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भूिमका
‘राीय ंथसूिच – मराठी िवभाग 2013-2014, ा सूचीमये ‘पुतक आिण समाचार-प दान कायदा

1954,’ (संशोिधत अिधिनयम 1956) कायावये राीय ंथालय, कोलकाता येथे सन 2013-14 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 व चार सािह7य इ. काशने वगळ#यात आलेली आहेत.

रचना –

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

वगवार ंथसूिच :

वग%वार िवभागातील न'द=चे वग>करण आिण मांडणी @ुई दशांश वग>करण पBती0या 22 5ा

आवृि/माणे के ली आहे. Cया िवषयासाठी नेमका वगाDक @ुई पBतीत उपलFध नाही अथवा इH िवषयाची

5ािI दश%िव#यास तो वगाDक अपुरा पडतो 7या *ठकाणी वगाDकापुढे कं सात (1) हे िचह -–(1)—जोडू न 7याचा

सांकेितक िवतार के ला आहे. उदाहरणाथ% –294.55(1) – द/ाेय पंथ. िविशH Lकवा वैयिNक लेखकां0या

सािह7यावरील टीका7मक अथवा समी4ा7मक ंथांची न'द पुढीलमाणे कर#यात आलेली आहे. उदाहरणाथ% –

891.46-मराठी सािह7य

यादव, आनंद रतन, 1935-टीका

डॉ. िश. रा. रं गनाथन यां0या िOPबदु वग>करण पBतीचे (सहावी आवृि/) वगाDक 7येक न'दीखाली

उज5ा कोपSयात नमूद के ले आहेत. 7येक ंथाची तपशीलवार न'द पुढील Tमाने के ली आहे – @ुई वगाDक,
ंथकारनाम, ंथकारकालखंड, ंथनाम, आवृि/, काशनथळ, काशक, काशनकाळ, पृUसंVया, िचिनद6श,

आकार (लांबी), ंथमाला व मालाTमांक, टीपा, शFदाथ%संह, संदभ%ंथसूिच, आयएसबीएन Tमांक, बांधणी
पBत, Lकमत आिण िOPबदु वगाDक. ंथनामानंतर संपादक, संकलक, संयुN लेखक, अनुवादक वा भाWयकार

यांची नावे न'दली आहेत. बांधणीिवषयी उ$लेख नसेल तेXहा पुतक साया िशवणीचे आहे असे समजावे.

7येक िवषयाखाली येणाSया सव% न'द=ची रचना ंथकारनामां0या आा4रां0या अनुTमाने के ली आहे.
एखाा ंथकाराची एकाYन अिधक पुतके एकाच वगा%खाली येत अस$यास 7येक न'दीसाठी ंथकारनामाची

पुनरावृ/ी टाळली आहे. 7या0या नावाखाली सव% न'दी ंथनामा0या आा4रानुसार न'द$या आहेत.
7याचमाणे च*र िवषयात एकाच वगा%खाली येणाSया च*रंथाचा Tमिवयास च*रनायकां0या
नावानुसार (सव%साधारणतः आडनावानुसार) अकारिव$हे पBतीने के ला आहे. काही *ठकाणी ंथकतृ%7वास

vi

कारणीभूत असणाSया देशां0या अगर संथां0या नावाखाली न'दी कर#यात आ$या आहेत. बालसािह7य
असले$या ंथांची न'द बालसािह7य, बालकिवता, बालकथा इ. *ट,पणीOारे कर#यात आली आहे .

खालील उदाहरणावZन वग%वार ंथसूचीतील ंथांची तपशीलवार न'द पH होईल –
923.2541-गांधी, मोहनदास करमचंद2
गांधी, राजमोहन3, 1935-4

मोहनदास : एक माणूस, 7याचे लोक आिण एक
राजवट यांची खरीखुरी कहाणी5 / इंजीव[न मुNा

िशरीष देशपांडक
े ृ त अनु. ; संपा. वंदना अे 6.- पुण7े :

मेहता8, नोXह\. 20139.- vii, 872 पृ., [12] पटिचे10 :

िचे11, 22 स\. मी.12

‘Mohandas: A true story of a man, his
people and an empire’ चा अनुवाद.13

ISBN 978-81-8498-513-914 कागदी बां.15 :
[. 900.0016

zGwM6917

तुत न'दीत 1@ुई वगाDक, 2मुVय िवषयनाम, 3ंथकारनाम, 4ंथकारकालखंड,
अनुवादक, 7काशनथल, 8काशक, 9काशनकाल,

14आयएसबीएन

संदभ सूिच :

5ंथनाम, 6संपादक

10पृUसंVया, 11िचे, 12आकार

Tमांक, 15बांधणी, 16Lकमत आिण 17िOPबदु वगाDक.

(लांबी),

-

13*ट,पणी,

ा िवभागात ंथकार, ंथनाम, संपादक, संकलक, अनुवादक, भाWयकार, संयुN लेखक, ंथमाला इ.

न'दी वणा%नुTमे एकित के $या आहेत. ंथकाराचे नाव मािहत अस$यास या िवभागात 7या0या आडनावानुसार

शोधावे. अिधक मािहतीसाठी पुढे न'दले$या दशांश वगाDका0या साहा]याने वग>कृ त सूचीतील मुVय ती न'द

पहावी. उदाहरणाथ% –

लवटे, सुनीलकु मार
दुःखहरण.

िनराळं जग, िनराळी माणसं.

वंिचत िवकास : जग आिण आपण.

लवाटे, सुधाकर, अनु.

891.463

923.654(1)
361

पहा बॉ$डाची, डेिXहड

लWकरातील गमती-जमती.

पहा िलमये, राजा

vii

िवषय सूिच :

िवषय सूिच ा िवभागात िवषयसंदभ% िवतृतपणे न'दले आहेत. या िवभागातील सव% िवषयाची न'द
संदभ%सूचीत अ4रानुTमे आली अस$याने 7यापुढील िन_दH @ुई वगाDका0या साहा]याने इH िवषयावरील सव%

ंथांकडे वळणे सोपे होते. ंथांचे िवषयानुकूल वग>करण हे वग>कृ त ंथसूचीचे मुख गमक अस$याने
सव%साधारण ंथांतील संदभ%सूची0या पBतीमाणे पृUांकांचा िनद6श न करता िवषया0या वगाDकाचा िनद6श

के ला आहे. देशिवषयक संदभ% देताना 7या देशांशी संबंिधत अशा सूचीत अंतभूत
% झाले$या सव% ंथां0या
िवषयांचा िनद6श करणारे वगाDक 7या देशां0या नावापुढे िOPबदुिचहाने जोडू न न'द#यात आले आहेत.
उदाहरणाथ% –
भारत:िश4क, िश4णतa

923.754

भारत:शेतकरी:किनU वग%

305.56330954

भारत:िश4ण

भारत:संकृ ती आिण संथा

भारत:संथा आिण 5वथापन:अंत*र4 िवaान

370.954

306.0954

500.506054

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.654

भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:च*रे

923.654

भारत:सरकारी अिधकारी, सैयािधकारी, पोिलस
खा7यातील कम%चारी

भारत:सरकारी अिधकारी, सैयािधकारी, पोिलस
खा7यातील कम%चारी:समाजशाbी

923.554
923.554

युिनकोड आिण माक% 21 आधा*रत लायcरी सॉdटवेअर0या साहा]याने ही ंथसूिच बनिव#यात

आलेली आहे. यामये ंथांची संगणकeय न'द ही 7या 7या भाषेतच के ली जाते - Cया भाषेमये तो ंथ कािशत

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

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

िनgमतीचा आरसाच आहे. मराठीमये िविवध िवषयांवर एकं दर hकती व कोणकोण7या कारचे ंथ कािशत

झाले तसेच राातील काशन 5वसायाची सिथती यांचा देखील ा ंथसूची0या आधारे आढावा घेता

येतो.
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सहकाSयांनी घेतले$या प*रlमांचा उ$लेख करावयास हवा.

महारा सरकार0या उm आिण तंिश4ण िवभाग खा7याचे माननीय सिचव आिण अिधकारी वग%,
तसेच महारा राCयाचे ंथालय संचालक lी. hकरण धांडोरे या सवाDनी तुत सूची0या काशनाचे कामी
hदले$या सhTय सहकाया%बnल मी 7यांचा आभारी आहे.
महारा सरकार0या मुjण, काशन आिण लेखनसािह7य िवभागाचे मुख, उपमुख, मुंबई0या
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राीय ंथसूिच - मराठी िवभाग
2013 - 2014

000-संकण

020- ंथालय आिण मािहतीशा
025-Gंथालयीन कामे
025.5-वाचक साहाRय
025.52-संदभB आिण मािहती सेवा

004-संगणकशा
टळे कर, चंसेन
संगणकाचे अंतरं ग.- 10 वी आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, ऑग&ट 2012.- 104 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-378-4 : .. 80.00

अडसुळे, पांडुरं ग, 1954-



D65,8(B)

िवधाते, योगेश सुभाष

मािहती तं*1ान = Information technology.नािशक : अ3रबंध $काशन, फे 7ु. 2013.- 192 पृ.:
िच*े; 25 स,. मी.
.. 120.00



2:7

027-सामाYय Gंथालये
027.4-सावBजिनक Gंथालये


D65,8(B)

027.454-भारत
पौडवाल, सुषमा

004.6-इंटरफे =सग आिण क>युिनके शन
004.69-िविश@ $कारचे संगणक सं$ेषण
004.693-चचाB समूह

सावBजिनक Gंथालये $गती आिण व&तुि&थती / सं. ले.
सुषमा पौडवाल आिण वसंत सावे.- पुणे : माधवी

$काशन, 2014.- vi, 258 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-5156-301-3 : .. 300.00

004.693(1)-फेसबुक
देशमुख, शामकुमार



215.44

सोशल नेटवEकगचा बादशहा facebook.- सोलापूर :
िवजय $काशन, िडस,. 2012.- 88 पृ.: िच*े; 22 स,.

030-सामाय ानकोश
030.(1)-सामाYय 1ान

मी.
ISBN 978-81-925256-0-0 :

Gंथालय संदभB सेवा आिण साधने.- 3 री सुधा. आ.लातूर : िजSहा सावBजिनक Gंथालय संघ $काशन, मे
2012.- 152 पृ. ; 22 स,. मी.
शUदाथB. (इंGजी - मराठी) आिण (मराठी - इंGजी)
संदभB.
.. 150.00

.. 60.00

करं जीकर, दीपक



D65,8(B)

010- ंथसूिच
014-टोपणनावांची Gंथसूिच

आजZया िव[ाचे आतB / रं गनाथ पठारे यांZया
$&तावनेसह.- पुणे : सकाळ $काशन, माचB 2013.xx, 190 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80571-34-8 : .. 240.00



z

014.99146-मराठी
टोपणनावांची सूची / संक. दामोदर शामराव िचमणपुरे.-

दांडेकर, अिनल

चौकस सफर वसुंधरे ची.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
स]ट,. 2013.- 96 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-54-0 : .. 100.00

औरं गाबाद : Gंथालय व मािहतीशा $बोिधनी,
2013.- 319 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-924534-2-2 : .. 300.00

भोयर, कृ Oणा उदयभानू
भूगोल प रचय.- पुणे : नीहारा $काशन, मे 2010.80 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 50.00

015-राJीय Gंथसूिच
015.54-भारत

015.5402-िविश@ भाषांतील Gंथसूिच



z



a14

015.54029146-मराठी



z

राJीय Gंथसूिच: मराठी िवभाग 2011-2012 / सं. संपा.
वैOणवी िववेक कु लकणP आिण राजेश कु मार.- मुंबई :
Gंथालय संचालनालय, फे 7ु. 2014.- xiv, 309 पृ. ;
29 स,. मी.
.. 210.00

070-प"का#रता, &काशन, वृ)प"े
तळवलकर, गो=वद
वैचा रक _ासपीठे .- पुणे : साधना $काशन, माचB
2012.- 207 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-923890-0-4 : .. 200.00


a14-3155



4

संकण

2

070.4-प*का रता
070.449-िविश@ िवषय संबंधी प*का रता
070.4493637-पयाBवरणीय सम&या

089.9146-मराठी-

मशः

चdहाण, यशवंतराव बळवंत, 1914-1984
भूिमका / संपा. अनुजा जगताप.- नवीन आ.-पुणे :

रोहन $काशन, माचB 2013.- 247 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 1979.

=श*े, संतोष
भारतीय िनसगB-पयाBवरण प*का रता: मा`यमे,
सामािजक सं&था व नाग रकांसाठी.- पुणे : सकाळ
$काशन, जाने. 2013.- xvi, 212 पृ.: िच*े (काही
रं गीत); 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80571-54-6 : .. 400.00

ISBN 978-93-80361-95-6 कागदी बां. :

.. 300.00


xN14



4(Y:1:75)

सhाीचे वारे / शरद पवार यांZया $&तावनेसह.नवीन आ.-पुणे : रोहन $काशन, जून 2014.- 304 पृ.
; 22 स,. मी.
1956 ते 1961 या काळातील िनवडक भाषणांचा

080-सामाय सं ह
089-अYय भाषांमधील सामाYय संGह
089.9141-=सधी

संGह.
$थम आ : जाने. 1962.
ISBN 978-93-82591-40-5 :

.. 195.00


xN14

वासवाणी, जे. पी., 1918-

=चतनसोबती / संक. जगदीशानंद भा&कर.- मुंबई :
$ेरणा $काशन, माचB 2012.- 128 पृ., [2] पटिच*े ;
22 स,. मी.
.. 125.00

दादा वासवाणी यांचे मौिलक िवचार / अनु.

तोलाराम रहेजा.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जुलै
2012.- 75 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 75.00




xN18
089.9146-मराठी

x

जाधव, जगदीश

$काशबीजे.- ठाणे : परम िम* पिUलके शYस, जून
2012.- x, 94 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

कापगते, डोमाजी दुधरामजी, 1947-

शरीर सुखाची गु. कSली.- उमरी : cी संतकृ पा
$काशन, नोdह,. 2012.- vi, 102 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 101.00

21 लेख.
ISBN 978-93-80-875-18-7 :

.. 125.00


x



xN47

जोगळे कर, सुधीर

कु लकणP, पांडुरंग हरी, 1935आयुOय एक, अनुबंध अनेक.- पुणे : दीघाBयु
इंटरनॅशनल, माचB 2013.- 120 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 150.00

कkा 2.- ठाणे : परम िम* पिUलके शYस.
भाग 1 : जून 2012.- vi, 130 पृ. : िच*े ; 22 स,.
मी.

.. 150.00
भाग 2 : जून 2012.- v, 155 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80875-21-7 : .. 175.00.
ISBN 978-93-80875-20-0 :



xN35

खांडेकर, अर=वद
अमृताचा वसा.- नागपूर : ऋचा $काशन, फे 7ु. 2013.186 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 190.00


x

गांधी, अिनल, 1939-

िवचारी मना / कु मार के तकर यांZया $&तावनेसह.पुणे : उYमेष $काशन, जून 2013.- 207 पृ. ; 22 स,.



x

जोरवर, रामचं मुरलीधर, 1963आरसा =चतनाचा: &वतःला ओळखnयाचा.- पुणे :
दलीपराज $काशन.
भाग 1 : जानेवारी.- माचB 2013.- 156 पृ. : िच*े ;
22 स,. मी.
31 लेख.
ISBN 978-81-7294-981-5 : .. 150.00
भाग 2 : फे 7ुवारी.- माचB 2013.- 144 पृ. : िच*े ;
22 स,. मी.

मी.
51 लेख.

28 लेख.

.. 200.00


xN39

ISBN 978-81-7294-982-2 :

.. 150.00.


xN63

संकण
089.9146-मराठी-

मशः

089.9146-मराठी-

जोरवर, रामचं मुरलीधर, 1963-

मशः

जोरवर, रामचं मुरलीधर, 1963आरसा =चतनाचा: &वतःला ओळखnयाचा.- पुणे :
दलीपराज $काशन.
भाग 11 : नोdह,बर.- माचB 2013.- 144 पृ. : िच*े ;
22 स,. मी.

आरसा =चतनाचा: &वतःला ओळखnयाचा.- पुणे :
दलीपराज $काशन.
भाग 3 : माचB.- माचB 2013.- 168 पृ. : िच*े ; 22
स,. मी.

30 लेख.

31 लेख.

.. 150.00
भाग 12 : िडस,बर.- माचB 2013.- 152 पृ. : िच*े ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-991-4 :

.. 150.00
भाग 4 : एि$ल.- माचB 2013.- 168 पृ. : िच*े ; 22
स,. मी.

ISBN 978-81-7294-983-9 :

31 लेख.

30 लेख.
ISBN 978-81-7294-984-6 :

3

ISBN 978-81-7294-992-1 :

.. 150.00.

.. 150.00.


xN63



xN63

जोशी, मातpड _ंकटेश
शUदगंगेZया काठी.- पुणे : अंजली $काशन : संकेत मा.

आरसा =चतनाचा: &वतःला ओळखnयाचा.- पुणे :
दलीपराज $काशन.
भाग 5 : मे.- माचB 2013.- 168 पृ. : िच*े ; 22 स,.

जोशी [िवतरक], जून 2014.- xxii, 121 पृ. , [4]

पटिच*े ; 22 स,. मी.

मी.

ISBN 978-81-88209-37-8 :

31 लेख.

.. 150.00


.. 150.00
भाग 6 : जून.- माचB 2013.- 152 पृ. : िच*े ; 22 स,.

x

ISBN 978-81-7294-985-3 :

ढवळे , िवजय

मी.

पाताळ पंचिवशी.- ठाणे : _ास qएशYस, जुलै
2013.- 292 पृ. ; 22 स,. मी.

30 लेख.
ISBN 978-81-7294-986-0 :

.. 150.00.


xN63

आरसा =चतनाचा: &वतःला ओळखnयाचा.- पुणे :
दलीपराज $काशन.
भाग 7 : जुलै.- माचB 2013.- 160 पृ. : िच*े ; 22 स,.



x

पाटील, इरगrडा, 1950दवंडी.- पुणे : सकाळ $काशन, 2013.- 128 पृ. ;
17 स,. मी.

मी.
31 लेख.

.. 150.00
भाग 8 : ऑग&ट.- माचB 2013.- 152 पृ. : िच*े ;
22 स,. मी.

60 लेख.

ISBN 978-81-7294-987-7 :

.. 100.00


xN50

31 लेख.
ISBN 978-81-7294-988-4 :

25 लेख.

.. 300.00

.. 150.00.


xN63

आरसा =चतनाचा: &वतःला ओळखnयाचा.- पुणे :
दलीपराज $काशन.
भाग 9 : स]ट,बर.- माचB 2013.- 144 पृ. : िच*े ;
22 स,. मी.

पाटील, नाना रामचं, 1900-1976
=सहगजBना: qांित=सह नाना पाटील यांची िनवडक
भाषणे / संपा. रा. तु. भगत.- पुणे : नवल $काशन,
जाने. 2014.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 94.00


xN00

30 लेख.

.. 150.00
भाग 10 : ऑoटोबर.- माचB 2013.- 144 पृ. : िच*े
; 22 स,. मी.

येवले, भाऊसाहेब तुकाराम

ISBN 978-81-7294-989-1 :

=चतनाचा मागB.- राsरी (अहमदनगर) : जय
_सनमुtu $काशन, [20--?].- 100 पृ. ; 22 स,. मी.

31 लेख.
ISBN 978-81-7294-990-7 :

30 लेख.

.. 150.00.


xN63

.. 80.00


x

त,वान

4

089.9146-मराठी-

मशः

100-त,वान

राजेभोसले, सुहास

आ>ही कोण >हणोिन काय पुसता ?.- कोSहापूर :
राजे $काशन : संदभB िवतरण [िवतरक], जाने. 2013.144 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-926025-2-3 : .. 150.00


x

जो जीता वही िसकं दर.- कोSहापूर : राजे $काशन :
संदभB िवतरण [िवतरक], जाने. 2013.- 144 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-926025-4-7 : .. 150.00


x

भय इथले संपत नाही...- कोSहापूर : राजे $काशन :
संदभB िवतरण [िवतरक], जाने. 2013.- 144 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-926025-0-9 : .. 150.00

तोडणकर, ए. डी.

नेकuचे जीवन - मागBदशBक.- रzािगरी : लेखक, फे 7ु.
2013.- vi, 118 पृ. ; 28 स,. मी.
.. 250.00



R

130-परामानसशा आिण गूढिव/ा
133-परामानसशा आिण गूढिव|ेतील िविश@ िवषय
133.3-शकु निव|ा
133.33-$ितका}मक शकु निव|ा
133.335-अंकशा
गु~े, उSहास $भाकर
सुबोध संयाशा .- 2 री आ.-मुंबई : के शव िभकाजी
ढवळे , मे 2012.- xi, 236 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जुलै 2008.
ISBN 978-81-923933-0-8 : .. 200.00



∆2:864



x

मुt मी...भयमुt मी...- कोSहापूर : राजे $काशन :
संदभB िवतरण [िवतरक], जाने. 2013.- 160 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-926025-1-6 : .. 150.00

133.4-असुरिव|ा आिण जादूटोणा
दाभोलकर, नर, 
मती-भानामती / सं. ले. नर,  दाभोलकर आिण
माधव िव[नाथ बावगे.- पुणे : राजहंस $काशन, जून
2013.- viii, 144 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-612-4 : .. 125.00



िशवेसवाBथB सािधके .- कोSहापूर : राजे $काशन :
संदभB िवतरण [िवतरक], जाने. 2013.- 192 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-926025-5-4 : .. 150.00


x

वालावलकर, य. ना.

देव, धमB, cwा आिण िववेक िवचार.- पुणे : वरदा
$काशन, मे 2012.- 304 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 300.00



∆:87

x

133.5-फलयोितष
133.52-रािशचq िचYहे
जकातदार, िवजय cीकृ Oण
मेष ते मीन: ल िवचार.- 2 री सुधा. आ.-पुणे :
पराग $काशन, ऑग&ट 2012.- 128 पृ.: िच*े; 22
स,. मी.
$थम आ. : नोdह,. 2010.
.. 100.00



∆2:864

133.54-जYमकुं डली


x

=शदे, रावसाहेब
अमृतधारा: अॅड. रावसाहेब =शदे यांचे अनमोल
िवचार / संक. आिण संपा. राजधर जयवंतराव टेमकर.-

पुणे : िशव पिUलके शYस, स]ट,. 2012.- 40 पृ. ; 22
स,. मी.
ISBN 81-7447-150-4 : .. 40.00

जोशी, बी. आर.

कुं डलीबोध.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा $काशन, मे
2014.- 48 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2006.
.. 50.00



∆2:864



x

शेवडे, सिxदानंद सुरेश
डोळे उघडा ...!.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, िडस,.
2013.- 176 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 180.00

133.58-िविश@ िवषयांचे उपयोजन
133.5869-वा&तु फलयोितष
133.5869(1)-वा&तुशा
वटेमोड महाराज, 1947-

वा&तुशा िवचार.- नवी मुंबई : िशवाजी $काशन,
ऑग&ट 2013.- xv, 134 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,.
मी.



x

.. 135.00



∆2:864(D3)

त,वान
133.59445-=हदु फलयोितष

153.9-बुिwमा आिण कौशSय
153.94-अिभयोयता चाचnया

घाटपांडे, आरती अमर

धनाZया वाटा शोधताना: योितषशा ाZया
मा`यमातून धनयोग.- पुणे : पराग $काशन, िडस,.
2012.- 119 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 150.00


∆2:864

150-मानसशा
/ सं. ले. मुकुंद इनामदार, के शव



S:73:(T,5)

155.9042-ताण

ना. गाडेकर आिण अिनता म. पाटील.- पुणे : डायमंड

पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2013.x, 322 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
पुणे िव|ापीठाZया $थम वषB कला शाखेZया
2013-14 Zया सुधा रत अयासqमानुसार.
ISBN 978-81-8483-526-7 : .. 250.00


S

पांडे, डीअन (Pāṇḍey, Deanne)

मजेत जगा तणावमुt जगnयासाठी... / अनु. _,कटेश
अ. उपा`ये ; शाहख खान यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
अमेय इY&पायरग बुoस, िडस,. 2012.- 252 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
उपिवषय : 613.7046 - योग.
'I'm not stressed' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-012-6 :

152-शरीरिव1ाना}मक मानसशा

.. 275.00


S:56

152.4-भावना

158-उपयोिजत मानसशा
158.1-_िtमव िवकास

152.4(1)-वृी
केलर, जेफ (Keller, Jeff)

मनोवृीवरच अवलंबून सवBकाही / इंGजीवन
रे वती पैठणकरकृ त अनु.- नवी दSली : प,टॅगॉन $ेस ;
भोपाळ : मंजुल पिUल=शग हाऊस [िवतरक], 2012.170 पृ. ; 22 स,. मी.

अंबाडे, वसंत

_िtमव िवकास.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस.
भाग 1 : 4 थी आ.- िडस,. 2012.- 62 पृ. ; 22 स,.
मी.

.. 30.00
भाग 2 : 4 थी आ.- िडस,. 2012.- 43 पृ. ; 22 स,.
ISBN 81-7492-112-5 :

'Attitude is everything : change your
attitude and you change your life' चा

मी.

अनुवाद.
ISBN 978-81-8274-691-6 :

व&तुिन मानसशा नेट - सेट पेपर - 2 / संपा. मुकुंद
इनामदार.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], ऑग&ट 2013.- viii, 343 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-8483-541-0 : .. 350.00
155-भेदाभेदक आिण िवकासा}मक मानसशा
155.9-पयाBवरणीय मानसशा

इनामदार, मुकुंद

सामाYय मानसशा

5

.. 30.00
भाग 3 : 3 री आ.- जाने. 2008.- 45 पृ. ; 22 स,.
ISBN 81-7492-113-3 :

.. 175.00


S:52

153-बोधा}म मानिसक $ qया आिण बुिwमा

मी.
ISBN 81-7492-114-1 :

.. 30.00.


S:7

ओक, संजय

_िtमव िवकास.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस.
भाग 4 : 4 थी आ.- िडस,. 2012.- 48 पृ. ; 22 स,.

माणूस चुका का करतो ?.- मुंबई : परचुरे $काशन,
पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8086-064-5 : .. 125.00
जाने. 2014.- x, 126

मी.

.. 30.00
भाग 5 : 4 थी आ.- िडस,. 2012.- 44 पृ. ; 22 स,.
ISBN 81-7492-115-X :



S:4

मी.

153.6-सं$ेषण
153.69-अशािUदक सं$ेषण

ISBN 81-7492-116-8 :

.. 30.00.


S:7

153.69(1)-देहबोली
कामेरकर, संतोष वसंत

प,डसे, अंजली
देहवाणी.- पुणे : नीलकं ठ $काशन, स]ट,. 2011.142 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 190.00


S

मला यश&वी dहायचंय.- 2 री आ.-ठाणे : _ास
qएशYस, जाने. 2013.- 92 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2012.
.. 100.00


S:7

त,वान

6

158.1-2ि3म,व िवकास- मशः

158.1-2ि3म,व िवकास- मशः

कानजी, डेल (Carnegie, Dale), 1888-1955
मजेत जगा आिण आनंदाने काम करा / इंGजीव.न
शुभदा िवांसकृ त अनु.- पुणे : मेहता, जाने. 2013.x, 178 पृ. ; 22 स,. मी.

शाह, िनिमष

एवढे क.न बघाच.- 2 री आ.-ठाणे : उेली बुoस,
नोdह,. 2012.- 98 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : फे 7ु. 2010.
.. 120.00

'How to enjoy your life and your job' चा



S:7

अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-445-3 :

.. 200.00


S:7

कु लकणP, उदय
मनःशांतीचा अिभनव मागB - &टॉप लॉस.- मुंबई :
नवचैतYय $काशन, ऑग&ट 2012.- 52 पृ. ; 22 स,.

संत, शुभांगी

आपले _िtमव $भावशाली कसे बनवावे.- नागपूर :
िव|ा िवकास पिUलशसB, ऑग&ट 2013.- 125 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 110.00


S:7

मी.
ISBN 978-81-924250-7-8 :

.. 50.00


S:7

जोगदेव, $मोद िवOणू
यश तुमचेच आहे.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस, जून
2013.- 188 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-11-3 : .. 200.00

संतोष नायर

जीवन उयनाचे इलेdहन कमांडम,स:
आयुOयभरासाठी नेतृ}व करा / इंGजीवन राजेश
चंकांत आजगांवकरकृ त अनु.- मुंबई : जयको
पिUल=शग हाऊस, 2014.- xxvi, 205 पृ. ; 22 स,.
मी.



S:7

थे, यदुनाथ
यशाची वाटचाल.- 2 री आ.-पुणे : हमस $काशन,
ऑग&ट 2012.- 104 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1963.
ओ रसन &वेट माडनZया 'हाउ टु गेट dहॉट यू वॉYट'
वर आधा रत.
ISBN 978-81-920958-9-9 : .. 100.00

'Elevan commandments of life
maximization' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8495-572-9 :

.. 199.00


S:7

सवाpगीण _िtम}व िवकास / संक. $. न. िलमये ;
इंGजीवन अ. वा. कोकजेकृत अनु.- मुंबई :
नवचैतYय $काशन, जाने. 2014.- 156 पृ. ; 22 स,.
मी.



S:7

'Personality development' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-83466-02-3 :

.. 140.00


S:7

देशपांडे, सुनंदा बाळकृ Oण
िवकास _िtमवाचा.- 3 री आ.-नागपूर : ऋचा
$काशन, ऑoटो. 2013.- 56 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00

158.128-`यान
वटेमोड महाराज, 1947-



S:7

मोळक, शैलजा 1ाने[र
िवचार शैली.- 2 री आ.-पुणे : िशव&पशB $काशन,
फे 7ु. 2013.- 40 पृ.: िच*े; 17 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 2007.
.. 40.00

मनःशांतीचा शोध.- नवी मुंबई : िशवाजी $काशन,
ऑग&ट 2013.- xviii, 174 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 171.00


S:(∆:36)



S:7

180/190-िविश6 देशांचे त,वान
180-&ाचीन, म8ययुगीन, पौवा;य त,वान
181-पौवा;य त,वान
181.4-भारतीय त,वान
देसाई, नारायण

मोिहते, लमण रामचं
यशाचे 51 मुलमं*.- पुणे : अिमत $काशन, नोdह,.
2013.- 143 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 140.00


S:7

शा ीय तव1ान.- 3 री आ.-मुंबई : लोकवाय,
िडस,. 2013.- xxii, 109 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1962.
.. 150.00


R6

धम
181.4-भारतीय त,वान-

मशः

7

181.48-वेदांत तव1ान
181.48-एकनाथ

भगत, रा. तु.

शोध जीवनाचा.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.112 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 120.00

एकनाथ, 1533-1599

िनपणे: संत एकनाथ महाराजांचा ह रपाठ / भाOय.
मधुसूदन वासुदव
े
बागडे.- 2 री आ.-सातारा : मीरा



R6

181.4-कृ OणमूतP, िजडू

मधुसूदन बागडे ; बदलापूर : सुहास समु [िवतरक],
ऑoटो. 2013.- 124 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 45.00



R65xJ33,1

कृ OणमूतP, िजडू , 1895-1986
तु>हीच िव[ आहात / इंGजीव.न दवाकर
घैसासकृत अनु.- मुंबई : केशव िभकाजी ढवळे ,

ऑग&ट 2011.- viii, 168 पृ. ; 22 स,. मी.
'You are the world' चा अनुवाद.

.. 40.00



∆2xM95

181.41-सांय तव1ान
पाटील, दा*य नामदेव
सांययोग.- अमळनेर : क&तुरी $काशन, जाने. 2014.32 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 35.00



R635

181.45-योग तव1ान
$शांत अRयंगार
ई[र आिण ई[र $िणधान / संपा. सुि$या सहबुw.े पुणे : रमामिण अRयंगार &मरणाथB योगसं&था, ऑoटो.
2012.- 296 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00



R635

योगासन-$ाणायामाचे 1ानिव1ान.- पुणे : रमामिण
अRयंगार &मरणाथB योगसं&था, [200-?].- 411 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-87603-16-0 : .. 400.00

181.48-रामदास, समथB
दीि3त, उवला $काश
समथB रामदासांचे िश3णशा .- पुणे : aेहवधBन
$काशन, ऑग&ट 2011.- 76 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 81-89634-85-2 : .. 70.00



R65xK08:g

रामदास, समथB, 1608-1682
मनाZया ोकांतील रह&य / भाOय. मा.तीबुवा
रामदासी.- सनगड : cीधरकु टी &ट, फे 7ु. 2014.318 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 90.00



R65xK08,1

181.482-अैत तव1ान
अ@ावq
साथB सटीप आिण संि3~: अ@वq गीता / भाOय.
दा*य नामदेव पाटील.- जळगाव : क&तुरी $काशन,
ऑग&ट 2012.- 122 पृ. ; 22 स,. मी.
मूळ सं&कृ त संिहतेसह.
.. 125.00



R66



R635
181.452-पतंजिल

िव|ारnय
पंचदशी एक अयास / संपा. धनंजय बृह&पती मोडक.नागपूर : ऋचा $काशन, ऑग&ट 2013.- 152 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 150.00



R66xH50,1

पतंजिल

$ाथBनाबावी / $ाकृ त अनु. आिण भाOय. िवनायक
गो=वद देसाई.- पुणे : cीवामनराज $काशन, ऑग&ट
2011.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
'$ाथBनािपंचाश}कम्' $करणाचा िववरणासह

पातंजलयोगदशBन आिण कै वSय$ा~ी / भाOय.
अनुराधा मनोहर जोशी.- नागपूर : सािह}य $सार
क, , मे 2013.- xl, 438 पृ., [1] पटिच* ; 22 स,.
मी.

संदभB.
.. 410.00

अनुवाद.
ISBN 978-93-80988-05-4 :





R66xH50,1

R635x1,1

$शांत अRयंगार
पातंजल योगातील िचिव1ान.- पुणे : रमामिण
अRयंगार &मरणाथB योगसं&था.
खंड 1 : [200?].- 584 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 97-0-01-07603-15-3 : .. 450.00.

.. 50.00

200-धम
स~षP, कु मार
धमाBबल.- पुणे : अ3र मानव $काशन, जाने. 2013.195 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00


R635x1,1



Q

धम

8

220/280-ि?@न धम

294.3-बौF धम-

220-बायबल

जाधव, आर. डी., 1947-

बौwधमाBचे भारतीय सं&कृ तीला योगदान.- पुणे :
सुगावा $काशन, नोdह,. 2012.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB : पृ. 6.
ISBN 978-93-80166-51-3 : .. 50.00

बायबल

देवाZया $ेमात टकू न राहा / मराठीम`ये अनु.बंगळु  : दी वॉच टॉवर बायबल अँड ॅoट सोसायटी
ऑफ इंिडया, 2009.- 256 पृ.: रं गीत िच*े; 18 स,.
मी.



Q4

कमत नाही



Q6:21



हॉवडB, िस (Howard, Chrys), 1953माया लाडoया लेकसाठी / बायबलमधील वचने

Q4

लोखंडे, भाऊ

लीअॅन वीस ; अनु. िवदुला देशपांडे.- पुणे : मेहता,

पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

'Hugs for daughters' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-530-6 :

दिहवाले, जी. के., 1938-

ध>ममागB जीवन मीमांसा.- औरं गाबाद : कौशSय
$काशन, िडस,. 2011.- 125 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
कागदी बां. : .. 170.00

240-ि?@न नैितक आिण भि3पर BCान
242-भिtपर सािह}य
242.6-िविश@ वगाBतील _=tसाठी $ाथBना आिण `यान
242.643-ि या

जाने. 2014.- vi, 76

मशः

.. 90.00



Q6:417

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

मराठी संत सािह}यावर बौw धमाBचा $भाव.- 2 री
आ.-पुणे : सुगावा $काशन, ऑoटो. 2012.- 552 पृ.
; 23 स,. मी.
$थम आ. : जून 1979.
नागपूर िव|ापीठाकडू न पीएच. डी $ा~ िनबंध.
उपिवषय : 891.461009 - मराठी

का_सािह}याचा इितहास आिण समी3ा.

चरण =सग, महाराज, 1916स}संग संGह / =हदीव.न मराठीम`ये अनु.- िबयास :
राधा&वामी स}संग.
भाग 6 : 2012.- 256 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8466-165-1 : .. कमत नाही.

ISBN 978-93-80166-56-8 कापडी बां. :

.. 550.00


Q4

294.36-धमBनेते आिण संघटना
294.363-बुw


Q2215

िवनंती आिण $ाथBना / मराठीम`ये अनु.- िबयास :
राधा&वामी स}संग, 2013.- 168 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8466-276-4 : कमत नाही

िसwाथB गौतम.- 3 री आ.-पुणे : सुगावा $काशन, मे
2013.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 1993.
.. 40.00


Q4:33



Q2215

294.3-बौF धम
अना त, िवनोद
अशोक िवजयादशमीचे भूत.- पुणे : सुगावा $काशन,
ऑoटो. 2012.- 192 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-54-4 : .. 200.00



Q4

कोसंबी, धमाBनंद, 1876-1947
भगवान बुw.- औरं गाबाद : कौशSय $काशन, माचB
2012.- 276 पृ. ; 22 स,. मी.
पुनमुBण. $थम आ. : 1940.
संदभB.
कापडी बां. : .. 395.00


Q4:33

मोरे , =चतामण
बुwाची िशकवण.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा $काशन,
जाने. 2013.- 52 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : स]ट,. 1995.
.. 40.00

गेडाम, पी. एच., 1935-

बौwध>म दपBण.- औरं गाबाद : कौशSय $काशन,
िडस,. 2011.- 110 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 70.00

कांबळे , झुंबरलाल



Q4



Q4:33

धम
294.38-धमB ोत
294.3823-सुिपटक

9

294.5-Hहदु धम
उYमेषानंद
शा असे सांगते: उराधB.- 2 री आ.-कोSहापूर :
वेदवाणी $काशन, मे 2011.- 360 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : माचB 2008.
संदभB.
ISBN 81-900736-9-9 : .. 150.00

सुिपटक
अंगुर िनकाय / अनु. एम. एस. मोरे .- औरं गाबाद :
कौशSय $काशन.
भाग 2 : चवथा व पाचवा िनपात.- 2 री आ.-

ऑग&ट 2011.- 472 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1991.
कापडी बां. : .. 280.00.



Q2



Q41:22

बुwांचे मंगलसु: जगणे बदलून टाकणारे / भाOय.
आnणा हरी साळुं खे.- सातारा : लोकायत $काशन,
स]ट,. 2012.- 144 पृ. ; 22 स,. मी.
मंगलजातक आिण महामंगलजातक यांZया

साठे , िव£ल, 1953खपले देवाZया नावाने.- 5 वी आ.-पुणे : सुगावा
$काशन, फे 7ु. 2013.- 152 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 1999.
संदभB.
.. 130.00


Q2

िववेचनासह.

संदभB.
.. 120.00


Q41:22

सुिनपात / अनु. धमाBनंद कोसंबी ; संपा. पु. िव.
बापट.- औरं गाबाद : कौशल $काशन, ऑoटो. 2011.374 पृ. ; 22 स,. मी.

सावजी, अभयकु मार _ंकटेश, 1935सम&त महाराJीय 7ा¤ण पोटशाखा: एक समG
समाजशा ीय अ`ययन.- 2 री सुधा. आ.-नागपूर :
सुखद $काशन, 2013.- xvi, 328 पृ.: िच*े, नकाशे,
वंशा.; 22 स,. मी.
$थम आ. : 2000.
.. 250.00


मूळ पाली संिहतेसह.

Q2

$थम $कािशत : पुणे : धमाBनंद &मारक &ट, 1955.
खुिनकायातील सुिनपात हे $करण.
कापडी बां. : .. 395.00

294.51-संबंध आिण दृि@कोन
294.513-=हदु पौरािणक कथा


Q41:22515
294.3927-झेनवाद
आमोणकार, सुरेश गुंडू, 1935-

पाटसकर-काळे , भायcी
समुमंथनातली चौदा रzे.- नागपूर : 1ानेश $काशन,
िडस,. 2013.- 40 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 40.00


झॅनचो द¢टावो.- >हापसा (गोवा) : गीता $सार,
2013.- 90 पृ., [1] पटिच*: िच*े; 22 स,. मी.
.. 150.00

Q2:1



Q4596

294.52-तव$णाली
294.5211-देव, देवी, अYय देवदेवता
294.5211(1)-गणेश
िनरगुडकर, सुधीर

वाघ, िनितन भरत

झेन.- मुंबई : नवता बुक वSडB, नोdह,. 2013.- 109
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00


Q4596

294.4-जैन धम
जैन स>यक मुा / संपा. चंशेखर मु.मकर...[आिण इतर].कोSहापूर : मुtा पिUल=शग, फे 7ु. 2012.- xviii,
362 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-81249-06-2 : .. 300.00


Q3

माझा गणेशु: अ@िवनायक िनवडक &थाने व उपासना.मुंबई : नवचैतYय $काशन, ऑग&ट 2012.- 156 पृ.,
[4] पटिच*े: नकाशा; 22 स,. मी.
.. 180.00


Q24:31

294.5211(1)-दा*ेय
कराणे, िनमBला गोपाळ
आयुOयात यश&वी dहा अथाBत cी गु.च र* वाचा.पुणे : िशव पिUलके शYस, एि$ल 2013.- 32 पृ. ; 22
स,. मी.
ISBN 81-7447-151-2 : .. 25.00


Q213:31

धम

10

294.5211(1)-cीकृ Oण

294.54(1)-अ`या}मशा
जाधव, $काश नामदेव
¥कार कमया.- पुणे : दलीपराज $काशन, िडस,.
2013.- 180 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-66-3 : .. 180.00

िलमये, राजा

युwशा ाचा आ| गु - cीकृ Oण.- पुणे : दलीपराज
$काशन, स]ट,. 2012.- 68 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-949-5 : .. 50.00



294.522-आ}मा
पाटील, दा*य नामदेव
कमाBचे िव1ान.- जळगाव : क&तुरी $काशन, ऑoटो.
2012.- 63 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 65.00

पाटील, दा*य नामदेव
अ`याि}मक पुOप.- अमळनेर (जळगाव) : क&तुरी
$काशन, ऑoटो. 2012.- 248 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 250.00


294.535-तीथB3े*े
294.5350954-भारत



294.535095479-महाराJ
294.535095479(1)-अkलकोट
cी 3े* अkलकोट / संपा. पी. एस. देशपांडे.- औरं गाबाद :
समथB उ|ोग : िव1ान मं दर [िवतरक], फे 7ु. 2013.32 पृ.: िच*े, नकाशे; 22 स,. मी.
.. 40.00



Q2:38.4435.3AKK
294.535095479(1)-औदुब
ं र
जोशी, ह. न.



294.54-धामक जीवन, पwती, $िचती
भडंग, जयंत पंढरीनाथ

बापट, $काश
समG साधना: ई[रोपासनेची सहजसोपी रीती.नागपूर : िव|ा िवकास पिUलशसB, ऑग&ट 2011.184 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 150.00



Q2:414

294.5433-भजने, &तो*े, िन}यपाठाचे सािह}य
पवार, वासुदव
े ¥कार, 1943cी गु.द भजनावली.- अमळनेर : क&तुरी $काशन,
एि$ल 2014.- 50 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 50.00



वासुदव
े ानंद सर&वती
िचस¦ोध: न3*माला &तो* / भाOय. वासुदव
े
वामन बापट.- कSयाण : य1े[र $काशन, ऑग&ट
2013.- 112 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 150.00



Q2:417



Q2:4

हडPकर, अवधूत रघुनाथ
अ`या}म योग / ह. िव. सरदेसाई यांZया $&तावनेसह.पुणे : आशा अवधूत हडPकर, जून 2013.- xlix, 608
पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.

