पुणे)
देशपांडे, अरवंद नर; `


बोधतरं ग.

दीिNत, vीधर रघुनाथ
गंधमेhदनी.



891.463

089.9146

देशपांडे, अ=ं धती िशरीष, सं. ले.

पहा

नातू, गोपाळ

नारायण

दीिNत, सुधा vीधर
ेमसगाई.



891.463

देशपांडे, आरती, अनु.

पहा

मंडेलबाउम, डेि'हड जी.

(Mandelbaum, David Goodman)
दीनानाथ मनोहर

ि.थAयंतराfया कथा.



891.463

वाडकर, अलका

देशपांडे, आशा, अनु.

दुधाणे, संजय पांडुरं ग

व^ड" कप hके ट.



796.358

_ोजन हॉस" आिण गुVहेगारी शोधाfया इतर दोन कथा /
अनु. wीजमोहन हेडा.
891.433
दुमालदार, नारायण वासुदेव.

पहा

िवbणुसह¥नाम-नामाथ":

पहा

सोeया मराठीतून
देशपांडे, उषा, सं. ले.

दुबे, अिमत

माउ.कर, अनंत

पहा

देशपांडे, एस. एस.



मानव संसाधन िवकास.

658.3

मानवी ह¶.

शरद

दुग, िवनायक गो.
सुलभ बाराNार िचhकAसा.



615.532(1)



342.54085(1)

देशपांडे, चंतामणी
vी रामानंद बीडकर महाराज िवचार व िशकवण.


294.561

दुग, vीराम
जाग^या.



891.463

दुगशनंhदनी.

पहा

पहा

पहा

पहा

चधर

vी शंकर गीता: संिN

देशपांडे, hदनकर
आला आला गोीवाला.

ांतोांतीfया लोककथा

देमापुरे, धनपाल पुरंदर



मंथन.

पहा



922.945

सारांश : कथासार

मोहरकर, याम

देखणे, मालिवका.

vे कम"योगी संत गाडगेबाबा.
देशपांडे, चंतामणी, संपा.

चªोपाaयाय, बंhकमचं`

दृांतपाठ : vी नेने-भवाळकर पाठ.
दृीपथ.

पहा

920.933804



891.463

देशपांडे, hदी पी.
इं टरनेट व िवपणन / सं. ले. hदी पी. देशपांडे
vीिनवास िव. जोशी आिण योगेश िवRासराव तोरवणे.


658.8002854678

देव, नूतन



आभाळ.

891.461

देव, मनाली

कप hफट.



613.7046

देवगोजी, िवजयाल²मी िवजय
अिज या परदेस पािहला.



914.94

देवदासी : एक चंतन, मनन आिण अयास.

पहा

पहा

देवळालीकर, मुकुंद



उंबरठा.

891.463

करीअर.

891.463

शेवंता.

891.463

सिवता.

891.463

देव.थळी, सुनीता, अनु.





पहा

देवांना कVया का न'हAया ?.



923.254

अ?वाल, पु=षोgम
पहा

िबरादार, शांत बी.

Wवसाय शासन

देशपांडे, मंगल vीधर


आधुिनक भारताचा इितहास.

मaययुगीन भारताचा इितहास.

954



954.02

देशपांडे, मदन देिवदास



891.463

देशपांडे, मुPा, अनु.

देशमुख, ाजP

देवळे , शंभुराव रामचं`
गोीiप लोकमाVय Eटळक.

पहा

Éदय.पशY.

डवरे ,

खुशाल अमृत
देवबाभळी.

देशपांडे, hदी पी.

पहा

दलाई लामा

पहा

दxदे, hदलीप

पहा

लेिल'हे^ड, जोसेफ (Lelyveld, Joseph)

देशपांडे, मुPा, सं. ले.

पहा

दामले, िवIा

देशपांडे, मृणाल

मनि.वनी.
देशपांडे, रे खा, अनु.



891.461
पहा

िशवदयाल

देशपांडे, वासंती

अपEरिचत महाभारत.
देशपांडे, िवलास चंतामण
उAसव मराठीपण वगैरे.



891.21



891.464

देशपांडे-दोन

164

देशपांडे, िवbणू दgाFय
अंक आिण अNरातून सोपी िचFकला.

देशमुख, िशवाजी



740

हं?ी डॉज् / संजय पगारे यांfया .तावनेसह.


891.462

देशपांडे, वैदेही

जगणं ेमाचं अन मरणंही ! / संपा. आरती घारे .


920.054
देशपांडे, शशी



फसवी पाळं मुळं / अनु. जी. बी. देशमुख.

823

देशपांडे, िशरीष गोपाळ

काAयायनी.

891.462

युS.

891.462

शूVयपूण" व इतर तीन एकांhकका.

891.462






बावनवीर.

928.9146

देशपांडे, सुजाता, अनु.

जैन, योित

पहा

देशपांडे, सुषमा

इं िडयन आजीfया नजरे तून अमेEरका.
देशपांडे, .वाती, अनु.

पहा



917.3

अॅलन, पॉल (Allen, Paul)

देशपांडे-जोशी, वृंदा, सं. संपा.

पहा

संवध"क... ना. िव. देशपांडे

सं.कृ ती उपासक व

देशमुख, इं `जीत
अनाहताचा आAम.वर.

देशमुख, vीकांत साहेबराव
िपढीजात / संपा. संजय भा.कर जोशी.
देशमुख, Rेता, अनु.



891.463

ऑडी, जेÓÃ ए. (Oddie,

पहा

Geoffrey A.)
पहा

गxसाि^वस, पीटर

पहा

िजयाउ.सलाम

देशमुख, सुजाता, अनु.

पहा

देशमुख, सुजाता, संपा.

पहा

पहा

वटवानी, भरत

पहा

वनारसे, मृणािलनी

देशमुख, सौिमF, िचF.

पहा

तो असताना तो नसताना
महाले, रमेश

खरे , ऋजुता

देशमुख, oेहलता
aयास उAकृ तेचा.



923.254

देशमुख, ि.मता रावसाहेब
ी ितमेचे अि.तAव व वा.तव.


891.461



305.42

देसाई, िगरीश

ताडोबाचे पडघम आिण इतर भय-गूढ-िव\ान कथा.

देशमुख, केशव सखाराम
891.461

भाषाचंतन.
देशमुख, जी. बी., अनु.



891.463



गाभा.



491.46
पहा

देशपांडे, शशी

देशमुख, नवनीत



नागवेल.

891.463

देसाई, नयनतारा

िNेची लाट... महादजी शंदे.

891.463

दया"चा राजा काVहोजी आं?े.

891.463

wावत"चा फकर नानासाहेब पेशवे.

891.463

रामराणी ताराबाई.

891.463






देशमुख, नारायण जयरामराव

अमेEरके तील मराठी कन"ल.



923.573

देशमुख, ाजP


देवबाभळी.

891.462

देशमुख, मारोती महादेव



जय भारत.
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362.24(1)

देसाई, मदा
ितभेचे देणे.



िजजाऊंचा जयजयकार.

891.461

मनु.मृतीवर नवा काश.



294.5926(1)

िवRवंI सािवFीबाई फु ले.



923.654
पहा

देशमुख, ल²मीकांत वसंत
कै फ आझमी : जीवन आिण शायरी.

पहा

मराठा ांती मोचा": एक

अVवयाथ"
देसाई, सुनील रं गराव

.पंदन.



928.9146

देसायणीfया दंतकथा.

पहा

कामत-देसाई, सुमेधा

डॉ. एस. आर.
दैया, दीपक

'eलंबंग िवIा' सवाtसाठी.. / इं ?जीवiन सुभाष




सबनीसकृत अनु.

696.1

928.914391

दैव जािणले कुणी.
देशमुख, वैशाली

टीनएज डॉट कॉम # 1 : @ दहा ते चौदा वष" hकशोर
िमFमैिFण]शी hदलखुलास गeपा / संपा. सदानंद बोरसे.


155.4

पहा

वाळकर, मािणक

दxदे, hदलीप
सागरी पEरमेचा पराम : पिह^या दया"वदY
भारतीयाची यशोगाथा / इं ?जीवiन मुPा देशपांडेकृत


अनु.

टीनएज डॉट कॉम # 2 : @ पंधरा ते एकोणीस वषt
hकशोर िमFमैिFण]शी hदलखुलास गeपा / संपा.
सदानंद बोरसे.



891.461009

देसाई, संपत, संपा.

देशमुख, मोरे Rर महादेवराव

देशमुख, रा}ल क^याणराव, संपा.
रं गनाथन: एक वैिRक ?ंथपाल

देसाई, नीिलमा

दोडी.



155.5

910.4
पहा

खांडगे, मंदा सुरेश

दोन िखडLया.

पहा

तांबे, राजीव

दौलतनामा-नलावडे

aयेयपूतY : िनरं तर सुधारणेतून उAकृ तेकडे.
जयकाश भालचं`

दौलतनामा : दौलतराव िवठोबाजी जाधव यांचे

ेरणादायी चEरF.

सोनोने, आ. hक.

पहा

दौलतबंक आिण Aयाचा खिजना.

पहा

मंडे, बबन

`ेoर, उलEरकं (Draesner, Ulrike)
साNीभावाने बघताना / सं. अनु. अ=णा रामचं` ढेरे
आिण जयvी हEर जोशी.
831
ादशीवार, सुरेश
गांधीजी आिण Aयांचे टीकाकार.
धडगत.

धनाची पेटी.
धनुकली.



923.254

िखलारे , बाळासाहेब वा^मीक

पहा

धमाल गोी.

पहा

धमाtतराची भीमगज"ना.

पहा

पहा

धीवराची आत" साद.



अध आकाश.



305.42

शुLल, आलोक

धोका.

पहा



891.461

सोनवणी, संजय

पहा



891.461

पहा



891.46

िशरवाडकर, िवbणु वामन

नणंदकर, दीप


630
पहा

दांडेकर, रे णू
पहा

भª, Îुव

अपाट"म;ट.

891.463

अबोध.

891.463

हॅलोs




_ंक बुकं ग ?.



891.463

नरसंह.वामी, के . एस.
उगत; दार / अनु. मेि^वन रो¢ीगस.

कोसळ.

पहा



894.8141

फाळणी: भारतीय भाषांमध^या

देशमुख, oेहलता



891.464

नलबले-भोसले, मीनाNी
जपूयात िनरागस बालपण : बालल³िगक अAयाचार
रोखmयासाठी ितबंधाAमक उपाय / संपा. अनुजा
जगताप.

आवळे , वामन सीताराम

aयास उAकृ तेचा.



891.463

नलगे, चं`कांत

सुखठणकार, कृ. म.

भाव सुमन.
पहा

नगरे , िवजय

कथा

धोरण, hद. ओ.
aयास.

माधवानंद, .वामी

नर; ` मोहन, संपा.

राघवन, के. एन.

धxगडे, रमेश
वंदांची किवता : शैलीवै\ािनक िवXेषण.
पहा

भगव¨ीता

पहा

नरवणे, किवता

शुLल, आलोक

धxगा आनी पxगा.

पाटील, आनंदा भगवान

नरवणे, अंजनी, अनु.



पहा

पहा



891.461

पहा

नNF.

नदी आिण झरा.

धxगडे, अिRनी
सम? ीसूP : दीघ" .तावनेसह : िनवडक किवता.

धxगडे, मृणाल, अनु.

िशरवळकर, सुहास



891.461

गायकवाड, नेताजी

पहा

पहा

िशवारगाथा.

891.46

धxगडे, अिRनी, अनु.

नकार.

नटसÂाट.

248.4

पहा

महाजन, किवता

नजमा मैनु¬ीन शेख
अधुरे .व¦ं.

सुखी कु टुंबाfया चाWा : पिवF शा ावर आधाEरत.

धुरंधर धोनी.

पंपळखरे , िवनीता

भागवत.

धुदाट, राज

गरगर घागर.

पहा

पहा

कार.थानी महाराणी व इतर गोी / िचF. रवी

जाधव, रमाकांत

धुeपड, माया hदलीप
आभाळाची छFी / िचF. पुंडिलक वझे.

खडेकर, निलनी



लंबाळे , शरणकु मार हणमंता

पहा

पहा

891.463

ि'हएगस, बेलंडा (Viegas,

Belinda)

धुडगूस.

खाचणे, िवमल

अ«भुत पोषाख व इतर गोी / िचF. रवी भागवत.

दादूिमया

पहा

पहा

पहा



धुLयात हरवलेली माणसं.

न सुटणारे कोडे.

नगरकर, माधव.

891.461

पहा

बैजल, रे खा िशवकुमार

नकटीचं नाक.

अमरकांत

िन·या आकाशी.
पहा

पहा

नंhदनी : पु=ष पाF िवरिहत.

साठे , सुनंदा सुरेश

धसवाडीकर, सीताराम हौसाजी

धा.तावलेले मुसलमान.

महाजन, किवता

न संपणारी रे घ.

नंhदनी.

धमाtमधील बंधुAवाfया मागा"वर... : ...जगातील धम" कसे
एकF येतील ?. पहा दलाई लामा
धमा"पुरीकर, मधुकर, अनु.

पहा



कांबळे , अ=ण कृ bणाजी

पहा

न ऐकणारे कान.

पहा

398.2095479

तांबे, रमेश पांडुरं ग

धमाल hक.से, भाऊज]चे !.

aवVयालोक : एक िवहंगमालोक : आनंदवध"नकृ त
aवVयालोक या ?ंथाचा साधार, संिN पEरचय.
अजु"नवाडकर, कृ bण vी.

भंडारा िज^ºातील लोकना» : दंडार.

गता"डकर, अ=ण

पहा

झ;डे,

पहा

नंदनवार, मधुकर िव.

लxढे, सुभा आAमाराम

पहा

165



362.76

नलावडे, रामचं`


भोवरा.

891.463

लानी.

891.463



नविSितज-नाही
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नाईकनवरे , उSव सदािशव
\ानपंढरीचा वारकरी.

पहा

देसाई, नीिलमा

नव?ह पूजा व कथा / संक. िव. के . वैशंपायन.
नवघडे, रं गनाथ, सं. संपा.

पहा



294.543

डॉ. बाबासाहेब

आंबेडकरांचे कृ िषचंतन
नवचैतVय.

पहा

नाईकवाडे, राज;`, संपा. पहा सं.कृ ती आिण सािहAय: ा.
डॉ. राजन जय.वाल गौरव?ंथ
नाकोहस.

अ?वाल, पु=षोgम

पहा

नागकेशर.

गोखले, सुधा



923.754

पाटील, िवRास

पहा

नागरे , िशवाजी नीळकंठ, संपा.

नवलखे, सुषमा



िवराट कोहली.

927.96358

नवले, अ=ण गज;`

नागवेल.

पहा

ी-पु=ष सूP

पहा

देशमुख, नवनीत

नागावकर, िवकास



तळ मनाचा.

891.464

नवले, करण, िचF.

लांडे, शा^मल

पहा

ना» क.तुरी.

पहा

कोपडकर, संपदा

ना»छटा पंचिवशी.

नवांगुळ, सोनाली, अनु.

पहा

गांधी, अ=ण

ना»ावलोकन.

पहा

891.464

कु लकणY, सूय"कांत रघुनाथराव

पहा

नववधूसाठी पाकhया.

न'वदोgर आंबेडकरी किवतेची मीमांसा.



पहा, पटतंय का !.

कु लकणY, संaया

पहा

पहा

कु लकणY, आरती

नाडकणY, उषागौरी मधुसूदन.

इं गळे ,

अशोक रा.

न'वदोgर मराठी सािहAय : ा. डॉ. सAयवान मेvाम
गौरव?ंथ / संपा. अजय कु लकणY... [आिण इतर.].


पहा

गाडेकर, गौरी सुभाष

नाडकणY, कमलाकर, अनु.

पहा

नाडकणY, जुई, अनु.

कोएलो, पाउलो (Coelho,

पहा

प.तीस तेरा न'वद

Paulo)

891.4609
नशा.

पहा

ठाकूर, रे खा रमेश

नसती आफत.

पहा

रसोई-रसायन / सं. ले. गोपाळ नारायण नातू आिण

अ=ं धती िशरीष देशपांडे ; ह. िव. सरदेसाई यांfया
.तावनेसह.

गोरवाडकर, िवनोद

नसरीन मु|ी कबीर.

पहा

झाकर }सेन

नसून अडचण...असून खोळं बा...

पहा

नाAयांचा Eरचाज".

वडोदे, मधुकर

नाथाचा चाफा.

बळीरामजी
नांगरफाळ.

पहा

पहा

पहा

नाईक, \ानदा
खेळातला कु Fा आिण इतर बोधकथा.

पहा



891.4694

नायक, पुंडलीक नारायण, संपा.



891.463

पहा
पहा

एकांक

मानसंह, मायाधर
समकालीन कxकणी

नायक, बळवंत

चेटhकणीशी गªी जमली आिण इतर बोधकथा.


891.463

ढव·या झाला नंदी आिण इतर बोधकथा.

891.463

त·याकाठची मैFी आिण इतर बोधकथा.

891.463




चंड भोप·यातला राNस आिण इतर बोधकथा.


891.463



बोलका उंट आिण इतर बोधकथा.

891.463

यNाचे ढोलके आिण इतर बोधकथा.

891.463

सोनूचा धडा आिण इतर बोधकथा.

891.463

हgी आला घरी आिण इतर बोधकथा.

891.463

}eपूगुeपूचं घर आिण इतर बोधकथा.

891.463






नाईक, म. िभ.



928.9146

संहासनाची पायरी.



891.462



891.463

नाµकर, बसवराज
.वातंDयाची पिहली Eठणगी hकgूर चे|मा / अनु.
अरवंद हेQबार.
894.8143
नारं गां आनी सुरसुर].

पहा

सुखठणकार, कृ. म.

नारखेडे, अरवंद कृ bणा
लेवा गणबोली : एक वा.तव : बिहणाबा½ची
काWबोली.



491.467

नारायण, आर. के.

हलवाई / अनु. vीमती मिडमन.
नारीचे िवR.

पहा

नािवVयाचा aयास.

कु लकणY-िख`ापूरकर, माधुरी कृ bणाजी
पहा

म.के , सोजर ईRर

दांडेकर, सुनील

नाही मी एकला...



823

नाि.तकयाFा : तक" वादाfया hदशेने टाकलेली पाच पावले.
पहा

नाईक, िवजयकु मार िवRनाथ
पालशेतची िवहीर.

वाळके, सुरेश बबन

नायक, िनAयानंद बाळकृ bण, अनु.

कुंडलकर, सिचन

आपले भाऊ : दा. का. थावरे .

टांककर, साईनाथ सुरेश

नायक, दgा दामोदर
.मशानांतली भाशणां.

िझयाउ¬ीन

युसफझाई (Zia-u-Dīn, Yūsuf Zaī)
पहा

पहा



640

पवार, जयंत

कु लvे, क^पना

नांदापूरकर-फडके, शुिचता, अनु.

पहा

नाद : जयंत पवार यांfया 80 ते 85 fया एकांhकका.

पाटील, रमेश जे.

नांदगांवकर, मीरा, अनु.

नाइVटीन नाइVटी.

नातू, गोपाळ नारायण

पहा

hदिwटो, Ãांिसस

[नंबाक -पिSगण
नंबाक"
वेदाVतपाEरजात सौरभः अथा"त wसूFनंबाक" भाषयम् /
अनु. दgाFेय धुंिडराज कवीRर.
181.4843
नंबाळकर, बापूसाहेब के शवराव


संपत.

920.71

िनकम, ऋतुजा



िशिशराची फुले.

891.461

िनकम, गणेश

शूVय सावली.



891.463

िनकाळजे, आनंद िनवृgी


आहो आमदार.

891.461

िनकोबारची नवलाई.

राजेRरी hकशोर

पहा



891.46
िनतोरे , सुकुमार भागवत



थँक गॉड.

891.463

िननाद : जयंत पवार यांfया 86 ते 90 fया एकांhकका.
पहा

िनपुण-शोध : एका िनbणात 'हेडहंटर' चे वा.तव अनुभव.
पहा Eटळक, िगरीश

पहा

पहा

िनवा"िसत.

िनळा चांदवा.

िन·या आकाशी.

तुकाराम

ने=रकर, अनुराधा अ=ण


सलणारा सलाम.

891.464

नेरे, जया नंबाजी
एक काW तुला समप"त.



891.461



पणती जपून ठे वा.

891.461

नेरे, जया नंबाजी, संपा.

किवता .वातंDयाfया

पहा

खांदेशनी राणी अिहराणी

ने'हर मॅरी अ वुमन िवथ िबग फट : जगभरfया
हण]मधील ी. पहा िशeपर, िमनेक (Schipper,
Mineke)

ने}लकर, रामदास, सं. संक.
नैवेI आिण इतर नाEटका.

पहा

Eटळक, बाळ गंगाधर
कु लकणY, संaया

पहा



891.73



089.9146



गोल, िशवराज

Vयायालय आिण मराठी नाटक.
Vयूटनांते वाट पुसतु.

पहा

पहा

कोरा|े, मधुरा

बरवे, vीश

Vयूमाक" , अॅमी, सं. संक. पहा
टफ टाइस, टफ पीपल

केसकर, अनघा

पहा

पहा

089.9146

भानत, मनोहर

पहा

नेमाडे, भालचं` वना, संपा.

मनात =जले^या काय"िनेfया पाऊल खुणा.



िनमही.

गxधळे कर, ाची

पहा

चौधरी, धनाजीराव

615.538
पहा

िशरगण, िवजयकुमार

Vयायाधीश, चं`कांत नागोराव
चंतिनका.

िनरोगी जीवनासाठी वैI िवIा / संक. सुबोध वैI.
िनण"य यावा कसा ?.

नेपोिलयन बोनापाट".

पहा

िशडीfया पायया / अनु. गजानन के . के तकर.

पहा

पहा

नेताजी सुभाषचं` बोस.



तेलीचरी, मुकुंद

िनरागसतेचा कडेलोट.



891.461

891.73

तपोिनधी: ा. अ. का.
ियोळकर पुर.कारा ये संशोधक

िनरगुडे, अपणा".

आयुbय वेचताना...

नोसो'ह, िनकोलाय (Nosov, Nikolai)
आजोबांfया घरची सुªी / अनु. ाजPा समीर ग`े.

पवार, जयंत

िनरगुडकर, भारती, संपा.

नेतनराव, भूपेश

पहा

िनघोजकर, िया दीप
Dयं. िव. सरदेशमुख : आAमिन लेखकाची बखर.

167

िचकन सूप फॉर द सोल -

प. पू. संत सावता माळी : वारकरी

संदाय-आIजनक-संजीवनी समाधी.

कामत-देसाई, सुमेधा

पहा

महाजन,

के. एन.
पहा

धसवाडीकर, सीताराम हौसाजी

िन·या दाताची दंतकथा आिण इतर कथा.
णव

पहा

पंचतंFांत^यो काणयो.

सखदेव,

पहा

भू-नाoोळकार, उ^हास

गोपाळ

पंचाNरी बी. .वामी, संक.

पहा

बोधामृत वचने

िनवडक मराठी कथा / संपा. गजानन जाधव...[आिण इतर]

; वासुदेव मुलाटे यांfया .तावनेसह.
िनिशगंध.

िनसग"धून.
पहा

पहा
पहा

vोFी, िनिशकांत

पहा

पहा

किबराचा िमF.

पंिडत, रे वती, अनु.
पहा



891.463

दमयंती.वयंवर / संपा. मदन कु लकणY.

मेहद; ळे , किवता

नीरज कुमार, सं. ले.

पंिडत, अिवनाश िव.

पंिडत, रघुनाथ

पाटणकर, िवजयकुमार ज.

िनसग"याFी इं hदरा गांधी.

नूपुर.



891.463008

पहा



891.461

हातारी आिण सैतान

पंिडत, शरदकु मार िवbणु
काळपुळणीवरील पाऊलखुणा : एका झपाटले^या
जैववै\ािनकाचे आAमकथन.
925.79

जयराम रमेश

बसु, संजॉय

साटे लकर, सोनल

पंिडता रमाबाई.

नूराणी, ए. जी.

पहा

सबनीस, लिलता vीपाल

पंतधान मोद]fया िवदेश भेटी : भारताचे परराk संबंध.
पहा लेकुरवाळे , जय;` hदनकर

भगतसंगचा खटला : Vयायाfया हAयेचे कार.थान /
इं ?जीवiन रे खा ढोले आिण सदानंद बोरसेकृत अनु.


954

पिNगण उठले.

पहा

हैसकर, िवIाधर

पSी-पवार

168

पNी-िमF.

पहा

परतायचे र.ते क; 'हाच बंद झाले.
सतीशकु मार आदगxडा

खांडगे, मंदा सुरेश

पगार, एकनाथ

परफे Lट िमसमॅच.

महाराkाचे िश^पकार महाराजा सयाजीराव गायकवाड.


923.154
पगारे , अिनलकुमार सुपडू

दिलत सािहAय : ेरणािवbकार.

891.4609

फु ले-आंबेडकरी सािहAय : िवचारवेध.

891.4609

पटणा Qलूज.

पहा

पटलं तर बघा.




अQदु^ला खान

पटलं तर हो हणा !!.

पहा



891.464
पहा

हाल



891.21

पटवध"न, वृषाली, अनु.

पहा



133.52

वॉ^श, नील डोना^ड



615.89

पटे ल, एल. डी., सं. संपा.

पहा



332.6



माझी गीता / अनु. अभय सदावत.



823



294.5924

पठाण, नूरजहाँ



891.461
पठारे , रं गनाथ गबाजी

सातपाटील कु लवृgांत.



891.463

बेत, िवलास



700

पEरकि^पत हंदव
ु ाद : िwEटश ोटे.टंट िमशनरीकृ त
हंदव
ु ादाची रिचते, 1793-1900. पहा ऑडी, जेÓÃ
पहा

गायकवाड, ल²मण

पEरचर-िशपाई-चौकदार भरती परीNा / संक. अिRनी


351.076(1)
पहा

जोग, जया

प=ळे कर, राजू


माणसं : भेटलेली न भेटलेली.

920.02

परे श जयvी मनोहर, संक. पहा िशNणकxडी: .थलांतEरत
मुलांना िशNणह¶ िमळवून देणाया काय"कAयाtची
डायरी



338.4791

पय"टन भूगोल.

पहा

लहाडे, नंदा संजय

पया"वरण / संपा. संजयभाऊ चौधरी.

प^लू.

नेरे, जया नंबाजी

पAक, यशवंत
इं ?जी सािहAय समीNा : आकलन आिण आ.वाद.



891.461008



641.5

राजोरे , राजेश

पंपळखरे , िवनीता

बंIोपाaयाय, िबभूितभूषण

परं ाचे हंसराज.वामी : वा~यीन WिPमव, शैली,
भाषा आिण पूव"सूर]चे सं.कार. पहा काळे , क^याण



641.5

कोसंबे, =पा
पहा

अनुबंध

पवार, अिवनाश जयवंतराव



पFकाEरतेतील वा.तव : वृgपF Wवसायातील वा.तव.

पहा

पळवेकर, अशोक नामदेव, संपा.

820.09

पहा

पराडकर, राम सदािशव

=ची-रं ग / संपा. वैभवी िभडे.

पवार, जयंत

पहा

िबडवई, फु ^ल

पव"ते, वसुंधरा गोवंद
परफे Lट मेनू.

पडझडीfया नxदी : सोलापूरचे उIमजगत 1993-2004.

पFास कारण क ...

पहा



294.5513

पय"टन उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश शंदे.

तलवार / हEरं` बोरकर यांfया .तावनेसह.

पहा

=` : तणावमुP जीवनाचा महामंF.

परीस.पश" सुरांचा.

िशखंडी आिण न सांिगत^या जाणाया इतर कथा /
इं ?जीवiन सिवता दामलेकृत अनु.
398.210954

पणती जपून ठे वा.

920.72

पवार.

दादा भगवान

पªनायक, देवदg
गभ"वान राजा / अनु. संजय भा.कर जोशी.

वासुदेव

तु.कानो, जोसेफ

पहा

परांजपे, कृ. भा.

पEरघाबाहेर.

पटवध"न, श. प.
शूVयोपचार.

पथेर पांचाली.

परमाचाय" पोप.

ए. (Oddie, Geoffrey A.)

(Walsch, Neale Donald)

पहा

दलाई लामा

सृजनरं ग.

पटवध"न, िवRास माधवराव
.वभाव राश]चे.

पहा

पहा

परांजपे, सुहास, संपा.

पटवध"न, राजा
पुनशध महाभारताचा.

पडसाद.

परमसुखाची पव"णी : बदलAया जगातला शाRत आनंद.

हेच ते गं ss असेच ते हे.

पटवध"न, रqाकर, अनु.

पहा

पव"ते, वसुंधरा गोवंद

परांजपे, कु मुद कृ bण

सावंत-ढोबळे , सुनीता

पटवध"न, िनधी
चंतनफु ले.

.मात", िहमांशू भूषण

पहा

पहा

पाटील,

परांजपे, अरवंद शंकर
मंF गुंतवणुकचा : माग" आथ"क सुबgेचा.

गोळे , गोपाळ ल²मण

पहा

परफे Lट मेनू.

पहा

vी रामदास .वाम]ची अमृत वचने.
पवार, अिRनी, संक.
भरती परीNा

पहा



181.48

पEरचर-िशपाई-चौकदार

पहा

िशपाई-चौकदार भरती परीNा

पहा

संपूण" तलाठी भरती परीNा

पवार, उम"ला
कोकणातील दिलतांचे रीितEरवाज आिण लोकगीते.


392.095479

पवार-पाटील

169

पाटणकर, .वाती

पवार, जयंत

नाद : जयंत पवार यांfया 80 ते 85 fया एकांhकका.



पुणेरी पाणी.



891.462

िननाद : जयंत पवार यांfया 86 ते 90 fया एकांhकका.

891.464

पाटील, अिजत
जाणता राजा महाराजा सयाजीराव गायकवाड.





891.462



पडसाद.

891.462

पवार, जे. के., संक.

पहा

पहा

पहा

गाडेकर, केशव ना.

गता"डकर, अ=ण

पाटील, अशोक दादा

पवार, राज;`


कुलतारा.

891.463

प.तीस तेरा न'वद / अनु. कमलाकर नाडकणY.
पहा, पटतंय का !.

पहा

पहा



822

नागावकर, िवकास

गोडसे, मंदाhकनी

पांडुरंग आगळा : ा. डॉ. पांडुरंग हरी कु लकणY महावैI,
यांची अितीय चEरFगाथा. पहा ठxबरे , अनघा अिनल
पांडे, आशा, संक.

पहा

गोडबोले, vीकांत

आAयाचे ितबंिबत अंतम"न.



928.9146

पाटील, अशोकराव बालकृ bण
मराठीतील सं.कारवादी सािहAयाचा िवशेषतः साने
गु=ज]fया वा~याचा िचhकAसक अयास.
891.46
पाटील, आनंदा भगवान

नNF.



891.461



891.463

891.463

पांडे, गणेश िनळकंठराव



जीवनगाणे.

891.461

माझा किवतेचा गाव.

891.461



पहा

तहिममा अनम

श^यिवद : जॉन हंटर.



926.17

पांढरीपांडे, सु. vी.
पैशाचा झगा / अभय बंग यांfया .तावनेसह.


पहा

हैसकर, िवIाधर

वा.तव.



891.464

पागे-क; करे , सुलभा
अशा होAया आमfया आजी.



891.463

गानलुQधा.

891.463

मागे परतोनी पाहे.

891.463




पॅलेि.टनी

मना मना, दार उघड.



128.2

पाटणकर, अिमत अतुल

वेध नNFांचा / संपा. अनुजा जगताप.



523.8

पाटणकर, भारत

पाटील, मधू

पाटील, क^लाeपा जोतीबा


आघात.

891.463



ितिमरातुनी तेजाकडे.

891.461

पाटील, गजमल मिहपत 'hकरण'.
पहा

पहा

रामायण

रामायण

पाटील, जग|ाथ शामराव
आAम-हAयामात.



362.28

पाटील, जयसंग
यश.वी 'हायचंय तर मग...!.



158.1



वाचायलाच हवं...!.

891.464



370
पहा

भारतीय .वातंDय ल®ात



पाटील, दgाFय नामदेव
सृी िनम"तीचे - तीन आधार.तंभ आिण िवR
संचलनाचे - तीन आधार.तंभ.
पाटील, दgाFय नामदेव, भाbय.
पाटील, दgाFय नामदेव, संक.

पहा
पहा



294.5

एकनाथ

भगव¨ीता

923.254

पाटणकर, िवजयकुमार ज.

पाटणकर, िवbणूपंत के शवराव
कथा एका युSकै Iाची.



500

जैनांचे योगदान

पाटकर, शोभा

िनसग"धून.

पहा

पाटील, डी. ए., संक.

किवता

ांितवीरांगना इं दत
ु ाई पाटणकर.

िव\ान-तंF\ान आिण िवकास.

िशNणाचं कसं ?.

मेलि'हल, हम"न (Melville, Herman)
पहा



928.9146(1)

पाटील, एम. के.

पाटील, गजमल, अनु.

पागनीस, िगरीजा रवळनाथ

पाटकर, रमेशचं`, संक. आिण अनु.

मराठी सािहAयदंडीचे वारकरी.

पाटील, hकरण
891.464

पाखरी पाडाfया गोी.

पाटील, ए. बी.

पाटील, एम. पी.

पांडे, सतीश

पहा

891.461

मृगजळ.



टु मॉरो शॅल कम.

पांडे, भारती, अनु.



अबोली.

पाटील, आeपासाहेब

पांडे, गजानन

पाचूचे बेट.

पाटील, अिनता म., सं. ले.

पाटील, अ=ण रामदास.

जनरल नॉलेज - 2019: चालू

घडामोड]सह

पिहलाविहला.

923.154



पाटील, दशरथ

एVजॉय.

891.463

बदला.

891.463

यस िमलॉड".

891.463

891.461



923.554





पाटील-पाठीवरचा

170

पाटील, दीपक िवRासराव.

पहा

शैNिणक माग"दश"न

पाटील, िवजया िवजयसंह

आिण समुपदेशन = Educational guidance and

भातीचे रं ग : चारोळी सं?ह.

counseling
पाटील, देवबा िशवाजी



891.461

पाटील, िवनायक



आभाळाचे गुिपत.

891.461

पाटील, धम"वीर भूपाल
सं£माfया तळाशी.



891.461

पाटील, पांडुरं ग तुकाराम

राजषY शा महाराज चEरF काW.
पाटील, ितभा तुकाराम, सं. ले.

पहा



923.154

भोळे , आर. 'ही.

पाटील, तीक
वायावरचं ेम.

गेले िलहायचे रान / संपा. सदानंद बोरसे.



089.9146

पाटील, िवनायक Dयंबक. पहा महानुभाव सांकेितक
तळे गांवकर िलपी: पोथीसह िलeयंतर
पाटील, िवRास


नागकेशर.

891.463

पाटील, संजय िजभाऊ
भारताचा इितहास 1857 ते 1950 = History of



India 1857 to 1950.



पाटील, संजीवनी सुनील, संपा.

891.461

साद अंतम"नाची / संपा. भरत बुटाले.

891.461

पाटील, बी. टी.

पहा

वराळे , मिनषा पंटू

पाटील, संदीप राजकमल

शेतकयांचे कै वारी आमदार डॉ. सतीश पाटील.


923.254

पाटील, wहिवलास भबगोडा


कागद पेन.



954

891.464

महाराkातील िज^हे.



954.79

महाराkातील पंचायतराज व नागरी .थािनक .वराय
सं.था.
351.54790217(1)
व.तुिन भारतीय रायघटना : .पीकरणासह.

पाटील, मधू



खारजिमनीतील रोप.

923.754

पाटील, मोहन, संक.

पहा
पहा



320.5

पहा

लांडे, शा^मल

व.तुिन मराठी: .पीकरणासह

वाहतूक भूगोल = Geography of transportation.



910.1388

पाटील, योगेश रमेश



वेलांटी.

891.461

पाटील, रं गराव बापू



अपहरण.

891.463

चोरांचे hदवस.

891.463

ढोलगं.

891.463

पानाा.

891.463





पाटील, सतीशकु मार आदगxडा
परतायचे र.ते क; 'हाच बंद झाले / रव]` vाव.ती
यांfया .तावनेसह.
891.461
मृAयु.पश".



891.463

पाटील, सुरेश दगडू

सू²म अथ"शा ाची मूलतवे = Principles of
micro-economics II / सं. ले. सुरेश दगडू पाटील

आिण ललीत िनवृgी तायडे.

पाटील, रमेश जे.



नांगरफाळ.

891.461

पाटील, राम



योगदीिपका.

पहा

पहा

पाटील, संभाजी बा.

अ ब क ड आिण बरं च काही...

.वयंपाकघरातलं...

पाटील, वनमाला, संपा.

रायसेवा मुय
परीNा... संबंिधत कायदे: सामाVय अaययन पेपर

पाटील, संदीप राजकमल, संक.

पाटील, मह;` िव´ल
आधुिनक राजकय िवचारणाली.
पाटील, मृmमयी, संपा.



342.54

181.45
पहा

पहा

पाटील-बेलगावकर, सुरेश गोपाळराव



320.54



आठवणीतले नेते.

923.254(1)

का·या कोळशाची काळी कहाणी : हंसराज अहीर

पाटील, वसुधा

यांनी उघड केलेली / सं. ले. अिवनाश पाठक आिण

बाराखडीfया किवता.

891.461

सूया"ची सदY.

891.461




पाटील, वासुदेव

पाटील, िवजया िवजयसंह
\ानगीता.



158.1

पाठक, अिवनाश

फाळणी: भारतीय

भाषांमध^या कथा

बरखा.

पाटील, िहत;`
माग" यश.वी आिण आनंदी जीवनाचा.
लोकमाVय Eटळकांची राkीय एकाAमता.

इये बोलीभाषेचे नगरी

िहरकण]चा काWमय महाराk

पाटील, वसंत केशव, अनु.



338.5(1)



891.463



891.461



सुनील कुहीकर.

364.13230954

पाठक, भाकर पां.
िसS साधुपु=षांमधील आaयािAमक अनुबंध.
पाठक, संजय vीकृ bण
शोधांfया नवलकथा.
पाठीवरचा माणूस.

पहा



294.561



608

कानडे, उSव

पाoपुAतकां2ित#र3-पुरंदरे
पाÈपु.तकांWितEरP मुलांचे मराठी पु.तकांचे वाचन :
शोध-समीNा. पहा जोशी, मोहन

पंपळखरे , िवनीता

पाडगांवकर, ाजPा
सांजवात : भारतातील वृSसंगोपनाचे भिवतW / संपा.
क=णा गोखले.
362.6
पाडळकर, िवजय वसंतराव

सुहाना सफर और... : कवी शैल;` यांचा गीतमय
जीवन-वास / संपा. नीता कु लकणY.
928.91431
पाणीदार डोळे .

पहा

महाजन, किवता

पादीर, सिचन



माणूस होताना...

361.10954

पाaये, भाकर
असेही िवान / संपा. संक^प गुज"र.
पानगळीfया दुःखाचे ओझे.
पानाा.

पहा

पहा



920.02

आनंदगांवकर, जीवन

पाटील, रं गराव बापू

पारखी, काश
ारं िभक ना»शा .



792

पारखी, सुभाष िवनायक

बृह.पतीची मुलगी.



891.463

मी अिनके त सह¥बुSे आिण इतर एकांhकका.


891.462
पारखी, सुभाष िवनायक, अनु.

पहा

बुकानन, एडना

पारधी, माला राजेश

ीतगंधा.



891.461

पारमहंिसक wाधम" आिण दादोबा पांडुरंगांची
सािहAयसूची. पहा तख"डकर, दादोबा पांडुरंग
पालकर, सुनंदा

मी आिण माझे WिPमAव.



158.1

पालखीवाला, रमी
योगाचाय" बी. के . एस. अµयंगार यांचं चEरF /
इं ?जीवiन नीता कु लकणYकृ त अनु. ; संपा. णव
पालवी आAमकहाणी : एक भरकटलेले जीवन साथ"क
लागले.
पहा िमलंद hदवाकर
पहा

आही बाबा झालो.

891.462

hकटी पाटY.

891.462

घनघोर वादळी नौका.

891.462

िचF रं गले आिण _ॅhफक जाम.

891.462

नंhदनी : पु=ष पाF िवरिहत.

891.462

पFास कारण क ...

891.462

बाजार.

891.462

मनी मVया मनू.

891.462

लॅबÀरं थ.

