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भूिमका
‘राीय ंथसूिच – मराठी िवभाग 2010’, ा सूचीमये ‘पुतक आिण समाचार-प दान कायदा

1954,’ (संशोिधत अिधिनयम 1956) कायावये राीय ंथालय, कोलकाता येथे सन 2010 दर!यान
पाठिव#यात आले$या सव% मराठी भाषेत कािशत पुतकांची न'द कर#यात आलेली आहे. तसेच काही क'कणी
पुतकांचीही न'द कर#यात आलेली आहे.

पा)पुतकांवरील *ट,पणी-पुतके , माग%दश%के, वृ/पे व िनयतकािलके (िनयतकािलकां0या थम

अंकांचा अपवाद वगळू न ), गीतां0या सु1ा वरलेखनपिका, नकाशे, 3णथायी काशने, 4ावसाियक सूिच,

दूरवनी िनद5िशका, िहशेब-ताळे बंद, हल6या दजा%चे वा8य व चार सािह9य इ. काशने वगळ#यात आलेली
आहेत.

रचना –

ा ंथसूचीचे तीन भाग आहेत – एक वग%वार ंथसूिच, दुसरा संदभ%सूिच आिण ितसरा िवषय सूिच.

वगवार ंथसूिच :

वग%वार िवभागातील न'द?चे वग@करण आिण मांडणी Bुई दशांश वग@करण पDती0या 22 4ा

आवृि/माणे के ली आहे. Eया िवषयासाठी नेमका वगाFक Bुई पDतीत उपलHध नाही अथवा इK िवषयाची

4ािL दश%िव#यास तो वगाFक अपुरा पडतो 9या *ठकाणी वगाFकापुढे कं सात (1) हे िचह -–(1)—जोडू न 9याचा
सांकेितक िवतार के ला आहे. उदाहरणाथ% –294.55(1) – द/ाेय पंथ. िविशK Oकवा वैयिQक लेखकां0या

सािह9यावरील टीका9मक अथवा समी3ा9मक ंथांची न'द पुढीलमाणे कर#यात आलेली आहे. उदाहरणाथ% –
891.46-मराठी सािह9य

अे, $हाद के शव, 1898-1969
-टीका

डॉ. िश. रा. रं गनाथन यां0या िRSबदु वग@करण पDतीचे (सहावी आवृि/) वगाFक 9येक न'दीखाली उज4ा
कोपUयात नमूद के ले आहेत. 9येक ंथाची तपशीलवार न'द पुढील Vमाने के ली आहे – Bुई वगाFक,

ंथकारनाम, ंथकारकालखंड, ंथनाम, आवृि/, काशनथळ, काशक, काशनकाळ, पृWसंXया, िचिनद5श,

आकार (लांबी), ंथमाला व मालाVमांक, टीपा, शHदाथ%संह, संदभ%ंथसूिच, आयएसबीएन Vमांक, बांधणी
पDत, Oकमत आिण िRSबदु वगाFक. संपादक, संकलक, संयुQ लेखक, अनुवादक वा भाYयकार यांची नावे
ंथनामानंतर न'दली आहेत. बांधणीिवषयी उ$लेख नसेल तेZहा पुतक साया िशवणीचे आहे असे समजावे.
9येक िवषयाखाली येणाUया सव% न'द?ची रचना ंथकारनामां0या आा3रां0या अनुVमाने के ली आहे.

vi

एखाा ंथकाराची एका[न अिधक पुतके एकाच वगा%खाली येत अस$यास 9येक न'दीसाठी ंथकारनामाची

पुनरावृ/ी टाळली आहे. 9या0या नावाखाली सव% न'दी ंथनामा0या आा3रानुसार न'द$या आहेत.
9याचमाणे च*र िवषयात एकाच वगा%खाली येणाUया च*रंथाचा Vमिवयास च*रनायकां0या
नावानुसार (सव%साधारणतः आडनावानुसार) अकारिव$हे पDतीने के ला आहे. काही *ठकाणी ंथकतृ%9वास

कारणीभूत असणाUया देशां0या अगर संथां0या नावाखाली न'दी कर#यात आ$या आहेत. बालसािह9य
असले$या ंथांची न'द बालसािह9य, बालकिवता, बालकथा इ. *ट,पणीRारे कर#यात आली आहे .

खालील उदाहरणाव]न वग%वार ंथसूचीतील ंथांची तपशीलवार न'द पK होईल –
780.9541-Sहदुतानी संगीत2

आमोणकर, ^कशोरी3, 1932- 4
वराथ%रमणी रागरसिसDांत5 / संपा. सदानंद बोरसे6.-

पुण7े : राजहंस काशन 8, माच% 20099.- xxii, 159 पृ.10 : िचे11,
23 स_. मी. 12
संदभ% : पृ. 159.13

ISBN 978-81-7434-447-2 14: `. 400.0015

NR4416

तुत न'दीत 1Bुई वगाFक,

2मुXय

िवषयनाम, 3ंथकारनाम,

4ंथकारकालखंड, 5ंथनाम, 6संपादक

7काशनथल, 8काशक, 9काशनकाल, 10पृWसंXया, 11िचिनद5श, 12आकार
14आयएसबीएन

Vमांक, 15Oकमत आिण 16िRSबदु वगाFक.

(लांबी),

,

13संदभ%ंथसूिच,

संदभ सूिच :

ा िवभागात ंथकार, ंथनाम, संपादक, संकलक, अनुवादक, भाYयकार, संयुQ लेखक, ंथमाला इ.

न'दी वणा%नुVमे एकित के $या आहेत. ंथकाराचे नाव मािहत अस$यास या िवभागात 9या0या आडनावानुसार

शोधावे. अिधक मािहतीसाठी पुढे न'दले$या दशांश वगाFका0या साहाaयाने वग@कृ त सूचीतील मुXय ती न'द

पहावी. उदाहरणाथ% –
दवणे, वीण
िजवाचे आकाश.
मैबन

891.464
927.8(1)

दवावरील पाऊलखुणा. पहा धनवटे, सुमतीदेवी
दशपदी. पहा अिनल

दांडगे, नारायण जानू, सं. संपा. पहा खच5, रामचंb

vii

नामदेव

िवषय सूिच :

िवषय सूिच ा िवभागात िवषयसंदभ% िवतृतपणे न'दले आहेत. या िवभागातील सव% िवषयाची न'द
संदभ%सूचीत अ3रानुVमे आली अस$याने 9यापुढील िनcदK Bुई वगाFका0या साहाaयाने इK िवषयावरील सव%
ंथांकडे वळणे सोपे होते. ंथांचे िवषयानुकूल वग@करण हे वग@कृ त ंथसूचीचे मुख गमक अस$याने
सव%साधारण ंथांतील संदभ%सूची0या पDतीमाणे पृWांकांचा िनद5श न करता िवषया0या वगाFकाचा िनद5श

के ला आहे. देशिवषयक संदभ% देताना 9या देशांशी संबंिधत अशा सूचीत अंतभूत
% झाले$या सव% ंथां0या
िवषयांचा िनद5श करणारे वगाFक 9या देशां0या नावापुढे िRSबदुिचहाने जोडू न न'द#यात आले आहेत.
उदाहरणाथ% –
भारत:समाजसेवक , लोकिहतैषी:च*रे

923.654

भारत:सरकारी अिधकारी, सैयािधकारी, पोिलस
खा9यातील कम%चारी

923.554

भारत:सामािजक वग%:सामािजक संरचना:सामािजक
शाeे

305.50954

भारत:सामािजक सुधारणा चळवळी:सामािजक प*रवत%न
भारत:eी वग%: सामािजक संरचना

303.4840954
305.40954

भारतातील मुसलमान:मुसलमान: सामािजक-धाfमक
गट: सामािजक संरचना

भारतीय

305.69754
920.054

युिनकोड आिण माक% 21 आधा*रत लायgरी सॉiटवेअर0या साहाaयाने थमच अशी ंथसूिच

बनिव#यात आलेली आहे. यामये ंथांची संगणकjय न'द ही 9या 9या भाषेतच के ली जाते - Eया भाषेमये तो
ंथ कािशत झाला आहे. संगणकjय न'दीमधील िल,यंत*रत भाग राीय ंथसूचीसाठी (Indian National

Bibliography) उपयोगात आण$या जातो. राीय ंथसूिच (मराठी) !हणजे राातील एकं दर वा8य

िनfमतीचा आरसाच आहे. मराठीमये िविवध िवषयांवर एकं दर ^कती व कोणकोण9या कारचे ंथ कािशत
झाले तसेच राातील काशन 4वसायाची सिथती यांचा देखील ा ंथसूची0या आधारे आढावा घेता
येतो.
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धयवाद
ंथसूचीचे संकलन आिण मुbणत तयार कर#यासाठी राीय ंथ-सूिच िवभागातील माlया
सहकाUयांनी घेतले$या प*रmमांचा उ$लेख करावयास हवा.
महारा सरकार0या उn आिण तंिश3ण िवभाग खा9याचे माननीय सिचव आिण अिधकारी वग%,
तसेच महारा राEयाचे ंथालय संचालक mी. ^द. mी. चZहाण या सवाFनी तुत सूची0या काशनाचे कामी
^दले$या स^Vय सहकाया%बoल मी 9यांचा आभारी आहे.
महारा सरकार0या मुbण, काशन आिण लेखनसािह9य िवभागाचे मुख, उपमुख, मुंबई0या

शासकjय मुbणलायचे 4वथापक, उप4वथापक आिण मुbणालयातील सव% सहकारी अिधकारी तसेच
कम%चारीवृंद यांनी या सूची0या मुbणाचे कKसाय काम पूण% के $याबoल ते धयवादास पा आहेतच.
थमच संगणकjकृ त या ंथसूचीत काही उिणवा रािह$या अस$यास पुढील आवृ/ीत 9या उिणवा

भ`न काढ#याचे आpासन देतांनाच सव% लहान-मो)ा काशकांना ही िवनंती आहे कj कायातील तरतुद?चे
पालन त9परतेने क`न राीय ंथसूचीसारXया यqास प*रपूण%ता आण#यास हातभार लावावा.

ंथपाल

क_ bीय संदभ% ंथालय, कोलकाता
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संि!" िववरण
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सं!ेपिच-हांचा खुलासा
अनु.

अनुवाद, अनुवादक, अनुवाMदत

आ.

आवृिG

िच/.

िच/कार

ऑQटो.
छा.

जाने.

ऑQटोबर
छायािच/
जानेवारी

िज.

िज6हा

नोTहS.

नोTहSबर

िडसS.
.ित.
पृ.

िडसSबर

.ितकृ ती
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फे Wुवारी

भा3य.

भा3यकार

िलXयां.

िलXयांतरण

बां.

िभ. पृ.

बांधणी

िभC पृUांक

ले.

शYदाथ.

लेखक

शYदाथ सूिच

सं. ले.

संयु@ लेखक

सं. संपा.

संयु@ संपादक

सं. संक.
सं. अनु.
संपा.

संयु@ संकलक

संयु@ अनुवादक
संपादक

संक.

संकलक

सं7े.

सं7ेिपत, सं7ेपक

संदभ

संदभ ंथसूिच

सXटे.

सXटSबर

सुधा.

सुधा9रत

िव)ता.

िव)ता9रत

सS. मी.

वंशा.

सSटी मीटर
वंशावळी

राीय ंथसूिच - मराठी िवभाग
2010

000-संकण

080-सामा य संह
नारायण मूतT, एन. आर., 1946 अ बेटर इंिडया अ बेटर वMड6 / इंEजीव-न िच)ा
वाVळबेकृत अनु.- पुणे : मेहता, जून 2010.- xxviii,
275 पृ. ; 22 स+. मी.
38 WाXयाने.

004-संगणकशा
टळे कर, चंसेन
संगणकाचे अंतरं ग.- 9 वी आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जाने. 2010.- 104 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 81-7294-378-4 : -. 80.00



D65,8(B)

'A better India a better world' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-115-5 :

-. 250.00


िशकारपूर, दीपक

xN46

नवे कॉ01युटर युग.- पुणे : उ4कष6 $काशन, माच6
2010.- 127 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-303-4 : -. 125.00

082-इंEजी


D65,8(B)

साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी आहे संगणक.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स1ट+. 2009.- 26 पृ.: िच)े ; 24 स+. मी.
ISBN 81-7294-357-1 : -. 20.00

आइIHटाइन, अMबट6, 1879-1955
अMबट6 आइIHटाइन: िनवडक लेखन / संपा. िजम
Eीन; अनु. अिवनाश कोMहे.- मुंबई : लोकवाङमय,
स1ट+. 2009.- 97 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-93-80123-09-7 : -. 100.00


xM79



D65,8(B)

089-अIय भाषांमधील सामाIय संEह
089.9146-मराठी

004.076-पुनरावलोकन आिण आवृ=ी
004.076(1)-$@ो=रे

कु लकणT, सोनाली
सो कुल... / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : राजहंस

$काशन, नो[ह+. 2009.- 235 पृ., [12] पटिच)े ;
22 स+. मी.

आपटे, मोहन हरी, 1938 -

मला उ=र हवंय : संगणक व इंटरनेट.- 11 वी सुधा.
आ.-पुणे : राजहंस $काशन, स1ट+. 2009.- xii, 244
पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
शCदाथ6. (इंEजी-मराठी)
$थम आ. : जाने. 1992.
ISBN 81-7434-084-X : -. 175.00

102 लेख.
ISBN 978-81-7434-476-2 :

-. 300.00


x



D65,8(B)

टळे कर, चंसेन
$@ो=र संगणक.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑगHट
2009.- 62 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7294-377-6 : -. 40.00

केतकर, कुमार

एिडटस6 चॉईस.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, एि$ल
2009.- 248 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 240.00


x



D65,8(B)

030-सामा य ानकोश
030.(1)-सामाIय Jान
$@मंजुषा / संक. सरला वझे.- कोMहापूर : अिभनंदन
$काशन, िडस+. 2008.- 40 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 40.00

जोगदेव, $मोद
सकारा4मक िवचारांसाठी... / $. िच. शेजवलकर
यां^या $Hतावनेसह.- पुणे : दलीपराज $काशन,
एि$ल 2009.- 176 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
26 लेख.
ISBN 978-81-7294-737-8 :

-. 150.00


x



z

शेणवी, उदय

वाचून खबर आसा कायना त+ आजमायात.मडगाव(गोवा) : शेणवी $काशन, जुलै 2009.- 68 पृ.
; 22 स+. मी.
-. 85.00

प-ळे कर, राजू
आयिडयाज् आर ड+जरस.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतIय,
एि$ल 2009.- 119 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ. : नो[ह+. 2005
8 लेख.

-. 110.00


x



x

तवान

2

089.9146-मराठी-

मशः

133.5-फल'योितष- मशः

पवार, संजय

बोडस, आनंद जयराम

चोXया^या पायरीव`न / अिवनाश महातेकर यां^या
$ाaथनासह.- मुंबई : नवता $काशन, माच6 2010.xvi, 270 पृ. ; 22 स+. मी.

आचाय6 वराहिमिहर.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतIय
$काशन, िडस+. 2009.- 224 पृ. ; 22 से.मी.
-. 200.00

95 लेख.



∆2:864

-. 250.00



x

पाटील, नाना रामचं, 1900-1976
Vसहगज6ना: bांितVसह नाना पाटील यांची िनवडक
भाषणे / संपा. रा. तु. भगत.- 2 री आ.-पुणे :

दलीपराज $काशन, स1ट+. 2009.- 80 पृ. ; 22 स+.



∆2:864

मी.
ISBN 81-7294-310-5 :

133.54-जIमकुं डली

-. 70.00



x N00

शनवारे , cीधर
थ+बे थ+बे...- नागपूर : कौHतुभ $काशन, जाने. 2010.95 पृ. ; 22 स+. मी.
44 लेख.
ISBN 978-81-90-883900 :

सह बुm,े सुधाकर
भाnयभरारी.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, फे jु. 2009.176 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 150.00

-. 120.00

बेलसरे , जयcी $वीण
कुं डली मंथन / िव. शं. अhेकर यां^या $Hतावनेसह.पुणे : सुकृत $काशन, जाने. 2010.- xiv, 146 पृ.:
िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-909746-0-8 : -. 180.00


∆2:864



x

100-तवान
िशरवाडकर, केशव रं गनाथ, 1926 -

आपले िवचारिवe / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस $काशन, जाने. 2010.- xxiv, 336 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-485-4 : -. 400.00



R

130-परामानसशा आिण गूढिव"ा
133-परामानसशा आिण गूढिवgेतील िविशh िवषय
$धान, नीिलमा
देव आ0हांला दसू शकतो का: वेध िवeाचा.- 2 री
सुधा. आ.-मुंबई : नवचैतIय $काशन, फे jु. 2009.88 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : ऑगHट 2003.
-. 60.00



133.9-अoया4मवाद
133.901-तpवJान आिण िसmांत



Iयूटन, कqडावेटी
पाHट लाईफ रEेशन / सं. ले. कqडावेटी Iयूटन आिण
कqडावेटी लrमी ; इंEजीव-न शुभा येरीकृ त अनु.- पुणे :
मेनका $काशन, ऑगHट 2009.- viii, 128 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 81-86149-98-8 : -. 130.00


∆



∆2:864

पोळ, राज+ गणपत
jlिलखीत.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6
2009.- 184 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 180.00

$धान, िनिलकाश $काश, 1982वाHतुशा व इं ट रअर / सं. ले. िनिलकाश $काश
$धान आिण $काश $धान.- मुंबई : नवचैतIय
$काशन, एि$ल 2009.- 96 पृ., [4] पटिच)े: िच)े;
22 स+. मी.
-. 90.00
∆2:864(NA2)

∆:8

133.5-फलkयोितष
थावरे , िवgाधर बा.
नातेसंबंध आिण Eहमान.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जुलै 2009.- 127 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-742-2 : -. 100.00

133.58-िविशh िवषयांचे उपयोजन
133.5869-वाHतु फलkयोितष
133.5869(1)-वाHतुशा

150-मानसशा
कुंटे, माधवी

सुदढृ मानिसकतेसाठी.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस,
जाने. 2009.- xii, 116 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-8483-104-7 : -. 75.00


∆2:864



S

तवान
150.1-तpवJान आिण िसmांत

155.4-बाल मानसशा

sॅ Iकल, ि[हuटर ई., 1905-1997
अथा6^या शोधात / इंEजीव-न िवजया बापटकृ त अनु.पुणे : मेहता, ऑuटो. 2009.- xiv, 130 पृ. ; 21 स+.

जाजू, सिवता

$ितभावान मुले घडिवयासाठी 650 माग6.- 2 री आ.औरं गाबाद : साके त $काशन, स1ट+. 2008.- 96 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-370-3 : -. 70.00

मी.
' Man's search for meaning' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-072-1 :

3

-. 130.00





Y11:7

S

150.3-शCदकोश, Jानकोश
मानसशा शCदकोश / संक. मुकुंद इनामदार.- पुणे :
डायमंड पिCलके शIस; डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
फे jु. 2009.- vi, 144 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-8483-083-5 : -. 100.00

पै, कशोरी सुर+
आमचे िवgाथT आमचे सव6Hव.- पुणे : मधुराज
पिCलके शIस, ऑगHट 2009.- 111 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7492-220-2 : -. 80.00


S1



Sk

153-बोधा4म मानिसक $ bया आिण बुिmम=ा
153.1-Hमरणशvw व अoययन
रॉयचौधरी, िबe`प
डायनॅिमक मेमरी मेथxस / अनु. रे णुकादास गं.
देशपांडे ; पुनःकथन मोिनका का)े आिण काzतक.नवी दMली : {यूजन बुuस, 2008.- 182 पृ., [2]
पटिच)े(घडी.) ; 22 स+. मी.
ISBN 81-8419-372-6 : -. 95.00

मुले अशी का वागतात ? / सं. ले. कशोरी सुर+ पै
आिण महेश सुर+ पै.- पुणे : मधुराज पिCलके शन,
स1ट+. 2009.- 39 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7492-033-1 : -. 30.00


S1

लेले, हेमा

मुलांची भाषा.- पुणे : उIमेष $काशन, फे jु. 2009.118 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00


S1



S:43

मोांचं वागणं छो ां^या नजरे तून.- पुणे : उIमेष
$काशन, फे jु. 2009.- 134 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 120.00

153.3-कMपनाशvw आिण $ितमासृhी
153.35-सज6नशीलता
क}ान, संजय
वेध नविनzमतीचा.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], माच6 2009.- x, 141पृ.
: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8483-136-8 : -. 100.00



S1



S:4

153.4-िवचार $ bया, युिvवाद, अंतJा6न, आदरबुmी,
िनण6य



S1

155.413-बोधा4म मानिसक $ bया आिण बुिmम=ा

जेिवयर, sाIसीस जी
म+द ू करा सुपर ' पॉवरफु ल ' / इंEजीव-न अनंत
उमरीकरकृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2007.- 136 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.

लेले, हेमा

मुलांची भाट कMपनाशvw.- पुणे : उIमेष $काशन,
एि$ल 2009.- 106 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00

'Boost your brainpower' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-360-4 :

सुव, सुशील
ि$य आई-बाबा.- औरं गाबाद : साके त $काशन.
भाग. 2 : 2009.- 87 पृ. : िच)े; 14 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-532-5 : -. 25.00



-. 95.00

S1:4



S:44

155-भेदाभेदक आिण िवकासा4मक मानसशा
155.2-वैयिvक मानसशा
आलेगांवकर, पाकर महादेव
मी एकलW: आपले Hवयंअoययन.- पुणे : दलीपराज
$काशन, मे 2009.- 78 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-739-2 : -. 60.00

155.5-पौगंडावHथेतील कु मारांचे मानसशा
चा, जयदीपVसग, 1949 1लीज, आई ! हे माझे आयुय आहे / इंEजीव-न गो.
द. पिहनकरकृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2008.- 144 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
'Please, Mom ! It's my life' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-367-3 :



SN14

-. 100.00


S2

तवान

4

158.1-)ि*मव िवकास- मशः

158-उपयोिजत मानसशा
158.1-Wिvमpव िवकास

पील, नॉम6न ि[हIसIट
पॉिझ ट[ह Vथकग तुमचे जग बदलणारे 365 माग6 /
इंEजीव-न रव कोMहेकृत अनु.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2009.- 213 पृ. ; 16 स+. मी.

काकडे, मधुकर जयवंत

सुख येता तुम^या दारी / सुरेशचं पाoये यां^या
$Hतावनेसह.- पुणे : दलीपराज $काशन, जून
2010.- 268 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-817-7 : -. 260.00

'Positive thinking : 365 ways to change
your world ' चा अनुवाद.



S:7

ISBN 978-81-7786-524-0 :

-. 160.00


S:7
कुंटे, माधवी

माझा आनंद माया हाती : राजमाग6 : यशाचा,
आनंदाचा.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, एि$ल 2009.248 पृ. ; 22 स+.मी.
-. 240.00


S:7

पेरेइरा, ए. पी.

तुमचे यश तुम^या हाती: तीस दवसात यश /
इंEजीव-न िवeनाथ देशपांडेकृत अनु.- 2 री आ.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- ii,142 पृ. ;
21 स+. मी.
'Success in thirty days' चा अनुवाद.

चो$ा, दीपक
सफलतेचे सात अoयाि4मक िनयम / इंEजीव-न
िवgाधर सदावतकृत अनु.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 104 पृ. ; 16 स+.मी.

ISBN 81-7786-155-7 :



S:7

'The seven spiritual laws of success' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-520-2 :

-. 90.00

-. 90.00


S:7

जाखो टया, िगरीश प.
कृ णनीती. पहा 294.5211 - cीकृ ण.

ब)ा, $मोद
601 जादुई िवचार: सफल Wिvम4वासाठी यश,
उ4कष6 आिण संप=ी वाढिवयासाठी / सं. ले. $मोद
ब)ा आिण िवजय ब)ा; इंEजीव-न सारं ग
टाकळकरकृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 144 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
'Management thoughts' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-534-9 :

-. 100.00


S:7

जेटवानी, अ-णा
यशाकडे भरारी / सं. ले. अ-णा जेटवानी आिण
उमाशशी भालेराव.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस :
डायमंड बुक डेपो [ िवतरक], माच6 2009.- viii, 85
पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8483-132-0 : -. 60.00

बोरीकर, दनकर
जगावं तर असंच / जयंत बरीदे यां^या $Hतावनेसह.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 144 पृ. ; 22
स+. मी.
ISBN 978-81-7786-547-9 : -. 100.00


S:7



S:7

जोVगदर Vसग
पॉिझ ट[ह Vथकग : सफलतेचे सू) / इंEजीव-न
उ=रा पाकर कु लकणTकृ त अनु.- नवी दMली :
डायमंड बुuस; औरं गाबाद : साके त $काशन [िवतरक],
2008.- 255 पृ. ; 21 स+. मी.

भगत, रा. तु.

आनंदमय जीवनासाठी.- पुणे : दलीपराज $काशन,
एि$ल 2003.- 88 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7294-409-8 : -. 70.00


S:7

' Positive thinking' चा अनुवाद.
ISBN 81-8419-428-5 :

हसत जगावं जगत हसावं.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज

-. 125.00


S:7

पिCलके शIस, जून 2010.- 128 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-7492-190-7 : -. 100.00


S:7

पाटणी, उवल
जीत कw हार [हा तयार / अनु. यशवंत एकनाथ
कु लकणT.- नवी दMली : डायमंड पॉके ट बुuस;
औरं गाबाद : साके त $काशन [िवतरक], 2008.- 173
पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-8419-392-0 : -. 125.00

भांड, बाबा साळू बा, 1950 -



S:7

आनंदी कसं जगावं: शरीर आिण मना^या
आरोnयासाठी.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.144 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-528-8 : -. 100.00


S:7

तवान

5

158.1-)ि*मव िवकास- मशः

158.1-)ि*मव िवकास- मशः

माडन, Hवेट
$गतीचे रहHय / इंEजीव-न मराठीमoये अनु.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 112 पृ.:
िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-538-7 : -. 80.00

सरcी
पृवी $ितसार: संपूण6 Wवहारकु शलतेचं लrय / अनु.
cीिनवास पाoये; संपा. $ेमा भटेवरा.- पुणे : वॉव
पिCलVशग, एि$ल 2010.- 144 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8415-240-1 : -. 95.00



S:7

रॉयचौधरी, िबe`प
अशuय...शuय... / अनु. रे णुकादास गं. देशपांडे ;
पुनः कथन मोिनका का)े आिण काzतक.- नवी दMली :
{यूजन बुuस, 2008.- 175 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-8419-373-4 : `. 95.00



S:7

सोनी, अंजू

सकारा4मक िवचार करा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
नो[ह+. 2009.- 88 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-767-5 : -. 60.00


S:7



S:7

हे, Mयुईस एल.
यू कॅ न िहल युवर लाइफ : तुमचे जगणे तुम^या हाती /
इंEजीव-न अ-ण मांडेकृत अनु.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 232 पृ. ; 21 स+. मी.

लोणकर, पराग

हमखास यशHवी [हा !.- पुणे : दलीपराज $काशन,
नो[ह+. 2009.- 50 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-763-7 : -. 40.00


S:7

' You can heal your life' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-526-4 :

वाHवानी, जे. पी.
bोधावर िवजय िमळवा / इंEजीव-न शाम िवणू
फडके कृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.112 पृ. ; 21 स+. मी.

-. 200.00


S:7

180/190-िविश- देशांचे तवान
180-1ाचीन, म4ययुगीन, पौवा7य तवान
181-पौवा64य तpवJान
181.4-भारतीय तवान
181.4-आठवले, पांडुरंगशा ी

'Burn anger before it burn you' चा अनुवाद.

मूळ $कािशत : पुणे : मीरा पिCलके शIस, 2008.
-. 95.00

ISBN 978-81-7786-527-1 :



S:7

मोरे , शेषराव

शासनपुरHकृ त मनुवादी पांडुरंगशा ी आठवले.- पुणे :
सुगावा $काशन, ऑuटो. 2001.- 46 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 25.00

Vशदे, जे. बी.
यशाचा राजमाग6: नWा युगाचे $बोधन.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2009.- 120 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-553-0 : -. 100.00





R6x N20

S:7

शेजवलकर, $. Vच.
यशHवी जीवनाचे रहHय.- 5 वी आ.-पुणे : ेहवध6न
$काशन, स1ट+. 2009.- 208 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-89634-98-4 : -. 200.00

181.4-ओशो
ओशो, 1931-1990



S:7

यशHवी सुखी जीवन.- पुणे : उ4कष6 $काशन, जाने.
2010.- 167 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-288-3 : -. 150.00

oयानदश6न / Vहदीव-न दनकर बोरीकरकृ त अनु.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 138 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-374-1 : -. 120.00


∆2x N31



S:7

संगोराम, सेतुमाधव

यशाचं मानसशा .- 4 थी आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2009.- 75 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : स1ट+. 2005.
ISBN 81-7294-496-9 : -. 50.00


S:7

मीरा एक वसंत आहे / Vहदीव-न Hवाती
चांदोरकरकृ त अनु.; गोपालदास 'नीरज' यां^या
$Hतावनेसह.- पुणे : मेहता, जुलै 2010.- viii, 188
पृ . ; 22 स+. मी.
मूळ Vहदी 'मैने राम रतन धन पायो' मधील 6 ते 10
$करणे.
ISBN 978-81-8498-130-8 : -. 150.00


∆2xN31

तवान
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181.4-ओशो-

मशः

181.4-रानडे,रामचं; द<ा=य- मशः
कु लकणT, रामणा

ओशो, 1931-1990

साधकाचे Vचतन.- 2 री आ.-िवजापूर : cीगु-देव
रानडे समाधी Hट, 2008.- 48 पृ. ; 18 स+. मी.
$थम आ. : 1996.
-. 15.00

मीरे ^या $ेमतीथा6वर / Vहदीव-न Hवाती
चांदोरकरकृ त अनु.; गोपालदास 'नीरज' यां^या
$Hतावनेसह.- पुणे : मेहता, जुलै 2010.- viii, 176
पृ. ; 22 स+. मी.
मूळ Vहदी 'मैने राम रतन धन पायो' मधील 1 ते 5
$करणे.
ISBN 978-81-8498-129-2 : -. 150.00



R6xM86

181.48-वेदांत तpवJान


∆2xN31

युवक, संभोग आिण $ेम / Vहदीव-न दनकर
बोरीकरकृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2008.- 124 पृ. ; 21 स+. मी.
' संभोग से समाधी कw ओर' मधील 6 ते 9 या
$करणांचा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-419-9 : -. 100.00

Jानेeर, 1275-1296
Hवा4मानुभव / भाय. Hवामी परमानंदजी.िमरज(सांगली) : जालंदर नाग+ महाजन, जुलै 2004.32 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 30.00


R65xG75



∆2xN31

रामदास, समथ6, 1608-1682
आनंदवनभुवनी आिण आ4माराम / भाय. नंदकु मार
अ^युत मराठे .- मुंबई : नवचैतIय $काशन, िडस+.
2009.- 88 पृ. ; 22 स+. मी.
मूळ संिहतेसह.

WHत जीवनात ईeराचा शोध / Vहदीव-न अ-ण
मांडेकृत अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.162 पृ. ; 21 स+. मी.
'ईeर कw खोज' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-424-3 : -. 140.00

-. 80.00


R65xK08,1



∆2xN31

मनाचे ोक / भाय. पाकर महादेव आलेगांवकर.पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2009.- 52 पृ. ;
18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-723-1 : -. 40.00


शuयतांची चाल चेतनेचे ार / Vहदीव`न
मराठीमoये अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 146 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
'संभावनq कw आहट" चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-470-0 : -. 120.00

R65xK08,1

181.48-Jानेeर



∆2x N31

ी आिण bांती / Vहदीव-न िनिशकांत ठकारकृ त अनु.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 146 पृ. ; 21
स+. मी.
'नारी और bाIती' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-397-0 : -. 120.00


∆2xN31

181.4-रानडे,रामचं द=ा)य
कु लकणT, रामणा
cी गु-देवांचे त4वJान: क-णा पंचक व इतर $वचने /

साथ6 चांगदेवपासhी आिण साथ6 ताटीचे अभंग / संपा. म.
िव. गोखले.- 3 री आ.-पुणे : यशवंत $काशन, माच6
2009.- 120 पृ. ; 17 स+. मी.
' चांगदेव पासhी ' आिण ' ताटीचे अभंग ' यांची मूळ
संिहता

$थम आ. : िडस+. 1975
उपिवषय : 891.461- मुvाबाई. टीका.
-. 40.00


R65xG90:g

181.48-रामदास, समथ6
पाठक, यशवंत यंबक, 1948 ' मना^या ोकां ' चे मम6 / संपा. आनंद हडTकर.- पुणे :
राजहंस $काशन, स1ट+. 2009.- 148 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-470-0 : -. 130.00


R65xK08:g

पुनःकथन िववेकराव हळदवणेकर.- 2 री आ.-

िवजापूर (कना6टक ) : cी गु-देव रानडे समाधी Hट.
भाग 2 : 2008 .-112 पृ. ; 18 स+. मी.
$थम आ. : 1989.
-. 32.00

बोडस, आनंद जयराम



R6xM86

समथ6िवचार.- मुबंई : नवचेतIय $काशन, एि$ल.
2009.- 135 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 125.00


R65xK08:g

धम
181.48-रामदास, समथ- मशः
समथ6 रामदास: एक पुनzवचार / सं. संपा. सतीश बडवे
आणी वषा6 देवकर.- नािशक : सुंदर संHकार व
Hवाoयाय मंडळ ; नागपूर : सािह4य $सार क+ 
[िवतरक ], एि$ल 2009.- 119 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 100.00


R65xK08:g

181.482-अैत तpवJान
शंकराचाय6
आ4मबोध / cीधर रघुनाथ जोशीकृ त भायासह अनु.पुणे : यशवंत $काशन, फे jु. 2009.- 28 पृ. ; 21 स+.
मी.



R66



R66

200-धम

294.3442-धाzमक अनुभव
राल बोधी, भदंत
आदश6 समाज िनzमती भW अिभयान.- पुणे : सुगावा
$काशन, जाने. 2009.- 72 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 40.00



294.36-धम6 नेते आिण संघटना
294.363-बुm
इलकर, सुहािसनी यशवंत, 1932बुmच रत गाउ या.- पुणे : ेहवध6न, जाने. 2009.92 पृ. ; 21 स+. मी.
पgा4मक
संदभ6.
ISBN 81-7265-303-4 : -. 80.00



Q4:33

सोनवणे, दीपक cावण
धम6.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6 2009.64 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 60.00


Q

206-धम6नेते आिण संघटना
206.1-धम6नेते आिण 4यांचे काय6

पगारे , $साद िभमसेन, 1981राजपू) िसmाथ6 बुm झाले.- पुणे : सुगावा $काशन,
एि$ल 2009.- 48 पृ. ; 21 स+. मी.
$@ो=र `पात.
-. 35.00



Q4:33

294.38-धम6 ोत
294.382-धम6 Eंथ
294.3823-सु=िपटक

जोशी, सु. ह.

संतां^या गोhी.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस :

294.3823(1)-जातक

डायमंड बुक डेपो [िवतरक], मे 2009.- iv, 116 पृ.:

जातक

-. 70.00


Q:33

290-अ य धम
294-आय धम
294.(1)-राधाHवामी पंथ

जातकांतील िनवडक गोटी: $थमाध6 अंक 1 ते 339 /
पुनःकथन Vचतामण िवनायक जोशी.- cीरामपूर :
शCदालय $काशन, जाने. 2009.- 236 पृ. ; 21 स+.
मी.
ISBN 978-81-905857-8-1 :

-. 230.00



Q41:22522

सॉIडस6, सी. डCMयु.
अंतरीचा आवाज / इंEजीव-न अनु.- 7 वी आ.-िबयास :
राधा Hवामी स4संग, 2008.- 48 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6
The inner voice चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8256-792-4 :



Q4

cीरघुराज, महाराज, 1648-1728
संदहे हरण अथा6त िशवगौरी - संभाषण / संपा. ब. ना.
तुरंबेकर.- करमाळा (सोलापूर) : cीराम मुरलीधर
Vनबाळकर, जाने. 2005.- 336 पृ., [8] पटिच)े:
नकाशे, वंशा.; 25 स+. मी.
शCदाथ6.(मराठी - मराठी ).
कागदी बां. : -. 300.00

ISBN 978-81-8483-147-4 :

294.3-बौC धम
294.34-तpव$णाली आिण पmती
294.344-धाzमक जीवन आिण पmती
राल बोधी, भदंत
बौoद ध0म माग6दzशका: संपूण6 बौm संHकार िवधी
आिण बौmांची दनचया6.- 2 री आ.-मुंबई : िभuखु
संघाचे युनायटेड िमशन : सवदय बुm िवहार
[िवतरक], 2009.- 144 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : 2001.
-. 70.00

Q4:4

-. 18.00

िच)े; 21 स+. मी.

7

कमत नाही


Q2215

294.39-पंथ, सुधारणा4मक चळवळी
294.391-थेरवाद

जोशी, जनाद6न रघुनाथ
थेरवाद- बौoददश6न.- पुणे : सुगावा $काशन, मे
2009.- 128 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-93-80166-00-1 : -. 100.00



Q41

धम

8

294.4-जैन धम

294.54-धाzमक जीवन, पmती, $िचती

294.463-महावीर

कृ णानंद, महषT
ऋषकडू न िमळालेले Jान = Channelled
knowledge from the Rishis / संक. यामला
देवी; अनु. पूzणमा प-ळे कर.- बंगलोर : मनसा, फे jु.
2009.- 216 पृ. ; 22 स+.मी.
ISBN 978-81-88161-50-8 : -. 200.00

शाह, वीणा
भगवान महावीर / अनु. लीला पटेल.- 2 री आ.-मुंबई :
लेिखका, जाने. 2010.- iv, 28

-. 10.00

पृ. ; 14 स+. मी.


Q3:33

294.5-Fहदु धम
294.52-तpव$णाली
294.521-पूजाअचचे सािह4य आिण पूजाHथान
294.5211-देव, देवी, अIय देवदेवता



Q2:4

चो$ा, दपक
सुखाचा खरा माग6 / इंEजीव-न िवलास िगतेकृत अनु.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 176 पृ. ; 21
स+. मी.

294.5211(1)-गणेश

पटवध6न, िवजया
cी े) गणपतीपुळे.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑगHट 2009.- 56 पृ. ; 17 स+. मी.
गणपतीपुळे आिण गणपती^या इतर Hथानांबल

'Power freedom and grace : living from the
source of lasting happiness' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-521-9 :

-. 140.00


मािहती.
ISBN 81-7294-108-0 :

∆2

-. 40.00



Q2:31

294.5211(1)-द=ा)ेय
वासुदव
े ानंद, सरHवती, महाराज
cीस}शतीगु-च रत् रसार / संपा. cीपाद द. देशपांडे.4 थी आ.-पुणे : cीवामनराज $काशन, 2008.- 76
पृ. ; 16 स+. मी.
$थम आ. : ऑगHट 1995.
ISBN 978-81-907028-2-9 : -. 25.00



Q213:31

साथ6 cीद=ा)ेयपंचरत् न / संHकृ तव-न िवनायक गोVवद
देसाईकृ त अनु. आिण संपा.- पुणे : cीवामनराज
$काशन, जुलै 2007.- 192 पृ. ; 17 स+. मी.
मूळ संHकृ त संिहतेसह.
ISBN 978-81-905417-4-9 : -. 60.00



Q2:4

294.543-पूजा, oयान, योग
जाधव, $काश
तृतीय ने).- पुणे : दलीपराज $काशन, िडस+ 2008.पृ. 206 : िच)े; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7294-702-6 : -. 200.00


Q2:4

294.5433-भजने, Hतो)े, िन4यपाठाचे सािह4य


Q213:31

294.5211-cीकृ ण
जाखो टया, िगरीश प.
कृ णनीती / अनु. माधवी कुं टे.- मुबंई : राज+ $काशन,
फे jु. 2010.- 224 पृ. ; 22 स+. मी.
उपिवषय : 158.1 - Wिvमpव िवकास.
-. 225.00

भागवत, गु-माउली
जनिहताय.- पुणे : जीवन उ4सव Hट, स1ट+. 2009.172 पृ. ; 21 स+. मी.+ सी. डी.
-. 95.00

कवडे, िशरीष शांताराम

हंसा उडँ अगम को देस.- पुणे : cीवामनराज
$काशन, िडस+. 2008.- 40 पृ.: िच)े; 16 स+. मी.
दहा Vहदी पदरचना आिण सोळा मराठी अभंगरचना.
ISBN 978-81-907028-8-1 : -. 15.00


Q2:417



Q2:31

294.53-साव6जिनक ईeरोपासना
294.536-पिव) काल
294.536(1)-सण, उ4सव

कराणे, िनम6ला गोपाळ
$भावी गाय)ी मं).- पुणे : िशव पिCलके शIस, जाने.
2010.- 32 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7447-129-5 : -. 25.00


Q2:417

ओक, सुमन

सणांचे कु ळ उ4सवांचे मूळ.- पुणे : साधना $काशन,
मे 2010.- 120 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00

िन4य प रपाठ बालसंHकार.- नागपूर : cीHवामी समथ6
उgोग, [200-?].- v, 59 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 45.00


Q2:457



Q2:417

धम
294.5433-भजने, Gतो=े, िन7यपाठाचे सािह7य-

मशः
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294.5513(1)-वीरशैव पंथ

भिvगीतांचा खिजना / संक. यशcी य. भवाळकर.नागपूर : ऋचा $काशन, एि$ल 2009.- 82 पृ. ; 21
स+. मी.
-. 60.00

िशवVलग दश6न: मािसक / संपा. दीपक काशीनाथ उरगुंडे.औरं गाबाद : संपादक.



खंड 1. भाग 1 : एि$ल 2009.- 72 पृ. ; 24 स+. मी.
-. 150.00


Q2:417

Q234

294.5514-शाv पंथ

शंकराचाय6
Hतो)गंगा / भाय. दाजी पणशीकर.- टटवाळा :
¡कार $काशन.
भाग 1 : स1ट+. 2008.- 64 पृ.; 22 स+. मी.
-. 40.00
भाग 2 : जाने. 2010.- 219 पृ.; 22 स+. मी. + सी.

शंकराचाय6
स¤दय6 लहरी : सुंदर मं) आिण िनि¥त तं) / कृ . भा.
परांजपेकृत भायासह छंदोबm अनु.- नागपूर :
ऋचा $काशन, नो[ह+. 2008.- vi, 186 पृ.: िच)े;
21 स+. मी.
मूळ संHकृ त संिहता आिण cीयं)ा^या आकृ 4यांसह.
-. 185.00

डी.

संदभ6.
-. 220.00.


Q2:417

294.55-पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी
294.55(1)-द=ा)ेय पंथ



Q25x1,1

294.56-धम6नेते आिण संघटना
294.561-धम6नेते आिण 4यांचे काय6
294.561-उमदीकर, भाऊसाहेब, महाराज

साथ6 cीद=ा)ेयव¢कव चम् / संपा. आिण अनु. िवनायक
गोVवद देसाई.- 2 री आ.-पुणे : cीवामनराज $काशन,
2001.- 32 पृ. ; 16 स+. मी.
मुळ संHकृ त संिहतेसह.
-. 15.00


Q213:7
294.55(1)-महानुभाव पंथ

cी भाऊसाहेब महाराज उमदीकर यांची िशकवण / संक.
रामणा कु लकणT.- 2 री आ.-िवजापूर : cी गु`देव
रानडे समाधी Hट, 2008.- 64 पृ. ; 18 स+. मी.
$थम आ. : 1990.
-. 24.00


Q2:25x M43
294.561-काकाजी

बेलवलकर, सुमन वासुदव
े

लीळाच र)ातील समाजदश6न.- मुंबई : पॉ1युलर,
2009.- xvi, 375 पृ. ; 23 स+. मी.
संदभ6 : पृ. 356-361.
ISBN 978-81-7185-955-9 कागदी बां. :

-. 475.00


Q2:7

294.55(1)-शिvपात पंथ

देवधर, िवजय अरVवद
माझे cी द=गु` प.पू. काकाजी योगी मनोहर.नागपूर : ने)ा िवजय देवधर, [ऑगHट 2009].- xxx,
630 पृ., [2] पटिच)े: िच)े; 24 स+. मी.
काही साधकां^या अनुभवासिहत.
-. 150.00


Q2:25

294.561-कृ णा, महाराज

कवडे, िशरीष शांताराम

शिvपातयोग परं परा: £हासाची कारणमीमांसा.- पुणे :
cीवामनराज $काशन, एि$ल 1998.- 160 पृ ; 22
स+. मी.
संदभ6 संिहतेसह.
-. 80.00

गुरव, कृ णा सदािशव, 1942अि§समािधHथ कृ णा महाराजांचे तपःपूत
िशवj0हैuय जीवन.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- iv, 103 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-559-2 : -. 80.00


Q2:25



Q23:7

भांड, बाबा साळू बा, 1950-

294.5513-शैव पंथ

cीसंत कृ णा महाराज गाथा: cीसंत कृ णा महाराज
यांचे िवचार धन.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 79 पृ. ; 14 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-548-6 : -. 40.00

-ाoयाय / भाय. शैलजा मधुकर रानडे.- नागपूर :
¡कार $काशन, ऑगHट 2008.- 61 पृ. ; 21 से. मी.
मुळ संHकृ त संिहतेसह.
-. 60.00


Q23:21x1



Q2:25

धम
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294.5924-भगव©ीता
Jानेeर

294.561-गाडगेबाबा
भगत, रा. तु.

बोले तैसा चाले.- कोMहापूर : चैतIय $काशन, स1ट+.
2008.- 112 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 100.00

- टीका



Q2:25

294.561-गqदवलेकर, महाराज
वटTकर, $. ना.
अणां^या िवचारलहरी.- पुणे : यशवंत $काशन, sे बु.
2009.- 88 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 35.00



R66,6x G90:g



Q2:25

cीjlचैतIय गqदवलेकर महाराज यां^या ¨g आठवणी /
संक. लrमण गणेश मराठे ; के . िव. बेलसरे यां^या
$Hतावनेसह.- 5 वी आ.-पुणे : यशवंत $काशन, जुलै
2009.- 216 पृ. ; 18 स+. मी.
$थम आ. : मे 1991.
-. 60 .00

दैनं दन Jानेeरी / भाय. माधव कािनटकर.- 2 री आ.पुणे : डायमंड पिCलके शIस; डायमंड बुक डेपो
[िवतरक ], जाने. 2009.- iv, 366 पृ. ; 24 स+. मी.
Jानेeरीतील िनवडक संिहतेसह.
$थम आ. : ऑगHट 2001.
ISBN 978-81-8483-098-9 कापडी बां. :

-. 250.00


R66,6x G90:g



Q2:25

294.561-रामदास, समथ6
बोडस, आनंद जयराम

समथ6 िशकवण.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, एि$ल
2009.- 128 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 120.00


Q2:25x K08
294.561-साईबाबा

HपेIसर, िमनोचर के ., 1888-1958
साईबाबांचे दW संदश
े / इंEजीव-न मराठीमoये
अनुवाद.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.128 पृ ; 21 स+. मी.

Jानेeर, 1275-1296
cीमªगव©ीता अथा6त cीJानेeरी अथा6त cी
Hवयंपूण6 महाकMके eरी / cीकाशीिवeेeरान ◌ंद
सरHवती महाराजकृ त सो1या मराठीमoये छंदोबm
अनु.- पुणे : cीव4सवा भगवंत प. पू.
cीकाशीिवeेeरान ◌ंद सरHवती महाराज Hट
िश-र.
खंड 1 : जुलै 2009.- iv, 214 पृ. ; 28 स+. मी.
कापडी बां. : -. 100.00.


R66,6xG90,1

'How I found' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-499-1 :

देशमुख, मधुकर Vचतामण, 1929 cी Jानेeर माऊलचा कम6योग.- अहमदनगर :
लेखक, एि$ल 2009.- xiv, 62 पृ., [8] पटिच)े ;
22 स+. मी.
संदभ6 संिहतेसह.
-. 40.00

-. 95.00


Q2:25x M38

294.592-धम6Eंथ
294.5921-वै दक सािह4य
पतकw, रजनी
वेद-उपिनषदे.- पुणे : यशवंत $काशन, िडस+. 2007.144 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
-. 60.00

भगव©ीता
े) आिण े)J: Jानेeरी अoयाय तेरावा /
Jानेeरकृ त ' Jानेeरी' ¬ा छंदोबm अनुवादावर
अ^युत िसmनाथ पोटभरे कृत भाय.- पुणे : cी
िसmनाथ $काशन.
खंड 1 : ओवी b. 1 ते 593 अखेर.- माच6 2009.- ii,
270 पृ., [2] पटिच)े; 22 स+. मी.
खंड 2 : ओवी b. 594 ते 1170.- मे 2009.- xviii,
254 पृ., [2] पटिच)े; 22 स+. मी.
दोIही खंड भगव©ीता आिण Jानेeरी^या मूळ
संिहतेसह.

कागदी बां. : -. 180.00(दोIही खंडांचे िमळू न).


Q1



R65,6
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294.5925-पुराणे
294.5925(1)-भागवतपुराण
पुराण. भागवतपुराण

Jानेeरी / Jानेeरकृ त ' Jानेeरी' ¬ा छंदोबm
अनुवादावर अ^युत िसmनाथ पोटभरे कृत भाय.- पुणे :
cी िसmनाथ $काशन.
अoयाय सहावा : ऐसा हा योग युvwचा.- िडस+.
2006.- xxxiv, 278 पृ., [4] पटिच)े : िच)े; 22 स+.

cीमद् भागवत सार / मोहनमहाराजकृ त भायासह
छंदोबm अनु.- पुणे : यशवंत $काशन, माच6 2008.119 पृ. ; 12 स+. मी.
-. 40.00


Q22:223

297-इGलाम धम
297.2-तpव$णाली
297.26-इHलाम आिण ऐिहक शाखा

मी.

कागदी बां. : -. 180.00
अoयाय नववा : राजिवgा आिण राजगु¬.- जाने.
2008.- xxxii, 285 पृ., [4] पटिच)े; 22 स+. मी.
कागदी बां. : -. 200.00
अoयाय बारावा : योगयुv भिvयोग.- जुलै 2008.ii, 200 पृ., [2] पटिच)े; 22 स+. मी.
तीनही अoयाय भगव©ीता आिण Jानेeरी^या मूळ

मुज{फर सैन
इHलाम आिण शाकाहार / अनु. अवंती महाजन.- पुणे :
चंकला $काशन, जाने. 2009.- 144 पृ. ; 22 स+.
मी.

संदभ6.
-.140.00

संिहतेसह.

कागदी बां. : -. 120.00.



Q7(M310bJ93 )



R65,6

oयानोपका रणी गीता: oयानास उपयुv अशा साथ6 व
िववरणासह / रामचं द=ा)य रानडेकृत भायासह
छंदोबm अनु.; संक. हेमचं दयाण6व कोपडकर.- पुणे :
संकलक, िडस+. 2004.- 272 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
संदभ6 : पृ. 271-72.
-. 150.00

300-सामािजक शाे
301-समाजशा आिण मानववंशशा
वHतुिनठ समाजशाH) / संपा. $भाकर काशीनाथ
कु लकणT.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस; डायमंड बुक
डेपो [िवतरक ], जाने. 2009.- x, 149 पृ. ; 21 स+.
मी.



R65,6

सेट / नेट साठी.

संदभ6.
ISBN 978-81-8483-103-0 :

संवादगीता: भगवान cीकृ ण व अजु6न ¬ांचा संवाद /
अनु. मंदा के शव आचाय6.- पुणे : ि$यांजली $काशन,
नो[ह+. 2009.- 182 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 190.00

-. 80.00


Y

302-परHपरांतील सामािजक bया, संबंध
302.2-सं$ेषण


R65,6

सवा®साठी सोपी भगव©ीता / अनु. महेश शमा6.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 190 पृ. ; 22
स+. मी.
ISBN 978-81-7786-523-3 : -. 130.00


R65,6

आ¯या6, मानवती
सुसंवादाची कला आिण Wवहार कौशMय / सं. ले.
मानवती आ¯या6 आिण कृ ण चं आय6; Vहदीव-न
कमलेश मेटकरकृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 159 पृ. ; 22 स+. मी.
'बातचीत कw कला' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-552-3 : -. 125.00


Y:37:(X3)

सांXययोग आिण कम6योग / Jानेeरकृ त ' Jानेeरी '
¬ा छंदोबm अनुवादावर अ^युत िसmनाथ
पोटभरे कृत भाय.- पुणे : cी िसmनाथ $काशन,
स1ट+. 2009.- िभ. पृ. ; 22 स+. मी.
भगव©ीता आिण Jानेeरी मधील िनवडक संिहता.
कागदी बां. : -. 200.00

जोगदेव, $मोद िवणू
$भावी संवाद / सुधीर गाडगीळ यां^या $Hतावनेसह.पुणे : दलीपराज $काशन, जून 2010.- 184 पृ.:
िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-803-3 : -. 150.00


R65,6



Y:37:(X3)
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303-सामािजक $ bया
303.3-समIवय आिण िनयं)ण

303.4840954-भारत

शहा, घनयाम

303.37-सामािजक मानदंड

सामािजक चळवळी आिण सरकार = Social

303.372-`ढी आिण िवeास

movement and the state / अनु. योिगनी

व+गुलकर.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस, जून 2009.x, 483 पृ.: नकाशे; 22 स+. मी.
मूळ $कािशत : नवी दMली : सेज, 2002.
ISBN 978-81-8483-158-0 : -. 400.00

कालेलकर, गोVवद मंगेश
लौ कक दंतकथा.- cीरामपूर : शCदालय $काशन,
जाने. 2009.- 208 पृ. : िच)े ; 21 स+. मी.
पुनमु6ण. $थम आ. : जाने. 1934.
ISBN 978-81-905857-5-0 : -. 200.00



Y:1:7.44



Y:356(S:44)

303.6-सामािजक संघष6
303.625-दहशतवाद

कु बेर, िग रश
अधम6 युm / संपा. आनंद हडTकर.- पुणे : राजहंस
$काशन, माच6 2009.- viii, 247 पृ.: िच)े; 22 स+.

दाभोलकर, नर+ 
ितिमरातुनी तेजाकडे: समE अंधcmा िनमू6लन व पुढे.पुणे : राजहंस $काशन, एि$ल 2010.- 471 पृ. ; 22
स+. मी.
ISBN 978-81-7434-489-2 : -. 400.00

मी.



Y:356

संदभ6
उपिवषय : 909- सामाIय जगाचा इितहास.
ISBN 978-81-7434-449-6 : -. 250.00


Y:44

िववेकाची पताका घेऊ खांgावरी.- पुणे : दलीपराज
$काशन, एि$ल 2009.- 167 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 125.00

305-सामािजक संरचना

305.23-त-ण, वीस वषा®पय®त


Y:356(S:44)

305.231-बाल िवकास
पाटील, लीला

303.4-सामािजक प रवत6न

मुलांनो थोडं ऐका !.- 3 री आ.-औरं गाबाद : साकेत

$काशन, 2007.- 48 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : 1992.
ISBN 978-81-7786-356-7 : -. 30.00

303.48-बदलाची कारणे
303.484-सामािजक सुधारणा चळवळी
पगारे , म. सु.



Y11:7

िवोही.- पुणे : सुगावा $काशन, ऑuटो. 2008.128 पृ. ; 22 स+. मी.

वझे, सरला

28 लेख.

-. 80.00


Y:1:7

बालकांचा िवकास.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
िडस+. 2008.- 48 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 45.00


Y11:7
303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी

305.234-सहा ते अकरा वषा®पय®त

सरदार, गंगाधर बाळकृ ण

नाईक, संजय

परीा पालकांची का मुलांची.- पुणे : दलीपराज
$काशन, ऑगHट 2009.- 64 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-755-2 : -. 40.00

गांधी आिण आंबेडकर. पहा 303.484 - गांधी,
मोहनदास करमचंद.
303.484-गांधी, मोहनदास करमचंद



Y15:7

सरदार, गंगाधर बाळकृ ण
गांधी आिण आंबेडकर.- पुणे : सुगावा $काशन,
ऑगHट 2009.- 100 पृ. ; 21 स+. मी.
पुनमु6ण. $थम आ. : िडस+. 1987
संदभ6

305.26-वृm, 65 वयानंतरचे

उपिवषय : 303.484 - आंबेडकर, भीमराव रामजी.

-. 50.00


zG

देशपांडे, सुरेश भालचं, 1938वाध6uय: आनंदात जगा आिण िनवृ=ीतही कमाई करा /
शंकर सारडा यां^या $Hतावनेसह.- पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2010.- 169 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 81-7294-495-0 : -. 100.00


Y13

सामािजक शाे
305.4- ी वग6

305.48-िविशh गटातील ि या

खानिवलकर, वैजयंती

305.486945-Vहदु ि या

मुnध मधुर : ीजीवनातMया नाना वाटा-वळणांची
नाजूक सफर.- 4 थी आ.-पुणे : राजहंस $काशन,
ऑuटो. 2009.- xii, 268 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
$थम आ. : िडस+. 1999.
ISBN 81-7434-164-1 : -. 250.00

13

आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956

Vहदू ि यांची उती आिण अवनती.- पुणे : सुगावा
$काशन, जून 2009.- 24 पृ. ; 21 स+. मी.
पुनमु6ण.


Y15

गोखले, क-णा
बाईमाणूस: माणूस 0हणून जगयाची बाईची धडपड
समजून घेताना.- पुणे : राजहंस $काशन, फे jु. 2010.223 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-488-5 : -. 250.00


Y15

-. 15.00


Y15(Q2).44

305.5-सामािजक वग6
305.50954-भारत

जळगांवकर, कIहैयालाल छबुलाल
जात- वण6- WवHथा िवचार...एक कृ ितबm भूिमका.-

305.40954-भारत

जळगाव : कसब $काशन, जुलै 2009.- 449 पृ. ;

305.4095478-गोवा

21 स+. मी.

देसाई, माधवी

संदभ6.

Hवयंिसmा आ0ही.- कोMहापूर : मािणक $काशन,
माच6 2009.- 216 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 210.00

-. 400.00


Y592.44



Y15.44G

305.56-किन° वग6
मराठा ओबीसीकरण / संपा. अशोक बुmीवंत; पी. बी.

305.42-ि यांचा सामािजक दजा6 आिण भूिमका

सावंत यां^या $Hतावनेसह.- कोMहापूर : cिमक

गोरे , शुभांगी

ताराबाई Vशदेकृत ' ीपु-ष तुलना': समीेची समीा.पुणे : सुगावा $काशन, िडस+. 2008.- 184 पृ. ; 22
स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-906648-8-2 : -. 150.00


Y15
305.42095-आिशया

$ित°ान, 2009.- ii, 312 पृ. ; 22 स+. मी.
िवषय : Iया. बापट आयोग- मागासवग6 आयोगांचे
अहवाल- उ± व सव± Iयायालयांचे िनकालकायदे आिण शासन आदेश

संदभ6.
-. 100.00


Y5927.44

305.420954-भारत

इंगोले, $ितमा पंजाबराव, 1953आजही ीचे Hथान दु¯यमच ?.- पुणे : लेिखका
पुHतक $काशन, माच6 2009.- viii, 80 पृ. ; 22 स+.

305.5633-शेतकरी
करं डे, सतीश, 1978 -

शेतक£याचा असूड आिण असूडाचे लाभाथT.- पुणे :

मी.

सुगावा $काशन, जाने. 2009.- 112 पृ. ; 22 स+. मी.

-. 80.00


Y15.44

-. 80.00


Y5927.44

305.43-Wवसाय
305.433314- ी कम6चारी वग6

पटवध6न, राज+ परशुराम, 1951 -

हं$स, $ितभा सुधीर
नोकरी आिण घर सांभाळयाची सू)े.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2009.- 144 पृ. : िच)े ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-512-7 : -. 100.00

भारतीय शेतकरी.- कोMहापूर : रावा $काशन, िडस+.
2008.- 156 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 150.00


Y15



Y5927.44

सामािजक शाे

14

305.6-सामािजक - धाzमक गट

306.87-कु टुंबाIतग6त संबंध

305.697-मुसलमान

306.874-पालक - बालक संबंध

305.69754-भारतातील मुसलमान

पै, कशोरी सुर+
िशक िवgाथT पालक परHपर संबंध / सं. ले.
कशोरी सुर+ पै आिण महेश सुर+ पै.- पुणे :
दलीपराज $काशन, ऑगHट 2009.- 75 पृ. ; 21 स+.

तेलतुंबडे, आनंद

डॉ. आंबेडकरांचे मुिHलमिवषयक िवचार : िवपया6स
आिण वHतुिHथती / इंEजीव-न तुकाराम जाधवकृ त
अनु.; भाHकर लrमण भोळे यां^या $Hतावनेसह.- 2
री आ.-पुणे : सुगावा $काशन, मे 2009.- 100 पृ. ;
22 स+. मी.
$थम आ. : िडस+. 2003
संदभ6

मी.
ISBN 81-85773-42-4 :

-. 50.00


Y22
306.8743-माता - बाल संबंध

306.8743(1)-मातृ4वाचे गुणिवशेष

'Ambedkar on Muslims' चा अनुवाद.

मूळ $कािशत : मुंबई : वाक पिCलके शन, जून 2003.
-. 70.00


Y73(Q7).44

305.8948-िविडयन

धqगडे, अिeनी
बाळं तपण : बोल अनुभवाचे : स[वाशे ि यां^या
अनुभवाचे सांHकृ ितक संिचत.- पुणे : दलीपराज
$काशन, एि$ल 2009.- 266 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-721-7 : -. 250.00


Y22

305.8948(1)-मराठा

च[हाण, रामचं नारायणराव, 1913-1993
महारा² आिण मराठे / संपा. रमेश च[हाण ; $काश
रा. पवार यां^या $Hतावनेसह.- पुणे : रमेश रा.
च[हाण, माच6 2010.- iixL, 274 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 280.00

307-समुदाय

307.7-िविशh $कारचे समुदाय
307.72-Eामीण समाज
307.720954-भारत
भावे, िवनोबा, 1895 - 1981



Y73(Q2)

306-संHकृ ती आिण संHथा
306.6(1)-धमा6चे समाजशा

EामHवराkय.- पवनार : परं धाम $काशन, जून 2005.72 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 20.00


Y31:1:7.44

कसबे, रावसाहेब राणोजी, 1944-

320-राजनीितशा
320.1-राkय
320.101-तpवJान आिण िसmांत

धम6Eंथ आिण मानवी जीवन$वाह.- पुणे : सुगावा
$काशन, नो[ह+. 2008.- 448 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-93-80166-08-7 : -. 400.00


Y:(Q).44

306.8-िववाह आिण कु टुंबसंHथा
बागडे, जय$काश
असा करावा सुखी संसार.- औरं गाबाद : साकेत

$काशन, 2009.- 78 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 50.00

चाणuय
कौ टलीय अथ6शा : आय6 चाणuय यां^या Eंथांचे
मराठी संि} भाषांतर व संपादन / अनु. वसंत
पटवध6न.- पुणे : मेनका $काशन, जाने. 2010.- 288
पृ . ; 22 स+. मी.
ISBN 978-93-80572-00-0 : -. 275.00


WxC61

ISBN 978-81-7786-508-0 :



Y217

चाणuय
- टीका

$ेमचं ' महेश '
आय6 चाणuय आिण चंगु} / Vहदीव-न िवgाधर
सदावतकृत अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.80 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
' आय6 चाणuय और चंगु}' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-409-0 : -.60.00

306.82-वधुवरांची आपापसाकडू न िनवड

सावजी, अभयकु मार Wंकटेश
वधु-वर संशोधन मीमांसा : एक सुखद, उपयुv
माग6दzशका.- नागपूर : सुखद $काशन, माच6 2010.40 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 50.00


Y217



Wx C61:g

सामािजक शाे
320.5-राजकwय तpव$णाली
320.55-धमा6धा रत राजनैितक तpव$णाली
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330-अथशा
गोडबोले, अ^युत
अथा6त: अथ6शा ाचा इितहास, िसmांत अन् च र)
यांची रं जक सफर.- पुणे : राजहंस $काशन, ऑuटो.
2009.- xl, 446 पृ.: िच)े, $ित.; 23 स+. मी.
संदभ6.

320.55(1)-गांधीवाद
गांधी, मोहनदास करमचंद, 1869-1948

माया Hव³ातील भारत / मराठीमoये अनु.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 120 पृ. ; 22
स+. मी.
ISBN 978-81-7786-544-8 : -. 80.00

ISBN 978-81-7434-473-1 कागदी बां. :

-. 300.00




X

zG(W)

330.03-शCदकोश, Jानकोश

सोर, वासंती, 1937-

अथ6शाH) शCदकोश इंEजी-मराठी / संक. िव. ज.
गोडबोले.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस; डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], जाने. 2009.- iv, 188 पृ. ; 21 स+.

एकिवसाWा शतकात गांधी / अभय बंग यां^या
$Hतावनेसह.- पवनार( वधा6 ) : परं धाम $काशन,
माच6 2010.- 120 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 40.00

मी.



zG(W )

संदभ6 : पृ. 187.
ISBN 978-81-8483-082-8 :

323-नाग रक आिण राजकwय हa
323.34-ि या

-. 100.00


Xk

331-cिमकांचे अथ6शा
331.7-उgोग आिण Wवसायानुसार कामगारांचे $कार
331.792-पांढरपेशे कम6चारी
331.79208694-सामािजकदृ ा अिहतकारक Wvw

खांडेकर-गवई, आशा

मिहलां^या मानवािधकारांचे उMलंघन.- पुणे : सुगावा
$काशन, जुलै 2009.- 112 पृ. ; 21 स+.मी.
ISBN 978-93-80166-02-5 : -. 70.00


331.79208694(1)-बा. म. से. फ.

Y15:45

भवार, एस. डी.

324-राजकwय काय6पmती, $ bया
324.2-राजकwय प

बामसेफ^या आंबेडकरोही भूिमके ची छाननी.- पुणे :
सुगावा $काशन, ऑगHट 2009.- 207 पृ. ; 22 स+.

324.254-भारत

मी.

324.254(1)-रा²ीय Hवयंसेवक संघ

संदभ6.

वैg, मा. गो.
संघबंदी, सरकार आिण गु`जी.- नागपूर : लाखे
$काशन, जाने. 2009.- 79 पृ. ; 21 स+. मी.
भारत सरकार आिण cीगु`जी यां^यामधील
प)Wवहार.
-. 50.00

ISBN 81-88764-05-1 :

-. 150.00


X:8NV

332-सांपि=क अथ6कारण
प´कIस, जॉन, 1945 एका आzथक मारे क£याचा कबुली जबाब =


W,4A .44
328-िविधमंडळ

328.4/9-िविशh देशांमधील िविधमंडळे

Confessions of an economic hit-man / अनु.

सी. पं. खेर.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.264 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-441-0 : -. 200.00


X61

328.54-भारत

शौरी, अ-ण, 1941 द पाल6म+टरी हाऊस / अनु. अशोक पाथरकर.- पुणे :
मेहता, स1ट+. 2010.- xiv, 242 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6

332.17-बँक

332.175-सामाIय
332.1753-कज6

'The parliamentry system : What we have
made of it , what we can make of it.' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-162-9 :

-. 220.00


V44,3

जोगदेव, $मोद िवणू
बँकेतून कज6 कसे िमळवाल ? / मुकुंदराव अµयंकर
यां^या $Hतावनेसह.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जुलै 2010.- 84 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-810-8 : -. 50.00


X62

सामािजक शाे
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332.7-पत

333.79-ऊजा- मशः

332.76-पत साधने

सह बुm,े रमेश

332.765-bे िडट काड6

वीज आली घरात.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज

भुक, याम
bे िडट काड6चे मायाजाल.- पुणे : पुणे िवgाथT गृह
$काशन, माच6 2009.- 208 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-88773-12-1 : -. 150.00

पिCलके शIस, स1ट+. 2009.- 28 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : नो[ह+. 2002.
ISBN 81-7492-110-9 : -. 20.00


X562

333-जमीन आिण ऊजा6 संबंधी अथ6शा
333.7-नैसzगक साधनसंप=ी (पया6वरण)



X:271:(C84 )

336-साव6जिनक अथ6नीित
336.2-कर आकारणी
336.24-आयकर

घोरपडे, अिभजीत

गाथा पया6वरणाची / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस $काशन, फे jु. 2010.- 208 पृ.: िच)े; 22
स+. मी.
ISBN 978-81-7434-491-5 : -. 200.00


Y:1:75

भुHकु टे, $भाकर रघुनाथ
पया6वरण व आ0ही.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
ऑगHट 2009.- 24 पृ. : िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-7492-083-8 : -. 12.00

लखो टया, आर. एन.
इIकमटॅuस वाचिवयाचा अचूक माग6 / सं. ले. आर.
एन. लखो टया आिण सुभाष लखो टया; अनु.
यशवंत एकनाथ कु लकणT.- नवी दMली : डायमंड
बुuस; औरं गाबाद : साके त $काशन [िवतरक], 2008.216 पृ. ; 21 स+. मी.
आयकर संबंधी 650 $@ो=रे .
ISBN 81-288-1936-4 : -. 125.00


X724.44



Y:1:75

साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी आहे पया6वरण.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स1ट+. 2009.- 24 पृ.: िच)े; 23 स+. मी.
ISBN 81-7294-347-4 : -. 20.00


Y:1:75

337-आंतररा²ीय अथ6शा
337.1-बमुखी आzथक सहकार
337.1(1)-जागितकwकरण
िच)े, दलीप पु-षो=म, 1938अगितकांचे जागितकwकरण.- cीरामपूर : शCदालय
$काशन, फे jु. 2010.- 138 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-93-80617-02-0 : -. 150.00


333.72-नैसzगक साधनसंप=ीचे संरण

X:533-76

जागितकwकरणाची अ रटे / संपा. उ4तम कांबळे .कोMहापूर : कॉ. गोVवद पानसरे अमृत महो4सव
सिमती, फे jु. 2010.- xxvi, 306 पृ. : िच)े ; 22 स+.

आपटे, मोहन हरी, 1938 -

मला उ=र हवंय ! पया6वरण.- पुणे : राजहंस $काशन,
जून 2009.- X, 228 पृ.: िच)े, नकाशे; 22 स+. मी.
शCदाथ6. (इंEजी - मराठी).
ISBN 978-81-7434-459-5 : -. 175.00

मी.



Y:1:75

Vश)े, संतोष $.
अरय`दन: भारतीय िनसगा6^या काही गंभीर
समHयांचा ऊहापोह.- ठाणे : परमिम) पिCलके शIस,
मे 2009.- 116 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-906544-3-2 : -. 100.00

िविवध लेखकांचे 15 लेख

संदभ6.
ISBN 978-93-8000-122-7 :

-. 300.00


X:533-76



Y:1:75

338-उ4पादन
338.6-उ4पादन संघटना
338.64-उgोगाचे Hव`प
338.642-लघु उgोग
पवार, एस. बी.

333.79-ऊजा6

बचत गटासाठी Hवयंरोजगाराचे 51 महामाग6.- पुणे :
शुभम बउेशीय माग6दश6न संHथा : उkवला सुखदेव
पवार [िवतरक], ऑगHट 2009.- 320 पृ. ; 22 स+.

देशमुख, अ. ल.

ऊजा6 वेध.- पुणे : पुणे िवgाथT गृह $काशन, ऑuटो.
2009.- 40 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
-. 30.00

मी.



X:271:(C84)

-. 350.00


X9B8(A )

सामािजक शाे
338.642-लघु उ"ोग- मशः
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350-लोक 1शासन आिण लSकरी िवान
351-लोक $शासन

सोनवणे, डी. बी.

351.54-भारत

100 Wवसाय तुम^या िखशात.- भुसावळ : अVजठा
V$टस6, फे jु. 2009.- 86 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 85.00

351.5479-महारा²
351.54790247-वेतनप)क WवHथा


X9B8(A )

338.7-Wवसाय उपbम
मोह0मद यूनुस, 1940 bए¶टग अ वMड6 िवदाऊट पावरटी / सं. ले. मोह0मद
यूनुस आिण काल6 वेबर; अनु. गोVवद गोडबोले.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 270 पृ. ; 21
स+. मी.
ISBN 978-81-7786-477-9 : -. 200.00

Vहगे, यशवंत
सहावा वेतन आयोग माग6दश6क.- पुणे : आय6 $काशन
: नंदकु मार एजIसीज [िवतरक], मे 2009.- 112 पृ. ;
28 स+. मी.
-. 100.00


X:93.4435

351.54790434-भूिम आिण जीवशा ीय
351.547904340285-डाटा $ोसेVसग


X5
340-Law

342-रा'यघटना7मक कायदा
342.54-भारत

ोत

देओल, रं िजतVसह
संगणकwय भूमी अिभलेख तलाठी माग6दश6क पुिHतका /
सं. ले. रं िजतVसह देओल, िवजयकु मार फड आिण
रिवकु मार पडू ळकर.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 120 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-483-0 : -. 100.00


X:322.4435

ग-ड, शांताराम

355-लकरी िवJान
355.02-युm आिण संEाम

आमचा सरनामा: िनयतीशी करार.- मुंबई :

लोकवा·य, िडस+. 2009.- iv, 67 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 40.00

िलमये, राजा



V44:2

342.540878-ि या
रोडे, पुपा
मिहलांसाठी आधार कायgाचा.- पुणे : डायमंड
पिCलके शIस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], माच6
2009.- 83 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8483-131-3 : -. 60.00

युm एक कला.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
स1ट+. 2009.- 94 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7294-243-5 : -. 60.00


MV41.44



Z44:5,515

360-समाजकTयाण
361-सामािजक समHया आिण समाजकMयाण
361.6-शासकwय कृ ती
361.61-सामािजक धोरण कवा नीती
361.614-कMयाण आिण मानवी हa यांचा संबंध
कांबळे , उmव
मानवी हa: तpव आिण दशाभूल.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2007.- 40 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7786-358-1 : -. 30.00

344-कामगार वग, समाज सेवा, िशQण, सांGकृ ितक
कायदा
344.54-भारत

344.5479-महारा²



344.547903-समाज सेवा

V44:5

344.54790308624-किन° वग6

362-समाजकMयाण समHया व सेवा
362.5-दा र¸

वाणी, $काश ज.
जात $माणप) आिण वैधता तपासणी: जात, वैधता,
वय, रा²ीय4व व अिधवास, उ4प, नॉन bमीलेअर
$माणप) $ bयेसह जाती- जमातची अgयावत
यादी.- जळगाव : सामािजक कृ ती संHथा, जून 2010.vi , 126 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00

खेर, सी. पं.

दा र¸ाची संकMपना आिण िनवारण.- पुणे :
दलीपराज $काशन, जुलै 2010.- 208 पृ. ; 21 स+.
मी.

संदभ6.
ISBN 978-81-7294-806-1 :



Y592:(Z)

-. 200.00


YZ:434

सामािजक शाे
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363.73874-Uलोबल वॉWमग- मशः

362.7-त-णां^या समHया व 4यांची सेवा
362.76-शोिषत आिण दुल6ित मुले
िवराणी, Vपकw, 1959 िबटर चॉकलेट: भारतातील मुलां^या ल¹िगक
शोषणा^या िवदारक कहाया / इंEजीव-न मीना
कzणककृ त अनु.- मुंबई : अर $काशन, नो[ह+. 2009.202 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 200.00


Y11

362.8-अIय समाज घटकां^या समHया व 4यांची सेवा
362.83-ि या

363.739-िविशh प रिHथतीतील $दूषण
363.7396-माती $दूषण



YZ:1:75(J:1)

363.74-oवनी $दूषण

' In the name of honour' चा अनुवाद.

-. 80.00


Y15:44

362.88-गुI¬ाचे बळी
गु}ा, रािहला
एनHले[ºड: नWा $कारची िj टश गुलामिगरी /
इंEजीव-न सुनीती काणेकृत अनु.- पुणे : मेहता,
नो[ह+. 2009.- xii, 300 पृ. ; 22 स+. मी.

भुHकु टे, $भाकर रघुनाथ
oवनी $दुषण.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑगHट
2009.- 22 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 81-7294-372-5 : -. 22.00


YZ:1:75(C:1)

363.9-लोकसंXयेचे $@
जाधव, अशोक िशवाजीराव

'Enslaved' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-088-2 :



Y:1:75(U284)

भुHकु टे, $भाकर रघुनाथ
माती $दुषण.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो.
2009.- 24 पृ.: िच)े; 23 स+. मी.
ISBN 81-7294-373-3 : -. 22.00

मुXतार माई, 1972इन द नेम ऑफ ऑनर / अनु. उMका राऊत.- पुणे :
मेहता, माच6 2009.- xii, 92 पृ. ; 22 स+. मी.
उपिवषय : 923.65491 - मुXतार माई
ISBN 978-81-8498-005-9 :

लागू, गागT cीकांत
तापली वसुंधरा.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस $काशन,
िडस+. 2009.- 75 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : ऑगHट 2002.
ISBN 978-81-7434-481-6 : -. 100.00

-. 300.00


Y:4551

363-अIय सामािजक समHया आिण सेवा

लोकसंXया िशण : Hवानंद $योगशीलतेचा.कोMहापूर : रावा $काशन, िडस+. 2008.- 92 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
-. 90.00


Y:5.44

363.2-पोिलस सेवा
363.20954-भारत
शृंगारपुरे, जयंत यशवंत

पोिलस तपास: मािहती, अिधकार व सामाIयJान /
सं. ले. जयंत यशवंत शृंगारपुरे आिण Hवाती जयंत
शृंगारपुरे.- नागपूर : सािह4य $सार क+ , फे jु. 2009.264 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
-. 250.00


Y:4:61.44



370-िशQण
370.1-तpवJान आिण िसmांत
370.11-िविशh उ hांसाठी िशण
370.116-आंतररा²ीय दृhीकोना4मक िशण

घोरपडे, अिभजीत

nलोबल वॉ»मग / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस $काशन, जुलै 2009.- 168 पृ.: िच)े; 21 स+.

गोखले, अरVवद Wं.
परदेशात िशकायचंय ? / सं. ले. अरVवद Wं. गोखले

मी.

ISBN 978-81-7434-465-6 :

गोखले, शर±ं दामोदर
नावडती मुले : उIमागT आिण अपंग मुले.- 4 थी सुधा.
आ.-पुणे : उ4कष6 $काशन, जाने. 2009.- 224 पृ. ;
22 स+.मी.
$थम आ. : जाने. 1954.
ISBN 978-81-7425-227-2 : `. 200.00
YZ11

363.7-पया6वरणीय समHया आिण सेवा
363.73-$दूषण
363.738-$दूषक पदाथ6
363.73874-nलोबल वॉ»मग

संदभ6.

364-गुIहेगारीचे शा
364.3-गुIहेगार
364.36-बाल गुIहेगार

आिण िवजय लोणकर.- पुणे : राजहंस, मे 2009.-

286 पृ. ; 22 स+. मी.

-. 140.00

ISBN 978-81-7434-456-4 :



Y:1:75(U284)

-. 200.00


T

सामािजक शाे
371-शाळा आिण 4यांची कृ ती
371.3-अµयास आिण िशणाची काय6पmती
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372.4-वाचन

अभंग, अनंत

अµयास कसा करावा: हमखास यश देणारे अµयासतं) /
संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस $काशन, एि$ल
2010.- xiv, 209 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-497-7 : -. 200.00


T:4,3

कु लकणT, िवजय भालचं
चला अµयास क-.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जून 2010.- 56 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-746-0 : -. 40.00

कोMहे, रव
अµयासातील यशाची गुिपते.- पुणे : साके त $काशन,
2009.- 96 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-517-2 : -. 60.00



T15:3

खेडेकर, गुलाबराव

अµयासाचे सुपर पॉवरफु ल मं).- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 95 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-518-9 : -. 60.00



T15:3



T:3

371.4-माग6दश6न व समुपदेशन
371.42-शैिणक व Wावसाियक माग6दश6न
371.422-शैिणक माग6दश6न

मुलां^या िशणातील सफलतेचे रहHय $4येक पालक,
िशक व िवgाया6ने वाचलेच पािहजे / संपा.
$ितमा भांड.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.135 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-462-5 : -. 95.00



T15:3
धामणे, सुरेश

372.5-नविनzमत व मानवी कला
372.52-िच)कला, प+¶टग, रचना

मुलां^या शैिणक िवकासाची गु- कMली :
पालकांशी सुसंवाद.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 111 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-87063-58-0 : -. 70.00


T:3

चला िच)े रं गवूया.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.20 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
ISBN 81-7786-319-3 : -. 22.00



T15:(NP)

371.425-Wावसाियक माग6दश6न
371.42503-शCदकोश, Jानकोश

िच)े काढा रं गवा कोडी सोडवा / िच)ांकन अिनल वाघ.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 20 पृ.: िच)े;
24 स+. मी.
ISBN 81-7786-300-2 : -. 22.00

एIसायuलोिपिडया ऑफ क रयर गायडIस / संक. करण
जोग.- मुंबई : Eंथयान $काशन.
खंड. 1 : आट6स, कॉमस6, कॉ01युटस6 आिण इतर.-मे
2009.- 631 पृ. ; 24 स+. मी.
ISBN 978-93-80080-08-6 : -. 750.00.



T15:(NP)



T9(Y4)k

371.8-िवgाथT
371.81-िवgाथT चळवळ

पायातले जग हसा व रं गवा.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2008.- 20 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-378-9 : -. 22.00



T15:(NP)

स4यशोधन सिमती
स4यशोधन सिमतीचा अंत रम अहवाल.- नागपूर :
अशोक सरHवती, एि$ल 2008.- 48 पृ.: िच)े; 21
स+. मी.
देशभvw युवा मंच,चंपूर िजMहा काय6कता6
अटके ^या संदभा6त.
-. 30.00

वाहने काढा व रं गवा.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
[2008].- 20 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-377-2 : -. 22.00



T15:(NP)



T4:71

372-$ाथिमक िशण
372.3-संगणक, िवJान, तं)Jान, आरोnय

380-वािण'य, सं1ेषण, पXरवहन
381-Wापार
381.3-Wापारनीती
381.34-Eाहक संरण
क}ान, संजय
Eाहक संरण व िशण = Consumer
protection & education / सं. ले. संजय क}ान
आिण $Mहाद लढे.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस, जून
2009.- vi, 160 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8483-150-4 : -. 100.00

देशमुख, अ. ल.

बाळगोपाळांचा प रसर.- पुणे : पुणे िवgाथT गृह
$काशन, ऑuटो. 2009.- 72 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
-. 40.00


T13



X:321

भाषा

20

390-सामािजक रीितXरवाज, िश-ाचार,
लोकसािह7य
394-सामाIय रीित रवाज
394.2-िविशh $संग
394.2068-WवHथा

398.21-लोककथा-

मशः

दूर देशी^या लोककथा / पुनःकथन $भाकर cावण चौधरी.पुणे : डायमंड पिCलके शIस.
भाग 4 : शार राजपु) आिण इतर कथा.- माच6
2009.- iv, 40 पृ. : िच)े; 24 स+. मी.

बागडे, जय$काश
परफे uट इ[ह+ट मॅनेजम+ट सु)संचालन.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2008.- 80 पृ.: िच)े; 22 से. मी.
ISBN 978-81-7786-395-6 : -.60.00

12 बाल लोककथा.

-. 40.00
भाग 5 : मोली 1पी आिण इतर कथा.- माच6 2009.
- iv, 40 पृ. : िच)े; 24 स+. मी.
ISBN 978-81-8483-125-2 :



Y:36(T:8)

11 बाल लोककथा.
ISBN 978-81-8483-126-9 :

398-लोकसािह4य आिण दंतकथांचा अµयास
398.2-लोकसािह4य

-. 40.00.


Y:353

398.9-0हणी, लोकोिv

398.20954-भारत

398.2095479-महारा²

398.99146-मराठी

भवाळकर, तारा Vचतामण, 1939 लोकसािह4या^या अµयास दशा.- पुणे : ेहवध6न
$काशन, जुलै 2009.- 145 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-89634-93-4 : -. 130.00

जाधव, म. र.

सुिवचारांचा अमृतवेल.- कोMहापूर : चैतIय $काशन,
स1ट+ 2008.- 64 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 40.00




Y74435:351

मांडे, $भाकर भानुदास, 1933 मौिखक वा·याची परं परा : Hव`प आिण भिवतW.औरं गाबाद : गोदावरी $काशन, माच6 2010.- xviii,
622 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 600.00


Y74435:351

P155,6:4

0हणची संगत शCदांची रं गत / संक. िनिलमा काशीनाथ
करं दीकर.- 2 री सुधा आ.-पुणे : सुकृत $काशन,
ऑगHट 2009.- 160 पृ. ; 22 स+. मी.
काही Vहदी 0हणी व वाu$चारांसह
$थम आ. : फे jु. 2002.
-. 100.00


P155,6:4

लोकसािह4य दश6न: $ाचाय6 डॉ. िशवाजीराव मोिहते
गौरव Eंथ / संपा. रमेश कृ . देवरे .- पुणे : कम6वीर
$काशन, जुलै 2009.- 436 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 81-86763-31-7 कागदी बां. : -. 400.00

सुिवचार / संक. संoया लाखे.- नागपूर : लाखे $काशन,
जाने. 2009.- 30 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 25.00


P155,6:4



Y74435:351
398.21-लोककथा

दूर देशी^या लोककथा / पुनःकथन $भाकर cावण चौधरी.पुणे : डायमंड पिCलके शIस.
भाग 1 : अदृय करणारी हॅट आिण इतर कथा.- माच6
2009.- ii, 38 पृ. : िच)े; 24 स+. मी.
10 बाल लोककथा.

-. 40.00.
भाग 2 : बाटलीतील 0हातारी आिण इतर कथा.माच6 2009.- iv, 40 पृ. : िच)े; 24 स+. मी.

ISBN 978-81-8483-129-0 :

400-भाषा

420-इं जी भाषा
428-भाषेचा $योग
428.2-रचना

-इंEजी मातृभाषा नसणा£या िवgाया®साठी

428.24

तीस दवसात मराठीतून-इंEजी िशका.- नवी दMली :
डायमंड बुuस; औरं गाबाद : साके त $काशन [िवतरक],
2008.- 152 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-288-1895-3 : -. 75.00


P111:7

13 बाल लोककथा.

-. 40.00
भाग 3 : डोuयावर उगवलेले झाड आिण इतर कथा.माच6 2009.- iv, 40 पृ. : िच)े; 24 स+. मी.

ISBN 978-81-8483-127-6 :

10 बाल लोककथा.
ISBN 978-81-8483-128-3 :

-. 40.00.


Y:353

दास, िवbम के .
एuH$ेसवे टू इंिnलश = Expressway to English.हैाबाद : संगम बुuस; ओ रयंट CलॅकHवान [ िवतरक],
2009.- vi, 218 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.+ िसडी.
ISBN 978-81-7370-307-2 : -. 175.00


P111:7

िवान
-इं जी मातृभाषा नसणाYया िव"ाZया[साठी-

21

491.468-भाषेचा $योग
491.46813-शुmलेखन आिण उ±ार

428.24

मशः

बाराखडी िशकत िच)े रं गवा / िच)ांकन अिनल वाघ.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 48 पृ.: िच)े;
24 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-387-1 : -. 35.00

लाड, दीपक आनंदराव

अरमं)ा.- कोMहापूर : िशवराज पिCलके शन,
[2009].- ii, 134 पृ. ; 28 स+. मी.
बालसािह4य.
-. 70.00



P155,1



P111:7
491.46-मराठी भाषा

[यावहा रक उपयोिजत मराठी आिण $सारमाoयमे /
संपा. संदीप िव¼लराव सांगळे .- पुणे : डायमंड
पिCलके शIस; डायमंड बुक डेपो [िवतरक], फे jु. 2009.xii, 116 पृ. ; 21 स+.मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-8483-115-3 : -. 75.00

491.4682-$ाथिमक पुHतके , रचना
491.46824-मराठी मातृभाषा नसणा£या िवgाया®साठी
Learn Marathi in 30 days through English /

संपा. कृ णा गोपाळ िवकल; अनु. पूzणमा कुं डेतके .नवी दMली : डायमंड बुuस; औरं गाबाद : साके त
$काशन [िवतरक], 2008.- 232 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-288-1854-6 : Rs. 95.00



P155:7

500-िवान



P155

491.463-शCदकोश
491.4631-िवशेष शCदकोश

गोखले, राल
िवJानातील सरस आिण सुरस.- पुणे : मेहता, एि$ल
2010.- x, 198 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-038-7 : -. 180.00

cीसमथ6 रामदास वा·य शCदाथ6संदभ6 कोश: 'दासबोध'
वगळू न / सं. संपा. रा. शं. नगरकर आिण मु. cी.
कानडे.- पुणे : रामकृ ण $काशन : cीसमथ6
Eंथभवन [िवतरक], एि$ल 2009.- xvi, 496 पृ.,
[1] पटिच) ; 22 स+. मी.
संदभ6.
कापडी बां. : -. 250.00



A



P155:4k

घाटे, िनरं जन Vसह+, 1946 िवJान संदभ6.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
स1ट+. 2009.- 88 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : नो[ह+. 2002.
ISBN 81-7492-106-0 : -. 60.00

491.465-Wाकरण



A

नाईक, cीकांत वसंतराव, 1946आपले मराठी Wाकरण.- कोMहापूर : अिभनंदन
$काशन, िडस+. 2009.- 416 पृ. ; 22 स+. मी.
िनबंधलेखन, सारांशलेखन, प)लेखन व गg-पg

भालेराव, सुधाकर

िवJानाचे अंतरं ग.- पुणे : मधुराज $काशन, ऑगHट
2009.- 55 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
शCदावली(इंEजी-मरा ठी).
ISBN 81-7492-090-0 : -. 40.00

आकलन

संदभ6.
-. 100.00



A



P155

भागवत, cीपाद भालचं
सुंदर मराठी िनबंधलेखन व Wाकरण.- 7 वी सुधा.
आिण िवHता. आ.-मुंबई : जमनादास आिण कं पनी,
2009.- xii, 243 पृ. ; 21 स+. मी.
9 वी आिण 10 वी^या िवgाथा®साठी.
-. 80.00

महाले, रमेश, 1944-

िवJानाची घोडदौड.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑगHट 2010.- 100 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-811-5 : -. 70.00



A



P155

507-िशण, संशोधन, संबंिधत िवषय
507.8-साधनसामEी व उपकरणां^या वापराचे अoययन
व अoयापन
देशमुख, अ. ल.