शंकर

िचडोहावरील आनंदलहरी: साथB-साYवय
'िशवानYदलहरी' &तो*ासिहत / भाOय. िशरीष
शांताराम कवडे.- पुणे : cीवामनराज $काशन, मे
2013.- 268 पृ., [3] पटिच*े ; 22 स,. मी.
मूळ सं&कृ त संिहतेसह.
संदभB.
ISBN 978-93-80988-20-7 कापडी बां. :

ISBN 978-81-909029-1-5 कागदी बां. :

.. 500.00



Q213:417

Q2:38.4435.3AUD

कमBबंधन.- पुणे : सुिव|ा $काशन, जुलै 2013.127 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 50.00

294.543-पूजा, `यान, योग
तुमचे पौरोिह}य तु>हीच करा ! / संक. उYमेषानंद.कोSहापूर : वेदवाणी $काशन.
भाग 1 : $ाितवाषक- तपूजासंGह.- जुलै 2012.vi, 282 पृ. : िच*े ; 14x22 स,. मी.
संदभB.
.. 125.00.

Q2:414

Q2:38.44

cी3े* औदुब
ं र दशBन.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 52 पृ. ; 18 स,. मी.
ISBN 81-7494-145-5 : .. 40.00



∆2

Q2:394

रवणकर, िशवानंद कृ Oणा
आयB, दैव1 7ा¤णांची देव&थाने.- फrडा (गोवा) :
गोमंतकuय $काशन, मे 2012.- 220 पृ.: िच*े,
नकाशे; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 200.00



∆2

Q2:31

.. 160.00


Q2:4



Q2:417

धम
294.5433-भजने, Iतो"े, िन;यपाठाचे सािह;य-

मशः

11

294.55(1)-महानुभाव पंथ

सं`यावैभव: साथB cीलिलतासह नाम &तो* / अनु.
वैभव एकनाथ वाघमारे .- =हगोली : गुकृ पा $काशन,
माचB 2012.- 219 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 150.00


Q2:417

आकाशकर, cीधर
महानुभवांचे योगदान: अथBिनधाBरणशा ीय.- पुणे :
aेहवधBन $काशन, जाने. 2012.- 164 पृ. ; 22 स,.
मी.

संदभB.
ISBN 978-81-89634-67-4 :

.. 150.00


Q2222:7

साधकोपयोगी अभंगमािलका / संक. संदीप आगटे.- पुणे :

cीवामनराज $काशन, एि$ल 2013.- 180 पृ., [2]
पटिच*े ; 18 स,. मी.
ISBN 978-93-80988-19-1 कागदी बां. :

.. 100.00


Q2:417

महानुभावांचे तािवक िवचार.- पुणे : aेहवधBन
$काशन, माचB 2013.- 104 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-31-8 : .. 100.00


Q2222:7

294.55-पंथ आिण सुधारणा}मक चळवळी
तापकuर, संदीप
संतांचे भtu आंदोलन.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
ऑoटो. 2013.- 142 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-51-3 : .. 140.00

नाईक, अिनता गोपाळ



Q2:7

पठाण, यू. म., 1930-

संतसािह}य: शोध आिण बोध.- पुणे : दलीपराज
$काशन, माचB 2014.- 252 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-82988-75-5 : .. 270.00

मूत$काश: एक अYवय.- औरं गाबाद : सुलबा $काशन,
जाने. 2013.- 415 पृ. ; 22 स,. मी.
महानुभाव सािह}याम`ये मौिलक व अनYयसाधारण
असलेSया के िशराज _ासकृ त 'मूत$काश' या Gंथाचा
अयास.
संदभB.
ISBN 978-81-921363-4-9 : .. 300.00


Q2222:7



Q2:7

शेवाळकर, अिनल

पंथ आिण अि&त}व.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,.
2013.- 120 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 120.00

मराठे , दराज
राजभ: िवचार महाभाOय / संपा. िवनायक §यंबक
पाटील.- औरं गाबाद : राऊळ $काशन ; जळगाव :
संपादक [िवतरक], नोdह,. 2012.- 540 पृ. ; 25 स,.
मी.

.. 250.00


Q2222:7



Q2:7

294.55(1)-दा*ेय पंथ

294.555-रामकृ Oण सं$दाय
िववेकानंद, &वामी, 1863-1902
िववेकवाणी / संक. 7जभूषण ; अनु. रा. तु. भगत.पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 130 पृ. ; 22 स,.

नाईक, सुहास गो=वद
cीमत् गु.च र*: एक उ}कं ठावधBक शोधया*ा.कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑग&ट 2012.- 176
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 180.00

मी.

.. 140.00


Q213:7

294.55(1)-भtu पंथ
वकuल, अलीम, 1945एकाच पथावरील दोन पंथ: भtu आिण सूफu.- पुणे :
$ितमा $काशन, मे 2012.- 544 पृ. ; 22 स,. मी.
उपिवषय : 297.4 - सूफu पंथ.
संदभB.
.. 700.00



∆2xM63

294.56-धमBनेते आिण संघटना
294.561-धमBनेते आिण }यांचे कायB
अमृत - =सचन: शेत - झाड - अ - पाणी काय >हणते
c¨ची वाणी / संक. मनोहर वटPकर.- बदलापूर (ठाणे) :
cी 7¤चैतYयाcम, जुलै 2013.- vi, 64 पृ. ; 22 स,.
मी.

.. 40.00


Q2:7



Q2:25x

धम

12

294.561-धमनेते आिण ;यांचे काय- मशः
चdहाण, रामचं नारायणराव, 1913-1993
संत-सुधारक व }यांचे धमBिवचार: एक अयास / संपा.
रमेश चdहाण.- पुणे : रा. ना. चdहाण जYमशताUदी
वषB $काशन, ऑoटो. 2013.- xxx, 322 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
.. 350.00

294.561-देशपांडे, cीपाद दा*य



Q2:25

जूिडथ, शंकरनारायण

&वर अनेक, गीत एक: महाराJाचे संतकवी.- िबयास :
राधा&वामी स}संग, 2013.- 368 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8466-252-8 : कमत नाही



Q2:25

पठाण, यू. म.

महाराJाची संतपरं परा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 280 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-955-6 : .. 300.00



Q2:25



Q2:25

294.561-आnणा
कु लकणP, सुधीर प©ाकर
स}यकथा.- पुणे : लेखक.
भाग 1 : जुलै 2013.- 144 पृ., [1] पटिच* : िच*े ;
22 स,. मी.
.. 100.00.

देशपांडे, cीपाद दा*य
cीपाद वाoसुधा.- पुणे : cीवामनराज $काशन.
खंड 3 . भाग 3 : अवीट ग, माये िवटेना.- 2 री आ.2007.- 200 पृ, [1] पटिच*; 22 स,. मी.
cी1ानदेवीवरील दहा अवीट $वचने.
ISBN 978-93-80047-02-7 : .. 100.00
खंड 6 . भाग 2 : cी1ानदेव िवजय/ सं. ले. cीपाद
दा*य देशपांडे आिण राजाराम नीलकं ठ कवी[र.िडस,. 2007.- 224 पृ, [1] पटिच*; 22 स,. मी.
1ाने[र महाराजांZया च र*ावर आधा रत रसाळ
महाका_.
ISBN 978-81-905417-6-3 : .. 110.00
खंड 7 . भाग 1 : देवा तूंिच गणेश.- माचB 2007.136 पृ, [1] पटिच*; 22 स,. मी.
cी1ानदेवीवरील चार मामक $वचने.
ISBN 978-81-905417-5-6 : .. 70.00.
294.561-बसवे[र
शेटकार, बसवराज िसwराम]पा
बसव िवचार.- लातूर : शरण सािह}य मंडळ, मे
2010.- iv, 52 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 30.00



Q2:25

294.561-राजगोपालाचारी, पाथBसारथी


Q2:25xN53

294.561-गrदवलेकर, महाराज
अमृत =बदू: रोग - डॉoटर औषधपाणी काय >हणते c¨ची
वाणी / संक. मनोहर वटPकर.- बदलापूर (ठाणे) : cी
7¤चैतYयाcम, जुलै 2013.- viii, 59 पृ. ; 22 स,.

राजगोपालाचारी, पाथBसारथी, 1927सªगु आिण `येय / इंGजीवन मराठीम`ये अनु.चेई : cी रामचं िमशन, 2011.- x, 170 पृ., [4]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
'The Guru and the goal' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80335-99-5 :

कमत नाही.



Q2xN27

मी.

.. 40.00



Q2:25

294.561-चqधर
महाजन-भालोदेकर, भा&कर
सवB1 लीला दशBन.- जळगाव : तेजस $काशन, नोdह,.
2012.- 324 पृ., [4] पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 310.00

«दयाचे साहस / इंGजीवन मराठीम`ये अनु.- चेई :
cी रामचं िमशन, 2013.- viii, 165 पृ., [2]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
'सहजमागाBची तवे भाग 1' या नावाने पूवP
मराठीम`ये $कािशत.
'Principles of Sahaj Marg Vol 1' या नावाने

पूवP इंGजीम`ये $कािशत.
'The Heart's adventure' चा अनुवाद.



Q2:25

ISBN 978-93-81281-89-5 :

.. 100.00



Q2xN27
294.561-ठकार, िवमला

294.561-रामदास, समथB

ठकार, िवमला

स}याची उपलUधी / =हदीव.न मधुवंती दांडेकरकृ त

बोडस, आनंद जयराम

समथB संदश
े .- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतYय $काशन,
माचB 2013.- 159 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 2004.
ISBN 978-81-924391-4-3 : .. 160.00

अनु.- मुंबई : केशव िभकाजी ढवळे , मे 2012.- xviii,

214 पृ. ; 22 स,. मी.
'मन के उस पार' मधील 14 =हदी $वचनांचा अनुवाद.
ISBN 978-81-923356-8-1 : .. 200.00



Q2:25



Q2xK08

धम
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294.5924-भगवLीता- मशः

294.561-वासुदव
े ानंद सर&वती, महाराज
बापट, वासुदव
े
वामन

नमो गुरवे वासुदव
े ाय: मं* व यं* साधना.- कSयाण :
य1े[र $काशन, जुलै 2013.- 112 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

संदभB.
.. 125.00



Q2:25

कु लकणP, म. रा., 19271ाने[रीतील अथBिवचार: 1ाने[रीचा आथक सामािजक अयास.- पुणे : aेहवधBन $काशन, फे 7ु.
2011.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 81-89634-90-9 : .. 150.00


R66,6xG90:g

-स}य साईबाबा

294.561

गोळे , ल. वा.

वसंता साई

स}ययुग आिण कमBकायदा.- मदुराई : cी. वसंता साई
बुoस अँड पिUलके शन &ट, 2009.- xii, 110 पृ.,
[2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 130.00



Q2xN26

294.59-धमB ोत
294.592-धमBGंथ

cी1ाने[रीतील िवकम.- बुलढाणा : cीसंत
सखाराम महाराज सं&थान, अकोला : वेSटॉल
सdहसेस [िवतरक], िडस,. 2012.- iv, 316 पृ., [2]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 200.00


R66,6xG90:g

घोरपडे, राज,
इये मराठीिचये नगरी.- कोSहापूर : तेजस $काशन,
जाने. 2013.- 104 पृ. ; 21 स,. मी.
.. 80.00

वटेमोड महाराज, 1947-

&व¬ साधना िवचार.- नवी मुंबई : िशवाजी $काशन,
ऑग&ट 2013.- xii, 197 पृ., [2] पटिच*े: िच*े; 22
स,. मी.
.. 189.00



R66,6xG90:g



Q2:2

शUदे, तारा
मराठी संतकवी / संपा. सुनील शUदे.- पुणे : नीहारा
$काशन, माचB 2013.- 56 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 60.00

1ाने[री अ`याय सोळावा: काही नrदी, काही िनरी3णे /
संपा. $मोद भीमरावजी गारोडे.- मुंबई : देवयानी
$काशन, नोdह,. 2010.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80201-09-2 : .. 70.00




R66,6xG90:g

Q2:2

294.5921-वै दक सािह}य

प.ळे कर, देवद दगंबर
एक तरी ओवी अनुभवावी.- 3 री आ.-कोSहापूर :
अिभनंदन $काशन, ऑग&ट 2012.- 384 पृ. ; 22 स,.

294.59218-उपिनषदे

294.59218(1)-ईशावा&योपिनषद
उपिनषद. ईशावा&योपिनषद
ईशावा&यम् इदं सवBम्... : एक आकलन $वास /
छंदोबw अनु. आसावरी काकडे; संपा. आनंद हडPकर.पुणे : राजहंस $काशन, जुलै 2012.- 196 पृ. ; 22
स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-577-6 : .. 200.00

मी.

.. 365.00


R66,6xG90:g

पाटील, तानाजी राऊ



Q127:25

294.5924-भगव®ीता
1ाने[र

1ाने[रीतील समाजदशBन.- पुणे : यशोदीप
पिUलके शYस, फे 7ु. 2013.- 127 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-926374-3-3 : .. 130.00


R66,6xG90:g

- टीका
कवडे, िशरीष शांताराम

cी1ानदेवी =चतन: cी1ानदेवीतील काही
ओ_ांवरची =चतनपर $वचने.- पुणे : cीवामनराज
$काशन.
खंड 5 : स]ट,. 2010.- 280 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80047-03-4 : .. 140.00.



R66,6xG90:g

भगव®ीता
गीता तव1ानाची उलटतपासणी / अनु. आिण भाOय.
शिशकांत sमणे.- पुणे : सुगावा $काशन, नोdह,.
2012.- iv, 138 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-58-2 : .. 140.00


R65,6

धम
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294.5924-भगवLीता- मशः
भगव®ीता
1ाने[री / 1ाने[रकृ त '1ाने[री' hा छंदोबw
अनुवादावर अZयुत िसwनाथ पोटभरे कृत भाOय.- पुणे :
cी िसwनाथ $काशन.
अ`याय अठरावा : मो3 संYयास योग : पूवाBधB.ऑoटो. 2012.- xxvi, 460 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,.

294.5924-भगवLीता- मशः
पुनजBYम: भगव®ीतेतील िववेचन.- नािशक : शंकराचायB
Yयास, ऑoटो. 2012.- 144 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 150.00



R65,6:g
294.5925-पुराणे
294.5925(1)-भागवतपुराण

मी.

भगव®ीता आिण 1ाने[रीZया मूळ संिहतेसह.
कागदी बां. : .. 400.00.

एकनाथ
- टीका



R65,6

मो3 संYयास योग: 1ाने[री अ`याय अठरावा उराधB / 1ाने[रकृ त '1ाने[री' hा छंदोबw
अनुवादावर अZयुत िसwनाथ पोटभरे कृत भाOय.- पुणे :
cी िसwनाथ $काशन, जुलै 2013.- xxx, 485 पृ.,
[4] पटिच*े ; 22 स,. मी.
भगव®ीता आिण 1ाने[रीZया मूळ संिहतेसह.
कागदी बां. : .. 400.00



R65,6

cी गीतायोग शोध 7¤िव|ेचा: अ`याय पाचवा कमBसंYयासयोग / भाOय. बालाजी वासुदव
े तांबे.कालाB : बालाजी तांबे फाऊंडेशन ; पुणे : सकाळ
$काशन [िवतरक], ऑoटो. 2012.- 182 पृ. ; 22 स,.

आडगावकर, सुरेखा, 1964-

संत एकनाथांचा धमBिवचार.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
स]ट,. 2012.- 141 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 140.00



Q22:223J33:g

294.5925(1)-माकp डेयपुराण
पुराण. माकp डेयपुराण
cीदुगाBस~शती एक =चतन / अनु. लिलता रामचं.बेळगाव : राJचेतना $काशन, माचB 2014.- 46 पृ. ;
18 स,. मी.
.. 50.00



Q25:2291

294.5926-धमBशा

मी.

मूळ सं&कृ त संिहतेसह.
.. 190.00



R65,6

cी1ाने[री: पारायणाक रता कुं टे - $त /
1ाने[रकृ त छंदोबw अनु. ; सं. संपा. अnणा मोरे [र
कुं टे आिण वासुदव
े लमणशा ी पणशीकर.- पुणे :
cीवामनराज $काशन, िडस,. 2012.- 896 पृ. ; 18
स,. मी.



Q2:2

297-इIलाम धम

ISBN 978-93-80988-13-9 कागदी बां. :

.. 250.00

=श*े, क. के .
महषP मनूZया मनु&मृतीमधील मौिलक िवचार.नागपूर : ऋचा $काशन, स]ट,. 2012.- 152 पृ. ;
22 स,. मी.
संदभB.
.. 150.00

मोरे , शेषराव बापूराव, 1948-



R65,6

भगव®ीता
- टीका

कांबळे , िभवा अ]पा, 1953पु.षाथB बोध.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने. 2012.204 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-74-2 : .. 200.00



R65,6:g

कागणे, भगवानराव गो=वदराव
योगे[र कृ Oण: cीम¯गव®ीता भाOय व 1ाने[री
िनपण.- कोSहापूर : मािणक $काशन, जुलै 2012.308 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 320.00

मुि&लम मनाचा शोध.- 3 री आ.-पुणे : राजहंस
$काशन, जाने. 2014.- viii, 767 पृ.: नकाशा, वंशा.
; 22 स,. मी.
$थम आ. : 2001.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-657-5 : .. 750.00
297.0954-भारत
दलवाई, हमीद

राJीय एका}मता आिण भारतीय मुसलमान / भाई
वै| यांZया $&तावनेसह.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा
$काशन, ऑग&ट 2012.- 208 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : मे 2002.
ISBN 978-93-80166-55-1 : .. 200.00


R65,6:g



Q7



Q7.44

सामािजक शाे
297.4-सूफu पंथ
वकuल, अलीम, 1945एकाच पथावरील दोन पंथ: भtu आिण सूफu. पहा
294.55(1) - भtu पंथ.

303.40954-भारत-

मशः

िनलेकणी, नंदन

इमॅिज=नग इंिडया / इंGजीव.न अपणाB वेलणकरकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2012.- xiv, 730 पृ. ;
22 स,. मी.

300-सामािजक शाे

'Imagining India - Ideas for the new

कु लकणP, $भाकर कािशनाथ
समाजशा प रचय / सं. ले. $भाकर कािशनाथ
कु लकणP आिण दलीप खैरनार.- पुणे : डायमंड
पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2013.304 पृ. ; 22 स,. मी.
पुणे िव|ापीठाZया $थम वषB कला शाखेZया
2013-14 Zया सुधा रत अयासqमानुसार.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-535-9 : .. 240.00



Y

300.03-शUदकोश आिण 1ानकोश
डायमंड सामािजक शा शUदकोश / संपा. जॉYसन
बोजस.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], जून 2013.- iv, 390 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-467-3 : .. 495.00

century' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-426-2 :

.. 640.00



Y:1:7.44

पळशीकर, वसंत, 1936-

प रवतBन िवचार: =चतन आिण िच क}सा / संपा.
कशोर बेड कहाळ.- मुंबई : लोकवाय, फे 7ु. 2013.vil, 321 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80700-97-7 : .. 350.00



Y:1:7.44

सबनीस, cीपाल मोहन
1ाने[र ते आंबेडकर.- पुणे : दलीपराज $काशन,
नोdह,. 2013.- 231 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-62-5 : .. 250.00



Y:1:7.44



Yk
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आिण मानववंशशा

303.48-बदलाची कारणे

303.483-िव1ान आिण तं*1ानाचा िवकास
दामले, िनळू

टे °यम: उ|ाZया बदलाचा वेध.- मुंबई : अ3र
$काशन, ऑग&ट 2012.- 277 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 280.00

मायी, सुनील

_tu आिण सामािजकता.- पुणे : डायमंड
पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2012.viii, 128 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-474-1 : .. 150.00



Y:1:7



Y

303.484-सामािजक सुधारणा चळवळी
303.484-आंबेडकर, बाळासाहेब

303-सामािजक $ qया
303.3-समYवय आिण िनयं*ण

िवचार चळवळीचे: बाळासाहेब आंबेडकरांचे / संपा.

रzाकर खंडागळे .- औरं गाबाद : कौशSय $काशन,
िडस,. 2011.- 48 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 30.00

303.37-सामािजक मानदंड

झोत: सामािजक Yयायावर / संपा. उम कांबळे ...[आिण
इतर].- 2 री आ.-पुणे : सुगावा $काशन, नोdह,.
2012.- iv, 296 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 2005.

303.484-आंबेडकर, भीमराव रामजी

चdहाण, रामचं नारायणराव, 1913-1993

ISBN 978-93-80166-57-5 कागदी बां. :

.. 300.00



Y:1:7x

बाबासाहेब आंबेडकर व दिलत चळवळ - एक मागोवा /



Y(R43)

303.4-सामािजक प रवतBन
303.40954-भारत

कuतP, िम=लद, 1968नवयान िवषमताअंताचा लढा / गो=वद पानसरे
यांZया $&तावनेसह.- मुंबई : लोकवाय, ऑoटो.
2012.- 376 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80700-88-5 : .. 400.00

संपा. रमेश चdहाण; सुर, जrधळे यांZया $&तावनेसह.पुणे : संपादक, ऑoटो. 2012.- xxiii, 374 पृ. ; 22
स,. मी.
.. 350.00



Y:1:7xM91

पवार, ज. िव.

िव[रz: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.- मुंबई : मेा
$काशन, जून 2013.- 200 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 200.00


Y:1:7.44



Y:1:7xM91
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303.484-फु ले, Oयोितबा गोHवद- मशः

303.484-कव, धrडो के शव
वमाB, नारायण रणिजत=सह
भारतरz महषP धrडो के शव कव यांनी ि यांZया
$गतीक रता के लेले कायB: एक िच क}सक अयास कालखंड 1893-1962.- नागपूर : िव[भारती
$काशन, 2012.- 212 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 81-7499-086-0 : .. 400.00

गायकवाड, िवजय बापू

स}यशोधक चळवळ: &वप आिण _ा~ी / सुमन
राजाराम पाटील यांZया $&तावनेसह.- औरं गाबाद :
सुलबा $काशन, जून 2014.- 171 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-921363-5-6 : .. 200.00


Y:1:7xM27



Y:1:7xM58
303.484-गणेश देवी

साठ वषाBची गो@: एका वैचा रक आंदोलनाचे
=सहावलोकन / संपा. सुषमा करोगल.- पुणे : प©गंधा
$काशन, जाने. 2012.- 224 पृ., [4] पटिच*े ; 22
स,. मी.
ISBN 978-81-86177-89-1 : .. 180.00

सोनटkे , कु सुम, गंगाराम
महा}मा फु SयांZया िवचारातील नवसमाज.- नवी
मुंबई : देवयानी $काशन, िडस,. 2010.- 150 पृ. ;
22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80201-12-2 : .. 150.00


Y:1:7xM27



Y:1:7.44

303.484-शा³, छ*पती
चdहाण, रामचं नारायणराव, 1913-1993
राजषP शा³ महाराज यांची सामािजक िवचारधारा
व कायB / संपा. रमेश चdहाण.- पुणे : संपादक, एि$ल
2013.- xx, 197 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 225.00

303.484-गांधी, मोहनदास करमचंद

चपळगावकर, नर, 
महा}मा गांधी आिण भारतीय रायघटना.- पुणे :
राजहंस $काशन, माचB 2013.- xvi, 148 पृ. ; 22
स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-608-7 : .. 160.00



Y:1:7xM76
303.4840954-भारत



zGxM69

303.484-चdहाण, रामचं नारायणराव

सुयBवंशी, िव[नाथ माधवराव
भारतातील सामािजक चळवळी.- नांदड
े
: अनुराधा

पिUलके शन, 2012.- 253 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-923477-7-6 : .. 300.00

गुंदक
े र, cीराम, 1955रा. ना. चdहाण यांचे िवचारिव[ / संपा. रमेश रा.
चdहाण ; नागनाथ कोापSले यांZया $&तावनेसह.पुणे : संपादक, एि$ल 2014.- xxxiv, 314 पृ. ; 22
स,. मी.
संदभB.
.. 350.00



Y:1:7.44

303.484095479-महाराJ
लांडगे, संजय संभाजी



Y:1:7xN13
303.484-ठाकरे , केशव सीताराम
ठाकरे , केशव सीताराम, 1885-1973

ऊठ म±हा²ा ऊठ.- 2 री आ.-मुंबई : नवता बुक वSडB,
माचB 2013.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : स]ट,. 1973.
.. 70.00

आधुिनक महाराJातील समाजसुधारणेचा इितहास.पुणे : दलीपराज $काशन, फे 7ु. 2014.- 300 पृ. ;
22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-82988-78-6 : .. 320.00


Y:1:7.4435
303.625-दहशतवाद
चावला, अंकुर



Y:1:7xM85

303.484-फु ले, योितबा गो=वद
qांितसूयB: महा}मा जोितबा फु ले / संपा. मह, दादासाहेब
=शदे.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने. 2013.- 82 पृ.
; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80321-18-9 : .. 80.00

ते चौदा तास / इंGजीव.न मृणािलनी नािनवडेकरकृ त
अनु. ; संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस $काशन,
जुलै 2013.- 132 पृ. ; 22 स,. मी.
$}य3 आतून अनुभवलेSया ताज हSSयाचे वणBन.
'Fourteen hours : an insiders' account of
the 26/11 Taj attack' चा अनुवाद.



Y:1:7xM27

ISBN 978-81-7434-616-2 :

.. 150.00


Y:458

सामािजक शाे
303.625-दहशतवाद-

मशः

305.23-त.ण, 20 वषाpपयpत

जांभेकर - चdहाण, $1ा
ऑपरे शन एoस / संपा. मनोहर सोनवणे.- पुणे :
राजहंस $काशन, जुलै 2013.- xii, 146 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
26/11 चा मुंबईवरील दहशतवादी हSला ते
कसाबला फासावर लटकावलं जाईपयpतचा घटनाqम.
ISBN 978-81-7434-615-5 : .. 150.00

305.231-बाल िवकास

रघुनाथन, dही.
शयBत िश3णाची: मुलांZया उवल भिवत_ासाठी
एक अिभनव िवचार-दृ@ी / इंGजीव.न पूणमा
कुंडेटकरकृत अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :

रोहन $काशन, जुलै 2012.- 175 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
'Don't sprint the marathon' चा अनुवाद.



Y:458

.. 150.00

the Taliban and al Qaeda' चा अनुवाद.



Y12

.. 255.00


Y:458

भट, राsल
हेडली आिण मी / सं. ले. राsल भट आिण एस. sसेन
झैदी ; अनु. अभय सदावत ; संपा. cwा दामले.- पुणे :
राजहंस $काशन, जुलै 2013.- 254 पृ. ; 22 स,. मी.

305.26-वृw, 65 वयानंतरचे
िबनधा&त बुµ¶ा / संकिलत ; इंGजीव.न सुिनता
के ळकरकृ त अनु.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै
2012.- 215 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
इंलंडमधSया 6 $ौढ मिहलांनी अनुभवलेSया
कायBशाळे तील आठवण¨चे संकलन.
'Disgracefully yours : more new ideas for

'Headley and I' चा अनुवाद.

getting the most out of life' चा अनुवाद.

.. 200.00


ISBN 978-81-7294-948-8 : Rs. 220.00

Y:458



Y13

305.4- ी वगB

305-सामािजक संरचना

305.(1)-आर3ण. भारत

305.40954-भारत

देवरे , cावण
ओबीस¨Zया संघषB वाटा.- पुणे : सुगावा $काशन,
स]ट,. 2012.- 56 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 40.00

धrगडे, अि[नी रमेश
बायकांिवषयी बरे च काही.- पुणे : दलीपराज
$काशन, िडस,. 2013.- 159 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-65-6 : .. 180.00


पदोतीत आर3ण: धोरण, अिभिनवेश, आ}मपरी3ण /
संपा. $शांत .पवते.- मुंबई : नवता बुक वSडB, एि$ल
2013.- 70 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 60.00


Y592:4:5(Z).44



Y15.44

Y592:4:5(Z).44

305.42-ि यांचा सामािजक दजाB आिण भूिमका
305.420942-इंलंड
काळे , भालचं नारायण
तु>ही मिहला आहात >हणून.- नागपूर : 1ानेश
$काशन, फे 7ु. 2013.- 120 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 120.00



Y15.561

शौरी, अ.ण, 1941मागील पानाव.न...मागेच: आर3ण व Yयायसं&थेचा
लोकानुनय यांवरील िववेचन / इंGजीव.न अशोक
पा`येकृत अनु.- पुणे : मेहता, जून 2013.- vi, 450
पृ. ; 22 स,. मी.

305.420954-भारत
महाजन, वंदना

सां&कृ ितक $वाहांची ीवादी समी3ा.- पुणे :
aेहवधBन $काशन, एि$ल 2011.- 152 पृ. ; 22 स,.
मी.

संदभB.

'Falling over backwards' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-480-4 :



305.235-सहा ते अकरा वषाpपयpत
युथक´ा / संपा. शैलजा 1ाने[र मोळक.- पुणे :
िशव&पशB $काशन, फे 7ु. 2013.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
िशव&पशB युवा िवशेषांकातील 13 िनवडक लेख.
.. 80.00

'Seeds of terror : how heroin is bankrolling

ISBN 978-81-7434-617-9 :

ISBN 978-93-80361-81-9 :

Y11:7

पीटसB, Gेचेन (Peters, Gretchen)
सीस ऑफ टेरर: दहशतवादी बीजे / इंGजीव.न
अिभिजत प,ढारकरकृ त अनु.- पुणे : अमेय $काशन, मे
2012.- 223 पृ. ; 22 स,. मी.

ISBN 978-93-80514-68-0 :

17

.. 450.00

ISBN 978-81-89634-46-9 :



Y592:4:5(Z).44

.. 150.00



Y15.44

सामािजक शाे

18

305.48-िविश@ गटातील ि या
305.4896-ि यांचा सामािजक, आथक, सां&कृ ितक
दजाB

305.6-सामािजक - धामक समूह

राजस, वसंत, 1932-

फक.ीन बेूर, 1938-

305.697-मुसलमान
305.69754-भारत

देवदासी: शोध आिण बोध.- 3 री आ.-पुणे : सुगावा

$काशन, ऑoटो. 2012.- xvi, 104 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जुलै 1997.
संदभB.
.. 70.00

भारतीय मुसलमानांची समाजरचना आिण



Y15:42.44

मानिसकता.- पुणे : $ितमा $काशन, ऑoटो. 2012.iv, 224 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 250.00


Y73(Q7).44

305.5-सामािजक वगB
305.56-किन वगB

305.8-मानववांिशक आिण जातीय समुदाय

जावळे , संदीप

ओबीसी धमाpतर: शंका, िनरसन, िनधाBर.- मुंबई :
नवता बुक वSडB, स]ट,. 2013.- 133 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 120.00



Y5927.44

धनजकर, राजेश

=शदे, रणिजत भा&कर
ठाकू र: जमात अि&त}व आिण संघषB.- अमळनेर :
क&तुरी $काशन, एि$ल 2013.- viii, 56 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
संदभB.
.. 50.00


आंध जमात: शोध आिण बोध.- नांदड
े
: अनुराधा

Y5927.44

पिUलके शन, ऑग&ट 2012.- xvii, 126 पृ. ; 22 स,.

305.8(1)-भटoया आिण िवमुt जमाती

मी.

संदभB.
ISBN 978-81-923477-5-2 :

.. 150.00



Y5927.44

फु ले, योितबा गो=वद, 1827-1890
गुलामिगरी.- औरं गाबाद : कौशSय $काशन, नोdह,.
2011.- 115 पृ. ; 22 स,. मी.
पुनमुBण. $थम आ. : 1873.
संदभB.
.. 60.00



Y72.44



Y5927.44
305.5633-शेतकरी
305.56330954-भारत

305.5633095479-महाराJ
कु लकणP, सुधीर cीधर, 1955शेतीची काटेरी वाट.- कोSहापूर : तेजस $काशन,
जाने. 2013.- 152 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 100.00

आ दवास¨चे िशलेदार / संपा. रामचं िचमाजी जंगले.अहमदनगर : शUदगंध $काशन, मे 2013.- 411 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
.. 400.00
गारे , गो=वद
आ दवासी सम&या आिण बदलते संदभB.- 2 री आ.पुणे : सुगावा $काशन, माचB 2013.- 167 पृ. ; 22
स,. मी.
$थम आ. : नोdह,. 1993.
.. 150.00


Y72.44

बोरकर, अशोक ताराचंद



Y31(J).4435

305.568-िनOकािसत वगB
305.5688-दिलत

वंिचतांZया िवकासाची वंचना: मेळघाटातील
कोरकूं चे _@ी अ`ययन.- नवी मुंबई : देवयानी
$काशन, िडस,. 2012.- 278 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-921308-7-3 : .. 300.00


Y72.4435

305.56880954-भारत

कु लकणP, $भाकर कािशनाथ
दिलतांचे आिण आ दवास¨चे समाजशा .- पुणे :
डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
2012.- xii, 195 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-452-9 : .. 250.00

मोरे , कSयाण िव£ल
कोकणी आ दवासी.- धुळे : स>यकता $काशन, जाने.
2013.- xi, 220 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924993-2-1 : .. 180.00


Y5927.44



Y72.44

सामािजक शाे
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305.8948-िविडयन

306.87-पा रवारीक संबंध

305.8948(1)-मराठा

306.874-पालक - बालक संबंध

जागितकuकरणात मराठी पाऊल / संक. आिण संपा.
मधुकर गणेश मोकाशी.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
फे 7ु. 2012.- 254 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-86-5 : .. 250.00

लांजेवार, नर, 
एकाच नाnयाZया तीन बाजू.- ठाणे : _ास qएशYस,
जाने. 2014.- 128 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
मलपृ शीषBक : एकाच नाnयाZया तीन बाजू :
बालक पालक नातेसंबंध.



Y73(P155)

.. 150.00


Y22

मराठा समाज: वा&तव आिण अपे3ा / सं. संपा. राम
जगताप आिण सुशील धसकटे ; सदानंद मोरे यांZया
$&तावनेसह . पहा 954.79 - महाराJ.

306.8742-िपता - बाल संबंध
कोपरकर, शुभांगी

खूप आवडलेSया बाबाबल... / मोहन आगाशे यांZया
$&तावनेसह.- पुणे : उYमेष $काशन, जाने. 2014.160 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 160.00

306-सं&कृ ती आिण सं&था
राजन खान

मानसमं*णा.- पुणे : सकाळ $काशन, मे 2013.170 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80571-52-2 : .. 185.00



Y22
306.8743-माता - बाल संबंध



Y

गोखले-जोशी, मंिजरी

एक सांगू ?: आई आिण मुलं यांZयामधील
मनमोकळा संवाद / इंGजीव.न सुि$या वकuलकृ त
अनु. ; संपा. िव|ा गोखले ; मूळ पु&तकातील
सुि¢मता सेन यांZया $&तावनेसह ; अनुवादीत
आवृीतील मृणाल कु लकणP यांZया $&तावनेसह.पुणे : मेहता, ऑग&ट 2013.- xviii, 214 पृ. ; 22 स,.

306.0954-भारत

कrडके , उवला रामभाऊ, 1988सं&कृ ती संवधBन काळाची गरज.- औरं गाबाद :
कौशSय $काशन, जाने. 2012.- 24 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

.. 25.00


Y:1.44

306.6-धामक सं&था
306.6(1)-धमाBचे समाजशा

मी.
'Crushes, careers and cell phones' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-414-9 :

.. 250.00


पडघम: सां&कृ ितक िनांतराचे / संपा. अ.ण जावळे .मुंबई : नवता बुक वSडB, एि$ल 2013.- 188 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 160.00

Y22

320-राजनीितशा



Y(Q)

306.697-इ&लाम
शहा=जदे, फ. म.
अनुभव.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 136 पृ.
; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 150.00

समकालीन रायशा : रायशा ाZया उपिव|ाशाखा
आिण अयासपwती / संपा. $काश पवार.- पुणे :
डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
2012.- xxii, 209 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-476-5 : .. 250.00


W

320.01-तव1ान आिण िसwांत
बापट, राम, 1931-2012



Y(Q7)

306.8-िववाह आिण कु टुंबसं&था
समृw सहजीवनासाठी / संपा. शैलजा 1ाने[र मोळक.पुणे : िशव&पशB $काशन, फे 7ु. 2013.- 88 पृ. ; 22
स,. मी.
.. 90.00

$ा. राम बापट यांचे लेख / संपा. अशोक चौसाळकर.मुंबई : लोकवाय.
खंड 2 : रायसं&था, भांडवलशाही आिण
पयाBवरणवाद.- माचB 2013.- ix, 242 पृ. ; 22 स,.
मी.

संदभB.
ISBN 978-93-82789-02-4 :



Y217

.. 400.00.


Wx

सामािजक शाे

20

320.1-राय
320.1-चाणoय

320.954-भारत-

मशः

िबरमल, िनतीन

चाणoय
चाणoयनीित / पुनःकथन नीता सातपुते.- पुणे :
अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,.

भारतीय शासन व राजकारण / सं. ले. िनतीन
िबरमल आिण वैशाली पवार.- पुणे : डायमंड

मी.

.. 50.00


WxC61

320.5-राजकuय तव$णाली
320.5-आंबेडकर, भीमराव रामजी

पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2013.x, 132 पृ. ; 22 स,. मी.
पुणे िव|ापीठाZया $थम वषB कला शाखेZया
सुधा रत अयासqमानुसार.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-527-4 : .. 110.00


W.44

िनकुंभे, सी. एच.

दिलतांनी शासनकत dहावे.- पुणे : सुगावा $काशन,
माचB 2014.- 191 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-89-6 : .. 180.00

बेहर
े े , ग. वा.

'सोबत' चे पिहले पान.- पुणे : दलीपराज $काशन.
खंड 1 : सा.- स]ट,. 2013.- 288 पृ. ; 22 स,. मी.
51 लेख.



W:a

320.532-सा>यवाद (क>युिन&ट मत$णाली)
320.5322-माoसBवाद - लेिननवाद

ISBN 978-93-82988-25-0 : .. 300.00
खंड 2 : संघषB.- स]ट,. 2013.- 288 पृ. ; 22 स,. मी.
47 लेख.
ISBN 978-93-82988-26-7 :

.. 300.00.


लेिनन

W.44

समाजवादी िसwाYत आिण सं&कृ ती / अनु. द. वा.
फडणवीस ; गो=वद पु.षोम देशपांडे यांZया
$&तावनेसह.- 2 री आ.-मुंबई : लोकवाय, एि$ल
2014.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : स]ट,. 1984.
ISBN 978-93-82789-29-1 : .. 200.00

'सोबत' चे पिहले पान.- पुणे : दलीपराज $काशन.
खंड 3 : राJवाद.- स]ट,. 2013.- 280 पृ. ; 22 स,.
मी.
42 लेख.



W691

ISBN 978-93-82988-27-4 : .. 300.00
खंड 4 : रचना.- स]ट,. 2013.- 287 पृ. ; 22 स,. मी.
29 लेख.

320.9-राजकuय प रि&थती

चारही खंडांम`ये 'सोबत' सा~ािहकातील 1967 ते
1989 या कालखंडातील िनवडक अGलेख.
ISBN 978-93-82988-28-1 : .. 300.00.

320.954-भारत

ादशीवार, सुरेश जनादBन
स,टर पेज: सोिशओ-पोिल टकल कॉम,ी.- पुणे :
साधना $काशन, मे 2013.- 203 पृ.: िच*े; 22 स,.



W.44

मी.

.. 200.00


W.44

पटवे, दीपक, 1968-

चला राजकारणात / संपा. िवनय सह बुw.े - पुणे :
राजहंस $काशन, िडस,. 2012.- viii, 207 पृ. ; 22
स,. मी.
ISBN 978-81-7434-594-3 : .. 200.00

शौरी, अ.ण, 1941हे सवB आपSयाला कोठे नेणार ? / इंGजीव.न अशोक
पाथरकरकृ त अनु. ; संपा. िम=लद बोरकर.- पुणे :
मेहता, जून 2013.- xviii, 582 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
'Where will all this take us' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-475-0 :

.. 600.00


W.44



W.44

पाटील, आर. ए.

भारतीय शासन व राजकारण.- नािशक : अ3रबंध
$काशन, स]ट,. 2013.- 216 पृ. ; 21 स,. मी.
संदभB.
.. 175.00

संजय बा
द अॅिoसड,टल $ाइम िमिन&टर / अनु. लीना सोहोनी.पुणे : मेहता, जुलै 2014.- viii, 336 पृ. ; 22 स,. मी.
'The accidental prime minister : the
making and unmaking of Manmohan
Singh' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-549-8 :



W.44

.. 390.00


W.44

सामािजक शाे
321-सरकार आिण राय_व&था

324.254(1)-राRीय Iवयंसेवक संघ-

321.8-लोकशाही शासन

मशः

केळकर, संजीव

राJीय &वयंसेवक संघानी गमावलेली वष = Lost
years of the RSS / इं Gजीव.न अशोक पा`येकृत
अनु.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस, 2012.- xLii,
374 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-437-6 : .. 395.00

321.80954-भारत

भारतीय लोकशाही समोरील आdहाने / सं. संपा. बाळ
कांबळे आिण एकनाथ खांदवे.- पुणे : डायमंड

पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2012.पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8438-438-3 : .. 170.00
viii, 152



W,6.44

322-राय आिण संग ठत सामािजक समूह
322.4-राजकuय qया गट
322.42-qांितकारक गट
322.420954-भारत

पंिडता, राsल
ब&तरचे माओवादी / अनु. िचYमय दामले.- पुणे :
मेनका $काशन, जुलै 2013.- 150 पृ.: िच*े; 22 स,.



W,4A.44

देशपांडे, भा&कर ¥कार
संघ हीच जीवनगाथा / शUदांकन $काश एदलाबादकर.बुलढाणा : उषा भा&करराव देशपांडे, 2013.- 106
पृ.: िच*े; 17 स,. मी.
.. 200.00


W,4A.44

327-आंतरराJीय संबंध

मी.

तोडकर, बी. डी.

संदभB.
'Hello, Bastar : The untold story of India's
Maoist movement' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80572-64-2 :

21

.. 195.00


W,81.44

आंतरराJीय संबंध: महवाZया संकSपना.- पुणे :
डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
2012.- x, 390 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-466-6 : .. 495.00


324-राजकuय कायBपwती, $ qया
324.2-राजकuय प3

327.12-हेरिगरी आिण िव`वंस

324.254-भारत

327.1247-रिशया

V1:19

324.254(1)-भारतीय राJीय काँGेस

कालुवाला, पंकज

रशीद कदवई
24 अकबर रोड: काँGेसZया उतरणीला आिण
उ}कषाBला कारणीभूत ठरलेSया _िtमवांचा संि3~
इितहास / इंGजीव.न सुरेश भटेवराकृ त अनु. ;
राजदीप सरदेसाई यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
िचनार पिUलशसB, फे 7ु. 2013.- 344 पृ., [4]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.

सोिdहएत रिशयाची के . जी. बी.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, िडस,. 2012.- v, 179 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

संदभB.
ISBN 978-93-80875-24-8 :

.. 200.00


V58:1914

327.125694-इ ायल

'24 Akbar road : a short history of the

कालुवाला, पंकज

people behind the fall and rise of the
Congress' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-87520-81-7 कागदी बां. :

.. 350.00


इ ायलची मोसाद.- ठाणे : परम िम* पिUलके शYस,
िडस,. 2012.- 164 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80875-38-5 : .. 200.00


W,4A.44

324.254(1)-राJीय &वयंसेवक संघ

V4653:1914

327.1273-अमे रके ची सी. आय. ए.

कसबे, रावसाहेब

कालुवाला, पंकज

झोत.- 7 वी आ.-पुणे : सुगावा $काशन, ऑoटो.
2013.- 132 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : मे 1978.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-80-3 : .. 80.00

अमे रके ची सी. आय. ए.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, जून 2012.- vi, 188 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

संदभB.