891.462

शेपटी वाढते लांबच लांब.

891.462

vावणबाळ.

891.462

सवता मAसर.

891.462















पंपळपान / संकिलत.



891.463008

िप±झा टायगर : 30 िमिनटांत घरपोच िप±झा'चा
hकमयागार. पहा मोनाघन, टॉम (Monaghan,
Tom)

िपटु क^याची गो आिण वनराजाचे दात.
राजवाडे-काळे , राजvी
िपढीजात.

पहा

पहा

देशमुख, vीकांत साहेबराव

िपFे, कुं दा


आकाश शोधताना.

920.054

ओळख उgुंग WिPमवांची.

920.054



िपFे, शिशकांत िगEरधर
या सम हा : अजंLय बाजीरावाfया युSनेतृAवाची
लोकिवलNण यशोगाथा ! / संपा. आनंद हडYकर.
पुंड, .वानंद गजानन, भाbय.
पुजारी, मुकुंद कृ bण, सं. ले.

पहा
पहा

शंकराचाय"
भवारी, कृ bणा महादू

पुजारी, रावसाहेब बा.

कायापालट Nारपीिडत जिमन]चा.

नाईक, िवजयकु मार िवRनाथ



631.4

पुजारी, संजय

पावडे, सतीश

द िथएटर ऑफ अॅQसड".



792

पावशेकर, अिनल

अगं बाई... अरे ा !.



891.464

पामाAय राजकय िवचारवंत.

पहा

लहाडे, नंदा संजय

पािमाAय आिण भारतीय िवचारवंतांfया संक^पना / ले.
ितभा टावरी... [आिण इतर.].
320.5076(1)
पंटो, जेरी
मड"र इन माहीम / अनु. णव सखदेव ; संपा. नीता
कु लकणY.
पंडीवरचे वंचू.

891.462



926.137046

पालशेतची िवहीर.

आमचीही गो ऐका.

954.79



सखदेव.

171

पहा

पंपळखरे , िवनीता
Happy Birth Day



हे असे का घडते ?.

500

पुणे शहरातील ऐितहािसक व.तूसं?हालये.

पहा

महाजन,

शांताराम गजानन

पुणे शहरातील मंhदरे .
पुणेरी पाणी.

पहा

पहा

महाजन, शांताराम गजानन

पाटणकर, .वाती

पुmयXोक अिह^यादेवी आिण मराठे शाही.

पहा

सलगरे ,

मधुकर

पुनशध महाभारताचा.


823

वाघचौरे , भीमराव

पहा

पटवध"न, राजा

पुनसे, देव;`
वांझोटीचा छावा.



891.463

पुरंदरे , गो. मा.

कहानीम; twist है.



891.462

\ात-अ\ात नेपोिलयन बोनापाट".



923.144

पुरंदरे -&दीप

172

पxNे, वंदना

पुरंदरे , गो. मा.

वादळवाट : पेशवेकालीन साडेतीन शहाmयांपैक एक
देवाजीपंत चोरघडे यांfया वादळी जीवनावरील


ऐितहािसक कादंबरी.

891.463

पुरािणक, रqाकर ल²मण


भावकथा.



सांजभैरवी.

891.463

पोखरकर, शांताराम



देवाचे कर.

891.461

पोटाचं कपाट.

पहा

महाजन, किवता

891.463

पोतदार, बाळ
पुरािणक, शरद

आयन" फोिबया.



891.463

पुराणोP अंAयेीसं.कार / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.


294.5925

पुराणोP कुं भ िववाह / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.


294.54

पुराणोP गभा"धान सं.कार / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.


294.54

पुराणोP िवनायक शांती / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.


294.54

पुरी, ितक
वैनतेय : एक ग=ड योSा.



चÊडी.



891.463

पुलंचा ना»वास.
पु.तकांची पेटी.

पॅनोरमा.

पोरका : भोगले मी जVमभर.. उ«aव.त होता होता..

पहा

पहा

पोरक.

पहा

कापगते, डोमा दुधरामजी

पोरे , सुरेश



आधी कडू मग गोड.

891.463

कलाकार.

891.463

जग .व¦ांचे, खरे खोटे !.

891.463

जर तर.

891.463

hदलासा देई साई.

294.561

िविवधता.

891.468

हसतखेळत िनरोप.

891.463



टे काडे, मुकुंद





पोलीस भरती : िज^हािनहाय िवचारले^या ¯पिFका
उgरांसह / संक. िवलास के शव राठोड. 351.076(1)


351.076(1)

पोलीस भरती सराव ¯संच / संक. िवलास के शव राठोड.

कलवारी, शंकर



351.076(1)

पॅलेि.टनी किवता / संक. आिण अनु. रमेशचं` पाटकर.


892.71008
पहा

प;डसे, vीपाद नारायण, अनु.



351.076(1)

पोलीस भरती : वण"नाAमक / संक. नंदा संजय लहाडे.

हजेरी, मदन

प;डसे, यामला, अनु.
टाइस, टफ पीपल




भागवत, वसंत

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल - टफ

पहा

पोळ, राज;`
कथा सgावीस.



891.463

पोळके , पाथ"
िचhकAसा रामदास .वाम]ची.

हॉथॉन", नेथािनएल



181.48

पोशंIाचे आयान एक ¯ोपिनषद : शेतीब¬लfया

(Hawthorne, Nathaniel)

धारणांची आिण धोरणांची झाडाझडती.

पहा

प;ढारकर, भालचं`
जपुन टाक पाऊल ! : भालचं` प;ढारकरांची
ना»मुसाhफरी वपु यांfया शQदांत / शQदांकन वसंत
पु=षोgम काळे .
927.92

चंड भोप·यातला राNस आिण इतर बोधकथा.
नाईक, \ानदा

पेटलेलं मोरपीस.

जापती कुं भार.

पहा

थोरात, िनतीन



चांदभूल.

891.461

पैलवान.

पहा

पैलू एका?तेचे.
पैशाचा झगा.

पहा

पहा

बरगुले, आनंदा तुकाराम
पहा
पहा

ितभेचे देणे.

पांढरीपांडे, सु. vी.
पहा

साईनाथ, पी.

पॉिझEट'ह थंकं ग : समाधानी जीवनासाठी.
याम

पहा

पहा

खांडेकर, िवbणु सखाराम

खरात, रघुनाथ

ितभेचा इं `धनू.

दामले, िवIा

पैसा, माaयमे आिण राजकारण.

\ावंत.

पहा

मराठे ,

पहा

राजे, िवलास

ित\ामंF / संक. संजय गोपाळ साबळे .

आढाव, एस. जे.

जाधव,

रमेश

\ा आिण ितभा.

पेठकर, चंदन

पेिलकन फडंग.

पहा

सोनोनी, िशशुपाल

पोलीस भरती / संक. नंदा संजय लहाडे.

पुरोिहत, अिजत

पहा

891.463

891.463

पुरोगामी िवचारांfया बंडखोर माताजी गीता भारती.
पहा जगताप, िवजय रामचं`

पूर?.त.



घामाचं पाणी.

पहा

पहा

लेहरर, जोना (Lehrer, Jonah)

देसाई, मदा

ितvुती : .मरणयाFा भीbमांची : अvू हरवले^या महान
WPची कथा. पहा भª, Îुव
दीप लोखंडे, पुणे - 13 : =रल माक Àटंगची, गो कोट]ची.
पहा

सुमेध वडावाला



891.468008

&धान-फाकडू ची
धान, राम

ियंवदा.

माझी वाटचाल : मेटकॉफ हाउस ते राजभवन :



1952-1989.

923.554

बुS जगात पौण"मांचे महव.

पहा

भालेराव, एन. एस.

बोधनकार ठाकरे : काय" आिण कतृ"Aव.

पहा

भातीचे रं ग : चारोळी सं?ह.
िवजयसंह

पहा

हंद.ु थानातील मु`ण : ारं भ आिण िवकास /
इं ?जीवiन सुधा भटकृ त अनु. ; दीपक घारे यांfया
.तावनेसह.
686.20954
ीतगंधा.

भंडारे , िव´ल

भावशाली संभाषणाचा झटपट व सोपा माग".
कानगी, डेल (Carnegie, Dale)

ेमसगाई.

पहा

ेरक कथा.

भुदेसाई, ^हाद कृ bण
आhदशPचे िवR.वiप अथा"त देवीकोश.

294.5211

भू-नाoोळकार, उ^हास गोपाळ
िच|ू.

891.4694

भूदेसाई, शरद, अनु.





891.4693

वॉशंटन, बुकर टी.

पहा

ख^लाळ, सुिचता

पहा

¯ तुमचा, उgर दाभोलकरांचे / मुलाखतकार िवनोद
िशरसाठ ; शQदांकन भायvी भागवत.
303.372
¯वेध.

पहा

चेणगे, बसवेRर रामचं`


398.21

ाचीन भारत.

पहा

पहा

कु लकणY, िश^पा

ाचीन भारताचा इितहास.

पहा

लहाडे, नंदा संजय

ाचीन भारतीय इितहासाची साधने.

पहा

गोखले,

ाजP.

पहा

ाजPाची चाल.
पहा

पहा
पहा

कोतवाल, ितभा खंडेराव

'eलंबंग िवIा' सवाtसाठी...

पहा

पहा

सुदामे, भारती

दैया, दीपक

पहा

वझे, िवनायक

'फhकरा' कादंबरीचे इहवादी मू^यमापन.
vीपाल
फकरमोहन सेनापित.

पहा

पहा



954
सबनीस,

मानसंह, मायाधर
पहा

मुंबई

उ Vयायालय आिण सव Vयायालयाने तीस वषा"त
hदले^या (1988-2018) Vयायिनण"यांचा संिN सं?ह
फडके , ल²मण बाबु
आठवण]चा लामणhदवा.

891.461

फडके , शम"ला
फोर सीझVस.

891.463






927.415





792.0954792

पहा

पहा

जोशी, िवIा

सोनवणी, संजय

फमा"न आिण इतर किवता : आशय आिण आ.वाद / संपा.


तुषार चांदवडकर.
फसवी पाळं मुळं.

पहा



891.463

954.01

फराओचा संदेश.

पारखी, काश

आं?े, अशोक भाकर

पहा

eलेसम;टचा जबरद.त खिजना.

फडताळातील गुिपते.

ारं िभक भारत : ागैितहािसक काळ ते मौय"काळ.
फडतरे , भूषण गोवंद
िय सौ. योAoा.

ेरणेचे वासी : िविवध NेFांतील WP¤fया ेरक
यशकथा.
पहा भुजबळ, देव;`

हॉथॉन", नेथािनएल (Hawthorne,

ारं िभक ना»शा .

िबचेवार, सिचतानंद

फडतरे , भूषण गोवंद
ारं िभक भारत : ागैितहािसक काळ ते मौय"काळ.

िशरसाठ, सतीश

गोखले ; अनु. आिण संपा. माधव वझे.

पहा

मी आिण हसरी गॅलरी.

ायोिगक रं गभूमी : तीन अंक : मुंबईतील ायोिगक
रं गभूमीचा मौिखक इितहास / इं ?जी संपा. शांता

पहा

ेरणादायी महाAमा बसवेRर.

फडणीस, शकुंतला

Nathaniel)

ाथ"ना.

अघोर, वैशाली अिनल

vी. दा. पानवलकर यांचे कथािवR.

vावणे, िश^पा अ=ण

माया दामोदर

ाजPा िनबंधावली.
ायिg.

पहा

पहा

दीिNत, सुधा vीधर

फडणीस, मनोज केशवराव

शोभना

ाचीन महान बोधीरqे.

पहा



891.433

फझलअहमद ब. खान, सं. संक. आिण संपा.

ांतोांतीfया लोककथा / पुनःकथन मालिवका देखणे.
ाकृ ितक भूगोल = Physical Geography.
कालकर, vीकांत

पारधी, माला राजेश

फक=¬ीन बे|ूर
मु.लीम राजकय िवचारवंत आिण राkवाद.

(Washington, Booker T.)

लयानंतरची तळटीप.

पहा

ेमचंद
गबन / अनु. =पाली भुसारी.

पाटील, िवजया

पंचतंFांत^यो काणयो.

ियोळकर, अ. का.
भारतीय ?ंथसंरNण कायदा 1867 आिण Aयाचा
शतकोgर सुवण"महोAसव 2017 / संपा. दीप कण"क.


ठाकरे , केशव सीताराम
पहा

कु लकणY, शंतनू

343.540998

बोधनकार ठाकर; चे 'हंदAु व' आिण 51 मौिलक िवचार.
बोधनाचा जागर अmणा भाऊ साठे .

पहा

शंदे,

नवनाथ एकनाथराव

पहा

173

पहा

891.461
देशपांडे, शशी

फाकटकर, सुधीर
अपोलो 11 : माणसासाठी एक पाऊल

मानवजातीसाठी एक उgुंग झेप.
फाकडू ची फिजती.

पहा

कु लकणY, संaया



629.454

फाpक-बवq

174

फा=क एस. काझी
िचF आिण इतर कथा / संपा. अनुजा जगताप.

बगाडे, उमेश

आAमसVमानाकडे नेणाया ल®ाचे तवमंथन डॉ.


891.463

तू माझी चुटक आहेस आिण इतर कथा / संपा. अनुजा

बछडा आिण इतर कथा.



जगताप.

891.463

फाळणी : भारतीय भाषांमध^या कथा / हंदी संपा. नर; `
फं `ी.

hफिनLस.

पहा

hफश अँड िचeस.

फुलारी.

पहा

बदल.
बदला.

संझिगरी, ारकानाथ

पहा



303.484

पगारे ,

पहा

फै ज अहमद फै ज : एक eयासा शायर.
फोटॉन ऊमलताना.

पहा

फोर सीझVस.

फडके , शम"ला

पहा

रानडे, ितभा

पहा

आईबाप



891.463

पहा

तांबे, िवजय
पहा

पाटील, वासुदेव



पहा

माने, झुंजार



823



सानेकृत अनु.

891.463

बरडे-रणसुभे, शीला, अनु.

Ãँ किलन, ब;जािमन (Franklin, Benjamin)
ब;जािमन Ãँ किलन : एक आAमचEरF / इं ?जीवiन सई
923.273

पहा

पाटील, दशरथ

पैलवान.

फोरसाइथ, Ãे डEरक (Forsyth, Frederick)
द hकल िल.ट / अनु. बाळ भागवत.

Ãॉक नं. 3.

जाखोEटया, िगरीश

बरगुले, आनंदा तुकाराम
वाड, िवजया

पहा

आhदवासी समाज: ¯ आिण

पहा

बबडू बँकेत : मुलांसाठी बँक Wवहारांची गोीiप ओळख.
बरखा.

अिनलकुमार सुपडू
फॅिमली.कॉम.

पहा

महाबळ, भालचं` ल²मण

बँक Lलाक" : मुय परीNा / संक. कै लास अयंकर.


351.076(1)



351.076(1)

बंड, अरmय आिण मुंया : डॉ. vीकांत गोडबोले यांfया
िनवडक कथा.
पहा गोडबोले, vीकांत

पहा

संह, vीभगवान

हरनोट, एस. आर.

बरवे, भाकर
िचF-व.तुिवचार / सं. संपा. हंसो\ेय तांबे, माधव
इमारते आिण हेमंत कण"क.
बरवे, vीश
Vयूटनांते वाट पुसतु / संपा. सदानंद बोरसे.

पहा



954.79

बग"मन, इनि?ड (Bergman, Ingrid)

बदा"पूरकर, वीण
Lलोज-अप.



920.054

डायरी / अरवंद गोखले यांfया .तावनेसह.


089.9146

आनंदयाFी बाबा आमटे.
बंद दरवाजा.



923.654

हंगोणेकर, शिशकांत

पहा

बंIोपाaयाय, िबभूितभूषण
आरmयक / अनु. शंकर बाळाजी शा ी.

891.443

पथेर पांचाली / अनु. साद ठाकू र.

891.443

पहा

पहा

बकुळीची फुले.

बNी, िवजय
वृNव^ली.



294.5924

बग, पोपटराव पांडुरंग
महाराजांची राजिचVहे व अजरामर श े.

बंड, भूषण

बकुळा.



740

बग"मन, इनि?ड (Bergman, Ingrid)
माय .टोरी / शQदांकन अॅलन बगस ; इं ?जीवiन आशा
कद"ळेकृत अनु.
927.9143028

बगस, अॅलन.

बँक भरती : मुय परीNा / संक. कै लास अयंकर.

बंध-अनुबंध.



920.02

टोला.

फु ले, योितबा गोवंद
साव"जिनक सAय धम" / संपा. िवRनाथ शंदे.
फु ले-आंबेडकरी सािहAय : िवचारवेध.

इनामदार, मेधा

बVसोड, िवIाधर

लxढे, सुभा आAमाराम

पहा

पहा

ब`ु¬ीन आतार, संपा.

ढेरे, तनुजा उ^हास

पहा

पहा

सAय, अहंसा व मानवतेचे पुर.कत.
आ'हाने

तनपुरे, शैल;`

पहा

तांबे, राजीव

बजेट अथा"त अथ"-स^ला-गुंतवणूक.

बडगे, सागर, सं. संपा.

मंडलेकर, सतीश

hफरता-hफरता.

फुलवा.

808.83

माळी, सषY

पहा

पहा

303.484

बडगुजर, शांताराम



मोहन ; अनु. वसंत केशव पाटील.



आंबेडकरांची जातीमीमांसा.




काVहेगांवकर, .वाती



मराठे कृत अनु.

बव, उवला, अनु.

133.9013
पहा

कोहली-खांडेकर, विनता

बव, hदलीप दgाFय
चं`ाकडे वाटचाल.

घां?ेकर, पांडुरंग
पहा

बप, टॉड (Burpo, Todd)
.वगा"चा साNाAकार : .वगा"चं दार ठोठवून परत
आले^या िचमुराचा िव.मयकारक वास / सं. ले.
टॉड बप आिण लीन 'हंस;ट; इं ?जीवiन मेधा



629.454



वादळ.

मारकर, उषादेवी िजत;`संह

बव, रे मा.


580

891.463
पहा

भोगले, चैताली

बव, संजय एस., अनु.

पहा

कबीर

बrहाटे-बीड
बहाटे, काशीनाथ िवनायक
बिहणाबाई चौधरी : WिPAव आिण किवAव.

बापते, िवशाल

बलसेकर, नीला



891.463



बळीराजा / संपा. संजयभाऊ चौधरी.

891.461008

बसु, नेमायसाधन

.वामी िववेकानंद / अनु. उषा कामत.



922.945

वचन-िव.मृती : मािहती अिधकारातून उघडकस
आलेले अका^पिनक सAय / सं. ले. संजॉय बसु, नीरज
कु मार आिण शिश शेखर ; हंदीवiन दgाFय
बहर.

बहाWाची फु लं.



320.954

पहा

ब}त जनािस आधाi.

पहा

पाटील, वसुधा

बाल एकांhकका सं?ह.

पहा

साठे , सुनंदा सुरेश

पहा

पहा

आपटे , वासुदेव

उबाळे , vीकृ bण

बालबोध रqमाला : 19 Wा शतकातील बालवा~य /


891.4608



891.4608
पहा

साळुं के, उवला गज;`
पहा

औटी, शैलजा

गजानन

बावचकर, hदलीप
hकडनीिवषयी बोलू काही.. / संपा. सदानंद बोरसे.


616.61
बावनकुळे , परमानंद, संपा.



922.945(1)



891.464

बांबू लागवड आिण hया उIोग / संक. आिण संपा.
अिनल रमेश शंदे.
633.58(1)
सावंत, हौसाबाई कxडीबा

पहा

पहा

बाळगोपाळांसाठी छान छान गोी.

संजयदृी.

बाउल.

बाराखडीfया किवता.

बालÉदयरq साने गु=जी.

बांदेकर, शंभू भाऊ

पहा

राणे, काश गजानन

पहा

ठाकूर, रे खा रमेश

बांदल, िव´ल रं गनाथ
साधुसंतांfया कथा व अमृतवाणी.

बाई.

बारा मतीची माणसं.

िशरसाठ.
पहा

बा : पाणी सम.येवर मात करणाया लोकचळवळीची
Éदय.पशY कथा. पहा वरे , िवलास
पहा

अिनल

बालसाधना : 10 ते 13 वष वयोगटासाठी / संपा. िवनोद

जोग, िवजय सखाराम

बांदल, रमेशकुमार शांताराम.

अयंकर,

पहा

संपा. मंगला वरखेडे.

आओ, टे मसुला

बिहणाबाई चौधरी : WिPAव आिण किवAव.
बहाटे, काशीनाथ िवनायक

ग;दे, आgम

पहा

बायकोचा िपसारा नवयाचा पसारा.

बालतरं ग.

कु लकणY, hदलीप हनुमंतराव

पहा

बापाची किवता.

891.461

बालक : Aयाची कृ ती आिण संवध"न.
गोवंद

बसु, संजॉय

मोिहतेकृत अनु.



मी, ती आिण ते.



891.461

जंगली िचgा.
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बावनवीर.

पहा

पहा

सािहAय सEरता

देशपांडे, िशरीष गोपाळ

बािव.कर, िवजय रा., सं. ले.

पहा

भाटे वाल, दादासाहेब

प.
पहा

माळी, िनतीनकुमार दादासाहेब

बंदत
ू खूप जागा आहे.

पहा

जामकर, िया

िबचेवार, सिचतानंद

सौिमF

ेरणादायी महाAमा बसवेRर.

बागडे, भायvी अिभजीत

िबडकर, हेमलता िवजय, सं. संपा.



मनतरं ग.

891.461

बागुल, नंबाजीराव
खाVदेशी खुडा : अिहराणी चारोयी सं?ह.



891.461

बागूल, गोकुळ

माझा िवaवंस करा.



891.463



922.945
पहा

डॉ. िवजय िबडकर .मृित?ंथ

िवजय .मृती: कै .

िबडवई, फु ^ल
भारतातील डाWा चळवळ]चा मागोवा : इितहास
आ'हानं आिण नवसंजीवनीfया शLयता / इं ?जीवiन
िमलंद चंपानेरकरकृ त अनु. ; संपा. सुहास परांजपे.


324.254(1)

बागूल, फुला
िबतेल बाता.

बीटा एकशे तेवीस / संजय ढोले यांfया .तावनेसह.


891.463
बाजार.

पहा

पहा

तडवी, रमजान गुलाब

िबनचेहयाचे किभ| तुकडे.

पहा

शंपी, अNय

िबराजदार, नर; `

पंपळखरे , िवनीता



भौगोिलक भारत.
बापट, कांचन
101 बेबी फूड रे िसपीज / संपा. वैभवी िभडे.



641.300832

बापट, मोद, अनु.

पहा

गो^¢ाट, एिलया एम.

(Goldratt, Eliyahu M.)

बापट-जोशी, ि.मता
िसSाथ" : आयुbयाचं 'िजगसॉ पझल' सोडवणारा / संपा.
सदानंद बोरसे.

िबरादार, शांत बी.
देवांना कVया का न'हAया ?.
िब=बाचं चांगभलं ss.

पहा

बीजाची ाथ"ना.

मणी मोहन

बीटा एकशे तेवीस.



920.93621989212

915.4

पहा

पहा

वाघमोडे, मा=तराव

बागूल, फुला

बीड िज^ºाचा इितहास, सं.कृ ती आिण कोरीव लेख.
पहा

जोशी, सुधाकर गणपती



305.42

बुकानन-बोरसे
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बुकानन, एडना

बैजल, रे खा

अमेEरके तील गुVहेगारी िवR / अनु. सुभाष िवनायक


पारखी.

364.973

बुटले, िसSाथ", संपा.
बुS क युS.

पहा

पहा

बुमरÌ ग.

पहा

बxबलणारा घसा.

पाटील, तीक

बोकल, पुbपभा

लभाने, म. िव.

बुSाची शैNिणक ांती.
बुिSमgा चाचणी.

भाषादश"न

पहा

बुटाले, भरत, संपा.

पहा

पहा

िचकटे , एस. टी.

पहा

पारखी, सुभाष िवनायक

पहा

बेटर : एका श^यिवशारदाचं गुणवgेबाबतचं चंतन.

पहा

गवांदे, अतुल

891.461



थोर नाटककार आचाय" अFे.

891.462

समथ" संदेश.

294.561




पहा

होशी, िशन्इची (Hoshi,

देशपांडे, अरवंद नर; `


808.882

बोधे, सिचन



एक वळण.

891.463

WP नजरे तून...

891.461




891.46

बोरकर, हEरं`

Shinichi)



कोरोनाचा कोप.
बेत, िवलास

िगरणीतले hदवस.



920.9331

पडझडीfया नxदी : सोलापूरचे उIमजगत


1993-2004.
बेदखल.

पहा

338.0095479

पहा

पहा

बोरकार, hदलीप

पहा

कु लकणY, धवल

नूराणी, ए. जी.

बोरसे, सदानंद, संपा.

पहा

आपटे , अिजत वामन

कोहली, कु लवंत संग

पहा

गोरे , गंगाधर

पहा

Eटळक, िगरीश

पहा

तांबे, राजीव

पहा

दांडेकर, सुनील

पहा

दाभोलकर, हमीद नर; `

पहा

hदिwटो, Ãांिसस

पहा

देशमुख, वैशाली

पहा

पाटील, िवनायक

पहा

बरवे, vीश

पहा

बापट-जोशी, ि.मता

पहा

बावचकर, hदलीप

पहा

बेड, पु=षोgम

पहा

बेळे, मृदल
ु ा



पहा

मंडे, बबन



पहा

िमv, अंबरीश



पहा

मोरे , शेषराव

कxडिवलकर, माधव

बेड, पु=षोgम
Lलोज एVकाउं टस" / संपा. सदानंद बोरसे.

पहा

पहा




920.054

?ोवर, बी. एल.

बेळे, मृदल
ु ा

कोरोनाfया कृ bणछायेत / संपा. सदानंद बोरसे.


362.1962(1)
बेहर
े े , िववेक शंकर
भारताचा कोिहनुर गडी.

बोरकारी.

891.4694

इरिवन, टे री (Irwin, Terri)

920.936466

पहा



बोरकारी.

पहा

बेरी, जेस (Berry, James)
याfया हाती फासाची दोरी : एका कठोर, अ\ात
जगाचे िचF ! / अनु. मुकुंद वझे ; संपा. क=णा गोखले.

बे^हेकर, एन. के ., अनु.

बोरकार, hदलीप

पहा

कु लकणY, चा=दg ल²मण

बेनिwज, डेि'हड (Bainbridge, David)
टीनएजस" : अ नॅचरल िह._ी / इं ?जीवiन अ.मी
अfयुतेकृत अनु.
305.235
बेबी मुमताज ऊफ" मधुबाला.

891.463

बोरसे, सदानंद, सं. अनु.

वटवानी, भरत

बेदरकर, .वानंद, संपा.



398.210954

बोपडYकर, अिनल नारायण
िवचार £मंती.

गारी, रोमँ (Gary, Romain)

पहा

समप"त.

आर. मठवाले-डोणगांवकर.



बेडेकर, िनसीम, अनु.



891.463

बोधामृत वचने / संक. पंचाNरी बी. .वामी ; संपा. ई.

कव, सुरेश
664.752

पहा

महाजन, किवता

अपरािजत.

बोधतरं ग.

बेकरी उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश शंदे.

बेडेकर, िचFा, अनु.

पहा

बोधकथा / संपा. मृmमयी पाटील.

ब;जािमन Ãँ किलन : एक आAमचEरF. पहा Ãँ किलन,
ब;जािमन (Franklin, Benjamin)
ब;बळकर, िमलंद, सं. ले.



891.463

बोडस, आनंद जयराम

लहाडे, नंदा संजय

भानत, मनोहर

बृह.पतीची मुलगी.

महाव .



891.461

बैजल, रे खा

.वतःतून उगवताना / राम भाले यांfया .तावनेसह.
891.461

अंतEरNातील शेजारी.

891.463

न संपणारी रे घ.

891.463

बोरसे-भवारी

भगव¨ीता

बोरसे, सदानंद, संपा.
पहा

शोभणे, रव]` के शवराव

पहा

साठे , नीलेश

बोराटे , योगेश सोपान



सोशल मीिडया / संपा. सोनाली बोराटे .
बोराटे , सोनाली, संपा.

पहा

302.23(1)

माइं ड पाल"र.



158.3



अगं अगं िमशी.

891.463

कणसं आिण कडबा.

891.463

लाखमोलाची िशकवण.

891.463

वृN Aयाचा बाप झाला !! आिण इतर गोी.

891.463





आठवले, भा.कर वामन

बोलका उंट आिण इतर बोधकथा.

पहा

wँडंगचे कधीही न बदलणारे 22 िनयम.

पहा

जय जय रघुवीर समथ".



294.561

पहा



891.463

ियोळकर, अ. का.


891.433

भª, Îुव
ितvुती : .मरणयाFा भीbमांची : अvू हरवले^या
महान WPची कथा / अनु. अंजनी नरवणे. 891.473

(Wheelan, Charles)

wावत"चा फकर नानासाहेब पेशवे.



891.463

सोिनया / अनु. मेघा अंिबके.

राइस, अल

पहा

भट, रव]` सदािशव
इं `ायणीकाठी.

भटनागर, राज;`मोहन

'हीलन, चा^स"

wषY िवनोबा : भूदान चळवळीचे णेते.
िव´ल

हरदास, बाळशा ी

भगवे aवज आिण गोल टोeया : हंदAु व, मु.लीम अि.मता
आिण भारत नावाची क^पना. पहा िजयाउ.सलाम

भट, सुधा, अनु.

(Ries, Al)
पहा

पहा

जीवनावर आधारीत लिलत कादंबरी.

सलील

भªाचाय", सुिचFा

लांजेवार,

तुटलेली तार / अनु. सुमती जोशी.



891.443

भडकमकर, अिभराम
पहा

देसाई,

इVशाअ^लाह / संपा. िवनया खडपेकर.

नयनतारा

अपुरं .व¦.


अनु.

920.9306874

wाणकर, िवजया
Wथ" गव" नाही बरा !.



891.463

wेत, बट^ट (Brecht, Bertolt)
होय, ते'हाही गाणं असेल ! / अनु. िवIा सुव-बोरसे.


831

भंडारा िज^ºातील लोकना» : दंडार.

पहा



891.463

भडकवाड, बाळासाहेब

wायलY, सi (Brierley, Saroo)
घरपरतीfया वाटेवरती.. / इं ?जीवiन लता रे ळेकृत

नंदनवार,



891.463

भडभडे, शुभांगी

महषY वा^मीक.

891.463

या\व^Lय.

891.463

युगपु=ष परशुराम.

891.463

लोकनायक अFी.

891.463

िवRािमF.

891.463

भणंग.

मधुकर िव.

पहा







चोबीतकर, मोद

भणगे, केशव

भंडारे , िव´ल
बोधनाचा जागर अmणा भाऊ साठे .
भPराज नरसी.

महाराज

'हेिच दान देगा देवा !' : संत तुकाराम महाराजांfया

नाईक, \ानदा

QयुEटफु ल िवमेन : अंधःकारापासून आAमसVमानाकडे
घडले^या जीवनवासाfया सAयकथा. पहा चतुवदी,

wनाळकर, अजय, अनु.



294.5924

भगवान vीकृ bण.

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

पहा

vीमद् भगवत् गीतेतील तव\ान िवशद करmयात
\ानेRर माऊलीचे योगदान / छंदोबS अनु. आिण
भाbय. \ानेRर ; संक. दgाFय नामदेव पाटील.
भगवान कि^कदgाFेय अभंग आिण िशiरfया अमृत
गौळणी.
पहा vीकाशीिवRेRरानंद सर.वती,

बोराटे , योगेश सोपान

बोराटे , सोपान

बोल अमृताचे.
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पहा

भगत, रा. तु., संपा.

अतLय".


891.46

आसरे , मधुकर

पहा

युग`ा गाडगेबाबा

भगतसंगचा खटला : Vयायाfया हAयेचे कार.थान.

भणगे, रवं` पांडुरंग
आरNणाची वाटचाल आिण ओबीसी आरNण.
भरकाडी.

पहा

नूराणी, ए. जी.

भगव¨ीता
कम"-\ानयोग : गीता-\ानेRरी-अaयाय पाचवा /
भाbय. .वामी माधवानंद.
294.5924
गीत गीता : vीम©व¨ीतेचा सुगम काWानुवाद /
अनु. नारायण भालचं` दातार.
294.5924



891.463

भरारी.

पहा
पहा



305.(1)

च'हाण, गणेश नAथूजी

गांगलवार, शोभा भालचं`

भ^या hदलाचा माणूस.

पहा

शॅhफर, जॅक (Schaefer,

Jack)

भवारी, कृ bणा महादू
सेट/नेट मराठी : पेपर . 2 आिण पेपर . 3 / सं. ले.
कृ bणा महादू भवारी आिण मुकुंद कृ bण पुजारी.


891.46

भवारी-भारतीय
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भवारी, कृ bणा महादू, संक.
पेपर .
पहा

शुS शQदकोश

पहा

सामाVय अaययन

पहा

मराठी: पेपर . 2 आिण

भारं बे, सीमा

iिLमणी : एक समप"त जीवन.

भारत : शेजारील राkे आिण परराk धोरण / संपा. एस.



महाराजा सयाजीराव गायकवाड.

891.46

भांडेकर, िशवमूतY
युगिश^पी : मागोवा वडार जमातीचा.



305.8

भांदग, वषा" मनोज


891.461

भारतरq डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण .वातंDयवीर
िवनायक सावरकर यांचे िविवध NेFांतील योगदान.
पहा आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय
पEरषद(6:2017:लंडन)
1857 to 1950.

पहा

पाटील, संजय िजभाऊ

भारताचा इितहास : इ. स. 1764 ते 1885.

भाईक, भारती अिनल



सुवािसनी.

891.463

पहा

हटवार, नामदेव माधवराव
भारताचा इितहास : इ. स. 1886 ते 1947.

मोहोड, आशा

पहा

हटवार, नामदेव माधवराव

भागवत, गीता

शQदसुगंध.



891.461009

भागवत, बाळ, अनु.

पहा

पहा

भारताचा कोिहनुर गडी.

¯ तुमचा, उgर दाभोलकरांचे

भारताचा भूगोल.



तम िनशेचा सरला.

891.463

माणुसकचा झरा.

891.463

िवशाखा.

891.463

शतजVम शोिधता.

891.463

भागवत, रवी, िचF.





पहा
पहा

पहा

राठोड, िवलास

पहा

पहा

बेहर
े े , िववेक शंकर

लहाडे, नंदा संजय

भारताfया .वातंDय चळवळीचा इितहास.

भागवत, यशवंत कृ bणाजी

भागवत, यशोदा, अनु.

भारताचा इितहास : मु¬ेिनहाय.
केशव

फोरसाइथ, Ãे डEरक

(Forsyth, Frederick)

भागवत, भायvी.

327.54

भारताचा इितहास 1857 ते 1950 = History of India

मनवेल.

पहा



एम. वाघ.

भांड, बाबा

भाऊबीज.



891.462

राइस, अल (Ries, Al)

नगरे , िवजय

भारतातील कृ षी Wव.था आिण ?ामीण भारत.



891.4609

काळे , म.

पहा

काळे , अतुल

भारतातील डाWा चळवळ]चा मागोवा : इितहास,
आ'हानं आिण नवसंजीवनीfया शLयता. पहा
िबडवई, फु ^ल
भारतातील महान ि या.

पहा

भारतातील समाज.

मंडेलबाउम, डेि'हड जी.

भागवत, वंदना

ीवाद, सािहAय आिण समीNा.

पहा

वा.

पहा

काकडे, hदनकर िवbणू

(Mandelbaum, David Goodman)
भागवत, वसंत

पूर?.त.



891.461

भागवत, िवIुत, संपा. आिण अनु. पहा हंद.ु थानातील
बालिववाह आिण सPचे वैधW
भागवत-धावडशीकर, गोवंद गणेश
मराÈांfया आपसांतील लढाया.
भागवतधमा"fया पताका जनाबाई-काVहोपाFा.
तातोडे, देव;` शेषराव



954.79
पहा



181.48

भाटे वाल, दादासाहेब प.

गुजरात पय"टन भूगोल / सं. ले. दादासाहेब प. भाटेवाल
आिण िवजय रा. बािव.कर.
915.475

भारतीय अथ"Wव.थेची संमणाव.था : सी. टी. कु Eरयन
यांfया सVमानाथ" िनबंध / सं. संपा. एस. जनकराजन,
एल. व;कटाचलम आिण आर. मEरय सलेथ ;
इं ?जीवiन पुण"मा कुं डेटकरकृ त अनु.
330.954
भारतीय आथ"क पया"वरण.

पहा

ढमढेरे, एस. 'ही.

का.

भारतीय जवानांची शौय"गाथा.
भारतीय माaयम Wवसाय.

पहा

पहा

भुसारी, =पाली

कोहली-खांडेकर, विनता



भारतीय युवा आिण िनवडणुकय राजकारण : एक
उदयोVमुख सहभाग / संपा. संजय कु मार ; अनु.
vीरं जन आवटे.
324.60954



भारतीय राजकय hया.



भारतीय राजकय िवचारवंत.



भारतीय रायघटना आिण भारतीय राजकारण.
जाधव, ल²मण



भारतीय रायघटनेची ओळख.

भानत, मनोहर
अनोळखी रे षा.

891.463

उgराध".

891.463

िनमही.

891.463

बुमरÌ ग.

891.463

भानुशाली, पांडुरं ग

आनंदाचे आवाi.

संह, रमेश

पहा

भारतीय ?ंथसंरNण कायदा 1867 आिण Aयाचा
शतकोgर सुवण"महोAसव 2017. पहा ियोळकर, अ.

भाटवडेकर, अपणा"
दासबोधाचे अंतरं ग.

भारतीय अथ"Wव.था.

891.464

पहा

लहाडे, नंदा संजय

पहा

पहा

लहाडे, नंदा संजय
पहा

कांबळे , बाळ

भारतीय-भोळे

भारतीय शासन = Indian government.

पहा

िभडे, िवbणु गोपाळ
सातारचे vीमंत छFपती िशवाजी महाराज.

राठी,

शुभांगी hदनेश
भारतीय संगीत (गायन) : शा

(सैSांितक) / संपा.

भारतीय
पहा

िभडे, वैभवी, संपा.



मािणक ना. मेहरे .

780.954

ीवादाचे णेते जोतीराव गोवंदराव फु ले.
शंदे, रमेश

भारतीय .वातंDय आंदोलनाचा इितहास : चोपडा
तालुLयाfया संदभा"त 1900 ते 1947. पहा
hदनेश रामदास




923.254(1)



891.463

भालेकर, अनंत गंगाराम

पहा

बापट, कांचन

पहा

राजोपाaये, कि^पता


891.463
पहा

सावंत, िव´लराव सखाराम

भीमाई रमाई.

पहा

भुईफुलं.

माळी, िवजय शं.

पहा

ढाकुलकर, नाना

भुजबळ, देव;`
ेरणेचे वासी : िविवध NेFांतील WP¤fया ेरक


920.054

भुक, याम
गो]चं एटीएम : अफलातून गो]चं ऑल टाइम


मनोरं जन.

िमळवीले अनंते / शQदांकन िवजय ढवळे .


920.933804
भालेराव, अिनल यशवंत



घोषणा.

891.461

891.463

भुसारी, =पाली
गभा"व.थेतील ि यांसाठी पाककृ ती.
भारतीय जवानांची शौय"गाथा.
भुसारी, =पाली, अनु.

भालेराव, एन. एस.

बुS जगात पौण"मांचे महव.



294.3436

माणूस घडवणारा संक^प : िव\ानयुगात
मू^यिशNणावर आधाEरत.

भूगोल.

पहा

पहा



370.114



641.56319



923.554(1)

ेमचंद

ओक, माधुरी

भूगोल व कृषी : MPSC पेपर 1 िवभाग 2.

मुय परीNा सामाVय अaययन

पहा

लहाडे, नंदा संजय

भूतान : सुख-समाधानाची vीमंती मोजणारा देश.

भालेराव, सुधाकर

तीन िव\ानकथा.



891.463

युगिनमा"ते वै\ािनक.



925.(1)

धोरण, hद. ओ.

पहा

भाव-िवभोरी : लय मा±या अंतरीची...!.
ि.मता सुरेश

पहा

पहा

पुरािणक, रqाकर ल²मण

भाव.पश".

पहा

राजे, िवलास

भेटी आले देवदूत.



उकपाचक अंदाजपंचे.