बालवाडीतील बालगोपाळांसाठी वैJािनक
गंमत-जंमत.- पुणे : पुणे िवgाथT गृह $काशन, फे jु.
2009.- 48 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
-. 25.00

रोकडे, मनोहर

Wावहा रक व उपयोिजत मराठी.- पुणे : ेहवध6न
$काशन, ऑगHट 2009.- 108 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-89634-85-2 : -. 80.00


P155



A

िवान

22

507.8-साधनसामी व उपकरणां\या वापराचे अ4ययन
व अ4यापन- मशः

523.1-िवe
523.12-िवeो4पि=शा

देशमुख, अ. ल.

बाहेकर, िवजय cीधर, 1937 िवe आिण वसुंधरा: पृवीची उ4प=ी व उ4bांती^या
पाऊलखुणा.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.xxvi, 341पृ., [4] पटिच)े: िच)े, नकाशे; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-346-8 : -. 250.00

शालेय जीवनापासून िवJानाची आवड िनमा6ण
होयासाठी वैJािनक उपकरणे.- पुणे : पुणे िवgाथT
गृह $काशन.
भाग 1 : ऑuटो. 2009.-48 पृ. : िच)े; 24 स+. मी.
-. 30.00.



B9:8



A

पाठक, संजय cीकृ ण
हे क-न पहा: बौिmक िवकासाचे $योग.- 3 री आ.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 68 पृ.: िच)े;
21 स+. मी.
$थम आ. : 2000.
ISBN 81-87063-99-8 : -. 50.00


A

520-खगोलशा
आपटे, मोहन हरी, 1938 -

मला उ=र हवंय : खगोलशा .- 8 वी सुधा. आ.-पुणे :
राजहंस $काशन, स1ट+. 2009.- x, 233 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.
शCदाथ6. (इंEजी-मराठी)
$थम आ. : जुलै 1998.
ISBN 81-7434-085-8 : -. 175.00

थनू पनाभन
भौितक िवJानातील शोधां^या मनोरं जक गोhी /
`पांतर नंद ू फडके ; मूळ िच). कwथ sॅ िIसस;
पुनzच)ांकन अिवनाश देशपांडे.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2008.- 48 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
िवgाया®साठी िच)कथे^या माoयमात.
ISBN 978-81-7786-420-5 : -. 40.00


C

530.07-अoययन आिण अoयापन
530.076-पुनरावलोकन आिण आवृ=ी
530.076(1)-$@ो=रे
आपटे, मोहन हरी, 1938 -



B9

मला उ=र हवंय: पदाथ6िवJान.- 8 वी सुधा. आ.-पुणे :
राजहंस $काशन, स1ट+. 2009.- x, 238 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.
शCदाथ6. (इंEजी-मराठी)
$थम आ. : जाने. 1992.
ISBN 81-7434-086-6 : -. 175.00


C(m)

आय6भट
आय6भटीय: शCदाथ6, ोकाथ6, Hपhीकरण / भायासह
संHकृ तव-न मोहन आपटेकृत अनु.- पुणे : राजहंस
$काशन, िडस+. 2009.- x, 255 पृ. ; 22 स+. मी.

537-िवgुतशvw आिण िवgुत अणुिवJान
साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी आहे िवgुतशvw.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स1ट+. 2009.- 20 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
ISBN 81-7294-353-9 : -. 20.00

मुळ संिहतेसह.
ISBN 978-81-7434-480-9 :

530-भौितकशा

-. 325.00




C6

B9

523-िविशh आकाशमंडले

538-चुंबक4व
साखवळकर, रघुवीर अनंत

भालेराव, िववेक

मी आहे लोहचुंबक.- 3री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स1ट+. 2009.- 18 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
ISBN 81-7294-355-5 : -. 20.00

खगोल िजJासा.- पुणे : पुणे िवgाथT गृह $काशन.
भाग 1 : फे jु. 2009.- 52 पृ. : िच)े; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-88773-06-0 : -. 40.00.


B9

साखवळकर, रघुवीर अनंत



C7

540-रसायनशा
साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी आहे अवकाश.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स1ट+. 2009.- 20 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
ISBN 81-7294-361-X : -. 20.00


B9

मी आहे रसायनशा .- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स1ट+. 2009.- 20 पृ.: िच)े; 23 स+. मी.
ISBN 81-7294-354-7 : -. 20.00


E

तं=ान
598-पQी- मशः

550-भूिवान
551-भूगभ6शा , जलिवJान, हवामानशा
551.2-kवालामुखी, भूकंप, गरम पायाचे झरे , वायू

महाले, रमेश, 1944-

पrयां^या जगात.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑगHट 2010.- 96 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-823-8 : -. 70.00

551.22-भूकंप
बेकर, लॉरी, 1917-2007
भूकंप / अनु. िविनता गनबोटे.- औरं गाबाद : साकेत



K96

$काशन, 2008.- 48 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-415-1 : -. 35.00



H4132

570-जीवशा
576-वंशशा आिण उ4bांती
576.8-उ4bांती



598.09-िविशh ठकाणचे पी

उ4bांती / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस
$काशन, ऑuटो. 2009.- vi, 174 पृ.: िच)े; 22 स+.

598.0954-भारत
पांडे, सतीश

मी.

ISBN 978-81-7434-474-8 :

िह`रकर, $दीप सुखदेवराव, 1962पिमेळा.- नागपूर : ऋचा $काशन, एि$ल 2009.xvi, 128 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 135.00
K96

जोशी, सुमती

शCदाथ6. (इंEजी-मराठी)
संदभ6.

23

मै) जीवांचे.- पुणे : उ4कष6 $काशन, ऑगHट 2009.x, 192 पृ., [2] पटिच)े: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-258-6 : -. 250.00

-. 175.00





K96.44

G:66

580-वनGपितशा
581-िविशh िवषय

600-तं=ान
साखवळकर, रघुवीर अनंत

581.634-वनौषिध

मी आहे तं)Jान.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स1ट+. 2009.- 24 पृ.: िच)े; 23 स+. मी.
ISBN 81-7294-348-2 : -. 20.00

कोकाटे, सुधाकर

तुळस: आरोnयाची संजीवनी.- मुंबई : Hव³लता
पिCलVशग, 2008.- 192 पृ., [3] पटिच)े: िच)े; 22
स+. मी.
संदभ6 : पृ. 158-162.
ISBN 978-81-905828-0-3 : -. 195.00



F



I

बेल: आरोnयदाियनी िशवि$या.- मुंबई : Hव³लता
पिCलVशग, 2008.- 108 पृ., [3] पटिच)े: िच)े; 22
स+. मी.
संदभ6 : पृ. 74.
ISBN 978-81-905828-1-0 : -. 121.00

604-सामाIय तं)Jान
604.8-िविवध Wv½^या िवषयी वण6न व इितहास
604.8352-12 ते 20 वयोगटातील मुली
जोशी, ऋचा िवनय



भारतीय बालवैJािनकाची ग-डझेप: आदश6 $कMप
अहवाला^या नमुIयासिहत.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2008.- 128 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-363-5 : -. 90.00


I

590-1ािणशा

610-वै"कशा
612-मानवी शरीरिवJानशा

उजगावकर, सायली

वIय $ायांचे जीवन.- पुणे : अरवेल $काशन, िडस+.
2008.- 48 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 35.00

कुकडे, सुमती



KZ

598-पी
पुरंदरे , करण वसंत
आभाळवाटांचे $वासी.- 2 री आ.-पुणे : उ4कष6
$काशन, जाने. 2010.- iv, 142 पृ.: िच)े; 22 स+.

आपले शरीर अ¾भुत कोडे.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज
पिCलके शन, ऑगHट 2009.- 32 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : ऑuटो. 2002.
ISBN 81-7492-109-5 : -. 22.00


L:3

साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी.

$थम आ. : एि$ल 1992.
-. 150.00

Av



K96

मी आहे माणूस.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
स1ट+. 2009.- 19 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
ISBN 81-7294-360-1 : -. 20.00.


L:3

तं=ान

24

613.2-आहारशा- मशः

612.8-म¿ातंतू आिण Jान+ ये
612.82-म+द ू

साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी आहे चौरस आहार.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स1ट+. 2009.- 20 पृ.: िच)े; 23 स+. मी.
ISBN 81-7294-356-3 : -. 20.00

जोशी, आनंद

म+दत
ू ला माणूस / सं. ले. आनंद जोशी आिण सुबोध
जावडेकर; संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस

$काशन, माच6 2010.- 234 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 225.00



L:573

ISBN 978-81-7434-494-6 :



L72

613.7-Wायाम

613-वैयिvक आरोnय

613.7046-योगासने

दीित, जगाथ
आपले आरोnय आपMया हाती.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 120 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-493-9 : -. 120.00

पाटील, बाजीराव
दररोजची योगासने : योगाने रोगिनवारण.-



L:57

औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 142 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-519-6 : -. 100.00


L:572

वाÀळकर, गोपाळकृ ण
यू नीड नो मेिडसीन / सं. ले. गोपाळकृ ण वाÀळकर
आिण रं जना वाÀळकर.- नागपूर : िवजय $काशन;
सिचन सािह4य [ िवतरक ], जून 2008.- 91 पृ. ; 21
स+. मी.
-. 80.00

sाउले, डेि[हड
योग आिण आयुवद / इंEजीव-न अशोक सीताराम
जोगळे करकृ त अनु.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, फे jु.
2010.- 295 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
'Yoga and Ayurveda : Self-healing and



L:57

self-realization' चा अनुवाद.

-. 275.00

613.193-सूय6ान



L:572

कु लकणT, दलीप
सौर आरोnय / सं. ले. दलीप कु लकणT आिण पौzणमा
कु लकणT.- पुणे : राजहंस $काशन, स1ट+. 2009.112 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-471-7 : -. 80.00


L:57(B93)

613.2-आहारशा

Vसह, सुनील
योगातून आरोnयाकडे / [Vहदीव-न] रव कोMहेकृत
अनु.- नवी दMली : डायमंड बुuस, 2008.- 126 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
'योग से आरोnय तक' चा अनुवाद.
ISBN 81-288-1839-2 : -. 75.00


कुकडे, सुमती

L:572

Iयाहारी / सं. ले. सुमती कु कडे आिण राज+ $.
देवळाणकर.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पिCलके शन,
स1ट+. 2009.- 64 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-7492-215-6 : -. 50.00

613.712-ल¼पणा कमी करयासाठी Wायाम
परांजपे, नीला



L:573

देशमुख, रिसका िव¼ल
आहाराचे आरोnयमं).- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 104 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-541-7 : -. 70.00

मला रोड [हायचयं !.- नागपूर : िवgा िवकास
पिCलशस6, जाने. 2010.- 79 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 60.00


L:5:8



L:573

615-औषधिवJान आिण िच क4साशा े
615.5-िच क4साशा े
615.53-िच क4सा पmती
615.532-होिमओपॅथी

नगसकर, अिमता
काय6मता वाढिवणा£या Hवा दh पाककृ ती.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 88 पृ.: िच)े;
21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-342-0 : -. 50.00

Vश)े, शकुं तला
होमीओपॅथी एक समलण िच क4सा.- पुणे : िशMपा
$काशन, फे jु. 2010.- 856 पृ. ; 22 स+. मी.
कापडी बां. : -. 250.00


L:573



LL:4:6

तं=ान
615.535-िनसगपचार
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616-रोग
616.024-घरगुती उपचार

शरण$साद

शमा6, राजीव
अमृततुMय: औषधािवना घरगुती उपचार / अनु.
रव कोMहे.- औरं गाबाद : साके त $काशन.
भाग 1 : कांदा आिण लसूण.- 2008.- 80 पृ.; 14 स+.

िनरोगी जीवनासाठी िनसगपचार / Vहदीव-न मीना
कारं जेकरकृ त अनु.- पवनार( वधा6 ) : परं धाम
$काशन, माच6 2009.- 155 पृ. ; 21 स+. मी.

मी.

-. 40.00

-. 40.00
भाग 2 : Vलबू आिण आवळा.- 2008.- 80 पृ.; 14 स+.
ISBN 978-81-7786-380-2 :



LM:4:6

मी.

-. 40.00
भाग 3 : मेवा आिण औषधी वनHपती.- 80 पृ.; 14
स+. मी.
मूळ $कािशत : नवी दMली : डायमंड बुuस, [200-?]
ISBN 978-81-7786-382-6 : -. 40.00.

615.538-आयुवद

ISBN 978-81-7786-381-9 :

दांडेकर, सुयोग सुभाष

गभ6cीमंती: आयुवदानुसार जIममिहIयाव-न
Hवतःला ओळखा आिण समृm [हा / सं. ले. सुयोग
सुभाष दांडेकर, अमोघ देशपांडे आिण िनलम Vशगटे.-

अमृततुMय: औषधािवना घरगुती उपचार / अनु.
रव कोMहे.- औरं गाबाद : साके त $काशन.
भाग 4 : मुळा, गाजर, आले.- 2008.- 80 पृ.; 14 स+.

3 री सुधा आ.-पुणे : सुकृत $काशन, जाने. 2010.109 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : 1999.
ISBN 978-81-909746-1-5 :

मी.

-. 40.00
भाग 5 : फळे आिण फु ले.- 2008.- 96 पृ.; 14 स+.
ISBN 978-81-7786-383-3 :

-. 125.00


LB:4:6

615.8-िविशh िच क4सा आिण 4यांचे $कार
615.85-िविवध िच क4सा

मी.
ISBN 978-81-7786-379-6 : -. 40.00
भाग 6 : सूय6, माती आिण पाणी.- 96 पृ.; 14 स+. मी.
मूळ $कािशत : नवी दMली : डायमंड बुuस,
[200-?]

615.852-धाzमक आिण आ40यासंबंधी िच क4सा

ISBN 978-81-7786-384-0 :

वै दक िवJान आिण रोगमुvw: मं), तं), यं) व



साळुं खे, सुलेखा िशवराज

िच क4सेारा अ¾भुत उपचारपmती.- पुणे :

उ4कष6 $काशन, जाने. 2010.- xii, 144 पृ.: िच)े;

Hवयंपाकघरातील आयुवद.- कोMहापूर : मािणक
$काशन, जाने. 2009.- 56 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 50.00

21 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-281-4 :

-. 40.00.

L:4:9:(M3)

फडके, मोहन केशव

नाडीशा



L:4:9:(M3)



L:4:9:(M3)

-. 125.00


L:4:69

616.2-eसनसंHथेचे रोग
616.203-इI{लुएंझा (शीतkवर)
मुंगळे , अिमत

लढा Hवाइन {Mयु शी ! / शCदांकन रमेश के .
सह बुm.े - पुणे : दलीपराज $काशन, ऑगHट
2009.- 36 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-759-0 : -. 25.00

615.853-जलोपचार आिण ान िच क4सा
615.853(1)-उण जलोपचार िच क4सा
होरे , पॅ क

616.4-अंतः ाव Eंथीसंबंधी रोग

हाप6; अनु. सुभाष जोशी.- पुणे : मेहता, जाने. 2010.x, 134

616.462-मधुमेह

पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

पाठक, िवशाखा सुधीर

'Hot water therapy' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-096-7 :



L4:4241

उण जलोपचार / सं. ले. पॅ क होरे आिण डेि[हड

-. 120.00


L:4:65

मधुमेहासह नाबाद-36.- नागपूर : सािह4य $सार क+ ,
नो[ह+. 2009.- 120 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 100.00



L293:46

तं=ान
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616.8-नससंHथा आिण मनोिवकृ ित
616.83-क+ ीय नससंHथा
616.836-सेरेjल पालसी

620-अिभयांि=क
620.5-नॅनोटेÂॉलॉजी
माळोदे, शैलेश

हं$स, $ितभा
सेरेjल पालसी अथा6त बिवकलांगाची कारणे आिण
उपचार.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 72
पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-348-2 : -. 60.00


L7:4:6
616.89-मानिसक िवकार



D

621-उपयोिजत भौितकशा
621.38-इलेuॉिनuस आिण सं$ेषण अिभयांि)कw

616.891-िच क4सा
616.8914-मानसोपचार पmती

साखवळकर, रघुवीर अनंत

पेटाकोस, अॅलेuस
ि$झनस6 ऑफ अवर थॉÁस / इंEजीव-न िवजया
बापटकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑuटो. 2009.- xxii,
146 पृ. ; 21 स+. मी.

मी आहे इलेuॉिनuस.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स1ट+. 2009.- 20 पृ.: िच)े; 23 स+. मी.
ISBN 81-7294-352-0 : -. 20.00


D65

'Prisoners of our thoughts : Victor Frankl's

621.384-रे िडओ आिण रडार अिभयांि)कw

principles at work' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-073-8 :

अितसुrम महा$चंड नॅनो टेÂॉलॉजी.- ठाणे :
परमिम) पिCलके शIस, मे 2009.- 208 पृ.: िच)े;
21 स+. मी.
शCदाथ6 (इंEजी-मराठी)
संदभ6.
ISBN 978-81-906544-4-9 : -. 200.00

621.3845-रे िडओटेिलफोनी

-. 140.00


621.3845(1)-मोबाईल

L:4:691

िशकारपूर, दीपक

618- ीरोगिवJान आिण $सूितशा
618.1- ीरोगिवJान
618.178-वंoय4व

मोबाईल माझा सोबती / सं. ले. दीपक िशकारपूर

आिण िवनय साठे .- पुणे : उ4कष6 $काशन, जाने.
2009.- 116 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-248-7 : -. 100.00

िचमोटे, मीना



जIम आईचा / सं. ले. मीना िचमोटे आिण नटचं
िचमोटे.- नागपूर : मुvछंद $काशन; पुणे : िपपMस
बुक हाउस [िवतरक], जाने. 2009.- 108 पृ.: िच)े;
18 स+. मी.
-. 100.00

D65,48

623-लकरी अिभयांि)कw
623.4-तोफखाना



L55:45:6

618.2-$सूितशा
उIहाळे , राजीव
गभ6वती आिण बाळाची काळजी : माता-बाल आरोnय.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 80 पृ.: िच)े;
21 स+. मी.
ISBN 81-87063-85-8 : -. 60.00


L9F:3

िबनीवाले, वैशाली

बाळं तपण: अथपासून इितपय®त / संपा. सुजाता
देशमुख.- पुणे : राजहंस $काशन, फे jु. 2010.- 212
पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-484-7 : -. 200.00


L9F:3

623.45-युmसामEी, िवHफोटके इ4यादी
623.451-िवgुत संभा रत उपकरणे
623.451(1)-ेपणा
घाटे, िनरं जन Vसह+, 1946अि§बाणांचा इितहास.- पुणे : दलीपराज $काशन,
स1ट+. 2009.- 104 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-754-5 : -. 100.00


D58

624-नागरी अिभयांि)कw
624.2-पुल

कु लकणT, सुधीर शं.
जग$िसm पुलां^या कहाया.- मुंबई : Eंथायन
$काशन, फे jु. 2009.- 108 पृ., 12 पटिच)े: िच)े;
18x24 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-93-80080-04-8 : -. 150.00


D416

तं=ान
629-अिभयांि)कw^या अIय शाखा
629.2-मोटार अिभयांि)कw

633.6-शक6 रा व िपhमय पदाथ6युv िपके
633.68-िपhमय पदाथ6युv िपके

629.227-सायकल

633.682-कॅसावा (साबुदाणा)

27

राडकर, वासुदव
े बळवंत, 1926 कॅ सावा: साबुदायाचे झाड.- पुणे : कृ िष Eंथ भांडार,
2009.- iv, 100 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 80.00

गु}ा,िवजय
मनोरं जनातून यं) िवJानाची ओळख: सायकली^या
शोधाची कथा / अनु. सुमन ओक.- औरं गाबाद :

साके त $काशन, 2008.- 40 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 30.00

ISBN 978-81-7786-413-7 :



D5125

629.4-अंत रया)ा िवJान
629.43-Hवयंचिलत अवकाशयान
629.4353-चांयान



J:(I75 )

633.8-औgोिगक उ4पे
633.85-तेलिबयायुv वनHपती
633.851-ऑईल पाम

राडकर, वासुदव
े बळवंत, 1926 तेMया माड: ऑईल - पाम.- पुणे : कृ िष Eंथ भांडार,
2009.- iv, 28 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
संदभ6.
-. 30.00

भुरे - बावनकर, हष6दा
िनघाला भारत चंावर.- पुणे : ोक पिCलके शन,
जाने. 2009.- 48 पृ., [2] पटिच)े ; 21 स+. मी.
-. 40.00



J5:(I75)



D58:(B92)

634-फलोgान, फळे , वन-शा
634.9-वन-शा

630-कृिष

631-िविशh तं)े, उपकरणे, साधनसामEी
631.3-शेतीची अवजारे , यं)े, साधनसामEी
631.37-$बल यं)े
631.372-ॅuटर

634.99-वनशेती

राडकर, वासुदव
े बळवंत, 1926वनशेतीसाठी बीजो4पादन.- पुणे : कृ षी Eंथ भांडार,
2009.- iv, 60 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 50.00

नलावडे, सिचन मधुकर, 1975 -

ॅuटर : शेतक£याचा साथी.- पुणे : कृ िष Eंथ भांडार,
जून 2008.- iv, 156 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 125.00



J38
635-बागाईत



J
633-शेतातील िपके

राडकर, वासुदव
े बळवंत, 1926िपकांचे बीजो4पादन.- पुणे : कृ षी Eंथ भांडार, 2009.iv, 92 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 80.00

635.9-फुले आिण शोिभवंत झाडे

635.93-आयुम6या6दन
े ुसार वगTकरण
635.9345-खजुरी Vशदी
पाटील, भालचं ह.
अ¾भूत झाड: खजुरी Vशदी.- पुणे : कृ िष Eंथ भांडार,
2008.- 40 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 40.00


J:(I75)



J38

636-पशुपालन

633.1-अधाIये

महाले, रमेश, 1944-

राडकर, वासुदव
े बळवंत, 1926 तृणधाIये.- पुणे : कृ िष Eंथ भांडार.
भाग 1 : खरीप गट.- 2008.- iv, 164

$ायां^या गमती.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑगHट 2010.- 104 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-822-1 : -. 70.00

पृ. : िच)े;

21 स+. मी.
`. 150.00
भाग 2 : रबी गट.- 2008.- iv, 92



KZ
636.2-गाय

पृ. : िच)े; 21 स+.

मी.

संदभ6.
-. 75.00.


J38

सोबले, बाळकृ ण
देशी गाय.- पुणे : कृ षी Eंथ भांडार, 2009.- iv, 44
पृ. ; 21 स+. मी.
-. 40.00


KZ2

तं=ान
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636.21-िविशh उ hांसाठी

641.5636-शाकाहारी

श+डे, सुिनता
आधुिनक खाgपदाथ6.- मुंबई : नवचैतIय $काशन,
एि$ल 2009.- 112 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 85.00

636.2142-दूध

माक® डेय, िनतीन मनमोहनराव
फायदेशीर दूध Wवसाय : सुलभ पशु$जननातून.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 144 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-386-4 : -. 120.00


KZ311

शाeत दुध Wवसायाचे तं): पशुिवJानेeरी.औरगाबाद : साके त $काशन, 2008.- 168 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-390-1 : -. 120.00


KZ311

640-गृहिवJान
लाठकर, ि$यंवदा श.
घरगुती बचतीतून [हा cीमंत.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2008.- 104 पृ. : िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-449-6 : -. 90.00

641.8-िविशh $कारचे पदाथ6
641.86-िमhा, फलाहार
641.865-पेHीज
641.8653-के uस
परचुरे, अपणा6
के uस / िवणु मनोहर यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
मेहता, ऑगHट 2010.- xiv, 58 पृ. : रं गीत िच)े;
22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-143-8 : -. 150.00



M31



M3

640.4-सामाIय Wवहाय6तेचे िविशh िवषय
640.43-वेळेचे WवHथापन

647-साव6जिनक संHथांची गृहWवHथा
647.9-िविशh $कार^या साव6जिनक संHथा
647.94-ता4पुरती वसितगृहे
647.94088-Wवसायिवषयक आिण धाzमक गट
647.940883718-िवgाथT
ीरसागर, वा. का.
िवgाथT-वसितगृह-व ◌्यवHथापन.- 2 री आ.-पुणे :
मधुराज पिCलके शIस, एि$ल 2008.- 112 पृ. ; 21
स+. मी.
ISBN 81-7492-195-8 : -. 100.00

कोMहे, रव
टाइम मॅनेजम+ट आिण सफलता.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 128 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-492-2 : -. 100.00




T:72

M3(X:8)

649-बालसंगोपन, गृहप रचया6

गडकरी, cीिनवास
वेळेचे WवHथापन: एक जीवनशैली.- पुणे :
दलीपराज $काशन, नो[ह+. 2009.- 80 पृ. ; 21 स+.

आलेगांवकर, प. म.

पालक िम)ांनो...- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6
2009.- 111 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-724-8 : -. 100.00

मी.
ISBN 978-81-7294-753-8 :



M31

-. 60.00

641-खाgा आिण पेये
641.5-पाकशा



L9C0bM3



M3(X:8 )

तांबे, राजीव

छोटी सी बात: पालकांसाठी मूलमं).- मुंबई : मै)ेय
$काशन, िडस+. 2008.- 152 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-907856-0-0 : -. 150.00

दांडेकर, सुयोग सुभाष

-चकर तरीही पयकर पाककृ ती / सं. ले. सुयोग
सुभाष दांडेकर, अमोघ देशपांडे आिण िनलम Vशगटे.3 री आ.-पुणे : सुकृत $काशन, 2009.- 146 पृ., [5]
पटिच)े: िच)े; 22 स+. मी.
आयुवदोv -चकर पाककृ ती.
-. 125.00



L9C0bM3



दातार, रÄावली
सुखद बालसंगोपन.- पुणे : मेहता, ऑuटो. 2009.viii, 88 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-068-4 : -. 60.00

M31

देशपांडे, माई



L9C0bM3

पिहनकर, गो. द.

माÃचा Hवयंपाक.- मुंबई : पॉ1युलर, 2009.- xvi,
128 पृ. ; 23 स+. मी.
ISBN 978-81-7185-990-0 : -. 195.00

मुलांना बनवा ऑलराऊंडर.- औरं गाबाद : साकेत



M31

$काशन, 2009.- 142 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-516-5 : -. 100.00



L9C0bM3

लिलत कला

649.1-बालसंगोपन

29

700-लिलत कला

पिहनकर, गोपाळ द=ा)य
मुलां^या सवा®गीण िवकासासाठी.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2007.- 175 पृ.: िच)े; 17 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-340-6 : -. 120.00

720-वाGतुिशTपकला
भालेराव, िववेक



L9C 0b M3

649.12-िविशh वयोगटातील मुले

जगातील आ¥य.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2007.- 104 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-7786-399-1 : -. 70.00


NA

649.1252-12 ते 20 वयोगटातील मुली

सोनगडकर, $Jा संजय
झाली फु ले कÅयांची.- पुणे : सुिवgा $काशन, िडस+.
2008.- 48 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-86152-81-4 : -. 40.00



L9F 0b M3

650-)वGथापन आिण साहा^यकारी सेवा
658-WवHथापन

750-िच=कला
751-$ bया आिण काय6पmती
751.4-कौशMयतं)े आिण काय6पmती
751.49-अIय पmती
751.49(1)-रांगोळी

जोशी, जयcी मुकुंद
रांगोळी : कला आिण आिवकार.- पुणे : यशवंत
$काशन, स1ट+. 2007.- 64 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.
-. 45.00

िभडे, शंकर गोपाळ

[यवसाय [यवHथापन.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस;



डायमंड बुक डेपो [ िवतरक ], जाने. 2009.- 72 पृ. :

िच)े ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-8483-106-1 :

-. 125.00

NQ
780-संगीत



X:8

आमोणकर, कशोरी, 1932 Hवराथ6रमणी रागरसिसmांत / संपा. सदानंद बोरसे.पुणे : राजहंस, माच6 2009.- xxii, 159 पृ. : िच)े,
छायािच)े ; 23 स+. मी.
संदभ6 : पृ. 159.
ISBN 978-81-7434-447-2 : -. 400.00

658.8-माक ¶टग WवHथापन
घाटपांडे, महेश

माक ¶टग, पिCलक रलेशIस अॅड अॅड[हरटायVझग /
सं. ले. महेश घाटपांडे आिण योग+ ठाकू र.- मुंबई :
आमोद $काशन, ऑuटो. 2009.- vi, 240 पृ. ; 21
स+. मी.
उपिवषय : 659 - जािहरातकला आिण जनसंपक6 .
-. 250.00

780.954-VहदुHतानी संगीत



NR44



X:51

658.81-िवbय WवHथापन
परळीकर, संजीव

िवbwकौशMय िशका: उ=म िवbे ता बना.- पुणे : मेहता,
माच6 2009.- iv, 60 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-016-5 : - . 50.00



X:51-8

659-जािहरातकला आिण जनसंपक6
घाटपांडे, महेश

नाटेकर, सुनील लrमण, 1970Hवरभाषा: शालोपयोगी गीतांची Hवरिलपी.- वसई :
गागTज $काशन, िडस+. 2008.- 127 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 90.00


NR44

रानडे, अशोक दा.

संगीतिवचार.- मुंबई : पॉ1युलर, 2009.- viii, 319
पृ. ; 25 स+. मी.
ISBN 978-81-7185-978-8 कागदी बां. :

माक ¶टग, पिCलक रलेशIस अॅड अॅड[हरटायVझग.
पहा 658.8 - माक टग मॅनेजम+ट.

-. 450.00


NR44

660-रासायिनक अिभयांि=क
664-खाgाासंबंधीचे तं)िवJान
664.8-फळे आिण भाkया

782-कंठ संगीत

782.4-ऐिहक $कार
782.42-गीते

664.80444-आंबा

782.42083-मुले
पाटील, काशीनाथ दामोदर, 1957 -

आंबा िनया6तीचे WवHथापन.- पुणे : कृ िष Eंथ भंडार
$काशन, 2008.- vi, 114 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
`. 100.00

शालेय गीते.- 3 री आ.-औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 95 पृ. : िच)े ; 20 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-431-1 : -. 60.00


F53:(J3751)



NR(Y11)

सािह7य

30

782.42162-आसाम

793-बैठे खेळ आिण करमणूक

793.019-िविशh गटातील Wv½साठी कृ ती
793.0192-िविशh वयोगटासाठी

हादnयाची व गौरीची गाणी / संक. सरला वझे.कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, िडस+. 2008.- 48 पृ.
; 22 स+. मी.
-. 45.00

793.01922-मुले

महाजन, आबा गोVवदा


NR44,B

790-मनोरं जन आिण $दश6न करया^या कला
791-साव6जिनक करमणूक
791.4-चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न
791.43-चलिच)पट

मजेदार खेळांचा खिजना.- औरं गाबाद : साकेत

$काशन, 2008.- 40 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
बालकिवतांसह.
ISBN 978-81-7786-450-2 :

-. 35.00


MY23

796-Wायाम, मैदानी bwडा आिण खेळ

गोखले, सदानंद
संजयभोला ' धीर '

शमा परवाना.- पुणे : दलीपराज $काशन, फे jु.
2010.- 175 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-776-7 : -. 180.00


NW

791.4309-चलिच)पटांचा इितहास
791.4309-जय$भा Hटु िडओ. मुंबई

िविवध खेळ आिण िनयम / Vहदीव-न शेखर िशरसाठ
आिण कMपना झरीकरकृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2008.- 208 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
' िविभ खेलq के िनयम' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-406-9 : -. 150.00


MY2

प+ढारकर, $भाकर भालचं, 1934 एका Hटु िडओचे आ4मवृ=.- मुंबई : राज+ $काशन,
स1ट+. 2009.- 200 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.
-. 350.00

796.069-WवHथापन
कांगणे, सोपान

bwडा Hपधा6 िनयोजन.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस;
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2009.- 154 पृ.:



NW44
791.437-िसनेमा

िच)े; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-8483-157-3 :

खरे , माधव ह र
इंEजी रहHयपटां^या कथा.- पुणे : उIमेष $काशन,
जून 2009.- 158 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 130.00

-. 100.00


MY(X:8)

797-पायातील आिण हवेतील खेळ
797.2-पोहणे



NW

िमc, अंबरीश
सुंदर ती दुसरी दुिनया.- पुणे : राजहंस $काशन, जाने.
2010.- 191 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-483-0 : -. 250.00

सुरसे, भरत लrमणराव, 1963चला पो या आनंदाने !.- पुणे : दलीपराज $काशन,
मे 2010.- 40 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-798-9 : -. 30.00


MY251



NW
792-रं गभूमी
792.0954-भारत

800-सािह7य
801-तpवJान आिण िसmांत
801.95-सािहि4यक समीा
शेळके , भाHकर
समीा: संकMपना आिण Hव`प / सं. ले. भाHकर
शेळके आिण शिशकांत साळवे.- cीरामपूर :
शCदालय $काशन, ऑuटो. 2009.- 112 पृ. ; 21 स+.

792.095479-महारा²
792.095479(1)-बीड

ीरसागर, दीपा भारतभूषण
रं गवेध: बीड िजM¬ातील ना परं परा.- पुणे : उIमेष
$काशन, फे jु. 2009.- 106 पृ. : िच)े ; 21 स+. मी.
-. 100.00

मी.

संदभ6.
-. 110.00


NT4435.3BEE



O:g

सािह7य
808-सािह4याचे अलंकारशा
808.4-िनबंधशा

808.51-जाहीर सभेतील भाषण-

31

मशः

टाकळकर, सारं ग

कु लकणT, वासंती
माझा िनबंध सखा / सं. ले. वासंती कु लकणT, वृषाली
पेठे आिण वैशाली कु लकणT.- नागपूर : Jानेश
$काशन, माच6 2009.- 80 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 60.00

उ4कृ h सू)संचालन: काय6bमा^या $भावी
संयोजनासाठी.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.96 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-394-9 : -. 70.00


O,5:(P )



O,6

दांडेकर, माधवी

िनबंधमाला: िशयवृ=ी - मराठी इय=ा 7 वी साठी.पुणे : सुकृत $काशन, स1ट+. 2009.- vi, 93 पृ. ; 22
स+. मी.

808.8-संकwण6 संEह
808.81-काWसािह4य
सं. संक. आशा प-ळे कर
आिण अिमता त+डुलकर.- पुणे : उIमेष $काशन, मे
2009.- 125 पृ. ; 21 स+. मी.
इंEजी, मराठी, िहIदी बालकिवतांसह.
-. 120.00

मुलांसाठी गाणी आिण songs /

91 िनबंध.

-. 75.00




O,6

808.5-वvृ 4वशा

O,1x

808.88-संकwण6 लेखनसंEह
808.882-चुटके , िवनोद, अवतरणे इ4यादी

कोलटकर - ब+बळकर, गीता
$थम bमांकाची िनवडक भाषणे.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2008.- 128 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-391-8 : -. 80.00

808.882(1)-अवतरणे



O,5:(P)

थोरामोांचे 1001 सुिवचार.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2008.- 112 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-463-2 : -. 70.00


गडकरी, cीिनवास
$भावी वvृ 4व कला.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2009.- 107 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ. : जुलै 2007.
ISBN 978-81-7294-613-5 : -. 80.00

Ox

808.887-$ायोिगक आिण अनौपचा रक रचना
808.887(1)-िवनोद



O,5

पाटणी, उवल
यशHवी वvा यशHवी Wvw / अनु. पूzणमा कुं डेटकर.नवी दMली : डायमंड बुuस; औरं गाबाद : साके त
$काशन [िवतरक], 2008.- 237 पृ.: िच)े; 21 स+.

देशपांडे, पु-षो=म लrमण, 1919-2000
पु. लं. चे $िसm िवनोद / संक. रे णुकादास
गंगाधरराव देशपांडे.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2008.- 80 पृ.: िच)े; 11x14 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-373-4 : -. 20.00


O,8x N19

पु. लं. चे मजेदार िवनोद / संक. रे णुकादास

मी.

गंगाधरराव देशपांडे.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2008.- 80 पृ.: िच)े; 11x14 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-385-7 : -. 20.00

संदभ6
' सफल वvा सफल Wvw' चा अनुवाद.
ISBN 81-288-1694-2 : -. 150.00



O,8x N19



O,5

809-सािह4याचा सव6सामाIय इितहास व समीा

पाटील, डी. बी

चला गाजवूया Wासपीठ.- सांगली : उमा दनकर
पाटील, माच6 2009.- viii, 40 पृ.: िच)े ; 22 स+. मी.
-. 50.00


O,5

आ4मिसm, नं दनी
यह गुिलHतां हमारा.- मुंबई : Eंथायन $काशन, माच6
2009.- 232 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-93-80080-03-1 : -. 225.00


O:g
808.51-जाहीर सभेतील भाषण

गडकरी, cीिनवास
चांगले सू)संचालन कसे करावे ?.- पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2009.- 112 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-743-9 : -. 80.00

ठकार, िनिशकांत

भाषांतर $संग.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.184 पृ. ; 20 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-496-0 : -. 170.00


O,5(P)



O:g

सािह7य
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813-अमेXरकन कथासािह7य- मशः
माÆटनी, Hटी[ह, 1946 -

809-सािह7याचा सवसामा य इितहास व समीQा-

मशः

द िसमीऑन च+बर / अनु . जयवंत चुनेकर.- पुणे :
मेहता, माच6 2009.- viii, 320 पृ. ; 22 स+. मी.
1993 मoये $कािशत 'The simeon chamber'

Vपगे, रव रामचं, 1926-2008
पि¥मेची धनदौलत.- पुणे : राजहंस $काशन
[िवतरक], स1ट+. 2009.- x, 169 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 150.00

चा अनुवाद.



O:g

ISBN 978-81-8498-003-5 :

शमा6, रॉिबन, 1964आपली आ4मशvw ओळखा / अनु. पुपा ठaर.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 256 पृ. ; 22
स+. मी.

कोअर, एिलनॉर, 1922सादाको आिण कागदी बगळे / अनु. बाबा साळू बा

भांड.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 40 पृ.:
िच)े; 24 स+. मी.

'The saint, the surfer and the CEO : a
remarkable story about living your heart's

9 लघुकथा.

desires' चा अनुवाद.

'Sadako and the thousand paper cranes'

ISBN 978-81-7786-539-4 :

चा अनुवाद.



िEशॅम, जॉन, 1955 द फम6 / अनु. अिनल काळे .- पुणे : मेहता, जून 2010.480 पृ., [ 4 ] पटिच)े ; 22 स+. मी.

हॉथॉन6, नॅथिनल, 1804-1864
शािपत वाHतू / अनु. शंकर पाटील.- 2 री आ.-पुणे :
मेहता, ऑगHट 2009.- iv, 348 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ. : एि$ल 1966.
अनुवाद.

-. 440.00

ISBN 978-81-8498-040-0 :





813.08-संEह

द रनअवे kयूरी / अनु. अिनल काळे .- पुणे : मेहता, मे
2009.- x, 486 पृ. ; 22 स+. मी.

िचकन सूप फॉर द कपMस सोल / ले. जॅक कॅ न फMड... [
आिण इतर ] ; अनु. अवंती महाजन.- पुणे : मेहता,

'The runaway jury' चा अनुवाद.

जुलै 2010.- x, 233

-. 350.00


O111,3N55

jाऊन, डॅन, 1964एIजMस अॅIड डेमIस / अनु. बाळ भागवत.- पुणे :
मेहता, ऑगHट 2009.- viii, 440 पृ. ; 21 स+. मी.

पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

Chicken soup for the couple's soul ' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-135-3 :

-. 160.00



O111,3x

'Angels and demons' चा अनुवाद.

-. 320.00


O111,3N64

िचकन सूप फॉर द टीनएज सोल / सं. ले. जॅक कॅ न फMड,
माक6 ि[हuटर हॅIसन आिण क0बलT कब6ज6र; अनु.
सुि$या वकwल.- पुणे : मेहता, स1ट+. 2009.- xiv,
218 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
'Chicken soup for the teenage soul' चा

िडसे1शन पॉÃट / अनु. अशोक पाoये.- पुणे : मेहता,
ऑuटो. 2009.- viii, 600 पृ. ; 22 स+. मी.

अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-062-2 :

'Deception point' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-079-0 :

-. 250.00

O111,3M04

O111,3N55

ISBN 978-81-8498-045-5 :



' The house of the Seven Gebels' चा

' The firm ' चा अनुवाद.

ISBN 978-81-8498-026-4 :

-. 200.00

O111,3N64

-. 30.00
O111,3N22

ISBN 978-81-8498-106-3 :



O111,3N46

810-अमेXरकन सािह7य
813-अमे रकन कथासािह4य

ISBN 978-81-7786-345-1 :

-. 250.00

-. 160.00



O111,3x

-. 500.00


O111,3N64

माÆटनी, Hटी[ह, 1946 द अॅटनT / अनु. अिजत ठाकू र.- पुणे : मेहता, जाने.
2010.- iv, 364 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-091-1 : -. 350.00

िचकन सूप फॉर द मदस6 सोल / ले. जॅक कॅ न फMड...
[आिण इतर]; अनु. सुि$या वकwल.- पुणे : मेहता,
स1ट+. 2009.- xii, 244 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
' Chicken soup for the mother's soul' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-061-5 :



O111,3N46

-. 200.00



O111,3x

सािह7य
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िचकन सूप फॉर द िसHटस6 सोल / संपा. आिण संक. जॅक
कॅ न फMड...[आिण इतर]; अनु. सुनीित काणे.- पुणे :
मेहता, जुलै 2010.- xii, 332 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

चाइMड, ली, 1954 वन शॉट / अनु. बाळ भागवत.- पुणे : मेहता, एि$ल
2010.- vi, 354 पृ. ; 22 स+. मी.

'Chicken soup for the sister's soul' चा

' One shot ' चा अनुवाद.

अनुवाद.

ISBN 978-81-8498-102-5 :

ISBN 978-81-8498-136-0 :

O111,3N54



O111,3x

िचकन सूप फॉर द सोल अॅट वक6 / जॅक कॅ न फMड...
[आिण...इतर]; अनु. यामला घारपुरे.- पुणे : मेहता,
स1ट+. 2009.- x, 222 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
' Chicken soup for the soul at work' चा

चेस, जे0स हॅडले, 1906-1985
थे{ट ऑफ डायमंडस् / अनु. मधुकर ार.- सोलापूर :
Hव`पदीप $काशन : नंदादीप [िवतरक], माच6 2009.216 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 210.00


O111,3N06

अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-063-9 :

-. 160.00


O111,3x

820-इं जी सािह7य
823-इंEजी कथासािह4य

नॉक ! नॉक !!  इज देअर ? / अनु. िवजय देवधर.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 191 पृ. ; 22
स+. मी.
'Knock, Knock ! who is there' ? चा अनुवाद.

आच6र, जेsw, 1940कॅ ट ओ ' नाईन टेMस / अनु. लीना सोहोनी.- पुणे :
मेहता, स1ट+. 2009.- vi, 217 पृ. ; 21 स+. मी.

ISBN 978-81-7786-546-2 :

-. 150.00


O111,3N06

यू फाइंड िहम आय िवल फuस िहम / अनु. िवजय
देवधर.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 216
पृ. ; 21 स+. मी.

12 लघुकथा
'Cat O' nine tales' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-065-3 :

-. 340.00


-. 250.00

-. 200.00


O111,3N40

'You find him i'll fix him' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-445-8 :

-. 170.00


O111,3N06

कV1लग, -डयाड6, 1865-1936
कम / अनु. वसु भाराज.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 136 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-554-7 : -. 120.00

जोशी, चेतन



O111,3M65

आंधळी कोVशबीर / अनु. सुभाष जोशी.- पुणे : मेहता,
ऑगHट 2009.- xii, 284 पृ. ; 21 स+. मी.
25 लघुकथा

2007 मoये $कािशत ' Blind Man's buff ' चा

केनेली, थॉमस, 1935 -

अनुवाद.

Vशडलस6 िलHट / अनु. संजय दाबके .- पुणे : मेहता,
नो[ह+. 2009.- x, 286 पृ., [8] पटिच)े ; 21 स+. मी.

ISBN 978-81-8498-046-2 :

-. 240.00


O111,3

' Schindler's list' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-089-9 :

-. 300.00

डे, शोभा, 1948 -



O111,3N35

कोए4झी, जे. एम, 1940 िडसEेस / अनु. िवशाल तायडे.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 256 पृ. ; 21 स+. मी.

संoयाचं सीbे ट / अनु. cुती पंिडत.- मुंबई : पॉ1युलर,
2010.- vi, 130 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.
'S's secret' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7185-996-2 :

-. 95.00


O111,3N48

'Disgrace' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-503-5 :

-. 200.00


O111,3N40

bायटन, मायके ल , 1942नेuHट / अनु . $मोद जोगळे कर.- पुणे : मेहता,
ऑगHट 2010.- viii, 447 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-145-2 : -. 400.00

ि)वेदी, इरा
Cयुटी Çwन : स¤दय6Hपधा®^या झगमग4या जगातMया
अंधा£या वाHतवाचा Hवानुभव / अनु. अपणा6 वेलणकर.पुणे : मेहता, जाने. 2009.- xii, 284 पृ. ; 22 स+. मी.
'What would you do to save the world ?'
चा अनुवाद.



O111,3N42

ISBN 978-81-907791-5-9 :

-. 220.00


O111,3
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देसाई, करण
द इIहे रटIस ऑफ लॉस / अनु. पु-षो=म देशमुख.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 392 पृ. ; 21
स+. मी.

बूkवा6, पोलेत, 1951sँ किलन / िच). jेIडा uलाक6 ; अनु. मंजूषा आमडेकर.पुणे : मेहता.

भाग 11 : चल, आटप लवकर, sँ किलन.- स1ट+.
2009.- 32 पृ. : रं गीत िच)े; 23 स+. मी.

'The inheritance of loss' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-507-3 :

'Hurry up, Franklin' चा अनुवाद.

-. 300.00


O111,3

'Franklin in the dark' चा अनुवाद.

gू मो रयेर, डॅफने, 1907-1989
जमेका इन / अनु. ेहल जोशी.- पुणे : मेहता, स1ट+.
2009.- vi, 286 पृ. ; 21 स+. मी.

भाग 13 : sँ किलन आिण दंतपरी.- स1ट+. 2009.32 पृ. : रं गीत िच)े; 23 स+. मी.
'Franklin and the tooth fairy' चा अनुवाद.

बालसािह4य.

' Jamaica inn ' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-059-2 :

ISBN 978-81-8498-024-0 :

`. 220.00


O111,3N07

-. 50.00 ($4येक भागाक रता).


O111,3N51

sँ किलन / िच). jेIडा uलाक6 ; अनु. मंजूषा आमडेकर.-

नारायण, आर. के., 1906-2001

मालगुडी डेज् / अनु. मधुकर धमा6पुरीकर.- 3 री आ.औरं गाबाद : साके त $काशन, ऑuटो. 2009.- 304
पृ. ; 22 स+. मी.

पुणे : मेहता.

भाग 14 : sँ किलन आिण पाळीव $ाणी.- स1ट+.
2009.- 32 पृ. : रं गीत िच)े; 23 स+. मी.
'Franklin wants a pet' चा अनुवाद.

32 लघुकथा.
ISBN 978-81-7786-502-8 :

भाग 12 : sँ किलन आिण अंधारगुडुप.- स1ट+. 2009.
- 32 पृ. : रं गीत िच)े; 23 स+. मी.

-. 250.00


O111,3N06

फा दया, फकwर, 1956 माय नेम ईज सMमा / अनु. ेहल जोशी.- पुणे : मेहता,
ऑगHट 2009.- iv, 240 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-037-0 : -. 200.00


O111,3N56

भाग 15 : sँ किलन आिण फु टबॉल Hपधा6.- स1ट+.
2009.- 32 पृ. : रं गीत िच)े; 23 स+. मी.
'Franklin plays the game' चा अनुवाद.

भाग 16 : sँ किलन हरवतो.- स1ट+. 2009.- 32 पृ. :
रं गीत िच)े; 23 स+. मी.
'Franklin is lost' चा अनुवाद.

बालसािह4य.
ISBN 978-81-8498-024-0 :

-. 50.00 ($4येक भागाक रता).


O111,3N51

फॉzसथ, sे ड रक, 1938 द अफगान / अनु. बाळ भागवत.- पुणे : मेहता, माच6
2009.- vi, 274 पृ. ; 21 स+. मी.

sँ किलन / िच). jेIडा uलाक6 ; अनु. मंजूषा आमडेकर.पुणे : मेहता.

भाग 17 : sँ किलन थाप मारतो.- स1ट+. 2009.- 32
पृ. : रं गीत िच)े; 23 स+. मी.

'The Afghan' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-009-7 :

-. 200.00

'Franklin fibs' चा अनुवाद.



O111,3N38

बायेन, जॉन, 1971-

'Franklin is messy' चा अनुवाद.

द बॉय इन द Hाइ1ड पायजमाज् / अनु. मुvा देशपांडे.पुणे : मेहता, ऑगHट 2010.- vi , 138 पृ. ; 22 स+.

भाग 19 : sँ किलनची दादािगरी.- स1ट+. 2009.- 32
पृ. : रं गीत िच)े; 23 स+. मी.
'Franklin is bossy' चा अनुवाद.

मी.

बालसािह4य.

'The boy in the striped pyjamas' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-141-4 :

भाग 18 : sँ किलनचा पसारा.- स1ट+. 2009.- 32 पृ.
: रं गीत िच)े; 23 स+. मी.

ISBN 978-81-8498-024-0 :

-. 120.00


O111,3N71

-. 50.00 ($4येक भागाक रता).


O111,3N51
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sँ किलन / िच). jेIडा uलाक6 ; अनु. मंजूषा आमडेकर.पुणे : मेहता.

भाग 1 : sँ किलन आिण रा)ीची धमाल .- मे 2010.
- 32 पृ. : रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

Cलायटन, एिनड, 1897-1968
द सीbे ट से[हन / अनु. ि$यंका कु लकणT.- पुणे : मेहता.
भाग 4 : रहHया^या मागावर सीbे ट से[हन .- ऑuटो.
2009.- iv, 82 पृ.; 22 स+. मी.
16 बालकथा
'Secret seven on the trail' चा अनुवाद.

भाग 5 : आगे बढो, सीbे ट से[हन .- ऑuटो. 2009.iv, 82 पृ.; 22 स+. मी.

'Franklin has a sleepover' चा अनुवाद.

भाग 2 : sँ किलन आिण वादळी पाऊस .- मे 2010.32 पृ. : रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

18 बालकथा

'Franklin and the thunderstorm' चा अनुवाद.

'Go ahead, secret seven' चा अनुवाद.

भाग 3 : sँ किलन आिण सण .- मे 2010.- 32 पृ. :
रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

भाग 6 : सीbे ट से[हनची यशHवी कामिगरी.- ऑuटो.
2009.- iv, 78 पृ.; 22 स+. मी.

'Franklin's halloween' चा अनुवाद.

भाग 4 : sँ किलन आिण हरवलेला कॅ मेरा.- मे 2010.
- 32 पृ. : रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

18 बालकथा

'Finders keepers for Franklin' चा अनुवाद.

-. 80.00($4येक भागाक रता)

'Good work, secret seven' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-056-1 :

बालसािह4य.



O111,3M97

ISBN 978-81-8498-024-0 :

-. 50.00($4येक भागाक रता)



O111,3N51

sँ किलन / िच). jेIडा uलाक6 ; अनु. मंजूषा आमडेकर.-

द सीbे ट से[हन / अनु. ि$यंका कु लकणT.- पुणे : मेहता.
भाग 7 : सीbे ट से[हनची सरशी.- ऑuटो. 2009.iv, 78 पृ.; 22 स+. मी.
15 बालकथा

पुणे : मेहता.

भाग 5 : sँ किलन शाळे त जातो.- मे 2010.-32 पृ. :
रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

'Secret seven win through' चा अनुवाद.

भाग 8 : सीbे ट से[हन Vझदाबाद.- ऑuटो. 2009.iv, 78 पृ.; 22 स+. मी.

'Franklin goes to school' चा अनुवाद.

भाग 6 : sँ किलन सायकल चालवतो.- मे 2010.-32
पृ. : रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

15 बालकथा
'Three cheers, secret seven' चा अनुवाद.

भाग 9 : सीbे ट से[हन आिण रहHय.- ऑuटो. 2009.
- iv, 78 पृ.; 22 स+. मी.

'Franklin rides a bike' चा अनुवाद.

भाग 7 : sँ किलनचं पांघ-ण.- मे 2010.-32 पृ. :
रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

19 बालकथा

'Franklin's blanket' चा अनुवाद.

'Secret seven mystery' चा अनुवाद.

बालसािह4य.

ISBN 978-81-8498-056-1 :

-. 80.00($4येक भागाक रता)

ISBN 978-81-8498-024-0 :

-. 50.00($4येक भागाक रता)





O111,3M97

O111,3N51

sँ किलन / िच). jेIडा uलाक6 ; अनु. मंजूषा आमडेकर.पुणे : मेहता.

भाग 8 : sँ किलनचा नवा िम).- मे 2010.-32 पृ. :
रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

20 बालकथा
'Puzzle for the secret seven' चा अनुवाद.

'Franklin's new friend' चा अनुवाद.

भाग 11 : सीbे ट से[हनची आतषबाजी.- ऑuटो.
2009.- iv, 94 पृ.; 22 स+. मी.

भाग 9 : sँ किलनचा वाईट दवस.- मे 2010.-32 पृ.
: रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

20 बालकथा

'Franklin's bad day' चा अनुवाद.

भाग 12 : 'गुणवान', सीbे ट से[हन.- ऑuटो. 2009.iv, 82 पृ.; 22 स+. मी.

भाग 10 : शाळे ^या नाटकात sँ किलन.- मे 2010.
-32 पृ. : रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

20 बालकथा

'Franklin's school play' चा अनुवाद.

बालसािह4य.

' Good old secret seven ' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-056-1 :

ISBN 978-81-8498-024-0 :

-. 50.00($4येक भागाक रता)

द सीbे ट से[हन / अनु. ि$यंका कु लकणT.- पुणे : मेहता.
भाग 10 : सीbे ट से[हन समोर कोडं.- ऑuटो. 2009.
- iv, 98 पृ.; 22 स+. मी.

-. 80.00($4येक भागाक रता)


O111,3N51



O111,3M97

सािह7य
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823-इं जी कथासािह7य- मशः
Cलायटन, एिनड, 1897-1968

823-इं जी कथासािह7य- मशः

द सीbे ट से[हन / अनु. ि$यंका कु लकणT.- पुणे : मेहता.
भाग 13 : सीbे ट से[हनला धaा.- ऑuटो. 2009.iv, 90 पृ.; 22 स+. मी.
9 बालकथा

भ-चा, -झबेह एन., 1967द फकwर / अनु. सुनीित काणे.- पुणे : मेहता, एि$ल
2010.- vi , 190 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-103-2 : -. 180.00


O111,3N67

मॅकॉल िHमथ,अलेuझांडर, 1948
द नंबर वन लेिडज िडटेिuट[ह एजIसी / अनु. नीला
चांदोरकर.- पुणे : मेहता, ऑuटो. 2009.- vi, 226
पृ. ; 21 स+. मी.

'Shock for the secret seven' चा अनुवाद.

भाग 14 : सावधान ! सीbे ट से[हन .- ऑuटो. 2009.
पृ.; 22 स+. मी.

- iv, 82

12 बालकथा

'The No.1 ladies detective agency' चा

'Look out , secret seven' चा अनुवाद.

भाग 15 : सीbे ट से[हनची ग0मत ज0मत.- ऑuटो.
2009.- iv, 82 पृ.; 22 स+. मी.

अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-082-0 :

-. 200.00


O111,3N48

13 बालकथा
' Fun for the secret seven' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-056-1 :

-. 80.00($4येक भागाक रता)


O111,3M97

रॉबट6स्, Eेगरी डेि[हड
शांताराम / अनु. अपणा6 वेलणकर.- पुणे : मेहता,
एि$ल 2010.- xvi, 142 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-053-0 कागदी बां. :

द सीbे ट से[हन / अनु. ि$यंका कु लकणT.- पुणे : मेहता.
भाग 1 : ऑuटो. 2009.- iv, 74 पृ.; 22स+. मी.
12 बालकथा

-. 990.00


O111,3

सुधा मूzत, 1950बकु ळा / अनु. लीना सोहोनी.- पुणे : मेहता, ऑगHट
2009.- iv, 140 पृ. ; 22 स+. मी.

भाग 2 : सीbे ट से[हनची साहसी मोहीम.- ऑuटो.
2009.- iv, 74 पृ.; 22स+. मी.
20 बालकथा.

'And gently falls the Bakula' चा अनुवाद.

'Secret seven adventure' चा अनुवाद.

भाग 3 : शाCबास, सीbे ट से[हन .- ऑuटो. 2009.iv, 74 पृ.; 22स+. मी.

ISBN 978-81-8498-052-3 :

-. 120.00


O111,3N50

18 बालकथा.
िहरसी अली, अयान, 1969 -

'Well done , secret seven' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-056-1 :

-. 80.00($4येक भागाक रता)


O111,3M97

द Èी िमHटेuस ऑफ माय लाईफ / अनु. सुि$या वकwल.पुणे : मेहता, नो[ह+. 2009.- viii, 256 पृ. ; 22 स+.
मी.
'The 3 mistakes of my life' चा अनुवाद.

-. 220.00


O111,3

वन नाईट @ द कॉल स+टर / अनु. सुि$या वकwल.पुणे : मेहता, नो[ह+. 2009.- viii, 256 पृ. ; 22 स+.
मी.
'One night @ the call center' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-081-3 :

'Adan & Eva' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-075-2 :

भगत, चेतन

ISBN 978-81-8498-080-6 :

अदान अॅड ई[हा / सं. ले. अयान िहरसी अली आिण
अॅना Eे; अनु. उवला गोखले.- पुणे : मेहता, ऑuटो.
2009.- iv, 60 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 50.00


O111,3N69

830-जमन सािह7य
833-जम6न कथासािह4य
Vक, बना6ड6
द रीडर / कॅ रोल jाऊन जेनवे यां^या इंEजी
अनुवादाव-न मराठीमoये अंिबका सरकारकृ त अनु.;
संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : राजहंस, ऑगHट 2009.154 पृ.: िच)े ; 21 स+. मी.
मूळ शीष6क : Der vorleser
'The reader' चा अनुवाद.

-. 220.00

ISBN 978-81-7434-446-3 :



O111,3

- . 140.00


O113,3

सािह7य
839-जमिनक सािह7य
839.31-डच सािह4य
839.313-डच कथासािह4य

891.43-Fहदी सािह7य
891.431-Vहदी काWसािह4य

sँ क, अIने, 1929-1945
टेMस sॉम द सीbे ट अनेuस / अनु . सुि$या सुव.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 184 पृ. ; 21
स+. मी.
मूळ डच शीष6क : Verhaaltjes, en

- टीका

कबीर, 1399-1518

ओशो, 1931-1990

साद घालतो कबीर.- पुणे : मेहता, ऑगHट 2009.vi, 273 पृ. ; 21 स+. मी.
' कहे कबीर म¹ पूरा पाया ' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-033-2 : -. 220.00

gebeurtenissen uit het achterhuis.
ISBN 978-81-7786-497-7 :
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-. 150.00

O152,1H99 :g



O112,3N29

869-पोतुगीज सािह7य
869.3-पोतु6गीज कथासािह4य

मीरा, 1516-1546
कथकमयी मीरा / संक. सुजाता नातू.- पुणे :

दलीपराज $काशन, माच6 2009.- 84 पृ.: िच)े; 21
स+. मी.
ISBN 978-81-7294-707-1 : -. 80.00

सारामागु, kयुझे, 1922 CलाÃडनेस / इंEजीव-न भाHकर लrमण भोळे कृत
अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 312 पृ.
; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-504-2 : -. 250.00



O152,1J16

891.432-Vहदी ना सािह4य


O124,3N22

जोशी, राजेश
जादू जंगल / अनु. िनिशकांत ठकार.- औरं गाबाद :

साके त $काशन, 2008.- 64 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-402-1 : -. 60.00

891.2-संGकृ त सािह7य
891.21-संHकृ त काWसािह4य



O152,2

रामायण
- टीका

द=, प रमल
रिववार^या शोधात / अनु. दनकर बोरीकर.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 40 पृ. ; 21 स+.

पुसेगांवकर, सुमती

Wिvम4व िवकास: रामायण.- नागपूर : सािह4य
$सार क+ , ऑuटो. 2009.- 160 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 125.00

मी.



O15,1A1:g

पंकज िवनÊ यां^या 'तो करे uया ?' या नाटका^या
अनुवादासह.

'रिववार कw खोज' चा अनुवाद.
ISBN 81-7786-384-3 : -. 30.00

891.2108-संEह
सुगंध अमृत कणांचा / संक. आिण अनु. गंगाधर



O152,2

माधवराव येळाई.- पाथडT : कMपक $काशन,
[200-?].- vi, 26 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 30.00


O15,1x

891.42-पंजाबी सािह7य
891.423-पंजाबी कथासािह4य

पंकज िवनÊ
मग ! करावं तरी काय ? / अनु. दनकर बोरीकर.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 40 पृ. ; 21 स+.
मी.

प रमल द= यां^या ' रिववार कw खोज ' या
नाटका^या अनुवादासह.
' तो करे uया ?' चा अनुवाद.
ISBN 81-7786-384-3 : -. 30.00

नानक Vसह, 1897-1971
एक 0यान दोन तलवारी / अनु. cmा पराते.- नागपूर :
िहIदी मराठी $काशन, जाने. 2007.- 274 पृ. ; 22
स+. मी.
-. 160.00



O152,2

891.433-Vहदी कथासािह4य


O153,3M97

पिव) पापी / अनु. नीर शबनम.- नागपूर : िहIदी
मराठी $काशन, 2007.- ii,144 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-86446-02-6 : -. 130.00

कमल, तेजस

तथागता^या साीने / अनु. वषा6 रे गे.- नागपूर :
Jानेश $काशन, ऑगHट 2009.- 136 पृ. ; 21स+. मी.
'गवाह तथागत' चा अनुवाद.



O153,3M97

-. 130.00


O152,3

सािह7य
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891.433-Fहदी कथासािह7य- मशः

891.44-बंगाली सािह7य
891.443-बंगाली कथासािह4य

खडसे, दामोदर

ठाकु र, रबनाथ, 1861-1941
नhनीड / अनु. नीिलमा भावे.- पुणे : मेहता, जून
2010.- iv, 160 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-119-3 : -. 140.00

उ=रायण / अनु. चंकांत भqजाळ.- पुणे :
दलीपराज $काशन, जाने. 2010.- 110 पृ. ; 22 स+.
मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-778-1 :



O152,3

नागर, सूय6कांत, 1933वा4सMय / अनु. िवजया भुसारी.- पुणे : मधुcी
$काशन, िडस+. 2009.- 88 पृ. ; 22 स+. मी.

महाeेतादेवी, 1926कु `े)ानंतर / अनु. वषा6 काळे .- पुणे : मेहता, जाने.
2010.- xviii, 46 पृ. ; 22 स+. मी.
3 कथा.
ISBN 978-81-8498-094-3 :

-. 60.00



O157,3N26

73 लघुकथा.

-. 100.00


O152,3N33

$ेमचंद, 1880-1936
$ेमचंद यां^या cेठ कथा / अनु. िवशाल तायडे.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 128 पृ. ; 21
स+. मी.

राय, स4यिजत, 1921-1992
असं असतं शुटग ! / अनु. िवलास िगते.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2007.- 80 पृ. ; 21 स+. मी.
'एके ई बोले शुटग' चा अनुवाद.
ISBN 81-7786-051-8 : -. 60.00



O157,3N21

एबारो बारो: आणखी बारा / अनु. िवलास िगते.- 2

12 लघुकथा.
ISBN 978-81-7786-506-6 :



O157,3M61

-. 100.00

-. 100.00


O152,3M80

भटनागर, राज+ मोहन, 1938-

री आ.-औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 182 पृ.
; 21 स+. मी.
$थम आ. : 1992
12 लघुकथा.
ISBN 81-7786-354-1 :

सरदार / अनु. केशव अनंत आगाशे ; संपा. आनंद

हडTकर.- पुणे : राजहंस $काशन, फे jु. 2010.- xii,
394 पृ. ; 22 स+. मी.
सरदार वMलभाई पटेल यां^या जीवनावर आधा रत.
ISBN 978-81-7434-487-8 : -. 350.00

-. 140.00



O157,3N21

गंगटोकमधील गंडांतर / अनु. िवलास िगते.- 2 री आ.-

औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 78 पृ. ; 21 स+.
मी.



O152,3N38

रामिनवास 'मानव ', 1954 -

$थम आ. : 1995
'nयांगटोके गंडगोल' चा अनुवाद.
ISBN 81-7786-353-3 : -. 60.00



O157,3N21

तुला काय सांगू? / अनु. मानसी मुकुंद काणे.- पुणे :

मधुcी $काशन, ऑuटो. 2009.- 103 पृ. ; 21 स+.

$ोफे सर शंकू / अनु. िवलास िगते.- 2 री आ.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 115 पृ. ; 21
स+. मी.
$थम आ. : 1991

मी.
'घर लौटते कदम' मधील 54 लघुकथा आिण 'इितहास
गवाह है' मधील 54 लघुकथा.

-. 110.00

9 लघु कथा.



O152,3N54

ISBN 81-7786-355-X :

-. 90.00



O157,3N21

891.439-उदू सािह7य
891.4391-उदू6 काWसािह4य
891.439109-उदू6 काWसािह4याचा इितहास व समीा

891.46-मराठी सािह7य
अ)े, $Mहाद के शव, 1898-1969
- टीका

पांढरपËे, दलीप
शायरी नुसतीच नाही.- पुणे : अर मानव $काशन,
जाने. 2010.- 114 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00

पांढरे , नीला



O168,1:g

महारााचे वैभव: आचाय6 अ)े.- पुणे : उIमेष
$काशन, मे 2009.- 116 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 100.00



O155M98:g

सािह7य
891.46-मराठी सािह7य-

मशः

यादव, आनंद रतन, 1935-

कwर, िगरीजा उमाकांत, 1933सव4कृ h िगरीजा कwर / संपा. शंकर सारडा.- पुणे :
दलीपराज $काशन, जाने. 2010.- xxii , 638 पृ. ;
21 स+. मी.

- टीका

उपाoये, बाबुराव
Eामीण सािह4यातील ी िच)ण.- पुणे : ेहवध6न
$काशन, ऑगHट 2009.- 356 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-89634-10-0 : -. 300.00

ISBN 978-81-7294-764-4 कापडी बां. :

-. 650.00


O155N33
गडकरी, राम गणेश, 1885-1919
- टीका
पांढरे , नीला

$ितभावंत- राम गणेश गडकरी.- पुणे : उIमेष
$काशन, जुलै 2009.- 62 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 60.00


O155M85:g



O155N35:g

891.4609-मराठी सािह4याचा इितहास आिण समीा
आिणक टीकाHवयंवर / संपा. के शव से आिण सुषमा
करोगल.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, फे jु .
2009.- 288 पृ. ; 21 स+. मी.
'टीकाHवयंवर' या भालचं नेमाडे यां^या
पुHतकावरील िविवध लेखकांचे 25 लेख.
संदभ6.
-. 280.00


O155:g

देशपांडे, पु-षो=म लrमण, 1919-2000
इं गळे , अशोक रा.

- टीका

आंबेडकरी सािह4यातील जीवनमूMये / ध0मपाल
रÄाकर यां^या $Hतावनेसह.- cीरामपूर : शCदालय
$काशन, ऑuटो. 2010.- 80 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-93-80617-06-6 : -. 80.00

पांढरे , नीला

महारा²ाचे लाडके Wिvमpव: ब`पी पु. ल.
देशपांडे.- पुणे : उIमेष $काशन, जुलै 2009.- 76 पृ.
; 21 स+. मी.
-. 70.00



O155:g



O155N19:g
पठारे , रं गनाथ गबाजी, 1950- टीका

$4यय आिण W4यय: एक संवाद / मुलाखतकार दलीप
पु-षो=म िच)े.- cीरामपूर : शCदालय $काशन,
नो[ह+. 2009.- 103 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00

इलकर, सुहािसनी यशवंत, 1932सािह4य संवाद.- पुणे : ेहवध6न $काशन, माच6 2009.236 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-89634-48-8 : -. 220.00


O155:g



O155N50:g
बोधे, वसंत बाबासाहेब, 1949-

उजळवाया वाटा: राम शेवाळकर यां^या $Hतावना /
संपा. रा. तु. भगत.- पुणे : दलीपराज $काशन,
िडस+. 2008.- 276 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-683-8 : -. 250.00


O155:g

- टीका

$ा. व. बा. बोधे: सािह4य संवाद / संक. करण वसंतराव
बोधे.- पुणे : अरबंध $काशन, जाने. 2010.- 204
पृ. ; 22 स+. मी.

एलकुंचवार, महेश बळीराम, 1939-

िविवध लेखकांचे लेख.
ISBN 978-81-905639-5-6 :

39

-. 200.00


O155N49:g

संवादाचा सुवावो: $ाचाय6 राम शेवाळकरांशी
रं गलेMया ग1पा / संपा. सदानंद बोरसे; मंगेश
पाडगांवकर यां^या $Hतावनेसह.- पुणे : राजहंस
$काशन, माच6 2009.- 172 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-448-9 : -. 150.00


O155:g

करं दीकर, िवgाधर
तु0ही हे वाचलंच पािहजे.- कोMहापूर : मािणक
$काशन, नो[ह+. 2008.- 96 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 90.00

भुसारी, िवजया

भाव आगळा बोिलला.- पुणे : मधुcी $काशन, जून
2009.- 168 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 170.00


O155



O155:g

सािह7य

40

891.4609-मराठी सािह7याचा इितहास आिण समीQा-

891.4609-मराठी सािह7याचा इितहास आिण समीQा-

Eामीण-दिलत सािह4याचा अनुबंध / संपा. म. सु. पगारे .
..[ आिण इतर ].- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6
2010.- 212 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7294-795-8 : -. 200.00

मेcाम, योग+
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वा·यीन Vचतन.- पुणे :
सुगावा $काशन, स1ट+. 2009.- 128 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-93-80166-11-7 : -. 100.00

मशः

मशः



O155:g

चळवळ आिण सािह4य: $ा. मा. रा. लामखडे गौरवEंथ /
सं. संपा. पोपट सातपुते, भाHकर शेळके आिण िमVलद
कसबे.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, ऑगHट 2009.280 पृ. : िच)े ; 22 स+. मी.
संदभ6.
-. 250.00



O155:g

जागितकwकरण आिण मराठी सािह4य / सं. संपा. शरद
गायकवाड आिण सुिनल Vशदे; सदानंद मोरे यां^या
$Hतावनेसह.- पुणे : ेहवध6न $काशन, ऑuटो.
2009.- 268 पृ .: िच)े ; 22 स+. मी.
निलनी महािडक गौरवEंथ
संदभ6.
ISBN 978-81-89634-11-7 : -. 250.00



O155:g

मोकाशी, मधुकर गणेश

Eामीण-दिलत सािह4य : चळवळ आिण समीा.- पुणे :
ेहवध6न, जाने. 2009.- 500 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 81-89634-28-3 : -. 450.00


O155:g

लुलेकर, $Mहाद जी.
भंजनाचे भजन.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, मे
2009.- 132 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 120.00


O155:g



O155:g

ठाकूर, भगवान बाजीराव, 1951-

आंबेडकरी सािह4य : िHथती आिण िHथ4यंतरे .- नागपूर :
आकांा $काशन, एि$ल 2009.- viii, 181 पृ. ; 22
स+. मी.
संदभ6.
-. 160.00



O155:g

प रbमा / संपा. शzम°ा भगत आिण उवला ितखे.नागपूर : ¡कार $काशन ; सिचन सािह4य [िवतरक ],
ऑuटो. 2008.- 146 पृ., [4] पटिच)े ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 200.00



O155:g

ीवाद - एक दृिhेप / संपा. अ-णा सबाने.- नागपूर :
आकांा $काशन, ऑuटो. 2009.- iv, 154 पृ. ; 22
स+. मी.
12 िविवध लेखकांचे लेख.
ISBN 81-903716-8-1 :

-. 150.00


O155:g



O155:g

बोडके , नर+ 
सािह4याचे सpव.- पुणे : दलीपराज $काशन, जून
2010.- 225 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-738-5 : -. 250.00

सािह4याचे वत6न आिण वत6मान.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2008.- 151 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-403-8 : -. 140.00



O155:g

हातकणंगलेकर, म. द., 1927 -

सािह4य सोबती.- 2 री आ.-मुंबई : Eंथायन $काशन,
माच6 2009.- 131 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : ऑगHट 1997.
ISBN 978-93-80080-05-5 : -. 140.00


O155:g

मराठी बोलू कौतुके / सं. संपा. अशोक ब+डखळे आिण
उषा तांबे.- मुंबई : मुंबई मराठी सािह4य संघ ;
नवचैतIय [िवतरक], ऑuटो. 2009.- 158 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.

हेलकर, सुलभा
डोहातले थोडे काही.- नागपूर : आकांा $काशन,
ऑगHट 2008.- viii, 143 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-903716-0-8 : -. 150.00

िविवध लेखकांचे 5 लेख.

-. 150.00



O155:g



O155:g

सािह7य
891.461-मराठी का)सािह7य- मशः

891.461-मराठी काWसािह4य

कzणक, अंजना उदय
आनंदबोल.- मुंबई : Eंथायन $काशन, जुलै 2008.64 पृ. : िच)े; 21 स+. मी.

अिनल, 1901-1982

दशपदी / $ाaथनासह िवजया राजाoय.- 3 री आ.मुंबई : मौज $काशन, फे jु. 2009.- 95 पृ. ; 20 स+.
मी.

48 बालकिवता.

-. 60.00

40 किवता.

$थम आ. : स1ट+. 1976.
ISBN 978-81-7486-814-5 :

41



O155,1

-. 100.00


O155,1N01

अHकु लकर, नागनाथ
अबोली.- मुंबई : Eंथायन $काशन, जाने. 2009.112 पृ. ; 21 स+. मी.

कु लकणT, शरद
डायरीतMया किवता.- िमरज : सुि$या शरद कु लकणT,
[2009].- 89 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 100.00


O155,1

92 किवता.

-. 125.00


O155,1

आमटे, बाबा, 1914 -

क-णेचा कलाम / शCदांकन सुरेश ादशीवार;
पु-षो=म लrमण देशपांडे या^या $ाaथनासह.- सुधा
आ.-नागपूर : िवgा िवकास पिCलशस6, फे jु. 2009.104 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-906901-9-5 : -. 100.00

कु लकणT, िहमांशु
¬ा पाणपोईवर िमळते फv तहान...- पुणे : राजहंस
$काशन, ऑगHट 2009.- 119 पृ. ; 17 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-469-4 : -. 100.00


O155,1



O155,1N14

इलकर, सुहािसनी यशवंत, 1932¬ा मौनजांभÅया णी.- पुणे : उIमेष $काशन, फे jु.
2009.- 94 पृ. ; 21 स+. मी.

कृ णा, महाराज, 1980 कृ णा महाराज अभंग गाथा भावाथ6 / भाय. बाबा
साळू बा भांड.- औरं गाबाद : साके त $काशन, [200?].- 112 पृ. ; 14 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-473-1 : -. 30.00


O155,1N80

केळु सकर, महेश

40 किवता.

-. 100.00


O155,1N32

उसपकर, पूण6दासबाबा, 1788-1870
पूण6सार / संक. वासुदव
े मंगेश राजाoय.- 2 री आ.-

िझनिझनाट.- 2 री आ.-मुंबई : Eंथायन $काशन, फे jु.
2009.- 96 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
$थम आ. : िडस+. 1997.
ISBN 978-93-80080-01-7 : -. 100.00


O155,1

मHक रका.- मुंबई : Eंथायन $काशन, फे jु . 2009.88 पृ. : िच)े ; 22 स+. मी.
ISBN 978-93-80080-02-4 : -. 90.00

मुंबई : संकलक : आयिडयल बुक डेपो [िवतरक], जून

2008.- 312 पृ., [1] पटिच) ; 22 स+. मी.
$थम आ. : 1972
वसंत के शव राजाoय िलिखत लेखका^या
लघुच र)ासह.
कागदी बां. : -. 180.00



O155,1

कोकाटे, गुंफा



O155,1L88

एकनाथ, 1533-1599

रानभरारी.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, ऑuटो.
2009.- 60 पृ. ; 21 स+. मी.
60 किवता.

cीसंत एकनाथमहाराज कृ त आठ Eंथ / संपा. दाजी
पणशीकर.- पुणे : यशवंत $काशन, माच6 2009.300 पृ. ; 18 स+. मी.
$थम आ. : िडस+. 1968.
िवषय : चतुोकw भागवत - हHतामलक - Hवा4मसुख
- आनंदलहरी - शुकाhक - आनंदानुभव - अनुभवामृत

-. 80.00


O155,1

कौठे कर, भगवान

अरे काळीज हे माझे.- पुणे : ेहवध6न $काशन, जाने.
2009.- 88 पृ. ; 22 स+. मी.

- िचरं जीवपद.

78 किवता.

-. 120.00

ISBN 81-7265-298-4 :



O155,1J33

-. 80 .00


O155,1

सािह7य

42

891.461-मराठी का)सािह7य- मशः
खरे , $Mहाद ¡कार, 1947 झाडं पाखरं पाऊस आिण ती / म. सु. पगारे यां^या
$Hतावनेसह.- भुसावळ : अVजठा V$टस6, मे 2009.72 पृ.: िच)े ; 21 स+. मी.

891.461-मराठी का)सािह7य- मशः
चारठाणकर, दलीप िवनायकराव
तुझं चांदणं.- औरं गाबाद : रजत $काशन, जाने.
2006.- 75 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
62 किवता.

-. 40.00

58 किवता.

-. 70.00



O155,1N47
खेडेकर, जयराम,
- टीका

मेघवृhी: अµयासा^या िविवध दशा / संपा. मह+ सुदाम
कदम.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, ऑगHट 2009.78 पृ. ; 22 स+. मी.



O155,1

Vचधडे, शंतनू
चंचाफा.- पुणे : ेहवध6न, माच6 2009.- 68 पृ. ;
22 स+. मी.
61 किवता.
ISBN 81-7265-307-7 :

-. 60.00



O155,1

िविवध लेखकांचे 9 लेख.

-. 80.00



O155,1:g

गुरव, भावेश

धग.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.- 60 पृ.
: िच)े; 22 स+. मी.

चोखामेळा

जोहार मायबाप / भाय. माधवराव सूय6वंशी.कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, मे 2009.- 196 पृ. ;
21 स+. मी.
-. 190.00

ISBN 978-81-7294-794-1 :

-. 50.00



O155,1

गोखले, सदानंद

ितची गोhच वेगळी.- पुणे : दलीपराज $काशन,
िडस+. 2009.- 130 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 130.00

ISBN 978-81-7294-775-0 :

-. 100.00



O155,1



O155,1

Eेस, 1937-

जाधवर, ह . रा.

भाविमलन.- 2 री आ.-पुणे : ेहवध6न $काशन, जुलै
2009.- 92 पृ. ; 21 स+. मी.

- टीका

काळे , अयकु मार मMहारराव, 1953Eेसिवषयी.- नागपूर : िवजय $काशन, जाने. 2009.132 पृ. ; 22 स+. मी.
मुलाखती^या माoयमात.
-. 150.00

65 किवता

$थम आ. : जाने. 1988.
ISBN 81-7265-295-X :

घोडके , बसवेeर गु-Vलग1पा
च[हाण आgारी / द=ा भगत यां^या $Hतावनेसह.मुंबई : अिवनाश धqडोपंत घोडके ; नांदड
े : िब. जी.
घोडके [िवतरक], [फे jु. 2009].- 48 पृ.: िच)े; 21
स+. मी.
-. 50.00





झाडे, सुनीता

आ4मन§ / अिeनी धqगडे यां^या $ाaथनासह.- पुणे :
दलीपराज $काशन, जुलै 2010.- 108 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.
60 किवता.
ISBN 978-81-7294-820-7 :

-. 100.00



O155,1



O155,1

च[हाण, नीलकांत
हाक िनÅया िितजाची.- पुणे : सुिवgा $काशन,
ऑuटो. 2008.- 144 पृ. ; 22 स+. मी.
89 किवता.

-. 125.00

-. 80.00

O155,1

O155,1N37:g

ISBN 81-86152-89-5 :

जाधव, सुवणा6 अशोक
सखी / िशवराज गोल यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
दलीपराज $काशन, फे jु. 2010.- 80 पृ.: िच)े; 22
स+. मी.
56 किवता.

17 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-770-5 :



O155,1

31 किवता.

डवरे - लाडकर, किवता
अशाच फु लयासाठी / $ाaथन अशोक नामदेव
पळवेकर.- अमरावती : तेजस लाडकर; नागपूर :
िवजय $काशन (िवतरक ), स1ट+. 2009.- 91 पृ. ;
22 स+. मी.
65 किवता.



O155,1

-. 100.00



O155,1

सािह7य

43

तुकाराम, 1608 - 1649

891.461-मराठी का)सािह7य- मशः

- टीका

नीरजा

िनरथ6काचे पी.- मुंबई : पॉ1युलर, 2010.- x, 155
पृ. ; 22 स+. मी.

िच)े, दलीप पु-षो=म, 1938तुकोबांचे वैकुंठगमन : एक कwत6न.- cीरामपूर :
शCदालय $काशन, फे jु. 2010.- 60 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-93-80617-03-9 : -. 70.00

89 किवता.
ISBN 978-81-7185-893-4 :

-. 165.00

पटवध6न, $ाजvा जग दश
फु लांची आज6वे.- पुणे : दलीपराज $काशन, जून
2010.- 72 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

तेजा, 1964 -

मी सािहले मुuयाने.- ठाणे : योगेश जोशी, नो[ह+.
2005.- x, 54 पृ. ; 21 स+. मी.

51 किवता.

54 किवता.

ISBN 978-81-7294-788-0 :

-. 50.00

-. 70.00



O155,1



O155,1N64

दीित, िवजय रामचं
लाटांवर लाटा.- इंदोर : सरHवती V$¶टग $ेस, 2005.xii, 88 पृ. ; 21 स+. मी.
129 किवता.

पवार, कसन बापूराव
कथा सांगतो पृवीची.- पुणे : ेहवध6न $काशन,
जाने. 2009.- 176 पृ. ; 22 स+. मी.
18 दीघ6किवता.
ISBN 81-7265-300-X : -. 150.00



O155,1

-. 60.00


O155,1

देव, यामकांत
मनभावन आिण िवराया.- औरं गाबाद : सुजाता
िववेक अवचट, जून 2009.- xxiv, 172 पृ. ; 22 स+.

जIमोजIमी या eासावर.- पुणे : ेहवध6न $काशन,
फे jु. 2009.- 128 पृ. ; 22 स+. मी.
47 किवता.
ISBN 81-7265-302-6 :

-. 100.00



O155,1

मी.
166 किवता.

-. 120.00


O155,1

धांद,े ेहल
शोध.- पुलगांव (वधा6 ) : उ. म. धांद,े ऑuटो. 2008.vii, 89 पृ. ; 22 स+. मी.

पवार, संतोष पाकर
िपढीपेHतर 1यादेमात.- मुंबई : पॉ1युलर, 2008.- xii,
155 पृ. ; 18 स+. मी.
82 किवता.
ISBN 978-81-7185-966-5 :

-. 200.00



O155,1

पाटील, एकनाथ

83 किवता.

-. 60.00


O155,1

धु1पड, माया दलीप
पावसाची राणी.- पुणे : िशव पिCलके शIस, माच6
2009.- 32 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

खुं ावर टांगलेली दुःखं / नामदेव धqडो महानोर
यां^या $ाaथनासह.- मुंबई : पॉ1युलर, 2009.- xx,
92 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7185-977-1 : -. 100.00



O155,1

पाटील, म. कृ.

वाHतव.- अोडा (गोवा) : लrमी म. पाटील, जुलै
2009.- 104 पृ. ; 22 स+. मी.

27 बालकिवता.
ISBN 81-7447-121-X :



O155,1



O155,1K08:g

-. 30.00


O155,1

िनवृ=ीनाथ, 1269-1296
cीह र^या सगुणिनगु6ण Hव-पाचे वण6न / भाय. ह र
गणपत देशमुख.- नांदड
े : $स $काशन : भायकार

92 किवता.

-. 90.00



O155,1

पाटील, िशवाजी के.

मंगलाhका अभंगवाणी गवळणी.- कोMहापूर : आया6
वेदWासा पिCलके शन, जाने. 2009.- 56 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.
ISBN 978-81-906689-2-7 : -. 60.00

[िवतरक].

भाग 1 : एि$ल 2009.- iv, 468 पृ.; 22 स+. मी.
-. 250.00.


O155,1G69



O155,1

सािह7य

44

891.461-मराठी का)सािह7य- मशः
पाटील, हणमंत अणाजी, 1946¶टग ¶टग ¶टगला.- औरं गाबाद : रजत $काशन, जाने.
2006.- 62 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.

891.461-मराठी का)सािह7य- मशः
बव, राजीव
रं ग िनशेचे.- पुणे : मधुराज पिMबके शIस, मे 2009.vi, 50 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.

54 किवता.

35 किवता.

-. 32.00

ISBN 978-81-7294-741-4 :



-. 150.00

O155,1N46

पाठक, जयcी
काळोख काजवे.- नािशक : शCदcी $काशन, जाने.
2010.- 79 पृ.: िच)े; 14 स+. मी.
-. 60.00



O155,1

बव, संगीता
झाडआजोबा.- पुणे : दलीपराज $काशन, जाने.
2009.- 38 पृ.: िच)े; 19 स+. मी.
21 बालकिवता.



O155,1

ISBN 978-81-7294-701-9 :

-. 30.00



O155,1
पाडगांवकर, मंगेश केशव, 1929-

शCद.- मुंबई : मौज $काशन, माच6 2009.- viii, 87
पृ. ; 21 स+. मी.

र प.- पुणे : दलीपराज $काशन, जून 2010.- 48
पृ.: िच)े; 24 स+. मी.

82 किवता.

24 बालकिवता.

ISBN 978-81-7486-817-6 :

-. 70.00

ISBN 978-81-7294-802-3 :



-. 40.00

O155,1N29

पावसकर, रामकली

ओले अथांग eास.- cीरामपूर : शCदालय $काशन,
िडस+. 2009.- 104 पृ .: िच)े ; 22 स+. मी.
129 किवता.

-. 100.00



बाटे, `पेश रVव
¡जळीतली फु लं.- मुंबई : Eंथायन $काशन, िडस+.
2008.- 39 पृ. ; 21 स+. मी.
$ाaथनासह 16 किवता.
-. 50.00

O155,1

$भु - गावकार, तेजcी गोपाळ
बोलके ठसे.- आगाशी(गqय) : Vबब $काशन, जाने.
2010.- viii, 112 पृ. ; 22 स+. मी.



O155,1



O155,1

महाजन, आबा गोVवदा
िबिHकटचा बंगला.- पुणे : दलीपराज $काशन, स1ट+.
2009.- 48 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.

71 किवता.

32 बालकिवता.