W,4A.44

ISBN 978-93-80875-23-1 :

.. 200.00


V73:1914

सामािजक शाे

22

331.88-cिमक संगठन
331.881-िविश@ उ|ोगांमधील cिमक संगठन
331.8813361-साखर उ|ोग

327.54-भारत

प रमल, माया सुधाकर
भोवताल: भारताZया परराJ धोरणाचा मागोवा.अंबाजोगाई : प रसर $काशन, मे 2013.- 204 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 81-902787-5-4 : .. 200.00

पगारे , चुडामण नवल



V44:19

330-अथशा
330.9-आथक प रि&थती

331.88177-कापड उ|ोग
331.8817700954-भारत

331.881770095479-महाराJ
331.881770095479(1)-Yयू $ताप िमल . धुळे
अिहरराव, िवकास =नबाजी, 1958Yयू $ताप िमल कामगार संघटना.- धुळे : स>यकता
$काशन, जाने. 2013.- xi, 105 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924993-6-9 : .. 120.00

काळा पैसा आिण भारतीय अथB_व&था = Black
money and Indian economy / सं. संपा. संजय
काळे आिण माधव िबरादार.- नांदड
े
: अनुराधा

पिUलके शYस, ऑoटो. 2012.- viii, 362 पृ. ; 22 स,.
मी.

संदभB.

.. 300.00

332-िवीय अथBशा
332.024-वैयिtक िव
332.024014-िनवृी िनयोजन
कु लकणP, िवनायक cीरं ग
cीिशSलक.- पुणे : सकाळ $काशन, मे 2014.- 84
पृ. ; 24 स,. मी.
.. 120.00

दोन जुने अिभजात अथBशा ीय िनबंध / सं. संपा. नीरज
हातेकर आिण राजन पडवळ.- मुंबई : लोकवाय,
एि$ल 2013.- 140 पृ. ; 22 स,. मी.
गो=वद गोपाळ टपणीसकृ त '=हदु&थानांतील दुOकाळ'
आिण गोपाळ अनंत भटकृ त 'िनरपे3 भांडवल' हे दोन
अथBशा ीय िनबंध.
संदभB.
ISBN 978-93-82789-04-8 : .. 140.00



X8(M7):9



X.44



Y13:(X65)



X.44

cीवा&तव, सतीश
भारतीय अथB_व&था: सम&या व भिवत_.- पुणे :
डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
जून 2013.- x, 133 पृ. ; 22 स,. मी.
पुणे िव|ापीठाZया $थम वषB कला शाखेZया
2013-14 Zया सुधा रत अयासqमानुसार.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-525-0 : .. 120.00

332.1-बँक आिण बँकग
लांजेकर, जगदीश रामचं
बँक _वसाय व िवपुरवठा: बँक _वसायाची
मूलतवे.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], जून 2013.- viii, 212 पृ. ; 22 स,.
मी.

पुणे िव|ापीठाZया $थम वषB वािणय शाखेZया
2013-14 Zया सुधा रत अयासqमानुसार.
ISBN 978-81-8483-533-5 : .. 150.00



X62



X.44

331-cम अथB_व&था
331.4- ी-cिमक
331.40954-भारत

332.4-_ (पैसा)
पांगम, दनेश रघुनाथ, 1935पैसा ! तू आहेस कसा ?: पैशाचे िविवधांगी &वप.पुणे : मधुcी $काशन, जुलै 2013.- 124 पृ. ; 22 स,.
मी.

भ´, इला रमेश, 1933वुई आर पुअर बट सो मेनी / इंGजीव.न सुनीित
शांताराम काणेकृत अनु.- पुणे : मेहता, ऑoटो. 2012.xxxvi, 236 पृ.: िच*े, नकाशा; 22 स,. मी.
'We are poor but so many : The story of
self-employed women in India' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-422-4 :



X:9(J311)

330.954-भारत

ISBN 978-81-923477-9-0 :

ऊस तोडणी कामगारांZया सम&या.- धुळे : स>यकता
$काशन, जाने. 2013.- x, 86 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924993-0-7 : .. 120.00

.. 295.00


X:9F.44

.. 140.00



X61

332.41-मूSयवृिw
पा`ये, रमेश
महागाई: एक अवलोकन.- मुंबई : लोकवाय, माचB
2013.- xiii, 181 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80700-99-1 : .. 200.00



X61:7

सामािजक शाे
333-जमीन आिण ऊजाB संबंधी अथBशा

333.79240954-भारत-

333.3-खाजगी जमीन

मशः

झा, सौरव

अणुऊजाB: एक पयाBय : शा ीय मािहतीसह
अणुऊजZया उलट - सुलट बाजूंनी के लेला सवाpगीण
िवचार / इंGजीव.न वषाB जोशीकृ त अनु.- पुणे :
रोहन $काशन, ऑoटो. 2012.- 280 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.

333.31-भूिम सुधार
333.310954-भारत

333.31095479-महाराJ
कांबळे , गौतम खुशालराव

जमीन सुधार व दिलत-आ दवासी.- मुंबई :
लोकवाय, माचB 2013.- xvi, 339 पृ., [1]
पटिच* ; 24 स,. मी.
संदभB.

'The upside down book of nuclear power'
चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-88-5 :

.. 270.00


X:271(D7).44

ISBN 978-93-82789-01-7 कागदी बां. :

333.9-इतर नैसगक साधनसंपी

.. 400.00


X322.4435

333.91-जलसंपदा
आपटे, मोहन हरी, 1938-

333.7-नैसगक साधनसंपी

याला जीवन ऐसे नाव / संपा. सदानंद बोरसे.- पुणे :

333.70954-भारत

राजहंस $काशन, ऑग&ट 2012.- vii, 212 पृ.: िच*े,
नकाशे; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-579-0 : .. 200.00

कु लकणP, दलीप
बदलू या जीवनशैली.- पुणे : राजहंस $काशन.
भाग 1 : जाने. 2014.- 104 पृ. ; 22 स,. मी.
भाग 2 : जाने. 2014.- 104 पृ. ; 22 स,. मी.
'गितमान संतुलन' hा मािसकातील िनवडक
संपादकuय लेखांचे संकलन.
ISBN 978-81-7434-653-7 : .. 80.00 ($}येक
भागाक रता).



X:271:(H422)

घोरपडे, अिभिजत



Y:1:75.44

333.79-ऊजाB

पाणी ते पाणी: पाnयाची अनोखी ओळख / संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस $काशन, स]ट,. 2012.viii, 201 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-583-7 : .. 200.00


X:271:(H422)

कु लकणP, दलीप
ऊजाB-संयम: नको ऊजचा अभाव - नको अितरे क.- पुणे :
राजहंस $काशन, जाने. 2014.- viii, 120 पृ. ; 22
स,. मी.
ISBN 978-81-7434-652-0 : .. 100.00


333.910954-भारत

कणीकर, राजcी
जलसंपदा.- ठाणे : परम िम* पिUलके शYस, िडस,.
2010.- viii, 126 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80875-06-4 : .. 125.00


X:271:(C84)

X:271:(H422).44

334-सहकारी सं&था

सहबुw,े रमेश के .

मुळूक, पांडुरं ग

वीज आली घरात.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज

जागितक सहकार चळवळ.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
जाने. 2011.- 88 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-54-4 : .. 80.00

पिUलके शYस, नोdह,. 2013.- 28 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.
ISBN 81-7492-110-9 :

23

.. 20.00





XM

X:271:(C84)

335-समाजवादआिण संबंिधत $णाली

333.7924-आिnवक ऊजाB

मोकाशी, उमाकांत

333.79240954-भारत
कहाते, अतुल

अणुऊजाB.- मुंबई : लोकवाय, नोdह,. 2013.- xxii,
233 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-82789-25-3 : .. 300.00


X:271(D7).44

सोपा समाजवाद: समाजवादाचे तव1ान आिण
समाजिवकासाचा इितहास / शांता रानडे यांZया
$&तावनेसह.- 2 री आ.-मुंबई : लोकवाय, जाने.
2013.- 74 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1973.
.. 70.00


XM2
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335.4-माoसBवाद

338-उ}पादन

नारकर, उदय

338.1-कृिष

माoसB काय >हणाला.- मुंबई : लोकवाय, फे 7ु.
2014.- 199 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-82789-30-7 : .. 200.00

338.10954-भारत



XNxM18

बनसोड, भीमराव

माoसBवादी दृ@ीतून जागितक आथक मंदी.- पुणे :
सुगावा $काशन, मे 2013.- 112 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-67-4 : .. 90.00

माळी, रामचं
समृwीZया दशेने ... : शेतक±यांसाठी आथक
िनयोजन.- पुणे : सकाळ $काशन, नोdह,. 2013.102 पृ. ; 24 स,. मी.
.. 140.00


X8(J).44

338.5-उ}पादन अथBशा
338.5(1)-सूम अथBशा


XNxM18

सोनवणे, िवलास

लढता लढता के लेSया =चतनातील काही / सुशील
धसकटे यांZया $ाkथनासह.- पुणे : हमस $काशन,
िडस,. 2012.- 152 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-920958-8-2 : .. 150.00

=शदे, एस. जी.
_ावसाियक अथBशा : सूम / सं. ले. एस. जी. =शदे
आिण एस. dही. ढमढेरे.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस
: डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2013.- x, 162



XNxM18

335.43-सा>यवाद (माoसBवाद - लेिननवाद)
335.4347-oयूबा क>युिन&ट $णाली

पृ. ; 24 स,. मी.
पुणे िव|ापीठाZया $थम वषB वािणय शाखेZया
2013-14 Zया सुधा रत अयासqमानुसार.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-523-6 : .. 175.00


X

रे डकर, अर=वद
अन&टो चे गdहेरा.- मुंबई : लोकवाय, जुलै 2013.114 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82789-22-2 : .. 120.00

338.7-_ापार संघटना
338.76-िविश@ उ|ोग आिण उ|ोग समूहांZया संघटना
338.763-कृिष



XN

चोरगे, तानाजीराव

शेतीपूरक उ|ोग.- पुणे : दलीपराज $काशन, जाने.
2014.- 332 पृ.: िच*े; 26 स,. मी.
संदभB.

336-सावBजिनक अथBनीित
336.02-महसूल
336.0254-भारत

336.025479-महाराJ

ISBN 978-93-82988-60-1 कागदी बां. :

.. 600.00

मुwिे बहाळकर, शिशकांत
महसूलनामा.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
जून 2012.- 56 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2011.
ISBN 978-81-7294-863-4 : .. 40.00



X9B8(A):(J)

338.9-आथक िनयोजन
338.954-भारत



X7.4435
336.2-कर आकारणी
336.24-आयकर
336.240954-भारत

सामाYय अ`ययन पेपर - 4: अथB_व&था व िनयोजन,
िवकासिवषयक अथBशा आिण कृ िष / संक. सतीश
cीवा&तव.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], मे 2013.- vi, 266 पृ. ; 24 स,.
मी.

संगोराम, िम=लद
इYकम टॅoसिवषयी सारे काही.- पुणे : राजहंस
$काशन, जुलै 2013.- x, 415 पृ. ; 22 स,. मी.
2013 Zया अथBिवधेयकाला अनुस.न.
ISBN 978-81-7434-618-6 : .. 275.00

महाराJ लोकसेवा आयोग सुधा रत
अयासqमानुसार.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-507-6 : .. 250.00


X724.44



X:75.44
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345-गुYहेगारीचा कायदा

340-कायदा

342-रायघटना}मक कायदा

345.54-भारत

345.5479-महाराJ
345.547902-गुYहे

342.087-सामािजक गट

342.0878- ी-वगB

345.547902523-खून

युसूफ बेूर
ि यांचे संवैधािनक हk व जागितक करार / सं. ले.
युसूफ बेूर आिण रे णुका कड.- औरं गाबाद : कौशSय
$काशन, िडस,. 2011.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 50.00

345.5479025230264-$करणे



Z(Y15)
342.54-भारत

ऑि&टन, Gॅनिdहल (Austin, Granville)
भारतीय रायघटना राJाची कोनिशला /
इंGजीवन भारती के ळकरकृ त अनु.- पुणे : डायमंड
पिUलके शन, 2013.- xx, 459 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-512-0 : .. 450.00

मानवत ह}याकांड / संक. शरद देऊळगांवकर.- 2 री
सुधा. आ.-औरं गाबाद : पवेध $काशन : Gंथलोक
[िवतरक], स]ट,. 2013.- 119 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 1975.
'मानवत ह}याकांड' परभणी िजShातील मानवत या
गावी गु~धन आिण संतती $ा~ीसाठी 11 कु मा रका
ह}या $करणाचा Yयायालयीन वृांत.
.. 150.00



Z4435,5112

346-वैयिtक कायदा
346.54-भारत

346.5479-महाराJ
346.5479043-&थावर मालमा
346.5479043(1)-जमीन



V44:2

=श*े, िव|ाधर पु.षोम
जनिहतयािचका: मानवी हkसंपादनाचा एक $भावी
मागB / संपा. आनंद हडPकर.- पुणे : राजहंस $काशन,
ऑग&ट 2012.- viii, 192 पृ. ; 24 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-581-3 : .. 225.00

िखलारी, लमण
सवाpसाठी जिमनीचे कायदे.- 2 री आ.-पुणे : सकाळ
$काशन, िडस,. 2013.- 156 पृ. ; 24 स,. मी.
.. 170.00



Z4435,211



V44:2

342.5402-मूलभूत मुे

350-लोक &शासन आिण लTकरी िवान
351-लोक $शासन
351.54-भारत

351.5400285-संगणक $योग
िशकारपूर, दीपक

गdहनBYस संगणकuय शासन तुमZया दारी.- पुणे :
अमेय $काशन, ऑग&ट 2012.- ii, 86 पृ.: िच*े; 22
स,. मी.
ISBN 978-93-5080-013-3 : .. 125.00

आंबेडकर, भीमराव रामजी, 1891-1956

e

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना सिमतीतील

भाषणे / सं. अनु. बी. आर. जोशी आिण भायरे खा
जोशी.- पुणे : सुगावा $काशन.
भाग 1 : 2 री आ. - ऑoटो. 2012.- vi, 107 पृ. ;
22 स,. मी.
$थम आ. : मे 2000.
.. 80.00.



V44,80b D65,8(B)

351.540217-Gामीण _व&थापन
कदम, के. के.



V44:2

342.54085-वैयिtक अिधकार आिण उपqम
342.540853-मािहती आिण िवचारांचे &वातं§य
342.540853(1)-मािहतीचा अिधकार

Gामपंचायत आिण Gामीण िवकास / सं. ले. के . के .
कदम आिण बी. बी. पावडे.- नांदड
े : हरणाई $काशन,
ऑग&ट 2011.- 144 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-909812-3-1 : .. 185.00



V44,64:98

बोड, रामराव

जाधव, जगाथ खंडेराव
Gामिवकास व पंचायत राज: शासनाZया िविवध

मािहतीचा अिधकार 2005 आंदोलन.- औरं गाबाद :

लोकपाल पिUलके शन, एि$ल 2013.- 58 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
.. 50.00

योजनांची मािहती.- औरं गाबाद : लोकपाल



Z44(W:5)

पिUलके शन, जुलै 2013.- 104 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-927136-2-5 : .. 100.00



V44,64:98
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355.033-सामाYय इितहास आिण िववरण

351.540234-िनयोजन आिण धोरण योजना

बडे, गज, $भाकर
योजनांची िवकासगंगा: _िtगत लाभाZया 450
सरकारी योजना.- पुणे : साथBसंकेत $काशन, ऑoटो.
2013.- 480 पृ.: िच*े; 25 स,. मी.
.. 500.00

355.033054-भारत
जाधव, िवजय यशवंतराव



V44,93:1

भारताची राJीय सुर3ा.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
जाने. 2011.- 322 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 81-89634-59-9 : .. 300.00


MV41.44

360-समाजकUयाण
361-सामािजक सम&या आिण समाजकSयाण

भापकर, संगीता हनुमंतराव, 1980-

वैयिtक लाभाZया शासकuय योजना.- 2 री आ.-पुणे :
सकाळ $काशन, िडस,. 2013.- 174 पृ.: िच*े; 24
स,. मी.
.. 150.00

लवटे, सुनीलकुमार



V44,93:1

351.5479-महाराJ
351.54790217-Gामीण _व&थापन

वंिचत िवकास: जग आिण आपण.- कोSहापूर :
cिमक $ितान ; मुंबई : लोकवाय [िवतरक],
एि$ल 2014.- 115 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82888-04-8 : .. 120.00


YZ

362-समाजकSयाण सम&या व सेवा
362.1-शारी रक आजार
362.10425-मदतीचे $कार
362.104257-Gामीण आरोय सेवा

351.54790217(1)-पंचायत
चांदगुडे, िवनायक पांडुरं ग, 1982गाव ते झेडपी: A टू Z.- 2 री आ.-पुणे : सकाळ

$काशन, िडस,. 2013.- 88 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 125.00


V4435,64:98
351.54790286-रे शन
पाटील-िचकटगांवकर, अिनल वसंतराव

रे शन सवाpZया हkाचं: शासन िनणBय, योजना, िनयम.औरं गाबाद : लोकपाल पिUलके शन, जून 2013.- 56
पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-927136-0-1 : .. 55.00


V4435:58

355-लOकरी िव1ान

अढाऊ, बाळकृ Oण पुं.
आ दवासी 3े*ातील आरोय सेवा िवभागाची
आथक ि&थती: संदभB अमरावती िजSहा.- पुणे :
डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
2012.- vi, 218 पृ.: िच*े, नकाशे; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-504-5 : .. 250.00


YZ(L)

362.19-िविश@ .ण सेवा
362.196748-aायुंचे िवकार
गीता आनंद

_ािधमुt / इंGजीव.न सुभाष दांडेकरकृ त अनु.- पुणे :
मेहता, स]ट,. 2013.- viii, 344 पृ. , [8] पटिच*े ;
22 स,. मी.

355.00954-भारत
िलमये, राजा
भारतीय सेनादलांची ओळख.- पुणे : मधुराज

'The cure' चा अनुवाद.

पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 72 पृ.: िच*े; 22 स,.

ISBN 978-81-8498-499-6 :

मी.
ISBN 81-7492-044-7 :

.. 390.00


Y(L83:4:6)

.. 50.00


MV41.44

362.3-मानिसक अवगती
िचटणीस, शुभा

355.02-युw आिण संGाम

आधारमाया.- ठाणे : _ास qएशYस, एि$ल 2013.192 पृ. ,[2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
माधवराव गोरे सं&थािपत 'आधार' या मितमंदांचे
आजीवन संगोपन करणा±या सेवाभावी सं&थेसंदभाBत.
.. 200.00

िलमये, राजा

युw एक कला.- 4 थी आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
नोdह,. 2013.- 94 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-243-5 : .. 80.00


MV41.44



Y:423:6

सामािजक शाे
363-अYय सामािजक सम&या आिण सेवा
363.1-सावBजिनक सुर3ा सेवा
363.17-घातक व&तु
363.179-िविश@ घातक व&तु
363.179(1)-गॅस आपी. भोपाळ

362.4-अपंगांसाठी सेवा

362.41-अंध _tu
बडवे, मीरा आनंद, 1953-

टीम िनवांत: अंध}वावर मात / संपा. नीिलमा गुंडी.पुणे : राजहंस $काशन, माचB 2013.- xi, 209 पृ.,

लािपए, डोिमिनक (Lapierre, Dominique)

[2] पटिच*े ; 22 स,. मी.

भोपाळमधील काळरा* / सं. ले. डोिमिनक लािपए

'िनवांत अंध मुt िवकासालय' संदभाBत.
ISBN 978-81-7434-603-2 :

27

आिण जािवएर मोरो ; अनु. शरद चाफेकर ; संपा.

.. 225.00


Y68:4:6

362.4109515-ितबेट

िव|ा िवांस.- पुणे : राजहंस $काशन, िडस,. 2013.xii, 280 पृ.: नकाशा; 22 स,. मी.
मूळ ·, च शीषBक : It etait minuit cinq a Bhopal.
'It was five past midnight in Bhopal' चा

टेनबक न, सॅि7ए (Tenberken, Sabriye)

अनुवाद.

ितबेटZया वाटेवर... / इंGजीव.न वंदना अ*ेकृत अनु.-

ISBN 978-81-7434-635-3 :

पुणे : मेहता, नोdह,. 2013.- viii, 212 पृ., [4]

.. 300.00


Y:435.4455

पटिच*े ; 22 स,. मी.
363.2-पोिलस सेवा

'My path leads to Tibet : the inspiring story

363.2076-पुनरावलोकन आिण आवृी

of how one young blind woman brought

बोजस, जॉYसन
संपूणB पोिलस भरती मागBदशBक.- पुणे : डायमंड
पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2012.vii, 318 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8483-421-5 : .. 190.00

hope to the blind children of Tibet' चा
अनुवाद.

मूळ जमBन शीषBक : Mein weg fuhrt nach Tibet,
Die blinden kinder von Lhasa.
ISBN 978-81-8498-516-0 :

.. 240.00

362.6-65 वषाpवरील वृwांZया सम&या आिण सेवा
दातार, रzावली गणेश
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 140.00


Y13

362.8-अYय समाज घटकांZया सम&या व }यांची सेवा

आपी _व&थापन = Disaster management.पुणे : $ितमा $काशन, जाने. 2012.- 256 पृ. ; 22
स,. मी.
संदभB.
.. 300.00


Y:435:67

362.82-कुटू ंब

363.348-$ितबंधक उपाय

362.8292-कौटुंिबक =हसाचार

चाकणे, संजय

ताडप*ीकर, मेधा

आपी _व&थापनाचे आdहान / सं. ले. संजय चाकणे
आिण $मोद पा7ेकर.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस :

कौटुंिबक =हसाचार.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2012.- x, 86 पृ. ; 22

डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जून 2012.- vii, 104 पृ.

स,. मी.
ISBN 978-81-8483-478-9 :

363.3-सावBजिनक सुर3ेचे अYय दृि@कोन
363.34-आपि
खराट, संभाजी

सुखद वृw}व.- पुणे : मेहता, जाने. 2014.- x, 130
ISBN 978-81-8498-522-1 :



Y:4:61



Y68:4:6.498

, [2] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
.. 100.00

ISBN 978-81-8483-456-7 :



Y:4515

.. 125.00


Y:435:5
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363.4-सावBजिनक नैितकता व त}संबंधी सम&या आिण

363.7-पयावरणीय समIया आिण सेवा-

वाद

देखणे, मालिवका

363.45-मादक _ांची त&करी
363.4509581-अफगािण&तान
सेमन, Gेगॉर (Salmon, Gregor)
पॉपी: अफगािण&तानातील अफू चा _ापार >हणजे
जीवन, मृ}यू आिण _सन यांचा ितढा / इंGजीव.न
$मोद जोगळे करकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑग&ट
2013.- xii, 336 पृ.: नकाशा; 22 स,. मी.
संदभB.

पयाBवरण र3णाचे 100 सोपे उपाय.- नागपूर :
िनिशगंधा बुक एजYसी, नोdह,. 2012.- 32 पृ. ; 22
स,. मी.
.. 25.00


Y:1:75

'Poppy' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-477-4 :

.. 350.00



Y:414.491

363.46-गभBपात
363.46(1)- ी-¸ूण ह}या
ी - ¸ूण ह}या / संक. गांधी नॅशनल मेमो रयल
सोसायटी.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], जाने. 2013.- iv, 51 पृ.: िच*े; 22
स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-502-1 : .. 50.00

मशः

साठे , प©ा cीिनवास
पयाBवरण: रोजचा िवचार.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, जून 2012.- viii, 159 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80875-34-7 : .. 200.00


Y:1:75

ह रत साधक: उ|ाची जीवनशैली आजच &वीकारलेSया
असामाYय सामाYयांचा प रचय / सं. संपा. सदानंद
बोरसे आिण दलीप कु लकणP.- पुणे : राजहंस $काशन,
जाने. 2014.- 114 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-660-5 : .. 100.00


Y:1:75



Y15:45153
363.460954-भारत

363.73-$दूषण
देखणे, मालिवका

पाटील, जयcी cेिणक
भरारी...तरीही ी¸ूणह}या...का ?.- 2 री आ.सांगली : वेध $काशन, जाने. 2013.- xiv, 38 पृ.,
[8] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
.. 195.00

क. या $दूषणाचा संहार.- नागपूर : लाखे $काशन,
नोdह,. 2012.- 48 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 35.00


Y:1:75(D854)



Y15:45153.44

363.7-पयाBवरणीय सम&या आिण सेवा
कासBन, रे चल (Carson, Rachel), 1907-1964
सायल,ट =&$ग आिण }यानंतर / इंGजीवन अंजली
जोशीकृ त अनु.- पुणे : सकाळ $काशन, ऑग&ट 2013.174 पृ.: िच*े; 25 स,. मी.
भारत व इतर िवकसनशील देशांमधील पयाBवरण
चळवळ¨Zया आढा_ासह.
संदभB.
.. 190.00



Y:1:75

जोशी, $काश
जीवनशैली: वैयिtक ते वैि[क.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, जून 2012.- 148 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80875-33-0 : .. 175.00

363.9-लोकसंयेचे $¹
363.96-संतितिनयमन

आपटे, जनादBन शंकर
कु टुंबिनयोजन कायाBची 60 वष: वाटचाल फॅ िमली
]लॅ=नग असोिसएशनची.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस
: डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2012.- x, 110 पृ.,

[2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8483-449-9 :

.. 125.00


Y:51-55

364-गुYहेगारीचे शा
364.1-गुYहे
364.1323-¸@ाचार
364.13230954-भारत



Y:1:75

अnणा हजारे : ¸@ाचाराZया िवरोधातील भारतीय
ल¶ाचा चेहरा / सं. संपा. $दीप ठाकू र आिण पूजा
राणा; अनु. धनंजय िबजले.- पुणे : मेहता, जुलै 2012.-

देखणे, मालिवका

ओळख पयाBवरण दनांची.- नागपूर : िनिशगंधा बुक
एजYसी, नोdह,. 2012.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 65.00

iv, 136

पृ. ; 22 स,. मी.

'Anna Hazare : The face of India's fight
against corruption.' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-298-5 :



Y:1:75

.. 125.00


Y:45.44

सामािजक शाे
364.13230954-भारत-

मशः

370-िशVण-
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मशः

पाटील, यशोदीप

आशुतोष

िशकलेला माणूस शहाणा कu दीडशहाणा.- नािशक :
यशोदीप पिUलके शन.
भाग 1 : एक शै3िणक िवचारमंथन.- मे 2013.224 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 210.00.

ते तेरा दवस / अनु. नीता िभसे ; संपा. माधवी
कु लकणP.- मुंबई : अ3र $काशन, िडस,. 2013.240 पृ. ; 22 स,. मी.
अnणा हजारे यांZया ¸@ाचार िवरोधी आंदोलनाचा
आढावा.



T

'Anna : 13 days that awakened India' चा
अनुवाद.

माळी, नामदेव

.. 250.00


Y:45.44

पवार, के. डी.

लोकशाही धुoयातून धोoयाकडे.- पुणे : अिखलेश
$काशन, िडस,. 2013.- 232 पृ., [1] पटिच* ; 22
स,. मी.
.. 200.00



T

370.1-तव1ान आिण िसwांत
370.1-फु ले, योितबा गो=वद


Y:45.44

365-दंडा}मक आिण त}संबंधी सं&था
365.9593-थायलंड

िवSय>स, सेबॅि&टयन
स,ड देम टू हेल: बँकॉकZया भयानक तु.ंगातील िनघृBण
घटनांची थरकाप उडिवणारी कहाणी / इंGजीव.न
अिभिजत प,ढारकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑग&ट
2013.- vi, 266 पृ., [4] पटिच*े ; 22 स,. मी.

साळुं खे, आnणा हरी, 1943महा}मा फु ले आिण िश3ण.- सातारा : लोकायत
$काशन, स]ट,. 2013.- 88 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-927283-3-9 : .. 60.00


TxM27

370.1-शा³, छ*पती
भगत, रा. तु.

'Send them to hell : the brutal horrors of
Bangkoks nightmare jails' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-470-5 :

शाळाभेट: सजBनशील िश3कांZया उपqमशील शाळा.पुणे : साधना $काशन, जून 2012.- 140 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-923890-4-2 : .. 100.00

.. 300.00


Y:4:62.593

िश3णमहषP राजषP शा³ महाराज.- पुणे : नवल
$काशन, जाने. 2013.- 191 पृ., [2] पटिच*े ; 22
स,. मी.
संदभB.
.. 210.00


368-िवमा

TxM74

368.3-मृ}यू, वृw}व, आजार व इजा संबंधी िवमा
368.32-आयुवमा

370.11-िविश@ उ @ांसाठी िश3ण
370.114-नीितिश3ण

368.3200954-भारत

पाटील, लीला
करं दीकर, द. भा.

योग3ेमं... : आयुवमा महामंडळाZया कायB आिण
कायBपwतीचे सखोल िववेचन.- पुणे : पुOपक $काशन,
माचB 2012.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 50.00


मूSयिश3ण िवचारधन.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा
$काशन, िडस,. 2012.- 184 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 1998.
संदभB.
ISBN 81-86461-83-3 : .. 185.00


X813.44

370-िशVण

T(R4)

शालेय प रपाठ / संक. धनपाल फटग.- 2 री आ.-नागपूर :
ऋचा $काशन, जुलै 2013.- 80 पृ.: िच*े; 22 स,.

गrधळे कर, $ाची
शालेय वाषक उ}सव.- नागपूर : िव|ा िवकास
पिUलशसB, जुलै 2013.- 102 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-81483-16-9 : .. 70.00

मी.

$थम आ. : स]ट,. 2004.
.. 80.00


T



T(R4)

सामािजक शाे
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370.954-भारत

गrधळी, राज,कु मार बळवंत
िशकnयासाठी िशकिवणे.- कोSहापूर : अ3र दालन,
स]ट,. 2011.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 70.00


T.44

जोशी, अ.ं धती सुधाकर
भारतीय िश3णपwती.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
जाने. 2012.- 298 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-58-2 : .. 300.00


T.44

371.8-िव|ाथP
371.82-िव|ाºयाpचे िविश@ $कार
371.822- ी िश3ण
मॉटYसन, Gेग (Mortenson, Greg), 1957&टोYस इYटू &कू Sस / इंGजीव.न सुनीित शांताराम
काणेकृत अनु.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2012.- xxii,
314 पृ., [8] पटिच*े: िच*े, नकाशे; 22 स,. मी.
'स,ल एिशया इिY&ट²ूट' hा सेवाभावी सं&थेने
पा क&तान आिण अफगिण&तानातील दुगBम
भागांम`ये ी िश3णासाठी के लेSया भगीरथ
$यzांची «| आिण $ेरणादायी कथा.
'Stones into schools : promoting peace
with books, not bombs, in Afghanistan and
Pakistan' चा अनुवाद.

प,ढारकर, शंकरराव
िविवधांगी िश3ण.- 2 री आ.-पुणे : ि$यांजली
$काशन, जून 2012.- 118 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : एि$ल 2008.
.. 150.00

ISBN 978-81-8498-435-4 :

.. 350.00



T55

372-$ाथिमक िश3ण
372.7-गिणत



T.44

372.7044-अ`यापन
भागवत, र. म.

371-शाळा आिण }यांची काय
371.3-अयास आिण िश3णाची कायBपwती

अ`यापन गिणताचे: उx $ाथिमक &तरासाठी / सं. ले.
र. म. भागवत, अ. तु. मावळं कर आिण हे. =च. $धान.पुणे : दलीपराज $काशन.

कडू , अमोल

अयास करावा नेटका.- मुंबई : नवता बुक वSडB, जुलै
2013.- x, 191 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 180.00

भाग 2 : उपयोिजत गिणत आिण बीजगिणत .- 2 री



T:3

कु लकणP, िवजय भालचं
अयासाचे सोळा सं&कार.- पुणे : दलीपराज $काशन,
नोdह,. 2013.- 96 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-64-9 : .. 100.00

आ. - नोdह,. 2013.- x, 100 पृ. : िच*े ; 24 स,. मी.
$थम आ. : माचB 1996.
ISBN 978-93-82988-42-7 : .. 100.00.



T15:3(B)

378-उx िश3ण
378.54-भारत
डोळे , जयदेव



T:3

371.4-मागBदशBन आिण समुपदेशन
371.42-शै3िणक व _ावसाियक मागBदशBन
371.425-_ावसाियक मागBदशBन

$ा`यापक िलिमटेड.- मुंबई : लोकवाय, मे 2014.163 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82789-35-2 : .. 200.00



T4.44

380-वािणOय, सं&ेषण, प#रवहन
380.03-शUदकोश आिण िव[कोश
डायमंड वािणयकोश / सं. संपा. संजय क~ान आिण
जॉYसन बोजस ; वासुदव
े गाडे यांZया $&तावनेसह.पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो

गीत, cीराम
क रअर कसं िनवडावं ?: $¹ोरांतून शंका समाधान.8 वी आ.-पुणे : राजहंस $काशन, जाने. 2013.- x,
154 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2003.
ISBN 978-81-7434-246-1 : .. 140.00

[िवतरक].
खंड 1 : जाने. 2013.- xii, 844



T9(Y4)

पृ. ; 25 स,. मी.

ISBN 978-81-8483-414-7
खंड 2 : जाने. 2013.- viii, 845-1639

पृ. ; 25 स,.

मी.
मोकाशी, मधुकर गणेश

ISBN 978-81-8483-415-4

_ावहा रक व _ावसाियक लेखन$णाली.- पुणे :
aेहवधBन $काशन, मे 2013.- 136 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-33-2 : .. 130.00

खंड 3 : जाने. 2013.- viii, 1640-2451

पृ. ; 25 स,.

मी.
ISBN 978-81-8483-416-1

कागदी बां. : .. 9000.00 (पाच खंडांचे िमळू न).


T9(Y4)



X5k

सामािजक शाे
380.03-शXदकोश आिण िवYकोश-

मशः

390-सामािजक रीित#रवाज, िश6ाचार,
लोकसािह;य
393-मरणोपरांत रीित रवाज

डायमंड वािणयकोश / सं. संपा. संजय क~ान आिण
जॉYसन बोजस ; वासुदव
े गाडे यांZया $&तावनेसह.पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो

393.9-शोक

393.9(1)-सती $था

[िवतरक].
खंड 4 : जाने. 2013.- x, 2453-3074

पृ. ; 25 स,.

भावे, ह. अ.

'सती-$थेचा' इितहास / य. ना. वालावलकर यांZया
$&तावनेसह.- पुणे : स रता $काशन, माचB 2014.iv, 224 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7358-062-6 : .. 200.00

मी.
ISBN 978-81-8483-481-9
खंड 5 : जाने. 2013.- vi, 3075-3241

31

पृ. ; 25 स,.

मी.



Y:356(Q2:42891).44

ISBN 978-81-8483-498-7

कागदी बां. : .. 9000.00 (पाच खंडांचे िमळू न).


X5k

398-लोकसािह}य आिण दंतकथांचा अयास
398.0954-भारत

398.095479-महाराJ

381-वािणय
381.3-_ापारनीित
381.34-Gाहक संर3ण

मराठी लोकसं&कृ तीZया पाऊलखुणा: परं परागत आिण
आधुिनक / संपा. मधुकर गणेश मोकाशी.- पुणे :

aेहवधBन $काशन, ऑoटो. 2010.- 420 पृ. ; 22 स,.

381.340954-भारत

तायडे, िम=लद राघो
Gाहक संर3ण आिण _ावसाियक नीितमूSये / सं. ले.
िम=लद राघो तायडे आिण उYमेश यशवंत कु लकणP.पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो
[िवतरक], ऑग&ट 2013.- x, 250 पृ. ; 22 स,. मी.
पुणे िव|ापीठाZया $थम वषB वािणय शाखेZया
2013-14 Zया सुधा रत अयासqमानुसार.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-546-5 : .. 200.00

मी.

संदभB.
ISBN 81-89634-36-4 :

.. 350.00


Y74435:351
398.095479(1)-िनफाड. नािशक
जंगम, मेघा बाळासाहेब



X:321.44
383-टपाल सेवा
383.4-टपाल खाते

िनफाड तालुoयातील लोकसं&कृ ती / संपा. मनीषा
बाठे .- नािशक : बाळासाहेब काशीनाथ जंगम, एि$ल
2013.- xiv, 225 पृ., [4] पटिच*े ; 22 स,. मी.
डॉ. भा&कर _ं. िग रधारी मागBदशत $बंध.
संदभB.
.. 250.00


Y74435:351

383.4954-भारत

398.2-लोकसािह}य

िसनगारे , सदानंद

भारतीय डाक-प*ांचा इितहास.- मुंबई : लोकवाय,
जून 2014.- 211 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-82789-37-6 : .. 250.00

398.20954-भारत
398.2095478-गोवा



X31.44

385-रे Sवे वाहतूक

आ| सं&कृ ती गोपराJाची / संक. उSहास $भू-देसाई.के पे (गोवा) : संकलक, मे 2011.- 252 पृ.: िच*े; 22
स,. मी.
.. 250.00


Y744G:351

385.0954-भारत

398.2095479-महाराJ

तांबे, उषा

रोमांचकारी रे Sवे / संपा. आनंद हडPकर.- पुणे :
राजहंस $काशन, जाने. 2014.- xii, 113 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-668-1 : .. 100.00

इंगोले, $ितमा पंजाबराव, 1953पारं पा रक ी गाथा.- पुणे : लेिखका पु&तक $काशन,
नोdह,. 2012.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 150.00


X415.44
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398.2095479-महाराR- मशः
इंगोले, $ितमा पंजाबराव, 1953-

398.2095479-महाराR- मशः

व±हाडी लोकगीतांचा िच क}सक अयास.- अमरावती :
सोनल $काशन, जाने. 2013.- 304 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

संदभB.
कागदी बां. : .. 250.00

लोकसािह}य: कला आिण सं&कृ ती / सं. संपा. द. के .
गंधारे , तुकाराम रrगटे आिण िनवृी िमसाळ.cीरामपूर : शUदालय $काशन, मे 2013.- 271 पृ. ;
22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80617-47-3 : .. 300.00





Y74435:351

कांबळे , िवशाखा संजय

Y74435:351

सावंत, उषा

लोकना².- नवी मुंबई : देवयानी $काशन, फे 7ु.
2012.- 88 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 100.00

अिहराणी सािह}यसोिनयाZया खाणी.- पुणे : $ितमा
$काशन, मे 2012.- 123 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 150.00




Y74435:351

Y74435:351

चांदरवन-चांदन: जा}यावरची अिहराणी ी-गीते मराठी अथाBसह / संक. उषा सावंत.- पुणे : $ितमा
$काशन, मे 2012.- 137 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 150.00

398.21-लोककथा



Y74435:351

जातं: लोकसािह}यातील ऐ[यB / संक. भा&करराव धr.
खांडगे ; मंदा खांडगे यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
aेहवधBन $काशन, जाने. 2012.- 230 पृ.: िच*े; 24
स,. मी.
ISBN 978-81-89634-73-5 : .. 230.00

रॉिबन ³ड आिण }याचे रं गेल सोबती / पुनःकथन
cीकृ Oण पोवळे .- पुणे : कनक बुoस (डायमंड
पिUलके शYस), 2012.- 140 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
डॅिनअल डफोकृ त 'रॉिबYसन qु सो' Zया भा. म.
गोरे कृत मराठी अनुवादासह.
ISBN 978-81-8483-430-7 :

.. 125.00


Y:353

398.22-दंतकथा



Y74435:351

398.22095-आिशया
398.220954-भारत

देसाई, बापूराव

398.220954(1)-िबरबल

लोकसािह}यशा : सं&कृ तीदशBन.- पुणे : नवल
$काशन, जाने. 2014.- 188 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 226.00

अकबर आिण िबरबल / पुनःकथन भाऊसाहेब गवारे .-



Y74435:351

पुणे : अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.- 64 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
.. 50.00


Y744:353

राऊत, शंकर

लोकसािह}य: आकलन आिण आ&वाद / मधुकर
वाकोडे यांZया $&तावनेसह.- औरं गाबाद : &वप
$काशन, जाने. 2011.- xvi, 143 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 160.00

िबरबलाZया चातुयBकथा / पुनःकथन य. ना. वालावलकर.पुणे : वरदा $काशन, ऑoटो. 2013.- 104 पृ.:
िच*े; 25 स,. मी.
40 लघुकथा.



Y74435:351

.. 100.00


Y744:353

रानडे, ज. के., 1910-1979

वारली बोली व वारली लोकगीते यांचा अयास /
संपा. मंदा खांडगे.- पुणे : $ितमा $काशन, िडस,.
2012.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 175.00

398.220954(1)-िवqमा द}य
िवqम वेताळ / पुनःकथन िव|ा देशपांडे.- पुणे : अिमत
$काशन, फे 7ु. 2013.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00


Y74435:351
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398.22095484-आं¼ $देश

398.9->हणी, लोकोिt

398.22095484(1)-तेनालीराम

398.99146-मराठी

तेनालीराम / पुनःकथन िव|ा खानझोडे.- नागपूर :
1ानेश $काशन.
भाग 1 : िडस,. 2013.- 48 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.

अिहराणी >हणी: अनुभवांZया खाणी / संक. बाळासाहेब
गुंजाळ.- cीरामपूर : शUदालय $काशन, िडस,. 2011.208 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80617-26-8 : .. 200.00

8 बालकथा.

भाग 2 : िडस,. 2013.- 48 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.



P155,6:4

7 बालकथा.

भाग 3 : िडस,. 2013.- 48 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.

लोपलेSया सुवणBमुा: हरवत चाललेSया अथBपूणB >हणी /
भाOयासह संक. दशरथ तायापा भोसले.- पुणे :
सकाळ $काशन, जून 2014.- 200 पृ. ; 24 स,. मी.
ISBN 978-93-84316-04-4 : .. 240.00

7 बालकथा.

भाग 4 : िडस,. 2013.- 48 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
8 बालकथा.

.. 50.00 ($}येक भागाक रता).





P155,6:4

Y74415:353

तेनालीरामन / पुनःकथन िव|ा देशपांडे.- पुणे : अिमत
$काशन, फे 7ु. 2013.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00



Y74415:353

398.220956-िमडल ई&ट (अरे िबया)
अSलाउीन आिण जादूचा दवा / पुनःकथन भाऊसाहेब
गवारे .- पुणे : अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.- 64 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00

वाo$चारी / संक. दनेश डांगे.- कोSहापूर : अिभनंदन
$काशन, ऑग&ट 2012.- 124 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 130.00


P155,6:4

सं&कार पुOप: 501 सुिवचारांचा संGह / संक. शोभा
भालचं गांगलवार.- साकोली (भंडारा) : झाडीबोली
सािह}य मंडळ, जाने. 2010.- 52 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 50.00




P155,6:4

Y7461:353
398.4-लोककथांचे िवषय

398.41-cwा, संकSपना
$था अशी Yयारी / संपा. उम कांबळे .- 3 री आ.-पुणे :
सुगावा $काशन, ऑoटो. 2012.- 80 पृ.: िच*े; 22
स,. मी.
$थम आ. : माचB 1991.
.. 50.00

400-भाषा

410-भाषाशा



Y:354

वटेमोड महाराज, 1947-

पाखांड $¹ोरी.- नवी मुंबई : िशवाजी $काशन,
ऑग&ट 2013.- xiv, 192 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,.



P

मी.

.. 189.00



Y:354

बुवाबाज तं*.- नवी मुंबई : िशवाजी $काशन,
ऑग&ट 2013.- xiv, 199 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,.
मी.

.. 189.00

धrगडे, रमेश
सामािजक भाषािव1ान.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स]ट,. 2012.- 190 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2006.
शUदाथB (मराठी - इंGजी ) आिण (इंGजी - मराठी).
संदभB.
ISBN 81-7294-514-0 : .. 200.00



सामािजक भाषािव1ान / संपा. जयcी पाटणकर.- 2 री
आ.-पुणे : aेहवधBन $काशन, ऑग&ट 2013.- 348 पृ.
; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2005.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-57-5 : .. 350.00


P

Y:354

398.468-वन&पती
साने, हेमा

आपले िहरवे िम*.- 6 वी आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, जुलै 2013.- 46 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7492-045-5 : .. 30.00



Y:351(I)

418-उपयोिजत भाषाशा
सग½या भाषा तुमZया िखशात / संक. एम. एस.
खानोलकर.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, जाने. 2014.107 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-83466-09-2 : .. 110.00


P

भाषा
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418.02-अनुवाद आिण &प@ीकरण

491.2-सं&कृ त भाषा
491.25-_ाकरण

मोकाशी, मधुकर गणेश

भाषांतर िच क}सा.- पुणे : aेहवधBन $काशन, फे 7ु.
2012.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-87-2 : .. 160.00

रानडे, शैलजा म.