891.461



भावे, नीिलमा



कोलकाता कोलाज.

954.147

भावे, िवनायक ल²मण
अफजलखानाचा वध अथवा vी िशवाजी महाराजांचा
पिहला पराम.
923.154
भावे, शिशधर

भूतान : सुख-समाधानाची vीमंती मोजणारा देश /
संपा. आनंद हडYकर.
954.98
देशमुख, केशव सखाराम

शौरी, अ=ण

रोहणकार, मोद पु=षोgम



891.461

पहा

पहा

891.431

उंच उडी खोल बुडी.

भाषादश"न / संपा. िसSाथ" बुटले.

भूिमहीन.

सेर िसवराज है : राजकवी भूषणकृ त हंदी किवतांचा
मराठी अनुवाद / अनु. वेदकु मार रघुgमदास वेदालंकार.

िगरी,

भावे, अनंत

पहा

पहा

भावे, शिशधर

भूषण

भावकथा.

िभडे, उदय, अनु.

पव"ते, वसुंधरा गोवंद

यशकथा.

भार.कर, बाळ ल²मण
युगात".

भाषाचंतन.

पहा

भीमा तु±या जVमामुळे.

भारतीय .वातंDय ल®ात जैनांचे योगदान / संक. डी. ए.

भाव सुमन.

उhकडवे, अमोल

पहा

याFा.

923.254(1)

पाटील.



954.79

िभडे, सुमती
महाजन,

भारतीय .वातंDय चळवळीमaये महाराkीयन
ांितकारकांचे योगदान / संपा. ए. जी. जय.वाल ...
[आिण इतर.].

179

पहा

डे'हीड vीसुंदर

भैरeपा, एस. एल.
साNी / अनु. उमा िवiपाN कु लकणY.
भxजाळ, चं`कांत, अनु.
पहा

पहा

खडसे, दामोदर

ठाकूर, सुदीप

भxजाळ, चं`कांत, सं. संपा.

पहा

मुPाबाई

भxडगे, सुनील
आही .वfछा?ही .वfछ भारतासाठी.





363.7

भोगले, चैताली

अ^बट" आईन.टाईन : काळाचं रह.य भेदणारा
कालातीत ितभावंत / िचF. रे मा बव.



925.3

भोळे , आर. 'ही.
आपgी Wव.थापन / सं. ले. आर. 'ही. भोळे , ितभा
तुकाराम पाटील आिण सहदेव जाधव.

891.4608



894.8143



363.348

भोळे , सुवणा"
गुंता.



891.463

भोवरा-मराठी

180

भोवरा.

नलावडे, रामचं`

पहा

मकरं द.

भोसले, जालंदर
आधुिनक जगाचा इितहास / सं. ले. जालंदर भोसले
आधुिनक भारत : इ. स. 1757 - 1857 / सं. ले.



954

भोसले, दशरथ तायापा



एक कवी एक किवता.

891.461009

महाराkातील ीिवषयक सुधारणावादाचे सgाकारण :
1848-1956 / शम"ला रे गे यांfया .तावनेसह.

पहा

मगi आिण इतर कथा.

भोसले, पांडुरं ग

अथ"Wव.था आिण िवकास.



338.954

अथ"Wव.था व िनयोजन.



330.076(1)

अथ"शा .



330

िवकासाचे अथ"शा

आिण कृ षी.



338.1

वेध लोकसािहAयाचा: ाचाय"
डॉ. शोभा बाळासाहेब इं गवले एकसीपूतY गौरव?ंथ

भोसले, पांडुरं ग, संपा.

पहा

भोसले, ल²मण, सं. संपा.
भोसले, ल²मण, संक.
भरती परीNा
भोसले, सीमा, सं. ले.

पहा

CSAT Paper - II

पहा

पहा

नारायण, आर. के.



891.431

मतकरी, रqाकर रामकृ bण
गांधी : अंितम पव".
मदनबाधा.



891.462

महािमने, चं`कांत र.

पहा

मदर तेरेसा.

पहा

गवंडी, ए. एन.



पहा

देशपांडे, मंगल vीधर

हाडेसर, उपमा

पहा

सबनीस, लिलता vीपाल

पहा

मनतरं ग.

पहा

बागडे, भायvी अिभजीत

मनमयूर.

पहा

मेढेकर, रं जना

मनवा.

पहा

मनवेल.

सराफ, िवजया वसंत

पहा

भांदग, वषा" मनोज

923.654
पहा

मनसुटे, सुहास दामोदर

िबराजदार, नर; `
पहा

हातारा आिण बैल.
मुनोत, ममता

मनि.वनी.

सुिनल

मंhककर, उदय, अनु.

पहा



891.463

मनी मVया मनू.

Goodman)

भारतातील समाज / इं ?जीवiन आरती देशपांडेकृत


301.0954

मंतरलेला सAसंग / संक. जयvी गायतxडे.
मंF गुंतवणुकचा : माग" आथ"क सुबgेचा.
अरवंद शंकर



294.561
पहा

परांजपे,

पहा

पाटकर, शोभा

दवणे, वीण

पहा
पहा

पहा

दातार, िवनोद vीराम

पहा

पंपळखरे , िवनीता

मनु.मृतीवर नवा काश.

पहा

देशमुख, मोरे Rर

महादेवराव

मनोधमा"ची काशhकरणे.
म|ू.
म|ो.

िशरवळकर, सुहास

पहा
पहा

पहा

ठोकळ, िनम"ला

हैसकर, िवIाधर
आमडेकर, मंजूषा

मराठा ांती मोचा" : एक अVवयाथ" / संपा. संपत देसाई.

देमापुरे, धनपाल पुरंदर

मंदेर, हष"
कारवाँ-ए-मुहQबत अथा"त ेमाची वारी / सं. अनु.
.वातीजा मनोरमा आिण मोद मुजुमदार.

देशपांडे, मृणाल

मनातली शQदफु लं.
मनात^या घरात.

मंडेलबाउम, डेि'हड जी. (Mandelbaum, David

अनु.



891.463

मनात =जले^या काय"िनेfया पाऊल खुणा.
Vयायाधीश, चं`कांत नागोराव

आं?े, अशोक भाकर

hफिनLस.

पहा

मना मना, दार उघड.

िशरवाडकर, िवbणु वामन

मंडलेकर, सतीश

पहा

बोधामृत

बीजाची ाथ"ना / अनु. भरत यादव.

मन आभाळ आभाळ.

भोसले, जालंदर

भौगोिलक भारत : मु¬ेिनहाय संदभ".

पहा

पहा

मणी मोहन

'मन'.

संपूण" पोलीस कॉV.टेबल

अनुजा जगताप.

पहा

मaययुगीन भारताचा इितहास.

वंचवाचं तेल : पारधी समाजातली मी... माझी ही
वलंत जंदगानी / शQदांकन शांत iपवते ; संपा.

मंFजागर.



891.443

मधमाशीपालन उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.
638.1

भोसले, सुनीता

पहा

तांबे, राजीव

वसुधारा / अनु. सुमती जोशी.

MPSC, UPSC CSAT Paper II

मंगल दीप.

पहा

मजुमदार, ितलोgमा

मिडमन, vीमती, अनु.


भौगोिलक भारत.

काळे , शिशकांत वामन

वचने

954.79

मंथन.

मगरडोह.

मठवाले-डोणगांवकर, ई. आर., संपा.

भोसले, नारायण

पहा

आयने.को, युिजन (Ionesco,

पहा

Eugene)
909

जालंदर भोसले आिण सीमा भोसले.

अरकडी, इं दम
ु ती

मग एकच धडक !.


सीमा भोसले आिण बंडू मासाळ.

पहा



303.484095479
मराठी नाटक आिण रं गभूमी : िवसावे शतक.



303

वसंत आबाजी

पहा

डहाके,

मराठी-महाजन

मराठी नाटक आिण रं गभूमी : िवसावे शतक. पहा

891.462009 - मराठी ना»सािहAयाचा इितहास
आिण समीNा. पहा डहाके, वसंत आबाजी
मराठी : पेपर . 2 आिण पेपर . 3 / संक. कृ bणा महादू


भवारी.

891.46

मराठी मुलांसाठी English Grammar.

तु.कानो,

पहा

पहा

पहा

पाटील, ए. बी.

मराठी-ाकृ त-संबंध : हंदी आिण मराठीत िनबंध.

891.463



महाकवी ग. hद. माडगूळकर.
पहा

पहा

कु लकणY, मदन

िचकन सूप फॉर द टीनएज

मराठीतील उपेिNत गझलकार.

पहा



891.461

महाजन, किवता

पहा

समतोल खा सडपातळ रहा ! / .वाती चं`शेखर यांfया
.तावनेसह.
641.5

आपटे , केशव वामन

कु लकणY, मदन

मराठीतील सं.कारवादी सािहAयाचा िवशेषतः साने
गु=ज]fया वा~याचा िचhकAसक अयास. पहा
पाटील, अशोकराव बालकृ bण

सालुमरद ितम¶ा.

920.933372

हारिगला बायडो : पौण"मादेवी बम"न.

920.933372




के सांची करामत / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव


सखदेव.

मराठे , मुकुंद



इितहास.

900.76(1)

मराठे , मेधा, अनु.

पहा

बप, टॉड (Burpo, Todd)

मराठे , याम
पॉिझEट'ह थंकं ग : समाधानी जीवनासाठी.



158.1

सहा hदवसांत मनाची शP वाढवा.



150

मड"र इन माहीम.

पहा

आिण सPचे वैधW
मला िशकायचयं...

दातांमागची भुतं / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव


891.463



891.463

नकटीचं नाक / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव

पंटो, जेरी

पहा

डोकं आहे क खोकं / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा.
णव सखदेव.
891.463

न ऐकणारे कान / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव



सखदेव.

891.463

पाणीदार डोळे / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव

वझे, सरला

मलबारी, बेहरामजी.

घाळाचे हात आिण टेबलाचे पाय / िचF. िगरीश
सह¥बुSे ; संपा. णव सखदेव.
891.463

सखदेव.

चौधरी, भा.कर लोटू

पहा

891.463

सखदेव.

मराÈांfया आपसांतील लढाया. पहा
भागवत-धावडशीकर, गोवंद गणेश

पहा

महांगडे, िमलंद
अध"दशक.



महाजन, आXेषा
hदगंतराची धून : मुPक सं?ह.

खोत, वसंत म.

मराठी सािहAयदंडीचे वारकरी.

मम"बंध.

891.461

सोल

मराठी Wाकरण.

मरी जाय झो.

मह^ले-लवाळे , गीता
आयुbय : एक न उलगडणारं कोडं.

महाजन, अवंती, अनु.

जोसेफ

181

हंद.ु थानातील बालिववाह



सखदेव.

891.463

पोटाचं कपाट / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव
शंदे, hदलीप रामदास

पहा



सखदेव.

891.463

बxबलणारा घसा / िचF. िगरीश सह¥बुSे ; संपा. णव

मलोसे, राज;`


अंघोळ पुराण.

891.463

मळण.

पहा

झुंजारे , रामराव अिन=S

मसाई.

पहा

कदम, उमेश

गीता दश"न : अaयाAम वचन.

आhदवास]ची लोकगीते व लोकनृAये : एक अयास.


म.के , सोजर ईRर
उपमांतून शालेय िवकास.



371.36



371.3

वाटा पEरवत"नाfया.

891.462

सामािजक जािणवा-उदय.

891.464



महषY डॉ. धxडो के शव कव.
महषY वा^मीक.

पहा



दातार, िवनोद vीराम
पहा

आAम दश"न.

मारोतकर, िवजया

भडभडे, शुभांगी



891.461

प. पू. संत सावता माळी : वारकरी

संदाय-आIजनक-संजीवनी समाधी.



922.945

अ\ात : जगmयातले आतले-बाहेरचे आशय.
महाजन, छाया, अनु.

नािवVयाचा aयास.



294.5924

महाजन, छाया

398.0954

पहा

891.463

महाजन, के. एन.

म.करे Vहस, अंजली
आhदवासी लोककथामीमांसा / सं. ले. अंजली
म.करे Vहस आिण मीनाNी सामंत.
398.095479

म.त पण म.तवाल.



सखदेव.

महाजन, जयvी, संपा.
आ'हाने

पहा
पहा



891.463

कु VहअQदु^ला, पुनgील
आhदवासी समाज: ¯ आिण

महाजन, hदनेश रामदास
भारतीय .वातंDय आंदोलनाचा इितहास : चोपडा
तालुLयाfया संदभा"त 1900 ते 1947.



954

महाजन, शांताराम गजानन

पुणे शहरातील ऐितहािसक व.तूसं?हालये.


954.79074

महाजन-माऊली

182

महाराk वनसेवा पूव" परीNा / संक. योती राजू इथापे.

महाजन, शांताराम गजानन

पुणे शहरातील मंhदरे .
महाजन, शांताराम गजानन, संपा.

महाजन, संयोत, सं. ले.

पहा

मांडे, भाकर भानुदास

ि'हवस, अंतोनी (Vives,

महाजनी, िवनीता



891.431

हॅEरसनची हEरभP / महेश काळे यांfया .तावनेसह.


927.82

महाAमा गांधी आिण डॉ. आंबेडकर : संघष" आिण समVवय.
पहा कांबळे , नामदेव चं`भान



303.484

पहा

केळकर, रं जन

थोरात, सुखदेव

महाराkातील कृ िषिवकास, ?ामीण शासन व ?ामिवकास.
पहा

वाघमारे , परे श

महाराkातील िज^हे.

महाराkातील

पहा

पाटील, संदीप राजकमल

पहा

कांबळे , \ा मा=ती

ीिवषयक सुधारणावादाचे सgाकारण :

1848-1956.

वझलवार,

पहा

भोसले, नारायण

महाले, रमेश

सतीश

महान सÂाट अशोक.

पहा

26/11 कसाब आिण मी / शQदांकन अिमत गोळवलकर

राजधर, िवकास

महानुभाव सांकेितक तळे गांवकर िलपी : पोथीसह िलeयंतर /
िलeय. िवनायक Dयंबक पाटील.
294.55(1)
महानुभावांची अNरलेणी / सं. संपा. राज;` वाटाणे आिण


रे खा जगनाळे .

294.55(1)

महापु=षांfया नजरे तून
महा.थान.

पहा

महाराkातील समाजसुधारक.

महाAमा फु ले यांचे वैचाEरक चEरF / संपा. सदानंद मोरे .
पहा

महाराkाचे हवामान.

महाराkातील िवषमता आिण गरीबी सांपिgक असमानता
व जातीय भेदभावाचा भाव. पहा थोरात, सुखदेव

िशरगण, िवजयकुमार

महाAमा बुS = Mahatma Buddha.

पगार, एकनाथ

महाराkातील पंचायतराज व नागरी .थािनक .वराय
सं.था. पहा पाटील, संदीप राजकमल

महाAमा गांधी आिण Aयांचा भारतीय संघष". पहा
लेिल'हे^ड, जोसेफ (Lelyveld, Joseph)
पहा

पहा

महाराkातील अ.पृयता, जातीय भेदभाव आिण
दिलतांवरील अAयाचार : Wाी, कारणे आिण उपाय.

Antoni)

रसरमणी कबीरवाणी.

मुनोत, ममता

महाराkाचे िश^पकार महाराजा सयाजीराव गायकवाड.


पहा

पहा

सुिनल

891.461

महाAमा जोितबा फु ले.

351.076(1)

महाराkाचा इितहास : मु¬ेिनहाय.

hदनिवशेष

पहा

महाजन, संaया
काWसंaया.
महाजन, सुलNणा, अनु.





294.535095479(1)

पहा

ी.

सूय" गxदला भाळी.
महाव .

पहा

महोदधी.

महाबळ, भालचं` ल²मण


आभारांची फुले.

928.9146

Ãॉक नं. 3.

891.463

िमFांचा पाऊस.

891.463

समाधान.

891.463

महाभारत : WP आिण संक^पना.





पहा

जोशी, िलली

महािमने, चं`कांत र.
टयाचे Xोक : िवडंबन काW.



891.461



मदनबाधा.
महाराजा सयाजीराव गायकवाड.



891.461

बैजल, रे खा िशवकुमार
पहा

आठलेकर, मंगला

जाधव, भा.कर

891.463
पहा

महाराजांची राजिचVहे व अजरामर श े.

भांड, बाबा
पहा

पहा

पहा

शंFे, िव. पु.

चौधरी, आशालता

मांगमहाराfया दुःखािवषयी िनबंध आिण िनबंधावरचा
असं?िहत पFWवहार. पहा मुPाबाई
मांजरे कर, संजय

इपफ Lट / इं ?जीवiन मीना कण"ककृ त अनु.


927.96358

मांडे, भाकर भानुदास
उपेिNत पव".

लोकपरं परे तील खेळ / सं. ले. भाकर भानुदास मांडे
आिण संयोत महाजन.
394.30954


305.8

िशNणनीतीचे राजकारण.
हंदAु व.

गोगटे ,

माइं ड पाल"र.

महाराk राय आरोय िवभागाची अथ"संक^पीय hया :
एक ओळख, एक मागोवा.
पहा रे मस, शांत



954

लोकिचFकला / सं. ले. भाकर भानुदास मांडे आिण
अंजली hदवेकर.
759.954

गावगााबाहेर.

बग,

पोपटराव पांडुरं ग

महाराk देशातील hक^ले : भाग 1 व 2.
चंतामण गंगाधर

954.792

महावंश, जगिजत

मिहलांिवषयीचे कायदे.
पहा



; संपा. सुजाता देशमुख.



370.954



294.5
पहा

बोराटे , सोपान

माउ.कर, अनंत
एका डॉLटरांची शौय"गाथा / सं. ले. अनंत माउ.कर

महाराk वनसेवा पूव" परीNा / संक. अशोक गायकवाड.

आिण उषा देशपांडे.



351.076(1)

माऊली.

पहा

कापगते, डोमा दुधरामजी



926.1

माकडवाला-माळी

माकडवाला जगू.

पहा

मागे परतोनी पाहे.
माघार.

पहा

माaयमांचा अVवयाथ" : 'माaयम, पFकाEरता आिण आपण'
अंतभू"त. पहा जोशी, vीपाद भालचं`

खांडगे, मंदा सुरेश

पागे-क; करे , सुलभा

पहा

माaयमातील ती / संपा. वीण बदा"पूरकर.

hदवाण, वृंदा

माझं गाव माझी माणसं.

माझं तालमय जीवन : झाकर }सेन.
माझा किवतेचा गाव.

पहा

माझी गीता.

पहा

पहा

मानवी ह¶.

माझे तािलबानी hदवस.

अQदुल सलाम झैफ ('Abdul

पहा

पहा

माणसं : भेटलेली न भेटलेली.



माणसं मराठी मुलखातली.

जाधव,

माय .टोरी.

भागवत, यशवंत कृ bणाजी

मायबाप.



891.463

पहा
पहा

वाघ, िव´ल

ाजP.



891.463

मायाळू धनेशाचे गुिपत.

माणूस होताना...

मारोतकर, िवजया

पहा

कसाब, मारोती

चौथाईवाले, सुरेश

मातृAव.

कारं थ, शोभना

कवळे कर, कुंदा

कम"वीर भाऊराव पाटील.

923.654

महषY डॉ. धxडो के शव कव.

923.654




पहा

पाटील, िहत;`

ताण-तणावाचे Wव.थापन / सं. ले. गणेश मालटे आिण
गुलाबराव दगडू जी खेडेकर.

मातृÉदयी माग"दाता : डॉ. आ. ह. साळुं खे यांfया
जीवनावर आधाEरत किवतांचा सं?ह. पहा



155.9042

डॉ. अNयकु मार काळे : समीNेची समीNा.
जाधव,



891.46

मालोरे , निलनी िसताराम

व.तुिन महाराkाचा भूगोल : .पीकरणासह.

नवनाथ

माधवानंद, .वामी
साथ" vीिशवनामावली.



915.479



294.5211(1)

सूय"नम.कार : गायFी, कार आिण aयानयोग
िववरणासह / अनु. ऋचा अयंकर.
माधवानंद, .वामी, भाbय.

कसंबे, राजू

मालटे , गणेश

आहेर, रव]` माधव

पहा

पहा

पहा

माग" यश.वी आिण आनंदी जीवनाचा.

मोरे , \ानेश

मातीशी नातं.
पहा

मायेचं छF.

पादीर, सिचन

मातंग चळवळ]चा इितहास.

खांडगे, मंदा सुरेश

बग"मन, इनि?ड (Bergman, Ingrid)

माणूस घडवणारा संक^प : िव\ानयुगात मू^यिशNणावर
आधाEरत. पहा भालेराव, एन. एस.

पहा

पहा

माया दामोदर

गारी, रोमँ (Gary, Romain)

मातंग : इितहास आिण सं.कृ ती.

माने, शांतकु मार

माने, रोिहत

मामाचा वाडा िचरे बंदी.

राजे, िवलास

माणुसकfया अ^याडप^याड : एका कथेfया िनिमgाने.

पहा

पहा

एक होती ेयसी.

प=ळे कर, राजू

संकपाळ, राजू भूपाल
पहा



891.461





पहा

891.456

माने, शांतकु मार गोवंदकु मार
vी संत शंकरदेव महाराज / सं. ले. शांतकु मार
गोवंदकु मार माने आिण दgाFय तुकाराम माने.

920.054

पहा

लेले,

922.945

माणमु`ा / संपा. िवRनाथ जाधव.

पहा

पहा

मानसंह, मायाधर
फकरमोहन सेनापित / अनु. िनAयानंद बाळकृ bण

माने, दgाFय तुकाराम, सं. ले.
गोवंदकु मार

चाळक, कामराज

माणदेशी माणूस : काल आज आिण उIा.
रामकृ bण बाजीराव

माती बु¶ा.

गाडेकर, केशव ना.

फोटॉन ऊमलताना.

ह.के , सोजर ईRर

पहा

मा±या मुलानं िशवाजी 'हावं...

पहा

पहा

माने, झुंजार

खताळ-पाटील, बी. जे.

मा±या किवतांfया गावात.

माणुसकचा झरा.

देशपांडे, एस. एस.

नायक.

पहा

पहा

मुनोत, ममता

मेघनाथ

माझे ेरणा ोत : अंधारातून काशाचा माग" शोधणारे
वासी. पहा गुठे, लता

माणुसक.

पहा

मानसारोय : मनोWापार समजून घेताना.

Ṣalām Za'īf)

माझे िशNक.

पहा

Psychology.

धान, राम
पहा

देशपांडे, एस. एस.

मानसशा ाची मूलतवे = Foundations of

बागूल, गोकुळ

पहा

पहा

सुिनल

माझी वाटचाल : मेटकॉफ हाउस ते राजभवन :
1952-1989.



920.5(1)

मोिहते, अशोक गोपाळ

मानवी भूगोल : मु¬ेिनहाय संदभ".

पांडे, गणेश िनळकंठराव

पªनायक, देवदg

पहा

पहा

मानव संसाधन िवकास.

झाकर }सेन

पहा

माझा वास : सन 1857 सालfया बंडाची हhककत.
गोडसे-वरसईकर, िवbणुभट
माझा िवaवंस करा.

मानव जीवन.

Eठके कर, दावल दामोदर

पहा

183

पहा

भगव¨ीता

माळावरची पाखरं .

पहा

घावटे , आबासाहेब

माळी, िनतीनकुमार दादासाहेब



181.45

औIोिगक भूगोल / सं. ले. िनतीनकु मार दादासाहेब
माळी आिण िवजय रा. बािव.कर.
330.9

माळी-मुनोत

184

मी मा±यासाठी अथा"त वेळेचे Wव.थापन.

माळी, िवजय शं.



भुईफुलं.

891.463

मी मातीचे फूल.

माळी, संदीप कडू

काWांकुर : आकलन आिण आ.वाद.



891.461009

माळी, सषY
फं `ी.



891.463

मावजो, दामोदर, अनु.
माशाचा िबछाना.

पहा

वो^गा

पहा

पहा

पहा

पहा
पहा

891.463

मुका हणे...

िमFेम.

मु¶ाम पो.ट : माणूस.

खांडगे, मंदा सुरेश

महाबळ, भालचं` ल²मण


891.463

गो^डन हँडशेक.

891.463

मी आिण माझा तोतया.

891.463




िवbणूचा अकरावा अवतार आिण इतर गोी.


891.463
िमरासे, िवनय नारायणराव
891.463

िमलंद hदवाकर
पालवी आAमकहाणी : एक भरकटलेले जीवन साथ"क


लागले / संपा. िवनया खडपेकर.

923.654

भालेकर, अनंत गंगाराम

चौकात उधळले मोती / संपा. सदानंद बोरसे.



891.4391009
गुलजार

मी अिनके त सह¥बुSे आिण इतर एकांhकका.

मी आिण हसरी गॅलरी.

पहा

िमरासदार, वसंत मा=ती

पहा

पहा

पालकर, सुनंदा

फडणीस, शकुंतला

मी एक कलंदर.

पहा

गोरे , गंगाधर

मी एक सैिनक.

पहा

जोगळे कर, अरवंद वसंत

मी िजजाऊ बोलतेय.

पहा

टाकसाळे , मुकुंद
पहा

अहेर, अमोल बाळाभाऊ

मुPाबाई
मांगमहाराfया दुःखािवषयी िनबंध आिण िनबंधावरचा
असं?िहत पFWवहार / सं. संपा. दीप कण"क आिण
चं`कांत भxजाळ.
305.8
मुतार आलम, सं. ले.
मुध ेमकथा.

पहा

िसVहा, अच"ना

पहा

कांबळे , शहाजी

मुजीब, एम.

ग़ािलब : भारतीय सािहAयाचे िनमा"ते / अनु. वा. रा.


मुळे, माधुरी

मुजुमदार, मोद, सं. अनु.

891.4391
पहा

मंदेर, हष"

मुणगेकर, भालचं`
वेध वत"मानाचा.



361

मु¬ेिनहाय भूगोल : महाराk, भारत आिण जग.

पहा

मुनघाटे, मोद
अठराशे सgावन आिण मराठी कादंबरी.


891.463009
मुनोत, ममता सुिनल

पहा

पारखी, सुभाष िवनायक

मी आिण माझे WिPमAव.

पहा

राठोड, िवलास केशव

िमv, अंबरीश

मी आिण माझा तोतया.



348.5479044

कांत.



आता उठवू सारे रान.

पहा

टँक, मॅLसीम (Tank,

पहा

फझलअहमद ब. खान.

िमठाई िनम"ती उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.
338.764186

िमv, अंबरीश, अनु.

कु लकणY, वीण



मंडे, बबन
दौलतबंक आिण Aयाचा खिजना / संपा. सदानंद बोरसे.

पहा

बापते, िवशाल

मुंबई उ Vयायालय आिण सव Vयायालयाने तीस
वषा"त hदले^या (1988-2018) Vयायिनण"यांचा संिN
सं?ह / संक. आिण संपा. रणिजत च'हाण आिण

954.79

िमळवीले अनंते.

वालीशेªी, सुरेश



बकुळीची फुले.

िमरासदार, वसंत मा=ती
अलीबाबा आिण चाळीस कुं ा.

पहा

मुंदडा, िनशा hदलीप
सामािजक मानसशा = Social Psychology / सं.
ले. िनशा hदलीप मुंदडा आिण सतीश सूय.
302.(1)



954.79

पहा

रामटे के, भूषण

Maksim)

उषःकाल.

िमFांचा पाऊस.

पहा

मुंग·याचा अंतराळ वास.

केळकर, केदार

मारकर, उषादेवी िजत;`संह

पहा

येवले, मीनल

'मी शा महाराजांशी बोलतोय' : एकपाFी योग.
शंदे, नवनाथ एकनाथराव

मीिच मज Wालो.

भोसले, जालंदर

मा.टर Qला.टर - गोीiप सिचन.

मी रांगेतच उभा आहे.

मी, ती आिण ते.

Galina)
मासाळ, बंडू, सं. ले.

पहा

मी सुरेश वालीशेªी.

लेबेदे'हा, गॅिलना (Lebedeva,

पहा

पहा

इनामदार, मेधा

भौगोिलक भारत : मु¬ेिनहाय संदभ".
महाराkाचा इितहास : मु¬ेिनहाय.



954.79

मानवी भूगोल : मु¬ेिनहाय संदभ".



304.2

Wापारी भूगोल.
मुनोत, ममता सुिनल, सं. ले.



915.4



910.1381
पहा

लहाडे, नंदा संजय

Lलाक" /
अॅि?क^चर असोिसए)स / ोबेशनरी ऑhफसस" पूव"
परीNा

मुनोत, ममता सुिनल, सं. संक.

पहा

SBI

मुरगोडी-मोराळे

मुरगोडी, िगEरजा
आठवण]ची कमळबेटं.

मेलि'हल, हम"न (Melville, Herman)


891.464

मुराद, नाhदया (Murad, Nadia)
द ला.ट गल" : कहाणी मा±या बंhदवासाची आिण
'इ.लािमक .टेट' िव=Sfया ल®ाची / सं. ले. नाhदया
मुराद आिण जे|ा ॅ जे.क ; इं ?जीवiन सुिया
वकलकृ त अनु.
956
मुलांfया अडचणी सोडवताना.
मुळीक, कतY, संपा.
सािहिAयक वास

पहा

काकडे, अलका

मुसणे, राजकुमार, संपा.



891.463

पहा

आिण आ.वाद
पहा

झाडीपªी रं गभूमी: आकलन



891.463

मु.लीम राजकय िवचारवंत आिण राkवाद.
फक=¬ीन बे|ूर
मूलभूत राजकय संक^पना.

पहा

पाटील, आeपासाहेब



891.4608



891.463

यांfया .तावनेसह.

मेहद; ळे , किवता, संक. पहा vी WाडेRर िशवहर: सम?
vी WाडेRर दश"न, गुहागर

मैFाfया बोधकथा.

पहा

पहा

वारे , द. ल.

पहा

शंदे, मधुमती

खांडगे, मंदा सुरेश
पहा

हेमंवे, अन.ट

मोकाशी, मधुकर गणेश
शोधिनबंधन.



891.464

मोटावरलं पोट : चम"कार (डोहोर) समाजाची आAमकथा.
इं गोले, महादेव बाबुराव

पहा

िप±झा टायगर : 30 िमिनटांत घरपोच िप±झा'चा
hकमयागार / सं. ले. टॉम मोनाघन आिण रॉबट"
अँडरसन ; इं ?जीवiन सुधीर राशंगकरकृ त अनु.




320.5(1)

मॅLलीन, अॅिल.टर (Maclean, Alistair)
एचएमएस युिलिसस / अनु. अिनल काळे .



891.464

920.933804

राजा / अनु. बा. मो. कािनटकर ; शं. द. जावडेकर



823

गुलजार

मेढेकर, रं जना

मनमयूर / अिवनाश आवलगावकर यांfया .तावनेसह.


891.461

को'ही, .टीफन एम. आर.

(Covey, Stephen M. R.)

मेi, वासंती वासुदेव
उ«aव.त मनाचा गाभारा.

मेहद; ळे , किवता
िनसग"धून.

मोनाघन, टॉम (Monaghan, Tom)

मॅLयॅि'हली, िनकोलो (Machiavelli, Niccolo)

पहा

भारतीय संगीत (गायन):

वृंदा, करात

vाव.ती, रव]` क^लाeपा

मृ¨ंध / संपा. गजानन जाधव...[आिण इतर.].

मेEरल, Eरबेका, सं. ले.

पहा

(सैSांितक)

नाकारलेली, दुबळी बनवलेली, मोडतोड केलेली.

आं?े, अशोक भाकर

पहा



294.3

मोदी सरकारfया गैरकारभाराची चार वष रायघटना :

चªोपाaयाय, बंhकमचं`
पहा

शा

पहा

पाटील, सतीशकु मार आदगxडा

मेढे, hकशोर, अनु.

?ोवर, बी. एल.

(Hemingway, Ernest)

मूळWाध : लNण, कारणे व उपाय / मराठीमaये संकिलत .
पहा 615.538 - आयुवद.
616.35(1)

पहा

पहा

मोकाशी, hद. बा., अनु.

लहाडे, नंदा संजय



मृAयूवेध.

मेहता, अ^का, सं. ले.

मॉली.

615.538

मृAयू सुंदर आहे ?.

891.461

मैFी आिण इतर गोी.

पहा

मूळWाध : लNण, कारणे व उपाय / मराठीमaये संकिलत.

पहा



आकांत.

म³द, आeपाराव
सAयशोधक यादवराव पाटील आिण यवतमाळ
िज^ºातील सAयशोधक-wाणेतर चळवळ. 923.654

मोहंती, स| के .

वाiळ.

मृAयु.पश".

मेvाम, िनळकं ठ एम.

शQदांfया पलीकडचे...


891.463

मुसळे , बाबाराव

पहा

वैI, दासू

मेहरे , मािणक ना., संपा.



927.82

मुळे, vीकांत
आंध·या ग=डाfया छायेत.

मृणािलनी.

पहा

शेटे-संभू.

मी िजजाऊ बोलतेय.

पहा

मेळा.

813

डॉ. आंबेडकर आिण बौS धम" तसेच बौS धम" :
सaयाfया भारतीय संदभा"तील समप"कता / अनु. मीना

डॉ. आनंद यादव: एक

मुळे, माधुरी

मृगजळ.



पाचूचे बेट / अनु. भानू िशरधनकर.

मेहता, उदय
पहा

मुळे, भायvी \ानेश
.वरसुधीर.

मुसमाडे, मंजूषा, अनु.

185



928.9146

मोबाईल फोन व टॉवर रे िडएशनचे दुbपEरणाम आिण
उपाय.
पहा कव, सुरेश
मोरपीस / संकिलत.



891.463008

मोर.कर, hदवाकर कािशरामजी
काW वादळाचे.

891.461

चुलबंद क नारी ऋतुजा.

891.463

झरोका.

891.463

वंचेळाचा लगन.

891.463





मोराळे , महाल²मी, सं. संपा. पहा वेध लोकसािहAयाचा:
ाचाय" डॉ. शोभा बाळासाहेब इं गवले एकसीपूतY
गौरव?ंथ



मोs-युगानुयुगे

186

मोi आिण इतर कथा.

पहा

तांबे, राजीव

मोरे , \ानेश
माती बु¶ा.



891.461

मोरे , िवलास कांतीलाल

शाळे ला सुªी लागली रे ss.



891.461

ह.के , सोजर ईRर
मा±या किवतांfया गावात.

891.461

हाडेसर, उपमा
'मन' / जी. ए. बुवा यांfया .तावनेसह.

891.463

हातारा आिण बैल.

पहा




मनसुटे, सुहास दामोदर

हातारी आिण सैतान / इं ?जीवiन रे वती पंिडतकृ त अनु.

मोरे , शेषराव



गांधीहAया आिण सावरकरांची बदनामी / संपा. सदानंद

398.21



बोरसे.

954

मोरे , सदानंद

लोकमाVय बाळ गंगाधर Eटळक.
मोरे , सदानंद, संपा.

पहा



923.254

महाAमा फु ले यांचे वैचाEरक

चEरF
मोरे -डxगरे , िवIा दामोदर
ि यांसाठी योगा.



613.7046

मोरोपंत

मोरोपंतांचे अकािशत सािहAय आिण काही लेख /
संपा. दीप कण"क.
891.46
मोरोपंतांचे अकािशत सािहAय आिण काही लेख.

पहा

891.463

पिNगण उठले.

891.464

पाखरी पाडाfया गोी.

891.463

म|ू.

891.463

रे घांिचये संगे.

891.464






यNाचे ढोलके आिण इतर बोधकथा.
य\.

पहा

साने, पांडुरं ग सदािशव

ययाितकVया माधवी.

पहा

जहागीरदार, िवजया
पहा

इं गळे , सोनाली
पहा

यश.वी जीवनासाठीची कौश^ये.


मोहरकर, याम
दृीपथ.

नाईक, \ानदा

पहा

च'हाण, यशवंतराव

बळवंत

307.12160954



पहा

यश.वी िवे Aयांfया चांग^या सवयी.
यश.वी 'हायचंय तर मग...!.

पहा

वाडकर, अलका
पहा

इं गळे , सोनाली

पाटील, जयसंग

891.464
पहा

अNरधारा

यशाची भरारी.

यस िमलॉड".

मोिहते, अनंत

कोकणचं अिधान - ठाणे.

915.479(1)

कोकणचं काWसÊदय" - संधुदग
ु ".

915.479(1)

कोकणचं नंदनवन - रqािगरी.

915.479(1)

कोकणचं सां.कृ ितक संिचत - पालघर.

915.479(1)



या वयात हे असंच असतं.

बसु, संजॉय

कु लकणY, गो. िव.

भडभडे, शुभांगी

िभडे, सुमती
पहा

891.463

अबोली.

891.463

तंटामुP गाव.

891.463



गौड, संदीप

मणी मोहन

यादव, माधवराव, संक.



अखेरचा हा तुला दंडवत.

पहा

द नॉलेज _ी

यासीर उ.मान
रे खा : द अनटो^ड .टोरी / अनु. चैतVय डु ंबरे .




927.9143028

युग`ा गाडगेबाबा / संपा. रा. तु. भगत.


891.461

युगिनमा"ते वै\ािनक.
युगपु=ष परशुराम.

मोहोड, आशा

पहा
पहा

भडभडे, शुभांगी

युगिश^पी : मागोवा वडार जमातीचा.
िशवमूतY



युगसाNी सािहिAयक िशवाजी सावंत.
राज;`

398

हसकर, संगीता vीकांत


891.462

युगानुयुगे तूच.

पहा



922.945

भालेराव, सुधाकर



891.463

मौिखकता आिण लोकसािहAय / सं. संपा. मधुकर वाकोडे
आिण सुषमा करोगल.

पहा

पहा

यादव, भरत, अनु.
पहा

मोिहते, धxिडराम जग|ाथ

भाऊबीज.

पहा

या\व^Lय.
याFा.

मोिहते, मोद
काळजापासून ... काळजांपयtत.

पाटील, दशरथ



891.461
पहा

पहा

संत, शुभांगी





मानव जीवन.

पहा

या सम हा : अजंLय बाजीरावाfया युSनेतृAवाची
लोकिवलNण यशोगाथा !. पहा िपFे, शिशकांत
िगEरधर



मोिहते, अशोक गोपाळ

राजूचा रोबो.



काचेपलीकडचे जग.

यशवंतराव च'हाण िवचारधन.

मोहंती, स| के .
शहरे आिण साव"जिनक धोरण : भारतीय शहरी
ाधाVयम / इं ?जीवiन मंजूषा मुसमाडेकृत अनु.

मोिहते, दgाFय, अनु.



891.463

यश तुमची वाट पाहतंय...

मोरोपंत

मोहरकर, याम, संपा.

हैसकर, िवIाधर
एक बुलबुल हणाला.

कांडर, अजय

पहा

पहा

भांडेकर,

वाटाणे, रमी

युगात-राजेtरी
युगात".
युS.

भार.कर, बाळ ल²मण

पहा
पहा

राइस, लॉरा, सं. ले.

पहा

कहाते, अतुल

युनायटेड .टे)सची लोकि.थती आिण वासवृg.

पहा

राऊत, सAयेV`, संपा.
किवतासं?ह

युरोपातील आरं भीfया िवIापीठांचा उदय : सालेन,
बोलो¸ा आिण पॅEरस. पहा लोणकर, रव]` ल²मण
ये है मुंबई मेरी जान !.

येता मनात मा±या...

कांबळे , एस. बी.

पहा

येवले, मीनल



891.461

योग : मन आिण शरीर .वा.sयाचा माग".

वा¾ळकर,

पहा

राजकय समाजशा .
पहा

रं ग जीवनाचे / संपा. संजयभाऊ चौधरी.
रं ग जीवनाचे.
पहा

पहा

पहा

पहा



महान सÂाट अशोक / िचF. मधुकर कु लकणY.


शैनाज आशपाक मु^ला

891.463
राजमाता िजजाबाई.

ी जािणवा आिण ी संवेदन : एक अयास : िनवडक
कवियF]fया आधारे .
891.461009

पहा

जीवन संघष" : सामािजक वेदनांचा कारवा.



891.461

रणसंग, मोहन


गावदाबी.

928.9146

रथकं ठीवार, िमलंद
Aया फु लांfया गंधकोषी...



891.463

रानडे, vीराम

लांजे, िहरामन तुळिशराम

रमाबाई, पंिडता

युनायटेड .टे)सची लोकि.थती आिण वासवृg.
ी-धम"नीित.



973



305.42

रसरमणी कबीरवाणी.

