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भूिमका
‘राीय ंथसूिच – मराठी िवभाग 2011-2012, ा सूचीमये ‘पुतक आिण समाचार-प दान कायदा

1954,’ (संशोिधत अिधिनयम 1956) कायावये राीय ंथालय, कोलकाता येथे सन 2011-12 दर!यान

पाठिव#यात आले$या सव% मराठी भाषेतील 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 सु2ा वरलेखनपिका, नकाशे, 4णथायी काशने, 5ावसाियक सूिच, दूरवनी

िनद6िशका, िहशेब-ताळे बंद, हल7या दजा%चे वा9य व चार सािह:य 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 वगAकरण आिण मांडणी Cुई दशांश वगAकरण पEती0या 22 5ा

आवृि/माणे के ली आहे. Fया िवषयासाठी नेमका वगाGक Cुई पEतीत उपलIध नाही अथवा इK िवषयाची

5ािL दश%िव#यास तो वगाGक अपुरा पडतो :या *ठकाणी वगाGकापुढे कं सात (1) हे िचह -–(1)—जोडू न :याचा
सांकेितक िवतार के ला आहे. उदाहरणाथ% –294.55(1) – द/ाेय पंथ. िविशK Oकवा वैयिQक लेखकां0या

सािह:यावरील टीका:मक अथवा समी4ा:मक ंथांची न'द पुढीलमाणे कर#यात आलेली आहे. उदाहरणाथ% –
891.46-मराठी सािह:य

कRणक, मधु मंगेश, 1933-टीका

डॉ. िश. रा. रं गनाथन यां0या िSTबदु वगAकरण पEतीचे (सहावी आवृि/) वगाGक :येक न'दीखाली उज5ा
कोपVयात नमूद के ले आहेत. :येक ंथाची तपशीलवार न'द पुढील Wमाने के ली आहे – Cुई वगाGक,

ंथकारनाम, ंथकारकालखंड, ंथनाम, आवृि/, काशनथळ, काशक, काशनकाळ, पृXसंYया, िचिनद6श,

आकार (लांबी), ंथमाला व मालाWमांक, टीपा, शIदाथ%संह, संदभ%ंथसूिच, आयएसबीएन Wमांक, बांधणी
पEत, Oकमत आिण िSTबदु वगाGक. संपादक, संकलक, संयुQ लेखक, अनुवादक वा भाZयकार यांची नावे
ंथनामानंतर न'दली आहेत. बांधणीिवषयी उ$लेख नसेल ते[हा पुतक साया िशवणीचे आहे असे समजावे.

:येक िवषयाखाली येणाVया सव% न'द@ची रचना ंथकारनामां0या आा4रां0या अनुWमाने के ली आहे.
एखाा ंथकाराची एका\न अिधक पुतके एकाच वगा%खाली येत अस$यास :येक न'दीसाठी ंथकारनामाची

पुनरावृ/ी टाळली आहे. :या0या नावाखाली सव% न'दी ंथनामा0या आा4रानुसार न'द$या आहेत.

vi

:याचमाणे च*र िवषयात एकाच वगा%खाली येणाVया च*रंथाचा Wमिवयास च*रनायकां0या
नावानुसार (सव%साधारणतः आडनावानुसार) अकारिव$हे पEतीने के ला आहे. काही *ठकाणी ंथकतृ%:वास

कारणीभूत असणाVया देशां0या अगर संथां0या नावाखाली न'दी कर#यात आ$या आहेत. बालसािह:य
असले$या ंथांची न'द बालसािह:य, बालकिवता, बालकथा इ. *ट,पणीSारे कर#यात आली आहे .

खालील उदाहरणाव^न वग%वार ंथसूचीतील ंथांची तपशीलवार न'द पK होईल –
954.911-पा_कतान2

फाितमा भुaो3, 1982-4
भुaो : एक रQलांिछत कहाणी5 / इंजीवcन

Tचतामणी िभडेकृत अनु. ; संपा. अरTवद 5ं. गोखले 6.पुण7े : िचनार पिIलशस%8, माच% 20129.- 391 पृ., [8]

पटिचे10 : वंशा.11, 22 सd. मी.12

‘Songs of blood and sword’ चा अनुवाद.13

ISBN 81-87520-75-214 कागदी बां.15 : c. 400.0016
वगाGक,

2मुYय

V44Q717

तुत न'दीत

1Cुई

िवषयनाम,

14आयएसबीएन

Wमांक, 15बांधणी, 16Oकमत आिण 17िSTबदु वगाGक.

अनुवादक, 7काशनथल, 8काशक, 9काशनकाल,

3ंथकारनाम, 4ंथकारकालखंड, 5ंथनाम, 6संपादक,
10पृXसंYया, 11वंशावळी, 12आकार

(लांबी),

13*ट,पणी,

संदभ सूिच :

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

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

शोधावे. अिधक मािहतीसाठी पुढे न'दले$या दशांश वगाGका0या साहाeयाने वगAकृ त सूचीतील मुYय ती न'द

पहावी.

उदाहरणाथ% –

काचोळे , रोिहणी संजय
बाळाचे आजार आिण उपचार.
सfदया%ची गुिपते.

618.92
646.72

काजू: लागवड व _Wया उोग. पहा ठ'बरे ,
िशवाजीराव रामचंg
काटदरे , लता

मुलांची िचकला, मुलांची हतकला

745.5

vii

िवषय सूिच :

िवषय सूिच ा िवभागात िवषयसंदभ% िवतृतपणे न'दले आहेत. या िवभागातील सव% िवषयाची न'द
संदभ%सूचीत अ4रानुWमे आली अस$याने :यापुढील िनhदK Cुई वगाGका0या साहाeयाने इK िवषयावरील सव%

ंथांकडे वळणे सोपे होते. ंथांचे िवषयानुकूल वगAकरण हे वगAकृ त ंथसूचीचे मुख गमक अस$याने
सव%साधारण ंथांतील संदभ%सूची0या पEतीमाणे पृXांकांचा िनद6श न करता िवषया0या वगाGकाचा िनद6श

के ला आहे. देशिवषयक संदभ% देताना :या देशांशी संबंिधत अशा सूचीत अंतभूत
% झाले$या सव% ंथां0या
िवषयांचा िनद6श करणारे वगाGक :या देशां0या नावापुढे िSTबदुिचहाने जोडू न न'द#यात आले आहेत.
उदाहरणाथ% –
भारत:िश4क, िश4णतj

923.754

भारत:शेतकरी:किनX वग%

305.56330954

भारत:िश4ण

370.954

भारत:शेतकरी:किनX वग%:सामािजक वग%

305.56330954

भारत:संथा:अंत*र4 िवjान

500.506054

भारत:kिमकांचे अथ%शाl

331.0954

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:च*रे

923.654

युिनकोड आिण माक% 21 आधा*रत लायmरी सॉoटवेअर0या साहाeयाने ही ंथसूिच बनिव#यात

आलेली आहे. यामये ंथांची संगणकpय न'द ही :या :या भाषेतच के ली जाते - Fया भाषेमये तो ंथ कािशत

झाला आहे. संगणकpय न'दीमधील िल,यंत*रत भाग राीय ंथसूचीसाठी (Indian National

Bibliography) उपयोगात आण$या जातो. राीय ंथसूिच (मराठी) !हणजे राातील एकं दर वा9य

िनRमतीचा आरसाच आहे. मराठीमये िविवध िवषयांवर एकं दर _कती व कोणकोण:या कारचे ंथ कािशत
झाले तसेच राातील काशन 5वसायाची सिथती यांचा देखील ा ंथसूची0या आधारे आढावा घेता
येतो.
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ंथसूचीचे संकलन आिण मुgणत तयार कर#यासाठी राीय ंथ-सूिच िवभागातील माqया
सहकाVयांनी घेतले$या प*रkमांचा उ$लेख करावयास हवा.

महारा सरकार0या उs आिण तंिश4ण िवभाग खा:याचे माननीय सिचव आिण अिधकारी वग%,
तसेच महारा राFयाचे ंथालय संचालक kी. _द. kी. च[हाण या सवाGनी तुत सूची0या काशनाचे कामी
_दले$या स_Wय सहकाया%बtल मी :यांचा आभारी आहे.
महारा सरकार0या मुgण, काशन आिण लेखनसािह:य िवभागाचे मुख, उपमुख, मुंबई0या

शासकpय मुgणालयाचे 5वथापक, उप5वथापक आिण मुgणालयातील सव% सहकारी अिधकारी तसेच
कम%चारीवृंद यांनी या सूची0या मुgणाचे कKसाय काम पूण% के $याबtल ते धयवादास पा आहेतच.
संगणकpकृ त अशा या ंथसूचीत काही उिणवा रािह$या अस$यास पुढील आवृ/ीत :या उिणवा भcन

काढ#याचे आuासन देतांनाच सव% लहान-मो)ा काशकांना ही िवनंती आहे कp कायातील तरतुद@चे पालन
त:परतेने कcन राीय ंथसूचीसारYया यvास प*रपूण%ता आण#यास हातभार लावावा.

ंथपाल

कd gीय संदभ% ंथालय, कोलकाता

ंथसूचीत वापरलेया ुई वगकरण पतीची परे खा
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आिशया
भारत

954.79

महाराR

954.91

पाTक#तान

954.84

आंS 3देश

958.1

अफगािण#तान

973

अमे9रकन संयुJ सं#थाने

962.4

सुदान

ंथसूचीत वापरलेया िबदु वगकरण पतीची परे खा
संकण ंथ

∆

आ यािमक अनुभव आिण गूढिवा

2

ंथालयशा

लिलतकला

A

िवान

N

z

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
KZ
L
M

गिणतिवान
पदाथिवान
अिभयांि$क
रसायनशा

O
P
Q
R
S

सािहय
भाषाशा
धम
त%वान
मानसशा

तं$ान

∑

सामािजक शाे

जीवशा

T

िश*ण

भूगभशा
वन+पितशा
कृ िष िवान
.ािणशा
पशुपालन
वैकशा
उपयु1 कला

U
V
W
X
Y
Z

भूगोल
इितहास
रा-यशा
अथशा
समाजिवान
कायदा

xi

संि िववरण

xii

सदर2 सूचीत एकू ण 2,566 न5दी समािव6 असून िविवध िवषयांवरील एकू ण 7कती व कोणया .कार9या
ंथांचा अंतभाव सूचीत के लेला आहे याची क:पना खालील िववरणाव<न येईल –
000

संकण

44

धम

110

भाषा

15

100

त%वान

300

सामािजक शाे

500

िवान

200
400

99

228
41

600

अिभयांि$क

152

800

सािहय

1302

700
900

लिलत कला

इितहास, भूगोल आिण च>र$े

47

528

मराठी सािह$य

891.46

891.461

मराठी सािहय

49

मराठी का@सािहय

231

मराठी कथासािहय

628

891.465

मराठी व1ृ %व सािहय

1

891.468

मराठी संकण सािहय

891.462

मराठी नाAसािहय

891.464

मराठी िनबंध सािहय

891.463

891.466

मराठी प$सािहय

85

110
2
6

िवषयवार अनुवा(दत पु)तकांचे सं*या$मक िववरण
000

संकण

100

त%वान

200

धम

300

सामािजक शाे

500

िवान

600

अिभयांि$क

700

लिलत कला

400

800
900

भाषा

xiii

2
33
32
30
1
4
24
5

सािहय

145

इितहास, भूगोल आिण च>र$े

64

संेपिच+हांचा खुलासा

xiv

अनु.

अनुवाद, अनुवादक,

िलPयां.

िलPयांतरण

शQदाथ.

शQदाथ सूिच

अनुवा7दत

ले.

ऑEटोबर

सं. ले.

संयु1 लेखक

छायािच$

सं. संपा.

संयु1 संपादक

िज.

िज:हा

संपा.

नोJहI.

नोJहIबर

संदभ

आ.

ऑEटो.
िच$.
छा.

जाने.
िडसI.
.ित.
पृ.

आवृिC

िच$कार

सं. संक.

जानेवारी

सं. अनु.

िडसIबर

संक.

संकलक

.ितकृ ती

सं*े.

सं*ेिपत, सं*ेपक

पृK े

फे Mु.

फे Mुवारी

भाNय.

भाNयकार

बां.

िभ. पृ.

लेखक

बांधणी

िभO पृKांक

संयु1 संकलक

संयु1 अनुवादक
संपादक

संदभंथसूिच

सPटे.

सPटIबर

सुधा.

सुधा>रत

िव+ता.

िव+ता>रत

सI. मी.

वंशा.

सIटी मीटर
वंशावळी

राीय ंथसूिच - मराठी िवभाग
2011-2012

000-संकण

010- ंथसूिच
015-राXीय ंथसूिच

001- ान
001.9-वाद त ान

015.54-भारत

015.5402-िविशZ भाषांतील ंथसूिच

कृ णानंद, महष
2012 नंतर / इं जीवन पू"णमा पळे करकृ त अनु.बंगलोर : मानसा फाऊंडेशन, नो1ह2. 2009.- 38 पृ. ;
21 स2. मी.

015.54029146-मराठी

राXीय ंथसूिच: मराठी िवभाग 2010 / सं. संपा. वैणवी
कु लकण आिण राजेश कु मार.- मुंबई : उ] आिण
तंVिश^ण िवभाग, ंथालय संचालनालय, 2012.xiv, 182 पृ. ; 29 स2. मी.
. 172.00

'Beyond 2012' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-88161-79-9 :

. 80.00





a14-3155

z

016-िवषयावर ंथसूिच

004-संगणकशा7

016.05-िनयतकािलके

पानवलकर, अशोक

016.0599146-मराठी भाषा

नेट-भेट.- मुंबई : परचुरे <काशन, नो1ह2. 2011.- iv,
268 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8086-043-0 : . 250.00


D65,8(B)

004.03-श?दकोश

रफ_क सूरज
लघुिनयतकािलकांची वणRना`मक सूची.- मुंबई :
लोकवाaय, जून 2011.- vii, 172 पृ.: िचVे; 22 स2.
मी.
ISBN 978-93-80700-39-7 :

. 200.00


संगणक श?दकोश: मराठी-इं जी, इं जी-मराठी / संक.
मधुकर स<े.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], 2011.- viii, 254 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8483-394-2 : . 195.00

m4435

016.49146-मराठी भाषा



D65,8(B)k

004.076-पुनरावलोकन आिण आवृGी
004.076(1)-<JोGरे
Kटळे कर, चंLसेन
<JोGर संगणक.- नवीन आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन,
एि<ल 2012.- 62 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 81-7294-377-6 : . 40.00

कु लकण, वसंत िवणु, 1929मराठी <बंध सूची: 1938-2007.- नागपूर : सािह`य
<सार क2 L, फे bु. 2011.- xxii, 314 पृ. ; 22 स2. मी.
भारतातील िवcापीठांमधून मराठी या िवषयावर डी.
िलट् . व पीएच. डी. पदeांसाठी आरं भापासून 70
वषाRत वीकृ त झालेQया <बंधांची सम सूची.
. 300.00


P155a

020- ंथालयशा


D65,8(B)

004.6-इं टरफे Oसग आिण कPयुिनके शन

020.954-भारत

020.95479-महाराX
क"णक, <दीप
ंथपुgयसंपGी.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑग ट
2010.- 256 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 250.00

ताPहनकर, <साद
संगणकावर मराठीत कसे िलहाल ?.- मुंबई : नवता

बुक वQडR, [2011?].- 61 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 60.00



2v4435



D65,8(B)

025- ंथालयीन कामे

004.678-इं टरनेट
िशकारपूर, दीपक

संगणक येती घरा.- 2 री आ.-पुणे : अमेय <काशन, मे
2011.- iv, 158 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80514-11-6 : . 199.00


D65,8(B)

बावनकर-भुरे, हषRदा रमेश
ंथालय: संघटन.- पुणे : iोक पि?लके शन, एि<ल
2010.- 88 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 100.00


2

संकण

2

025.3- ंथसूचीय पृथjरण आिण िनयंVण

089.9146-मराठी-

बावनकर-भुरे, हषRदा रमेश
वगकरण-तािलक_करण तािkवक.- पुणे : iोक
पि?लके शन, एि<ल 2010.- 140 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 140.00

मशः

केतकर, कुमार

िVकालवेध / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस
<काशन, मे 2011.- xiv, 273 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-532-5 : . 250.00


x



2:5

027-सावRजिनक ंथालये
027.054-भारत

027.05479-महाराX
ढाकणे, बालाजी िनवृGी
ंथालय साधक: ंथिमV mी. ना. िव. देशपांडे यांचा
ंथालय चळवळीतील सहभाग - एक अnयास / संपा.
रा. शं. बालेकर.- औरं गाबाद : ंथालय व
मािहतीशा7 <बोिधनी, एि<ल 2012.- 296 पृ., [4]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
मराठवाpातील ंथालय चळवळी संबंधी.
संदभR.
ISBN 978-81-924534-0-8 : . 300.00

बदलते िवwव / संपा. सदानंद बोरसे.- 2 री आ.-पुणे :
राजहंस <काशन, एि<ल 2011.- xii, 308 पृ.: िचVे;
22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 2007.
ISBN 978-81-7434-531-8 : . 250.00


x

कxडेकर, ऋिषके श
बात बातमीची.- नांदेड : इसाप <काशन, [2009].160 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
90 लेख.

. 150.00


x



2.4435

गडकरी, िनतीन, 1957-

080-सामाय सं ह

िवकासाचा हायवे.- नागपूर : लाखे <काशन, िडस2.
2011.- 328 पृ., [5] पटिचVे ; 22 स2. मी.

महा`मा गांधी, लोकमाDय Kटळक, वामी िववेकानंद यांचे
सुिवचार / पुनःकथन आिण संक. वसंत रrपारखी.- 2
री आ.-नागपूर : ऋचा <काशन, जाने. 2011.- 40 पृ.
; 21 स2. मी.
<थम आ. : जुलै 2004.
. 35.00

24 भाषणे.

कागदी बां. : . 450.00


xN57



x

082-इं जी
अ?दुल कलाम, ए. पी. जे., 1931<ेरणादायी सुिवचार / अनु. चंLकांत नागेशराव पाटील.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2007.- 104 पृ. ; 17 स2.



x

जोगदेव, <मोद िवणू
सकारा`मक िवचारांसाठी / <. Oच. शेजवलकर यांvया
< तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन,
फे bु. 2012.- 176 पृ. ; 22 स2. मी.

मी.
'Inspiring thoughts' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-349-9 :

जाखोKटया, िगरीश प.
चला, बदल घडवूया !.- मुंबई : राज2L <काशन, फे bु.
2011.- 380 पृ. ; 22 स2. मी.
. 360.00

. 75.00


xN31

26 लेख.
ISBN 978-81-7294-737-8 :

089-अDय भाषांमधील सामाDय सं ह

. 150.00


x

089.9146-मराठी

कदम, राजकु मार लuमणराव, 1967वेध <ासंिगकांचा / भालचंL कानगो यांvया
< तावनेसह.- मुंबई : लोकवाaय, जुलै 2011.- xvi,
273 पृ. ; 22 स2. मी.

ठाकरे , राज, 1968-

ही राजभाषा असे !: मा. mी. राजसाहेब ठाकरे यांची
गाजलेली िनवडक भाषणे / सं. संपा. <वीण टोके कर
आिण ानेश महाराव.- मुंबई : नवता बुक वQडR, िडस2.
2011.- x, 86 पृ.: रं गीत िचVे; 20 स2. मी.
. 100.00

85 लेख.
ISBN 978-93-80700-40-3 :

. 250.00





xN68

xN67

ढवळे , िवजय

कांबळे , नामदेव चं.

श?दांvया गावा जावे.- नागपूर : ऋचा <काशन,
एि<ल 2009.- vi, 233 पृ. ; 22 स2. मी.

कॅ नेिडयन िमसळ.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, मे
2012.- 248 पृ. ; 22 स2. मी.

14 भाषणे.

21 लेख.

. 230.00

. 245.00


x



x

संकण
089.9146-मराठी-

मशः

089.9146-मराठी-

ढोले, िनमRला
खेडं अनुभवताना...- पुणे : उDमेष <काशन, नो1ह2.
2011.- 76 पृ. ; 22 स2. मी.

3

मशः

भावे, नीिलमा

अPहास आPही पुDहा पहावे.- ठाणे : परम िमV
पि?लके शDस, एि<ल 2011.- vi, 129 पृ. ; 22 स2. मी.

62 लेख.

21 लेख.

. 100.00

ISBN 978-93-80875-13-2 :

. 150.00





x

दळवी, िवजयकुमार

x

भोसले, िशवाजीराव

अंतरीचा बोल.- बेळगाव : नवसािह`य बुक टॉल,
ऑ|टो. 2010.- xvi, 206 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
ामीण बोलीभाषेतील 63 लेख.
कागदी बां. : . 250.00

जागर: एक िवचार मांडव.- पुणे : अ^रb~ <काशन.
पृ. ; 24 स2.

खंड 1 : 8 वी आ.- जुलै 2009.- viii, 392
मी.
299 लेख.



x

<थम आ. : सट2. 2002.
. 400.00
खंड 2 : 6 वी आ.- माचR 2009.- viii, 384 पृ. ; 24 स2.

ISBN 978-81-908743-0-4 :

दहातxडे, टी. एन.
पVे िलिहली आवडी.- मुंबई : रा}ल दहातxडे, ऑ|टो.
2009.- xvi, 75 पृ. ; 21 स2. मी.
. 100.00

मी.
316 लेख.



x

<थम आ. : फे bु. 2003.
. 400.00.


x

वाटा <काशाvया.- मुंबई : रा}ल दहातxडे, ऑग ट
2009.- xviii, 126 पृ., [2] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 200.00


x

जीवनवेध.- पुणे : अ^रb~ <काशन, सट2. 2009.xiv, 346 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-908743-1-1 : . 350.00


x

दाभोळकर, दG<साद
ना डावं ना उजवं: रा. व. संघ, कािwमर आिण इतर
लेख.- मुंबई : अ^र <काशन, नो1ह2. 2011.- 168 पृ. ;
22 स2. मी.

मेहद2 ळे , लीना
समाजमनातील Oबब.- मुंबई : मौज <काशन, जून
2010.- vii, 127 पृ. ; 22 स2. मी.

8 लेख.

14 लेख.

. 175.00


ISBN 978-81-7486-917-3 :

. 160.00

x

पवार, <ताप
जीवन<वास...जाणता ...अजाणता...- पुणे : अमेय
<काशन, माचR 2008.- 219 पृ.: िचVे ; 25 स2. मी.

वैc, माधव गोOवद, 1923अिभ<ाय / संपा. mी. <. कु लकण; िव. स. जोग यांvया
< तावनेसह.- नागपूर : लाखे <काशन, जाने. 2009.xvi, 144 पृ. ; 21 स2. मी.

49 लेख.
ISBN 81-9035141-9 :

. 250.00


x

47 लेख.

. 170.00


xN23

पुंड, वानंद गजानन
चातुमाRस नवनीत.- नागपूर : लाखे <काशन, एि<ल
2012.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.

चांदणे <ितभेचे.- नागपूर : िवजय <काशन, सट2.
2010.- x, 244 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-121-9 : . 250.00

109 लेख.
ISBN 978-93-82103-02-8 :



x

. 140.00



xN23



x

ठे वणीतले संिचत: इ.स. 2000 ते 2004 या पाच

बोडके , नर2 L
अ व थ वसुंधरा: िनवडक अ लेख.- नागपूर : िवजय
<काशन, मे 2011.- xii, 224 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-139-4 : . 250.00

वषाRतील िनवडक भायांचा सं ह.- नागपूर : लाखे
<काशन, ऑ|टो. 2011.- 446 पृ. ; 23 स2. मी.
36 लेख.



x

कागदी बां. : . 435.00


xN23

तव ान

4

089.9146-मराठी-

मशः

110-तवमीमांसा
111-सGाशा7
111.85-सदयR

शेवडे, सि]दानंद सुरेश
वाचा आिण गप बसा.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतDय
<काशन, माचR 2011.- 191 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
60 लेख.

. 185.00


x

समकाल / सं. संपा. <वीण बदाRपूरकर आिण शुभदा



R5

फडणवीस.- 2 री आ.-नागपूर : िवजय <काशन,

120- ानशा, कारणमीमांसा, मानवव
121- ानशा7

ऑ|टो. 2010.- x, 111 पृ. ; 22 स2. मी.
mी. िगरीश गांधी यांvया एकसZीिनिमG गौरव ंथ.
11 लेख.
ISBN 978-81-7498-128-8 :

कु लकण, एस. 1ही.
सदयRशा Vाची परे षा = Outlines of Aesthetics /
सं. ले. एस. 1ही. कु लकण, बी. पी. काळे आिण ई. आर.
मठवाले.- पूणाR : वाती <काशन, जून 2011.- ix,
134 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-901861-3-2 : . 160.00

. 150.00


x

डोणगांवकर, वेद<काश
भारतीय ानमीमांसा.- पूणाR : वाती <काशन, फे bु.
2012.- x, 142 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-901861-5-9 : . 150.00


साळगावकर, जयराज

R2

जग<वाह.- मुंबई : मौज <काशन, सट2. 2010.- xiv,

128-मानवता

122 पृ. ; 22 स2. मी.

रामचरणदास

27 लेख.
ISBN 978-81-7486-925-8 :

. 150.00


x

मानव धमR.- पुणे : सािह`य <ितभा <काशन, 2010.64 पृ. ; 18 स2. मी.
. 50.00


R3,9(Y)

100-तव ान

130-परामानसशा आिण गूढिव'ा
पै, Mकशोरी सुर2L
मृ`यूनंतरचे जीवन / सं. ले. Mकशोरी सुर2L पै आिण
महेश सुर2L पै.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन,
िडस2. 2011.- 78 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-586-8 : . 60.00

कारं त, कोटा िशवराम, 1902-1997

कारं त-Oचतन / कडवन उमा िवपा^ कु लकणकृ त
अनु.- पुणे : साधना <काशन, ऑ|टो. 2011.- 159 पृ.
; 22 स2. मी.



'बाळवे बेळकु' चा अनुवाद.

∆:8

. 150.00


R

कुंकळयेकार, कमलादेवी

संवसारीक त`विगDयान: इितहास आनी वळख.- पणजी :
गोवा कxकणी अकादेमी, 2011.- viii, 166 पृ. ; 22 स2.

भागवत, यशवंत कृ णाजी
MदeदृZीvया अंतरं गात: अनागताचा पडदा फाडू न
अ ाताचा वेध घेणा या...- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
िडस2. 2011.- 104 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7492-287-8 : . 100.00


∆:8

संदभR.

133-परामानसशा7 आिण गूढिवcेतील िविशZ िवषय
133.5-फलयोितष

. 130.00

जोशी, बी. आर.

मी.



R

कुं डली फिलत.- नागपूर : ऋचा <काशन, एि<ल 2009.पृ. ; 21 स2. मी.
. 80.00

v, 75
साळुं के, सुनील वसंतराव, 1966-



नीितशा V.- सुधा. आ.-लातूर : मैVी <काशन, सट2.

∆2:864

2011.- 111 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-920783-7-3 :

. 100.00


R

पुरािणक, रrाकर लuमण, 1930भिवय सKरता.- अहमदनगर : MएKट1ह <काशन,
[जून 2010].- viii, 109 पृ. ; 22 स2. मी.
. 120.00


∆2:864

तव ान
133.5-फल+योितष- मशः

5

133.5869-वा तु फलयोितष
133.5869(1)-वा तुशा7

<धान, िनिलकाश
वधू - वर पिVका गुणमेलन.- मुंबई : नवचैतDय <काशन,
ऑग ट 2010.- 56 पृ., [2] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 50.00

अलगीकर, अिभषेक



∆2:864

वा तुगु.- सोलापूर : mा <काशन, मे 2011.- iv,
384 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 300.00


∆2:864(NA2)

वालावलकर, संजीव दGाVय
अ^र वळे भिवय कळे .- सांगली : अिनके त <काशन,
िडस2. 2009.- x, 126 पृ. ; 25 स2. मी.
संदभR.
. 98.00


∆2:864

ितपतीरे ी, गौ, 1935गौ वा तु र`नाकर / अनु. नागनाथ इम.- <ोठू र :
वा तु कॉPले|स ; हैLाबाद : <जािहत पि?लशसR [
िवतरक ], जुलै 2010.- 232 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 140.00


∆2:864(NA2)
शुकमुनी

शुकनाडी / मूळ तिमळवन आर. संथानमकृ त इं जी
अनुवादाचा अण जोशी आिण कृ णा गोखलेकृत
मराठी अनु.- कोQहापूर : मीनल <काशन, मे 2010.174 पृ. ; 20 स2. मी.

Oपगळे , भगवान धमाR
सवRसामाDयांसाठी वा तुशा7.- पुणे : सुिवcा <काशन,
सट2. 2010.- 136 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-86152-102-4 : . 120.00

'Doctrines of Suka Nadi' चा अनुवाद.
ISBN 81-87000-86-4 :

. 150.00



∆2:864(NA2)



∆2:864

सह7बु,े सुधाकर
भायवेध.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑग ट 2011.131 पृ. ; 22 स2. मी.
. 120.00


∆2:864

सोनार, एन. आर.

<धान, िनिलमा
वा तुशा V: कोणासाठी ? कशासाठी ? / सं. ले.
िनिलमा <धान आिण <काश <धान.- 4 थी आ.-मुंबई :
नवचैतDय <काशन, नो1ह2. 2011.- 80 पृ., [4]
पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 2003.
. 75.00


कृ णमूत पती योितष: वयंिश^क - फलादेशपूवR

∆2:864(NA2)

तयारी.- पुणे : शोभा नेिमचंद सोनार, 2011.- viii,

सोनी, अंजू लवकेश

284 पृ., [1] पटिचV ; 24 स2. मी.
संदभR.
. 375.00


∆2:864

133.58-िविशZ िवषयांचे उपयोजन
133.585538-मौQयवान रrे

उपयोगातील वा तुशा7.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
ऑग ट 2007.- 104 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-7492-249-0 : . 80.00


∆2:864(NA2)

133.6-ह तसामुMLक
काळे , सुधीर

<धान, िनिलकाश
रr<भा.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, मे 2012.- 62 पृ.
, [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 60.00

आपला हात आपणच पहा.- 2 री आ.-नागपूर :



∆2:864(H19)

133.5861-आरोय योितष

mी वामी समथR उcोग, माचR 2009.- 62 पृ. : िचVे ;
21 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2006.
. 50.00


∆2:8627

वालावलकर, संजीव दGाVय
आरोय योितष = Medical astrology.- सांगली :
अिनके त <काशन, ऑ|टो. 2010.- viii, 236 पृ.:
िचVे; 24 स2. मी.
संदभR.
. 152.00

वालावलकर, संजीव दGाVय
दैव रे षा: अथाRत आपला हात आपले भिवय.- औदुंबर :
अिनके त <काशन, एि<ल 2011.- viii, 110 पृ.: िचVे;
22 स2. मी.
. 69.00


∆2:864:(L)



∆2:8627

तव ान

6

133.9-अया`मवाद

153.1- मरणश_ व अययन

कृ णानंद, महष
<काशवाट / इं जीवन जयंत देशपांडेकृत अनु.बंगलोर : मानसा फाऊंडेशन, एि<ल 2009.- xii, 190
पृ. ; 22 स2. मी.

जैन, सुभाष

मेमरी करा सुपर पॉवरफु ल : मरणश|ती
वाढिवgयाvया अफलातून पती / सं. ले. सुभाष जैन
आिण परमिजत कौर परहार; इं जीवन पुपा ठjर
आिण यशवंत कु लकणकृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2009.- 143 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.

'Doorways to light' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-88161-55-3 :

. 150.00


∆:8

'Improve your memory' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-535-6 :

वॉQश, नील डोनाQड
संवाद परमेराशी: एक अलौMकक संवाद / इं जीवन
वृषाली पटवधRनकृ त अनु.- पुणे : मेहता, नो1ह2. 2011.xii, 220 पृ. ; 22 स2. मी.



S:43

153.4-िवचार <Mया, युिवाद, अंत ाRन, आदरबुी,
िनणRय
डी बोनो, एडवडR, 1933द िस|स 1हॅQयू मेडQस / अनु. सुभाष जोशी.- पुणे :
मेहता, नो1ह2. 2011.- viii, 116 पृ. ; 22 स2. मी.

'Conversations with God : an uncommon
dialogue' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-312-8 :

. 100.00

. 240.00


∆:8

'The six value medals' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-314-2 :

150-मानसशा

. 120.00


S:44

153.6-सं<ेषण

दाभोलकर, हमीद

<J मनाचे: मनाचे आरोय आिण आजार यांची उकल /
सं. ले. हमीद दाभोलकर आिण नर2 L दाभोलकर; संपा.
सलील कु लकण.- पुणे : राजहंस <काशन, एि<ल
2012.- vii, 150 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-570-7 : . 140.00

रै मन, टोDया
द येस फॅ |टर / इं जीवन <काश इनामदारकृ त अनु.कोQहापूर : मुा पि?लOशग, सट2. 2010.- xvi, 218
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
'The yes factor : get what you want, say



S

पळे कर, आशा
वतRनाचे मानसशा7.- पुणे : उDमेष <काशन, ऑग ट
2011.- 116 पृ. ; 21 स2. मी.
. 120.00

what you mean, the power of persuasive
communication' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-910276-2-4 :

. 250.00


S:(X3)

153.852-मनपKरवतRन


S

152-शरीरिव ाना`मक मानसशा7
152.4-भावना
152.46-भीती

गोQड टेन, नोह जे.
येस: मनः पKरवतRनशा Vातील 50 गुिपतं / सं. ले. नोह
जे. गोQड टेन, टी1ह जे. माटन आिण रॉबटR बी.
सीअलिडनी; अनु. धरणीधर रrाळीकर.- पुणे : मेहता,
सट2. 2011.- viii, 192 पृ. ; 21 स2. मी.
'Yes : 50 secrets from the science of

सोवनी, अनुराधा

persuasion' चा अनुवाद.

भीतीचे मानसशा V.- पुणे : उDमेष <काशन, फे bु.
2011.- 46 पृ. ; 18 स2.मी.
. 50.00

ISBN 978-81-8498-272-5 :

. 200.00


S:65



S:526

153-बोधा`म मानिसक <Mया आिण बुिमGा

154-अचेतन िवकिQपत ि थती आिण <णाली
154.2-अचेतन अव था
मफ, जोसेफ
द पॉवर ऑफ युवर सबकॉनशस माड: आपQया
अचेतन मनाची श_ / इं जीवन पुपा ठjरकृ त अनु.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 272 पृ. ; 22
स2. मी.

लॅडवेल, माQकम, 1963O?लक: ^णाधाRत िनणRय घेgयाची श|ती / इं जीवन
गोपाळ द`ताVय पिहनकरकृ त अनु.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2010.- 272 पृ. ; 21 स2. मी.
'Blink : the power of thinking without

'The power of your subconscious mind' चा

thinking' चा अनुवाद.

अनुवाद.

ISBN 978-81-7786-613-1 :

. 200.00

ISBN 978-81-7786-596-7 :



S:4

. 200.00


S:815

तव ान
154.6-िनLा

7

155.65-तण

पळे कर, आशा
तुमची झोप तुमvया हाती.- पुणे : उDमेष <काशन,
िडस2. 2010.- 46 पृ. ; 19 स2. मी.
. 50.00

सोवनी, अनुराधा

मानसरं ग: मानसशा7 तणांचे.- पुणे : उDमेष <काशन,
ऑग ट 2010.- 45 पृ. ; 18 स2. मी.
. 30.00




S2

S:81

155.9-पयाRवरणीय मानसशा7

154.7-संमोहन

155.9042-ताण
राज

संमोहन उपचार: काळाची गरज.- पुणे : ेहवधRन
<काशन, जाने. 2010.- 174 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-15-5 : . 150.00


S:851

155-भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7
155.2-वैयिक मानसशा7

पळे कर, आशा
आ`मह`या का घडतात ?.- पुणे : उDमेष <काशन,
ऑ|टो. 2010.- 82 पृ. ; 22 स2. मी.
. 80.00


S

पाटील, अनघा

मॅनेज युवर ेस / राजदीप सरदेसाई यांvया
< तावनेसह.- मुंबई : परचुरे <काशन, जुलै 2011.xiii, 421 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8086-034-8 : . 450.00

साळुं खे, संदीपकुमार रतन

उठा, जागे 1हा..!: ' व' शोधाची आस असणा या
तणाईसाठी / संपा. आनंद हडकर.- पुणे : राजहंस
<काशन, जुलै 2011.- xiii, 306 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-545-5 : . 300.00



S56



SN14

155.2076-पुनरावलोकन आिण आवृGी
155.2076(1)-<JोGरे
पळे कर, आशा
वतःस ओळखा !: आधुिनक काळात ' व ' ओळख
कन देणारा मानसशा7ीय <Jसंच.- पुणे : उDमेष
<काशन, माचR 2010.- 132 पृ. ; 21 स2. मी.
. 100.00

भागवत, यशवंत कृ णाजी
Oचतामु|त जीवन.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, फे bु.
2012.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-930-3 : . 100.00


S:56

mायनर, िwचन
तणावमु|त जगgयासाठी / अनु. अण िवनायक मांडे.पुणे : रोहन <काशन, ऑग ट 2011.- 148 पृ. ; 22 स2.


SN14

मी.
ISBN 978-93-80361-53-6 :

155.4-बाल मानसशा7

. 100.00


S:56

155.93-िविशZ पKरि थतीचा <भाव

बापट, उमा अिजत

गंमत मों होgयातली: उकल ब}पी बुीची.- पुणे :
छाV <बोधन, िडस2. 2011.- 96 पृ.: िचVे; 25 स2. मी.
. 150.00


S1

बचR, िवcमाला
वेदना आिण 1याधसह चांगलं जीवन / इं जीवन
सुभाष दांडेकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, नो1ह2. 2011.xxiv, 220 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
'Living well with pain and illness : the

सोवनी, अनुराधा

मानसरं ग: मानसशा7 मुलांचे.- पुणे : उDमेष <काशन,
ऑग ट 2010.- 46 पृ. ; 18 स2. मी.
. 30.00

mindful way to free yourself from suffering'
चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-310-4 :

. 240.00


S:(G:55)



S1

158-उपयोिजत मानसशा7

155.6-<ौढ
155.63-Oलग
155.633-ि7या

कानजी, डेल, 1888-1955
िमV जोडा आिण लोकांवर <भाव पाडा / इं जीवन
शुभदा िवांसकृ त अनु.- पुणे : मेहता, नो1ह2. 2011.xviii, 258 पृ. ; 22 स2. मी.

सोवनी, अनुराधा

मानसरं ग: मानसशा7 ि7यांचे.- पुणे : उDमेष <काशन,
ऑग ट 2010.- 55 पृ. ; 18 स2. मी.
. 30.00

'How to win friends and influence people'
चा अनुवाद.



S:55

ISBN 978-81-8498-309-8 :

. 200.00


S

तव ान

8

158.1-.ि/मव िवकास- मशः

158.1-eिमkव िवकास

े, जॉन, 1951'स' सुखाचा / इं जीवन शुभदा िवांसकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, जून 2011.- x, 297 पृ. ; 22 स2. मी.

आनंद, शशी

यशाचा िशQपकार तूच / इं जीवन िवनीता आपटेकृत
अनु.- पुणे : ेहवधRन <काशन, जाने. 2011.- 111 पृ.
: िचVे; 21 स2. मी.

'How to get what you want and want what

'Winner in you' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-89634-35-3 :

you have' चा अनुवाद.

. 100.00


S:7

ISBN 978-81-8498-241-1 :

. 290.00


S:7

ऍलन, जेPस, 1864-1912
ऍज अ मॅन Oथकस्: िवचारांचा <भाव हेच उतीचे
िशखर / इं जीवन सिचन रायलवारकृ त अनु.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 126 पृ. ; 22 स2.

देवकर, वषाR
आपली श_ आपला िवकास.- नािशक : सुंदर सं कार
व वायाय मंडळ ; नागपूर : सािह`य <सार क2 L
[िवतरक], जाने. 2008.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.
. 35.00

मी.
'As a man thinketh' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-642-1 :

. 100.00



S:7



S:7

पळे कर, सुरेश
यश वी जीवनाची रह ये.- पुणे : उDमेष <काशन, माचR
2011.- 140 पृ. ; 22 स2.मी.
. 120.00

एकर, टी. हावR
सीे टस् ऑफ द िमQयनेअर माइgड / इं जीवन अण
िवनायक मांडेकृत अनु.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2011.- 192 पृ. ; 22 स2. मी.



S:7

'Secrets of the millionaire mind : mastering
the inner game of wealth' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-646-9 :

पेडामकर, जनादRन

. 175.00


S:7

कानजी, डेल, 1888-1955
Oचता सोडा सुखाने जगा / इं जीवन शुभदा
िवांसकृ त अनु.- पुणे : मेहता, नो1ह2. 2011.- xx,
312 पृ. ; 22 स2. मी.



अनुवाद.

. 200.00


S:7

मनसामयR: मन, मंV, पूजा, <ाथRना, का1य, सुिवचार
आिण िनसगाRvया सामयाRतून / संक. कृ णदेव िनवृGी
िगरी.- 2 री आ.-कोQहापूर : मािणक <काशन, जाने.
2009.- 192 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00


कृ णमूत, अvयुतानी गोपाल, 1942असामाDय यश<ाीसाठी दहा सामाDय सूVे /
इं जीवन सुि<या वक_लकृ त अनु.- पुणे : मेहता, जाने.
2012.- xiv, 110 पृ. ; 22 स2. मी.

S:7

मराठे , रमा रिवMकरण, 1960bेन <ो ॅOमग.- पुणे : मेहता, सट2. 2011.- xvi, 160
पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-275-6 : . 150.00

'Ten much' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-322-7 :

<काशन, मे 2011.- 175 पृ. : िचVे ; 22 स2.मी.
. 180.00
S:7

'How to stop worrying and start living' चा

ISBN 978-81-8498-308-1 :

आपले यश आिण आपली माणसे.- मुंबई : नवता

. 100.00




S:7

कोळं बकर, राजेश

यशाची गॅरंटी.- मुंबई : सPयक <काशन, ऑ|टो. 2009.88 पृ. ; 21 स2. मी.
. 50.00


S:7

गो वामी, सीमा

S:7

माडन, वेट
यश वी कसे 1हाल ? / मराठीमये अनु.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2010.- 125 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-577-6 : . 80.00


S:7

eिमkव िवकास / मराठीमये अनु.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2010.- 127 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-576-9 : . 80.00

वुमन ऑन टॉप / अनु. शोभना िशकनीस.- पुणे : मेहता,

पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-189-6 : . 150.00
जाने. 2011.- xiv, 146



S:7



S:7

तव ान
158.1-.ि/मव िवकास- मशः
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158.1-.ि/मव िवकास- मशः
वैc, मीना^ी
द िसे ट ऑफ स|सेस.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2011.- 132 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-636-0 : . 100.00

मोकाशी, मधुकर गणेश

eिमkव िवकास आिण भाषा.- पुणे : ेहवधRन
<काशन, ऑग ट 2009.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-89634-87-9 : . 60.00



S:7



S:7

युसूफ पठाण

Oजकgयासाठी जDम आपुला.- पुणे : इ1हॉQव पि?लके शन,
जुलै 2011.- 152 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-920707-1-1 : . 130.00

सरmी
िनणRय आिण जबाबदारी: वचनबद िनणRय आिण
जबाबदारी कशी ¡यावी / संपा. <ेमा भटेवरा; अनु.
सुषमा शािळ ाम.- पुणे : तेज ान फाउं डेशन, जून
2009.- 224 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8415-220-3 : . 125.00


S:7



S:7

हसत हसत खरं जीवन कसं जगावं? / अनु. उ¢वला
के ळकर; संपा. <ेमा भटेवरा.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2010.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-604-9 : . 95.00

पीडी अँड टेडी िवDस दी रे स.- 2 री आ.-पुणे :
इ1हॉQव पि?लके शन, जुलै 2011.- 208 पृ.: िचVे; 22
स2. मी.
ISBN 978-81-920707-0-4 : . 180.00



S:7



S:7

टेपलस्, वॉQटर डॉयले
Oथक लाईक अ िवनर !: िवजे`यासारखा िवचार करा /
इं जीवन पुपा ठjरकृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2011.- 304 पृ. ; 22 स2. मी.

रणिजत

यशाचे खडतर मागR.- 2 री आ.-ठाणे : अरOवद
<काशन; पुणे : ि<यांजली <काशन [िवतरक], जून
2011.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.
. 140.00

'Think like a winner' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-591-2 :

. 225.00





S:7

S:7

िहल, नेपोिलयन, 1883-1970

लोणकर, पराग

द मा टर - क_ टू Kरचेस: mीमंतीची गुMकQली / संपा.
सुसान टॅOलगेटर; इं जीवन < ा ह2Lे - जोशीकृ त अनु.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 232 पृ. ; 22 स2.

21 Mदवसात यश तुमvया दारात.- ठाणे : अरOवद
<काशन; पुणे : ि<यांजली <काशन [िवतरक], िडस2.
2009.- 152 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 200.00

मी.



S:7

'The master-key to riches' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-662-9 :

वQस, वेQस
mीमंत होgयाची सूVे / इं जीवन रवL कोQहेकृत
अनु.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 165 पृ.
; 21 स2. मी.



S:7

स|सेस: द बे ट ऑफ नेपोिलयन िहल / संपा. पॅKिशया
होरान ; इं जीवन चंLशेखर पुषोGम मुरगुडकरकृ त
अनु.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 182 पृ. ;
22 स2. मी.

'The science of getting rich' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-580-6 :

. 120.00


S:7

वेQश, सुझी
10-10-10: 10 िमिनटे - 10 मिहने - 10 वष - जीवन
बदलून टाकणारी कQपना ! / अनु. िवदुला टोके कर.- पुणे :
मेहता, फे bु. 2012.- viii, 168 पृ. ; 22 स2. मी.
'10-10-10 : 10 minutes, 10 months, 10
years- a life transforming idea' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-333-3 :

. 200.00

. 160.00


S:7

'Success : the best of Napoleon Hill' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-578-3 :

. 150.00


S:7

158.12-यान
Oशदे, सुरेशानंद
यानयोग व संकQपश|ती.- नागपूर : ऋचा <काशन,
नो1ह2. 2008.- vi, 114 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी.
. 110.00


S:7:(∆:36)

तव ान
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181.4-भारतीय तव ान- मशः

158.2-आंतरवैयिक संबंध
देशपांडे, <ितभा
'तो' आिण 'ती'.- पुणे : उDमेष <काशन, िडस2. 2010.143 पृ. ; 22 स2. मी.
मलपृ£ शीषRक : तो आिण ती : एक पूल संवादाचा.
. 140.00

भोसले, िशवाजीराव

य^<J.- 5 वी आ.-पुणे : अ^रb~ <काशन, सट2.
2009.- vi, 248 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 1998.
ISBN 978-81-908743-2-8 : . 225.00




S

R6

181.4-mीमाताजी (मदर ऑफ mी अरOवद आmम

158.3-समुपदेशन

समुपदेशन: शा Vीय <Mया व उपयोजन / ले. चंLशेखर
गंगाधर देशपांडे... [आिण इतर ].- पुणे : उDमेष <काशन,
नो1ह2. 2010.- 276 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 230.00

पाँिडचेरी)



S

mीमाताजी (मदर ऑफ mी अरOवद आmम पाँिडचेरी,
मडामे एम. अQफासा), 1878-1973
mीमाताजचा अज2डा / इं जीवन भा. िव.
कु लकणकृ त अनु.- Pहैसूर : िमरा अMदती स2टर
[िवतरक].

खंड 1 : 1951-1960.- 2009.- 598 पृ. ; 24 स2. मी.
मूळ ¤2 च शीषRक : L'Agenda de Me`re :

158.7-औcोिगक मानसशा7
गाडेकर, केशव ना.

1951-1960.

औcोिगक व संघटना`मक मानसशा V = Industrial

'Mother's agenda' चा अनुवाद.

and Organisational Psychology / सं. ले. केशव

ISBN 978-81-88893-36-2 :

ना. गाडेकर, हKरwचंL गो. जमाले आिण पुंडिलक िव.
रसाळ.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], सट2. 2011.- iv, 196 पृ.: िचVे; 22
स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-401-7 : . 150.00

. 300.00


∆2xM78

181.45-योग तkव ान
कामत-घाणेकार, सीताकांत नारायण, 1946-



S:7

योगसाधना.- पणजी : गोवा कxकणी अकादेमी, 2011.139 पृ., [1] पटिचV: िचVां; 22 स2. मी.
. 90.00


170-नीितशा
174-eावसाियक नीितशा7
174.4-उcोग नीित

R635

181.48-वेदांत तkव ान
कवडे, िशरीष शांताराम

बागची, सुbोतो
मैVी 1यावसाियकतेशी / इं जीवन उQका राऊतकृ त
अनु.- पुणे : रोहन <काशन, सट2. 2011.- 208 पृ. ;
22 स2. मी.

अnयासािचये पाऊलवाटे.- पुणे : mीवामनराज <काशन,
ऑग ट 2008.- 68 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-907028-1-2 : . 35.00


R65

'The professional : defining the new
standard of excellence at work' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-55-0 :

देशमुख, उषा माधव

. 200.00


R44

180/190-िविश3 देशांचे तव ान
180-6ाचीन, म7ययुगीन, पौवा:य तव ान
181-पौवाR`य तkव ान
181.4-भारतीय तव ान

देवािचये ारी.- नागपूर : ानेश <काशन, जाने. 2012.176 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 175.00


R65

गावंड, दGाराम माधवराव
मनाvया पलीकडे.- ठाणे : दादा स2टर पि?लके शDस ;
मुंबई : मॅजे टीक <काशन [ िवतरक ], मे 2010.- 137
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 150.00


रामदास, समथR, 1608-1682
मनाचे iोक / भाय. प¥ाकर महादेव आलेगांवकर.- 3
री आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन, फे bु. 2012.- 52 पृ.
; 18 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2009.
ISBN 978-81-7294-723-1 : . 40.00


R6

R65xK08,1

181.48- ानेर

पाटील, दGाVेय नामदेव
<ार?ध आिण पुषाथR.- जळगाव : क तुरी <काशन,
नो1ह2. 2011.- 46 पृ. ; 22 स2. मी.
. 48.00

कादेरा तालीब शेख, 1957-



R6

mी ानेwवरांचा वाaयीन वारसा: शहा मृ`युंजय
यांvया िवशेष संदभाRसह. पहा 294.5924 - ानेwवर.
टीका.

धम
181.48- ाने=र- मशः
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181.482-अैत तkव ान

भाराज, वसु, 1968एण2 वर2 ानदेवx: संतmेठ ानदेवांvया तkव ानाचा
एका वेग¦या दृिटकोनातून घेतलेला वेध / शवंत
पाठक यांvया < तावनेसह.- पुणे : <ितमा <काशन, मे
2010.- 206 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 200.00

ानेर, 1275-1296
तkवांत: ानेशाvया b~ांडानुभवाचे सारामृत /
भायासह भायवंत वसंतराव लाटेकृत अनु.- मुंबई :
बालाघाट <काशन, 2011.- xviii, 504 पृ.: िचVे; 22
स2. मी.
. 500.00




R672xG90,1

R65xG75

200-धम

181.48-रामदास, समथR
जोगळे कर, यशवंत §यंबक
समथा¨चा परमाथR<बोध / िव. शं. चौगुले यांvया
< तावनेसह.- पुणे : मधुmी <काशन, जून 2010.328 पृ. ; 22 स2. मी.
. 330.00

204-धा"मक जीवन, पती, <िचती
इलकर, सुहािसनी यशवंत, 1932गुिशयसंवाद आिण समािधसंकQपना.- पुणे : उDमेष
<काशन, जुलै 2010.- 146 पृ. ; 22 स2. मी.


R65xK08:g

समथा¨vया िविवध िवचारशलाका / िव. शं. चौगुले
यांvया < तावनेसह.- पुणे : मधुmी <काशन, जून 2010.184 पृ. ; 21 स2. मी.
. 190.00


R65xK08:g

रामदासी, मातीबुवा
दासबोधातील रह य.- सातारा : mीधर कु टी  ट,
2010.- 411 पृ., [1] पटिचV ; 18 स2. मी.
. 100.00

संदभR.
. 120.00


Q:4

टॉल, एखाटR
<ॅि|टOसग द पॉवर ऑफ नाऊ: मनः शांतीचा सरळ सुलभ मागR / इं जीवन Mदनकर बोरीकरकृ त अनु.;
संपा. पुपा ठjर.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.112 पृ. ; 21 स2. मी.
'Practicing the power of now' चा अनुवाद.



ISBN 978-81-7786-579-0 :

R65xK08:g

. 100.00


Q

वैणव, मंगला माधव
मला उमजलेला दासबोध.- कोQहापूर : गो. स. तथा
आपा पाटगांवकर, ऑ|टो. 2011.- 96 पृ. ; 22 स2.

204.2-धा"मक अनुभूित
204.2(1)-धमा¨तर
गायकवाड, पुंडिलक

मी.

. 70.00

धमा¨तKरतांvया आ`मकथा.- नागपूर : प¥पािण


R65xK08:g

<काशन, ऑ|टो. 2010.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.

स©गुदास
समथR मरण / Mद. भा. घुमरे यांvया < तावनेसह.मुंबई : mीगुमंMदर <काशन, जुलै 2009.- xiv, 56 पृ.
; 22 स2. मी.
. 70.00

. 160.00


Q:4

210- वाभािवक धमR


R65xK08:g

समथR रामदास एक पुन"वचार / सं. संपा. सतीश बडवे
आिण वषाR देवकर.- नािशक : सुंदर सं कार व
वायाय मंडल ; नागपूर : सािह`य <सार क2 L
[िवतरक], एि<ल 2009.- 119 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 100.00

211-ईर
211.8-नाि तकवाद
बेडेकर, शरद

सम िनरीरवाद.- मुंबई : लोकवाaय, मे 2012.150 पृ. ; 24 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80700-73-1 :



R65xK08:g

. 250.00


Q:31

धम
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294.(1)-राधाBवामी पंथ- मशः

220/280-ि?@न धम

जॉDसन, युिलयन पी.
स©गुंvया सहवासात / इं जीवन मराठीमये अनु.3 री आ.-िबयास : राधा वामी स`संग, 2009.- 262
पृ., [1] पटिचV ; 22 स2. मी.

220-बायबल
बायबल

सुबोध बायबल / अनु. ¤ािDसस Mदिbटो.- पुणे :
राजहंस <काशन, जून 2010.- iixC, 1126 पृ., [17]
पटिचVे: िचVे, नकाशे; 25 स2. मी.
संदभR.

'With a great masters in India' चा अनुवाद.

ªकमत नाही.


Q2215

ISBN 978-81-7434-499-1 कापडी बां. :

. 1200.00


Q6

226-गो पेQस
इं िजनीअर, मीनोचहेर, 1939-



Q2215

e_, िनणRय आिण ईwवराचा ि त / अनु. संजीव
<साद परे रा.- इं दोर : सत<काशन संचार क2 L, 2009.89 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 15.00


Q6:3

230-ि?@न धमतवे
इं िजनीअर, मीनोचहेर, 1939-

स`याचा मिहमा / अनु. पीटर लोपीस.- इं दोर :
सत<काशन संचार क2 L, 2010.- 112 पृ.: िचVे; 22 स2.

संतमत <काश / मराठीमये अनु.- िबयास :
राधा वामी स`संग.
भाग 2 : 2 री आ. - 2010. - 429 पृ.; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8256-859-4 : ªकमत नाही.
भाग 5 : 2 री आ. - 2010. - 430 पृ.; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8256-892-1 : ªकमत नाही.


Q2215

294.3-बौG धम

मी.
ISBN 978-93-80521-02-2 :

सावन Oसह, महाराज, 1858-1948
पारमा"थक कथा / मराठीमये अनु.- 4 थी आ.-िबयास :
राधा वामी स`संग, 2009.- 296 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8256-838-9 : ªकमत नाही

. 15.00

कांबळे , गोपीचंद, 1955-



Q6

260-आचारमूलक ि?Bती धम
266-िमशनरी सं था
266.2-रोमन कॅ थॉिलक चचR

बौधPमातील आ«वृ^ाचा इितहास.- यवतमाळ :
िवcाथ सािह`य <काशन, एि<ल 2011.- 31 पृ. ;
22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-986830-0-5 : . 30.00


266.2-तेरेसा, मदर

Q4

राजा ा, कमल
उपेि^तांची आई: मदर तेरेसा.- पुणे : ेहवधRन <काशन,
मे 2010.- 102 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-89634-26-1 : . 70.00

च1हाण, रामचंL नारायणराव, 1913-1993
गौतम बु व `याचे बौदशRन / संपा. रमेश च1हाण.पुणे : संपादक, ऑग ट 2011.- xvi, 132 पृ. ; 22 स2.
मी.

. 150.00




Q4

Q62:65

290-अय धम
294-आय धम
294.(1)-राधा वामी पंथ

छVे, लता Mदलीप
बौ धमाRतील 7ीिवचार.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा
<काशन, िडस2. 2009.- 143 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-93-80166-03-2 : . 100.00

चरण Oसह महाराज, 1916<काशाचा शोध / Oहदीवन मराठीमये अनु.- िबयास :
राधा वामी स`संग, 2006.- xxi, 269 पृ., [1]
पटिचV ; 22 स2. मी.
संदभR.
'संतमत दशRन - भाग 3' चा अनुवाद.
ISBN 81-8256-709-2 : ªकमत नाही



Q4

बु आिण बुवाद / सं. संपा. पंजाब च1हाण, रामचंL
िभसे आिण हनुमंत जवळगे.- नांदेड : बळीवंश <काशन,
ऑ|टो. 2010.- xii, 411 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-909762-4-4 कागदी बां. :



Q2215

. 400.00


Q4

धम
294.3-बौG धम- मशः

294.363-बु

भोजने, भा कर महादेव, 1963-

कॅरस, पॉल

बाबासाहेबांनी सांगीतलेले पंचशील.- अकोला :

अणा भा कर भोजने, सट2. 2009.- 32 पृ. ; 21 स2.
मी.

. 30.00


Q4

13

तथागताची स`यगाथा / इं जीवन क_"त पाटीलकृ त
अनु.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा <काशन, ऑ|टो. 2007.xxii, 244 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑ|टो. 1986
संदभR
'Gospel of Buddha' चा अनुवाद.

राजा िमOलदचे <J / पालीवन बी. सी. कांबळे कृत अनु.-

ISBN 978-81-88764-99-0 :

. 150.00


2 री आ.-पुणे : सुगावा <काशन, फे bु. 2011.- 312 पृ.

Q4:33

; 22 स2. मी.

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950

<थम आ. : िडस2. 1961.
ISBN 978-93-80166-22-3 कापडी बां. :

. 300.00


महा`मा गौतम बु.- मुंबई : नवता बुक वQडR, िडस2.
2011.- 58 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 60.00

Q4

294.38-धमR7ोत
294.382-धमR ंथ

सावंत, डी. टी.

बु धPमाची पिहली संगीती.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा
<काशन, िडस2. 2009.- 56 पृ.: िचVे, नकाशे; 21 स2.

294.3822-िवनयिपटक

मी.

<थम आ. : जून 2006.
ISBN 978-93-80166-13-1 :



Q4:33

. 30.00


Q4

294.3373-अथRशा7

सुGिपटक
िवनयिपटक / अनु. मा. शं. मोरे .- औरं गाबाद : कौशQय
<काशन.
भाग 2 : महावग. - जुलै 2010.- 376 पृ.; 21 स2. मी.
. 200.00.


Q41:21

सुरवाडे, अरOवद

294.382322-धPमपद

बुाचे अथRशा7 / सं. ले. अरOवद सुरवाडे, देव2L उबाळे
आिण दीपक पगारे .- मुंबई : सPयक <काशन, नो1ह2.
2011.- 120 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 90.00


Q4(X)

294.36-धमRनेते आिण संघटना

धPमपद
ओवीप धPमपद / छंदोब अनु. तुकाराम िखQलारे .परभणी : अनुMदन <काशन, ऑ|टो. 2010.- 160 पृ.
; 22 स2. मी.
. 150.00


Q41:22512

294.382325-जातक

294.361-धमRनेते आिण `यांचे कायR

जातक

गायकवाड, रामचंL िपराजी

धPमकथा बोिधसkवाvया / पुनःकथन आर. एस.
सोनवणे.- पुणे : सुगावा <काशन, िडस2. 2009.- 224
पृ. ; 21 स2.मी.
ISBN 978-93-80166-12-4 : . 175.00

तथागतांvया धPमातील Vीर`ने.- लातूर : किपलव तू
<काशन, ऑ|टो. 2011.- 116 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 80.00



Q41:22522



Q4:332

भDते महानागरr

294.4-जैन धम
294.435-तीथR^ेVे
294.4350954-भारत

िभ|खू आिण उपासक यांvयातील नातेसंबंध.- पुणे :
उषा वाघ, मे 2010.- 72 पृ. ; 22 स2. मी.
. 50.00


Q4:332

पाटील, गजानन शाली ाम, 1979<ाचीन िशव आिण जैन मंMदरे . पहा 294.5350954Oहदु मंMदरे .

धम
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294.5-Jहदु धम

294.52-तkव<णाली
294.521-पूजा सािह`य आिण पूजा थान
294.5211-देव, देवी, अDय देवदेवता

कु लकण, एस. के .
Oहदु`व : वैभव आिण िववंचना / इं जीवन अनु.
खंडेराव तुकाराम के सकर.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जुलै 2009.- 224 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.

294.5211-गणेश

mीगणेश तो जाणावा / संक. म. कृ . पाटील.- अोडा
(गोवा) : लuमी म. पाटील, ऑग ट 2010.- 168 पृ. ;
28 स2. मी.
. 240.00

'Hinduism : triumphs & tribulations' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-7294-747-7 कापडी बां. :



. 250.00

Q2:31



Q2

294.5211-दGाVेय
वासुदेवानंद सर वती, 1854-1914
बोधरह यम / भायासह िवनायक गोOवद देसाईकृ त
अनु.- पुणे : mीवामनराज <काशन, जुलै 2008.- 60 पृ.
: िचVे ; 21 स2. मी.
'mीगुचKरतम् : िसाह7ी' या ंथातील 'बोधरह यम्'
या <करणावर साथR िववरण.
ISBN 978-81-906226-6-0 : . 35.00

ठाकरे , केशव सीताराम, 1885-1973

<बोधनकारांचे वलंत Oहदु`व: <बोधनकार ठाकरे
यांvया ऐितहािसक पुि तकांचा आिण दुमळ
भाषणांचा सं ह / < तावनेसह संपा. ानेश महाराव.3 री आ.-मुंबई : नवता <काशन, नो1ह2. 2011.- 64 पृ.
; 22 स2. मी.
<थम आ. : नो1ह2. 2000.
. 60.00



Q213:31



Q2

सर वती गंगाधर
mीगुचKरV / संपा. िवनायक गोOवद देसाई.- पुणे :
mीवामनराज <काशन, जुलै 2009.- 728 पृ., [3]
पटिचVे ; 15X23 स2. मी.

भुजाडे, होमेश

Oहदू- Oहदु`व-OहदुराX यांची मीमांसा.- वधाR :
मौयRांती <काशन, मे 2010.- 152 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 120.00

ISBN 978-93-80047-00-3 कागदी बां. :



Q2

. 300.00


Q213:31

िहDदू: एक चकवा / संपा. अण जावळे ; लuमण माने
यांvया < तावनेसह.- मुंबई : नवता <काशन, एि<ल
2011.- 148 पृ. ; 21 स2. मी.
. 140.00

294.5211-महालuमी



Q2

294.501-तkव ान आिण िसांत

भागवतशा7ी
mी करवीर माहा`Pय कथासार.- कोQहापूर : मीनल
<काशन, मे 2011.- 120 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87000-35-X : . 40.00


Q2:31

देशपांडे, स. ह., 1924-2010

सावरकर ते भा. ज. प. Oहदु`व िवचारांचा िचMक`सक
आलेख.- 4 थी आ.-पुणे : राजहंस <काशन, मे 2011.Lvi, 246 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : मे 1992.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-08-25 : . 250.00

मराठे , नंदकुमार

mी महालuमी दशRन.- कोQहापूर : मीनल <काशन,
सट2. 2011.- 48 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-87000-48-1 : . 25.00


Q2:31



Q2

294.501-सावरकर, िवनायक दामोदर
साठे , शुभा

दोन धुरंधर Oहदु`वाचे.- नागपूर : लाखे <काशन, जाने.
2011.- 200 पृ. ; 21 स2. मी.
उपिवषय : 891.46 - भावे, पुषोGम भा कर,

294.53-सावRजिनक ईरोपासना
294.535-तीथR^ेVे
294.535(1)-मंMदरे
ठाकरे , केशव सीताराम, 1885-1973

देवळांचा धमR आिण धमाRची देवळे .- 2 री आ.-पुणे :
सुगावा <काशन, मे 2011.- 24 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 2008.
. 15.00

1910-1980 . टीका.

संदभR.
. 200.00


Q2xM83



Q2:38.44

धम
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294.5350954-भारत

294.54-धाKमक जीवन, पGती, 6िचती- मशः

आपली तीथR^ेVे आिण पयRटन थळे / सं. ले. गजानन शं.
खोले ...[आिण इतर]; संपा. अिजत कु लकण.- पुणे :
सुवणाR <काशन, जुलै 2011.- iv, 252 पृ. ; 22 स2. मी.
. 250.00

िगरी, कृ णदेव िनवृGी
गुमंV.- मुंबई : mी वामी समथR भ पKरवार, जाने.
2010.- 116 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 50.00





Q2:38.44

पाटील, गजानन शाली ाम, 1979<ाचीन िशव आिण जैन मंMदरे / सं. ले. गजानन
शाली ाम पाटील, अशोक गंगाराम साबणे आिण
अिनल मुरलीधर कठारे .- कं धार : पूनम <काशन,
एि<ल 2011.- 304 पृ. ; 22 स2. मी.
उपिवषय : 294.4350954- जैन मंMदरे
संदभR.
ISBN 978-81-9092201-5-5 : . 250.00

Q2:4

िचVे, सुखदा सतीश, 1954Kटळा चंदनाचा.- िमरा रोड : mी महालuमी, िडस2.
2010.- viii, 102 पृ., [8] पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 100.00


Q2:4



Q2:38.44

डांबरे , वंदना चंLकांत
देवाचे घर ' तन ' व `याची चावी मन.- पुणे :
ि<यांजली <काशन, जुलै 2009.- 176 पृ. ; 22 स2.
मी.

294.535095478-गोवा

. 180.00

Kरवणकर, िशवानंत कृ ण
mी नवदुगाR, बोरी आिण इतर देव थाने.- फxडा (गोवा) :
गोमंतक_य <काशन, नो1ह2. 2008.- 24 पृ. : िचVे ;
21 स2. मी.
. 20.00



Q2:4



Q2:38.44G

राजगोपालाचारी, पाथRसारथी
सहजमागR साधनापती.- चेई : mी रामचंL िमशन.
भाग 1 : 2 री आ.- iv, 15 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
'The practice of Sahaj Marg' चा अनुवाद.

294.535095479-महाराX

भाग 2 : सहजमागाRत अnयासाची भूिमका / ले.
रामचंL.- 2 री आ.- 2010.- 17-40 पृ. ; 22 स2. मी.

294.535095479(1)-पंढरपूर

अघोर, उ"मला <Qहाद
वारी पंढरीची: भावाथR.- औरं गाबाद : पवेध <काशन,
माचR 2011.- 138 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 150.00

'Role of the abhyasi in Sahaj Marg' चा
अनुवाद.



<थम आ. : 2006.
. 10.00 (दोDही भागांचे िमळू न).


Q2:4198.4435PAN

Q2:4

294.54(1)-अया`मशा7

जोशी, सुरेश
एकदा तरी पायी अनुभवावी: पंढरीची वारी.- 2 री आ.-

पुणे : Mदलीपराज <काशन, एि<ल 2012.- 56 पृ. ;
22 स2. मी.
<थम आ. : जून 2008.
ISBN 978-81-7294-643-2 : . 50.00


Q2:4198.4435PAN

294.537-Oहदु <ितकता

मुडOशगीकर, वसंतराव
शरीर आिण मन.- कोQहापूर : अिभनव ऑफसेट O<टसR,
2011.- iv, 360 पृ., [1] पटिचV ; 22 स2. मी.
संदभR.
कागदी बां. : . 100.00


Q2:4

294.543-पूजा, यान, योग

देशपांडे, mीराम गो.
मंVशा7: शोध आिण बोध.- नािशक : सुंदर सं कार व
वायाय मंडळ ; नागपूर : सािह`य <सार क2 L
[िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 80 पृ. ; 22 स2. मी.
. 70.00

बापट, वासुदेव वामन



Q2:414

य रह य.- कQयाण : य ेर <काशन, ऑग ट 2011.ii, 88 पृ., [3] पटिचVे: िचVे; 21 स2. मी.
संदभR.
. 150.00


Q2:417

294.54-धा"मक जीवन, पती, <िचती

294.5433-भजने, तोVे, िन`यपाठाचे सािह`य

आयुयाvया सुखासाठी / सं. संपा. भराज रहाळकर आिण
mेयसी रहाळकर.- नािशक : अ^रमुLा <काशन,
ऑ|टो. 2009.- 376 पृ. : िचVे; 21 स2. मी.
. 250.00

दवणे, <वीण
नाचे गणेशु.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑ|टो. 2010.72 पृ. ; 22 स2. मी.


Q2:4



Q2:417

धम
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294.5433-भजने, BतोLे, िन:यपाठाचे सािह:य- मशः

294.5435-यान

देवी-देवतांचे अटके / संक. सुधीर काळे .- नागपूर :
mी वामी समथR उcोग, माचR 2009.- 64 पृ. ; 21 स2.

कृ णानंद, महष
<काश / इं जीवन पू"णमा पळे करकृ त अनु.- बंगलोर :
मानसा फाऊंडेशन, ऑग ट 2009.- 24 पृ. ; 14 स2.

मी.

. 50.00


मी.

Q2:417

पुपदंत
मिहः तोV / सं कृ तवन रामकृ ण मोरे र
धमाRिधकारी आिण िवनीता ऐनापुरेकृत अनु. आिण
भाय.- 2 री आ.-पुणे : युिनटी <काशन, फे bु. 2006.80 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1990.
. 35.00

'Light' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-88161-66-9 :

. 10.00


Q2:412

<काशमय जीवन / इं जीवन गुराज कानाडेकृत अनु.बंगलोर : मानसा फाऊंडेशन, ऑग ट 2008.- 52 पृ. ;
14 स2. मी.
'Living in light' चा अनुवाद.



Q2:417

ISBN 978-81-88161-42-3 :

. 10.00


Q2:412

वासुदेवानंद सर वती, 1854-1914
दG तोVे / भायासह काशीनाथ दGाVेय समुLकृ त अनु.ठाणे : अरOवद <काशन, मे 2009.- 192 पृ. : िचVे ;
21 स2. मी.
मूळ सं कृ त संिहतेसह
संदभR.
. 200.00

294.5436-योग

294.5436(1)-भियोग
शािgडQय
शािgडQय भ_सूV / भायासह संजय गोOवद
देवडीकर आिण एकनाथ आळतेकरकृत अनु.- नािशक :



Q213:417

mीदGाVेय तोV: संपूणR अथR आिण िववेचन / अनु.
आिण भाय. वासुदेव वामन बापट.- कQयाण :
य ेर <काशन, िडस2. 2011.- 160 पृ. ; 21 स2. मी.
मूळ सं कृ त संिहतेसह.
संदभR.
. 175.00

सुंदर सं कार व वायाय मंडळ, नागपूर : सािह`य
<सार क2 L [ िवतरक ], एि<ल 2009.- 206 पृ. ; 21 स2.
मी.

संदभR.
. 180.00


∆25x2,1



Q213:417

mी वामी सेवा.- 2 री आ.-नागपूर : mी वामी समथR
उcोग, एि<ल 2011.- iii, 53 पृ. ; 22 स2. मी.
. 35.00

साथR शािgडQय भ_सूVे / भायासह िवनायक गोOवद
देसाईकृ त अनु.- पुणे : mीवामनराज <काशन, जुलै
2008.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-907028-0-5 : . 75.00


∆25x2,1



Q2:417

mीगणपतीअथवRशीषRरह यम् / संक. आिण भाय. <भाकर
बाळकृ ण करं बेळकर.- पुणे : संकलक, जुलै 2010.viii, 72 पृ. ; 22 स2. मी.
. 63.00

294.55-पंथ आिण सुधारणा`मक चळवळी
294.55(1)-महानुभाव पंथ



Q24:417

वैc, <भाकर
चधर: संतांनीसुा वाळीत टाकलेला संतmे£.- 5 वी
आ.-मुंबई : लोकवाaय, जून 2012.- 84 पृ. ; 22 स2.
मी.

सूकलशम / संक. लuमण गोपाळ जोशी.- औरं गाबाद :
क_त <काशन, ऑ|टो. 2010.- 34 पृ., [1] पटिचV ;
21 स2. मी.
. 25.00

<थम आ. : 1975.
. 50.00


Q2222



Q2:417

294.5513-शैव पंथ

नवनाथ <ाक®ाvया अ©भूत कथा आिण गोपीचंद आ¯यान /
संक. दGाVय नामदेव पाटील.- अमळनेर : क तुरी
<काशन, ऑग ट 2011.- 64 पृ. ; 22 स2. मी.
. 65.00

तोVांvया गाभा यात: साथR िन`योपासना / संक. अनुराधा
सुधीर कु लकण.- 2 री आ.-डxिबवली : आिशदा
<काशन, जुलै 2011.- 168 पृ. ; 14 स2. मी.
. 50.00


Q2:417



Q23

धम

17

294.561-धमनेते आिण :यांचे काय- मशः

294.5513(1)-वीरशैव पंथ

डोणगांवकर, वेद<काश
महा`मा बसवेरांचे तkव ान.- पुणाR : वाती <काशन,
2011.- x, 178 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-901861-4-0 : . 250.00

संत सुभािषत कोश: संत ानदेव, नामदेव, एकनाथ,
रामदास, तुकाराम / संपा. रा. शं. नगरकर.- पुणे :

डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
ऑग ट 2011.- Lii, 388 पृ. ; 25 स2. मी.
संदभR.


Q234

ISBN 978-81-8483-399-7 कागदी बां. :

. 695.00

294.555-रामकृ ण सं<दाय



Q2:25

नातू, जयmी
परमहंस mीरामकृ ण.- पुणे : गो. ना. नातू, जुलै 2011.160 पृ. : िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 30.00

294.561-केदारनाथजी

गु-िशयांचा °दय-संवाद :
के दारनाथजी-Mकशोरलालभाई.- वधाR : परं धाम
<काशन, सट2. 2009.- 224 पृ, [6] पटिचVे ; 21 स2.


∆2wM36

मी.

. 100.00

िववेकानंद, वामी, 1863-1902
वामी िववेकानंदांचे <ेरणादायी सुिवचार आिण <संग /
राजीव रं जनकृ त 'युगदृZ वामी िववेकानंद' या Oहदी



Q2:332

294.561-तुकाराम

अनुवादाचा कैलास कळकटे कृत मराठी अनु.- औरं गाबाद :

साके त <काशन, 2011.- 88 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-652-0 : . 70.00


∆2xM63

294.56-धमRनेते आिण संघटना
294.561-धमRनेते आिण `यांचे कायR

कारं जकर, <वीण ध.
संत मDमथ वामी आिण संत तुकाराम: तौलिनक
अnयास . पहा 294.561 - मDमथ वामी, संत.
294.561-मDमथ वामी, संत
कारं जकर, <वीण ध.
संत मDमथ वामी आिण संत तुकाराम: तौलिनक
अnयास.- नागपूर : लाखे <काशन, माचR 2012.- 320
पृ. ; 22 स2. मी.

आवकर, राम गोOवद, 1958अभंगसू|त.- नागपूर : लाखे <काशन, ऑ|टो. 2010.164 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 170.00

उपिवषय : 294.561 - तुकाराम

संदभR.
ISBN 978-93-82103-01-1 :

. 350.00





Q2:25

कृ णानंद, गुजी
आयगुजी: गुजसोबत अनौपचाKरक चचाR / संक.
सीमा अलमेल; इं जीवन पू"णमा पळे करकृ त अनु.बंगलोर : मानसा फाऊंडेशन, एि<ल 2009.- xviii,
125 पृ. ; 21 स2. मी.

Q2:25xJ60

294.561-मेहर
े बाबा

खंडाळे , अgणा
अमृतमय जीवन.- नागपूर : ऋचा <काशन, एि<ल
2011.- 136 पृ. ; 21 स2. मी.
. 125.00


' I Guruji : informal talks with Guruji' चा

Q2:25

अनुवाद.
ISBN 978-81-88161-54-6 :

294.561-राजगोपालाचारी, पाथRसारथी

. 100.00


Q2:25

मोहरीर, अण
संतवाणी.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, फे bु. 2010.136 पृ., [1] पटिचV ; 21 स2. मी.
. 130.00

राजगोपालाचारी, पाथRसारथी
°दयीचे बोल 2008 / मराठीमये अनु.- चेDनई : mी
रामचंL िमशन, 2010.- viii, 95 पृ., [8] पटिचVे ;
22 स2. मी.
'Heart Speak 2008' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80335-75-9 :



Q2:25

. 100.00


Q2:25
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294.561-सावरकर, िवम

294.59218-उपिनषदे-

क_ घेतल2 ±त न ह2 अिPह अंधतेने...Oहदु`विन£ mी. िवम
सावरकर यांचे सिचV िवचारदशRन / सं. संपा. अण
शामराव जोशी आिण अशोक रा. Oशदे.- ठाणे :
रणिजत सावरकर, [िडस2. 2011].- 88 पृ.: रं गीत
िचVे; 29 स2. मी.
कागदी बां. : ªकमत नाही

मशः

जोशी, रघुनाथ दGाVेय
अनोखा पKरचय ऋवेद आिण उपिनषदांचा . पहा
294.59212 - ऋवेद.
294.5924-भगव²ीता
ानेर


Q2:25

294.561- वामी िववेकानंद पुरी
उ हेकर, िशरीष
गुवाणी.- नागपूर : लाखे <काशन, मे 2011.- 32 पृ.
; 22 स2. मी.
. 25.00

- टीका

अमृतकण कोवळे / संपा. राम गोOवद आवकर.- नागपूर :
लाखे <काशन, ऑ|टो. 2010.- 226 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 250.00


R66,6xG90:g



Q2:25

कवडे, िशरीष शांताराम

तैस2 श?दाच2 eापकपण.- पुणे : mीवामनराज <काशन,
िडस2. 2008.- 72 पृ. ; 21 स2. मी.
mी ानेरीvया सहाeा अयायातील ओवीचे मा"मक,
रसाळ िनपण.
ISBN 978-81-907028-7-4 : . 40.00

294.59-धमR7ोत
294.592-धमR ंथ
294.5921-वैMदक सािह`य
पाठक, <मोद िवणुपंत
वेदांची ओळख: परं परा आिण नवा दृिZकोन.- 3 री आ.नािशक : गौतमी <काशन, जाने. 2010.- 159 पृ. :
िचVे ; 21 स2. मी.
<थम आ. : जुलै 1998.
. 120.00



R66,6xG90:g



Q1

294.59212/5-वेद

Pहणोिन साधकां तूं माउली.- पुणे : mीवामनराज
<काशन, जुलै 2008.- 56 पृ. ; 21 स2. मी.
mी ानेरीvया बाराeा अयायातील ओवीचे मा"मक,
रसाळ िनपण.
ISBN 978-81-906226-8-4 : . 35.00


294.59212-ऋवेद

R66,6xG90:g

जोशी, रघुनाथ दGाVेय
अनोखा पKरचय ऋवेद आिण उपिनषदांचा.- 3 री आ.पुणे : मधुmी <काशन, सट2. 2011.- 352 पृ. ; 22 स2.

mी ानदेवी Oचतन.- पुणे : mीवामनराज <काशन.
खंड 4 : िडस2. 2007.- 244 पृ. , [1] पटिचV ; 21 स2.
मी.

मी.

संदभR संिहतेसह.

उपिवषय : 294.59218 - उपिनषदे.

ISBN 978-81-905417-9-4 :

. 360.00

. 120.00


R65,6xG90:g



Q11

कादेरा तालीब शेख, 1957भावे, महेश सखाराम

ऋवेदातील सु धन.- मुंबई : लोकि<य <काशन, फे bु.
2010.- v, 122 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
संदभR.
. 135.00


Q11

mी ानेwवरांचा वाaयीन वारसा: शहा मृ`युंजय
यांvया िवशेष संदभाRसह.- नागपूर : िवजय <काशन,
जून 2010.- xii, 420 पृ. ; 22 स2. मी.
उपिवषय : 181.48 ानेwवर
संदभR.
ISBN 978-81-7498-120-2 : . 490.00


294.59218-उपिनषदे

R66,6xG90:g

गोगटे, Mदलीप
आQहाद उपिनषदांचा / आचायR Mकशोरजी 1यास
यांvया < तावनेसह.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, फे bु.
2012.- 288 पृ. ; 24 स2. मी.
वामी वरदानंद भारती यांvया 'उपिनषदथR कौमुदी'
चा िचMक`सक अnयास.
ISBN 978-81-7294-932-7 : . 300.00

ानेर, 1275-1296
अजुRन िवषाद योग : ानेरी अयाय पिहला / भाय.
अvयुत िसनाथ पोटभरे .- पुणे : mी िसनाथ
<काशन, जाने. 2010.- lxii, 172 पृ., [4] पटिचVे ;
21 स2. मी.
कागदी बां. : . 180.00


Q2:24:g



R66,6xG90,1

धम
294.5924-भगवNीता- मशः
ानेर, 1275-1296

19

294.5924-भगवNीता- मशः
भगव²ीता

ानेरी अयाय 12 / संपा. मदन कु लकण.- नागपूर :
िवजय <काशन, जुलै 2009.- iv, 153 पृ. ; 21 स2. मी.
. 100.00


रह यमय गीता / भायासह छंदोब अनु. िहPमतदादा
मोरे .- जळगाव : योगानंद <काशन.
भाग 1 : नो1ह2. 2009 .- iv, 22 पृ. ; 21 स2. मी.
. 225.00


R66,6xG90,1

mी माऊली ानेरी / संक. आिण भाय. गोOवद
अंबादास Oपपरखेडे.- नागपूर : mी माऊली <काशन;
मुंबई : धा"मक <काशन सं था [िवतरक], 2011.- xii,
1524 पृ., [1] पटिचV ; 29 स2. मी.
संदभR.
कापडी बां. : . 650.00

R65,6

mीकृ ण गीता / सं. अनु. आिण भाय. मनोहर
धाडणकर आिण मंगल मनोहर धाडणकर.- नािशक :

स«ाट धाडणकर, एि<ल 2011.- 191 पृ. ; 24 स2. मी.
संदभR : पृ. 16.
. 400.00


R65,6



R66,6xG90,1

भगव²ीता
कमRसंDयास योग : ानेरी अयाय पांचवा /
ानेरकृ त ' ानेरी' ³ा छंदोब अनुवादावर
अvयुत िसनाथ पोटभरे कृत भाय.- पुणे : mी
िसनाथ <काशन, जुलै 2010.- 178 पृ. ; 22 स2. मी.
भगव²ीता आिण ानेwवरीतील मूळ संिहतेसह.
कागदी बां. : . 150.00

mीम´गव²ीता सूVप मराठी अनुवाद / माधव
गजानन मोकाशीकृ त छंदोब अनु.- मुलुंड : <cुPन
माधव मोकाशी, फे bु. 2012.- x, 114 पृ. ; 22 स2. मी.
मूळ सं कृ त संिहतेसह.
कापडी बां. : . 105.00


R65,6

भगव²ीता


R65,6

- टीका
साने, राजीव

ानेरी / ानेरकृ त ' ानेरी' ³ा छंदोब
अनुवादावर अvयुत िसनाथ पोटभरे कृत भाय.- पुणे :
mी िसनाथ <काशन.
भाग 1 : ान-िव ान योग : अयाय सातवा.- xvii,
167 पृ., [2] पटिचVे ; 22 स2. मी.
भाग 2 : अ^र-b~योग : अयाय आठवा.- xvii, 177
पृ. ; 22 स2. मी.
भाग 1 व 2 िमळू न एकच पु तक.
कागदी बां. : . 250.00 दोDही भागांचे िमळू न.
भाग 3 : िवभूितयोग : अयाय दहावा.- xxii, 274 पृ.,
[2] पटिचVे ; 22 स2. मी.
भगव²ीता आिण ानेरीतील मूळ संिहतेसह.
कागदी बां. : . 180.00.

नवपाथR°दगत: एक आधुिनकतावादी गीताOचतन.- पुणे :
<ितमा <काशन, ऑग ट 2008.- ixxx, 147 पृ. ; 24
स2. मी.
श?दाथR.(मराठी-इं जी).
. 300.00


R65,6:g

294.5925-पुराणे
294.5925(1)-भागवतपुराण
एकनाथ, 1533-1599
- टीका



R65,6

पुषोGम योग: ानेरी अयाय पंधरावा /
ानेरकृ त ' ानेरी' हया छंदोब अनुवादावर
अvयुत िसनाथ पोटभरे कृत भाय.- पुणे : mी
िसनाथ <काशन, जाने. 2012.- xxxvi, 372 पृ.,
[2] पटिचVे ; 22 स2. मी.
भगव²ीता आिण ानेरीvया मूळ संिहतेसह.
. 350.00

देवकर, वषाR िव.
एकनाथी भागवताचे अंतरं ग दशRन.- नािशक : सुंदर
सं कार व वायाय मंडळ ; नागपूर : सािह`य <सार
क2 L [िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 77 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 70.00


Q22:223J33:g



R65,6

पाटील, दGाVेय नामदेव
mी एकनाथी भागवत सारप दशRन.- अमळनेर :
क तुरी <काशन, [200-?].- 180 पृ. ; 21 स2. मी.
. 170.00


Q22:223J33:g

युवाभगव²ीता / सं. भाय. अनंत गणेश आपटे आिण
ि<यंवदा अरOवद जोशी.- पुणे : ईशा <काशन, एि<ल
2011.- 124 पृ. ; 22 स2. मी.
िनवडक wलोकांसह .
संदभR.
. 120.00

पुराण. भागवतपुराण



R65,6

अयाि`मक पZीकरणासह संि^ mीमद्-भागवत /
भाय. दGाVय नामदेव पाटील.- अमळनेर : क तुरी
<काशन, सट2. 2009.- 350 पृ. ; 22 स2. मी.
. 340.00


Q22:223

सामािजक शाे

20

301-समाजशा आिण मानववंशशा-

294.5925-गणेशपुराण

पाटील, दGाVेय नामदेव
mी गणेश पुराणातील सुरस कथा.- अमळनेर : क तुरी
<काशन, नो1ह2. 2011.- 86 पृ. ; 22 स2. मी.
. 85.00

मशः

मायी, सुनील

समाजशा7ाची ओळख = Introduction to
पुणे : डायमंड पि?लके शन : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], मे 2008.- vii, 198 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-011-8 : . 150.00
Sociology.-



Q24

297-इBलाम धम



Y

इं िजनीअर, असगरअली

आधुिनक जगाचा इ लाम / अनु. नंMदनी च1हाण.- मुंबई :
अ^र <काशन, फे bु. 2012.- 112 पृ. ; 22 स2. मी.
. 110.00


Q7

मुळे, कमल

समाजशा7ीय िवचार <वाह: अिभजात ते आधुिनक /
सं. ले. कमल मुळे, अंजली जोशी - ट2भुणकर आिण बा.
ल. जोशी; संपा. बा. ल. जोशी.- औरं गाबाद : िवचार

<काशन, माचR 2011.- x, 214 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
पदवी आिण पदeुGर अnयासमासाठी उपयु
संदभR ंथ.
संदभR.
ISBN 978-81-920258-9-6 : . 300.00

इरशाद मंजी

ितढा आजvया इ लामचा / इं जीवन रे खा
देशपांडेकृत अनु.- मुंबई : अ^र <काशन, जाने. 2011.191 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.



Y

' The trouble with Islam' चा अनुवाद.

. 220.00


Q7

300-सामािजक शाे

302-पर परांतील सामािजक Mया, संबंध
302.2-सं<ेषण
302.23-सं<ेषणाची साधने
302.231-िडिजटल मीिडया

िनवडक समाज <बोधन पिVका / सं. संक. समाज <बोधन
पिVका आिण स2टर फॉर टडी ऑफ कQचर अँड
सोसायटी.- मुंबई : लोकवाaय.
खंड 3 : पायाभूत भौितक सुिवधा .- ऑ|टो. 2010.xviii, 250 पृ.; 22 स2. मी.

िबजले, धनंजय

इिज...वेल घोिनम आिण सोशल िमडीयानं घडवलेली
ांती.- पुणे : अमेय <काशन, जुलै 2011.- 105 पृ. ;
21 स2. मी.
ISBN 978-93-80514-83-3 : . 150.00


15 लेख.
ISBN 978-93-80700-14-4 :

X3:(Y)

. 200.00.


Y

300.74-व तुसं हालये, <दशRने
300.7454-भारत

300.745479-महाराX
300.745479(1)-पुणे

303-सामािजक <Mया
तkव<णाली व अंमलबजावणी / सं. संपा. नर2 L दाभोलकर
आिण िवनोद िशरसाठ.- पुणे : साधना <काशन, मे
2009.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
. 200.00


Y

महाजन, शांताराम गजानन, 1932-

पुणे शहरातील सामािजक शा7े िवषयक व तुसं हालये.पुणे : पुणे शहराचा ानकोश <ित£ान, 2011.- 87 पृ.
: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 150.00

303.4-सामािजक पKरवतRन
खातू, गजानन

उGर आधुिनकतेचे आधुिनकतेला आ1हान.- मुंबई :
सिहत <काशन, [2011].- 152 पृ. ; 22 स2. मी.
. 120.00




Y:1:7

Y:(NA,6).4435

301-समाजशा आिण मानववंशशा

303.40954-भारत

देशपांडे, भगवानराव

कांबळे , पांडूरं ग सुभाना

भारत महासGा एक वन ?.- कोQहापूर : अिभनंदन
<काशन, ऑग ट 2009.- 100 पृ. ; 18 स2. मी.
. 90.00

समाजांतीचे Oचतन.- मुंबई : लोकवाaय, सट2.
2009.- xii, 252 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80123-07-3 : . 225. 00


Y



Y:1:75.44

सामािजक शाे
303.40954-भारत-

मशः

303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी-

गायकवाड, पुंडिलक

मशः

आढाव, िवलास

िववेक लेणी.- नागपूर : प¥पािण <काशन, िडस2.
2007.- 160 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 150.00

महामानव: िवचार आिण <बोधन / िवलास वाघ
यांvया < तावनेसह.- पुणे : सुगावा <काशन, मे 2011.xvi, 179 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.


Y:1:75.44

ISBN 978-93-80166-30-8 कागदी बां. :

. 200.00

महा< , आचायR
सुखी कु टूंबातून समृ भारताचा जDम / सं. ले. आचायR
महा< आिण ए. पी. जे. अ?दुल कलाम; इं जीवन
चंLशेखर पुषोGम मुरगुडकरकृ त अनु.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2011.- 224 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.



Y:1:7xM91

गेडाम, पी. एच., 1935-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: कायR आिण फलmुती.औरं गाबाद : कौशQय <काशन, ऑग ट 2010.- 164 पृ.
; 22 स2. मी.
. 120.00

'The family and the nation' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-563-9 :

21

. 190.00



Y:1:7xM91



Y:1:75.44

यादव गायकवाड
303.44-वाढ आिण िवकास

एकिवसावे शतक आिण आंबेडकरवादी चळवळ.-

कु लकण, शरद
सबलीकरण.- पुणे : सुगावा <काशन, जाने. 2010.72 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 50.00

परभणी : <ितभास <काशन, सट2. 2009.- 127 पृ. ;
21 स2. मी.
ISBN 81-87615-75-3 : . 130.00


Y:1:7xM91



Y:1:75.44

303.48-बदलाची कारणे

303.482-सां कृ ितक देवाणघेवाण

लांजेवार, योती बाबुराव
फु ले-आंबेडकर आिण 7ी-मुि चळवळ. पहा 303.
484 - फु ले, योितबा गोOवद.


Y:1:7xM91

करमरकर, वैशाली

साळुं खे, अgणा हरी, 1943सव¶`तम भूिमपुV: आ^ेप : डॉ. आंबेडकरांची

सं कृ ितरं ग / संपा. आनंद हडकर.- पुणे : राजहंस
<काशन, जुलै 2011.- xvi, 307 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-542-4 : . 280.00

िवचारधारा आिण लेखकाची भूिमका.- सातारा :



Y:1

303.484-सामािजक सुधारणा चळवळी

लोकायत <काशन, सट2. 2011.- 264 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 100.00


Y:1:7xM91
कठारे , अिनल मुरलीधर, 1965-

303.484-च1हाण, यशवंतराव बळवंत

फु ले-शाµ-आंबेडकर.- कं धार : पूनम <काशन, एि<ल
2011.- iv, 176 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-909201-8-6 : . 150.00


Y:1:7

303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी

च1हाण, रामचंL नारायणराव, 1913-1993
यशवंतराव च1हाण यांचे समाजकारण / संपा. रमेश
च1हाण ; िवास नाईकनवरे यांvया < तावनेसह.- पुणे :
संपादक, ऑ|टो. 2010.- xxxiv, 139 पृ. ; 22 स2. मी.
. 160.00


Y:1:7xN13

आगलावे, <दीप नागोराव
समाजशा7 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.- 2 री आ.पुणे : सुगावा <काशन, ऑग ट 2009.- iv, 201 पृ. ;
21 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2001
संदभR.
ISBN 978-93-80166-09-4 : . 150.00

303.484-फु ले, योितबा गोOवद
लांजेवार, योती बाबुराव
फु ले-आंबेडकर आिण 7ी-मु_ चळवळ.- नागपूर :
संकेत <काशन, ऑ|टो. 2008.- 92 पृ. ; 21 स2. मी.
उपिवषय : 303.484 - आंबेडकर, भीमराव रामजी.

. 70.00


Y:1:7xM91



Y:1:7xM27

सामािजक शाे
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303.484-फु ले, +योितबा गोJवद- मशः

304-सामािजक वतनास कारणीभूत घटक
304.6-लोकसं¯या

वैc, <भाकर
महा`मा फु ले आिण 7ी-मु_ आंदोलन एका
शतकातील वाटचाल.- 3 री आ.-मुंबई : लोकवाaय,
जून 2012.- 68 पृ. ; 13 स2. मी.
<थम आ. : सट2. 1974.
. 20.00

304.60954-भारत
गोवारीकर, वसंत
माझे आशावादी अनुमान / अनु. सुधा गोवारीकर.-



Y:1:7xM27

' I predict : exploring India's population

सोनटjे , कु सम2L गंगाराम
महा`मा फु Qयांची 7ीमु_ चळवळ / बी. जी.
खोbागडे यांvया < तावनेसह.- मुंबई : देवयानी
<काशन, िडस2. 2009.- 144 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80201-04-7 : . 150.00

scenario' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7486-845-9 :



305-सामािजक संरचना

305.23-तण, वीस वषा¨पय¨त


305.231-बाल िवकास
आंबेकर, मीना

303.484-सावरकर, िवनायक दामोदर

मुलांची बुिम`ता कशी वाढवाल ?.- पुणे : मयूर
<काशन : 1हीनस <काशन [िवतरक], एि<ल 2012.160 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 150.00

देशपांडे, wयाम मो.
वा. सावरकर िवचारदशRन: 7ी, वणRजाती व सं कृ ती /
नानक रामटेके यांvया < तावनेसह.- नागपूर : लाखे
<काशन, ऑ|टो. 2010.- 152 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 150.00



Y11:1:7



Y:1:7xM83

303.6-सामािजक संघषR
303.625-दहशतवाद

26/11 मुंबईवरील हQला / संपा. ह·रदर बावेजा ;
इं जीवन मुकुंद नातूकृत अनु.- पुणे : मेहता, फे bु.
2011.- x, 222 पृ., [12] पटिचVे ; 22 स2. मी.

दवणे, <वीण
घडणा या मुलांसाठी.- 7 वी आ.-मुंबई : नवचैतDय
<काशन, एि<ल 2011.- 80 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 2000.
. 75.00


Y11:1:7

305.26-वृ, 65 वयानंतरचे

'26/11 Mumbai attacked' चा अनुवाद.

. 250.00


Y:44

राजे, सुधाकर

अल्-कायदा: दहशतवादाचा जागितक भ मासुर.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2011.- 216 पृ., [8]
पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7294-888-7 : . 200.00

जोशी, शरद¸ंL काशीनाथ, 1935 ये£ नागKरक: एक मुOचतन.- पुणे : मधुmी <काशन,
जाने. 2010.- 152 पृ. ; 21 स2. मी.
. 150.00


Y13

305.4-7ी वगR
महाले, रमेश



Y:44

सईद सलीम शाहजाद

मिहलांची दुिनया.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन,
माचR 2010.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
. 85.00


Y15

अल काईदा ते तािलबान / इं जीवन अरOवद 1यं.
गोखलेकृत अनुवाद.- पुणे : िचनार पि?लशसR, माचR
2012.- 271 पृ., [8] पटिचVे: नकाशे; 23 स2. मी.

7ीिमती: िनवडक 'िमळू न सा याजणी' / संपा. नीिलमा
गुंडी.- मुंबई : मौज <काशन, ऑ|टो. 2010.- v, 461
पृ. ; 22 स2. मी.
'िमळू न सा याजणी' या मािसकातील िनवडक 45 लेख.
ISBN 978-81-7486-926-5 : . 400.00

'Inside Al-Qaeda and The Taliban : Beyond
Bin Laden and 9/11' चा अनुवाद.
ISBN 81-87520-71-X

. 100.00
Y:5.44

Y:1:7xM27

ISBN 978-81-8498-204-6 :

मुंबई : मौज <काशन, ऑग ट 2009.- xvi, 77 पृ. ;
21 स2. मी.
संदभR

कागदी बां. : . 300.00


Y:44.44Q7



Y15

सामािजक शाे
305.40954-भारत
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305.420954-भारत

आZीकर - कु लकण, <ितभा
7ी-वेध घेत जाता...- पुणे : ि<यांजली <काशन,
ऑग ट 2010.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
. 90.00

आठलेकर, मंगला

महापुषांvया नजरे तून Vी.- पुणे : मेनका <काशन,
ऑग ट 2009.- iil, 260 पृ. ; 21 स2.मी.
संदभR.
ISBN 81-86149-99-6 : . 250.00





Y15.44

Y15.44

आफळे - वाडकर, अलका

कु ठे आहे 7ी-पुष समानता ?.- पुणे : उDमेष <काशन,
फे bु. 2011.- 104 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00


Y15.44

कलकGे, गवळण
बाई आिण माणूस.- औरं गाबाद : गोदा <काशन, फे bु.
2012.- 108 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-81289-08-2 : . 120.00


Y15.44

जावळीकर, <ितमा शाम, 1948आ`मभान.- औरं गाबाद : रजत <काशन, सट2. 2009.viii, 128 पृ., [8] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 135.00

िनकम, छाया द.



Y15.44

पाटील-पळसेकर, हेमलता

शहरी, ामीण आिण तांpावाpावरील 7ी: आ"थक
व सामािजक ि थती.- औरं गाबाद : गोदा <काशन, मे
2009.- 206 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 220.00

दिलत 7ी मु_ चळवळ: <ेरणा व वप / गंगाधर
पानतावणे यांvया < तावनेसह.- पुणे : सुिवcा <काशन,
िडस2. 2010.- x, 82 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-86152-104-0 : . 100.00


Y15.44



Y15.44

भागवत, िवcुत
'7ी- <Jा ' ची वाटचाल: पKरवतRनाvया Mदशेने.- 2 री
आ.-पुणे : <ितमा <काशन, माचR 2009.- xviii, 541
पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2004
संदभR.
. 550.00

ि7यांची शतपVे: 1850 ते 1950 मधील ि7यांvया
पV1यवहाराचे सामािजक मूQयमापन / संक. आिण
संपा. वाती सुहास कव.- पुणे : <ितमा <काशन,
ऑग ट 2009.- िभ. पृ. ; 21 स2. मी.
िनवडक इं जी पVांसह ि Vयांची वैचाKरक 100 पVे.
संदभR.
. 500.00


Y15.44

305.48-िविशZ गटातील ि7या


Y15.44

305.42-ि7यांचा सामािजक दजाR आिण भूिमका
गोखले, कणा
बाईमाणूस: माणूस Pहणून जगgयाची बाईची धडपड
समजून घेताना.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस <काशन,
एि<ल 2011.- 223 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978- 81-7434-488-5 : . 250.00

305.488-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय

कलकGे, गवळण
अि¹कुं डातील आMदवासी Vी.- औरं गाबाद : गोदा
<काशन, सट2. 2011.- 96 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-811289-02-2 : . 100.00


Y15



Y15

305.42095-आिशया

305.5-सामािजक वगR
305.50954-भारत
तेलतुंबडे, आनंद, 1961-

305.4209538-सौदी अरे िबया

सा«ायवादिवरोध आिण जाितिवनाश / सं. अनु.
आनंद तेलतुंबडे आिण िमOलद भवार.- पुणे : सुगावा
<काशन, नो1ह2. 2007.- 250 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR

सॅसन, जीन पी., 1947-

युवरा ी: सौदी अरे िबयातील मिहलांvया िनघृRण
छळाची कहाणी / इं जीवन संयुा कै Mकणीकृ त अनु.पुणे : मेहता, ऑ|टो. 2011.- xxii, 178 पृ. : नकाशे,
वंशा. ; 22 स2. मी.

'Anti - Imperialism and annihilation of

'Princess : a true story of life behind the veil

castes' चा अनुवाद.

in Saudi Arabia' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-289-3 :

ISBN 978-81-88764-95-2 :

. 180.00


Y15.46

. 190.00


Y592.44

सामािजक शाे
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305.52-उ] वगR
305.52(1)-देवखे bा~ण

305.5688-दिलत
305.56880954-भारत

देवखे bा~णांचा इितहास / संपा. रमेश िवणु Oनबकर...
[आिण इतर].- 2 री आ.-मुंबई : देवखे bा~ण
िमVमंडळ, जाने. 2010.- 273 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
<थम आ. : जुलै 1973
संदभR.
. 200.00

Oशदे, िवल रामजी, 1873-1944
महष िवल रामजी Oशदे सम वाaय / संपा. गो. मा.
पवार.- मुंबई : महाराX राय सािह`य आिण सं कृ ती
मंडळ.



Y5923.4435

305.56-किन£ वगR
305.56(1)-गुरव. महाराX

खंड 1 : भारतीय अ पृwयतेचा <J : संशोधन आिण
Oचतन.- ऑग ट 2009.- xx, 813 पृ., [1] पटिचV :
िचVे; 25 स2. मी.
काही इं जी लेख.
कागदी बां. : . 360.00.


Y5927.44

टांकसाळे , मधुकर, 1937-

जागर / राजा दीि^त यांvया < तावनेसह.- पुणे :
जलदीप <काशन, िडस2. 2011.- xxii, 122 पृ., [4]
पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 175.00

305.5688095479-महाराX
आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956



Y5927.4435

305.56(1)-वडार. भारत

शूL पूव कोण होते ? / इं जीवन चांगदेव भवानराव
खैरमोडेकृत अनु.- पुणे : सुगावा <काशन, ऑग ट
2011.- 236 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
'Who were the Shudras?' चा अनुवाद.

नलावडे, रामचंL
वडारगाडा.- पुणे : देशमुख आिण कं पनी, िडस2. 2011.171 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 180.00

ISBN 978-93-80166-31-5 कापडी बां. :

. 200.00


Y5927.4435



Y5927.4435

305.5633-शेतकरी
305.56330954-भारत

फु ले, योितबा गोOवद, 1827-1890
शेतक याचा असूड / भा कर लuमण भोळे यांvया
< तावनेसह.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.126 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7786-585-1 : . 80.00

शूL पूव कोण होते?: आिण िहDदी-आयR समाजातील
चवथा वणR ते कसे झाले? / इं जीवन चांगदेव
भवानराव खैरमोडेकृत अनु.- औरं गाबाद : कौशQय
<काशन, जाने. 2011.- 296 पृ.: नकाशे; 22 स2. मी.
पुनमुRLण.
संदभR.
'Who were the shudras? And how they
came to be the Fourth Varna in Indo-Aryan
Society? चा अनुवाद.

कापडी बां. : . 200.00


Y5927.4435



Y31(J).44

Pह के , िभमराव
शेनपडू भोजू वगैरे !.- औरं गाबाद : लuमी - सुभLा
<काशन : सीमा कोकरे [िवतरक], ऑ|टो. 2010.- 72
पृ. ; 21 स2. मी.
. 100.00

बोकरे , Mदवाकर गोOवद
शेतक यांvया आ`मह`या थांबवायvया कशा ?.- पुणे :
डायमंड पि?लके शन : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
2008.- vi, 192 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-89959-88-3 : . 160.00





Y5927.4435

Y31:45111:(J).44

305.5633095479-महाराX

305.8-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय

बोकरे , मधुकर गोOवद, 1926-2001
शेतक यांvया सम या आिण समाधान / संपा. एन. बी.
वैc.- पुणे : एम. जी. बोकरे मेमोKरअल फाऊंडेशन,
ऑग ट 2006.- viii, 110 पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00

जाधव, आनंद धमाR
भूक.- 2 री आ.-सांगली : <मोद <काशन, जाने. 2010.xxxii, 122 पृ., [2] पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
गोपाळ समाजाबल.
. 110.00



Y31(J).4435



Y5927.4435

सामािजक शाे
305.8-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय-

मशः
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306.7-लºिगक संबंध
306.74-वेwया eवसाय
306.740973-अमेKरका

मयभारतातील कोहळी: पKरचय ंथ 2010 / संपा.
िहरामन तुळिशराम लांजे.- नागपूर : िववेक <काशन,
िडस2. 2010.- 352 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 400.00

रे मंड, जेनीस जी.



Y5927.44

विडखाये, रे खा

आMदवासी हलबांvया अि त`वाचा अंतवध / िव. स.
जोग यांvया < तावनेसह.- नागपूर : लाखे <काशन,
सट2. 2009.- 160 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 160.00

अमेKरके तील वेwया1यवसाय / सं. ले. जेनीस जी. रे मंड,
डोा एम. नूघ आिण कॅ रोल जे. गोमेझ; इं जीवन
कािमल पारखेकृत अनु.- पुणे : सुगावा <काशन, ऑ|टो.
2011.- 196 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
'Sex trafficking of women in the United
States : International and Domestic trends'
चा अनुवाद.



ISBN 978-93-80166-33-9 :

. 200.00

Y5927.44

306-सं कृ ती आिण सं था
306.3-अथRशा7ीय सं था
306.349-कृ िषिवषयक eव था



Y15:425.73

306.8-िववाह आिण कु टुंबसं था
306.87-कु टुंबाDतगRत संबंध
306.874-पालक - बालक संबंध

मोरे , मधुकर

DयूमाकR , गेराQड
मुलांvया भाविनक आरोयाची 5 सूVे / इं जीवन
सुशील सुवकृत अनु.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2011.- 183 पृ. ; 22 स2. मी.

ामीण समाजशा7, कृ षीिव तार व मािहती- तंV ान /
सं. ले. मधुकर मोरे आिण <मोद िचखलीकर.- पुणे :
सन पि?लके शDस, 2009.- 112 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
श?दाथR ( इं जी- मराठी ).
ISBN 81-89649-19-1 : . 125.00

'How to raise emotionally healthy children :



Y:(X)

meeting the five critical needs of children

306.4-सं कृ तीची िविशZ वपे

and parents tool' चा अनुवाद.

306.4(1)-जादूटोणा

ISBN 978-81-7786-641-4 :

. 150.00


नरे -पवार, संया, 1969डाक_ण - एक अमानवी <था: शोध आिण अDवयाथR.मुंबई : लोकवाaय, माचR 2012.- 288 पृ., [2]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80700-66-3 : . 280.00

Y22

पांढरे , महावीर

आदशR पालक 1हा.- पुणे : नेहवधRन <काशन, जाने.
2009.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 81-89634 -49-6 : . 120.00




Y22

∆:87(Y)

डॉQफ, टी1हन
टेन लॉज ऑफ ल»नग: सुजाण पालकkवाचं गाईड /
इं जीवन अिनी लाटकरकृ त अनु.- पुणे : अमेय
<काशन, जाने. 2012.- 174 पृ. ; 22 स2. मी.

306.44-भाषा

धxगडे, रमेश
MदQया घरची मराठी: महारााबाहेरील मराठीचे
सामािजक भाषािव ान.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जाने. 2012.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-904-4 : . 140.00

'Ten laws of learning' चा अनुवाद.



ISBN 978-93-80514-88-8 :

Y:(P155)

306.6-धा"मक सं था

. 199.00


Y22

306.8743-माता - बाल संबंध

परब, अजुRन जयराम, 1936धमा¨तर ते राांतर.- पुणे : सुगावा <काशन, जाने.
2010.- 52 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 40.00

पळे कर, आशा
तुPहीही 'सुपरमॉम' होऊ शकता !.- पुणे : उDमेष
<काशन, ऑग ट 2011.- 99 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 100.00


Y:(Q).44



Y22

सामािजक शाे
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320.1-रा+य- मशः

307-समुदाय
307.1-िनयोजन आिण िवकास

साठे , शुभा

आयR चाण|य.- नागपूर : लाखे <काशन, िडस2. 2011.32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00

307.14-सुधारणा
307.1416-नागरी
307.14160954-भारत

307.1416095479-महाराX



WxC61

307.1416095479(1)-लवासा. पुणे

320.5-राजक_य तkव<णाली

दामले, िनळू

लवासा.- मुंबई : मौज <काशन, ऑग ट 2010.- iv,
156 पृ. : नकाशा (घडी) ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7486-924-1 : . 150.00


Y33:1:7.4435

नांदेडकर, वसंत गोOवद
राजक_य िवचार आिण िवचारवंत.- पुणे : डायमंड
पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जाने. 2011.viii, 327 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-348-5 कापडी बां. :

314/319-िविशZ देशांचे सवRसामाDय सं¯याशा7

. 450.00

315-आिशया



W:a

315.4-भारत

315.479-महाराX

320.5-सावरकर, िवनायक दामोदर

महाराX राय गॅझेKटअर : लातूर िजQहा / संपा. अणचंL
शं. पाठक.- मुंबई : दशRिनका िवभाग : शासक_य ंथ

शेवडे, सि]दानंद सुरेश
री आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
जाने. 2011.- 160 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2.मी.
<थम आ. : िडस2. 2008.
संदभR.
. 150.00

आिण सावरकर.- 3

भांडार [िवतरक].

पृ., [19] पटिचVे (काही
घडीची) : नकाशे; 25 स2. मी.
संदभR.
कापडी बां. : . 370.00.

भाग 1 : 2008.- xx, 781



W:a



n4435s

320.50954-भारत

320-राजनीितशा

चौसाळकर, अशोक

तोडकर, बी. डी.

<ाचीन भारतीय राजक_य िवचार.- पुणे : <ितमा
<काशन, िडस2. 2011.- 208 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 250.00

रायशा V ऐिvछक-पेपर 2: तुलना`मक राजकारण
आिण आंतरराीय संबंध.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस
; डायमंड बुक डेपो [ िवतरक ], 2010.- iv, 514 पृ. ;

24 स2. मी.
ISBN 978-81-8483-347-8 :



W:a

. 450.00


W

320.1-राय
चाण|य

320.54-राXवाद
320.54-Kटळक, बाळ गंगाधर
पाटील-बेलगावकर, सुरेश गोपाळराव

लोकमाDय Kटळकांची राीय एका`मता / दीपक ज.
Kटळक यांvया < तावनेसह.- पुणे : Kटळक महारा
िवcापीठ, ऑग ट 2010.- 437 पृ. : िचVे ; 21 स2.

- टीका

गुजराथी, उDमेष
चाण|यनीती.- मुंबई : आमोद <काशन, मे 2010.108 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 2005
संदभR.
. 100.00

मी.

संदभR.
. 400.00


W94xM56



WxC61:g

320.55-धमाRधाKरत राजनैितक तkव<णाली
320.55(1)-गांधीवाद

रायरीकर, बाळकृ ण, 1920कौKटलीय अथRशा7ाची मागRद"शका / सं. ले. बाळकृ ण
रायरीकर आिण mीिनवास सुरनीस.- मुंबई : लेखक,
ऑ|टो. 2009.- 118 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 125.00

पांढरीपांडे, सु. mी.
महा`मा गांधचे 'िहDद वराय' आिण नवे मDवंतर /
सदानंद मोरे यांvया < तावनेसह.- पुणे : <ितमा
<काशन, ऑ|टो. 2010.- 240 पृ. ; 22 स2. मी.
. 250.00


WxC61:g



zG(W)

सामािजक शाे
320.6-धोरण आखणी

321-सरकार आिण रायeव था

320.60954-भारत

321.8-लोकशाही शासन
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321.80954-भारत

पवार, <काश

भारतीय लोकशाही: अथR आिण eवहार / सं. संपा. राज2L
1होरा आिण सुहास पळशीकर; इं जीवन अनु. िचVा
लेले.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस, 2010.- 438 पृ. ;
22 स2. मी.
संदभR.
मूळ <कािशत : नवी MदQली : सेज, 2004.

सावRजिनक धोरण: संकQपना, िसांत आिण भारतीय
सावRजिनक धोरणाचा आढावा.- पुणे : <ितमा <काशन,
एि<ल 2010.- iv, 132 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 150.00


W:1.44

'Indian democracy : meanings and
practices' चा अनुवाद.

320.9-राजक_य पKरि थती

कापडी बां. : . 795.00


W44

आवारी, िवलास

आधुिनक राजक_य िवwलेषण = Modern Political

324-राजक_य कायRपती, <Mया
324.2-राजक_य प^

Analysis / सं. ले. िवलास आवारी आिण सुरेश देवरे .-

पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], सट2. 2011.- iv, 185 पृ.

; 22

324.254-भारत

स2. मी.

संदभR.
ISBN 978-81-8483-400-0 :

. 145.00


W

भारतातील <ादेिशक प^ांचे राजकारण / संपा. सुहास
पळशीकर.- पुणे : साधना <काशन, मे 2009.- 256 पृ.
; 22 स2. मी.
संदभR.
. 250.00


W,4A.44

320.954-भारत

324.254(1)-भारतीय Kरपि?लकन प^

पवार, <काश

भोजने, भा कर महादेव, 1963Kरपि?लकन राजकारणाची दुदRशा का ?.- बाळापूर
(अकोला) : अणा भा कर भोजने, सट2. 2009.- 36
पृ. ; 21 स2. मी.
. 30.00

महाराXाvया नeा राजकारणाची पुनरR चना:
मतदारसंघाची पुनरR चना.- पुणे : <ितमा <काशन,
माचR 2009.- 275 पृ. : नकाशा ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 270.00



W,4A.44



W.44

समकालीन राजक_य चळवळी: नवOहदु`व व

जोशी, मनोहर गजानन, 1937-

िशवसेनेची िन"मती, वाढ, वप, यशापयश आिण
भारतीय राजकारणातील िशवसेनेचे भिवतe यांचा
िवiेषणा`मक अnयास.- मुंबई : नवचैतDय <काशन,
2011.- 279 पृ. ; 24 स2. मी.
संदभR.

जातसंघटना.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड
बुक डेपो[िवतरक], सट2. 2011.- xiv, 317 पृ. ; 22
स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-393-5 :

. 395.00

कागदी बां.



W.44

. 300.00


W,4A.44

320.95479-महाराX

िशवसेना: समज - गैरसमज / संपा. योग2L ठाकू र.- सुधा.
आ.-मुंबई : आमोद <काशन, नो1ह2. 2011.- 584 पृ.,
[20] पटिचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 650.00

मी नगरसेिवका / सं. संपा. शुभदा चौकर, नयना सह7बुे
आिण वषाR पवार-तावडे.- पुणे : मेनका <काशन, िडस2.
2011.- 96 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80572-26-0 :

324.254(1)-िशवसेना

. 100.00


W.4435



W,4A.44

सामािजक शाे
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327-आंतरराXीय संबंध

328-िविधमंडळ

देवळाणकर, शैल2L
संयु राXे: आंतरराXीय राजकारणाची बदलती
समीकरणे आिण संयु राXाची भूिमका.- पुणे : <ितमा
<काशन, िडस2. 2008.- 272 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 275.00

328.3-सरकारी िविधमंडळ

328.33-सभासद आिण सभासद`व
328.334-<ाितिनिधक घटक
328.3340954-भारत
गोडबोले, माधव, 1936-



V1:19

327.03-श?दकोश, ानकोश
आंतरराXीय संबंध व सामKरकशा7 श?दकोश / संपा. बी.
डी. तोडकर.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], 2011.- vi, 192 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8483-378-2 : . 150.00

भारताvया संसदीय लोकशाहीची अिनपरी^ा /
इं जीवन सुजाता गोडबोलेकृत अनु.; संपा. आनंद
हडकर.- पुणे : राजहंस <काशन, मे 2012.- 375 पृ. ;
22 स2. मी.
संदभR.
'India's Parliamentary democracy on trail'
चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-571-4 :



V1:19k

327.3/9-िविशZ देशांचे परराXीय संबंध

. 350.00


V44,3

328.4/9-िविशZ देशांमधील िवधानसभा
328.54-भारत

327.54-भारत

328.5402-वादिववाद

तळवलकर, गोOवद
भारत आिण जग.- मुंबई : मौज <काशन, ऑ|टो.
2009.- x, 513 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.

खोbागडे, राजाभाऊ, 1925-1984
बॅKर टर राजाभाऊ खोbागडे यांची भाषणे / संक.
रामाजी घोडे वार; संपा. धनराज डाहाट.- नागपूर :
संकेत <काशन : सुगत बुक डेपो [िवतरक].
खंड 1 : जाने. 2009.- 175 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00.

ISBN 978-81-7486-853-4 कागदी बां. :

. 400.00





V44,3

V44:19

भारत आिण भारताचे शेजारी / संपा. मनीषा Kटके कर.- पुणे :
साधना <काशन, मे 2009.- 264 पृ. : नकाशे ; 21 स2.
मी.

जोशी, मनोहर गजानन, 1937-

रायसभेत खासदार डॉ. मनोहर जोशी = Speeches
of Dr. Manohar Joshi Hon'ble Member of
Parliament Rajya Sabha From May 2006 to

िविवध लेखकांचे 12 लेख.



V44:19

. 280.00


328.5479-महाराX

'Will the iron fence save a tree hollowed by
termites ?' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-178-0 :

2011.- ix, 300

V44,3

शौरी, अण, 1941वाळवी त वृ^ाला पोलादी कुं पण वाचवेल का ? :
लकरी स¼तेपलीकडची गरज / इं जीवन राजा
िलमयेकृत अनु.- पुणे : मेहता, नो1ह2. 2010.- vi, 570
पृ. ; 22 स2. मी.

. 450.00


V44:19

लटके , लuमणराव
माननीय अय^ महोदय / सं. ले. लuमणराव लटके
आिण रणिजत च1हाण.- मुंबई : अिखल भारतीय
थािनक वराय सं था, जाने. 2012.- xxiii, 180 पृ.
; 22 स2. मी.
संदभR.
. 200.00


V4435,3

327.5405491-पाMक तानशी संबंध

328.547902-वादिववाद

दीि^त, जे. एन.
यु आिण शांतता काळात भारत-पाMक तान /
इं जीवन सुवणाR बेडेकरकृ त अनु.- पुणे : िचनार
पि?लशसR, िडस2. 2011.- 368 पृ. ; 22 स2. मी.
'India-Pakistan in war and peace' चा अनुवाद.
ISBN 81-87520-70-1

.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, िडस2.
पृ. ; 22 स2. मी.

March 2011

. 250.00

कागदी बां. : . 400.00


V44:19.44Q7

सावंत, अरOवद
'बाळ' कडू / संपा. योग2L ठाकू र.- मुंबई : आमोद
<काशन, ऑग ट 2010.- 407 पृ., [3] पटिचVे ; 23
स2. मी.
िवधानपKरषदेतील भाषणांचा सं ह.
कागदी बां. : . 300.00


V4435,3

सामािजक शाे
330-अथशा
330.1-आ"थक तkवे
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331.12-mिमक बाजार
331.12042-शासक_य धोरणे
331.120424-पूणR eावसाियक धोरणे

330.12-आ"थक <णाली

जाधव, जगाथ खंडेराव
युवकांनो ! वावलंबी 1हा, mीमंत 1हा !:
बेरोजगारांसाठी A to Z शासक_य योजना.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 143 पृ. ; 22 स2.

330.122-भांडवलशाही

½यूबरमान, िलओ
माणसाvया ऐिहक सुखाची गोट / इं जीवन कांचन
िनजसुरे आिण रमेश पायेकृत अनु.- 2 री आ.-मुंबई :

मी.
ISBN 978-81-7786-584-4 :

लोकवाaय, माचR 2012.- xxiii, 326 पृ.: नकाशे

. 100.00


X:991

(घडी); 22 स2. मी.
<थम आ. : नो1ह2. 1984.
'Man's worldly goods' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80700-65-6 :

. 200.00


X:326

वावलंबनासाठी शासक_य योजना / संक. बी. बी. घाडगे.कोQहापूर : तेजस <काशन, नो1ह2. 2009.- 216 पृ. :
िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-908298-3-0 : . 150.00


330.9-आ"थक पKरि थती

X:991

332-सांपिGक अथRकारण
332.024-खाजगी अथReव था
332.02401-वाढीव उ`प, िन1वळ ªकमत, आ"थक
सुर^ा
332.0240145-सेवािनवृG गुंतवणूक योजना

330.95-आिशया
330.954-भारत

खेर, सी. पं.

िवGीय अKरZे: वप व उपाय.- पुणे : Mदलीपराज
<काशन, माचR 2011.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-871-9 :

332.02401450954-भारत

मोकाशी, अरOवद शंकर, 1936-

. 200.00


X.44

330.95479-महाराX

'पीपीएफ' ची कामधेनू.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस

<काशन, जून 2011.- viii, 184 पृ. ; 24 स2. मी.
. 225.00

ISBN 978-81-7434-539-4 :



X65:9582

देसाई, दGा
महाराXाvया िवकासाची Mदशा हवी नवी मळवाट.-

332.6-गुंतवणूक

Kटळक, चंLशेखर
गुंतवणूक पंचायतन: पाच mे£ गुंतवणूक-गुंvया

सोलापूर : पKरवतRन अकादमी <काशन, नो1ह2. 2011.xiv, 127

पृ. ; 22 स2. मी.

गुंतवणूक शैलीची सुरस कहाणी.- 8 वी सुधा. आ.-पुणे :

संदभR.

राजहंस <काशन, फे bु. 2011.- 171 पृ.: िचVे; 22 स2.

. 120.00

मी.



X.4435

331-mिमकांचे अथRशा7

. 140.00


X65

mिमकांचे जग: काल, आज आिण उcा / संपा. उGम कांबळे .मुंबई : लोकवाaय, जुलै 2012.- 263 पृ.: िचVे; 24
स2. मी.
ISBN 978-93-80700-79-3 :

<थम आ. : जाने. 2000.
ISBN 81-7434-168-4 :

. 480.00


X:9

332.632-सुर^ा, थावर मालमGा, eापारी माल
332.6322- टॉक
कदम, रOवL
पैशाचं झाड.- सांगोला : अनुराग <काशन, जून 2012.246 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
. 350.00


331.0954-भारत

X651

331.095479-महाराX

Mदनकर कु मार
शेअर बाजारातील यश तुमvया हातात / अनु. यशवंत
एकनाथ कु लकण.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2008.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.
' शेअर बाजार मे कामयाबी कै से हािसल कर2 ?' चा

नवीन <कQप-उcोगधंदे आिण कामगार / सं. संपा. शंकर
गंगाराम मोरे आिण योग2L ठाकू र.- मुंबई : आमोद
<काशन, मे 2011.- xiv, 408 पृ., [2] पटिचVे ; 22
स2. मी.

अनुवाद.

कागदी बां. : . 350.00


X:9.4435

ISBN 978-81-7786-418-2 :

. 100.00


X651

सामािजक शाे
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332.6322-Bटॉक- मशः

333.9-इतर नैस"गक साधनसंपGी
333.91-जल संपGी

<साद, जी. बी. आर. के .
शेअरबाजारातील यश वी गुंतवणुक_ची गुMकQली:
गुंतवणुक_चे नवे मूलमंV / इं जीवन आरती
देशपांडेकृत अनु.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस, 2011.xv, 128 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.

फडके, सुधीर द.

जलांतीचे पडघम.- अहमदनगर : श?दगंध <काशन,
मे 2008.- 58 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
संदभR.
. 75.00


X:271:(H422)
'How to choose winning stocks : rewriting

333.9162-नcा आिण <वाह
333.916216-जतन आिण संर^ण

formulas for investment' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-398-0 :

. 125.00


X651

घोरपडे, अिभिजत वसंत

संथ वाहते...?: जीवनदायी नcांचे आजचे वा तव.पुणे : रोहन <काशन, ऑ|टो. 2010.- 157 पृ., [4]
पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80361-33-8 : . 125.00

333-जमीन आिण ऊजाR संबंधी अथRशा7
333.7-नैस"गक साधनसंपGी (पयाRवरण)
डायमंड पयाRवरणशा7 श?दकोश: इं जी-मराठी / सं. संक.
शैलजा सांगळे आिण जॉDसन बोजस.- पुणे : डायमंड
पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2011.- v,
245 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-396-6 : . 245.00



D8517:(Y3:7)

335-समाजवाद आिण संबंिधत <णाली
335.(1)-सव¶दय


X:271

333.7(1)-दंडकारgय चळवळ
अंतरकर, अणा
कथा आधुिनक दंडकारgयाची.- पुणे : अमेय <काशन,
जुलै 2008.- 58 पृ. ; 18 स2. मी.
. 95.00

गांधी, मोहनदास करमचंद, 1869-1948

Oहद वराय / मराठीमये अनु.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2011.- 109 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7786-654-4 : . 80.00


zG(XM2)

335.4-मा|सRवाद


X:271(Y:1:75)

चौसाळकर, अशोक

मा|सRवाद - उGर मा|सRवाद.- पुणे : <ितमा <काशन,
माचR 2010.- 256 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 250.00

333.72-नैस"गक साधनसंपGीचे संर^ण
चोपणे, सुरेश

िनसगाRकडे परतू या !.- नागपूर : सािह`य <सार क2 L,
एि<ल 2012.- 106 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-922967-4-6 : . 100.00



XNxM18



X:271(Y:1:75)

336-सावRजिनक अथRनीित
336.2-कर आकारणी

पटवधRन, गोOवद यशवंत
कर एक सामािजक ऋण.- पुणे : चािशला गोOवद
पटवधRन, िडस2. 2010.- 122 पृ. ; 21 स2. मी.
. 125.00

ढोमणे, िशQपा <वीण, 1971पयाRवरण आिण <वृGी.- अमरावती : नभ <काशन,
माचR 2010.- 88 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-905776-9-5 : . 100.00



X72



X:271(Y:1:75)

336.24-आयकर
सामंत, हेमंत सुधाकर

संगोराम, िमOलद
अशी करा गुंतवणूक असा वाचवा <ाितकर.- पुणे :
राजहंस <काशन, एि<ल 2012.- viii, 151 पृ. ; 22 स2.

पयाRवरणाचे िश^ण.- मुंबई : शुभाय <काशन, ऑ|टो.
2010.- vii, 75 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 100.00

मी.
ISBN 978-81-7434-569-1 :



X:271(Y:1:75)

. 125.00


X724.44

सामािजक शाे
336.240954-भारत

338.1-कृिष

गोडबोले, अण रा., 1944पगारातून आयकरकपात मागRद"शका: आ"थक वषR
2007-2008 / सं. ले. अण रा. गोडबोले आिण
उदयन अण गोडबोले.- सातारा : कौिशक <काशन, मे
2007.- viii, 143 पृ. ; 22 स2. मी.
. 99.00

338.10954-भारत



X724.44
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ढोबळे , िवणु
शेतक यांvया आ`मह`या: जागितक_करणातील
शोकांितका.- पुणे : सुगावा <काशन, जाने. 2010.100 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 75.00


गोडबोले, उदयन अण, 1969अण गोडबोले कृ त पगारातून आयकरकपात
मागRद"शका: आ"थक वषR 2010-2011.- सातारा :
कौिशक <काशन, सट2. 2009.- viii, 164 पृ. ; 21 स2.

X8(J).44

338.1095479-महाराX
आढाव, िवलास

मी.

. 99.00


X724.44

महाराXाची कृ िषअथReव था: धोरण आिण िनयोजन /
सं. ले. िवलास आढाव आिण रा. mी. देशपांडे.- पुणे :
सुगावा <काशन, फे bु. 2011.- xvii, 129 पृ. ; 22 स2.
मी.

337-आंतरराXीय अथRशा7

संदभR.

जोशी, <भाकर रघुनाथ, 1935-2010
माझी अथRिवातील ¾मंती / संपा. सदानंद बोरसे.पुणे : राजहंस <काशन, सट2. 2010.- 187 पृ., [2]
पटिचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-508-0 : . 225.00

ISBN 978-93-80166-26-1 :

. 170.00


X8(J).4435



X615

338.4-दु¿यम उcोग
338.45-उ`पादनाची िनमाRण ^मता
338.4562131-वीज उcोग
338.45621310954-भारत

देवळाणकर, शैल2L
भारतीय पररा धोरण: सात`य आिण ि थ`यंतर.- 2
री आ.-पुणे : <ितमा <काशन, जाने. 2010.- 415 पृ.
; 22 स2. मी.
पुनमुRLण. <थम आ. : माचR 2007.
संदभR.
. 260.00

338.4562131095479-महाराX
)-एDरॉन

338.4562131095479(1
मेहता, अभय

वÀाघात: एDरॉनvया मगरिमठीत महारा / सं. अनु.
सुलभा b~े, मंिजरी दामले आिण रवL देसाई.- मुंबई :
ओKरएंट लाँगमन, 2001.- x, 150 पृ.: नकाशा; 22 स2.


X615

338-उ`पादन
338.04-उcोजक`व

अनुवाद.
ISBN 978-81-250-1929-9 :

. 165.00


X(D66).4435

338.47-उ`पादक व तु आिण सेवा
338.4762-अिभयांिVक_ आिण संबंिधत काय
338.476292-मोटार अिभयांिVक_
338.47629222-<वासी मोटारगाडी

'The high performance entrepreneur' चा
अनुवाद.

. 200.00


X8(A)

338.476292220954-भारत

भागRव, आर. सी.
कथा माती उcोगाची / सं. ले. आर. सी. भागRव आिण
सीता ; इं जीवन जॉन कोलासोकृ त अनु.- पुणे :
रोहन <काशन, जाने. 2011.- 216 पृ., [4] पटिचVे:
िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 2011.

338.0954-भारत

मुDशी, पोरस
नावीDयपूणR बदल घडवताना / इं जीवन जॉन
कोलासोकृ त अनु.- पुणे : रोहन <काशन, सट2. 2011.272 पृ. ; 22 स2. मी.
'Making breakthrough innovation happen'

'The Maruti story' चा अनुवाद.

चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-57-4 :

पुनमुRLण.
'Power play : a study of Enron Project' चा

बागची, सुbोतो
तुPहीही 1हा...धडाडीचे उcोजक / इं जीवन िचVा
वाOळबेकृत अनु.- पुणे : रोहन <काशन, सट2. 2011.238 पृ. ; 22 स2. मी.

ISBN 978-93-80361-56-7 :

मी.

ISBN 978-93-80361-42-0 :

. 230.00


X8(A).44

. 225.00


X8(D5133).44

सामािजक शाे
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338.5-उ`पादन अथRशा7
338.5(1)-eावसाियक अथRशा7

342.54085-वैयिक अिधकार
342.54085(1)-मानवी हj

कु लकण, बाळकृ ण
eावसाियक अथRशा7: सूuम / सं. ले. बाळकृ ण
कु लकण आिण एस. 1ही. ढमढेरे.- पुणे : डायमंड
पि?लके शन : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2008.x, 248 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-018-7 : . 150.00

गारोडे, <मोद
भारतीय रायघटनेतील मानवी हj व कतRe / सं. ले.
<मोद गारोडे आिण <शांत िवघे.- नवी मुंबई :
देवयानी <काशन, नो1ह2. 2009.- 32 पृ. ; 21 स2. मी.
. 25.00


Z44(W:5)



X:a

338.9-आ"थक िवकास

342.54088-शासक_य उGरदािय`व
342.540880262-<ाथिमक साधने
342.540880262(1)-लोकपाल

338.954-भारत
गोडबोले, माधव, 1936-

मुणगेकर, भालचंL
आ"थक सुधारणा आिण िवकासाचा मानवी चेहरा.मुंबई : लोकवाaय, एि<ल 2011.- xxx, 195 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-33-5 : . 175.00

लोकपालाची मोिहनी / संपा. आनंद हडकर.- पुणे :
राजहंस <काशन, जून 2011.- 141 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-538-7 : . 125.00


Z44



X:75.44

343-संक_णR सावRजिनक कायदा

राय आिण क2 L शासनाvया िविवध िवकास योजना आिण
आ"थक िवकास महामंडळे / संपा. आमोद.- मुंबई :
आमोद <काशन, जून 2010.- 168 पृ. ; 21 स2. मी.
. 140.00

343.54-भारत
343.54052-आयकर



X:75.44

340-कायदा

341-राXांचे कायदे
341.2-जागितक समुदाय

संगोराम, िमOलद
बखर भारतीय <ाीकराची / संपा. आनंद हडकर.पुणे : राजहंस <काशन, फे bु. 2011.- viii, 232 पृ.:
िचVे; 23 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-525-7 कागदी बां. :

341.23-संयु राX

. 240.00

संयु रा आिण इतर आंतरराीय संघटना / संपा.
जॉDसन बोजस.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड
बुक डेपो[िवतरक], 2011.- viii, 245 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-381-2 : . 250.00



X72.44(Z)

344-कामगार वग, समाज सेवा, िशSण, सांBकृ ितक
कायदा

344.041-वैcक_य कमRचारी आिण `यांची काय


V1N4

342-रा+यघटना:मक कायदा
342.54-भारत

बांदल, गोर^नाथ तुकाराम
वैcक_य 1यवसाय आिण कायदे.- अहमदनगर :
श?दगंध <काशन, जाने. 2011.- xii, 92 पृ. ; 21 स2.
मी.

नांदेडकर, वसंत गोOवद
भारतीय रायघटना आिण रायeवहार.- पुणे :
डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
सट2. 2011.- v, 186 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-405-5 : . 150.00

. 200.00


Z44

344.54-भारत

344.5479-महाराX
344.547903-समाज सेवा



V44:2

342.54055-सभासद`व

344.54790308624-किन£ वगR
वाणी, <काश ज.
जात <माणपV आिण वैधता तपासणी: जात, वैधता,
वय, राXीय`व व अिधवास, उ`प, नॉन Mमीलेअर
<माणपV <Mयेसह जाती- जमातची अcयावत यादी,

लटके , लuमणराव
प^ांतरबंदी कायदा व अनहRता / सं. ले. लuमणराव
लटके आिण रणिजत च1हाण.- मुंबई : अिखल भारतीय
थािनक वराय सं था, जून 2010.- xx, 208 पृ. ;
21 स2. मी.
. 230.00

कायदा व िनयम.- 2 री आ.-जळगाव : सामािजक

कृ ती सं था, ऑ|टो. 2010.- viii, 128 पृ. ; 22 स2. मी.
. 120.00


Z44,5W3



Y592:(Z)

सामािजक शाे
345-गुDहेगारीचा कायदा

349.54-भारत-

345.54-भारत
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मशः

देसाई, mीराम
वक_ल: माती ते राम.- ठाणे : वैशाली िवनायक
नेरकर, ऑ|टो. 2011.- vii, 114 पृ.: िचVे; 21 स2.

345.5402-गुDहे
345.54025-eÁिव गुDहे
345.54025553-पतीशी ªकवा पrीशी गैरवतRन

मी.

भालेराव, अिनकेत

संदभR.
. 130.00

खास पुषांसाठी 498 अ पासून सुर^ा.- पुणे : ेहबंध
<काशन, जाने. 2012.- 108 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 60.00



Z44



Z44,1221

346-वैयिक कायदा

350-लोक 6शासन आिण लUकरी िव ान
351-लोक <शासन

346.54-भारत
कांबळे -हडोळतीकर, शरद

346.54082-बँक

लोक <शासन = Public Administration / सं. ले.

सहकारी सं थांना लागू असलेला बँªकग रे युलेशन अॅ|ट

शरद कांबळे -हडोळतीकर आिण रे खा बने-बावचकर.-

1965 : 1965 चा 23 वा = The Banking laws
(Application to co-operative societies) Act
1965 : Act 23 of 1965 / अनु. ग. शं. जोशी.- पुणे :

अंजली <काशन, मे 2012.- viii, 188 पृ. ; 28 स2. मी.
ISBN 978-81-88209-32-3 : . 300.00


परभणी : पवन <काशन, जाने. 2009.- 104 पृ. ; 21
स2. मी.
संदभR.
. 70.00

Z44,XM62

346.5479-महाराX
346.5479043- थावर मालमGा
346.54790433-साधन संपGी आिण सहकारी मालक_



V,8:98

351.54-भारत

देशमुख, लuमीकांत
बखर: भारतीय <शासनाची / माधव गोडबोले यांvया
< तावनेसह.- पुणे : साधना <काशन, जून 2011.304 पृ. ; 21 स2. मी.
. 250.00

भोपटकर, मो. §यं.
सहकारी गृहिनमाRण सं था.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
माचR 2011.- 643 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-861-0 कापडी बां. :

. 700.00



V44,8:98



Z,2.4435

351.5479-महाराX
351.54790216-नागरी eव थापन

346.5479046953-वृ^ आिण सूuमजीवाणु
महाराX (नागरी ^ेVे) झाडांचे संर^ण व जतन अिधिनयम
1975... / भायासह रणिजत च1हाण आिण फझल
अहमद ब. खानकृत संक.- मुंबई : अिखल भारतीय

थािनक वराय सं था, ऑ|टो. 2011.- iv, 52 पृ. ;
22 स2. मी.
. 50.00


Z4435:(G:55)
346.54790668(1)-सहकारी बँका

लटके , लuमणराव
नगरपािलका सभाशा7 / सं. ले. लuमणराव लटके
आिण रणिजत च1हाण.- 2 री सुधा. आ.-मुंबई :
अिखल भारतीय थािनक वराय सं था, सट2. 2009.xx, 331 पृ., [2] पटिचVे ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 195.00


जोशी, ग. शं.

V4435,61

सहकारी सं था व बँकांvया सभासदांचे वारस व
नॉिमनीची नxदणी.- पुणे : अंजली <काशन, नो1ह2.
2010.- v, 42 पृ. ; 27 स2. मी.
ISBN 978-81-88209-29-3 : . 100.00


XM62.4435N(Z)
349-नगरपािलका कायदा
349.54-भारत

दसगावकर, भालचंL
नाते कायcाशी.- औरं गाबाद : रजत <काशन, िडस2.
2009.- 88 पृ. ; 21 स2. मी.
. 80.00


Z.44

353-लोक <शासनाvया िविशZ क^ा
353.6-र^ा िवभाग
353.68- वा य सुिवधा
सMफया िसराज मोमीन
आरोय क2 L eव थापन = Health Center
Management.- कोQहापूर : िसराजोशफ_ <काशन,
नो1ह2. 2010.- viii, 174 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 80.00


L:14:(X:8)

सामािजक शाे
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355-लकरी िव ान
355.033-सामाDय इितहास आिण वणRन

362-समाजकQयाण सम या व सेवा
362.19-िविशZ ण सेवा
362.19639-पोषण आिण चयापचय Mयेसंबंधीचे रोग

355.033054-भारत

खताळ-पाटील, राज2L बी., 1963कु पोषण: द सायल2ट इमजRDसी.- 3 री आ.-पुणे :

खरे , िवजय िशवराम

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण राXीय सुर^ा /
रावसाहेब कसबे यांvया < तावनेसह.- पुणे : सुगावा
<काशन, ऑ|टो. 2010.- 228 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.

आशुतोष शेणोलीकर, जाने. 2009.- xxvi, 102 पृ. :

िचVे ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 150.00

ISBN 978-93-80166-18-6 कागदी बां. :



. 250.00

Y (L:46:6)



MV41.44

360-समाजकVयाण
361-सामािजक सम या आिण समाजकQयाण
361.7-खाजगी समाजकQयाण

362.6-65 वषा¨वरील वृांvया सम या आिण सेवा
करं दीकर, शिशकांत

O|लटन, िबल
िगO1हग: आपQया <`येकात जगाला बदलgयाचं
सामयR आहे / इं जीवन अिभिजत िथटेकृत अनु.- पुणे :
अमेय <काशन, फे bु. 2009.- 255 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.

आ त आधार = Promise to care and support
the Elderly.- पुणे : लोकमाDय मेडीकल फाऊंडेशन,
2010.- 118 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 125.00


YZ13

362.8-अDय समाज घटकांvया सम या व `यांची सेवा
362.82-कुटूं ब

362.8286-मागRदशRन

'Giving : How each of us can change the
world' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-907294-4-4 कातडी बां. :

. 295.00


YZ:1:7

कु लकण, वंदना सुधीर
मॅरेज. com / जाई वैc यांvया < तावनेसह.- पुणे :
उDमेष <काशन, माचR 2011.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00


361.76-इतर खाजगी सं था

Y221

362.829-िविशZ सम या

361.76(1)-एन. जी. ओ.

एन. जी. Â. चा सुळसुळाट / संक. भीमराव बनसोड.- पुणे :
सुगावा <काशन, जाने. 2010.- 104 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-93-80166-14-8 : . 75.00

362.8297-हरवलेली मुले
हॉलोवे, बेथ



YZ

361.763-नॉन-<ॉMफट सं था
361.763(1)-िवलेपाल मिहला संघ

लO1हग नॅटली / इं जीवन पू"णमा कुं डेटकरकृ त अनु.पुणे : मेहता, नो1ह2. 2011.- x,198 पृ., [8] पटिचVे ;
22 स2. मी.
'Loving Natalee : a mother's testament of
hope and faith' चा अनुवाद.

बxLे, शोभा
उं च उं च झोका: सामाDय चारचौघची असामाDय कथा.पुणे : रोहन <काशन, जाने. 2012.- 151 पृ., [4]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-70-3 : . 150.00

ISBN 978-81-8498-301-2 :

. 240.00


YZ11:45125

362.83-ि7या
362.8383-अ, व7, िनवारा व घरासंबंधी सहा¿याची


YZ.4435

तरतूद

362.8383(1)-mानंद मिहलाmम

361.954-भारत
जोशी, अचला

अरबट, भा करराव जयरामजी
अथRवादळांत समाज eव था, औिणक ऊजाR आिण
पयाRवरण नाश.- अमरावती : mी जय <काशन, जुलै
2010.- 102 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
. 50.00

आmम नावाचं घर : कहाणी mानंद मिहलाmमाची.मुंबई : मौज <काशन, माचR 2010.- xvi, 448 पृ.,
[20] पटिचVे ; 25 स2. मी.
ISBN 978-81-7486-915-9 कागदी बां. :



YZ.44

. 450 .00


YZ15

सामािजक शाे
362.88-गुD³ाचे बळी
362.883-बला`कार
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365.66-कै cांसाठी सेवा

कु लकण, गोपाळ दG
रे पी: बला`कार : थोडी टीका : बरीच Kटपणी.- नािशक :
ईशानादीज <काशन, ऑ|टो. 2008.- viii, 178 पृ. ;
22 स2. मी.
. 150.00


Y:45151

363-अDय सामािजक सम या आिण सेवा
363.2-पोिलस सेवा
363.20954-भारत

कारागृह : एक वेगळे िव / संक. mीिनवास सुंचुवार; संपा.
संया पवार.- नागपूर : िवजय <काशन, माचR 2009.142 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 150.00


YZ:(X:9Q)

370-िशSण
पाटील, पुपा
िवcाथ देवो भव.- पुणे : उDमेष <काशन, जाने. 2012.184 पृ. ; 22 स2. मी.
. 180.00


T
सोळं के, देिवदास पुंजारामजी, 1950-

370.1-तkव ान आिण िसांत

वेचलेले मोती अथाRत पोलीसांचे दैनंMदन कामात
उपयु पु तक.- अमरावती : लेखक, ऑग ट 2010.xlii, 214 पृ. ; 21 स2. मी.
. 200.00


Y:4:61.44

363.7-पयाRवरणीय सम या आिण सेवा
363.72- वा यeव था
आमडेकर, िमOलद
िनसगRवेध.- पुणे : उDमेष <काशन, िडस2. 2010.- 160
पृ. ; 22 स2. मी.
. 140.00

वीरकर, <ितभा
शै^िणक मूQयमापन व सं¯याशा V.- पुणे : पुणे
िवcाथ गृह <काशन, जाने. 2010.- viii, 296 पृ.
21 स2. मी.
उपिवषय : 519.5 - सांि¯यक_य गिणत
संदभR.
. 180.00



T:a



Y:1:75(G:55)

गहाणे, मसा िशवरामजी

िश^णाचा तािkवक पाया अथाRत शै^िणक तkव ान.मुंबई : शुभाय <काशन, [200?].- vi, 142 पृ. : िचVे;
21 स2. मी.
संदभR.
. 100.00


पाईक आPही झाडीचे.- फु टाळा(गxMदया) : आनंद एम.
गहाणे, िडस2. 2010.- xvi, 56 पृ. ; 22 स2. मी.
. 30.00

T:a

370.11-िविशZ उMZांसाठी िश^ण
370.114-नीितिश^ण


Y:1:75(G:55)

363.73-<दूषण
363.738-<दूषक पदाथR
363.73874-लोबल वॉ»मग

^ीरसागर, राम
िवcाथिमVांनो.- पुणे : सुवणाR <काशन, जुलै 2011.118 पृ. ; 21 स2. मी.
. 140.00


T:(R4)

घोरपडे, अिभिजत वसंत

370.15-शै^िणक मानसशा7

लोबल वॉ»मग.- 3 री आ.-पुणे : राजहंस <काशन,
जुलै 2010.- 168 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-465-6 : . 150.00


U284

-िश^ा देणा या सं था

365

रे डकर, अरOवद यशवंत
अययनाचे मानसशा7.- 2 री आ.-मुंबई : शुभाय
<काशन, जाने. 2010.- iii, 123 पृ. ; 21 स2. मी.
मुंबई िवcापीठाvया बी. एड. िवcाया¨साठी.
संदभR.
. 100.00


365.6-कारागृहातील सहवासी

T:(S)

िवQसन, टोनी
शॅपेल: व तुि थती, पुरावा, स`य / अनु. सुनीित काणे.पुणे : मेहता, नो1हे. 2011.- x, 214 पृ., [4] पटिचVे ;
22 स2. मी.
शॅपेल कॉबvया खटQयाबाबतvया मथ¦यांमागचं स`य.

370.7-िश^ण, संशोधन, संबंिधत िवषय
370.72-संशोधन

जाधव, के शर रामचंL
कृितसंशोधन = Action research.- मुंबई : शुभाय

'Schapelle' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-305-0 :

;

. 240.00


YZ:(X:9Q)

<काशन, एि<ल 2011.- viii, 195 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-921130-3-6 : . 160.00


Tf

सामािजक शाे

36

370.9-िश^णाचा इितहास

371.2-शालेय eव थापन

370.91734- ामीण ^ेV

371.200954-भारत

वीरकर, <ितभा
शालेय 1यव थापन संघटन <शासन.- पुणे : पुणे
िवcाथ गृह <काशन.
भाग 1 : जाने. 2010. - viii, 320 पृ. : िचVे; 22 स2.

कु लकण, हेरंब
गावातील शाळा आिण ामिश^ण सिमती / सं. ले.
हेरंब कु लकण आिण मुा दाभोलकर.- पुणे : साधना
<काशन, फे bु. 2010.- 62 पृ. ; 21 स2. मी.

मी.

. 20.00


T9(Y31)

संदभR.
. 180.00
भाग 2 : जाने. 2010.- vii, 152

पृ. ; 22 स2. मी.

संदभR.
. 100.00.

रे डकर, अरOवद यशवंत
ामीण िवकासासाठी िश^ण.- मुंबई : शुभाय <काशन,



T:8.44

िडस2. 2009.- viii, 119 पृ. ; 21 स2. मी.

371.3-अnयास आिण िश^णाची कायRपती

मुंबई िवcापीठाvया बी. एड. िवcाया¨साठी.

अभंग, अनंत

. 100.00


T9(Y31)

370.954-भारत

जोशी, सुरेश

अnयास कसा करावा: हमखास यश देणारे अnयासतंV /
संपा. सदानंद बोरसे.- 3 री आ.-पुणे : राजहंस <काशन,
नो1ह2. 2011.- xiv, 209 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 2010.
ISBN 978-81-7434-497-7 : . 200.00


T:4,3

िश^णमंथन.- कोQहापूर : अ^र दालन, माचR 2009.228 पृ. ; 22 स2. मी.

पालकर, सुनंदा

. 200.00


T.44

अnयासाची सोपी तंVे.- नागपूर : िवजय <काशन, जुलै
पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
. 50.00

2009.- viii, 72



T:4,3

370.95479-महाराX
371.4-मागRदशRन व समुपदेशन
371.42-शै^िणक व eावसाियक मागRदशRन
371.425-eावसाियक मागRदशRन

च1हाण, रामचंL नारायणराव, 1913-1993
ामीण महाराXाची िश^ण परं परा - कमRवीर
भाऊराव पाटील आिण िश^णानंद बापूजी साळुं खे /

गुजराथी, उDमेष
'क' कKरअरचा !.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
जाने. 2012.- 79 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 2008.
. 70.00

संपा. रमेश च1हाण; रा. कृ . कणबरकर यांvया
< तावनेसह.- पुणे : संपादक, एि<ल 2012.- xxxviii,
298 पृ.: िचVे, <ित.; 22 स2. मी.
. 320.00



T9(Y4)



T.4435

371-शाळा आिण `यांची काय
371.00954-भारत

371.0095479-महाराX
371.0095479(1)-कमRवीर िवcालय. चारे



T9(Y4)

जगदाळे , कुंता नारायण

कथा कमRवीर िवcालयाची: सन 1965 ते 2008.बाश ( सोलापूर ) : नारायण पंढरीनाथ जगदाळे , जाने.
2009.- v, 89

Oथक िडफरं टली, बी स|सेसफु ल !: यश वी करीयरसाठी
वेग¦या 500 वाटा / संक. सुरेश वांMदले; संपा. आनंद
हडकर.- पुणे : राजहंस <काशन, जून 2012.- 200 पृ.
; 24 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-574-5 : . 200.00

पृ.: िचVे; 21 स2. मी.

. 125.00


T2.4435

वांMदले, सुरेश
समृीvया Mदशेने कKरयर / संपा. रवL देसाई.- 3 री
सुधा. आ.-पुणे : राजहंस <काशन, जून 2011.- viii,
175 पृ. ; 24 स2. मी.
<थम आ. : सट2. 2007.
ISBN 978-81-7434-537-0 : . 150.00


T9(Y4)

सामािजक शाे
371.425-.ावसाियक मागदशन- मशः

37

380-वािण+य, सं6ेषण, पWरवहन
381-eापार
381.1-िवयकलेची मायमे

साळुं खे, संदीपकुमार रतन, 1977-

हम हxगे कामयाब: एमपीएससी, यूपीएससी आिण
इतरही पधाR परी^ांमधील यशाचा कानमंV / संपा.
आनंद हडकर.- पुणे : राजहंस <काशन, िडस2. 2010.346 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-518-9 : . 260.00

381.10954-भारत
381.10954792-मुंबई
अभंग, शरद शंकर



T9(Y4)

371.8-िवcाथ
371.82-िवcाया¨चे िविशZ <कार
371.822-7ी िश^ण
371.822095491-पाMक तान

पाऊलखुणा मेहरे माक टvया.- मुंबई : भायखळा माक ट
को-ऑप. ि<माईसेस सोसायटी िल., माचR 2009.274 पृ. : िचVे, वंशा. ; 24 स2. मी.
. 250.00


X:5.4431

381.41-कृ िष उ`पादके

मॉटनसन, ेग
Ãी कस ऑफ टी: एकांpा िशलेदाराचा शांततेसाठी
<वास ! / सं. ले. ेग मॉटनसन आिण डेि1हड ऑिल1हर
रे लीन; अनु. Oसधु जोशी.- पुणे : मेहता, माचR 2011.xix, 380 पृ., [4] पटिचVे: नकाशे; 22 स2. मी.

381.410954-भारत

381.41095479-महाराX
आढाव, िवलास

fight terrorism and build nations- one

िचरे बंदी कृ षी बाजार आिण दुबRल शेतकरी.- पुणे :
सुगावा <काशन, एि<ल 2011.- xii, 510 पृ.: नकाशे;
21 स2. मी.
संदभR.

school at a time' चा अनुवाद.

ISBN 978-93-80166-28-5 कागदी बां. :

'Three cups of tea : one man's mission to

ISBN 978-81-8498-236-7 :

. 350.00

. 500.00




T55.44Q7

372-<ाथिमक िश^ण
372.6-भाषा िलिहgया-बोलgयाची कला
372.634-ह ता^र

X8(J):51.4435

384-दूरसंचार
384.5-िबनतारी संदेश

कु लकण, मेधा
थळकाळ आकाशवाणी.- मुंबई : अ^र <काशन,
एि<ल 2011.- 128 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 130.00

जगताप, तुकाराम धxिडबा, 1964जलद लेखन.- 3 री आ.-अहमदनगर : िनतेश <काशन,
जाने. 2012.- 144 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 2004
संदभR.
. 75.00



X3(D65,4)

385-रे Qवे वाहतूक


385.0954-भारत

S:686(T)

खरे , िववेक

द टनRअराउं ड टोरी : भारतीय रे Qवे आरं भ...आ1हाने /
श?दांकन अिभिजत िथटे.- पुणे : अमेय <काशन,
[200-?].- 126 पृ. ; 22 स2. मी.
. 180.00

372.954-भारत

372.95479-महाराX
372.95479(1)-सृजन आनंद िवcालय
पाटील, लीला

<वास यासाचा...आनंद सृजनाचा.- पुणे : उDमेष
<काशन, िडस2. 2011.- 319 पृ. ; 22 स2. मी.
सृजन आनंद िवcालयातील अयापनाvया िविवधांगी
<यrांचा आढावा.
. 280.00



X415.44

385.1-रे Qवे अथReव था
385.10954-भारत
सुधीर कुमार



T15.4435

378-उ] िश^ण

Mदवाळखोरीतून समृीकडे : <वास भारतीय रे Qवेचा /
सं. ले. सुधीर कु मार आिण शगुन मेहरोVा; इं जीवन
अनु. अिमत टे काळे , सुहास यादव आिण अिभिजत िथटे .-

धनागरे , दGाVेय नारायण
ऊ] िश^ण : येयवादाकडू न बाजारपेठेकडे.- मुंबई :
लोकवाaय, नो1ह2. 2010.- xx, 276 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80700-15-1 : . 225.00

पुणे : अमेय <काशन, फे bु. 2009.- 168 पृ. ; 22 स2.
मी.
'Bankruptcy to billions : how the Indian
railways transformed' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-907294-6-8 :



T4

. 195.00


X415.44

सामािजक शाे
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398.2095479-महाराX- मशः

390-सामािजक रीितWरवाज, िश3ाचार, लोकसािह:य
392-जीवनचाvया व घरातील चालीKरती

Oशदे, उषा रावसाहेब
7ीधन.- नािशक : अमृत <काशन, जून 2011.- 191
पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 120.00

392.0954-भारत

392.095479-महाराX
फ मिहलांसाठी / संपा. ेहसुधा कु लकण.- पुणे :
नीहारा <काशन, माचR 2012.- 40 पृ.: िचVे; 22 स2.



Y74435:351

मी.

. 30.00

398.2095479(1)-सातारा



Y74435:356

398-लोकसािह`य आिण दंतकथांचा अnयास
398.2-लोकसािह`य
जग<िस परीकथा / पुनःकथन लीला Oशदे.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2011.- 56 पृ.: िचVे; 23 स2. मी.



Y74435:351

10 परीकथा.
ISBN 978-81-7786-630-8 :

कदम, जया िजत2L
सातारी बोलीचा सां कृ ितक आिवकार.- पुणे :
अ^रबंध <काशन, फे bु. 2012.- 124 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-905639-7-0 : . 120.00
398.21-लोककथा

. 40.00


Y:351

देशोदेशीvया कथा / पुनःकथन अनुराधा सह7बु.े - पुणे :
ानदेवी <काशन, माचR 2009.- 40 पृ.: िचVे; 20 स2.
मी.

398.20954-भारत

10 बालकथा.

. 65.00

राठोड, सुनील आनंदराव, 1969-



बंजारा जमात: लोकजीवन आिण लोकगीते.- पुणे :

Y:353

मधुराज पि?लके शDस, फे bु. 2012.- 289 पृ.: नकाशे;
22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7492-303-5 : . 300.00

<ेरणा / पुनःकथन अनुराधा सह7बु.े - पुणे : ानदेवी
<काशन, माचR 2009.- 48 पृ.: िचVे; 20 स2. मी.
15 बालकथा.



[. 75.00]


Y744:351

398.2095479-महाराX

Y:353

सातूचं पीठ / पुनःकथन महावीर जxधळे .- मुंबई :
लोकवाaय, जुलै 2011.- vii, 32 पृ.: िचVे; 22 स2.

कवठे कर, Mकरणकु मार सुबराव, 1968आMदवासी वारलचे लोकसािह`य.- औरं गाबाद :
सुलबा <काशन, फे bु. 2012.- 255 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-921363-2-5 : . 200.00

मी.

जपान, mीलंका, चीन, MफिलपाइDसvया लोकि<य 6
लोककथांचे वैर पांतर.
ISBN 978-93-80700-41-0 : . 40.00


Y:353



Y74435:351

हGvया गोZी / पुनःकथन अनुराधा सह7बु.े - पुणे :
ानदेवी <काशन, माचR 2009.- 16 पृ.: िचVे; 20 स2.

देसाई, बापूराव धxडू जी, 1952अिहराणी लोकवाaयाचा इितहास.- पुणे : मधुराज
पि?लके शDस, िडस2. 2011.- 248 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7492-302-8 : . 250.00

मी.
5 बालकथा.

. 40.00


Y:353



Y74435:351

398.22-दंतकथा
398.22095-आिशया

वॉ`1हँ, गी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांvया आठवणचे आ`मभान:
बौ ि Vयांनी गाियलेQया आंबेडकरांवरील
'जा`यावरvया ओ1या' / सं. ले. गी वॉ`1हँ आिण हेमा
राईरकर ; ¤2 चवन हेमा राईरकरकृ त अनु.- पुणे :
सुगावा <काशन, माचR 2011.- 334 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80166-23-0 : . 350.00

398.220954-भारत
398.220954-िबरबल

अकबर - िबरबलvया मजेदार गोZी / पुनःकथन रवL
कोQहे.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 63 पृ.:
िचVे; 23 स2. मी.
26 बालकथा.
ISBN 978-81-7786-575-2 :



Y74435:351

. 50.00


Y744:353

भाषा

398.220954-िबरबल-

मशः

398.220954-िवYमाZद:य- मशः
दैवी Oसहासन आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- ii, 30 पृ.:
रं गीत िचVे; 24 स2. मी.

अकबर - िबरबलvया छान छान गोZी / पुनःकथन रवL
कोQहे.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 71 पृ.:
िचVे; 23 स2. मी.

5 बालकथा.

31 बालकथा.
ISBN 978-81-7786-574-5 :

39

ISBN 978-81-8498-024-0 :

. 50.00

. 50.00


Y744:353



Y744:353

पुतळे िजवंत झाले आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली

398.220954-िवमाMद`य

कालकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- ii, 30 पृ.:
रं गीत िचVे; 24 स2. मी.

खरं ब^ीस आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली कालकर.पुणे : मेहता, जाने. 2012.- ii, 30 पृ.: रं गीत िचVे; 24
स2. मी.

5 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-024-0 :

. 50.00


Y744:353

4 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-024-0 :

. 50.00


Y744:353

गुत खिजना आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली कालकर.पुणे : मेहता, जाने. 2012.- 30 पृ.: रं गीत िचVे; 24 स2.

राजपुVाचा िनणRय आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- ii, 30 पृ.:
रं गीत िचVे; 24 स2. मी.
4 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-024-0 :



Y744:353

मी.
4 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-024-0 :

. 50.00


Y744:353

ISBN 978-81-8498-024-0 :



398.4-लोककथांचे िवषय

398.468-वन पती

. 50.00


Y744:353

जादूची साखळी आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली

कालकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- ii, 30 पृ.:
रं गीत िचVे; 24 स2. मी.

साने, हेमा

आपले िहरवे िमV.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, सट2.
2010.- 46 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7492-045-5 : . 30.00


Y:351(I)

398.9-Pहणी, लोकोि

4 बालकथा.

398.99146-मराठी

. 50.00


Y744:353

योितषाचं नशीब आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- ii, 30 पृ.:
रं गीत िचVे; 24 स2. मी.

अिहराणी वावैभव / संक. अिभमDयू पाटील-गांधलीकर.अमळनेर : क तुरी <काशन, [200-?].- 180 पृ. ; 21
स2. मी.
ISBN 978-81-88270-11-8 : . 180.00


P155,6:4

4 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-024-0 :

. 50.00
Y744:353

4 बालकथा.

ISBN 978-81-8498-024-0 :

समुLातली असरा आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- ii, 30 पृ.:
रं गीत िचVे; 24 स2. मी.
5 बालकथा.

जादूचा र`नहार आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- ii, 30 पृ.:
रं गीत िचVे; 24 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-024-0 :

. 50.00

. 50.00


Y744:353

क तुरी सुिवचार / संक. <भाकर क तुरे.- नागपूर : ऋचा
<काशन, सट2. 2009.- 32 पृ. ; 21 स2. मी.
. 25.00


P155,6:4
टे कडीवरचं देऊळ आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली

गंधे, दGाVय िवल
Pहणचे काe: आयाR.- 3 री आ.-नागपूर : ऋचा
<काशन, एि<ल 2011.- 40 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : मे 1995.
ISBN 81-86461-50-7 : . 35.00

कालकर.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- ii, 30 पृ.:
रं गीत िचVे; 24 स2. मी.
4 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-024-0 :

. 50.00


Y744:353



P155,6:4

भाषा

40

400-भाषा

491.46-मराठी भाषा

410-भाषाशा
Kटळक, िवcागौरी
भाषा : िवचार, वतRन आिण अयापन.- पुणे : सुिवधा
<काशन, जाने. 2009.- 111 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 81-86152-88-1 : . 100.00


P

कु लकण, आरती
भाषािव ान संकQपना व वप.- 2 री सुधा. आ.नागपूर : िवजय <काशन, जुलै 2009.- vi, 275 पृ. ;
21 स2. मी.
संदभR.
. 250.00


P155

धxगडे, रमेश
सामािजक भाषािव ान.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जाने. 2006.- 190 पृ. ; 21 स2. मी.
श?दाथR (मराठी - इं जी) आिण (इं जी - मराठी)
संदभR.
ISBN 81-7294-514-0 : . 200.00

491.462-eु`पिG



P

कु लकण, मनोहर बाळकृ ण, 1930श?दचचाR.- पुणे : मेहता, ऑग ट 2011.- xv, 440 पृ.
; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-273-2 : . 350.00


P155,9

सावकर, कै लास
बोली: समाज, सािह`य आिण सं कृ ती.- परभणी :
<ितभास <काशन, माचR 2010.- 160 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-87615-78-8 : . 160.00

491.463-श?दकोश
िखशातील शु श?दकोश / संक. ेहल तावरे .- पुणे :
ेहवधRन <काशन, माचR 2010.- 140 पृ. ; 13 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-22-3 : . 50.00




P155:4k

P

413-ब}भािषक श?दकोश
413.1-िविशZ

491.465-eाकरण
अिनवायR मराठी / संपा. जॉDसन बोजस.- पुणे : डायमंड
पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2011.232 पृ. ; 22 स2. मी.
MPSC/PSI मु¯य परी^ेसाठी उपयु|त.
ISBN 978-81-8483-386-7 : . 150.00

रघुनाथ पंिडत

छVपतvया <ेरणेने झालेला राजकोश: िशवकालीन
उदूR-मराठी रायeवहार कोश / सं कृ तवन
अिनीकु मार दGाVेय मराठे कृत छंदोब अनु. आिण
संपा.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], 2008.- 171 पृ. ; 22 स2. मी.
मूळ सं कृ त संिहता.
ISBN 978-81-8483-005-7 : . 170.00



P155

मराठी 1याकरण व िनबंधलेखन / सं. संपा. िवभावरी


P:4k

418-उपयोिजत भाषाशा7
418.02-अनुवाद आिण पZीकरण

दामले आिण दीपा ठाणेकर.- पुणे : डायमंड

पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2011.पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8483-383-6 : . 95.00
xiii, 127



सारं ग, िवलास

P155

भाषांतर आिण भाषा.- मुंबई : मौज <काशन, फे bु.
2011.- xv, 134 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7486-931-9 : . 150.00

491.468-भाषेचा <योग
लांडगे, संजय संभाजी



P:795

420-इं जी भाषा
428-भाषेचा <योग

उपयोिजत मराठी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, ऑग ट
2011.- 240 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7294-899-3 : . 250.00


P155

428.2-रचना

-इं जी मातृभाषा नसणा या िवcाया¨साठी

428.24

491.46813-शुलेखन आिण उ]ार

इं गळे , व. न.

भुजाडे, शिशकांत

इं जीवर <भु`व िमळवा / सं. संपा. <ितमा भांड आिण
चैताली शेी.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.126 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-624-7 : . 100.00

म मराठीचा.- नागपूर : सािह`य <सार क2 L, िडस2.
2010.- 160 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00


P111:7



P155,1

िव ान
494.814-क[ड भाषा
-कड मातृभाषा नसणा या िवcाया¨साठी

500-िवज७ञा(-

41

मशः

घाटे, िनरं जन Oसह2L, 1946 िव ान संदभR.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
एि<ल 2012.- 88 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : नो1ह2. 2002.
ISBN 81-7492-106-0 : . 60.00

494.814824

494.8148249146-मराठी
तोरो, अ. रा.

कDनड िशकू या / िवजय कु वळे कर यांvया < तावनेसह.कोQहापूर : मीनल <काशन, जाने. 2012.- 108 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 81-87000-51-1 : . 80.00



A



P33:9,7(P155)

494.823-गxडी भाषा
494.8238-भाषेचा <योग
मंडाले, सीताराम सुंगाजी

कोयाबोली: गxडी श?द सं ह गxडी-मराठी-Oहदी.- 2

महाले, रमेश के.

िव ान: शा7ीय मािहतीपर.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज
पि?लके शDस, जून 2012.- 76 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 2008.
ISBN 81-7492-263-6 : . 60.00


A

री सुधा. आ.-पुणे : लेखक, जाने. 2011.- xii, 120 पृ. :

िचVे; 22 स2. मी.
. 70.00


P3

िव ान वेध / संपा. रमेश कृ . देवरे ...[आिण इतर].- पुणे :
ेहवधRन <काशन, जून 2010.- 104 पृ. ; 21 स2. मी.
. 80.00


A

500-िव ान

500.5-अंतKर^ िव ान
500.506-सं था

अ?दुल कलाम, ए. पी. जे., 1931द सायंKटMफक इं िडयन / सं. ले. ए. पी. जे. अ?दुल
कलाम आिण वाय. एस. राजन; इं जीवन <काश
भावेकृत अनु.- पुणे : अमेय <काशन, जाने. 2011.- vi,
206 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80514-55-0 : . 225.00

500.506054-भारत

500.506054(1)-इÄो (ISRO)
गोपाल राज, 1958-



A

आपटे , मधुकर यशवंत

िव ान सKरता.- नागपूर : लाखे <काशन, जाने. 2011.144 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 145.00

बखर 'इÄो'vया अिनबाणांची / इं जीवन अभय
सदावतकृत अनु.; संपा. आनंद हडकर.- पुणे : राजहंस
<काशन, फे bु. 2012.- xv, 333 पृ., [4] पटिचVे:
िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
'Reach for the stars' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-546-6 :

. 300.00





A

507-िश^ण, संशोधन, संबंिधत िवषय
507.4-व तुसं हालये, <दशRने

कु लकण, एल. के .
थोडे िव ान थोडी गंमत.- सुधा. आ.-पुणे : राजहंस
<काशन, ऑग ट 2011.- viii, 134 पृ. : िचVे ; 22 स2.

507.454-भारत

507.45479-महाराX

मी.

बालसािह`य.
ISBN 978-81-7434-546-2 :

C15

507.45479(1)-पुणे

. 150.00

महाजन, शांताराम गजानन, 1932-



A

गीत, mीराम वसंत
सृिटिव ान गाथा / सं. संपा. जयंत िवणू नारळीकर
आिण हेमचंL Oचतामिण <धान.- पुणे : राजहंस
<काशन.

पुणे शहरातील िव ान िवषयक व तुसं हालये.- पुणे :
पुणे िवcाथ गृह <काशन, 2010.- 88 पृ.: िचVे; 21
स2. मी.
संदभR.
. 100.00


Y:(NA,6).4435

खंड 1 : 2 री आ.- जाने. 2012.- xxiii, 477 पृ., x :

507.8-साधनसाम ी व उपकरणांvया वापराचे अययन
व अयापन

िचVे ; 25 स2. मी.
खंड 2 : 2 री आ.- जाने. 2012.- xi, 478-945 पृ., x

: िचVे ; 25 स2. मी.
<थम आ. : ऑ|टो. 1994. (दोDही खंडांसाठी)
ISBN 978-81-7434-563-9 कागदी बां. : .1000.
00 (दोDही खंडांचे िमळू न).

इटोकर, डी. एस.