-. 100.00

ISBN 978-81-7294-769-9 :



-. 30.00

O155,1

फु लस¤दर, सीताबाई
सई बाई गं बाई... / $Hतावनेसह संक. आिण संपा.
$ाजvा िश)े.- cीरामपूर : शCदालय $काशन,
ऑगHट 2009.- 160 पृ. ; 22 स+. मी.

महा0बरे , अ-ं धती
पंखवाली ठकू .- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, िडस+.
2008.- 44 पृ. : िच)े; 19 स+. मी.
26 बालकिवता.

58 किवता.

ISBN 81-7492-282-2 :

-. 160.00



O155,1

-. 30.00



O155,1



O155,1

माणगावे, नीलम

उoवHतायन.- कोMहापूर : अरदीप, ऑuटो. 2008.108 पृ. ; 21 स+. मी.

बडे, शंकर, 1947-

मुगुट.- यवतमाळ : अनुभव $काशन, मे 2009.104 पृ.: िच)े; 17 स+. मी.
व£हाडी भाषेत 44 किवता.
-. 75.00

31 किवता.

-. 100.00



O155,1



O155,1N47

िमरजकर, रे खा

सगुन.- यवतमाळ : अनुभव $काशन, मे 2009.- 64
पृ. ; 22 स+. मी.
व£हाडी भाषेत 26 किवता.
-. 60.00

बोली आ`षाची.- पुणे : ि$यांजली $काशन, ऑuटो.
2009.- 88 पृ. ; 22 स+. मी.
68 किवता.



O155,1N47

-. 90.00



O155,1

सािह7य
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- टीका

लागू, शांता िवजय

साथ6 चांगदेव पासhी आिण साथ6 ताटीचे अभंग / संपा. म.
िव. गोखले. पहा 181.48 - Jानेeर. टीका.

सांजमोगरा / िवजया राजाoय यां^या $Hतावनेसह.पुणे : ेहवध6न $काशन, जुलै 2009.- 88 पृ. ; 21 स+.
मी.

मेहता, शिशकला

61 किवता.

फु लोरा.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, स1ट+. 2009.24 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.

ISBN 81-7265-304-2 :

-. 70.00


O155,1

16 बालकिवता.
ISBN 81-7492-129-X :

-. 15.00



O155,1

यादव, आनंद रतन, 1935-

मÅयाची माती / अनुराधा पोतदार यां^या
$ाaथनासह.- पुणे : मेहता, जुलै 2010.- xxviii, 91
पृ. ; 22 स+. मी.

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता, 1956उेक / शवंत मनोहर यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
दलीपराज $काशन, जाने. 2009.- 120 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.
55 किवता.
ISBN 978-81-7294-657-9 :



O155,1N56

71 किवता.
ISBN 81-7161-264-4 :

-. 120.00

-. 100.00



O155,1N35

यादव, सिवता

तू ितथे.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस : डायमंड बुक
डेपो [ िवतरक ], फे jु. 2009.- iv, 60 पृ. ; 21 स+.

लोकनाथ यशवंत

पुIहा चाल क- या...। / $ाaथनासह सुधारक िश.
गायकवाड.- मुंबई : यंग इंिडया पिCलके शIस, जाने.
2009.- 106 पृ.: िच)े; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-89895-52-5 : -. 100.00


मी.
ISBN 978-81-8483-121-4 :

O155,1

-. 50.00



O155,1

राजहंस, शकुं तला िवgाधर
कातरवेळ.- ठाणे : अनघा $काशन, माच6 2009.96 पृ. ; 21 स+. मी.

वाVळबे, राल
अंधार पेटत राहतो.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑगHट 2010.- 84 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
67 किवता.
ISBN 978-81-7294-821-4 :

-. 80.00

86 किवता.



O155,1

-. 48.00



O155,1

राठोड, रमेश

पाखरबोली.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, जाने.
2010.- 56 पृ. ; 19 स+. मी.

वैg, दासू
क किवतेचा.- मुंबई : पॉ1युलर, 2009.- 40 पृ.:
िच)े; 23 स+. मी.
31 बालकिवता.
ISBN 978-81-7185-989-4 :

44 किवता.

-. 50.00


O155,1

-. 55.00



O155,1

- टीका

लांजेवार, िव¼ल
गीतांचा झुला.- नागपूर : $ितभा $काशन, एि$ल
2008.- 48 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.

तूता6स: समजावून घेताना / संपा. धनाजी गुरव.cीरामपूर : शCदालय $काशन, जुलै 2010.- 140 पृ.
; 22 स+. मी.

43 बालकिवता.

-. 40.00

वैg, दासू

िविवध लेखकांचे 18 लेख.



O155,1

ISBN 978-93-80617-08-4 :

-. 140.00


O155,1:g
लागू, शांता िवजय

खाली डोकं वर पाय: िवडंबन काW / सुधीर
सुखठणकर यां^या $Hतावनेसह.- पुणे : ेहवध6न
$काशन, जुलै 2009.- 60 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.

शैल

नंदादीप.- बेळगाव : सहकार दश6न, स1ट+. 2008.64 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.

25 किवता.
ISBN 81-7265-299-2 :

59 किवता.

-. 50.00



O155,1

-. 50.00


O155,1

सािह7य
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891.461-मराठी का)सािह7य- मशः
सोळं के, िवणू गुलाबVसह, 1959आbोश आसवांचा / cीपाद भालचं जोशी यां^या
$Hतावनेसह.- नागपूर : िवजय $काशन, नो[ह+. 2009.xii, 67 पृ. ; 22 स+. मी.

सरोदे, बजरं ग

रबरी फु गे.- अमरावती : सोनल $काशन, ऑuटो.
2009.- 24 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
20 बालकिवता.

62 किवता.

-. 20.00


ISBN 978-81-7498-103-5 :

-. 80.00

O155,1



O155,1N59

891.46108-संEह

सलगरे , मधुकर

घालीन लोटांगण / संक. माधव कqडिवलकर.- पुणे :
मधुराज पिCलके शIस, जुलै 2010.- 450 पृ. ; 22 स+.

कनारा.- लातूर : राजे मMहारराव होळकर Hट :
िगरीश शंकरराव सलगरे [िवतरक], मे 2009.- xiv,

मी.

107 पृ. ; 21 स+. मी.

ISBN 978-81-7492-283-0 :

92 किवता.

-. 450.00



O155,1x

-. 101.00


O155,1

सातपुते, भारत

अंधार वाढताना.- लातूर : मांजरा $काशन, ऑगHट
2009.- iv, 76 पृ. ; 21 स+. मी.

युवकभारती इय=ा बारावी: किवता / संपा. िनम6ला
कराणे; $Mहाद वडेर यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
ेहवध6न $काशन, एि$ल 2009.- 52 पृ. ; 22 स+.
मी.

िविवध कव^या 13 किवता.
ISBN 81-89634-83-6 : -. 30.00

67 किवता.



O155,1x

-. 100.00


O155,1

कानिपचuया.- लातूर : मांजरा $काशन, ऑगHट
2009.- 64 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 80.00

वसंत मोहर / संक. $काश कु लकणT.- सांगली : साई
$काशन, मे 2009.- vi, 82 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
िविवध कव^या 67 किवता.
-. 100.00



O155,1x



O155,1

िसनगारपुतळे , एस. जी.

िवखुरलेMया आठवणी.- कोMहापूर : अिभनंदन
$काशन, जाने. 2010.- 60 पृ. ; 19 स+. मी.
36 किवता.

Hवातंयसूvे: िवनायक, गोVवद, सावरकर, कु सुमाEज व
बापट यां^या िनवडक Hवातंयिवषयक किवता / सं.
संपा. अरVवद वामन कु लकणT आिण अिवनाश
सांगोलेकर.- पुणे : ेहवध6न $काशन, जाने. 2009.164 पृ. ; 22 स+. मी.
49 किवता.

-. 60.00


O155,1

किवप रचय व टपांसह
संदभ6.
ISBN 81-89634-03-8 :

सुधातनया

-. 150.00



O155,1x

के शरसांज.- नागपूर : सिचन सािह4य, िडस+. 2007.80 पृ. ; 21 स+. मी.

891.46109-मराठी काWसािह4याचा इितहास व
समीा

60 किवता.

-. 80.00


O155,1

सूय6वंशी, बालाजी
दगडांचे शव.- पुणे : अर मानव $काशन, ऑuटो.
2009.- 72 पृ. ; 22 स+. मी.

करं दीकर, िवgाधर
शCद जुळले, सुरिह जुळले.- कोMहापूर : मािणक
$काशन, नो[ह+. 2008.- 144 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 140.00



O155,1:g

गोरे , दादा

52 किवता.

-. 50.00


O155,1

काWसंवेदन.- औरं गाबाद : साके त $काशन, नो[ह+.
2007.- 168 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-353-6 : -. 150.00



O155,1:g

सािह7य
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891.462-मराठी ना_सािह7य- मशः

891.46109-मराठी का)सािह7याचा इितहास व
समीQा- मशः

केवले, शशांक

टेक इट इझी.- नागपूर : कौHतुभ $काशन, जाने.
2010.- 56 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 50.00

घाटे, शरद

सुंदरा मनामिध भरली: मराठी लावणी वा·यातील
स¤दय6 आिण समीा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
नो[ह+. 2009.- 262 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7294-761-3 : -. 280.00



O155,2



O155,1:g

वर भेटू नका.- नागपूर : कौHतुभ $काशन, जाने.
2010.- 32 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 35.00



O155,2
जाधव, रावसाहेब गणपत, 1932 -

गवळी, रमेशकु मार िव¼ल
कायgानुसार...- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
एि$ल 2009.- 96 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 90.00

साठो=री मराठी किवता व कवी.- 2 री आ.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- viii, 207 पृ. ;
21 स+. मी.
$थम आ. : 1997.
ISBN 81-7786-365-7 : -. 170.00



O155,2



O155,1:g

तावरे , ेहल
छ)पती िशवाजीमहाराजांवरील महाकाW रचना.पुणे : ेहवध6न, जाने. 2009.- 408 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 81-89634-82-8 : -. 350.00

गावडे, पांडुरंग आ4माराम
संगीत विहनीचा बाळ.- पेडणे (गोवा) : वेदाIत
$काशन, 2009.- 81 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 50.00



O155,2



O155,1:g

891.462-मराठी ना सािह4य

घqगे, पराग
चbWूह आिण इतर नाटके .- नागपूर : िवजय $काशन,
एि$ल 2009.- 207 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 200.00



O155,2

अहेरराव, रजनी राज

सोIयाचा चम4कार.- पुणे : सुयश $काशन, [िडस+.
2003].- vi, 33 पृ. ; 18 स+. मी.
3 बालएकां कका.
-. 25.00


देशपांडे, गोVवद पु-षो=म, 1938 शेवटचा दस.- मुंबई : पॉ1युलर, 2010.- viii, 67 पृ.
; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7185-916-0 : -. 95.00

O155,2

कु रळे , याम
मी काय क- ? आिण इतर एकां कका.- कोMहापूर :
अिभनंदन $काशन, एि$ल 2009.- 48 पृ. ; 21 स+.

नाईकवाडे, ¨दय वामनराव, 1968-2006
करामती सांगू कती ! आिण अिवनाश यािमनी
देशपांडे.- नागपूर : िवजय $काशन, ऑगHट 2008.viii, 135 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 150.00

मी.

3 एकां कका.
-. 45.00



O155,2N38



O155,2N68



O155,2

पांडे, िगरीधर

मुलाखत एका $@पि)के ची आिण तीन बालना े.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 72 पृ. ; 21 स+.

केवले, शशांक

uया फु ल है हम !.- नागपूर : कौHतुभ $काशन, जाने.
2010.- 64 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 60.00

मी.
ISBN 978-81-7786-359-8 :



O155,2

गंमत जगयाची.- नागपूर : कौHतुभ $काशन, जाने.
2010.- 39 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 35.00


O155,2

-. 60.00



O155,2

पाटील, पाकर
तीन एकांक.- नागपूर : आकांा $काशन, माच6 2009.vi, 81 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-903716-0-6 : -. 80.00



O155,2

सािह7य
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891.462-मराठी ना_सािह7य- मशः
Vशदे, बाळकृ ण
अमावHयेचा चं आिण इतर एकां कका.- सातारा :
संजीवन पिCलके शIस, जुलै 2009.- 110 पृ. ; 22 स+.

पाटील, शंकर, 1926-

कथा अकले^या कांgाची.- 3 री आ.-पुणे : मेहता,
जून 2010.- vi, 74 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : जाने. 1969.
ISBN 978-81-8498-120-9 : -. 70.00

मी.

5 एकां कका.


O155,2N26

ISBN 978-81-906975-3-8 :

-. 100.00


O155,2
पानसे, मोहन

देवाशपथ खोटं सांगेन / द. मा. िमरासदार यां^या
$Hतावनेसह.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2010.100 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-807-8 : -. 100.00

याम मनोहर, 1941सIमान हौस.- मुंबई : पॉ1युलर, 2010.- vi, 77 पृ. ;
22 स+. मी.
ISBN 978-81-7185-900-9 : -. 110.00




O155,2N41

O155,2

पेठकर, याम
दमन.- 2 री आ.-नागपूर : िवजय $काशन, जुलै
2009.- 89 पृ. ; 22 स+. मी.
रगतिपती आिण बंदी bमांक स=ावन याणव या
दोन अंकw नाटकांचा संEह.
-. 80.00

साठे , सुनंदा

तेल गेले-तुप गेले.- नागपूर : कौHतुभ $काशन, एि$ल
2010.- 32 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 35.00


O155,2



O155,2

$योगम एकां कका.- नागपूर : कौHतुभ $काशन.
भाग 1 : आ0ही ितघी.-एि$ल 2010.- 24 पृ.; 22 स+.
मी.

पोवार, बाबासाहेब दुलाजीराव

Vपटू ची कमाल, ब-1याची धमाल.- कोMहापूर :
अरदीप $काशन, एि$ल 2008.- 48 पृ. ; 21 स+.
मी.

2 एकां कका.
-. 30.00


O155,2

रणVसग, ना. बा
उपरांत आिण चार एकां कका.- कोMहापूर :
अिभनंदन $काशन, नो[ह+. 2008.- 104 पृ. ; 21 स+.

भाग 2 : चbम राजा - गरीब $जा.- एि$ल 2010.16 पृ. ; 22 स+. मी.
भाग 3 : माझं काय चुकलं ?.- एि$ल 2010.- 24 पृ.
; 22 स+. मी.
भाग 4 : माझी न मी रािहले.- एि$ल 2010.- 24 पृ.
; 22 स+. मी.
भाग 5 : हसरी `पा.- एि$ल 2010.- 24 पृ.; 22 स+.
मी.

-. 30.00(भाग 1,3,4,5 साठी)-. 25.00(भाग 2
साठी).



मी.

O155,2

-. 100.00


O155,2

मÍाचं मोल आिण चार एकां कका.- कोMहापूर :
अिभनंदन $काशन, माच6 2009.- 112 पृ. ; 21 स+.
मी.

5 एकां कका.
-. 110.00

सुरसे, भरत लrमणराव, 1963अंधार या)ा / cीकांत नाईक यां^या $Hतावनेसह.कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, स1ट+. 2009.- 72 पृ.
; 22 स+. मी.
6 एकां कका.
-. 70.00


O155,2N63



O155,2

वराडपांडे, चंशेखर Wंकटेश

891.463-मराठी कथासािह4य
अनंत, डी

देव शेगांवीचा माझा गजानन: संगीत नाटक.- नागपूर :

कौHतुभ $काशन, ऑuटो. 2009.- 72 पृ. ; 21 स+.

या मHतानीचा बाजीराव कोण ?.- कोMहापूर :
दीपगौरी $काशन, माच6 2009.- 208 पृ. ; 18 स+.
मी.

मी.

-. 200.00

-. 60.00


O155,2



O155,3

सािह7य
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इंगोले, $ितमा पंजाबराव, 1953 बोडखी.- अमरावती : सोनल $काशन, जून 2009.304 पृ. ; 21 स+. मी.
कापडी बां. : -. 250.00

अµयंकर, योगेeर
गोटी-प 101 0हणी.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
िडस+. 2008.- 134 पृ. : िच)े ; 24 स+. मी.
ISBN 81-7492-061-7 : -. 100.00




O155,3N53

O155,3

इनामदार, शंकर

अमर हबीब

अ¾भुत रामायण.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
ऑगHट 2009.- 58 पृ. ; 21 स+. मी.

कलमा.- अंबाजोगई : प रसर $काशन, स1ट+. 2009.118 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

5 लघुकथा.

11 लघुकथा.

-. 50.00

-. 100.00




O155,3

O155,3

उमरणीकर, द=ा
कहाणी घÎाळाची.- कोMहापूर : रावा $काशन,
िडस+. 2008.- 76 पृ.: िच)े ; 22 स+. मी.

अहमद िनजाम खान

भरजरी भुतावळ आिण खानदान.- पुणे : अर मानव
$काशन, ऑuटो. 2009.- 180 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 160.00

13 लघुकथा.



O155,3

-. 40.00



O155,3

Vअगळे , व. न.
स4यशोधक bांितVसह नाना पाटील.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2009.- 246 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7786-525-7 : -. 195.00

कदम, उमेश, 1956 -

के वळ मै)ीसाठी.- पुणे : मेहता, ऑगHट 2009.- viii,
160 पृ. ; 21 स+. मी.
24 लघुकथा.



O155,3

ISBN 978-81-8498-039-4 :

-. 130.00



O155,3N56

आगरकर, राजगु- द.

कदम, $काश
जालीम.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2009.176 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 185.00

जलसंगर.- पुणे : देशमुख आिण कंपनी, जाने. 2009.-

पृ.: नकाशा(घडी.); 21 स+. मी.
भारत-पा कHतान युmावर आधा रत
संदभ6.
-. 300.00

xvi, 248



O155,3

आडके, सुरेश

हंबरडा.- 2 री आ.-कोMहापूर : आया6 वेदWासा, जाने.
2009.- 80 पृ. ; 22 स+. मी.

िजिनयस.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2008.256 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 265.00



O155,3

12 लघुकथा.
ISBN 978-81-906689-4-1 :



O155,3

-. 85.00


O155,3

मोिहनी.- कोMहापूर : दप6ण $काशन, 2008.- 180
पृ. ; 18 स+. मी.
-. 195.00



O155,3

आनंदहरी

वादळ.- कोMहापूर : अरदीप $काशन, जाने. 2009.184 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 170.00


O155,3

कदम, बाबा, 1929 -

कं पॅिनअन.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.316 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-736-1 : -. 300.00



O155,3N29

आसरे , मधुकर

कथा रामायण.- नागपूर : ऋचा $काशन, एि$ल
पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 80.00

2009.- ii, 102



O155,3

कडा.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.- 280
पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-725-3 : -. 260.00



O155,3N29
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कदम, बाबा, 1929 -

कदम, बाबा, 1929 -

िबमोड.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.432 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-728-6 : -. 420.00

कांचन.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल 2009.400 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-715-6 कागदी बां :



-. 400.00

O155,3N29



O155,3N29

िचनार.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल 2009.204 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-717-0 : -. 200.00


मॅडम.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.424 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-732-3 : -. 420.00


O155,3N29

O155,3N29

डाक6 -म.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल 2009.272 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-708-8 : -. 270.00

राणीमा.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल 2009.504 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-716-3 : -. 500.00


O155,3N29



O155,3N29

लाधीश.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल 2009.248 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-709-5 : -. 250.00

दगा.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.- 364
पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 81-7294-138-2 : -. 360.00




O155,3N29

धरणीकं प.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.324 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 81-7492-006-4 : -. 320.00

O155,3N29

शाळा सुटली पाटी फु टली.- पुणे : दलीपराज $काशन,
एि$ल 2009.- 336 पृ. ; 18 स+. मी.


O155,3N29

ISBN 978-81-7294-712-5 कागदी बां. :

-. 320.00


िनम6ला.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.272 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-727-9 : -. 260.00

O155,3N29



O155,3N29

Iयाय.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.- 84
पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7894-734-7 : -. 80.00

सकwना.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल 2009.160 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-713-2 : -. 160.00


O155,3N29



O155,3N29

बदला.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.284 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-726-2 : -. 280.00

साकw.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.216 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-730-9 : -. 200.00


O155,3N29



O155,3N29

बालंट.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.165 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 81-7294-168-4 : -. 150.00

िहमवादळ.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल 2009.128 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-710-1 : -. 120.00


O155,3N29



O155,3N29

िबनधाHत.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल 2009.338 पृ. ; 18 स+.मी.
ISBN 81-7294-000-9 : -. 320.00


O155,3

कदम, मह+
धूळपावलं.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, मे 2009.156 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 160.00


O155,3
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कराळे , शामराव

कांबळे , पांडुरं ग सुभाना

िनयतीचा खेळ.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
ऑगHट 2009.- 80 पृ. ; 18 स+. मी.

कथाकथनातून अoयापन / सं. ले. शामराव कराळे
आिण अपणा6 िनरगुडे.- पुणे : दलीपराज $काशन,
नो[ह+. 2008.- 86 पृ. ; 21 स+. मी.

8 लघुकथा.

-. 80.00

25 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-690-6 :



क£हाडे, शंकर बाळकृ ण, 1933मुलां^या सकारा4मक बदलासाठी संHकार गोhी.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 72 पृ.: िच)े;
24 स+. मी.

कांबळे , बापूसाहेब, 1967-

झपाटा.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑगHट
2009.- 188 पृ. ; 18 स+. मी.
10 लघुकथा.

-. 185.00



O155,3N67

17 बालकथा.

काटकर, मा. गो.

-. 50.00


O155,3N33

आईची माया व इतर कथा.- नागपूर : कौHतुभ
$काशन, 2010.- 63 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
15 बालकथा.

संHकारकथांतून मुलांचा िवकास.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2008.- 72 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.

-. 50.00



O155,3

16 बालकथा.
ISBN 978-81-7786-375-8 :



O155,3

-. 70.00
O155,3

ISBN 978-81-7786-376-5 :
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-. 50.00


O155,3N33

कzणक, अंजना उदय
kयाचा 4याचा संघष6.- मुंबई : Eंथायन $काशन, जुलै
2008.- 144 पृ. ; 21 स+. मी.

आचाय6 देवो भव व इतर कथा.- नागपूर : कौHतुभ
$काशन, 2010.- 64 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 50.00



O155,3

कािनटकर, माधव

महाभारत.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस; डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], जाने. 2009.- vi, 662 पृ. : िच)े ;
24 स+. मी.

14 लघुकथा.

-. 140.00


O155,3

कzणक, मधु मंगेश, 1933भाकरी आिण फू ल.- 3 री आ.-cीरामपूर : शCदालय
$काशन, जून 2010.- 160 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : जून 1982.
ISBN 978-93-80617-10-7 : -. 160.00

ISBN 978-81-8483-099-6 कागदी बां. :

-. 700.00



O155,3

कापगते, डोमा दुधरामजी, 1947 -

मातीतून मोती.- भंडारा : संतकृ पा $काशन, जाने.
2007.- 74 पृ. ; 22 स+. मी.


O155,3N33

45 लघुकथा.

-. 50.00



O155,3N47

कांबळी, दवाकर
िगरणगाव नाका.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, फे jु.
2010.- 167 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 160.00

काळे , शैलजा, 1944 -

कम6योगी.- नागपूर : Jानेश $काशन, माच6 2009.48 पृ. : िच)े; 21 स+. मी.


O155,3

5 बालकथा.

-. 40.00



O155,3N44

कांबळे , पांडुरं ग मा.

बळी.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6 2009.176 पृ. ; 18 स+. मी.
38 लघुकथा.

-. 170.00


O155,3

काळे , शैल+
कोटास.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, 2009.236 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 230.00



O155,3

सािह7य
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काळे , शैल+

891.463-मराठी कथासािह7य- मशः
कुकडे, सुभािषणी मधुकर

आई / िवजया मारोतकर यां^या $Hतावनेसह.कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, िडस+. 2009.- 140
पृ. ; 22 स+. मी.

हेMप 1लीज.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2009.152 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 160.00

17 लघुकथा.

-. 160.00





O155,3

O155,3

कनरे , जयंत
ब-पी.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6 2009.312 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 300.00

कुकडे, सुमती

सकस खा बलवान [हा.- पुणे : मधुराज पिCलके शन,
ऑगHट 2009.- 54 पृ.: िच)े; 18 स+. मी.
8 बालकथा.
ISBN 81-85773-53-X :



-. 40.00

O155,3

कु तरमारे , पांडुरंग रामकृ ण, 1936उषा.- नागपूर : निचके ता $काशन, [िडस+. 2008 ].xviii, 86 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 105.00

कwर, िगरीजा उमाकांत, 1933आकाशवेध.- पुणे : मेहता, माच6 2009.- 4+161 पृ.
; 21 स+. मी.
21 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-010-3 :



O155,3N36

-. 130.00


O155,3N33

कथाजागर.- पुणे : दलीपराज $काशन, स1ट+. 2009.182 पृ. ; 21 स+. मी.

कु रळे , याम
कायापालट.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, िडस+.
2008.- 48 पृ. ; 21 स+. मी.
12 लघुकथा.

-. 45.00

22 लघुकथा.
ISBN 81-7494-499-3 :



O155,3



O155,3

-. 170.00


O155,3N33

चbवेध.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पिCलके शIस, जुलै
2010.- 120 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7492-265-6 : -. 100.00

कु -लकर, पंकज
डेड एड.- मुंबई : Eंथायन, फे jु. 2009.- 208 पृ. ;
22 स+. मी.
6 लघुकथा.
ISBN 978-81-906807-9-0 :

-. 200.00



O155,3



O155,3N33

कु लकणT, अंजली
वाढ दवसाची भेट.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
ऑuटो. 2009.- 40 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.

झं1या दी Eेट.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑगHट
2009.- 78 पृ.: िच)े; 17 स+. मी.
ISBN 81-85773-26-2 : -. 60.00

9 बालकथा.



O155,3N33

ISBN 81-85773-32-7 :

-. 30.00



O155,3

लेली.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, जुलै 2010.144 पृ. ; 16 स+. मी.
ISBN 978-81-7492-266-3 : -. 140.00


O155,3N33

कु लकणT, अशोक नारायण
चेअरमन / $ाuकथन गोVवदराव आ दक.- पुणे : साज
$काशन, जाने. 2006.- xiv, 474 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 350.00



O155,3
कुंभार, म. रा.

कु लकणT, कMपना
उपरती.- कोMहापूर : रावा $काशन, िडस+. 2008.372 पृ. ; 17 स+. मी.

आहेर.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6 2009.192 पृ. ; 18 स+. मी.
10 लघुकथा.

21 लघुकथा.

-. 190.00


O155,3

-. 370.00



O155,3

सािह7य
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- टीका

कोMहटकर, म. िव., 1934 ितिमरपुप.- पुणे : दलीपराज $काशन, िडस+. 2008.192 पृ. ; 22 स+. मी.

यादT, अ. रा
जीएंची कथा : प रसरया)ा / सं. ले. अ. रा. यादT
आिण व. ज. वडेर; संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस, जुलै 2009.- xxiv, 184

22 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-462-5 :

15 लघुकथा.

पृ.: रं गीत िच)े;

ISBN 978-81-7294-685-2 :

-. 180.00


O155,3N34

-. 400.00


O155,3N23:g

खापरे , मंदा, 1944-

िनयती.- पुणे : मधुcी $काशन, ऑuटो. 2009.152 पृ. ; 22 स+. मी.

कु लकणT, गोपाळ द=
आनन फानन.- नािशक : ईशानादीज $काशन, ऑuटो.
2008.- viii, 100 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00

14 लघुकथा.

-. 160.00


O155,3N44



O155,3

मनोिमलन.- पुणे : मधुcी $काशन, ऑuटो. 2009.160 पृ. ; 22 स+. मी.

एका टोपीची गोh: Wितपात.- नािशक : ईशानादीज
$काशन, ऑuटो. 2008.- iv, 104 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00

14 लघुकथा.



O155,3

-. 160.00


O155,3N44

कु लकणT, जयवंत
रं ग जाHवंदीचे.- पुणे : उ4कष6 $काशन, ऑuटो. 2006.198 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-7425-181-2 : -. 150.00


O155,3

13 लघुकथा.

-. 170.00


O155,3N44

कु लकणT, जयcी
मांजराची सावली.- पुणे : मेहता, ऑगHट 2007.- vi,
169 पृ. ; 22 स+. मी.

गkवी, $ेमानंद
ढीवर डqगा.- नागपूर : िवजय $काशन, जाने. 2009.vi, 125 पृ. ; 21 स+. मी.

10 लघुकथा.
ISBN 978-81-7766-840-7 :

िवधीिलखीत.- 2 री आ.-पुणे : ि$यांजली $काशन,
स1ट+. 2009.- 168 पृ. ; 22 स+. मी.

-. 130.00


O155,3

24 लघुकथा.

-. 125.00


O155,3

कु लकणT, लिलतागौरी बी.
शकु न.- पुणे : चंकला $काशन, माच6 2008.- 24 पृ.
: िच)े; 20 स+. मी.
-. 35.00


O155,3

कु लकणT, ेहसुधा
ेहात6.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.- 240 पृ.
; 18 स+. मी.

गे, अ-ण
असे होते िवMयम कॅ री / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :
राजहंस $काशन, िडस+. 2009.- 211 पृ., [2]
पटिच)े ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-482-3 : -. 200.00


O155,3

18 लघुकथा.

-. 225.00


O155,3

क+ करे - पागे, सुलभा, 1943 कती पािहली वाट.- पुणे : मधुcी $काशन, फे jु.
2009.- 176 पृ. ; 22 स+. मी.

गवळी, रमेशकु मार िव¼ल
$ेमाती.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, एि$ल
2009.- 168 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 160.00


O155,3

बळी.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6 2009.184 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 180.00

14 लघुकथा.

-. 180.00


O155,3N43



O155,3
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गावंडे, पुपराज
असून सव6 काही...!.- पुणे : मधुcी $काशन, जून
2009.- 151 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 160.00

गांगल, सुमन

सहावे अHवल.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, ऑगHट
2009.- 86 पृ. : िच)े ; 21 स+. मी.
7 लघुकथा.

-. 70.00



O155,3



O155,3

गुणाजी, शंकर पांडुरं ग

cीगु-च र)ातील गोhी.- पुणे : अर मानव $काशन,
ऑगHट 2008.- 80 पृ. ; 22 स+. मी.

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ, 1923-

एक होता राजा.- मुंबई : Eंथायन $कशन, िडस+.
2008.- 88 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
सयाजीराव गायकवाड यां^या जीवनावर आधा रत.
ISBN 978-81-906807-2-1 : -. 90.00

51 लघुकथा.

-. 40.00


O155,3



O155,3N23

गु}े, सतीश मधुकर, 1947कधीतरी ! कु ठे तरी !.- मुंबई : नवचैतIय $काशन,
िडस+. 2009.- 168 पृ. ; 22 स+. मी.

बंडू.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.- 228
पृ. ; 21 स+. मी.
17 िवनोदी कथा.
ISBN 978-81-7294-744-6 :

36 लघुकथा.

-. 220.00


O155,3N23

मIवंतर.- पुणे : दलीपराज $काशन, नो[ह+. 2009.249 पृ. ; 21 स+. मी.
माधवराव रानडे यां^या जीवनावर आधा रत.
ISBN 978-81-7294-751-4 : -. 250.00



O155,3N47

गोगटे, शुभदा

अHमानी.- पुणे : मेहता, ऑगHट 2009.- iv, 228 पृ.
; 21 स+. मी.


O155,3N23

13 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-049-3 :

-. 180.00


ेहलता बंडूला अमे रके त नेते.- पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2009.- 132 पृ. ; 21 स+. मी.

O155,3

घर.- पुणे : मेहता, ऑगHट 2009.- iv, 196 पृ. ; 21
स+. मी.

9 िवनोदी कथा.
ISBN 978-81-7294-745-3 :

-. 140.00

-. 125.00


O155,3N23

5 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-048-6 :

-. 160.00


गान, शुभांगी

O155,3

मी िनदष आहे.- सोलापूर : Hव-पदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], माच6 2009.- 228 पृ. ; 20 स+.

वसुदव
े े नेला कृ ण.- पुणे : मेहता, ऑगHट 2009.- iv,
240 पृ. ; 21 स+. मी.

मी.

-. 220.00

16 लघुकथा.



O155,3

-. 180.00


O155,3

गायकवाड, लrमण मा-ती, 1956उठाव.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै
2009.- 148 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ. : जून 2005.
ISBN 81-7294-490-X : -. 150.00

गोडबोले, अिनल

सुबोधकथा.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
स1ट+. 2009.- 36 पृ. ; 22 स+. मी.
17 बालकथा.



O155,3N56

ISBN 978-81-7294-621-0 :

-. 30.00


O155,3

गाड, ज. तु .
0ह1या.- पुणे : दलीपराज $काशन, स1ट+. 2009.60 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.

गोडबोले, अशोक

शंकw.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.- 144 पृ. ;

18 बालकथा.
ISBN 978-81-7294-556-9 :

ISBN 978-81-8498-047-9 :

18 से. मी.

-. 50.00


O155,3

-. 150.00


O155,3
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गोडसे, मंदा कनी
Jानेशाची आई.- कोMहापूर : मािणक $काशन, माच6
2009.- 232 पृ. ; 22 स+. मी.

घqगे, पराग
मIवंतर.- नागपूर : िवजय $काशन, एि$ल 2008.256 पृ ; 22 स+. मी.
-. 250.00

22 लघुकथा.

-. 230.00



O155,3



O155,3

गोळे , लीला

साई / िवgाधरजी ताठे यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
ेहल $काशन, फे jु. 2009.- 319 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 260.00

चंदनिशव, भाHकर, 1949लाल िचखल / संपा. इंिजत भालेराव.- मुंबई :
लोकवा·य गृह, जुलै 2009.- xxvi, 209 पृ. ; 21
स+. मी.
21 लघुकथा.



O155,3

ISBN 978-93-80123-04-2 :

-. 225.00


O155,3N49
गोळे , संजय

तुम^या आम^या गोhी.- कोMहापूर : अिभनंदन
$काशन, माच6 2009.- 151 पृ. ; 21 स+. मी.

िचतळे , $काश
मुलखावेगळा.- पुणे : ेहवध6न $काशन, जाने. 2010.276 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-89634-95-X : -. 250.00

20 लघुकथा.

-. 150.00




O155,3

घाटे, िनरं जन Vसह+, 1946kयाचं करावं भलं...- पुणे. : मेहता, जुलै 2010.- vi,
106 पृ. ; 22 स+. मी.

िच)े, दलीप पु-षो=म, 1938ऑ´फयस.- 3 री आ.-cीरामपूर : शCदालय $काशन,
फे jु. 2010.- 127 पृ. ; 22 स+. मी.

12 िवनोदी कथा.
ISBN 978-81-8498-131-5 :

O155,3

13 लघुकथा.

-. 100.00

ISBN 978-93-80617-00-8 :



त`णांनो होिशयार.- पुणे : मेहता, जुलै 2010.- iv,
116 पृ. ; 22 स+. मी.

O155,3N38

चैतIय, दीपक
मेधा पाटकर: नम6दा संघष6.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 216 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-461-8 : -. 180.00

13 िवनोदी कथा.
ISBN 978-81-8498-132-2 :

-. 100.00




O155,3N46

रोबॉट फVuसग.- पुणे : मेहता, जुलै 2010.- vi,
138 पृ. ; 22 स+. मी.

O155,3

चोरगे, तानाजीराव

पु) झाला वैरी.- पुणे : दलीपराज $काशन, जून
2010.- 200 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-805-4 : -. 200.00

12 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-134-6 :

-. 130.00


O155,3N46

-. 130.00




O155,3N46

Hव³चौय6.- पुणे : मेहता, जुलै 2010.- iv, 132 पृ. ;
22 स+. मी.
14 िवJानकथा.
ISBN 978-81-8498-133-9 : -. 120.00

O155,3

मॅडम सभापती.- पुणे : दलीपराज $काशन, जून
2010.- 203 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-804-7 : -. 200.00


O155,3



O155,3N46

चौगुले, बी. बी

घाडगे, िवजयVसह वामनराव
गगनतळ.- पुणे : दलीपराज $काशन, िडस+. 2009.360 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-771-2 : -. 350.00

सुगंधा.- ओगलेवाडी : ि)ने) $काशन, िडस+. 2008.136 पृ. ; 18 स+. मी.
11 लघुकथा.

-. 135.00


O155,3



O155,3
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जोशी, व. कृ.

चौसाळकर, उषा

चुंकw.- पुणे : लेिखका पुHतक $काशन, स1ट+. 2009.104 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 100.00

पाठलाग.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, ऑगHट 2009.154 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : ऑगHट 1983.


O155,3

10 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-032-5 :

जयवंत, अरVवद
ना खंत ना खेद.- पुणे : स4यजय $काशन, 2008.183 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 170.00

-. 40.00


O155,3

िवJान पोलीसकथा.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, ऑगHट
2009.- iv,146 पृ. ; 21 से. मी.



O155,3

$थम आ. : 1988.
24 लघुकथा.

जाधव, राजेeर बाबासाहेब, 1969छोटे देवदूत.- कराड (सातारा ) : Eामिवकास $काशन,
ऑuटो. 2009.- 102 पृ. : िच)े; 21 स+. मी.
-. 100.00


O155,3N69

ISBN 978-81-8498-006-6 :

-. 120.00


O155,3

सतीचं वाण.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, ऑगHट 2009.vi, 170 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ. : जाने. 1994.
21 लघुकथा.

जोगळे कर, जयंत

शािपत योगी.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2010.272 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-560-8 : -. 225.00

ISBN 978-81-8498-035-6 :

-. 150.00


O155,3



O155,3

जोशी, सु. ह.

छो ा मोा गोhी.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2009.- vi,79 पृ. :

जोशी, ना. द.

िच)े; 22 स+. मी.

माणूसकwचा मळा.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, एि$ल 2008.- 66 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

25 बालकथा.
ISBN 978-81-8483-154-2 :

11 बालकथा.

-. 40.00


-. 40.00

O155,3



O155,3

राजां^या कथा.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], मे 2009.- iv,108 पृ.:

जोशी, $ितमा, 1959जहIनम: िनवडक $ितमा जोशी / संपा. पुपा भावे.मुंबई : लोकवा·य, जुलै 2009.- xiv, 204 पृ. ; 21
स+. मी.
ISBN 978-93-80123-05-9 : -. 225.00

िच)े; 22 स+. मी.
26 ऐितहािसक लघुकथा.
ISBN 978-81-8483-145-0 :

-. 70.00


O155,3



O155,3N59

जोशी, मालती

शMय.- पुणे : मेहता, ऑuटो. 2009.- viii, 96 पृ. ;
21 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-084-4 : -. 80.00

टaे , सुिनता रितलाल
अuटो िवuटो.- 3 री आ.-सोलापूर : युवराज $काशन,
ऑuटो. 2008.- 16 पृ.: िच)े; 18 स+. मी.
-. 04.00


O155,3



O155,3

जोशी, व. कृ.

गुIहा कबूल.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, ऑगHट 2009.-

िनळे सफरचंद.- 3 री आ.-सोलापूर : युवराज $काशन,
ऑuटो. 2008.- 16 पृ.: िच)े; 17 स+. मी.
-. 04.00


O155,3

6+122 पृ. ; 21 से. मी.

पाषाण नगरी.- 3 री आ-सोलापूर : युवराज Eंथ
िवतरक, ऑuटो. 2008.- 16 पृ.: िच)े; 18 स+. मी.
-. 05.00

$थम आ. : 1973
10 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-007-3 :

-. 110.00


O155,3



O155,3
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891.463-मराठी कथासािह7य- मशः
तांबे, राजीव

सू सुटका आिण रं गीत डqगर.- पुणे : मेहता, माच6
2009.- ii, 30 पृ.: रं . िच)े; 24 स+. मी.

बालीतील भूत.- 3 री आ.-सोलापूर : युवराज Eंथ
िवतरक, ऑuटो. 2008.- 16 पृ. ; 17 स+. मी.

2 बालकथा.

बालकथा.

ISBN 978-81-8498-014-1 :

-. 05.00

-. 30.00


O155,3



O155,3

राजा िशवसेन.- 3 री आ.-सोलापूर : युवराज $काशन,
ऑuटो. 2008.- 16 पृ.: िच)े; 18 स+. मी.
-. 05.00


O155,3

ता0हनकर, याम गोपाळ, 1932अमे रकन मॅवशी.- पुणे : ि$यांजली $काशन, मे
2009.- 152 पृ. ; 22 स+. मी.
15 िवनोदी कथा.

-. 150.00


O155,3N32

टोळ, द=ा cी.
िवनोबांची आई.- पुणे : िशव पिCलके शIस, ऑगHट
2008.- 32 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7447-106-6 : -. 20.00

ितिबले, अनंत



O155,3

अबोल $ीत बहरली.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
ऑगHट 2009.- 200 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 200.00


O155,3
ठकार, संजीव

अिभनेता.- सोलापूर : Hव`पदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], माच6 2009.- 205 पृ. ; 17 स+. मी.
-. 195.00

द िडझायनर.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै
2010.- 168 पृ. ; 22 स+. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-816-0 :



-. 160.00

O155,3



O155,3

डवरे , खुशाल अमृत

cेयस.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6 2009.256 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 250.00



O155,3



O155,3

तांबे, राजीव

गुळाची ढेप आिण सरबत.- पुणे : मेहता, माच6 2009.ii, 30 पृ.: रं . िच)े; 24 स+. मी.
2 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-014-1 :

-. 30.00


O155,3

$लय.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6 2009.236 पृ. ; 18 स+.मी.
-. 230.00


O155,3

मी तृ} आहे.- पुणे : मंगलदीप $काशन; सोलापूर :
नंदादीप [िवतरक], फे jु. 2008.- 200 पृ. ; 18 स+.
मी.

-. 190.00


O155,3

चंपी मालीश आिण था..था..था.- पुणे : मेहता, माच6
2009.- ii, 30 पृ.: रं . िच)े; 24 स+. मी.
2 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-014-1 :

Eाम गौरव.- 2 री आ.-कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
ऑगHट 2009.- 256 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 255.00

-. 30.00


हाऊज दॅट.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, 2009.248 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 245.00


O155,3

दांडोबा रास आिण गुळगुळीत मावशी.- पुणे :
मेहता, माच6 2009.- ii, 30 पृ.: रं . िच)े; 24 स+. मी.

थोरे , अशोक

2 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-014-1 :

O155,3

-. 30.00


O155,3

अमानुष संहार.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
माच6 2009.- 264 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 260.00


O155,3
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थोरे , अशोक

दळवी, िवजयकुमार

अपराध.- पुणे : अर मानव $काशन, ऑगHट 2008.156 पृ. ; 22 स+. मी.

एंजल ऑफ पॅ रस.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन,
2008.- 160 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 160.00

16 लघुकथा.

-. 120.00




O155,3

O155,3

कॅ श पेम+ट.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.- 208
पृ. ; 18 स+. मी.
-. 220.00


O155,3

जंगली िजराफ.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
माच6 2009.- 180 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 180.00


O155,3

तुफान.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.- 191 पृ.
; 21 स+. मी.
-. 200.00


O155,3

धुम¥bw.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑगHट
2009.- 168 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 165.00


O155,3

दघे, $भाकर
एIकाउं टर.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.- iv,
70 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 60.00


O155,3

कांचनगंगा.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.- vi,
306 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 300.00


O155,3

थारे पालट.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.- ii,
214 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 200.00


O155,3

दघे, मंगला
मािझया मना.- कोMहापूर : मािणक $काशन, नो[ह+.
2008.- 252 पृ. ; 22 स+. मी.
48 लघुकथा.

-. 250.00

नरभक.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.- 200
पृ. ; 21 स+. मी.
-. 200.00



O155,3



O155,3

पलायन.- कोMहापूर : दप6ण $काशन, 2009.- 200
पृ. ; 18 स+. मी.
-. 210.00

0हणी, अनुभवा^या खाणी.- नागपूर : कौHतुभ
$काशन.
भाग 1 : जाने. 2010.- 52 पृ.; 22 स+. मी.
13 लघुकथा.

भाग 2 : जाने. 2010.- 53 पृ.; 22 स+. मी.


O155,3

12 लघुकथा.

भाग 3 : जाने. 2010.- 54 पृ.; 22 स+. मी.
12 लघुकथा.

पाठलाग.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑगHट
2009.- 184 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 180.00

-. 50.00 $4येकw.


O155,3



O155,3

विहम.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.- 208 पृ.
; 18 स+. मी.
-. 220.00

दीित, लीला
अमोल कथा.- पुणे : मधुराज $काशन, ऑगHट 2009.58 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
11 बालकथा.
ISBN 81-85773-36-X :



O155,3

वाटेवरला गाव.- पुणे : नवल $काशन, Vडसे. 2008.144 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 150.00

-. 40.00


O155,3

मुके िम).- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑगHट 2009.- 76 पृ.: िच)े; 25 स+. मी.
ISBN 81-7294-252-4 : -. 80.00


O155,3



O155,3
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देशमुख, लrमीकांत
खेळाडू ंमधील माणसां^या कथा नंबर वन.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2008.- 160 पृ. ; 21 स+. मी.

देखणे, मालिवका

पया6वरण कथा.- नागपूर : Jानेश $काशन, जून
2009.- 80 पृ. : िच)े ; 22 स+. मी.

10 लघुकथा.

14 लघुकथा.

-. 60.00

ISBN 978-81-7786-465-6 :

-. 175.00


O155,3



O155,3

देशमुख, सदानंद

देवकाते, मा. दा

िनदान.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6 2009.224 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 220.00


उठावण.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, माच6 2009.114 पृ. ; 22 स+. मी.
9 लघुकथा.

-. 110.00

O155,3



O155,3

महालूट.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, जाने.
2009.- 167 पृ. ; 22 स+. मी.

देवधर, िवजय

$ाणघातक कं ठा आिण इतर अ¾भूत स4यकथा.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 160 पृ. ; 21
स+. मी.

10 लघुकथा.

-. 160.00


O155,3

12 लघुकथा.
ISBN 978-81-7786-446-5 :

-. 130.00


O155,3

िहटलर^या खुनाचा कट आिण इतर युmकथा.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 181 पृ. ; 22
स+. मी.
7 युmकथा.
ISBN 978-81-7786-545-5 : -. 150.00

देसाई, नयनतारा गजानन, 1925 -

आमची तलवार पहावी.- पुणे : दलीपराज $काशन,
नो[ह+. 2009.- 272 पृ. ; 23 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-766-8 कापडी बां. :

-. 300.00


O155,3N25



O155,3

मानस.- पुणे : मंगलदीप $काशन; सोलापूर :
नंदादीप [िवतरक], फे jु. 2008.- 240 पृ. ; 18 स+.
मी.

देशपांडे, अशोक

-. 225.00

दास संतुh जाला.- पुणे : दलीपराज $काशन, नो[ह+.
2009.- 184 पृ. ; 21 स+. मी.
समथ6 रामदास यां^या जीवनावर आधा रत.
ISBN 978-81-7294-765-1 : -. 200.00



O155,3N25



O155,3

द¤ड, कै लास रायभान, 1973एका सुगीची अखेर.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
माच6 2009.- 140 पृ. ; 18 स+. मी.
15 लघुकथा.

jlचैतIय.- 4 थी आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑuटो. 2009.- 334 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ : िडस+. 1977
गqदवलेकर महाराज यां^या जीवनावर आधा रत.
ISBN 978-81-7294-757-6 : -. 300.00

-. 140.00


O155,3N73



O155,3

देशपांडे, कृ. पं.



O155,3N73

धमा6पुरीकर, मधुकर
िचनकु ल.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.112 पृ. ; 21 स+. मी.

जोहारा^या kवाला.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
स1ट+. 2009.- 64 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
5 लघुकथा.
ISBN 81-7492-054-4 :

कापूसकाळ.- औरं गाबाद : मीरा बुuस आिण
पिCलके शन, स1ट+. 2009.- 207 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 200.00

58 लघुकथा.

-. 50.00

ISBN 978-81-7786-343-7 :



O155,3

-. 100.00


O155,3
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िनमसरकर, धम6राज
ठसठसणा£या जखमा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जाने. 2010.- 186 पृ. ; 22 स+. मी.

धारप, नारायण गोपाळ, 1925-

अघोरी कावा.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2008.184 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 205.00



O155,3N25

कात.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2009.- 280 पृ.
; 18 स+. मी.
-. 300.00

ISBN 978-81-7294-772-9 :



िनवळीकर, तेज



उमलणारी मने.- पुणे : ेहवध6न $काशन, ऑगHट
2009.- 58 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
'जागणा£या जािणवा' या िनबंध संEहासोबत.
ISBN 81-89634-96-4 :

-. 100.00(दोIही पुHतकांचे िमळू न)


O155,3



O155,3N25

वेडा िवeनाथ.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2008.176 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 195.00



O155,3N25

धारािशवकर, मुकुंद

ऑपरे शन भागीरथी.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2008.- 176 पृ.: िच)े, नकाशे; 21 स+. मी.
वैJािनक कादंबरी.
ISBN 978-81-7786-361-1 : -. 150.00

पठारे , रं गनाथ गबाजी, 1950 -

कqभालगताचा $वास: िनवडक रं गनाथ पठारे /
$Hतावनेसह संपा. एकनाथ पगार.- मुंबई :
लोकवा·य $काशन, स1ट+. 2009.- Liv, 162 पृ. ;
22 स+. मी.
9 लघुकथा.
ISBN 978-93-80123-08-0 :

-. 225.00


O155,3N50



O155,3

नाईक, गु-नाथ िवणु, 1938अलीबाबा.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, जाने.
2010.- 106 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 110.00

-. 200.00
O155,3

O155,3N25

टोळधाड.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2009.200 पृ. ; 21 स+. मी.
8 िवJानकथा.
-. 210.00

15 लघुकथा.

परांजपे, कृ. भा.

ित`पतीचा $ेमबंध.- नागपूर : ऋचा $काशन, मे
2009.- iv, 132 पृ. ; 22 स+. मी.
पौरािणक कादंबरी.

-. 110.00


O155,3



O155,3N38

आकाश.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2008.232 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 240.00

पवार, जयंत



O155,3N38

बुमरँ ग.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, जाने. 2010.144 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 150.00



O155,3N38

िविच) पावले.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2008.248 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 175.00



O155,3N38

सुंदरी.- सोलापूर : Hव-पदीप $काशन : नंदादीप [
िवतरक ], माच6 2009.- 178 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 170.00

फिनuस^या राखेतून उठला मोर / िनिखलेश िच)े
यां^या $Hतावनेसह.- मुंबई : लोकवा·य, जुलै 2010.179 पृ. ; 21 स+. मी.
7 लघुकथा.
ISBN 978-93-80700-06-9 :

-. 200.00


O155,3

पवार-पाटील, िशवाजी के.

कु लवंताची लेकरं .- कोMहापूर : आया6 वेदWासा
पिCलके शन, जाने. 2009.- 256 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-906689-0-3 : -. 260.00


O155,3

$ारCध.- कोMहापूर : िपuसेल टेÂोbा{Áस, ऑuटो.
2007.- 128पृ. ; 22 स+.मी.
-. 125.00


O155,3N38



O155,3
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पांढरपËे, दलीप
कथा नसलेMया कथा.- पुणे : अर मानव $काशन,
जाने. 2010.- 116 पृ. ; 22 स+. मी.

पाटील, शंकर, 1926खुश खरे दी.- पुणे : मेहता, जून 2010.- iv, 112 पृ. ;

22 स+. मी.
11 लघुकथा.

26 लघुकथा.

-. 100.00

ISBN 978-81-8498-124-7 :

-. 100.00


O155,3N26



O155,3

गारवेल.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, जून 2010.- vi,

पांढरीपांडे, िवजय मनोहर

158 पृ. ; 22 स+. मी.

अंधारातMया सावMया.- पुणे : नवल $काशन, माच6
2010.- 168 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 160.00

18 लघुकथा

$थम आ. : माच6 1980.


ISBN 978-81-8498-122-3 :

आकाश माया मुठीत आहे !.- पुणे : नवल $काशन,
माच6 2010.- iv, 96 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 100.00

-. 130.00


O155,3

O155,3N26

पाऊलवाटा.- पुणे : मेहता, जून 2010.- vi, 114 पृ.

; 22 स+. मी.
26 लघुकथा.



O155,3

ISBN 978-81-8498-123-0 :

-. 100.00


O155,3N26
पाटील, अशोक बाळू

कावळटेक.- कोMहापूर : रावा $काशन, िडस+. 2008.212 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 210.00

भेटीगाठी.- पुणे : मेहता, जून 2010.- vi, 122 पृ. ;

22 स+. मी.
13 लघुकथा.



O155,3

ISBN 978-81-8498-121-6 :

-. 110.00


O155,3N26
पाटील, आनंद

cीगणेशा.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, जून 2010.- iv,
148 पृ. ; 22 स+. मी.

स¬ाी : यशवंतराव च[हाण च र)ा4मक कादंबरी.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 375 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7786-40-29 : -. 325.00

19 लघुकथा.

$थम आ. : ऑuटो. 1982.
ISBN 978-81-8498-125-4 :

-. 120.00


O155,3N26



O155,3

पाटील, सुमन राजाराम, 1941-

साऊ आजी / पी. जी. पाटील यां^या $Hतावनेसह.कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑगHट 2009.- 200
पृ. ; 19 स+. मी.
-. 200.00

पाटील, जीवन

रं गपालवी.- औरं गाबाद : जनशvw वाचक चळवळ,
फे jु. 2007.- 144 पृ. ; 22 स+. मी.
16 लघुकथा.

-. 120.00



O155,3N41



O155,3

पाटील, डी. बी

बोधकथा.- सांगली : उमा दनकरराव पाटील.
भाग 3 : स1ट+. 2008.- 24 पृ. : िच)े ; 22 स+.मी.

पाटील, सुर+
िचखलवाटा.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.159 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-336-9 : -. 135.00


O155,3

12 लघुकथा.

भाग 4 : स1ट+. 2008.- 24 पृ. : िच)े ; 22 स+.मी.

पाटील, सुरेश बापूराव, 1982-

भाग 5 : स1ट+. 2008.- 24 पृ. : िच)े ; 22 स+.मी.

गावाकडची माती.- सोलापूर : ¡कार $काशन, मे
2009.- 87 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.

12 लघुकथा.

10 लघुकथा.

12 लघुकथा.

-. 10.00 $4येकw.

-. 40.00


O155,3



O155,3N82
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पाठक, अ^युत रामकृ ण
मनुयांची व $ायांची महासंमेलने.- नागपूर : ऋचा
$काशन, ऑगHट 2009.- 136 पृ. ; 21 स+. मी.

891.463-मराठी कथासािह7य- मशः
फडके, वसंत शंकर

पया6वरण बोधकथा.- 2 री आ.-कोMहापूर : अिभनंदन
$काशन, नो[ह+. 2008.- 72 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

10 िवनोदी कथा.

15 लघुकथा.

-. 145 .00



O155,3

िपटके, माधव



O155,3

पुनवÏभव.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑगHट
2009.- 216 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 215.00

आजी-आजोबां^या गोhी.- पुणे : उ4कष6 $काशन,
ऑगHट 2010.- 72 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
8 बालकथा.
ISBN 978-81-7425-302-3 :

-. 70.00



-. 40.00

O155,3



O155,3

फडणीस, केशव

खेळणीवाला.- पुणे : उ4कष6 $काशन, ऑगHट 2010.64 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

दीपकची दवाळी.- पुणे : सुिवgा $काशन, माच6
2008.- 60 पृ. ; 22 स+. मी.

9 बालकथा.

11 लघुकथा.

ISBN 978-81-7425-301-2 :

-. 40.00

ISBN 81-86152-83-0 :



-. 50.00


O155,3

पुजारी, kयोती मोहन
गाथा कौसMयेची.- सोलापूर : Hव`पदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], माच6 2009.- 112 पृ. ; 17 स+.

O155,3

दीपमाला.- पुणे : सुिवgा $काशन, माच6 2008.48 पृ. ; 22 स+. मी.
45 लघुकथा.

मी.

ISBN 81-86152-84-9 :

-. 100.00

-. 40.00


O155,3



O155,3

फाटक, अनुराधा

पुणेकर, ईशान

वरदा.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2008.- 160
पृ. ; 18 स+. मी.
-. 160.00

गोhी पानोपानी.- पुणे : मेहता, जाने. 2009.- ii, 30
पृ.: रं . िच)े; 24 स+. मी.
7 बालकथा.
ISBN 978-81-7766-966-4 :



-. 30.00

O155,3



O155,3

गोhी मनोमनी.- पुणे : मेहता, जाने. 2009.- vii, 30
पृ.: रं . िच)े; 24 स+. मी.

11 लघुकथा.

-. 225.00

7 बालकथा.
ISBN 978-81-7766-979-4 :

-. 30.00

वैदहे ी.- ओगलेवाडी : ि)ने) $काशन, िडस+. 2008.228 पृ. ; 18 स+. मी.



O155,3



O155,3

फेणे, वसंत नरहर, 1928-

पुरोिहत, के शव जगाथ, 1923 िशरवा.- 2 री आ.-मुंबई : Eंथायन $काशन, िडस+.
2008.- 155 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : 1957.

पंचकथाई.- 2 री आ.-मुंबई : Eंथायन $काशन, िडस+.
2008.- 136 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : 1983.
5 लघुकथा.

14 लघुकथा.
ISBN 978-81-906807-4-5 :

-. 160.00

ISBN 978-81-906807-0-7 :



O155,3N23

पेठकर, याम
गावझुला.- नागपूर : िवजय $काशन, ऑuटो. 2009.290 पृ. ; 17 स+. मी.
ISBN 978-81-7498-102-8 : -. 250.00

-. 125.00


O155,3N28

स+ल बस Hटेशन.- 3 री आ.-मुंबई : Eंथायन $काशन,
िडस+. 2008.- 172 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : 1980.
ISBN 978-81-907807-1-4 : -. 160.00


O155,3



O155,3N28
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बव, राही अिनल
आ दमायेचे.- मुंबई : पॉ1युलर, 2009.- viii, 120 पृ.
: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7185-968-9 : -. 135.00

बैजल, रे खा िशवकुमार, 1952-



$Hथान.- पुणे : मेहता, जाने. 2010.- viii, 160 पृ. ;
22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-093-6 : -. 150.00


O155,3

बव, िवजय
युवा आ0ही.- पुणे : उ4कष6 $काशन, 2010.- 138 पृ.
; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-286-1 : -. 125.00

O155,3N52

मृ4यु जगलेला माणूस.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जून 2010.- 140 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-798-9 : -. 140.00


O155,3N52



O155,3

राधा रे गेची कथा.- पुणे : उ4कष6 $काशन, 2010.206 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-295-1 : -. 200.00


O155,3

बqे, शोभा
एका फांदीवरची पाखरं .- मुंबई : नवचैतIय $काशन,
2009.- 200 पृ. ; 21 स+. मी.
13 लघुकथा.

-. 190.00


O155,3

बांदक
े र - जोगीश, ने)ा
गांधारी / िव. शं. चौघुले यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
ि$यांजली $काशन, स1ट+. 2009.- 168 पृ. ; 22 स+.
मी.
8 लघुकथा.

-. 170.00


O155,3

दादा नावाचा माणूस.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतIय
$काशन, एि$ल 2009.- 288 पृ. : रं गीत िच)े ; 21
स+. मी.
$थम आ. : िडस+ . 2007.
उदयदादा लाड यां^या जीवनावर आधा रत.
-. 200.00


बांदक
े र, $वीण दशरथ
चाळे गत.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, ऑuटो.
2009.- 348 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 325.00

O155,3



O155,3

बोकwल, िमVलद, 1960 समु.- मुंबई : मौज $काशन, माच6 2009.- vi, 90
पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7486-815-2 : -. 80.00


बागुल, $भाकर
असा ही युिधि°र.- पुणे : मंगलदीप $काशन ;
सोलापूर : नंदादीप [िवतरक], फे jु. 2008.- 200 पृ.
; 21 स+. मी.
-. 190.00

O155,3N60

बोराडे, भीमराव

िम)ाची बायको.- पुणे : मधुcी $काशन, फे jु. 2009.144 पृ. ; 22 स+. मी.


O155,3

16 लघुकथा.

-. 150.00


बाबामोह0मद अ=ार
अ=रासारXया गोhी.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
िडस+. 2008.- 72 पृ. ; 21 स+. मी.

O155,3

बोराडे, रावसाहेब रं गराव, 1940-

12 बालकथा.

-. 70.00


O155,3

रuत-अित रuत.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 160 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-513-4 : -. 150.00


O155,3N40

बारटaे , सुहास द.
बMMया व इतर कथा.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जाने. 2010.- 80 पृ.: िच)े; 19 स+. मी.

ह रणी.- कोMहापूर : मािणक $काशन, िडस+. 2008.136 पृ. ; 22 स+. मी.
13 लघुकथा.

10 िवनोदी बालकथा.
ISBN 978-81-7294-627-2 :

-. 130.00

-. 60.00


O155,3



O155,3N40

सािह7य
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भेडे, सुभाष

बोरीकर, दनकर
गCबरVसग पैलवान आिण धमाल गोhी.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2008.- 52 पृ.: िच)े; 24 स+. मी.

लांबलचक काळीशार सावली.- 2 री आ.-मुंबई :

Eंथायन $काशन, जाने. 2009.- 152 पृ. ; 21 स+.
मी.

12 बालकथा.
ISBN 978-81-7786-347-5 :

$थम आ. : 1981.

-. 40.00


O155,3

16 लघुकथा.
ISBN 978-81-906807-8-3 :

-. 160.00



O155,3

भागवत, भाHकर रामचं, 1910-2001
मंगळवेढेकर, राजा, 1925-

असे लढले गांधीजी.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज

िबरबलचे भाईबंद.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑuटो. 2009.- 55 पृ. ; 20 स+. मी.

पिCलके शन, िडस+. 2008.- 75 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 81-7492-099-X : -. 50.00


O155,3N10

7 लघुकथा.
ISBN 81-7294-228-1 :

-. 32.00



O155,3N25

भागवत, यशवंत

$ेमाची लय भारी.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.178 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 180.00


O155,3

महाबळ, भालचं लrमण, 1932खेळ.- पुणे : मधुराज $काशन, जून 2010.- 216 पृ.
; 22 स+. मी.
19 लघुकथा.
ISBN 81-7492-283-0 :

मुaाम $ेमनगर.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.96 पृ. ; 16 स+. मी.

-. 200.00



O155,3N32

सेवेसी सादर.- कोMहापूर : मािणक $काशन, िडस+.
2008.- 192 पृ. ; 22 स+. मी.

िवनोदी कादंबरी.

-. 100.00

17 िवनोदी कथा.



O155,3

-. 190.00



O155,3N32

शुभमंगल सावधान.- पुणे : नवल $काशन, माच6
2010.- 120 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 120.00

महाले, रमेश, 1944-



O155,3

भानत, मनोहर

अंतराळातील Hटेशन.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑगHट 2010.- 80 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
10 बालिवJान कथा.
ISBN 978-81-7294-812-2 : -. 70.00



O155,3N44

खंत.- पुणे : मंगलदीप $काशन; सोलापूर : नंदादीप [
िवतरक ], फे jु. 2008.- 192 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 180.00


O155,3

भाराज, मंदा कनी
अंधारिमठी.- सोलापूर : Hव`पदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], माच6 2009.- 200 पृ. ; 21 स+.

माडखोलकर, गजानन यंबक, 1899-1976
उzमला.- नागपूर : लाखे $काशन, माच6 2009.390 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 390.00



O155,3M99

एका िनवा6िसताची कहाणी.- नागपूर : लाखे $काशन,
मे 2009.- 192 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम $कािशत : जून 1949.
-. 195.00

मी.

-. 190.00




O155,3M99

O155,3

माणगावे, नीलम

भालेराव, सुधाकर

बोलuया Vभती.- कोMहापूर : मािणक $काशन, माच6
2009.- 184 पृ. ; 22 स+. मी.

तीन िवJानकथा.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
ऑगHट 2009.- 34 पृ. : िच)े ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7492-060-2 : -. 25.00

16 लघुकथा.



O155,3

-. 190.00



O155,3
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मोरे , दास उ=रे eर
घqगरवाडी.- 2 री आ.-कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन,
2009.- 168 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 175.00

माया दामोदर

िवeास.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, ऑगHट 2010.104 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7492-285-4 : -. 100.00





O155,3

O155,3

मोरे , महादेव

िमरजकर, रे खा

गायगुली.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, 2009.196 पृ. ; 22 स+. मी.

मो¼ी ितची सावली.- पुणे : ि$यांजली $काशन,
ऑuटो. 2009.- 136 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 140.00

13 लघुकथा.



O155,3



O155,3

िमरासदार, द=ाराम मा-ती, 1927फु कट.- पुणे : दलीपराज $काशन, जून 2010.- 116
पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

0हामल, िमVलद चंकांत
आलकायाचो डqगर.- बारदेश (गोवा) : लेखक, िडस+.
2008.- xii, 90 पृ. ; 22 स+. मी.

10 िवनोदी कथा.
ISBN 978-81-7294-808-5 :

-. 190.00

-. 100.00

10 लघुकथा.



O155,3N27

-. 180.00


O155,3
मुठाळ, मो. ज.

योगी आिण मांि)क.- पुणे : िशव पिCलके शन, नो[ह+.
2008.- 32 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-7447-107-4 : -. 20.00


O155,3

र4नाकर, ध0मपाल
िवसकट.- मुंबई : लोकवा·य, एि$ल 2009.- vi,
253 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-907944-9-7 : -. 250.00


O155,3

मुरगोडी, िगरीजा

िविधसंकेत.- पुणे : दलीपराज $काशन, स1ट+. 2009.112 पृ. ; 21 स+. मी.
16 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-752-1 :

एकू ण माणसांचा $देश.- नागपूर : िवजय $काशन, मे
2008.- 133 पृ. ; 22 स+.मी.
5 लघुकथा.

-. 100.00


O155,3

मुळे, cीकांत
आभाळाचं पान.- पुणे : उ4कष6 $काशन, जाने. 2009.iv, 172 पृ. ; 22 स+. मी.
3 लघुकथा.
ISBN 978-81-7425-247-0 :

राजन खान

-. 100.00


O155,3

राजाJा, कमल
नाठाळपुरात ख ाळ परी.- पुणे : उ4कष6 $काशन,
ऑगHट 2010.- 48 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
11 बालकथा.

-. 175.00


ISBN 978-81-7425-299-9 :

O155,3

मोने, िनम6ला
जIगल ज0मत.- पुणे : मेहता.
भाग 6 : तMलख मोती आिण ज0मत गोhी.- ऑuटो.
2008.- ii, 30 पृ. : रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

-. 40.00


O155,3

माकडचेhा.- पुणे : उ4कष6 $काशन, ऑगHट 2010.84 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
15 बालकथा.
ISBN 978-81-7425-300-1 :

7 बालकथा.

-. 50.00


O155,3

-. 30.00
भाग 7 : उं टाची मान आिण ज0मत गोhी.- ऑuटो.
2008.- ii, 30 पृ. : रं गीत िच)े; 24 स+. मी.

ISBN 978-81-907574-9-2 :

राजाoय, धनंजय
कबुली.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2009.- 152
पृ. ; 18 स+. मी.
-. 160.00

5 बालकथा.
ISBN 978-81-907574-5-4 :

-. 30.00.


O155,3



O155,3
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रानडे, जयंत

रे गे, कुमुद

खानदान.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, 2009.192 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 190.00



उव6शी.- पुणे : ि$यांजली $काशन, माच6 2009.168 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 170.00

O155,3

िगधाडाचा सूड.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
िडस+. 2008.- 192 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 190.00



O155,3

टसल.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑगHट 2009.160 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 160.00



O155,3

हायजॅकर.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑगHट
2009.- 136 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 135.00

रोहणकार, पु-षो=म
अजून पहाट झालेली नाही.- पुणे : मंगलदीप $काशन
; सोलापूर : नंदादीप [िवतरक], फे jु. 2008.- 147 पृ.
; 18 स+. मी.
-. 140.00


O155,3

िनकलंक...- नागपूर : सिचन सािह4य, जाने. 2008.80 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 80.00


O155,3



O155,3

हॉट गेम.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, एि$ल
2009.- 200 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 200.00



O155,3

लांजेवार, मुकेश फुलचंद

आरोही.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2010.187 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-740-8 : -. 200.00


O155,3



O155,3

लागू, Vचतामणी
ठोकर.- सोलापूर : Hव`पदीप $काशन; नंदादीप
[िवतरक], माच6 2009.- 256 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 240.00

रानडे, शैलजा मधुकर

कािलदास कथा.- नागपूर : ¡कार $काशन, ऑगHट
2008.- 66 पृ. ; 21 स+. मी.
20 लघुकथा.



-. 60.00

O155,3



O155,3

रामटेके, नानक

पुकारा.- नागपूर : लाखे $काशन, मे 2009.- 112
पृ. ; 21 स+. मी.

दोHत दुमन.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.149 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 150.00


O155,3

28 लघुकथा.

-. 115.00



O155,3

रामनामे, रव
ओअॅिसस.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑगHट
2009.- 188 पृ. ; 19 स+. मी.



O155,3

17 लघुकथा.

-. 180.00



O155,3

$ायि¥=.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.- 114
पृ. ; 16 स+. मी.
-. 110.00


O155,3

रावळ, मोहन

मला µया वाटतंय.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
ऑगHट 2009.- 200 पृ. ; 19 स+. मी.

सबुद.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.- 327 पृ. ;
18 स+. मी.
-. 325.00

15 भयकथा.

-. 200.00

पटली ती ओळख.- पुणे : मंगलदीप $काशन;
सोलापूर : नंदादीप [िवतरक], फे jु. 2008.- 221 पृ.
; 18 स+. मी.
-. 210.00



O155,3



O155,3

सािह7य
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लागू, Vचतामणी
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लोपीस, sाIसीस सायमन
दश6न.- नालासोपारा : इमा $., जाने. 2009.- vi,
100 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 90.00

Hव³ी जे देिखले.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.178 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 180.00


Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता, 1956झुंड.- पुणे : दलीपराज $काशन, जाने. 2009.- 212
पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-706-4 : -. 220.00


दंगल.- पुणे : दलीपराज $काशन, जाने. 2009.124 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7494-688-3 : -. 100.00



संदश
े .- नालासोपारा : इमा $काशन, जाने. 2009.vi,100 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 90.00



O155,3



O155,3N56

Hव³.- नालासोपारा : इमा $काशन, जाने. 2009.vi,68 पृ. ; 22 स+. मी.
12 लघुकथा.

-. 75.00

िलमये, राजा



O155,3

गाजलेले रणसंEाम.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
ऑगHट 2009.- 87 पृ. : नकाशे; 21 स+. मी.

लोहार, राजीव

8 लघुकथा.

-. 70.00


O155,3

शािपत cीमती.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
िडस+. 2008.- 152 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 150.00



O155,3

गु1तहेर कथा.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
जुलै 2009.- 142 पृ. : िच)े ; 21 स+. मी.
$थम आ. : ऑगHट 2006

वाघमारे , राम वाघजी

33 लघुकथा.

-. 120.00


O155,3

लकरातील गमती जमती.- पुणे : मधुराज $काशन,
ऑगHट 2009.- iii , 70 पृ. ; 20 स+. मी.
ISBN 81-7492-035-8 : -. 60.00

लढा.- पुणे : सुगावा $काशन, जुलै 2009.- 188 पृ. ,
[10] पटिच)े: िच)े; 22 स+. मी.
दगबंरराव टोपे यां^या जीवनावर आधा रत.
ISBN 978-93-80166-06-3 : -. 150.00



O155,3

वाढवे, शीलवंत िभवा



O155,3

लेले, ारकानाथ
गाजलेली चार पलायने.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, िडस+. 2009.- 48 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

हाHयरसायन.- cीरामपूर : शCदालय $काशन,
ऑuटो. 2009.- 112 पृ. ; 22 स+. मी.
10 िवनोदी कथा.

-. 100.00



O155,3

वालावलकर, सी. पु

आजोबां^या गोhी.- पुणे : मधुcी $काशन.
भाग 2 : जुलै 2009.-96 पृ. : िच)े; 22 स+. मी.

4 ऐितहािसक साहसकथा.
ISBN 81-7294-593-0 :

वचन.- नालासोपारा : इमा $काशन, जाने. 2009.vi,122 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00

O155,3

O155,3N56

ISBN 81-7492-218-0 :



O155,3

O155,3

ISBN 81-7492-042-0 :

67

-. 30.00


O155,3

लqढे, सुरेशकु मार
िशलंगण.- औरं गाबाद : रजत $काशन, माच6 2008.133 पृ. ; 21 स+. मी.

12 बालकथा.

-. 100.00.



O155,3

14 लघुकथा.

-. 64.00


O155,3

वाVळबे, शरदचं
बेनाम.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.- 200 पृ.
; 18 स+. मी.
-. 200.00



O155,3

सािह7य
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891.463-मराठी कथासािह7य- मशः
वाVळबे, शरदचं
रे ड टॉवर वॉच.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.235 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 250.00

891.463-मराठी कथासािह7य- मशः
Vशदे, रामचं
आbं द.- 2 री आ.-मुंबई : स4यजय $काशन, 2008.184 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 185.00

वb$ितमा.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.159 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 160.00



Vशदे, िवणू बंडू
वाळवी.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6 2009.168 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 160.00



O155,3

सयामी.- पुणे : नवल $काशन, िडसे. 2008.- 272 पृ.
; 18 स+. मी.
-. 280.00



O155,3



O155,3

O155,3

िशऊडकर, बाळासाहेब



O155,3

स4कार.- कोMहापूर : रावा $काशन, िडस+. 2008.408 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 390.00



O155,3

वैg, अनुराधा
काजळ.- 2 री आ.-औरं गाबाद : मीरा बुuस आिण
पिCलके शन, जून 2009.- 119 पृ. ; 21 स+. मी.

िशरगु1पे, राजा
न पेटलेले दवे / अिनल अवचट यां^या $Hतावनेसह.पुणे : साधना $काशन, मे 2010.- 108 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.

12 लघुकथा

$थम $कािशत : औरं गाबाद : $ितभा $काशन,
1997.

13 लघुकथा.

-. 120.00



-. 100.00

O155,3

वैg, सुरेश
चांदणी.- सोलापूर : Hव`पदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], माच6 2009.- 251 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 240.00

िशरवळकर, सुहास, 1949-2003



अनुभव.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.176 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-781-1 : -. 180.00

O155,3
शंकर सखाराम

एसईझेड कादंबरी: एक शोध / संपा. धनाजी गुरव.-



O155,3N49

अस¬.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.196 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 81-7294-285-0 : -. 180.00

- टीका

cीरामपूर : शCदालय $काशन, नो[ह+. 2008.- 96 पृ.
; 22 स+. मी.
-. 90.00



O155,3



O155,3N49



O155,3:g

इ4यादी इ4यादी.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6
2010.- 156 पृ. ; 18 स+. मी.
27 लघुकथा.

शहा, सुरेखा, 1940-

थ+बभर पाणी अनंत आकाश.- पुणे : मेहता, जून 2010.xii, 299 पृ., [4] पटिच)े ; 22 स+. मी.
भवरलालजी जैन यां^या जीवनावर आधा रत.
ISBN 978-81-8498-108-7 : -. 280.00



O155,3N40

-. 160.00



O155,3N49

उHताद.- पुणे : मंगलदीप $काशन; सोलापूर :
नंदादीप [ िवतरक ], फे jु. 2008.- 200 पृ. ; 18 स+.
मी.

-. 190.00

Vशगाडे, अंकुश, 1977िच=थरारक.- नागपूर : आशीवा6द पिCलके शन, जुलै
2008.- viii, 84 पृ. ; 21 स+. मी.



O155,3N49

20 लघुकथा.

-. 100.00

ISBN 978-81-7294-783-5 :



O155,3N77

काळं शार.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.204 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-674-6 : -. 250.00



O155,3N49

सािह7य
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891.463-मराठी कथासािह7य- मशः

िशरवळकर, सुहास, 1949-2003

िशरवळकर, सुहास, 1949-2003

कलbे झी.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.144 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 81-7294-176-5 : -. 140.00


O155,3N49

िगधाड.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.142 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-669-2 : -. 140.00

मड6र हाऊस.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.182 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-789-7 : -. 180.00



O155,3N49

माoयम.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.136 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-670-8 : -. 125.00



O155,3N49



O155,3N49

गुणगुण.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.208 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 81-7294-181-1 : -. 200.00

मेख.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.- 208
पृ. ; 18 स+. मी.
12 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-784-2 :

-. 200.00

लटकं ती.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2009.232 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-668-5 : -. 225.00

चूक - भूल...देणे, घेणे.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑuटो. 2008.- 92 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-667-8 : -. 80.00




O155,3N49



O155,3N49



O155,3N49

O155,3N49

जाणीव.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.191 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-672-2 : -. 180.00

वाHतिवक.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो.
2009.- 192 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 81-7294-391-1 : -. 180.00



O155,3N49



O155,3N49

थोडuयात असं.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो.
2008.- 199 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 81-7294-343-1 : -. 180.00

शेxस.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.156 पृ. ; 18 स+. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-790-3 :



-. 160.00



O155,3N49

O155,3N49

संदहे आिण इतर कथा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
माच6 2010.- 120 पृ. ; 18 स+. मी.

दाHतान.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.191 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-782-8 : -. 200.00

8 लघुकथा.



O155,3N49

िनदान.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.220 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 81-7492-129-3 : -. 220.00


O155,3N49

िनराकार.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.164 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-786-6 : -. 160.00


O155,3N49

मरणो=र.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.154 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-671-5 : -. 160.00


O155,3N49

ISBN 978-81-7294-785-9 :

-. 120.00



O155,3N49

सायलेIस ि1लज.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6
2010.- 140 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-792-7 : -. 150.00



O155,3N49

सैतानघर.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.156 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-780-4 : -. 160.00



O155,3N49

सॉरी सर.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.127 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-787-3 : -. 120.00



O155,3N49
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cो)ी, िनिशकांत

िशरवळकर, सुहास, 1949-2003

हमखास.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.96 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-666-1 : -. 80.00

िशतल छाया बाभळीची.- पुणे : नवल $काशन, माच6
2010.- 128 पृ. ; 16 स+. मी.
-. 130.00



O155,3



O155,3N49

हॅलो हॅलो.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो. 2008.172 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-673-9 : -. 160.00



संरिता.- पुणे : नवल $काशन, माच6 2010.- 264
पृ. ; 16 स+. मी.
एच. आय. [ही. / एxस िवषयक कादंबरी.
-. 260.00

O155,3N49

शुoदवैशाख, कMपना
मन पतंग पतंग.- नागपूर : Jानेश $काशन, ऑगHट
2009.- iv, 140 पृ. ; 22 स+. मी.



O155,3

सरकार, अंिबका

चाल.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, फे jु.
2010.- 154 पृ. ; 22 स+. मी.

12 लघुकथा.

13 लघुकथा.

-. 140.00



O155,3

$थम आ. : एि$ल 1980.
ISBN 978-81-7294-779-8 :

-. 150.00



O155,3
शेटे, िशवाजी

अलवा.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, जाने. 2010.240 पृ. ; 19 स+. मी.
-. 240.00



O155,3

पाशवी सूड.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6
2009.- 232 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 230.00

16 लघुकथा.

-. 160.00



O155,3



O155,3

िहरवं चेटूक.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6
2009.- 236 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 230.00

सरदेशपांडे, अपणा6 अ-ण
Hव³रं जन.- पुणे : मधुcी $काशन, जून 2009.- 151
पृ. ; 21 स+. मी.



सरदेसाई, िमनाी
अंधारया)ी / म. द. हातकणंगलेकर यां^या
$Hतावनेसह.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2009.151 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 160.00



O155,3

O155,3

शेवडे, रा. वा

राजां^या गोhी.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, ऑगHट
2009.- 28 पृ. ; 18 स+. मी.

सहH)बु्m,े रमेश के .
थोरां^या गोटी.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, एि$ल
2008.- 60 पृ. : िच)े ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7492-221-0 : -. 40.00

3 बालकथा.
ISBN 81-85773-27-0 :



O155,3

-. 15.00



O155,3

शोभणे, रव
अदृhा^या वाटा / दीपक घारे यां^या $Hतावनेसह.नागपूर : िवजय $काशन, जून 2008.- iv, 265 पृ. ;
22 स+. मी.
-. 250.00

सािनया, 1952 -

$याण.- 2 री आ.-पुणे : मेनका $काशन, मे 2009.244 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ. : फे jु. 1997.
8 लघुकथा.
ISBN 81-86149-97-X :

-. 220.00



O155,3N52



O155,3

cो)ी, िनिशकांत
नादjl.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.- 239
पृ. ; 21 स+. मी.
-. 250.00

साळवे, एकनाथ
एनकाऊंटर.- 2 री सुधा. आ.-नागपूर : िवजय



O155,3

$काशन, जुलै 2008.- 138 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ. : 1998.
-. 160.00



O155,3
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891.463-मराठी कथासािह7य- मशः
सुखा4मे, मधुगीता मधुकर
मातृ4वाचे लेणे / चंशेखर धमा6िधकारी यां^या
$Hतावनेसह.- पुणे : सुकृत $काशन, माच6 2010.xvi, 88 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

सावंत, हेमंत

शोध.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2008.- 208
पृ. ; 18 स+. मी.
-. 210.00


O155,3

17 लघुकथा.
ISBN 978-81-909746-3-9 :

सूडाि§.- कोMहापूर : दप6ण पिCलके शन, 2009.207 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 220.00

-. 80.00


O155,3

सुि$या अ¯यर


O155,3

सावरकर, अमोल

सनान रे ss बq¸ा.- नागपूर : सािह4य $सार क+ ,
स1ट+. 2009.- 124 पृ. ; 20 स+. मी.
7 िवनोदी कथा.

अिभशाप.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6
2009.- 192 पृ. ; 18 स+.मी.
-. 190.00

-. 100.00


O155,3



O155,3

सासणे, भारत जगIनाथ, 1951अदृट.- मुंबई : मौज $काशन, जून 2009.- x, 197
पृ, [1] पटिच) ; 21 स+. मी.

सुरवसे, तुषार सतीश

गोhी गंमती^या.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6
2003.- 60 पृ. ; 14 स+. मी.
50 िवनोदी कथा.
ISBN 81-7294-407-1 :

-. 30.00


6 लघुकथा.
ISBN 978-81-7486-826-8 :

O155,3

-. 175.00


O155,3N51

त1त $वाह: िनवडक भारत सासणे / सं. संपा. $दीप
कzणक आिण चंकांत भqजाळ.- मुंबई : लोकवा·य,
जुलै 2009.- Lii, 187 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-93-80123-03-5 : -. 225.00

सूय6वंशी, अिभमIयू दोधाजी
िनयती^या वाटा.- पुणे : उ4कष6 $काशन, ऑuटो.
2008.- 196 पृ. ; 22 स+. मी.
14 लघुकथा.
ISBN 81-7425-167-7 :



O155,3



O155,3N51

लाल फु लांचं झाड.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जाने. 2010.- 242 पृ. ; 22 स+. मी.

सोनवणे, िव¼ल
भूक मोचा6.- अहमदनगर : शCदगंध $काशन, मे
2008.- 135 पृ. ; 21 स+. मी.

11 लघुकथा.

12 लघुकथा.

$थम आ. : 1984.

-. 180.00

ISBN 978-81-7294-760-6 :

-. 150.00

-. 250.00



O155,3



O155,3N51

सोनार, रमेश

सदाफु ली.- पुणे : मधुcी $काशन, फे jु. 2009.- 176
पृ. ; 22 स+. मी.

सुंठणकर, सुभाष

आटपाटनगर सािह4य संमेलन.- पुणे : मधुcी $काशन,
जाने. 2009.- 304 पृ. ; 22 स+. मी.

6 लघुकथा.

-. 180.00

िवनोदी कादंबरी.

-. 310.00



O155,3



O155,3

सोनावळे , शरयू

झाली एकदाची ीमुvw.- पुणे : नवल $काशन,
माच6 2010.- 210 पृ. ; 16 स+. मी.

दूरदेशी^या परीकथा.- पुणे : के सरी $काशन, माच6
2009.- 72 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

17 लघुकथा.

9 लघुकथा.

-. 50.00

-. 200.00


O155,3



O155,3

सािह7य
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हरकारे , अ-ण
कम6वीर महाराणा $ताप.- सोलापूर : Hव`पदीप
$काशन : नंदादीप [िवतरक], माच6 2009.- 216 पृ.
; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 210.00

कथा िविवधा / संपा. मधू जाधव ...[आिण इतर].-

cीरामपूर : शCदालय $काशन, जून 2009.- 200 पृ.
; 21 स+. मी.
िविवध लेखकां^या 15 लघुकथा.
-. 150.00


O155,3x



O155,3

कलंकशोभा.- पुणे : मंगलदीप $काशन; सोलापूर :
नंदादीप [ िवतरक ], ऑuटो. 2009.- 208 पृ. ; 18
स+. मी.
-. 200.00

891.46309-मराठी कथासािह4याचा इितहास व
समीा
पाटील, तानाजी राऊ



O155,3

कलम 115.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.128 पृ. ; 18 स+. मी.

मराठी कादंबरी: समीा.- पुणे : डायमंड
पिCलके शIस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक ], फे jु.
2009.- viii, 184 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8483-114-6 : -. 125.00


O155,3:g

महािडक, निलनी आबासाहेब, 1948-

20 लघुकथा.

-. 130.00


O155,3

कHतुरीची मै)ीण.- ओगलेवाडी : ि)ने) $काशन,
िडस+. 2008.- 280 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 280.00

मराठी कादंबरीचे अंतरं ग.- पुणे : ेहवध6न $काशन,
नो[ह+. 2009.- 112 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-89634-14-8 : -. 100.00


O155,3:g



O155,3

कHतुरीमृग.- सोलापूर : Hव-पदीप $काशन, माच6
2009.- 262 पृ. ; 17 स+. मी.
-. 250.00

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता, 1956वादंग.- पुणे : दलीपराज $काशन, मे 2010.- 408
पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-796-5 कागदी बां. :



-. 400.00


O155,3

O155,3:g

891.464-मराठी िनबंध सािह4य

काब6न कॉपी.- पुणे : नवल $काशन, िडस+. 2008.220 पृ. ; 18 स+. मी.

इंगोले, $ितमा पंजाबराव, 1953 उजाड अभयारय.- अमरावती : सोनल $काशन,
ऑuटो. 2009.- 128 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.

4 लघुकथा.

-. 230.00


O155,3

ार, मधुकर
दगलबाज.- पुणे : मंगलदीप $काशन; सोलापूर :
नंदादीप [ िवतरक ], फे jु. 2008.- 247 पृ. ; 21 स+.

11 िनबंध.

-. 120.00


O155,6N53

इलकर, सुहािसनी यशवंत, 1932 गाणारं देवघर.- पुणे : उIमेष $काशन, माच6 2009.142 पृ. ; 22 स+.मी.

मी.
15 लघुकथा.

-. 230.00

23 िनबंध.



O155,3

-. 120.00


O155,6N32

891.46308-संEह
कथा गौरव / सं. संपा. भाHकर शेळके आिण बाळासाहेब
गुंजाळ; द. ता. भोसले यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
ेहवध6न $काशन, जुलै 2009.- 288 पृ. ; 21 स+. मी.
िविवध लेखकां^या 16 लघुकथा.
ISBN 81-89634-94-1 : -. 200.00

उजगरे , अनुपमा िनरं जन

चांदणचुरा.- ठाणे : Hवरं ग िनzमती, िडस+. 2008.- v,
139 पृ. ; 21 स+. मी.
35 िनबंध.

-. 150.00


O155,3 x



O155,6

सािह7य
891.464-मराठी िनबंध सािह7य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह7य-

मशः

कु लकणT, गोपाळ द=
पापाची फु ले पुयाची फळे : दंतोबानी दाHताँ.नािशक : ईशानादीज $काशन, ऑuटो. 2008.- ix,
155 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 150.00

कटककर, भूषण

हसलात तर कळवा.- पुणे : ेहवध6न $काशन,
ऑगHट 2009.- 135 पृ. ; 22 स+. मी.
8 िवनोदी िनबंध.
ISBN 81-89634-78-X :

73

-. 120.00



O155,6



O155,6

कzणक, शरद
आपण आिण आपले.- पुणे : उ4कष6 $काशन, फे jु.
2009..- vi, 81 पृ. ; 22 स+.मी.
11 िनबंध.
ISBN 978-81-7425-252-4 :

-. 80.00


क¤िडIय, म. िव.
ते हरतील ; आपण चालत रा / संपा. अरVवद
दनकर कु लकणT.- पुणे : दलीपराज $काशन, जून
2010.- 280 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
18 िनबंध आिण िनवडक प)Wवहार.
ISBN 978-81-7294-797-2 : -. 280.00


O155,6

कापगते, डोमा दुधरामजी, 1947-

O155,6

गाडगीळ, बाळ, 1926-

वाटस`.- भंडारा : संतकृ पा $काशन, िडस+. 2004.viii, 77 पृ. ; 22 स+. मी.