पहा

महाजनी, िवनीता

किवतािनiपणे.
रसोई-रसायन.

पहा



891.461009
नातू, गोपाळ नारायण

र.ता बदललेला मोचा".
रह.य नागोजी सुताराचे.

पहा

कवळे , रोिहदास भाकर

पहा

आहीरे , सुभाष वामन

रांजणे, काश, संक. पहा कारागृह िशपाई (पु=ष/मिहला)
लेखी परीNा माग"दश"क

किन सहाµयक

राजषY शा महाराज चEरF काW.

पहा

पाटील, पांडुरं ग

तुकाराम

राजवंश.

पहा

कांबळे , नारायण तु.

गायकवाड, \ानराज काशीनाथ

पहा

राजवाडे-काळे , राजvी


असंही एक नातं.

891.462

खेळ मांडला.

891.462

गुलाबी रं गाचा Ãॉक.

891.462

िपटु क^याची गो आिण वनराजाचे दात.

891.462

हgी अगडबंब.

891.462

राजा.

पहा





मॅLयॅि'हली, िनकोलो (Machiavelli,

राजा राममोहन रॉय.
पहा

पहा

दांदडे, संगीता

हसकर, संगीता vीकांत

राजे, िवलास



असे घडले पुणे.

954.79(1)



कथाकलश.

891.463

चैतVयाचा िज'हाळा.

891.464

िझपरी.

891.463




जापती कुं भार.



305.8

भाव.पश".



891.461

राइस, अल (Ries, Al)
माणसं मराठी मुलखातली.

wँडंगचे कधीही न बदलणारे 22 िनयम / सं. ले. अल
राइस आिण लॉरा राइस ; इं ?जीवiन यशोदा
भागवतकृत अनु.



658.827



Niccolo)

राजूचा रोबो.

रसाळ, सुधीर

वद, hदनकर सखाराम

पहा

राजषY शा : संघष"पव".

रणखांबे, नवनाथ आनंदा

पहा

तोडमल, अिनता

300.72

राजमाने, म^हार, संक.

रमानंद.

गवाणकर, रोिहणी

राजधर, िवकास



891.461008

कांबळे , जी. जी.

पहा

पहा

सरदेशपांडे, धनंजय

रावळ-ठाकरे .

रचना

रमलो मी.

पहा

राजकय-सामािजक संशोधन पSती / संपा. शुभदा

पाटील, राम

योगाचाय" बी. के . एस. अµयंगार यांचं चEरF.
पालखीवाला, रमी

रं या.

राजकVयेचे बंड राजा झाला थंड.
राजकारणातील 'खास' चौघी.

रं जना
योगदीिपका.

अाNरी: ाितिनिधक

िड'हायडंग लाईVस : भारत-चीन बेबनावाचे
चढ-उतार / इं ?जीवiन मृणाल धxगडे आिण योिगता
Eरसबूडकृ त अनु.
954

गोवध"न, सुनीलदg

मी मातीचे फूल.

पहा

राघवन, के. एन.

कोहली, कु लवंत संग

पहा



362.83

आसमंत काWेम]चे

पहा
पहा

राइस, अल (Ries, Al)

संपा. अनुजा जगताप.

रमाबाई, पंिडता

युवक राkाचे चैतVय.

पहा

राऊत, दीी
कोरडी शेतं...ओले डोळे : आAमहAया?.त शेतकरी
िवधवा...अंधारात असलेली एक सामािजक सम.या /

देशपांडे, िशरीष गोपाळ

युSखोर अमेEरका.

187



305.5095479

राजेRरी hकशोर
िनकोबारची नवलाई / संपा. क=णा गोखले.



915.488

राजोपा8ये-sपवते

188

राजोपाaये, कि^पता


शुककथा / संपा. वैभवी िभडे.

891.463

राजोरे , राजेश

पFकाEरतेतील वा.तव : वृgपF Wवसायातील वा.तव.

रानडे, शैलजा मधुकर



070.4

रायशा .

पहा



340



320.454

राठोड, किवता केशव

िव\ान : वण"नाAमक / सं. ले. किवता के शव राठोड
आिण िवलास केशव राठोड.

राठोड, किवता केशव, सं. ले.

वसावे, अरवंद काAया

पहा

891.461

रामदासी, मा=तीबुवा
समथाtचे िविवधांगी दश"न.

294.561

रामराय.

राठोड, िवलास केशव

पहा

पहा



वभ, रव]`

लंबाळे , शरणकु मार हणमंता

रामराणी ताराबाई.

पहा

देसाई, नयनतारा

रामायण



891.463

राठोड, पंिडत गोबरा, सं. संपा.

पहा

किवता इं `िजत भालेरावांची.



891.21



891.461

राठोड, िवलास केशव



राठोड आिण किवता केशव राठोड.

954

मु¬ेिनहाय भूगोल : महाराk, भारत आिण जग.


910.076(1)

व.तुिन मराठी Wाकरण.

491.465

व.तुिन िव\ान : .पीकरणासह.

507.6(1)

संपूण" मराठी Wाकरण.

491.465





.थािनक .वराय सं.था : पंचायत राज.
पहा



351.540214

कांबळे , \ा मा=ती

पहा

रावळ-ठाकरे , शुभदा, संपा.

टी'हीfया पडIामागचं िवR.

राशंगकर, सुधीर, अनु.

पहा

राजकय-सामािजक

मोनाघन, टॉम

जाधव, माधव राघोजी

रा.ते, यशवंत vीपाद, अनु.


070.195

Àरं गण.

पहा

पहा

आपटे , केशव वामन

काकडे, मधुकर जयवंत

Eरसबूड, योिगता, सं. अनु.

राणे, काश गजानन

पहा

राघवन, के. एन.



Eरसबूड, सुमेध.

पहा



=ची-रं ग.

पव"ते, वसुंधरा गोवंद

बारा मतीची माणसं.

920.054

वांझोटा.

891.463

झॅक, डे'होरा (Zack,

पहा

सुमेध वडावाला

=` : तणावमुP जीवनाचा महामंF.
=`ाaयायाचे अंतरं ग.

Devora)

=पेरी =पगव"ता.

चाफेकर, िवलास
पहा

पहा

संशोधन पSती

राkीय सेवा योजना िशिबरे : िवIालयातील एनएसएस
कॅ eस. पहा कामत-पै, सुचेता

राणे, किवता

राFीfया hकनायांवरती.

891.4563

रा^.टन, अॅरन (Ralston, Aron)
ते 127 तास ! : एका साहसवीराfया आग·या
साहसाची थरारक कथा / इं ?जीवiन रे मा
कु लकणY-पाठारे कृत अनु.
927.965223

पहा

पोलीस भरती:

पोलीस भरती सराव ¯संच

पहा



काया / अनु. राधा जोगळे कर.

राkसंत तुकडोजी यांचा ?ामिवचार 'गावागावासी जागवा'.

िज^हािनहाय िवचारले^या ¯पिFका उgरांसह

पहा



823

(Monaghan, Tom)

राठोड, किवता केशव

राठोड, िवलास केशव, संक.

राय, अ=ं धती
द िमिन._ी ऑफ अटमो.ट हॅिपनेस / अनु. सुिया
वकल.
राय, ितभा

भारताचा इितहास : मु¬ेिनहाय / सं. ले. िवलास के शव

राठोड, िवलास केशव, सं. ले.

सवाtसाठी vीराम कथायन / अनु. गजमल पाटील.

अनुबंध

राठोड, राजाराम

पहा

पहा

पहा

परांजपे, कृ. भा.

रानडे, शैलजा मधुकर

कामून, सूय"कांत ना.

=िबन, ?ेचेन (Rubin, Gretchen)
आनंदतरं ग / अनु. अिRनी तापीकर-कं ठी.

गौड, संदीप

खोwागडे, .व¦ील मोद

राधेयाम.वामी
अनाम महासरोवर.



मी रांगेतच उभा आहे.



351.540234

आज मी पण िशकलोय.

पहा

पहा

राम|ाची तम|ा.

राठोड, कोमल पांडुरं ग

रािधका.

रानफुले.



500

िविवध योजना : नवीन व जुVया.

राFंhदन आहां...



927.92

रामटे के, भूषण

भारतीय शासन = Indian government.

राणे, राजकुँवर, अनु.



294.5513

रमलो मी.

राठी, शुभांगी hदनेश

पहा

=`ाaयायाचे अंतरं ग.
रानडे, vीराम

जाधव, ल²मण

रायसेवा मुय परीNा... संबंिधत कायदे : सामाVय
अaययन पेपर 2 / संक. संदीप राजकमल पाटील.

पहा

रानडे, ितभा
फै ज अहमद फै ज : एक eयासा शायर / संपा. आनंद
हडYकर.
928.914391

iिLमणी : एक समप"त जीवन.


891.461

iपवते, शांत.

पहा

पहा

भोसले, सुनीता

भारं बे, सीमा



158.1

रे खा-[लंक
रे खा : द अनटो^ड .टोरी.

पहा

यासीर उ.मान

लहाडे, नंदा संजय

रे गे, कुमुद

गंधार : ससुरांवर आधाEरत कादंबरी.
रे घांिचये संगे.

पहा



891.463

रे ^वे भरती परीNा माग"दश"क / संक. ल²मण जाधव.


351.076(1)
पहा

wायलY, सi (Brierley, Saroo)

किवता.

915.40076(1)

भारतीय राजकय hया.
भारतीय राजकय िवचारवंत.

रो¢ीगस, मेि^वन, अनु.

पहा

रोबोटची दुिनया.

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव



371.1

Lलाक" / अॅि?क^चर
असोिसए)स / ोबेशनरी ऑhफसस" पूव" परीNा
पहा

पोलीस भरती

पहा

पोलीस भरती: वण"नाAमक

पहा

सामाVय िव\ान: मु¬ेिनहाय संदभ"

पहा

पहा

MPSC, UPSC CSAT Paper II



सृजनकळा.

891.461

लांजेवार, िव´ल
wषY िवनोबा : भूदान चळवळीचे णेते.

साठे , मकरं द अनंत

लांडगे, अिनल अशोक.

िववेकानंदांचे चEरF / अनु. िवमलाबाई देशपांडे.


Population Geography
लांडगे, िशरीष, संपा.

रोहणकार, मोद पु=षोgम


891.463

कु लकणY, वंदना सुधीर

923.154

लिडवाळ / मुलाखतकार सुिनता केळकर.

920.054




लभाने, म. िव.

पहा



294.3

काळे , पु=षोgम vीपती

से, संaया सुधीर

लवटे , सुनीलकुमार, संपा.

पहा



580



891.461
लाखमोलाची िशकवण.

954.79

?ंथालय वगYकरण.

025.43





025.1



020

पहा

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

लाखे, रव]` दामोदर
अव.थांतराfया किवता.

891.461

संपक" NेFाfया बाहेर.

891.461

लानी.

आधुिनक महाराkाचा इितहास.

?ंथालयशा .



551.46

आनंद गाणी - 2 / िचF. सोनाली दgाजी तरटे.

लाड, संकेत द., अनु.

खांडेकर, िवbणु सखाराम

लहाडे, नंदा संजय

?ंथालय Wव.थापन.

लांडे, शा^मल
आपला समु` / संपा. मृmमयी पाटील.
लांडे, शुिचत

ल´े , आ. बा.
vीमfछFपित शा}महाराज यांचे चEरF.

ल^ला.

उAकष"वाटा

पहा

झाड / िचF. करण नवले.

जोशी, अNता

पहा



923.654

लोकसंया भूगोल =

पहा

922.945

लिलतकलेfया सहवासात.

CSAT Paper - II

लांजे, िहरामन तुळिशराम

नरसंह.वामी, के . एस.

बुS क युS.

SBI

पहा

लहाडे, नंदा संजय, संपा.

रोलाँ, रोमाँ (Rolland, Romain)

पहा




लहाडे, नंदा संजय, संक.



ल§तदार.



910.076(1)

ममता सुिनल मुनोत.

891.461

पहा

मुय परीNा सामाVय



891.46

संत तुकाराम अभंगवाणी : तीकाAम अVवयाथ".

ल¸ जमवmयाआधी...



320.50954

351

रे वसे, सुनंदा

भूिमहीन.



320.954

लोकशासन.

उAकष"वाटा

पहा



भारताचा भूगोल.



रोकडे, मनोहर

रोमन साÂायाची पडझड.



153.9

320

रॉि¢ज, एलायस बी.
डोळस vSा हणजेच पेरणी अथा"त, शा िनiपणांचा
सं?ह.
226

पहा

बुिSमgा चाचणी.

िशNक पाFता परीNा / सं. ले. नंदा संजय लहाडे आिण

लोकमानस : डॉ. मधुकर वाकोडे यांfया
सािहAयािवषयी.

पहा



954.01

मूलभूत राजकय संक^पना.

891.461009

रxगटे, तुकाराम, सं. संपा.



320.5

ाचीन भारताचा इितहास.

अaययन पेपर 1 िवभाग 2.

आ.वाद आिण आकलन : िनवडक किवतासं?ह आिण

पहा



910

भूगोल व कृषी : MPSC -

रे वसे, सुनंदा

रे वसे-िहरे कर, सुनंदा hकसनराव.

पय"टन भूगोल.
पामाAय राजकय िवचारवंत.

हैसकर, िवIाधर

रे मस, शांत
महाराk राय आरोय िवभागाची अथ"संक^पीय
hया : एक ओळख, एक मागोवा / अनु. िवIा
कु लकणY.
351.5479036

रे ळे, लता, अनु.

189

पहा




पहा

हामी, ताज

नलावडे, रामचं`

लाल याम शाह : एका आhदवासीची जीवनकथा.
ठाकूर, सुदीप
लालूचा घोडा.

पहा

लंक, ?ेग, सं. ले.

कापडी, िवजय

पहा

को'ही, .टीफन एम. आर.

(Covey, Stephen M. R.)

पहा

[लंबाळे -वझलवार

190

लंबाळे , शरणकु मार हणमंता

लोकिचFकला.


धुडगूस.

891.461

रामराय.

891.463



िलओ टॉल.टॉय, महाAमा गांधी आिण अmणा भाऊ साठे
यांचे िविवध NेFांतील योगदान = Contribution of

आंतरराkीय आंतरिवIाशाखीय
पEरषद(11:2017:मॉ.को)
िलओनाद : एक िचFकहाणी.
िलपि.टक.

पहा

पहा

पेपस".

पहा



891.463

पंपळखरे , िवनीता



327.54



891.73



923.254
लेले, मेघनाथ

लोकमाVयांचे अ?लेख.

पहा

मोरे , सदानंद

Eटळक, बाळ गंगाधर

पहा

पहा

:

गवस, राजन गणपती





891.463



128.2

लेवा गणबोली : एक वा.तव : बिहणाबा½ची काWबोली.
पहा नारखेडे, अरवंद कृ bणा

304.6

कु लकणY, अिवनाश

पहा
पहा

कुबेर, िगरीश

पहा

सुमंF सुिवचार

लोखंडे, सौरभ
English grammar =

इं ?जी Wाकरण.



425

लोणकर, रव]` ल²मण
युरोपातील आरं भीfया िवIापीठांचा उदय : सालेन
बोलो¸ा आिण पॅEरस.
378.4
^यूडस", िमशाएल (Luders, Michael)
वावटळ पेराल, तर वादळच उगवेल ! / जम"नवiन


वैशाली करमरकरकृत अनु.
वंचेळाचा लगन.

लेले, मेघनाथ

वंशाचा hदवा.

पहा
पहा

956

मोर.कर, hदवाकर कािशरामजी

काटकर, अिजत कृ bणाजी

वकल, सुिया, अनु.

पहा

अ?वाल, अनू

पहा

मुराद, नाhदया (Murad, Nadia)

पहा

राय, अ=ं धती

वचन-िव.मृती : मािहती अिधकारातून उघडकस आलेले
अका^पिनक सAय. पहा बसु, संजॉय

लेहरर, जोना (Lehrer, Jonah)

लxढे, सुभा आAमाराम
कै या.

लोकमाVय बाळ गंगाधर Eटळक.

लोखंडे, सुमंF, संक.

लेिल'हे^ड, जोसेफ (Lelyveld, Joseph)
महाAमा गांधी आिण Aयांचा भारतीय संघष" / अनु. मुPा

ितभेचा इं `धनू / अनु. अजेय हडYकर.

923.254

लोकसgा अVयथा.

आगे बढो : नौकानयनशा ात मोलाची भर घालणाया
दया"वदYची िचgवेधक कादंबरी / अनु. िवजय धxडोपंत
त;डुलकर.
813

मानसारोय : मनोWापार समजून घेताना.



सोनावळे .

लोकसंयाशा .

लेथम, जीन ली (Latham, Jean Lee)

लेले, ारकानाथ
तीन ¯.

पहा

अिनल अशोक लांडगे... [आिण इतर.].

Yūsuf Zaī)

पहा

Eटळक,

लोकसंया भूगोल = Population Geography / ले.

साळुं खे, सरला

लेट हर Óलाय : एका िपAयाची वाटचाल आिण समानतेचा
लढा.
पहा िझयाउ¬ीन युसफझाई (Zia-u-Dīn,

लेले, कौ.तुभ.

पहा

लोकमाVय Eटळकांचे अपैलू WिPमव / संपा. शरयू

लोकल ते लोबल.

लेखकाची गो : अ स'हा"य'हल गाईड फॉर मराठी रायटस".
पहा गुे, िवvाम

देशपांडे.

गवंडी, ए. एन.

लोकमाVय बाळ गंगाधर Eटळक यांचे राkीय अथ"शा
1880-1920.
पहा Eटळक, रोिहत दीपक

लेकुरवाळे , जय;` hदनकर
पंतधान मोद]fया िवदेश भेटी : भारताचे परराk

लेबेदे'हा, गॅिलना (Lebedeva, Galina)
माशाचा िबछाना / अनु. vिमका चाळके .

पहा

पाटील-बेलगावकर, सुरेश गोपाळराव

िलमये, राजा

संबंध.

लहाडे, नंदा संजय

लोकमाVय Eटळकांची राkीय एकाAमता.


शोध आिण इतर कथा.

मांडे, भाकर भानुदास

पहा

दीपक जयंत

घिडयार, शुभा

पहा

पहा

भडभडे, शुभांगी

लोकमाVय Eटळक आिण सार माaयमे.

कान, संजय

351.076(1)

लेखणी सरलाची.

लोकपरं परे तील खेळ.

लोकमाVय Eटळक.

तोडमल.

पहा

पहा

लोकमानस : डॉ. मधुकर वाकोडे यांfया सािहAयािवषयी.
पहा रे वसे, सुनंदा hकसनराव

िलिपक टंकलेखक (पूव") परीNा / संक. अिनता शंकरराव

लॅबÀरं थ.

लोकनायक अFी.
लोकशासन.

Leo Tolstoy, Mahatma Gandhi and Anna
Bhau Sathe in various fields :

मांडे, भाकर भानुदास

पहा



153.3



891.463



ितिमरातुनी तेजाकडे.

891.463

धनाची पेटी.

891.463

फुलारी.

891.463




वझलवार, अिन=S, सं. ले.

पहा

वझलवार, अमर

वझलवार, अमर

चWूह : एक अिव.मरणीय अनुभूती / सं. ले. अमर
वझलवार आिण अिन=S वझलवार.
658
वझलवार, सतीश

महाAमा बुS = Mahatma Buddha.



294.363

वझे-वाघचौरे
पहा ायोिगक रं गभूमी:
तीन अंक : मुंबईतील ायोिगक रं गभूमीचा मौिखक

वसावे, अरवंद काAया

वझे, माधव, अनु. आिण संपा.

वसुधारा.

वझे, मुकुंद, अनु.

बेरी, जेस (Berry, James)

पहा

मजुमदार, ितलोgमा

पहा

घुले, प^लवी

पहा

व.तुिन भारतीय रायघटना : .पीकरणासह.

पहा

पाटील, संदीप राजकमल

वझे, िवनायक

इं डि._यल अनुभवांचा खिजना.

926.58

eलेसम;टचा जबरद.त खिजना.

926.58




वझे, सरला

मम"बंध.



891.463

बेदखल / अनु. आनंद आगाशे ; संपा. सुजाता देशमुख.



923.654

वडगबाळकर, vुती vी.
vी Wंकटेश िवजय.



294.5211(1)

वडावाला-Eरसबूड, सुमेध.

पहा

Eटळक, िगरीश

पहा

राठोड, िवलास केशव

व.तुिन मराठी : .पीकरणासह / संक. संदीप राजकमल


पाटील.

491.465

व.तुिन महाराkाचा भूगोल : .पीकरणासह.

पहा

मालोरे , निलनी िसताराम

वडोदे, मधुकर बळीरामजी
नसून अडचण...असून खोळं बा...




दैव जािणले कुणी.

891.462

व.तुिन िव\ान : .पीकरणासह.

पहा

व ाारे .वातंDयाी : गांधीणीत .वदेशी ांतीमधील
आवाहनाची मीमांसा.
पहा गxसाि^वस, पीटर

वांझोटा.

पहा

वरे , िवलास

राणे, काश गजानन

पहा

वांझोटीचा छावा.
पहा

जावडेकर, आशुतोष

पुनसे, देव;`

पहा

उळागËे, मेघा धनपाल





घोडे-गोषेगावकर.

954

891.463

गो]fया गुहत
े

वाकोडे, मधुकर, संपा.

पहा

वागळे , चं`कांत शंकर
िहपोॅ Eटसची शपथ.

वराळे , मिनषा पंटू
सौ. मिनषा पंटू वराळे सम? वा~य / संपा. संजीवनी



610.9

वागळे , िनिखल



891.461

.प बोलायचं तर...
वादान.

पहा



954

केदारे , अनंत

वरे , िवलास

बा : पाणी सम.येवर मात करणाया लोकचळवळीची
Éदय.पशY कथा.
891.463


वांझपण देगा देवा.

वत"मानाचे टोक.

891.463

पहा



923.154

वभ, रव]`
राम|ाची तम|ा.
वहाडातली िबहाडं.

पहा

भारत: शेजारील राkे आिण

वाघ, बी. जी.

सरAया सायंकाळी.



891.464



ओवी अनुभवावी अिहराणी.



398.2095479

वाघ, िव´ल


मायबाप.

891.461

891.463

पहा

वाघ, िवलास, संपा.

पहा

आंबेडकरी चळवळीचे

द.तऐवज

दुधाणे, संजय पांडुरं ग

होनाळे , =.तम रामभाऊ

वळवी, िवvाम मोतीराम
आhदरं ग / संपा. पुbपा गािवत.
वसंत क|ािबरन.

पहा

परराk धोरण

वाघ, रामदास

राजमाता िजजाबाई.

पहा

वाघ, एस. एम., संपा.

साळोखे, जीवन

वद, hदनकर सखाराम

व^ड" कप hके ट.

मौिखकता आिण

लोकसािहAय

बालबोध रqमाला: 19 Wा शतकातील
बालवा~य

पहा

सुनील पाटील.

वांझपण देगा देवा.

पहा

अिसS ऐितहािसक चEरFे / संपा. अ=ण

वनारसे, मृणािलनी

पहा

राठोड, िवलास

वाकसकर, िवनायक सदािशव

कदम, कु मुhदनी वीरसेन

घाटमाथा / संपा. सुजाता देशमुख.

पहा

केशव

वाकळ.

सुतार, साताeपा महादेव

वरखेडे, मंगला, संपा.

658.30076(1)

891.463

वाळकर, मािणक

वनवासी वनमाला.



मालोरे .

'वा !' हणताना...

साठे , नीलेश

पहा

व.तुिन मराठी Wाकरण.

व.तुिन मानव संसाधन िवकास / संक. निलनी िसताराम

वटवानी, भरत

वणवा.

891.461

व.तुिन अथ"शा .

वॉशंटन, बुकर टी. (Washington, Booker

T.)

पहा



रानफुले.

इितहास

पहा

191

वाघ, संजय
गाव मामाचं हरवलं...



891.463

तो असताना तो नसताना



891.461

वाघचौरे , भीमराव

पंडीवरचे वंचू.



891.463

वाघमारे -िवज्

192

वाघमारे , जनाद"न
गुलामी : एक दृिNेप.

वाडेकर, अशोक देिवदास



306.362



303.484
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : संवैधािनक िवचार आिण



342.54

वाघमारे , परे श

महाराkातील कृ िषिवकास, ?ामीण शासन व
?ामिवकास.
338.1095479
वाघमोडे, मा=तराव
िब=बाचं चांगभलं ss.



891.463

वा¾ळकर, गोपालकृ bण
ता=mयातून ता=mयाकडे / सं. ले. गोपालकृ bण वा¾ळकर
आिण रं जना वा¾ळकर.
615.538
वा¾ळकर, रं जना
योग : मन आिण शरीर .वा.sयाचा माग".
वा¾ळकर, रं जना, सं. ले.
वा~यिवचार.
वाच.पती.

पहा

वाटा पEरवत"नाfया.
वाटाडे.

पहा

Eठगळे ,

पहा



सािहAय कारांतर: समीNा

महानुभावांची अNरलेणी

मुसळे , बाबाराव

वारे , द. ल.

मैFाfया बोधकथा.
वायावरचं ेम.

पाटील, तीक


089.9146

वालीशेªी, सुरेश

पहा



891.463

पहा

पहा

^यूडस",

पागनीस, िगरीजा रवळनाथ
पहा

आघात.

891.463

िचनू.

891.463

फॅिमली.कॉम.

891.463





पाटील, संभाजी बा.

वाहोकर, वसंत बाबुजी

यश.वी जीवनासाठीची कौश^ये / इं ?जीवiन आरती


646.7

च'हाण, िवजय
गxसाि^वस, पीटर



ओले हळदीचे ऊन.

891.463

वंचवाचं तेल : पारधी समाजातली मी... माझी ही वलंत
जंदगानी. पहा भोसले, सुनीता

आिण कृ षी.

िवचार £मंती.

पहा

पहा

पहा

धxगडे,

पहा

भोसले, पांडुरं ग

सालोटकर, अशोक

बोपडYकर, अिनल नारायण

िवचारवेध : नकाराAमक जीवनाकडू न सकाराAमक
जीवनाकडे.
पहा काटकर, Wंकटे श
िवचारशलाका : रा. ना. च'हाण यांचे बोधनाAमक
िनवडक िनबंध.
पहा च'हाण, रामचं` नारायण
िवचारांची ांती : घोषवाLय.

वाडकर, अलका

देशपांडेकृत अनु.

जाधव, मयूर

वाहतूक भूगोल = Geography of transportation.

िवखार, रव]`, सं. ले.


पहा



891.463

पहा

िवकासाचे अथ"शा

शानभाग, माधुरी

891.463

वाडेकर, अVयोिP, अनु.

पहा

रमेश

अतोल.

पहा

साठे , मकरं द अनंत

वंदांची किवता : शैलीवै\ािनक िवXेषण.

वाड, िवजया

वाडा झाला जागा.

वाiळ.

पहा

शानभाग, माधुरी

वाटेवरfया लाटा.

पहा

वारसा ेमाचा : अहंसेfया मागा"वरील मा±या िशNणाची
.मरणकथा. पहा गांधी, अ=ण

वा.तव-िवमश".


891.46

वाटेवरचे रं गतरं ग : परदेश वासात Eटपलेले आनंदNण.
पहा

वारं वार कु =NेFी येताती मनुbये.

वा.तव.

792.095479

पहा

पुरंदरे , गो. मा.

िमशाएल (Luders, Michael)

वाटाणे, राज;`
आधुिनक-नव संगीत नाटक / सं. ले. राज;` वाटाणे

वाटाणे, राज;`, संपा.

पहा

वावटळ पेराल, तर वादळच उगवेल !.

वाटाणे, रमी राज;`
युगसाNी सािहिAयक िशवाजी सावंत.

पहा

ऐितहािसक कादंबरी.

नाथाचा चाफा.

आवटी, िवजय दादा

वाटाणे, राज;`, सं. संपा.
आिण िसSांत

वादळवाट : पेशवेकालीन साडेतीन शहाmयांपैक एक
देवाजीपंत चोरघडे यांfया वादळी जीवनावरील

वाळके, सुरेश बबन

पहा

आिण शरयू तायवाडे.

hकमुरा, रे ई (Kimura, Rei)

पहा

वालीशेªी, सुरेश
मी सुरेश वालीशेªी / शQदांकन अनुपमा िनरं जन उजगरे
; संपा मीना वालीशेªी.
923.554

म.के , सोजर ईRर

पहा

वादळफूल.

बव, hदलीप दgाFय

वालीशेªी, मीना, संपा.

ऐवळे , पांडुरंग जग|ाथ

वाटचाल, संबायोिसस .पोट"स् स;टरची.
सतीश vीपाद

पहा

ककयांचा िनय : ठाम आमचा िनधा"र.

पाटील, जयसंग

पहा

वादळ.

अकोले, मयंक काश

पहा

वालावलकर, य. ना.

तळवलकर, गोवंद

वाचायलाच हवं...!.
वाजागाजा.

वा¾ळकर, गोपालकृ bण

तळवलकर, गोवंद

पहा

पहा



613.7046

खांडेकर, िवbणु सखाराम

पहा

वाचता वाचता.

पहा

891.463

वाणी, काश ज., सं. ले.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण जाितअंताचा लढा.

धम"चंतन.



सुजलाम, सुफलाम्.

पहा

साबळे , संजय गोपाळ

िवजय .मृती : कै . डॉ. िवजय िबडकर .मृित?ंथ / सं. संपा.
िवनया खडपेकर, हेमलता िवजय िबडकर आिण मृणाल



जोशी.

िव\ान : वण"नाAमक.

926.1
पहा

राठोड, किवता केशव

िवान-वैv
िव\ान-तंF\ान आिण िवकास.

पहा

िव\ानात^या WP आिण िवभूती.
िवदूषक संक^पना : .वiप.
िवदेशी कबाब.

पहा

िवदेशी पडदा.

िवIाvी.

वृNव^ली.

पाटील, एम. के.
पहा

तु.कानो, जोसेफ

सोनार, रमेश

उhकडवे, अमोल

पहा

िवIुतकVया : अॅन ओरा ऑफ ए वुमन इं िजिनअर.

िनबंध

पहा

वेगळी वाट : कृ तीवंतांचा सामािजक अिवbकार.
दीिNत, hदनेश

जोशी, माधुरी अ.

िवांस, शुभदा, अनु.

कानगी, डेल (Carnegie,

पहा

बNी, िवजय

व;कटाचलम, एल., सं. संपा. पहा भारतीय अथ"Wव.थेची
संमणाव.था: सी. टी. कु Eरयन यांfया सVमानाथ"

आकोलकर, फु ल मनोहरराव

पहा

पहा

व;कट अµयर
कॉपरे टला रामराम, शेतीला सलाम ! : शेतकरी
बनले^या एका तंF\ाची िवलNण धाडसी कहाणी /
इं ?जीवiन दीपक कु लकणYकृ त अनु.
926.31584

ठ¶र, मोिनका

पहा

193

वेग·या वाटा शोधताना.

Dale)
िवनायक दामोदर सावरकर.

पहा

िशरगण, िवजयकुमार

वेचलेले मोती.

पहा

काळे , भानू

जोगळे कर, अरवंद वसंत

पहा

िवनोद गाथा.

पहा

अFे, ^हाद के शव

वेदकालीन

िवनोबा भावे.

पहा

गवंडी, ए. एन.

वेदकु मार रघुgमदास वेदालंकार, अनु.

िवमुPा.

पहा

वो^गा

िवराट कोहली.

पहा

पहा

वेदांतील राkदश"न.

पहा

गायकवाड, बाबुराव

िविवध योजना : नवीन व जुVया.

पहा

कु लकणY, मंजूषा
पहा

भूषण

हरदास, बाळशा ी

पहा

वेदाVतपाEरजात सौरभः अथा"त wसूFनंबाक" भाषयम्.
पहा नंबाक"

नवलखे, सुषमा

िवलोभनीय माणसे.

ीरqे.

वेhदका कु मार.वामी

राठोड, किवता



गावनवरी.

केशव

891.461

वेदोP गभा"धान सं.कार / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.

िविवध शांित समुय / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.





294.54

133.5
िविवधता.

पहा

वेदोP िवनायक शांित / संपा. सुरेश रामचं` कु लकणY.

पोरे , सुरेश



िववेकाfया वाटेवर : उVमादी कालखंडातील ल®ाची गो.
पहा दाभोलकर, हमीद नर; `
िववेकानंदांचे चEरF.

पहा

294.54

वेध नNFांचा.

भागवत, यशवंत कृ bणाजी

पहा

िवRंभरा किवता...

पहा

िवRवंI सािवFीबाई फु ले.

वेध वत"मानाचा.

आंwे, सुदाम
पहा

पहा



891.461008

भडभडे, शुभांगी
पहा

जंबगी, Wंकटेश रामचं`


अनु. आशा देशपांडे.

294.543

िवbणूचा अकरावा अवतार आिण इतर गोी.
िमरासदार, वसंत मा=ती

पहा

िशeपर, िमनेक (Schipper,

मोदी सरकारfया गैरकारभाराची चार वष रायघटना

पहा

रावसाहेब रं गराव
पहा

कु =ं दवाडे, आhदनाथ क.

खांडगे, मंदा सुरेश

पाटील, योगेश रमेश

वेळूची काठी.

पहा

कापगते, डोमा दुधरामजी

वेळेचे महव.

पहा

संत, शुभांगी

बोराडे,

पहा

डोळके , राज;` गणेश

वैI खडीवाले, परशुराम यशवंत
संपूण" आरोयवध"नी : िविवध रोगलNण
सम.यांकEरता आयुवद.



615.538



923.554
पहा

गोडसे-वरसईकर,

वैI, दासू


954

वृN Aयाचा बाप झाला !! आिण इतर गोी.

पहा

वैI, चंतामण िवनायक, संपा.
िवbणुभट

: नाकारलेली, दुबळी बनवलेली, मोडतोड केलेली /

पहा

पहा

जगणे सुंदर झाले.

वृंदा, करात

वृNिमF.

मुणगेकर, भालचं`

वैI, चं`शेखर

वीरांगना : भारतीय इितहासातील िनवडक ी
रायकAया"fया शौय" कथा. पहा vावणे, िश^पा अ=ण

अनु. मीना शेटे-संभू.

वेलांटी.

वैदभYय संशोधक.

िवbणुसह¥नाम-नामाथ" : सोeया मराठीतून / छंदोबS

वृN माझा सखा.



398

Mineke)

िवRशांती / संपा. संजयभाऊ चौधरी.
िवषय िविवधा.

पाटणकर, अिमत अतुल

पहा

वेलणकर, वषा", अनु.

देशमुख, मोरे Rर

महादेवराव

िवRािमF.

पहा

वेध लोकसािहAयाचा : ाचाय" डॉ. शोभा बाळासाहेब
इं गवले एकसीपूतY गौरव?ंथ / सं. संपा. पांडुरंग
भोसले आिण महाल²मी मोराळे .

रोलाँ, रोमाँ (Rolland,

Romain)
िवशाखा.

पहा



मेळा.

891.464

वैI, नीितन, संक. पहा Dयं. िव. सरदेशमुख:
सािहAय-संदभ"सािहAय : सूची आिण चEरFपट
वैI, रतन, सं. अनु.
Paulo)

पहा

कोएलो, पाउलो (Coelho,

वैv-[शंदे

194

वैI, वासंती
गोीiप गाडगेबाबा.



891.463

वैI, वासुदेव दgाFय, अनु.

पहा

दादा भगवान

शतजVम शोिधता.

वैI, शेफाली
घार हंडते आकाशी.
वैI, सुबोध, संक.
वैनतेय.

पहा



649.1

वैभवी.

पहा

शQदलेणे.

पुरी, ितक

पहा

मेहद; ळे , किवता

पहा



133.9



अनु.

923.773

दा.यातून मुP / इं ?जीवiन शरद भूदेसाईकृ त अनु.


923.773

वो^गा
िवमुPा / अनु. दामोदर मावजो.



891.461

शिश शेखर, सं. ले.

पहा

पहा

पांडे, सतीश

बसु, संजॉय

शहरे आिण साव"जिनक धोरण : भारतीय शहरी
ाधाVयम. पहा मोहंती, स| के .

वॉशंटन, बुकर टी. (Washington, Booker T.)
गुलामिगरीतून गौरवाकडे / इं ?जीवiन मुकुंद वझेकृत

शहाजंदे, फ. म.
दखलपाF शQदांचा उiस.



891.4609

शहाबानो, आही षंढ आहोत.
शहीद भगतसंग.

पहा

पहा

चौधरी, बी. एल.

तेलीचरी, मुकुंद

शानभाग, माधुरी

वाटेवरचे रं गतरं ग : परदेश वासात Eटपलेले आनंदNण.


910.4



894.8273

शालेय एकांhकका सं?ह.



910.4



891.463
पहा

शाळे ला सुªी लागली रे ss.

wाणकर, िवजया

Wवसाय शासन / ले. hदी पी. देशपांडे... [आिण इतर.].


658

Wव.थापन कला : यश.वी 'हा .वतःसारखे रानच.
झॅक, डे'होरा (Zack, Devora)

वाटेवरfया लाटा.
शारं गपाणी, vीिनवास
षडयंF.

बोधे, सिचन

WिPमव िवकास = Personality development.
पहा काळे , hदनेश

साठे , सुनंदा सुरेश

पहा

मोरे , िवलास कांतीलाल

शाRत शेतीसाठी मृदा व जल संधारण / संक. आिण संपा.
अिनल रमेश शंदे.
631.4
शा ी, शंकर बाळाजी, अनु.

पहा

पहा

बंIोपाaयाय,

िबभूितभूषण

शा ी, सुनंदा, सं. संपा.

Wायानांचे आयान : चंतनशील वLAयाचे खेळकर
अनुभवकथन.
पहा जोशी, िमलंद गोवंदराव
Wापारी भूगोल.

भागवत, गीता

श^यिवद : जॉन हंटर.


923.654

अनु.

पहा

पहा

अमृत-ितभा.

वॉ^श, नील डोना^ड (Walsch, Neale Donald)
संवाद परमेRराशी / इं ?जीवiन वृषाली पटवध"नकृ त

Wथ" गव" नाही बरा !.



891.461008

शरद

वैbणव, सुभाषचं`
थोर तेजि.वनी सािवFीबाई फु ले.

पहा



891.462

कोगनुळकर, रं गराव हरी

शQदांfया पलीकडचे...

?हय\

नव?ह पूजा व कथा

WP नजरे तून...

पहा

शQदसुगंध.

कापगते, डोमा दुधरामजी

वैशंपायन, िव. के., संक.
पहा

पहा

शफाअत खान

शQदफु ले / संपा. ताराचं` नारायण आवळे .

खांडेकर, िवbणु सखाराम

वैनतेय : एक ग=ड योSा.

भागवत, यशवंत कृ bणाजी

पहा

गांधी आडवा येतो.

िनरोगी जीवनासाठी वैI िवIा

पहा

शंकराचाय"
vी शांकर .तोF रसावली : vीगणेश .तोFांचे रस?हण /
भाbय. .वानंद गजानन पुंड.
294.543

पहा

दादा भगवान

शंझेन hकस : 21 सुरस जपानी कथा.

पहा

होशी,

िशन्इची (Hoshi, Shinichi)
पहा

'हंस;ट, लीन, सं. ले.

मुनोत, ममता सुिनल

पहा

शंFे, िव. पु.
मिहलांिवषयीचे कायदे / संपा. आनंद हडYकर.

बप, टॉड (Burpo, Todd)

ि'हएगस, बेलंडा (Viegas, Belinda)
धीवराची आत" साद / अनु. यामल िचतळे .



346.540134



823

ि'हवस, अंतोनी (Vives, Antoni)
तुही बी घडा ना : बासलोनाला एक सवgम शहर
बनिवmयाचा aयास घेतले^या राजकारmयाचे
अनुभवकथन / इं ?जीवiन सुलNणा महाजन आिण
क=णा गोखलेकृत अनु.
307.116094672
'हीलन, चा^स" (Wheelan, Charles)
.वाथा"तून सवा"था"कडे / इं ?जीवiन अजय
wनाळकरकृ त अनु. ; संपा. क=णा गोखले.



330

शंदे, अिनल रमेश, संक. आिण संपा.
उAपादन उIोग

पहा

अळं बी

पहा

काजू उAपादन आिण hया उIोग

पहा

के टÀरं ग उIोग

पहा

खाIतेल िनम"ती उIोग

पहा

गावरान व सुधाEरत कxबडीपालन उIोग

पहा

गोा पाmयातील कोळं बी संवध"न

पहा

जािहरात उIोग

[शंदे-िशरवाडकर
शंदे, अिनल रमेश, संक. आिण संपा.
पहा Eठबक आिण तुषार संचन

195

िशNणशा .