सं&कृ त _ाकरण - सुरिभ.- 3 री आ.-नागपूर : ऋचा
$काशन, जुलै 2012.- 128 पृ.; 22 स,. मी.
.. 100.00

P:795

420-इं जी भाषा
प.ळे कर, आशा
अशी आहे इंGजी भाषा.- पुणे : उYमेष $काशन, िडस,.
2012.- 163 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 160.00



P15

सं&कृ तिनिधः : सं&कृ त वेचे, _ाकरण व _ावहा रक
सं&कृ त / सं. संपा. रजनी जोशी, उमला अराणके
आिण रे वा कु लकणP.- जयपूर : मानस पिUलशसB
आिण िडि&बयूटसB, 2013.- iv, 127 पृ. ; 22 स,.


P111

428-भाषेचा $योग
=शदे, आर. बी.

मी.

संदभB.
ISBN 978-93-83231-09-6 कापडी बां. :

.. 400.00



P15

वाचन झाले अिधक सोपे.- अहमदनगर : यशराज

पिUलके शन, नोdह,. 2013.- iv, 116 पृ.: िच*े; 24
स,. मी.
.. 150.00

491.4-आधुिनक भारतीय भाषा
491.46-मराठी भाषा



P111,9
428.2-रचना

-इंGजी मातृभाषा नसणा±या िव|ाºयाpसाठी
धमाBिधकारी, रzाकर यादवराव

428.24

Dialogues for practice = सरावासाठी संवाद.-

नािशक : चंमंगल $काशन, जून 2013.- vii, 121
पृ. ; 22 स,. मी.

491.4611-लेखन $णाली



P111,9

नूलकर, संदीप

शUदाशUदांत.- पुणे : सकाळ $काशन, ऑग&ट 2013.168 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80571-57-7 : .. 160.00



P155

उपिवषय : 491.46824 - मराठी मातृभाषा

नसणा±या िव|ाºयाpसाठी.
.. 120.00

_ावहा रक उपयोिजत मराठी व $सारमा`यमांची
कायBशैली / संपा. संदीप िव£लराव सांगळे .- पुणे :
डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
िडस,. 2013.- xi, 195 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-548-9 : .. 200.00

सहज सोपी मोडी िलपी / संपा. cीकृ Oण लमण टळक.ठाणे : _ास qएशYस, ऑग&ट 2012.- 91 पृ. ; 22
स,. मी.
संदभB.
.. 100.00



P155

491.462-_ु}पि


P111,9

490-अय भाषा
491.2/4-$ाकृ त भाषा
dहटकर, अशोक
सं&कृ त $ाकृ त (मराठी) भाषािव1ान.- पुणे :
दलीपराज $काशन.
खंड 1 : ऐितहािसक, वणBना}मक आिण तौलिनक.स]ट,. 2012.- 563 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-957-0 कागदी बां. : ..

वै|, माधव गो=वद, 1923शUदांZया गाठीभेटी.- 4 थी आ.-नागपूर : लाखे
$काशन, मे 2012.- vi, 202 पृ. ; 21 स,. मी.
$थम आ. : मे 1993.
.. 200.00



P155:4

491.463-शUदकोश
अिहराणी बोली शUदकोश: अिहराणी-मराठी / संक.
रमेश सीताराम सूयBवंशी.- 2 री सुधा. आ.औरं गाबाद : अयािसका $काशन, जाने. 2013.- ii,
354 पृ.: िच*े, नकाशे; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 1997.
संदभB.
ISBN 978-81-920256-4-3 : .. 350.00

600.00

खंड 2 : $मुख भारतीय आयBन भाषा : &वप आिण
िवकास.- स]ट,. 2012.- 472 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-958-7 कागदी बां. : ..
500.00.



P15-155
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491.465-_ाकरण

500-िवान- मशः

$बोिधनी
मराठी िनबंध व प*लेखन: इया अकरावी व बारावी.2 री आ.-नागपूर : ऋचा $काशन, ऑoटो. 2012.ii, 46 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 2008.
.. 40.00

$धान, हेमचं =च.
िव1ान आिण तं*1ान: &वप आिण पैलू.- 2 री आ.पुणे : दलीपराज $काशन, नोdह,. 2013.- x, 123 पृ.
; 22 स,. मी.
$थम आ. : मे 2006.
संदभB.
ISBN 978-93-82988-39-7 : .. 130.00



P155

लेले, शैलजा ¢याम
मराठी अ3र ओळख.- पुणे : नीहारा $काशन,
ऑग&ट 2010.- 64 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
.. 40.00


P155,9

491.4682-$ाथिमक पु&तके , रचना
491.46824-मराठी मातृभाषा नसणा±या िव|ाºयाpसाठी

7¤नाळकर, सुलभा
गोफ जYमांतरीचे: अि&त}वाZया $¹ांना िव1ानाची
उरे / संपा. क.णा गोखले.- पुणे : राजहंस $काशन,
जुलै 2012.- xxii, 324 पृ., [4] पटिच*े: िच*े; 22
स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-575-2 : .. 300.00


A

Dialogues for practice = सरावासाठी संवाद . पहा
428.24



A

491.468-मराठी भाषेचा $योग

- इंGजी मातृभाषा नसणा±या िव|ाºयाpसाठी.

495-िसनो-ितबेटन भाषा
495.95-मुंडा भाषा

ब±हाटे, काशीनाथ िवनायक
कोरकू बोली: वणBना}मक आिण समाजभाषावै1ािनक
अयास.- नवी मुंबई : देवयानी $काशन, फे 7ु. 2012.340 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80201-18-4 : .. 200.00


भालेराव, सुधाकर

िव1ानाचे अंतरं ग.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 55 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
शUदाथB. (इंGजी-मराठी).
ISBN 81-7492-090-0 : .. 40.00


A

महाले, रमेश, 1944-

चला िव1ानाZया गावा.- नागपूर : कौ&तुभ $काशन,
ऑग&ट 2013.- 78 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 60.00


P4

500-िवान

िव1ानाZया जगात.- पुणे : अिमत $काशन, ऑoटो.
2013.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 50.00

इटोकर, डी. एस.

रमत गमत िव1ान.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा
$काशन, जून 2013.- v, 43 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2008.
.. 45.00



A



A

कालुवाला, पंकज

सहबुw,े चंकांत
शUदवेध.- पुणे : मेहता, जून 2013.- iv, 92 पृ. ; 22
स,. मी.
ISBN 978-81-8498-486-6 : .. 100.00


A

िव1ानाला न उलगडलेली रह&ये.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, जून 2012.- vii, 100 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.
ISBN 978-93-80875-30-9 :

A

.. 150.00


शोधखुणा: िव1ानिव[ातील 41 शोधकथा.- पुणे :
हमस $काशन, नोdह,. 2012.- 146 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-920958-7-5 : .. 140.00


A

दांडेकर, अिनल

A

हरम, नंदा

िव1ानरं जन.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस, स]ट,.
2013.- 95 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-52-6 : .. 100.00

मै*ी क. िव1ानाशी.- पुणे : नीहारा $काशन, जुलै
2013.- 64 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
.. 50.00


A



A
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500.5-अंत र3 िव1ान
500.506-सं&था आिण _व&थापन

510-गिणत-

मशः

भामरे , भास

500.506054-भारत

जमलं तर गिणत.- ठाणे : परम िम* पिUलके शYस,
जून 2012.- vi, 104 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80875-28-6 : .. 150.00

500.506054(1)-इो (ISRO)
के ळकर, cीिनवास
गौरवगाथा इोची.- ठाणे : परम िम* पिUलके शYस,
जून 2012.- vii, 124 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80875-37-8 : .. 175.00



B



C15

507-िश3ण, संशोधन, संबंिधत िवषय
507.6-पुनरावलोकन आिण आवृी
507.6(1)-$¹ोरे

भा&कर
गणकचqचूडामिण भा&कर / भाOय. मोहन हरी आपटे.पुणे : राजहंस $काशन, जाने. 2014.- 60 पृ.: िच*े;
24 स,. मी.
उपिवषय : 520 - खगोलशा .
ISBN 978-81-7434-662-9 : .. 100.00


गवांद,े पुंडिलक भाऊराव, 1944-

B

$¹ तुमचे ? उर आमचे: िव1ान - पयाBवरण.नागपूर : कौ&तुभ $काशन, जाने. 2014.- 56 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 60.00

रांजवण, शरद मुंजाबा



A(m)

508-$कृ ित िव1ान
िहरकर, $दीप सुखदेवराव, 1962रानवेड.- पुणे : दलीपराज $काशन, जाने. 2013.128 पृ., [4] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-980-8 : .. 140.00



B

510.(1)-वै दक गिणत


A
510-गिणत
आपटे, मोहन हरी, 1938-



520-खगोलशा
गवांद,े पुंडिलक भाऊराव

अंतराळातील मोिहमा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 84 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-842-9 : .. 70.00

मी.

ISBN 978-81-7434-592-9 :

($}येक भागाक रता).

गोट=खडीकर, दलीप
वै दक अंकगिणत.- ठाणे : परम िम* पिUलके शYस.
भाग 1 : जून 2012.- v, 122 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80875-27-9 : .. 150.00.
B

$ाचीन भारतीय गिणत.- पुणे : राजहंस $काशन.
भाग 1 : भारतीय गिणताची वाटचाल इसवी सनपूवB
1500 ते इसवी सन 1500.- िडस,. 2012.- viii,
156 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
भाग 2 : िडस,. 2012.- vii, 145 पृ. : िच*े ; 22 स,.
शUदाथB. (मराठी - इंGजी)
संदभB.

परफे oट गिणत िम*.- माजलगाव (बीड) : बी. एम.
रांजवण : गुलाब जनरल &टोअसB [िवतरक], जून
2013.- 88 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 38.00



B9

.. 200.00


B

अवकाशातील झेप.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 60 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-950-1 : .. 50.00

काणकोणकर, रमेश

गिणतीय कोडी.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 68 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : एि$ल 2008.
ISBN 978-81-7294-660-9 : .. 50.00



B9

भा&कर
गणकचqचूडामिण भा&कर / भाOय. मोहन हरी


आपटे . पहा 510 - गिणत.

B

महाले, रमेश, 1944-

पंिडत, रामहरी पुंडिलकराव

गिणत सागर.- वािशम : कु मु दनी रा. पंिडत, जुलै
2011.- xxii, 120 पृ.: िच*े; 26 स,. मी.
.. 100.00

चला अंतराळात.- नागपूर : कौ&तुभ $काशन, जाने.
2014.- 71 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 60.00


B



B9

िवान
523-िविश@ आकाशमंडले

553-आथक भूगभBशा
553.4-धातु आिण समधातु

भांडारकर, सुभाष

553.41-सोने

सूयBमाला आिण अªभुत िव[.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, जून 2012.- vii, 167 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.
ISBN 978-93-80875-31-6 :

37

.. 200.00


B9

523.1-िव[

चqदेव, अिनल
सोYयाZया शोधात.- डrिबवली : आरती $काशन,
जाने. 2012.- 136 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 150.00



HZ118

आपटे, मोहन हरी, 1938-

7¤ांड: उ}पी, ि&थती, िवनाश.- 2 री सुधा. आ.-पुणे :
राजहंस $काशन, जाने. 2014.- xi, 223 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
$थम आ. : 1994.
शUदाथB (इंGजी - मराठी).
संदभB.
ISBN 978-81-7434-636-0 : .. 250.00

570-जीवशा
576-वंशशा आिण उ}qांती
576.8-उ}qांती
संत, शुभांगी

मनुOयाZया $गतीची गौरवगाथा: जग$िसw शोध.नागपूर : िव|ा िवकास पिUलशसB, ऑग&ट 2013.127 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 110.00



G:66



B9

580-वनIपितशा
580.73-वन&पती उ|ाने

523.8-न3*े
कु लकणP, एल. के .
न3*िवहार.- पुणे : राजहंस $काशन, स]ट,. 2013.135 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
शUदाथB.(मराठी-इंGजी).
ISBN 978-81-7434-627-8 : .. 150.00

580.7354-भारत

580.735479-महाराJ
580.7354792-मुंबई



B96

530-भौितकशा
539-आधुिनक भौितकशा
539.7-आिnवक आिण अणुगभPय भौितकशा
539.70954-भारत

राणीबाग 150 वष: वन&पती उ|ान - मुंबईचे
वारसा&थान वीरमाता िजजाबाई भोसले उ|ान व
$ािणसंGहालय / सं. संपा. sतो3ी .&तम·ाम आिण
शुभदा िनखाग ; इंGजीवन मराठीम`ये अनु. ; संपा.
जय$काश सावंत.- मुंबई : बॉ>बे नॅचरल िह&ी
सोसायटी, 2013.- 160 पृ.: रं गीत िच*े; 31 स,. मी.
संदभB.
'Rani Bagh, Mumbai's heritage botanical

इंदल
ु कर, $दीप
अणुरोध: अणु$कSपांZया िवरोधाचा सैwांितक
मागोवा.- पुणे : सुगावा $काशन, एि$ल 2013.116 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-66-7 : .. 100.00

garden : 150 years Veermata Jijabai
Bhosale Udyan & Zoo' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-902647-7-8 :

.. 1800.00



I,f2

581-िविश@ िवषय
581.634-वनौषिध



C9B3.44

550-भूिवान
551-भूगभBशा , जलिव1ान, हवामानशा
551.4-भूरचनाशा आिण जलमंडल
551.46-जलमंडल आिण महासागर िव1ान

पाटील, म. कृ.

मानव: वृ3 ऋणानुबंध.- अaोडा (गोवा) : लमी म.
पाटील, िडस,. 2013.- 112 पृ.: िच*े; 25 स,. मी.
संदभB.
.. 180.00



I:(L)

590-&ािणशा

माळोदे, शैलेश

शोध - सागराचा.- ठाणे : परम िम* पिUलके शYस,
जून 2012.- viii, 208 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
शUदाथB (इंGजी - मराठी)
संदभB.
ISBN 978-93-80875-35-4 : .. 250.00

कालुवाला, पंकज

िव&मयकारक सजीव सृ@ी.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, जून 2012.- vi, 98 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.



U25

ISBN 978-93-80875-29-3 :

.. 150.00



K
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590-&ािणशा-

मशः

599-स&तन $ाणी
सहबुw,े सुधीर
स&तन $ाnयांZया िव[ात.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा
$काशन, एि$ल 2012.- 56 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : स]ट,. 1996.
.. 50.00

घाटे, िनरं जन =सह,, 1946िनसगBया*ा.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
ऑग&ट 2012.- 172 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : नोdह,. 2002.
ISBN 81-7492-121-4 : .. 130.00





K97

K

600-तं"ान

दांडेकर, अिनल

अªभूत सजीवसृ@ी.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
स]ट,. 2013.- 96 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-53-3 : .. 100.00


K

महाले, रमेश, 1944-

चला $ाnयांZया रायात.- नागपूर : कौ&तुभ $काशन,
जाने. 2014.- 94 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 70.00

सामाYय अ`ययन पेपर-4: िव1ान व तं*1ान िवकास /
सं. संक. अिनल लचके आिण जॉYसन बोजस.- पुणे :
डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
मे 2013.- viii, 292 पृ. ; 24 स,. मी.
महाराJ लोकसेवा आयोग सुधा रत
अयासqमानुसार.
ISBN 978-81-8483-522-9 : .. 250.00


F



K

$ाnयांZया गमती.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, फे 7ु. 2013.- 104 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 2010.
ISBN 978-81-7294-822-1 : .. 80.00

610-वै/कशा
घाटे, िनरं जन =सह,, 1946आरोयगाथा.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
ऑग&ट 2012.- 130 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : नोdह,. 2002.
ISBN 81-7492-111-7 : .. 100.00




L

K

610.3-शUदकोश, िव[कोश

िहरकर, $दीप सुखदेवराव, 1962बांधवगडचा िशकारी.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जाने. 2013.- 120 पृ., [4] पटिच*े: िच*े; 22 स,.
मी.
ISBN 978-81-7294-979-2 :

.. 140.00


K

591-$ाnयांचे $कृ िततव
591.7-$ाणीप रि&थित िव1ान
591.76-जलचरसृ@ी िव1ान

औषधी िव[कोश: $}येक 'औषधी'चा सवB
वै|कपwत¨मधील उपयोग / संक. मंदार राजाराम
जोशी ; के . एच. संचेती यांZया $&तावनेसह.- मुंबई :
इंकग इनोdहेशYस, जुलै 2014.- xvi, 200 पृ.:
रं गीत िच*े; 31 स,. मी.
संदभB.
कागदी बां. : .. 800.00


Lk

613-वैयिtक आरोय

दांडेकर, अिनल

आलेगांवकर, प. म.

अफलातून जलचरसृ@ी.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
स]ट,. 2013.- 96 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-55-7 : .. 100.00

तुमचे आमचे आरोय.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 64 पृ.: िच*े; 21 स,.


KZ

598-प3ी

मी.

$थम आ. : ऑग&ट 2004.
ISBN 81-7492-144-5 :

.. 40.00


L:57

पाखमोडे, िववेक

छंद प3ी िनरी3णाचा.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा
$काशन, एि$ल 2012.- 48 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : स]ट,. 1996.
.. 40.00

कुकडे, सुमती

सकस खा बलवान dहा.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, िडस,. 2012.- 54 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
ISBN 81-85773-53-X : .. 40.00


K96
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तं"ान
613-वैयि3क आरो[य- मशः
बाव&कर, िह>मतराव
शोध Gामीण आरोयाचा / शUदांकन सुमेध वडावाला.पुणे : राजहंस $काशन, ऑoटो. 2013.- xi, 117 पृ.,
[6] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-631-5 : .. 150.00


L:57

613.2-आहारशा- मशः
गु~ा, याना
डाएट ... सुखाचं ... !: हवी तशी फगर
िमळवnयासाठीचा फं डा / इंGजीव.न अ.णा
अंतरकरकृ त अनु.- पुणे : अमेय इY&पायरग बुoस,
जुलै 2013.- 240 पृ. ; 22 स,. मी.
'How to love your body and get the body
you love' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-029-4 :

महाले, रमेश, 1944-

39

.. 300.00



L:573

आरोय िम*.- पुणे : अिमत $काशन, ऑoटो. 2013.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00


L:57

रहाटे, गंगाराम

आरोय - सोपान.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, जाने.
2013.- 96 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924391-7-4 : .. 95.00

लªदू-जावडेकर, कSयाणी
खा, ]या, &व&थ रहा ! डाएट मॅटसB / इंGजीवन
अपणाB अिनल लªदूकृत अनु.- पुणे : मधुcी $काशन,
माचB 2013.- 92 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 120.00



L:573

सोनीस, सीमा



L:57

613.04-िविश@ ल¾िगक आिण वयोगटांचे &वा&ºय िव1ान
613.042-िविश@ ल¾िगक गटाचे &वा&ºय िव1ान
613.0424-ि या

हेSदी टफuन.- 3 री सुधा. आ.-पुणे : सकाळ $काशन,
िडस,. 2013.- 136 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
संदभB : पृ. 16.
ISBN 978-93-80571-58-4 : .. 150.00



L:573

613.25-वजन घटवा कायBqम

िनमBळ - महांडुळे, शारदा
आरोय सखी: ी&वा&ºयाचे कानमं* / संपा.
आ दती िख&ती - बेलसरे .- पुणे : सकाळ $काशन,
जून 2014.- 188 पृ.: िच*े; 23 स,. मी.
ISBN 978-93-80571-22-5 : .. 225.00

जैन, निमता

चार आठव¿ात वजन कमी करा / इंGजीव.न अ.ण
मांडेकृत अनु.- पुणे : रोहन $काशन, फे 7ु. 2013.207 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
'The four-week countdown diet' चा अनुवाद.



ISBN 978-93-80361-98-7 :

L9F:57

613.043-िविश@ वयोगटांचे &वा&ºय िव1ान
613.0438-65 वषाpवरील वृw

.. 150.00



L:573:8

613.28-िविश@ पौि@क घटक
613.28(1)-भाया
जोशी, िव|ा र.
भायांिवषयी सारं काही.- मुंबई : नवचैतYय $काशन,
ऑग&ट 2012.- 136 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 140.00

जोशी, वषाB
साठीनंतरचा आहार व आरोय.- पुणे : रोहन $काशन,
नोdह,. 2012.- 130 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80361-99-4 : .. 100.00



L:573(J93)
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613.2-आहारशा
कारवारकर, मालती

आहार सू*.- पुणे : मेनका $काशन.

613.7-_ायाम, शारी रक तंद.ु &ती
पुंडिलक, सन}कु मार
फटनेस कमवा फॅ ट गमवा.- पुणे : वरदा $काशन,
नोdह,. 2013.- 128 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 100.00



L:572

भाग 1 : याला जीवन ऐसे नाव.- जून 2012.- 102

पृ. ; 22 स,. मी.

613.7046-योगासने

.. 100.00
भाग 2 : आहारशा ाचे अनेक कं गोरे .- जून 2012.142 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80572-35-2 : .. 150.00.
ISBN 978-93-80572-34-5 :

आलेगांवकर, प. म.



L:573

सुदढृ तेसाठी _ायाम.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, जून 2012.- 112 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 81-7492-142-7 : .. 80.00



L:572
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613.7046-योगासने-

मशः

उनकुले, िनतीन

सूयBनम&कार: आधुिनक जीवनशैलीचा &वा&ºयसोबती.3 री आ.-पुणे : सकाळ $काशन, स]ट,. 2013.- 80 पृ.
: िच*े; 21 स,. मी.
ISBN 978-93-80571-55-3 : .. 100.00


L:572

कु मठे कर, गोकु ळदास सािव*ीबाई सहदेवराव
िन}य आरोय योग.- =सधुदग
ु B : प $काशन, एि$ल
2011.- 76 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 40.00

615-औषधिव1ान आिण िच क}साशा े
615.3-स, य औषधी
615.321-वन&पत¨पासून िमळालेली औषधे
हंबड, िवजय िव.
वृ3ांचे औषधीयुt महव.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे
$काशन, एि$ल 2012.- 48 पृ. : िच*े ; 21 स,. मी.
$थम आ. : मे 2010.
.. 35.00


LZ:(J)
615.321(1)-फळे



L:572

पांडे, डीअन

मजेत जगा तणावमुt जगnयासाठी . पहा 155.

हंबड, िवजय िव.
फळांचे औषधीयुt महव.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे
$काशन, ऑoटो. 2012.- 64 पृ. : िच*े ; 21 स,. मी.
$थम आ. : मे 2010.
.. 50.00


LZ:(J)

9042 - ताण.

615.5-िच क}साशा े
615.535-िनसगÂपचार

पाटील, कािशनाथ रामचं
दैनं दन योग ... सकलांसाठी.- मुंबई : वंदना $काशन,
ऑग&ट 2013.- 68 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80248-10-3 : .. 50.00

कुंडेटकर, संजय

आयुOयमान भव: अिधक उपायांसह - समG.- पुणे :
तेजल $काशन, जाने. 2014.- xiv, 210 पृ. ; 22 स,.


L:572

वाÀळकर, गोपाळकृ Oण
$ाणायाम एक संजीवनी.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा
$काशन, माचB 2012.- 88 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 2005.
ISBN 81-86461-833 : .. 85.00

मी.

.. 280.00


LM:4:6

615.538-आयुवद



L:572

वाÀळकर, रं जना
योग: मन आिण शरीर &वा&ºयाचा मागB.- नवीन आ.नागपूर : ऋचा $काशन, िडस,. 2013.- 64 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
.. 60.00

कु लकणP, पांडुरंग हरी, 1935स~पदी आिण दयाBपार - एक गो@ / सं. ले. पांडुरंग
हरी कु लकणP आिण िवभावरी पांडुरंग कु लकणP.- पुणे :
दीघाBयू इंटरनॅशनल, एि$ल 2012.- 272 पृ., [1]
पटिच* ; 22 स,. मी.
परदेशात भारतीय आयुवद परं परे चा $चार
करणा±या प रवाराची कथा.
संदभB.
कागदी बां. : .. 400.00


LB:4:6



L:572

3ीरसागर, एफ. एस.
घरचा धYवंतरी.- 2 री आ.-पुणे : अ रहंत आरोय
$काशन, एि$ल 2013.- 350 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : मे 2005.
.. 300.00

613.71-_ायाम
613.7172-धावणे

Áेयर, डॅनी (Dreyer, Danny)
'ची' र=नग: कमी cमात वेदनारिहत धावnयाचा
qांितकारक दृ@ीकोन / सं. ले. डॅनी Áेयर आिण
कॅ थ रन Áेयर ; इंGजीव.न मीना शेटे-संभूकृत अनु.पुणे : मेहता, मे 2013.- xxiv, 356 पृ.: िच*े; 22 स,.



LB:4:6

बोरकर, आिशष, 1976-

&थूलतेला करा टाटा / सं. ले. आिशष बोरकर आिण

मी.
'Chi running : a revolutionary approach to

गौरी बोरकर.- पुणे : मेहता, जुलै 2012.- xxii, 82

effortless, injury-free running' चा अनुवाद.

पृ. ; 22 स,. मी.

ISBN 978-81-8498-485-9 :

.. 320.00

ISBN 978-81-8498-404-0 :



L:572

.. 95.00


LB:4:6

तं"ान
615.538-आयुव\द- मशः

615.85-िविवध िच क}सा
615.852-धामक िच क}सा
615.852(1)-रे कu

वटेमोड महाराज, 1947-

आयुवद िव|ाभारती.- नवी मुंबई : िशवाजी $काशन,
ऑग&ट 2013.- xvii, 201 पृ., [2] पटिच*े: िच*े;
22 स,. मी.
.. 198.00


LB:4:6

दुव, शामल
रे कu मानवी जYमांची आिण संबंधांची पूणBता.- मुंबई :
के शव िभकाजी ढवळे , िडस,. 2011.- 99 पृ. ; 13 x
18 स,. मी.
.. 150.00


वाÀळकर, गोपाळकृ Oण
आजार आपले: उपचार आयुवदाचे / सं. ले.
गोपाळकृ Oण वाÀळकर आिण रं जना वाÀळकर.- 2
री आ.-नागपूर : ऋचा $काशन, माचB 2012.- vi,
114 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 2001.
ISBN 81-86461-83-3 : .. 120.00

L:4:69

615.89-अYय िच क}सा
615.89(1)-शूYयोपचार



LB:4:6

आयवद नाडीपरी3ा / सं. ले. गोपाळकृ Oण वाÀळकर
आिण रं जना वाÀळकर.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा
$काशन, फे 7ु. 2014.- 136 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 2001.
ISBN 81-86461-76-0 : .. 135.00

पटवधBन, श. प.
शूYयोपचार अथाBत डॉoटरी उपाय नकोच.- मुंबई :
नवचैतYय $काशन.
भाग 3 : ऑग&ट 2012.- 159 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
.. 160.00
भाग 4 : ऑग&ट 2012.- 171 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
.. 170.00.


L:4:69
616-रोग
616.024-घरगुती उपचार



LB:4:6

संिधवात रोग व उपचार.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा

$काशन, फे 7ु. 2013.- 128 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 2001.
ISBN 81-86461-85-X : .. 125.00

माकp डेयवार, वासंती $भाकर, 1950रसोई हबBल पॉवर हाऊस.- नागपूर : चवडे[री
$काशन, स]ट,. 2012.- xvi, 296 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 300.00


L:4:6(M3)



LB:4:6

615.7-औषिधप रणामशा

616.1-रtािभसरणाचे रोग
616.12-«दय िवकार
7ेdहरमन, डेबरा (Braverman, Debra), 1966«दयाचे पुन.ीवन करणारे ई. ई. सी. पी. तं* /
अनु. अि[नी घैसास.- पुणे : मेहता, जुलै 2012.- xii,
152 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

घरत, मंिजरी संदीप

औषधभान.- पुणे : मेनका $काशन, ऑoटो. 2012.126 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80572-42-0 : .. 150.00

'Heal your heart with EECP : the only



L:4:6

615.8-िविश@ िच क}सा आिण }यांचे $कार
615.82-शारी रक िच क}सा
615.8222-अॅoयु$ेशर

noninvasive way to overcome heart
disease' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-398-2 :

.. 160.00


L32:4:6

616.3-पचनसं&थेचे िवकार

सoसेना, ए. के .
िमरॅ oयुलस इफे oस ऑफ अॅoयु$ेशर / सं. ले. ए. के .
सoसेना आिण एल. सी. गु~ा ; इंGजीव.न मुधा
गोखलेकृत अनु.- पुणे : मेहता, ऑoटो. 2012.- xx,
248 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

616.39-पोषण आिण चयापचय संबंिधत िवकार

616.398-ल£पणा
धुरंधर, िवनोद
वजनातील चढउतार: एक सापिशडीचा खेळ / सं. ले.
िवनोद धुरंधर आिण िनिखल धुरंधर ; संपा. वैशाली

वै|.- मुंबई : पॉ]युलर, 2013.- xxii, 172 पृ. ; 22
स,. मी.
ISBN 978-81-7185-540-7 : .. 225.00

'Miraculous effects of accupressure' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-416-3 :

41

.. 295.00


L:4:69
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616.7-aायू आिण अि&थरोग
616.72-सां`यांचे िवकार

623-लOकरी अिभयांि*कu
623.4-तोफखाना

623.45-युwसामGी, िव&फोटके इ}यादी
623.45119-आिnवक श े
623.45119(1)-अणुबॉ>ब

616.722-संिधवात

वाघ, cीकांत
संिधवाताचे दुखणे / सं. ले. cीकांत वाघ आिण उषा
दूरकर.- पुणे : oया फाउYडेशन : राजहंस $काशन
[िवतरक], माचB 2013.- viii, 216 पृ.: िच*े; 22 स,.

कहाते, अतुल

मी.

.. 250.00


L82:4:6

618- ीरोगिव1ान आिण $सूितशा
618.2-$सूितशा

अणुबॉ>ब - अणूपासून अणुबॉ>बपयpतचा थरारक
$वास.- मुंबई : लोकवाय, जून 2013.- xxv, 223
पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-82789-10-9 : .. 330.00


C9B2

628-नागरी आरोयिवषयक अिभयांि*कu
628.162-$ qया, उपचार

कपूर, गोिपका

आनंदमयी गरोदरपण: आ`याि}मक िवचारातून / अनु.
अ.ण मांडे ; संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन
$काशन, जुलै 2013.- 146 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82591-09-2 : .. 100.00

जोशी, गोपाळ



L9F:31

डांगे-भोयर, मनीषा

संपूणB गभBसं&कार.- नागपूर : सािह}य $सार क, ,
ऑoटो. 2012.- 155 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-922967-7-7 : .. 150.00

Gीन ि7जेस: जल ोतांZया शुwीकरणाची $ qया
उलगडणारा $वास.- पुणे : मेनका $काशन, जून
2013.- 86 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80572-63-5 : .. 125.00


D85



L9F:31

परीख, फ.झा
द कि>]लट गाईड टु िबक=मग $ेंट: $ेYसीिवषयी
सवB काही / इंGजीव.न रे खा दवेकरकृ त अनु.- पुणे :
अमेय इY&पायरग बुoस, ऑग&ट 2013.- 240 पृ.,
[8] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5080-021-8 : .. 295.00

629-अिभयांि*कuZया अYय शाखा
629.4-अंत र3या*ा िव1ान
629.454-चंयान
सहबुw,े रमेश के .
चं असा =जकला.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, नोdह,. 2013.- 54 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.
ISBN 81-7492-120-6 :

.. 50.00


D:(B92)



L9F:31

630-कृिष

618.24-$सूितपूवB उपचार
618.242-गभBवती मिहलांसाठी आहार आिण पोषण

सरकाळे , राज, नानासाहेब, 1962कृ िषसंजीवनी.- 2 री आ.-पुणे : सकाळ $काशन,
नोdह,. 2013.- 224 पृ., [12] पटिच*े: िच*े; 24 स,.

प©ा िवजय, जी.
गरोदरपणात कोणते पदाथB टाळावेत / इंGजीव.न
अ.ण मांडेकृत अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.- पुणे :
रोहन $काशन, नोdह,. 2012.- 88 पृ. ; 22 स,. मी.

मी.

.. 275.00


J

'Foods to avoid during pregnancy' चा

631-िविश@ तं*े, उपकरणे, साधनसामGी

अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-94-9 :

.. 75.00

631.5-पेरणी आिण कापणी



L9F:31(M31)

620-अिभयांि"क

631.58-मशागतीZया िविश@ पwती
631.587-=सचन शेती
शेतीला वरदान ठबक =सचन / संपा. मा.ती जैनक.- 2
री आ.-पुणे : सकाळ $काशन, िडस,. 2013.- 124 पृ.
: िच*े; 24 स,. मी.
.. 160.00

अिभयांि*कuचे जग / संपा. अ. पां. देशपांडे.- नागपूर :
1ानेश $काशन, जाने. 2013.- 416 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

.. 350.00


D



J:(D2)

तं"ान
631.587068-_व&थापन
देवळाणकर, कSयाण
िविवध िपकांसाठी पाणी _व&थापन.- पुणे : सकाळ
$काशन, नोdह,. 2013.- 98 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
.. 125.00

43
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636.5-कु oकु टपालन



J:(D2)

सोYयाची अंडी देणारी पोSी / संपा. नयना िनगुBण.- पुणे :
सकाळ $काशन, नोdह,. 2013.- 100 पृ.: िच*े; 25
स,. मी.
.. 125.00


KZ351

भेलके, अशोक एकनाथ

=सचन _व&थापन.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने.
2011.- 204 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-49-0 : .. 130.00

639-िशकार, मिZछमारी, वाढ, संर3क तं*े
639.5-म}&य_वसाय आिण कवचधारी जलचर $ाणी


639.58-कोळं बी

J:(X:8)

632-िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , कडीचे िनवारण
632.1-पयाBवरणीय हानी
632.12-उx तापमान आिण दुOकाळ
लढा दुOकाळाशी: पाणी, जमीन आिण पीकिनयोजनातून /
संपा. आ दनाथ चdहाण.- पुणे : सकाळ $काशन,
नोdह,. 2013.- 196 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
.. 240.00

कोळं बी शेतीचे तं* आिण मं*.- मुंबई : नवचैतYय
$काशन, जाने. 2014.- 96 पृ., [2] पटिच*े: िच*े;
22 स,. मी.
ISBN 978-93-83466-08-5 : .. 110.00


K81



J1:4

640-गृहिवान
641-खा|ा आिण पेये
641.2-शीतपेये

632.5-हािनकारक वन&पती
िचपळू णकर, $ताप
तण देई धन: अथाBत तण _व&थापन.- कोSहापूर :
तेजस $काशन, जाने. 2013.- 96 पृ.: िच*े; 21 स,.

िडके , अि[नी अिजत
&वा द@ मेनू.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑoटो. 2013.- 155 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 2008.
ISBN 978-81-7294-682-1 : .. 120.00

मी.

.. 100.00

जोशी, िवजय पांडुरं ग





M31

J97

641.5-पाकशा

633-शेतातील िपके

633.6-शकB रा व िप@मय पदाथBयुt िपके

कामत-पै, सुचेता िव£ल
सार&वती जेवण.- पुणे : मधुcी $काशन, [20--?].108 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 130.00

633.61-ऊस िपके

ऊस शेतीचे आधुिनक यं* / संपा. नीलेश श,डे.- 2 री आ.पुणे : सकाळ $काशन, िडस,. 2013.- 148 पृ.: िच*े;
24 स,. मी.
.. 180.00



M31



J311

634-फलो|ान, फळे , वन-शा
634.6-उOणदेशीय फळे
634.64-डा=ळब
डा=ळब शेती / संपा. िवजय दुधाळे .- 2 री आ.-पुणे :
सकाळ $काशन, िडस,. 2013.- 98 पृ., [2] पटिच*े:
िच*े; 24 स,. मी.
.. 140.00

पवBते, वसुंधरा गो=वद
िजस परदेशी लत &वदेशी.- पुणे : मेनका $काशन,
एि$ल 2014.- 190 पृ. ; 14x22 स,. मी.
ISBN 978-93-80572-78-9 : .. 250.00


M31



J37

मुलांसाठी डबा.- पुणे : नीहारा $काशन, एि$ल
2011.- 80 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
.. 60.00


M31

635-बागाईत
बापट, कांचन

देशमुख, सुनीती मंगेश

छंद बागेचा.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2013.- xii, 168
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8498-520-7 : .. 200.00



J1

मुलांZया डUयासाठी 404 पौि@क रे िसपीज / संपा.
वैभवी िभडे.- पुणे : मेनका $काशन, जून 2013.174 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80572-62-8 : .. 180.00


M31

तं"ान

44

641.5-पाकशा- मशः

649-बालसंगोपन, गृहप रचयाB

भागवत, सुनंदा यशवंत

गोडबोले, सुनील

&माटB मूल / सं. ले. सुनील गोडबोले आिण अि[नी
गोडबोले.- 2 री आ.-पुणे : सकाळ $काशन, नोdह,.
2013.- xii, 152 पृ.: िच*े; 25 स,. मी.
$थम आ. : जुलै 2013.

1200 पाककृती: शाकाहारी आिण मांसाहारी.- पुणे :

वरदा $काशन, फे 7ु. 2013.- 392 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

कागदी बां. : .. 400.00


M31

मनोहर, िवOणु दगंबर
Gेdहीचे रह&य.- 2 री आ.-नागपूर : ऋचा $काशन,
स]ट,. 2012.- 72 पृ., [7] पटिच*े ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जुलै 2004.
ISBN 81-86461-99-X : .. 85.00

ISBN 978-93-80571-60-7 कागदी बां. :

.. 275.00


L9C0bM3

पाटील, लीला



M31

$संगातून िश3ण.- नागपूर : ऋचा $काशन, ऑoटो.
2013.- 136 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 135.00


L9C0bM3
वेलणकर, वंदना

खाना खिजना.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
नोdह,. 2013.- 570 पृ. , [21] पटिच*े: िच*े; 22 स,.

649.1-बालसंगोपन
केळकर, संदीप मुकुंद

मी.

$थम आ. : जुलै 2007.
ISBN 81-7492-231-8 :

.. 300.00


M31

641.56-िविश@ प रि&थत¨साठी
641.563-&वा&ºय, शारी रक अव&था, वैयिtक

जावे भावनांZया गावा / संपा. क.णा गोखले.- पुणे :
राजहंस $काशन, ऑग&ट 2012.- xii, 192 पृ., [8]
पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-567-9 : .. 150.00


L9C0bM3

Gीन, ि&तोफर (Green, Christopher), 1943हसत - खेळत बालसंगोपन / इंGजीव.न मंजूषा
आमडेकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2012.- vi,
430 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

कारणांसाठी

641.56319-गभBवती मिहला
प©ा िवजय, जी.
गभBवती व बाळं ितण¨साठी पोषक पाककृ ती /
इंGजीव.न अ.ण मांडेकृत अनु. ; संपा. अनुजा
जगताप.- पुणे : रोहन $काशन, िडस,. 2012.- 132
पृ. ; 22 स,. मी.

'Toddler taming : a survival guide for
parents' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-436-1 :

.. 340.00


'A perfect cook book for pregnant women

L9C0bM3

and nursing mothers' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-93-2 :

.. 100.00


M31(L9F:31)

646-वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिtक व कौटुंिबक जीवन
_व&था
646.7-वैयिtक आिण कौटुंिबक जीवन _व&था
646.72-सÃदयB$साधन
646.726-चेहरा आिण }वचेची काळजी

'Born to grow' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-78-9 :

.. 200.00


L9C0bM3

अपणाB संथानम
आहारातून सÃदयB: िनरामय व टवटवीत }वचेसाठीचं
गाइड / इंGजीव.न सं`या रानडेकृत अनु.- पुणे :
अमेय इY&पायरग बुoस, मे 2013.- 207 पृ. ; 22 स,.

650-2वIथापन आिण साहा]यकारी सेवा
जोगळे कर, नारायण

_व&थापनातील कथाकली / संपा. $ाजtा जोग.पुणे : लेखक, माचB 2013.- 116 पृ.: िच*े; 22 स,.

मी.

मी.

'Skin deep' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-035-5 :

शमाB, उमेश
सुजाण संगोपन: उमलणा±या मुलांZया सवाpगीण
िवकासासाठी / इंGजीव.न अ.ण मांडेकृत अनु. ;
संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन $काशन, जुलै
2012.- 256 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

.. 150.00

.. 200.00


M37



X

तं"ान
650-2वIथापन आिण साहा]यकारी सेवा-

मशः

658-2वIथापन- मशः

लांजेकर, जगदीश रामचं
कायाBलयीन संघटन कौशSये / सं. ले. जगदीश रामचं
लांजेकर आिण जॉYसन बोजस.- पुणे : डायमंड
पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], जुलै 2013.viii, 223 पृ. ; 22 स,. मी.
पुणे िव|ापीठाZया $थम वषB वािणय शाखेZया
2013-14 Zया सुधा रत अयासqमानुसार.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-538-0 : .. 175.00


X

650.1-_वसायात वैयिtक यश
अॅलन, डेिdहड (Allen, David), 1945गेटग =थज डन: कायBत}परतेची गु. कSली /
इंGजीव.न $शांत तळणीकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
ऑग&ट 2013.- xii, 256 पृ. ; 22 स,. मी.
'Getting things done' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-484-2 :



X:8

658.4-कायBका रणीचे _व&थापन
658.406-बदलाचे _व&थापन
658.4063-नावीYयपूणB _व&थापन
इंिडया इनोdहेस / इंGजीव.न मीना शेटे-संभूकृत अनु.पुणे : अमेय इY&पायरग बुoस, नोdह,. 2012.- 330
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
'India innovates' या नॅशनल इनोdहेशन
फाऊंडेशन व हनी बी नेटवकB यांनी $कािशत के लेSया
पु&तकाचा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-015-7 : .. 295.00


X:87



658.45-सं$ेषण
पीज, अॅलन (Pease, Allan)

गवांद,े अतुल

कायाBलयीन देहबोली / सं. ले. अॅलन पीज आिण
बाबBरा पीज ; इंGजीवन रे वती पैठणकरकृ त अनु.भोपाळ : मंजुल पिUल=शग हाऊस, 2012.- x, 175
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

यश$ा~ीचा जाहीरनामा: महव 'चेकिल&ट'चे, रह&य
चुका टाळnयाचे / इंGजीव.न सुनीित शांताराम
काणेकृत अनु.- पुणे : मेहता, ऑग&ट 2013.- xxx,
174 पृ. ; 22 स,. मी.

'Body language in the work place' चा

'The checklist manifesto' चा अनुवाद.

अनुवाद.

.. 200.00


X:8

657-िहशेब, लेखाकमB
657.42-खचB लेखाकमB

ISBN 978-81-8322-258-7 :

.. 150.00


X:81

658.8-माक टग _व&थापन
क, जळे , सोम$साद
िवपणन आिण जािहरात.- पुणे : अ3रबंध $काशन,
जून 2013.- 128 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
उपिवषय : 659 - जािहरातकला आिण जनसंपकB .
ISBN 978-93-83362-00-4 : .. 120.00

िबरादार, बी. एम.

प र_य लेखाकमाBची मुलत}वे / सं. ले. बी. एम.
िबरादार, आर. ए. उ®ीरकर आिण जी. ए. भुरके .नांदड
े : अनुराधा पिUलके शन, ऑग&ट 2012.- viii,
244 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-923477-6-9 : .. 250.00



X:51



X:8K

659-जािहरातकला आिण जनसंपकB
क, जळे , सोम$साद
िवपणन आिण जािहरात . पहा 658.8 - माक टग
_व&थापन.

658-_व&थापन
ओवेन, जो (Owen, Jo)

मोबाईल एमबीए: तु>हांला वेगाने $गितपथावर
नेnयासाठी 112 तं*-मं* / इंGजीव.न मुकुंद
कु लकरकृ त अनु.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस, 2011.viii, 208 पृ. ; 22 स,. मी.