A

खेळणी िव ानाची.- पुणे : मेहता, ऑ|टो. 2009.- viii,
103 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-051-6 : . 80.00


A

िव ान

42

507.8-साधनसाम ी व उपकरणां^या वापराचे अ7ययन
व अ7यापन- मशः

523-िविशZ आकाशमंडले
दामले, लीना

अंतKर^ाvया अंतरं गात.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.iv, 108 पृ., [6] पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-323-4 : . 150.00

साखवळकर, रघुवीर अनंत, 1961-

घर हीच <योगशाळा.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, जाने. 2011.- 84 पृ. : िचVे ; 24 स2. मी.
ISBN 81-7294-359-8 : . 100.00



B9



A:f

508-<कृ ित िव ान

भालेराव, िववेक

जोशी, ना. द.

िनसगR<शंसा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जाने. 2012.163 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-929-7 : . 160.00


A

खगोल िज ासा.- पुणे : पुणे िवcाथ गृह <काशन.
भाग 2 : फे bु. 2009. - 52 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-88773-07-7 : . 40.00
भाग 3 : फे bु. 2009. - 52 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी
ISBN 978-81-88773-08-4 : . 40.00.


B9

510-गिणत
मोने, हेमंत

आपटे , मोहन हरी, 1938-

आकाशगमती.- पुणे : साधना <काशन, फे bु. 2011.47 पृ.: िचVे; 23 स2. मी.
बालसािह`य.
. 60.00

मला उGर हवंय: गिणत.- पुणे : राजहंस <काशन.
भाग 1 : िडस2. 2011.- ix, 169 पृ. : िचVे ; 22 स2.
मी.

भाग 2 : िडस2. 2011.- viii, 152 पृ. : िचVे ; 22 स2.



मी.

संदभR.
ISBN 978-81-7434-558-5 :

B9

. 200.00(<`येक_)


B

519-गिणती संभवनीयता आिण eावहाKरक गिणत
519.5-सांि¯यक_य गिणत

मोहरीर, mी. के ., 1927आकाशाशी जडवा नाते.- पुणे : सुकृत <काशन, मे
2010.- 51 पृ. : िचVे ; 24 स2. मी.
ISBN 978-81-909746-4-6 : . 50.00


B9

वीरकर, <ितभा
शै^िणक मूQयमापन व सं¯याशा V - पहा 370.1 िश^ण. तkव ान.

523.1-िव
आड, परशराम राऊ, 1941वेध िवाचा मानवी शौयाRचा.- ठाणे : महाराX
अंधmा िनमूRलन सिमती, िडस2. 2009.- 127 पृ.:
िचVे; 24 स2. मी.
संदभR.
. 125.00

520-खगोलशा
आपटे , मोहन हरी, 1938-

चला अंतKर^ात.- पुणे : राजहंस <काशन, मे 2011.पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-535-6 : . 200.00
vii, 220





B9

B9

530-भौितकशा
539-आधुिनक भौितकशा7
539.7-आिgवक आिण अणुगभय भौितकशा7

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

अंतराळातील वेध.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन,
माचR 2010.- 76 पृ. ; 21 स2. मी.
. 75.00


B9

522-<ा`यि^क आिण मंडलाकार खगोलशा7
522.6-िनरी^णाvया िविशZ पती
522.68-अदृwय खगोलशा7
522.682-रे िडओ खगोलशा7

आपटे , मोहन हरी, 1938-

मला उ`तर हवंय ! अणुशि|त.- पुणे : राजहंस <काशन,
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
श?दाथR. (इं जी-मराठी)
संदभR.
ISBN 978-81-7434-537-0 : . 200.00
मे 2011.- ix, 220



C9B2

फाकटकर, सुधीर

रे िडओ दुबण: अदृwय िवाचा वेध / संपा. सदानंद
बोरसे.- पुणे : राजहंस <काशन, फे bु. 2011.- viii,
181 पृ., [2] पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-527-1 : . 175.00

क"णक, मधु मंगेश, 1933जैतापूरची बGी.- मुंबई : मौज <काशन, ऑ|टो. 2011.viii, 149 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7486-962-3 : . 160.00


B9:95



C9B3

िव ान

43

590-6ािणशा

539.70954-भारत

कोसंबी, दामोदर धमाRनंद, 1907-1966
भारतासाठी अणुऊजचे औिच`य = Atomic energy
for India / इं जीवन पेश पाटकरकृ त अनु.- पुणे :
सुगावा <काशन, एि<ल 2011.- 16 पृ. ; 22 स2. मी.
. 10.00

आमडेकर, िमOलद िवनायक
<ाणीसृटीvया अंतरं गात.- पुणे : उDमेष <काशन, िडस2.
2010.- 198 पृ. ; 22 स2. मी.
. 180.00


K



C9B2.44

570-जीवशा
571-शरीरिव ानशा7 व संबंिधत शाखा
571.4-जैवभौितकशा7
571.43-जैवयंVशा7

िचतमपQली, माती भुजंगराव, 1932नवेगावबांधचे Mदवस.- नागपूर : सािह`य <सार क2 L,
सट2. 2010.- 236 पृ., [2] पटिचVे : िचVे ; 21 स2.
मी.

. 200.00


571.43(1)-बायोडायनॅिमक

K

गायकवाड, मुकुंद

बायोडायनॅिमकचा वाटाpा.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार,
2010.- iv, 116 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 100.00

फाटक, मुकुंद

जंगलकथा.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2. 2010.पृ., [4] पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
. 150.00

viii, 136



G:(C)



K

580-वनBपितशा
581-िविशZ िवषय
581.6-आ"थक वन पितशा7

590.7-अययन आिण अयापन
590.723-वणRना`मक संशोधन
माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, 1927-2001
नागिझरा: जंगलातील Mदवस.- 7 वी आ.-पुणे : मेहता,
मे 2012.- 90 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑ|टो. 1979.
ISBN 978-81-8498-378-4 : . 90.00

581.634-वनौषिध
भडभडे, सरोज शरद

पुपौषधांची साथ भीती-काळजीवर मात.- पुणे :
उDमेष <काशन, नो1ह2. 2010.- 46 पृ. ; 22 स2. मी.
. 60.00





K:5

I:(L)

595-अDय अपृ£वंशीय <ाणी
595.7-क_टके

पुपौषधे ¡या नैराwय हटवा.- पुणे : उDमेष <काशन,
नो1ह2. 2010.- 68 पृ . ; 22 स2. मी.
. 60.00

595.789-फुलपाखरे



I:(L)

वाÅळकर, गोपालकृ ण
वनौषधी.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा <काशन, एि<ल
2011.- 16 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 2004.
. 15.00

कसंबे, राजू

महाराXातील फु लपाखरे .- नागपूर : सािह`य <सार क2 L,
एि<ल 2012.- 152 पृ.: रं गीत िचVे; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-922967-1-5 : . 300.00


K86



I(L)

582/589-िविशZ वन पती
582-बीजीय वन पती

597.9-सरपटणारे <ाणी
597.96-साप

PहाVे, ानेर Mकसन
साप आपला सोबती.- कोQहापूर : तेजस <काशन,
नो1ह2. 2009.- 104 पृ., [4] पटिचVे : िचVे ; 21 स2.

582.13-फुलझाडे
चोपडेकार, हनुमंत

मी.

वळख फुलांची / सं. ले. हनुमंत चोपडेकार आिण

ISBN 978-81-908298-2-3 :

अिमशा िशरोडकार.- सालसेत(गोवा) : mी हरी
<काशन, जून 2012.- 24 पृ.: िचVां.; 22 स2. मी.
. 25.00

. 80.00


K94932



I5

वृ^वQली आPहां सोयरे / संपा. रजनी यशवंतराव कु लकण.औरं गाबाद : पवेध <काशन, माचR 2011.- 112 पृ.,
[4] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 110.00


I5

598-प^ी
598.163-िहतकारक प^ी
रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926शेतकरी िमV प^ी.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार, 2010.vi, 114 पृ.: िचVे ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 100.00


K96

तंL ान
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599-स तन <ाणी

613-वैयिक आरोय

599.75-मांजर वंशीय

कारवारकर, मालती

599.759-िचGा

आयुमान भव.- 6 वी आ.-पुणे : मेनका <काशन, मे
2011.- 174 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 1995.
ISBN 978-93-80572-08-6 : . 150.00

अॅडPसन, जॉय
िपपाची मृ`यूशी झुंज / अनु. आनंद वैc.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, एि<ल 2012.- viii, 191 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.



L:57

'Pippa's challange' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7294-862-7 :

गांधी, मोहनदास करमचंद, 1869-1948

. 200.00


K9791

600-तंL ान
साखवळकर, रघुवीर

आरोयाची गुMकQली: िवधायक कायRम आिण मंगल
<भात / मराठीमये अनु.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2011.- 141 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-653-7 : ªकमत नाही.


L:57

मी आहे तंV ान.- 4 थी आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन,
िडस2. 2010.- 24 पृ.: िचVे; 23 स2. मी.
ISBN 81-7294-348-2 : . 20.00

जोशी, िलली



F

610-वै'कशा
610.9-वैcकशा7ाचा इितहास

आनंदी शरीर आनंदी मन / संपा. संया टाकसाळे .- पुणे :
रोहन <काशन, ऑ|टो. 2011.- 251 पृ.: िचVे; 22 स2.
मी.
ISBN 978-93-80361-67-3 :

. 200.00


L:57

वागळे , चंLकांत शंकर
आ`मा ते जनुक: आधुिनक वैcकातील संकQपनांचा
इितहास.- मुंबई : पॉयुलर, 2009.- xviii, 220 पृ. ,
[6] पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7185-969-6 : . 210.00

धDवंतरी घरोघरी / सं. संपा. आिण संक. हणमंत िवcाधर
सरदेसाई आिण अिनल गांधी.- पुणे : मेहता, सट2.
2011.- vi, 202 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-280-0 : . 150.00




L:57

Lv

612-मानवी शरीरिव ानशा7
कुकडे, सुमती

आपले शरीर - अ©भूत कोडे.- निवन आ.-पुणे : मधुराज
पि?लके शDस, फे bु. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑ|टो. 2002.
ISBN 81-7492-109-5 : . 22.00


L:3

नाडकण, शिशकांत शांताराम
शरीररचनाशा7 आिण शरीरMयाशा7 / इं जीवन
लेखककृ त मराठीमये अनु. ; तारा जोशी यांvया
< तावनेसह.- पुणे : लेखक, 2010.- 410 पृ.: िचVे;
22 स2. मी.
संदभR.



L:57

613.2-आहारशा7
कारवारकर, मालती
वंशवेल: िनरोगी, सुदढ
ृ संततीसाठी माता-िपता,

'Anatomy and physiology' चा अनुवाद.
ISBN 81-900802-2-9 :

सMफया िसराज मोमीन
आरोय संवधRन.- कोQहापूर : िसराजोशफ_ <काशन.
भाग 1 : शरीर, आहार व आरोयशा7.- नो1ह2. 2009.
- viii, 238 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 80.00
भाग 2 : पयाRवरण वvछता व मानिसक आरोय.एि<ल 2010.- 118 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 70.00.

. 190.00


L:3

612.6-<जो`पादन रचना व िवकास
612.66-<ौढ िवकास आिण पKरपÆता

अप`याचा आहार / वसुधा स. आगाशे यांvया
< तावनेसह.- 30 वी आ.-पुणे : मेनका <काशन, माचR
2011.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1986.
संदभR.
ISBN 978-93-80572-07-9 : . 150.00


L:4,6

ताँबत, अिन
मािसक पाळीची चाµल: वयात येणा या <`येक
मुलीसाठी / सं. ले. अिन ताँबत आिण िवmाम गुते.अQतो पवRरी (गोवा) : KटDस िमिडया, 2003.- 162 पृ.
: िचVे; 22 स2. मी.
. 80.00

613.28-िविशZ पौिZक घटक
613.28(1)-फळे

फळांचे महkव / संपा. संया लाखे.- नागपूर : लाखे
<काशन, िडस2. 2011.- 24 पृ.: रं गीत िचVे; 22 स2.
मी.



L9D

. 20.00


L:57(J37)

तंL ान
613.287-पाणी

613.7046-योगासने-

कुकडे, सुमती

पोकळे , स. ना.

वvछ पाणी आरोयाची गुMकQली.- नवीन आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, एि<ल 2012.- 42 पृ.: िचVे; 22
स2. मी.
ISBN 81-7294-379-2 : . 30.00

45

मशः

संपूणR योगसाधना <ाणायाम कोसR.- 6 वी आ.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 103 पृ.: िचVे;
21 स2. मी.


L:555

ISBN 978-81-7786-583-7 :

. 70.00


613.7-eायाम, शारीKरक तंदु ती

L:572

भोगले, ि मता

िगडवानी-ितवारी, पायल

¤ॉम XL टु XS / इं जीवन आशा कबरे -मटालेकृत
अनु.- पुणे : अमेय <काशन, ऑग ट 2011.- 336 पृ.,
[8] पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.

सूयRनम कार आिण योगासने - <ाणायाम.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2011.- 117 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-651-3 :

'From XL to XS : A fitness guru's guide to

. 100.00


changing your body' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80514-71-0 :

L:572

. 300.00


L:5

613.70449-<ौढ पुषांसाठी

613.712-लपणा कमी करgयासाठी eायाम
कारवारकर, मालती

आपलं वजन आपQया हाती.- पुणे : वाती <काशन,

चॅपल, ेग, 1948 Mफट फॉर 50+ फॉर मेन / अनु. सुभाष जोशी.- पुणे :
मेहता, जाने. 2011.- iv, 76 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी.

जाने. 2010.- 148 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 81-86149-41-2 :

. 150.00


'Fit for 50+ for men' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-201-5 :

L:572:(Y:21)

. 80.00


L:572

615.3-स2MLय औषधी

613.7045-<ौढ ि7यांसाठी

615.32-वन पती आिण सूuमजीवाणुंपासून िमळालेली

गुड, शेन, 1956-

Mफट फॉर 50+ फॉर िवमेन / अनु. सुभाष जोशी.- पुणे :
मेहता, जाने. 2011.- iv, 88 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी.

औषधे

615.321-वन पतपासून िमळालेली औषधे

'Fit for 50+ for women' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-200-8 :

हंबड, िवजय िव.

. 80.00


L9F:572

613.7046-योगासने

फळांचे औषधीयु महkव.- नागपूर : लाखे <काशन,
मे 2010.- 64 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 50.00

अ¿यंगार, गीता
ि7यांसाठी योग: एक वरदान / इं जीवन अिwवनी
गोखलेकृत अनु. ; संपा. पुषोGम धास.- 2 री आ.पुणे : रोहन <काशन, नो1ह2. 2010.- xviii, 420 पृ. :
िचVे ; 22 स2. मी.



LZ:(J)

वन पती - फु ले यांचे औषधोपयोगी महkव.- नागपूर :
लाखे <काशन, मे 2010.- 46 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 35.00

'Yoga : a gem for women' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80369-24-6 :

615-औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े

. 300.00



LZ:(J)



L:572

वृ^ांचे औषधीयु महkव.- नागपूर : लाखे <काशन, मे
2010.- 46 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.

खळतकर, संजय

सवा¨साठी योगासने.- नागपूर : लाखे <काशन, नो1ह2.
2009.- 32 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
. 25.00

. 35.00


LZ:(J)



L:572

िगरी, कृ णदेव िनवृGी
वा यासाठी फ अधाR तास.- मुंबई : mी वामी
समथR भ पKरवार ; कोQहापूर : अिभनंदन <काशन
[िवतरक], जाने. 2010.- 144 पृ. : िचVे; 22 स2. मी.
. 70.00

615.321(1)-फुले

भडभडे, सरोज शरद

वभावदोषांवर उपयु पुपौषधे.- पुणे : उDमेष
<काशन, ऑ|टो. 2011.- 64 पृ. ; 22 स2. मी.
. 60.00


L:572



LZ(J36)

तंL ान
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615.538-आयुव`द- मशः
वाÅळकर, रं जना

615.5-िचMक`साशा7े
िसगेल, बन एस.
ल1ह, मेिडिसन आिण िमरॅ कQस / इं जीवन शुभदा

7ी वा य आिण सदयR / सं. ले. रं जना वाÅळकर
आिण गोपालकृ ण वाÅळकर.- 2 री आ.-नागपूर :
िवजय <काशन, ऑ|टो. 2010.- 91 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ . : 1998.
. 100.00

राठी-लोिहयाकृत अनु.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.xxiv, 252

पृ. ; 21 स2. मी.

'Love, Medicine and Miracles : lessons
learned about self-healing from a surgeon's



LB:4:6

experience with exceptional patients.' चा

615.6-औषधोपचार पती

अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-321-0 :

. 250.00


L:4:6

615.53-िचMक`सा पती
615.532-होिमओपॅथी

नायक, उबाR िशवदास
समूळ होिमओपथी उपाय.- पणजी : गोवा कxकणी
अकादेमी, 2010.- xi, 252 पृ.: िचVां; 22 स2. मी.
. 170.00

पवार, आ`माराम
औषधे घेतांना : ण समुपदेशन / सं. संपा. अिवनाश
पंिडत आिण वंदना अVे.- नािशक : गौतमी <काशन, मे
2009.- 176 पृ. : िचVे ; 18 स2. मी.
श?दाथR (इं जी- मराठी).
ISBN 978-81-904507-9-9 : . 120.00


L:526



LL:4:6

615.538-आयुवद

615.8-िविशZ िचMक`सा आिण `यांचे <कार
615.85-िविवध िचMक`सा
615.85(1)-िशवांबू िचMक`सा
बोरीकर, Mदनकर, 1934िशवांबू साधना: वमूVिचMक`सा शंका व समाधान.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 152 पृ. ; 21 स2.

अनुराधा <काशरे ी
लहान मुलांचे आजार व `यावरील सोपे उपचार.- मुंबई :
लोकवाaय, नो1ह2. 2011.- xii, 28 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-49-6 : . 40.00

मी.
ISBN 978-81-7786-628-5 :

. 125.00




L:4:69

LB:4:6

615.852-धा"मक आिण आ`Pयासंबंधी िचMक`सा

कु लकण, एकनाथ ग.
आरोयासाठी पंचतकमR.- नािशक : आयुवद <बोिधनी,
फे bु. 2012.- 100 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR : पृ. 64.
. 80.00

हे, लुईस एल.

हील युवर बॉडी / अनु. अण िवनायक मांडे.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 95 पृ. ; 21 स2.
मी.



LB:4:6

'Heal your body A-Z : the mental causes for
physical illness and the way to overcome

पवार, <भाकर िशवराम
जीवनशैली, पयाRवरण, <दूषण आिण आयुवद.अहमदनगर : रामेर <काशन, माचR 2010.- x, 139
पृ. ; 23 स2. मी.
कागदी बां. : . 160.00

them' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-605-6 :

. 100.00


L:4:861

-अDय िचMक`सा

615.89



LB:4:6

वाÅळकर, गोपालकृ ण
ताgयातून ताgयाकडे / सं. ले. गोपालकृ ण
वाÅळकर आिण रं जना वाÅळकर.- 2 री आ.-नागपूर :
ऋचा <काशन, जाने. 2011.- 104 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-86461-57-4 : . 110.00

पटवधRन, श. प.
शूDयोपचार अथाRत डॉ|टरी उपाय नकोच.- मुंबई :
नवचैतDय <काशन.
भाग 2 : 4 थी आ. – नो1ह2. 2009.- 144 पृ. : िचVे ;
22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 1999.
. 75.00.


L:4:69



LB:4:6

616-रोग

वाÅळकर, रं जना
िनरामयी / सं. ले. रं जना वाÅळकर आिण गोपालकृ ण
वाÅळकर.- नागपूर : िवजय <काशन, ऑ|टो. 2010.58 पृ. ; 22 स2. मी.
. 60.00

616.024-घरगुती उपचार



LB:4:6

ठाकरे , mीिनवास पांडुरंग
वयंपाक घरातील औषधी.- ठाणे : अिभजात <काशन,
जून 2012.- 96 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 100.00


L:4:9(M3)

तंL ान
616.024-घरगुती उपचार-

मशः

47

616.4-अंतः7ाव ंथीसंबंधी रोग
616.462-मधुमेह

दांडेकर, सुयोग सुभाष

गृहवैc.- पुणे : सुकृत <काशन, जून 2010.- iv, 196
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

सुकळीकर, िवदुल

डायबीटीस: कारणे आिण संपूणR उपचार / सं. ले. िवदुल

ISBN 978-81-909746-5-3 कागदी बां. :

सुकळीकर आिण अलका पांडे.- औरं गाबाद : साकेत

. 350.00

<काशन, 2010.- 119 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-610-0 : . 100.00



L:4:6(M3)



L293:46

माक̈डेयवार, वासंती <भाकर, 1950देवघरातील हबRल पॉवर.- नागपूर : चवडेरी <काशन,
जुलै 2011.- xii, 170 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 200.00

616.7-ायू आिण हाडांचे िवकार
616.73-पाठीvया कgयाचे आजार



L:4:6(M3)

वेलणकर, वंदना

वयंपाकघरातील पदाथा¨चे औषधी गुणधमR.- 2 री आ.पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22
स2. मी.
ISBN 81-7294-582-5 : . 30.00

रामाणी, <ेमानंद शां.
तुमvया कgयाची काळजी घेयात / इं जीवन आनंद
हेळेकारकृ त अण.- पणजी : गोवा कxकणी अकादेमी,
2010.- 84 पृ.: िचVां; 22 स2. मी.
. 50.00


L73:4:6



L:4:9(M3)

616.8-नससं था आिण मनोिवकृ ित
616.84-म¼ातंतूसंबंधी रोगांची ल^णे
616.849-अDय ल^णे
616.8491-डोकेदुखी

हंबड, िवजय िव.
आपले वयंपाकघर एक औषधालय.- नागपूर : लाखे
<काशन, जाने. 2011.- 48 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 30.00


L:4:6:(M3)

616.1-रािभसरणाचे रोग
616.12-°दयाचे िवकार

कॅ Dडेल, जोसेफ
अधRिशशी अथाRत माय ेन आिण डोके दुखी / सं. ले.
जोसेफ कॅ Dडेल आिण डेि1हड सुडेथR; इं जीवन अण
िवनायक मांडेकृत अनु.- पुणे : रोहन <काशन, ऑग ट
2011.- 141 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-53-6 : . 120.00


L18:4:6

प¥ा िवजय, जी.
°दय- वा य: आहार व आरोय / अनु. अण
िवनायक मांडे ; संपा. पुषोGम धास.- पुणे : रोहन
<काशन, जुलै 2010.- 188 पृ. ; 22 स2. मी.
उपिवषय : 641.56311- °दयिवकार त
eOसाठी.
ISBN 978-93-80361-23-9 : . 150.00

616.9-अDय िवकार
616.99-®ूमर आिण संक_णR संसगRजDय रोग
616.994-कॅ Dसर
नगरकर, राज वसंतराव

आशेचा अंकुर / संपा. वंदना अVे.- 2 री आ.-नािशक :
गौतमी <काशन, सट2. 2009.- 160 पृ.: िचVे; 22 स2.


L32:4:6

मी.
ISBN 978-81-904507-8-2 :

ि मथ, टॉम
हाटR अॅटॅक आिण सुखी-समृ जीवन / अनु. अण
िवनायक मांडे.- पुणे : रोहन <काशन, ऑग ट 2011.96 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-52-9 : . 90.00

. 130.00


L:4725:6



L32:4:6

स1हRन-mायबर, डेि1हड
कॅ Dसर रोखू या एका सजग जीवनशैलीसह / इं जीवन
वंदना अVे आिण चंLकांत संकलेचाकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, सट2. 2011.- xx, 184 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
'Anticancer, a new way of life' चा अनुवाद.

616.120654-आहार िचMक`सा

ISBN 978-81-8498-283-1 :

अमृतमयी दुधी-°दयासाठी वरदान / संपा. िवलास
हलदुलकर.- 2 री आ.-नागपूर : °दय-िमV मंडळ,
ऑग ट 2009.- vi, 166 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
िविवध लेखकांचे लेख, काही इं जी लेखांसह.
. 125.00

. 180.00


L:4725:6

616.99481-म2दू



L32:4:8

उपाये, जयmी जयंत
आयुयवेडी गोZ माÈया bेन ®ूमरची . पहा 926.1 उपाये, जयmी जयंत.

तंL ान
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617-श7Mया

618.9200231-बालरोग पKरचयाR
सMफया िसराज मोमीन
बाल आरोय व पKरचयाR = Pediatric nursing.कोQहापूर : िसराजोशफ_ <काशन, जून 2011.- 468
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 150.00

बापये, िवजय

कहाणी श7Mयेची: सजRरीचा िचGवेधक इितहास / सं.
संपा. पुषोGम धास आिण दGाVेय Mदनकर पुंडे.पुणे : रोहन <काशन, जाने. 2010.- 149 पृ.: िचVे,
नकाशा; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80361-03-1 : . 150.00



L9C:4:1



L:4:7v

618.97-वाधR|य िचMक`सा
बजाज, संजय

617.7-नेVरोग िचMक`सा

िनरामय वाधR|य.- नागपूर : िवजय <काशन, फे bु.
2011.- 209 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-135-6 : . 200.00

चाकू रकर, राघव2L नारायणराव
तुमची दृटी तुमvया हातात.- मुंबई : नवचैतDय
<काशन, माचR 2011.- 79 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 75.00



L9E:4:6



L185:4:6

618-7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7
618.1-7ीरोगिव ान
सMफया िसराज मोमीन
7ीरोगशा7.- कोQहापूर : िसराजोशफ_ <काशन, जुलै
2012.- 174 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 80.00

620-अिभयांिLक
गीत, mीराम
इं िजिनयरच 1हायचंय !.- 10 वी सुधा. आ.-पुणे :
राजहंस <काशन, एि<ल 2011.- 178 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : मे 1993.
ISBN 81-7434-067-X : . 150.00


D

620.5-नॅनोटेÉॉलॉजी


L9F:3

618.2-<सूितशा7
बरीदे, जयंत पांडुरं ग

गभRवतीसाठी संपूणR मागRदशRन / सं. ले. जयंत पांडुरंग
बरीदे; वाती सुधीर िशरडकर आिण मेघा अजय माने.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 160 पृ. : िचVे
; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-619-3 : . 120.00

गोडबोले, अvयुत
नॅनोदय: नॅनोटेÉॉलॉजीvया दुिनयेची रोमहषRक सफर /
सं. ले. अvयुत गोडबोले आिण माधवी ठाकू रदेसाई ;
संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस <काशन, ऑ|टो.
2011.- xiii, 287 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-556-1 : . 300.00


F



L9F:31

हं<स, <ितभा
संपूणR गभRसं कार / सं. ले. <ितभा हं<स आिण शलाका
हं<स.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 148 पृ.
; 22 स2. मी .
ISBN 978-81-7786-603-2 : . 120.00

621-उपयोिजत भौितकशा7
621.3-इलेि|कल, इले|ॉिन|स आिण कॉPयूटर
इं िजिनयरग
621.3(1)-िवcुत अिभयांिVक_ (इलेि|कल इं िजिनयरग
)
भालेराव, िववेक

शोध िवजेचा: िवजेvया िवwवात.- पुणे : पुणे िवcाथ
गृह <काशन, फे bु. 2009.- 96 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-88773-11-4 : . 40.00




D66

L9F:3

624-नागरी अिभयांिVक_

618.9-बालरोग िचMक`सा आिण वाधR|य िचMक`सा
618.92-बालरोग िचMक`सा
काचोळे , रोिहणी संजय
बाळाचे आजार आिण उपचार.- औरं गाबाद : साकेत

<काशन, 2010.- 86 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-567-7 : [. 70.00]


L9C:4:6

अडसुळे, चंLकांत बाबुराव, 1952द^ अिभयंता.- लातूर : श?दगाथा <काशन : िशQपा
एजDसीज [िवतरक], सट2. 2009.- xviii, 94 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 100.00


D1

तंL ान
624.2-पुल

630.954-भारत

624.20954-भारत

फडके, सुधीर द.

624.2095479-महाराX

कृ िष ांतीची पाऊलवाट.- परभणी : पवन <काशन,
फे bु. 2009.- viii, 48 पृ. ; 21 स2. मी.
. 50.00

624.20954792-मुंबई
तांबे, उषा

सेतू बांिधयला सागरी: वांLे-वरळी सागरी सेतूvया
बांधणीची कथा / संपा. आनंद हडकर.- पुणे : राजहंस
<काशन, सट2. 2010.- 94 पृ.: िचVे, नकाशे; 24 स2.



J.44

631-िविशZ तंVे, उपकरणे, साधनसाम ी

मी.
ISBN 978-81-7434-506-6 :

49

मोरे , मधुकर

. 160.00


D416

629-अिभयांिVक_vया अDय शाखा
629.2-मोटार अिभयांिVक_
629.22-मोटारचे <कार
629.222-<वासी मोटारगाडी

कृ िष-अवजारे , यंVे व आधुिनक Oसचन पती / सं. ले.
मधुकर मोरे आिण <मोद िचखलीकर.- पुणे : सन
पि?लके शDस, 2009.- 104 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 81-89649-18-3 : . 110.00


J:(D)

629.2220954-भारत

631.5-पेरणी आिण कापणी

Mफिलप चॅको
मॉल वंडर नॅनोची नवलकथा / सं. ले. Mफिलप चॅको,
ि ताबेले नोरोDहा आिण सुजाता अ वाल; अनु.
सुवणाR बेडेकर.- पुणे : अमेय <काशन, जुलै 2011.173 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.

रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926तलावातील िपके .- पुणे : कृ िष ंथ भांडार, 2011.- vi,
74 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी.
. 70.00


J1

631.50954-भारत

'Small wonder - the making of the Nano' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-80514-70-3 :

पाटील, जयंतराव

. 199.00


D5133

629.4-अंतKर^याVा िव ान
629.45-मानवीय अंतKर^ उाण
629.454-चंLयान

शेती <गतीचे िविवध मागR.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार,
2010.- viii, 104 पृ. ; 21 स2. मी.
. 100.00


J:5.44

631.58-मशागतीvया िविशZ पती
631.583-िनयंिVत पयाRवरणीय शेती
631.583(1)- ीनहाऊस

बव, Mदलीप द`ताVय
चंLाकडे वाटचाल.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज
पि?लके शDस, जून 2010.- 46 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7492-072-2 : . 40.00


D:(B92)

630-कृिष

भोसले, <. बा.
आपण शेतकरी आिण आपला समाज / वासुदेव बळवंत

रा}डकर यांvया < तावनेसह.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार,
2010.- viii, 167 पृ. ; 21 स2. मी.

ठxबरे , िशवाजीराव रामचंL, 1962ीनहाऊस - पॉलीहाऊस सम या व उपाय / सं. ले.
िशवाजीराव रामचंL ठxबरे आिण वसंतराव खु पे.पुणे : अतुल बुक एजDसी, 2010.- 293 पृ.: िचVे; 21
स2. मी.
ISBN 81-87002-44-1 : . 275.00


J1:6

बळीराजा मािसकातील सन 1974 ते 1984 मधील

631.584-स2MLय शेती

िनवडक संपादक_य लेख.
. 160.00


J

आPही शेतकरी आिण आमचा शेती धंदा.- पुणे : कृ िष
ंथ भांडार, 2010.- viii, 152 पृ. ; 21 स2. मी.
बळीराजा मािसकातील स. 1970 ते 1973 मधील

िनवडक संपादक_य लेख.
. 125.00


J

धोपावकर, राजेश िवणू, 1965स2Lीय शेती पती व <मािणकरण / सं. ले. राजेश
िवणू धोपावकर, अ लम अ?दुल करीम डोसानी आिण
सुरेश चंLकांत तळािशलकर.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार,
2010.- xi, 182 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 180.00


J:7-95

तंL ान
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632-िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , Mकडीचे िनवारण

633.88-औषध उ`पादक वन पती
633.88363-कु कु रिबटेQस

झगडे, जानबा बाबुराव, 1969-

633.88363(1)-कारले

क_टकनाशके , बुरशीनाशके , तणनाशके आिण पीक वाढ
संजीवके .- 2 री आ.-पुणे : गुदG कृ िष <काशन, जून
2011.- ix, 361 पृ.: िचVे; 28 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 2005.
संदभR.
. 400.00

होळकर, सिचन आ`माराम
Mकफायतशीर कारQयाची लागवड.- पुणे : कृ िष ंथ
भांडार, 2009.- vi, 58 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 50.00


J:(I8336)



J:4:6

633-शेतातील िपके

634-फलोcान, फळे , वन-शा7
राऊळ, िव. ग.

633.1-अधाDये

फळबागांतील सम या आिण िनराकरण.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2010.- 136 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7786-438-0 : . 100.00

633.15-मका
बेडीस, मधुकर राजाराम, 1968-

मके ची आधुिनक लागवड.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार,
2011.- vi, 98 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी .
. 100.00



J37



J385

633.6-शकR रा व िपZमय पदाथRयु िपके

634.4-अDय फळे
634.44-आ«गोVवगय फळे
634.44(1)-आंबा
कापसे, बी. एम.

आंबा लागवड ते िनयाRत.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2010.- 104 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-593-6 : . 100.00

633.61-ऊस िपके
साळुं खे, आबासाहेब नथोजीराव

ऊसशेतीची नवी Mदशा.- कोQहापूर : तेजस <काशन,
जाने. 2012.- 76 पृ.: रं गीत िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-908298-7-8 : . 90.00



J3751

राऊळ, िव. ग.



J311

633.8-औcोिगक उ`पे
633.82-ची, वाद आणgयासाठी

नामवंत आंबा वाण.- पुणे : सन पि?लके शDस, 2010.152 पृ., [4] पटिचVे: िचVे; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-87002-41-7 : . 150.00


रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926कढीपGा आिण कोOथबीरीची लागवड.- पुणे : कृ िष
ंथ भांडार, 2011.- iv, 68 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी.
. 60.00

J3751

634.5-कवचधारी फळे (नÊस)
634.573-काजू



J651

633.83/84-मसाले
633.83-गोडा मसाला

ठxबरे , िशवाजीराव रामचंL, 1962काजू: लागवड व <Mया उcोग.- 3 री आ.-पुणे : कृ िष
ंथ भांडार, 2011.- viii, 88 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 80.00


633.83(1)-हळद

J3896

कदम, िजत2L
हळद: जिमनीखालचे सोनं / सं. ले. िजत2L कदम आिण
पी. एस. पाटील.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार, मे 2011.iv, 68 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 70.00

634.7-बेरी आिण वनौषधीजातीय फळे

634.75- ॉबेरी



J646

ठxबरे , िशवाजीराव रामचंL, 1962ॉबेरी लागवड: नवे तंV, नवे मंV.- पुणे : कृ िष ंथ
भांडार, 2010.- vii, 168 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी .
. 160.00


J37

यमगर, िवणू तुकाराम
हळद.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार, 2011.- vi, 74 पृ. :
िचVे ; 22 स2. मी.
. 75.00


J646

रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926ॉबेरी: लागवड, <Mया व eापार.- पुणे : सन
पि?लके शDस, 2010.- 120 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
. 120.00


J37
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635.63-काकpा

634.77-वनौषधीजातीय फळे
634.772-केळी

रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926-

ठxबरे , िशवाजीराव रामचंL, 1962के ळीची लागवड: नवे तंV नवे मंV.- 2 री आ.-पुणे :
कृ िष ंथ भांडार, [जून 2010].- iv, 212 पृ.: िचVे;
21 स2. मी.
. 200.00

काकडीची सुधाKरत लागवड.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार,
2010.- iv, 68

पृ. ; 21 स2.मी.

. 60.00


J37



J3731

635.64-अDय फळे

634.9-वन-शा7

635.642-टोमॅटो

634.99-वनशेती

रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926-

रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926वनशेती.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 192
पृ. : िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-417-5 : . 150.00

टोमॅटो: लागवड,<Mया व 1यापार.- पुणे : कृ िष ंथ
भांडार, 2011.- iv, 116

पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.

संदभR.


JB

. 100.00


J37943
635-बागाईत
635.9-फुले आिण शोिभवंत झाडे
िगरी, आनंद

635.93-आयुमRयाRदेनुसार वगकरण

वेलवगय भाजीपाला.- कोQहापूर : तेजस <काशन,
जाने. 2011.- 64 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-908298-7-8 : . 60.00

635.933-िदल वन पती
635.933952-सोलनॅसी



J1

635.933952(1)-ढोबळी िमरची

ठxबरे , िशवाजीराव रामचंL, 1962-

मांगले, द. गो.

ढोबळी िमरची : लागवड व तंVeव थापन.-

परसबाग.- पुणे : सन पि?लके शDस, 2010.- 110 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-87002-45-X : . 100.00

औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 136 पृ .: िचVे
; 21 स2. मी.


J

ISBN 978-81-7786-592-9 :

. 110.00


रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926भाजीपाQयाचे बीजो`पादन.- पुणे : कृ षी ंथ भांडार,
2009.- iv, 156 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
. 100.00

J93

636-पशुपालन
636.2-गाय



J1

636.21-िविशZ उMZांसाठी
636.2142-दूध

635.25-कांदे
रोकडे, सुनील िनळकंठराव

रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926कांदा व लसूण: उ`पादन व eापार.- पुणे : सन
पि?लके शन, 2010.- 216 पृ., [2] पटिचVे: िचVे; 21
स2. मी.
ISBN 81-87002-41-7 : . 200.00

दुधeवसाय शा7ो पतीने गोपालन.- नागपूर :
ानेश <काशन, िडस2. 2010.- 132 पृ., [4] पटिचVे:
िचVे; 22 स2. मी.
. 150.00




KZ311:1

J:321-621

635.6-खाc फळे आिण िबया
635.61-कOलगडे

636.29-रवंथ करणारी मोठी जनावरे
636.292-गवा (बायसन)

होळकर, सिचन आ`माराम
कOलगड आिण खरबुजांची सुधाKरत लागवड.- पुणे :
कृ िष ंथ भांडार, िडस2. 2010.- vi, 50 पृ. : िचVे ;
22 स2. मी.
. 50.00

सोबले, बाळकृ ण
आधुिनक Pहैस पालन.- पुणे : कृ िष ंथ भांडार, 2010.vi, 130

पृ.: िचVे; 21 स2. मी.

. 120.00


J37
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641.5-पाकशा- मशः

639-िशकार, मिvछमारी, वाढ, संर^क तंVे
639.9-जीवशा7ीय साधनांचे संर^ण
639.90967827-टांझािनयाचा <देश
639.90967827(1)-सेरेनगटी नॅशनल पाकR

<धान, नीला
वाMदZ सीके पी पदाथR.- पुणे : रोहन <काशन, ऑ|टो.
2011.- 116 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-58-1 : . 90.00

झीिमक, बनाRडR, 1909-1987
Oसहांvया देशात / सं. ले. बनाRडR झीिमक आिण
मायके ल झीिमक ; इं जीवन eंकटेश Mदगंबर



M31

बव, मंगला
र1याचे पदाथR: काही ितखट, काही गोड.- पुणे : रोहन
<काशन, ऑ|टो. 2011.- 96 पृ. ; 19 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-64-2 : . 40.00

माडगूळकरकृत अनु.- 4 थी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.iv, 76

पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

'Serengeti shall not die' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-383-8 :

. 80.00



M31



K9954:527.6

PहाVे, िवcा
माहेरvया पाककृ ती: शाकाहारी आिण मांसाहारी.- पुणे :
नेहवधRन <काशन, सट2. 2010.- 220 पृ., [2]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-36-0 : . 225.00

640-गृहिव ान
वेलणकर, वंदना

पाकMयेतील उपयु|त सूचना.- पुणे : Mदलीपराज
<काशन, िडस2. 2011.- 40 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-581-7 : . 30.00



M31



M3

वेलणकर, वंदना

माटR 7ीसाठी 1001 माटR Kटस् / संक. ि मता मैड.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 112 पृ.: िचVे;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-650-6 : . 70.00

अिधक चांगQया पो¦या आिण भात.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2.
मी.
ISBN 81-7294-563-9 :

. 30.00





M3

641-खाcा आिण पेये
641.3-खाc

M31

खमंग मसाले आिण लोणची.- पुणे : Mदलीपराज
<काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-575-2 : . 30.00

जोशी, वषाR
12 1या शतकातील खाcसं कृ ती / सं. ले. वषाR जोशी
आिण हेमा कमलाकर ^ीरसागर.- पुणे : रोहन <काशन,
2011.- 87 पृ. ; 19 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80361-50-5 : . 125.00



M31

खास उपवासाचे पदाथR.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-570-1 : . 30.00


M31



M31

641.5-पाकशा7

खुसखुशीत वडे, भजी, पकोडे.- 2 री आ.-पुणे :

Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2.

दांडेकर, सुयोग सुभाष

मी.

चकर तरीही पयकर पाककृ ती / सं. ले. सुयोग सुभाष
दांडेकर, अमोघ देशपांडे आिण िनलम Oशगटे.- 4 थी
आ.-पुणे : सुकृत <काशन, 2011.- 160 पृ., [4]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-909746-91-1 : . 125.00

ISBN 81-7294-574-4 :

. 30.00


M31

चटकदार राज थानी पदाथR.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 40 पृ. ; 22 स2.


M31

मी.
ISBN 81-7294-567-1 :

धु, वसुमती रवL
अािवषयी सारे काही / संपा. पुषोGम धास.- 2
री आ.-पुणे : रोहन <काशन, माचR 2010.- 263 पृ,
[3] पटिचVे ; 24 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-00-0 : . 250.00

. 30.00


M31

चटपटीत पराठे आिण पु या.- पुणे : Mदलीपराज
<काशन, िडस2. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-564-7 : . 30.00


M31



M31
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वेलणकर, वंदना

वेलणकर, वंदना
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लजतदार पंजाबी पदाथR.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, िडस2. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-568-X : . 30.00

चमचमीत गुजराथी पदाथR.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22 स2.



मी.

M31

. 30.00


M31

चव र2 गाळणा या रसभाया, र से आिण उसळी.- 2 री
आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 81-7294-572-8 : . 30.00

सुमधूर बंगाली पदाथR.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, िडस2. 2011.- 40 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-580-9 : . 30.00


M31



M31

वाMदZ 62 <कारचे लाडू .- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22 स2.
मी.

चिवट वेगवेगळया <कारvया आम®ा.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22 स2.

ISBN 81-7294-562-0 :



M31

मी.
ISBN 81-7294-578-7 :

. 30.00

. 30.00


M31

ह1या ह1याशा िमठायाच िमठाया.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2.
मी.

झणझणीत अनेक <कारvया चटgया.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22 स2.

ISBN 81-7294-571-X :



M31

मी.
ISBN 81-7294-577-9 :

. 30.00


M31

तजेलदार सॅलड आिण कोOशबीरी.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22 स2.

शहाणे, वाती शरद
डावे तरीही उजवे.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑ|टो.
2011.- 56 पृ. ; 22 स2. मी.
. 50.00


M31

641.5015-वै ािनक तkवे

मी.
ISBN 81-7294-576-0 :

. 30.00

. 30.00


M31

ताजेतवाने िहरवेगार पदाथR.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2.

फxडके , बाळ, 1939सुगरणीचं िव ान.- पुणे : मेहता, नो1ह2. 2010.- x,
206 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-167-4 : . 180.00


M31:(A)

मी.
ISBN 81-7294-569-B :

. 30.00


M31

कारणांसाठी

तृषाशांती सरबते.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन,
िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7492-573-6 : . 30.00

641.5631-आजारी eOकKरता
641.56311-°दयिवकार त eOसाठी


M31

बहारदार भायाच भाया.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 44 पृ. ; 22 स2.

प¥ा िवजय, जी.
°दय- वा य : आहार व आरोय . पहा 616.12°दय रोग.
641.8-िविशZ <कारचे पदाथR
641.86-िमZा, फलाहार

मी.
ISBN 81-7294-579-5 :

641.56-िविशZ पKरि थतसाठी
641.563- वा य, शारीKरक अव था, वैयिक

. 30.00


M31

चकर दाि^णा`य पदाथR.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, िडस2. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-565-5 : . 30.00

बव, मंगला
पौिटक आिण वाMदट: िखरी व दुधाचे िविवध पदाथR.पुणे : रोहन <काशन, ऑ|टो. 2011.- 72 पृ. ; 18 स2.
मी.
ISBN 978-93-80361-65-9 :



M31

. 35.00


M31
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646-वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन
eव था
646.7-वैयिक काळजी

649.1-बालसंगोपन-

मशः

भाटवडेकर, अंजली

े, जॉन, 1951तुला आठवताना... / इं जीवन शुभदा िवांसकृ त अनु.पुणे : मेहता, ऑ|टो. 2011.- xx, 328 पृ. ; 22 स2.

संगोपन.- मुंबई : अ^र <काशन, िडस2. 2009.- 110
पृ. ; 21 स2. मी.
. 100.00


L9C0bM3

मी.

650-.वBथापन आिण साहाaयकारी सेवा
650.1-eवसायातील वैयिक यश

'Mars and Venus starting over : a practical
guide for finding love again after a painful
breakup, divorce, or the loss of a loved
one' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-295-4 :

. 300.00


Y:4:5(Y)

कोच, KरचडR, 1950द टार ि<िDसपल / अनु. wयाम मदन भुक.- पुणे :
मेहता, जाने. 2011.- viii, 186 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
'The star principle : how it can make you

646.72-वैयिक वप, सदयR

rich' चा अनुवाद.

काचोळे , रोिहणी संजय

सदयाRची गुिपते.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.92 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-556-1 : . 70.00


M37

647-सावRजिनक सं थांची गृहeव था
647.9-िविशZ <कारvया सावRजिनक सं था
647.94-ता`पुरती वसितगृहे
647.94068-eव थापन

ISBN 978-81-8498-188-9 :

. 180.00


X:8

पवार, एस. बी.

यश वी उcोजकाची पंचतंVे.- पुणे : शुभम ब}उेशीय
मागRदशRन सं था : शुभारं भ eवसाय मागRदशRन
[िवतरक], ऑग ट 2011.- 128 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00


X:8

पवार, मदन साहेबराव

हॉटेलनामा.- सातारा : अणा पि?लके शDस, सट2.
2010.- 119 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 150.00


NA,44:(X:8)

M¤डमन, एिलझाबेथ
वकR 101 / इं जीवन सिवता नाबरकृ त अनु.कोQहापूर : मु|ता पि?लOशग, फे bु. 2011.- viii, 196
पृ. ; 21 स2. मी.

649-बालसंगोपन, गृहपKरचयाR

'Work 101 : learning the ropes of the work

जोशी, हेमंत

place without hanging yourself' चा अनुवाद.

म त वाढवू मुले: मुलांvया बौिक, शारीKरक आिण
सवा¨गीण िवकासासाठी / सं. ले. हेमंत जोशी आिण
अचRना जोशी.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड
बुक डेपो[िवतरक], 2011.- vi, 205 पृ.: िचVे; 24 स2.

ISBN 978-93-81249-00-0 :



X:8

मी.
ISBN 978-81-8483-376-8 :

. 250.00

.150.00


L9C0bM3

पानसे, mुती
उGरांvया वाटेवर.- पुणे : उDमेष <काशन, सट2. 2010.104 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00


L9C0bM3

649.1-बालसंगोपन

बोरीकर, Mदनकर, 1934यश वी पालक`वाची गुिपते.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2007.- 88 पृ.: िचVे; 13 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-339-0 : . 60.00


L9C0bM3

यश वी उcोग 1यवसायाची सूVे: बे ट लोबल
उcोजकांची A to Z सूVे / संकिलत.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2010.- 143 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-600-1 : . 100.00


X:8

651-कायाRलयीन सेवा
651.3-कायाRलयीन eव थापन
बावळे , प¥ाकर पांडुरंग
कायाRलयीन 1यव थापन: आचार, िवचार व पती.पुणे : Mदलीपराज <काशन, जाने. 2011.- 300 पृ. :
िचVे. ; 22 स2. मी.
श?दाथR.
ISBN 978-81-7294-839-9 : . 300.00


X:8M
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658-eव थापन

658.4-कायRकाKरणीचे eव थापन

गोडबोले, अvयुत
बोडRम / सं. ले. अvयुत गोडबोले आिण अतुल कहाते.11 वी आ.-पुणे : राजहंस <काशन, िडस2. 2010.xxiv, 217 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-7434-222-2 : . 250.00

एडमॉDसन, रॉबटR
<ितकू ल पKरि थतीचा बॉस बनgयाची गुMकQली /
इं जीवन सुिमVा जाधवकृ त अनु.- कोQहापूर : मुा
पि?लOशग, ऑ|टो. 2010.- xxii, 218 पृ.: िचVे; 22
स2. मी.


X:8

मोQटझ, बॅरी जे.
यू नीड टू बी अ िलKटल: े झी / अनु. िवम
आपासाहेब जाधव.- कोQहापूर : मु|ता पि?लOशग,
सट2. 2010.- ix, 153 पृ. ; 21 स2. मी.



658.8-माक ·टग eव थापन
658.81-िवय eव थापन

चा अनुवाद.

. 250.00


X:8

रांगणेकर, श
अ©भुत दुिनया 1यव थापनाची / इं जीवन अिजत
दातेकृत अनु.- औरं गाबाद : अ णी <काशन, िडस2.
2010.- 272 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 300.00

मॅिDडनो, ऑग
द ेटे ट सेQसमन इन द वQडR: तुमचे जीवन आिण
निशब बदलिवणा या यशाची <ािचन दहा सूVे /
इं जीवन पुपा ठjरकृ त अनु.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2010.- 112 पृ. ; 21 स2. मी.
'The greatest salesman in the world' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-615-5 :

. 100.00


X:51



X:8

658.3-कमRचारी वगR eव थापन
बVा, <मोद
कशी वाढवावी कमRचा यांची कायR^मता ? / सं. ले.
<मोद बVा आिण िवजय बVा ; अनु. सुधीर सेवेकर.पुणे : साके त <काशन, 2011.- 144 पृ.: िचVे; 21 स2.

660-रासायिनक अिभयांिLक
664-खाcाासंबंधीचे तंVिव ान
664.7-धाDय, इतर बीज उ`पादने
664.726-कवचयु, िदल आिण इतर अतृणधाDयीय
बीजे
664.726(1)-सोयाबीन

मी.
'Simple ways to bring out the best in your
employees' चा अनुवाद.

. 100.00


X:9

रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926कृ िष-उcोग: सोयाबीनची <Mया.- पुणे : कृ िष ंथ
भांडार, 2009.- viii, 64 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 60.00


658.31-कमRचारी वगR eव थापनाची मुलतkवे
658.312-कामाची पKरि थती आिण कमRचारी वगाRचा

F53:(J38-68)

665-तेले, चरबी, मेण, वायूंचे औcोिगक उ`पादन आिण
तंVिव ान
665.7-औcोिगक वायू
665.77-वायू उ`पादन
665.776-जीवशा7ीय िवसजRक पदाथा¨पासून

उपयोग

658.3125-कायRकतृR`वाची वगRवारी
658.31250954-भारत

व2कटेरराव, टी.
एचआरडी ऑिडट: eावसाियक उ`कषाRमये मानवी
संसाधनाचे महkव / इं जीवन िवजया देशपांडेकृत
अनु.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस, 2011.- 352 पृ. ;
22 स2. मी.
संदभR.

665.776(1)-बायोगॅस

रा}डकर, वासुदेव बळवंत, 1926शेतक यांसाठी उपयु बायोगॅस.- पुणे : सन
पि?लके शDस, 2010.- 79 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
मलपृ£ शीषRक : शेतक यांचा नवा उपम नवा मंV :

'HRD audit : evaluating the human

बॉयोगॅस

resource function for business

संदभR.
. 100.00

improvement' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-380-5 :

. 250.00
X:87

about starting and growing your business'

ISBN 978-81-7786-627-8 :

(should)know' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-910276-4-8 :

'You need to be a little crazy : the truth

ISBN 978-81-910276-1-7 :

'In chaotic times, what great leaders

. 450.00


X:9



F:228
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741-िचLकला- मशः

700-लिलत कला

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, 1927-2001

700.1-तkव ान आिण िसांत

जनावनातील रे खाटणे.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, मे

घxगे, पराग
लािल`यदशRन.- नागपूर : िवजय <काशन.
भाग 1 : पूवR.- ऑग ट 2011.- 192 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-146-2 : . 200.00
भाग 2 : पिwचम.- ऑग ट 2011.- 199 पृ. ; 22 स2.

2012.- िभ. पृ.: िचVे; 17 स2. मी.
<थम आ. : मे 1999.
ISBN 978-81-8498-388-3 : . 140.00


NP

745-सुशोभन कला

मी.
ISBN 978-81-7498-147-9 :

745.5-ह तeवसाय

. 200.00.


NA

720-वाBतुिशVपकला
ओगले, अण
िचदाकाश-घटाकाश: वा तुकलेवरील िनवडक लेखांचे
संकलन / संपा. चेतन सह7बु.े - पुणे : बी. एन. सी. ए.
पि?लके शन सेल ; सुकृत <काशन [िवतरक], िडस2.
2010.- xx, 172 पृ.: िचVे; 23 स2. मी.
ISBN 978-81-920-642-1-5 : . 450.00

काटदरे , लता

मुलांची िचVकला, मुलांची ह तकला.- मुंबई : मौज
<काशन, ऑ|टो. 2009.- xii, 88 पृ. : रं गीत िचVे ;
24 स2. मी.
ISBN 978-81-7486-854-1 : . 150.00


N

745.6-अ^रे , सुशोभन, वांिशक कलाकृ ती
745.61-कला`मक अ^रे


NA

वाडकर, अशोक महादेव

आिवकरण: आधुिनक वा तुकलेचे.- कोQहापूर :
अ^र ंथ <काशन, 2010.- 159 पृ., [4] पटिचVे :
िचVे ; 24 स2. मी.
संदभR.
. 350.00

शेडगे, कमल

कमला^रं .- मुंबई : राज2L <काशन, जून 2009.- 92 पृ.
: िचVे(काही रं गीत); 17X24 स2. मी.
. 180.00


P(1)

746-कापडावरील ह तeवसाय, िवणकाम
746.4-सुया आिण ह तकाम
746.43-ोशाकाम


NA

730-िशVपकला, मूKतकला
737-मुLाशा7, नाणकशा7
737.4-नाणी

कु लकण, सुलभा
ोशाकाम.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 94
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-645-2 : . 70.00


NL

737.4954-भारत
746.44-भरतकाम

कांबळे , गोपीचंद, 1955-

भारतीय बौ स«ाटांची <ाचीन नाणी.- यवतमाळ :
िवcाथ सािह`य <काशन, मे 2011.- 36 पृ. : िचVे ;
22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-906830-2-9 : . 30.00

चौडापूरकर, अिनता

कनाRटक_ किशदा.- पुणे : वाती <काशन, फे bु. 2010.112 पृ. : रं गीत िचVे ; 23 स2. मी.
ISBN 81-86150-42-0 : . 275.00


NL



ND71.44

780-संगीत

के तकर, गोOवद का.
सांिगतीक कान: मोजमाप आिण सुधारणा.- डxिबवली :
ऐयाR <काशन, मे 2011.- ii, 76 पृ.: िचVे; 22 स2.

740-िचLकला आिण सुशोभन कला
741-िचVकला
अंबेकर, दGा महीपती, 1939अ^रयाVा.- सांगली : अि मता <काशन, फे bु. 2010.40 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 40.00

मी.

संदभR.
. 200.00


NP

खममकर, अणा
दीप शतक.- नागपूर : ऋचा <काशन, नो1ह2. 2008.iv, 52 पृ. ; 23 स2. मी.
. 60.00


NP



NR

780.954-Oहदु तानी संगीत
आजरे कर, <साद स.
काल-तप या.- मुंबई : रणजीत नाईक, एि<ल 2011.48 पृ.: िचVे; 14 स2. मी.
. 51.00


NR44
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782-कंठ संगीत

782.4-ऐिहक <कार

क_तRने, अंजली
गानयोगी: पंिडत दGाVय िवणू पलु कर.- मुंबई :
नवचैतDय <काशन, िडस2. 2010.- xiv, 503 पृ., [8]
पटिचVे ; 23 स2. मी.
उपिवषय : 927.82 - पलु कर, दGाVय िवणू
संदभR.
कागदी बां. : . 650.00

782.42-गीते

782.421542-िचVपट संगीत
782.421542(1)-Oहदी िचVपट गीते
रानडे, अशोक दा.

Oहदी िचVपटगीत: परं परा आिण आिवकार.- मुंबई :
पॉयुलर, 2010.- ix, 422 पृ. ; 22 स2. मी.


NR44

ISBN 978-81-7185-875-0 कागदी बां. :

. 450.00


गज2Lगडकर, अरOवद
सूर-सावQया.- पुणे : उDमेष <काशन, जुलै 2010.179 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00

NR(NW)

784-वाcसंगीत
784.0954-भारत



NR44

जावडेकर, आशुतोष

नवे सूर अन् नवे तराणे: संगीत आजvया काळाचं / संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस <काशन, एि<ल 2011.xiv, 177 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-529-5 : . 200.00

चंदावरकर, भा कर
वाcवेद आिण भारतीय संगीताची मूलतkवे / संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस <काशन, जुलै 2010.216 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-503-5 : . 250.00


NR44



NR44

786-क_बोडR, यांिVक, िवcुतीय, ढोल, झांजा जातीय वाcे
786.9-ËPस
786.93-दुंदभ
ु ी वाcे
786.93(1)-तबला

ठाकू र, िवल mी.
संगीत-सKरता: राग कसे ओळखावेत ?.- 9 वी आ.माशेल(गोवा) : तDमय <काशन, 2012.- 195 पृ. ;
22 स2. मी.
<थम आ. : 1989.
. 190.00

दंडगे, आमोद

सवा¨गीण तबला.- 2 री सुधा. आ.-कोQहापूर :
अिभनंदन <काशन, जाने. 2010.- 194 पृ. ; 22 स2.
मी.

संदभR.
. 200.00




NR;42

NR44

788-वायुवाcे आिण `यांचे संगीत

माडकर, मोहना
संगीतशा7: पKरचय.- नागपूर : िवजय <काशन, फे bु.
2009.- xviii, 277 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 250.00

788.3-बासरी



NR44

मोडक, िचVा
ठु मरी: एक गान िवcा.- नागपूर : िवजय <काशन,
माचR 2009.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 150.00

Oगडे, के शव, 1942वेणू-िव ान: बासरीिवषयी सवR काही / संपा. सदानंद
बोरसे ; िवकास कशाळकर यांvया < तावनेसह.- पुणे :
राजहंस <काशन, जुलै 2011.- xx, 266 पृ., [2]
पटिचVे: िचVे; 25 स2. मी.+ सीडी.
ISBN 978-81-7434-541-7 कागदी बां. :

. 490.00


NR;22



NR44

वैशंपायन, गोOवद हरी
संगीत <बोधन / सं. ले. गोOवद हरी वैशंपायन आिण
शिशकला वैशंपायन.- नािशक : सुिवcा <काशन,
ऑ|टो. 2009.- 92 पृ. ; 21 स2. मी.
. 125.00

790-मनोरं जन आिण <दशRन करgयाvया कला
791-सावRजिनक करमणूक
791.4-चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन
791.43-चलिचVपट
इसाक मुजावर



NR44

मुि लम िसनेमा, समाज: बुर¯यातला, बुर¯याबाहेरचा.मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑ|टो. 2011.- 184 पृ. ;
22 स2. मी.
. 180.00


NW
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791.43-चलिचLपट- मशः

792.(1)-इटा (द इं िडयन पीपQस िथएटर असोिसएशन)

तांबे, कुंदन

गाजलेQया िसनेसंगीताची बखर: 1935-2007.- पुणे :
उDमेष <काशन, ऑग ट 2011.- 120 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00


NW

इटा: एक सां कृ ितक चळवळ / संपा. रमेशचंL पाटकर.मुंबई : लोकवाaय, जून 2011.- x, 222 पृ., 8,
पटिचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80700-37-3 : . 250.00


NT44

791.430233-MददशRन
रे , स`यिजत

792.0954-भारत

792.095479-महाराX

- टीका

वनारसे, wयामला
स`यिजत राय आिण भारतीय मDवंतर.- ठाणे : श?दपवR
<काशन ; मुंबई : मौज <काशन [िवतरक], िडस2. 2010.vi, 154 पृ.: िचVे ; 24 स2. मी.
. 300.00

कानडे, मु. mी.
मराठी रं गभूमीची स1वाशे वष: ना®िवषयक
कालानुमे ठळक नxदी.- पुणे : ेहवधRन <काशन,
एि<ल 2010.- 127 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-17-9 : . 120.00


NT4435



NW

समकालीन मराठी रं गभूमी / सं. संपा. राज2L नाईकवाडे
आिण राजन जय वाल.- नागपूर : िवजय <काशन,
एि<ल 2010.- xvi, 318 पृ. , [4] पटिचVे ; 22 स2.

791.437-िसनेमा
गोखले, सदानंद

यादे रसभरी.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन,
सट2. 2009.- 264 पृ., [6] पटिचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 2005.
ISBN 81-7294-486-1 : . 250.00

मी.

आचायR अ . द . वेलणकर गौरव ंथ
संदभR.
ISBN 978-81-7498-111-0 : . 400.00




NW

ठाकू र, Mदलीप
पाट.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, मे 2012.- 144 पृ.
; 22 स2. मी.
MफQमी पा®ा¨ची िनरी^णे.
. 140.00

NT4435

साठे , मकरं द



NW44

िपळणकर, रrाकर िललाधर
शो कॉनRर.- मुंबई : आमोद <काशन, जुलै 2009.- 142
पृ. ; 21 स2. मी.
. 120.00

मराठी रं गभूमीvया तीस राVी: एक सामािजक राजक_य इितहास.- मुंबई : पॉयुलर.
खंड 1 : वातं§यपूवR कालखंड : 1840-1950.- xx,
677 पृ. : िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
खंड 2 : वातं§योGर कालखंड : 1950-1975.- vii,
681-1241 पृ. : िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7185-762-3 कागदी बां. : .
2500.00 (तीन खंडांचे िमळू न).





NT4435

NW

मराठी िचVपट
791.437MR-जोशी क_ कांबळे

793-बैठे खेळ आिण करमणूक

791.437MR-

793.3-नृ`य
793.31-देशीय आिण लोकनृ`य
793.319-िविशZ देशांची नृ`ये

ितळवे, mीधर
मDवंतर एक दृयकथा: जोशी क_ कांबळे ?.- मुंबई :
नवता <काशन, िडस2. 2010.- 62 पृ. ; 22 स2. मी.
'मDवंतर' या मूळ दृयकथेवर आधाKरत.
. 75.00

793.31954-भारत
793.31954-कथक
नातू, सुजाता



NW(P155)

792-रं गभूमी
नाईक, िवजयकुमार

कथक एक सदयRशा7.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, माचR 2009.- 106 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 2005.
ISBN 81-7294-488-8 : . 100.00


NS44

नाटक...अिभनय...रं गतंV.- फxडा (गोवा) : हंस
िथएटर ेOनग स2टर, नो1ह2. 2011.- 104 पृ., [21]
पटिचVे: िचVे; 21 स2. मी.
. 300.00


NT

ममRबंधातली ठे व.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2.
2011.- 131 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-319-9 : . 140.00


NS44

सािह:य

59

मशः

793.7-कृ ती वैिश® नसलेले खेळ

799.2954-भारत-

793.73-कोडी

कॉबट, िजम, 1875-1955

पळे कर, आशा सुरेश, 1950कोडीच कोडी.- पुणे : उDमेष <काशन, जून 2010.80 पृ. ; 21 स2. मी.
शालेय आिण उvचमायिमक िवcाया¨साठी मराठी व
इं जी भाषेतील श?दकोडी.
. 80.00

माय इं िडया / अनु. िवास भावे.- डxिबवली : आरती
<काशन, मे 2011.- 167 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 175.00


MY6.44

800-सािह:य


MY43

796-eायाम, मैदानी _डा आिण खेळ
796.3-च2डूचे खेळ
796.358-Mके ट

801-तkव ान आिण िसांत
801.95-सािहि`यक समी^ा
पाटील, गंगाधर

समी^ामीमांसा: िसांतन आिण समी^ण.- मुंबई :
मौज <काशन, नो1ह2. 2011.- xiii, 225 पृ. ; 22 स2.

भोगले, हषाR
आऊट ऑफ द बॉ|स: Mके ट : भावलेलं, Mदसलेलं आिण
`या पलीकडचं / अनु. चंLशेखर कु लकण ; सिचन
त2डुलकर यांvया < तावनेसह.- पुणे : रोहन <काशन,
माचR 2011.- 247 पृ. ; 22 स2. मी.

मी.

संदभR.
ISBN 978-81-7486-982-1 :

. 200.00


O:g

'Out of the box' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-47-5 :

. 195.00


MY2141

मयुरे, सुबोध, 1970-

चला Mके ट िशकू या / संपा. रवL देसाई.- पुणे :
राजहंस <काशन, माचR 2011.- xvi, 112 पृ.: िचVे;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-528-8 : . 100.00



O:g



MY2141

शशी, थर, 1956सीमेवरील सावQया: भारत-पाMक तान Mके ट
संबंधाची साठ वष / सं. ले. शशी थर आिण शहरयार
खान; इं जीवन िवजय लोणकरकृ त अनु.; संपा.
अरOवद 1यं. गोखले.- पुणे : िचनार पि?लशसR, माचR
2012.- 175 पृ., [8] पटिचVे ; 22 स2. मी.

807-अययन आिण अयापन
807.2-संशोधन, आकडेवारी पती
पाटणकर, जयmी
संशोधनाची ^ेVे आिण पती.- mीरामपूर : श?दालय
<काशन, सट2. 2010.- 256 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80617-12-1 : . 260.00


O

'Shadows across the playing field' चा अनुवाद.
ISBN 81-87520-73-6 :

भगत, दGा
सािह`य समजून घेताना.- औरं गाबाद : मीरा बु|स
ऍgड पि?लके शन, जून 2011.- 228 पृ. ; 22 स2. मी.
. 220.00

. 200.00


MY2141

799-मिvछमारी, िशकारी, नेमबाजी
799.2-िशकारी

अजRन Oसग, िबली
टायगर हेवन / अनु. िवास भावे.- मुंबई : आरती
<काशन, मे 2011.- 199 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 200.00

808-सािह`याचे अलंकारशा7
808.02- ंथकतृR`व आिण संपादक_य तंVे
झेबावेल, एि1हएटर
कालब िन"मती: Mदशा आिण तंV / इं जीवन उव
कांबळे कृत अनु.- मुंबई : लोकवाaय, फे bु. 2012.103 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
'The clockwork muse : The practical guide



MY6

to writing theses, dissertation and books' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-80700-64-9 :

799.2954-भारत

कॉबट, िजम, 1875-1955
जंगल लोअर / अनु. िवास भावे.- 2 री आ.-डxिबवली :
आरती <काशन, एि<ल 2011.- 144 पृ.: िचVे; 21 स2.
मी.

<थम आ. : जून 2000
'Jungle lore' चा अनुवाद.

. 140.00


MY6.44

. 125.


O

808.4-िनबंधशा7
बोक_ल, सुमन
िनबंधलेखनात भरपूर मा|सR िमळवा.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2010.- 86 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-571-4 : . 60 .00


O,6

सािह:य

60

808.5-वृ `वशा7

808.882(1)-िवनोद

भागवत, दीपक

फडणीस, केशव

शालेय भाषणे.- कोQहापूर : मीनल <काशन.
भाग 2 : 1ली ते 4 थी.- फे bु. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2.

Mक से आिण गु से.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जाने.
2011.- 60 पृ. : िचVे ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-829-0 : . 30.00

मी.

. 20.00
भाग 2 : 5 वी ते 7 वी.- फे bु. 2011.- 80 पृ. ; 22 स2.

ISBN 81-87000-64-3 :



O,8x

मी.
ISBN 81-87000-65-1 :

. 40.00.


O,5

चुटके आिण चटके .- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जाने.
2011.- 60 पृ. : िचVे ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-827-6 : . 30.00


यादव-धमाRिधकारी, रrाकर
गोZी वा|<चारांvया: लेखन आिण वृ `व जा त
चांगले होgयासाठी.- कQयाण : चंLवदन <काशन, माचR
2012.- iv, 56 पृ. ; 22 स2. मी.
. 25.00

O,8x

िवनोदाची मेजवानी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जाने.
2011.- 60 पृ. : िचVे ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-828-3 : . 30.00


O,8x



O,5

रहाळकर, भाराज
राजक_य भाषणे वप आिण तंV.- नािशक :
अ^रमुLा <काशन, ऑग ट 2009.- 64 पृ. ; 21 स2.

महाबळ, भा. ल.

धमाल खसखस.- पुणे : रोहन <काशन, ऑ|टो. 2010.72 पृ. ; 18 स2. मी .
ISBN 978-93-80361-32-1 : . 28.00

मी.

. 50.00



O,8x



O,5

808.8-संक_णR सं ह
808.81-काeसािह`य
देशभिपर गीते / संक. िचVा इं दरू कर.- 2 री आ.-नागपूर :
लाखे <काशन, जाने. 2012.- 32 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2010.
. 25.00

धमाल फसफस.- पुणे : रोहन <काशन, ऑ|टो. 2010.72 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-31-4 : . 28.00


O,8x



O,1x

808.83-कथासािह`य

सह7बु,े रमेश के .
खुदकन हसा: अथाRत हसवेिगरी.- पुणे : मधुराज
पि?लके शDस, जून 2012.- 88 पृ. ; 14 स2. मी.
ISBN 978-81-7492-299-1 : . 40.00


इं टरनॅशनल ाईम चोरी आिण <ेम / अनु. धनंजय राजे.ठाणे : राजे पि?लके शDस, िडस2. 2010.- viii, 152 पृ.
; 22 स2. मी.
आंतरराीय गुDहेगारीवर आधाKरत 14 स`यकथा.
ISBN 978-81-910917-2-4 : . 150.00

O,8x

गुदगुQया.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पि?लके शDस, िडस2.
2011.- 88 पृ. ; 14 स2. मी.
ISBN 81-7492-216-4 : . 40.00


O,8x



O,3x

809-सािह`याचा सवRसामाDय इितहास व समी^ा

808.88-संक_णR लेखनसं ह
808.882-चुटके , िवनोद, अवतरणे इ`यादी
808.882(1)-अवतरणे

महान eÁचे िनवडक सुिवचार / मराठीमये संकलन.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 110 पृ. ; 22 स2.
मी.
ISBN 978-81-7786-643-8 :

. 90.00


O,8x

शहाणपण आिण सुिवचारांचा खिजना / संक. आशा

पळे कर.- पुणे : उDमेष <काशन, नो1ह2. 2011.- 148
पृ. ; 22 स2. मी.
. 140.00

अलौMकक ानयोगी: <ो. गणेश §यंबक देशपांडे मृित ंथ /
सं. संपा. wयामला मुजुमदार आिण मंजुmी देशपांडे.नागपूर : ग. §यं. देशपांडे मृित ंथ सिमती; िवजय
<काशन [िवतरक], [200-?].- xx, 584 पृ., [1]
पटिचV ; 22 स2. मी.
< तुत मृित ंथात वैMदक वाaय, तkव ान, eाकरण,
धमRशा7, सािह`यशा7 व सािह`य इ. िवषयांनुप
इं जी, मराठी, सं कृ त आिण Oहदी भाषांमधील लेखांचे
संकलन.

संदभR.
. 500.00


O,8x



O:g

सािह:य
809-सािह:याचा सवसामाय इितहास व समीSा- मशः

810-अमेWरकन सािह:य
812-अमेKरकन ना®सािह`य
812.008-अमेKरकन ना®सािह`याचा सं ह

ªकब}ने, रवL
ªकब}ना.- मुंबई : लोकवाaय, जून 2010.- xiv, 281
पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-03-8 :

. 250.00


O:g

केतकर, कुमार

एिडटसR चॉइस.- सुधा. आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
जाने. 2012.- 274 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 2009.
कागदी बां. : . 325.00

कृ णवणय ना®Vयी / सं. संपा. §यंबक महाजन आिण
<भाकर बागले.- पुणे : <ितमा <काशन, फे bु. 2009.
िवषय : 'Pयुलॅटो' हा लॅ टन ½यूजेस यांvया 'Mulatto'
या नाटकाचा Oहदी अनुवाद - '<काशाvया <देशात' हा
लॉरे न हॅDसबरी यांvया 'Raisin in the Sun' या
नाटकाचा मराठी अनुवाद - 'गुलाम' हा िलरॉय जोDस
यांvया 'The slave' या नाटकाचा मराठी अनुवाद.
संदभR.
. 180.00


O111,2x



O:g

813-अमेKरकन कथासािह`य
कायले, आयRन, 1978द गॉड ऑफ अिनमQस / अनु. गीतांजली वैशंपायन.पुणे : मेहता, जून 2011.- iv, 284 पृ. ; 22 स2. मी.

जावरे , अिनकेत

काळे पांढरे अ फु ट लेख.- पुणे : ह"मस <काशन, एि<ल
2011.- 131 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-920958-1-3 :

61

'The god of animals' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-242-8 :

. 140.00

. 280.00


O111,3N78



O:g

कुक, रॉिबन, 1940ठकार, िनिशकांत

ायिसस / अनु. <मोद जोगळे कर.- पुणे : मेहता, फे bु.
2010.- xvi, 376 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR

गांधीजचा सािह`य-िवचार.- सोलापूर : सुिवcा
<काशन, जाने. 2012.- 108 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-921752-2-5 :

. 100.00

'Crisis' चा अनुवाद.



O:g

ISBN 978-81-8498-099-8 :

. 350.00


O111,3N40
देशपांडे, वासंती

MKटकल / अनु. <मोद जोगळे कर.- पुणे : मेहता, जुलै
पृ. ; 22 स2. मी.

`यांनी उभी के लेली माणसं.- पुणे : अ^र मानव <काशन,
मे 2011.- 237 पृ. ; 22 स2. मी.

2012.- v, 354

. 200.00

'Critical' चा अनुवाद.



ISBN 978-81-8498-402-6 :

O:g



O111,3N40

कॉमरॉफ, मॅDयुअल, 1890-1974
मंतरलेले बेट / अनु. 1यंकटेश Mदगंबर माडगूळकर.- 4
थी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iv, 124 पृ. ; 22 स2.

पाडगांवकर, मंगेश केशव, 1929-

Oचतन.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.- ix, 381 पृ.: िचVे;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-7185-737-1 :

. 475.00

मी.



O:g

दुसरी आ. : ऑग ट 1998.
'Big City, little boy' चा अनुवाद.

809.3-कथासािह`य

ISBN 978-81-8498-390-6 :

. 120.00


पांडेय, मॅनेजर, 1941-

O111,3M90

कादंबरी आिण लोकशाही / Oहदीवन रं गनाथ गबाजी

|लाकR , कॅ रोल िहिगDस, 1956झॅड / अनु. जयंत गुणे.- पुणे : मेहता, जुलै 2012.- vi,
130 पृ. ; 22 स2. मी.

पठारे कृत अनु.- मुंबई : लोकवाaय, जून 2011.- 51
पृ. ; 18 स2. मी.
'उपDयास और लोकतंV' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80700-38-0 :

. 360.00

'Zapped' चा अनुवाद.

. 75.00

ISBN 978-81-8498-403-3 :



O,3:g

. 140.00


O111,3N56

सािह:य

62

813-अमेWरकन कथासािह:य- मशः

813-अमेWरकन कथासािह:य- मशः

लास, मॅयू, 1954अिQटमेटम / अनु. सुदशRन आठवले.- पुणे : मेहता, सट2.
2011.- iv, 484 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-262-6 : . 440.00

बाक, KरचडR, 1936जोनाथन िलO1हग टन सीगल / छा. रशेल मुनसन ;
अनु. बाबा साळू बा भांड.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2011.- 117 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.


O111,3N54

ISBN 978-81-7786-625-4 :

. 100.00


O111,3N36

चाइQड, ली, 1954नOथग टू लूज / अनु. उदय कु लकण.- पुणे : मेहता,
जाने. 2011.- vi, 386 पृ. ; 22 स2. मी.

बुलोसान, काल¶, 1913-1956
मी आिण माझा बाप / अनु. eंकटेश Mदगंबर

'Nothing to lose' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-191-9 :

'Jonathan livingston seagull' चा अनुवाद.

माडगूळकर.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iv,

72 पृ. ; 22 स2. मी.

. 350.00


O111,3N54

12 लघुकथा.
'Laughter of my father' चा अनुवाद.

चाDस, मेगन
द ि पKरvयुअॅिल ट / अनु. मुकुंद कु लकर.- पुणे : मेहता,
जाने. 2012.- vii, 312 पृ. ; 22 स2. मी.

ISBN 978-81-8498-377-7 :



O111,3N13

'The spiritualist' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-316-6 :

. 80.00

. 320.00


O111,3

bाऊन, डॅन, 1964िडिजटल फॉटस / अनु. अशोक पाये.- पुणे : मेहता,
जाने. 2011.- vi, 466 पृ. ; 22 स2. मी.
'Digital fortress' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-186-5 :

िपरिसग, रॉबटR एम., 1928झेन अँड द आटR ऑफ मोटरसायकल मेDटेनDस / अनु.
सरोज देशपांडे.- पुणे : रोहन <काशन, माचR 2010.199 पृ. ; 22 स2. मी.

. 440.00


O111,3N64

मेयर, टेफनी, 1973Êवायलाइट / अनु. अण िवनायक मांडे.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2011.- 336 पृ. ; 22 स2. मी.

'Zen and the art of motorcycle

'Twilight' चा अनुवाद.
maintenance' चा अनुवाद.
ISBN 978-93 -80361-055 :

ISBN 978-81-7786-635-3 :

. 200.00

. 300.00


O111,3N73



O111,3N28

रँ ड, आयन, 1905-1982

फान, नॅDसी यी, 1993सट2. 2011.- viii, 208 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.

अटलास mड / अनु. मुधा धनंजय क"णक.- पुणे :
डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
2010.- xx, 1179 पृ. ; 22 स2. मी.

'Sword quest' चा अनुवाद.

'Atlas Shrugged' चा अनुवाद.

तलवारीचा शोध / अनु. मंजूषा आमडेकर.- पुणे : मेहता,

ISBN 978-81-8498-278-7 :

. 190.00

ISBN 978-81-8483-350-8 :

. 695.00


O111,3N05



O111,3N93

रोझ, करे न, 1964-

बक, पलR, 1892-1973
एका िववाहाचे श?दिचV / सं^े. अनु. कु मुMदनी
रांगणेकर.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 152
पृ. ; 18 स2. मी.
'Portrait of a marriage' चा संि^त अनुवाद.
. 180.00

_म फॉर मी: गूढ...<णयरPय कादंबरी / अनु. दीपक
कु लकण.- पुणे : मेहता, जून 2011.- vi, 509 पृ. ;
22 स2. मी.
'Scream for me' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-250-3 :

. 480.00


O111,3N64



O111,3M92

गनRसी वाचक मंडळ / सं. ले. मेरी अॅन शाफर आिण
अॅनी बरोज; अनु. मैVेयी जोशी.- पुणे : मेहता, जून
2011.- xii, 248 पृ.: नकाशा; 22 स2. मी.

काळी / अनु. भारती पांडे.- पुणे : मेहता, फे bु. 2012.xiv, 286 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम <कािशत : पुणे : उDमेष <काशन, ऑग ट 1990.

'The Guernsey literary and patato peel pie

'The good Earth' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-331-9 :

शाफर, मेरी अॅन, 1934-2008

society' चा अनुवाद.

. 280.00

ISBN 978-81-8498-248-0 :



O111,3M92

. 250.00


O111,3N34

सािह:य

63

813-अमेWरकन कथासािह:य- मशः

813.008-अमेWरकन कथासािह:याचा सं ह- मशः

सेगल, एKरक, 1937-2010
ल1ह टोरी / अनु. ि मता िलमये.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2010.- 120 पृ. ; 21 स2. मी.

िचकन सूप फॉर द ँडपेर2टस सोल / संक. जॅक कॅ नMफQड...
[आिण इतर ] ; अनु. शीला कारखानीस.- पुणे : मेहता,

ऑ|टो. 2011.- xvi, 320 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.

'Love story' चा अनुवाद.

'Chicken soup for the grandparent's soul'

ISBN 978-81-7786-561-5 :

. 100.00

चा अनुवाद.



O111,3N37



िचकन सूप फॉर द सोल डेली इिD परे शDस फॉर िवमेन / सं.
संक. जॅक कॅ नMफQड, माकR ि1ह|टर हॅDसन आिण
म"सया िहिगDस 1हाइट; अनु. सुनीित काणे.- पुणे :
मेहता, ऑ|टो. 2011.- [369?]पृ. ; 22 स2. मी.

'I lost my love in Baghdad : a modern war
story' चा अनुवाद.

. 250.00

'Chicken soup for the soul daily inspirations



O111,3N80

for women' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-288-6 :

813.008-अमेKरकन कथासािह`याचा सं ह

. 280.00


O111,3x

िचकन सूप फॉर द सोल / सं. संक. जॅक कॅ नMफQड आिण
माकR ि1ह|टर हॅDसन; अनु. उषा महाजन.- पुणे : मेहता.
भाग 6 : ऑ|टो. 2011.- xiv, 298 पृ. : िचVे; 22 स2.

820-इं जी सािह:य
822-इं जी ना®सािह`य

मी.

रामू रामनाथन

ISBN 978-81-8498-286-2 :

. 250.00

'A 6th bowl of chicken soup for the soul' चा



O111,3x

िचकन सूप फॉर द सोल / संक. जॅक कॅ नMफQड...[आिण



O111,2

इतर] ; अनु. उषा महाजन.- पुणे : मेहता.

823-इं जी कथासािह`य

पृ. : िचVे ; 22 स2.

मी.

अँडरसन, केनेथ, 1910-1974

. 250.00
भाग 5 : जाने. 2011.- viii, 360 पृ. : िचVे ; 22 स2.

नरभ^कांvया मागावर / अनु. जी. के . देशपांडे.डxिबवली : आरती <काशन, फे bु. 2011.- 160 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.

ISBN 978-81-8498-197-1 :

मी.
ISBN 978-81-8498-198-8 :

. 300.00.

13 िशकारकथा.



O111,3x

. 150.00


O111,3N10

िचकन सूप फॉर द इं िडयन टीचसR / सं. संक. जॅक कॅ नMफQड,
माकR ि1ह|टर हॅDसन आिण व2डी एम. िड|सन ; अनु.

अैता कला
अQमो ट Oसगल / अनु. आशुतोष उMकडवे.- पुणे :
मेनका <काशन, सट2. 2009.- viii, 255 पृ. ; 21 स2.

सुषमा सुरेश जोशी.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- x,

294 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
'Chicken soup for the soul Indian teachers'

मी.

चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-326-5 :

महादेवभाई / अनु. माया पंिडत.- मुंबई : पॉयुलर,
पृ. ; 22 स2. मी.
गांधीजचे सिचव महादेव देसाई यांvया जीवनावर
आधाKरत.
ISBN 978-81-7185-641-1 : . 95.00
2012.- xi, 51

अनुवाद.

भाग 4 : जाने. 2011.- vi, 286

. 280.00
O111,3x

हेO टज, मायके ल, 1980आय लॉ ट माय ल1ह इन बगदाद / अनु. अंजनी नरवणे.पुणे : मेहता, जाने. 2011.- x, 278 पृ. ; 21 स2. मी.

ISBN 978-81-8498-190-2 :

ISBN 978-81-8498-287-9 :

'Almost Single' चा अनुवाद.

. 250.00

ISBN 81-86150-40-4 :

. 240.00





O111,3x

िचकन सूप फॉर द पेर2Êस सोल / संक. जॅक कॅ नMफQड...
[आिण इतर.] ; अनु. < ा ओक.- पुणे : मेहता, जाने.
2011.- x, 293 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

आपटे , सुरेन
एक होती बाय / अनु. िवनया खडपेकर.- 2 री आ.-पुणे :

राजहंस <काशन, जाने. 2011.- xiii, 372 पृ. ; 22 स2.

'Chicken soup for the parent's soul' चा

मी.

अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-199-5 :

O111,3

'Bai of Hatonde' चा अनुवाद.

. 250.00

ISBN 978-81-7434-519-6 :



O111,3x

. 300.00


O111,3

सािह:य

64

823-इं जी कथासािह:य- मशः

823-इं जी कथासािह:य- मशः

आचRर, जे¤_, 1940अ ि<झनर ऑफ बथR / अनु. लीना सोहोनी.- पुणे :
मेहता, जाने. 2012.- v, 586 पृ. ; 22 स2. मी.

ि शॅम, जॉन
द असोिशएट / अनु. अशोक पाथरकर.- पुणे : मेहता,
जून 2011.- iv, 340

'A prisoner of birth' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-315-9 :

पृ. ; 22 स2. मी.

'The associate' चा अनुवाद.

. 500.00

ISBN 978-81-8498-249-7 :



. 300.00

O111,3N40

एिलस, डेबोरा, 1960-

आय अॅम अ टॅ|सी / अनु. मेघना ढोके .- पुणे : मेहता,
फे bु. 2012.- xii, 116 पृ. ; 22 स2. मी.
'I am a taxi' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-343-2 :

. 120.00


O111,3N60



O111,3

चेस, जेPस हॅडली, 1906-1985
ड2जरस लॅन / अनु. मधुकर }ार.- सोलापूर :
वपदीप <काशन; नंदादीप [िवतरक], एि<ल 2011.160 पृ. ; 21 स2. मी.
.150.00


O111,3N06

ओझा, नंMदनी
ि1हदर जि टस: तुंगातील ि7यांvया कथा / अनु.
ि<यंका कु लकण.- पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- iv,
116 पृ. ; 22 स2. मी.
10 स`यकथा.

द म"सलेस Mकलर / अनु. मधुकर }ार.- सोलापूर :
वपदीप <काशन : नंदादीप [िवतरक], ऑग ट 2010.160 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00


O111,3N06

'Whither justice : stories of women in prison.
' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-342-5 :

. 110.00


O111,3

कासRन, पॉल, 1949िबेयल / अनु. मुकुंद कु लकर.- पुणे : मेहता, फे bु.
2012.- iv, 208 पृ. ; 22 स2. मी.



O111,3N06

'Betrayal' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-335-7 :

शॉªकग डेथ / अनु. मधुकर }ार.- पुणे : मंगलदीप
<काशन ; सोलापूर : नंदादीप [ िवतरक ], ऑ|टो.
2009.- 176 पृ. ; 21 स2. मी.
. 175.00

. 220.00


O111,3N49

MकOलग, डयाडR, 1865-1936
जंगल बुक / अनु. वसु भाराज.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2011.- 214 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-608-7 : . 180.00

टॉQक_न, जे. आर. आर., 1892-1973
द हॉिबट: ªकवा ितथं आिण पुDहा परत / िचV. अॅलन
ली; अनु. मीना Mकणीकर; संपा. अिनल Mकणीकर आिण
मानसी जोशी.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस, 2011.- x,
242 पृ., [26] पटिचVे: नकाशे, िचVे; 25 स2. मी.
'The hobbit' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-374-4 :

. 495.00


O111,3M92



O111,3M65

डांगे, गौरी

कृ पाबाई स`यनादन, 1862-1894

3, झाMकया मॅDशन / अनु. अनघा लेले ; संपा. सुजाता
देशमुख.- पुणे : राजहंस <काशन, ऑ|टो. 2010.144 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-515-8 : . 140.00

कमला / अनु. रोिहणी तुकदेव; संपा. नीिलमा गुंडी.-

पुणे : राजहंस <काशन, जाने. 2012.- 162 पृ. ; 22
स2. मी.
1895 मये <कािशत 'Kamala : A story of hindu



O111,3

life' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-562-2 :

. 150.00


O111,3M62

डेि1हड, ए थर
तटबंदी / सं. अनु. गौरी देशपांडे आिण अंिबका सरकार.-

मुंबई : मौज <काशन, माचR 2012.- iv, 160 पृ. ; 22
स2. मी.

कॉलेट, Mस
?लड मनी / अनु. वैशाली रानडे.- पुणे : मेहता, ऑग ट
2011.- iv, 224 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-259-6 : . 200.00

'The walled city' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7486-992-0 :



O111,3

. 175.00


O111,3

सािह:य

65

डॉयल, आथRर कॉनन, 1859-1930

823-इं जी कथासािह:य- मशः

- टीका

बसु, mावणी
ि1ह|टोKरया आिण अ?दुल / अनु. कणा गोखले.- पुणे :
राजहंस <काशन, मे 2011.- 248 पृ., [4] पटिचVे:
िचVे, नकाशे; 22 स2. मी.

कान, संजय
शेरलॉक होPसvया साहसकथा.- पुणे : उ`कषR <काशन,
जाने. 2008.- 155 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00

'Victoria and Abdul : the true story of the



O111,3M59:g

ISBN 978-81-7434-534-9 :

pुनांट, सारा
सेेड हाटRस / अनु. सुनीित काणे.- पुणे : मेहता, नो1ह2.
2011.- xii, 408 पृ.: 22 स2. मी.



बुनयान, जॉन

. 400.00


O111,3

तान, `वान एंग, 1972द िगÌट ऑफ रे न / अनु. अशोक पाथरकर.- पुणे : मेहता,
जून 2011.- vi, 441 पृ. : नकाशे ; 22 स2. मी.



. 440.00


O111,3N72

बेकर, माटन, 1958मेQटडाऊन / अनु. सुभाष जोशी.- पुणे : मेहता, ऑ|टो.
2011.- viii, 336 पृ. ; 22 स2. मी.
'Meltdown' चा अनुवाद.

देशपांडे, उ"मला
खोटं सांगेन... / अनु. उ¢वला गोखले.- पुणे : मेनका
<काशन, एि<ल 2012.- 280 पृ. ; 22 स2. मी.

ISBN 978-81-8498-269-5 :

. 300.00


O111,3N58

'A pack of lies' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80572-28-4 :

भराज / अण. मािणकराव राम नायक-गावणेकार.पणजी : गोवा कxकणी अकादेमी, 2011.- x, 77 पृ. ;
22 स2. मी.
'Piligrim progress' चो पकार.
. 70.00
O111,3

'The gift of rain' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-245-9 :

. 200.00
O111,3

'Sacred hearts' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-296-1 :

queen's closest confidant' चा अनुवाद.

. 260.00


O111,3

भाचायR, भबानी
सुमीता / अनु. eंकटेश Mदगंबर माडगूळकर.- 3 री आ.पुणे : मेहता, मे 2012.- vi, 334 पृ. ; 22 स2. मी.
'The shadow from Ladakh' चा अनुवाद.

नारायण, आर. के., 1906-2001

ISBN 978-81-8498-389-0 :

वामी अँड ¤2 डस् / अनु. मधुकर धमाRपुरीकर.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 183 पृ. ; 22 स2.

. 350.00


O111,3

माटन, टॉम

मी.
19 लघुकथा.

िपरॅ िमड: वेळ िनसटू न चालली आहे / अनु. उदय िभडे.-

पुणे : मेहता, सट2. 2010.- iv, 332 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-158-2 : . 300.00

'Swami and friends' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-614-8 :

. 150.00




O111,3N06

फो"सथ, ¤े िËक, 1938नो कम बॅ|स / अनु. िवजय देवधर.- 2 री सुधा. आ.पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- viii, 464 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : सट2. 1992.
10 रह यकथा.

माळगांवकर, मनोहर

काDहोजी आं े / अनु. पुषोGम लuमण देशपांडे.- 7
वी आ.-पुणे : सन पि?लके शDस, 2010.- 304 पृ. :
िचVे, नकाशा; 22 स2. मी.
<थम मराठी आ. : 1986.

'No come backs' चा अनुवाद.
ISBN 81-7161-208-3 :

O111,3

ऐितहािसक कादंबरी.

. 445.00

ISBN 81-87002-32-8 :

. 250.00





O111,3N38

बजाज, Mकरण, 1979क_प ऑफ द ास / अनु. माधुरी शानभाग.- पुणे :
मेहता, ऑग ट 2011.- vi, 174 पृ. ; 22 स2. मी.

िमलर, कँडी

सॉQट अँड हनी / अनु. वैजयंती प2डसे.- पुणे : मेहता,
जून 2011.- vi, 222 पृ. : नकाशा ; 22 स2. मी.

'Keep off the grass' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-260-2 :

O111,3

'Salt and honey' चा अनुवाद.

. 160.00

ISBN 978-81-8498-255-8 :



O111,3N79

. 200.00


O111,3

सािह:य
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823-इं जी कथासािह:य- मशः

823-इं जी कथासािह:य- मशः
टोकर, bॅम, 1847-1912
Ëॅ|युला / अनु. ेहल जोशी.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2011.- 238 पृ. ; 22 स2. मी.

मॅ|लीन, अॅिल टर, 1922-1987
द सटन बग / अनु. अशोक पाये.- पुणे : मेहता, ऑ|टो.
2009.- viii, 304 पृ. ; 22 स2. मी.

'Dracula' चा अनुवाद.

'The satan bug' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-071-4 :

. 280.00

ISBN 978-81-7786-569-1 :

. 200.00


O111,3M47



O111,3N22

वप, िवकास
सहा संशियत / अनु. वंदना अVे.- पुणे : मेहता, फे bु.
2012.- vi, 466 पृ. ; 22 स2. मी.

ल मूर, पीएर, 1899-1976

मुलाँ ज / अनु. जयंत गुणे.- मुंबई : लोकवाaय,
ऑ|टो. 2011.- iii, 324 पृ, [7] पटिचVे ; 22 स2. मी.
हेÍी द तुलूझ लोVेक यांvया जीवनावर आधाKरत.
ISBN 978-93-80700-48-9 : . 300.00

'Six suspects' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-336-4 :



. 450.00


O111,3

O111,3M99

लगूना, सोफ_, 1968वन फु ट राँग / अनु. सुनीित काणे.- पुणे : मेहता, नो1ह2.
2011.- vi, 158 पृ. ; 22 स2. मी.
'One foot wrong' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-304-3 :

. 160.00

ि वÌट, जोनाथन, 1667-1745
गिल1हरvया समुLसफरी / पुनःकथन श"म£ा ठाकू र.पुणे : Mदलीपराज <काशन.
भाग 1 : 3 री आ. - एि<ल 2012.- 80 पृ. : िचVे ;
25 स2. मी.
8 लघुकथा.



O111,3N68

Oलडले, मॉरीन
द <ाय1हेट पेपसR ऑफ ई टनR युवेल / अनु. ऋजुता
कु लकण.- पुणे : मेहता, फे bु. 2011.- vi, 306 पृ. ;
22 स2. मी.

. 80.00
भाग 2 : 3 री आ. - एि<ल 2012.- 94 पृ. : िचVे ;
25 स2. मी.

ISBN 81-7294-411-X :

8 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-941-9 :

. 80.00.


O111,3K67

'The private papers of eastern jewel' चा
हायलंड, एम. जे., 1968अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-205-3 :

. 280.00


O111,3

'Carry me down' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-211-4 :

शमाR, Kरतेश
जोकर इन द पॅक / सं. ले. Kरतेश शमाR आिण नीरज
पहलाजानी; अनु. िचVा वाOळबे.- मुंबई : रोहन
<काशन, िडस2. 2010.- 172 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-38-3 : . 140.00

. 250.00


O111,3N68

823.008-इं जी कथासािह`याचा सं ह



O111,3

गुत वरदान / अनु. तारा वनारसे.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.xxiii, 139 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7185-785-2 : . 175.00


O111,3x

सईद अ¯तर िमझाR
लोकशाहीवादी अPमीस...दीघRपV / अनु. िमOलद
चंपानेरकर.- पुणे : रोहन <काशन, ऑ|टो. 2011.362 पृ. ; 22 स2. मी.

जग<िस िव ानकथा / अनु. िनरं जन Oसह2L घाटे.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 128 पृ. ; 22 स2.
मी.

20 िव ानकथा.

'Ammi : letter to a democratic mother' चा

ISBN 978-81-7786-632-2 :

अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-60-4 :

कॅ री मी डाऊन / अनु. पुOलद सामंत.- पुणे : मेहता, फे bु.
2011.- iv, 251 पृ. ; 22 स2. मी.

. 100.00


O111,3x

. 320.00


O111,3

824-इं जी िनबंध सािह`य
त2डुलकर, ि<या िवजय, 1961-2002
फ टR पसRन / अनु. लिलता ताPहणे.- ठाणे : Oडपल
पि?लके शन, ऑग ट 2011.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.

िसDहा, तुहीन ए., 1968दॅट Oथग कॉQड ल1ह / अनु. wयामल कु लकण.- पुणे :
मेहता, ऑग ट 2011.- viii, 208 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-257-2 : . 200.00

34 िनबंध.
ISBN 978-81-910590-5-2 :



O111,3N68

. 150.00


O111,6N61

सािह:य
891.21-संBकृ त का.सािह:य- मशः

830-जमन सािह:य
833-जमRन कथासािह`य

कािलदास

wयूडर, रोझमरी
पुV चेटMकणीचा / जॉन बेकर यांvया इं जी
अनुवादाचा जोसेफ तु कानोकृ त मराठी अनु.- पुणे :
राजहंस <काशन, मे 2012.- 206 पृ. ; 22 स2. मी.
'Witch's son' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-573-8 :

. 200.00


O113,3

मेघदूत / वैशाली बाबूराव नायकवडेकृत Oहदीमये
पcा`मक आिण मराठीमये गcा`मक अनु.- कोQहापूर :
अजब पि?लके शDस, जाने. 2009.- 160 पृ.: नकाशे;
22 स2. मी.
मूळ सं कृ त संिहतेसह.
. 160.00


839-जमिनक सािह:य
839.8-डॅिनश आिण नॉवयन सािह`य
839.82-नॉवयन सािह`य
839.823-नॉवयन कथासािह`य

O15,1D40

भतृRहKर
वैरायशतक / अनु. अvयुत फडके .- पुणे : देशमुख आिण
कंपनी, 2009.- xxii, 122 पृ. ; 21 स2. मी.
वामन पंिडत यांvया अनुवादासह.
. 150.00

पेटसRन, पेर, 1952आऊट टीOलग हॉसस / अनु. अंधती देव थळे .गुड़गाव : अरOवद कु मार पि?लशसR; औरं गाबाद :
साके त <काशन [िवतरक], ऑ|टो. 2008.- 227 पृ. ;
22 स2. मी.
मूळ शीषRक : Ut og sijloele hester.
ISBN 978-81-8452-015-6 : . 150.00



O15,1D

शृंगारशतक: नीतीशतक : वैरायशतक / अण.
मािणकराव राम नायक-गावणेकार.- पणजी : गोवा



O115,3N52

840-bc च सािह:य
842-¤2 च ना®सािह`य

कxकणी अकादेमी, 2010.- xii, 216 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00


O15,1D

अनुई, याँ, 1910-1987
बेकेट / इं जीवन िवणु वामन िशरवाडकरकृ त अनु.मुंबई : पॉयुलर, 2012.- x, 104 पृ., [2] पटिचVे:
22 स2. मी.
<थम आ. : 1971.
िव. वा. िशरवाडकर जDमशता?दी िवशेष आवृ`ती.

महाभारत
- टीका

'Becket' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7185-646-6 :

67

. 125.00


O122,2N10

891.2-संBकृ त सािह:य

शोभणे, रवL
महाभारताचा मूQयवेध.- नागपूर : िवजय <काशन,
जाने. 2010.- xvi, 231 पृ.: िचVे, नकाशा, वंशा.; 22
स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7498-106-6 : . 225.00


O15,1A2:g

कािलदास
- टीका

रामायण

जुमडे, िवcा
कािलदास - एक अnयास.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जून 2012.- 95 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-943-3 : . 100.00

- टीका



O15D40:g

891.21-सं कृ त काeसािह`य
कािलदास

आषाढाvया पिहQया Mदवशी / अनु. राजाभाऊ कु लकण.धुळे : राजmी <काशन ; नािशक : साKरका पारखी

जोशी, Mदनकर, 1937रामायणातील पाVवंदना: रामायणातील पाVांचा
िवwलेषणा`मक अnयास / गुजरातीवन अंजनी
नरवणेकृत अनु.- पुणे : मेहता, नो1ह2. 2011.- vii,
172 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-303-6 : . 180.00


O15,1A1:g

OशVे, क. के ., 1921रामायण एक अnयास.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2.
2009.- 192 पृ.: िचVे, वंशा.; 21 स2. मी.
. 200.00

[िवतरक], जुलै 2010.- xxxii, 128 पृ.: नकाशा; 22

स2. मी.
मेघदूतचा अनुवाद.

संदभR.
. 150.00


O15,1D40



O15,1A1:g

सािह:य

68

891.21008-सं कृ त काeसािह`याचा सं ह

891.431-Jहदी का.सािह:य- मशः

मधुसÏय / संक. आिण अनु. शैलजा मधुकर रानडे.- पुणे :
ि<यांजली <काशन, जुलै 2009.- 135 पृ. ; 22 स2.

मुळे, ानेर
होतच नाही सकाळ / अनु. वैशाली बाबूराव नायकवडे.-

कोQहापूर : अिभनंदन <काशन, नो1ह2. 2010.- 136 पृ.
; 22 स2. मी.
'सुबह है Mक होती नह' चा अनुवाद.
. 135.00

मी.

सं कृ त सुभािषते, अDयो|ती, <हेिलका, तोVे व
सुवचनांचा साथR सं ह.
. 140.00




O15,1x

O152,1

891.22-सं कृ त ना®सािह`य

891.431008-Oहदी काeसािह`याचा सं ह

mीहषR
रrावली / अनु. वानंद गजानन पुंड.- 2 री आ.-नागपूर :
ऋचा <काशन, एि<ल 2011.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : सट2. 2000.
मूळ संिहता समपृ£ावर आिण अनुवाद िवषमपृ£ावर.
ISBN 81-86461-66-3 : . 100.00

नाक¶ टे ट आिण इतर अनुवाMदत किवता / अनु. Mदनकर
बोरीकर.- औरं गाबाद : पKरमल <काशन, ऑ|टो.
2011.- ix, 142 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7088-099-8 : . 150.00



O15,2

891.43-Jहदी सािह:य
891.431-Oहदी काeसािह`य
कबीर, 1399-1518



O152,1x

891.433-Oहदी कथासािह`य
उदय<काश, 1952आिण शेवटी <ाथRना / अनु. आनंद थGे.- मुंबई :
लोकवाaय, माचR 2011.- viii, 87 पृ.: िचVे; 22 स2.
मी.

'और अंत म2 <ाथRना' चा अनुवाद.
. 125.00

- टीका

Oभगारकर, कृ णाजी ानेर, 1935-



संत तुकाराम आिण संत कबीर . पहा 891.461-

O152,3N52

तुकाराम. टीका.

िपव¦याधPमक छVीतली मुलगी / अनु. गणेश िवसपुते.मुंबई : लोकवाaय, जून 2010.- 168 पृ.: िचVे; 21
स2. मी.
' िपली छतरीवाली लडक_' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80700-04-5 : . 175.00

सेठी, शांित

संत कबीर / मराठीमये अनु.- 3 री आ.-िबयास :
राधा वामी स`संग, 2007.- viii, 271 पृ. ; 22 स2.
मी.

संदभR.
ISBN 978-81-8256-737-5 :



O152,3N52

ªकमत नाही


O152,1H99:g

गुलजार, 1936-

मोहनदास / अनु. विनता सावंत.- मुंबई : लोकवाaय,
जाने. 2010.- 80 पृ. : िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-93-80123-13-4 : . 80.00

एक वन पुDहा पुDहा / अनु. िवजय पाडळकर.- मुंबई :
पॉयुलर, 2011.- xviii, 93 पृ. ; 21 स2. मी.



O152,3N52

ितवारी, रं गनाथ, 1933-

64 किवता.
ISBN 978-81-7185-877-4 :

. 150.00


O152,1N36

देवताले, चंLकांत
भूखंड तापू लागलंय / अनु. चंLकांत नागेशराव पाटील.2 री सुधा. आ.-औरं गाबाद : सा^ात <काशन, ऑ|टो.
2009.- 80 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम <कािशत : मुंबई : संिहता <काशन, 1983.

गुदेव / अनु. शैलजा आंबेकर.- अंबाजोगाई : पKरसर
<काशन, मे 2012.- 455 पृ. ; 22 स2. मी.
गुदेव रवLनाथ टागोर यांचे भाविवwव उलगडणारी
कादंबरी.

. 500.00


O152,3N33

परसाई, हKरशंकर, 1924-1995
दोन नाकाची माणसे / अनु. केशव फडणीस.- पुणे :

8 किवता.

ेहवधRन <काशन, एि<ल 2009.- 108 पृ. ; 22 स2.

. 80.00


O152,1

मी.
17 िवनोदी लघुकथा.

बापट, जयmी
तरं ग पहा 891.461 - मराठी काeसािह`य.

ISBN 81-89634-99-2 :

. 100.00


O152,3N24

सािह:य
891.433-Jहदी कथासािह:य- मशः

891.44-बंगाली सािह:य
891.441-बंगाली काeसािह`य

परसाई, हKरशंकर, 1924-1995

ठाकु र, रबLनाथ, 1861-1941
रवL जDमMदने / अनु. राम Pहैसाळकर ; आशा बगे
यांvया < तावनेसह.- नागपूर : भवान Pहैसाळकर :
सािह`य <सार क2 L [ िवतरक ], िडस2. 2009.- xiv,
161 पृ. ; 21 स2. मी.
' सानाइ ' आिण ' जDमMदने ' ³ा मूळ किवतासं हांचा

नॉटपेड / अनु. उवला के ळकर; सुनीलकु मार लवटे
यांvया < तावनेसह.- पुणे : मेहता, सट2. 2011.- xii,
140 पृ. ; 22 स2. मी.
27 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-285-5 :

. 140.00


O152,3N24

भावानुवाद.

. 180.00

<ेमचंद, 1880-1936



O157,1M61

<ेमचंद यांvया mे£ बालकथा / अनु. िवशाल तायडे.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 39 पृ.: िचVे;
23 स2. मी.
6 बालकथा.
ISBN 978-81-7786-568-4 :

69

. 30.00


O152,3M80

वेदराही, 1933-

रवL शेषलेखा / अनु. राम Pहैसाळकर; माधवानंद
यांvया < तावनेसह.- नागपूर : भवान Pहैसाळकर :
सािह`य <सार क2 L [िवतरक], िडस2. 2009.- xxiv,
140 पृ. ; 21 स2. मी.
'रोगश¿याय', 'आरोय' आिण 'शेषलेखा' ³ा
किवतासं हांचा अनुवाद.
. 180.00


ॉस फाय·रग आिण <ाय अ<ाय / अनु. माधवी कुं टे.-

O157,1M61

नािशक : अ^रमुLा <काशन, िडस2. 2009.- 96 पृ. ;

रवLनाथ टागोरांvया बालकिवता / अनु. पि¥नी
िबनीवाले.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 47
पृ.: िचVे; 23 स2. मी.

21 स2. मी.
2 दीघRकथा.
. 80.00

33 बालकिवता.



O152,3N33

ISBN 978-81-7786-631-5 :

. 40.00


O157,1M61

शु|ल, योग2Lनाथ, 1956लघुGम कथांचा गुलद ता / अनु. अिनल गजिभये.- पुणे :

891.443-बंगाली कथासािह`य

मधुmी <काशन, जाने. 2010.- 142 पृ. ; 22 स2. मी.

ठाकु र, रबLनाथ, 1861-1941
बऊठाकु रानीर हाट / अनु. मेधा बाळकृ ण तासकर.पुणे : मेहता, नो1ह2. 2011.- viii, 160 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-311-1 : . 160.00

112 लघुकथा.

. 150.00


O152,3N56



O157,3M61

891.439-उदू सािह:य
891.4393-उदूR कथासािह`य
मंटो, सआदत हसन, 1912-1955

एक होती राधा / अनु. चंLकांत भxजाळ.- मुंबई : अ^र
<काशन, जुलै 2011.- 175 पृ. ; 22 स2. मी.
12 लघुकथा.

. 180.00


O168,3N12

सवा, िमझाR मुहPमद हादी, 1857-1931
उमरावजान / अनु. mी. पु. गोखले.- पुणे : <ितमा
<काशन, फे bु. 2010.- 96 पृ. ; 21 स2. मी.
. 100.00


O168,3M57

बंcोपायाय, शरMदDदु, 1899-1970
eोमके श ब^ी रह यकथा / अनु. अशोक जैन.- पुणे :
रोहन <काशन.
भाग 1 : <ाणीसं हालय-िचVचोर.- ऑ|टो. 2011.204 पृ. : िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-61-9 : . 140.00
भाग 2 : मृ`युपVानेच घेतला बळी आिण इतर 3 कथा.
- ऑ|टो. 2011.- 175 पृ.; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-62-8 : . 140.00
भाग 3 : साOळदराचा काटा आिण इतर 3 कथा.ऑ|टो. 2011.- 178 पृ.; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-63-5 : . 140.00.


O157,3M99

सािह:य
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891.443-बंगाली कथासािह:य- मशः

891.443-बंगाली कथासािह:य- मशः

रे , स`यिजत, 1921-1992

रे , स`यिजत, 1921-1992
फॅ Dटॅि टक फे लूदा रह यकथा / गोपा मजूमदारकृ त
इं जी अनुवादावन अशोक जैनकृ त अनु.- पुणे : रोहन
<काशन.
भाग 3 : सोनेरी MकQला.- 2 री आ.- िडस2. 2010.126 पृ. ; 18 स2. मी.

फॅ Dटॅि टक फे लूदा रह यकथा / गोपा मजूमदारकृ त
इं जी अनुवादावन अशोक जैनकृ त अनु.- पुणे : रोहन
<काशन.
भाग 1 : बादशहाची अंगठी.- 2 री आ.- िडस2. 2010.117 पृ. ; 18 स2. मी.

'The golden fortress' चा अनुवाद.

. 75.00
भाग 11 : मृ`यूघर.- 2 री आ.- िडस2. 2010.- 108 पृ.
; 18 स2. मी.

ISBN 978-93-80361-08-6 :

'The Emperor's Ring' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-06-2 :

. 75.00.

भाग 2 : गंगटोकमधील गडबड.- 2री आ.- िडस2.

'The house of death' चा अनुवाद.

2010.- 103 पृ. ; 18 स2. मी.

ISBN 978-93-80361-16-1 :

. 75.00.


O157,3N21

'Trouble in Gangtok' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-07-9 : Rs. 75.00.



O157,3N21

फॅ Dटॅि टक फे लूदा रह यकथा / गोपा मजूमदारकृ त
इं जी अनुवादावन अशोक जैनकृ त अनु.- पुणे : रोहन

फॅ Dटॅि टक फे लूदा रह यकथा / गोपा मजूमदारकृ त
इं जी अनुवादावन अशोक जैनकृ त अनु.- पुणे : रोहन
<काशन.
भाग 6 : रॉयल ब2गालचे रह य.- 2 री आ. - िडस2.
2010.- 112 पृ. ; 18 स2. मी.

<काशन.

'The royal Bengal mystery' चा अनुवाद.

भाग 4 : के स-'अटॅची' के सची.- 2 री आ.- िडस2. 2010.

ISBN 978-93-80361-11-6 :

. 75.00
भाग 8 : मुंबईचे डाकू .- 2 री आ. - िडस2. 2010.- 96
पृ. ; 18 स2. मी.

- 105 पृ. ; 18 स2. मी.
'Incident on the Kalka mail' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-09-3 :
भाग 5

'The bandits of Mumbai' चा अनुवाद.

. 75.00

ISBN 978-93-80361-13-0 :



: कै लासातील कार थान.- 2 री आ. - िडस2.

O157,3N21

2010.- 112 पृ. ; 18 स2. मी.

891.46-मराठी सािह:य
क"णक, मधु मंगेश, 1933-

'A killer in Kailas' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-10-9 :

- टीका

. 75.00.


O157,3N21

फॅ Dटॅि टक फे लूदा रह यकथा / गोपा मजूमदारकृ त
इं जी अनुवादावन अशोक जैनकृ त अनु.- पुणे : रोहन
<काशन.
भाग 9 : दफनभूमीतील गूढ.- 2 री आ. - िडस2. 2010.



काळे , शैलजा भालचंL, 1944-2010

'The secret of the cemetery' चा अनुवाद.

- टीका

. 75.00

देखणे, मालिवका

भाग 10 : देवतेचा शाप.- 2 री आ. - िडस2. 2010.-

शैलजा काळे यांचे बाल वाaय एक अnयास.- पुणे :
भायदा <काशन, नो1ह2. 2010.- 112 पृ.: िचVे; 21
स2. मी.
. 100.00

113 पृ.; 18 स2. मी.
'The curse of the Goddess' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-15-4 :

. 75.00



O155N44:g

भाग 12 : काठमांडूतील कदRनकाळ.- 2 री आ. - िडस2.
2010.- 103 पृ. ; 18 स2. मी.
'The criminals of Kathmandu' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-17-8 :

मधु मंगेश क"णक: सृZी आिण दृZी / संपा. महेश के लुसकर.रrािगरी : कxकण मराठी सािह`य पKरषद; मुंबई :
मौज <काशन [िवतरक], एि<ल 2010.- x, 285 पृ. ;
22 स2. मी.
संदभR.
. 250.00
O155N33:g

- 122 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-93-80361-14-7 :

. 75.00.

. 75.00.


O157,3N21

कु लकण, कु मुMदनी Mदवाकर
बाल सKरता.- पुणे : िशQपा <काशन, िडस2. 2011.32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 35.00


O155

सािह:य
देसाई, परशुराम सदािशव, 1892-1982

मुिबोध, शर]ंL माधव, 1921-1984

- टीका

- टीका

देसाई, शिशकला

mी. प. स. देसाई: एक अलि^त सािहि`यक :
1892-1982.- पुणे : ेहवधRन <काशन, मे 2010.192 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-27-8 : . 180.00


O155M92:g

<धान, गणेश <भाकर, 1922-2010

71

Oशदे, रणधीर mीमंत, 1976वालेचे फू ल: शरvचंL मुि|तबोध : 1य|ती आिण
वाaय / Mदगंबर पाये यांvया < तावनेसह.- मुंबई :
लोकवाaय, माचR 2012.- 178 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80700-67-0 : . 200.00


O155N21:g

मेmाम, के शव तानाजी, 1937-2007

- टीका

- टीका

अ^रांचे आभाळ: <ा. के शव मेmाम : गौरव आिण समी^ा /
संपा. गीता मांजरे कर.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन,
ऑग ट 2009.- 200 पृ. ; 21 स2. मी.
. 200.00

पांढरे , नीला

<ा. ग. <. <धान: 1य|ती आिण वाaय.- पुणे : उDमेष
<काशन, जून 2011.- 337 पृ. ; 22 स2. मी.
. 300.00





O155N37:g

O155N22:g

बोराडे, रावसाहेब रं गराव, 1940-

वाकोडे, मधुकर, 1943-

- टीका

- टीका
तायवाडे, शरयू बबनराव, 1967-

िनकम, लीना

डॉ. मधुकर वाकोडे: सािह`य दशRन.- नागपूर : िवजय
<काशन, सट2. 2011.- xviii, 210 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7498-150-9 : . 250.00

<वाह आिण <पात: रा. रं . बोराडे यांचे सािह`य.नागपूर : िवजय <काशन, एि<ल 2011.- x, 182 पृ. ;
22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7498-140-9 : . 200.00



O155N43:g



O155N40:g

वैc, अनुराधा, 1944- टीका

भागवत, दुगाR, 1910-2002

घोळवे, अशोक उGमराव, 1976अनुराधा वैc यांचे सािह`य: एक िचMक`सक अnयास.औरं गाबाद : सुलबा <काशन, िडस2. 2011.- 224 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-921363-0-1 : . 180.00

- टीका

ऐसपैस गपा: दुगाRबाशी / मुलाखतकार <ितभा रानडे.7 वी आ.-पुणे : राजहंस <काशन, मे 2010.- xxxii,
225 पृ., [4] पटिचVे ; 21 स2. मी.
<थम आ. : नो1ह2. 1998.
ISBN 81-7434-132-3 : . 225.00



O155N44:g



O155N10:g

भावे, पुषोGम भा कर, 1910-1980
- टीका

हळदवणेकर, अशोक िशवराम

सबरस पानी.- पुणे : मधुmी <काशन, मे 2011.- 168
पृ. ; 22 स2. मी.
. 170.00


O155

साठे , शुभा

891.4609-मराठी सािह`याचा इितहास आिण समी^ा

दोन धुरंधर Oहदु`वाचे. पहा 294.501- सावरकर,

क"णक, <दीप
ंथसामयR: mीवामनराज <काशनाvया सामयRशाली
पु तकांची पंचवीस वषा¨ची समथR वाटचाल.- ठाणे :
Oडपल पि?लके शन, जुलै 2009.- 151 पृ. ; 21 स2.

िवनायक दामोदर.

माडगूळकर, गजानन Mदगंबर, 1919-1977
- टीका

जोशी, mीपाद पांडुरंग, 1944ग. Mद. माडगूळकर: वाaयदशRन-एक िचMक`सक
अnयास.- 2 री आ.-पुणे : पुणे िवcाथ गृह <काशन,
मे 2011.- 350 पृ., [8] पटिचVे : िचVे; 21 स2. मी.
<थम <कािशत : पुणे : गोकू ळ मािसक <काशन, 1996.
संदभR.
. 300.00

मी.

. 150.00


O155:g



O155N19:g

कु लकण, अरOवद वामन
सािह`य: काही सं<दाय, काही िसांत.- पुणे : <ितमा
<काशन, ऑ|टो. 2008.- 174 पृ. ; 21 स2. मी.
. 175.00


O155:g

सािह:य
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891.4609-मराठी सािह:याचा इितहास आिण समीSा-

मशः

मशः

पगारे , म. सु.

खंडेराव, हरीश

आंबेडकरी चळवळ आिण सािह`य: सां कृ ितक इितहास.ठाणे : < ा <काशन.
खंड 1 : एि<ल 2012. - 240 पृ.; 22 स2. मी.
संदभR.
. 240.00.


O155:g

चौघुले, िव. शं.

सािह`याची आ वादपे.- पुणे : <ितमा <काशन,
ऑग ट 2011.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
. 170.00

सािह`य: लोक, ामीण आिण दिलत.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन.
खंड 3 : दिलत सािह`य.- जाने. 2012.- 241 पृ. ; 22
स2. मी.
संदभR.
ISBN 971-81-7294-907-5 : . 250.00
खंड 4 : बोली श?दसं ह व अनुबंध.- जाने. 2012.539 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7294-907-5 : . 550.00.


O155:g



O155:g

पठाण, यू. म.

जोशी, <. न.
मराठी वाaयाचा िववेचक इितहास: अवाRचीन काळ :
1800 ते 1980 पय¨त.- सुधा. आ.-पुणे : ेहवधRन
<काशन, एि<ल 2009.- 523 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-89632-18-6 कागदी बां. : . 450.00

संतसािह`य: नवOचतन.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जून 2011.- 348 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-887-0 : . 350.00


O155:g



O155:g

ठाकू र, िवल mी.
आ वादक2 .- माशेल (गोवा) : तDमय <काशन, फे bु.
2011.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.
. 140.00

पाये, Mदगंबर
अवलोकन: मराठी समी^ा आिण सािह`य.- मुंबई :
लोकवाaय, मे 2012.- 295 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-75-5 : . 300.00


O155:g

बडवे, सतीश



O155 : g

डहाके, वसंत आबाजी, 1942-

मराठी समी^ेची सcःि थती.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7185-852-1 : . 275.00
x, 284



O155:g

दीि^त, लीला
रसमुLा: आ वादक समी^ा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
सट2. 2011.- 256 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-857-3 : . 250.00

मययुगीन सािह`यािवषयी... / ◌ू. म. पठाण यांvया
< तावनेसह.- औरं गाबाद : मीरा बु|स अँड पि?लके शन,
मे 2010.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 150.00


O155:g

बांMदवडेकर, चंLकांत
ममRवेध: वाaयीन eि`व आिण कतृR`व.- पुणे :
ह"मस <काशन, जुलै 2011.- 131 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-920958-2-0 : . 140.00


O155:g



O155:g

मराठी वाaयाचा इितहास.- पुणे : महाराX सािह`य
पKरषद.
खंड 2 भाग 1 : इ. स. 1350 ते 1680.../ संपा. स. गं.

पगारे , म. सु.

सािह`य: लोक, ामीण आिण दिलत.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन.
खंड 1 : लोकसािह`य/ रमेश धxगडे यांvया < तावनेसह.
- जाने. 2012.- 288 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7294-905-1 : . 300.00
खंड 2 : ामीण सािह`य.- जाने. 2012.- 186 पृ. ;
22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7294-906-8 : . 200.00.

मालशे.- 2 री आ.- जाने 2010.- xxii, 666 पृ.; 23

स2. मी.
संदभR.
<थम आ. : सट2. 1982.
कागदी बां. : . 700.00
खंड 2 भाग 2 : इ. स. 1350 ते 1680.../ संपा. स. गं.
मालशे ; पुरवणीलेखन लीला गोिवलकर.- 2 री आ.-

पृ.; 23 स2. मी.
संदभR.
कागदी बां. : . 700.00.

जाने 2010.- xxii, 666



O155:g



O155v

सािह:य
891.4609-मराठी सािह:याचा इितहास आिण समीSा-
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891.4609-मराठी सािह:याचा इितहास आिण समीSा-

मशः

मशः

वZ, जयंत बलवंत, 1947-

मराठी वाaयाचा इितहास.- पुणे : महाराX सािह`य
पKरषद.

वाaयेितहासाची संकQपना / संपा. दGाVेय Mदनकर पुंडे.सुधा. आिण िव ता. 4 थी आ.-पुणे : <ितमा <काशन,
फे bु. 2009.- 260 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1986
संदभR.
. 225.00

खंड 7 भाग 1 : इ. स. 1950 ते 2000.../ सं. संपा. रा.

ग. जाधव, िव. भा. देशपांडे आिण मह2L मुंजाळ.- मे
2009.- xxxii, 704 पृ., [8] पटिचVे ; 23 स2. मी.
संदभR.
कागदी बां. : . 700.00



O155:g

खंड 7 भाग 2 : इ. स. 1950 ते 2000.../ सं. संपा. रा.

वाटा आिण मुjाम / ले. आशा अरOवद बगे... [ आिण इतर.
].- मुंबई : मौज <काशन, मे 2009.- ix, 154 पृ. ;
21 स2. मी.
ISBN 978-81-7486-825-1 : . 140.00

ग. जाधव, िव. भा. देशपांडे आिण मह2L मुंजाळ.- जाने
2010.- xxiv, 749 पृ., [8] पटिचVे ; 23 स2. मी.
संदभR.
कागदी बां. : . 800.00.



O155:g



O155v

मुळीक, क_त िमOलद
ामीण सािह`याची चळवळ.- पुणे : ेहवधRन <काशन,
जाने. 2011.- 236 पृ. ; 21 स2. मी.
डॉ. आनंद यादव अमृतमहो`सवी ंथ.
संदभR.
ISBN 978-81-89634-47-6 : . 230.00

शेवाळकर, राम बाळकृ ण, 1931श?द पालवी.- नागपूर : िवजय <काशन, माचR 2011.108 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-133-2 : . 100.00


O155:g



O155:g

मेदककर, <काश
सािह`यिवचार: <देश आिण पKरसर.- पुणे : <ितमा
<काशन, जाने. 2009.- 142 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 140.00

संशोधनाची ि^ितजे: डॉ. िव. िभ. कोलते अमृतमहो`सव
गौरव ंथ / संपा. भा कर लuमण भोळे .- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2008.- 320 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7786-352-9 : . 280.00


O155:g



O155:g

सकटे, मOvछL
समतावादी सािह`य: एक महा<वाह.- कोQहापूर :
िन"मती संवाद, नो1ह2. 2011.- 64 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-921784-8-6 : . 60.00


O155:g
रसाळ, सुधीर

वाaयीन सं कृ ती.- मुंबई : मौज <काशन, माचR 2010.lvi, 272 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7486-912-8 : . 300.00

सपकाळ, अिनल



O155:g

वZ, जयंत बलवंत, 1947काही पु तके ...काही िनरी^णे.- पुणे : <ितमा <काशन,
जाने. 2010.- 172 पृ. ; 22 स2. मी.
. 160.00


O155:g

समी^ा: पिहली खेप.- पुणे : <ितमा <काशन, ऑ|टो.
2008.- 160 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 150.00


O155:g

समकालीन सािह`यचचाR: डॉ. नागनाथ को`तापQले
गौरव ंथ / सं. संपा. मनोहर जाधव आिण mीकांत
देशमुख.- पुणे : <ितमा <काशन, जून 2010.- 544 पृ.
; 23 स2. मी.
संदभR.
कागदी बां. : . 700.00


चKरV शोधन.- पुणे : <ितमा <काशन, जाने. 2010.111 पृ. ; 21 स2. मी.
िनवडक चKरVे आिण आ`मचKरVांवरील समी^ा`मक

O155:g

सारं ग, िवलास गोOवद, 1942वाaयीन सं कृ ती व सामािजक वा तव.- मुंबई : मौज
<काशन, फे bु. 2011.- iv, 102 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7486-930-2 : . 120.00

लेखन.

. 100.00


O155:g



O155:g

सािह:य

74

891.4609-मराठी सािह:याचा इितहास आिण समीSा-

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

मशः

आ1हाड, कमल संपतराव
हाक.- नािशक : अ^रमुLा <काशन, िडस2. 2009.- 88

सावंत, सुरेश

<`ययाचे <ांत.- औरं गाबाद : रजत <काशन, जाने.
2009.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 81-89707-08-6 : . 120.00

पृ., [4] पटिचVे ; 21 स2. मी.
51 किवता.



O155:g

. 80.00


O155,1
सावदेकर, आशा

eिवेध.- नागपूर : लाखे <काशन, फे bु. 2011.288 पृ. ; 22 स2. मी.
. 290.00

उके, धनराज, 1942-

अभंगधन.- गxMदया : सुmी <काशन, 2009.- xviii,


O155:g

142 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 150.00


O155,1N42

सोनकांबळे , नारायण

बौ सािह`य आिण चळवळ.- उQहासनगर : अि मता
शै^िणक धPमिवषयक सािह`य पKरषद, ऑ|टो. 2010.xiv, 90 पृ., [8] पटिचVे ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 150.00

ससूर.- गxMदया : सुmी <काशन, िडस2. 2007.- xxi,
122 पृ. ; 21 स2. मी.
. 120.00


O155,1N42



O155:g

उगावकर, राम

891.461-मराठी का.सािह:य

शािहरी लेखणी.- मुंबई : <गQभ Mएशन, माचR 2012.-

अणेराव, <मोदकु मार
< तराचे वÑभोग / रा. ग. जाधव यांvया < तावनेसह.नागपूर : िवजय <काशन, जून 2010.- xii, 85 पृ. ;
22 स2. मी.

iv, 128

. 125.00


O155,1

83 किवता.
ISBN 978-81-7498-118-9 :

पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

उमप, िवल, 1931-2010

. 90.00


O155,1

असा मी झालो आंबेडकर.- 2 री आ.-ठाणे : Oडपल
पि?लके शन, ऑग ट 2011.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.

असनारे , <शांत
मीच माझा मोर.- मुंबई : पाऊस <काशन ; मुंबई :
मौज <काशन [िवतरक], मे 2010.- vi, 94 पृ. ; 22
स2. मी.

<थम आ. : िडस2. 2002
35 किवता.

. 50.00


O155,1N31

72 किवता.

. 100.00


एकनाथ, 1533-1599

O155,1

- टीका
आगाशे, लीना

आगटे , शकुंतला जयंत

Mकनारे मनाचे / उषा टाकळकर यांvया < तावनेसह.ठाणे : Oडपल पि?लके शन, एि<ल 2011.- 101 पृ. ;
22 स2. मी.

भुलिवल2 वेणुनाद2.- पुणे : mीवामनराज <काशन, सट2.
2007.- 48 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-905965-3-4 :

85 किवता.

. 100.00

. 30.00


O155,1J33:g



O155,1

ओवळे कर, सीमा रमेश

आ1हाड, एकनाथ
नeाने बहरावे.- मुंबई : शुभाय <काशन, माचR 2011.ix, 63 पृ. ; 22 स2. मी.

सांजदीप.- मुंबई : वंदना <काशन, माचR 2010.- 64 पृ.
: िचVे ; 21 स2. मी.
52 किवता.

57 किवता.

. 60.00

ISBN 978-93-80248-00-4 :



O155,1

. 65.00


O155,1

सािह:य
891.461-मराठी का.सािह:य-

कदम, जगदीश, 1954-

मशः

कांबळे , ानेर रामचंL
लावgयवती: लावणी सं ह.- पुणे : ि<यांका <शांत
पटवधRन, फे bु. 2012.- 80 पृ. ; 22 स2. मी.
64 लावgया.
. 40.00

- टीका
कापसे, िशवसांब

जगदीश कदम यांची किवता / mीराम गुंदेकर यांvया
< तावनेसह.- पूणाR : वाती <काशन, ऑ|टो. 2009.192 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-901861-2-4 : . 140.00



O155,1



O155,1N54:g

कदम, यशवंत बाबुराव, 1948-

अंतरं ग / अपा सलगरे यांvया < तावनेसह.- मुंबई :
वंदना <काशन, जाने. 2011.- 100 पृ. ; 21 स2. मी.

कातरकर, सुिचVा मधुकर
माझे हायकू .- नागपूर : िवजय <काशन, माचR 2010.64 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-110-3 : . 70.00


O155,1

79 किवता.
ISBN 978-93-80248-05-9 :

75

. 100.00


O155,1N48

करं बेळकर, <भाकर बाळकृ ण, 1948-

कानडे, लµ
टाचाKटभा.- परभणी : <ितभास <काशन, 2009.- vi,
98 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
62 किवता.
ISBN 81-87615-70-2 :

तू कोण, कोण मी ? मी तूच, तूच मी !.- पुणे : लेखक,

. 90.00


ऑग ट 2010.- 40 पृ. ; 21 स2. मी.

O155,1

44 किवता.

. 20.00


O155,1N48

कडRक, वामन तबाजी, 1922-2004

तळ ढवळताना.- मुंबई : लोकवाaय, एि<ल 2012.पृ. ; 23 स2. मी.

x, 102

62 किवता.
ISBN 978-93-80700-70-0 :

. 200.00


O155,1

- टीका
कांबळे , गोपीचंद

काळे , मंगेश नारायणराव

महाकवी वामनदादा कडRकांचे गीतातील वकथन.यवतमाळ : िवcाथ सािह`य <काशन, मे 2011.- 32
पृ., [2] पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-906830-1-2 : . 40.00


तृतीय पुषाचे आगमन.- मुंबई : अिभधानंतर आिण
पोएीवाला, ऑ|टो. 2010.- 120 पृ. ; 24 स2. मी.
दीघR किवता.
ISBN 978-81-89621-20-9 : . 150.00


O155,1N22:g

कसबेकर, mीधर
सावली.- पुणे : िलमये िवwव<काश पि?लके शDस, जुलै
2011.- 132 पृ., [1] पटिचV ; 22 स2. मी.

O155,1

काळे , मोहन

अरे अरे मोरा.- ठाणे : अ^र चळवळ <काशन, नो1ह2.
2011.- 40 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.

101 किवता.

30 बालकिवता.

. 150.00

. 45.00




O155,1

कांबळी, अिनल धाकू

O155,1

दोन होते बोके .- ठाणे : अ^र चळवळ <काशन, नो1ह2.
2011.- 40 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.

MकलMकQया उजेडाची ितरीप.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.xiii, 82 पृ. ; 21 स2. मी.

28 बालकिवता.

56 किवता.

. 45.00

ISBN 978-81-7185-795-1 :

. 100.00



O155,1



O155,1

कांबळे , उGम
खूप दूर पोहोचलोत आपण.- पुणे : सुरेश एजDसी, मे
2012.- 112 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

कु लकण, अिनल वसंतराव
श?दिशQप / धxडीरामOसह राजपूत यांvया < तावनेसह.औरं गाबाद : समथR उcोग, 2010.- 112 पृ. ; 21 स2.
मी.

37 किवता.

99 किवता.

. 110.00

ISBN 978-81-87551-30-0 :



O155,1

. 80.00


O155,1

सािह:य

76

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

कोठे कर, उप2L मात¨ड
काठावर दूर नदीvया / लuमीकांत तांबोळी यांvया
< तावनेसह.- नागपूर : लाखे <काशन, सट2. 2011.144 पृ. ; 22 स2. मी.

कु लकण, कु मुMदनी Mदवाकर
अंकुर.- पुणे : िशQपा <काशन, िडस2. 2011.- 28 पृ.:
िचVे; 21 स2. मी.
22 बालकिवता.

. 30.00

115 किवता.



O155,1

. 160.00


O155,1

कु लकण, चंदला
आई, हसत ये, डोलत ये.- पुणे : नेहवधRन <काशन, मे
2009.- 63 पृ. ; 22 स2. मी.

कोरे , सुरेखा गज2L
मानसी <ाजा फु लताना.- पुणे : मधुmी <काशन,
माचR 2010.- 112 पृ. ; 21 स2. मी.

44 किवता.

िव Mदशेने '<काश ब}रं गी' या िनबंध सं हासह.

50 किवता.

. 120.00

ISBN 81-7265-291-7 :



. 100.00 (दोDही पु तकांचे िमळू न)

O155,1



O155,1

कोलारकर, छाया, 1935-

िचरं तन तरं ग / सKरता पदक_ यांvया < तावनेसह.- पुणे :
अिवनाश <काशन, जून 2007.- xii, 68 पृ. ; 22 स2.

कु लकण, Mदलीप पां.
कलमी तुरा.- पुणे : देशमुख आिण कंपनी, 2010.- 95

पृ. ; 22 स2. मी.
70 हा यकिवता.
. 120.00

मी.
70 किवता.

. 100.00


O155,1N35



O155,1

ांित
अि¹सखा.- नागपूर : िवजय <काशन, जुलै 2011.- ix,
71 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-144-8 : . 100.00

कु लकण, मुकुंदराज पं.
अनास|त / सुहास पुजारी यांvया < तावनेसह.सोलापूर : सुिवcा <काशन, जाने. 2011.- xviii, 79
पृ.: िचVे; 20 स2. मी.



O155,1

66 किवता.

. 80.00


O155,1

कु लकण, रवL मोहनीराज, 1957पंदन.- अहमदनगर : MएKट1ह <काशन, [2011].82 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
. 60.00

असेही - तसेही: गझलसं ह.- नागपूर : िवजय <काशन,
जुलै 2011.- viii, 63 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-143-1 : . 100.00


O155,1



O155,1N57

कु लकण-िमीमनी, दीपा
संवेदनांvया काना माVा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जून 2011.- 112 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.

^ीरसागर, <काश रामचंL
मातीचे डोहाळे / वासुदेव सावंत यांvया < तावनेसह.परभणी : पवन <काशन, िडस2. 2007.- 80 पृ. ; 21
स2. मी.
64 किवता.

. 75.00


O155,1

87 किवता.
ISBN 978-81-7294-874-0 :

. 120.00


O155,1

केतकर, सिचन

जरासंधाvया ?लॉगवरचे काही अंश.- मुंबई :
अिभधानंतर <काशन, जाने. 2010.- vi, 87 पृ.
स2. मी.



O155,1
; 22

चार ओळी ि<तीvया.- पुणे : पुपनंद <काशन, फे bु.
2009.- 68 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-907033-5-2 : . 50.00

49 किवता.
ISBN 978-81-89621-15-5 :

खटावकर, प¥जा पोपटराव
Âजळभर.- पुणे : पुपनंद <काशन, फे bु. 2009.- 64
पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-907033-4-5 : . 50.00

. 100.00


O155,1



O155,1

सािह:य
891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461-मराठी का.सािह:य-

खडताळे , देिवदास तुळशीराम

77

मशः

गडकरी, अशोक मारोती, 1952-

वÑमिनषा.- नािशक : अ^रमुLा <काशन, िडस2.
2009.- 72 पृ. ; 21 स2. मी.

उजेड अंधार िपऊन घेताना / योती लांजेवार यांvया
< तावनेसह.- पुणे : सुगावा <काशन, एि<ल 2010.64 पृ. ; 16 स2. मी.

66 किवता.

. 60.00


O155,1

57 किवता.

. 70.00


O155,1N52

खडसे, यशवंत

लढाई / गणेश आवटे यांvया < तावनेसह.- परभणी :
पवन <काशन, माचR 2008.- 64 पृ. ; 21 स2. मी.

गडकरी, राम गणेश, 1885-1919
- टीका

48 किवता.

. 60.00


O155,1

खरात, ह. िश.

चांदोबा चांदोबा सलास का ?.- ठाणे : गागज
<काशन, िडस2. 2009.- 32 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.

भृगुवार, सुरेश पुषोGम, 1940गोOवदा जशैली: वप व समी^ा.- नागपूर : िवजय
<काशन, सट2. 2010.- x, 229 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7498-123-3 : . 250.00


O155,1M85:g

14 बालकिवता.

. 30.00


O155,1

मुंगीचं लगीन.- ठाणे : गागज <काशन, िडस2. 2009.32 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.

गणेशपुरे, राघव2L रामकृ ण
mी िवल भि|तगीत.- पुणे : नेहवधRन <काशन, माचR
2010.- 32 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7265-310-7 : . 25.00


O155,1

13 बालकिवता .

. 30.00


O155,1

िखQलारे , तुकाराम
अशी Oजदगानी.- परभणी : अनुMदन <काशन, जाने.
2011.- viii, 120 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

गज, बाबुराव हKरभाऊ
नथीतले मोती.- औरं गाबाद : शांभवी O<टसR अँड
पि?लशसR, फे bु. 2010.- 74 पृ.: िचVे ; 21 स2. मी.
43 किवता.

. 70.00


100 किवता.

O155,1

. 100.00


O155,1

असे हे माझे हायकू .- परभणी : अनुMदन <काशन,
ऑ|टो. 2010.- 119 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 100.00

ग1हाणे, mीराम गोOवद
होऊ दे रे आबादानी.- नांदेड : बळीवंश <काशन, िडस2.
2009.- 64 पृ. : िचVे ; 20 स2. मी.
36 किवता.



ISBN 978-81-909762-0-6 :

. 60.00

O155,1

फु लांvया बागेत.- परभणी : अनुMदन <काशन, जाने.
2011.- 48 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी.



O155,1

गायकवाड, आनंद

इ तो.- यवतमाळ : आंबेडकरी सािह`य व कला
अकादमी, एि<ल 2012.- viii, 64 पृ. ; 23 स2. मी.

35 बालकिवता.

. 50.00


O155,1

51 किवता.
ISBN 978-81-924683-1-0 :

गवी, <ेमानंद
एकतारी.- नागपूर : िवजय <काशन, जाने. 2010.61 पृ. ; 22 स2. मी.



O155,1

Oहदाण.- यवतमाळ : आंबेडकरी सािह`य व कला
अकादमी, जून 2012.- 39 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-924683-2-7 : . 50.00

50 किवता.
ISBN 978-81-7498-107-3 :

. 200.00

. 60.00


O155,1



O155,1

सािह:य

78

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461-मराठी का.सािह:य-

गारोडे, <मोद भी.
बाप व इतर किवता / मनोज तायडे यांvया < तावनेसह.मुंबई : देवयानी <काशन, नो1ह2. 2009.- 60 पृ.:
िचVे; 21 स2. मी.

मशः

घायतीडक, बापू रावसाहेब

पशR भावनांचा.- सोलापूर : भायmी <काशन, िडस2.
2011.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.
. 50.00


O155,1

39 किवता.

. 50.00


O155,1

गुंड, बापूराव

माझी माय लuमी.- पुणे : िवजयराजे <काशन, नो1ह2.
2010.- 40 पृ. ; 22 स2. मी.

घेवंदे, तुळशीदास Mकसनराव, 1969आरशातील अंबर.- रावेर (जळगाव) : प¥mी <काशन
: मधुिवजय ेडसR [िवतरक], माचR 2011.- 102 पृ. ;
22 स2. मी.
77 किवता.

. 100.00


34 किवता.

O155,1N69

. 40.00


O155,1

गोखले, चंLशेखर के शव
साधा माणूस / अशोक लोटणकर यांvया < तावनेसह.मुंबई : वंदना <काशन, जाने. 2010.- xiv, 66 पृ. ;
21 स2. मी.

चुकेवाड, माधव

रं गत-संगत.- पुणे : िशव पि?लके शDस, जाने. 2010.24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
22 बालकिवता.
ISBN 81-7447-125-2 :

. 20.00


O155,1

चोखामेळा, संत

52 किवता.
ISBN 978-93-80248-01-1 :

. 75.00

- टीका



O155,1

झेिलयट, एिलनॉर

संत चोखामेळा: िविवध दशRन / सं. ले. एिलनॉर
झेिलयट आिण वासुदेव लuमण मंजूळ.- 2 री आ.-पुणे :
सुगावा <काशन, सट2. 2011.- 176 पृ.: िचVे; 22 स2.

गोडघाटे, संजय न`थुजी
वादळ.- नागपूर : सिचन सािह`य, ऑ|टो. 2010.- vi,
89 पृ. ; 22 स2. मी.

मी.

संदभR.

65 किवता.

. 100.00

ISBN 978-93-80166-32-2 :

O155,1:g

चोरमारे , मOvछL
कxडी फोडू न पुढे / गंगाधर पानतावणे यांvया
< तावनेसह.- पुणे : सुिवcा <काशन, जाने. 2011.111 पृ. ; 22 स2. मी.

गोसावी, सुनील रघुनाथ

िमडल|लास.- नागपूर : आकां^ा <काशन, ऑ|टो.
2010.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
71 किवता.
ISBN 81-903716-8-5 :

. 150.00




O155,1

65 किवता.

. 44.00


O155,1

गोसावी-दुसंगे, योती दीपक
मु_.- बीड : कQपना <काशन, माचR 2012.- 98 पृ. ;
21 स2. मी.

. 120.00


O155,1

चौधरी, बिहणाबाई, 1880-1951
- टीका

भालेराव, इं Lिजत, 1970-

85 किवता.

बिहणाबाई चौधरी.- 5 वी सुधा. आ.-परभणी :

. 48.00

<ितभास <काशन, 2009.- 87 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1997.
ISBN 81-87615-06-0 : . 80.00



O155,1



गौरखेडे, अशोक

O155,1M80:g

अG दीप भव / शवंत मनोहर यांvया < तावनेसह.नागपूर : सनम-सीम <काशन, एि<ल 2009.- 84 पृ. ;
21 स2. मी.

जगदाळे , कुंता नारायण

पंदन.- सोलापूर : नारायण जगदाळे , सट2. 2008.132 पृ. ; 21 स2. मी.

70 किवता.

95 किवता.

. 100.00


O155,1

. 150.00


O155,1

सािह:य
891.461-मराठी का.सािह:य-

जनाबाई

79

मशः

जोशी, पि¥नी
मी मन मांडते.- पुणे : अ^र मानव <काशन, मे 2009.80 पृ. ; 21 स2. मी.

- टीका

जगनाळे , रे खा रामकृ ण
संत कवियVी जनाबाई: काeदशRन / ल. रा.
निसराबादकर यांvया < तावनेसह.- नागपूर : िवजय
<काशन, ऑ|टो. 2009.- xiv, 160 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-101-1 : . 160.00

71 किवता.

. 40.00


O155,1



O155,1:g

मेmाम, िहरालाल नामदेव
संत जनाबाची भावकिवता.- नवी मुंबई : देवयानी
<काशन, माचR 2010.- 296 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80201-05-4 : . 200.00

जोशी, लuमण गोपाळ
सोनेरी Oशपले.- औरं गाबाद : क_त <काशन, मे 2011.34 पृ. ; 21 स2. मी.
20 किवता.

. 40.00


O155,1



O155,1:g

ानेर, 1275-1296
- टीका

जाधव, सूयRकांत, 1957नाना वपे.- ठाणे : शारदा <काशन, फे bु. 2012.- 80
पृ. ; 22 स2. मी.

आगटे , शकुंतला जयंत

घनु वाजे घुणघुणा.- पुणे : mीवामनराज <काशन, सट2.
2007.- 64 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-905965-2-7 : . 35.00

62 किवता.

. 80.00



O155,1G75:g



O155,1N57

िसÆे Dस / िगरीश दाबके यांvया < तावनेसह.- ठाणे :
शारदा <काशन, फे bु. 2012.- 116 पृ.: िचVे; 11 स2.

झनके, तुळशीराम

गतीच.- नागपूर : < ादीप <काशन, िडस2. 2011.93 पृ. ; 22 स2. मी.

मी.
ISBN 81-89272-00-4 :

59 किवता.

. 60.00


O155,1N57

. 100.00


O155,1

जावळे , पेशकु मार
अि त`व शोधताना / जयराज खुने यांvया < तावनेसह.परभणी : <ितभास <काशन, सट2. 2009.- 79 पृ. ;
21 स2. मी.

टोपले, लuमण ढवळू , 1948आरड गे कु }बाय / माहेरी वीरOसग गािवत यांvया
< तावनेसह.- ठाणे : सािह`य कॉनRर, नो1ह2. 2010.198 पृ. ; 21 स2. मी.

44 किवता.
ISBN 81-87615-76-1 :

124 किवता.

. 80.00


O155,1

जुनघरे , रामकृ ण जयराम, 1952पळस.- नागपूर : िन"मती <काशन, मे 2010.- 112 पृ.
; 22 स2. मी.

. 200.00


O155,1N48

ठाकूर, भगवान बाजीराव, 1951-

वादळ िन¦या नभातील / शवंत मनोहर यांvया
< तावनेसह.- पुणे : सुगावा <काशन, सट2. 2009.64 पृ. ; 16 स2. मी.

66 किवता.

. 80.00


O155,1N52

48 किवता.
ISBN 978-93-80166-10-0 :

. 60.00


जोशी, गणेश लuमण
कै . गणेश लuमण जोशी िलिखत काe / सं. संक. मीना
के . जोशी, <भाकर गणेश जोशी आिण सिवता <भाकर
जोशी.- ठाणे : संकलक, एि<ल 2010.- 40 पृ. ; 21 स2.

O155,1N51

ढसाळ, नामदेव, 1949-

Oचयांची देवी आिण इतर किवता / <भा गणोरकर
यांvया < तावनेसह.- मुंबई : लोकवाaय, माचR 2012.100 पृ.: िचVे; 34 स2. मी.

मी.
26 किवता.

56 किवता.

. 10.00

ISBN 978-93-80700-55-7 :



O155,1

. 300.00


O155,1N49

सािह:य

80

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

Oभगारकर, कृ णाजी ानेर, 1935संत तुकाराम आिण संत कबीर / सदानंद मोरे यांvया
< तावनेसह.- पुणे : ेहवधRन <काशन, माचR 2009.256 पृ. ; 21 स2. मी.

ढोरे , ओम<काश
हQली...- खापरखेडा (नागपूर) : संवेदना <काशन, मे
2011.- xiv, 62 पृ. ; 22 स2. मी.
62 किवता.

. 100.00

उपिवषय : 891.431- कबीर. टीका



O155,1

संदभR.
ISBN 81-89634-79-8 :

. 250.00


तपासे, <काश
िवLोहाvया मशाली / गंगाधर पानतावणे यांvया
< तावनेसह.- परभणी : पवन <काशन, माचR 2009.64 पृ. ; 22 स2. मी.

O155,1K08:g

38 किवता.

. 60.00


O155,1

तांबे, भा कर रामचंL, 1874-1941

युग<वतRक संत तुकाराम - रामदास / सं. संपा. शरयू
बबनराव तायवाडे ; राज2L वाटाणे आिण कोमल ठाकरे .नागपूर : िवजय <काशन, िडस2. 2010.- 232 पृ. ; 22
स2. मी.
उपिवषय : 891.461 - रामदास, समथR. टीका.
संदभR.
ISBN 978-81-7498-108-0 : . 250.00


O155,1K08:g

- टीका

थोरात, साKरका, 1982िनवडु ंग.- पुणे : मधुmी <काशन, एि<ल 2010.- 96 पृ.
: िचVे; 22 स2. मी.

सावदेकर, आशा

किववयR भा. रा. तांबे: एक िचMक`सक अnयास.- सुधा.
आ.-नागपूर : ानेश <काशन, जून 2011.- iv, 336
पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 1979.
संदभR.
. 400.00

80 किवता.

. 110.00


O155,1N82



O155,1M74:g

तांबे, रमेश पांडुरं ग

वÑ.- मुंबई : साने गुजी कथामाला <काशन, जाने.
2011.- 46 पृ.: रं गीत िचVे ; 22 स2. मी.
24 बालकिवता.

दवणे, <वीण
दGाची पालखी.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, िडस2.
2011.- 104 पृ. ; 22 स2. मी.
mी दGगु आिण mी अjलकोट वामी यांvयावरील
भ_गीते.
. 100.00


O155,1

. 25.00


O155,1

ितळवे, mीधर
डेकॅथलॉन: Kरअल मायनस / जयंत मो. गाडगीळ
यांvया < तावनेसह.- मुंबई : नवता <काशन, माचR
2011.- xiv, 111 पृ. ; 21 स2. मी.

भूमीचे मादRव.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, जाने.
2011.- 76 पृ.: िचVे; 20 स2. मी.
34 किवता.

. 110.00


O155,1

जवात.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, जाने. 2011.66 पृ.: िचVे; 20 स2. मी.

65 किवता.

. 110.00


O155,1

45 किवता.

. 100.00


तुकाराम, 1608-1649

O155,1

- टीका
दाभोळकर, अनंत
आगटे , शकुंतला जयंत

नवी उमेद.- मुंबई : शुभाय <काशन, ऑग ट 2011.- x,
70 पृ. ; 22 स2. मी.

िवल गीत गावा.- पुणे : mीवामनराज <काशन, सट2.
2007.- 56 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-905965-1-0 : . 35.00

64 किवता.



O155,1K08:g

. 50.00


O155,1

सािह:य
891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

81

नरL

देशकु लकण, जयmी सुभाष
सांजवात.- पुणे : नीहारा <काशन, जून 2009.- 80 पृ.
; 22 स2. मी.

- टीका

74 किवता.

. 60.00


O155,1

देशपांडे, जनादRन mीकृ ण, 1897-1967
आनंदसू / संपा. कु सुममाला कोलारकर.- नागपूर :
िवजय <काशन, नो1ह2. 2010.- xLiv, 442 पृ. ; 22
स2. मी.

डोळके , राज2L गणेश, 1958नरL आिण भा कर.- नागपूर : लाखे <काशन, िडस2.
2011.- 424 पृ. ; 22 स2. मी.
उपिवषय : 891.461- बोरीकर, भा करभ. टीका
संदभR.
कागदी बां. : . 450.00


O155,1:g

नाईक, सुरेश

वाट पाµ Mकती ?.- पुणे : पुकराज <काशन, ऑग ट
पृ. ; 22 स2. मी.

2011.- viii, 52

326 किवता.
ISBN 978-81-7498-129-5 :

. 450.00

50 किवता.



O155,1M97

. 50.00


O155,1

देशपांडे, नागोराव घनwयाम, 1909-2000
- टीका

नागापूरकर, भगवान

बागेतील तारका.- पुणे : ि<यांका <शांत पटवधRन, फे bु.
2012.- 96 पृ. ; 22 स2. मी.

रसाळ, सुधीर

ना. घ. देशपांडे यांची किवता.- मुंबई : मौज <काशन,
माचR 2010.- vi, 116 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7486-913-5 : . 100.00

85 किवता.

. 48.00


O155,1



O155,1N09:g

नामदेव, 1270-1350
देहड
े कर, रसना रमेश, 1960-

- टीका

<J.- औरं गाबाद : रजत <काशन, सट2. 2011.- 48 पृ.
; 22 स2. मी.
33 किवता.

. 50.00


O155,1N60

धांडे, शेषराव िपराजी

र ता सोडू न चालला कु ठं ? / मनोहर जाधव यांvया
< तावनेसह.- नागपूर : मु|तछंद <काशन, सट2. 2009.64 पृ. ; 18x21 स2. मी.
. 100.00


O155,1

धुमाळ, ानेर सोनबा
जगायचं कशासाठी ? / तानाजी जगताप यांvया
< तावनेसह.- मुंबई : सासुरा <काशन, माचR 2010.xx, 80 पृ. ; 20 स2. मी.

कु लकण, मु. रा.
mी ानदेवांचा मृ`यू.- 3 री आ.-पुणे : सुगावा <काशन,
ऑग ट 2011.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 1978.
संदभR.
. 30.00


O155,1G70:g

नायकवडे, वैशाली बाबूराव

माझी गाणी.- पुणे : मातृभूमी <काशन, जाने. 2005.24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
21 बालकिवता.
ISBN 81-87975-09-1 :



O155,1

68 किवता.

. 125.00


िनटु रकर, Mदवाकर लuमणराव, 1944सहल नांदेड िजQ³ाची: संगीितका.- पुणे : ेहवधRन
<काशन, मे 2010.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-7265-292-5 : . 30.00

O155,1



O155,1N44

Dयायाधीश, भारती
धPमाल गाणी.- औरं गाबाद : सा^ात <काशन, ऑ|टो.
2009.- 24 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.

नंदावर, 1957-

हा माणदेश माझा.- पुणे : नेहवधRन <काशन, जाने.
2011.- 76 पृ. ; 21 स2. मी.
47 किवता.
ISBN 81-7265-314-X :

. 20.00

14 बालकिवता.

. 100.00


O155,1N57

. 20.00


O155,1

सािह:य

82

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

पाटील, Oनबा सदािशव
अमृताचे बोल.- अमळनेर : क तुरी <काशन, ऑ|टो.
2009.- 112 पृ. ; 17 स2. मी.
. 100.00

पंढरकर, मुरलीधर वा.

गावकू स.- परभणी : पवन <काशन, एि<ल 2009.64 पृ. ; 21 स2. मी.
49 किवता.



O155,1

. 60.00


O155,1

पाटील, मीना^ी
इज इट इन युवर डीएनए.- मुंबई : अिभधांनंतर आिण

परतेक_, गणेश दौलतराव
जगgयाचे संदभR.- 2 री आ.-मुंबई : देवयानी <काशन,
मे 2011.- 72 पृ. ; 22 स2. मी.

पोएीवाला, जुलै 2009.- 79 पृ. ; 22 स2. मी.
34 किवता.
ISBN 81-89621-17-3 :

. 100.00


O155,1

57 किवता.
ISBN 978-93-80201-14-6 :

. 70.00


O155,1

परळकर-उबाळे , साKरका संतोष, 1976कू स.- परभणी : <ितभास <काशन, ऑ|टो. 2009.88 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87615-77-X : . 48.00

पाटील, िवजयकुमार

धरणीvया गभाRतून.- नागपूर : आकां^ा <काशन,
ऑ|टो. 2010.- 86 पृ. ; 22 स2. मी.
73 किवता.
ISBN 81-903716-8-4 :

. 44.00


O155,1



O155,1N76

पवार, Mकसन बापुराव
मन धावे समाधाना.- पुणे : ेहवधRन <काशन, माचR
2010.- 119 पृ. ; 22 स2. मी.

पाटील, सुनंदा कृ णा, 1930आPहा पावली माउली: सुनाई.- पुणे : ेहवधRन <काशन,
ऑग ट 2010.- 107 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
62 किवता.
ISBN 81-7265-316-6 :

. 75.00


O155,1N30

52 किवता.
ISBN 81-7265-306-9 :

. 100.00


O155,1

पवार, दया, 1935- टीका
सूर, अनंता

दया पवारांची किवता: आकलन आिण आ वाद.- नवी
मुंबई : देवयानी <काशन, नो1ह2. 2009.- 162 पृ. ;
21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80201-01-6 : . 160.00

पाटील-गांधलीकर, िशवाजी बाजीराव

िशवसतक.- जळगाव : क तुरी <काशन, फे bु. 2010.95 पृ. ; 22 स2. मी.
999 ओ1यांचा कौटुं िबक आिण सामािजक वपाचा
ंथ.
. 20.00


O155,1

पाटेकर, ऐwवयR
भुईशा V.- mीरामपूर : श?दालय <काशन, जाने.
2011.- 112 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.


O155,1N35:g

67 किवता.
ISBN 978-93-80617-11-4 :

. 120.00


O155,1
पवार, देवानंद मोहन, 1978-

काळोखाला भेदणारा सूयR.- पुणे : नीलकं ठ <काशन,
सट2. 2009.- 64 पृ. ; 21 स2. मी.

पाडगांवकर, मंगेश केशव, 1929-

^िणका.- मुंबई : मौज <काशन, जुलै 2010.- x, 110
पृ.: िचVे; 16 स2. मी.

50 किवता.

. 32.00

109 किवता.



O155,1N78

पांगम, Mदनेश रघुनाथ, 1935श?दफु ले.- पुणे : ि<यांजली <काशन, एि<ल 2010.112 पृ. ; 21 स2. मी.
41 किवता आिण 6 गcकाe.
. 120.00

ISBN 978-81-7486-923-4 :

. 60.00


O155,1N29

फडके , सुमन mीराम
पानेच पाने.- मुंबई : वंदना <काशन, जुलै 2010.- 32
पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
बालकिवता.
ISBN 978-93-80248-03-5 :



O155,1N35

. 65.00


O155,1

सािह:य
891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461-मराठी का.सािह:य-

83

मशः

बैरागी, दGाVेय मोहनदास
झाड अन पाख / <ाjथनासह <शांत भरवीरकर.नािशक : लेखक, फे bु. 2010.- 96 पृ. : िचVे ; 17 स2.

फाले, मनोहर

ऐसे भाय लाहो.- रामनगर : आिशष <काशन, फे bु.
2011.- 46 पृ. ; 20 स2. मी.

मी.

27 किवता.

. 40.00


दीघR िवरहकाe.
. 80.00

O155,1

बापट, जयmी अशोक
आजीची गाणी गाऊ: रं गवायची मजा घेऊ / िचV.
Mदलीप कु लकण; संपा. सदानंद महाजन.- पुणे :
नंदादीप <काशन, जून 2010.- 80 पृ.: िचVे; 26 स2.



O155,1

बोते, िव. म.

जगgयाvया गदारोळात.- कोQहापूर : रावा <काशन,
माचR 2010.- 108 पृ. ; 22 स2. मी.
94 किवता.

. 100.00

मी.



O155,1

40 बालकिवता.

. 120.00

बोबडे, मनोज, 1977-



O155,1

तरं ग.- पुणे : अिभ<ीित <काशन, ऑ|टो. 2007.156 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
उपिवषय : 891.431 - Oहदी काeसािह`य.
. 100.00

पKरमळ.- पुणे : गमभन <काशन, ऑ|टो. 2009.- 96
पृ. ; 21 स2.मी.
34 किवता.

. 48.00


O155,1N77



O155,1

दीपिशखा: अजरामर ि7यांचे गौरवगान.- पुणे :
उ`कषR <काशन, ऑग ट 2011.- 72 पृ.: िचVे; 24 स2.

बोबडे, शोभा

ि^ितजापिलकडचे सुख.- परभणी : पवन <काशन,
नो1ह2. 2007.- 80 पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00


O155,1
मी.
ISBN 978-81-7425-322-4 :

बोरीकर, भा करभ

. 120.00


O155,1

- टीका

डोळके , राज2L गणेश, 1958नरL आिण भा कर. पहा 891.461 - नरL. टीका.

बापट, संगीता

अंगणातQया पायरीवर / सुलभा हेलकर यांvया
< तावनेसह.- नागपूर : ऋचा <काशन, जुलै 2010.40 पृ. ; 22 स2. मी.

भदाणे, जयवंतराव शंकरराव, 1965 -

जयोधन.- अहमदनगर : श?दगंध <काशन, एि<ल
2010.- 69 पृ. ; 22 स2. मी.

51 किवता.

60 किवता.

. 40.00


. 100.00


O155,1

O155,1N65

भवाळकर, मृणािलनी प¥नाथ, 1918श?द गुंMफले मी.- नागपूर : ऋचा <काशन, एि<ल
2009.- viii, 40 पृ. ; 21 स2. मी.

बी. अिनल

आता हे शहर झोपत नाही.- ठाणे : आMदती <काशन,
फे bु. 2010.- vi, 66 पृ. ; 21 स2. मी.

43 किवता.

50 किवता.

. 45.00

. 60.00



O155,1N18



O155,1

भागवत, िनलेश अशोक

ऋतु रानातला आिण मनातला.- ठाणे : आMदती
<काशन, फे bु. 2010.- 48 पृ. ; 17 स2. मी.

एकांताvया सोबतीत.- पुणे : नीहारा <काशन, ऑ|टो.
2009.- 88 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.

37 किवता.

65 किवता.

. 30.00

. 44.00


O155,1



O155,1

सािह:य

84

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461-मराठी का.सािह:य-

भागवत, लीलावती भा कर, 1921कोण असे हे राव ?.- ठाणे : गागज <काशन, िडस2.
2009.- 32 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.

मशः

िमरे वाड, वीरभL
पाखरगाणी.- पुणे : िशव पि?लके शDस, जाने. 2010.32 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.

17 बालकिवता.

28 बालकिवता.

. 30.00


ISBN 81-7447-124-4 :

O155,1N21

भालेराव, इं Lिजत, 1970-

. 25.00


O155,1

मुाबाई

- टीका

- टीका
घुगे, मारोती माधवराव

इं Lिजत भालेरावांची किवता.- पुणे : ेहवधRन <काशन,
माचR 2009.- 112 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-89634-66-6 : . 100.00


O155,1N70:g

इलकर, सुहािसनी यशवंत, 1932मु_कडू न मु_कडे.- सोलापूर : सुिवcा <काशन,
ऑग ट 2011.- ix, 98 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 80.00


O155,1:g
भावे, राधा

उमलताना / रमेश भगवंत वेळु कर यांvया < तावनेसह.आगशी (गोवा) : िबPब <काशन, जाने. 2009.- xiv,
104 पृ. ; 21 स2. मी.
78 किवता.

. 80.00


O155,1

रानमेवा / शरद जोशी यांvया < तावनेसह.- वधाR :
कॅ Pपस <काशन, नो1ह2. 2010.- 112 पृ. : िचVे ; 22
स2. मी.
85 किवता.

. 60.00


O155,1

भ2डे, पुंडिलक, 1945आनंदयाVी.- अमरावती : नभ <काशन, माचR 2011.120 पृ. ; 21 स2. मी.

मुबारक शेख

62 किवता.
ISBN 978-81-905779-4-8 :

मुटे, गंगाधर

. 150.00


O155,1N45

दहशतनामा.- नागपूर : िवजय <काशन, माचR 2011.iii, 69 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-134-9 : . 100.00


O155,1

महाजन, आबा गोOवदा
<ेम बीम.- पुणे : मधुराज पि?लके शन, जाने. 2011.80 पृ. ; 10 स2. मी.
ISBN 978-81-7492-289-2 : . 30.00

मेmाम, धDयकु मार तानाजी, 1950दीप तंभ / गंगाधर पानतावणे यांvया < तावनेसह.वधाR : मनीषा <काशन, जून 2011.- 69 पृ. ; 22 स2.


O155,1

मी.
42 किवता.

. 80.00

महाजन, सुशीला माधव, 1928-

काeरं ग.- पुणे : िशQपा <काशन, नो1ह2. 2011.- 63
पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00



O155,1N50



O155,1N28

माडु रवार, आिशष <दीप
अ थी.- पुणे : ेहवधRन <काशन, जून 2010.- 63 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7265-313-1 : . 60.00

मेहद2 ळे , किवता
सांगू का कानात?.- पुणे : नीहारा <काशन, एि<ल
2009.- 48 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
37 बालकिवता.

. 25.00


O155,1



O155,1

िमरजकर, रे खा

बोली आषाची.- पुणे : ि<यांजली <काशन, ऑ|टो.
2009.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
68 किवता.

. 90.00


O155,1

रं गारी, संया
संयारं ग / िवमल सुखदेव थोरात यांvया < तावनेसह.2 री आ.-पुणे : नेहवधRन <काशन, मे 2011.- 243 पृ.
: िचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 2010.
ISBN 81-7265-303-4 : . 150.00


O155,1

सािह:य
891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

रोकडे, शोभा इं Lभान, 1963धु|यात िवरलेले आतR.- औरं गाबाद : गोदा <काशन,
माचR 2009.- xii, 84 पृ. ; 22 स2. मी.

रफ_क सूरज, 1970सxग घेऊन हा पोर.- मुंबई : लोकवाaय, सट2. 2011.x, 70 पृ. ; 22 स2. मी.

82 किवता.

47 किवता.
ISBN 978-93-80700-45-8 :

85

. 100.00

. 125.00



O155,1N63



O155,1N70

लोकरे , उGम
1हावं लगे नवं नवं.- परभणी : पवन <काशन, ऑग ट
2009.- 96 पृ. ; 21 स2. मी.

राजगडकर, <भू तानबाजी, 1956िनवडु ंगाला आलेली फुलं / अशोक नामदेव पळवेकर

यांvया < तावनेसह.- चंLपूर : <नील <काशन, फे bु.
2012.- 171 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00

57 किवता.

. 90.00


O155,1



O155,1N56

वनंजे, गौतम, 1970-

झुळूक.- पुणे : अ^रवेल, फे bु. 2012.- 80 पृ. ; 22 स2.

राठोड, किवता सुरेश, 1967-

मी.

किवतेvया किवता.- अमरावती : नभ <काशन, ऑ|टो.
2009.- 96 पृ. ; 21 स2. मी.

63 किवता.

. 40.00


47 किवता.
ISBN 978-81-905776-9-3 :

O155,1N70

. 60.00


O155,1N67

राठोड, Mदनकर दासूजी
पालाला पंख फु टू दे / िवल वाघ यांvया < तावनेसह.पुणे : ि<यांका <शांत पटवधRन, फे bु. 2012.- 88 पृ. ;
22 स2. मी.

वमाR, <ीती
पाऊल.- मुंबई : देवयानी <काशन, माचR 2010.- 72
पृ. ; 21 स2. मी.
60 किवता.
ISBN 978-81-904742-8-3 :

. 70.00


O155,1

62 किवता.

वसेकर, केशव बाबनराव, 1948-

. 44.00


O155,1

छु टक_ आिण इतर किवता.- परभणी : <ितभास
<काशन, माचR 2011.- 40 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
15 बालकिवता.

राणे, <काश
शूDय / मंगेश पाडगांवकर यांvया < तावनेसह.- 2 री
आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑ|टो. 2011.- 72 पृ.
; 22 स2. मी.
<थम आ. : मे 2008.

ISBN 81-87615-91-5 :

. 40.00


O155,1N48

वाकळे , मह2L सदािशव, 1976आस.- परभणी : पवन <काशन, ऑग ट 2009.- 96 पृ.
; 21 स2. मी.

57 किवता.

41 किवता.

. 50.00


. 90.00


O155,1

रामदास, समथR, 1608-1682

O155,1N76

मनाvया वाटा.- परभणी : <ितभास <काशन, माचR
2009.- 96 पृ. ; 21 स2. मी.

- टीका

Oचचोलकर, सुिनल
समथR रामदासांची सािह`य सृटी.- मुंबई : महारा
राय सािह`य आिण सं कृ ती मंडळ, ऑग ट 2009.- iv,
160 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 60.00

42 किवता.
ISBN 81-87615-71-0 :

. 90.00


O155,1N76



O155,1K08:g

वागरे , िवम िभकाजी
काळीजकळा / िवल वाघ यांvया < तावनेसह.- पुणे :
नीहारा <काशन, ऑ|टो. 2009.- 88 पृ. : िचVे ; 21
स2. मी.
46 किवता.

युग<वतRक संत तुकाराम - रामदास . पहा 891.461 तुकाराम . टीका.

. 44.00


O155,1

सािह:य

86

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

Oशदे, Mकरण
गदत माणसांvया.- कोQहापूर : िन"मती संवाद, जुलै
2011.- 80 पृ. ; 22 स2. मी.

वाघमारे , अंकुश

सूयRफूल / मदन धनकर यांvया < तावनेसह.- चंLपूर :
हKरवंश <काशन, फे bु. 2012.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
60 किवता.

52 किवता.

. 80.00

ISBN 978-81-921784-0-0 :



. 60.00


O155,1

O155,1

Oशदे, रतन रमेश, 1947काeरr.- नािशक : आकाश <काशन, मे 2010.- viii,
64 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

वाडेकर, अमोल

आरोळी: एक वेदना.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, जून
2012.- 60 पृ. ; 10 स2. मी.
ISBN 978-81-7492-305-9 : . 30.00


O155,1

62 किवता.

. 70.00


पडझड: एका आयुयाची.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
जून 2012.- 60 पृ. ; 11 स2. मी.
ISBN 978-81-7492-304-2 : . 30.00

O155,1N47

िशरवाडकर, िवणु वामन, 1912-1999


O155,1

शेवट: एका आयुयाचा.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
जून 2012.- 60 पृ. ; 10 स2. मी.
ISBN 978-81-7492-306-6 : . 30.00

- टीका

दवणे, <वीण
सूयRपूजक कु सुमा ज.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, फे bु.
2012.- 138 पृ. ; 17 स2. मी.
. 160.00





O155,1

वाळके , <मोदकु मार सुदामा
िवखुरलेले मोती.- नागपूर : आशीवाRद पि?लके शन,
िडस2. 2011.- 86 पृ. ; 22 स2. मी.

O155,1N12:g

श2डे, ारकानाथ, 1932मजरा.- िचपळू ण : अता <काशन : गौरी उदय श2डे
[िवतरक], ऑग ट 2012.- x, 74 पृ. ; 22 स2. मी.

58 किवता.

74 गझला.

. 100.00


ISBN 81-902648-4-2 :

O155,1

वीरखडे, Mदलीप
ऐन पि तशीत / नीळकं ठ गोपाळ म2ढे यांvया
< तावनेसह.- mीरामपूर : श?दालय <काशन, जाने.
2011.- 79 पृ. ; 22 स2. मी.



O155,1N32

शेकटकर, उदयराज

इिथओिपयातून.- पुणे : नीहारा <काशन, जून 2009.128 पृ. ; 21 स2. मी.
118 किवता.

49 किवता.
ISBN 978-9380-617-18-3 :

ªकमत नाही

. 100.00

. 80.00



O155,1



O155,1

वैc, सरोज रमेश
सहज.- औरं गाबाद : गोदा <काशन, मे 2009.- 72 पृ.
; 22 स2. मी.

संकलेचा, सुशीला, 1946-

अवती-भवती / िवनायक वाघमारे यांvया < तावनेसह.पुणे : अ^रवेल, फे bु. 2012.- 96 पृ. ; 22 स2. मी.
57 किवता.

61 किवता.