पहा

िशNणाचं कसं ?.

गायकवाड, अतुल अ=ण
पाटील, जयसंग

पहा

पहा

तृणधाVय hया उIोग

पहा

पय"टन उIोग

िशखंडी आिण न सांिगत^या जाणाया इतर कथा.
पªनायक, देवदg

पहा

बांबू लागवड आिण hया उIोग

िशडीfया पायया.

पहा

बेकरी उIोग

पहा

मधमाशीपालन उIोग

िशदोरी : अनुभवामृतावर आधाEरत.

पहा

शाRत शेतीसाठी मृदा व जल संधारण

पहा

सोयाबीन hया उIोग

िशदोरी : आदरयुP सं.काराची.

पहा
891.463



िचखलाचे पाय.

आकोलकर, फु ल

हावरे , सुरेश

िशपाई-चौकदार भरती परीNा / संक. अिRनी पवार.


305.26



मला िशकायचयं...

923.754

शंदे, नवनाथ एकनाथराव
बोधनकार ठाकरे : काय" आिण कतृ"Aव.



303.484

'मी शा महाराजांशी बोलतोय' : एकपाFी योग.


शंदे, बी. डी.


झुंबरी सरकार.

891.463

शंदे, मधुमती
कौतुक आिण इतर गोी.



891.463

'गीर' जंगल आिण इतर गोी.

891.463

जीवदान आिण इतर गोी.

891.463

मैFी आिण इतर गोी.

891.463

सृी आिण इतर गोी.

891.463

पहा






िचFे, hदलीप पु=षोgम



शंदे, िवRनाथ, संपा.

साईनाथ, पी.

पहा



925.(1)

फु ले, योितबा गोवंद

शंदे-कािनटकर, मेधा
िशNकांचे वा.तव.



371.1
पहा

ठोकळ, िनम"ला

शंपी, अNय
िबनचेहयाचे किभ| तुकडे.
िशNक पाFता परीNा.

पहा

पहा



891.461

लहाडे, नंदा संजय

शंदे-कािनटकर, मेधा

कम"वीर भाऊराव पाटील.

923.654

छFपती शा महाराज.

923.154

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

923.254

नेताजी सुभाषचं` बोस.

923.254

महाAमा जोितबा फु ले.

923.654

िवनायक दामोदर सावरकर.

923.254

सािवFीबाई फु ले.

923.654

िशरगोळा.

पहा



मांडे, भाकर भानुदास










अमृतसागर, भा.कर नंबा
पहा

मेलि'हल, हम"न (Melville,

िशरवळकर, सुहास

अªल.

891.463

कायIाचे हात.

891.463

को^ड Qलड.

891.463

चॅल;ज.

891.463

िज'हारी.

891.463

वेल थीफ.

891.463

डाऊन ले'हल.

891.463

नकार.

891.463

मंFजागर.

891.463

सौदागर.

891.463













891.462

िशरवाडकर, सुनील

370
पहा

923.154

िशरवाडकर, िवbणु वामन
नटसÂाट / अनु. उदय मंhककर.

िशNणकxडी : .थलांतEरत मुलांना िशNणह¶ िमळवून
देणाया काय"कAयाtची डायरी / सं. संक. परे श जयvी
मनोहर आिण संतोष श;डकर ; संपा. अनुजा जगताप.
िशNणनीतीचे राजकारण.

अिह^यादेवी होळकर.

Herman)

303.484

शंदे, िवलास नेताजी
िहरWा बोटांचे hकमयागार.

िशeपर, िमनेक (Schipper, Mineke)
ने'हर मॅरी अ वुमन िवथ िबग फट : जगभरfया
हण]मधील ी / अनु. वषा" वेलणकर.
398.9(1)

िशरधनकर, भानू, अनु.

ीवादाचे णेते जोतीराव गोवंदराव फु ले.
पहा

351.076(1)

िशरगण, िवजयकुमार

891.462

िशNकांचे वा.तव.

पहा

िशदोरी : साईसेवेची, उIोजकतेची व सामािजकतेची.


घात.

शंप^यातील मोती.

कामत, काश

मनोहरराव

शंदे, hदलीप

शंदे, वनराज, अनु.

पहा

माधव

िमठाई िनम"ती उIोग

शंदे, रमेश
भारतीय

नोसो'ह, िनकोलाय (Nosov,

पहा

Nikolai)

पहा

शंदे, रणधीर, संपा.

पहा

सोVयाfया संगतीत : एका छो»ाशा सुवण"
Wावसाियकाचे अनुभवकथन / संपा. िवनया खडपेकर.


927.392

िशरसाठ-wी

196

िशरसाठ, िवनोद.

¯ तुमचा, उgर दाभोलकरांचे

पहा

िशरसाठ, िवनोद, संपा.

पहा

शेतकरी .वातंDयाची रणनीती.

बालसाधना: 10 ते 13 वष

पहा

पाटील, बी. टी.

िशरसाठ, सतीश

शेपटी वाढते लांबच लांब.

ाजPाची चाल.



891.461

िशलेदार, फु ^ल, संपा.

पहा

गोखले, नारायण वासुदेव

िशवकाW : छFपती िशवरायांना 151 काWमय तोफांची


सलामी / संपा. भाऊसाहेब कोळे कर.

891.461008

शेरे, िनलकंठ, सं. संक.

पहा

पहा

पंपळखरे , िवनीता

साक^याfया देशात

शेरे, काश मा.
आकाश झेप : वैIकय NेFात िवRिवम करणाया
डॉ. काश शेर;ची संघष"शील आAमकथा / शQदांकन


सतीश हानेगावे.

िशवदयाल

के ला होता अªहास / अनु. रे खा देशपांडे.
िशवपुF राजाराम.

पहा

िशवरायांचे युSकौश^य.
िशवारगाथा.

पहा



891.433

जरग, िमला
पहा

पहा

ई'हीएम : इलेL_ॉिनक मतदान यंFे - एक सAयकथा /
इं ?जीवiन मृणाल धxगडेकृत अनु.
324.65
शुS शQदकोश / संक. कृ bणा महादू भवारी.
शुभबुSीचे उपासक रव]`नाथ.
शूVय सावली.

पहा



491.463

साठे , आशा

पहा

देशपांडे, िशरीष

पहा

िलमये, राजा

शोध ईRराचा : अयासाAमक चंतन.
काश माधव
शोध महाराkाचा.
शोध हEरहरांचा.

पहा
पहा

पहा

पहा

कामत,

आपटे , िवजय
सलगरे , मधुकर

मोकाशी, मधुकर गणेश
पहा

पाठक, संजय vीकृ bण


928.9146(1)

शोभना सागर

तीथ" िव´ल, NेF िव´ल : संत सािहAय.

शूVयातून शंभराकडे... : छeपरबंद समाजातील एक
यशोभरारी.

शृंगारलिलता.

शोध आिण इतर कथा.

शोभणे, रव]` के शवराव
गोF / संपा. सदानंद बोरसे.

गोपाळ

शूVयोपचार.

च'हाण, लालासाहेब वसंत

पहा

शोधांfया नवलकथा.

िनकम, गणेश

शूVयपूण" व इतर तीन एकांhकका.

Gosavi tribe.

शोधिनबंधन.

गोखले, नारायण वासुदेव

पहा



891.461

शोकांितका गोसावी जमातीची = The tragedy of

राजोपाaये, कि^पता

पहा

देवळालीकर, मुकुंद

रं ग जीवनाचे.

शुLल, आलोक
अॅबुश : दबा धiन ह^ला - कथा मतदानाfया - सAय
घटनांवर आधाEरत / अनु. अिRनी धxगडे.
823

शुभवत"मान.

पहा

शैनाज आशपाक मु^ला

िनकम, ऋतुजा

कावळे , छाया

पहा

शेवंता.

926.17

शैNिणक माग"दश"न आिण समुपदेशन = Educational
guidance and counseling / ले. hदपक
िवRासराव पाटील... [आिण इतर.].
371.42

जगताप, पी. एस.

नणंदकर, दीप

पहा

िशिशराची फुले.

शुककथा.

जाधव, सुधाकर

शेतकयांचे कै वारी आमदार डॉ. सतीश पाटील.

वयोगटासाठी

शीग.

पहा

पहा

पहा

शौरी, अ=ण
अिनताला जामीन िमळतो : आप^या Vयायालयांमaये
काय चालले आहे ? Aया संदभा"त आपण काय करायला
हवे आहे ? / इं ?जीवiन उदय िभडेकृत अनु. 347.54

सलीम शेख

पटवध"न, श. प.

पहा

हाल

शॅhफर, जॅक (Schaefer, Jack)
भ^या hदलाचा माणूस / अनु. िवजय त;डुलकर.



813

च'हाण, यशवंतराव



891.4391

शेटे, सिचन

इV.पेLटर माडगुळकर.
शेटे-संभू, मीना, अनु.

पहा

पहा

वृंदा, करात

पहा

िसVहा, अच"ना



891.463
मेहता, उदय

शेतकरी पुन=§ीवनाfया hदशेने...

पहा

साने, पांडुरं ग सदािशव

पंपळखरे , िवनीता


922.943(1)

वीरांगना : भारतीय इितहासातील िनवडक ी
रायकAया"fया शौय" कथा.
923.154(1)

बळवंत

शेख, जु^फ
उदू" : ग़ािलब-ए-ग़ज़ल : पFानुवाद.

पहा

vावणे, िश^पा अ=ण
ाचीन महान बोधीरqे.

डायरी
पहा

यामची आई.
vावणबाळ.

श;डकर, संतोष, सं. संक. पहा िशNणकxडी: .थलांतEरत
मुलांना िशNणह¶ िमळवून देणाया काय"कAयाtची
श;डे, अमर रमेशचं`, संक.



891.461009

vाव.ती, रव]` क^लाeपा
मृAयू सुंदर आहे ?.
vी गजानन िवजय : एक बोधामृत.



128.5
पहा

दासगणू

vी जपुजी सािहब : Wाया आिण अथ" / हंदी अनु. .वामी
िशवोम तीथ"जी महाराज ; अनु. अिनल शंकर गोसावी.


294.682

पहा

सलाउ¬ीन अgार

vी रामचं`
अनंताकडे / हंदीवiन मराठीमaये अनु.



294.54

wी-सखदेव
vी रामदास .वाम]ची अमृत वचने.

पहा

संझिगरी, ारकानाथ
चॅिपयVस.

पवार, अिवनाश

जयवंतराव

vी रामानंद बीडकर महाराज िवचार व िशकवण.
देशपांडे, चंतामणी
vी Wंकटेश िवजय.



927.96(1)

hफश अँड िचeस.

पहा



910.4

संत कबीर : जीवन-चEरF आिण कबीरवाणी.

वडगबाळकर, vुती vी.

पहा

197

संत गाडगेबाबा.

vी WाडेRर िशवहर : सम? vी WाडेRर दश"न, गुहागर /
संक. किवता मेहद; ळे .
294.535095479(1)
vी शंकर गीता : संिN सारांश : कथासार / संपा.
चंतामणी देशपांडे.
294.561

पहा

सरvी

पहा

गवंडी, ए. एन.

संत तुकाराम अभंगवाणी : तीकाAम अVवयाथ".

पहा

रोकडे, मनोहर
संत तुकारामांचे िनवडक अभंग.

पहा

तुकाराम

संत, शुभांगी

vी शांकर .तोF रसावली : vीगणेश .तोFांचे रस?हण.
पहा शंकराचाय"

आAम परीNण.

158.1
158.1

vी संत शंकरदेव महाराज.
गोवंदकु मार

ओळख .वतःची.
काळजी मुP 'हा !.

पहा

vी .वामी समथ" hदW.तोF.

माने, शांतकु मार

पहा

पहा

संतांचे देणे.

vीकाशीिवRेRरानंद सर.वती, महाराज
भगवान कि^कदgाFेय अभंग आिण िशiरfया अमृत



640.43



ल´े , आ.

संपत.

पहा

पहा

आपटे, \ा मधुकर

आपटे, \ा मधुकर

पहा

संदभा"सिहत...

294.5432
पहा



158.1

संतांची नवसमाज िनम"ती.

मनोज केशवराव

vीमfछFपित शा}महाराज यांचे चEरF.



155.9042

वेळेचे महव.

फडणीस,

गौळणी.



यशाची भरारी.

जोशी, रं गनाथशा ी

vी. दा. पानवलकर यांचे कथािवR.



जोशी, vीपाद भालचं`

पहा

नंबाळकर, बापूसाहेब के शवराव

संपक" NेFाfया बाहेर.

लाखे, रव]` दामोदर

पहा

संपूण" आरोयवध"नी : िविवध रोगलNण सम.यांकEरता
आयुवद. पहा वैI खडीवाले, परशुराम यशवंत

बा.

vीमद् भगवत् गीतेतील तव\ान िवशद करmयात \ानेRर
माऊलीचे योगदान.
पहा भगव¨ीता

संपूण" तलाठी भरती परीNा / संक. अिRनी पवार.

vीिशवराय VP HRD? : मानव संसाधनांचा िवकास.
पहा



351.076(1)

संपूण" पोलीस कॉV.टेबल भरती परीNा / संक. ल²मण

आपटे , अिजत वामन

vे कम"योगी संत गाडगेबाबा.

पहा

देशपांडे, चंतामणी


िनिशगंध.

891.461

RाAझ", डेि'हड जे. (Schwartz, David J.)
द मॅिजक ऑफ थंकं ग सLसेस / इं ?जीवiन शांत

स. न. िव. िव.

158.1

शारं गपाणी, vीिनवास

स गुणाची बायल.

पहा

सुलYकार, नामदेव गणपत



891.464

पहा



पहा

पहा

सबनीस, vीपाल

भारतीय युवा आिण

िनवडणुकय राजकारण: एक उदयोVमुख सहभाग
संजयदृी.

पहा

बांदेकर, शंभू भाऊ

पहा

केळकर, रं जन

वॉ^श, नील डोना^ड

पहा

पहा

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

सं.कार बोिधनी, संक.

पहा

ग गोीचा


808.882
पहा

इनामदार, अलकनंदा

सं.कृ ती आिण सािहAय : ा. डॉ. राजन जय.वाल गौरव?ंथ /
संपा. राज;` नाईकवाडे... [आिण इतर.].
891.4609

891.463

संजय कुमार, संपा.

संवाद परमेRराशी.

पाटील, धम"वीर भूपाल

पहा

सं.कृ त Wाकरण-माला.

कु =ं दकर, मधु

संगमनेरकर, अरवंद वासुदेव
गोी ल¸ाfया : क^पनेपलीकडfया डॉLटरी सAयकथा.
संिचताची चांदणवेल.

पहा

सं.काराची पाऊलवाट.

ओबेरॉय,

सबीना
संगत नरहरची.

तारे , िवजय

संवाद देवपुFाबरोबर.

सं.कार.

माणुसक.
पहा

राठोड, िवलास केशव

संिवधानाचा 'जाग^या' : मा±या आठवणी.
सेतलवाड, ती.ता

संकपाळ, राजू भूपाल

संक^पना आिण £म : एक दृिकोन.

पहा

पहा

(Walsch, Neale Donald)

ठु बे-खोदडे, .वाती

पहा

संभाजी.

सं£माfया तळाशी.


तळणीकरकृत अनु.
पहा

351.076(1)

संपूण" मराठी Wाकरण.

vोFी, िनिशकांत

षडयंF.



भोसले.

सं.कृ ती उपासक व संवध"क... ना. िव. देशपांडे / सं. संपा.


शरद अदवंत आिण वृंदा देशपांडे-जोशी.
सकलजनसंवाद.

पहा

920.2

च'हाण, रामचं` नारायण

सखदेव, णव
काळे करडे ._ोLस / संपा. अनुजा जगताप.
िन·या दाताची दंतकथा आिण इतर कथा.



891.463



891.463

सखदेव-सलेथ
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सखदेव, णव, अनु.

पहा

पहा

झाकर }सेन

पहा

पंटो, जेरी

पहा

संग, सृजनपाल

सम?

आरवमुदन, आर.

पहा

ीसूP : दीघ" .तावनेसह : िनवडक किवता.
धxगडे, अिRनी

समतोल खा सडपातळ रहा !.

सखदेव, णव, संपा.

समथ" संदेश.

पहा

पहा

पहा

कुंडलकर, सिचन

समप"त.

पहा

जाधव, ल. िस.

समाजशा ाचा पEरचय.

पहा

जावडेकर, आशुतोष

समाज.वा.sय.

पहा

तांबे, िवजय

पहा

पालखीवाला, रमी

पहा

महाजन, किवता

सगे सारे .

पहा

समाधान.

समु`मंथन.

सgरीतला भारत : .वातंDयोgर काळावर दृिNेप.

खांडेकर, राम

सAय, अहंसा व मानवतेचे पुर.कत.

पहा

बडगुजर,

पहा

सालोटकर, अशोक

दळवी, अिजत

महाबळ, भालचं` ल²मण
खांडेकर, िवbणु सखाराम

पहा

पहा

केळकर, िवजय

पहा

वाघ, बी. जी.

सरदेशपांडे, धनंजय

एिलयVस द ?ेट.

891.462

राजकVयेचे बंड राजा झाला थंड.

891.462

हॅलो रोबो.

891.462



काळे , धमा"जी गणपतराव

सAयशोधक यादवराव पाटील आिण यवतमाळ
िज^ºातील सAयशोधक-wाणेतर चळवळ.
आeपाराव




सरदेशमुख, Dयं. िव., अनु.

शांताराम
पहा

पहा

सरAया सायंकाळी.

सgासं?ाम : महाराkातील राजकय पNांची वाटचाल
1960 ते 2019 / संपा. योग;` ठाकू र.
954.79

सAय-शािहरी.

बोकल, पुbपभा

पहा

सय 'सवाई' ची.
पहा

दलाल, रोशन

पहा

रामदासी, मा=तीबुवा

पहा

समृS वृSAव : एक कला : सुखकर वृSापकाळासाठी
सुयोय िनयोजन. पहा कु लकणY, vीिनवास

गुलजार

सgेfया पडछायेत.

पहा

महाजन, किवता

बोडस, आनंद जयराम

समथाtचे िविवधांगी दश"न.

कहाते, अतुल

पहा

आयने.को, युिजन

पहा

(Ionesco, Eugene)

पहा

म³द,

सरvी
आAमबली, बुिSबली आिण बा}बली हनुमान :
नेतृAवशील WP¤ना माग" दाखवणारी लीडरिशप.


294.5211(1)
सदाकाळ-काळोखे, सोिनया, अनु.

पहा

इरिवन, टे री

संत कबीर : जीवन-चEरF आिण कबीरवाणी.

(Irwin, Terri)

सदावत, अभय, अनु.
सVमाग".

पहा



928.91431

पªनायक, देवदg
सराफ, िवजया वसंत

पहा

खानापुरे, अशोक

से, रे वती, अनु.
से, संaया सुधीर
ल^ला.

सफर मaय देशची.



घैसास, वासंती



पंिडता रमाबाई.

923.654

मन आभाळ आभाळ.

891.463



सबनीस, vीपाल


891.461009

आhदवासी ितभावंतांचे मराठी सािहAय.
'फhकरा' कादंबरीचे इहवादी मू^यमापन.



891.463



संिचताची चांदणवेल.

891.4609

सुWाtfया किवतेची इहवादी समीNा.
सबनीस, सुभाष, अनु.



891.4609

पहा



891.461

पहा

सवgम भूिमपुF : गौतम बुS.

जाधव,

रामायण

पहा

साळुं खे, आmणा हरी

सलगरे , मधुकर

जागितक धम" मंhदराचा इितहास.



203.5

पुmयXोक अिह^यादेवी आिण मराठे शाही.
शोध हEरहरांचा.
सलणारा सलाम.

पहा



954.79



294.5

ने=रकर, अनुराधा अ=ण

सलाउ¬ीन अgार
शेतकरी पुन=§ीवनाfया hदशेने...



305.56330954

सलीम शेख

यशोभरारी.

नायक आिण पांडुरं ग कािशनाथ गावडे.



891.4692008
पहा

पहा

मारोतराव सा.

शूVयातून शंभराकडे... : छeपरबंद समाजातील एक

दैया, दीपक

समकालीन कxकणी एकांक / सं. संपा. पुंडलीक नारायण

सम? लोकमाVय Eटळक.



923.754

सवाtगसुंदर मराठी : Wाकरण व लेखन.
सवाtसाठी vीराम कथायन.

सबनीस, लिलता vीपाल

आंबेडकरवादी किवतेचा नवा गंध.

891.463

सव".पशY / संपा. सुनील गोसावी.

891.463
पहा



मनवा.

जेनंज, के न (Jennings, Ken)

पहा

Eटळक, बाळ गंगाधर



923.554

सलेथ, आर. मEरय, सं. संपा. पहा भारतीय अथ"Wव.थेची
संमणाव.था: सी. टी. कु Eरयन यांfया सVमानाथ"
िनबंध

सवता-साथ
सवता मAसर.

पहा

सिवता.

देवळालीकर, मुकुंद

पहा

ससेहोलपट.

पहा

सह¥बुS,े िगरीश.
पहा

पंपळखरे , िवनीता

साठे , सुनंदा सुरेश

शालेय एकांhकका सं?ह.

काटकर, अिजत कृ bणाजी
पहा

सात िविN माणसे.

तांबे, िवजय

सहा hदवसांत मनाची शP वाढवा.

पहा

सांगाती.

पहा



110

पहा

पहा

साधुसंतांfया कथा व अमृतवाणी.

पxNे, वंदना

सु=वातीचे hदवस.
साने गु=जी.



891.461008

कानडे, साNी

पहा



891.463

साने, पांडुरं ग सदािशव

साने, पांडुरं ग सदािशव

य\.

891.463

यामची आई.

891.463

सुंदर कथा.

891.463





साने, पांडुरं ग सदािशव, अनु.

भैरeपा, एस. एल.

पहा

टॉल.टॉय, िलओ

(Tolstoy, Leo)

पहा

`ेoर, उलEरकं

साने, सई, अनु.

(Draesner,

पहा

को'ही, .टीफन एम. आर. (Covey,

Stephen M. R.)

Ulrike)

सागर सEरता िशखरे .

बांदल, िव´ल

सािनया

पहा

साक^याfया देशात / संक. िसिसिलया का'हा"लो, धनाजी

साNीभावाने बघताना.

पहा

रं गनाथ

पैसा, माaयमे आिण राजकारण / इं ?जीवiन वनराज
शंदेकृत अनु.
070.4

पहा

पाटील, तीक

पहा



साईनाथ, पी.

पहा

िभडे,

294.5436(1)

अNरिवIा

गुरव आिण िनलकंठ शेरे.

पहा

साधना क^पतi / संपा. रं गनाथ नाथराव जोशी.

सांजवात : भारतातील वृSसंगोपनाचे भिवतW.
पाडगांवकर, ाजPा

साNी.

साद अंतम"नाची.

डवरे , खुशाल अमृत

सांगोले, सुनीता, सं. संपा.
सांजभैरवी.

पठारे , रं गनाथ गबाजी

सातारचे vीमंत छFपती िशवाजी महाराज.
िवbणु गोपाळ

उAकष"वाटा

पहा

पहा

सातारकर, सु. ., संक. पहा ?ंथालय व मािहतीशा
पEरभाषा कोश: मराठी-इं ?जी / इं ?जी-मराठी

मराठे , याम

सहारकर, hद. ल.
कठीण सAय = The hard truth : वत"मान अन
पिवFगीता.
सांगळे , राज;`, सं. संपा.

आ^त", रोबेत (Arlt,

पहा

सातपाटील कु लवृgांत.

कु लकणY, धवल

पहा



891.462

Roberto)

महाजन, किवता

सह¥बुS,े िशरीष, अनु.

199

पहा

पहा

जोग, िवजय सखाराम

सागरी पEरमेचा पराम : पिह^या दया"वदY
भारतीयाची यशोगाथा.
पहा दxदे, hदलीप

साबळे , संजय गोपाळ

िवचारांची ांती : घोषवाLय.
साबळे , संजय गोपाळ, संक.

साटे लकर, सोनल
नूपुर.



891.463

'साठे ' उgरांची कहाणी : नामवंत अथ"त\ाचं वेधक
आAमकथन. पहा साठे , नीलेश


928.91441

असे कiया सूFसंचालन

पहा

पहा

आठवण]fया हंदो·यावर

पहा

ित\ामंF

खडू स : नाAयांची व सामािजक बांिधलक जपणाया
मसालेदार अनुभवांची गाथा / संपा. परशुराम रामचं`


घोरपडे.

साठे , नीलेश

920.71

सामंत, मीनाNी, सं. ले.

'साठे ' उgरांची कहाणी : नामवंत अथ"त\ाचं वेधक
आAमकथन / शQदांकन सुमेध वडावाला-Eरसबूड ; संपा.
सदानंद बोरसे.



089.9146

सामंत, केशव िशवराम

साठे , आशा

शुभबुSीचे उपासक रव]`नाथ.

Ãँ किलन, ब;जािमन (Franklin, Benjamin)

पहा

सामािजक जािणवा-उदय.

म.करे Vहस, अंजली

पहा

म.के , सोजर ईRर



सामािजक मानसशा = Social Psychology.
मुंदडा, िनशा hदलीप



सामाVय अaययन / संक. कृ bणा महादू भवारी.



सामाVय िव\ान : मु¬ेिनहाय संदभ" / संक. नंदा संजय

923.354

साठे , मकरं द अनंत
ऐसपैस सोईने बैस.

891.462

गाड"न ऑफ ईडन साई सोसायटी.

891.463

रोमन साÂायाची पडझड.

891.462

वारं वार कु =NेFी येताती मनुbये.

891.462



पहा



030.(1)



लहाडे.

500



सार .वiपी vी एकनाथी भागवत.



साक" िवIापीठातील hदवस / संपा. संक^प गुज"र ;
इं ?जीवiन मराठीमaये अनु.
378.1982(1)



साथ" vीिशवनामावली.

साठे , सुनंदा सुरेश

धमाल hक.से, भाऊज]चे !.

891.462

बाल एकांhकका सं?ह.

891.462

पहा

पहा

एकनाथ

माधवानंद, .वामी

सावजिनक-सुखठणकार

200

साव"जिनक बांधकाम िवभाग भरती परीNा / संक. योती

सावरकर, िवनायक दामोदर



राजू इथापे.

351.076(1)

साव"जिनक सAय धम".

पहा

हंदAु व / इं ?जीवiन नारायण दामोदर सावरकरकृ त

फु ले, योितबा गोवंद



अनु.

सालुमरद ितम¶ा.

पहा

294.5

महाजन, किवता
सावली.

सालोटकर, अशोक

समाजशा ाचा पEरचय / सं. ले. अशोक सालोटकर
आिण रव]` िवखार.
300
साळुं के, उवला गज;`
बालÉदयरq साने गु=जी.



पहा

कु लकणY, संaया

सािवFीबाई फु ले.

पहा

िशरगण, िवजयकुमार

सािहAय कारांतर : समीNा आिण िसSांत / सं. संपा.
शरयू तायवाडे, राज;` वाटाणे आिण कोमल ठाकरे .


891.4609

928.91463

साळुं खे, आmणा हरी

सािहAय संवाद / संपा. शरयू तायवाडे...[आिण इतर.].


891.4608

आपणही फुलू या, इतरांनाही फुलवू या ! : आ. ह.

सािहAय सEरता.

साळुं खे यांfया Wायानांचे संकलन / संपा. के तन
जाधव.



संग, तािनया, सं. ले.



संग, सृजनपाल
कलामांचं बालपण / अनु. णव सखदेव ; संपा. अनुजा

891.465

सवgम भूिमपुF : गौतम बुS / संNे. शांत गायकवाड.
294.363

साळुं खे, आmणा हरी, भाbय.

पहा

साळुं खे, नीरज

छFपती िशवाजी महाराजांचे साÂाय : गुजरात ते
vीलंका.
923.154
साळुं खे, सरला

साळुं खे, .वाती.

पहा



891.461



आनंदी जीवन समजून घेताना...

891.464

वत"मानाचे टोक.

891.464



साळोखे, नंद ू



891.461

ीगीते : एक िचhकAसक अयास.


398.2095479
सावंत, मोहन वासुदेव

.वातंDयय\ातील आ}ती.



891.463

सावंत, िव´लराव सखाराम
भीमा तु±या जVमामुळे.



923.554

सावंत, हौसाबाई कxडीबा


बाई.

920.72

सावंत-ढोबळे , सुनीता

पटलं तर हो हणा !!.
सावंत-धाव.कर, नमन hदनेश, अनु.
सावधान ! ऐका, िनसगा"चा आोश.



891.462

चतुवदी, सलील

पहा
पहा

संह, रमेश
भारतीय अथ"Wव.था / मराठीमaये अनु.



330.954

संह, vीभगवान
गांधी आिण आंबेडकर / हंदीवiन शीला
बरडे-रणसुभेकृत अनु. - पहा 303.484 - गांधी



303.484



बरडे-रणसुभेकृत अनु.

संहासनाची पायरी.

पहा

303.484
नायक, बळवंत

िसS साधुपु=षांमधील आaयािAमक अनुबंध.
भाकर पां.

पहा

िसSाथ" : आयुbयाचं 'िजगसॉ पझल' सोडवणारा.
बापट-जोशी, ि.मता

पाठक,

पहा

िसनारी, भाकर िव.
अंधारातून काशाकडे : .वातंDयसं?ामातील काही


आठवणी.

923.254

िसVहा, अच"ना
दिलत मु.लीम : दुहरे ी बिहbकृ ती : भारतातील िनवडक
रायांतील दिलत मुि.लमांचा अयास / सं. ले. अच"ना
िसVहा आिण मुतार आलम ; इं ?जीवiन मीना


शेटे-संभूकृत अनु.

305.6970954

िसरसट, काश
दिलत चळवळ : आकलनाfया hदशेने.
िसरसाट, अनंत, सं. संपा.

पहा



303.484

अनुबंध

सीतांशु यशं`

गवांदे, पुंडिलक

भाऊराव
सावर रे !.



923.154

गांधी आिण आंबेडकर / हंदीवiन शीला

साळोखे, जीवन

सावंत, उषा 'ही.
खानदेशातील

कु रे शी, रे मा

मोहनदास करमचंद.

जाधव, अजु"न बळीरामजी

के तक.

पहा

जगताप.

तुकाराम

लेखणी सरलाची.



891.4608

जटायू आिण इतर किवता / अनु. सुषमा करोगल.
पहा



दवणे, वीण

सावरकर, नारायण दामोदर, अनु.

891.471

पहा

सुंठणकर, सुभाष

सावरकर,

एका दगडात तीन पNी.

िवनायक दामोदर

सुंदर कथा.

सावरकर, िवनायक दामोदर

1857 चे .वातंDयसमर.
काळे पाणी.



954.0351



891.463

पहा



891.463

साने, पांडुरं ग सदािशव

सुखठणकार, कृ. म.

धxगा आनी पxगा.



891.4694

सुखठणकार-सोयाlया
सुखठणकार, कृ. म.

नारं गां आनी सुरसुर].



891.4694

सुखदेवे, जगhदश, संपा.

सं.काराची पाऊलवाट

पहा

सुखी कु टुंबाfया चाWा : पिवF शा ावर आधाEरत.

सुगंधी सकाळ.
सुचलं तसं.

सृजनरं ग.

गोडसे, मंदाhकनी
पहा



वणवा.

891.463

सुदामे, भारती

िय सौ. योAoा / िव. स. जोग यांfया .तावनेसह.


910.4

सुधा मूतY
क^पवृNाची कVया : पुराणांतील ि यांfया
अनVयसाधारण कथा / अनु. लीना सोहोनी.



823

िFशंकू : राम आिण कृ bण यांfया अचिलत कथा / अनु.


लीना सोहोनी.

सुनीता िव^यस.

823

पहा

कु =प, ओ. एन. वी.



954.79



398.9

सुमेध वडावाला

दीप लोखंडे, पुणे - 13 : =रल माक Àटंगची, गो
कोट]ची.
920.933804


आभाळमाती.

891.461



891.4692
पहा

wेत, बट^ट (Brecht,

Bertolt)

सुWाtfया किवतेची इहवादी समीNा.
vीपाल
सुलभ बाराNार िचhकAसा.
सुसाट जॉज".

पहा

पहा

पहा

पहा

भूषण

सेवािधकार : महाराk लोकसेवा ह¶ कायदा, 2015.
अकोले, मयंक काश
पहा

पहा

थोरात, िनतीन
पहा

कुंभार, म. रा.

सोनमेझ, बुहान (Sonmez, Burhan)
इ.तंबूल इ.तंबूल / अनु. सिवता दामले.



894.353

सोनवणी, संजय



धोका / संपा. उदय जोशी.

891.463

फराओचा संदेश / संपा. उदय जोशी.

891.463



गुण गाईन आवडी अथा"त गु=वय" भगवानबाबा मिहमा /
नागनाथ कोgाप^ले यांfया .तावनेसह.
922.945

सोनावळे , शरयू, संपा.

सोिनया.

दुग, िवनायक गो.



891.463
पहा

लोकमाVय Eटळकांचे अपैलू

पहा

भटनागर, राज;`मोहन

सोनूचा धडा आिण इतर बोधकथा.

पहा

नाईक, \ानदा

सोनोनी, िशशुपाल

पोरका : भोगले मी जVमभर.. उ«aव.त होता होता..


923.554

सुहास बालगीते : वाचा आिण रं गवा.

पहा

इलकर,

सुहािसनी यशवंत

सू²म अथ"शा ाची मूलतवे = Principles of
पहा

अNरिवIा

िवदेशी कबाब.

दामले, िनळू

micro-economics II.

पहा

सोनार, रमेश

सबनीस,

भाईक, भारती अिनल

पहा

पहा

WिPमव

सुहाना सफर और... : कवी शैल;` यांचा गीतमय
जीवन-वास. पहा पाडळकर, िवजय वसंतराव

सूय" गxदला भाळी.

मराठी अनुवाद.

सोनसळे , सा. द., संपा.

स गुणाची बायल.

पहा

शंदे, मधुमती

सेर िसवराज है : राजकवी भूषणकृ त हंदी किवतांचा

सािनया

सुलYकार, नामदेव गणपत
सुव-बोरसे, िवIा, अनु.

पहा

सोनवणे, के. पी.

सुरासे, शहादेव Dयंबकराव
पहा

पराडकर, राम सदािशव

सेतलवाड, ती.ता
संिवधानाचा 'जाग^या' : मा±या आठवणी / इं ?जीवiन
िहरा जनाद"नकृ त अनु.
923.654

सxगाा.

सुभेदार तानाजी मालुसरे / संक. आिण संपा. ज. पां. खोडके.

सु=वातीचे hदवस.

लांजे, िहरामन तुळिशराम

सेट/नेट मराठी : पेपर . 2 आिण पेपर . 3.
भवारी, कृ bणा महादू

सxग.

गवंडी, ए. एन.

सुमंF सुिवचार / संक. सुमंF लोखंडे.

मुंदडा, िनशा hदलीप

सृी िनम"तीचे - तीन आधार.तंभ आिण िवR संचलनाचे
- तीन आधार.तंभ. पहा पाटील, दgाFय नामदेव

सुतार, साताeपा महादेव

पहा

पहा

जाधव, ल. िस.

पहा
पहा

पाटील, वसुधा

सृी आिण इतर गोी.

वाडेकर, अशोक देिवदास

सुनीता बाय, एल., अनु.

पहा

सृजनकळा.

कु लकणY, उवल

पहा

पहा

ढगे, भाकर

पहा

पहा

सूय, सतीश, सं. ले.

पहा

सूळकाटा.

सुजलाम, सुफलाम्.

सुवािसनी.

सूय"नम.कार : गायFी, कार आिण aयानयोग
िववरणासह.
पहा माधवानंद, .वामी
सूया"ची सदY.

धुदाट, राज
सुखी माणसांचा देश भूतान.

201

पाटील, सुरेश दगडू

महावंश, जगिजत

सोनोने, आ. hक.
दौलतनामा : दौलतराव िवठोबाजी जाधव यांचे

ेरणादायी चEरF / सं. संपा. भा.कर दौलतराव जाधव
आिण hदलीप दौलतराव जाधव.
923.554
सोVयाfया संगतीत : एका छो»ाशा सुवण"
Wावसाियकाचे अनुभवकथन. पहा िशरवाडकर,
सुनील

सोयाबीन-Aवामी

202

सोयाबीन hया उIोग / संक. आिण संपा. अिनल रमेश
शंदे.
633.34

.मशानांतली भाशणां.

सोलापूरचा .वातंDयसं?ाम.

.माट" _.ट : Wव.थापकांचे नेतृAवात iपांतर करणारे
िनणा"यक कौश^य. पहा को'ही, .टीफन एम. आर.

गुरव, देिवदास vीमंत

पहा

सोले, अिनल

आAमधून / राज;` नाईकवाडे यांfया .तावनेसह.
पहा

बोराटे , योगेश सोपान

सोसे, मीना



जगणे आिण खाणे.
सोहोनी, लीना, अनु.

891.464
पहा

सुधा मूतY

सौ. मिनषा पंटू वराळे सम? वा~य.
मिनषा पंटू
सÊदय".

पहा

सौदागर.



कु लकणY, यामकांत

.टीफन हॉकं ग : िज¬ीचे दुसरे नाव.



813

पहा

तु.कानो, जोसेफ

.टी'ह आिण मी : मगरिमFाबरोबरfया सहजीवनाची
िवलNण कहाणी. पहा इरिवन, टेरी (Irwin, Terri)
ि._क 'हान िलVशोटन, अलेLस, संपा.

पहा

पहा

पहा

ी मुP चळवळ : एक आ'हान.

पहा



गोखले, िनम"ला

ीवाद, सािहAय आिण समीNा.

पहा

.थािनक .वराय सं.था : पंचायत राज.
पहा

कुंभार,

.वभाव राश]चे.

पहा

पटवध"न, िवRास माधवराव

.वयंपाकशाळा : पदाथ" =चकर होmयासाठी व Aयातील
पोषणमू^यं जपmयासाठीचे शा ीय धडे. पहा जोशी,
वषा"
पहा

मुळे, भायvी \ानेश
पहा

जाधव, अजु"न बळीरामजी

पहा

कापगते, डोमा दुधरामजी

ीची

.वातंDयय\ातील आ}ती.

पहा

सावंत, मोहन वासुदेव

.वातंDयल®ातील }ताAमा सुखदेव.

पहा

दांदडे, संगीता



891.461008
पहा

.वातंDयाची पिहली Eठणगी hकgूर चे|मा.

भागवत, वंदना
राठोड,

.पधा" परीNांतील यशासाठीचा राजमाग" 'सामाVय\ान' /
वागळे , िनिखल

नाµकर,

.वातीजा मनोरमा, अनु.

पहा

.वामी िववेकानंद.

इनामदार, मेधा

पहा

मंदेर, हष"

बसु, नेमायसाधन

.वामी िववेकानंद यांची िशकागो येथील भाषणे आिण
बुSाचं जगावरील ऋण - अनागाEरक धम"पाल यांचे
िशकागो येथील भाषण / मराठीमaये अनु. पहा
294.555 - रामकृ bण संदाय आिण चळवळ. 294.3

दीनानाथ मनोहर

संक. पुंडिलक भाऊराव गवांदे.

पहा

बसवराज

पहा
पहा

देसाई, सुनील रं गराव

पहा

पहा

.वातंDयाची गौरव गाथा / संपा. संजयभाऊ चौधरी.

िवलास केशव

.प बोलायचं तर...

.व¦ातून वा.तवाकडे : एक िशNण वास.

रमाबाई, पंिडता

ी-पु=ष सूP / सं. संपा. िशवाजी नीळकं ठ नागरे आिण
अिनता vीकांत ितडके .
305.30954

पहा

गाव.कर, रे णू

पहा

(Burpo, Todd)

891.461008

' ी-पु=ष' भेद आिण िव\ान : दश"न-पुि.तका.
चुनावाला, सु?ा

.पंदन.

कानगी, डेल

.वगा"चा साNाAकार : .वगा"चं दार ठोठवून परत आले^या
िचमुराचा िव.मयकारक वास. पहा बप, टॉड

देशमुख, ि.मता

ी £ूणहAया / संपा. संजयभाऊ चौधरी.