659.1-जािहरातकला

खेडीकर, वंदना नंद कशोर
जािहरात शा .- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने.
2013.- 115 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-19-6 : .. 110.00

'The mobile MBA : 112 skills to take you
further, faster' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-317-8838-7 :

के रकर, $साद
बोडB.म बॅटल / िनतीन पोतदार यांZया $&तावनेसह.मुंबई : शUद पिUलके शन, मे 2012.- 188 पृ.: िच*े;
18 स,. मी.
ISBN 978-81-922898-9-2 : .. 200.00

.. 280.00
X:8

ISBN 978-81-8498-478-1 :

45

.. 295.00


X:8



X:513

लिलत कला

46

690-वाIतु िन^मती

782-कंठ संगीत
782.42-गीते

690.(1)-बांधकाम

782.421542-िच*पट संगीत

चाफळकर, आर. बी.

782.421542(1)-मराठी

माय कY&oशन $ॅिoटसेस / इंGजीव.न लेखककृ त
मराठीम`ये अनु.- पुणे : लेखक : सकाळ पेपसB िल.
[िवतरक], फे 7ु. 2014.- 270 पृ.: िच*े; 22 x 30 स,.

महांबरे , गंगाधर मनमोहन, 1931-2008

पु. ल. देशपांडे यांची िच*गीते.- 2 री आ.-पुणे :
दलीपराज $काशन, ऑग&ट 2012.- 112 पृ. ; 22
स,. मी.
$थम आ. : स]ट,. 1999.
ISBN 81-7294-249-4 : .. 90.00

मी.

पुनमुBण.
शUदाथB (इंGजी - मराठी).
ISBN 978-93-80571-62-1 :

.. 499.00




NR

D3
700-लिलत कला

720-वाIतुिशUपकला
726-धामक वा&तु
726.1-मं दरे आिण पीठ&थाने
726.145-=हदु मं दरे

िव. स. खांडेकरांची िच*गीते.- 2 री आ.-पुणे :
दलीपराज $काशन, िडस,. 2012.- 108 पृ. ; 22 स,.
मी.

$थम आ. : जाने. 1998.
ISBN 81-7294-165-1 :

.. 80.00



NR

786-कuबोडB, यांि*क, िव|ुतीय, ढोल, झांजाजातीय
वा|े
786.9-Á>स
786.93-दुदभ
ंु ी वा|े

$भुदस
े ाई, योगेश
कोSहापूरातील मं दरसंपदा: $ाचीन मं दरांचा
&थाप}य आिण कलादृO²ा घेतलेला आढावा.कोSहापूर : अ3र दालन, ऑoटो. 2011.- 116 पृ.,
[16] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 225.00

786.93(1)-तबला
जगताप, समीर बा., 1978-



NA441

740-िच"कला आिण सुशोभन कला

संपूणB िवशारद शा : तबला.- पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, एि$ल 2013.- 140 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB : पृ. 8.
ISBN 978-81-7492-309-7 : .. 150.00



NR;4

745-सुशोभन कला

745.5-ह&त_वसाय

790-मनोरं जन आिण &दशन कर_या`या कला
791-सावBजिनक करमणूक
791.43-चलिच*पट

जोशी, अचBना िवनायक
छंदिम*.- पुणे : कनक बुoस (डायमंड पिUलके शYस),
2012.- 32 पृ.: रं गीत िच*े; 24 स,. मी.
ISBN 978-81-8483-436-9 : .. 100.00

मतकरी, गणेश



X9B,8(A)
780-संगीत
780.954-भारतीय संगीत

चौकटीबाहेरचा िसनेमा / मीना कणक यांZया
$&तावनेसह.- मुंबई : अ3र $काशन, स]ट,. 2012.354 पृ.: िच*े; 17 स,. मी.
.. 425.00



NW

अयंकर, शोभा, 1946सखी, भावगीत माझे: शUदसुरांचा अªभूत $वास.पुणे : राजहंस $काशन, स]ट,. 2012.- xv, 238 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-586-8 : .. 250.00

791.437-िच*पट समी3ा
िच*बंध / अनु. अमोल उ कडवे ; संपा. वैभवी िभडे.- पुणे :
मेनका $काशन, माचB 2014.- 310 पृ. ; 22 स,. मी.
जगभरातील पुर&कार$ा~ िच*पटकथा.
ISBN 978-93-80572-74-1 : .. 320.00




NW

NR44

पटवधBन, सुधा म.
&मरण संगीत.- पुणे : दलीपराज $काशन, जून 2013.224 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-14-4 : .. 230.00


NR44

प,ढारकर, $भाकर
िनमती: दो आँखे बारह हाथ.- मुंबई : मौज $काशन,
एि$ल 2013.- xii, 124 पृ.: िच*े; 23 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-032-0 कागदी बां. :

.. 250.00



NW

सािह;य

47

796-_ायाम, मैदानी quडा आिण खेळ
796.077-$िश3ण

792-रं गभूमी

792.022-रं गभूमीचे $कार
792.022(1)-पथना²

वमाB, हेमंत जी.
quडा $िश3ण व मागBदशBन = Sports training
and coaching.- नई दSली : एंजल पिUलके शYस,
2012.- vi, 151 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

भागवत, संजय

ना², लोकना² ते पथना².- पुणे : अ3र मानव
$काशन, नोdह,. 2012.- 191 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-921504-9-9 : .. 160.00

ISBN 978-81-921354-0-3 कागदी बां. :

.. 450.00


MY



NT4435

796.48-ऑिलि>पक खेळ

792.0954-भारत

792.095479-महाराJ

दुधाणे, संजय पांडुरं ग, 1976-

मतकरी, रzाकर रामकृ Oण, 1938रं गप: रं गभूमी - िच क}सा / संपा. मुकुंद कु ळे .- मुंबई :
नवचैतYय $काशन, नोdह,. 2012.- 232 पृ.: िच*े;
24 स,. मी.
.. 300.00


NT4435

मोहरकर, ¢याम िहराचंद, 1957झाडीप´ी रं गभूमीची शतकोर वाटचाल.- नागपूर :
राघव पिUलशसB अँड िड&ीUयुटसB, फे 7ु. 2013.160 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924514-8-0 : .. 150.00

कथा ऑिलि>पकZया.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जुलै 2012.- 104 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-953-2 : .. 70.00


MY2

संझिगरी, ारकानाथ
थे>सZया कना±याव.न.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑoटो. 2013.- 128 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-50-2 : .. 130.00


MY2

799-मिZछमारी, िशकारी, नेमबाजी
799.2-िशकारी
799.2954-भारत



NT4435

>हैसाळकर, राम, 1929िन-नाद.- नागपूर : भवान >हैसाळकर, 2013.- 159
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 200.00

कॉबट, िजम (Corbett, Jim), 1875-1955
मॅनइटसB ऑफ कु माऊँ / अनु. िव[ास भावे.- डrिबवली :
आरती $काशन, फे 7ु. 2013.- viii, 221 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
'Maneaters of Kumaon' चा अनुवाद.

.. 240.00




MY6.44

NT4435

मॅनइटग लेपडB ऑफ .$याग / अनु. िव[ास भावे.डrिबवली : आरती $काशन, फे 7ु. 2013.- viii, 158
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

793-बैठे खेळ आिण करमणूक
793.73-कोडी
काणकोणकर, रमेश

बsिवध कोडी.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 58 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : एि$ल 2008.
ISBN 978-81-7294-640-1 : .. 50.00

'Maneating leopard of Rudraprayag' चा
अनुवाद.

.. 180.00


MY6.44



MY43

800-सािह;य
801-तव1ान आिण िसwांत
801.95-सािह}य समी3ा

795-संधीचे खेळ

795.4-पे (काडB गेम)
795.41-कौशSयाधा रत खेळ
795.415-कॉYॅoट ि7ज

लोखंडे, शिशकांत

शोध.- मुंबई : लोकवाय, ऑoटो. 2012.- 124 पृ.
; 22 स,. मी.
पुनमुBण. $थम आ. : ऑग&ट 2002.
संदभB.
ISBN 978-93-80700-82-3 : .. 200.00

करं दीकर, द. भा.

कॉYॅoट ि7ज - मागBदशBक.- पुणे : पुOपक $काशन, मे
2012.- 152 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 150.00


MY31



O:g

सािह;य

48

808-सािह}याचे अलंकारशा
808.5-वtृ }वशा
गडकरी, cीिनवास
$भावी वtृ }वकला.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2013.- 107 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जुलै 2007.
ISBN 978-81-7294-613-5 : .. 80.00

809.7-िवनोद आिण _ंगसािह}य
स$े, मनोहर
_ंगिवनोद.- पुणे : अ3र मानव $काशन, मे 2011.159 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 150.00



O,6:g



O,5

काउफमन, जॉजB (Kaufman, George), 1889-1961
मागोवा / सं. ले. जॉजB काउफमन आिण मॉस हाटB ; सं.

ठाकरे , केशव सीताराम, 1885-1973

वtृ }व: कला आिण साधना.- सुधा. आ.-मुंबई :
नवता बुक वSडB, जाने. 2014.- 151 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : मे 1918.
.. 120.00

810-अमे#रकन सािह;य
812-अमे रकन ना²सािह}य

अनु. चेतन दातार आिण राजीव नाईक.- मुंबई :

मौज $काशन, ऑग&ट 2012.- x, 80 पृ. ; 22 स,.


O,5

मी.
'Merrily we roll along' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5091-000-9 :

ठोसर, केदार

जग =जका वtृ }वाZया बळावर.- नागपूर : िव|ा
िवकास पिUलशसB, ऑग&ट 2013.- 80 पृ. ; 22 स,.

.. 100.00



O111,2M89

813-अमे रकन कथासािह}य

मी.

एिलस, डेबोरा (Ellis, Deborah), 1960-

.. 100.00



O,5:(P)
808.51-जाहीर सभेतील भाषण

Ä Uलू / अनु. ¢यामला रा. प,डसे.- पुणे : मेहता, जाने.
2014.- viii, 144 पृ. ; 22 स,. मी.
'True blue' चा अनुवाद.

गडकरी, cीिनवास
चांगले सू*संचालन कसे करावे ?.- पुणे : दलीपराज
$काशन, फे 7ु. 2013.- 112 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जुलै 2009.
ISBN 978-81-7294-743-9 : .. 80.00

ISBN 978-81-8498-527-6 :

.. 150.00



O111,3N60

सेqेड लीफ / अनु. मेघना ढोके .- पुणे : मेहता, फे 7ु.
2013.- x, 134 पृ. ; 22 स,. मी.


O,5:(P)

'Secred leaf' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-456-9 :

808.8-संकuणB संGह
808.88-संकuणB लेखनसंGह
808.882-चुटके , िवनोद, अवतरणे इ}यादी

.. 140.00



O111,3N60

कॅरोल, जोनाथन (Carrol, Jonathan), 1949-

द घो&ट इन लdह / अनु. उदय कु लकणP.- पुणे : मेहता,
जून 2014.- vi, 282 पृ. ; 22 स,. मी.

शालेय सुिवचार / संक. म. िव. गोखले.- नागपूर :

कौ&तुभ $काशन, जाने. 2014.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.
मराठी, =हदी, इंGजी आिण सं&कृ त सुिवचार.
.. 60.00

'The ghost in love' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-548-1 :



809-सािह}याचा सवBसामाYय इितहास आिण समी3ा
मतकरी, रzाकर रामकृ Oण, 1938रसगंध: आ&वादक समी3ा / संपा. मुकुंद काळे .- मुंबई :
नवचैतYय $काशन, फे 7ु. 2014.- 208 पृ.: िच*े; 24
स,. मी.
.. 300.00



O:g

.. 300.00



O111,3N49

Ox

qायटन, मायके ल (Crichton, Michael), 1942-2008
पायरे ट लॅ ट²ूस: एका धाडसी दयाBवदPZया
साहसी लुटीची िचथरारक कथा / अनु. $मोद
जोगळे कर.- पुणे : मेहता, स]ट,. 2013.- v, 266 पृ.:
नकाशा; 22 स,. मी.
'Pirate latitudes' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-509-2 :

809.1-का_सािह}य

.. 300.00



O111,3N42

िGशॅम, जॉन (Grisham, John), 1955द चे>बर / अनु. िव[नाथ के ळकर.- पुणे : मेहता,
नोdह,. 2012.- vi, 714 पृ. ; 22 स,. मी.

पाटील, म. सु.

सजBन$ेरणा आिण किव}वशोध.- मुंबई : मौज $काशन,
एि$ल 2013.- xii, 184 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-5091-029-0 : .. 200.00

'The chamber' चा अनुवाद.



O:g

ISBN 978-81-8498-425-5 :

.. 640.00



O111,3N55

सािह;य
813-अमे#रकन कथासािह;य- मशः
िGशॅम, जॉन (Grisham, John), 1955-

49

813-अमे#रकन कथासािह;य- मशः
रोझ, करे न (Rose, Karen)

डाय फॉर मी / अनु. पु.षोम देशमुख.- पुणे : मेहता,
मे 2013.- vi, 526 पृ. ; 22 स,. मी.

द &ीट लॉयर / अनु. शीला कारखानीस.- पुणे :
पृ. ; 22 स,. मी.

मेहता, जाने. 2014.- iv, 368

'Die for me' चा अनुवाद.

'The street lawyer' चा अनुवाद.

ISBN 978-81-8498-483-5 :

ISBN 978-81-8498-528-3 :

.. 400.00



O111,3



O111,3N55

फ=Sडग, जॉय (Fielding, Joy), 1945ि&टल लाइफ / अनु. माधव कव.- पुणे : मेहता, स]ट,.
2013.- vi, 358 पृ. ; 22 स,. मी.

रोटेनबगB, रॉबटB (Rotenberg, Robert), 1953ओSड िसटी हॉल: न के लेSया खुनाZया तपासाची कथा /
अनु. अिनल काळे .- पुणे : मेहता, जून 2013.- viii,

360 पृ. ; 22 स,. मी.
'Old city hall' चा अनुवाद.

'Still life' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-510-8 :

.. 500.00

.. 400.00

ISBN 978-81-8498-474-3 :

.. 400.00




O111,3N53

O111,3N45

हाजी, न फसा (Hājī, Nafisā)

बॉSडाची, डेिdहड (Baldacci, David), 1960द िस>पल Äथ: एका िनरपराध कै |ाचा
स}यशोधनासाठीचा जीवघेणा संघषB / अनु. सुधाकर
लवाटे.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2013.- viii, 476 पृ. ;
22 स,. मी.

माझी ललाटरे षा / अनु. शीला कारखानीस.- पुणे :

मेहता, जून 2013.- 280 पृ. ; 22 स,. मी.
'The writing on my forehead' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-492-7 :

.. 300.00


O111,3

'The simple truth' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-515-3 :

.. 540.00


O111,3N60

मॅकफॅ दयेन, कोडी (McFadyen, Cody), 1968द डाकB र साइड / अनु. $काश जोशी.- पुणे : मेहता, मे
2013.- vi, 434 पृ. ; 22 स,. मी.

िचकन सूप फॉर द सोल इंिडयन मदसB / सं. संक. जॅक
कॅ न फSड, माकB िdहoटर हॅYसन आिण र3ा भार दया
; अनु. वृषाली पटवधBन.- पुणे : मेहता, जाने. 2013.xii, 260 पृ. ; 22 स,. मी.
'Chicken soup for the soul Indian Mothers'

'The darker side' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-471-2 :

813.008-अमे रकन कथासािह}याचा संGह

.. 500.00

चा अनुवाद.



O111,3N68

ISBN 978-81-8498-448-4 :

.. 270.00


O111,3x
द फेस ऑफ डेथ / अनु. अमोल कपोले.- पुणे : मेहता,
मे 2013.- vi, 466

पृ. ; 22 स,. मी.

िचकन सूप फॉर द सोल इं िडयन िवमेन / सं. संक. जॅक

कॅ न फSड, माकB िdहoटर हॅYसन आिण रीमा मोडगीळ

'The face of death' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-473-6 :

.. 500.00

; अनु. िवनीता जोगळे कर.- पुणे : मेहता, जाने. 2013.-



O111,3N68

x, 322

पृ. ; 22 स,. मी.

'Chicken soup for the soul Indian woman'

शॅडो मॅन / अनु. उदय िभडे.- पुणे : मेहता, ऑoटो.
2012.- vi, 522 पृ. ; 22 स,. मी.

चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-450-7 :

ISBN 978-81-8498-423-1 :



.. 480.00


O111,3N68

रच, ि&तोफर (Reich, Christopher), 1961Sस ऑफ िडसे]शYस / अनु. दीपक कु लकणP.- पुणे :
मेहता, जाने. 2014.- vi, 438 पृ. ; 22 स,. मी.

814-अमे रकन िनबंध सािह}य
&कॉ´ोलाईन, िलसा (Scottoline, Lisa), 1955ितसरा नवरा नको गं बाई ! / अनु. शोभना िशकनीस.-

पुणे : मेहता, फे 7ु. 2014.- x, 278 पृ. ; 22 स,. मी.
'Why my third husband will be a dog' चा
अनुवाद.

'Rules of deception' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-529-0 :

.. 290.00
O111,3x

'Shadow man' चा अनुवाद.

.. 480.00

ISBN 978-81-8498-535-1 :



O111,3N61

.. 290.00


O111,6N55

सािह;य

50

823-इं जी कथासािह;य- मशः
आचBर, जे·u (Archer, Jeffrey), 1940-

820-इं जी सािह;य
821-इंGजी का_सािह}य
पटेल, धी.बेन, 1926कचन पोए>स / अनु. उषा मेहता.- मुंबई : मौज
$काशन, ऑoटो. 2012.- x, 101 पृ. ; 22 स,. मी.

केन अँड एबल / अनु. लीना सोहोनी.- पुणे : मेहता,

फे 7ु. 2013.- vi, 634 पृ. ; 22 स,. मी.
'Kane and abel' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-459-0 :

100 किवता.
ISBN 978-93-5091-003-0 :

.. 600.00



O111,3N40

.. 100.00


O111,1N26

822-इंGजी ना²सािह}य
शेoसपीयर, िवSयम (Shakespeare, William),

टू कट अ लाँग &टोरी शॉटB / अनु. लीना सोहोनी.- पुणे :
मेहता, स]ट,. 2013.- iv, 248 पृ. ; 22 स,. मी.
पुनमुBण. $थम $कािशत : जुलै 2002.
'To cut a long story short' चा अनुवाद.

1564-1616

ISBN 81-7766-294-5 :

िवSयम शेoसपीयर / पुनःकथन मंगला दघे.- नागपूर :
िव|ा िवकास पिUलशसB, ऑग&ट 2013.- 135 पृ. ;
22 स,. मी.
गाजलेSया नाटकांवर आधा रत 12 लघुकथा.
.. 115.00

.. 250.00



O111,3N40



O111,2J64

823-इंGजी कथासािह}य

पाºस ऑफ लॉरी: }याने दोन बायकांवर $ेम के लं...
आिण }यातSया एकuने }याला मारलं / अनु. सुभाष
जोशी.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2013.- vii, 354 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
'Paths of glory' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-517-7 :

.. 400.00



O111,3N40

अकबर, एम. जे., 1951-

ऑरवेल, जॉजB (Orwell, George), 1903-1950
1984 / अनु. अशोक पा`ये.- पुणे : डायमंड
पिUलके शYस, 2012.- xiv, 353 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8483-444-4 : .. 375.00

Uलड 7दसB: एका कु टुंबाची कहाणी / अनु. िवcाम
ढोले ; संपा. आनंद हडPकर.- पुणे : राजहंस $काशन,
जुलै 2013.- 327 पृ. ; 22 स,. मी.
'Blood Brothers' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-614-8 :



O111,3N51

अिनता नायर

िव&मरणातच सवBकाही / अनु. ि&मता िलमये.- पुणे :
मेहता, नोdह,. 2012.- vi, 310 पृ. ; 22 स,. मी.
'Lessons in forgetting' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-413-2 :

.. 320.00


O111,3

कमला सु7¤nयम, 1916-1983
कथाप महाभारत / अनु. मंगेश पाडगांवकर.- पुणे :
राजहंस $काशन.
खंड 1 : ऑoटो. 2013.- xxiv, 477 पृ. : िच*े ; 22
स,. मी.
खंड 2 : ऑoटो. 2013.- ix, 481-1080 पृ. : िच*े,
नकाशे, वंशा. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-620-9 : .. 600.00 (दोYही
खंड िमळू न).



O111,3N16

अिमश, 1974-

रह&य नागांचे / अनु. मीना शेटे-संभू.- पुणे : अमेय
इY&पायरग बुoस, स]ट,. 2013.- 425 पृ. ; 22 स,.

कॉबट, िजम (Corbett, Jim), 1875-1955
माझा भारत / अनु. वेदकुमार वेदालंकार ; संपा.

शंकर सारडा.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 176 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : मे 2003.

मी.
'The secret of the nagas' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-83260-29-4 :

.. 295.00


O111,3N74

'My India' चा अनुवाद.
ISBN 81-7294-405-5 :

आचBर, जे·u (Archer, Jeffrey), 1940अॅYड देअरबाय हँज अ टेल / अनु. देवद के तकर.पुणे : मेहता, ऑग&ट 2013.- viii, 180 पृ. ; 22 स,.

.. 160.00



O111,3M75

गानBर, हेलन (Garner, Helen), 1942एक िवcांती &थळ / अनु. वंदना कुं डेटकर.- पुणे :
मेहता, नोdह,. 2012.- viii, 128 पृ. ; 22 स,. मी.

मी.
'And thereby hangs a tale' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-476-7 :



O111,3N03

.. 300.00

'The spare room' चा अनुवाद.

.. 200.00

ISBN 978-81-8498-437-8 :



O111,3N40

.. 150.00



O111,3N42

सािह;य
823-इं जी कथासािह;य- मशः

823-इं जी कथासािह;य- मशः
डॉयल, आथBर कॉनन (Doyle, Arthur Conan),

गेमन, नील (Gaiman, Neil), 1960-

शे1859-1930
रलॉक हो>स: द हाउं ड ऑफ बा&करिdहSस / अनु.
$वीण जोशी.- पुणे : कनक बुoस (डायमंड
पिUलके शYस), 2012.- viii, 168 पृ. ; 22 स,. मी.

कोरलाइन / िच*. डेdह म कन ; अनु. िनलेश पा@े.पुणे : कनक बुoस (डायमंड पिUलके शYस), 2012.viii, 150 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

'The hound of baskervilles' चा अनुवाद.

'Coraline' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-435-2 :

51

.. 150.00

ISBN 978-81-8483-433-8 :

.. 150.00


O111,3M59



O111,3N60

नारायण, आर. के., 1906-2001

Gेगसन, युिलया (Gregson, Julia)
उगवतीZया दशेला: तीन िजवलग मैि*ण¨चा
सुखाचा शोध / अनु. ¢यामल कु लकणP.- पुणे : मेहता,
मे 2013.- viii, 604 पृ.: नकाशा; 22 स,. मी.

द इंिलश टीचर / अनु. उSका राऊत ; संपा. अनुजा
जगताप.- पुणे : रोहन $काशन, स]ट,. 2012.- 224
पृ. ; 22 स,. मी.
'The English teacher' चा अनुवाद.

'East of the Sun' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-481-1 :

ISBN 978-93-80361-84-0 :

.. 550.00

.. 160.00


O111,3N06



O111,3

चेस, जे>स हॅडले (Chase, James Hadley),
1906-1985

द Gेहाऊंड िम&ी / अनु. मधुकर sार.- सोलापूर :
&व.पदीप $काशन : नंदादीप [िवतरक], ऑग&ट
2012.- 175 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 165.00

द बॅचलर ऑफ आटBस् / अनु. अशोक जैन ; संपा.
अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन $काशन, स]ट,. 2012.167 पृ. ; 22 स,. मी.
'The bachelor of arts' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-83-3 :

.. 160.00


O111,3N06



O111,3N06

जेनी, झोई (Jenny, Zoe), 1974-

आकाश बदलताना / अनु. उवला गोखले.- पुणे :
मेहता, जाने. 2013.- vi, 146 पृ. ; 22 स,. मी.

महा}>याZया $ती3ेत / अनु. सरोज देशपांडे ; संपा.
अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन $काशन, स]ट,. 2012.187 पृ. ; 22 स,. मी.
'Waiting for the Mahatma' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-86-4 :

.. 160.00


O111,3N06

'The sky is changing' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-443-9 :

.. 160.00


O111,3N74

डफो, डॅिनअल (Defoe, Daniel)

'The man-eater of Malgudi' चा अनुवाद.

रॉिबYसन qू सो अथाBत िनजBन बेटाचा राजा / अनु. भा.
म. गोरे .- पुणे : कनक बुoस (डायमंड पिUलके शYस),
2012.- 140 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
'रॉिबन ³ड आिण }याचे रं गेल सोबती' या cीकृ Oण

ISBN 978-93-80361-85-7 :



.. 125.00


O111,3

डॉयल, आथBर कॉनन (Doyle, Arthur Conan),

बूवाB, पोलेत (Bourgeois, Paulette), 1951·ँ किलनZया शाळे ची प / िच*. 7ेYडा oलाकB ; अनु.
मंजूषा आमडेकर.- पुणे : मेहता, ऑoटो. 2012.32 पृ.: रं गीत िच*े; 24 स,. मी.
'Franklin's class trip' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-415-6 :

.. 50.00


O111,3N51

1859-1930

द dहॅली ऑफ फअर / अनु. $वीण जोशी.- पुणे :
डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
2013.- iv, 169 पृ. ; 22 स,. मी.

माÅटन, टॉम (Martin, Tom)
िव[सा / अनु. उदय िभडे.- पुणे : मेहता, जाने.
2013.- iv, 380 पृ. ; 22 स,. मी.

'The valley of fear' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-540-3 :

.. 160.00
O111,3N06

पोवळे कृत पुनःकथनासह.
ISBN 978-81-8483-430-7 :

मालगुडीचा नरभ3क / अनु. सरोज देशपांडे; संपा.
अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन $काशन, स]ट,. 2012.186 पृ. ; 22 स,. मी.

'Kingdom' चा अनुवाद.

.. 150.00


O111,3M59

ISBN 978-81-8498-447-7 :

.. 380.00


O111,3

सािह;य

52

823-इं जी कथासािह;य- मशः

823-इं जी कथासािह;य- मशः
हाÆडग, जॉजना (Harding, Georgina), 1955हेरिगरीचा पोरखेळ / अनु. उवला गोखले.- पुणे :
मेहता, नोdह,. 2012.- vi, 230 पृ. ; 22 स,. मी.

रीड, सँडी (Reid, Sandy)

नेdहर टू रटनB: भटoया जमातीतील मुलाZया
होरपळलेSया बालपणाची स}यकथा / अनु. सुनीता
क´ी.- पुणे : मेहता, जुलै 2012.- vi, 230 पृ., [2]
पटिच*े ; 22 स,. मी.

'The spy game' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-438-5 :

.. 240.00

of a stolen childhood' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-401-9 :

.. 240.00


O111,3

ISBN 978-81-8498-452-1 :

.. 180.00



O111,3N00

'The code of love' चा अनुवाद.

.. 300.00


O111,3N44

हॉनpग, इdहा (Hornung, Eva)
डॉग बॉय / अनु. &वाती काळे .- पुणे : मेहता, नोdह,.
2012.- viii, 184 पृ. ; 22 स,. मी.
'Dog boy' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-432-3 :

लॅYडन, मागाBरेट (Landon, Margaret), 1903-1993

.. 200.00



O111,3

अॅना आिण सयामचा राजा / अनु. मािणक फाटक.-

पुणे : मेहता, स]ट,. 2013.- viii, 344 पृ. ; 22 स,.
मी.
'Anna and the king of Siam' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-494-1 :

िहSटन, जे>स (Hilton, James), 1900-1954
लॉ&ट होरायझन / अनु. aेहल जोशी.- पुणे : मेहता,
फे 7ु. 2013.- ii, 182 पृ. ; 22 स,. मी.
'Lost horizon' चा अनुवाद.

=लकलेटर, अँÁो (Linklater, Andro), 1944$ेमाची प रभाषा / अनु. मेघना जोशी.- पुणे : मेहता,
जून 2013.- 250 पृ., [4] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8498-482-8 :



O111,3N55

'Never to return : the harrowing true story

.. 380.00


O111,3N03

830-जमन सािह;य
839-जमBिनक सािह}य
839.8-डॅिनश आिण नॉवयन सािह}य
839.81-डॅिनश सािह}य
839.813-डॅिनश कथासािह}य
भट, राधाबहन

कु माऊँची कYया माना / =हदीव.न नीला शमाBकृत
अनु.- पुणे : सकाळ $काशन, स]ट,. 2013.- 141 पृ.
; 22 स,. मी.
सवB$थम डॅिनश भाषेत शUदां कत के लेली कादंबरी.
'माना-िहमालय कu बेटी' चा अनुवाद.
.. 150.00

लॅरेन, फलीत (Loraine, Philip)
मा फयाZया मगर िमठीत / अनु. िवलास फडके .सोलापूर : &वपदीप $काशन : नंदादीप [िवतरक],
जाने. 2013.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.
'A mafia kiss' चा अनुवाद.

.. 160.00


O111,3

वमाB, अिमत
माझा िम* साYचो / अनु. िशSपा दातार - जोशी.- पुणे :
मेहता, नोdह,. 2012.- iv, 156 पृ. ; 22 स,. मी.
'My friend Sancho' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-434-7 :

.. 160.00


O111,3

सुधा मूतP, 1950आजीZया पोतडीतील गो@ी / अनु. लीना सोहोनी.पुणे : मेहता, मे 2013.- vi, 146 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.
22 लघुकथा.
'Grandma's bag of stories' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-488-0 :

.. 140.00


O111,3N50



O116,3

891.2-संIकृ त सािह;य
कािलदास

समG 'महाकवी - कािलदास'.- पुणे : वरदा $काशन.
खंड 1 : रघुवंश - 1(सगB 1 ते 5) / अनु. आिण संपा.
रामचं गणेश बोरवणकर.- िडस,. 2012.- 152 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 400.00
खंड 2 : रघुवंश - 2 (सगB 6 ते 12) / अनु. आिण संपा.
रामचं गणेश बोरवणकर.- िडस,. 2012.- 288 पृ. :
िच*े ; 22 स,. मी.
.. 500.00
खंड 3 : रघुवंश - 3(सगB 13 ते 19) / अनु. आिण
संपा. रामचं गणेश बोरवणकर.- िडस,. 2012.320 पृ. ; 22 स,. मी.
मूळ सं&कृ त संिहतेसह (तीनही खंड).
.. 580.00.



O15D40

सािह;य
891.2-संIकृ त सािह;य-

मशः

891.2-संIकृ त सािह;य-

53

मशः

कािलदास

कािलदास

समG 'महाकवी - कािलदास'.- पुणे : वरदा $काशन.
खंड 14 : मालिवका / अनु. 1ाने[र कु लकणP .- िडस,.
2012.- vi, 58 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
.. 100.00.

समG 'महाकवी - कािलदास'.- पुणे : वरदा $काशन.
खंड 4 : कु मारसंभव - सगB 1 ते 17 / संपा. आिण अनु.
अलकनंदा इनामदार .- िडस,. 2012.- 224 पृ. ; 22
स,. मी.
.. 380.00
खंड 5 : मेघदूत (1) / संपा. आिण अनु. रामचं
गणेश बोरवणकर.- िडस,. 2012.- vi, 202 पृ. : िच*े
; 22 स,. मी.
.. 350.00



O15D40
कािलदास
- टीका

िमराशी, वासुदव
े िवOणू
समG 'महाकवी - कािलदास'.- पुणे : वरदा $काशन.
खंड 16 : 'कािलदास' एक समG दशBन .- नवीन आ.िडस,. 2012.- iv, 320 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1934.
संदभB.
.. 530.00.

खंड 7 : ऋतुसंहार / संपा. आिण अनु. धनंजय मुकुंद

बोरकर .- िडस,. 2012.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
मूळ सं&कृ त संिहतेसह (तीनही खंड).
.. 250.00.



O15D40:g



O15D40

समG 'महाकवी - कािलदास'.- पुणे : वरदा $काशन.
खंड 8 : शाकुं तल -1 : अिभ1ान शाकुं तलम /
मराठीम`ये संपा. आिण अनु.- िडस,. 2012.- viii, िभ.
पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 420.00

891.21-सं&कृ त का_सािह}य
कािलदास

मेघदूतम् / अनु. &वानंद गजानन पुंड.- 2 री आ.नागपूर : ऋचा $काशन, जुलै 2012.- 136 पृ. ; 22
स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 2003.
मूळ सं&कृ त संिहतेसह.
.. 125.00

खंड 9 : संगीत शाकुंतल -3 / संपा. आिण अनु.



O15,1D40

बळवंत पांडुरंग कलÂ&कर .- िडस,. 2012.- 128 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 300.00

भतृBहरी
नीितशतकम् / भाOयासह अनु. &वानंद गजानन पुंड.नागपूर : ऋचा $काशन, माचB 2013.- 128 पृ. ; 22
स,. मी.
ISBN 81-86461-77-9 : .. 125.00

खंड 10 : मराठी शाकुंतल - 3 / संपा. आिण अनु.

लमणशा ी लेले .- िडस,. 2012.- 152 पृ. ; 22 स,.
मी.



O15,1D

मूळ सं&कृ त संिहतेसह (तीनही खंड).
.. 200.00.

महाभारत



O15D40

- टीका

साळुं खे, आnणा हरी, 1943एकल_.- सातारा : लोकायत $काशन, ऑoटो.
2013.- 32 पृ. ; 22 स,. मी.
पुनमुBण. $थम आ. : एि$ल 2013.
संदभB.
.. 30.00

समG 'महाकवी - कािलदास'.- पुणे : वरदा $काशन.
खंड 11 : िवqमोवBशीय -1 / संपा. आिण अनु.
अलकनंदा इनामदार .- िडस,. 2012.- iv, 108 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 200.00
खंड 12 : िवqमोवBशीय -2 / संपा. आिण अनु. गो=वद
बSलाळ देवल.- िडस,. 2012.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 120.00
खंड 13 : मालिवकाििम* - 1 / संपा. आिण अनु.
अलकनंदा इनामदार .- िडस,. 2012.- ii, 118 पृ. ;
22 स,. मी.
मूळ सं&कृ त संिहतेसह (तीनही खंड).
.. 170.00.



O15,1A2:g
रामायण
- टीका



O15D40

साळुं खे, आnणा हरी, 1943शंबूकह}या आिण सीता}याग $ि3~.- सातारा :
लोकायत $काशन, माचB 2014.- 32 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-84091-02-6 : .. 30.00



O15,1A1:g

सािह;य

54

891.21008-सं&कृ त का_सािह}याचा संGह

891.433008-=हदी कथासािह}याचा संGह

सुभािषत रzावली / संक. आिण अनु. िवनायक गो=वद
देसाई.- पुणे : cीवामनराज $काशन, िडस,. 2013.80 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80988-24-5 : .. 50.00

थ,ब थ,ब सागर / अनु. उवला के ळकर.- सोलापूर :
&व.पदीप $काशन : नंदादीप [िवतरक], ऑoटो.
2013.- 184 पृ. ; 22 स,. मी.
अनेकिवध कथाकारांZया 100 लघुकथा.
.. 195.00



O15,1x

891.22-सं&कृ त ना²सािह}य



O152,3x

891.439-उदू सािह;य
891.4391-उदूB का_सािह}य
891.4391009-उदूB का_सािह}याचा इितहास आिण
समी3ा

शूक
मृZछक टकम अथाBत मातीZया गा¿ाचं $करण / अनु.
आिण भाOय. राजीव नाईक.- मुंबई : मौज $काशन,
जाने. 2014.- viii, 113 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-046-7 : .. 125.00


O15,2

891.43-Hहदी सािह;य
891.431-=हदी का_सािह}य

धमाBपुरीकर, मधुकर
जािनब - ए - मंिजल: आ&वाद उदूB शायरीचा.औरं गाबाद : मीरा बुoस अॅnड पिUलके शन, जून 2012.x, 112 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
.. 110.00



O168,1:g

कबीर, 1399-1518
मीर इसहाक शेख

- टीका

&वातं§य मागणारी उदूB किवता.- पुणे : अ3र मानव
$काशन, माचB 2012.- 140 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-921504-2-0 : .. 120.00

खडसे, मोहन िवOणू, 1959कहत कबीर.- पुणे : मधुcी $काशन, ऑoटो. 2013.108 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 130.00


O152,1H99:g

891.44-बंगाली सािह;य
891.441-बंगाली का_सािह}य
ठाकु र, रब¨नाथ, 1861-1941
रव¨ सायं$काश / अनु. राम >हैसाळकर.- नागपूर :
भवान >हैसाळकर, फे 7ु. 2013.- 152 पृ. ; 22 स,.

तुलसीदास, 1493-1623
- टीका

उपा`याय, काशीनाथ
नाम-भtu: गो&वामी तुलसीदास / सं. ले. काशीनाथ
उपा`याय आिण पंचानन उपा`याय.- िबयास :
राधा&वामी स}संग, 2013.- 344 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8466-208-5 : .. कमत नाही

मी.

'$ािYतक, स,जुित आिण नवजातक' hा तीन
किवतासंGहाचा भावानुवाद.
.. 180.00



O157,1M61



O152,1I93:g

891.433-=हदी कथासािह}य
जौहरी, $ितभा
सागर / अनु. अनुपमा िनरं जन उजगरे .- ठाणे : परम

िम* पिUलके शYस, मे 2010.- 112 पृ. ; 21 स,. मी.
ISBN 978-93-80875-00-2 : .. 125.00

891.443-बंगाली कथासािह}य
ठाकु र, रब¨नाथ, 1861-1941
देवदूत / =हदीव.न िवजया भुसारी - पारसनीसकृ त
अनु.- पुणे : मधुcी $काशन, नोdह,. 2013.- 132 पृ.
; 22 स,. मी.
10 लघुकथा.

.. 160.00



O157,3M61



O152,3

891.451-आसामी सािह;य
891.4513-आसामी कथासािह}य

वेद राही
अधुरी एक कहाणी / अनु. माधवी कुंटे.- ठाणे : परम

चौधरी, रटा, 1960माकाम / अनु. िव|ा शमाB ; संपा. सदानंद बोरसे.पुणे : राजहंस $काशन, फे 7ु. 2013.- xv, 364 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-605-6 : .. 300.00

िम* पिUलके शYस, जून 2012.- vii, 174 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
9 लघुकथा.
ISBN 978-93-80875-19-4 :



O168,1:g

.. 200.00


O152,3



O158,3N60

सािह;य
891.46-मराठी सािह;य

55

देशमुख, माधव गोपाळ, 1913-

उरवार, मुरलीधर
अनोखीभेट.- पुणे : पुOपक $काशन, एि$ल 2012.144 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 150.00

- टीका



O155

करं दीकर, =वदा, 1918-2010

सािह}यातील भावगंध / संपा. वीणा जय देशमुख.नागपूर : माया $काशन, जून 2013.- 241 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 240.00


O155N13:g

- टीका
पवार, अशोक

इरावती कव आिण =वदा करं दीकर / संपा. पुOपलता
राजापुरे-तापस . पहा 891.46 - कव, इरावती. टीका.

- टीका

िबराडZया िनिमाने / संपा. अनंता सूर.- मुंबई :
देवयानी $काशन, माचB 2012.- 160 पृ. ; 22 स,.

कव, इरावती, 1905-1970
- टीका

मी.

इरावती कव आिण =वदा करं दीकर / संपा. पुOपलता
राजापुरे-तापस.- मुंबई : मुंबई िव|ापीठ, ऑoटो.
2010.- 230 पृ. ; 22 स,. मी.
उपिवषय : 891.46 - करं दीकर, =वदा . टीका
संदभB.
ISBN 81-89634-71-2 : .. 200.00

संदभB.
ISBN 978-81-921308-5-9 :

.. 200.00


O155:g
बाबर, सरोिजनी, 1920-2008
- टीका



O155N05:g

कु लकणP, दा*ेय िभकाजी, 1934- टीका

दिभ: सहवास आिण सYमान / संपा. ¢यामला लमीकांत
मुजुमदार.- पुणे : डायमंड पिUलके शन : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], 2012.- xii, 260 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8483-447-5 : .. 295.00

रे वडकर, भारती दलीपराव
लोकसािह}यातील ीजीवन.- पुणे : aेहवधBन
$काशन, जाने. 2012.- 156 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-64-3 : .. 150.00


O155N20:g

बेहर
े े , ग. वा.



O155N34:g

कोापSले, नागनाथ लालूजीराव, 1948-

मोरिपसारा.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.216 पृ. ; 22 स,. मी.
किवता, नाटक आिण लेखांसह.

- टीका

ISBN 978-93-82988-22-9 :

.. 220.00


O155

मलघे, संभाजी

नागनाथ कोापSले: मौनातSया तमाला फु टती
असंय पंख.- पुणे : अ3र मानव $काशन, जाने.
2013.- 364 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.

बोरकर, बाळकृ Oण भगवंत, 1910-1984
- टीका

ISBN 978-81-921504-2-0 कागदी बां. :

.. 400.00


O155N48:g

किववयB बा. भ. बोरकर जYमशतसांव}स रक / संपा. सु.
म. तडकोडकर.- पुणे : $ितमा $काशन, फे 7ु. 2012.iv, 380 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 400.00

देवधर, यो}aा, 1926-



O155N10:g

- टीका

भोसले, म. भा., 1914-

=शपण / संपा. रामदास गणेश भटकळ.- मुंबई :
नवचैतYय $काशन, ऑग&ट 2012.- xv, 184 पृ. ;
22 स,. मी.
मलपृ शीषBक : =शपण : यो}aा देवधर : _tu
आिण सािह}य.
.. 200.00

- टीका



O155N26:g

रसाळ, रामदास सजराव
Gामीण सािहि}यक: म. भा. भोसले.- पुणे : aेहवधBन
$काशन, एि$ल 2013.- 102 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-29-5 : .. 100.00


O155N14:g

सािह;य

56

891.46-मराठी सािह;य-

मशः

891.4608-मराठी सािह}याचा संGह
िपतांबरी पंचरस सािह}य मॅरेथॉन 2012 / संपा. नीलेश
गायकवाड.- ठाणे : _ास qएशYस, ऑग&ट 2012.282 पृ. ; 22 स,. मी.
पा रतोिषक िवजेते िनवडक िनबंध व का_ आिण

मारोतकर, िवजया

अहो, ऐकलत कां...?.- नागपूर : आकां3ा $काशन,
िडस,. 2012.- 71 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 80.00


O155
मुथा, जवाहर, 1941-

ऑनलाईन िनबंध व किवतांसह.

.. 250.00


O155x

- टीका

भावस रता / संक. cीधर शेळके .- अहमदनगर : रं जना
शेळके , ऑoटो. 2013.- 216 पृ. ,[4] पटिच*े ; 22
स,. मी.
.. 100.00

रkल, राजू वसंतराव
जवाहर मुथा यांZया समG सािह}याचा िच क}सक
अयास.- अहमदनगर : हेमंत $काशन, माचB 2013.428 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
पीएच. डी. माYयता$ा~ िनबंध.
संदभB.
.. 450.00



O155x



O155N41:g

वेदनेचा sंकार / संपा. सुनील गोसावी.- अहमदनगर :
शUदगंध $काशन, माचB 2013.- 111 पृ. ; 22 स,. मी.
िविवध लेखकांZया 15 लघुकथा आिण काही
किवतांसह.

यादव, आनंद रतन, 1935-

ISBN 978-81-924820-5-7 :

- टीका

.. 110.00


O155x
पाटील, तानाजी राऊ

891.4609-मराठी सािह}याचा इितहास आिण समी3ा

आनंद यादव: सािह}य आिण िवचार.- पुणे : यशोदीप
पिUलके शYस, जाने. 2013.- 280 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-926374-2-6 : .. 300.00


O155N35:g

राजवाडे, राजा

$ेमािवषयी सवBकाही.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,.
2013.- 150 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 164.00

अडसूळ, cीकृ Oण
गोमंतकuय मराठी सािह}य: आशय आिण आिवOकार.cीरामपूर : शUदालय $काशन, जून 2013.- 160 पृ.
; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80617-56-5 : .. 170.00


O155:g

खंडेराव, हरीश



O155

साठे , अnणा भाऊ, 1920-1969
- टीका

समाज सुधारक, लोकशाहीर अnणा भाऊ साठे / संपा.
मह, दादासाहेब =शदे.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
ऑग&ट 2012.- 77 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80321-05-9 : .. 80.00

आंबेडकरी चळवळ आिण सािह}य.- ठाणे : $1ा
$काशन.
खंड 2 : सां&कृ ितक इितहास.- ऑoटो. 2012.- 264
पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 260.00.