एक चमचा पु. ल. एक चमचा अ)े.- पुणे : मधुराज
पिCलके शIस, ऑuटो. 2008.- 120 पृ. ; 22 स+. मी.

32 िनबंध.

19 िवनोदी िनबंध.

-. 25.00

ISBN 81-7492-271-7 :





O155,6N26

O155,6N47

चोर आिण मोर.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, ऑuटो.
2008.- 132 पृ. ; 21 स+. मी.

का[हा6लो, िसिसिलया
मातीची हाक.- कोMहापूर : मािणक $काशन, फे jु.
2009.- 136 पृ. ; 22 स+. मी.

13 िवनोदी िनबंध.
ISBN 81-7492-270-9 :

27 िनबंध.





O155,6

कावडकर, िवgा
धरा मनी गंध.- नागपूर : आकांा $काशन, [200-?].200 पृ. ; 21 स+. मी.

जावई मे[हणे आिण मंडळी : मया6 दत.- पुणे :
मधुराज पिCलके शIस, ऑuटो. 2008.- 124 पृ. ; 22
स+. मी.
12 िवनोदी िनबंध.
ISBN 81-7492-276-8 :

-. 120.00


18 िनबंध.

O155,6N26

-. 180.00


O155,6

कIहोळकर, सुभाष
गगनगंध / सुलभा हेरलेकर यां^या $Hतावनेसह.नागपूर : आकांा $काशन, फे jु. 2009.- x, 121 पृ.
; 21 स+. मी.

फरकw.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, ऑuटो. 2008.128 पृ. ; 22 स+. मी.
11 िवनोदी िनबंध.
ISBN 81-7492-272-5 :

-. 120.00


O155,6N26

बबनरावांना Vशगे फु टतात.- पुणे : मधुराज
पिCलके शIस, ऑuटो. 2008.- 116 पृ. ; 22 स+. मी.

30 िनबंध.
ISBN 81-903716-1-4 :

-. 140.00
O155,6N26

-. 130.00

ISBN 81-903716-4-9 :

-. 100.00

-. 110.00


O155,6

11 िवनोदी िनबंध.
ISBN 81-7492-267-9 :

-. 120.00


O155,6N26

कुंभार, म. रा.

आकाशधारा.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन, माच6
2009.- 132 पृ. ; 21 स+. मी.

वेडे करावे शहाणे.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
ऑuटो. 2008.- 132 पृ. ; 22 स+. मी.

62 िनबंध.

12 िवनोदी िनबंध.

-. 130.00

ISBN 81-7492-281-4 :



O155,6

-. 125.00


O155,6N26

सािह7य

74

891.464-मराठी िनबंध सािह7य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह7य-

गाडगीळ, बाळ, 1926-

ठोके, मो. िन.

युग$वत6क.- कोMहापूर : मािणक $काशन, जाने.
2009.- 184 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.

हसत खेळत.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस, ऑuटो.
2008.- 132 पृ. ; 21 स+. मी.

31 िनबंध.

-. 180.00

12 िवनोदी िनबंध.
ISBN 81-7492-274-1 :

मशः

-. 125.00

गोडबोले, मंगला

पण बोलणार आहे.- पुणे : राजहंस $काशन, माच6
2010.- 171 पृ. ; 22 स+. मी.
52 िनबंध.
ISBN 978-81-7434-495-3 :



O155,6



O155,6N26

डांगे, दनेश
सॉरी आिण 1लीज / $ाaथन िवनोद गायकवाड.कोMहापूर : मािणक $काशन, िडस+. 2008.- 100 पृ.:
िच)े; 22 स+. मी.
16 िवनोदी िनबंध.

-. 160.00


-. 100.00


O155,6

गोसावी, शzमला
नजराणा.- अहमदनगर : शCदगंध $काशन, मे 2008.46 पृ. ; 21 स+. मी.

O155,6

ढवळे , िवजय

िलिहता िलिहता.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, जाने.
2010.- 272 पृ. ; 22 स+. मी.

14 िनबंध.

27 िनबंध.

-. 60.00


-. 260.00

O155,6

िच)े, दलीप पु-षो=म, 1938ितरकस आिण चौकस.- cीरामपूर : शCदालय $काशन,
फे jु. 2010.- 148 पृ. ; 22 स+. मी.
39 िनबंध.
ISBN 978-93-80617-01-5 :



जाधव, रावसाहेब गणपत, 1932-

आभाळा^या आरपार.- cीरामपूर : शCदालय $काशन,
मे 2009.- 150 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 150.00


O155,6

Hव1नांचा झुला.- cीरामपूर : शCदालय $काशन, मे
2009.- 156 पृ. ; 21 स+. मी.

वासंितक पव6.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस : डायमंड
बुक डेपो [ िवतरक], जाने. 2009.- viii, 144 पृ. ;

30 िनबंध.

21 स+. मी.

-. 150.00

21 िनबंध.



O155,6

-. 100.00


O155,6N32

जेवळीकर, सुहास

सभोवार.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.120 पृ. ; 21 स+. मी.

दवणे, $वीण
िजवाचे आकाश.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, एि$ल
2009.- 120 पृ. ; 21 स+. मी.
51 िनबंध.

-. 110.00

22 िनबंध.
ISBN 978-81-7786-371-0 :

दराडे, उषा

24 िनबंध.

-. 150.00
O155,6N38

ISBN 978-81-8483-111-5 :



O155,6



-. 100.00

O155,6



O155,6

दाबके, िगरीश

अंतHथ कोणी / $मोद बापट यां^या $Hतावनेसह.मुंबई : नवचैतIय $काशन, िडस+. 2009.- 240 पृ. ;
22 स+. मी.

जोशी, आर. एस.

असंच, रमतगमत.- कोMहापूर : मािणक $काशन,
िडस+. 2008.- 216 पृ. ; 22 स+. मी.

24 िनबंध.

35 िनबंध.

-. 225.00

-. 200.00


O155,6



O155,6

सािह7य
891.464-मराठी िनबंध सािह7य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह7य-

75

मशः

पांढरपËे, दलीप
घर वा£याचे पाय पा£याचे / मधु मंगेश कzणक यां^या
$Hतावनेसह.- पुणे : अर मानव $काशन, जाने.
2010.- 193 पृ. ; 22 स+. मी.

दास, सुरेश शिशकांत

मनातील मोती.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
ऑगHट 2009.- 96 पृ. ; 19 स+. मी.
24 िनबंध.

-. 90.00

50 िनबंध.



O155,6

देवधर, kयो4ा के शव, 1926मावळती / तारा भवाळकर यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
उ4कष6 $काशन, ऑगHट 2010.- 179 पृ. ; 22 स+.
मी.

-. 180.00


O155,6

ब±ा लोग ताली बजाव.- पुणे : अर मानव $काशन,
जाने. 2010.- 90 पृ. ; 22 स+. मी.
25 िवनोदी िनबंध.

-. 70.00

46 िनबंध.
ISBN 978-81-7425-298-2 :



O155,6

-. 150.00


O155,6N26

देशपांडे, राम

िवचारसंगत.- कोMहापूर : मािणक $काशन, नो[ह+.
2008.- 144 पृ. ; 22 स+. मी.

पाडगांवकर, मंगेश केशव, 1929 -

Vनबोणी^या झाडामागे.- 4 थी आ.-मुंबई : मौज
$काशन, माच6 2009.- 117 पृ. ; 22 स+. मी.
$थम आ. : 1956.
20 िनबंध.
ISBN 978-81-7486-819-0 :

102 िनबंध.



-. 140.00

O155,6N29



O155,6

धमा6िधकारी, वंदना िवजय
पालवी: अडगुलं ss.. मडगुलं ss.. ते पैलतीर /

$ितमा इंगोले यां^या $Hतावनेसह.- पुणे : सुकृत
$काशन, [फे jु. 2010].- xvi, 108 पृ.: िच)े; 22 स+.

Vपगे, रव रामचं, 1926-2008
रवायन.- पुणे : राजहंस $काशन [िवतरक], स1ट+.
2009.- viii, 158 पृ. ; 22 स+. मी.
37 िनबंध.

-. 150.00


O155,6N26

मी.
21 िनबंध.
ISBN 978-81-909746-2-2 :

-. 100.00

-. 100.00


O155,6

िपळणकर, रÄाकर िल.
रोज^या रोज.- 2 री आ.-मुंबई : आमोद $काशन,
जुलै 2009.- 120 पृ. ; 22 स+. मी.
112 िनबंध.

-. 90.00

िनवळीकर, तेज

जागणा£या जािणवा.- पुणे : ेहवध6न $काशन,
ऑगHट 2009.- 48 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
' उमलणारी मने ' या कथासंEहासोबत.



O155,6

फडके, वसंत शंकर

ISBN 81-89634-95-X :

-. 100.00(दोIही पुHतकांचे िमळू न)


O155,6



O155,6

पळशीकर, वसंत, 1936-

चौकटीबाहेरचे Vचतन / संपा. कशोर बेड कहाळ.मुंबई : लोकवा·य, जुलै 2009.- xiil, 255 पृ. ; 21
स+. मी.
11 िनबंध

संदभ6 : पृ.

xil.

ISBN 978-93-80123-02-8 :

' यशcी ' िनबंधमाला.- कोMहापूर : अिभनंदन
$काशन, स1ट+. 2009.- 56 पृ. ; 22 स+. मी.
8 वी ते 10 वी ^या िवgाया®क रता.
-. 30.00

-. 225.00


O155,6N36

बनहËी, गोपाळ cीिनवास, 1929दुल6ित पण लणीय / शवंत प4कw यां^या
$Hतावनेसह.- पुणे : ि$यांजली $काशन, जाने. 2009.159 पृ. ; 22 स+. मी.
20 िनबंध आिण 2 िवनोदी एकां कका.
-. 160.00


O155,6N29

सािह7य

76

891.464-मराठी िनबंध सािह7य-

मशः

भगत, रा. तु.

मनपाख-.- कोMहापूर : मािणक $काशन, माच6 2009.120 पृ. ; 22 स+. मी.
102 िनबंध.

891.464-मराठी िनबंध सािह7य- मशः
मेहद+ ळे , किवता
उमलताना.- पुणे : मधुcी $काशन, जून 2007.186 पृ. ; 21 स+. मी.
18 िनबंध.

-. 185.00

-. 120.00


O155,6

भालेराव, अिनल

गुलमोहर.- ठाणे : अ दती $काशन, माच6 2010.94 पृ. ; 22 स+. मी.



O155,6

मनाचा कनारा.- ठाणे : अरVवद $काशन, िडस+.
2008.- 104 पृ. ; 22 स+. मी.
12 िनबंध.

-. 110.00



O155,6

25 िनबंध.

-. 100.00


O155,6

मनोहर, मुvा
जगणं वेचताना.- मुंबई : लोकवाङमय, माच6 2010.xii, 196 पृ. ; 22 स+. मी.

मेहरे , चंकांत
मनातलं मनापासून.- मुंबई : रचना सािह4य $काशन,
जून 2009.- viii, 68 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
13 िनबंध.

-. 80.00



O155,6

27 िनबंध.
ISBN 978-93-80123-15-8 :

मोिहते, राम, 1926-

-. 200.00


O155,6

मी.

महाजन, किवता

52 िवनोदी िनबंध.

Eा फटी वॉल.- पुणे : राजहंस $काशन, िडस+. 2009.200 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.

ISBN 978-81-7294-684-5 :

-. 150.00



O155,8N26

40 िनबंध.
ISBN 978-81-7434-478-6 :

घोरात घोर / शंकर सारडा यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
दलीपराज $काशन, नो[ह+. 2008.- 160 पृ. ; 21 स+.

-. 225.00


O155,6

चालता बोलता.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, मे 2009.- 184 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
61 िवनोदी िनबंध.

$थम आ. : एि$ल 2007.

महािमने, चंकांत र.
हसरी Iयाहरी.- ओगलेवाडी : ि)ने) $काशन, िडस+.
2008.- 280 पृ. ; 18 स+. मी.

ISBN 81-7294-512-4 :

-. 160.00



O155,6N26

50 िवनोदी िनबंध.

राजन खान

-. 280.00


O155,6

अजब गजब जगणं वागणं.- नागपूर : िवजय $काशन,
मे 2008.- 222 पृ. ; 22 स+. मी.
38 िनबंध.

-. 175.00

िमरासदार, द=ाराम मा-ती, 1927अंगत पंगत.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2010.167 पृ. ; 22 स+. मी.

र¤दळ, सुरेश
वेदनेचा कMलोळ.- औरं गाबाद : पैठणी $काशन,
ऑगHट 2009.- 64 पृ. ; 21 स+. मी.

36 िनबंध.
ISBN 978-81-7294-809-2 :



O155,6

-. 150.00


O155,6N27

मुळे, Jानेeर
nयानबाची मेख.- कोMहापूर : मािणक $काशन, जाने.
2009.- 152 पृ. ; 22 स+. मी.

19 िनबंध.

-. 40.00



O155,6

िलमये, वृंदा

42 िनबंध.

-. 150.00


O155,6

इिकल िमिकल.- पुणे : उIमेष $काशन, ऑuटो.
2008.- 50 पृ. ; 13 स+. मी.
-. 100.00



O155,6

सािह7य
891.464-मराठी िनबंध सािह7य-

मशः
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891.465-मराठी वvृ 4व सािह4य
नेमाडे, भालचं वना, 1938सोळा भाषणे.- मुंबई : लोकवा·य, फे jु. 2009.viii, 231 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-907944-6-6 : -. 225.00

वझे, सरला

बदलती जीवन शैली.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
नो[ह+. 2008.- 88 पृ. ; 21 स+. मी.
16 िनबंध.

-. 80.00





O155,5

O155,6

मराठी^या अoयापनाची िवचारसू)े / संपा. राज+
नाईकवाडे.- नागपूर : िवजय $काशन, एि$ल 2008.xviii, 205 पृ. ; 18 स+. मी.
संदभ6.
-. 220.00

[हटकर, जयवंत
कोMहापुरी खािसयत.- पुणे : दलीपराज $काशन,
माच6 2009.- 136 पृ. : िच)े ; 21 स+. मी.
20 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-81-7294-655-5 :

-. 150.00



O155,5



O155,6

891.466-मराठी प)सािह4य
891.46608-संEह

िशरवळकर, सुहास, 1949-2003

सालम.- पुणे : दलीपराज $काशन, माच6 2010.206 पृ. ; 18 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-791-0 : -. 200.00


O155,6N49

शेवाळकर, राम बाळकृ ण, 1931वैचा रक लेख संEह : दीप4कार.- नागपूर : कौHतुभ
$काशन, मे 2010.- 94 पृ. ; 22 स+. मी.

रानगंधाचे गा-ड: ना. धq. महानोर यांचा िनवडक
प)संEह / संपा. $काश होळकर.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2008.- iv, 272 पृ. ; 25 स+. मी.
काही नामवंत Wv½नी ना. धq. महानोर यांना
िलिहलेली प)े.
ISBN 978-81-7786-427-4 कागदी बां. :

-. 350.00


O155,4x

18 िनबंध.

891.468-मराठी संकwण6 सािह4य

-. 80.00


O155,6N31

कापगते, डोमा दुधरामजी, 1947 -

जळते िनखारे : कथा व लेख संEह.- साकोली (भंडारा) :
संतकृ पा $काशन, फे jु. 2007.- vi, 102 पृ. ; 22 स+.

सह बुm,े अिनल
Hपंदन िशMपे / संपा. राजू रaल.- अहमदनगर :
आनंदो4सव $काशन, ऑगHट 2009.- 236 पृ. ; 21
स+. मी.
-. 200.00

मी.

-. 50.00


O155,6N47



O155,6

सुव, िवणु
महापु-षांचा पराभव.- कोMहापूर : अरदीप $काशन,
जाने. 2009.- 104 पृ. ; 22 स+. मी.

महाबळ, भालचं लrमण, 1932जमवाजमव.- कोMहापूर : मािणक $काशन, माच6
2009.- 184 पृ. ; 22 स+. मी.
िवनोदी कथा आिण लेख.

-. 180.00


11 िनबंध.

O155,6N32

-. 100.00


O155,6

891.46408-संEह

891.469-कqकणी सािह4य
891.46908-संEह
युवांकूर - 2008 / संक. हनुमंत चोपडेकार.- पणजी :

गुणवंतांचे िनबंध / संपा. cीकांत नाईक.- कोMहापूर :
अिभनंदन $काशन, िडस+. 2009.- 312 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.
-. 100.00

गोवा कqकणी अकादमी, फे jु. 2008.- 64 पृ. ; 22
स+. मी.
िविवध लेखकां^या 5 कथा, 5 किवता आिण 5 लेख.
-. 50.00


O155,6x



O44Gx

सािह7य
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891.46909-कqकणी सािह4याचा इितहास व समीा

891.4691-क`कणी का)सािह7य-

के णी, चंकांत
सािह4य Hवाoयाय.- 2 री आ.-पणजी : गोवा कqकणी
अकादमी, 2007.- x, 93 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 70.00

शेणवी, उदय

मशः

जोगलांचो खेळ.- मडगांव : शेणवी $काशन, मे 2009.60 पृ. ; 21 स+. मी.
40 किवता.



O44G:g

-. 70.00


O44G,1

बुडकु ले, करण
अर स रता.- आगशी(गqय ) : िब0ब $काशन, जुलै
2009.- xiv, 157 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 120.00

891.4692-कqकणी ना सािह4य



O44G:g

शतकािIतका: शतक संिधकालीन कqकणी सािह4य.आगशी(गqय) : िब0ब $काशन, जुलै 2009.- x, 146
पृ. ; 22 स+. मी.

आरावजो, िमनीन मा रयो
भाÎाचो कु सवो / देवनागरीमoये सखाराम गोVवद
शेणवी - बोरकारकृ त िल1यां.- पणजी : गोवा कqकणी
अॅकॅडमी, 2008.- 48 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 30.00


O44G,2

21 लघुकथा.

-. 180.00


O44G:g

891.4691-कqकणी काWसािह4य
$भु - गावकार, तेजcी गोपाळ
सांवळी सांज / नागेश करमली यां^या $Hतावनेसह.आगशी (गqय) : िब0ब $काशन, जाने. 2010.- x,
114 पृ. ; 22 स+. मी.

$भु - शेळकार, सुफला
पंचारत.- आगशी(गqय) : िब0ब $काशन, जाने. 2010.vi, 70 पृ. ; 22 स+. मी.
5 नाटकु ल.
-. 80.00


O44G,2

891.4693-कqकणी कथासािह4य
उपरकर, चंशेखर पांडुरंग
मालवणी लाटांचो फेसाळलो वळे सार.- औरं गाबाद :

83 किवता.

सुलबा $काशन, 2009.- 144 पृ. ; 21 स+. मी.

-. 100.00


O44G,1

$भु - शेळकार, सुफला ना.
आरके गे घुरके / दलीप बोरकार यां^या $Hतावनेसह.आगशी (गqय) : िब0ब $काशन, जाने. 2010.- viii,
100 पृ. ; 22 स+. मी.

37 लघुकथा.

-. 72.00


O44G,3

कुं कळकार, kयोती
पाषाण कळी / अनु. िच)सेन शबाब.- कोMहापूर :
अिभनंदन $काशन, िडस+. 2008.- 208 पृ. ; 21 स+.

60 किवता.

-. 100.00

मी.



O44G,1

-. 200.00


O44G,3

बोरकार, बाकwबाब
- टीका

खरं गटे, सुधा

काणी एका सुयाची.- आगशी (गqय) : िब0ब $काशन,
2009.- iv, 76 पृ. ; 22 स+. मी.

बोरकार, दलीप
बाकw िवशेष.- आगशी (गqय) : िब0ब $काशन,
[200-?].- iv, 82 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 100.00

बालकथा.

-. 50.00




O44G,3

O44G,1:g

गावडे, रामनाथ गजानन, 1969-

शेणवी, उदय

उतळ जीण.- मोल+ [ गोवा ] : आ दमं) कलारं ग,
2008.- ii, 131 पृ. ; 22 स+. मी.

गोड गोड िचरमुली फोगां.- मडगांव : शेणवी $काशन,
मे 2009.- 48 पृ. ; 21 स+.मी.

13 कथा.

40 किवता.

-. 70.00

-. 65.00


O44G,1



O44G,3N69

सािह7य
891.4693-क`कणी कथासािह7य- मशः

892.7-अरबी सािह7य
892.71-अरबी काWसािह4य

गावडे, रामनाथ गजानन, 1969-

युवा कथा.- मोल+ [ गोवा ] : आ दमं) कलारं ग, 2008.80 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
10 बालकथा.

-. 50.00

खलील िजjान, 1883-1931
द $ोफे ट / अनु. जे. के . जाधव.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 88 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-485-4 : -. 90.00



O28,1M83



O44G,3N69

Vसगबाळ, सुजाता
आ4मभान.- आगशी (गqय) : िब0ब $काशन, स1ट+.
2009.- vi, 204 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 200.00

' Girls of riyadh' चा अनुवाद.



ISBN 978-81-8498-105-6 :

-. 260.00



O28,3

Hवीकार.- आगशी (गqय) : िब0ब $काशन, ऑuटो.
2009.- 170 पृ. ; 22 स+. मी.

894.814-कaड सािह7य
894.8141-कड काWसािह4य
पै, मजेeर गोVवद, 1883-1963

22 लघुकथा.

-. 125.00

892.73-अरबी कथासािह4य
रजा अMसािनया
गMस6 ऑफ रयाध / अनु. ेहल जोशी.- पुणे : मेहता,
जुलै 2010.- 297 पृ. ; 22 स+. मी.

O44G,3



O44G,3

891.4694-कqकणी िनबंधसािह4य
नायक, द=ा दामोदर
जाय काय जूय ?.- 2 री आ .-आगशी (गqय) : िब0ब
$काशन, नो[ह+. 2009.- vi, 82 पृ. ; 22 स+. मी.

- टीका

रै , क¯यार कIहण
महाकिव गोिवIद पै / अनु. एल. सुिनताबाई.- मँगलोर :
कqकणी भाषा आिण संHकृ ती $ित°ान, [200-?].viii, 185 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 200.00



21 िनबंद.

O33,1M83:g

-. 100.00



O44G,6

891.7-रिशयन सािह7य
891.73-रिशयन कथासािह4य

894.8142-कड ना सािह4य
कं बार, चंशेखर, 1937 महामाई / अनु. िनिशकांत ठकार.- औरं गाबाद :

गॉकÐ, मॅिuसम, 1868-1936
मॅिuसम गॉकÐ यां^या cे° कथा / अनु. िवशाल तायडे.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 96 पृ. ; 21 स+.
मी.
7 लघुकथा.
ISBN 978-81-7786-505-9 :

79

-. 80.00



O142,3M68

टॉलHटॉय, िलयो िनकोलाइिवच, 1828-1910
खरे सुख / Wिथत¨दयकृ त Vहदी अनुवादाव-न
मराठीमoये वसंत खोतकृ त अनु.- कोMहापूर :
अरदीप $काशन, जून 2008.- 64 पृ.: िच)े; 22 स+.

िशव$काश, एच. एस., 1954मादारी माद¯या-वधू / अनु. चंकांत पाटील आिण
िनिशकांत ठकार.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2008.- 95 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-396-3 : -. 100.00



894.8143-कड कथासािह4य

5 लघुकथा.



O142,3M28

{लौमर, नटािलया अलेuजेIोवना
मेरा प रवार / शामू संIयासीकृ त Vहदी अनुवादाव-न
िवमल िलमयेकृत मराठी अनु.- पुणे : मेहता, माच6
2009.- iv, 139 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-008-0 : -. 120.00



O33,2N37

O33,2N54

मी.

-. 50.00

साके त $काशन, 2008.- 96 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-433-5 : -. 100.00



O142,3

पै, कHतुरी मोहन
Ñुवतारे / अनु. रमेश घ. लाड.- पणजी : गोवा
कqकणी अकादमी, 2008.- 274 पृ. ; 22 स+. मी.
कागदी बां. : -. 150.00



O33,3

cीधर, 1955िजगर / अनु. उमा िव-पा कु लकणT.- पुणे : मेहता,
एि$ल 2009.- viii, 59 पृ. ; 21 स+. मी.
एदेगा रके चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-018-9 : -. 60.00



O33,3N55

इितहास
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895-िसनो - ितबेटीयन सािह7य
895.1-चीनी सािह4य
895.13-चीनी कथासािह4य

910.4-1वासवणन-

मशः

सािनया, 1952-

$वास / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस $काशन,
जुलै 2009.- 116 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-463-2 : -. 90.00

गाओ, Vझगिजयान, 1940 बाVयग अ फVशग रॉड फॉर माय Eॅडफादर / अनु.
िच)ा माया.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.126 पृ. ; 22 स+. मी.



U8.1
914-युरोप

7 लघुकथा

914.5-इटली

' Buying a fishing rod for my grandfather '

914.5632-रोम

चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-540-0 :

-. 120.00



O41,3N40

895.6-जपानी सािह4य
895.63-जपानी कथासािह4य

मी.

संदभ6.

कमुरा, रे ई
जॅपनीज मॅ§ोिलया / अनु. िनम6ला मोने.- पुणे : मेहता,
ऑगHट 2009.- iv, 275 पृ. ; 21 स+. मी.

ISBN 978-81-7486-823-7 :

-. 200.00





O42,3
900-इितहास

907-अoययन व अoयापन
907.11-उ± िशण
वीरकर, $ितभा
इितहास: अoयापनाचे िशण.- पुणे : पुणे िवgाथT
गृह, स1ट+. 2009.- viii, 363 पृ. ; 21 स+. मी.
बी. एड. िवgाया®क रता.
संदभ6.
-. 180.00

-. 300.00
U8.5

' Japanese magnolia ' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-036-3 :

$भु, मीना
रोमराkय नेपMय ते [हेिनस.- मुंबई : मौज $काशन,
मे 2009.- 330 पृ., 18 पटिच)े(2 घडीचे) ; 21 स+.

914.8-Hकँ िडनेि[हया
914.897- फनलंड
धqगडे, अिeनी
मoयरा)ी^या सूया6चा देश, फनलंड / सं. ले. अिeनी
धqगडे आिण शताी धqगडे - देव.- 2 री आ.-पुणे :
दलीपराज $काशन, जुलै 2009.- 80 पृ. ; 21 स+.
मी.

$थम आ. : मे 2005.
ISBN 81-7294-489-6 :

-. 80.00


U8.575
915-आिशया
915.1-चीन



V:(T4:3)
909-जगाचा इितहास

कु बेर, िग रश
अधम6 युm. पहा 303.625- टेर रझम.

गायकवाड, लrमण
िचनी मातीतील दवस.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जून 2010.- 96 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-7294-507-8 : -. 80.00


U8.41

910-भूगोल आिण 1वास - पयटन
910.071-िशण
910.0711-उ± िशण

लाभसेटवार, अनंत पां.

वीरकर, $ितभा
भूगोल अoयापनाचे िशण.- पुणे : पुणे िवgाथT गृह,
स1ट+. 2009.- viii, 368 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 180.00

चीनमधील चैन.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, 2009.176 पृ., [6] पटिच)े ; 22 स+. मी.
-. 200.00


U8.41



U:(T4:3)

910.4-1वासवणन
नारळीकर, मंगला
पािहलेले देश भेटलेली माणसं / संपा. सुजाता देशमुख.-

पुणे : राजहंस $काशन, माच6 2010.- 255 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-493-9 : -. 250.00

915.4-भारत

ह रVसघानी, अिजत
बाइकवरचं िब£हाड: पुणे ते लेह ते cीनगर - एका
कलंदराचा $वास / अनु. सुजाता देशमुख.- पुणे :
राजहंस $काशन, ऑuटो. 2009.- 160 पृ.: िच)े,
नकाशे; 22 स+. मी.
'One life to ride' चा अनुवाद.



U8.1

ISBN 978-81-7434-472-4 :

-. 200.00


U8.44

इितहास

915.41-उ=रपूव6 राkये
915.4137-छ=ीसगड
915.4137(1)-बHतरचे जंगल

81

915.93-थायलंड

आhीकर - कु लकणT, $ितभा
Hवतःतफ च चला थायलॅIडला.- पुणे : मधुcी $काशन,
जुलै 2009.- 134 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
मृणािलनी कु लकणTकृ त ' पय6टनाची तयारी ' सिहत.
-. 140.00

सतनाम

जंगलनामा: बHतर^या जंगलात / मूळ पंजाबीव-न
मह+दरकृ त Vहदी अनुवादाचा अरVवद रे डकरकृ त अनु.पुणे : सुगावा $काशन, जुलै 2009.- 184 पृ. ; 21
स+. मी.
मूळ शीष6क : जंगलनामा बHतर दे जंगलां िवच.
'जंगलनामा, बHतर के जंगलq म+' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80166-07-0 : -. 150.00



U8.43

916-आ sका



U8.447.3

915.479-महारा²

गोगटे, मंदा कनी
जांबो जांबो nवाना : आ sकन $वासवण6न.- पुणे :
दलीपराज $काशन, माच6 2009.- 90 पृ., [4]
पटिच)े: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-699-9 : -. 120.00


U8.6

देशपांडे, जयंत भगवंत

920-चXर=े
920.02-सामाIय च र)संEह

Òमंती.- 2 री आ.-कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
िडस+. 2008.- 212 पृ., [8] पटिच)े ; 22 स+. मी.
-. 200.00


U8.4435

बारटaे , सुहास
कोकणातMया आडवाटा.- मुंबई : नवचैतIय, जाने.
2009.- vi, 96 पृ., [4] पटिच)े ; 21 स+. मी.
-.100.00

कु रळे , याम बजरं ग, 1943 $बोधकां^या गोhी.- कोMहापूर : अरदीप $काशन,
माच6 2008.- 48 पृ. ; 21 स+. मी.
बालवाङमय.

-. 30.00


w



U8.4435
915.479(1)-नदी
जोशी, अनुजा

ण-िवलण / संपा. सुमेध वडावाला.- मुंबई : Eंथायन
$काशन, [200-?].- 152 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
20 आ4मच र)ा4मक जीवनच र)े.
ISBN 978-93-80080-00-0 : -. 150.00


w,1

महारा²ातील नgा.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस;
डायमंड बुक डेपो[िवतरक], जून 2009.- viii,159 पृ.

: नकाशा; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-8483-156-6 :

जोशी, सु. ह.

थोर Wv½^या कथा.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस;
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2009.- iv,71 पृ.:

-. 150.00


U8.4435.6

िच)े; 22 स+. मी.
17 जीवनच र)े बालकांसाठी.
ISBN 978-81-8483-155-9 :

915.491-पा कHतान

-. 40.00


w

कारखानीस, $वीण, 1946मंिजल- ए - मuसूद...पा कHतान / राम शेवाळकर
यां^या $Hतावनेसह.- मुंबई : नवचैतIय $काशन,
2010.- 168 पृ., [4] पटिच)े ; 21 स+. मी.
-. 180.00


U8.44Q7

915.493-cीलंका
जोगळे कर, जयंत ह रहर
सफर cीलंकेची.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.128 पृ.: िच)े, नकाशा; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-368-0 : -. 100.00


U.4498

देसाई, जयcी
सेिलिjटीज डेिHटनेशन.- मुंबई : मै)ेय $काशन,
िडस+. 2008.- 96 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
19 जीवनच र)े.
ISBN 978-81-907856-1-2 : -. 80.00


w

पुयनगरीची मानप)े / संपा. आिण संक. $Mहाद
नारायण तापीकर.- पुणे : िवजया $काशन, िडस+.
2008.- 240 पृ.: िच)े; 28 स+. मी.
76 जीवनच र)े.
कागदी बां. : -. 450.00


w

इितहास

82

920.02-सामा य चXर=संह- मशः

920.054-भारतीय-

मशः

Hव^छतेचे पुजारी.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑuटो.
2009.- 48 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
8 जीवनच र)े.
ISBN 978-81-7294-762-0 : -. 40.00

मुजुमदार, शां. ब.

कु पी.- पुणे : उ4कष6 $काशन, िडस+. 2008.- 94 पृ. ,
[26] पटिच)े: रं . िच)े; 22 स+. मी.
26 जीवनच र)े.
ISBN 978-81-7425-230-2 : -. 125.00



w44



w

मेहरे , चंकांत
माणूस नावाचं बेट.- मुंबई : रचना सािह4य $काशन,
जून 2009.- viii, 74 पृ. ; 21 स+. मी.
12 जीवनच र)े.
-. 80.00

920.4-$काशक व Eंथिवbे ते
920.4(1)-Wिvगत च र)े
920.4-गोडे, अलका
गोडे, अलका



w

िशगवण, cीधर
जागितक कwतTचे महामानव.- पुणे : अरवेल, िडस+.
2008.- 48 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
22 जीवनच र)े.
-. 35.00

धाक ा नजरे तून / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे :
राजहंस $काशन, फे jु. 2010.- xvi, 155 पृ.: रं गीत
िच)े; 17 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-492-2 कागदी बां. :

-. 200.00


M16w,1



w

920.71-पु`षांची च र)े
920.71(1)-Wिvगत च र)े
920.71-भोसले, Jानेeर
भोसले, Jानेeर, 197714 मिहने 13 दवस आिण... / पुनःकथन अ-ण
रामतीथ6कर.- ठाणे : परम िम) पिCलके शन, मे 2009.148 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-906544-6-3 : -. 150.00

920.054-भारतीय

क£हाडे, शंकर बाळकृ ण, 1933थोरांचे बालपण: जग$िसm Wv½^या महानते^या
कथा.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 101
पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
10 जीवनच र)े.
ISBN 978-81-7786-455-7 : -. 80.00



Y16w N77,1



w44

खांडेकर, अरVवद िवनायक
रा²वैभव.- नागपूर : सािह4य $सार क+ , स1ट+. 2009.90 पृ. ; 22 स+. मी.
17 जीवनच र)े.
-. 75.00


w44

टोळ, द=ा cी.
महारा²ाचे मानकरी.- 2 री आ.-पुणे : िशव
पिCलके शIस, जाने. 2009.- 48 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.
12 जीवनच र)े.
ISBN 81-7447-071-9 : -. 30.00

920.72-ि यांची च र)े
920.72(1)-च र)संEह
खोत, िसाम कृ णा
सलाम ी- शvw.- कोMहापूर : अिभनंदन $काशन,
माच6 2009.- 200 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 200.00


Y15 w

देसाई, माधवी



w44

सूय6फुलांचा $देश.- कोMहापूर : मािणक $काशन,
माच6 2009.- 380 पृ.: िच)े; 25 स+. मी.
56 जीवनच र)े.
-. 380.00


Y15w
बागूल, एकनाथ

स}तारका.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, िडस+.
2009.- 48 पृ. : िच)े; 22 स+. मी.
िविवध लेखकांनी िलिहलेली 7 जीवनच र)े.
ISBN 978-81-7294-624-1 : -. 30.00

लॉकर प)काराचा.- पुणे : उ4कष6 $काशन, ऑगHट
2009.- 192 पृ. : िच)े ; 22 स+. मी.
25 जीवनच र)े.
-. 150.00


w44



Y15w

इितहास

920.72(1)-Wिvगत च र)े
920.72-कदम, kयो4ा संभाजी

920.933804(1)-Wिvगत च र)े
920.933804-अंबानी, धी`भाई
कोMहे, रव
कापरे ट गु` धी-भाई अंबानी.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 128 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-510-3 : -. 100.00

कदम, kयो4ा संभाजी, 1957सर आिण मी / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : राजहंस

$काशन, मे 2010.- 200 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 300.00

ISBN 978-81-7434-496-0 :



Y15w N57,1

920.72-जीजस, कॅ रोिलना मा रआ दी

920.933804-गेÁस, िबल
िबल गेÁस : संगणक $णालीचा राजा.- मुंबई :
नवचैतIय, फे jु. 2009.- 207 पृ.: िच)े ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 200.00

Maria de jesus, चा अनुवाद.

-. 150.00


Y15w,1
920.72-िडअर, हेलन - अॅिलस
िडअर, हेलन-अॅलीस

920.933804-गोMड, जॅकलीन
गोMड, जॅकलीन, 1960 अ वुमIस करे ज: 'अॅन समस6' या दुकानां^या
साखळीमागील ीची $ेरणादायी कथा / इंEजीव-न
$शांत तळणीकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑuटो.
2009.- viii, 216 पृ., [4] पटिच)े ; 21 स+. मी.
' A woman's courage' चा अनुवाद.

माय फॅ िमली इज ऑल आय हॅव / अनु. िच)ा वाVळबे.पुणे : मेहता, स1ट+. 2009.- viii, 216 पृ., [4]
पटिच)े ; 22 स+. मी.
आधी नाझी आिण नंतर सा0यवादी राजवटीमoयेही
तCबल साठ वष6 तग ध`न रािहलेMया िj टश
ीची कथा

ISBN 978-81-8498-086-8 :

-. 220.00



X8(A) w N60,1
920.933804-टाटा, जमशेटजी
गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ, 1923-

मुंबई होते उgोगनगरी.- मुंबई : Eंथायन $काशन,
िडस+. 2008.- 56 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-906807-3-8 : -. 60.00

' My family is all I have ' चा अनुवाद.

-. 220.00



X8(A)w M39



Y15w,1

920.72-वैg, सुशीला

920.933804-टाटा, जे. आर. डी.
बुके, टीम

कोMड Hटील / सं. ले. टीम बुके आिण बायरॉन उसी,
इंEजीव-न सुभाष जोशीकृ त अनु.- पुणे : मेहता, फे jु.
2010.- xvi, 368 पृ. ; 22 स+. मी.

वैg, सुशीला
एका आजी^या उचापती.- पुणे : उ4कष6 $काशन, मे
2009.- vi, 152 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-256-2 : -. 150.00

' Cold steel' चा अनुवाद.



ISBN 978-81-8498-097-4 :

Y15w,1

920.9-अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े
920.93-सामािजक शा े
920.933804-उgोजक
920.933804(1)-च र)संEह

-. 300.00



X8(A)wN50
920.933804-टाटा, रतन
सेवेकर, सुधीर

कॉपरे ट आयxल रतन टाटा.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.- 165 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-509-7 : -. 150.00

िबयाणी, कशोर
इट हॅपIड इन इंिडया / सं. ले. कशोर िबयाणी आिण
दपायन बैय; अनु. उषा महाजन.- पुणे : मेहता, मे
2009.- viii, 224 पृ. ; 21 स+. मी.
मूळ $कािशत : नवी दMली : `पा, 2007.



X:81w N37

920.933804-नारायणमूतT, एन. आर.
कापरे ट गांधी : नारायण मूतT / संक. आिण संपा. राल
Vसघल; अनु. रव कोMहे.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2009.
ISBN 978-81-7786-487-8 : -. 100.00

' It happened in India' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-031-8 :



D65,8(B)w N55

Child of the dark : The diary of Carolina

ISBN 978-81-8498-066-0 :



X8(A)w N32

लाभसेटवार, अनंत पां.

जीजस, कॅ रोिलना मा रआ दी
काळोखाची लेक / इंEजीव-न स रता पदकwकृ त अनु.2 री सुधा. आ.-पुणे : मेहता, िडस+. 2003.- xiv,
184 पृ. ; 22 स+. मी.
मूळ डायरी पोतु6गीजमoये.

ISBN 81-7766-386-0 :

83

-. 180.00


X:8(A)w



X8(A)w N46

इितहास

84

920.933804-िम=ल, लrमी

920.93621968-नससंHथे^या िवकारांनी EHत Wvw
920.93621968(1)-Wिvगत च र)े
920.93621968-भागवत, चा-द=

िबयाणी, $काश
लrमीिनवास िम=ल ' Hटीलकग ' ^या यशाची
कहाणी / सं. ले. $काश िबयाणी आिण कमलेश
माहेeरी; Vहदीव-न रे णुकादास गंगाधरराव
देशपांडेकृत अनु.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2008.- 112 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
'इHपात पु-ष लrमी िम=ल' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-393-2 : -. 90.00

कMपना चा-द=, 1954 4या^या VसÓोमची कथा.- पुणे : मेहता, स1ट+. 2009.x, 157 पृ. ; 21 स+. मी.
चा-द= भागवत यांना झालेMया जी. बी. िसÓqम या
आजारपणातील लेिखकेचे अनुभव.
ISBN 978-81-8498-041-7 :

-. 130.00





X8(A) w N50

920.933804-मुंडले, $भाकर

920.9362196994-कॅ Iसर रोगी
920.9362196994(1)-Wिvगत च र)े
920.9362196994-शाह, $Jा

मुंडले, $भाकर, 1939आ0हीबी घडलो...- नागपूर : सािह4य $सार क+ ,
माच6 2009.- 192 पृ., [8 ] पटिच)े ; 22 स+. मी.
-. 160.00


X8(A)w N39,1

920.933804-मोदी, -सी
मुखजT, पाथ6
-सी मोदी: द मॅन  आMसो मेड Hटील / सं. ले. पाथ6
मुखजT आिण kयोती सबरवाल; अनु. अंजनी नरवणे.पुणे : मेहता, जून 2010.- xii, 212 पृ., [8] पटिच)े
; 22 स+. मी.



920.936276-शोिषत व दुल6ित मुले
920.936276(1)-Wिvगत च र)े
920.936276-जॉIसन, माक6

steel : a biography' चा अनुवाद.

-. 200.00


X8(A) wN18

920.936-सामािजक समHया
920.936288-गुI¬ाचे बळी
920.936288(1)-Wिvगत च र)े
920.936288-अहलुवािलया, करणजीत

जॉIसन, माक6 , 1970 वेHटेड / इंEजीव-न ेहल जोशीकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, एि$ल 2009.- iv, 336 पृ. ; 22 स+. मी.
2007 मoये $कािशत 'Wasted' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-019-6 : -. 250.00


YZ:454w N70,1
920.93628297-हरवलेली मुले

920.93628297(1)-Wिvगत च र)े
920.93628297-अल - निह, डोIया

अहलुवािलया, करणजीत, 1955सक6 ल ऑफ लाइट / सं. ले. करणजीत अहलुवािलया
आिण रािहला गु}ा; अनु. उषा महाजन.- पुणे : मेहता,
एि$ल 2010.- xiv, 418 पृ. ; 22 स+. मी.

अल- निह, डोIया, 1965 िहरॉईन ऑफ द डेझट6 / अनु. शोभना िशकनीस.- पुणे :
मेहता, ऑगHट 2009.- x, 174 पृ. ; 22 स+. मी.

'Circle of light' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-100-1 :

शाह, $Jा
कॅ Iसर माझा परम सखा / गुजरातीव-न $ितभा
काटीकरकृ त अनु.- पुणे : चंकला $काशन, िडस+.
2008.- 84 पृ. ; 22 स+.मी.
-. 80.00
L:4725 w,1

'Russy Modi , the man who also made

ISBN 978-81-8498-111-7 :

L7:4:6w

'Heroine of the desert' चा अनुवाद.

-. 350.00

ISBN 978-81-8498-057-8 :





Y:4515 w N55,1

920.9356167-लकर अिधकारी
920.9356167(1)-Wिvगत च र)े
920.9356167-Eॅहम, Hकॉट

YZ1:45125w N65,1

920.9954-इंडोलोिजHट
920.9954(1)-Wिvगत च र)े
920.9954-कोसंबी, दामोदर धमा6नंद

Eॅहम
ॅ , Hकॉट
शूट टू कल / अनु. देवद= के तकर.- पुणे : मेहता,
स1ट+. 2009.- iv, 140 पृ., [4] पटिच)े ; 21 स+. मी.

पानसे, सुधीर, 1946-

उ=ुंग आिण एकाकw संशोधक: दामोदर कोसंबी.- मुंबई :
लोकवा·य, िडस+. 2007.- 128 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-906150-0-6 : -. 75.00

' Shoot to kill' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-070-7 :

-. 150.00

-. 150.00


Y:438w1



z44wN07

इितहास

921-तpवJ, मानसशा J
921.3-जम6न आिण ऑिHयन तpवJ
921.3(1)-Wिvगत च र)े
921.3-Hवाइ4झर, अMबट6

85

922.945-तुकाराम

Vभगारकर, कृ णाजी Jानेeर, 1935संत तुकाराम.- पुणे : िशव पिCलके शIस, जाने. 2009.32 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7447-114-1 : -. 25.00

शाह, वीणा

अMबट6 Hवाइ4झर / सं. अनु. िजेन Hमात6 आिण पवन



Q2wK08

खटावणे.- मुंबई : लेिखका, जून 2009.- ix, 20 पृ.:

िच)े; 14 स+. मी.
-. 10.00

922.945-भैयूजी, महाराज



RwM75

922-धाzमक अEणी, $चारक, उपदेशक
922.945-VहदुधमTय
922.945(1)-Wिvगत च र)े

हे िवeा4मका / संपा. भारत सातपुते.- लातूर : मांजरा
$काशन, ऑगHट 2009.- 80 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 100.00


Q2wN68

922.945-रानडे, रामचं द=ा)य

922.945-गाडगेबाबा
दांदडे, संगीता

संत गाडगेबाबा.- नागपूर : लाखे $काशन, sे बु.
2009.- 32 पृ.: िच)े; 21 स+.मी.
बालसािह4य.
-. 25.00


Q2wM76

पाटील, डी. बी.

संत गाडगेबाबा.- सांगली : उमा दनकर पाटील,
पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
बालसािह4य.
-. 10.00

देशपांडे, मनोहर cीिनवास, 1899-1990
गीत- गु-देव / संपा. गोVवद मनोहर देशपांडे.- 2 री
आ.-पुणे : अरVवद म. देशपांडे, 2009.- 112 पृ. ;
21 स+. मी.
$थम आ. : 1977
पgा4मक.
लेखका^या लघुच र)ासह.
-. 80.00


Q2wM86

जून 2008.- 24

रे गे, मंगेशराव रं गराव, 1914-2006



Q2wM76

cी गु-देवांचा स4संग: कै . ती. मंगेशराव रे गे ¬ांनी
िलिहलेMया आठवणी / संक. वैशाली कानगो आिण
राधा बोरकर.- पुणे : सुभाष मं. रे गे, 2009.- 144 पृ.

: िच)े; 21 स+. मी.
-. 60.00

भगत, रा. तु.

संत गाडगेबाबांची Òमणगाथा.- कोMहापूर : चैतIय
$काशन, स1ट+. 2008.- 192 पृ.: िच)े ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 180.00



Q2wM86

922.945-रामदास, समथ6


Q2wM76

Hव^छतासंत गाडगेबाबा.- कोMहापूर : चैतIय $काशन,
माच6 2008.- 96 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
-. 80.00


Q2wM76
922.945-गोरा कुंभार

सातपुते, गोVवदराव
गोhी-प cीरामदास / सं. ले. गोVवदराव सातपुते
आिण पु. Wं. कु लकणT.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, ऑगHट 2009.- 67 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : जून 2001.
बालसािह4य.
ISBN 81-7294-330-X : -. 30.00


कुंभार, महादेव

Q2wK08

संत गोरा कुं भार: काय6, अभंग व चम4कार कथांचा
अIवयाथ6 / राम शेवाळकर यां^या $Hतावनेसह.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 56 पृ.: िच)े;
21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7786-410-6 : -. 40.00

922.945-शंकर, महाराज



Q2wG67

दीित, माधवराव िच.
cी शंकर महाराज दश6न.- 2 री. आ.-पुणे : उ4कष6
$काशन, माच6 2009.- 136 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-253-1 : -. 75.00


Q2w

इितहास

86

922.945-cी cी रिवशंकर

923.154-संभाजी, छ)पती

गोितए, sाIHवा, 1950आनंदाचे गु-: cी cी रिव शंकरजी : जीवन
जगयाची कला अथा6त आट6 ऑफ िलV[हग /
इंEजीव`न अंकुश भालेकरकृ त अनु.; दलाई लामा
यां^या $Hतावनेसह.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 200 पृ., 4, पटिच)े ; 22 स+. मी.

जोशी, रा. Wं.
छ)पती संभाजीराजे.- पुणे : िशव $काशन, ऑगHट
2009.- 32 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-7447-118-X : -. 25.00


V44,1y7K57

'The Guru of joy' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-511-0 :

िलमये, राजा

-. 180.00



Q2wN56

922.945-सारaा
गज+गडकर, सुनील कृ ण
Hवानंदाचा गाभा.- 2 री आ.-पुणे : सावनी सुनील
गज+गडकर, 2005.- x, 170 पृ., [5] पटिच)े ; 21
स+. मी.
$थम आ. : 1991.
-. 120.00

झुंजार छ)पती संभाजी.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
ऑगHट 2009.- 86 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
बालसािह4य.
ISBN 81-85773-45-9 : -. 60.00


V44,1y7K57

923.154-होळकर, अिहMयाबाई
खोत, एस. के



Q2wN05

922.945-िसmराम, िशवयोगी

लोकमाता अिहMयाबाई होळकर.- कोMहापूर :
अिभनंदन $काशन, फे jु. 2008.- 112 पृ. ; 21 स+.
मी.

िवgाशंकर, एस.
िशवयोगी िसmराम / कडव-न शािलनी cीशैल
दोडमनीकृ त अनु.- ब+गळु - : बसव सिमती, 2008.viii, 44 पृ.: िच)े; 17 स+. मी.
ISBN 978-81-904264-6-6 : -. 20.00

संदभ6 : पृ. 112.
-. 100.00


V44,1y7L25



Q2w

923-समाजशा ी
923.1-राkयकत, रा²ाoय

923.173-ओबामा, बराक

कोMहे, रव
शांततेचे नोबेल पा रतोिषक िवजेते: बराक ओबामा.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 120 पृ.:
िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-542-4 : -. 100.00

923.154-भारत

923.154(1)-Wिvगत च र)े
923.154-अCदुल कलाम, ए. पी. जे.
क£हाडे, शंकर बाळकृ ण, 1933नवभारताचे िशMपकार ए. पी. जे. अCदुल कलाम.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 96 पृ.: िच)े;
21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-344-4 : -. 60.00

923.173-अमे रका
923.173(1)-Wिvगत च र)े



V73,1y7N61

923.2-मु4सी, राजकwय नेते
923.254-भारत



V44,1y7N31

923.254(1)-च र)संEह
कराळे , शामराव

पांढरे , नीला

शा J रा²पती डॉ. अCदुल कलाम.- पुणे : िशव
$काशन, ऑगHट 2009.- 40 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7447-118-X : -. 30.00



V44,1y7N31

923.154-शा, छ)पती



V44y7

भागणे, जयcी
Hवातंयवेदीवरील ता4मे.- पुणे : अरवेल $काशन,
िडस+. 2008.- 48 पृ. : िच)े; 22 स+.मी.
21 जीवनच र)े.
`. 35.00

पाटील, डी. बी.

छ)पती शा महाराज.- सांगली : अिHमता $काशन,
माच6 2009..- 24 पृ.: चि◌)े ; 22 स+.मी.
बालसािह4य.
`. 10.00

Hमरण bांितkयोतचे: तेरा भारतीय bांतीकारकां^या
कथा.- 5 वी आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, िडस+.
2009.- 40 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-614-2 : -. 30.00



V44,1y7M74



V44y7

इितहास

923.254(1)-चXर=संह- मशः

923.254-दंडवते, $िमला
सुराना, पालाल
बुलंद आवाज बाईचा.- पुणे : साधना $काशन, मे
2010.- 119 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 60.00

िलमये, राजा

bांतीपवा6तील धगधगते मराठी िनखारे .- पुणे :
दलीपराज $काशन, नो[ह+. 2009.- 96 पृ. ; 22 स+.
मी.

9 जीवनच र)े.
बालसािह4य.
ISBN 978-81-7294-768-2 :

87



V44y7N27
923.254-पाटील, नाना

-. 80.00


V44y7

923.254(1)-Wिvगत च र)े
923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी
पाटील, डी. बी.

भारतीय घटनेचे िशMपकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.सांगली : अिHमता $काशन, माच6 2009.- 24 पृ.:
िच)े.; 21 स+.मी.
बालसािह4य.
-. 10.00


V44y7M91

ठोके, मो. िन.

cिमकांचा कै वारी.- 2 री आ.-कोMहापूर : अिभनंदन
$काशन, एि$ल 2009.- 218 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 200.00


V44y7N00

पाटील, डी. बी.

bांतीVसह नाना पाटील.- सांगली : उमा दनकर
पाटील, स1ट+. 2008.- 24 पृ.: िच)े; 22 स+.मी.
-. 10.00


V44y7N00
923.254-गांधी, मोहनदास करमचंद

923.254-पाटील, हरे eर

गांधी, मोहनदास करमचंद, 1869-1948

स4याचे $योग अथवा आ4मकथा / मराठीमoये अनुवाद.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.- 376 पृ.:
िच)े; 22 स+. मी.
'My experiments with truth' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-543-1 :

-. 125.00

पाटील, हरे eर, 1940मी मुंबईचा माजी महापौर / शCदांकन सुरेश कु hे;
संपा. जगदीश भोवड.- मुंबई : नवचैतIय $काशन,
ऑगHट 2009.- 128 पृ., [4] पटिच)े: िच)े; 22 स+.
मी.



zGw,1

-. 150.00


V44y7N40,1
गोडबोले, अिनल

923.254-बसु, सुभाषचं

संHकार िशदोरी: रा²िपता महा4मा गांधी.- पुणे :
उIमेष $काशन, जून 2010.- 74 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 60.00


zGw

923.254-च[हाण, यशवंतराव बळवंत

कराणे, िनम6ला गोपाळ
नेताजी सुभाषचं बोस.- पुणे : िशव पिCलके शIस,
एि$ल 2009.- 48 पृ. ; 20 स+. मी.
ISBN 81-7447-111-7 : -. 35.00


V44y7M97

पाटील, डी. बी.

यशवंतराव च[हाण.- सांगली : उमा दनकर पाटील,
माच6 2009.- 24 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
बालसािह4य.
-. 10.00

923.254-िबरसा मुंडा
साठे , शुभा



V44y7N13

िबरसा मुंडा : bांितसूय6 भगवान.- नागपूर : लाखे
$काशन, फे jु. 2009.- 32 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
`. 25.00


V44y7M75

923.254- टळक, बाळ गंगाधर
923.254-भगतVसह

अµयंकर, योगेeर
लोकमाIय टळक गोhी आिण सुिवचार.- 3 री आ.पुणे : मधुराज पिCलके शIस, स1ट+. 2009.- 66 पृ.:
िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-7294-099-4 : -. 40.00

गोडबोले, अिनल



V44y7M56

संHकार िशदोरी: भगतVसह.- पुणे : उIमेष $काशन,
जून 2010.- 64 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 60.00


V44y7N07

इितहास

88

923.254-मोदी, नर+ 

923.273-अमे रका
923.273(1)-Wिvगत च र)े
923.273-कग, माÆटन Mयुथर

दाबके, िगरीश

नर+ ायण: Wvw ते समhी- अेक आकलन.- मुंबई :
नवचैतIय $काशन, फे jु. 2010.- 276 पृ., [8]
पटिच)े: िच)े; 24 स+. मी.
संदभ6 : पृ. 267-68.
कागदी बां. : -. 480.00


V44y7N50
923.254-सावरकर, िवनायक दामोदर

क£हाडे, शंकर बाळकृ ण, 1933माÆटन Mयुथर कग.- औरं गाबाद : साके त $काशन,
2009.- 85 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-459-5 : -. 70.00


V73y7 N29

923.3-अथ6शा J

ग-डझेप: Hवा. सावरकर गौरव Eंथ / सं. संपा. व. कृ .
व£हाडपांडे, िव. स. जोग आिण cी. म. पांडे.नागपूर : िवजय $काशन, मे 2008.- viii, 165 पृ. ;
22 स+. मी.
िविवध लेखकांनी िलिहलेली 22 जीवनच र)े
पुनमु6ण. $थम आ. : फे jु. 1983.
संदभ6.
-. 160.00

923.31-कामगार नेते

923.3172-मेिuसको
923.3172(1)-Wिvगत च र)े
923.3172-शॅवेझ, िसझर

चोपडे, कसन
मेिuसकन गांधी िसझर शॅवेझ: अमे रके तील
शेतमजुरांचे पिहले संघटक.- औरं गाबाद : साकेत



V44y7M83

गोडबोले, अिनल

$ाकाशन, 2009.- 208 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-551-6 : -. 180.00


X:9 w N27

संHकार िशदोरी: Hवातंयवीर सावरकर.- पुणे :
उIमेष $काशन, जून 2010.- 75 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 60.00

923.354-भारत

923.354(1)-च र)संEह


V44y7M83

923.254-हेमा , राघव+ बी.
तांबोळी, प. द.
संIयHत कम6योगी.- औरं गाबाद : मीरा बुuस आिण
पिCलके शन, स1ट+. 2009.- 80 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 80.00

कु लकणT, उदय
अथ6े)ातील मराठी तारे .- 2 री आ.-मुंबई :
नवचैतIय $काशन, िडस+. 2009.- 171 पृ.: िच)े;
22 स+. मी.
27 जीवनच र)े.
-. 150.00


Xw



V44y7N24

923.25491-पा कHतान
923.25491(1)-Wिvगत च र)े
923.25491-बेनझीर भुËो

923.5-सरकारी अिधकारी, सैIयािधकारी, पोिलस
खा4यातील कम6चारी
923.554-भारत

923.554(1)-Wिvगत च र)े
923.554-गायकवाड, गोVवद गोपाळ

सदावत, िवgाधर
बेनझीर भुËो.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.88 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-421-2 : -. 70.00


V44Q7y7N53

गायकवाड, गोVवद गोपाळ, 1946हमालाचं पोर.- पुणे : िनलेश गोVवद गायकवाड,
माच6 2009.- 125 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 90.00


923.25491-सलमा अहमद

V44,8 wN46,1

सलमा अहमद

923.554-देव, कुसुम

क¶टग sw / इंEजीव-न सुि$या वकwलकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, स1ट+. 2009.- x, 261 पृ., [8] पटिच)े ; 21
स+. मी.

देव, कुसुम, 1926-

Îुटी फHट6.- पुणे : उ4कष6 $काशन, िडस+. 2009.134 पृ., [4] पटिच)े ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7425-282-1 : -. 125.00

' Cutting free ' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-067-7 :

-. 260.00


V44Q7y7,1



Y:4:61wN26,1

इितहास

923.554-बेदी, करण

923.654-भारत

923.654(1)-च र)संEह

बेदी, करण, 1949अॅज आय सी ... नेतृ4व आिण $शासन / इंEजीव-न
माधुरी शानभागकृ त अनु.- पुणे : मेहता, माच6 2009.viii, 237 पृ. ; 22 स+. मी.

खापरे , अच6ना
भारतीय समाजसेवक.- पुणे : अरवेल, िडस+. 2008.48 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
18 जीवनच र)े.
-. 35.00

As I see... Leadership and Governance चा
अनुवाद.



मुळ $कािशत : नवी दMली : Hट»लग, 2008.
ISBN 81-7766-487-5 : -. 180.00

Y:1:7w



Y:4:61wN49,1

अॅज आय सी.... ि यांचे समीकरण / इंEजीव-न
माधुरी शानभागकृ त अनु.- पुणे : मेहता, माच6 2009.vi, 162पृ. ; 22 स+. मी.
As I see... Empowering women चा अनुवाद.
ISBN 81-7766-487-5 :

-. 120.00


Y:4:61wN49,1

अॅज आय सी...भारतीय पोलीस सेवा / इंEजीव-न
माधुरी शानभागकृत अनु.- पुणे : मेहता, 2008.- vi,

गुणे, दनेश
oयासपंथ.- मुंबई : परम िम) पिCलके शIस, मे 2009.142 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-906544-5-6 : -. 150.00


Y:1:7w

923.654(1)-Wिvगत च र)े
923.654-ठqबरे , लrमण रावजी 'तांबटकाका'
कम6योगी तांबटकाका: bांितवीर कै . : लrमण रावजी
ठqबरे / संपा. दनकर पाटील.- कोMहापूर : रावा
$काशन, िडस+. 2008.- 256 पृ. ; 22 स+. मी.
िविवध लेखकांचे लेख

177 पृ. ; 22 स+. मी.

संदभ6.
-. 250.00

'As I see... Indian Police' चा अनुवाद.
ISBN 81-7766-487-5 :

89

-. 130.00



Y:1:7wM99



Y:4:61 w N49,1

923.654-देशमुख, गोपाळ हरी
923.554-साळसकर, िवजय

पांढरे , नीला

भोवड, जगदीश

िवजय साळसकर : बेडर वदTवाला.- मुंबई : नवचैतIय,
मे 2009.- 152 पृ., [4] पटिच)े: िच)े; 22 स+. मी.
-. 140.00

लोकिहतवादी- गोपाळ हरी देशमुख.- पुणे : उIमेष
$काशन, जुलै 2009.- 76 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 80.00





Y:4:61w

Y:1:7wM23

923.554-सोमण, भाHकर

923.654-फु ले, kयोितबा गोVवद

िप)े, शिशकांत
अॅडिमरल भाHकर सोमण नौसेनेचे सरखेल / संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस, माच6 2009.- xvi,
242पृ., [4] पटिच)े: िच)े; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7434-443-4 : -. 200.00

क£हाडे, शंकर बाळकृ ण, 1933महा4मा फु ले.- औरं गाबाद : साके त $काशन, 2009.78 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-454-0 : -. 60.00


Y:1:7wM27



V44,8wN36
923.6-समाजसेवक, लोकिहतैषी
923.6438-पोलंड

पांढरे , नीला

समाजbांतीचे जनक: महा4मा जोतीराव फु ले.- पुणे :
उIमेष $काशन, मे 2009.- 74 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 60.00


923.6438(1)-Wिvगत च र)े
923.6438-स+डलर, इरे ना

Y:1:7wM27
923.654-भावे, िवनोबा

िथटे, अिभजीत

तेजशलाका : इरे ना स+डलर.- पुणे : अमेय $काशन,
फे jु. 2009.- 117 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-9072941-3 : -. 150.00


YZ w N10

ग-ड, दलीपVसह
गोhी िवनोबां^या.- पुणे : मधुराज पिCलके शIस,
ऑगHट 2009.- 76 पृ. ; 17 स+. मी.
बालसािह4य.
-. 60.00


Y:1:7wM95

इितहास

90

923.654-भावे, िवनोबा-

मशः

घुमरे , द. भा.
िचरं तनाचे या)ी िवनोबा.- नागपूर : लाखे $काशन,
जाने. 2009.- 128 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 135.00

923.65491-पा कHतान
923.65491(1)-Wिvगत च र)े
923.65491-मुXतार माई


Y:1:7wM95

923.7-िशक, िशणतJ
923.7(1)-च र)संEह

पांढरे , नीला

आधुिनक संत: आचाय6 िवनोबा भावे.- पुणे : िशव
पिCलके शIस, ऑगHट 2009.- 32 पृ.: िच)े; 22 स+.

भगत, रा. तु

मी.
ISBN 81-7447-118-X :

मुXतार माई
इन द नेम ऑफ ऑनर / अनु. उMका राऊत . पहा
362.83 - ि या.

-. 25.00



Y:1:7wM95

भावे, िवनोबा, 1895-1982

िवनोबांची प)े / संक. 1यारे लाल गोहेल.- औरं गाबाद :
साके त $काशन, 2008.- 120 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
मुXय4वे सोनूभाऊ यांना िलिहलेली प)े.
ISBN 978-81-7786-408-3 : -.100.00

पा¥ा4य िशणातील िवचारवंत / सं. ले. रा. तु
.भगत आिण िवeंभर कु लकणT.- कोMहापूर : चैतIय
$काशन, स1ट+. 2008.- 131 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 100.00


Tw



923.754-भारत

923.654-मुठाळ, $भावती

923.754(1)-Wिvगत च र)े
923.754-कानडे, अणा1पा

मुठाळ, $भावती
अधांतरी.- पुणे : सुगावा $काशन, ऑगHट 2009.iv, 280 पृ. ; 21 स+. मी.
Hवयंचिलत नवजात अनाथां^या अनाथाcमातील

कानडे, जया अणा1पा
यशHवी अध6शतक.- पुणे : ि$यांजली $काशन, जुलै
2009.- 286 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
-. 290.00

Y:1:7wM95,1

अनुभवकथन.
ISBN 978-93-80166-04-9 :

-. 250.00



TwN56



Y:1:7w,1

923.654-मोिहते, बाळकृ ण रावजी

खच, रामचं नामदेव, 1923-1993
HमृितEंथ: कै . $ाचाय6 रा. ना. खच / सं. संपा. शंकर

रयतचा नंदादीप: समाजभूषण बाळकू आणा / सं. संपा.

िवठोबा पाटील आिण नारायण जानू दांडगे.- बुलढाणा :

सुभाष भगवानराव पाटील आिण भरत िभमराव

जाधव.- सांगली : माधवराव बाळकृ ण मोिहते, जून
2009.- xxiv, 270 पृ., [8] पटिच)े: $ित.; 21 स+.

चैतIय $काशन, ऑuटो. 2009.- xxii, 216 पृ.,
[12] पटिच)े: िच)े, $ित.; 22 स+. मी.
कागदी बां. : -. 250.00

मी.

-. 225.00



Y:1:7wN08

923.654-रानडे, महादेव गोVवद



T w N23,1

923.754-गज+गडकर, कृ णराव [ही.
गज+गडकर, सुनील कृ ण
गु-ने ध रले करी.- पुणे : सावनी सुनील गज+गडकर,
ऑगHट 2008.- 120 पृ., [4] पटिच)े: िच)े, $ित.;
22 स+. मी.
-. 72.00

पांढरे , नीला

IयायमूतT महादेव गोVवद रानडे: महारा²ातील
समाजसुधारक.- पुणे : उIमेष $काशन, नो[ह+. 2008.64 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 60.00

923.754-खच, रामचं नामदेव





Y:1:7wM42

923.654-साळवे, `पाताई
साळवे, -पाताई, 1941कम6वीरांची मानसकIया `पाताई साळवे / नीलकांत
च[हाणकृ त पुनःकथन.- पुणे : सुिवgा $काशन,
ऑuटो. 2008.- 384 पृ., [14 ] पटिच)े ; 22 स+. मी.
-. 450.00

Tw M96

923.754-चाIसरकर, मधुसूदन अनंत
चाIसरकर, मधुसूदन अनंत, 1930पंख फु टले आकाशाला.- नागपूर : िवजय $काशन,
जुलै 2009.- vi, 174 पृ., [2] पटिच)े ; 22 स+. मी.
-. 250.00


Y:1:7wN41,1



TwN30,1

इितहास

923.754-धqड, $Mहाद अनंत

91

925-वैJािनक
925(1)-च र)संEह

धqड, $Mहाद अनंत
रापण.- 2री आ.-मुंबई : मौज $काशन, माच6 2009.xviii, 246 पृ., [2 ] पटिच)े: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : माच6 1979.
ISBN 978-81-7486-800-8 : -. 225.00


Tw,1
923.754-नाईक, जे. पी.

इनामदार, $भाकर द=ा)य
यांनी बदलिवले जग: शा Jांची दैनं दनी.- 3 री आ.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2007.- 160 पृ. ; 22
स+. मी.
$थम आ. : 1993.
ISBN 978-81-7786-350-5 : -. 120.00


Aw

नाईक, cीकांत
पभूषण डॉ. जे. पी. नाईक.- कोMहापूर : मािणक
$काशन, िडस+. 2008.- 64 पृ.: रं गीत िच)े; 22 स+.

के सरी, cीकृ ण
भारतीय िवJानाचे दीपHतंभ.- 2 री आ.-पुणे :
मधुराज पिCलके शIस, जुलै 2007.- 46 पृ. ; 21 स+.

मी.

बालसािह4य.
-. 60.00

मी.



TwN07

7 जीवनच र)े.
ISBN 81-7492-047-1 :

923.754-भाले, उmव नरबा

-. 40.00


Aw

भाले, उmव नरबा, 1974 हेही दवस जातीलच.- पुणे : सुगावा $काशन, जुलै
2009.- x, 105 पृ., [1] पटिच): िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-93-80166-05-6 : -. 70.00

घाटे, िनरं जन Vसह+, 1946िविच) माणसं िवि} शा J.- पुणे : मधुराज
पिCलके शIस, एि$ल 2008.- 192 पृ.: िच)े; 21 स+.


T w N74,1
923.754-भोसले, जी. एस.
भोसले, जी. एस.

मी.

28 जीवनच र)े.
बालसािह4य.
ISBN 81-7294-500-0 :

झुंज वादळांशी.- पुणे : kयोती $काशन, फे jु. 2009.x, 282 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 200.00

-. 160.00


Aw

घाणेकर, मानसी



Tw,1

923.754-शेठ, पु-षो=म
शेठ, पु-षो=म
तळमावMयाचे दवस / ग. $. $धान यां^या
$Hतावनेसह.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑगHट
2010.- 164 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 81-7294-120-X : -. 150.00

शा J आिण 4यांचे शोध.- पुणे : अरवेल $काशन,
िडस+ 2008.- 48 पृ. ; 21 स+.मी.
15 जीवनच र)े.
-. 35.00


Aw



Tw,1
923.754-सोमणी, मंगला नारायण
सोमणी, मंगला नारायण, 1935-

िशगवण, दपाली
कwzतवंत वैJािनक.- पुणे : अरवेल $काशन, िडस+.
2008.- 48 पृ. ; 21 स+. मी.
21 जीवनच र)े.
-. 35.00


Aw

आठवणी ंदuया^या.- पावस(रÄािगरी) : लेिखका,
[200-?].- 148 पृ. ; 18 स+. मी.
-. 120.00


TwN35,1

खडतर तप¥या6.- पावस (रÄािगरी) : लेिखका, 2008.112 पृ. ; 18 स+. मी.
अनसूया- आनंदी मिहला वृmाcमातील लेिखके चे
अनुभव.

-. 90.00


TwN35,1

925.3-पदाथ6वैJािनक
925.3(1)-च र)संEह
कु लकणT, रा. पु.
भारतीय अणुगाथेची सहा सोनेरी पाने.- 3री आ.-पुणे :

यशवंत $काशन, मे 2009.- 90 पृ., [8] पटिच)े ;
18 स+. मी.
6 जीवनच र)े.
-. 60.00


Cw

इितहास

92

925.3(1)-Wिvगत च र)े
925.3-आईIHटाईन, अMबट6

926-तं)J
926.1-डॉuटर, वैg
926.1(1)-Wिvगत च र)े

भालेराव, िववेक

आईIHटाईन आिण सापेता िसmांत.- पुणे : पुणे
िवgाथT $काशन, फे jु. 2009.- 87 पृ.: िच)े; 24 स+.

926.1-गांधी, अिनल
गांधी, अिनल, 1939-

मी.
ISBN 978-81-88773-10-7 :

-. 100.00



CwM79
925.3-भाभा, होमी जहांगीर

कु लकणT, रा. पु.
भारतीय अणुशा ाचे जनक डॉ. होमी भाभा.- 4 थी
आ.-पुणे : यशवंत $काशन, मे 2009.- 69 पृ. ; 18
स+. मी.
-. 35.00



Lw N39,1

926.1-देशपांडे, $भाकर cीधर



CwN09

925.3-साराभाई, िवbम
कु लकणT, रा. पु
भारतीय अंतराळयुगाचे जनक : डॉ. िवbम साराभाई.3 री आ.-पुणे : यशवंत $काशन, मे 2009.- 77 पृ. ;
18 स+. मी.
-. 40.00



C w N19

शाह, वीणा

डॉ. िवbमभाई साराभाई : वैJािनक संत / अनु.
लीला पटेल; Hवामी आनंद यां^या $Hतावनेसह.मुंबई : लेिखका, जाने. 2010.- iv, 24 पृ. ; 14 स+.

देशपांडे, $भाकर cीधर, 1924 जीवनस रता.- पुणे : मधुcी $काशन, फे jु. 2009.264 पृ.: िच)े, वंशा.; 21 स+. मी.
-. 270.00



L w N24,1

926.1-साठे , $ाची
साठे , $ाची
जीवनमृ4यू^या सीमारे षेव-न: इमज6Iसी उपचारांचे
वैgकwय अनुभव / शCदांकन हेमा िहलकर आिण हेमा
ीरसागर.- पुणे : दलीपराज $काशन, िडस+. 2009.196 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-696-8 : -. 200.00



Lw,1
926.2-अिभयंता
926.24-नागरी अिभयंता

926.24(1)-Wिvगत च र)े

मी.

-. 10.00



C w N19

925.7-जीवशा J
925.728-आनुवंिशकताशा J
925.728(1)-Wिvगत च र)े
925.728-sँ किलन, रोझVलड
गवाणकर, वीणा चंकांत, 1943 रोझVलड sँ किलन.- पुणे : राजहंस $काशन, जुलै
2009.- 144 पृ., [2] पटिच)े: िच)े; 21 स+. मी.
संदभ6

ओसवाल, िहरालाल माणकलाल, 1936 -



D1w N36,1

927-कला व मनोरं जन या े)ातील Wvw
927.(1)-च र)संEह

चा अनुवाद.

-. 130.00

926.24-ओसवाल, िहरालाल माणकलाल

उती आपMया हाती.- कMयाण : उषा ओसवाल :
मॅजेिHटक $काशन [िवतरक], एि$ल 2009.- x, 192
पृ., [4] पटिच)े: िच)े; 21 स+. मी.
-. 90.00

Rosalind Franklin : The dark lady of DNA,

ISBN 978-81-7434-461-8 :

मना सज6ना / पुनःकथन आिण संपा. िच)लेखा
पुरंदरे ; ह. िव. सरदेसाई यां^या $Hतावनेसह.- पुणे :
मेहता, जून 2010.- xii, 220 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-128-5 : -. 200.00



G:6wN20

925.8-वनHपितशा J
925.8(1)-Wिvगत च र)े
925.8-का[ह6र, जॉज6 वॉVशnटन

नाईक, Jानदा
महारा²ातील $ितभावंत कलावंत.- पुणे : उ4कष6
$काशन, ऑगHट 2010.- 164 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
14 जीवनच र)े.
ISBN 978-81-7425-297-5 : -. 150.00



Nw

मोने, उ=रा
छंद माझा वेगळा.- मुंबई : नवचैतIय, ऑuटो. 2008.96 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
23 जीवनच र)े.
-. 100.00

शाह, वीणा

जॉज6 वॉVशnटन का[ह6र / अनु. लीला पटेल.- मुंबई :
पृ. ; 14 स+. मी.
-. 10.00

लिखका, जून 2009.- iv, 24



I w M64



N w

इितहास

927.5-िच)कार
927.5(1)-Wिvगत च र)े

93

927.87-तंतुवाgक
927.87(1)-Wिvगत च र)े
927.87-शमा6, िशवकु मार

927.5-बावा, मनिजत
बावा, मनिजत

इन Cलॅक अॅड [हाईट / शCदांकन इना पुरी; अनु.
Hवाती देशपांडे.- पुणे : मेनका $काशन, माच6 2010.342 पृ., [8] पटिच)े ; 22 स+. मी.
ISBN 978-93-80572-02-4 : -. 320.00


NQw

शमा6, िशवकु मार, 1938जनT िवथ अ हंÓेड VHnज / ले. िशवकु मार शमा6;
पुनःकथन इना पुरी; अनु. सरोज आठलेकर; रे खािच)े
मनिजत बावा.- पुणे : मेनका $काशन, माच6 2010.xii, 204 पृ., [8] पटिच)े: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-93-80572-01-7 : -. 220.00


927.8-संगीतJ
927.8(1)-च र)संEह

NR;3 w N38,1

927.9-मनोरं जन आिण करमणूक े)ातील Wvw
927.914-चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न े)ातील Wvw
927.9143-चलिच)पट े)ातील Wvw
927.91430232-िनमा6ते
927.91430232(1)-Wिvगत च र)े
927.91430232-जोशी, रव िवनायक

दवणे, $वीण
मै)बन.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, जाने. 2009.199 पृ., [4] पटिच)े ; 24 स+. मी.
25 जीवनच र)े.
कापडी बां. : -. 325.00


NRw

रानडे, अशोक दा.

मला भावलेले संगीतकार.- पुणे : राजहंस $काशन,
फे jु. 2010.- xii, 298 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
19 जीवनच र)े.
ISBN 978-81-7434-490-8 : -. 300.00

जोशी, रव िवनायक
माझी िच=रकथा.- पुणे : चंकला $काशन, िडस+.
2008.- 276पृ., [8] पटिच)े ; 22 स+. मी.
-. 260.00


NWw, 1



NRw

927.91430233- दnदश6क
927.91430233(1)-Wिvगत च र)े
927.91430233-फाळके, दादासाहेब

927.82-गायक

927.82(1)-Wिvगत च र)े
927.82-कMयाणपूर, सुमन

महांबरे , गंगाधर मनमोहन, 1931-2008

फMम उgोगी दादासाहेब फाळके .- 2 री आ.-पुणे :
दलीपराज $काशन, जुलै 2009.- 152 पृ.: िच)े;
21 स+. मी.
ISBN 81-7294-433-0 : -. 200.00

खािडलकर, मंगला

सुमनसुगंध.- मुंबई : नवचैतIय $काशन, फे jु. 2009.258 पृ., [5] पटिच)े: िच)े; 22 स+. मी.
कागदी बां. : -. 400.00



NW w M70



NR;91wN37

927.9143028-कलावंत

927.82-कु मार गंधव6

927.9143028(1)-च र)संEह

रे ळे, चंशेखर
कु मार माझा सखा / पुनः कथन सारं ग दश6ने.- पुणे :
राजहंस, माच6 2009.- xii, 152पृ., [4] पटिच)े ;
22 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-446-5 : -. 150.00

ठाकू र, दलीप अनंत, 1960फHट6 टेक: िच)पट कलाकारांचे पिहले `पेरी पाऊल.मुंबई : आमोद $काशन, नो[ह+. 2009.- 152 पृ. ;
22 स+. मी.
-. 150.00




NWw

NR;91wN24

927.9143028(1)-Wिvगत च र)े

927.82-जॅuसन, मायकल

927.9143028-फुले, िनळू

कांदळकर, राजा

मायकल जॅuसन: एका याची गोh.- पुणे : प रवत6न
$काशन, जाने. 2010.- vi, 146 पृ.: िच)े; 22 स+.

डहाळे , संजय

रं गया)ी िनळू फु ले.- मुंबई : आमोद $काशन, िडस+.
2009.- 170 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 170.00

मी.

-. 130.00


NR;91wN58



NWwN31

इितहास
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927.9143028-मधुबाला

कणीकर, शिशकांत
मधुबाला.- सुधा. आ.-औरं गाबाद : साके त $काशन,
2008.- 192 पृ., [4] पटिच)े ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-423-6 : -. 160.00


NWwN33

927.9143028--िबना अली
-िबना अली, 2000Hलमगल6 ÓीVमग / पुनःकथन अॅनी बथा6ड आिण
दWा दुगर; इंEजीव-न मै)ेयी जोशीकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, जून 2010.- iv, 128 पृ., [4] पटिच)े ; 22
स+. मी.
ISBN 978-81-8498-109-4 : -. 120.00


NWwP00,1

927.9143028-शौकत कै फw

927.96358(1)-चXर=संह- मशः
संझिगरी, ारकानाथ
Hटंप ि[हजन.- नागपूर : िवgा िवकास पिCलशस6,
जाने. 2010.- 173 पृ., [7] पटिच)े ; 22 स+. मी.
5 जीवनच र)े.
ISBN 978-81-906901-8-8 : -. 150.00



MY2141w

927.96358(1)-Wिvगत च र)े
927.96358-धोनी, मह+ Vसग
इझेकwल, गुलू
कॅ 1टन कू ल : मह+Vसग धोनीची यशोगाथा / सं. अनु.
cीकांत जोशी आिण िवनीता जोशी.- पुणे : डायमंड
पिCलके शIस, फे jु. 2009.- x, 130 पृ., [6] पटिच)े
; 22 स+. मी.
मूळ $कािशत : चेई : वेHटलँड, 2008.
संदभ6.
'Captain cool : The M.S. Dhoni Story' चा

शौकत कै फw, 1928 कै फw आिण मी / Vहदीव-न जयcी देसाईकृ त अनु.मुंबई : मै)ेय पिCलके शIस, िडस+. 2010.- 148 पृ.,
[8] पटिच)े ; 21 स+. मी.
' याद कw रहगुजर' चा अनुवाद.
-. 150.00

अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-116-0 :

-. 150.00



MY2141wN81
927.9662-सायकलपटु



NWwN28,1

927.933-नत6क
927.933(1)-Wिvगत च र)े
927.933-डंकन, इझाडोरा
डंकन, इझाडोरा, 1877-1927

927.9662(1)-Wिvगत च र)े
927.9662-आम6Hाँग, लाIस
आम6Hाँग, लाIस, 1971इÁस नॉट अबाऊट द बाइक: माय जनT बॅक टू लाइफ /
सं. ले. लाIस आम6Hाँग आिण सँली जेन कIस;
इंEजीव-न अंजनी नरवणेकृत अनु.- पुणे : मेहता,
माच6 2009.- viii, 280 पृ., [8] पटिच)े ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-8498-012-7 : -. 240.00



MY226 w N71,1

मी इझाडोरा / इंEजीव-न रोिहणी भाटेकृत अनु.- 2
री आ.-पुणे : राजहंस $काशन, नो[ह+. 2009.- 438
पृ., [1] पटिच): िच)े; 22 स+. मी.

927.972-पोहयाशी संबंिधत Wvw
927.972(1)-Wिvगत च र)े
927.972-कॉuस, िलन
कॉuस, िलन, 1957-

My Life, चा अनुवाद

$थम (मराठी) $कािशत : मुंबई : महारा² राkय
सािह4य आिण संHकृ ती मंडळ, िडस+. 1975.
ISBN 978-81-7434-475-5 : -. 300.00

बाळमासा / अनु. िवदुला टोकेकर.- पुणे : मेहता,



NSwM77,1

927.96-Wायामपटु , bwडापटु
927.96358- bके टपटु
927.96358(1)-च र)संEह

2009.- 6+90 पृ. ; 21 स+. मी.
2006 मoये $कािशत ' Grayson 'चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-000-4 : -. 80.00



MY251w N57,1

चतुवदी, रवी
कbे टचे सुपरHटार / Vहदीव-न रव कोMहेकृत अनु.;
शरद पवार यां^या $Hतावनेसह.- औरं गाबाद :
साके त $शकान, 2009.- 240 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
37 जीवनच र)े
' bके ट के िसतारे ' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-522-6 : -. 175.00


MY2141w

928-सािह4य े)ातील Wvw
928.9-अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw
928.9143-Vहदी लेखक
928.91431-Vहदी किव
928.91431(1)-च र)संEह
आ4मिसm, नं दनी
म¹ शायर तो नह...- मुंबई : Eंथयान $काशन, िडस+.
2008.- 224 पृ. ; 21 स+.मी.
17 जीवनच र)े.
ISBN 978-81-906807-5-2 : -. 225.00



O152,1w

इितहास
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928.91431(1)-Wिvगत च र)े

928.9146-कांबळे , उ=म

928.91431-कबीर

वाट तुडवताना ^या शोधात / संपा. आशुतोष पाटील.cीरामपूर : शCदालय $काशन, ऑuटो. 2008.- 140
पृ. ; 22 स+. मी.
उ=म कांबळे यां^या 'वाट तुडवताना' या
आ4मकथनावर काही नवो दत समीकांची टपणे.
-. 90.00

$ेमचंद 'महेश'
संत कबीर / Vहदीव-न िवgाधर सदावतकृत अनु.औरं गाबाद : साके त $काशन, 2008.- 80 पृ.: िच)े;
21 स+. मी.
'काशी का जुलाहा' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-407-6 :



-. 60.00

O155N56w



O152,1H99w

928.91433-Vहदी कथाकार

928.9146-कांबळे , शांताबाई कृ णाजी
कांबळे , शांताबाई कृ णाजी, 1923 माkया जMमाची िच=रकथा.- 4 थी आ.-पुणे :
सुगावा $काशन, जुलै 2009.- 150 पृ.: िच)े; 22 स+.

928.91433-अनीता राकेश
अनीता राकेश, 1941-

मी अनीता राके श सांगतेय / Vहदीव-न रजनी
भागवतकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑuटो. 2009.- xvi,
175 पृ. ; 21 स+. मी.
' सतर+ और सतर+ ' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-064-6 : -. 160.00

मी.

$थम आ. : 1986.
-. 70.00


O155w N23,1

928.9146-देशपांडे, पु-षो=म लrमण


O152,3N41w,1
928.9144-बंगाली लेखक
928.91443-बंगाली कथाकार

928.91443(1)-Wिvगत च र)े
928.91443-तसिलमा नास रन

देशपांडे, पु-षो=म लrमण, 1919-2000
वंगिच)े.- 2 री आ.-पुणे : सन पिCलके शIस, 2008.229 पृ. : िच)े; 22 स+. मी.
$थम आ. : 1983.
ISBN 81-87002-11-5 : -. 170.00


O155N19w,1

तसिलमा नास रन, 1962-

भुक, याम
पु. ल. एक आनंदया)ा.- 2री आ.-पुणे : सन
पिCलके शन, फे jु. 2007.- 90 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-87002-61-1 : -. 75.00

उधाण वारा / अनु. िवलास गीते.- पुणे : मेहता, जून

पृ. ; 22 स+. मी.
' उतल हावा ' या ' आमार मेयेबेला ' ^या दुस£या

2010.- vi, 458

भागाचा अनुवाद .
ISBN 978-81-8498-107-0 :

-. 400.00



O155N19w



O157,3N62w,1
928.9146-मराठी लेखक

महानोर, नामदेव धqडो, 1942 आनंदयोगी पु. ल.- सुधा. आ.-औरं गाबाद : साकेत

928.9146(1)-च र)संEह

$काशन, 2008.- 112 पृ.: िच)े, $ित.; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-430-4 : -. 100.00

सािह4यसंवाद / मुलाखतकार रमेश राऊत; िनिशकांत
ठकार यां^या $Hतावनेसह.- औरं गाबाद : साात
$काशन, ऑगHट 2009.- 108 पृ.: िच)े; 20 स+. मी.
5 नामवंत लेखकां^या मुलाखती.
-. 100.00



O155N19w
928.9146-धनवटे, सुमतीदेवी
धनवटे, सुमतीदेवी, 1924-



O155w

928.9146(1)-Wिvगत च र)े
928.9146-अ)े, $Mहाद के शव

दवावरील पाऊलखुणा.- नागपूर : सािह4य $सार क+ ,
स1ट+. 2009.- 246 पृ., [4] पटिच)े ; 22 स+. मी.
-. 220.00


O155N24w,1

पाटील, डी. बी.

928.9146-पवार, अशोक

िवनोद सÊाट आचाय6 अ)े.- सांगली : अिHमता
$काशन, माच6 2009.- 24 पृ.: िच)े; 22 स+.मी.
बालसािह4य.
-. 24.00

पवार, अशोक



O155M98w

िबराड.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, फे jु.
2008.- 196 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7294-332-6 : -. 180.00


O155w,1

इितहास
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928.9146-बाबर, सरोिजनी

928.91461-मराठी किव

मोिहते, शर दनी
डॉ. सरोिजनी बाबर.- पुणे : िशव पिCलके शIस,
एि$ल 2009.- 32 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7447-123-6 : -. 25.00

928.91461(1)-Wिvगत च र)े
928.91461-पगा रया, सुिशल
पगा रया, सुिशल
मी नाही कुणाची... / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे :



O155N20w

राजहंस $काशन, एि$ल 2009.- 133 पृ. ; 22 स+.
मी.

928.9146-भालेराव, मंगलादेवी

ISBN 978-81-7434-452-6 :
भालेराव, मंगलादेवी, 1937-

कथा एका राजघरायाची.- पुणे : उIमेष $काशन,
स1ट+. 2008..- 195 पृ., [9] पटिच)े ; 21 स+. मी.
-. 200.00

928.91462-मराठी नाटककार



928.91462(1)-Wिvगत च र)े
928.91462-त+डुलकर, िवजय धqडोपंत
त+डुलकर, िवजय धqडोपंत, 1928-2008
ते दवस: आरं भकाळ.- पुणे : राजहंस, मे 2009.146 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7434-454-0 : -. 200.00

928.9146-Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता
खंदारे , िवजयकुमार

928.91463-मराठी कथाकार

928.91463(1)-Wिvगत च र)े
928.91463-दलवाई, हमीद



हमीद दलवाई : bांितकारी िवचारवंत / संपा. शमसु न
तांबोळी.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस ; डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], एि$ल 2009.- xx,175 पृ. ; 22 स+.
मी.

संदभ6.
ISBN 978-81-8483-143-6 :



928.91463-साने, पांडुरं ग सदािशव

928.9146-वाघ, बी. जी.

भगत, रा. तु.

वाघ, बी. जी.

िशणसूय6 साने गु-जी.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2009.- 160 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ. : ऑuटो. 1999.
ISBN 81-7294-250-8 : -. 125.00

अंतरीचे धावे.- 2 री आ.-औरं गाबाद : साके त $काशन,
2007.- 103 पृ. ; 21 से. मी.