. 48.00

. 80.00





O155,1N46

O155,1

सबनीस, सुलभा बाळकृ ण
नूपुरखुणा.- पुणे : गमभन <काशन, ऑ|टो. 2009.80 पृ. ; 21 स2. मी.

वैणव, सुभाषचंL
संयापुप.- पुणे : <गती O<टग ऍgड पि?लके शन,
जाने. 2010.- 64 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
55 किवता.

54 किवता.

. 60.00

. 40.00


O155,1



O155,1

सािह:य
891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

87

891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

साळवे, mीरं ग धुराजी, 1964शहीद.- कजRत(अहमदनगर) : अ^रवाaय <काशन,
2011.- viii, 40 पृ., [1] पटिचV ; 21 स2. मी.

सरदेशमुख, मंिजरी <साद
काeमंिजरी.- पुणे : नीहारा <काशन, िडस2. 2008.72 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

40 किवता.

56 किवता.

. 50.00

. 60.00



O155,1N64



O155,1

साळवेकर, अनुराधा

सराफ, <ितभा <िवण
दु:ख माझे कोवळे / सदानंद डबीर यांvया < तावनेसह.मुंबई : ंथाली, एि<ल 2012.- xiii, 47 पृ. ; 22 स2.

दीपिशखा / मंगेश पाडगांवकर यांvया < तावनेसह.सोलापूर : सुिवcा <काशन, जाने. 2011.- xx, 65 पृ.
; 22 स2. मी.

मी.

65 गझल.

. 60.00

46 किवता.

. 60.00



O155,1



O155,1

सावंत, सुनील

मातीत पूणR`वानं जgयापूव...- मुंबई : नeांची अ^र
चळवळ <काशन, सट2. 2010.- x, 84 पृ. ; 22 स2.

मैVीण.- 4 थी आ.-मुंबई : वंदना <काशन, एि<ल
2011.- 80 पृ. ; 14 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 1997.
ISBN 978-93-80248-07-3 : . 50.00

मी.
76 किवता.



. 90.00

O155,1



O155,1

सह7बु,े वाती िवनोद
भावफु लांची माला.- नागपूर : ऋचा <काशन, एि<ल
2009.- vii, 57 पृ. ; 21 स2. मी.

सुपेकर, पुंजाहरी िवल
जंगलातील पा}णा.- पुणे : िशव पि?लके शDस, जून
2010.- 24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
22 बालकिवता.
ISBN 81-7447-133-3 :

61 किवता.

. 20.00


O155,1

. 60.00


O155,1

साधू, मनीषा

<हर / शंकर वैc यांvया < तावनेसह.- नागपूर :
िवजय <काशन, सट2. 2011.- xi, 61 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-153-0 : . 80.00

सोनकांबळे , सुिनलचंL
सूड: < थािपत 1यव थेचा.- नांदेड : राऊत पि?लके शDस,
माचR 2010.- 44 पृ. ; 21 स2. मी.
31 किवता.

. 60.00


O155,1



O155,1

सोनवणे, सीमा

वसुंधरा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, ऑ|टो. 2011.64 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

सामंत, यतीन

ऋणानुबंध.- पुणे : मधुmी <काशन, जाने. 2011.120 पृ. ; 22 स2. मी.

41 किवता.
ISBN 978-81-7294-885-6 :

62 किवता.

. 80.00


. 120.00

O155,1



O155,1

सालफळे , मनोहर गुणवंत

सुिमVा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, सट2. 2011.75 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
37 किवता.

तणाई.- ठाणे : सुMदशा <काशन, [200-?].- 65 पृ. ;
19 स2. मी.
. 75.00

ISBN 978-81-7294-849-8 :

. 80.00


O155,1



O155,1

वामचा मिहमा: §यंबक वामी.- ठाणे : सुMदशा
<काशन, [200-?].- xi, 52 पृ. ; 19 स2. मी.
. 70.00

सोलंक_, वजश
ततपप.- मुंबई : अिभधानंतर आिण पोएीवाला, जुलै
2009.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
24 किवता.
ISBN 81-89621-16-5 :



O155,1

. 100.00


O155,1

सािह:य
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891.461-मराठी का.सािह:य-

मशः

891.461008-मराठी का.सािह:याचा सं ह- मशः

Oहगोणेकर, शिशकांत
वतRमान.- पुणे : सुिवcा <काशन, एि<ल 2010.- 72
पृ. ; 21 स2. मी.
65 किवता.
ISBN 81-86152-93-8 :

. 100.00


O155,1

दिलत <ेमकिवता / संपा. शरणकु मार हणमंता Oलबाळे .पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 95 पृ. ; 16
स2. मी.
58 कवvया किवता.
ISBN 978-81-7294-938-9 : . 140.00


O155,1x

िहवाळे , ाना, 1953घुटी.- मलकापूर : जीवन <काशन, फे bु. 2008.- 76 पृ.
; 22 स2. मी.

धमाल बडबडगीते / संकिलत.- औरं गाबाद : साकेत

<काशन, 2011.- 29 पृ.: िचVे; 23 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-634-6 : . 30.00

32 किवता.

. 50.00



O155,1x



O155,1N53

धमRयान / संक. देवराव नगराळे .- चंLपूर : लेणी <काशन,
नो1ह2. 2010.- 96 पृ. ; 21 स2. मी.
. 75.00

होळकर, अिनलकुमार बाबुराव

िनसगR धून / संपा. मीना^ी होळकर.- बीड : ऋचांतरा
<काशन, [200-?].- 62 पृ. ; 20 स2. मी.



32 किवता.

O155,1x

. 100.00


O155,1

891.461008-मराठी काeसािह`याचा सं ह

बडबड-गीते: िशशुवगाRसाठी / संक. िचVा इं दरू कर.- नागपूर :
लाखे <काशन, मे 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
30 बालकिवता.

उगवले नारायण / संपा. इं Lिजत भालेराव.- 3 री आ.परभणी : <ितभास <काशन, 2010.- 80 पृ. ; 22 स2.

. 25.00


O155,1x

मी.

जा`यावरvया ओeांचे संकलन.
<थम आ. : 1990.
ISBN 81-87615-02-8 : . 80.00


O155,1x

किवता संघषाRvया: मराठी साPयवादी किवतांचा <वाह /
संपा. अरOवद यशवंत रे डकर.- मुंबई : शुभाय <काशन,
नो1ह2. 2010.- vi, 114 पृ. ; 22 स2. मी.
िविवध कवvया 72 किवता.
. 100.00

बाबांvया किवता / सं. संपा. सुनील हणमंत च1हाण आिण
आितश सुरेश सोसे.- 2 री आ.-पुणे : ेहवधRन <काशन,
मे 2010.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
िविवध कवvया 59 किवता.
ISBN 81-7265-308-5 : . 80.00


O155,1x



O155,1x

गाणीच गाणी / संक. आशा पळे कर.- पुणे : उDमेष
<काशन, ऑग ट 2011.- 117 पृ. ; 22 स2. मी.
िविवध <कारची बालगीते.
. 100.00

मंगल गीते दंगल गीते / संक. िवcा आडसूळ...[आिण इतर].कोQहापूर : मीनल <काशन, माचR 2011.- 88 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-87000-84-8 : . 60.00


O155,1x



O155,1x

जागितक_करणातील मराठी किवता / सं. संपा. उGम
कांबळे , िववेक खरे आिण सरोज जगताप.- मुंबई :

परचुरे <काशन, मे 2009.- िभ. पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
संदभR : पृ. 64-65.
ISBN 978-81-8086-010-2 : . 150.00

मराठीतील बारामास का1ये / भायासह वसंत सखाराम
जोशीकृ त संक.- पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- viii, 96 पृ.
; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8498-349-4 : . 120.00


O155,1x



O155,1x

जा`यावरvया ओ1या / संक. सुमन लuमण जोशी.औरं गाबाद : संकलक, ऑग ट 2010.- 28 पृ., [1]
पटिचV ; 21 स2. मी.
. 15.00

महाराX गौरव गीते / सं. संक. वसंत रrपारखी आिण
इं दम
ु ती रrपारखी.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा <काशन,
जाने. 2010.- 64 पृ. ; 21 स2. मी.
57 गीते.

. 60.00


O155,1x



O155,1x

सािह:य
891.461008-मराठी का.सािह:याचा सं ह- मशः
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891.461009-मराठी का.सािह:याचा इितहास आिण
समीSा- मशः

लोकमानसातील पारं पाKरक कोळीगीते / सं. संक. आिण
संपा. रwमी शे®े - तुपे, जगदीश संसारे आिण रामचंL
वरक.- पुणे : ेहवधRन <काशन, जाने. 2009.- 107 पृ.
; 21 स2. मी.
ISBN 81-89634-97-6 : . 100.00

कवडे, िशरीष शांताराम



O155,1x

वैदभय काeधारा / संपा. राज2L वाटाणे.- नागपूर :
िवजय <काशन, सट2. 2011.- 226 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-152-3 : . 200.00

अभंग आ वाद.- पुणे : mीवामनराज <काशन.
भाग 7 : स©गु mीसंत रामदास वामी महाराज,
mीसंत वेणाबाई महाराज, mीसंत कQयाण वामी
महाराज, mीसंत िगरीधर वामी महाराज, mीसंत
Mदनकर गोसावी महाराज, mीसंत उवसुत महाराज
यांचे अभंग . - एि<ल 2008 . - 108 पृ ; 22 स2.मी.
ISBN 978-81-906226-4-6 : . 40.00.


O155,1:g



O155,1x

कानेटकर, वसंत शंकर, 1922-2001

कवी आिण किव`व / संपा. सुरेश वाOळबे.- मुंबई : िध
गोवा Oहदु असोिशएशन, फे bु. 2005.- xxiv, 142 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.
. 120.00

शालेय व बाल गीते / संक. िचVा इं दरू कर.- नागपूर : लाखे
<काशन, माचR 2010.- 32 पृ. ; 21 स2. मी.
30 बालगीते.

. 25.00



O155,1:g



O155,1x

िहतगुज करणा या किवता / सं. संक. प¥जा <मोद
वासुदेव आिण Mकशोरी मह2L वासुदेव.- मुंबई : वंदना
<काशन, ऑ|टो. 2010.- viii, 116 पृ. ; 22 स2. मी.
िविवध कवvया 99 किवता.
ISBN 978-93-80248-04-2 : . 160.00



O155,1:g



O155,1x

नाखले, वीणा बबनराव

मराठी किवतेतील मू"तभंजन.- पुणे : डायमंड
पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], [20--?].140 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8483-391-1 : . 160.00

891.461009-मराठी काeसािह`याचा इितहास आिण
समी^ा
इलकर, सुहािसनी यशवंत, 1932संतसािह`य: एक पवेध.- पुणे : उDमेष <काशन,
ऑ|टो. 2011.- 176 पृ. ; 21 स2. मी.
. 160.00



O155,1:g

पाटणकर, वसंत



O155,1:g

कलावडे, सुधाकर

आधुिनक मराठी किवतेतील 'राXीय भावना' : सन
1850 ते 1950.- पुणे : मधुmी <काशन, ऑग ट 2011.256 पृ. ; 22 स2. मी.
. 260.00


O155,1:g

कवडे, िशरीष शांताराम

अभंग आ वाद.- पुणे : mीवामनराज <काशन.
भाग 6 : िडस2. 2007.- 100 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.

किवतेचा शोध.- मुंबई : मराठी िवभाग, मुंबई

िवcापीठ, जाने. 2011.- xii, 212 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7486-929-6 : . 220.00


O155,1:g

भवरे , मह2L मारोतराव, 1961दिलत किवता आिण <ितमा.- मुंबई : लोकवाaय, फे bु.
2012.- xi, 312 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80700-63-2 : . 350.00


O155,1:g

राजाय^, िवजया मंगेश, 1933किवतारती.- 2 री आ.-नागपूर : िवजय <काशन, जुलै
2011.- x, 202 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम <कािशत : पुणे : mीिवcा <काशन, 1979.
ISBN 978-81-7498-142-4 : . 225.00

संत एकनाथ महाराजांचे िनवडक अभंग.

. 40.00
भाग 8 : ऑग ट 2008.- 96 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.

ISBN 978-81-905417-7-0 :

9 संतांचे िनवडक अभंग.
ISBN 978-81-906226-5-3 :

^ीरसागर, दीपा
आई: मराठी किवतेतील.- पुणे : उDमेष <काशन,
ऑग ट 2010.- 491 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 300.00

. 40.00.


O155,1:g



O155,1:g

सािह:य

90

891.462-मराठी नाdसािह:य

891.462-मराठी नाdसािह:य-

आळे कर, सतीश वसंत, 1949-

उके, केवलराम परसरामजी

- टीका

दृZी.- नागपूर : सिचन सािह`य, नो1ह2. 2010.- 79 पृ.
; 21 स2. मी.
5 एकांMकका.
. 110.00

'बेगम बव' िवषयी / संपा. रे खा इनामदार-साने.- पुणे :
राजहंस <काशन, जून 2010.- 167 पृ., [3] पटिचVे ;
22 स2. मी.
िविवध लेखकांचे लेख.
ISBN 978-81-7434-501-1 :

मशः



. 200.00

O155,2



O155,2N49:g

आसरे , मधुकर

इडा - पीडा.- नागपूर : Âकार <काशन : सिचन
सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 15 पृ. ; 18 स2. मी.
अंधmािनमूRलनावर आधाKरत व हाडी िवनोदी
नाKटका.
. 20.00

क तुरे, <भाकर
िनवडणुक_चं वारं .- नागपूर : ऋचा <काशन, जाने.
2010.- 32 पृ. ; 21 स2. मी.
. 30.00


O155,2



O155,2

मायेचा हात.- नागपूर : Âकार <काशन : सिचन
सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 12 पृ. ; 18 स2. मी.
7ीमु_ चळवळ, जागृतीवर आधाKरत नाKटका.
. 20.00

सौ. जे1हा नोकरी करते.- नागपूर : ऋचा <काशन,
सट2. 2010.- 16 पृ. ; 22 स2. मी.
. 15.00


O155,2

कामत, सुहास



O155,2

मासे गवसले जा¦यांत !.- नागपूर : Âकार <काशन :
सिचन सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 19 पृ. ; 17
स2. मी.
तुफान िवनोदी नाKटका.
. 20.00

संगीत रं गस«ाट.- मुंबई : नवता बुक वQडR, नो1ह2.
2011.- 59 पृ. ; 22 स2. मी.
. 80.00


O155,2



O155,2

लफं गे येती घरा.- नागपूर : Âकार <काशन : सिचन
सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 15 पृ. ; 18 स2. मी.
तुफान िवनोदी नाKटका.
. 20.00

काळे , Mदनेश
अिववािहतांचं िववाह मंडळ.- नागपूर : Âकार
<काशन : सिचन सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 18
पृ. ; 18 स2. मी.
7ीपाVिवरिहत िवनोदी एकांMकका.
. 20.00


O155,2



O155,2

Mदशाहीन वादळ.- नागपूर : Âकार <काशन : सिचन
सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 18 पृ. ; 18 स2. मी.
पुषपाV िवरिहत एकांMकका.
. 20.00

संसार करावा नेटका.- नागपूर : Âकार <काशन :
सिचन सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 14 पृ. ; 18
स2. मी.
कौटुंिबक नाKटका.
. 20.00



O155,2



O155,2

संसार हा सुखाचा !.- नागपूर : Âकार <काशन :
सिचन सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 13 पृ. ; 18
स2. मी.
. 20.00


ल¹ाचा खेळ.- नागपूर : Âकार <काशन : सिचन
सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 16 पृ. ; 18 स2. मी.
7ीपाVिवरिहत िवनोदी एकांMकका.
. 20.00


O155,2

O155,2

सब घोडे बारा ट|के .- नागपूर : Âकार <काशन :
सिचन सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 18 पृ. ; 18
स2. मी.
पुषपाVिवरिहत िवनोदी एकांMकका.
. 20.00

इं गळे , आसावरी

ऑल इज वेल: िपाVी िवनोदी संवाद व िनवडक
किवता.- नागपूर : सािह`य <सार क2 L, मे 2011.- 96
पृ. ; 22 स2. मी.
. 70.00


O155,2



O155,2

सािह:य
891.462-मराठी नाdसािह:य-

मशः

891.462-मराठी नाdसािह:यजोशी, Mद. िव.

कु लकण, <ितभा
सासूबाई तुPही सुा.- नागपूर : िवजय <काशन, माचR
2010.- 23 पृ. ; 18 स2. मी.
पुषपाVिवरिहत िवनोदी एकांMकका.
ISBN 978-81-7498-112-7 : . 20.00

91

मशः

जंगल करी मंगल.- नागपूर : ऋचा <काशन, ऑग ट
2008.- 16 पृ. ; 21 स2. मी.
बालनभोना®.
. 15.00




O155,2

O155,2

तो भेटला होता.- नागपूर : ऋचा <काशन, ऑग ट
2008.- 16 पृ. ; 21 स2. मी.
. 15.00

खरात, ह. िश.

जंगल मंगल कथा : बालसंगीितका.- ठाणे : गागज
<काशन, िडस2. 2009.- 32 पृ. ; 22 स2. मी.
. 30.00



O155,2



O155,2

गवी, <ेमानंद
eाकरण.- नागपूर : िवजय <काशन, फे bु. 2011.- 70
पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-131-8 : . 75.00

द. ह. शतवादी.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2. 2010.16 पृ. ; 22 स2. मी.
. 15.00


O155,2



O155,2

सम एकांMकका / पुपलता राजापूरे - तापस यांvया
< तावनेसह.- नागपूर : िवजय <काशन, सट2. 2011.220 पृ. ; 22 स2. मी.
12 एकांMकका.
ISBN 978-81-7498-148-6 : . 225.00

बाहेरची बाधा.- नागपूर : ऋचा <काशन, ऑग ट
2008.- 16 पृ. ; 21 स2. मी.
. 15.00


O155,2



O155,2

मला िशकायचं आहे !.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2.
2010.- 16 पृ. ; 21 स2. मी.
. 15.00


O155,2

गाड, िवल द`ताVय
देवक_नंदन गोपाला व इतर एकांMकका.- पुणे : नीलकं ठ
<काशन, सट2. 2009.- 88 पृ. ; 21 स2. मी.
11 एकांMकका.
. 48.00

मी उपवास करतो.- नागपूर : ऋचा <काशन, ऑग ट
2008.- 24 पृ. ; 21 स2. मी.
िवनोदी नाटक.

. 20.00


O155,2



O155,2

मी िशकवणी लावतो.- नागपूर : ऋचा <काशन,
ऑग ट 2008.- 16 पृ. ; 21 स2. मी.
. 15.00

िचखले, सुरेश

शंभुराजे.- मुंबई : शुभाय <काशन, जाने. 2011.- iv,
76 पृ.: िचVे ; 21 स2. मी.
संभाजी महाराजांvया जीवनावरील संघषRमय नाटक.
. 100.00



O155,2



O155,2

जोशी, Mद. िव.
अहो ऐकलं का.- नागपूर : ऋचा <काशन, ऑग ट
2008.- 16 पृ. ; 21 स2. मी.

वरदान यौवनाचे.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2.
2010.- 16 पृ. ; 22 स2. मी.
. 15.00


O155,2

सGांध.- नागपूर : ऋचा <काशन, ऑग ट 2008.- 24
पृ. ; 21 स2. मी.
. 20.00

िवनोदी नाटक.

. 15.00


O155,2

काटशह: रह यमय नभोना®.- नागपूर : ऋचा
<काशन, िडस2. 2010.- 16 पृ. ; 21 स2. मी.
. 15.00



O155,2

सांगायला हवं होतं.- नागपूर : ऋचा <काशन, ऑग ट
2008.- 16 पृ. ; 21 स2. मी.
. 15.00


O155,2



O155,2

सािह:य
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891.462-मराठी नाdसािह:य-

जोशी, लuमण गोपाळ
अखंड सौभायवती भव.- औरं गाबाद : क_त <काशन,
मे 2011.- 32 पृ. ; 21 स2. मी.
. 30.00

मशः

तोटरे , खंडेराव



O155,2

काय झालंय हो हे !.- औरं गाबाद : क_त <काशन, मे
2011.- 80 पृ. : 22 स2. मी.
वृ िनवृ`तांची दाण 1यथा .
. 80.00

कोरडवाडी / बा. ह. कQयाणकर यांvया < तावनेसह.नांदेड : पुजा <काशन, नो1ह2. 2009.- xiv, 70 पृ. ;
21 स2. मी.
. 125.00


O155,2

देखणे, िशरीष



O155,2

^मा करा.- औरं गाबाद : क_त <काशन, मे 2011.78 पृ. ; 22 स2. मी.
. 60.00

द लॉ ट बॅटल आिण इतर एकांMकका.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, सट2. 2011.- 151 पृ. ; 22 स2.
मी.

9 एकांMकका.
ISBN 978-81-7294-824-5 :



रानाची पाखरं .- औरं गाबाद : क_त <काशन, मे 2011.36 पृ. ; 21 स2. मी.
. 30.00


O155,2

लोकअदालत.- औरं गाबाद : क_त <काशन, मे 2011.32 पृ. ; 22 स2. मी.
. 30.00

. 150.00


O155,2

O155,2

देशपांडे, गोOवद पुषोGम, 1938स`यशोधक.- 2 री आ.-मुंबई : लोकवाaय, एि<ल
2012.- 83 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम <कािशत : औरं गाबाद : साके त <काशन, 1996.
म. योितबा फु ले यांvया िवचारांवर आधाKरत.
ISBN 978-93-80700-69-4 : . 125.00


O155,2N38



O155,2

देशपांडे, सुषमा

डxगरे , eंकट नागोराव
भाभी मला माफ कर.- लातूर : मैिथली <काशन, नो1ह2.
2010.- vi, 90 पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00


O155,2

ढवळीकर, शेखर

सावधान ! शुभमंगल.- पुणे : राजहंस <काशन, माचR
2012.- 66 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-568-4 : . 70.00

बया दार उघड / तारा भवाळकर यांvया < तावनेसह.मुंबई : लोकवाaय, जाने. 2012.- xxx, 49 पृ., [1]
पटिचV ; 22 स2. मी.
संत ि7यांvया रचना लोकांपय¨त पोहचवgयाचा
<यrपुवRक ना®ािवकार.
ISBN 978-93-80700-56-4 : . 100.00


O155,2



O155,2

ढाकुलकर, नाना, 1933-

नळ आला रे आला !.- नागपूर : Âकार <काशन :
सिचन सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 32 पृ. ; 18
स2. मी.
. 30.00

ननवरे , शांतीलाल रामभाऊ, 1951-

ही वाट दूर जाते... व तीन इतर एकांMकका.- पुणे :
गमभन <काशन, फे bु. 2011.- 96 पृ. ; 22 स2. मी.
. 48.00


O155,2N51



O155,2N33

नाकापे^ा मोती जड.- नागपूर : Âकार <काशन :
सिचन सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 16 पृ. ; 18
स2. मी.
. 20.00

नवरे , शंकर नारायण, 1927-

दोघांमधले नाते.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, मे 2012.80 पृ. ; 22 स2. मी.
. 75.00


O155,2N27



O155,2N33

नाईक, िवजयकुमार

मुखवटे.- फxडा(गोवा) : लेखक, जुलै 2009.- 143 पृ.
; 21 स2. मी.
. 100.00

Mफरक_ िगरक_.- नागपूर : Âकार <काशन : सिचन
सािह`य [िवतरक], माचR 2010.- 16 पृ. ; 17 स2. मी.
. 20.00


O155,2N33



O155,2

सािह:य
891.462-मराठी नाdसािह:य-

मशः
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िनकोसे, रमेशचंL
कामिपपासा - कोशल नरे श महाराजा <सेनजीत.नागपूर : ऋचा <काशन, एि<ल 2011.- 80 पृ. ; 22
स2. मी.
. 80.00

मशः

फु ले, योितबा गोOवद, 1827-1890
तृतीय रr / भायासह संपा. नीला पांढरे .- 2 री आ.पुणे : ेहवधRन <काशन, सट2. 2009.- 84 पृ. ; 22 स2.
मी.

संदभR.


O155,2

ISBN 81-89634-56-9 :

. 70.00


O155,2M27
पवार, जयंत

काय ड2जर वारा सुटलाय !.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7185-808-8 : . 95.00
x, 74



O155,2

बावनकु ळे , जयकृ ण
अखेरचा िनणRय.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2. 2008.iv, 28 पृ. ; 21 स2. मी.
. 30.00


O155,2
पांडे, गजानन

आकाश अध ढगाळ.- नागपूर : ऋचा <काशन, नो1ह2.
2008.- iv, 60 पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00

एक होता Pहातारा.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2.
2008.- iv, 20 पृ. ; 21 स2. मी.
. 20.00




O155,2

उGरराV.- नागपूर : ऋचा <काशन, नो1ह2. 2008.- iv,
60 पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00

O155,2

कठीण समय येता.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2.
2008.- iv, 28 पृ. ; 21 स2. मी.
. 30.00




O155,2

ज ट अ गेम.- नागपूर : ऋचा <काशन, नो1ह2. 2008.iv, 76 पृ. ; 21 स2. मी.
. 75.00

O155,2

जैसी याची करणी.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2.
2008.- 32 पृ. ; 21 स2. मी.
. 30.00




O155,2

पांडे, रामMकशोर रामधन
रह य - स पेDस.- लातूर : लेखक, [200-?].- 28 पृ. ;
22 स2. मी.
. 150.00

O155,2

धमR यांचे झाले मढे !.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2.
2008.- iv, 28 पृ. ; 21 स2. मी.
. 30.00


O155,2



O155,2

भटकळ, रामदास गणेश, 1935-

जगदंबा.- मुंबई : लोकवाaय, फे bु. 2010.- xii, 71 पृ.
; 21 स2. मी.
ISBN 978-93-80123-14-1 : . 100.00

पाटोळे , अशोक

अि¹Mदe.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.- xi, 68 पृ. ; 22
स2. मी.
ISBN 978-81-7185-849-1 : . 95.00



O155,2N35



O155,2

पारके, धनंजय रामभाऊ

िVकालबंदी.- अमरावती : नभ <काशन, फे bु. 2012.पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-905776-1-8 : . 90.00
iii, 76



O155,2

मतकरी, रrाकर, 1938य^नंदन.- मुंबई : पॉयुलर, 2009.- xvi, 69 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.
जे. एम . बॅरी यांvया ' िपटर पॅन ' या बालना®ावर
आधाKरत.
ISBN 978-81-7185-970-2 : . 85.00


O155,2N38
पेठे, सुधा

च व 7ीश_.- पुणे : नीहारा <काशन, फे bु. 2012.32 पृ. ; 22 स2. मी.
2 नाKटका.
. 30.00

मुळावकर, संतोष मोतीराम

िपठातलं मीठ.- परभणी : पवन <काशन, ऑग ट 2009.40 पृ. ; 21 स2. मी.
. 40.00


O155,2



O155,2

सािह:य
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िशरवाडकर, िवणु वामन, 1912-1999

विडखाये, रे खा

मृगजळ.- नागपूर : लाखे <काशन, सट2. 2009.- 56
पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00


O155,2

वीज Pहणाली धरतीला.- मुंबई : पॉयुलर, 2012.- xi,
92 पृ., [2] पटिचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1970.
िशरवाडकर जDमशता?दी िवशेष आवृ`ती.
ISBN 978-81-7185-645-9 : . 130.00


शफाअत खान

पोपटपंची.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.- x, 61 पृ.
स2. मी.
ISBN 978-81-7185-802-6 : . 80.00

O155,2N12
; 22

िशरवाडकर, िवणु वामन, 1912-1999
- टीका



O155,2

Oशदे, लीला
अnयास झाला सोपा.- पुणे : सुरेश एजDसी, ऑ|टो.
2010.- 40 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
3 एकांMकका.
. 30.00

कांबळे , िवशाखा संजय, 1972-

िव. वा. िशरवाडकरांची ना®सृZी.- मुंबई : देवयानी
<काशन, जाने. 2010.- 552 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80201-06-1 : . 550.00


O155,2N12:g



O155,2

िशरवाडकर, िवणु वामन, 1912-1999
ऑथेQलो.- मुंबई : पॉयुलर, 2012.- viii, 120 पृ., [2]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1961.
िशरवाडकर जDमशता?दी िवशेष आवृ`ती.
ISBN 978-81-7185-642-8 : . 150.00

साठे , आशा

नाटक - नावाचा खेळ.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जून 2011.- 103 पृ. ; 21 स2. मी.
7 बालनाKटका.
ISBN 978-81-7294-819-1 : . 100.00


O155,2



O155,2N12

कै कयी.- मुंबई : पॉयुलर, 2012.- xi, 60 पृ., [2]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1989
िशरवाडकर जDमशता?दी िवशेष आवृ`ती.
ISBN 978-81-7185-768-5 : . 90.00

सुमंत, धमRक_त
गेली एकवीस वष.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.- ix, 45
पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7185-706-7 : . 55.00


O155,2

पाणी-चा, आरो इ`यादी...- मुंबई : पॉयुलर, 2011.पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7185-702-9 : . 55.00
iv, 63



O155,2N12



O155,2

चंL िजथे उगवत नाही.- मुंबई : पॉयुलर, 2012.- ix,
78 पृ., [2] पटिचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1981.
िशरवाडकर जDमशता?दी िवशेष आवृ`ती.
ISBN 978-81-7185-693-0 : . 115.00

सोनार, अिनल

<ितकार.- मुंबई : लोकवाaय, एि<ल 2012.- 68 पृ.
; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-71-7 : . 100.00


O155,2N12



O155,2

हजारे , कQयाण बाळाजी
गावचा पुढारी.- 2 री आ.-औरं गाबाद : <ितभा <काशन,
ऑ|टो. 2010.- 118 पृ. ; 21 स2. मी.
. 120.00

महंत.- मुंबई : पॉयुलर, 2012.- xi, 95 पृ., [2]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1986.
िशरवाडकर जDमशता?दी िवशेष आवृ`ती.
ISBN 978-81-7185-764-7 : . 130.00



O155,2



O155,2N12

मु¯यमंVी.- मुंबई : पॉयुलर, 2012.- ix, 74 पृ., [2]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1979.
िशरवाडकर जDमशता?दी िवशेष आवृ`ती.
ISBN 978-81-7185-647-3 : . 115.00

891.462009-मराठी ना®सािह`याचा इितहास आिण
समी^ा
कु लकण, अरOवद वामन
मराठी नाटक व रं गभूमी: काही िवचार.- पुणे : <ितमा
<काशन, ऑ|टो. 2008.- 173 पृ. ; 22 स2. मी.
. 180.00



O155,2N12



O155,2:g

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य

891.463-मराठी कथासािह:यआठQये, अिनल

अकलूजकर, िवcुQलेखा, 1945दपRणी पाहता प.- पुणे : मेहता, फे bु. 2011.- 102
पृ. ; 22 स2. मी.



. 100.00

O155,3



O155,3N45

अि¹होVी, सतीश बलराम
झोपी गेला कुं भकणR.- मुंबई : परचुरे <काशन, ऑ|टो.
2011.- x, 109 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

कं पॅिनयन.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.- 184
पृ. ; 18 स2. मी.
. 200.00


O155,3

17 िवनोदी कथा.
ISBN 978-81-8086-039-3 :

मशः

ऋतु-न^Vाचे नाते: वतंV सामािजक कादंबरी.- पुणे :
नवल <काशन, माचR 2012.- 190 पृ. ; 18 स2. मी.
. 200.00

12 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-215-2 :

95

. 125.00


O155,3

िVवेणी.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 191 पृ.
; 18 स2. मी.
. 230.00


O155,3

अवघडे, जयवंत ानू
सरपंच.- पुणे : ेहवधRन <काशन, फे bु. 2010.- 187
पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-18-6 : . 160.00


O155,3

अZीकर, बा. सी.
जहरी कावा.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.128 पृ. ; 18 स2. मी.
. 130.00

<ितOबब.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.- 180
पृ. ; 17 स2. मी.
. 180.00


O155,3

ि<यतमा.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- iv,
174 पृ. ; 18 स2. मी.
. 210.00


O155,3



O155,3

फाशीचा फं दा.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.168 पृ. ; 18 स2. मी.

बा}लं.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 180 पृ. ;
18 स2. मी.
. 180.00


O155,3

13 लघुकथा.

. 170.00


O155,3

आचायR, नयना
मनमोहर.- सोलापूर : वपदीप <काशन : नंदादीप
[िवतरक], एि<ल 2011.- 174 पृ. ; 18 स2. मी.
. 165.00

मधुरा.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 208 पृ. ;
18 स2. मी.
. 210.00


O155,3



O155,3

मयूरपंख.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.- 182 पृ.
; 18 स2. मी.
. 200.00


O155,3

आठQये, अिनल
अघKटत.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.- 159
पृ. ; 17 स2. मी.
. 160.00


O155,3

आपली माणसं.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.197 पृ. ; 18 स2. मी.
. 240.00

िवcा िवनयेन शोभते.- पुणे : नवल <काशन, जून
2011.- 184 पृ. ; 18 स2. मी.
. 180.00


O155,3

सहवास.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.- 172
पृ. ; 17 स2. मी.
. 170.00


O155,3



O155,3

पशR.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 218 पृ. ;
18 स2. मी.
. 260.00

ऋणानुबंध.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 184
पृ. ; 18 स2. मी.
. 220.00


O155,3



O155,3

सािह:य

96

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

कदम, उमेश, 1956-

आडसूळ-पाटील, बाबुराव जी.

अमानुष.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.184 पृ.: नकाशे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-853-5 : . 180.00

कथाकुं भ.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, जाने. 2010.120 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
18 लघुकथा.



. 120.00

O155,3N56



O155,3

आफळे , सुनीित, 1942-

बा}Qया.- पुणे : <ितमा <काशन, ऑ|टो. 2010.176 पृ. ; 22 स2. मी.
11 लघुकथा.

. 170.00

उ©व त.- पुणे : मेहता, सट2. 2010.- x, 165 पृ. ;
22 स2. मी.
ि1हएतनाममधील एका िनपाप खेpाची, अमेKरकन
सैिनकांनी के लेली अमानुष कGल या स`यघटनेवर
आधाKरत.
ISBN 978-81-8498-160-5 : . 150.00


O155,3N56



O155,3N42

कदम, बाबा, 1929-

आय. ओ. यू.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.1886 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-416-0 : . 190.00

इनामदार, मेधा

सीमाDत.- पुणे : उDमेष <काशन, माचR 2012.- 463 पृ.
; 22 स2. मी.
महाभारतातील महानाियका Lौपदीवर आधाKरत.
संदभR.
. 350.00



O155,3N29



O155,3

इ टेट मॅनेजर.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.384 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-448-9 : . 380.00


O155,3N29

इनामदार, िशवाजी कxडो
करलाई.- पुणे : पुकराज <काशन, मे 2012.- xii, 80
पृ. ; 22 स2. मी.

एक होती बेगम.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2.
2011.- 408 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7492-012-9 : . 400.00

13 लघुकथा.

. 100.00



O155,3N29



O155,3

ऐनापुरे, जी. के.

जाईvया घरी जाई.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2010.- 176 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-416-8 : . 160.00

गजरा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.148 पृ. ; 18 स2. मी.
16 लघुकथा.
ISBN 81-7294-167-6 :

. 380.00


O155,3N29



O155,3

ऐनापुरे, िवनीता

कालच.- पुणे : क_"त <काशन, 1997.- iv, 178 पृ. ;
22 स2. मी.
. 140.00

गलR¤2ड.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.402 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-85773-10-6 : . 400.00


O155,3N29



O155,3

ओक, जनादRन
दुदRPय.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, ऑ|टो. 2010.264 पृ. ; 18 स2. मी.
. 260.00

जोहार.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.356 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7492-132-X : . 340.00


O155,3N29



O155,3

<ेम बावरी.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, सट2.
2010.- 224 पृ. ; 18 स2. मी.
. 220.00


O155,3

वालामुखी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.402 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-157-9 : . 400.00


O155,3N29

डेझटR Æ_न.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.182 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-296-6 : . 180.00


O155,3N29

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

कदम, बाबा, 1929-

97

मशः

कदम, बाबा, 1929-

रतन.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 572
पृ. ; 18 स2. मी.

दैवाचे फासे.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.188 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-153-6 : . 190.00

12 लघुकथा.



ISBN 81-7294-152-8 :

O155,3N29

नजरकै द.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.308 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7492-008-0 : . 310.00

. 570.00


O155,3N29

रमी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 160
पृ. ; 18 स2. मी.


O155,3N29

12 लघुकथा.
ISBN 81-7294-300-8 :

िनपाप बळी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.88 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-295-8 : . 90.00


O155,3N29

. 160.00


O155,3N29

राजमती.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.156 पृ. ; 18 स2. मी.
12 लघुकथा.

िपकिनक.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.168 पृ. ; 18 स2. मी.

ISBN 81-7294-301-6 :

. 160.00


O155,3N29

11 लघुकथा.
ISBN 81-7492-025-0 :

. 170.00


O155,3N29

बिलदान.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.234 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7492-133-8 : . 230.00

राजलuमी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.208 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-169-2 : . 200.00


O155,3N29



O155,3N29

रानजाई.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.280 पृ. ; 18 स2. मी.
12 लघुकथा.

बूमरँ ग.- पुणे : Mदलीपराज <काशन.
भाग 1 : िडस2. 2011.- 284 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-454-3 : . 280.00
भाग 2 : िडस2. 2011.- 260 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-455-1 : . 260.00.

ISBN 81-7294-303-2 :

. 280.00


O155,3N29



O155,3N29

वQलभी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.336 पृ. ; 18 स2. मी.
12 लघुकथा.

भालू.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून 2011.- 196
पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-412-8 : . 200.00

ISBN 81-7294-163-3 :

. 340.00


O155,3N29



O155,3N29

मस.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 192
पृ. ; 18 स2. मी.

वाळवंटातील फू ल.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2.
2011.- 268 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-341-5 : . 270.00


O155,3N29

18 लघुकथा.
ISBN 81-7294-302-4 :

. 200.00


O155,3N29

शोभा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.398 पृ. ; 18 स2. मी.
12 लघुकथा.

मानसकDया.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.305 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7492-105-2 : . 300.00

ISBN 81-7294-166-8 :

. 380.00


O155,3N29



O155,3N29

िमिन टर.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.391 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-678-4 : . 400.00

सा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 268
पृ. ; 18 स2. मी.
12 लघुकथा.
ISBN 81-7294-447-0 :



O155,3N29

. 270.00


O155,3N29

सािह:य

98

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

कलकGे, गवळण
मालन.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, एि<ल 2011.- 96
पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-910590-0-7 : . 100.00

कदम, बाबा, 1929-

सुंग.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 340
पृ. ; 18 स2. मी.



O155,3

12 लघुकथा.
ISBN 81-7294-191-9 :

. 340.00


O155,3N29

टार िवटनेस.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.228 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7492-134-6 : . 230.00


O155,3N29

सम"पता.- औरं गाबाद : गोदा <काशन, िडस2. 2010.170 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-910451-5-4 : . 180.00


O155,3

सांगु मी कु णा ?.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑग ट 2010.- 136 पृ. ; 22 स2.
मी.

वामी परमानंद.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2.
2011.- 320 पृ. ; 18 स2. मी.

12 लघुकथा.

. 140.00


O155,3

12 लघुकथा.
ISBN 81-7294-158-7 :

. 320.00


O155,3N29

कदम, मह2L, 1972आगळ.- मुंबई : लोकवाaय, जाने. 2012.- v, 244 पृ.
; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-57-1 : . 250.00

क तुरे, <भाकर
उनाड गंया.- नागपूर : ऋचा <काशन, सट2. 2010.24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
5 बालकथा.

. 25.00


O155,3



O155,3N72

कान, संजय
फॅ नीvया साहस कथा: फॅ नीच सांगतोय.- पुणे : डायमंड
पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [ िवतरक], 2010.- vi,
88 पृ. : िचVे ; 24 स2. मी.
ISBN 978-81-8483-321-8 : . 75.00

काकडे, मधुकर जयवंत

पुषाथR / अिwवनी धोगंडे यांvया < तावनेसह.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, फे bु. 2012.- 272 पृ. ; 22 स2.
मी.
ISBN 978-81-7294-931-0 :

. 280.00


O155,3



O155,3

क"णक, सुधाकर
उठाठे व.- मुंबई : स`यजय <काशन, 2007.- 256 पृ. ;
21 स2. मी.
. 250.00

काळे , Mदनेश
कायमचा घर जावई.- सोलापूर : वपदीप <काशन;
नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 200 पृ. ; 18 स2.
मी.

मलपृठ शीषRक : कायमचा घरजावई हवा.
. 195.00


O155,3



O155,3

क"णक, हेमंत
द ªकग.- सोलापूर : वपदीप <काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 206 पृ. ; 17 स2. मी.
. 195.00

काळे , भालचंL नारायण
अथRशा7ाvया कथा.- 3 री आ.-नागपूर : ानेश
<काशन, 2012.- 48 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑ|टो. 1992.
9 लघुकथा.



O155,3

. 40.00


O155,3

क"णक, हेमन
वेगवान.- पुणे : मंगलदीप <काशन; सोलापूर :
नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2009.- 198 पृ. ; 18 स2.

काळे , वामन

र आिण अGर.- कोQहापूर : रावा <काशन, एि<ल
2010.- 152 पृ. ; 22 स2. मी.

मी.

15 लघुकथा.

. 200.00

ISBN 978-81-910183-5-6 :



O155,3

. 150.00


O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:यक_र, िगरीजा उमाकांत, 1933-

काळे , शैलजा भालचंL, 1944-2010
कमRयोगी.- नागपूर : ानेश <काशन, माचR 2009.48 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.

99

मशः

तू सािवVी हो व इतर कथा.- पुणे : मधुराज
पि?लके शDस, एि<ल 2012.- 46 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

5 बालकथा.

8 बालकथा.

. 40.00

ISBN 81-7492-211-3 :

. 30.00




O155,3N33

O155,3N44

मी कोण होणार ?.- नागपूर : ानेश <काशन, एि<ल
2011.- 40 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

कुंभार, पांडुरं ग, 1940उधाण.- पुणे : मेहता, जाने. 2011.- viii, 128 पृ. ;

21 स2. मी.

बालकादंबरी.

. 40.00

14 लघुकथा.



O155,3N44

ISBN 978-81-8498-184-1 :

. 130.00


O155,3N40

िवहीर: शैलजा काळे यांvया 7ीवादी कथा / संपा.
भायmी काळे -पाटसकर.- नागपूर : ानेश <काशन,
2011.- 224 पृ. ; 22 स2. मी.

कु लकण, अंजली
वाढMदवसाची भेट.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, सट2.
2011.- 40 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

21 लघुकथा.

9 बालकथा.

. 225.00


O155,3N44

काळे -पाटसकर, भायmी
ओळख योगीर या वQ|यांची.- नागपूर : ानेश
<काशन, फे bु. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 30.00


O155,3

ISBN 81-85773-32-7 :

. 30.00


O155,3

कु लकण, अिनल वसंतराव
िज.- औरं गाबाद : समथR उcोग, 2010.- 240 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-87551-29-4 : . 150.00


O155,3

कु लकण, गोपाळ दG
डो¦यात कशाला पाणी.- नािशक : ईशानादीज
<काशन, ऑ|टो.2008.- vii, 93 पृ. ; 22 स2. मी.
. 90.00

कावळे , छाया

Kरा.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2. 2008.- vi,
122 पृ. ; 22 स2. मी.
11 लघुकथा.

. 120.00



O155,3



O155,3

वगत.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2. 2008.- viii,
88 पृ. ; 21 स2. मी.
9 लघुकथा.

. 95.00

कु लकण, दGा जी.
खुनी च.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.- 128 पृ.
; 18 स2. मी.
. 130.00


O155,3



O155,3

कावळे , सुनीता िवनाथ
ल¯ख <काश.- सोलापूर : सुिवcा <काशन, जून 2011.vi, 54 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
7 बालकथा.

. 50.00


O155,3

िचनी सुंदरीचे रह य.- पुणे : नवल <काशन, माचR
2012.- 200 पृ. ; 18 स2. मी.
. 200.00


O155,3

नारळबनातील िहरे .- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो.
2011.- 136 पृ. ; 17 स2. मी.
. 130.00


क_र, िगरीजा उमाकांत, 1933-

O155,3

असं घडायचं होतं.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज

पि?लके शDस, जाने. 2011.- 108 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7492-284-7 : . 100.00


O155,3N33

बेटावरची तणी.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.204 पृ. ; 17 स2. मी.
. 200.00


O155,3

सािह:य

100

891.463-मराठी कथासािह:यकु लकण, दGा जी.

मशः

891.463-मराठी कथासािह:यकु लकण, ेहसुधा

मशः

पित±ता.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 128 पृ.
; 18 स2. मी.
. 150.00

भयंकर ससा.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.167 पृ. ; 17 स2. मी.
. 170.00



O155,3



O155,3

सखे गवसली <ीत.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.144 पृ. ; 18 स2. मी.
. 170.00

भायचाचा फे रा.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो.
2011.- 139 पृ. ; 17 स2. मी.
. 140.0





O155,3

O155,3

रे ट-हाऊस.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.128 पृ. ; 17 स2. मी.
. 130.00

कोकाटे , अशोक बापू

व ती.- कोQहापूर : रावा <काशन, एि<ल 2010.184 पृ. ; 18 स2. मी.


O155,3

15 लघुकथा.

. 180.00

संजीवची सलामी.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.207 पृ. ; 18 स2. मी.
. 220.00



O155,3



O155,3

कु लकण, Mदलीप
नागपाडा.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.127 पृ. ; 17 स2. मी.
. 130.00

कोटं बे, बा .बा

गोया.- औरं गाबाद : सा^ात <काशन, ऑ|टो. 2009.24 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
8 बालकथा.

. 20.00


O155,3



O155,3

कोठावदे, नारायण कृपाराम

फसवणूक.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.128 पृ. ; 17 स2. मी.
. 130.00

महाभारत: पौरािणक कादंबरी.- पुणे : मधुराज

पि?लके शDस, जून 2012.- 200 पृ. ; 22 स2. मी.
. 200.00

ISBN 978-81-7492-307-3 :





O155,3

राळलेली खाण.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.168 पृ. ; 18 स2. मी.
. 170.00


O155,3

कु लकण, शुभदा
देवक_.- पुणे : ि<यांजली <काशन, सट2. 2011.- 152
पृ. ; 22 स2. मी.

O155,3

कोGापQले, नागनाथ लालूजीराव, 1948देवाचे डोळे .- 3 री आ.-पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
माचR 2011.- 156 पृ. ; 22 स2. मी.
17 लघुकथा.
ISBN 81-7292-022-6 :

. 150.00


O155,3N48

16 लघुकथा.

. 150.00


O155,3

कु लकण, ेहसुधा
^ण मोहाचा.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.158 पृ. ; 18 स2. मी.
. 190.00

कोलवाडकर, <मोद
आयुरालेख.- नागपूर : सािह`य <सार क2 L, जून 2010.138 पृ. ; 21 स2. मी.
वैcक_य ^ेVातील स`य घटनांवर आधाKरत 15
लघुकथा.

. 100.00


O155,3



O155,3

कोळी, अशोक कौितक

कुं धा.- मुंबई : पॉयुलर, 2010.- vi, 214 पृ. ; 22 स2.

दास वासनेचा.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.100 पृ. ; 18 स2. मी.
. 120.00

मी.
ISBN 978-81-7185-887-3 :



O155,3

. 200.00


O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

कोसोदे, दीपवज
पंचनामा / मनोहर जाधव यांvया < तावनेसह.- पुणे :
सुिवcा <काशन, जाने. 2010.- 104 पृ. ; 21 स2. मी.

मशः

खािडलकर, िवलास प¥ाकर, 1943mा.- नागपूर : ऋचा <काशन, माचR 2009.- ix, 99
पृ. ; 21 स2. मी.

11 लघुकथा.
ISBN 81-86152-96-2 :

101

18 लघुकथा.

. 100.00

. 100.00




O155,3

कोसोदे, भाई <दीप
चांदोबाvया दरबारात.- पुणे : सुिवcा <काशन, जाने.
2011.- 48 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

O155,3N43

खापरे , मंदा, 1944-

अ¹ीपुप.- पुणे : मधुmी <काशन, जुलै 2010.- 280
पृ. ; 22 स2. मी.
Lौपदीvया जीवनावर आधाKरत.
. 280.00

9 बालकथा.

. 40.00




O155,3

^ेVमाडे, सुमती बाळकृ ण, 1916-1998
युगंधरा.- [4 थी आ.]-कोQहापूर : मीनल <काशन, िडस2.
2011.- 476 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : सट2. 1974.
ISBN 81-87000-66-X कापडी बां. : . 400.00

डॉ. नंदा.- पुणे : मंगलदीप <काशन ; सोलापूर :
नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2009.- 224 पृ. ; 17 स2.
मी.

. 220.00


O155,3N44



O155,3N16

खंडागळे , <काश
स`कार.- अहमदनगर : श?दगंध <काशन, सट2. 2010.56 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00

. 270.00


O155,3N44



खडस, समर

बक याची बॉडी.- mीरामपूर : श?दालय <काशन,
जाने. 2009.- 168 पृ. ; 21 स2. मी.

शोध अजाणता.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], एि<ल 2011.- 184 पृ. ; 21 स2.
मी.

दोन वतंV कादंब या.
. 170.00

8 लघुकथा.

. 160.00



O155,3N44



O155,3

खरात, <काश
<वतRनाचा युग पशR.- नवी मुंबई : देवयानी <काशन,
िडस2. 2009.- 98 पृ. ; 21 स2. मी.

खैरे, सुभाष रामचंL
गुबूगुबू.- mीरामपूर : श?दालय <काशन, सट2. 2010.111 पृ. ; 22 स2. मी.
11 लघुकथा.

. 110.00

10 लघुकथा.
ISBN 978-93-80201-02-3 :

ि¯मणी ारके त आली.- पुणे : मधुmी <काशन, नो1ह2.
2010.- 264 पृ. ; 21 स2. मी.
पौरािणक कादंबरी.

O155,3

ISBN 978-81-906623-2-1 :

O155,3N44

. 100.00



O155,3



O155,3

खांबेटे, द. पां.

जगभरची भयानक हेरिगरी.- पुणे : सुवणाR <काशन,
जुलै 2011.- 152 पृ. ; 22 स2. मी.

गज2Lगडकर, मोिनका
िशQप.- मुंबई : मौज <काशन, मे 2011.- viii, 172 पृ.
; 21 स2. मी.
6 लघुकथा.

28 लघुकथा.

ISBN 978-81-7486-934-0 :

. 180.00

. 175.00


O155,3



O155,3

युातील थरारकथा.- पुणे : सुवणाR <काशन, जुलै
2011.- 172 पृ. ; 22 स2. मी.

गLे, नीता
महानगर.- पुणे : सुकृत <काशन, िडस2. 2010.- vii,
136 पृ. ; 22 स2. मी.

16 लघुकथा.

15 लघुकथा.

. 200.00

. 150.00


O155,3



O155,3

सािह:य

102

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

गवई, सिचन <काश, 1991कांता.- कोQहापूर : रावा <काशन, एि<ल 2010.152 पृ. ; 18 स2. मी.
. 150.00

मशः

गाडगीळ, बाळ, 1926-

बॉबी डा»लगचे पलायन.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
ऑ|टो. 2010.- 176 पृ. ; 22 स2. मी.
15 िवनोदी कथा.



O155,3N91

ISBN 978-81-7492-267-0 :

. 180.00


O155,3N26
गवस, राजन गणपती, 1959-

माशाचे अmू.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, ऑ|टो.
2010.- 95 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

ढ1ह आिण ल¯ख ऊन / संपा. रणधीर mीमंत Oशदे.मुंबई : लोकवाaय, जुलै 2010.- viL, 191 पृ. ; 21
स2. मी.

73 लघुकथा.
ISBN 978-81-7492-277-9 :

ISBN 978-93-80700-90-0 :

O155,3N26

. 225.00


O155,3N59

आPही भूगोल घडवतो.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
ऑ|टो. 2010.- 128 पृ. ; 22 स2. मी.

ISBN 978-81-7492-276-2 :



. 125.00


O155,3N26

wयामभटानं धाडलेलं घोडं.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
ऑ|टो. 2010.- 168 पृ. ; 21 स2. मी.
29 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-7492-281-6 :

खैरनारना देव भेटतो.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
ऑ|टो. 2010.- 164 पृ. ; 22 स2. मी.

. 180.00


O155,3N26

सगळं काही हसत खेळत.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
ऑ|टो. 2010.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.

17 िवनोदी लघुकथा.

. 160.00


O155,3N26

12 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-7492-280-9 :

गुंpाभाऊ नाबाद साठ.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
ऑ|टो. 2010.- 120 पृ. ; 22 स2. मी.

. 140.00


O155,3N26

हट् Pहणताच गKरबी हटली !.- पुणे : मधुराज
पि?लके शDस, ऑ|टो. 2010.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.

10 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-7492-271-7 :

. 150.00
O155,3N26

11 लघुकथा.

ISBN 978-81-7492-275-5 :

लाखांतील एक.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, ऑ|टो.
2010.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.
14 िवनोदी लघुकथा.

गाडगीळ, बाळ, 1926-

ISBN 978-81-7492-282-3 :

. 80.00


13 लघुकथा आिण 3 िनबंध.

. 125.00


O155,3N26

13 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-7492-274-8 :

. 150.00


O155,3N26
िचमणरावाचा नवा अवतार.- पुणे : मधुराज

पि?लके शDस, ऑ|टो. 2010.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.

हसायचं नाही.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, ऑ|टो.
2010.- 127 पृ. ; 22 स2. मी.

13 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-7492-268-7 :

. 140.00

12 िवनोदी लघुकथा.



O155,3N26

ISBN 978-81-7492-272-4 :

. 125.00


O155,3N26

दुसरा िचमणराव.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, ऑ|टो.
2010.- 116 पृ. ; 22 स2. मी.

हसो हसो.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, ऑ|टो. 2010.143 पृ. ; 21 स2. मी.

10 िवनोदी कथा.
ISBN 978-81-7492-269-4 :

13 िवनोदी कथा.

. 120.00


O155,3N26

पाटलांची पी. ए.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, ऑ|टो.
2010.- 164 पृ. ; 22 स2. मी.

. 150.00


O155,3N26

गाडगीळ, िमOलद भालचंL, 1961संिधकाल.- पुणे : मेहता, ऑग ट 2011.- iv, 368 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-271-8 : . 320.00

16 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-7492-278-6 :

ISBN 978-81-7492-273-1 :

. 175.00


O155,3N26



O155,3N61

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:यगुे, संि मता

गान, शुभांगी

तेथे कर माझे जुळती.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 192 पृ. ; 21 स2.

103

मशः

िपनू-िचनूची चतुराई आिण मजेदार गोटी / िचV.
घनwयाम देशमुख.- पुणे : मेहता, जाने. 2010.- ii,
30 पृ. : रं गीत िचVे ; 23 स2. मी.

मी.

. 180.00

3 बालकथा.



O155,3

ISBN 978-81-8498-090-5 :

. 50.00


O155,3

िगरडे, कृ णा गणपती, 1939अजब गावvया गजब कथा.- नागपूर : ऋचा <काशन,
माचR 2009.- vi, 90 पृ. ; 21 स2. मी.

गुरव, अनंत

चार आgयांची कxबडी...- मुंबई : mी सशृंगी
पि?लके शन, िडस2. 2011.- 110 पृ. ; 22 स2. मी.

13 लघुकथा.

. 95.00

12 िवनोदी लघुकथा.



O155,3N39

. 115.00


O155,3
िगरप, नारायण गोपाळ

गुळवणी, संया शरद
चौकट.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, फे bु. 2012.120 पृ. ; 22 स2. मी.

रे घो®ा.- पुणे : अनंत <काशन, ऑग ट 2010.- 104
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
25 बालकथा.
ISBN 81-86153-30-6 :

. 100.00

14 लघुकथा.



O155,3

ISBN 978-81-7294-902-0 :

. 120.00


O155,3

गुे, िवmाम
अल् तमीर.- पुणे : कॉिDटनेDटल <काशन, 2004.- viii,
291 पृ. ; 22 स2. मी.
सौदी अरे िबयामधील वा तeातील घटनांवर
आधाKरत रोमहषRक कादंबरी.
. 150.00


O155,3

गुे, संि मता
चालणारे बूट आिण मजेदार गोटी / िचV. घनwयाम

गोखले, मंजुmी, 1957Âकाराची रे ख जना / अशोक कामत यांvया
< तावनेसह.- पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- xi, 308 पृ.
; 22 स2. मी.
संत जनाबाई यांvया जीवनावर आधाKरत.
ISBN 978-81-8498-348-7 : . 295.00


O155,3N57

जोहार मायबाप जोहार.- पुणे : मेहता, जाने. 2011.-

पृ. ; 22 स2. मी.
संत चोखामेळा यांvया जीवनावर आधाKरत.
ISBN 978-81-8498-196-4 : . 300.00
x, 338

देशमुख.- पुणे : मेहता, जाने. 2010.- ii, 30 पृ. :

रं गीत िचVे ; 23 स2. मी.
3 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-090-5 :



O155,3N57

. 50.00


O155,3

<ेरणा / सं. ले. अिनल गोडबोले आिण सुिनला बव.पुणे : मधुराज पि?लके शDस, सट2. 2010.- 68 पृ. :
िचVे ; 18 स2. मी.

जादूचा अंगरखा आिण मजेदार गोटी.- पुणे : मेहता,
जाने. 2010.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचVे ; 24 स2. मी.
3 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-090-5 :

गोडबोले, अिनल

11 लघुकथा.

. 50.00

ISBN 81-857-73-33-5 :



. 50.00


O155,3

पतंगाची करामत आिण मजेदार गोटी / िचV.
घनwयाम देशमुख.- पुणे : मेहता, जाने. 2010.- ii,
30 पृ. : रं गीत िचVे ; 23 स2. मी.

गोडबोले, मंगला mीिनवास, 1949पेज Ãी.- पुणे : मेनका <काशन, ऑग ट 2011.- 168
पृ. ; 22 स2. मी.

3 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-090-5 :

O155,3

14 िवनोदी कथा.

. 50.00

ISBN 978-93-80572-15-4 :



O155,3

. 150.00


O155,3N49

सािह:य

104

891.463-मराठी कथासािह:य- मशः
गोडबोले, मंगला mीिनवास, 1949-

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

जाईल, ना. ज.

िवसरशील खास मला...- पुणे : नवल <काशन, सट2.
2010.- 162 पृ. ; 18 स2. मी.
. 190.00

<वेश.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑग ट 2010.189 पृ. ; 22 स2. मी.



O155,3

11 लघुकथा.

. 185.00


O153,3N49

गोळे , लीला

नामयोगी: परमपूय गxदवलेकर महाराजांvया
जीवनावरील कादंबरी.- पुणे : ेहल <काशन, ऑग ट
2010.- 344 पृ. ; 22 स2. मी.
. 280.00

जाधव, नथुराम

महामाता रमाई.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा <काशन,
माचR 2011.- 147 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2007.
संदभR.
. 120.00


O155,3



O155,3

च1हाण, हेमंत रघुनाथ
बालांकुर: छान छान गोटी.- पुणे : गमभन <काशन,
फे bु. 2011.- 64 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

जाधव, सूयRकांत, 1957अि मता.- पुणे : मेहता, फे bु. 2011.- vi, 278 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-208-4 : . 280.00


O155,3N57

41 बालकथा.

. 40.00


O155,3

चांदोरकर, वाती, 1961एक पायरी वर.- पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- vi, 166
पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-337-1 : . 160.00


O155,3N61

युथनेिशया.- पुणे : मेहता, फे bु. 2011.- vi, 226 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-214-5 : . 220.00


O155,3N61

Oचगरे , चंLशेखर
अनंत आभा.- पुणे : नीहारा <काशन, मे 2009.- 160
पृ. ; 21 स2. मी.
. 150.00



O155,3

Mदलदार िमV.- पुणे : नेहल <काशन, माचR 2010.64 पृ.: िचVे, नकाशा; 21 स2. मी.
(मुलांसाठी शे|सिपअर; 3.)
िवQयम शे|सिपअर यांvया ' The Merchant of
Venice' या नाटकावर आधाKरत बालकथा.
. 40.00


O155,3



O155,3

िचतळे , मृणािलनी
िसनार / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस

<काशन, जाने. 2011.- 163 पृ. ; 22 स2. मी.

दोन बिहणी.- पुणे : ेहल <काशन, माचR 2010.- 64
पृ.: िचVे, नकाशा; 22 स2. मी.
(मुलांसाठी शे|सिपअर; 2.)
िवQयम शे|सिपअर यांvया 'Taming of the shrew'
या नाटकावर आधाKरत.
. 40.00


13 लघुकथा.
ISBN 978-81-7434-520-2 :

जुरकर, हेमंत
जंगलातील चेटMकणी.- पुणे : नेहल <काशन, माचR
2010.- 70 पृ.: िचVे, नकाशा; 21 स2. मी.
(मुलांसाठी शे|सिपअर; 6.)
िवQयम शे|सिपअर यांvया 'Macbeth' या नाटकावर
आधाKरत बालकथा.
. 45.00

O155,3

. 150.00


O155,3

जाईल, ना. ज.

काळ, काम, वेग.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.208 पृ. ; 18 स2. मी.
. 200.00


O155,3

परामी स«ाट.- पुणे : नेहल <काशन, माचR 2010.72 पृ.: िचVे, नकाशा; 21 स2. मी.
(मुलांसाठी शे|सिपअर; 4.)
िवQयम शे|सिपअर यांvया 'Julius Caesar' या
नाटकावर आधाKरत बालकथा.
. 45.00


O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:यजुरकर, हेमंत

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

मंतरलेQया बेटावर.- पुणे : ेहल <काशन, माचR 2010.64 पृ.: िचVे, नकाशा; 21 स2. मी.
(मुलांसाठी शे|सिपअर; 7.)
िवQयम शे|सिपअर यांvया 'The tempest' या
नाटकावर आधाKरत 16 लघुकथा.
. 40.00


O155,3

105

मशः

जोशी, लuमण गोपाळ
आPही वाट पाहतो.- औरं गाबाद : गोदावरी <काशन,
मे 2011.- 128 पृ. ; 22 स2. मी.
. 120.00


O155,3

इ वास.- औरं गाबाद : गोदावरी <काशन, मे 2011.96 पृ. ; 21 स2. मी.
. 90.00


O155,3

राजपुV आिण िपशाच.- पुणे : ेहल <काशन, माचR
2010.- 72 पृ.: िचVे, नकाशा; 21 स2. मी.
(मुलांसाठी शे|सिपअर; 5.)
िवQयम शे|सिपअर यांvया 'Hamlet, the Prince of
Denmark' या नाटकावर आधाKरत 13 लघुकथा.
. 45.00

मधुमि^का.- औरं गाबाद : गोदा <काशन, ऑग ट
2010.- 80 पृ. ; 22 स2. मी.
9 लघुकथा.

. 80.00


O155,3



O155,3

हरवलेला भाऊ.- पुणे : नेहल <काशन, माचR 2010.64 पृ.: िचVे, नकाशा; 21 स2. मी.
(मुलांसाठी शे|सिपअर; 1.)
िवQयम शे|सिपअर यांvया 'The comedy of
Errors' या नाटकावर आधाKरत बालकथा.
. 40.00

mावणी.- औरं गाबाद : गोदावरी <काशन, मे 2011.पृ. ; 21 स2. मी.
. 120.00

iv, 128



O155,3

जोशी, वामन मQहार, 1882-1943
- टीका



O155,3

जोग, िवजय सखाराम, 1945-

मकरं द मुमताज.- नागपूर : िवजय <काशन, मे 2011.356 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-136-3 : . 350.00

महाजन, वंदना

मराठी कादंबरीतील 7ीवाद.- पुणे : ेहवधRन <काशन,
नो1ह2. 2010.- 188 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-89634-31-5 : . 180.00


O155,3M82:g



O155,3N45

जोशी, Mद. िव.
डxगरकू स.- नागपूर : ऋचा <काशन, मे 2009.- iv,
156 पृ. ; 21 स2. मी.
. 160.00

जोशी, सKरता लuमण
घुसमट.- औरं गाबाद : तरं ग <काशन, ऑ|टो. 2010.128 पृ. ; 21 स2. मी.
14 लघुकथा.

. 125.00




O155,3

O155,3

जोशी, सुनीता mीकांत
वारी.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, मे 2011.- 127 पृ. ;
22 स2. मी.

जोशी, <. न.
महा<भू.- पुणे : ेहवधRन <काशन, एि<ल 2010.141 पृ. ; 22 स2. मी.
mी चैतDय महा<भू यांvया जीवनावर आधाKरत.
ISBN 978-81-89634-25-4 : . 140.00

12 लघुकथा.

. 125.00




O155,3

O155,3

जोशी, िमOलद, 1962एका पKरसाची कथा.- पुणे : मेहता, जून 2011.- iv,
200 पृ. ; 22 स2. मी.

जोशी, ेहल
तळं .- पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- vi, 194 पृ. ; 22 स2.
मी.

16 लघुकथा.
ISBN 978-91-8498-244-2 :

18 लघुकथा.

. 200.00

ISBN 978-81-8498-345-6 :



O155,3N62

. 195.00


O155,3

सािह:य

106

891.463-मराठी कथासािह:यजोशी, ेहल

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

डxगरे , दादा Mकसन
गृह`याग.- मुंबई : मायबोली <काशन, जाने. 2012.vi, 137 पृ. ; 22 स2. मी.
. 72.00

नीलकं ठ.- पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- vi, 222 पृ. ;
22 स2. मी.
7ी-पुष आिण िनयती यांचे रं ग दाखिवणा या 17



O155,3

लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-330-2 :

मशः

. 240.00


O155,3

झुंजारे , रामराव अिन
जलमबेडी.- मुंबई : लोकवाaय, िडस2. 2011.- ii,
309 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-52-6 : . 325.00

ढोबळे , सुवणाR रमेश
मी ि|मणी.- पुणे : मेहता, सट2. 2011.- x, 358 पृ.
; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-281-7 : . 320.00


O155,3



O155,3

टाकळकर, उवला गोपाळराव
आ}ित.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, िडस2. 2010.88 पृ. ; 22 स2. मी.
. 85.00

ढोमणे, िशQपा <वीण, 1971अि त`व.- अमरावती : नभ <काशन, माचR 2010.120 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-81-905776-9-5 :

. 100.00


O155,3N71



O155,3

वान< थ.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, िडस2. 2010.96 पृ. ; 22 स2. मी.
. 90.00


तांबे, कुंदन

महाकवी कािलदास.- पुणे : उDमेष <काशन, सट2.
2010.- 120 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 100.00

O155,3

टाकसाळे , मुकुंद, 1951-

तांबे, राजीव

टाकसाळी कथा: िनवडक मुकुंद टाकसाळे / संपा. वसंत

गंमत शाळा.- पुणे : राजहंस <काशन, जाने. 2011.119 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
30 िव ानकथा.
ISBN 978-81-7434-521-9 : . 90.00

सरवटे.- मुंबई : लोकवाaय, मे 2012.- 262 पृ. ; 22
स2. मी.
17 लघुकथा.
ISBN 978-93-80700-74-8 :



O155,3

. 250.00



O155,3



O155,3N51

ताPहनकर, अशोक ज.
जे सी: पांढरे हरीण.- ठाणे : राजे पि?लके शDस, िडस2.
2010.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
अमेKरकन <वासानुभवाvया eििचVणा`मक 6

Kटपरे , रािधका
सावKरया.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2008.224 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-366-6 : . 190.00


O155,3

लघुकथा.
ISBN 978-81-910917-1-7 :

. 160.00


O155,3

टोकेकर, गोपाळ वामन

एक होती रे शीमनगरी.- मुंबई : नवता <काशन, नो1ह2.
2010.- 173 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
मुंबईतील नॅशनल रे यॉन कॉप¶रे शनvया उदया ताची

तायडे-पाटील, सुभाष

यमुनेची हाक.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, सट2.
2010.- 144 पृ. ; 18 स2. मी.
. 140.00

कहाणी.

. 195.00



O155,3



O155,3

डांगे, अशोक <भाकर, 1948-

ितिबले, अनंत

अघोरी सौदा.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑग ट 2010.- 208 पृ. ; 18 स2.

लंगडी आजी आिण रावण मामा / संपा. िवनया

खडपेकर.- पुणे : राजहंस <काशन, फे bु. 2011.- xii,
17 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-526-4 : . 140.00

मी.

. 195.00


O155,3N48



O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

ितिबले, अनंत

107

मशः

थोरे , अशोक

सौदा.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 192 पृ. ;
18 स2. मी.
. 230.00

खूप उशीर झाला पण.- सोलापूर : वपदीप
<काशन; नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 224 पृ.
; 17 स2. मी.
. 210.00



O155,3



O155,3

दळवी, िवजयकुमार

सुल^णा.- बेळगाव : नवसािह`य बुक टॉल, ऑ|टो.
2010.- 302 पृ. ; 22 स2. मी.
कागदी बां. : . 300.00

षpंV.- पुणे : मंगलदीप <काशन; सोलापूर : नंदादीप
[िवतरक], ऑ|टो. 2009.- 208 पृ. ; 17 स2. मी.
. 200.00




O155,3

ितळवे, mीधर
अमेKरके चे अय^ आले ते1हाची गोZ: काही रफ काही
टफ.- मुंबई : नवता <काशन, एि<ल 2011.- 111 पृ.
; 22 स2. मी.

O155,3

दवणे, <वीण
ितचं आकाश.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
ऑग ट 2011.- 168 पृ. ; 21 स2. मी.
12 लघुकथा.

11 लघुकथा.

. 110.00


O155,3

<थम आ. : ऑ|टो. 2003.
. 150.00


O155,3
ितवारी, रं गनाथ

िमwक_ल आिण मुwक_ल.- मुंबई : नवचैतDय <काशन,
जाने. 2012.- 96 पृ. ; 22 स2. मी.

अनDवय.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 216
पृ. ; 22 स2. मी.
देव मामलेदारांvया जीवनावरील कादंबरी.
ISBN 978-81-7786-655-1 : . 200.00

11 िवनोदी लघुकथा.



. 100.00

O155,3

थोरात, िवलास



O155,3

सातमजली.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, जाने. 2012.128 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

मादी ममी.- पुणे : सुिवcा <काशन, ऑ|टो. 2009.120 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-86152-92-X : . 125.00

12 िवनोदी लघुकथा.



O155,3

. 125.00


O155,3
थोरे , अशोक

वतःलाही ओलांडून...- मुंबई : नवचैतDय <काशन,
ऑ|टो. 2011.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.

अंगार.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 211 पृ.
; 18 स2. मी.
. 250.00

12 लघुकथा.



O155,3

. 135.00


O155,3

नागफणी.- पुणे : मंगलदीप <काशन; सोलापूर :
नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2009.- 174 पृ. ; 17 स2.
मी.

. 175.00


O155,3

दा`ये, ग. िव.
सा^ा`कार.- कोQहापूर : यशोदा <काशन, नो1ह2. 2009.144 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
16 लघुकथा.

<ित£ा.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 215 पृ.
; 18 स2. मी.
. 260.00

. 130.00


O155,3



O155,3

माहौल.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 202 पृ.
; 18 स2. मी.
. 240.00


O155,3

दाभाडे-नलावडे, पुपा पंढरीनाथ
जीवन-योती.- औरं गाबाद : सरसेनापती <काशन,
फे bु. 2011.- 64 पृ. ; 22 स2. मी.
. 80.00


O155,3

सािह:य

108

891.463-मराठी कथासािह:य- मशः
दाभाडे-नलावडे, पुपा पंढरीनाथ

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

देशपांडे, अशोक

अमृता.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 80
पृ.: िचVे; 24 स2. मी.

साकडे आमचे िवwविनमाR`याला.- औरं गाबाद :
सरसेनापती <काशन, फे bु. 2011.- 56 पृ. ; 22 स2.

बालकादंबरी.
ISBN 978-81-7294-850-4 :

. 80.00

मी.



O155,3

. 60.00


O155,3

Mदघे, <भाकर
अकR .- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 80 पृ. ; 18
स2. मी.
. 80.00

आमण.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, िडस2. 2011.64 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
बालकादंबरी.
ISBN 978-81-7492-295-3 :

. 70.00


O155,3



O155,3

झाला िनळा पावन.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, िडस2.
2011.- 88 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
बालकादंबरी.

इं Lाणी.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.- 230 पृ.:
18 स2. मी.
. 230.00

ISBN 978-81-7492-292-2 :

. 90.00


O155,3



O155,3

धूर.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 64 पृ. ; 18
स2. मी.
. 60.00

देव आले पंढरीला.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2.
2011.- 87 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
बालकादंबरी.
ISBN 978-81-7294-851-1 :

. 90.00


O155,3



O155,3

वीकार.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.- 362 पृ.
; 18 स2. मी.
. 360.00

बिहणा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून 2011.224 पृ. ; 22 स2. मी.
संत बिहणाबाvया जीवनावर आधाKरत.
ISBN 978-81-7294-868-9 : . 240.00


O155,3



O155,3

Mदवाण, वृंदा
अंतराय.- सोलापूर : सुिवcा <काशन, ऑग ट 2011.v, 134 पृ. ; 22 स2. मी.

िबलंदर बबलू.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, िडस2.
2011.- 72 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
'वॉQट िड ने' वर आधाKरत.
ISBN 978-81-7492-296-0 : . 70.00


O155,3

7 लघुकथा.

. 110.00


O155,3

दीि^त, लीला
अमोल कथा.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज <काशन, एि<ल
2012.- 58 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.



O155,3

मेवाडचा महावीर.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, िडस2.
2011.- 64 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.

11 बालकथा.
ISBN 81-85773-36-X :

बेटावरचा कै दी.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, िडस2.
2011.- 64 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
¤2 च कादंबरीकार अले|झांडर pूमा यांvया 'काउं ट
ऑफ माँटेM टो' या कादंबरीवर आधाKरत.
ISBN 978-81-7492-291-5 : . 70.00

. 40.00


O155,3

बालकादंबरी.
ISBN 978-81-7492-298-4 :

आजोबांचे घर.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज <काशन,
एि<ल 2012.- 62 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.



O155,3

सतीचं वाण.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.40 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.

8 बालकथा.

<थम आ. : ऑग ट 2008.
ISBN 81-7492-266-0 :

. 70.00

बालकादंबरी.

. 40.00

ISBN 978-81-7294-852-8 :



O155,3

. 40.00


O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

109

मशः

देशपांडे, पुषोGम लuमण, 1919-2000
न ती उठाठे व.- 14 वी आ.-पुणे : सन पि?लके शDस,
2010.- 186 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1952

देशपांडे, अशोक

सरदार कडकराम.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, िडस2.
2011.- 88 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
बालकादंबरी.

13 िवनोदी लघुकथा.

ISBN 978-81-7492-290-8 :

. 90.00

ISBN 81-87002-33-6 :

. 150.00





O155,3

देशपांडे, कृ णराव पंढरीनाथ, 1941अमर बिलदान.- 5 वी आ.-मधुराज पि?लके शDस :
एि<ल 2012.- 58 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
(सं कार कथामाला; 4.)

O155,3N19

देशपांडे, <ितभा
एका घराची गोट.- पुणे : उDमेष <काशन, िडस2. 2010.176 पृ. ; 22 स2. मी.
. 160.00


5 लघुकथा.
ISBN 81-85773-64-5 :

O155,3

. 40.00


O155,3N41

येयाचा Òुवतारा.- 5 वी आ.-पुणे : मधुराज
पि?लके शDस, एि<ल 2012.- 62 पृ. ; 22 स2. मी.
(सं कार कथामाला; 5.)

देशपांडे, भालचंL
कायRकताR.- औरं गाबाद : रजत <काशन, िडस2. 2009.175 पृ. ; 21 स2. मी.
13 लघुकथा.

. 160.00


6 लघुकथा.
ISBN 81-85773-65-3 :

O155,3

. 40.00


O155,3N41

<यrे वाळू चे.- 5 वी आ.-पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
एि<ल 2012.- 64 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
(सं कार कथामाला; 1.)
ISBN 81-85773-61-0 : . 40.00

देशपांडे, वषाR िवजय
काटेरी मुकुट / सुनीता कावळे यांvया < तावनेसह.नागपूर : लाखे <काशन, सट2. 2011.- 144 पृ. ; 22
स2. मी.
. 160.00


O155,3



O155,3N41

देशपांडे, सुरेश

सोनेरी <भात.- 5 वी आ.-पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
एि<ल 2012.- 60 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
(सं कार कथामाला; 2.)

एकटा मी सवR वी...! पºजण छु म छु म...!.- डxिबवली :
आरती <काशन, फे bु. 2011.- 131 पृ. ; 22 स2. मी.
. 120.00


5 लघुकथा.
ISBN 81-85773-62-9 :

O155,3

. 40.00


O155,3N41

वातं§य<ीती.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, एि<ल
2012.- 58 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
(सं कार कथामाला; 3.)
6 लघुकथा.
ISBN 81-85773-63-7 :

देशमुख, कQपना
वयंिस.- अमरावती : वेद मुLा <काशन, 2011.xxvi, 428 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
< ाच^ु गुलाबराव महाराज यांvया जीवनावर
आधाKरत.
ISBN 978-93-81733-00-4 : . 300.00

. 40.00



O155,3



O155,3N41

देशमुख, सदानंद, 1959देशपांडे, गो. का.

साधक संDयासी.- पुणे : सिवता देशपांडे, ऑ|टो. 2009.पृ. ; 20 स2. मी.
. 125.00

vii, 122



O155,3

गाभुळगाभा.- मुंबई : पॉयुलर, 2012.- viii, 271 पृ.
; 22 स2. मी.
12 लघुकथा.
ISBN 978-81-7185-618-3 :

. 225.00


O155,3N59

सािह:य

110

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:यधारप, नारायण गोपाळ, 1925-

देसाई, कमल, 1928-

अघKटत.- नािशक : रचना <काशन ; औरं गाबाद :
साके त <काशन [िवतरक], 2010.- 127 पृ. ; 22 स2.

का¦या सूयाRखालvया गोटी / संपा. संजय आवकर.मुंबई : लोकवाaय, जुलै 2010.- lxii, 206 पृ. ; 21
स2. मी.

मी.
7 लघुकथा.

13 लघुकथा.
ISBN 978-93-80700-08-3 :

मशः

. 100.00

. 225.00



O155,3N25



O155,3N28

चंLाची सावली.- कोQहापूर : मीनल <काशन, मे 2010.119 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87000-88-0 : . 100.00

देसाई, नयनतारा

इDतजारी.- सोलापूर : वपदीप <काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑग ट 2010.- 159 पृ. ; 18 स2. मी.



O155,3N25

10 ऐितहािसक लघुकथा.

. 150.00


O155,3

पाठलाग.- नािशक : रचना <काशन ; औरं गाबाद :
साके त <काशन [िवतरक], [200?].- 118 पृ. ; 21 स2.
मी.

देसाई, mी. mी.
गोZीच गोZी !: वाचलेQया - चलेQया - रचलेQया.ठाणे : वैशाली िवनायक नेरकर, सट2. 2009.- 100
पृ. ; 22 स2. मी.

. 100.00


O155,3N25

नंदपुरे, ईwवर तुकारामजी, 1948िनखारा / <काश खरात यांvया < तावनेसह.- नागपूर :
लाखे <काशन, सट2. 2011.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.

75 बालकथा.

. 100.00


O155,3

11 लघुकथा.

. 150.00


O155,3N48

देहड
े कर, रसना रमेश, 1960-

अशा कथा अशा 1यथा.- औरं गाबाद : रजत <काशन,
सट2. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.

नलावडे, रामचंL
थैमान.- मुंबई : राज2L <काशन, माचR 2012.- 183 पृ.
; 22 स2. मी.
. 180.00

9 लघुकथा.

. 50.00





O155,3

O155,3N60

माÈया मना बन दगड.- मुंबई : लोकवाaय, जाने.
2012.- ix, 140 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-59-5 : . 130.00

ादशीवार, सुरेश जनादRन, 1944कोहम.- 2 री आ.-नागपूर : िवजय <काशन, सट2 .
2010.- 209 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-122-6 : . 250.00



O155,3



O155,3N44

धमाRिधकारी, प¥नाभ नारायण, 1944वधूिपता.- कQयाण : चंLवदन <काशन, फे bु. 2009.50 पृ. ; 22 स2. मी.
. 60.00

नवरे , मुकुंद लuमण, 1947अकिQपत कथा.- नागपूर : िवजय <काशन, सट2. 2009.x, 189 पृ. ; 21 स2. मी.
11 लघुकथा.
ISBN 978-81-7498-100-4 :

. 200.00


O155,3N47



O155,3N44

नवरे , शंकर नारायण, 1927-

धमाRपुरीकर, मधुकर
गोZीवेQहाळ / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : राजहंस
<काशन, जाने. 2011.- 164 पृ. ; 22 स2. मी.

जVा.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑग ट
2010.- 160 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 1961.

14 लघुकथा.
ISBN 978-81-7434-522-6 :

16 लघुकथा.

. 155.00

. 140.00


O155,3



O155,3N27

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

नवरे , शंकर नारायण, 1927-

111

मशः

नागपूरकर, सुनीता

पिहQया वरा तूच बरा.- औरं गाबाद : तरं ग <काशन,
माचR 2010.- 200 पृ. ; 22 स2. मी.

शहाणी सकाळ.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
ऑग ट 2010.- 240 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : नो1ह2. 2005.

11 लघुकथा.

. 200.00


O155,3

18 लघुकथा.

. 235.00

नागांवकर, िवकास



O155,3N27

नाईक, गुनाथ
<लय.- पुणे : मंगलदीप <काशन ; सोलापूर : नंदादीप
[िवतरक], ऑ|टो. 2009.- 304 पृ. ; 17 स2. मी.
. 300.00

झाकली मुठ.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], एि<ल 2011.- 242 पृ.: िचVे; 21
स2. मी.
13 लघुकथा.

. 225.00


O155,3



O155,3

नायकवडे, वैशाली बाबूराव

मातीचे वारसदार.- सालसेत(गोवा) : िमV समाज
<काशन, िडस2. 2011.- 176 पृ. ; 22 स2. मी.

महानंदा.- सोलापूर : वपदीप <काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑग ट 2010.- 256 पृ. ; 18 स2. मी.
. 240.00

14 लघुकथा.

. 180.00




O155,3

O155,3

रणचंिडका.- सोलापूर : वपदीप <काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑग ट 2010.- 223 पृ. ; 18 स2. मी.
. 210.00


O155,3

नाईक, पा मदन, 1958मी का नाही / िवजया राजाय^ यांvया < तावनेसह.पुणे : मेहता, जुलै 2011.- xiv, 110 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-256-5 : . 110.00

Oनबत, मुकुंद कृ णराव, 1942उDहा¦यांतील उDहेत.- पुणे : ि कल - टु डे, ऑ|टो.
2010.- viii, 111 पृ. ; 22 स2. मी.
शालेय िवcाया¨vया वयं<ेKरत ामीण सेवा
िशबीराची स`यकथा.
. 75.00


O155,3N42

िम टर काPयुटा.- पुणे : ि कल - टु डे, ऑ|टो. 2010.पृ. ; 22 स2. मी.
. 170.00

viii, 336



O155,3N58



O155,3N42
नाईक, बाबुलाल

अmू सातपूpाचे.- नंदरु बार : लिलत <काशन, जून
2010.- ii, 294 पृ. ; 22 स2. मी.
. 275.00

िनगवेकर, मुकुंद



O155,3

बछड़ा.- कोQहापूर : अ^र दालन, [200-?].- 68 पृ. :
िचVे ; 25 स2. मी.
बालसािह`य.
. 80.00


O155,3

नागपुरे, रमेश माती
अनाMद अनंत.- 2 री आ.-ठाणे : रे वा <काशन, नो1ह2.
2011.- 304 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : मे 2002.
उGराधाRसह.
. 300.00

िनमसरकर, धमRराज
उसवलेलं आकाश.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून
2011.- 156 पृ. ; 22 स2. मी.
17 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-873-3 :

. 160.00


O155,3



O155,3

नेमाडे, भालचंL वना, 1938Oहदू: जगgयाची समृ अडगळ.- मुंबई : पॉयुलर,
2010.- vi , 603 पृ. ; 23 स2. मी.

भास-आभास आिण इतर कथा.- ठाणे : रे वा <काशन,
नो1ह2. 2011.- 160 पृ. ; 22 स2. मी.
11 लघुकथा.

ISBN 978-81-7185-999-3 कागदी बां. :

. 160.00

. 650.00


O155,3



O155,3N38

सािह:य

112

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

पवार, अशोक

पंिडतराव, ल. गो.

पडझड.- मुंबई : लोकवाaय, िडस2. 2011.- iii, 154
पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-51-9 : . 200.00

करवीर समशेर िजजाऊ.- कोQहापूर : रावा <काशन,
माचR 2011.- 272 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-910183-7-0 : . 270.00





O155,3

O155,3

पई, पुपा
गोZी बाराखडीvया.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2.
2011.- 95 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
ISBN 81-7294-322-9 : . 100.00

पवार, एस. बी.

यमराज.- पुणे : शुभम ब}उेशीय मागRदशRन सं था;
उ¢वला सुखदेव पवार [िवतरक], ऑग ट 2011.176 पृ. ; 22 स2. मी.


O155,3

15 लघुकथा.

. 200.00


O155,3

पठारे , रं गनाथ गबाजी, 1950-

भर चौकातील अरgयदन.- mीरामपूर : श?दालय
<काशन, िडस2. 2008.- 304 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-905857-9-8 : . 280.00

रावwयाची शाळा.- पुणे : शुभारं भ eवसाय मागRदशRन,
नो1ह2. 2011.- 160 पृ. ; 22 स2. मी.


O155,3N50

7 लघुकथा.

. 200.00


O155,3

परांजपे, कृ. भा.

ितपतीचा <ेमबंध.- नागपूर : ऋचा <काशन, मे
पृ. ; 21 स2. मी.

पांडे, गजानन

यासपंथी.- नागपूर : िवजय <काशन, जुलै 2011.- vi,
373 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-141-7 : . 400.00

2009.- iv, 132

पौरािणक कादंबरी.

. 110.00




O155,3

वटवृ^ाvया छायेत.- नागपूर : ऋचा <काशन, सट2.
2008.- vi, 116 पृ. ; 22 स2. मी.
. 110.00

O155,3

पांढरीपांडे, िवजय, 1949-



O155,3

इथले ितथले Mदवस मंतरलेले.- पुणे : Mदलीपराज
<काशन, जून 2011.- 148 पृ. ; 22 स2. मी.
आ`मिनवेदनपर कादंबरी.
ISBN 978-81-7294-886-3 : . 150.00


परांडे, उषा

O155,3N49

`याच का¦या बेटावर.- पुणे : नवल <काशन, माचR
2012.- 180 पृ. ; 18 स2. मी.
. 180.00


O155,3

टोMकयो टॉवरवन.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो.
2011.- 111 पृ. ; 17 स2. मी.
. 110.00


O155,3N49

फू जीसान.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 200
पृ. ; 18 स2. मी.
. 240.00

िनळे प^ी.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, जाने. 2011.136 पृ. ; 22 स2. मी.


9 लघुकथा.

O155,3

ISBN 978-81-7492-288-5 :

. 140.00


शोध.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.- 200 पृ. ;
18 स2. मी.
. 200.00

O155,3N49



O155,3

पाऊलखुणा / <भाकर अVे यांvया < तावनेसह.- पुणे :
नवल <काशन, माचR 2012.- 167 पृ. ; 18 स2. मी.
14 लघुकथा.

. 170.00

परे रा, टीफन आय.
टू सर िवथ ल1ह.- ठाणे : कॅ थोिलक <काशन, सट2.
2010.- 128 पृ. ; 22 स2. मी.



O155,3N49

शयRत.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.- 104 पृ. ;
18 स2. मी.
. 110.00

29 लघुकथा.

. 120.00


O155,3



O155,3N49

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

पागे-क2 करे , सुलभा, 1943धरती आिण आकाश.- पुणे : मधुmी <काशन, जाने.
2010.- 175 पृ. ; 22 स2. मी.

113

मशः

पायगुडे, रामचंL शंकरराव, 1937पे बापूरावांची पवळा.- पुणे : छVपती <काशन, जाने.
2010.- 312 पृ., [3] पटिचVे: िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 250.00

16 लघुकथा.

. 190.00




O155,3N43

माझं घर माझी माणसं.- पुणे : मधुmी <काशन, जाने.
2010.- 183 पृ. ; 21 स2. मी.

O155,3N37

पुडके, निलनी

18 लघुकथा.

. 200.00


O155,3N43

Mकमया िव ानाची.- नागपूर : ऋचा <काशन, जाने.
2011.- 112 पृ. ; 22 स2. मी.
18 िव ान कथा.
. 115.00


O155,3

मॉड सासू, जुनी सून.- पुणे : मधुmी <काशन, िडस2.
2010.- 200 पृ. ; 22 स2. मी.
25 िवनोदी लघुकथा.

. 200.00


O155,3N43

पाटील, केसरीनाथ

कोण Pहणतो आPही अपंग ?.- मुंबई : पुपा के सरीनाथ
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
अपंगांvया परामी जीवनावर आधाKरत स`यकथा.
. 30.00

पुनसे, देव2L
पोळा आिण बा}ली / नागनाथ कोGापQले यांvया
< तावनेसह.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जाने. 2011.xiv, 144 पृ. ; 22 स2. मी.
2 दीघRकथा.
ISBN 978-81-7294-846-7 : . 150.00


O155,3

पाटील, मे 2012.- xii, 60



O155,3

पुरेकर, पुपहास ना.
रं गबहार.- पुणे : मधुmी <काशन, एि<ल 2011.- 136
पृ. ; 22 स2. मी.
14 िवनोदी लघुकथा.

पाटील, दशरथ

. 140.00

अOज|य.- 2 री आ.-मुंबई : स`यजय <काशन, 2007.234 पृ.: वंशा.; 21 स2. मी.
सरसेनापती संताजी घोरपडे यांvयावरील चKरVा`मक



O155,3

ऐितहािसक कादंबरी.

. 225.00


O155,3

पुरोिहत, के शव जगाथ, 1923सोDयाचे मांजर.- नागपूर : िवजय <काशन, [200-?].ii, 159 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-125-7 : . 150.00


पाटील, देवदG
सौदा.- कोQहापूर : रावा <काशन, एि<ल 2011.383 पृ. ; 18 स2. मी.
. 380.00

O155,3N23



O155,3

पाटील, िवास मिहपती, 1959ांितसूयR.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, नो1ह2. 2009.- xii,
156 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : मे 1984.
नाना पाटील यांvया जीवनावर आधाKरत.
संदभR.
ISBN 978-81-8498-083-7 : . 130.00

प2ढारकर, <भाकर भालचंL, 1934आिण िचनार लाल झाला.- 3 री आ.-मुंबई : राज2L
<काशन, ऑग ट 2011.- 102 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : सट2. 1983.
. 100.00


O155,3N34

तपोवन / िवजया राजाय^ यांvया < तावनेसह.मुंबई : राज2L <काशन, सट2. 2011.- 156 पृ.: िचVे;
24 स2. मी.
. 300.00


O155,3N59



O155,3N34

<ती^ा.- 3 री आ.-मुंबई : राज2L <काशन, ऑग ट
2011.- 119 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : सट2. 1983.
. 120.00

पािनपत.- 30 वी आ.-पुणे : राजहंस <काशन, जाने.
2011.- xxiii, 615 पृ.: िचVे, नकाशे; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1988.
ISBN 81-7434-103-X : . 350.00


O155,3N59



O155,3N34

सािह:य

114

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

फडके, सुजाता

पेडणेकर, मनोहर कािशनाथ

अशी मी, तशी मी...- पुणे : िशQपा <काशन, ऑ|टो.
2011.- 152 पृ. ; 22 स2. मी.

जीवन पKरसरातील कथारं भ.- पेडणे (गोवा ) : लेखक,
िडस2. 2009.- 72 पृ. ; 21 स2. मी.

13 लघुकथा.

17 लघुकथा.

. 150.00

. 100.00



O155,3



O155,3

फडके, सुधीर द.

पोतनीस, ि मता, 1965नीलांिगनी: Lौपदीvया सुडाvया पूतचा <वास.- पुणे :
मेहता, माचR 2011.- vi, 514 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-235-0 : . 400.00

अत|यR.- परभणी : पवन <काशन, नो1ह2. 2008.- 54
पृ. ; 21 स2. मी.
5 लघुकथा.



. 50.00


O155,3N65

<भावळकर, Mदलीप, 1944बो|या सातबंडे.- पुणे : राजहंस <काशन.
भाग 6 : जुलै 2011. - 102 पृ. : िचVे; 22 स2. मी.

O155,3

फुलारी, देवीदास

पाच आ यांचे चाक.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून
2012.- 352 पृ. ; 22 स2. मी.

5 िवनोदी बालकथा.

ऐितहािसक कादंबरी.

भाग 7 : जुलै 2011.- 131 पृ. : िचVे; 22 स2. मी.

ISBN 978-81-7294-944-0 :

. 350.00


O155,3

5 िवनोदी बालकथा.
ISBN 978-81-7434-540-0 :

. 80.00(<`येक भागाकKरता).


O155,3N44

फxडके , बाळ, 1939कणRिपशाvच.- पुणे : मेहता, ऑ|टो. 2009.- 268 पृ.
; 22 स2. मी.
12 लघुकथा.

<भुदेसाई, उ"मला लuमण
`याचा ानेर झाला.- पुणे : ि<यांजली <काशन,
जाने. 2010.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.
. 140.00

ISBN 978-81-8498-054-7 :

. 220.00


O155,3N39



O155,3

<भुदेसाई, बाळकृ ण
नायक.- 2 री आ.-पुणे : ेहवधRन <काशन, माचR
2009.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : 1983.
ISBN 81-89634-42-9 : . 120.00

बगे, आशा अरOवद
भूिमका आिण उ`सव.- मुंबई : मौज <काशन, माचR
2011.- viii, 148 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7486-932-6 : . 160.00


O155,3

बलसेकर, नीला



O155,3

फ·टग, धनपाल
छान छान सं कार कथा.- नागपूर : ऋचा <काशन,
जुलै 2006.- 31 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

Oपज यातली मैना.- पुणे : मधुmी <काशन, मे 2010.184 पृ. ; 22 स2. मी.
10 7ी जीवनावर आधाKरत लघुकथा.
. 200.00


O155,3

बागूल, गोकुळ

20 बालकथा.

. 30.00


O155,3

काळी माय.- अमळनेर(जळगाव) : क तुरी <काशन, मे
2012.- 128 पृ. ; 22 स2. मी.
अिहराणी भाषेतील कादंबरी.

. 130.00

फडके , िवनाथ Oचतामण, 1932चेई मेल.- ठाणे : अरOवद <काशन, ऑग ट 2008.144 पृ. ; 21 स2. मी.



O155,3

िनपाप.- अमळनेर : क तुरी <काशन, ऑ|टो. 2009.148 पृ. ; 21 स2. मी.
. 140.00

21 लघुकथा.

. 150.00


O155,3N32



O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

बागूल, <भाकर
आईसाहेब.- पुणे : मंगलदीप <काशन; सोलापूर :
नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2009.- 296 पृ. ; 21 स2.

115

मशः

बैजल, रे खा

वÑ थ / गोपाळ नीलकं ठ दांडेकर यांvया
<ा|कथनासह.- 2 री आ.-सोलापूर : सुिवcा <काशन,
फे bु. 2011.- 146 पृ. ; 22 स2. मी.

मी.

. 295.00

9 लघुकथा.



O155,3

. 120.00


O155,3

आमचं सौभायलेणं.- 2 री आ.-औरं गाबाद : <ितभा
<काशन, माचR 2010.- 422 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

बोक_ल, िमOलद
रण-दूगR.- मुंबई : मौज <काशन, जाने. 2011.- 172 पृ.
; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7486-927-2 : . 160.00

ऐितहािसक कादंबरी.

<थम आ. : जून 2006.
संदभR.
. 410.00



O155,3



O155,3

बोधे, व. बा.

जीवनाचे रं ग गिहरे .- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक ], एि<ल 2011.- 216 पृ. ; 21 स2.

अथ माजाRरपुराण.- पुणे : अ^रबंध <काशन, सट2.
2011.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-905639-6-3 : . 130.00

मी.

. 200.00



O155,3



O155,3

रrखाण.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, ऑ|टो. 2010.288 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 285.00


O155,3

बोराडे, रावसाहेब रं गराव, 1940-

कथा एका तंटामु गावाची.- पुणे : साके त <काशन,
2010.- 110 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-602-5 : . 100.00


O155,3N40

बावकर, शीलवती Oचतामण, 1923फु लझpा.- नागपूर : ऋचा <काशन, सट2. 2010.40 पृ. ; 21 स2. मी.

bा~णकर, िवजया
बंध.- सोलापूर : वपदीप <काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 432 पृ. ; 22 स2. मी.
. 400.00

11 बालकथा.

. 40.00





O155,3

O155,3N23

भडकमकर, अिभराम

बैजल, रे खा

असा बालगंधवR / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे :
राजहंस <काशन, नो1ह2. 2011.- viii, 416 पृ. ; 22 स2.

िनसटते Mकनारे .- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जाने.
2011.- 151 पृ. ; 22 स2. मी.

मी.

10 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-844-3 :

संदभR.

. 150.00


O155,3



चुडैल / ज?बार पटेल यांvया < तावनेसह.- मुंबई :
अ^र <काशन, नो1ह2. 2010.- 124 पृ. ; 22 स2. मी.

11 लघुकथा.

. 180.00

11 लघुकथा.



O155,3

. 140.00


O155,3

िशवार / सुधीर रसाळ यांvया < तावनेसह.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, फे bु. 2011.- 173 पृ. ; 22 स2.

भडके, इसादास, 1956-

मी.
14 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-869-6 :

. 300.00
O155,3

प^ी जाय Mदगंतरा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै
2011.- 180 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-845-0 :

ISBN 978-81-7434-557-8 :

. 180.00


O155,3

गन-गन भोवरी.- मुंबई : लोकवाaय, जाने. 2012.vii, 155 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-58-8 : . 200.00


O155,3N56

सािह:य

116

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

भागवत, यशवंत कृ णाजी
अि¹रे खा.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 115
पृ. ; 18 स2. मी.
. 190.00

भडभडे, शुभांगी, 1942-

री आ.-सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 431 पृ. ; 22 स2.

इदं न मम.- 3

मी.

mी गोळवलकर गुजी यांvया तेजोमय जीवनाचा वेध



O155,3

घेणारी यशोगाथा.

. 425.00


O155,3N42

री आ.-सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], एि<ल 2011.- 232 पृ. ; 21 स2.

आस Mकना याची.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.204 पृ. ; 18 स2. मी.
. 200.00


O155,3

झंझावात.- 2

एक अि मता अबोली.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो.
2011.- 223 पृ. ; 17 स2. मी.
. 220.00

मी.

<थम आ. : जुलै 2000.
. 220.00


O155,3N42



O155,3

कोवळी Mकरणे.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.183 पृ. ; 18 स2. मी.
. 180.00

रणरािगणी.- नागपूर : िवजय <काशन, मे 2010.- ii,
298 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-114-1 : . 300.00


O155,3N42



O155,3

`या भरQया ^णी.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.184 पृ. ; 18 स2. मी.
. 180.00

सुिमVा.- 2 री आ.-सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑग ट 2010.- 288 पृ. ; 18 स2.
मी.



O155,3

<थम आ. : जुलै 1996.
. 270.00


O155,3N42

भराडे, <ितभा
कवाडे उघडताच.- पुणे : साधना <काशन, फे bु. 2011.144 पृ. ; 21 स2. मी.
शाळा, घर आिण पKरसर यांvया पर पर संबंधातून
मुलांvया जीवनावर घडणा या पKरणामांवर आधाKरत.
. 120.00

िनमाRQय.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 147 पृ.
; 18 स2. मी.
. 150.00


O155,3

पोरक_.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 156 पृ.
; 18 स2. मी.
. 190.00


O155,3



O155,3

भांड, बाबा साळू बा, 1950-

जुगार.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 168 पृ.
; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-617-9 : . 150.00



O155,3



O155,3N50

भागवत, दीपक

सं कार^म गोZी.- कोQहापूर : मीनल <काशन, माचR
2010.- 48 पृ. ; 24 स2. मी.

ि<या कु णाची ि<या.- पुणे : नवल <काशन, सट2.
2010.- 188 पृ. ; 18 स2. मी.
. 230.00


O155,3

13 बालकथा.
ISBN 81-87000-85-6 :

<काशाची सावली.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.212 पृ. ; 18 स2. मी.
. 220.00

. 40.00


O155,3

मंजूळा.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.- 200 पृ.
; 17 स2. मी.
. 200.00


O155,3

भागवत, भा कर रामचंL, 1910-2001

मय थ.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 236 पृ. ;
18 स2. मी.
. 230.00

असे लढले गांधीजी.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज

पि?लके शन, एि<ल 2012.- 75 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 50.00

ISBN 81-7492-099-X :



O155,3N10



O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:यभागवत, यशवंत कृ णाजी

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

117

मशः

भाराज, मंदाMकनी
उभा जDम उDहात.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], एि<ल 2011.- 120 पृ. ; 18 स2.

मानसी.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.- 167
पृ. ; 17 स2. मी.
. 170.00

मी.



O155,3

मुधकिलका.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.195 पृ. ; 18 स2. मी.
. 230.00

. 110.00


O155,3

उसनं <ितOबब.- पुणे : मंगलदीप <काशन; सोलापूर :
नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2009.- 160 पृ. ; 18 स2.


O155,3

मी.

. 160.00

पेरी आकाश.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.140 पृ. ; 18 स2. मी.
. 170.00



O155,3



O155,3

साथ सुनयनांची.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.224 पृ. ; 18 स2. मी.
. 220.00

एम ि1हटॅिमन.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.144 पृ. ; 18 स2. मी.
. 170.00


O155,3



O155,3

भानत, मनोहर

नाती.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 208 पृ. ;
18 स2. मी.
13 लघुकथा.

असाही एक लढा: संिचत.- पुणे : ि<यांजली <काशन,
ऑग ट 2010.- 192 पृ. ; 21 स2. मी.
दोन कादंब या एकिVत.
. 190.00

. 220.00


O155,3



O155,3

`या गूढगभ.- पुणे : मधुmी <काशन, जून 2011.216 पृ. ; 22 स2. मी.
18 गूढकथा.

भागRवे, वृंदा
1हाय नॉट आय ?: अंधारावर उजेड कोरणा या
मायलेक_ची कहाणी.- पुणे : नवल <काशन, माचR
2009.- viii, 252 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-907294-6-8 : . 250.00


. 220.00

O155,3



O155,3

भालेराव, अिनल

`याग.- सोलापूर : वपदीप <काशन : नंदादीप
[िवतरक], एि<ल 2011.- 224 पृ. ; 18 स2. मी.
. 210.00

मातेरं.- 2 री आ.-मुंबई : आई <काशन, ऑ|टो. 2010.138 पृ. ; 22 स2. मी.


O155,3

13 लघुकथा.

. 120.00


देणं.- पुणे : मधुmी <काशन, जुलै 2010.- 240 पृ. ;
22 स2. मी.
. 240.00

O155,3



O155,3

या दोन लोचनांची...पुgया`मा.- ठाणे : अरOवद <काशन,
जाने. 2011.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
दोन कादंब या.
. 170.00

भालेराव, चंLकांत
कहाणी: एका ऋणानुबंधाची.- औरं गाबाद : <ितभा
<काशन, माचR 2010.- 120 पृ. ; 22 स2. मी.
. 120.00


O155,3



O155,3

िवठू माऊली तू.- पुणे : मधुmी <काशन, जून 2011.288 पृ. ; 22 स2. मी.
. 290.00


O155,3

िभडे, mीपाद नारायण, 1932रह यमय तणी.- पुणे : मधुmी <काशन, माचR 2010.184 पृ. ; 22 स2. मी.
9 रह यकथा.
. 200.00


O155,3N32

सािह:य

118

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:यभ2डे, सुभाष वासुदेव, 1936-

िभसे, शंकर

मशः

Pहसोबा.- बाश : गुलशन गोOवदा <काशन, जून 2008.152 पृ. ; 22 स2. मी.

फू ल ना फु लाची पाकळी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जुलै 2011.- 164 पृ. ; 17 स2. मी.

11 लघुकथा.

14 लघुकथा.

. 120.00

ISBN 978-81-7294-866-5 :



. 160.00


O155,3

O155,3N36

समपRण.- बाश(सोलापूर) : गुलशन गोOवदा <काशन,
मे 2009.- 140 पृ. ; 22 स2. मी.

वगR दोन बोटं.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.132 पृ. ; 17 स2. मी.

4 लघुकथा.

13 लघुकथा.

. 100.00

ISBN 978-81-7294-865-8 :

O155,3N36

हसवेिगरी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.168 पृ. ; 22 स2. मी.

भ2डे, सुभाष वासुदेव, 1936उ©व त.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.116 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-884-9 : . 120.00

19 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-880-1 :

O155,3N36

मगर, अिभमDयू
दैवत.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2011.- 115 पृ.:
िचVे; 17 स2. मी.

एक डोळे सात गाळे .- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै
2011.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.
19 िवनोदी लघुकथा.

. 130.00

12 लघुकथा.



O155,3N36



मठपती, िनमRला
<ित£ा.- सोलापूर : वपदीप <काशन; नंदादीप
[िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 208 पृ. ; 21 स2. मी.

13 लघुकथा.

. 130.00


O155,3N36

खुसखुशीत.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.188 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

. 195.00


. 190.00


O155,3N36

चकवा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.- 128
पृ. ; 17 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-881-8 : . 130.00

मडकईकर, <ेमानंद वासुदेव
लाल गुलाबाचे ग2द / माधव रा. पोतदार यांvया
< तावनेसह.- मुंबई : शुभाय <काशन, एि<ल 2011.x, 173 पृ. ; 22 स2. मी.
12 लघुकथा.
ISBN 978-81-921130-1-2 :





Mदलखुलास.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.136 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
13 िवनोदी लघुकथा.

. 140.00

मतकरी, रrाकर, 1938अॅडम.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, ऑ|टो. 2011.- xii,
316 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1991.
ISBN 978-81-8498-294-7 : . 280.00





O155,3N36

नेपोिलयननंतर तुPहीच.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जुलै 2011.- 171 पृ. ; 17 स2. मी.

O155,3N38

मनसुटे, वैशाली सुहास

महालढाई.- पुणे : मधुmी <काशन, ऑ|टो. 2011.288 पृ. ; 22 स2. मी.
. 300.00

16 िवनोदी कथा.
ISBN 978-81-7294-877-1 :

. 160.00
O155,3

O155,3N36

ISBN 978-81-7294-879-5 :

26 लघुकथा.

O155,3

36 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-878-8 :

. 110.00
O155,3

कागदी बाण.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.131 पृ. ; 17 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-867-2 :

. 160.00




O155,3N36

ISBN 978-81-7294-882-5 :

. 130.00




O155,3

. 170.00


O155,3N36



O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

मराठे , नंदकु मार अvयुत
आिण चांदणे फु लले.- कोQहापूर : रावा <काशन, माचR
2011.- 223 पृ. ; 18 स2. मी.
8 लघुकथा.

. 220.00


O155,3

मशः

माटे, योती
मी, वेOलटन आिण रह य.- पुणे : देशमुख आिण कं पनी,
माचR 2011.- vi, 139 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
माकR हेडन यांvया 'The curious incident of the
dog in the night-time' या पु तकावर आधाKरत.
. 150.00


O155,3

मराठे , रमा रिवMकरण, 1960ती दोघं.- पुणे : मेहता, फे bु. 2011.- x, 154 पृ. ; 22
स2. मी.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, 1927-2001
अशी माणसं: अशी साहसं.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, मे

15 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-212-1 :

119

पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 1989.

2012.- xiv, 168

. 130.00


O155,3N60

8 लघुकथा.

संदभR.

मराठे , हनुमंत मोरे र, 1940चुनाव रामायण.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, फे bु.
2011.- 176 पृ. ; 22 स2. मी.
13 राजक_य eंगकथा.
. 180.00

ISBN 978-81-8498-350-0 :

. 160.00


O155,3N27

उंबरठा.- 5 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iv, 112



O155,3N40

पृ. ; 22 स2. मी.
9 लघुकथा.

<थम आ. : 1960.

मुंबईचे उं दीर.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, फे bु. 2011.175 पृ. ; 22 स2. मी.
15 सामािजक eंगकथा.
. 180.00

ISBN 978-81-8498-355-5 :

. 180.00


O155,3N27



O155,3N40

mीमंत wयामची आई.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, फे bु.
2011.- 192 पृ. ; 22 स2. मी.

एक एकर.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- 66 पृ.:

िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1998.
7 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-359-3 :

12 िवनोदी कथा.

. 70.00


. 200.00

O155,3N27



O155,3N40

महांबरे , अं धती
तीन छोटे मासे आिण जंमत गोटी / िचV. खलील खान.पुणे : मेहता, जाने. 2010.- ii, 30 पृ. : रं गीत िचVे ;
23 स2. मी.

3 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- xxxvii, 126 पृ. ;

22 स2. मी.
15 लघुकथा.

<थम आ. : 1987.
ISBN 978-81-8498-351-7 :

3 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-034-9 :

ओझं: दिलत जीवनावरील कथा / संपा. गो. मा. पवार.-

. 155.00


. 50.00

O155,3N27



O155,3

महाजन, किवता

जोयानाचे रं ग.- पुणे : राजहंस <काशन, सट2. 2011.61 पृ.: िचVे; 16 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-547-9 : . 50.00

कणाZक.- 7 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iii,
128 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : सट2. 1982.
ISBN 978-81-8498-375-3 : . 140.00


O155,3N27



O155,3

काळी आई.- 8 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iv,

महाजन, भा कर गंगाधर, 1937महाकाल.- मुंबई : स`यजय <काशन, 2007.- 248 पृ.
; 18 स2. मी.
. 225.00

128 पृ. ; 22 स2. मी.
14 लघुकथा.
ितसरी आ. : जुलै 1982.
ISBN 978-81-8498-362-3 :



O155,3N37

. 130.00


O155,3N27

सािह:य
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891.463-मराठी कथासािह:य- मशः
माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, 1927-2001
जांभळाचे Mदवस.- 4 थी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.iv, 112 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1957.

कोवळे Mदवस.- 6 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iii,
136 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 1979.
ISBN 978-81-8498-376-0 : . 140.00

10 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-373-9 :





O155,3N27

O155,3N27

गावाकडvया गोZी.- 10 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.xxii, 122 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1951.

डोहातील सावQया.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 2000.

iv, 80

11 लघुकथा.

16 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-360-9 :

. 140.00

ISBN 978-81-8498-371-5 :

गोZी घराकडील.- 5 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.iv, 104 पृ. ; 22 स2. मी.



परवचा.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- vi, 222

पृ. ; 22 स2. मी.
73 लघुकथा.

13 लघुकथा.

<थम आ. : फे bु. 1994.

ितीय आ. : ऑग ट 1990.

ISBN 978-81-8498-380-7 :

. 110.00

. 225.00


O155,3N27



O155,3N27

पांढ यावर काळे .- 5 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

चKरVरं ग.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iv, 88
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1998.

vi, 166

37 लघुकथा.

<थम आ. : सट2. 1971.

10 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-357-9 :

. 90.00
O155,3N27



O155,3N27

ISBN 978-81-8498-361-6 :

. 120.00

ISBN 978-81-8498-364-7 :

. 90.00

. 170.00


O155,3N27



O155,3N27

पाKरतोिषक.- 4 थी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- xxiii,
136 पृ. ; 22 स2. मी.

िचVकथी.- 4 थी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iv, 92
पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 1997.
ISBN 978-81-8498-370-8 : . 90.00

17 लघुकथा.

<थम आ. : 1982.


ISBN 978-81-8498-365-4 :

िचVे आिण चKरVे.- 4 थी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.iv, 204 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1983.

O155,3N27

पुढचं पाऊल.- 4 थी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iii,

108 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : मे 1950.

24 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-358-6 :

. 160.00


O155,3N27

ISBN 978-81-8498-381-4 :

. 200.00

. 120.00


O155,3N27



O155,3N27

बाजार.- 5 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- 104 पृ. ;

22 स2. मी.

छोटा जवान.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- ii,

42 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1964.
ISBN 978-81-8498-354-8 :

दुसरी आ. : जाने. 1992.
13 लघुकथा.

. 40.00

ISBN 978-81-8498-369-2 :

जंगलांतील Mदवस.- 4 थी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.vii, 164 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 1984.
ISBN 978-81-8498-374-6 : . 170.00

. 110.00




O155,3N27

O155,3N27

बेलवण.- नवीन आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iii, 20 पृ.

; 22 स2. मी.
दुसरी आ. : जुलै 1956.
ISBN 978-81-8498-356-2 :



O155,3N27

. 30.00


O155,3N27

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य- मशः
माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, 1927-2001
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891.463-मराठी कथासािह:य- मशः
माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, 1927-2001
सीताराम एकनाथ.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.-

रानमेवा.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- 80 पृ. ;

iv, 132

22 स2. मी.

पृ. ; 22 स2. मी.

14 लघुकथा.

9 लघुकथा.

<थम आ. : एि<ल 2010.
ISBN 978-81-8498-366-1 :

दुसरी आ. : जाने. 1993.

. 90.00

ISBN 978-81-8498-353-1 :





O155,3N27

O155,3N27

ह ताचा पाऊस.- 7 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.xx, 104 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑ|टो. 1953.

वाघाvया मागावर.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.iv, 176 पृ. ; 22 स2. मी.
16 लघुकथा.

<थम आ. : ऑ|टो. 1997.
ISBN 978-81-8498-384-5 :

12 लघुकथा.

. 180.00


ISBN 978-81-8498-372-2 :

O155,3N27

वाटा.- 6 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iii, 100 पृ.



O155,3N27

ही हीच ती.- वाई : समथR <काशन, एि<ल 2012.- vi,
234 पृ. ; 22 स2. मी.
. 180.00

17 लघुकथा.

<थम आ. : 1976.

. 110.00





O155,3

O155,3N27

मायी, सुनील

वारी.- 5 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- vi, 110 पृ.

पर|यापरी असा मी.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2010.- 208 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-586-8 : . 180.00

; 22 स2. मी.
14 लघुकथा.

<थम आ. : 1962.
ISBN 978-81-8498-386-9 :

. 120.00

माने, तानाजी भगवान

; 22 स2. मी.

ISBN 978-81-8498-367-8 :

. 130.00

. 120.00



O155,3



O155,3N27

मारोतकर, िवजया केशव

वाळू चा MकQला.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- iv,
84 पृ. ; 22 स2. मी.

सं कार कलश.- नागपूर : ऋचा <काशन, ऑग ट
2010.- 48 पृ. ; 21 स2. मी.

14 लघुकथा.

दुसरी आ. : फे bु. 2000.
ISBN 978-81-8498-385-2 :

10 बालकथा.

. 45.00

. 90.00





O155,3

O155,3N27

साथRक.- नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2. 2008.- xii,
132 पृ. ; 21 स2. मी.

वावटळ.- 5 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- 88 पृ. ;

22 स2. मी.
<थम आ. : 1985.
ISBN 978-81-8498-387-6 :

15 लघुकथा.

. 90.00


. 130.00


O155,3N27

सGांतर.- 8 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- xxii, 62
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : जुलै 1982.
ISBN 978-81-8498-382-1 : . 90.00


O155,3N27

O155,3

Oमडे, बबन
कॉमन मॅन.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.- vi, 168 पृ.
22 स2. मी.
ISBN 978-81-7185-801-9 : . 190.00

;



O155,3
सरवा.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.- vi, 134 पृ.

; 22 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 1994.

मुगळी, िगरीश

तण मन.- कोQहापूर : रावा <काशन, माचR 2010.288 पृ. ; 18 स2. मी.
. 285.00

23 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-368-5 :

. 140.00


O155,3N27



O155,3

सािह:य
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891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:यमेहता, शिशकला चंLकांत

मुनघाटे , गो. ना.

ऋणानुबंध.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 160
पृ. ; 18 स2. मी.
. 160.00

माझी काटेमुंढरीची शाळा / हेरंब कु लकण यांvया
< तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : साधना <काशन, माचR
2011.- 136 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम <कािशत : नागपूर : तनुजा <काशन, 2003.
. 100.00



O155,3



O155,3

मुळावकर, संतोष मोतीराम

कलंMकता न तू.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.104 पृ. ; 18 स2. मी.
. 120.00


धुळवंड.- परभणी : पवन <काशन, माचR 2008.- 96
पृ. ; 21 स2. मी.

O155,3

7 िवनोदी कथा.

. 90.00


O155,3

मुळे, सुधीर

झुबेदा.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 320 पृ. ;
18 स2. मी.
. 380.00


O155,3

तुळसा.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 264 पृ. ;
18 स2. मी.

आ1हान.- सोलापूर : वपदीप <काशन; नंदादीप
[िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 256 पृ. ; 17 स2. मी.
. 240.00

15 लघुकथा.



O155,3

एक सेकंद लेट.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक].- 304 पृ. ; 18 स2. मी.
. 285.00


O155,3

. 260.00


O155,3

पाठमोरी.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.- 240
पृ. ; 17 स2. मी.
. 240.00


O155,3

?लॅकमेल.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 232 पृ.
; 18 स2. मी.
. 230.00

मेटकरी, रघुराज

आभाळमाती.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.126 पृ. ; 18 स2. मी.
. 120.00



O155,3



O155,3

माणदेशी बंड.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.192 पृ. ; 18 स2. मी.
. 230.00

मनि वनी.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 203
पृ. ; 18 स2. मी.
. 240.00


O155,3



O155,3

रानजाई.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 191 पृ.
; 18 स2. मी.
. 200.00

माझं काय चुकलं ?.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.184 पृ. ; 18 स2. मी.
. 180.00


O155,3



O155,3

मेहता, भारती

आिण लोक सुखी झाले.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
ऑ|टो. 2009.- iv, 30 पृ. ; 20 स2. मी.

शोपीस.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 168 पृ.
; 18 स2. मी.
. 200.00


O155,3

9 बालकथा.
ISBN 81-7492-036-6 :

मशः

. 20.00


O155,3

सायली.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 150 पृ.
; 18 स2. मी.
. 180.00


O155,3

मेहता, शिशकला चंLकांत
अनुराधा.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.- 95 पृ. ;
18 स2. मी.
. 100.00


O155,3

मृितसुगंध.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.87 पृ. ; 17 स2. मी.
. 90.00


O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:यमेहता, शिशकला चंLकांत

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-
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मशः

मोिहते, राम िवनाथ
घबाड.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, एि<ल 2011.111 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.

हारजीत.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.- 84 पृ.
: 17 स2. मी.
. 80.00

19 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-876-4 :

. 120.00





O155,3

ही अशी ती तशी.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.240 पृ. ; 18 स2. मी.
. 240.00

O155,3

Pहैसकर, हरी अनंत
वीरकथा व कथासार.- पुणे : सुिवcा बुक एजDसी, जून
2010.- 72 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.


O155,3

मेहद2 ळे , किवता
धुमधमाल गोZी.- पुणे : नीहारा <काशन, एि<ल 2009.64 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
11 बालकथा.

. 32.00

9 बालकथा.
ISBN 81-86151-13-3 :

. 60.00


O155,3

यादव, शंकरराव

ऋणानुबंध.- मुंबई : शुभाय <काशन, िडस2. 2010.पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

viii, 100



O155,3

12 लघुकथा.

. 100.00

माप ओलांडQयावर... / <वीण दवणे यांvया
< तावनेसह.- पुणे : मधुmी <काशन, ऑ|टो. 2011.240 पृ. ; 22 स2. मी.



O155,3

रं गराव बी.

19 लघुकथा.

. 250.00


O155,3

एका अमूताRची गोZ.- मुंबई : पॅनोरमा पि?लके शDस,
जाने. 2011.- vi, 169 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-920430-0-5 : . 150.00


O155,3

मोगरे , िवल
अभागी.- औरं गाबाद : ंथलोक <काशन, जून 2011.133 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00


O155,3

तxडाला पान पुसलं.- औरं गाबाद : ंथलोक <काशन,
जाने. 2011.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00

रसाळ, जयOसग
अहेवलेणं.- कोQहापूर : मुा पि?लOशग, ऑग ट 2008.79 पृ. ; 21 स2. मी.
संत गाडगेबाबांची पrी कुं ताई यांvया जीवनावर
आधाKरत.
. 100.00


O155,3



O155,3

सुगी.- औरं गाबाद : ंथलोक <काशन, जुलै 2009.122 पृ. ; 22 स2. मी.

रांगणेकर, कु मुMदनी
अजब वQली.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.107 पृ. ; 18 स2. मी.
. 120.00


12 लघुकथा.

O155,3

. 140.00


O155,3

एकलीच दीपकळी.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.पृ. ; 18 स2. मी.
. 280.00

iv, 236

मोरे , Oचतामण
वानवळा.- पुणे : सुगावा <काशन, ऑग ट 2011.- 40
पृ. ; 21 स2. मी.



O155,3

8 लघुकथा.

. 30.00


O155,3

मुलखावेगळी.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.224 पृ. ; 18 स2. मी.
. 270.00


O155,3
मोिहते, उमेश

वळण.- औरं गाबाद : मीरा बु|स अॅgड पि?लके शन,
िडस2. 2011.- 111 पृ. ; 22 स2. मी.
. 110.00

ससुरांची राणी.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.216 पृ. ; 18 स2. मी.
. 250.00


O155,3



O155,3

सािह:य
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मशः

891.463-मराठी कथासािह:य- मशः
राजाय^, िवजया मंगेश, 1933-

राजन खान

कथा आिण कथेमागची कथा.- पुणे : साधना <काशन.
भाग 1 : माचR 2010 .- 308 पृ. ; 21 स2. मी.
7 लघुकथा आिण `या कथांमागvया कथा
भाग 2 : माचR 2010 .- 280 पृ. ; 21 स2. मी.
6 लघुकथा आिण `या कथांमागvया कथा.
. 300.00 <`येक भागाकKरता.

}ंकार.- 2 री आ.-नागपूर : िवजय <काशन, सट2.
2011.- vi, 166 पृ. ; 22 स2. मी.
15 लघुकथा.
ISBN 978-81-7498-151-6 :



O155,3N33



O155,3

बाहेरनाती.- नागपूर : िवजय <काशन, जुलै 2010.147 पृ. ; 21 स2. मी.

राणे, श. रा.

खरं सुख.- सोलापूर : सुिवcा <काशन, माचR 2011.पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

iii, 39

बालकादंबरी.

. 40.00

5 लघुकथा.
ISBN 978-81-7498-119-6 :

. 175.00

. 140.00



O155,3



O155,3

री आ.-mीरामपूर : श?दालय <काशन, फे bु.
2011.- 249 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80617-14-8 : . 260.00
यतीम.- 2

नागा-जोगा.- पुणे : अनंत <काशन, माचR 2010.- 88
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
बालकादंबरी.
ISBN 81-86153-28-4 :

. 100.00




O155,3

O155,3

रस अनौरस.- मुंबई : अ^र <काशन, िडस2. 2009.228 पृ. ; 21 स2. मी.
. 225.00

रे गे, कुमुद



O155,3

सावV बाप.- पुणे : मधुmी <काशन, जाने. 2011.152 पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00


O155,3
राजमाने, रवी

रे गे, वषाR
बेटावरची माणसं.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.136 पृ. ; 18 स2. मी.
. 160.00

िहरवं वन.- कोQहापूर : मु|ता पि?लOशग हाऊस,
फे bु. 2011.- viii, 144 पृ. ; 21 स2. मी.
9 लघुकथा.
ISBN 978-81-910276-9-3 :

. 150.00





O155,3

O155,3

माझी सवत.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.168 पृ. ; 18 स2. मी.

राजाय^, िवजया मंगेश, 1933तीन <हर.- मुंबई : राज2L <काशन, एि<ल 2012.174 पृ. ; 22 स2. मी.
. 170.00

17 लघुकथा.

. 200.00




O155,3

O155,3N33

पि¸म.- मुंबई : मौज <काशन, एि<ल 2012.- vi,
177 पृ. ; 22 स2. मी.

िवशाल.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 120 पृ.
; 18 स2. मी.

8 लघुकथा.

11 लघुकथा.

ISBN 978-81-7486-994-4 :

. 150.00

. 200.00





O155,3

O155,3N33

िवदेही.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन, नो1ह2.
2010.- 160 पृ. ; 22 स2. मी.

रोमा नाहर

एक लगीन असंही.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, सट2.
2010.- 164 पृ. ; 22 स2. मी.

16 लघुकथा.

<थम <कािशत : मुंबई : मौज <काशन, 1972.
. 155.00

िवनोदी कादंबरी.
ISBN 978-81-7294-286-1 :



O155,3N33

. 160.00


O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:यलेले, ारकानाथ, 1932-

रदळ, सुरेश
रानपोताड: अिहराणी कादंबरी.- औरं गाबाद : पैठणी

<काशन, जाने. 2012.- 108 पृ. ; 22 स2. मी.
. 75.00


O155,3
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मशः

ल1ह अँड वॉर.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.112 पृ. ; 18 स2. मी.
. 120.00


O155,3N32
लांजे, िहरामन तुळिशराम, 1946-

आठवणीतले गावकू स.- नागपूर : िववेक <काशन, जुलै
पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00

2012.- xvi, 104



O155,3N46

सजाR आिण ¦या.- नवीन आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, एि<ल 2012.- 26 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
मुलांसाठी दीघR सं कारकथा.
ISBN 81-7294-595-7 : . 15.00


लागू, Oचतामणी
के तक_.- सोलापूर : वपदीप <काशन; नंदादीप
[िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 192 पृ. ; 17 स2. मी.
. 180.00

O155,3N32



O155,3

वडके -कवळे , <मोMदनी, 1956Mदवा / आशा साठे यांvया < तावनेसह.- पुणे : मेहता,
जून 2011.- 258 पृ. ; 22 स2. मी.
11 लघुकथा.

लाभसेटवार, अनंत पां.

घर®ापलीकडे.- मुंबई : परचुरे <काशन, जाने. 2011.240 पृ. ; 22 स2. मी.

ISBN 978-81-8498-240-4 :



O155,3N56

21 लघुकथा.
ISBN 978-81-8086-027-0 :

. 270.00

. 200.00


O155,3

िववािहता.- मुंबई : परचुरे <काशन, जाने. 2009.- ii,
134 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8086-004-1 : . 150.00

वडमारे , राज2L
महामे: प¥mी डॉ. िवलराव िवखे पाटील यांची
चKरतकहाणी.- औरं गाबाद : मीरा बु|स ऍgड
पि?लके शन, िडस2. 2011.- 336 पृ. ; 22 स2. मी.
. 330.00


O155,3



O155,3

स`यमेव जयते.- मुंबई : परचुरे <काशन मंMदर, फे bु.
2012.- vi, 138 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8086-044-7 : . 150.00

विडखाये, रे खा



O155,3

अितथी देवोभव व इतर कथा.- नागपूर : लाखे <काशन,
एि<ल 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
6 लघुकथा.

. 25.00

िलमये, राजा



सुवणाRकाठचा भुजंग.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
ऑग ट 2011.- 80 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7492-294-6 : . 80.00

O155,3



O155,3

लेले, ारकानाथ, 1932डायरी: एका मं§याvया बायकोची.- पुणे : नवल
<काशन, ऑ|टो. 2011.- 120 पृ. ; 17 स2. मी.
. 120.00

कणा.- नागपूर : लाखे <काशन, ऑ|टो. 2010.- 352
पृ. ; 21 स2. मी.
. 350.00


O155,3



O155,3N32

वाथपणाची िश^ा व इतर कथा.- नागपूर : लाखे
<काशन, एि<ल 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
8 लघुकथा.

. 25.00

तीन <J.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, एि<ल 2012.26 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-596-5 : . 15.00



O155,3



O155,3N32

वरे , िवलास

मरणखुणा.- पुणे : नीहारा <काशन, िडस2. 2008.112 पृ. ; 21 स2. मी.
. 100.00

बेदरकार.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 144 पृ.
; 18 स2. मी.
. 170.00


O155,3N32



O155,3

सािह:य
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891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

वैc, वासंती
एकलeा.- नागपूर : ऋचा <काशन, जाने. 2009.- iv,
92 पृ. ; 21 स2. मी.
. 90.00

वळसंगकर, eं. ना.
अधRनारी.- औरं गाबाद : रजत <काशन, सट2. 2009.136 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 135.00



O155,3



O155,3

वहाटु ळे, ानेwवर स.
अभागी.- औरं गाबाद : तरं ग <काशन, माचR 2010.240 पृ. ; 22 स2. मी.
. 235.00

वैc, सKरता
पKरणती.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, माचR 2010.192 पृ. ; 22 स2. मी.
12 लघुकथा.

. 190.00


O155,3



O155,3

वीरबाला.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, एि<ल 2012.78 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

वाघ, बी. जी.

एका वÑाची सुवात.- पुणे : सुिवcा <काशन, माचR
2010.- 312 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-86152-95-4 : . 300.00

9 बालकथा.
ISBN 81-7294-149-8 :

. 60.00


O155,3



O155,3

वैc, सुरेश
काच-घर.- सोलापूर : वपदीप <काशन; नंदादीप
[िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 294 पृ. ; 17 स2. मी.
. 275.00

वाघ, सुिनती

दुरावा.- औरं गाबाद : तरं ग <काशन, ऑ|टो. 2010.164 पृ. ; 18 स2. मी.
16 लघुकथा.



O155,3

. 160.00


O155,3

वाढेकर, छाया

लेक आली घरा.- अमरावती : नभ <काशन, जाने.
2010.- 230 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-905779-3-3 : . 200.00

Mदशाभूल.- सोलापूर : वपदीप <काशन : नंदादीप [
िवतरक], ऑग ट 2010.- 272 पृ. ; 18 स2. मी.
. 255.00


O155,3



O155,3

पयाRय.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप[िवतरक], एि<ल 2011.- 175 पृ. ; 18 स2.
मी.

. 165.00

वालावलकर, सी. पु.

आजोबांvया गोZी.- पुणे : मधुmी <काशन.
भाग 1 : जुलै 2009.- 111 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.



O155,3

20 बालकथा.

. 110.00.


O155,3

13 लघुकथा.

. 125.00

सुखी माणसाचा सदरा.- पुणे : मधुmी <काशन, नो1ह2.
2011.- 208 पृ. ; 22 स2. मी.



O155,3

15 लघुकथा.

शहा, सुभाष

. 220.00


O155,3

वैc, दीपक mीराम
फे णी.- पुणे : नेहवधRन <काशन, जाने. 2011.- 100
पृ. ; 21 स2. मी.

िVकू ट.- पुणे : नवल <काशन, माचR 2012.- 144 पृ. ;
18 स2. मी.
. 150.00


O155,3

10 लघुकथा.
ISBN 978-81-89634-48-3 :

eवहारे , कQपना
श?द वामी.- नागपूर : लाखे <काशन, सट2. 2011.110 पृ. ; 22 स2. मी.

. 100.00


O155,3

सूनबाई.- पुणे : नवल <काशन, ऑ|टो. 2011.- 175
पृ. ; 17 स2. मी.
. 180.00


O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

127

मशः

िशरवळकर, सुहास, 1949-2003

शानभाग, माधुरी

ितची गोZ: 7ीचे आ`मभान e करणा या
िविवधरं गी कथा.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑग ट
2010.- 176 पृ. ; 22 स2. मी.

Dयाय अDयाय.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.91 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-895-5 : . 80.00

12 लघुकथा.



. 170.00

O155,3N49



O155,3

Oशदे, काकासाहेब गज2L
माती.- लातूर : मैिथली <काशन, नो1ह2. 2011.- 143
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

<ितकार.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.244 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-896-2 : . 240.00


O155,3N49

11 लघुकथा.

. 150.00


O155,3

िशरवळकर, सुहास, 1949-2003

बंMद त.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.180 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-894-8 : . 180.00


O155,3N49

ऑ?जे|शन, युवर ऑनर.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जुलै 2011.- 272 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-848-1 : . 270.00


O155,3N49

कQपांत.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.200 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-387-3 : . 200.00

बरसात चांदgयाची.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै
2011.- 172 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-891-7 : . 170.00


O155,3N49



O155,3N49

कोसळ.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.264 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-889-4 : . 260.00

मा टर लॅन.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.144 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-279-6 : . 140.00


O155,3N49



O155,3N49

^ण ^ण आयुय.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै
2011.- 86 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-892-4 : . 80.00

वेशीपलीकडे.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.224 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-289-9 : . 220.00


O155,3N49



O155,3N49

जीवघेणा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.124 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-278-8 : . 120.00

संशय.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.- 148
पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-281-8 : . 150.00


O155,3N49



O155,3N49

टेKरफ_क.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.152 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-274-5 : . 150.00

सनसनाटी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.240 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-893-1 : . 240.00


O155,3N49



O155,3N49

तलखी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.- 158
पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-890-0 : . 160.00

समांतर.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.196 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-897-1 : . 200.00


O155,3N49



O155,3N49

नॉट िगQटी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.128 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-276-1 : . 120.00


O155,3N49

टु िपड.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै 2011.124 पृ. ; 18 स2. मी.
. 120.00


O155,3N49

सािह:य

128

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:यmोVी, िनिशकांत

िशरसाट, बाबुराव

कोळपण.- कोQहापूर : रावा <काशन, माचR 2010.120 पृ. ; 18 स2. मी.

िपसाट.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 131 पृ.
; 18 स2. मी.
. 160.00

16 लघुकथा.
ISBN 978-81-910183-0-1 :

मशः

. 120.00



O155,3



O155,3

वाटचाल.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 160 पृ.
; 18 स2. मी.
. 200.00

शुवैशाख, कQपना
ट, ट, ट आिण ट.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, जून
2011.- 159 पृ. ; 22 स2. मी.



O155,3

15 िवनोदी कथा.
ISBN 978-81-7492-297-7 :

. 160.00


O155,3

शेवाळकर, नागेश सु.

न संपणारा शेवट.- पुणे : नीहारा <काशन, सट2. 2009.112 पृ. ; 21 स2. मी.
11 लघुकथा.

. 100.00


O155,3

शोभणे, रवL, 1959चंLो`सव.- नागपूर : िवजय <काशन, माचR 2011.- xii,
244 पृ. ; 22 स2. मी.



O155,3

सौदािमनी.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 210
पृ. ; 18 स2. मी.
. 250.00


O155,3

वÑातQया क¦यांनो.- पुणे : नवल <काशन, सट2.
2010.- 115 पृ. ; 18 स2. मी.
. 140.00

10 लघुकथा.
ISBN 978-81-7498-138-7 :

साडेसाती.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 200
पृ. ; 18 स2. मी.
. 240.00



. 250.00

O155,3



O155,3N59

सगट, सुभाष दगडू

<वास.- कोQहापूर : िन"मती संवाद, एि<ल 2011.56 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-921784-4-8 : . 70.00

mोVी, िनिशकांत
अनोळखी.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 198
पृ. ; 18 स2. मी.
. 240.00



O155,3



O155,3

उपासना.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- iv,
163 पृ. ; 18 स2. मी.
. 190.00


O155,3

कुं चले घेऊन हाती.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.192 पृ. ; 18 स2. मी.
. 230.00

स©गुदास
सूयRपुV.- मुंबई : mीगुमंMदर <काशन, जाने. 2010.248 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR संिहतेसह.
संदभR.
. 20.00


O155,3



O155,3

दीड Mदवस.- पुणे : नवल <काशन, सट2. 2010.- 191
पृ. ; 18 स2. मी.
. 230.00

सबाने, अणा
मुी.- नागपूर : आकां^ा <काशन, माचR 2010.- 208
पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-903716-8-1 : . 210.00


O155,3



O155,3

सरकार, अंिबका

शांतवन.- मुंबई : मौज <काशन, एि<ल 2011.- viii,
136 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7486-933-3 : . 150.00

िनवडु ंगाचे फू ल.- पुणे : नवल <काशन, जून 2011.128 पृ. ; 18 स2. मी.
. 130.00


O155,3



O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

सरपोतदार, हषRद
पूवाRपार: स`य घटनेवर आधाKरत.- पुणे : देशमुख
आिण कंपनी, 2009.- viii, 183 पृ. ; 21 स2. मी.
. 200.00

129

मशः

सािनया, 1952-

भूिमका.- 2 री आ.-नागपूर : िवजय <काशन, माचR
2010.- v, 203 पृ. ; 22 स2. मी.
12 लघुकथा.



O155,3

<थम आ. : जाने. 1995.
ISBN 978-81-7498-117-2 :

. 200.00


सलगरे , मधुकर

O155,3N52

Oहदु थानचा युगपुष, मQहारराव होळकर.- लातूर :
राजे मQहारराव होळकर  ट, मे 2009.- xx, 268 पृ.
: िचVे, वंशा. ; 24 स2. मी.

वलय.- 2 री आ.-नागपूर : िवजय <काशन, माचR 2010.vi, 200 पृ. ; 22 स2. मी.
9 लघुकथा.

ऐितहािसक कादंबरी.

<थम आ. : जाने. 1995.

संदभR.
. 351.00

ISBN 978-81-7498-113-4 :

. 200.00


O155,3N52



O155,3

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950

सह7बु,े रमेश के .
थोरांvया गोZी.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, फे bु.
2012.- 60 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-7492-221-0 : . 40.00


O155,3

वै ािनकांचे जीवन.- 3 री आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, एि<ल 2012.- 36 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-369-5 : . 30.00


O155,3

सह7बु,े सुधा जनादRन
मृगजळ.- ठाणे : अिभजात <काशन, जून 2012.- 112
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.



O155,3M99

wयामची आई.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.232 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-659-9 : . 80.00


O155,3M99

साने गुजvया गोड गोZी / संपा. ारकानाथ लेले.पुणे : Mदलीपराज <काशन.
भाग 1 : 2 री आ. - फे bु. 2012.- 36 पृ. : िचVे ; 22
स2. मी.

21 लघुकथा.

. 100.00


O155,3

साखरे , रमेश <भाकरराव
पुषोGम.- बदलापूर (ठाणे) : सुहास समुL, िडस2.
2009.- xii, 560 पृ. ; 22 स2. मी.
mीरामचKरVप कादंबरी.
कागदी बां. : . 200.00

6 बालकथा.

. 25.00
भाग 2 : 2 री आ. - फे bु. 2012.- 36 पृ. : िचVे ; 22
स2. मी.

ISBN 978-81-7294-859-7 :

5 बालकथा.
ISBN 978-81-7294-860-3 :

. 25.00.


O155,3M99



O155,3

सामंत, माधवी

गुलमोहर.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, ऑग ट 2011.96 पृ. ; 22 स2. मी.

साठे , आशा

ि<य िमVा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जाने. 2011.187 पृ. ; 22 स2. मी.

10 लघुकथा.

. 100.00

26 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-847-4 :

wयामची आई / सं^े. आिण संपा.- 2 री आ.-पुणे :
Mदलीपराज <काशन, 2012.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 2011.
ISBN 978-81-7294-842-9 : . 30.00



O155,3

. 200.00


O155,3

साठे , सुदाम

दोन घडीचा डाव.- पुणे : wयाम सुदाम साठे , 2011.44 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
. 80.00


O155,3

सावंत, िवल कृ णराव
तेजि वनी.- 2 री आ.-पुणे : मधुmी <काशन, सट2.
2010.- 200 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : जुलै 2002
वामी िववेकानंदांvया िवचार<णालीवर आधाKरत.
. 200.00


O155,3

सािह:य

130

891.463-मराठी कथासािह:यसावंत, िवल कृ णराव

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

सोनावणे, सरोज

धKरVी.- पुणे : मधुmी <काशन, जुलै 2011.- 128 पृ.
; 22 स2. मी.

दुवा¨कूर.- पुणे : मधुmी <काशन, माचR 2007.- 222 पृ.
: िचVे; 22 स2. मी.
. 230.00

14 लघुकथा.



O155,3

सावरकर, अमोल

. 130.00


O155,3

पि^णी.- 2 री आ.-पुणे : मधुmी <काशन, मे 2011.144 पृ. ; 22 स2. मी.

अयोनीसंभव.- औरं गाबाद : तरं ग <काशन, ऑ|टो.
2010.- 223 पृ. ; 18 स2. मी.
. 220.00

21 लघुकथा.



O155,3

<थम आ. : जाने. 2007.
. 150.00

सावरकर, िवशाल अ.



O155,3

संघषR.- औरं गाबाद : तरं ग <काशन, माचR 2010.172 पृ. ; 18 स2. मी.

मनि वनी.- 2 री आ.-पुणे : मधुmी <काशन, जुलै
2011.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.

11 लघुकथा.

. 170.00


O155,3

सासणे, भारत जगाथ, 1951-

15 लघुकथा.

<थम आ. : ऑग ट 2008.
. 140.00


- टीका

O155,3

धxगडे, रमेश
सोनावळे , शरयू

कादंबरी आकृतीबंध आिण भारत सासणे.- पुणे :

ान-रं जक गोटी.- पुणे : के सरी <काशन, िडस2. 2011.48 पृ.: रं गीत िचVे; 25 स2. मी.

Mदलीपराज <काशन, एि<ल 2012.- 127 पृ. ; 22 स2.
मी.
ISBN 978-81-7294-935-8 :

. 140.00

41 बालकथा.



O155,3N51:g

. 75.00


O155,3
िसनगारे , सदानंद

मु|काम पो ट खेडाR (गोसावी) / <ितमा इं गोले यांvया
< तावनेसह.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, माचR 2011.204 पृ. ; 22 स2. मी.
आ`मकथना`मक कादंबरी.
ISBN 978-81-7492-293-9 : . 200.00

<ाचीन लोककथांचा खिजना.- पुणे : के सरी <काशन,
िडस2. 2009.- 56 पृ. : काही रं गीत िचVे ; 21 स2. मी.
24 बालकथा.

. 60.00


O155,3



O155,3

रे शीम मागR: िसQक रोड.- पुणे : के सरी <काशन, िडस2.
2011.- 32 पृ.: िचVे; 25 स2. मी.
सामाDय ान मािहतीसह 4 बालकथा.
. 40.00

सुदामे, भारती जयंत, 1950-

सा^ीदार.- नागपूर : ऋचा <काशन, फे bु. 2009.- ii,
70 पृ. ; 21 स2. मी.
. 65.00


O155,3N50

सुि<या अ¿यर
कDयाकोलम.- पुणे : देशमुख आिण कं पनी पि?लशसR,
िडस2. 2011.- viii, 303 पृ. ; 22 स2. मी.
. 350.00

सातासमुLापलीकडvया गोटी.- पुणे : के सरी <काशन,
माचR 2011.- 64 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
9 बालकथा.



O155,3

सोनार, रमेश

. 50.00


O155,3

सुवणR झुंबर.- पुणे : के सरी <काशन, िडस2. 2011.- 48
पृ.: िचVे; 25 स2. मी.

सिमधा.- सोलापूर : वपदीप <काशन : नंदादीप
[िवतरक], एि<ल 2011.- 160 पृ. ; 22 स2. मी.
9 लघुकथा.

19 बालकथा.

. 150.00

. 50.00


O155,3



O155,3

सािह:य
891.463-मराठी कथासािह:य-

मशः

891.463-मराठी कथासािह:य-

हंबड, िवनायक रामचंL, 1908-1963
असरा.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे <काशन, 2009.108 पृ. ; 21 स2. मी.
. 115.00

131

मशः

हे?बार, अरOवद
वाळ / िव. शं. चौघुले यांvया < तावनेसह.- पुणे :
मधुmी <काशन, फे bु. 2012.- 200 पृ. ; 22 स2. मी.


O155,3N08

22 लघुकथा.

. 210.00


mीकृ ण व परामी पांडव.- नागपूर : लाखे <काशन,
फे bु. 2012.- 64 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 65.00

O155,3

891.463008-मराठी कथासािह`याचा सं ह


O155,3N08

हDनुरकर, के . बी.
च^ुवÓस`यम्.- बेळगाव : लेखक, मे 2011.- 114 पृ. :
िचVे ; 22 स2. मी.
15 लघुकथा.

अनमोल सं कार कथा.- 3 री आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, एि<ल 2012.- 40 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : नो1ह2. 2008.
िविवध लेखकांvया 8 बालकथा.
ISBN 978-81-7294-691-3 : . 30.00


O155,3x

. 100.00


O155,3

हरकळ, <भाकर
पांगाडी.- औरं गाबाद : सा^ात <काशन, ऑ|टो. 2009.160 पृ. ; 20 स2. मी.

कथासागरातील मोती.- 2 री आ.-पुणे : Mदलीपराज
<काशन, एि<ल 2012.- 36 पृ. ; 22 स2. मी.
िविवध लेखकांvया 6 कथा.
ISBN 978-81-7294-623-4 : . 30.00


15 लघुकथा.

O155,3x

. 160.00


O155,3

हरकारे , अण
कमळ आिण िचखल.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑग ट 2010.- 224 पृ. ; 18 स2.

गोZीच गोZी / संक. अनुराधा सह7बु.े - पुणे : ानदेवी
<काशन, माचR 2009.- 28 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
14 बालकथा.

. 60.00


O155,3x

मी.

. 210.00


O155,3

कलक`याची कािमनी.- सोलापूर : वपदीप <काशन
: नंदादीप [िवतरक], ऑग ट 2010.- 200 पृ. ; 18 स2.
मी.

. 195.00

िनवडक धनंजय: तृतीय नेV / संक. राज2L शंकरराव
कु लकण ; िशरीष गोपाळ देशपांडे यांvया < तावनेसह.मुंबई : राज2L <काशन, ऑग ट 2010.- 520 पृ. ; 24
स2. मी.
धनंजय Mदवाळी अंकातील िविवध लेखकांvया 64
िनवडक लघुकथा.



O155,3

. 600.00


Mकमयाची Mकमया.- सोलापूर : वपदीप <काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2011.- 272 पृ. ; 17 स2.

O155,3x

बाधा: आकषRणाvया कथा / संपा. मधुकर धमाRपुरीकर.- पुणे :
राजहंस <काशन, िडस2. 2010.- 165 पृ. ; 21 स2. मी.

मी.

. 270.00


O155,3

8 लघुकथा.
ISBN 978-81-7434-516-5 :

क_"तवंत राणी झाशीची.- पुणे : मंगलदीप <काशन;
सोलापूर : नंदादीप [िवतरक], ऑ|टो. 2009.- 176 पृ.
; 21 स2. मी.
. 175.00

. 150.00


O155,3x

891.463009-मराठी कथासािह`याचा इितहास आिण
समी^ा


O155,3

िहरळीकर, रजनी

नवी Mदशा.- कोQहापूर : रावा <काशन, माचR 2010.116 पृ. ; 18 स2. मी.
. 115.00


O155,3

कव, वाती सुहास
लघुकादंबरीचे सािह`यप.- पुणे : <ितमा <काशन,
ऑ|टो. 2011.- 472 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 500.00


O155,3:g

सािह:य
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891.463009-मराठी कथासािह:याचा इितहास आिण
समीSा- मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

मशः

आगाशे, वसंत बळवंत, 1926-2011

मरणसाखळी.- पुणे : भाराज <काशन, मे 2010.184 पृ. ; 22 स2. मी.

काळे , िवलास

दिलत कादंबरी: आशय आिण आिवकार.- पुणे :
सुगावा <काशन, जाने. 2011.- 244 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80166-21-6 : . 200.00

35 िनबंध.

. 200.00


O155,6N26



O155,3:g

आमोणकर, सुधा सुरेश

उ`कट मु गंध / महाबळे wवर सैल यांvया < तावनेसह.Pहापसा (गोवा) : गीता <सार, 2010.- xii, 179 पृ.:
िचVे ; 22 स2. मी.

मराठी कादंबरी: <वाह व समी^ा / सं. संपा. <Qहाद
जगाथ वावरे आिण अभय सुभाष जोशी.- अमरावती :
नभ <काशन, एि<ल 2011.- 306 पृ. ; 22 स2. मी.
डॉ. ह. तु. थोरात गौरव ंथ.
संदभR.
ISBN 978-81-905779-5-4 : . 300.00

70 िनबंध.

. 150.00


O155,6



O155,3:g

मराठीतील राजक_य कादंबरी / सं. संपा. mीकांत ितडके
आिण िशवाजी नागरे .- पुणे : <ितमा <काशन, ऑग ट
2011.- iv, 276 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 300.00

उपासनी, नारायण §यंबक
कृ ताथRतेचे ^ण.- पुणे : मधुmी <काशन, नो1ह2. 2010.152 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
41 िनबंध.

. 150.00


O155,6

एलकुंचवार, महेश बळीराम, 1939-



O155,3:g

पि¸म<भा.- 2 री आ.-नागपूर : िवजय <काशन, माचR
पृ. ; 22 स2. मी.

2010.- iv, 136
सुरवाडे, मनोहर

30 िनबंध.

1980 नंतरची ामीण कथा.- नांदेड : बळीवंश
<काशन, सट2. 2010.- 304 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-909762-1-3 : . 300.00

ISBN 978-81-7498-111-0 :



O155,6N39



O155,3:g

891.464-मराठी िनबंध सािह:य

. 170.00


O155,6

करं दीकर, िवनायक रामचंL, 1919िवचारिवातील ¾मंती.- पुणे : ेहल <काशन,
ऑ|टो. 2010.- 396 पृ. ; 22 स2. मी.

27 िनबंध.

. 250.00


O155,6M98

25 िनबंध.

. 250.00

अnयंकर, जगदीश
दूर झाले गाव.- औरं गाबाद : रजत <काशन, िडस2.
2009.- 96 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.



O155,6N19

कवडे, सुभाष

अधोरे िखत.- कोQहापूर : रावा <काशन, जाने. 2011.136 पृ. ; 22 स2. मी.

24 िनबंध.

. 90.00


O155,6

45 िनबंध.
ISBN 978-81-910183-9-4 :

. 130.00


अवचट, अिनल §यंबक, 1944िशकिवले यांनी.- मुंबई : मौज <काशन, माचR 2012.vii, 164 पृ. ; 22 स2. मी.

O155,6

<काशाची बेटे.- कोQहापूर : रावा <काशन, जाने.
2011.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.

12 िनबंध.
ISBN 978-81-7486-993-7 :

की, वसुंधरा
तारकापुंज.- पुणे : मधुmी <काशन, जून 2010.- 168
पृ. ; 21 स2. मी.
30 िनबंध.

अVे, <Qहाद के शव, 1898-1969
हार...आिण <हार / संक. िशरीष पै.- मुंबई : परचुरे
<काशन, नो1ह2. 2009.- vi, 260 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8086-014-0 :

. 120.00

50 िनबंध.

. 200.00

ISBN 978-81-910183-8-7 :



O155,6N44

. 160.00


O155,6

सािह:य
891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

काकाणी, सरला राम

133

मशः

गंगातीरकर, हेमा

दवOबदू.- पुणे : मधुmी <काशन, फे bु. 2011.- 168 पृ.
; 22 स2. मी.

मुतरं ग.- कोQहापूर : रावा <काशन, माचR 2010.210 पृ. ; 22 स2. मी.

75 िनबंध.

47 िनबंध.

. 170.00


ISBN 978-81-910183-2-5 :

. 200.00

O155,6

काळसेकर, सतीश, 1943-



O155,6

गवस, राजन गणपती, 1959-

वाचणा याची रोजिनशी / अण खोपकर यांvया
< तावनेसह.- मुंबई : लोकवाaय, जुलै 2010.- 292
पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.

कै Mफयत.- पुणे : साधना <काशन, माचR 2010.- 152
पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
35 िनबंध.

. 150.00

ISBN 978-93-80700-07-6 कागदी बां. :



O155,6N59

. 250.00


O155,6N43

ऐसपैस.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, फे bु. 2011.- 160
पृ. ; 22 स2. मी.

काळे , निवन

काहीतरी निवन.- मुंबई : राÌटर पि?लके शDस,
[2012?].- v, 125 पृ. ; 22 स2. मी.

45 िनबंध.
ISBN 978-81-910590-4-5 :

30 िनबंध.
ISBN 978-81-9223-790-9 :

. 160.00

. 150.00



O155,6



O155,6

काळे , भानू

अंतरीचे धावे.- मुंबई : मौज <काशन, जून 2009.- x,
233 पृ. ; 21 स2. मी.

ेस, 1937-2012
ओQया वेळूvया बासरी.- मुंबई : पॉयुलर, 2012.xviii, 181 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
17 िनबंध.

33 िनबंध.
ISBN 978-81-7486-843-5 :

गवाणकर, गंगाराम

ISBN 978-81-7185-625-1 :

. 200.00

. 395.00


O155,6N37



O155,6

चंदनिशव, भा कर
Oभगुळवाणा.- पुणे : ह"मस <काशन, सट2. 2011.88 पृ. ; 22 स2. मी.

काळे , वामन

आकाशातील आकाश.- कोQहापूर : रावा <काशन,
एि<ल 2010.- 160 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-910183-3-2 : . 150.00

25 िनबंध.



ISBN 978-81-920958-4-4 :

O155,6

कु लकण, चंदला
<काश ब}रं गी.- पुणे : नेहवधRन <काशन, मे 2009.61 पृ. ; 22 स2. मी.

. 80.00


O155,6

िचतळे , िवजय, 1942-

आयुयाvया 'िपच' वर.- पुणे : मधुmी <काशन, जाने.
2011.- 120 पृ. ; 22 स2. मी.

12 िनबंध.

िव Mदशेने 'आई, हसत ये, डोलत ये' या किवता
सं हासह.

23 िवनोदी िनबंध.

. 120.00


O155,6N42

ISBN 81-7265-291-7 :

. 100.00 (दोDही पु तकांचे िमळू न)


O155,6

िवनोदी <वासी. पहा 910.4 - <वासवणRन.
िचVे, शोभा, 1945एक Mदवस / सुधा जोशी यांvया < तावनेसह.- पुणे :
मेहता, जाने. 2011.- xviii, 138 पृ. ; 21 स2. मी.

कोिडतकर, भारती सुरेश

क हेvया काठावर.- पुणे : नीहारा <काशन, िडस2.
2009.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.
वानुभवावर आधाKरत 24 िनबंध.
. 140.00

11 िनबंध.
ISBN 978-81-8498-183-4 :



O155,6

. 140.00


O155,6N45

सािह:य
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891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

जंगले, रा. िच.

िवरं गुळा.- अहमदनगर : श?दगंध <काशन, मे 2010.पृ. ; 22 स2. मी.

iv, 94

27 िनबंध.

. 100.00


थGे, मनोहर दामोदर, 1926मनोहर ¾मंती.- पुणे : नीहारा <काशन, सट2. 2009.176 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
िविवध देशांना MदलेQया भेटवर आधाKरत 59 िनबंध.
. 160.00

O155,6

जाधव, wयामकांत, 1932सांयमेघ.- कोQहापूर : रावा <काशन, माचR 2011.148 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.



O155,6N26

दवणे, <वीण
अयापन आिण नविन"मती.- मुंबई : नवचैतDय <काशन,
ऑ|टो. 2011.- 172 पृ. ; 22 स2. मी.

58 िनबंध.
ISBN 978-81-910183-6-3 :

मशः

35 िनबंध.

. 150.00


O155,6N32

. 170.00


O155,6

Kटके कर, अण, 1944अ^रिनठांची मांMदयाळी: ंथ-शोध आिण वाचन-बोध.2 री सुधा. आ.-पुणे : रोहन <काशन, माचR 2011.173 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2005.
ISBN 978-93-80361-49-9 : . 140.00


O155,6N44

आयुय बहरताना.- मुंबई : नवचैतDय <काशन.
भाग 1 : एि<ल 2011. - 168 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
78 िनबंध.

भाग 2 : एि<ल 2011. - 168 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
80 िनबंध.

. 165.00 (<`येक_).


O155,6
डहाके, वसंत आबाजी, 1942-

िजवाचे आकाश.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
ऑ|टो. 2011.- 120 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 2009.
. 110.00

गोZ: न सांगता येgयािवषयीची.- मुंबई : लोकवाaय,
जाने. 2012.- viii, 186 पृ. ; 22 स2. मी.
41 िनबंध.
ISBN 978-93-80700-60-1 :

. 200.00




O155,6N42

मालटेकडीवन / हKर¸ंL थोरात यांvया <ा|कथनासह.मुंबई : लोकवाaय, िडस2. 2009.- xviii, 132 पृ. ;
22 स2. मी.
51 िनबंध.
ISBN 978-93-80123-11-0 :

O155,6

Mदलखुलास.- 5 वी आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
नो1ह2. 2010.- 128 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
22 िनबंध.

. 100.00

. 150.00



O155,6



O155,6N42

फु लgयात मौज आहे !.- 4 थी आ.-मुंबई : नवचैतDय
<काशन, िडस2. 2011.- 80 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
Mकशोराव थेvया कोव¦या वळणावर आधाKरत 11

याVा: अंतयाRVा.- 2 री आ.-मुंबई : लोकवाaय, िडस2.
2011.- viii, 231 पृ. ; 21 स2. मी.
33 िनबंध.

िनबंध.

<थम आ. : िडस2. 1999.
ISBN 978-93-80700-53-3 :

. 250.00


O155,6N42

<थम आ. : िडस2. 2004.
. 75.00


O155,6

तारसेकर, पौ"णमा
<ारं भ.- नागपूर : लाखे <काशन, फे bु. 2012.- 128 पृ.
; 22 स2. मी.

मािझया मना.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
जाने. 2011.- 150 पृ. ; 22 स2. मी.

22 िनबंध.

54 िनबंध.

संदभR : पृ. 6.
. 130.00

<थम आ. : जाने. 1999.
. 140.00


O155,6



O155,6

सािह:य
891.464-मराठी िनबंध सािह:यदवणे, <वीण

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

135

मशः

नवले, अण गज2L
गंध मातीचा.- पुणे : नीहारा <काशन, ऑ|टो. 2009.88 पृ. ; 22 स2. मी.

रे जीवना !.- 2 री सुधा. आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
ऑग ट 2010.- 232 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

20 िनबंध.

. 75.00

75 िनबंध.

<थम आ. : नो1ह2. 2005.
भाग 1 व 2 एकिVत.
. 230.00



O155,6

नाईक, भाऊसाहेब, 1932-



O155,6

साद दे °दया !.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, मे 2012.112 पृ. ; 22 स2. मी.

नंदादीप / संपा. एस. के. इनामदार-करगणीकर.- पुणे :

पुकराज <काशन, 2011.- 102 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 50.00


O155,6N32

25 िनबंध.

. 110.00

नागपूरकर, सुनीता



O155,6

सुखपहाट.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, मे 2012.120 पृ. ; 22 स2. मी.

रं ग जीवनाचे.- औरं गाबाद : <ितभा <काशन, ऑ|टो.
2010.- 216 पृ. ; 21 स2. मी.
69 िनबंध.

. 210.00


24 िनबंध.

O155,6

. 125.00


O155,6

दशमुखे, Mकरण दGाVय
मॉ»नग वॉक.- औरं गाबाद : तरं ग <काशन, माचR 2010.144 पृ. ; 22 स2. मी.

Oनबाळकर, जयmी चादG
वा`सQयOसधू.- पुणे : मधुmी <काशन, नो1ह2. 2010.152 पृ. ; 22 स2. मी.
13 िनबंध.

. 150.00


45 िनबंध.

O155,6

. 140.00


O155,6

दीि^त, लीला
मोकळं आभाळ.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, ऑ|टो.
2010.- 196 पृ. ; 21 स2. मी.

िनपुणगे, शीला

चार Oभती एक छपर.- पुणे : श?दरr <काशन, जाने.
2009.- 120 पृ. ; 21 स2. मी.
4 िनबंध.

. 120.00


44 िनबंध.
ISBN 978-81-7294-843-6 :

O155,6

. 200.00


O155,6

देशपांडे, निलनी वा., 1940-

सोनेरी ^ण.- पणजी : वासुदेव आ. देशपांडे, जुलै 2011.xii, 93 पृ. ; 22 स2. मी.

नीरजा

Oचतन-शलाका.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, जून 2010.192 पृ. ; 22 स2. मी.
42 िनबंध.
ISBN 978-81-910590-1-4 :

. 200.00


33 िनबंध.

O155,6

. 125.00


O155,6N40

देशपांडे, पुषोGम लuमण, 1919-2000
भावगंध / संक. भाऊ मराठे .- मुंबई : परचुरे <काशन,
जून 2012.- 222 पृ. ; 22 स2. मी.
23 िनबंध आिण संगीत िबचारे सौभL या नाटकासह.
ISBN 978-81-8086-046-1 : . 250.00

पवार, राजेDL लीला िवणू, 1964शेवटी िनणRय आपला / जैिमनी कडू यांvया < तावनेसह.सातारा : लोकायत <काशन, ऑ|टो. 2010.- 64 पृ. ;
21 स2. मी.
18 िनबंध.

. 40.00


O155,6N64



O155,6N19

पवार, संजय

ादशीवार, सुरेश जनादRन, 1944मDवंतर: समूहाकडू न वतःकडे.- पुणे : साधना <काशन,
िडस2. 2010.- 136 पृ. ; 21 स2. मी.
. 100.00

एकलeाvया भा`यातून.- मुंबई : नवता बुक वQडR, फे bु.
2012.- 162 पृ. ; 22 स2. मी.
40 िनबंध.

. 150.00


O155,6N44



O155,6

सािह:य

136

891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

शोध किवतेचा / सं. संपा. अि मता मोिहते आिण
संगीता बापट.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.- 180 पृ. ;
22 स2. मी.
वतःvया काeिन"मतीमागvया <ेरणा, लेखक व
रिसक यांvयातील नाते अशा अनेक िवषयांवर के लेले

वेळोवेळी.- मुंबई : नवता बुक वQडR, फे bु. 2012.201 पृ. ; 22 स2. मी.
31 िनबंध.

. 180.00


O155,6

लेखन.
ISBN 978-81-7185-729-6 :

. 250.00


O155,6N29

सदर लेखन संजय पवार यांचे आहे !.- पुणे : नवता बुक

वQडR, फे bु. 2012.- 312 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

ेहगाथा / सं. संपा. अि मता मोिहते आिण संगीता
बापट.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.- xii, 353 पृ. ; 22 स2.

. 250.00


O155,6

मी.
ISBN 978-81-7185-728-9 :

पाटणकर, वाती

. 425.00


O155,6N29

पुणेरी पाणी.- पुणे : ेहवधRन <काशन, जाने. 2011.-

िपळणकर, रrाकर िललाधर
पान मसाला.- मुंबई : आमोद <काशन, जुलै 2009.159 पृ. ; 21 स2. मी.

116 पृ. ; 21 स2. मी.
24 िनबंध.
ISBN 978-81-89634-43-8 :

मशः

पाडगांवकर, मंगेश केशव, 1929-

पवार, संजय

. 100.00


O155,6

50 िनबंध.

. 140.00


O155,6

पाटील, भगवान राजधर

चांगभलं.- जळगाव : क तुरी <काशन, जून 2009.-

पोतदार, अनुराधा अरOवद
आरसा.- कोQहापूर : रावा <काशन, माचR 2010.216 पृ. ; 18 स2. मी.

236 पृ. ; 21 स2. मी.
अिहराणी भाषेतील 37 िनबंध.

. 230.00

56 िनबंध.



O155,6

ISBN 978-81-910183-1-8 :

. 210.00


O155,6
पाटील, वीणा, 1964-

फडके , िवनाथ Oचतामण, 1932कॉलनीत टँकर येतो.- ठाणे : अरOवद <काशन, ऑ|टो.
2010.- 120 पृ. ; 21 स2. मी.

<वास जगाचा जगgयाचा.- पुणे : अमेय <काशन.
भाग 3 : जाने. 2012.- 249 पृ. ; 18 स2. मी.
80 िनबंध.
ISBN 978-93-80514-99-4 :

26 िनबंध.

. 300.00.


. 120.00


O155,6N64

पाठक, अिवनाश िवणुपंत

O155,6N32

बांदेकर, दGु तुकाराम, 1909-1959
स¯याहरी / पु. द. कोडोलीकर यांvया < तावनेसह.पुणे : मधुmी <काशन, सट2. 2009.- 269 पृ. ; 21 स2.

काल<वाहाvया वळणांवन.- नागपूर : लाखे <काशन,
ऑ|टो. 2010.- 152 पृ. ; 22 स2. मी.

मी.

26 िनबंध.

. 160.00

50 िनबंध.



O155,6

. 270.00


O155,6N09
पाडगांवकर, मंगेश केशव, 1929-

बुवा, िवनायक आMदनाथ, 1926-2011
चमचा चमचा िवान.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
सट2. 2010.- 132 पृ. ; 21 स2. मी.

आले मेघ भन.- मुंबई : पॉयुलर, 2010.- xi, 144
पृ. ; 21 स2. मी.
17 िनबंध.
ISBN 978-81-7185-895-8 :

21 िवनोदी िनबंध.

. 160.00

ISBN 978-81-7294-834-4 :



O155,6N29

. 150.00


O155,6N26

सािह:य
891.464-मराठी िनबंध सािह:य- मशः
बुवा, िवनायक आMदनाथ, 1926-2011

891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

मशः

बोरकर, िवणू जयवंत
<ास.- मुंबई : मौज <काशन, जुलै 2011.- v, 185 पृ.
; 21 स2. मी.

नातेवाईक लोकशाही.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
सट2. 2010.- 140 पृ. ; 21 स2. मी.

7 िनबंध.

18 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-81-7294-831-3 :

137

. 150.00

ISBN 978-81-7486-938-8 :

. 200.00




O155,6

O155,6N26

b~नाळकर, सुलभा
बंद िखडक_बाहेर.- मुंबई : मौज <काशन, माचR 2012.viii, 200 पृ., [6] पटिचVे ; 22 स2. मी.

परमेराची Kटपण वही.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
सट2. 2010.- 132 पृ. ; 21 स2. मी.
16 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-81-7294-836-8 :

. 150.00


O155,6N26

5 िनबंध.
ISBN 978-81-7486-990-6 :

. 225.00


<JोGर वयंवर.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, सट2.
2010.- 139 पृ. ; 21 स2. मी.

O155,6

भागवत, दीपक

20 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-81-7294-830-6 :

. 150.00


O155,6N26

िववेकदपRण.- कोQहापूर : मीनल <काशन, फे bु. 2009.88 पृ. ; 22 स2. मी.
53 िनबंध.

मी भारतस«ाट.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, सट2.
2010.- 136 पृ. ; 22 स2. मी.

. 60.00


O155,6

18 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-81-7294-833-7 :

. 150.00


O155,6N26

िवनोदाचे महामंVी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, सट2.
2010.- 135 पृ. ; 21 स2. मी.
20 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-81-7294-838-2 :

. 150.00

भाटकर, सुजाता दामोदर

िनसगRन^ी.- पुणे : मधुmी <काशन, नो1ह2. 2011.112 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
18 िनसगRपर िनबंध.
. 120.00


O155,6



O155,6N26

भ2डे, सुभाष वासुदेव, 1936िज`याची खोड.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जुलै
2011.- 147 पृ. ; 22 स2. मी.

शतकोGर 50.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, सट2.
2010.- 180 पृ. ; 21 स2. मी.
13 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-81-7294-837-5 :

. 200.00

17 िवनोदी िनबंध.



O155,6N26

. 140.00


O155,6N36

िसनेमाळलेलं माहेर.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, सट2.
2010.- 140 पृ. ; 21 स2. मी.
13 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-81-7294-835-1 :

ISBN 978-81-7294-883-2 :

. 150.00


O155,6N26

°दयाचं दुकान.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, सट2.
2010.- 132 पृ. ; 21 स2. मी.

माळी, गुबाळ परसापा
कोQहापुरी फटका / राजन गवस यांvया < तावनेसह.2 री आ.-कोQहापूर : अ^रालंकार <काशन, सट2.
2011.- 112 पृ. ; 22 स2. मी.
25 िनबंध.

. 200.00


18 िवनोदी िनबंध.
ISBN 978-81-7294-832-0 :

O155,6

. 150.00


O155,6N26

बोधे, व. बा.

कृ णिववर.- पुणे : अ^रबंध <काशन, जून 2012.192 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-905639-8-7 : . 190.00

मुेिबहाळकर, शिशकांत
mावणधारा.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, माचR 2012.120 पृ. ; 22 स2. मी.
37 िनबंध.
ISBN 978-81-7294-939-6 :



O155,6

. 120.00


O155,6

सािह:य

138

891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

मुनघाटे, <मोद
आत-बाहेर.- नागपूर : िवजय <काशन, माचR 2010.x,164 पृ. ; 22 स2. मी.

वन् अॅDड हाफ शहाणे यांचे लेखन.- 2 री आ.-पुणे :
मधुmी <काशन, नो1ह2. 2011.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.
13 िवनोदी िनबंध.

43 िनबंध.
ISBN 978-81-7498-116-5 :

मशः

लोणकर, रघुनाथ

. 150.00

. 180.00



O155,6



O155,6

वडगबाळकर, mुतीmी
जगणे Pहणजे <ेम करणे.- औरं गाबाद : पवेध <काशन,
मे 2011.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.

मेणजोगे, सीताराम

आPही पो टातील माणसं.- 4 थी आ.-मुंबई : नवचैतDय
<काशन, नो1ह2. 2010.- 142 पृ. ; 22 स2. मी.
. 140.00

21 िनबंध.



. 90.00


O155,6

Pहाळणकर, सु. रा.
वÑं दाखवणा या िखड|या / मनोहर शहाणे यांvया
< तावनेसह.- पुणे : मधुmी <काशन, माचR 2011.168 पृ. ; 22 स2. मी.

O155,6

वसेकर, केशव बाबनराव

गाविशवार.- परभणी : <ितभास <काशन, एि<ल
2011.- 223 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
51 िनबंध.
ISBN 81-87615-90-7 :

28 िनबंध.

. 220.00


. 170.00

O155,6



O155,6

हे वतुRळ असेच असते !.- नागपूर : मुछंद <काशन ;
मुंबई : िपपQस बुक हाऊस [िवतरक], फे bु. 2010.118 पृ. ; 22 स2. मी.

राजन खान

आडवं आिण ितडवं.- नागपूर : िवजय <काशन, सट2.
2011.- 192 पृ. ; 22 स2. मी.

22 िनबंध.

. 100.00

6 िनबंध.
ISBN 978-81-7498-149-3 :

वानखेडे, सुमती

. 200.00



O155,6



O155,6

राजेmी
मौनामये नवा गारवा / मधु मंगेश क"णक यांvया
< तावनेसह.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, ऑग ट 2011.144 पृ. ; 22 स2. मी.