O155:g



O155N20:g

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950

साने गु.ज¨चे अ$कािशत सािह}य.- कोSहापूर :
अिभनंदन $काशन, [200--?].- 263 पृ. ; 22 स,. मी.
िवषय : मधू िलमये यांना प*े व इतर प*े .- िव|ाथP
मािसकातील लेख व किवता .- Yयू पूना कॉलेजZया

खाकु डPकर, अमृता
जुYया वाटा...न_ा दशा.- पुणे : नीहारा $काशन, मे
2013.- 120 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 120.00


O155:g

मॅगेिझनमधील लेख व किवता.

.. 265.00


O155M99

Gंथवेध / संपा. भा&कर शेळके .- cीरामपूर : शUदालय
$काशन, एि$ल 2012.- 318 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80617-30-5 : .. 320.00


O155:g

सािह;य

57

891.4609-मराठी सािह;याचा इितहास आिण समीVा-

891.4609-मराठी सािह;याचा इितहास आिण समीVा-

Gामीण सािह}य आिण वा&तव: डॉ. द. ता. भोसले गौरव
Gंथ / सं. संपा. कृ Oणा इंगोले आिण भा&कर चंदनिशव.पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने. 2011.- 296 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-33-6 : .. 250.00

त,डुलकर, उमेश अZयुत, 1936अिभ$ाय.- पुणे : aेहवधBन $काशन, स]ट,. 2011.148 पृ. ; 22 स,. मी.

मशः

मशः



O155:g

43 लेख.

संदभB.
ISBN 978-81-89634-65-0 :

.. 150.00


चdहाण, रामचं नारायणराव, 1913-1993
अ3रवेध: पु&तक परी3णे व परामषB / संपा. रमेश
चdहाण.- पुणे : संपादक, जून 2013.- xxx, 226 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 250.00

O155:g

थोरात, ह रÇं तुकाराम
मराठी ग|: पूवBपीठीका आिण िनबंध.- औरं गाबाद :
&व.प $काशन, जाने. 2011.- x, 172 पृ. ; 22 स,.


O155:g

जाधव, वामन

Gामीण सािह}य: $वाह आिण प रि&थती / द. ता.
भोसले यांZया $&तावनेसह.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
जाने. 2013.- 104 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-03-5 : .. 100.00


O155:g

जोशी, सुधा

वेध: सािह}याचा व सािहि}यकांचा.- मुंबई : मौज
$काशन, एि$ल 2013.- ix, 214 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-027-6 : .. 200.00

मी.

संदभB.
.. 180.00


O155:g

देशमुख, नसीम एहतेशाम

मु&लीम मराठी सािह}य &वप आिण समी3ा.जळगाव : महाराJ मु&लीम मराठी सािह}य चळवळ
; धुळे : सुजय $काशन [िवतरक], जून 2013.- xx,
290 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 300.00


O155:g



O155:g

ठाले - पाटील, कौितकराव

मराठी भािषक आिण वायीन सं&कृ ती / ह रÇं
थोरात यांZया $&तावनेसह.- मुंबई : शUद पिUलके शन,
िडस,. 2012.- 176 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82364-02-3 : .. 200.00

धमB आिण सािह}य / संपा. िसwाथB आगळे .- पुणे :
aेहवधBन $काशन, जाने. 2012.- 196 पृ. ; 22 स,.
मी.

संदभB.
ISBN 978-81-89634-09-4 :

.. 190.00


O155:g



O155:g

तडकोडकर, सु. म., 1953-

पाnयातील पावले: सािह}यिवचार व सािहि}यक /
िशरीष गोपाळ देशपांडे यांZया $&तावनेसह.cीरामपूर : शUदालय $काशन, जुलै 2013.- 268 पृ.
; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80617-37-4 : .. 300.00


धrगडे, रमेश वा.
आ}मल3ी समी3ा: मराठी सािह}य िवचार.- 2 री
आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2012.- viii,
179 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : फे 7ु. 1991.
संदभB.
ISBN 81-7294-075-0 : .. 200.00


O155:g

O155:g

दिलत आ}मच र*े: सािह}य आिण समाज.- 2 री आ.पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2012.- 115 पृ. ;
22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 1992.
संदभB.
ISBN 978-81-7294-962-4 : .. 120.00

ितळवे-नाईक, cीधर निलनी शांताराम
चौथी नवता: नवअिनयतकािलके -इितहास, समी3ा,
यश आिण मृ}यू.- मुंबई : नवता बुक वSडB, फे 7ु.
2013.- 339 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 350.00


O155:g



O155:g

सािह;य

58

891.4609-मराठी सािह;याचा इितहास आिण समीVा-

891.4609-मराठी सािह;याचा इितहास आिण समीVा-

मशः

मशः

धrगडे, रमेश वा.

मुलाटे, वासुदव
े

सािह}य: &वागत व समी3ा.- औरं गाबाद : &वप
$काशन, ऑoटो. 2011.- xviii, 174 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 175.00

शैली-वै1ािनक समी3ा.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, स]ट,. 2012.- 249 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 1996.
संदभB.
ISBN 81-7294-121-8 : .. 250.00



O155:g



O155:g

सािह}यपालवीचे रं ग आिण प.- औरं गाबाद :
&वप $काशन, जून 2012.- xiv, 161 पृ. ; 22 स,.
मी.

िनरगुडकर, भारती

.. 180.00

समी3ासंिहता.- cीरामपूर : शUदालय $काशन,
माचB 2012.- 184 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80617-33-6 : .. 200.00



O155:g



O155:g

पंिडत, अचBना अनंत, 1950आलेख / िव|ा $भूदस
े ाई यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
मधुcी $काशन, माचB 2013.- 192 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 210.00

मेcाम, भुजंग, 1958-2007
आ दवासी सािह}य आिण अि&मतावेध / संपा. $फु Sल
िशलेदार.- मुंबई : लोकवाय, एि$ल 2014.- 199
पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82789-34-5 : .. 240.00


O155:g



O155:g

मोकाशी, मधुकर गणेश

लेख वतBमान.- पुणे : aेहवधBन $काशन, ऑग&ट
2012.- 412 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 400.00

पांढरे , नीला

दिलत सािह}य.- पुणे : aेहवधBन $काशन, ऑग&ट
2012.- 151 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-45-2 : .. 150.00



O155:g



O155:g

$बोधन आिण आ&वाद / सं. संपा. बाळासाहेब दास
आिण संजय लमण साठे .- पुणे : aेहवधBन $काशन,
जाने. 2012.- 220 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-80-3 : .. 200.00

मोगले, $काश
समकालीन आंबेडकरवादी सािह}य $वृी आिण
$दुषणे.- औरं गाबाद : कौशSय $काशन, ऑoटो.
2011.- viii, 136 पृ. ; 22 स,. मी.
कापडी बां. : .. 200.00


O155:g



O155:g

म`ययुगीन मराठी वायाचे &वप / सं. संपा. दादा
एकनाथ मरकड, जा=लदर तुकाराम कानडे आिण
संतराम मधुकर साबळे .- पुणे : aेहवधBन $काशन,
ऑग&ट 2013.- 256 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-43-1 : .. 250.00

रrगटे, तुकाराम बारकू , 1971आ दवासी सािह}य: =चतन आिण िच क}सा / cीपाल
मोहन सबनीस यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
दलीपराज $काशन, जाने. 2014.- 201 पृ. ; 22 स,.
मी.

संदभB.


ISBN 978-93-82988-99-1 :

O155:g

माणगावे, नीलम

.. 220.00


O155:g

लोखंडे, शिशकांत, 1951-

ी आिण ितचे पाित }य: समी3णा}मक िववेचन.नागपूर : ऋचा $काशन, माचB 2013.- xii, 172 पृ.
; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 180.00

नवी जाणीव.- मुंबई : लोकवाय, ऑoटो. 2012.x, 104 पृ. ; 22 स,. मी.
पुनमुBण. $थम आ. : जुलै 2004.
ISBN 978-93-80700-84-7 : .. 250.00


O155:g



O155:g

सािह;य

59

891.4609-मराठी सािह;याचा इितहास आिण समीVा-

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः

लोखंडे, शिशकांत, 1951-

अवसरे , मंिजरी $मोद, 1991सं`याछाया.- पुणे : अ3रवेल, फे 7ु. 2013.- 96 पृ. ;
21 स,. मी.

मशः

सािह}यानुभूती.- मुंबई : लोकवाय, ऑoटो. 2012.ix, 224 पृ. ; 22 स,. मी.
पुनमुBण. $थम आ. : ऑग&ट 2008.
संदभB.
ISBN 978-93-80700-83-0 : .. 350.00

90 किवता.

.. 48.00


O155,1N91



O155:g

वध, सुरेश देवराव
जागितकuकरण आिण समकालीन समी3ा.- नवी मुंबई :
देवयानी $काशन, िडस,. 2013.- 86 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80201-16-0 : .. 100.00


O155:g

शहा=जदे, फ. म.
इ}यथB.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.- 176 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 210.00

आंबोरे , िनतीन शा³राव
का½या मातीपोटी.- पुणे : aेहवधBन पिUल=शग हाऊस,
नोdह,. 2013.- 50 पृ. ; 22 स,. मी.
35 किवता.
ISBN 978-93-80321-49-3 :

.. 50.00


O155,1

आकोटकर, पूजा

}सुनामी.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने. 2014.62 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7265-353-3 : .. 60.00


O155,1



O155:g

सारांश.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 96 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 100.00

आटक, &व¬ील बाळकृ Oण
मीरा.- पुणे : ि$यांका $शांत पटवधBन, फे 7ु. 2013.96 पृ. ; 22 स,. मी.
85 किवता.

.. 48.00


O155,1



O155:g

सबनीस, cीपाल मोहन
कला संिचत.- पुणे : दलीपराज $काशन, माचB 2014.180 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-80-9 : .. 200.00


O155:g

आटोळे , किवता रमेश

आई.- औरं गाबाद : कuतP $काशन, स]ट,. 2012.150 पृ. ; 22 स,. मी.
140 किवता.

.. 150.00


O155,1

सेoयुलर वायीन अनुबंध.- पुणे : दलीपराज
$काशन, माचB 2014.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-90-8 : .. 200.00

आई - दुःख अंत रचे.- भुसावळ : मैफल $काशन, जुलै
2013.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.


O155:g

891.461-मराठी का_सािह}य

53 किवता.

.. 70.00


O155,1

अजीम नवाज राही

आई कमळ चौफे र.- भुसावळ : मैफल $काशन, जुलै
2013.- 60 पृ. ; 22 स,. मी.

कSलोळातला एकांत.- पुणे : अ3र मानव $काशन,
िडस,. 2012.- 293 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 300.00

50 किवता.



O155,1

.. 60.00


O155,1

अरदे, शिशकला रामदास, 1954दहशतीZया सावटाखाली.- पुणे : ि$यांका $शांत
पटवधBन, फे 7ु. 2013.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.

किवता आईZया.- औरं गाबाद : कuतP $काशन,
ऑoटो. 2012.- 118 पृ. ; 22 स,. मी.

82 किवता.

105 किवता.

.. 48.00


O155,1N54

.. 150.00


O155,1

सािह;य

60

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
कदम, योती
मोरपीस आिण गारगो²ा.- नांदड
े : सवÂदय $काशन,
नोdह,. 2011.- xvi, 64 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 90.00

उके-ओक, धनराज िहरामण, 1942-

वैिच§य खे¿ाचे अन् गीत बािलके चे / ह रÇं
बोरकर यांZया $&तावनेसह.- गr दया : सुcी $काशन,
िडस,. 2012.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 125.00



O155,1N42
एकनाथ, 1533-1599

कदम, राम

गुलकं द.- पुणे : लेखक, माचB 2014.- 64 पृ. ; 22 स,.
मी.

- टीका

50 किवता.

आगटे, शकुंतला जयंत

.. 50.00

जगदा}मा cीहरी आनंदे पूजीन.- पुणे : cीवामनराज
$काशन, माचB 2009.- 48 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-906226-2-2 : .. 30.00



O155,1



O155,1J33:g

किपले, योती, 1965रागोबा िन वाघोबा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
एि$ल 2013.- 44 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
23 बालकिवता.

कवडे, िशरीष शांताराम

अभंग िनपण . पहा 891.461 - िनळोबा, संत.

ISBN 978-93-82988-02-1 :

प.ळे कर, देवद दगंबर
एका जनादBनी.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन,
2012.- 626 पृ. ; 21 स,. मी.
.. 630.00

.. 50.00



O155,1N65

टीका.

कराड, उमला िव[नाथ
अनुभूित / ना. धr. महानोर यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
अमेय इY&पायरग बुoस, नोdह,. 2013.- xvi, 115 पृ.
: िच*े; 22 स,. मी.


O155,1J33:g

87 किवता.
ISBN 978-93-5080-030-0 :

.. 195.00



O155,1

ओगले, मनोरमा

मधुमालती.- पुणे : अनंत $काशन, नोdह,. 2012.68 पृ. ; 22 स,. मी.
55 किवता.
ISBN 81-86153-31-4 :



O155,1

71 किवता.

.. 65.00



O155,1

कटा रया, सुरेखा
आनंदी आनंद.- पुणे : िशव पिUलके शYस, नोdह,. 2012.40 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
18 बालकिवता.
ISBN 978-81-7447-149-6 :

.. 30.00



O155,1

कवठे , कशोर नामदेव, 1978पसरत गेलेली शाई.- बीड : कSपना $काशन, माचB
2013.- 109 पृ. ; 22 स,. मी.
94 किवता.

.. 55.00



कवडे, मधुकर रा.

बाणगंगेZया तीरी.- cीरामपूर : शUदालय $काशन,
फे 7ु. 2012.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.

98 किवता.



O155,1

63 किवता.
ISBN 978-93-80617-23-7 :

.. 90.00



O155,1

कटारे , मोतीराम

लोकहो तु>हीच आहात गुYहेगार.- मुंबई : देवयानी
$काशन, िडस,. 2011.- 92 पृ. ; 22 स,. मी.

कांडर, अजय

23 किवता.
ISBN 978-93-80201-19-1 :



O155,1

O155,1N78

कटारे , अ.ण
साथBक / संपा. अर=वद उजगरे .- पुणे : यशोदीप
पिUलके शYस, ऑoटो. 2012.- 112 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 150.00

क±हाड, संतराम दौलतराव
साथसंगत / सं. ले. संतराम दौलतराव क±हाड आिण
शकुं तला संतराम क±हाड.- अंबाजोगाई : सुवणBभूमी
$काशन, जाने. 2012.- 70 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 70.00

.. 100.00



O155,1

ही इलो.- मुंबई : शUद पिUलके शन, जुलै 2012.71 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
ISBN 978-93-82364-01-6 : .. 100.00



O155,1

सािह;य
891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
कांबळे , उम
कना±यावरचा कालपुष.- मुंबई : लोकवाय,
ऑग&ट 2012.- 115 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80700-81-6 : .. 200.00

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
कापगते, डोमाजी दुधरामजी, 1947-



वसुंधरा गीतांजली.- भंडारा : cी संतकृ पा $काशन,
ऑoटो. 2011.- viii, 68 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00


O155,1

कांबळे , पांडुरं ग डोमाजी, 1954-

माझी न3*ांची वीण.- पुणे : अ3र मानव $काशन,
फे 7ु. 2013.- 95 पृ. ; 22 स,. मी.

63 किवता.

.. 180.00

O155,1N47

काळे , चंचल

आqोश.- पुणे : व}स-िवनायक $काशन, फे 7ु. 2013.xiii, 79 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-924673-2-0 :

61

86 किवता.



.. 80.00


O155,1N54

वनगाथा.- पुणे : व}स-िवनायक $काशन, फे 7ु. 2013.66 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-924616-1-3 : .. 150.00



O155,1N54

कuर, उमाकांत
¢यामकिवत.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.- x,
84 पृ. ; 22 स,. मी.
77 किवता.

.. 100.00

कांबळे , महादेव गोरख



O155,1

भाकरी कu चं ?.- पुणे : दलीपराज $काशन, माचB
2013.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
38 किवता.
ISBN 978-93-82988-07-6 :

O155,1

.. 80.00



O155,1

कु .ं दकर, अवंितका
इंधनु.- पुणे : गमभन $काशन, फे 7ु. 2013.- 96 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 48.00


O155,1

कांबळे , सिनल िवजयराव, 1990-

अि&मता हीच माझी ओळख.- नवी मुंबई : देवयानी
$काशन, ऑग&ट 2010.- 78 पृ. ; 22 स,. मी.

कु लकणP, अनुया
सोवळी नदीची काया.- पुणे : अ3र मानव $काशन,
फे 7ु. 2013.- 119 पृ. ; 22 स,. मी.

59 किवता.

.. 75.00



O155,1N90

101 किवता.

.. 100.00


O155,1

काटकर, ना. रा.

आधार.- सालसेत (गोवा) : $ीतम पु.षोम काटकर,
जून 2013.- 99 पृ. ; 22 स,. मी.

कु लकणP, तुषार
ठपका.- पुणे : पुOपक $काशन, माचB 2014.- 79 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.

54 किवता.

.. 100.00



O155,1

61 किवता.

.. 100.00


O155,1

कानेकर, नामदेव गणपतजी, 1952-

प रवतBनवेध / सुरेश खो7ागडे यांZया $&तावनेसह.नागपूर : समता $काशन, जाने. 2013.- xxvii, 46
पृ. ; 22 स,. मी.

कु लकणP, मयुरेश
एकांतातSया ओळी.- कोSहापूर : मुtा पिUल=शग,
िडस,. 2011.- 56 पृ. ; 14 स,. मी.
ISBN 978-93-81249-03-1 : .. 50.00

50 किवता.

.. 52.00





O155,1

O155,1N52

कु लकणP, संिचत $मोद, 1986तुझाच मी ... तुयाचसाठी.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
जाने. 2013.- 104 पृ. ; 22 स,. मी.

कानोले, दगंबर
फु लपाख न3*ांचे.- पुणे : ि$यांका $शांत पटवधBन,
फे 7ु. 2013.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.

68 किवता.

85 किवता.

.. 48.00

ISBN 81-7265-344-X :



O155,1

.. 100.00


O155,1N86

सािह;य

62

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
खाकु डPकर, अमृता
क½या पाक½या.- पुणे : नीहारा $काशन, मे 2013.72 पृ. ; 22 स,. मी.

कु लकणP, aेहसुधा
सावलीZया शोधात.- पुणे : नीहारा $काशन, ऑग&ट
2010.- 112 पृ. ; 22 स,. मी.

48 किवता.

79 किवता.

.. 70.00

.. 100.00



O155,1



O155,1

गाढवे, संतोष हनुमंत

माझं गाव माझं िशवार.- पुणे : aेहवधBन पिUल=शग
हाऊस, जाने. 2014.- 94 पृ. ; 22 स,. मी.

केवटे, वैदह
े ी

पखरण.- ठाणे : _ास qएशYस, स]ट,. 2012.- 92
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00

54 किवता.
ISBN 81-7265-353-5 :



.. 100.00

O155,1
केशवसुत, 1866-1905



O155,1

िगलाणकर, दयाराम

बळीचं िजणं.- cीरामपूर : शUदालय $काशन, जून
2013.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.

- टीका
जावडेकर, मुरलीधर, 1936-

के शवसुत: वै दक सं&कृ तीचा आधुिनक उ®ाता.- 2 री
आ.-पुणे : मुरलीधर जावडेकर सािह}यकला $ितान,
2012.- 212 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : नोdह,. 1997.
संदभB.
.. 225.00

55 किवता.
ISBN 978-93-80617-44-2 :

.. 100.00



O155,1

गुळधे, गौतम शंकर, 1960-

भुकेला जाळnयासाठी.- पुणे : अ3र मानव $काशन,
फे 7ु. 2013.- 87 पृ. ; 22 स,. मी.


O155,1M66:g

के सरकर, $काश धrडीराम, 1985िनतळी.- पुणे : गमभन $काशन, फे 7ु. 2013.- 78 पृ.
; 22 स,. मी.

67 किवता.

.. 44.00



O155,1N60

गोडघाटे, संजय

38 किवता.

.. 40.00


O155,1N85

कोकरे , बाबासाहेब तातोबा

तळमळ.- पुणे : यशोदीप पिUलके शYस, ऑoटो. 2012.104 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
92 किवता.

.. 100.00

लढा सुच ठे वावा लागेल.- मुंबई : देवयानी $काशन,
िडस,. 2012.- 115 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80201-17-7 : .. 100.00



O155,1

Gेस, 1937-2012
बाई ! जोिगयापुष.- मुंबई : पॉ]युलर, [200-?].145 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7185-588-9 : .. 200.00



O155,1N37



O155,1

कोरडे, रवी, 1979-

धूसर झालं नसतं गाव.- मुंबई : लोकवाय, जून
2013.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82789-11-6 : .. 130.00

=चगरे , चंशेखर
चंसुधा.- पुणे : नीहारा $काशन, जून 2010.- 80 पृ.
; 22 स,. मी.
68 किवता.

.. 70.00



O155,1



O155,1N79

िचतळे , अंजली

पैलातले हंस / अ.ण >हा*े यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
दलीपराज $काशन, ऑoटो. 2012.- 116 पृ.: िच*े;
21 स,. मी.

कौठे कर, भगवान

cीम¯गव®ीता गीतावली.- पुणे : नीहारा $काशन,
स]ट,. 2010.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.
79 गीते ग| िनवेदनासह.
.. 150.00

80 किवता.
ISBN 978-81-7294-961-7 :



O155,1

.. 120.00



O155,1

सािह;य
891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
िचपरगे, देवगrडा बाबू, 1941घुसमट.- जय=सगपूर (कोSहापूर) : किवता सागर
$काशन, माचB 2013.- 130 पृ. ; 22 स,. मी.

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
जांभुळकर, अ.ण जागोजी, 1969तृ~ी.- सोलापूर : सूयाB $काशन, माचB 2010.- 47 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 50.00

92 किवता.
ISBN 978-81-926535-1-8 :

.. 100.00

63



O155,1N69



O155,1N41

फु लपांख.- सोलापूर : सूयाB $काशन, माचB 2010.48 पृ. ; 22 स,. मी.

चोखामेळा, संत
- टीका

30 किवता.

खरात, शंकरराव

चोखोबांचा िवोह.- 2 री आ.-पुणे : सुगावा $काशन,
जाने. 2013.- 70 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : एि$ल 2002.
.. 60.00

.. 50.00


O155,1N69

जाधव, अनंत भीमराव



O155,1:g

चोरमारे , म=Zछ, 1970किवतेची अ3रलेणी.- पुणे : सुिव|ा $काशन, जाने.
2013.- 100 पृ. ; 24 स,. मी.
.. 100.00

35 किवता.

.. 50.00


O155,1



O155,1N70
चौधरी, बिहणाबाई, 1880-1951
- टीका

चौधरी, $भाकर cावण, 1940बिहणाबाई चौधर¨ची कहाणी.- 2 री आ.-नागपूर :
ऋचा $काशन, िडस,. 2012.- iv, 52 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2008.
.. 55.00

आभाळ&व¬.- औरं गाबाद : कौशSय $काशन, एि$ल
2010.- 48 पृ. ; 22 स,. मी.

जाधव, $फु Sलता शरदचं
शUदरं ग.- कोSहापूर : मुtा पिUल=शग हाऊस, माचB
2013.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
49 किवता आिण 'मुtरं ग' हा किवतासंGह 17
किवतांसह.
ISBN 978-93-81249-12-3 :

.. 50.00


O155,1

जाधव, रावसाहेब गणपत, 1932-



O155,1M80:g

चौधरी, लितका

भावसरोवर.- पुणे : अ3रवेल, फे 7ु. 2013.- 96 पृ. ;
22 स,. मी.

बापू: एकभािषत =चतनका_.- पुणे : साधना $काशन,
िडस,. 2011.- 108 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-923890-3-5 : .. 100.00


O155,1N32

83 किवता.

जाधव, संतोष संभाजी

.. 48.00



O155,1

सं&कृ तीZया भूमीवर.- सातारा : लोकायत $काशन,
माचB 2013.- 48 पृ. ; 22 स,. मी.
41 किवता.

जनाबाई

.. 50.00

- टीका



O155,1

आगटे, शकुंतला जयंत

ध रला पंढरीचा चोर: cीसंत जनाबाई महाराजांZया
भावसुंदर अभंगाचे ममBGाही, िचवेधक,
&वानुभूतीपूणB िववरण.- पुणे : cीवामनराज $काशन,
िडस,. 2010.- 48 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80988-00-9 : .. 40.00

जrधळे , महावीर
पावसाचे पाय.- पुणे : हमस $काशन, जाने. 2013.iv, 27 पृ.: िच*े; 13 स,. मी.
28 बालकिवता.



O155,1:g

.. 25.00


O155,1

जांभुळकर, अ.ण जागोजी, 1969क, .- सोलापूर : सूयाB $काशन, माचB 2010.- 48 पृ.
; 22 स,. मी.

जोगदेव, सुहास

30 किवता.

.. 50.00

ISBN 978-81-924920-0-1 :



O155,1N69

ढांबुक टापुक आिण '¢यान' दार वग.- पुणे : अ3र
मानव $काशन, माचB 2013.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 60.00


O155,1

सािह;य

64

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः

ठोकळ, गजानन लमण, 1909-1984

जोगळे कर, हेमंत गो=वद

- टीका

रसाळ, रामदास सजराव
मराठी Gामीण किवता आिण ग. ल. ठोकळ.- पुणे :
aेहवधBन $काशन, जाने. 2013.- 100 पृ. ; 22 स,.

ितसरा डोळा.- पुणे : िवनीता हेमंत जोगळे कर ; मुंबई

: मौज $काशन [िवतरक], जुलै 2013.- 58 पृ. ; 22
स,. मी.
संदभB : पृ. 5.
.. 120.00

मी.



ISBN 978-93-80321-23-3 :

O155,1

जोशी, मोहन



O155,1N09:g

ढाणके, सुखदेव

किवता शाळे Zया किवता सु´ीZया.- कोSहापूर :
$चार $काशन, ऑoटो. 2010.- 23 पृ. ; 22 स,. मी.

रtसेतू.- 2 री आ.-cीरामपूर : शUदालय $काशन,
िडस,. 2011.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.

18 किवता.
ISBN 81-87020-56-3 :

.. 30.00

68 किवता.



O155,1

$थम आ. : ऑग&ट 1997.
ISBN 978-93-80617-21-3 :

योितमBय उमाकांत, 1927योितमBय.- पुणे : लमीcी, ऑग&ट 2013.- 72 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 125.00

.. 100.00


O155,1

ढोले, दीपक



O155,1N27

टrगे, बापुराव महादेव
या मुलांनो या.- भंडारा : झाडीबोली सािह}य मंडळ,
जाने. 2013.- iv, 34 पृ. ; 20 स,. मी.

चेहरे े ओरबाडलेSया देशात...- नागपूर : मुtछंद
$काशन ; मुंबई : सािह}य िवतरण सेवा [िवतरक],
जाने. 2013.- 71 पृ. ; 18 स,. मी.
55 किवता.

.. 100.00


O155,1

31 किवता.

.. 30.00


O155,1

ठकार, भारती

भाविव[ माझे.- पुणे : सुिव|ा $काशन, स]ट,. 2012.48 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

तांबे, रमेश पांडुरं ग

िखडकu.- मुंबई : सानेगु.जी कथामाला, माचB 2013.41 पृ.: रं . िच*े; 22 स,. मी.
25 बालकिवता.

.. 30.00


34 किवता.

O155,1

.. 50.00


O155,1

ठrबरे , §यंबक बापुजी 'बालकवी', 1890-1918

$ित=बब.- मुंबई : सानेगु.जी कथामाला, माचB 2013.69 पृ. ; 22 स,. मी.
49 किवता.

- टीका

.. 70.00

कांबळे , िवशाखा संजय



O155,1

बालकव¨ची किवता / $वीण दवणे यांZया
$&तावनेसह.- नवी मुंबई : देवयानी $काशन, फे 7ु.
2012.- 92 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-921308-6-6 : .. 100.00

तांबोळी, लमीकांत
जYमझुला.- मुंबई : मौज $काशन, स]ट,. 2013.- vi,
92 पृ. ; 22 स,. मी.


O155,1M90:g

91 किवता.
ISBN 978-93-5091-047-4 :

.. 125.00


ठrबरे , §यंबक बापूजी, 1890-1918
बालकव¨Zया िनवडक किवता / संपा. नामदेव धrडो
महानोर.- cीरामपूर : शUदालय $काशन, िडस,.
2011.- 76 पृ. ; 22 स,. मी.

O155,1

ताकसांडे, $सेनिजत, 1951अिभवादन.- नागपूर : पँथर $काशन, माचB 2013.97 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00

31 किवता.
ISBN 978-93-80617-27-5 :

.. 100.00

.. 80.00


O155,1M90



O155,1N51

सािह;य

65

891.461-मराठी का2सािह;य- मशः

तुकाराम, 1608-1649
- टीका

चौधरी, $भाकर cावण, 1940तुका झालासे कळस.- नागपूर : ऋचा $काशन,
एि$ल 2013.- 384 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 375.00

दळवी, अशोक बुधाजी

वसुंधरा.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, 2012.60 पृ. ; 21 स,. मी.
45 किवता.

.. 60.00




O155,1

O155,1K08:g

प.ळे कर, देवद दगंबर
तुका >हणे / सदानंद मोरे यांZया $&तावनेसह.कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, 2012.- 640 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 640.00



O155,1



O155,1K08:g

पाटील, तानाजी राऊ, 1960-

लोकोर संत तुकाराम.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
जाने. 2013.- 216 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-09-7 : .. 210.00

तो येतोय !.- पुणे : सुरेश एजYसी, माचB 2013.- 96
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 110.00


O155,1



O155,1K08:g

वै|, वसुधा राज,
तुकोबाची वाणी कु मारांसाठी.- नागपूर : 1ानेश
$काशन, िडस,. 2013.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00

दवणे, $वीण
आताBचे लेणे.- पुणे : सुरेश एजYसी, ऑग&ट 2013.80 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00

पाऊस पिहला.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतYय $काशन,
ऑग&ट 2012.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2003.
57 किवता.

.. 75.00


O155,1



O155,1K08:g

तोफखाने, संजीवनी जयंत, 1957-

काळीजखुणा.- कोSहापूर : मुtा पिUल=शग, जुलै
2013.- 63 पृ. ; 21 स,. मी.

दाणी, अभय, 1969-

एरवी हा जाळ / संपा. चंकांत पाटील.- मुंबई :
लोकवाय, माचB 2013.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82789-03-1 : .. 130.00


O155,1N69

56 किवता.
ISBN 978-93-81249-14-7 :

.. 70.00

दातीर, किवता



O155,1N57

तोर&कर, बाळासाहेब
$ीतफु ले.- कोSहापूर : िबरादर $काशन, जून 2013.xviii, 58 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 120.00

91 किवता.

.. 100.00


O155,1



O155,1

िथटे, नीिलमा

गीत अनाहत.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जून 2013.78 पृ. ; 22 स,. मी.

.. 50.00


O155,1

.. 80.00



O155,1

दुगडू मवार, बाळू

िशिशरवेणा / सुरेश सावंत यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
अ3र मानव $काशन, फे 7ु. 2013.- 96 पृ. ; 22 स,.

दशBने, निलनी
कृ Oणमयी.- पुणे : नीहारा $काशन, ऑoटो. 2010.80 पृ. ; 22 स,. मी.

मी.
86 किवता.

66 किवता.

.. 60.00

दघडे, राजकु मार
गीत िनसगाBयन.- पुसद : िनसगB संवाद $काशन, फे 7ु.
2013.- x, 67 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
25 किवता.

63 किवता.
ISBN 81-7265-347-6 :

किवताZया किवता.- पुणे : अ3र मानव $काशन,
फे 7ु. 2013.- 126 पृ. ; 18 स,. मी.

.. 48.00


O155,1



O155,1

सािह;य
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देठे, लमण सखाराम
qांतीयोwा.- बीड : कSपना $काशन, माचB 2013.83 पृ. ; 22 स,. मी.

िनतोरे , सुकुमार

माय म±हाठी.- मुंबई : समथB पिUलके शन, मे 2011.48 पृ. ; 22 स,. मी.
42 किवता.

70 किवता.

.. 40.00

.. 40.00



O155,1



O155,1

िनरांकुश

देशपांडे, नीलकृ Oण
लावnयाचे लालस लेणे.- यवतमाळ : अिभc $काशन,
ऑग&ट 2012.- 84 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 75.00

सhगजBना.- कोSहापूर : करण आकाराम पाटील,
जाने. 2014.- 72 पृ. ; 19 स,. मी.
55 किवता.

.. 40.00





O155,1

O155,1

िनलखन, संतोष इंद ू ह रभाऊ, 1979पांथ&थ.- पुणे : गमभन $काशन, फे 7ु. 2013.- 80 पृ.
; 22 स,. मी.

दÃड, अिवनाश एकनाथ
$काश $ाजt.- मुंबई : मायबोली $काशन, फे 7ु.
2013.- viii, 80 पृ. ; 22 स,. मी.

63 किवता.

64 किवता.

.. 40.00

.. 48.00



O155,1N79



O155,1

िनळोबा, संत

दÃड, कै लास
अंधाराचा गाव माझा / वासुदव
े मुलाटे यांZया
$&तावनेसह.- औरं गाबाद : मीरा बुoस अॅnड
पिUलके शन, माचB 2012.- 117 पृ. ; 22 स,. मी.

- टीका
कवडे, िशरीष शांताराम

अभंग िनपण.- पुणे : cीवामनराज $काशन.
भाग 4 : मे 2012.- 256 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,.
मी.

63 किवता.

.. 110.00

उपिवषय : 891.461 - एकनाथ. टीका



O155,1

ISBN 978-93-80988-07-8

कागदी बां. : ..

150.00.



O155,1:g

नवलखे, धीरज

ओSया जखमा.- पुणे : वरदा $काशन, ऑग&ट 2013.64 पृ. ; 22 स,. मी.

पगारे , कैलास आनंदा, 1954-

60 गझला.

.. 60.00


O155,1
नामदेव, 1270-1350

मSटीनॅशनल वॉर / गंगाधर पानतावणे यांZया
$&तावनेसह.- पुणे : सुगावा $काशन, नोdह,. 2012.104 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
52 किवता.

.. 150.00



O155,1N54

- टीका

पटवधBन, $ाजtा
मौनाची आजBवे.- पुणे : दलीपराज $काशन, नोdह,.
2013.- 100 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

प.ळे कर, देवद दगंबर
नामा >हणे / अशोक कामत यांZया $&तावनेसह.कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, 2012.- 660 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 665.00

81 गझला.
ISBN 978-93-82988-48-9 :



.. 100.00

िनकम, कृ Oणकांत बापू
गावची माती.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, मे
2012.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.



O155,1

O155,1K70:g

परचुरे, अर=वद =*बक
आयुOयाZया वळणांवरती / िशरीष पै यांZया
$&तावनेसह.- मुंबई : qांती $काशन : मकरं द परचुरे
[िवतरक], माचB 2011.- xii, 105 पृ. ; 22 स,. मी.
120 किवता.

58 किवता.

.. 110.00

.. 80.00


O155,1



O155,1

सािह;य
891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
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891.461-मराठी का2सािह;य- मशः
फरांद,े .पाली
सोलीव मनाZया कÈयापooया किवता.- पुणे : अ3र
मानव $काशन, स]ट,. 2012.- 108 पृ. ; 22 स,. मी.

पाटील, नानाभाऊ रामभाऊ

राम पा±हाना राम: अिहराणी भाषेचं गीतरामायण /
फु ला बागुल यांZया $&तावनेसह.- अमळनेर : क&तुरी
$काशन, िडस,. 2012.- xii, 36 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 50.00

205 किवता.

.. 100.00





O155,1

O155,1

बडवे, शोभा अशोक

पाटील, वृषाली

पैशाचं झाड.- लातूर : वावर $काशन, ऑग&ट 2012.40 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

गाणी पाखरांची.- पुणे : दलीपराज $काशन, फे 7ु.
2013.- 48 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.

33 बालकिवता.

35 बालकिवता.

.. 30.00

ISBN 978-81-7294-995-2 :

.. 50.00





O155,1

O155,1

लालमप±या आिण संगणेश.- पुणे : दलीपराज
$काशन, फे 7ु. 2013.- 80 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.

पाटील, ह रÇं दशरथ, 1956sंदके मातीचे.- मुंबई : मायबोली $काशन, फे 7ु.
2013.- xii, 84 पृ. ; 22 स,. मी.

58 बालकिवता.
ISBN 978-81-7294-996-9 :

66 किवता.

.. 48.00

.. 80.00



O155,1



O155,1N56

पालवे, िव[नाथ उम
िनखारे .- सातारा : $मोद $काशन, जुलै 2012.- x,
62 पृ. ; 21 स,. मी.

बिसे, शकुं तला
सल.- पुणे : सुिव|ा $काशन, िडस,. 2012.- 48 पृ. ;
21 स,. मी.
34 किवता.

.. 70.00

60 किवता.



O155,1

.. 80.00


O155,1

=पपळापुरे, के तन
मकाबी.- नागपूर : समता संगर $काशन, ऑoटो.
2012.- viii, 200 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

बनकर, शिशकला जगाथ, 1963वेध ी मनाचा.- पुणे : यशोदीप पिUलके शYस, माचB
2013.- 128 पृ. ; 22 स,. मी.
99 किवता.

.. 130.00

26 किवता.



O155,1N63

कागदी बां. : .. 200.00


O155,1

पै, िशरीष

ी...तुझी कहाणी.- पुणे : यशोदीप पिUलके शYस,
माचB 2013.- 136 पृ. ; 22 स,. मी.
93 किवता.

जीवनगाथा.- मुंबई : परचुरे $काशन, नोdह,. 2012.x, 73 पृ. ; 22 स,. मी.

.. 130.00



O155,1N63

73 किवता.
ISBN 978-81-8086-053-9 :

.. 75.00

बनसोडे, एन. जी.



O155,1

फt हायकू .- मुंबई : परचुरे $काशन, ऑग&ट 2011.पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8086-036-2 : .. 75.00

वादळवारं .- पुणे : नीहारा $काशन, ऑग&ट 2012.80 पृ. ; 22 स,. मी.
79 किवता.

.. 70.00

vii, 43





O155,1

O155,1

फडके, संजीव वसंत

शापBनर.- ठाणे : _ास qएशYस, माचB 2013.- 72
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 100.00

बारहाते, लमण
पाचिबघे.- cीरामपूर : शUदालय $काशन, मे 2011.80 पृ. ; 22 स,. मी.
58 किवता.



O155,1

.. 80.00



O155,1

सािह;य
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बावसे, मंगेश सुधाकर, 1968-

भवसागर, अिनता

पदराचा =पजरा / यशवंत मनोहर यांZया $&तावनेसह.नागपूर : कलिबल िथएटर, स]ट,. 2011.- 60 पृ. ;
22 स,. मी.

का_ो}सव 1996-97: शUदगंधा.- नागपूर : िवदभB
लेखक संघ $काशन, फे 7ु. 1997.- 64 पृ. ; 22 स,.
मी.

45 किवता.

53 किवता.

.. 55.00

.. 40.00



O155,1



O155,1N68

भवाळकर, यशcी य.
तुका िवठू आिण मी.- नागपूर : ऋचा $काशन, एि$ल
2013.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.

बी. अिनल

अंत&थ.- ठाणे : आ दती $काशन, एि$ल 2013.- 60
पृ.: िच*े; 18 स,. मी.

66 किवता.

.. 80.00

54 किवता.

.. 40.00



O155,1



O155,1

भांगे, सोपान नानाभाऊ

मृगछाया.- ठाणे : अ दती $काशन, ऑoटो. 2012.50 पृ. ; 22 स,. मी.

पिहला पाऊस.- पुणे : अ3रवेल $काशन, फे 7ु. 2013.96 पृ. ; 22 स,. मी.

44 किवता.

.. 48.00

90 किवता.

.. 50.00

भानुशाली, पांडुरं ग

बेग, िमझाB रफu अहमद
जांगळबुा.- नागपूर : लाखे $काशन, नोdह,. 2012.176 पृ. ; 22 स,. मी.

सं`याछायेZया किवता.- ठाणे : कोमल $काशन, फे 7ु.
2013.- viii, 60 पृ. ; 22 स,. मी.
58 किवता.

.. 50.00

89 किवता.

.. 190.00



O155,1



O155,1

बोढेकर, बंडोपंत राजे[रजी, 1969खंजरी.- साकोली : $1ा $काशन, जाने. 2013.104 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

भुरे, सं दप शे´ीबा
आकांत.- लातूर : मYयाड $काशन, फे 7ु. 2013.- 80
पृ. ; 22 स,. मी.
62 किवता.

.. 40.00

36 किवता.



O155,1

.. 70.00


O155,1N69

बोदडे, जयवंत

पोट / कसन पाटील यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
सुिव|ा $काशन, जाने. 2012.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,.

मडव, िवजय िवOणू
1ातक.- मुंबई : तुषार $काशन, ऑoटो. 2002.- x,
101 पृ. ; 18 स,. मी.
50 किवता.

.. 60.00

मी.



O155,1

41 किवता.
ISBN 81-86152-112-9 :



O155,1



O155,1

.. 60.00


O155,1

दरवळ.- मुंबई : जय =हद $काशन, ऑoटो. 2012.xiii, 79 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
65 किवता.

.. 120.00

बोरसे, रमेश महा.
पुरनपोयी / फु ला मोतीराम बागुल यांZया
$&तावनेसह.- धुळे : राऊ $काशन, िडस,. 2012.xvi, 48 पृ. ; 22 स,. मी.



O155,1

दाटSया मनाचे आलेख.- मुंबई : .परं ग $काशन,
ऑoटो. 2012.- xiii, 69 पृ. ; 22 स,. मी.

47 अिहराणी किवता.

65 किवता.

.. 100.00

.. 120.00


O155,1



O155,1

सािह;य
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मरकड, गणेश िशवाजी, 1976-

मीरा

कु णUयाचं गाणं.- औरं गाबाद : मीरा बुoस अॅnड
पिUलके शन, जून 2012.- 92 पृ. ; 22 स,. मी.

आ}मनाद: मीराची िनवडक किवता / संपा. िवनोद
गायकवाड.- बेळगाव : नवसािह}य बुक &टॉल, िडस,.
2011.- 157 पृ. ; 22 स,. मी.

51 किवता.

.. 90.00


O155,1N76

76 किवता.
ISBN 978-81-920981-0-4 :

मढकर, बाळ सीताराम, 1909-1956

.. 150.00


O155,1

- टीका
मुंजे, अनुपमा

िशरवाडकर, के. रं .

अि&तवखुणा.- नवी मुंबई : देवयानी $काशन, िडस,.
2011.- xiv, 72 पृ. ; 22 स,. मी.

मढकरांची किवता सां&कृ ितक समी3ा.- पुणे :
राजहंस $काशन, ऑग&ट 2013.- viii, 182 पृ. ; 22
स,. मी.
ISBN 978-81-7434-621-6 : .. 225.00

65 किवता.

.. 100.00




O155,1

O155,1N09:g

महाजन, $भाकर
भुई तापाचे बळी / ना. धr. महानोर यांZया
$&तावनेसह.- cीरामपूर : शUदालय $काशन, जून
2013.- 140 पृ. ; 22 स,. मी.

मुजुमदार, अनुराधा राजीव

अंतवाBटा.- पुणे : aेहवधBन पिUल=शग हाऊस, जाने.
2014.- 82 पृ. ; 22 स,. मी.
70 किवता.