ISBN 978-81-7786-354-3 :

-. 130.00

O155,3N32w



O155N56w,1

$थम आ. : 1987.



O155,2N28w,1

O155N56w

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता, 1956अaरमाशी.- 6 वी आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑuटो. 2008.- 118 पृ. ; 21 स+. मी.
ISBN 81-7294-251-6 : -. 100.00



O155,1w,1

O155 N37w,1

शरणकु मार Vलबाळ+ ची आ4मकथने / मनोहर जाधव
यां^या $Hतावनेसह.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जाने. 2010.- 124 पृ. ; 22 स+. मी.
अaरमाशी, बारामाशी आिण राणीमाशी या
आ4मकथनांवर टीका4मक लेखन
संदभ6.
ISBN 978-81-7294-774-3 : -. 140.00

-. 110.00

-. 80.00

लेले, ारकानाथ
साने गु-जी.- पुणे : दलीपराज $काशन, जाने. 2010.40 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-773-6 : -. 30.00

928.9146-शेलार, बजरं ग
शेलार, बजरं ग, 1931-

उलटलेली पाने.- पुणे : ेहवध6न $काशन.
भाग 1 : माच6 2009.- 430 पृ., [2] पटिच)े : िच)े;
22 स+. मी.
-. 400.00.
ISBN 81-7265-297-6 : -. 400.00



O155,3M99w
928.917-रिशयन लेखक
928.9173-रिशयन कथाकार



O155N31w,1

928.9146-साळवी, दनेश आ4माराम
साळवी, दनेश आ4माराम, 1937Hवजीवनाची झलक.- पुणे : ि$यांजली $काशन, मे
2009.- 214 पृ.: िच)े, वंशा.; 22 स+. मी.
-. 220.00



O155,3M99w



O155w,1

928.9173(1)-Wिvगत च र)े
928.9173-टॉलHटॉय, िलओ
के ळे कार,रव
तॉलHतॉय.- आगशी(गqय) : िन0ब $काशन, नो[ह+.
2009.- viii, 134 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 120.00



O155N37w,1



O142,3M28w

इितहास

929-वंशावळी, कु लवृ=ांत
929.2-घरायांचे इितहास
929.2-िबला6 घराणे

954-भारत-

97

मशः

रानडे, $ितभा
फाळणी ते फाळणी / अनु. आनंद हडTकर.- पुणे :
राजहंस, ऑगHट 2009.- xii, 217 पृ., [4] पटिच)े ;
22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7434-464-9 : -. 200.00

गोखले, शर±ं
िबला6 : कहाणी उgोगाची आिण कु टुंबाची.- पुणे :
डायमंड पिCलके शन : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
एि$ल 2009.- vi, 103 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-8483-112-2 : -. 100.00



V44



V44:74(Y2)

िलमये, राजा

929.4-Wिvनामे

पािनपतचा अखेरचा रणसंEाम.- पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2010.- 60 पृ.: नकाशे; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-814-6 : -. 50.00

929.40954-भारत

929.4095479-महारा²
कु लकणT, यशवंत एकनाथ



V44

बाळासाठी छान-छान 3500 नावे.- औरं गाबाद :

सरपोतदार, हष6द

साके त $काशन, 2008.- 88 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7786-457-1 : -. 60.00

मंतरलेला इितहास.- पुणे : देशमुख आिण कंपनी



V4435:74 0b Y:3411
940/999-जगाचा आधुिनक इितहास
940-युरोप

पिCलशस6, 2008.- xii, 212 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 250.00


V44

943-जम6नी

954.01-$ाचीन काल

943.8-पोलंड

व£हाडपांडे, नी. र., 1921कपोलकिMपत आय6 आिण 4यां^या Hवा£या.- पुणे :
लाखे $काशन, मे 2009.- 214 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
-. 215.00

बग6, मेरी, 1924 द डायरी ऑफ मेरी बग6 / संपा. एस.एल. @ायडरमन;
इंEजीव`न शोभना िशकनीसकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
ऑuटो. 2009.- xiv, 214 पृ. : िच)े ; 21 स+. मी.
'The diary of Mary Berg : growing up in the



V44

Warsaw Ghetto' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-076-9 :

-. 180.00


V595
950-आिशया
954-भारत
मंगळवेढेकर, राजा, 1925-2006

आपला भारत.- पुणे : दलीपराज $काशन.
भाग 1 : ि$यतम भारत.- 3री आ.- स1ट+. 2009.92 पृ. : िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-7294-253-2 : -. 70.00
भाग 18 : मराठमोळा महारा².- 3री आ.- स1ट+.
2009.- 108 पृ. : िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 81-7294-270-2 : -. 70.00.

954.029-1707 - 1785

शेजवलकर, यंबक शंकर
पािनपत: 1761 / माधव रा. कं टक यां^या
$Hतावनेसह.- 6 वी आ.-पुणे : राजहंस $काशन, मे
2010.- x, 232 पृ.: नकाशे ( घडीचे ); 21 स+. मी.
$थम आ. : 1961.
ISBN 81-7434-010-6 : -. 250.00


V44'L61
954.03-1785 - 1947



V44

राजपूत, रघुवीरVसह
सÊाट पृवीराज चौहान.- औरं गाबाद : साके त
$काशन, 2008.- 120 पृ. ; 21 स+.मी.
ISBN 978-81-7786-436-6 : -. 95.00

जसवंत Vसग, 1938िजना: VहदुHथान - फाळणी - Hवातंय / अनु. अशोक
पाoये.- पुणे : मेहता, जून 2010.- xiv, 562 पृ., [4]
पटिच)े ; 22 स+. मी.
संदभ6 : पृ. 529-562
Jinnah : India, Partition, Independence' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-112-4 :



V44

-. 500.00


V44

इितहास

98

954.79-महाराd- मशः

954.031-1785 - 1858

घाणेकर, $. के
िशवरायांचे दुग6िवJान: आिण दुग6WवHथापन.- पुणे :
ेहल $काशन, फे jु. 2009.- 88 पृ.: िच)े; 22 स+.

954.0317-1856-1862
िलमये, राजा

रणसंEाम 1857 चा.- पुणे : दलीपराज $काशन.
भाग 1 : जून 2010.- 92 पृ. : िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-800-9 : -. 60.00
भाग 2 : जून 2010.- 71 पृ. : िच)े; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-801-6 : -. 60.00.

मी.

-. 65.00


V4435



V44:51
954.04-1947 - 1971

पवार, जोतीराम कृ णराव
भारत : वय वष 60.- कोMहापूर : राज $काशन,
माच6 2009.- 360 पृ. ; 22 स+.मी.
संदभ6.
-. 300.00

ज[हारचे राजघराणे / संक. आिण संपा. ज. पां. खोडके .अमरावती : नभ $काशन, माच6 2010.- 96 पृ., [1]
पटिच): िच)े; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-905777-0-9 : -. 100.00


V4435



V44

$धान, ग. $.
आठा उ=राची कहाणी : एक राजकwय बखर : 1980
ते 2007.- मुंबई : मौज $काशन गृह, फे jु. 2009.- x,
178 पृ. ; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7486-801-5 : -. 175.00

डायमंड महारा² संHकृ ितकोश / संपा. दुगा6 दीित.- पुणे :
डायमंड पिCलके शन : डायमंड बुक डेपो [िवतरक]),
जुलै 2009.- xvi, 496 पृ., [8] पटिच)े: िच)े ,
नकाशे ; 25 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-8483-080-4 कागदी बां. :

-. 700.00


V4435



V44

954.79-महारा²
ऐितहािसक कागदप)े : इ.स.1630 ते इ.स.1680 / संक
आिण संपा.राजाराम शंकर देशपांडे.- पुणे :

$ो फशIट पिCलVशग हाउस : अनमोल िडHीCयूटस6
[िवतरक], माच6 2010.- xxxii, 1032 पृ., [17]
पटिच)े: नकाशे, वंशा., $ित.; 23 स+. मी.
कागदी बां. : -. 800.00

त+डुलकर, महेश
साद पIहाळा ते िवशाळगडची.- पुणे : ेहल $काशन,
िडस+. 2008.- 195पृ., [2] पटिच)े: वंशा., नकाशे;
22 स+. मी.
संदभ6.
-. 160.00


V4435



V4435

कठारे , अिनल मुरलीधर, 1965 िशवकाळ व पेशवाईतील महारांचा इितहास: 1630

ते 1818.- 3 री आ.-पुणे : सुगावा $काशन, मे 2009.272 पृ. ; 21 स+. मी.
$थम आ. : जाने. 2002
संदभ6.
ISBN 978-93-80166-01-8 : -. 200.00


V4435

कु लकणT, म. रा.
नाना फडणीस.- पुणे : डायमंड पिCलके शIस :

साद िशवकालीन दुगा®ची.- पुणे : ेहल $काशन,
जाने. 2009.- 267 पृ., [2] पटिच)े ; 22 स+. मी.
संदभ6.
-. 200.00


V4435

दीित, मधुकर cीधर, 1924आनंदीबाई पेशवे.- पुणे : िशव पिCलके शIस, माच6
2009.- 32 पृ.: वंशा.; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 81-7447-112-5 : -. 25.00


V4435

डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जाने. 2009.- xxxiv,

पाटील, नानासाहेब

133 पृ. : िच)े, $ित., वंशा.; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-8483-110-8 : -. 130.00


V4435

महारा² : एक लोकनाम.- पुणे : समीा $काशन,
एि$ल 2009.- ii, 96 पृ. ; 21 स+. मी.
-. 80.00


V4435

इितहास

954.79-महाराd- मशः

99

954.79(1)-मालेगाव

इिलयास िसीकw, 1945पेशवाईतील एक $मुख िहरा: नारो शंकर राजेबहार

प+डसे, लालाजी मोरे eर, 1898-1973
महारा²ाचे महामंथन.- 2 री आ.-मुंबई : लोकवा·य
गृह, मे 2010.- Lxx, 591 पृ.: िच)े; 26 स+. मी.
$थम $कािशत : मुंबई : सािह4य सहकार संघ $.

आिण मालेगांवचा इितहास / अनु. महमूद शेख.-

नािशक : मंजूर हसन अ¯यूबी, जुलै 2008.- xxvi,
362 पृ., [8] पटिच)े: $ितिलिप, सारया, नकाशा;
21 स+. मी.
'मालेगाँव कw िसयासी और समाजी तारीख़' चा

,1965.
ISBN 978-93-80700-01-4 कातडी बां. :

अनुवाद.

-. 600.00


V4435

संदभ6.
कागदी बां. : -. 300.00



V4435.3MAL
महाजन, टी. टी

$ाचीन खानदेशचा इितहास आिण संHकृ ती.- 2 री आ.पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2009.- 348 पृ.,
viii: िच)े; 21 स+. मी.
$थम आ. : ऑगHट 2005
संदभ6.
ISBN 81-7294-494-2 : -.300.00


V4435

[हटकर - खरात, kयोती
मराठा आिण पेशवे कालखंडातील महाराातील
कत6बगार िH)या: ऐितहािसक संशोधन.- पुणे :
दलीपराज $काशन, माच6 2010.- 272 पृ. : िच)े,
$ित.; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7294-777-4 : -. 300.00

दामले, िनळू

बाँबHफोटानंतर...मालेगाव.- मुंबई : मौज $काशन,
एि$ल 2008.- viii, 144 पृ.: िच)े; 21 स+. मी.
ISBN 978-81-7486-723-0 : -. 120.00



V4435.3MAL
954.792-मुंबई
पाटील, सोमनाथ

अिखल भारतीय Hथािनक Hवराkय संHथा, मुंबई.मुंबई : अिखल भारतीय Hथािनक Hवराkय संHथा,
ऑगHट 2009.- 104 पृ., [6] पटिच)े: िच)े; 22 स+.
मी.

संदभ6.
-. 60.00



V4431

फडके, वासंती
मुंबईचे खरे मालक कोण ? / सं. ले. वासंती फडके



V4435

आिण यशवंत दनकर फडके .- मुंबई : अर $काशन,
ऑuटो. 2009.- 287 पृ.: िच)े; 22 स+. मी.
संदभ6 : पृ. 270-73.
-. 300.00

साळुं खे, गणपतराव



V4431

िशवकालातील राkयWवHथा.- सातारा : संजीवन
पिCलके शIस, फे jु. 2009.- 64 पृ. ; 21 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-906975-2-1 : -. 100.00

मुज{फर सैन
धुमसती मुंबई: 1993 ते 2008 / अनु. रिवकांत



V4435

954.79(1)-कोMहापूर

पागनीस.- पुणे : चंकला $काशन, जाने. 2009.40 पृ. ; 22 स+. मी.
-. 25.00



V4431

954.84-आंÑ $देश
954.84(1)-हैाबाद

कुं भार, रामVलग सखाराम
कोMहापूर संHथान $जा प रषदेतील रÄा1पा कुं भार
यांचा सहभाग : 1938 ते 1 माच6 1949.- कोMहापूर :
अिभनंदन $काशन, 2010.- 200 पृ.: नकाशा; 22 स+.

कठारे , अिनल मुरलीधर, 1965-

मी.

-. 200.00


V4435.3KOL

हैदराबाद संHथान आिण महा4मा गांधीजी / सं. ले.
अिनल मुरलीधर कठारे आिण कशन चुडामन क+ े.कं धार (नांदड
े ) : पुनम $काशन, ऑuटो. 2009.208 पृ. ; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-909201-0-0 : -. 170.00



V4415HYD

इितहास

100

954.91-पा कHतान
रानडे, $ितभा
पा कHतान: अिHमते^या शोधात / संपा. आनंद
हडTकर.- पुणे : राजहंस $काशन, िडस+. 2009.- xii,
420 पृ.,[6] पटिच)े: नकाशा; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7434-477-9 : -. 300.00



V44Q7

िलमये, राजा

मह4वाकांी कू मशहा जनरल परवेज मुशर6 फ.- 2 री
आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, जाने. 2010.- 183
पृ.: नकाशे; 22 स+. मी.
ISBN 978-81-7294-626-5 : -. 200.00



V44Q7

954.93-cीलंका
िप)े, शिशकांत
cीलंकेची संघष6गाथा / संपा. आनंद हडTकर.- पुणे :
राजहंस $काशन, िडस+. 2009.- 335 पृ., [10]
पटिच)े: िच)े; 22 स+. मी.
संदभ6.
ISBN 978-81-7434-479-3 : -. 300.00



V4498
955-इराण
आझादी, सुझान

इराणमधुन सुटका / अँजेला फे राIतेसह सुझान
आझादी; इंEजीव-न िवदुला टोके करकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, ऑuटो. 2009.- x, 286 पृ.: नकाशे; 21 स+.
मी.

'Out of Iran' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-074-5 :

-. 250.00



V45

101

संदभ सूिच
' मना^या ोकां ' चे मम6.
' यशcी ' िनबंधमाला.

पहा

पहा

अजून पहाट झालेली नाही.

अणां^या िवचारलहरी.

फडके, वसंत शंकर

100 Wवसाय तुम^या िखशात.
14 मिहने 13 दवस आिण...

पाठक, यशवंत यंबक,
पहा

अ=रासारXया गोhी.
अदान अॅड ई[हा.
अदृट.

Learn Marathi in 30 days through English /



491.46824

अॅडिमरल भाHकर सोमण नौसेनेचे सरखेल.

पहा

िप)े,

शिशकांत

अ बेटर इंिडया अ बेटर वMड6.

नारायण मूतT, एन.

पहा

आर.

अ वुमIस करे ज: 'अॅन समस6' या दुकानां^या
साखळीमागील ीची $ेरणादायी कथा.

गोMड,

पहा

जॅकलीन
अंगत पंगत.

अंतराळातील Hटेशन.
अंतरीचा आवाज.

पहा

पहा

वाघ, बी. जी.

अंतHथ कोणी.

पहा

दाबके, िगरीश

अंधार पेटत राहतो.

अंधार या)ा.

पहा

अंधार वाढताना.

पहा

भाराज, मंदा कनी

अंधारया)ी.

पहा

सरदेसाई, िमनाी

अंधारातMया सावMया.
अaरमाशी.

पहा

पहा

अर स रता.

पहा

पहा

लाड, दीपक आनंदराव
पहा

पाटील, सोमनाथ

अि§बाणांचा इितहास.

पहा

िच)े, दलीप

घाटे, िनरं जन Vसह+

अि§समािधHथ कृ णा महाराजांचे तपःपूत िशवj0हैuय
जीवन. पहा गुरव, कृ णा सदािशव
अ§ी cीधर.
अघोरी कावा.

पहा
पहा

cीधर

अधम6 युm.

पहा

पाटील, भालचं ह.

पहा

कु बेर, िग रश

अधम6 युm. पहा 303.625- टेर रझम.
िग रश
अधांतरी.

पहा

कुबेर,

मुठाळ, $भावती

पहा



891.463



891.461



928.91433

अनुभव.

पहा

िशरवळकर, सुहास

अपराध.

पहा

दळवी, िवजयकुमार

पहा

पहा

ितिबले, अनंत

अHकु लकर, नागनाथ

अभंग, अनंत

अµयास कसा करावा: हमखास यश देणारे अµयासतं) /


371.3

अिभनेता.

पहा

ितिबले, अनंत

अिभशाप.

पहा

सावरकर, अमोल

अµयंकर, योगेeर
गोटी-प 101 0हणी.

891.463

अµयंकर, योगेeर
लोकमाIय टळक गोhी आिण सुिवचार.

923.254




अµयास कसा करावा: हमखास यश देणारे अµयासतं).
पहा

अभंग, अनंत

अµयासाचे सुपर पॉवरफु ल मं).
अµयासातील यशाची गुिपते.

पहा

पहा

खेडेकर, गुलाबराव

कोMहे, रव

अमर हबीब

धारप, नारायण गोपाळ

अजब गजब जगणं वागणं.

इनामदार, शंकर

संपा. सदानंद बोरसे.

बुडकु ले, करण

पहा

पहा

अ¾भूत झाड: खजुरी Vशदी.

अबोली.

टaे , सुिनता रितलाल

अगितकांचे जागितकwकरण.
पु-षो=म

अ¾भुत रामायण.

अबोल $ीत बहरली.

पांढरीपांडे, िवजय मनोहर

अिखल भारतीय Hथािनक Hवराkय संHथा, मुंबई.

शोभणे, रव

पहा

भागवतकृत अनु.

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता

अuटो िवuटो.
अरमं)ा.

पहा

अदृhा^या वाटा.

मी अनीता राके श सांगतेय / Vहदीव-न रजनी

सातपुते, भारत

पहा

सासणे, भारत जगIनाथ

पहा

अनीता राकेश

वाVळबे, राल

अंधारिमठी.

िहरसी अली, अयान

दशपदी / $ाaथनासह िवजया राजाoय.

सुरसे, भरत लrमणराव

पहा

पहा

बाबामोह0मद अ=ार

अिनल

सॉIडस6, सी. डCMयु.

पहा

पहा

या मHतानीचा बाजीराव कोण ?.

महाले, रमेश

अंतरीचे धावे.

माळोदे,

अनंत, डी

िमरासदार, द=ाराम मा-ती

पहा

पहा

शैलेश

601 जादुई िवचार: सफल Wिvम4वासाठी यश, उ4कष6
आिण संप=ी वाढिवयासाठी. पहा ब)ा, $मोद
संपा. कृ णा गोपाळ िवकल; अनु. पूzणमा कुं डेतके .

वटTकर, $. ना.

पहा

अितसुrम महा$चंड नॅनो टेÂॉलॉजी.

सोनवणे, डी. बी.

भोसले, Jानेeर

पहा

रोहणकार, पु-षो=म

पहा

पहा

राजन खान



कलमा.
अमानुष संहार.

891.463
पहा

थोरे , अशोक

अमावGयेचा-आझादी

102

अमावHयेचा चं आिण इतर एकां कका.
बाळकृ ण
अमृततुMय: औषधािवना घरगुती उपचार.

Vशदे,

पहा

Vअगळे , व. न.
स4यशोधक bांितVसह नाना पाटील.
अॅज आय सी ... नेतृ4व आिण $शासन.
करण

शमा6,

पहा

राजीव

अमे रकन मॅवशी.
अमोल कथा.

अॅज आय सी.... ि यांचे समीकरण.
करण

ता0हनकर, याम गोपाळ

पहा

दीित, लीला

पहा

अरय`दन: भारतीय िनसगा6^या काही गंभीर
समHयांचा ऊहापोह. पहा Vश)े, संतोष $.
अरे काळीज हे माझे.

पहा

अॅज आय सी...भारतीय पोलीस सेवा.

पहा

आंधळी कोVशबीर.



330.03

sॅ Iकल, ि[हuटर ई.

पहा

अल- निह, डोIया
िहरॉईन ऑफ द डेझट6 / अनु. शोभना िशकनीस.

अलीबाबा.

पहा



अशuय...शuय...

अशाच फु लयासाठी.
असं असतं शुटग !.

पहा

असंच, रमतगमत.

अस¬.

पहा

पहा

आकाशवेध.

पहा

भागवत, भाHकर रामचं

पहा

पांढरीपांडे, िवजय

पहा

कwर, िगरीजा उमाकांत

Vशदे, रामचं
पहा

सोळं के, िवणू गुलाबVसह


891.463
पहा

भटनागर, राज+

मोहन



गोगटे, शुभदा

आचाय6 देवो भव व इतर कथा.
आचाय6 वराहिमिहर.

पहा

आचाय6, मंदा के शव, अनु.

अहमद िनजाम खान



891.463

अहलुवािलया, करणजीत
सक6 ल ऑफ लाइट / सं. ले. करणजीत अहलुवािलया
आिण रािहला गु}ा; अनु. उषा महाजन.

आजही

पहा

काटकर, मा. गो.

बोडस, आनंद जयराम
पहा

ीचे Hथान दु¯यमच ?.

भगव©ीता
पहा

इंगोले, $ितमा

पंजाबराव



920.936288
अहेरराव, रजनी राज

सोIयाचा चम4कार.

भालेराव,

कुंभार, म. रा.

आगाशे, केशव अनंत, अनु.

891.461

भरजरी भुतावळ आिण खानदान.

पहा

जलसंगर.

गे, अ-ण

अHकु लकर, नागनाथ
पहा

काटकर, मा. गो.

आगरकर, राजगु- द.

असे लढले गांधीजी.

अबोली.

पहा

पहा

आbोश आसवांचा.

गावंडे, पुपराज

अHमानी.

आbं द.

बागडे, जय$काश

पहा

पहा

पहा

नाईक, गु-नाथ िवणु

पहा

आकाशधारा.

असून सव6 काही...!.

असे होते िवMयम कॅ री.

कुकडे, सुभािषणी मधुकर

मनोहर

बागुल, $भाकर

पहा

पहा

आकाश माया मुठीत आहे !.

िशरवळकर, सुहास

असा ही युिधि°र.

इं गळे ,

आइIHटाइन, अMबट6
अMबट6 आइIHटाइन: िनवडक लेखन / संपा. िजम Eीन;
अनु. अिवनाश कोMहे.
082

आकाश.

राय, स4यिजत

पहा

पहा

िववेक

जोशी, आर. एस.

असा करावा सुखी संसार.



305.486945

पहा

आईIHटाईन आिण सापेता िसmांत.

डवरे - लाडकर, किवता

पहा

पाटील, काशीनाथ

Vहदू ि यांची उती आिण अवनती.

आईची माया व इतर कथा.

आइIHटाइन,

पहा

रॉयचौधरी, िबe`प

पहा

पहा

आंबेडकर, भीमराव रामजी

आई.

शाह, वीणा

अMबट6 आइIHटाइन: िनवडक लेखन.
अMबट6

बेदी,

अशोक रा.

नाईक, गु-नाथ िवणु

अMबट6 Hवाइ4झर.

पहा

जोशी, चेतन

आंबेडकरी सािह4यातील जीवनमूMये.

शेटे, िशवाजी

पहा

बेदी,

ठाकूर, भगवान बाजीराव

920.93628297
पहा

पहा

आंबेडकरी सािह4य : िHथती आिण िHथ4यंतरे .

अथा6त: अथ6शा ाचा इितहास, िसmांत अन् च र) यांची
रं जक सफर. पहा गोडबोले, अ^युत

अलवा.

बेदी,

दामोदर

अथ6शाH) शCदकोश इंEजी-मराठी / संक. िव. ज.
अथा6^या शोधात.

पहा

आंबा िनया6तीचे WवHथापन.

कु लकणT, उदय

गोडबोले.

पहा

करण

कौठे कर, भगवान

अथ6े)ातील मराठी तारे .



891.463



891.462

आजी-आजोबां^या गोhी.

पहा

आजोबां^या गोhी.

वालावलकर, सी. पु

पहा

िपटके, माधव

आझादी, सुझान

इराणमधुन सुटका / अँजेला फे राIतेसह सुझान
आझादी; इंEजीव-न िवदुला टोके करकृ त अनु.



955

आटपाटनगर-आलेगांवकर

आटपाटनगर सािह4य संमेलन.
आठलेकर, सरोज, अनु.

पहा

पहा

सुंठणकर, सुभाष

शमा6, िशवकु मार

आठवणी ंदuया^या. पहा सोमणी, मंगला नारायण
आठा उ=राची कहाणी : एक राजकwय बखर : 1980 ते
2007. पहा $धान, ग. $.
आडके, सुरेश



हंबरडा.

891.463

आिणक टीकाHवयंवर / संपा. के शव से आिण सुषमा
करोगल.



891.4609

आ4मन§. पहा झाडे, सुनीता
आ4मबोध. पहा शंकराचाय6
आ4मभान. पहा Vसगबाळ, सुजाता
आ4मिसm, नं दनी
म¹ शायर तो नह...
यह गुिलHतां हमारा.
आदश6 समाज िनzमती भW अिभयान.





809
पहा

राल

पांढरे , नीला

पहा



भांड, बाबा साळू बा

दीित, मधुकर cीधर
कु लकणT, गोपाळ द=

पहा

आपटे, मोहन हरी

मला उ=र हवंय ! पया6वरण.
333.72
मला उ=र हवंय : खगोलशा .
520
मला उ=र हवंय : संगणक व इंटरनेट. 004.076(1)
मला उ=र हवंय: पदाथ6िवJान.
530.076(1)
आपटे, मोहन, अनु. आिण भाय. पहा आय6भट
आपण आिण आपले. पहा कzणक, शरद
आपला भारत.

पहा

पै, कशोरी सुर+



891.461
आमडेकर, मंजूषा, अनु.

पहा

बूkवा6, पोलेत

आमोणकर, कशोरी
Hवराथ6रमणी रागरसिसmांत / संपा. सदानंद बोरसे.

आरोही.

891.463

पहा

पहा



आ0हीबी घडलो... पहा मुंडले, $भाकर
आयिडयाज् आर ड+जरस. पहा प-ळे कर, राजू
आरके गे घुरके. पहा $भु - शेळकार, सुफला ना.
आरावजो, िमनीन मा रयो
भाÎाचो कु सवो / देवनागरीमoये सखाराम गोVवद
शेणवी - बोरकारकृ त िल1यां.
891.4692

आनंदाचे गु-: cी cी रिव शंकरजी : जीवन जगयाची
कला अथा6त आट6 ऑफ िलV[हग. पहा गोितए,
sाIHवा
आनंदी कसं जगावं: शरीर आिण मना^या आरोnयासाठी.

आनन फानन.

देसाई, नयनतारा

780.954

भगत, रा. तु.

वादळ.

आनंदीबाई पेशवे.

पहा

गजानन

928.91431(1)

आनंदहरी

पहा

आमची तलवार पहावी.

क-णेचा कलाम / शCदांकन सुरेश ादशीवार;
पु-षो=म लrमण देशपांडे या^या $ाaथनासह.

महानोर, नामदेव धqडो
आनंदवनभुवनी आिण आ4माराम. पहा रामदास, समथ6

आनंदयोगी पु. ल.

शांताराम

आमटे, बाबा

आ दमायेचे. पहा बव, राही अिनल
आधुिनक खाgपदाथ6. पहा श+डे, सुिनता
आधुिनक संत: आचाय6 िवनोबा भावे. पहा
आनंदबोल. पहा कzणक, अंजना उदय
पहा

आपले िवचारिवe. पहा िशरवाडकर, केशव रं गनाथ,
आपले शरीर अ¾भुत कोडे. पहा कुकडे, सुमती
आभाळवाटांचे $वासी. पहा पुरंदरे , करण वसंत
आभाळाचं पान. पहा मुळे, cीकांत
आभाळा^या आरपार. पहा दराडे, उषा
आमचा सरनामा: िनयतीशी करार. पहा ग-ड,

आमचे िवgाथT आमचे सव6Hव.

बोधी, भदंत

आनंदमय जीवनासाठी.

103

मंगळवेढेकर, राजा

आपली आ4मशvw ओळखा. पहा शमा6, रॉिबन
आपले आरोnय आपMया हाती. पहा दीित, जगाथ
आपले मराठी Wाकरण. पहा नाईक, cीकांत वसंतराव

पहा

लांजेवार, मुकेश फुलचंद

आच6र, जेsw
कॅ ट ओ ' नाईन टेMस / अनु. लीना सोहोनी.
823
आम6Hाँग, लाIस
इÁस नॉट अबाऊट द बाइक: माय जनT बॅक टू लाइफ /
सं. ले. लाIस आम6Hाँग आिण सँली जेन कIस;
इंEजीव-न अंजनी नरवणेकृत अनु.
927.9662
आय6 चाणuय आिण चंगु}. पहा $ेमचं ' महेश '
आय6, कृ ण चं, सं. ले. पहा आ¯या6, मानवती
आय6भट
आय6भटीय: शCदाथ6, ोकाथ6, Hपhीकरण / भायासह
संHकृ तव-न मोहन आपटेकृत अनु.
520
आय6भटीय: शCदाथ6, ोकाथ6, Hपhीकरण. पहा आय6भट
आ¯या6, मानवती
सुसंवादाची कला आिण Wवहार कौशMय / सं. ले.
मानवती आ¯या6 आिण कृ ण चं आय6; Vहदीव-न


कमलेश मेटकरकृत अनु.

आलकायाचो डqगर.

पहा

302.2

0हामल, िमVलद चंकांत

आलेगांवकर, प. म.

पालक िम)ांनो...
आलेगांवकर, पाकर महादेव
मी एकलW: आपले Hवयंअoययन.



649



155.2

आ-ीकर-उGताद

104

आhीकर - कु लकणT, $ितभा
Hवतःतफ च चला थायलॅIडला.

उजगावकर, सायली



915.93

आसरे , मधुकर



कथा रामायण.

891.463

आहाराचे आरोnयमं).
आहेर.

पहा

पहा

देशमुख, रिसका िव¼ल



891.4609



891.464



बोडखी.

891.463

आजही ीचे Hथान दु¯यमच ?.
305.420954
इंEजी रहHयपटां^या कथा. पहा खरे , माधव ह र
इझेकwल, गुलू
कॅ 1टन कू ल : मह+Vसग धोनीची यशोगाथा / सं. अनु.
cीकांत जोशी आिण िवनीता जोशी.
927.96358
इट हॅपIड इन इंिडया. पहा िबयाणी, कशोर
इÁस नॉट अबाऊट द बाइक: माय जनT बॅक टू लाइफ.
पहा आम6Hाँग, लाIस
इितहास: अoयापनाचे िशण. पहा वीरकर, $ितभा
इ4यादी इ4यादी. पहा िशरवळकर, सुहास
इन द नेम ऑफ ऑनर. पहा मुXतार माई
पहा मुXतार माई
इन Cलॅक अॅड [हाईट. पहा बावा, मनिजत
इनामदार, $भाकर द=ा)य
यांनी बदलिवले जग: शा Jांची दैनं दनी. 925(1)
इनामदार, मुकुंद, संक. पहा मानसशा
शCदकोश
इनामदार, शंकर

अ¾भुत रामायण.
इIकमटॅuस वाचिवयाचा अचूक माग6.



891.463
पहा

लखो टया,

आर. एन.
आझादी, सुझान

इलकर, सुहािसनी यशवंत



गाणारं देवघर.

आिण मालेगांवचा इितहास / अनु. महमूद शेख.



954.79(1)

इिकल िमिकल. पहा
इHलाम आिण शाकाहार.

पहा

इंगोले, $ितमा पंजाबराव,

पहा

उतळ जीण.

देशमुख, सदानंद

पहा

गावडे, रामनाथ गजानन

उ4कृ h सू)संचालन: काय6bमा^या $भावी संयोजनासाठी.
पहा

टाकळकर, सारं ग

उ4bांती.

पहा

उ=रायण.

जोशी, सुमती

पहा

खडसे, दामोदर

उ=ुंग आिण एकाकw संशोधक: दामोदर कोसंबी.

मुज{फर सैन

उेक.

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता

पहा

उधाण वारा.

पहा

तसिलमा नास रन

उoवHतायन.

पहा

माणगावे, नीलम

उती आपMया हाती.

पहा

ओसवाल, िहरालाल

माणकलाल

उIहाळे , राजीव
गभ6वती आिण बाळाची काळजी : माता-बाल आरोnय.





618.2

उपरकर, चंशेखर पांडुरंग
मालवणी लाटांचो फेसाळलो वळे सार.
उपरती.

उपरांत आिण चार एकां कका.
उपाoये, बाबुराव
Eामीण सािह4यातील

पहा

रणVसग, ना. बा

ी िच)ण.



891.46

उमरणीकर, द=ा
कहाणी घÎाळाची.



891.463

जेिवयर, sाIसीस जी

उमरीकर, अनंत, अनु.

पहा

उमलणारी मने.

िनवळीकर, तेज

उमलताना.



891.4693

कु लकणT, कMपना

पहा

पहा

पहा

मेहद+ ळे , किवता

उरगुंडे, दीपक काशीनाथ, संपा.

पहा

िशवVलग दश6न:

मािसक

उzमला.
उव6शी.

माडखोलकर, गजानन यंबक

पहा
पहा

रे गे, कुमुद

उलटलेली पाने.
उषा.

पहा

पहा

शेलार, बजरं ग

कु तरमारे , पांडुरंग रामकृ ण

उण जलोपचार.

पहा

उसी, बायरॉन, सं. ले.
891.464

पहा

पानसे, सुधीर

होरे , पॅ क

उसपकर, पूण6दासबाबा
पूण6सार / संक. वासुदव
े मंगेश राजाoय.

िलमये, वृंदा

उजगरे , अनुपमा िनरं जन
चांदणचुरा.

पहा

891.464

बुmच रत गाउ या.
294.363
सािह4य संवाद.
891.4609
¬ा मौनजांभÅया णी.
891.461 
इिलयास िसीकw
पेशवाईतील एक $मुख िहरा: नारो शंकर राजेबहार



891.4609

गायकवाड, लrमण मा-ती

पहा

उठावण.

आंबेडकरी सािह4यातील जीवनमूMये.
इंगोले, $ितमा पंजाबराव
उजाड अभयारय.

पहा

संपा. रा. तु. भगत.

उठाव.

इं गळे , अशोक रा.



590

उजळवाया वाटा: राम शेवाळकर यां^या $Hतावना /
उजाड अभयारय.

कुंभार, म. रा.

इराणमधुन सुटका.

वIय $ायांचे जीवन.

उHताद.

पहा

पहा

बुके, टीम

िशरवळकर, सुहास



891.461

ऊजा-कथा
ऊजा6 वेध.

पहा

देशमुख, अ. ल.

ऑपरे शन भागीरथी.

ऋषकडू न िमळालेले Jान = Channelled
knowledge from the Rishis.

पहा

महषT

ऑ´फयस.

कृ णानंद,

पहा

गाडगीळ,

पहा

बाटे, `पेश रVव

पहा

रामनामे, रव

सणांचे कु ळ उ4सवांचे मूळ.
ओक, सुमन, अनु.

नानक Vसह

पहा

धारािशवकर, मुकुंद

ओक, सुमन
पहा

बाळ

एक 0यान दोन तलवारी.

पहा

िच)े, दलीप पु-षो=म

थोरे , अशोक

एक चमचा पु. ल. एक चमचा अ)े.

पहा

पहा

¡जळीतली फु लं.
ओअॅिसस.

एंजल ऑफ पॅ रस.

एक होता राजा.

105

गु}ा,िवजय

पहा

ओले अथांग eास.

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ

पहा

पावसकर, रामकली

ओशो

एकनाथ

cीसंत एकनाथमहाराज कृ त आठ Eंथ / संपा. दाजी
पणशीकर.

oयानदश6न / Vहदीव-न दनकर बोरीकरकृ त अनु.


891.461

एकिवसाWा शतकात गांधी.
एका आजी^या उचापती.

पहा

सोर, वासंती

वैg, सुशीला

पहा

एका आzथक मारे क£याचा कबुली जबाब =
Confessions of an economic hit-man.

एका टोपीची गोh: Wितपात.
द=
एका िनवा6िसताची कहाणी.
यंबक
एका फांदीवरची पाखरं .
एका सुगीची अखेर.

कु लकणT, गोपाळ

युवक, संभोग आिण $ेम / Vहदीव-न दनकर

माडखोलकर, गजानन



द¤ड, कै लास रायभान
पहा

181.4

WHत जीवनात ईeराचा शोध / Vहदीव-न अ-ण

बqे, शोभा

पहा

एका Hटु िडओचे आ4मवृ=.
भालचं

मीरा एक वसंत आहे / Vहदीव-न Hवाती
चांदोरकरकृ त अनु.; गोपालदास 'नीरज' यां^या
$Hतावनेसह.
181.4

बोरीकरकृत अनु.
पहा

पहा

एकू ण माणसांचा $देश.

पहा



181.4

मीरे ^या $ेमतीथा6वर / Vहदीव-न Hवाती
चांदोरकरकृ त अनु.; गोपालदास 'नीरज' यां^या
$Hतावनेसह.
181.4

पहा

प´कIस, जॉन



मांडेकृत अनु.

181.4

शuयतांची चाल चेतनेचे ार.

181.4



891.431

ी आिण bांती / Vहदीव-न िनिशकांत ठकारकृ त अनु.


181.4
पहा

राजन खान
ओसवाल, िहरालाल माणकलाल

एिडटस6 चॉईस.

क किवतेचा.

पहा

पहा

पहा

उती आपMया हाती.

केतकर, कुमार

कंपॅिनअन.

साळवे, एकनाथ

एनHले[ºड: नWा $कारची िj टश गुलामिगरी.
गु}ा, रािहला
एIकाउं टर.

पहा

कदम, बाबा



महामाई.

894.8142

जोग.

क¶टग sw.


371.42503

सलमा अहमद

कठारे , अिनल मुरलीधर



ते 1818.

एलकुंचवार, महेश बळीराम

संवादाचा सुवावो: $ाचाय6 राम शेवाळकरांशी
रं गलेMया ग1पा / संपा. सदानंद बोरसे; मंगेश
पाडगांवकर यां^या $Hतावनेसह.
891.4609


891.463

954.79

हैदराबाद संHथान आिण महा4मा गांधीजी / सं. ले.
अिनल मुरलीधर कठारे आिण कशन चुडामन क+ े.


954.84(1)
कडा.

एसईझेड कादंबरी: एक शोध / संपा. धनाजी गुरव.

ऐितहािसक कागदप)े : इ.स.1630 ते इ.स.1680 / संक

पहा

891.464

िशवकाळ व पेशवाईतील महारांचा इितहास: 1630

राय, स4यिजत

आिण संपा.राजाराम शंकर देशपांडे.



हसलात तर कळवा.

jाऊन, डॅन

पहा

पहा

वैg, दासू

कटककर, भूषण

एIसायuलोिपिडया ऑफ क रयर गायडIस / संक. करण
एबारो बारो: आणखी बारा.

पहा



926.24

कं बार, चंशेखर

पहा

दघे, $भाकर

एIजMस अॅIड डेमIस.



साद घालतो कबीर.

प+ढारकर, $भाकर

एuH$ेसवे टू इंिnलश = Expressway to English.
पहा दास, िवbम के .
एनकाऊंटर.



294.536(1)

पहा

कदम, बाबा

कथकमयी मीरा.

पहा

मीरा

कथा अकले^या कांgाची.


954.79

कथा एका राजघरायाची.

पहा
पहा

पाटील, शंकर
भालेराव, मंगलादेवी

कथा-कfणक

106

कथा गौरव / सं. संपा. भाHकर शेळके आिण बाळासाहेब
गुंजाळ; द. ता. भोसले यां^या $Hतावनेसह.

कधीतरी ! कुठे तरी !.



891.46308

कथा नसलेMया कथा.

पहा

कथा रामायण.

आसरे , मधुकर

पहा

पांढरपËे, दलीप



891.46308
पहा

कथाकथनातून अoयापन.
कथाजागर.

पहा

पवार, कसन बापूराव

पहा

कwर, िगरीजा उमाकांत

वेध नविनzमतीचा.

153.35

पहा



राजाoय, धनंजय

तथागता^या साीने.


891.463

कदम, kयो4ा संभाजी



891.433

करं डे, सतीश

शेतक£याचा असूड आिण असूडाचे लाभाथT.


305.5633



920.72

करं दीकर, िनिलमा काशीनाथ, संक.

कदम, $काश



जालीम.

891.463

िजिनयस.

891.463

मोिहनी.

891.463




कदम, बाबा



कंपॅिनअन.

891.463

कडा.

891.463

कांचन.

891.463

िचनार.

891.463

डाक6 -म.

891.463

दगा.

891.463

धरणीकंप.

891.463

िनम6ला.

891.463

Iयाय.

891.463

बदला.

891.463

बालंट.

891.463

िबनधाHत.

891.463

िबमोड.

891.463

मॅडम.

891.463

राणीमा.

891.463

लाधीश.

891.463

शाळा सुटली पाटी फुटली.

891.463

सकwना.

891.463

साकw.

891.463

िहमवादळ.

891.463




करं दीकर, िवgाधर
तु0ही हे वाचलंच पािहजे.
शCद जुळले, सुरिह जुळले.

करामती सांगू कती ! आिण अिवनाश यािमनी देशपांडे.
पहा नाईकवाडे, ¨दय वामनराव
कराळे , शामराव



कथा.



923.254(1)



क-णेचा कलाम.



करोगल, सुषमा, सं. संपा.








पहा

आमटे, बाबा
पहा

आिणक टीकाHवयंवर

क£हाडे, शंकर बाळकृ ण
थोरांचे बालपण: जग$िसm Wv½^या महानते^या


कथा.

920.054

नवभारताचे िशMपकार ए. पी. जे. अCदुल कलाम.


923.154

महा4मा फु ले.

923.654

माÆटन Mयुथर कग.

923.273




मुलां^या सकारा4मक बदलासाठी संHकार गोhी.


891.463

संHकारकथांतून मुलांचा िवकास.



891.463

कzणक, अंजना उदय




आनंदबोल.

891.461



kयाचा 4याचा संघष6.

891.463

कzणक, $दीप, संपा.
मेघवृhी: अµयासा^या



891.46109

Hमरण bांितkयोतचे: तेरा भारतीय bांतीकारकां^या



पहा



891.4609





891.463

0हणची संगत

कथाकथनातून अoयापन / सं. ले. शामराव कराळे
आिण अपणा6 िनरगुडे.
891.463



धूळपावलं.

पहा

शCदांची रं गत





कदम, मह+
कदम, मह+ सुदाम, संपा.
िविवध दशा



381.34

कमल, तेजस

कदम, उमेश

सर आिण मी / संपा. सुजाता देशमुख.

पहा

लढे.

कबुली.

कराळे , शामराव

के वळ मै)ीसाठी.

कपोलकिMपत आय6 आिण 4यां^या Hवा£या.
व£हाडपांडे, नी. र.

क}ान, संजय
Eाहक संरण व िशण = Consumer protection
& education / सं. ले. संजय क}ान आिण $Mहाद

कथा िविवधा / संपा. मधू जाधव ...[आिण इतर].

कथा सांगतो पृवीची.

गु}े, सतीश मधुकर

पहा



पहा



सासणे, भारत जगIनाथ

कzणक, मधु मंगेश


भाकरी आिण फूल.

कzणक, मीना, अनु.

पहा

891.463

िवराणी, Vपकw

कfणक-कालेलकर
कzणक, शरद

काजळ.



आपण आिण आपले.

कम6योगी.

पहा

891.464

कम6योगी तांबटकाका: bांितवीर कै . : लrमण रावजी
ठqबरे / संपा. दनकर पाटील.
923.654
पहा

हरकारे , अ-ण

कम6वीरांची मानसकIया `पाताई साळवे.
-पाताई
कलंकशोभा.

पहा

हरकारे , अ-ण

कलम 115.

पहा

हरकारे , अ-ण

कलमा.

पहा

पहा

साळवे,



920.93621968

शिvपातयोग परं परा: £हासाची कारणमीमांसा.



294.55(1)

हंसा उडँ अगम को देस.



294.5433

कसबे, िमVलद, सं. संपा. पहा चळवळ आिण सािह4य:
$ा. मा. रा. लामखडे गौरवEंथ
धम6Eंथ आिण मानवी जीवन$वाह.



306.6(1)

हरकारे , अ-ण

हरकारे , अ-ण

कहाणी घÎाळाची.

पहा

उमरणीकर, द=ा

bwडा Hपधा6 िनयोजन.
पहा

कांचनगंगा.



796.069

दघे, $भाकर

कांदळकर, राजा

मायकल जॅuसन: एका याची गोh.



927.82

कांबळी, दवाकर



िगरणगाव नाका.

कांबळे , उ4तम, संपा.

राजहंस, शकुं तला िवgाधर
का)े, मोिनका. पहा रॉयचौधरी, िबe`प
पहा

पहा

रे गे, मंगेशराव रं गराव

कानडे, जया अणा1पा
यशHवी अध6शतक.
923.754
कानडे, मु. cी., सं. संपा. पहा cीसमथ6 रामदास
वा·य शCदाथ6संदभ6 कोश: 'दासबोध' वगळू न
कानिपचuया. पहा सातपुते, भारत

891.463
पहा

जागितकwकरणाची अ रटे

कांबळे , उmव
मानवी हa: तpव आिण दशाभूल.



361.614

कांबळे , पांडुरं ग मा.
बळी.



891.463

कांबळे , पांडुरं ग सुभाना
िनयतीचा खेळ.



891.463

कांबळे , बापूसाहेब
झपाटा.

कांबळे , शांताबाई कृ णाजी
माkया जMमाची िच=रकथा.



891.463

891.463

कािनटकर, माधव, भाय.

पहा



दैनं दन Jानेeरी

जळते िनखारे : कथा व लेख संEह.

891.468

मातीतून मोती.

891.463

वाटस`.

891.464



158.1





द¤ड, कै लास रायभान
कायgानुसार... पहा गवळी, रमेशकु मार िव¼ल
कायापालट. पहा कु रळे , याम
कारं जेकर, मीना, अनु. पहा शरण$साद
कारखानीस, $वीण
मंिजल- ए - मuसूद...पा कHतान.
915.491
काzतक. पहा रॉयचौधरी, िबe`प
पहा रॉयचौधरी, िबe`प
कापरे ट गांधी : नारायण मूतT / संक. आिण संपा. राल
Vसघल; अनु. रव कोMहे.
920.933804
कापरे ट गु` धी-भाई अंबानी. पहा कोMहे, रव
काब6न कॉपी. पहा हरकारे , अ-ण
काय6मता वाढिवणा£या Hवा दh पाककृ ती. पहा
नगसकर, अिमता
का[हा6लो, िसिसिलया
पहा



मातीची हाक.



928.9146

काकडे, मधुकर जयवंत

सुख येता तुम^या दारी.

महाभारत.

कापूसकाळ.

कदम, बाबा
पहा

धारप, नारायण गोपाळ

कापगते, डोमा दुधरामजी

कांगणे, सोपान

कांचन.



891.463

कािनटकर, माधव

कसबे, रावसाहेब राणोजी

पहा

पहा

कानगो, वैशाली, संक.

कवडे, िशरीष शांताराम

कHतुरीमृग.



891.463

आचाय6 देवो भव व इतर कथा.
काटीकर, $ितभा, अनु. पहा शाह, $Jा
काणी एका सुयाची. पहा खरं गटे, सुधा
काणे, सुनीित, अनु. पहा गु}ा, रािहला
पहा िचकन सूप फॉर द िसHटस6 सोल
पहा भ-चा, -झबेह एन.
कातरवेळ.

कMपना चा-द=
4या^या VसÓोमची कथा.

पहा

काटकर, मा. गो.

कात.

अमर हबीब

कHतुरीची मै)ीण.

वैg, अनुराधा

पहा

आईची माया व इतर कथा.

काळे , शैलजा

कम6वीर महाराणा $ताप.

107

कािलदास कथा.

891.464
पहा

कालेलकर, गोVवद मंगेश
लौ कक दंतकथा.

रानडे, शैलजा मधुकर

303.372



काळं शार-कु hQे=ानंतर

108

काळं शार.

पहा

कwर, िगरीजा उमाकांत

िशरवळकर, सुहास

काळे , अयकु मार मMहारराव
Eेसिवषयी.
काळे , अिनल, अनु.

काळे , वषा6, अनु.

पहा
पहा



891.461

िEशॅम, जॉन

कम6योगी.



891.463

काळे , शैल+



कोटास.

891.463

हेMप 1लीज.

891.463



पहा

काळोखाची लेक.

पहा

काWसंवेदन.

891.464

कbे टचे सुपरHटार.

चतुवदी, रवी

कणीकर, शिशकांत



मधुबाला.

927.9143028

कती पािहली वाट.

पहा

क+ करे - पागे, सुलभा

कनरे , जयंत
ब-पी.
कनारा.



891.463

पहा

सलगरे , मधुकर

कIहोळकर, सुभाष



891.464

कV1लग, -डयाड6
कम / अनु. वसु भाराज.
पहा



823

कुं डेतके , पूzणमा, अनु.

पहा

Learn Marathi in 30



आकाशधारा.

891.464

आहेर.

891.463



कुंभार, महादेव

संत गोरा कुं भार: काय6, अभंग व चम4कार कथांचा
अIवयाथ6.
922.945
कुं भार, रामVलग सखाराम
कोMहापूर संHथान $जा प रषदेतील रÄा1पा कुं भार
यांचा सहभाग : 1938 ते 1 माच6 1949. 954.79(1)



895.63




294.5433
पहा

891.463

आपले शरीर अ¾भुत कोडे.

पहा



612

सकस खा बलवान [हा.



891.463

उषा.
कुपी.

पहा

टीनएज सोल

मुजुमदार, शां. ब.

कुमार माझा सखा.

पहा



303.625



909

रे ळे, चंशेखर

कु रळे , याम

िशरवळकर, सुहास



891.463

अधम6 युm. पहा 303.625- टेर रझम.

िचकन सूप फॉर द



613.2

कु बेर, िग रश
अधम6 युm / संपा. आनंद हडTकर.

युवकभारती इय=ा

बारावी: किवता

कब6ज6र, क0बलT, सं. ले.



आई.

देवळाणकर.

923.254

$भावी गाय)ी मं).

कwर, िगरीजा उमाकांत

पाटणी, उवल

पहा

कु तरमारे , पांडुरंग रामकृ ण

कराणे, िनम6ला गोपाळ
नेताजी सुभाषचं बोस.

पहा

बेलसरे , जयcी $वीण

Iयाहारी / सं. ले. सुमती कु कडे आिण राज+ $.

कमुरा, रे ई
जॅपनीज मॅ§ोिलया / अनु. िनम6ला मोने.

कलbे झी.

पहा

जाखो टया, िगरीश प.

कुकडे, सुमती

कV1लग, -डयाड6

कराणे, िनम6ला, संपा.

पहा

150

कुकडे, सुभािषणी मधुकर

गगनगंध.

कम.



सुदढ
ृ मानिसकतेसाठी.

कुंभार, म. रा.

गोरे , दादा
पहा



158.1

days through English

पाटील, अशोक बाळू

पहा



891.4693

आनंदाचा.

कुं डेटकर, पूzणमा, अनु.


धरा मनी गंध.
पहा

िशगवण, दपाली

पहा

माझा आनंद माया हाती : राजमाग6 : यशाचा

कुंडली मंथन.

जीजस, कॅ रोिलना मा रआ दी



891.46

कुंटे, माधवी

कुंटे, माधवी, अनु.

पाठक, जयcी

कावडकर, िवgा
कावळटेक.

कwzतवंत वैJािनक.

कुं कळकार, kयोती
पाषाण कळी / अनु. िच)सेन शबाब.

महाeेतादेवी

काळे , शैलजा

काळोख काजवे.

सव4कृ h िगरीजा कwर / संपा. शंकर सारडा.



कायापालट.

891.463



मी काय क- ? आिण इतर एकां कका.

891.462



$बोधकां^या गोhी.

आकाशवेध.

891.463

कथाजागर.

891.463

चbवेध.

891.463

झं1या दी Eेट.

891.463

लेली.

891.463




कु -लकर, पंकज
डेड एड.



कु `े)ानंतर.




920.02



891.463
पहा

महाeेतादेवी

कु लकणi-कॅ श
कु लकणT, अंजली
वाढ दवसाची भेट.



891.463

कु लकणT, अरVवद दनकर, संपा.

पहा

क¤िडIय, म. िव.

कु लकणT, अरVवद वामन, संपा. पहा Hवातंयसूvे:
िवनायक, गोVवद, सावरकर, कु सुमाEज व बापट
यां^या िनवडक Hवातंयिवषयक किवता
कु लकणT, अशोक नारायण
जोVगदर Vसग

पहा

कु लकणT, उदय
अथ6े)ातील मराठी तारे .



923.354(1)

कु लकणT, उमा िव-पा, अनु.

cीधर

पहा

कु लकणT, कMपना



उपरती.

891.463

कु लकणT, गोपाळ द=



आनन फानन.

891.463

एका टोपीची गोh: Wितपात.

891.463



पापाची फु ले पुयाची फळे : दंतोबानी दाHताँ.



891.464

कु लकणT, जयवंत
रं ग जाHवंदीचे.



पुनःकथन िववेकराव हळदवणेकर.

181.4

साधकाचे Vचतन.

181.4



पहा

cी भाऊसाहेब महाराज

उमदीकर यांची िशकवण

891.463

कु लकणT, उ=रा पाकर, अनु.

कु लकणT, रामणा
cी गु-देवांचे त4वJान: क-णा पंचक व इतर $वचने /

कु लकणT, रामणा, संक.



चेअरमन.

109



891.463

कु लकणT, लिलतागौरी बी.



शकुन.

891.463

कु लकणT, वासंती
माझा िनबंध सखा / सं. ले. वासंती कु लकणT, वृषाली
पेठे आिण वैशाली कु लकणT.
808.4
कु लकणT, िवजय भालचं
चला अµयास क-.



371.3

कु लकणT, िवeंभर, सं. ले.

पहा

कु लकणT, वैशाली, सं. ले.

भगत, रा. तु

कु लकणT, वासंती

पहा

कु लकणT, शरद
डायरीतMया किवता.



891.461

कु लकणT, सुधीर शं.
जग$िसm पुलां^या कहाया.



624.2

कु लकणT, सोनाली



सो कुल.. / संपा. सुजाता देशमुख.

089.9146

कु लकणT, ेहसुधा
ेहात6.

891.463

कु लकणT, दलीप
सौर आरोnय / सं. ले. दलीप कु लकणT आिण पौzणमा
कु लकणT.
613.193

कु लकणT, िहमांशु
¬ा पाणपोईवर िमळते फv तहान...

891.461

कु लकणT, पु. Wं., सं. ले.

सातपुते, गोVवदराव

कु hे, सुरेश.

पहा

पाटील, हरे eर

कु लकणT, दलीप

कृ णनीती.

पहा

जाखो टया, िगरीश प.

कु लकणT, जयcी



मांजराची सावली.

891.463

पहा

कु लकणT, पौzणमा, सं. ले.
कु लकणT, $काश, संक.

पहा

पहा

कु लकणT, ि$यंका, अनु.

पहा

पहा

Cलायटन, एिनड

पहा

Cलायटन, एिनड

पहा

वHतुिनठ

पहा

पहा

कृ णा, महाराज
कृ णा महाराज अभंग गाथा भावाथ6 / भाय. बाबा
साळू बा भांड.



नाना फडणीस.

954.79

कु लकणT, यशवंत एकनाथ
बाळासाठी छान-छान 3500 नावे.
पहा



929.4095479

पाटणी, उवल

कु लकणT, रा. पु
भारतीय अंतराळयुगाचे जनक : डॉ. िवbम साराभाई.



पहा

आच6र, जेsw

कॅ Iसर माझा परम सखा.

पहा

पहा

िचकन सूप फॉर

शाह, $Jा



कॅ 1टन कू ल : मह+Vसग धोनीची यशोगाथा.
इझेकwल, गुलू



कॅ श पेम+ट.

925.3(1)

भारतीय अणुशा ाचे जनक डॉ. होमी भाभा.

कृ णानंद, महषT
ऋषकडू न िमळालेले Jान = Channelled
knowledge from the Rishis / संक. यामला
देवी; अनु. पूzणमा प-ळे कर.
294.54
कॅ न फMड, जॅक, संपा. आिण संक.
द िसHटस6 सोल

925.3

925.3



891.461

कॅ ट ओ ' नाईन टेMस.

लखो टया, आर. एन.

भारतीय अणुगाथेची सहा सोनेरी पाने.

कृ णा,

महाराज

कु लकणT, म. रा.

पहा



पवार-पाटील, िशवाजी के.

कृ णा महाराज अभंग गाथा भावाथ6.

Cलायटन, एिनड

कु लकणT, यशवंत एकनाथ, अनु.

पहा

कृ णनीती. पहा 294.5211 - cीकृ ण.
जाखो टया, िगरीश प.

वसंत मोहर

कु लकणT, $भाकर काशीनाथ, संपा.
समाजशाH)

कुलवंताची लेकरं .



पहा

थोरे , अशोक

पहा

कॅ सावा-Qण

110

कॅ सावा: साबुदायाचे झाड.

राडकर, वासुदव
े

पहा

कोटास.

क+ करे - पागे, सुलभा
कती पािहली वाट.



891.463

क+ े, कशन चुडामन, सं. ले.

पहा

कोMड Hटील.

परचुरे, अपणा6

के णी, चंकांत
सािह4य Hवाoयाय.



891.46909

केतकर, कुमार

एिडटस6 चॉईस.



089.9146

केनेली, थॉमस

Vशडलस6 िलHट / अनु. संजय दाबके .



823

केळु सकर, महेश



िझनिझनाट.

891.461

मHक रका.

891.461

के ळे कार,रव
तॉलHतॉय.

928.9173




uया फु ल है हम !.

891.462

गंमत जगयाची.

891.462

टेक इट इझी.

891.462

वर भेटू नका.

891.462



के वळ मै)ीसाठी.

पहा

केशरसांज.

सुधातनया

पहा



808.5

[हटकर, जयवंत

पहा

बुके, टीम

कोMहटकर, म. िव.
ितिमरपुप.



891.463

कोMहापूर संHथान $जा प रषदेतील रÄा1पा कुं भार
यांचा सहभाग : 1938 ते 1 माच6 1949. पहा
कुं भार, रामVलग सखाराम
कोMहे, अिवनाश, अनु.

आइIHटाइन, अMबट6

पहा

कोMहे, रव
अµयासातील यशाची गुिपते.



372.4

कापरे ट गु` धी-भाई अंबानी.



920.933804

टाइम मॅनेजम+ट आिण सफलता.



640.43

शांततेचे नोबेल पा रतोिषक िवजेते: बराक ओबामा.

पहा



चतुवदी, रवी



पहा

पील, नॉम6न ि[हIसIट



पहा

शमा6, राजीव

पहा

Vसह, सुनील



शौकत कै फw

बाळमासा / अनु. िवदुला टोकेकर.

कॉपरे ट आयxल रतन टाटा.
कqडिवलकर, माधव, संक.

पहा

पहा



927.972

सेवेकर, सुधीर

कौ टलीय अथ6शा : आय6 चाणuय यां^या Eंथांचे मराठी
संि} भाषांतर व संपादन. पहा चाणuय
कौठे कर, भगवान



अरे काळीज हे माझे.

891.461

पहा

केवले, शशांक

bांतीपवा6तील धगधगते मराठी िनखारे .

पहा

bांतीVसह नाना पाटील.

कोअर, एिलनॉर
सादाको आिण कागदी बगळे / अनु. बाबा साळू बा



भांड.

813

कोए4झी, जे. एम
िडसEेस / अनु. िवशाल तायडे.
पहा



823

बारटaे , सुहास

कोकाटे, गुंफा
रानभरारी.

पहा

िलमये,

राजा

पठारे , रं गनाथ गबाजी

कोकणातMया आडवाटा.

क¤िडIय, म. िव.
ते हरतील ; आपण चालत रा / संपा. अरVवद
दनकर कु लकणT.
891.464

uया फु ल है हम !.

घालीन लोटांगण

कqभालगताचा $वास: िनवडक रं गनाथ पठारे .

कापरे ट गांधी : नारायण मूतT

पहा

पहा

925(1)

कॉuस, िलन

कोMहे, रव, अनु.



कदम, उमेश

के सरी, cीकृ ण
भारतीय िवJानाचे दीपHतंभ.
कै फw आिण मी.

भगव©ीता

923.173

केवले, शशांक

पहा

पहा

कोलटकर - ब+बळकर, गीता
$थम bमांकाची िनवडक भाषणे.
कोMहापुरी खािसयत.

कठारे , अिनल

मुरलीधर
पहा

काळे , शैल+

कोपडकर, हेमचं दयाण6व, संक.

बळवंत

के uस.

पहा



891.461

तुळस: आरोnयाची संजीवनी.

581.634

बेल: आरोnयदाियनी िशवि$या.

581.634




पाटील, डी. बी.

bायटन, मायके ल
नेuHट / अनु . $मोद जोगळे कर.
bए¶टग अ वMड6 िवदाऊट पावरटी.



823
पहा

मोह0मद

यूनुस

bwडा Hपधा6 िनयोजन.

पहा

कांगणे, सोपान

bे िडट काड6चे मायाजाल.

पहा

भुक, याम

bोधावर िवजय िमळवा.

पहा

वाHवानी, जे. पी.

uलाक6 , jेIडा, िच).

कोकाटे, सुधाकर

पहा

पहा

पहा

बूkवा6, पोलेत

बूkवा6, पोलेत

ण-िवलण / संपा. सुमेध वडावाला.



920.02

Qीरसागर-गkड
ीरसागर, दीपा भारतभूषण
रं गवेध: बीड िजM¬ातील ना परं परा.

खापरे , मंदा



792.095479(1)

ीरसागर, वा. का.
िवgाथT-वसितगृह-व ◌्यवHथापन.
पहा

पहा



साठे , $ाची



पहा

उ=रायण / अनु. चंकांत भqजाळ.



891.433



891.4693

891.461

खरे , माधव ह र
इंEजी रहHयपटां^या कथा.



791.437

खच, रामचं नामदेव
HमृितEंथ: कै . $ाचाय6 रा. ना. खच / सं. संपा. शंकर
िवठोबा पाटील आिण नारायण जानू दांडगे.



923.754

खलील िजjान
द $ोफे ट / अनु. जे. के . जाधव.
खांडेकर, अरVवद िवनायक
रा²वैभव.



892.71



920.054

खांडेकर-गवई, आशा

मिहलां^या मानवािधकारांचे उMलंघन.



323.34

खािडलकर, मंगला



सुमनसुगंध.

927.82

िपटके, माधव

खोट, वसंत, अनु.

ीजीवनातMया नाना वाटा-वळणांची

नाजूक सफर.

खापरे , अच6ना
भारतीय समाजसेवक.

पहा

देशमुख,

टॉलHटॉय, िलयो िनकोलाइिवच

पहा

पहा

ज[हारचे

राजघराणे



923.154

खोत, िसाम कृ णा
सलाम ी- शvw.



920.72(1)

राय, स4यिजत

गंगटोकमधील गंडांतर.

पहा

गंमत जगयाची.

केवले, शशांक

गगनगंध.

पहा

गगनतळ.

पहा

पहा

कIहोळकर, सुभाष
घाडगे, िवजयVसह वामनराव

गज+गडकर, सुनील कृ ण
गु-ने ध रले करी.

923.754

Hवानंदाचा गाभा.

922.945




गkवी, $ेमानंद
ढीवर डqगा.



891.463

गडकरी, cीिनवास
चांगले सू)संचालन कसे करावे ?.



808.51

$भावी वvृ 4व कला.



808.5

वेळेचे WवHथापन: एक जीवनशैली.

रानडे, जयंत



640.43

गे, अ-ण
असे होते िवMयम कॅ री / संपा. सदानंद बोरसे.

खानिवलकर, वैजयंती

मुnध मधुर :

पहा

लोकमाता अिहMयाबाई होळकर.


झाडं पाखरं पाऊस आिण ती.

पहा

महाबळ, भालचं लrमण

पहा

खोत, एस. के

टॉलHटॉय, िलयो िनकोलाइिवच

खरे , $Mहाद ¡कार

खानदान.

प´कIस, जॉन

पहा

खोडके, ज. पां., संक. आिण संपा.

खरं गटे, सुधा

काणी एका सुयाची.



362.5

खेळाडू ंमधील माणसां^या कथा नंबर वन.
लrमीकांत

गोडे, अलका

खडसे, दामोदर

पहा

खेर, सी. पं., अनु.

शाह, वीणा

सोमणी, मंगला नारायण
पहा



372.4

दा र¸ाची संकMपना आिण िनवारण.

खेळणीवाला.
पहा

पाटील, एकनाथ

पाटील, शंकर

928.9146

भालेराव, िववेक

खडपेकर, िवनया, संपा.

खरे सुख.

पहा

पहा

खेर, सी. पं.

खेळ.

खडतर तप¥या6.

लागू, शांता

अµयासाचे सुपर पॉवरफु ल मं).

शरणकु मार Vलबाळ+ ची आ4मकथने.
खटावणे, पवन, सं. अनु.

पहा

खेडेकर, गुलाबराव

खंदारे , िवजयकुमार

पहा

खुं ावर टांगलेली दुःखं.
खुश खरे दी.

पहा

भानत, मनोहर

खगोल िजJासा.

891.463

िवजय

े) आिण े)J: Jानेeरी अoयाय तेरावा.
भगव©ीता
खंत.



िवधीिलखीत.

खाली डोकं वर पाय: िवडंबन काW.

647.940883718

ीरसागर, हेमा.
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891.463

305.4

गनबोटे, िविनता, अनु.



923.654(1)

खापरे , मंदा



िनयती.

891.463

मनोिमलन.

891.463



पहा

बेकर, लॉरी

गCबरVसग पैलवान आिण धमाल गोhी.
दनकर
ग-ड, दलीपVसह
गोhी िवनोबां^या.

पहा

बोरीकर,



923.654

गkड-गुणाजी

112

ग-ड, शांताराम

गाडगीळ, बाळ



आमचा सरनामा: िनयतीशी करार.

342.54

ग-डझेप: Hवा. सावरकर गौरव Eंथ / सं. संपा. व. कृ .
व£हाडपांडे, िव. स. जोग आिण cी. म. पांडे.



923.254

गभ6वती आिण बाळाची काळजी : माता-बाल आरोnय.
पहा उIहाळे , राजीव

रजा अMसािनया


891.462

$ेमाती.

891.463

बळी.

891.463




गवाणकर, वीणा चंकांत
रोझVलड sँ किलन.




891.463

पहा

पहा

सरदार, गंगाधर बाळकृ ण

गांधी, अिनल

मना सज6ना / पुनःकथन आिण संपा. िच)लेखा पुरंदरे ;
ह. िव. सरदेसाई यां^या $Hतावनेसह.
926.1
गांधी, मोहनदास करमचंद

माया Hव³ातील भारत.



320.55(1)

स4याचे $योग अथवा आ4मकथा.



923.254

गाओ, Vझगिजयान
बाVयग अ फVशग रॉड फॉर माय Eॅडफादर / अनु.
िच)ा माया.
895.13
गाजलेले रणसंEाम.

पहा



891.463



हमालाचं पोर.

923.554

गायकवाड, लrमण
िचनी मातीतील दवस.



915.1



उठाव.

891.463

पहा

पहा

लेले, ारकानाथ



एक होता राजा.

891.463

बंडू.

891.463

मIवंतर.

891.463

गाडगीळ, पांडुरंग लrमण.





920.933804

पहा

मोरे , महादेव
पाटील, शंकर



891.463
गाडगीळ, बाळ

891.464

चोर आिण मोर.

891.464

जावई मे[हणे आिण मंडळी : मया6 दत.

891.464







गावडे, रामनाथ गजानन



उतळ जीण.

891.4693

युवा कथा.

891.4693



गावाकडची माती.

पहा
पहा

पाटील, सुरेश बापूराव

चो$ा, दपक

राय, स4यिजत
पहा

िशरवळकर, सुहास

िगधाडाचा सूड.

पहा

रानडे, जयंत

कांबळी, दवाकर
गीत- गु-देव. पहा देशपांडे, मनोहर cीिनवास
गीतांचा झुला. पहा लांजेवार, िव¼ल
गीते, िवलास, अनु. पहा तसिलमा नास रन
िगरणगाव नाका.

गुणगुण.

एक चमचा पु. ल. एक चमचा अ)े.



891.463

891.462

पहा

गुंजाळ, बाळासाहेब, सं. संपा.

गाडगीळ, बाळ



891.463

संगीत विहनीचा बाळ.

िगधाड.

ेहलता बंडूला अमे रके त नेते.

पहा

जागितकwकरण आिण

गाड, ज. तु .
0ह1या.
गावंडे, पुपराज
असून सव6 काही...!.
गावझुला. पहा पेठकर, याम
गावडे, पांडुरंग आ4माराम

पहा

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ

मुंबई होते उgोगनगरी.

पहा

िगते, िवलास, अनु.

िलमये, राजा

पहा

मराठी सािह4य
गारवेल.

सरदार, गंगाधर बाळकृ ण

गांधी आिण आंबेडकर. पहा 303.484 - गांधी,

गाजलेली चार पलायने.



मी िनदष आहे.
गायकवाड, गोVवद गोपाळ

गायगुली.

बांदक
े र - जोगीश, ने)ा

मोहनदास करमचंद.

891.464

गायकवाड, शरद, संपा.

सहावे अHवल.
गांधी आिण आंबेडकर.

हसत खेळत.

925.728

गांगल, सुमन

पहा



891.464

गान, शुभांगी

गवळी, रमेशकु मार िव¼ल
कायgानुसार...

गांधारी.



891.464

इलकर, सुहािसनी यशवंत
गाथा कौसMयेची. पहा पुजारी, kयोती मोहन
गाथा पया6वरणाची. पहा घोरपडे, अिभजीत

सुभाष
पहा



891.464

वेडे करावे शहाणे.

गाणारं देवघर.

गभ6cीमंती: आयुवदानुसार जIममिहIयाव-न Hवतःला
ओळखा आिण समृm [हा. पहा दांडेकर, सुयोग
गMस6 ऑफ रयाध.

फरकw.
बबनरावांना Vशगे फु टतात.

पहा

पहा

कथा गौरव

िशरवळकर, सुहास

गुणवंतांचे िनबंध / संपा. cीकांत नाईक.



891.46408

गुणाजी, शंकर पांडुरं ग

cीगु-च र)ातील गोhी.



891.463

गुणे-गो-ी
गुणे, दनेश
oयासपंथ.
गुIहा कबूल.

गोगटे, शुभदा



923.654(1)
पहा

गु1तहेर कथा.

जोशी, व. कृ.

पहा

िलमये, राजा

गु}ा, रािहला
एनHले[ºड: नWा $कारची िj टश गुलामिगरी /
इंEजीव-न सुनीती काणेकृत अनु.
362.88
गु}ा, रािहला, सं. ले.

अहलुवािलया, करणजीत

पहा

शोधाची कथा / अनु. सुमन ओक.



629.227



891.463

गुरव, कृ णा सदािशव
अि§समािधHथ कृ णा महाराजांचे तपःपूत
िशवj0हैuय जीवन.
गुरव, धनाजी, संपा.

पहा



294.561

गुलमोहर.



891.461

पहा

गज+गडकर, सुनील कृ ण
पहा



गोखले, अरVवद Wं.
परदेशात िशकायचंय ? / सं. ले. अरVवद Wं. गोखले

गोडबोले, अ^युत
अथा6त: अथ6शा ाचा इितहास, िसmांत अन् च र)

संHकार िशदोरी: भगतVसह.

923.254

संHकार िशदोरी: रा²िपता महा4मा गांधी.

923.254

संHकार िशदोरी: Hवातंयवीर सावरकर.

923.254

सुबोधकथा.

891.463




शंकw.



891.463

गोडबोले, गोVवद, अनु.

पहा

मोह0मद यूनुस


गोडबोले, िव. ज., संक.

891.464
पहा

इंEजी-मराठी

अथ6शाH) शCदकोश



891.463

साथ6 चांगदेवपासhी आिण

नावडती मुले : उIमागT आिण अपंग मुले.



500

गोितए, sाIHवा
आनंदाचे गु-: cी cी रिव शंकरजी : जीवन जगयाची
कला अथा6त आट6 ऑफ िलV[हग / इंEजीव`न अंकुश
भालेकरकृ त अनु.; दलाई लामा यां^या $Hतावनेसह.

शमा परवाना.

गोगटे, मंदा कनी
जांबो जांबो nवाना : आ sकन $वासवण6न.



922.945



891.46109

ताराबाई Vशदेकृत ' ीपु-ष तुलना': समीेची समीा.



305.42

गोMड, जॅकलीन
अ वुमIस करे ज: 'अॅन समस6' या दुकानां^या
साखळीमागील ीची $ेरणादायी कथा / इंEजीव-न
$शांत तळणीकरकृ त अनु.
920.933804
गोळे , लीला



साई.



गोळे , संजय

929.2
364.36

गोखले, सदानंद

ितची गोhच वेगळी.



920.4

गोरे , शुभांगी



गोखले, शर±ं
िबला6 : कहाणी उgोगाची आिण कु टुंबाची.




काWसंवेदन.

305.4

गोखले, राल
िवJानातील सरस आिण सुरस.



330

गोरे , दादा

िहरसी अली, अयान,

समजून घेताना.

साथ6 ताटीचे अभंग

शेणवी, उदय

370.116

गोखले, क-णा
बाईमाणूस: माणूस 0हणून जगयाची बाईची धडपड
पहा

पहा



आिण िवजय लोणकर.

गोखले, म. िव., संपा.

गोड गोड िचरमुली फोगां.

धाक ा नजरे तून / संपा. िवनया खडपेकर.

891.73

पहा



गोडे, अलका

तांबे, राजीव

गॉकÐ, मॅिuसम
मॅिuसम गॉकÐ यां^या cे° कथा / अनु. िवशाल तायडे.

गोखले, उवला, अनु.

891.463

गोडसे, मंदा कनी
Jानेशाची आई.

भालेराव, अिनल

गुळाची ढेप आिण सरबत.

वसुदव
े े नेला कृ ण.



पण बोलणार आहे.

गुरव, भावेश

पहा

891.463

गोडबोले, मंगला

तूता6स: समजावून घेताना

गु-ने ध रले करी.

घर.



गोडबोले, अशोक

एसईझेड कादंबरी: एक शोध

धग.

891.463

गोडबोले, अिनल

गु}े, सतीश मधुकर
कधीतरी ! कुठे तरी !.

अHमानी.

यांची रं जक सफर.

गु}ा,िवजय
मनोरं जनातून यं) िवJानाची ओळख: सायकली^या

पहा

113



891.463

तुम^या आम^या गोhी.



891.463



गोटी-प 101 0हणी.



गोhी गंमती^या.

पहा

सुरवसे, तुषार सतीश

गोhी पानोपानी.

पहा

पुणेकर, ईशान

891.461

791.43



916

गोhी मनोमनी.

पहा

पहा

अµयंकर, योगेeर

पुणेकर, ईशान

गो-ी-चlहाण

114

गोhी िवनोबां^या.

ग-ड, दलीपVसह

पहा

गोhी-प cीरामदास.

पहा

घाडगे, िवजयVसह वामनराव

सातपुते, गोVवदराव

गोसावी, शzमला



नजराणा.

891.464

nयानबाची मेख.
Eा फटी वॉल.
Eाम गौरव.

पहा
पहा

पहा

EामHवराkय.

शा J आिण 4यांचे शोध.

भावे, िवनोबा

ी िच)ण.

पहा

उपाoये, बाबुराव

Eामीण-दिलत सािह4याचा अनुबंध / संपा. म. सु.
पगारे ...[ आिण इतर ].



िEशॅम, जॉन
द फम6 / अनु. अिनल काळे .

Eेसिवषयी.

पहा

nलोबल वॉ»मग.




813

आइIHटाइन, अMबट6

घर.

पहा



िहरसी अली, अयान

गोगटे, शुभदा

घरगुती बचतीतून [हा cीमंत.

माक ¶टग, पिCलक रलेशIस अॅड अॅड[हरटायVझग.
पहा 658.8 - माक टग मॅनेजम+ट.
659

nलोबल वॉ»मग.
पहा

पहा

पहा



333.7



363.73874
मोिहते, राम

891.463



Vचधडे, शंतनू
पहा

तांबे, राजीव

कwर, िगरीजा उमाकांत
पहा

घqगे, पराग

चा, जयदीपVसग
1लीज, आई ! हे माझे आयुय आहे / इंEजीव-न गो.


द. पिहनकरकृत अनु.

155.5



चतुवदी, रवी
कbे टचे सुपरHटार / Vहदीव-न रव कोMहेकृत अनु.;
शरद पवार यां^या $Hतावनेसह.
927.96358(1)



चला अµयास क-.



चला गाजवूया Wासपीठ.



चला िच)े रं गवूया.



चला पो या आनंदाने !.



चळवळ आिण सािह4य: $ा. मा. रा. लामखडे गौरवEंथ /
सं. संपा. पोपट सातपुते, भाHकर शेळके आिण िमVलद

500
623.451(1)

kयाचं करावं भलं...

891.463

त`णांनो होिशयार.

891.463

रोबॉट फVuसग.

891.463

Hव³चौय6.



891.461

गाथा पया6वरणाची / संपा. सदानंद बोरसे.

चbWूह आिण इतर नाटके .

माक ¶टग, पिCलक रलेशIस अॅड अॅड[हरटायVझग /
सं. ले. महेश घाटपांडे आिण योग+ ठाकू र.
658.8

िविच) माणसं िवि} शा J.



891.463

घोडके , बसवेeर गु-Vलग1पा
च[हाण आgारी.

चbवेध.

घाटपांडे, महेश

अि§बाणांचा इितहास.



891.462

चंपी मालीश आिण था..था..था.

लाठकर, ि$यंवदा

श.

घाटे, िनरं जन Vसह+
िवJान संदभ6.

मोरे , दास उ=रे eर

पहा

मIवंतर.

चंचाफा.

पांढरपËे, दलीप

पहा



923.654

चंदनिशव, भाHकर
लाल िचखल / संपा. इंिजत भालेराव.

घोरपडे, अिभजीत

पहा

घqगरवाडी.

घोरात घोर.

काळे , अयकु मार मMहारराव

घर वा£याचे पाय पा£याचे.

घुमरे , द. भा.
िचरं तनाचे या)ी िवनोबा.

घोरपडे, अिभजीत

920.9356167

पहा

घालीन लोटांगण / संक. माधव कqडिवलकर.

घqगे, पराग
चbWूह आिण इतर नाटके .

813

द रनअवे kयूरी.

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल



Eाहक संरण व िशण = Consumer protection
& education.
पहा क}ान, संजय

Eे, अॅना, सं. ले.

पहा

891.46108

891.4609

Eॅहम
ॅ , Hकॉट
शूट टू कल.

घारपुरे, यामला, अनु.
अॅट वक6



925(1)

पहा

मोकाशी, मधुकर गणेश

पहा



घाणेकर, मानसी

Eामीण-दिलत सािह4य : चळवळ आिण समीा.

Eीन, िजम, संपा.

घाणेकर, $. के
िशवरायांचे दुग6िवJान: आिण दुग6WवHथापन.
954.79

महाजन, किवता

Eामीण सािह4यातील

891.463

मुळे, Jानेeर

ितिबले, अनंत

पहा



गगनतळ.

925(1)



891.463

घाटे, शरद

सुंदरा मनामिध भरली: मराठी लावणी वा·यातील
स¤दय6 आिण समीा.
891.46109

पहा

कु लकणT, िवजय भालचं
पहा

पाटील, डी. बी



372.52
पहा

सुरसे, भरत लrमणराव



कसबे.

891.4609

च[हाण आgारी.

पहा

घोडके , बसवेeर गु-Vलग1पा

च[हाण, नीलकांत.

पहा

साळवे, -पाताई

चlहाण-चो1ा
च[हाण, नीलकांत
हाक िनÅया िितजाची.
च[हाण, रमेश, संपा.

पहा



891.461

च[हाण, रामचं

च[हाण, रामचं नारायणराव
महारा² आिण मराठे / संपा. रमेश च[हाण ; $काश
रा. पवार यां^या $Hतावनेसह.
305.8948(1)

चांदणचुरा.
चांदणी.

पहा

पहा

गडकरी,

उजगरे , अनुपमा िनरं जन

वैg, सुरेश

पहा

चांदोरकर, नीला, अनु.

चांदोरकर, Hवाती, अनु.

पहा



वन शॉट / अनु. बाळ भागवत.

823

चाणuय
कौ टलीय अथ6शा : आय6 चाणuय यां^या Eंथांचे
मराठी संि} भाषांतर व संपादन / अनु. वसंत
पटवध6न.
320.101
चाIसरकर, मधुसूदन अनंत



923.754

चारठाणकर, दलीप िवनायकराव

चाळे गत.

चाल.

पहा
पहा



891.461
पहा

मोिहते, राम



आिण इतर ] ; अनु. अवंती महाजन.



813.08

िचकन सूप फॉर द टीनएज सोल / सं. ले. जॅक कॅ न फMड,
माक6 ि[हuटर हॅIसन आिण क0बलT कब6ज6र; अनु.
सुि$या वकwल.
813.08
िचकन सूप फॉर द मदस6 सोल / ले. जॅक
कॅ न फMड...[आिण इतर]; अनु. सुि$या वकwल.

891.464

तुकोबांचे वैकुंठगमन : एक कwत6न.

891.461



धमा6पुरीकर, मधुकर

पहा
पहा



कदम, बाबा

गायकवाड, लrमण

पहा

िचमोटे, नटचं, सं. ले.

पहा

िचमोटे, मीना

िचमोटे, मीना

जIम आईचा / सं. ले. मीना िचमोटे आिण नटचं
िचमोटे.

िचरं तनाचे या)ी िवनोबा.
चुंकw.



िचकन सूप फॉर द िसHटस6 सोल / संपा. आिण संक. जॅक
कॅ न फMड...[आिण इतर]; अनु. सुनीित काणे. 813.08
िचकन सूप फॉर द सोल अॅट वक6 / जॅक
कॅ न फMड...[आिण...इतर]; अनु. यामला घारपुरे.

पहा

पहा

पहा

घुमरे , द. भा.

लाभसेटवार, अनंत पां.

चौसाळकर, उषा

चुनेकर, जयवंत, अनु.

पहा

चूक - भूल...देणे, घेणे.
पहा

माÆटनी, Hटी[ह

पहा

िशरवळकर, सुहास

कु लकणT, अशोक नारायण


823

नॉक ! नॉक !!  इज देअर ? / अनु. िवजय देवधर.



पाटील, सुर+

िचतळे , $काश



मुलखावेगळा.
पहा

िच)सेन शबाब, अनु.

891.463

Vशगाडे, अंकुश
पहा

कुं कळकार, kयोती



823

यू फाइंड िहम आय िवल फuस िहम / अनु. िवजय
देवधर.



823

चैतIय, दीपक
मेधा पाटकर: नम6दा संघष6.



891.463

चोखामेळा



891.461

चोXया^या पायरीव`न.

पहा

पवार, संजय

चोपडे, कसन
मेिuसकन गांधी िसझर शॅवेझ: अमे रके तील
शेतमजुरांचे पिहले संघटक.

813.08
पहा



618.178

जोहार मायबाप / भाय. माधवराव सूय6वंशी.

813.08

िच=थरारक.

ितरकस आिण चौकस.



891.461

िचकन सूप फॉर द कपMस सोल / ले. जॅक कॅ न फMड... [

िचखलवाटा.

891.463

चेस, जे0स हॅडले
थे{ट ऑफ डायमंडस् / अनु. मधुकर ार.

सरकार, अंिबका

Vचधडे, शंतनू
चंचाफा.



337.1(1)

ऑ´फयस.

चेअरमन.

बांदक
े र, $वीण दशरथ

$4यय आिण W4यय: एक

पहा

िच)े, दलीप पु-षो=म
अगितकांचे जागितकwकरण.

चीनमधील चैन.

तुझं चांदणं.



संवाद

िचनी मातीतील दवस.

चाइMड, ली

चालता बोलता.

िच)े, दलीप पु-षो=म.

िचनार.

ओशो

पंख फुटले आकाशाला.

गाओ, Vझगिजयान

पहा

िच)े काढा रं गवा कोडी सोडवा / िच)ांकन अिनल वाघ.

िचनकुल.

मॅकॉल िHमथ,अलेuझांडर

पहा

िच)ा माया, अनु.

372.52

नारायणराव

चांगले सू)संचालन कसे करावे ?.
cीिनवास

115

चोपडेकार, हनुमंत, संक.

पहा



923.3172
युवांकूर

चो$ा, दपक
सुखाचा खरा माग6 / इंEजीव-न िवलास िगतेकृत अनु.



294.54

चो$ा, दीपक
सफलतेचे सात अoयाि4मक िनयम / इंEजीव-न
िवgाधर सदावतकृत अनु.
158.1

चोर-जाधव

116

चोर आिण मोर.

पहा

जांबो जांबो nवाना : आ sकन $वासवण6न.
मंदा कनी

गाडगीळ, बाळ

चोरगे, तानाजीराव

पु) झाला वैरी.

891.463

मॅडम सभापती.

891.463




चौकटीबाहेरचे Vचतन.

पहा

जाखो टया, िगरीश प.
कृ णनीती / अनु. माधवी कुं टे.
जागणा£या जािणवा.

चौगुले, बी. बी

िनवळीकर, तेज



जागितकwकरण आिण मराठी सािह4य / सं. संपा. शरद
गायकवाड आिण सुिनल Vशदे; सदानंद मोरे यां^या
$Hतावनेसह.
891.4609

891.463
पहा



158.1

जागितक कwतTचे महामानव.

चौसाळकर, उषा

छंद माझा वेगळा.





891.463

चुंकw.

पहा

गोगटे,

294.5211

कृ णनीती. पहा 294.5211 - cीकृ ण.

पळशीकर, वसंत

सुगंधा.

पहा

मोने, उ=रा

पहा

िशगवण, cीधर

छ)पती शा महाराज. पहा पाटील, डी. बी.
छ)पती िशवाजीमहाराजांवरील महाकाW रचना. पहा
तावरे , ेहल
छ)पती संभाजीराजे. पहा जोशी, रा. Wं.
छोटी सी बात: पालकांसाठी मूलमं). पहा तांबे, राजीव
छोटे देवदूत. पहा जाधव, राजेeर बाबासाहेब
छो ा मोा गोhी. पहा जोशी, सु. ह.
जंगलनामा: बHतर^या जंगलात. पहा सतनाम

जागितकwकरणाची अ रटे / संपा. उ4तम कांबळे .

जंगली िजराफ.

जात- वण6- WवHथा िवचार...एक कृ ितबm भूिमका.
पहा जळगांवकर, कIहैयालाल छबुलाल

पहा

जाजू, सिवता

$ितभावान मुले घडिवयासाठी 650 माग6.
जाणीव.

पहा

ना खंत ना खेद.

जातकांतील िनवडक गोटी: $थमाध6 अंक 1 ते 339 /
पुनःकथन Vचतामण िवनायक जोशी. 294.3823(1)
जातकांतील िनवडक गोटी: $थमाध6 अंक 1 ते 339.
पहा

पहा

पहा

जोशी, राजेश

जाधव, अशोक िशवाजीराव

लोकसंXया िशण : Hवानंद $योगशीलतेचा.
जाधव, जे. के., अनु.

पहा

जाधव, तुकाराम, अनु.





363.9

खलील िजjान

पहा

तेलतुंबडे, आनंद

जाधव, $काश
तृतीय ने).



294.543

जाधव, भरत िभमराव, सं. संपा.

पहा

रयतचा नंदादीप:

समाजभूषण बाळकू आणा
जाधव, म. र.





सुिवचारांचा अमृतवेल.
जाधव, मधू, संपा.

कापगते, डोमा

पहा

398.99146
कथा िविवधा

जाधव, राजेeर बाबासाहेब

दुधरामजी

ज[हारचे राजघराणे / संक. आिण संपा. ज. पां. खोडके .

जातक

जादू जंगल.