शेळके , शांता जनादRन, 1921-2002
आतला आनंद.- पुणे : सुरेश एजDसी, ऑ|टो. 2010.112 पृ. ; 22 स2. मी.
52 िनबंध.

. 110.00


O155,6N21

24 िनबंध.

. 150.00


O155,6

शेळके , mीधर
भावतरं ग.- अहमदनगर : रं जना शेळके, जुलै 2010.-

पृ., [4] पटिचVे : िचVे ; 22 स2. मी.
. 100.00

xlii, 155
लाभसेटवार, अनंत पां.

डॉलसRvया फु लवाती: अमेKरका-भारत लेखसं ह.- मुंबई :
परचुरे <काशन, जाने. 2010.- xii, 263 पृ. ; 21 स2.
मी.
51 िनबंध.
ISBN 978-81-8086-015-7 :

. 250.00


O155,6



O155,6

शेवडे, सि]दानंद सुरेश
अवघे ध सुपंथ.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑग ट
2011.- 168 पृ. ; 21 स2. मी.
44 िनबंध.

. 160.00


O155,6

लोणकर, रघुनाथ

इvछा असQयास वाचा !.- 2 री आ.-पुणे : मधुmी
<काशन, माचR 2010.- 112 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 2007

संगोराम, मुकुंद

आज काल.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक
पृ. ; 22 स2. मी.

डेपो [िवतरक], मे 2008.- vi, 218

12 िनबंध.

56 िनबंध.

. 120.00

ISBN 978-81-8483-008-8 :



O155,6

. 190.00


O155,6

सािह:य
891.464-मराठी िनबंध सािह:य-

मशः

891.464009-मराठी िनबंध सािह`याचा इितहास आिण
समी^ा

सह7बु,े िवनय <भाकर
आहे लोकतंV तरीही... / अण Kटके कर यांvया
< तावनेसह.- पुणे : अमेय <काशन, ऑ|टो. 2011.164 पृ. ; 21 स2. मी.

वेदपाठक, लीला

26 िनबंध.
ISBN 978-93-80514-85-7 :

. 199.00


O155,6

साळुं खे, अgणा हरी, 1943एकलe, शंबूक आिण झलकारीबाई.- सातारा :
लोकायत <काशन, मे 2010.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 30.00

स`यकथा: एक सािहि`यक मानदंड - 1972 ते 1982.पुणे : ेहवधRन <काशन, एि<ल 2009.- 180 पृ. ; 21
स2. मी.
'स`यकथा' या िनयतकािलकातील लिलतलेखांचा
िववेचना`मक अnयास.
संदभR.
ISBN 81-89634-92-5 : . 150.00


O155,6:g

891.465-मराठी व/ृ :व सािह:य
कांबळे , नामदेव चं.



O155,6N43

पKरवतRन: शा Vही, कलाही.- सातारा : लोकायत
<काशन, फे bु. 2011.- 48 पृ. ; 22 स2. मी.

श?दांvया गावा जावे.- नागपूर : ऋचा <काशन,
एि<ल 2009.- 233 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
14 भाषणे.

. 230.00

20 िनबंध.



. 30.00

O155,5



O155,6N43

मन िनर¾ 1हावं.- सातारा : लोकायत <काशन, मे
2010.- 48 पृ. ; 21 स2. मी.
17 िनबंध.

. 30.00


O155,6N43

891.466-मराठी पLसािह:य
कु लकण, गुनाथ आबाजी, 1923-1987
जीएंची पVवेळा.- मुंबई : पॉयुलर, 2010.- x, 120
पृ. ; 22 स2. मी.
जी. ए. कु लकण यांनी कवी ेस आिण िमिथला
गोडघाटे यांना िलिहलेली पVे.
ISBN 978-81-7185-876-7 : . 125.00


O155,4N23

सेनाड, रमेश
आकार-िवकार / सं. ले. रमेश सेनाड आिण रजनी सेनाड.-

नागपूर : लाखे <काशन, फे bु. 2011.- 160 पृ. ; 22
स2. मी.
24 िनबंध.
ISBN

139

. 160.00


O155,6

संझिगरी, ारकानाथ
स. न. िव. िव. पVास कारण क_...- 2 री सुधा. आ.मुंबई : नवता <काशन, ऑ|टो. 2010.- 126 पृ. ; 22
स2. मी.
29 पVे.
. 130.00


891.464008-मराठी िनबंध सािह`याचा सं ह

O155,4

891.468-मराठी संकण सािह:य

बकु ळफु लं / संपा. िशQपा कु लकण.- पुणे : छाV <बोधन,
माचR 2012.- 88 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

आपटे , अनंत गणेश

िविवध लेखकांचे 19 िनबंध.

. 60.00


O155,6x

शलाका: मराठी पाÔपु तक / सं. संपा. Mदलीप eं.

मृ`यो ! मरणं अमृतं कु  ।.- पुणे : ईशा <काशन, एि<ल
2011.- 82 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 120.00


O155,6

अलोणे, मीता कांबळे आिण िवजय जाधव.- मुंबई :

ओKरएDट ?लॅक वान, 2010.- viii, 192 पृ. ; 22 स2.

डहाळे , संजय

पडcाआडचे Mक से: ना®-िचVपट कलावंतांचे न
ऐकलेले, न वाचलेले.- मुंबई : आमोद <काशन, जाने.
2011.- 192 पृ. ; 22 स2. मी.
. 200.00

मी.

िव ान ातक <थम वषR या वगाRसाठी.
िविवध लेखकांचे 12 िनबंध आिण काही पcांसह.
ISBN 978-81-250-4059-0 : . 75.00


O155,6x



O155,6

सािह:य
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891.468-मराठी संकण सािह:य-

मशः

891.4691-कeकणी का.सािह:य- मशः
मुरकुं डे, दीपा Mदनकर
सांगात Pहज2 नांव.- सालसेत(गोवा) : mी हKर <काशन,
सट2. 2011.- 24 पृ.: िचVां ; 22 स2. मी.

देशपांडे, पुषोGम लuमण, 1919-2000
गाठोडं / संक. भाऊ मराठे .- मुंबई : परचुरे <काशन,
माचR 2012.- 221 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8086-045-4 : . 250.00

15 बालकिवता.



O155,6N19

. 20.00


O44G,1

<धान, गणेश <भाकर, 1922लेखणीचे लिलत.- पुणे : साधना <काशन, मे 2009.95 पृ. ; 21 स2. मी.
शे|सपीअरvया नाटकांचे रस हण करणारे 7 लेख
आिण वतंV व अनुवाMदत 7 गोटी.
. 100.00

रे Oबबस, िवQफ_
गीत आनी कवीत / संक. आनी देवनागरी िलयां.
मेिQवन रोिËस.- पणजी : गोवा कxकणी अकादेमी,
2011.- xvi, 101 पृ. ; 21 स2. मी.
. 80.00


O44G,1



O155,6N22

891.4693-कxकणी कथासािह`य

साठे , नेVा सदािशव, 1937पॅलेट.- पुणे : िशQपा <काशन, जाने. 2012.- 100 पृ.:
िचVे; 24 स2. मी.
. 100.00


खरं गटे, सुधा गोOवद
एक-दोन-तीन-चार.- सालसेत(गोवा) : mी हKर <काशन,
सट2. 2011.- 24 पृ. : िचVां ; 22 स2. मी.
. 20.00

O155,6N37

सोनार, रमेश डी.



O44G,3

बोरकार, एन .डी.

बतावणी भुलली बेवpाला.- औरं गाबाद : तरं ग
<काशन, माचR 2010.- 112 पृ. ; 21 स2. मी.
. 110.00

गxदू.- आगशी (गोवा) : िबPब <काशन, जाने. 2009.पृ. ; 21 स2. मी.
. 200.00

viii, 212





O155,6

891.469-कeकणी सािह:य
891.4691-कxकणी काeसािह`य
उमप, िवल, 1931कोळीगीते / अण PहाVे यांvया < तावनेसह.- 2 री आ.ठाणे : Oडपल पि?लके शन, ऑग ट 2011.- 56 पृ. ; 22
स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 2002
41 किवता.

. 55.00


O44G,1N31

O44G,3

बोरकार, Mदलीप धमाR, 1957एक आंकवार डायरी.- आगशी(गxय) : िबPब <काशन,
जाने. 2011.- xii, 88 पृ. ; 22 स2. मी.
क2 Lीय सािह`य अकादेमी पुर कारन सDमानीत.
. 120.00


O44G,3N57

मेटग.- आगशे(गोवा) : िबPब <काशन, माचR 2011.xii, 134 पृ. ; 22 स2. मी.
14 लघुकथा.

. 150.00


O44G,3N57

पाडगांवकर, चंMLका चंLमोहन
िजणेची गंगोVी.- आQत परवरी (गोवा) : कािमनी
<काशन, 2010.- xi, 87 पृ. ; 22 स2. मी.

मावजो, दामोदर

सुनामी सायमन.- आगशी (गोवा) : िबPब <काशन,
जाने. 2009.- iv, 150 पृ. ; 21 स2. मी.
. 180.00

56 किवता.

. 100.00


O44G,1

मनकोगूळ गायता.- आQत परवरी (गोवा) : कािमनी
<काशन, 2011.- 95 पृ. ; 22 स2. मी.



O44G,3

मुरकुं डे, दीपा Mदनकर
अश आमी भुरग.- सालसेत (गोवा) : mी हKर <काशन,
जून 2012.- 32 पृ.: िचVां; 22 स2. मी.
. 30.00

75 किवता.

. 100.00


O44G,1



O44G,3

सािह:य
891.4693-कeकणी कथासािह:य- मशः
मुरकुं डे, दीपा Mदनकर
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891.473-गुजराती कथासािह:य- मशः
जोशी, Mदनकर, 1937-

सांगतां मनांतल2.- सालसेत(गोवा) : mी हKर <काशन,
सट2. 2011.- 24 पृ. : िचVां. ; 22 स2. मी.
. 20.00


O44G,3

अंकरिहत शूDयाची बेरीज / अनु. अंजनी नरवणे.- पुणे :
मेहता, फे bु. 2011.- v, 161 पृ. ; 22 स2. मी.
'एकडा वगरना Oमडा' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-207-7 : . 160.00


O156,3N37
मुरकुंडे, रमा

चानुvयो काणयो.- सालसेत (गोवा) : mी हKर <काशन,
जून 2012.- 24 पृ.: िचVां; 22 स2. मी.
. 25.00

अयोयेचा रावण आिण लंकेचा राम / अनु. सुषमा
शािळ ाम.- पुणे : मेहता, ऑ|टो. 2011.- xiv, 126
पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-292-3 : . 120.00


शेणवी, उदय

O156,3N37

आवांळ2 2.- मडगांव(गोवा) : शेणवी <काशन, माचR
2011.- 103 पृ. ; 22 स2. मी.
. 110.00

देसाई, केशुभाई, 1949-



O44G,3

सैल, महाबळे र
हावठण.- आगाशी(गोवा) : िबPब <काशन, जाने.
2009.- iv, 148 पृ. ; 21 स2. मी.
. 200.00

वाळवी / अनु. िवनीता धमR.- पुणे : डायमंड
पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2010.140 पृ. ; 22 स2. मी.
'उधई' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-338-6 :

. 120.00


O156,3N49



O44G,3

हळणRकार, सुशीला िनळकं ठ
Mकटू .- सालसेत(गोवा) : mी हKर <काशन, सट2. 2011.24 पृ. : िचVां; 22 स2. मी.
. 20.00


O44G,3

पंpा, <दीप, 1942 द हॉि पटल / अनु. चंLशेखर संत.- पुणे : डायमंड
पि?लके शन ; डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2010.207 पृ. ; 22 स2. मी.
`Dh hospital' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-337-9 :

891.4694-कxकणी िनबंधसािह`य

. 175.00


O156,3N42

आमोणकर, सुधा सुरेश

891.473008-गुजराती कथासािह`याचा सं ह

िजणेची Qहारां.- Pहापसा(गोवा) : गीता <सार, 2010.xii, 198 पृ. ; 22 स2. मी.

कथा गुजRरी / अनु. अंजनी नरवणे.- पुणे : मेहता, जून
2011.- vi, 298 पृ. ; 22 स2. मी.

73 िनबंध.

. 175.00


O44G,6

ISBN 978-81-8498-252-7 :

891.47-गुजराती सािह:य
891.473-गुजराती कथासािह`य

. 250.00


O156,3x

891.5-इराणी सािह:य
891.55-आधुिनक प"शयन सािह`य
891.553-आधुिनक प"शयन कथासािह`य

ओझा-वैc, काजल
कृ णायन / अनु. सुधीर कौठाळकर.- पुणे : मेहता,
ऑग ट 2011.- viii, 216 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-261-9 : . 200.00


O156,3

जोशी, Mदनकर, 1937अ-मृत पंथाचा याVी / अनु. सुषमा करोगल.- पुणे :
मेहता, ऑ|टो. 2011.- viii, 200 पृ. ; 22 स2. मी.
रवLनाथ ठाकू रांvया जीवनावर आधाKरत चKरVा`मक
कादंबरी.
ISBN 978-81-8498-291-6 :

29 लघुकथा.

. 180.00


O156,3N37

हसन शहा

नतRक_ / कु रR तुल ऐन हैदर यांvया `दी नॉच गलR' या
इं जी भाषांतरावन mी. पु. गोखलेकृत मराठीमये
अनु.- पुणे : <ितमा <काशन, फे bु. 2010.- 107 पृ. ;
21 स2. मी.
मूळ शीषRक : न तर, 1790 मये <कािशत.
. 150.00


O164,3

सािह:य
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891.7-रिशयन सािह:य
891.72-रिशयन ना®सािह`य

894.8143-कड कथासािह`य
दमयंती नरे गल

गोक, मॅ|सीम, 1868-1936
तळघर / अनु. मेघा पानसरे ; उदय नारकर यांvया
< तावनेसह.- मुंबई : लोकवाaय, सट2. 2011.- 115
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

जीवनरथ / अनु. सुनंदा मराठे .- पुणे : डायमंड

पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2010.183 पृ. ; 22 स2. मी.
2009 साली <कािशत 'तेरनेळेय बारे तंिग' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-339-3 : . 160.00

'Na dne' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80700-44-1 :

. 125.00



O33,3



O142,2M68

पूणRचंL तेज वी, के . पी., 1938-2007
पूणRचंL तेज वी यांvया िनवडक कथा / अनु. उमा
िवपा^ कु लकण ; अिनल अवचट यांvया < तावनेसह.मुंबई : मौज <काशन, जुलै 2011.- xv, 172 पृ. ; 22
स2. मी.

894.35-तुकf सािह:य
894.353-तुक कथासािह`य
ओझकान, सरदार, 1975-

द िमOसग रोझ / अनु. mीकांत परांजपे.- पुणे : मेहता,
पृ. ; 22 स2. मी.

जाने. 2011.- iv, 156

8 लघुकथा.

'The missing rose' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-187-2 :

. 150.00

ISBN 978-81-7486-939-5 :

. 200.00




O33,3N38

O591,3N75

भैरपा, एस. एल., 1934आवरण / अनु. उमा िवपा^ कु लकण.- पुणे : मेहता,
ऑ|टो. 2009.- x, 269 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-055-4 : . 250.00

पामुक, ओरहान, 1952-

ो / इं जीवन िवशाल तायडेकृत अनु.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2010.- 472 पृ. ; 22 स2. मी.
मूळ शीषRक : कार.
इं जी शीषRक : Snow.
ISBN 978-81-7786-621-6 : . 350.00



O33,3N34



O591,3N52

894.811-तािमळ सािह:य
894.8113-तािमळ कथासािह`य

काठ / अनु. उमा िवपा^ कु लकण.- 3 री आ.-पुणे :
मेहता, सट2. 2011.- iv, 312 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 1993.
'अंचु' चा अनुवाद.

िचDनपा भारती, के ., 1935हसरे पवRत / िवजयालuमी सुंदरराजनकृ त Oहदी

ISBN 978-81-8498-279-4 :

. 250.00


O33,3N34

अनुवादाचा शीला बरडे - रणसुभेकृत मराठी अनु.- पुणे :

Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.- 255 पृ. ; 22 स2.
मी.
'दिलत संगम' चा अनुवाद.
ISBN 81-7294-344-X :

. 180.00


O31,3N35



894.814-क[ड सािह:य
894.8142-कड ना®सािह`य

O33,3N04

स`यनारायण, के ., 1954भावकQलोळ / अनु. एन. आय. कडला कर.- पुणे :
मेहता, जाने. 2011.- x, 126 पृ. ; 21 स2. मी.

कं बार, चंLशेखर, 1937कहाणी वाघाvया सावलीची / अनु. िनिशकांत ठकार.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 72 पृ. ; 20 स2.

15 लघुकथा.

मी.

ISBN 978-81-8498-185-8 :

'}िलय नेरळु ' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-597-4 :

रं गाचायR, आc, 1904-1984
अनाMद - अनंत / सं. अनु. उषा देसाई आिण अिवनाश
देसाई.- पुणे : मेहता, ऑ|टो. 2009.- viii, 167 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-085-1 : . 120.00

. 120.00


. 70.00

O33,3N54



O33,2N37

चौगले, डी. एस.

Mदशांतर / अनु. संया देशपांडे.- नागपूर : िवजय
<काशन, ऑग ट 2011.- xxii, 78 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7498-145-5 : . 100.00

सुधा मूत, 1950िपतृऋण / अनु. मंदाMकनी की.- पुणे : मेहता, ऑ|टो.
2009.- ii, 86 पृ. ; 21 स2. मी.
'ऋण' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-069-1 :



O33,2

. 70.00


O33,3N50

इितहास
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910.4-6वासवणन- मशः

895.6-जपानी सािह`य
895.63-जपानी कथासािह`य

पाटील, वीणा

Mकमुरा, रे ई
जॅपनीज ऑ×कड / अनु. ेहल जोशी.- पुणे : मेहता,
फे bु. 2010.- ii, 222 पृ. ; 22 स2. मी.

चलते चलते...- पुणे : अमेय <काशन, सट2. 2008.202 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-90729-40-6 : . 295.00

'Japanese orchid' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-098-1 :



U8.1

. 200.00


O42,3

जॅपनीज रोझ / अनु. ेहल जोशी.- पुणे : मेहता, फे bु.
2012.- ii, 190 पृ. ; 22 स2. मी.
'Japanese rose' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-334-0 :

पुरोिहत, के शव जगाथ, 1932सफरनामा.- नागपूर : िवजय <काशन, फे bु. 2009.vi, 232 पृ. ; 22 स2. मी.
. 250.00


. 200.00

U8.1



O42,3

900-इितहास

909-जगाचा इितहास

जोशी, अिन धैयRधर
ितसरे महायु.- मुंबई : लोटस पि?लके शDस, िडस2.
2006.- 272 पृ.: िचVे (काही रं गीत), नकाशे; 22 स2.

वतRक, चंLकांत वसंत
देशादेशांतून.- नािशक : अ^रमुLा <काशन, जाने.
2009.- 112 पृ. ; 21 स2. मी.
हनोई, अØकोरवात, कोपनहेगन इ`यादी <वासाचे
लिलत लेख.

. 100.00


U8.1

मी.

संदभR.
कागदी बां. : . 375.00

914-युरोप



V1

910-भूगोल आिण 6वास - पयटन
910.4-6वासवणन
कदम, बाबा, 1929-

युवर अटेDशन लीज.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2.
2011.- 312 पृ. ; 18 स2. मी.
ISBN 81-7294-414-4 : . 310.00

उपायाय, सीताराम mीकृ ण, 1931यूरो ीप: एक िनखळ <वासवणRन.- मुंबई : वंदना
<काशन, एि<ल 2011.- iv, 188 पृ., [2] पटिचVे :
िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80248-06-6 : . 200.00


U8.5

914.2-इं लंड


U8.1

914.21-लंडन

इनामदार, <काश
वÑप^ी लंडन / सं. ले. <काश इनामदार आिण
<भावती इनामदार.- कोQहापूर : अ^रालंकार <काशन,
माचR 2010.- 62 पृ., [2] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 90.00

िचतळे , िवजय, 1942-

िवनोदी <वासी.- पुणे : मधुmी <काशन, जाने. 2011.128 पृ. ; 22 स2. मी.
उपिवषय : 891.464 - मराठी िनबंध सािह`य.
. 130.00





U8.56124

U8.1

915-आिशया

जोग, जया

915.1-चीन

सॅक, सुटके स आिण सतार.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जुलै 2010.- 136 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
संगीतामुळे घडलेQया <वासातील िनवडक अनुभव.
ISBN 978-81-7294-815-3 : . 140.00

915.15-ितबेट
915.15(1)-कैलास-मानसरोवर
भांड, बाबा साळू बा, 1950-



U8.1

कै लास-मानस: अ©भूत अनुभवाचा <वास / सं. ले.
बाबा साळू बा भांड आिण आशा भांड.- औरं गाबाद :

जोशी, पुपा Oचतामण
देशोदेशचे नभांगण.- पुणे : गमभन <काशन, फे bु.
2012.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.
. 72.00

साके त <काशन, 2010.- 160 पृ., [12] पटिचVे :
िचVे, नकाशे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-616-2 : . 150.00


U8.1



U8.498
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915.2-जपान

िलमये, सुधीर िवल, 1950फु िजसानvया देशात / वामन गणेश खासगीवाले
यांvया < तावनेसह.- धुळे : लेखक, माचR 2010.- 76
पृ., [4] पटिचVे : िचVे ; 21 स2. मी.
. 100.00

ठाकूर, भारती



U8.42

नमRदा पKरमा: एक अंतयाRVा / संपा. वंदना अVे.नािशक : गौतमी <काशन, ऑ|टो. 2009.- 264 पृ. ;
17 स2. मी.
पुनमुRLण.
ISBN 978-81-904507-7-5 : . 200.00


U8.44.6NAR
915.4-भारत
915.4(1)-िहमालय

घोष, िबनाथ, 1970चाय, चाय: रे Qवेचा आवाज आिण िशÊ®ा यांचा
सहवास लाभलेQया जं|शDसचे नागरी <वास वणRन /
इं जीवन पू"णमा कुं डेटकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
ऑ|टो. 2011.- vi, 166 पृ. ; 22 स2. मी.

कामत-देसाई, सुमेधा, 1957-

देवांचे काe.- पुणे : ि<यांजली <काशन, माचR 2010.168 पृ. ; 21 स2. मी.
. 170.00


U8.44.2H

'Chai, chai : travels in places where you
stop but never get off' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-290-9 :

. 150.00


U8.44

जायदे, भा कर िवणु, 1941मनमोकळी भटकं ती.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
ऑ|टो. 2011.- 184 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-900-4 : . 200.00

घाणेकर, <. के .
भटकं ती लेह लडाखची, अQपपKरिचत िहमालयाची.पुणे : ेहल <काशन, जून 2010.- 231 पृ., [8]
पटिचVे: िचVे, नकाशे (घडी); 22 स2. मी.
. 225.00


U8.44.2H

915.41-उGरपूवR राये
915.4164-मेघालय



U8.44

भावे, शिशधर

मनोभावे देशदशRन: मेघालय / संपा. आनंद हडकर.पुणे : राजहंस <काशन, िडस2. 2011.- 128 पृ.:
नकाशे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-559-2 : . 125.00

देशपांडे, गो. का.

आमची चारधाम याVा... यमुनेVी, गंगोVी, के दारनाथ
व बदKरनाथ: 12-05-2007 ते 26-05-2007.- पुणे :
सिवता देशपांडे, ऑ|टो. 2009.- vi, 53 पृ.: नकाशा;
21 स2. मी.
. 70.00



U8.447M



U8.44

915.4167-िसMjम
भावे, शिशधर

मनोभावे देशदशRन: िसj_म / संपा. आनंद हडकर.- पुणे :
राजहंस <काशन, िडस2. 2011.- 78 पृ., [2] पटिचVे:
नकाशे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-560-8 : . 75.00

भानुशाली, पांडुरं ग

गंधवR नगरे .- मुंबई : शुभाय <काशन, जुलै 2010.- xiv,
90 पृ. ; 21 स2. मी.
. 125.00





U8.44973

U8.44

915.43-मय<देश

PहाVे, रामचंL िवल
िहमिगरी दशRन: अमरनाथ, वैणोदेवी, लेह-लडाख.मुंबई : नवचैतDय <काशन, जाने. 2012.- 72 पृ., [4]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 125.00

गडकरी, mीिनवास
सफर मय<देशची.- मुंबई : नवचैतDय <काशन,
ऑग ट 2010.- 120 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 110.00




U8.4455

U8.44

915.4(1)-नमRदा नदी
आिहरे , नारायण

पKरमा नमRदेची / संपा. मेधा िसधये.- 2 री आ.-धुळे :
संजीवनी देवरे ; पुणे : राजहंस <काशन [ िवतरक ], मे
2012.- xii, 274 पृ., [4] पटिचVे: नकाशा; 22 स2. मी.
. 250.00


U8.44.6NAR

915.46-जPमू आिण कािwमर
बोरकार, Mदलीप धमाR, 1957Mशम.- आगशे (गोवा) : िबPब <काशन, फे bु. 2011.x, 214 पृ. ; 22 स2. मी.
क2 Lीय सािह`य अकादेमी पुर कारान सDमानीत
<वासवणRन.
. 200.00


U8.4447

इितहास
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915.478-गोवा

915.479(1)-स¼नगड MकQला

त2डुलकर, महेश
गो1यातील पयRटन.- पुणे : नेहल <काशन, जुलै 2010.359 पृ., [8] पटिचVे : नकाशे ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 300.00

त2डुलकर, महेश
समथा¨चा स¼नगड / बाबासाहेब पुरंदरे यांvया
< तावनेसह.- पुणे : ेहल <काशन, नो1ह2. 2010.68 पृ.: नकाशा; 22 स2. मी.
संदभR.
. 45.00





U8.44G

U8.4435.3

915.479-महाराX

915.491-पाMक तान

गरसोळे , सुरेश

अकबर, एम. जे., 1951-

वाला ाही: पाMक तान : भूत आिण भिवय /
इं जीवन रे खा देशपांडेकृत अनु.- पुणे : िचनार
पि?लशसR, माचR 2012.- 392 पृ., [4] पटिचVे ; 21 स2.

दाहीMदशा पयRटनाvया महारााvया / सं. ले. सुरेश
गरसोळे आिण मु|ता गरसोळे -कु लकण.- पुणे : सुकृत
<काशन, जाने. 2011.- 136 पृ., [2] पटिचVे :
नकाशा (घडी.) ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-909746-6-0 : . 150.00

मी.

संदभR.
'The past and future of Pakistan' चा अनुवाद.



U8.4435

ISBN 81-87520-74-4

कागदी बां. : . 425.00


U8.44Q7

गुणाजी, िमOलद
अनवट: श?द, सूर, डxगरवाटा / संपा. जयmी बोक_ल.पुणे : राजहंस <काशन, ऑ|टो. 2011.- viii, 144 पृ.,
[4] पटिचVे: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-555-4 : . 160.00

917-उGर अमेKरका
917.3-अमेKरकन संयु सं थाने



U8.4435

कातरकर, सुिचVा मधुकर
अमेOझग अमेKरका.- नागपूर : सािह`य <सार क2 L, जाने.
2012.- 128 पृ., [10] पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 150.00


U8.73

मडकईकर, नंदा <ेमानंद
याVा अZदेवतांची.- मुंबई : शुभाय <काशन, माचR
2011.- viii, 52 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 60.00

कानेटकर, सुजाता अशोक



U8.4435

याVा अZिवनायकाची.- मुंबई : शुभाय <काशन, माचR
2011.- iv, 59 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 60.00

सातारा ते िशकागो.- सातारा : अि त`व, जून 2012.100 पृ., [2] पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 100.00


U8.73

जोशी, सुधाकर



U8.4435

अमेKरके µन आQयानंतर.- पुणे : नीहारा <काशन, िडस2.
2009.- 104 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 80.00


U8.73

िशरगुपे, राजा
शोधयाVा: ामीण महाराXातील दुगRम भागांची.- पुणे :
साधना <काशन, माचR 2010.- 136 पृ.: िचVे,
नकाशा; 22 स2. मी.
. 100.00

919-<शांत महासागर बेटे
919.4-ऑ ेिलया
जोशी, सुहास अनंत, 1950-



U8.4435

915.479(1)-MकQले

सफर ऑ ेिलयाची / संपा. िवcाधर मा. ताठे .- पुणे :
तनय पि?लके शन, [2010].- 232 पृ., [16] पटिचVे:
िचVे; 22 स2. मी.
. 250.00


U8.8

पाटणकर, पांडुरं ग द.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, 1927-2001
पांढरी म2ढरे िहरवी कु रणे.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, मे
2012.- ii, 114 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 1990.
ISBN 978-81-8498-379-1 : . 120.00

साद मराठवाpातील MकQQयांची.- पुणे : नेहल
<काशन, ऑग ट 2010.- 144 पृ., [4] पटिचVे :
नकाशे ; 22 स2. मी.
. 130.00


U8.4435.3



U8.8
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919.8-उGर आिण दि^ण Òुवीय बेटे
मंVी, सुहास पांडुरंग
दोन Òुवांवर दोन पावलं / संपा. उवला बव.- पुणे :
लेखक : अिभषेक टाइपसेटसR अँड पि?लशसR [िवतरक],
एि<ल 2012.- x, 86 पृ.: रं गीत िचVे, नकाशा; 23 स2.

चोपडेकार, हनुमंत
संवसारीक नामनेचे समाजवावूरपी.- सालसेत(गोवा) :

mी हKर <काशन, सट2. 2011.- 32 पृ. : िचVां; 22 स2.
मी.

. 25.00

मी.

. 290.00



w



U8.983-987

920-चWरLे
920.02-सामाDय चKरVसं ह
अ^ीकर, mी. के .
अशी (ही) माणसं.- पुणे : <ितमा <काशन, जाने. 2009.159 पृ. ; 21 स2. मी.
17 जीवनचKरVे.
. 150.00


w

कदम, बाबा, 1929-

चौफे र.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.308 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
42 जीवनचKरVे.
ISBN 81-7294-541-8 : . 300.00

झपाटलेपण ते जाणतेपण / संपा. नर2 L दाभोलकर आिण
िवनोद िशरसाठ.- पुणे : साधना <काशन, मे 2009.248 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
12 आ`मचKरVा`मक लेख.
. 250.00


w

तळवलकर, शरद

ऋणानुबंध.- पुणे : सुवणाR <काशन, जुलै 2011.- 151
पृ. ; 22 स2. मी.
29 जीवनचKरVे.
. 180.00


w



w

कामत-देसाई, सुमेधा, 1957-

ॉस वाहणारी माणसं.- पुणे : मधुmी <काशन, माचR
2010.- 184 पृ. ; 21 स2. मी.
. 190.00

ादशीवार, सुरेश जनादRन, 1944तारांगण.- पुणे : साधना <काशन, िडस2. 2011.- 220
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
16 जीवनचKरVे.
. 200.00


w



w

पुरोिहत, <भा
सावQया.- नागपूर : िवजय <काशन, मे 2011.- viii,
67 पृ. ; 22 स2. मी.
11 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-7498-137-0 : . 75.00

केतकर, कुमार

ओसरलेले वादळ.- सुधा. आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
मे 2012.- 384 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
वादळी माणसांवर िलिहलेले 'महाराX टाइPस' आिण
'लोकमत' मधील 71 अ लेख.
. 375.00



w



w

भोसले, िशवाजीराव

<ेरणा.- 5 वी आ.-पुणे : अ^रb~ <काशन, ऑ|टो.
2009.- 224 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2005.
48 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-908743-3-5 : . 200.00

कोलारकर, शरद

मृ`यूvया सावलीतील महापुष आिण खलपुष /
िवwवास पाटील यांvया < तावनेसह.- मुंबई : नवता
बुक वQडR, ऑ|टो. 2011.- 230 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
20 जीवनचKरVे.
संदभR.
. 240.00



w



w

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, 1927-2001
माणदेशी माणसं.- 13 वी आ.-पुणे : मेहता, मे 2012.-

खेडचे िशलेदार / सं. संपा. गौतम कोतवाल आिण हणमंत

पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
16 जीवनचKरVे.
<थम आ. : 1949.

पाटील.- पुणे : ीन वQडR, सट2. 2009.- 200 पृ.,
[20] पटिचVे ; 22 स2. मी.
20 जीवनचKरVे.
. 140.00

iv, 124

ISBN 978-81-8498-363-0 :



w

. 125.00


w
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920.054-भारतीय-

यादव, आनंद रतन, 1935-

सरदेसाई, बी. एन, 1977-

मातीखालची माती.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, फे bु.
2012.- vi, 138 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : सट2. 1965.
14 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-8498-338-8 : . 140.00

मशः

°दयातील माणसं.- कोQहापूर : अिभनंदन <काशन,
ऑग ट 2009.- 144 पृ. ; 22 स2. मी.
16 जीवनचKरVे.
. 140.00




w44

w

920.2- ंथपाल
920.2(1)-eिगत चKरVे

लाला, आर. एम.

संप जगgयासाठी = Finding a purpose in life /
इं जीवन उ¢वला बवकृत अनु.- पुणे : अमेय <काशन,
मे 2011.- 107 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-93-80514-64-2 : . 150.00

920.2-रं गनाथन, एस. आर.
महाजन, शांताराम गजानन, 1932-



w

920.054-भारतीय
कोरे , सुलभा

सकळांचा पKरमळु ...- नागपूर : िवजय <काशन, माचR
पृ. ; 22 स2. मी.
10 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-7498-109-7 : . 200.00

डॉ. िशयाली रामामृत रं गनाथन: जीवन आिण कायR.पुणे : पुणे िवcाथ गृह <काशन, जाने. 2009.- 80 पृ.
; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-88773-04-6 : . 70.00

2010.- x, 213



2wM92

920.2-सातारकर, सुरेश



w44

दीि^त, म. mी.
पुgयाचे िशQपकार.- पुणे : ेहवधRन <काशन, मे 2010.116 पृ. ; 22 स2. मी.
108 जीवनचKरVे.
ISBN 81-89634-53-4 : . 100.00


आदशR ंथपाल / सं. संपा. रामेwवर सूयRभानजी पवार,
राम जाधव आिण बळीराम मुंढे.- परभणी : वातं§य
सैिनक सूयRभानजी पवार महािवcालय, [200-?].51 पृ. ; 21 स2. मी.
िविवध लेखकांचे 17 लेख.
ISBN 978-81-921456-1-7 :

w4435

नामवंत पुणेकरांचा चKरVकोश = Biographical

. 50.00


2w

920.4-<काशक व ंथिवे ते
920.4(1)-eिगत चKरVे

Dictionary of eminent Pune people / संपा.
शांताराम गजानन महाजन.- पुणे : पुणे शहराचा

ानकोश <ित£ान ; पुणे िवcाथ गृह <काशन

920.4-कुमठा, पांडुरं ग नागेश

[िवतरक].

कुमठा, पांडुरं ग नागेश, 1921-

खंड 1 : <ाचीन कालखंड ते िवसावे शतक पूवाRधR : संत
ानेर ते पु. ल. देशपांडे.- 2010.- 240 पृ., [2]
पटिचVे : िचVे ; 22 स2. मी.
217 नामवंत पुणेकरांची लघुचKरVे.
. 92.00.

पु तक पंढरीचा वारकरी.- मुंबई : पॉयुलर, 2011.- x,
189 पृ., [8] पटिचVे ; 21 स2. मी.
बॉPबे बुक डेपोvया ंथिवे `याचे अनुभव.
ISBN 978-81-7185-776-0 : . 250.00




M17N21w,1

w4435

920.71-पुषांची चKरVे
920.71(1)-चKरVसं ह

बदाRपूरकर, <वीण
|लोज-अप.- नागपूर : िवजय <काशन, [200-?].176 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
23 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-7498-126-4 : . 200.00


w44

Oशदे, रामचंL गणपतराव, 1929गुणसंक_तRन.- पुणे : ेहवधRन <काशन, सट2. 2010.247 पृ. ; 21 स2. मी.
51 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-89634-37-7 : . 200.00

उपायाय, भूषणकु मार, 1963जग¼ेते / इं जीवन शकुं तला कोलारकरकृ त अनु.- 2
री आ.-नागपूर : िवजय <काशन, जाने. 2010.- x,
262 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR
`The great mind managers of the world' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-7498-104-2 :



w44

. 250.00


Y16w

इितहास
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920.72(1)-चWरLसं ह- मशः

920.71(1)-eिगत चKरVे
920.71-गाजरे , अंकुश परमेर

गोळे , रवL
आयाबाया.- ठाणे : परम िमV पि?लके शDस, मे 2011.vi, 106 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
9 जीवनचKरVे.
ISBN 978-93-80875-12-5 : . 125.00

गाजरे , अंकुश परमेर, 1988अनवाणी.- कोQहापूर : रावा <काशन, माचR 2011.204 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 200.00




Y16N88w,1

920.71-दxदे, रामदास िशवराम

Y15w

चोपडेकार, हनुमंत

दxदे, रामदास िशवराम, 1951पहाट होता होता...पूवाRधR / िवलास थोरात यांvया
< तावनेसह.- पुणे : अनंत <काशन, फे bु. 2011.231 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-86153-29-2 : . 200.00

संवसारीक नामनेvयो अ तु यो.- सालसेत (गोवा) : mी
हKर <काशन, जून 2012.- 40 पृ.: िचVां; 22 स2. मी.
17 जीवनचKरVे.
. 35.00


Y15w



Y16N51w,1

920.71-मोळक, ानेर िसताराम
मोळक, ानेर िसताराम
बापाची बात.- पुणे : िशव पशR <काशन, फे bु. 2011.80 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 50.00


तप वी, नीिलमा
रणरािगणचा देश / चंLशेखर धमाRिधकारी यांvया
< तावनेसह.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, एि<ल 2011.128 पृ., [8] पटिचVे ; 22 स2. मी.
37 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-7294-875-7 : . 120.00

Y16w,1

920.71-Pह के , िभमराव



Y15w

थोरवी / संपा. सुमेध वडावाला.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन,
ऑग ट 2011.- 175 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
वेगवेग¦या ^ेVांतQया यश वी मुलामुलनी
कृ त तापूवRक जागवलेQया आईvया आठवणी.
. 180.00

Pह के , िभमराव
माÈया डायरीतील कांही पानं.- औरं गाबाद :
लuमी-सुभLा <काशन : सीमा कोकरे [िवतरक], ऑ|टो.
2010.- 214 पृ. ; 21 स2. मी.
. 225.00




Y15w

Y16w,1

920.71-वडमारे , राज2L

920.72(1)-eिगत चKरVे
920.72-आंबेडकर, रमाबाई भीमराव

वडमारे , राज2L
माणूस नावाची झाडं.- mीरामपूर : श?दालय <काशन,
जाने. 2011.- iv, 170 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80167-17-6 : . 170.00


Y16w,1

920.72-ि7यांची चKरVे
920.72(1)-चKरVसं ह

िभवगडे, ानेर
रमाबाई आंबेडकर.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे <काशन,
जुलै 2009.- 32 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2001.
. 25.00


Y15wM98

-इिलबािगझा, इPमाकु ली

920.72

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

कतृR`वशालीनची यशोगाथा.- औरं गाबाद : तरं ग
<काशन, ऑ|टो. 2010.- 103 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00


Y15w

वकतृR`वाची गगनभरारी.- औरं गाबाद : <ितभा
<काशन, ऑ|टो. 2010.- 84 पृ. ; 21 स2. मी.
18 जीवनचKरVे.
. 80.00

इिलबािगझा, इPमाकु ली
लेÌट टू टेल: रवांडाvया <लयंकारी ह`याकांडात, एका
तणीने अनुभवलेली ईरिनठे ची <चंड श|ती /
श?दांकन टी1ह ए"वन; अनु. यो` ना िवcाधर लेले.पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- xviii, 222 पृ., [8]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
'Left to tell : discovering God amidst the
Rwandan holocaust.' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-347-0 :



Y15w

. 295.00


Y15w,1

इितहास

920.72-कदम, <भावती िशवराम
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920.72-सुव, कृ णाबाई नारायण

कांबळे , आशालता

आमची आई.- पुणे : ेहवधRन <काशन, ऑग ट 2010.100 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-20-9 : . 80.00


Y15w

सुव, कृ णाबाई नारायण
मा तरांची सावली / श?दांकन नेहा Mकशोर सावंत.ठाणे : Oडपल पि?लके शन, ऑग ट 2009.- 183 पृ. :
िचVे ; 22 स2. मी.
. 180.00


Y15w,1

920.72-कामत, सुिमVा दामोदर
920.72-िहरे , रे णूका भाऊसाहेब

कामत, सुिमVा दामोदर
आठवणचे Mदवे.- पुणे : मधुmी <काशन, मे 2011.200 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 200.00


Y15w,1

पवार, कमल mावण
आईसाहेब...कै . रे णूका भाऊसाहेब िहरे यांचे चKरV.नािशक : मधुरा एDटर<ाईझ, 2011.- 64 पृ., [4]
पटिचVे: िचVे, वंशा.; 22 स2. मी.
. 75.00


920.72-िचतळे , िवजया माधव

Y15wN07

िचतळे , िवजया माधव

920.9-अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे

सुवणR Mकरणे.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.296 पृ., [8] पटिचVे ; 21 स2. मी.
जलत माधवराव िचतळे यांvया बरोबरvया

920.9303625-दहशतवाद

920.9303625(1)-eिगत चKरVे
920.9303625-ओसामा िबन लादेन

सहजीवनाची वाटचाल.
ISBN 978-81-7786-601-8 :

दामले, िनळू

. 275.00


Y15w,1

920.72-नेह, कमला
राजे, धनंजय

ओसामा: `याचा इ लाम, `याचा कायदा.- मुंबई : मौज
<काशन, मे 2012.- vi, 162 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7486-997-5 : . 180.00


अि¹Mदe: कमला नेह.- ठाणे : राजे पि?लके शDस,
िडस2. 2010.- 216 पृ., [8] पटिचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-910917-3-1 : . 225.00

Y:45wN57

सॅसन, जीन

ोग अप िबन लादेन / सं. ले. जीन सॅसन, नवा िबन


Y15wM99

लादेन आिण ओमर िबन लादेन; अनु. बाळ भागवत.पुणे : मेहता, जून 2011.- xvi, 392

नकाशे; 22 स2. मी.

920.72-बQलाळ, <भावती
बQलाळ, सुबोध
घे जDम तू Mफनी.- नागपूर : ानेश <काशन, मे 2011.158 पृ. ; 22 स2. मी.
. 160.00


Y15w

920.72-मोडक, शांताबाई नारायण
मोडक, शांताबाई नारायण, 1909-2000

पृ., [4] पटिचVे:

'Growing up Bin Laden' : Osama's wife and
son take us inside their secret world. चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-253-4 :

. 400.00


Y:45wN57

920.9305908-अपंग आिण आजारी e_
920.9305908(1)-eिगत चKरVे
920.9305908-िशदीड, सुरेश

ऋणानुबंध / सं. संपा. शंकर वैc आिण सदा डु ंबरे .- पुणे :
ेहवधRन <काशन, मे 2010.- 187 पृ.: िचVे, वंशा.;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-28-5 : . 150.00


िशदीड, आरती

एका पायावर...- पुणे : <ितमा <काशन, ऑ|टो. 2010.108 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 150.00


Y15wN09,1

Y6:3w

920.93059081-अंध e_
920.93059081(1)-चKरVसं ह

शांतांजली: शांताबाई नारायण मोडक : 22 मे 1909 ते 3

नो1ह2बर 2000 जDमशता?दी / संपा. सदा डु ंबरे .- पुणे :
ेहवधRन <काशन, मे 2010.- 124 पृ.: िचVे; 22 स2.

खानोलकर, <िचती अिमत
डोळे हे जुQमी गडे - या डो¦यांची दोन पाखरे .- [मुंबई] :
<काश के ळु कर, एि<ल 2012.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
9 जीवनचKरVे.
. 80.00

मी.

शांताबाई मोडक यांvया जDमशता?दीिनिमG सु°दांनी
लेख आिण पVांतून वािहलेली आदरांजली.
ISBN 978-81-89634-29-2 : . 80.00


Y15wN09



Y68w

इितहास
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920.933804(1)-चWरLसं ह- मशः

920.9306768-Oलग बदललेQया e_
920.9306768(1)-eिगत चKरVे
920.9306768-िलO1हग माईल िवcा

माटR लीडरशीप: भारतीय नेतृ`वाचा जागितक चेहरा / सं.
संपा. गीता िपरामल आिण जेिनफर नेतरवाला ;

िलO1हग माईल िवcा
आय अॅम िवcा / इं जीवन िवशाल तायडेकृत अनु.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 158 पृ. ; 21 स2.

इं जीवन माधुरी शानभागकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
ऑग ट 2011.- iv, 176 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
12 यश वी सीईÂची मनोगते.

मी.

'Smart leadership : insights for CEO's' चा

'I am Vidya' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7786-564-6 :

अनुवाद.

. 150.00

ISBN 978-81-8498-274-9 :



. 150.00

Y1:247w,1

920.93321-बँक कमRचारी
920.93321(1)-eिगत चKरVे



X8(A)w

920.933804(1)-eिगत चKरVे
920.933804-अिन गोपाल

920.93321-जाधव, ल. िस.
ढवळे , िवजय
जाधव, ल. िस.

होरपळ.- सोलापूर : सुिवcा <काशन, सट2. 2011.viii, 255 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-921752-4-9 : . 230.00


X62w,1

920.933804-उcोजक
920.933804(1)-चKरVसं ह

दि^ण आM¤का ते कॅ नडा 1हाया मुंबई: mी अिन
गोपाल ³ा कॅ नडावासी उcोजकाचा जीवन<वास.मुंबई : नवचैतDय <काशन, जाने. 2012.- 208 पृ.,
[12] पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 265.00


X8(A)wN41

920.933804-कारे , सुरेश गोOवद

उcोगपंथ: मराठी उcोजकांvया यशोगाथा / श?दांकन
अण करमरकर आिण महेश वैc.- ठाणे : परम िमV
<काशन, माचR 2010.- 91 पृ.: िचVे; 24 स2. मी.
ISBN 978-81-906544-8-7 कागदी बां. :

. 100.00


X8(A)w

आ`मिस, नंMदनी
कारे नामा / रामकृ ण नायक यांvया < तावनेसह.- पुणे :
रोहन <काशन, जाने. 2011.- 198 पृ., [8] पटिचVे ;
22 स2. मी.
'इं डोको रे मेिडज' या औषध कं पनीचे <मुख.
ISBN 978-93-80361-39-0 कागदी बां. :

कान, संजय
यशोगाथा उcोजकांची.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस :

. 245.00


X8(A)wN39

डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जाने. 2011.- 168 पृ. ;

22 स2. मी.
10 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-8483-355-3 :

920.933804-गोएल, िनशीत
ढवळे , िवजय

. 150.00


X8(A)w

जोशी, मनोहर गजानन, 1937-

उcोगरr: 25 यश वी मराठी उcोजक.- मुंबई :
नवचैतDय <काशन, िडस2. 2011.- 204 पृ.: िचVे; 23
स2. मी.
. 325.00

कॅ नडातील कमRयोगी: डॉ. िनशीत गोएल या
कॅ नडावासी यश वी उcोजकाची <ेरणादायक
जीवनकथा / अशोक िचटणीस यांvया < तावनेसह.मुंबई : परचुरे <काशन, जाने. 2011.- 231 पृ., [8]
पटिचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8086-026-3 : . 200.00


X8(A)wN54



X8(A)w

920.933804-चांडक, राधाMकसन
चांडक, राधाMकसन
महMफल / श?दांकन राज2L देशपांडे.- नािशक : लेखक,
2012.- iv, 232 पृ., [8] पटिचVे ; 22 स2. मी.
अिनल तांबेकृत इं जी आिण वंदना िबहाणीकृ त Oहदी

दीि^त, सुधीर
mीमंत लोकांचे पाच िनयम / Oहदीवन <शांत
तळणीकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, नो1ह2. 2011.- vi,
282 पृ. ; 21 स2. मी.
'अमीरxके पाँच िनयम' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-313-5 : . 290.00

अनुवादासह.

. 100.00


X8(A)w



X8(A)w,1

इितहास
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920.933804-छािbया, <Qहाद

920.933804-सेमलर, Kरकाड¶

छािbया, <Qहाद, 1930 Mफनोले|सपवR / साज आगरवाल यांvया
श?दांकनावन समीरण वाळवेकरकृ त मराठी अनु.पुणे : अमेय <काशन, ऑ|टो. 2008.- viii, 164 पृ.,
[23] पटिचVे: वंशा.; 22 स2. मी.

सेमलर, Kरकाड¶, 1959उcोग जगतातील अविलया / इं जीवन अण
के ळकरकृ त अनु.- मुंबई : मौज <काशन, जाने. 2012.xii, 264 पृ. ; 25 स2. मी.
श?दा. (मराठी - इं जी)
'Maverick : the success story behind the

'There's no such thing as a self-made man'

world's most unusual workplace.' चा अनुवाद.

चा अनुवाद.
ISBN 978-81-907294-0-6 :

. 295.00

ISBN 978-81-7486-973-9 :

. 250.00


X8(A)wN59,1



X8(A)wN30,1

920.936219-िविशZ पKरि थतीतील रोगची सेवा
920.9362196362-यकृ त िवकार त रोगी (िल1हर

-जॉ?ज, टी1ह

920.933804

गोडबोले, अvयुत
टी1ह जॉ?ज: एक झपाटलेला तंV / सं. ले. अvयुत

पेशंट )

920.9362196362(1)-eिगत चKरVे

गोडबोले आिण अतुल कहाते.- पुणे : मेहता, [20-?].xii, 152

920.9362196362-जावडेकर, िवलास

पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

संदभR.
ISBN 978-81-8498-317-3 :

. 95.00


X8(A)w

920.933804-जोशी, अचला सुधाकर

जावडेकर, कQपना िवलास
पेरी Mकनार: लाई1ह िल1हर ाDसलांट.- पुणे :
िवलास जावडेकर पि?लके शDस, ऑ|टो. 2010.- 236
पृ., [6] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 200.00


L291:4:6w
िचटणीस, शुभा

920.9362196836-सेKरbल पाQसी
920.9362196836(1)-eिगत चKरVे

अZपैलू वाइन - लेडी.- मुंबई : परचुरे <काशन, एि<ल
2009.- xiii, 249 पृ., [8] पटिचVे: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8086-006-5 : . 250.00

920.9362196836-िचब, मािलनी



X8(A)wN38

920.933804-नारायण मूत, एन. आर.
चोjन, एन.
नारायण मूत: मूQय जपणारं एक अितीय आयुय /
मूळ तिमळवन आMद`य वासूकृत गुजराती अनुवादाचा
अंजनी नरवणेकृत मराठी अनु.- पुणे : मेहता, फे bु.
2012.- vi, 110 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8498-329-6 : . 120.00

िचब, मािलनी, 1966-

वन िलटल ªफगर / अनु. मुकुंद कु लकर.- पुणे : डायमंड
पि?लके शDस, 2011.- xii, 140 पृ., [8] पटिचVे ; 21
स2. मी.
'One little finger' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-385-0 :

. 145.00


L74:4wN66,1



X8(A)wN46

920.933804-पाटील, राजाभाऊ
ढवळे , िवजय

पयRटन स«ाट: कै . ती. राजाभाऊ पाटील यांची
फू "तदायक जीवनगाथा.- मुंबई : नवचैतDय <काशन,
जुलै 2010.- 212 पृ., [8] पटिचVे : िचVे ; 22 स2. मी.
राजा राणी ॅ1हQसचे सवसवाR.
कागदी बां. : . 350.00

920.936219685227-हताश झालेQया e_
920.936219685227(1)-eिगत चKरVे
920.936219685227-बेली, जेPस
बेली, जेPस
मॅन इं टरटेड / अनु. िवदुला टोके कर.- पुणे : मेहता,
जाने. 2010.- viiii, 192 पृ. ; 22 स2. मी.
'Man, interrupted : welcome to the bizarre
world of OCD, where once more is never
enough' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-092-9 :

. 180.00


L7:4:6w,1



X8A(U8)w

920.933804-लोखंडे, <दीप
सुमेध वडावाला, 1962-

<दीप लोखंडे, पुणे - 13: रल माक ·टगची, गोZ
कोटची / संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : मेनका <काशन,
फे bु. 2012.- 232 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80572-27-7 : . 220.00

920.9362196856-म तक_य, म¼ार¼ू संबंिधत
िवकार त रोगी
920.9362196856(1)-eिगत चKरVे
920.9362196856-खैरनार, <साद अिवनाश
खैरनार, अिवनाश पांडुरं ग, 1965-



X8(A)w

िज.- नािशक : अ^रमुLा <काशन, ऑग ट 2009.64 पृ., [4] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 80.00


L7:4:6wN95

इितहास
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920.9362196994-कॅ Dसर रोगी
920.9362196994(1)-eिगत चKरVे

-जेPस, िनकोला टी.

920.93628292

920.9362196994-डंकन, सुसान
डंकन, सुसान

साQ1हेशन _क: एक अनपेि^त जीवन / अनु. वसु भगत.पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- vi, 410 पृ. ; 22 स2. मी.
'Salvation creek' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-341-8 :

जेPस, िनकोला टी.
द <ाइस ऑफ ल1ह / इं जीवन मीना टाकळकरकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, जून 2011.- iv, 204 पृ. ; 22 स2.
मी.
'The price of love' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-239-8 :

. 395.00


L:4725w,1

920.936219699418-?लड कॅ Dसर रोगी
920.936219699418(1)-eिगत चKरVे

. 220.00


Y2:44w,1

920.93628292-संघेरा, जसOवदर
संघेरा, जसOवदर
शेम / अनु. सुनंदा अमरापूरकर.- पुणे : मेहता, फे bु.
2011.- iv, 251 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-206-0 : . 250.00

920.936219699418-वडनप, गीता िनलेश
वडनप, गीता िनलेश, 1963-

लढले अन् Oजकले मी...: ?लडकॅ Dसरशी Mदलेली झुंज /
संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस <काशन, फे bु.
2012.- 153 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-565-3 : . 130.00



Y2:44w,1

920.93628292-समीम अली



समीम अली

920.936276-शोिषत व दुलRि^त मुले
920.936276(1)-eिगत चKरVे

िबलाँOगग / सं. ले. समीम अली आिण हP¤े <ाईस ;
अनु. Oसधु जोशी.- पुणे : मेहता, फे bु. 2011.- vi, 257
पृ. ; 22 स2. मी.

920.936276-माम, सोमाली

'Belonging' चा अनुवाद.

माम, सोमाली, 1970-

ISBN 978-81-8498-203-9 :

L35:4725wN63,1



द रोड ऑफ लॉ ट इनोसDस / अनु. भारती पांडे.- पुणे :
मेहता, जून 2010.- 182 पृ., [8] पटिचVे ; 22 स2. मी.

Y2:44w,1

'The road of lost innocence' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-110-0 :

. 160.00


Y11:44wN70,1

-हाटR, ि तीन जोआना

920.936288-गुD³ाचे बळी
920.9362883-बला`कार
920.9362883(1)-eिगत चKरVे
920.9362883-शानबाग, अणा
िवराणी, Oपक_, 1959अणाची गोट / अनु. मीना क"णक.- 2 री आ.-पुणे :
मेहता, ऑग ट 2010.- x, 206 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 1998.

920.936276

हाटR, ि तीन जोआना
स»चग फॉर डॅडी / इं जीवन <मोद जोगळे करकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, फे bु. 2011.- iv, 260 पृ. ; 22 स2.
मी.

'Aruna's story : the true account of a rape

'Searching for daddy' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-210-7 :

. 240.00

and its aftermath' चा अनुवाद .

. 250.00


ISBN 978- 81-8498-142-1 :

. 180.00

YZ:454w,1

920.93628292-कु टूंबातील eÁकडू न शोषण झालेQया
e_
920.93628292(1)-eिगत चKरVे

920.936416-मालमGेसंबंधीचे गुDहे
920.9364163-फसवणूक

920.9364163(1)-eिगत चKरVे
920.9364163-अबॅनेल, ¤ँ क ड?Qयू.

920.93628292-अिगयानो, नतािलया
अिगयानो, नतािलया

अबॅनेल, ¤ँ क ड?Qयू., 1948कॅ च मी इफ यू कॅ न / सं. ले. ¤ँ क ड?Qयू. अबॅनेल आिण
टॅन रे Oडग; अनु. यो`ा िवcाधर लेले.- पुणे : मेहता,
जाने. 2010.- viii, 256 पृ. ; 22 स2. मी.

अनकं िडशनल ल1ह / 1हॅनेसा होवाडR यांvयासह
नतािलया अिगयानो ; इं जीवन नीला चांदोरकरकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, ऑग ट 2011.- viii, 272 पृ., [2]
पटिचVे ; 22 स2. मी.

'Catch me if you can' चा अनुवाद.

'Unconditional love' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-267-1 :



Y:45151w

. 260.00

ISBN 978-81-8498-095-0 :



Y2:44w,1

. 200.00


Z,555wN48,1

इितहास

921-तkव , मानसशा7
921.9-<ाचीन, मययुगीन, पौवाR`य तkव
921.914-भारतीय तkव
921.914(1)-eिगत चKरVे

153

922.945-Oहदुधमय
922.945(1)-चKरVसं ह
मठ, शंकर बाळकृ ण, 1926वैणवांचा मेळा.- ठाणे : अरOवद <काशन, जुलै 2010.240 पृ. ; 22 स2. मी.
17 जीवनचKरVे.
. 150.00

921.914-गावंड, दादाजी
गावंड, दादाजी, 1917-

उदय वैिक < ेचा: अंत मनोबुीचा / अनु. लेखक.ठाणे : दादा स2टर पि?लके शDस : मॅजेि टक <काशन
[िवतरक], िडस2. 2009.- 400 पृ. : काही रं गीत िचVे ;
23 स2. मी.



Q2w

'Intelligence beyond thought' चा अनुवाद.

कागदी बां. : . 350.00


∆2y7N17,1

संतांची ओळख / संपा. शुभा साठे .- नागपूर : लाखे <काशन,
िडस2. 2011.- 24 पृ.: रं गीत िचVे; 22 स2. मी.
11 जीवनचKरVे.
. 20.00

921.914-राधाकृ णन, सवRपQली



Q2w

िभवगडे, ानेर
डॉ. सवRपQली राधाकृ णन.- नागपूर : लाखे <काशन,
ऑग ट 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00

922.945(1)-eिगत चKरVे
922.945-अvयुतानंद, महाराज



R6wM88

922-धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक
922.1/8-ि¸न

mी वामी अvयुतानंद महाराजांचा मिहमा / संक. रजनी
राजाराम <भुदेसाई.- Pहापसा(गोवा) : संकलक, िडस2.
2008.- 336 पृ. : िचVे(काही रं गीत) ; 22 स2. मी.
कागदी बां. : . 200.00


Q2w

922.2-रोमन कॅथॉिलक

922.2(1)-चKरVसं ह

922.945-एकनाथ

चपळगावकर, नर2 L
सावलीचा शोध.- मुंबई : मौज <काशन, जाने. 2012.xxxv, 172 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7486-969-2 : . 220.00

गोसावी, कुमुद



नाथ: चKरV िचVावली / िचV. 1यंकटेश देशपांडे.औरं गाबाद : समथR उcोग : िव ान मंMदर [िवतरक ],
[200-?].- 128 पृ. : रं गीत िचVे ; 13 स2. मी.
ISBN 978-81-87551-18-8 : . 120.00


Q62w

922.2(1)-eिगत चKरVे
922.2-जे मी, िस टर

922.945-कृ णा, महाराज
अि¹समािध थ कृ णा महाराज भांड.- औरं गाबाद : साके त
<काशन, 2008.- 48 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-401-4 : . 35.00

जे मी, िस टर, 1956आमेन: द ऑटोबायो ाफ_ ऑफ अ नन / इं जीवन
सुनंदा अमरापूरकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, नो1ह2.
2011.- viii, 160 पृ., [2] पटिचVे ; 22 स2. मी.



Q2wN80

'Amen the autobiography of a nun' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-302-9 :

Q2wJ33

. 180.00


Q62wN56,1

922.943-बौधमय
922.943(1)-eिगत चKरVे

क हाडे, शंकर बाळकृ ण, 1933ऊँ नम: िशवाय: प. पू. mी कृ णा महाराज यांचे
जीवनचKरV.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.103 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-599-8 : . 90.00


Q2wN80

922.943-दलाई लामा
922.945-केळे , सोपानकाका

दलाई लामा... िवwव कणेचा वर / संक. आिण अनु.
सुची पांडे.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], जाने. 2011.- 96 पृ., [2] पटिचVे
: िचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-8483-354-6 : . 115.00

केळे , मुरहरी सोपान

जगी ऐसा बाप 1हावा.- उ मानाबाद : सं कृ ती <काशन,
जाने. 2011.- 152 पृ., [4] पटिचVे: वंशा.; 18 स2. मी.
. 100.00


Q4w



Q2wN20

इितहास
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922.945-के शव वामी

922.945-चोखामेळा, संत-

मशः

mी संत चोखामेळा: सम अभंगगाथा व चKरV / संपा.
आपासाहेब गोOवद पुजारी.- कोQहापूर : तेजस
<काशन, जुलै 2011.- 286 पृ., [14] पटिचVे ; 25 स2.

आगाशे, गोपाळ दाजी

संत mी के शव वामचे संि^ चKरV व काही पद2.हैLाबाद : संत mी के शव वामी सेवा सिमती, जाने.
2010.- ii, 34 पृ. ; 24 स2. मी.
संदभR.
. 30.00

मी.

संत चोखामेळा आिण `यांvया कु टुंिबयांचे अभंग, इतर
संतांचे चोखामेळांवरील अभंग आिण िविवध



Q2wK08

922.945-गजानन, महाराज

लेखकांvया लेखांतील चोखोबांची िविवध पे.
संदभR.
. 300.00


Q2w
उंडे, माधव

लीला सुगंध: शेगावचे mी गजानन महाराज यांचे
काeप संि^ चKरV.- पुणे : पुकराज <काशन, फे bु.
2012.- 68 पृ. ; 22 स2. मी.
. 50.00

922.945-जगनाडे, संताजी महाराज
कडू , मोिहनी



Q2w

922.945-गणेशयोगL

संताजी महाराज जगनाडे.- नागपूर : लाखे <काशन,
माचR 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00


Q2wJ45

922.945-जोशी, mीपाद नागेश

िलमये, पुपा मोरे र
धDय ते गणेशयोगL.- पुणे : लेिखका : वा. ग.
खासगीवाले [िवतरक], ऑग ट 2011.- 246 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.
. 200.00


Q2w

प. पू. mीपाद नागेश जोशी तथा बंडामामा: संि^त चKरV
व आठवणी / सं. संपा. आिण संक. mीकांत नाईक,
mीकांत जोशी आिण पांडुरंग िपसे.- कोQहापूर :
अिभनंदन <काशन, [2012?].- 224 पृ., [4] पटिचVे ;
22 स2. मी.
सेवामूQय


Q2w
922.945-गाडगेबाबा
922.945-तुकडोजी, महाराज
आसरे , मधुकर

आसरे , मधुकर

कथा mी संत गाडगेबाबांची.- नागपूर : ऋचा <काशन,
जाने. 2009.- ii, 46 पृ. ; 21 स2. मी.
. 40.00


Q2wM76

दे वरिच असा दे: रासंत तुकडोजी यांचे जीवनचKरV.नागपूर : ऋचा <काशन, जाने. 2009.- ii, 38 पृ. ;
21 स2. मी.
. 30.00


Q2wN09
दांदडे, संगीता

संत गाडगेबाबा.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे <काशन,
फे bु. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 2009.
. 25.00

विडखाये, रे खा

रासंत तुकडोजी महाराज.- नागपूर : लाखे <काशन,
एि<ल 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00


Q2wN09



Q2wM76

922.945-दासगणू, महाराज

bा~णकर, िवजया
गोZीप समाजसुधारक संत गाडगेबाबा.- नागपूर :
Âकार <काशन, फे bु. 2010.- ii, 34 पृ. ; 21 स2. मी.
. 40.00


Q2wM76

पुरािणक, रrाकर लuमण, 1930mी दासगणू यांची जीवनगाथा.- अहमदनगर :
Mएटी1ह <काशन, 2010.- xii, 154 पृ.: िचVे ; 22
स2. मी.
. 100.00


Q2wM68
922.945-चोखामेळा, संत
922.945-नरहरी सोनार
विडखाये, रे खा
रोकडे, मनोहर, 1929 -

संत चोखामेळा.- नागपूर : लाखे <काशन, िडस2. 2011.32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00


Q2w

संत नरहरी सोनार.- पुणे : िशव पि?लके शDस, जुलै
2010.- 32 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7447-135-X : . 25.00


Q2w

इितहास
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922.945- वपानंद, वामी

922.945-नामदेव

कxडिवलकर, माधव, 1941 वामी वपानंद.- पुणे : िशव पि?लके शDस, ऑग ट
2010.- 36 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7447-055-7 : . 25.00

रं गारी, सुनीता

संत नामदेव.- नागपूर : लाखे <काशन, एि<ल 2011.32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00




Q2wG70

Q2wN03

922.97-मुि लम
922.97(1)-चKरVसं ह

922.945-मेहर
े बाबा
खंडाळे , मधुकर

अजDमा जDमासी आला: अवतार मेहरे बाबा चKरVरे खा.नागपूर : ऋचा <काशन, िडस2. 2010.- 56 पृ. ; 22 स2.
मी.

. 55.00


Q2wM94

धनागरे , दGाVेय नारायण
िहरवे अनुबंध.- मुंबई : मौज <काशन, जुलै 2009.- xii,
123 पृ. ; 21 स2. मी.
6 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-7486-847-3 : . 100.00


Q7w

922.945-रामदास, समथR
साठे , शुभा

समथR mी रामदास वामी.- नागपूर : लाखे <काशन,
िडस2. 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00


Q2wK08

923-समाजशा7ी
923.1-रायकत, राXाय^
923.142-इं लंड
923.142(1)-eिगत चKरVे
923.142-एिलझाबेथ (ितीय)
काळे , भा. ना.

922.945-िववेकानंद, वामी
कोठे कर, भगवान

वामी िववेकानंद.- पुणे : नीहारा <काशन, माचR 2009.48 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
. 24.00


Q2wM63

राजीव रं जन

महाराणी एिलझाबेथ.- नागपूर : ानेश <काशन, फे bु.
2012.- 112 पृ. ; 22 स2. मी.
. 120.00


V561,1y7N26

923.154-भारत

923.154(1)-चKरVसं ह
जोशी, मोहन

वामी िववेकानंद.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2010.- 128 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-566-0 : . 100.00


Q2wM63

922.945-स`य साईबाबा

आपले राXपती.- कोQहापूर : मीनल <काशन, माचR
2011.- 72 पृ. ; 22 स2. मी.
12 जीवनचKरVे.
ISBN 81-87000-89-9 : . 40.00


V44,1y7

mोVी, िनिशकांत
गीतस`यसाई.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, िडस2. 2011.94 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-858-0 : . 100.00


Q2wN26

922.945-साईबाबा
दाभोळकर, गो. र.

भावाथR mीसाईस]Kरत / सुलभ मराठीमये Mदलीप
पवारकृ त अनु.- पुणे : साई-के शर <काशन.
भाग 1 : अयाय 1 ते 26.- 2011.- xxxii, 80 पृ.,
[16] पटिचVे ; 23 स2. मी.
कागदी बां. : . 325.00.


Q2wM38

भारताचे राXपती.- कोQहापूर : <चार <काशन : <स
पु तक िवतरण [िवतरक].
भाग 1 : डॉ. राज2L<साद.- नो1ह2. 2003.- iv, 31 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 81-87020-41-5 : . 25.00
भाग 2 : डॉ. सवRपQली राधाकृ णन.- नो1ह2. 2003.iv, 36 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87020-42-3 : . 25.00
भाग 3 : डॉ. झाMकर }सेन.- नो1ह2. 2003.- iv, 36 पृ.
; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-87020-43-1 : . 25.00.


V44,1y7

इितहास
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923.154(1)-चWरLसं ह- मशः

923.154-अhदुल कलाम, ए. पी. जे.- मशः

जोशी, मोहन

लोही, म. ना.

डॉ. ए. पी. जे. अ?दुल कलाम.- 2 री आ.-नागपूर :
लाखे <काशन, फे bु. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2006.
. 25.00

भारताचे राXपती.- कोQहापूर : <चार <काशन : <स
पु तक िवतरण [िवतरक].
भाग 4 : वराहिगरी eंकटिगरी.- नो1ह2. 2003.- iv,
36 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87020-44-X : . 25.00
भाग 6 : नीलम संजीव रे ी.- नो1ह2. 2003.- iv, 36 पृ.
; 22 स2. मी.
ISBN 81-87020-46-6 : . 25.00
भाग 7 : यानी झैलOसग.- नो1ह2. 2003.- iv, 36 पृ. ;
22 स2. मी.
ISBN 81-87020-47-4 : . 25.00.



V44,1y7N31

923.154-छVपती शाµ
कडू , मोिहनी

राजष शाµ महाराज.- नागपूर : लाखे <काशन,
ऑग ट 2011.- 32 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 25.00


V44,1y7



V44,1y7

923.154-िजजाबाई, िशवाजीची आई

भारताचे राXपती.- कोQहापूर : <चार <काशन : <स
पु तक िवतरण [िवतरक].
भाग 8 : राम वामी eंकटरामन.- नो1ह2. 2003.- iv,
35 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87020-48-2 : . 25.00
भाग 9 : डॉ. शंकरदयाळ शमाR.- नो1ह2. 2003.- iv,
36 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87020-49-0 : . 25.00
भाग 10 : के . आर. नारायणन.- नो1ह2. 2003.- iv,
28 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87020-50-4 : . 25.00.

िभवगडे, ानेर
िजजामाता.- नागपूर : लाखे <काशन, िडस2. 2011.32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00


V44,1y7

923.154-लuमीबाई, झाशीची राणी
गोडबोले, अिनल



सं कार िशदोरी मदाRनी झाशीवाली.- पुणे : उDमेष
<काशन, जून 2010.- 68 पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00


V44,1y7

923.154(1)-eिगत चKरVे
923.154-अ?दुल कलाम, ए. पी. जे.

V44,1y7M35

923.154-शहाजी, छVपती
सोनावणे, िवलास

चतुवदी, अतुल2Lनाथ
डॉ. ए. पी. जे. अ?दुल कलाम: एक मानवतावादी
शा7 / इं जीवन मंदा आचायRकृत अनु.- ठाणे :
अरOवद <काशन ; पुणे : ि<यांजली [िवतरक], एि<ल
2011.- 80 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 100.00

वरायसंकQपक: शहाजीराजे.- सातारा : लोकायत
<काशन, ऑग ट 2011.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 60.00


V44,1y7J94

923.154-िशवाजी, छVपती


V44,1y7N31

जोशी, वषाR
वÑं पेरणारे शा7 राXपती: डॉ. अ?दुल कलाम.- 2
री आ.-ठाणे : राजे पि?लके शDस, िडसे. 2010.- 80 पृ.
; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑ|टो. 2006
संदभR.
ISBN 978-81-910917-0-0 : . 60.00

जाधव, wयामकांत
िशवाजी छVपती.- कोQहापूर : ऋतुगंध <काशन, जून
2010.- 238 पृ., [4] पटिचVे: िचVे, नकाशे; 26 स2.
मी.

संदभR.
कागदी बां. : . 300.00


V44,1y7K30



V44,1y7N31

पांढरे , नीला

शा V रापती डॉ. अ?दुल कलाम.- पुणे : उDमेष
<काशन, जुलै 2011.- 124 पृ. ; 22 स2. मी.
. 125.00


V44,1y7N31

पाटील, डी. बी.

जनतेचा राजा छVपती िशवाजी महाराज.- सांगली :
उमा Mदनकरराव पाटील, मे 2010.- 24 पृ.: िचVे; 22
स2. मी.
बालसािह`य.
. 15.00


V44,1y7K30

इितहास

923.154-िशवाजी, छLपती- मशः
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923.154-होळकर, अिहQयाबाई

िभवगडे, ानेर
छVपती िशवाजी महाराज.- नागपूर : लाखे <काशन,
ऑग ट 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00

खडपेकर, िवनया



V44,1y7K30

महाजन, ांती
रयतेचा राजा.- पुणे : सुिवcा <काशन, फे bु. 2012.xxxiii, 201 पृ.: िचVे, वंशा.; 22 स2. मी.
संदभR.
. 400.00

ात - अ ात अिहQयाबाई होळकर.- पुणे : राजहंस
<काशन, एि<ल 2010.- xiv, 278 पृ.: नकाशा, वंशा.
; 21 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 2007.
संदभR.
ISBN 81-7434-374-1 : . 225.00


V44,1y7L25

पाटील, डी. बी.



V44,1y7K30

शेवडे, सि]दानंद सुरेश
िशवरायांची युनीती / सं. ले. सि]दानंद सुरेश शेवडे
आिण दुगश जयवंत पळकर.- 3 री आ.-मुंबई :
नवचैतDय <काशन, िडस2. 2010.- 232 पृ.: नकाशे;
22 स2. मी.
<थम आ. : मे 2008
संदभR.
. 200.00

पुgयiोक अिहQयाबाई होळकर.- सांगली : अि मता
<काशन, माचR 2010.- 24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 15.00


V44,1y7L25



V44,1y7K30

िभवगडे, ानेर
अहQयाबाई होळकर.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे
<काशन, जाने. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 2001.
. 25.00


V44,1y7L25

सभासद, कृ णाजी अनंत
mी िशव छVपतचे चKरV: तीनशे वषा¨पूव िलिहलेले
िशवाजी महाराजांचे पिहले चKरV / संपा. दGा भगत.2 री आ.-पुणे : <ितमा <काशन, जाने. 2010.- 227
पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : जुलै 2001
संदभR.
. 220.00

923.173-अमेKरका
923.173(1)-eिगत चKरVे
923.173-ओबामा, बराक
ओबामा, बराक, 1961-



V44,1y7K30

ऑडॅिसटी ऑफ होप: धाKर® आशावादाचं ! / अनु.
<काश भावे.- पुणे : अमेय <काशन, जाने. 2009.400 पृ. ; 22 स2. मी.
'The audacity of hope : thoughts on

साळुं खे, अgणा हरी, 1943िशवराय: सं कार आिण िश^ण.- सातारा : लोकायत
<काशन, िडस2. 2010.- 48 पृ. ; 21 स2. मी.
परमानंदकृ त सं कृ त िशवभारताvया आधारे .
संदभR.
. 30.00

reclaiming the American dream' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-907294-3-7 :

. 330.00


V73,1y7N61,1

पांढरे , नीला



V44,1y7K30

सोनावणे, िवलास तुकाराम

रयतेचा राजा: छVपती िशवाजी महाराज.- सातारा :
लोकायत <काशन, ऑग ट 2010.- 144 पृ. ; 22 स2.

<काशयाVी: बराक ओबामा.- पुणे : उDमेष <काशन,
िडस2. 2011.- 128 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 120.00


V73,1y7N61

मी.

-झवेQट, ¤ँ किलन

923.173

संदभR.
. 100.00


V44,1y7K30

923.154-संभाजी, छVपती
िलमये, राजा

झुंजार छVपती संभाजी.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
माचR 2011.- 86 पृ.: िचVे, नकाशे; 22 स2. मी.
ISBN 81-85773-45-9 : . 60.00


V44,1y7K57

लेले, यो` ना िवcाधर
¤ँ किलन झवेQट: अमेKरके चा तारणहार ठरलेQया
िजी ने`याची जीवनकथा / संपा. आनंद हडकर.- पुणे :
राजहंस <काशन, जाने. 2011.- vii, 272 पृ. : िचVे ;
22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-524-0 : . 250.00


V73,1y7M82

इितहास
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923.2-मु`सी, राजक_य नेते
923.241-संयु राX (युनाईटेड ªकगडम)
923.241(1)-eिगत चKरVे
923.241-थॅचर, मागाRरेट

923.254(1)-eिगत चKरVे
-अले|झांडर, पी. सी.

923.254

अले|झांडर, पी. सी., 1921-2011
सGेvया पKरघातून / इं जीवन िवदुला देशपांडेकृत
अनु.; संपा. <शांत तळणीकर.- पुणे : िचनार पि?लशसR,
माचR 2011.- 464 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87520-68-X कागदी बां. : . 500.00

काळे -पाटसकर, भायmी
िवसाeा शतकातील कतृR`ववान मिहला पंत<धान:
बॅरोनेट मागाRरेट थॅचर.- नागपूर : ानेश <काशन,
जाने. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
बालसािह`य.
. 30.00



V44y7N21,1

923.254-आंबेडकर, बाळासाहेब



V56y7N25

923.2492-नेदरलँड

923.2492(1)-eिगत चKरVे
923.2492-िहरसी अली, आयान

भोजने, भा कर महादेव, 1963अZपैलू नेतृ`व: बाळासाहेब आंबेडकर.- अकोला :
अणा भा कर भोजने, ऑ|टो. 2008.- 88 पृ.: 21 स2.
मी.

संदभR.
. 45.00

िहरसी अली, आयान, 1969-

इिDफडेल: माझी जDमकहाणी / इं जीवन नीला



V44y7

चांदोरकरकृत अनु.- पुणे : मेहता, जून 2011.- vi,

466 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.

923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी

'Infidel : my life' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-251-0 :

. 410.00


V596y7N69,1

923.254-भारत

923.254(1)-चKरVसं ह

कोसोदे, भाई <दीप
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.- पुणे : अनंत <काशन, िडस2.
2010.- 48 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 81-86153-32-2 : . 40.00


V44y7M91

आपले ांितकारक / संपा. शुभा साठे .- नागपूर : लाखे
<काशन, िडस2. 2011.- 24 पृ.: रं गीत िचVे; 22 स2.

खैरमोडे, चांगदेव भवानराव, 1904-1971

भारतीय घटनेचे िशQपकार डॉ. भीमराव रामजी
आंबेडकर चKरV.- पुणे : सुगावा <काशन.

मी.

11 जीवनचKरVे.
. 20.00


V44y7

खोbागडे, फु लचंL पVूजी, 1947सूयाRचे सांगाती.- नागपूर : संकेत <काशन ; सुगत बुक
डेपो [िवतरक], जाने. 2009.- 96 पृ. ; 21 स2. मी.
6 जीवनचKरVे.
. 60.00

खंड 6 : कालखंड 1934-1936.- 3 री आ.- 2011.-

पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1985.
संदभR.

xii, 255

ISBN 978-93-80166-24-7 :

. 180.00

खंड 7 : कालखंड 1936-1938.- 3 री आ.- 2011.-



V44y7

जोशी, मोहन

127 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1985.
संदभR.
ISBN 978-93-80166-27-8 :

आपले पंत<धान.- कोQहापूर : मीनल <काशन, जाने.
2012.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
14 जीवनचKरVे.
ISBN 81-87000-91-0 : . 40.00

. 80.00.


V44y7M91

गोडबोले, अिनल



V44y7

मोदी, नर2 L, 1950योितपुंज / गुजरातीवन रवL दाणीकृ त अनु.- पुणे :
अमेय <काशन, नो1ह2. 2008.- 274 पृ., [26] पटिचVे
; 22 स2. मी.
16 जीवनचKरVे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.- पुणे : उDमेष <काशन,
माचR 2011.- ix, 72 पृ. ; 22 स2. मी.
. 60.00


V44y7M91

भालेराव, अ. फ.

भारताचे कै वारी.- पुणे : सुिवcा <काशन, एि<ल
2011.- 24 पृ. ; 22 स2. मी.
. 25.00

ISBN 978-81-907294-0-6 कागदी बां. :

. 295.00


V44y7



V44y7M91

इितहास

923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी-

मशः
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923.254-गांधी, इं Mदरा

मलकमपे, चंLशेखर
भूिमपुVांचे बाबासाहेब / रावसाहेब कसबे यांvया
< तावनेसह.- पुणे : सुिवcा <काशन, एि<ल 2010.72 पृ. ; 22 स2. मी.
पcा`मक.
.100.00

काळे -पाटसकर, भायmी
mीमती इं Mदरा गांधी.- नागपूर : ानेश <काशन, जाने.
2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
बालसािह`य.
. 30.00




V44y7N17

V44y7M91

mीिवcा नटराजन
भीमायन: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांvया
जीवनातील <संग / सं. ले. mीिवcा नटराजन आिण
एस. आनंद; सं. िचV. दुगाRबाई eाम आिण सुभाष
eाम; इं जीवन अQपना कु बलकृ त अनु.- मुंबई :
लोकवाaय, मे 2012.- 108 पृ.: रं गीत िचVे; 28 स2.

923.254-गांधी, राजीव
कडू , मोिहनी

राजीव गांधी.- नागपूर : लाखे <काशन, एि<ल 2011.32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00


V44y7N44

मी.

मलपृ£ शीषRक : भीमायन : अ पृwयतेचे अनुभव.

923.254-गोरे , जनादRनराव अंबाजीराव

'Bhimayana : experiences of untouchability'
चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80700-72-4 :

. 200.00


V44y7M91

923.254-आहेर, रामरावजी

पुgयiोक जनादRन: mी जनादRनराव अंबाजीराव गोरे :
योतीने तेजाची आरती / संपा. लितका कमलMकशोर
कदम.- औरं गाबाद : एयुकेशनल बुक िड ी?युटर अँड
पि?लशसR, जुलै 2011.- िभ. पृ., [12] पटिचVे ; 23 स2.
मी.

काकवीपुरे, वामनराव

रामरावजी आहेर: कतृR`वगाथा.- देवळा (नािशक) :
कमRवीर रामरावजी आहेर कला, िव ान व वािणय
महािवcालय, जाने. 2011.- x, 110 पृ., [8] पटिचVे:
वंशा.; 22 स2. मी.
. 120.00

ISBN 978-93-80876-00-9 कागदी बां. :

. 101.00


V44y7

923.254-घोरपडे, मुरारराव यशवंतराव



V44y7N32

-उपायाय, दीनदयाल

घोरपडे, मुरारराव यशवंतराव, 1931-

मरणयाVेvया वाटेवर / अनु. कणा गोखले.- पुणे :
राजहंस <काशन, जून 2010.- viii, 156 पृ., [4]
पटिचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-500-4 : . 150.00

923.254

लोही, म. ना.

पं. दीनदयाल उपायाय.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे
<काशन, जुलै 2009.- 32 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 25.00



V44y7N31,1



V44y7N16

923.254

923.254-च1हाण, यशवंतराव बळवंत

मुटकुळे , रामभाऊ

जोशी, रामभाऊ

-क हाळे , गंगारामजी

वा. सै. गंगारामजी क हाळे : eि`व आिण कतृR`व.नांदेड : बळीवंश <काशन, सट2. 2010.- 80 पृ. ; 21
स2. मी.
ISBN 978-81-909762-2-0 : . 80.00

यशवंतराव एक इितहास.- परभणी : <ितभास <काशन,
नो1ह2. 2010.- 639 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-87615-85-0 : . 640.00


V44y7N14



V44y7N30

तळवलकर, गोOवद
यशवंतराव च1हाण: eि`व व कतृR`व.- मुंबई : मौज
<काशन, एि<ल 2012.- viii, 348 पृ.: िचVे; 25 स2.

923.254-खानखोजे, पांडुरं ग सदािशव

साहनी, सािवVी, 1938पांडुरंग सदािशव खानखोजे: ांती आिण हKरतांती /
इं जीवन सुहास फडके कृ त अनु.- पुणे : अमेय <काशन,
नो1ह2. 2011.- 267 पृ., [8] पटिचVे: नकाशा; 22 स2.

मी.

संदभR.

मी.

ISBN 978-81-7486-995-1 कागदी बां. :

'I shall never ask for pardon' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80514-87-1 :

. 500.00

. 300.00


V44y7M86



V44y7N13

इितहास

160

923.254-चkहाण, यशवंतराव बळवंत- मशः

923.254-डांगे, mीपाद अमृत

मराठी मातीचे वैभव: यशवंतराव च1हाण मरण ंथ /
संपा. उGम दीपाजी सूयRवंशी.- 2 री आ.-परभणी :
<ितभास <काशन, नो1ह2. 2008.- 200 पृ. ; 22 स2.

चौसाळकर, अशोक

कॉ. mीपाद अमृत डांगे.- कोQहापूर : कॉ. गोOवद
पानसरे अमृत महो`सव सिमती : मुंबई : लोकवाaय
[िवतरक], मे 2011.- xi, 504 पृ., [16] पटिचVे:
िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
कागदी बां. : . 500.00

मी.

<थम आ. : जुलै 1989.
िविवध लेखकांचे 20 लेख.

. 200.00




V44y7N13

V44y7M99

923.254-तांबट, दGोबा

923.254-िचटणीस, गंगाधर

तांबट, <भाकर दGोबा, 1950ांतीvया वाला.- पुणे : मधुmी <काशन, मे 2010.152 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 160.00

िचटणीस, गंगाधर, 1927-

'मंिजल ' अजून दूरच !.- कोQहापूर : कॉ. गोOवद
पानसरे अमृत महो`सव सिमती, सट2. 2009.- viii,
48 पृ., [8] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 350.00



V44y7N08



V44y7N27,1

923.254-जय<काश नारायण

923.254-देशमुख, पंजाबराव

ढाले, रOवL
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे कृ षी िवषयक आ"थक
िवचार.- अमरावती : नभ <काशन, िडस2. 2009.380 पृ., [1] पटिचV ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-905776-9-7 : . 400.00

लोही, म. ना.

जय<काश नारायण.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे <काशन,
जुलै 2009.- 32 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
बालसािह`य.
. 25.00




V44y7N02

V44y7M98

923.254-जोशी, मनोहर गजानन

923.254-Oध ा, मदनलाल

जोशी, मनोहर गजानन, 1937-

साठे , शुभा

25-50-75 आ`मचKरV / बाबासाहेब पुरंदरे यांvया
< तावनेसह.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, िडस2. 2011.िभ. पृ., [83] पटिचVे ; 26 स2. मी.
कागदी बां. : . 600.00

मदनलाल Oध ा.- नागपूर : लाखे <काशन, [2012?].32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-82103-00-4 : . 25.00


V44y7



V44y7N37,1

923.254-Kटळक, बाळ गंगाधर

923.254-नायकवडी, नागनाथ रामचंL
कांबळे , उGम
नागनाथअgणा.- मुंबई : लोकवाaय, जुलै 2012.- 54
पृ.: िचVे; 14 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-78-6 : . 100.00

गोडबोले, अिनल

सं कार िशदोरी लोकमाDय Kटळक.- पुणे : उDमेष
<काशन, जून 2010.- 70 पृ. ; 21 स2. मी.
बालसािह`य.
. 60.00



V44y7N22



V44y7M56

923.254-नेह, जवाहरलाल
लोही, म. ना.

पं. जवाहरलाल नेह.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे
<काशन, फे bु. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : माचR 2006.
. 25.00

पाटील, डी. बी.

युगपुष लोकमाDय Kटळक.- सांगली : अि मता
<काशन, ऑग ट 2010.- 24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 15.00




V44y7M56

V44y7M89

923.254-पटेल, वQलभभाई

923.254-ठाकरे , बाळ

महाजन, भा कर गंगाधर, 1937लोह पुष: सरदार वQलभभाई पटेल.- िखरोदा
(जळगाव) : तेजस <काशन, ऑ|टो. 2010.- 332 पृ.,
[1] पटिचV: िचVे; 22 स2. मी.
. 325.00

ठाकरे , बाळ, 1926-2012

गजाआडील Mदवस.- 2 री आ.-मुंबई : परचुरे <काशन,
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 2009.
ISBN 978-81-8086-011-9 : . 125.00
जाने. 2011.- v, 129



V44y7N26,1



V44y7M75

इितहास

923.254-पळे कर, गोदावरी

161

923.254-फडके, वासुदेव बळवंत

कोटबागी, उषाताई mीपाद
तेज वी तारा: गोदूताई पळे कर.- पुणे : पुणे िवcाथ
गृह <काशन, ऑग ट 2010.- xviii, 210 पृ. ; 22 स2.

गोडबोले, अिनल

सं कार िशदोरी वासुदेव बळवंत.- पुणे : उDमेष <काशन,
जून 2010.- 63 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 60.00

मी.

संदभR.
. 200.00



V44y7M45



V44y7N07

923.254-फडणीस, नाना

923.254-पवार, शरद
मला मािहत असलेले शरद पवार / संक. राजन खान.- पुणे :

अ^र मानव <काशन, मे 2009.- 112 पृ. ; 21 स2. मी.
िविवध लेखकांचे 10 लेख.

. 100.00


V44y7N40

िभवगडे, ानेर
नाना फडणवीस.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे <काशन,
जाने. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : मे 2005.
. 25.00


V44y7L42

शेतक यांचे शरद पवार / संपा. अशोक mीपती पाटील.mीरामपूर : श?दालय <काशन, नो1ह2. 2010.- 464 पृ.
: िचVे ; 22 स2. मी.

923.254-बसु, सुभाषचंL
गोडबोले, अिनल

िविवध लेखकांचे 82 लेख.
ISBN 978-93-8617-15-2 कागदी बां. :

. 450.00


V44y7N40

923.254-पवार, शारदाबाई गोOवदराव

सं कार िशदोरी नेताजी सुभाष.- पुणे : उDमेष <काशन,
जून 2010.- 65 पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00


V44y7M97

िमलोतरा, उGमचंद
नेताजचे िसमोQलंघन / गुजरातीवन एस. एम.
जोशीकृ त अनु.- पुणे : साधना <काशन, माचR 2010.92 पृ. ; 21 स2. मी.
. 80.00

कसबे, रामभाऊ नागोराव

शारदा माऊली.- [परभणी] : [लेखक], िडस2. 2011.135 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
मा. शरदचंL पवार यांvया मातोmी.
. 200.00




V44y7N11

923.254-पाटील, िशवाजी आढळराव

V44y7M97

923.254-बापट, सेनापती

पाटील, िशवाजी आढळराव

गोडबोले, अिनल

अनाहत / श?दांकन सुिनल बबन कु रणे ; संपा. सिचन
संभाजी कोकणे ; बाळ ठाकरे यांvया < तावनेसह.पुणे : सुिवcा <काशन, फे bु. 2009.- 94 पृ., [12]
पटिचVे : िचVे ; 20 स2. मी.
कागदी बां. : . 200.00

सं कार िशदोरी सेनापती बापट.- पुणे : उDमेष <काशन,
जून 2010.- 64 पृ. ; 21 स2. मी.
. 60.00


V44y7M80



V44y7,1

923.254-िबरसा मुंडा
साठे , शुभा

923.254-पाटील-राजळे , दादा

िबरसा मुंडा: ांितसूयR भगवान.- 2 री आ.-नागपूर :
लाखे <काशन, फे bु. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : फे bु. 2009.
. 25.00

टे मकर, राजधर जयवंतराव, 1969-

पाथRभूमीभूषण दादा पाटील राजळे चKरV ंथ.- 4 थी
आ.-पुणे : अमेय <काशन, ऑ|टो. 2011.- 171 पृ.,
[18] पटिचVे: वंशा.; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80514-96-3 : . 250.00



V44y7M75



V44y7N22

923.254-पाटील-सूयRवंशी, Mदपाजी

923.254-भगतOसह
िभवगडे, ानेर
शहीद भगतOसह.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे <काशन,
जाने. 2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : 2005.
. 25.00

मोरे , महेश

हैदराबाद मुि|तसं ामातील वातं§य सेनानी Mदपाजी
पाटील.- परभणी : <ितभास <काशन, ऑग ट 2009.104 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 81-87615-72-9 : . 100.00


V44y7N10



V44y7N07

इितहास
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923.254-मुकाम, राम

923.254-वाजपेयी, अटलिबहारी

रामकाका / संपा. अमर हबीब.- अंबाजोगाई(बीड ) :

कडू , मोिहनी

पKरसर <काशन, िडस2. 2009.- 96 पृ. : िचVे ; 21 स2.

अटलिबहारी वाजपेयी.- नागपूर : लाखे <काशन, माचR
2012.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00

मी.
िविवध लेखकांचे लेख.

. 50.00



V44y7N24



V44y7N24

टोळ, दGा mी.
भारताचे पंत<धान अटलिबहारी वाजपेयी.- पुणे :
िशव पि?लके शDस, िडस2. 2010.- 24 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 81-7447-138-4 : . 20.00

923.254-मुळे, ानेर
मुळे, ानेर
नोकरशाईचे रं ग.- पुणे : साधना <काशन, जाने. 2009.286 पृ. ; 21 स2. मी.
. 250.00



V44y7N24



V44y7,1

923.254-वैc, माधव गोOवद
वैc, माधव गोOवद, 1923मी आिण माझं.- नागपूर : लाखे <काशन, िडस2. 2009.270 पृ., [4] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 270.00

923.254-मोिहते-पाटील, शंकरराव

मगर, हKरwचंL
महाराXाचे िशQपकार सहकारमहष शंकरराव
मोिहते-पाटील.- मुंबई : महारा राय सािह`य आिण
सं कृ ती मंडल, जाने. 2010.- viii, 152 पृ. ; 21 स2.



V44y7N23,1

मी.

संदभR.
. 57.00


V44y7N18

923.25493-mीलंका
923.25493(1)-eिगत चKरVे
923.25493-बंदरनायके , िसKरमाओ
काळे -पाटसकर, भायmी
िसKरमाओ बंदरनायके .- नागपूर : ानेश <काशन,
जाने. 2012.- 24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 30.00

923.254-राजगु
शेवडे, सि]दानंद सुरेश
ांितकारक राजगु.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतDय
<काशन, जुलै 2010.- 164 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2.



V4498y7N16

मी.

<थम आ. : माचR 2005.
. 150.00


V44y7N08

923.25694-पॅले टाइन, इ7ाईल
923.25694(1)-eिगत चKरVे
923.25694-मेयर, गोQडा
काळे -पाटसकर, भायmी
अखंड धगधगणारी योत गोQडा मेयर: पंत<धान
1969-1974.- नागपूर : ानेश <काशन, जाने. 2012.24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
बालसािह`य.
. 30.00

923.254-लाड, भाऊ दाजी
सावंत, सुरेखा

डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचे राजक_य व सामािजक कायR.ठाणे : Oडपल पि?लके शन, ऑग ट 2009.- 120 पृ. ;
22 स2. मी.
संदभR.
. 120.00



V4653y7M98



V44y7M23

923.2581-अफगािण तान
923.2581(1)-eिगत चKरVे

923.254-लालबहादूर शा7ी
िभवगडे, ानेर
लालबहादूर शा7ी.- नागपूर : लाखे <काशन, िडस2.
2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00

923.2581-जोया, मलालाई
जोया, मलालाई, 1978-



V44y7N04

923.254-व ताद, ल}जी
साठे , शुभा

तािलबान...अफगािण तान आिण शेवट नसलेलं यु /
श?दांकन डेKरक ओ क_फ; इं जीवन भगवान
दातारकृ त अनु.- पुणे : अमेय <काशन, माचR 2011.316 पृ. ; 22 स2. मी.
'Raising my voice : a women among

ल}जी साळवे.- नागपूर : लाखे <काशन, िडस2. 2011.32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00

warlords' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80514-59-8 :



V44y7L94

. 300.00


V491y7N78,1

इितहास

163

923.2591-बमाR (b~देश)
923.2591(1)-eिगत चKरVे
923.2591-आँग सान यू ची

923.4-कायदे ^ेVातील e_
923.4(1)-eिगत चKरVे
923.4-िb को, कॉD टDस

नवांगुळ, <भा
राजबंMदनी: आँग सान यू ची िहचं चKरV / संपा.
आनंद हडकर.- पुणे : राजहंस <काशन, मे 2011.xvi, 288 पृ., [8] पटिचVे: नकाशा; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-533-2 : . 250.00

िb को, कॉD टDस, 1957अली / अनु. उQका राऊत.- पुणे : मेहता, ऑग ट 2011.viii, 280 पृ. ; 22 स2. मी.
आईने पोटvया मुलीवर के लेQया अनिDवत
अ`याचारांची कथा-मुलीvयाच श?दात.
ISBN 978-81-8498-258-9 : . 250.00





V438y7N45

923.26-आM¤का
923.268-दि^ण आM¤का
923.268(1)-eिगत चKरVे
923.268-मंडेला, नेQसन

ZwN57,1

923.454-भारत

923.454(1)-eिगत चKरVे
923.454-चाफे कर, अिवनाश mी.
चाफे कर, अिवनाश mी.
देवाशपथ खरं सांगतोय !.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस,
जून 2011.- 124 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-856-6 : . 130.00

काळे , भा. ना.

वातं§ययोा: नेQसन मंडेला.- नागपूर : ानेश
<काशन, िडस2. 2011.- 200 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 200.00



Zw,1



V63y7N18

923.273-अमेKरका
923.273(1)-eिगत चKरVे
923.273-माटन Qयूथर, यु.

923.454-पवार, शिशकांत
पवार, शिशकांत

पवारायण.- नािशक : देवयानी शिशकांत पवार, सट2.
2010.- xviii, 167 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 200.00

धxगडे, अिनी
वातं§ययोा: माटन Qयूथर ªकग-यु.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जाने. 2012.- 200 पृ.: िचVे;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-901-3 : . 200.00



Zw,1

923.5-सरकारी अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस
खा`यातील कमRचारी
923.554-भारत



V73y7N29

923.3-अथRशा7
923.3(1)-चKरVसं ह

923.554(1)-चKरVसं ह
िलमये, राजा

आपले परमवीर.- 3 री आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन,
फे bु. 2012.- 48 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
22 जीवनचKरVे.
ISBN 81-7294-483-7 : . 30.00

देशपांडे, िवनायक mीधर
अथRशा7ाचे नोबेल पाKरतोिषक िवजेते / सं. ले.
िवनायक mीधर देशपांडे आिण mीधर आ`माराम
देशपांडे.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे <काशन, फे bु.
2011.- 184 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : एि<ल 2006.
संदभR.
. 185.00



V44,8w

923.554(1)-eिगत चKरVे
923.554-कKरअपा, के . एम.


Xw

923.354-भारत

923.354(1)-eिगत चKरVे
923.354-सेन, अम`यR

काळे -पाटसकर, भायmी
MफQड माशRल कKरअपा.- नागपूर : ानेश <काशन,
जाने. 2012.- 24 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
. 30.00


V44:594wN00

923.554-चौधरी, जयंतनाथ
इं गळे , व. न.

काळे -पाटसकर, भायmी
जनरल जयंतनाथ चौधरी.- नागपूर : ानेश <काशन,
जाने. 2012.- 24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 30.00

नोबेल भूषण अम`यR सेन.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2010.- 190 पृ. ; 20 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7786-565-3 : . 150.00


XwN33



V44:594wN08

इितहास
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923.554-वैc, अणकु मार

923.554-ढु मणे, व. िग.

काळे -पाटसकर, भायmी
जनरल अणकु मार वैc.- नागपूर : ानेश <काशन,
जाने. 2012.- 24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 30.00

ढु मणे, व. िग.
िविधिलिखत फौजदारी: कालखंड सन 1950 ते 1988.-

3 री आ.-पुणे : आलोMकता <काशन, िडस2. 2009.xiv, 306 पृ., [4] पटिचVे ; 21 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 2005.
. 300.00



V44:594wN26

923.554-Oशदे, Mकसन दगडू


Y:4:61w,1

923.554-िथम¿या, कोदंड सु?ब¿या
काळे -पाटसकर, भायmी
जनरल िथम¿या.- नागपूर : ानेश <काशन, जाने.
2012.- 24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 30.00

Oशदे, Mकसन दगडू , 1946जाईची सुगंधी फु ले.- पुणे : मेहता, फे bु. 2012.- xxi,
462 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-332-6 : . 500.00


V44,8wN46,1

923.554-साळसकर, िवजय



V44:594wN06

923.554-देशपांडे, िववेक िचदंबर
देशपांडे, िववेक िचदंबर, 1943-

मागे वळू न पाहताना: एका गुचर अिधका याची
डायरी.- हैLाबाद : अिका <काशन, फे bु. 2012.172 पृ., [2] पटिचVे : िचVे; 22 स2. मी.
. 175.00

भोवड, जगदीश

िवजय साळसकर: बेडर वदवाला.- 2 री आ.-मुंबई :
नवचैतDय <काशन, नो1ह2. 2010.- 152 पृ., [4]
पटिचVे : िचVे ; 21 स2. मी.
<थम आ. : मे 2009.
. 140.00


Y:4:61w

923.6-समाजसेवक, लोकिहतैषी



Y:4:61wN43,1

923.554-नलावडे, भागीनाथराव नानाराव

923.654-भारत

923.654(1)-चKरVसं ह
कत माणसं / संपा. राम जगताप.- मुंबई : लोकवाaय,
ऑग ट 2011.- 206 पृ.: िचVे ; 22 स2. मी.
अमेKरके तील 'महारा फाउं डेशन' या सं थेने
गौरिवलेQया 24 कायRक`या¨ची ओळख.
ISBN 978-93-80700-43-4 : . 200.00

नलावडे, भागीनाथराव नानाराव

वद इज माय Ëीम / श?दांकन पुपा पंढरीनाथ
दाभाडे-नलावडे.- औरं गाबाद : सुयोग सरसेनापती

उमाबाई दाभाडे <काशन, माचR 2012.- 128 पृ. ; 22
स2. मी.
. 128.00



Y:1:7w



Y:4:61w,1

923.554-माणेकशॉ

काळे -पाटसकर, भायmी
MफQड माशRल सॅम माणेकशॉ.- नागपूर : ानेश <काशन,
जाने. 2012.- 24 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 30.00

क`याR-करिव`या / संपा. मृणािलनी िचतळे .- पुणे : महष
कव 7ी िश^ण सं था : मेनका <काशन [िवतरक],
नो1ह2. 2011.- 288 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
'बाया कव' पुर कार िवजे`या सामािजक आिण
शै^िणक ^ेVातील 16 ि7यांची जीवनचKरVे.
ISBN 978-93-80572-23-9 : . 280.00


Y:1:7w



V44:594wN14

923.654(1)-eिगत चKरVे
923.654-आगरकर, गोपाळ गणेश

Mकराणे, िनमRला गोपाळ
सर सेनापती माणेकशॉ.- पुणे : िशव पि?लके शDस,
एि<ल 2010.- 40 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7447-132-5 : . 25.00

पांढरे , नीला
समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर.- पुणे : िशव

पि?लके शDस, ऑग ट 2009.- 32 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7447-122-8 : . 25.00




Y:1:7wM56

V44:594wN14

923.654-आमटे , बाबा

923.554-राणे, िवनायक पांडुरं ग

पांढरे , नीला

राणे, िवनायक पांडुरं ग, 1936-

माझी <शासक_य वाटचाल.- पुणे : नेहवधRन <काशन,
जाने. 2009.- 132 पृ., [6] पटिचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 81-89634-91-7 : . 130.00


V44,8wN36,1

आधुिनक संत बाबा आमटे.- पुणे : उDमेष <काशन, जुलै
2010.- 88 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 80.00


Y:1:7wN14

इितहास

923.654-पाटील, अgणासाहेब

923.654-िबडकर, दादासाहेब

गौरिवका: पुषोGम िननू उपा¯य अgणासाहेब पाटील /

धारणकर, सरल

165

दादासाहेब िबडकर: वसा : आMदवासी-सेवेचा / संपा.
िवनया खडपेकर.- पुणे : राजहंस <काशन, माचR 2012.115 पृ., [8] पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-567-7 : . 120.00

संपा. शंकर िवठोबा पाटील... [आिण इतर].- बुलढाणा :

चैतDय <काशन, िडस2. 2010.- v, 123 पृ., [20]
पटिचVे: िचVे; 26 स2. मी.
. 150.00



Y:1:7wN10



Y:1:7w

923.654-भागवत, राजारामशा7ी

923.654-पाल, संपत

च1हाण, रामचंL नारायणराव, 1913-1993
महाराXाचे उपेि^त मानकरी राजारामशा Vी भागवत /
संपा. रमेश च1हाण; अशोक चौसाळकर यांvया
< तावनेसह.- पुणे : संपादक, ऑग ट 2011.- Lii, 84
पृ. ; 22 स2. मी.
. 150.00

पाल, संपत, 1960-

मी, संपत पाल, गुलाबी साडीवाली रणरािगणी / ¤2 च
श?दांकन अॅनी बरथॉड; अनु. सुि<या वक_ल.- पुणे :
मेहता, सट2. 2011.- iv, 192 पृ., [1] पटिचV ; 22
स2. मी.
'I, Sampat Pal, warrior in a pink sari' चा



YZwM51

अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-276-3 :

. 170.00

923.654-भावे, िवनोबा



Y:1:7wN60,1

923.654-फळणीकर, िवजय गजानन
फळणीकर, िवजय गजानन, 1961-

पराजय न1हे िवजय / श?दांकन सिवता फाळके .- 4 थी
आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन, मे 2012.- 188 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑ|टो. 2010.



Y:1:7wM95

अनाथ आिण िनराधार मुलांना आसरा देणारे 'आपलं

घर' सं थेचे मालक.
ISBN 978-81-7294-855-9 :

गड, Mदलीप मानOसग
गोZी िवनोबांvया.- पुणे : मधुराज पि?लके शDस, एि<ल
2012.- 76 पृ. ; 18 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 2009.
बालसािह`य.
ISBN 81-7492-063-3 : . 60.00

. 200.00


YZwN61,1

923.654-फु ले, योितबा गोOवद

चोपडे, Mकसन
महाराXाचे िशQपकार िवनोबा भावे.- मुंबई : महाराX
राय सािह`य आिण सं कृ ती मंडळ, जाने. 2010.- viii,
104 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 46.00


Y:1:7wM95
गोडबोले, अिनल

महा`मा जोितबा फु ले.- पुणे : उDमेष <काशन, माचR
2011.- 72 पृ. ; 22 स2. मी.
. 60.00


Y:1:7wM27

िवनायक ते िवनोबा / संक. मालती दा ताने.- नािशक :
गांवकरी <काशन, नो1ह2. 2011.- xii, 88 पृ.: िचVे;
21 स2. मी.
. 60.00


Y:1:7wM95

िभवगडे, ानेर
महा`मा योितबा फु ले.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे
<काशन, िडस2. 2009.- 32 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
<थम आ. : मे 2005.
बालसािह`य.
. 25.00

923.654-माचवे, शंकर रामकृ ण
कापडे, चाता शरद
ितिमरातून <काशाकडे.- पुणे : शुभ Mएशन, जून
2010.- x , 120 पृ., [2] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 200.00


Y:1:7wM90



Y:1:7wM27

923.654-वैc, आवाबाई

923.654-फु ले, सािवVीबाई

आपटे , ज. शं.

िभवगडे, ानेर
सािवVीबाई फु ले.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे <काशन,
िडस2. 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 2004.
. 25.00


Y:1:7wM31

आवाबाई: छोटं कु टुंब संकQपनेvया िशQपकार
आवाबाई वािडया / मंदा पुरंदरे यांvया < तावनेसह.मुंबई : अ^र <काशन, माचR 2012.- 121 पृ.: िचVे;
22 स2. मी.
. 125.00


Y:1:7wN13

इितहास
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923.654-Oशदे, िवल रामजी

923.754-रायमाने, ल. बा.

पांढरे , नीला

महाराXातील समाजसुधारक महष िवल रामजी Oशदे.पुणे : उDमेष <काशन, ऑग ट 2010.- 99 पृ. ; 22 स2.
मी.

. 80.00

आधार तंभ <ाचायR ल. बा. रायमाने / सं. संपा. अिवनाश
डोळस आिण राम दोतxडे.- मुंबई : लोकवाaय, फे bु.
2012.- 266 पृ., [8] पटिचVे ; 23 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-61-8 : . 500.00


TwN36



Y:1:7wM73

923.654-स¿यदभाई

923.754-Oशदे, रामचंL गणपतराव

स¿यदभाई, 1936दगडावरची पेरणी.- पुणे : अ^र मानव <काशन, जून
2009.- 224 पृ., [8] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 200.00

Oशदे, रामचंL गणपतराव, 1929िवभा-राम.- पुणे : ेहवधRन <काशन, सट2. 2010.240 पृ., [12] पटिचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-23-0 : . 200.00





Y:1:7wN36,1

923.654-हजारे , अgणा

TwN29,1

925-वै ािनक
925(1)-चKरVसं ह

दांदडे, संगीता

थोर समाजसेवक अgणा हजारे .- नागपूर : लाखे
<काशन, िडस2. 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00


Y:1:7wN37

923.7-िश^क, िश^णत

आपले शा7 / संपा. शुभा साठे .- नागपूर : लाखे <काशन,
िडस2. 2011.- 24 पृ.: रं गीत िचVे; 22 स2. मी.
11 जीवनचKरVे.
. 20.00


Aw

923.754-भारत

923.754(1)-eिगत चKरVे
923.754-आढे, सूयRभान जानजी

के सरी, mीकृ ण
भारतीय िव ानाचे दीप तंभ.- 3 री आ.-पुणे :
मधुराज पि?लके शDस, एि<ल 2012.- 46 पृ. ; 22 स2.

खोडके, ज. पां.

कै सर-इ-िहDद: सूयRभान जानजी आढे.- 2 री आ.अकोला : अंकुर <काशन, जाने. 2011.- iv, 84 पृ.:
िचVे; 21 स2. मी.
संदभR.
. 80.00

मी.

7 जीवनचKरVे.
ISBN 81-7492-047-1 :

. 40.00


Aw



TwM58

923.754-गायकवाड, ानराज काशीनाथ
गायकवाड, ानराज काशीनाथ, 1938जेता मी भायवान कतृR`ववान.- नवी मुंबई : राजवंश
पि?लके शन, जून 2012.- 360 पृ. ; 22 स2. मी.
. 400.00


घाटे, िनरं जन Oसह2L, 1946असे शा7 , असे संशोधन.- 2 री सुधा. आ.-पुणे :
मेहता, जाने. 2012.- viii, 192 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
33 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-8498-325-8 : . 190.00


Aw

TwN38,1

शा V ांचे जग.- पुणे : मेहता, सट2. 2011.- vi, 222
पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-284-8 : . 200.00

923.754-देशपांडे, उषा
देशपांडे, उषा

अि¹फु ले.- पुणे : मधुmी <काशन, जुलै 2011.- 160 पृ.
; 22 स2. मी.
37 आ`मिनवेदना`मक लेख.
. 160.00



Aw



Tw,1

923.754-मेmाम, नंदा के शव
मेmाम, नंदा के शव
मी नंदा / श?दांकन सुमेध वडावाला.- 2 री आ.-ठाणे :
Oडपल पि?लके शन, जाने. 2010.- 264 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 2009.
. 260.00


Tw,1

िन`सुरे, िचVा
नोबेल-िव ानवती: नोबेल िवजे`या मिहला
वै ािनकांvया गाथा.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतDय
<काशन, एि<ल 2011.- 296 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 2009.
12 जीवनचKरVे.
संदभR.
. 250.00


Aw

इितहास

925(1)-चWरLसं ह- मशः
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925.1-रामानुजन, mीिनवास
सह7बु,े रमेश के .
mीिनवास रामानुजन.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून
2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-918-1 : . 20.00

पुरंदरे , गो. मा.

भारतीय वै ािनक.- नागपूर : फे मस बुक स2टर, नो1ह2.
2009.- ii, 38 पृ. ; 24 स2. मी.
17 जीवनचKरVे.
. 40.00



BwM87



Aw

925(1)-eिगत चKरVे
925-काकोडकर, अिनल
देशपांडे, अ. पां.

925.2-खगोलशा7
925.2(1)-eिगत चKरVे
925.2-के तकर, eंकटेश बापूजी
कुं टे, <भाकर कृ णाजी
िव ानयाVी: eंकटेश बापूजी के तकर / संपा. सुmुत
कु लकण.- पुणे : राजहंस <काशन, जाने. 2012.- xiii,
96 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-552-3 : . 100.00

िव ानयाVी: डॉ. अिनल काकोडकर / सं. ले. अ. पां.
देशपांडे आिण mीराम मनोहर; सं. संपा. सुmुत
कु लकण आिण मेMदनी Oडगरे .- पुणे : राजहंस <काशन,
ऑ|टो. 2011.- vii, 76 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-549-3 : . 100.00



B9wM54



AwN43

925.2-कोप"नकस, िनकोलस

925-गाडगीळ, माधव

बव, Mदलीप
िनकोलस कोप"नकस: सूयाRला ि थर करणारा.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2.

देशपांडे, अ. पां.

िव ानयाVी: डॉ. माधव गाडगीळ / संपा. सुmुत
कु लकण.- पुणे : राजहंस <काशन, ऑ|टो. 2011.- vii,
97 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-551-6 : . 100.00

मी.
ISBN 978-81-7294-924-2 :

. 20.00




B9wI73

AwN42

925.2-गॅिलिलओ गॅिलली

925-गोवारीकर, वसंत रणछोड

बव, Mदलीप
गॅिलिलओ गॅिलली: दु"बणीचा जनक.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जाने. 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18
स2. मी.
ISBN 978-81-7294-920-4 : . 20.00

देशपांडे, अ. पां.

िव ानयाVी: डॉ. वसंत गोवारीकर / संपा. सुmुत
कु लकण.- पुणे : राजहंस <काशन, ऑ|टो. 2011.- x,
91 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-548-6 : . 100.00




AwN33

925.3-पदाथRवै ािनक
925.3(1)-eिगत चKरVे
925.3-आईD टाईन, अQबटR

925-िचतळे , माधव
देशपांडे, अ. पां.

िव ानयाVी: डॉ. माधव िचतळे / सं. संपा. सुmुत
कु लकण आिण मेMदनी Oडगरे .- पुणे : राजहंस <काशन,
ऑ|टो. 2011.- vii, 111 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-550-9 : . 100.00


AwN34

925.1-गिणत
925.1(1)-eिगत चKरVे
925.1-आ×किमडीज

िमm, िवनोदकु मार
अQबटR आइD टाईन / Oहदीवन मराठीमये अनु.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.- 144 पृ. : िचVे
; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-623-0 : . 100.00


CwM79

सह7बु,े रमेश के .
अQबटR आइन टाईन: सापे^ता तkवाचा जनक.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 28 पृ.: िचVे; 18 स2.

सह7बु,े रमेश के .
आ×किमडीज: इितहासपूवRकालीन गिणती, यंV .- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2.

मी.

मी.
ISBN 978-81-7294-912-9 :

B9wJ64

. 20.00

ISBN 978-81-7294-909-9 :



Bw

. 20.00


CwM79

इितहास
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925.3-एिडसन, थॉमस अQवा

925.3-यूटन, आयझॅक- मशः

बव, Mदलीप
थॉमस अQवा एिडसन: जगाला <काश देणारा.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 28 पृ.: िचVे; 18 स2.

mीवा तव, <ीती
सर आयझॅक Dयूटन.- औरं गाबाद : साके त <काशन,
2011.- 115 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.

मी.
ISBN 978-81-7294-925-9 :

. 20.00


ISBN 978-81-7786-622-3 :

. 100.00

CwM47

925.3-ओपेनहायमर, रॉबटR जे.



CwK42

925.3-फॅरे डे, मायकेल

कोतवाल, मािणक िवजय, 1940-

सह7बु,े रमेश के .

ओपेनहायमर / संपा. आनंद हडकर.- पुणे : राजहंस
<काशन, ऑग ट 2011.- xv, 344 पृ., [4] पटिचVे ;
22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-544-8 : . 300.00

मायके ल फॅ रे डे: वीज िन"मती यंVाचा शोधक.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 28 पृ.: िचVे; 18 स2.
मी.
ISBN 978-81-7294-917-4 :

. 20.00




CwL91

CwN04

925.3

925.3-फे नमन, KरचडR

पाटील, अिजत

शानभाग, माधुरी

-|यूरी, मारी

मारी |यूरी.- कोQहापूर : सौरभ <काशन, जुलै 2011.40 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 30.00

KरचडR फे नमन: एक अविलया संशोधक / संपा. सदानंद
बोरसे.- पुणे : राजहंस <काशन, फे bु. 2012.- vii,
325 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.


CwM67

ISBN 978-81-7434-566-0 :

. 275.00


Cw

भावे, अनंत

मीच मDया - मीच मेरी (|युरी).- मुंबई : अ^र <काशन,
िडस2. 2011.- 89 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00

925.3-भाभा, होमी जहांगीर

सह7बु,े रमेश के .


CwM67

डॉ. होमी भाभा: भारतभूमीला अणुयुगाvया
उं बरÔावर नेणारा वै ािनक.- पुणे : Mदलीपराज
<काशन, जून 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.

सह7बु,े रमेश के .
मेरी |यूरी.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून 2012.24 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-916-7 : . 20.00

ISBN 978-81-7294-913-6 :



CwN09



CwM67

925.3-नोबेल, आQ¤े ड

925.3-रामन, सी. 1ही.
सह7बु,े रमेश के .
सर सी. 1ही. रामन: रामन इफे |टचे जनक.- पुणे :

सह7बु,े रमेश के .
आQ¤े ड नोबेल: नोबेल पुर काराचा जनक.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2.

Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2.
मी.
ISBN 978-81-7294-910-5 :

मी.
ISBN 978-81-7294-911-2 :

. 20.00

. 20.00


CwM88

. 20.00


CwM33

925.3-साराभाई, िवम
बव, Mदलीप

925.3-Dयूटन, आयझॅक

डॉ. िवम साराभाई: भारतीय अंतराळ युगाचे जनक.-

बव, Mदलीप
ऐझॅक Dयूटन: थोर गिणती.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जून 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-921-1 : . 20.00

पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 24 पृ.: िचVे;
18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-926-6 :



CwK42

. 20.00


CwN19

इितहास

925.79-सूuमजीवशा7
925.79(1)-eिगत चKरVे
925.79-पा¸र, लुई

169

926.1-जोशी, आनंदीबाई गोपाळ

कु लकण, ेहसुधा
डॉ. आनंदीबाई जोशी.- पुणे : नीहारा <काशन,
[200-?].- 64 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
मलपृ£ शीषRक : पिहली मिहला डॉ|टर : डॉ.

बव, Mदलीप
लुई पा¸र: <ाणर^क लसचा िनमाRता.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2.

आनंदीबाई जोशी.

. 40.00


मी.
ISBN 978-81-7294-923-5 :

LwM65

. 20.00


G91wM22

925.8-वन पितशा7
925.8(1)-eिगत चKरVे
925.8-बसु, जगदीशचंL

926.1-नागरगोजे, mीहरी
नागरगोजे, mीहरी, 1945mी / संपा. अमर हबीब.- बीड : पKरसर <काशन, जाने.
2012.- 265 पृ., [15] पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 200.00


LwN45,1

सह7बु,े रमेश के .
डॉ. जगदीशचंL बोस: वन पतvया संवेदना जाणणारा
वै ािनक.- पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून 2012.24 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-914-3 : . 20.00

926.1-bँड, पॉल



IwM58

926-तंV
926.1-डॉ|टर, वैc
926.1(1)-चKरVसं ह

िवQसन, डोरोथी |लाकR , 1904-2003
हात िवधा`याचे: डॉ. पॉल bँड यांचे जीिवतकायR / मूळ
पु तकातील Mफिलप यॅDसी यांvया < तावनेसह ;
इं जीवन नीला चांदोरकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
जून 2011.- xxiv, 264 पृ. ; 22 स2. मी.
'Ten fingers for god' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-247-3 :

. 250.00


LwN14

926.1073-न»सग आिण वैcक_य eवसाय संबंिधत e_
926.1073(1)-eिगत चKरVे
926.1073-नाइ·टगेल, Ìलॉरे Dस

िचटणीस, अशोक

क_"तवंत धDवंतरी.- मुंबई : परचुरे <काशन, एि<ल
2009.- xiv, 265 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
20 जीवनचKरVे.
ISBN 978-81-8086-007-2 : . 200.00

दांदडे, संगीता



Lw

926.1(1)-eिगत चKरVे
926.1-उपाये, जयmी जयंत

Ìलॉरे Dस नाइ·टगेल.- नागपूर : लाखे <काशन, माचR
2012.- 30 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00


L:4:1wM20

926.1073-लोखंडे, सुजाता <ेम

उपाये, जयmी जयंत
आयुयवेडी: गोZ माÈया bेन ®ूमरची.- नागपूर :
सािह`य <सार क2 L, [2012?].- 96 पृ. ; 22 स2. मी.
उपिवषय : 616.99481 - म2द.ू
ISBN 978-81-922967-5-3 : . 100.00

लोखंडे, सुजाता <ेम, 1962माझं न»सग: शोध...अि त`वाचा.- नागपूर : आकां^ा
<काशन, िडस2. 2011.- 294 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 81-903716-9-8 : . 300.00


L:4:1wN62,1



Lw,1

926.1-कोटणीस, ारकानाथ
कोटणीस, मंगेश शांताराम

समपRण: डॉ. ारकानाथ कोटणीस यांची जीवनगाथा.2 री आ.-सोलापूर : पKरवतRन अकादमी <काशन,
ऑ|टो. 2010.- xx, 184 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम <कािशत : पुणे : मागोवा <काशन, 1983.
संदभR.
. 120.00

926.11-मानवी शरीरिव ानशा7ाशी संबंिधत e_
926.118-Dयूरोअॅनाटोिम ट
926.118(1)-eिगत चKरVे
926.118-टेलर, िजल बोQत
टेलर, िजल बोQत, 1959माय ोक ऑफ इDसाइट / इं जीवन Mदगंबर
बेहरे े कृत अनु.- पुणे : मेहता, ऑग ट 2011.- xvi, 208
पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
'My stroke of insight : a brain scientist's
personal journey' चा अनुवाद.



LwN10

ISBN 978-81-8498-268-8 :

. 200.00


L7:4:6wN59,1

इितहास
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926.118-टेलर, िजल बोVत- मशः

926.291-राईट बंधू

बेडेकर, िचVा, 1946म2दvू या अंतरं गात: एका Dयूरोसायिgट टला bेन
ोकमुळे आलेQया सा^ा`कारी अनुभवाची कथा.मुंबई : लोकवाaय, मे 2011.- ix, 121 पृ.: िचVे; 22
स2. मी.
ISBN 978-93-80700-35-9 : . 150.00

बव, Mदलीप
राईट बंधू: िवमानाचे जनक.- पुणे : Mदलीपराज <काशन,
जून 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-928-0 : . 20.00


D53wM7



L7:4:6wN59

926.17-सजRन
926.17(1)-eिगत चKरVे
926.17-मोहPमद खाLा

926.2945-अवकाशयाVी
926.2945(1)-eिगत चKरVे
926.2945-चावला, कQपना
साठे , शुभा

मोहPमद खाLा
मेªकग द कट: एका सजRनvया आयुयातील थरार /
इं जीवन देवदG के तकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, जून
2011.- x, 182 पृ. ; 22 स2. मी.

कQपना चावला.- नागपूर : लाखे <काशन, जाने. 2011.40 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00


D58(B9)wN61

'Making the cut : a surgeon's stories of life
on the edge.' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-238-1 :

926.2945-सुनीता िवQयPस

. 200.00


L:4:7w,1

िवमी सुनीता िवQयPस.- नागपूर : लाखे <काशन,
जाने. 2011.- 32 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 25.00

926.2-अिभयंता

926.21-उपयोिजत भौितकशा7ाशी संबंिधत e_
926.213-इले|ोमॅ¹ेKटक आिण इं िजिनयरगvया
शाखांमधील e_
926.213(1)-eिगत चKरVे
926.213-माक¶नी, गुिलमो



D58(B9)wN65

926.3-कृ िष ^ेVाशी संबंिधत e_
926.3(1)-चKरVसं ह

सह7बु,े रमेश के .
गुिलमो माक¶नी: िबनतारी संदेशवहनचा जनक.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 28 पृ.: िचVे; 18 स2.
मी.
ISBN 978-81-7294-915-0 :

साठे , शुभा

. 20.00


कृ षी आयकॉDस / संपा. गौतम कोतवाल.- पुणे : ीन वQडR,
िडस2. 2010.- 192 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
25 जीवनचKरVे.
. 200.00

D65,4wM74

926.2138-इले|ॉिन|स, कPयुिनके शन इं िजिनयरग
926.21385-टेिलफोन, दूरवनी
926.21385(1)-eिगत चKरVे
926.21385-बेल, अले|झांडर ॅहम



Jw

^ीरसागर, कमलाकर कृ ण
देशोदेशचे कृ िष-शा7 .- पुणे : कृ िष ंथ भांडार, फे bु.
2011.- vi, 90 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
12 जीवनचKरVे.
संदभR.
. 80.00

बव, Mदलीप
अले|झांडर ॅहम बेल: दूरवनीचा जनक.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 24 पृ.: िचVे; 18 स2.
मी.
ISBN 978-81-7294-919-8 :



Jw

. 20.00


D66,48wM47

926.291-िवमाने बनिवgयाची अिभयांिVक_
926.291(1)-eिगत चKरVे
926.291-bॉन, वेनRर 1हॉन
बव, Mदलीप
भारताला चंLावर पोहोचिवणारा: वेनRर 1हॉन bॉन.पुणे : Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 28 पृ.: िचVे;
18 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-927-3 : . 20.00

926.36-पशुपालन ^ेVाशी संबंिधत e_
926.36089-पशुवैcकशा7ाशी संबंिधत e_
926.36089(1)-eिगत चKरVे
926.36089-गो हे, Mदवाकर शंकर
गो हे, Mदवाकर शंकर
माÈया जीवन लहरी.- पुणे : ेहवधRन <काशन, मे
2010.- 152 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-16-2 : . 150.00



D53wH98



KZ:4:6w,1

इितहास

926.8-कारखानदार, उ`पादक
926.862-मुLक
926.862(1)-eिगत चKरVे
926.862-गेटनबगR, जोहाDस

927.4-िचVकला आिण सुशोभन कला ^ेVातील e_
927.46-कापडावरील ह तeवसाय ^ेVातील e_
927.4614-िवणकाम

927.4614(1)-eिगत चKरVे
-संयु|ता

बव, Mदलीप
जोहाDस गेटनबगR: मुLणकलेचा जनक.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 20 पृ.: िचVे; 18 स2.

927.4614

संयुा, 1978गोZ एका ख या 'इिडयट' ची / इं जीवन उषः<भा

मी.
ISBN 978-81-7294-922-8 :

171

पागेकृत अनु. ; संपा. सुजाता देशमुख.- पुणे : राजहंस

. 20.00


D6,8(M14)wH98

926.57-िहशेबतपासनीस

<काशन, मे 2010.- 118 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
'Learning the heart way' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-498-4 :

926.57(1)-eिगत चKरVे

. 100.00


M7:7wN78,1

926.57-झावरे , एस. बी.

927.5-िचVकार
927.5(1)-eिगत चKरVे
927.5-गो वामी, भै¿याजी

झावरे , एस. बी., 1949-

माझे यासपवR.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.168 पृ. , [8] पटिचVे ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-598-1 : . 170.00


X:8HwN49,1

926.58-मॅनेजर

926.58(1)-eिगत चKरVे
926.58-Kटळक, िगरीश

वडे, घनwयाम के शवराव
िचVमहष भै¿याजी गो वामी.- नागपूर : सिचन
सािह`य, [2010].- 49 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 60.00


NQwN28

Kटळक, िगरीश

927.5-मायकेल अँजेलो

मेहद2 ळे , माधवी
दैवी <ितभेचा कलावंत मायके ल अँजेलो.- पुणे : अमेय
<काशन, माचR 2011.- 180 पृ., [12] पटिचVे ; 22 स2.

हेडहंटर / पुनःकथन सुमेध वडावाला ; संपा. सुजाता

देशमुख.- पुणे : राजहंस <काशन, जुलै 2010.- 199 पृ.
: िचVे; 22 स2.मी.
ISBN 978-81-7434-502-8 : . 200.00


X8(A)w,1

926.58-पाटील, यशवंत मुकुंद

मी.

संदभR.
ISBN 978-93-80514-63-5 :

. 255.00


NQwI75

पाटील, यशवंत मुकुंद

मी bँच मॅनेजर को-ऑपरे Kट1ह बँकेचा...- मुंबई : वंदना
<काशन, जुलै 2011.- 238 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80248-08-0 : . 250.00

927.5-िलओनाद¶ द Oवची
घारे , दीपक



X62:8w,1

926.58-बदामीकर, <Qहाद िवनायक
बदामीकर, <Qहाद िवनायक, 1933मृतची चाळता पाने / श?दांकन सिवता फाळके .- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, जून 2012.- 148 पृ., [14]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-951-8 : . 180.00

िलओनाद¶ : ब}पी <ितभावंत.- मुंबई : मौज <काशन,
माचR 2010.- viii, 163 पृ., [4] पटिचVे : िचVे ; 24
स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7486-914-2 : . 250.00


NQwI52

927-कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_
927.(1)-चKरVसं ह

927.7-छायािचVकार
927.7853-चलिचV िनमाRण कलाकार
927.7853(1)-eिगत चKरVे
927.7853-गोल, दGा

राजाय^, मं. गो.
कागद, कॅ न1हास आिण कुं चला.- मुंबई : नवचैतDय
<काशन, मे 2012.- 212 पृ., [4] पटिचVे: िचVे; 24
स2. मी.
. 300.00

गोल, दGा
कॅ मेरा बोलतोय / श?दांकन िशवराज गोल.- पुणे :
Mदलीपराज <काशन, नो1ह2. 2011.- xii, 288 पृ., [8]
पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 81-7294-289-3 : . 320.00



X8(A)N33w,1



Nw



M95w,1

इितहास
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927.8-संगीत
927.8(1)-चKरVसं ह

-पलु कर, दGाVय िवणू

927.82

क_तRने, अंजली
गानयोगी: पंिडत दGाVय िवणू पलु कर. पहा 780.
954 - Oहदु तानी संगीत.

दवणे, <वीण
मैVबन.- 2 री सुधा. आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन, मे
2012.- 259 पृ., [6] पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
25 जीवनचKरVे.
<थम आ. : जाने. 2009.
. 275.00



NRw

927.82-मंगेशकर, लता



NRw

927.8(1)-eिगत चKरVे
927.8-रहमान, ए. आर.

मोगरा फुलला / संपा. रे खा िशरीष चवरे .- मुंबई : परचुरे

<काशन, माचR 2010.- xvii, 174 पृ. ; 22 स2. मी.
िविवध Mदगजांनी िलिहलेले लेख.
ISBN 978-81-8086-017-1 : . 200.00


NRwN29

कािमनी मथाई

ए. आर. रहमान: संगीतातील वादळ / अनु. िमOलद
चंपानेरकर ; संपा. पुषोGम धास.- पुणे : रोहन
<काशन, ऑ|टो. 2010.- xvi, 324 पृ., [4] पटिचVे :
िचVे ; 22 स2. मी.

927.82-शेळके , mीधर
शेळके , mीधर, 1946माझा जीवन <वास.- अहमदनगर : रं जना शेळके , फे bु.
2009.- 240 पृ., [6] पटिचVे : िचVे, वंशा. ; 21 स2.

'A.R. Rahman : The musical storm' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-27-7 :

मी.

. 295.00


. 275.00


NRwN67

NRwN46,1

927.84-वाcसंगीत ^ेVातील e_
927.84(1)-eिगत चKरVे
927.84-आरोलकर, शर]ंL

927.82-गायक

927.82(1)-चKरVसं ह
कु लकण, शुभदा
गाियका अन गायक_: ठु मरी व ¯याल.- पुणे :
अमलताश िडझाईDस अँड पि?लशसR, मे 2011.- lviii,
229 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 250.00

शर]ंL आरोलकर: लेणे <ितभेचे / संपा. नीला भागवत.मुंबई : लोकवाaय, जून 2012.- 142 पृ., [4] पटिचVे
; 22 स2. मी.
ISBN 978-93-80700-76-2 : . 200.00




NRwN12

NRw

तांबट, <भाकर दGोबा, 1950 मंगेशकर: वरांचा कQपवृ^ !.- ठाणे : अरOवद <काशन
; पुणे : ि<यांजली [ िवतरक], िडस2. 2010.- 112 पृ.:
िचVे; 22 स2. मी.
. 120.00


NRw

927.82(1)-eिगत चKरVे
927.82-उमप, िवल

927.9-मनोरं जन आिण करमणूक ^ेVातील e_
927.914-चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन ^ेVातील e_
927.9143-चलिचVपट ^ेVातील e_
927.91430233-MददशRक
927.91430233(1)-eिगत चKरVे
927.91430233-फाळके, दादासाहेब
इसाक मुजावर

उमप, िवल, 1931फु बाई फू / िनळू फु ले यांvया < तावनेसह.- सुधा. आ.ठाणे : Oडपल पि?लके शन.- 248 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
. 250.00


दादासाहेब फाळके / ग. Mद. मा़डगूळकर यांvया
< तावनेसह.- मुंबई : नवचैतDय <काशन, ऑग ट
2010.- 168 पृ. ; 22 स2. मी.
पुनमुRLण.
. 165.00

NRwN31,1



NWwM70

927.82-गंगुबाई हनगल
दडकर, जया

दमयंती नरे गल

दादासाहेब फाळके : काळ आिण कतृR`व.- मुंबई : मौज
<काशन, िडस2. 2010.- x, 490 पृ. : िचVे, वंशा. ; 29
स2. मी.

गंगावतरण / कDनडवन सुनंदा मराठे कृत अनु.- पुणे :
डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो[िवतरक],
सट2. 2011.- xiii, 106 पृ., [4] पटिचVे ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-379-9 : . 115.00

ISBN 978-81-7486-928-9 कागदी बां. :

. 800.00


NRwN13



NWwM70
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927.91430233-1ही. शांताराम

927.9143028(1)-चWरLसं ह- मशः

नागांवकर, िवकास िजनदास

Oमटु , स'आदत हसन, 1912-1955

1ही. शांताराम: अफाट कतृRkव उGुंग eिमkव.सोलापूर : नंदादीप, ऑ|टो. 2009.- 288 पृ.: िचVे;
21 स2. मी.
संदभR.
. 280.00

मायाबाजार / अनु. रमेशचंL पाटकर.- मुंबई :
लोकवाaय, नो1ह2. 2011.- vii, 208 पृ.: िचVे; 22 स2.
मी.

12 जीवनचKरVे.


NWwN01

'द तावेज' ³ा पु तकाvया पाचeा खंडातून

927.91430233-रोझेिलनी, रोबट¶

िनवडलेQया लेखांचा अनुवाद.

पाडगांवकर, Mदलीप
ितची मोिहनी / इं जीवन सुजाता देशमुखकृ त अनु.पुणे : राजहंस <काशन, सट2. 2010.- 279 पृ.: िचVे;
21 स2. मी.

ISBN 978-93-80700-50-2 :

. 200.00


NWw

927.9143028(1)-eिगत चKरVे
927.9143028-जवळगेकर, िवदुला

'Under her Spell : Roberto Rossellini in
India' चा अनुवाद.

जवळगेकर, िवदुला, 1930-

मूळ <कािशत : नवी MदQली : प2िवन, 2008.
ISBN 978-81-7434-507-3 : . 300.00

आि`मक आनंदयाVा.- पुणे : ेहवधRन <काशन, जाने.


NWw

2010.- 159 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-89634-10-0 :

927.9143028-कलावंत

. 150.00


NWwN30,1

927.9143028(1)-चKरVसं ह
927.9143028-Mदलीपकु मार

कडू , रवL
चंदेरी दुिनयेतील आ`मचKरVे. पहा 927.92 - रं गभूमी

बेन, बनी

कलाकार.

Mदलीपकु मार: भारतीय िचVपटसृटीतला टार-लीजंड /

गड, wयामल
कलाजीवन 'ती' vया अंतः थाचं...!.- मुंबई : नवता
<काशन, मे 2011.- 108 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
9 Vी कलावंतांvया आ`मचKरVांचे समी^णा`मक

अनु. wयाम फरांदे ; संपा. <शांत तळणीकर.- पुणे :
िचनार पि?लशसR, माचR 2012.- 384 पृ.: िचVे; 22 स2.
मी.

संदभR.

िववरण.
ISBN 978-81-8465-696-1 :

. 120.00

ISBN 81-87520-69-8 :

. 400.00





NWw

NWwN22

927.9143028-पाटील, गणपत

िचटणीस, शुभा

लोकि<य िचVतारका.- पुणे : रोहन <काशन, एि<ल
2011.- 160 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
17 जीवनचKरVे.
ISBN 978-93-80361-48-2 : . 125.00

पाटील, गणपत, 1920-2008

रं ग नटेराचे.- 2 री आ.-कोQहापूर : मु|ता पि?लOशग,
ऑ|टो. 2008.- viii, 125 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.


NWw

<थम आ. : ऑ|टो. 1995.
. 150.00

ढवळे , िवजय

तारे आिण िसतारे / इसाक मुजावर यांvया < तावनेसह.मुंबई : नवचैतDय <काशन, जाने. 2012.- 280 पृ. ;
22 स2. मी.
िशवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे आिण mीस`यसाईबाबा
यांvया जीवनचKरVांसह.
. 275.00


NWw



NWwN20,1

927.92-रं गभूमी कलाकार

927.92(1)-चKरVसं ह
कडू , रवL
चंदेरी दुिनयेतील आ`मचKरVे.- पुणे : सुिवcा <काशन,
मे 2010.- 240 पृ. ; 22 स2. मी.
ना®-िसनेकलावंतांvया आ`मचKरVांचा परामशR.

बाबू मोशाय

िवदूषक.- मुंबई : अ^र <काशन, एि<ल 2010.- 142
पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
5 जीवनचKरVे.
. 150.00

उपिवषय : 927.9143028 - कलावंत.

संदभR.
ISBN 81-86152-99-7 :



NWw

. 240.00


NTw
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927.92(1)-eिगत चKरVे

927.96358(1)-eिगत चKरVे
927.96358-त2डुलकर, सिचन

927.92-पणशीकर, <भाकर

इझीकेल, गुलु

पणशीकर, <भाकर, 1931-

सिचन : जगातQया सव¶`कृ ट अशा अिभजात
फलंदाजाची कथा / इं जीवन चंLशेखर पुषो`तम
मुरगुडकरकृ त अनु.- कोQहापूर : मु|ता पि?लOशग
हाऊस, माचR 2011.- xii, 404 पृ., [4] पटिचVे ; 22
स2. मी.

आठवणीतील मोती / सं. संपा. मोहन कु लकण आिण
रिव<काश कु लकण; दाजी पणशीकर यांvया
< तावनेसह.- मुंबई : राज2L <काशन, जाने. 2012.240 पृ., [5] पटिचVे ; 20 स2. मी.

'A to Z of Sachin Tendulkar' चा अनुवाद.

. 350.00


. 490.00


NTwN31,1

927.972-पोहgयाशी संबंिधत e_
927.972(1)-eिगत चKरVे
927.972-िलमये, mुती

तोच मी / मूळ आ. संपा. सुजाता देशमुख ; सं^ेिपत आ.
संपा. शेखर ढवळीकर.- संि^त आ.-पुणे : राजहंस
<काशन, जाने. 2011.- xvi, 331 पृ., [8] पटिचVे ;

कुंटे , माधवी

21 स2. मी.

सागरी झेप.- पुणे : सुकृत <काशन, िडस2. 2010.120 पृ. : नकाशे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-909746-7-7 : . 125.00

<थम आ. : नो1ह2. 2006.
ISBN 978-81-7434-364-2 :

MY2141wN73

. 250.00



MY251w



NTwN31,1

928-सािह`य ^ेVातील e_
928.(1)-चKरVसं ह

927.96-eायामपटु , _डापटु
927.96(1)-चKरVसं ह

आमचं जगणं आमचं िलिहणं / संपा. अPमू जोसेफ...[आिण
इतर]; इं जीवन लीना चांदोरकरकृ त अनु.- मुंबई :
लोकवाaय, फे bु. 2012.- 331 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
भारतातील 18 लेिखकांvया मुलाखती.

संझिगरी, ारकानाथ
चॅिPपयDस.- मुंबई : नवता <काशन, जुलै 2010.- 184
पृ. : रं गीत िचVे ; 22 स2. मी.

'Just between us : women speak about

16 जीवनचKरVे.

their writing' चा अनुवाद.

. 225.00

ISBN 978-93-80700-62-5 :

. 300.00




Ow

MYw

पुपा भारती
`यांचं आिण आपलं 'सेम' नसतं !: जग<िस
कलावंतांvया िवल^ण <ेमकथा / Oहदीवन चंLकांत
भxजाळकृ त अनु.- मुंबई : सशृंगी पि?लके शन, जून
2011.- 141 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
. 140.00

927.963-च2डूvया खेळांशी संबंिधत e_
927.96342-टे िनसपटु

पीटरसन, अॅिलस

अ िवल टू िवन / इं जीवन उदय कु लकणकृ त अनु.पुणे : मेहता, नो1ह2. 2011.- vi, 242 पृ. ; 22 स2. मी.



Ow

अव¡या अठरा1या वष झालेQया }मॅटॉइड
आÃाRयKटसvया अस³ वेदनांशी Mदलेली यश वी झुंज.
'A will to win' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-297-8 :

. 240.00


भारतीय पिहQया मिहला: सािह`य^ेV / संपा. माधव
रामकृ ण पोटेकर.- औरं गाबाद : पवेध <काशन.
भाग 2 : माचR 2011. - 132 पृ.; 21 स2. मी.
. 150.00.


MY2131w,1

928.2-इं जी लेखक
928.22-इं जी नाटककार
928.22(1)-eिगत चKरVे
928.22-शे|सिपअर, िवQयम

927.96358-Mके टपटु
927.96358(1)-चKरVसं ह
Mदलखुलास बातचीत Mके टपटूंशी / मुलाखतकार
ारकानाथ संझिगरी ; संपा. िमOलद चंपानेरकर.- पुणे :
रोहन <काशन, जाने. 2010.- 208 पृ. : िचVे ; 22 स2.
मी.
ISBN 978-93-80361-04-8 :

Ow

. 140.00


MY2141w

जुDनरकर, हेमंत
रं गभूमीचा जादूगार.- पुणे : नेहल <काशन, माचR
2010.- 72 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
(मुलांसाठी शे|सिपअर ; 8.)
. 45.00


O111,2wJ64

इितहास

175

928.9146-कांबळे , उGम

928.9144-बंगाली लेखक

उGम कांबळे यांची आ`मकथने : चचाR आिण िचMक`सा /
संपा. शैलेश िVभुवन.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2010.- 304 पृ. ; 22 स2.

928.91441-बंगाली कवी

928.91441(1)-eिगत चKरVे
928.91441-ठाकु र, रबLनाथ
बोरकर, बाळकृ ण भगवंत, 1910-1984
आनंदयाVी रवीDLनाथ / पुषोGम लuमण देशपांडे
यांvया < तावनेसह.- 3 री आ.-सोलापूर : सुिवcा
<काशन, मे 2011.- xii, 202 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1964.
ISBN 978-81-921752-1-8 : . 180.00

मी.

सािहि`यकांचे िचMक`सा`मक लेख.
ISBN 978-81-8483-353-9 : . 325.00
45



O155wN56



O157,1wM61

कांबळे , उGम, 1956एका संमेलनाय^ाची िनवडणूक डायरी.- मुंबई :
लोकवाaय, मे 2011.- 140 पृ., [4] पटिचVे ; 23 स2.
मी.

928.9146-मराठी लेखक
ISBN 978-93-80700-34-2 :

928.9146(1)-चKरVसं ह



O155wN56,1

जोशी, मोहन

928.9146-कांबळे , शांताबाई कृ णाजी

ानपीठाचे ानतप वी.- 3 री सुधा. आ.-कोQहापूर :
मीनल <काशन, माचR 2010.- 115 पृ. ; 22 स2. मी.
िव. स. खांडेकर, िव. वा. िशरवाडकर आिण Oवदा
करं दीकर यांvया जीवन आिण वाaयाचे

कांबळे , शांताबाई कृ णाजी, 1923माया जQमाची िचGरकथा.- 4 थी आ.-पुणे : सुगावा
<काशन, जुलै 2009.- 150 पृ. : िचVे ; 21 स2. मी.
. 70.00

िवहंगमावलोकन.
ISBN 81-87000-87-2 :

. 180.00



O155wN23,1

. 80.00


O155w

928.9146-कारखानीस, Mदवाकर
कारखानीस, Mदवाकर, 1929-

देशमुख, उषा माधव

िसमरन = Life without regrets.- औरं गाबाद :

मैV.- नागपूर : माया <काशन, िडस2. 2010.- viii,
180 पृ. ; 21 स2. मी.
18 जीवनचKरVे.
. 200.00

तरं ग <काशन, फे bु. 2010.- 200 पृ., [7] पटिचVे ;
22 स2. मी.
िच. िसमरन ³ा नातीला िलिहलेQया पVांचं संकलन.
. 180.00




O155wN29,1

O155w

928.9146-काळे , शैलजा भालचंL

शेळके , शांता जनादRन, 1921-2002
न^VिचVे.- पुणे : सुरेश एजDसी, ऑ|टो. 2010.- 88
पृ. ; 22 स2. मी.
भालजी प2ढारकर आिण सुधीर फडके यांvया चKरVांसह
6 जीवनचKरVे.
. 90.00

आमची आई: शैलजा काळे / ले. िवcा राजेश खानझोडे...
[आिण इतर].- नागपूर : ानेश <काशन, एि<ल 2011.112 पृ., [8] पटिचVे ; 22 स2. मी.
. 140.00


O155wN44



O155w

928.9146-क_र, धनंजय
मसुरकर, राज2L<साद सखाराम, 1964चKरVकार धनंजय क_र.- रrािगरी : लेखक, मे 2011.xi, 192 पृ., [4] पटिचVे: वंशा.; 22 स2. मी.
संदभR.
. 250.00

928.9146(1)-eिगत चKरVे
928.9146-अवचट, अिनल §यंबक
अवचट, अिनल §यंबक, 1944पू"णया / नरहर कु ं दकर यांvया < तावनेसह.- 6 वी
आ.-मुंबई : मौज <काशन, 2009.- xxii, 66 पृ. ; 21
स2. मी.
<थम <कािशत : पुणे : राजहंस <काशन, 1969.
िबहारमधील वा तeात पािहलेQया समाजरचनेचे
वणRन.
ISBN 978-81-7486-844-2 : . 70.00



O155wN13

928.9146-गड, सुषमा रामकृ ण



O155wN44,1

गड, सुषमा रामकृ ण
नातूंचा वाडा.- धुळे : रावसाहेब गड, जून 2010.xii, 78 पृ., [4] पटिचVे ; 21 स2. मी.
. 80.00


O155w,1

इितहास

176

928.9146-िचVे, शोभा

928.9146-भुक, wयाम मदन

िचVे, शोभा, 1945पानगळीvया आठवणी.- 2 री आ.-पुणे : मेहता, सट2.
2010.- xii, 212 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 1994.
ISBN 978-81-8498-157-5 : . 200.00

भुक, wयाम मदन, 1946आनंदाचं पासबुक.- पुणे : मेहता, फे bु. 2011.- viii,
312 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-202-2 : . 300.00


O155wN46,1



O155wN45,1

928.9146-जोग, िवजय सखाराम
जोग, िवजय सखाराम, 1945-

यश अपयश.- नागपूर : लाखे <काशन.
भाग 2 : एि<ल 2010 . - 271 पृ. ; 21 स2. मी.
. 275.00.


O155wN45,1

928.9146-देशपांडे, पुषोGम लuमण

माटे, mीपाद महादेव, 1886-1957
िचVपट: मी व मला Mदसलेलं जग / मधुकर mीपाद
माटे यांvया < तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : देशमुख
आिण कं पनी, िडस2. 2010.- xxi, 326 पृ.: िचVे; 25
स2. मी.
<थम आ. : 1957.
कापडी बां. : . 450.00


O155wM86,1

जीवन `यांना कळले हो ! / सं. संक. भाऊ मराठे आिण
अपा परचुरे.- मुंबई : परचुरे <काशन मंMदर, जून
2012.- 232 पृ. ; 24 स2. मी.
माDयवर लेखकांचे लेख.
ISBN 978-81-8086-047-8 : . 300.00

928.9146-माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर



O155wN19

तुिझया जातीचा | िमळो आPहां कोणी || / सं. संक. भाऊ
मराठे आिण अपा परचुरे ; संपा. अण फडके ; अण
Kटके कर यांvया < तावनेसह.- 3 री आ.-मुंबई : परचुरे
<काशन, फे bु. 2012.- xiv, 246 पृ., [5] पटिचVे ;
24 स2. मी.
<थम आ. : नो1ह2. 2011.
माDयवर लेखकांनी पु. लं. िवषयी िलिहलेQया लेखांचे

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, 1927-2001
<वास: एका लेखकाचा.- 4 थी आ.-पुणे : मेहता, मे
2012.- iv, 156 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : माचR 1994.
ISBN 978-81-8498-352-4 : . 150.00


O155wN27,1

928.9146-मेटकरी, रघुराज राजाराम

चैतDयाचे चांदणे रघुराज मेटकरी / संपा. वैशाली कोळे कर.कोQहापूर : रावा <काशन, मे 2011.- 208 पृ., [4]
पटिचVे: िचVे; 22 स2. मी.
िविवध 1य|तचे लेख.
. 250.00

आिण भाषणांचे संकलन.
ISBN 978-81-8086-041-6 :

928.9146-माटे, mीपाद महादेव

. 300.00



O155wN53



O155wN19

928.9146-देशपांडे, सुनीता पुषोGम

928.9146-यादव, आनंद रतन

गोडबोले, मंगला mीिनवास, 1949सुनीताबाई: असं जगनं तोलाचं.- पुणे : राजहंस <काशन,
नो1ह2. 2010.- 198 पृ., [8] पटिचVे ; 22 स2. मी.
अणा ढेरे यांvया वतंV लेखासह.
ISBN 978-81-7434-516-5 : . 250.00

यादव, आनंद रतन, 1935-

सािहि`यक जडण-घडण.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8498-327-2 : . 150.00
iv, 148



O155wN35,1



O155wN25

928.9146-बोराडे, रावसाहेब रं गराव
बोराडे, रावसाहेब रं गराव, 1940-

एकदा असं झालं.- औरं गाबाद : साके त <काशन, 2011.128 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-663-6 : . 130.00

928.9146-Oलबाळे , शरणकु मार हणमंता
Oलबाळे , शरणकु मार हणमंता, 1956राणीमाशी.- 4 थी आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन,
िडस2. 2011.- 100 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 1992.
ISBN 81-7294-423-3 : . 100.00




O155wN56,1

O155wN40,1

928.9146-िशरवाडकर, िवणु वामन

928.9146-भांड, बाबा साळू बा

सराफ, mी. शं.
कहाणी कु सुमा जांची.- मुंबई : पॉयुलर, 2012.- x,
314 पृ., [4] पटिचVे ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7185-947-4 : . 350.00

भांड, बाबा साळू बा, 1950-

वतःपिलकडची गुंतवणूक सोडवणूक.- औरं गाबाद :
साके त <काशन, 2011.- 151 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-644-5 : . 150.00


O155wN50,1



O155wN12

इितहास

928.9146-शेवाळकर, राम बाळकृ ण

177

928.91461-सुव, नारायण गंगाराम
सुव, नारायण गंगाराम, 1926कहाणी किवतेची.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, मे 2010.192 पृ. : िचVे ; 22 स2. मी.
वतःvया किवतांची जDमकथा सांगणारे अनुभव.
. 200.00

राम शेवाळकर: अिभवादन / सं. संपा. माधव सरपटवार

आिण भायmी पेठकर.- नागपूर : सािह`य <सार क2 L,
मे 2011.- 168 पृ.: िचVे; 17 स2. मी.
mांजलीपर िलिहलेQया महाराXातील नामवंत
वृGपVांमधील िनवडक 22 अ लेख आिण िव¯यात
लेखकांvया लेखांसह.
. 200.00



O155,1wN26,1



O155wN31

928.91461-मराठी कवी

928.91461(1)-eिगत चKरVे
928.91461-कडRक, वामन तबाजी

928.91462-मराठी नाटककार

928.91462(1)-eिगत चKरVे
928.91462-त2डुलकर, िवजय धxडोपंत
बापमाणूस / संपा. िनिखल वागळे .- मुंबई : अ^र <काशन,
नो1ह2. 2010.- 175 पृ.: िचVे; 18 स2. मी.

जाधव, सागर शेवंतराव, 1965-

िविवध लेखकांचे लेख.

महाकवी वामनदादा कडRक: चKरVकाe / सुभाष
खंडारे यांvया < तावनेसह.- 2 री आ.-यवतमाळ :
आलोक- संबोधी <काशन, ऑग ट 2009.- 429 पृ.,
[8] पटिचVे: िचVे; 25 स2. मी.
संदभR.
. 500.00

. 225.00


O155,2wN28

928.91463-मराठी कथाकार

928.91463(1)-eिगत चKरVे
928.91463-भावे, पुषोGम भा कर


O155,1wN22

928.91461-िगरीबाल
िगरीबाल, 1933-

माÈया जीवनातील अनपेि^त.- पुणे : मधुmी <काशन,
ऑग ट 2010.- 160 पृ.: िचVे; 21 स2. मी.
. 160.00

भावे, <भावती पुषोGम
मृतीपूजा / संपा. सुभाष भ2डे.- 2 री आ.-नागपूर :
लाखे <काशन, सट2. 2009.- 240 पृ., [4] पटिचVे ;
21 स2. मी.
<थम आ. : 1986.
. 240.00


O155,3wN10



O155,1wN33,1

-च1हाण, नीलकांत

928.91463-साने, पांडुरं ग सदािशव

थGे, यदुनाथ
साने गुजी: जीवन पKरचय.- 3 री आ.-पुणे : ह"मस
<काशन, जाने. 2012.- 156 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : 1950.
ISBN 978-81-920958-6-8 : . 130.00

928.91461

च1हाण, नीलकांत
इरलं.- पुणे : सुिवcा <काशन, माचR 2010.- 239 पृ.
; 21 स2. मी.
. 250.00


O155,1w,1

928.91461-बेग, िमझाR रफ_ अहमद



O155,3wM99

लेले, ारकानाथ
साने गुजी.- 5 वी आ.-पुणे : Mदलीपराज <काशन,
फे bु. 2012.- 40 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
<थम आ. : िडस2. 2009.
ISBN 978-81-7294-773-6 : . 30.00

बेग, िमझाR रफ_ अहमद
िमझाRयन.- नागपूर : लाखे <काशन, मे 2010.- 200
पृ. ; 21 स2. मी.
पcा`मक.
. 200.00



O155,3wM99



O155,1w,1

928.91461-मढकर, बाळ सीताराम
राजाय^, िवजया मंगेश, 1933शोध मढकरांचा.- मुंबई : मौज <काशन, 2009.- xxx,
298 पृ., [10] पटिचVे ; 21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7486-865-7 : . 300.00


O155,1wN09

वाOळजकर, आ`माराम नारायण
साने गुजी आिण पंढरपूर मंMदर<वेश चळवळीचे
अया`म.- ठाणे : Oडपल पि?लके शन, माचR 2011.344 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
उपिवषय : 954.79- महारा
संदभR.
. 350.00


O155,3wM99

इितहास

178

928.91464-मराठी िनबंधकार

940/999-जगाचा आधुिनक इितहास

928.91464(1)-eिगत चKरVे

940-युरोप
940.5-1918-

928.91464-पाटील, शंकर िवठोबा

940.53-दुसरे महायु
पाटील, शंकर िवठोबा, 1926-

940.5318-होलोकॉ ट

एका इितहासकाराचा इितहास.- मलकापूर : चैतDय

1हेनेि`सया, iोमो, 1923-

<काशन, 2011.- x, 130 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.

इनसाइड द गॅस च2बसR: ऑिÊझ येथील

. 130.00

झाँडरकमांडोमधील आठ मिहने / मूळ ¤2 च आवृGीचे


O155,6wN26,1

संपा. जीन माउटापा ; अँÛयू bाउन यांvया इं जी
अनुवादावन सुनीित काणेकृत मराठी अनु.- पुणे :

929-वंशावळी, कु लवृGांत
929.8-पुर कार, पदके , ह ता^रे

मेहता, जाने. 2011.- x, 182

जोशी, मोहन

संदभR.

पृ., [4] पटिचVे: िचVे;

22 स2. मी.

असे पुर कार अशी पाKरतोिषके .- कोQहापूर : मीनल

'Inside the gas chambers : eight months in

<काशन, माचR 2011.- 256 पृ. ; 22 स2. मी.

the sonderkommando of Auschwitz' चा

ISBN 81-87000-16-3 :

. 250.00

अनुवाद.



z

. 200.00


V5

930-6ाचीन जगाचा इितहास

-दुस या महायुाचा लकरी इितहास

940.54

930.1-पुरातkवशा7

जोDस, मायके ल

930.10954-भारत

लेिनन ाडचा वेढा / इं जीवन <मोद जोगळे करकृ त

पाटील, माया

अनु.- पुणे : मेहता, जाने. 2012.- xxviii, 268 पृ., [8]

पुरातkव: एक पयाRलोचन.- सोलापूर : सुिवcा <काशन,
मे 2011.- vii, 86

ISBN 978-81-8498-194-0 :

पटिचVे: नकाशे; 22 स2. मी.

पृ., [20] पटिचVे ; 24 स2. मी.

'Leningrad state of siege' चा अनुवाद.

संदभR.
ISBN 978-81-921752-0-1 :

ISBN 978-81-8498-324-1 :

. 320.00


. 220.00

V



V44:71

940.5405-दडपशाही आिण दुZ कृ `ये
940.540509598-इं डोनेिशया

930.1095479-महाराX

रफ् -ओ हनR, जॅन

ढवळीकर, मधुकर केशव

MफÌटी इयसR ऑफ सायलेDस / अनु. नीला चांदोरकर.-

महाराXाची कु ळकथा / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :

पुणे : मेहता, जून 2011.- x, 217

राजहंस <काशन, जुलै 2011.- iv, 148 पृ.: िचVे; 22

पृ., [16] पटिचVे:

िचVे, नकाशा; 22 स2. मी.

स2. मी.

'Fifty years of silence' चा अनुवाद.

संदभR.

ISBN 978-81-8498-243-5 :

ISBN 978-81-7434-543-1 :

. 270.00


. 140.00

V5



V4435:71

942-इं लंड
942.1-लंडन

बोरकर, रघुनाथ रा., 1951-

महाजन, सुल^णा, 1951-

चंLपूर आिण गडिचरोली िजQ³ाचे पुरातkव.- नागपूर :
सुयश <काशन : संकेत <काशन [िवतरक ], माचR 2009.504 पृ. : िचVे, नकाशा ; 21 स2. मी.

लंडननामा / संपा. पुषोGम धास ; कु मार के तकर
यांvया < तावनेसह.- पुणे : रोहन <काशन, ऑ|टो.
2010.- 244 पृ., [8] पटिचVे : िचVे ; 22 स2. मी.

संदभR.

संदभR.

. 500.00

ISBN 978-93-80361-20-8 :



V4435:71

. 295.00


V56124

इितहास

179

मशः

950-आिशया

954-भारत-

951-चीन

भारत: एक पहाणी / संक. संतोष दा ताने.- पुणे : दा ताने
रामचंL, 2010.- vi, 287 पृ.: नकाशे; 25 स2. मी.
संदभR.
. 350.00

बहल, राघव

सुपरपॉवर ? / इं जीवन नीता कु लकणकृ त अनु.- पुणे :
अमेय <काशन, माचR 2011.- 400 पृ. ; 22 स2. मी.



उपिवषय : 954 - भारत

V44

संदभR.
'Superpower ?: The amazing race between
China's hare and India's tortoise' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80514-62-8 :

. 333.00


V41

954-भारत
अढांगळे , िवनायक देवराम

मा|सR-एंगQस-लेिनन यांचे भारतावरील लेख / अनु. सरला
कारखानीस; अशोक चौसाळकर यांvया < तावनेसह.मुंबई : लोकवाaय, ऑग ट 2011.- xxii, 54 पृ. ; 22
स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80700-42-7 : . 50.00


V44

फु लेपीठ.- मुंबई : फु लेपीठ पु तकमाला अnयास मंडळ.
भाग 5 : िडस2. 2009. - 200 पृ. : नकाशा ; 21 स2.

रानडे, वा. दा.

मी.

समाजवादी चळवळीची वाटचाल.- पुणे : सुगावा

संदभR : पृ. 25.
. 140.00.


V44

अना±त, िवनोद
िशवाजीचे उदा`तीकरण: पडcाआडचे वा तव.- पुणे :
सुगावा <काशन, मे 2011.- 180 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80166-34-6 : . 180.00

<काशन, जाने. 2010.- 280 पृ. ; 21 स2. मी.
. 250.00

ISBN 978-93-80166-16-2 :



V44

954.(1)-इं डॉलॉजी



V44

ठाकू र, र`नाकर
भारतीय सं कृ ती आिण आजचे वा तव.- पुणे : सािह`य
<ितभा <काशन, [200-?].- vi, 88 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00


z44
कांबळे , गोपीचंद

धामणे, भालचंL
भारतीय सं कृ तीची तxडओळख.- पुणे : Mदलीपराज
<काशन, ऑग ट 2010.- 220 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-7294-813-9 : . 220.00

नागवंशीयांची नाग िशQपकला.- यवतमाळ : िवcाथ
सािह`य <काशन, ऑ|टो. 2011.- 48 पृ.: िचVे; 22
स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-906830-3-6 : . 60.00



z44



V44

गावंडे, देव2L
न^लवादाचे आ1हान: दंडकारgयातील अ व थ वतRमान.पुणे : साधना <काशन, जुलै 2011.- 244 पृ.: िचVे;
22 स2. मी.
. 200.00


V44



954.01-<ाचीन काल

मी.

पाटील, गौतम भीमराव, 1969-

सातवाहनकालीन भौितक सं कृ ती / सं. ले. गौतम

ISBN 978-81-7486-922-7 कागदी बां. :

. 300.00


V44

पहा 951 - चीन.

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950

z44

संदभR.

सुपरपॉवर ? / इं जीवन नीता कु लकणकृ त अनु.



z44

भारतीय सं कृ ती.- मुंबई : नवता बुक वQडR, िडस2.
2011.- 253 पृ. ; 22 स2. मी.
. 200.00

चपळगावकर, नर2 L पुषोGम
तीन Dयायमूत आिण `यांचा काळ / नीळकं ठ रथ
यांvया इं जी < तावनेचा अभय Kटळककृ त अनु.- मुंबई :
मौज <काशन, जुलै 2010.- xxxi, 315 पृ. ; 24 स2.

बहल, राघव

भारतवषाRची सां कृ ितक घडण / संपा. शंकर बाळकृ ण मठ.2 री आ.-ठाणे : अरOवद <काशन, जाने. 2010.- 112
पृ. ; 22 स2. मी.
. 125.00

भीमराव पाटील आिण अिनल मुरलीधर कठारे .- कंधार :

पूनम <काशन, एि<ल 2011.- 64 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 40.00


V44

इितहास

180

954.79-महाराX- मशः

954.035-1858 -1947

जोशी, प¥ाकर <भाकर
1857 चा वातं§यसमर आिण ता`या टोपे.- नागपूर :
ानेश <काशन, जाने. 2009.- ii, 78 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 80.00

कठारे , अिनल मुरलीधर, 1965-



V44:51

मराठे कालीन समाज, गुDहे, दंड आिण िश^ा / सं. ले.
अिनल मुरलीधर कठारे आिण वसंत eंकटराव कदम.पुणे : सुगावा <काशन, ऑ|टो. 2009.- 320 पृ. ; 22
स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-93-80166-20-9 : . 250.00


व हाडपांडे, नी. र., 1921सGावनचे वातं§ययु आिण `याचे Oनदक.- 2 री आ.नागपूर : लाखे <काशन, मे 2010.- 199 पृ. ; 21 स2.

V4435

िशवकाळ व पेशवाईतील महारांचा इितहास: 1630 ते

1818.- 4 थी आ.-कं धार ( नांदेड ) : पूनम <काशन,
जाने. 2011.- 269 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 2002
संदभR.
ISBN 978-81-909201-2-4 : . 200.00

मी.

<थम आ. : मे 1997.
संदभR.
. 200.00





V4435

V44:51

954.6-जPमू आिण कािwमर
954.6(1)-कािwमर

िशवकाळ व पेशवाईतील महारांचा लकरी इितहास.कं धार (नांदेड ) : पूनम <काशन, जाने. 2011.- 67 पृ.
; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-909201-3-1 : . 40.00

शेवडे, सि]दानंद सुरेश
काwमीरनामा.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतDय <काशन,
मे 2012.- 259 पृ.: िचVे, नकाशा; 22 स2. मी.
<थम आ. : ऑग ट 2004.
संदभR.
कापडी बां. : . 250.00



V4435



V4447

954.79-महाराX
अंधारे , भालचंL रामचंLराव, 1935 दुसरे मुधोजी उफR आपासाहेब भोसले: मधुराजदेव
भोसले.- नागपूर : िवभारती <काशन, फे bु. 2010.xiv, 167 पृ., [2] पटिचVे: नकाशे, वंशा.; 21 स2. मी.
संदभR.
. 250.00

कु लकण, अ. रा.
महाराX समाज आिण सं कृ ती: मय आिण आधुिनक
काल.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], मे 2008.- vi, 226 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-89959-91-3 : . 175.00


V4435



V4435

कं धारपूर: इितहास संशोधन Vैमािसक / संपा. रमाबाई
कठारे ...[आिण इतर.].- नांदेड : संपादक, ऑ|टो. 2010.48 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 50.00


V4435

कठारे , अिनल मुरलीधर, 1965-

के ळकर, यशवंत नरOसह, 1902-1994
इितहासातील टेहळणी: य. न. के ळकर यांचे अ<कािशत
लेख.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], मे 2008.- iv, 171 पृ. ; 22 स2. मी.
ISBN 978-81-8483-002-6 : . 130.00


V4435

इितहासातील सहली.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक].
भाग 1 व 2 : मे 2008.- x, 374

पृ. ; 22 स2. मी.

पुनमुRLण. <थम आ. : 1951.
ISBN 978-81-89959-98-2 :

. 275.00.


V4435

भूतावर ¾मण: इितहासातील लेखसं ह.- पुणे :
डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], मे
2008.- viii, 211 पृ. ; 22 स2. मी.
पुनमुRLण. <थम आ. : 1940.
संदभR.
ISBN 978-81-8483-004-0 : . 150.00

पेशवेकालीन महाराX / सं. ले. अिनल मुरलीधर कठारे
आिण वसंत eंकटराव कदम.- कं धार(नांदेड) : पूनम
<काशन, एि<ल 2010.- 320 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-909201-1-7 : . 250.00


V4435



V4435

इितहास

954.79-महाराX- मशः
के ळकर, यशवंत नरOसह, 1902-1994

954.79-महाराX- मशः
दातार, माधव

महाराX: एका संकQपनेचा मागोवा / संपा. आनंद
हडकर.- पुणे : राजहंस <काशन, जाने. 2012.- 184
पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7434-561-5 : . 200.00

मराठे शाहीतील वेचक-वेधक: य. न. केळकर यांचे

अ<कािशत लेख.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], मे 2008.- vi, 233 पृ. ;

22 स2. मी.
ISBN 978-81-8483-003-3 :

181



. 175.00

V4435



V4435

संयु महाराXाvया लÜातील शािहरांचे योगदान /
भाई वैc यांvया < तावनेसह.- पुणे : पKरवतRन <काशन,
एि<ल 2010.- xx, 108 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
. 125.00

वसईची मोहीम.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], मे 2008.- 291 पृ.:

नकाशा (घडी); 22 स2. मी.
पुनमुRLण.
संदभR.
ISBN 978-81-89959-99-9 :

देशपांडे, सुहािसनी



. 225.00

V4435



V4435

खातू, गजानन

वÑांvया शोधात महाराX.- मुंबई : सिहत <काशन,
[2011].- 129 पृ. ; 22 स2. मी.
. 100.00


V4435

देसाई, mीपाद mीराम
कोकणचा इितहास: <ाचीन व मययुगीन.- ठाणे :
वैशाली िवनायक नेरकर, ऑग ट 2010.- 148 पृ.:
िचVे, नकाशे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 150.00


V4435
घोरपडे, मुरारराव यशवंतराव, 1931-

पाशी सामािजक महाराXाची... / संपा. मेधा कु लकण.मुंबई : अ^र <काशन, िडस2. 2011.- 304 पृ.: िचVे;
24 स2. मी.
संदभR.
. 400.00

एक झुंज शथची: मुरारीराव घोरपडे व अठराeा
शतकातील द¯खन / इं जीवन कणा गोखलेकृत अनु.पुणे : राजहंस <काशन, एि<ल 2011.- 96 पृ.: रं गीत
िचVे, नकाशे, वंशा.; 30 स2. मी.
'A profile in courage : Murarirao Ghorpade



V4435

& the 18th century Deccan' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-530-1 :

. 150.00

पाटील, गौतम भीमराव, 1969-



V4435

च1हाण, शंकर बाळाजी
कामगार चळवळ: एक राजक_य िवiेषण.- अहमदनगर :
श?दगंध <काशन, जून 2008.- 260 पृ. ; 21 स2. मी.
संदभR.
. 150.00

मराठवाpाचा सां कृ ितक इितहास: इ. पू. 230 - इ.
स. 230 / सं. ले. गौतम भीमराव पाटील आिण अिनल

मुरलीधर कठारे .- नांदेड : पूनम <काशन, एि<ल 2011.192 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-909201-6-2 : . 200.00


V4435



V4435

पाटील, सुभाष अिभमDयू, 1947 िशवकाळ व पेशवाईतील दुकाळाचा इितहास:
1630-1818 / सं. ले. सुभाष अिभमDयू पाटील,

जोशी, मुकुंद

यु <तापगडचे: एक नवा <काश.- पुणे : ेहवधRन
<काशन, ऑग ट 2004.- 128 पृ.: नकाशे (घडी); 22
स2. मी.
संदभR.
ISBN 81-85601-84-4 : . 120.00

अिनल मािणकराव बैसाणे आिण अिनल मुरलीधर



V4435

कठारे .- कं धार ( नांदेड ) : पूनम <काशन, जाने. 2011.360 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-909201-4-8 : . 300.00


V4435

डांगे, mीपाद अमृत, 1899-1991
बारा भाषणे.- 3 री आ.-मुंबई : लोकवाaय, जून
2012.- 171 पृ. ; 22 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 1967.
ISBN 978-93-80700-77-9 : . 150.00

पुनाळे कर, गजानन



V4435

संयु महाराXाचा महासं ाम.- मुंबई : अ^रशि|त
<काशन, माचR 2009.- 112 पृ. ; 22 स2. मी.
. 80.00


V4435

इितहास

182

954.79-महाराX- मशः

954.79-महाराX- मशः

बोक_ल, नीता
महाराXाचा राजक_य इितहास: 1960-1972.- मुंबई :
मौज <काशन, मे 2012.- viii, 263 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7486-996-8 : . 275.00

रोहेकर, सिचन



V4435

कोकण जळतासा: भकास करणा या िवकासाची
शोकांितका.- मुंबई : नवता <काशन, ऑग ट 2010.128 पृ. ; 21 स2. मी.
जैतापूर अणुऊजाR <कQपासंदभाRत.
. 100.00


V4435

भावे, नीिलमा

िशवकालीन ि Vयांvया अिधकारक^ा.- मुंबई :
पॉयुलर, 2010.- xx, 91 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-7185-967-2 : . 125.00

लाड, रामचंL नारायण
मराÔांचे दासीपुV अथाRत पायपोस ªकमतीचे पेशवे.पुणे : सुगावा <काशन, िडस2. 2010.- 40 पृ. ; 22 स2.