ि.थAयंतराfया कथा.

पहा

(Cawthorne, Nigel)

रावसाहेब

पहा

बैजल, रे खा

.वग"कVया : चीनची सÂाट बनू शकले^या एकमेव
खरीखुरी कहाणी.
पहा कॉथॉन", नायजेल

मोरे -डxगरे , िवIा दामोदर

पहा

.व¦ांचे िशलेदार.

.व=पानुभव : भPसं?ह.

ी जािणवा आिण ी संवेदन : एक अयास : िनवडक
कवियF]fया आधारे . पहा रचना

ी-धम"नीित.

कxदािवती, Vयूटन

खांडेकर, िवbणु सखाराम

.वरायमाता िजजाऊ.

अQदुल सलाम

कांबळे , आशालता

ी ितमेचे अि.तAव व वा.तव.

पहा

.वरसुधीर.

झैफ ('Abdul Ṣalām Za'īf)

ि यांसाठी योगा.

पहा

पहा

आर. ए.

गोखले, माधुरी

ि यांfया उ|तीसाठी...

पहा

केकतपुरे, माला

.व¦सृी.
891.461

पहा

.मृितगंध : अिव.मरणीय ि यांचे एकपाFी योग.

(Carnegie, Dale)

िशरवळकर, सुहास

.टाइनबेक, जॉन (Steinbeck, John)
द ?ेeस ऑफ रॉथ / अनु. िमलंद चंपानेरकर.
ि.ट'ह जॉQस.



891.462

.वतःला अिव.मरणीय बनवा.

बाउल.
पहा

.मात", िहमांशू भूषण
परफे Lट िमसमॅच.

.वतःतून उगवताना.

वराळे ,

सौिमF
सौिमF.

कु VहअQदु^ला, पुनgील

.वजािणवेतून .वा.sयाी.
पहा

ऐवळे , रा}ल

पहा

पहा

(Covey, Stephen M. R.)



891.461
सोशल मीिडया.

.मारक िशळा.

नायक, दgा दामोदर

पहा



030.(1)

.वामी िववेकानंद यांची िशकागो येथील भाषणे आिण
बुSाचं जगावरील ऋण - अनागाEरक धम"पाल यांचे
िशकागो येथील भाषण / मराठीमaये अनु. 294.555

Aवाथातून-xyपूगुyपूचं
.वाथा"तून सवा"था"कडे.

पहा

'हीलन, चा^स" (Wheelan,

हाऊ .टारबLस से'हड माय लाइफ : एका ल²मीपुFाला
जनसामाVयांचं जीवन जगायचं िशNण देणारी
आगळीवेगळी कथा.
पहा िगल, मायके ल गे)स (Gill,

Charles)

.वीAझलtडची मुशाhफरी.
हं?ी डॉज्.

पहा

पहा

कारं जकर, ितभा वासुदेव

Michael Gates)

देशमुख, िशवाजी

हकलबेरी hफनची साहसं.

पहा

)वेन, माक"

हाडेकर, डी. वाय.

चावा"क, बुS आिण आंबेडकर.

(Twain,

Mark)

ह¶.

पहा

हानेगावे, सतीश.
दामले, शीतल

हायजॅक.

हजेरी, मदन



गायबगळा.

891.463

पु.तकांची पेटी.

891.463

हजेरी, मदन, अनु.



पहा



954

भारताचा इितहास : इ. स. 1886 ते 1947.

954



राजवाडे-काळे , राजvी

पहा

शेरे, काश मा.

घाटे, िनरं जन संह`;

पहा

हारिगला बायडो : पौण"मादेवी बम"न.

हgी आला घरी आिण इतर बोधकथा.

पहा

नाईक, \ानदा

हरकारे , अ=ण
उAकृ  तपास कथा.



891.463

हरदास, बाळशा ी
भगवान vीकृ bण.

हाल

हामी, ताज
जागितक िजहाद आिण अमेEरका : इराक आिण
अफगािण.तान पलीकडील शंभर वषाtचे युS /
इं ?जीवiन संकेत द. लाडकृ त अनु.
363.320973
हंगोणेकर, शिशकांत
हंदAु व.



पहा

294.5921



पहा

891.461

मांडे, भाकर भानुदास

सावरकर, िवनायक दामोदर

'हंदAु व' आहे तरी काय ?.

िहडंब / अनु. शीला बरडे-रणसुभे.
हडYकर, अजेय, अनु.



891.433

लेहरर, जोना (Lehrer, Jonah)

हडYकर, आनंद, संपा.

पहा

पहा

आंबेडकर, भीमराव

रामजी

हंद.ु थानातील बालिववाह आिण सPचे वैधW / ले.
बेहरामजी मलबारी ... [आिण इतर.] ; इं ?जीवiन
िवIुत भागवतकृ त संपादनासह अनु.
362.7(1)

गू^ड, hफिलप (Gould,

पहा

Philip)

हंद.ु थानातील मु`ण : ारं भ आिण िवकास.
ियोळकर, अ. का.

आपटे , िवजय

पहा

कांबळे , नामदेव चं`भान

पहा

गोडबोले, माधव

पहा

िपFे, शिशकांत िगEरधर

िहनाकौसर खान-पंजार
तीन तलाक िव=S पाच मिहला.

पहा

भावे, शिशधर

िहपोॅ Eटसची शपथ.

पहा

रानडे, ितभा

पहा

शंFे, िव. पु.

पहा

हावरे , सुरेश

िहडंब.



297.563

वागळे , चं`कांत शंकर

पहा



िहरवळ : एक Éदय.पशY काWसं?ह.

डांगे, oेहल

पहा

गणपत
पहा

जंदल, त=

िहरवी कुरणे, काळी छाया.

िहरवे पान.

ऋतू ेमाचा.



891.461
पहा

पोरे , सुरेश

हां, ये मुमhकन है : एका डॉLटरचा िबहारमधला ि.तिमत
करणारा संघष". पहा जंदल, त=
पहा

कारं जकर, ितभा

पहा

वासुदेव

हळदेकर, माधव बाबाराव

Ken)

हरनोट, एस. आर.

िहरकण]चा काWमय महाराk / संपा. वनमाला पाटील.

नारायण, आर. के.

हाइड, हीथर, सं. ले.

पहा

पहा

891.461008

हडYकर-सखदेव, रमा, अनु.

हसतखेळत िनरोप.



891.31

िशदोरी : साईसेवेची, उIोजकतेची व सामािजकतेची /
संपा. आनंद हडYकर.
089.9146



294.5211(1)

हरनोट, एस. आर.

पहा

महाजन,

बंद दरवाजा.

वेदांतील राkदश"न.

हलवाई.

पहा

किवता

हावरे , सुरेश

भारताचा इितहास : इ. स. 1764 ते 1885.

हgी अगडबंब.

पहा



294.3

शृंगारलिलता / अनु. रqाकर पटवध"न.

टँक, मॅLसीम (Tank, Maksim)

हटवार, नामदेव माधवराव

पहा

203

जेनंज, के न (Jennings,

गुज"र, संक^प

पहा

िहरWा बोटांचे hकमयागार.
िहरा जनाद"न, अनु.

पहा

पहा

सेतलवाड, ती.ता

िहलरी Lलंटन : जगभरात^या
तेजशलाका.

पहा

शंदे, िवलास नेताजी

ी-पु=षांना ेरणा देणारी

कहाते, अतुल

हीच ती वेळ...हाच तो Nण...

पहा

}eपूगुeपूचं घर आिण इतर बोधकथा.

गोटे कर, राजेश
पहा

नाईक, \ानदा

x-हौशी

204

}मान.

जगदाळे , सािवFी

पहा

}ळ}ळे -सोनवणे, मंदाhकनी


जागृती.

891.461

Éदय.पशY.

पहा

देशपांडे, मदन देिवदास

हॅVसन, माक" ि'हLटर, सं. संक.

पहा

िचकन सूप फॉर द

टीनएज सोल
पहा

िचकन सूप फॉर द सोल - टफ टाइस, टफ पीपल

हॅEरसनची हEरभP.
हॅलो रोबो.
हॅलोs

पहा

पहा

महाजनी, िवनीता

सरदेशपांडे, धनंजय

_ंक बुकं ग ?.

हे असे का घडते ?.

पहा
पहा

हे वयच असं असतं !.

ह; पुरातन hक|रम्.

नरवणे, किवता
पुजारी, संजय

पहा
पहा

हेच ते गं ss असेच ते हे.

जाधव, संजय शंकर

कु =प, ओ. एन. वी.
पहा

परांजपे, कु मुद कृ bण

'हेिच दान देगा देवा !' : संत तुकाराम महाराजांfया
जीवनावर आधारीत लिलत कादंबरी.
पहा भट, रव]`
सदािशव

हेडा, wीजमोहन, अनु.
हेQबार, अरवंद, अनु.

पहा
पहा

दुबे, अिमत

नाµकर, बसवराज

हेमचं`
अप£ंश-Wाकरण : मराठी भाषांतर / अनु. के शव वामन


आपटे .

491.3

हेमंवे, अन.ट (Hemingway, Ernest)
घणघणतो घंटानाद / अनु. hद. बा. मोकाशी.
हेल मे)स.

पहा



813

उकडगावकर, नंदकुमार

हॉथॉन", नेथािनएल (Hawthorne, Nathaniel)
ायिg / अनु. vीपाद नारायण प;डसे.
होनाळे , =.तम रामभाऊ
वहाडातली िबहाडं / ितमा इं गोले यांfया
.तावनेसह.
होय, ते'हाही गाणं असेल !.

पहा



813



891.463

wेत, बट^ट (Brecht,

Bertolt)
होरपळ.

पहा

जाधव, ल. िस.

होशी, िशन्इची (Hoshi, Shinichi)

शंझेन hकस : 21 सुरस जपानी कथा / अनु. िनसीम


बेडेकर ; संपा. अनुजा जगताप.

हौशी रं गभूमी : पडIामागचे hक.से.

895.63
पहा

चौधरी, भा.कर

205

िवषय सूिच
647-1785:भारत:आिशया:इितहास



954.02

65 वषाtवरील वृSांfया सम.या आिण सेवा:समाजक^याण
सम.या व सेवा:सामािजक सम.या, समाजक^याण:
सामािजक शा े
362.6
अंतEरN िव\ान

500.5

अंतEरNयाFा िव\ान:अिभयांिFकfया अVय शाखा:
अिभयांिFक

629.4

अVय समाज घटकांfया सम.या व Aयांची सेवा:
समाजक^याण सम.या व सेवा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण
362.8
अVय सामािजक सम.या आिण सेवा



363



अVय सामािजक सम.या आिण सेवा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण
363



अVय सामािजक सम.या आिण सेवा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण:सामािजक शा े
363

अंदमान आिण िनकोबार ीपसमूह:भारत:आिशया:भूगोल
आिण वास-पय"टन
915.488
अNररे खांकन, दीपन, संदेशाAमक अNरे :सुशोभन कला:
िचFकला आिण सुशोभन कला
745.6

अपवादाAमक मुले:बालसंगोपन:बालसंगोपन, गृहपEरचया":
गृहिव\ान
649.15
अफगािण.तान:मaय आिशया:आिशया:इितहास



958.1

अ?वाल, अनू:WिPगत चEरFे:चलिचF कलावंत:
चलिचFपट NेFातील WिP
927.9143028

अQदुल कलाम, ए. पी. जे.:WिPगत चEरFे:भारत:रायकत,
राkाaयN
923.154

अFे, ^हाद के शव:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146

अिभनय:रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश"न कला:लिलत कला

अFे, ^हाद के शव, 1898-1969:मराठी ना»सािहAय:
मराठी सािहAय:सािहAय
891.462
अFे, ^हाद के शव, 1898-1969:मराठी सािहAय:सािहAय


891.46



792.028



अिभयंता

926.2

अिभयांिFक

620

अिभयांिFकfया अVय शाखा:अिभयांिFक

629






अयास आिण िशNणाची काय"पSती:शाळा आिण Aयांची
काय:िशNण
371.3

अaयाAमवाद:परामानसशा आिण गूढिवIेतील िविश
िवषय:परामानसशा आिण गूढिवIा
133.9

अयास आिण िशNणाची काय"पSती:शाळा आिण Aयांची
काय:िशNण:सामािजक शा े
371.3

अaयाAमवाद:परामानसशा आिण गूढिवIेतील िविश
िवषय:परामानसशा आिण गूढिवIा:तव\ान

अमेEरकन:सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस
खाAयातील कम"चारी
923.573

अaययन:.मरणशP आिण अaययन

153.15



133.9

अ|, खाI:खाIा| आिण पेये

641.3

अ|धाVये:शेतातील िपके :कृ िष:तंF\ान

633.1




अVय िचhकAसा:िविश िचhकAसा आिण Aयांचे कार:
औषधिव\ान आिण िचhकAसाशा े:वैIकशा



813

अमेEरकन कथासािहAयाचा सं?ह:अमेEरकन कथासािहAय:
अमेEरकन सािहAय:सािहAय
813.008
अमेEरकन संयुP सं.थाने:उgर अमेEरका:इितहास



615.89

अVय टणक तंतुमय िपके :तंतुमय िपके :शेतातील िपके


633.58



973

अमेEरकन संयुP सं.थाने:उgर अमेEरका:भूगोल आिण
वास-पय"टन:इितहास
917.3
अमेEरकन संयुP सं.थाने:िशNक, िशNणत\



923.773



अमेEरकन संयुP सं.थाने:हंसाचार आिण दहशतवाद
िनयंFण:अVय सामािजक सम.या आिण सेवा:
सामािजक सम.या, समाजक^याण
363.320973



अमेEरकन सािहAय:सािहAय



अमेEरका:मुAस¬ी, राजकय नेते



अµयंगार, बी. के . एस.:WिPगत चEरFे:योग संबंिधत
WिP:WिPगत .वा.sय संबंिधत WिP

अVय धम"

290

अVय धम":धम"

290

अVय पैलू

अमेEरकन कथासािहAय:अमेEरकन सािहAय:सािहAय



378.19

अVय भाषा

490

अVय भाषा:भाषा

490

अVय भाषांमधील सामाVय सं?ह:सामाVय सं?ह:संकण"


616.9

अVय िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे

920.9

अVय समाज घटकांfया सम.या व Aयांची सेवा:
समाजक^याण सम.या व सेवा

362.8



923.273



089

अVय रोग:रोग



810

926.137046



अरबी काWसािहAय:अरबी सािहAय:सािहAय



अरबी काWसािहAयाचा सं?ह:अरबी काWसािहAय:अरबी
सािहAय:सािहAय
892.71008



अरबी सािहAय:सािहAय



892.71



892.7

अथशा-उ<पादन

206

अथ"शा

330

अथ"शा

920.933

अथ"शा :सामािजक शा े



आथ"क पEरि.थती:अथ"शा :सामािजक शा े



आथ"क णाली:आथ"क तवे

330.12



आथ"क णाली:आथ"क तवे:अथ"शा

330.12



आथ"क सं.था:सं.कृ ती आिण सं.था:सामािजक शा े

330

अथ"शा \

923.3

अवकाशयाFी:अिभयंता



330.9





306.3



926.2945



अहंसा:सामािजक असहकार:सामािजक संघष":सामािजक
hया
303.61(1)

आिशया

915

आिशया

950

अॅलन, पॉल:WिPगत चEरFे:उIोजक:अVय िवषयांशी
संबंिधत WPं ची चEरFे
920.933804

आिशया:आथ"क पEरि.थती:अथ"शा

आंतरराkीय संबंध:राजनीितशा :सामािजक शा े



327

आंतरवैयिPक संबंध:उपयोिजत मानसशा :मानसशा :
तव\ान
158.2




330.95



आिशया:इितहास

950

आिशया:उपेिNत आिण दुल"िNत मुले:समाजक^याण
सम.या व सेवा
362.76095
आिशया:भूगोल आिण वास-पय"टन

915

आंधळे , वा. ना.:मराठी काWसािहAय:मराठी सािहAय:
सािहAय
891.461

आिशया:भूगोल आिण वास-पय"टन:इितहास

915

आंबेडकर, भीमराव रामजी:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.254

आहारशा :वैयिPक आरोय

आंबेडकर, भीमराव रामजी:सामािजक सुधारणा चळवळी:

बदलाची कारणे:सामािजक पEरवत"न



303.484

आंबेडकर, भीमराव रामजी:िसSांत:अथ"शा :सामािजक
शा े
330.01
आईन.टाईन, अ^बट":WिPगत चEरFे:भौितकशा \:
वै\ािनक
925.3
आAमहAया:मानिसक आिण भाविनक आजार:
समाजक^याण सम.या व सेवा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण
362.28



आिशया:लोकसािहAय




398.2095



613.2

इं ?जी कथासािहAय:इं ?जी सािहAय:सािहAय

823

इं ?जी ना»सािहAय:इं ?जी सािहAय:सािहAय

822

इं ?जी भाषा

420

इं ?जी भाषा:भाषा

420

इं ?जी सािहAय:सािहAय

820







इं ?जी सािहAयाचा इितहास आिण समीNा:इं ?जी सािहAय:
सािहAय
820.09
इं ?जी-मराठी:िभािषक शQदकोश:शQदकोश:इं ?जी भाषा


423.9146

आधुिनक भारतीय भाषा:पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण
सेि^टक भाषा
491.4

इं टरनेट:संगणक:माक Àटंग Wव.थापन:Wव.थापन

आधुिनक भारतीय भाषा:पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण
सेि^टक भाषा:अVय भाषा
491.4

इं टरफे संग आिण कयुिनके शन

आaयािAमक आAमा:ि¡न धम"तवे:ि¡न धम"



235

आनंदवध"न:सं.कृ त काWसािहAय:सं.कृ त सािहAय:सािहAय


आपgी:अVय सामािजक सम.या आिण सेवा:सामािजक
सम.या, समाजक^याण
363.34
आमटे, बाबा:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,


923.654

आयुवद:िचhकAसाशा े:औषधिव\ान आिण
िचhकAसाशा े:वैIकशा





900

इरिवन, .टी'ह :WिPगत चEरFे:जैिवक संसाधनांचे
संरNक:कृ िष NेFाशी संबंिधत WिP
926.399
इ¥ो (ISRO):भारत:सं.था आिण Wव.थापन:अंतEरN
िव\ान
500.506054(1)
इ.लाम धम"

297

इ.लाम धम":अVय धम":धम"

297




इ.लामी नैितकता आिण धाम"क जीवन, पSती, िचती:
इ.लाम धम"
297.5



उ िशNण

378

उ िशNण:िशNण:सामािजक शा े

378



उgर अमेEरका:इितहास

970



उgर अमेEरका:भूगोल आिण वास-पय"टन:इितहास

917



उAपादक व.तु आिण सेवा:दुµयम उIोग:उAपादन



उAपादन

338



उAपादन:अथ"शा

338

926.15538

आरNण:सामािजक संरचना:सामािजक शा े

इfछाशP:बोधाAम मानिसक hया आिण बुिSमgा:
मानसशा
153.8



615.538

आयुवदत\:डॉLटर, वैI



004.6

इितहास

891.21

लोकिहतैषी



658.8002854678

305.(1)

आरोय सेवा शासन:महाराk:भारत:लोक शासन
351.5479036

आथ"क तवे

330.1

आथ"क तवे:अथ"शा

330.1

आथ"क िनयोजन:उAपादन:अथ"शा

338.9

आथ"क पEरि.थती:अथ"शा

330.9







338.47




उ<पादन-कृ िष
उAपादन:अथ"शा :सामािजक शा े



कम"चारी Wव.थापन:Wव.थापन:Wव.थापन आिण
साहाµयकारी सेवा:तंF\ान



कम"चायांची नेमणूक/िनवड करmयासाठी Wव.थापक:
काय"कारी Wव.थापक
926.5840711



338

उAपादन अथ"शा :उAपादन:अथ"शा

338.5

उIोग नीित:Wावसाियक नीितशा :नीितशा :तव\ान
174.4



920.933804

उपयुPता:वा.तु िनम"ती:तंF\ान

696

उपयोिजत मानसशा :मानसशा :तव\ान

158




उपेिNत आिण दुल"िNत मुले:समाजक^याण सम.या व सेवा


362.76



362.76



928.914391



891.4391

उदू" काWसािहAयाचा इितहास आिण समीNा:उदू"
काWसािहAय:उदू" सािहAय:सािहAय
891.4391009
उदू" सािहAय:सािहAय



891.439

उदू" सािहAयकार

928.91439

ऋवेद:वैhदक सािहAय:धम"?ंथ:धम" ोत

294.59212




ऑिलिपक खेळ:Wायाम, मैदानी डा आिण खेळ:
मनोरं जन आिण दश"न कला:लिलत कला
796.48
ओिडया कथासािहAय:ओिडया सािहAय:सािहAय


891.4563

ओिडया सािहAय:सािहAय



891.456

औदािसVय िवकार असले^या WिP:िविश आजार
असलेले रोगी



920.93621968527

औIोिगक तेल, चरबी, मेण, वायू यांचे उAपादन आिण
तंF\ान:रासायिनक अिभयांिFक:तंF\ान

665

औषधिव\ान आिण िचhकAसाशा े:वैIकशा

615




कथासािहAय सं?ह:संकण" सं?ह:सािहAयाचे अलंकारशा :
सािहAय
808.83
किन वग"

305.56

किन वग":सामािजक वग"

305.56




क|ड कथासािहAय:क|ड सािहAय:सािहAय

894.8143

क|ड काWसािहAय:क|ड सािहAय:सािहAय

894.8141

क|ड सािहAय:सािहAय




923.654

कला आिण मनोरं जन NेFातील WिP



927



कलाकार

927.41

क^पना आिण ितमा:बोधाAम मानिसक hया आिण
बुिSमgा:मानसशा :तव\ान
153.3


920.2

काजू:सुका मेवा:फलोIान, फळे , वन-शा :कृ िष
कामगार:अथ"शा



634.573



920.9331

कायदा:सामािजक शा े

340

कायदा, िनयम, खटला इ.

348




कायदेत\, वकल, Vयायाधीश



923.4

काय"काEरणीचे Wव.थापन:Wव.थापन:Wव.थापन आिण
साहाµयकारी सेवा:तंF\ान
658.4
काय"कारी Wव.थापक



926.584

कालम:सारांश आिण iपरे षा:इितहास



900.202(1)

काळे , अNयकु मार, 1953-:मराठी सािहAय:सािहAय


891.46

hकरणोAसगY व.तु:घातक व.तु:साव"जिनक सुरNा सेवा:
अVय सामािजक सम.या आिण सेवा
363.1799
कटक संवध"न:कृ िष:तंF\ान



638

कबोड" वादक



927.86

कर, िगEरजा उमाकांत:WिPगत चEरFे:मराठी
सािहAयकार:सािहिAयक



928.9146

कु Lकु टपालन:पशुपालन:कृ िष:तंF\ान



636.5

कु टूंब:अVय समाज घटकांfया सम.या व Aयांची सेवा:
समाजक^याण सम.या व सेवा
362.82
कु =ं दकर, नरहर अंबादास:WिPगत चEरFे:मराठी
सािहAयकार:सािहिAयक
928.9146
कु रे शी, रे मा:WिPगत चEरFे:गुVºाचे बळी:अVय
िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे
920.936288



कु लकणY, पांडुरंग हरी:WिPगत चEरFे:आयुवदत\:डॉLटर,
वैI
926.15538



कु लकणY, वीण:WिPगत चEरFे:औदािसVय िवकार
असले^या WिP:िविश आजार असलेले रोगी

894.814

कबीर:WिPगत चEरFे:हंदी किव:हंदी सािहAयकार
928.91431

कबीर, 1399-1518:हंदी काWसािहAय:हंदी सािहAय:
सािहAय
891.431
करं दीकर, वंदा, 1918-2010:मराठी काWसािहAय:
मराठी सािहAय:सािहAय
891.461
कक" रोग =ण:िविश आजार असलेले रोगी



920.93621968527

कु लकणY, vीिनवास िवनायक, 1936-:मराठी िनबंध
सािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय
891.464
कृ ती वैिशb» नसलेले खेळ:बैठे खेळ आिण करमणूक:
मनोरं जन आिण दश"न कला
793.7



कृिष



कृ िष:उAपादन

920.9362196994

कम"चारी Wव.थापन



लोकिहतैषी

कांबळे , िभवा:WिPगत चEरFे:?ंथपाल:चEरFे

उपेिNत आिण दुल"िNत मुले:समाजक^याण सम.या व सेवा:
सामािजक सम.या, समाजक^याण:सामािजक शा े

उदू" काWसािहAय:उदू" सािहAय:सािहAय



658.3

कव, धxडो के शव:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,

उIोजक:अVय िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे

उदू" किव:उदू" सािहAयकार

207

658.3



630



338.1

कृिष-गायकवाड

208

कृ िष:उAपादन:अथ"शा :सामािजक शा े



hके टपटु :Wायामपटु , डापटु :मनोरं जन आिण करमणूक
NेFातील WिP
927.96358

कृ िष अनुवंशशा :सार जीव:पेरणी आिण कापणी:
िविश तंFे, उपकरणे, साधनसाम?ी
631.5233

Lलंटन, िहलरी:WिPगत चEरFे:अमेEरका:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.273



338.1

कृ िष:तंF\ान

630

कृ िष उAपादने:वािणय



381.41

कृ िष NेFाशी संबंिधत WिP



926.3

कॅ Vसर:»ूमर आिण संसग"जVय रोग:अVय रोग:रोग


616.994

के टÀरं ग:सं.थाAमक Wव.थापन:गृहिव\ान:तंF\ान


647.94(1)

Nीरसागर, राम:WिPगत चEरFे:भारत:िशNक, िशNणत\


923.754

खंडोबा:देव, देवी, अVय देवदेवता:तवणाली:हंदु धम"


294.5211(1)

खगोलशा :िव\ान



520

खडकाळ पव"त सर करणारे पव"तारोहक:िगया"रोहक


927.965223

के टÀरं ग Wवसायाशी संबंिधत WिP:सं.था Wव.थापक


926.4795

कै फ आझमी:WिPगत चEरFे:उदू" किव:उदू" सािहAयकार


928.914391

खाIा| आिण पेये

641

खाIा| आिण पेये:गृहिव\ान:तंF\ान

641

खाIा|ासंबंधीचे तंFिव\ान

664





कxकणी कथासािहAय:कxकणी सािहAय:मराठी सािहAय:
सािहAय
891.4693

खेळ, खेळणी, नृAय:सामाVय रीितEरवाज:सामािजक
रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय

394.3

कxकणी ना»सािहAय:कxकणी सािहAय:मराठी सािहAय

ि¡न नैितक आिण भिPपर w\ान:ि¡न धम"

240

ि¡न अनुभव, जीवन, पSती:ि¡न नैितक आिण
भिPपर w\ान:ि¡न धम"

248



891.4692

कxकणी ना»सािहAय:कxकणी सािहAय:मराठी सािहAय:
सािहAय
891.4692





ि¡न धम"

220/280

कxकणी ना»सािहAयाचा सं?ह:कxकणी ना»सािहAय:
कxकणी सािहAय:मराठी सािहAय
891.4692008

ि¡न धम":धम"

220/280

ि¡न धम"तवे:ि¡न धम"

230

कxकणी िनबंध सािहAय:कxकणी सािहAय:मराठी सािहAय:
सािहAय
891.4694

ि¡न धम"तवे:ि¡न धम":धम"

230




गजानन, महाराज:WिPगत चEरFे:हंदध
ु मYय:धाम"क
अ?णी, चारक, उपदेशक
922.945



गडकरी, िनतीन:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय

891.469

कxकणी सािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय

891.469

कोकरे , संपत मा=ती:WिPगत चEरFे:पु=षांची चEरFे:
चEरFे
920.71
कोडी:कृ ती वैिशb» नसलेले खेळ:बैठे खेळ आिण करमणूक:
मनोरं जन आिण दश"न कला
793.73



नेते

923.254

गडकरी, राम गणेश, 1885-1919:मराठी काWसािहAय:
मराठी सािहAय:सािहAय
891.461
गणेश:देव, देवी, अVय देवदेवता:तवणाली:हंदु धम"





598.78

कोरोनो'हायरस रोग:Rसन णालीचे रोग:िविश =ण
सेवा:समाजक^याण सम.या व सेवा
362.1962(1)

294.5211(1)

गभ"वती मिहला:.वा.sय, शारीEरक अव.था, वैयिPक
कारणांसाठी:िविश पEरि.थत]साठी:पाकशा


कोटा"चे िनण"य:महाराk:भारत:कायदा, िनयम, खटला इ.

641.56319



348.5479044

कोलकाता:पिम बंगाल:भारत:आिशया





कxकणी सािहAय:मराठी सािहAय

कोरािसफोस":पNी:ािणशा





गांधी, इं hदरा:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय नेते


923.254

954.147

कोळं बी:मA.यWवसाय आिण कवचधारी जलचर ाणी:
िशकार, मिfछमारी, वाढ, संरNक तंFे:कृ िष 639.58
कोहली, िवराट:WिPगत चEरFे:hके टपटु :Wायामपटु ,
डापटु
927.96358

गांधी, मोहनदास करमचंद:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.254
गांधी, मोहनदास करमचंद:सामािजक सुधारणा चळवळी:

बदलाची कारणे:सामािजक पEरवत"न

कौटुंिबक संबंध नीितशा :िविश दुगु"ण, स«गुण, नैितक
मु¬े:इ.लामी नैितकता आिण धाम"क जीवन, पSती,
िचती:इ.लाम धम"
297.563

गांधी, मोहनदास करमचंद:सामाVय सं?ह:संकण"

hके ट:च;डूचे खेळ:Wायाम, मैदानी डा आिण खेळ:
मनोरं जन आिण दश"न कला
796.358

गायक:संगीत\

hके टपटु :Wायामपटु , डापटु



927.96358



303.484



080

गाडगेबाबा:WिPगत चEरFे:हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी,
चारक, उपदेशक
922.945


927.82

गायकवाड, \ानराज काशीनाथ:WिPगत चEरFे:भारत:
िशNक, िशNणत\
923.754

गायकवाड-च#र"े

209

गायकवाड, सयाजीराव:WिPगत चEरFे:भारत:रायकत,
राkाaयN
923.154

?ंथालयीन कामे:?ंथालय आिण मािहतीशा

025

?ंथालयीन कामे:?ंथालय आिण मािहतीशा :संकण"

025

गायकवाड, सयाजीराव, 1863-1939:मराठी सािहAय:
सािहAय
891.46

?ामीण Wव.थापन:महाराk:भारत

गािलब, 1797-1869:उदू" काWसािहAय:उदू" सािहAय:
सािहAय
891.4391
िगया"रोहक



927.96522

िगल, मायके ल गे)स:WिPगत चEरFे:के टÀरं ग Wवसायाशी
संबंिधत WिP:सं.था Wव.थापक
926.4795
गीता भारती, माताजी:WिPगत चEरFे:भारत:


समाजसेवक, लोकिहतैषी





351.54790217

घटक:अaययन:.मरणशP आिण अaययन



153.153

घटनाAमक इितहास:जमू आिण कामीर:भारत:
रायघटनाAमक कायदा
342.546029
घातक व.तु:साव"जिनक सुरNा सेवा:अVय सामािजक
सम.या आिण सेवा
363.17
चंदनिशव, भा.कर, 1945-:मराठी सािहAय:सािहAय


891.46

923.654

गुंतवणूक:िवgीय अथ"शा :अथ"शा :सामािजक शा े


332.6

चं`यान:अंतEरNयाFा िव\ान:अिभयांिFकfया अVय
शाखा:अिभयांिFक
629.454



चपळगावकर, नर; `:WिPगत चEरFे:भारत:कायदेत\,
वकल, Vयायाधीश
923.454



चEरFसं?ह:hके टपटु :Wायामपटु , डापटु :मनोरं जन
आिण करमणूक NेFातील WिP
927.96358(1)



चEरFसं?ह:चलिचF कलावंत:चलिचFपट NेFातील WिP:
चलिचFपट, रे िडओ, दूरदश"न NेFातील WिP

गुजरात:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास-पय"टन
915.475

गुजराती कथासािहAय:गुजराती सािहAय:सािहAय
891.473

गुजराती काWसािहAय:गुजराती सािहAय:सािहAय
891.471

गुजराती सािहAय:सािहAय





927.9143028(1)

891.47

गुदाशय आिण गु¿ारांचे आजार:पचनसं.थेचे िवकार:रोग


616.35

गुVहे:गुVहेगारी शा





364.1

गुVहेगारी शा

364

गुVहेगारी शा :सामािजक सम.या, समाजक^याण

364




गुVºाचे बळी:अVय िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे


चEरFसं?ह:पFकार:चEरFे:इितहास

चEरFसं?ह:पोप:रोमन कॅ थॉिलक:धाम"क अ?णी, चारक,
उपदेशक



922.21(1)

चEरFसं?ह:बौSधमYय:धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक:
चEरFे
922.943(1)
चEरFसं?ह:भारत:मुAस¬ी, राजकय नेते:समाजशा ी


923.254(1)

920.936288

गुे, िवvाम:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146



920.5(1)

चEरFसं?ह:भारत:रायकत, राkाaयN:समाजशा ी


923.154(1)

गुलामिगरी:आथ"क सं.था:सं.कृ ती आिण सं.था:सामािजक
शा े
306.362

चEरFसं?ह:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:समाजशा ी

गू^ड, hफिलप:WिPगत चEरFे:कक" रोग =ण:िविश

चEरFसं?ह:भारत:सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी,
पोिलस खाAयातील कम"चारी:समाजशा ी

आजार असलेले रोगी



920.9362196994

गृहिव\ान

640

गृहिव\ान:तंF\ान

640




गेडकर, यवनाR:WिPगत सं?ह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील कम"चारी



923.654(1)



923.554(1)

चEरFसं?ह:भारतीय तव\:ाचीन, मaययुगीन, पौवा"Aय
तAव\:तव\, मानसशा \
921.914(1)
चEरFसं?ह:मराठी सािहAयकार:सािहिAयक:चEरFे




928.9146(1)

923.554

गोरे , गंगाधर:WिPगत चEरFे:डॉLटर, वैI:तंF\
गो.पे^स:बायबल:ि¡न धम":धम"
?ंथ सािहब:शीख धम"



चEरFसं?ह:वै\ािनक:चEरFे:इितहास



चEरFसं?ह:Wायामपटु , डापटु :मनोरं जन आिण
करमणूक NेFातील WिP:कला आिण मनोरं जन
NेFातील WिP
927.96(1)

926.1

226

ोत:शीख धम":भारतीय ाचीन धम"


294.682

?ंथपाल:चEरFे



920.2

?ंथालय आिण मािहतीशा

020

?ंथालय आिण मािहतीशा :संकण"

020

?ंथालय शासन:?ंथालयीन कामे:?ंथालय आिण
मािहतीशा :संकण"





025.1

चEरFसं?ह:ि यांची चEरFे:चEरFे:इितहास



925.(1)



920.72(1)

चEरFसं?ह:हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक:
चEरFे
922.945(1)
चEरFे

920

चEरFे:इितहास

920




चचा-जोशी

210

चचा" समूह:िविश कारचे संगणक संेषण:इं टरफे संग
आिण कयुिनके शन
004.693

चौधरी, बिहणाबाई, 1880-1951:मराठी काWसािहAय:
मराठी सािहAय:सािहAय
891.461

चलिचF कलावंत:चलिचFपट NेFातील WिP

जगदाळे , हणमंत कुं डिलकराव:WिPगत सं?ह:भारत:
सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील
कम"चारी
923.554



927.9143028

चलिचF कलावंत:चलिचFपट NेFातील WिP:
चलिचFपट, रे िडओ, दूरदश"न NेFातील WिP

जपानी कथासािहAय:जपानी सािहAय:सािहAय


जपानी सािहAय:सािहAय



जमू आिण कामीर:भारत:रायघटनाAमक कायदा

927.9143028

चलिचF, रे िडओ, दूरदश"न

791.4

चलिचF, रे िडओ, दूरदश"न:साव"जिनक करमणूक

791.4



चलिचFपट:चलिचF, रे िडओ, दूरदश"न



791.43

चलिचFपट:चलिचF, रे िडओ, दूरदश"न:साव"जिनक


करमणूक

चलिचFपट NेFातील WिP

791.43



927.9143

चलिचFपट NेFातील WिP:चलिचFपट, रे िडओ, दूरदश"न
NेFातील WिP
927.9143
चलिचFपट, रे िडओ, दूरदश"न NेFातील WिP



927.914

च'हाण, रामचं` नारायण:सामािजक सुधारणा चळवळी:
बदलाची कारणे:सामािजक पEरवत"न
303.484
चाफे कर, िवलास:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



342.546

जम"न काWसािहAय:जम"न सािहAय:सािहAय

831

जम"न सािहAय:सािहAय

830




जलमंडल आिण पाणबुडी भूगभ" महासागर िव\ान:
भूरचनाशा आिण जलमंडल:भूगभ"शा , जलिव\ान,
हवामानशा :भूिव\ान
551.46
जाती था:.तरीकरण तवे:सामािजक वग"



305.5122

जाधव, दौलतराव िवठोबाजी:WिPगत सं?ह:भारत:
सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील
कम"चारी
923.554
जाधव, रामकृ bण बाजीराव:WिPगत चEरFे:भारत:िशNक,
िशNणत\
923.754
जाधव, ल. िस.:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146



जाधव, िशवाजी म.:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,

चावला, क^पना:WिPगत चEरFे:अवकाशयाFी:अिभयंता
926.2945



615.53

लोकिहतैषी



923.654



जािहरातकला:जािहरातकला आिण जनसंपक" :Wव.थापन
आिण साहाµयकारी सेवा:तंF\ान
659.1



जािहरातकला आिण जनसंपक" :Wव.थापन आिण
साहाµयकारी सेवा:तंF\ान

िचhकAसाशा े

615.5

िचhकAसाशा े:औषधिव\ान आिण िचhकAसाशा े:
वैIकशा

615.5

िचFकला:िचFकला आिण सुशोभन कला:लिलत कला

741

िचFकला:लिलत कला

750

िचFकला आिण सुशोभन कला

740

िचFकला आिण सुशोभन कला:लिलत कला

740

िचFकला इितहास:िचFकला:लिलत कला

759

िचFकार:कला आिण मनोरं जन NेFातील WिP



895.6



923.654

िचhकAसा पSती:िचhकAसाशा े



895.63








927.5

िचFपट समीNा:चलिचFपट:चलिचF, रे िडओ, दूरदश"न


791.437

िचFपट समीNा:चलिचFपट:चलिचF, रे िडओ, दूरदश"न:
साव"जिनक करमणूक
791.437
िचVह आिण Wापारी मु`ा:िव जािहरात:माक Àटंग
Wव.थापन:Wव.थापन
658.827



659

जंदल, त=:WिPगत चEरFे: ीरोगत\:डॉLटर, वैI


926.181

िजजाबाई, िशवाजीची आई:WिPगत चEरFे:भारत:
रायकत, राkाaयN
923.154
जीवनच आिण गृह जीवनातील चालीरीित:सामािजक
रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय
392
जीवनसवे:िविश पौिक घटक:आहारशा :वैयिPक
आरोय
613.286
जैिवक संसाधनांचे संरNक:कृ िष NेFाशी संबंिधत WिP


926.399

जॉQस, .टी'ह:WिPगत चEरFे:उIोजक:अVय िवषयांशी
संबंिधत WPं ची चEरFे
920.933804



जोग, जया:WिPगत चEरFे:िसतार आिण तंबोरा वादक:
तंतुवाIक
927.8782

चुटके , िवनोद, अवतरणे इAयादी:संकण" लेखनसं?ह:संकण"
सं?ह:सािहAयाचे अलंकारशा
808.882

जोशी, माधुरी अ.:WिPगत चEरFे:भारत:िशNक,
िशNणत\
923.754

च;डूचे खेळ:Wायाम, मैदानी डा आिण खेळ:मनोरं जन
आिण दश"न कला
796.3

जोशी, िमलंद गोवंदराव:WिPगत चEरFे:मराठी
सािहAयकार:सािहिAयक
928.9146

चोरगे, तानाजीराव:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146

जोशी, सुमन:WिPगत चEरFे:ि यांची चEरFे:चEरFे

चीन:आिशया:इितहास

951



920.72

ानशा-देवदूत
\ानशा , कारणमीमांसा, मानवता:तव\ान

211



त=ण, 20 वषाtपयtत:वयोगट:सामािजक संरचना



त=णांfया सम.या व Aयांची सेवा:समाजक^याण सम.या
व सेवा:सामािजक सम.या, समाजक^याण
362.7