305.50954

जळते िनखारे : कथा व लेख संEह.

िशरवळकर, सुहास

जातक

891.463

जनT िवथ अ हंÓेड VHnज. पहा शमा6, िशवकु मार
जलसंगर. पहा आगरकर, राजगु- द.
जळगांवकर, कIहैयालाल छबुलाल
जात- वण6- WवHथा िवचार...एक कृ ितबm भूिमका.

पहा



155.4

जात $माणप) आिण वैधता तपासणी: जात, वैधता,
वय, रा²ीय4व व अिधवास, उ4प, नॉन bमीलेअर
$माणप) $ bयेसह जाती- जमातची अgयावत
यादी. पहा वाणी, $काश ज.

थोरे , अशोक

मनोहर, मुvा
जग$िसm पुलां^या कहाया. पहा कु लकणT, सुधीर शं.
जगातील आ¥य. पहा भालेराव, िववेक
जगावं तर असंच. पहा बोरीकर, दनकर
जनिहताय. पहा भागवत, गु-माउली
जIगल ज0मत. पहा मोने, िनम6ला
जIम आईचा. पहा िचमोटे, मीना
जIमोजIमी या eासावर. पहा पवार, कसन बापूराव
जमवाजमव. पहा महाबळ, भालचं लrमण
जमेका इन. पहा gू मो रयेर, डॅफने
जयवंत, अरVवद
जगणं वेचताना.



337.1(1)

छोटे देवदूत.



954.79

जसवंत Vसग
िजना: VहदुHथान - फाळणी - Hवातंय / अनु. अशोक
पाoये.
954.03
जहIनम: िनवडक $ितमा जोशी. पहा जोशी, $ितमा



891.463

जाधव, रावसाहेब गणपत

साठो=री मराठी किवता व कवी.
वासंितक पव6.



891.46109



891.464

जाधव, सुवणा6 अशोक
सखी.



891.461

जाधवर-जोशी

जाधवर, ह . रा.

जोगळे कर, जयंत



भाविमलन.

891.461

जाय काय जूय ?.
जालीम.

नायक, द=ा दामोदर

पहा

जावई मे[हणे आिण मंडळी : मया6 दत.

पहा

िजगर.

पहा

पहा

जोशी, आनंद

cीधर

पहा

िजवाचे आकाश.

पहा

bायटन, मायके ल

पहा

पहा

पाटणी, उवल

आंधळी कोVशबीर / अनु. सुभाष जोशी.



158.1

आम6Hाँग, लाIस


891.464

जेिवयर, sाIसीस जी
म+द ू करा सुपर ' पॉवरफु ल ' / इंEजीव-न अनंत


जॉIसन, माक6
वेHटेड / इंEजीव-न ेहल जोशीकृ त अनु.


920.936276

पहा

गौरव Eंथ



751.49(1)

जोशी, ना. द.

माणूसकwचा मळा.



891.463

जोशी, $ितमा
जहIनम: िनवडक $ितमा जोशी / संपा. पुपा भावे.
891.463

शMय.



जोशी, मै)ेयी, अनु.



891.463
पहा

-िबना अली

जोशी, रव िवनायक
माझी िच=रकथा.



927.91430232

जोशी, रा. Wं.
छ)पती संभाजीराजे.

शाह, वीणा

जोग, करण, संक. पहा एIसायuलोिपिडया ऑफ
क रयर गायडIस
जोग, िव. स., सं. संपा.



जोशी, मालती
153.4

पहा



823

294.391

जोशी, जयcी मुकुंद
रांगोळी : कला आिण आिवकार.

जेवळीकर, सुहास

जॉज6 वॉVशnटन का[ह6र.

जातक

जोशी, जनाद6न रघुनाथ
थेरवाद- बौoददश6न.

उमाशशी भालेराव.

उमरीकरकृत अनु.

पहा

जोशी, चेतन

जेटवानी, अ-णा
यशाकडे भरारी / सं. ले. अ-णा जेटवानी आिण

सभोवार.

भारतीय बालवैJािनकाची ग-डझेप: आदश6 $कMप
अहवाला^या नमुIयासिहत.
604.8352
जोशी, Vचतामण िवनायक.

कमुरा, रे ई

पहा

891.464

जोशी, ऋचा िवनय

देशपांडे, $भाकर cीधर

जेन कIस, सॅली, सं. ले.



असंच, रमतगमत.

जीवनमृ4यू^या सीमारे षेव-न: इमज6Iसी उपचारांचे
वैgकwय अनुभव. पहा साठे , $ाची
पहा



612.82

जोशी, आर. एस.

यादT, अ. रा



जीत कw हार [हा तयार.



915.479(1)

जावडेकर; संपा. सदानंद बोरसे.

920.72



923.154

जोशी, राजेश
जादू जंगल / अनु. िनिशकांत ठकार.

ग-डझेप: Hवा. सावरकर



891.432

जोशी, व. कृ.

जोगदेव, $मोद
सकारा4मक िवचारांसाठी...



089.9146

$भावी संवाद.



302.2

बँकेतून कज6 कसे िमळवाल ?.
जोगलांचो खेळ.

पहा

म+दत
ू ला माणूस / सं. ले. आनंद जोशी आिण सुबोध

जीजस, कॅ रोिलना मा रआ दी
काळोखाची लेक / इंEजीव-न स रता पदकwकृ त अनु.

जॅपनीज मॅ§ोिलया.



जोशी, आनंद

दवणे, $वीण

पहा

पहा

915.493

महारा²ातील नgा.

जसवंत

कदम, $काश

जीएंची कथा : प रसरया)ा.

जीवनस रता.

सफर cीलंकेची.

जोशी, अनुजा

िजना: VहदुHथान - फाळणी - Hवातंय.
Vसग
िजिनयस.

891.463

जोVगदर Vसग
पॉिझ ट[ह Vथकग : सफलतेचे सू) / इंEजीव-न
उ=रा पाकर कु लकणTकृ त अनु.
158.1

गाडगीळ,

बाळ
जावडेकर, सुबोध, .सं. ले.



शािपत योगी.

जोगळे कर, $मोद, अनु.

कदम, $काश

पहा

117

पहा



332.1753

पहा

891.463

पाठलाग.

891.463

िवJान पोलीसकथा.

891.463

सतीचं वाण.

891.463

जोशी, cीकांत, अनु.

शेणवी, उदय

जोगळे कर, अशोक िसताराम, अनु.

गुIहा कबूल.

sाउले, डेि[हड






पहा

जोशी, cीधर रघुनाथ, अनु.

इझेकwल, गुलू
पहा

शंकराचाय6

जोशी-ठाकूर

118

जोशी, सु. ह.

टाकळकर, सारं ग



उ4कृ h सू)संचालन: काय6bमा^या $भावी



संयोजनासाठी.

छो ा मोा गोhी.

891.463

थोर Wv½^या कथा.

920.02

राजां^या कथा.

891.463

संतां^या गोhी.

206.1




जोशी, सुभाष, अनु.

पहा

पहा

बुके, टीम

पहा

होरे , पॅ क

जोशी, चेतन

जोशी, सुमती

उ4bांती / संपा. सदानंद बोरसे.
जोशी, ेहल, अनु.

पहा

जॉIसन, माक6

पहा

gू मो रयेर, डॅफने

पहा

फा दया, फकwर

पहा

रजा अMसािनया

जोहार मायबाप.

पहा

जोहारा^या kवाला.
Jानेशाची आई.

गोडसे, मंदा कनी

Hवा4मानुभव / भाय. Hवामी परमानंदजी.
पहा





181.48

कांबळे , बापूसाहेब

झरीकर, कMपना, सं. अनु.

पहा

झाडं पाखरं पाऊस आिण ती.

पहा

पहा

टसल.

पहा
पहा

सुंठणकर, सुभाष

सोनगडकर, $Jा संजय

केळु सकर, महेश
भोसले, जी. एस.

झुंजार छ)पती संभाजी.
झुंड.

पहा

पहा

िलमये, राजा

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता
रानडे, जयंत

टाइम मॅनेजम+ट आिण सफलता.
टाकळकर, मीना, अनु.

पहा

पहा

केवले, शशांक

पहा

आझादी, सुझान



920.054



पहा

891.463

धारप, नारायण गोपाळ
पहा

नलावडे, सिचन



809
पहा

ओशो

जोशी, राजेश
पहा

िशव$काश, एच. एस.

ठकार, संजीव



पहा



004

ठकार, िनिशकांत, सं. अनु.

891.461

झुंज वादळांशी.



004.076(1)

कॉuस, िलन
टोळ, द=ा cी.
महारा²ाचे मानकरी.

पहा

खरे , $Mहाद ¡कार,

आ4मन§.

पहा



ठकार, िनिशकांत, अनु.
संजयभोला ' धीर '

झाडे, सुनीता

िझनिझनाट.

891.463

भाषांतर $संग.

बव, संगीता

झाली फु ले कÅयांची.

राजा िशवसेन.



ठकार, िनिशकांत

कwर, िगरीजा उमाकांत

ीमुvw.

891.463

मधुकर

कzणक, अंजना उदय

पहा

झपाटा.

झाली एकदाची

बालीतील भूत.



ॅuटर : शेतक£याचा साथी.

घाटे, िनरं जन Vसह+

पहा

पहा

891.463

टोळधाड.

पहा

झाडआजोबा.

पाषाण नगरी.

िवनोबांची आई.

झं1या दी Eेट.
पहा

891.463

पहा

भगव©ीता

kयाचा 4याचा संघष6.



िनळे सफरचंद.

टोकेकर, िवदुला, अनु.

भगव©ीता

kयाचं करावं भलं...



891.463

टेMस sॉम द सीbे ट अनेuस. पहा sँ क, अIने
टॉलHटॉय, िलयो िनकोलाइिवच
खरे सुख / Wिथत¨दयकृ त Vहदी अनुवादाव-न
मराठीमoये वसंत खोतकृ त अनु.
891.73

देशपांडे, कृ. पं.

294.5924

Jानेeरी.

¶टग ¶टग ¶टगला. पहा
टaे , सुिनता रितलाल
अuटो िवuटो.

टेक इट इझी.

चोखामेळा

अनु.

पहा

पहा

टळे कर, चंसेन
$@ो=र संगणक.

Jानेeर
cीमªगव©ीता अथा6त cीJानेeरी अथा6त cी
Hवयंपूण6 महाकMके eरी / cीकाशीिवeेeरान ◌ंद
सरHवती महाराजकृ त सो1या मराठीमoये छंदोबm

Jानेeर, अनु.

ब)ा, $मोद
पाटील, हणमंत अणाजी

टाकळकर, सारं ग, अनु.

संगणकाचे अंतरं ग.

पहा

पहा



576.8



808.51

पहा

ओशो

कोMहे, रव

द िडझायनर.
891.463
ठaर, पुपा, अनु. पहा शमा6, रॉिबन
ठसठसणा£या जखमा. पहा िनमसरकर, धम6राज
ठाकु र, रबनाथ
नhनीड / अनु. नीिलमा भावे.
891.443
ठाकूर, अिजत, अनु. पहा माÆटनी, Hटी[ह
ठाकू र, दलीप अनंत
फHट6 टेक: िच)पट कलाकारांचे पिहले `पेरी पाऊल.


927.9143028(1)
ठाकूर, भगवान बाजीराव

आंबेडकरी सािह4य : िHथती आिण िHथ4यंतरे .



891.4609

ठाकूर-तुकोबांचे

ठाकू र, योग+, सं. ले.
ठोकर.

पहा

तळणीकर ,$शांत, अनु. पहा गोMड, जॅकलीन
तळमावMयाचे दवस. पहा शेठ, पु-षो=म
तसिलमा नास रन

घाटपांडे, महेश

लागू, Vचतामणी

पहा

ठोके, मो. िन.

युग$वत6क.

891.464

cिमकांचा कै वारी.

923.254




मी इझाडोरा / इंEजीव-न रोिहणी भाटेकृत अनु.



927.933

डवरे - लाडकर, किवता
अशाच फु लयासाठी.



891.461

डवरे , खुशाल अमृत

cेयस.



891.463

डहाळे , संजय

रं गया)ी िनळू फु ले.



927.9143028

डांगे, दनेश
सॉरी आिण 1लीज.



891.464

डायनॅिमक मेमरी मेथxस.

पहा

रॉयचौधरी, िबe`प

डायमंड महारा² संHकृ ितकोश / संपा. दुगा6 दीित.



954.79

डायरीतMया किवता.
पहा

कु लकणT, शरद

पहा

कदम, बाबा

िडअर, हेलन-अॅलीस

माय फॅ िमली इज ऑल आय हॅव / अनु. िच)ा वाVळबे.



920.72

िडसEेस.

पहा

कोए4झी, जे. एम

िडसे1शन पॉÃट.

पहा

jाऊन, डॅन

संoयाचं सीbे ट / अनु. cुती पंिडत.
पहा



823

कु -लकर, पंकज

डॉ. आंबेडकरांचे मुिHलमिवषयक िवचार : िवपया6स
आिण वHतुिHथती. पहा तेलतुंबडे, आनंद
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वा·यीन Vचतन.
मेcाम, योग+
डॉ. िवbमभाई साराभाई : वैJािनक संत.

पहा

मराठी बोलू कौतुके

पहा

मोिहते, शर दनी

डोहातले थोडे काही.

पहा

हेलकर, सुलभा

पहा

शाह,

देव, कुसुम

ढवळे , िवजय



िलिहता िलिहता.
पहा

891.464

गkवी, $ेमानंद

तथागता^या साीने.

पहा

कमल, तेजस

त1त $वाह: िनवडक भारत सासणे.
जगIनाथ
त`णांनो होिशयार.

पहा



891.463

चंपी मालीश आिण था..था..था.

891.463



छोटी सी बात: पालकांसाठी मूलमं).
649
दांडोबा रास आिण गुळगुळीत मावशी. 891.463
सू सुटका आिण रं गीत डqगर.
891.463
तांबोळी, प. द.
संIयHत कम6योगी.
923.254
तांबोळी, शमसु न, संपा. पहा हमीद दलवाई :
bांितकारी िवचारवंत
तापली वसुंधरा. पहा लागू, गागT cीकांत
ता0हनकर, याम गोपाळ
अमे रकन मॅवशी.
891.463
तायडे, िवशाल, अनु. पहा कोए4झी, जे. एम
पहा गॉकÐ, मॅिuसम
पहा $ेमचंद
ताराबाई Vशदेकृत ' ीपु-ष तुलना': समीेची समीा.
पहा

गोरे , शुभांगी

तावरे , ेहल
छ)पती िशवाजीमहाराजांवरील महाकाW रचना.
ितची गोhच वेगळी.



पहा

सासणे, भारत

घाटे, िनरं जन Vसह+

पहा

गोखले, सदानंद

ितिबले, अनंत

अबोल $ीत बहरली.

891.463

अिभनेता.

891.463

हाऊज दॅट.

डॉ. सरोिजनी बाबर.

ढीवर डqगा.

पहा

गुळाची ढेप आिण सरबत.

Eाम गौरव.
$लय.
मी तृ} आहे.

पहा

वीणा

Îुटी फHट6.

तांबे, उषा, सं. संपा.



928.91443

891.46109

डे, शोभा

डेड एड.

उधाण वारा / अनु. िवलास गीते.

तांबे, राजीव

डंकन, इझाडोरा

डाक6 -म.

119





891.463



891.463



891.463



891.463

ितिमरपुप. पहा कोMहटकर, म. िव.
ितिमरातुनी तेजाकडे: समE अंधcmा िनमू6लन व पुढे.
पहा दाभोलकर, नर+ 
ितरकस आिण चौकस. पहा िच)े, दलीप पु-षो=म
ित`पतीचा $ेमबंध. पहा परांजपे, कृ. भा.
तीन एकांक. पहा पाटील, पाकर
तीन िवJानकथा. पहा भालेराव, सुधाकर
तीस दवसात मराठीतून-इंEजी िशका.
428.24
तुकोबांचे वैकुंठगमन : एक कwत6न. पहा िच)े, दलीप
पु-षो=म

तुझं-दंगल

120

तुझं चांदणं.
तुफान.

चारठाणकर, दलीप िवनायकराव

पहा

पहा

थावरे , िवgाधर बा.
नातेसंबंध आिण Eहमान.

थोरे , अशोक

तुमचे यश तुम^या हाती: तीस दवसात यश.

िथटे, अिभजीत

पहा

तेजशलाका : इरे ना स+डलर.

पेरेइरा, ए. पी.

तुम^या आम^या गोhी.

पहा

तु0ही हे वाचलंच पािहजे.

थ+बभर पाणी अनंत आकाश.

गोळे , संजय

पहा

तुला काय सांगू?.

रामिनवास 'मानव '

तुळस: आरोnयाची संजीवनी.
तू ितथे.

पहा

पहा

थेरवाद- बौoददश6न.
थोडuयात असं.

कोकाटे, सुधाकर

तूता6स: समजावून घेताना / संपा. धनाजी गुरव.



891.461

तृणधाIये.
तृतीय ने).

पहा
पहा

त+डुलकर, िवजय धqडोपंत

पहा

ते हरतील ; आपण चालत रा.
त+डुलकर, अिमता, सं. संक.

पहा

पहा

क¤िडIय, म. िव.

मुलांसाठी गाणी आिण

त+डुलकर, महेश
साद पIहाळा ते िवशाळगडची.



954.79

साद िशवकालीन दुगा®ची.



954.79

त+डुलकर, िवजय धqडोपंत
ते दवस: आरं भकाळ.



928.91462
पहा

मी सािहले मुuयाने.
पहा



891.461
साठे , सुनंदा

डॉ. आंबेडकरांचे मुिHलमिवषयक िवचार : िवपया6स
आिण वHतुिHथती / इंEजीव-न तुकाराम जाधवकृ त
अनु.; भाHकर लrमण भोळे यां^या $Hतावनेसह.

पहा



राडकर, वासुदव
े

पहा

कMपना चा-द=

ि)वेदी, इरा
Cयुटी Çwन : स¤दय6Hपधा®^या झगमग4या जगातMया
अंधा£या वाHतवाचा Hवानुभव / अनु. अपणा6 वेलणकर.
थनू पनाभन
भौितक िवJानातील शोधां^या मनोरं जक गोhी /
`पांतर नंद ू फडके ; मूळ िच). कwथ sॅ िIसस;
पुनzच)ांकन अिवनाश देशपांडे.
पहा

दघे, $भाकर



एंजल ऑफ पॅ रस.

891.463

कॅ श पेम+ट.

891.463

जंगली िजराफ.

891.463

तुफान.

891.463

धुम¥bw.

891.463

नरभक.

891.463

पलायन.

891.463

पाठलाग.

891.463

विहम.

891.463

वाटेवरला गाव.

891.463











फॉzसथ, sे ड रक

पहा
पहा



माÆटनी, Hटी[ह





बग6, मेरी
पहा

द नंबर वन लेिडज िडटेिuट[ह एजIसी.
िHमथ,अलेuझांडर
पहा

खलील िजjान

द फकwर.

पहा

भ-चा, -झबेह एन.

द रनअवे kयूरी.
पहा

पहा

द सीbे ट से[हन.

पहा

मॅकॉल

बायेन, जॉन

िEशॅम, जॉन

Vक, बना6ड6

द िसमीऑन च+बर.
पहा

पहा

िEशॅम, जॉन

पहा

द बॉय इन द Hाइ1ड पायजमाज्.

दंगल.

भगत, चेतन

शौरी, अ-ण

पहा

द $ोफे ट.

द रीडर.

530

पहा

द Èी िमHटेuस ऑफ माय लाईफ.

द फम6.

823

थारे पालट.



808.882(1)

891.463

द पाल6म+टरी हाऊस.

के ळे कार,रव

4या^या VसÓोमची कथा.

सहH)बु्m,े रमेश के .

द डायरी ऑफ मेरी बग6.

बळवंत

तॉलHतॉय.

पहा

अमानुष संहार.

द अॅटनT.

305.69754
पहा

जोशी, सु. ह.

थोरांचे बालपण: जग$िसm Wv½^या महानते^या कथा.
पहा क£हाडे, शंकर बाळकृ ण

द अफगान.

तेलतुंबडे, आनंद

तेMया माड: ऑईल - पाम.

पहा

िथटे, अिभजीत

तेजा

तेल गेले-तुप गेले.

िशरवळकर, सुहास

थोरे , अशोक

songs

तेजशलाका : इरे ना स+डलर.

चेस, जे0स हॅडले

थोरामोांचे 1001 सुिवचार.

जाधव, $काश

ते दवस: आरं भकाळ.

शहा, सुरेखा

जोशी, जनाद6न रघुनाथ

पहा

पहा

थोरां^या गोटी.

राडकर, वासुदव
े बळवंत

पहा

पहा

थोर Wv½^या कथा.

यादव, सिवता



923.6438

शनवारे , cीधर

पहा

थे{ट ऑफ डायमंडस्.

cीरघुराज, महाराज

तुरंबेकर, ब. ना., संपा.
पहा

थ+बे थ+बे...

करं दीकर, िवgाधर

पहा



133.5

पहा

पहा

माÆटनी, Hटी[ह

Cलायटन, एिनड

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता

दगडांचे-दूरदेशी\या
दगडांचे शव.

सूय6वंशी, बालाजी
ार, मधुकर

पहा

दगा.

कदम, बाबा

पहा

दाभोलकर, नर+ 

पहा

दगलबाज.

िववेकाची पताका घेऊ खांgावरी.

द=, प रमल
रिववार^या शोधात / अनु. दनकर बोरीकर.
पहा

बाँबHफोटानंतर...मालेगाव.


पेठकर, याम



पहा

पहा

खेर, सी. पं.

देशपांडे, अशोक

दास, िवbम के .
एuH$ेसवे टू इंिnलश = Expressway to English.

पहा

पाटील, बाजीराव



428.24

दराडे, उषा

आभाळा^या आरपार.
Hव1नांचा झुला.
दश6न. पहा लोपीस, sाIसीस सायमन
दश6ने, सारं ग. पहा रे ळे, चंशेखर



891.464



891.464



891.463

दवणे, $वीण



िजवाचे आकाश.

891.464

मै)बन.

927.8(1)



पहा

पहा

धनवटे, सुमतीदेवी

पहा

खच, रामचं

नामदेव

िनबंधमाला: िशयवृ=ी - मराठी इय=ा 7 वी साठी.



808.4

गभ6cीमंती: आयुवदानुसार जIममिहIयाव-न Hवतःला
ओळखा आिण समृm [हा / सं. ले. सुयोग सुभाष
दांडेकर, अमोघ देशपांडे आिण िनलम Vशगटे.

पहा

देसाई, करण

ठकार, संजीव

दघे, $भाकर
एIकाउं टर.



891.463



कांचनगंगा.

891.463

थारे पालट.

891.463




मािझया मना.

891.463

0हणी, अनुभवा^या खाणी.

891.463



दीित, दुगा6, संपा.



613

डायमंड महारा² संHकृ ितकोश

पहा



आनंदीबाई पेशवे.



615.538



641.5
पहा

द िडझायनर.

पहा

दीित, मधुकर cीधर

दांडेकर, सुयोग सुभाष

तांबे,

राजीव

954.79

दीित, माधवराव िच.
cी शंकर महाराज दश6न.



922.945

दीित, लीला


अमोल कथा.

891.463

मुके िम).

891.463



दीित, िवजय रामचं

दांदडे, संगीता



संत गाडगेबाबा.

922.945



लाटांवर लाटा.

891.461

दीपकची दवाळी.

दातार, रÄावली



सुखद बालसंगोपन.
दादा नावाचा माणूस.

649
पहा

बqे, शोभा

अंतHथ कोणी.
नर+ ायण: Wvw ते समhी- अेक आकलन.
पहा

दीपमाला.

पहा

दुगर, दWा.

दाबके, िगरीश

दाबके, संजय, अनु.

िशरवळकर, सुहास

दीित, जगाथ
आपले आरोnय आपMया हाती.

दांडेकर, माधवी

-चकर तरीही पयकर पाककृ ती.
दांडोबा रास आिण गुळगुळीत मावशी.

पहा

891.464

दघे, मंगला

अिनल

दांडगे, नारायण जानू, सं. संपा.



मनातील मोती.

द इIहे रटIस ऑफ लॉस.

अपराध.

दवावरील पाऊलखुणा.

दास, सुरेश शिशकांत

दाHतान.

दळवी, िवजयकुमार

दशपदी.



954.79(1)

दा र¸ाची संकMपना आिण िनवारण.
दास संतुh जाला.

दररोजची योगासने : योगाने रोगिनवारण.

303.372

दामले, िनळू

891.432
दमन.

121



891.464



923.254

केनेली, थॉमस

दाभोलकर, नर+ 
ितिमरातुनी तेजाकडे: समE अंधcmा िनमू6लन व पुढे.

पहा

फडणीस, केशव

फडणीस, केशव

पहा

-िबना अली

दुल6ित पण लणीय.

पहा

बनहËी, गोपाळ cीिनवास

दूर देशी^या लोककथा / पुनःकथन $भाकर cावण चौधरी.


398.21

दूर देशी^या लोककथा / पुनःकथन $भाकर cावण चौधरी.


398.21



303.372

दूरदेशी^या परीकथा.

पहा

सोनावळे , शरयू

देओल-देशमुख

122

देओल, रं िजतVसह
संगणकwय भूमी अिभलेख तलाठी माग6दश6क पुिHतका /
सं. ले. रं िजतVसह देओल, िवजयकु मार फड आिण

देशपांडे, गोVवद मनोहर, संपा.
cीिनवास


रिवकुमार पडू ळकर.

351.547904340285

देखणे, मालिवका

पया6वरण कथा.



891.463

देव आ0हांला दसू शकतो का: वेध िवeाचा.
$धान, नीिलमा
देव शेगांवीचा माझा गजानन: संगीत नाटक.

पहा



915.479

देशपांडे, पु-षो=म लrमण
पु. लं. चे $िसm िवनोद / संक. रे णुकादास गंगाधरराव


808.887(1)



गंगाधरराव देशपांडे.

808.887(1)



928.9146



देशपांडे, $भाकर cीधर
जीवनस रता.



देशपांडे, मनोहर cीिनवास
गीत- गु-देव / संपा. गोVवद मनोहर देशपांडे.

923.554

देव, यामकांत
मनभावन आिण िवराया.

891.461

समथ6 रामदास: एक



926.1



922.945
देशपांडे, माई

माÃचा Hवयंपाक.

देवकाते, मा. दा



िनदान.

891.463

देवधर, kयो4ा के शव


मावळती.

891.464

$ाणघातक कं ठा आिण इतर अ¾भूत स4यकथा.



पहा

देशपांडे, cीपाद द., संपा.

कुकडे, सुमती

पहा

िबयाणी,

पहा

देशपांडे,

पहा

पेरेइरा, ए. पी.

वासुदव
े ानंद, सरHवती,

महाराज

देशपांडे, सुरेश भालचं
वाध6uय: आनंदात जगा आिण िनवृ=ीतही कमाई करा.

रॉयचौधरी,

िबe`प



305.26

देशपांडे, अमोघ, सं. ले.
देशपांडे, अिवनाश.

रॉयचौधरी, िबe`प

देशपांडे, पु-षो=म लrमण

देशपांडे, िवeनाथ, अनु.

पानसे, मोहन
पहा

पहा

$काश

पहा

लोकसािह4य दश6न: $ाचाय6
डॉ. िशवाजीराव मोिहते गौरव Eंथ

देशपांडे, रे णुकादास गं., अनु.



891.464

पु-षो=म लrमण

पहा

पहा

पहा

िवचारसंगत.

देशपांडे, रे णुकादास गंगाधरराव, संक.

चेस, जे0स हॅडले

गुरव, भावेश

देवाशपथ खोटं सांगेन.

देशपांडे, राजाराम शंकर, संक. आिण संपा.

देशपांडे, रे णुकादास गंगाधरराव, अनु.

294.561

पहा

देशपांडे, माई

बायेन, जॉन

देशपांडे, रे णुकादास गं., अनु.

माझे cी द=गु` प.पू. काकाजी योगी मनोहर.

देवळाणकर, राज+ $., सं. ले.

पहा



891.463

देवरे , रमेश कृ., संपा.

देशपांडे, मुvा, अनु.

पहा

देशपांडे, राम

िहटलर^या खुनाचा कट आिण इतर युmकथा.

पहा

देशपांडे, मीना cीकृ ण.



891.463

देवधर, िवजय, अनु.



641.5

ऐितहािसक कागदप)े : इ.स.1630 ते इ.स.

देवधर, िवजय

पहा

Òमंती.

वंगिच)े.

Îुटी फHट6.

देवनील.

देशपांडे, जयंत भगवंत

पु. लं. चे मजेदार िवनोद / संक. रे णुकादास
पहा

देव, कुसुम

पहा

देशपांडे, मनोहर

देशपांडे.

वराडपांडे, चंशेखर Wंकटेश

देवकर, वषा6, सं. संपा.
पुनzवचार

पहा

पहा

पहा

देशपांडे, Hवाती, अनु.

दांडेकर, सुयोग सुभाष

थनू पनाभन

ऊजा6 वेध.

दास संतुh जाला.

891.463

jlचैतIय.

891.463




पहा

अिनल

देशपांडे, कृ. पं.

जोहारा^या kवाला.
देशपांडे, गोVवद पु-षो=म
शेवटचा दस.

बावा, मनिजत

देशमुख, अ. ल.

देशपांडे, अशोक

देशपांडे, आ4माराम रावजी.

पहा



891.463



891.462



333.79

बालवाडीतील बालगोपाळांसाठी वैJािनक


गंमत-जंमत.

507.8

बाळगोपाळांचा प रसर.

372.3



शालेय जीवनापासून िवJानाची आवड िनमा6ण
होयासाठी वैJािनक उपकरणे.
507.8
देशमुख, मधुकर Vचतामण
cी Jानेeर माऊलचा कम6योग.



294.5924

देशमुख-नंदादीप

देशमुख, रिसका िव¼ल
आहाराचे आरोnयमं).
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धरा मनी गंध.



613.2

देशमुख, लrमीकांत
खेळाडू ंमधील माणसां^या कथा नंबर वन.



891.463

देशमुख, सदानंद



उठावण.

891.463

महालूट.

891.463

धम6.

कावडकर, िवgा

पहा

सोनवणे, दीपक cावण

पहा

धम6Eंथ आिण मानवी जीवन$वाह.

पहा

देशमुख, सुजाता, संपा.

धमा6िधकारी, वंदना िवजय
पालवी: अडगुलं ss.. मडगुलं ss.. ते पैलतीर.

ह रVसघानी, अिजत

पहा



891.464

धमा6पुरीकर, मधुकर

कदम, kयो4ा संभाजी



िचनकुल.

891.463

पहा

कु लकणT, सोनाली

धमा6पुरीकर, मधुकर, अनु.

पहा

नारळीकर, मंगला

धांद,े ेहल

पहा

पगा रया, सुिशल

पहा

िबनीवाले, वैशाली

पहा

Vक, बना6ड6
पहा

पहा



823



920.02

शौकत कै फw

पहा



मानस.

891.463



देसाई, माधवी

सूय6फुलांचा $देश.

920.72(1)

Hवयंिसmा आ0ही.

305.4095478




देसाई, िवनायक गोVवद, अनु. आिण संपा.
cीद=ा)ेयपंचरत् न
देसाई, िवनायक गोVवद, संपा. आिण अनु.
cीद=ा)ेयव¢कव चम्

पहा

पहा

दैनं दन Jानेeरी / भाय. माधव कािनटकर.
दोडमनी, शािलनी cीशैल, अनु.

पहा

साथ6

कात.

891.463

टोळधाड.

891.463

वेडा िवeनाथ.

891.463





साथ6


294.5924

िवgाशंकर, एस.



कापूसकाळ.

891.463




823

आमटे, बाबा



पावसाची राणी.

धुम¥bw.

पहा

891.461

थोरे , अशोक

धुमसती मुंबई: 1993 ते 2008.

पहा

मुज{फर सैन

कदम, मह+

पहा

पहा

धqगडे, अिeनी

धqगडे, अिeनी
बाळं तपण : बोल अनुभवाचे : स[वाशे ि यां^या
अनुभवाचे सांHकृ ितक संिचत.
306.8743(1)
मoयरा)ी^या सूया6चा देश, फनलंड / सं. ले. अिeनी
धqगडे आिण शताी धqगडे - देव.
914.897


रापण.

923.754

oयानदश6न.

पहा



928.9146

ओशो

oयानोपका रणी गीता: oयानास उपयुv अशा साथ6 व
िववरणासह. पहा भगव©ीता
oयासपंथ.

पहा
पहा

oवनी $दुषण.

धनवटे, सुमतीदेवी

कदम, बाबा

धु1पड, माया दलीप

Ñुवतारे .

गुरव, भावेश

दवावरील पाऊलखुणा.

891.463

धqड, $Mहाद अनंत
891.463

gू मो रयेर, डॅफने
जमेका इन / अनु. ेहल जोशी.



ऑपरे शन भागीरथी.

धqगडे - देव, शताी, सं. ले.

एका सुगीची अखेर.

पहा

891.463

धूळपावलं.

लागू, Vचतामणी

द¤ड, कै लास रायभान

धरणीकंप.



अघोरी कावा.

धारािशवकर, मुकुंद
891.463

पहा



371.422

धारप, नारायण गोपाळ

आमची तलवार पहावी.

पहा

गोडे, अलका

सुसंवाद.

देसाई, नयनतारा गजानन

ादशीवार, सुरेश.

पहा

मुलां^या शैिणक िवकासाची गु- कMली : पालकांशी

िनवृ=ीनाथ

देसाई, जयcी
सेिलिjटीज डेिHटनेशन.

पहा



धामणे, सुरेश

देसाई, करण
द इIहे रटIस ऑफ लॉस.

दोHत दुमन.

नारायण, आर. के.

891.461

धाक ा नजरे तून.

सोबले, बाळकृ ण

देसाई, जयcी, अनु.

पहा

शोध.

देशमुख, ह र गणपत, भाय.

धग.

कसबे,



देशमुख, सुजाता, अनु.

देशी गाय.

पहा

रावसाहेब राणोजी

गुणे, दनेश
पै, कHतुरी मोहन

पहा

न पेटलेले दवे.

पहा

नंदादीप.

शैल

पहा

भुHकु टे, $भाकर रघुनाथ
िशरगु1पे, राजा

नगरकर-नीरजा
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cीसमथ6 रामदास वा·य
शCदाथ6संदभ6 कोश: 'दासबोध' वगळू न
नगसकर, अिमता
काय6मता वाढिवणा£या Hवा दh पाककृ ती. 613.2
नजराणा. पहा गोसावी, शzमला
नरभक. पहा थोरे , अशोक
नरवणे, अंजनी, अनु. पहा आम6Hाँग, लाIस
पहा मुखजT, पाथ6
नर+ ायण: Wvw ते समhी- अेक आकलन. पहा दाबके,
नगरकर, रा. शं., संपा.

पहा

िगरीश
नलावडे, सिचन मधुकर

ॅuटर : शेतक£याचा साथी.
631.372
नवभारताचे िशMपकार ए. पी. जे. अCदुल कलाम. पहा
क£हाडे, शंकर बाळकृ ण
नवे कॉ01युटर युग. पहा िशकारपूर, दीपक
नhनीड. पहा ठाकु र, रबनाथ
ना खंत ना खेद. पहा जयवंत, अरVवद
नाईक, गु-नाथ िवणु


अलीबाबा.

891.463

आकाश.

891.463

बुमरँ ग.

891.463

िविच) पावले.

891.463

सुंदरी.

891.463






नाईक, Jानदा
महारा²ातील $ितभावंत कलावंत.
नाईक, cीकांत
पभूषण डॉ. जे. पी. नाईक.
आपले मराठी Wाकरण.
नाईक, cीकांत, संपा. पहा गुणवंतांचे िनबंध



927.(1)



923.754



491.465

नाईक, संजय

परीा पालकांची का मुलांची.
305.234
नाईकवाडे , राज+ संपा. पहा मराठी^या अoयापनाची
िवचारसू)े
नाईकवाडे, ¨दय वामनराव
करामती सांगू कती ! आिण अिवनाश यािमनी


देशपांडे.

891.462

नागर, सूय6कांत
वा4सMय / अनु. िवजया भुसारी.
891.433
नाटेकर, सुनील लrमण
Hवरभाषा: शालोपयोगी गीतांची Hवरिलपी.


780.954

नाठाळपुरात ख ाळ परी.
नातू, सुजाता, संक.

पहा

पहा

राजाJा, कमल

मीरा

नातेसंबंध आिण Eहमान. पहा थावरे , िवgाधर बा.
नादjl. पहा cो)ी, िनिशकांत

नानक Vसह
एक 0यान दोन तलवारी / अनु. cmा पराते.



891.423

पिव) पापी / अनु. नीर शबनम.
नाना फडणीस. पहा कु लकणT, म. रा.
नायक, द=ा दामोदर
जाय काय जूय ?.



891.423



891.4694

नारळीकर, मंगला
पािहलेले देश भेटलेली माणसं / संपा. सुजाता देशमुख.



910.4

नारायण मूतT, एन. आर.
अ बेटर इंिडया अ बेटर वMड6 / इंEजीव-न िच)ा
वाVळबेकृत अनु.



080

नारायण, आर. के.

मालगुडी डेज् / अनु. मधुकर धमा6पुरीकर.
823
नावडती मुले : उIमागT आिण अपंग मुले. पहा गोखले,
शर±ं दामोदर
Vनबोणी^या झाडामागे. पहा पाडगांवकर, मंगेश केशव,
िनघाला भारत चंावर. पहा भुरे - बावनकर, हष6दा
िन4य प रपाठ बालसंHकार.
294.5433
िनदान.
पहा

पहा

देवकाते, मा. दा

िशरवळकर, सुहास

िनबंधमाला: िशयवृ=ी - मराठी इय=ा 7 वी साठी.
पहा

दांडेकर, माधवी

िनमसरकर, धम6राज
ठसठसणा£या जखमा.
िनयती.

पहा



891.463

खापरे , मंदा

िनयतीचा खेळ.

पहा

कांबळे , पांडुरं ग सुभाना

िनयती^या वाटा. पहा सूय6वंशी, अिभमIयू दोधाजी
िनरगुडे, अपणा6, सं. ले. पहा कराळे , शामराव
िनरथ6काचे पी. पहा नीरजा
िनराकार.

पहा

िशरवळकर, सुहास

िनरोगी जीवनासाठी िनसगपचार. पहा शरण$साद
िनम6ला. पहा कदम, बाबा
िनळे सफरचंद. पहा
टaे , सुिनता रितलाल
िनवळीकर, तेज



उमलणारी मने.

891.463

जागणा£या जािणवा.
891.464
िनवृ=ीनाथ
cीह र^या सगुणिनगु6ण Hव-पाचे वण6न / भाय. ह र


गणपत देशमुख.

िनकलंक...

पहा

नीर शबनम, अनु.

891.461

रोहणकार, पु-षो=म
पहा नानक Vसह

नीरजा

िनरथ6काचे पी.



891.461

नेmGट-पवार
नेuHट.

bायटन, मायके ल

पहा

नेताजी सुभाषचं बोस.

पठारे , रं गनाथ गबाजी

नेमाडे, भालचं वना



सोळा भाषणे.

891.465

नॉक ! नॉक !!  इज देअर ?.

पहा

चेस, जे0स हॅडले

नोकरी आिण घर सांभाळयाची सू)े.
$ितभा सुधीर
Iयाय.

पहा

कqभालगताचा $वास: िनवडक रं गनाथ पठारे /
$Hतावनेसह संपा. एकनाथ पगार.
891.463

कराणे, िनम6ला गोपाळ

पहा

पहा

हं$स,

Iयाहारी.

पहा

पंकज िवनÊ
मग ! करावं तरी काय ? / अनु. दनकर बोरीकर.

पंचकथाई.
पंचारत.

पहा
पहा





पिमेळा.

चाIसरकर, मधुसूदन अनंत

पrयां^या जगात.

पगार, एकनाथ, संपा.

परदेशात िशकायचंय ?.

पहा

परमानंदजी, Hवामी, भाय.

पराते, cmा, अनु.

महाले, रमेश

गोखले, अरVवद Wं.

पहा

पहा

बागडे,

Jानेeर


658.81



891.463

पहा



613.712

नानक Vसह

प रbमा / संपा. शzम°ा भगत आिण उवला ितखे.

पठारे , रं गनाथ गबाजी,



891.4609

परीा पालकांची का मुलांची.


928.91461

पगारे , $साद िभमसेन
राजपू) िसmाथ6 बुm झाले.



294.363

पहा

नाईक, संजय

प-ळे कर, राजू
आयिडयाज् आर ड+जरस.
प-ळे कर, आशा, संक.



089.9146

पहा

मुलांसाठी गाणी आिण

songs

पगारे , म. सु.

िवोही.



303.484

पगारे , म. सु., संपा.

Eामीण-दिलत सािह4याचा

पहा

प´कIस, जॉन
एका आzथक मारे क£याचा कबुली जबाब =
Confessions of an economic hit-man / अनु.

अनुबंध
पहा

लागू, Vचतामणी

पटवध6न, $ाजvा जग दश
फु लांची आज6वे.

पटवध6न, वसंत, अनु.



305.5633
पहा

चाणuय

पटवध6न, िवजया
cी े) गणपतीपुळे.
पहा

शाह, वीणा

पया6वरण कथा.


भारतीय शेतकरी.
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पहा

देखणे, मालिवका

पया6वरण बोधकथा.

पहा

फडके, वसंत शंकर

पया6वरण व आ0ही.

पहा

भुHकु टे, $भाकर रघुनाथ

पलायन.

पहा

थोरे , अशोक

पळशीकर, वसंत



चौकटीबाहेरचे Vचतन / संपा. कशोर बेड कहाळ.


294.5211(1)
शाह, वीणा



सी. पं. खेर.

891.461

पटवध6न, राज+ परशुराम

पहा



641.8653

मला रोड [हायचयं !.

मी नाही कुणाची.. / संपा. सुजाता देशमुख.

पटेल, लीला, अनु.

नाईक, cीकांत

पहा

परांजपे, नीला

पगा रया, सुिशल

पटली ती ओळख.

जीजस, कॅ रोिलना मा रआ दी

पहा

ित`पतीचा $ेमबंध.

डे, शोभा

पहा



294.5921

परांजपे, कृ. भा.

िह`रकर, $दीप सुखदेवराव
पहा

शंकराचाय6

िवbwकौशMय िशका: उ=म िवbे ता बना.

$भु - शेळकार, सुफला

पहा

पहा

परळीकर, संजीव

महा0बरे , अ-ं धती

पहा

पणशीकर, दाजी, भाय.

परफे uट इ[ह+ट मॅनेजम+ट सु)संचालन.
जय$काश

फेणे, वसंत नरहर

पंिडत, cुती, अनु.

एकनाथ

परचुरे, अपणा6
के uस.

891.432

पहा

पहा

पभूषण डॉ. जे. पी. नाईक.

133.901

पंखवाली ठकू.

गोडबोले, मंगला

पणशीकर, दाजी , सं पा.

पदकw, स रता, अनु.

Iयूटन, कqडावेटी
पाHट लाईफ रEेशन / सं. ले. कqडावेटी Iयूटन आिण
कqडावेटी लrमी ; इंEजीव-न शुभा येरीकृ त अनु.

पहा

देओल, रं िजतVसह

वेद-उपिनषदे.

पांढरे , नीला

कुकडे, सुमती

पंख फुटले आकाशाला.

पहा

पहा

पतकw, रजनी

IयायमूतT महादेव गोVवद रानडे: महारा²ातील
पहा

पडू ळकर, रिवकुमार, सं. ले.
पण बोलणार आहे.

कदम, बाबा

समाजसुधारक.
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891.464
पवार, अशोक
िबराड.



928.9146

पवार-पाटील

126

पवार, एस. बी.

पांढरे , नीला

बचत गटासाठी Hवयंरोजगाराचे 51 महामाग6.



338.642

पवार, कसन बापूराव
कथा सांगतो पृवीची.

देशपांडे.



891.461

जIमोजIमी या eासावर.



891.461

पवार, जयंत

फिनuस^या राखेतून उठला मोर.



पवार, संजय



891.461

पवार-पाटील, िशवाजी के.



कुलवंताची लेकरं .

891.463

$ारCध.

891.463



पहा

पि¥मेची धनदौलत.

नानक Vसह
पहा

पहा

पाटील, शंकर

पा कHतान: अिHमते^या शोधात.
पहा

पहा

रानडे, $ितभा

राठोड, रमेश

पागनीस, रिवकांत, अनु.

पहा

मुज{फर सैन

पाटणी, उवल
जीत कw हार [हा तयार / अनु. यशवंत एकनाथ
कु लकणT.
158.1
यशHवी वvा यशHवी Wvw / अनु. पूzणमा कुं डेटकर.


808.5
पाटील, अशोक बाळू

Vपगे, रव रामचं

कावळटेक.



891.463

पाटील, आनंद

पिहनकर, गो. द.



मुलांना बनवा ऑलराऊंडर.
पिहनकर, गो. द., अनु.



923.654

पाखरबोली.



089.9146

पवार, संतोष पाकर
िपढीपेHतर 1यादेमात.

923.654

शा J रा²पती डॉ. अCदुल कलाम.
923.154
समाजbांतीचे जनक: महा4मा जोतीराव फु ले.
पाऊलवाटा.

चोXया^या पायरीव`न.



लोकिहतवादी- गोपाळ हरी देशमुख.



954.04



891.46

891.463

पवार, जोतीराम कृ णराव
भारत : वय वष 60.

पिव) पापी.

महारा²ाचे लाडके Wिvमpव: ब`पी पु. ल.

पहा

649

चा, जयदीपVसग

पिहनकर, गोपाळ द=ा)य
मुलां^या सवा®गीण िवकासासाठी.



649.1

मुलाखत एका $@पि)के ची आिण तीन बालना े.



891.462
पहा



598.0954



891.463

ब±ा लोग ताली बजाव.

891.464





891.439109

पांढरीपांडे, िवजय मनोहर

अंधारातMया सावMया.

891.463

आकाश माया मुठीत आहे !.

891.463






891.463



808.5



891.463

bांतीVसह नाना पाटील.
923.254
छ)पती शा महाराज.
923.154
भारतीय घटनेचे िशMपकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.


923.254

यशवंतराव च[हाण.
िवनोद सÊाट आचाय6 अ)े.
संत गाडगेबाबा.



923.254



928.9146



922.945

पाटील, तानाजी राऊ

पांढरे , नीला



923.654

IयायमूतT महादेव गोVवद रानडे: महारा²ातील
समाजसुधारक.

चला गाजवूया Wासपीठ.
बोधकथा.

891.464

आधुिनक संत: आचाय6 िवनोबा भावे.

आंबा िनया6तीचे WवHथापन.
664.80444
पाटील, चंकांत, अनु. पहा िशव$काश, एच. एस.

पाटील, डी. बी

घर वा£याचे पाय पा£याचे.
शायरी नुसतीच नाही.



891.461

पाटील, काशीनाथ दामोदर

रं गपालवी.

पांडे, सतीश

पांढरपËे, दलीप
कथा नसलेMया कथा.

खुं ावर टांगलेली दुःखं.

पाटील, जीवन

ग-डझेप: Hवा. सावरकर

मै) जीवांचे.



891.463
पाटील, एकनाथ

पांडे, िगरीधर

पांडे, cी. म., सं. संपा.
गौरव Eंथ

स¬ाी : यशवंतराव च[हाण च र)ा4मक कादंबरी.



923.654

$ितभावंत- राम गणेश गडकरी.

891.46

महारााचे वैभव: आचाय6 अ)े.

891.46




मराठी कादंबरी: समीा.
891.46309 
पाटील, नाना रामचं
Vसहगज6ना: bांितVसह नाना पाटील यांची िनवडक
भाषणे / संपा. रा. तु. भगत.



089.9146

पाटील, नानासाहेब

महारा² : एक लोकनाम.



954.79

पाटील-िपटके

पाटील, पाकर

पाठक, िवशाखा सुधीर



तीन एकांक.

891.462

दररोजची योगासने : योगाने रोगिनवारण.



613.7046

पाटील, भालचं ह.
अ¾भूत झाड: खजुरी Vशदी.



635.9345

पाटील, म. कृ.

वाHतव.



891.461

पाटील, लीला



मुलांनो थोडं ऐका !.

305.231

पाटील, शंकर िवठोबा, संपा.

पहा

पाठलाग.
पहा

कथा अकले^या कांgाची.

891.462

खुश खरे दी.

891.463

गारवेल.

891.463

पाऊलवाटा.

891.463

Vनबोणी^या झाडामागे.

891.464

शCद.

891.461

भेटीगाठी.

891.463

पायातले जग हसा व रं गवा.

cीगणेशा.

891.463

हॉथॉन6, नॅथिनल


891.461



891.463

पाटील, सुर+

पानसे, सुधीर

उ=ुंग आिण एकाकw संशोधक: दामोदर कोसंबी.



891.463



891.463

पाटील, सोमनाथ

अिखल भारतीय Hथािनक Hवराkय संHथा, मुंबई.

पािनपत: 1761.

शेजवलकर, यंबक शंकर

पहा




891.461

पाटील, हरे eर
मी मुंबईचा माजी महापौर / शCदांकन सुरेश कु hे;
संपा. जगदीश भोवड.

पाठक, अ^युत रामकृ ण
मनुयांची व $ायांची महासंमेलने.



923.254



891.463

पाठक, जयcी
काळोख काजवे.

पहा

िलमये, राजा

पापाची फु ले पुयाची फळे : दंतोबानी दाHताँ.
कु लकणT, गोपाळ द=
पहा



891.461

पाठक, यशवंत यंबक
' मना^या ोकां ' चे मम6 / संपा. आनंद हडTकर.

पहा

आलेगांवकर, प. म.
पहा

धमा6िधकारी, वंदना िवजय
पावसकर, रामकली

ओले अथांग eास.
पावसाची राणी.
पाशवी सूड.



891.461

धु1पड, माया दलीप

पहा

पहा

शेटे, िशवाजी

पा¥ा4य िशणातील िवचारवंत.
पाषाण कळी.

954.792



920.9954

पाटील, सुरेश बापूराव

पाटील, हणमंत अणाजी
¶टग ¶टग ¶टगला.



891.462

पालवी: अडगुलं ss.. मडगुलं ss.. ते पैलतीर.

पाटील, सुमन राजाराम

गावाकडची माती.

सरcी

पहा

देवाशपथ खोटं सांगेन.

पालक िम)ांनो...

रयतचा

नंदादीप: समाजभूषण बाळकू आणा

िचखलवाटा.

जसवंत Vसग

पािनपतचा अखेरचा रणसंEाम.

पाटील, िशवाजी के.

साऊ आजी.

शौरी, अ-ण

jाऊन, डॅन

पानसे, मोहन





372.52

पहा

पहा








पाoये, cीिनवास, अनु.



पहा

थोरे , अशोक






507.8

पाडगांवकर, मंगेश केशव

पहा

पाटील, सुभाष भगवानराव, संपा.

616.462

जोशी, व. कृ.

पाoये, अशोक, अनु.

पाटील, शंकर

मंगलाhका अभंगवाणी गवळणी.

पहा

पाथरकर, अशोक, अनु.

खच, रामचं

नामदेव

पहा



मधुमेहासह नाबाद-36.

पाठक, संजय cीकृ ण
हे क-न पहा: बौिmक िवकासाचे $योग.

पाटील, बाजीराव

पाटील, शंकर, अनु.

127

पहा

पाषाण नगरी.

पहा

पाHट लाईफ रEेशन.

पहा

भगत, रा. तु

कुं कळकार, kयोती
टaे , सुिनता रितलाल
पहा

Iयूटन, कqडावेटी

पािहलेले देश भेटलेली माणसं.

पहा

नारळीकर, मंगला

Vपगे, रव रामचं
पि¥मेची धनदौलत.



809

रवायन.



891.464

Vपटू ची कमाल, ब-1याची धमाल.

पहा

पोवार,

बाबासाहेब दुलाजीराव

िपकांचे बीजो4पादन.

पहा

राडकर, वासुदव
े बळवंत

िपटके, माधव



181.48

आजी-आजोबां^या गोhी.

891.463

खेळणीवाला.

891.463




िपढीपेGतर-1धान

128

िपढीपेHतर 1यादेमात. पहा पवार, संतोष पाकर
िप)े, शिशकांत
अॅडिमरल भाHकर सोमण नौसेनेचे सरखेल. 923.554
cीलंकेची संघष6गाथा / संपा. आनंद हडTकर. 954.93
िपळणकर, रÄाकर िल.
रोज^या रोज.
891.464
पील, नॉम6न ि[हIसIट
पॉिझ ट[ह Vथकग तुमचे जग बदलणारे 365 माग6 /
इंEजीव-न रव कोMहेकृत अनु.
158.1
पु. ल. एक आनंदया)ा. पहा भुक, याम
पु. लं. चे $िसm िवनोद. पहा देशपांडे, पु-षो=म
लrमण
पु. लं. चे मजेदार िवनोद. पहा देशपांडे, पु-षो=म
लrमण
पुकारा.

पहा

रामटेके, नानक

पुजारी, kयोती मोहन
गाथा कौसMयेची.



891.463

गोhी पानोपानी.
891.463
गोhी मनोमनी.
891.463
पुयनगरीची मानप)े / संपा. आिण संक. $Mहाद


नारायण तापीकर.

920.02

पु) झाला वैरी. पहा चोरगे, तानाजीराव
पुनवÏभव. पहा फडके, वसंत शंकर
पुIहा चाल क- या...।. पहा लोकनाथ यशवंत
पुरंदरे , करण वसंत
आभाळवाटांचे $वासी.
पुरंदरे , िच)लेखा, संपा. पहा गांधी, अिनल

891.463

दमन.

891.462



पेठे, वृषाली, सं. ले.

पहा

कु लकणT, वासंती

पेरेइरा, ए. पी.

तुमचे यश तुम^या हाती: तीस दवसात यश /
इंEजीव-न िवeनाथ देशपांडेकृत अनु.



158.1

पेशवाईतील एक $मुख िहरा: नारो शंकर राजेबहार
आिण मालेगांवचा इितहास. पहा इिलयास िसीकw
पै, कHतुरी मोहन
Ñुवतारे .



894.8143

पै, कशोरी सुर+
आमचे िवgाथT आमचे सव6Hव.



155.4

मुले अशी का वागतात ? / सं. ले. कशोरी सुर+ पै
आिण महेश सुर+ पै.
155.4
िशक िवgाथT पालक परHपर संबंध / सं. ले.
कशोरी सुर+ पै आिण महेश सुर+ पै.
306.874
पहा

पै, कशोरी सुर+

पॉिझ ट[ह Vथकग : सफलतेचे सू).

जोVगदर Vसग

पहा

पॉिझ ट[ह Vथकग तुमचे जग बदलणारे 365 माग6.
पील, नॉम6न ि[हIसIट
पोटभरे , अ^युत िसmनाथ, अनु. आिण भाय.
भगव©ीता
पोटभरे , अ^युत िसmनाथ, भाय.

पहा

पहा

पहा

भगव©ीता

पोिलस तपास: मािहती, अिधकार व सामाIयJान.

पहा

शृंगारपुरे, जयंत यशवंत



598

पोळ, राज+ गणपत
jlिलखीत.



133.5

पोवार, बाबासाहेब दुलाजीराव

पुराण. भागवतपुराण

cीमद् भागवत सार / मोहनमहाराजकृ त भायासह
छंदोबm अनु.
294.5925(1)
पुरी, इना. पहा शमा6, िशवकु मार
पुरोिहत, के शव जगाथ


891.463

पुसेगांवकर, सुमती

Wिvम4व िवकास: रामायण.
891.21
पूण6सार. पहा उसपकर, पूण6दासबाबा
पृवी $ितसार: संपूण6 Wवहारकु शलतेचं लrय. पहा
सरcी
प+डसे, लालाजी मोरे eर
महारा²ाचे महामंथन.
954.79
प+ढारकर, $भाकर भालचं
एका Hटु िडओचे आ4मवृ=.
791.4309
पेटाकोस, अॅलेuस
ि$झनस6 ऑफ अवर थॉÁस / इंEजीव-न िवजया
बापटकृत अनु.



गावझुला.

पै, महेश सुर+, सं. ले.

पुणेकर, ईशान

िशरवा.

पेठकर, याम



616.8914

Vपटू ची कमाल, ब-1याची धमाल.
$गतीचे रहHय.

पहा



891.462

माडन, Hवेट

$ितभावंत- राम गणेश गडकरी.

पहा

पांढरे , नीला

$ितभावान मुले घडिवयासाठी 650 माग6.

पहा

जाजू,

सिवता

$4यय आिण W4यय: एक संवाद / मुलाखतकार दलीप
पु-षो=म िच)े.
891.46
$थम bमांकाची िनवडक भाषणे.
ब+बळकर, गीता

पहा

कोलटकर -

$धान, ग. $.
आठा उ=राची कहाणी : एक राजकwय बखर : 1980
ते 2007.



954.04

$धान, िनिलकाश $काश
वाHतुशा व इं ट रअर / सं. ले. िनिलकाश $काश
$धान आिण $काश $धान.
133.5869(1)
$धान, नीिलमा
देव आ0हांला दसू शकतो का: वेध िवeाचा.



133

1धान-फे रा ते
$धान, $काश, सं. ले.

पहा

$बोधकां^या गोhी.

पहा

$भावी गाय)ी मं).

पहा

$धान, िनिलकाश $काश

1लीज, आई ! हे माझे आयुय आहे.
जयदीपVसग

कु रळे , याम बजरं ग
कराणे, िनम6ला गोपाळ

फड, िवजयकुमार, सं. ले.

गडकरी, cीिनवास

फडके, नंद.ू

$भावी वvृ 4व कला.

पहा

$भावी संवाद.

जोगदेव, $मोद िवणू

पहा



बोलके ठसे.

891.461



सांवळी सांज.

891.4691

$भु - शेळकार, सुफला


पंचारत.

891.4692

आरके गे घुरके.

891.4691



$भु, मीना
रोमराkय नेपMय ते [हेिनस.
पहा

$लय.

पहा

$वास.



914.5632

पहा



030.(1)

टळे कर, चंसेन



बोधे.

891.46

$ाचीन खानदेशचा इितहास आिण संHकृ ती.

पहा

महाजन, टी. टी

$ाणघातक कं ठा आिण इतर अ¾भूत स4यकथा.

$ारCध.

पहा

पहा

ि$झनस6 ऑफ अवर थॉÁस.

पहा

$ेमचंद यां^या cेठ कथा.

पहा

891.463



पहा



954.792

वाHवानी, जे. पी.



आय6 चाणuय आिण चंगु} / Vहदीव-न िवgाधर
सदावतकृत अनु.
320.101
पहा

भागवत, यशवंत

गवळी, रमेशकु मार िव¼ल
राय, स4यिजत

दीपकची दवाळी.

891.463

दीपमाला.

891.463




फाटक, अनुराधा



वरदा.

891.463

वैदह
े ी.

891.463
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पहा

पहा

पहा

रानडे, $ितभा
पहा

पवार, जयंत

पहा

महांबरे ,

गाडगीळ, बाळ

फुकट.

पहा

िमरासदार, द=ाराम मा-ती

फु लस¤दर, सीताबाई
सई बाई गं बाई.. / $Hतावनेसह संक. आिण संपा.
$ाजvा िश)े.
891.461

$ेमचंद

891.433

पहा

पुनवÏभव.



गंगाधर मनमोहन

$ेमचंद
$ेमचंद यां^या cेठ कथा / अनु. िवशाल तायडे.

$ोफे सर शंकू.

891.463



फMम उgोगी दादासाहेब फाळके .


पहा

पया6वरण बोधकथा.

फरकw.

सुव, सुशील

928.91431

$ेमाती.

891.464

फिनuस^या राखेतून उठला मोर.

पेटाकोस, अॅलेuस

$ेमचंद 'महेश'
संत कबीर / Vहदीव-न िवgाधर सदावतकृत अनु.

$ेमाची लय भारी.

' यशcी ' िनबंधमाला.

फाळणी ते फाळणी.

पवार-पाटील, िशवाजी के.

पहा

फडके, वसंत शंकर

फायदेशीर दूध Wवसाय : सुलभ पशु$जननातून.
माक® डेय, िनतीन मनमोहनराव

महाले, रमेश

लागू, Vचतामणी

ि$य आई-बाबा.

फडके, वासंती

फा दया, फकwर
माय नेम ईज सMमा / अनु. ेहल जोशी.

पहा

देवधर, िवजय

पहा

पहा

फHट6 टेक: िच)पट कलाकारांचे पिहले `पेरी पाऊल.
पहा ठाकू र, दलीप अनंत

बैजल, रे खा िशवकुमार

$ा. व. बा. बोधे: सािह4य संवाद / संक. करण वसंतराव

$ायि¥=.

फडके , यशवंत दनकर, सं. ले.

फडणीस, केशव

पहा

$ायां^या गमती.



615.852

फडके , शाम िवणू, अनु.

$@मंजुषा / संक. सरला वझे.
$Hथान.

वै दक िवJान आिण रोगमुvw: मं), तं), यं) व
नाडीशा िच क4सेारा अ¾भुत उपचारपmती.

आिण यशवंत दनकर फडके .

साठे , सुनंदा

सािनया

$@ो=र संगणक.

थनू पनाभन

पहा

मुंबईचे खरे मालक कोण ? / सं. ले. वासंती फडके
पहा

ितिबले, अनंत

पहा

देओल, रं िजतVसह

पहा

फडके, वासंती

सािनया

$योगम एकां कका.

चा,

पहा

फडके, मोहन केशव

$भु - गावकार, तेजcी गोपाळ

$याण.
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फु लांची आज6वे.
फुलोरा.

पहा

पहा

पटवध6न, $ाजvा जग दश

मेहता, शिशकला

फेणे, वसंत नरहर



पंचकथाई.

891.463

स+ल बस Hटेशन.

891.463

फे राIते, अँजेला.

पहा



आझादी, सुझान

फॉfसथ-बाराखडी

130

फॉzसथ, sे ड रक



द अफगान / अनु. बाळ भागवत.

823

sँ क, अIने
टेMस sॉम द सीbे ट अनेuस / अनु . सुि$या सुव.



बूkवा6, पोलेत

पहा

sाउले, डेि[हड
योग आिण आयुवद / इंEजीव-न अशोक सीताराम
जोगळे करकृत अनु.



िवमल िलमयेकृत मराठी अनु.



बंडू.

पहा

बकुळा.



जोगदेव, $मोद

बचत गटासाठी Hवयंरोजगाराचे 51 महामाग6.

बडवे, सतीश, संपा.

पहा

पहा

पांढरपËे, दलीप

समथ6 रामदास: एक पुनzवचार


मुगुट.

891.461

सगुन.

891.461



ब)ा, $मोद
601 जादुई िवचार: सफल Wिvम4वासाठी यश
उ4कष6 आिण संप=ी वाढिवयासाठी / सं. ले. $मोद
ब)ा आिण िवजय ब)ा; इंEजीव-न सारं ग
टाकळकरकृत अनु.



पहा
पहा

ब)ा, $मोद

बबनरावांना Vशगे फु टतात.

रं ग िनशेचे.

बव, राही अिनल
आ दमायेचे.

कनरे , जयंत

बाँबHफोटानंतर...मालेगाव.

पहा

दामले, िनळू



891.463

बांदक
े र, $वीण दशरथ



चाळे गत.

891.463

पहा

बोरकार, दलीप


306.8

परफे uट इ[ह+ट मॅनेजम+ट सु)संचालन.



394.2068

बागुल, $भाकर
असा ही युिधि°र.



891.463

बागूल, एकनाथ

लॉकर प)काराचा.



920.054

बापट, िवजया, अनु.
पहा



891.461
पहा

पेटाकोस, अॅलेuस

sॅ Iकल, ि[हuटर ई.


891.463

बामसेफ^या आंबेडकरोही भूिमके ची छाननी.

पहा

भवार, एस. डी.



891.464
पहा

गाडगीळ, बाळ

बग6, मेरी
द डायरी ऑफ मेरी बग6 / संपा. एस.एल. @ायडरमन;
इंEजीव`न शोभना िशकनीसकृ त अनु.
943.8
बव, राजीव

पहा

बाबामोह0मद अ=ार
अ=रासारXया गोhी.

वझे, सरला

कदम, बाबा

पहा

गवळी, रमेशकु मार िव¼ल

बाटे, `पेश रVव
¡जळीतली फु लं.

158.1

बनहËी, गोपाळ cीिनवास
दुल6ित पण लणीय.

बथा6ड, अॅनी.

कांबळे , पांडुरं ग मा.

असा करावा सुखी संसार.

बडे, शंकर

पहा

पहा

बारटaे , सुहास द.

पहा

बागडे, जय$काश

ब±ा लोग ताली बजाव.

बदला.

बळी.

बाकw िवशेष.

पहा

पवार, एस. बी.

बदलती जीवन शैली.



बाईमाणूस: माणूस 0हणून जगयाची बाईची धडपड
समजून घेताना. पहा गोखले, क-णा

सुधा मूzत

ब)ा, िवजय, सं. ले.

891.461

बाइकवरचं िब£हाड: पुणे ते लेह ते cीनगर - एका
कलंदराचा $वास. पहा ह रVसघानी, अिजत

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ

पहा

र प.

गांधारी.

891.73

पहा

891.461

बांदक
े र - जोगीश, ने)ा

{लौमर, नटािलया अलेuजेIोवना
मेरा प रवार / शामू संIयासीकृ त Vहदी अनुवादाव-न
बँकेतून कज6 कसे िमळवाल ?.
िवणू



झाडआजोबा.

ब-पी.

थनू पनाभन

पहा

बव, संगीता

पहा

150.1

sॅ िIसस, कwथ.



891.463

बMMया व इतर कथा.

613.7046

sॅ Iकल, ि[हuटर ई.
अथा6^या शोधात / इंEजीव-न िवजया बापटकृ त अनु.



891.463

राधा रे गेची कथा.

839.313

sँ किलन.

बव, िवजय
युवा आ0ही.

-िबना अली


891.461

बाVयग अ फVशग रॉड फॉर माय Eॅडफादर.
गाओ, Vझगिजयान

पहा

बायेन, जॉन

द बॉय इन द Hाइ1ड पायजमाज् / अनु. मुvा देशपांडे.



823

बारटaे , सुहास
कोकणातMया आडवाटा.

915.479

बMMया व इतर कथा.

891.463




बाराखडी िशकत िच)े रं गवा / िच)ांकन अिनल वाघ.


891.463



491.46813

बालंट-बोधकथा

बालंट.

पहा

बुडकु ले, करण
अर स रता.

कदम, बाबा

बालकांचा िवकास.

पहा

वझे, सरला



891.46909

शतकािIतका: शतक संिधकालीन कqकणी सािह4य.

बालवाडीतील बालगोपाळांसाठी वैJािनक गंमत-जंमत.
पहा

131



891.46909

देशमुख, अ. ल.

बुmच रत गाउ या.

बाळं तपण : बोल अनुभवाचे : स[वाशे ि यां^या
अनुभवाचे सांHकृ ितक संिचत. पहा धqगडे, अिeनी
बाळं तपण: अथपासून इितपय®त.
बाळगोपाळांचा प रसर.
बाळमासा.

पहा

पहा

बुmीवंत, अशोक, संपा.

िबनीवाले, वैशाली

देशमुख, अ. ल.

बाळासाठी छान-छान 3500 नावे.

पहा

मराठा ओबीसीकरण

नाईक, गु-नाथ िवणु
सुराना, पालाल

पहा

बूkवा6, पोलेत
sँ किलन / िच). jेIडा uलाक6 ; अनु. मंजूषा आमडेकर.

कु लकणT,

पहा

पहा

बुलंद आवाज बाईचा.

कॉuस, िलन

पहा

बुमरँ ग.

इलकर, सुहािसनी यशवंत

पहा
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यशवंत एकनाथ

ब+डखळे , अशोक, संपा.

बावा, मनिजत

इन Cलॅक अॅड [हाईट / शCदांकन इना पुरी; अनु.
Hवाती देशपांडे.
927.5
बावा, मनिजत, रे खा.

बालीतील भूत.

पहा

पहा

शमा6, िशवकु मार



िबटर चॉकलेट: भारतातील मुलां^या ल¹िगक शोषणा^या
िवदारक कहाया. पहा िवराणी, Vपकw

बेनाम.



618.2
कदम, बाबा

िबयाणी, कशोर
इट हॅपIड इन इंिडया / सं. ले. कशोर िबयाणी आिण
दपायन बैय; अनु. उषा महाजन. 920.933804(1)
िबयाणी, $काश
लrमीिनवास िम=ल ' Hटीलकग ' ^या यशाची
कहाणी / सं. ले. $काश िबयाणी आिण कमलेश
माहेeरी; Vहदीव-न रे णुकादास गंगाधरराव
920.933804
पहा

मंगळवेढेकर, राजा

िबरसा मुंडा : bांितसूय6 भगवान.
िबराड.

पहा

पहा

साठे , शुभा

पवार, अशोक

िबला6 : कहाणी उgोगाची आिण कु टुंबाची.
शर±ं
िबल गेÁस : संगणक $णालीचा राजा.

पहा

गोखले,

पहा

पहा

पहा

पहा



923.554

सदावत, िवgाधर

वाVळबे, शरदचं

बेल: आरोnयदाियनी िशवि$या.

पहा

कोकाटे, सुधाकर

बेलवलकर, सुमन वासुदव
े

लीळाच र)ातील समाजदश6न.



294.55(1)

बेलसरे , जयcी $वीण


कुंडली मंथन.

133.54

बैजल, रे खा िशवकुमार

$Hथान.

891.463

मृ4यु जगलेला माणूस.

891.463





एका फांदीवरची पाखरं .

891.463

दादा नावाचा माणूस.

891.463

बोकwल, िमVलद
समु.



891.463

बोडके , नर+ 
सािह4याचे सpव.
बोडखी.

पहा





891.4609

इंगोले, $ितमा पंजाबराव

बोडस, आनंद जयराम

लाभसेटवार, अनंत पां.

िबिHकटचा बंगला.



923.554

बqे, शोभा


देशपांडेकृत अनु.
िबरबलचे भाईबंद.

अॅज आय सी.... ि यांचे समीकरण / इंEजीव-न

बेनझीर भुËो.

बाळं तपण: अथपासून इितपय®त / संपा. सुजाता
पहा



923.554

अॅज आय सी...भारतीय पोलीस सेवा.

िबनीवाले, वैशाली

िबमोड.

पळशीकर, वसंत

माधुरी शानभागकृत अनु.

कदम, बाबा

देशमुख.

पहा

551.22

माधुरी शानभागकृत अनु.

523.12

पहा



भूकंप / अनु. िविनता गनबोटे.

बेदी, करण
अॅज आय सी ... नेतृ4व आिण $शासन / इंEजीव-न

बाहेकर, िवजय cीधर
िवe आिण वसुंधरा: पृवीची उ4प=ी व उ4bांती^या

िबनधाHत.

मराठी बोलू कौतुके

बेकर, लॉरी

बेड कहाळ, कशोर, संपा.

टaे , सुिनता रितलाल

पाऊलखुणा.

पहा

महाजन, आबा गोVवदा

बुके, टीम

कोMड Hटील / सं. ले. टीम बुके आिण बायरॉन उसी
इंEजीव-न सुभाष जोशीकृ त अनु.
920.933804

आचाय6 वराहिमिहर.
समथ6 िशकवण.
समथ6िवचार.
बोधकथा.

पहा



133.5



294.561



181.48
पाटील, डी. बी

बोधे-भkचा
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बोधे, करण वसंतराव, संक.
सािह4य संवाद
बोरकर, राधा, सं. संक.

पहा

पहा

$ा. व. बा. बोधे:

भगत, चेतन

द Èी िमHटेuस ऑफ माय लाईफ / अनु. सुि$या वकwल.



823

रे गे, मंगेशराव रं गराव

वन नाईट @ द कॉल स+टर / अनु. सुि$या वकwल.

बोरकार, दलीप
बाकw िवशेष.



बोरसे, सदानंद, संपा.

पहा

भगत, रा. तु

अभंग, अनंत

पहा

आमोणकर, कशोरी

पहा

एलकुंचवार, महेश बळीराम

पहा

गे, अ-ण

पहा

घोरपडे, अिभजीत

पहा

जोशी, आनंद

पहा

जोशी, सुमती

पहा

यादT, अ. रा

पहा

िशरवाडकर, केशव रं गनाथ



823

891.4691

पा¥ा4य िशणातील िवचारवंत / सं. ले. रा. तु
.भगत आिण िवeंभर कु लकणT.
923.7(1)


आनंदमय जीवनासाठी.

158.1



बोले तैसा चाले.

294.561

मनपाख-.

891.464



िशणसूय6 साने गु-जी.



928.91463

संत गाडगेबाबांची Òमणगाथा.

922.945

Hव^छतासंत गाडगेबाबा.

922.945





हसत जगावं जगत हसावं.

158.1

बोराडे, भीमराव

िम)ाची बायको.



891.463

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

रuत-अित रuत.
ह रणी.
बोरीकर, दनकर
गCबरVसग पैलवान आिण धमाल गोhी.



891.463



891.463



891.463



जगावं तर असंच.

158.1

बोरीकर, दनकर, अनु. पहा ओशो
पहा द=, प रमल
पहा पंकज िवनÊ
बोलके ठसे. पहा $भु - गावकार, तेजcी गोपाळ
बोलuया Vभती. पहा माणगावे, नीलम
बोली आ`षाची. पहा िमरजकर, रे खा
बोले तैसा चाले.

पहा

भगत, रा. तु., संपा.

पहा

उजळवाया वाटा: राम

शेवाळकर यां^या $Hतावना
पहा

पाटील, नाना रामचं

भगत, शzम°ा, संपा.

पहा

प रbमा

भगव©ीता
े) आिण े)J: Jानेeरी अoयाय तेरावा /
Jानेeरकृ त ' Jानेeरी' ¬ा छंदोबm अनुवादावर
अ^युत िसmनाथ पोटभरे कृत भाय.
294.5924
Jानेeरी / Jानेeरकृ त ' Jानेeरी' ¬ा छंदोबm
अनुवादावर अ^युत िसmनाथ पोटभरे कृत भाय.



294.5924

oयानोपका रणी गीता: oयानास उपयुv अशा साथ6 व
िववरणासह / रामचं द=ा)य रानडेकृत भायासह
छंदोबm अनु.; संक. हेमचं दयाण6व कोपडकर.



294.5924

भगत, रा. तु.

बौoद ध0म माग6दzशका: संपूण6 बौm संHकार िवधी आिण
बौmांची दनचया6. पहा राल बोधी, भदंत
Cयुटी Çwन : स¤दय6Hपधा®^या झगमग4या जगातMया
अंधा£या वाHतवाचा Hवानुभव. पहा ि)वेदी, इरा
jlचैतIय. पहा देशपांडे, अशोक
jlिलखीत. पहा पोळ, राज+ गणपत
jाऊन, डॅन
एIजMस अॅIड डेमIस / अनु. बाळ भागवत.
813
िडसे1शन पॉÃट / अनु. अशोक पाoये.
813
CलाÃडनेस. पहा सारामागु, kयुझे
Cलायटन, एिनड
द सीbे ट से[हन / अनु. ि$यंका कु लकणT.
823
भंजनाचे भजन. पहा लुलेकर, $Mहाद जी.
भिvगीतांचा खिजना / संक. यशcी य. भवाळकर.



294.5433

संवादगीता: भगवान cीकृ ण व अजु6न ¬ांचा संवाद /
अनु. मंदा के शव आचाय6.
294.5924
सवा®साठी सोपी भगव©ीता / अनु. महेश शमा6.



294.5924

सांXययोग आिण कम6योग / Jानेeरकृ त ' Jानेeरी '
¬ा छंदोबm अनुवादावर अ^युत िसmनाथ
पोटभरे कृत भाय.
294.5924
भगवान महावीर.

पहा

शाह, वीणा

भटनागर, राज+ मोहन
सरदार / अनु. केशव अनंत आगाशे ; संपा. आनंद

हडTकर.
भटेवरा, $ेमा, संपा.



891.433
पहा

सरcी

भरजरी भुतावळ आिण खानदान.

पहा

अहमद िनजाम

खान

भ-चा, -झबेह एन.
द फकwर / अनु. सुनीित काणे.



823

भवार-भुकn
भवार, एस. डी.

बामसेफ^या आंबेडकरोही भूिमके ची छाननी.



331.79208694(1)

भवाळकर, तारा Vचतामण
लोकसािह4या^या अµयास दशा.
भवाळकर, यशcी य., संक.

भिvगीतांचा खिजना

पहा

भांड, $ितमा, संपा. पहा मुलां^या िशणातील
सफलतेचे रहHय $4येक पालक, िशक व िवgाया6ने
वाचलेच पािहजे
भांड, बाबा साळू बा

आनंदी कसं जगावं: शरीर आिण मना^या
आरोnयासाठी.



158.1

cीसंत कृ णा महाराज गाथा: cीसंत कृ णा महाराज
यांचे िवचार धन.
पहा

भांड, बाबा साळू बा, भाय.
भाकरी आिण फूल.



294.561

भांड, बाबा साळू बा, अनु.

कोअर, एिलनॉर

पहा

कृ णा, महाराज,

भागणे, जयcी
Hवातंयवेदीवरील ता4मे.
भागवत, रजनी, अनु.

पहा

भागवत, कMपना चा-द=.



923.254(1)

भागवत, गु-माउली



भागवत, गु-माउली

पहा

भागवत, बाळ, अनु.

पहा

पहा

फॉzसथ, sे ड रक

पहा

jाऊन, डॅन

चाइMड, ली



891.463

भागवत, यशवंत
891.463

मुaाम $ेमनगर.

891.463

शुभमंगल सावधान.

891.463





भागवत, cीपाद भालचं
सुंदर मराठी िनबंधलेखन व Wाकरण.



491.465

सह बुm,े सुधाकर

भाटे, रोिहणी, अनु.

पहा
पहा

डंकन, इझाडोरा

आरावजो, िमनीन मा रयो

भालेराव, उमाशशी, सं. ले.



928.9146

भालेराव, िववेक

आईIHटाईन आिण सापेता िसmांत.
खगोल िजJासा.
जगातील आ¥य.



925.3



523



720

भाव आगळा बोिलला.
पहा



500
पहा

भुसारी, िवजया

जाधवर, ह . रा.

भावे, नीिलमा, अनु.

भावे, पुपा, संपा.



891.463

पहा
पहा

ठाकु र, रबनाथ
जोशी, $ितमा

भावे, िवनोबा

EामHवराkय.
िवनोबांची प)े.
भाषांतर $संग. पहा ठकार, िनिशकांत
Vभगारकर, कृ णाजी Jानेeर



307.720954



923.654



922.945

िभडे, शंकर गोपाळ



खंत.

891.463
पहा

पवार, जोतीराम कृ णराव

भारतीय अंतराळयुगाचे जनक : डॉ. िवbम साराभाई.
पहा कु लकणT, रा. पु
भारतीय अणुगाथेची सहा सोनेरी पाने.
रा. पु.

चंदनिशव, भाHकर
पहा जेटवानी, अ-णा

पहा

संत तुकाराम.

भानत, मनोहर

भारत : वय वष 60.



891.464

भालेराव, इंिजत, संपा.

भाविमलन.

$ेमाची लय भारी.

पहा



923.754

तीन िवJानकथा.
िवJानाचे अंतरं ग.

असे लढले गांधीजी.

भाÎाचो कु सवो.

भाराज, वसु, अनु. पहा कV1लग, -डयाड6
भाले, उmव नरबा
हेही दवस जातीलच.
भालेकर, अंकुश, अनु. पहा गोितए, sाIHवा

भालेराव, सुधाकर

भागवत, भाHकर रामचं

भाnयभरारी.

891.463

कथा एका राजघरायाची.

294.54

भागवत, देवीदास.



अंधारिमठी.

भालेराव, मंगलादेवी

कMपना चा-द=,

जनिहताय.

भारतीय बालवैJािनकाची ग-डझेप: आदश6 $कMप
अहवाला^या नमुIयासिहत. पहा जोशी, ऋचा िवनय
भारतीय िवJानाचे दीपHतंभ. पहा के सरी, cीकृ ण
भारतीय शेतकरी. पहा पटवध6न, राज+ परशुराम,
भारतीय समाजसेवक. पहा खापरे , अच6ना
भाराज, मंदा कनी

गुलमोहर.

अनीता राकेश

पहा

पाटील, डी. बी.

भालेराव, अिनल

कzणक, मधु मंगेश

पहा

भारतीय अणुशा ाचे जनक डॉ. होमी भाभा. पहा
कु लकणT, रा. पु.
भारतीय घटनेचे िशMपकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
पहा



398.2095479

133

पहा

कु लकणT,

[यवसाय [यवHथापन.
भुरे - बावनकर, हष6दा
िनघाला भारत चंावर.
भुक, याम
bे िडट काड6चे मायाजाल.
पु. ल. एक आनंदया)ा.



658



629.4353



332.765



928.9146

भुसारी-मGकXरका

134

भुसारी, िवजय, अनु.

पहा

नागर, सूय6कांत

मनपाख-.

भुसारी, िवजया



भाव आगळा बोिलला.

891.46

भुHकु टे, $भाकर रघुनाथ
oवनी $दुषण.
पया6वरण व आ0ही.
माती $दुषण.
भूक मोचा6. पहा सोनवणे, िव¼ल
भूकंप.

पहा



333.7



363.7396

पहा

पहा

पहा

मनाचा कनारा.
मनाचे ोक.



891.463

भqजाळ, चंकांत, अनु. पहा खडसे, दामोदर
भqजाळ, चंकांत, सं. संपा. पहा सासणे, भारत
जगIनाथ
भोळे , लrमण भाHकर, अनु. पहा सारामागु, kयुझे,

रामदास, समथ6

मनातलं मनापासून.

मेहरे , चंकांत

पहा

पहा

दास, सुरेश शिशकांत

पहा

पहा

पाठक, अ^युत

खापरे , मंदा

मनोरं जनातून यं) िवJानाची ओळख: सायकली^या
शोधाची कथा. पहा गु}ा,िवजय
मनोहर, मुvा
मIवंतर.
पहा

पहा



891.464

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ

घqगे, पराग

मरणो=र.

पहा

िशरवळकर, सुहास



मराठा आिण पेशवे कालखंडातील महाराातील
कत6बगार िH)या: ऐितहािसक संशोधन. पहा
[हटकर - खरात, kयोती



मराठा ओबीसीकरण / संपा. अशोक बुmीवंत; पी. बी.
सावंत यां^या $Hतावनेसह.
305.56

923.554

भोसले, जी. एस.
झुंज वादळांशी.

मेहद+ ळे , किवता

पहा

जगणं वेचताना.

भोवड, जगदीश

िवजय साळसकर : बेडर वदTवाला.
भोवड, जगदीश, संपा. पहा पाटील, हरे eर

गांधी, अिनल

पहा

मनोिमलन.

पाटील, शंकर

भेडे, सुभाष

923.754

भोसले, Jानेeर
14 मिहने 13 दवस आिण.. / पुनःकथन अ-ण
रामतीथ6कर.
920.71
भौितक िवJानातील शोधां^या मनोरं जक गोhी. पहा
थनू पनाभन
Òमंती. पहा देशपांडे, जयंत भगवंत
मंगलाhका अभंगवाणी गवळणी. पहा पाटील, िशवाजी
के.

मराठी कादंबरी: समीा.

पहा

पाटील, तानाजी राऊ

मराठी कादंबरीचे अंतरं ग.

पहा

महािडक, निलनी

आबासाहेब

मराठी बोलू कौतुके / सं. संपा. अशोक ब+डखळे आिण


उषा तांबे.

891.4609

मराठी^या अoयापनाची िवचारसू)े / संपा. राज+


नाईकवाडे.

मंगळवेढेकर, राजा



िबरबलचे भाईबंद.

891.463



आपला भारत.

954

मंिजल- ए - मuसूद...पा कHतान. पहा कारखानीस,
$वीण
मंतरलेला इितहास. पहा सरपोतदार, हष6द
मग ! करावं तरी काय ?. पहा पंकज िवनÊ
मजेदार खेळांचा खिजना. पहा महाजन, आबा गोVवदा
मÍाचं मोल आिण चार एकां कका. पहा रणVसग, ना.
बा
मधुबाला.

मना सज6ना.

देव, यामकांत

पहा

मनुयांची व $ायांची महासंमेलने.
रामकृ ण

वीरकर, $ितभा

लांबलचक काळीशार सावली.

भगत, रा. तु.

मनभावन आिण िवराया.

मनातील मोती.

बेकर, लॉरी

भूगोल अoयापनाचे िशण.
भेटीगाठी.



363.74

पहा

पहा

कणीकर, शिशकांत

मधुमेहासह नाबाद-36.

पहा

पाठक, िवशाखा सुधीर

मoयरा)ी^या सूया6चा देश, फनलंड. पहा धqगडे,
अिeनी
मन पतंग पतंग. पहा शुoदवैशाख, कMपना

891.465

मराठे , नंदकु मार अ^युत, भाय.

रामदास, समथ6

पहा

मराठे , लrमण गणेश, संक. पहा cीjlचैतIय
गqदवलेकर महाराज यां^या ¨g आठवणी
मड6र हाऊस.

पहा

िशरवळकर, सुहास

मला उ=र हवंय ! पया6वरण.

पहा

मला उ=र हवंय : खगोलशा .

आपटे, मोहन हरी,

पहा

मला उ=र हवंय : संगणक व इंटरनेट.

आपटे, मोहन हरी,
पहा

आपटे,

मोहन हरी

मला उ=र हवंय: पदाथ6िवJान.

पहा

मला भावलेले संगीतकार.

रानडे, अशोक दा.

मला µया वाटतंय.

पहा

मला रोड [हायचयं !.
मÅयाची माती.
मHक रका.

पहा

पहा

पहा

आपटे, मोहन हरी,

रावळ, मोहन

पहा

परांजपे, नीला

यादव, आनंद रतन

केळु सकर, महेश

मह7वाकांQी-मा4यम
मह4वाकांी कू मशहा जनरल परवेज मुशर6 फ.

पहा

महाले, रमेश

िलमये, राजा
महांबरे , गंगाधर मनमोहन

फMम उgोगी दादासाहेब फाळके .
महाकिव गोिवIद पै.
महाजन, अवंती, अनु.



927.91430233

रै , क¯यार कIहण

पहा

िचकन सूप फॉर द कपMस

पहा

सोल
पहा

मुज{फर सैन

महाजन, आबा गोVवदा
िबिHकटचा बंगला.

पहा



891.461



793.01922

अहलुवािलया, करणजीत

पहा

िबयाणी, कशोर

महाजन, किवता

Eा फटी वॉल.



891.464

महाजन, टी. टी

$ाचीन खानदेशचा इितहास आिण संHकृ ती.




मराठी कादंबरीचे अंतरं ग.
पहा

891.46309

क£हाडे, शंकर बाळकृ ण

महानोर, नामदेव धqडो



आनंदयोगी पु. ल.

महापु-षांचा पराभव.

928.9146
पहा

सुव, िवणु


891.463

जमवाजमव.

891.468

सेवेसी सादर.

891.463

महामाई.




कािनटकर, माधव

कं बार, चंशेखर

पहा



891.464

महा0बरे , अ-ं धती



पंखवाली ठकू.

891.461

महारााचे वैभव: आचाय6 अ)े.
महारा² : एक लोकनाम.

पहा

पहा

पांढरे , नीला

पाटील, नानासाहेब

च[हाण, रामचं

पहा

नारायणराव

महारा²ाचे महामंथन.
महारा²ाचे मानकरी.

पहा
पहा

प+डसे, लालाजी मोरे eर
टोळ, द=ा cी.

महारा²ाचे लाडके Wिvमpव: ब`पी पु. ल. देशपांडे.
पहा

पहा

जोशी, अनुजा

महारा²ातील $ितभावंत कलावंत.
महालूट.

पहा



891.443
पहा



कुंटे, माधवी

कु लकणT, वासंती
मािझया मना. पहा
दघे, मंगला
माझी िच=रकथा. पहा जोशी, रव िवनायक
माझे cी द=गु` प.पू. काकाजी योगी मनोहर. पहा
देवधर, िवजय अरVवद
माया Hव³ातील भारत. पहा गांधी, मोहनदास
पहा

माडखोलकर, गजानन यंबक
उzमला.
एका िनवा6िसताची कहाणी.

देशमुख, सदानंद

पहा

नाईक, Jानदा



891.463



891.463

माणगावे, नीलम

उoवHतायन.
बोलuया Vभती.
माणूस नावाचं बेट.



891.461



891.463
पहा

मेहरे , चंकांत

माणूसकwचा मळा. पहा जोशी, ना. द.
माती $दुषण. पहा भुHकु टे, $भाकर रघुनाथ
मातीची हाक. पहा का[हा6लो, िसिसिलया
मातीतून मोती.