V4435

मी.

. 20.00

मराठा समाज: वा तव आिण अपे^ा / सं. संपा. राम
जगताप आिण सुशील धसकटे; सदानंद मोरे यांvया
< तावनेसह.- पुणे : राजहंस <काशन, सट2. 2011.226 पृ. ; 21 स2. मी.
ISBN 978-81-7434-553-0 : . 200.00



V4435



V4435

वाOळजकर, आ`माराम नारायण
साने गुजी आिण पंढरपूर मंMदर<वेश चळवळीचे
अया`म. पहा 928.91463- साने, पांडुरं ग सदािशव.
िशतोळे - देशमुख, सुिनलाराजे <Qहादराव
पुणे <ांताचे राजा देशमुख - िशतोळे घराgयाचा
इितहास.- पुणे : नरOसह वाचनालय, मे 2010.- 216
पृ, [12] पटिचVे: िचVे, <ित., वंशा.; 22 स2. मी.
. 250.00

मराÔांचा इितहास: साधन पKरचय / सं. संपा. अ. रा.
कु लकण, म. रा. कु लकण आिण मा. रा. कं टक.- पुणे :
डायमंड पि?लके शDस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जून 2008.- xxiv, 535 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-89959-93-7 : . 400.00



V4435



V4435

िशवदे, सदािशव सखाराम

महानोर, नामदेव धxडो, 1942शेतकरी ªदडी: एक ऐितहािसक द तऐवज.- सुधा. आ.औरं गाबाद : साके त <काशन, 2010.- 80 पृ. : िचVे ;
22 स2. मी.
ISBN 978-81-7786-611-7 : . 80.00


V4435

मराÔांvया इितहासाची सं कृ त साधने.- पुणे : Kटळक
महाराX िवcापीठ, िडस2. 2010.- 552 पृ., [8]
पटिचVे: िचVे, <ित.; 22 स2. मी.
संदभR.
कागदी बां. : . 500.00


V4435

महाराXाचे राजकारण: राजक_य <Mयेचे थािनक संदभR /
सं. संपा. सुहास पळशीकर, िनतीन िबरमल आिण

<काश पवार.- 3 री सुधा. आ.-पुणे : <ितमा <काशन,
माचR 2009.- 312 पृ. ; 21 स2. मी.
<थम आ. : जाने. 2004
संदभR.
. 300.00


V4435

मोरवंचीकर, रामचंL mीिनवास, 1937सातवाहनकालीन महाराX.- सुधा. आिण िव ता. 2 री
आ.-पुणे : <ितमा <काशन, 2009.- 344 पृ.: नकाशे;
21 स2. मी.
संदभR.
. 350.00

शेवडे, सि]दानंद सुरेश
पािनपतचा रणसं ाम / सं. ले. सि]दानंद सुरेश शेवडे
आिण दुगश जयवंत पळकर.- मुंबई : नवचैतDय
<काशन, ऑ|टो. 2011.- 208 पृ.: नकाशे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 200.00


V4435

संयु महाराXाचा लढा आिण कामगार / संपा. शंकर
गंगाराम मोरे .- मुंबई : आमोद <काशन, मे 2010.239 पृ., [1] पटिचV : िचVे ; 22 स2. मी.
संदभR.
कागदी बां. : . 300.00


V4435



V4435

इितहास

954.79-महाराX- मशः

954.79(1)-ZकVले- मशः
त2डुलकर, महेश

सेन, सुर2Lनाथ
मराÔांची लकरी 1यव था / इं जीवन सदािशव
िशवदेकृत अनु.- पुणे : डायमंड पि?लके शDस, 2011.xiv, 226 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR

वैराटगड - चंदन - वंदन - नांदिगरी / बाबासाहेब

पुरंदरे यांvया < तावनेसह.- पुणे : ेहल <काशन,
नो1ह2. 2010.- 93 पृ.: नकाशे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 65.00

'The military system of Marathas' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-382-9 :

183



. 245.00

V4435



V4435

954.79(1)-MकQले
त2डुलकर, महेश
अOज|यतारा - वासोटा / बाबासाहेब पुरंदरे यांvया
< तावनेसह.- पुणे : ेहल <काशन, नो1ह2. 2010.118 पृ.: नकाशे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 90.00

साQहेर - सालोटा, मुQहेर - मोरा / बाबासाहेब पुरंदरे
यांvया < तावनेसह.- पुणे : ेहल <काशन, नो1ह2.
2010.- 71 पृ.: नकाशे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 50.00


V4435

सुरगड - सरसगड - सुधागड - ठाणाळे लेणी /



V4435

अिलबाग - थळ - खांदेरी - उंदेरी / बाबासाहेब पुरंदरे

यांvया < तावनेसह.- पुणे : ेहल <काशन, नो1ह2.
2010.- 86 पृ.: नकाशा; 22 स2. मी.
संदभR.
. 60.00

बाबासाहेब पुरंदरे यांvया < तावनेसह.- पुणे : ेहल
<काशन, नो1ह2. 2010.- 64 पृ.: नकाशा; 22 स2. मी.
संदभR.
. 45.00


V4435

हडसर - िनमिगरी - चावंड - जीवधन - नाणेघाट /



V4435

कोरीगड - घनगड / बाबासाहेब पुरंदरे यांvया
< तावनेसह.- पुणे : ेहल <काशन, नो1ह2. 2010.63 पृ.: नकाशा, वंशा.; 22 स2. मी.
संदभR.
. 45.00

बाबासाहेब पुरंदरे यांvया < तावनेसह.- पुणे : ेहल
<काशन, नो1ह2. 2010.- 62 पृ.: नकाशे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 45.00


V4435

954.79(1)-कोकण



V4435

§यंबकगड - अंजनेरी - रामसेज / बाबासाहेब पुरंदरे
यांvया < तावनेसह.- पुणे : ेहल <काशन, नो1ह2.
2010.- 83 पृ.: नकाशे; 22 स2. मी.
संदभR.
. 60.00

कोकण: िविवध Mदशा आिण दशRन / संपा. लीला दीि^त.पुणे : <ितमा <काशन, जाने. 2011.- 371 पृ., [12]
पटिचVे ; 24 स2. मी.
संदभR.
कागदी बां. : . 600.00


V4435.3KON

954.79(1)-कोQहापूर


V4435

रोिहडा - क2 जळगड - रायरे र / बाबासाहेब पुरंदरे
यांvया < तावनेसह.- पुणे : ेहल <काशन, नो1ह2.
2010.- 46 पृ.: नकाशा; 22 स2. मी.
संदभR.
. 35.00

करं बे-पवार, अपासाहेब दा.
आमचे कोQहापूर.- कोQहापूर : रावा <काशन, एि<ल
2011.- 108 पृ., [4] पटिचVे: िचVे, नकाशे, वंशा. ;
21 स2. मी.
संदभR.
. 100.00


V4435.3KOL



V4435

कांबळे , गोपीचंद
लोहगड - िवसापूर - तुंग - ितकोना - भाजे - बेडसे लेणी /

बाबासाहेब पुरंदरे यांvया < तावनेसह.- पुणे : ेहल
<काशन, नो1ह2. 2010.- 83 पृ.: नकाशा; 22 स2. मी.
संदभR.
. 60.00


V4435

कोQहापूरची <ाचीन नागवंशीय बौ सं कृ ती.यवतमाळ : िवcाथ सािह`य <काशन, ऑ|टो. 2011.48 पृ.: िचVे; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-906830-4-3 : . 50.00


V4435.3K

इितहास

184

954.79(1)-पुणे

954.91-पाMक तान

तापक_र, संदीप भानुदास
महाराजांvया जहािगरीतून...पुणे िजQ³ातील 29
MकQले.- पुणे : गडझेप <काशन, जून 2012.- viii,
248 पृ., [4] पटिचVे: िचVे, नकाशे; 22 स2. मी.
. 300.00

फाितमा भुो, 1982भुो: एक र|तलांिछत कहाणी / इं जीवन Oचतामणी
िभडेकृत अनु.; संपा. अरOवद 1यं. गोखले.- पुणे :
िचनार पि?लशसR, माचR 2012.- 391 पृ., [8] पटिचVे:
वंशा.; 22 स2. मी.



V4435.3PUN

'Songs of blood and sword' चा अनुवाद.
ISBN 81-87520-75-2

954.79(1)-िहमायत नगर

कागदी बां. : . 400.00


कदम, वसंत 1यंकटराव, 1975-

V44Q7

ऐितहािसक िहमायतनगर: वाढोणा / सं. ले. वसंत

मोईMदन कु ी, बी.
पाMक तानात साठ वष / इं जीवन अरOवद 1यं.

1यंकटराव कदम आिण अिनल मुरलीधर कठारे .- कं धार :
पूनम <काशन, एि<ल 2011.- 128 पृ., [4] पटिचVे ;
21 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-909201-7-9 : . 100.00

गोखले आिण िवजय लोणकरकृत अनु.- पुणे : िचनार

पि?लशसR, नो1ह2. 2011.- 320 पृ. ; 23 स2. मी.
ISBN 81-87520-72-8 कागदी बां. : . 350.00




V44Q7

V4435.3HIM

958-मय आिशया
958.1-अफगािण तान

954.792-मुंबई

पुरािणक, अण
हरवलेली मुंबई.- मुंबई : मॅजेि टक <काशन, ऑ|टो.
2011.- viii, 216 पृ.: िचVे; 23 स2. मी.
कागदी बां. : . 350.00

दामले, िनळू



V4431

954.792(1)-MकQले

पुDहा एकदा अवघड अफगिण तान.- मुंबई : मौज
<काशन, नो1ह2. 2011.- viii, 216 पृ.: िचVे; 22 स2.
मी.
ISBN 978-81-7486-972-2 :

. 200.00


V491

कु लकण, भा. िव.
मुंबई पKरसरातील अथाRत एके काळvया Mफरं गाणातील
MकQले.- मुंबई : पुरातkव व व तुसं हालय, 2009.506 पृ. : िचVे, नकाशे ; 21 स2. मी.
(ऐितहािसक थलदशRनमाला ; 13.)
संदभR.
कापडी बां. : . 290.00


V4431

954.799-गोवा, दमण, दीव

मोआÈझम बेग
शVूशी दोन हात / सं. ले. मोआÈझम बेग आिण
ि1ह|टोKरया िbटन; अनु. योिगनी व2गुलकर.- पुणे :
मेहता, नो1ह2. 2011.- xii, 424 पृ., [4] पटिचVे ; 22
स2. मी.
वांटानामोत डांबलेQया िbटीश नागKरकांची थरारक
स`यकथा.
'Enemy combatant : my imprisonment at

शेवडे, सि]दानंद सुरेश
गोवा मुिसं ाम / सं. ले. सि]दानंद सुरेश शेवडे
आिण दुगश जयवंत पळकर.- मुंबई : नवचैतDय
<काशन, एि<ल 2012.- 264 पृ.: नकाशा; 22 स2. मी.
संदभR.
. 260.00

Guantanamo, Bagram and Kandahar.' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-300-5 :

. 400.00


V491



V44G

960-आM¤का
962-इिज
962.4-सुदान

954.84-आंÒ <देश
954.84(1)-हैLाबाद

हॅरी, दाऊद

दुभाया / श?दांकन डेिनस बुक आिण मेगन मॅकेDना ;
इं जीवन अिजत 1यं. कु लकणकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
फे bु. 2012.- xiv, 170 पृ. ; 22 स2. मी.

पोळ, गजानन
सांगायचंय मला: कुतुबशाही - भागानगर...बरं च काही.-

औरं गाबाद : रजत <काशन, फे bु. 2010.- 296 पृ.:
िचVे; 21 स2. मी.
संदभR : पृ. 4.
ISBN 81-89707-12-4 : . 280.00

'The translator : a tribesman's memoir of
Darfur' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-344-9 :



V4416.3HYD

. 175.00


V678

इितहास

970-उGर अमेKरका
973-अमेKरकन संयु सं थाने
दामले, िनळू

बदलता अमेKरकन.- मुंबई : परचुरे <काशन, िडस2.
2009.- 231 पृ. ; 22 स2. मी.
संदभR.
ISBN 978-81-8086-016-4 : . 250.00


V73

185

186

संदभ सूिच

'क' कKरअरचा !.

गुजराथी, उDमेष

पहा

'तो' आिण 'ती'.

देशपांडे, <ितभा

पहा

'पीपीएफ' ची कामधेनू.
'बाळ' कडू .

अंबेकर, दGा महीपती
अ^रयाVा.

पहा

'बेगम बव' िवषयी / संपा. रे खा इनामदार-साने.
'मंिजल ' अजून दूरच !.
'स' सुखाचा.

पहा



891.462

अकबर, एम. जे.

'7ी- <Jा ' ची वाटचाल: पKरवतRनाvया Mदशेने.
भागवत, िवcुत

वाला ाही: पाMक तान : भूत आिण भिवय /
इं जीवन रे खा देशपांडेकृत अनु.
915.491

पहा

अकलूजकर, िवcुQलेखा
दपRणी पाहता प.

10-10-10: 10 िमिनटे - 10 मिहने - 10 वष - जीवन
बदलून टाकणारी कQपना !. पहा वेQश, सुझी
12

1या शतकातील खाcसं कृ ती.

1980 नंतरची ामीण कथा.
पहा

पहा

अकिQपत कथा.

जोशी, वषाR

पहा

1857 चा वातं§यसमर आिण ता`या टोपे.
प¥ाकर <भाकर

2012 नंतर.

पहा

21 Mदवसात यश तुमvया दारात.
पहा

अ^रयाVा.

पहा

अ ि<झनर ऑफ बथR.
अ िवल टू िवन.

पहा

जोशी, Mदनकर

अंकुर.

पहा

अंगार.
अंतरं ग.

पहा
पहा

पहा

पहा

अंतरीचा बोल.
अंतरीचे धावे.



333.7(1)

पहा
पहा

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव
पहा

दामले, लीना



920.93628292

पहा

राजे, धनंजय

देशपांडे, उषा

अि¹रे खा.

पहा

भागवत, यशवंत कृ णाजी

अि¹सखा.

पहा

ांित

अि¹समािध थ कृ णा महाराज भांड.

922.945

अि¹होVी, सतीश बलराम
झोपी गेला कुं भकणR.

891.463

अघKटत.


पहा

पहा

अली.

954.79

कलकGे, गवळण

पाटोळे , अशोक

पहा

पहा

पहा

पहा

Mफिलप चॅको

िb को, कॉD टDस

पहा




खापरे , मंदा

अ वाल, सुजाता, सं. ले.

काळे , भानू

पहा

अि¹फु ले.

अ¹ीपुप.

दळवी, िवजयकुमार

अंधारे , भालचंL रामचंLराव
दुसरे मुधोजी उफR आपासाहेब भोसले: मधुराजदेव
भोसले.

बावनकु ळे , जयकृ ण

अि¹Mदe: कमला नेह.

Mदवाण, वृंदा

अंतKर^ाvया अंतरं गात.

जोशी, लuमण गोपाळ

अनकं िडशनल ल1ह / 1हॅनेसा होवाडR यांvयासह
नतािलया अिगयानो ; इं जीवन नीला चांदोरकरकृ त

अि¹Mदe.

बापट, संगीता

कदम, यशवंत बाबुराव

पहा

पहा

पहा

अि¹कुं डातील आMदवासी Vी.

थोरे , अशोक

अंतराळातील वेध.



अखंड धगधगणारी योत गोQडा मेयर: पंत<धान
1969-1974.
पहा काळे -पाटसकर, भायmी

अनु.

जोशी, Mदनकर

अंतरकर, अणा
कथा आधुिनक दंडकारgयाची.
अंतराय.



823

कु लकण, कु मुMदनी Mदवाकर

अंगणातQया पायरीवर.

920.02

अिगयानो, नतािलया

नरभ^कांvया मागावर / अनु. जी. के . देशपांडे.
पहा



891.46

अशी (ही) माणसं.

अखेरचा िनणRय.

अँडरसन, केनेथ

अंकरिहत शूDयाची बेरीज.

अंबेकर, दGा महीपती

अखंड सौभायवती भव.

आचRर, जे¤_

पहा

पहा

अ^ीकर, mी. के .

जोशी, मनोहर गजानन

पीटरसन, अॅिलस

अ-मृत पंथाचा याVी.

वालावलकर, संजीव दGाVय

संपा. गीता मांजरे कर.

डांगे, गौरी

पहा

पहा

अ^रांचे आभाळ: <ा. के शव मेmाम : गौरव आिण समी^ा /
लोणकर, पराग

26/11 मुंबईवरील हQला / संपा. ह·रदर बावेजा ;
इं जीवन मुकुंद नातूकृत अनु.
303.625
3, झाMकया मॅDशन.

नवरे , मुकुंद लuमण

अ^रिनठांची मांMदयाळी: ंथ-शोध आिण वाचन-बोध.
पहा Kटके कर, अण

सुरवाडे, मनोहर

पहा

पहा



891.463

अ^र वळे भिवय कळे .

जोशी,

कृ णानंद, महष

25-50-75 आ`मचKरV.

अकबर - िबरबलvया मजेदार गोZी / पुनःकथन रवL
कोQहे.
398.220954

िचटणीस, गंगाधर

े, जॉन

पहा



अकबर - िबरबलvया छान छान गोZी / पुनःकथन रवL
कोQहे.
398.220954

मोकाशी, अरOवद शंकर

सावंत, अरOवद

पहा

741

आठQये, अिनल

धारप, नारायण गोपाळ

अघोर-अnयंकर
अघोर, उ"मला <Qहाद
वारी पंढरीची: भावाथR.
अघोरी सौदा.

पहा

अनाMद अनंत.


294.535095479(1)

ितिबले, अनंत

अजDमा जDमासी आला: अवतार मेहरे बाबा चKरVरे खा.
पहा

अनाहत.

अजब गावvया गजब कथा.
अOज|य.

अटलिबहारी वाजपेयी.

अटलास mड.

पहा



पहा

अनुराधा.

कडू , मोिहनी



624



954

अणेराव, <मोदकु मार
< तराचे वÑभोग.



891.461

फडके, सुधीर द.

अितथी देवोभव व इतर कथा.

पहा

अVे, वंदना, अनु.

गौरखेडे, अशोक



891.464

वप, िवकास

अVे, वंदना, संपा.

पहा

पहा

पवार, आ`माराम

अथ माजाRरपुराण.

पहा

अैता कला
अQमो ट Oसगल / अनु. आशुतोष उMकडवे.
अिधक चांगQया पो¦या आिण भात.
पहा

पहा

पहा



823

अनDवय.

पहा

पहा

अनवाणी.

पहा

अनाMद - अनंत.



गुणाजी, िमOलद

पहा

पहा

अभंगसू|त.

891.463008

रं गाचायR, आc

अभंग आ वाद.

अभागी.

गाजरे , अंकुश परमेर
पहा

अ?दुल कलाम, ए. पी. जे., सं. ले.

महा< , आचायR

पहा

कवडे, िशरीष शांताराम

पाऊलखुणा मेहरे माक टvया.

ितवारी, रं गनाथ

पहा



082

अभंगधन.

अनमोल सं कार कथा.



500



371.3

अभंग, शरद शंकर

दवणे, <वीण

अिगयानो, नतािलया

अनवट: श?द, सूर, डxगरवाटा.

अबॅनेल, ¤ँ क ड?Qयू.
कॅ च मी इफ यू कॅ न / सं. ले. ¤ँ क ड?Qयू. अबॅनेल आिण
टॅन रे Oडग; अनु. यो`ा िवcाधर लेले.

संपा. सदानंद बोरसे.

Oचगरे , चंLशेखर

अनकं िडशनल ल1ह.

हंबड, िवनायक रामचंL

अnयास कसा करावा: हमखास यश देणारे अnयासतंV /

पहा

पुराण. भागवतपुराण

पहा

पहा

धु, वसुमती रवL

अभंग, अनंत

रे डकर, अरOवद यशवंत

पहा

असरा.

पहा

<ेरणादायी सुिवचार / अनु. चंLकांत नागेशराव पाटील.

वेलणकर, वंदना

अयाि`मक पZीकरणासह संि^ mीमद्-भागवत.
अयापन आिण नविन"मती.

mोVी, िनिशकांत

पहा

भावेकृत अनु.

कवडे, सुभाष

अययनाचे मानसशा7.

अनंत आभा.

अनोखा पKरचय ऋवेद आिण उपिनषदांचा . पहा
294.59212 - ऋवेद. पहा जोशी, रघुनाथ दGाVेय

अ?दुल कलाम, ए. पी. जे.
द सायंKटMफक इं िडयन / सं. ले. ए. पी. जे. अ?दुल
कलाम आिण वाय. एस. राजन; इं जीवन <काश

रांगणेकर, श

पहा

जोशी,



बोधे, व. बा.

अ©भुत दुिनया 1यव थापनाची.

पहा

920.9364163

ठाकूर, भारती

नगरकर, राज वसंतराव

अधोरे िखत.

अनोखा पKरचय ऋवेद आिण उपिनषदांचा.
रघुनाथ दGाVेय

अािवषयी सारे काही.

स1हRन-mायबर, डेि1हड

पहा

अVे, वंदना, सं.संपा.

पहा

अनुराधा वैc यांचे सािह`य: एक िचMक`सक अnयास.
पहा घोळवे, अशोक उGमराव

विडखाये, रे खा

अVे, <Qहाद के शव
हार...आिण <हार / संक. िशरीष पै.

पहा



615.538

अनोळखी.
पहा

मेहता, शिशकला चंLकांत

पहा

अनुराधा <काशरे ी
लहान मुलांचे आजार व `यावरील सोपे उपचार.

रँ ड, आयन

फुलेपीठ.

अG दीप भव.



491.465

842

अढांगळे , िवनायक देवराम

पहा

पाटील, िशवाजी आढळराव

त2डुलकर, महेश

पहा

अडसुळे, चंLकांत बाबुराव
द^ अिभयंता.

अत|यR.

कु लकण, मुकुंदराज पं.

पहा
पहा



954

अनुई, याँ
बेकेट / इं जीवन िवणु वामन िशरवाडकरकृ त अनु.

पाटील, दशरथ

अOज|यतारा - वासोटा.

नागपुरे, रमेश माती

अिनवायR मराठी / संपा. जॉDसन बोजस.

रांगणेकर, कु मुMदनी

पहा

पहा

िगरडे, कृ णा गणपती

पहा

पहा

अना±त, िवनोद
िशवाजीचे उदा`तीकरण: पडcाआडचे वा तव.
अनास|त.

खंडाळे , मधुकर

अजब वQली.

187

पहा



उके, धनराज

पहा

पहा

381.10954792

आवकर, राम गोOवद

मोगरे , िवल

वहाटु ळे, ानेwवर स.

अिभ<ाय.

पहा

वैc, माधव गोOवद

अnयंकर, जगदीश
दूर झाले गाव.



891.464

अnयास-अशo

188

अnयास कसा करावा: हमखास यश देणारे अnयासतंV.
पहा

अधRनारी.

अnयास झाला सोपा.
अnयासाची सोपी तंVे.
अमर बिलदान.

पहा

पहा

पहा

कवडे, िशरीष शांताराम

अल काईदा ते तािलबान.

पालकर, सुनंदा

पहा

पहा

पहा



294.5924

खंडाळे , अgणा
616.120654

देशपांडे, अशोक

अमृताचे बोल.

अमेOझग अमेKरका.

कातरकर, सुिचVा मधुकर

पहा

अमेKरके µन आQयानंतर.
अमोल कथा.

पहा

पहा

पहा

रे मंड, जेनीस जी.

पहा

पहा

जोशी, Mदनकर

अण गोडबोले कृ त पगारातून आयकरकपात मागRद"शका:
आ"थक वषR 2010-2011. पहा गोडबोले, उदयन
अण

अकR .

पहा

पहा

पहा

लास, मॅयू

अल् तमीर.

पहा

गुे, िवmाम

अQमो ट Oसगल.

अरबट, भा करराव जयरामजी
अथRवादळांत समाज eव था, औिणक ऊजाR आिण
पयाRवरण नाश.
361.954

अरे अरे मोरा.

अिQटमेटम.

अQबटR आइD टाईन.

सावरकर, अमोल

पहा

शलाका: मराठी

अQबटR आइन टाईन: सापे^ता तkवाचा जनक.
सह7बु,े रमेश के .

भावे, नीिलमा

अ¿यंगार, गीता
ि7यांसाठी योग: एक वरदान / इं जीवन अिwवनी
गोखलेकृत अनु. ; संपा. पुषोGम धास. 613.7046

अणाची गोट.

पहा

पहा

राजे, सुधाकर

अयोयेचा रावण आिण लंकेचा राम.
अयोनीसंभव.

अलोणे, Mदलीप eं., संपा.
पाÔपु तक

बव,

पहा

अल्-कायदा: दहशतवादाचा जागितक भ मासुर.

जोशी, सुधाकर

पहा

अले|झांडर, पी. सी.
सGेvया पKरघातून / इं जीवन िवदुला देशपांडेकृत
अनु.; संपा. <शांत तळणीकर.
923.254



दीि^त, लीला

अPहास आPही पुDहा पहावे.

त2डुलकर, महेश

809

अमेKरके चे अय^ आले ते1हाची गोZ: काही रफ काही टफ.
पहा ितळवे, mीधर
अमेKरके तील वेwया1यवसाय.

पहा

अलौMकक ानयोगी: <ो. गणेश §यंबक देशपांडे मृित ंथ /
सं. संपा. wयामला मुजुमदार आिण मंजुmी देशपांडे.

पाटील, Oनबा सदािशव

पहा

कृ णानंद, गुजी

पहा

अले|झांडर ॅहम बेल: दूरवनीचा जनक.
Mदलीप


हलदुलकर.
पहा



अिलबाग - थळ - खांदेरी - उंदेरी.

अमृतमयी दुधी-°दयासाठी वरदान / संपा. िवलास
अमृता.

सईद सलीम शाहजाद

133.5869(1)

अलमेल, सीमा, संक.

कदम, उमेश

अमृतमय जीवन.

पहा

वा तुगु.

जे मी, िस टर

अमृतकण कोवळे / संपा. राम गोOवद आवकर.

कॅ Dडेल,

पहा

अलगीकर, अिभषेक

संघेरा, जसOवदर

अमानुष.

वळसंगकर, eं. ना.

पहा

जोसेफ

रामकाका

अमरापूरकर, सुनंदा, अनु.

काळे , भालचंL नारायण

पहा

अधRिशशी अथाRत माय ेन आिण डोके दुखी.

देशपांडे, कृ णराव पंढरीनाथ

पहा

अमर हबीब, संपा.

Oशदे, लीला

पहा

अnयासािचये पाऊलवाटे.

पहा

अथRशा7ाvया कथा.

अभंग, अनंत

Mदघे, <भाकर



सरपंच.

891.463

अवघे ध सुपंथ.



799.2
पहा

शेवडे, सि]दानंद सुरेश

पहा

अवचट, अिनल §यंबक
पू"णया.



928.9146

िशकिवले यांनी.
पहा



891.464
संकलेचा, सुशीला

काळे , Mदनेश

अशा कथा अशा 1यथा.

देहड
े कर, रसना रमेश

पहा

पहा

अ^ीकर, mी. के .

अशी करा गुंतवणूक असा वाचवा <ाितकर.
संगोराम, िमOलद
अशी Oजदगानी.

पहा

अथRशा7ाचे नोबेल पाKरतोिषक िवजेते.
िवनायक mीधर

अशी मी, तशी मी...

Mदगंबर
अश आमी भुरग.

पहा

िखQलारे , तुकाराम

अशी माणसं: अशी साहसं.

देशपांडे,

पाये,

पहा

अथRवादळांत समाज eव था, औिणक ऊजाR आिण
पयाRवरण नाश. पहा अरबट, भा करराव जयरामजी
पहा

पहा

अिववािहतांचं िववाह मंडळ.

अशी (ही) माणसं.

अजुRन िवषाद योग : ानेरी अयाय पिहला.
ानेर

अैता कला

पहा

अवलोकन: मराठी समी^ा आिण सािह`य.
Mदगंबर

काळे , मोहन

अजRन Oसग, िबली
टायगर हेवन / अनु. िवास भावे.

िमm, िवनोदकु मार

पहा

अवघडे, जयवंत ानू

अवती-भवती.

िवराणी, Oपक_

पहा

पहा
पहा

पहा

माडगूळकर, eंकटेश

फडके, सुजाता

मुरकुं डे, दीपा Mदनकर

अpू-आजोबां^या
अmू सातपूpाचे.

पहा

नाईक, बाबुलाल

अZपैलू नेतृ`व: बाळासाहेब आंबेडकर.
भा कर महादेव
अZपैलू वाइन - लेडी.

पहा

आंबेडकर, भीमराव रामजी

पहा

भोजने,

शूL पूव कोण होते?: आिण िहDदी-आयR समाजातील
चवथा वणR ते कसे झाले? / इं जीवन चांगदेव

िचटणीस, शुभा



जहरी कावा.

891.463

फाशीचा फंदा.

891.463



पहा

क_र, िगरीजा उमाकांत

असनारे , <शांत


मीच माझा मोर.

असा बालगंधवR.

891.461

पहा

भडकमकर, अिभराम

असा मी झालो आंबेडकर.

उमप, िवल

पहा

असामाDय यश<ाीसाठी दहा सामाDय सूVे.
कृ णमूत, अvयुतानी गोपाल
असाही एक लढा: संिचत.

पहा

असे लढले गांधीजी.

असे शा7 , असे संशोधन.

अि त`व शोधताना.
अि त`व.
अ थी.

पहा

पहा

अि मता.

जोशी, मोहन

पहा

आई: मराठी किवतेतील.

पहा

^ीरसागर, दीपा

आईसाहेब.

बागूल, <भाकर

पहा

आईसाहेब...कै . रे णूका भाऊसाहेब िहरे यांचे चKरV.
पवार, कमल mावण

अ व थ वसुंधरा: िनवडक अ लेख.

आमण.

पहा

पहा

पहा

सेनाड, रमेश
पहा

पहा

पहा

पांडे, गजानन

मोने, हेमंत
पहा

काळे , वामन

पहा

मोहरीर, mी. के .

देशपांडे, अशोक

आगटे , शकुंतला जयंत

बोडके , नर2 L



घनु वाजे घुणघुणा.

891.461

भुलिवल2 वेणुनाद2.

891.461

िवल गीत गावा.

891.461




आगलावे, <दीप नागोराव
समाजशा7 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

िभवगडे, ानेर

अिहराणी लोकवाaयाचा इितहास.
धxडू जी

आगळ.

देसाई, बापूराव

पहा



303.484

कदम, मह2L

आगाशे, गोपाळ दाजी

संत mी के शव वामचे संि^ चKरV व काही पद2.

अिहराणी वावैभव / संक. अिभमDयू पाटील-गांधलीकर.





922.945

398.99146
अहेवलेणं.

पहा

अहो ऐकलं का.
अॅडम.

पहा

रसाळ, जयOसग
पहा

आगाशे, लीना

Mकनारे मनाचे.

जोशी, Mद. िव.

मतकरी, रrाकर

मरणसाखळी.


599.759



डी. तोडकर.

327.03

आंबेकर, मीना

आंबेकर, शैलजा, अनु.

पहा



305.231

आचायR, मंदा, अनु.
पहा

पहा

चतुवदी, अतुल2Lनाथ

संगोराम, मुकुंद

आजरे कर, <साद स.
काल-तप या.



780.954
पहा

जयmी अशोक

आंबेडकर, भीमराव रामजी

शूL पूव कोण होते ? / इं जीवन चांगदेव भवानराव
खैरमोडेकृत अनु.



891.463

आजीची गाणी गाऊ: रं गवायची मजा घेऊ.

ितवारी, रं गनाथ

आजोबांचे घर.



305.5688095479



आचायR, नयना

आज काल.

कापसे, बी. एम.

मुलांची बुिम`ता कशी वाढवाल ?.

891.464

मनमोहर.

आंतरराXीय संबंध व सामKरकशा7 श?दकोश / संपा. बी.
पहा



891.461

आगाशे, वसंत बळवंत

अॅडPसन, जॉय
िपपाची मृ`यूशी झुंज / अनु. आनंद वैc.

आंबा लागवड ते िनयाRत.

पहा

पेटसRन, पेर

पहा

आकाशाशी जडवा नाते.

ांित

जाधव, सूयRकांत

पहा

कु लकण, चंदला

आकाशातील आकाश.

ढोमणे, िशQपा <वीण

अहQयाबाई होळकर.

पहा

आकाशगमती.

घाटे, िनरं जन Oसह2L

माडु रवार, आिशष <दीप

पहा

आई, हसत ये, डोलत ये.

आकाश अध ढगाळ.

जावळे , पेशकु मार

पहा

खंडेराव, हरीश

आऊट टीOलग हॉसस.

िखQलारे , तुकाराम

असेही - तसेही: गझलसं ह.

पहा

आकार-िवकार.
पहा

पहा

पहा

आंबेडकरी चळवळ आिण सािह`य: सां कृ ितक इितहास.

आऊट ऑफ द बॉ|स: Mके ट : भावलेलं, Mदसलेलं आिण
`या पलीकडचं. पहा भोगले, हषाR

पहा

भागवत, भा कर रामचंL

पहा

305.5688095479

भानत, मनोहर

असे पुर कार अशी पाKरतोिषके .

असे हे माझे हायकू.



भवानराव खैरमोडेकृत अनु.

अZीकर, बा. सी.

असं घडायचं होतं.

189

पहा

आजोबांvया गोZी.

दीि^त, लीला

पहा

वालावलकर, सी. पु.

बापट,

आठलेकर-आपलं

190

आ`मह`या का घडतात ?.

आठलेकर, मंगला

महापुषांvया नजरे तून Vी.
आठQये, अिनल
अघKटत.



आि`मक आनंदयाVा.



आदशR ंथपाल / सं. संपा. रामेwवर सूयRभानजी पवार,

आपली माणसं.

891.463

ऋणानुबंध.

891.463



ऋतु-न^Vाचे नाते: वतंV सामािजक कादंबरी.

ि<यतमा.

891.463





मधुरा.

891.463

मयूरपंख.

891.463



891.463




सहवास.

891.463

पशR.



891.463

आठवणचे Mदवे.

पहा

आठवणीतले गावकूस.
आठवणीतील मोती.

आडवं आिण ितडवं.

पहा

पहा

कलावडे, सुधाकर

आधुिनक Pहैस पालन.



891.463

आधुिनक राजक_य िवwलेषण = Modern Political
Analysis.

पहा

आवारी, िवलास

महामानव: िवचार आिण <बोधन.



303.484

महाराXाची कृ िषअथReव था: धोरण आिण िनयोजन /
सं. ले. िवलास आढाव आिण रा. mी. देशपांडे.



पहा

भ2डे, पुंडिलक

आनंदसू.

पहा

पहा



मराठे , नंदकु मार अvयुत

बोरकर, बाळकृ ण भगवंत

देशपांडे, जनादRन mीकृ ण
पहा

भुक, wयाम मदन
पहा

जोशी, िलली

आपटे , अनंत गणेश

मृ`यो ! मरणं अमृतं कु  ।.
आपटे, अनंत गणेश, भाय.

338.1095479

भालचंL

पांढरे , नीला

158.1

आनंदी शरीर आनंदी मन.



381.41095479

पहा

पहा

mीिवcा नटराजन

पहा

आनंदाचं पासबुक.

आिण िचनार लाल झाला.

सोबले, बाळकृ ण

पहा

आनंदयाVी रवीDLनाथ.

िचरे बंदी कृ षी बाजार आिण दुबRल शेतकरी.

891.468

पहा

आपटे , ज. शं.

आवाबाई: छोटं कु टुंब संकQपनेvया िशQपकार आवाबाई


वािडया.

प2ढारकर, <भाकर

आिण शेवटी <ाथRना.
आिण सावरकर.

पहा

पहा

आतला आनंद.

पहा
पहा

923.654

आपटे , मधुकर यशवंत

चला अंतKर^ात.

उदय<काश



539.7

मला उGर हवंय: गिणत.
आपटे , िवनीता, अनु.

पहा



510
आनंद, शशी

आपटे , सुरेन

बी. अिनल

जावळीकर, <ितमा शाम

एक होती बाय / अनु. िवनया खडपेकर.

आ`मिस, नंMदनी
कारे नामा.



520

मला उ`तर हवंय ! अणुशि|त.

शेळके , शांता जनादRन
पहा



500

आपटे , मोहन हरी

शेवडे, सि]दानंद सुरेश

आता हे शहर झोपत नाही.
पहा

मेहता, भारती

मुनघाटे, <मोद

पहा



भगव²ीता

िव ान सKरता.

आिण लोक सुखी झाले.

आ`मभान.

ते 1950.

आनंदयाVी.

मंगल गीते दंगल गीते

आढाव, िवलास

आत-बाहेर.

आधुिनक मराठी किवतेतील 'राXीय भावना' : सन 1850

अनु.

राजन खान

कथाकुंभ.

पहा

इं िजनीअर, असगरअली

यशाचा िशQपकार तूच / इं जीवन िवनीता आपटेकृत

लास, मॅयू

पहा

पहा

आनंद, शशी

आडसूळ-पाटील, बाबुराव जी.

आिण चांदणे फुलले.

पहा

आनंद, एस., सं. ले.

पहा

आडसूळ, िवcा, संक.

आधुिनक जगाचा इ लाम.

आधुिनक संत बाबा आमटे .

पणशीकर, <भाकर

कवठे कर,

आधार तंभ <ाचायR ल. बा. रायमाने / सं. संपा. अिवनाश
डोळस आिण राम दोतxडे.
923.754

पहा

लांजे, िहरामन तुळिशराम

पहा

विडखाये, रे खा

कामत, सुिमVा दामोदर

पहा

आठवले, सुदशRन, अनु.

पांढरे , महावीर

आMदवासी हलबांvया अि त`वाचा अंतवध.



िवcा िवनयेन शोभते.

पहा



891.463

891.463



920.2



<ितOबब.
बा}लं.

जवळगेकर, िवदुला

आMदवासी वारलचे लोकसािह`य.
Mकरणकु मार सुबराव

891.463
891.463

पहा

राम जाधव आिण बळीराम मुंढे.

आदशR पालक 1हा.


891.463

िVवेणी.

पळे कर, आशा

आ`मा ते जनुक: आधुिनक वैcकातील संकQपनांचा इितहास.
पहा वागळे , चंLकांत शंकर

891.463

कंपॅिनयन.

पहा



305.40954

आपण शेतकरी आिण आपला समाज.



920.933804

आपलं वजन आपQया हाती.

पहा

पहा



823

भोसले, <. बा.

कारवारकर, मालती

आपला-आवqकर
आपला हात आपणच पहा.

पहा

आPही भूगोल घडवतो.

काळे , सुधीर

आपली तीथR^ेVे आिण पयRटन थळे / सं. ले. गजानन शं.
खोले ...[आिण इतर]; संपा. अिजत कु लकण.

आPही वाट पाहतो.


294.5350954
आपली माणसं.

आठQये, अिनल

पहा

आपली श_ आपला िवकास.

आपले ांितकारक / संपा. शुभा साठे .
आपले पंत<धान.

पहा

आपले परमवीर.

पहा

जोशी, मोहन

आपले राXपती.

पहा

पहा

पहा

पेडामकर, जनादRन

आपले शा7 / संपा. शुभा साठे .



925(1)
पहा

पहा

बा}Qया.

आयाबाया.

पहा

गोळे , रवL

आयुरालेख.

पहा

कोलवाडकर, <मोद

पहा

मेटकरी, रघुराज

आरड गे कु }बाय.

आमचं सौभायलेणं.

आरसा.

बागूल, <भाकर



खानझोडे...[आिण इतर].

928.9146

आमची चारधाम याVा... यमुनेVी, गंगोVी, के दारनाथ व
बदKरनाथ: 12-05-2007 ते 26-05-2007. पहा

आमडेकर, मंजूषा, अनु.

फान, नॅDसी यी

आमडेकर, िमOलद
िनसगRवेध.




590
पहा

जे मी,

उ`कट मु गंध.
िजणेची Qहारां.

891.464



891.4694



राय आिण क2 L शासनाvया िविवध
िवकास योजना आिण आ"थक िवकास महामंडळे
पहा

आPहा पावली माउली: सुनाई.
कृ णा
पहा

पहा

िचतळे , िवजय

टोपले, लuमण ढवळू
घेवंदे, तुळशीदास Mकसनराव

पोतदार, अनुराधा अरOवद

आरोय योितष = Medical astrology.
वालावलकर, संजीव दGाVय

पाटील, सुनंदा

मेणजोगे, सीताराम

पहा

सMफया िसराज मोमीन

पहा

पहा

पहा

कु लकण, एकनाथ ग.

वाडेकर, अमोल

आ×किमडीज: इितहासपूवRकालीन गिणती, यंV .
सह7बु,े रमेश के .

पहा

आचRर, जे¤_
अ ि<झनर ऑफ बथR / अनु. लीना सोहोनी.

आमोणकर, सुधा सुरेश

आPही पो टातील माणसं.

पहा

आरोळी: एक वेदना.

<ाणीसृटीvया अंतरं गात.

आमोद, संपा.

पहा

आरोयासाठी पंचतकमR.
363.72

आमेन: द ऑटोबायो ाफ_ ऑफ अ नन.
िस टर

उपाये,

आरोयाची गुMकQली: िवधायक कायRम आिण मंगल
<भात. पहा गांधी, मोहनदास करमचंद

करं बे-पवार, अपासाहेब दा.
पहा

पहा

आरोय संवधRन.

देशपांडे, गो. का.
पहा

पहा

पहा

आरोय क2 L eव थापन = Health Center
Management.
पहा सMफया िसराज मोमीन

कांबळे , आशालता

आमची आई: शैलजा काळे / ले. िवcा राजेश

आमचे कोQहापूर.

दवणे, <वीण

आयुयाvया सुखासाठी / सं. संपा. भराज रहाळकर आिण
mेयसी रहाळकर.
294.54
आरशातील अंबर.

पहा

पहा

आयुयाvया 'िपच' वर.

आमचं जगणं आमचं िलिहणं / संपा. अPमू जोसेफ...[आिण
इतर]; इं जीवन लीना चांदोरकरकृ त अनु. 928.(1)
आमची आई.

पहा

कारवारकर, मालती



बदामीकर, <Qहाद िवनायक

पहा

हेO टज,

कदम, बाबा

आयुयवेडी: गोZ माÈया bेन ®ूमरची.
जयmी जयंत

891.463

पहा

पहा



305.40954

आफळे , सुनीित

आभाळमाती.

पहा

आयुयवेडी गोZ माÈया bेन ®ूमरची . पहा 926.1 उपाये, जयmी जयंत. पहा उपाये, जयmी जयंत

साने, हेमा

कु ठे आहे 7ी-पुष समानता ?.

पहा

िलO1हग माईल िवcा

पहा

आयुय बहरताना.

आफळे - वाडकर, अलका

आबा.

एिलस, डेबोरा

आय लॉ ट माय ल1ह इन बगदाद.

आयुमान भव.

हंबड, िवजय

िव.

आपले िहरवे िमV.

पहा

आयगुजी: गुजसोबत अनौपचाKरक चचाR.
कृ णानंद, गुजी

कुकडे, सुमती

आपले वयंपाकघर एक औषधालय.

भोसले, <.

पहा

बा.

आय. ओ. यू.

जोशी, मोहन

आपले शरीर - अ©भूत कोडे.

जोशी, लuमण गोपाळ

मायकेल

िलमये, राजा

आपले यश आिण आपली माणसे.

गाडगीळ, बाळ

आPही शेतकरी आिण आमचा शेती धंदा.

आय अॅम िवcा.


923.254(1)

पहा

पहा

आय अॅम अ टॅ|सी.

देवकर, वषाR

पहा

191



823

आड, परशराम राऊ
वेध िवाचा मानवी शौयाRचा.



523.1

आ"थक सुधारणा आिण िवकासाचा मानवी चेहरा.
मुणगेकर, भालचंL
आयR चाण|य.

पहा

पहा

साठे , शुभा

आवकर, राम गोOवद
अभंगसू|त.
आवकर, राम गोOवद, संपा.



294.561
पहा

अमृतकण कोवळे

आवqकर-इनसाइड

192

आवकर, संजय, संपा.

पहा

आले मेघ भन.

पाडगांवकर, मंगेश केशव

पहा

आलेगांवकर, प¥ाकर महादेव, भाय.
समथR
आQहाद उपिनषदांचा.

पहा

पहा

आळतेकर, एकनाथ, सं. अनु. आिण भाय.
आवांळ2 2.

रामदास,

पहा

पहा

इं जीवर <भु`व िमळवा / सं. संपा. <ितमा भांड आिण
चैताली शेी.
428.24

शािgडQय

नोबेल भूषण अम`यR सेन.
इं जीवर <भु`व िमळवा.
इं िजिनयरच 1हायचंय !.



320.9
पहा
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e_, िनणRय आिण ईwवराचा ि त / अनु. संजीव
<साद परे रा.
226 


230

इं टरनॅशनल ाईम चोरी आिण <ेम / अनु. धनंजय राजे.

पहा



808.83

मुळे, सुधीर

इं दरू कर, िचVा, संक.

आ1हाड, एकनाथ
नeाने बहरावे.



891.461

आ1हाड, कमल संपतराव


हाक.

891.461

आशेचा अंकुर.

पहा

नगरकर, राज वसंतराव

पहा



305.420954

वाकळे , मह2L सदािशव

आस Mकना याची.

पहा

भागवत, यशवंत कृ णाजी

इं Lिजत भालेरावांची किवता.

पहा

घुगे, मारोती

पहा

Mदघे, <भाकर
पहा

लोणकर, रघुनाथ

पहा

पाटील, मीना^ी

इझीकेल, गुलु

सिचन : जगातQया सव¶`कृ ट अशा अिभजात
फलंदाजाची कथा / इं जीवन चंLशेखर पुषो`तम


मुरगुडकरकृत अनु.

आसरे , मधुकर

927.96358

इटोकर, डी. एस.



इडा - पीडा.

891.462

कथा mी संत गाडगेबाबांची.

922.945



दे वरिच असा दे: रासंत तुकडोजी यांचे जीवनचKरV.



इथले ितथले Mदवस मंतरलेले.



इिथओिपयातून.



इदं न मम.

891.462
891.462

ठाकू र, िवल mी.

पहा

पहा

पहा

के ळकर, यशवंत नरOसह
पहा

पांढरीपांडे, िवजय

शेकटकर, उदयराज

भडभडे, शुभांगी

इनसाइड द गॅस च2बसR: ऑिÊझ येथील
झाँडरकमांडोमधील आठ मिहने.

आिहरे , नारायण

पKरमा नमRदेची / संपा. मेधा िसधये.

आसरे , मधुकर

इितहासातील सहली.

891.462

संसार हा सुखाचा !.

ितपतीरे ी, गौ



मासे गवसले जा¦यांत !.
संसार करावा नेटका.

पहा

पहा

इितहासातील टेहळणी: य. न. के ळकर यांचे अ<कािशत
लेख.
पहा के ळकर, यशवंत नरOसह

891.462

891.462

इम, नागनाथ, अनु.



507.8



मायेचा हात.

लफंगे येती घरा.

खेळणी िव ानाची.
इडा - पीडा.



922.945

पहा

शालेय व बाल गीते

इिज...वेल घोिनम आिण सोशल िमडीयानं घडवलेली
ांती. पहा िबजले, धनंजय

कािलदास

आZीकर - कु लकण, <ितभा
7ी-वेध घेत जाता...

पहा

इज इट इन युवर डीएनए.

करं दीकर, शिशकांत

आषाढाvया पिहQया Mदवशी.

बडबड-गीते: िशशुवगाRसाठी

इvछा असQयास वाचा !.

आ त आधार = Promise to care and support
पहा

पहा

इं Lाणी.

जोशी, अचला

the Elderly.

देशभिपर गीते

पहा

माधवराव

आmम नावाचं घर : कहाणी mानंद मिहलाmमाची.

आ वादक2 .

गीत, mीराम

स`याचा मिहमा / अनु. पीटर लोपीस.

वाडकर, अशोक

महादेव

पहा

पहा

इं गळे , व. न.

इं िजनीअर, मीनोचहेर

Analysis / सं. ले. िवलास आवारी आिण सुरेश देवरे .

आस.

पहा

आधुिनक जगाचा इ लाम / अनु. नंMदनी च1हाण.

आधुिनक राजक_य िवwलेषण = Modern Political

पहा



923.354

इं िजनीअर, असगरअली

आवारी, िवलास

आ1हान.

891.462

इं गळे , व. न.

पहा

आपटे , ज. शं.

आिवकरण: आधुिनक वा तुकलेचे.



किवता.

शेणवी, उदय

पहा

सह7बु,े िवनय <भाकर

पहा

ऑल इज वेल: िपाVी िवनोदी संवाद व िनवडक

आवाबाई: छोटं कु टुंब संकQपनेvया िशQपकार आवाबाई
वािडया.

टाकळकर, उवला गोपाळराव

इं गळे , आसावरी

भैरपा, एस. एल.

पहा

पहा

आहे लोकतंV तरीही...

गोगटे, Mदलीप

आQ¤े ड नोबेल: नोबेल पुर काराचा जनक.
सह7बु,े रमेश के .
आवरण.

आ}ित.

देसाई, कमल



915.4(1)

iोमो

पहा

1हेनेि`सया,

इनामदार-उपेिSतांची
इनामदार, <काश
वÑप^ी लंडन.

उगावकर, राम
914.21

इनामदार, <काश, अनु.



रै मन, टोDया

पहा



891.463

इनामदार, िशवाजी कxडो


करलाई.

891.463

इनामदार-करगणीकर, एस. के., संपा.

पहा

इनामदार-साने, रे खा, संपा.
पहा

पहा

पहा

उGरराV.


च1हाण, नीलकांत

पहा

आमोणकर, सुधा सुरेश

पहा

पहा

खातू,

पांडे, गजानन

उGरांvया वाटेवर.

पहा

पानसे, mुती

उदय वैिक < ेचा: अंत मनोबुीचा.

पहा

गावंड,

दादाजी

इरशाद मंजी

ितढा आजvया इ लामचा / इं जीवन रे खा


देशपांडेकृत अनु.
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इलकर, सुहािसनी यशवंत
गुिशयसंवाद आिण समािधसंकQपना.




891.461

संतसािह`य: एक पवेध.



891.461009

इिलबािगझा, इPमाकु ली
लेÌट टू टेल: रवांडाvया <लयंकारी ह`याकांडात, एका
तणीने अनुभवलेली ईरिनठे ची <चंड श|ती /
श?दांकन टी1ह ए"वन; अनु. यो` ना िवcाधर लेले.



927.91430233

मुि लम िसनेमा, समाज: बुर¯यातला, बुर¯याबाहेरचा.

उ©व त.

पहा

891.433

कदम, उमेश

भ2डे, सुभाष वासुदेव
पहा

सेमलर, Kरकाड¶

उcोगपंथ: मराठी उcोजकांvया यशोगाथा / श?दांकन
अण करमरकर आिण महेश वैc. 920.933804(1)



पहा

उनाड गंया.

पहा

क तुरे, <भाकर

उDहा¦यांतील उDहेत.

पहा

उपयोगातील वा तुशा7.

गायकवाड, आनंद

उपयोिजत मराठी.

उं च उं च झोका: सामाDय चारचौघची असामाDय कथा.
पहा बxLे, शोभा
लीला सुगंध: शेगावचे mी गजानन महाराज यांचे
काeप संि^ चKरV.
922.945
माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर
पहा

पहा

Oनबत, मुकुंद कृ णराव

पहा

उके, केवलराम परसरामजी



891.462

लांडगे, संजय संभाजी

914



उपायाय, भूषणकु मार
जग¼ेते / इं जीवन शकुं तला कोलारकरकृ त अनु.


920.71(1)

आयुयवेडी: गोZ माÈया bेन ®ूमरची.
उपासना.

उके, धनराज

पहा

891.461



ससूर.

891.461



उपासनी, नारायण §यंबक
कृ ताथRतेचे ^ण.



उपेि^तांची आई: मदर तेरेसा.

891.461008



926.1

mोVी, िनिशकांत

अभंगधन.

उगवले नारायण / संपा. इं Lिजत भालेराव.

सोनी, अंजू लवकेश

उपाये, जयmी जयंत
आयुयवेडी गोZ माÈया bेन ®ूमरची . पहा 926.1 उपाये, जयmी जयंत.
616.99481

अैता कला

दृZी.

पहा

उपायाय, सीताराम mीकृ ण
यूरो ीप: एक िनखळ <वासवणRन.

उंडे, माधव

उMकडवे, आशुतोष, अनु.

जोशी,

कुंभार, पांडुरं ग

जोशी, लuमण गोपाळ
कदम, बाबा

पहा

मनोहर गजानन
उधाण.

791.43

पहा



मोहनदास / अनु. विनता सावंत.

उcोगरr: 25 यश वी मराठी उcोजक.

इसाक मुजावर

इ टेट मॅनेजर.



891.433

उcोग जगतातील अविलया.


दादासाहेब फाळके.



891.433

िपव¦याधPमक छVीतली मुलगी / अनु. गणेश िवसपुते.

पहा

920.72

पहा

उदय<काश
आिण शेवटी <ाथRना / अनु. आनंद थGे.

204

मु_कडू न मु_कडे.

उंबरठा.

क"णक, सुधाकर

पहा

गजानन

792.(1)

पहा

उठाठे व.

उGर आधुिनकतेचे आधुिनकतेला आ1हान.
िहरसी अली, आयान

इटा: एक सां कृ ितक चळवळ / संपा. रमेशचंL पाटकर.

इ तो.

गडकरी, अशोक

उGम कांबळे यांची आ`मकथने : चचाR आिण िचMक`सा /
संपा. शैलेश िVभुवन.
928.9146

'बेगम बव' िवषयी

देसाई, नयनतारा

इिDफडेल: माझी जDमकहाणी.

इ वास.

पहा

उठा, जागे 1हा..!: ' व' शोधाची आस असणा या
तणाईसाठी. पहा साळुं खे, संदीपकुमार रतन
उ`कट मु गंध.

नाईक,

भाऊसाहेब

पहा

891.461

मारोती

सीमाDत.

इरलं.



शािहरी लेखणी.
उजेड अंधार िपऊन घेताना.

इनामदार, मेधा

इDतजारी.

193



891.464
पहा

राजा ा, कमल

उबाळे -एन

194

उबाळे , देव2L, सं. ले.

सुरवाडे, अरOवद

पहा

उभा जDम उDहात.

एक वन पुDहा पुDहा.
एक होता Pहातारा.

भाराज, मंदाMकनी

पहा

उमप, िवल

एक होती बाय.

पहा

कदम, बाबा



एक होती राधा.

पहा

मंटो, सआदत हसन



एक होती रे शीमनगरी.

फु बाई फू.

927.82

उमरावजान.
उमलताना.

सवा, िमझाR मुहPमद हादी

पहा
पहा

एक-दोन-तीन-चार.

पहा

टोकेकर, गोपाळ वामन

खरं गटे, सुधा गोOवद

पहा

एकटा मी सवR वी...! पºजण छु म छु म...!.

भावे, राधा

उ हेकर, िशरीष
गुवाणी.
उसनं <ितOबब.

आपटे , सुरेन

एक होती बेगम.

891.4691

891.461

बावनकु ळे , जयकृ ण

पहा

पहा

गुलजार



कोळीगीते.

असा मी झालो आंबेडकर.

पहा

पहा

देशपांडे,

सुरेश



294.561

भाराज, मंदाMकनी

पहा

उसवलेलं आकाश.

पहा

गवी, <ेमानंद

एकदा असं झालं.

िनमसरकर, धमRराज

पहा

एकतारी.

पहा

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

एकदा तरी पायी अनुभवावी: पंढरीची वारी.

पहा

जोशी,

ऊँ नम: िशवाय: प. पू. mी कृ णा महाराज यांचे
जीवनचKरV. पहा क हाडे, शंकर बाळकृ ण

एकनाथी भागवताचे अंतरं ग दशRन.

ऊ] िश^ण : येयवादाकडू न बाजारपेठेकडे.
धनागरे , दGाVेय नारायण

एकर, टी. हावR
सीे टस् ऑफ द िमQयनेअर माइgड / इं जीवन अण

ऊसशेतीची नवी Mदशा.

पहा

सुरेश

पहा

साळुं खे, आबासाहेब

ऋवेदातील सु धन.
पहा

पहा

भावे, महेश सखाराम



158.1

तळवलकर, शरद

पहा

मेहता, शिशकला चंLकांत

पहा

मोडक, शांताबाई नारायण

पहा

यादव, शंकरराव

पहा

सामंत, यतीन

पहा

वैc, वासंती

एकलeाvया भा`यातून.

पहा

एकलीच दीपकळी.

पहा

पहा

पवार, संजय

रांगणेकर, कु मुMदनी

एकिवसावे शतक आिण आंबेडकरवादी चळवळ.

एका अमूताRची गोZ.

पहा

रं गराव बी.

एका इितहासकाराचा इितहास.
पहा

पहा

ऍलन, जेPस
ऍज अ मॅन Oथकस्: िवचारांचा <भाव हेच उतीचे
िशखर / इं जीवन सिचन रायलवारकृ त अनु. 158.1

एक एकर.

पहा
पहा

पहा

कािमनी मथाई

एक Mदवस.

एक पायरी वर.

पहा

एक लगीन असंही.
एक सेकंद लेट.

भ2डे, सुभाष वासुदेव

चांदोरकर, वाती

पहा

पहा

एका पायावर...

पहा

जोशी, िमOलद

पहा

िशदीड, आरती

एका िववाहाचे श?दिचV.

पहा

बक, पलR

एका संमेलनाय^ाची िनवडणूक डायरी.
उGम
एका वÑाची सुवात.

पहा

पहा

कांबळे ,

वाघ, बी. जी.

एचआरडी ऑिडट: eावसाियक उ`कषाRमये मानवी
संसाधनाचे महkव. पहा व2कटेरराव, टी.

िचVे, शोभा

पहा

एका पKरसाची कथा.

देशपांडे, <ितभा

बोरकार, Mदलीप धमाR

यशवंतराव
पहा

पहा

एकांताvया सोबतीत.

एक झुंज शथची: मुरारीराव घोरपडे व अठराeा
शतकातील द¯खन. पहा घोरपडे, मुरारराव
एक डोळे सात गाळे .

एका घराची गोट.

भागवत, यशवंत कृ णाजी

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

पाटील, शंकर

िवठोबा

ऍज अ मॅन Oथकस्: िवचारांचा <भाव हेच उतीचे िशखर.
पहा ऍलन, जेPस

ए. आर. रहमान: संगीतातील वादळ.

पहा

बी. अिनल

ऋतु-न^Vाचे नाते: वतंV सामािजक कादंबरी.
आठQये, अिनल

एक आंकवार डायरी.

पहा

यादव गायकवाड

ऋतु रानातला आिण मनातला.

एक अि मता अबोली.

साळुं खे, अgणा

पहा

हरी

एकलeा.

आठQये, अिनल

देवकर, वषाR िव.

िवनायक मांडेकृत अनु.

एकलe, शंबूक आिण झलकारीबाई.

नथोजीराव

ऋणानुबंध.

पहा

रोमा नाहर

मुळे, सुधीर

पहा

भागवत, िनलेश अशोक

एडमॉDसन, रॉबटR
<ितकू ल पKरि थतीचा बॉस बनgयाची गुMकQली /
इं जीवन सुिमVा जाधवकृ त अनु.
658.4
एिडटसR चॉइस.

पहा

केतकर, कुमार

एण2 वर2 ानदेवx: संतmेठ ानदेवांvया तkव ानाचा
एका वेग¦या दृिटकोनातून घेतलेला वेध. पहा
भाराज, वसु
एन. जी. Â. चा सुळसुळाट / संक. भीमराव बनसोड.


361.76(1)

एम-कडलाBकर
एम ि1हटॅिमन.

भाराज, मंदाMकनी

पहा

ओबामा, बराक

एलकुंचवार, महेश बळीराम

पि¸म<भा.



891.464

एिलस, डेबोरा

आय अॅम अ टॅ|सी / अनु. मेघना ढोके .
ऐझॅक Dयूटन: थोर गिणती.

पहा
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बव, Mदलीप

ऐितहािसक िहमायतनगर: वाढोणा.

पहा

195

ऑडॅिसटी ऑफ होप: धाKर® आशावादाचं ! / अनु.
<काश भावे.
923.173
ओQया वेळूvया बासरी.

ेस

पहा

ओळख योगीर या वQ|यांची.
भायmी

पहा

काळे -पाटसकर,

ओवळे कर, सीमा रमेश

कदम, वसंत

सांजदीप.

1यंकटराव
ऐन पि तशीत.

ओवीप धPमपद.

वीरखडे, Mदलीप

पहा

ओसरलेले वादळ.
ऐनापुरे, जी. के.

जाईvया घरी जाई.



891.463

891.461
पहा
पहा



धPमपद
केतकर, कुमार

ओसामा: `याचा इ लाम, `याचा कायदा.

पहा

दामले,

िनळू
ऐनापुरे, िवनीता

कालच.



891.463

ऐनापुरे, िवनीता, सं. अनु. आिण भाय.
ऐसपैस.

पहा

पहा

पुपदंत

औषधे घेतांना : ण समुपदेशन.

ऐसपैस गपा: दुगाRबाशी / मुलाखतकार <ितभा रानडे.

कंटक, मा. रा., सं. संपा.



891.46
पहा

कंपॅिनयन.

िशरवाडकर, िवणु वामन

ऑ?जे|शन, युवर ऑनर.

पहा

िशरवळकर, सुहास

पहा

Âकाराची रे ख जना.
Âजळभर.

पहा

फु ले-शाµ-आंबेडकर.



मराठे कालीन समाज, गुDहे, दंड आिण िश^ा / सं. ले.
अिनल मुरलीधर कठारे आिण वसंत eंकटराव कदम.

ओगले, अण
िचदाकाश-घटाकाश: वा तुकलेवरील िनवडक लेखांचे
संकलन / संपा. चेतन सह7बु.े
720
पहा



891.464



िचकन सूप फॉर द पेर2Êस सोल

ओझं: दिलत जीवनावरील कथा.

सुधा मूत

पेशवेकालीन महाराX / सं. ले. अिनल मुरलीधर कठारे
आिण वसंत eंकटराव कदम.
954.79
891.463

पहा

पहा

माडगूळकर,



303.484



954.79
िशवकाळ व पेशवाईतील महारांचा इितहास: 1630 ते



1818.

954.79

िशवकाळ व पेशवाईतील महारांचा लकरी इितहास.


eंकटेश Mदगंबर

954.79
कठारे , अिनल मुरलीधर, सं. ले.

ओझकान, सरदार

द िमOसग रोझ / अनु. mीकांत परांजपे.

894.353

ओझा, नंMदनी
ि1हदर जि टस: तुंगातील ि7यांvया कथा / अनु.
ि<यंका कु लकण.
ओझा-वैc, काजल
कृ णायन / अनु. सुधीर कौठाळकर.
ओतुरकर, िVवेणी वसंत.
ओपेनहायमर.

पहा



कठारे , अिनल मुरलीधर

891.463

ओक, < ा, अनु.

आठQये, अिनल

तारकापुंज.

खटावकर, प¥जा पोपटराव

<ेम बावरी.



954.79

की, वसुंधरा

गोखले, मंजुmी

ओक, जनादRन
दुदRPय.

पहा

की, मंदाMकनी, अनु.

जोया, मलालाई
पहा

मराÔांचा इितहास:

894.8142

इं गळे , आसावरी

ओ क_फ, डेKरक.

पवार, आ`माराम

कं बार, चंLशेखर
कहाणी वाघाvया सावलीची / अनु. िनिशकांत ठकार.

ऑल इज वेल: िपाVी िवनोदी संवाद व िनवडक किवता.
पहा

पहा

साधन पKरचय

पहा

कठारे ...[आिण इतर.].

पहा

ओबामा, बराक
पहा

पहा

कं धारपूर: इितहास संशोधन Vैमािसक / संपा. रमाबाई

फाले, मनोहर

ऑडॅिसटी ऑफ होप: धाKर® आशावादाचं !.
ऑथेQलो.

and Organisational Psychology.
गाडेकर, केशव ना.

गवाणकर, गंगाराम

ऐसे भाय लाहो.

औcोिगक व संघटना`मक मानसशा V = Industrial

पहा
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पहा

पाटील, गजानन शाली ाम

पहा

पाटील, गौतम भीमराव

पहा

पाटील, सुभाष अिभमDयू

कठारे , रमाबाई, संपा.



891.473

बापट, जयmी अशोक

कोतवाल, मािणक िवजय



पहा

कदम, वसंत

1यंकटराव

पहा

कंधारपूर: इितहास संशोधन

Vैमािसक
कठीण समय येता.

पहा

बावनकु ळे , जयकृ ण

कडला कर, एन. आय., अनु.

पहा

स`यनारायण, के .,

कडू -कrान

196

कडू , मोिहनी

कदम, बाबा



अटलिबहारी वाजपेयी.

923.254

राजष शाµ महाराज.

923.154

राजीव गांधी.

923.254

संताजी महाराज जगनाडे.

922.945

िनपाप बळी.

891.463



िपकिनक.

891.463



बिलदान.

891.463

बूमरँ ग.

891.463

भालू.

891.463

मस.

891.463

मानसकDया.

891.463

िमिन टर.

891.463



कडू , रवL
चंदेरी दुिनयेतील आ`मचKरVे.



927.92(1)

चंदेरी दुिनयेतील आ`मचKरVे. पहा 927.92 - रं गभूमी


कलाकार.

927.9143028(1)

कढीपGा आिण कोOथबीरीची लागवड.

पहा

रा}डकर,

वासुदेव बळवंत
कणा.

पहा









युवर अटेDशन लीज.



910.4

विडखाये, रे खा

कथक एक सदयRशा7.

पहा

कथा आिण कथेमागची कथा.

कथा आधुिनक दंडकारgयाची.
कथा एका तंटामु गावाची.

पहा
पहा
पहा

अंतरकर, अणा
बोराडे, रावसाहेब

पहा

जगदाळे , कुंता नारायण

कथा गुजRरी / अनु. अंजनी नरवणे.
पहा

कथा mी संत गाडगेबाबांची.
पहा



891.473008

भागRव, आर. सी.
पहा

आसरे , मधुकर

आडसूळ-पाटील, बाबुराव जी.



कथासागरातील मोती.

891.463008



अमानुष.

891.463

उ©व त.

891.463



कदम, जया िजत2L
सातारी बोलीचा सां कृ ितक आिवकार.

891.463

राजमती.

891.463

राजलuमी.

891.463

रानजाई.

891.463

वQलभी.

891.463

वाळवंटातील फूल.

891.463

शोभा.

891.463

सा.

891.463

सुंग.

891.463











टार िवटनेस.

891.463

वामी परमानंद.

891.463





आगळ.

891.463

कदम, यशवंत बाबुराव



अंतरं ग.

891.461

कदम, रOवL


398.2095479(1)

कदम, िजत2L
हळद: जिमनीखालचे सोनं / सं. ले. िजत2L कदम आिण



पैशाचं झाड.

332.6322

कदम, राजकु मार लuमणराव
वेध <ासंिगकांचा.


633.83(1)

कदम, बाबा



आय. ओ. यू.

891.463

इ टेट मॅनेजर.

891.463

एक होती बेगम.

891.463

गजरा.

891.463

गलR¤2ड.

891.463

चौफेर.

रमी.

कदम, मह2L

कदम, उमेश

पी. एस. पाटील.

891.463

राजन खान

कथा कमRवीर िवcालयाची: सन 1965 ते 2008.

कथा माती उcोगाची.



रतन.
नातू, सुजाता

रं गराव

कथाकुंभ.









920.02



जोहार.

891.463

वालामुखी.

891.463

डेझटR Æ_न.

891.463

दैवाचे फासे.

891.463

नजरकैद.

891.463








089.9146

कदम, लितका कमलMकशोर, संपा. पहा पुgयiोक
जनादRन: mी जनादRनराव अंबाजीराव गोरे : योतीने
तेजाची आरती

कदम, वसंत 1यंकटराव
ऐितहािसक िहमायतनगर: वाढोणा / सं. ले. वसंत

1यंकटराव कदम आिण अिनल मुरलीधर कठारे .


954.79(1)

कदम, वसंत eंकटराव, सं. ले.

पहा

कठारे , अिनल

मुरलीधर

कDनड िशकू या.
कDयाकोलम.

पहा
पहा

तोरो, अ. रा.

सुि<या अ¿यर

कान, संजय
फॅ नीvया साहस कथा: फॅ नीच सांगतोय.
यशोगाथा उcोजकांची.



891.463



920.933804(1)

कrान-कवाडे
कान, संजय
शेरलॉक होPसvया साहसकथा.
कबरे -मटाले, आशा, अनु.
कमला.

पहा

कमला^रं .

पहा

क"णक, हेमन
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कर एक सामािजक ऋण.

पहा

कनाRटक_ किशदा.

पटवधRन, गोOवद यशवंत

कमRयोगी.


891.464

करं दीकर, शिशकांत

आ त आधार = Promise to care and support


the Elderly.

362.6

करं बे-पवार, अपासाहेब दा.
आमचे कोQहापूर.



954.79(1)

करं बेळकर, <भाकर बाळकृ ण
तू कोण, कोण मी ? मी तूच, तूच मी !.

891.461

करं बेळकर, <भाकर बाळकृ ण, संक. आिण भाय.
mीगणपतीअथवRशीषRरह यम्

करमरकर, अण.

पहा



गवांदे, पुंडिलक

पहा



923.654(1)

चौडापूरकर, अिनता

काळे , शैलजा भालचंL

पहा

कमRसंDयास योग : ानेरी अयाय पांचवा.
भगव²ीता

पहा

कव, वाती सुहास, संक. आिण संपा. पहा ि7यांची
शतपVे: 1850 ते 1950 मधील ि7यांvया
पV1यवहाराचे सामािजक मूQयमापन
कव, वाती सुहास
लघुकादंबरीचे सािह`यप.
कलंMकता न तू.

पहा



891.463009

मेहता, शिशकला चंLकांत

कलकGे, गवळण
अि¹कुं डातील आMदवासी Vी.

पहा

इनामदार, िशवाजी



305.488



बाई आिण माणूस.

उcोगपंथ: मराठी उcोजकांvया

पहा



923.654(1)

क`याR-करिव`या / संपा. मृणािलनी िचतळे .

करं दीकर, िवनायक रामचंL
िवचारिवातील ¾मंती.

करगणीकर, िशवाजी कxडो.
कxडो

पहा

305.420954



मालन.

891.463

सम"पता.

891.463

सांगु मी कुणा ?.

891.463



यशोगाथा
करमरकर, वैशाली

सं कृ ितरं ग / संपा. आनंद हडकर.
करलाई.

करवीर समशेर िजजाऊ.

कणाZक.



303.482

पहा

पहा

पहा

कणRिपशाvच.

पहा

पहा

कोिडतकर, भारती सुरेश





क"णक, मधु मंगेश
जैतापूरची बGी.



539.7

िवराणी, Oपक_
रँ ड, आयन,

क"णक, सुधाकर
उठाठे व.

क"णक, हेमंत
द ªकग.



891.461009

पहा

पहा

पहा

साठे , शुभा

िशरवळकर, सुहास
पहा

िववेकानंद, वामी

कवठे कर, Mकरणकु मार सुबराव
आMदवासी वारलचे लोकसािह`य.



398.2095479

कवडे, िशरीष शांताराम

891.4609

पहा

कQपना चावला.

कळकटे , कैलास, अनु.

020.95479

क"णक, मुधा धनंजय, अनु.

गड, wयामल

कOलगड आिण खरबुजांची सुधाKरत लागवड.
होळकर, सिचन आ`माराम
कQपांत.

फxडके , बाळ

पहा

पहा

1850 ते 1950.

ंथसामयR: mीवामनराज <काशनाvया सामयRशाली
पु तकांची पंचवीस वषा¨ची समथR वाटचाल.

क"णक, मीना, अनु.

कु लकण, Mदलीप पां.

पहा

आधुिनक मराठी किवतेतील 'राXीय भावना' : सन

जोशी, Mदनकर

क"णक, <दीप
ंथपुgयसंपGी.

हरकारे , अण

कलावडे, सुधाकर

क हाडे, शंकर बाळकृ ण
ऊँ नम: िशवाय: प. पू. mी कृ णा महाराज यांचे
जीवनचKरV.
922.945
क हेvया काठावर.

पहा

कलाजीवन 'ती' vया अंतः थाचं...!.

पंिडतराव, ल. गो.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

करोगल, सुषमा, अनु.



कलक`याची कािमनी.
कलमी तुरा.

इनामदार, िशवाजी कxडो

पहा



भाऊराव

हरकारे , अण

पहा

891.463

कतृR`वशालीनची यशोगाथा.

शेडगे, कमल

कमळ आिण िचखल.

वेगवान.

कत माणसं / संपा. राम जगताप.

िगडवानी-ितवारी, पायल

कृ पाबाई स`यनादन

पहा

197

अभंग आ वाद.



891.461009

अnयासािचये पाऊलवाटे.

181.48



तैस2 श?दाच2 eापकपण.

294.5924

Pहणोिन साधकां तूं माउली.

294.5924

mी ानदेवी Oचतन.

294.5924





कवडे, सुभाष



891.463



891.463



अधोरे िखत.

891.464

<काशाची बेटे.

891.464

कवाडे उघडताच.



पहा

भराडे, <ितभा

किवता-काठावर

198

किवता संघषाRvया: मराठी साPयवादी किवतांचा <वाह /
संपा. अरOवद यशवंत रे डकर.
891.461008
किवतारती.

पहा

किवतेचा शोध.



पहा

954.79(1)

नागवंशीयांची नाग िशQपकला.

पाटणकर, वसंत

पहा



891.461
पहा

बौधPमातील आ«वृ^ाचा इितहास.

सावदेकर, आशा

कवी आिण किव`व.

पहा

पहा




891.461

कांबळे , नामदेव चं.

महाराXातील फु लपाखरे .



595.789



शारदा माऊली.

923.254

कसबेकर, mीधर
891.461

क तुरी सुिवचार / संक. <भाकर क तुरे.



कांबळे , मीता, सं. संपा.



कांबळे , िवशाखा संजय

398.99146



303.40954

राजा िमOलदचे <J

पहा

शलाका: मराठी पाÔपु तक

पहा

िव. वा. िशरवाडकरांची ना®सृZी.

क तुरे, <भाकर
उनाड गंया.



891.463

िनवडणुक_चं वारं .

891.462

सौ. जे1हा नोकरी करते.

891.462



क तुरे, <भाकर, संक.



क तुरी सुिवचार

पहा

पहा

कहाणी वाघाvया सावलीची.

कहाते, अतुल, सं. ले.

पहा

लोक <शासन = Public Administration / सं. ले.

पहा

रा}डकर, वासुदेव

बळवंत
काकडे, मधुकर जयवंत

पहा

पुषाथR.

भालेराव, चंLकांत

891.463

रामरावजी आहेर: कतृR`वगाथा.

गोडबोले, अvयुत



923.254

काकाणी, सरला राम

दवOबदू.

गवई, सिचन <काश

कांदा व लसूण: उ`पादन व eापार.

पहा



891.464

कागद, कॅ न1हास आिण कुं चला.

रा}डकर,

कागदी बाण.

वासुदेव बळवंत

काच-घर.

कांबळी, अिनल धाकू

MकलMकQया उजेडाची ितरीप.

891.461



पहा

पहा

राजाय^, मं. गो.

पहा

भ2डे, सुभाष वासुदेव

वैc, सुरेश

काचोळे , रोिहणी संजय



बाळाचे आजार आिण उपचार.

कांबळे , आशालता



आमची आई.

920.72



काटदरे , लता

891.461

नागनाथअgणा.

923.254

एका संमेलनाय^ाची िनवडणूक डायरी.



928.9146

जागितक_करणातील मराठी

mिमकांचे जग: काल, आज आिण उcा
पहा

झेबावेल, एि1हएटर

पहा

काटशह: रह यमय नभोना®.

काठ.

पहा

पहा

पहा

भैरपा, एस. एल.
पहा

कोठे कर, उप2L मात¨ड



745.5

जोशी, Mद. िव.

देशपांडे, वषाR िवजय

काठावर दूर नदीvया.



ठxबरे ,

मुलांची िचVकला, मुलांची ह तकला.

काटे री मुकुट.

किवता

646.72



खूप दूर पोहोचलोत आपण.

618.92

सदयाRची गुिपते.
काजू: लागवड व <Mया उcोग.
िशवाजीराव रामचंL

कांबळे , उGम

पहा



काकवीपुरे, वामनराव

गोडबोले, अvयुत

कांबळे , उGम, संपा.

कांबळे -हडोळतीकर, शरद

काकडीची सुधाKरत लागवड.

कं बार, चंLशेखर

बापये, िवजय
पहा



928.9146



कहाणी श7Mयेची: सजRरीचा िचGवेधक इितहास.
कहाणी: एका ऋणानुबंधाची.

कांबळे , शांताबाई कृ णाजी
माया जQमाची िचGरकथा.

351

सराफ, mी. शं.
पहा



891.462

शरद कांबळे -हडोळतीकर आिण रे खा बने-बावचकर.

सुव, नारायण गंगाराम

पहा

कहाणी कु सुमा जांची.

कांबळे , उव, अनु.



891.465

भारत महासGा एक वन ?.
कांबळे , बी. सी., अनु.

सावली.

कहाणी किवतेची.

श?दांvया गावा जावे.
कांबळे , पांडूरं ग सुभाना

कसबे, रामभाऊ नागोराव

पहा

737.4954

कांबळे , ानेर रामचंL
लावgयवती: लावणी सं ह.

बVा,

कसंबे, राजू

पहा



294.3

भारतीय बौ स«ाटांची <ाचीन नाणी.

कानेटकर, वसंत शंकर

कशी वाढवावी कमRचा यांची कायR^मता ?.
<मोद



954

महाकवी वामनदादा कडRकांचे गीतातील वकथन.

राठोड, किवता सुरेश

किववयR भा. रा. तांबे: एक िचMक`सक अnयास.

कांता.

कोQहापूरची <ाचीन नागवंशीय बौ सं कृ ती.

राजाय^, िवजया मंगेश

किवतेvया किवता.

पहा

कांबळे , गोपीचंद

काणे-काल`कर
काणे, सुनीित, अनु.

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल डेली

199

कामत-देसाई, सुमेधा

इिD परे शDस फॉर िवमेन
देवांचे काe.

पहा

pुनांट, सारा

पहा

लगूना, सोफ_

पहा

िवQसन, टोनी

पहा

1हेनेि`सया, iोमो



915.4(1)

कामिपपासा - कोशल नरे श महाराजा <सेनजीत.
िनकोसे, रमेशचंL
कािमनी मथाई

कातरकर, सुिचVा मधुकर
अमेOझग अमेKरका.



ए. आर. रहमान: संगीतातील वादळ / अनु. िमOलद
चंपानेरकर ; संपा. पुषोGम धास.
927.8

917.3



माझे हायकू.

891.461

कादंबरी आकृतीबंध आिण भारत सासणे.

धxगडे,

पहा

रमेश
कादंबरी आिण लोकशाही.

पहा

पहा

काय झालंय हो हे !.

जोशी, लuमण गोपाळ

पहा

काय ड2जर वारा सुटलाय !.

पहा

कायमचा घर जावई.

काळे , Mदनेश

पहा

पवार, जयंत

कायले, आयRन
द गॉड ऑफ अिनमQस / अनु. गीतांजली वैशंपायन.

पांडेय, मॅनेजर

कादेरा तालीब शेख

mी ानेwवरांचा वाaयीन वारसा: शहा मृ`युंजय यांvया
िवशेष संदभाRसह.
294.5924
mी ानेwवरांचा वाaयीन वारसा: शहा मृ`युंजय यांvया
िवशेष संदभाRसह. पहा 294.5924 - ानेwवर. टीका.

813



कारं जकर, <वीण ध.
संत मDमथ वामी आिण संत तुकाराम: तौलिनक
अnयास . पहा 294.561 - मDमथ वामी, संत.


294.561



181.48

कानडे, मु. mी.
मराठी रं गभूमीची स1वाशे वष: ना®िवषयक
कालानुमे ठळक नxदी.
792.095479
कानडे, लµ
टाचाKटभा.



891.461



तळ ढवळताना.

कारं त, कोटा िशवराम

कारं त-Oचतन / कडवन उमा िवपा^ कु लकणकृ त


अनु.

100

कारं त-Oचतन.

पहा

कारं त, कोटा िशवराम

कारखानीस, Mदवाकर
िसमरन = Life without regrets.



928.9146

891.461

कानाडे, गुराज, अनु.

पहा

कारखानीस, शीला, अनु.

कृ णानंद, महष

पहा

िचकन सूप फॉर द

पहा

मा|सR-एंगQस-लेिनन यांचे

आपलं वजन आपQया हाती.

613.712



613



ँडपेर2टस सोल

कानेटकर, वसंत शंकर

कारखानीस, सरला, अनु.

कवी आिण किव`व / संपा. सुरेश वाOळबे.


भारतावरील लेख

891.461009

कारवारकर, मालती
कानेटकर, सुजाता अशोक



सातारा ते िशकागो.

काDहोजी आं े.

पहा

917.3

माळगांवकर, मनोहर

वंशवेल: िनरोगी, सुदढ
ृ संततीसाठी माता-िपता

कापडे, चाता शरद
ितिमरातून <काशाकडे.



923.654

कापसे, बी. एम.

आंबा लागवड ते िनयाRत.

आयुमान भव.



634.44(1)

अप`याचा आहार.

कारागृह : एक वेगळे िव / संक. mीिनवास सुंचुवार;
संपा. संया पवार.
365.66 
कारे नामा.

कापसे, िशवसांब



जगदीश कदम यांची किवता.

कामगार चळवळ: एक राजक_य िवiेषण.

891.461
पहा

च1हाण,

शंकर बाळाजी

कामत, सुिमVा दामोदर
आठवणचे Mदवे.



920.72

कामत, सुहास

संगीत रं गस«ाट.

कानजी, डेल
Oचता सोडा सुखाने जगा / इं जीवन शुभदा
िवांसकृ त अनु.

कायRकताR.

पहा

देशपांडे, भालचंL

कालकर, वैशाली.





158.1

िमV जोडा आिण लोकांवर <भाव पाडा / इं जीवन
शुभदा िवांसकृ त अनु.
158



181.45

920.02

आ`मिस, नंMदनी

कायाRलयीन 1यव थापन: आचार, िवचार व पती.
बावळे , प¥ाकर पांडुरंग

कामत-देसाई, सुमेधा

ॉस वाहणारी माणसं.

पहा



891.462

कामत-घाणेकार, सीताकांत नारायण
योगसाधना.



613.2

पहा

पहा

खरं ब^ीस आिण इतर कथा

पहा

गुत खिजना आिण इतर कथा

पहा

जादूचा र`नहार आिण इतर कथा

काल`कर-काsमीरनामा

200

कालकर, वैशाली

काळे , मंगेश नारायणराव

तृतीय पुषाचे आगमन.

पहा

जादूची साखळी आिण इतर कथा

पहा

योितषाचं नशीब आिण इतर कथा

पहा

टे कडीवरचं देऊळ आिण इतर कथा

पहा

दैवी Oसहासन आिण इतर कथा

पहा

पुतळे िजवंत झाले आिण इतर कथा

पहा

राजपुVाचा िनणRय आिण इतर कथा

पहा

समुLातली असरा आिण इतर कथा

कालच.

पहा



पहा

पाठक, अिवनाश

पहा

झेबावेल,

मेघदूत / वैशाली बाबूराव नायकवडेकृत Oहदीमये
पcा`मक आिण मराठीमये गcा`मक अनु.
891.21
जुमडे, िवcा

जाईल, ना. ज.

वाचणा याची रोजिनशी.



891.464

बक, पलR

काळी आई.

पहा

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

काळी माय.

पहा

बागूल, गोकुळ

काळीजकळा.

पहा

वागरे , िवम िभकाजी

काळे पांढरे अ फु ट लेख.

पहा

891.462

मी कोण होणार ?.

891.463




काळे , सुधीर, संक.

पहा

133.6



देवी-देवतांचे अटके

काळे -पाटसकर, भायmी
अखंड धगधगणारी योत गोQडा मेयर: पंत<धान


923.25694

ओळख योगीर या वQ|यांची.

891.463

जनरल अणकु मार वैc.

923.554

जनरल जयंतनाथ चौधरी.

923.554

जनरल िथम¿या.

923.554

MफQड माशRल कKरअपा.

923.554

MफQड माशRल सॅम माणेकशॉ.

923.554








891.462



923.254



काळोखाला भेदणारा सूयR.



का¦या सूयाRखालvया गोटी.

891.462



923.25493
पहा

पहा

काळे , शैलजा

पवार, देवानंद मोहन

पहा

देसाई, कमल

कावळे , छाया



891.464

Kरा.



891.463

वगत.

काळे , भा. ना.



923.142



923.268



891.463

कावळे , सुनीता िवनाथ
ल¯ख <काश.
काeमंिजरी.

काळे , भानू

काळे , भालचंL नारायण
अथRशा7ाvया कथा.

891.463



काळे , निवन

अंतरीचे धावे.

काळे , शैलजा भालचंL
कमRयोगी.

काळे -पाटसकर, भायmी, संपा.
भालचंL

891.463

वातं§ययोा: नेQसन मंडेला.

कु लकण, एस. 1ही.

पहा



कायमचा घर जावई.

महाराणी एिलझाबेथ.



891.463009

िसKरमाओ बंदरनायके .

891.462

काहीतरी निवन.

दिलत कादंबरी: आशय आिण आिवकार.



अिववािहतांचं िववाह मंडळ.

सब घोडे बारा ट|के .



mीमती इं Mदरा गांधी.

काळे , Mदनेश

ल¹ाचा खेळ.

891.463

िवसाeा शतकातील कतृR`ववान मिहला पंत<धान
बॅरोनेट मागाRरेट थॅचर.
923.241

जावरे , अिनकेत

Mदशाहीन वादळ.

र आिण अGर.

1969-1974.

काळसेकर, सतीश

पहा

891.464

आपला हात आपणच पहा.



काळी.



आकाशातील आकाश.

काळे , सुधीर

891.21

पहा



िवहीर: शैलजा काळे यांvया 7ीवादी कथा / संपा.
भायmी काळे -पाटसकर.
891.463

आषाढाvया पिहQया Mदवशी / अनु. राजाभाऊ कु लकण.

काळ, काम, वेग.

891.461

काळे , वी. पी., सं. ले.

कािलदास

पहा

दोन होते बोके.

823

कालब िन"मती: Mदशा आिण तंV.
एि1हएटर

कािलदास - एक अnयास.

891.461

काळे , िवलास

ऐनापुरे, िवनीता

काल<वाहाvया वळणांवन.
िवणुपंत



अरे अरे मोरा.

काळे , वामन

आजरे कर, <साद स.

पहा



काळे , मोहन

कासRन, पॉल
िबेयल / अनु. मुकुंद कु लकर.
काल-तप या.

891.461

891.464




891.463

पहा

सरदेशमुख, मंिजरी <साद

काeरं ग.

पहा

महाजन, सुशीला माधव

काeरr.

पहा

Oशदे, रतन रमेश

काwमीरनामा.

पहा

शेवडे, सि]दानंद सुरेश



891.463

काही-कु लकणq
काही पु तके ...काही िनरी^णे.
काहीतरी निवन.

ªकब}ना.

पहा

पहा

पहा

वZ, जयंत बलवंत

Mकटू .

पहा

कुं डेटकर, पू"णमा, अनु.

काळे , निवन

पहा

ªकब}ने, रवL

कुंधा.

ªकब}ने, रवL
ªकब}ना.

201

घोष, िबनाथ

पहा

हॉलोवे, बेथ

पहा

कोळी, अशोक कौितक

कुंभार, पांडुरं ग
809



हळणRकार, सुशीला िनळकं

Mकणीकर, अिनल, संपा.
Mकणीकर, मीना, अनु.
Mकनारे मनाचे.

पहा

पहा
पहा

टॉQक_न, जे. आर. आर.

Mकमयाची Mकमया.

पहा



823
पहा

कु बल, अQपना, अनु.


895.63

जॅपनीज रोझ / अनु. ेहल जोशी.



895.63

Mकराणे, िनमRला गोपाळ


सर सेनापती माणेकशॉ.

पहा




612

वvछ पाणी आरोयाची गुMकQली.

कु पोषण: द सायल2ट इमजRDसी.
राज2L बी.

Mकमुरा, रे ई
जॅपनीज ऑ×कड / अनु. ेहल जोशी.

Mक से आिण गु से.

813



पहा



613.287

आफळे - वाडकर,

अलका

हरकारे , अण

923.554
पहा

MKटकल / अनु. <मोद जोगळे कर.

कु ठे आहे 7ी-पुष समानता ?.

होळकर, सिचन

पुडके, निलनी

MकलMकQया उजेडाची ितरीप.

813

आपले शरीर - अ©भूत कोडे.

MकOलग, डयाडR
जंगल बुक / अनु. वसु भाराज.

पहा

ायिसस / अनु. <मोद जोगळे कर.
कुकडे, सुमती

आगाशे, लीना

Mकमया िव ानाची.

891.463

कुक, रॉिबन

टॉQक_न, जे. आर. आर.

Mकफायतशीर कारQयाची लागवड.
आ`माराम



उधाण.

कांबळी, अिनल धाकू

फडणीस, केशव

पहा

खताळ-पाटील,

mीिवcा नटराजन

पहा

कुमठा, पांडुरं ग नागेश

पु तक पंढरीचा वारकरी.



920.4

कुरणे, सुिनल बबन.

पहा

पाटील, िशवाजी आढळराव

कु लकर, मुकुंद, अनु.

पहा

कासRन, पॉल

पहा

चाDस, मेगन

पहा

िचब, मािलनी

क_ घेतल2 ±त न ह2 अिPह अंधतेने...Oहदु`विन£ mी. िवम
सावरकर यांचे सिचV िवचारदशRन / सं. संपा. अण
शामराव जोशी आिण अशोक रा. Oशदे.
294.561

कु लकण, अ. रा.
महाराX समाज आिण सं कृ ती: मय आिण आधुिनक

क_टकनाशके , बुरशीनाशके , तणनाशके आिण पीक वाढ

कु लकण, अ. रा., संपा.
पKरचय

संजीवके.

पहा

क_प ऑफ द ास.

झगडे, जानबा बाबुराव
पहा

क_र, िगरीजा उमाकांत
891.463

तू सािवVी हो व इतर कथा.

पहा

क_"तवंत राणी झाशीची.



कु लकण, अिजत, संपा.
पयRटन थळे



927.82

हरकारे , अण



891.461



वेदराही

जोशी, बी. आर.

891.462009



891.4609



सािह`य: काही सं<दाय, काही िसांत.

927.972

पहा



891.463



mोVी, िनिशकांत

सागरी झेप.

कुंडली फिलत.

कु लकण, अिनल वसंतराव
िज.

100

कुंटे , माधवी

पहा

आपली तीथR^ेVे आिण

पहा

मराठी नाटक व रं गभूमी: काही िवचार.

कुं टे, <भाकर कृ णाजी
िव ानयाVी: eंकटेश बापूजी के तकर / संपा. सुmुत
कु लकण.
925.2

कुंटे , माधवी, अनु.

हॅरी, दाऊद

कु लकण, अरOवद वामन

संवसारीक त`विगDयान: इितहास आनी वळख.
पहा

पहा

श?दिशQप.

कुंकळयेकार, कमलादेवी

कुंचले घेऊन हाती.



891.463

कु लकण, अिजत 1यं., अनु.

िचटणीस, अशोक
पहा

मराÔांचा इितहास: साधन

पहा



891.463

क_तRने, अंजली
गानयोगी: पंिडत दGाVय िवणू पलु कर. पहा
780.954 - Oहदु तानी संगीत.
क_"तवंत धDवंतरी.

954.79

कु लकण, अंजली
वाढMदवसाची भेट.

बजाज, Mकरण

असं घडायचं होतं.



काल.

कु लकण, आरती
भाषािव ान संकQपना व वप.
कु लकण, उदय, अनु.
कु लकण, उदय, संपा.

पहा
पहा

चाइQड, ली
पीटरसन, अॅिलस

कु लकण, उमा िवपा^, अनु.

पहा

िशवराम
पहा



491.46

पूणRचंL तेज वी, के . पी.

कारं त, कोटा

कु लकणq-कु लकणq

202

कु लकण, उमा िवपा^, अनु.
पहा भैरपा, एस. एल.
कु लकण, ऋजुता, अनु.

कु लकण, <ितभा
सासूबाई तुPही सुा.
कु लकण, ि<यंका, अनु.

Oलडले, मॉरीन

पहा

कु लकण, एकनाथ ग.
आरोयासाठी पंचतकमR.



615.538

कु लकण, एल. के .
थोडे िव ान थोडी गंमत.

500



कु लकण, भा. िव., अनु. पहा mीमाताजी (मदर ऑफ mी
अरOवद आmम पाँिडचेरी, मडामे एम. अQफासा)

कु लकण, एस. 1ही.
सदयRशा Vाची परे षा = Outlines of Aesthetics /
सं. ले. एस. 1ही. कु लकण, बी. पी. काळे आिण ई. आर.

कु लकण, म. रा., सं. संपा.
साधन पKरचय
कु लकण, मदन, संपा.



कु लकण, मनोहर बाळकृ ण
श?दचचाR.

491.462

कु लकण, मु. रा.
mी ानदेवांचा मृ`यू.

891.461

कु लकण, मुकुंदराज पं.
अनास|त.

891.461

कु लकण, कु मुMदनी Mदवाकर
891.461

बाल सKरता.



891.46

कु लकण, गुनाथ आबाजी
जीएंची पVवेळा.

891.466

कु लकण, गोपाळ दG
डो¦यात कशाला पाणी.

मराÔांचा इितहास:

पहा



111.85

अंकुर.

कु लकण, बाळकृ ण
eावसाियक अथRशा7: सूuम / सं. ले. बाळकृ ण
कु लकण आिण एस. 1ही. ढमढेरे.
338.5(1)
कु लकण, भा. िव.
मुंबई पKरसरातील अथाRत एके काळvया Mफरं गाणातील
MकQले.
954.792(1)

294.5

मठवाले.

ओझा, नंMदनी

पहा



कु लकण, एस. के .
Oहदु`व : वैभव आिण िववंचना / इं जीवन अनु.
खंडेराव तुकाराम केसकर.



891.462




891.463

रे पी: बला`कार : थोडी टीका : बरीच Kटपणी.

कु लकण, मेधा, संपा.
महाराXाची...

कु लकण, चंदला





कु लकण, मेधा
थळकाळ आकाशवाणी.



362.883

ानेर

पहा



384.5

पाशी सामािजक

पहा

आई, हसत ये, डोलत ये.

891.461



कु लकण, मोहन, संपा.

<काश ब}रं गी.

891.464



कु लकण, यशवंत एकनाथ, अनु .

पहा

कु लकण, यशवंत, सं. अनु.

जैन, सुभाष

कु लकण, चंLशेखर, अनु.

पहा

भोगले, हषाR

कु लकण, दGा जी.
खुनी च.

891.463

नारळबनातील िहरे .

891.463

बेटावरची तणी.

891.463

भयंकर ससा.

891.463

भायचाचा फे रा.

891.463

रे ट-हाऊस.

891.463

संजीवची सलामी.

891.463

पहा

कु लकण, रिव<काश, सं. संपा.




कु लकण, रवL मोहनीराज
पंदन.



कु लकण, राजाभाऊ, अनु.



कु लकण, राज2L शंकरराव, संक.
तृतीय नेV





नागपाडा.

891.463

फसवणूक.

891.463

राळलेली खाण.

891.463

कलमी तुरा.

891.461





कु लकण, Mदलीप, िचV.

पहा

कु लकण, Mदवाकर लuमणराव.
लuमणराव
पहा
पहा

बापट, जयmी अशोक
पहा

िनटु रकर, Mदवाकर

रोझ, करे न
बहल, राघव

Mदनकर कु मार

पहा

वृ^वQली आPहां

सोयरे



कु लकण, Mदलीप

कु लकण, नीता, अनु.

पणशीकर, <भाकर

कु लकण, रजनी यशवंतराव, संपा.


891.463

िचनी सुंदरीचे रह य.

कु लकण, दीपक, अनु.

पहा

पहा

पणशीकर, <भाकर
891.461

पहा



कािलदास
पहा

िनवडक धनंजय:

कु लकण, वंदना सुधीर


मॅरेज. com.

362.8286

कु लकण, वसंत िवणु
मराठी <बंध सूची: 1938-2007.
कु लकण, वैणवी, संपा.

पहा



016.49146

राXीय ंथसूिच: मराठी

िवभाग

कु लकण, शरद


सबलीकरण.

303.44

कु लकण, शुभदा
गाियका अन गायक_: ठु मरी व ¯याल.
देवक_.
कु लकण, wयामल, अनु.



927.82(1)



891.463
पहा

िसDहा, तुहीन ए.

कु लकणq-के ळकर
कु लकण, mी. <., संपा.

पहा

वैc, माधव गोOवद

कु लकण, सलील, संपा.

पहा

दाभोलकर, हमीद

कृ णानंद, महष
2012 नंतर / इं जीवन पू"णमा पळे करकृ त अनु.


001.9

कु लकण, सुधीर अनुराधा, संक. पहा तोVांvया
गाभा यात: साथR िन`योपासना

<काश / इं जीवन पू"णमा पळे करकृ त अनु.


294.5435

कु लकण, सुलभा
ोशाकाम.



746.43

कु लकण, सुmुत, संपा.

पहा

पहा

देशपांडे, अ. पां.

पहा

देशपांडे, अ. पां.

कुं टे, <भाकर कृ णाजी

<काशवाट / इं जीवन जयंत देशपांडेकृत अनु.



891.463



926.1



दास वासनेचा.

891.463

पित±ता.

891.463



सखे गवसली <ीत.

891.463

कु लकण, ेहसुधा, संपा.

पहा



फ मिहलांसाठी

कु लकण, हेरंब
गावातील शाळा आिण ामिश^ण सिमती / सं. ले.
हेरंब कु लकण आिण मुा दाभोलकर. 370.91734 
कु लकण-िमीमनी, दीपा
संवेदनांvया काना माVा.

पहा



891.461

पहा

उपासनी, नारायण §यंबक

कृितसंशोधन = Action research.

पहा

कॅ नडातील कमRयोगी: डॉ. िनशीत गोएल या कॅ नडावासी
यश वी उcोजकाची <ेरणादायक जीवनकथा. पहा
ढवळे , िवजय

कॅ नMफQड, जॅक, संक.
टीचसR

पहा

कृ पाबाई स`यनादन

पहा

िचकन सूप फॉर द ँडपेर2टस सोल

पहा

िचकन सूप फॉर द पेर2Êस सोल

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल डेली इिD परे शDस फॉर

िवमेन
पहा

कॅमेरा बोलतोय.



823
फडके, सुधीर द.

कृ िष-अवजारे , यंVे व आधुिनक Oसचन पती.

ढवळे , िवजय

कॅ Dडेल, जोसेफ
अधRिशशी अथाRत माय ेन आिण डोके दुखी / सं. ले.
जोसेफ कॅ Dडेल आिण डेि1हड सुडेथR; इं जीवन अण

पहा

कमला / अनु. रोिहणी तुकदेव; संपा. नीिलमा गुंडी.

पहा

िचकन सूप फॉर द इं िडयन



पहा

616.8491

कॅ Dसर रोखू या एका सजग जीवनशैलीसह.
स1हRन-mायबर, डेि1हड

रामचंL

कृ िष ांतीची पाऊलवाट.

अबॅनेल, ¤ँ क ड?Qयू.

पहा

िवनायक मांडेकृत अनु.

जाधव, केशर

पहा

गोल, दGा

कॅरस, पॉल

तथागताची स`यगाथा / इं जीवन क_"त पाटीलकृ त
अनु.

मोरे ,



133.9

ओझा-वैc, काजल

कॅनेिडयन िमसळ.

परळकर-उबाळे , साKरका संतोष

कृ ताथRतेचे ^ण.



294.5435

कॅच मी इफ यू कॅन.

डॉ. आनंदीबाई जोशी.

पहा

<काशमय जीवन / इं जीवन गुराज कानाडेकृत अनु.

कृ णायन.

कु लकण, ेहसुधा
^ण मोहाचा.

कूस.

203

294.363

कॅरी मी डाऊन.

पहा



हायलंड, एम. जे.

मधुकर

कृ िष-उcोग: सोयाबीनची <Mया.

पहा

केतकर, कुमार

रा}डकर,

एिडटसR चॉइस.



809

वासुदेव बळवंत

कृ षी आयकॉDस / संपा. गौतम कोतवाल.



926.3(1)

कृ णमूत पती योितष: वयंिश^क - फलादेशपूवR
तयारी.

पहा

सोनार, एन. आर.

कृ णमूत, अvयुतानी गोपाल
असामाDय यश<ाीसाठी दहा सामाDय सूVे /
इं जीवन सुि<या वक_लकृ त अनु.

पहा

920.02

िVकालवेध / संपा. सदानंद बोरसे.

089.9146

बदलते िवwव / संपा. सदानंद बोरसे.

089.9146




के तकर, गोOवद का.


सांिगतीक कान: मोजमाप आिण सुधारणा.



158.1

कृ णवणय ना®Vयी / सं. संपा. §यंबक महाजन आिण
<भाकर बागले.
812.008
कृ णिववर.



ओसरलेले वादळ.

बोधे, व. बा.

के तकर, देवद`त, अनु.

मोहPमद खाLा

पहा

केतकर, सिचन

जरासंधाvया ?लॉगवरचे काही अंश.
के तक_.

पहा

पहा

आिण दृZी
के ळकर, अण, अनु.


294.561

891.461

लागू, Oचतामणी

केलुसकर, महेश, संपा.

कृ णानंद, गुजी
आयगुजी: गुजसोबत अनौपचाKरक चचाR / संक.
सीमा अलमेल; इं जीवन पू"णमा पळे करकृ त अनु.

780

पहा

के ळकर, उ¢वला, अनु.

मधु मंगेश क"णक: सृZी

सेमलर, Kरकाड¶

पहा

परसाई, हKरशंकर,



केळकर-कोलारकर

204

के ळकर, उ¢वला, अनु.
पहा सरmी

कोकणे, सिचन संभाजी, संपा.

के ळकर, यशवंत नरOसह
इितहासातील टेहळणी: य. न. के ळकर यांचे अ<कािशत


954.79

इितहासातील सहली.

954.79

भूतावर ¾मण: इितहासातील लेखसं ह.

954.79




अ<कािशत लेख.

954.79

वसईची मोहीम.

954.79




के ळीची लागवड: नवे तंV नवे मंV.
िशवाजीराव रामचंL

पहा

कु लकण, एस. के .

के सरी, mीकृ ण
भारतीय िव ानाचे दीप तंभ.

कै Mफयत.

पहा

पहा



925(1)
जोशी, गणेश

कॉमन मॅन.

पहा

पहा

पहा

भांड,



922.945

पहा

कोण असे हे राव ?.



891.464

पळे कर, आशा सुरेश
पहा

कोतवाल, गौतम, संपा.
पहा

भागवत, लीलावती भा कर

पहा

पहा

पाटील, केसरीनाथ

कृ षी आयकॉDस



813




799.2954

फडके , िवनाथ Oचतामण
823

कxडिवलकर, माधव
वामी वपानंद.




चोरमारे , मOvछL



925.3

कोGापQले, नागनाथ लालूजीराव


देवाचे डोळे .

891.463

कोयाबोली: गxडी श?द सं ह गxडी-मराठी-Oहदी.

पहा

मंडाले, सीताराम सुंगाजी
पहा

कोरीगड - घनगड.

तोटरे , खंडेराव
पहा

त2डुलकर, महेश

कोरे , सुरेखा गज2L
मानसी <ाजा फु लताना.

891.461



कोरे , सुलभा

सकळांचा पKरमळु ...

कxडेकर, ऋिषके श


089.9146

कोकण जळतासा: भकास करणा या िवकासाची शोकांितका.



920.054

कोलवाडकर, <मोद
आयुरालेख.

891.463

कोलारकर, कुसुममाला, संपा.

रोहेकर, सिचन



954.79(1)
पहा

देसाई,

पहा



देशपांडे, जनादRन

mीकृ ण

कोकण: िविवध Mदशा आिण दशRन / संपा. लीला दीि^त.
कोकणचा इितहास: <ाचीन व मययुगीन.
mीपाद mीराम

ओपेनहायमर / संपा. आनंद हडकर.

कोरडवाडी.

922.945

बात बातमीची.

खेडचे िशलेदार

कोतवाल, मािणक िवजय

799.2954

कॉलेट, Mस
?लड मनी / अनु. वैशाली रानडे.

पहा



चौसाळकर, अशोक

माय इं िडया / अनु. िवास भावे.

पहा

891.461

कोण Pहणतो आPही अपंग ?.

कॉबट, िजम
जंगल लोअर / अनु. िवास भावे.

कxडी फोडू न पुढे.



891.463

कोठे कर, उप2L मात¨ड
काठावर दूर नदीvया.

खोडके, ज. पां.

कॉमरॉफ, मॅDयुअल
मंतरलेले बेट / अनु. 1यंकटेश Mदगंबर माडगूळकर.

पहा

कोठावदे, नारायण कृपाराम

कोडीच कोडी.

पहा



923.254

क हेvया काठावर.

Oमडे, बबन

कॉलनीत टँ कर येतो.

समपRण: डॉ. ारकानाथ कोटणीस यांची जीवनगाथा.

कोिडतकर, भारती सुरेश

बाबा साळू बा

कॉ. mीपाद अमृत डांगे.

कोटणीस, मंगेश शांताराम

वामी िववेकानंद.

गवस, राजन गणपती

कै लास-मानस: अ©भूत अनुभवाचा <वास.



कोठे कर, भगवान

सॅसन, जीन पी.

कै सर-इ-िहDद: सूयRभान जानजी आढे.

891.463

महाभारत: पौरािणक कादंबरी.

िशरवाडकर, िवणु वामन

कै Mकणी, संयुा, अनु.

कोटं बे, बा .बा





पहा



650.1

926.1

922.945

कै . गणेश लuमण जोशी िलिखत काe.
लuमण

कोच, KरचडR
द टार ि<िDसपल / अनु. wयाम मदन भुक.

कोटबागी, उषाताई mीपाद
तेज वी तारा: गोदूताई पळे कर.

जगी ऐसा बाप 1हावा.
पहा



891.463

ठxबरे ,

केळे , मुरहरी सोपान

केसकर, खंडेराव तुकाराम, अनु.

व ती.

गोया.

मराठे शाहीतील वेचक-वेधक: य. न. केळकर यांचे

पहा

पाटील, िशवाजी

कोकाटे , अशोक बापू

लेख.

कैकयी.

पहा

आढळराव

कोलारकर, छाया



िचरं तन तरं ग.
कोलारकर, शकुंतला, अनु.

891.461
पहा

उपायाय, भूषणकु मार

कोलारकर-खडपेकर

|लाकR , कॅ रोल िहिगDस
झॅड / अनु. जयंत गुणे.

कोलारकर, शरद

मृ`यूvया सावलीतील महापुष आिण खलपुष.


920.02
कोलासो, जॉन, अनु.
पहा

पहा

भागRव, आर. सी.

मुDशी, पोरस

कोQहापुरी फटका.

पहा

|लोज-अप.

पहा

पहा

^ण मोहाचा.
^िणका.

अकबर - िबरबलvया मजेदार गोZी

कोQहे,रवL, अनु.

पहा

158.1



िशरसाट, बाबुराव



कुंधा.

891.463

पहा

पंचनामा.

891.463

कोसोदे, भाई <दीप
चांदोबाvया दरबारात.



आई: मराठी किवतेतील.

891.461009



891.461



370.114
पहा

जोशी, वषाR


युगंधरा.

891.463



891.463



891.463



923.254



294.561

खंडाळे , मधुकर

अजDमा जDमासी आला: अवतार मेहरे बाबा चKरVरे खा.


922.945
खंडेराव, हरीश

कौKटलीय अथRशा7ाची मागRद"शका.
बाळकृ ण
कौठाळकर, सुधीर, अनु.

पहा

रायरीकर,

ांित
अि¹सखा.



891.4609

खगोल िज ासा.


891.461

असेही - तसेही: गझलसं ह.
ांितकारक राजगु.
पहा

ांतीvया वाला.

पहा



891.461

शेवडे, सि]दानंद सुरेश

पाटील, िवास मिहपती
पहा

तांबट, <भाकर दGोबा

ायिसस.

पहा

कुक, रॉिबन

MKटकल.

पहा

कुक, रॉिबन

पहा

आंबेडकरी चळवळ आिण सािह`य: सां कृ ितक इितहास.

ओझा-वैc, काजल

पहा

पहा

पहा

भालेराव, िववेक

खटावकर, प¥जा पोपटराव
Âजळभर.

891.461

चार ओळी ि<तीvया.

891.461




खडताळे , देिवदास तुळशीराम

वÑमिनषा.



891.461

खडपेकर, िवनया

खडपेकर, िवनया, अनु.

बोरकार, Mदलीप धमाR

ॉस वाहणारी माणसं.

पहा

ात - अ ात अिहQयाबाई होळकर.

ॉस फाय·रग आिण <ाय अ<ाय.

पहा

पहा

खडपेकर, िवनया, संपा.
वेदराही

कामत-देसाई, सुमेधा

कु लकण, सुलभा



खंडाळे , अgणा

ादशीवार, सुरेश जनादRन

पहा

ोशाकाम.



926.3(1)

अमृतमय जीवन.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

Mशम.

^ीरसागर, कमलाकर कृ ण
देशोदेशचे कृ िष-शा7 .

खंडागळे , <काश
स`कार.

िशरवळकर, सुहास

कोसोदे, दीपवज

ांितसूयR.

बोबडे, शोभा

^ेVमाडे, सुमती बाळकृ ण


कोहम.

पहा

^ीरसागर, हेमा कमलाकर, सं. ले.

539.70954
पहा

जोशी, लuमण गोपाळ

^ीरसागर, राम
िवcाथिमVांनो.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

कोसंबी, दामोदर धमाRनंद
भारतासाठी अणुऊजचे औिच`य = Atomic energy
for India / इं जीवन पेश पाटकरकृ त अनु.
कोसळ.

पहा

मातीचे डोहाळे .

भागवत, यशवंत कृ णाजी

पहा

कोवळे Mदवस.

पाडगांवकर, मंगेश केशव

^ीरसागर, <काश रामचंL

उमप, िवल

पहा

कोवळी Mकरणे.

कु लकण, ेहसुधा

^ीरसागर, दीपा

कोळी, अशोक कौितक

कोळीगीते.

िशरवळकर, सुहास

ि^ितजापिलकडचे सुख.

यशाची गॅरंटी.
पहा

पहा

पहा

पहा

^मा करा.

वQस, वेQस

कोळं बकर, राजेश

कोळपण.

बदाRपूरकर, <वीण

पहा

^ण ^ण आयुय.

अकबर - िबरबलvया छान छान गोZी

पहा

O|लटन, िबल
िगO1हग: आपQया <`येकात जगाला बदलgयाचं
सामयR आहे / इं जीवन अिभिजत िथटेकृत अनु.


कांबळे , गोपीचंद

कोQहे, रवL.



813

361.7

माळी, गुबाळ परसापा

कोQहापूरची <ाचीन नागवंशीय बौ सं कृ ती.

205

पहा

पहा

डांगे, अशोक <भाकर

पहा

धारणकर, सरल

पहा

भडकमकर, अिभराम



923.154

आपटे , सुरेन
िचतळे , मृणािलनी

खडस-खोले

206

खडस, समर

खापरे , मंदा

बक याची बॉडी.

891.463




लढाई.

891.461

खताळ-पाटील, राज2L बी.
कु पोषण: द सायल2ट इमजRDसी.
खमंग मसाले आिण लोणची.

पहा



362.19639



दीप शतक.

741

खरं ब^ीस आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली कालकर.


398.220954
पहा

891.463

खास उपवासाचे पदाथR.

पहा

राणे, श. रा.

खास पुषांसाठी 498 अ पासून सुर^ा.

पहा

एक-दोन-तीन-चार.

891.4693

अिनकेत



891.461



असे हे माझे हायकू.

891.461

फु लांvया बागेत.

891.461



िखQलारे , तुकाराम, अनु.



धPमपद

पहा

खुदकन हसा: अथाRत हसवेिगरी.
खुनी च.

खरात, <काश
<वतRनाचा युग पशR.



891.463

खरात, ह. िश.

चांदोबा चांदोबा सलास का ?.

891.461

जंगल मंगल कथा : बालसंगीितका.

891.462

मुंगीचं लगीन.

891.461





पहा

खुसखुशीत.

पहा



355.033054

सह7बु,े रमेश के .

पहा

भ2डे, सुभाष वासुदेव

खुसखुशीत वडे, भजी, पकोडे.

पहा

खु पे, वसंतराव, सं. ले.

ठxबरे , िशवाजीराव रामचंL

खूप उशीर झाला पण.

पहा
पहा

खूप दूर पोहोचलोत आपण.
खेडं अनुभवताना...

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण राXीय सुर^ा.

पहा

वेलणकर, वंदना

ितिबले, अनंत

कांबळे , उGम

पहा

ढोले, िनमRला

खेडचे िशलेदार / सं. संपा. गौतम कोतवाल आिण हणमंत



पाटील.

खरे , िववेक

द टनRअराउं ड टोरी : भारतीय रे Qवे आरं भ...आ1हाने /
श?दांकन अिभिजत िथटे.
385.0954

िवGीय अKरZे: वप व उपाय.
पहा



330.954

इटोकर, डी. एस.

िज.

सवा¨साठी योगासने.



613.7046

खांबेटे, द. पां.



जगभरची भयानक हेरिगरी.

891.463

युातील थरारकथा.

891.463

खािडलकर, िवलास प¥ाकर
mा.

891.463



पहा



920.9362196856

खैरनारना देव भेटतो.

पहा

गाडगीळ, बाळ

खैरमोडे, चांगदेव भवानराव

भारतीय घटनेचे िशQपकार डॉ. भीमराव रामजी
आंबेडकर चKरV.
923.254
खैरमोडे, चांगदेव भवानराव, अनु.



खािडलकर, िवलास प¥ाकर,

पहा

भीमराव रामजी

गुबूगुबू.

उGर आधुिनकतेचे आधुिनकतेला आ1हान.



303.4

वÑांvया शोधात महाराX.
पहा



954.79



920.93059081(1)
खापरे , मंदा

डॉ. नंदा.

ि¯मणी ारके त आली.



891.463
891.463

खोटं सांगेन...

891.463
पहा




891.463



देशपांडे, उ"मला

खोडके, ज. पां.

कै सर-इ-िहDद: सूयRभान जानजी आढे.

आमची आई: शैलजा काळे

खानोलकर, <िचती अिमत
डोळे हे जुQमी गडे - या डो¦यांची दोन पाखरे .

अ¹ीपुप.

आंबेडकर,

खैरे, सुभाष रामचंL

खातू, गजानन

खानझोडे, िवcा राजेश.

खेर, सी. पं.

खैरनार, अिवनाश पांडुरं ग

खळतकर, संजय

खािडलकर, सखाराम.

920.02

खेळणी िव ानाची.

जागितक_करणातील मराठी

किवता



491.463

कु लकण, दGा जी.

खरे , िवजय िशवराम

पहा

भालेराव,

िखशातील शु श?दकोश / संक. ेहल तावरे .

खरं गटे, सुधा गोOवद

खरे , िववेक, सं. संपा.

वेलणकर, वंदना

िखQलारे , तुकाराम
अशी Oजदगानी.

वेलणकर, वंदना

खममकर, अणा

खरं सुख.



शोध अजाणता.

खडसे, यशवंत

खोbागडे, फु लचंL पVूजी
सूयाRचे सांगाती.



923.754



923.254(1)

खोbागडे, राजाभाऊ
बॅKर टर राजाभाऊ खोbागडे यांची भाषणे / संक.
रामाजी घोडे वार; संपा. धनराज डाहाट. 328.5402
खोले, गजानन शं., सं. ले.

पयRटन थळे

पहा

आपली तीथR^ेVे आिण

ग-गाडगीळ

ग. Mद. माडगूळकर: वाaयदशRन-एक िचMक`सक अnयास.
पहा जोशी, mीपाद पांडुरंग

गज, बाबुराव हKरभाऊ
नथीतले मोती.

गदत माणसांvया.

गंगातीरकर, हेमा

मुतरं ग.
गंगावतरण.



891.464
पहा

गंध मातीचा.

गंधवR नगरे .

पहा

नवले, अण गज2L



398.99146

गंमत मों होgयातली: उकल ब}पी बुीची.

पहा

पहा

शाफर, मेरी अॅन
पहा

बरीदे, जयंत पांडुरं ग

कदम, बाबा
पहा

ि वÌट, जोनाथन

गवई, सिचन <काश


कांता.

891.463

कै Mफयत.
पहा



891.464

ढ1ह आिण ल¯ख ऊन / संपा. रणधीर mीमंत Oशदे.

तांबे, राजीव



शु|ल, योग2Lनाथ

891.463
गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

कदम, बाबा

गजाआडील Mदवस.

पहा

गवस, राजन गणपती

बापट, उमा अिजत

गजरा.

पहा



अंतराळातील वेध.
पहा



Oशदे, Mकरण

गिल1हरvया समुLसफरी.

गंधे, दGाVय िवल
Pहणचे काe: आयाR.

गजिभये, अिनल, अनु .

पहा

गनRसी वाचक मंडळ.
गलR¤2ड.

भानुशाली, पांडुरं ग

पहा

891.461

गभRवतीसाठी संपूणR मागRदशRन.

दमयंती नरे गल

पहा

गंमत शाळा.

207

ठाकरे , बाळ

520

कतृR`वशालीनची यशोगाथा.

गज2Lगडकर, अरOवद
सूर-सावQया.



780.954

गज2Lगडकर, मोिनका
िशQप.



920.72(1)

वकतृR`वाची गगनभरारी.



920.72(1)

गवाणकर, गंगाराम



891.463

गवी, <ेमानंद



ऐसपैस.

891.464

ग1हाणे, mीराम गोOवद



होऊ दे रे आबादानी.



गहाणे, मसा िशवरामजी

एकतारी.

891.461

eाकरण.

891.462

सम एकांMकका.

891.462





891.461

पाईक आPही झाडीचे.



363.72

गांधी, अिनल, सं. संपा. आिण संक.

पहा

धDवंतरी घरोघरी

गडकरी, अशोक मारोती



उजेड अंधार िपऊन घेताना.

891.461

गडकरी, िनतीन



िवकासाचा हायवे.

089.9146

गडकरी, mीिनवास
सफर मय<देशची.



915.43

गणेशपुरे, राघव2L रामकृ ण
mी िवल भि|तगीत.
गतीच.

पहा

891.461



झनके, तुळशीराम



महानगर.

891.463
पहा

भडके, इसादास

गरसोळे , सुरेश

दाहीMदशा पयRटनाvया महारााvया / सं. ले. सुरेश
गरसोळे आिण मु|ता गरसोळे -कु लकण.
915.479
गरसोळे -कु लकण, मु|ता, सं. ले.

पहा

गड, Mदलीप मानOसग
गोZी िवनोबांvया.

गरसोळे , सुरेश



923.654

गड, wयामल
कलाजीवन 'ती' vया अंतः थाचं...!.


927.9143028(1)

गड, सुषमा रामकृ ण
नातूंचा वाडा.

आरोयाची गुMकQली: िवधायक कायRम आिण मंगल
<भात.
613
Oहद वराय.
गांधीजचा सािह`य-िवचार.



335.(1)
पहा

ठकार, िनिशकांत

गाजरे , अंकुश परमेर


अनवाणी.

920.71

गाजलेQया िसनेसंगीताची बखर: 1935-2007.

पहा

तांबे, कुंदन

गLे, नीता
गन-गन भोवरी.

गांधी, मोहनदास करमचंद



928.9146

गाठोडं.

पहा

देशपांडे, पुषोGम लuमण

गाड, िवल द`ताVय
देवक_नंदन गोपाला व इतर एकांMकका.



891.462

गाडगीळ, बाळ

आPही भूगोल घडवतो.

891.463

खैरनारना देव भेटतो.

891.463

गुंpाभाऊ नाबाद साठ.

891.463

िचमणरावाचा नवा अवतार.

891.463

दुसरा िचमणराव.

891.463

पाटलांची पी. ए.

891.463

बॉबी डा»लगचे पलायन.

891.463

माशाचे अmू.

891.463

लाखांतील एक.

891.463











गाडगीळ-गुजराथी

208

गाडगीळ, बाळ

गावचा पुढारी.

wयामभटानं धाडलेलं घोडं.

891.463

सगळं काही हसत खेळत.

891.463

हट् Pहणताच गKरबी हटली !.

891.463

हसायचं नाही.

891.463

हसो हसो.

891.463







गाडगीळ, िमOलद भालचंL


संिधकाल.

891.463

गाडेकर, केशव ना.

गाविशवार.

हजारे , कQयाण बाळाजी

पहा

पहा

वसेकर, केशव बाबनराव

गावाकडvया गोZी.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

गावातील शाळा आिण ामिश^ण सिमती.
कु लकण, हेरंब

पहा

Oगडे, के शव
वेणू-िव ान: बासरीिवषयी सवR काही / संपा. सदानंद
बोरसे ; िवकास कशाळकर यांvया < तावनेसह. 788.3
िगडवानी-ितवारी, पायल

औcोिगक व संघटना`मक मानसशा V = Industrial

¤ॉम XL टु XS / इं जीवन आशा कबरे -मटालेकृत

and Organisational Psychology / सं. ले. केशव

अनु.

ना. गाडेकर, हKरwचंL गो. जमाले आिण पुंडिलक िव.


रसाळ.

158.7

गाणीच गाणी / संक. आशा पळे कर.

891.461008



गान, शुभांगी



तेथे कर माझे जुळती.
पहा

देशमुख, सदानंद

इ तो.

891.461

Oहदाण.

891.461





923.754



635

िगरी, कृ णदेव िनवृGी
गुमंV.



294.54

वा यासाठी फ अधाR तास.



613.7046

माÈया जीवनातील अनपेि^त.
िगलिबले, केशव बाबनराव.

गायकवाड, पुंडिलक

धमा¨तKरतांvया आ`मकथा.



204.2(1)

िववेक लेणी.

294.361
पहा

गीत आनी कवीत.



गारोडे, <मोद
भारतीय रायघटनेतील मानवी हj व कतRe / सं. ले.
<मोद गारोडे आिण <शांत िवघे.
342.54085(1)
गावंड, दGाराम माधवराव
मनाvया पलीकडे.



891.461



181.4

गावंड, दादाजी

उदय वैिक < ेचा: अंत मनोबुीचा.

पहा

रे Oबबस, िवQफ_

गीत, mीराम
इं िजिनयरच 1हायचंय !.



620

सृिटिव ान गाथा / सं. संपा. जयंत िवणू नारळीकर
आिण हेमचंL Oचतामिण <धान.
500

कु लकण,

शुभदा

बाप व इतर किवता.

बाबनराव



571.43(1)

गायकवाड, रामचंL िपराजी
तथागतांvया धPमातील Vीर`ने.

वसेकर, केशव

िगO1हग: आपQया <`येकात जगाला बदलgयाचं सामयR
आहे.
पहा O|लटन, िबल

गायकवाड, मुकुंद

बायोडायनॅिमकचा वाटाpा.

पहा



928.91461



303.40954



921.914

गावंडे, देव2L
न^लवादाचे आ1हान: दंडकारgयातील अ व थ वतRमान.


954
पंढरकर, मुरलीधर वा.



891.463

िगरीबाल

गायकवाड, ानराज काशीनाथ
जेता मी भायवान कतृR`ववान.

पहा

रे घो®ा.

िगरी, कृ णदेव िनवृGी, संक. पहा मनसामयR: मन, मंV,
पूजा, <ाथRना, का1य, सुिवचार आिण िनसगाRvया
सामयाRतून

गायकवाड, आनंद

गावकूस.

िगरप, नारायण गोपाळ

वेलवगय भाजीपाला.

गानयोगी: पंिडत दGाVय िवणू पलु कर. पहा 780.954
- Oहदु तानी संगीत. पहा क_तRने, अंजली

गाियका अन गायक_: ठु मरी व ¯याल.



891.463

िगरी, आनंद

क_तRने,

अंजली

पहा

िगरडे, कृ णा गणपती
अजब गावvया गजब कथा.

891.463

गानयोगी: पंिडत दGाVय िवणू पलु कर.

गाभुळगाभा.



613.7

गीतस`यसाई.

पहा

mोVी, िनिशकांत

गुंड, बापूराव

माझी माय लuमी.
गुंडी, नीिलमा, संपा.
पहा



891.461
पहा

कृ पाबाई स`यनादन

7ीिमती: िनवडक 'िमळू न सा याजणी'

गुंpाभाऊ नाबाद साठ.

पहा

गाडगीळ, बाळ

गुंतवणूक पंचायतन: पाच mे£ गुंतवणूक-गुंvया गुंतवणूक
शैलीची सुरस कहाणी.
पहा Kटळक, चंLशेखर
गुजराथी, उDमेष
'क' कKरअरचा !.
चाण|यनीती.



371.425



320.1

गुड-गोडबोले

गुड, शेन

गेडाम, पी. एच.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: कायR आिण फलmुती.

Mफट फॉर 50+ फॉर िवमेन / अनु. सुभाष जोशी.
613.7045

गुणसंक_तRन.

पहा

गxदू.

|लाकR , कॅ रोल िहिगDस

गुत खिजना आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली कालकर.


398.220954

गुत वरदान / अनु. तारा वनारसे.
गुते, िवmाम, सं. ले.

पहा

823.008



ताँबत, अिन


अल् तमीर.

891.463

गुे, संि मता
चालणारे बूट आिण मजेदार गोटी / िचV. घनwयाम


देशमुख.

891.463

जादूचा अंगरखा आिण मजेदार गोटी.

891.463



पतंगाची करामत आिण मजेदार गोटी / िचV.
घनwयाम देशमुख.
891.463
िपनू-िचनूची चतुराई आिण मजेदार गोटी / िचV.
घनwयाम देशमुख.
891.463
खैरे, सुभाष रामचंL


891.463

गु-िशयांचा °दय-संवाद :
के दारनाथजी-Mकशोरलालभाई.

सईद सलीम शाहजाद
पहा

अ¿यंगार, गीता

गोखले, उ¢वला, अनु.

पहा

देशपांडे, उ"मला

गोखले, कणा
बाईमाणूस: माणूस Pहणून जगgयाची बाईची धडपड


305.42
पहा

घोरपडे, मुरारराव यशवंतराव

पहा

बसु, mावणी

गोखले, कृ णा, सं. अनु.



891.461

गोखले, मंजुmी
Âकाराची रे ख जना.
गोखले, mी. पु., अनु.

पहा



294.561



791.437

गोगटे, Mदलीप
आQहाद उपिनषदांचा.

िगरी, कृ णदेव िनवृGी

गोडघाटे, संजय न`थुजी

गुिशयसंवाद आिण समािधसंकQपना.

पहा

इलकर,

ेस

गुलजार

संपा. सदानंद बोरसे.

एक वन पुDहा पुDहा / अनु. िवजय पाडळकर.


891.431
सामंत, माधवी



620.5

बोडRम / सं. ले. अvयुत गोडबोले आिण अतुल कहाते.


658

टी1ह जॉ?ज: एक झपाटलेला तंV / सं. ले. अvयुत
पहा

गोडबोले आिण अतुल कहाते.



920.933804

गोडबोले, अिनल

गुळवणी, संया शरद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.



चौकट.



891.461

गोडबोले, अvयुत
नॅनोदय: नॅनोटेÉॉलॉजीvया दुिनयेची रोमहषRक सफर /
सं. ले. अvयुत गोडबोले आिण माधवी ठाकू रदेसाई ;

उ हेकर, िशरीष

गुिलमो माक¶नी: िबनतारी संदेशवहनचा जनक.
सह7बु,े रमेश के .

पहा



294.59218

वादळ.

सुहािसनी यशवंत

891.463

डxगरे , दादा Mकसन



923.254

<ेरणा / सं. ले. अिनल गोडबोले आिण सुिनला बव.
891.463

दांडेकर, सुयोग सुभाष

गॅिलिलओ गॅिलली: दु"बणीचा जनक.

सवा, िमझाR मुहPमद हादी

यादे रसभरी.

पहा

पहा



891.463

हसन शहा

गुमंV.

गृहवैc.



891.463

जोहार मायबाप जोहार.

गोडघाटे , मािणक.

पहा

शुकमुनी

साधा माणूस.

ितवारी, रं गनाथ

गृह`याग.

पहा

गोखले, चंLशेखर के शव

पहा

पहा

घोरपडे, मुरारराव यशवंतराव

पहा

गुदेव.

गुलमोहर.

मोईMदन कु ी, बी.

गोखले, सदानंद

चार आgयांची कxबडी...

पहा

पहा

गोखले, अिwवनी, अनु.

पहा

गुरव, अनंत

गुवाणी.

फाितमा भुो

शशी, थर

गोखले, कणा, अनु.

पहा

पहा

समजून घेताना.

गुे, िवmाम

गुबूगुबू.

पहा

पहा

सह7बु,े रमेश के .

पहा

बोरकार, एन .डी.

गोखले, अरOवद 1यं., अनु.

ल मूर, पीएर

गुदगुQया.

पहा

सुमंत, धमRक_त

पहा

गोखले, अरOवद 1यं, संपा.


पहा

303.484

गेली एकवीस वष.

Oशदे, रामचंL गणपतराव

915.479
गुणे, जयंत, अनु.





गुणाजी, िमOलद
अनवट: श?द, सूर, डxगरवाटा / संपा. जयmी बोक_ल.

पहा

209

पहा

बव, Mदलीप



महा`मा जोितबा फु ले.

923.654

सं कार िशदोरी नेताजी सुभाष.

923.254




गोडबोले- ंथसामtय

210

गोवा मुिसं ाम.

गोडबोले, अिनल

सं कार िशदोरी मदाRनी झाशीवाली.

923.154

सं कार िशदोरी लोकमाDय Kटळक.

923.254

सं कार िशदोरी वासुदेव बळवंत.

923.254

सं कार िशदोरी सेनापती बापट.

923.254




शेवडे, सि]दानंद सुरेश

पहा

गोवारीकर, वसंत
माझे आशावादी अनुमान / अनु. सुधा गोवारीकर.



304.60954




गोवारीकर, सुधा, अनु.

पहा

गोवारीकर, वसंत

गोडबोले, अण रा.
पगारातून आयकरकपात मागRद"शका: आ"थक वषR
2007-2008 / सं. ले. अण रा. गोडबोले आिण उदयन
अण गोडबोले.
336.240954

गोOवदा जशैली: वप व समी^ा.
पुषोGम

गोडबोले, उदयन अण
अण गोडबोले कृ त पगारातून आयकरकपात
मागRद"शका: आ"थक वषR 2010-2011.

गोZ: न सांगता येgयािवषयीची.

पहा



गोडबोले, अण रा.

गोडबोले, मंगला mीिनवास
पेज Ãी.



891.463

<वेश.



891.463



सुनीताबाई: असं जगनं तोलाचं.

928.9146

गोडबोले, माधव

भारताvया संसदीय लोकशाहीची अिनपरी^ा /
इं जीवन सुजाता गोडबोलेकृत अनु.; संपा. आनंद
हडकर.
328.3340954
लोकपालाची मोिहनी / संपा. आनंद हडकर.


342.540880262(1)
गोडबोले, सुजाता, अनु.

पहा

भृगुवार, सुरेश

त2डुलकर, महेश

पहा

गोZ एका ख या 'इिडयट' ची.

पहा

संयुा

पहा

डहाके, वसंत

आबाजी

336.240954

गोडबोले, उदयन अण, सं. ले.

गो1यातील पयRटन.

पहा

गोडबोले, माधव

गोZी घराकडील.

पहा

गोZी बाराखडीvया.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

पई, पुपा

गोZी वा|<चारांvया: लेखन आिण वृ `व जा त चांगले
होgयासाठी. पहा यादव-धमाRिधकारी, रrाकर
गोZी िवनोबांvया.

पहा

गड, Mदलीप मानOसग

गोZीच गोZी / संक. अनुराधा सह7बु.े



891.463008

गोZीच गोZी !: वाचलेQया - चलेQया - रचलेQया.
देसाई, mी. mी.
गोZीप समाजसुधारक संत गाडगेबाबा.
bा~णकर, िवजया
गोZीवेQहाळ.

पहा

पहा

पहा

धमाRपुरीकर, मधुकर

गोसावी, कुमुद

नाथ: चKरV िचVावली / िचV. 1यंकटेश देशपांडे.


922.945
गोपाल राज
गोसावी, सुनील रघुनाथ

बखर 'इÄो'vया अिनबाणांची / इं जीवन अभय
सदावतकृत अनु.; संपा. आनंद हडकर.

िमडल|लास.


500.506054(1)

गोया.

पहा

कोटं बे, बा .बा

गोमेझ, कॅरोल जे., सं. ले.

पहा

गोल, िशवराज.

पहा



926.36089



927.7853

गोल, दGा

गोQड टेन, नोह जे.
येस: मनः पKरवतRनशा Vातील 50 गुिपतं / सं. ले. नोह
जे. गोQड टेन, टी1ह जे. माटन आिण रॉबटR बी.
सीअलिडनी; अनु. धरणीधर रrाळीकर.
153.852 
गोळे , रवL
आयाबाया.



920.72(1)

गोळे , लीला

नामयोगी: परमपूय गxदवलेकर महाराजांvया
जीवनावरील कादंबरी.



891.461

वुमन ऑन टॉप / अनु. शोभना िशकनीस.

गोक, मॅ|सीम
तळघर / अनु. मेघा पानसरे ; उदय नारकर यांvया
< तावनेसह.
891.72
गोल, दGा
कॅ मेरा बोलतोय / श?दांकन िशवराज गोल.

गोसावी-दुसंगे, योती दीपक
मु_.
गो वामी, सीमा

रे मंड, जेनीस जी.

गो हे, Mदवाकर शंकर
माÈया जीवन लहरी.



891.461



891.463

गौतम बु व `याचे बौदशRन.

पहा

158.1



च1हाण, रामचंL

नारायणराव
गौरखेडे, अशोक

अG दीप भव.



891.461

गौरिवका: पुषोGम िननू उपा¯य अgणासाहेब पाटील /
संपा. शंकर िवठोबा पाटील... [आिण इतर].

गौ वा तु र`नाकर.

पहा



923.654

ितपतीरे ी, गौ

लास, मॅयू
अिQटमेटम / अनु. सुदशRन आठवले.

813



लॅडवेल, माQकम
O?लक: ^णाधाRत िनणRय घेgयाची श|ती / इं जीवन
गोपाळ द`ताVय पिहनकरकृ त अनु.
153 
ंथपुgयसंपGी.

पहा

क"णक, <दीप

ंथसामयR: mीवामनराज <काशनाvया सामयRशाली
पु तकांची पंचवीस वषा¨ची समथR वाटचाल. पहा
क"णक, <दीप

ंथालय-चकवा
ंथालय साधक: ंथिमV mी. ना. िव. देशपांडे यांचा
ंथालय चळवळीतील सहभाग - एक अnयास. पहा
ढाकणे, बालाजी िनवृGी
ंथालय: संघटन.

घारे , दीपक

िलओनाद¶ : ब}पी <ितभावंत.
इं Lिजत भालेरावांची किवता.

झीिमक, बनाRडR
Oसहांvया देशात / सं. ले. बनाRडR झीिमक आिण
मायके ल झीिमक ; इं जीवन eंकटेश Mदगंबर

घुटी.

639.90967827(1)

झीिमक, मायके ल, सं. ले.

झीिमक, बनाRडR

पहा

बQलाळ, सुबोध

पहा

घेवंदे, तुळशीदास Mकसनराव


891.461



700.1

खोbागडे, राजाभाऊ

पहा

पहा



363.73874

संथ वाहते...?: जीवनदायी नcांचे आजचे वा तव.


333.916216

मुळीक, क_त िमOलद
घोरपडे, मुरारराव यशवंतराव

ि शॅम, जॉन


द असोिशएट / अनु. अशोक पाथरकर.

ीनहाऊस - पॉलीहाऊस सम या व उपाय.
िशवाजीराव रामचंL

823
पहा

ठxबरे ,



मरणयाVेvया वाटेवर / अनु. कणा गोखले.


158.1

तुला आठवताना.. / इं जीवन शुभदा िवांसकृ त अनु.


646.7

ओQया वेळूvया बासरी.

ोग अप िबन लादेन.
लोबल वॉ»मग.

पहा

घडणा या मुलांसाठी.
घनु वाजे घुणघुणा.



891.464

पहा

पहा

दवणे, <वीण

घर®ापलीकडे.

लाभसेटवार, अनंत पां.

पहा



असे शा7 , असे संशोधन.

925(1)

शा V ांचे जग.

925(1)

घाडगे, बी. बी., संक.




पहा

जग<िस िव ानकथा



784.0954

चंL िजथे उगवत नाही.

पहा

कडू , रवL

पहा

चंLाकडे वाटचाल.
पहा

पहा
पहा

पहा



घायतीडक, बापू रावसाहेब



891.461

शोभणे, रवL
पहा

कािमनी मथाई

सईद अ¯तर िमझाR

चंपानेरकर, िमOलद, संपा.
Mके टपटूंशी
चकवा.

बव, Mदलीप द`ताVय

धारप, नारायण गोपाळ

चंपानेरकर, िमOलद, अनु.

915.4(1)

पहा

बोरकर, रघुनाथ रा.

चंLो`सव.

घाणेकर, <. के .
भटकं ती लेह लडाखची, अQपपKरिचत िहमालयाची.

िशरवाडकर, िवणु वामन

चंLपूर आिण गडिचरोली िजQ³ाचे पुरातkव.

चंLाची सावली.

वावलंबनासाठी शासक_य

योजना

पशR भावनांचा.



891.464

चंदेरी दुिनयेतील आ`मचKरVे. पहा 927.92 - रं गभूमी
कलाकार.
पहा कडू , रवL

500

पहा

घोष, िबनाथ
चाय, चाय: रे Qवेचा आवाज आिण िशÊ®ा यांचा
सहवास लाभलेQया जं|शDसचे नागरी <वास वणRन /
इं जीवन पू"णमा कुं डेटकरकृ त अनु.
915.4 

चंदेरी दुिनयेतील आ`मचKरVे.

साखवळकर, रघुवीर अनंत

घाटे, िनरं जन Oसह2L
िव ान संदभR.

घाटे, िनरं जन Oसह2L, अनु.



891.46

सदानंद बोरसे.

मोिहते, राम िवनाथ
पहा

घोळवे, अशोक उGमराव
अनुराधा वैc यांचे सािह`य: एक िचMक`सक अnयास.

चंदावरकर, भा कर
वाcवेद आिण भारतीय संगीताची मूलतkवे / संपा.

आगटे , शकुंतला जयंत

घर हीच <योगशाळा.



923.254

चंदनिशव, भा कर
Oभगुळवाणा.

सॅसन, जीन

घोरपडे, अिभिजत वसंत
पहा

एक झुंज शथची: मुरारीराव घोरपडे व अठराeा
शतकातील द¯खन / इं जीवन कणा गोखलेकृत अनु.
954.79

े, जॉन
'स' सुखाचा / इं जीवन शुभदा िवांसकृ त अनु.

पहा

घे जDम तू Mफनी.

लोबल वॉ»मग.

मोरे , मधुकर

ामीण सािह`याची चळवळ.

घबाड.

जोशी, सKरता लuमण

घोरपडे, अिभिजत वसंत

ामीण समाजशा7, कृ षीिव तार व मािहती- तंV ान.

ेस

पहा

घोडे वार, रामाजी, संक.

यशवंत

पहा

िहवाळे , ाना

घxगे, पराग
लािल`यदशRन.

रे डकर, अरOवद

पहा



891.461

आरशातील अंबर.

ामीण महाराXाची िश^ण परं परा - कमRवीर भाऊराव
पाटील आिण िश^णानंद बापूजी साळुं खे. पहा
च1हाण, रामचंL नारायणराव
ामीण िवकासासाठी िश^ण.

पहा

घुसमट.



माडगूळकरकृत अनु.



927.5

घुगे, मारोती माधवराव

बावनकर-भुरे, हषRदा रमेश

पहा

211

पहा

पहा

Mदलखुलास बातचीत

भ2डे, सुभाष वासुदेव

चY-चालणारे

212

च व 7ीश_.

पहा

च1हाण, रामचंL नारायणराव

पेठे, सुधा

चधर: संतांनीसुा वाळीत टाकलेला संतmे£.
<भाकर
च^ुवÓस`यम्.

पहा

वैc,

महाराXाचे उपेि^त मानकरी राजारामशा Vी भागवत /
संपा. रमेश च1हाण; अशोक चौसाळकर यांvया
< तावनेसह.
923.654

हDनुरकर, के . बी.

पहा

चटकदार राज थानी पदाथR.

पहा

वेलणकर, वंदना

चटपटीत पराठे आिण पु या.

पहा

वेलणकर, वंदना

यशवंतराव च1हाण यांचे समाजकारण / संपा. रमेश
च1हाण ; िवास नाईकनवरे यांvया < तावनेसह.

चतुवदी, अतुल2Lनाथ
डॉ. ए. पी. जे. अ?दुल कलाम: एक मानवतावादी
शा7 / इं जीवन मंदा आचायRकृत अनु. 923.154
चपळगावकर, नर2 L


सावलीचा शोध.

922.2(1)

तीन Dयायमूत आिण `यांचा काळ.
चमचमीत गुजराथी पदाथR.
चमचा चमचा िवान.

पहा



954

वेलणकर, वंदना

चरण Oसह महाराज
<काशाचा शोध.
चKरV शोधन.

पहा



वZ, जयंत बलवंत

पहा

पहा



954.79

बाबांvया किवता

च1हाण, हेमंत रघुनाथ
बालांकुर: छान छान गोटी.



891.463

पाटील, भगवान राजधर

चांदणे <ितभेचे.



920.933804

वैc, माधव गोOवद

पहा

चांदोबा चांदोबा सलास का ?.

मसुरकर, राज2L<साद

पहा

च1हाण, सुनील हणमंत, संपा.

चांडक, राधाMकसन
महMफल / श?दांकन राज2L देशपांडे.

294.(1)

चKरVकार धनंजय क_र.

च1हाण, शंकर बाळाजी
कामगार चळवळ: एक राजक_य िवiेषण.

चांगभलं.

बुवा, िवनायक आMदनाथ

पहा



303.484

पहा

खरात, ह. िश.

चांदोबाvया दरबारात.

पहा

कोसोदे, भाई <दीप

चांदोरकर, नीला, अनु.

पहा

अिगयानो, नतािलया

सखाराम

चKरVरं ग.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

चलते चलते...

पहा

चला अंतKर^ात.

पहा

चला Mके ट िशकू या.

पहा

रफ् -ओ हनR, जॅन

पहा

िवQसन, डोरोथी |लाकR

पहा

िहरसी अली, आयान

पाटील, वीणा
आपटे , मोहन हरी
पहा

चला, बदल घडवूया !.

पहा

मयुरे, सुबोध
चांदोरकर, लीना, अनु.

जाखोKटया, िगरीश प.

चव र2 गाळणा या रसभाया, र से आिण उसळी.

पहा

आमचं जगणं आमचं िलिहणं

चांदोरकर, वाती

पहा



एक पायरी वर.

891.463

युथनेिशया.

891.463

वेलणकर, वंदना
चवरे , रे खा िशरीष, संपा.

पहा

मोगरा फुलला

चिवट वेगवेगळया <कारvया आम®ा.

पहा

चाइQड, ली
नOथग टू लूज / अनु. उदय कु लकण.

वेलणकर,

वंदना

च1हाण, रणिजत, सं. ले.
च1हाण, नंMदनी, अनु.

पहा

पहा

चाण|यनीती.

च1हाण, नीलकांत
च1हाण, पंजाब, संपा.



928.91461
पहा

च1हाण, रणिजत, सं. ले.

बु आिण बुवाद

पहा

पहा

गुजराथी, उDमेष

पहा

चातुमाRस नवनीत.
चानुvयो काणयो.



617.7

पहा
पहा

पुंड, वानंद गजानन
मुरकुंडे, रमा

चाDस, मेगन
द ि पKरvयुअॅिल ट / अनु. मुकुंद कु लकर.

लटके , लuमणराव

च1हाण, रणिजत, संक. पहा महाराX (नागरी ^ेVे)
झाडांचे संर^ण व जतन अिधिनयम 1975...
च1हाण, रमेश, संपा.



813

चाकू रकर, राघव2L नारायणराव
तुमची दृटी तुमvया हातात.

लटके , लuमणराव

इं िजनीअर, असगरअली

इरलं.





813

चाफे कर, अिवनाश mी.
देवाशपथ खरं सांगतोय !.

च1हाण, रामचंL नारायणराव

च1हाण, रामचंL नारायणराव
गौतम बु व `याचे बौदशRन / संपा. रमेश च1हाण.


294.3

ामीण महाराXाची िश^ण परं परा - कमRवीर भाऊराव
पाटील आिण िश^णानंद बापूजी साळुं खे / संपा. रमेश
च1हाण; रा. कृ . कणबरकर यांvया < तावनेसह.

चाय, चाय: रे Qवेचा आवाज आिण िशÊ®ा यांचा सहवास
लाभलेQया जं|शDसचे नागरी <वास वणRन. पहा घोष,
िबनाथ
चार आgयांची कxबडी...
चार ओळी ि<तीvया.
चार Oभती एक छपर.



370.95479



923.454

पहा

पहा
पहा

गुरव, अनंत

खटावकर, प¥जा पोपटराव
िनपुणगे, शीला

चालणारे बूट आिण मजेदार गोटी.

पहा

गुे, संि मता

Jचगरे -चोपडेकार
Oचगरे , चंLशेखर

िचVमहष भै¿याजी गो वामी.

अनंत आभा.

891.463

पहा




891.461

पाडगांवकर, मंगेश केशव

Oचतन-शलाका.

पहा

Oचतामु|त जीवन.

पहा

पहा

Oचयांची देवी आिण इतर किवता.

पहा

813.008

िचकन सूप फॉर द ँडपेर2टस सोल / संक. जॅक कॅ नMफQड...
[आिण इतर ] ; अनु. शीला कारखानीस.

813.008

िचकन सूप फॉर द पेर2Êस सोल / संक. जॅक
कॅ नMफQड...[आिण इतर.] ; अनु. < ा ओक.




813.008

िचकन सूप फॉर द सोल / संक. जॅक कॅ नMफQड...[आिण


इतर] ; अनु. उषा महाजन.

813.008

िचकन सूप फॉर द सोल डेली इिD परे शDस फॉर िवमेन /
सं. संक. जॅक कॅ नMफQड, माकR ि1ह|टर हॅDसन आिण
म"सया िहिगDस 1हाइट; अनु. सुनीित काणे. 813.008 
पहा



891.462



294.54

पहा

कु लकण, दGा जी.

अनुवादाचा शीला बरडे - रणसुभेकृत मराठी अनु.



िचब, मािलनी

वन िलटल ªफगर / अनु. मुकुंद कु लकर.


920.9362196836
िचमणरावाचा नवा अवतार.
िचरं तन तरं ग.

पहा

पहा

गाडगीळ, बाळ

कोलारकर, छाया

िचरे बंदी कृ षी बाजार आिण दुबRल शेतकरी.

पहा



926.1(1)

िचटणीस, गंगाधर

चुकेवाड, माधव



चुडैल.

पहा

891.461
पहा

फडणीस, केशव

भडकमकर, अिभराम
पहा

मराठे , हनुमंत मोरे र

चॅपल, ेग
Mफट फॉर 50+ फॉर मेन / अनु. सुभाष जोशी.




'मंिजल ' अजून दूरच !.

613.70449

923.254

चॅिPपयDस.

पहा

संझिगरी, ारकानाथ



चेई मेल.

पहा

फडके , िवनाथ Oचतामण



चेस, जेPस हॅडली
ड2जरस लॅन / अनु. मधुकर }ार.

िचटणीस, शुभा

अZपैलू वाइन - लेडी.

920.933804

लोकि<य िचVतारका.

927.9143028(1)

िचतमपQली, माती भुजंगराव
नवेगावबांधचे Mदवस.

590



िचतळे , मृणािलनी



िसनार / संपा. िवनया खडपेकर.
पहा

891.463

823

शॉªकग डेथ / अनु. मधुकर }ार.

823




910.4

सुवणR Mकरणे.



891.464



920.72

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

िचVपट: मी व मला Mदसलेलं जग.

पहा




चैतDयाचे चांदणे रघुराज मेटकरी / संपा. वैशाली कोळे कर.


891.464

िवनोदी <वासी. पहा 910.4 - <वासवणRन.



928.9146

िचतळे , िवजय

िवनोदी <वासी.

823

द म"सलेस Mकलर / अनु. मधुकर }ार.

क`याR-करिव`या

आयुयाvया 'िपच' वर.

आढाव,

िवलास

चुनाव रामायण.

िचटणीस, अशोक

क_"तवंत धDवंतरी.



िचDनपा भारती, के .
हसरे पवRत / िवजयालuमी सुंदरराजनकृ त Oहदी

चुटके आिण चटके.

शंभुराजे.



928.9146

रं गत-संगत.

मोरे , मधुकर

िचखले, सुरेश

महादेव

891.464

894.8113

िचकन सूप फॉर द सोल / सं. संक. जॅक कॅ नMफQड आिण
माकR ि1ह|टर हॅDसन; अनु. उषा महाजन.
813.008 

पहा

िचVे, शोभा
एक Mदवस.

िचनी सुंदरीचे रह य.


सुषमा सुरेश जोशी.

िचVकथी.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

िचदाकाश-घटाकाश: वा तुकलेवरील िनवडक लेखांचे
संकलन.
पहा ओगले, अण

ढसाळ, नामदेव

िचकन सूप फॉर द इं िडयन टीचसR / सं. संक. जॅक कॅ नMफQड,
माकR ि1ह|टर हॅDसन आिण व2डी एम. िड|सन ; अनु.

िचतळे , मृणािलनी, संपा.

पहा

िचVे, सुखदा सतीश
Kटळा चंदनाचा.

कानजी, डेल

भागवत, यशवंत कृ णाजी

िचखलीकर, <मोद , सं. ले.

वडे, घनwयाम

पानगळीvया आठवणी.

नीरजा

Oचता सोडा सुखाने जगा.

पहा

केशवराव

िचVे आिण चKरVे.

Oचचोलकर, सुिनल
समथR रामदासांची सािह`य सृटी.
Oचतन.

213

माटे, mीपाद

चोjन, एन.
नारायण मूत: मूQय जपणारं एक अितीय आयुय /
मूळ तिमळवन आMद`य वासूकृत गुजराती अनुवादाचा
अंजनी नरवणेकृत मराठी अनु.

चोपडे, Mकसन
महाराXाचे िशQपकार िवनोबा भावे.



920.933804



923.654

चोपडेकार, हनुमंत
वळख फुलांची / सं. ले. हनुमंत चोपडेकार आिण
अिमशा िशरोडकार.



582.13

चोपडेकार-जांभळाचे

214

जगgयाvया गदारोळात.

चोपडेकार, हनुमंत
संवसारीक नामनेचे समाजवावूरपी.

920.02

संवसारीक नामनेvयो अ तु यो.




920.72(1)

िनसगाRकडे परतू या !.



333.72

चोरमारे , मOvछL
कxडी फोडू न पुढे.
चौकट.

पहा

गुळवणी, संया शरद

चौकर, शुभदा, संपा.

पहा

मी नगरसेिवका

कत माणसं

पहा

मराठा समाज: वा तव आिण अपे^ा
जागितक_करणातील

पहा

मराठी किवता
पहा

भटकळ, रामदास गणेश

कथा कमRवीर िवcालयाची: सन 1965 ते 2008.




371.0095479(1)

894.8142

पंदन.

चौघुले, िव. शं.

सािह`याची आ वादपे.
कनाRटक_ किशदा.
पहा

746.44

जगदीश कदम यांची किवता.



जगनाळे , रे खा रामकृ ण
संत कवियVी जनाबाई: काeदशRन.
जग<वाह.

कदम, बाबा

कॉ. mीपाद अमृत डांगे.



923.254

<ाचीन भारतीय राजक_य िवचार.
छVपती िशवाजी महाराज.

पहा



335.4

िभवगडे, ानेर

छVे, लता Mदलीप
बौ धमाRतील 7ीिवचार.
छान छान सं कार कथा.



फ·टग, धनपाल

पहा

छु टक_ आिण इतर किवता.

पहा

जंगल करी मंगल.



जंगलातील चेटMकणी.
जंगलातील पा}णा.

पहा

पहा

खरात, ह. िश.

केळे , मुरहरी सोपान

नवरे , शंकर नारायण

जनतेचा राजा छVपती िशवाजी महाराज.

पहा

पाटील,

डी. बी.

जनरल िथम¿या.

पहा

जनावनातील रे खाटणे.

जयोधन.

काळे -पाटसकर, भायmी

पहा
पहा

काळे -पाटसकर, भायmी

काळे -पाटसकर, भायmी
पहा

पहा

माडगूळकर, eंकटेश
पहा

गाडेकर, केशव ना.

लोही, म. ना.
पहा

समकालीन मराठी

पहा

भदाणे, जयवंतराव शंकरराव

जरासंधाvया ?लॉगवरचे काही अंश.
जलांतीचे पडघम.
जलद लेखन.

जुरकर, हेमंत

जलमबेडी.

सुपेकर, पुंजाहरी िवल

पहा

केतकर, सिचन

फडके, सुधीर द.

जगताप, तुकाराम धxिडबा

पहा
पहा

पहा

झुंजारे , रामराव अिन

जवळगे, हनुमंत, सं. संपा.

पहा

बु आिण बुवाद

जवळगेकर, िवदुला



िवरं गुळा.

891.464

उपायाय, भूषणकु मार

जगणे Pहणजे <ेम करणे.
जगgयाचे संदभR.

खांबेटे, द. पां.

रं गभूमी

जंगले, रा. िच.

पहा

पहा

जय वाल, राजन, सं. संपा.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

पहा

जय<काश नारायण.

कॉबट, िजम

पहा

धुमाळ, ानेर सोनबा

पहा

जमाले, हKरwचंL गो., सं. ले.

फाटक, मुकुंद

जंगलांतील Mदवस.

जगायचं कशासाठी ?.

Mदगंबर

वसेकर, केशव

MकOलग, डयाडR

पहा

पहा

920.933804

जोशी, Mद. िव.

जंगल मंगल कथा : बालसंगीितका.

जगभरची भयानक हेरिगरी.

जनरल जयंतनाथ चौधरी.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर
पहा



823.008

जनरल अणकु मार वैc.

बाबनराव
पहा



398.2

जग<िस िव ानकथा / अनु. िनरं जन Oसह2L घाटे.

जVा.

294.3

समीरण वाळवेकरकृत मराठी अनु.

पहा

साळगावकर, जयराज

जगी ऐसा बाप 1हावा.

छािbया, <Qहाद
Mफनोले|सपवR / साज आगरवाल यांvया श?दांकनावन

जंगलकथा.



891.461



छVपतvया <ेरणेने झालेला राजकोश: िशवकालीन
उदूR-मराठी रायeवहार कोश. पहा रघुनाथ पंिडत

जंगल लोअर.

कापसे, िशवसांब

320.50954

मा|सRवाद - उGर मा|सRवाद.

पहा

पहा

पहा

जग<िस परीकथा / पुनःकथन लीला Oशदे.

चौसाळकर, अशोक

छोटा जवान.



891.461



891.4609

चौडापूरकर, अिनता

जग¼ेते.

372.634

जगदाळे , कुंता नारायण

Mदशांतर.

जंगल बुक.

पहा

जगदंबा.

चौगले, डी. एस.

चौफेर.



जलद लेखन.

जगताप, सरोज, सं. संपा.



891.461

बोते, िव. म.

जगताप, तुकाराम धxिडबा
जगताप, राम, संपा.

चोपणे, सुरेश

पहा

पहा

पहा

वडगबाळकर, mुतीmी

परतेक_, गणेश दौलतराव

आि`मक आनंदयाVा.



927.9143028

ज ट अ गेम.

पहा

पांडे, गजानन

जहरी कावा.

पहा

अZीकर, बा. सी.

जांभळाचे Mदवस.

पहा

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

जाईची-जुनघरे

जाईची सुगंधी फुले.

जाईvया घरी जाई.

Oशदे, Mकसन दगडू

पहा
पहा

जाधव, सागर शेवंतराव

महाकवी वामनदादा कडRक: चKरVकाe.

ऐनापुरे, जी. के.

जाधव, सुिमVा, अनु.

जाईल, ना. ज.
काळ, काम, वेग.

891.463




िवसरशील खास मला...

891.463

जाखोKटया, िगरीश प.


चला, बदल घडवूया !.

089.9146



891.461008

पहा

धPमकथा बोिधसkवाvया.



गुे, संि मता

पहा

कालकर.



398.220954

जाधव, आनंद धमाR


भूक.

305.8

जाधव, के शर रामचंL


कृितसंशोधन = Action research.

महामाता रमाई.

पहा

िहDदू: एक चकवा


891.461

Oजकgयासाठी जDम आपुला.

पहा

युसूफ पठाण

िभवगडे, ानेर

पहा

पाडगांवकर, चंMLका चंLमोहन

पहा

िजणेची Qहारां.

पहा

आमोणकर, सुधा सुरेश

िज`याची खोड.

पहा

भ2डे, सुभाष वासुदेव

िज.

कु लकण, अिनल वसंतराव

पहा

पहा

खैरनार, अिवनाश पांडुरं ग
पहा
पहा

दवणे, <वीण
कु लकण, गुनाथ आबाजी

जीवघेणा.



जीवन `यांना कळले हो ! / सं. संक. भाऊ मराठे आिण
अपा परचुरे.
928.9146

समकालीन सािह`यचचाR: डॉ.
नागनाथ को`तापQले गौरव ंथ

पहा

िशरवळकर, सुहास

जीवन पKरसरातील कथारं भ.

पहा

पहा

पेडणेकर, मनोहर

कािशनाथ

मराठी वाaयाचा इितहास

जीवन-योती.

आदशR ंथपाल

पहा

दाभाडे-नलावडे, पुपा पंढरीनाथ

जीवन<वास...जाणता ...अजाणता...

जाधव, ल. िस.



920.93321

मोQटझ, बॅरी जे.

पहा

जीवनरथ.

पहा

दमयंती नरे गल

जीवनवेध.

पहा

भोसले, िशवाजीराव

पवार, <ताप

जीवनशैली, पयाRवरण, <दूषण आिण आयुवद.
पवार, <भाकर िशवराम

शलाका: मराठी

पाÔपु तक

सांयमेघ.



305.40954

जावळे , पेशकु मार
अि त`व शोधताना.

िजणेची गंगोVी.





891.463

पहा

जावळे , अण, संपा.

जीएंची पVवेळा.

जाधव, नथुराम

जाधव, िवम आपासाहेब, अनु.

809

जावळीकर, <ितमा शाम
आ`मभान.

िजवाचे आकाश.

331.120424

होरपळ.



780.954

370.72

जाधव, जगाथ खंडेराव
युवकांनो ! वावलंबी 1हा, mीमंत 1हा !
बेरोजगारांसाठी A to Z शासक_य योजना.

जाधव, wयामकांत
िशवाजी छVपती.



915.4

जावडेकर, आशुतोष

िजजामाता.

जादूची साखळी आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली

पहा



काळे पांढरे अ फु ट लेख.

जादूचा र`नहार आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.
398.220954

जाधव, िवजय, सं. संपा.

891.461

जावरे , अिनकेत



जादूचा अंगरखा आिण मजेदार गोटी.

पहा

िसÆे Dस.





294.382325

891.461008

जाधव, राम, सं. संपा.

891.461

920.9362196362

जा`यावरvया ओ1या / संक. सुमन लuमण जोशी.

पहा

नाना वपे.



जावडेकर, कQपना िवलास
पेरी Mकनार: लाई1ह िल1हर ाDसलांट.

जातक

जाधव, रा. ग., संपा.

891.463

सदानंद बोरसे.

भोसले, िशवाजीराव

जात <माणपV आिण वैधता तपासणी: जात, वैधता, वय,
राXीय`व व अिधवास, उ`प, नॉन Mमीलेअर
<माणपV <Mयेसह जाती- जमातची अcयावत
यादी, कायदा व िनयम.
पहा वाणी, <काश ज.

जाधव, मनोहर, संपा.

जाधव, सूयRकांत
अि मता.

नवे सूर अन् नवे तराणे: संगीत आजvया काळाचं / संपा.

टांकसाळे , मधुकर

जागर: एक िवचार मांडव.

एडमॉDसन, रॉबटR

पहा

मनमोकळी भटकंती.

कांबळे , िववेक खरे आिण सरोज जगताप.

पहा



928.91461

जायदे, भा कर िवणु

जागितक_करणातील मराठी किवता / सं. संपा. उGम

जागर.

215

जीवनाचे रं ग गिहरे .



923.154



891.464

जुगार.

पहा

पहा

पहा

बागूल, <भाकर

भांड, बाबा साळू बा

जुनघरे , रामकृ ण जयराम
पळस.



891.461

जुनरकर-जोशी

216

जुDनरकर, हेमंत

जोगळे कर, <मोद, अनु.


रं गभूमीचा जादूगार.

928.22

जुरकर, हेमंत
जंगलातील चेटMकणी.



891.463

Mदलदार िमV.

891.463

दोन बिहणी.

891.463

परामी स«ाट.

891.463

मंतरलेQया बेटावर.

891.463

राजपुV आिण िपशाच.

891.463

हरवलेला भाऊ.

891.463




जुQफ_.

पहा

जॅपनीज रोझ.

पहा



891.2

पहा

पहा

रे , स`यिजत

922.2

ताPहनकर, अशोक ज.

क"णक, मधु मंगेश
बंcोपायाय, शरMदDदु



923.2581

पहा

महाजन, किवता

बावनकु ळे , जयकृ ण

जxधळे , महावीर.

पहा

सातूचं पीठ

जोकर इन द पॅक.

पहा

शमाR, Kरतेश



294.(1)

पहा

यश अपयश.

जोगदेव, <मोद िवणू
सकारा`मक िवचारांसाठी.

शुकमुनी

पहा
पहा

जोशी, हेमंत

िमलोतरा, उGमचंद

जोशी, ग. शं.

सहकारी सं था व बँकांvया सभासदांचे वारस व
नॉिमनीची नxदणी.
346.54790668(1)
सहकारी सं थांना लागू असलेला
बँªकग रे युलेशन अॅ|ट 1965 : 1965 चा 23 वा =

जोशी, ग. शं., अनु.

पहा

जोशी, गणेश लuमण
कै . गणेश लuमण जोशी िलिखत काe / सं. संक. मीना
के . जोशी, <भाकर गणेश जोशी आिण सिवता <भाकर
जोशी.



891.461

जोशी, Mद. िव.
910.4



जोग, िवजय सखाराम
मकरं द मुमताज.

मराठी कादंबरी:

co-operative societies) Act 1965 : Act 23 of

जोग, जया
सॅक, सुटकेस आिण सतार.

पहा

The Banking laws (Application to

wयूडर, रोझमरी

जॉDसन, युिलयन पी.
स©गुंvया सहवासात.



909

जोशी, अण शामराव, संपा. पहा क_ घेतल2 ±त न ह2
अिPह अंधतेने...Oहदु`विन£ mी. िवम सावरकर यांचे
सिचV िवचारदशRन

जोशी, एस. एम., अनु.

पहा

मुळे, कमल

<वाह व समी^ा

जोशी, अचRना, सं. ले.

पहा

पहा

जोशी, अिन धैयRधर
ितसरे महायु.

जोशी, अण, अनु.

मेमरी करा सुपर पॉवरफु ल : मरणश|ती
वाढिवgयाvया अफलातून पती / सं. ले. सुभाष जैन
आिण परमिजत कौर परहार; इं जीवन पुपा ठjर
आिण यशवंत कु लकणकृ त अनु.
153.1 
जॉन बेकर, अनु.

तािलबान...अफगािण तान आिण शेवट नसलेलं यु /
श?दांकन डेKरक ओ क_फ; इं जीवन भगवान

जोशी, अभय सुभाष, सं. संपा.

जैन, सुभाष

जैसी याची करणी.

940.54





सुनंदा अमरापूरकरकृत अनु.

रे , स`यिजत



अनु.

362.8383(1)

जे मी, िस टर
आमेन: द ऑटोबायो ाफ_ ऑफ अ नन / इं जीवन

पहा

बाक, KरचडR

आmम नावाचं घर : कहाणी mानंद मिहलाmमाची.


पहा



181.48

जोशी, अचला

920.93628292

जैन, अशोक, अनु.

पहा

जोशी - ट2भुणकर, अंजली, सं. ले.

गायकवाड, ानराज

अनु.

पहा



181.48

समथा¨vया िविवध िवचारशलाका.

जोयानाचे रं ग.

जेPस, िनकोला टी.
द <ाइस ऑफ ल1ह / इं जीवन मीना टाकळकरकृ त

जैतापूरची बGी.

जोगळे कर, यशवंत §यंबक
समथा¨चा परमाथR<बोध.

दातारकृत अनु.

Mकमुरा, रे ई

पहा

हाटR, ि तीन जोआना

जोया, मलालाई

काशीनाथ

जे सी: पांढरे हरीण.

पहा

जोDस, मायके ल
लेिनन ाडचा वेढा / इं जीवन <मोद जोगळे करकृ त

Mकमुरा, रे ई

जेता मी भायवान कतृR`ववान.

जोDस, मायके ल




पहा

पहा

जोनाथन िलO1हग टन सीगल.

कादेरा तालीब शेख

जॅपनीज ऑ×कड.

कुक, रॉिबन




जुमडे, िवcा
कािलदास - एक अnयास.

पहा



891.463



928.9146



089.9146



अहो ऐकलं का.

891.462

काटशह: रह यमय नभोना®.

891.462

जंगल करी मंगल.

891.462

डxगरकू स.

891.463

तो भेटला होता.

891.462

द. ह. शतवादी.

891.462







जोशी-जोशी

जोशी, Mद. िव.

जोशी, मनोहर गजानन



बाहेरची बाधा.

891.462

मला िशकायचं आहे !.

891.462

मी उपवास करतो.

891.462

मी िशकवणी लावतो.

891.462

वरदान यौवनाचे.

891.462

सGांध.

891.462

सांगायला हवं होतं.

891.462








जोशी, Mदनकर
अ-मृत पंथाचा याVी / अनु. सुषमा करोगल.

891.473




891.473

अयोयेचा रावण आिण लंकेचा राम / अनु. सुषमा
शािळ ाम.
891.473 
रामायणातील पाVवंदना: रामायणातील पाVांचा
िवwलेषणा`मक अnयास / गुजरातीवन अंजनी
891.21

जोशी, ना. द.

िनसगR<शंसा.



508

जोशी, प¥ाकर <भाकर
1857 चा वातं§यसमर आिण ता`या टोपे.



954.035



891.461

जोशी, पुपा Oचतामण
देशोदेशचे नभांगण.



910.4

जोशी, <. न.
मराठी वाaयाचा िववेचक इितहास: अवाRचीन काळ :
1800 ते 1980 पय¨त.
891.4609
महा<भू.



891.463

जोशी, <भाकर गणेश, सं. संक.

पहा

जोशी, गणेश लuमण

जोशी, <भाकर रघुनाथ
माझी अथRिवातील ¾मंती / संपा. सदानंद बोरसे.
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जोशी, ि<यंवदा अरOवद, सं. भाय.
पहा

पहा

भगव²ीता

जोशी, िमOलद
एका पKरसाची कथा.
जोशी, मीना के., संक.



891.463

पहा

जोशी, गणेश लuमण

यु <तापगडचे: एक नवा <काश.
जोशी, मैVेयी, अनु.

पहा

जोशी, बी. आर.



133.5

शाफर, मेरी अॅन

जोशी, मोहन

असे पुर कार अशी पाKरतोिषके .



929.8

आपले पंत<धान.

923.254(1)

आपले राXपती.

923.154(1)





928.9146(1)

भारताचे राXपती.



923.154(1)

जोशी, रघुनाथ दGाVेय
अनोखा पKरचय ऋवेद आिण उपिनषदांचा.


अनोखा पKरचय ऋवेद आिण उपिनषदांचा . पहा
294.59212 - ऋवेद.
294.59218
जोशी, रामभाऊ



यशवंतराव एक इितहास.

923.254

जोशी, लuमण गोपाळ
अखंड सौभायवती भव.



891.462

आPही वाट पाहतो.

891.463

इ वास.

891.463

काय झालंय हो हे !.

891.462

^मा करा.

891.462

मधुमि^का.

891.463

रानाची पाखरं .

891.462

लोकअदालत.

891.462









mावणी.

891.463

जोशी, लuमण गोपाळ, संक.

25-50-75 आ`मचKरV.



923.254

उcोगरr: 25 यश वी मराठी उcोजक.