114 किवता.
ISBN 978-93-80617-45-9 :

ISBN 81-7265-351-9 :

.. 160.00


.. 80.00


O155,1

O155,1

महाजन, वंदना

वादळवाट.- cीरामपूर : शUदालय $काशन, जुलै
2013.- 108 पृ. ; 22 स,. मी.

80 किवता.

89 किवता.
ISBN 978-93-80617-55-8 :

म,डुले, रमेश शामराव, 1937}या पंचम&वरांचे.- मुंबई : देवयानी $काशन, िडस,.
2010.- 120 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80201-13-9 :

.. 150.00

.. 100.00


O155,1N37



O155,1

मेcाम, रे वानंद
सूयBिलपी / यशवंत मनोहर यांZया $&तावनेसह.नवी मुंबई : देवयानी $काशन, एि$ल 2012.- 79 पृ.
; 22 स,. मी.

मािणक$भू, महाराज
- टीका
आगटे, शकुंतला जयंत

पहा यशोदे तुझा लेक खोडी.- पुणे : cीवामनराज
$काशन, स]ट,. 2007.- 48 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-905965-0-3 : .. 30.00

63 किवता.



.. 100.00


O155,1:g

मै*ेय
िनOपणB तंची &वगते.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जून
2013.- 87 पृ. ; 22 स,. मी.

माने, झुंजार

कोसले भावकु सुमांचे.- सातारा : अ3रा पिUलके शYस,
एि$ल 2012.- 96 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
70 किवता.
ISBN 978-93-5067-416-1 :

O155,1

43 किवता.

.. 90.00


ISBN 81-7265-348-4 :

O155,1

माळवे, खंडू रघुनाथ

.. 80.00


O155,1

मोरांडे, िवनोद

चाळणीवाला.- बीड : कSपना $काशन, माचB 2013.106 पृ. ; 22 स,. मी.

पास पाक½यांचे रानफू ल.- नवी मुंबई : देवयानी
$काशन, िडस,. 2010.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80201-08-5 : .. 60.00

96 किवता.

.. 50.00


O155,1



O155,1
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>हा*े, $िवण शांताराम
मामक.- लातूर : मYयाड $काशन, फे 7ु. 2013.- 91
पृ. ; 22 स,. मी.

वरे , िवलास

देहझळा.- पुणे : नीहारा $काशन, जून 2013.- 96 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 80.00

77 किवता.



O155,1

.. 48.00


O155,1

वध, सुरेश
- टीका

यशवंत, लोकनाथ

समी3ा झोत: 1990 नंतरZया मराठी किवतेZया
$ांतातील एक कवी : डॉ. सुरेश वध / संपा. शैल,
धमBदास ल,डे.- नवी मुंबई : देवयानी $काशन, स]ट,.
2011.- 144 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-921308-1-1 : .. 150.00

- टीका

यशवंत किवता लोकनाथची... / संपा. मेघमाला मेcाम.पुणे : अवेमा रया पिUलके शYस, माचB 2013.- 160 पृ.
; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-81765-16-6 : .. 200.00


O155,1:g

यादव, िनतीन शिशकांत

कोरांटीची फु ले.- पुणे : समाज गजBना $काशन,
ऑoटो. 2013.- vi, 57 पृ. ; 22 स,. मी.

िवसापुरे, सुधीर सूयBकांत
कु सुमकांत.- पुणे : नीहारा $काशन, एि$ल 2013.72 पृ. ; 22 स,. मी.
48 किवता.

.. 70.00

45 किवता.



O155,1

.. 60.00


O155,1

येवले, सुरेखा सूयBभान
िनसगBमय.- पुणे : aेहवधBन $काशन, ऑoटो. 2012.110 पृ. ; 22 स,. मी.

वै|, दासू
त}पूवP.- मुंबई : पॉ]युलर $काशन, 2014.- x, 115
पृ. ; 22 स,. मी.
65 किवता.
ISBN 978-81-7185-498-1 :

.. 175.00

91 किवता.
ISBN 81-7265-325-5 :



O155,1:g



O155,1

.. 100.00


O155,1

लांडे, सुमती

कमळकाचा.- cीरामपूर : शUदालय $काशन, फे 7ु.
2012.- 193 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

वै|, दीपक cीराम
मन मारवा.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जुलै 2013.80 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
60 किवता.
ISBN 81-7265-346-8 :

$थम आ. : ऑoटो. 1993.



O155,1

70 किवता.

ISBN 978-93-80617-23-7 :

.. 80.00

.. 200.00


O155,1

शहा=जदे, फ. म.
वाही.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 116 पृ.
; 18 स,. मी.
41 किवता.

लोहार, अंजली अिनल

फु लपाख काही बोलते.- सातारा : लोकायत $काशन,
स]ट,. 2013.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
62 किवता.

.. 60.00


O155,1



O155,1

शेतकरी.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- viii,
247 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 270.00



O155,1

=शगाडे, अंकुश रामचं, 1977अcुंची गाणी.- नागपूर : वैदभPय शUदिशSप $काशन,
नोdह,. 2010.- 60 पृ. ; 22 स,. मी.

वडोदे, मधुकर बळीराम, 1962-

आसवात िभजलेलं रान...- पुणे : दलीपराज $काशन,
जून 2013.- 76 पृ. ; 22 स,. मी.
61 किवता.
ISBN 978-81-7294-994-5 :

.. 120.00

50 किवता.

.. 80.00

.. 50.00


O155,1N62



O155,1N77
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=शदे, फकuरराव मुंजाजी, 1948-

सहाणे, दीपक सुरेश

तरं ग.- नािशक : अ3रबंध $काशन, एि$ल 2013.32 पृ. ; 22 स,. मी.

मी सामील समूहात: िनवडक सामािजक किवता /

गंगाधर पानतावणे यांZया $&तावनेसह.- पुणे : सुरेश
एजYसी, ऑग&ट 2012.- 136 पृ. ; 22 स,. मी.

22 किवता.

.. 40.00

55 किवता.

.. 120.00



O155,1



O155,1N48

श,डगे, राज,
संदभB.- पुणे : अ3र मानव $काशन, स]ट,. 2012.104 पृ. ; 22 स,. मी.
94 किवता.

.. 100.00

साठे , संजय लमण
अशी माय िमळू दे...- औरं गाबाद : कSपत. $काशन
: रामदास लमण साठे [िवतरक], नोdह,. 2012.- 32
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 20.00


O155,1



O155,1

साठे , सुदाम

शेरे, नीळकं ठ िनवृीराव
अगितक वतBमान.- पुणे : सुिव|ा $काशन, मे 2012.80 पृ. ; 22 स,. मी.

जगरहाटी.- पुणे : ¢याम सुदाम साठे , 2013.- 69 पृ.
: िच*े; 22 स,. मी.
51 किवता.

.. 90.00

49 किवता.

.. 75.00



O155,1



O155,1

सालगुडे, सुजाता

¢याम
पा रजातक.- अहमदनगर : शUदगंध $काशन, मे
2013.- 83 पृ. ; 22 स,. मी.

संवेदना.- औरं गाबाद : जय जगत पिUलके शन, एि$ल
2013.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
53 किवता.

66 किवता.

ISBN 978-81-922179-7-0 :

.. 80.00



O155,1



O155,1

cीखंडे, अ.णा
वरदान.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, नोdह,.
2012.- 104 पृ. ; 22 स,. मी.

साळुं खे, दा*य िवठोबा, 1962मानवी जीवन.- सांगली : चं का $काशन, जाने.
2014.- 72 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
36 किवता.

.. 75.00

45 किवता.

.. 110.00



O155,1N62



O155,1

cॉफ, िव|ा शरद
उमल}या क½या.- पुणे : aेहवधBन $काशन, नोdह,.
2013.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.

सावंग, पंढरी अ.ण, 1972भूक.- औरं गाबाद : गोरवाणी $काशन, फे 7ु. 2013.72 पृ. ; 22 स,. मी.
65 किवता.

.. 40.00

67 किवता.
ISBN 81-7265-352-7 :

.. 50.00

.. 80.00



O155,1N72



O155,1

सावंत, रमेश नागेश, 1954-

गिहवर / बाळ राणे यांZया $&तावनेसह.- वसई रोड :
ि&मत $काशन, नोdह,. 2012.- 120 पृ.: िच*े; 22 स,.

समीर

चंमेघांची सावली.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
ऑग&ट 2012.- 84 पृ. ; 22 स,. मी.

मी.

50 किवता.
ISBN 978-93-80321-07-3 :

36 किवता आिण 11 गझला.

.. 80.00

.. 120.00


O155,1



O155,1N54
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=सह, जी. के ., 1957रं ग जीवनाचे.- पुणे : नीहारा $काशन, एि$ल 2011.64 पृ. ; 22 स,. मी.

891.461008-मराठी का2सािह;याचा सं ह- मशः
अविचता प रमळु / संपा. शंतनू =चधडे.- पुणे : aेहवधBन
$काशन, ऑग&ट 2013.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
8 कव¨Zया 60 किवता.
ISBN 81-7265-349-2 : .. 80.00

41 किवता.

.. 70.00



O155,1x



O155,1N57

किवता शतकाची / संपा. सरोज पाटणकर...[आिण इतर].-

सुव, राजकु मार
अिपथ / भगवान भोईर यांZया $&तावनेसह.- ठाणे :
आ दती $काशन, ऑoटो. 2013.- 80 पृ.: िच*े; 22
स,. मी.

मुंबई : शUद पिUलके शन, जुलै 2012.- 86 पृ. ; 22 स,.
मी.
27 किवता.

संदभB.

45 किवता.

ISBN 978-93-82364-00-9 :

.. 80.00



.. 100.00



O155,1x

O155,1

&वामी, aेहलता
माझं आभाळ.- पुणे : अ3र मानव $काशन, फे 7ु.
2013.- 74 पृ. ; 22 स,. मी.
66 किवता.

खानदेशचे का_िव[ / सं. संपा. अशोक कोतवाल आिण
शिशकांत =हगोणेकर.- पुणे : सुिव|ा $काशन, िडस,.
2012.- 231 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 225.00



O155,1

हरम, नंदा संतोष, 1961-

गुलमोहर.- पुणे : नीहारा $काशन, एि$ल 2011.64 पृ. ; 22 स,. मी.

बाप-लेकu / सं. संपा. िवजया सुरेश मानमोडे आिण बा.
ह. मगदूम.- पुणे : यशोदीप पिUलके शYस, एि$ल
2012.- 98 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00

.. 60.00



O155,1N61

हाळमकर, सोपान

आqोश नंतरची किवता.- लातूर : वावर $काशन,
फे 7ु. 2013.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00

बीडZया किवता / संपा. cीराम िगरी.- लातूर : वावर
$काशन, िडस,. 2012.- 151 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 175.00



O155,1x

सामािजक अभंग / सं. संपा. बाळासाहेब लबडे, संजय



O155,1

=हगोणेकर, शिशकांत
वेदनेची ि*दले.- पुणे : सुिव|ा $काशन, जाने. 2012.32 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 81-86152-114-8 : .. 30.00



O155,1

=हगोणेकर, साजन सु.
आतला आवाज.- पुणे : सुिव|ा $काशन, िडस,. 2012.95 पृ. ; 22 स,. मी.
86 चारो½यांचा संGह.
.. 75.00



O155,1

891.461008-मराठी का_सािह}याचा संGह
20 _ा शतकातील िनवडक राJीय पोवाडे / संपा.

बो.डे आिण .पाली अवचरे .- पुणे : यशोदीप
पिUलके शYस, जाने. 2013.- 112 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-926374-1-9 : .. 120.00



O155,1x

&म.नी गोमंतदेिव... / संक. उSहास $भू-देसाई.- के पे
(गोवा) : संकलक.

खंड 2 : उरखंड प ते 1.- फे 7ु. 2011.- viii,
153-308 पृ. ; 22 स,. मी.
िविवध कव¨Zया 350 गेय किवता.
.. 160.00.



O155,1x

891.461009-मराठी का_सािह}याचा इितहास आिण
समी3ा
इं गळे , नंदकुमार

मराठीतील भिtपर किवता.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
जाने. 2011.- 172 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 81-89634-96-8 : .. 150.00

िवजय जगताप.- इचलकरं जी : संपादक.

.. 120.00.



O155,1x

51 किवता.

भाग 1 : 2013 .- iv, 116



O155,1x

.. 40.00

पृ. ; 22 स,. मी.


O155,1x



O155,1:g

सािह;य
891.461009-मराठी का2सािह;याचा इितहास आिण
समीVा- मशः
कु लकणP, सुपणाB
काही ओळी अनुभवा_ा.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, जून 2012.- vii, 197 पृ.: िच*े; 22 स,.

891.461009-मराठी का2सािह;याचा इितहास आिण
समीVा- मशः
लोखंडे, भाऊ

मराठी संत सािह}यावर बौw धमाBचा $भाव . पहा
294.3 - बौw धमB.

मी.
ISBN 978-93-80875-22-4 :

.. 200.00



O155,1:g

अंसारी, आिसफ



O155,2



O155,1:g

गारोडे, $मोद भीमरावजी
उपेि3त संतांचा िवोह.- मुंबई : देवयानी $काशन,
िडस,. 2010.- 120 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80201-10-8 : .. 100.00

891.462-मराठी ना²सािह}य
उ&मानची आई.- औरं गाबाद : इकरा $काशन, जुलै
2014.- 32 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 25.00

खडके, हेमंत

अवाBचीन कव¨चा का_िवचार / वसंत आबाजी
डहाके यांZया $&तावनेसह.- पुणे : प©गंधा $काशन,
जून 2012.- 287 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-82161-11-0 : .. 260.00

73

क&तुरी.- औरं गाबाद : इकरा $काशन, नोdह,. 2013.40 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 25.00


O155,2

अितवाडकर, नारायण, 1930-



O155,1:g

देशपांडे-के जकर, $काश
आधुिनक मराठी किवता एक िवेषण.- औरं गाबाद :
&वप $काशन, माचB 2012.- xi, 274 पृ. ; 22 स,.

मी जोतीबाची सािव*ी.- 2 री आ.-पुणे : aेहवधBन
$काशन, नोdह,. 2011.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : मे 2000.
ISBN 978-81-89634-69-8 : .. 60.00


O155,2N30

मी.

आकोटकर, पूजा

.. 275.00



O155,1:g

म,ढे, नीळकं ठ गोपाळ, 1952दिलत सािह}यातील जनकिवता: समी3ा - संशोधन /
सुभाष सावरकर यांZया $&तावनेसह.- पुणे : सुगावा
$काशन, जाने. 2013.- ii, 419 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.



O155,2

ISBN 978-93-80166-59-9 कागदी बां. :

.. 400.00

बंडी ते बुंग.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने. 2014.64 पृ. ; 22 स,. मी.
4 एकां कका.
ISBN 978-93-80321-60-8 : .. 60.00



O155,1:g

काळे - पाटसकर, भायcी
चार एकां कका.- नागपूर : 1ानेश $काशन, िडस,.
2013.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 80.00


O155,2

मोकाशी, मधुकर गणेश

मराठी संगीतबw भावकिवता.- पुणे : aेहवधBन
$काशन, ऑoटो. 2012.- 180 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-80321-11-0 : .. 170.00



O155,1:g

कु लकणP, अ.ण
राज राजे[र.- नागपूर : ऋचा $काशन, फे 7ु. 2014.56 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 55.00


O155,2

लबडे, बाळासाहेब

अभंग: &वप आिण िच क}सा.- पुणे : यशोदीप
पिUलके शYस.
खंड 1 : $ाचीन ते अवाBचीन.- जाने. 2013.- 199 पृ.
; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-926374-0-2 : .. 220.00.

कु लकणP, वृंदा द.
चतुर िचमणी.- पुणे : नीहारा $काशन, माचB 2011.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
10 बालना टका.
.. 40.00


O155,1:g



O155,2

सािह;य

74

891.462-मराठी नाbसािह;य- मशः
कु लकणP, वृंदा द.

891.462-मराठी नाbसािह;य- मशः
जावडेकर, मुरलीधर, 1936-

देखणे हात.- पुणे : नीहारा $काशन, माचB 2011.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
11 बालना टका.
.. 40.00


O155,2

के दारी, कुं डिलक धrडू , 1955रं ग िपरतीचा Yयारा: वगना².- पुणे : लिळत
$काशन, जाने. 2014.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00

&वातं§यवीर िवनायक दामोदर सावरकर अथाBत मला
झालेला सावरकर सा3ा}कार: िच*माला.- 2 री आ.पुणे : मुरलीधर जावडेकर सािह}यकला $ितान,
2012.- 48 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 2004.
एकपा*ी ना²$योग.
.. 75.00


O155,2N36

तुळजापूरकर, वैनतेय द.



O155,2N55

गायकवाड, बाबुराव

टळा आिण इतर ना टका.- पुणे : मंजुल $काशन,
फे 7ु. 2012.- 76 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 81-89381-44-X : .. 75.00

बारा बैलांची झrबी.- पुणे : नीहारा $काशन, जाने.
2013.- 48 पृ. ; 22 स,. मी.
तीन अंकu नाटक.
.. 50.00


O155,2

त,डुलकर, िवजय धrडोपंत, 1928-2008


O155,2

िगलाणकर, दयाराम

स~रं गी एकां कका.- cीरामपूर : शUदालय $काशन,
जून 2013.- 112 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80617-49-7 : .. 120.00


O155,2

- टीका

त,डुलकर नावाचे वादळ: िवजय त,डुलकर यांZया िनवडक
नाटकांवर दृि@3ेप / संपा. $Sहाद वडेर ; शोभा
देशमुख यांZया $ाkथनासह.- पुणे : $ितमा $काशन,
जाने. 2012.- 239 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 250.00


O155,2N28:g

जावडेकर, मुरलीधर, 1936गजराज आिण वनराज.- पुणे : मुरलीधर जावडेकर

सािह}यकला $ितान, 2012.- 78 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 80.00


O155,2N36

पोळ, राज, नारायण
पु.षाथB.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, नोdह,.
2012.- 72 पृ. ; 21 स,. मी.
.. 75.00


O155,2

चल ये, चल ये, चल ये, बये !.- पुणे : मुरलीधर

जावडेकर सािह}यकला $ितान, जाने. 2011.- 40
पृ. ; 20 स,. मी.
.. 40.00


O155,2N36

$ीती िमळे ल का हो ?.- 2 री आ.-पुणे : मुरलीधर
जावडेकर सािह}यकला $ितान, 2012.- 80 पृ. ;
22 स,. मी.
$थम आ. : 1974.
.. 80.00

ब,,े जयंत
सात एकां कका.- पुणे : अ3र मानव $काशन, जाने.
2013.- 123 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00


O155,2



O155,2N36

मेcाम, जॉनी
ब,डवा.- नागपूर : कलिबल िथएटर, जून 2011.- 72
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00


O155,2

म&तानीचा बाजीराव.- 2 री आ.-पुणे : मुरलीधर
जावडेकर सािह}यकला $ितान, 2012.- 86 पृ. ;
22 स,. मी.
$थम आ. : 1967.
.. 80.00

मोरे , =हमतदादा
कतBननामा.- जळगाव : योगानंद $काशन, एि$ल
2013.- ii, 116 पृ., [1] पटिच* ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-909799-7-9 : .. 100.00


O155,2N36



O155,2

सािह;य
891.462-मराठी नाbसािह;य- मशः
मोरे , =हमतदादा

75

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
आचायB, नयना
अंबारी.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 100 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 100.00

Yयाय-िनवाडा.- जळगाव : योगानंद $काशन, नोdह,.
2012.- vi, 96 पृ., [1] पटिच* ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-909799-6-2 : .. 80.00



O155,3



O155,2

यादव, तुकाराम माधव

सुनील जांभळे हाजीर हो...- पुणे : नीहारा $काशन,
माचB 2013.- 40 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 40.00

पांढरे उखळ.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.118 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 120.00


O155,3



O155,2

आचायB, माधव ना.
संतांZया अ>लानकथा.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस :
डायमंड बुक डेपो [िवतरक], 2012.- viii, 128 पृ. ;

22 स,. मी.
संदभB.

सोमवंशी, भाऊराव

कावळा बसला कारभारी.- अंबाजोगाई : सुवणBभूमी
$काशन, जाने. 2012.- 46 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 50.00

ISBN 978-81-8483-445-1 :

.. 125.00


O155,3



O155,2

891.463-मराठी कथासािह}य
अंजनीकर, भगवान

आता नको पुYहा.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.142 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 156.00


O155,3

काळोख-िवळखा.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.120 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 130.00

आठSये, अिनल
वादळ.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2010.- 180 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 220.00


O155,3

आठवले, $भावती
धाडसी मायलेकu.- पुणे : नीहारा $काशन, माचB
2010.- 80 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
9 बालकथा.

.. 50.00


O155,3



O155,3

इथापे - जाधव, मनीषा

अड कने, बापू दादासाहेब
भरारी.- पुणे : दलीपराज $काशन, िडस,. 2013.300 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-61-8 : .. 330.00


O155,3

संत गाडगेबाबा अथाBत मला ओळखा ... सुखी dहा.पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने. 2013.- 137 पृ. ;
22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-39-1 : .. 140.00


O155,3

अ@ीकर, बा. सी.
गौडबंगाल.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.- 148
पृ. ; 18 स,. मी.

इनामदार, शंकर

अªभूत रामायण.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
ऑग&ट 2012.- 58 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

12 लघुकथा.

5 लघुकथा.

.. 150.00


O155,3

=ह नर=सह.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.160 पृ. ; 18 स,. मी.

ISBN 81-7492-038-2 :

.. 40.00


O155,3

उपा`ये, बाबुराव
काळोखातील दवे.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने.
2012.- 130 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-39-1 : .. 130.00

8 लघुकथा.

.. 160.00


O155,3



O155,3

सािह;य

76

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

एखंडेपाटील, िवलास तुकाराम

करं बे, सुरेन

&टडी लdह सेoस धोका.- मुंबई : नवता बुक वSडB,
जून 2013.- 179 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 180.00

टेन पेसÉट.- पुणे : िdहजन ]लस फाऊंडेशन, ऑग&ट
2011.- xii, 303 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 250.00





O155,3

O155,3

ओक, $दीप
सहा सं`याकाळी.- पुणे : अ3र मानव $काशन, जाने.
2013.- 212 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00

कांडगावकर, सुधीर सदािशव, 1944-

रातराणी.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, जाने.
2012.- 416 पृ. ; 21 स,. मी.
.. 415.00




O155,3N44

O155,3

कांबळे , सुधाकर अनंतराव

कडू , ल. म.

खारीZया वाटा.- पुणे : राजहंस $काशन, जाने. 2013.160 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-607-0 : .. 140.00


O155,3

कYयावती भव.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], जाने. 2013.- 160 पृ. ; 18 स,.
मी.

.. 160.00


O155,3
कणसे, भाऊसाहेब

अ&सल माणदेशी.- सातारा : लेखक.
भाग 1 : स]ट,. 2012.- 216 पृ., [1] पटिच* : िच*े
; 22 स,. मी.

कापगते, डोमाजी दुधरामजी, 1947-

गावगा¿ाZया गो@ी.- भंडारा : cी संतकृ पा $काशन,
माचB 2013.- 88 पृ. ; 22 स,. मी.
37 लघुकथा.

18 लघुकथा.

.. 80.00

भाग 2 : स]ट,. 2012.- 208 पृ., [1] पटिच* : िच*े
; 22 स,. मी.



O155,3

17 लघुकथा.

.. 200.00 ($}येक भागाक रता).


O155,3

कारं जकर, $ितभा
कवडसे.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, जुलै 2012.136 पृ. ; 22 स,. मी.
50 लघुकथा.

कदम, आनंद, 1945-

.. 140.00

आड आिण िविहरी.- नांदड
े : $िचती $काशन, माचB
2014.- 175 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.



O155,3

7 लघुकथा.

.. 175.00


O155,3N45

काळे - पाटसकर, भायcी
$ाचीन भारतीय ीरzे.- नागपूर : 1ानेश $काशन,
िडस,. 2013.- 80 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
11 लघुकथा.

कदम, उमेश अशोकराव, 1956-

.. 80.00

एक होता िम*.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2012.- vi,
194 पृ. ; 22 स,. मी.
24 वा&तव लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-439-2 : .. 200.00



O155,3



O155,3N56

काळे , अिन.w
अनुताप.- औरं गाबाद : मीरा बुoस अँड पिUलके शन,
स]ट,. 2012.- 128 पृ. ; 22 स,. मी.
9 लघुकथा.

कदम, बाबा, 1929-

.. 120.00

- टीका



O155,3

जगताप, अ.ण, 1961रवाडB.- औरं गाबाद : सुलबा $काशन, िडस,. 2012.vi, 246 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-921363-3-2 : .. 200.00

कuर, उमाकांत
गोपीनाथाचं तळं आिण चंदंशाची जखम.- पुणे :
नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 152 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 170.00


O155,3N29:g



O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
कuर, उमाकांत

77

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
क, करे , सुलभा
न_ा मनूचा शूर िशपायी.- पुणे : ि$यांजली $काशन,
जून 2012.- 176 पृ. ; 22 स,. मी.

रतन अबोली.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.220 पृ. ; 22 स,. मी.

17 लघुकथा.

.. 190.00

21 लघुकथा.

.. 264.00



O155,3



O155,3

केळकर, ग. म.

कuर, िगरीजा उमाकांत, 1933चांगSया चालीचा माणूस.- डrिबवली : आरती
$काशन, जाने. 2013.- vi, 141 पृ. ; 22 स,. मी.
संगीतकार के . दा उफB डी. पी. कोरगावकरांचे
कादंबरीमय च र*.
.. 140.00

सुरस कथा.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2013.40 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
6 बालकथा.
ISBN 978-93-82988-44-1 :



O155,3



O155,3N33

सगळं काही ितZयाबल.- पुणे : दलीपराज $काशन,
माचB 2014.- 224 पृ. ; 22 स,. मी.

कोलवाडकर, $मोद
लाईफलाईन.- नागपूर : सािह}य $सार क, , माचB
2013.- 136 पृ. ; 22 स,. मी.
11 लघुकथा.

24 लघुकथा.
ISBN 978-93-82988-77-9 :

.. 30.00

ISBN 978-93-82824-03-9 :

.. 240.00

.. 120.00


O155,3



O155,3N33

कोSहटकर, द. र.
कथा कोSहटकरांZया.- पुणे : नीहारा $काशन, मे
2011.- 112 पृ. ; 22 स,. मी.

कु लकणP, 1ाने[र
दोन िजवांचा डाव.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन,
माचB 2012.- 172 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 175.00

11 लघुकथा.



O155,3

.. 120.00


O155,3

कु लकणP, पी. जी.
अनुबंध.- 2 री आ.-कोSहापूर : मािणक $काशन,
स]ट,. 2012.- 176 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

कोSहटकर, म. िव.
अ[}थाचे मूळ.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.188 पृ. ; 22 स,. मी.

15 लघुकथा.

.. 180.00

15 लघुकथा.



O155,3

आ}मशोध.- कोSहापूर : मािणक $काशन, जुलै 2012.124 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 130.00


O155,3

कु लकणP, मंगला मनोहर
cीकृ Oणलीला.- पुणे : नीहारा $काशन, मे 2011.208 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

.. 230.00


O155,3

अ[मेध.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.- 97 पृ.
; 22 स,. मी.
5 लघुकथा.

.. 100.00


O155,3

आडवा हात सैल कासोटा.- पुणे : नवल $काशन,
नोdह,. 2013.- 178 पृ. ; 22 स,. मी.

35 लघुकथा.

.. 180.00

13 लघुकथा.



O155,3

.. 196.00


O155,3

कु लकणP, aेहसुधा
अधांतरी.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.- 116
पृ. ; 18 स,. मी.
.. 120.00


O155,3

आवतB.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.- 192 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 210.00


O155,3

सािह;य

78

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
कोSहटकर, म. िव.

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
कोSहटकर, म. िव.
जमात.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 112 पृ.
; 18 स,. मी.

उरायण.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 120
पृ. ; 22 स,. मी.

9 लघुकथा.

.. 110.00

10 लघुकथा.

.. 130.00





O155,3

O155,3

उYमाद.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 168 पृ.
; 22 स,. मी.

तलाÊाचा उतारा.- पुणे : नवल $काशन, जाने.
2013.- 110 पृ. ; 22 स,. मी.
7 िवनोदी लघुकथा.

.. 120.00

14 लघुकथा.

.. 180.00



O155,3



O155,3

तुटलेला पतंग.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.v, 78 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 84.00

एक िचमूट, दोन वाती.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,.
2013.- 168 पृ. ; 18 स,. मी.
10 लघुकथा.



O155,3

.. 170.00



O155,3

कथा कमnडलू.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.152 पृ. ; 22 स,. मी.

16 लघुकथा.

.. 230.00

16 लघुकथा.

.. 170.00

दnडी.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 232 पृ.
; 18 स,. मी.


O155,3



O155,3

कनारा.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.- 180
पृ. ; 22 स,. मी.

14 लघुकथा.

.. 220.00

13 लघुकथा.

.. 220.00

नानाजीची टांग.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.200 पृ. ; 22 स,. मी.


O155,3



O155,3

के सूनानांची के सतूट.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,.
2013.- 150 पृ. ; 22 स,. मी.

8 िवनोदी लघुकथा.

.. 120.00

13 लघुकथा.

.. 170.00

भांगडा भुतांगडा.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.110 पृ. ; 22 स,. मी.


O155,3



O155,3

खेिळया.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 136
पृ. ; 18 स,. मी.
.. 140.00

मातीचे देऊळ.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.173 पृ. ; 22 स,. मी.
14 लघुकथा.



.. 192.00

O155,3



O155,3

गुडघा म,द ू आिण चलन वलन.- पुणे : नवल $काशन,
नोdह,. 2013.- 151 पृ. ; 22 स,. मी.

माºयावरचा चं.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.208 पृ. ; 18 स,. मी.

11 लघुकथा.

13 िवनोदी लघुकथा.

.. 170.00



.. 210.00

O155,3

चंचला चपलािपच.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,.
2013.- 140 पृ. ; 22 स,. मी.

मोहरा.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 144 पृ.
; 22 स,. मी.

13 लघुकथा.

.. 140.00



O155,3

10 लघुकथा.



O155,3

.. 150.00



O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
कोSहटकर, म. िव.

79

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
खािडलकर, िवजय

लाल बी.- मुंबई : अ3र $काशन, मे 2013.- 159
पृ. ; 22 स,. मी.

यडताक.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.- 132
पृ. ; 22 स,. मी.

9 लघुकथा.

.. 180.00

11 लघुकथा.



O155,3

.. 146.00


O155,3

रे डा बोले वेदवाणी.- पुणे : नवल $काशन, जाने.
2013.- 148 पृ. ; 22 स,. मी.

खापरे , मंदा, 1944-

बाळाची चा³ल.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], जाने. 2013.- 224 पृ. ; 18 स,.
मी.

.. 225.00

12 िवनोदी लघुकथा.

.. 162.00



O155,3N44



O155,3

वाजले साडेबारा.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.144 पृ. ; 22 स,. मी.

मुtाई.- पुणे : मधुcी $काशन, स]ट,. 2013.- 300
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 330.00

.. 150.00


O155,3

स}य आिण काटे.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.183 पृ. ; 22 स,. मी.

खोत, कृ Oणात
झड-=झबड.- मुंबई : पॉ]युलर, 2012.- vii, 211 पृ.
; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7185-553-7 : .. 250.00



O155,3

9 लघुकथा.

.. 200.00


O155,3

3ीरसागर, मधुकर
फकडी / वासुदव
े मुलाटे यांZया $&तावनेसह.औरं गाबाद : &वप $काशन, ऑग&ट 2011.- xxvii,
107 पृ. ; 22 स,. मी.

धूळमाती.- मुंबई : मौज $काशन, एि$ल 2014.- v,
106 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-033-7 : .. 125.00



O155,3

गवस, राजन गणपती, 1959-

ब, बळीचा.- मुंबई : पॉ]युलर, 2012.- vii, 308 पृ.
; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7185-544-5 : .. 350.00

12 लघुकथा.

.. 100.00



O155,3N59



O155,3

गवारे , भाऊसाहेब

भt $Sहाद.- पुणे : अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00

खरात, दीपक

याला जीवन ऐसे नाव.- पुणे : नीलकं ठ $काशन, माचB
2012.- 144 पृ. ; 22 स,. मी.



O155,3

11 लघुकथा.

.. 72.00


O155,3

खरे , $Sहाद ¥कार, 1947कथा नारायण गो=वदा आिण }याZया मुलाची.- धुळे :
अथवB पिUलके शYस, एि$ल 2013.- 85 पृ. ; 22 स,.

शेखिचSली.- पुणे : अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00



O155,3

गांगल, सुमन

सहावे अ&वल.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस, िडस,.
2012.- 86 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.

मी.
11 लघुकथा.
ISBN 978-93-82795-38-4 :



O155,3N44

11 िवनोदी लघुकथा.

7 बालकथा.

.. 125.00


O155,3N47

.. 70.00



O155,3

सािह;य

80

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
गु~े, िवcाम
ई[र डॉट कॉम.- पुणे : राजहंस $काशन, िडस,.
2013.- viii, 291 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-632-2 : .. 300.00

गांधी, अिनल

शोध मनाचा.- पुणे : उYमेष $काशन, नोdह,. 2013.195 पृ. ; 22 स,. मी.
24 लघुकथा.

.. 200.00
गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ, 1923-

ऊYह आिण पाऊस.- मुंबई : पॉ]युलर, 2012.- xi,
277 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 275.00

गुरव, करण
राखीव सावSयांचा खेळ.- मुंबई : शUद पिUलके शन,
फे 7ु. 2012.- 220 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
8 लघुकथा.

17 लघुकथा.
ISBN 978-81-7185-594-0 :

ISBN 978-81-922898-1-6 :

.. 220.00



O155,3



O155,3N23

गायकवाड, आनंद

िनळी माणसं.- यवतमाळ : आंबेडकरी सािह}य व
कला अकादमी, एि$ल 2012.- 79 पृ. ; 22 स,. मी.

cीिलपी.- मुंबई : शUद पिUलके शन, फे 7ु. 2012.212 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
5 लघुकथा.
ISBN 978-81-922898-2-3 :

10 लघुकथा.

.. 220.00



O155,3

.. 150.00



O155,3

गाड, ज. तु.
भुई भुई, पाणी दे !.- पुणे : दलीपराज $काशन,
एि$ल 2013.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-93-82988-08-3 :



O155,3



O155,3

.. 80.00

गोखले, मंजुcी, 19571ानसूयाBची सावली: शUद $भु}वाची सा3 असलेSया
'1ानाZया सोपानाची' जीवनगाथा / अशोक कामत
यांZया $&तावनेसह.- पुणे : मेहता, जाने. 2014.xvi, 304 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8498-523-8 : .. 290.00



O155,3N57



O155,3

गोडबोले, अशोक

हाण>याची पा.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल
2013.- 56 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.

एअर qॅ श.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.- 148
पृ. ; 18 स,. मी.
.. 150.00

6 बालकथा.
ISBN 978-93-82988-03-8 :

.. 60.00





O155,3

O155,3

गािवत, नजूबाई, 1950-

नवसा िभलणीचा एSगार ! / .पा कु लकणP 'बोधी'
यांZया $&तावनेसह.- पुणे : सुगावा $काशन, जाने.
2013.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 70.00



O155,3N50

िगरजापुरे, पु.षोम अ.
सावज.- नवी मुंबई : देवयानी $काशन, िडस,. 2011.176 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80201-15-3 : .. 200.00

शUदानंद.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.- 184
पृ. ; 18 स,. मी.
.. 190.00



O155,3



िसËे Yस.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.- 168 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 170.00

O155,3

िगरडे, कृ Oणा ग.
स}यकथा शतावली.- नागपूर : ऋचा $काशन,
ऑग&ट 2013.- viii, 192 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00



O155,3

7 लघुकथा.
ISBN 978-93-80166-65-0 :

शँकu.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 144 पृ. ;
18 स,. मी.
.. 150.00



O155,3

गोळे , संजय



O155,3

िनरास.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 200 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 220.00



O155,3

सािह;य

81

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

गोळे , संजय

चोरगे, तानाजीराव

मन&वी.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.- ii, 72
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 260.00


O155,3

चdहाण, नीलकांत
लमण.- पुणे : सुिव|ा $काशन, एि$ल 2013.142 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00


O155,3



O155,3

रे ¢मा.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, नोdह,.
2012.- 194 पृ. ; 18 स,. मी.
$थम आ. : मे 2001.
ISBN 978-81-7294-805-4 : .. 200.00


O155,3

चांदोरकर, &वाती, 1961आिण िवqमा द}य हरला.- पुणे : मेहता, नोdह,.
2013.- vi, 150 पृ. ; 22 स,. मी.

वंशवेल.- पुणे : दलीपराज $काशन, िडस,. 2012.168 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-965-5 : .. 220.00

14 लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-521-4 :

मॅडम सभापती.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
नोdह,. 2012.- 203 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जून 2010.
ISBN 978-81-7294-804-7 : .. 200.00

.. 160.00



O155,3



O155,3N61

पिव*म्: अं}ये@ी कायाBचा अनोखा पैलू उलगडणारी
कथा.- पुणे : मेहता, फे 7ु. 2013.- iv, 200 पृ. ; 22
स,. मी.
ISBN 978-81-8498-454-5 : .. 200.00

सूड.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, नोdह,.
2012.- 176 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2007.
ISBN 81-7294-597-3 : .. 180.00


O155,3



O155,3N61

जगदाळे , सािव*ी
दुधाZया िमशा.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल
2013.- 80 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.

=चगरे , चंशेखर
काळा खंदक.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], जाने. 2013.- 200 पृ. ; 22 स,.

14 बालकथा.

मी.

ISBN 978-93-82988-04-5 :

7 गूढकथा.

.. 80.00


.. 200.00

O155,3



O155,3

चोरगे, तानाजीराव

अखेर मी हरले...- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, नोdह,. 2012.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जुलै 2003.
ISBN 978-81-7294-805-4 : .. 200.00


जाधव, नथुराम

महामाता रमाई.- नवीन आ.-पुणे : सुगावा $काशन,
माचB 2013.- 145 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : माचB 2007.
संदभB.
.. 100.00


O155,3

गँGीन: सहकार3े*ातील एक जळजळीत स}य.- 2 री
आ.-पुणे : मधुराज पिUलके शYस, जुलै 2013.- 192 पृ.
; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-13-7 : .. 200.00

O155,3

जाधव, रमाकांत, 1954-



O155,3

पु* झाला वैरी.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
नोdह,. 2012.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जून 2010.
ISBN 978-81-7294-805-4 : .. 200.00

सोनबा: महामानवाचे अपमानीत अcू बघून, सात
वष पनवेलZया नाoयावर घडाभर पाणी घेऊन
बसलेSया 'सोनबा' ची शोकांितका / भाऊसाहेब
अडसूळ यांZया $&तावनेसह.- 4 थी आ.-पुणे :
aेहवधBन $काशन, जाने. 2012.- 136 पृ. ; 22 स,.
मी.

$थम आ. : फे 7ु. 1999.
ISBN 81-89634-10-0 :



O155,3

.. 130.00


O155,3N54

सािह;य

82

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

जाधव, ल. िस.

जोगळे कर-पवार, मधुमती

पराभूत धमB.- सोलापूर : सुिव|ा $काशन, ऑoटो.
2013.- xii, 379 पृ. ; 22 स,. मी.

िनशाताÌची गौरी.- ठाणे : मधुमती $काशन, 2012.viii, 168 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

ISBN 978-81-921752-7-9 कागदी बां. :

10 लघुकथा.

.. 330.00


O155,3

जावडेकर, मुरलीधर, 1936-

.. 175.00


O155,3

नौ दो यारह.- ठाणे : मधुमती $काशन, िडस,. 2013.133 पृ. ; 22 स,. मी.

अंितम स}य.- पुणे : मुरलीधर जावडेकर सािह}यकला
$ितान, 2011.- 121 पृ. ; 20 स,. मी.
.. 130.00

5 लघुकथा.



O155,3N36

.. 190.00


O155,3

}सुनामीची सुवणBसंधी.- पुणे : मुरलीधर जावडेकर
सािह}यकला $ितान, 2012.- 173 पृ. ; 21 स,. मी.
.. 175.00

बांडगुळं.- ठाणे : मधुमती $काशन, िडस,. 2013.viii, 112 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.


O155,3N36

10 लघुकथा.

.. 150.00

िव1ानाचा कSपत..- 2 री आ.-पुणे : मुरलीधर
जावडेकर सािह}यकला $ितान, 2012.- 52 पृ. ;
20 स,. मी.
.. 50.00



O155,3



O155,3N36

जrधळे , महावीर रामचं, 1948&व¬¸ांतीचा $देश.- पुणे : अ3र मानव $काशन,
जून 2012.- 130 पृ. ; 22 स,. मी.

जोशी, द. िव.
काज_ाचा $काश.- नागपूर : ऋचा $काशन, फे 7ु.
2014.- 48 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
13 बालकथा.

.. 50.00


O155,3

26 लघुकथा.

.. 140.00


O155,3N48

गUबूचे गाढव.- नागपूर : ऋचा $काशन, फे 7ु. 2014.48 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
14 बालकथा.

.. 50.00

जोग, िव. स.

दुपार.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे $काशन, जाने.
2013.- 120 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : एि$ल 1981.



O155,3

देवमाणसाचा सदरा.- नागपूर : ऋचा $काशन, फे 7ु.
2014.- 48 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

15 लघुकथा.

.. 150.00


O155,3

15 बालकथा.

.. 50.00


O155,3

जोगळे कर, जयंत

दाह.- पुणे : दलीपराज $काशन, माचB 2013.- 167
पृ. ; 22 स,. मी.

जोशी, ना. द.

6 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-998-3 :

.. 170.00


O155,3

माणुसकuचा मळा.- 4 थी आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, ऑग&ट 2012.- 66 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 40.00


O155,3

जोगळे कर, यो}aा
मुलगा नको मुलगी हवी.- सोलापूर : &वपदीप
$काशन : नंदादीप [िवतरक], ऑoटो. 2013.- 208
पृ. ; 18 स,. मी.
.. 210.00


O155,3

जोशी, $. न.
आयB.- पुणे : aेहवधBन $काशन, एि$ल 2011.- 92
पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-40-7 : .. 80.00


O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
जोशी, $. न.

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
डंबीर, नीता सुधीर

वसा पयाBवरणाचा.- cीरामपूर : शUदालय $काशन,
िडस,. 2011.- 120 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80617-24-4 : .. 120.00

$1ाच3ू संत गुलाबराव महाराज अथाBत आंधळी
गौळण.- पुणे : aेहवधBन $काशन, एि$ल 2013.200 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80321-30-1 : .. 200.00


जोशी, मोहन

*ैलोoयाचे &वामी : cी नृ=सहसर&वती महाराज यांचे
जीवन च र*ावर आधा रत कादंबरी.- 3 री आ.कोSहापूर : भtu $काशन, िडस,. 2012.- xvi, 168
पृ.; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 1987.

डवरे , खुशाल अमृत

इथं ! इथं !! बस रे मोरा.- कोSहापूर : अिभनंदन
$काशन, 2012.- 264 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 265.00



O155,3

जोसेफ तु&कानो, 1953अनिभ1.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, ऑग&ट 2012.80 पृ. ; 22 स,. मी.
30 िव1ानकथा.
ISBN 978-81-924250-5-4 : .. 80.00

डrगरे , अवधूत
&वतःला फालतू समजnयाची गो@.- पुणे : अ3र
मानव $काशन, ऑग&ट 2012.- 92 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 80.00



O155,3

तळवलकर, माधुरी



O155,3N53

कॉलस,टर.डॉट.कॉम.- 2 री आ.-मुंबई : राज, $काशन,
माचB 2014.- x, 230 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : फे 7ु. 2012.
ISBN 978-81-927607-4-2 : .. 240.00



O155,3

तांबडे, कृ Oणकु मार महादेवराव, 1949कथा कथनास उम गावातSया कु टुंबकथा.- नागपूर :
ऋचा $काशन, जुलै 2012.- 128 पृ. ; 22 स,. मी.
एकू ण 47 लघुकथांपैकu रे खादेवी तांबडेकृत 12

टकले, आनंदा शंकर

लाdहारं .- औरं गाबाद : गोरवाणी $काशन, फे 7ु.
2013.- 144 पृ. ; 22 स,. मी.
15 लघुकथा.