पांढरे , नीला

महारा²ातील नgा.



500

करमचंद

महािमने, चंकांत र.
हसरी Iयाहरी.

महारा² आिण मराठे .



636

माÃचा Hवयंपाक. पहा देशपांडे, माई
माकडचेhा. पहा राजाJा, कमल
माkया जMमाची िच=रकथा. पहा कांबळे , शांताबाई
कृ णाजी
माझा आनंद माया हाती : राजमाग6 : यशाचा, आनंदाचा.
माझा िनबंध सखा.

खेळ.

पहा



598

398.2095479

पहा

महाबळ, भालचं लrमण

महाभारत.



891.463

मिहलांसाठी आधार कायgाचा. पहा रोडे, पुपा
मह+दर, अनु. पहा सतनाम
मांजराची सावली. पहा कु लकणT, जयcी
मांडे, अ-ण, अनु. पहा ओशो
पहा हे, Mयुईस एल.
मांडे, $भाकर भानुदास
मौिखक वा·याची परं परा : Hव`प आिण भिवतW.

954.79

महािडक, निलनी आबासाहेब

महा4मा फु ले.

अंतराळातील Hटेशन.
पrयां^या जगात.
$ायां^या गमती.
िवJानाची घोडदौड.
महाeेतादेवी
कु `े)ानंतर / अनु. वषा6 काळे .
मिहलां^या मानवािधकारांचे उMलंघन.
खांडेकर-गवई, आशा

मजेदार खेळांचा खिजना.
महाजन, उषा, अनु.

135

पहा

कापगते, डोमा दुधरामजी

मातृ4वाचे लेणे. पहा सुखा4मे, मधुगीता मधुकर
मादारी माद¯या-वधू. पहा िशव$काश, एच. एस.
माoयम. पहा िशरवळकर, सुहास

मानवी-मुजoफर

136

मानवी हa: तpव आिण दशाभूल.
मानस.

पहा

पहा

कांबळे , उmव

देसाई, नयनतारा गजानन

मानसशा शCदकोश / संक. मुकुंद इनामदार.
माय नेम ईज सMमा. पहा फा दया, फकwर
माय फॅिमली इज ऑल आय हॅव.

पहा



150.3

साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी आहे चौरस आहार.

पहा

साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी आहे तं)Jान.
मी आहे पया6वरण.

पहा

कांदळकर,

पहा

पहा

मी आहे लोहचुंबक.

िवeास.
891.463
माक® डेय, िनतीन मनमोहनराव
फायदेशीर दूध Wवसाय : सुलभ पशु$जननातून.



636.2142

शाeत दुध Wवसायाचे तं): पशुिवJानेeरी.



636.2142

माक ¶टग, पिCलक रलेशIस अॅड अॅड[हरटायVझग.
घाटपांडे, महेश

माक ¶टग, पिCलक रलेशIस अॅड अॅड[हरटायVझग. पहा
658.8 - माक टग मॅनेजम+ट. पहा घाटपांडे, महेश
माÆटन Mयुथर कग. पहा क£हाडे, शंकर बाळकृ ण
माÆटनी, Hटी[ह
द अॅटनT / अनु. अिजत ठाकू र.
813
द िसमीऑन च+बर / अनु . जयवंत चुनेकर.
813
माडTकर, मोहना. पहा सुधातनया
माडन, Hवेट
$गतीचे रहHय.
158.1
पहा

नारायण, आर. के.

मालवणी लाटांचो फेसाळलो वळे सार.

पहा

उपरकर,

चंशेखर पांडुरंग
अितसुrम महा$चंड नॅनो टेÂॉलॉजी.
620.5
मावळती. पहा देवधर, kयो4ा के शव
माहेeरी, कमलेश, सं. ले. पहा िबयाणी, $काश
िम)ाची बायको. पहा बोराडे, भीमराव
िमरजकर, रे खा

बोली आ`षाची.
मो¼ी ितची सावली.
िमरासदार, द=ाराम मा-ती



891.461



891.463



अंगत पंगत.

891.464

फुकट.

891.463



िमc, अंबरीश



सुंदर ती दुसरी दुिनया.
पहा

791.437
साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी अनीता राकेश सांगतेय.
मी आहे अवकाश.

साखवळकर, रघुवीर अनंत

पहा

पहा

साखवळकर, रघुवीर अनंत

साखवळकर, रघुवीर अनंत

पहा

साखवळकर, रघुवीर अनंत

डंकन, इझाडोरा

मी एकलW: आपले Hवयंअoययन. पहा आलेगांवकर,
पाकर महादेव
मी काय क- ? आिण इतर एकां कका. पहा कुरळे ,
याम
मी तृ} आहे. पहा ितिबले, अनंत
मी नाही कुणाची... पहा पगा रया, सुिशल
मी िनदष आहे. पहा गान, शुभांगी
मी मुंबईचा माजी महापौर. पहा पाटील, हरे eर
मी सािहले मुuयाने. पहा तेजा
मीरा एक वसंत आहे.

पहा

ओशो

मीरा



कथकमयी मीरा / संक. सुजाता नातू.

मीरे ^या $ेमतीथा6वर.

पहा

891.431

ओशो

मुंगळे , अिमत

लढा Hवाइन {Mयु शी ! / शCदांकन रमेश के .
सह बुm.े
616.203
मुंडले, $भाकर
आ0हीबी घडलो...
920.933804
मुंबई होते उgोगनगरी. पहा गाडगीळ, गंगाधर
गोपाळ

माळोदे, शैलेश

मी आहे संगणक.

मी इझाडोरा.

साखवळकर, रघुवीर अनंत

पहा

मी आहे िवgुतशvw.

माया दामोदर

मालगुडी डेज्.

साखवळकर, रघुवीर अनंत

मी आहे रसायनशा .
पहा

राजा

पहा

पहा

मी आहे माणूस.

िडअर,

हेलन-अॅलीस

मायकल जॅuसन: एका याची गोh.

मी आहे इलेuॉिनuस.

पहा

पहा

अनीता राकेश

साखवळकर, रघुवीर अनंत

मुंबईचे खरे मालक कोण ?.

पहा

फडके, वासंती

मुके िम). पहा दीित, लीला
मुaाम $ेमनगर. पहा भागवत, यशवंत
मुखजT, पाथ6
-सी मोदी: द मॅन  आMसो मेड Hटील / सं. ले. पाथ6
मुखजT आिण kयोती सबरवाल; अनु. अंजनी नरवणे.



920.933804

मुXतार माई
इन द नेम ऑफ ऑनर.

इन द नेम ऑफ ऑनर / अनु. उMका राऊत.
मुगुट.

पहा

मुnध मधुर :



923.65491



362.83

बडे, शंकर

ीजीवनातMया नाना वाटा-वळणांची

नाजूक सफर.

पहा

खानिवलकर, वैजयंती

मुज{फर सैन
इHलाम आिण शाकाहार / अनु. अवंती महाजन.



297.26

मुजoफर-मोिहते
मुज{फर सैन

मेख.

धुमसती मुंबई: 1993 ते 2008 / अनु. रिवकांत



पागनीस.

954.792

मुजुमदार, शां. ब.



कुपी.

920.02

मुठाळ, $भावती



अधांतरी.

923.654

मुठाळ, मो. ज.

योगी आिण मांि)क.



891.463

मुरगोडी, िगरीजा



िविधसंकेत.
मुलखावेगळा.

891.463

िचतळे , $काश

पहा

मुलांची भाषा.

पहा

पहा

िशरवळकर, सुहास

मेघवृhी: अµयासा^या िविवध दशा / संपा. मह+ सुदाम
कदम.

लेले, हेमा

मेटकर, कमलेश, अनु.

मेरा प रवार.

मुलां^या सकारा4मक बदलासाठी संHकार गोhी.
क£हाडे, शंकर बाळकृ ण

मेहता, शिशकला



फुलोरा.

891.461



उमलताना.

891.464

मनाचा कनारा.

891.464

मुलांनो थोडं ऐका !.

पहा

आिण अिमता त+डुलकर.

पिहनकर, गो. द.

सं. संक. आशा प-ळे कर



पहा




891.463

चांदोरकर.
पहा

गॉकÐ, मॅिuसम

कदम, बाबा

मॅडम सभापती.

पहा

चोरगे, तानाजीराव

म+द ू करा सुपर ' पॉवरफु ल '.
म+दत
ू ला माणूस.

पहा

पहा

लेले, हेमा



छंद माझा वेगळा.

927.(1)



891.463

कमुरा, रे ई

पहा

मोबाईल माझा सोबती.

पहा

मोरे , दास उ=रे eर
घqगरवाडी.

िशकारपूर, दीपक



891.463

जेिवयर, sाIसीस जी

जोशी, आनंद

मेिuसकन गांधी िसझर शॅवेझ: अमे रके तील शेतमजुरांचे
पिहले संघटक. पहा चोपडे, कसन



गायगुली.

891.463

मोरे , शेषराव



823

मॅिuसम गॉकÐ यां^या cे° कथा.

पहा

मोरे , महादेव

बैजल, रे खा िशवकुमार

मॅकॉल िHमथ,अलेuझांडर
द नंबर वन लेिडज िडटेिuट[ह एजIसी / अनु. नीला

पहा



िमरजकर, रे खा

मोने, िनम6ला
जIगल ज0मत.

891.464

आभाळाचं पान.

पहा

मोने, उ=रा

मोने, िनम6ला, अनु.

मुळे, cीकांत

मॅडम.

दवणे, $वीण

मोांचं वागणं छो ां^या नजरे तून.

पै, कशोरी सुर+

मुळे, Jानेeर
nयानबाची मेख.

पहा

पांडे, सतीश

मो¼ी ितची सावली.

पांडे, िगरीधर

मृ4यु जगलेला माणूस.

पहा

आ4मिसm, नं दनी

पहा

Eामीण-दिलत सािह4य : चळवळ आिण समीा.

808.81

पहा

पहा

920.02

मोकाशी, मधुकर गणेश

पिहनकर,

मुलाखत एका $@पि)के ची आिण तीन बालना े.
मुले अशी का वागतात ?.



माणूस नावाचं बेट.

मै)बन.

पाटील, लीला

मुलांसाठी गाणी आिण songs /



891.464

891.4609

पहा

पहा



मनातलं मनापासून.

मै) जीवांचे.

पहा



891.4609

म¹ शायर तो नह...

धामणे, सुरेश

मुलांना बनवा ऑलराऊंडर.

चैतIय, दीपक

मेcाम, योग+
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे वा·यीन Vचतन.

मुलां^या शैिणक िवकासाची गु- कMली : पालकांशी

मुलां^या सवा®गीण िवकासासाठी.
गोपाळ द=ा)य

पहा

{लौमर, नटािलया अलेuजेIोवना

पहा

मेहरे , चंकांत

पहा

आ¯या6, मानवती

पहा

मेधा पाटकर: नम6दा संघष6.

मुलां^या िशणातील सफलतेचे रहHय $4येक पालक,
िशक व िवgाया6ने वाचलेच पािहजे / संपा.
$ितमा भांड.
372.4
सुसंवाद.



891.461

मेहद+ ळे , किवता

लेले, हेमा

मुलांची भाट कMपनाशvw.

पहा

137

शासनपुरHकृ त मनुवादी पांडुरंगशा ी आठवले.



181.4
मोहनमहाराज, अनु.

पहा

पुराण. भागवतपुराण

मोह0मद यूनुस
bए¶टग अ वMड6 िवदाऊट पावरटी / सं. ले. मोह0मद
यूनुस आिण काल6 वेबर; अनु. गोVवद गोडबोले. 338.7
मोिहते, राम



घोरात घोर.

891.464

चालता बोलता.

891.464



मोिहते-राजाज्

138

मोिहते, शर दनी



डॉ. सरोिजनी बाबर.

928.9146

कदम, $काश
मौिखक वा·याची परं परा : Hव`प आिण भिवतW.
पहा मांडे, $भाकर भानुदास
0हणी, अनुभवा^या खाणी. पहा दघे, मंगला
0हणची संगत शCदांची रं गत / संक. िनिलमा काशीनाथ

मोिहनी.

येळाई, गंगाधर माधवराव, भाय. आिण अनु.
सुगंध अमृत कणांचा

योग आिण आयुवद.

पहा

पहा

योगातून आरोnयाकडे.

sाउले, डेि[हड
Vसह, सुनील

पहा

योगी आिण मांि)क.

पहा

रं ग जाHवंदीचे.

कु लकणT, जयवंत

पहा

मुठाळ, मो. ज.



रं ग िनशेचे.

पहा

बव, राजीव

0ह1या. पहा गाड, ज. तु .
0हामल, िमVलद चंकांत
आलकायाचो डqगर.
891.463
यशवंतराव च[हाण. पहा पाटील, डी. बी.
यशHवी अध6शतक. पहा कानडे, जया अणा1पा
यशHवी जीवनाचे रहHय. पहा शेजवलकर, $. Vच.
यशHवी वvा यशHवी Wvw. पहा पाटणी, उवल
यशHवी सुखी जीवन. पहा शेजवलकर, $. Vच.
यशाकडे भरारी. पहा जेटवानी, अ-णा
यशाचं मानसशा . पहा संगोराम, सेतुमाधव
यशाचा राजमाग6: नWा युगाचे $बोधन. पहा Vशदे, जे.

रं गपालवी.

पहा

पाटील, जीवन

करं दीकर.

398.99146

बी.

यह गुिलHतां हमारा. पहा आ4मिसm, नं दनी
या मHतानीचा बाजीराव कोण ?. पहा अनंत, डी
यांनी बदलिवले जग: शा Jांची दैनं दनी. पहा
इनामदार, $भाकर द=ा)य

रं गवेध: बीड िजM¬ातील ना परं परा.

रजा अMसािनया
गMस6 ऑफ रयाध / अनु. ेहल जोशी.
रणसंEाम 1857 चा.

पहा

रणVसग, ना. बा
उपरांत आिण चार एकां कका.



पहा





891.462



िवसकट.

891.463
पहा

सरोदे, बजरं ग



923.654

रवायन.

पहा

द=, प रमल

पहा

Vपगे, रव रामचं
पहा

जोशी, जयcी

मुकुंद

राऊत, उMका, अनु.

पहा

राऊत, रमेश.

सािह4यसंवाद

पहा

मुXतार माई

राजन खान



अजब गजब जगणं वागणं.

891.464

एकू ण माणसांचा $देश.

891.463



राजपूत, रघुवीरVसह
सÊाट पृवीराज चौहान.


बव, िवजय

राजपू) िसmाथ6 बुm झाले.



954
पहा

पगारे , $साद िभमसेन

राजहंस, शकुं तला िवgाधर


कातरवेळ.

गावडे, रामनाथ गजानन

युवांकूर - 2008 / संक. हनुमंत चोपडेकार.



र4नाकर, ध0मपाल

891.463

891.46108
पहा



891.46908

यू कॅ न िहल युवर लाइफ : तुमचे जगणे तुम^या हाती.
पहा हे, Mयुईस एल.
यू नीड नो मेिडसीन. पहा वाÀळकर, गोपाळकृ ण
यू फाइंड िहम आय िवल फuस िहम. पहा चेस, जे0स



892.73

891.462

मÍाचं मोल आिण चार एकां कका.

रिववार^या शोधात.

891.461

युग$वत6क. पहा ठोके, मो. िन.
युm एक कला. पहा िलमये, राजा
युवक, संभोग आिण $ेम. पहा ओशो
युवकभारती इय=ा बारावी: किवता / संपा. िनम6ला
कराणे; $Mहाद वडेर यां^या $Hतावनेसह.

ीरसागर,

िलमये, राजा

रांगोळी : कला आिण आिवकार.

आिण व. ज. वडेर; संपा. सदानंद बोरसे.

पहा

दीपा भारतभूषण

जाधव.



यादT, अ. रा
जीएंची कथा : प रसरया)ा / सं. ले. अ. रा. यादT

हॅडले

डहाळे , संजय

सुभाष भगवानराव पाटील आिण भरत िभमराव

891.461

तू ितथे.

युवा कथा.

पहा

रयतचा नंदादीप: समाजभूषण बाळकू आणा / सं. संपा.

यादव, सिवता

युवा आ0ही.

रं गया)ी िनळू फु ले.

रबरी फुगे.

यादव, आनंद रतन

मÅयाची माती.

पहा

राजा िशवसेन.

राजां^या कथा.
राजां^या गोhी.

891.461
पहा
पहा
पहा

टaे , सुिनता रितलाल
जोशी, सु. ह.
शेवडे, रा. वा

राजाJा, कमल
नाठाळपुरात ख ाळ परी.
माकडचेhा.



891.463



891.463

राजा4यQ-रॉयचौधरी
राजाoय, धनंजय

रायपुरे, लोकनाथ यशवंत.



कबुली.

891.463

राजाoय, वासुदव
े मंगेश, संक.
पूण6दासबाबा

पहा

पहा



891.461
कदम, बाबा

बव, िवजय
रानगंधाचे गा-ड: ना. धq. महानोर यांचा िनवडक
प)संEह / संपा. $काश होळकर.
891.46608
रानडे, शैलजा मधुकर, भाय. पहा -ाoयाय

राधा रे गेची कथा.

पहा

रानडे, अशोक दा.



मला भावलेले संगीतकार.

927.8(1)

संगीतिवचार.

780.954



रानडे, जयंत



खानदान.

891.463

िगधाडाचा सूड.

891.463

टसल.

891.463

हायजॅकर.

891.463

हॉट गेम.

891.463






रानडे, $ितभा
पा कHतान: अिHमते^या शोधात / संपा. आनंद
हडTकर.
954.91


फाळणी ते फाळणी.

रानडे, रामचं द=ा)य, अनु.

954
पहा

भगव©ीता

पहा



891.463

खांडेकर, अरVवद िवनायक

राडकर, वासुदव
े बळवंत
कॅ सावा: साबुदायाचे झाड.



633.682

तृणधाIये.



633.1

तेMया माड: ऑईल - पाम.



633.851

िपकांचे बीजो4पादन.



633

वनशेतीसाठी बीजो4पादन.



634.99

राल बोधी, भदंत
आदश6 समाज िनzमती भW अिभयान.



294.3442

बौoद ध0म माग6दzशका: संपूण6 बौm संHकार िवधी
आिण बौmांची दनचया6.
294.344
रuत-अित रuत.

पहा

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

-चकर तरीही पयकर पाककृ ती.

पहा

दांडेकर, सुयोग

सुभाष

-ाoयाय / भाय. शैलजा मधुकर रानडे.



294.5513

-िबना अली
Hलमगल6 ÓीVमग / पुनःकथन अॅनी बथा6ड आिण दWा
दुगर; इंEजीव-न मै)ेयी जोशीकृ त अनु.


927.9143028

-सी मोदी: द मॅन  आMसो मेड Hटील.
पाथ6

पहा

मुखजT,

रे गे, कुमुद

रानडे, शैलजा मधुकर



कािलदास कथा.

लोकनाथ यशवंत

रावळ, मोहन

रा²वैभव.

पाखरबोली.

पहा

मला µया वाटतंय.

उसपकर,

राठोड, रमेश

राणीमा.
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891.463

उव6शी.



891.463

रे गे, मंगेशराव रं गराव
रानभरारी.
रापण.

पहा

पहा

कोकाटे, गुंफा

cी गु-देवांचा स4संग: कै . ती. मंगेशराव रे गे ¬ांनी
िलिहलेMया आठवणी / संक. वैशाली कानगो आिण

धqड, $Mहाद अनंत

पुकारा.



891.463

रामतीथ6कर, अ-ण. पहा भोसले, Jानेeर
रामदास, समथ6
आनंदवनभुवनी आिण आ4माराम / भाय. नंदकु मार
अ^युत मराठे .
181.48
मनाचे ोक.
181.48
रामनामे, रव
ओअॅिसस.



891.463

रामिनवास 'मानव '
तुला काय सांगू?.

राय, स4यिजत
असं असतं शुटग ! / अनु. िवलास िगते.



राधा बोरकर.

रामटेके, नानक



891.433



891.443



एबारो बारो: आणखी बारा.

891.443

गंगटोकमधील गंडांतर.

891.443

$ोफे सर शंकू.

891.443




रे ड टॉवर वॉच.

922.945
पहा

रे डकर, अरVवद, अनु.

वाVळबे, शरदचं
पहा

सतनाम

रे ळे, चंशेखर
कु मार माझा सखा / पुनः कथन सारं ग दश6ने.



927.82

रै , क¯यार कIहण
महाकिव गोिवIद पै / अनु. एल. सुिनताबाई.


894.8141

रॉबट6स्, Eेगरी डेि[हड
शांताराम / अनु. अपणा6 वेलणकर.



823

रॉयचौधरी, िबe`प
अशuय...शuय.. / अनु. रे णुकादास गं. देशपांडे ; पुनः
कथन मोिनका का)े आिण काzतक.
158.1
डायनॅिमक मेमरी मेथxस / अनु. रे णुकादास गं.
देशपांडे ; पुनःकथन मोिनका का)े आिण काzतक.


153.1

रोकडे-लेले

140

रोकडे, मनोहर

लाटांवर लाटा.

Wावहा रक व उपयोिजत मराठी.
रोज^या रोज.



491.465

िपळणकर, रÄाकर िल.

पहा

रोझVलड sँ किलन.

गवाणकर, वीणा चंकांत,

पहा

रोडे, पुपा
मिहलांसाठी आधार कायgाचा.
रोबॉट फVuसग.

पहा



342.540878

लाल िचखल.

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता
अaरमाशी.



891.464

कदम, बाबा
पहा

Iयूटन, कqडावेटी

लrमीिनवास िम=ल ' Hटीलकग ' ^या यशाची कहाणी.
पहा िबयाणी, $काश

लढा.

पहा

पहा

लढे, $Mहाद, सं. ले.

पहा

लकरातील गमती जमती.



आरोही.

891.463

लांजेवार, िव¼ल



गीतांचा झुला.

891.461

पहा

दंगल.

891.463





891.46309

bांतीपवा6तील धगधगते मराठी िनखारे .



923.254(1)

गाजलेले रणसंEाम.

891.463

गु1तहेर कथा.

891.463

झुंजार छ)पती संभाजी.

923.154





भेडे, सुभाष

तापली वसुंधरा.

लागू, Vचतामणी




355.02



954.0317

लकरातील गमती जमती.
िलमये, िवमल, अनु.

पहा

अलेuजेIोवना



891.463

{लौमर, नटािलया

िलमये, वृंदा

इिकल िमिकल.

सुिवचार

लागू, गागT cीकांत



954

रणसंEाम 1857 चा.

लांजेवार, मुकेश फुलचंद

लाखे, संoया. संक.

891.463

युm एक कला.

िलमये, राजा

पहा

झुंड.



954.91

क}ान, संजय

लांबलचक काळीशार सावली.

891.461

मह4वाकांी कू मशहा जनरल परवेज मुशर6 फ.

मुंगळे , अिमत

पहा

उेक.

पािनपतचा अखेरचा रणसंEाम.

वाघमारे , राम वाघजी
पहा



928.9146

िलमये, राजा

िशरवळकर, सुहास

लढा Hवाइन {Mयु शी !.

पहा

वादंग.

लखो टया, आर. एन.
इIकमटॅuस वाचिवयाचा अचूक माग6 / सं. ले. आर.
एन. लखो टया आिण सुभाष लखो टया; अनु. यशवंत
एकनाथ कु लकणT.
336.24
लटकंती.

सासणे, भारत जगIनाथ



891.463



920.933804

चंदनिशव, भाHकर

पहा

लाल फुलांचं झाड.

िनकलंक...

लrमी कqडावेटी, सं. ले.



915.1



891.463

पहा

लाभसेटवार, अनंत पां.

िबल गेÁस : संगणक $णालीचा राजा.

अजून पहाट झालेली नाही.

लाधीश.



428.24

चीनमधील चैन.

रोहणकार, पु-षो=म

र¤दळ, सुरेश
वेदनेचा कMलोळ.



640

अरमं)ा.

$भु, मीना

पहा

लाठकर, ि$यंवदा श.
घरगुती बचतीतून [हा cीमंत.
लाड, दीपक आनंदराव

घाटे, िनरं जन Vसह+

रोमराkय नेपMय ते [हेिनस.

दीित, िवजय रामचं

पहा

िलिहता िलिहता.



363.73874



ठोकर.

891.463

दोHत दुमन.

891.463

पटली ती ओळख.

891.463

$ायि¥=.

891.463

सबुद.

891.463

Hव³ी जे देिखले.

891.463





पहा



891.464
ढवळे , िवजय

लीळाच र)ातील समाजदश6न.

पहा

बेलवलकर, सुमन

वासुदव
े

लुलेकर, $Mहाद जी.



भंजनाचे भजन.

891.4609

सािह4याचे वत6न आिण वत6मान.

891.4609

लेली.

पहा



कwर, िगरीजा उमाकांत

लेले, ारकानाथ



गाजलेली चार पलायने.



साने गु-जी.



891.463



928.91463

लेले, हेमा

लागू, शांता िवजय

खाली डोकं वर पाय: िवडंबन काW.

891.461

सांजमोगरा.

891.461



मुलांची भाषा.



मुलांची भाट कMपनाशvw.



155.4



155.413

लेले-वा7सTय
लेले, हेमा

वन शॉट.

मोांचं वागणं छो ां^या नजरे तून.
लॉकर प)काराचा. पहा बागूल, एकनाथ
लqढे, सुरेशकु मार
िशलंगण.



155.4



891.463



891.461

पहा

पांढरे , नीला



158.1

गोखले, अरVवद Wं.

लोपीस, sाIसीस सायमन
दश6न.



891.463



संदश
े .

891.463

Hव³.

891.463




उजगावकर, सायली

केवले, शशांक

फाटक, अनुराधा

वराडपांडे, चंशेखर Wंकटेश

व£हाडपांडे, व. कृ , संपा.
गौरव Eंथ

पहा

वटTकर, $. ना.
अणां^या िवचारलहरी.



294.561

वसंत मोहर / संक. $काश कु लकणT.
वसुदव
े े नेला कृ ण.

पहा

शािपत cीमती.
891.463
लौ कक दंतकथा. पहा कालेलकर, गोVवद मंगेश
वंगिच)े. पहा देशपांडे, पु-षो=म लrमण
वकwल, सुि$या, अनु. पहा िचकन सूप फॉर द टीनएज
सोल
पहा

िचकन सूप फॉर द मदस6 सोल

पहा

भगत, चेतन



891.46108

गोगटे, शुभदा

वHतुिनठ समाजशाH) / संपा. $भाकर काशीनाथ
कु लकणT.
पहा

पहा



301

थोरे , अशोक
पहा

िच)े काढा रं गवा कोडी सोडवा

बाराखडी िशकत िच)े रं गवा

वाघ, बी. जी.



अंतरीचे धावे.

928.9146

वाघमारे , राम वाघजी



891.463

वाÀळकर, गोपाळकृ ण
यू नीड नो मेिडसीन / सं. ले. गोपाळकृ ण वाÀळकर
आिण रं जना वाÀळकर.
613
वाÀळकर, रं जना, सं. ले.

पहा

वाÀळकर, गोपाळकृ ण

वाचून खबर आसा कायना त+ आजमायात.

पहा

शेणवी,

उदय

वाट तुडवताना ^या शोधात / संपा. आशुतोष पाटील.



928.9146

वाVळबे, शरदचं
लोपीस, sाIसीस सायमन

पहा

वाटस`.

पहा

कापगते, डोमा दुधरामजी

वाटेवरला गाव.

वझे, सरला



बदलती जीवन शैली.

891.464

बालकांचा िवकास.

305.231

$@मंजुषा
पहा हादnयाची व गौरीची गाणी
वडेर, व. ज., सं. ले. पहा यादT, अ. रा
वधु-वर संशोधन मीमांसा : एक सुखद, उपयुv
माग6दzशका. पहा सावजी, अभयकु मार Wंकटेश
वन नाईट @ द कॉल स+टर. पहा भगत, चेतन
पहा



954.01

ग-डझेप: Hवा. सावरकर

लढा.

लोहार, राजीव

वझे, सरला, संक.

पहा

वाघ, अिनल, िच).
891.463

पहा

पहा

विहम.

वचन.

वचन.

वर भेटू नका.

पहा

व£हाडपांडे, नी. र.
कपोलकिMपत आय6 आिण 4यां^या Hवा£या.

लोणकर, पराग

लोणकर, िवजय, सं. ले.

वIय $ायांचे जीवन.



लोकसािह4य दश6न: $ाचाय6 डॉ. िशवाजीराव मोिहते
गौरव Eंथ / संपा. रमेश कृ . देवरे .
398.2095479
लोकसािह4या^या अµयास दशा. पहा भवाळकर, तारा
Vचतामण

हमखास यशHवी [हा !.

राडकर, वासुदव
े

891.462

जाधव, अशोक िशवाजीराव

पहा

पहा

देव शेगांवीचा माझा गजानन: संगीत नाटक.

लोकमाता अिहMयाबाई होळकर. पहा खोत, एस. के
लोकमाIय टळक गोhी आिण सुिवचार. पहा अµयंकर,
योगेeर
लोकसंXया िशण : Hवानंद $योगशीलतेचा. पहा

लोकिहतवादी- गोपाळ हरी देशमुख.

वनशेतीसाठी बीजो4पादन.

वरदा.

पुIहा चाल क- या...। / $ाaथनासह सुधारक
िश.गायकवाड.

चाइMड, ली

पहा

बळवंत

लोकनाथ यशवंत

वb$ितमा.

141



पहा

वाढ दवसाची भेट.

थोरे , अशोक

पहा

कु लकणT, अंजली

वाढवे, शीलवंत िभवा

हाHयरसायन.



891.463

वाणी, $काश ज.
जात $माणप) आिण वैधता तपासणी: जात, वैधता
वय, रा²ीय4व व अिधवास, उ4प, नॉन bमीलेअर
$माणप) $ bयेसह जाती- जमातची अgयावत
यादी.

वा4सMय.



344.54790308624
पहा

नागर, सूय6कांत

वादंग-वैदेही

142

वादंग.

पहा

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता

वादळ.

पहा

आनंदहरी

िवgाथT-वसितगृह-व ◌्यवHथापन.
वा. का.

िवgाशंकर, एस.
िशवयोगी िसmराम / कडव-न शािलनी cीशैल

वाध6uय: आनंदात जगा आिण िनवृ=ीतही कमाई करा.
पहा देशपांडे, सुरेश भालचं

दोडमनीकृत अनु.

वालावलकर, सी. पु

आजोबां^या गोhी.
वाळवी.

पहा

पहा



891.463

पहा



891.461

वाVळबे, शरदचं


बेनाम.

891.463

रे ड टॉवर वॉच.

891.463

वb$ितमा.

891.463

सयामी.

891.463





पहा



294.5211(1)

वाHवानी, जे. पी.
bोधावर िवजय िमळवा / इंEजीव-न शाम िवणू


फडकेकृत अनु.

वाHतिवक.
वाHतुशा

158.1

पाटील, म. कृ.

पहा

िशरवळकर, सुहास

व इं ट रअर.



372.52

िवकल, कृ णा गोपाळ, संपा.

पहा

Learn Marathi in

30 days through English

िवbwकौशMय िशका: उ=म िवbे ता बना.

पहा

परळीकर, संजीव

िवखुरलेMया आठवणी.
िविच) पावले.

पहा

पहा

िसनगारपुतळे , एस. जी.

देशपांडे, राम

पहा

नाईक, गु-नाथ िवणु

िविच) माणसं िवि} शा J.
Vसह+

पहा

िवजय साळसकर : बेडर वदTवाला.

घाटे, िनरं जन

पहा

भोवड,

जगदीश

िवJान संदभ6.

पहा

घाटे, िनरं जन Vसह+

िवJान पोलीसकथा.

पहा

जोशी, व. कृ.

िवJानाची घोडदौड.

पहा

महाले, रमेश

िवJानाचे अंतरं ग.

पहा

भालेराव, सुधाकर

िवJानातील सरस आिण सुरस.

पहा

मुरगोडी, िगरीजा

पहा

खापरे , मंदा

गोखले, राल

पाटील, डी. बी.

टोळ, द=ा cी.

पहा

िवनोबांची प)े.

पहा

पहा

भावे, िवनोबा

िवराणी, Vपकw
िबटर चॉकलेट: भारतातील मुलां^या ल¹िगक
शोषणा^या िवदारक कहाया / इंEजीव-न मीना
कzणककृ त अनु.
362.76
िवराम.

दीित, िवजय रामचं

पहा

िविवध खेळ आिण िनयम.

पहा

संजयभोला ' धीर '
पहा

दाभोलकर, नर+ 

िवe आिण वसुंधरा: पृवीची उ4प=ी व उ4bांती^या
पाऊलखुणा. पहा बाहेकर, िवजय cीधर
िवeास.

पहा

माया दामोदर

िवसकट.

पहा

र4नाकर, ध0मपाल

वीज आली घरात.

सह बुm,े रमेश

पहा

वीरकर, $ितभा
इितहास: अoयापनाचे िशण.



907.11

भूगोल अoयापनाचे िशण.

$धान, िनिलकाश $काश

पहा

वाहने काढा व रं गवा.

िवचारसंगत.

पहा

िववेकाची पताका घेऊ खांgावरी.

जाधव, रावसाहेब गणपत

वासुदव
े ानंद, सरHवती, महाराज
cीस}शतीगु-च रत् रसार / संपा. cीपाद द. देशपांडे.

पहा

पगारे , म. सु.

िवनोबांची आई.

अंधार पेटत राहतो.



922.945

िवनोद सÊाट आचाय6 अ)े.

वाVळबे, राल

वाHतव.

पहा

िवधीिलखीत.

िडअर, हेलन-अॅलीस

नारायण मूतT, एन. आर.

वासंितक पव6.

िवोही.

िविधसंकेत.

Vशदे, िवणू बंडू

वाVळबे, िच)ा, अनु.

ीरसागर,

पहा

व+गुलकर, योिगनी, अनु.
वेडा िवeनाथ.

पहा

वेडे करावे शहाणे.
वेद-उपिनषदे.

वेदनेचा कMलोळ.

शहा, घनयाम

पहा

धारप, नारायण गोपाळ

पहा

पहा



910.0711

गाडगीळ, बाळ

पतकw, रजनी
र¤दळ, सुरेश

पहा

वेध नविनzमतीचा.

पहा

क}ान, संजय

वेबर, काल6, सं. ले.

पहा

मोह0मद यूनुस

वेलणकर, अपणा6, अनु.
पहा

पहा

ि)वेदी, इरा

रॉबट6स्, Eेगरी डेि[हड

वेळेचे WवHथापन: एक जीवनशैली.
cीिनवास
वेHटेड.

पहा

पहा

गडकरी,

जॉIसन, माक6

वैचा रक लेख संEह : दीप4कार.
बाळकृ ण

पहा

शेवाळकर, राम

वै दक िवJान आिण रोगमुvw: मं), तं), यं) व
नाडीशा िच क4सेारा अ¾भुत उपचारपmती.
पहा
वैदह
े ी.

फडके, मोहन केशव
पहा

फाटक, अनुराधा

वै"-Fशगटे
वैg, अनुराधा



काजळ.

891.463

वैg, दासू



क किवतेचा.

891.461

वैg, मा. गो.
संघबंदी, सरकार आिण गु`जी.



324.254(1)

वैg, सुरेश



चांदणी.

891.463

वैg, सुशीला
एका आजी^या उचापती.
[यवसाय [यवHथापन.



920.72

पहा

िभडे, शंकर गोपाळ

[यावहा रक उपयोिजत मराठी आिण $सारमाoयमे /
संपा. संदीप िव¼लराव सांगळे .
491.46
[हटकर - खरात, kयोती
मराठा आिण पेशवे कालखंडातील महाराातील
कत6बगार िH)या: ऐितहािसक संशोधन.
954.79
[हटकर, जयवंत
कोMहापुरी खािसयत.



891.464

Wिvम4व िवकास: रामायण.

पहा

WHत जीवनात ईeराचा शोध.

पुसेगांवकर, सुमती

पहा

Wावहा रक व उपयोिजत मराठी.

ओशो

पहा

रोकडे, मनोहर

शंकराचाय6
आ4मबोध / cीधर रघुनाथ जोशीकृ त भायासह अनु.
स¤दय6 लहरी : सुंदर मं) आिण िनि¥त तं).




294.5514

Hतो)गंगा / भाय. दाजी पणशीकर.
शंकw.
शकुन.

पहा



294.5433

गोडबोले, अशोक

शिvपातयोग परं परा: £हासाची कारणमीमांसा.
पहा

ओशो

शतकािIतका: शतक संिधकालीन कqकणी सािह4य.
बुडकु ले, करण
शनवारे , cीधर
थ+बे थ+बे...
शCद.

पहा



पाडगांवकर, मंगेश केशव

शमा परवाना.

पहा

पहा

पहा

थ+बभर पाणी अनंत आकाश.
891.463
शांततेचे नोबेल पा रतोिषक िवजेते: बराक ओबामा.
पहा कोMहे, रव
शांताराम. पहा पुरोिहत, के शव जगाथ, 1923 शांताराम. पहा रॉबट6स्, Eेगरी डेि[हड
शानभाग, माधुरी, अनु. पहा बेदी, करण
पहा

जोगळे कर, जयंत

शािपत वाHतू. पहा हॉथॉन6, नॅथिनल
शािपत cीमती. पहा लोहार, राजीव
शायरी नुसतीच नाही. पहा पांढरपËे, दलीप


शालेय गीते.

782.42083

शालेय जीवनापासून िवJानाची आवड िनमा6ण
होयासाठी वैJािनक उपकरणे. पहा देशमुख, अ. ल.
पहा

कदम, बाबा

शा J आिण 4यांचे शोध. पहा घाणेकर, मानसी
शा J रा²पती डॉ. अCदुल कलाम. पहा पांढरे , नीला
शाह, $Jा
कॅ Iसर माझा परम सखा / गुजरातीव-न $ितभा



920.9362196994



921.3

जॉज6 वॉVशnटन का[ह6र / अनु. लीला पटेल.
925.8
डॉ. िवbमभाई साराभाई : वैJािनक संत / अनु. लीला
पटेल; Hवामी आनंद यां^या $Hतावनेसह.
925.3


615.535

भगव©ीता

शहा, सुरेखा

खटावणे.

खंदारे ,

शरण$साद
िनरोगी जीवनासाठी िनसगपचार / Vहदीव-न मीना
शमा6, महेश, अनु.



303.4840954

अMबट6 Hवाइ4झर / सं. अनु. िजेन Hमात6 आिण पवन

िवजयकुमार

कारं जेकरकृत अनु.

movement and the state / अनु. योिगनी

व+गुलकर.

शाह, वीणा

गोखले, सदानंद
पहा

सामािजक चळवळी आिण सरकार = Social

काटीकरकृत अनु.

करं दीकर, िवgाधर

शरणकु मार Vलबाळ+ ची आ4मकथने.

शMय. पहा जोशी, मालती
शहा, घनयाम

मोरे , शेषराव
पहा

089.9146

शCद जुळले, सुरिह जुळले.

927.87

शाeत दुध Wवसायाचे तं): पशुिवJानेeरी. पहा
माक® डेय, िनतीन मनमोहनराव
शासनपुरHकृ त मनुवादी पांडुरंगशा ी आठवले. पहा

पहा

कवडे, िशरीष शांताराम

शuयतांची चाल चेतनेचे ार.



मनिजत बावा.

शाळा सुटली पाटी फुटली.

कु लकणT, लिलतागौरी बी.

पहा

शमा6, राजीव
अमृततुMय: औषधािवना घरगुती उपचार / अनु. रव
कोMहे.
616.024
शमा6, रॉिबन
आपली आ4मशvw ओळखा / अनु. पुपा ठaर. 813
शमा6, िशवकु मार
जनT िवथ अ हंÓेड VHnज / ले. िशवकु मार शमा6;
पुनःकथन इना पुरी; अनु. सरोज आठलेकर; रे खािच)े

शािपत योगी.

181.482

143

भगवान महावीर / अनु. लीला पटेल.

Vशगटे, िनलम, सं. ले.

पहा



294.463

दांडेकर, सुयोग सुभाष

Fशगाडे-शुभमंगल

144

Vशगाडे, अंकुश
िच=थरारक.
Vशडलस6 िलHट.

िशरवळकर, सुहास



891.463
पहा

केनेली, थॉमस

Vश)े, शकुं तला
होमीओपॅथी एक समलण िच क4सा.



615.532

Vश)े, संतोष $.
अरय`दन: भारतीय िनसगा6^या काही गंभीर
समHयांचा ऊहापोह.
333.72
Vशदे, जे. बी.
यशाचा राजमाग6: नWा युगाचे $बोधन.
Vशदे, बाळकृ ण
अमावHयेचा चं आिण इतर एकां कका.
Vशदे, रामचं
आbं द.



158.1



891.462



891.463

Vशदे, िवणू बंडू



वाळवी.

Vशदे, सुनील, सं. संपा.
मराठी सािह4य

891.463
पहा

जागितकwकरण आिण

िशऊडकर, बाळासाहेब

स4कार.
िशकनीस, शोभना, अनु.
पहा



891.463

अल- निह, डोIया

पहा

बग6, मेरी

िशकारपूर, दीपक

नवे कॉ01युटर युग.



004

मोबाईल माझा सोबती / सं. ले. दीपक िशकारपूर



आिण िवनय साठे .

621.3845(1)

िशक िवgाथT पालक परHपर संबंध.
सुर+
िशणसूय6 साने गु-जी.

पहा

पै, कशोरी

िश)े, $ाजvा, संक. आिण संपा.



920.02

891.463

जाणीव.

891.463

थोडuयात असं.

891.463

दाHतान.

891.463

िनदान.

891.463

िनराकार.

891.463

मरणो=र.

891.463

मड6र हाऊस.

891.463

माoयम.

891.463

मेख.

891.463

लटकंती.

891.463

वाHतिवक.

891.463

शेxस.

891.463

संदह
े आिण इतर कथा.

891.463

सायलेIस ि1लज.

891.463

सालम.

891.464

सैतानघर.

891.463

सॉरी सर.

891.463

हमखास.

891.463

हॅलो हॅलो.

891.463





















पहा



पुरोिहत, के शव जगाथ

िशरसाठ, शेखर, अनु.
िशलंगण.

पहा

पहा



100

संजयभोला ' धीर '

लqढे, सुरेशकु मार

िशवकालातील राkयWवHथा.
1818.

फु लस¤दर,

पहा

साळुं खे, गणपतराव

पहा

कठारे , अिनल मुरलीधर

िशव$काश, एच. एस.
मादारी माद¯या-वधू / अनु. चंकांत पाटील आिण

सीताबाई

िशरगु1पे, राजा
न पेटलेले दवे.

चूक - भूल...देणे, घेणे.



िशवकाळ व पेशवाईतील महारांचा इितहास: 1630 ते

cो)ी, िनिशकांत
पहा

891.463

आपले िवचारिवe / संपा. सदानंद बोरसे.


पहा

गुणगुण.

िशरवाडकर, केशव रं गनाथ

925(1)

िशगवण, cीधर
जागितक कwतTचे महामानव.

891.463

िशरवा.

भगत, रा. तु.

िशगवण, दपाली
कwzतवंत वैJािनक.

िशतल छाया बाभळीची.

पहा



िगधाड.



891.463

िशरवळकर, सुहास



अनुभव.

891.463

अस¬.

891.463

इ4यादी इ4यादी.

891.463

उHताद.

891.463

काळं शार.

891.463

कलbे झी.

891.463





िनिशकांत ठकार.

िशवयोगी िसmराम.



894.8142
पहा

िवgाशंकर, एस.

िशवरायांचे दुग6िवJान: आिण दुग6WवHथापन.
घाणेकर, $. के

पहा

िशवVलग दश6न: मािसक / संपा. दीपक काशीनाथ उरगुंडे.



294.5513(1)

शुoदवैशाख, कMपना



मन पतंग पतंग.



शुभमंगल सावधान.



891.463
पहा

भागवत, यशवंत

शूट-pीसqशतीगुkचXरत्
शूट टू कल.

पहा

Eॅहम
ॅ , Hकॉट

145

शोध

शृंगारपुरे, जयंत यशवंत

पोिलस तपास: मािहती, अिधकार व सामाIयJान /
सं. ले. जयंत यशवंत शृंगारपुरे आिण Hवाती जयंत
शृंगारपुरे.

पहा



363.20954

शृंगारपुरे, Hवाती जयंत, सं. ले.

पहा

शृंगारपुरे, जयंत

यशवंत

पहा

927.9143028



641.5636

इिलयास िसीकw

शेजवलकर, यंबक शंकर



पािनपत: 1761.

954.029

शेजवलकर, $. Vच.
यशHवी जीवनाचे रहHय.
यशHवी सुखी जीवन.



158.1



158.1

शेटे, िशवाजी



अलवा.

891.463

पाशवी सूड.

891.463

िहरवं चेटूक.

891.463

शेठ, पु-षो=म
तळमावMयाचे दवस.
शेxस. पहा िशरवळकर, सुहास
शेणवी - बोरकार, सखाराम गोVवद.
िमनीन मा रयो





923.754

पहा

आरावजो,

शेणवी, उदय



गोड गोड िचरमुली फोगां.

891.4691

जोगलांचो खेळ.

891.4691



वाचून खबर आसा कायना त+ आजमायात. 030.(1)
शेतक£याचा असूड आिण असूडाचे लाभाथT. पहा करं डे,
सतीश
शेलार, बजरं ग
उलटलेली पाने.



928.9146

शेळके , भाHकर
समीा: संकMपना आिण Hव`प / सं. ले. भाHकर
शेळके आिण शिशकांत साळवे.



801.95

शेळके , भाHकर, सं. संपा. पहा चळवळ आिण सािह4य:
$ा. मा. रा. लामखडे गौरवEंथ
शेळके , भाHकर, संपा. पहा कथा गौरव
शेवटचा दस. पहा देशपांडे, गोVवद पु-षो=म
राजां^या गोhी.
शेवाळकर, राम बाळकृ ण
वैचा रक लेख संEह : दीप4कार.

शौरी, अ-ण
द पाल6म+टरी हाऊस / अनु. अशोक पाथरकर. 328.54
@ायडरमन, एस.एल., संपा. पहा बग6, मेरी
याम मनोहर
सIमान हौस.
891.462
यामला देवी, संक. पहा कृ णानंद, महषT
cिमकांचा कै वारी. पहा ठोके, मो. िन.
cी े) गणपतीपुळे. पहा पटवध6न, िवजया
cी गु-देवांचा स4संग: कै . ती. मंगेशराव रे गे ¬ांनी
िलिहलेMया आठवणी. पहा रे गे, मंगेशराव रं गराव
cी गु-देवांचे त4वJान: क-णा पंचक व इतर $वचने.
पहा कु लकणT, रामणा
cी Jानेeर माऊलचा कम6योग. पहा देशमुख, मधुकर
Vचतामण
cी भाऊसाहेब महाराज उमदीकर यांची िशकवण / संक.
रामणा कु लकणT.
294.561
cी शंकर महाराज दश6न. पहा दीित, माधवराव िच.
cीकाशीिवeेeरान ◌ंद सरHवती, महाराज, अनु. पहा
Jानेeर
cीगणेशा. पहा पाटील, शंकर
cीगु-च र)ातील गोhी. पहा गुणाजी, शंकर पांडुरं ग
cीधर
िजगर / अनु. उमा िव-पा कु लकणT.
894.8143
cीjlचैतIय गqदवलेकर महाराज यां^या ¨g आठवणी /
संक. लrमण गणेश मराठे ; के . िव. बेलसरे यां^या
$Hतावनेसह.
294.561
cीमद् भागवत सार. पहा पुराण. भागवतपुराण
cीमªगव©ीता अथा6त cीJानेeरी अथा6त cी Hवयंपूण6
महाकMके eरी. पहा Jानेeर
cीरघुराज, महाराज
संदहे हरण अथा6त िशवगौरी - संभाषण / संपा. ब. ना.



891.463



891.464



पहा

891.461

धांद,े ेहल

181.482

cीलंकेची संघष6गाथा. पहा िप)े, शिशकांत
cीसंत एकनाथमहाराज कृ त आठ Eंथ. पहा एकनाथ
cीसंत कृ णा महाराज गाथा: cीसंत कृ णा महाराज
यांचे िवचार धन.

शैल
नंदादीप.



तुरंबेकर.

शेवडे, रा. वा

शोध.

शोभणे, रव
अदृhा^या वाटा.
891.463
शौकत कै फw
कै फw आिण मी / Vहदीव-न जयcी देसाईकृ त अनु.


श+डे, सुिनता
आधुिनक खाgपदाथ6.
शेख, महमुद, अनु.

सावंत, हेमंत

पहा

cीस}शतीगु-च रत् रसार.
महाराज

भांड, बाबा साळू बा
पहा

वासुदव
े ानंद, सरHवती,

pीसमथ-सफर

146

cीसमथ6 रामदास वा·य शCदाथ6संदभ6 कोश: 'दासबोध'
वगळू न / सं. संपा. रा. शं. नगरकर आिण मु. cी.
कानडे.



491.4631

cीह र^या सगुणिनगु6ण Hव-पाचे वण6न.
िनवृ=ीनाथ
cेयस. पहा डवरे , खुशाल अमृत
cो)ी, िनिशकांत
नादjl.



891.463
891.463



833

टळे कर, चंसेन
संगणकwय भूमी अिभलेख तलाठी माग6दश6क पुिHतका.
पहा देओल, रं िजतVसह
संगीत विहनीचा बाळ. पहा गावडे, पांडुरंग आ4माराम



158.1

पहा

दांदडे, संगीता

संत गाडगेबाबांची Òमणगाथा. पहा भगत, रा. तु.
संत गोरा कुं भार: काय6, अभंग व चम4कार कथांचा
अIवयाथ6. पहा कुंभार, महादेव
संत तुकाराम. पहा Vभगारकर, कृ णाजी Jानेeर
संतकवी कमलासुत. पहा वराडपांडे, चंशेखर Wंकटेश
संतां^या गोhी. पहा जोशी, सु. ह.
संदश
े . पहा लोपीस, sाIसीस सायमन
पहा

पहा

सकारा4मक िवचारांसाठी...
सकारा4मक िवचार करा.
सकwना.

पहा

क£हाडे, शंकर

कुकडे, सुमती

जोगदेव, $मोद

पहा

पहा

सोनी, अंजू

कदम, बाबा

सखी.

पहा

जाधव, सुवणा6 अशोक

सगुन.

पहा

बडे, शंकर
पहा

ओक, सुमन

जंगलनामा: बHतर^या जंगलात / मूळ पंजाबीव-न
मह+दरकृ त Vहदी अनुवादाचा अरVवद रे डकरकृ त अनु.

िशरवळकर, सुहास

संदहे हरण अथा6त िशवगौरी - संभाषण. पहा
cीरघुराज, महाराज
संoयाचं सीbे ट. पहा डे, शोभा
संIयHत कम6योगी. पहा तांबोळी, प. द.
संरिता. पहा cो)ी, िनिशकांत
संवादगीता: भगवान cीकृ ण व अजु6न ¬ांचा संवाद.
पहा भगव©ीता



915.4137(1)

स4कार.

पहा

पहा

जोशी, व. कृ.

िशऊडकर, बाळासाहेब

स4यशोधक bांितVसह नाना पाटील.

पहा

Vअगळे , व. न.

स4यशोधन सिमती
स4यशोधन सिमतीचा अंत रम अहवाल.
स4यशोधन सिमतीचा अंत रम अहवाल.
स4यशोधन सिमती
स4याचे $योग अथवा आ4मकथा.

पाटील, डी. बी.

संदह
े आिण इतर कथा.

गोडबोले,

फु लस¤दर, सीताबाई

पहा

सकस खा बलवान [हा.

सतीचं वाण.

िविवध खेळ आिण िनयम / Vहदीव-न शेखर िशरसाठ
आिण कMपना झरीकरकृ त अनु.
796
संझिगरी, ारकानाथ
Hटंप ि[हजन.
927.96358(1)
संत कबीर. पहा $ेमचंद 'महेश'
पहा

सई बाई गं बाई...

पहा

वैg, मा. गो.

संजयभोला ' धीर '

संत गाडगेबाबा.

पहा

सतनाम

संगोराम, सेतुमाधव

पहा

संHकारकथांतून मुलांचा िवकास.
बाळकृ ण

सणांचे कु ळ उ4सवांचे मूळ.

रानडे, अशोक दा.

यशाचं मानसशा .
संघबंदी, सरकार आिण गु`जी.

पहा

अिनल

पहा

पहा

गोडबोले, अिनल

संHकार िशदोरी: Hवातंयवीर सावरकर.

संपा. सुजाता देशमुख.

संगीतिवचार.

पहा

गोडबोले, अिनल

संरिता.
891.463
Vक, बना6ड6
द रीडर / कॅ रोल jाऊन जेनवे यां^या इंEजी
अनुवादाव-न मराठीमoये अंिबका सरकारकृ त अनु.;
संगणकाचे अंतरं ग.

संHकार िशदोरी: भगतVसह.

संHकार िशदोरी: रा²िपता महा4मा गांधी.

पहा



िशतल छाया बाभळीची.

संवादाचा सुवावो: $ाचाय6 राम शेवाळकरांशी रं गलेMया
ग1पा. पहा एलकुंचवार, महेश बळीराम

पहा



371.81

पहा

गांधी, मोहनदास

करमचंद
सदानंद बोरसे, संपा.
सदाफुली.

पहा

पहा

सािनया

सोनार, रमेश

सदावत, िवgाधर
बेनझीर भुËो.



923.25491

सदावत, िवgाधर, अनु.

पहा

पहा

$ेमचंद 'महेश'

पहा

$ेमचं ' महेश '

से, के शव, संपा.
सनान रे ss

सIमान हौस.

पहा

पहा

सुि$या अ¯यर

याम मनोहर

सIयासी, शामू, अनु.
अलेuजेIोवना
स}तारका.
सफर cीलंकेची.

आिणक टीकाHवयंवर

पहा

बq¸ा.

चो$ा, दीपक

पहा

{लौमर, नटािलया


920.72(1)
पहा

जोगळे कर, जयंत ह रहर

सफलतेचे-साठे

सफलतेचे सात अoयाि4मक िनयम. पहा चो$ा, दीपक
सबरवाल, kयोती, सं. ले. पहा मुखजT, पाथ6
सबाने, अ-णा, संपा. पहा ीवाद - एक दृिhेप
सबुद. पहा लागू, Vचतामणी
सभोवार.

पहा

सह बुm,े अिनल
Hपंदन िशMपे.

सह बुm,े सुधाकर
भाnयभरारी.



133.5

सहावा वेतन आयोग माग6दश6क.
सहावे अHवल.

पहा

पहा

पाटील, आनंद

सांजमोगरा.

पहा

सांवळी सांज.
साई.

भगव©ीता

पहा



303.484



303.484



891.463



891.463



954

सरcी
पृवी $ितसार: संपूण6 Wवहारकु शलतेचं लrय / अनु.
cीिनवास पाoये; संपा. $ेमा भटेवरा.
158.1
सरोदे, बजरं ग



891.461

सक6 ल ऑफ लाइट. पहा अहलुवािलया, करणजीत
सवा®साठी सोपी भगव©ीता. पहा भगव©ीता
सव4कृ h िगरीजा कwर. पहा कwर, िगरीजा उमाकांत

साऊ आजी.

साकw.

पहा

पहा

लागू, शांता िवजय

$भु - गावकार, तेजcी गोपाळ

पहा

गोळे , लीला

साईबाबांचे दW संदश
े .

गांधी आिण आंबेडकर. पहा 303.484 - गांधी

सरदेशपांडे, अपणा6 अ-ण
Hव³रं जन.
सरदेसाई, िमनाी
अंधारया)ी.
सरपोतदार, हष6द

पहा

Hवातंयसूvे:
िवनायक, गोVवद, सावरकर, कु सुमाEज व बापट
यां^या िनवडक Hवातंयिवषयक किवता

पहा

मोहनदास करमचंद.

Vहगे, यशवंत

स¬ाी : यशवंतराव च[हाण च र)ा4मक कादंबरी.

सांगोलेकर, अिवनाश, सं. संपा.



गांधी आिण आंबेडकर.

पहा

गांगल, सुमन

891.463

Vक, बना6ड6
सरदार. पहा भटनागर, राज+ मोहन
सरदार, गंगाधर बाळकृ ण

मुंगळे , अिमत

सांगळे , संदीप िव¼लराव, संपा. पहा [यावहा रक
उपयोिजत मराठी आिण $सारमाoयमे

सरकार, अंिबका

पहा

पहा

HपेIसर, िमनोचर के .

पाटील, सुमन राजाराम

कदम, बाबा

साखवळकर, रघुवीर अनंत



मी आहे संगणक.

004

मी आहे अवकाश.

523



मी आहे इलेuॉिनuस.

621.38

मी आहे चौरस आहार.

613.2




मी आहे तं)Jान.



600

मी आहे पया6वरण.



333.7



मी आहे माणूस.

612

मी आहे रसायनशा .

540

मी आहे लोहचुंबक.

538

मी आहे िवgुतशvw.

537





साठे , $ाची
जीवनमृ4यू^या सीमारे षेव-न: इमज6Iसी उपचारांचे
वैgकwय अनुभव / शCदांकन हेमा िहलकर आिण हेमा
ीरसागर.
926.1

सलगरे , मधुकर

कनारा.

पहा

सांXययोग आिण कम6योग.

समीा: संकMपना आिण Hव`प. पहा शेळके , भाHकर
समु. पहा बोकwल, िमVलद
सÊाट पृवीराज चौहान. पहा राजपूत, रघुवीरVसह
सयामी. पहा वाVळबे, शरदचं
सर आिण मी. पहा कदम, kयो4ा संभाजी

रबरी फुगे.

333.79

सह बुm,े रमेश के .

पांढरे , नीला

मंतरलेला इितहास.



वीज आली घरात.

समथ6 रामदास: एक पुनzवचार / सं. संपा. सतीश बडवे
आणी वषा6 देवकर.
181.48
समथ6 िशकवण. पहा बोडस, आनंद जयराम
समथ6िवचार. पहा बोडस, आनंद जयराम
समाजbांतीचे जनक: महा4मा जोतीराव फु ले. पहा

सरकार, अंिबका, अनु.



891.464

सह बुm,े रमेश

जेवळीकर, सुहास

चाल.
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891.461

सलमा अहमद

क¶टग sw.
923.25491
सलाम ी- शvw. पहा खोत, िसाम कृ णा
सहH)बु्m,े रमेश के .
थोरां^या गोटी.
891.463

साठे , िवनय, सं. ले.

पहा

िशकारपूर, दीपक

साठे , शुभा

िबरसा मुंडा : bांितसूय6 भगवान.



923.254

साठे , सुनंदा



तेल गेले-तुप गेले.

891.462

$योगम एकां कका.

891.462



साठो<री-सुंदरी
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साठो=री मराठी किवता व कवी.

पहा

जाधव,

साळुं खे, गणपतराव

िशवकालातील राkयWवHथा.

रावसाहेब गणपत

सातपुते, गोVवदराव
गोhी-प cीरामदास / सं. ले. गोVवदराव सातपुते
आिण पु. Wं. कु लकणT.
922.945
चळवळ आिण सािह4य: $ा.
मा. रा. लामखडे गौरवEंथ

सातपुते, पोपट, संपा.

सातपुते, भारत



अंधार वाढताना.

891.461

कानिपचuया.

891.461



सातपुते, भारत, संपा.
साद घालतो कबीर.

हे िवeा4मका

पहा
पहा

साद िशवकालीन दुगा®ची.

सादाको आिण कागदी बगळे .

साधकाचे Vचतन.

कोअर, एिलनॉर

कु लकणT, रामणा

पहा



891.463

$वास / संपा. सदानंद बोरसे.
साने गु-जी.



910.4

लेले, ारकानाथ

पहा

सामािजक चळवळी आिण सरकार = Social
movement and the state.

सायलेIस ि1लज.

पहा

सारडा, शंकर, संपा.

पहा

शहा, घनयाम

िशरवळकर, सुहास

पहा

कwर, िगरीजा उमाकांत

अनु.



869.3

साथ6 चांगदेव पासhी आिण साथ6 ताटीचे अभंग / संपा.
म. िव. गोखले. पहा 181.48 - Jानेeर. टीका.



891.461

साथ6 चांगदेवपासhी आिण साथ6 ताटीचे अभंग / संपा. म.
िव. गोखले.



181.48

साथ6 cीद=ा)ेयपंचरत् न / संHकृ तव-न िवनायक गोVवद
देसाईकृत अनु. आिण संपा.



294.5211(1)

साथ6 cीद=ा)ेयव¢कव चम् / संपा. आिण अनु. िवनायक
गोVवद देसाई.
294.55(1)
पहा

िशरवळकर, सुहास

साळवी, दनेश आ4माराम
Hवजीवनाची झलक.



साळवे, एकनाथ



891.463

साळवे, -पाताई
कम6वीरांची मानसकIया `पाताई साळवे / नीलकांत
च[हाणकृ त पुनःकथन.
923.654
साळवे, शिशकांत, सं. ले.

पहा



891.463

सािह4य संवाद. पहा इलकर, सुहािसनी यशवंत
सािह4य सोबती. पहा हातकणंगलेकर, म. द.
सािह4य Hवाoयाय. पहा के णी, चंकांत
सािह4यसंवाद / मुलाखतकार रमेश राऊत; िनिशकांत
ठकार यां^या $Hतावनेसह.
928.9146(1)
सािह4याचे वत6न आिण वत6मान. पहा लुलेकर, $Mहाद
सािह4याचे सpव. पहा बोडके , नर+ 
Vसगबाळ, सुजाता
आ4मभान.
891.4693
Hवीकार.
891.4693
Vसघल, राल, संक. आिण संपा. पहा कापरे ट गांधी :
नारायण मूतT
Vसह, सुनील
योगातून आरोnयाकडे / [Vहदीव-न] रव कोMहेकृत
अनु.



613.7046

Vसहगज6ना: bांितVसह नाना पाटील यांची िनवडक भाषणे.
पहा पाटील, नाना रामचं
िसनगारपुतळे , एस. जी.

िवखुरलेMया आठवणी.



891.461

सुंठणकर, सुभाष

928.9146

एनकाऊंटर.



891.463

जी.

सारामागु, kयुझे
CलाÃडनेस / इंEजीव-न भाHकर लrमण भोळे कृत

सालम.

सूडाि§.
891.463
सावजी, अभयकु मार Wंकटेश
वधु-वर संशोधन मीमांसा : एक सुखद, उपयुv
माग6दzशका.
306.82

लाल फुलांचं झाड.

सािनया

$याण.



891.463

सासणे, भारत जगIनाथ
अदृट.
891.463 
त1त $वाह: िनवडक भारत सासणे / सं. संपा. $दीप
कzणक आिण चंकांत भqजाळ.
891.463

त+डुलकर, महेश

त+डुलकर, महेश

पहा



616.024

सावंत, हेमंत

अिभशाप.

पहा

पहा

Hवयंपाकघरातील आयुवद.

सावरकर, अमोल

ओशो

साद पIहाळा ते िवशाळगडची.

साळुं खे, सुलेखा िशवराज

शोध.

पहा



954.79

शेळके , भाHकर

आटपाटनगर सािह4य संमेलन.
891.463
झाली एकदाची ीमुvw.
891.463
सुंदर ती दुसरी दुिनया. पहा िमc, अंबरीश
सुंदर मराठी िनबंधलेखन व Wाकरण. पहा भागवत,
cीपाद भालचं
सुंदरा मनामिध भरली: मराठी लावणी वा·यातील
स¤दय6 आिण समीा. पहा घाटे, शरद
सुंदरी. पहा नाईक, गु-नाथ िवणु

सुख-Gटंप
सुख येता तुम^या दारी.

पहा

सेरेjल पालसी अथा6त बिवकलांगाची कारणे आिण
उपचार. पहा हं$स, $ितभा
सेिलिjटीज डेिHटनेशन. पहा देसाई, जयcी

काकडे, मधुकर जयवंत

सुखद बालसंगोपन.

पहा

दातार, रÄावली

सुखाचा खरा माग6.

पहा

चो$ा, दपक

सुखा4मे, मधुगीता मधुकर
मातृ4वाचे लेणे.

सेवेकर, सुधीर



891.463

सुगंध अमृत कणांचा / संक. आिण अनु. गंगाधर



माधवराव येळाई.
सुगंधा.

पहा

891.2108

पहा

सैतानघर.

डांगे, दनेश



कु लकणT, सोनाली
सोनगडकर, $Jा संजय
झाली फु ले कÅयांची.
सो कुल...

केशरसांज.

पहा

सॉरी सर.

सुधातनया

सुि$या अ¯यर



294.(1)
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891.461
पहा

िशरवळकर, सुहास

सॉरी आिण 1लीज.

बकुळा.

सुिनताबाई, एल., अनु.

पहा

अंतरीचा आवाज.

कुंटे, माधवी

सुधा मूzत

रै , क¯यार कIहण

पहा

िशरवळकर, सुहास

पहा



649.1252

सोनवणे, डी. बी.

सनान रे ss

बq¸ा.



891.463

सुबोधकथा.

पहा

गोडबोले, अिनल

सुमनसुगंध.

पहा

खािडलकर, मंगला

सुमेध वडावाला, संपा.

पहा

ण-िवलण

सुरवसे, तुषार सतीश

गोhी गंमती^या.
सुरवे, सुि$या. अनु.



891.463

sँ क, अIने

पहा



891.462

चला पो या आनंदाने !.



797.2

सुराना, पालाल



बुलंद आवाज बाईचा.

923.254

सुव, िवणु
महापु-षांचा पराभव.

पहा

सू सुटका आिण रं गीत डqगर.



जाधव, म. र.
पहा

आ¯या6,

तांबे, राजीव

सावंत, हेमंत
पहा

देसाई, माधवी

सूय6वंशी , माधवराव, भाय.

पहा

चोखामेळा

सूय6वंशी, अिभमIयू दोधाजी
िनयती^या वाटा.
सूय6वंशी, बालाजी
स+ल बस Hटेशन.



891.463



दगडांचे शव.

891.461
पहा

फेणे, वसंत नरहर



891.463



891.463



891.463

सकारा4मक िवचार करा.
सोIयाचा चम4कार. पहा अहेरराव, रजनी राज
सोबले, बाळकृ ण



398.99146

पहा
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सोनी, अंजू

आठवणी ंदuया^या.
खडतर तप¥या6.

मानवती

सूय6फुलांचा $देश.

दूरदेशी^या परीकथा.

सोमणी, मंगला नारायण

155.4

सुसंवादाची कला आिण Wवहार कौशMय.

पहा

सदाफुली.

देशी गाय.

सुिवचार / संक. संoया लाखे.



338.642

सोनार, रमेश



891.464

सुव, सुशील
ि$य आई-बाबा.
सुिवचारांचा अमृतवेल.

100 Wवसाय तुम^या िखशात.
सोनवणे, दीपक cावण
धम6.
सोनवणे, िव¼ल
भूक मोचा6.

सोनावळे , शरयू

सुरसे, भरत लrमणराव
अंधार या)ा.

सूडाि§.

कॉपरे ट आयxल रतन टाटा.
920.933804
सेवेसी सादर. पहा महाबळ, भालचं लrमण
सॉIडस6, सी. डCMयु.

चौगुले, बी. बी

सुदढ
ृ मानिसकतेसाठी.
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158.1



636.2



923.754



923.754

सोर, वासंती

एकिवसाWा शतकात गांधी.
320.55(1)
सोळं के, िवणू गुलाबVसह
आbोश आसवांचा.
891.461
सोळा भाषणे. पहा नेमाडे, भालचं वना
सोहनी, भालचं िव¼ल. पहा शैल
सोहोनी, लीना, अनु. पहा आच6र, जेsw
स¤दय6 लहरी : सुंदर मं) आिण िनि¥त तं). पहा
शंकराचाय6
सौर आरोnय. पहा कु लकणT, दलीप
Hव1नांचा झुला. पहा दराडे, उषा
Hवातंयवेदीवरील ता4मे. पहा भागणे, जयcी
Hटंप ि[हजन. पहा संझिगरी, ारकानाथ

Gतो=गंगा-िहरवं
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Hतो)गंगा.

पहा

ी आिण bांती.

शंकराचाय6

हमखास.

पहा

हमखास यशHवी [हा !.

ओशो

ीवाद - एक दृिhेप / संपा. अ-णा सबाने.
ेहलता बंडूला अमे रके त नेते.

पहा



891.4609

कु लकणT, ेहसुधा

Hपंदन िशMपे.



294.561

Hमरण bांितkयोतचे: तेरा भारतीय bांतीकारकां^या
पहा

कराळे , शामराव

Hमात6, िजेन, अनु.

पहा

शाह, वीणा

HमृितEंथ: कै . $ाचाय6 रा. ना. खच.

पहा

खच, रामचं

गायकवाड, गोVवद गोपाळ

पहा



Hलमगल6 ÓीVमग.

-िबना अली

पहा

Hव^छतासंत गाडगेबाबा.

पहा

भगत, रा. तु.

Hव^छतेचे पुजारी.



920.054

Hवजीवनाची झलक.

पहा

साळवी, दनेश आ4माराम

Hवतःतफ च चला थायलॅIडला.
कु लकणT, $ितभा

आhीकर -

पहा

लोपीस, sाIसीस सायमन

पहा

928.91463



891.463

कलम 115.

891.463

कHतुरीची मै)ीण.

891.463

कHतुरीमृग.

891.463

काब6न कॉपी.

891.463

पहा






बोराडे, रावसाहेब रं गराव

ह रVसघानी, अिजत
बाइकवरचं िब£हाड: पुणे ते लेह ते cीनगर - एका
कलंदराचा $वास / अनु. सुजाता देशमुख.
915.4
हडTकर, आनंद, संपा.

पहा

पाठक, यशवंत यंबक

पहा

िप)े, शिशकांत

पहा

रानडे, $ितभा

पहा

घाटे, िनरं जन Vसह+

हळदवणेकर, िववेकराव.

Hव³रं जन.

पहा

सरदेशपांडे, अपणा6 अ-ण

हसत खेळत.

पहा

लागू, Vचतामणी

Hवयंपाकघरातील आयुवद.

पहा

हसरी Iयाहरी.

Hवयंिसmा आ0ही.

पहा

हाऊज दॅट.

देसाई, माधवी

Hवरभाषा: शालोपयोगी गीतांची Hवरिलपी.
नाटेकर, सुनील लrमण
Hवराथ6रमणी रागरसिसmांत.
कशोरी

पहा

Hवातंयसूvे: िवनायक, गोVवद, सावरकर, कु सुमाEज व
बापट यां^या िनवडक Hवातंयिवषयक किवता / सं.
संपा. अरVवद वामन कु लकणT आिण अिवनाश

Hवानंदाचा गाभा.
पहा

हं$स, $ितभा
सेरेjल पालसी अथा6त बिवकलांगाची कारणे आिण

हंबरडा.

पहा

हायजॅकर.



पहा

रानडे, जयंत

हाप6, डेि[हड, सं. ले.
हाHयरसायन.

पहा

पहा

होरे , पॅ क

वाढवे, शीलवंत िभवा



351.54790247
पहा

आंबेडकर,

भीमराव रामजी




िहटलर^या खुनाचा कट आिण इतर युmकथा.
देवधर, िवजय
िहमवादळ.

कवडे, िशरीष शांताराम



891.4609

Vहदू ि यांची उती आिण अवनती.

305.433314

आडके, सुरेश
पहा

च[हाण, नीलकांत

Vहगे, यशवंत
सहावा वेतन आयोग माग6दश6क.

616.836

हंसा उडँ अगम को देस.

पहा



Vसगबाळ, सुजाता

नोकरी आिण घर सांभाळयाची सू)े.

ितिबले, अनंत

782.42162

गज+गडकर, सुनील कृ ण

उपचार.

कटककर, भूषण

हादnयाची व गौरीची गाणी / संक. सरला वझे.

Jानेeर
पहा

भगत, रा. तु.

सािह4य सोबती.

891.46108
पहा

पहा

हातकणंगलेकर, म. द.

आमोणकर,

सांगोलेकर.

पहा

हाक िनÅया िितजाची.

पहा

कु लकणT, रामणा

महािमने, चंकांत र.

पहा

पहा

पहा

गाडगीळ, बाळ

हसलात तर कळवा.

िशवराज

Hवा4मानुभव.

पहा

हसत जगावं जगत हसावं.

साळुं खे, सुलेखा

कु बेर, िग रश

पहा

Hव³चौय6.

Hव³ी जे देिखले.



891.463

कलंकशोभा.

ह रणी.

नामदेव

Hवीकार.

लोणकर, पराग

हरकारे , अ-ण
कम6वीर महाराणा $ताप.

सह बुm,े अिनल

पहा

HपेIसर, िमनोचर के .
साईबाबांचे दW संदश
े .

Hव³.

हमालाचं पोर.

पहा

तांबोळी.

पहा

कथा.

िशरवळकर, सुहास

हमीद दलवाई : bांितकारी िवचारवंत / संपा. शमसु न

गाडगीळ, गंगाधर

गोपाळ

ेहात6.

पहा

िहरवं चेटूक.

पहा
पहा

कदम, बाबा
शेटे, िशवाजी

पहा

िहरसी-sा
िहरसी अली, अयान

अदान अॅड ई[हा / सं. ले. अयान िहरसी अली आिण
अॅना Eे; अनु. उवला गोखले.
823
िह`रकर, $दीप सुखदेवराव
पिमेळा.
598
िहरॉईन ऑफ द डेझट6. पहा अल- निह, डोIया
िहलकर, हेमा. पहा साठे , $ाची
ार, मधुकर


दगलबाज.

891.463

ार, मधुकर, अनु. पहा चेस, जे0स हॅडले
र प. पहा बव, संगीता
हॅIसन, माक6 ि[हuटर, सं. ले. पहा िचकन सूप फॉर द
टीनएज सोल
हॅलो हॅलो.

पहा

िशरवळकर, सुहास

हे क-न पहा: बौिmक िवकासाचे $योग. पहा पाठक,
संजय cीकृ ण
हे िवeा4मका / संपा. भारत सातपुते.
922.945
हे, Mयुईस एल.
यू कॅ न िहल युवर लाइफ : तुमचे जगणे तुम^या हाती /
इंEजीव-न अ-ण मांडेकृत अनु.
158.1
हेलकर, सुलभा


डोहातले थोडे काही.

891.4609

हेMप 1लीज. पहा काळे , शैल+
हेही दवस जातीलच. पहा भाले, उmव नरबा
हैदराबाद संHथान आिण महा4मा गांधीजी. पहा

कठारे ,

अिनल मुरलीधर
हॉट गेम.

पहा

रानडे, जयंत

हॉथॉन6, नॅथिनल
शािपत वाHतू / अनु. शंकर पाटील.
होटकर, िवजय एस.

पहा



813

तेजा

होमीओपॅथी एक समलण िच क4सा.

पहा

Vश)े,

शकुंतला

होरे , पॅ क
उण जलोपचार / सं. ले. पॅ क होरे आिण डेि[हड
हाप6; अनु. सुभाष जोशी.
615.853(1)
होळकर, $काश, संपा. पहा रानगंधाचे गा-ड: ना. धq.
महानोर यांचा िनवडक प)संEह
¬ा पाणपोईवर िमळते फv तहान... पहा कु लकणT,
िहमांशु

¬ा मौनजांभÅया णी.
यशवंत

पहा

इलकर, सुहािसनी

151

152

िवषय सूिच
12 ते 20 वयोगटातील मुली:िविवध Wv½^या िवषयी
वण6न व इितहास:सामाIय तं)Jान:तं)Jान



604.8352

12 ते 20 वयोगटातील मुली:िविशh वयोगटातील मुले:
बालसंगोपन:बालसंगोपन, गृहप रचया6 649.1252
अंतः ाव Eंथीसंबंधी रोग:रोग:वैgकशा



616.4

अंत रया)ा िवJान:अिभयांि)कw^या अIय शाखा



629.4

अमे रका:मु4सी, राजकwय नेते

923.273

अमे रका:राkयकत, रा²ाoय

923.173




अरबी कथासािह4य:अरबी सािह4य

892.73

अरबी काWसािह4य

892.71




अरबी सािह4य



892.7

अथ6शा



330

अथ6शा J:समाजशा ी



923.3

अंबानी, धी`भाई:Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक
शा े
920.933804

अल - निह, डोIया:Wिvगत च र)े:हरवलेली मुले:अIय
िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े 920.93628297

अ)े, $Mहाद के शव, 1898-1969
सािह4य:सािह4य



अवतरणे:संकwण6 लेखनसंEह:संकwण6 संEह:सािह4याचे
अलंकारशा
808.882(1)

अ)े, $Mहाद के शव:Wिvगत च र)े:मराठी लेखक:अIय
भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw
928.9146

अहलुवािलया, करणजीत:Wिvगत च र)े:गुI¬ाचे बळी:
सामािजक समHया
920.936288

अैत तpवJान:वेदांत तpवJान:िविशh देशांचे तpवJान:
तpवJान
181.482

आंतररा²ीय अथ6शा

:टीका :मराठी

891.46

अoययन आिण अoयापन:भौितकशा



530.07

अoययन व अoयापन:इितहास



907

अoया4मवाद:परामानसशा आिण गूढिवgेतील िविशh
िवषय:परामानसशा आिण गूढिवgा
133.9
अनीता राके श:Vहदी कथाकार:अIय भाषेतील सािह4य
े)ातील Wvw:सािह4य े)ातील Wvw



928.91433

अधाIये:शेतातील िपके :कृ िष
अIय भाषांमधील सामाIय संEह:सामाIय संEह



633.1



089

अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw

928.9

अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw:सािह4य
े)ातील Wvw

928.9

अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े

920.9

अIय समाज घटकां^या समHया व 4यांची सेवा:
समाजकMयाण समHया व सेवा

362.8

अIय सामािजक समHया आिण सेवा:समाजकMयाण

आंबा:फळे आिण भाkया:खाgाासंबंधीचे तं)िवJान:
रासायिनक अिभयांि)कw
664.80444
आंबेडकर, भीमराव रामजी:Wिvगत च र)े:भारत:
मु4सी, राजकwय नेते
923.254
आंबेडकर, भीमराव रामजी:सामािजक सुधारणा

चळवळी:सामािजक प रवत6न



303.484

आईIHटाईन, अMबट6:Wिvगत च र)े:पदाथ6वैJािनक:
वैJािनक
925.3
आठवले, पांडुरंगशा ी:भारतीय तpवJान:िविशh देशांचे
तpवJान:तpवJान
181.4



आनुवंिशकताशा J:जीवशा J



आ sका:भूगोल आिण $वास - पय6टन:इितहास





363





925.728



916

आयकर:कर आकारणी:साव6जिनक अथ6नीित:अथ6शा


336.24

आयुम6या6दन
े ुसार वगTकरण:फु ले आिण शोिभवंत झाडे:
बागाईत

आयुवद:िच क4साशा े:वैgकशा



635.93



615.538



आम6Hाँग, लाIस:Wिvगत च र)े:सायकलपटु :
Wायामपटु , bwडापटु
927.9662



आय6 धम6

294



आिशया:इितहास

915

आिशया:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

950

926.2

अिभयांि)कw

620

अिभयांि)कw^या अIय शाखा

629

अिभयांि)कw^या अIय शाखा:अिभयांि)कw

629

अµयास आिण िशणाची काय6पmती:शाळा आिण
4यांची कृ ती:िशण

आंतररा²ीय दृhीकोना4मक िशण:िविशh उ hांसाठी
िशण:तpवJान आिण िसmांत
370.116



अCदुल कलाम, ए. पी. जे.:Wिvगत च र)े:भारत:
राkयकत, रा²ाoय
923.154
अिभयंता



337



371.3

अमे रकन कथासािह4य:अमे रकन सािह4य:सािह4य

813

अमे रकन सािह4य:सािह4य

810








आिशया:ि यांचा सामािजक दजा6 आिण भूिमका: ी वग6


305.42095

आसाम:गीते:ऐिहक $कार:कं ठ संगीत



782.42162

आहारशा-कांबळे
आहारशा :वैयिvक आरोnय



613.2

इंEजी कथासािह4य:इंEजी सािह4य:सािह4य



823

इंEजी मातृभाषा नसणा£या िवgाया®साठी:रचना:
भाषेचा $योग
428.24
इंEजी सािह4य:सािह4य

820

इंEजी:सामाIय संEह

082




इंडोलोिजHट:अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े


920.9954

इटली:युरोप:भूगोल आिण $वास - पय6टन



914.5



इितहास

900

इI{लुएंझा (शीतkवर):eसनसंHथेचे रोग:रोग:वैgकशा


616.203
इराण:आिशया:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

इलेuॉिनuस आिण सं$ेषण अिभयांि)कw



955



ओबामा, बराक:Wिvगत च र)े:अमे रका:राkयकत,
रा²ाoय
923.173
ओशो:भारतीय तpवJान:िविशh देशांचे तpवJान:
तpवJान
181.4
ओसवाल, िहरालाल माणकलाल:Wिvगत च र)े:नागरी
अिभयंता:अिभयंता

औgोिगक उ4पे:शेतातील िपके
औषधिवJान आिण िच क4साशा े

615

कंठ संगीत

782

कदम, kयो4ा संभाजी:Wिvगत च र)े:ि यांची च र)े:
च र)े
920.72
किन° वग6:समाज सेवा:महारा²:भारत



305.56



कड ना सािह4य:कड सािह4य:सािह4य

894.8142



कड सािह4य:सािह4य




कबीर, 1399-1518 :टीका :Vहदी काWसािह4य:Vहदी
सािह4य:सािह4य
891.431



कबीर:Wिvगत च र)े:Vहदी किव:Vहदी लेखक

338

338.6



338

उgोगाचे Hव`प:उ4पादन संघटना:उ4पादन

किन° वग6:सामािजक वग6:सामािजक संरचना

894.8141

915.41

उgोग आिण Wवसायानुसार कामगारांचे $कार



344.54790308624

कड काWसािह4य:कड सािह4य:सािह4य

576.8

उ4पादन:अथ6शा





910.0711

उ4पादन संघटना:उ4पादन



894.8143

उ± िशण:िशण:भूगोल आिण $वास - पय6टन:इितहास

उ4पादन



633.8

कड कथासािह4य:कड सािह4य:सािह4य

907.11

उ=रपूव6 राkये:भारत



926.24



उ± िशण:अoययन व अoयापन:इितहास

आिण उ4bांती:जीवशा



633.851



297.26

उgोजक:सामािजक शा े

शेतातील िपके

किन° वग6:सामािजक वग6:सामािजक संरचना:सामािजक
शा े
305.56

इHलाम आिण ऐिहक शाखा:तpव$णाली

उ4bांती:वंशशा

ऑईल पाम:तेलिबयायुv वनHपती:औgोिगक उ4पे:

621.38

इलेuॉिनuस आिण सं$ेषण अिभयांि)कw:उपयोिजत
भौितकशा
621.38

153



331.7



338.64



920.933804

उgोजक:सामािजक शा े:अIय िवषयांशी संबंिधत
Wv½ची च र)े
920.933804
उपयोिजत भौितकशा

621

उपयोिजत मानसशा

158




उमदीकर, भाऊसाहेब, महाराज:धम6नेते आिण 4यांचे
काय6:धम6नेते आिण संघटना:Vहदु धम6
294.561





894.814



928.91431

कर आकारणी:साव6जिनक अथ6नीित:अथ6शा



336.2

कज6:सामाIय:बँक:सांपि=क अथ6कारण

332.1753

कला व मनोरं जन या े)ातील Wvw

927

कला व मनोरं जन या े)ातील Wvw:च र)े

927

कलावंत:चलिच)पट े)ातील Wvw






927.9143028

कलावंत:चलिच)पट े)ातील Wvw:चलिच)पट,
रे िडओ, दूरदश6न े)ातील Wvw 927.9143028
कMपनाशvw आिण $ितमासृhी:बोधा4म मानिसक
$ bया आिण बुिmम=ा:मानसशा



153.3

उदू6 काWसािह4याचा इितहास व समीा:उदू6 सािह4य:
सािह4य
891.439109

कMयाण आिण मानवी हa यांचा संबंध:सामािजक धोरण
कवा नीती:शासकwय कृ ती:सामािजक समHया आिण
समाजकMयाण
361.614

उदू6 सािह4य:सािह4य

कMयाणपूर, सुमन:Wिvगत च र)े:गायक:संगीतJ



891.439



उण जलोपचार िच क4सा:जलोपचार आिण ान
िच क4सा:िविवध िच क4सा:िविशh िच क4सा आिण
4यांचे $कार
615.853(1)

कांबळे , उ=म:Wिvगत च र)े:मराठी लेखक:अIय
भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw
928.9146

ऊजा6:नैसzगक साधनसंप=ी (पया6वरण):जमीन आिण
ऊजा6 संबंधी अथ6शा
333.79

कांबळे , शांताबाई कृ णाजी:Wिvगत च र)े:मराठी
लेखक:अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw

ऐिहक $कार:कं ठ संगीत



782.4

927.82



928.9146

काकाजी-गीते

154

काकाजी:धम6नेते आिण 4यांचे काय6:धम6नेते आिण संघटना:
Vहदु धम6
294.561

कोMहापूर:महारा²:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

कानडे, अणा1पा:Wिvगत च र)े:भारत:िशक,
िशणतJ
923.754

कोसंबी, दामोदर धमा6नंद:Wिvगत च र)े:इंडोलोिजHट:
अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े 920.9954
कौशMयतं)े आिण काय6पmती:$ bया आिण काय6पmती:
िच)कला
751.4
bके टपटु :Wायामपटु , bwडापटु
927.96358
bके टपटु :Wायामपटु , bwडापटु :मनोरं जन आिण
करमणूक े)ातील Wvw
927.96358
bे िडट काड6:पत साधने:पत:सांपि=क अथ6कारण



कामगार नेते

923.31

का[ह6र, जॉज6 वॉVशnटन:Wिvगत च र)े:
वनHपितशा J:वैJािनक



925.8

काWसािह4य:संकwण6 संEह:सािह4याचे अलंकारशा :
सािह4य
808.81
कग, माÆटन Mयुथर:Wिvगत च र)े:अमे रका:मु4सी,
राजकwय नेते
923.273
कु टुंबाIतग6त संबंध:िववाह आिण कु टुंबसंHथा



306.87

कु टुंबाIतग6त संबंध:िववाह आिण कु टुंबसंHथा:संHकृ ती
आिण संHथा
306.87
कु मार गंधव6:Wिvगत च र)े:गायक:संगीतJ



927.82

कु लकणT, गु-नाथ आबाजी, 1923-1987 :टीका :
मराठी कथासािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य


891.463



कृिष

630

कृ णा, महाराज:धम6नेते आिण 4यांचे काय6:धम6नेते आिण
संघटना:Vहदु धम6
294.561
कॅ Iसर रोगी:अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े


920.9362196994

कॅ सावा (साबुदाणा):िपhमय पदाथ6युv िपके :शक6 रा व
िपhमय पदाथ6युv िपके :शेतातील िपके
633.682
क+ ीय नससंHथा:नससंHथा आिण मनोिवकृ ित:रोग




332.765

ेपणा :िवgुत संभा रत उपकरणे:युmसामEी,
िवHफोटके इ4यादी:तोफखाना
623.451(1)
खगोलशा
520
खजुरी Vशदी:आयुम6या6दन
े ुसार वगTकरण:फु ले आिण
शोिभवंत झाडे:बागाईत



641.8653

कॉuस, िलन:Wिvगत च र)े:पोहयाशी संबंिधत Wvw:
मनोरं जन आिण करमणूक े)ातील Wvw 927.972
कqकणी कथासािह4य:कqकणी सािह4य:मराठी सािह4य:
सािह4य
891.4693
कqकणी काWसािह4य:कqकणी सािह4य:मराठी सािह4य


891.4691

कqकणी काWसािह4य:कqकणी सािह4य:मराठी सािह4य:
सािह4य
891.4691
कqकणी ना सािह4य:कqकणी सािह4य:मराठी सािह4य:
सािह4य
891.4692
कqकणी िनबंधसािह4य:कqकणी सािह4य:मराठी सािह4य:
सािह4य
891.4694
कqकणी सािह4य:मराठी सािह4य

891.469

कqकणी सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य

891.469




कqकणी सािह4याचा इितहास व समीा:कqकणी
सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य
891.46909



635.9345

खच, रामचं नामदेव:Wिvगत च र)े:भारत:िशक,
िशणतJ
923.754
खाgाासंबंधीचे तं)िवJान:रासायिनक अिभयांि)कw


664

खेडेकर, जयराम, :टीका :मराठी काWसािह4य:
मराठी सािह4य:सािह4य
891.461
गज+गडकर, कृ णराव [ही.:Wिvगत च र)े:भारत:
िशक, िशणतJ
923.754
गडकरी, राम गणेश, 1885-1919