920.933804(1)




891.461
पहा

सूकलशम

जोशी, िलली

आनंदी शरीर आनंदी मन / संपा. संया टाकसाळे .

जोशी, मनोहर गजानन



613

जोशी, वषाR
12 1या शतकातील खाcसं कृ ती / सं. ले. वषाR जोशी
आिण हेमा कमलाकर ^ीरसागर.
641.3
वÑं पेरणारे शा7 राXपती: डॉ. अ?दुल कलाम.

रायसभेत खासदार डॉ. मनोहर जोशी = Speeches



923.154

of Dr. Manohar Joshi Hon'ble Member of
जोशी, वसंत सखाराम, संक.

Parliament Rajya Sabha From May 2006 to
March 2011.



954.79

जोशी, लuमण गोपाळ
सोनेरी Oशपले.

मुळे, कमल

कुंडली फिलत.

टॉQक_न, जे. आर. आर.

पहा

294.59212

जोशी, पि¥नी
मी मन मांडते.

जोशी, मानसी, संपा.

ानपीठाचे ानतप वी.


नरवणेकृत अनु.

िशवसेनेची िन"मती, वाढ, वप, यशापयश आिण
भारतीय राजकारणातील िशवसेनेचे भिवतe यांचा
िवiेषणा`मक अnयास.
324.254(1)

जोशी, मुकुंद

अंकरिहत शूDयाची बेरीज / अनु. अंजनी नरवणे.

जोशी, बा. ल., संपा.

217



328.5402

का1ये

पहा

मराठीतील बारामास

जोशी-झेन

218

जोशी, शरद¸ंL काशीनाथ
ये£ नागKरक: एक मुOचतन.

वालामुखी.
305.26



जोशी, mीकांत, सं. संपा. आिण संक. पहा प. पू. mीपाद
नागेश जोशी तथा बंडामामा: संि^त चKरV व
जोशी, mीपाद पांडुरंग
ग. Mद. माडगूळकर: वाaयदशRन-एक िचMक`सक
अnयास.
891.46
जोशी, सKरता लuमण


891.463

जोशी, सिवता <भाकर, सं. संक.
लuमण
जोशी, Oसधु, अनु.
पहा

पहा

पहा

जोशी, गणेश

खडपेकर,

ान-रं जक गोटी.

पहा

सोनावळे , शरयू

ानपीठाचे ानतप वी.

पहा

जोशी, मोहन

ानेर
अजुRन िवषाद योग : ानेरी अयाय पिहला / भाय.
अvयुत िसनाथ पोटभरे .
294.5924


294.5924

तkवांत: ानेशाvया b~ांडानुभवाचे सारामृत /
भायासह भायवंत वसंतराव लाटेकृत अनु. 181.482

अमेKरके µन आQयानंतर.

917.3



जोशी, सुनीता mीकांत


वारी.

891.463
पहा

पहा

चॅपल, ेग

पहा

डी बोनो, एडवडR

पहा

बेकर, माटन

mी माऊली ानेरी / संक. आिण भाय. गोOवद
अंबादास Oपपरखेडे.
294.5924
ानेरी.

पहा

भगव²ीता

ानेरी अयाय 12.

गुड, शेन

पहा

ये£ नागKरक: एक मुOचतन.

ानेर
पहा

योितपुंज.
पहा

एकदा तरी पायी अनुभवावी: पंढरीची वारी.

झंझावात.



294.535095479(1)

िश^णमंथन.



370.954

जोशी, सुषमा सुरेश, अनु.

पहा

मोदी, नर2 L

पहा

योितषाचं नशीब आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.
398.220954

जा`यावरvया ओ1या

जोशी, सुरेश

िचकन सूप फॉर द इं िडयन

टीचसR

पहा

भडभडे, शुभांगी

झगडे, जानबा बाबुराव

क_टकनाशके , बुरशीनाशके , तणनाशके आिण पीक वाढ


संजीवके.

632

झणझणीत अनेक <कारvया चटgया.

जोशी, सुहास अनंत

सफर ऑ ेिलयाची / संपा. िवcाधर मा. ताठे .



919.4

जोशी, ेहल


तळं .

891.463

नीलकंठ.

891.463



पहा

जोशी, शरद¸ंL

काशीनाथ

जोशी, सुमन लuमण, संक.

जोशी, ेहल, अनु.

पहा

िवनया

मॉटनसन, ेग

जोशी, सुधाकर

पहा

वालेचे फू ल: शरvचंL मुि|तबोध : 1य|ती आिण वाaय.
पहा Oशदे, रणधीर mीमंत

ानेरी अयाय 12 / संपा. मदन कु लकण.

समीम अली

जोशी, सुभाष, अनु.

कदम, बाबा

ात - अ ात अिहQयाबाई होळकर.

आठवणी

घुसमट.

पहा

Mकमुरा, रे ई

वेलणकर, वंदना

झनके, तुळशीराम

गतीच.



891.461

झपाटलेपण ते जाणतेपण / संपा. नर2 L दाभोलकर आिण
िवनोद िशरसाठ.
झाकली मुठ.

पहा

झाड अन पाख.

टोकर, bॅम

पहा

झाला िनळा पावन.

920.02



नागांवकर, िवकास
पहा

बैरागी, दGाVेय मोहनदास

पहा

देशपांडे, अशोक

जोशी, हेमंत

म त वाढवू मुले: मुलांvया बौिक, शारीKरक आिण
सवा¨गीण िवकासासाठी / सं. ले. हेमंत जोशी आिण
अचRना जोशी.
649
जोसेफ तु कानो, अनु.
जोसेफ, अPमू, संपा.

पहा
पहा

wयूडर, रोझमरी

जोहार.

पहा

पहा

बव, Mदलीप

कदम, बाबा

जोहार मायबाप जोहार.

पहा

अकबर, एम. जे.

झुंजार छVपती संभाजी.



926.57
पहा

िलमये, राजा

पहा



जलमबेडी.

891.463

झुबेदा.

पहा

मेहता, शिशकला चंLकांत

झुळूक.

पहा

वनंजे, गौतम

झॅड.

गोखले, मंजुmी

वाला ाही: पाMक तान : भूत आिण भिवय.

माझे यासपवR.
झुंजारे , रामराव अिन

आमचं जगणं आमचं िलिहणं

जोहाDस गेटनबगR: मुLणकलेचा जनक.

झावरे , एस. बी.

पहा

|लाकR , कॅ रोल िहिगDस

झेन अँड द आटR ऑफ मोटरसायकल मेDटेनDस.
िपरिसग, रॉबटR एम.

पहा

झेuबावेल-ठाकरे
झेबावेल, एि1हएटर
कालब िन"मती: Mदशा आिण तंV / इं जीवन उव

219

टे मकर, राजधर जयवंतराव

पाथRभूमीभूषण दादा पाटील राजळे चKरV ंथ.


कांबळे कृत अनु.



808.02

923.254

टेKरफ_क.

झेिलयट, एिलनॉर

संत चोखामेळा: िविवध दशRन / सं. ले. एिलनॉर
झेिलयट आिण वासुदेव लuमण मंजूळ.
891.461
झोपी गेला कुं भकणR.

पहा

अि¹होVी, सतीश बलराम


305.56(1)

टाकळकर, उवला गोपाळराव
आ}ित.



891.463

वान< थ.



891.463

टाकळकर, मीना, अनु.

पहा

जेPस, िनकोला टी.

टाकसाळी कथा: िनवडक मुकुंद टाकसाळे .

पहा

िशरवळकर, सुहास

टेलर, िजल बोQत
माय ोक ऑफ इDसाइट / इं जीवन Mदगंबर बेहरे े कृत


अनु.

टांकसाळे , मधुकर
जागर.

पहा

टाकसाळे ,

926.118

टॉल, एखाटR
<ॅि|टOसग द पॉवर ऑफ नाऊ: मनः शांतीचा सरळ सुलभ मागR / इं जीवन Mदनकर बोरीकरकृ त अनु.;
संपा. पुपा ठjर.
204 
टॉQक_न, जे. आर. आर.
द हॉिबट: ªकवा ितथं आिण पुDहा परत / िचV. अॅलन
ली; अनु. मीना Mकणीकर; संपा. अिनल Mकणीकर आिण


मानसी जोशी.

मुकुंद

823

टोMकयो टॉवरवन.

पहा

पांढरीपांडे, िवजय

टाकसाळे , मुकुंद
टोकेकर, गोपाळ वामन
टाकसाळी कथा: िनवडक मुकुंद टाकसाळे / संपा. वसंत



सरवटे .

891.463

टाकसाळे , संया, संपा.
टाचाKटभा.

पहा

टायगर हेवन.

पहा

जोशी, िलली

कानडे, लµ

पहा



891.464
पहा

भारत आिण भारताचे शेजारी



891.463

Kटळक, िगरीश


देशमुख.

926.58

Kटळक, चंLशेखर
गुंतवणूक पंचायतन: पाच mे£ गुंतवणूक-गुंvया


गुंतवणूक शैलीची सुरस कहाणी.

332.6

Kटळक, िवcागौरी
भाषा : िवचार, वतRन आिण अयापन.





टॅOलगेटर, सुसान, संपा.

परे रा, टीफन आय.
पहा

वेQश, सुझी
891.461

टोमॅटो: लागवड,<Mया व 1यापार.

पहा



रा}डकर,

कालकर.



398.220954
पहा

टोळ, दGा mी.
भारताचे पंत<धान अटलिबहारी वाजपेयी.
Êवायलाइट.

पहा

सुधीर कुमार

टेन लॉज ऑफ ल»नग: सुजाण पालकkवाचं गाईड.
डॉQफ, टी1हन



923.254

मेयर, टेफनी

गांधीजचा सािह`य-िवचार.



809

कं बार, चंLशेखर

ठकार, िनिशकांत, अनु .

पहा

ठjर, पुपा, अनु.

जैन, सुभाष

पहा

पहा

मफ, जोसेफ

पहा

मॅिDडनो, ऑग

पहा

टेपलस्, वॉQटर डॉयले
पहा

टॉल, एखाटR

ठाकरे , केशव सीताराम

देवळांचा धमR आिण धमाRची देवळे .



294.535(1)

<बोधनकारांचे वलंत Oहदु`व: <बोधनकार ठाकरे
यांvया ऐितहािसक पुि तकांचा आिण दुमळ भाषणांचा
सं ह / < तावनेसह संपा. ानेश महाराव.
294.5

िहल, नेपोिलयन

टे कडीवरचं देऊळ आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली

टे काळे , अिमत, अनु.

बेली, जेPस

ठjर, पुपा, संपा.
004.076(1)

पहा

पहा

410

िचVे, सुखदा सतीश

Kटळे कर, चंLसेन
<JोGर संगणक.
टू सर िवथ ल1ह.

टोकेकर, िवदुला, अनु.

ठकार, िनिशकांत

हेडहंटर / पुनःकथन सुमेध वडावाला ; संपा. सुजाता

पहा

ठाकरे , राज

वासुदेव बळवंत

Kटपरे , रािधका
सावKरया.

Kटळा चंदनाचा.

पहा

टोपले, लuमण ढवळू
आरड गे कु }बाय.

Kटके कर, अण
अ^रिनठांची मांMदयाळी: ंथ-शोध आिण वाचन-बोध.
Kटके कर, मनीषा, संपा.

891.463

टोके कर, <वीण, संपा.

पहा

अजRन Oसग, िबली



एक होती रे शीमनगरी.

ठाकरे , कोमल, सं. संपा.

पहा

युग<वतRक संत तुकाराम -

रामदास
पहा

ठाकरे , बाळ

गजाआडील Mदवस.



923.254

ठाकरे -डेझट

220

ठाकरे , राज

डंकन, सुसान

ही राजभाषा असे !: मा. mी. राजसाहेब ठाकरे यांची
गाजलेली िनवडक भाषणे / सं. संपा. <वीण टोके कर
आिण ानेश महाराव.
089.9146
ठाकरे , mीिनवास पांडुरंग
वयंपाक घरातील औषधी.



616.024



891.443

रवL जDमMदने / अनु. राम Pहैसाळकर ; आशा बगे
यांvया < तावनेसह.
891.441
रवL शेषलेखा / अनु. राम Pहैसाळकर; माधवानंद
यांvया < तावनेसह.
891.441

डहाके, वसंत आबाजी



िबनीवाले.



891.464

मराठी समी^ेची सcःि थती.



891.4609

मालटेकडीवन.

891.464

याVा: अंतयाRVा.

891.464




डहाळे , संजय

पडcाआडचे Mक से: ना®-िचVपट कलावंतांचे न


ऐकलेले, न वाचलेले.

891.468

डांगे, अशोक <भाकर
लंगडी आजी आिण रावण मामा / संपा. िवनया

रवLनाथ टागोरांvया बालकिवता / अनु. पि¥नी



खडपेकर.

891.463

891.441

डांगे, गौरी

ठाकू र, Mदलीप
पाट.



791.437

ठाकूर, भगवान बाजीराव

वादळ िन¦या नभातील.



891.461

ठाकूर, भारती

नमRदा पKरमा: एक अंतयाRVा / संपा. वंदना अVे.


915.4(1)

ठाकू र, योग2L, सं. संपा.

नवीन <कQप-उcोगधंदे

पहा

आिण कामगार

पहा



920.9362196994

गोZ: न सांगता येgयािवषयीची.

ठाकु र, रबLनाथ
बऊठाकु रानीर हाट / अनु. मेधा बाळकृ ण तासकर.

ठाकू र, योग2L, संपा.

साQ1हेशन _क: एक अनपेि^त जीवन / अनु. वसु भगत.

पहा



954.(1)



ठाकूरदेसाई, माधवी, सं. ले.



बारा भाषणे.

954.79

डांबरे , वंदना चंLकांत
देवाचे घर ' तन ' व `याची चावी मन.

पहा

पहा

पहा



गोडबोले, अvयुत

डायरी: एका मं§याvया बायकोची.
ारकानाथ

ठे वणीतले संिचत: इ.स. 2000 ते 2004 या पाच वषाRतील
िनवडक भायांचा सं ह. पहा वैc, माधव गोOवद

के ळीची लागवड: नवे तंV नवे मंV.

सुकळीकर,

डाहाट, धनराज, संपा.



634.772



631.583(1)

ढोबळी िमरची : लागवड व तंVeव थापन.

पहा

पहा

िचकन सूप फॉर द

डी बोनो, एडवडR
द िस|स 1हॅQयू मेडQस / अनु. सुभाष जोशी.
डु ंबरे , सदा, सं. संपा.

पहा

पहा

मोडक, शांताबाई नारायण

मोडक : 22 मे 1909 ते 3 नो1ह2बर 2000
जDमशता?दी
ड2जरस लॅन.

पहा

चेस, जेPस हॅडली



डेझटR Æ_न.

पहा

पहा

कदम, बाबा

ितळवे, mीधर



153.4

शांतांजली: शांताबाई नारायण

डेकॅथलॉन: Kरअल मायनस.

634.75

देशपांडे, अ. पां.

bाऊन, डॅन



635.933952(1)

खोbागडे, राजाभाऊ

पहा

पहा

डु ंबरे , सदा, संपा.

ीनहाऊस - पॉलीहाऊस सम या व उपाय / सं. ले.
िशवाजीराव रामचंL ठxबरे आिण वसंतराव खु पे.

लेले,

देशपांडे, अ. पां.

िडिजटल फॉटस.


पहा

शहाणे, वाती शरद

पहा

िड|सन, व2डी एम., सं. संक.
इं िडयन टीचसR

मोडक, िचVा

ॉबेरी लागवड: नवे तंV, नवे मंV.

डावे तरीही उजवे.

पहा

634.573

पहा

पहा

डायमंड पयाRवरणशा7 श?दकोश: इं जी-मराठी / सं. संक.
शैलजा सांगळे आिण जॉDसन बोजस.
333.7

Oडगरे , मेMदनी, सं. संपा.

मराठी 1याकरण व

ठxबरे , िशवाजीराव रामचंL
काजू: लागवड व <Mया उcोग.



294.54

डाक_ण - एक अमानवी <था: शोध आिण अDवयाथR.
नरे -पवार, संया

780.954

िनबंधलेखन

ठु मरी: एक गान िवcा.

डांगे, mीपाद अमृत

891.4609

संगीत-सKरता: राग कसे ओळखावेत ?.

ठाणेकर, दीपा, सं. संपा.

823

िवदुल

सावंत, अरOवद

ठाकू र, िवल mी.
आ वादक2 .



देशमुख.

डायबीटीस: कारणे आिण संपूणR उपचार.

िशवसेना: समज - गैरसमज

ठाकू र, र`नाकर
भारतीय सं कृ ती आिण आजचे वा तव.

3, झाMकया मॅDशन / अनु. अनघा लेले ; संपा. सुजाता

डेिkहड-ढोके
डेि1हड, ए थर
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डोळस, अिवनाश, संपा.
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डॉ. आनंदीबाई जोशी.

कु लकण, ेहसुधा

पहा

डॉ. ए. पी. जे. अ?दुल कलाम.

पहा

पहा

आधार तंभ <ाचायR ल. बा.

रायमाने

तटबंदी / सं. अनु. गौरी देशपांडे आिण अंिबका सरकार.

डोळे हे जुQमी गडे - या डो¦यांची दोन पाखरे .
खानोलकर, <िचती अिमत
डो¦यात कशाला पाणी.

लोही, म. ना.

पहा

कु लकण, गोपाळ दG

डॉ. ए. पी. जे. अ?दुल कलाम: एक मानवतावादी शा7 .
पहा चतुवदी, अतुल2Lनाथ

डोसानी, अ लम अ?दुलकरीम, सं. ले.
राजेश िवणू

डॉ. जगदीशचंL बोस: वन पतvया संवेदना जाणणारा
वै ािनक. पहा सह7बु,े रमेश के .

डोहातील सावQया.

डॉ. नंदा.

पहा

Ëॅ|युला.

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे कृ षी िवषयक आ"थक िवचार.
पहा ढाले, रOवL

पहा

पहा

पहा

कु लकण, बाळकृ ण



930.1095479

खरे ,



सावधान ! शुभमंगल.

पहा

891.462

ढवळीकर, शेखर, सं. संपा.

गेडाम, पी. एच.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांvया आठवणचे आ`मभान: बौ
ि Vयांनी गाियलेQया आंबेडकरांवरील 'जा`यावरvया
ओ1या'. पहा वॉ`1हँ, गी

पहा

पणशीकर, <भाकर,

ढवळे , िवजय

कॅ नडातील कमRयोगी: डॉ. िनशीत गोएल या
कॅ नडावासी यश वी उcोजकाची <ेरणादायक


जीवनकथा.

डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचे राजक_य व सामािजक कायR.

920.933804



कॅनेिडयन िमसळ.

सावंत, सुरेखा

डॉ. मधुकर वाकोडे: सािह`य दशRन.

पहा



920.933804

पयRटन स«ाट: कै . ती. राजाभाऊ पाटील यांची
फू "तदायक जीवनगाथा.
920.933804

पहा

महाजन, शांताराम गजानन
पहा

ढ1ह आिण ल¯ख ऊन.

िभवगडे, ानेर

डॉ. होमी भाभा: भारतभूमीला अणुयुगाvया उं बरÔावर
नेणारा वै ािनक. पहा सह7बु,े रमेश के .
डॉलसRvया फु लवाती: अमेKरका-भारत लेखसं ह.

महा`मा बसवेरांचे तkव ान.



891.461

ढाकणे, बालाजी िनवृGी
ंथालय साधक: ंथिमV mी. ना. िव. देशपांडे यांचा
ंथालय चळवळीतील सहभाग - एक अnयास / संपा.

पहा



रा. शं. बालेकर.



891.463

डxगरे , eंकट नागोराव
डोणगांवकर, वेद<काश
भारतीय ानमीमांसा.

गवस, राजन गणपती

Oचयांची देवी आिण इतर किवता.

जोशी, Mद. िव.

भाभी मला माफ कर.

पहा

ढसाळ, नामदेव

लाभसेटवार, अनंत पां.

डxगरे , दादा Mकसन
गृह`याग.



927.9143028(1)

दि^ण आM¤का ते कॅ नडा 1हाया मुंबई: mी अिन
गोपाल ³ा कॅ नडावासी उcोजकाचा जीवन<वास.

डॉ. िवम साराभाई: भारतीय अंतराळ युगाचे जनक.
पहा बव, Mदलीप
डॉ. िशयाली रामामृत रं गनाथन: जीवन आिण कायR.

089.9146

तारे आिण िसतारे .

तायवाडे, शरयू

बबनराव

डोळके , राज2L गणेश
नरL आिण भा कर.

पहा

ढवळीकर, शेखर

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: कायR आिण फलmुती.

पहा

टोकर, bॅम

महाराXाची कु ळकथा / संपा. सदानंद बोरसे.

िवजय िशवराम

डxगरकू स.

पहा



823

ढवळीकर, मधुकर केशव

गोडबोले, अिनल

डॉ. सवRपQली राधाकृ णन.

धोपावकर,

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

ढमढेरे, एस. 1ही., सं. ले.

कोसोदे, भाई <दीप

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आिण राXीय सुर^ा.

पहा

पहा

pुनांट, सारा
सेेड हाटRस / अनु. सुनीित काणे.

खापरे , मंदा

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

पहा



891.462
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294.5513(1)



891.461

027.05479

ढाकुलकर, नाना



नळ आला रे आला !.

891.462

नाकापे^ा मोती जड.

891.462

Mफरक_ िगरक_.

891.462




ढाले, रOवL
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे कृ षी िवषयक आ"थक


िवचार.

923.254

ढु मणे, व. िग.
िविधिलिखत फौजदारी: कालखंड सन 1950 ते 1988.

नरL आिण भा कर. पहा 891.461 - नरL. टीका.



923.554



891.461

ढोके, मेघना, अनु.

पहा

एिलस, डेबोरा

ढोबळी-तारकापुंज
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ढोबळी िमरची : लागवड व तंVeव थापन.
िशवाजीराव रामचंL

ठxबरे ,

पहा

तळवलकर, गोOवद
यशवंतराव च1हाण: eि`व व कतृR`व.

ढोबळे , िवणु
शेतक यांvया आ`मह`या: जागितक_करणातील

तळवलकर, शरद



शोकांितका.

338.10954

ढोबळे , सुवणाR रमेश
मी ि|मणी.

891.463

ढोमणे, िशQपा <वीण
अि त`व.




891.463

पयाRवरण आिण <वृGी.



333.72



891.461

ढोले, िनमRला


खेडं अनुभवताना...

089.9146

तजेलदार सॅलड आिण कोOशबीरी.
पहा

पहा

mायनर, िwचन

पहा

तथागताची स`यगाथा.

पहा

पहा

पहा

पहा

बापट,

ताPहणे, लिलता, अनु.

पहा

त2डुलकर, ि<या िवजय


891.463



संगणकावर मराठीत कसे िलहाल ?.
तायडे, िवशाल, अनु.

कानडे, लµ

जोशी, ेहल

पहा

004.6

पामुक, ओरहान

पहा

<ेमचंद

पहा

िलO1हग माईल िवcा

तायडे-पाटील, सुभाष

गोक, मॅ|सीम
पहा
पहा



यमुनेची हाक.

दीि^त, सुधीर

891.463

तायवाडे, शरयू बबनराव

डॉ. मधुकर वाकोडे: सािह`य दशRन.

अले|झांडर, पी. सी.

बेन, बनी

तायवाडे, शरयू बबनराव, संपा.
तुकाराम - रामदास

तळवलकर, गोOवद
भारत आिण जग.



823

ताPहनकर, <साद

िशरवळकर, सुहास

तळणीकर, <शांत, संपा.

जोशी, सुहास अनंत

ताPहनकर, अशोक ज.
जे सी: पांढरे हरीण.

रा}डकर, वासुदेव बळवंत

पहा

तान, `वान एंग
द िगÌट ऑफ रे न / अनु. अशोक पाथरकर.

सालफळे , मनोहर गुणवंत

तळणीकर, <शांत, अनु.

वेलणकर, वंदना



पहा



तापक_र, संदीप भानुदास
महाराजांvया जहािगरीतून...पुणे िजQ³ातील 29
MकQले.
954.79(1)

पहा

पहा

पहा

ताठे , िवcाधर मा., संपा.

891.461

तलावातील िपके.

तळघर.

891.463



920.72(1)

फान, नॅDसी यी

पहा



891.461

ताजेतवाने िहरवेगार पदाथR.

पहा

तळं .



891.463

गंमत शाळा.

मुगळी, िगरीश

पहा



तांबे, राजीव

तलवारीचा शोध.

तळ ढवळताना.

791.43

वÑ.

कॅरस, पॉल

तरं ग पहा 891.461 - मराठी काeसािह`य.
जयmी

तलखी.



923.254

तांबे, रमेश पांडुरं ग

बापट, जयmी अशोक

पहा

ांतीvया वाला.

महाकवी कािलदास.

पहा

प2ढारकर, <भाकर भालचंL

पहा



927.82(1)

गाजलेQया िसनेसंगीताची बखर: 1935-2007.

गायकवाड,

तपासे, <काश
िवLोहाvया मशाली.
पहा

तांबट, <भाकर दGोबा
मंगेशकर: वरांचा कQपवृ^ !.



तप वी, नीिलमा
रणरािगणचा देश.

तणाई.
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तथागतांvया धPमातील Vीर`ने.
रामचंL िपराजी

तण मन.

ताँबत, अिन
मािसक पाळीची चाµल: वयात येणा या <`येक
मुलीसाठी / सं. ले. अिन ताँबत आिण िवmाम गुते.

तांबे, कुंदन

तkवांत: ानेशाvया b~ांडानुभवाचे सारामृत.
ानेर

पहा

धोपावकर,



आिण िवनोद िशरसाठ.

तरं ग.

पहा

624.20954792

तkव<णाली व अंमलबजावणी / सं. संपा. नर2 L दाभोलकर

तपोवन.

तळािशलकर, सुरेश चंLकांत, सं. ले.
राजेश िवणू

सेतू बांिधयला सागरी: वांLे-वरळी सागरी सेतूvया
बांधणीची कथा / संपा. आनंद हडकर.

सोलंक_, वजश

पहा

920.02

तांबे, उषा

वेलणकर, वंदना

डेि1हड, ए थर

तणावमु|त जगgयासाठी.
ततपप.



ऋणानुबंध.

612.66

ढोरे , ओम<काश
हQली...

तटबंदी.



923.254



327.54

तारकापुंज.

पहा

की, वसुंधरा

पहा



891.46

युग<वतRक संत

तारसेकर-तोच

तारसेकर, पौ"णमा
<ारं भ.
तारांगण.

तुमची दृटी तुमvया हातात.


891.464

ादशीवार, सुरेश जनादRन

पहा

ताgयातून ताgयाकडे.

पहा

तारे आिण िसतारे .

ढवळे , िवजय

पहा

वाÅळकर, गोपालकृ ण

पहा

ितचं आकाश.

िखशातील शु श?दकोश

पहा

पहा

पहा

ठाकु र, रबLनाथ

पळे कर, आशा

तुPहीही 1हा...धडाडीचे उcोजक.

पहा

बागची, सुbोतो

पहा

तू सािवVी हो व इतर कथा.
तृतीय पुषाचे आगमन.

ितढा आजvया इ लामचा.

तृतीय रr.

मराठीतील राजक_य कादंबरी

पहा

पहा



891.463

खूप उशीर झाला पण.

891.463



षpंV.

891.463

ितपतीचा <ेमबंध.

पहा



कापडे, चाता शरद

परांजपे, कृ. भा.

ितपतीरे ी, गौ
गौ वा तु र`नाकर / अनु. नागनाथ इम.


133.5869(1)

काळे , मंगेश नारायणराव

पहा

वेलणकर, वंदना

891.461
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त2डुलकर, महेश
अOज|यतारा - वासोटा.





954.79(1)



अिलबाग - थळ - खांदेरी - उंदेरी.

954.79(1)

कोरीगड - घनगड.

954.79(1)

गो1यातील पयRटन.

915.478




§यंबकगड - अंजनेरी - रामसेज.

954.79(1)

रोिहडा - क2 जळगड - रायरे र.

954.79(1)






वैराटगड - चंदन - वंदन - नांदिगरी.

954.79(1)

समथा¨चा स¼नगड.



915.479(1)

साQहेर - सालोटा, मुQहेर - मोरा.

मDवंतर एक दृयकथा: जोशी क_ कांबळे ?.


791.437MR



954.79(1)

सुरगड - सरसगड - सुधागड - ठाणाळे लेणी.



954.79(1)

ितवारी, रं गनाथ

अनDवय.

891.463

गुदेव / अनु. शैलजा आंबेकर.

891.433



ितसरे महायु.
पहा

पहा

तीन <हर.

पहा
पहा

पहा

महांबरे , अं धती

पहा

चपळगावकर,

पहा

कृ पाबाई स`यनादन

सावंत, िवल कृ णराव

तेज वी तारा: गोदूताई पळे कर.
उषाताई mीपाद
पहा

पहा

कोटबागी,

गान, शुभांगी

सा«ायवादिवरोध आिण जाितिवनाश / सं. अनु. आनंद
तेलतुंबडे आिण िमOलद भवार.
305.50954 
तैस2 श?दाच2 eापकपण.

तुिझया जातीचा | िमळो आPहां कोणी || / सं. संक. भाऊ
मराठे आिण अपा परचुरे ; संपा. अण फडके ; अण
Kटके कर यांvया < तावनेसह.
928.9146

तो भेटला होता.

तुमची झोप तुमvया हाती.

तोच मी.

पहा

सरmी

पहा

तेलतुंबडे, आनंद

राजाय^, िवजया मंगेश
पहा

तेजपारखी, सरmी.

तेथे कर माझे जुळती.

लेले, ारकानाथ

तुकदेव, रोिहणी, अनु.



954.79(1)

तेजि वनी.

मराठे , रमा रिवMकरण

तीन Dयायमूत आिण `यांचा काळ.
नर2 L पुषोGम

हडसर - िनमिगरी - चावंड - जीवधन - नाणेघाट.



जोशी, अिन धैयRधर

तीन छोटे मासे आिण जंमत गोटी.

तीन <J.





891.463

डेकॅथलॉन: Kरअल मायनस.

पहा

क_र, िगरीजा उमाकांत

954.79(1)



टफ.

पहा

लोहगड - िवसापूर - तुंग - ितकोना - भाजे - बेडसे लेणी.

ितळवे, mीधर
अमेKरके चे अय^ आले ते1हाची गोZ: काही रफ काही

ती दोघं.

करं बेळकर,

त2डुलकर, ि<या िवजय
फ टR पसRन / अनु. लिलता ताPहणे.

इरशाद मंजी

अघोरी सौदा.

पहा

पहा

फु ले, योितबा गोOवद

पहा

तृषाशांती सरबते.

ितिबले, अनंत

ितिमरातून <काशाकडे.

मेहता, शिशकला चंLकांत

<भाकर बाळकृ ण

पाडगांवकर, Mदलीप

ितडके , mीकांत, संपा.

पहा

े, जॉन

पहा

तू कोण, कोण मी ? मी तूच, तूच मी !.

दवणे, <वीण

शानभाग, माधुरी

ितची मोिहनी.

पहा

तुळसा.

ितची गोZ: 7ीचे आ`मभान e करणा या िविवधरं गी
कथा.

तुPहीही 'सुपरमॉम' होऊ शकता !.

तुला आठवताना...

तासकर, मेधा बाळकृ ण, अनु.

रामाणी, <ेमानंद

पहा

शां.

जोया, मलालाई
पहा

चाकू रकर, राघव2L

पहा

नारायणराव

तुमvया कgयाची काळजी घेयात.

तािलबान...अफगािण तान आिण शेवट नसलेलं यु.
तावरे , ेहल, संक.
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पळे कर, आशा

पहा

तxडाला पान पुसलं.
पहा

पहा

कवडे, िशरीष शांताराम

जोशी, Mद. िव.

पहा

मोगरे , िवल

पणशीकर, <भाकर

तोटरे -दS

224

थोरात, साKरका

तोटरे , खंडेराव



कोरडवाडी.

891.462

तोडकर, बी. डी.

891.461

थोरे , अशोक

रायशा V ऐिvछक-पेपर 2: तुलना`मक राजकारण
आिण आंतरराीय संबंध.
320
तोडकर, बी. डी., संपा.

आंतरराXीय संबंध व

पहा

सामKरकशा7 श?दकोश
तोरो, अ. रा.

कDनड िशकू या.



494.8148249146

`याच का¦या बेटावर.
`या गूढगभ.



िनवडु ंग.

पहा

`या भरQया ^णी.

पहा

अंगार.

891.463



नागफणी.

891.463

<ित£ा.

891.463

माहौल.

891.463

सौदा.

891.463





Ãी कस ऑफ टी: एकांpा िशलेदाराचा शांततेसाठी
<वास !. पहा मॉटनसन, ेग

परांडे, उषा

भानत, मनोहर

भागवत, यशवंत कृ णाजी

ि शॅम, जॉन

द असोिशएट.

पहा

`यांचं आिण आपलं 'सेम' नसतं !: जग<िस कलावंतांvया
िवल^ण <ेमकथा. पहा पुपा भारती

द ªकग.

क"णक, हेमंत

`यांनी उभी के लेली माणसं.

द गॉड ऑफ अिनमQस.

`याग.

पहा

पहा

िVकालबंदी.
िVकू ट.

पहा
पहा

पहा

तान, `वान एंग

पहा

पहा

कायले, आयRन

द टे े ट सेQसमन इन द वQडR: तुमचे जीवन आिण निशब
बदलिवणा या यशाची <ािचन दहा सूVे. पहा
मॅिDडनो, ऑग

<भुदेसाई, उ"मला लuमण

पहा

पहा

द िगÌट ऑफ रे न.

देशपांडे, वासंती

भानत, मनोहर

`याचा ानेर झाला.
िVकालवेध.

पहा

पारके, धनंजय रामभाऊ

द टनRअराउं ड टोरी : भारतीय रे Qवे आरं भ...आ1हाने.

केतकर, कुमार

पहा

शहा, सुभाष

खरे , िववेक

िVभुवन, शैलेश, संपा. पहा उGम कांबळे यांची
आ`मकथने : चचाR आिण िचMक`सा

द पॉवर ऑफ युवर सबकॉनशस माड: आपQया अचेतन
मनाची श_. पहा मफ, जोसेफ

िVवेणी.

द <ाइस ऑफ ल1ह.

आठQये, अिनल

पहा

§यंबकगड - अंजनेरी - रामसेज.
थGे, आनंद, अनु.

पहा

त2डुलकर, महेश

द म"सलेस Mकलर.

थGे, मनोहर दामोदर
मनोहर ¾मंती.



891.464

थGे, यदुनाथ
साने गुजी: जीवन पKरचय.



928.91463

Oथक िडफरं टली, बी स|सेसफु ल !: यश वी करीयरसाठी
वेग¦या 500 वाटा / संक. सुरेश वांMदले; संपा. आनंद
हडकर.
371.425
Oथक लाईक अ िवनर !: िवजे`यासारखा िवचार करा.
टेपलस्, वॉQटर डॉयले
िथटे , अिभिजत.

पहा

िथटे , अिभिजत, अनु.

िथटे , अिभिजत, सं. अनु.
थैमान.

पहा

पहा

O|लटन, िबल

पहा

थोडे िव ान थोडी गंमत.

पहा

थोर समाजसेवक अgणा हजारे .

पहा

पहा

द येस फॅ |टर.

पहा

पहा

ओझकान, सरदार

रै मन, टोDया

पहा

द रोड ऑफ लॉ ट इनोसDस.

पहा

माम, सोमाली

द लॉ ट बॅटल आिण इतर एकांMकका.
पहा

पहा

देखणे, िशरीष

मॅ|लीन, अॅिल टर

द सायंKटMफक इं िडयन.

पहा

अ?दुल कलाम, ए. पी. जे.

द िस|स 1हॅQयू मेडQस.

पहा

डी बोनो, एडवडR

पहा

पहा
पहा

वैc, मीना^ी

कोच, KरचडR
चाDस, मेगन

द हॉिबट: ªकवा ितथं आिण पुDहा परत.

पहा

टॉQक_न, जे.

आर. आर.

द हॉि पटल.

दांदडे, संगीता



920.72(1)

सह7बु,े रमेश के .

पहा

द. ह. शतवादी.

पंpा, <दीप

पहा

जोशी, Mद. िव.

दंडगे, आमोद

सवा¨गीण तबला.

थोरात, िवलास
मादी ममी.

द िमOसग रोझ.

द ि पKरvयुअॅिल ट.

बव,

कु लकण, एल. के .

थोरवी / संपा. सुमेध वडावाला.

थोरांvया गोZी.

पहा

Oलडले, मॉरीन

िहल, नेपोिलयन

द टार ि<िDसपल.

नलावडे, रामचंL

पहा

चेस, जेPस हॅडली

पहा

द िसे ट ऑफ स|सेस.

सुधीर कुमार

थॉमस अQवा एिडसन: जगाला <काश देणारा.
Mदलीप

जेPस, िनकोला टी.

द मा टर - क_ टू Kरचेस: mीमंतीची गुMकQली.

द सटन बग.

खरे , िववेक
पहा

पहा

द <ाय1हेट पेपसR ऑफ ई टनR युवेल.

उदय<काश

पहा





891.463

द^ अिभयंता.

पहा



786.93(1)

अडसुळे, चंLकांत बाबुराव

दिSण-दाभोलकर
दि^ण आM¤का ते कॅ नडा 1हाया मुंबई: mी अिन गोपाल
³ा कॅ नडावासी उcोजकाचा जीवन<वास. पहा

दवणे, <वीण

ढवळे , िवजय
दगडावरची पेरणी.

पहा

स¿यदभाई

दडकर, जया

दादासाहेब फाळके : काळ आिण कतृR`व.


927.91430233

दG तोVे.

पहा

वासुदेवानंद सर वती

दGाची पालखी.

पहा

गंगावतरण / कDनडवन सुनंदा मराठे कृत अनु.


927.82



जीवनरथ / अनु. सुनंदा मराठे .

894.8143

दया पवारांची किवता: आकलन आिण आ वाद.

पहा

सूर,

अनंता
पहा

दलाई लामा... िवwव कणेचा वर / संक. आिण अनु.
सुची पांडे.
922.943
पहा

भवरे , मह2L
पहा

काळे ,

िवलास

आयुय बहरताना.



वतःलाही ओलांडून...
दवOबदू.

पहा



891.463

काकाणी, सरला राम



891.464

दसगावकर, भालचंL
नाते कायcाशी.
दहशतनामा.

पहा



349.54
मुबारक शेख

दहातxडे, टी. एन.
पVे िलिहली आवडी.



089.9146
089.9146

दांडेकर, सुभाष, अनु.

पहा



बचR, िवcमाला

दांडेकर, सुयोग सुभाष

गृहवैc.



616.024

Ìलॉरे Dस नाइ·टगेल.

पहा

संत गाडगेबाबा.

िनकम,

दाणी, रवL, अनु.

दळवी, िवजयकुमार

दवणे, <वीण
अयापन आिण नविन"मती.

891.461

891.461008

छाया द.

सुल^णा.

सूयRपूजक कु सुमा ज.



थोर समाजसेवक अgणा हजारे .


अंतरीचा बोल.

891.464

दांदडे, संगीता

दिलत <ेमकिवता / संपा. शरणकु मार हणमंता Oलबाळे .
दिलत 7ी मु_ चळवळ: <ेरणा व वप.

सुखपहाट.



चकर तरीही पयकर पाककृ ती / सं. ले. सुयोग सुभाष
दांडेकर, अमोघ देशपांडे आिण िनलम Oशगटे. 641.5 

मारोतराव

दिलत कादंबरी: आशय आिण आिवकार.

891.464

वाटा <काशाvया.

अकलूजकर, िवcुQलेखा

दिलत किवता आिण <ितमा.

साद दे °दया !.

दशमुखे, Mकरण दGाVय
मॉ»नग वॉक.

दवणे, <वीण

दमयंती नरे गल

दपRणी पाहता प.
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089.9146




891.463





926.1073



922.945

मोदी, नर2 L

पहा

दातार, भगवान, अनु.

पहा



घडणा या मुलांसाठी.

305.231

िजवाचे आकाश.

891.464

ितचं आकाश.

891.463

दGाची पालखी.

891.461

Mदलखुलास.

891.464

नाचे गणेशु.

294.5433








फु लgयात मौज आहे !.

891.464

भूमीचे मादRव.

891.461

मािझया मना.

891.464

िमwक_ल आिण मुwक_ल.

891.463

मैVबन.

927.8(1)

जवात.

891.461

रे जीवना !.

891.464

सातमजली.

891.463






महाराX: एका संकQपनेचा मागोवा / संपा. आनंद
हडकर.
954.79
दाते, अिजत, अनु.

दा`ये, ग. िव.
सा^ा`कार.
दादासाहेब फाळके.



891.463
पहा

इसाक मुजावर

दादासाहेब फाळके : काळ आिण कतृR`व.

पहा

दडकर, जया

दादासाहेब िबडकर: वसा : आMदवासी-सेवेचा.

पहा

धारणकर, सरल

दाभाडे-नलावडे, पुपा पंढरीनाथ
जीवन-योती.
साकडे आमचे िवwविनमाR`याला.
दाभाडे-नलावडे, पुपा पंढरीनाथ.

पहा

891.463



891.463



नलावडे,

भागीनाथराव नानाराव

दाभोलकर, नर2 L, सं. ले.



दाभोलकर, नर2 L, संपा.



रांगणेकर, श

पहा




जोया, मलालाई

दातार, माधव

891.464
891.464



923.654

पहा

पहा
पहा

दाभोलकर, हमीद
झपाटलेपण ते जाणतेपण

तkव<णाली व अंमलबजावणी

दाभोलकर, मुा, सं. ले.

पहा

कु लकण, हेरंब

दाभोलकर-दॅट
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दाभोलकर, हमीद

<J मनाचे: मनाचे आरोय आिण आजार यांची उकल /
सं. ले. हमीद दाभोलकर आिण नर2 L दाभोलकर; संपा.
सलील कु लकण.
150
दाभोळकर, अनंत



नवी उमेद.

891.461

दाभोळकर, गो. र.

भावाथR mीसाईस]Kरत / सुलभ मराठीमये Mदलीप


पवारकृत अनु.

922.945

दाभोळकर, दG<साद
ना डावं ना उजवं: रा. व. संघ, कािwमर आिण इतर
लेख.



मेहता, अभय



523

मराठी 1याकरण व

दासबोधातील रह य.

पहा

दा ताने, मालती, संक.
दा ताने, संतोष, संक.

पहा

पहा

गरसोळे , सुरेश

Mदघे, <भाकर
अकR .



891.463

इं Lाणी.

891.463

वीकार.

पहा

पहा

आजोबांचे घर.

891.463



मोकळं आभाळ.

दीड Mदवस.

891.464

पहा



mोVी, िनिशकांत

दीपिशखा.

पहा

साळवेकर, अनुराधा



पहा

बापट,

मेmाम, धDयकु मार तानाजी

पहा

दु:ख माझे कोवळे .

पहा

सराफ, <ितभा <िवण

दुधeवसाय शा7ो पतीने गोपालन.

पहा

रोकडे,

सुनील िनळकंठराव
पहा
पहा

हॅरी, दाऊद
वाघ, सुिनती

ओक, जनादRन

पहा

दुवा¨कूर.

927.96358(1)

MदQया घरची मराठी: महारााबाहेरील मराठीचे
सामािजक भाषािव ान. पहा धxगडे, रमेश

पहा

खममकर, अणा

दुदRPय.

Mदलखुलास बातचीत Mके टपटूंशी / मुलाखतकार
ारकानाथ संझिगरी ; संपा. िमOलद चंपानेरकर.

Mदलीपकु मार: भारतीय िचVपटसृटीतला टार-लीजंड.
पहा बेन, बनी



891.4609

920.933804(1)

पहा

दुरावा.

जुरकर, हेमंत



कोकण: िविवध Mदशा आिण

दीप शतक.

दुभाया.

बायबल

दवणे, <वीण

पहा

891.463

दीप तंभ.

भ2डे, सुभाष वासुदेव

Mदलदार िमV.



अमोल कथा.



Mदनकर कु मार
शेअर बाजारातील यश तुमvया हातात / अनु. यशवंत
एकनाथ कु लकण.
332.6322
Mदलखुलास.



920.054



891.463

पहा

काळे , Mदनेश

दीपिशखा: अजरामर ि7यांचे गौरवगान.
जयmी अशोक



891.463

Mदिbटो, ¤ािDसस, अनु.

पहा

तळणीकरकृत अनु.

भारत: एक पहाणी

धूर.

वैc, सुरेश

पहा

दीि^त, सुधीर
mीमंत लोकांचे पाच िनयम / Oहदीवन <शांत

िवनायक ते िवनोबा

दाहीMदशा पयRटनाvया महारााvया.

चौगले, डी. एस.

दीि^त, लीला, संपा.
दशRन

रामदासी, मातीबुवा

पहा

पहा

रसमुLा: आ वादक समी^ा.

कु लकण, ेहसुधा

पहा

Mदशांतर.

दीि^त, लीला

िनबंधलेखन
दास वासनेचा.

MदeदृZीvया अंतरं गात: अनागताचा पडदा फाडू न
अ ाताचा वेध घेणा या... पहा भागवत, यशवंत
कृ णाजी



दामले, लीना

पहा

सुधीर कुमार

दीि^त, म. mी.
पुgयाचे िशQपकार.

307.1416095479(1)

दामले, िवभावरी, संपा.

पहा



958.1

अंतKर^ाvया अंतरं गात.

Mदवाळखोरीतून समृीकडे : <वास भारतीय रे Qवेचा.



973

पहा

891.463

दीि^त, जे. एन.
यु आिण शांतता काळात भारत-पाMक तान /
इं जीवन सुवणाR बेडेकरकृ त अनु.
327.5405491

920.9303625

दामले, मंिजरी, सं. अनु.



अंतराय.

Mदशाहीन वादळ.

ओसामा: `याचा इ लाम, `याचा कायदा.

लवासा.

Mदवाण, वृंदा



दामले, िनळू

बदलता अमेKरकन.

वडके -कवळे , <मोMदनी

पहा

Mदशाभूल.

089.9146

पुDहा एकदा अवघड अफगिण तान.

Mदवा.

पहा

सावंत, िवल कृ णराव

दुसरा िचमणराव.

पहा

गाडगीळ, बाळ

दुसरे मुधोजी उफR आपासाहेब भोसले: मधुराजदेव भोसले.
पहा अंधारे , भालचंL रामचंLराव
दूर झाले गाव.

दृZी.

पहा

पहा

अnयंकर, जगदीश

उके, केवलराम परसरामजी

दॅट Oथग कॉQड ल1ह.

पहा

िसDहा, तुहीन ए.

दे-देशपांडे

दे वरिच असा दे: रासंत तुकडोजी यांचे जीवनचKरV.
पहा

देशपांडे, अ. पां.

आसरे , मधुकर



िव ानयाVी: डॉ. माधव गाडगीळ / संपा. सुmुत
कु लकण.

925



िव ानयाVी: डॉ. माधव िचतळे / सं. संपा. सुmुत
कु लकण आिण मेMदनी Oडगरे .

925

िव ानयाVी: डॉ. वसंत गोवारीकर / संपा. सुmुत
कु लकण.

925

देखणे, मालिवका

शैलजा काळे यांचे बाल वाaय एक अnयास.

891.46

देखणे, िशरीष

द लॉ ट बॅटल आिण इतर एकांMकका.
देणं.

पहा

891.462

भानत, मनोहर

देव आले पंढरीला.

पहा

देशपांडे, अशोक

देशपांडे, अमोघ, सं. ले.

देवकर, वषाR
आपली श_ आपला िवकास.



158.1

एकनाथी भागवताचे अंतरं ग दशRन.
देवकर, वषाR, सं. संपा.
देवक_.

227



294.5925(1)

समथR रामदास एक पुन"वचार

पहा

कु लकण, शुभदा

पहा

देवक_नंदन गोपाला व इतर एकांMकका.
द`ताVय
देवघरातील हबRल पॉवर.
<भाकर

पहा

गाड, िवल

माक̈डेयवार, वासंती

पहा

देवडीकर, संजय गोOवद, अनु. आिण भाय.
शािgडQय

पहा

देवताले, चंLकांत
भूखंड तापू लागलंय / अनु. चंLकांत नागेशराव पाटील.


891.431
देवधर, िवजय, अनु.

देवखे bा~णांचा इितहास / संपा. रमेश िवणु Oनबकर...


[आिण इतर].

305.52(1)

देवरे , रमेश कृ., संपा.
देवरे , सुरेश, सं. ले.

पहा

पहा

िव ान वेध
पहा

ठाकरे , केशव

सीताराम

देवळाणकर, शैल2L
भारतीय पररा धोरण: सात`य आिण ि थ`यंतर.
संयु राXे: आंतरराXीय राजकारणाची बदलती
समीकरणे आिण संयु राXाची भूिमका.
देव थळे , अंधती, अनु.
देवांचे काe.

पहा

देवािचये ारी.

पहा

पहा



327

पहा

891.463

झाला िनळा पावन.

891.463

देव आले पंढरीला.

891.463

बिहणा.

891.463

िबलंदर बबलू.

891.463

बेटावरचा कैदी.

891.463

मेवाडचा महावीर.

891.463

सतीचं वाण.

891.463

सरदार कडकराम.

891.463

देशपांडे, आरती, अनु.











<साद, जी. बी. आर. के .

पहा



823

देशपांडे, उषा

अि¹फु ले.



923.754



अमर बिलदान.

891.463

येयाचा Òुवतारा.

891.463

<यrे वाळू चे.

891.463

सोनेरी <भात.

891.463

वातं§य<ीती.

891.463






देशपांडे, गो. का.



891.463



पहा



891.462

डेि1हड, ए थर

देशपांडे, जनादRन mीकृ ण
आनंदसू / संपा. कु सुममाला कोलारकर.

294.5433

देशपांडे, जयंत, अनु.

देशकु लकण, जयmी सुभाष
सांजवात.

आमण.

देशपांडे, गौरी, अनु.

चाफे कर, अिवनाश mी.

देवी-देवतांचे अटके / संक. सुधीर काळे .

891.463

देशपांडे, गोOवद पुषोGम
स`यशोधक.

डांबरे , वंदना

कोGापQले, नागनाथ लालूजीराव

देवाशपथ खरं सांगतोय !.



अमृता.

साधक संDयासी.

देशमुख, उषा माधव
पहा

देशपांडे, अशोक

आमची चारधाम याVा... यमुनेVी, गंगोVी, के दारनाथ
व बदKरनाथ: 12-05-2007 ते 26-05-2007. 915.4

पेटसRन, पेर

देवाचे घर ' तन ' व `याची चावी मन.
चंLकांत
देवाचे डोळे .



337

कामत-देसाई, सुमेधा

पहा



देशपांडे, कृ णराव पंढरीनाथ

आवारी, िवलास

देवळांचा धमR आिण धमाRची देवळे .



दांडेकर, सुयोग सुभाष

देशपांडे, उ"मला
खोटं सांगेन.. / अनु. उ¢वला गोखले.

फो"सथ, ¤े िËक

पहा

पहा





891.461

देशपांडे, अ. पां.

िव ानयाVी: डॉ. अिनल काकोडकर / सं. ले. अ. पां.
देशपांडे आिण mीराम मनोहर; सं. संपा. सुmुत कु लकण
आिण मेMदनी Oडगरे .
925

देशपांडे, जी. के., अनु.

पहा



891.461

कृ णानंद, महष

पहा

अँडरसन, केनेथ

देशपांडे, निलनी वा.

सोनेरी ^ण.



891.464

देशपांडे, पुषोGम लuमण
गाठोडं / संक. भाऊ मराठे .



891.468

देशपांडे-देसाई

228

देशपांडे, पुषोGम लuमण
न ती उठाठे व.

देशपांडे, सुरेश



891.463



भावगंध / संक. भाऊ मराठे .

891.464

देशपांडे, पुषोGम लuमण, अनु.

पहा

देशपांडे, सुषमा



891.462

देशपांडे, सुहािसनी

संयु महाराXाvया लÜातील शािहरांचे योगदान.

देशपांडे, <ितभा


'तो' आिण 'ती'.



954.79

158.2

एका घराची गोट.

891.463



देशभिपर गीते / संक. िचVा इं दरू कर.

समाजांतीचे Oचतन.



301

देशपांडे, भालचंL
कायRकताR.

891.463



देशपांडे, मंजुmी, सं. संपा. पहा अलौMकक ानयोगी: <ो.
गणेश §यंबक देशपांडे मृित ंथ
देशपांडे, रा. mी., सं. ले.

पहा

देवािचये ारी.



181.48

मैV.



928.9146(1)

देशमुख, कQपना
वयंिस.



891.463

देशमुख, घनwयाम, िचV.

देशमुख, िवजयराव.
पहा

अकबर, एम. जे.

देशपांडे, वषाR िवजय
891.463



देशपांडे, वासंती

`यांनी उभी के लेली माणसं.
देशपांडे, िव. भा., सं. संपा.

पहा



इितहास



गाभुळगाभा.

891.463

देशमुख, सुजाता, अनु.

पाडगांवकर, Mदलीप

पहा

पहा

डांगे, गौरी

पहा

देशपांडे, िवजया, अनु.

पहा

व2कटेरराव, टी.

पहा

पणशीकर, <भाकर

देशपांडे, िवदुला, अनु.

पहा

अले|झांडर, पी. सी.

पहा

संयुा

देशपांडे, िवनायक मो.

पहा

देशपांडे, wयाम मो.

पहा

सुमेध वडावाला

देशादेशांतून.

देशपांडे, िवनायक mीधर
अथRशा7ाचे नोबेल पाKरतोिषक िवजेते / सं. ले.
िवनायक mीधर देशपांडे आिण mीधर आ`माराम

देशोदेशचे नभांगण.


Kटळक, िगरीश

वतRक, चंLकांत वसंत

पहा

देशोदेशचे कृ िष-शा7 .

923.3(1)

पहा

पहा

^ीरसागर, कमलाकर कृ ण

जोशी, पुपा Oचतामण

देशोदेशीvया कथा / पुनःकथन अनुराधा सह7बु.े


398.21

देशपांडे, िववेक िचदंबर

मागे वळू न पाहताना: एका गुचर अिधका याची

देसाई, अिवनाश, सं. अनु.



डायरी.

923.554

देशपांडे, 1यंकटेश, िचV.

पहा

गोसावी, कुमुद

देशपांडे, wयाम मो.
वा. सावरकर िवचारदशRन: 7ी, वणRजाती व सं कृ ती /
नानक रामटेके यांvया < तावनेसह.
303.484
देशपांडे, mीधर आ`माराम, सं. ले.
िवनायक mीधर
देशपांडे, mीराम गो.
मंVशा7: शोध आिण बोध.

पहा

देसाई, उषा, अनु.

पहा

पहा

रं गाचायR, आc

रं गाचायR, आc

देसाई, कमल

का¦या सूयाRखालvया गोटी / संपा. संजय आवकर.


891.463
देसाई, केशुभाई

वाळवी / अनु. िवनीता धमR.

देशपांडे,



891.473

देसाई, दGा
महाराXाvया िवकासाची Mदशा हवी नवी मळवाट.




294.537

देशपांडे, स. ह.

330.95479
देसाई, नयनतारा

सावरकर ते भा. ज. प. Oहदु`व िवचारांचा िचMक`सक

इDतजारी.


आलेख.
देशपांडे, सरोज, अनु.



देशमुख, सदानंद

देशमुख, सुजाता, संपा.

मराठी वाaयाचा

देशपांडे.

351.54

स©गुदास

809

पहा

गुे, संि मता

देशमुख, mीकांत, सं. संपा. पहा समकालीन सािह`यचचाR:
डॉ. नागनाथ को`तापQले गौरव ंथ

इरशाद मंजी

काटे री मुकुट.

पहा

देशमुख, लuमीकांत
बखर: भारतीय <शासनाची.

आढाव, िवलास

चांडक, राधाMकसन

पहा

देशपांडे, रे खा, अनु.



808.81

देशमुख, उषा माधव

देशपांडे, भगवानराव

पहा



891.463

बया दार उघड.

माळगांवकर,

मनोहर

देशपांडे, राज2L.

एकटा मी सवR वी...! पºजण छु म छु म...!.

294.501
पहा

िपरिसग, रॉबटR एम.

देसाई, बापूराव धxडू जी
अिहराणी लोकवाaयाचा इितहास.



891.463



398.2095479

देसाई-धामणे

देसाई, रवL, सं. अनु.
देसाई, रवL, संपा.

पहा

पहा

धनागरे , दGाVेय नारायण
ऊ] िश^ण : येयवादाकडू न बाजारपेठेकडे.

मेहता, अभय

मयुरे, सुबोध

वांMदले, सुरेश

पहा

पहा

922.97(1)

धDवंतरी घरोघरी / सं. संपा. आिण संक. हणमंत िवcाधर

पहा

सरदेसाई आिण अिनल गांधी.

धDय ते गणेशयोगL.

शािgडQय

देसाई, िवनायक गोOवद, संपा.

सर वती गंगाधर

देसाई, शिशकला

mी. प. स. देसाई: एक अलि^त सािहि`यक :

613



891.46

देसाई, mी. mी.
गोZीच गोZी !: वाचलेQया - चलेQया - रचलेQया.

धमाल खसखस.

पहा

महाबळ, भा. ल.

धमाल फसफस.

पहा

महाबळ, भा. ल.



धPमकथा बोिधसkवाvया.

891.461008

पहा

जातक

धPमपद
ओवीप धPमपद / छंदोब अनु. तुकाराम िखQलारे .


891.463

देसाई, mीपाद mीराम
कोकणचा इितहास: <ाचीन व मययुगीन.

954.79

देसाई, mीराम
वक_ल: माती ते राम.

349.54




अशा कथा अशा 1यथा.

891.463



<J.

891.461



पहा

दैवाचे फासे.

पहा

पहा

दxदे, रामदास िशवराम
पहाट होता होता...पूवाRधR.



920.71

नवरे , शंकर नारायण
पहा

पहा

पागे-क2 करे , सुलभा

पहा

सोनावणे, सरोज

धमR यांचे झाले मढे !.
धमR, िवनीता, अनु.

बावनकु ळे , जयकृ ण

पहा

पहा

देसाई, केशुभाई

धमRयान / संक. देवराव नगराळे .



891.461008

परब, अजुRन जयराम

पहा

पहा

गायकवाड, पुंडिलक



वधूिपता.

मेहद2 ळे ,

दैवी Oसहासन आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.
398.220954

दोतxडे, राम, सं. संपा.

धरती आिण आकाश.

पाटील, िवजयकुमार

धमाRिधकारी, प¥नाभ नारायण

माधवी

पहा

पहा

धमा¨तKरतांvया आ`मकथा.

कदम, बाबा

दैवी <ितभेचा कलावंत मायके ल अँजेलो.

दोघांमधले नाते.

धरणीvया गभाRतून.
धKरVी.



Dयायाधीश, भारती

पहा

धमा¨तर ते राांतर.

मगर, अिभमDयू
पहा

294.382322

धPमाल गाणी.

देहड
े कर, रसना रमेश

दैवत.



िलमये, पुपा मोरे र

पहा

धमाल बडबडगीते / संकिलत.

1892-1982.

दैव रे षा: अथाRत आपला हात आपले भिवय.
वालावलकर, संजीव दGाVय
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िहरवे अनुबंध.

देसाई, िवनायक गोOवद, भाय. आिण अनु.
वासुदेवानंद सर वती
पहा

229

891.463

धमाRिधकारी, रामकृ ण मोरे र, अनु. आिण भाय.
पुपदंत
धमाRपुरीकर, मधुकर
गोZीवेQहाळ.



891.463

धमाRपुरीकर, मधुकर, अनु.

पहा

धमाRपुरीकर, मधुकर, संपा.
धसकटे , सुशील, सं. संपा.

आधार तंभ <ाचायR ल. बा.

नारायण, आर. के.

पहा
पहा

आिण अपे^ा

रायमाने

पहा

बाधा: आकषRणाvया कथा
मराठा समाज: वा तव

धांडे, शेषराव िपराजी
दोन घडीचा डाव.

पहा

दोन धुरंधर Oहदु`वाचे.

साठे , सुदाम
पहा

र ता सोडू न चालला कु ठं ?.

साठे , शुभा

धास, पुषोGम, संपा.

दोन धुरंधर Oहदु`वाचे. पहा 294.501- सावरकर,
िवनायक दामोदर.

पहा

दोन Òुवांवर दोन पावलं.
दोन नाकाची माणसे.
दोन बिहणी.
दोन होते बोके.

पहा

पहा

मंVी, सुहास पांडुरंग

परसाई, हKरशंकर

जुरकर, हेमंत

पहा

पहा

कािमनी मथाई

पहा

धु, वसुमती रवL

पहा

प¥ा िवजय, जी.

पहा

बापये, िवजय

पहा

महाजन, सुल^णा

साठे , शुभा

पहा

काळे , मोहन

ादशीवार, सुरेश जनादRन
कोहम.
तारांगण.

मDवंतर: समूहाकडू न वतःकडे.



891.463



920.02



891.464

पहा



891.461

अ¿यंगार, गीता

धाडणकर, मंगला मनोहर, सं. अनु. आिण भाय.
भगव²ीता
धाडणकर, मनोहर, अनु. आिण भाय.
धामणे, भालचंL
भारतीय सं कृ तीची तxडओळख.

पहा

पहा

भगव²ीता


954.(1)

धारणकर-नवे

230

नOथग टू लूज.

धारणकर, सरल

दादासाहेब िबडकर: वसा : आMदवासी-सेवेचा / संपा.


िवनया खडपेकर.

अघKटत.

891.463



चंLाची सावली.

891.463

पाठलाग.

891.463




धु|यात िवरलेले आतR.

रोकडे, शोभा इं Lभान

पहा

मेहद2 ळे , किवता

पहा

धुमाळ, ानेर सोनबा


जगायचं कशासाठी ?.

891.461

धु, वसुमती रवL
अािवषयी सारे काही / संपा. पुषोGम धास.


641.5
धुळवंड.
धूर.

पहा

पहा

मुळावकर, संतोष मोतीराम

धxगडे, अिनी
वातं§ययोा: माटन Qयूथर ªकग-यु.

गज, बाबुराव हKरभाऊ

ननवरे , शांतीलाल रामभाऊ

ही वाट दूर जाते... व तीन इतर एकांMकका.
नरभ^कांvया मागावर.
नरवणे, अंजनी, अनु.

पहा

पहा

पहा

चोjन, एन.

पहा

जोशी, Mदनकर

पहा

हेO टज, मायके ल

नरL आिण भा कर.

पहा



891.462

अँडरसन, केनेथ

कथा गुजRरी

डोळके , राज2L गणेश

नरL आिण भा कर. पहा 891.461 - नरL. टीका.
डोळके , राज2L गणेश

पहा

नरे -पवार, संया
डाक_ण - एक अमानवी <था: शोध आिण अDवयाथR.


नतRक_.


923.273

पहा

हसन शहा

नमRदा पKरमा: एक अंतयाRVा.

पहा

ठाकूर, भारती

नलावडे, भागीनाथराव नानाराव

धxगडे, रमेश
कादंबरी आकृतीबंध आिण भारत सासणे.



891.463

MदQया घरची मराठी: महारााबाहेरील मराठीचे
सामािजक भाषािव ान.
306.44
सामािजक भाषािव ान.



410

धोपावकर, राजेश िवणू
स2Lीय शेती पती व <मािणकरण / सं. ले. राजेश
िवणू धोपावकर, अ लम अ?दुल करीम डोसानी आिण
सुरेश चंLकांत तळािशलकर.
631.584 
यानयोग व संकQपश|ती.
पहा

पहा

Oशदे, सुरेशानंद

न संपणारा शेवट.

पहा

नलावडे, रामचंL


थैमान.

891.463

माÈया मना बन दगड.

891.463




वडारगाडा.

305.56(1)

नळ आला रे आला !.

पहा

ढाकुलकर, नाना

नवनाथ <ाक®ाvया अ©भूत कथा आिण गोपीचंद आ¯यान /
संक. दGाVय नामदेव पाटील.
294.5513

नवरे , मुकुंद लuमण
अकिQपत कथा.

शेवाळकर, नागेश सु.

नंदपुरे, ईwवर तुकारामजी
िनखारा.

891.463

पहा



923.554

पहा

साने, राजीव

देशपांडे, कृ णराव पंढरीनाथ

पहा

वद इज माय Ëीम / श?दांकन पुपा पंढरीनाथ
दाभाडे-नलावडे.

नवपाथR°दगत: एक आधुिनकतावादी गीताOचतन.

पांडे, गजानन

येयाचा Òुवतारा.

नंदादीप.

पहा

306.4(1)

Mदघे, <भाकर

यासपंथी.

नथीतले मोती.

चाइQड, ली

923.654

धारप, नारायण गोपाळ

धुमधमाल गोZी.

पहा





891.463

नवरे , शंकर नारायण

जVा.

891.463

दोघांमधले नाते.

891.462

शहाणी सकाळ.

891.463



नाईक, भाऊसाहेब



नंदावर



हा माणदेश माझा.

न^VिचVे.

पहा

891.461

शेळके , शांता जनादRन

पहा

ानदेव, नामदेव, एकनाथ, रामदास, तुकाराम
नगरकर, राज वसंतराव

नगरपािलका सभाशा7.
नगराळे , देवराव, संक.
नजरकैद.

पहा

पहा
पहा

कदम, बाबा

धमRयान



616.994

लटके , लuमणराव



891.464

नवांगुळ, <भा
राजबंMदनी: आँग सान यू ची िहचं चKरV / संपा. आनंद
हडकर.
923.2591

संत सुभािषत कोश: संत

आशेचा अंकुर / संपा. वंदना अVे.

नवले, अण गज2L
गंध मातीचा.

न^लवादाचे आ1हान: दंडकारgयातील अ व थ वतRमान.
पहा गावंडे, देव2L
नगरकर, रा. शं., संपा.



नवी उमेद.

पहा

दाभोळकर, अनंत

नवी Mदशा.

पहा

िहरळीकर, रजनी

नवीन <कQप-उcोगधंदे आिण कामगार / सं. संपा. शंकर
गंगाराम मोरे आिण योग2L ठाकू र.
331.095479 
नवे सूर अन् नवे तराणे: संगीत आजvया काळाचं.
जावडेकर, आशुतोष

पहा

नवेगावबांधचे-नायकवडे

नवेगावबांधचे Mदवस.

िचतमपQली, माती

पहा

नागरगोजे, mीहरी
mी.

भुजंगराव

नeाने बहरावे.
न ती उठाठे व.

आ1हाड, एकनाथ

पहा
पहा

नागवंशीयांची नाग िशQपकला.
नागा-जोगा.

पहा

राणे, श. रा.





342.54

891.463

1ही. शांताराम: अफाट कतृRkव उGुंग eिमkव.


927.91430233



320.5

नागापूरकर, भगवान

नाईक, गुनाथ
<लय.




891.463

रणचंिडका.

891.463



नाईक, पा मदन


मी का नाही.

891.463

नाईक, बाबुलाल

अmू सातपूpाचे.



891.463

नाईक, भाऊसाहेब



बागेतील तारका.

891.463

महानंदा.

नाचे गणेशु.

891.461

दवणे, <वीण

पहा

नाटक - नावाचा खेळ.

पहा

नाटक...अिभनय...रं गतंV.



891.464

नाटक...अिभनय...रं गतंV.



792



मुखवटे .

891.462

नाईक, शेषगीर Mदनकर.

नाती.

पहा

नाईक, िवजयकुमार

नाईक, भाऊसाहेब

नातू, जयmी
परमहंस mीरामकृ ण.
नातू, मुकुंद, अनु.

पहा



294.555

26/11 मुंबईवरील हQला

कथक एक सदयRशा7.

793.31954

ममRबंधातली ठे व.

793.31954

पहा

नाते कायcाशी.

नाना फडणवीस.

वाट पाµ Mकती ?.



891.461

नाईकवाडे, राज2L, संपा.

पहा

पहा

गड, सुषमा रामकृ ण

पहा

समकालीन मराठी रं गभूमी

नाना वपे.

पहा

पहा

दसगावकर, भालचंL
पहा

िभवगडे, ानेर

पहा

जीवनावरील कादंबरी.

पहा



891.461009

पहा

गोळे , लीला

राऊळ, िव. ग.

Dictionary of eminent Pune people / संपा.



शांताराम गजानन महाजन.
नायक.

कु लकण, Mदलीप

भास-आभास आिण इतर कथा.

नामवंत आंबा वाण.

पहा

नामवंत पुणेकरांचा चKरVकोश = Biographical

माडगूळकर, eंकटेश

कांबळे , उGम

नागपुरे, रमेश माती
अनाMद अनंत.

M¤डमन, एिलझाबेथ

नामयोगी: परमपूय गxदवलेकर महाराजांvया

नाखले, वीणा बबनराव

नागिझरा: जंगलातील Mदवस.
Mदगंबर

गोसावी, कुमुद

जाधव, सूयRकांत

नाबर, सिवता, अनु.

ढाकुलकर, नाना

मराठी किवतेतील मू"तभंजन.

बुवा, िवनायक आMदनाथ

पहा

नाथ: चKरV िचVावली.

नाईक, सुरेश




नातेवाईक लोकशाही.

आठवणी

पहा

920.054

<भुदेसाई, बाळकृ ण

नायक, उबाR िशवदास




समूळ होिमओपथी उपाय.

615.532

891.463



नायक, वैशाली बाबूराव, अनु.

पहा

कािलदास

891.463

नायक-गावणेकार, मािणकराव राम, अण.
नागपूरकर, सुनीता

पिहQया वरा तूच बरा.

891.463

रं ग जीवनाचे.

891.464

नागफणी.

पहा
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भाराज, मंदाMकनी

नातूंचा वाडा.
पहा

नाईक, mीकांत, संपा. आिण संक. पहा प. पू. mीपाद
नागेश जोशी तथा बंडामामा: संि^त चKरV व

पहा

पहा

नातू, सुजाता

नाईक, िवजयकुमार

नाकापे^ा मोती जड.

साठे , आशा

नाडकण, शिशकांत शांताराम
शरीररचनाशा7 आिण शरीरMयाशा7.

नंदादीप / संपा. एस. के. इनामदार-करगणीकर.

पहा

कांबळे , गोपीचंद

झाकली मुठ.

राजक_य िवचार आिण िवचारवंत.

नागपाडा.

पहा

नागांवकर, िवकास

रसाळ, सुधीर

नांदेडकर, वसंत गोOवद
भारतीय रायघटना आिण रायeवहार.

नागनाथअgणा.

मराठीतील राजक_य

पहा

कादंबरी

ना डावं ना उजवं: रा. व. संघ, कािwमर आिण इतर लेख.
पहा दाभोळकर, दG<साद
पहा



926.1

नागरे , िशवाजी, सं. संपा.

देशपांडे, पुषोGम लuमण

ना. घ. देशपांडे यांची किवता.

231




थोरे , अशोक

पहा

बुनयान,

जॉन
पहा

भतृRहKर

नायकवडे, वैशाली बाबूराव
माझी गाणी.



891.461

नायकवडे-नोकरशाईचे

232

नायकवडे, वैशाली बाबूराव



मातीचे वारसदार.

891.463

नायकवडे, वैशाली बाबूराव, अनु.
नारळबनातील िहरे .

पहा

पहा

िनमाRQय.

मुळे, ानेर

पहा

पहा

वामी अँड ¤2 डस् / अनु. मधुकर धमाRपुरीकर.





823

नाक¶ टे ट आिण इतर अनुवाMदत किवता / अनु. Mदनकर
891.431008

नावीDयपूणR बदल घडवताना.
Oनबकर, रमेश िवणु, संपा.

पहा



300

िनवडणुक_चं वारं .

पहा

पहा

mोVी, िनिशकांत

िम टर काPयुटा.

891.463



िनपाप.



िनपाप बळी.



891.464

िनकम, छाया द.

दिलत 7ी मु_ चळवळ: <ेरणा व वप.


305.420954
िनकम, लीना



891.46

िनकोलस कोप"नकस: सूयाRला ि थर करणारा.
Mदलीप

पहा



891.463

½यूबरमान, िलओ

िनटु रकर, Mदवाकर लuमणराव
सहल नांदेड िजQ³ाची: संगीितका.

िनसगRन^ी.

पहा

भाटकर, सुजाता दामोदर

िनसगR<शंसा.
िनसगRवेध.



891.461

चोपणे, सुरेश

साळुं के, सुनील वसंतराव



891.464

जोशी, ेहल

पहा

नीलांिगनी: Lौपदीvया सुडाvया पूतचा <वास.
पोतनीस, ि मता
पहा

पहा

सबनीस, सुलभा बाळकृ ण

नॅनोदय: नॅनोटेÉॉलॉजीvया दुिनयेची रोमहषRक सफर.
पहा गोडबोले, अvयुत
पहा

पानवलकर, अशोक

नेतरवाला, जेिनफर, सं. संपा.

पहा

नेमाडे, भालचंL वना
Oहदू: जगgयाची समृ अडगळ.

बोक_ल, सुमन

नेवरगावकर,जगदीश.

नॉट िगQटी.
नॉटपेड.

पहा

पहा

नो कम बॅ|स.

पहा

पहा

भ2डे, सुभाष वासुदेव

अnयंकर, जगदीश

िशरवळकर, सुहास

परसाई, हKरशंकर
पहा

नोकरशाईचे रं ग.

फो"सथ, ¤े िËक

पहा

माटR लीडरशीप:

िमलोतरा, उGमचंद

पहा



891.464

पहा

रे मंड, जेनीस जी.

नेपोिलयननंतर तुPहीच.



वाÅळकर, रं जना

पहा

पहा



925(1)

891.463
बजाज, संजय

आमडेकर, िमOलद

नेताजचे िसमोQलंघन.

िनमसरकर, धमRराज
उसवलेलं आकाश.

जोशी, ना. द.

भारतीय नेतृ`वाचा जागितक चेहरा

िनपुणगे, शीला

पहा

पहा

पहा

नीितशा V.

नेट-भेट.

िन`सुरे, िचVा
नोबेल-िव ानवती: नोबेल िवजे`या मिहला
वै ािनकांvया गाथा.

पहा

होळकर, अिनलकुमार बाबुराव

नूपुरखुणा.

िनगवेकर, मुकुंद
बछड़ा.

बैजल, रे खा

पहा

नूघ, डोा एम., सं. ले.

नंदपुरे, ईwवर तुकारामजी

िनबंधलेखनात भरपूर मा|सR िमळवा.

पहा

िनसगR धून.

नीलकंठ.



चार Oभती एक छपर.

कदम, बाबा

Oचतन-शलाका.

891.462

पहा

पहा

नीरजा

बव,

िनकोसे, रमेशचंL
कामिपपासा - कोशल नरे श महाराजा <सेनजीत.

पहा

राजगडकर, <भू

बागूल, गोकुळ

िनसगाRकडे परतू या !.

<वाह आिण <पात: रा. रं . बोराडे यांचे सािह`य.

िनरामय वाधR|य.

पहा

िनसटते Mकनारे .

Oनबाळकर, जयmी चादG
वा`सQयOसधू.

िनजसुरे, कांचन, अनु.

पहा

तानबाजी

891.463

पहा

क तुरे, <भाकर

थोरात, साKरका

पहा

िनवडु ंगाला आलेली फुलं.

Oनबत, मुकुंद कृ णराव
उDहा¦यांतील उDहेत.

िनरामयी.



सोसायटी.

िनवडु ंगाचे फूल.

देवखे bा~णांचा

इितहास

िनखारा.

िनवडक समाज <बोधन पिVका / सं. संक. समाज <बोधन
पिVका आिण स2टर फॉर टडी ऑफ कQचर अँड

िनवडु ंग.

मुDशी, पोरस

पहा

पांढरीपांडे, िवजय

891.463008

नारायण, आर. के.

बोरीकर.

पहा

िनवडक धनंजय: तृतीय नेV / संक. राज2L शंकरराव
कु लकण ; िशरीष गोपाळ देशपांडे यांvया < तावनेसह.

गीत, mीराम वसंत

नारायण मूत: मूQय जपणारं एक अितीय आयुय.
चोjन, एन.

भागवत, यशवंत कृ णाजी

पहा

िनळे प^ी.

कु लकण, दGा जी.

नारळीकर, जयंत िवणु, संपा.

िनणRय आिण जबाबदारी: वचनबद िनणRय आिण
जबाबदारी कशी ¡यावी. पहा सरmी

मुळे, ानेर



891.463

नोबेल-परांडे

नोबेल भूषण अम`यR सेन.

पहा
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पडझड: एका आयुयाची.

इं गळे , व. न.

पहा

वाडेकर, अमोल

नोबेल-िव ानवती: नोबेल िवजे`या मिहला वै ािनकांvया
गाथा.
पहा िन`सुरे, िचVा

पडcाआडचे Mक से: ना®-िचVपट कलावंतांचे न ऐकलेले,

नोरोDहा, ि ताबेले, सं. ले.

पणशीकर, <भाकर
आठवणीतील मोती / सं. संपा. मोहन कु लकण आिण
रिव<काश कु लकण; दाजी पणशीकर यांvया
< तावनेसह.
927.92

Dयाय अDयाय.

पहा

पहा

न वाचलेले.

Mफिलप चॅको

िशरवळकर, सुहास

Dयायाधीश, भारती
धPमाल गाणी.



891.461

DयूमाकR , गेराQड
मुलांvया भाविनक आरोयाची 5 सूVे / इं जीवन
सुशील सुवकृत अनु.
306.874
प. पू. mीपाद नागेश जोशी तथा बंडामामा: संि^त चKरV
व आठवणी / सं. संपा. आिण संक. mीकांत नाईक,
mीकांत जोशी आिण पांडुरंग िपसे.
922.945
पं. जवाहरलाल नेह.

पहा

पं. दीनदयाल उपायाय.
पंचनामा.

पहा

लोही, म. ना.

कोसोदे, दीपवज

पंिडत, अिवनाश, संपा.
पंिडत, माया, अनु.

पहा

तोच मी / मूळ आ. संपा. सुजाता देशमुख ; सं^ेिपत आ.


संपा. शेखर ढवळीकर.

927.92

पतंगाची करामत आिण मजेदार गोटी.
संि मता
पित±ता.

पहा

पहा

गुे,

कु लकण, ेहसुधा

पVे िलिहली आवडी.

पहा

दहातxडे, टी. एन.

°दय- वा य: आहार व आरोय / अनु. अण िवनायक
मांडे ; संपा. पुषोGम धास.
616.12 

पवार, आ`माराम

पहा

डहाळे , संजय

प¥ा िवजय, जी.
°दय- वा य : आहार व आरोय . पहा 616.12°दय रोग.
641.56311 

लोही, म. ना.

पहा

पहा

रामू रामनाथन

पाशी सामािजक महाराXाची... / संपा. मेधा कु लकण.


पंिडतराव, ल. गो.

954.79



करवीर समशेर िजजाऊ.

891.463

पंpा, <दीप
द हॉि पटल / अनु. चंLशेखर संत.



891.473

पर|यापरी असा मी.
परचुरे, अपा, सं. संक.
पहा

पंढरकर, मुरलीधर वा.



गावकूस.

891.461

पई, पुपा
गोZी बाराखडीvया.



891.463

प^ांतरबंदी कायदा व अनहRता.
पि^णी.

पहा

पहा

लटके , लuमणराव

पहा

पहा

परतेक_, गणेश दौलतराव
जगgयाचे संदभR.
परब, अजुRन जयराम
धमा¨तर ते राांतर.

परवचा.



891.4609



कर एक सामािजक ऋण.
पहा

336.2

वॉQश, नील डोनाQड


615.89

पठाण, यू. म.

संतसािह`य: नवOचतन.



891.4609

बुवा, िवनायक आMदनाथ


पहा

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

मांगले, द. गो.

परसाई, हKरशंकर

भर चौकातील अरgयदन.
पठारे , रं गनाथ गबाजी, अनु.
पहा

पवार, अशोक



891.463
पहा

पांडेय, मॅनेजर

पायगुडे, रामचंL शंकरराव



891.433

नॉटपेड / अनु. उवला के ळकर; सुनीलकु मार लवटे
यांvया < तावनेसह.
891.433 
पहा

जैन, सुभाष

परांजपे, कृ. भा.

ितपतीचा <ेमबंध.

891.463

वटवृ^ाvया छायेत.
परांजपे, mीकांत, अनु.

पठारे , रं गनाथ गबाजी

पहा

पहा

परहार, परमिजत कौर, सं. ले.

पटवधRन, श. प.
शूDयोपचार अथाRत डॉ|टरी उपाय नकोच.

पडझड.

नातू, जयmी

दोन नाकाची माणसे / अनु. केशव फडणीस.

पटवधRन, गोOवद यशवंत

पे बापूरावांची पवळा.

पहा

891.461

परसबाग.
पगारे , म. सु.

पटवधRन, वृषाली, अनु.



306.6

कूस.

सुरवाडे, अरOवद

सािह`य: लोक, ामीण आिण दिलत.



891.461

परळकर-उबाळे , साKरका संतोष

पगारातून आयकरकपात मागRद"शका: आ"थक वषR
2007-2008.
पहा गोडबोले, अण रा.
पगारे , दीपक, सं. ले.

जीवन `यांना कळले हो !

पहा

परमेराची Kटपण वही.

बैजल, रे खा

मायी, सुनील

तुिझया जातीचा | िमळो आPहां कोणी ||

परमहंस mीरामकृ ण.

सोनावणे, सरोज

प^ी जाय Mदगंतरा.

पहा




891.463
पहा

ओझकान, सरदार

परांडे, उषा

`याच का¦या बेटावर.

891.463

फूजीसान.

891.463

शोध.

891.463





पराYमी-पहलाजानी
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परामी स«ाट.

पराजय न1हे िवजय.
पKरमा नमRदेची.
पKरणती.
पKरमळ.

पहा
पहा

जुरकर, हेमंत

पहा

पहा

पहा

पवार, एस. बी.

फळणीकर, िवजय गजानन

रावwयाची शाळा.

आिहरे , नारायण

पवार, कमल mावण
आईसाहेब...कै . रे णूका भाऊसाहेब िहरे यांचे चKरV.

वैc, सKरता



बोबडे, मनोज

पKरवतRन: शा Vही, कलाही.

920.72

पहा

पळकर, दुगश जयवंत, सं. ले.

साळुं खे, अgणा हरी

पहा

पवार, Mकसन बापुराव

शेवडे, सि]दानंद

पवार, गो. मा., संपा.

पळे कर, आशा
आ`मह`या का घडतात ?.

पहा
155.9042

तुमची झोप तुमvया हाती.




154.6

तुPहीही 'सुपरमॉम' होऊ शकता !.

306.8743

वतRनाचे मानसशा7.

पवार, देवानंद मोहन



पळे कर, आशा, संक.

पहा

पहा

गाणीच गाणी

पळे कर, सुरेश
यश वी जीवनाची रह ये.



158.1

पहा



891.463

पयRटन स«ाट: कै . ती. राजाभाऊ पाटील यांची
फू "तदायक जीवनगाथा. पहा ढवळे , िवजय
पयाRय.

पहा

पयाRवरणाचे िश^ण.




पवार, <काश, सं. संपा. पहा महाराXाचे राजकारण:
राजक_य <Mयेचे थािनक संदभR
089.9146



पवार, <भाकर िशवराम
जीवनशैली, पयाRवरण, <दूषण आिण आयुवद.


पहा

पहा

आदशR ंथपाल


पवारायण.

923.454

पवार, संजय

महाराXाचे राजकारण: राजक_य <Mयेचे
थािनक संदभR

पहा

जुनघरे , रामकृ ण जयराम

पवार, अशोक



891.463

पवार, आ`माराम
औषधे घेतांना : ण समुपदेशन / सं. संपा. अिवनाश
पंिडत आिण वंदना अVे.
615.6

एकलeाvया भा`यातून.

891.464

वेळोवेळी.

891.464

सदर लेखन संजय पवार यांचे आहे !.

891.464

पहा

पवारकाका.
पवारायण.

पहा
पहा

पहा

पहा

मी नगरसेिवका

दाभोळकर, गो. र.
पवार, शिशकांत

राजाय^, िवजया मंगेश

पि¸म<भा.



पहलाजानी, नीरज सं. ले.

650.1

कारागृह : एक वेगळे िव

पवार-तावडे, वषाR, सं. संपा.



891.463




पवार, संया, संपा.

पि¸म.

पवार, एस. बी.

यश वी उcोजकाची पंचतंVे.

पहा

पवार, शिशकांत

प^ांचे राजकारण

यमराज.



891.464

पवार, रामेwवर सूयRभानजी, संपा.

भारतीय लोकशाही:

भारतातील <ादेिशक

पडझड.



647.94068

पवार, राजेDL लीला िवणू
शेवटी िनणRय आपला.

सामंत, हेमंत सुधाकर

अथR आिण eवहार

पहा

320.954

320.954

हॉटे लनामा.

ढोमणे, िशQपा <वीण

पहा

पळशीकर, सुहास, सं. संपा.

पळस.

पवार, <काश
महाराXाvया नeा राजकारणाची पुनरR चना
मतदारसंघाची पुनरR चना.

पवार, मदन साहेबराव

पहा

पळशीकर, सुहास, संपा.



615.538

वैc, सुरेश

पयाRवरण आिण <वृGी.

काळोखाला भेदणारा सूयR.

पवार, <ताप
जीवन<वास...जाणता ...अजाणता...

इं िजनीअर, मीनोचहेर,

परे रा, टीफन आय.
टू सर िवथ ल1ह.

891.461

दाभोळकर, गो. र.

सावRजिनक धोरण: संकQपना, िसांत आिण भारतीय
सावRजिनक धोरणाचा आढावा.
320.60954

कृ णानंद, महष

परे रा, संजीव <साद, अनु.



जातसंघटना.

कृ णानंद, गुजी

पहा

पहा

891.462

समकालीन राजक_य चळवळी: नवOहदु`व व

शहाणपण आिण सुिवचारांचा खिजना

पळे कर, पू"णमा, अनु.

काय ड2जर वारा सुटलाय !.



793.73

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

पवार, जयंत

पवार, Mदलीप, अनु.

वतःस ओळखा !: आधुिनक काळात ' व ' ओळख
कन देणारा मानसशा7ीय <Jसंच. 155.2076(1)

891.461

Oशदे, िवल रामजी



150

कोडीच कोडी.



मन धावे समाधाना.

सुरेश

पहा



891.463

पहा

एलकुंचवार, महेश बळीराम
पहा

शमाR, Kरतेश



पहाट-पाटील

पहाट होता होता...पूवाRधR.

पहा

पिहनकर, गोपाळ द`ताVय, अनु.
पिहQया वरा तूच बरा.

पहा

दxदे, रामदास िशवराम
पहा

पांगाडी.

पहा

पाईक आPही झाडीचे.

लॅडवेल, माQकम

पाऊल.

नागपूरकर, सुनीता

पांगम, Mदनेश रघुनाथ
श?दफु ले.



891.461

पहा

पाऊलखुणा मेहरे माक टvया.

पहा

पाकMयेतील उपयु|त सूचना.

पाखरगाणी.

पहा

अभंग, शरद शंकर

पहा

वेलणकर, वंदना

मोईMदन कु ी, बी.

िमरे वाड, वीरभL

पहा

पागे, उषः<भा, अनु.

सुकळीकर, िवदुल

गहाणे, मसा िशवरामजी

पांढरीपांडे, िवजय

पाMक तानात साठ वष.

पांडुरंग सदािशव खानखोजे: ांती आिण हKरतांती.
पहा साहनी, सािवVी
पहा

पहा

वमाR, <ीती

पहा

पाऊलखुणा.

हरकळ, <भाकर

पांडे, अलका, सं. ले.
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पहा

संयुा

पागे-क2 करे , सुलभा

पांडे, गजानन



आकाश अध ढगाळ.

891.462



धरती आिण आकाश.

891.463

उGरराV.

891.462



माझं घर माझी माणसं.

891.463

ज ट अ गेम.

891.462



मॉड सासू, जुनी सून.

यासपंथी.
पांडे, भारती, अनु.
पहा



891.463

पहा

Oमटु , स'आदत हसन
इटा: एक सां कृ ितक

चळवळ

पांडे, रामMकशोर रामधन
रह य - स पेDस.



891.462

पांडे, सुची, संक. आिण अनु.
कणेचा वर

पहा

पाटकर, पेश, अनु.

पहा

कोसंबी, दामोदर धमाRनंद

पाटणकर, जयmी
संशोधनाची ^ेVे आिण पती.

दलाई लामा... िवwव



807.2

पाटणकर, पांडुरं ग द.

पांडेय, मॅनेजर

साद मराठवाpातील MकQQयांची.

कादंबरी आिण लोकशाही / Oहदीवन रं गनाथ गबाजी


पठारे कृत अनु.

809.3

पांढरी म2ढरे िहरवी कु रणे.
Mदगंबर

पहा

माडगूळकर, eंकटेश

टोMकयो टॉवरवन.

891.463




िनळे प^ी.

891.463




पाऊलखुणा.

891.463

शयRत.

891.463



पांढरीपांडे, सु. mी.
महा`मा गांधचे 'िहDद वराय' आिण नवे मDवंतर.



पहा

गाडगीळ, बाळ

पाटील, अिजत

मारी |यूरी.



925.3

पाटील, अनघा

मॅनेज युवर ेस.



155.9042
पहा

शेतक यांचे शरद

पवार



पांढरे , नीला



आधुिनक संत बाबा आमटे .

923.654

<काशयाVी: बराक ओबामा.

923.173

<ा. ग. <. <धान: 1य|ती आिण वाaय.

पाटलांची पी. ए.

891.464

पाटील, अशोक mीपती, संपा.

320.55(1)




891.46

महाराXातील समाजसुधारक महष िवल रामजी Oशदे.


923.654

शा V रापती डॉ. अ?दुल कलाम.

923.154

समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर.

923.654




पाटील, क_"त, अनु.

पहा

कॅरस, पॉल

पाटील, केसरीनाथ

कोण Pहणतो आPही अपंग ?.



891.463

पाटील, गंगाधर

समी^ामीमांसा: िसांतन आिण समी^ण.



801.95

पाटील, गजानन शाली ाम
<ाचीन िशव आिण जैन मंMदरे / सं. ले. गजानन
शाली ाम पाटील, अशोक गंगाराम साबणे आिण
अिनल मुरलीधर कठारे .



294.5350954

<ाचीन िशव आिण जैन मंMदरे . पहा 294.5350954Oहदु मंMदरे .
294.4350954

फु ले, योितबा गोOवद

पांढरे , महावीर

पहा



891.461009

पुणेरी पाणी.
891.463

आदशR पालक 1हा.

पाटणकर, वसंत

पाटणकर, वाती

इथले ितथले Mदवस मंतरलेले.

पहा



915.479(1)

किवतेचा शोध.

पांढरीपांडे, िवजय

पांढ यावर काळे .



फुलारी, देवीदास

पहा

पाटकर, रमेशचंL, संपा.

माम, सोमाली

पांढरे , नीला, संपा.

891.463

पहा

पाटकर, रमेशचंL, अनु.

बक, पलR

पहा

पाच आ यांचे चाक.





306.874

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पाटील, गणपत

रं ग नटेराचे.



927.9143028

पाटील-पाडगांवकर
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पाटील, िवास मिहपती
ांितसूयR.

पाटील, गौतम भीमराव

मराठवाpाचा सां कृ ितक इितहास: इ. पू. 230 - इ.
स. 230 / सं. ले. गौतम भीमराव पाटील आिण अिनल
मुरलीधर कठारे .

954.79

891.463

पाटील, वीणा



चलते चलते...

भीमराव पाटील आिण अिनल मुरलीधर कठारे .
954.01
पहा



पािनपत.



सातवाहनकालीन भौितक सं कृ ती / सं. ले. गौतम

पाटील, चंLकांत नागेशराव, अनु.



891.463



अ?दुल कलाम, ए.

910.4

<वास जगाचा जगgयाचा.



891.464

पाटील, शंकर िवठोबा

पहा

पाटील, शंकर िवठोबा, संपा.

देवताले, चंLकांत

पाटील, जयंतराव



631.50954

पाटील, डी. बी.

जनतेचा राजा छVपती िशवाजी महाराज.

923.154

पुgयiोक अिहQयाबाई होळकर.

923.154

युगपुष लोकमाDय Kटळक.

923.254

गौरिवका: पुषोGम





181.4

mी एकनाथी भागवत सारप दशRन.



294.5925(1)

mी गणेश पुराणातील सुरस कथा.
पहा



294.5925

पाटील, सुनंदा कृ णा
आPहा पावली माउली: सुनाई.



891.461

पाटील, सुभाष अिभमDयू
िशवकाळ व पेशवाईतील दुकाळाचा इितहास
1630-1818 / सं. ले. सुभाष अिभमDयू पाटील
अिनल मािणकराव बैसाणे आिण अिनल मुरलीधर



कठारे .

954.79
पहा

खेडचे िशलेदार

पाटील-गांधलीकर, अिभमDयू, संक.
वावैभव

भागवतपुराण

पाटील, दGाVेय नामदेव, संक. पहा नवनाथ <ाक®ाvया
अ©भूत कथा आिण गोपीचंद आ¯यान

पहा

अिहराणी

पाटील-गांधलीकर, िशवाजी बाजीराव

िशवसतक.

पाटील, दशरथ



891.463

पाटील, देवदG


सौदा.



923.254

पाटील, हणमंत, सं. संपा.

पुराण.

अOज|य.

अनाहत / श?दांकन सुिनल बबन कु रणे ; संपा. सिचन
संभाजी कोकणे ; बाळ ठाकरे यांvया < तावनेसह.



पाटील, दGाVेय नामदेव
<ार?ध आिण पुषाथR.

891.463



891.461

पाटील-पळसेकर, हेमलता

शहरी, ामीण आिण तांpावाpावरील 7ी: आ"थक
व सामािजक ि थती.
305.40954
पाटील-बेलगावकर, सुरेश गोपाळराव

पाटील, Oनबा सदािशव


अमृताचे बोल.

891.461
पहा

लोकमाDय Kटळकांची राीय एका`मता.
पाटील-शहापूरकर, माया जगदीश.

कदम, िजत2L

पाटील, पुपा
िवcाथ देवो भव.



पहा



320.54

पाटील, माया

पाटेकर, ऐwवयR
भुईशा V.

891.461



891.462



370

पाटील, भगवान राजधर



चांगभलं.
पाटील, म. कृ., संक.

928.91464

पाटील, िशवाजी आढळराव

शेती <गतीचे िविवध मागR.

पाटील, पी. एस., सं. ले.

पहा

िननू उपा¯य अgणासाहेब पाटील

पाटील, दGाVेय नामदेव, भाय.



एका इितहासकाराचा इितहास.

पी. जे.

891.464
पहा

mीगणेश तो जाणावा

891.461

पाठक, अणचंL शं., संपा.
: लातूर िजQहा

पहा

महाराX राय गॅझेKटअर

पाठक, अिवनाश िवणुपंत
काल<वाहाvया वळणांवन.



पाठक, <मोद िवणुपंत
वेदांची ओळख: परं परा आिण नवा दृिZकोन.

930.10954

पाटील, मीना^ी
इज इट इन युवर डीएनए.

अि¹Mदe.



पाटील, माया

पुरातkव: एक पयाRलोचन.

पाटोळे , अशोक

294.5921

पाटील, यशवंत मुकुंद

मी bँच मॅनेजर को-ऑपरे Kट1ह बँकेचा...



926.58



372.95479(1)

पाटील, िवजयकुमार

धरणीvया गभाRतून.

पाठमोरी.
पाठलाग.

पाटील, लीला

<वास यासाचा...आनंद सृजनाचा.



891.464



891.461

पहा
पहा



मेहता, शिशकला चंLकांत
धारप, नारायण गोपाळ

पाडगांवकर, चंMLका चंLमोहन
िजणेची गंगोVी.
मनकोगूळ गायता.



891.4691



891.4691

पाडगांवकर-पुणे

पाडगांवकर, Mदलीप
ितची मोिहनी / इं जीवन सुजाता देशमुखकृ त अनु.

पालकर, सुनंदा

अnयासाची सोपी तंVे.


927.91430233
पाडगांवकर, मंगेश केशव

आले मेघ भन.

891.464

^िणका.

891.461



Oचतन.



Oपपरखेडे, गोOवद अंबादास, संक. आिण भाय.
ानेर
िपकिनक.



891.464

पाणी-चा, आरो इ`यादी...
पाथरकर, अशोक, अनु.

गुलजार
पहा

सुमंत, धमRक_त

पाये, अशोक, अनु.

पान मसाला.



891.4609

½यूबरमान, िलओ

पहा

पानगळीvया आठवणी.

िचVे, शोभा

पहा



नेट-भेट.

004
पहा

गोक, मॅ|सीम

पहा

पाटील, िवास मिहपती

पहा

पहा

शेवडे, सि]दानंद सुरेश

ो / इं जीवन िवशाल तायडेकृत अनु.
पायगुडे, रामचंL शंकरराव
पे बापूरावांची पवळा.

पाट.

पहा

माटन, टॉम


पान मसाला.

891.464

शो कॉनRर.

791.437



िपव¦याधPमक छVीतली मुलगी.
पहा

पहा

उदय<काश

mोVी, िनिशकांत

पहा प. पू. mीपाद
नागेश जोशी तथा बंडामामा: संि^त चKरV व



927.96342



894.353



891.463

िVकालबंदी.

पहा

पहा

अ िवल टू िवन / इं जीवन उदय कु लकणकृ त अनु.

पारके, धनंजय रामभाऊ

पाKरतोिषक.

माटR लीडरशीप: भारतीय

पहा

नेतृ`वाचा जागितक चेहरा

पीटरसन, अॅिलस

पामुक, ओरहान

पारमा"थक कथा.



आठवणी

फडके , सुमन mीराम



891.462

पारखे, कािमल, अनु.

अॅडPसन, जॉय

पहा

िपसे, पांडुरं ग, सं. संपा. आिण संक.



649

पािनपतचा रणसं ाम.
पानेच पाने.

गुे,

पहा

813

िपरामल, गीता, संपा.

िपसाट.

पानसे, mुती
उGरांvया वाटेवर.
पािनपत.

सुधा मूत

िपळणकर, रrाकर िललाधर

पानवलकर, अशोक

पानसरे , मेघा, अनु.

पहा

मुळावकर, संतोष मोतीराम

िपरॅ िमड: वेळ िनसटू न चालली आहे.

िपळणकर, रrाकर िललाधर

पहा

पहा

सरोज देशपांडे.

पाये, Mदगंबर
अवलोकन: मराठी समी^ा आिण सािह`य.
पाये, रमेश, सं. अनु.

पहा

िपरिसग, रॉबटR एम.
झेन अँड द आटR ऑफ मोटरसायकल मेDटेनDस / अनु.

bाऊन, डॅन

पहा

बलसेकर, नीला

कदम, बाबा

िपपाची मृ`यूशी झुंज.

मॅ|लीन, अॅिल टर

पहा

पहा



133.5869(1)

िपनू-िचनूची चतुराई आिण मजेदार गोटी.
संि मता

तान, `वान एंग

पहा

पहा

िपठातलं मीठ.
िपतृऋण.

ि शॅम, जॉन

पहा

सह7बु,े वाती िवनोद

पहा

Oपज यातली मैना.

ेहगाथा / सं. संपा. अि मता मोिहते आिण संगीता
पहा

Oपगळे , नीिलमा गोOवद.



891.464

पाडळकर, िवजय, अनु.

राठोड, Mदनकर दासूजी

पहा

Oपगळे , भगवान धमाR
सवRसामाDयांसाठी वा तुशा7.

शोध किवतेचा / सं. संपा. अि मता मोिहते आिण

बापट.

पालाला पंख फुटू दे.



371.3



809

संगीता बापट.

237

पहा

पहा

रे मंड, जेनीस जी.

पुंड, वानंद गजानन, अनु.



089.9146

पुंडे, दGाVेय Mदनकर, सं. संपा.
पुंडे, दGाVेय Mदनकर, संपा.
संकQपना

mीहषR

पहा

पहा

पहा

बापये, िवजय

वाaयेितहासाची

पुजारी, आपासाहेब गोOवद, संपा. पहा mी संत
चोखामेळा: सम अभंगगाथा व चKरV

सावन Oसह, महाराज

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पुडके, निलनी

Mकमया िव ानाची.

ठाकू र, Mदलीप

पाथRभूमीभूषण दादा पाटील राजळे चKरV ंथ.

पुंड, वानंद गजानन
चातुमाRस नवनीत.

पहा

टे मकर, राजधर जयवंतराव
पाल, संपत

मी, संपत पाल, गुलाबी साडीवाली रणरािगणी / ¤2 च
श?दांकन अॅनी बरथॉड; अनु. सुि<या वक_ल. 923.654

पुढचं पाऊल.

पहा



891.463

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पुणे <ांताचे राजा देशमुख - िशतोळे घराgयाचा इितहास.
पहा िशतोळे - देशमुख, सुिनलाराजे <Qहादराव
पुणे शहरातील िव ान िवषयक व तुसं हालये.
महाजन, शांताराम गजानन

पहा

पुणे-पोतदार
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पुणे शहरातील सामािजक शा7े िवषयक व तुसं हालये.
पहा

पुपौषधांची साथ भीती-काळजीवर मात.

महाजन, शांताराम गजानन

पुणेरी पाणी.

पहा

पाटणकर, वाती

पुgयiोक अिहQयाबाई होळकर.

पहा

पुपौषधे ¡या नैराwय हटवा.
पु तक पंढरीचा वारकरी.

पाटील, डी. बी.

पुgयiोक जनादRन: mी जनादRनराव अंबाजीराव गोरे :
योतीने तेजाची आरती / संपा. लितका कमलMकशोर
923.254
पहा

दीि^त, म. mी.

पुतळे िजवंत झाले आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली

कालकर.

कुमठा, पांडुरं ग नागेश
पहा

पूणRचंL

पूणRचंL तेज वी, के . पी.
पूणRचंL तेज वी यांvया िनवडक कथा / अनु. उमा
िवपा^ कु लकण ; अिनल अवचट यांvया < तावनेसह.


894.8143

पू"णया.

wयूडर, रोझमरी


891.463

पुनाळे कर, गजानन

संयु महाराXाचा महासं ाम.
पुDहा एकदा अवघड अफगिण तान.



954.79
पहा

दामले, िनळू

पुरंदरे , गो. मा.

भारतीय वै ािनक.



925(1)

पुराण. भागवतपुराण

अयाि`मक पZीकरणासह संि^ mीमद्-भागवत /
भाय. दGाVय नामदेव पाटील.
294.5925(1)
पुरािणक, अण


हरवलेली मुंबई.

954.792

पुरािणक, रrाकर लuमण
भिवय सKरता.



पहा

पहा



922.945

पुरोिहत, <भा
सावQया.

पहा

िमलर, कँडी

प2ढारकर, <भाकर भालचंL


आिण िचनार लाल झाला.

891.463

तपोवन.

891.463

<ती^ा.

891.463

पेज Ãी.




गोडबोले, मंगला mीिनवास

पहा

पेटसRन, पेर
आऊट टीOलग हॉसस / अनु. अंधती देव थळे .
839.823

पेठकर, भायmी, सं. संपा.

पहा



राम शेवाळकर:

अिभवादन
पेठे, सुधा

च व 7ीश_.



891.462



891.463

पेडामकर, जनादRन
आपले यश आिण आपली माणसे.

पेशवेकालीन महाराX.

पुरेकर, पुपहास ना.

सफरनामा.

प2डसे, वैजयंती, अनु.

जीवन पKरसरातील कथारं भ.
पहा

काकडे, मधुकर जयवंत

पुरोिहत, के शव जगाथ
सोDयाचे मांजर.

साठे , नेVा सदािशव

पेडणेकर, मनोहर कािशनाथ

साखरे , रमेश <भाकरराव

रं गबहार.

पहा

सरपोतदार, हषRद

पाटील, माया

पुषोGम योग: ानेरी अयाय पंधरावा.
भगव²ीता
पहा

पॅलेट.

पहा

133.5

mी दासगणू यांची जीवनगाथा.
पुरातkव: एक पयाRलोचन.

अवचट, अिनल §यंबक

पहा

पूवाRपार: स`य घटनेवर आधाKरत.

पुनसे, देव2L
पोळा आिण बा}ली.

पुषाथR.

पहा



पहा

भडभडे,

भडभडे, सरोज शरद

398.220954

पुV चेटMकणीचा.

पुषोGम.

पहा

पूणRचंL तेज वी यांvया िनवडक कथा.
तेज वी, के . पी.


कदम.

पुgयाचे िशQपकार.

पहा

सरोज शरद



891.463



891.463
910.4




पहा

158.1



कठारे , अिनल मुरलीधर

पै, Mकशोरी सुर2L
मृ`यूनंतरचे जीवन / सं. ले. Mकशोरी सुर2L पै आिण महेश
सुर2L पै.
130
पै, िशरीष, संक.

पहा

पै, सुर2L महेश, सं. ले.
पैशाचं झाड.

पहा

अVे, <Qहाद के शव
पहा

पै, Mकशोरी सुर2L

कदम, रOवL

920.02

पुपदंत
मिहः तोV / सं कृ तवन रामकृ ण मोरे र
धमाRिधकारी आिण िवनीता ऐनापुरेकृत अनु. आिण
भाय.
294.5433
पुपा भारती
`यांचं आिण आपलं 'सेम' नसतं !: जग<िस
कलावंतांvया िवल^ण <ेमकथा / Oहदीवन चंLकांत
भxजाळकृ त अनु.
928.(1)

पोकळे , स. ना.

संपूणR योगसाधना <ाणायाम कोसR.
पोटभरे , अvयुत िसनाथ, भाय.
पहा



613.7046

पहा

ानेर

भगव²ीता

पोटेकर, माधव रामकृ ण, संपा.
मिहला: सािह`य^ेV

पहा

भारतीय पिहQया

पोतदार, अनुराधा अरOवद
आरसा.



891.464

पोतनीस-6ाचीन
पोतनीस, ि मता
नीलांिगनी: Lौपदीvया सुडाvया पूतचा <वास.

<धान, नीला
वाMदZ सीके पी पदाथR.


891.463
पोपटपंची.

पोरक_.

पहा

पोळ, अण.

पहा

<धान, <काश, सं. ले.



641.5

<धान, िनिलमा

पहा

<धान, हेमचंL Oचतामिण, सं. संपा.

शफाअत खान

भागवत, यशवंत कृ णाजी

पहा

239

पहा

गीत, mीराम

वसंत

<बोधनकारांचे वलंत Oहदु`व: <बोधनकार ठाकरे यांvया
ऐितहािसक पुि तकांचा आिण दुमळ भाषणांचा सं ह.

पोळ, गजानन

पोळ, गजानन

पहा

सांगायचंय मला: कुतुबशाही - भागानगर...बरं च काही.

ठाकरे , केशव सीताराम

<भावळकर, Mदलीप
बो|या सातबंडे.

891.463

पौिटक आिण वाMदट: िखरी व दुधाचे िविवध पदाथR.
पहा बव, मंगला

<भुदेसाई, उ"मला लuमण
`याचा ानेर झाला.

891.463

वॉ`1हँ, गी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांvया आठवणचे आ`मभान
बौ ि Vयांनी गाियलेQया आंबेडकरांवरील
'जा`यावरvया ओ1या' / सं. ले. गी वॉ`1हँ आिण हेमा
राईरकर ; ¤2 चवन हेमा राईरकरकृ त अनु.

<भुदेसाई, बाळकृ ण



954.84(1)

पोळा आिण बा}ली.

पुनसे, देव2L

पहा

398.2095479

<काश.

पहा

पहा

<काशमय जीवन.
<काशवाट.

<काशाची बेटे.

पहा

पहा

<ित£ा.
पहा

<ती^ा.

पहा

<`ययाचे <ांत.

<वेश.
<J.

थोरे , अशोक

सावंत, सुरेश

पाटील, वीणा

पहा

पहा

पाटील, लीला

माडगूळकर, eंकटेश
पहा

पहा

गोडबोले, मंगला mीिनवास
देहड
े कर, रसना रमेश

दाभोलकर, हमीद

<JोGर संगणक.

पहा

Kटळे कर, चंLसेन

<JोGर वयंवर.

पहा

बुवा, िवनायक आMदनाथ

< तराचे वÑभोग.
<हर.

<धान, गणेश <भाकर
891.468



पहा



133.585538



<धान, िनिलमा
वा तुशा V: कोणासाठी ? कशासाठी ? / सं. ले.
िनिलमा <धान आिण <काश <धान.
133.5869(1)

332.6322
पहा

अणेराव, <मोदकु मार

साधू, मनीषा

<ा. ग. <. <धान: 1य|ती आिण वाaय.
<ाईस, हP¤े , सं. ले.

133.5



देशपांडेकृत अनु.

सुमेध वडावाला

वधू - वर पिVका गुणमेलन.

पहा

<साद, जी. बी. आर. के .
शेअरबाजारातील यश वी गुंतवणुक_ची गुMकQली
गुंतवणुक_चे नवे मूलमंV / इं जीवन आरती

प2ढारकर, <भाकर भालचंL

<धान, िनिलकाश
रr<भा.

पहा

पहा

आठQये, अिनल

लेखणीचे लिलत.

सगट, सुभाष दगडू

<J मनाचे: मनाचे आरोय आिण आजार यांची उकल.

पहा

<दीप लोखंडे, पुणे - 13: रल माक ·टगची, गोZ कोटची.
पहा

खरात, <काश

िनकम, लीना

िशरवळकर, सुहास

पहा

पहा

पहा

<वाह आिण <पात: रा. रं . बोराडे यांचे सािह`य.

भागवत, यशवंत कृ णाजी

मठपती, िनमRला
पहा

नाईक, गुनाथ

पहा

<वास यासाचा...आनंद सृजनाचा.

सोनार, अिनल

पहा



देशपांडे, कृ णराव पंढरीनाथ

<वास: एका लेखकाचा.
Mदगंबर

<ितकू ल पKरि थतीचा बॉस बनgयाची गुMकQली.
एडमॉDसन, रॉबटR
<ितOबब.

पहा

<वास जगाचा जगgयाचा.

पांढरे , नीला

कवडे, सुभाष
पहा

<लय.
<वास.

चरण Oसह महाराज

पहा

<काशाची सावली.
पहा

पहा

<यrे वाळू चे.

<वतRनाचा युग पशR.

कृ णानंद, महष

पहा

<काशाचा शोध.

<ितकार.



कृ णानंद, महष

<काशयाVी: बराक ओबामा.

891.463

<भुदेसाई, रजनी राजाराम, संक. पहा mी वामी
अvयुतानंद महाराजांचा मिहमा

कु लकण, चंदला

पहा



नायक.

कृ णानंद, महष

<काश ब}रं गी.



पहा

पहा

पांढरे , नीला

समीम अली

<ाचीन भारतीय राजक_य िवचार.

पहा

चौसाळकर,

अशोक

<ाचीन लोककथांचा खिजना.
<ाचीन िशव आिण जैन मंMदरे .
शाली ाम

पहा
पहा

सोनावळे , शरयू
पाटील, गजानन

6ाचीन-फु लvयात

240

<ाचीन िशव आिण जैन मंMदरे . पहा 294.5350954- Oहदु
मंMदरे . पहा पाटील, गजानन शाली ाम
<ाणीसृटीvया अंतरं गात.

पहा

फडणीस, केशव

आमडेकर, िमOलद

िवनायक

<ारं भ.

तारसेकर, पौ"णमा

पहा

<ार?ध आिण पुषाथR.
<ास.

पहा

ि<य िमVा.
ि<यतमा.

फरांदे, wयाम, अनु.

पहा
पहा

फळबागांतील सम या आिण िनराकरण.
फळांचे औषधीयु महkव.
फसवणूक.

<ेमचंद



बोरसे.

522.682

फाटक, मुकुंद

<ेरणा / पुनःकथन अनुराधा सह7बु.े



398.21

भोसले, िशवाजीराव

अ?दुल कलाम, ए. पी. जे.

फ मिहलांसाठी / संपा. ेहसुधा कु लकण.


392.095479
पहा महाराX (नागरी
^ेVे) झाडांचे संर^ण व जतन अिधिनयम 1975...

फझल अहमद ब. खान, सं. संक.

फ·टग, धनपाल
छान छान सं कार कथा.



जंगलकथा.

590

फाितमा भुो
भुो: एक र|तलांिछत कहाणी / इं जीवन Oचतामणी
िभडेकृत अनु.; संपा. अरOवद 1यं. गोखले.
954.91
फान, नॅDसी यी
तलवारीचा शोध / अनु. मंजूषा आमडेकर.

ऐसे भाय लाहो.
फाळके, सिवता.



पहा

भतृRहKर

फडके , अण, संपा.

पहा

तुिझया जातीचा | िमळो आPहां

पहा

पहा

पहा

अZीकर, बा. सी.
पहा



Mफनोले|सपवR.



MफÌटी इयसR ऑफ सायलेDस.

891.464

चेई मेल.

891.463

Mफरक_ िगरक_.

फडके, सुजाता



891.463

फडके, सुधीर द.

अत|यR.

891.463

कृ िष ांतीची पाऊलवाट.

630.954





333.91

फडके , सुमन mीराम


पानेच पाने.

891.461

पहा

पहा

पहा



808.882(1)

गुड, शेन

पहा

रफ् -ओ हनR, जॅन

ढाकुलकर, नाना

पहा

पहा

काळे -पाटसकर, भायmी

पहा

MफQड माशRल सॅम माणेकशॉ.
भायmी

फु लझpा.

फडणीस, केशव

पहा

छािbया, <Qहाद

MफQड माशRल कKरअपा.

पहा

काळे -पाटसकर,

उमप, िवल

फु िजसानvया देशात.

समकाल

चॅपल, ेग

Mफिलप चॅको
मॉल वंडर नॅनोची नवलकथा / सं. ले. Mफिलप चॅको
ि ताबेले नोरोDहा आिण सुजाता अ वाल; अनु.
सुवणाR बेडेकर.
629.2220954

फु बाई फू.

साहनी, सािवVी

फडणवीस, शुभदा, सं. संपा.

Mक से आिण गु से.

फळणीकर, िवजय गजानन

Mफट फॉर 50+ फॉर िवमेन.

कॉलनीत टँ कर येतो.

पहा



891.461

Mफट फॉर 50+ फॉर मेन.

फडके , िवनाथ Oचतामण

जलांतीचे पडघम.



बदामीकर, <Qहाद िवनायक

फाशीचा फंदा.

कोणी ||

अशी मी, तशी मी...

813

फाले, मनोहर

891.463

फडके , अvयुत, अनु.

फडके, सुहास, अनु.

कु लकण, Mदलीप

पहा

रे िडओ दुबण: अदृwय िवाचा वेध / संपा. सदानंद

गोडबोले, अिनल

पहा



613.28(1)

फाकटकर, सुधीर



<ेरणादायी सुिवचार.

राऊळ, िव.

हंबड, िवजय िव.

पहा

फळांचे महkव / संपा. संया लाखे.

महाजन, आबा गोOवदा

891.433

पहा

पहा

ग.

<ेमचंद
<ेमचंद यांvया mे£ बालकथा / अनु. िवशाल तायडे.
पहा

त2डुलकर, ि<या िवजय



ओक, जनादRन
पहा

बेन, बनी

923.654

भागवत, यशवंत कृ णाजी

पहा

परसाई, हKरशंकर

पराजय न1हे िवजय / श?दांकन सिवता फाळके .

आठQये, अिनल

<ेमचंद यांvया mे£ बालकथा.

<ेरणा.

पहा

फळणीकर, िवजय गजानन

साठे , आशा

पहा



पहा

पहा

<ॅि|टOसग द पॉवर ऑफ नाऊ: मनः शांतीचा सरळ सुलभ मागR. पहा टॉल, एखाटR

<ेरणा.

808.882(1)

फ टR पसRन.

ि<या कु णाची ि<या.

<ेम बीम.

िवनोदाची मेजवानी.

बोरकर, िवणू जयवंत
पहा

<ेम बावरी.

808.882(1)

फडणीस, केशव, अनु.

पाटील, दGाVेय नामदेव

पहा



चुटके आिण चटके.

पहा

िलमये, सुधीर िवल

बावकर, शीलवती Oचतामण

फु लgयात मौज आहे !.

पहा

दवणे, <वीण

फु लां^या-बव`
फु लांvया बागेत.

पहा

िखQलारे , तुकाराम

बखर 'इÄो'vया अिनबाणांची.

पाच आ यांचे चाक.

पहा

संगोराम, िमOलद

बखर: भारतीय <शासनाची.

पहा

देशमुख, लuमीकांत



बगे, आशा अरOवद
भूिमका आिण उ`सव.



बगे, आशा अरOवद.

891.462

305.56330954

फु ले-आंबेडकर आिण 7ी-मुि चळवळ. पहा 303.484 फु ले, योितबा गोOवद. पहा लांजेवार, योती बाबुराव
फु ले-आंबेडकर आिण 7ी-मु_ चळवळ.
योती बाबुराव
फु ले-शाµ-आंबेडकर.
फुलेपीठ.

पहा

फूजीसान.

पहा

पहा

लांजेवार,

िनरामय वाधR|य.

भ2डे, सुभाष वासुदेव

पहा

पहा

फॅ Dटॅि टक फे लूदा रह यकथा.

पहा

रे , स`यिजत

पहा



891.4609

समथR रामदास एक पुन"वचार

पहा

बतावणी भुलली बेवpाला.

पहा

सोनार, रमेश डी.

बVा, <मोद
कशी वाढवावी कमRचा यांची कायR^मता ? / सं. ले.
<मोद बVा आिण िवजय बVा ; अनु. सुधीर सेवेकर.

फxडके , बाळ

फxडके , बाळ
कणRिपशाvच.

मययुगीन सािह`यािवषयी...
बडवे, सतीश, संपा.

वैc, दीपक mीराम



658.3
891.463

सुगरणीचं िव ान.



बVा, िवजय, सं. ले.



बदलता अमेKरकन.

641.5015

फो"सथ, ¤े िËक
नो कम बॅ|स / अनु. िवजय देवधर.



823

¤ँ किलन झवेQट: अमेKरके चा तारणहार ठरलेQया िजी
ने`याची जीवनकथा. पहा लेले, यो` ना िवcाधर
M¤डमन, एिलझाबेथ
वकR 101 / इं जीवन सिवता नाबरकृ त अनु.
पहा

Ìलॉरे Dस नाइ·टगेल.

650.1

पहा



पहा

पहा

दामले, िनळू

केतकर, कुमार

बदामीकर, <Qहाद िवनायक
मृतची चाळता पाने / श?दांकन सिवता फाळके .
बनसोड, भीमराव, संक.

पहा

बने-बावचकर, रे खा, सं. ले.

एन. जी. Â. चा सुळसुळाट

पहा

कांबळे -हडोळतीकर,

शरद

दांदडे, संगीता

बया दार उघड.
पहा

पहा



राठोड,

पहा

देशपांडे, सुषमा

बरडे - रणसुभे, शीला, अनु.

सुनील आनंदराव

बंद िखडक_बाहेर.

बदलते िवwव.

बVा, <मोद

पहा

926.58

िगडवानी-ितवारी, पायल

बंजारा जमात: लोकजीवन आिण लोकगीते.

पहा



618.97

बडवे, सतीश

कान, संजय

रे , स`यिजत

फxडके , गजानन पुषोGम.

बरथॉड, अॅनी.

b~नाळकर, सुलभा

पहा

बरसात चांदgयाची.

िशरवळकर, सुहास

पहा

िचDनपा भारती, के .

पाल, संपत
पहा

िशरवळकर, सुहास

बरीदे, जयंत पांडुरं ग

बंcोपायाय, शरMदDदु
eोमके श ब^ी रह यकथा / अनु. अशोक जैन.


गभRवतीसाठी संपूणR मागRदशRन / सं. ले. जयंत पांडुरंग
बरीदे; वाती सुधीर िशरडकर आिण मेघा अजय माने.

891.443
बंध.

पहा

bा~णकर, िवजया

बऊठाकुरानीर हाट.

पहा

ठाकु र, रबLनाथ

शाफर, मेरी अॅन



सुभाष दांडेकरकृत अनु.



813

काळी / अनु. भारती पांडे.

813



खडस, समर

बकु ळफु लं / संपा. िशQपा कु लकण.

पहा



बचR, िवcमाला
वेदना आिण 1याधसह चांगलं जीवन / इं जीवन

रांगणेकर.

पहा

618.2
बरोज, अनी, सं. ले.

बक, पलR
एका िववाहाचे श?दिचV / सं^े. अनु. कु मुMदनी

बक याची बॉडी.



823



पहा

बंMद त.

बजाज, Mकरण
क_प ऑफ द ास / अनु. माधुरी शानभाग.

बडबड-गीते: िशशुवगाRसाठी / संक. िचVा इं दरू कर.

फॅ Dटॅि टक फे लूदा रह यकथा.

¤ॉम XL टु XS.

िनगवेकर, मुकुंद

891.461008

फॅ नीvया साहस कथा: फॅ नीच सांगतोय.

पहा

पहा

वाटा आिण मुjाम

पहा

परांडे, उषा

फूल ना फुलाची पाकळी.

फेणी.

बछड़ा.



891.463

बजाज, संजय

कठारे , अिनल मुरलीधर

अढांगळे , िवनायक देवराम

पहा

गोपाल राज

बखर भारतीय <ाीकराची.
891.463

फु ले, योितबा गोOवद
तृतीय रr / भायासह संपा. नीला पांढरे .

पहा



फुलारी, देवीदास

शेतक याचा असूड.

241



891.464008

155.93

बदाRपूरकर, <वीण
|लोज-अप.



920.054

बदाRपूरकर, <वीण, संपा.

पहा

बव, उ¢वला, अनु.

लाला, आर. एम.

पहा

समकाल

बव`-बाबू

242

बव, Mदलीप
अले|झांडर ॅहम बेल: दूरवनीचा जनक.

बागची, सुbोतो


926.21385

ऐझॅक Dयूटन: थोर गिणती.

925.3

गॅिलिलओ गॅिलली: दु"बणीचा जनक.

925.2




जोहाDस गेटनबगR: मुLणकलेचा जनक.



926.862



925.3

थॉमस अQवा एिडसन: जगाला <काश देणारा.

925.3

िनकोलस कोप"नकस: सूयाRला ि थर करणारा.

925.2




भारताला चंLावर पोहोचिवणारा: वेनRर 1हॉन bॉन.


926.291



926.291

लुई पा¸र: <ाणर^क लसचा िनमाRता.
चंLाकडे वाटचाल.



925.79



629.454



पहा

891.463



बागूल, <भाकर


आईसाहेब.

891.463

आमचं सौभायलेणं.

891.463



जीवनाचे रं ग गिहरे .

891.463

रrखाण.



891.463

बागेतील तारका.
पहा



पहा

नागापूरकर, भगवान

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर
कxडेकर, ऋिषके श

पहा

बाधा: आकषRणाvया कथा / संपा. मधुकर धमाRपुरीकर.


891.463008
पहा

गारोडे, <मोद भी.

बापट, उमा अिजत





920.72



823

बहल, राघव

सुपरपॉवर ? / इं जीवन नीता कु लकणकृ त अनु.
बहारदार भायाच भाया.

पहा



951

पहा

बांदल, गोर^नाथ तुकाराम
वैcक_य 1यवसाय आिण कायदे.
बांMदवडेकर, चंLकांत
ममRवेध: वाaयीन eि`व आिण कतृR`व.
बांदेकर, दGु तुकाराम
स¯याहरी.
बाई आिण माणूस.

पहा



891.431



तरं ग.

891.461

दीपिशखा: अजरामर ि7यांचे गौरवगान.

891.461



बापट, वासुदेव वामन



294.543

बापट, वासुदेव वामन, अनु. आिण भाय.
वासुदेवानंद सर वती

भालेराव, इं Lिजत



155.4

आजीची गाणी गाऊ: रं गवायची मजा घेऊ / िचV.
Mदलीप कु लकण; संपा. सदानंद महाजन.
891.461

य रह य.

वेलणकर, वंदना

देशपांडे, अशोक

बिहणाबाई चौधरी.

गंमत मों होgयातली: उकल ब}पी बुीची.
बापट, जयmी
तरं ग पहा 891.461 - मराठी काeसािह`य.

कदम, बाबा

बसु, mावणी
ि1ह|टोKरया आिण अ?दुल / अनु. कणा गोखले.

पहा

िनपाप.

बाप व इतर किवता.

891.463

बQलाळ, सुबोध
घे जDम तू Mफनी.

बिहणा.



891.463



गोडबोले, अिनल

Oपज यातली मैना.
पहा

कृ णवणय ना®Vयी

641.5

बलसेकर, नीला

बिलदान.

पहा

काळी माय.

बात बातमीची.

641.86

बव, सुिनला, सं. ले.

174.4

बागले, <भाकर, सं. संपा.

बाजार.

बव, मंगला
पौिटक आिण वाMदट: िखरी व दुधाचे िविवध पदाथR.
र1याचे पदाथR: काही ितखट, काही गोड.



अनु.

बागूल, गोकुळ

डॉ. िवम साराभाई: भारतीय अंतराळ युगाचे जनक.

राईट बंधू: िवमानाचे जनक.

मैVी 1यावसाियकतेशी / इं जीवन उQका राऊतकृ त

पहा

बापट, संगीता



344.041

अंगणातQया पायरीवर.
बापट, संगीता, सं. संपा.



891.4609

पहा



891.461
पाडगांवकर, मंगेश केशव



बापमाणूस / संपा. िनिखल वागळे .

928.91462

बापये, िवजय



891.464

कलकGे, गवळण



617

बाईमाणूस: माणूस Pहणून जगgयाची बाईची धडपड
समजून घेताना.
पहा गोखले, कणा

बापाची बात.

पहा

मोळक, ानेर िसताराम

बाबांvया किवता / सं. संपा. सुनील हणमंत च1हाण आिण

बाक, KरचडR
जोनाथन िलO1हग टन सीगल / छा. रशेल मुनसन ;
अनु. बाबा साळू बा भांड.

कहाणी श7Mयेची: सजRरीचा िचGवेधक इितहास / सं.
संपा. पुषोGम धास आिण दGाVेय Mदनकर पुंडे.



आितश सुरेश सोसे.



813

बागची, सुbोतो
तुPहीही 1हा...धडाडीचे उcोजक / इं जीवन िचVा
वाOळबेकृत अनु.
338.04

बाबासाहेबांनी सांगीतलेले पंचशील.

891.461008
पहा

भोजने, भा कर

महादेव
बाबू मोशाय
िवदूषक.



927.9143028(1)

बायबल-बेहेरे

243

बु धPमाची पिहली संगीती.

बायबल

सुबोध बायबल / अनु. ¤ािDसस Mदिbटो.
बायोडायनॅिमकचा वाटाpा.
बारा भाषणे.

पहा



220

गायकवाड, मुकुंद



823

पहा

बुक, डेिनस.

बालांकुर: छान छान गोटी.
बालेकर, रा. शं., संपा.

पहा

च1हाण, हेमंत रघुनाथ

बाळाचे आजार आिण उपचार.

पहा

हॅरी, दाऊद



माडगूळकर.

ढाकणे, बालाजी िनवृGी

पहा

पहा

बुलोसान, काल¶
मी आिण माझा बाप / अनु. eंकटेश Mदगंबर

कु लकण, कु मुMदनी Mदवाकर

पहा

सुरवाडे, अरOवद

पहा

भराज / अण. मािणकराव राम नायक-गावणेकार.

बाल आरोय व पKरचयाR = Pediatric nursing.
सMफया िसराज मोमीन
बाल सKरता.

सावंत, डी. टी.

बुनयान, जॉन

डांगे, mीपाद अमृत

पहा

बुाचे अथRशा7.

पहा

813

बुवा, िवनायक आMदनाथ
चमचा चमचा िवान.

काचोळे , रोिहणी



891.464

संजय



891.463

बावनकर-भुरे, हषRदा रमेश
ंथालय: संघटन.

025

वगकरण-तािलक_करण तािkवक.
बावनकु ळे , जयकृ ण
अखेरचा िनणRय.

891.464



िवनोदाचे महामंVी.

891.464

शतकोGर 50.

891.464



िसनेमाळलेलं माहेर.

891.464

°दयाचं दुकान.

891.464

025.3

कठीण समय येता.

891.462



जैसी याची करणी.

891.462

धमR यांचे झाले मढे !.

891.462




बावळे , प¥ाकर पांडुरंग
कायाRलयीन 1यव थापन: आचार, िवचार व पती.


651.3

बा}Qया.

बाहेरनाती.

पहा

पहा

पहा







कदम, बाबा

बॅKर टर राजाभाऊ खोbागडे यांची भाषणे.
खोbागडे, राजाभाऊ

जोशी, Mद. िव.

पहा

बेकर, माटन
मेQटडाऊन / अनु. सुभाष जोशी.
बेकेट.

पहा

823



अनुई, याँ

बेटावरचा कैदी.

आफळे , सुनीित

बाहेरची बाधा.

बूमरँ ग.



बेग, िमझाR रफ_ अहमद
िमझाRयन.

26/11 मुंबईवरील हQला

आठQये, अिनल

पहा



मी भारतस«ाट.



पहा

891.464



891.462

बा}लं.

परमेराची Kटपण वही.

891.464

891.462

पहा

891.464

<JोGर वयंवर.

एक होता Pहातारा.

बावेजा, ह·रदर, संपा.



नातेवाईक लोकशाही.

बावकर, शीलवती Oचतामण
फु लझpा.

पहा



928.91461
देशपांडे, अशोक

बेटावरची तणी.

पहा

कु लकण, दGा जी.

बेटावरची माणसं.

पहा

रे गे, वषाR

राजन खान
बेडीस, मधुकर राजाराम

िबजले, धनंजय

इिज...वेल घोिनम आिण सोशल िमडीयानं घडवलेली
ांती.
302.231
िबेयल.

पहा

कासRन, पॉल

िबनीवाले, पि¥नी, अनु.

पहा

ठाकु र, रबLनाथ

िबलंदर बबलू.

िबलाँOगग.

पहा

पहा

बेडेकर, िचVा
म2दvू या अंतरं गात: एका Dयूरोसायिgट टला bेन
ोकमुळे आलेQया सा^ा`कारी अनुभवाची कथा.
बेडेकर, शरद

सम िनरीरवाद.
बेडेकर, सुवणाR, अनु.

साठे , शुभा

देशपांडे, अशोक

पहा

समीम अली

बेदरकार.

बी. अिनल

बेलवण.



आता हे शहर झोपत नाही.

891.461

ऋतु रानातला आिण मनातला.

891.461



पहा



211.8

दीि^त, जे. एन.

Mफिलप चॅको
पहा
पहा

लेले, ारकानाथ
माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

बेली, जेPस
मॅन इं टरटेड / अनु. िवदुला टोके कर.


बु आिण बुवाद / सं. संपा. पंजाब च1हाण, रामचंL
िभसे आिण हनुमंत जवळगे.





पहा महाराXाचे राजकारण:
राजक_य <Mयेचे थािनक संदभR
पहा

633.15

926.118

िबरमल िनतीन, सं. संपा.

िबरसा मुंडा: ांितसूयR भगवान.

मकेची आधुिनक लागवड.

920.936219685227



294.3

बेहरे े , Mदगंबर, अनु.

पहा

टेलर, िजल बोQत

बैजल-wxे

244

बैजल, रे खा

बोरकार, एन .डी.

िनसटते Mकनारे .

891.463



प^ी जाय Mदगंतरा.

891.463

िशवार.

891.463




वÑ थ.



891.463

बैरागी, दGाVेय मोहनदास
झाड अन पाख.

891.461



गxदू.

891.4693

बोरकार, Mदलीप धमाR


एक आंकवार डायरी.

891.4693

Mशम.

915.46

मेटग.



बोरसे, सदानंद, संपा.

पहा

अभंग, अनंत

केतकर, कुमार

पहा

Oगडे, के शव

पहा

गोडबोले, अvयुत

पहा

चंदावरकर, भा कर

पहा

जावडेकर, आशुतोष

पहा

जोशी, <भाकर रघुनाथ

पहा

ढवळीकर, मधुकर केशव



पहा

फाकटकर, सुधीर

बोकरे , मधुकर गोOवद
शेतक यांvया सम या आिण समाधान / संपा. एन. बी.
वैc.
305.5633095479

पहा

वडनप, गीता िनलेश

पहा

शानभाग, माधुरी

पहा

पाटील, सुभाष

अिभमDयू
बॉबी डा»लगचे पलायन.

पहा

गाडगीळ, बाळ

बxLे, शोभा
उं च उं च झोका: सामाDय चारचौघची असामाDय कथा.


361.763(1)

बोकरे , Mदवाकर गोOवद
शेतक यांvया आ`मह`या थांबवायvया कशा ?.
305.56330954

बोक_ल, जयmी, संपा.

पहा

गुणाजी, िमOलद



954.79

बोक_ल, िमOलद
रण-दूगR.



पहा



808.4

<भावळकर, Mदलीप

बोडके , नर2 L
अ व थ वसुंधरा: िनवडक अ लेख.

कथा एका तंटामु गावाची.

891.463

बोरीकर, Mदनकर
यश वी पालक`वाची गुिपते.

649.1




िशवांबू साधना: वमूVिचMक`सा शंका व समाधान.




089.9146

जगgयाvया गदारोळात.
पहा



891.461

वासुदेवानंद सर वती

अथ माजाRरपुराण.

891.463

कृ णिववर.

891.464




बोबडे, मनोज

पKरमळ.



891.461

बोबडे, शोभा

ि^ितजापिलकडचे सुख.



891.461



928.91441

बोरकर, रघुनाथ रा.

पहा

पहा



930.1095479



891.464

टॉल, एखाटR

पहा

नाक¶ टे ट आिण इतर अनुवाMदत किवता
अिनवायR मराठी

पहा

संयु रा आिण इतर आंतरराीय संघटना

बोजस, जॉDसन, सं. संक. पहा डायमंड पयाRवरणशा7
श?दकोश: इं जी-मराठी
बोडRम.

पहा

गोडबोले, अvयुत
पहा

िमरजकर, रे खा

बोली: समाज, सािह`य आिण सं कृ ती.

पहा

सावकर,

कैलास

बौ धमाRतील 7ीिवचार.

पहा

बौ सािह`य आिण चळवळ.

छVे, लता Mदलीप

पहा

सोनकांबळे , नारायण

बौधPमातील आ«वृ^ाचा इितहास.

पहा

कांबळे ,

गोपीचंद

?लड मनी.

कॉलेट, Mस

पहा

O?लक: ^णाधाRत िनणRय घेgयाची श|ती.
माQकम
?लॅकमेल.

चंLपूर आिण गडिचरोली िजQ³ाचे पुरातkव.
बोरकर, िवणू जयवंत
<ास.

बोरीकर, Mदनकर, अनु.

बोली आषाची.

बोधे, व. बा.

बोरकर, बाळकृ ण भगवंत
आनंदयाVी रवीDLनाथ.

615.85(1)

बोजस, जॉDसन, संपा.

बोते, िव. म.

बोधरह यम.



928.9146

891.463

बोक_ल, सुमन
िनबंधलेखनात भरपूर मा|सR िमळवा.
बो|या सातबंडे.

बोराडे, रावसाहेब रं गराव
एकदा असं झालं.

बोक_ल, नीता
महाराXाचा राजक_य इितहास: 1960-1972.



891.4693

पहा

बैसाणे, अिनल मािणकराव, सं. ले.



पहा

पहा

लॅडवेल,

मेहता, शिशकला चंLकांत

b~नाळकर, सुलभा
बंद िखडक_बाहेर.
b~े, सुलभा, अनु.

पहा



891.464
मेहता, अभय

wाऊन-भागवत
bाऊन, डॅन
िडिजटल फॉटस / अनु. अशोक पाये.

भडभडे, शुभांगी



813

bा~णकर, िवजया
गोZीप समाजसुधारक संत गाडगेबाबा.

झंझावात.

891.463



सुिमVा.

891.463

मोआÈझम बेग

भराज.

पहा



923.4

भगत, वसु, अनु.

पहा



801.95

सभासद, कृ णाजी अनंत

ानेरी / ानेरकृ त ' ानेरी' ³ा छंदोब
अनुवादावर अvयुत िसनाथ पोटभरे कृत भाय.


294.5924

पुषोGम योग: ानेरी अयाय पंधरावा /
ानेरकृ त ' ानेरी' हया छंदोब अनुवादावर
अvयुत िसनाथ पोटभरे कृत भाय.
294.5924
युवाभगव²ीता / सं. भाय. अनंत गणेश आपटे आिण
ि<यंवदा अरOवद जोशी.
294.5924
रह यमय गीता / भायासह छंदोब अनु. िहPमतदादा


294.5924

mीकृ ण गीता / सं. अनु. आिण भाय. मनोहर
धाडणकर आिण मंगल मनोहर धाडणकर.

भटकं ती लेह लडाखची, अQपपKरिचत िहमालयाची.
घाणेकर, <. के .



पहा

891.462

पहा

पठारे , रं गनाथ गबाजी

भराडे, <ितभा


कवाडे उघडताच.

891.463

भतृRहKर
वैरायशतक / अनु. अvयुत फडके .

भवरे , मह2L मारोतराव
दिलत किवता आिण <ितमा.
भवार, िमOलद, सं. अनु.

पहा

891.21



891.461009

तेलतुंबडे, आनंद

भवाळकर, मृणािलनी प¥नाथ
श?द गुंMफले मी.
भिवय सKरता.

पुरािणक, रrाकर लuमण

पहा

पहा

भांड, <ितमा, संपा.



891.461

पहा

भांड, बाबा साळू बा
इं गळे , व. न.

भांड, बाबा साळू बा

कै लास-मानस: अ©भूत अनुभवाचा <वास / सं. ले. बाबा


915.15(1)
891.463

वतःपिलकडची गुंतवणूक सोडवणूक.

पहा

पहा




928.9146

बाक, KरचडR

भागवतशा7ी



823

िववेकदपRण.



891.464



शालेय भाषणे.

असा बालगंधवR / संपा. िवनया खडपेकर.

891.463

चुडैल.

891.463




भडके, इसादास



891.463

भागवत, िनलेश अशोक

एकांताvया सोबतीत.
भागवत, नीला, संपा.



भागवत, बाळ, अनु.

891.463

808.5

सं कार^म गोZी.



891.463

भडभडे, शुभांगी
इदं न मम.



मािणकराव राम नायक-गावणेकार.

भागवत, दीपक

भडकमकर, अिभराम

गन-गन भोवरी.



891.21

शृंगारशतक: नीतीशतक : वैरायशतक / अण.

भागवत, दीपक.

सरmी

भाचायR, भबानी
सुमीता / अनु. eंकटेश Mदगंबर माडगूळकर.

भर चौकातील अरgयदन.

भांड, बाबा साळू बा, अनु.

सरmी



294.361

कु लकण, दGा जी.

जुगार.



जगदंबा.

पहा

साळू बा भांड आिण आशा भांड.

भटकळ, रामदास गणेश

पहा



891.461

भांड, आशा, सं. ले.

294.5924

mीम´गव²ीता सूVप मराठी अनुवाद / माधव
गजानन मोकाशीकृ त छंदोब अनु.
294.5924

पहा



615.321(1)

भDते महानागरr
िभ|खू आिण उपासक यांvयातील नातेसंबंध.
भयंकर ससा.

डंकन, सुसान

भगव²ीता
कमRसंDयास योग : ानेरी अयाय पांचवा /
ानेरकृ त ' ानेरी' ³ा छंदोब अनुवादावर अvयुत
िसनाथ पोटभरे कृत भाय.
294.5924 

भटेवरा, <ेमा, संपा.



581.634

जयोधन.

मोरे .



भदाणे, जयवंतराव शंकरराव

भगत, दGा
सािह`य समजून घेताना.
पहा

581.634

पुपौषधे ¡या नैराwय हटवा.
वभावदोषांवर उपयु पुपौषधे.

बुनयान, जॉन

भगत, दGा, संपा.



पुपौषधांची साथ भीती-काळजीवर मात.

मराठे , रमा रिवMकरण

पहा



भडभडे, सरोज शरद

िb को, कॉD टDस
अली / अनु. उQका राऊत.
bेन <ो ॅOमग.



रणरािगणी.

891.463
पहा

891.463



922.945

बंध.

िbटन, ि1ह|टोKरया, सं. ले.

245

पहा



891.461

शर]ंL आरोलकर: लेणे

<ितभेचे
पहा

सॅसन, जीन

भागवत-भारzाज

246

भागवत, भा कर रामचंL

भाभी मला माफ कर.



असे लढले गांधीजी.

891.463

भागवत, यशवंत कृ णाजी
अि¹रे खा.



891.463

एक अि मता अबोली.




891.463

कोवळी Mकरणे.

891.463

भारत महासGा एक वन ?.

पहा

कांबळे , पांडूरं ग

सुभाना

भारतवषाRची सां कृ ितक घडण / संपा. शंकर बाळकृ ण मठ.

891.463



954



954.(1)



MदeदृZीvया अंतरं गात: अनागताचा पडदा फाडू न
अ ाताचा वेध घेणा या...

भारताचे कैवारी.



130

िनमाRQय.

891.463

पोरक_.

891.463

<काशाची सावली.

891.463





ि<या कु णाची ि<या.

891.463




मंजूळा.

891.463

मय थ.

891.463




मानसी.

891.463

मुधकिलका.

891.463



पेरी आकाश.

891.463

साथ सुनयनांची.

891.463




भागवत, लीलावती भा कर


कोण असे हे राव ?.

891.461

भागवत, िवcुत
'7ी- <Jा ' ची वाटचाल: पKरवतRनाvया Mदशेने.
भागवतशा7ी
mी करवीर माहा`Pय कथासार.

पहा

टोळ,

जोशी, मोहन

भारताvया संसदीय लोकशाहीची अिनपरी^ा.

पहा

गोडबोले, माधव

भारतातील <ादेिशक प^ांचे राजकारण / संपा. सुहास


पळशीकर.

324.254

भारताला चंLावर पोहोचिवणारा: वेनRर 1हॉन bॉन.
बव, Mदलीप

पहा

भारतासाठी अणुऊजचे औिच`य = Atomic energy for
India.
पहा कोसंबी, दामोदर धमाRनंद
भारतीय घटनेचे िशQपकार डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर
चKरV. पहा खैरमोडे, चांगदेव भवानराव
भारतीय ानमीमांसा.

पहा

डोणगांवकर, वेद<काश

भारतीय पररा धोरण: सात`य आिण ि थ`यंतर.
देवळाणकर, शैल2L

पहा

पहा

कांबळे ,

गोपीचंद

भारतीय रायघटना आिण रायeवहार.
वसंत गोOवद

रा}डकर, वासुदेव

पहा

भारतीय रायघटनेतील मानवी हj व कतRe.
गारोडे, <मोद

भाटकर, सुजाता दामोदर



891.464

भाटवडेकर, अंजली
संगोपन.

भारताचे राXपती.

पहा

भारतीय बौ स«ाटांची <ाचीन नाणी.

बळवंत

िनसगRन^ी.

भारताचे पंत<धान अटलिबहारी वाजपेयी.
दGा mी.



294.5211

सह7बु,े सुधाकर
पहा

भालेराव, अ. फ.

भारतीय पिहQया मिहला: सािह`य^ेV / संपा. माधव
रामकृ ण पोटेकर.
928.(1)

कु लकण, दGा जी.

भाजीपाQयाचे बीजो`पादन.

पहा



305.40954



649.1



असाही एक लढा: संिचत.

891.463

`या गूढगभ.

891.463

`याग.

891.463

देणं.

891.463

या दोन लोचनांची...पुgया`मा.

891.463

िवठू माऊली तू.

891.463

नांदेडकर,

पहा

भारतीय लोकशाही: अथR आिण eवहार / सं. संपा. राज2L
1होरा आिण सुहास पळशीकर; इं जीवन अनु. िचVा


लेले.

भानत, मनोहर

321.80954

भारतीय िव ानाचे दीप तंभ.
भारतीय वै ािनक.

पहा

पहा

के सरी, mीकृ ण

पुरंदरे , गो. मा.



भारतीय सं कृ ती आिण आजचे वा तव.
र`नाकर



भारतीय सं कृ ती.



भारतीय सं कृ तीची तxडओळख.



भाराज, मंदाMकनी
उभा जDम उDहात.

891.463

उसनं <ितOबब.

891.463

एम ि1हटॅिमन.

891.463



भानुशाली, पांडुरं ग

गंधवR नगरे .



327.54



`या भरQया ^णी.

पहा

भारत आिण भारताचे शेजारी / संपा. मनीषा Kटके कर.

भारत: एक पहाणी / संक. संतोष दा ताने.

155.9042

भायवेध.

तळवलकर, गोOवद

पहा



Oचतामु|त जीवन.

पहा

डxगरे , eंकट नागोराव

891.463

आस Mकना याची.

भायचाचा फे रा.

भारत आिण जग.

पहा



915.4

पहा

पहा

ठाकूर,

साने, पांडुरं ग सदािशव
पहा

धामणे, भालचंL




भारzाज-भुईशाBL
भाराज, मंदाMकनी

भावे, राधा



नाती.

891.463

भाराज, वसु
एण2 वर2 ानदेवx: संतmेठ ानदेवांvया तkव ानाचा
एका वेग¦या दृिटकोनातून घेतलेला वेध.
181.48
भाराज, वसु, अनु.

पहा

MकOलग, डयाडR



भारताचे कैवारी.

923.254

खास पुषांसाठी 498 अ पासून सुर^ा.

भाषा : िवचार, वतRन आिण अयापन.
िवcागौरी
भाषांतर आिण भाषा.

पहा

पहा

Kटळक,

सारं ग, िवलास
पहा
पहा

कु लकण, आरती

नागपुरे, रमेश माती

Oभगारकर, कृ णाजी ानेर


भालेराव, अिनल



मातेरं.

891.463

भालेराव, अिनल तुकडू .

पहा

बी. अिनल

भालेराव, इं Lिजत
891.461
पहा

उगवले नारायण

भालेराव, चंLकांत
कहाणी: एका ऋणानुबंधाची.



891.463

भालेराव, िववेक

खगोल िज ासा.



523

शोध िवजेचा: िवजेvया िवwवात.



Oभगुळवाणा.

पहा

देशपांडे, पुषोGम लuमण
शेळके , mीधर

भावफुलांची माला.

पहा

भावाथR mीसाईस]Kरत.

सह7बु,े वाती िवनोद
पहा

भावे, अनंत

मीच मDया - मीच मेरी (|युरी).



925.3

भावे, नीिलमा

िशवकालीन ि Vयांvया अिधकारक^ा.
भावे, <काश, अनु.

पहा

िभ|खू आिण उपासक यांvयातील नातेसंबंध.
महानागरr
िभडे, Oचतामणी, अनु.

पहा

भDते

माटन, टॉम
फाितमा भुो

पहा

िभडे, mीपाद नारायण
रह यमय तणी.

891.463

िभवगडे, ानेर
अहQयाबाई होळकर.

923.154




छVपती िशवाजी महाराज.

923.154

िजजामाता.

923.154

डॉ. सवRपQली राधाकृ णन.

921.914

नाना फडणवीस.

923.254

महा`मा योितबा फु ले.

923.654








920.72

लालबहादूर शा7ी.

923.254

शहीद भगतOसह.

923.254

सािवVीबाई फु ले.

923.654





िभसे, रामचंL, सं. संपा.



िभसे, शंकर

954.79

पहा

बु आिण बुवाद

Pहसोबा.

891.463

समपRण.

ओबामा, बराक



पहा

सोवनी, अनुराधा



भीमायन: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांvया
जीवनातील <संग. पहा mीिवcा नटराजन



भुईशा V.

928.91463

294.59212



891.463

भीतीचे मानसशा V.

भावे, महेश सखाराम

ऋवेदातील सु धन.

पहा



089.9146

अ?दुल कलाम, ए. पी. जे.

भावे, <भावती पुषोGम
मृतीपूजा / संपा. सुभाष भ2डे.

चंदनिशव, भा कर

रमाबाई आंबेडकर.

दाभोळकर, गो. र.

अPहास आPही पुDहा पहावे.

891.431

621.3(1)

स`यनारायण, के .

पहा



तुकाराम. टीका.

िभडे, उदय, अनु.



बिहणाबाई चौधरी.

भालेराव, इं Lिजत, संपा.

891.461

संत तुकाराम आिण संत कबीर . पहा 891.461-



345.54025553

पहा



915.4167

संत तुकाराम आिण संत कबीर.

भालेराव, अिनकेत

पहा

भावे, शिशधर

भास-आभास आिण इतर कथा.

भालेराव, अ. फ.

भावतरं ग.

कॉबट, िजम

भाषािव ान संकQपना व वप.

कदम, बाबा

पहा

पहा

अजRन Oसग, िबली

पहा

मनोभावे देशदशRन: िसj_म / संपा. आनंद हडकर.

भागRवे, वृंदा
1हाय नॉट आय ?: अंधारावर उजेड कोरणा या
मायलेक_ची कहाणी.
891.463

भावगंध.

भावे, िवास, अनु.





भावकQलोळ.

891.461

915.4164

338.476292220954

पहा



उमलताना.

मनोभावे देशदशRन: मेघालय / संपा. आनंद हडकर.

भागRव, आर. सी.
कथा माती उcोगाची / सं. ले. आर. सी. भागRव आिण
सीता ; इं जीवन जॉन कोलासोकृ त अनु.

भालू.

247

पहा

पाटेकर, ऐwवयR

भुजाडे-मजरा

248

भुजाडे, शिशकांत



म मराठीचा.

491.46813

भुजाडे, होमेश

Oहदू- Oहदु`व-OहदुराX यांची मीमांसा.
भुो: एक र|तलांिछत कहाणी.
भुरे, हषRदा तेजराम.

पहा



294.5

फाितमा भुो

बावनकर-भुरे, हषRदा रमेश

पहा



928.9146

भुक, wयाम मदन, अनु.
भुलिवल2 वेणुनाद2.
भूक.

पहा

कोच, KरचडR

पहा

पहा

पहा

भूिमका.

पहा

पहा

भूिमपुVांचे बाबासाहेब.
भूमीचे मादRव.

पहा

दवणे, <वीण

भ2डे, पुंडिलक
आनंदयाVी.



630

आPही शेतकरी आिण आमचा शेती धंदा.

630




जागर: एक िवचार मांडव.

089.9146

जीवनवेध.

089.9146



<ेरणा.


891.461

891.461





920.02

य^<J.



181.4
पहा

भुजाडे, शिशकांत

मंगल गीते दंगल गीते / संक. िवcा आडसूळ...[आिण इतर].


891.461008



891.463



एक डोळे सात गाळे .

891.463

कागदी बाण.

891.463

खुसखुशीत.

891.463

चकवा.

891.463

िज`याची खोड.

891.464

Mदलखुलास.

891.463

नेपोिलयननंतर तुPहीच.

891.463

फूल ना फुलाची पाकळी.

891.463








वगR दोन बोटं.

काठ / अनु. उमा िवपा^ कु लकण.
भxजाळ, चंLकांत, अनु.

पहा



891.4393



मंडाले, सीताराम सुंगाजी

कोयाबोली: गxडी श?द सं ह गxडी-मराठी-Oहदी.


494.8238
मंतरलेले बेट.

पहा

मकरं द मुमताज.

894.8143

झेिलयट, एिलनॉर

एक होती राधा / अनु. चंLकांत भxजाळ.

कॉमरॉफ, मॅDयुअल

मंVी, सुहास पांडुरंग
दोन Òुवांवर दोन पावलं.



पहा

तांबट, <भाकर

मंटो, सआदत हसन



894.8143

पहा

भागवत, यशवंत कृ णाजी

पहा

मंVशा7: शोध आिण बोध.

पहा

पहा

जुरकर, हेमंत
पहा

देशपांडे, mीराम गो.


919.8

जोग, िवजय सखाराम

मकेची आधुिनक लागवड.

पहा

बेडीस, मधुकर राजाराम

मगर, अिभमDयू


दैवत.

पुपा भारती

891.463

मगर, हKरwचंL
महाराXाचे िशQपकार सहकारमहष शंकरराव

मंटो, सआदत हसन

भोगले, ि मता
सूयRनम कार आिण योगासने - <ाणायाम.

मंजूळा.

मंतरलेQया बेटावर.

भावे, <भावती पुषोGम

भैरपा, एस. एल.
आवरण / अनु. उमा िवपा^ कु लकण.

मंजूळ, वासुदेव लuमण, सं. ले.



891.463
पहा

मंगेशकर: वरांचा कQपवृ^ !.
दGोबा



891.463

हसवेिगरी.

पहा



923.554

आपण शेतकरी आिण आपला समाज.

म मराठीचा.

भ2डे, सुभाष वासुदेव
उ©व त.

भ2डे, सुभाष, संपा.



346.54790433

भोसले, िशवाजीराव

मलकमपे, चंLशेखर

भृगुवार, सुरेश पुषोGम
गोOवदा जशैली: वप व समी^ा.

भोपटकर, मो. §यं.
सहकारी गृहिनमाRण सं था.



324.254(1)

भोसले, <. बा.

केळकर,

बगे, आशा अरOवद

पहा

Kरपि?लकन राजकारणाची दुदRशा का ?.

िवजय साळसकर: बेडर वदवाला.

पहा

सािनया

भूिमका आिण उ`सव.



294.3

भोवड, जगदीश

देवताले, चंLकांत

भूतावर ¾मण: इितहासातील लेखसं ह.
यशवंत नरOसह



923.254

भोळे , भा कर लuमण, संपा. पहा संशोधनाची ि^ितजे:
डॉ. िव. िभ. कोलते अमृतमहो`सव गौरव ंथ

आगटे , शकुंतला जयंत

जाधव, आनंद धमाR

भूखंड तापू लागलंय.

भोजने, भा कर महादेव
अZपैलू नेतृ`व: बाळासाहेब आंबेडकर.
बाबासाहेबांनी सांगीतलेले पंचशील.

भुक, wयाम मदन
आनंदाचं पासबुक.

भोगले, हषाR
आऊट ऑफ द बॉ|स: Mके ट : भावलेलं, Mदसलेलं आिण
`या पलीकडचं / अनु. चंLशेखर कु लकण ; सिचन
त2डुलकर यांvया < तावनेसह.
796.358

मोिहते-पाटील.



613.7046

मजरा.

पहा

श2डे, ारकानाथ



923.254

मठ-मराठे

मठ, शंकर बाळकृ ण
वैणवांचा मेळा.

मनोहर, mीराम, सं. ले.


922.945(1)

मठ, शंकर बाळकृ ण, संपा.

पहा

भारतवषाRची सां कृ ितक

मठपती, िनमRला
<ित£ा.



891.463

मठवाले, ई. आर., सं. ले.

मठवाले, वेद<काश.

कु लकण, एस. 1ही.

पहा



915.479

मदनलाल Oध ा.

पहा

िहरामन तुळिशराम लांजे.

मनमोहर.

305.8

पहा

इितहास.

पाडगांवकर, चंMLका चंLमोहन
जायदे, भा कर िवणु

मेहता, शिशकला चंLकांत

पहा

मनाvया वाटा.

मनाvया पलीकडे.

गावंड, दGाराम माधवराव

मनोभावे देशदशRन: मेघालय.
मनोभावे देशदशRन: िसj_म.
मनोहर ¾मंती.

पहा

पहा
पहा

कु लकण, वसंत

मराठी वाaयाचा इितहास.

891.4609

मराठी वाaयाचा इितहास.

891.4609






दामले आिण दीपा ठाणेकर.

491.465
पहा

डहाके, वसंत

आबाजी

मराठीतील बारामास का1ये / भायासह वसंत सखाराम


891.461008

मराठीतील राजक_य कादंबरी / सं. संपा. mीकांत ितडके

वाकळे , मह2L सदािशव

पहा

पहा

साठे , मकरं द

जोशीकृत संक.

रामदास, समथR

पहा

पहा

मराठी समी^ेची सcःि थती.


891.463

सोनावणे, सरोज

मनाचे iोक.

कु लकण,

मराठी 1याकरण व िनबंधलेखन / सं. संपा. िवभावरी


158.1

महालढाई.

पहा

मराठी वाaयाचा िववेचक इितहास: अवाRचीन काळ :
1800 ते 1980 पय¨त. पहा जोशी, <. न.

मनसुटे, वैशाली सुहास

पहा

महाजन, वंदना

मराठी रं गभूमीvया तीस राVी: एक सामािजक - राजक_य

साळुं खे, अgणा हरी

िगरी.

पहा

पहा

मराठी रं गभूमीची स1वाशे वष: ना®िवषयक कालानुमे
ठळक नxदी. पहा कानडे, मु. mी.

बडवे, सतीश

मनसामयR: मन, मंV, पूजा, <ाथRना, का1य, सुिवचार
आिण िनसगाRvया सामयाRतून / संक. कृ णदेव िनवृGी

मनि वनी.

मराठी कादंबरीतील 7ीवाद.

मराठी मातीचे वैभव: यशवंतराव च1हाण मरण ंथ /
संपा. उGम दीपाजी सूयRवंशी.
923.254

आचायR, नयना

पहा



891.463009



पवार, Mकसन बापुराव

पहा

नाखले, वीणा

मराठी <बंध सूची: 1938-2007.
िवणु

भागवत, यशवंत कृ णाजी

मनमोकळी भटकंती.

पहा

बबनराव



मयभारतातील कोहळी: पKरचय ंथ 2010 / संपा.

पहा

पाटील, गौतम भीमराव

अरOवद वामन

891.21008

मनकोगूळ गायता.

पहा

मराठी नाटक व रं गभूमी: काही िवचार.

मधुसÏय / संक. आिण अनु. शैलजा मधुकर रानडे.

पहा

230.

मराठी कादंबरी: <वाह व समी^ा / सं. संपा. <Qहाद
जगाथ वावरे आिण अभय सुभाष जोशी.

आठQये, अिनल

मन िनर¾ 1हावं.

मराठवाpाचा सां कृ ितक इितहास: इ. पू. 230 - इ. स.



जोशी, लuमण गोपाळ

पहा

वरे , िवलास

891.462



मन धावे समाधाना.

पहा

मराठी किवतेतील मू"तभंजन.

साठे , शुभा

मययुगीन सािह`यािवषयी...

आठQये, अिनल



891.46

पहा

पहा



796.358

891.463

मधु मंगेश क"णक: सृZी आिण दृZी / संपा. महेश के लुसकर.
पहा

ादशीवार, सुरेश

मराठा समाज: वा तव आिण अपे^ा / सं. संपा. राम
जगताप आिण सुशील धसकटे; सदानंद मोरे यांvया
< तावनेसह.
954.79

मतकरी, रrाकर
य^नंदन.

ितळवे,



891.463

अॅडम.

पहा

पहा

मयुरे, सुबोध

मरणखुणा.



मडकईकर, <ेमानंद वासुदेव
लाल गुलाबाचे ग2द.

मय थ.

मDवंतर एक दृयकथा: जोशी क_ कांबळे ?.
mीधर

मयूरपंख.

915.479

याVा अZिवनायकाची.

पहा

देशपांडे, अ. पां.

चला Mके ट िशकू या / संपा. रवL देसाई.

डोणगांवकर, वेद<काश

पहा

मडकईकर, नंदा <ेमानंद
याVा अZदेवतांची.

मधुरा.

पहा

मDवंतर: समूहाकडू न वतःकडे.
जनादRन

घडण

मधुमि^का.
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भावे, शिशधर
भावे, शिशधर

थGे, मनोहर दामोदर

आिण िशवाजी नागरे .



891.463009

मराठे , अिनीकु मार दGाVेय, अनु. आिण संपा.

पहा

रघुनाथ पंिडत
मराठे , नंदकुमार

mी महालuमी दशRन.
आिण चांदणे फुलले.



294.5211



891.463

मराठे -महा:मा
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मराठे , भाऊ, संक.

जीवन `यांना कळले हो !

पहा

पहा

तुिझया जातीचा | िमळो आPहां कोणी ||

पहा

देशपांडे, पुषोGम लuमण

महष िवल रामजी Oशदे सम वाaय.
िवल रामजी



891.463

bेन <ो ॅOमग.

158.1

मराठे , सुनंदा, अनु.

पहा



दमयंती नरे गल

891.463

मुंबईचे उंदीर.

891.463

mीमंत wयामची आई.

891.463




मराठे कालीन समाज, गुDहे, दंड आिण िश^ा.

पहा

कठारे ,

मराÔांची लकरी 1यव था.

पहा

सेन, सुर2Lनाथ

मराÔांvया इितहासाची सं कृ त साधने.

पहा

पहा

महाजन, भा कर गंगाधर

महाजन, आबा गोOवदा
<ेम बीम.
पहा

िचकन सूप फॉर द सोल

िचकन सूप फॉर द सोल



891.463



923.154

महाजन, §यंबक, संपा.

पहा

कृ णवणय ना®Vयी

महाजन, भा कर गंगाधर

िशवदे,



महाकाल.

891.463

लोह पुष: सरदार वQलभभाई पटेल.

923.254



महाजन, वंदना

मराठी कादंबरीतील 7ीवाद.

सदािशव सखाराम

मफ, जोसेफ
द पॉवर ऑफ युवर सबकॉनशस माड: आपQया
अचेतन मनाची श_ / इं जीवन पुपा ठjरकृ त अनु.
154.2
पहा



891.463

महाजन, शांताराम गजानन

डॉ. िशयाली रामामृत रं गनाथन: जीवन आिण कायR.


920.2



पुणे शहरातील िव ान िवषयक व तुसं हालये.


नातू, सुजाता

ममRवेध: वाaयीन eि`व आिण कतृR`व.
बांMदवडेकर, चंLकांत

507.45479(1)

पुणे शहरातील सामािजक शा7े िवषयक व तुसं हालये.

पहा



300.745479(1)
महाजन, शांताराम गजानन, संपा.

कदम, बाबा



923.254

मला उ`तर हवंय ! अणुशि|त.
मला उGर हवंय: गिणत.
मला उमजलेला दासबोध.

पहा

नामवंत

पुणेकरांचा चKरVकोश = Biographical Dictionary

मलकमपे, चंLशेखर
भूिमपुVांचे बाबासाहेब.
पहा

पहा
पहा

वैणव, मंगला माधव

बापट, जयmी अशोक

महाजन, सुशीला माधव



जोशी, Mद. िव.

मसुरकर, राज2L<साद सखाराम
चKरVकार धनंजय क_र.

पहा

महाजन, सुल^णा
लंडननामा / संपा. पुषोGम धास ; कु मार के तकर
यांvया < तावनेसह.
942.1 

आपटे , मोहन हरी

923.254
पहा

of eminent Pune people
महाजन, सदानंद, संपा.

आपटे , मोहन हरी

मला मािहत असलेले शरद पवार / संक. राजन खान.

काeरं ग.



891.461

महा`मा गांधी, लोकमाDय Kटळक, वामी िववेकानंद यांचे
सुिवचार / पुनःकथन आिण संक. वसंत रrपारखी. 080


928.9146

म त वाढवू मुले: मुलांvया बौिक, शारीKरक आिण
सवा¨गीण िवकासासाठी. पहा जोशी, हेमंत

महा`मा गांधचे 'िहDद वराय' आिण नवे मDवंतर.
पांढरीपांडे, सु. mी.
महा`मा गौतम बु.

पहा

िशरवाडकर, िवणु वामन

महा`मा जोितबा फु ले.

चांडक, राधाMकसन

महा`मा योितबा फु ले.

पहा



891.461

रयतेचा राजा.

मराÔांचे दासीपुV अथाRत पायपोस ªकमतीचे पेशवे.
पहा लाड, रामचंL नारायण

महMफल.

पहा

महाजन, ांती


पहा

महाकाल.

जोयानाचे रं ग.

954.79

महंत.

जाधव,

महाजन, किवता

के ळकर, यशवंत नरOसह

पहा

मराÔांचा इितहास: साधन पKरचय / सं. संपा. अ. रा.
कु लकण, म. रा. कु लकण आिण मा. रा. कं टक.

मला िशकायचं आहे !.

पहा

सागर शेवंतराव

पहा

मराठे शाहीतील वेचक-वेधक: य. न. केळकर यांचे

पहा

तांबे, कुंदन

महाकवी वामनदादा कडRक: चKरVकाe.

महाजन, उषा, अनु.

अिनल मुरलीधर

मस.

पहा

कांबळे , गोपीचंद



चुनाव रामायण.

ममRबंधातली ठे व.

महाकवी कािलदास.



891.463

महाकवी वामनदादा कडRकांचे गीतातील वकथन.

मराठे , हनुमंत मोरे र

अ<कािशत लेख.

Oशदे,

महांबरे , अं धती
तीन छोटे मासे आिण जंमत गोटी.

मराठे , रमा रिवMकरण
ती दोघं.

पहा

साने, पांडुरं ग सदािशव

पहा
पहा

गोडबोले, अिनल

िभवगडे, ानेर

पहा

महा:मा-मािझया
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महा`मा फु ले आिण 7ी-मु_ आंदोलन एका शतकातील
वाटचाल.
पहा वैc, <भाकर

महाराXाची कृ िषअथReव था: धोरण आिण िनयोजन.

महा`मा फु Qयांची 7ीमु_ चळवळ.
कु सम2L गंगाराम

महाराXाचे उपेि^त मानकरी राजारामशा Vी भागवत.
पहा च1हाण, रामचंL नारायणराव

महा`मा बसवेरांचे तkव ान.
वेद<काश
महादेवभाई.

पहा

पहा

पहा

पहा

सोनटjे ,

महाराXाचे राजकारण: राजक_य <Mयेचे थािनक संदभR /

डोणगांवकर,

सं. संपा. सुहास पळशीकर, िनतीन िबरमल आिण

<काश पवार.

रामू रामनाथन

महान eÁचे िनवडक सुिवचार / मराठीमये संकलन.


808.882(1)
महानंदा.
महानगर.

पहा
पहा

महाराXाचे िशQपकार सहकारमहष शंकरराव
मोिहते-पाटील.
पहा मगर, हKरwचंL
महाराXाचे िशQपकार िवनोबा भावे.

गLे, नीता

महाराXाvया नeा राजकारणाची पुनरR चना:
मतदारसंघाची पुनरR चना. पहा पवार, <काश

महापुषांvया नजरे तून Vी.

पहा

954.79



आठलेकर, मंगला

महा< , आचायR
सुखी कु टूंबातून समृ भारताचा जDम / सं. ले. आचायR
महा< आिण ए. पी. जे. अ?दुल कलाम; इं जीवन
चंLशेखर पुषोGम मुरगुडकरकृ त अनु. 303.40954
पहा



954.79

नाईक, गुनाथ

महानोर, नामदेव धxडो
शेतकरी ªदडी: एक ऐितहािसक द तऐवज.

महा<भू.

आढाव, िवलास

जोशी, <. न.

पहा

चोपडे, Mकसन

महाराXाvया िवकासाची Mदशा हवी नवी मळवाट.
देसाई, दGा
महाराXातील फु लपाखरे .

पहा

पहा

कसंबे, राजू

महाराXातील समाजसुधारक महष िवल रामजी Oशदे.
पहा

पांढरे , नीला

महालढाई.

पहा

मनसुटे, वैशाली सुहास

महाले, रमेश
महाबळ, भा. ल.



धमाल खसखस.

808.882(1)

धमाल फसफस.

808.882(1)



महाभारत: पौरािणक कादंबरी.

पहा

कोठावदे, नारायण

महाभारताचा मूQयवेध.
महामाता रमाई.

पहा

पहा

शोभणे, रवL

मिहः तोV.

पहा

पुपदंत

पहा

पहा

महाले, रमेश



परसबाग.

635

पहा अ^रांचे आभाळ: <ा. के शव
मेmाम : गौरव आिण समी^ा

मांजरे कर, गीता, संपा.

आढाव, िवलास

महामे: प¥mी डॉ. िवलराव िवखे पाटील यांची
चKरतकहाणी. पहा वडमारे , राज2L

मांडे, अण िवनायक, अनु.

महाराजांvया जहािगरीतून...पुणे िजQ³ातील 29 MकQले.
पहा तापक_र, संदीप भानुदास

पहा

कॅ Dडेल, जोसेफ

पहा

प¥ा िवजय, जी.

महाराणी एिलझाबेथ.

पहा

मेयर, टेफनी

पहा

mायनर, िwचन

पहा

ि मथ, टॉम

पहा

हे, लुईस एल.

पहा

महाराव, ानेश, सं. संपा.
महाराव, ानेश, संपा.

काळे , भा. ना.
पहा

पहा

ठाकरे , राज

ठाकरे , केशव सीताराम

महाराX (नागरी ^ेVे) झाडांचे संर^ण व जतन अिधिनयम
1975... / भायासह रणिजत च1हाण आिण फझल


अहमद ब. खानकृत संक.

346.5479046953

महाराX गौरव गीते / सं. संक. वसंत रrपारखी आिण
इं दम
ु ती रrपारखी.
891.461008
महाराX राय गॅझेKटअर : लातूर िजQहा / संपा. अणचंL


शं. पाठक.

315.479

माउटापा, जीन, संपा.

पहा

मागे वळू न पाहताना: एका गुचर अिधका याची डायरी.
पहा

देशपांडे, िववेक िचदंबर

माया जQमाची िचGरकथा.
कृ णाजी

पहा

महाराX: एका संकQपनेचा मागोवा.

माझं न»सग: शोध...अि त`वाचा.
<ेम

महाराXाचा राजक_य इितहास: 1960-1972.
बोक_ल, नीता
महाराXाची कु ळकथा.

पहा

पहा

ढवळीकर, मधुकर केशव

पहा

माझं घर माझी माणसं.

कांबळे , शांताबाई

मेहता, शिशकला चंLकांत

माझं काय चुकलं ?.

दातार, माधव

एकर, टी. हावR

1हेनेि`सया, iोमो

पहा

महाराX समाज आिण सं कृ ती: मय आिण आधुिनक काल.
पहा कु लकण, अ. रा.
पहा



500

मांगले, द. गो.

जाधव, नथुराम

महामानव: िवचार आिण <बोधन.

305.4

िव ान: शा7ीय मािहतीपर.

मिहलांची दुिनया.

कृपाराम



मिहलांची दुिनया.

पहा

पागे-क2 करे , सुलभा
पहा

माझा जीवन <वास.

पहा

मािझया मना.

दवणे, <वीण

पहा

लोखंडे, सुजाता

शेळके , mीधर

माझी-माने

252

माझी अथRिवातील ¾मंती.