120

\ानेRर:िविशाैत:वेदांत तव\ान:भारतीय तव\ान
181.483



305.23

तळवलकर, गोवंद:WिPगत चEरFे:पFकार:चEरFे

झाकर }सेन:WिPगत चEरFे:तालवादक:कबोड" वादक


927.869

िझयाउ¬ीन युसफझाई:WिPगत चEरFे:पाhक.तान:

ताण:पया"वरणीय मानसशा :भेदाभेदक आिण
िवकासाAमक मानसशा :मानसशा



920.5



155.9042



तालवादक:कबोड" वादक

927.869

Eटळक, िगरीश:WिPगत चEरFे:कम"चायांची
नेमणूक/िनवड करmयासाठी Wव.थापक:काय"कारी
Wव.थापक
926.5840711

तीथ"NेFे आिण तीथ"याFा

294.535

समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.65491

Eटळक, बाळ गंगाधर:भगव¨ीता:धम"?ंथ:धम" ोत


294.5924

Eटळक, बाळ गंगाधर:राkवाद:राजकय तवणाली:
राजनीितशा
320.54
Eटळक, बाळ गंगाधर:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.254
Eटळक, बाळ गंगाधर:सामािजक सुधारणा चळवळी:
बदलाची कारणे:सामािजक पEरवत"न
303.484
Eटळक, बाळ गंगाधर:िसSांत:अथ"शा :सामािजक शा े


330.01

टेरेसा, मदर:रोमन कॅ थॉिलक चच":िमशनरी सं.था:
सामािजक आिण उपदेशाAमक ि¡.ती धम"शा
»ूमर आिण संसग"जVय रोग:अVय रोग:रोग



तुकडोजी, महाराज:धम"गु= आिण संघटना:हंदु धम":
भारतीय ाचीन धम"
294.561
तुकाराम, 1608-1649:मराठी काWसािहAय:मराठी
सािहAय:सािहAय
891.461
तुकÏ कथासािहAय:तुकÏ सािहAय:सािहAय



894.353

तुकÏ सािहAय:सािहAय



894.35

त;डुलकर, सिचन रमेश:WिPगत चEरFे:hके टपटु :
Wायामपटु , डापटु
927.96358
तेल:औIोिगक तेल, चरबी, मेण, वायू यांचे उAपादन आिण
तंF\ान:रासायिनक अिभयांिFक:तंF\ान
665.3
तेलुगु कथासािहAय:तेलुगु सािहAय:सािहAय



894.8273

तेलुगु सािहAय:सािहAय



894.827



िFिपटक:धम" ?ंथ:धम" ोत:बौS धम"



थावरे , दा. का.:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146



दgक मुले:अVय िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे

266.2
616.99

ठाकरे , केशव सीताराम:सामािजक सुधारणा चळवळी:

बदलाची कारणे:सामािजक पEरवत"न



303.484



294.382(1)



920.9306874

ठाकरे , बाळ:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय नेते


923.254

दरोडा, अपहरण:WP¤िवiS गुVहे:गुVहे:गुVहेगारी शा


364.1552

ठाकु र, रबीV`नाथ:WिPगत चEरFे:बंगाली किव:बंगाली
सािहAयकार
928.91441

दिलत:किन वग"

ठाणे:महाराk:भारत:आिशया

दादा भगवान (पटेल, अंबालाल मूळजीभाई):धम"गु= आिण
संघटना:हंदु धम":भारतीय ाचीन धम"
294.561

Eठके करवाडी. पुणे:महाराk:भारत:आिशया



915.479(1)



954.79(1)

ठोकळ, िनम"ला:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय
नेते



923.254

डॉLटर, वैI

926.1

डॉLटर, वैI:तंF\

926.1

तंतुमय िपके:शेतातील िपके

633.5

तंतुवाIक




hदवाणी काय"पSती आिण Vयायालये:कायदा:सामािजक
शा े
347
दुµयम उAपादने:धाVय, इतर िबयाणे उAपादने:
खाIा|ासंबंधीचे तंFिव\ान



दुµयम उIोग:उAपादन



दूरदश"न:सारण माaयम:मािहतीपट माaयम, शैNिणक
माaयम आिण समाचार माaयम:पFकाEरता, काशन,
वृgपFे
070.195

927.87

926

तंF\ान

600

तव\, मानसशा \

921

तव\ान

100






370.1

तवणाली:हंदु धम"

294.52

तवणाली:हंदु धम":भारतीय ाचीन धम"

294.52

तवणाली आिण पSती:बौS धम"

294.34

तवमीमांसा:तव\ान

hदिwटो, Ãांिसस:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146



तंF\

तव\ान आिण िसSांत:िशNण



305.5688





664.75



338.4

देमापुरे, धनपाल पुरंदर:WिPगत चEरFे:उIोजक:अVय
िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे
920.933804
देव, देवी, अVय देवदेवता:तवणाली:हंदु धम"



294.5211



देव, देवी, अVय देवदेवता:तवणाली:हंदु धम":भारतीय
ाचीन धम"
294.5211



देवदूत:आaयािAमक आAमा:ि¡न धम"तवे:ि¡न धम"



110



235.3

देशपांडे-पंथ

212

देशपांडे, ना. िव.:WिPगत चEरFे:?ंथपाल:चEरFे



920.2

देशपांडे, पु=षोgम ल²मण, 1919-2000:मराठी
ना»सािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय
891.462
देशपांडे, िशरीष गोपाळ:WिPगत चEरFे:मराठी
सािहAयकार:सािहिAयक
928.9146
देशमुख, नारायण जयरामराव:WिPगत चEरFे:अमेEरकन:
सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील
कम"चारी
923.573
देसाई, सुनील रं गराव:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146
िदल धाVय िपके :शेतातील िपके :कृ िष
िभािषक शQदकोश:शQदकोश:इं ?जी भाषा



633.3



423.2/9

ैताैत तव\ान:वेदांत तव\ान:भारतीय तव\ान:
पौवा"Aय तव\ान
181.4843
धनेश (हॉन"िबल):कोरािसफोस":पNी:ािणशा

धम" ?ंथ:धम" ोत:बौS धम"

धाम"क जीवन, पSती:ि¡न अनुभव, जीवन, पSती:
ि¡न नैितक आिण भिPपर w\ान:ि¡न धम"


248.4

धाम"क जीवन, पSती, िचती

294.54

धाम"क जीवन, पSती, िचती:हंदु धम"

294.54




धाम"क जीवन, पSती, िचती:हंदु धम":भारतीय ाचीन
धम"
294.54
धाम"क जीवन, पSती, िचती:हंदु धम":भारतीय ाचीन
धम":अVय धम"
294.54
धोनी, मह;` संह:WिPगत चEरFे:hके टपटु :Wायामपटु ,
डापटु
927.96358



नरसी:WिPगत चEरFे:हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी, चारक,

200



294.382



371.07

धम"गु= आिण Aयांचे काय":धम"गु= आिण संघटना:हंदु धम"


294.561

धम"गु= आिण Aयांचे काय":धम"गु= आिण संघटना:हंदु धम":
भारतीय ाचीन धम"
294.561


294.56

धम"गु= आिण संघटना:हंदु धम":भारतीय ाचीन धम"


294.56

धम"?ंथ:धम" ोत

294.592

धम"?ंथ:धम" ोत:हंदु धम"

294.592

धम"?ंथ:धम" ोत:हंदु धम":भारतीय ाचीन धम"

294.592



523.8



उपदेशक

922.945

नविNितज सं.था:Wावसाियक घरगुती काळजी:मानिसक
आिण भाविनक आजार:समाजक^याण सम.या व सेवा


362.24(1)

नाईकनवरे , उSव सदािशव:WिPगत चEरFे:भारत:िशNक,
िशNणत\
923.754
िनबंध अलंकारशा :सािहAयाचे अलंकारशा :सािहAय


808.4



िनयोजन:िनयोजन आिण िवकास

307.12

िनयोजन आिण धोरण योजना:भारत:लोक शासन:लोक
शासन आिण लbकरी िव\ान
351.540234



िनयोजन आिण िवकास

307.1



िनयोजन आिण िवकास:समुदाय

307.1






िनवड आिण िनण"य:इfछाशP:बोधाAम मानिसक hया
आिण बुिSमgा:मानसशा
153.83



िनवडणूक:राजकय काय"पSती, hया:राजनीितशा

धम"नेते आिण संघटना:बौS धम":भारतीय ाचीन धम"
294.36

धम"शा :धम"?ंथ:धम" ोत



294.344

नNFे:िविश आकाशमंडले:खगोलशा :िव\ान

धम" िशNा सं.थाने:शाळा आिण Aयांची काय:िशNण

धम"गु= आिण संघटना:हंदु धम"

धाम"क जीवन आिण पSती:बौS धम":भारतीय ाचीन धम"



598.78(1)

धम"

धाम"क जीवन आिण अयास:धाम"क जीवन आिण पSती:
बौS धम":भारतीय ाचीन धम"
294.3444





324.6

294.5926

धम" ोत

294.59

धम" ोत:बौS धम"

294.38

धम" ोत:हंदु धम"

294.59

धम" ोत:हंदु धम":भारतीय ाचीन धम"

294.59






धमा"धाEरत राजनैितक तवणाली:राजकय तवणाली:
राजनीितशा
320.55
धाVय, इतर िबयाणे उAपादने:खाIा|ासंबंधीचे तंFिव\ान


664.7

धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक

922

धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक:चEरFे

922




धाम"क अनुभूित:धाम"क जीवन आिण पSती:बौS धम":
भारतीय ाचीन धम"
294.3442

िनसग"दg, महाराज:धम"गु= आिण Aयांचे काय":धम"गु=
आिण संघटना:हंदु धम"
294.561
नीितशा :तव\ान



170

नीितिशNण:िविश उh¬ांसाठी िशNण:तव\ान आिण
िसSांत:िशNण
370.114
नौरोजी, दादाभाई:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.254
पंचायत:?ामीण Wव.थापन:महाराk:भारत


351.54790217(1)

पंिडत, शरदकु मार िवbणु:WिPगत चEरFे:सू²म
जीवशा \:वै\ािनक



925.79

पंथ आिण सुधारणाAमक चळवळी:हंदु धम":भारतीय
ाचीन धम"
294.55

पSी-पूजा
पNी:ािणशा

213



पाटील, गोपाळराव:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.254



पाटील, भाऊराव पायगxडा:WिPगत चEरFे:भारत:



598

पचनसं.थेचे िवकार:रोग

616.3

पFकार:चEरFे

920.5

पFकार:चEरFे:इितहास

920.5

पFकाEरता:पFकाEरता, काशन, वृgपFे:संकण"

070.4




पFकाEरता, काशन, वृgपFे

070

पFकाEरता, काशन, वृgपFे:संकण"

070

पर.परांतील सामािजक hया, संबंध

302





पर.परांतील सामािजक hया, संबंध:सामािजक शा े



समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

पाटील, मधू:WिPगत चEरFे:भारत:िशNक, िशNणत\


923.754

पाटील, यादवराव:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654

पाटील, सतीश:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय


नेते



302

923.254

पानवलकर, vीकृ bण दामोदर, 1928-1985



891.463

परांजपे, कु मुद कृ bण:WिPगत चEरFे:ि यांची चEरFे:
चEरFे
920.72

पाEरवाEरक संबंध:िववाह आिण कु टुंबसं.था:सं.कृ ती आिण
सं.था
306.87

परामानसशा

आिण गूढिवIा

130

परामानसशा

आिण गूढिवIा:तव\ान

130

पालक-बालक संबंध:पाEरवाEरक संबंध:िववाह आिण
कु टुंबसं.था:सं.कृ ती आिण सं.था
306.874




पालघर:महाराk:भारत:आिशया

परामानसशा आिण गूढिवIेतील िविश िवषय:
परामानसशा आिण गूढिवIा

133

परामानसशा आिण गूढिवIेतील िविश िवषय:
परामानसशा आिण गूढिवIा:तव\ान

133





915.479(1)

पुणे:महाराk:भारत:आिशया



954.79(1)

पुणे:महाराk:भारत:तीथ"NेFे आिण तीथ"याFा




294.535095479(1)

पEरवहन भूगोल:सामािजक भूगोल:सामियक भूगोल:
भूगोल आिण वास-पय"टन
910.1388

पुनरावलोकन आिण आवृgी:अथ"शा :सामािजक शा े

पय"टन उIोग:उAपादक व.तु आिण सेवा:दुµयम उIोग:
उAपादन
338.4791

पुनरावलोकन आिण आवृgी:इितहास

पया"वरणवादी:अVय िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे

पुनरावलोकन आिण आवृgी:भूगोल आिण वास-पय"टन:



920.933372



330.076

पुनरावलोकन आिण आवृgी:भारत:आिशया



900.76



915.40076



इितहास

910.076

पया"वरणीय मानसशा :भेदाभेदक आिण िवकासाAमक
मानसशा :मानसशा
155.9

पुनरावलोकन आिण आवृgी:राजकय तवणाली:
राजनीितशा
320.5076

पया"वरणीय सम.या आिण सेवा:अVय सामािजक सम.या
आिण सेवा:सामािजक सम.या, समाजक^याण:
सामािजक शा े
363.7

पुनरावलोकन आिण आवृgी:लोक शासन:लोक शासन
आिण लbकरी िव\ान
351.076

पिवF काळ:साव"जिनक उपासना आिण इतर पSती:
तवणाली आिण पSती:बौS धम"
294.3436
पिवF .थाने आिण तीथ"NेFे:साव"जिनक उपासना आिण
इतर पSती:धम"
203.5
पशुपालन:कृ िष:तंF\ान



636

पिम बंगाल:भारत:आिशया



954.14

पाकशा

641.5

पाकशा :खाIा| आिण पेये:गृहिव\ान:तंF\ान

641.5

पाhक.तान:समाजसेवक, लोकिहतैषी




पुनरावलोकन आिण आवृgी:िशNण, संशोधन, संबंिधत
िवषय:कम"चारी Wव.थापन
658.30076
पुनरावलोकन आिण आवृgी:िशNण, संशोधन, संबंिधत
िवषय:िव\ान
507.6
पुराणे:धम"?ंथ:धम" ोत

294.5925

पुराणे:धम"?ंथ:धम" ोत:हंदु धम"

294.5925



पुरी, पांडव:WिPगत चEरFे:भारत:िशNक, िशNणत\


923.754

पु=ष आिण ि या:सामािजक संरचना:सामािजक शा े




305.3

923.65491

पाटणकर, इं दत
ु ाई:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.254



पु=षांची चEरFे:चEरFे



920.71

पूजा, aयान, योग:धाम"क जीवन, पSती, िचती


पाटणकर, िवbणूपंत के शवराव:WिPगत सं?ह:भारत:
सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील
कम"चारी
923.554

पूजा, aयान, योग:धाम"क जीवन, पSती, िचती:हंदु धम"

पाटील, अशोक दादा:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146

पूजा, aयान, योग:धाम"क जीवन, पSती, िचती:हंदु धम":
भारतीय ाचीन धम"
294.543

294.543



294.543

पूनावाला-XY च

214

पूनावाला, िलला:WिPगत चEरFे:उIोजक:अVय
िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे
920.933804
पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा



सारण माaयम:मािहतीपट माaयम, शैNिणक माaयम
आिण समाचार माaयम:पFकाEरता, काशन, वृgपFे


070.19

491

पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा:अVय भाषा

ाकृ त सािहAय:सािहAय



ाकृ तभाषा:पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा:
अVय भाषा:भाषा
491.3

पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा:अVय भाषा:
491



891.3

ाकृ ितक धम":धम"

पृsवी (भौितक भूगोल):भूगोल आिण वास-पय"टन:


इितहास



891.31



491

भाषा

ाकृ त काWसािहAय:ाकृ त सािहAय:सािहAय

910.02

प;ढारकर, भालचं`:WिPगत चEरFे:रं गभूमी कलाकार:
मनोरं जन आिण करमणूक NेFातील WिP
927.92
पेरणी आिण कापणी:िविश तंFे, उपकरणे, साधनसाम?ी


631.5

पोप:रोमन कॅ थॉिलक:धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक

पोतु"गीज सािहAय:सािहAय

ाचीन काल:भारत:आिशया:इितहास



954.01

ाचीन, मaययुगीन, पौवा"Aय तव\ान

180

ाचीन, मaययुगीन, पौवा"Aय तव\ान:िविश देशांचे
तव\ान

180





869.3



869

ाचीन, मaययुगीन, पौवा"Aय तAव\:तव\, मानसशा \


ािणशा



590

ाथ"ना समाज:पंथ आिण सुधारणाAमक चळवळी:हंदु धम":
भारतीय ाचीन धम"
294.55(1)

पौगंडाव.थेतील कु मारांचे मानसशा :भेदाभेदक आिण
िवकासाAमक मानसशा :मानसशा :तव\ान 155.5

ेस कायदा:संेषण:साव"जिनक सुिवधा िनयंFण:भारत

पौवा"Aय तव\ान

eलंबंग:उपयुPता:वा.तु िनम"ती:तंF\ान



181

पौवा"Aय तव\ान:ाचीन, मaययुगीन, पौवा"Aय तव\ान


181

पौवा"Aय तव\ान:ाचीन, मaययुगीन, पौवा"Aय तव\ान:
िविश देशांचे तव\ान
181
क^प पSत:अयास आिण िशNणाची काय"पSती:शाळा
आिण Aयांची काय:िशNण
371.36
ितबंधक उपाय:आपgी:अVय सामािजक सम.या आिण
सेवा:सामािजक सम.या, समाजक^याण
363.348
थम िवR युS, 1914-1918:युरोप:इितहास



940.3

धान, राम:WिPगत सं?ह:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील कम"चारी 923.554
वासवण"न:भूगोल आिण वास-पय"टन:इितहास



910.4

¯ोgर:पुनरावलोकन आिण आवृgी:िशNण, संशोधन,
संबंिधत िवषय:िव\ान
507.6(1)
¯ोgरे :पुनरावलोकन आिण आवृgी:अथ"शा :सामािजक
शा े
330.076(1)
¯ोgरे :पुनरावलोकन आिण आवृgी:इितहास



921.9



922.21

पोतु"गीज कथासािहAय:पोतु"गीज सािहAय:सािहAय
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900.76(1)

¯ोgरे :पुनरावलोकन आिण आवृgी:भारत:आिशया


915.40076(1)

¯ोgरे :पुनरावलोकन आिण आवृgी:भूगोल आिण
वास-पय"टन:इितहास
910.076(1)
¯ोgरे :पुनरावलोकन आिण आवृgी:राजकय
तवणाली:राजनीितशा
320.5076(1)



343.540998

फडके , सुधीर:WिPगत चEरFे:गायक:संगीत\



696.1



927.82

फडणीस, िश. द.:WिPगत चEरFे:WंगिचFकार:कलाकार


927.415

फनाtिडस, जॉज":WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय
नेते



923.254

फलयोितष:परामानसशा आिण गूढिवIेतील िविश
िवषय:परामानसशा आिण गूढिवIा
133.5
फलयोितष:परामानसशा आिण गूढिवIेतील िविश
िवषय:परामानसशा आिण गूढिवIा:तव\ान


133.5

फलोIान, फळे , वन-शा :कृ िष



634

फाशीfया िशNेसंबंिधत WिP:अVय िवषयांशी संबंिधत
WPं ची चEरFे
920.936466
फु ले, योितबा गोवंद:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

फु ले, योितबा गोवंद:सामािजक सुधारणा चळवळी:
बदलाची कारणे:सामािजक पEरवत"न
303.484
फु ले, सािवFीबाई:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

फै ज अहमद फै ज :WिPगत चEरFे:उदू" किव:उदू"
सािहAयकार
928.914391
Ãँ किलन, ब;जािमन:WिPगत चEरFे:अमेEरका:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.273

¯ोgरे :पुनरावलोकन आिण आवृgी:िशNण, संशोधन,
संबंिधत िवषय:कम"चारी Wव.थापन 658.30076(1)

Ãांस:रायकत, राkाaयN
Ã; च कथासािहAय:Ã; च सािहAय:सािहAय

843

सार जीव:पेरणी आिण कापणी:िविश तंFे, उपकरणे,
साधनसाम?ी
631.52

Ã; च ना»सािहAय:Ã; च सािहAय:सािहAय

842

Ã; च सािहAय:सािहAय

840



923.144





बंगाली-भारत

बंगाली कथासािहAय:बंगाली सािहAय:सािहAय
बंगाली किव:बंगाली सािहAयकार



891.443



928.91441

बंगाली सािहAय:सािहAय



891.44

बंगाली सािहAयकार



928.9144



बदलाची कारणे

303.48

बदलाची कारणे:सामािजक पEरवत"न

303.48



बदलाची कारणे:सामािजक पEरवत"न:सामािजक hया
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बुिSमgा आिण कौश^य:बोधाAम मानिसक hया आिण
बुिSमgा:मानसशा :तव\ान
153.9
बेकरी उAपादने:दुµयम उAपादने:धाVय, इतर िबयाणे
उAपादने:खाIा|ासंबंधीचे तंFिव\ान
664.752
बेत, िवलास:WिPगत चEरFे:कामगार:अथ"शा


920.9331

बेरी, जेस:WिPगत चEरFे:फाशीfया िशNेसंबंिधत WिP:
अVय िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे





303.48

बग"मन, इनि?ड:WिPगत चEरFे:चलिचF कलावंत:
चलिचFपट NेFातील WिP
927.9143028
बम"न, पौण"मा देवी :WिPगत चEरFे:पया"वरणवादी:अVय
िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे
920.933372
बसवेRर:WिPगत चEरFे:हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी,
चारक, उपदेशक
922.945
बसु, खुhदराम:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय
नेते

बैठे खेळ आिण करमणूक:मनोरं जन आिण दश"न कला



793

बोधाAम मानिसक hया आिण बुिSमgा:मानसशा


153

बोधाAम मानिसक hया आिण बुिSमgा:मानसशा :
तव\ान
153
बोनापाट", नेपोिलयन:WिPगत चEरFे:Ãांस:रायकत,
राkाaयN
923.144



बोलीभाषाशा :मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:
पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा 491.467



बौS धम"

294.3

बौS धम":भारतीय ाचीन धम"

294.3

बौS धम":भारतीय ाचीन धम":अVय धम":धम"

294.3

923.254

बसु, सुभाषचं`:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय
नेते

920.936466

923.254

बांबू:अVय टणक तंतुमय िपके :तंतुमय िपके :शेतातील िपके


633.58(1)

बागाईत:कृ िष:तंF\ान

635

बायबल:ि¡न धम":धम"
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बौS धमYय िशNण सं.थाने:धम" िशNा सं.थाने:शाळा
आिण Aयांची काय:िशNण
371.0743

बायोके िमकल (बाराNार):होिमओपॅथी:िचhकAसा पSती:
िचhकAसाशा े
615.532(1)

बौSधमYय:धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक:चEरFे

बासलोना:शहरी समुदाय:िनयोजन आिण िवकास:समुदाय


wायलY, सi:WिPगत चEरFे:दgक मुले:अVय िवषयांशी
संबंिधत WPं ची चEरFे
920.9306874



भिPयोग:योग:पूजा, aयान, योग:धाम"क जीवन, पSती,
िचती
294.5436(1)



भP सािहAय:पूजा, aयान, योग:धाम"क जीवन, पSती,
िचती:हंदु धम"
294.5432

307.116094672

बाल मानसशा :भेदाभेदक आिण िवकासाAमक
मानसशा :मानसशा :तव\ान

155.4

बाल िवकास:त=ण, 20 वषाtपयtत:वयोगट:सामािजक
संरचना

305.231



922.943

भगत संग:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय नेते

बाल Éदयरोगी:िविश आजार असलेले रोगी





923.254

920.93621989212

बालिववाह. भारत:त=णांfया सम.या व Aयांची सेवा:
समाजक^याण सम.या व सेवा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण
362.7(1)

भगव¨ीता:धम"?ंथ:धम" ोत

294.5924

भगव¨ीता:धम"?ंथ:धम" ोत:हंदु धम"

294.5924

भगव¨ीता:भगव¨ीता:धम"?ंथ:धम" ोत

294.5924

बालसंगोपन:बालसंगोपन, गृहपEरचया":गृहिव\ान

भगवानबाबा:WिPगत चEरFे:हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी,
चारक, उपदेशक
922.945



649.1

बालसंगोपन:बालसंगोपन, गृहपEरचया":गृहिव\ान:तंF\ान


649.1

बालसंगोपन, गृहपEरचया":गृहिव\ान

649

बालसंगोपन, गृहपEरचया":गृहिव\ान:तंF\ान

649

बीड:महाराk:भारत:आिशया




भांडवलशाही:आथ"क णाली:आथ"क तवे:अथ"शा



िबडकर, िवजय:WिPगत चEरFे:डॉLटर, वैI:तंF\





330.122



भागवतपुराण:पुराणे:धम"?ंथ:धम" ोत



भारत

342.54



भारत

343.54

भारत

351.54

926.1

954.79(1)

बीडकर, रामानंद:धम"गु= आिण Aयांचे काय":धम"गु= आिण
संघटना:हंदु धम"
294.561
बुS:धम"नेते आिण संघटना:बौS धम":भारतीय ाचीन धम"


294.363

भारत:अथ"शा \



294.5925(1)






923.354

भारत:आंतरराkीय संबंध:राजनीितशा :सामािजक शा े


327.54

भारत-भारत
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भारत:आथ"क िनयोजन:उAपादन:अथ"शा



338.954

915.4

भारत:आिशया

954



भारत:आिशया:आथ"क पEरि.थती:अथ"शा



330.954



भारत:आिशया:इितहास

954

भारत:आिशया:उपेिNत आिण दुल"िNत मुले:समाजक^याण
सम.या व सेवा
362.760954
भारत:आिशया:भूगोल आिण वास-पय"टन



915.4



915.4

भारत:आिशया:लोकसािहAय

398.20954

भारत:उAपादन:अथ"शा

338.00954





भारत:कायदा, िनयम, खटला इ.



923.454

भारत:कृ िष:उAपादन



338.10954

भारत:कृ िष उAपादने:वािणय



381.410954

भारत:खेळ, खेळणी, नृAय:सामाVय रीितEरवाज:सामािजक
रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय
394.30954
भारत:िचFकला इितहास:िचFकला:लिलत कला



759.954

भारत:जाती था:.तरीकरण तवे:सामािजक वग"


305.51220954

भारत:जीवनच आिण गृह जीवनातील चालीरीित:
सामािजक रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय



320.954

भारत:रायकत, राkाaयN

923.154

भारत:रायकत, राkाaयN:समाजशा ी

923.154




भारत:रायघटनाAमक कायदा



342.54

भारत:रायघटनाAमक कायदा:कायदा:सामािजक शा े


भारत:रे ^वे वाहतूक:वािणय, संेषण, पEरवहन:
सामािजक शा े
385.0954
भारत:लोक शासन



351.54

भारत:लोक शासन:लोक शासन आिण लbकरी िव\ान


351.54

भारत:लोककथा:लोकसािहAय:लोकसािहAय, लोककला
आिण दंतकथांचा अयास
398.210954
भारत:लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा अयास:
सामािजक रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय


398.0954

भारत:लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा अयास:
सामािजक रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय:
सामािजक शा े
398.0954
भारत:वैयिPक कायदा



346.54

भारत:शहरे :िनयोजन:िनयोजन आिण िवकास



392.0954



294.5350954



305.56880954

भारत:hदवाणी काय"पSती आिण Vयायालये:कायदा:
सामािजक शा े
347.54
भारत:धमा"धाEरत राजनैितक तवणाली:राजकय
तवणाली:राजनीितशा
320.550954
भारत:िनवडणूक:राजकय काय"पSती, hया:
राजनीितशा
324.60954
भारत:पु=ष आिण ि या:सामािजक संरचना:सामािजक
शा े
305.30954


364.13230954

भारत:मुAस¬ी, राजकय नेते

923.254

भारत:मुAस¬ी, राजकय नेते:समाजशा ी

923.254




भारत:मु`ण:मु`ण आिण संबंिधत hयाकलाप:
ह.तिश^पकला
686.20954
भारत:मुसलमान:सामािजक - धाम"क समूह:सामािजक
संरचना

भारत:राजकय पEरि.थती:राजनीितशा :सामािजक शा े

348.54

भारत:कायदेत\, वकल, Vयायाधीश

भारत:£ाचार:गुVहे:गुVहेगारी शा

324.254

342.54

भारत:आिशया:भूगोल आिण वास-पय"टन:इितहास

भारत:दिलत:किन वग"





भारत:आिशया

भारत:तीथ"NेFे आिण तीथ"याFा

भारत:राजकय पN:राजकय काय"पSती, hया



305.6970954



भारत:रं गभूमी

792.0954

भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश"न कला

792.0954



भारत:राजकय तवणाली:राजनीितशा :सामािजक
शा े
320.50954



307.12160954

भारत:शासन रचना व काय:राजनीितशा :सामािजक
शा े
320.454
भारत:िशNक, िशNणत\

923.754

भारत:िशNण:सामािजक शा े

370.954




भारत:शेतकरी:किन वग":सामािजक वग"


305.56330954
भारत:संघटना



796.060954

भारत:संेषण माaयम:संेषण:पर.परांतील सामािजक
hया, संबंध
302.230954
भारत:सं.था आिण Wव.थापन:अंतEरN िव\ान


500.506054

भारत:समाजशा ाचा इितहास:समाजशा
मानववंशशा :सामािजक शा े

आिण


301.0954



भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:समाजशा ी

923.654



भारत:सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस
खाAयातील कम"चारी
923.554
भारत:सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस
खाAयातील कम"चारी:समाजशा ी
923.554
भारत:सामािजक पEरवत"न:सामािजक hया:सामािजक
शा े
303.40954
भारत:सामािजक वग":सामािजक संरचना



305.50954

भारत-मराठी

भारत:सामािजक सम.या:सामािजक सम.या आिण
समाजक^याण:सामािजक सम.या, समाजक^याण

भोसले, दशरथ तायeपा, 1935-:मराठी सािहAय:सािहAय


891.46



361.10954
भारत:सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे

भारत:सामाVय इितहास आिण िववरण:सैVय पEरि.थती
आिण धोरण:लbकरी िव\ान
355.033054
भारत:हवामानशा आिण हवामान:भूगभ"शा ,
जलिव\ान, हवामानशा
551.6954


920.054

भारतीय कयुिन.ट पाटY:भारत:राजकय पN:राजकय
काय"पSती, hया
324.254(1)
भारतीय तव\:ाचीन, मaययुगीन, पौवा"Aय तAव\:
तव\, मानसशा \
921.914
भारतीय तव\ान

181.4

भारतीय तव\ान:पौवा"Aय तव\ान

181.4




भारतीय तव\ान:पौवा"Aय तव\ान:ाचीन, मaययुगीन,
पौवा"Aय तव\ान
181.4
भारतीय तव\ान:पौवा"Aय तव\ान:ाचीन, मaययुगीन,
पौवा"Aय तव\ान:िविश देशांचे तव\ान
181.4
भारतीय ाचीन धम"

294

भारतीय ाचीन धम":अVय धम"

294

भारतीय ाचीन धम":अVय धम":धम"

294

भारतीय संगीत:संगीत:लिलत कला

780.954






925.3

£ाचार:गुVहे:गुVहेगारी शा



364.1323

मतदानाची hया:िनवडणूक:राजकय काय"पSती,
hया:राजनीितशा
324.65
मA.यWवसाय आिण कवचधारी जलचर ाणी:िशकार,
मिfछमारी, वाढ, संरNक तंFे:कृ िष
639.5
मधुबाला:WिPगत चEरFे:चलिचF कलावंत:चलिचFपट
NेFातील WिP
927.9143028
मधुमिNकापालन:कटक संवध"न:कृ िष:तंF\ान



638.1

मaय आिशया:आिशया:इितहास



958

मaय देश:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास-पय"टन


915.43

मaयपूव":आिशया:इितहास



956

मन:मानवता:\ानशा , कारणमीमांसा, मानवता:तव\ान


128.2

मनु संिहता:धम"शा :धम"?ंथ:धम" ोत



294.5926(1)

मनोरं जन आिण करमणूक NेFातील WिP



927.9



मनोरं जन आिण दश"न कला

790

मनोरं जन आिण दश"न कला:लिलत कला

790

भावे, िवनोबा:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,


923.654



भाषा

400

भाषेचा योग:इं ?जी भाषा:भाषा

428

भूगभ"शा , जलिव\ान, हवामानशा

551

भूगभ"शा , जलिव\ान, हवामानशा :भूिव\ान

551

भूगोल आिण वास-पय"टन

910

भूगोल आिण वास-पय"टन:इितहास

910







मराठी:अVय भाषांमधील सामाVय सं?ह:सामाVय सं?ह:
संकण"
089.9146
मराठी कथा आिण कादंबरीकार:मराठी सािहAयकार


928.91463

मराठी कथासािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय



891.463

मराठी कथासािहAय सं?ह:मराठी कथासािहAय:मराठी
सािहAय:सािहAय
891.463008



मराठी कथासािहAयाचा इितहास आिण समीNा:मराठी
कथासािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय 891.463009



मराठी काWसािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय




मराठी काWसािहAयाचा इितहास आिण समीNा:मराठी
काWसािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय 891.461009



मराठी काWसािहAयाचा सं?ह:मराठी काWसािहAय:
मराठी सािहAय:सािहAय
891.461008

954.98

भूतान:आिशया:भूगोल आिण वास-पय"टन:इितहास
915.498

भूरचनाशा आिण जलमंडल:भूगभ"शा , जलिव\ान,
हवामानशा :भूिव\ान
551.4
भूिव\ान

भौितकशा \:वै\ािनक

मनोरं जन आिण करमणूक NेFातील WिP:कला आिण
मनोरं जन NेFातील WिP
927.9

भालेराव, इं `िजत, 1962-:मराठी काWसािहAय:मराठी
सािहAय:सािहAय
891.461

भूतान:आिशया:इितहास



923.654



भालेकर, अनंत गंगाराम:WिPगत चEरFे:उIोजक:अVय
िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे
920.933804

लोकिहतैषी

भोसले, सुनीता:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



303.4840954

भारतीय:चEरFे:इितहास
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550

मराठी ना»सािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय



155

भेदाभेदक आिण िवकासाAमक मानसशा :मानसशा :
तव\ान
155



891.462

मराठी ना»सािहAयाचा इितहास आिण समीNा:मराठी
ना»सािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय 891.462009
मराठी िनबंध सािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय

भेदाभेदक आिण िवकासाAमक मानसशा :मानसशा



891.461



891.464

मराठी िनबंध सािहAय सं?ह:मराठी िनबंध सािहAय:मराठी
सािहAय:सािहAय
891.464008
मराठी पFसािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय



891.466

मराठी-माकq zटंग
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मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:पूव"
भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा

महाराk:भारत:तीथ"NेFे आिण तीथ"याFा


मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:पूव"
भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा:अVय भाषा

294.535095479

महाराk:भारत:दिलत:किन वग"


491.46

मराठी वPृ व सािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय

891.465

मराठी संकण" सािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय

891.468




मराठी सािहAय

891.46

मराठी सािहAय:सािहAय

891.46



महाराk:भारत:रं गभूमी



305.5688095479



792.095479

महाराk:भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश"न कला


792.095479

महाराk:भारत:लोक शासन



351.5479



महाराk:भारत:लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा
अयास:सामािजक रीितEरवाज, िशाचार,
लोकसािहAय
398.095479



महाराk:भारत:संघटना



महाराk:भारत:सामािजक वग":सामािजक संरचना



मराठी सािहAय:सािहAय:िवषयवार ?ंथसूची



491.46

016.89146

मराठी सािहAयकार

928.9146

मराठी सािहAयकार:सािहिAयक

928.9146

मराठी सािहAयकार:सािहिAयक:चEरFे

928.9146



796.06095479





305.5095479

मराठी सािहAयाचा इितहास आिण समीNा:मराठी
सािहAय:सािहAय
891.4609

महाराk:भारत:सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची

मराठी सािहAयाचा सं?ह:मराठी सािहAय:सािहAय


महाराk:भारत:हवामानशा आिण हवामान:भूगभ"शा ,
जलिव\ान, हवामानशा
551.695479



मिहतीचा अिधकार:मािहती आिण िवचारांचे .वातंDय:
महाराk:भारत
342.54790853(1)



मिहला वेयावृgी:वेया Wवसाय:ल³िगक संबंध:सं.कृ ती
आिण सं.था
306.742

891.4608

मलयालम कथासािहAय:मलयालम सािहAय:सािहAय
894.8123

मलयालम काWसािहAय:मलयालम सािहAय:सािहAय
894.8121

मलयालम सािहAय:सािहAय

कारणे



303.484095479



मांजरे कर, संजय:WिPगत चEरFे:hके टपटु :Wायामपटु ,
डापटु
927.96358

मशागतीfया िविश पSती:पेरणी आिण कापणी:िविश
तंFे, उपकरणे, साधनसाम?ी
631.58

माउ.कर, नीलकं ठ रामचं`:WिPगत चEरFे:डॉLटर, वैI:
तंF\
926.1

महानुभाव पंथ:पंथ आिण सुधारणाAमक चळवळी:हंदु धम":
भारतीय ाचीन धम"
294.55(1)

माडगूळकर, गजानन hदगंबर, 1919-1977:मराठी
काWसािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय
891.461

महाबळ, भालचं` ल²मण:WिPगत चEरFे:मराठी
सािहAयकार:सािहिAयक
928.9146

मानव अिधकार:वैयिPक अिधकार आिण उपम:भारत:
रायघटनाAमक कायदा
342.54085(1)

महाभारत:सं.कृ त काWसािहAय:सं.कृ त सािहAय:सािहAय


मानव क; h`त पया"वरणशा :सामािजक वत"नास
कारणीभूत घटक:सामािजक शा े



मानवता:\ानशा , कारणमीमांसा, मानवता:तव\ान



894.812

मशiम:बागाईत:कृ िष:तंF\ान

635.8

891.21

महाराk:भारत

342.5479

महाराk:भारत

351.5479

915.479

महाराk:भारत:आिशया

954.79

महाराk:भारत:आिशया:इितहास

954.79





महाराk:भारत:आिशया:भूगोल आिण वास-पय"टन


915.479

महाराk:भारत:आिशया:लोकसािहAय

398.2095479

महाराk:भारत:उAपादन:अथ"शा

338.0095479

महाराk:भारत:कायदा, िनयम, खटला इ.
महाराk:भारत:कृ िष:उAपादन
महाराk:भारत:कृ िष उAपादने:वािणय





महाराk:भारत:आिशया





348.5479



338.1095479



381.41095479

महाराk:भारत:जीवनच आिण गृह जीवनातील
चालीरीित:सामािजक रीितEरवाज, िशाचार,
लोकसािहAय
392.095479



304.2

128
मानववांिशक आिण जातीय समुदाय:सामािजक संरचना:

सामािजक शा े



305.8

मानवी मृAयू:मानवता:\ानशा , कारणमीमांसा, मानवता:
तव\ान
128.5
मानसशा

150

मानसशा :तव\ान

150




मानिसक आिण भाविनक आजार:समाजक^याण सम.या व
सेवा



362.2

मानिसक आिण भाविनक आजार:समाजक^याण सम.या व
सेवा:सामािजक सम.या, समाजक^याण
362.2
माक Àटंग Wव.थापन:Wव.थापन

658.8

माक Àटंग Wव.थापन:Wव.थापन:Wव.थापन आिण
साहाµयकारी सेवा

658.8




मागदशन-रा0यघटना<मक
माग"दश"न:कु टूंब:अVय समाज घटकांfया सम.या व Aयांची
सेवा:समाजक^याण सम.या व सेवा
362.8286
माग"दश"न आिण समुपदेशन:शाळा आिण Aयांची काय:
िशNण
371.4
मािहती आिण िवचारांचे .वातंDय:महाराk:भारत


342.54790853

मािहतीपट माaयम, शैNिणक माaयम आिण समाचार
माaयम:पFकाEरता, काशन, वृgपFे
070.1
िमठाई:िविश उIोग आिण उIोग समूहांfया संघटना:
Wापार संघटना:उAपादन
338.764186
िमलंद hदवाकर:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654