:टीका :मराठी

सािह4य:सािह4य
891.46
गणेश:देव, देवी, अIय देवदेवता:तpव$णाली:Vहदु धम6


616.83

के uस:पेHीज:िमhा, फलाहार:िविशh $कारचे पदाथ6



954.79(1)

294.5211(1)

गांधी, अिनल:Wिvगत च र)े:डॉuटर, वैg:तं)J 926.1
गांधी, मोहनदास करमचंद:Wिvगत च र)े:भारत:
मु4सी, राजकwय नेते
923.254
गांधी, मोहनदास करमचंद:सामािजक सुधारणा चळवळी:

सामािजक प रवत6न
303.484
गांधीवाद:धमा6धा रत राजनैितक तpव$णाली:राजकwय
तpव$णाली:राजनीितशा
320.55(1)
गाडगेबाबा:धम6नेते आिण 4यांचे काय6:धम6नेते आिण
संघटना:Vहदु धम6
294.561
गाडगेबाबा:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक अEणी,
$चारक, उपदेशक
922.945


गाय:पशुपालन

636.2

गाय:पशुपालन:कृिष

636.2



गायक:संगीतJ
927.82
गायकवाड, गोVवद गोपाळ:Wिvगत च र)े:भारत:
सरकारी अिधकारी, सैIयािधकारी, पोिलस
खा4यातील कम6चारी
923.554
गीते:ऐिहक $कार:कं ठ संगीत
782.42

गु हेगार-जगाचा
गुIहेगार:गुIहेगारीचे शा :समाजकMयाण
364.3
गुIहेगारीचे शा :समाजकMयाण
364
गुI¬ाचे बळी:अIय समाज घटकां^या समHया व 4यांची
सेवा:समाजकMयाण समHया व सेवा
362.88
गुI¬ाचे बळी:सामािजक समHया
920.936288
गृहिवJान:तं)Jान
640
गेÁस, िबल:Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक शा े


920.933804

गqदवलेकर, महाराज:धम6नेते आिण 4यांचे काय6:धम6नेते
आिण संघटना:Vहदु धम6
294.561
गोडे, अलका:Wिvगत च र)े:$काशक व Eंथिवbे ते:
च र)े
920.4
गोरा कुं भार:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक अEणी,
$चारक, उपदेशक
922.945
गोMड, जॅकलीन:Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक
शा े
920.933804
गोवा:भारत: ी वग6:सामािजक संरचना 305.4095478
Eामीण समाज:िविशh $कारचे समुदाय:समुदाय 307.72
Eाहक संरण:Wापार:वािणkय, सं$ेषण, प रवहन


381.34

Eॅहम, Hकॉट:Wिvगत च र)े:लकर अिधकारी:अIय
िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े 920.9356167
Eेस, 1937:टीका :मराठी काWसािह4य:मराठी
सािह4य:सािह4य
891.461
nलोबल वॉ»मग:$दूषक पदाथ6:$दूषण:पया6वरणीय
समHया आिण सेवा
363.73874
घरगुती उपचार:रोग:वैgकशा
616.024
घरायांचे इितहास:वंशावळी, कु लवृ=ांत:च र)े 929.2
च र)संEह:उgोजक:सामािजक शा े:अIय िवषयांशी
संबंिधत Wv½ची च र)े
920.933804(1)
च र)संEह:कला व मनोरं जन या े)ातील Wvw:च र)े


927.(1)

च र)संEह:कलावंत:चलिच)पट े)ातील Wvw:
चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न े)ातील Wvw



च र)संEह: bके टपटु :Wायामपटु , bwडापटु :मनोरं जन
आिण करमणूक े)ातील Wvw
927.96358(1)
च र)संEह:पदाथ6वैJािनक:वैJािनक:च र)े 925.3(1)
च र)संEह:भारत:अथ6शा J:समाजशा ी 923.354(1)
च र)संEह:भारत:मु4सी, राजकwय नेते:च र)े


923.254(1)



923.654(1)

च र)संEह:मराठी लेखक:अIय भाषेतील सािह4य
े)ातील Wvw:सािह4य े)ातील Wvw

च र)संEह:वैJािनक:च र)े



925(1)

च र)संEह:िशक, िशणतJ:च र)े



923.7(1)

च र)संEह:संगीतJ:कला व मनोरं जन या े)ातील
Wvw:च र)े
927.8(1)
च र)संEह:ि यांची च र)े:च र)े



920.72(1)

च र)संEह:Vहदी किव:Vहदी लेखक:अIय भाषेतील
सािह4य े)ातील Wvw
928.91431(1)
च र)े
चलिच)पट े)ातील Wvw



920



927.9143

चलिच)पट े)ातील Wvw:चलिच)पट, रे िडओ,
दूरदश6न े)ातील Wvw
927.9143
चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न



791.4

चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न े)ातील Wvw



927.914

चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न:साव6जिनक करमणूक


791.4

चलिच)पट:चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न



791.43

चलिच)पट:चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न:साव6जिनक


करमणूक

791.43

चलिच)पटांचा इितहास:चलिच)पट:चलिच)पट,
रे िडओ, दूरदश6न
791.4309
च[हाण, यशवंतराव बळवंत:Wिvगत च र)े:भारत:
मु4सी, राजकwय नेते
923.254
चांयान:Hवयंचिलत अवकाशयान:अंत रया)ा िवJान:
अिभयांि)कw^या अIय शाखा
629.4353
चाणuय :टीका :तpवJान आिण िसmांत:राkय:
राजनीितशा
320.101
चाIसरकर, मधुसूदन अनंत:Wिvगत च र)े:भारत:
िशक, िशणतJ
923.754
िच क4सा पmती:वैgकशा



615.53

िच क4सा:मानिसक िवकार:रोग



616.891

िच क4साशा े:वैgकशा



615.5

िच)कला

927.9143028(1)

च र)संEह:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:च र)े

155



928.9146(1)



750

िच)कला, प+¶टग, रचना:नविनzमत व मानवी कला:
$ाथिमक िशण
372.52
िच)कार:कला व मनोरं जन या े)ातील Wvw

927.5

चीन:आिशया:इितहास

915.1

चीनी कथासािह4य:चीनी सािह4य:सािह4य
चीनी सािह4य:सािह4य
चुंबक4व:भौितकशा
छ=ीसगड:उ=रपूव6 राkये:भारत





895.13



895.1



538



915.4137



जगाचा आधुिनक इितहास

940/999

जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

940/999

जगाचा इितहास:इितहास




909

ज मकुं डली-तुकाराम

156

जIमकुं डली:फलkयोितष:परामानसशा
तpवJान

आिण गूढिवgा:



टाटा, रतन:Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक शा े


133.54

920.933804

जपानी कथासािह4य:जपानी सािह4य:िसनो - ितबेटीयन
सािह4य:सािह4य
895.63

टळक, बाळ गंगाधर:Wिvगत च र)े:भारत:मु4सी,
राजकwय नेते
923.254

जपानी सािह4य:िसनो - ितबेटीयन सािह4य:सािह4य

टॉलHटॉय, िलओ:Wिvगत च र)े:रिशयन कथाकार:



895.6

जमीन आिण ऊजा6 संबंधी अथ6शा



333

जय$भा Hटु िडओ. मुंबई:चलिच)पटांचा इितहास:
चलिच)पट:चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न 791.4309
जम6न आिण ऑिHयन तpवJ:तpवJ, मानसशा J



जम6न कथासािह4य:जम6न सािह4य

833

जम6न सािह4य

830

जम6िनक सािह4य:जम6न सािह4य

839

जम6नी:युरोप:जगाचा आधुिनक इितहास

943






जलोपचार आिण ान िच क4सा:िविवध िच क4सा:
िविशh िच क4सा आिण 4यांचे $कार
615.853
जागितकwकरण:बमुखी आzथक सहकार:आंतररा²ीय
अथ6शा
337.1(1)


294.3823(1)

जािहरातकला आिण जनसंपक6 :WवHथापन आिण
साहा¯यकारी सेवा
जाहीर सभेतील भाषण:वvृ 4वशा :सािह4य



डच कथासािह4य:डच सािह4य:जम6िनक सािह4य:जम6न
सािह4य
839.313
डच सािह4य:जम6िनक सािह4य:जम6न सािह4य
डाटा $ोसेVसग:भूिम आिण जीवशा ीय



839.31

ोत:महारा²:


भारत

351.547904340285

िडअर, हेलन - अॅिलस:Wिvगत च र)े:ि यांची च र)े:
च र)े
920.72
डॉuटर, वैg:तं)J

926.1

तंतुवाgक:संगीतJ

927.87




तं)Jान

600

तpवJ, मानसशा J

921

तpवJान

100




925.7






तpवJान आिण िसmांत



370.1



तpवJान आिण िसmांत:अoया4मवाद:परामानसशा
आिण गूढिवgेतील िविशh िवषय:परामानसशा
आिण गूढिवgा
133.901



तpवJान आिण िसmांत:मानसशा

927.82

294.4

जॉIसन, माक6 :Wिvगत च र)े:शोिषत व दुल6ित मुले:
अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े

डंकन, इझाडोरा:Wिvगत च र)े:नत6क:मनोरं जन आिण
करमणूक े)ातील Wvw
927.933



570

जॅuसन, मायकल:Wिvगत च र)े:गायक:संगीतJ

923.654

926

जीजस, कॅ रोिलना मा रआ दी:Wिvगत च र)े:ि यांची
च र)े:च र)े
920.72

जैन धम6:आय6 धम6

ठqबरे , लrमण रावजी 'तांबटकाका':Wिvगत च र)े:

तं)J

808.51

जीवशा J

ॅuटर:$बल यं)े:शेतीची अवजारे , यं)े, साधनसामEी:
िविशh तं)े, उपकरणे, साधनसामEी
631.372



659

जीवशा

928.9173

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी

921.3

जातक:सु=िपटक:धम6 Eंथ:धम6 ोत



रिशयन लेखक

तpवJान आिण िसmांत:राkय:राजनीितशा


920.936276

तpव$णाली



150.1



320.101



297.2

जोशी, रव िवनायक:Wिvगत च र)े:िनमा6ते:
चलिच)पट े)ातील Wvw
927.91430232

तpव$णाली आिण पmती:बौm धम6

294.34

तpव$णाली:Vहदु धम6

294.52

Jानेeर

त-ण, वीस वषा®पय®त:सामािजक संरचना:सामािजक
शा े
305.23

:टीका :भगव©ीता:धम6Eंथ:आय6 धम6



294.5924




Jानेeर:वेदांत तpवJान:िविशh देशांचे तpवJान:
तpवJान
181.48

त-णां^या समHया व 4यांची सेवा:समाजकMयाण समHया

kवालामुखी, भूकंप, गरम पायाचे झरे , वायू:भूगभ6शा ,
जलिवJान, हवामानशा :भूिवJान
551.2

तसिलमा नास रन:Wिvगत च र)े:बंगाली कथाकार:

टाटा, जमशेटजी:Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक
शा े
920.933804

ता4पुरती वसितगृह:े िविशh $कार^या साव6जिनक संHथा

टाटा, जे. आर. डी.:Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक
शा े
920.933804



व सेवा

362.7



बंगाली लेखक

928.91443



647.94
तुकाराम, 1608 - 1649

:टीका :मराठी

काWसािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



891.461

तुकाराम-नॅनोटेtॉलॉजी
तुकाराम:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक अEणी,
$चारक, उपदेशक
922.945
त+डुलकर, िवजय धqडोपंत:Wिvगत च र)े:मराठी
नाटककार:मराठी लेखक



928.91462

तेलिबयायुv वनHपती:औgोिगक उ4पे:शेतातील िपके



633.85



तोफखाना

623.4



थायलंड:आिशया:इितहास

915.93

थेरवाद:पंथ, सुधारणा4मक चळवळी
294.391
दंडवते, $िमला:Wिvगत च र)े:भारत:मु4सी,
राजकwय नेते
923.254
द=ा)ेय पंथ:पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी:Vहदु धम6:
आय6 धम6
294.55(1)
द=ा)ेय:देव, देवी, अIय देवदेवता:तpव$णाली:Vहदु धम6


294.5211(1)

दलवाई, हमीद:Wिvगत च र)े:मराठी कथाकार:मराठी
लेखक



928.91463

दहशतवाद:सामािजक संघष6:सामािजक $ bया



303.625

दा र¸:समाजकMयाण समHया व सेवा
362.5
दnदश6क:चलिच)पट े)ातील Wvw 927.91430233
दूध:िविशh उ hांसाठी:गाय:पशुपालन
636.2142
देव, कु सुम:Wिvगत च र)े:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैIयािधकारी, पोिलस खा4यातील कम6चारी


923.554

देव, देवी, अIय देवदेवता:तpव$णाली:Vहदु धम6



294.5211

देशपांडे, पु-षो=म लrमण, 1919-2000 :टीका :
मराठी सािह4य:सािह4य
891.46
देशपांडे, पु-षो=म लrमण:Wिvगत च र)े:मराठी
लेखक:अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw



928.9146

देशपांडे, $भाकर cीधर:Wिvगत च र)े:डॉuटर, वैg:
तं)J
926.1
देशमुख, गोपाळ हरी:Wिvगत च र)े:भारत:


समाजसेवक, लोकिहतैषी

157

धम6नेते आिण 4यांचे काय6:धम6नेते आिण संघटना:Vहदु धम6


294.561

धम6नेते आिण संघटना:धम6



206

धम6नेते आिण संघटना:Vहदु धम6

294.56

धम6 ोत

294.38




धमा6चे समाजशा :संHकृ ती आिण संHथा



306.6(1)

धमा6धा रत राजनैितक तpव$णाली:राजकwय
तpव$णाली:राजनीितशा
धाzमक अEणी, $चारक, उपदेशक



922

धाzमक अनुभव:धाzमक जीवन आिण पmती:तpव$णाली
आिण पmती:बौm धम6
294.3442
धाzमक आिण आ40यासंबंधी िच क4सा:िविवध िच क4सा:
िविशh िच क4सा आिण 4यांचे $कार:औषधिवJान
आिण िच क4साशा े
615.852
धाzमक जीवन आिण पmती:तpव$णाली आिण पmती:
बौm धम6
294.344
धाzमक जीवन, पmती, $िचती:Vहदु धम6



294.54

धाzमक जीवन, पmती, $िचती:Vहदु धम6:आय6 धम6


294.54

धqड, $Mहाद अनंत:Wिvगत च र)े:भारत:िशक,
िशणतJ
923.754
धोनी, मह+ Vसग:Wिvगत च र)े: bके टपटु :Wायामपटु ,
bwडापटु
927.96358
oवनी $दूषण:पया6वरणीय समHया आिण सेवा:अIय
सामािजक समHया आिण सेवा:समाजकMयाण


363.74

नदी:महारा²:भारत:इितहास



915.479(1)

नत6क:मनोरं जन आिण करमणूक े)ातील Wvw


927.933

नविनzमत व मानवी कला:$ाथिमक िशण

372.5

नससंHथा आिण मनोिवकृ ित:रोग

616.8



305.8948

धनवटे, सुमतीदेवी:Wिvगत च र)े:मराठी लेखक:अIय
भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw
928.9146
धम6
200
धम6 Eंथ:धम6 ोत
294.382
धम6 नेते आिण संघटना:बौm धम6
294.36
धम6Eंथ:आय6 धम6
294.592
धम6नेते आिण 4यांचे काय6:धम6नेते आिण संघटना:धम6


206.1




नससंHथे^या िवकारांनी EHत Wvw:अIय िवषयांशी
संबंिधत Wv½ची च र)े
920.93621968
नाईक, जे. पी.:Wिvगत च र)े:भारत:िशक, िशणतJ


923.654

िविडयन:सामािजक संरचना:सामािजक शा े



320.55

923.754

नाग रक आिण राजकwय हa:राजनीितशा



323



नागरी अिभयंता:अिभयंता

926.24

नागरी अिभयांि)कw



624

नारायणमूतT, एन. आर.:Wिvगत च र)े:उgोजक:
सामािजक शा े
920.933804
िनबंधशा :सािह4याचे अलंकारशा :सािह4य
िनमा6ते:चलिच)पट े)ातील Wvw
िनसगपचार:िच क4सा पmती:वैgकशा
नॅनोटेÂॉलॉजी:अिभयांि)कw



808.4



927.91430232



615.535



620.5

नैसfगक-1uो<रे

158

नैसzगक साधनसंप=ी (पया6वरण):जमीन आिण ऊजा6
संबंधी अथ6शा
333.7

पाटील, हरे eर:Wिvगत च र)े:भारत:मु4सी,
राजकwय नेते
923.254

नैसzगक साधनसंप=ीचे संरण:नैसzगक साधनसंप=ी
(पया6वरण):जमीन आिण ऊजा6 संबंधी अथ6शा

पायातील आिण हवेतील खेळ:मनोरं जन आिण $दश6न
करया^या कला
797




पालक - बालक संबंध:कु टुंबाIतग6त संबंध:िववाह आिण
कु टुंबसंHथा:संHकृ ती आिण संHथा
306.874



िपhमय पदाथ6युv िपके :शक6 रा व िपhमय पदाथ6युv

333.72

पंजाबी कथासािह4य:पंजाबी सािह4य:सािह4य

891.423

पंजाबी सािह4य:सािह4य

891.42

पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी:Vहदु धम6

294.55



पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी:Vहदु धम6:आय6 धम6



294.55

पंथ, सुधारणा4मक चळवळी



294.39

पी:$ािणशा



598

पगा रया, सुिशल:Wिvगत च र)े:मराठी किव:मराठी
लेखक



928.91461

पठारे , रं गनाथ गबाजी, 1950-

:टीका :मराठी

सािह4य:सािह4य



891.46

पत साधने:पत:सांपि=क अथ6कारण



332.76

पत:सांपि=क अथ6कारण

332.7

पदाथ6वैJािनक:वैJािनक

925.3

पदाथ6वैJािनक:वैJािनक:च र)े

925.3





परHपरांतील सामािजक bया, संबंध

302

परामानसशा

आिण गूढिवgा

130

परामानसशा

आिण गूढिवgा:तpवJान

130







363.7

पया6वरणीय समHया आिण सेवा:अIय सामािजक समHया
आिण सेवा:समाजकMयाण
363.7
पवार, अशोक:Wिvगत च र)े:मराठी लेखक:अIय
भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw
928.9146


294.536

पुराणे:धम6Eंथ:आय6 धम6
पु`षांची च र)े:च र)े
पुल:नागरी अिभयांि)कw



624.2

पूजा, oयान, योग:धाzमक जीवन, पmती, $िचती:Vहदु
धम6
294.543
पूजा, oयान, योग:धाzमक जीवन, पmती, $िचती:Vहदु
धम6:आय6 धम6
294.543
पेHीज:िमhा, फलाहार:िविशh $कारचे पदाथ6



641.865



869.3

पोतु6गीज सािह4य:सािह4य



869

पोलंड:जम6नी:युरोप:जगाचा आधुिनक इितहास
पोलंड:समाजसेवक, लोकिहतैषी



943.8



923.6438

पोिलस सेवा:अIय सामािजक समHया आिण सेवा:
समाजकMयाण



363.2

पोहणे:पायातील आिण हवेतील खेळ:मनोरं जन आिण
$दश6न करया^या कला
797.2
पोहयाशी संबंिधत Wvw:मनोरं जन आिण करमणूक
े)ातील Wvw
927.972



$काशक व Eंथिवbे ते:च र)े

पशुपालन:कृिष

636

पांढरपेशे कम6चारी:उgोग आिण Wवसायानुसार
कामगारांचे $कार
331.792


$ bया आिण काय6पmती:िच)कला



920.4



751

$दूषक पदाथ6:$दूषण:पया6वरणीय समHया आिण सेवा

641.5



363.738



$दूषण:पया6वरणीय समHया आिण सेवा




$बल यं)े:शेतीची अवजारे , यं)े, साधनसामEी:िविशh
तं)े, उपकरणे, साधनसामEी
631.37



$वासवण6न:इितहास



$@ो=रे :पुनरावलोकन आिण आवृ=ी:अoययन आिण
अoयापन:भौितकशा
530.076(1)

915.491

954.91

पा कHतान:मु4सी, राजकwय नेते

923.25491

पा कHतान:समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.65491

पाटील, नाना:Wिvगत च र)े:भारत:मु4सी, राजकwय



920.71

पौगंडावHथेतील कु मारांचे मानसशा :भेदाभेदक आिण
िवकासा4मक मानसशा :मानसशा
155.5

636

पा कHतान:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास



294.5925



पशुपालन

पा कHतान:आिशया:इितहास



004.076

पोतु6गीज कथासािह4य:पोतु6गीज सािह4य:सािह4य

133

नेते

पुनरावलोकन आिण आवृ=ी:संगणकशा :संकwण6



परामानसशा आिण गूढिवgेतील िविशh िवषय:
परामानसशा आिण गूढिवgा:तpवJान

पाकशा :तं)Jान

पुनरावलोकन आिण आवृ=ी:अoययन आिण अoयापन:
भौितकशा
530.076

पै, मजेeर गोVवद, 1883-1963 :टीका :कड
काWसािह4य:कड सािह4य:सािह4य
894.8141

133

पिव) काल:साव6जिनक ईeरोपासना:Vहदु धम6



633.68



परामानसशा आिण गूढिवgेतील िविशh िवषय:
परामानसशा आिण गूढिवgा

पया6वरणीय समHया आिण सेवा

िपके:शेतातील िपके

923.254



363.73



910.4

1uो<रे -भारत
$@ो=रे :पुनरावलोकन आिण आवृ=ी:संगणकशा :संकwण6


004.076(1)

$सूितशा : ीरोगिवJान आिण $सूितशा :वैgकशा


618.2

$ाचीन काल:भारत:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास


954.01

$ािणशा



590

$ाथिमक पुHतके , रचना:मराठी भाषा



फलkयोितष:परामानसशा

फु ले, kयोितबा गोVवद:Wिvगत च र)े:भारत:


923.654

फु ले, िनळू :Wिvगत च र)े:कलावंत:चलिच)पट
े)ातील Wvw
927.9143028
sँ किलन, रोझVलड:Wिvगत च र)े:आनुवंिशकताशा J:
जीवशा J
925.728


332.17



928.91443



792.095479(1)

बुm:धम6 नेते आिण संघटना:बौm धम6



923.554

बेनझीर भुËो:Wिvगत च र)े:पा कHतान:मु4सी,
राजकwय नेते
923.25491


बैठे खेळ आिण करमणूक

793

बोधा4म मानिसक $ bया आिण बुिmम=ा:बाल
मानसशा :मानसशा
155.413
बोधा4म मानिसक $ bया आिण बुिmम=ा:मानसशा



153
बोधे, वसंत बाबासाहेब, 1949-

:टीका :मराठी

सािह4य:सािह4य



891.46



बौm धम6



भगतVसह:Wिvगत च र)े:भारत:मु4सी, राजकwय नेते

891.44



294.3



923.254



भगव©ीता:धम6Eंथ:आय6 धम6



भजने, Hतो)े, िन4यपाठाचे सािह4य:पूजा, oयान, योग:
धाzमक जीवन, पmती, $िचती:Vहदु धम6 294.5433

923.254

बHतरचे जंगल:छ=ीसगड:उ=रपूव6 राkये:भारत
915.4137(1)



337.1

बा. म. से. फ.:सामािजकदृ ा अिहतकारक Wvw:
पांढरपेशे कम6चारी:उgोग आिण Wवसायानुसार
कामगारांचे $कार
331.79208694(1)


635

बाबर, सरोिजनी:Wिvगत च र)े:मराठी लेखक:अIय
भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw
928.9146


364.36



155.4



294.5924

भागवत, चा-द=:Wिvगत च र)े:नससंHथे^या
िवकारांनी EHत Wvw:अIय िवषयांशी संबंिधत
Wv½ची च र)े
920.93621968
भागवतपुराण:पुराणे:धम6Eंथ:आय6 धम6



294.5925(1)

भाभा, होमी जहांगीर:Wिvगत च र)े:पदाथ6वैJािनक:
वैJािनक
925.3
भारत

भारत:अथ6शा J:समाजशा ी

बाल गुIहेगार:गुIहेगार:गुIहेगारीचे शा :समाजकMयाण
बाल मानसशा :मानसशा



294.363

बेदी, करण:Wिvगत च र)े:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैIयािधकारी, पोिलस खा4यातील कम6चारी

बसु, सुभाषचं:भारत:मु4सी, राजकwय नेते:च र)े

बागाईत



923.254

बोरकार, बाकwबाब :टीका :कqकणी काWसािह4य:
कqकणी सािह4य:मराठी सािह4य
891.4691

928.9144

बमुखी आzथक सहकार:आंतररा²ीय अथ6शा



927.5



891.443

बंगाली सािह4य:सािह4य

बालसंगोपन:बालसंगोपन, गृहप रचया6:गृहिवJान:
तं)Jान
649.1

बीड:महारा²:भारत:रं गभूमी



बंगाली लेखक



649.1



664.8

635.9

बंगाली कथासािह4य:बंगाली सािह4य:सािह4य

बालसंगोपन:बालसंगोपन, गृहप रचया6

िबला6 घराणे:घरायांचे इितहास:वंशावळी, कु लवृ=ांत:
च र)े
929.2

फनलंड:Hकँ िडनेि[हया:युरोप:भूगोल आिण $वास पय6टन
914.897

बंगाली कथाकार:बंगाली लेखक





फाळके , दादासाहेब:Wिvगत च र)े: दnदश6क:
चलिच)पट े)ातील Wvw
927.91430233

बँक:सांपि=क अथ6कारण

649

नेते

133.5

समाजसेवक, लोकिहतैषी

बालसंगोपन, गृहप रचया6:गृहिवJान:तं)Jान



िबरसा मुंडा:Wिvगत च र)े:भारत:मु4सी, राजकwय

आिण गूढिवgा:तpवJान

फुले आिण शोिभवंत झाडे:बागाईत

649



133.5

फळे आिण भाkया:खाgाासंबंधीचे तं)िवJान:
रासायिनक अिभयांि)कw

बालसंगोपन, गृहप रचया6



372

फलkयोितष

बाल िवकास:त-ण, वीस वषा®पय®त:सामािजक संरचना:
सामािजक शा े
305.231

बावा, मनिजत:Wिvगत च र)े:िच)कार:कला व
मनोरं जन या े)ातील Wvw

491.4682

$ाथिमक िशण

159



915.4



923.354

भारत:आिशया:ि यांचा सामािजक दजा6 आिण भूिमका:
ी वग6
305.420954

भारत-मराठी

160



भारत:इितहास

915.4

भारत:Eामीण समाज:िविशh $कारचे समुदाय:समुदाय


307.720954



भारत:जगाचा आधुिनक इितहास

954

भारत:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

954



भारत:पोिलस सेवा:अIय सामािजक समHया आिण सेवा:
समाजकMयाण
363.20954
भारत:मु4सी, राजकwय नेते

923.254

भारत:मु4सी, राजकwय नेते:च र)े

923.254





भारत:रं गभूमी

792.0954

भारत:राजकwय प:राजकwय काय6पmती, $ bया


324.254

भारत:राkयकत, रा²ाoय



भूकंप:kवालामुखी, भूकंप, गरम पायाचे झरे , वायू:
भूगभ6शा , जलिवJान, हवामानशा :भूिवJान



551.22

भूगभ6शा , जलिवJान, हवामानशा :भूिवJान

551

भूगोल आिण $वास - पय6टन

910

भूगोल आिण $वास - पय6टन:इितहास

910

भूिम आिण जीवशा ीय





ोत:महारा²:भारत



351.54790434

भूिवJान



550

भेदाभेदक आिण िवकासा4मक मानसशा :मानसशा



155

भैयूजी, महाराज:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक
अEणी, $चारक, उपदेशक
922.945



भोसले, जी. एस.:Wिvगत च र)े:भारत:िशक,
िशणतJ
923.754



भोसले, Jानेeर:Wिvगत च र)े:पु`षांची च र)े:च र)े

923.154

भारत:राkयघटना4मक कायदा:सामािजक शा े

342.54

भारत:लोक $शासन

351.54

भारत:िविशh ठकाणचे पी:पी:$ािणशा



920.71



598.0954

भौितकशा



530

भारत:िविशh देशांमधील िविधमंडळे :िविधमंडळ:
राजनीितशा
328.54

म¿ातंतू आिण Jान+ ये:मानवी शरीरिवJानशा :
वैgकशा
612.8

भारत:Wिvनामे:वंशावळी, कु लवृ=ांत

मधुबाला:Wिvगत च र)े:कलावंत:चलिच)पट
े)ातील Wvw
927.9143028



929.40954

भारत:िशक, िशणतJ

923.754

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:च र)े

923.654





भारत:सरकारी अिधकारी, सैIयािधकारी, पोिलस
खा4यातील कम6चारी
923.554
भारत:सामािजक वग6:सामािजक संरचना:सामािजक
शा े
305.50954


303.4840954



305.40954

भारतातील मुसलमान:मुसलमान:सामािजक - धाzमक
गट:सामािजक संरचना
भारतीय



305.69754



920.054

भारतीय तpवJान:िविशh देशांचे तpवJान:तpवJान


181.4

भाले, उmव नरबा:Wिvगत च र)े:भारत:िशक,
िशणतJ
923.754
भालेराव, मंगलादेवी:Wिvगत च र)े:मराठी लेखक:
अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw 928.9146
भावे, िवनोबा:Wिvगत च र)े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी

भाषेचा $योग
भाषेचा $योग:मराठी भाषा

मनोरं जन आिण करमणूक े)ातील Wvw



927.9

मनोरं जन आिण $दश6न करया^या कला



790

मराठा:िविडयन:सामािजक संरचना:सामािजक शा े




428



491.468



305.8948(1)



928.91463

मराठी कथासािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



891.463

मराठी कथासािह4याचा इितहास व समीा:मराठी
कथासािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य 891.46309
मराठी किव:मराठी लेखक



928.91461

मराठी काWसािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



891.461

मराठी काWसािह4याचा इितहास व समीा:मराठी
सािह4य:सािह4य
891.46109
मराठी नाटककार:मराठी लेखक



928.91462

मराठी ना सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य

891.462

मराठी िनबंध सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य

891.464

मराठी प)सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य

891.466

मराठी भाषा

923.654



616.462

मराठी कथाकार:मराठी लेखक

भारत:सामािजक सुधारणा चळवळी:सामािजक प रवत6न
भारत: ी वग6:सामािजक संरचना

मधुमेह:अंतः ाव Eंथीसंबंधी रोग:रोग:वैgकशा






491.46

मराठी मातृभाषा नसणा£या िवgाया®साठी:$ाथिमक
पुHतके , रचना:मराठी भाषा
491.46824
मराठी लेखक



928.9146

मराठी-रं गभूमी

मराठी लेखक:अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw



161

िम=ल, लrमी:Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक शा े

928.9146

मराठी लेखक:अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw:
सािह4य े)ातील Wvw
928.9146
मराठी वvृ 4व सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



891.465

मराठी संकwण6 सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



मुXतार माई:Wिvगत च र)े:पा कHतान:समाजसेवक,

891.46

मराठी सािह4याचा इितहास आिण समीा:सािह4य

लोकिहतैषी



891.4609

मराठी:अIय भाषांमधील सामाIय संEह:सामाIय संEह



मराठी:0हणी, लोकोिv:लोकसािह4य आिण दंतकथांचा
अµयास:सामािजक रीित रवाज, िशhाचार,
लोकसािह4य
398.99146
महानुभाव पंथ:पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी:Vहदु
धम6:आय6 धम6
294.55(1)
महारा²:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास



954.79



344.5479

मुठाळ, $भावती:Wिvगत च र)े:भारत:समाजसेवक,
मु4सी, राजकwय नेते

923.2

मु4सी, राजकwय नेते:च र)े

923.2




मुले:गीते:ऐिहक $कार:कं ठ संगीत

मुले:िविशh वयोगटासाठी:िविशh गटातील Wv½साठी
कृती:बैठे खेळ आिण करमणूक



793.01922

मुसलमान:सामािजक - धाzमक गट:सामािजक संरचना



305.697

मेिuसको:कामगार नेते



मोटार अिभयांि)कw:अिभयांि)कw^या अIय शाखा:
अिभयांि)कw
629.2



मोदी, नर+ :Wिvगत च र)े:भारत:मु4सी, राजकwय

929.4095479

महारा²:लोकसािह4य:सामािजक रीित रवाज, िशhाचार,
लोकसािह4य
398.2095479



923.3172

नेते

मोदी, -सी:Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक शा े



माता - बाल संबंध:कु टुंबाIतग6त संबंध:िववाह आिण
कु टुंबसंHथा
306.8743
माती $दूषण:िविशh प रिHथतीतील $दूषण:$दूषण:
पया6वरणीय समHया आिण सेवा
363.7396
मातृ4वाचे गुणिवशेष:माता - बाल संबंध:कु टुंबाIतग6त
संबंध:िववाह आिण कु टुंबसंHथा
306.8743(1)
मानवी शरीरिवJानशा :वैgकशा

612

मानसशा

150





616.89



616.8914

माक ¶टग WवHथापन

658.8

माग6दश6न व समुपदेशन

371.4

माग6दश6न व समुपदेशन:शाळा आिण 4यांची कृ ती

371.4






954.79(1)



923.254



920.933804

294.463

मालेगाव:महारा²:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास



782.42083



351.5479

मानसोपचार पmती:िच क4सा:मानिसक िवकार:रोग



923.654

म+द:ू म¿ातंतू आिण Jान+ ये:मानवी शरीरिवJानशा :
वैgकशा
612.82

792.095479

मानिसक िवकार:रोग





915.479

महारा²:भारत:Wिvनामे:वंशावळी, कु लवृ=ांत



891.461

923.65491

लोकिहतैषी

089.9146

महावीर:जैन धम6:आय6 धम6

मुंबई:महारा²:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास



मराठी सािह4य:सािह4य

महारा²:भारत:लोक $शासन

मुंडले, $भाकर:Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक
शा े
920.933804

मुvाबाई, 1279 - 1297 :टीका :मराठी
काWसािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य

891.46

महारा²:भारत:रं गभूमी



641.86



मराठी सािह4य

महारा²:भारत:इितहास

िमhा, फलाहार:िविशh $कारचे पदाथ6

954.792



891.468

महारा²:भारत



920.933804

मोबाईल:रे िडओटेिलफोनी:रे िडओ आिण रडार

अिभयांि)कw:इलेuॉिनuस आिण सं$ेषण
अिभयांि)कw
621.3845(1)
मोिहते, बाळकृ ण रावजी:Wिvगत च र)े:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654

0हणी, लोकोिv:लोकसािह4य आिण दंतकथांचा अµयास:
सामािजक रीित रवाज, िशhाचार, लोकसािह4य



398.9

यादव, आनंद रतन, 1935सािह4य

:टीका :मराठी सािह4य:



891.46

युm आिण संEाम:लकरी िवJान

355.02

युmसामEी, िवHफोटके इ4यादी:तोफखाना

623.45





युरोप:जगाचा आधुिनक इितहास

940

युरोप:भूगोल आिण $वास - पय6टन

914

योगासने:Wायाम:वैयिvक आरोnय

613.7046

रं गभूमी





792

रचना-िवज्

162

रचना:भाषेचा $योग
रिशयन कथाकार:रिशयन लेखक



428.2



लघु उgोग:उgोगाचे Hव`प:उ4पादन संघटना:उ4पादन

रिशयन कथासािह4य



891.73



रिशयन लेखक

928.917

रसायनशा



540

रांगोळी:कौशMयतं)े आिण काय6पmती:$ bया आिण
काय6पmती:िच)कला
751.49(1)
राजकwय काय6पmती, $ bया



324

राजकwय तpव$णाली:राजनीितशा

320.5

राजकwय प:राजकwय काय6पmती, $ bया

324.2



राजनीितशा
राkयकत, रा²ाoय

923.1





342

लोकसंXयेचे $@:अIय सामािजक समHया आिण सेवा:
समाजकMयाण
363.9

लोकसािह4य:सामािजक रीित रवाज, िशhाचार,
लोकसािह4य

रानडे,रामचं द=ा)य:भारतीय तpवJान:िविशh देशांचे
तpवJान:तpवJान
181.4
रामदास, समथ6:धम6नेते आिण 4यांचे काय6:धम6नेते आिण
संघटना:Vहदु धम6
294.561
रामदास, समथ6:वेदांत तpवJान:िविशh देशांचे तpवJान:
तpवJान
181.48
रामदास, समथ6:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक
अEणी, $चारक, उपदेशक
922.945



660



398



398.2

वंoय4व: ीरोगिवJान: ीरोगिवJान आिण $सूितशा :
वैgकशा
618.178
वंशशा

आिण उ4bांती:जीवशा



576

वंशावळी, कु लवृ=ांत

929

वंशावळी, कु लवृ=ांत:च र)े

929

वvृ 4वशा :सािह4य





808.5

वधुवरांची आपापसाकडू न िनवड:िववाह आिण

कु टुंबसंHथा:संHकृ ती आिण संHथा
वन-शा :कृ िष
वनशेती:वन-शा :कृ िष



891.21

रा²ीय Hवयंसेवक संघ:भारत:राजकwय प:राजकwय
काय6पmती, $ bया
324.254(1)
रासायिनक अिभयांि)कw



398.21



रानडे, रामचं द=ा)य:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:
धाzमक अEणी, $चारक, उपदेशक
922.945

रामायण :टीका :संHकृ त काWसािह4य:संHकृ त
सािह4य:सािह4य



351

लोकसािह4य आिण दंतकथांचा अµयास:सामािजक
रीित रवाज, िशhाचार, लोकसािह4य

923.654



928.9146



294.(1)

समाजसेवक, लोकिहतैषी



355

Vलबाळे , शरणकु मार हणमंता:Wिvगत च र)े:मराठी
लेखक:अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw

लोककथा:सामािजक रीित रवाज, िशhाचार,
लोकसािह4य



रानडे, महादेव गोVवद:Wिvगत च र)े:भारत:

लकरी िवJान



320.1

राधाHवामी पंथ:आय6 धम6

लकर अिधकारी:अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची
च र)े
920.9356167

लोक $शासन

राkय:राजनीितशा
राkयघटना4मक कायदा:सामािजक शा े

ल¼पणा कमी करयासाठी Wायाम:Wायाम:वैयिvक
आरोnय
613.712



320



338.642

928.9173

वनHपितशा J:वैJािनक
वनौषिध:िवJान



306.82



634.9



634.99



925.8



581.634

वाघ, बी. जी.:Wिvगत च र)े:मराठी लेखक:अIय
भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw
928.9146

-िबना अली:Wिvगत च र)े:कलावंत:चलिच)पट
े)ातील Wvw
927.9143028

वाचन:$ाथिमक िशण

`ढी आिण िवeास:सामािजक मानदंड:समIवय आिण
िनयं)ण:सामािजक $ bया
303.372

वाHतु फलkयोितष:िविशh िवषयांचे उपयोजन:
फलkयोितष
133.5869

रे िडओ आिण रडार अिभयांि)कw:इलेuॉिनuस आिण
सं$ेषण अिभयांि)कw
621.384
रे िडओटेिलफोनी:रे िडओ आिण रडार अिभयांि)कw:
इलेuॉिनuस आिण सं$ेषण अिभयांि)कw 621.3845


रोग

616

रोग:वैgकशा

616



रोम:इटली:युरोप:भूगोल आिण $वास - पय6टन



914.5632

वािणkय, सं$ेषण, प रवहन



372.4



380

वाHतुशा :वाHतु फलkयोितष:िविशh िवषयांचे
उपयोजन:फलkयोितष
133.5869(1)
वाHतुिशMपकला
िवbय WवHथापन:माक ¶टग WवHथापन



720



658.81

िवचार $ bया, युिvवाद, अंतJा6न, आदरबुmी, िनण6य:
बोधा4म मानिसक $ bया आिण बुिmम=ा:
मानसशा
153.4
िवJान



500

िव"ाथi-)ि*गत

163

िवgाथT चळवळ:िवgाथT:शाळा आिण 4यांची कृ ती:
िशण
371.81

िविशh वयोगटासाठी:िविशh गटातील Wv½साठी कृ ती:

िवgाथT:Wवसायिवषयक आिण धाzमक गट:ता4पुरती
वसितगृह:े िविशh $कार^या साव6जिनक संHथा

िविशh िवषयांचे उपयोजन:फलkयोितष
133.58
िवशेष शCदकोश:शCदकोश:मराठी भाषा
491.4631
िवe:िविशh आकाशमंडले:खगोलशा
523.1
िवeो4पि=शा :िवe:िविशh आकाशमंडले:खगोलशा



647.940883718

िवgाथT:शाळा आिण 4यांची कृ ती:िशण



371.8

िवgुत संभा रत उपकरणे:युmसामEी, िवHफोटके इ4यादी:
तोफखाना



623.451

िवgुतशvw आिण िवgुत अणुिवJान

537

िविधमंडळ:राजनीितशा

328




िवनोद:संकwण6 लेखनसंEह:संकwण6 संEह:सािह4याचे
अलंकारशा
808.887(1)
िववाह आिण कु टुंबसंHथा

306.8

िववाह आिण कु टुंबसंHथा:संHकृ ती आिण संHथा

306.8




िविवध िच क4सा:िविशh िच क4सा आिण 4यांचे $कार



िविवध िच क4सा:िविशh िच क4सा आिण 4यांचे $कार:
औषधिवJान आिण िच क4साशा े
615.85
िविवध Wv½^या िवषयी वण6न व इितहास:सामाIय
तं)Jान:तं)Jान
604.8


523

िविशh उ hांसाठी िशण:तpवJान आिण िसmांत



370.11

िविशh उ hांसाठी:गाय:पशुपालन
करमणूक




793.019

िविशh गटातील ि या: ी वग6:सामािजक संरचना



305.48

िविशh िच क4सा आिण 4यांचे $कार



615.8

िविशh िच क4सा आिण 4यांचे $कार:औषधिवJान आिण
िच क4साशा े
615.8
िविशh ठकाणचे पी:पी:$ािणशा

598.09

िविशh तं)े, उपकरणे, साधनसामEी

631

िविशh देशांचे तpवJान:तpवJान



523.12

वीरशैव पंथ:शैव पंथ:पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी:
Vहदु धम6
294.5513(1)
वृm, 65 वयानंतरचे:सामािजक संरचना:सामािजक शा े


305.26

वेतनप)क WवHथा:महारा²:भारत:लोक $शासन





180/190

िविशh देशांमधील िविधमंडळे :िविधमंडळ:राजनीितशा



351.54790247

वेदांत तpवJान:िविशh देशांचे तpवJान:तpवJान



वेळेचे WवHथापन:सामाIय Wवहाय6तेचे िविशh िवषय:
गृहिवJान:तं)Jान
640.43
वैJािनक
925
वैJािनक:च र)े
925
वै दक सािह4य:धम6Eंथ:आय6 धम6
294.5921
वैg, दासू :टीका :मराठी काWसािह4य:मराठी
सािह4य:सािह4य
891.461
वैg, सुशीला:Wिvगत च र)े:ि यांची च र)े:च र)े


920.72

636.21

िविशh गटातील Wv½साठी कृ ती:बैठे खेळ आिण



793.0192

181.48

615.85

िविशh आकाशमंडले:खगोलशा

बैठे खेळ आिण करमणूक



328.4/9

िविशh प रिHथतीतील $दूषण:$दूषण:पया6वरणीय
समHया आिण सेवा
363.739
िविशh $कारचे पदाथ6

641.8

िविशh $कारचे समुदाय:समुदाय

307.7

िविशh $कार^या साव6जिनक संHथा

647.9

िविशh $संग:सामाIय रीित रवाज:सामािजक
रीित रवाज, िशhाचार, लोकसािह4य

394.2






िविशh वयोगटातील मुले:बालसंगोपन:बालसंगोपन,
गृहप रचया6
649.12

वैgकशा
610
वैयिvक आरोnय
613
वैयिvक मानसशा :भेदाभेदक आिण िवकासा4मक
मानसशा :मानसशा
155.2
Wिvगत च र)े:भारत:मु4सी, राजकwय नेते



923.254(1)

Wिvगत च र)े:अमे रका:मु4सी, राजकwय नेते



923.273(1)

Wिvगत च र)े:अमे रका:राkयकत, रा²ाoय



923.173(1)

Wिvगत च र)े:आनुवंिशकताशा J:जीवशा J



925.728(1)

Wिvगत च र)े:इंडोलोिजHट:अIय िवषयांशी संबंिधत
Wv½ची च र)े
920.9954(1)
Wिvगत च र)े:उgोजक:सामािजक शा े


920.933804(1)

Wिvगत च र)े:कलावंत:चलिच)पट े)ातील Wvw



927.9143028(1)

Wिvगत च र)े:कॅ Iसर रोगी:अIय िवषयांशी संबंिधत
Wv½ची च र)े
920.9362196994(1)
Wिvगत च र)े: bके टपटु :Wायामपटु , bwडापटु


927.96358(1)

)ि*गत-शvदकोश
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Wिvगत च र)े:गायक:संगीतJ
927.82(1)
Wिvगत च र)े:गुI¬ाचे बळी:सामािजक समHया


920.936288(1)

Wिvगत च र)े:िच)कार:कला व मनोरं जन या
े)ातील Wvw
927.5(1)
Wिvगत च र)े:जम6न आिण ऑिHयन तpवJ:तpवJ,
मानसशा J
921.3(1)
Wिvगत च र)े:डॉuटर, वैg:तं)J
926.1(1)
Wिvगत च र)े:तंतुवाgक:संगीतJ
927.87(1)
Wिvगत च र)े: दnदश6क:चलिच)पट े)ातील Wvw


927.91430233(1)

Wिvगत च र)े:नत6क:मनोरं जन आिण करमणूक
े)ातील Wvw
927.933(1)
Wिvगत च र)े:नससंHथे^या िवकारांनी EHत Wvw:
अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े


920.93621968(1)

Wिvगत च र)े:नागरी अिभयंता:अिभयंता 926.24(1)
Wिvगत च र)े:िनमा6ते:चलिच)पट े)ातील Wvw


927.91430232(1)

Wिvगत च र)े:पदाथ6वैJािनक:वैJािनक
925.3(1)
Wिvगत च र)े:पा कHतान:मु4सी, राजकwय नेते


923.25491(1)

Wिvगत च र)े:पा कHतान:समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.65491(1)

Wिvगत च र)े:पु`षांची च र)े:च र)े
920.71(1)
Wिvगत च र)े:पोलंड:समाजसेवक, लोकिहतैषी


923.6438(1)

Wिvगत च र)े:पोहयाशी संबंिधत Wvw:मनोरं जन
आिण करमणूक े)ातील Wvw
927.972(1)
Wिvगत च र)े:$काशक व Eंथिवbे ते:च र)े 920.4(1)
Wिvगत च र)े:बंगाली कथाकार:बंगाली लेखक


928.91443(1)

Wिvगत च र)े:भारत:राkयकत, रा²ाoय



923.154(1)

Wिvगत च र)े:भारत:िशक, िशणतJ 923.754(1)
Wिvगत च र)े:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी


923.654(1)

Wिvगत च र)े:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैIयािधकारी, पोिलस खा4यातील कम6चारी



923.554(1)

Wिvगत च र)े:मराठी कथाकार:मराठी लेखक



928.91463(1)

Wिvगत च र)े:मराठी किव:मराठी लेखक



928.91461(1)

Wिvगत च र)े:मराठी नाटककार:मराठी लेखक



928.91462(1)

Wिvगत च र)े:मराठी लेखक:अIय भाषेतील सािह4य
े)ातील Wvw
928.9146(1)
Wिvगत च र)े:मेिuसको:कामगार नेते 923.3172(1)
Wिvगत च र)े:रिशयन कथाकार:रिशयन लेखक


928.9173(1)

Wिvगत च र)े:लकर अिधकारी:अIय िवषयांशी
संबंिधत Wv½ची च र)े
920.9356167(1)
Wिvगत च र)े:वनHपितशा J:वैJािनक
925.8(1)
Wिvगत च र)े:शोिषत व दुल6ित मुले:अIय िवषयांशी
संबंिधत Wv½ची च र)े
920.936276(1)
Wिvगत च र)े:सायकलपटु :Wायामपटु , bwडापटु


927.9662(1)

Wिvगत च र)े:ि यांची च र)े:च र)े
920.72(1)
Wिvगत च र)े:हरवलेली मुले:अIय िवषयांशी संबंिधत
Wv½ची च र)े
920.93628297(1)
Wिvगत च र)े:Vहदी किव:Vहदी लेखक 928.91431(1)
Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक अEणी, $चारक,
उपदेशक



922.945(1)

Wिvनामे:वंशावळी, कु लवृ=ांत
929.4
Wिvमpव िवकास:उपयोिजत मानसशा
158.1
Wवसाय उपbम:उ4पादन:अथ6शा
338.7
Wवसाय:सामािजक संरचना:सामािजक शा े 305.43
Wवसायिवषयक आिण धाzमक गट:ता4पुरती वसितगृह:े
िविशh $कार^या साव6जिनक संHथा
647.94088
WवHथा:िविशh $संग:सामाIय रीित रवाज:सामािजक
रीित रवाज, िशhाचार, लोकसािह4य
394.2068
WवHथापन
658
WवHथापन आिण साहा¯यकारी सेवा
650
WवHथापन:Wायाम, मैदानी bwडा आिण खेळ 796.069
Wाकरण:मराठी भाषा
491.465
Wापार:वािणkय, सं$ेषण, प रवहन
381
Wायाम, मैदानी bwडा आिण खेळ
796
Wायाम:वैयिvक आरोnय
613.7
Wायामपटु , bwडापटु
927.96
Wायामपटु , bwडापटु :मनोरं जन आिण करमणूक
े)ातील Wvw
927.96
Wावसाियक माग6दश6न:शैिणक व Wावसाियक
माग6दश6न:माग6दश6न व समुपदेशन
371.425
शंकर सखाराम :टीका :मराठी कथासािह4य:मराठी
सािह4य:सािह4य
891.463
शंकर, महाराज:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक
अEणी, $चारक, उपदेशक
922.945
शिvपात पंथ:पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी:Vहदु
धम6:आय6 धम6
294.55(1)
शCदकोश, Jानकोश:अथ6शा
330.03

शvदकोश-संभाजी
शCदकोश, Jानकोश:मानसशा



150.3

शCदकोश, Jानकोश:Wावसाियक माग6दश6न:शैिणक व
Wावसाियक माग6दश6न:माग6दश6न व समुपदेशन





491.463

शक6 रा व िपhमय पदाथ6युv िपके :शेतातील िपके



633.6

शमा6, िशवकु मार:Wिvगत च र)े:तंतुवाgक:संगीतJ



927.87

शाकाहारी:पाकशा :तं)Jान



641.5636

शाv पंथ:पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी:Vहदु धम6:
आय6 धम6
294.5514
शाळा आिण 4यांची कृ ती

371

शाळा आिण 4यांची कृ ती:िशण

371




शासकwय कृ ती:सामािजक समHया आिण समाजकMयाण



361.6

शाह, $Jा:Wिvगत च र)े:कॅ Iसर रोगी:अIय िवषयांशी
संबंिधत Wv½ची च र)े
920.9362196994
शा, छ)पती:Wिvगत च र)े:भारत:राkयकत,
रा²ाoय
923.154
िशक, िशणतJ

923.7

िशक, िशणतJ:च र)े

923.7




िशण

370

िशण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िवJान

507




िशण:भूगोल आिण $वास - पय6टन:इितहास



910.071

शुmलेखन आिण उ±ार:भाषेचा $योग:मराठी भाषा



491.46813

शॅवेझ, िसझर:Wिvगत च र)े:मेिuसको:कामगार नेते



923.3172

शेठ, पु-षो=म:Wिvगत च र)े:भारत:िशक,
िशणतJ



923.754



305.5633



शेतातील िपके

633

शेतातील िपके:कृिष

633



शेतीची अवजारे , यं)े, साधनसामEी:िविशh तं)े,
उपकरणे, साधनसामEी



631.3

शेलार, बजरं ग:Wिvगत च र)े:मराठी लेखक:अIय
भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw
928.9146
शैिणक माग6दश6न:शैिणक व Wावसाियक माग6दश6न:
माग6दश6न व समुपदेशन:शाळा आिण 4यांची कृ ती

शैिणक व Wावसाियक माग6दश6न:माग6दश6न व
समुपदेशन:शाळा आिण 4यांची कृ ती

शैव पंथ:पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी:Vहदु धम6:आय6
धम6
294.5513
शोिषत आिण दुल6ित मुले:त-णां^या समHया व 4यांची
सेवा:समाजकMयाण समHया व सेवा
362.76
शोिषत व दुल6ित मुले:अIय िवषयांशी संबंिधत
Wv½ची च र)े
920.936276
शौकत कै फw:Wिvगत च र)े:कलावंत:चलिच)पट
े)ातील Wvw
927.9143028
cी cी रिवशंकर:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक
अEणी, $चारक, उपदेशक
922.945
cीकृ ण:देव, देवी, अIय देवदेवता:तpव$णाली:Vहदु धम6



294.5211

cीलंका:आिशया:इितहास



915.493

cीलंका:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास



954.93

eसनसंHथेचे रोग:रोग:वैgकशा



616.2

संकwण6



000

संकwण6 लेखनसंEह:संकwण6 संEह:सािह4याचे अलंकारशा



808.88

संकwण6 संEह:सािह4याचे अलंकारशा

808.8

संकwण6 संEह:सािह4याचे अलंकारशा :सािह4य

808.8




संगणक, िवJान, तं)Jान, आरोnय:$ाथिमक िशण



372.3

संगणकशा :संकwण6

004

संगीत

780




संगीतJ



927.8

संगीतJ:कला व मनोरं जन या े)ातील Wvw:च र)े



संEह:अमे रकन सािह4य:सािह4य



813.08

संEह:कqकणी सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



891.46908

संEह:मराठी कथासािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



891.46308

संEह:मराठी काWसािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



891.46108

संEह:मराठी िनबंध सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



891.46408

संEह:मराठी प)सािह4य:मराठी सािह4य:सािह4य



891.46608



371.422

समुपदेशन



927.8

शेतकरी:किन° वग6:सामािजक वग6:सामािजक संरचना

शैिणक व Wावसाियक माग6दश6न:माग6दश6न व

शैव पंथ:पंथ आिण सुधारणा4मक चळवळी:Vहदु धम6

294.5513

371.42503

शCदकोश:मराठी भाषा

165

संEह:संHकृ त काWसािह4य:संHकृ त सािह4य:सािह4य



891.2108



सं$ेषण:परHपरांतील सामािजक bया, संबंध



संभाजी, छ)पती:Wिvगत च र)े:भारत:राkयकत,
रा²ाoय
923.154

371.42

371.42



302.2

संGकृ त-सािह7य

166

संHकृ त काWसािह4य:संHकृ त सािह4य:सािह4य



891.21

संHकृ त सािह4य:सािह4य



891.2

संHकृ ती आिण संHथा



306

सामािजक शा े
920.93
सामािजक शा े:अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े


920.93

सण, उ4सव:पिव) काल:साव6जिनक ईeरोपासना:Vहदु
धम6
294.536(1)

सामािजक संघष6:सामािजक $ bया

समIवय आिण िनयं)ण:सामािजक $ bया

सामािजक संरचना:सामािजक शा े
305
सामािजक समHया
920.936
सामािजक समHया आिण समाजकMयाण
361
सामािजक सुधारणा चळवळी:सामािजक प रवत6न

समाज सेवा:महारा²:भारत



303.3



344.547903

समाजकMयाण

360

समाजकMयाण समHया व सेवा

362

समाजशा

301




आिण मानववंशशा :सामािजक शा े

समाजशा ी




923



समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.6

समाजसेवक, लोकिहतैषी:च र)े

923.6





समुदाय

307

सरकारी अिधकारी, सैIयािधकारी, पोिलस खा4यातील
कम6चारी
923.5
सज6नशीलता:कMपनाशvw आिण $ितमासृhी:बोधा4म
मानिसक $ bया आिण बुिmम=ा:मानसशा



153.35

सलमा अहमद:Wिvगत च र)े:पा कHतान:मु4सी,
राजकwय नेते
923.25491
सहा ते अकरा वषा®पय®त:त-ण, वीस वषा®पय®त:
सामािजक संरचना:सामािजक शा े



305.234

सांपि=क अथ6कारण

332

सांपि=क अथ6कारण:अथ6शा

332




साईबाबा:धम6नेते आिण 4यांचे काय6:धम6नेते आिण
संघटना:Vहदु धम6
294.561
साठे , $ाची:Wिvगत च र)े:डॉuटर, वैg:तं)J



926.1

साधनसामEी व उपकरणां^या वापराचे अoययन व
अoयापन:िशण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िवJान



507.8

साने, पांडुरंग सदािशव:Wिvगत च र)े:मराठी कथाकार:
मराठी लेखक



928.91463

सामािजक - धाzमक गट:सामािजक संरचना



305.6

सामािजक धोरण कवा नीती:शासकwय कृ ती:सामािजक
समHया आिण समाजकMयाण
361.61
सामािजक प रवत6न



303.4

सामािजक $ bया



303

सामािजक मानदंड:समIवय आिण िनयं)ण:सामािजक
$ bया
303.37
सामािजक रीित रवाज, िशhाचार, लोकसािह4य
सामािजक वग6:सामािजक संरचना



390



305.5

सामािजक वग6:सामािजक संरचना:सामािजक शा े



305.5

सामािजक संरचना



303.6



305



303.484

सामािजकदृ ा अिहतकारक Wvw:पांढरपेशे कम6चारी:
उgोग आिण Wवसायानुसार कामगारांचे $कार



331.79208694

सामाIय च र)संEह
920.02
सामाIय Jान:सामाIय Jानकोश
030.(1)
सामाIय Jानकोश
030
सामाIय तं)Jान:तं)Jान
604
सामाIय रीित रवाज:सामािजक रीित रवाज, िशhाचार,
लोकसािह4य
394
सामाIय Wवहाय6तेचे िविशh िवषय:गृहिवJान:तं)Jान


640.4

सामाIय संEह
080
सामाIय:बँक:सांपि=क अथ6कारण
332.175
सायकल:मोटार अिभयांि)कw:अिभयांि)कw^या अIय
शाखा:अिभयांि)कw
629.227
सायकलपटु :Wायामपटु , bwडापटु
927.9662
सारaा:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक अEणी,
$चारक, उपदेशक
922.945
साराभाई, िवbम:Wिvगत च र)े:पदाथ6वैJािनक:
वैJािनक
925.3
साव6जिनक अथ6नीित:अथ6शा
336
साव6जिनक ईeरोपासना:Vहदु धम6
294.53
साव6जिनक करमणूक
791
साळवी, दनेश आ4माराम:Wिvगत च र)े:मराठी
लेखक:अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw


928.9146

साळवे, `पाताई:Wिvगत च र)े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

साळसकर, िवजय:Wिvगत च र)े:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैIयािधकारी, पोिलस खा4यातील
कम6चारी
923.554
सावरकर, िवनायक दामोदर:Wिvगत च र)े:भारत:
मु4सी, राजकwय नेते
923.254
सािह4य
800
सािह4य े)ातील Wvw
928

सािह7याचा-होळकर
सािह4याचा सव6सामाIय इितहास व समीा:सािह4य


809

सािह4याचे अलंकारशा

808

सािह4याचे अलंकारशा :सािह4य

808




सािहि4यक समीा:सािह4य



801.95

िसmराम, िशवयोगी:Wिvगत च र)े:VहदुधमTय:धाzमक
अEणी, $चारक, उपदेशक
922.945
िसनेमा:चलिच)पट:चलिच)पट, रे िडओ, दूरदश6न:
साव6जिनक करमणूक
791.437
िसनो - ितबेटीयन सािह4य:सािह4य



895

सु=िपटक:धम6 Eंथ:धम6 ोत



294.3823

सूय6ान:वैयिvक आरोnय



613.193

स+डलर, इरे ना:Wिvगत च र)े:पोलंड:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

Hवाइ4झर, अMबट6:Wिvगत च र)े:जम6न आिण
ऑिHयन तpवJ:तpवJ, मानसशा J
921.3
हरवलेली मुले:अIय िवषयांशी संबंिधत Wv½ची च र)े


920.93628297

Vहदी कथाकार:अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw:
सािह4य े)ातील Wvw
928.91433
Vहदी कथासािह4य:Vहदी सािह4य:सािह4य
891.433
Vहदी किव:Vहदी लेखक
928.91431
Vहदी किव:Vहदी लेखक:अIय भाषेतील सािह4य े)ातील
Wvw
928.91431
Vहदी काWसािह4य:Vहदी सािह4य:सािह4य
891.431
Vहदी ना सािह4य:Vहदी सािह4य:सािह4य
891.432
Vहदी लेखक
928.9143
Vहदी लेखक:अIय भाषेतील सािह4य े)ातील Wvw


928.9143

923.6438

सेरेjल पालसी:क+ ीय नससंHथा:नससंHथा आिण


मनोिवकृित:रोग

616.836

सोमण, भाHकर:Wिvगत च र)े:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैIयािधकारी, पोिलस खा4यातील
कम6चारी
923.554
सोमणी, मंगला नारायण:Wिvगत च र)े:भारत:िशक,
िशणतJ
923.754
Hकँ िडनेि[हया:युरोप:भूगोल आिण $वास - पय6टन



914.8

ि या:अIय समाज घटकां^या समHया व 4यांची सेवा:
समाजकMयाण समHया व सेवा
362.83
ि या:नाग रक आिण राजकwय हa:राजनीितशा


323.34

ि या:भारत:राkयघटना4मक कायदा:सामािजक शा े


342.540878

ि यांचा सामािजक दजा6 आिण भूिमका: ी वग6



305.42

ि यांचा सामािजक दजा6 आिण भूिमका: ी वग6:
सामािजक संरचना:सामािजक शा े
305.42
ि यांची च र)े:च र)े



920.72

ी कम6चारी वग6:Wवसाय:सामािजक संरचना:
सामािजक शा े
305.433314
ी वग6

305.4

ी वग6:सामािजक संरचना

305.4

ी वग6:सामािजक संरचना:सामािजक शा े

305.4

ीरोगिवJान आिण $सूितशा :वैgकशा
ीरोगिवJान: ीरोगिवJान आिण $सूितशा :
वैgकशा







618



618.1

Hमरणशvw व अoययन:बोधा4म मानिसक $ bया आिण
बुिmम=ा:मानसशा
153.1
Hवयंचिलत अवकाशयान:अंत रया)ा िवJान:
अिभयांि)कw^या अIय शाखा



629.43

167

Vहदी सािह4य:सािह4य
891.43
Vहदु धम6
294.5
Vहदु धम6:आय6 धम6
294.5
Vहदु ि या:िविशh गटातील ि या: ी वग6:सामािजक
संरचना



305.486945

VहदुधमTय:धाzमक अEणी, $चारक, उपदेशक 922.945
VहदुHतानी संगीत:संगीत
780.954
हेमा , राघव+ बी.:Wिvगत च र)े:भारत:मु4सी,
राजकwय नेते
923.254
हैाबाद:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास 954.84(1)
होिमओपॅथी:िच क4सा पmती:वैgकशा
615.532
होळकर, अिहMयाबाई:Wिvगत च र)े:भारत:राkयकत,
रा²ाoय
923.154

168

काशक सूिच

अर काशन

ए -7, जरीवाला िबडग नं. 1

टी. एच. कटारया रोड , माहीम

मुंबई – 400 016
फोन नं. (022) 6525 2090

ई मेल aksharprakashan@gmail.com

वेबसाइट www. Aksharprakashan.com

अर मानव काशन

959, 2 रा मजला, पवनपु

राभूषण चौक, िशवाजी रोड

शु$वार पेठ, पुणे – 411 002
फोन नं. (020) 30426679

ई मेल aksharmanav@yahoo.com
अरदीप काशन

8, राधाई रे िसडे+सी
मीराबाग, रं काळा

कोहापूर – 416 010
फोन नं. (0231) 2631328
अरबंध काशन
रिव-करण बंगला

अजठा टस4
महाजन िबडग
पांडुरंग टॉ-कज5या मागे

भुसावळ – 425 201
फोन नं. (02582) 224926
अ-दती काशन

वषा4 अपाट4म7ट, तळमजला

वनसृ9ी, बदलापूर(पि:म)

ठाणे – 421 504
फोन नं. (022) 2671126
मो. नं. 09860133950
अनघा काशन

16, 2ीस-द5छा, िमठबंदर रोड

च7दणी, ठाणे (पूव4) – 400 603

अनुभव काशन
=ारा आ-द?य टस4

िशवाजी नगर, यवतमाळ – 445 204
मो. नं. 9822247633
अिभनंदन काशन

1495, बी, इंदम
ु ती अपाट4म7ट

नीरा, ता. पुरंदर

गुलाबगली, मंगळवार पेठ

aksharbandhprakashan@gmail.com

अमेय काशन

िज. पुणे – 412 102
फोन नं. 09822808025
ईमेल
अरवेल काशन

सी – 18, .लॉट नं. 572, स0ह1 नं. 129
2ीगणेश सोसायटी, द3वाडी
पुणे – 411 030

कोहापूर – 416 012
फोन नं. (0231) 3296909
207, िबजनेस िगड,
लA कॉलेज रोड

पुणे – 411 004
फोन नं. (020) 25457571

www.ameyaprakashan.com

169
अरवद एम. देशपांडे
3/ इंCिजत अपाट4म7ट
अकापुरी सोसायटी
पौड रDता, कोथFड

आमोद काशन

58, गोयल Hेड स7टर

शांतीवन, बोरीवली(पूव4)

पुणे – 411 038

मुंबई – 400 066
फोन नं. (022) 65294844

अरवद काशन

आय4 काशन

ठाणे – 400 662
फोन नं. 25433790

.लॉट नं. 13, जोगेIरी लेन

बी – 304, सिचनम सोसायटी
पांचपाखाडी महापािलका भवन माग4

अिDमता काशन

रामDमृती, 11, िशवाजी हौ. सोसायटी
साखर कारखाना
सांगली – 416 416
फोन नं. (0233) 2311598
आकांा काशन

265, िमलेिनयम िबडग

पि:म हाय कोट4 रोड, बजाज नगर
नागपूर – 440 010
फोन नं. (0712) 2242358
आ-दमं कलारं ग

मोल7, कु ळे , गोवा – 403 410
आनंदो?सव काशन

आनंदो?सव चॅरटेबल HDट –काशन मंच

‘आई’, समथ4नगर, 2ीराम चौक
पाईप लाईन रोड
अहमदनगर – 414 001
फोन नं. (0241) 2424167

117, बुधवार पेठ,
2ीराम सेवक सह. गृहरचना
पुणे – 411 002

आया4 वेदJासा पिKलके शन
आय4न पॅलेस, वारनाखोरा
भाडोळे , ता. हातकणंगळे

कोहापूर – 416 112
फोन नं. (0230) 2409274
आशीवा4द पिKलके शन
धनरे िबडग

दिणामूतL चौक, महाल

नागपूर – 440 032
फोन नं. (0712) 2766790
इमा काशन

नानभाट, िस3र भाट

नालासोपारा (प.), वसई
ईशानादीज काशन

हरकृ पा, नासडL पुलाजवळ

नािशक – 422 001
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उ?कष4 काशन

Sकार काशन

पुणे – 411 004
फोन नं. (020) 25537958

रामनगर, गोकु ळपेठ

685, डेOन िजमखाना

53-ब, बालाजी अपाट4म7ट
नागपूर – 440 010

उ+मेष काशन

Sकार काशन

सी वग, सहगड रोड

मु. पो. इल1, ता. बाशL
सोलापूर

चंCनील अपाट4म7Qस,

पुणे – 411 051
फोन नं. (020) 24336219

ईमेल medha@gmail.com
उमा -दनकर पाटील

रामDमृती, 11
िशवाजी हौ. सोसायटी
साखर कारखाना

सांगली – 416 416
फोन नं. (0233) 2311598
उषा ओसवाल

104, अिवन टॉ-कज
पु+योदय सहजानंद चौक

कयाण (पि:म) – 421 301
फोन नं. (0251) 2203877
ऋचा काशन

9, गजानन नगर, वधा4 रोड

नागपूर – 440 015
फोन नं. 0712 2251878
Sकार काशन

बी/3-4, रामचंC अपाट4म7ट,

दळवी वाडा, मांडा- टटवाळा(पूव4)

कयाण, ठाणे – 421 605

=ारा – सुरेश पाटील

कम4वीर काशन

12, साई िनवास
िशवाजीनगर

पुणे – 411 005
कपक काशन

वृंदावन, नाथ नगर
मु. पो. पाथडL
कसब काशन

कसब, िबडग .लॉट नं. 2
राधाकृ Tण कॉलनी,
गायी हॉिDपटलजवळ
एिशयन हायवे – 46

जळगाव – 425 001
फोन नं. (0257) 2250385
कृ िष Uंथ भांडार

1384, शु$वार पेठ
बाजीराव रोड
पुणे – 411 002

फोन नं. (020) 24452540
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के सरी काशन

568, नारायण पेठ

टळकवाडा, पुणे – 411 030
कVकणी भाषा आिण संDकृ ती ितWान
िवI कVकणी क7 C, कVकणी गांव

शिXनगर, मँगलोर – 575 016
कौDतुभ काशन

29/अ , नविनमा4ण सोसायटी

रामतापनगर, नागपूर – 440 001
मो. नं. 09822229533
गागLज काशन
2ीमती संपदा नाटेकर

सी/36, Uीन 0हयु िबडग

समथ4 रामदास नगर, नवघर
वसई (पूव4) – 401 210
गोदावरी काशन

मंगलभा, 109,
Dवा. सावरकरनगर

एन – 5 (दिण), िसडको

औरं गाबाद – 431 003
फोन नं. (0240) 2488479
गोवा कVकणी अकादमी

243, पYो कॉलनी, पणजी

गोवा – 403 001

गोवद पानसरे अमृत महो?सव सिमित
रे ड Zलॅग िबडग, बदू चौक
कोहापूर – 416 002

Uंथायन काशन

401, 4 था मजला
िहरे न इंडिDHयल इDटेट
मोगल लेन, माहीम

मुंबई – 400 016
फोन नं. 67280999
Uामिवकास काशन
=ारा मािसक Uामिवकास
[योित\लग मं-दराजवळ

आणे, तालुका – कराड
सातारा – 415 103
चंCकला काशन

39/584, लोकमा+य नगर

नवी पेठ, पुणे – 411 030
चैत+य काशन

1758 अ, अिन^_ अपाट4म7ट

साकोली कॉन4र, कोहापूर – 416 012
चैत+य काशन
शंकर िवठोबा पाटील

दुधलगाव बुCक
ु , ता. मलकापूर

िजहा – बुलढाणा – 443 101
फोन नं. (07267) 252025
जमनादास आिण कं पनी

146-सी, शामलदास गांधी माग4
मुंबई – 400 002
फोन नं. 22019020

ईमेल cjamnadas@vsnl.net
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दप4ण पिKलके शन

जालंदर नाग7C महाजन

1890 , ‘ई’ सुशील च7बस4

तालुका िमरज, सांगली – 416 306

कोहापूर – 416 008
मो. नं. 09372075634

संत सेवा सदन, कवलापूर
जीवन उ?सव HDट

गाळा नं. 3, राजारामपुरी 9 वी लेन

िनवांत, स0ह1 नं. 202/03

-दलीपराज काशन

पुणे – 411 054
फोन नं. (020) 25365468

पुणे – 411 030

एन. डी. ए. रोड, वारजे

[योती काशन

चंCमा, 11-707, डी. एस. के . िवI

धायरी, सहगड रोड, पुणे – 411 041
फोन नं. (020) 24381133

251 क, शिनवार पेठ
ई मेल diliprajprakashan@yahoo.in
www.diliprajprakashan.com
दीपक काशीनाथ उरगुंडे

एल – 135/2, एन -9, िसडको

िशवाजीनगर, रे णुकामाता मं-दराजवळ

डायमंड पिKलके श+स

जळगाव रोड, औरं गाबाद – 431 003
फोन नं. (0240) 2486910

3 रा मजला, टळक रोड

देशमुख आिण कं पनी पिKलशस4
=ारा हष4द सरपोतदार

1691, सदािशव पेठ
शंकर साद को. हौ. सोसायटी
पुणे – 411 030
तेजस ला`डकर

बी – 22, देशमुख आिण कं पनी ा. िल.

पुणे – 411 030

रसा, 2ी संत पुंडिलकबाबा नगर

निचके ता काशन

अमरावती – 444 604
मो. नं. 09922601947

गोपाळनगर, 3 रा बस Dटॉप

टॉवर लाइन रोड, िव. म. िव. परसर

िने काशन
एम. एस. ई. बी. रोड

ओगलेवाडी, तालुका कराड

िजहा सातारा – 415 105
मो. नं. 09423260651

युवराज, चौधरी ले-आऊट
नागपूर – 440 022
नभ काशन

शाम नगर, कAUेस नगर रोड
अमरावती
फोन नं. 9860145500

ईमेल nabhprakashan@gmail.com

173
नवचैत+य काशन

ए-002, शशांक को. ऑप. सोसायटी

योगीनगर कॉन4र, सु2ूत हॉिDपटलजवळ

एaसर रोड, बोरवली (पि:म)
मुंबई – 400091
नवता काशन
अशोकराव शदे

602, आ-द?य अपाट4म7ट

आशानगर, कां-दवली(पूव4)

परम िम पिKलके श+स

6, राजदुगा4, ब कॅ िबन रोड

नौपाडा, ठाणे (प.) – 400 602
फोन नं. (022) 25447948

ईमेल param_mitra@yahoo.com
परवत4न काशन

स0ह1 नं. 694, शॉप नं. 2,

आदश4 को-ऑप सोसायटी,
वूडलँड शोFम शेजारी

मुंबई – 400 101
मो. नं. 09619922126

पुणे-सातारा रDता, पुणे – 411 037
फोन नं. (020) 24269876

नवल काशन

परसर काशन
अंबर हाऊसग सोसायटी

ईमेल navataa.prakashan@gmail.com
Zलॅट नं. 2, गणेशपाक4 , ई िबडग
हगणेखुद,4 सहगड रोड
पुणे – 411 051

िनलेश गोवद गायकवाड

संbयानगरी, िबडग नं. A -1, Zलॅट 9

ईमेल parivartanprakashan@gmail.com

अंबाजोगाई, िज. बीड

ईमेल parisar.prakashan@gmail.com
िपaसेल टेeो$ाZQस

437/डी, आसावरी संकुल, Zलॅट नं. 1

िवशालनगर, पपळे िनलख

पाडळकर माक1 ट जवळ, गंगावेस
कोहापूर

मो. नं. 09860191482 , 09890014412

पुणे िवfाथL गृह काशन

पुणे – 411 027

नेा िवजय देवधर

ब – 4, अंकुर ZलॅQस, जयकाश नगर

नागपूर – 440 025
फोन नं. (0712) 2292548
परं धाम काशन
परं धाम मुCणालय

पवनार, वधा4 – 442 111

1786, सदािशव पेठ
पुणे – 411 030

फोन नं. (020) 24470573, 24470927
पुनम काशन
म. फु ले हाऊसग सोसायटी
तहिसल काया4लया5या पाठीमागे

कं धार, िजहा – नांदड
े – 431 714
फोन नं. (02466) 223122
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पैठणी काशन

बब काशन

समथ4नगर, औरं गाबाद – 431 003

आगशी - गोवा – 403 204
फोन नं. 0832 2438355

.लॉट नं. 76, Zलॅट नं. 7
गौरव .लाझा अपाट4म7ट
पॉ.युलर

धम4 – लiमी, सांत लॉरे +स

301, महालiमी च7बस4

मंगलदीप काशन
टेको हाऊसग सोसायटी नं. 10

मुंबई – 400 026
फोन नं. (022) 23530303

पुणे – 411 044

22, भुलाभाई देसाई रोड

ईमेल info@popularprakashan.com
ितभा काशन

17, अयोbयानगर, साई मं-दराजवळ
नागपूर – 440 024
फोन नं. 09422831597
ियांजली काशन

14, जीवनकाश सोसायटी

.लॉट नं. 119, सेaटर नं. 24
ािधकरण िनगडी
मधुकर चतामण देशमुख

िहमिगरी, िजहा +यायालयासमोर

अहमदनगर – 414 001
फोन नं. (0241) 2341617
मधुराज पिKलके श+स

251 क, शिनवार पेठ
पुणे – 411 030

47/2 पव4ती, सुरिभ काया4लयाजवळ

ईमेल diliprajprakashan@yahoo.in

ो-फशंट पिKलशग हाऊस

मधु2ी काशन
तावरे कॉलनी
सुरिभ काया4लयासमोर
अरjयेIर

पुणे – 411 009

आ-दती, .लॉट नं. 8,
भरतकुं ज वसाहत नं. 2
एरं डवणा, गणेशनगर

पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25441178

ईमेल sales@theproficient.com
बसव सिमथी

बसव भवन, बसवेIर सक4 ल
बंगलोर – 560 001

पुणे – 411 009
फोन नं. 2422 7726
मांजरा काशन

िवजय िनवास, काश नगर
लातूर – 413 531
फोन नं. 9422470951
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मािणक काशन

मेहता

गुलाबगली, मंगळवार पेठ

सदािशव पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24476924

1495 बी, इंदम
ु ती अपाट4म7ट,
कोहापूर – 416 012
फोन नं. (0231) 3296909

1941, माडीवाले कॉलनी

ईमेल info@mehtapublicationhouse.com

िमलद चंCकांत kहामल

मैेय काशन

सांगोडा, बारदेश, गोवा – 403 511
फोन नं. 9822580789

म. गांधी रोड, जैन मं-दराजवळ

जी 3, वृंदावन aलािसक

मीरा बुaस आिण पिKलके शन

पारधी हाऊस, 3 रा मजला

िवलेपाल1 (पूव4), मुंबई – 400 057
फोन नं. 26101016

2, साई कॉk.लेaस,
निवन एस. बी. एच. कॉलनी

मौज काशन

मुंबई मराठी सािह?य संघ
डॉ. भालेराव माग4
स7ट टेरेसा हायDकू ल जवळ

यंग इंिडया पिKलके श+स

सहकारनगर, औरं गाबाद – 431 005
फोन नं. (0240) 2340414

िगरगाव, मुंबई – 400 004
फोन नं. (022) 23856303

ईमेल sahityasangh@mtnl.net.in
मुXछंद काशन

स?यम, िवIकमा4 नगर
नागपूर – 440 027
मेनका काशन

2117, सदािशव पेठ,
िवजयानगर कॉलनी

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 2433 6960

ई मेल menakaprakashan@gmail.com

236-सी, खटाववाडी,

िगरगाव, मुंबई – 400 004
फोन नं. (022) 23877150
-दशा स7टर, माधववाडी

दादर (पूव4), मुंबई – 400 014
फोन नं. (022) 24105555

ईमेल yindpub@gmail.com
यशवंत काशन

753, सदािशव पेठ
पुणे शेअर माक1 ट शेजारी

पुणे – 411 030
फोन नं. 020 2447 0533

ई मेल yashprakashan@mail.com
युवराज Uंथ िवतरक

कु मठे , उ3र सोलापूर – 413 224
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योगेश जोशी
महारा पकार संघ
ठाणे िजहा शाखा
अरमंच सामािजक आिण
सांDकृ ितक ितWान
ठाणे – 423 105

रचना सािह?य काशन
413, जी, वसंत वाडी

काळबादेवी रोड, मुंबई – 400 002
फोन नं. 22033526
रजत काशन

118, मैिथली टॉवस4

सावरकर चौकाजवळ,

टळकनगर, औरं गाबाद – 431 003
रमेश रा. च0हाण

7 अ/6, पि:मा नगरी

कोथFड, पुणे – 411 052
फोन नं. (020) 25434907
राज काशन

हौसाई, 32, राधाकृ Tण नगर

राधानगरी रोड, कोहापूर – 416 012
फोन नं. (0231) 2321671
राजहंस काशन
चतामणी अपाट4म7ट

1025, सदािशव पेठ

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24473459

ईमेल rajhansprakashan1@gmail.com

www.rajhansprakashan.com

राजे महारराव होळकर HDट
िशवकृ पा, वैभव नगर

लातूर – 413 531
फोन नं. (02382) 249708
राज7C काशन

महाराजा िबडग, पिहला मजला
िगरगाव, मुंबई – 400 004

फोन नं. 23823548, 28332406

ईमेल rajendraprakashan@gmail.com
रामकृ Tण काशन
77, लोककयाण
शिनवार पेठ

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24490077
रावा काशन
अिभनंदन बुक डेपो

1495, ब इंदम
ु ती अपाट4म7ट

गुलाब गली, मंगळवार पेठ
कोहापूर – 416 012
लाखे काशन

मुकुंदराज पथ, महाल
नागपूर 440 002
फोन नं. (0712) 2768814
लेिखका पुDतक काशन

004/अ वग, वृंदावन गाड4न सोसायटी
लोकमा+य कॉलनी, वनाज समोर
पौड रDता, कोथFड
पुणे – 411 038
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लोकवाlय

भूपेश गुmा भवन, 85, सयानी रोड
भादेवी, मुंबई – 400 025
वासुदव
े मंगेश राजाbय

शKदगंध काशन

13, कृ Tण पाक4 ,

इंCDथ कॉलनी, पाईपलाईन रोड,
अहमदनगर – 414 003

बी – 1/106, सोमवार बाजार माग4
अिजत पाक4 सहकारी गृहिनमा4ण संDथा

शKद2ी काशन

िवजय काशन

Jayashreeram_pathak@yahoo.co.in

नागपूर – 440 012
फोन नं. (0712) 2530539

शKदालय काशन
पोDट बॉaस नं. 90 वॉड4 7

मालाड (पि:म), मुंबई – 400 064
हनुमान गली, िसताबडL

1, इंCDथ – बी ए, रोड

महा?मा नगर, नािशक – 422 007
फोन नं. 2365722

ई मेल vijayprakashan@gmail.com

2ीरामपूर – 413 709
फोन नं. (02422) 210425

िवfा िवकास पिKलशस4

िशपा काशन
2ी समथ4 अपाट4म7ट

sachinsahitya@rediffmail.com

मेहािडया चौक, धनतोली
नागपूर - 440 012
वीणा शाह

580, शिनवार पेठ
पुणे – 411 030

18 प7टॅकल, िववेक सग लेन

िशव पिKलके श+स

वेदा+त काशन

पुणे – 411 030

ऑफ पेडर रोड, मुंबई – 400 026
गावडेवाडा, मांCे

पेडणे, गोवा – 403 527
वॉव पिKलशग

उपासना तेजDथान,

िवजय टॉ-कजजवळ,

लiमी रोड, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24481796

862, सदािशव पेठ,
महा?मा फु ले सभागृहामगे
फोन नं. (020) 24472549, 2443 6961
ई मेल snehavardhan@vsnl.net
िशवराज पिKलके श+स
ई. जी. 20/10 भगतसग कॉलनी
डॉ. डी. वाय. पाटील बंगयाजवळ

सी 11 बावडा, कोहापूर – 416 006
फोन नं. 9272270248

ई मेल shivrajpublication@rediffmail.com
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शुभम बnउoेशीय माग4दश4न संDथा
एच /10/775, ‘पर2म’

2ीDवामी समथ4 उfोग

मो. नं. 9421058165 , 9422505432

नागपूर – 440 015
फोन नं. 0712 2251878

गोखलेनगर, पुणे – 411 016
शेणवी काशन

एल 273, हाऊसग बोड4
घोगळ, मडगाव, गोवा
2िमक ितWान

रे ड Zलॅग िबडग , बदु चौक
कोहापूर – 416 002
2ी संतकृ पा काशन
उमरी (लवारी)
साकोली

भंडारा – 441 802
फोन नं. (07186) 231637
2ी िस_नाथ काशन
2ी िस_नाथ िनवास

216, सहकार नगर $. 2
रलाय+स pे श5या समोरचा रDता
पुणे – 411 009
फोन नं. (020) 24220391
2ीराम मुरलीधर नबाळकर
मुOाम िबटरगाव

पोDट वांगी नं. 1, ता. करमाळा
िजहा सोलापूर – 413 203
2ीवामनराज काशन

2ीगु^कृ पा, आनंदनगर, हगणे खुद4
सहगड रोड, पुणे – 411 051

9, गजानन नगर

qोक पिKलके शन
^णवाल पॅनोरमा
1/7, वारजे

पुणे – 411 058
संजीवन पिKलके शन

6, खटावकर कॉलनी
ग7डामाळ

सातारा – 415 002
फोन नं. 09975570612

ईमेल siddhu9m@gmail.com
सिचन सािह?य

हनुमान गली, सीताबडL

नागपूर – 440 012

ईमेल sachinsahitya@rediffmail.com
स?यजय काशन

3, िनरभवणे चाळ

ट7बीपाडा, गावदेवी रोड
भांडूप (पि:म )
मुंबई – 400 078
सन पिKलके श+स

397, नारायण पेठ
दैिनक भात समोर
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पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24459541
समीा काशन

नूतन मराठा महािवfालयासमोर
जळगाव – 425 001
फोन नं. (0257) 2233746

िवधाते कॉलनी, Fम नं. 4

सावनी सुनील गज7Cगडकर

सरDवती टrग ेस

पुणे – 411 001 ऑर 7
फोन नं. (020) 25884034

गाडीतळ, हडपसर, पुणे – 411 028
395, म. गांधी माग4

खजुरी बाजार, इंदोर – 452 008

फोन नं. (0731) 2450291, 3955291
साके त काशन

डी 3/1, एलाईट गाड4न, sध

सािह?य सार क7 C
पटवध4न शाळे जवळ

सीताबडL, नागपूर – 440 012
फोन नं. (0712) 2523702
ईमेल

115, म. गांधीनगर, Dटेशन रोड

sahityaprasarkendra@rediffmail.com

ई मेल info@saketprakashan.com

सुंदर संDकार व Dवाbयाय मंडळ

औरं गाबाद – 431 005
फोन नं. 0240 2332692
साात काशन

सी – 4, भगीरथ अ0ॅ हे+यू, खवसरा पाक4
गारखेडा, औरं गाबाद – 431 005
साज काशन

छपती हाऊस, पौड रोड
पुणे – 411 038
साधना काशन

926, सदािशव पेठ

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24451724
सामािजक कृ ती संDथा

.लॉट नं. 85, शा` नगर,

www.sahityaprasarkendra.com
22, लोकमा+य नगर, गंगापूर रोड
नािशक – 422 002
सुकृत काशन

रामकुं ज, स0ह1 नं. 46/6/3

अ=ैतनगर, पौड रोड

पुणे – 411 038
फोन नं. 9921008845

www.sukrutprakashan.com

सुखद काशन

22, दंिडगे ले आऊट,

शंकरनगर, नागपूर – 440 010
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सुगावा काशन

सोनल काशन

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24479228

नारायण नगर, दया4पूर

562, सदािशव पेठ

अ/31, फु लोर

ईमेल vilas_wagh@bsnl.in

अमरावती – 444 803
फोन नं. (07224) 34314

सुजाता िववेक अवचट

wेहल काशन

5/6/33, कोतवालपुरा

औरं गाबाद – 431 001
सुिया शरद कु लकणL

36 ब, गु^ द3 सहवास,
दिणमुखी मा^ती जवळ

470/498, शिनवार पेठ, पुणे – 411 030

एस. 5, द3 सहिनवास

wेहवध4न काशन

फोन नं. (0233) 2222930,
मो. नं. 09823116347

पुणे – 411 030

वाटवे गली, tाuणपुरी
िमरज

सुभाष मं. रे गे

863, सदािशव पेठ,
महा?मा फु ले सभागृहामगे
फोन नं. 020 2447 2549, 2443 6961
ई मेल snehavardhan@vsnl.net

3, गुलमोहोर vलोरी, गुलमोहोर पाक4

Dवxलता पिKलशग

सुयश काशन

मुंबई – 400 080
मो. नं. 09820578327

सुलबा काशन

Dवरं ग िनyमती

गारखेडा (प.), औरं गाबाद – 431 005

चरई, ठाणे – 400 601
मो. नं. 09920102089

sध, पुणे – 411 007
फोन नं. (020) 25893732

नवी सांगवी, पुणे - 411 027
तापगड, 10, सहयोगनगर
सुिवfा काशन

149, शिनवार पेठ

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24454893

24, पुyणमा
सरोिजनी नायडू माग4

ईमेल swapnalata_p@yahoo.com
1, जयिशतल, जोशीवाडा

DवFपदीप काशन

Kलॉक नं. 12 ब, यशवंत हौ. सोसायटी
अ-कु मठा नाका, माकz डेयनगर
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सोलापूर – 413 005
हेमचंC दयाण4व कोपड1कर

बी – 2/20, सरता वैभव

सहगड रोड, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24250427
िह+दी मराठी काशन

धनवटे च7बस4, सीताबडL
नागपूर – 440 012
{ानेश काशन

6, नविनमा4ण, तापनगर
नागपूर – 440 022