पहा

जोशी, <भाकर

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

रघुनाथ
माझी काटे मुंढरीची शाळा.
माझी गाणी.

पहा

पहा

नायकवडे, वैशाली बाबूराव

माझी <शासक_य वाटचाल.

पहा

माझी माय लuमी.

पहा

माझी सवत.

रे गे, वषाR

पहा

माझे हायकू.

पहा

पहा

पहा

गोवारीकर, वसंत

झावरे , एस. बी.

कातरकर, सुिचVा मधुकर

माÈया जीवन लहरी.

पहा

गो हे, Mदवाकर शंकर

माÈया जीवनातील अनपेि^त.

पहा

िगरीबाल

माÈया डायरीतील कांही पानं.

पहा

Pह के , िभमराव

माÈया मना बन दगड.

पहा

नलावडे, रामचंL

माटे, योती
मी, वेOलटन आिण रह य.
माटे, mीपाद महादेव
िचVपट: मी व मला Mदसलेलं जग.



891.463



928.9146

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर


अशी माणसं: अशी साहसं.

891.463

उंबरठा.

891.463

एक एकर.

891.463




ओझं: दिलत जीवनावरील कथा / संपा. गो. मा. पवार.

कणाZक.

891.463

काळी आई.

891.463

कोवळे Mदवस.

891.463

गावाकडvया गोZी.

891.463

गोZी घराकडील.

891.463

चKरVरं ग.

891.463

िचVकथी.

891.463

िचVे आिण चKरVे.

891.463

छोटा जवान.

891.463

जंगलांतील Mदवस.

891.463



891.463





891.463

वाघाvया मागावर.

891.463

वाटा.

891.463

वारी.

891.463

वाळू चा MकQला.

891.463

वावटळ.

891.463

सGांतर.

891.463

सरवा.

891.463

सीताराम एकनाथ.

891.463

ह ताचा पाऊस.

891.463











माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर, अनु.
मॅDयुअल
पहा

बुलोसान, काल¶

पहा

भाचायR, भबानी

पहा

माणदेशी माणसं.



891.461

मेटकरी, रघुराज

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

माणसाvया ऐिहक सुखाची गोट.
माती.

मातीखालची माती.



मातीचे डोहाळे .



मातीचे वारसदार.

पहा

पहा

पहा

यादव, आनंद रतन

^ीरसागर, <काश रामचंL

पहा

नायकवडे, वैशाली बाबूराव



मातेरं.



मादी ममी.



माननीय अय^ महोदय.



मानव धमR.



मानसकDया.



मानसरं ग: मानसशा7 तणांचे.



मानसरं ग: मानसशा7 मुलांचे.



मानसरं ग: मानसशा7 ि7यांचे.



मानसी.



मानसी <ाजा फु लताना.



माने, तानाजी भगवान

नागिझरा: जंगलातील Mदवस.

590.723

परवचा.

891.463

919.4

पांढ यावर काळे .

891.463

पाKरतोिषक.

891.463

पुढचं पाऊल.

891.463



928.9146

½यूबरमान, िलओ

Oशदे, काकासाहेब गज2L

पहा

मातीत पूणR`वानं जgयापूव...
<िवण

891.463

पहा

वडमारे , राज2L



डोहातील सावQया.

कॉमरॉफ,

माडु रवार, आिशष <दीप
अ थी.



741

पहा

झीिमक, बनाRडR

पहा

माणूस नावाची झाडं.



920.02

रानमेवा.



891.463

<वास: एका लेखकाचा.

बेलवण.



जांभळाचे Mदवस.

पांढरी म2ढरे िहरवी कु रणे.

891.463

माणदेशी बंड.



891.463

जनावनातील रे खाटणे.



बाजार.

माणदेशी माणसं.

राणे, िवनायक पांडुरं ग

गुंड, बापूराव

माझे आशावादी अनुमान.

माझे यासपवR.

मुनघाटे , गो. ना.

पहा

पहा

सराफ, <ितभा

भालेराव, अिनल
पहा

पहा
पहा

पहा

ही हीच ती.

थोरात, िवलास

लटके , लuमणराव

पहा

रामचरणदास
कदम, बाबा
पहा
पहा
पहा

सोवनी, अनुराधा
सोवनी, अनुराधा
सोवनी, अनुराधा

भागवत, यशवंत कृ णाजी
पहा

कोरे , सुरेखा गज2L


891.463

माने-मी

माने, मेघा अजय, सं. ले.

माप ओलांडQयावर...

पहा

मासे गवसले जा¦यांत !.

बरीदे, जयंत पांडुरं ग

मेहद2 ळे , किवता

पहा

मा तरांची सावली.
मा टर लॅन.

माम, सोमाली

द रोड ऑफ लॉ ट इनोसDस / अनु. भारती पांडे.


920.936276
माय इं िडया.

कॉबट, िजम

पहा

माय ोक ऑफ इDसाइट.

पहा

मायाबाजार.

पहा

कॉमन मॅन.



891.463

समाजशा7ाची ओळख = Introduction to
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पहा
पहा

पाटील, अिजत

891.463
पहा

गोसावी, सुनील रघुनाथ

िमV जोडा आिण लोकांवर <भाव पाडा.



891.463

साथRक.

891.463

डेल
पहा

कदम, बाबा




616.024

पहा



891.461

बेग, िमझाR रफ_ अहमद

पहा

िमलर, कँडी

िपरॅ िमड: वेळ िनसटू न चालली आहे / अनु. उदय िभडे.



823
पहा

गोQड टेन, नोह जे.

माडकर, मोहना
संगीतशा7: पKरचय.



923.254

माडन, वेट
यश वी कसे 1हाल ?.




158.1

eिमkव िवकास.



158.1

पहा

डहाके, वसंत आबाजी

मालशे, स. गं., संपा.

पहा

माळगांवकर, मनोहर

काDहोजी आं े / अनु. पुषोGम लuमण देशपांडे.
माळी, गुबाळ परसापा
कोQहापुरी फटका.



823



891.464

मावजो, दामोदर
सुनामी सायमन.
पहा

मी आिण माझं.

891.4693
गाडगीळ, बाळ

मािसक पाळीची चाµल: वयात येणा या <`येक मुलीसाठी.
पहा ताँबत, अिन





Oनबत, मुकुंद कृ णराव

वैc, माधव गोOवद

पहा

मी आिण माझा बाप.

मी आहे तंV ान.

पहा

पहा

बुलोसान, काल¶

साखवळकर, रघुवीर

जोशी, Mद. िव.

मी उपवास करतो.

पहा

मी का नाही.

नाईक, पा मदन

मी नंदा.

मराठी वाaयाचा इितहास

दवणे, <वीण
925.3

पहा

पहा

मी कोण होणार ?.

कलकGे, गवळण

पहा

िमm, िवनोदकु मार
अQबटR आइD टाईन.
िम टर काPयुटा.

780.954



िमलोतरा, उGमचंद
नेताजचे िसमोQलंघन / गुजरातीवन एस. एम.
िमwक_ल आिण मुwक_ल.

माटन, टॉम

माटन, टी1ह जे., सं. ले.

823

जोशीकृत अनु.

चौसाळकर, अशोक




पाखरगाणी.

सॉQट अँड हनी / अनु. वैजयंती प2डसे.

मा|सR-एंगQस-लेिनन यांचे भारतावरील लेख / अनु. सरला
कारखानीस; अशोक चौसाळकर यांvया < तावनेसह.
954

891.461

िमरे वाड, वीरभL
िमझाRयन.

माक̈डेयवार, वासंती <भाकर
देवघरातील हबRल पॉवर.

मालटेकडीवन.

कानजी,

पहा

बोली आषाची.

मा|सRवाद - उGर मा|सRवाद.



िमरजकर, रे खा

सं कार कलश.

माशाचे अmू.

िमडल|लास.

िमिन टर.

आसरे , मधुकर

मारोतकर, िवजया केशव

पहा

थोरे , अशोक

Oमडे, बबन

Sociology.

मालन.

पहा

पहा



पर|यापरी असा मी.

मारी |यूरी.

िशरवळकर, सुहास

927.9143028(1)

मायी, सुनील

मायेचा हात.

सुव, कृ णाबाई नारायण

पहा

पहा

आसरे , मधुकर

Oमटु , स'आदत हसन
मायाबाजार / अनु. रमेशचंL पाटकर.

Oमटु , स'आदत हसन

पहा

पहा

माहेरvया पाककृ ती: शाकाहारी आिण मांसाहारी.
PहाVे, िवcा
माहौल.

टेलर, िजल बोQत

मायके ल फॅ रे डे: वीज िन"मती यंVाचा शोधक.
सह7बु,े रमेश के .
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पहा

काळे , शैलजा भालचंL

मेmाम, नंदा के शव

पहा

मी नगरसेिवका / सं. संपा. शुभदा चौकर, नयना सह7बुे
आिण वषाR पवार-तावडे.
320.95479
मी bँच मॅनेजर को-ऑपरे Kट1ह बँकेचा...

पहा

पाटील,

यशवंत मुकुंद

मी भारतस«ाट.
मी मन मांडते.

मी ि|मणी.

पहा

जोशी, पि¥नी

पहा
पहा

बुवा, िवनायक आMदनाथ

ढोबळे , सुवणाR रमेश

मी िशकवणी लावतो.

पहा

मी, वेOलटन आिण रह य.

जोशी, Mद. िव.
पहा

माटे, योती

मी-मॅिडनो

254

मी, संपत पाल, गुलाबी साडीवाली रणरािगणी.

मुरकुं डे, दीपा Mदनकर

पहा

पाल, संपत

मीच मDया - मीच मेरी (|युरी).
मीच माझा मोर.
मुंगीचं लगीन.

पहा

पहा

पहा

सांगात Pहज2 नांव.

भावे, अनंत

असनारे , <शांत

मुरकुंडे, रमा

चानुvयो काणयो.

खरात, ह. िश.

मुंजाळ, मह2L, सं. संपा.

पहा

मराठी वाaयाचा इितहास

मुंढे, बळीराम, सं. संपा.

पहा

आदशR ंथपाल

मु|काम पो ट खेडाR (गोसावी).
मुतरं ग.
मु_.

पहा

पहा

मु¯यमंVी.

पहा

िशरवाडकर, िवणु वामन


891.463
पहा

भागवत, यशवंत कृ णाजी

ल मूर, पीएर
पहा
पहा
पहा

काटदरे , लता
आंबेकर, मीना

DयूमाकR ,



धुळवंड.

891.463

िपठातलं मीठ.

891.462



मुळीक, क_त िमOलद
ामीण सािह`याची चळवळ.



891.4609

समाजशा7ीय िवचार <वाह: अिभजात ते आधुिनक /
सं. ले. कमल मुळे, अंजली जोशी - ट2भुणकर आिण बा.


ल. जोशी; संपा. बा. ल. जोशी.

मुटकुळे , रामभाऊ
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मुळे, ानेर

वा. सै. गंगारामजी क हाळे : eि`व आिण कतृR`व.


923.254



नोकरशाईचे रं ग.

923.254

होतच नाही सकाळ / अनु. वैशाली बाबूराव नायकवडे.

मुटे, गंगाधर
रानमेवा.

891.461

शरीर आिण मन.



294.54(1)



891.464



891.463

मुनघाटे, <मोद


891.464

सबाने, अणा



338.0954

मुबारक शेख
दहशतनामा.

मुरकुं डे, दीपा Mदनकर
अश आमी भुरग.
सांगतां मनांतल2.

एक सेकंद लेट.

891.463



891.461



891.4693
891.4693



पहा



पहा

इसाक मुजावर
पहा

विडखाये, रे खा

सह7बु,े सुधा जनादRन

मृ`यूvया सावलीतील महापुष आिण खलपुष.



पहा

कोलारकर, शरद

मृ`यूनंतरचे जीवन.

पहा

मृ`यो ! मरणं अमृतं कु  ।.
मॅकेDना, मेगन.

मुDशी, पोरस
नावीDयपूणR बदल घडवताना / इं जीवन जॉन
कोलासोकृत अनु.

891.463

मृगजळ.

मुनघाटे , गो. ना.

आत-बाहेर.

आ1हान.

मुि लम िसनेमा, समाज: बुर¯यातला, बुर¯याबाहेरचा.


338.954

माझी काटे मुंढरीची शाळा.

891.431
मुळे, सुधीर

मुणगेकर, भालचंL
आ"थक सुधारणा आिण िवकासाचा मानवी चेहरा.
मुेिबहाळकर, शिशकांत
mावणधारा.





मुडOशगीकर, वसंतराव

पहा

रांगणेकर, कु मुMदनी

मुळे, कमल

मुजुमदार, wयामला, संपा. पहा अलौMकक ानयोगी: <ो.
गणेश §यंबक देशपांडे मृित ंथ

मुी.

पहा

इझीकेल, गुलु

मुळावकर, संतोष मोतीराम

मुगळी, िगरीश

मुधकिलका.

पहा

पहा

मुलांvया भाविनक आरोयाची 5 सूVे.
गेराQड

इलकर, सुहािसनी यशवंत

तण मन.

िहल, नेपोिलयन

मुलांची बुिम`ता कशी वाढवाल ?.

नाईक, िवजयकुमार

पहा

पहा

मुलांची िचVकला, मुलांची ह तकला.

िसनगारे , सदानंद

गोसावी-दुसंगे, योती दीपक

पहा

महा< , आचायR

मुलाँ ज.

गंगातीरकर, हेमा

मु_कडू न मु_कडे.
मुखवटे .

पहा

पहा

मुलखावेगळी.

मराठे , हनुमंत मोरे र

पहा



891.4693

मुरगुडकर, चंLशेखर पुषोGम, अनु.

मुंबई पKरसरातील अथाRत एके काळvया Mफरं गाणातील
MकQले. पहा कु लकण, भा. िव.
मुंबईचे उंदीर.



891.4691

पहा

पै, Mकशोरी सुर2L
पहा

आपटे , अनंत गणेश

हॅरी, दाऊद

मॅ|लीन, अॅिल टर
द सटन बग / अनु. अशोक पाये.
मॅन इं टरटेड.

पहा

मॅनेज युवर ेस.



823

बेली, जेPस

पहा

पाटील, अनघा

मॅिDडनो, ऑग
द ेटे ट सेQसमन इन द वQडR: तुमचे जीवन आिण
निशब बदलिवणा या यशाची <ािचन दहा सूVे /
इं जीवन पुपा ठjरकृ त अनु.
658.81 

मॅरेज-मोडक

मॅरेज. com.

पहा

कु लकण, वंदना सुधीर

मेहता, शिशकला चंLकांत

म2दvू या अंतरं गात: एका Dयूरोसायिgट टला bेन ोकमुळे
आलेQया सा^ा`कारी अनुभवाची कथा. पहा बेडेकर,
िचVा
मेªकग द कट: एका सजRनvया आयुयातील थरार.
मोहPमद खाLा
मेघदूत.

पहा

891.463

मृितसुगंध.

पहा

कािलदास



891.463



हारजीत.

891.463

ही अशी ती तशी.

891.463

891.463




माणदेशी बंड.

891.463

रानजाई.

891.463



बोरकार, Mदलीप धमाR

मेणजोगे, सीताराम

आPही पो टातील माणसं.



891.464

मेदककर, <काश
सािह`यिवचार: <देश आिण पKरसर.



891.4609

मेमरी करा सुपर पॉवरफु ल : मरणश|ती वाढिवgयाvया
अफलातून पती. पहा जैन, सुभाष
मेयर, टेफनी
Êवायलाइट / अनु. अण िवनायक मांडे.

सांगू का कानात?.

891.461

मैड, ि मता, संक.
पहा

मैVी 1यावसाियकतेशी.

बेकर, माटन

मॉड सासू, जुनी सून.

मेmाम, नंदा के शव
मी नंदा / श?दांकन सुमेध वडावाला.

923.754

मेmाम, िहरालाल नामदेव
संत जनाबाची भावकिवता.

मॉटनसन, ेग
Ãी कस ऑफ टी: एकांpा िशलेदाराचा शांततेसाठी
<वास ! / सं. ले. ेग मॉटनसन आिण डेि1हड ऑिल1हर
रे लीन; अनु. Oसधु जोशी.
371.822095491
पहा

दशमुखे, Mकरण दGाVय

पहा




ऋणानुबंध.

891.463

कलंMकता न तू.

891.463

झुबेदा.

891.463

तुळसा.

891.463

मोकाशी, अरOवद शंकर


पाठमोरी.

891.463
891.463

मोकाशी, मधुकर गणेश

eिमkव िवकास आिण भाषा.



158.1

मोकाशी, माधव गजानन, अनु.



मोगरा फुलला / संपा. रे खा िशरीष चवरे .

पहा

भगव²ीता


927.82

मोगरे , िवल



अभागी.

891.463



तxडाला पान पुसलं.

891.463



सुगी.

891.463

891.463
891.463

332.02401450954




954.91

दीि^त, लीला

'पीपीएफ' ची कामधेनू.
891.463



958.1



गोखले आिण िवजय लोणकरकृत अनु.
मोकळं आभाळ.



891.463

मेहता, शिशकला चंLकांत

शोपीस.

पागे-क2 करे , सुलभा

मोईMदन कु ी, बी.
पाMक तानात साठ वष / इं जीवन अरOवद 1यं.

मेहता, भारती

माझं काय चुकलं ?.

पहा



891.461



मनि वनी.

सावंत, सुनील

मोआÈझम बेग
शVूशी दोन हात / सं. ले. मोआÈझम बेग आिण
ि1ह|टोKरया िbटन; अनु. योिगनी व2गुलकर.

338.4562131095479(1)

?लॅकमेल.

बागची, सुbोतो

मॉ»नग वॉक.

वÀाघात: एDरॉनvया मगरिमठीत महारा / सं. अनु.
सुलभा b~े, मंिजरी दामले आिण रवL देसाई.

अनुराधा.

पहा

पहा



मेहता, अभय

आिण लोक सुखी झाले.

माटR 7ीसाठी 1001 माटR Kटस्

दवणे, <वीण

पहा

पहा





देशमुख, उषा माधव

मेQटडाऊन.

891.461



927.5

089.9146

पहा

मैVीण.

मेmाम, धDयकु मार तानाजी
दीप तंभ.



मेहद2 ळे , लीना
समाजमनातील Oबब.

सह7बु,े रमेश के .
देशपांडे, अशोक



मेहद2 ळे , माधवी
दैवी <ितभेचा कलावंत मायके ल अँजेलो.

पहा

पहा



891.463
891.463

मैVबन.


सुधीर कुमार

माप ओलांडQयावर...

मैV.

813

पहा

मेहद2 ळे , किवता
धुमधमाल गोZी.

मेरी |यूरी.

मेवाडचा महावीर.



मेहरोVा, शगुन, सं. ले.

आभाळमाती.

पहा



सायली.

मेटकरी, रघुराज

मेटग.

255




891.463

मोडक, िचVा
ठु मरी: एक गान िवcा.






780.954

मोडक-याLा

256

Pह के , िभमराव
माÈया डायरीतील कांही पानं.

मोडक, शांताबाई नारायण

ऋणानुबंध / सं. संपा. शंकर वैc आिण सदा डु ंबरे .


920.72

मोदी, नर2 L
योितपुंज / गुजरातीवन रवL दाणीकृ त अनु.
मोने, हेमंत



954.79



PहाVे, रामचंL िवल
िहमिगरी दशRन: अमरनाथ, वैणोदेवी, लेह-लडाख.


523

मोरवंचीकर, रामचंL mीिनवास
सातवाहनकालीन महाराX.

915.4

PहाVे, िवcा
माहेरvया पाककृ ती: शाकाहारी आिण मांसाहारी.


मोरे , Oचतामण

641.5



वानवळा.

891.463

मोरे , मधुकर

कृ िष-अवजारे , यंVे व आधुिनक Oसचन पती.



631

ामीण समाजशा7, कृ षीिव तार व मािहती- तंV ान /
सं. ले. मधुकर मोरे आिण <मोद िचखलीकर. 306.349

Pहाळणकर, सु. रा.
वÑं दाखवणा या िखड|या.

हैदराबाद मुि|तसं ामातील वातं§य सेनानी Mदपाजी

वीरकथा व कथासार.

Pहैसाळकर, राम, अनु.

923.254

मोरे , मा. शं. अनु.

पहा

सुGिपटक

मोरे , शंकर गंगाराम, संपा.

पहा

नवीन <कQप-उcोगधंदे

पहा

यमराज.




उदय<काश

मोहPमद खाLा
मेªकग द कट: एका सजRनvया आयुयातील थरार /
इं जीवन देवदG के तकरकृ त अनु.
926.17
मोहरीर, अण


संतवाणी.

294.561

मोहरीर, mी. के .


आकाशाशी जडवा नाते.

523

पहा

पाडगांवकर, मंगेश केशव



वळण.

891.463

मोिहते, राम िवनाथ



633.83(1)
पहा

यश अपयश.

पवार, एस. बी.
पहा

पहा

तायडे-पाटील, सुभाष
जोग, िवजय सखाराम

पहा

जोशी, रामभाऊ

यशवंतराव एक इितहास.

पहा



891.463
पहा
पहा

Pहणोिन साधकां तूं माउली.
िभसे, शंकर

राजेmी

पहा

यशवंतराव च1हाण: eि`व व कतृR`व.
गोOवद

पहा

च1हाण,
तळवलकर,

यश वी उcोग 1यवसायाची सूVे: बे ट लोबल
उcोजकांची A to Z सूVे / संकिलत.
यश वी उcोजकाची पंचतंVे.
यश वी कसे 1हाल ?.

पहा

यशाचा िशQपकार तूच.
पहा

यशाचे खडतर मागR.

पवार, एस. बी.

पहा

पळे कर, सुरेश

पहा

बोरीकर, Mदनकर

आनंद, शशी

कोळं बकर, राजेश
पहा

यशोगाथा उcोजकांची.

रणिजत

पहा

या दोन लोचनांची...पुgया`मा.

पहा

याVा अZदेवतांची.

पहा

याVा अZिवनायकाची.

कान, संजय
पहा

भानत, मनोहर

मडकईकर, नंदा <ेमानंद

पहा



650.1

माडन, वेट

पहा

यश वी जीवनाची रह ये.

पहा

गंधे, दGाVय िवल
कवडे, िशरीष शांताराम

जोशी, रामभाऊ

यशवंतराव च1हाण यांचे समाजकारण.
रामचंL नारायणराव

यशाची गॅरंटी.

घबाड.

Pहणचे काe: आयाR.

राजन खान

यश वी पालक`वाची गुिपते.

मोिहते, उमेश

मौनामये नवा गारवा.

बापट, वासुदेव वामन
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920.71

मोिहते, अि मता, संपा.

पहा

यशवंत भूषण.

बापाची बात.

भोसले, िशवाजीराव

पहा

यमुनेची हाक.

मोळक, ानेर िसताराम
पहा

पहा

हळद.

भगव²ीता

मोQटझ, बॅरी जे.
यू नीड टू बी अ िलKटल: े झी / अनु. िवम
आपासाहेब जाधव.

ठाकु र, रबLनाथ

पहा

यमगर, िवणू तुकाराम

संयु महाराXाचा लढा आिण कामगार

मोरे , िहPमतदादा, भाय. आिण अनु.

य^<J.
यतीम.



मतकरी, रrाकर

पहा

य रह य.

आिण कामगार

891.463

ठाकु र, रबLनाथ

य^नंदन.


पाटील.



891.464

Pहैसकर, हरी अनंत

पहा

मोरे , महेश

पहा

597.96



आकाशगमती.

Pहसोबा.

305.5688095479

साप आपला सोबती.



मोहनदास.



शेनपडू भोजू वगैरे !.

PहाVे, ानेर Mकसन

923.254(1)

पहा



920.71

मडकईकर, नंदा <ेमानंद

याLा-रयतेचा
याVा: अंतयाRVा.

पहा

डहाके, वसंत आबाजी

257

रं गत-संगत.
रं गबहार.

यादव गायकवाड
एकिवसावे शतक आिण आंबेडकरवादी चळवळ.



पहा

चुकेवाड, माधव

पुरेकर, पुपहास ना.

पहा

रं गभूमीचा जादूगार.

जुDनरकर, हेमंत

पहा

303.484
यादव, आनंद रतन



मातीखालची माती.

920.02

सािहि`यक जडण-घडण.



928.9146

यादव, शंकरराव



ऋणानुबंध.

891.463

यादव, सुहास, सं. अनु.

पहा

सुधीर कुमार

यादव-धमाRिधकारी, रrाकर
गोZी वा|<चारांvया: लेखन आिण वृ `व जा त चांगले
होgयासाठी.
808.5
यादे रसभरी.
युगंधरा.

पहा

पहा

^ेVमाडे, सुमती बाळकृ ण
पहा



युग<वतRक संत तुकाराम - रामदास . पहा 891.461 

तुकाराम . टीका.

891.461

चांदोरकर, वाती

युातील थरारकथा.

पहा

पहा

पहा

युवाभगव²ीता.




158.1

कु लकण, Mदलीप



413.1
पहा

रणचंिडका.

बोक_ल, िमOलद

पहा

नाईक, गुनाथ

पहा

पहा



158.1

भडभडे, शुभांगी
पहा

तप वी, नीिलमा

कदम, बाबा

पहा

बागूल, <भाकर
महाराX गौरव गीते

पहा

महाराX गौरव गीते
पहा

<धान, िनिलकाश

रrावली.

पहा

पहा

गोQड टेन, नोह जे.

mीहषR

रफ_क सूरज
लघुिनयतकािलकांची वणRना`मक सूची.

पहा



016.0599146

सxग घेऊन हा पोर.

उपायाय,



940.540509598
रमानंद.
पहा

अटलास mड / अनु. मुधा धनंजय क"णक.
नागपूरकर, सुनीता
पाटील, गणपत



891.461

रफ् -ओ हनR, जॅन
MफÌटी इयसR ऑफ सायलेDस / अनु. नीला चांदोरकर.

पहा

कामत-घाणेकार, सीताकांत नारायण

पहा

पहा

मोQटझ, बॅरी जे.

पहा

रँ ड, आयन

रं ग नटेराचे.

रण-दूगR.

पहा

158.1

येस: मनः पKरवतRनशा Vातील 50 गुिपतं.
गोQड टेन, नोह जे.

पहा

काळे , वामन

रrाळीकर, धरणीधर, अनु.

पीडी अँड टेडी िवDस दी रे स.

रं ग जीवनाचे.

पहा

संपा.

रr<भा.

Oजकgयासाठी जDम आपुला.

पहा

र आिण अGर.

रrपारखी, वसंत, संक. पहा महा`मा गांधी, लोकमाDय
Kटळक, वामी िववेकानंद यांचे सुिवचार

युसूफ पठाण

योगसाधना.

922.945

रrपारखी, इं दम
ु ती, सं. संक.

भगव²ीता

यूरो ीप: एक िनखळ <वासवणRन.
सीताराम mीकृ ण



संत नामदेव.

रrखाण.

कदम, बाबा

यू नीड टू बी अ िलKटल: े झी.



रं गारी, सुनीता

रतन.

खांबेटे, द. पां.

सॅसन, जीन पी.
पहा

891.461

रणरािगणचा देश.

जोशी, मुकुंद

युवरा ी: सौदी अरे िबयातील मिहलांvया िनघृRण छळाची
कहाणी.

रं गारी, संया
संयारं ग.

रणरािगणी.

खंडेराव
पहा

894.8143

यशाचे खडतर मागR.

पहा

युवकांनो ! वावलंबी 1हा, mीमंत 1हा !: बेरोजगारांसाठी
A to Z शासक_य योजना.
पहा जाधव, जगाथ
युवर अटेDशन लीज.



देसाई.

रणिजत

यु आिण शांतता काळात भारत-पाMक तान.
दीि^त, जे. एन.
यु <तापगडचे: एक नवा <काश.

रं गाचायR, आc
अनाMद - अनंत / सं. अनु. उषा देसाई आिण अिवनाश

छVपतvया <ेरणेने झालेला राजकोश: िशवकालीन
उदूR-मराठी रायeवहार कोश / सं कृ तवन
अिनीकु मार दGाVेय मराठे कृत छंदोब अनु. आिण

पाटील, डी. बी.

891.461

पहा



891.463

रघुनाथ पंिडत

युग<वतRक संत तुकाराम - रामदास / सं. संपा. शरयू
बबनराव तायवाडे ; राज2L वाटाणे आिण कोमल ठाकरे .

युथनेिशया.

एका अमूताRची गोZ.

राळलेली खाण.

गोखले, सदानंद

युगपुष लोकमाDय Kटळक.

रं गराव बी.

813



पहा

मयभारतातील कोहळी: पKरचय ंथ

लांजे, िहरामन तुळिशराम

रमाबाई आंबेडकर.
रमी.

पहा

पहा

िभवगडे, ानेर

कदम, बाबा

रयतेचा राजा.

पहा

महाजन, ांती

रयतेचा-राजे
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रयतेचा राजा: छVपती िशवाजी महाराज.

राजगडकर, <भू तानबाजी

पहा

सोनावणे, िवलास तुकाराम

रवL जDमMदने.

पहा

ठाकु र, रबLनाथ

रवL शेषलेखा.

पहा

ठाकु र, रबLनाथ

रवLनाथ टागोरांvया बालकिवता.
रबLनाथ
पहा

रसाळ, जयOसग
891.463

रसाळ, पुंडिलक िव., सं. ले.

पहा

गाडेकर, केशव ना.



ना. घ. देशपांडे यांची किवता.

891.461

वाaयीन सं कृ ती.



891.4609

र ता सोडू न चालला कु ठं ?.
पहा
पहा

रह यमय तणी.

पहा

पहा

धांडे, शेषराव िपराजी

पांडे, रामMकशोर रामधन

कथा आिण कथेमागची कथा.

891.463

बाहेरनाती.

891.463




िभडे, mीपाद नारायण

रहाळकर, भाराज, संपा.
रहाळकर, mेयसी, सं. संपा.



808.5

रांगणेकर, कु मुMदनी
अजब वQली.

891.463




891.463

मुलखावेगळी.

891.463

ससुरांची राणी.

891.463




पहा

बक, पलR

राईरकर, हेमा, सं. ले.

वॉ`1हँ, गी

राऊत, उQका, अनु.

पहा

पहा



बव, Mदलीप

पहा

राऊळ, िव. ग.



634.44(1)

फळबागांतील सम या आिण िनराकरण.



634

राजपुVाचा िनणRय आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.
398.220954

पहा

पहा

नवांगुळ,

कदम, बाबा

राजमाने, रवी

िहरवं वन.

891.463

राजवंश.

पहा
पहा

पहा



कडू , मोिहनी

कदम, बाबा

गायकवाड, ानराज काशीनाथ

राजा िमOलदचे <J / पालीवन बी. सी. कांबळे कृत अनु.


294.3

राजा ा, कमल
उपेि^तांची आई: मदर तेरेसा.



266.2



891.461009

तीन <हर.

891.463

पि¸म.

891.463

िवदेही.

891.463






928.91461



891.463

राजाय^, मं. गो.
कागद, कॅ न1हास आिण कुं चला.
राजीव गांधी.

पहा



927.(1)

कडू , मोिहनी

राजीव रं जन

राज



संमोहन उपचार: काळाची गरज.

राजक_य िवचार आिण िवचारवंत.
गोOवद

जुरकर, हेमंत

}ंकार.

िb को, कॉD टDस

राजक_य भाषणे वप आिण तंV.
भाराज

पहा

अ?दुल कलाम, ए. पी. जे.

शोध मढकरांचा.

बागची, सुbोतो

नामवंत आंबा वाण.

राजपुV आिण िपशाच.

पहा

किवतारती.

658

राईट बंधू: िवमानाचे जनक.

मला मािहत असलेले शरद पवार

राजाय^, िवजया मंगेश

रांगणेकर, श
अ©भुत दुिनया 1यव थापनाची / इं जीवन अिजत
दातेकृत अनु.

पहा

राजन, वाय. एस., सं. ले.

राजलuमी.

एकलीच दीपकळी.

रांगणेकर, कु मुMदनी, अनु.

891.463

राजष शाµ महाराज.

आयुयाvया सुखासाठी

पहा




रस अनौरस.

राजमती.

आयुयाvया सुखासाठी

पहा

891.463

राजबंMदनी: आँग सान यू ची िहचं चKरV.
<भा

भगव²ीता

रहाळकर, भाराज
राजक_य भाषणे वप आिण तंV.

पहा

891.464

राजन खान, संक.

रसाळ, सुधीर

रह यमय गीता.



आडवं आिण ितडवं.

यतीम.



अहेवलेणं.

रह य - स पेDस.



294.561

राजन खान

बव, मंगला

पहा

दीि^त, लीला

पहा



294.54

°दयीचे बोल 2008.

ठाकुर,

राजन खान

रसमुLा: आ वादक समी^ा.

891.461

राजगोपालाचारी, पाथRसारथी
सहजमागR साधनापती.

पहा

र1याचे पदाथR: काही ितखट, काही गोड.
रस अनौरस.



िनवडु ंगाला आलेली फुलं.

154.7
पहा

रहाळकर,

वामी िववेकानंद.



922.945

राजे, धनंजय

अि¹Mदe: कमला नेह.
पहा

नांदेडकर, वसंत

राजे, धनंजय, अनु.

<ेम

पहा



920.72

इं टरनॅशनल ाईम चोरी आिण

राजे-Wरपिhलकन
राजे, सुधाकर

राम शेवाळकर: अिभवादन / सं. संपा. माधव सरपटवार

अल्-कायदा: दहशतवादाचा जागितक भ मासुर.

आिण भायmी पेठकर.


303.625
राजेश कुमार, सं. संपा.

राXीय ंथसूिच: मराठी

पहा

891.464



राय आिण क2 L शासनाvया िविवध िवकास योजना आिण
आ"थक िवकास महामंडळे / संपा. आमोद. 338.954
रायशा V ऐिvछक-पेपर 2: तुलना`मक राजकारण आिण
आंतरराीय संबंध. पहा तोडकर, बी. डी.

जोशी, मनोहर गजानन



891.461

राठोड, Mदनकर दासूजी


पालाला पंख फुटू दे.

891.461

राठोड, सुनील आनंदराव
बंजारा जमात: लोकजीवन आिण लोकगीते.



398.20954

Oलबाळे , शरणकु मार हणमंता

राणे, <काश
शूDय.



891.461

राणे, िवनायक पांडुरं ग

माझी <शासक_य वाटचाल.

891.463



कदम, बाबा



782.421542(1)

रानडे, <ितभा, मुलाखतकार.
दुगाRबाशी

पहा

ऐसपैस गपा:



954

कॉलेट, Mस

रानडे, शैलजा मधुकर, संक. आिण अनु.
रानपोताड: अिहराणी कादंबरी.

पहा

पहा

मधुसÏय

रदळ, सुरेश

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

मुटे, गंगाधर
पहा



महादेवभाई / अनु. माया पंिडत.

822

रायरीकर, बाळकृ ण
कौKटलीय अथRशा7ाची मागRद"शका / सं. ले. बाळकृ ण
रायरीकर आिण mीिनवास सुरनीस.
320.1
ऍलन, जेPस

रायलवार, सिचन, अनु.

पहा

रावwयाची शाळा.

पवार, एस. बी.

पहा

रासंत तुकडोजी महाराज.

पहा

विडखाये, रे खा

कांदा व लसूण: उ`पादन व eापार.

635.63

जोशी, लuमण गोपाळ




664.726(1)
635.642



631.5




635



634.99

शेतकरी िमV प^ी.

598.163

शेतक यांसाठी उपयु बायोगॅस.




634.75

कावळे , छाया

KरचडR फे नमन: एक अविलया संशोधक.

पहा

शानभाग,

माधुरी

Kरपि?लकन राजकारणाची दुदRशा का ?.
भा कर महादेव



665.776(1)

ॉबेरी: लागवड, <Mया व eापार.
पहा




तलावातील िपके.

Kरा.

633.82

635.25

वनशेती.

समाजवादी चळवळीची वाटचाल.

रानाची पाखरं .

रामू रामनाथन

भाजीपाQयाचे बीजो`पादन.

रानडे, वा. दा.

पहा

रामायणातील पाVवंदना: रामायणातील पाVांचा
िवwलेषणा`मक अnयास. पहा जोशी, Mदनकर

टोमॅटो: लागवड,<Mया व 1यापार.

Oहदी िचVपटगीत: परं परा आिण आिवकार.

पहा

OशVे, क. के .

कृ िष-उcोग: सोयाबीनची <Mया.

रानडे, अशोक दा.

रानमेवा.

पहा

काकडीची सुधाKरत लागवड.

मेटकरी, रघुराज

पहा



616.73

रा}डकर, वासुदेव बळवंत
कढीपGा आिण कोOथबीरीची लागवड.

नागा-जोगा.

रानडे, वैशाली, अनु.

काकवीपुरे,



891.463

पहा

पहा

राXीय ंथसूिच: मराठी िवभाग 2010 / सं. संपा. वैणवी
कु लकण आिण राजेश कु मार.
015.54029146

खरं सुख.

पहा



181.48



923.554

राणे, श. रा.

रानजाई.

रामदासी, मातीबुवा
दासबोधातील रह य.

रामायण एक अnयास.

राठोड, किवता सुरेश

किवतेvया किवता.



181.48

हेळेकारकृत अण.

िसगेल, बन एस.

पहा

रामदास, समथR
मनाचे iोक / भाय. प¥ाकर महादेव आलेगांवकर.

रामाणी, <ेमानंद शां.
तुमvया कgयाची काळजी घेयात / इं जीवन आनंद

Parliament Rajya Sabha From May 2006 to

राठी-लोिहया, शुभदा, अनु.



128

वामनराव

Dr. Manohar Joshi Hon'ble Member of

पहा

923.254

रामरावजी आहेर: कतृR`वगाथा.

रायसभेत खासदार डॉ. मनोहर जोशी = Speeches of

पहा



रामकाका / संपा. अमर हबीब.

मानव धमR.

राजेmी
मौनामये नवा गारवा.

March 2011.



928.9146

रामचरणदास

िवभाग

राणीमाशी.

259

पहा

भोजने,

Wरवणकर-लटके

260

Kरवणकर, िशवानंत कृ ण
mी नवदुगाR, बोरी आिण इतर देव थाने.
294.535095478

Kरसबुड.

पहा

Kरसबूड, सुमेध.



मेmाम, नंदा के शव
पहा

रे मंड, जेनीस जी.

अमेKरके तील वेwया1यवसाय / सं. ले. जेनीस जी. रे मंड
डोा एम. नूघ आिण कॅ रोल जे. गोमेझ; इं जीवन

सुमेध वडावाला

ि¯मणी ारके त आली.

पहा

खापरे , मंदा

चकर तरीही पयकर पाककृ ती.

पहा

पहा

रे शीम मागR: िसQक रोड.

दवणे, <वीण

भागवत, यशवंत कृ णाजी

पहा

पेरी Mकनार: लाई1ह िल1हर ाDसलांट.
कQपना िवलास

पहा



891.4393



153.6



922.945



891.461

दुधeवसाय शा7ो पतीने गोपालन.

दवणे, <वीण

पहा

रे Oबबस, िवQफ_

रोमा नाहर

रे गे, कुमुद



एक लगीन असंही.

891.463

रोिहडा - क2 जळगड - रायरे र.

पहा

त2डुलकर, महेश

रोहेकर, सिचन

कोकण जळतासा: भकास करणा या िवकासाची


शोकांितका.

954.79

रदळ, सुरेश


रानपोताड: अिहराणी कादंबरी.

सावV बाप.



891.463

रे गे, वषाR


बेटावरची माणसं.

891.463

माझी सवत.

891.463

िवशाल.

891.463

मुलाँ ज / अनु. जयंत गुणे.
लंगडी आजी आिण रावण मामा.

<भाकर



लंडननामा.

ल¯ख <काश.

रे डकर, अरOवद यशवंत
अययनाचे मानसशा7.

891.463

ल मूर, पीएर



िगरप, नारायण गोपाळ

पहा



823
पहा

महाजन, सुल^णा

पहा

कावळे , सुनीता िवनाथ



370.91734

ल¹ाचा खेळ.

पहा

रे Oडग, टॅन, सं. ले.

लघुिनयतकािलकांची वणRना`मक सूची.

पहा

फाकटकर,

सुधीर

रे पी: बला`कार : थोडी टीका : बरीच Kटपणी.
कु लकण, गोपाळ दG

पहा

823

काळे , Mदनेश

लघुकादंबरीचे सािह`यप.

अबॅनेल, ¤ँ क ड?Qयू.



वन फुट राँग / अनु. सुनीित काणे.

रे डकर, अरOवद यशवंत, संपा. पहा किवता संघषाRvया:
मराठी साPयवादी किवतांचा <वाह
रे िडओ दुबण: अदृwय िवाचा वेध.

डांगे, अशोक

लगूना, सोफ_


370.15

ामीण िवकासासाठी िश^ण.

पहा



636.2142

_म फॉर मी: गूढ...<णयरPय कादंबरी / अनु. दीपक
कु लकण.
813 
रोिËस, मेिQवन, संक.

वेलणकर, वंदना

रे , स`यिजत
फॅ Dटॅि टक फे लूदा रह यकथा / गोपा मजूमदारकृ त
इं जी अनुवादावन अशोक जैनकृ त अनु.
891.443

पहा

रै मन, टोDया
द येस फॅ |टर / इं जीवन <काश इनामदारकृ त अनु.

रोकडे, सुनील िनळकंठराव

रे , स`यिजत
फॅ Dटॅि टक फे लूदा रह यकथा / गोपा मजूमदारकृ त
इं जी अनुवादावन अशोक जैनकृ त अनु. 891.443 

रे घो®ा.

कु लकण, दGा जी.

पहा

रोझ, करे न

सवा, िमझाR मुहPमद हादी
उमरावजान / अनु. mी. पु. गोखले.

पहा

सोनावळे , शरयू

रोकडे, शोभा इं Lभान
धु|यात िवरलेले आतR.



रे जीवना !.

मॉटनसन, ेग

संत नरहरी सोनार.

927.9143028

पहा

रे ट-हाऊस.

पहा

पहा

रोकडे, मनोहर
जावडेकर,

बेन, बनी
Mदलीपकु मार: भारतीय िचVपटसृटीतला टार-लीजंड /
अनु. wयाम फरांदे ; संपा. <शांत तळणीकर.

चकर दाि^णा`य पदाथR.

306.740973

रे लीन, डेि1हड ऑिल1हर, सं. ले.

डॉQफ, टी1हन
टेन लॉज ऑफ ल»नग: सुजाण पालकkवाचं गाईड /
इं जीवन अिनी लाटकरकृ त अनु.
306.874
पेरी आकाश.



कािमल पारखेकृत अनु.

दांडेकर, सुयोग

सुभाष

जवात.

रे Oबबस, िवQफ_
गीत आनी कवीत / संक. आनी देवनागरी िलयां.
मेिQवन रोिËस.
891.4691

लघुGम कथांचा गुलद ता.
लजतदार पंजाबी पदाथR.

पहा
पहा

पहा

कव, वाती सुहास
शु|ल, योग2Lनाथ
पहा

रफ_क सूरज

वेलणकर, वंदना

लटके , लuमणराव
नगरपािलका सभाशा7 / सं. ले. लuमणराव लटके
आिण रणिजत च1हाण.
351.54790216

लटके-लेले

लटके , लuमणराव
प^ांतरबंदी कायदा व अनहRता / सं. ले. लuमणराव
लटके आिण रणिजत च1हाण.
342.54055
माननीय अय^ महोदय / सं. ले. लuमणराव लटके
आिण रणिजत च1हाण.
328.5479
लढले अन् Oजकले मी...: ?लडकॅ Dसरशी Mदलेली झुंज.

पहा

पहा

खडसे, यशवंत

लफंगे येती घरा.
लवासा.

पहा

पहा

ल1ह टोरी.

पहा

लO1हग नॅटली.

पहा

िसगेल, बन एस.

कांबळे , ानेर रामचंL

पहा

पहा



पहा

पहा

घारे , दीपक



922.945



आपले परमवीर.

लांजे, िहरामन तुळिशराम



आठवणीतले गावकूस.

891.463

मयभारतातील

पहा

कोहळी: पKरचय ंथ

लांजेवार, योती बाबुराव
फु ले-आंबेडकर आिण 7ी-मुि चळवळ. पहा
303.484 - फु ले, योितबा गोOवद.
फु ले-आंबेडकर आिण 7ी-मु_ चळवळ.

923.554(1)

झुंजार छVपती संभाजी.

923.154

सुवणाRकाठचा भुजंग.

891.463

िलमये, राजा, अनु.




शौरी, अण

पहा

िलमये, सुधीर िवल
फु िजसानvया देशात.


303.484



303.484

िलमये, ि मता, अनु.

915.2

पहा

िलO1हग माईल िवcा
आय अॅम िवcा / इं जीवन िवशाल तायडेकृत अनु.


920.9306768



उपयोिजत मराठी.
पहा

लाखे, संया, संपा.



सेगल, एKरक

लांडगे, संजय संभाजी

लाखांतील एक.

दिलत

िलमये, राजा

साठे , शुभा

लांजे, िहरामन तुळिशराम, संपा.



823

928.9146

िलमये, पुपा मोरे र
धDय ते गणेशयोगL.

हॉलोवे, बेथ

पहा

लावgयवती: लावणी सं ह.

िलओनाद¶ : ब}पी <ितभावंत.

सेगल, एKरक

लहान मुलांचे आजार व `यावरील सोपे उपचार.
अनुराधा <काशरे ी
ल}जी साळवे.

घxगे, पराग

पहा

Oलबाळे , शरणकु मार हणमंता, संपा.
<ेमकिवता

लेले, ारकानाथ

पहा

लािल`यदशRन.

राणीमाशी.

दामले, िनळू

पहा

संप जगgयासाठी = Finding a purpose in life /
इं जीवन उ¢वला बवकृत अनु.
920.02

Oलबाळे , शरणकु मार हणमंता

आसरे , मधुकर

ल1ह, मेिडिसन आिण िमरॅ कQस.
ल1ह अँड वॉर.

लाला, आर. एम.

Oलडले, मॉरीन
द <ाय1हेट पेपसR ऑफ ई टनR युवेल / अनु. ऋजुता
कु लकण.

वडनप, गीता िनलेश
लढाई.
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491.468
गाडगीळ, बाळ

पहा

टॉQक_न, जे. आर. आर.

पहा

लीला सुगंध: शेगावचे mी गजानन महाराज यांचे काeप
संि^ चKरV. पहा उंडे, माधव

फळांचे महkव

लागू, Oचतामणी
के तक_.

ली, अॅलन, िचV.



लुई पा¸र: <ाणर^क लसचा िनमाRता.

पहा

बव, Mदलीप

891.463

लाटकर, अिनी, अनु.

पहा

लाटे, भायवंत वसंतराव, अनु.

डॉQफ, टी1हन
पहा

लेिनन ाडचा वेढा.

लाड, रामचंL नारायण
मराÔांचे दासीपुV अथाRत पायपोस ªकमतीचे पेशवे.


954.79
पहा

सॅसन, जीन

लादेन, नवा िबन, ले.

पहा

सॅसन, जीन

लाभसेटवार, अनंत पां.



891.463

डॉलसRvया फु लवाती: अमेKरका-भारत लेखसं ह.


891.464



िववािहता.

891.463

स`यमेव जयते.

891.463



वाढेकर, छाया

पहा

<धान, गणेश <भाकर

पहा

जोDस, मायके ल

लेÌट टू टेल: रवांडाvया <लयंकारी ह`याकांडात, एका
तणीने अनुभवलेली ईरिनठे ची <चंड श|ती. पहा
इिलबािगझा, इPमाकु ली
लेले, अनघा, अनु.

घर®ापलीकडे.

पहा

लेखणीचे लिलत.

ानेर

लादेन, ओमर िबन, ले.

लेक आली घरा.

लेले, िचVा, अनु.
eवहार

पहा
पहा

डांगे, गौरी

भारतीय लोकशाही: अथR आिण

लेले, यो` ना िवcाधर
¤ँ किलन झवेQट: अमेKरके चा तारणहार ठरलेQया
िजी ने`याची जीवनकथा / संपा. आनंद हडकर.


923.173

लाल गुलाबाचे ग2द.

पहा

मडकईकर, <ेमानंद वासुदेव

लेले, यो` ना िवcाधर, अनु.
इPमाकु ली

लालबहादूर शा7ी.

पहा

िभवगडे, ानेर

लेले, यो`ा िवcाधर, अनु.

पहा

पहा

इिलबािगझा,

अबॅनेल, ¤ँ क ड?Qयू.,

लेले-वरदान
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लेले, ारकानाथ
साने गुजी.

वÀाघात: एDरॉनvया मगरिमठीत महारा.


928.91463

डायरी: एका मं§याvया बायकोची.

891.463

तीन <J.

891.463

बेदरकार.

891.463

ल1ह अँड वॉर.

891.463

सजाR आिण ¦या.

891.463

वटवृ^ाvया छायेत.



वQस, वेQस
mीमंत होgयाची सूVे / इं जीवन रवL कोQहेकृत




पहा

साने, पांडुरं ग सदािशव

लोक <शासन = Public Administration.

पहा

कांबळे -हडोळतीकर, शरद
लोकअदालत.

पहा

पहा

गोडबोले, माधव

लोकि<य िचVतारका.

पहा

िचटणीस, शुभा

अनु.

158.1

891.463

वडगबाळकर, mुतीmी
जगणे Pहणजे <ेम करणे.

891.464



891.461008
पहा



पहा

सईद अ¯तर

लोखंडे, सुजाता <ेम
माझं न»सग: शोध...अि त`वाचा.



926.1073

लोणकर, पराग

21 Mदवसात यश तुमvया दारात.

158.1



लोणकर, रघुनाथ

इvछा असQयास वाचा !.

891.464

वन् अॅDड हाफ शहाणे यांचे लेखन.

891.464

लोणकर, िवजय, अनु.



पहा

पहा



शशी, थर

पहा

लोणकर, िवजय, सं. अनु.



पहा

920.71

नलावडे, रामचंL

पहा



891.463

मृगजळ.

891.462

रासंत तुकडोजी महाराज.

922.945

संत चोखामेळा.

922.945




वाथपणाची िश^ा व इतर कथा.



891.463

वडे, घनwयाम के शवराव
िचVमहष भै¿याजी गो वामी.
वधू - वर पिVका गुणमेलन.

पहा



927.5

<धान, िनिलकाश

धमाRिधकारी, प¥नाभ नारायण

पहा

पहा

वन िलटल ªफगर.

लगूना, सोफ_
पहा

िचब, मािलनी

वनंजे, गौतम



झुळूक.
वनशेती.

891.461
पहा

रा}डकर, वासुदेव बळवंत

वन पती - फु ले यांचे औषधोपयोगी महkव.

लोही, म. ना.

जय<काश नारायण.

923.254

डॉ. ए. पी. जे. अ?दुल कलाम.

923.154

पं. जवाहरलाल नेह.

923.254

पं. दीनदयाल उपायाय.

923.254






वंशवेल: िनरोगी, सुदढृ संततीसाठी माता-िपता, अप`याचा
कारवारकर, मालती

कृ णमूत, अvयुतानी गोपाल

पाल, संपत

वक_ल: माती ते राम.



महाजन,

त2डुलकर, महेश

पहा

पहा

देसाई, mीराम



305.8

कणा.

लोहगड - िवसापूर - तुंग - ितकोना - भाजे - बेडसे लेणी.

वक_ल, सुि<या, अनु.

891.463

आMदवासी हलबांvया अि त`वाचा अंतवध.

वन फुट राँग.

इं िजनीअर, मीनोचहेर



अितथी देवोभव व इतर कथा.

वधूिपता.

मोईMदन कु ी, बी.

लोह पुष: सरदार वQलभभाई पटेल.
भा कर गंगाधर

पहा



920.936219699418

माणूस नावाची झाडं.
वडारगाडा.

891.461

लोकशाहीवादी अPमीस...दीघRपV.
िमझाR

पहा



विडखाये, रे खा

लोकरे , उGम
1हावं लगे नवं नवं.

आहार.



वडमारे , राज2L
महामे: प¥mी डॉ. िवलराव िवखे पाटील यांची
चKरतकहाणी.
891.463

पाटील-बेलगावकर, सुरेश गोपाळराव

पहा



वडके -कवळे , <मोMदनी
Mदवा.

संपा. सदानंद बोरसे.

लोकमानसातील पारं पाKरक कोळीगीते / सं. संक. आिण
संपा. रwमी शे®े - तुपे, जगदीश संसारे आिण रामचंL

लोपीस, पीटर, अनु.

परांजपे, कृ. भा.

लढले अन् Oजकले मी...: ?लडकॅ Dसरशी Mदलेली झुंज /

लोकपालाची मोिहनी.

लोकमाDय Kटळकांची राीय एका`मता.

पहा

वडनप, गीता िनलेश

जोशी, लuमण गोपाळ

वरक.

मेहता,




लेले, ारकानाथ, संपा.

पहा

अभय

पहा

हंबड,

िवजय िव.
वनारसे, तारा, अनु.

पहा

गुत वरदान

वनारसे, wयामला
स`यिजत राय आिण भारतीय मDवंतर.
वनौषधी.

पहा

वाÅळकर, गोपालकृ ण

वन् अॅDड हाफ शहाणे यांचे लेखन.

पहा

लोणकर, रघुनाथ

वरक, रामचंL, सं. संक. आिण संपा. पहा
लोकमानसातील पारं पाKरक कोळीगीते
वरदान यौवनाचे.

पहा

जोशी, Mद. िव.



791.430233

वरे -वाढेकर

वरे , िवलास

वाघ, बी. जी.



मरणखुणा.

891.463

व हाडपांडे, नी. र.
सGावनचे वातं§ययु आिण `याचे Oनदक.
वकR 101.

पहा



पहा

910.4

पहा



पळे कर, आशा
नलावडे, भागीनाथराव



पाऊल.

वQलभी.

891.461
सािनया

पहा

कदम, बाबा

वळख फुलांची.
वळण.

पहा

पहा

मोिहते, उमेश



891.463

चKरV शोधन.
वसईची मोहीम.
पहा



891.4609



891.4609

वाÅळकर, रं जना

पहा

वाÅळकर, गोपालकृ ण

वाaयीन सं कृ ती व सामािजक वा तव.
िवलास गोOवद
वाaयीन सं कृ ती.

पहा

पहा

सारं ग,

रसाळ, सुधीर

वाaयेितहासाची संकQपना / संपा. दGाVेय Mदनकर पुंडे.



वाट पाµ Mकती ?.



वाटचाल.

891.464

छु टक_ आिण इतर किवता.

891.461

वाटा.

कोकाटे , अशोक बापू

वहाटु ळे, ानेwवर स.

पहा

पहा

पहा
पहा

पहा



काळसेकर, सतीश

शेवडे, सि]दानंद सुरेश

नाईक, सुरेश

mोVी, िनिशकांत

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

वाटा आिण मुjाम / ले. आशा अरOवद बगे... [ आिण इतर.


अभागी.

891.463

वांMदले, सुरेश
समृीvया Mदशेने कKरयर / संपा. रवL देसाई.


वांMदले, सुरेश, संक. पहा Oथक िडफरं टली, बी स|सेसफु ल
!: यश वी करीयरसाठी वेग¦या 500 वाटा



].

वाटा <काशाvया.

371.425

891.4609
पहा

वाटाणे, राज2L, सं. संपा.

दहातxडे, टी. एन.
पहा

युग<वतRक संत तुकाराम -

रामदास

वाटाणे, राज2L, संपा.

पहा

वैदभय काeधारा

वाडकर, अशोक महादेव

वाकळे , मह2L सदािशव


आस.

891.461

मनाvया वाटा.

891.461



वागरे , िवम िभकाजी


काळीजकळा.

891.461

वागळे , चंLकांत शंकर
आ`मा ते जनुक: आधुिनक वैcकातील संकQपनांचा


इितहास.
वागळे , िनिखल, संपा.

पहा

वाÅळकर, रं जना
िनरामयी / सं. ले. रं जना वाÅळकर आिण गोपालकृ ण
वाÅळकर.
615.538

वाचा आिण गप बसा.

गाविशवार.

पहा



581.634

वाचणा याची रोजिनशी.

सोनवणे, सीमा

वसेकर, केशव बाबनराव

व ती.

वाÅळकर, गोपालकृ ण
ताgयातून ताgयाकडे / सं. ले. गोपालकृ ण वाÅळकर
आिण रं जना वाÅळकर.
615.538

891.4609

के ळकर, यशवंत नरOसह

पहा

नंदावर

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

वाÅळकर, रं जना, सं. ले.

वZ, जयंत बलवंत
काही पु तके ...काही िनरी^णे.

पहा

7ी वा य आिण सदयR / सं. ले. रं जना वाÅळकर
आिण गोपालकृ ण वाÅळकर.
615.538

चोपडेकार, हनुमंत

वळसंगकर, eं. ना.
अधRनारी.

वसुंधरा.

वाघाvया मागावर.

वाÅळकर, गोपालकृ ण, सं. ले.

वमाR, <ीती
पहा



891.461

वनौषधी.

नानाराव

वलय.

891.463

सूयRफूल.

Oहगोणेकर, शिशकांत

वद इज माय Ëीम.



दुरावा.

वाघमारे , तानाजीराव के रापा.

देशादेशांतून.
पहा



891.463

वाघमारे , अंकुश
बावनकर-भुरे,

वतRक, चंLकांत वसंत
वतRनाचे मानसशा7.

एका वÑाची सुवात.
वाघ, सुिनती

954.035

M¤डमन, एिलझाबेथ

पहा

वगकरण-तािलक_करण तािkवक.
हषRदा रमेश

वतRमान.
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आिवकरण: आधुिनक वा तुकलेचे.

720



वाडेकर, अमोल



आरोळी: एक वेदना.

891.461

पडझड: एका आयुयाची.

891.461

शेवट: एका आयुयाचा.

891.461

वाढMदवसाची भेट.

पहा




कु लकण, अंजली

610.9
पहा

बापमाणूस

वाढेकर, छाया
लेक आली घरा.

891.463



वाणी-िव'ाथqिमLांनो
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वाणी, <काश ज.
जात <माणपV आिण वैधता तपासणी: जात, वैधता
वय, राXीय`व व अिधवास, उ`प, नॉन Mमीलेअर
<माणपV <Mयेसह जाती- जमातची अcयावत यादी

वादळ.

वासुदेव, प¥जा <मोद, संक.

344.54790308624

Oनबाळकर, जयmी चादG

पहा

गोडघाटे, संजय न`थुजी

पहा

वादळ िन¦या नभातील.

पहा



891.464

पहा

टाकळकर, उवला गोपाळराव

वानवळा.

पहा

मोरे , Oचतामण

वाळ.

133.5

िवघे, <शांत, सं. ले.



िवचारिवातील ¾मंती.
रामचंL

133.5861



133.6



891.461

छािbया, <Qहाद

बागची, सुbोतो

शमाR, Kरतेश

वावरे , साKरका.

कानेटकर, वसंत शंकर

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

भोवड, जगदीश

पहा

आपटे , मधुकर यशवंत
पहा

महाले, रमेश के.
पहा

पहा

थोरात, साKरका

मराठी कादंबरी:

पहा
पहा

देशपांडे, अ.

िवठू माऊली तू.

पहा

िवल गीत गावा.
पहा
पहा

पहा

पहा

पहा

खेर, सी. पं.

राजाय^, िवजया मंगेश

पहा

पहा

पहा

कांबळे , गोपीचंद

पहा

कांबळे , गोपीचंद

िवcाथिमVांनो.

आठQये, अिनल

कांबळे , गोपीचंद

िवcाथ देवो भव.

पहा
पहा

कुं टे, <भाकर

आगटे , शकुंतला जयंत

बाबू मोशाय

िवcा िवनयेन शोभते.
िवcाथ.

देशपांडे, अ. पां.

भानत, मनोहर

िवGीय अKरZे: वप व उपाय.
िवदूषक.

देशपांडे, अ. पां.

देशपांडे, अ. पां.

पहा

पाटील, पुपा
^ीरसागर, राम



500

घाटे, िनरं जन Oसह2L

पहा

िव ान: शा7ीय मािहतीपर.

िवदेही.

वावरे , <Qहाद जगाथ, सं. संपा.
<वाह व समी^ा

पहा

िव ानयाVी: eंकटेश बापूजी के तकर.
कृ णाजी

साने गुजी आिण पंढरपूर मंMदर<वेश चळवळीचे
अया`म.
928.91463

पहा

करं दीकर, िवनायक

िव ानयाVी: डॉ. वसंत गोवारीकर.



वावटळ.

पहा

िव ानयाVी: डॉ. माधव िचतळे .

954.79

पहा

गारोडे, <मोद

िव ानयाVी: डॉ. माधव गाडगीळ.

वाOळजकर, आ`माराम नारायण
साने गुजी आिण पंढरपूर मंMदर<वेश चळवळीचे
अया`म. पहा 928.91463- साने, पांडुरं ग सदािशव.

वाळू चा MकQला.

पहा

पां.

वाळवी त वृ^ाला पोलादी कुं पण वाचवेल का ? :
लकरी स¼तेपलीकडची गरज. पहा शौरी, अण

पहा

साठे , शुभा

िव ानयाVी: डॉ. अिनल काकोडकर.

कदम, बाबा

देसाई, केशुभाई

वाOळबे, सुरेश, संपा.

पहा

िवजय साळसकर: बेडर वदवाला.

िव ान सKरता.

वाळके , <मोदकु मार सुदामा

पहा

गडकरी, िनतीन

िव ान संदभR.

891.463

पहा

कांबळे ,



सुखी माणसाचा सदरा.

वाOळबे, िचVा, अनु.

पहा

िव ान वेध / संपा. रमेश कृ . देवरे ...[आिण इतर].

891.463

पहा

<धान,



आजोबांvया गोZी.

वाळवेकर, समीरण, अनु.

पहा

वाळके , <मोदकु मार सुदामा

पहा



वालावलकर, सी. पु.

िवखुरलेले मोती.

पहा

िवमी सुनीता िवQयPस.
िवखुरलेले मोती.

दैव रे षा: अथाRत आपला हात आपले भिवय.

पहा

अलगीकर, अिभषेक

िवकासाचा हायवे.

अघोर, उ"मला <Qहाद

आरोय योितष = Medical astrology.

वाळवी.

पहा

िवशाखा संजय

वालावलकर, संजीव दGाVय
अ^र वळे भिवय कळे .

पहा

वा तुगु.

िव. वा. िशरवाडकरांची ना®सृZी.

हे?बार, अरOवद

वाळवंटातील फूल.



िनिलमा

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर
पहा



294.5211

वा तुशा V: कोणासाठी ? कशासाठी ?.

जोशी, सुनीता mीकांत
पहा

वासुदेवानंद सर वती
दG तोVे / भायासह काशीनाथ दGाVेय समुLकृ त अनु.

mीदGाVेय तोV: संपूणR अथR आिण िववेचन / अनु. आिण
भाय. वासुदेव वामन बापट.
294.5433

वान< थ.

वारी पंढरीची: भावाथR.

किवता

अनु.

पहा

हे वतुRळ असेच असते !.

पहा

िहतगुज करणा या

बोधरह यम / भायासह िवनायक गोOवद देसाईकृ त

ठाकूर, भगवान बाजीराव

वानखेडे, सुमती

पहा

पहा

294.5433

वाcवेद आिण भारतीय संगीताची मूलतkवे.
चंदावरकर, भा कर

वारी.

िहतगुज करणा या

पहा

किवता



कायदा व िनयम.

वा`सQयOसधू.

वासुदेव, Mकशोरी मह2L, सं. संक.

िव|ोहा^या-वेलणकर
िवLोहाvया मशाली.

पहा

तपासे, <काश

वीरबाला.

िवांस, शुभदा, अनु.

पहा

कानजी, डेल

वुमन ऑन टॉप.

े, जॉन

पहा
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वैc, सKरता

पहा

पहा

गो वामी, सीमा

वृ^वQली आPहां सोयरे / संपा. रजनी यशवंतराव कु लकण.


582.13

िविधिलिखत फौजदारी: कालखंड सन 1950 ते 1988.
पहा

वृ^ांचे औषधीयु महkव.

ढु मणे, व. िग.

िवनयिपटक.

सुGिपटक

पहा

िवनायक ते िवनोबा / संक. मालती दा ताने.
िवनोदाची मेजवानी.

िवनोदाचे महामंVी.
िवनोदी <वासी.

पहा
पहा

पहा



923.654

फडणीस, केशव

िवरं गुळा.

पहा
पहा



658.31250954

व2गुलकर, योिगनी, अनु.

िचतळे , िवजय
वेगवान.
पहा

िचतळे ,

Oशदे, रामचंL गणपतराव

मोआÈझम बेग

क"णक, हेमन

वेणू-िव ान: बासरीिवषयी सवR काही.

जंगले, रा. िच.

िवराणी, Oपक_
अणाची गोट / अनु. मीना क"णक.

पहा

पहा

वेचलेले मोती अथाRत पोलीसांचे दैनंMदन कामात उपयु
पु तक. पहा सोळं के, देिवदास पुंजारामजी

िवजय
िवभा-राम.

व2कटेरराव, टी.
एचआरडी ऑिडट: eावसाियक उ`कषाRमये मानवी
संसाधनाचे महkव / इं जीवन िवजया देशपांडेकृत
अनु.

बुवा, िवनायक आMदनाथ

िवनोदी <वासी. पहा 910.4 - <वासवणRन.

हंबड, िवजय िव.

पहा



वेदना आिण 1याधसह चांगलं जीवन.
िवcमाला

पहा

Oगडे, के शव

पहा

बचR,

920.9362883

वेदपाठक, लीला

िवQसन, टोनी
शॅपेल: व तुि थती, पुरावा, स`य / अनु. सुनीित काणे.

स`यकथा: एक सािहि`यक मानदंड - 1972 ते 1982.


891.464009



365.6

िवQसन, डोरोथी |लाकR
हात िवधा`याचे: डॉ. पॉल bँड यांचे जीिवतकायR / मूळ
पु तकातील Mफिलप यॅDसी यांvया < तावनेसह ;
इं जीवन नीला चांदोरकरकृ त अनु.
926.1
िववािहता.

पहा

िववेक लेणी.

िववेकदपRण.

लाभसेटवार, अनंत पां.

पहा
पहा

पहा

िवसरशील खास मला...



294.555

उदय<काश

पहा

जाईल, ना. ज.

िवसाeा शतकातील कतृR`ववान मिहला पंत<धान: बॅरोनेट
मागाRरेट थॅचर. पहा काळे -पाटसकर, भायmी
िवहीर: शैलजा काळे यांvया 7ीवादी कथा.
शैलजा भालचंL
वीज Pहणाली धरतीला.
वीरकथा व कथासार.

पहा

पहा

पहा

371.200954

पाठक,

कदम, राजकु मार लuमणराव
पहा

आड, परशराम राऊ

अिधक चांगQया पो¦या आिण भात.

641.5

खमंग मसाले आिण लोणची.

641.5

खास उपवासाचे पदाथR.

641.5

खुसखुशीत वडे, भजी, पकोडे.

641.5

चटकदार राज थानी पदाथR.

641.5

चटपटीत पराठे आिण पु या.

641.5

चमचमीत गुजराथी पदाथR.

641.5










641.5




370.1

शै^िणक मूQयमापन व सं¯याशा V - पहा 370.1 िश^ण. तkव ान.
519.5 
वीरखडे, Mदलीप
ऐन पि तशीत.

पहा

चव र2 गाळणा या रसभाया, र से आिण उसळी.

Pहैसकर, हरी अनंत

शै^िणक मूQयमापन व सं¯याशा V.

पहा

काळे ,

िशरवाडकर, िवणु वामन

वीरकर, <ितभा
शालेय 1यव थापन संघटन <शासन.

वेदांची ओळख: परं परा आिण नवा दृिZकोन.
<मोद िवणुपंत

वेलणकर, वंदना

रे गे, वषाR

िवसपुते, गणेश, अनु.



891.433

वेध िवाचा मानवी शौयाRचा.

भागवत, दीपक

अनुवादाचा कैलास कळकटे कृत मराठी अनु.
पहा

ॉस फाय·रग आिण <ाय अ<ाय / अनु. माधवी कुं टे.

वेध <ासंिगकांचा.

गायकवाड, पुंडिलक

िववेकानंद, वामी
वामी िववेकानंदांचे <ेरणादायी सुिवचार आिण <संग /
राजीव रं जनकृ त 'युगदृZ वामी िववेकानंद' या Oहदी
िवशाल.

वेदराही



891.461

चिवट वेगवेगळया <कारvया आम®ा.

641.5

झणझणीत अनेक <कारvया चटgया.

641.5

तजेलदार सॅलड आिण कोOशबीरी.

641.5

ताजेतवाने िहरवेगार पदाथR.

641.5

तृषाशांती सरबते.

641.5

पाकMयेतील उपयु|त सूचना.








640

बहारदार भायाच भाया.

641.5

चकर दाि^णा`य पदाथR.

641.5

लजतदार पंजाबी पदाथR.

641.5





वेलणकर-kही
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वैc, सुरेश

वेलणकर, वंदना

सुमधूर बंगाली पदाथR.



641.5

वयंपाकघरातील पदाथा¨चे औषधी गुणधमR.



616.024

वाMदZ 62 <कारचे लाडू .



641.5

ह1या ह1याशा िमठायाच िमठाया.
वेलवगय भाजीपाला.

पहा



641.5

पवार, संजय

पहा

पहा

पहा

पहा

वैc, एन. बी., संपा.



891.461008

बोकरे , मधुकर गोOवद,

फेणी.

मठ, शंकर बाळकृ ण

िचकन सूप फॉर द

माडन, वेट

पहा

eिमkव िवकास आिण भाषा.

पहा

मोकाशी, मधुकर

गणेश

चांदणे <ितभेचे.



089.9146

ठे वणीतले संिचत: इ.स. 2000 ते 2004 या पाच

वषाRतील िनवडक भायांचा सं ह.



089.9146



मी आिण माझं.

923.254

वैc, वासंती
एकलeा.



158.1



891.463
पहा

eिवेध.

पहा

सावदेकर, आशा

e_, िनणRय आिण ईwवराचा ि त.

मोडक, शांताबाई नारायण



891.463



891.463

वैc, सरोज रमेश

पहा

इं िजनीअर,

मीनोचहेर

eवहारे , कQपना
श?द वामी.
eाकरण.

पहा

891.463

गवी, <ेमानंद

eाम, दुगाRबाई, िचV.

वैc, मीना^ी
द िसे ट ऑफ स|सेस.

mीिवcा नटराजन

पहा

eाम, सुभाष, सं. िचV.

पहा

eावसाियक अथRशा7: सूuम.
eोमके श ब^ी रह यकथा.

mीिवcा नटराजन
पहा

पहा

कु लकण, बाळकृ ण

बंcोपायाय, शरMदDदु

1हाय नॉट आय ?: अंधारावर उजेड कोरणा या
मायलेक_ची कहाणी. पहा भागRवे, वृंदा
1हावं लगे नवं नवं.

पहा

ि1ह|टोKरया आिण अ?दुल.

लोकरे , उGम
पहा

बसु, mावणी



ि1हदर जि टस: तुंगातील ि7यांvया कथा.
नंMदनी



1ही. शांताराम: अफाट कतृRkव उGुंग eिमkव.

891.461

वैc, सुरेश
Mदशाभूल.

पहा

eिमkव िवकास.

उcोगपंथ: मराठी उcोजकांvया

वैc, माधव गोOवद
अिभ<ाय / संपा. mी. <. कु लकण; िव. स. जोग यांvया
< तावनेसह.
089.9146

काच-घर.



891.461



यशोगाथा

सहज.

वैणव, सुभाषचंL
संयापुप.

1हाइट, म"सया िहिगDस, सं. संक. पहा
सोल डेली इिD परे शDस फॉर िवमेन

303.484

वीरबाला.



181.48



महा`मा फु ले आिण 7ी-मु_ आंदोलन एका शतकातील

वैc, सKरता
पKरणती.

वैशंपायन, गोOवद हरी

पहा

वॉQश, नील डोनाQड
संवाद परमेराशी: एक अलौMकक संवाद / इं जीवन
वृषाली पटवधRनकृ त अनु.
133.9

294.55(1)

वैc, शंकर, संपा.

वैशंपायन, गोOवद हरी



वैc, <भाकर
चधर: संतांनीसुा वाळीत टाकलेला संतmे£.

वाटचाल.

पहा

मला उमजलेला दासबोध.

वैणवांचा मेळा.

891.463

पहा



780.954

वैणव, मंगला माधव

सह7बु,े रमेश के .

वैc, दीपक mीराम

वैc, महेश.

त2डुलकर, महेश

कायले, आयRन

पहा

वैशंपायन, शिशकला, सं. ले.

अॅडPसन, जॉय

पहा

पहा

वैशंपायन, गोOवद हरी
संगीत <बोधन / सं. ले. गोOवद हरी वैशंपायन आिण
वैशंपायन, मधुकर हरी.

कु लकण, अिनल

वैदभय काeधारा / संपा. राज2L वाटाणे.
वैc, आनंद, अनु.

भतृRहKर

शिशकला वैशंपायन.

वसंतराव

वै ािनकांचे जीवन.

पहा

िशरवळकर, सुहास

वैजापूरकर, अिनल वसंतराव.

बांदल, गोर^नाथ

पहा

तुकाराम

वैशंपायन, गीतांजली, अनु.



वेशीपलीकडे.

वैcक_य 1यवसाय आिण कायदे.

वैराटगड - चंदन - वंदन - नांदिगरी.

158.1
पहा



891.463

वैरायशतक.

िगरी, आनंद

वेQश, सुझी
10-10-10: 10 िमिनटे - 10 मिहने - 10 वष - जीवन
बदलून टाकणारी कQपना ! / अनु. िवदुला टोके कर.
वेळोवेळी.

पयाRय.

891.463



891.463

नागांवकर, िवकास िजनदास

पहा

ओझा,

पहा



kहेनेि:सया-Jशदे
1हेनेि`सया, iोमो
इनसाइड द गॅस च2बसR: ऑिÊझ येथील
झाँडरकमांडोमधील आठ मिहने / मूळ ¤2 च आवृGीचे
संपा. जीन माउटापा ; अँÛयू bाउन यांvया इं जी
अनुवादावन सुनीित काणेकृत मराठी अनु. 940.5318
1होरा, राज2L, संपा.
eवहार
शंभुराजे.

पहा

पहा

पहा

श?दचचाR.
श?दफु ले.

पहा

पहा

श?दिशQप.
श?द वामी.



भवाळकर, मृणािलनी प¥नाथ

शेवाळकर, राम बाळकृ ण

पहा

पहा



925.3
पहा

बजाज, Mकरण

माटR लीडरशीप: भारतीय नेतृ`वाचा जागितक

चेहरा
शाफर, मेरी अॅन

गनRसी वाचक मंडळ / सं. ले. मेरी अॅन शाफर आिण
अॅनी बरोज; अनु. मैVेयी जोशी.
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891.464008

शशी, थर
सीमेवरील सावQया: भारत-पाMक तान Mके ट संबंधाची
साठ वष / सं. ले. शशी थर आिण शहरयार खान;
इं जीवन िवजय लोणकरकृ त अनु.; संपा. अरOवद 1यं.
शशी, थर



891.461008

वीरकर, <ितभा

पहा

जोशी, Mदनकर

सरmी
पहा

पांढरे , नीला

शा V ांचे जग.

पहा

घाटे, िनरं जन Oसह2L

शािहरी लेखणी.

पहा

उगावकर, राम
पहा

दांडेकर, सुयोग सुभाष



891.21



Oशदे, अशोक रा., सं. संपा. पहा क_ घेतल2 ±त न ह2 अिPह
अंधतेने...Oहदु`विन£ mी. िवम सावरकर यांचे सिचV
िवचारदशRन



Oशदे, उषा रावसाहेब
7ीधन.

िVकू ट.

891.463

सूनबाई.

891.463



शहाणपण आिण सुिवचारांचा खिजना / संक. आशा
808.882(1)

वैc, वासंती

पहा

OशVे, क. के .
रामायण एक अnयास.

शहा, सुभाष

पहा

शािळ ाम, सुषमा, अनु.

Oशगटे, िनलम, सं. ले.

शहरी, ामीण आिण तांpावाpावरील 7ी: आ"थक व
सामािजक ि थती. पहा पाटील-पळसेकर, हेमलता

नवरे , शंकर नारायण

भागवत, दीपक

शा V रापती डॉ. अ?दुल कलाम.


पळे कर.

पहा



813

कसबे, रामभाऊ नागोराव

शालेय 1यव थापन संघटन <शासन.
पहा

796.358
पहा

पहा

शालेय व बाल गीते / संक. िचVा इं दरू कर.

अलोणे, मीता कांबळे आिण िवजय जाधव.

गोखले.

शारदा माऊली.
शालेय भाषणे.

शलाका: मराठी पाÔपु तक / सं. संपा. Mदलीप eं.

शहाणे, वासंती मुकुंद.



891.463

शानभाग, माधुरी, अनु.
पहा

नाडकण,

पांढरीपांडे, िवजय

पहा

शािgडQय

बोरसे.

मुडOशगीकर, वसंतराव

शमाR, Kरतेश
जोकर इन द पॅक / सं. ले. Kरतेश शमाR आिण नीरज
पहलाजानी; अनु. िचVा वाOळबे.

शहाणी सकाळ.

पहा

KरचडR फे नमन: एक अविलया संशोधक / संपा. सदानंद

शिशकांत शांताराम

शहरयार खान, सं. ले.



294.5436(1)

ितची गोZ: 7ीचे आ`मभान e करणा या



पहा



294.5436(1)

िविवधरं गी कथा.

927.84

शयRत.

शािgडQय
शािgडQय भ_सूV / भायासह संजय गोOवद देवडीकर

शानभाग, माधुरी

कांबळे , नामदेव चं.

शरीररचनाशा7 आिण शरीरMयाशा7.

गवई, सिचन <काश

पहा

शािgडQय भ_सूV.

शर]ंL आरोलकर: लेणे <ितभेचे / संपा. नीला भागवत.
पहा

पुरोिहत, के शव जगाथ

पहा

देसाईकृत अनु.

eवहारे , कQपना

श?दांvया गावा जावे.

शरीर आिण मन.

सरकार, अंिबका

साथR शािgडQय भ_सूVे / भायासह िवनायक गोOवद

कु लकण, अिनल वसंतराव

पहा

िभवगडे, ानेर

पहा

आिण एकनाथ आळतेकरकृत अनु.

पांगम, Mदनेश रघुनाथ

पहा

पहा

शांितसुत.

कु लकण, मनोहर बाळकृ ण

पहा

शहीद भगतOसह.

शांताराम.

891.462

पहा

साळवे, mीरं ग धुराजी



मोआÈझम बेग

पोपटपंची.

श?द पालवी.

पहा



920.72

शफाअत खान

श?द गुंMफले मी.

शहीद.

641.5

नो1ह2बर 2000 जDमशता?दी / संपा. सदा डु ंबरे .

बुवा, िवनायक आMदनाथ

पहा

शVूशी दोन हात.

डावे तरीही उजवे.

शांतांजली: शांताबाई नारायण मोडक : 22 मे 1909 ते 3

िचखले, सुरेश

शतकोGर 50.

शहाणे, वाती शरद

शांतवन.

भारतीय लोकशाही: अथR आिण
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398.2095479

Oशदे, काकासाहेब गज2L
माती.



891.463

Jशदे-िशवसेनेची
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Oशदे, Mकरण
गदत माणसांvया.

िशरवळकर, सुहास



891.461

<ितकार.

891.463

बंMद त.

891.463

Oशदे, रणधीर mीमंत
वालेचे फू ल: शरvचंL मुि|तबोध : 1य|ती आिण
वाaय.
891.46

बरसात चांदgयाची.

891.463

मा टर लॅन.

891.463

Oशदे, रणधीर mीमंत, संपा.

वेशीपलीकडे.

891.463

संशय.

891.463

सनसनाटी.

891.463

समांतर.

891.463

टु िपड.

891.463

Oशदे, Mकसन दगडू


जाईची सुगंधी फुले.

923.554

पहा



891.461

Oशदे, रामचंL गणपतराव
गुणसंक_तRन.



920.054



िवभा-राम.

923.754

Oशदे, लीला
अnयास झाला सोपा.
पहा



891.462

जग<िस परीकथा

Oशदे, िवल रामजी
महष िवल रामजी Oशदे सम वाaय / संपा. गो. मा.


पवार.

305.56880954

Oशदे, सुरेशानंद
यानयोग व संकQपश|ती.
िशकनीस, शोभना, अनु.

िशकिवले यांनी.

पहा

पहा

158.12



गो वामी, सीमा

अवचट, अिनल §यंबक








िशरवाडकर, िवणु वामन
ऑथेQलो.



891.462

चंL िजथे उगवत नाही.

891.462

महंत.

891.462

मु¯यमंVी.

891.462

वीज Pहणाली धरतीला.

891.462






िशरवाडकर, िवणु वामन, अनु.



004.678

िश^णाचा तािkवक पाया अथाRत शै^िणक तkव ान.

पहा

िशQप.


370.1

िशतोळे - देशमुख, सुिनलाराजे <Qहादराव
पुणे <ांताचे राजा देशमुख - िशतोळे घराgयाचा



पहा



िशदीड, आरती



920.9305908

िशरगुपे, राजा
शोधयाVा: ामीण महाराXातील दुगRम भागांची.

तkव<णाली व अंमलबजावणी

पहा

पहा

चोपडेकार, हनुमंत

गज2Lगडकर, मोिनका

िशवकालीन ि Vयांvया अिधकारक^ा.

पहा

भावे,

िशवकाळ व पेशवाईतील दुकाळाचा इितहास:
1630-1818.
पहा पाटील, सुभाष अिभमDयू
िशवकाळ व पेशवाईतील महारांचा इितहास: 1630 ते
1818.

पहा

कठारे , अिनल मुरलीधर

िशवकाळ व पेशवाईतील महारांचा लकरी इितहास.


915.479
पहा

झपाटलेपण ते जाणतेपण

नीिलमा

954.79

एका पायावर...

अनुई, याँ
891.463

िशरोडकार, अिमशा, सं. ले.

इितहास.

पहा

कोळपण.

जोशी, सुरेश

िशरडकर, वाती सुधीर, सं. ले.



891.462

कैकयी.

िशरसाठ, िवनोद, सं. संपा.

संगणक येती घरा.
पहा



िशरसाट, बाबुराव

िशकारपूर, दीपक

िश^णमंथन.



गवस, राजन गणपती

Oशदे, रतन रमेश
काeरr.

Oशदे, लीला.



बरीदे, जयंत पांडुरं ग

पहा

कठारे , अिनल मुरलीधर

िशवदे, सदािशव सखाराम

मराÔांvया इितहासाची सं कृ त साधने.

िशरवळकर, सुहास

ऑ?जे|शन, युवर ऑनर.

891.463

कQपांत.

891.463





कोसळ.

891.463

^ण ^ण आयुय.

891.463

जीवघेणा.

891.463

टेKरफ_क.

891.463

तलखी.

891.463

नॉट िगQटी.

891.463

Dयाय अDयाय.

891.463








िशवदे, सदािशव, अनु.

पहा



954.79

सेन, सुर2Lनाथ

िशवराय: सं कार आिण िश^ण.

पहा

साळुं खे, अgणा

हरी

िशवरायांची युनीती.
िशवसतक.

पहा

पहा

शेवडे, सि]दानंद सुरेश

पाटील-गांधलीकर, िशवाजी बाजीराव

िशवसेना: समज - गैरसमज / संपा. योग2L ठाकू र.


324.254(1)

िशवसेनेची िन"मती, वाढ, वप, यशापयश आिण
भारतीय राजकारणातील िशवसेनेचे भिवतe यांचा
िवiेषणा`मक अnयास. पहा जोशी, मनोहर गजानन

िशवांबू-शोध

िशवांबू साधना: वमूVिचMक`सा शंका व समाधान.
बोरीकर, Mदनकर
िशवाजी छVपती.

िशवाजीचे उदा`तीकरण: पडcाआडचे वा तव.
अना±त, िवनोद
िशवार.

पहा

शुकनाडी.

शेतक यांvया आ`मह`या थांबवायvया कशा ?.
बोकरे , Mदवाकर गोOवद

पहा

पहा

शेतक यांvया सम या आिण समाधान.
मधुकर गोOवद

बैजल, रे खा

पहा

पहा

शेतक यांvया आ`मह`या: जागितक_करणातील शोकांितका.
पहा ढोबळे , िवणु

जाधव, wयामकांत

पहा
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शेतक यांसाठी उपयु बायोगॅस.

शुकमुनी

पहा

पहा

बोकरे ,

रा}डकर, वासुदेव

बळवंत
शुकमुनी

शेतक याचा असूड.

शुकनाडी / मूळ तिमळवन आर. संथानमकृ त इं जी
अनुवादाचा अण जोशी आिण कृ णा गोखलेकृत मराठी

शेती <गतीचे िविवध मागR.


अनु.

133.5

शु|ल, योग2Lनाथ
लघुGम कथांचा गुलद ता / अनु. अिनल गजिभये.
891.433

शुवैशाख, कQपना
ट, ट, ट आिण ट.
शूL पूव कोण होते ?.

पाटील, जयंतराव

Pह के , िभमराव

संघेरा, जसOवदर
पहा



891.463

शेळके , शांता जनादRन
891.464

न^VिचVे.



928.9146(1)

भावतरं ग.

891.464

माझा जीवन <वास.
शेवट: एका आयुयाचा.

शूDयोपचार अथाRत डॉ|टरी उपाय नकोच.

पहा

शेवटी िनणRय आपला.

पटवधRन,

पहा

शॅपेल: व तुि थती, पुरावा, स`य.

िवQसन, टोनी

पहा

भतृRहKर



मजरा.

891.461

शेअर बाजारातील यश तुमvया हातात.

पहा

Mदनकर

शेअरबाजारातील यश वी गुंतवणुक_ची गुMकQली:
गुंतवणुक_चे नवे मूलमंV. पहा <साद, जी. बी. आर.

पहा

वाडेकर, अमोल

पवार, राजेDL लीला िवणू


891.464



320.5

काwमीरनामा.

954.6(1)

ांितकारक राजगु.

923.254



शेकटकर, उदयराज



891.461
इं गळे , व. न.

गोवा मुिसं ाम / सं. ले. सि]दानंद सुरेश शेवडे आिण
दुगश जयवंत पळकर.
954.799

शेवाळकर, नागेश सु.



न संपणारा शेवट.

891.463

शेवाळकर, राम बाळकृ ण
श?द पालवी.

शेडगे, कमल

शै^िणक मूQयमापन व सं¯याशा V.

कमला^रं .

वीरकर, <ितभा



शैलजा काळे यांचे बाल वाaय एक अnयास.

891.4693

पहा

पहा

शै^िणक मूQयमापन व सं¯याशा V - पहा 370.1 िश^ण. तkव ान. पहा वीरकर, <ितभा

शेणवी, उदय

पहा



891.4609



745.61

शेतकरी ªदडी: एक ऐितहािसक द तऐवज.
नामदेव धxडो



089.9146

िशवरायांची युनीती / सं. ले. सि]दानंद सुरेश शेवडे
आिण दुगश जयवंत पळकर.
923.154

शे®े - तुपे, रwमी, संक. आिण संपा. पहा
लोकमानसातील पारं पाKरक कोळीगीते

आवांळ2 2.



वाचा आिण गप बसा.

के.

पहा

पहा

पािनपतचा रणसं ाम / सं. ले. सि]दानंद सुरेश शेवडे
आिण दुगश जयवंत पळकर.
954.79

कुमार

इिथओिपयातून.



आिण सावरकर.

श2डे, ारकानाथ



927.82

शेवडे, सि]दानंद सुरेश
अवघे ध सुपंथ.

श. प.

शृंगारशतक: नीतीशतक : वैरायशतक.



शेळके , mीधर

आंबेडकर, भीमराव रामजी

राणे, <काश

शेतकरी िमV प^ी.

कान, संजय

आतला आनंद.

पहा

शेी, चैताली, सं. संपा.

पहा

पहा

पहा

शेरलॉक होPसvया साहसकथा.


रामजी
पहा

शेनपडू भोजू वगैरे !.
शेम.

शूL पूव कोण होते?: आिण िहDदी-आयR समाजातील
चवथा वणR ते कसे झाले?. पहा आंबेडकर, भीमराव
शूDय.

फु ले, योितबा गोOवद

पहा

पहा

मालिवका

महानोर,

शॉªकग डेथ.

रा}डकर, वासुदेव बळवंत

शो कॉनRर.

शेतक यांचे शरद पवार / संपा. अशोक mीपती पाटील.

शोध.



923.254

पहा

पहा
पहा

चेस, जेPस हॅडली

िपळणकर, रrाकर िललाधर

परांडे, उषा

शोध अजाणता.

पहा

खापरे , मंदा

देखणे,

शोध-pोLी
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शोध किवतेचा.

पहा

शोध मढकरांचा.

mी. प. स. देसाई: एक अलि^त सािहि`यक : 1892-1982.

पाडगांवकर, मंगेश केशव

पहा

राजाय^, िवजया मंगेश

शोध िवजेचा: िवजेvया िवwवात.

पहा



mीगुचKरV.



mी ानदेवांचा मृ`यू.

891.21

891.463

शौरी, अण
वाळवी त वृ^ाला पोलादी कुं पण वाचवेल का ? :
लकरी स¼तेपलीकडची गरज / इं जीवन राजा
327.54

wयूडर, रोझमरी
पुV चेटMकणीचा / जॉन बेकर यांvया इं जी अनुवादाचा
जोसेफ तु कानोकृ त मराठी अनु.
833
साने, पांडुरं ग सदािशव

wयामभटानं धाडलेलं घोडं.
mा.

पहा

पहा

खािडलकर, िवलास प¥ाकर
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mायनर, िwचन
तणावमु|त जगgयासाठी / अनु. अण िवनायक मांडे.

mावणी.
mी.

पहा

पहा

मुेिबहाळकर, शिशकांत

जोशी, लuमण गोपाळ

नागरगोजे, mीहरी

mी एकनाथी भागवत सारप दशRन.
दGाVेय नामदेव
mी करवीर माहा`Pय कथासार.

पहा

mी गणेश पुराणातील सुरस कथा.

पहा

पाटील,

भागवतशा7ी

पहा

पाटील, दGाVेय

नामदेव

mी दासगणू यांची जीवनगाथा.
लuमण

पहा

पुरािणक, रrाकर

mी नवदुगाR, बोरी आिण इतर देव थाने.
िशवानंत कृ ण
mी महालuमी दशRन.

पहा

mी माऊली ानेरी.

पहा

mी िवल भि|तगीत.

पहा

पहा

कु लकण, मु. रा.

पहा
पहा

कवडे, िशरीष शांताराम

पहा

कादेरा तालीब शेख

mी ानेwवरांचा वाaयीन वारसा: शहा मृ`युंजय यांvया
िवशेष संदभाRसह. पहा कादेरा तालीब शेख
mीदGाVेय तोV: संपूणR अथR आिण िववेचन.
वासुदेवानंद सर वती
पहा

Kरवणकर,

मराठे , नंदकुमार

ानेर
गणेशपुरे, राघव2L रामकृ ण

mी िशव छVपतचे चKरV: तीनशे वषा¨पूव िलिहलेले
िशवाजी महाराजांचे पिहले चKरV. पहा सभासद,
कृ णाजी अनंत
mी संत चोखामेळा: सम अभंगगाथा व चKरV / संपा.
आपासाहेब गोOवद पुजारी.
922.945
mी वामी अvयुतानंद महाराजांचा मिहमा / संक. रजनी
राजाराम <भुदेसाई.
922.945

पहा

सह7बु,े रमेश के .

mीमंत लोकांचे पाच िनयम.

पहा

दीि^त, सुधीर

mीमंत wयामची आई.

पहा

मराठे , हनुमंत मोरे र

mीमंत होgयाची सूVे.

पहा

वQस, वेQस

mीमती इं Mदरा गांधी.

पहा

काळे -पाटसकर, भायmी

mीम´गव²ीता सूVप मराठी अनुवाद.


155.9042
पहा

सर वती गंगाधर

mीिनवास रामानुजन.

गाडगीळ, बाळ

mिमकांचे जग: काल, आज आिण उcा / संपा. उGम कांबळे .

mावणधारा.



294.5211

mी ानेwवरांचा वाaयीन वारसा: शहा मृ`युंजय यांvया
िवशेष संदभाRसह. पहा 294.5924 - ानेwवर. टीका.


िलमयेकृत अनु.

पहा

पहा

mी ानदेवी Oचतन.

कदम, बाबा

wयामची आई.

हंबड, िवनायक रामचंL

mीगणेश तो जाणावा / संक. म. कृ . पाटील.

चंLो`सव.
पहा

पहा

mीगणपतीअथवRशीषRरह यम् / संक. आिण भाय. <भाकर
बाळकृ ण करं बेळकर.
294.5433 

शोभणे, रवL
महाभारताचा मूQयवेध.
शोभा.

भगव²ीता

पहा

mीकृ ण व परामी पांडव.

पहा

मेहता, शिशकला चंLकांत

पहा

देसाई, शिशकला

mीकृ ण गीता.

भालेराव, िववेक

शोधयाVा: ामीण महाराXातील दुगRम भागांची.
िशरगुपे, राजा
शोपीस.

पहा

पहा

भगव²ीता

mीमाताजी (मदर ऑफ mी अरOवद आmम पाँिडचेरी
मडामे एम. अQफासा)
mीमाताजचा अज2डा / इं जीवन भा. िव.
कु लकणकृ त अनु.



181.4

mीमाताजचा अज2डा. पहा mीमाताजी (मदर ऑफ mी
अरOवद आmम पाँिडचेरी, मडामे एम. अQफासा)
mीवा तव, <ीती
सर आयझॅक Dयूटन.



925.3

mीिवcा नटराजन
भीमायन: डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांvया
जीवनातील <संग / सं. ले. mीिवcा नटराजन आिण
एस. आनंद; सं. िचV. दुगाRबाई eाम आिण सुभाष
eाम; इं जीवन अQपना कु बलकृ त अनु.
923.254
mी वामी सेवा.
mीहषR
रrावली / अनु. वानंद गजानन पुंड.



294.5433



891.22

mोVी, िनिशकांत
अनोळखी.
उपासना.



891.463
891.463




कुंचले घेऊन हाती.

891.463

गीतस`यसाई.

922.945

दीड Mदवस.

891.463

िनवडु ंगाचे फूल.




891.463



pोLी-संयु/ा
mोVी, िनिशकांत

संत जनाबाची भावकिवता.

िपसाट.

891.463




वाटचाल.

891.463

साडेसाती.

891.463

सौदािमनी.

891.463




वÑातQया क¦यांनो.
षpंV.

पहा



संत तुकाराम आिण संत कबीर.

पहा

संकलेचा, चंLकांत, सं. अनु.

पहा

पहा

तुकाराम. टीका.

पहा

Oभगारकर, कृ णाजी ानेर

संत नरहरी सोनार.

पहा

रोकडे, मनोहर

स1हRन-mायबर, डेि1हड


891.461

संगणक येती घरा.

पहा

िशकारपूर, दीपक

पहा

ताPहनकर,

पहा

संगीत रं गस«ाट.

संगीतशा7: पKरचय.
पहा

पहा

रामदास, तुकाराम / संपा. रा. शं. नगरकर.

संगोराम, िमOलद
अशी करा गुंतवणूक असा वाचवा <ाितकर.





891.464

संिधकाल.

संयापुप.
संयारं ग.

पहा



920.93628292

कु लकण, दGा जी.

संत गाडगेबाबा.
संत चोखामेळा.

पहा




891.466

Mदलखुलास

पहा

जगनाळे , रे खा

विडखाये, रे खा
पहा

पहा

रं गारी, संया

लाला, आर. एम.
पहा

हं<स, <ितभा

संपूणR योगसाधना <ाणायाम कोसR.

पहा
पहा

पहा

पोकळे , स. ना.
राज

पुनाळे कर, गजानन

संयु महाराXाचा लढा आिण कामगार / संपा. शंकर
गंगाराम मोरे .

954.79

संयु महाराXाvया लÜातील शािहरांचे योगदान.



पहा

देशपांडे, सुहािसनी

दांदडे, संगीता

संत चोखामेळा: िविवध दशRन.

पहा

संयु महाराXाचा महासं ाम.

सेठी, शांित

पहा

कडू , मोिहनी

वैणव, सुभाषचंL

पहा

संमोहन उपचार: काळाची गरज.

927.96(1)

संत कवियVी जनाबाई: काeदशRन.
रामकृ ण

पहा

गाडगीळ, िमOलद भालचंL

पहा

संपूणR गभRसं कार.

संघेरा, जसOवदर

पहा



922.945(1)

संप जगgयासाठी = Finding a purpose in life.
पहा

सावरकर, िवशाल अ.

स. न. िव. िव. पVास कारण क_...

पठाण, यू. म.

घोरपडे, अिभिजत वसंत

336.24

संगोराम, मुकुंद

संझिगरी, ारकानाथ
चॅिPपयDस.

पहा

संथ वाहते...?: जीवनदायी नcांचे आजचे वा तव.



आज काल.

इलकर, सुहािसनी यशवंत

पहा

संताजी महाराज जगनाडे.

343.54052

संझिगरी, ारकानाथ, मुलाखतकार.
बातचीत Mके टपटूंशी

मोहरीर, अण

पहा

संतांची ओळख / संपा. शुभा साठे .

बखर भारतीय <ाीकराची / संपा. आनंद हडकर.

पहा

सावन Oसह, महाराज

संतसािह`य: नवOचतन.

ठाकूर,

भाटवडेकर, अंजली

संजीवची सलामी.

पहा



294.561

पंpा, <दीप

पहा

संतसािह`य: एक पवेध.
पहा

माडकर, मोहना

शेम / अनु. सुनंदा अमरापूरकर.

पहा

संत सुभािषत कोश: संत ानदेव, नामदेव, एकनाथ,

संतवाणी.

कामत, सुहास

संगीत-सKरता: राग कसे ओळखावेत ?.
िवल mी.

संत mी के शव वामचे संि^ चKरV व काही पद2.

संतमत <काश.

वैशंपायन, गोOवद हरी

पहा

संत मDमथ वामी आिण संत तुकाराम: तौलिनक अnयास .
पहा 294.561 - मDमथ वामी, संत. पहा कारं जकर,
<वीण ध.

संत, चंLशेखर, अनु.

<साद
संगीत <बोधन.

रं गारी, सुनीता

आगाशे, गोपाळ दाजी

संगणक श?दकोश: मराठी-इं जी, इं जी-मराठी / संक.
मधुकर स<े.
004.03
संगणकावर मराठीत कसे िलहाल ?.

पहा

संत मDमथ वामी आिण संत तुकाराम: तौलिनक अnयास.
पहा कारं जकर, <वीण ध.

संझिगरी,

अवती-भवती.

संत कबीर.

Oभगारकर, कृ णाजी

संत तुकाराम आिण संत कबीर . पहा 891.461-

संत नामदेव.

शुवैशाख, कQपना

संकलेचा, सुशीला

पहा

पहा

ानेर

891.463

स. न. िव. िव. पVास कारण क_...
ारकानाथ

संघषR.

मेmाम, िहरालाल

पहा

नामदेव

ितिबले, अनंत

ट, ट, ट आिण ट.

संगोपन.

271

झेिलयट, एिलनॉर

संयु रा आिण इतर आंतरराीय संघटना / संपा.
जॉDसन बोजस.
341.23
संयु राXे: आंतरराXीय राजकारणाची बदलती समीकरणे
आिण संयु राXाची भूिमका. पहा देवळाणकर, शैल2L
संयुा
गोZ एका ख या 'इिडयट' ची / इं जीवन उषः<भा
पागेकृत अनु. ; संपा. सुजाता देशमुख.



927.4614

संवसारीक-सबलीकरण

272

संवसारीक त`विगDयान: इितहास आनी वळख.

सGांतर.

पहा

सGांध.

कुंकळयेकार, कमलादेवी
संवसारीक नामनेचे समाजवावूरपी.

पहा

पहा

चोपडेकार, हनुमंत

संवाद परमेराशी: एक अलौMकक संवाद.
नील डोनाQड
संवेदनांvया काना माVा.
संशय.

पहा

पहा

पहा

सGेvया पKरघातून.

वॉQश,

पहा

कु लकण-िमीमनी, दीपा

संशोधनाची ि^ितजे: डॉ. िव. िभ. कोलते अमृतमहो`सव
गौरव ंथ / संपा. भा कर लuमण भोळे . 891.4609
संसार करावा नेटका.
संसार हा सुखाचा !.

पहा
पहा

पाटणकर, जयmी

पहा

वेदपाठक, लीला

स`यिजत राय आिण भारतीय मDवंतर.
wयामला

स`यशोधक.

पहा

पहा

पहा

पहा

सं कार िशदोरी मदाRनी झाशीवाली.

सदावत, अभय, अनु.

गोडबोले, अिनल
पहा

इं िजनीअर, मीनोचहेर

अिनल

सं कार िशदोरी लोकमाDय Kटळक.
सं कार िशदोरी वासुदेव बळवंत.
सं कार िशदोरी सेनापती बापट.

पहा
पहा

सं कार^म गोZी.

पहा

सं कृ ितरं ग.

करमरकर, वैशाली

पहा

गोडबोले, अिनल

भागवत, दीपक

सईद सलीम शाहजाद

अल काईदा ते तािलबान / इं जीवन अरOवद 1यं.


गोखलेकृत अनुवाद.

303.625

सकटे, मOvछL
समतावादी सािह`य: एक महा<वाह.



891.4609

पहा

पहा

िहल,

कदम, बाबा

पहा

िशरवळकर, सुहास

ससूर.

पहा

पहा



891.4609

रांगणेकर, कु मुMदनी

उके, धनराज

स<े, मधुकर, संक.
इं जी-मराठी

पहा

सफर ऑ ेिलयाची.

पहा

सफर मय<देशची.
पहा

संगणक श?दकोश: मराठी-इं जी,

पहा

जोशी, सुहास अनंत

गडकरी, mीिनवास

पुरोिहत, के शव जगाथ

Management.

353.68

आरोय संवधRन.

कु लकण, ेहसुधा




613

बाल आरोय व पKरचयाR = Pediatric nursing.

बांदेकर, दGु तुकाराम

पहा

सा.

जॉDसन, युिलयन पी.

सMफया िसराज मोमीन
आरोय क2 L eव थापन = Health Center

जोगदेव, <मोद िवणू

नेपोिलयन

सखे गवसली <ीत.

पहा

सफरनामा.

कोरे , सुलभा

स|सेस: द बे ट ऑफ नेपोिलयन िहल.

पहा

सनसनाटी.

ससुरांची राणी.


पहा



891.463

समी^ा: पिहली खेप.
823

सकारा`मक िवचारांसाठी.



सपकाळ, अिनल

चंपानेरकर.

पहा

गोपाल राज

181.48

स©गुंvया सहवासात.

सईद अ¯तर िमझाR
लोकशाहीवादी अPमीस...दीघRपV / अनु. िमOलद

सकळांचा पKरमळु ...

पवार, संजय

सूयRपुV.

गोडबोले, अिनल
गोडबोले, अिनल

पहा

पहा

पहा

स©गुदास
समथR मरण.

गोडबोले,



देशपांडे, गोOवद पुषोGम

पहा

स`याचा मिहमा.

पहा

मारोतकर, िवजया केशव

सं कार िशदोरी नेताजी सुभाष.

वनारसे,

लाभसेटवार, अनंत पां.

सदर लेखन संजय पवार यांचे आहे !.

सं कार कलश.

पहा

स`यनारायण, के .
भावकQलोळ / अनु. एन. आय. कडला कर.
स`यमेव जयते.

आसरे , मधुकर

लोकमानसातील पारं पाKरक कोळीगीते

स¯याहरी.

अले|झांडर, पी. सी.

पहा

894.8143

आसरे , मधुकर

संसारे , जगदीश, सं. संक. आिण संपा.

पहा

स`यकथा: एक सािहि`यक मानदंड - 1972 ते 1982.

िशरवळकर, सुहास

संशोधनाची ^ेVे आिण पती.

जोशी, Mद. िव.

पहा

सGावनचे वातं§ययु आिण `याचे Oनदक.
व हाडपांडे, नी. र.

चोपडेकार,

हनुमंत

संवसारीक नामनेvयो अ तु यो.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा



618.9200231
सगट, सुभाष दगडू

<वास.



891.463

सगळं काही हसत खेळत.

पहा

गाडगीळ, बाळ

सिचन : जगातQया सव¶`कृ ट अशा अिभजात फलंदाजाची
कथा.

पहा

सतीचं वाण.

स`कार.

पहा

इझीकेल, गुलु

पहा

देशपांडे, अशोक

खंडागळे , <काश

7ीरोगशा7.



618.1

सब घोडे बारा ट|के .

पहा

काळे , Mदनेश

सबनीस, सुलभा बाळकृ ण
नूपुरखुणा.
सबरस पानी.
सबलीकरण.

891.461
पहा
पहा

हळदवणेकर, अशोक िशवराम

कु लकण, शरद



सबाने-सराफ

सबाने, अणा
मुी.

273

समी^ा: पिहली खेप.


891.463

सभासद, कृ णाजी अनंत
mी िशव छVपतचे चKरV: तीनशे वषा¨पूव िलिहलेले
िशवाजी महाराजांचे पिहले चKरV / संपा. दGा भगत.

सपकाळ, अिनल

समी^ामीमांसा: िसांतन आिण समी^ण.

पहा

पाटील,

गंगाधर
समीम अली



923.154

समकाल / सं. संपा. <वीण बदाRपूरकर आिण शुभदा


फडणवीस.

पहा

089.9146

िबलाँOगग / सं. ले. समीम अली आिण हP¤े <ाईस ;
अनु. Oसधु जोशी.
920.93628292
समुL, काशीनाथ दGाVेय, भाय. आिण अनु.
वासुदेवानंद सर वती

पहा

समकालीन मराठी रं गभूमी / सं. संपा. राज2L नाईकवाडे
आिण राजन जय वाल.
792.095479

समुLातली असरा आिण इतर कथा / पुनःकथन वैशाली
कालकर.
398.220954

समकालीन राजक_य चळवळी: नवOहदु`व व जातसंघटना.
पहा पवार, <काश

समुपदेशन: शा Vीय <Mया व उपयोजन / ले. चंLशेखर
गंगाधर देशपांडे... [आिण इतर ].

समकालीन सािह`यचचाR: डॉ. नागनाथ को`तापQले
गौरव ंथ / सं. संपा. मनोहर जाधव आिण mीकांत


देशमुख.

891.4609

सम एकांMकका.

गवी, <ेमानंद

पहा

सम िनरीरवाद.

पहा

पहा

सकटे, मOvछL

समथR रामदास एक पुन"वचार / सं. संपा. सतीश बडवे
आिण वषाR देवकर.
181.48
समथR रामदासांची सािह`य सृटी.

पहा

Oचचोलकर,

समथR मरण.

पहा

समथा¨चा स¼नगड.

पहा

साठे , शुभा

पहा

पहा

वांMदले, सुरेश

स¿यदभाई
सर आयझॅक Dयूटन.



923.654

mीवा तव, <ीती

पहा

सर सी. 1ही. रामन: रामन इफे |टचे जनक.
सह7बु,े रमेश के .
सर सेनापती माणेकशॉ.

पहा

पहा

Mकराणे, िनमRला गोपाळ


पहा

पहा

त2डुलकर, महेश
पहा

जोगळे कर,

सरदेशमुख, मंिजरी <साद
काeमंिजरी.

सरपंच.

कलकGे, गवळण



891.461

920.054

पहा

पहा

पहा

राम शेवाळकर: अिभवादन

सरपोतदार, हषRद
पूवाRपार: स`य घटनेवर आधाKरत.

िनवडक समाज



अवघडे, जयवंत ानू

सरपटवार, माधव, संपा.

िशरवळकर, सुहास
पहा

देशपांडे, अशोक

सरदेसाई, हणमंत िवcाधर, संपा. आिण संक.
धDवंतरी घरोघरी

िभसे, शंकर

समाज <बोधन पिVका, संक.
<बोधन पिVका

डेि1हड, ए थर

°दयातील माणसं.

कोटणीस, मंगेश शांताराम

पहा

पहा

पहा

सरदेसाई, बी. एन

समपRण: डॉ. ारकानाथ कोटणीस यांची जीवनगाथा.
पहा

891.463

सरदार कडकराम.

जोगळे कर, यशवंत §यंबक

समथा¨vया िविवध िवचारशलाका.
यशवंत §यंबक

समांतर.

समृीvया Mदशेने कKरयर.

सरकार, अंिबका, सं. अनु.

स©गुदास

समथा¨चा परमाथR<बोध.

सम"पता.

नायक, उबाR िशवदास

शांतवन.

समथR mी रामदास वामी.

पहा

पहा



सरकार, अंिबका

सुिनल

समपRण.

समूळ होिमओपथी उपाय.

दगडावरची पेरणी.

बेडेकर, शरद

समतावादी सािह`य: एक महा<वाह.

158.3

सरवटे , वसंत, संपा.

पहा



891.463

टाकसाळे , मुकुंद

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

समाजांतीचे Oचतन.

पहा

देशपांडे, भगवानराव

सरवा.

समाजमनातील Oबब.

पहा

मेहद2 ळे , लीना

सरmी
िनणRय आिण जबाबदारी: वचनबद िनणRय आिण
जबाबदारी कशी ¡यावी / संपा. <ेमा भटेवरा; अनु.
सुषमा शािळ ाम.
158.1

समाजवादी चळवळीची वाटचाल.

पहा

समाजशा7 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
<दीप नागोराव

रानडे, वा. दा.
पहा

आगलावे,

समाजशा7ाची ओळख = Introduction to Sociology.
पहा

मायी, सुनील

समाजशा7ीय िवचार <वाह: अिभजात ते आधुिनक.

पहा

पहा

हसत हसत खरं जीवन कसं जगावं? / अनु. उ¢वला
के ळकर; संपा. <ेमा भटेवरा.
158.1 
सर वती गंगाधर
mीगुचKरV / संपा. िवनायक गोOवद देसाई.

मुळे, कमल



294.5211

समाजसुधारक गोपाळ गणेश आगरकर.
सिमधा.

पहा

सोनार, रमेश

पहा

पांढरे , नीला

सराफ, <ितभा <िवण
दु:ख माझे कोवळे .



891.461

सराफ-सागरी
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सराफ, <ितभा <िवण
मातीत पूणR`वानं जgयापूव...

सह7बु,े रमेश के .
891.461

सराफ, mी. शं.
कहाणी कु सुमा जांची.
स»चग फॉर डॅडी.



928.9146

लेले, ारकानाथ

पहा

सवRसामाDयांसाठी वा तुशा7.
सवा¨गीण तबला.

पहा

सवा¨साठी योगासने.

थोरांvया गोZी.

Oपगळे , भगवान धमाR

पहा

दंडगे, आमोद

पहा

डॉ. जगदीशचंL बोस: वन पतvया संवेदना जाणणारा
वै ािनक.
925.8
डॉ. होमी भाभा: भारतभूमीला अणुयुगाvया
उं बरÔावर नेणारा वै ािनक.

हाटR, ि तीन जोआना

पहा

सजाR आिण ¦या.



खळतकर, संजय



891.463

मायके ल फॅ रे डे: वीज िन"मती यंVाचा शोधक.

925.3

मेरी |यूरी.

925.3



891.463

mीिनवास रामानुजन.

925.1

सर सी. 1ही. रामन: रामन इफे |टचे जनक.

925.3

स1हRन-mायबर, डेि1हड
कॅ Dसर रोखू या एका सजग जीवनशैलीसह / इं जीवन
वंदना अVे आिण चंLकांत संकलेचाकृ त अनु. 616.994

सह7बु,े िवनय <भाकर
आहे लोकतंV तरीही...

सलगरे , मधुकर

सह7बु,े सुधा जनादRन

Oहदु थानचा युगपुष, मQहारराव होळकर.
सहकारी गृहिनमाRण सं था.



891.463

सहकारी सं था व बँकांvया सभासदांचे वारस व
नॉिमनीची नxदणी. पहा जोशी, ग. शं.



891.463

(Application to co-operative societies) Act

सांगतां मनांतल2.

1965 : Act 23 of 1965 / अनु. ग. शं. जोशी.



346.54082

वैc, सरोज रमेश
राजगोपालाचारी,

पहा

पहा

पहा

<ेरणा

पहा

हGvया गोZी

सह7बु,े चेतन, संपा .

श?दकोश: इं जी-मराठी

िनटु रकर,

पोळ, गजानन

सांगायला हवं होतं.

पहा

पहा

केतकर,

गोOवद का.

पहा

सह7बु,े नयना, सं. संपा.

जोशी, Mद. िव.

सांिगतीक कान: मोजमाप आिण सुधारणा.

देशोदेशीvया कथा

पहा

मुरकुं डे, दीपा Mदनकर

पहा

सांगु मी कुणा ?.

पहा

सांगू का कानात?.

सह7बु,े अनुराधा, संक.

डायमंड पयाRवरणशा7

पहा

सांगायचंय मला: कुतुबशाही - भागानगर...बरं च काही.

आठQये, अिनल

सह7बु,े अनुराधा.

मुरकुं डे, दीपा Mदनकर

पहा

सांगळे , शैलजा, संक.

पहा
पहा



891.461

वप, िवकास

पहा

सांगात Pहज2 नांव.

पहा

सहल नांदेड िजQ³ाची: संगीितका.
Mदवाकर लuमणराव
सहवास.



133.5

भावफुलांची माला.
सहा संशियत.

सहजमागR साधनापती.
पाथRसारथी



891.464

मृगजळ.

1965 : 1965 चा 23 वा = The Banking laws

पहा



सह7बु,े वाती िवनोद

सहकारी सं थांना लागू असलेला बँªकग रे युलेशन अॅ|ट

सहज.



सह7बु,े सुधाकर
भायवेध.

भोपटकर, मो. §यं.

पहा




वै ािनकांचे जीवन.

सव¶`तम भूिमपुV: आ^ेप : डॉ. आंबेडकरांची िवचारधारा
आिण लेखकाची भूिमका.
पहा साळुं खे, अgणा हरी



925.3

गोZीच गोZी

ओगले, अण

पहा



925.3

आ×किमडीज: इितहासपूवRकालीन गिणती, यंV .


925.1

आQ¤े ड नोबेल: नोबेल पुर काराचा जनक.

पहा

मेहद2 ळे , किवता

सांजदीप.

पहा

ओवळे कर, सीमा रमेश

सांजवात.

पहा

देशकु लकण, जयmी सुभाष

सांयमेघ.

पहा

जाधव, wयामकांत

साकडे आमचे िवwविनमाR`याला.
पुपा पंढरीनाथ

मी नगरसेिवका

सह7बु,े रमेश के .
अQबटR आइन टाईन: सापे^ता तkवाचा जनक.

कलकGे, गवळण



925.3

खुदकन हसा: अथाRत हसवेिगरी.

808.882(1)

गुदगुQया.

808.882(1)

सा^ा`कार.
सा^ीदार.

पहा
पहा

सुदामे, भारती जयंत

साखरे , रमेश <भाकरराव
पुषोGम.
साखवळकर, रघुवीर



मी आहे तंV ान.
घर हीच <योगशाळा.



926.213

सागरी झेप.

पहा

दाभाडे-नलावडे,

दा`ये, ग. िव.



गुिलमो माक¶नी: िबनतारी संदेशवहनचा जनक.

पहा

कुंटे , माधवी



891.463



600
507.8



साठे -सालफळे

साठे , आशा
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सािनया

नाटक - नावाचा खेळ.

ि<य िमVा.

891.463

भूिमका.

891.463



वलय.

891.463



891.468

साठे , मकरं द

मराठी रं गभूमीvया तीस राVी: एक सामािजक राजक_य इितहास.
792.095479
साठे , य सेना.



साने गुजी.

साठे , नेVा सदािशव
पॅलेट.

जोशी, सKरता लuमण

पहा





891.462

पहा

लेले, ारकानाथ

साने गुजी आिण पंढरपूर मंMदर<वेश चळवळीचे
अया`म. पहा 928.91463- साने, पांडुरं ग सदािशव.
पहा वाOळजकर, आ`माराम नारायण
साने गुजी आिण पंढरपूर मंMदर<वेश चळवळीचे अया`म.
पहा वाOळजकर, आ`माराम नारायण
साने गुजी: जीवन पKरचय.

साठे , शुभा

आयR चाण|य.



साने गुजvया गोड गोZी.



साने, पांडुरं ग सदािशव

320.1

कQपना चावला.

926.2945

दोन धुरंधर Oहदु`वाचे.



294.501

भारतीय सं कृ ती.



954.(1)



wयामची आई.

891.463



साने गुजvया गोड गोZी / संपा. ारकानाथ लेले.

891.46

923.254

मदनलाल Oध ा.

923.254

ल}जी साळवे.

923.254








िवमी सुनीता िवQयPस.



926.2945

समथR mी रामदास वामी.



922.945

आपले ांितकारक

पहा

891.463
साने, राजीव

नवपाथR°दगत: एक आधुिनकतावादी गीताOचतन.


294.5924
साने, हेमा

आपले िहरवे िमV.

398.468

पहा

आपले शा7

साप आपला सोबती.

पहा

संतांची ओळख

साबणे, अशोक गंगाराम, सं. ले.



दोन घडीचा डाव.

891.463

साडेकर, ांित माधव.

पहा

ांित

PहाVे, ानेर Mकसन
पहा

पाटील, गजानन

हायलंड, एम. जे.



891.463

सामंत, यतीन



ऋणानुबंध.

सातवाहनकालीन भौितक सं कृ ती.

पहा

891.461

पाटील, गौतम
सामंत, हेमंत सुधाकर

भीमराव

सातवाहनकालीन महाराX.
mीिनवास
सातारा ते िशकागो.

पहा

पहा

पहा

साद दे °दया !.

पहा

कदम, जया
सायली.

पहा

पहा



धxगडे, रमेश
पहा

तेलतुंबडे,



398.21

मेहता, शिशकला चंLकांत
418.02

वाaयीन सं कृ ती व सामािजक वा तव.
साथRक.

पाटणकर,



भाषांतर आिण भाषा.

साथR शािgडQय भ_सूVे.

दवणे, <वीण
पहा

पहा

सारं ग, िवलास

सोनावळे , शरयू

पहा

पहा



891.4609

शािgडQय

मारोतकर, िवजया केशव

सावRजिनक धोरण: संकQपना, िसांत आिण भारतीय
सावRजिनक धोरणाचा आढावा. पहा पवार, <काश

पांडुरं ग द.

साधक संDयासी.

पहा

सा«ायवादिवरोध आिण जाितिवनाश.

भागवत, यशवंत कृ णाजी

साद मराठवाpातील MकQQयांची.

333.72

आनंद
पहा

सातूचं पीठ / पुनःकथन महावीर जxधळे .
पहा

सामािजक भाषािव ान.

कानेटकर, सुजाता अशोक

सातासमुLापलीकडvया गोटी.
साथ सुनयनांची.

पयाRवरणाचे िश^ण.

मोरवंचीकर, रामचंL

सातारी बोलीचा सां कृ ितक आिवकार.
िजत2L

साधा माणूस.

पहा

गुलमोहर.

दवणे, <वीण

पहा

सामंत, पुOलद, अनु.
सामंत, माधवी

mोVी, िनिशकांत

पहा

सातमजली.

देशपांडे, गो. का.

सावकर, कै लास
बोली: समाज, सािह`य आिण सं कृ ती.

गोखले, चंLशेखर के शव

साधू, मनीषा

<हर.

पहा



शाली ाम

साठे , सुदाम

साडेसाती.

साने, पांडुरं ग सदािशव

294.363

िबरसा मुंडा: ांितसूयR भगवान.

साठे , शुभा, संपा.

पहा

थGे, यदुनाथ

महा`मा गौतम बु.

दोन धुरंधर Oहदु`वाचे. पहा 294.501- सावरकर
िवनायक दामोदर.

पहा



410

सालफळे , मनोहर गुणवंत



891.461

तणाई.



891.461

सालफळे -सीअलिडनी
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सालफळे , मनोहर गुणवंत

सावदेकर, आशा

वामचा मिहमा: §यंबक वामी.



891.461

साQ1हेशन _क: एक अनपेि^त जीवन.

पहा

साQहेर - सालोटा, मुQहेर - मोरा.

त2डुलकर, महेश

पहा

डंकन, सुसान



089.9146

साळवे, mीरं ग धुराजी


शहीद.

891.461



891.461

ढवळीकर, शेखर



294.(1)

संतमत <काश.



294.(1)

सावरकर ते भा. ज. प. Oहदु`व िवचारांचा िचMक`सक
पहा

देशपांडे, स. ह.

सावरकर, अमोल



अयोनीसंभव.

साळुं के, सुनील वसंतराव

नीितशा V.

100

साळुं खे, अgणा हरी
एकलe, शंबूक आिण झलकारीबाई.



सावली.



सावलीचा शोध.



सावQया.

891.464

िशवराय: सं कार आिण िश^ण.

923.154

ऊसशेतीची नवी Mदशा.

पुरोिहत, <भा

पहा

साहनी, सािवVी
पांडुरंग सदािशव खानखोजे: ांती आिण हKरतांती /
इं जीवन सुहास फडके कृ त अनु.
923.254



155.2



328.547902

सावंत, डी. टी.
294.3

सावंत, नेहा Mकशोर.

पहा

सुव, कृ णाबाई नारायण

सावंत, विनता, अनु.

पहा

उदय<काश
891.463





भगत, दGा

पहा

सािह`य: काही सं<दाय, काही िसांत.
अरOवद वामन
सािह`य: लोक, ामीण आिण दिलत.
सािह`यिवचार: <देश आिण पKरसर.
<काश

पहा

पहा
पहा

कु लकण,

पगारे , म. सु.
मेदककर,

सािह`याची आ वादपे.

पहा

चौघुले, िव. शं.

सािहि`यक जडण-घडण.

पहा

यादव, आनंद रतन

Oसहांvया देशात.

झीिमक, बनाRडR

िसÆे Dस.


कु लकण, <ितभा

पहा

सािह`य समजून घेताना.

हम हxगे कामयाब: एमपीएससी, यूपीएससी आिण
इतरही पधाR परी^ांमधील यशाचा कानमंV / संपा.
आनंद हडकर.
371.425 

बु धPमाची पिहली संगीती.

िभवगडे, ानेर

पहा



साळुं खे, संदीपकुमार रतन

उठा, जागे 1हा..!: ' व' शोधाची आस असणा या
तणाईसाठी.

चपळगावकर, नर2 L

पहा

सासूबाई तुPही सुा.

633.61

दुवा¨कूर.

कसबेकर, mीधर

पहा



303.484

साळुं खे, आबासाहेब नथोजीराव

सावंत, िवल कृ णराव
तेजि वनी.

Kटपरे , रािधका

पहा

सािवVीबाई फु ले.

सव¶`तम भूिमपुV: आ^ेप : डॉ. आंबेडकरांची

सावंत, अरOवद
'बाळ' कडू / संपा. योग2L ठाकू र.



891.463



मन िनर¾ 1हावं.

िवचारधारा आिण लेखकाची भूिमका.

संघषR.
सावKरया.

891.464

891.463

सावरकर, िवशाल अ.



891.464

पKरवतRन: शा Vही, कलाही.

पहा

पहा

जाधव, सूयRकांत

िसगेल, बन एस.
ल1ह, मेिडिसन आिण िमरॅ कQस / इं जीवन शुभदा


राठी-लोिहयाकृत अनु.

615.5

891.463

सावंत, सुनील

मैVीण.



891.461

सावंत, सुरेखा



923.254
सावंत, सुरेश

<`ययाचे <ांत.
पहा

िसधये, मेधा, संपा.



891.4609

पहा

आिहरे , नारायण

िसनगारे , सदानंद

मु|काम पो ट खेडाR (गोसावी).
िसनार.

डॉ. भाऊ दाजी लाड यांचे राजक_य व सामािजक कायR.

सावV बाप.

पहा

सावन Oसह, महाराज
पारमा"थक कथा.

आलेख.

साळवेकर, अनुराधा
दीपिशखा.



891.4609

सावधान ! शुभमंगल.

साळगावकर, जयराज

जग<वाह.

eिवेध.

पहा

िचतळे , मृणािलनी

िसनेमाळलेलं माहेर.

पहा

बुवा, िवनायक आMदनाथ

िसDहा, तुहीन ए.
दॅट Oथग कॉQड ल1ह / अनु. wयामल कु लकण.
िसमरन = Life without regrets.

रे गे, कुमुद



891.463

पहा

कारखानीस,

Mदवाकर

सावदेकर, आशा

िसKरमाओ बंदरनायके .

किववयR भा. रा. तांबे: एक िचMक`सक अnयास.


891.461

पहा

सीअलिडनी, रॉबटR बी., सं. ले.

काळे -पाटसकर, भायmी
पहा
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गोQड टेन, नोह जे.

सीYे टस्-सcटर
सीे टस् ऑफ द िमQयनेअर माइgड.
सीता, सं. ले.

पहा

पहा

एकर, टी. हावR

सुमेध वडावाला

<दीप लोखंडे, पुणे - 13: रल माक ·टगची, गोZ
कोटची / संपा. सुजाता देशमुख.
920.933804

भागRव, आर. सी.

सीताराम एकनाथ.

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

सुमेध वडावाला, संपा.

सीमाDत.

पहा

सुंचुवार, mीिनवास, संक.

पहा

सुरनीस, mीिनवास, सं. ले.



सुगरणीचं िव ान.

पहा

पहा

सुंग.



सुव, नारायण गंगाराम
कॅ Dडेल, जोसेफ


294.3822

सा^ीदार.



891.463

सुधा मूत
िपतृऋण / अनु. मंदाMकनी की.



894.8143

सुधीर कुमार

पहा

बहल, राघव



सोनकांबळे , सुिनलचंL

शहा, सुभाष

पहा

पहा

गज2Lगडकर, अरOवद

सूयRपूजक कु सुमा ज.
पहा

सूयाRचे सांगाती.

पहा

पाणी-चा, आरो इ`यादी...
पहा

वेलणकर, वंदना

भडभडे, शुभांगी

सोनवणे, सीमा

भाचायR, भबानी
Kटळक, िगरीश

मेmाम, नंदा के शव



891.462

भोगले,

दवणे, <वीण

वाघमारे , अंकुश
पहा

खोbागडे, फु लचंL पVूजी

पहा

सॅक, सुटकेस आिण सतार.



891.462

पहा

स©गुदास

सृिटिव ान गाथा.

बायबल

सुमंत, धमRक_त
गेली एकवीस वष.

पहा

पहा

पहा



294.5433

दया पवारांची किवता: आकलन आिण आ वाद.

सूयRफूल.


पहा

िलमये, राजा

सूकलशम / संक. लuमण गोपाळ जोशी.

सूयRपुV.

891.463

सुमेध वडावाला.

पहा

सूयRनम कार आिण योगासने - <ाणायाम.
ि मता

सुि<या अ¿यर
कDयाकोलम.

पहा

सोनावळे , शरयू

सुवणाRकाठचा भुजंग.

सूर-सावQया.

गोडबोले, मंगला

891.461

सुमीता.

पहा

िचतळे , िवजया माधव



सुपेकर, पुंजाहरी िवल
जंगलातील पा}णा.

पहा

पहा

891.461

mीिनवास

सुमधूर बंगाली पदाथR.

दळवी, िवजयकुमार

मावजो, दामोदर

सुनीताबाई: असं जगनं तोलाचं.

पहा

DयूमाकR , गेराQड

पहा

सूर, अनंता



385.10954

सुबोध बायबल.

सुवणR झुंबर.

सूनबाई.

अनु. अिमत टे काळे , सुहास यादव आिण अिभिजत िथटे .

पहा

पहा

928.91461

सूड: < थािपत 1यव थेचा.

Mदवाळखोरीतून समृीकडे : <वास भारतीय रे Qवेचा /
सं. ले. सुधीर कु मार आिण शगुन मेहरोVा; इं जीवन

सुपरपॉवर ?.

सुल^णा.

सुवणR Mकरणे.

सुदामे, भारती जयंत

पहा



कहाणी किवतेची.

िवनयिपटक / अनु. मा. शं. मोरे .

पहा

कदम, बाबा

सुव, सुशील, अनु.

सुनामी सायमन.



920.72

सुGिपटक

सुिमVा.

पहा

891.463009

सुव, कृ णाबाई नारायण
मा तरांची सावली / श?दांकन नेहा Mकशोर सावंत.

वालावलकर, सी. पु.

फxडके , बाळ

पहा

294.3373

1980 नंतरची ामीण कथा.

महा< ,

मोगरे , िवल

सुडेथR, डेि1हड, सं. ले.



आिण दीपक पगारे .
सुरवाडे, मनोहर

सुखी कु टूंबातून समृ भारताचा जDम.
आचायR
पहा

रायरीकर, बाळकृ ण

616.462

दवणे, <वीण

सुखी माणसाचा सदरा.

पहा

सुरवाडे, अरOवद
बुाचे अथRशा7 / सं. ले. अरOवद सुरवाडे, देव2L उबाळे

डायबीटीस: कारणे आिण संपूणR उपचार / सं. ले. िवदुल
पहा

पहा

त2डुलकर, महेश

कारागृह : एक वेगळे िव

सुकळीकर आिण अलका पांडे.

पहा

थोरवी

सुरगड - सरसगड - सुधागड - ठाणाळे लेणी.

सुकळीकर, िवदुल

सुखपहाट.

पहा

इनामदार, मेधा

सीमेवरील सावQया: भारत-पाMक तान Mके ट संबंधाची
साठ वष. पहा शशी, थर

सुगी.
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गीत, mीराम वसंत
पहा

जोग, जया

सॅसन, जीन

ोग अप िबन लादेन / सं. ले. जीन सॅसन, नवा िबन
लादेन आिण ओमर िबन लादेन; अनु. बाळ भागवत.



920.9303625

युवरा ी: सौदी अरे िबयातील मिहलांvया िनघृRण
छळाची कहाणी / इं जीवन संयुा कै Mकणीकृ त अनु.
305.4209538

स2टर फॉर टडी ऑफ कQचर अँड सोसायटी, सं. संक.
िनवडक समाज <बोधन पिVका

पहा



सc|ीय-Bटेपलस्
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स2Lीय शेती पती व <मािणकरण.
राजेश िवणू
सेेड हाटRस.

पहा

पहा

धोपावकर,

सोनावणे, सरोज

मनि वनी.

pुनांट, सारा

सेगल, एKरक
ल1ह टोरी / अनु. ि मता िलमये.

सोनावळे , शरयू



813

सेठी, शांित



संत कबीर.

891.431

सेतू बांिधयला सागरी: वांLे-वरळी सागरी सेतूvया
बांधणीची कथा.

पहा

सेनाड, रमेश

सेनाड, रमेश
आकार-िवकार / सं. ले. रमेश सेनाड आिण रजनी सेनाड.



891.464

सेमलर, Kरकाड¶
उcोग जगतातील अविलया / इं जीवन अण


केळकरकृत अनु.

920.933804

सेवेकर, सुधीर, अनु.

पहा

बVा, <मोद

891.463

रे शीम मागR: िसQक रोड.

891.463




891.463




891.463

उपयोगातील वा तुशा7.
सोनेरी ^ण.

पहा



133.5869(1)

देशपांडे, निलनी वा.

सोनेरी <भात.

पहा

देशपांडे, कृ णराव पंढरीनाथ

सोनेरी Oशपले.

पहा

जोशी, लuमण गोपाळ

सोDयाचे मांजर.

पुरोिहत, के शव जगाथ

पहा

सोबले, बाळकृ ण
आधुिनक Pहैस पालन.



636.292

सोलंक_, वजश
ततपप.

सैल, महाबळे र

891.461



सोळं के, देिवदास पुंजारामजी

हावठण.

सॉQट अँड हनी.

<ाचीन लोककथांचा खिजना.

सोनी, अंजू लवकेश

954.79
पहा



891.463

सुवणR झुंबर.



िशवदेकृत अनु.

ान-रं जक गोटी.

सातासमुLापलीकडvया गोटी.

तांबे, उषा

सेन, सुर2Lनाथ
मराÔांची लकरी 1यव था / इं जीवन सदािशव
सेनाड, रजनी, सं. ले.



891.463

891.4693
पहा

सxग घेऊन हा पोर.



िमलर, कँडी

पहा

रफ_क सूरज

सोवनी, अनुराधा

सोनकांबळे , नारायण

बौ सािह`य आिण चळवळ.



891.4609

891.461

सोनटjे , कु सम2L गंगाराम
महा`मा फु Qयांची 7ीमु_ चळवळ.

303.484




सोनवणे, सीमा



वसुंधरा.

891.461

सुिमVा.

891.461



सोनार, अिनल



891.462

कृ णमूत पती योितष: वयंिश^क - फलादेशपूवR


133.5



सिमधा.

891.463

बतावणी भुलली बेवpाला.

891.468

मानसरं ग: मानसशा7 तणांचे.

155.65



सोसे, आितश सुरेश, सं. संपा.
सोहोनी, लीना, अनु.

पहा

सौ. जे1हा नोकरी करते.

पहा

पहा

सदयाRची गुिपते.
पहा

पहा

काचोळे , रोिहणी संजय

थोरे , अशोक

पाटील, देवदG

सौदािमनी.

पहा

mोVी, िनिशकांत

_म फॉर मी: गूढ...<णयरPय कादंबरी.

टु िपड.

891.463

पि^णी.

891.463




पहा

रोझ,

करे न



धKरVी.

बाबांvया किवता

सदयRशा Vाची परे षा = Outlines of Aesthetics.
पहा कु लकण, एस. 1ही.

टी1ह जॉ?ज: एक झपाटलेला तंV .
अvयुत

सोनावणे, सरोज



क तुरे, <भाकर



923.154

155.633

आचRर, जे¤_

टार िवटनेस.

923.154



155.4

मानसरं ग: मानसशा7 ि7यांचे.



सोनावणे, िवलास

रयतेचा राजा: छVपती िशवाजी महाराज.



पहा

सोनार, रमेश

वरायसंकQपक: शहाजीराजे.

152.46

सौदा.

सोनार, एन. आर.

तयारी.

भीतीचे मानसशा V.
मानसरं ग: मानसशा7 मुलांचे.

सोनकांबळे , सुिनलचंL
सूड: < थािपत 1यव थेचा.

<ितकार.

वेचलेले मोती अथाRत पोलीसांचे दैनंMदन कामात
उपयु पु तक.
363.20954

पहा

पहा

कदम, बाबा
पहा

गोडबोले,

िशरवळकर, सुहास

टेपलस्, वॉQटर डॉयले
Oथक लाईक अ िवनर !: िवजे`यासारखा िवचार करा /
इं जीवन पुपा ठjरकृ त अनु.
158.1

Bटोकर-Bवावलंबनासाठी
टोकर, bॅम
Ëॅ|युला / अनु. ेहल जोशी.

वतःलाही ओलांडून...
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ॉबेरी लागवड: नवे तंV, नवे मंV.
िशवाजीराव रामचंL
ॉबेरी: लागवड, <Mया व eापार.

पहा

ठxबरे ,

ि7यांची शतपVे: 1850 ते 1950 मधील ि7यांvया
पV1यवहाराचे सामािजक मूQयमापन / संक. आिण
संपा. वाती सुहास कव.
305.420954
7ी वा य आिण सदयR.
7ी-वेध घेत जाता...
7ीधन.

पहा

अ¿यंगार, गीता

वाÅळकर, रं जना

पहा

आZीकर - कु लकण, <ितभा

पहा

सMफया िसराज मोमीन

ेहगाथा.

पहा

ो.

पामुक, ओरहान

पहा

पंदन.
पहा

पशR.

पहा

मरणयाVेvया वाटेवर.

पहा

पहा

पहा

घोरपडे, मुरारराव

माटR 7ीसाठी 1001 माटR Kटस् / संक. ि मता मैड.



640

ि मथ, टॉम
हाटR अॅटॅक आिण सुखी-समृ जीवन / अनु. अण
616.12

मेहता, शिशकला चंLकांत
पहा

बदामीकर, <Qहाद िवनायक

भावे, <भावती पुषोGम

मॉल वंडर नॅनोची नवलकथा.
वकतृR`वाची गगनभरारी.
पहा

पहा

पहा

भडभडे, सरोज

ठाकरे , mीिनवास पांडुरंग

पहा

पहा

देशमुख, कQपना

पहा

पहा

सोनावणे, िवलास
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भ2डे, सुभाष वासुदेव

पहा

पहा

देशपांडे, कृ णराव पंढरीनाथ

पहा

पहा

काळे , भा. ना.

वाMदZ 62 <कारचे लाडू .
वाMदZ सीके पी पदाथR.
वामी अँड ¤2 डस्.
वामी िववेकानंद.
पहा

पहा
पहा
पहा

पहा

पहा

पहा

धxगडे,

वेलणकर, वंदना

<धान, नीला

नारायण, आर. के.
कदम, बाबा
कोठे कर, भगवान

राजीव रं जन

वामी िववेकानंदांचे <ेरणादायी सुिवचार आिण <संग.
पहा िववेकानंद, वामी
वामी वपानंद.

पहा

कxडिवलकर, माधव

वामचा मिहमा: §यंबक वामी.

पहा

सालफळे , मनोहर

गुणवंत

कावळे , छाया

वतःपिलकडची गुंतवणूक सोडवणूक.
साळू बा

Mफिलप चॅको

गवांदे, पुंडिलक भाऊराव

वvछ पाणी आरोयाची गुMकQली.

पहा

वयंपाकघरातील पदाथा¨चे औषधी गुणधमR.

वामी परमानंद.


िवनायक मांडे.

वगत.

mोVी, िनिशकांत

पहा

खातू, गजानन

वातं§ययोा: माटन Qयूथर ªकग-यु.
अिनी


पहा

वÑातQया क¦यांनो.

वातं§ययोा: नेQसन मंडेला.

आगाशे, वसंत बळवंत

920.933804(1)

मृतीपूजा.

पहा

वातं§य<ीती.

इं जीवन माधुरी शानभागकृ त अनु.

मृतची चाळता पाने.

वÑांvया शोधात महाराX.

मुटकुळे , रामभाऊ

संपा. गीता िपरामल आिण जेिनफर नेतरवाला ;

पहा

बैजल, रे खा

वा. सै. गंगारामजी क हाळे : eि`व आिण कतृR`व.

युसूफ पठाण

माटR लीडरशीप: भारतीय नेतृ`वाचा जागितक चेहरा / सं.

मृितसुगंध.

खडताळे , देिवदास तुळशीराम

वा. सावरकर िवचारदशRन: 7ी, वणRजाती व सं कृ ती.
पहा देशपांडे, wयाम मो.

यशवंतराव

मरणसाखळी.

पहा

वगR दोन बोटं.

घायतीडक, बापू रावसाहेब

पीडी अँड टेडी िवDस दी रे स.

पहा

वप, िवकास
सहा संशियत / अनु. वंदना अVे.

आठQये, अिनल

पशR भावनांचा.

वÑ थ.

इनामदार, <काश

पहा

वरायसंकQपक: शहाजीराजे.

पाडगांवकर, मंगेश केशव

जगदाळे , कुंता नारायण
पहा

वÑमिनषा.

वयंिस.

कु लकण, रवL मोहनीराज

पहा

वÑप^ी लंडन.

पहा

वेलणकर, वंदना

कु लकण, मेधा

पहा

वÑं पेरणारे शा7 राXपती: डॉ. अ?दुल कलाम.
जोशी, वषाR

वयंपाक घरातील औषधी.


305.4

थळकाळ आकाशवाणी.

Pहाळणकर, सु. रा.

पहा

शरद

गुंडी.
पहा

तांबे, रमेश पांडुरं ग

वभावदोषांवर उपयु पुपौषधे.

Oशदे, उषा रावसाहेब

7ीिमती: िनवडक 'िमळू न सा याजणी' / संपा. नीिलमा
7ीरोगशा7.

पहा

वÑं दाखवणा या िखड|या.

तोVांvया गाभा यात: साथR िन`योपासना / संक. अनुराधा
सुधीर कु लकण.
294.5433 

पहा

दवणे, <वीण

पहा

वतःस ओळखा !: आधुिनक काळात ' व ' ओळख कन
देणारा मानसशा7ीय <Jसंच. पहा पळे कर, आशा
वÑ.

रा}डकर,

पहा

वासुदेव बळवंत

ि7यांसाठी योग: एक वरदान.
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पहा
पहा

कुकडे, सुमती
भांड, बाबा

वाथपणाची िश^ा व इतर कथा.

पहा

विडखाये, रे खा

वावलंबनासाठी शासक_य योजना / संक. बी. बी. घाडगे.


331.120424

BवाBtयासाठी-Jहदाण

280

वा यासाठी फ अधाR तास.
िनवृGी

पहा

िगरी, कृ णदेव

ि वÌट, जोनाथन
गिल1हरvया समुLसफरी.
वीकार.

पहा

हडकर, आनंद, संपा.
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Mदघे, <भाकर

हं<स, <ितभा
संपूणR गभRसं कार / सं. ले. <ितभा हं<स आिण शलाका
हं<स.
618.2
हं<स, शलाका, सं. ले.

हंबड, िवजय िव.
आपले वयंपाकघर एक औषधालय.



फळांचे औषधीयु महkव.

615.321



वन पती - फु ले यांचे औषधोपयोगी महkव.

615.321



वृ^ांचे औषधीयु महkव.

615.321



हंबड, िवनायक रामचंL
असरा.



891.463

mीकृ ण व परामी पांडव.



891.463

हजारे , कQयाण बाळाजी


गावचा पुढारी.

891.462
पहा

हडसर - िनमिगरी - चावंड - जीवधन - नाणेघाट.

पहा

लेले, यो` ना िवcाधर

पहा

संगोराम, िमOलद

पहा

साळुं खे, संदीपकुमार रतन



398.21

891.463



हQली...
हळद.

यमगर, िवणू तुकाराम

पहा

हळद: जिमनीखालचे सोनं.

हरकळ, <भाकर



891.46

हळणRकार, सुशीला िनळकं
Mकटू .

हरकारे , अण


कमळ आिण िचखल.

891.463

कलक`याची कािमनी.

891.463

Mकमयाची Mकमया.

891.463

क_"तवंत राणी झाशीची.

891.463





हसरे पवRत.

पहा

पहा

पहा

हा माणदेश माझा.
हाक.

पहा

पहा

तांबे, उषा

Oथक िडफरं टली, बी स|सेसफु ल !: यश वी
करीयरसाठी वेग¦या 500 वाटा

पहा

पहा

दातार, माधव

गाडगीळ, बाळ

गाडगीळ, बाळ

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर

पहा

नंदावर

आ1हाड, कमल संपतराव

हात िवधा`याचे: डॉ. पॉल bँड यांचे जीिवतकायR.
िवQसन, डोरोथी |लाकR

पहा

हायलंड, एम. जे.

कॅ री मी डाऊन / अनु. पुOलद सामंत.

हारजीत.

गोपाल राज

सरmी

भ2डे, सुभाष वासुदेव

पहा

पुरािणक, अण

पहा

पहा

िचDनपा भारती, के .

पहा

पहा

गोडबोले, माधव

वेलणकर, वंदना



हरवलेली मुंबई.

पहा

पहा

891.553

हार...आिण <हार.

गोडबोले, माधव

िगरीबाल

अनु.

जुरकर, हेमंत

पहा



नतRक_ / कु रR तुल ऐन हैदर यांvया `दी नॉच गलR' या
इं जी भाषांतरावन mी. पु. गोखलेकृत मराठीमये

पहा

कोतवाल, मािणक िवजय

पहा

ह1या ह1याशा िमठायाच िमठाया.

हरवलेला भाऊ.

पहा

891.4693

हवालदार, कृ णाजी eंकटेश.

ह ताचा पाऊस.


891.463

करमरकर, वैशाली

कदम, िजत2L

सबरस पानी.

हसो हसो.

पहा

पहा

हळदवणेकर, अशोक िशवराम

हसायचं नाही.

संदीपकुमार रतन

हडकर, आनंद, संपा.

अमृतमयी

ढोरे , ओम<काश

पहा

हसवेिगरी.

हम हxगे कामयाब: एमपीएससी, यूपीएससी आिण इतरही
पधाR परी^ांमधील यशाचा कानमंV. पहा साळुं खे,

पांगाडी.

पहा

हसन शहा

पहा

त2डुलकर, महेश
हDनुरकर, के . बी.
च^ुवÓस`यम्.

भावे, शिशधर

हसत हसत खरं जीवन कसं जगावं?.

गाडगीळ, बाळ

हGvया गोZी / पुनःकथन अनुराधा सह7बु.े

पहा

दुधी-°दयासाठी वरदान
616.024

हट् Pहणताच गKरबी हटली !.

नवांगुळ, <भा

हलदुलकर, िवलास, संपा.

हं<स, <ितभा

पहा

पहा

पहा

पहा
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अVे, <Qहाद के शव

मेहता, शिशकला चंLकांत

हाटR अॅटॅक आिण सुखी-समृ जीवन.

पहा

ि मथ, टॉम

हाटR, ि तीन जोआना
स»चग फॉर डॅडी / इं जीवन <मोद जोगळे करकृ त


अनु.
हावठण.

920.936276
पहा

सैल, महाबळे र

Oहगोणेकर, शिशकांत
वतRमान.



891.461

Oहद वराय.

पहा

Oहदाण.

गायकवाड, आनंद

पहा

गांधी, मोहनदास करमचंद

Jहदी-~यूबरमान
Oहदी िचVपटगीत: परं परा आिण आिवकार.

पहा

हॅDसन, माकR ि1ह|टर, सं. संक.
इं िडयन टीचसR

रानडे,

अशोक दा.

Oहदु`व : वैभव आिण िववंचना.

कु लकण, एस. के .

पहा

Oहदु थानचा युगपुष, मQहारराव होळकर.

पहा
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सलगरे ,

पहा

िचकन सूप फॉर द

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल डेली इिD परे शDस फॉर

िवमेन

मधुकर

Oहदू- Oहदु`व-OहदुराX यांची मीमांसा.

पहा

Oहदू: जगgयाची समृ अडगळ.

नेमाडे, भालचंL

पहा

हॅरी, दाऊद

भुजाडे, होमेश

दुभाया / श?दांकन डेिनस बुक आिण मेगन मॅकेDना ;
इं जीवन अिजत 1यं. कु लकणकृ त अनु.
962.4

वना

िहतगुज करणा या किवता / सं. संक. प¥जा <मोद
वासुदेव आिण Mकशोरी मह2L वासुदेव. 891.461008
िहDदू: एक चकवा / संपा. अण जावळे ; लuमण माने
यांvया < तावनेसह.
294.5
िहमिगरी दशRन: अमरनाथ, वैणोदेवी, लेह-लडाख.
PहाVे, रामचंL िवल



615.852

ह2Lे - जोशी, < ा, अनु.
पहा

पहा

िहरवे अनुबंध.

राजमाने, रवी

िहल, नेपोिलयन

हे?बार, अरOवद
वाळ.



891.463
पहा

रामाणी, <ेमानंद शां.

हेO टज, मायके ल
आय लॉ ट माय ल1ह इन बगदाद / अनु. अंजनी नरवणे.

धनागरे , दGाVेय नारायण

पहा

पहा



िहरसी अली, आयान

813

इिDफडेल: माझी जDमकहाणी / इं जीवन नीला


चांदोरकरकृत अनु.

923.2492

िहल, नेपोिलयन



स|सेस: द बे ट ऑफ नेपोिलयन िहल / संपा. पॅKिशया
होरान ; इं जीवन चंLशेखर पुषोGम मुरगुडकरकृ त


पहा

पहा

मेहता, शिशकला चंLकांत

ही राजभाषा असे !: मा. mी. राजसाहेब ठाकरे यांची
गाजलेली िनवडक भाषणे.

पहा

ठाकरे , राज

ही वाट दूर जाते... व तीन इतर एकांMकका.

पहा

पहा

हील युवर बॉडी.

}ंकार.

पहा

माने, तानाजी भगवान
पहा

पहा

हे, लुईस एल.

राजाय^, िवजया मंगेश

}ार, मधुकर, अनु.

चेस, जेPस हॅडली

पहा

चेस, जेPस हॅडली

°दय- वा य : आहार व आरोय . पहा 616.12- °दय
रोग.
पहा प¥ा िवजय, जी.
°दय- वा य: आहार व आरोय.
°दयाचं दुकान.

पहा

°दयातील माणसं.

प¥ा िवजय, जी.

बुवा, िवनायक आMदनाथ

पहा

°दयीचे बोल 2008.

पहा

सरदेसाई, बी. एन

पहा

पवार, मदन साहेबराव



362.8297

होतच नाही सकाळ.
पहा

पहा
पहा



ग1हाणे, mीराम गोOवद
मुळे, ानेर

जाधव, ल. िस.
पहा

िहल, नेपोिलयन

होळकर, अिनलकुमार बाबुराव

िनसगR धून.

राजगोपालाचारी, पाथRसारथी



891.461

होळकर, सिचन आ`माराम
कOलगड आिण खरबुजांची सुधाKरत लागवड.
Mकफायतशीर कारQयाची लागवड.

ननवरे ,

शांतीलाल रामभाऊ
ही हीच ती.

पहा

होरान, पॅKिशया, संपा.

िहवाळे , ाना
891.461

मोरे , महेश

लO1हग नॅटली / इं जीवन पू"णमा कुं डेटकरकृ त अनु.

होरपळ.

िहवाळे , ाना,

घुटी.

पहा

होऊ दे रे आबादानी.

158.1

िहवाळे , ानदेवराव नामदेवराव.

पाटील.

हॉलोवे, बेथ

158.1

अनु.

हैदराबाद मुि|तसं ामातील वातं§य सेनानी Mदपाजी
हॉटे लनामा.

द मा टर - क_ टू Kरचेस: mीमंतीची गुMकQली / संपा.
सुसान टॅOलगेटर; इं जीवन < ा ह2Lे - जोशीकृ त अनु.

ही अशी ती तशी.



Kटळक, िगरीश

हेळेकार, आनंद, अण.

िहरवं वन.

वानखेडे, सुमती

हील युवर बॉडी / अनु. अण िवनायक मांडे.

हेडहंटर.

891.463

पहा

हे, लुईस एल.

पहा

िहरळीकर, रजनी

नवी Mदशा.

हे वतुRळ असेच असते !.