िमशनरी सं.था:सामािजक आिण उपदेशाAमक ि¡.ती
धम"शा
िमिvत अथ"शा :आथ"क णाली:आथ"क तवे

219



युरोप:इितहास

940

युरोप:उ िशNण:िशNण:सामािजक शा े

378.4

युरोप:भूगोल आिण वास-पय"टन:इितहास

914




युवा वग" (बारा ते वीस वषाtपयtत):त=ण, 20 वषाtपयtत:


वयोगट:सामािजक संरचना

305.235

येशूचEरत, ि¡.तशा :ि¡न धम"तवे:ि¡न धम":धम"


232

योग:पूजा, aयान, योग:धाम"क जीवन, पSती, िचती


294.5436

योग तव\ान:भारतीय तव\ान:पौवा"Aय तव\ान:
ाचीन, मaययुगीन, पौवा"Aय तव\ान
181.45
योग संबंिधत WिP:WिPगत .वा.sय संबंिधत WिP


926.137046



266



330.126

मुंबई:भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश"न कला


योगासने:Wायाम, शारीEरक तंद=ु .ती:वैयिPक आरोय:
वैIकशा
613.7046
रं गनाथन, एस. आर.:WिPगत चEरFे:?ंथपाल:चEरFे


792.0954792

मुंबई:महाराk:भारत:आिशया



रं गभूमी

792



रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश"न कला

792



रं गभूमी:मनोरं जन आिण दश"न कला:लिलत कला

792



रं गभूमी कलाकार:मनोरं जन आिण करमणूक NेFातील
WिP
927.92

954.792

मुAस¬ी, राजकय नेते

923.2

मुAस¬ी, राजकय नेते:समाजशा ी

923.2

मु`ण:मु`ण आिण संबंिधत hयाकलाप:ह.तिश^पकला
686.2

मु`ण आिण संबंिधत hयाकलाप:ह.तिश^पकला

रqािगरी:महाराk:भारत:आिशया



915.479(1)

रमाबाई, पंिडता:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,



616.6

मूळWाध:गुदाशय आिण गु¿ारांचे आजार:पचनसं.थेचे

लोकिहतैषी

रिशयन कथासािहAय:रिशयन सािहAय:सािहAय



923.654



320.5(1)



926.58

मेi, वासंती वासुदेव:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146
मोनाघन, टॉम:WिPगत चEरFे:उIोजक:अVय िवषयांशी
संबंिधत WPं ची चEरFे
920.933804
हणी, लोकोिP:लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा
अयास:सामािजक रीितEरवाज, िशाचार,
लोकसािहAय
398.9



891.73

रिशयन सािहAय:सािहAय


616.35(1)

मृदा िव\ान:िविश तंFे, उपकरणे, साधनसाम?ी:कृ िष:
तंF\ान
631.4

मॅनेजर, Wवसायी:चEरFे





616.61

मूF;h`य सं.थेसंबंधीचे रोग:रोग:वैIकशा

मॅLयॅि'हली, िनकोलो:राजकय तवणाली:
राजनीितशा :सामािजक शा े



रणसंग, मोहन:WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:
सािहिAयक
928.9146

305.697

िवकार:रोग





686

मुसलमान:सामािजक - धाम"क समूह:सामािजक संरचना
मूFपंड आिण मूFनिलके संबंधीचे रोग:मूF;h`य
सं.थेसंबंधीचे रोग:रोग:वैIकशा

920.2



891.7

राजकय काय"पSती, hया

324

राजकय काय"पSती, hया:राजनीितशा

324

राजकय तवणाली:राजनीितशा





320.5

राजकय तवणाली:राजनीितशा :सामािजक शा े


320.5

राजकय पN:राजकय काय"पSती, hया



324.2

राजकय पEरि.थती:राजनीितशा :सामािजक शा े


320.9

राजकय समाजशा :राजनैितक सं.था:सं.कृ ती आिण
सं.था:सामािजक शा े
306.2(1)
राजनीितशा

320

राजनीितशा :सामािजक शा े

320




हणी, लोकोिP:लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा
अयास:सामािजक रीितEरवाज, िशाचार,
लोकसािहAय:सामािजक शा े
398.9

राजनैितक सं.था:सं.कृ ती आिण सं.था:सामािजक शा े
रायकत, राkाaयN

923.1

यादव, आनंद रतन, 1935-:मराठी सािहAय:सािहAय

रायकत, राkाaयN:समाजशा ी

923.1



891.46



306.2

रायघटनाAमक कायदा





342

रा0यघटना<मक-िवUय

220

रायघटनाAमक कायदा:कायदा:सामािजक शा े



लोक शासन:लोक शासन आिण लbकरी िव\ान

351



लोक शासन:लोक शासन आिण लbकरी िव\ान:
सामािजक शा े

351

लोक शासन आिण लbकरी िव\ान

350

लोक शासन आिण लbकरी िव\ान:सामािजक शा े

350

342

राधा.वामी सAसंग:भारतीय ाचीन धम":अVय धम":धम"
294.(1)

रानडे, vीराम:WिPगत चEरFे:रं गभूमी कलाकार:
मनोरं जन आिण करमणूक NेFातील WिP



927.92

रामकृ bण संदाय आिण चळवळ:पंथ आिण सुधारणाAमक
चळवळी:हंदु धम":भारतीय ाचीन धम"
294.555
रामदास, समथ":धम"गु= आिण संघटना:हंदु धम":भारतीय
ाचीन धम"
294.561
रामदास, समथ":वेदांत तव\ान:भारतीय तव\ान:
पौवा"Aय तव\ान
181.48
राय, राजा राममोहन:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654

रा^.टन, अॅरन:WिPगत चEरFे:खडकाळ पव"त सर करणारे
पव"तारोहक:िगया"रोहक
927.965223
रािशच िचVहे:फलयोितष:परामानसशा आिण
गूढिवIेतील िविश िवषय:परामानसशा आिण
गूढिवIा
133.52
राkवाद:राजकय तवणाली:राजनीितशा



320.54






लोककथा:लोकसािहAय:लोकसािहAय, लोककला आिण
दंतकथांचा अयास
398.21
लोककथा:लोकसािहAय:लोकसािहAय, लोककला आिण
दंतकथांचा अयास:सामािजक रीितEरवाज, िशाचार,
लोकसािहAय
398.21
लोकसंया:सामािजक वत"नास कारणीभूत घटक:
सामािजक शा े

304.6

लोकसािहAय

398.2




लोकसािहAय:लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा
अयास
398.2
लोकसािहAय:लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा
अयास:सामािजक रीितEरवाज, िशाचार,
लोकसािहAय
398.2
लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा अयास

398

लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा अयास:
सामािजक रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय

398

iढी आिण िवRास:सामािजक मानदंड:समVवय आिण
िनयंFण:सामािजक hया
303.372

लोकसािहAय, लोककला आिण दंतकथांचा अयास:
सामािजक रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय:
सामािजक शा े

398

रे खा:WिPगत चEरFे:चलिचF कलावंत:चलिचFपट
NेFातील WिP
927.9143028

लोखंडे, दीप:WिPगत चEरFे:उIोजक:अVय िवषयांशी
संबंिधत WPं ची चEरFे
920.933804

रे ^वे वाहतूक:वािणय, संेषण, पEरवहन:सामािजक शा े

वPृ Aव अलंकारशा :सािहAयाचे अलंकारशा :सािहAय

राkीय सेवा योजना:समुदाय संबंध, .वयंसेवक िवIाथY
सेवा:सं.था आिण शासन:उ िशNण 378.103(1)
रासायिनक अिभयांिFक:तंF\ान



660







616

रोग:वैIकशा

616

रोग:वैIकशा :तंF\ान

616

808.5

वझे, िवनायक:WिPगत चEरFे:मॅनेजर, Wवसायी:चEरFे





रोबोट:.वयंचिलत आिण िनयंFण अिभयांिFक:
अिभयांिFकfया अVय शाखा:अिभयांिFक

926.58

वटवानी, भरत:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



वन.पितशा :िव\ान



वयोगट:सामािजक संरचना

629.892

रोमन कॅ थॉिलक:धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक

922.2





385
रोग





923.654



580



305.2

रोमन कॅ थॉिलक चच":िमशनरी सं.था:सामािजक आिण
उपदेशाAमक ि¡.ती धम"शा
266.2

वगYकरण णाली:िवषय िवXेषण आिण िनयंFण:
?ंथालयीन कामे:?ंथालय आिण मािहतीशा

025.43

लN आिण एका?ता:घटक:अaययन:.मरणशP आिण
अaययन
153.1532

वाकोडे, मधुकर:मराठी सािहAय:सािहAय

891.46

लिलत कला

लिलतकलादश":महाराk:भारत:रं गभूमी
लbकरी िव\ान





381

वािणय (Wापार):सामािजक भूगोल:सामियक भूगोल:
भूगोल आिण वास-पय"टन
910.1381



वािणय, संेषण, पEरवहन:सामािजक शा े

792.095479(1)

355

िलओनाद दा वंची:WिPगत चEरFे:िचFकार:कला आिण
मनोरं जन NेFातील WिP
927.5
लोक शासन





700

लहान मुले:िविवध वयोगटातील WP¤साठी:अ|, खाI:
खाIा| आिण पेये
641.300832

ल³िगक संबंध:सं.कृ ती आिण सं.था

वािणय





306.7



351



380

वालीशेªी, सुरेश:WिPगत सं?ह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील कम"चारी


923.554

वा.तु िनम"ती:तंF\ान



690

िवय Wव.थापन:माक Àटंग Wव.थापन:Wव.थापन:
Wव.थापन आिण साहाµयकारी सेवा
658.81

िवU-2ि3गत
िव जािहरात:माक Àटंग Wव.थापन:Wव.थापन



व;कट अµयर:WिPगत चEरFे:स;h`य शेतीशी संबंिधत
शेतकरी:कृ िष NेFाशी संबंिधत WिP
926.31584



वेदांत तव\ान:भारतीय तव\ान



658.82

िव\ान

500

िवgीय अथ"शा :अथ"शा :सामािजक शा े

332

िवदूषक:सक" स:साव"जिनक करमणूक:मनोरं जन आिण
दश"न कला
791.33
िवIाथY:अVय पैलू



378.198

िवधवा ि या:ि यांचा सामािजक, आथ"क, सां.कृ ितक
दजा":िविश गटातील ि या: ी वग" 305.489654
िववाह आिण कु टुंबसं.था:सं.कृ ती आिण सं.था



306.8

िविवध वयोगटातील WP¤साठी:अ|, खाI:खाIा|


आिण पेये

221

641.3008



181.48

वेदांत तव\ान:भारतीय तव\ान:पौवा"Aय तव\ान


181.48

वेळ Wव.थापन:गृहिव\ान:तंF\ान



640.43

वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिPक व कौटुंिबक जीवन
Wव.था:गृहिव\ान:तंF\ान
वेया Wवसाय:ल³िगक संबंध:सं.कृ ती आिण सं.था



646



306.74

वै\ािनक

925

वै\ािनक:चEरFे:इितहास

925




िववेकानंद, .वामी:WिPगत चEरFे:हंदध
ु मYय:धाम"क
अ?णी, चारक, उपदेशक
922.945

वै\ािनक तवे:Wायाम, मैदानी डा आिण खेळ:
मनोरं जन आिण दश"न कला:लिलत कला
796.015

िविश आकाशमंडले:खगोलशा :िव\ान



वैhदक सािहAय:धम"?ंथ:धम" ोत

294.5921



वैhदक सािहAय:धम"?ंथ:धम" ोत:हंदु धम"

294.5921



वैI, चं`शेखर:WिPगत सं?ह:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील कम"चारी 923.554

िविश आजार असलेले रोगी

523
920.936219

िविश उh¬ांसाठी िशNण:तव\ान आिण िसSांत:िशNण
370.11




िविश उIोग आिण उIोग समूहांfया संघटना:Wापार
संघटना:उAपादन
338.76

वैIकशा

610

वैIकशा :तंF\ान

610

िविश गटातील ि या: ी वग"

वैIकशा ाचा इितहास:वैIकशा :तंF\ान



305.48

िविश गटातील ि या: ी वग":सामािजक संरचना


305.48

िविश िचhकAसा आिण Aयांचे कार:औषधिव\ान आिण
िचhकAसाशा े:वैIकशा
615.8
िविश तंFे, उपकरणे, साधनसाम?ी

631

िविश तंFे, उपकरणे, साधनसाम?ी:कृ िष:तंF\ान

631




िविश दुगु"ण, स«गुण, नैितक मु¬े:इ.लामी नैितकता आिण
धाम"क जीवन, पSती, िचती:इ.लाम धम" 297.56
िविश देशांचे तव\ान



180/190

िविश देशांमधील गुVहे:गुVहेगारी शा :सामािजक
सम.या, समाजक^याण
364.91/99
िविश पEरि.थत]साठी:पाकशा



641.56

िविश पौिक घटक:आहारशा :वैयिPक आरोय

वैयिPक अिधकार आिण उपम:भारत:रायघटनाAमक
कायदा



342.54085

वैयिPक अि.तAव, आaयािAमक जगाचे .वiप:
अaयाAमवाद:परामानसशा आिण गूढिवIेतील
िविश िवषय:परामानसशा आिण गूढिवIा


133.9013

वैयिPक आिण कौटुंिबक जीवन Wव.था:वेशभूषा,
िशवणकाम, वैयिPक व कौटुंिबक जीवन Wव.था:
गृहिव\ान:तंF\ान
646.7
वैयिPक आरोय

613

वैयिPक आरोय:वैIकशा

613

वैयिPक आरोय:वैIकशा :तंF\ान

613

वैयिPक कायदा

346








Wंकटेश:देव, देवी, अVय देवदेवता:तवणाली:हंदु धम"

004.69

िविश =ण सेवा:समाजक^याण सम.या व सेवा

362.19




378.1982



181.483

िवषय िवXेषण आिण िनयंFण:?ंथालयीन कामे:?ंथालय
आिण मािहतीशा
025.4
िवषयवार ?ंथसूची



610.9

वॉशंटन, बुकर टी.:WिPगत चEरFे:अमेEरकन संयुP
सं.थाने:िशNक, िशNणत\
923.773

िविश कारचे संगणक संेषण:इं टरफे संग आिण
कयुिनके शन

िविशाैत:वेदांत तव\ान:भारतीय तव\ान





613.28

िविश िवIाथY:िवIाथY:अVय पैलू





016

वीमा:सामािजक सम.या, समाजक^याण:सामािजक शा े


368

वृS, 65 वयानंतरचे:सामािजक संरचना:सामािजक शा े



294.5211(1)

WंगिचFकार:कलाकार



927.415

WंगिचFे, हा.यिचFे, कॉिमLस:िचFकला:िचFकला आिण


सुशोभन कला:लिलत कला

741.5

WिPगत चEरFे:अमेEरकन:सरकारी अिधकारी,
सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील कम"चारी


923.573(1)

WिPगत चEरFे:अमेEरकन संयुP सं.थाने:िशNक,
िशNणत\
923.773(1)
WिPगत चEरFे:अमेEरका:मुAस¬ी, राजकय नेते



305.26



923.273(1)

2ि3गत-2वAथापन

222

WिPगत चEरFे:अवकाशयाFी:अिभयंता

926.2945(1)



WिPगत चEरFे:भारत:अथ"शा \

WिPगत चEरFे:आयुवदत\:डॉLटर, वैI

926.15538(1)



WिPगत चEरFे:भारत:कायदेत\, वकल, Vयायाधीश

WिPगत चEरFे:उIोजक:अVय िवषयांशी संबंिधत
WPं ची चEरFे
920.933804(1)



923.354(1)



923.454(1)

WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय नेते


WिPगत चEरFे:उदू" किव:उदू" सािहAयकार

923.254(1)



928.914391(1)

WिPगत चEरFे:औदािसVय िवकार असले^या WिP:
िविश आजार असलेले रोगी


WिPगत चEरFे:भारत:रायकत, राkाaयN

923.154(1)

WिPगत चEरFे:भारत:िशNक, िशNणत\

923.754(1)




WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी

920.93621968527(1)

WिPगत चEरFे:कक" रोग =ण:िविश आजार असलेले


रोगी

920.9362196994(1)

WिPगत चEरFे:कम"चायांची नेमणूक/िनवड करmयासाठी
Wव.थापक:काय"कारी Wव.थापक 926.5840711(1)
WिPगत चEरFे:कामगार:अथ"शा



920.9331(1)

WिPगत चEरFे:के टÀरं ग Wवसायाशी संबंिधत WिP:
सं.था Wव.थापक
926.4795(1)
WिPगत चEरFे:hके टपटु :Wायामपटु , डापटु


927.96358(1)

WिPगत चEरFे:खडकाळ पव"त सर करणारे पव"तारोहक:
िगया"रोहक
927.965223(1)
WिPगत चEरFे:गायक:संगीत\



927.82(1)

WिPगत चEरFे:गुVºाचे बळी:अVय िवषयांशी संबंिधत
WPं ची चEरFे
920.936288(1)
WिPगत चEरFे:?ंथपाल:चEरFे



920.2(1)

WिPगत चEरFे:चलिचF कलावंत:चलिचFपट NेFातील
WिP
927.9143028(1)



923.654(1)

WिPगत चEरFे:भौितकशा \:वै\ािनक



925.3(1)

WिPगत चEरFे:मराठी कथा आिण कादंबरीकार:मराठी
सािहAयकार
928.91463(1)
WिPगत चEरFे:मराठी सािहAयकार:सािहिAयक


928.9146(1)

WिPगत चEरFे:मॅनेजर, Wवसायी:चEरFे



926.58(1)

WिPगत चEरFे:योग संबंिधत WिP:WिPगत .वा.sय
संबंिधत WिP
926.137046(1)
WिPगत चEरFे:रं गभूमी कलाकार:मनोरं जन आिण
करमणूक NेFातील WिP
927.92(1)
WिPगत चEरFे:WंगिचFकार:कलाकार



927.415(1)

WिPगत चEरFे:सज"न:डॉLटर, वैI



926.17(1)

WिPगत चEरFे:िसतार आिण तंबोरा वादक:तंतुवाIक


927.8782(1)

WिPगत चEरFे:सुवण"कार:िश^पकार



927.392(1)

WिPगत चEरFे:सू²म जीवशा \:वै\ािनक



925.79(1)

WिPगत चEरFे:िचFकार:कला आिण मनोरं जन NेFातील
WिP
927.5(1)

WिPगत चEरFे:स;h`य शेतीशी संबंिधत शेतकरी:कृ िष
NेFाशी संबंिधत WिP
926.31584(1)

WिPगत चEरFे:जैिवक संसाधनांचे संरNक:कृ िष NेFाशी
संबंिधत WिP
926.399(1)

WिPगत चEरFे:ि यांची चEरFे:चEरFे

WिPगत चEरFे:डॉLटर, वैI:तंF\

WिPगत चEरFे:हंदी किव:हंदी सािहAयकार

WिPगत चEरFे:तालवादक:कबोड" वादक



926.1(1)



920.72(1)

WिPगत चEरFे: ीरोगत\:डॉLटर, वैI



926.181(1)





928.91431(1)

927.869(1)

WिPगत चEरFे:दgक मुले:अVय िवषयांशी संबंिधत
WPं ची चEरFे
920.9306874(1)

WिPगत चEरFे:हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी, चारक,

WिPगत चEरFे:पFकार:चEरFे

WिPगत सं?ह:भारत:सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी,
पोिलस खाAयातील कम"चारी
923.554(1)



920.5(1)

WिPगत चEरFे:पया"वरणवादी:अVय िवषयांशी संबंिधत
WPं ची चEरFे
920.933372(1)

WिPगत .वा.sय संबंिधत WिP



922.945(1)



926.13



WिPमव िवकास:उपयोिजत मानसशा :मानसशा :
तव\ान
158.1



WP¤िवiS गुVहे:गुVहे:गुVहेगारी शा

WिPगत चEरFे:पाhक.तान:समाजसेवक, लोकिहतैषी
923.65491(1)

WिPगत चEरFे:पु=षांची चEरFे:चEरFे

उपदेशक

920.71(1)



364.15

WिPगत चEरFे:फाशीfया िशNेसंबंिधत WिP:अVय
िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे 920.936466(1)

WPची Nमता आिण ि.थती:भारत:वैयिPक कायदा

WिPगत चEरFे:Ãांस:रायकत, राkाaयN



Wवसाय, छंद, कEरयर:वीमा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण:सामािजक शा े
368.0023



Wवसायात वैयिPक यश:Wव.थापन आिण साहाµयकारी
सेवा:तंF\ान
650.1



Wव.थापन

923.144(1)

WिPगत चEरFे:बंगाली किव:बंगाली सािहAयकार
928.91441(1)

WिPगत चEरFे:बाल Éदयरोगी:िविश आजार असलेले
रोगी

920.93621989212(1)



346.54013



658

2वAथापन-संकण
Wव.थापन:Wव.थापन आिण साहाµयकारी सेवा



शाह, लाल याम:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.254



शा, छFपती:WिPगत चEरFे:भारत:रायकत, राkाaयN

658

Wव.थापन:Wव.थापन आिण साहाµयकारी सेवा:तंF\ान
658

Wव.थापन आिण साहाµयकारी सेवा

650

Wव.थापन आिण साहाµयकारी सेवा:तंF\ान

650




Wसन:समाजक^याण सम.या व सेवा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण:सामािजक शा े
362.29
Wाकरण:इं ?जी भाषा:भाषा

223



425

Wाकरण:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:पूव"
भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा
491.465



923.154

शंदे, hदलीप रामदास:WिPगत चEरFे:भारत:िशNक,
िशNणत\
923.754
िशकार, मिfछमारी, वाढ, संरNक तंFे:कृ िष



639

िशNक आिण अaयापन, संबंिधत hयाकलाप:शाळा आिण
Aयांची काय:िशNण:सामािजक शा े
371.1
िशNक, िशNणत\



923.7

Wाकरण:सं.कृ त भाषा:पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण
सेि^टक भाषा:अVय भाषा
491.25

िशNण

370

िशNण:सामािजक शा े

370

WाडेRर. गुहागर:महाराk:भारत:तीथ"NेFे आिण तीथ"याFा

िशNण, संशोधन, संबंिधत िवषय:कम"चारी Wव.थापन







658.3007

294.535095479(1)

Wापार संघटना:उAपादन



338.7

िशNण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िव\ान

िशरवाडकर, सुनील:WिPगत चEरFे:सुवण"कार:िश^पकार

Wायाम, मैदानी डा आिण खेळ:मनोरं जन आिण दश"न





कला

927.392

796

िश^पकार

Wायाम, मैदानी डा आिण खेळ:मनोरं जन आिण दश"न


कला:लिलत कला

796



927.3

िशव:देव, देवी, अVय देवदेवता:तवणाली:हंदु धम"


Wायाम, शारीEरक तंद=ु .ती:वैयिPक आरोय:वैIकशा

294.5211(1)



613.7

Wायामपटु , डापटु



927.96

िशवाजी, छFपती:WिPगत चEरFे:भारत:रायकत,
राkाaयN
923.154

Wायामपटु , डापटु :मनोरं जन आिण करमणूक NेFातील
WिP
927.96

शीख धम":भारतीय ाचीन धम"

Wायामपटु , डापटु :मनोरं जन आिण करमणूक NेFातील
WिP:कला आिण मनोरं जन NेFातील WिP 927.96

शेतकरी:किन वग":सामािजक वग"

Wावसाियक घरगुती काळजी:मानिसक आिण भाविनक
आजार:समाजक^याण सम.या व सेवा
362.24
Wावसाियक नीितशा :नीितशा :तव\ान



174

'हॉ)स अॅप:चचा" समूह:िविश कारचे संगणक संेषण:
इं टरफे संग आिण कयुिनके शन
004.693(1)
शंकर, महाराज:धम"गु= आिण संघटना:हंदु धम":भारतीय
ाचीन धम"
294.561
शंकरदेव:WिPगत चEरFे:हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी,
चारक, उपदेशक
922.945
शQदकोश:इं ?जी भाषा



423

शQदकोश:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:पूव"
भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा
491.463
शQदकोश, िवRकोश:?ंथालय आिण मािहतीशा :संकण"
शहरी समुदाय:िनयोजन आिण िवकास:समुदाय

शीख धम"



294.6

ोत:शीख धम":भारतीय ाचीन धम"



294.68



305.5633



शेतातील िपके

633

शेतातील िपके:कृिष

633

शेतातील िपके :कृ िष:तंF\ान

633




शेरे, काश मा.:WिPगत चEरFे:सज"न:डॉLटर, वैI


926.17

शैNिणक व Wावसाियक माग"दश"न:माग"दश"न आिण
समुपदेशन:शाळा आिण Aयांची काय:िशNण 371.42
शैल;`:WिPगत चEरFे:हंदी किव:हंदी सािहAयकार


928.91431

शैव पंथ:पंथ आिण सुधारणाAमक चळवळी:हंदु धम":
भारतीय ाचीन धम"
294.5513
शोध आिण पेट;ट:तंF\ान



608

vीकृ bण:देव, देवी, अVय देवदेवता:तवणाली:हंदु धम"


294.5211(1)



020.3

शहरे :िनयोजन:िनयोजन आिण िवकास



507



Rसन णालीचे रोग:िविश =ण सेवा:समाजक^याण
सम.या व सेवा
362.1962



संकण"



संकण" लेखनसं?ह:संकण" सं?ह:सािहAयाचे अलंकारशा

307.116
307.1216

शाळा आिण Aयांची काय:िशNण

371

शाळा आिण Aयांची काय:िशNण:सामािजक शा े

371





शासन रचना व काय:राजनीितशा :सामािजक शा े


320.4



000

808.88

संकण" सं?ह:सािहAयाचे अलंकारशा

808.8

संकण" सं?ह:सािहAयाचे अलंकारशा :सािहAय

808.8




संगणक-सामािजक

224

संगणक:माक Àटंग Wव.थापन:Wव.थापन



समुदाय संबंध, .वयंसेवक िवIाथY सेवा:सं.था आिण
शासन:उ िशNण
378.103



समुपदेशन:उपयोिजत मानसशा :मानसशा :तव\ान



658.8002854

संगीत:लिलत कला

780

संगीत\

927.8



सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील
कम"चारी
923.5



सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील
कम"चारी:समाजशा ी
923.5

891.468008

सं?हालय, सं?ह, दश"नी:महाराk:भारत:आिशया
954.79074



संघटना

796.06

संेषण:पर.परांतील सामािजक hया, संबंध



302.2

संेषण:पर.परांतील सामािजक hया, संबंध:सामािजक
शा े
302.2
संेषण:साव"जिनक सुिवधा िनयंFण:भारत



343.54099

संेषण माaयम:संेषण:पर.परांतील सामािजक hया,


संबंध



158.3

सं?ह:मराठी संकण" सािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय

302.23

सरकारी, बँक व अVय सेवा परीNा:पुनरावलोकन आिण
आवृgी:लोक शासन:लोक शासन आिण लbकरी
िव\ान
351.076(1)
सरदेशमुख, Dयं. िव.:मराठी सािहAय:सािहAय:िवषयवार
?ंथसूची
016.89146
सरदेशमुख, Dयंबक िवनायक, 1919-2005



891.46

संेषण माaयम:संेषण:पर.परांतील सामािजक hया,
संबंध:सामािजक शा े
302.23

सक" स:साव"जिनक करमणूक:मनोरं जन आिण दश"न कला

संभाजी, छFपती:WिPगत चEरFे:भारत:रायकत,
राkाaयN
923.154

सज"न:डॉLटर, वैI

संयुP अमेEरकन सं.थाने:िविश देशांमधील गुVहे:
गुVहेगारी शा :सामािजक सम.या, समाजक^याण


364.973

संशोधन, सांियकय पSती:सामािजक शा े

300.72

सं.कृ त काWसािहAय:सं.कृ त सािहAय:सािहAय

891.21






791.3



926.17

सलीम शेख:WिPगत सं?ह:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील कम"चारी 923.554
साईबाबा:धम"गु= आिण संघटना:हंदु धम":भारतीय ाचीन
धम"
294.561
साठे , अmणा भाऊ, 1920-1969:मराठी कथासािहAय:
मराठी सािहAय:सािहAय
891.463

सं.कृ त भाषा:पूव" भारतीय-युरोिपयन आिण सेि^टक भाषा:
अVय भाषा
491.2

साठे , अmणा भाऊ, 1920-1969:मराठी सािहAय:सािहAय

सं.कृ त सािहAय:सािहAय



साठे , नीलेश:WिPगत चEरFे:भारत:अथ"शा \



साने, पांडुरंग सदािशव:WिPगत चEरFे:मराठी कथा
आिण कादंबरीकार:मराठी सािहAयकार 928.91463

891.2

सं.कृ ती आिण सं.था

306

सं.कृ ती आिण सं.था:सामािजक शा े

306



सं.था आिण शासन:उ िशNण
सं.था आिण Wव.थापन:अंतEरN िव\ान



378.1



500.506

सं.था Wव.थापक
सं.थाAमक Wव.थापन:गृहिव\ान:तंF\ान
समVवय आिण िनयंFण:सामािजक hया



926.47



647



303.3

समाजक^याण सम.या व सेवा

362

समाजक^याण सम.या व सेवा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण

362




समाजक^याण सम.या व सेवा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण:सामािजक शा े

362

समाजशा

301

आिण मानववंशशा :सामािजक शा े

समाजशा ाचा इितहास:समाजशा आिण
मानववंशशा :सामािजक शा े
समाजशा ी



923.354

साने, पांडुरंग सदािशव, 1899-1950:मराठी सािहAय:
सािहAय
891.46
सामंत, के शव िशवराम:WिPगत चEरFे:पु=षांची चEरFे:
चEरFे
920.71
सामियक भूगोल:भूगोल आिण वास-पय"टन

910.1

सामािजक - धाम"क समूह:सामािजक संरचना

305.6




सामािजक असहकार:सामािजक संघष":सामािजक hया


303.61

सामािजक आिण उपदेशाAमक ि¡.ती धम"शा



260



सामािजक पEरवत"न

303.4



सामािजक पEरवत"न:सामािजक hया

303.4




सामािजक पEरवत"न:सामािजक hया:सामािजक शा े




301.09

303.4



सामािजक hया

303



सामािजक hया:सामािजक शा े

303

923

समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.6

समाजसेवक, लोकिहतैषी:समाजशा ी

923.6

समुदाय



891.46




307




सामािजक भूगोल:सामियक भूगोल:भूगोल आिण

वास-पय"टन



910.13

सामािजक-सुवणकार
सामािजक माaयमे (सोशल मीिडया):संेषण माaयम:
संेषण:पर.परांतील सामािजक hया, संबंध


302.23(1)

सामािजक मानदंड:समVवय आिण िनयंFण:सामािजक
hया
303.37
सामािजक मानसशा :पर.परांतील सामािजक hया,
संबंध:सामािजक शा े
302.(1)
सामािजक रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय

390

सामािजक रीितEरवाज, िशाचार, लोकसािहAय:
सामािजक शा े

390




सामािजक वग"

305.5

सामािजक वग":सामािजक संरचना

305.5




सामािजक वत"नास कारणीभूत घटक:सामािजक शा े

304

सामािजक शा े

300




सामािजक संघष":सामािजक hया



303.6



सामािजक संरचना

305

सामािजक संरचना:सामािजक शा े

305



791

साव"जिनक करमणूक:मनोरं जन आिण दश"न कला

791







363.1

साव"जिनक सुिवधा िनयंFण:भारत



343.5409

सालुमरद ितम¶ा:WिPगत चEरFे:पया"वरणवादी:अVय
िवषयांशी संबंिधत WPं ची चEरFे
920.933372
सावंत, िव´लराव सखाराम:WिPगत सं?ह:भारत:
सरकारी अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील
कम"चारी
923.554
सावंत, िशवाजी, 1940-:मराठी सािहAय:सािहAय

361

सामािजक सम.या आिण समाजक^याण:सामािजक
सम.या, समाजक^याण:सामािजक शा े

361

सामािजक सम.या, समाजक^याण

360

सामािजक सम.या, समाजक^याण:सामािजक शा े

360







303.484

सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे:सामािजक

सावंत, हौसाबाई कxडीबा:WिPगत चEरFे:ि यांची
चEरFे:चEरFे
920.72
सावता माळी:WिPगत चEरFे:हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी,
चारक, उपदेशक
922.945
सावरकर, िवनायक दामोदर:WिPगत चEरFे:भारत:
मुAस¬ी, राजकय नेते
923.254



303.484



303.484

सामाVय इितहास आिण िववरण:सैVय पEरि.थती आिण
धोरण:लbकरी िव\ान
355.033
सामाVय चEरFसं?ह:चEरFे:इितहास

920.02

सामाVय \ान:सामाVय \ानकोश:संकण"

030.(1)





030

सामाVय रीितEरवाज:सामािजक रीितEरवाज, िशाचार,
लोकसािहAय
394
सामाVय िवR इितहास:इितहास

909

सामाVय सं?ह:संकण"

080

सारांश आिण iपरे षा:इितहास



303.484

सािहAय



800



016.8

सािहAयाचे अलंकारशा

808

सािहAयाचे अलंकारशा :सािहAय

808

सािहिAयक

928

सािहिAयक:चEरFे

928






संचन शेती:मशागतीfया िविश पSती:पेरणी आिण
कापणी:िविश तंFे, उपकरणे, साधनसाम?ी 631.587
संधुदग
ु ":महाराk:भारत:आिशया



915.479(1)

संबायोिसस .पोट"स् स;टर. पुणे:महाराk:भारत:संघटना


सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे:सामािजक

सामाVय \ानकोश:संकण"



891.46

सािहAय:िवषयवार ?ंथसूची

सामािजक सम.या आिण समाजक^याण:सामािजक
सम.या, समाजक^याण

पEरवत"न:सामािजक hया



साव"जिनक सुरNा सेवा:अVय सामािजक सम.या आिण सेवा

बदलाची कारणे:सामािजक पEरवत"न

361.1

पEरवत"न

साव"जिनक करमणूक

सावरकर, िवनायक दामोदर:सामािजक सुधारणा चळवळी:

सामािजक सम.या:सामािजक सम.या आिण
समाजक^याण:सामािजक सम.या, समाजक^याण

सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे

225





900.202

796.06095479(1)

िसतार आिण तंबोरा वादक:तंतुवाIक
िसSांत:अथ"शा :सामािजक शा े



927.8782



330.01

िसSाथ":WिPगत चEरFे:बाल Éदयरोगी:िविश आजार
असलेले रोगी



920.93621989212

िसनारी, भाकर िव.:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी,
राजकय नेते
923.254
सुका मेवा:फलोIान, फळे , वन-शा :कृ िष



634.5

सुखदेव:WिPगत चEरFे:भारत:मुAस¬ी, राजकय नेते


923.254

सुतार, नागोजी:धम"गु= आिण संघटना:हंदु धम":भारतीय
ाचीन धम"
294.561

साक" िवIापीठाचे िवIाथY:िविश िवIाथY:िवIाथY:
अVय पैलू
378.1982(1)

सुनीता िव^यस:WिPगत चEरFे:अवकाशयाFी:अिभयंता

साव"जिनक उपासना आिण इतर पSती:तवणाली आिण
पSती:बौS धम"
294.343

सुव, नारायण गंगाराम, 1926-2010:मराठी
काWसािहAय:मराठी सािहAय:सािहAय

891.461

साव"जिनक उपासना आिण इतर पSती:धम"

सुवण"कार:िश^पकार

927.392



203



926.2945




सुशोभन-होळकर

226

सुशोभन कला:िचFकला आिण सुशोभन कला



745

.मरणशP आिण अaययन



153.1

.वयंचिलत आिण िनयंFण अिभयांिFक:अिभयांिFकfया
अVय शाखा:अिभयांिFक
629.8

सुशोिभत अNररे खांकन:अNररे खांकन, दीपन, संदेशाAमक
अNरे :सुशोभन कला:िचFकला आिण सुशोभन कला


745.61

.वाधीनता सं?ाम इितहास:भारत:आिशया:इितहास


सू²म अथ"शा :उAपादन अथ"शा :उAपादन:अथ"शा

954.0351



338.5(1)

सू²म जीवशा \:वै\ािनक



925.79

स;h`य शेतीशी संबंिधत शेतकरी:कृ िष NेFाशी संबंिधत
WिP
926.31584
सेतलवाड, ती.ता:WिPगत चEरFे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



926.17

हनुमान:देव, देवी, अVय देवदेवता:तवणाली:हंदु धम"

सेनापित, फकरमोहन, 1843-1918:ओिडया सािहAय:
सािहAय
891.456


355.03

सोनोनी, िशशुपाल:WिPगत सं?ह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैVयािधकारी, पोिलस खाAयातील कम"चारी



294.5211(1)

हवामानशा आिण हवामान:भूगभ"शा , जलिव\ान,
हवामानशा
551.6
ह.तिश^पकला
हंदी कथासािहAय:हंदी सािहAय:सािहAय



923.554



633.34



954.79(1)

.तरीकरण तवे:सामािजक वग"

हंटर, जॉन:WिPगत चEरFे:सज"न:डॉLटर, वैI



330.126(1)

सोलापूर:महाराk:भारत:आिशया



914.94

हंसराज.वामी:वेदांत तव\ान:भारतीय तव\ान:पौवा"Aय
तव\ान
181.48

सेन, अमAय":िमिvत अथ"शा :आथ"क णाली:आथ"क तवे

सोयाबीन:िदल धाVय िपके :शेतातील िपके :कृ िष

.वीAझलtड:युरोप:भूगोल आिण वास-पय"टन:इितहास



923.654

सैVय पEरि.थती आिण धोरण:लbकरी िव\ान

.वा.sय, शारीEरक अव.था, वैयिPक कारणांसाठी:िविश
पEरि.थत]साठी:पाकशा
641.563



305.512

ि या:अVय समाज घटकांfया सम.या व Aयांची सेवा:
समाजक^याण सम.या व सेवा:सामािजक सम.या,
समाजक^याण
362.83

हंदी किव:हंदी सािहAयकार
हंदी काWसािहAय:हंदी सािहAय:सािहAय



680



891.433



928.91431



891.431

हंदी िचFपट:िचFपट समीNा:चलिचFपट:चलिचF,
रे िडओ, दूरदश"न
791.437H
हंदी सािहAय:सािहAय
हंदी सािहAयकार



891.43



928.9143

हंदु धम"

294.5

ि या:हणी, लोकोिP:लोकसािहAय, लोककला आिण
दंतकथांचा अयास:सामािजक रीितEरवाज, िशाचार,
लोकसािहAय
398.9(1)

हंदु धम":भारतीय ाचीन धम"

294.5

हंदु धम":भारतीय ाचीन धम":अVय धम"

294.5

हंदु धम":भारतीय ाचीन धम":अVय धम":धम"

294.5

ि या:WPची Nमता आिण ि.थती:भारत:वैयिPक

हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक

कायदा



346.540134

ि यांचा सामािजक दजा" आिण भूिमका: ी वग":
सामािजक संरचना:सामािजक शा े






922.945

हंदध
ु मYय:धाम"क अ?णी, चारक, उपदेशक:चEरFे


922.945



305.42

ि यांचा सामािजक, आथ"क, सां.कृ ितक दजा":िविश
गटातील ि या: ी वग"
305.4896

हंसाचार आिण दहशतवाद िनयंFण:अVय सामािजक
सम.या आिण सेवा:सामािजक सम.या, समाजक^याण


363.32

हॅEरसन, जॉज":WिPगत चEरFे:गायक:संगीत\

ि यांचा सामािजक, आथ"क, सां.कृ ितक दजा":िविश
गटातील ि या: ी वग":सामािजक संरचना



927.82

हॉकं ग, .टीफन:WिPगत चEरFे:भौितकशा \:वै\ािनक




305.4896

925.3



होिमओपॅथी:िचhकAसा पSती:िचhकAसाशा े



होळकर, अिह^याबाई:WिPगत चEरFे:भारत:रायकत,
राkाaयN
923.154

ि यांची चEरFे:चEरFे

920.72

ि यांची चEरFे:चEरFे:इितहास

920.72

ी वग"

305.4

ी वग":सामािजक संरचना

305.4

ी वग":सामािजक संरचना:सामािजक शा े

305.4

ीरोगत\:डॉLटर, वैI








926.181

.थािनक शासन:भारत:लोक शासन:लोक शासन
आिण लbकरी िव\ान
351.540214
.पॅिनश कथासािहAय:.पॅिनश सािहAय:सािहAय

863

.पॅिनश सािहAय:सािहAय

860






615.532