635.61




633.88363(1)

½यूबरमान, िलओ
माणसाvया ऐिहक सुखाची गोट / इं जीवन कांचन
िनजसुरे आिण रमेश पायेकृत अनु.
330.122

282

िवषय सूिच

65 वषा¨वरील वृांvया सम या आिण सेवा:समाजकQयाण
सम या व सेवा
362.6

अDय िवकार:वैcकशा7

616.9
920.9

अंतः7ाव ंथीसंबंधी रोग:रोग:वैcकशा7

अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे

616.4



अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे:चKरVे

920.9

अंतKर^ िव ान

500.5



अDय समाज घटकांvया सम या व `यांची सेवा

362.8

अंतKर^याVा िव ान:अिभयांिVक_vया अDय शाखा

629.4



अDय समाज घटकांvया सम या व `यांची सेवा:
समाजकQयाण सम या व सेवा

362.8

अंध e_:अपंग आिण आजारी e_:अDय िवषयांशी
संबंिधत eOची चKरVे
920.93059081
अ^रे , सुशोभन, वांिशक कलाकृ ती:सुशोभन कला:
िचVकला आिण सुशोभन कला



745.6

अिगयानो, नतािलया:eिगत चKरVे:कु टूंबातील
eÁकडू न शोषण झालेQया e_:अDय िवषयांशी
संबंिधत eOची चKरVे
920.93628292
अचेतन अव था:अचेतन िवकिQपत ि थती आिण <णाली:
मानसशा7
154.2
अचेतन िवकिQपत ि थती आिण <णाली:मानसशा7



154

अvयुतानंद, महाराज:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945
अदृwय खगोलशा7:िनरी^णाvया िविशZ पती:
<ा`यि^क आिण मंडलाकार खगोलशा7







अDय सामािजक सम या आिण सेवा:समाजकQयाण

अपंग आिण आजारी e_:अDय िवषयांशी संबंिधत
eOची चKरVे
920.9305908
अफगािण तान:मय आिशया:जगाचा आधुिनक इितहास:


इितहास

अफगािण तान:मु`सी, राजक_य नेते

958.1



923.2581

अबॅनेल, ¤ँ क ड?Qयू.:eिगत चKरVे:फसवणूक:
मालमGेसंबंधीचे गुDहे
920.9364163
अ?दुल कलाम, ए. पी. जे.:eिगत चKरVे:भारत:रायकत,
राXाय^
923.154


अिभयंता



522.68



363

926.2

अिभयांिVक_



620

अैत तkव ान:वेदांत तkव ान:िविशZ देशांचे तkव ान:
तkव ान
181.482

अिभयांिVक_ आिण संबंिधत काय

अययन आिण अयापन:<ािणशा7

अnयास आिण िश^णाची कायRपती:शाळा आिण `यांची
काय:िश^ण
371.3



590.7

अययन आिण अयापन:सािह`य



807



133.9

अया`मशा7:धा"मक जीवन, पती, <िचती:Oहदु धमR:
आयR धमR
294.54(1)


418.02

अ, व7, िनवारा व घरासंबंधी सहा¿याची तरतूद:ि7या:
अDय समाज घटकांvया सम या व `यांची सेवा



633.1

अDय अपृ£वंशीय <ाणी:<ािणशा7



595

अDय िचMक`सा:िविशZ िचMक`सा आिण `यांचे <कार:
औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े:वैcकशा7


615.89

अDय फळे :खाc फळे आिण िबया:बागाईत
अDय फळे :फलोcान, फळे , वन-शा7
अDय भाषांमधील सामाDय सं ह:सामाDय सं ह

अDय िवकार

अमेKरकन ना®सािह`य:अमेKरकन सािह`य:सािह`य



अमेKरकन सािह`य:सािह`य



973



810

अमेKरका:मु`सी, राजक_य नेते

923.273

अमेKरका:रायकत, राXाय^

923.173




अमेKरका:वेwया eवसाय:लºिगक संबंध:सं कृ ती आिण सं था


306.740973

अथRशा7



अथRशा7:बौ धमR

089



812

अमेKरकन संयु सं थाने:उGर अमेKरका:भूगोल आिण
<वास - पयRटन:इितहास
917.3



634.4



813

अमेKरकन ना®सािह`याचा सं ह:अमेKरकन ना®सािह`य:
अमेKरकन सािह`य:सािह`य
812.008

635.64



330



294.3373

अथRशा7

923.3



अथRशा7 :समाजशा7ी:चKरVे

923.3



अथRशा7ीय सं था:सं कृ ती आिण सं था

306.3

अDय ल^णे:म¼ातंतूसंबंधी रोगांची ल^णे:नससं था आिण
मनोिवकृित



629

अमेKरकन कथासािह`याचा सं ह:अमेKरकन कथासािह`य:
अमेKरकन सािह`य:सािह`य
813.008

अमेKरकन संयु सं थाने:इितहास

362.8383

अधाDये:शेतातील िपके :कृ िष

अिभयांिVक_vया अDय शाखा

अमेKरकन कथासािह`य:अमेKरकन सािह`य:सािह`य

अया`मवाद:परामानसशा7 आिण गूढिवcेतील िविशZ
िवषय:परामानसशा7 आिण गूढिवcा:तkव ान

अनुवाद आिण पZीकरण:उपयोिजत भाषाशा7



338.4762

616.849

616.9





अलेझांडर-इं जी

283

अले|झांडर, पी. सी.:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254

आ«गोVवगय फळे :अDय फळे :फलोcान, फळे , वन-शा7

अवकाशयाVी:अिभयंता

आयकर:कर आकारणी:सावRजिनक अथRनीित



926.2945



634.44



336.24

अवचट, अिनल §यंबक:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146

आयकर:कर आकारणी:सावRजिनक अथRनीित:अथRशा7

अवतरणे:संक_णR लेखनसं ह:संक_णR सं ह:सािह`याचे
अलंकारशा7
808.882(1)

आयकर:भारत:सामािजक शा7े

अिन गोपाल:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय िवषयांशी
संबंिधत eOची चKरVे
920.933804

आयुवद:िचMक`साशा7े:वैcकशा7

आँग सान यू ची:eिगत चKरVे:बमाR (b~देश):मु`सी,
राजक_य नेते
923.2591



336.24



343.54052

आयुमRयाRदेनुसार वगकरण



635.93



615.538

आरोय योितष:िविशZ िवषयांचे उपयोजन:फलयोितष:
परामानसशा7 आिण गूढिवcा
133.5861



आरोलकर, शर]ंL:eिगत चKरVे:वाcसंगीत ^ेVातील
e_:संगीत
927.84



आ×किमडीज:eिगत चKरVे:गिणत :वै ािनक

925.1



आ"थक तkवे:अथRशा7

330.1



आ"थक पKरि थती

330.9

आंबा:आ«गोVवगय फळे :अDय फळे :फलोcान, फळे ,
वन-शा7
634.44(1)

आ"थक पKरि थती:अथRशा7

330.9

आंबेडकर, बाळासाहेब:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254

आ"थक िवकास:अथRशा7

आंतरराXीय अथRशा7

337

आंतरराXीय संबंध

327

आंतरराXीय संबंध:राजनीितशा7

327

आंतरवैयिक संबंध:उपयोिजत मानसशा7

158.2

आंबेडकर, भीमराव रामजी:eिगत चKरVे:भारत:
मु`सी, राजक_य नेते
923.254
आंबेडकर, भीमराव रामजी:सामािजक सुधारणा चळवळी:

सामािजक पKरवतRन



303.484

आंबेडकर, रमाबाई भीमराव:eिगत चKरVे:ि7यांची
चKरVे:चKरVे
920.72
आईD टाईन, अQबटR:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:
वै ािनक
925.3





आयR धमR



294
:टीका :मराठी

ना®सािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य



आिशया

915

आिशया:आ"थक पKरि थती

330.95

आिशया:आ"थक पKरि थती:अथRशा7

330.95





आिशया:इितहास

915

आिशया:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

950




398.22095

आिशया:िविशZ देशांचे सवRसामाDय सं¯याशा7



आिशया:ि7यांचा सामािजक दजाR आिण भूिमका:7ी वगR

260



315



305.42095

आजारी eOकKरता: वा य, शारीKरक अव था,
वैयिक कारणांसाठी:िविशZ पKरि थतसाठी


641.5631

आढे, सूयRभान जानजी:eिगत चKरVे:भारत:िश^क,
िश^णत
923.754
आिgवक आिण अणुगभय भौितकशा7:आधुिनक
भौितकशा7:भौितकशा7



891.462



923.654

आचारमूलक ि ती धमR



330.12

338.9

आिशया:दंतकथा

आगरकर, गोपाळ गणेश:eिगत चKरVे:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



आ"थक <णाली:आ"थक तkवे:अथRशा7

आळे कर, सतीश वसंत, 1949-





539.7

आहार िचMक`सा:°दयाचे िवकार:रािभसरणाचे रोग:
वैcकशा7
616.120654
आहारशा7:वैयिक आरोय



613.2

आहेर, रामरावजी:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254
इं जी कथासािह`य:इं जी सािह`य:सािह`य



823

आधुिनक प"शयन कथासािह`य:आधुिनक प"शयन सािह`य:
इराणी सािह`य:सािह`य
891.553

इं जी कथासािह`याचा सं ह:इं जी कथासािह`य:इं जी
सािह`य:सािह`य
823.008

आधुिनक प"शयन सािह`य:इराणी सािह`य:सािह`य

इं जी नाटककार:इं जी लेखक


इं जी ना®सािह`य:इं जी सािह`य:सािह`य

822



इं जी िनबंध सािह`य:इं जी सािह`य:सािह`य

824



इं जी मातृभाषा नसणा या िवcाया¨साठी:रचना:भाषेचा
<योग
428.24

891.55

आधुिनक भौितकशा7:भौितकशा7
आM¤का
आM¤का:जगाचा आधुिनक इितहास

539
923.26



960

इं जी लेखक

आमटे, बाबा:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



928.22



923.654

इं जी सािह`य:सािह`य






928.2



820

इं जी-औषधिवज्

284

इं जी:सामाDय सं ह

082

इं लंड:युरोप:जगाचा आधुिनक इितहास

942

इं लंड:युरोप:भूगोल आिण <वास - पयRटन



उcोजक`व:उ`पादन:अथRशा7



उपिनषदे:वैMदक सािह`य:धमR ंथ:आयR धमR



उपयोिजत भाषाशा7



उपयोिजत भौितकशा7ाशी संबंिधत e_

914.2

इं लंड:रायकत, राXाय^

923.142

इं टरनेट:इं टरफे Oसग आिण कPयुिनके शन:संगणकशा7:
संक_णR
004.678
इं टरफे Oसग आिण कPयुिनके शन:संगणकशा7:संक_णR
इं डॉलॉजी:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास



338.04



418



926.21

उपयोिजत मानसशा7



158



उपायाय, दीनदयाल:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254



उपाये, जयmी जयंत:eिगत चKरVे:डॉ|टर, वैc:तंV

004.6

954.(1)



इं डोनेिशया:दडपशाही आिण दुZ कृ `ये:दुस या महायुाचा
लकरी इितहास:1918940.540509598

उमप, िवल:eिगत चKरVे:गायक:संगीत

इिज:आM¤का:जगाचा आधुिनक इितहास



उदूR कथासािह`य:उदूR सािह`य:सािह`य



उदूR सािह`य:सािह`य

962

इतर खाजगी सं था:खाजगी समाजकQयाण



294.59218

361.76

926.1



927.82



891.4393



891.439

इतर खाजगी सं था:खाजगी समाजकQयाण:सामािजक
सम या आिण समाजकQयाण
361.76

ऊस िपके :शकR रा व िपZमय पदाथRयु िपके :शेतातील िपके :

इतर नैस"गक साधनसंपGी

ऋवेद:वेद:वैMदक सािह`य:धमR ंथ



333.9

इतर नैस"गक साधनसंपGी:जमीन आिण ऊजाR संबंधी
अथRशा7
333.9


इितहास

900

इटा (द इं िडयन पीपQस िथएटर असोिसएशन):रं गभूमी:
मनोरं जन आिण <दशRन करgयाvया कला
792.(1)



कृिष

एकनाथ, 1533-1599

633.61



294.59212

:टीका :भागवतपुराण:पुराणे:

धमR ंथ



294.5925(1)

एकनाथ, 1533-1599 :टीका :मराठी काeसािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.461



एकनाथ:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.945

इिलबािगझा, इPमाकु ली:eिगत चKरVे:ि7यांची चKरVे:
चKरVे
920.72

एिडसन, थॉमस अQवा:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:
वै ािनक
925.3

इलेि|कल, इले|ॉिन|स आिण कॉPयूटर इं िजिनयरग

एन. जी. ओ.:इतर खाजगी सं था:खाजगी समाजकQयाण:
सामािजक सम या आिण समाजकQयाण 361.76(1)

इराणी सािह`य:सािह`य

891.5



621.3

इले|ोमॅ¹ेKटक आिण इं िजिनयरगvया शाखांमधील e_:
उपयोिजत भौितकशा7ाशी संबंिधत e_ 926.213

एDरॉन:महाराX:भारत:वीज उcोग

इÄो (ISRO):भारत:सं था:अंतKर^ िव ान


एिलझाबेथ (ितीय):eिगत चKरVे:इं लंड:रायकत,
राXाय^
923.142



ऐिहक <कार



ऑ ेिलया:<शांत महासागर बेटे:भूगोल आिण <वास पयRटन:इितहास
919.4

500.506054(1)

इ लाम धमR
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ईर

211

उ] वगR:सामािजक वगR:सामािजक संरचना



305.52

उ] िश^ण

378

उGर अमेKरका:भूगोल आिण <वास - पयRटन:इितहास

917



338.4562131095479(1)



782.4



ओपेनहायमर, रॉबटR जे.:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:
वै ािनक
925.3

उGर आिण दि^ण Òुवीय बेटे:<शांत महासागर बेटे:भूगोल
आिण <वास - पयRटन:इितहास
919.8

ओबामा, बराक:eिगत चKरVे:अमेKरका:रायकत,
राXाय^
923.173

उGरपूवR राये:भारत:इितहास

ओसामा िबन लादेन:eिगत चKरVे:दहशतवाद:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे
920.9303625





915.41

उ`पादन



338

उ`पादन अथRशा7:उ`पादन:अथRशा7



338.5

उ`पादन:अथRशा7



338

उcोग नीित



174.4

उcोजक:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे


920.933804

उcोजक:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे:चKरVे


920.933804

औcोिगक उ`पे

633.8

औcोिगक उ`पे:शेतातील िपके :कृ िष

633.8

औcोिगक मानसशा7:उपयोिजत मानसशा7

158.7

औcोिगक वायू

665.7

औषध उ`पादक वन पती:औcोिगक उ`पे







633.88

औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े

615

औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े:वैcकशा7

615




औषधोपचार-कािलदास

285

औषधोपचार पती:औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े:
वैcकशा7
615.6

कलावंत:चलिचVपट ^ेVातील e_:चलिचVपट, रे िडओ,
दूरदशRन ^ेVातील e_
927.9143028

कथक:भारत:िविशZ देशांची नृ`ये:देशीय आिण लोकनृ`य

कOलगडे:खाc फळे आिण िबया:बागाईत:कृ िष


793.31954

कथासािह`य:सािह`याचा सवRसामाDय इितहास व समी^ा:
सािह`य
809.3
कथासािह`य:सािह`याचे अलंकारशा7:सािह`य



808.83

कदम, जगदीश, 1954- :टीका :मराठी काeसािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.461



635.61

कवचधारी फळे (नÊस):फलोcान, फळे , वन-शा7:कृ िष


634.5

कवचयु, िदल आिण इतर अतृणधाDयीय बीजे:धाDय,
इतर बीज उ`पादने:खाcाासंबंधीचे तंVिव ान


664.726
कांदे:बागाईत:कृिष



635.25

कदम, <भावती िशवराम:eिगत चKरVे:ि7यांची चKरVे:
चKरVे
920.72

कांबळे , उGम:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:सािह`य
^ेVातील e_
928.9146

किन£ वगR



कांबळे , शांताबाई कृ णाजी:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146



काकpा:खाc फळे आिण िबया:बागाईत:कृ िष



काकोडकर, अिनल:eिगत चKरVे:वै ािनक:चKरVे



काजू:कवचधारी फळे (नÊस):फलोcान, फळे , वन-शा7:

305.56

किन£ वगR:समाज सेवा:महाराX:भारत
344.54790308624

किन£ वगR:सामािजक वगR

305.56

किन£ वगR:सामािजक वगR:सामािजक संरचना

305.56

कड कथासािह`य:कड सािह`य:सािह`य

894.8143

कड ना®सािह`य:कड सािह`य:सािह`य

894.8142




कड भाषा



494.814

कड मातृभाषा नसणा या िवcाया¨साठी:कड भाषा


494.814824

कड सािह`य:सािह`य



894.814

कबीर, 1399-1518 :टीका :Oहदी काeसािह`य:Oहदी
सािह`य:सािह`य
891.431

कापडावरील ह तeवसाय, िवणकाम:िचVकला आिण


सुशोभन कला

746

कामगार वगR, समाज सेवा, िश^ण, सां कृ ितक कायदा:
सामािजक शा7े
344
कामत, सुिमVा दामोदर:eिगत चKरVे:ि7यांची चKरVे:
चKरVे
920.72

कायदा:सामािजक शा7े

336.2

कKरअपा, के . एम.:eिगत चKरVे:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी


923.554

क हाळे , गंगारामजी:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254
कडRक, वामन तबाजी, 1922-2004 :टीका :मराठी
काeसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य
891.461
कडRक, वामन तबाजी:eिगत चKरVे:मराठी कवी:मराठी


928.91461

:टीका :मराठी सािह`य:


891.46



658.3

कमRचारी वगR eव थापनाची मुलतkवे



927.46



कर आकारणी:सावRजिनक अथRनीित:अथRशा7

कमRचारी वगR eव थापन



634.573

कामाची पKरि थती आिण कमRचारी वगाRचा उपयोग:
कमRचारी वगR eव थापनाची मुलतkवे
658.312

336.2

क"णक, मधु मंगेश, 1933सािह`य

कापडावरील ह तeवसाय ^ेVातील e_



925



कर आकारणी:सावRजिनक अथRनीित

लेखक

कृिष



635.63



658.31

कमRवीर िवcालय. चारे :महाराX:भारत:शाळा आिण
`यांची काय
371.0095479(1)
कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_

927

कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_:चKरVे

927






340

कायदे ^ेVातील e_

923.4

कायदे ^ेVातील e_:समाजशा7ी

923.4

कारखानदार, उ`पादक

926.8





कारखानीस, Mदवाकर:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146
कारले:कु कु रिबटेQस:औषध उ`पादक वन पती:औcोिगक
उ`पे
633.88363(1)
कारागृहातील सहवासी:िश^ा देणा या सं था:
समाजकQयाण



365.6

कारे , सुरेश गोOवद:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे
920.933804
कायRकतृR`वाची वगRवारी:कामाची पKरि थती आिण
कमRचारी वगाRचा उपयोग:कमRचारी वगR
eव थापनाची मुलतkवे
658.3125
कायRकाKरणीचे eव थापन



658.4

कायाRलयीन eव थापन:कायाRलयीन सेवा:eव थापन
आिण साहा¿यकारी सेवा
651.3

कला`मक अ^रे :अ^रे , सुशोभन, वांिशक कलाकृ ती:
सुशोभन कला:िचVकला आिण सुशोभन कला 745.61

कायाRलयीन सेवा:eव थापन आिण साहा¿यकारी सेवा

कलावंत:चलिचVपट ^ेVातील e_

कािलदास :टीका :सं कृ त सािह`य:सािह`य



927.9143028



651



891.2

काळे -खा'
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काळे , शैलजा भालचंL, 1944-2010 :टीका :मराठी
सािह`य:सािह`य
891.46
काळे , शैलजा भालचंL:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146

के दारनाथजी:धमRनेते आिण `यांचे कायR:धमRनेते आिण
संघटना:Oहदु धमR
294.561
केळी:वनौषधीजातीय फळे :बेरी आिण वनौषधीजातीय

फळे :फलोcान, फळे , वन-शा7



634.772

काeसािह`य:संक_णR सं ह:सािह`याचे अलंकारशा7:
सािह`य
808.81

के ळे , सोपानकाका:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945

कािwमर:जPमू आिण कािwमर:जगाचा आधुिनक इितहास:


के शव वामी:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.945



कै cांसाठी सेवा:कारागृहातील सहवासी:िश^ा देणा या
सं था:समाजकQयाण
365.66



कैलास-मानसरोवर:ितबेट:चीन:आिशया



कxकणी कथासािह`य:कxकणी सािह`य:मराठी सािह`य:
सािह`य
891.4693

इितहास

954.6(1)

MकQले:महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास
954.79(1)

MकQले:महाराX:भारत:इितहास

915.479(1)

MकQले:मुंबई:महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास
954.792(1)

क_टके :अDय अपृ£वंशीय <ाणी:<ािणशा7



915.15(1)



कxकणी काeसािह`य:कxकणी सािह`य:मराठी सािह`य:
सािह`य
891.4691

क_र, धनंजय:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:सािह`य
^ेVातील e_
928.9146

कxकणी िनबंधसािह`य:कxकणी सािह`य:मराठी सािह`य:
सािह`य
891.4694



595.7

क_बोडR, यांिVक, िवcुतीय, ढोल, झांजा जातीय वाcे

786

कु कु रिबटेQस:औषध उ`पादक वन पती:औcोिगक उ`पे


633.88363

कु टुंबाDतगRत संबंध:िववाह आिण कु टुंबसं था:सं कृ ती आिण
सं था
306.87

कोकण:महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास


954.79(1)

कोटणीस, ारकानाथ:eिगत चKरVे:डॉ|टर, वैc:तंV
926.1



362.82

कु टूंब:अDय समाज घटकांvया सम या व `यांची सेवा:
समाजकQयाण सम या व सेवा
362.82
कु टूंबातील eÁकडू न शोषण झालेQया e_:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे 920.93628292

कोडी:बैठे खेळ आिण करमणूक:मनोरं जन आिण <दशRन
करgयाvया कला
793.73
कोप"नकस, िनकोलस:eिगत चKरVे:खगोलशा7 :
वै ािनक
925.2
कोQहापूर:महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास


954.79(1)



920.4

|यूरी, मारी:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:वै ािनक




कृिष

925.3

630

कृ िष उ`पादके :eापार



381.41

कृ िष ^ेVाशी संबंिधत e_:तंV :चKरVे

926.3

कृ िष:उ`पादन

338.1

कृ िष:उ`पादन:अथRशा7

338.1





कृ िषिवषयक eव था:अथRशा7ीय सं था:सं कृ ती आिण
सं था
306.349
कृ णा, महाराज:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945
कॅ Dसर रोगी



891.469



कु टूंब:अDय समाज घटकांvया सम या व `यांची सेवा

कु मठा, पांडुरंग नागेश:eिगत चKरVे:<काशक व
ंथिवे ते:चKरVे

कxकणी सािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य



920.9362196994

कॅ Dसर रोगी:िविशZ पKरि थतीतील रोगची सेवा


920.9362196994

कॅ Dसर:®ूमर आिण संक_णR संसगRजDय रोग:अDय िवकार


616.994

कॅ Dसर:®ूमर आिण संक_णR संसगRजDय रोग:अDय िवकार:
वैcकशा7
616.994
के तकर, eंकटेश बापूजी:eिगत चKरVे:खगोलशा7 :
वै ािनक
925.2

Mके ट:च2डूचे खेळ:eायाम, मैदानी _डा आिण खेळ


796.358

Mके टपटु :eायामपटु , _डापटु



927.96358

Mके टपटु :eायामपटु , _डापटु :मनोरं जन आिण करमणूक
^ेVातील e_
927.96358
ोशाकाम:सुया आिण ह तकाम:कापडावरील
ह तeवसाय, िवणकाम:िचVकला आिण सुशोभन कला


746.43

खगोलशा7
खगोलशा7 :वै ािनक
खाजगी अथReव था



520



925.2



332.024

खाजगी समाजकQयाण

361.7

खाजगी समाजकQयाण:सामािजक सम या आिण
समाजकQयाण

361.7

खाc फळे आिण िबया:बागाईत

635.6

खाc फळे आिण िबया:बागाईत:कृ िष

635.6

खाc:खाcा आिण पेये:तंV ान

641.3







खा'ा[- ंथपाल
खाcा आिण पेये:तंV ान

641

खाcाासंबंधीचे तंVिव ान

664



287

िगरीबाल:eिगत चKरVे:मराठी कवी:मराठी लेखक




928.91461

खानखोजे, पांडुरंग सदािशव:eिगत चKरVे:भारत:
मु`सी, राजक_य नेते
923.254

गीते:ऐिहक <कार
गुंतवणूक:सांपिGक अथRकारण

332.6

खैरनार, <साद अिवनाश:eिगत चKरVे:म तक_य,
म¼ार¼ू संबंिधत िवकार त रोगी:िविशZ
पKरि थतीतील रोगची सेवा
920.9362196856

गुंतवणूक:सांपिGक अथRकारण:अथRशा7

332.6

ि¸न



गुजराती कथासािह`याचा सं ह:गुजराती कथासािह`य:
गुजराती सािह`य:सािह`य
891.473008



गुजराती सािह`य:सािह`य



गुDहे:भारत



गुD³ाचे बळी



922.1/8

ि¸न धमR

220/280

ि¸न धमRतkवे:ि¸न धमR

230

ि¸न:धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक

922.1/8

गंगुबाई हनगल:eिगत चKरVे:गायक:संगीत

927.82



782.42




गुजराती कथासािह`य:गुजराती सािह`य:सािह`य


891.473



891.47



345.5402



920.936288

गजानन, महाराज:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945

गुD³ाचे बळी:अDय समाज घटकांvया सम या व `यांची
सेवा:समाजकQयाण सम या व सेवा
362.88

गडकरी, राम गणेश, 1885-1919

गुरव. महाराX:किन£ वगR:सामािजक वगR:सामािजक

:टीका :मराठी

काeसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य



891.461

गिणत

305.56(1)



गृहिव ान

640



गृहिव ान:तंV ान

640

510

गिणत :वै ािनक



संरचना

925.1

गणेश:देव, देवी, अDय देवदेवता:तkव<णाली:Oहदु धमR




गॅिलिलओ गॅिलली:eिगत चKरVे:खगोलशा7 :वै ािनक




294.5211

गणेशपुराण:पुराणे:धमR ंथ:आयR धमR



294.5925

गणेशयोगL:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.945

925.2

गेटनबगR, जोहाDस:eिगत चKरVे:मुLक:कारखानदार,
उ`पादक
926.862
गxडी भाषा:भाषा



494.823

गड, सुषमा रामकृ ण:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146

गोएल, िनशीत:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय िवषयांशी
संबंिधत eOची चKरVे
920.933804

गवा (बायसन):रवंथ करणारी मोठी जनावरे :गाय:

गोडा मसाला:मसाले:औcोिगक उ`पे

पशुपालन

गोरे , जनादRनराव अंबाजीराव:eिगत चKरVे:भारत:
मु`सी, राजक_य नेते
923.254



गो हे, Mदवाकर शंकर:eिगत चKरVे:पशुवैcकशा7ाशी
संबंिधत e_:पशुपालन ^ेVाशी संबंिधत e_

गांधी, इं Mदरा:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य
नेते

923.254

गांधी, राजीव:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य
नेते



गाजरे , अंकुश परमेर:eिगत चKरVे:पुषांची चKरVे:
चKरVे
920.71
गाडगीळ, माधव:eिगत चKरVे:वै ािनक:चKरVे



925

गाडगेबाबा:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.945
गायक:संगीत



923.254

गांधीवाद:धमाRधाKरत राजनैितक तkव<णाली:राजक_य
तkव<णाली:राजनीितशा7
320.55(1)

गाय:पशुपालन



633.83



636.292



636.2



927.82

गायक:संगीत :कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_


927.82

गायकवाड, ानराज काशीनाथ:eिगत चKरVे:भारत:
िश^क, िश^णत
923.754
गावंड, दादाजी:eिगत चKरVे:भारतीय तkव :<ाचीन,
मययुगीन, पौवाR`य तkव
921.914

926.36089

गोल, दGा:eिगत चKरVे:चलिचV िनमाRण कलाकार:
छायािचVकार
927.7853
गोवा, दमण, दीव:भारत:जगाचा आधुिनक इितहास:



इितहास

954.799



गोवा:भारत:इितहास

915.478

गोवा:भारत:तीथR^ेVे:सावRजिनक ईरोपासना


294.535095478

गोवारीकर, वसंत रणछोड:eिगत चKरVे:वै ािनक:
चKरVे

925

गो पेQस:बायबल:ि¸न धमR

226




गो वामी, भै¿याजी:eिगत चKरVे:िचVकार:कला व
मनोरं जन या ^ेVातील e_
927.5
ंथकतृR`व आिण संपादक_य तंVे:सािह`याचे अलंकारशा7:
सािह`य
808.02
ंथपाल:चKरVे



920.2

ंथसूिच-िचतळे

288

ंथसूिच

010

ंथसूिच:संक_णR

010




ंथसूचीय पृथjरण आिण िनयंVण: ंथालयीन कामे



025.3

ंथालयशा7

020

ंथालयीन कामे

025




ामीण ^ेV:िश^णाचा इितहास:िश^ण



370.91734

ीनहाऊस:िनयंिVत पयाRवरणीय शेती:मशागतीvया
िविशZ पती:पेरणी आिण कापणी
631.583(1)
लोबल वॉ»मग:<दूषक पदाथR:<दूषण:पयाRवरणीय सम या


आिण सेवा

363.73874

घरगुती उपचार:रोग:वैcकशा7



616.024

घोरपडे, मुरारराव यशवंतराव:eिगत चKरVे:भारत:
मु`सी, राजक_य नेते
923.254
चंLयान:मानवीय अंतKर^ उाण:अंतKर^याVा िव ान:
अिभयांिVक_vया अDय शाखा
629.454
चKरVसं ह:अंध e_:अपंग आिण आजारी e_:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे



925(1)

चKरVसं ह:eायामपटु , _डापटु :मनोरं जन आिण
करमणूक ^ेVातील e_:कला व मनोरं जन या
^ेVातील e_
927.96(1)
चKरVसं ह:संगीत :कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_:
चKरVे
927.8(1)
चKरVसं ह:सािह`य ^ेVातील e_



928.(1)

चKरVसं ह:ि7यांची चKरVे:चKरVे



920.72(1)

चKरVसं ह:Oहदुधमय:धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक:
चKरVे
922.945(1)
चKरVे



920

चलिचV िनमाRण कलाकार:छायािचVकार



927.7853



791.43

चलिचVपट ^ेVातील e_



चलिचVपट ^ेVातील e_:चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन
^ेVातील e_
927.9143

चKरVसं ह:उcोजक:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची
चKरVे:चKरVे
920.933804(1)
चKरVसं ह:कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_:चKरVे


927.(1)

चKरVसं ह:कलावंत:चलिचVपट ^ेVातील e_:
चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन ^ेVातील e_



927.9143

चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन



791.4

चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन ^ेVातील e_



927.914

चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन:सावRजिनक करमणूक
चलिचVपट:चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन



927.9143028(1)



926.3(1)

चKरVसं ह:Mके टपटु :eायामपटु , _डापटु :मनोरं जन
आिण करमणूक ^ेVातील e_
927.96358(1)
चKरVसं ह:गायक:संगीत :कला व मनोरं जन या ^ेVातील
e_
927.82(1)


926.1(1)



920.71(1)

चKरVसं ह:भारत:मु`सी, राजक_य नेते:चKरVे


923.254(1)

चKरVसं ह:भारत:रायकत, राXाय^:समाजशा7ी


923.154(1)

चKरVसं ह:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:चKरVे




चलिचVपट:चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन:सावRजिनक


791.43

च1हाण, नीलकांत:eिगत चKरVे:मराठी कवी:मराठी
लेखक



928.91461

च1हाण, यशवंतराव बळवंत:eिगत चKरVे:भारत:
मु`सी, राजक_य नेते
923.254
च1हाण, यशवंतराव बळवंत:सामािजक सुधारणा चळवळी:
सामािजक पKरवतRन
303.484
चांडक, राधाMकसन:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे
920.933804
चाण|य :टीका :राय:राजनीितशा7



320.1

चाफे कर, अिवनाश mी.:eिगत चKरVे:भारत:कायदे
^ेVातील e_
923.454
चावला, कQपना:eिगत चKरVे:अवकाशयाVी:अिभयंता


926.2945

923.654(1)

चKरVसं ह:भारत:सरकारी अिधकारी, सैDयािधकारी,
पोिलस खा`यातील कमRचारी:समाजशा7ी



791.4
791.43

करमणूक

चKरVसं ह:कृ िष ^ेVाशी संबंिधत e_:तंV :चKरVे

चKरVसं ह:पुषांची चKरVे:चKरVे

चKरVसं ह:वै ािनक:चKरVे



923.3(1)

चKरVसं ह:डॉ|टर, वैc:तंV :चKरVे

चKरVसं ह:रोमन कॅ थॉिलक:ि¸न:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.2(1)

चलिचVपट

920.93059081(1)

चKरVसं ह:अथRशा7 :समाजशा7ी:चKरVे

चKरVसं ह:रं गभूमी कलाकार:कला व मनोरं जन या
^ेVातील e_:चKरVे
927.92(1)

िचMक`सा पती:वैcकशा7
िचMक`साशा7े:वैcकशा7



615.53



615.5



िचटणीस, गंगाधर:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254



िचतळे , माधव:eिगत चKरVे:वै ािनक:चKरVे

923.554(1)

चKरVसं ह:मराठी लेखक:सािह`य ^ेVातील e_
928.9146(1)

चKरVसं ह:मुि लम:धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक:
चKरVे
922.97(1)



925

िचतळे , िवजया माधव:eिगत चKरVे:ि7यांची चKरVे:
चKरVे
920.72

िचा-जोशी
िचGा:मांजर वंशीय:स तन <ाणी:<ािणशा7



जय<काश नारायण:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254



जमRन कथासािह`य:जमRन सािह`य

833



जमRन सािह`य

830



जमRिनक सािह`य

839



599.759

िचVकला आिण सुशोभन कला

740

िचVकला:िचVकला आिण सुशोभन कला

741

िचVकार:कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_
िचVपट संगीत:गीते:ऐिहक <कार

927.5

782.421542

िचVे, शोभा:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:सािह`य
^ेVातील e_
928.9146
िचब, मािलनी:eिगत चKरVे:सेKरbल पाQसी:िविशZ
पKरि थतीतील रोगची सेवा
920.9362196836
चीन:आिशया





जल संपGी:इतर नैस"गक साधनसंपGी



333.91

जल संपGी:इतर नैस"गक साधनसंपGी:जमीन आिण ऊजाR
संबंधी अथRशा7
333.91



जवळगेकर, िवदुला:eिगत चKरVे:कलावंत:चलिचVपट
^ेVातील e_
927.9143028



जागितक समुदाय:राXांचे कायदे:सामािजक शा7े

915.1

चीन:आिशया:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

289

951



341.2

चुटके , िवनोद, अवतरणे इ`यादी:संक_णR लेखनसं ह:संक_णR
सं ह
808.882

जातक:धमR ंथ:धमR7ोत:बौ धमR

च2डूचे खेळ:eायाम, मैदानी _डा आिण खेळ

जाधव, ल. िस.:eिगत चKरVे:बँक कमRचारी:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे
920.93321



796.3

च2डूvया खेळांशी संबंिधत e_:eायामपटु , _डापटु :
मनोरं जन आिण करमणूक ^ेVातील e_ 927.963
चोखामेळा, संत :टीका :मराठी काeसािह`य:मराठी
सािह`य:सािह`य
891.461
चोखामेळा, संत:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945
चौधरी, जयंतनाथ:eिगत चKरVे:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी



639.9

जे मी, िस टर:eिगत चKरVे:रोमन कॅ थॉिलक:ि¸न


922.2

जैन धमR:आयR धमR



294.4

जैवभौितकशा7:शरीरिव ानशा7 व संबंिधत शाखा




जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

940/999




909

जतन आिण संर^ण:नcा आिण <वाह:जल संपGी:इतर
नैस"गक साधनसंपGी
333.916216
जनाबाई :टीका :मराठी काeसािह`य:मराठी सािह`य:
सािह`य
891.461


915.2



895.63



895.6

571.4

जैवयंVशा7:जैवभौितकशा7:शरीरिव ानशा7 व
संबंिधत शाखा



571.43

जॉ?ज, टी1ह:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय िवषयांशी
संबंिधत eOची चKरVे
920.933804
जोग, िवजय सखाराम:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146
जोया, मलालाई:eिगत चKरVे:अफगािण तान:मु`सी,
राजक_य नेते
923.2581
जोशी क_ कांबळे :मराठी िचVपट:िसनेमा:चलिचVपट


791.437MR



जोशी, अचला सुधाकर:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे
920.933804



जोशी, आनंदीबाई गोपाळ:eिगत चKरVे:डॉ|टर, वैc:
तंV
926.1

333

जPमू आिण कािwमर:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास
954.6

जPमू आिण कािwमर:भारत:इितहास



392



940/999

जमीन आिण ऊजाR संबंधी अथRशा7

जीवनचाvया व घरातील चालीKरती:सामािजक
रीितKरवाज, िशZाचार, लोकसािह`य

927.7

जगाचा आधुिनक इितहास

जपानी सािह`य:सािह`य

िजजाबाई, िशवाजीची आई:eिगत चKरVे:भारत:
रायकत, राXाय^
923.154



जगनाडे, संताजी महाराज:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:
धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945

जपानी कथासािह`य:जपानी सािह`य:सािह`य



920.9362196362

जेPस, िनकोला टी.:eिगत चKरVे:कु टूंबातील eÁकडू न
शोषण झालेQया e_:अDय िवषयांशी संबंिधत
eOची चKरVे
920.93628292

छािbया, <Qहाद:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे
920.933804

जपान:आिशया:इितहास

सेवा

जीवशा7ीय साधनांचे संर^ण:कृ िष

923.154

जगाचा इितहास:इितहास

जावडेकर, िवलास:eिगत चKरVे:यकृ त िवकार त
रोगी (िल1हर पेशंट ):िविशZ पKरि थतीतील रोगची



891.461

छVपती शाµ:eिगत चKरVे:भारत:रायकत, राXाय^

छायािचVकार



306.4(1)

जीवशा7ीय िवसजRक पदाथा¨पासून:वायू उ`पादन:
औcोिगक वायू
665.776

:टीका :मराठी

काeसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य

जादूटोणा:सं कृ तीची िविशZ वपे



923.554
चौधरी, बिहणाबाई, 1880-1951



294.382325



915.46

जोशी-तीथSेLे

290

जोशी, मनोहर गजानन:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254

डॅिनश आिण नॉवयन सािह`य:जमRिनक सािह`य

839.8

डॉ|टर, वैc

926.1

जोशी, वामन मQहार, 1882-1943 :टीका :मराठी
कथासािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य
891.463

डॉ|टर, वैc:तंV

926.1

डॉ|टर, वैc:तंV :चKरVे

926.1

जोशी, mीपाद नागेश:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945
ान

001

ानशा7, कारणमीमांसा, मानवkव:तkव ान

120







डॉयल, आथRर कॉनन, 1859-1930 :टीका :इं जी
कथासािह`य:इं जी सािह`य:सािह`य



823



डोके दुखी:अDय ल^णे:म¼ातंतूसंबंधी रोगांची ल^णे:
नससं था आिण मनोिवकृ ित
616.8491



ËPस:क_बोडR, यांिVक, िवcुतीय, ढोल, झांजा जातीय वाcे

ानशा7: ानशा7, कारणमीमांसा, मानवkव:तkव ान
121

ानेर





786.9

:टीका :भगव²ीता:धमR ंथ:आयR धमR


294.5924

ानेर, 1275-1296 :टीका :मराठी काeसािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.461
ानेर:वेदांत तkव ान:िविशZ देशांचे तkव ान:तkव ान


181.48

झावरे , एस. बी.:eिगत चKरVे:िहशेबतपासनीस:चKरVे


926.57

टांझािनयाचा <देश:जीवशा7ीय साधनांचे संर^ण:कृ िष


639.90967827

Kटळक, िगरीश:eिगत चKरVे:मॅनेजर:चKरVे



926.58

Kटळक, बाळ गंगाधर:राXवाद:राजक_य तkव<णाली:
राजनीितशा7
320.54

ढु मणे, व. िग.:eिगत चKरVे:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी 923.554
ढोबळी िमरची:सोलनॅसी:िदल वन पती:आयुमRयाRदेनुसार
वगकरण
635.933952(1)
तंV

926

तंV :चKरVे

926

तंV ान

600

तkव ान

100






तkव ान आिण िसांत

370.1

तkव ान आिण िसांत:लिलत कला

700.1

तkव ान आिण िसांत:Oहदु धमR:आयR धमR





294.501

Kटळक, बाळ गंगाधर:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254

तkव<णाली:Oहदु धमR

टेिनसपटु :च2डूvया खेळांशी संबंिधत e_:eायामपटु ,
_डापटु :मनोरं जन आिण करमणूक ^ेVातील e_

तबला:दुंदभ
ु ी वाcे:ËPस:क_बोडR, यांिVक, िवcुतीय, ढोल,
झांजा जातीय वाcे
786.93(1)



927.96342

टेलर, िजल बोQत:eिगत चKरVे:Dयूरोअॅनाटोिम ट:
मानवी शरीरिव ानशा7ाशी संबंिधत e_
टेिलफोन, दूरवनी:उपयोिजत भौितकशा7ाशी संबंिधत
e_
926.21385
टोमॅटो:अDय फळे :खाc फळे आिण िबया:बागाईत

तण:<ौढ:भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7:
मानसशा7
155.65
तांबट, दGोबा:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य
नेते



923.254



तांबे, भा कर रामचंL, 1874-1941 :टीका :मराठी
काeसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य
891.461



ताण:पयाRवरणीय मानसशा7:भेदाभेदक आिण
िवकासा`मक मानसशा7:मानसशा7



ता`पुरती वसितगृह:े िविशZ <कारvया सावRजिनक सं था:
सावRजिनक सं थांची गृहeव था
647.94



635.642
616.99

616.99

ठाकरे , बाळ:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य नेते
923.254

ठाकु र, रबLनाथ:eिगत चKरVे:बंगाली कवी:बंगाली
लेखक

तण, वीस वषा¨पय¨त:सामािजक संरचना:सामािजक शा7े




®ूमर आिण संक_णR संसगRजDय रोग:अDय िवकार:
वैcकशा7



110

305.23

926.118

®ूमर आिण संक_णR संसगRजDय रोग:अDय िवकार

तkवमीमांसा:तkव ान



294.52



928.91441

डंकन, सुसान:eिगत चKरVे:कॅ Dसर रोगी:िविशZ
पKरि थतीतील रोगची सेवा
920.9362196994
डांगे, mीपाद अमृत:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254
िडिजटल मीिडया:सं<ेषणाची साधने:सं<ेषण:पर परांतील
सामािजक Mया, संबंध
302.231

तािमळ कथासािह`य:तािमळ सािह`य:सािह`य
तािमळ सािह`य:सािह`य
ितबेट:चीन:आिशया



155.9042



894.8113



894.811



915.15

तीथR^ेVे

294.535

तीथR^ेVे:जैन धमR:आयR धमR

294.435

तीथR^ेVे:सावRजिनक ईरोपासना

294.535

तीथR^ेVे:सावRजिनक ईरोपासना:Oहदु धमR

294.535






तुकडोजी-धमाधाWरत

291

तुकडोजी, महाराज:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945

दुस या महायुाचा लकरी इितहास:1918-:युरोप:

तुकाराम, 1608-1649 :टीका :मराठी काeसािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.461

दूध:िविशZ उMZांसाठी:गाय:पशुपालन

तुकाराम:धमRनेते आिण `यांचे कायR:धमRनेते आिण संघटना:
Oहदु धमR
294.561

देव, देवी, अDय देवदेवता:तkव<णाली:Oहदु धमR

तुक कथासािह`य:तुक सािह`य:सािह`य




894.35

त2डुलकर, िवजय धxडोपंत:eिगत चKरVे:मराठी



636.2142



384



294.5211

देवखे bा~ण:उ] वगR:सामािजक वगR:सामािजक संरचना


305.52(1)

देशपांडे, उषा:eिगत चKरVे:भारत:िश^क, िश^णत


923.754



नाटककार:मराठी लेखक

940.54

दूरसंचार:वािणय, सं<ेषण, पKरवहन

894.353

तुक सािह`य:सािह`य



जगाचा आधुिनक इितहास

928.91462

त2डुलकर, सिचन:eिगत चKरVे:Mके टपटु :eायामपटु ,
_डापटु
927.96358
तेरेसा, मदर:रोमन कॅ थॉिलक चचR:िमशनरी सं था:
आचारमूलक ि ती धमR



266.2

िथम¿या, कोदंड सु?ब¿या:eिगत चKरVे:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी


देशपांडे, नागोराव घनwयाम, 1909-2000 :टीका :
मराठी काeसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य


891.461

देशपांडे, पुषोGम लuमण:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146
देशपांडे, िववेक िचदंबर:eिगत चKरVे:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी


923.554

923.554

थॅचर, मागाRरेट:eिगत चKरVे:संयु राX (युनाईटेड
ªकगडम):मु`सी, राजक_य नेते
923.241

देशपांडे, सुनीता पुषोGम:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146

दंडकारgय चळवळ:नैस"गक साधनसंपGी (पयाRवरण):
जमीन आिण ऊजाR संबंधी अथRशा7
333.7(1)

देशमुख, पंजाबराव:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254



दंतकथा

398.22

दि^ण आM¤का:आM¤का



923.268

देशीय आिण लोकनृ`य
देसाई, परशुराम सदािशव, 1892-1982

सािह`य:सािह`य

दडपशाही आिण दुZ कृ `ये:दुस या महायुाचा लकरी
इितहास:1918-



891.46

दxदे, रामदास िशवराम:eिगत चKरVे:पुषांची चKरVे:
चKरVे
920.71



िदल वन पती:आयुमRयाRदेनुसार वगकरण

दGाVेय:देव, देवी, अDय देवदेवता:तkव<णाली:Oहदु धमR
294.5211

दलाई लामा:eिगत चKरVे:बौधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.943
दिलत:किन£ वगR

305.5688

दिलत:किन£ वगR:सामािजक वगR

305.5688




दहशतवाद:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे


920.9303625



303.625

दासगणू, महाराज:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945
MददशRक:चलिचVपट ^ेVातील e_

:टीका :मराठी



940.5405

दहशतवाद:सामािजक संघषR:सामािजक <Mया



793.31



927.91430233

MददशRक:चलिचVपट ^ेVातील e_:चलिचVपट, रे िडओ,
दूरदशRन ^ेVातील e_
927.91430233

धPमपद:धमR ंथ:धमR7ोत:बौ धमR
धमR



635.933



294.382322



200

धमR ंथ:धमR7ोत:बौ धमR

294.382

धमR ंथ

294.592

धमR ंथ:आयR धमR

294.592





धमRनेते आिण `यांचे कायR:धमRनेते आिण संघटना:बौ धमR


294.361

धमRनेते आिण `यांचे कायR:धमRनेते आिण संघटना:Oहदु धमR


294.561

धमRनेते आिण `यांचे कायR:धमRनेते आिण संघटना:Oहदु धमR:
आयR धमR
294.561
धमRनेते आिण संघटना:बौ धमR

294.36

धमRनेते आिण संघटना:Oहदु धमR

294.56

Mदलीपकु मार:eिगत चKरVे:कलावंत:चलिचVपट
^ेVातील e_
927.9143028

धमRनेते आिण संघटना:Oहदु धमR:आयR धमR

294.56

धमR7ोत:बौ धमR

294.38

दुंदभ
ु ी वाcे:ËPस:क_बोडR, यांिVक, िवcुतीय, ढोल, झांजा
जातीय वाcे
786.93

धमा¨तर:धा"मक अनुभूित:धा"मक जीवन, पती, <िचती:
धमR
204.2(1)

दुसरे महायु:1918-:युरोप

940.53

दुस या महायुाचा लकरी इितहास:1918-

940.54

धमाRधाKरत राजनैितक तkव<णाली:राजक_य तkव<णाली:
राजनीितशा7
320.55

MददशRन:चलिचVपट:चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन


791.430233









धाय-पणशीकर

292

धाDय, इतर बीज उ`पादने:खाcाासंबंधीचे तंVिव ान


664.7

धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक

922

धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक:चKरVे

922





204.2

धा"मक आिण आ`Pयासंबंधी िचMक`सा:िविवध िचMक`सा:
िविशZ िचMक`सा आिण `यांचे <कार:औषधिव ान
आिण िचMक`साशा7े
615.852


204

धा"मक जीवन, पती, <िचती:Oहदु धमR

294.54

धा"मक जीवन, पती, <िचती:Oहदु धमR:आयR धमR

294.54

धा"मक सं था:सं कृ ती आिण सं था

नारायण मूत, एन. आर.:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे
920.933804
नाि तकवाद:ईर

धा"मक अनुभूित:धा"मक जीवन, पती, <िचती:धमR

धा"मक जीवन, पती, <िचती:धमR

नायकवडी, नागनाथ रामचंL:eिगत चKरVे:भारत:
मु`सी, राजक_य नेते
923.254



211.8

िनLा:अचेतन िवकिQपत ि थती आिण <णाली:मानसशा7


154.6

िनबंधशा7:सािह`याचे अलंकारशा7:सािह`य



808.4

िनयंिVत पयाRवरणीय शेती:मशागतीvया िविशZ पती:


पेरणी आिण कापणी

631.583



िनयतकािलके :िवषयावर ंथसूिच: ंथसूिच



िनरी^णाvया िविशZ पती:<ा`यि^क आिण मंडलाकार
खगोलशा7
522.6



306.6



016.05

Oध ा, मदनलाल:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254

नीितिश^ण:तkव ान आिण िसांत
नॅनोटेÉॉलॉजी:अिभयांिVक_

620.5

धोरण आखणी:राजनीितशा7

नेVरोग िचMक`सा:श7Mया:वैcकशा7

617.7



320.6

यान:पूजा, यान, योग:धा"मक जीवन, पती, <िचती:
Oहदु धमR
294.5435
यान:eिमkव िवकास:उपयोिजत मानसशा7





नेदरलँड:मु`सी, राजक_य नेते



नेह, कमला:eिगत चKरVे:ि7यांची चKरVे:चKरVे


920.72



नेह, जवाहरलाल:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254



नैस"गक साधनसंपGी (पयाRवरण):जमीन आिण ऊजाR
संबंधी अथRशा7
333.7

349

नcा आिण <वाह:जल संपGी:इतर नैस"गक साधनसंपGी
333.9162

नरहरी सोनार:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.945
नरL :टीका :मराठी काeसािह`य:मराठी सािह`य:
सािह`य
891.461


915.4(1)

न»सग आिण वैcक_य eवसाय संबंिधत e_:डॉ|टर,
वैc
926.1073
नलावडे, भागीनाथराव नानाराव:eिगत चKरVे:भारत:
सरकारी अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील
कमRचारी
923.554
नससं था आिण मनोिवकृ ित



923.2492

158.12

नगरपािलका कायदा:कायदा:सामािजक शा7े

नमRदा नदी:भारत:इितहास



370.114



616.8

नैस"गक साधनसंपGीचे संर^ण:नैस"गक साधनसंपGी
(पयाRवरण):जमीन आिण ऊजाR संबंधी अथRशा7


333.72

नॉन-<ॉMफट सं था:इतर खाजगी सं था:खाजगी
समाजकQयाण



361.763

नॉवयन कथासािह`य:नॉवयन सािह`य:डॅिनश आिण
नॉवयन सािह`य:जमRिनक सािह`य
839.823
नॉवयन सािह`य:डॅिनश आिण नॉवयन सािह`य:जमRिनक
सािह`य
839.82
नोबेल, आQ¤े ड:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:वै ािनक


नाइ·टगेल, Ìलॉरे Dस:eिगत चKरVे:न»सग आिण
वैcक_य eवसाय संबंिधत e_:डॉ|टर, वैc

925.3

Dयूटन, आयझॅक:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:वै ािनक




926.1073

नागरगोजे, mीहरी:eिगत चKरVे:डॉ|टर, वैc:तंV


Dयूरोअॅनाटोिम ट:मानवी शरीरिव ानशा7ाशी संबंिधत
e_
926.118



पंढरपूर:महाराX:भारत:तीथR^ेVे



पंथ आिण सुधारणा`मक चळवळी:Oहदु धमR

926.1
नागरी

307.1416

नागरी अिभयांिVक_

925.3

624

नागरी eव थापन:महाराX:भारत:लोक <शासन



737.4



294.55

पंथ आिण सुधारणा`मक चळवळी:Oहदु धमR:आयR धमR


351.54790216

नाणी:मुLाशा7, नाणकशा7:िशQपकला, मू"तकला



294.535095479(1)

294.55

प^ी:<ािणशा7



598

नामदेव, 1270-1350 :टीका :मराठी काeसािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.461

पटेल, वQलभभाई:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254

नामदेव:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.945

पणशीकर, <भाकर:eिगत चKरVे:रं गभूमी कलाकार:
कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_
927.92

पतीशी-पोिलस

पतीशी ªकवा पrीशी गैरवतRन:eÁिव गुDहे:गुDहे:


भारत

345.54025553

पदाथRवै ािनक:वै ािनक



925.3

पर परांतील सामािजक Mया, संबंध

302

परामानसशा7 आिण गूढिवcा

130

परामानसशा7 आिण गूढिवcा:तkव ान

130

परामानसशा7 आिण गूढिवcेतील िविशZ िवषय:
परामानसशा7 आिण गूढिवcा:तkव ान

133






पळे कर, गोदावरी:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254
पयाRवरणीय मानसशा7:भेदाभेदक आिण िवकासा`मक
मानसशा7:मानसशा7
155.9
पयाRवरणीय सम या आिण सेवा



363.7

पयाRवरणीय सम या आिण सेवा:अDय सामािजक सम या
आिण सेवा:समाजकQयाण
363.7
पलु कर, दGाVय िवणू:eिगत चKरVे:गायक:संगीत


927.82

पवार, दया, 1935- :टीका :मराठी काeसािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.461
पवार, शरद:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य नेते


पाटील, िशवाजी आढळराव:eिगत चKरVे:भारत:
मु`सी, राजक_य नेते
923.254
पाटील-राजळे , दादा:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254
पाटील-सूयRवंशी, Mदपाजी:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254
पाठीvया कgयाचे आजार:ायू आिण हाडांचे िवकार:रोग:
वैcकशा7
616.73
पाणी:िविशZ पौिZक घटक:आहारशा7:वैयिक आरोय


613.287

पाल, संपत:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,

पवार, शारदाबाई गोOवदराव:eिगत चKरVे:भारत:
मु`सी, राजक_य नेते
923.254


पशुपालन

636

पशुपालन ^ेVाशी संबंिधत e_



926.36

पशुवैcकशा7ाशी संबंिधत e_:पशुपालन ^ेVाशी
संबंिधत e_
926.36089
पाकशा7:तंV ान
पाMक तान:आिशया:इितहास

पा¸र, लुई:eिगत चKरVे:सूuमजीवशा7 :वै ािनक


925.79

िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , Mकडीचे िनवारण:कृ िष

पाMक तान:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास



954.79(1)

पुणे:महाराX:भारत:व तुसं हालये, <दशRने


507.45479(1)

पुनरावलोकन आिण आवृGी:वैयिक मानसशा7:
भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7 155.2076
पुनरावलोकन आिण आवृGी:संगणकशा7:संक_णR


004.076

पुर कार, पदके , ह ता^रे :वंशावळी, कु लवृGांत:चKरVे


929.8

पुराणे:धमR ंथ

294.5925

पुराणे:धमR ंथ:आयR धमR

294.5925



पुषांची चKरVे:चKरVे



954.91



632

पुणे:महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

पुरातkवशा7:<ाचीन जगाचा इितहास

915.491

923.654

पालक - बालक संबंध:कु टुंबाDतगRत संबंध:िववाह आिण
कु टुंबसं था:सं कृ ती आिण सं था
306.874



641.5



लोकिहतैषी

923.254

पवार, शिशकांत:eिगत चKरVे:भारत:कायदे ^ेVातील
e_
923.454

293





930.1



920.71



पुल

624.2

पूजा, यान, योग:धा"मक जीवन, पती, <िचती:Oहदु धमR

पाMक तान:7ी िश^ण:िवcाया¨चे िविशZ <कार:िवcाथ





294.543

371.822095491

पाMक तानशी संबंध:भारत:िविशZ देशांचे परराXीय संबंध:
आंतरराXीय संबंध
327.5405491

पूजा, यान, योग:धा"मक जीवन, पती, <िचती:Oहदु धमR:
आयR धमR
294.543

पाटील, अgणासाहेब:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,

पूणR eावसाियक धोरणे:शासक_य धोरणे:mिमक बाजार:
mिमकांचे अथRशा7
331.120424

लोकिहतैषी



923.654

पॅले टाइन, इ7ाईल:मु`सी, राजक_य नेते



पाटील, गणपत:eिगत चKरVे:कलावंत:चलिचVपट
^ेVातील e_
927.9143028

पेरणी आिण कापणी

पाटील, यशवंत मुकुंद:eिगत चKरVे:मॅनेजर:चKरVे

पेरणी आिण कापणी:िविशZ तंVे, उपकरणे, साधनसाम ी

923.25694





631.5



926.58

631.5

पाटील, राजाभाऊ:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे
920.933804

पेरणी आिण कापणी:िविशZ तंVे, उपकरणे, साधनसाम ी:

पाटील, शंकर िवठोबा:eिगत चKरVे:मराठी िनबंधकार:

पोिलस सेवा:अDय सामािजक सम या आिण सेवा:
समाजकQयाण

मराठी लेखक



928.91464

कृिष



631.5



363.2

पोषण-बंदरनायके

294

पोषण आिण चयापचय Mयेसंबंधीचे रोग:िविशZ ण
सेवा:समाजकQयाण सम या व सेवा
362.19639

फडके , वासुदेव बळवंत:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254

पोहgयाशी संबंिधत e_:मनोरं जन आिण करमणूक
^ेVातील e_
927.972

फडणीस, नाना:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य

<काशक व ंथिवे ते:चKरVे



फलयोितष

133.5



फलयोितष:परामानसशा7 आिण गूढिवcा

133.5

920.4

<कृ ित िव ान:िव ान

508



नेते

923.254




<जो`पादन रचना व िवकास:मानवी शरीरिव ानशा7:
वैcकशा7
612.6

फलयोितष:परामानसशा7 आिण गूढिवcा:तkव ान

<दूषक पदाथR:<दूषण:पयाRवरणीय सम या आिण सेवा

फलोcान, फळे , वन-शा7

634

फलोcान, फळे , वन-शा7:कृ िष

634



363.738

<दूषण:पयाRवरणीय सम या आिण सेवा



363.73

<धान, गणेश <भाकर, 1922-2010 :टीका :मराठी
सािह`य:सािह`य
891.46
<वासवणRन:इितहास





133.5




फळणीकर, िवजय गजानन:eिगत चKरVे:भारत:


समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

फळे :िविशZ पौिZक घटक:आहारशा7:वैयिक आरोय


910.4

<वासी मोटारगाडी:मोटार अिभयांिVक_:अिभयांिVक_
आिण संबंिधत काय
338.47629222
<वासी मोटारगाडी:मोटारचे <कार:मोटार अिभयांिVक_


629.222

<शांत महासागर बेटे:भूगोल आिण <वास - पयRटन:

613.28(1)

फसवणूक:मालमGेसंबंधीचे गुDहे

फाळके , दादासाहेब:eिगत चKरVे:MददशRक:चलिचVपट
^ेVातील e_
927.91430233
फु लझाडे:बीजीय वन पती:िविशZ वन पती:वन पितशा7


582.13



इितहास

919

<JोGरे :पुनरावलोकन आिण आवृGी:वैयिक मानसशा7:
भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7





<JोGरे :पुनरावलोकन आिण आवृGी:संगणकशा7:संक_णR


004.076(1)

<सूितशा7:7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7:वैcकशा7


618.2

<ाचीन काल:भारत:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास


954.01

<ाचीन जगाचा इितहास

फु लपाखरे :क_टके :अDय अपृ£वंशीय <ाणी:<ािणशा7
595.789

155.2076(1)



फु ले, योितबा गोOवद:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,



921.9

<ािणशा7



लोकिहतैषी

923.654

फु ले, योितबा गोOवद:सामािजक सुधारणा चळवळी:
सामािजक पKरवतRन
303.484
फु ले, सािवVीबाई:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654

फु ले:वन पतपासून िमळालेली औषधे:वन पती आिण
सूuमजीवाणुंपासून िमळालेली औषधे:स2MLय औषधी


930

<ाचीन, मययुगीन, पौवाR`य तkव



920.9364163

615.321(1)

फॅ रे डे, मायके ल:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:वै ािनक





590

<ाितिनिधक घटक:सभासद आिण सभासद`व:सरकारी

925.3

फे नमन, KरचडR:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:वै ािनक


िविधमंडळ



328.334

<ा`यि^क आिण मंडलाकार खगोलशा7

522

<ाथिमक िश^ण

372

925.3



¤2 च ना®सािह`य:¤2 च सािह`य

842



¤2 च सािह`य

840

<ाथिमक साधने:शासक_य उGरदािय`व:भारत



बँक कमRचारी:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे




342.540880262

<ौढ पुषांसाठी:eायाम, शारीKरक तंदु ती:वैयिक
आरोय
613.70449
<ौढ िवकास आिण पKरपÆता:<जो`पादन रचना व िवकास:
मानवी शरीरिव ानशा7:वैcकशा7
612.66
<ौढ ि7यांसाठी:eायाम, शारीKरक तंदु ती:वैयिक
आरोय
613.7045
<ौढ:भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7





155.6

<ौढ:भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7:मानसशा7


155.6

920.93321

बँक:भारत:वैयिक कायदा:सामािजक शा7े
बंगाली कथासािह`य:बंगाली सािह`य:सािह`य
बंगाली कवी:बंगाली लेखक

बंगाली काeसािह`य:बंगाली सािह`य:सािह`य
बंगाली लेखक

बंगाली सािह`य:सािह`य



346.54082



891.443



928.91441



891.441



928.9144



891.44

बंदरनायके , िसKरमाओ:eिगत चKरVे:mीलंका:भारत


923.25493

बदलाची-भांड

बदलाची कारणे:सामािजक पKरवतRन



303.48

295

िबरसा मुंडा:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य नेते


बदामीकर, <Qहाद िवनायक:eिगत चKरVे:मॅनेजर:चKरVे

923.254



बीजीय वन पती:िविशZ वन पती:वन पितशा7



बु:धमRनेते आिण संघटना:बौ धमR



बेग, िमझाR रफ_ अहमद:eिगत चKरVे:मराठी कवी:

926.58

बमाR (b~देश):मु`सी, राजक_य नेते
बला`कार:गुD³ाचे बळी

923.2591
920.9362883

बला`कार:गुD³ाचे बळी:अDय समाज घटकांvया सम या व
`यांची सेवा:समाजकQयाण सम या व सेवा 362.883



582



294.363



मराठी लेखक

928.91461

बेरी आिण वनौषधीजातीय फळे :फलोcान, फळे , वन-शा7

बQलाळ, <भावती:eिगत चKरVे:ि7यांची चKरVे:चKरVे



634.7



920.72

बसु, जगदीशचंL:eिगत चKरVे:वन पितशा7 :
वै ािनक



925.8

बसु, सुभाषचंL:भारत:मु`सी, राजक_य नेते:चKरVे

बेरी आिण वनौषधीजातीय फळे :फलोcान, फळे ,
वन-शा7:कृ िष

बेल, अले|झांडर ॅहम:eिगत चKरVे:टेिलफोन,
दूरवनी:उपयोिजत भौितकशा7ाशी संबंिधत e_





923.254

ब}भािषक श?दकोश:भाषाशा7

413

बागाईत

635

बागाईत:कृिष

635





बापट, सेनापती:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य


नेते

923.254

बायबल:ि¸न धमR



220

बायोगॅस:जीवशा7ीय िवसजRक पदाथा¨पासून:वायू
उ`पादन:औcोिगक वायू
665.776(1)
बायोडायनॅिमक:जैवयंVशा7:जैवभौितकशा7:
शरीरिव ानशा7 व संबंिधत शाखा



571.43(1)

बाल मानसशा7:मानसशा7



155.4

बाल िवकास:तण, वीस वषा¨पय¨त:सामािजक संरचना:
सामािजक शा7े
305.231
बालरोग िचMक`सा आिण वाधR|य िचMक`सा:
7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7

618.9

बालरोग िचMक`सा आिण वाधR|य िचMक`सा:
7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7:वैcकशा7

618.9



बालरोग िचMक`सा:बालरोग िचMक`सा आिण वाधR|य
िचMक`सा:7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7:वैcकशा7


618.92

बालरोग पKरचयाR:बालरोग िचMक`सा:बालरोग िचMक`सा
आिण वाधR|य िचMक`सा:7ीरोगिव ान आिण
<सूितशा7
618.9200231
बालसंगोपन, गृहपKरचयाR:गृहिव ान:तंV ान



649



920.936219685227

बैठे खेळ आिण करमणूक:मनोरं जन आिण <दशRन
करgयाvया कला



793

बोधा`म मानिसक <Mया आिण बुिमGा:मानसशा7


153
बोराडे, रावसाहेब रं गराव, 1940-

:टीका :मराठी

सािह`य:सािह`य



891.46

बोराडे, रावसाहेब रं गराव:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146
बोरीकर, भा करभ :टीका :मराठी काeसािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.461
बौ धमR



294.3

बौधमय:धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक



922.943



926.1

िb को, कॉD टDस:eिगत चKरVे:कायदे ^ेVातील e_:
समाजशा7ी
923.4
bॉन, वेनRर 1हॉन:eिगत चKरVे:िवमाने बनिवgयाची
अिभयांिVक_:अिभयंता
926.291
?लड कॅ Dसर रोगी:कॅ Dसर रोगी
भियोग:योग:Oहदु धमR:आयR धमR



920.936219699418



294.5436(1)

भगतOसह:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य नेते


923.254

भगव²ीता

:टीका :भगव²ीता:धमR ंथ:आयR धमR




भगव²ीता:धमR ंथ:आयR धमR



भजने, तोVे, िन`यपाठाचे सािह`य:पूजा, यान, योग:
धा"मक जीवन, पती, <िचती:Oहदु धमR 294.5433



भरतकाम:कापडावरील ह तeवसाय, िवणकाम:िचVकला

649.1
788.3

िबडकर, दादासाहेब:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,
923.654

आिण सुशोभन कला

िबनतारी संदेश:दूरसंचार:वािणय, सं<ेषण, पKरवहन


384.5
िबरबल:भारत:आिशया:दंतकथा

बेली, जेPस:eिगत चKरVे:हताश झालेQया e_:
िविशZ पKरि थतीतील रोगची सेवा

294.5924

बालसंगोपन:बालसंगोपन, गृहपKरचयाR:गृहिव ान:तंV ान

लोकिहतैषी

926.21385

bँड, पॉल:eिगत चKरVे:डॉ|टर, वैc:तंV


बालरोग िचMक`सा:बालरोग िचMक`सा आिण वाधR|य
िचMक`सा:7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7
618.92

बासरी:वायुवाcे आिण `यांचे संगीत:संगीत



634.7



398.220954



294.5924



746.44

भांड, बाबा साळू बा:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146

भांडवलशाही-भारत

296

भांडवलशाही:आ"थक <णाली:आ"थक तkवे:अथRशा7

भारत:धोरण आखणी:राजनीितशा7


330.122

भागवत, दुगाR, 1910-2002
सािह`य

:टीका :मराठी सािह`य:



320.60954

भारत:नगरपािलका कायदा:कायदा:सामािजक शा7े


349.54



891.46

भागवत, राजारामशा7ी:eिगत चKरVे:भारत:


समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

भागवतपुराण:पुराणे:धमR ंथ

294.5925(1)

भागवतपुराण:पुराणे:धमR ंथ:आयR धमR

294.5925(1)





भारत:नागरी

307.14160954

भारत:नाणी:मुLाशा7, नाणकशा7:िशQपकला, मू"तकला


737.4954

भारत:पुरातkवशा7:<ाचीन जगाचा इितहास



भाभा, होमी जहांगीर:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:
वै ािनक
925.3


भारत

923.254

भारत:अथRशा7

923.354



भारत:आिgवक आिण अणुगभय भौितकशा7:आधुिनक
भौितकशा7:भौितकशा7
539.70954
भारत:आयकर:कर आकारणी:सावRजिनक अथRनीित



930.10954

भारत:पोिलस सेवा:अDय सामािजक सम या आिण सेवा:
समाजकQयाण
363.20954
भारत:<वासी मोटारगाडी:मोटार अिभयांिVक_:
अिभयांिVक_ आिण संबंिधत काय




338.954

भारत:आिशया:आ"थक पKरि थती

330.954

भारत:आिशया:आ"थक पKरि थती:अथRशा7

330.954






भारत:आिशया:दंतकथा

398.220954

भारत:आिशया:िविशZ देशांचे सवRसामाDय सं¯याशा7


315.4

भारत:आिशया:ि7यांचा सामािजक दजाR आिण भूिमका:
7ी वगR
305.420954


भारत:इितहास

915.4

भारत:उ`पादन:अथRशा7



338.0954

भारत:कायदे ^ेVातील e_



923.454

भारत:कायRकतृR`वाची वगRवारी:कामाची पKरि थती आिण
कमRचारी वगाRचा उपयोग:कमRचारी वगR
eव थापनाची मुलतkवे
658.31250954
भारत:कृिष

338.476292220954



सरकारी िविधमंडळ

328.3340954

भारत:<ाथिमक िश^ण

372.954

भारत:मु`सी, राजक_य नेते

923.254

भारत:मु`सी, राजक_य नेते:चKरVे

923.254





भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण <दशRन करgयाvया कला


792.0954

भारत:राजक_य तkव<णाली:राजनीितशा7



320.50954

भारत:राजक_य प^:राजक_य कायRपती, <Mया


324.254

भारत:रायकत, राXाय^

923.154



भारत:रायकत, राXाय^:समाजशा7ी

923.154



भारत:रायघटना`मक कायदा

342.54



भारत:रायघटना`मक कायदा:सामािजक शा7े

342.54



भारत:राXीय ंथसूिच

015.54



भारत:रे Qवे अथReव था:रे Qवे वाहतूक:वािणय, सं<ेषण,
पKरवहन
385.10954

भारत:कृ िष:उ`पादन

338.10954

भारत:कृ िष:उ`पादन:अथRशा7

338.10954

020.954



भारत:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

भारत:<ाितिनिधक घटक:सभासद आिण सभासद`व:

320.954

381.410954

भारत: ंथालयशा7

भारत:<वासी मोटारगाडी:मोटारचे <कार:मोटार
अिभयांिVक_
629.2220954

भारत:राजक_य पKरि थती:राजनीितशा7

630.954

भारत:कृ िष उ`पादके :eापार

624.20954

भारत:पेरणी आिण कापणी:िविशZ तंVे, उपकरणे,
साधनसाम ी:कृ िष
631.50954

336.240954

भारत:आ"थक िवकास:अथRशा7



भारत:पुल

954

भारत:जीवनचाvया व घरातील चालीKरती:सामािजक
रीितKरवाज, िशZाचार, लोकसािह`य
392.0954
भारत:तीथR^ेVे

294.5350954

भारत:तीथR^ेVे:जैन धमR:आयR धमR

294.4350954

भारत:तीथR^ेVे:सावRजिनक ईरोपासना

294.5350954





भारत:तीथR^ेVे:सावRजिनक ईरोपासना:Oहदु धमR


294.5350954








भारत:रे Qवे वाहतूक:वािणय, सं<ेषण, पKरवहन


385.0954

भारत:लोक <शासन



351.54

भारत:लोक <शासन:लोक <शासन आिण लकरी िव ान


351.54

भारत:लोकशाही शासन:सरकार आिण रायeव था:
राजनीितशा7
321.80954



भारत:लोकसािह`य:सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार,
लोकसािह`य
398.20954



भारत:व तुसं हालये, <दशRने

भारत:दिलत:किन£ वगR

305.56880954

भारत:दिलत:किन£ वगR:सामािजक वगR

305.56880954



507.454

भारत-म7य6देश
भारत:वाcसंगीत:संगीत



भारतीय



भारतीय तkव :<ाचीन, मययुगीन, पौवाR`य तkव

784.0954

भारत:िवयकलेची मायमे:eापार

381.10954

921.914



793.31954

181.4



327.54

भारत:िविशZ देशांचे परराXीय संबंध:आंतरराXीय संबंध:
राजनीितशा7
327.54
भारत:िविशZ देशांमधील िवधानसभा

328.54

भारत:िविशZ देशांमधील िवधानसभा:िविधमंडळ

328.54





338.45621310954

भारत:वैयिक कायदा

346.54

भारत:वैयिक कायदा:सामािजक शा7े

346.54




भारत:शालेय eव थापन:शाळा आिण `यांची काय:िश^ण


371.200954



371.00954

भारत:िशकारी:मिvछमारी, िशकारी, नेमबाजी

भावना:शरीरिव ाना`मक मानसशा7:मानसशा7



152.4

भावे, पुषोGम भा कर, 1910-1980 :टीका :मराठी
सािह`य:सािह`य
891.46
भावे, पुषोGम भा कर:eिगत चKरVे:मराठी कथाकार:
मराठी लेखक



928.91463

भावे, िवनोबा:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,


लोकिहतैषी

923.654



भाषा

400



भाषा:सं कृ तीची िविशZ वपे



भाषाशा7

410



भाषेचा <योग

428

भारत:िश^ण

370.954
305.56330954

भारत:शेतकरी:किन£ वगR:सामािजक वगR


305.56330954



331.0954

भारत:सं था:अंतKर^ िव ान

भालेराव, इं Lिजत, 1970- :टीका :मराठी काeसािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.461

भाषा िलिहgया-बोलgयाची कला:<ाथिमक िश^ण

923.754

भारत:mिमकांचे अथRशा7

भारतीय Kरपि?लकन प^:भारत:राजक_य प^:राजक_य
कायRपती, <Mया
324.254(1)



799.2954

भारत:िश^क, िश^णत
भारत:शेतकरी:किन£ वगR

भारतीय तkव ान:िविशZ देशांचे तkव ान:तkव ान


भारत:िविशZ देशांचे परराXीय संबंध:आंतरराXीय संबंध

भारत:शाळा आिण `यांची काय



920.054



भारत:िविशZ देशांची नृ`ये:देशीय आिण लोकनृ`य

भारत:वीज उcोग
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भाषेचा <योग:गxडी भाषा:भाषा



306.44





494.8238

भाषेचा <योग:मराठी भाषा



491.468

भीती:भावना:शरीरिव ाना`मक मानसशा7:मानसशा7





500.506054



भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:चKरVे

923.654





372.6

152.46

भुक, wयाम मदन:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:सािह`य
^ेVातील e_
928.9146

भारत:सरकारी अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस
खा`यातील कमRचारी
923.554

भूगोल आिण <वास - पयRटन

910

भूगोल आिण <वास - पयRटन:इितहास

910

भारत:सरकारी अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस
खा`यातील कमRचारी:समाजशा7ी
923.554

भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7

155

भारत:सामािजक पKरवतRन





भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7:मानसशा7




155

303.40954

भौितकशा7

भारत:सामािजक वगR:सामािजक संरचना:सामािजक शा7े


305.50954



530

मंगेशकर, लता:eिगत चKरVे:गायक:संगीत



927.82

भारत:सामािजक वतRनास कारणीभूत घटक:सामािजक
शा7े
304.60954

मंडेला, नेQसन:eिगत चKरVे:दि^ण आM¤का:आM¤का

भारत:सामािजक शा7े

मंMदरे :तीथR^ेVे:सावRजिनक ईरोपासना:Oहदु धमR



343.54

भारत:सामािजक सम या आिण समाजकQयाण





294.535(1)

361.954

मका:अधाDये:शेतातील िपके :कृ िष

भारत:सामाDय इितहास आिण वणRन:लकरी िव ान



633.15



मिvछमारी, िशकारी, नेमबाजी



म¼ातंतूसंबंधी रोगांची ल^णे:नससं था आिण मनोिवकृ ित

355.033054

भारत:सावRजिनक ंथालये: ंथालयशा7



923.268

027.054



799



भारत:सेवािनवृG गुंतवणूक योजना:वाढीव उ`प, िन1वळ
ªकमत, आ"थक सुर^ा:खाजगी अथReव था

616.84

मधुमेह:अंतः7ाव ंथीसंबंधी रोग:रोग:वैcकशा7




616.462

332.02401450954

मय आिशया:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

भारत:7ी वगR:सामािजक संरचना:सामािजक शा7े


305.40954

मय<देश:भारत:इितहास



958



915.43

मनपWरवतन-महाराX
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मनपKरवतRन:बोधा`म मानिसक <Mया आिण बुिमGा:
मानसशा7
153.852

मराठी:कड मातृभाषा नसणा या िवcाया¨साठी:कड

मनोरं जन आिण करमणूक ^ेVातील e_

927.9

मनोरं जन आिण करमणूक ^ेVातील e_:कला व
मनोरं जन या ^ेVातील e_

927.9



मराठी:Pहणी, लोकोि:लोकसािह`य आिण दंतकथांचा
अnयास:सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार,
लोकसािह`य
398.99146



मराठी:िविशZ भाषांतील ंथसूिच:भारत:राXीय ंथसूिच



मनोरं जन आिण <दशRन करgयाvया कला

790

मDमथ वामी, संत:धमRनेते आिण `यांचे कायR:धमRनेते आिण
संघटना:Oहदु धमR
294.561


मराठी कथाकार:मराठी लेखक

928.91463

मराठी कथासािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य



891.463

भाषा



494.8148249146



015.54029146

मढकर, बाळ सीताराम:eिगत चKरVे:मराठी कवी:


मराठी लेखक

928.91461

मशागतीvया िविशZ पती:पेरणी आिण कापणी



631.58

मराठी कथासािह`याचा इितहास आिण समी^ा:मराठी
कथासािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य 891.463009

मशागतीvया िविशZ पती:पेरणी आिण कापणी:िविशZ
तंVे, उपकरणे, साधनसाम ी
631.58

मराठी कथासािह`याचा सं ह:मराठी कथासािह`य:मराठी
सािह`य:सािह`य
891.463008

मसाले:औcोिगक उ`पे



मराठी कवी:मराठी लेखक

928.91461

मराठी काeसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य



891.461

मराठी काeसािह`याचा इितहास आिण समी^ा:मराठी
काeसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य 891.461009
मराठी काeसािह`याचा सं ह:मराठी काeसािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.461008
मराठी िचVपट:िसनेमा:चलिचVपट

महानुभाव पंथ:पंथ आिण सुधारणा`मक चळवळी:Oहदु धमR:
आयR धमR
294.55(1)
महाभारत
:टीका :सं कृ त काeसािह`य:सं कृ त
सािह`य:सािह`य
891.21
954.79



महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास

954.79



महाराX:भारत



महाराX:भारत:आिशया:आ"थक पKरि थती

928.91462

मराठी ना®सािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य

म तक_य, म¼ार¼ू संबंिधत िवकार त रोगी:िविशZ
पKरि थतीतील रोगची सेवा
920.9362196856

महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास

791.437MR

मराठी नाटककार:मराठी लेखक



633.83/84

891.462





344.5479



330.95479

मराठी ना®सािह`याचा इितहास आिण समी^ा:मराठी
ना®सािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य 891.462009

महाराX:भारत:आिशया:िविशZ देशांचे सवRसामाDय
सं¯याशा7
315.479

मराठी िनबंध सािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य

महाराX:भारत:इितहास



891.464



915.479

मराठी िनबंध सािह`याचा इितहास आिण समी^ा:मराठी
िनबंध सािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य 891.464009

महाराX:भारत:कृ िष उ`पादके :eापार

मराठी िनबंध सािह`याचा सं ह:मराठी िनबंध सािह`य:
मराठी सािह`य:सािह`य
891.464008

महाराX:भारत:कृ िष:उ`पादन

338.1095479

महाराX:भारत: ंथालयशा7

020.95479

मराठी िनबंधकार:मराठी लेखक



928.91464

मराठी पVसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य




491.46

मराठी भाषा:िनयतकािलके :िवषयावर ंथसूिच: ंथसूिच


016.0599146

मराठी भाषा:िवषयावर ंथसूिच: ंथसूिच:संक_णR


016.49146



मराठी लेखक

928.9146

मराठी लेखक:सािह`य ^ेVातील e_

928.9146



मराठी वृ `व सािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य

891.465

मराठी संक_णR सािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य

891.468




मराठी सािह`य:सािह`य



891.46

मराठी सािह`याचा इितहास आिण समी^ा:सािह`य


891.4609

मराठी:अDय भाषांमधील सामाDय सं ह:सामाDय सं ह


089.9146




महाराX:भारत:जीवनचाvया व घरातील चालीKरती:
सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार, लोकसािह`य

891.466

मराठी भाषा



381.41095479



392.095479

महाराX:भारत:तीथR^ेVे



294.535095479

महाराX:भारत:दिलत:किन£ वगR

305.5688095479

महाराX:भारत:नागरी

307.1416095479




महाराX:भारत:पुरातkवशा7:<ाचीन जगाचा इितहास


930.1095479

महाराX:भारत:पुल
महाराX:भारत:<ाथिमक िश^ण



624.2095479



372.95479

महाराX:भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण <दशRन
करgयाvया कला
792.095479
महाराX:भारत:राजक_य पKरि थती:राजनीितशा7


320.95479

महाराX:भारत:लोक <शासन
महाराX:भारत:व तुसं हालये, <दशRने



351.5479



507.45479

महाराX-मेpाम
महाराX:भारत:िविशZ देशांमधील िवधानसभा

माक ·टग eव थापन




मा|सRवाद:समाजवाद आिण संबंिधत <णाली:अथRशा7

महाराX:भारत:िविशZ देशांमधील िवधानसभा:िविधमंडळ
328.5479
338.4562131095479

महाराX:भारत:वैयिक कायदा



658.8

माक¶नी, गुिलमो:eिगत चKरVे:इले|ोमॅ¹ेKटक आिण
इं िजिनयरगvया शाखांमधील e_:उपयोिजत
भौितकशा7ाशी संबंिधत e_
926.213

328.5479

महाराX:भारत:वीज उcोग
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335.4

346.5479

महाराX:भारत:शाळा आिण `यांची काय



मागRदशRन व समुपदेशन:शाळा आिण `यांची काय



मागRदशRन:कु टूंब:अDय समाज घटकांvया सम या व `यांची
सेवा:समाजकQयाण सम या व सेवा
362.8286

371.0095479

महाराX:भारत:िश^ण

370.95479

महाराX:भारत:शेतकरी:किन£ वगR

305.5633095479

महाराX:भारत:mिमकांचे अथRशा7

331.095479




महाराX:भारत:सावRजिनक ंथालये: ंथालयशा7


027.05479

महाराX:लोकसािह`य:सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार,
लोकसािह`य
398.2095479
महालuमी:देव, देवी, अDय देवदेवता:तkव<णाली:Oहदु धमR


294.5211

मांजर वंशीय:स तन <ाणी:<ािणशा7



माटन Qयूथर, यु.:eिगत चKरVे:अमेKरका:मु`सी,
राजक_य नेते
923.273
मालमGेसंबंधीचे गुDहे



समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

माटे, mीपाद महादेव:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146



920.936416

िमशनरी सं था:आचारमूलक ि ती धमR
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िमZा, फलाहार:िविशZ <कारचे पदाथR:खाcा आिण
पेये:तंV ान
641.86
मुंबई:भारत:िवयकलेची मायमे:eापार


381.10954792

599.75

माचवे, शंकर रामकृ ण:eिगत चKरVे:भारत:



371.4

मुंबई:महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास



954.792

मुंबई:महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास


954.792

मुंबई:महाराX:भारत:पुल



624.20954792

माडगूळकर, गजानन Mदगंबर, 1919-1977 :टीका :
मराठी सािह`य:सािह`य
891.46

मुकाम, राम:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य

माडगूळकर, eंकटेश Mदगंबर:eिगत चKरVे:मराठी
लेखक:सािह`य ^ेVातील e_
928.9146

मुाबाई :टीका :मराठी काeसािह`य:मराठी सािह`य:
सािह`य
891.461

माणेकशॉ:eिगत चKरVे:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी 923.554

मुिबोध, शर]ंL माधव, 1921-1984 :टीका :मराठी
सािह`य:सािह`य
891.46

माता - बाल संबंध:कु टुंबाDतगRत संबंध:िववाह आिण
कु टुंबसं था:सं कृ ती आिण सं था
306.8743

मु`सी, राजक_य नेते

923.2

मु`सी, राजक_य नेते:चKरVे

923.2

मानवता: ानशा7, कारणमीमांसा, मानवkव:तkव ान

मुLक:कारखानदार, उ`पादक

926.862
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मानववांिशक आिण जातीय समुदाय:िविशZ गटातील
ि7या:7ी वगR:सामािजक संरचना
305.488
मानववांिशक आिण जातीय समुदाय:सामािजक संरचना:

सामािजक शा7े



305.8

मानवी शरीरिव ानशा7:वैcकशा7



612

मानवी शरीरिव ानशा7ाशी संबंिधत e_



926.11

मानवी हj:वैयिक अिधकार:भारत:रायघटना`मक
कायदा



342.54085(1)

मानवीय अंतKर^ उाण:अंतKर^याVा िव ान:
अिभयांिVक_vया अDय शाखा
मानसशा7



629.45



150

माम, सोमाली:eिगत चKरVे:शोिषत व दुलRि^त मुले:
अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे


920.936276

मायके ल अँजेलो:eिगत चKरVे:िचVकार:कला व
मनोरं जन या ^ेVातील e_



927.5



नेते

923.254





मुLाशा7, नाणकशा7:िशQपकला, मू"तकला



737

मुळे, ानेर:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य


नेते

923.254

मुि लम:धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक:चKरVे

922.97

मॅनेजर:चKरVे

926.58




म2द:ू कॅ Dसर:®ूमर आिण संक_णR संसगRजDय रोग:अDय िवकार


616.99481

मेघालय:उGरपूवR राये:भारत:इितहास



915.4164

मेटकरी, रघुराज राजाराम:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146
मेयर, गोQडा:eिगत चKरVे:पॅले टाइन, इ7ाईल:मु`सी,
राजक_य नेते
923.25694
मेmाम, के शव तानाजी, 1937-2007 :टीका :मराठी
सािह`य:सािह`य
891.46
मेmाम, नंदा के शव:eिगत चKरVे:भारत:िश^क,
िश^णत
923.754

मेहेरबाबा-राXीय

300

मेहरे बाबा:धमRनेते आिण `यांचे कायR:धमRनेते आिण संघटना:
Oहदु धमR
294.561

रिशयन ना®सािह`य:रिशयन सािह`य
रिशयन सािह`य

891.7

मेहरे बाबा:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.945

रहमान, ए. आर.:eिगत चKरVे:संगीत :कला व
मनोरं जन या ^ेVातील e_

927.8

मोटार अिभयांिVक_



629.2

मोटार अिभयांिVक_:अिभयांिVक_ आिण संबंिधत काय


338.476292

मोटारचे <कार:मोटार अिभयांिVक_



629.22

मोडक, शांताबाई नारायण:eिगत चKरVे:ि7यांची
चKरVे:चKरVे
920.72
मोळक, ानेर िसताराम:eिगत चKरVे:पुषांची
चKरVे:चKरVे
920.71


मोिहते-पाटील, शंकरराव:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254
मौQयवान रrे:िविशZ िवषयांचे उपयोजन:फलयोितष:
परामानसशा7 आिण गूढिवcा
133.585538
Pहणी, लोकोि:लोकसािह`य आिण दंतकथांचा अnयास:
सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार, लोकसािह`य


398.9

Pह के , िभमराव:eिगत चKरVे:पुषांची चKरVे:चKरVे


920.71

यकृ त िवकार त रोगी (िल1हर पेशंट ):िविशZ
पKरि थतीतील रोगची सेवा
920.9362196362
यादव, आनंद रतन:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:सािह`य
^ेVातील e_
928.9146



324

राजक_य तkव<णाली:राजनीितशा7

320.5

राजक_य प^:राजक_य कायRपती, <Mया

324.2

राजक_य पKरि थती:राजनीितशा7

320.9





राजगु:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य नेते
राजगोपालाचारी, पाथRसारथी:धमRनेते आिण `यांचे कायR:
धमRनेते आिण संघटना:Oहदु धमR
294.561
राजनीितशा7



320

राय:राजनीितशा7

320.1

रायकत, राXाय^

923.1

रायकत, राXाय^:समाजशा7ी

923.1





रायघटना`मक कायदा

342

रायघटना`मक कायदा:सामािजक शा7े

342




राणे, िवनायक पांडुरंग:eिगत चKरVे:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी


923.554

राधाकृ णन, सवRपQली:eिगत चKरVे:भारतीय तkव :
<ाचीन, मययुगीन, पौवाR`य तkव
921.914



रामकृ ण सं<दाय:पंथ आिण सुधारणा`मक चळवळी:Oहदु
धमR:आयR धमR
294.555

युरोप:जगाचा आधुिनक इितहास

940

युरोप:भूगोल आिण <वास - पयRटन

914

युरोप:भूगोल आिण <वास - पयRटन:इितहास

914





181.45

रामदास, समथR, 1608-1682 :टीका :मराठी
काeसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य



294.(1)



891.461



रामदास, समथR:वेदांत तkव ान:िविशZ देशांचे तkव ान:
तkव ान
181.48



रामदास, समथR:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945



रामन, सी. 1ही.:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:वै ािनक

294.5436

योगासने:eायाम, शारीKरक तंदु ती:वैयिक आरोय
613.7046

रं गनाथन, एस. आर.:eिगत चKरVे: ंथपाल:चKरVे
920.2



925.3

रं गभूमी कलाकार:कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_


927.92

रं गभूमी कलाकार:कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_:
चKरVे
927.92


792



616.1

र^ा िवभाग:लोक <शासनाvया िविशZ क^ा:लोक
<शासन आिण लकरी िव ान

353.6

रचना:भाषेचा <योग

428.2

रवंथ करणारी मोठी जनावरे :गाय:पशुपालन

राजक_य कायRपती, <Mया

राधा वामी पंथ:आयR धमR

940

रािभसरणाचे रोग:वैcकशा7



926.291



युरोप

रं गभूमी:मनोरं जन आिण <दशRन करgयाvया कला



923.254
926.17

योग:Oहदु धमR:आयR धमR





मोहPमद खाLा:eिगत चKरVे:सजRन:डॉ|टर, वैc

योग तkव ान:िविशZ देशांचे तkव ान:तkव ान

राईट बंधू:eिगत चKरVे:िवमाने बनिवgयाची
अिभयांिVक_:अिभयंता



891.72

रामानुजन, mीिनवास:eिगत चKरVे:गिणत :वै ािनक


925.1

रामायण :टीका :सं कृ त काeसािह`य:सं कृ त सािह`य:
सािह`य
891.21
रायमाने, ल. बा.:eिगत चKरVे:भारत:िश^क,
िश^णत



923.754



राXवाद:राजक_य तkव<णाली:राजनीितशा7



राXांचे कायदे:सामािजक शा7े

341



राXीय ंथसूिच

015

636.29



320.54




ची-वनBपती
ची, वाद आणgयासाठी:औcोिगक उ`पे:शेतातील िपके :


कृिष

633.82

झवेQट, ¤ँ किलन:eिगत चKरVे:अमेKरका:रायकत,
राXाय^
923.173

301

िलO1हग माईल िवcा:eिगत चKरVे:Oलग बदललेQया
e_:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे


920.9306768

लºिगक संबंध:सं कृ ती आिण सं था



306.7

रे , स`यिजत
:टीका :MददशRन:चलिचVपट:
चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन
791.430233

लोक <शासन

351

लोक <शासन आिण लकरी िव ान

350

रे िडओ खगोलशा7:अदृwय खगोलशा7:िनरी^णाvया
िविशZ पती:<ा`यि^क आिण मंडलाकार खगोलशा7

लोक <शासन:लोक <शासन आिण लकरी िव ान

351

लोक <शासनाvया िविशZ क^ा:लोक <शासन आिण
लकरी िव ान

353



522.682

रे Qवे अथReव था:रे Qवे वाहतूक:वािणय, सं<ेषण, पKरवहन






रे Qवे वाहतूक:वािणय, सं<ेषण, पKरवहन

385

रोग:वैcकशा7

616








रोमन कॅ थॉिलक चचR:िमशनरी सं था:आचारमूलक ि ती
धमR
266.2



342.540880262(1)

लोकशाही शासन:सरकार आिण रायeव था:
राजनीितशा7



321.8

लोकसािह`य आिण दंतकथांचा अnयास:सामािजक
रीितKरवाज, िशZाचार, लोकसािह`य



लोकसािह`य:सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार,
लोकसािह`य

रोमन कॅ थॉिलक:ि¸न:धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक
922.2



942.1



914.21

लuमीबाई, झाशीची राणी:eिगत चKरVे:भारत:
रायकत, राXाय^
923.154
लपणा कमी करgयासाठी eायाम:eायाम, शारीKरक
तंदु ती:वैयिक आरोय
613.712


700

लवासा. पुणे:महाराX:भारत:नागरी


307.1416095479(1)

लकरी िव ान





922.2

लिलत कला

लोककथांचे िवषय:लोकसािह`य आिण दंतकथांचा अnयास:
सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार, लोकसािह`य
लोकपाल:<ाथिमक साधने:शासक_य उGरदािय`व:भारत

927.91430233

लंडन:इं लंड:युरोप:भूगोल आिण <वास - पयRटन

398.21

398.4

रोझेिलनी, रोबट¶:MददशRक:चलिचVपट ^ेVातील e_:
चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन ^ेVातील e_

लंडन:इं लंड:युरोप:जगाचा आधुिनक इितहास



लोककथा:सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार, लोकसािह`य

385.1

रोमन कॅ थॉिलक:ि¸न





355



398



398.2

लोखंडे, <दीप:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय िवषयांशी
संबंिधत eOची चKरVे
920.933804
लोखंडे, सुजाता <ेम:eिगत चKरVे:न»सग आिण
वैcक_य eवसाय संबंिधत e_:डॉ|टर, वैc


926.1073

वंशावळी, कु लवृGांत:चKरVे
वृ `वशा7:सािह`य



929



808.5

वडनप, गीता िनलेश:eिगत चKरVे:?लड कॅ Dसर रोगी:
कॅ Dसर रोगी
920.936219699418
वडमारे , राज2L:eिगत चKरVे:पुषांची चKरVे:चKरVे


920.71

लाड, भाऊ दाजी:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254

वडार. भारत:किन£ वगR:सामािजक वगR:सामािजक संरचना

लालबहादूर शा7ी:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254

वन-शा7:कृ िष

Oलग बदललेQया e_:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची
चKरVे
920.9306768

वन पितशा7

Oलग:<ौढ:भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7


155.63

Oलबाळे , शरणकु मार हणमंता:eिगत चKरVे:मराठी
लेखक:सािह`य ^ेVातील e_
928.9146
िलओनाद¶ द Oवची:eिगत चKरVे:िचVकार:कला व
मनोरं जन या ^ेVातील e_
927.5
िलमये, mुती:eिगत चKरVे:पोहgयाशी संबंिधत e_:
मनोरं जन आिण करमणूक ^ेVातील e_ 927.972



305.56(1)

वनशेती:वन-शा7:कृ िष
वन पितशा7 :वै ािनक



634.9



634.99



580



925.8

वन पती आिण सूuमजीवाणुंपासून िमळालेली औषधे:
स2MLय औषधी
615.32
वन पती आिण सूuमजीवाणुंपासून िमळालेली औषधे:
स2MLय औषधी:औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े


615.32

वन पती:लोककथांचे िवषय:लोकसािह`य आिण
दंतकथांचा अnयास:सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार,
लोकसािह`य
398.468

वनBपतoपासून-िविश3

302

वन पतपासून िमळालेली औषधे:वन पती आिण
सूuमजीवाणुंपासून िमळालेली औषधे:स2MLय औषधी

िवणकाम:कापडावरील ह तeवसाय ^ेVातील e_


927.4614



615.321

वन पतपासून िमळालेली औषधे:वन पती आिण
सूuमजीवाणुंपासून िमळालेली औषधे:स2MLय औषधी:
औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े
615.321
वनौषिध:िव ान



581.634

वनौषधीजातीय फळे :बेरी आिण वनौषधीजातीय फळे :

फलोcान, फळे , वन-शा7



590.723

व ताद, ल}जी:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य


923.254

व तुसं हालये, <दशRने



507.4

वाकोडे, मधुकर, 1943- :टीका :मराठी सािह`य:सािह`य


891.46

वाजपेयी, अटलिबहारी:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254
वाढ आिण िवकास:सामािजक पKरवतRन



303.44

वाढीव उ`प, िन1वळ ªकमत, आ"थक सुर^ा:खाजगी
अथReव था
332.02401
वािणय, सं<ेषण, पKरवहन



380

वाद त ान: ान



िवनोद:चुटके , िवनोद, अवतरणे इ`यादी:संक_णR लेखनसं ह:
संक_णR सं ह
808.882(1)
िवमाने बनिवgयाची अिभयांिVक_:अिभयंता



926.291

िवलेपाल मिहला संघ:नॉन-<ॉMफट सं था:इतर खाजगी
सं था:खाजगी समाजकQयाण
361.763(1)
िववाह आिण कु टुंबसं था:सं कृ ती आिण सं था



306.8

िविवध िचMक`सा:िविशZ िचMक`सा आिण `यांचे <कार:
औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े
615.85
िववेकानंद, वामी:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945
िविशZ आकाशमंडले:खगोलशा7



523

िविशZ उMZांसाठी:गाय:पशुपालन



636.21

िविशZ गटातील ि7या:7ी वगR:सामािजक संरचना


305.48

िविशZ तंVे, उपकरणे, साधनसाम ी

631



िविशZ तंVे, उपकरणे, साधनसाम ी:कृ िष

631



िविशZ देशांची नृ`ये:देशीय आिण लोकनृ`य

793.319



िविशZ देशांचे तkव ान:तkव ान

180/190

788
665.77






िविशZ देशांचे परराXीय संबंध:आंतरराXीय संबंध

वाधR|य िचMक`सा:बालरोग िचMक`सा आिण वाधR|य
िचMक`सा:7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7:वैcकशा7



327.3/9



िविशZ देशांचे परराXीय संबंध:आंतरराXीय संबंध:
राजनीितशा7
327.3/9



िविशZ देशांचे सवRसामाDय सं¯याशा7

618.97

वा तु फलयोितष:िविशZ िवषयांचे उपयोजन:फलयोितष
133.5869

वा तुशा7:वा तु फलयोितष:िविशZ िवषयांचे उपयोजन:
फलयोितष
133.5869(1)

िवयकलेची मायमे:eापार



294.3822



927.84

वायुवाcे आिण `यांचे संगीत:संगीत

िवय eव थापन:माक ·टग eव थापन

िवनयिपटक:धमR ंथ:धमR7ोत:बौ धमR

िविशZ िचMक`सा आिण `यांचे <कार:औषधिव ान आिण
िचMक`साशा7े:वैcकशा7
615.8

784

िवमाMद`य:भारत:आिशया:दंतकथा



328



वाcसंगीत:संगीत

वा तुिशQपकला

िवcुत अिभयांिVक_ (इलेि|कल इं िजिनयरग ):
इलेि|कल, इले|ॉिन|स आिण कॉPयूटर
इं िजिनयरग
621.3(1)

िविशZ िचMक`सा आिण `यांचे <कार:औषधिव ान आिण
िचMक`साशा7े
615.8

328.547902

वायू उ`पादन:औcोिगक वायू



371.82



328.5402

वादिववाद:महाराX:भारत:िविशZ देशांमधील िवधानसभा
वाcसंगीत ^ेVातील e_:संगीत

िवcाया¨चे िविशZ <कार:िवcाथ

001.9

वादिववाद:भारत:िविशZ देशांमधील िवधानसभा:
िविधमंडळ



371.8

िविधमंडळ



634.77

वणRना`मक संशोधन:अययन आिण अयापन:<ािणशा7

नेते

िवcाथ



720



398.220954



658.81



314/319

िविशZ देशांमधील िवधानसभा

328.4/9

िविशZ देशांमधील िवधानसभा:िविधमंडळ

328.4/9




िविशZ पKरि थतसाठी



641.56

िविशZ पKरि थतीचा <भाव:पयाRवरणीय मानसशा7:
भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7:मानसशा7




155.93

381.1

िविशZ पKरि थतीतील रोगची सेवा

िवचार <Mया, युिवाद, अंत ाRन, आदरबुी, िनणRय:
बोधा`म मानिसक <Mया आिण बुिमGा:मानसशा7

िविशZ पौिZक घटक:आहारशा7:वैयिक आरोय




153.4

िव ान



920.936219



500

613.28

िविशZ <कारचे पदाथR:खाcा आिण पेये:तंV ान



641.8

िविश3-.ि/गत
िविशZ <कारvया सावRजिनक सं था:सावRजिनक सं थांची
गृहeव था
647.9

344.041



015.5402

िविशZ वन पती:वन पितशा7

वैयिक अिधकार:भारत:रायघटना`मक कायदा




342.54085

362.19



वैयिक आरोय

613



वैयिक कायदा

346

वैयिक कायदा:सामािजक शा7े

346

582/589

िविशZ िवषयांचे उपयोजन:फलयोितष

133.58

िविशZ िवषयांचे उपयोजन:फलयोितष:परामानसशा7
आिण गूढिवcा
133.58
िविशZ सम या:कु टूंब:अDय समाज घटकांvया सम या व
`यांची सेवा
362.829
िविशZ:ब}भािषक श?दकोश:भाषाशा7

413.1

िव:िविशZ आकाशमंडले:खगोलशा7

523.1




िवषयावर ंथसूिच: ंथसूिच

016

िवषयावर ंथसूिच: ंथसूिच:संक_णR

016

वीज उcोग

वैcक_य कमRचारी आिण `यांची काय:कामगार वगR, समाज
सेवा, िश^ण, सां कृ ितक कायदा:सामािजक शा7े


िविशZ भाषांतील ंथसूिच:भारत:राXीय ंथसूिच
िविशZ ण सेवा:समाजकQयाण सम या व सेवा

303





338.4562131





वैयिक काळजी:वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व
कौटुंिबक जीवन eव था:गृहिव ान

646.7

वैयिक काळजी:वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व
कौटुंिबक जीवन eव था:गृहिव ान:तंV ान

646.7

वैयिक मानसशा7:भेदाभेदक आिण िवकासा`मक
मानसशा7

155.2

वैयिक मानसशा7:भेदाभेदक आिण िवकासा`मक
मानसशा7:मानसशा7

155.2






वीरशैव पंथ:शैव पंथ:पंथ आिण सुधारणा`मक चळवळी:
Oहदु धमR
294.5513(1)

वैयिक वप, सदयR:वैयिक काळजी:वेशभूषा,
िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन eव था:
गृहिव ान
646.72

वृ^ आिण सूuमजीवाणु:महाराX:भारत:वैयिक कायदा

eिगत चKरVे:भारत:मु`सी, राजक_य नेते





346.5479046953

वृ, 65 वयानंतरचे:सामािजक संरचना:सामािजक शा7े


305.26

वेद:वैMदक सािह`य:धमR ंथ



294.59212/5

923.254(1)

eिगत चKरVे:अपंग आिण आजारी e_:अDय
िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे


920.9305908(1)

eिगत चKरVे:अफगािण तान:मु`सी, राजक_य नेते

वेदांत तkव ान:िविशZ देशांचे तkव ान:तkव ान





923.2581(1)

181.48

eिगत चKरVे:अमेKरका:मु`सी, राजक_य नेते

वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन
eव था:गृहिव ान

eिगत चKरVे:अवकाशयाVी:अिभयंता



eिगत चKरVे:इं जी नाटककार:इं जी लेखक

925




925
294.5921

वैMदक सािह`य:धमR ंथ:आयR धमR

294.5921




वैc, अनुराधा, 1944- :टीका :मराठी सािह`य:सािह`य


891.46

वैc, अणकु मार:eिगत चKरVे:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी



eिगत चKरVे:इं लंड:रायकत, राXाय^



923.142(1)

eिगत चKरVे:इले|ोमॅ¹ेKटक आिण इं िजिनयरगvया
शाखांमधील e_:उपयोिजत भौितकशा7ाशी
संबंिधत e_
926.213(1)
eिगत चKरVे:उcोजक:अDय िवषयांशी संबंिधत
eOची चKरVे
920.933804(1)
eिगत चKरVे:कलावंत:चलिचVपट ^ेVातील e_



923.554

वैc, आवाबाई:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,


923.654

वैc, माधव गोOवद:eिगत चKरVे:भारत:मु`सी,
राजक_य नेते
923.254
वैcकशा7ाचा इितहास:वैcकशा7



926.2945(1)

928.22(1)

641.5015

वैMदक सािह`य:धमR ंथ

वैcकशा7

923.173(1)



306.74

वै ािनक:चKरVे

लोकिहतैषी





646

वै ािनक
वै ािनक तkवे:पाकशा7:तंV ान

923.273(1)

eिगत चKरVे:अमेKरका:रायकत, राXाय^

वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिक व कौटुंिबक जीवन
eव था:गृहिव ान:तंV ान
वेwया eवसाय:लºिगक संबंध:सं कृ ती आिण सं था





646



610



610.9



927.9143028(1)

eिगत चKरVे:कायदे ^ेVातील e_:समाजशा7ी


923.4(1)

eिगत चKरVे:कु टूंबातील eÁकडू न शोषण झालेQया
e_:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे


920.93628292(1)

eिगत चKरVे:कॅ Dसर रोगी:िविशZ पKरि थतीतील
रोगची सेवा
920.9362196994(1)

.ि/गत-.ि/गत

304

eिगत चKरVे:Mके टपटु :eायामपटु , _डापटु

eिगत चKरVे:भारत:अथRशा7


927.96358(1)

eिगत चKरVे:खगोलशा7 :वै ािनक

925.2(1)

eिगत चKरVे:गिणत :वै ािनक

925.1(1)



923.354(1)

eिगत चKरVे:भारत:कायदे ^ेVातील e_



eिगत चKरVे:गायक:संगीत



eिगत चKरVे:भारत:रायकत, राXाय^

923.154(1)



eिगत चKरVे:भारत:िश^क, िश^णत

923.754(1)



eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी

927.82(1)

eिगत चKरVे: ंथपाल:चKरVे



923.454(1)

920.2(1)





eिगत चKरVे:चलिचV िनमाRण कलाकार:छायािचVकार

923.654(1)



927.7853(1)

eिगत चKरVे:िचVकार:कला व मनोरं जन या ^ेVातील
e_
927.5(1)
eिगत चKरVे:टेिलफोन, दूरवनी:उपयोिजत
भौितकशा7ाशी संबंिधत e_
926.21385(1)
eिगत चKरVे:डॉ|टर, वैc:तंV

eिगत चKरVे:भारत:सरकारी अिधकारी, सैDयािधकारी,
पोिलस खा`यातील कमRचारी
923.554(1)
eिगत चKरVे:भारतीय तkव :<ाचीन, मययुगीन,
पौवाR`य तkव
921.914(1)
eिगत चKरVे:मराठी कथाकार:मराठी लेखक





926.1(1)

eिगत चKरVे:दि^ण आM¤का:आM¤का



923.268(1)

eिगत चKरVे:दहशतवाद:अDय िवषयांशी संबंिधत
eOची चKरVे
920.9303625(1)

928.91463(1)

eिगत चKरVे:मराठी कवी:मराठी लेखक


928.91461(1)

eिगत चKरVे:मराठी नाटककार:मराठी लेखक


eिगत चKरVे:MददशRक:चलिचVपट ^ेVातील e_

928.91462(1)



927.91430233(1)

eिगत चKरVे:न»सग आिण वैcक_य eवसाय संबंिधत
e_:डॉ|टर, वैc
926.1073(1)

eिगत चKरVे:मराठी िनबंधकार:मराठी लेखक


928.91464(1)

eिगत चKरVे:मराठी लेखक:सािह`य ^ेVातील e_

eिगत चKरVे:नेदरलँड:मु`सी, राजक_य नेते



928.9146(1)



923.2492(1)

eिगत चKरVे:Dयूरोअॅनाटोिम ट:मानवी
शरीरिव ानशा7ाशी संबंिधत e_

eिगत चKरVे:म तक_य, म¼ार¼ू संबंिधत िवकार त
रोगी:िविशZ पKरि थतीतील रोगची सेवा





926.118(1)

eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:वै ािनक



925.3(1)

eिगत चKरVे:पशुवैcकशा7ाशी संबंिधत e_:
पशुपालन ^ेVाशी संबंिधत e_
926.36089(1)
eिगत चKरVे:पुषांची चKरVे:चKरVे



920.71(1)

eिगत चKरVे:पॅले टाइन, इ7ाईल:मु`सी, राजक_य नेते

920.9362196856(1)

eिगत चKरVे:मुLक:कारखानदार, उ`पादक


926.862(1)

eिगत चKरVे:मॅनेजर:चKरVे



926.58(1)

eिगत चKरVे:यकृ त िवकार त रोगी (िल1हर पेशंट ):
िविशZ पKरि थतीतील रोगची सेवा




920.9362196362(1)

923.25694(1)

eिगत चKरVे:पोहgयाशी संबंिधत e_:मनोरं जन
आिण करमणूक ^ेVातील e_
927.972(1)

eिगत चKरVे:रं गभूमी कलाकार:कला व मनोरं जन या
^ेVातील e_
927.92(1)

eिगत चKरVे:<काशक व ंथिवे ते:चKरVे



eिगत चKरVे:रोमन कॅ थॉिलक:ि¸न



eिगत चKरVे:Oलग बदललेQया e_:अDय िवषयांशी
संबंिधत eOची चKरVे
920.9306768(1)

920.4(1)

eिगत चKरVे:फसवणूक:मालमGेसंबंधीचे गुDहे
920.9364163(1)

eिगत चKरVे:बँक कमRचारी:अDय िवषयांशी संबंिधत
eOची चKरVे
920.93321(1)
eिगत चKरVे:बंगाली कवी:बंगाली लेखक



925.8(1)

eिगत चKरVे:वाcसंगीत ^ेVातील e_:संगीत


927.84(1)



928.91441(1)

eिगत चKरVे:बमाR (b~देश):मु`सी, राजक_य नेते


923.2591(1)

eिगत चKरVे:बला`कार:गुD³ाचे बळी


920.9362883(1)

eिगत चKरVे:बौधमय:धा"मक अ णी, <चारक,
उपदेशक

eिगत चKरVे:वन पितशा7 :वै ािनक



922.2(1)



922.943(1)

eिगत चKरVे:?लड कॅ Dसर रोगी:कॅ Dसर रोगी


920.936219699418(1)

eिगत चKरVे:िवणकाम:कापडावरील ह तeवसाय
^ेVातील e_
927.4614(1)
eिगत चKरVे:िवमाने बनिवgयाची अिभयांिVक_:
अिभयंता

eिगत चKरVे:वै ािनक:चKरVे



926.291(1)



925(1)

eिगत चKरVे:शोिषत व दुलRि^त मुले:अDय िवषयांशी
संबंिधत eOची चKरVे
920.936276(1)
eिगत चKरVे:mीलंका:भारत



923.25493(1)

.ि/गत-िशवाजी

305

eिगत चKरVे:संगीत :कला व मनोरं जन या ^ेVातील
e_
927.8(1)

शकR रा व िपZमय पदाथRयु िपके :शेतातील िपके :कृ िष

eिगत चKरVे:संयु राX (युनाईटेड ªकगडम):मु`सी,
राजक_य नेते
923.241(1)

श7Mया:वैcकशा7

शहाजी, छVपती:eिगत चKरVे:भारत:रायकत,
राXाय^
923.154



शानबाग, अणा:eिगत चKरVे:बला`कार:गुD³ाचे बळी

926.17(1)

eिगत चKरVे:सूuमजीवशा7 :वै ािनक

925.79(1)

eिगत चKरVे:सेKरbल पाQसी:िविशZ पKरि थतीतील
रोगची सेवा
920.9362196836(1)



eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी, <चारक,

eिमkव िवकास:उपयोिजत मानसशा7
eÁिव गुDहे:गुDहे:भारत
eवसायातील वैयिक यश



922.945(1)



926.57(1)



158.1




शासक_य उGरदािय`व:भारत




342.54088

शासक_य धोरणे:mिमक बाजार:mिमकांचे अथRशा7


331.12042

Oशदे, Mकसन दगडू :eिगत चKरVे:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी


923.554

लोकिहतैषी



923.654

िशकारी:मिvछमारी, िशकारी, नेमबाजी

799.2



िश^क, िश^णत

923.7



िश^ण

370

िश^ण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िव ान

507

िश^ण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िश^ण

370.7

िश^णाचा इितहास:िश^ण

370.9

647.94068

491.465

eापार

381

eायाम, मैदानी _डा आिण खेळ

796





613.7



927.96

eायामपटु , _डापटु :मनोरं जन आिण करमणूक ^ेVातील
e_
927.96
eायामपटु , _डापटु :मनोरं जन आिण करमणूक ^ेVातील
e_:कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_ 927.96
eावसाियक अथRशा7:उ`पादन अथRशा7:उ`पादन:
अथRशा7
338.5(1)
eावसाियक मागRदशRन:शै^िणक व eावसाियक मागRदशRन:
मागRदशRन व समुपदेशन:शाळा आिण `यांची काय


371.425



491.462

1ही. शांताराम:eिगत चKरVे:MददशRक:चलिचVपट
^ेVातील e_
927.91430233
श?दकोश, ानकोश:आंतरराXीय संबंध:राजनीितशा7


327.03

श?दकोश:संगणकशा7:संक_णR

371

Oशदे, िवल रामजी:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,

eव थापन:ता`पुरती वसितगृह:े िविशZ <कारvया
सावRजिनक सं था:सावRजिनक सं थांची गृहeव था

श?दकोश:मराठी भाषा

शाळा आिण `यांची काय:िश^ण





650

eु`पिG:मराठी भाषा

371

Oशदे, रामचंL गणपतराव:eिगत चKरVे:भारत:िश^क,
िश^णत
923.754

eव थापन आिण साहा¿यकारी सेवा

eायामपटु , _डापटु

शाळा आिण `यांची काय



650.1

658

eायाम, शारीKरक तंदु ती:वैयिक आरोय



371.2

345.54025

eव थापन

eाकरण:मराठी भाषा

शालेय eव थापन:शाळा आिण `यांची काय:िश^ण



920.936219685227(1)

eिगत चKरVे:िहशेबतपासनीस:चKरVे



920.9362883

920.72(1)

eिगत चKरVे:हताश झालेQया e_:िविशZ
पKरि थतीतील रोगची सेवा

उपदेशक



617



eिगत चKरVे:सजRन:डॉ|टर, वैc

eिगत चKरVे:ि7यांची चKरVे:चKरVे



633.6



491.463



004.03

शरीरिव ानशा7 व संबंिधत शाखा

571

शरीरिव ाना`मक मानसशा7:मानसशा7

152











िश^ा देणा या सं था:समाजकQयाण



365

िशदीड, सुरेश:eिगत चKरVे:अपंग आिण आजारी e_:
अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे


920.9305908

िशरवाडकर, िवणु वामन, 1912-1999 :टीका :
मराठी ना®सािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य


891.462

िशरवाडकर, िवणु वामन, 1912-1999 :टीका :मराठी
काeसािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य
891.461
िशरवाडकर, िवणु वामन:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146
िशQपकला, मू"तकला



730

िशवसेना:भारत:राजक_य प^:राजक_य कायRपती, <Mया


324.254(1)

िशवांबू िचMक`सा:िविवध िचMक`सा:िविशZ िचMक`सा
आिण `यांचे <कार:औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े


615.85(1)

िशवाजी, छVपती:eिगत चKरVे:भारत:रायकत,
राXाय^
923.154

शुGलेखन-समुपदेशन

306

शुलेखन आिण उ]ार:भाषेचा <योग:मराठी भाषा


491.46813

सं<ेषण:बोधा`म मानिसक <Mया आिण बुिमGा:
मानसशा7



153.6

शे|सिपअर, िवQयम:eिगत चKरVे:इं जी नाटककार:
इं जी लेखक
928.22

सं<ेषणाची साधने:सं<ेषण:पर परांतील सामािजक Mया,

शेतकरी:किन£ वगR

305.5633

शेतकरी:किन£ वगR:सामािजक वगR

305.5633

संभाजी, छVपती:eिगत चKरVे:भारत:रायकत,
राXाय^
923.154





शेतातील िपके:कृिष

633

शेळके , mीधर:eिगत चKरVे:गायक:संगीत



927.82

शेवाळकर, राम बाळकृ ण:eिगत चKरVे:मराठी लेखक:
सािह`य ^ेVातील e_
928.9146
शै^िणक मानसशा7:तkव ान आिण िसांत

370.15

शै^िणक व eावसाियक मागRदशRन:मागRदशRन व
समुपदेशन:शाळा आिण `यांची काय

371.42



mानंद मिहलाmम:अ, व7, िनवारा व घरासंबंधी
सहा¿याची तरतूद:ि7या:अDय समाज घटकांvया
सम या व `यांची सेवा
362.8383(1)

संयु राX (युनाईटेड ªकगडम):मु`सी, राजक_य नेते


923.241

संशोधन:िश^ण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िश^ण

370.72

सं कृ त काeसािह`य:सं कृ त सािह`य:सािह`य

891.21



सं कृ त ना®सािह`य:सं कृ त सािह`य:सािह`य



891.22

सं कृ त सािह`य:सािह`य
सं कृ ती आिण सं था



सं कृ तीची िविशZ वपे

331



891.2



306



306.4

सं था:अंतKर^ िव ान

mीमाताजी (मदर ऑफ mी अरOवद आmम पाँिडचेरी):
भारतीय तkव ान:िविशZ देशांचे तkव ान:तkव ान



सं कृ त काeसािह`याचा सं ह:सं कृ त काeसािह`य:
सं कृ त सािह`य:सािह`य
891.21008



331.12

स¼नगड MकQला:महाराX:भारत:इितहास



500.506



915.479(1)



सGाशा7:तkवमीमांसा:तkव ान




स`य साईबाबा:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.945



सभासद आिण सभासद`व:सरकारी िविधमंडळ

181.4
923.25493

संक_णR लेखनसं ह:संक_णR सं ह

संयु|ता:eिगत चKरVे:िवणकाम:कापडावरील
ह तeवसाय ^ेVातील e_
927.4614

संशोधन, आकडेवारी पती:अययन आिण अयापन:
सािह`य
807.2

शोिषत व दुलRि^त मुले:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची
चKरVे
920.936276

संक_णR



154.7



शैव पंथ:पंथ आिण सुधारणा`मक चळवळी:Oहदु धमR:आयR
धमR
294.5513

mीलंका:भारत

संमोहन:अचेतन िवकिQपत ि थती आिण <णाली:
मानसशा7

संयु राX:जागितक समुदाय:राXांचे कायदे:सामािजक
शा7े
341.23

294.5513

mिमकांचे अथRशा7

302.23



शैव पंथ:पंथ आिण सुधारणा`मक चळवळी:Oहदु धमR

mिमक बाजार:mिमकांचे अथRशा7



संबंध

000
808.88

संक_णR लेखनसं ह:संक_णR सं ह:सािह`याचे अलंकारशा7



111



328.33

सभासद`व:भारत:रायघटना`मक कायदा:सामािजक शा7े




342.54055

808.88



समाज सेवा:महाराX:भारत



समाजकQयाण

360



समाजकQयाण सम या व सेवा

362



समाजवाद आिण संबंिधत <णाली:अथRशा7

335



समाजशा7 आिण मानववंशशा7:सामािजक शा7े

301



समाजशा7ी

923



समाजशा7ी:चKरVे

923

संक_णR सं ह

808.8

संक_णR सं ह:सािह`याचे अलंकारशा7

808.8

संक_णR सं ह:सािह`याचे अलंकारशा7:सािह`य

808.8

संगणकशा7:संक_णR

004

संगीत

780

संगीत

927.8

संगीत :कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_

927.8

संगीत :कला व मनोरं जन या ^ेVातील e_:चKरVे


927.8



344.547903









समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.6

समाजसेवक, लोकिहतैषी:चKरVे

923.6



संघेरा, जसOवदर:eिगत चKरVे:कु टूंबातील eÁकडू न
शोषण झालेQया e_:अDय िवषयांशी संबंिधत
eOची चKरVे
920.93628292

समीम अली:eिगत चKरVे:कु टूंबातील eÁकडू न
शोषण झालेQया e_:अDय िवषयांशी संबंिधत
eOची चKरVे
920.93628292

सं<ेषण:पर परांतील सामािजक Mया, संबंध

समुपदेशन:उपयोिजत मानसशा7



302.2



158.3

सaयदभाई-सुरSा
स¿यदभाई:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,

307

सामािजक सुधारणा चळवळी:सामािजक पKरवतRन


लोकिहतैषी



923.654

सरकार आिण रायeव था:राजनीितशा7



321

303.484

सामाDय इितहास आिण वणRन:लकरी िव ान



355.033

सरकारी अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील
कमRचारी
923.5

सामाDय चKरVसं ह

सरकारी अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील
कमRचारी:समाजशा7ी
923.5

साराभाई, िवम:eिगत चKरVे:पदाथRवै ािनक:
वै ािनक

336

सावRजिनक अथRनीित:अथRशा7

336



सावRजिनक ईरोपासना

294.53

सावRजिनक ईरोपासना:Oहदु धमR

294.53

सावRजिनक ईरोपासना:Oहदु धमR:आयR धमR

294.53

597.9
926.17

सव¶दय:समाजवाद आिण संबंिधत <णाली:अथRशा7


335.(1)



599

सहकारी बँका:महाराX:भारत:वैयिक कायदा


346.54790668(1)



519.5

सांपिGक अथRकारण

332

सांपिGक अथRकारण:अथRशा7

332




सां कृ ितक देवाणघेवाण:बदलाची कारणे:सामािजक
पKरवतRन
303.482
साईबाबा:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक अ णी,
<चारक, उपदेशक
922.945
सातारकर, सुरेश: ंथपाल:चKरVे



920.2

सातारा:महाराX:लोकसािह`य:सामािजक रीितKरवाज,
िशZाचार, लोकसािह`य
398.2095479(1)
साधन संपGी आिण सहकारी मालक_: थावर मालमGा:
महाराX:भारत
346.54790433
साधनसाम ी व उपकरणांvया वापराचे अययन व
अयापन:िश^ण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िव ान




सावRजिनक करमणूक

791

सावRजिनक ंथालये: ंथालयशा7

027

सावRजिनक सं थांची गृहeव था

647





साळसकर, िवजय:eिगत चKरVे:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैDयािधकारी, पोिलस खा`यातील कमRचारी


923.554

सावरकर, िवम:धमRनेते आिण `यांचे कायR:धमRनेते आिण
संघटना:Oहदु धमR
294.561
सावरकर, िवनायक दामोदर:तkव ान आिण िसांत:Oहदु
धमR:आयR धमR
294.501
सावरकर, िवनायक दामोदर:राजक_य तkव<णाली:
राजनीितशा7



320.5

सावरकर, िवनायक दामोदर:सामािजक सुधारणा चळवळी:

सामािजक पKरवतRन



303.484

सासणे, भारत जगाथ, 1951- :टीका :मराठी
कथासािह`य:मराठी सािह`य:सािह`य



891.463

928



सािह`याचा सवRसामाDय इितहास व समी^ा:सािह`य

809



सािह`याचे अलंकारशा7

808



सािह`याचे अलंकारशा7:सािह`य

808



सािहि`यक समी^ा:सािह`य



िसMjम:भारत:इितहास



िसनेमा:चलिचVपट



िसनेमा:चलिचVपट:चलिचVपट, रे िडओ, दूरदशRन:
सावRजिनक करमणूक
791.437

597.96

303.4

सामािजक <Mया

303

सामािजक रीितKरवाज, िशZाचार, लोकसािह`य

390

सामािजक वगR

305.5

सामािजक वगR:सामािजक संरचना

305.5

सामािजक वगR:सामािजक संरचना:सामािजक शा7े

305.5



सामािजक वतRनास कारणीभूत घटक:सामािजक शा7े

304

सामािजक शा7े

300

सामािजक संघषR:सामािजक <Mया



सािह`य ^ेVातील e_

928.91463

सामािजक पKरवतRन



800

साने, पांडुरंग सदािशव:eिगत चKरVे:मराठी कथाकार:
साप:सरपटणारे <ाणी:<ािणशा7



सािह`य



507.8

मराठी लेखक



925.3

सावRजिनक अथRनीित

सरपटणारे <ाणी:<ािणशा7

सांि¯यक_य गिणत



080



328.3

स तन <ाणी:<ािणशा7

सामाDय सं ह



सरकारी िविधमंडळ

सजRन:डॉ|टर, वैc



920.02





303.6



सामािजक संरचना

305

सामािजक संरचना:सामािजक शा7े

305

सामािजक सम या आिण समाजकQयाण

361











801.95



915.4167



791.437

सुदान:इिज:आM¤का:जगाचा आधुिनक इितहास



962.4

सुनीता िवQयPस:eिगत चKरVे:अवकाशयाVी:अिभयंता


926.2945

सुया आिण ह तकाम:कापडावरील ह तeवसाय,
िवणकाम:िचVकला आिण सुशोभन कला



746.4

सुर^ा, थावर मालमGा, eापारी माल:गुंतवणूक:
सांपिGक अथRकारण
332.632

सुव`-Jहदुधमqय

308

सुव, कृ णाबाई नारायण:eिगत चKरVे:ि7यांची चKरVे:
चKरVे
920.72
सुव, नारायण गंगाराम:eिगत चKरVे:मराठी कवी:


मराठी लेखक

928.91461

सुशोभन कला:िचVकला आिण सुशोभन कला



745

सूuमजीवशा7 :वै ािनक



925.79

सृजन आनंद िवcालय:महाराX:भारत:<ाथिमक िश^ण


372.95479(1)

स2MLय औषधी

615.3

स2MLय औषधी:औषधिव ान आिण िचMक`साशा7े

615.3




स2MLय शेती:मशागतीvया िविशZ पती:पेरणी आिण
कापणी:िविशZ तंVे, उपकरणे, साधनसाम ी 631.584

7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7:वैcकशा7



618

7ीरोगिव ान:7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7:
वैcकशा7
थावर मालमGा:महाराX:भारत



618.1



346.5479043

ायू आिण हाडांचे िवकार:रोग:वैcकशा7



616.7

मरणश_ व अययन:बोधा`म मानिसक <Mया आिण
बुिमGा:मानसशा7
153.1
वपानंद, वामी:eिगत चKरVे:Oहदुधमय:धा"मक
अ णी, <चारक, उपदेशक
922.945
वामी िववेकानंद पुरी:धमRनेते आिण `यांचे कायR:धमRनेते
आिण संघटना:Oहदु धमR
294.561



वा य सुिवधा:र^ा िवभाग:लोक <शासनाvया िविशZ
क^ा:लोक <शासन आिण लकरी िव ान
353.68

सेमलर, Kरकाड¶:eिगत चKरVे:उcोजक:अDय िवषयांशी
संबंिधत eOची चKरVे
920.933804

वा य, शारीKरक अव था, वैयिक कारणांसाठी:िविशZ
पKरि थतसाठी
641.563

सेKरbल पाQसी:िविशZ पKरि थतीतील रोगची सेवा

वा यeव था:पयाRवरणीय सम या आिण सेवा:अDय
सामािजक सम या आिण सेवा:समाजकQयाण 363.72

सेन, अम`यR:eिगत चKरVे:भारत:अथRशा7

923.354



920.9362196836

सेरेनगटी नॅशनल पाकR :टांझािनयाचा <देश:जीवशा7ीय
साधनांचे संर^ण:कृ िष
639.90967827(1)

हजारे , अgणा:eिगत चKरVे:भारत:समाजसेवक,

सेवािनवृG गुंतवणूक योजना:वाढीव उ`प, िन1वळ
ªकमत, आ"थक सुर^ा:खाजगी अथReव था

हताश झालेQया e_:िविशZ पKरि थतीतील रोगची


332.0240145

सोयाबीन:कवचयु, िदल आिण इतर अतृणधाDयीय
बीजे:धाDय, इतर बीज उ`पादने:खाcाासंबंधीचे
तंVिव ान
664.726(1)



लोकिहतैषी

सेवा

923.654



920.936219685227

हरवलेली मुले:िविशZ सम या:कु टूंब:अDय समाज
घटकांvया सम या व `यांची सेवा
362.8297
हळद:गोडा मसाला:मसाले:औcोिगक उ`पे



633.83(1)

ह तeवसाय:सुशोभन कला:िचVकला आिण सुशोभन कला

सोलनॅसी:िदल वन पती:आयुमRयाRदेनुसार वगकरण





745.5

635.933952

सदयR:सGाशा7:तkवमीमांसा:तkव ान



111.85

सौदी अरे िबया:आिशया:ि7यांचा सामािजक दजाR आिण
भूिमका:7ी वगR
305.4209538

ह तसामुMLक:परामानसशा7 आिण गूढिवcेतील िविशZ
िवषय:परामानसशा7 आिण गूढिवcा:तkव ान


133.6

टॉक:सुर^ा, थावर मालमGा, eापारी माल:गुंतवणूक:
सांपिGक अथRकारण
332.6322

ह ता^र:भाषा िलिहgया-बोलgयाची कला:<ाथिमक
िश^ण
372.634

ॉबेरी:बेरी आिण वनौषधीजातीय फळे :फलोcान, फळे ,
वन-शा7:कृ िष
634.75

हाटR, ि तीन जोआना:eिगत चKरVे:शोिषत व
दुलRि^त मुले:अDय िवषयांशी संबंिधत eOची चKरVे

ि7या:अDय समाज घटकांvया सम या व `यांची सेवा


362.83

ि7या:Oलग:<ौढ:भेदाभेदक आिण िवकासा`मक मानसशा7


155.633

ि7यांचा सामािजक दजाR आिण भूिमका:7ी वगR

305.42

ि7यांचा सामािजक दजाR आिण भूिमका:7ी वगR:
सामािजक संरचना:सामािजक शा7े

305.42

ि7यांची चKरVे:चKरVे

920.72



891.433

Oहदी काeसािह`य:Oहदी सािह`य:सािह`य

891.431




Oहदी काeसािह`याचा सं ह:Oहदी सािह`य:सािह`य


891.431008

Oहदी िचVपट गीते:िचVपट संगीत:गीते:ऐिहक <कार


782.421542(1)



Oहदी सािह`य:सािह`य



Oहदु धमR

294.5



Oहदु धमR:आयR धमR

294.5



Oहदु <ितकता:सावRजिनक ईरोपासना:Oहदु धमR:आयR धमR

305.4

7ी वगR:सामािजक संरचना

305.4

7ी वगR:सामािजक संरचना:सामािजक शा7े

305.4

7ीरोगिव ान आिण <सूितशा7

Oहदी कथासािह`य:Oहदी सािह`य:सािह`य



7ी वगR

7ी िश^ण:िवcाया¨चे िविशZ <कार:िवcाथ



920.936276








371.822

618



891.43

294.537

Oहदुधमय:धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक



922.945

Jहदुधर्-होळकर
Oहदुधमय:धा"मक अ णी, <चारक, उपदेशक:चKरVे


922.945

Oहदु तानी संगीत:संगीत

780.954

िहतकारक प^ी:प^ी:<ािणशा7

598.163




िहमायत नगर:महाराX:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास


954.79(1)



िहमालय:भारत:इितहास

915.4(1)

िहरसी अली, आयान:eिगत चKरVे:नेदरलँड:मु`सी,
राजक_य नेते
923.2492
िहरे , रे णूका भाऊसाहेब:eिगत चKरVे:ि7यांची चKरVे:
चKरVे
920.72
िहशेबतपासनीस:चKरVे



926.57

°दयिवकार त eOसाठी:आजारी eOकKरता:
वा य, शारीKरक अव था, वैयिक कारणांसाठी:
िविशZ पKरि थतसाठी
641.56311
°दयाचे िवकार:रािभसरणाचे रोग:वैcकशा7
हैLाबाद:जगाचा आधुिनक इितहास:इितहास
होिमओपॅथी:िचMक`सा पती:वैcकशा7
होलोकॉ ट:दुसरे महायु:1918-:युरोप



616.12



954.84(1)



615.532



940.5318

होळकर, अिहQयाबाई:eिगत चKरVे:भारत:रायकत,
राXाय^
923.154
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अंकुर काशन
मगे नगर, कौलखेड, अकोला – 444 001
अंजली काशन
डी वग, शॉप नं. 10, ेहल अपाटमट
सहगड रोड, वडगाव धायरी फाटा
पुणे – 411 041
फोन नं. (020) 24390189
ईमेल abhijit.ganpatye@gmail.com

र चळवळ काशन
राजमाता सोसायटी, किशश पाक ,
िब!डग नं. एम/2, "लॉक नं.1/2,
एल. बी. एस. माग
मुलूंड चेकना%याजवळ
ठाणे(पि'म) – 400 604
अ

फोन नं. (022) 25835135

अर दालन
आलोक रव*नाथ जोशी
2141 बी, िनमालाय ,लाझा
अर दालन, मंगळवार पेठ
को!हापूर – 416 012
फोन नं. (0231) 2646423

अरबंध काशन
8ारा-9करण वसंतराव बोधे
रिव9करण, नीरा – 412 102
ता. पुरंदर, िज. पुणे
फोन नं. (02115) 242042
ईमेल aksharbandhprakashan@gmail.com

अर;< काशन
383-अ, शिनवार पेठ

क=याशाळा मैदानासमोर
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 25467137

अरमु*ा काशन
सवसाी सोसायटी, गंगापूर रोड
नािशक – 422 013
फोन नं. (0253) 2577088

अरवा?य काशन
8ारा- बाळासाहेब ध@गडे
जलालपूर, ता. कजत,
िज. अहमदनगर – 413 701
फोन नं. 09623523854
ईमेल aksharwangamay@gmail.com

ईमेल akshardalan@yahoo.com

अर काशन
ए -7, जरीवाला िब!डग नं. 1
टी. एच. कटा.रया रोड

अरवेल काशन
सी – 18, ,लॉट नं. 572, सAहB नं. 129
Cीगणेश सोसायटी, दDवाडी

माहीम, मुंबई – 400 016

पुणे – 411 030

फोन नं. (022) 6525 2090
ई मेल aksharprakashan@gmail.com
वेबसाइट www. Aksharprakashan.com

अर मानव काशन
959, 2 रा मजला, पवनपु/
रा0भूषण चौक, िशवाजी रोड
शु5वार पेठ, पुणे – 411 002
फोन नं. (020)

30426679

ई मेल aksharmanav@yahoo.com

अरशिE काशन
35/780, आदश नगर
वरळी, मुंबई – 400 030
फोन नं. (022) 24328520

अरालंकार काशन
2430, बी. नंद अपाट मट, जी-2
तFते ग!ली, मंगळवार पेठ
को!हापूर – 416 012

काशक सूिच

अिखल भारतीय Fथािनक FवराHय संFथा
एम. एन. रॉय Iयुमन डेAहलपमट कॅ Kपस
,लॉट नं. 6, एफ "लॉक, टीपीएस रोड नं. 12
वां*(े पूव) , मुंबई – 400 051
फोन नं. (022) 26571713, 26571714
ईमेल aiilsg@bom3.vsnl.net.in
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अनु9दन काशन
57,पावतीिनवास,गणपतीमं9दराजवळ
लोकमा=य नगर, परभणी – 431 401
फोन नं. (02452) 228875

अनुराग काशन
मु. पो. अकोला(वासुद), ता. सांगोला

अNणी काशन

िज. सोलापूर – 413 307

एन – 11, ई – 11/3, मयूरनगर
हडको, औरं गाबाद – 431 001

फोन नं. 09689925876
ईमेल anuragpublication@yahoo.in

ईमेल rdwani123@rediffmail.com

अजब पि"लके श=स
भाऊसगजी रोड
को!हापूर – 416 115
फोन नं. (0230) 2435187

अतुल बुक एज=सी
317, नारायण पेठ

दैिनक भात समोर
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24459541
25439652

अिभजात काशन
हनुमान मं9दरामागे, वावेघर
पो. कंचाड, ता. वाडा
िज. ठाणे – 421 303

Rीवाला
1701/1702, 6-ए, AहीFपSरग पामस
लोखंडवाला टाऊनिशप, कां9दवली (पूव)

अिभधांनंतर आिण पोए

मुंबई – 400 101
फोन नं. (022) 66920320
ईमेल poetrywala@hotmail.com

अि8का काशन
घर नं. 2-2-12/4

दुगाबाई देशमुख कॉलनी
है*ाबाद – 500 007
फोन नं. (040) 27427606
ईमेल vivekjaya@yahoo.com

अनंत काशन
149, शिनवार पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24454893

अिनके त काशन
राजेश अपाटमट, Qलॅट नं. 5
9/41, सावंत ,लॉट, गुलमोहोर कॉलनी
सांगली – 416 416
फोन नं. 9822407958

अिभनंदन काशन
1495, बी, इं दम
ु ती अपाटमट
गुलाबग!ली, मंगळवार पेठ
को!हापूर – 416 012
फोन नं. (0231)

3296909

अिभनव ऑफसेट टस
2049, ई वाड, V*ांिबका,
राजारामपुरी, 11 वी ग!ली
को!हापूर – 416 008
अिभीित काशन
सौरभ, 1194/4, िशवाजीनगर

ि/वेदी अितिथगृहासमोर
पुणे – 411 005

फोन नं. (020) 25535260
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काशक सूिच

अमलताश िडझाई=स अँड पि"लशस
3/3 महालYमी अपाट मट, कवB रोड

अिFमता काशन
रामFमृती, 11, िशवाजी हौ. सोसायटी

पुणे – 411 004

साखर कारखाना, सांगली – 416 416

फोन नं. (020) 25533575

फोन नं. (0233) 2311598

अमृत काशन
ाZयापक वसाहत, देवळा रFता
कळवण, िज. नािशक – 423 501

सािह[य व कला अकादमी
लोकशाहीर अ\णाभाऊ साठे चौक
आंबेडकरी

पाटीपुरा, यवतमाळ – 445 004

अमेय काशन
207, िबजनेस िग!ड
लॉ कॉलेज रोड, पुणे – 411 004
फोन नं. (020) 25457571
www.ameyaprakashan.com

अरवद काशन
बी – 304, सिचनम सोसायटी

आई काशन
142, वे/वती सोसायटी, सागर नगर
पाक साईट, िव5ोळी(पि'म), मुंबई – 400 079
आकांा काशन
265, िमलेिनयम िब!डग
पि'म हाय कोट रोड, बजाज नगर

पांचपाखाडी महापािलका भवन माग

नागपूर – 440 010

ठाणे – 400 662

फोन नं. (0712) 2242358

फोन नं. 25433790

अVणा पि"लके शन
51, कुपर कॉलनी, सदर बझार
सातारा – 415 002
फोन नं. (02162) 231389

अVणा भाFकर भोजने

ईमेल aruna_sabane@rediffmail.com

आकाश काशन
7, Cीगणेशा अपाट मट,
फु लसुंदर इFटेट पाडेकर गॅस जवळ
टाकळी रोड, गांधीनगर मागे
नािशक – 422 006
फोन नं. 9869807710

सातरगाव, बाळापूर
अकोला – 444 302
फोन नं. 9960241375

अVता काशन
205, परकार कॉK,ले%स
िचपळू ण – 415 605

अिवनाश काशन
पुणे

अिFत[व
155 अ, केसरकर पेठ
सातारा – 415 002
फोन नं. (02162) 230172

आ9दती काशन
वषा अपाटमट, तळमजला ]म नं. 3
वनसृ^ी, बदलापूर, ठाणे – 421 504
फोन नं. (022) 2671126

आनंद एम. गहाणे
फुटाळा,

ग@9दया – 441 601

आमोद काशन
58, गोयल Rे ड सटर, शांतीवन
बोरीवली(पूव)
 , मुंबई – 400 066
फोन नं. (022) 65294844
ईमेल amodprakashan@gmail.com

काशक सूिच

आयुवBद बोिधनी
Cी गणेश िच9क[सालय, आिशयाना पाक
कॅ मल हाऊस_या मागे, जनरल वै` नगर
नािशक – 422 011

आरती काशन

गुaे पथ
िवbणु नगर, ड@िबवली(पि'म) – 421 202
बी/12, आसावरी,

फोन नं. (0251) 2482562
ईमेल aratiprakashan@gmail.com

संबोधी काशन
25, भात नगर, रे णुका मंगलम जवळ
आलोक-

भोसा रोड, यवतमाळ – 445 001
फोन नं. (07232) 237953
ईमेल sagarjadhav65@yahoo.com

आलो9कता काशन
1393, शु5वार पेठ
बाजीराव रोड, पुणे – 411 002
फोन नं. (020) 24457111, 65265263

आिशदा काशन
आिशदा आcस, 5, पूणायन सोसायटी
पं. दीनदयाळ पथ, ड@िबवली (प.) – 421 202
फोन नं. (0251) 2480256

आिशष काशन
रामनगर – 400 708

आशीवाद पि"लके शन
धनरे िब!डग, दिणामूतd चौक
महाल, नागपूर – 440 002
फोन नं. (0712) 2766790

आशीवाद पि"लके शन
उDम अपाटमट, ,लॉट नं. 4
गुVदेव नगर, भारत पेRोिलयमजवळ
नंदनवन, नागपूर – 440 009
फोन नं. (0712) 2044490

आशुतोष शेणोलीकर
पुणे

इAहॉ!व पि"लके शन
िश.रन, रो हाऊस नं. 12, आझाद नगर
किपल वूड रो इFटेट, वानवडी
पुणे – 411 022
फोन नं. 9822610090
ईमेल yusuf.pathan@evolveconsultancy.in

इसाप काशन
190, सहयोग नगर, नांदड
े
- 431 605

ईशा काशन

Qलॅट नं. 14
बी वग, 2 रा मजला, ह.रनारायण Fमृती
िचम\या गणपती चौक, पुणे – 411 030

1280, सदािशव पेठ,

फोन नं. 9326515911
ईमेल ishaprakashan@gmail.com

ईशानादीज काशन
ह.रकृ पा, नासडd पुलाजवळ
नािशक – 422 001

उ=मेष काशन
चं*नील अपाटमcस, सी वग
सहगड रोड, पुणे – 411 051
फोन नं. (020) 24336219
ईमेल medha@gmail.com

उमा 9दनकर पाटील
रामFमृती, 11, िशवाजी हौ. सोसायटी
साखर कारखाना, सांगली – 416 416
फोन नं. (0233) 2311598

उषा वाघ पुणे

ऋचांतरा काशन
शाg नगर, पांगरी रोड
बीड – 431 122
फोन नं. 09422743883

313

काशक सूिच

314

ऋचा काशन
9, गजानन नगर,

वधा रोड

कFतुरी काशन
टे िलफोन कॉलनी, धुळे रोड

नागपूर – 440 015

अमळनेर, िज. जळगाव – 425 401

फोन नं. 0712

फोन नं. (02587) 224150

2251878

ऋतुगंध काशन
1452 डी, उDरे hर
को!हापूर – 416 002

कािमनी काशन
ईशदीप, चोगम माग, आ!त परवरी
गोवा – 403 521

फोन नं. (0231) 2540842

एHयुकेशनल बुक िडिFR"युटर अँड पि"लशस
गोकुळवाडी, औरं गपुरा, औरं गाबाद – 431 001

बोकरे मेमो.रअल फाऊं डेशन
सी-507, िश!पा हाऊसग सोसायटी
एम. जी.

एम. आय. टी. कॉलेज जवळ
पौढ रोड, पुणे – 411 038

ऐhया काशन
िनवारा, .टळक पथ
सुयोग मंगल कायालयाजवळ
ड@िबवली(पूव) – 421 201
ईमेल govind.ketkar@rediffmail.com

jकार काशन
ब - 53, बालाजी अपाट मट, रामनगर

कmnत काशन
20 ब, Fवoपूतd , तपोधाम कॉलनी
तळे गाव दाभाडे, पुणे – 410 506

कmतd काशन
17, रचनाकार कॉलनी
देविगरी कॉलेज जवळ
औरं गाबाद – 431 005
फोन नं. (0240) 2357245
ईमेल kirtiprakashan@yahoo.co.in
वेबसाईट www.kirtiprakashan.com

कृ िष Nंथ भांडार
1384, शु5वार पेठ
बाजीराव रोड, पुणे – 411 002
फोन नं. (020) 24452540

गोकुळपेठ, नागपूर – 440 010

ओ.रएंट "लॅकFवान
कामाणी माग, बॅलाड इFटेट
मुंबई – 400 001
ईमेल mumbai@orientblackswan.com

किपलवFतू काशन
संघिम/ा, काश नगर
लातूर – 413 531
फोन नं. (02382) 221151

क!पना काशन
िम/नगर, बीड – 431 122

कॅ थोिलक काशन
घर 5. 52/5, खरभाट सालोली
ता. वसई, ठाणे – 401 201
फोन नं. 9850878189
ईमेल Stephen.pereira47@yahoo.com

कॅ Kपस काशन
आवd छोटी – 442 307
हगणघाट, िज. वधा
फोन नं. (07153) 257244
ईमेल ranmewa@gmail.com

काशक सूिच

के. बी.

95ए.टAह काशन
बेसमट 1, अथव टावर,

हqुरकर

1770/ए 1, केळकर बाग
बेळगाव – 590 001

चौपाटी कारं जा, अहमदनगर – 414 001

sयं. देशपांडे FमृितNंथ सिमती
56, िव`ािवहार, राणाताप नगर

फोन नं. (0831) 2428422

ग.

के सरी काशन

नागपूर – 440 022

568, नारायण पेठ,

.टळकवाडा

पुणे – 411 030

गोवद पानसरे अमृत महो[सव सिमती
रे ड Qलॅग िब!डग, बदू चौक
को!हापूर – 416 002

कॉ.

कॉि=टने=टल काशन
िवजयानगर, पुणे – 411 030

क@कण मराठी सािह[य प.रषद
िशकB ,लाझा, कले%टर ऑ9फस समोर
रrािगरी – 415 612

काशन
िलमये िब!डग, 2 रा मजला
गमभन

379, शिनवार पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24458141

गVडझेप काशन
51/1, गांगाडB नगर, काटे पुरम चौकाजवळ
पपळे गुरव, पुणे – 411 061
गांवकरी काशन
गांवकरी भवन, 430-एच

.टळक पथ, नािशक – 422 001

फोन नं. (02352) 271071

कौश!य काशन
एन-11, सी-3/24/3, हडको
औरं गाबाद – 431 003
फोन नं. 09423700789

गागdज काशन
Cीमती संपदा नाटेकर
सी/36, Nीन Aहयु िब!डग
समथ रामदास नगर, नवघर
वसई (पूव)
 – 401 210

ईमेल samyak_ashok@yahoo.com

फोन नं. (0250) 2330014

कौिशक काशन

गाय/ी काशन
िच/ा चौक, जे. एम. पी. माकB ट
िब!डग नं. 1, Qलॅट नं. 1 व 2 दुसरा माळा

आनंदी िनवास, 69, शिनवार पेठ
सातारा – 415 002
फोन नं. (02162) 230114

जळगाव – 425 001
फोन नं. (0257) 2228415

95ए.टAह काशन
87/527, िसिAहल हडको
िनसार हॉिFपटल जवळ,सावेडी रोड
अहमदनगर – 414 001
फोन नं. (0241) 2428983

गुVदD कृ िष काशन
Qलॅट नं. 1, िब!डग नं. A/10,
चतामणीनगर भाग 3,गॅस गोडाउन समोर
महेश सोसायटी_या मागे, िबबवेवाडी
पुणे – 411 037
फोन नं. (020) 24410502
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गुलशन गोवदा काशन
1301, िभसे ,लॉट
बाशd – 413 401, सोलापूर

Nंथालय व मिहतीशाt बोिधनी
8ारा ए 4, अय गाडन अपाटमट

फोन नं. (02184) 223071

फोन नं. (0240) 2354720

गो. ना. नातू
ए-12,अनुबंध सोसायटी

रामकृ bणमठाजवळ, सहगड रोड
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24321972

गोदा काशन
अर, 49 जयनगर, नवा उFमानपुरा
औरं गाबाद – 431 005

देवानगरी, शहानूरवाडी, औरं गाबाद – 431 001

Nंथाली
Kयुिनिसपल Fकू ल टोपीवाला लेन
डॉ. भडकमकर माग, Nँट रोड
मुंबई – 400007

Nीन व!ड
बी- 10, सूयनगरी अपाट मट
सAहB नं. 12, आनंद नगर
सहगड रोड, पुणे – 411 051

फोन नं. 9422206820

फोन नं. 9689129667

ईमेल gore.dada@gmail.com

ईमेल gautam2010@rediffmail.com

गोदावरी काशन
मंगलभा , 109, एन-5(दिण)

चं*वदन काशन
7 व 8, नवेहां9कत, मोडक लेन
.टळक चौक, क!याण(पि'म)- 421 301

िसडको, औरं गाबाद – 431 003
फोन नं. (0240) 2488479

गोमंतकmय काशन
.रवणकर िनवास, तारीवाडा
बां9दवडे, बंदर, फ@डा
गोवा-403 401

गौतमी काशन
कावेरी Fमृती, पिहला मजला
Nंथभवन_या वर, अशोक Fतंभ
व9कलवाडी, नािशक – 422 001

चवडेhरी काशन
103, बाजीभू नगर, नागपूर – 440 033
चाVिशला गोवद पटवधन
425/70, .ट. म. िव. कॉलनी
पुणे – 411 037

िचनार पि"लशस
सीटी-11, रामनगरी,

फोन नं. (0253) 2311210, 2310421

सAहB नं. 36/8, आंबेगाव बु.,
का/ज-देg रोड बायपास

ईमेल info@gautamiprakashan.com

पुणे – 411 046
फोन नं. (020) 24372338

Nंथलोक काशन
Kहाडा िब!डग 5. 8/135
बंसीलाल नगर, रे !वेFटे शन रोड
औरं गाबाद – 431 001
फोन नं. 09422178632

चैत=य काशन
शंकर िवठोबा पाटील

दुधलगाव बु*कु , ता. मलकापूर
िज!हा – बुलढाणा – 443 101
फोन नं. (07267) 252025

काशक सूिच

छ/पती काशन
गणराHय सोसायटी, मोहन नगर
धनकवडी, पुणे – 411 043
फोन नं. 9850812935

डायमंड पि"लके श=स
1691, सदािशव पेठ

शंकर साद को. हौ. सोसायटी
3 रा मजला, .टळक रोड, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24452387

छा/ बोधन
uान बोिधनी, 510
सदािशव पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24207174
वेबसाईट www.chhatraprabodhan.org

जलदीप काशन
500, कसबा पेठ, भैरोबा बोळ
पुणे – 411 011

जीवन काशन
वृंदावन नगर, मलकापूर- 443 101
फोन नं. (07267) 225421

uानदेवी काशन

ईमेल diamondpublications@vsnl.net

डपल पि"लके शन
104, वाय9ककm अपाट मट, आनंदनगर
िबयन चAहाण माग, नवघर
वसई रोड Fटेशन (प. रे!वे), ठाणे – 401 202
ईमेल dimplepublication@rediffmail.com

तनय पि"लके शन
769/7, अVणोदय, िजमखाना लेन
डेvन िजमखाना, पुणे – 411 002
त=मय काशन
िसजटा हाऊसग सोसायटी
कोnलम – इ!हास, माशेल
गोवा – 403 110
फोन नं. (0832) 2460406

918, गणेशवाडी, पुणे लॉज

ईमेल vithal.thakur@rediffmail.com

पुणे – 411 004

तरंग काशन

िथओसो9फकल सोसायटी िब!डग
uानेश काशन
6, नविनमाण, तापनगर
नागपूर – 440 022
फोन नं. (0712) 2227479

.टळक महारा0 िव`ापीठ
गुलटे कडी, पुणे – 411 037

.ट=स मीिडया
Qलॅट नं. 4, म@त वद, घर नं. 841/3(7)
अ!तो पवरी, गोवा – 403 521
फोन नं. (0832) 2414916
ईमेल teens@sangath.com

डी-69, साधना-2,

िसwी, बीड बायपास रोड
देवळाई प.रसर, औरंगाबाद – 431 005
सारा-

फोन नं. 09370135850
ईमेल kothadiyatanmay04@gmail.com

तेजuान फाऊं डेशन
सवB नं. 43, सणस नगर, नांदोशी गाव
9करकटवाडी फाटा, सहगड रोड
ता. हवेली, पुणे – 411 024
फोन नं. (020) 24321925

तेजस काशन
िखरोदा, ता. रावेर, जळगाव – 425 504
फोन नं. (02584) 284358
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तेजस काशन
एफ – 3, Rे ड सटर, Fटे शन रोड
को!हापूर – 416 003

िध गोवा हदु असोिसएशन
गोमंतधाम, 358, डॉ. भडकमकर माग
मुंबई - 400007

फोन नं. (0231) 2553372

दDा/ेय मोहनदास बैरागी
मु. जळगाव, पो. काथरगाव

नंदादीप काशन
558, शिनवार पेठ
न.

च. केळकर पथ, पुणे – 411 030

ता. िनफाड, नािशक

दादा सटर पि"लके श=स
तपोवन, राम मं9दराजवळ
येऊर, ठाणे – 400 606

दाFताने रामचं*
830, सदािशव पेठ,

अमरावती – 444 606
फोन नं. 9860145500
ईमेल nabhprakashan@gmail.com

िच/शाळा चौक

पुणे - 411030
फोन नं. (020) 24478193

9दलीपराज काशन
251 क, शिनवार पेठ,

नरसह वाचनालय
नरसह भवन, िशतोळे वाडा
73-कसबा पेठ, पुणे – 411 011

नवचैत=य काशन
पुणे – 411 030

ई मेल diliprajprakashan@yahoo.in
वेबसाईट www.diliprajprakashan.com

देवया

नभ काशन
शाम नगर, कxNेस नगर रोड,

नी काशन

हाऊसग सोसायटी
,लॉट नं. सी/80/304, से%टर 20
एकिवरा को- ऑप.

ऐरोली, नवी मुंबई – 400 708
फोन नं. 9422856406

ए-002, शशांक को. ऑप. सोसायटी

योगीनगर कॉनर, सुCूत हॉिFपटलजवळ
ए%सर रोड, बो.रवली (प.), मुंबई – 400091
नवता काशन
8ारा-अशोकराव शदे
602,आ9द[य अपाट मट,आशानगर
कां9दवली(पूव) , मुंबई – 400 101
मो. नं. 09619922126
ईमेल navataa.prakashan@gmail.com

देवयानी शिशकांत पवार
माणूर, कळवण, नािशक - 423 501

देवVखे ;ा<ण िम/मंडळ
बी-9/12, जीवन नगर, िमठागर रोड
मुलुंड(

पूव) , मुंबई – 400 081

देशमुख आिण कं पनी पि"लशस
8ारा हषद सरपोतदार
बी – 22, देशमुख आिण कं पनी ा. िल.
पुणे – 411 030

नवता बुक व!ड
कलाउदय, लोकमा=य .टळक माग
कॅनरा बँकेसमोर, दिहसर(प.), मुंबई – 400 068
फोन नं. 09324795050
ईमेल navataa.prakashan@gmail.com

नवल काशन
Qलॅट नं. 2, गणेशपाक , ई िब!डग
हगणेखुद, सहगड रोड, पुणे – 411 051

काशक सूिच

नवसािह[य बुक Fटॉल
समादेवी रोड, बेळगाव – 590 002
फोन नं. (0831) 2421078
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पzपािण काशन
102, अ, रचना वा.टका,
नर* नगर, नागपूर – 440 015
फोन नं. (0712) 2746337
09665615692

नyांची अर चळवळ काशन
3, Cीनाथ अपाट मट 3,
नवघर िमठागर लक रोड
मुलुंड (पूव, मुंबई – 400 081

पzCी काशन
इं9दरा गांधी चौक, सावदा

फोन नं. (022) 21635135

फोन नं. (02584) 223091

नारायण जगदाळे
नंदन, िशवाजी नगर,

बाशd

सोलापूर – 413 411
फोन नं. (02184) 224381

ता. रावेर, िज. जळगाव – 425 504

परंधाम काशन
परंधाम मु*णालय
पवनार, वधा – 442 111

िनतेश काशन

परचुरे काशन
2/30, गोरे गांवकर िब!डग

दुधसागर, केडगाव, अहमदनगर – 414 005

िगरगाव, मुंबई – 400 004

फोन नं. 09423662492
ईमेल niteshprakashan@gmail.com

िनnमती काशन
संFकृ ती, बुधवारी पेठ

परम िम/ पि"लके श=स
6, राजदुगा, ब कॅिबन रोड
नौपाडा, ठाणे (प.) – 400 602
फोन नं. (022) 25447948

उमरे ड, िज. नागपूर – 441 203

ईमेल param_mitra@yahoo.com

िनnमती संवाद
873,क/2, सी वाड, िसwीCी ,लाझा
राजाराम रोड, को!हापूर – 416 002

प.रमल काशन
खडके hर, औरंगाबाद – 431 001

ईमेल anilnirmiti@gmail.com

प.रवतन अकादमी काशन
शॉप नं. 10, युनायटे ड रे िसडसी
159, रे !वे लाईन, सोलापूर – 413 001

नीलकं ठ काशन
1643, सदािशव पेठ,

.टळक रोड

फोन नं. (0240) 2323887

फोन नं. (0217) 2312712

पुणे – 411 030
फोन नं. 09822531270

नीहारा काशन
985, सदािशव पेठ, 3,

भूपित कॉK,ले%स

uानबोिधनी जवळ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24491292

ईमेल neeharaprakashan@rediffmail.com

प.रवतन काशन
सAहB 5. 694, शॉप 5. 2
आदश को.- ऑप. सोसायटी
वूडलँड शो]म शेजारी
पुणे-सातारा रFता, पुणे – 411 037
फोन नं. (020) 24269876
ईमेल parivartanprakashan@gmail.com

काशक सूिच

320

प.रसर काशन
अंबर हाऊसग सोसायटी

पुbपा के सरीनाथ पाटील

अंबाजोगाई, िज. बीड – 431 517

वरळी कोळीवाडा

फोन नं. (0244) 6248596

149/ए, गणेश लेन,

मुंबई – 400 030

ईमेल parisar.prakashan@gmail.com

पवन काशन
तारांगण, परतानी हॉिFपटल समोर
बसFथानक प.रसर, परभणी – 431 401
फोन नं. (02452) 221710

पाऊस काशन
‘कौFतुभ’, 8/146, समतानगर
कां9दवली(पूव), मुंबई – 400 101
पुजा काशन
सदानंद िनवास,

पुbपा मोरेhर िलमये
Qलॅट नं. 47, पाचवा मजला
1358, सदािशव पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24459847

नम काशन
फु ले हाऊसग सोसायटी
तहिसल कायालया_या पाठीमागे
कंधार, िज!हा – नांदड
े
– 431 714
पू

म.

फोन नं. (02466) 223122

,लॉट नं. 79,

Cीकृ bणनगर, तरोडा(बु),
नांदड
े
– 431 605

पुणे िव`ाथd गृह काशन
1786, सदािशव पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24470573, 24470927

काशन
,लॉट नं. 76, Qलॅट नं. 7
गौरव ,लाझा अपाटमट
समथनगर, औरंगाबाद – 431 001
पैठणी

पॅनोरमा पि"लके श=स
िहल Aहयू को. हाऊसग सोसायटी
20 ब/102, िबबीसार नगर,
गोरे गाव(

पूव) , मुंबई – 400 065

फोन नं. (022) 26853430

पुणे शहराचा uानकोश ित{ान
27, FविFतCी सोसायटी, गणेश नगर
पुणे – 411 052
फोन नं. (020) 25465206

पुbकराज काशन
िवजयादD, जनसेवा गृहरचना
,लॉट 5. 58, काळे बोराटे नगर
हडपसर, पुणे – 411 028

पुbपनंद काशन
12, िव|ल Fमृती, कोथ]ड
पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25464756

ईमेल brangrao@hotmail.com

पॉ,युलर
301, महालYमी चबस
22, भुलाभाई देसाई रोड
मुंबई –

400 026

फोन नं. (022) 23530303
ईमेल info@popularprakashan.com

काश के ळु Fकर मुंबई
गती ट}ग अँड पि"लके शन
30, पिहला मजला, परमार पवन
आयसीआयसीआय बँकेजवळ

क@ढवा रोड, पुणे – 411 048

काशक सूिच

ग!भ 95एशन
बी-2/003, लोकिनसग, बी. आर. रोड
वैशालीनगर, मुलुंड(प.), मुंबई – 400 080
फोन नं. (022) 21644464,
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नील काशन
वग 2, सदिनका 2, कोणाक अपाटमट
लYमीनगर, वडगाव पोिलस चौकmजवळ
चं*पूर – 442 401

24971876

चार काशन
8ारा- नं9दनी गवळी
513/बी, ,लॉट नं. 4/ए, नलावडे कॉलनी
को!हापूर - 416 008
uा काशन
208, बी वग, मधुबन हाऊसग सोसायटी
सुभाष टे कडी, उ!हासनगर – 421 004
िज.

ठाणे

uादीप काशन
डके hर, नागपूर – 440 034
ितभा काशन
एन-12, डी, 23/7, हडको

Fवामी िववेकानंदनगर, औरंगाबाद – 431 003
फोन नं. 9326918190

भाकर बाळकृ bण करंबेळकर
डी-19, Fव]पनगरी, कोथ]ड, पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25449104
ईमेल sudheerjee@gmail.com

मोद काशन
नेल,B ता. वाळवा, सांगली
फोन नं. (02164) 268380

ियांका शांत पटवधन
1333, शु5वार पेठ
पाhनाथ रेिसडसी, शॉप नं. 1
पुणे – 411 002

ियांजली काशन
14, जीवनकाश सोसायटी
47/2 पवती, सुरिभ कायालयाजवळ
पुणे – 411 009

ईमेल pratibhaprakashan25@gmail.com

ितभास काशन
तारांगण, परतानी हॉिFपटल समोर
बसFथानक प.रसर, परभणी – 431 401
फोन नं. (02452) 221710

ितमा काशन
1362, सदािशव पेठ,

.टळक रोड

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 2447 8908

फु लेपीठ पुFतकमाला
भीमलाईट, नेह] नगर, कु ला(पूव)

मुंबई – 400 024

फे मस बुक सटर
192, छ/पती नगर, नागपूर – 440 015
बळीवंश काशन
बळीवंश, नृसह पॅलेस_या मागे
नरहर नगर, नांदड
े
– 431 605

ईमेल pratima..prakashan@gmail.com

`ु माधव मोकाशी
11, िडAहाईन ए%सेस सोसायटी
टाटा कॉलनी, मुलुंड (पूव) – 400 081
फोन नं. (022) 25635614

बालाघाट काशन
बालाघाट बंगलो ,लॉट 5. 308-328
आर. एस. सी. – 32, गोराई -2
बोरीवली(

पि'म), मुंबई – 400 092
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बाळकृ bण रायरीकर
तळमजला, "लॉक नं. 4, साफ!य
देवीदास को- ऑप. हाऊसग सोसायटी
नाथ पै नगर, घाटकोपर (प.), मुंबई – 400 077
फोन नं. (022) 25067594

काशक सूिच

मंगलदीप काशन
टे!को हाऊसग सोसायटी नं. 10
,लॉट नं. 119, से%टर नं. 24
ािधकरण िनगडी, पुणे – 411 044
मधुरा एंटराइज
नािशक

बब काशन
धम – लYमी, सांत लॉरे=स
आगशी - गोवा – 403 204

मधुराज पि"लके श=स
251 क, शिनवार पेठ,

पुणे – 411 030

फोन नं. (0832) 2438355

ईमेल diliprajprakashan@yahoo.in

पि"लके शन सेल
8ारा- महषd कवB tी िशण
संFथेचे डॉ. भानुबेन नानावटी
कॉलेज ऑफ आकटे%चर फॉर िवमेन
कवनगर, पुणे – 411 052

मधुCी काशन

फोन नं. (020) 25474060

मनीषा काशन
िव5मशीलानगर, वधा – 442 001

बी. एन. सी. ए.

ईमेल bnca@vsnl.com

भवान Kहैसाळकर
28, हदुFथान कॉलनी , वधा रोड
नागपूर – 440 015

तावरे कॉलनी,

सुरिभ कायालयासमोर

अर\येhर, पुणे – 411 009
फोन नं. 2422 7726

मयूर काशन
आहेर इFटेट, चचवड, पुणे – 411 033

फोन नं. (0712) 2250438

महषd कवB tी िशण संFथा

भायदा काशन

पुणे

गंगाधाम, फेज 1, बी-2-402

क@डवा रोड, पुणे – 411 037
फोन नं. (020) 24244430

भायCी काशन
िचकमद, सांगोला, सोलापूर – 413 306
भायखळा माकB ट को-ऑप. िमायसेस सोसायटी िल.
मेहरे माकB ट, भायखळा (पू.), मुंबई – 400 027
भार8ाज काशन
उमेश, 128/2, सुमाग गृहरचना
नवकेतन, ग!ली 5. 5, कोथ]ड
पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25448038

महारा0 अंधCwा िनमूलन सिमती
ओम िवhेhर दशन अपाटमट
ठाकूरवाडी – 1, ड@िबवली(पि'म)
ठाणे – 421 202
फोन नं. 9221308785

महारा0 राHय सािह[य आिण संFकृ ती मंडळ
रव}* ना मं9दर इमारत, 2 रा मजला
172, मुंबई मराठी NंथसंNहालय माग
भादेवी, मुंबई – 400 025
महारा0 सािह[य प.रषद
.टळक रोड, सदािशव पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24475963

काशक सूिच

मािणक काशन
1495 बी, इं दम
ु ती अपाटमट,
गुलाबग!ली, मंगळवार पेठ
को!हापूर – 416 012
फोन नं. (0231) 3296909

मातृभूमी काशन
पुणे

मुEछंद काशन
स[यम, िवhकमा नगर
नागपूर – 440 027

मुEा पि"लशग
203, ओमेगा टावर,

वी ग!ली
मेन रोड, को!हापूर – 416 008
राजारामपुरी 9

फोन नं. (0231) 2522828
मानसा फाऊंडेशन
तपोनगर,

िचvगुि"ब, बंगलोर – 562 149

ईमेल info@saptarishis.com

मायबोली

काशन

इFटेट अ-1
धनराज िमल आवार, सीताराम जाधव माग
320 – ए, शाह अँड नाहर इं ड.

लोअर परे ल, मुंबई – 400 013

मॅजेिFटक काशन
8, 9फिन%स 3 रा मजला, 457
एस.Aही.पी. रोड, िगरगाव, मुंबई – 400 004
मेनका काशन
2117, सदािशव पेठ,
िवजयानगर कॉलनी
पुणे – 411 030

माया काशन
3, नवी रामदास पेठ, नागपूर – 440 010

िम/ समाज काशन
2/45/1, शिन मं9दर शेजारी, तलवडा
वेरोडा, कुं क ळी, सालसेत

फोन नं. (020) 2433 6960
ई मेल menakaprakashan@gmail.com

मेहता
1941, माडीवाले कॉलनी
सदािशव पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24476924

गोवा – 403 703
ईमेल info@mehtapublicationhouse.com

िमरा अ9दती सटर
27, जयलYमी देवी कॉलेज माग
रामकृ bण नगर, Kहैसूर – 570 022

मै/ी काशन
िसwेhर रोड, देशपांडे ग!ली
लातूर – 413 512

मीनल काशन
2618, ए, देशपांडे ग!ली
CीमहालYमी सदन, 2 रा मजला
को!हापूर – 416 012

फोन नं. 9850740367

मीरा बु%स आिण पि"लके शन
2, साई कॉK,ले%स,

मौज काशन

निवन एस. बी. एच. कॉलनी
सहकारनगर, औरं गाबाद – 431 005
फोन नं. (0240) 2340414

मैिथली काशन
आNोया नगर
लातूर – 413 512

236-सी, खटाववाडी,
िगरगाव, मुंबई – 400 004
फोन नं. (022) 23877150
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काशक सूिच
रणिजत सावरकर

मौय5ांती काशन
हद नगर, सधी ना%याजवळ
वधा – 442 001
यuेhर काशन
3/104, संगीता अपाटमट, राजावाडी समोर
मुरबाड रोड, क!याण (पि'म) – 421 301
यशोदा काशन
725/1, िवजयनगर, जुना वाशी नाका

ठाणे

रणजीत नाईक
बी/407,

िस!Aहर िमFट, िशवसेना शाखेजवळ

सीझर रोड, आंबोली, अंधेरी
मुंबई – 400 058

रमाबाई कठारे

महा[मा फु ले हाऊसग सोसायटी
तहसील_या पाठीमागे, कंधार

को!हापूर – 416 002

नांदड
े
– 431 714

युिनटी काशन
20/1 िशवशEm, पु\याईनगर

रमेश रा.

धनकवडी, पुणे – 411 043

चAहाण
7 अ/6, पि'मा नगरी
कोथ]ड, पुणे – 411 052

फोन नं. (020) 25434907

फोन नं. (020) 24378082

योगानंद काशन
टेg, पारोळा, जळगाव – 425 111

राऊत प

ि"लके श=स

20, अमर िनवास,

यशवंत नगर िवFतारीत

नांदड
े
– 431 602
फोन नं. (02462) 645410

रं जना शेळके

मॉडन कॉलनी
सावली सोसायटी_या मागे
बंगला नं. ए/65,

गुलमोहोर रोड, सावेडी
अहमदनगर – 414 003
फोन नं. (0241) 2421932

रचना काशन
Qलॅट नं. 1, िनवास "लॉसम
कॅनडा कॉनर, नािशक – 422 002
फोन नं. (0253) 2317160

रजत काशन
118, मैिथली टॉवस, सावरकर चौकाजवळ
.टळकनगर, औरंगाबाद – 431 003
रजनी राजाराम भुदसे ाई
परdकर िहल रेिसड=सी, बी, बी एफ 4
खोnलम, Kहापसा, गोवा – 403 507

राजवंश पि"लके शन
साई-Fवण इमारत, Qलॅट नं. 202
,लॉट नं. 5, से%टर 11, कोपरखैरणे
नवी मुंबई – 400 709

राजCी काशन
190, सुशील, जयहद कॉलनी
देवपूर, धुळे – 424 002
फोन नं. (02562) 220312

राजहंस काशन
चतामणी अपाटमट
1025, सदािशव पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24473459
ईमेल rajhansprakashan1@gmail.com
www.rajhansprakashan.com

काशक सूिच

राज* काशन
महाराजा िब!डग, पिहला मजला
िगरगाव, मुंबई – 400 004
फोन नं. 23823548, 28332406
ईमेल rajendraprakashan@gmail.com

रावा काशन
8ारा-अिभनंदन बुक डेपो
1495, ब इं दम
ु ती अपाटमट
गुलाब ग!ली, मंगळवार पेठ
को!हापूर – 416 012
फोन नं. 09422044461

राज*साद सखाराम मसुरकर
सतोदे िब!डग, भाे, रrािगरी – 415 612
राजे पि"लके श=स

राल दहात@डे

संक!प सहिनवास
नागरी िनवारा प.रषद, गोरेगाव(पूव)
िच/नगरी रFता, मुंबई – 400 065
ब-102, िवकास,

मुचकुंद, 67/702, वसंतिवहार
ठाणे(

ईमेल rawaprakashan@yahoo.com

पि'म)- 400 601

फोन नं. 21710455

राजे म!हारराव होळकर RFट
िशवकृपा, वैभव नगर, लातूर – 413 531

]पवेध काशन
योगानंद, घरकुल एच – 2,
कासलीवालपुरम, शहानूरवाडी

फोन नं. (02382) 249708

गा9दया िवहार रोड, औरंगाबाद – 431 001

राधा9कसन चांडक
गौरव, चांडक सक ल जवळ
गो!फ %लब, नािशक – 422 002

फोन नं. 09422178632

फोन नं. (0253) 2571210,
2575746

राQटर पि"लके श=स
102, ओम नमः िशवाय सोसायटी

तेजपाल Fकmम रोड नं. 1,
िवलेपालB(पूव), मुंबई – 400 057
फोन नं. 09820527619
ईमेल rafterpublications@gmail.com

राम9कशोर रामधन पांडे

रेवा काशन
2, िAहनस कु टीर, ,लॉट नं. 1, से%टर 3
Cी नगर, ठाणे – 400 604
रोहन काशन
धवलिगरी शॉप 5 व 6
1430, शिनवार पेठ,
पुणे – 411 030

लYमी म. पाटील
434, बागवाडा, मुळगाव

अोडा, गोवा – 403 503
फोन नं. (0832) 2215568

लातूर

रामेhर काशन
5, साई, अथव टावर, चौपाटी कारं जा

लYमी-सुभ*ा काशन
,लॉट नं. 163, बी से%टर, भिEनगर, एन – 1,
िसडको, औरं गाबाद 431 001

अहमदनगर – 414 001

रावसाहेब गVड
बागेCी, गVड बाग, धुळे – 424 001

लिलत काशन
40, याहा मोगी, रामनगर
शहादा, नंदर
ु बार – 425 409
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लाखे काशन

वासुदव
े
आ देशपांडे

मुकुंदराज पथ, महाल, नागपूर - 440 002
फोन नं. (0712) 2768814

िलमये िवhकाश पि"लके शन
601, बुधवार पेठ, चंदेरी िब!डग
िशवाजी रोड, पुणे – 411 001

लेणी काशन
भावसार वाड नं. 29, घुटकाळा
चं*पूर – 442 402
लोकिय काशन
एफ/1/104, जKबोदशन सोसायटी
जीवा महाले माग, अंधेरी(पूव)
मुंबई – 400 069

लोकमा=य मेडीकल फाऊं डेशन
लोकमा=य हॉिFपटल, 314/बी,
चचवड रे!वे Fटेशन जवळ, टे!को रोड
चचवड, पुणे – 411 033
फोन नं. (020) 27456496

पणजी

िवचार काशन
सािव/ीनगर, िहमायत बाग
औरं गाबाद – 431 001
फोन नं. 09422209420

िवजय काशन
हनुमान ग!ली, िसताबडd
नागपूर – 440 012
फोन नं. (0712) 2530539
ई मेल vijayprakashan@gmail.com
sachinsahitya@rediffmail.com

िवजयराजे काशन
िववेक समृwी, िशव चैत=य नगर
=यू इंिलश Fकू ल_या पाठीमागे
मु. पो. फुरसुंगी गाव, ता. हवेली,
पुणे – 412 308

िव`ाथd सािह[य काशन
सुगत कांबळे , यवतमाळ – 445 001

लोकवा?य
भूपेश गुaा भवन, 85, सयानी रोड
भादेवी, मुंबई – 400 025
लोकायत काशन
13, यशवंतनगर,

िवलास जावडेकर पि"लके श=स
306, िसwाथ टोवस
जी. ए. कु लकणd माग
पुणे – 411 021

गडा माळ, सातारा – 415 002

लोटस पि"लके शन
3, नवनीत, राम माVती रोड
दादर (पि'म), मुंबई – 400 028
वंदना काशन
बी/10, ;दस सोसायटी
लेQट. 9दलीप गुaे माग
िशवाजी पाक , माहीम
मुंबई – 400 016
फोन नं. 9819182329

िववेक काशन
404, Fवoील शैवािलनी अपाट मट
,लॉट नं. 7, िशवाजी नगर,
उDर अंबाझरी माग, नागपूर – 440 010
फोन नं. 09422145790
ईमेल lanjehiraman@gmail.com

िवhभारती काशन
धनवटे चबस, सीताबडd
नागपूर – 440 012
फोन नं. (0712) 2526442
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वेद मु*ा काशन
क!पना, टोपेनगर कॅ Kप

शांभवी ि\टस अँड पि"लशस

अमरावती – 444 602

शारदा काशन
साईसाद, िशवाजीनगर

वैशाली िवनायक ने]रकर
िब!डग नं. 87, घरो=दा सोसायटी
मनीषा नगर, कळवा, ठाणे – 400 605
फोन नं. (022) 25370613

श"दगंध काशन
13, कृ bण पाक
इं*Fथ कॉलनी, पाईपलाईन रोड
अहमदनगर – 414 003
फोन नं. (0241) 2429547

औरं गाबाद

बी केबीन, नौपाडा, ठाणे – 2

िश!पा काशन
Cी समथ अपाटमट
580, शिनवार पेठ, पुणे – 411 030

िशव पि"लके श=स
862, सदािशव पेठ,

महा[मा फु ले सभागृहामगे
पुणे – 411 030

श"दगाथा काशन
किवता, िवकासनगर

पा\या_या टाकmजवळ, बाशd रFता
लातूर – 413 531
फोन नं. (02382) 223001

श"दपव काशन
51, सनQलॉवर, आकड कॉK,ले%स
मािजवडे, ठाणे – 400 601

फोन नं. (020) 24472549, 2443 6961
ई मेल snehavardhan@vsnl.net

िशवFपश काशन
िशवFफू तd, अ-48 कFतुरबा सोसायटी
िवCांतवाडी, पुणे – 411 015
फोन नं. 09823627244

शुभ 95एशन
759/40, कांचन, पुणे – 411 004

श"दरr काशन
2, कFतुरी सोसायटी, 371 ब
शिनवार पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24457684

फोन नं. 9326070934

शुभम बउेशीय मागदशन संFथा
एच /10/775, ‘प.रCम’
गोखलेनगर, पुणे – 411 016

श"दालय काशन
पोFट बॉ%स नं. 90, वॉड 7
Cीरामपूर – 413 709
फोन नं. (02422) 210425

मो. नं. 9421058165 , 9422505432

शुभाय काशन
मथुराभुवन, डी/309/2, दादासाहेब फाळके रोड
दादर(

शिशकांत शांताराम नाडकणd
बी-701, ल-िमराज, 16 बोट %लब रोड
पुणे – 411 001
ईमेल info@nadkarnibooks.in

पूव) , मुंबई – 400 014

शुभारंभ yवसाय मागदशन
एच/10/775, प.रCम
गोखले नगर, पुणे – 411 016
फोन नं. 09421058165
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शेणवी काशन
एल 273, हाऊसग बोड
घोगळ, मडगाव, गोवा – 403 001

शोभा नेिमचंद सोनार

इं*ायणी अ – 2, एकलy कॉलेजजवळ
कोथ]ड, पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25286275

याम सुदाम साठे
वाघेरे रेिसडसी, बी वग, Qलॅट नं. 404
नवीन टेलीफोन ए%सचज िब!डग
तपोवन मं9दर रोड, पपरी गाव
पुणे – 411 017
फोन नं. 09823043444

Cwा काशन
वाFतुशोभा, ,लॉट नं. 5
Fमृती िवहार पाक , िवजापूर रोड
सोलापूर – 413 004

Cी सaशृंगी पि"लके शन
]म नं. 8, सदू माळी चाळ, आझाद रोड
शांतादुगा माते_या मंदीराजवळ
मालपा ड@गरी नं. 1, अंधेरी(पूव)
मुंबई – 400 093

Cी िसwनाथ काशन
Cी िसwनाथ िनवास
216, सहकार नगर 5. 2
.रलाय=स े श_या समोरचा रFता
पुणे – 411 009
फोन नं. (020) 24220391

Cी Fवामी समथ भE प.रवार
322, मािणक हाऊसग सोसायटी
सीताराम जाधव माग, लोअर परे ल
मुंबई – 400 013

Cी ह.र काशन
389/अ, शांती नगर,

आक-बायश

फोन नं. (0217) 6523966

नावेली-सालसेत, गोवा- 403 707

Cी जय काशन
िव`ुतनगर (िव. म. िव.)

CीगुVमं9दर काशन
डी-1-103, से%टर 19-ए
भीमाशंकर को- ऑप. हाऊसग सोसायटी
ने]ळ, नवी मुंबई – 400 706

अमरावती – 446 604
फोन नं. (0721) 2531522

Cी महालYमी
604, वसुंधरा-5,

फोन नं. (022) 27709303

पूनम सागर कॉK,ले%स

िमरा रोड – 401 907

Cीधर कु टीर RFट
पो. सनगड, सातारा – 415 013
फोन नं. (02162) 278019

Cी माऊली काशन
10, माधव नगर
नागपूर – 440 010
फोन नं. (0712) 2553229
ईमेल shrimauliprakashan@gmail.com

Cी रामचं* िमशन
मणपvम, चेqई – 600 116

Cीवामनराज काशन
CीगुVकृ पा, आनंदनगर, हगणे खुद
सहगड रोड, पुणे – 411 051
CीFवामी समथ उ`ोग
9, गजानन नगर
नागपूर – 440 015
फोन नं. 0712

2251878
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ोक पि"लके शन
Vणवाल पॅनोरमा, 1/7, वारजे

329

सन पि"लके श=स
397, नारायण पेठ

दैिनक भात समोर, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24459541

पुणे – 411 058

संकेत काशन
एन.आय.टी. yापार संकुल 5. 63
िहल रोड, गांधीनगर, नागपूर – 440 010

सनम-

सीम काशन

13, जागृत नगर, सुगतनगर रोड
नागपूर – 400 014

फोन नं. 9975018995

संजीवनी देवरे

देवरे आय इ एन टी हॉिFपटल
गणपती मं9दर रोड
जैन ओसवाल बोडग जवळ

सaशृंगी पि"लके शन
]म नं. 8, सदू माळी चाळ, आझाद रोड
शांतादुगा माते_या मं9दराजवळ
मालपा ड@गरी नं. 1, अंधेरी(पूव)
मुंबई – 400 093

धुळे – 424 001
फोन नं. (02562) 237496
ईमेल deore_eye_ent@yahoo.co.in\

संत Cी के शवFवामी सेवा सिमित
4-2-821, एकबोटे िब!डग,
जी.एच.एम.सी. कKयुिनटी हॉल समोर
बडी चावडी, है*ाबाद – 500 095

समथ उ`ोग
5, इं 9दरा अपाट मट, समथनगर
औरं गाबाद – 431 001
फोन नं. (0240) 2353135

समथ काशन
वाई – 412 803

संवेदना काशन
8ारा- सुशीला गायकवाड
खापरखेडा, ता. सावनेर
नागपूर – 441 102

संFकृ ती काशन
केळे वाडी, ता. वाशी,

सKयक काशन
8ारा- दीपक पगारे
िब!डग नं. 19, ]म नं. 254
आय. आय. टी. कॅ Kपस, िहल Fटाइल
टाईप 1, पवई, मुंबई – 400 076

उFमानाबाद – 413 503

फोन नं. 9869217649
ईमेल murharikele@gmail.com

सिचन सािह[य
हनुमान ग!ली, सीताबडd, नागपूर – 440 012
ईमेल sachinsahitya@rediffmail.com

स[यजय काशन
3, िनरभवणे चाळ

टबीपाडा, गावदेवी रोड
भांडूप (पि'म ), मुंबई – 400 078

सKयक काशन
जे/24, पाम एकस सोसायटी, म. फु ले माग
गAहाणपाडा, मुलुंड(पूव) , मुंबई – 400 081
फोन नं. 09323877625
ईमेल samyakprakashanmumbai@yahoo.com

साट धाडणकर
बी- 2, के. जे. सोसायटीनं. 2

Hयोती कलश समोर, राका कॉलनी
शरणपूर रोड, नािशक – 422 002
फोन नं. 9011895790

काशक सूिच
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सरसेनापती काशन
पुbपकुं ज, िशवनगर, कqड
औरं गाबाद – 431 001

सामािजक कृ ती संFथा
,लॉट नं. 85, शाg नगर,
नूतन मराठा महािव`ालयासमोर
जळगाव – 425 001
फोन नं. (0257) 2233746

सिवता देशपांडे
एच-6/2637,

Kहाडा कॉलनी

पुणे – 411 006

सासुरा काशन
मुंबई

फोन नं. (020) 26615741

सिहत काशन
ए/302 माZयम , म. गांधी माग
गोरे गाव (पि'म)
मुंबई – 400 062

के शर काशन
Qलॅट नं. 5, नैनादेवी होKस
संक!प सोसायटी लेन नं. 1

साई-

सुनीतानगर, वडगांवशेरी
पुणे – 411 014
फोन नं. (020) 27037634
ईमेल saikeshar11@yahoo.com

सािह[य कॉनर
छ/पती िशवाजी पथ
गांधी चौक, जAहार, ठाणे
सािह[य ितभा काशन
‘उ[कष’ ,लॉट नं. 25, महा[मा सोसायटी
कोथ]ड, पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25360051

सािह[य सार क*
पटवधन शाळे जवळ
सीताबडd, नागपूर – 440 012
फोन नं. (0712) 2523702
ईमेल sahityaprasarkendra@rediffmail.com

साके त काशन
115, म. गांधीनगर,

Fटेशन रोड

www.sahityaprasarkendra.com

औरं गाबाद – 431 005
फोन नं. 0240 2332692
ई मेल info@saketprakashan.com

साात काशन
सी – 4, भगीरथ अॅ

Aहे=यू, खवसरा पाक

गारखेडा, औरं गाबाद – 431 005

साधना काशन
926, सदािशव पेठ
पुणे – 411 030

िसराजोशफm काशन
अजब मंझील, ,लॉट नं. 161
रrा,पा कुं भार नगर(पूव)

को!हापूर – 416 013
फोन नं. 2638005
9822936275

सीताराम सुंगाजी मंडाले
ऋतुनगरी, िनवडु ंग, 2/11 बनकर नगर
धायरीगाव, ता. हवेली,

फोन नं. (020) 24451724

पुणे – 411 028

साने गुVजी कथामाला काशन

सुंदर संFकार व FवाZयाय मंडळ
22, लोकमा=य नगर, गंगापूर रोड

वरळीगाव शाखा, 96, भाये हाऊस

बाजार ग!ली, वरळीगाव, मुंबई – 30

नािशक – 422 002

काशक सूिच

सुकृत काशन
रामकुंज, सAहB नं. 46/6/3
अ8ैतनगर, पौड रोड, पुणे – 411 038
फोन नं. 9921008845
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सुिव`ा काशन
27, Cीगणेश, शीतल सोसायटी
शंकरनगर समोर, टाकळी रोड
नािशक – 422 011

www.sukrutprakashan.com

फोन नं. (0253) 2598749

सुगावा काशन

सुिव`ा काशन

562, सदािशव पेठ, पुणे – 411 030

गंगा िनवास, 374,

फोन नं. (020) 24479228

उDर कसबा

सोलापूर – 413 007

ईमेल vilas_wagh@bsnl.in

सु9दशा काशन
रामनगर, ड@िबवली (पूव), ठाणे – 421 201
सुधीर िव|ल िलमये
ेह, 61/बी, वैभव नगर, धुळे – 424 001
फोन नं. (02562) 245362

सुमन लYमण जोशी
सुमन, 141, Hयोतीनगर
औरं गाबाद – 431 003
फोन नं. (0240) 2335140

सुिव`ा काशन
149, शिनवार पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24454893

सुCी काशन

पटेल वाड
क=हारटोली, ग@9दया – 441 614
मातृछाया, बी. एम.

सुहास पांडुरंग मं/ी
929, मं/ी हाऊस, एफ. सी. रोड
पुणे – 411 004

सुयश

काशन

हनुमान नगर, नागपूर – 440 009

सुयोग सरसेनापती उमाबाई दाभाडे काशन
बउेशीय सेवाभावी सािह[य मंडळ

सुहास समु*
Cी;<चैत=याCम, आपटेवाडी
िशरगाव, बदलापूर,
ठाणे – 421 504

औरं गाबाद – 431 001

सुरेश एज=सी
205, शु5वार पेठ, पुणे – 411 002
सुलबा काशन
तापगड, 10, सहयोगनगर
गारखेडा (प.), औरं गाबाद – 431 005

सुवणा काशन
790, सदािशव पेठ, साईकृपा

सौरभ काशन
665, मृ\मयी, मु. पो. नेसरी
ता. गडहलज – 416 504
िज. को!हापूर
फोन नं. (02327) 272225

िFकल-टुडे
Cीकृ पा िब!डग, सांगवी (जुनी)
पुणे – 411 027
फोन नं. (020) 27282233

पुणे – 411 030

(020) 27285980

काशक सूिच
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ेहबंध काशन
16, वासुदव
े ानंद, 651
नारायण पेठ, पुणे – 411 030

ह.रवंश काशन
िव`ानगर, गजानन महाराज मं9दर माग
चं*पूर – 442 401

फोन नं. 09422504608

फोन नं. (07172) 272336

ईमेल snehabandhapune@gmail.com]

ईमेल harivanshprakashan@rediffmail.com

ेहल काशन
36 ब, गुV दD सहवास
दिणमुखी माVती जवळ

हnमस काशन
सAहB नं. 694, शॉप नं. 2
आदश को- ऑप. सोसायटी
वुडलँड शो]म मागे, सातारा रFता

470/498, शिनवार पेठ
पुणे – 411 030

पुणे – 411 037

फोन नं. (020) 24450178

फोन नं. (020) 24269876

ेहवधन काशन
863, सदािशव पेठ,

महा[मा फु ले सभागृहामगे
पुणे – 411 030
फोन नं. 020

2447 2549, 2443 6961

ई मेल snehavardhan@vsnl.net

Fव]पदीप काशन
"लॉक नं. 12 ब, यशवंत हौ. सोसायटी
अ-कुमठा नाका, माक डेयनगर
सोलापूर – 413 005
फोन नं. 093250557657

Fवातंsय सैिनक सूयभानजी पवार महािव`ालय
परभणी

Fवाती काशन
2117, सदािशव पेठ, िवजयानगर कॉलनी
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24336960

Fवाती काशन
ओशो िनवास, आनंदनगर

पूणा – 431 511, िज. परभणी
हंस िथएटर Rेनग सटर
वारखंडे, फ@डा, गोवा – 403 401

ईमेल hermesprakashan@gmail.com

दय िम/ मंडळ
153, शांत, खरे टाऊन, धरमपेठ
नागपूर – 440 010
फोन नं. 09823916142