.. 72.00


O155,3

लघुकथा.

.. 130.00



O155,3N49

ठकार, संजीव

असली - तसली नसलेली.- पुणे : दलीपराज $काशन,
नोdह,. 2012.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.

तांबे, कुंदन

11 लघुकथा.

.. 200.00


O155,3

ठोकळ, गजानन लमण, 1909-1984

*ाता.- पुणे : उYमेष $काशन, िडस,. 2012.- 204 पृ.
; 22 स,. मी.
िशवरायांZया जीवनावर आधा रत.
संदभB.
.. 200.00



O155,3

- टीका

रसाळ, रामदास सजराव
मराठी Gामीण कादंबरी आिण ग. ल. ठोकळ.- पुणे :
aेहवधBन $काशन, जाने. 2013.- 136 पृ. ; 22 स,.

तांबे, राजीव

कrबडू आिण इतर कथा.- पुणे : राजहंस $काशन,
िडस,. 2012.- 48 पृ.: िच*े; 16 स,. मी.

मी.

3 बालकथा.

.. 130.00

ISBN 978-81-7434-600-1 :



O155,3N09:g

.. 60.00



O155,3

गंमत शाळा.- पुणे : राजहंस $काशन.
भाग 2 : जाने. 2013.- 122 पृ. : िच*े; 22 स,. मी.
26 िव1ानकथा.
ISBN 978-81-7434-595-0 : .. 100.00.

मराठी Gामीण कथा आिण ग. ल. ठोकळ.- पुणे :
aेहवधBन $काशन, जाने. 2013.- 140 पृ. ; 22 स,.
मी.
ISBN 978-93-80321-22-6 :



O155,3

ISBN 81-901100-0-4 : Rs. 160.00

ISBN 978-93-80321-21-9 :



O155,3

O155,3

ISBN 978-81-7294-945-7 :

83

.. 130.00


O155,3N09:g



O155,3

सािह;य

84

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

तांबे, राजीव

थोरात, हेमंत

अंधारातील चेहरा.- अमरावती : नभ $काशन, माचB
2012.- iv, 160 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

मांज आिण इतर कथा.- पुणे : राजहंस $काशन,
िडस,. 2012.- 48 पृ.: िच*े; 16 स,. मी.

21 लघुकथा.

3 बालकथा.
ISBN 978-81-7434-597-4 :

ISBN 978-81-905779-4-7 :

.. 60.00



O155,3



O155,3

थोरे , अशोक

तांबे, सतीश

अYयाय.- पुणे : नवल $काशन, माचB 2008.- 180 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 200.00

मॉलम`ये मंगोल.- मुंबई : अ3र $काशन, नोdह,.
2013.- 208 पृ. ; 22 स,. मी.
8 लघुकथा.

.. 225.00



O155,3



O155,3

ितिबले, अनंत

आिcत.- सोलापूर : &वपदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], जाने. 2013.- 224 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 225.00

कै फ.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- iv, 272
पृ. ; 18 स,. मी.
.. 270.00


O155,3



O155,3

खेळणं.- सोलापूर : &वपदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑग&ट 2012.- 224 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 210.00

धामीण.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 239
पृ. ; 18 स,. मी.
.. 240.00


O155,3



O155,3

बुकu.- सोलापूर : &वपदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑग&ट 2012.- 224 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 210.00

िनणBय.- पुणे : नवल $काशन, माचB 2008.- 132 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 130.00


O155,3



O155,3

िवनाशकाले.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑoटो. 2013.- 224 पृ. ; 18 स,.
मी.

फै सला.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 300 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 300.00


O155,3

.. 225.00


O155,3

तीरमारे , िवनोद शंकरराव

िनOपाप.- नागपूर : सािह}य $सार क, , [201-?].104 पृ. ; 22 स,. मी.

लालसा.- पुणे : नवल $काशन, माचB 2008.- 228 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 225.00


O155,3

10 लघुकथा.
ISBN 978-93-82824-05-3 :

.. 150.00

.. 100.00


O155,3

त,डुलकर, िवजय धrडोपंत, 1928-2008
मातोcीवर अधP रा* / संपा. सतीश तांबे.- मुंबई :
अ3र $काशन, मे 2012.- 232 पृ. ; 22 स,. मी.

संपकB .- नवीन आ.-पुणे : नवल $काशन, माचB 2008.160 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 150.00


O155,3

16 लघुकथा.

.. 250.00


O155,3N28

&पेस कं ोल.- नवीन आ.-पुणे : नवल $काशन, माचB
2008.- 120 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 100.00


O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
दामोदर, $ेमानंद मोतीराम, 1966सोनखासZया कथा.- अमरावती : सोनल $काशन, मे
2012.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.

दराडे, उषा

कुं कवाZया पलीकडे / सतीश साळुं के यांZया
$&तावनेसह.- cीरामपूर : शUदालय $काशन, मे
2012.- 182 पृ. ; 22 स,. मी.

10 लघुकथा.

.. 90.00

37 लघुकथा.
ISBN 978-13-80617-25-1 :

85

.. 200.00



O155,3N66



O155,3

दामोदर, माया

दवणे, $वीण
िवरामिचYहे.- 3 री आ.-मुंबई : नवचैतYय $काशन,
ऑग&ट 2012.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.

कोटी-कोट¨ची माऊली: रमाई.- पुणे : नवल $काशन,
स]ट,. 2013.- 78 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 80.00

16 लघुकथा.

$थम आ. : माचB 2002.
ISBN 978-81-924250-9-2 :



O155,3

.. 160.00



O155,3

दिहवाडकर, अिनल

>हातारीचा डrगर.- पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 46 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 81-7492-506-X : .. 40.00

8 लघुकथा.

.. 170.00


O155,3



O155,3
दांडेकर, गोपाळ नीलकंठ, 1916-1998
- टीका

देवरे , उवला िशवाजी
ी _िtरे खा: गोनीदांZया.- नांदड
े : अनुराधा
पिUलके शYस, ऑoटो. 2011.- viii, 376 पृ. ; 22 स,.
संदभB.

.. 115.00

दवाण, वृंदा
&थलांतर.- सोलापूर : &व.पदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑoटो. 2013.- 192 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 205.00


O155,3

दीि3त, लीला
अ3य िशदोरी.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस, ऑग&ट
2012.- 60 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

मी.

ISBN 978-81-923477-3-8 :

दघे, मंगला
आकाशी झेप घे रे ...- कोSहापूर : मािणक $काशन,
ऑग&ट 2012.- 164 पृ. ; 22 स,. मी.



O155,3N16:g

7 बालकथा.
ISBN 81-85773-25-4 :

दाबके, िगरीश

3ण 3ण संघषाBचा.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, जाने.
2013.- 272 पृ. ; 18 स,. मी.
ISBN 978-81-924250-6-1 : .. 270.00

.. 45.00


O155,3

देव, िवजय



O155,3

िविधिलिखत.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.128 पृ. ; 22 स,. मी.
10 लघुकथा.

दाभाडे-नलावडे, पुOपा पंढरीनाथ

.. 140.00

रणरािगणी सरसेनापती उमाबाईसाहेब दाभाडे.-



O155,3

औरं गाबाद : सरसेनापती उमाबाईसाहेब दाभाडे

$काशन, 2013.- 273 पृ., [9] पटिच*े: वंशा.; 22
स,. मी.
संदभB.
.. 300.00

«दयपालट.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑoटो.
2012.- 236 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-95-2-5 : .. 250.00


O155,3



O155,3

देशपांडे, ए. एस.

दामले, लीना आनंद

न3*कथा.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल 2013.76 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
पुराणांतील न3*ांसंबंधीZया 22 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-999-0 : .. 80.00



O155,3

कथाकSप.- बेळगाव : नवसािह}य बुक &टॉल, मे
2013.- 63 पृ. ; 22 स,. मी.
8 लघुकथा.

.. 70.00


O155,3

सािह;य

86

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

देशपांडे, कृ Oणराव पंढरीनाथ, 1941अिकं कण.- 4 थी आ.-पुणे : दलीपराज $काशन,
ऑग&ट 2012.- 226 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 1985.
sता}मा राजगु. यांZया जीवनावरील $भावी

देशमुख, जगदीश भा&कर
ि&मतांकुर.- मुलुंड : $ेरणा $काशन, मे 2010.- 112
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
9 िवनोदी लघुकथा.

.. 111.00


कादंबरी.

O155,3

संदभB.
ISBN 978-81-7294-954-9 :

.. 220.00

देशमुख, रमेश



O155,3N41

जोहाराZया वाला.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, नोdह,. 2012.- 64 पृ.: िच*े; 21 स,.

कोसळलेले आभाळ.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने.
2013.- 186 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-83-4 : .. 180.00


O155,3

मी.

िनखळलेले तारे .- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने.
2012.- 164 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-78-6 : .. 160.00

5 लघुकथा

$थम आ. : एि$ल 1997.
ISBN 81-7492-054-4 :

.. 50.00




O155,3N41

सं&कार कथामाला.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस.
भाग 3 : &वातं§य$ीती .- 5 वी आ.- नोdह,. 2012.58 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.

देसाई, नयनतारा

आभाळाचे ऊर फाटले.- 2 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, ऑग&ट 2012.- 232 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 2004.
ISBN 81-7294-442-X : .. 225.00

6 बालकथा.

.. 50.00
भाग 5 : `येयाचा ¼ुवतारा .- 6 वी आ.- नोdह,.
2012.- 62 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.

ISBN 81-85773-63-7 :



O155,3

6 बालकथा.
ISBN 81-85773-65-3 :

O155,3

.. 50.00.


O155,3N41

देशपांडे, निलनी वा., 1940-

मानसकYया.- पणजी (गोवा) : वासुदव
े आ. देशपांडे,
एि$ल 2014.- viii, 81 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 150.00


O155,3N40

देशपांडे, मधुकर

होिमकuभा&टे.- पुणे : मधुcी $काशन, ऑग&ट 2013.180 पृ. ; 22 स,. मी.
18 िवनोदी लघुकथा.

.. 200.00


O155,3

देशपांडे, िव|ा
राघू मैना.- पुणे : अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.- 64
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00

कथा qांतीवीरांZया.- पुणे : दलीपराज $काशन.
भाग 1 : राम$साद िबि&मल.- 4 थी आ.- ऑग&ट
2012.- 48 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-229-X : .. 40.00
भाग 2 : असफाक उSलाखान.- 4 थी आ.- ऑग&ट
2012.- 48 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-230-3 : .. 40.00
भाग 3 : सुखदेव.- 4 थी आ.- ऑग&ट 2012.- 60 पृ.
: िच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-231-1 : .. 40.00.


O155,3

कथा qांतीवीरांZया.- पुणे : दलीपराज $काशन.
भाग 4 : भगत=सह.- 4 थी आ.- ऑग&ट 2012.- 56
पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-232-X : .. 40.00
भाग 5 : चंशेखर आजाद.- 4 थी आ.- ऑग&ट
2012.- 56 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-233-8 : .. 40.00.


O155,3



O155,3

cावणबाळ.- पुणे : अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00

सोनेरी 3ण.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑoटो. 2013.- 192 पृ. ; 22 स,.
मी.

.. 200.00


O155,3



O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

87

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

दrदे, रामदास िशवराम, 1951माझी बेरीज हरवली आहे.- पुणे : सुिव|ा $काशन,
जाने. 2012.- 152 पृ. ; 22 स,. मी.

नवरे , शंकर नारायण, 1927-2013

माजनाZया फु Sया.- 2 री सुधा. आ.-मुंबई :
नवचैतYय $काशन, जाने. 2014.- 167 पृ. ; 22 स,.
मी.

10 लघुकथा.

.. 200.00

13 लघुकथा.



O155,3N51

धमाBिधकारी, सुनंदा रामचं
आई.- पुणे : मधुcी $काशन, िडस,. 2013.- 132 पृ.
; 22 स,. मी.

ISBN 978-93-83466-01-6 :

.. 170.00

वारा.- सुधा. आ.-मुंबई : नवचैतYय $काशन, ऑग&ट
2012.- 156 पृ. ; 22 स,. मी.
12 लघुकथा.

20 लघुकथा.

.. 170.00


$थम आ. : 1965.
.. 155.00



O155,3

धrगडे, अि[नी
िबलंदर बारीकराव आिण इतर गो@ी.- 3 री आ.-पुणे :
दलीपराज $काशन, ऑग&ट 2012.- 65 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.

O155,3N27

शांताकु कडी.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, जाने. 2014.184 पृ. ; 22 स,. मी.
12 लघुकथा.

.. 185.00



O155,3N27

8 बालकथा.
ISBN 81-7294-149-X :

.. 50.00


O155,3

यशZया कSपक कथा.- 4 थी आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, ऑग&ट 2012.- 52 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.

नवले, रामराव नामदेवराव, 1938-

नवलकथा.- पुणे : aेहवधBन $काशन, मे 2013.- 52
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
20 लघुकथा.
ISBN 978-81-89634-61-2 :

9 बालकथा.
ISBN 81-7294-394-6 :



O155,3N27

.. 50.00



O155,3

नहार, रोमा

अपरािजता.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.150 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 180.00

सुदशBना आिण इतर कथा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
नोdह,. 2012.- 44 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
6 बालकथा.
ISBN 978-81-7294-967-9 :



O155,3

.. 50.00


O155,3

नलावडे, रामचं भै, 1956अशी पाखरे येती...- नवीन आ.-कोSहापूर :
अिभनंदन $काशन, ऑग&ट 2012.- 232 पृ. ; 22 स,.

नांदर
ू कर, नीळकंठ मोिहनीराज, 1935-

जैसी गंगा वाहे.- पुणे : मधुcी $काशन, िडस,. 2013.492 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 650.00



O155,3N35

मी.

.. 235.00


O155,3N56

नाईक, गु.नाथ
अंधा कानून.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], जाने. 2013.- 328 पृ. ; 18 स,.
मी.

कु रण.- मुंबई : लोकवाय, नोdह,. 2013.- 260 पृ.
; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82789-23-9 : .. 300.00

.. 325.00



O155,3



O155,3N56

घरकु ल.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑग&ट 2012.168 पृ. ; 22 स,. मी.
10 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-940-2 :



O155,3N38

.. 60.00

.. 180.00


O155,3N56

नाईक, नर, , 1967काळोखातील अििशखा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जाने. 2013.- 224 पृ.: वंशा.; 22 स,. मी.
हैाबाद मुिtसंGामावर आधा रत.
संदभB.
ISBN 978-81-7294-975-4 : .. 230.00



O155,3N67

सािह;य

88

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
िनमसरकर, धमBराज कसनराव, 1949अंतहीन.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑग&ट 2012.160 पृ. ; 22 स,. मी.

नाईक, िवलास

जीवन सुगंध.- पुणे : दलीपराज $काशन, जाने.
2014.- 180 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
32 लघुकथा.
ISBN 978-93-82988-56-4 :

.. 200.00

13 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-947-1 :



O155,3

नाईक, सÍाट सदािशव
एि$ल फू ल.- पुणे : नीहारा $काशन, [200?].- 160
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

.. 160.00



O155,3N49

नीरजा

पावसात सूयB शोधणारी माणसं.- मुंबई : पॉ]युलर,
2012.- x, 200 पृ. ; 22 स,. मी.

16 लघुकथा.

10 लघुकथा.

.. 160.00



ISBN 978-81-7185-560-5 :

O155,3

नागपुरे, रमेश मा.ती
गुंता.- ठाणे : रे वा $काशन, स]ट,. 2013.- 160 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 165.00



O155,3

नागावकर, िवकास िजनदास

जग गेलं उडत.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन,
2012.- 224 पृ. ; 22 स,. मी.
14 लघुकथा.

.. 225.00



O155,3

िपकSया पानाचा देठ िहरवा.- सोलापूर : &वपदीप
$काशन : नंदादीप [िवतरक], जाने. 2013.- 175 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 175.00



नाथमाधव, 1882-1928

पंिडत, चा.हास
रं गीत =चटू / सं. ले. चा.हास पंिडत आिण $भाकर
वाडेकर.- पुणे : सकाळ $काशन.
भाग 13 : मजेदार =चटू .- एि$ल 2013.- 96 पृ. :
रं गीत िच*े ; 18 स,. मी.
भाग 14 : लगे रहो =चटू .- एि$ल 2013.- 96 पृ. :
रं गीत िच*े ; 18 स,. मी.
भाग 15 : धूमधडाका =चटू .- ऑग&ट 2013.- 96 पृ. :
रं गीत िच*े ; 18 स,. मी.
भाग 16 : कलंदर =चटू .- ऑग&ट 2013.- 96 पृ. :
रं गीत िच*े ; 18 स,. मी.
कॉिमक &व.पात बालकथा.
.. 140.00 ($}येक भागाक रता).



पं¿ा, $दीप
कॅ ]सूल.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], 2012.- iv, 260 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8483-422-2 : .. 245.00



O155,3



O155,3M82

&वरायाचा cीगणेशा.- कोSहापूर : अिभनंदन
$काशन, 2012.- 340 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 340.00



O155,3

O155,3

O155,3

&वरायाचा कारभार.- नवीन आ.-कोSहापूर :
अिभनंदन $काशन, 2012.- 420 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 420.00

.. 250.00

पटवधBन, $िमला
वा&तू.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.- 103 पृ.
; 22 स,. मी.
17 लघुकथा.

.. 120.00



O155,3



O155,3M82

&वरायाची &थापना.- नवीन आ.-कोSहापूर :
अिभनंदन $काशन, 2012.- 400 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 400.00

पठारे , रं गनाथ गबाजी, 1950-



एका आरं भाचे $ा&तािवक.- cीरामपूर : शUदालय
$काशन, जुलै 2013.- 272 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-83-80617-54-1 : .. 300.00

O155,3M82

नायक, बळवंत

दुOयंता.- नागपूर : 1ानेश $काशन, ऑग&ट 2013.128 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 130.00



O155,3N50

परचुरे, शंकर



O155,3

चंाkा.- सोलापूर : &वपदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], जाने. 2013.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00



O155,3

सािह;य

89

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

परांजपे, कृ. भा.

पाटील, पी. बी.

ऋतुगान.- 2 री आ.-कोSहापूर : तेजस $काशन, माचB
2012.- 164 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : माचB 1965.
ISBN 978-81-908298-9-2 : .. 100.00

दुभंग.- सोलापूर : &व.पदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑoटो. 2013.- 368 पृ. ; 22 स,. मी.
महाभारताची आधुिनक काळाशी औिच}य सांगणारी
वै1ािनक कथा.
.. 390.00



O155,3



O155,3

परांडे, उषा

बागी.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.- 112 पृ. ;
18 स,. मी.
.. 120.00

पाटील, भगवंतराव, 1934-

बायजा आिण इतर लघुकथा.- कोSहापूर : अिभनंदन
$काशन, 2012.- 232 पृ. ; 18 स,. मी.
17 लघुकथा.

.. 230.00


O155,3N34



O155,3

पाटील, भा. ल.

ी जYमा.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.200 पृ. ; 22 स,. मी.

पांढरीपांडे, िवजय मनोहर

1990.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.- 184 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 200.00

5 लघुकथा.

.. 220.00


O155,3



O155,3

पाटील, रमेश

आकाश माया मुठीत आहे !.- पुणे : नवल $काशन,
स]ट,. 2013.- iv, 96 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 100.00

भूक.- पुणे : अ3र मानव $काशन, मे 2013.- 90 पृ.
; 22 स,. मी.
11 लघुकथा.



O155,3

.. 80.00


O155,3

मोरपंखी गझल.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.176 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 190.00


O155,3

रं ग माझा वेगळा.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.224 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 240.00


O155,3

पाटील, राम आnणा, 1944एक &पशB जादूचा.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन,
2012.- 324 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 325.00


O155,3N44

एकतफÎ $ेम.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, मे
2012.- 368 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 370.00


O155,3N44

पाटणकर, अपणाB आनंद
पु. ल. =च. िव. आिण किचत मी ...- पुणे : मधुcी
$काशन, ऑoटो. 2013.- 211 पृ. ; 22 स,. मी.

पाटील, लीला

बहाªदूर मुा.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
ऑग&ट 2012.- 44 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

12 िवनोदी लघुकथा.

7 बालकथा.

.. 250.00


ISBN 81-85773-40-8 :

O155,3

पाटील, आनंद



O155,3

पाटील, वसुधा

खंडणी.- पुणे : aेहवधBन $काशन, स]ट,. 2011.104 पृ. ; 22 स,. मी.

पंख.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.- 224 पृ. ;
22 स,. मी.

5 लघुकथा.
ISBN 81-89634-77-1 :

.. 30.00

9 लघुकथा.

.. 246.00

.. 100.00


O155,3



O155,3

सािह;य

90

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

पाटील, वसुधा

फडनाईक, भा. cी.
कालचq / सं. ले. भा. cी. फडनाईक आिण
मृणािलनी फडनाईक.- नागपूर : ऋचा $काशन,
एि$ल 2013.- 128 पृ. ; 22 स,. मी.

सनई.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.- 216 पृ.
; 22 स,. मी.

21 लघुकथा.

8 लघुकथा.

.. 125.00

.. 260.00





O155,3

O155,3

ब3ी, मंगला मनोहर, 1938सुबक ठ, गणी.- पुणे : लेिखका पु&तक $काशन $कSप,
ऑoटो. 2012.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.

पुजारी, योती मोहन
अनYतया*ा.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], जाने. 2013.- 208 पृ. ; 22 स,.

11 लघुकथा.

मी.

.. 80.00

.. 210.00



O155,3N38



O155,3

बडे, भा&कर भुजंगराव
अंजीमाय.- 3 री आ.-लातूर : वावर $काशन, ऑग&ट
2011.- 52 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : फे 7ु. 2010.

पुडके, निलनी

पाणी.- नागपूर : ऋचा $काशन, ऑoटो. 2012.128 पृ. ; 22 स,. मी.
17 लघुकथा.

बालकादंबरी.

.. 130.00


.. 40.00

O155,3

प,डसे, cीपाद नारायण, 1913-2007

मातीवरची माणसं.- लातूर : वावर $काशन, फे 7ु.
2013.- 80 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

- टीका

हणचा दीप&तंभ / संपा. गो=वद राठोड.- ठाणे :
चैतYयऋतु $काशन, िडस,. 2012.- 80 पृ.: िच*े; 22
स,. मी.
.. 70.00

10 बालकथा.
ISBN 978-81-926642-1-7 :

.. 80.00


O155,3



O155,3N13:g

पोरे , दीपाली

अनंतको ट7¤ांडनायक, राजािधराज सªगु. cी
अkलकोट &वामी समथB महाराजांZया िवल3ण कथा.पुणे : cीवामनराज $काशन, िडस,. 2011.- 116 पृ.
; 22 स,. मी.

बव, दलीप
शह-काटशह.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,.
2013.- 308 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-49-2 कागदी बां. :

.. 320.00


O155,3

बागूल, गोकुळ

35 लघुकथा.
ISBN 978-93-80988-06-1 :



O155,3

.. 50.00


O155,3

$भावळकर, दलीप, 1944बोoया सातबंडे.- पुणे : राजहंस $काशन.
भाग 8 : ऑग&ट 2012.- 118 पृ. : िच*े; 22 स,. मी.
भाग 9 : ऑग&ट 2012.- 113 पृ. : िच*े; 22 स,. मी.
भाग 10 : ऑग&ट 2012.- 126 पृ. : िच*े; 22 स,.

&मशानातील वtे .- अमळनेर : क&तुरी $काशन,
ऑoटो. 2012.- 157 पृ. ; 22 स,. मी.
11 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-88270-14-9 :

.. 160.00


O155,3

बागूल, $भाकर
झुंजार सेनापती संताजी घोरपडे.- सोलापूर :

मी.

5 िवनोदी बालकथा. ($}येक भागाम`ये)
ISBN 978-81-7434-580-6 : .. 80.00 ($}येकu).


O155,3N44

&वपदीप $काशन : नंदादीप [िवतरक], ऑग&ट
2012.- 200 पृ.: वंशा.; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 200.00


O155,3

सािह;य

91

बागूल, बाबुराव रामचं, 1931-2008

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

- टीका

बेहर
े े , ग. वा.

िम&कuटा, नाझरे थ
सू़ड कादंबरी: एक आकलन.- मुंबई : लोकवाय,
एि$ल 2013.- xi, 32 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82789-05-5 : .. 80.00

*ैरािशक.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.160 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-31-1 : .. 160.00


O155,3



O155,3N31:g

बारटkे , सुहास द.
कशोर कथा: िनसगाBZया पा[BभूमीवरZया सं&कार
कथा.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, ऑग&ट
2012.- 50 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.



O155,3

$चंड.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.168 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-24-3 : .. 170.00

12 बालकथा.

$थम आ. : फे 7ु. 2005.
ISBN 81-7294-485-3 :

दशाहीन.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.144 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-971-6 : .. 150.00

.. 50.00



O155,3



O155,3

$ित=बब.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.216 पृ. ; 22 स,. मी.
$ित=बब, अंकुर आिण आडवाट या तीन कादंब±या
एकि*त.
ISBN 978-93-82988-36-6 : .. 220.00

ब,डखळे , बाळ
भुयार.- डrिबवली : चैतYयऋतु $काशन, मे 2012.xxvi, 108 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
7 लघुकथा.

.. 150.00



O155,3



O155,3

मेक-अप.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.208 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-21-2 : .. 210.00

ब,,े जयंत
माणसं आिण माणसं.- 2 री आ.-पुणे : अ3र मानव
$काशन, जाने. 2013.- 120 पृ. ; 22 स,. मी.



O155,3

7 लघुकथा.

$थम आ. : जुलै 2006.
.. 100.00


O155,3

18 लघुकथा.
ISBN 978-93-82988-32-8 :

बेहर
े े , ग. वा.

.. 230.00


O155,3

उतरं ड.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.220 पृ. ; 22 स,. मी.
उतरं ड, जळणं थोडं बाकu आहे, कापु.ष या तीन
कादंब±या एकि*त.
ISBN 978-81-7294-972-3 : .. 220.00


O155,3

रtबीज.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.224 पृ. ; 22 स,. मी.
रtबीज, युवराज जरा जपून या दोन कादंब±या
एकि*त.
ISBN 978-81-7294-973-0 : .. 230.00


O155,3

ओली आठवण.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,.
2013.- 208 पृ. ; 22 स,. मी.
15 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-974-7 :

रं गढंग.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.224 पृ. ; 22 स,. मी.

.. 210.00


O155,3

झुंज.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.264 पृ. ; 22 स,. मी.
झुंज, िवळखा आिण चकोरी या ितYही कादंब±या
एकि*त.
ISBN 978-93-82988-35-9 : .. 270.00

वाट वेगळी.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.216 पृ. ; 22 स,. मी.
वाट वेगळी, एका कना±याची स रता या दोन
कादंब±या एकि*त.
.. 220.00


O155,3



O155,3

सुरांची वाट.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.140 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-970-9 : .. 140.00


O155,3

सािह;य

92

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

बेहर
े े , ग. वा.

बोराडे, रावसाहेब रं गराव, 1940-

वाळवण.- कोSहापूर : मािणक $काशन, स]ट,. 2012.160 पृ. ; 22 स,. मी.

हसरे .दन.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.192 पृ. ; 22 स,. मी.

19 लघुकथा.

.. 160.00

13 लघुकथा.
ISBN 978-93-83988-19-9 :



.. 200.00

O155,3N40



O155,3

बोकuल, िम=लद, 1960गव}या.- मुंबई : मौज $काशन, जाने. 2013.- vi,
410 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-008-5 : .. 325.00

7¤, उदयन
सासू चोरीला जाते.- नागपूर : 1ानेश $काशन, िडस,.
2013.- 231 पृ. ; 22 स,. मी.
12 िवनोदी लघुकथा.

.. 240.00


O155,3



O155,3N60

भगत, वसु

गो@ म,ढा गावाची.- गडिचरोली : Gामसभा ; मुंबई :
मौज $काशन [िवतरक], स]ट,. 2012.- vi, 142 पृ. ;
22 स,. मी.
म,ढा गावातील Gामीण-आ दवास¨नी िनरिनरा½या
मु|ांवर के लेSया संघषाBची रोमांचक कहाणी.
संदभB.
.. 130.00

चq_ुह.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.- 140
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 158.00


O155,3

भडभडे, शुभांगी



O155,3N60

रती ¥जळ.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], जाने. 2013.- 304 पृ. ; 22 स,.
मी.

बोरकर, बाळकृ Oण भगवंत, 1910-1984

.. 300.00


- टीका

O155,3

पडवळ, $मोद भगवान, 1973मराठी कादंबरीतील देवदासी.- पुणे : aेहवधBन
$काशन, जाने. 2012.- 116 पृ. ; 22 स,. मी.
'भावीण' या कादंबरीचा िच क}सक अयास.
ISBN 978-81-89634-66-7 : .. 110.00

भागवत, यशवंत

जावे कादंबरीZया वंशा.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,.
2013.- 156 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 170.00




O155,3

O155,3N10:g

बोरकर, िम=लद
एoस रे रपोटB.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.168 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 180.00

मंजुळेचा आनंद.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.191 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 210.00


O155,3



O155,3

]यासा.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.- 191 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 200.00

यशो दता.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.160 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 176.00


O155,3



O155,3

बोराडे, रावसाहेब रं गराव, 1940-

ताळमेळ.- कोSहापूर : मािणक $काशन, एि$ल 2012.148 पृ. ; 22 स,. मी.
13 लघुकथा.

.. 150.00


O155,3N40

संघषB वेदीवर.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.160 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 170.00


O155,3

सर.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.- 78 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 80.00


O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
मतकरी, रzाकर रामकृ Oण, 1938एक दवा िवझताना...- पुणे : मेहता, मे 2013.- iv,
124 पृ. ; 22 स,. मी.

भानत, मनोहर

नकळत सारे घडले.- सोलापूर : &व.पदीप $काशन;
नंदादीप [िवतरक], ऑग&ट 2012.- 256 पृ. ; 18 स,.
मी.

7 लघुकथा.

.. 240.00


ISBN 978-81-8498-469-9 :

$ितशोध.- पुणे : मधुcी $काशन, जाने. 2013.252 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 270.00


O155,3

भाराज, मंदा कनी
अंधारिमठी.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.186 पृ. ; 22 स,. मी.

O155,3N38

मनोहर, दनानाथ के शव, 1940रोबो.- 3 री आ.-मुंबई : शUद पिUलके शन, जून 2012.116 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : फे 7ु. 1976.
.. 130.00


O155,3N40

मिलका अमर, शेख

11 लघुकथा.

.. 220.00


O155,3

जाग.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.- 172 पृ. ;
22 स,. मी.
.. 190.00

झाडपणाची गो@.- मुंबई : लोकवाय, मे 2013.167 पृ. ; 22 स,. मी.
14 लघुकथा.
ISBN 978-93-82789-06-2 :

.. 200.00


O155,3



O155,3

$ेम प*.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2013.- 144
पृ. ; 22 स,. मी.

महाजन, छाया

एकादश कथा.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, ऑoटो. 2012.iv, 128 पृ. ; 22 स,. मी.
11 लघुकथा.

$थम आ. : नोdह,. 2001.

11 लघुकथा.

.. 160.00

ISBN 978-81-8498-418-7 :



.. 140.00


O155,3

O155,3

मुलखावेगळा.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, ऑoटो. 2012.x, 98 पृ. ; 22 स,. मी.

भोसले, दशरथ तायापा

द. ता. भोसले यांZया िनवडक कथा / सं. संपा.
नागनाथ कोापSले आिण िबरा पारसे.- पुणे :
aेहवधBन $काशन, जाने. 2013.- 172 पृ. ; 22 स,.

15 लघुकथा.

$थम आ. : नोdह,. 2001.

मी.

ISBN 978-81-8498-420-0 :

12 लघुकथा.
ISBN 978-81-89634-53-7 :

.. 130.00


O155,3

.. 120.00


O155,3

.. 170.00


O155,3

भोसले, $काश
एक अि द_ तुयाचसाठी.- नवीन आ.-कोSहापूर :
अिभनंदन $काशन, मे 2012.- 208 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 210.00

यशोदा.- 3 री आ.-पुणे : मेहता, ऑoटो. 2012.- iv,
120 पृ. ; 22 स,. मी.
10 लघुकथा.

$थम आ. : नोdह,. 2001.
ISBN 978-81-8498-419-4 :

.. 130.00


O155,3



O155,3

महाबळ, भालचं लमण, 1932खून चालू र&ता बंद.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,.
2013.- 184 पृ. ; 22 स,. मी.

मंगळवेढेकर, राजा, 1925-

बुwी हेच खरे बल.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
नोdह,. 2013.- 39 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

17 लघुकथा.

7 बालकथा.
ISBN 81-7492-196-2 :

93

.. 200.00

.. 30.00


O155,3N25



O155,3N32

सािह;य

94

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
महाबळ, भालचं लमण, 1932-

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
महाले, रमेश, 1944-

वृ3मानव.- पुणे : अिमत $काशन, ऑoटो. 2013.64 पृ. ; 22 स,. मी.

चोरा मी वं दले.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑग&ट
2012.- 192 पृ. ; 22 स,. मी.

11 लघुकथा.

.. 50.00

19 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-956-6 :



.. 200.00

O155,3N44



O155,3N32

झरा.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2012.188 पृ. ; 22 स,. मी.

13 लघुकथा.

.. 50.00

17 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-959-4 :

सावलीची कमत.- पुणे : अिमत $काशन, ऑoटो.
2013.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.


O155,3N44

.. 200.00


O155,3N32

नवरा बनवावा तसा बनतो.- पुणे : नवल $काशन,
स]ट,. 2013.- 152 पृ. ; 22 स,. मी.

मानकर, अशोक

गणपत फॅ िमली इन YयूयॉकB .- पुणे : मेनका $काशन,
फे 7ु. 2014.- 198 पृ. ; 22 स,. मी.
9 लघुकथा.
ISBN 978-93-80572-73-4 :

12 लघुकथा.

.. 200.00


.. 170.00

O155,3



O155,3N32

र>य ी अग>य ी.- पुणे : नवल $काशन, जाने.
2013.- 164 पृ. ; 22 स,. मी.
17 लघुकथा.

.. 180.00

माsरतळे , नर,  रामकृ Oणाजी
कागÂची कणसं.- पुणे : मेहता, जुलै 2012.- vii, 128
पृ. ; 22 स,. मी.
11 वैदभPय Gामीण जीवनावरील कथा.
ISBN 978-81-8498-400-2 : .. 130.00


O155,3



O155,3N32

िमरासदार, दाराम मा.ती, 1927ग]पागो@ी.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2012.- 148 पृ. ;
22 स,. मी.

महाले, रमेश, 1944-

अनोखा िनकाल.- पुणे : अिमत $काशन, ऑoटो.
2013.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

14 िवनोदी लघुकथा.

18 लघुकथा.

ISBN 978-81-8498-430-9 :

.. 50.00

.. 150.00


O155,3N27



O155,3N44

खुनी वाचनालय.- पुणे : अिमत $काशन, ऑoटो.
2013.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

गो@ीच गो@ी.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2012.- iv, 136
पृ. ; 22 स,. मी.
13 िवनोदी लघुकथा.
ISBN 978-81-8498-429-3 :

3 लघुकथा.

.. 140.00


.. 50.00

O155,3N27



O155,3N44

धाडसी मुले.- पुणे : अिमत $काशन, ऑoटो. 2013.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00

मुंदरगी, cीकांत
वाळू त उमललेलं फू ल.- मुंबई : राज, $काशन, एि$ल
2013.- viii, 211 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 200.00


O155,3



O155,3N44

म,डुले, रमेश शामराव, 1937आठवण¨चा उमाळा.- नवी मुंबई : देवयानी $काशन,
िडस,. 2010.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.

नकली बाबा.- पुणे : अिमत $काशन, ऑoटो. 2013.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
12 लघुकथा.

23 लघुकथा.

.. 50.00

ISBN 978-93-80201-14-6 :



O155,3N44

.. 150.00


O155,3N37

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
म,ढे, नीलकं ठ गोपाळ, 1952अरnयवेणा.- पुणे : aेहवधBन $काशन, ऑग&ट 2012.112 पृ. ; 22 स,. मी.

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
गायकवाड, शाम

10 लघुकथा.
ISBN 978-81-89634-63-6 :

.. 100.00

95



O155,3N52

राजन खान यांचे कादंबरी लेखन.- पुणे : अ3र मानव
$काशन, नोdह,. 2012.- 228 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-921504-7-5 : .. 200.00


O155,3:g

मेहद, ळे , किवता
िजगरी दो&त.- पुणे : नीहारा $काशन, एि$ल 2013.55 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

राजवाडे - काळे , राजcी
$ेमरं ग.- पुणे : पुOपक $काशन, नोdह,. 2013.- 112
पृ. ; 22 स,. मी.

9 बालकथा.

.. 50.00



O155,3



धुमधमाल गो@ी.- पुणे : नीहारा $काशन, एि$ल
2009.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

O155,3

राजे, सुधाकर

11 बालकथा.

.. 32.00

13 लघुकथा.

.. 100.00



O155,3

कSपनेZया पलीकडले.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जून 2012.- 174 पृ. ; 22 स,. मी.
15 लघुकथा.

लSली.- पुणे : नीहारा $काशन, ऑoटो. 2010.- 48
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

ISBN 978-81-7294-936-5 :

.. 180.00


O155,3

7 बालकथा.

.. 32.00



O155,3

मोिहते, लमण रामचं
गावकu.- पुणे : अिमत $काशन, नोdह,. 2013.- 112
पृ. ; 22 स,. मी.

राणे, उSहास
अªभुताZया शोधात.- मुंबई : राज, $काशन, एि$ल
2013.- 132 पृ., [2] पटिच*े: िच*े; 20 स,. मी.
संदभB.
.. 220.00


O155,3

15 लघुकथा.

.. 110.00



O155,3

माया गावची माणसं.- पुणे : अिमत $काशन, नोdह,.
2013.- 112 पृ. ; 22 स,. मी.

राव, रे खा

&व¬ात रं गले मी.- औरं गाबाद : गोरवाणी $काशन,
फे 7ु. 2013.- 144 पृ. ; 22 स,. मी.
10 लघुकथा.

20 लघुकथा.

.. 72.00

.. 110.00



O155,3



O155,3

रे गे, वषाB
सुखाचे दान.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.152 पृ. ; 22 स,. मी.

मै*ी.- पुणे : अिमत $काशन, नोdह,. 2013.- 120 पृ.
; 22 स,. मी.
18 लघुकथा.

.. 120.00

12 लघुकथा.



O155,3

.. 170.00


O155,3

राजन खान
- टीका

लमीनारायण, बोSली
कृ Oणदेवराय: एका सÍाटाZया द3तेची यशोगाथा.पुणे : मेहता, ऑoटो. 2012.- x, 266 पृ.: नकाशा;
22 स,. मी.
संदभB : पृ. x.
ISBN 978-81-8498-421-7 : .. 270.00

गायकवाड, शाम

कथाकार राजन खान / नागनाथ कोापSले यांZया
$&तावनेसह.- पुणे : अ3र मानव $काशन, माचB
2012.- 232 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-921504-5-1 : .. 200.00



O155,3:g



O155,3

सािह;य

96

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
लेले, ारकानाथ

लवटे, सुनीलकुमार

दुःखहरण / रणधीर =शदे यांZया $&तावनेसह.- मुंबई :
लोकवाय, जुलै 2013.- 125 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

गाजलेली चार पलायने.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, फे 7ु. 2013.- 48 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

23 लघुकथा.
ISBN 978-93-82789-09-3 :

.. 130.00

4 ऐितहािसक साहसकथा.



O155,3

$थम आ. : स]ट,. 2006.
ISBN 81-7294-593-0 :

.. 30.00


O155,3

लांजेवार, मुकेश

अितीया.- पुणे : दलीपराज $काशन, नोdह,. 2013.272 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-47-2 : .. 280.00



O155,3

लागू, =चतामणी
बेडर.- सोलापूर : &वपदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], जाने. 2013.- 263 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 265.00

महापौर.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.- 119
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 240.00


O155,3



सागरबाबा.- पुणे : दलीपराज $काशन, जाने. 2014.144 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-84-7 : .. 160.00


O155,3

लातूरकर, महेश

शािपत सÃदयB.- मुंबई : नवता बुक वSडB, जून 2012.295 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00

लेले, हेमा सुभाष



O155,3

िलमये, राजा

गाजलेले रणसंGाम.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
ऑग&ट 2012.- 87 पृ.: नकाशे; 22 स,. मी.
ISBN 81-7492-042-0 : .. 70.00

O155,3



बागडणा±या गुजगो@ी.- ठाणे : _ास qएशYस.
भाग 1 : 2 री आ. - माचB 2014.- 80 पृ. : िच*े ;
24 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 1985.
भाग 2 : 2 री आ. - माचB 2014 .- 88 पृ. : िच*े ;
24 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 1985.
.. 100.00 ($}येक भागाक रता ).


O155,3

रणांगणामागील वीरांगना.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज

पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 54 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7492-040-4 : .. 40.00

वरे , िवलास



O155,3

लOकरातील गमती-जमती.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, िडस,. 2012.- 70 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2006.
ISBN 81-7492-035-8 : .. 60.00

O155,3

भूिमहीन.- पुणे : नीहारा $काशन, िडस,. 2010.160 पृ. ; 22 स,. मी.
6 लघुकथा.

.. 130.00


O155,3



O155,3

लेणे, cीकांत अनंत
काळी माती - पांढरी माती.- पुणे : पुOपक $काशन,
िडस,. 2013.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.

व±हाडपांडे, नी. र.
भंपकराव बाताडे व इतर गो@ी.- सुधा. आ.-नागपूर :
1ानेश $काशन, मे 2013.- v, 155 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.
13 िवनोदी लघुकथा.

.. 160.00

15 लघुकथा.



O155,3

.. 90.00



O155,3

लेले, ारकानाथ
एकला चलो रे ...- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.98 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 220.00

वळवडे, िशरीन

सखा.- पुणे : ि$यांजली $काशन, जाने. 2012.- 176
पृ. ; 22 स,. मी.
13 लघुकथा.

.. 190.00


O155,3



O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

97

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

वळवडे, िशरीन

शहा, िवभा सुमनलाल

सासूबाई, साल मुबारक.- पुणे : ि$यांजली $काशन,
जाने. 2012.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.

देणं / चंकु मार नलगे यांZया $&तावनेसह.- नवीन
आ.-कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑग&ट 2012.100 पृ. ; 22 स,. मी.

14 िवनोदी लघुकथा.

11 लघुकथा.

.. 210.00



.. 100.00

O155,3

वानखेडे, िवजयालमी रवी
युग ी.- पुणे : सुिव|ा $काशन, एि$ल 2012.136 पृ. ; 22 स,. मी.
सािव*ीबाई फु ले यांची च र*ा}मक कादंबरी.
ISBN 81-86152-92-X : .. 150.00



O155,3

शहा, सुभाष

डू ख.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 168 पृ. ;
18 स,. मी.
.. 170.00
दैवाचा खेळ.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.160 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 160.00

वालावलकर, कमलेश

बाकu शूYय.- 3 री आ.-पुणे : मेनका $काशन, मे
2013.- 478 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम $कािशत : पुणे : राजहंस $काशन, एि$ल
.. 400.00



O155,3

वा=ळबे, शरदचं
Yयायासन.- सोलापूर : &वपदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], ऑoटो. 2013.- 240 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 250.00





व,गुलकर, योिगनी
डालांग / अनघा के सकर यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
दलीपराज $काशन, नोdह,. 2012.- 239 पृ. ; 22 स,.

शहा=जदे, फ. म.
मी तू.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 105 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
.. 110.00
=शगाडे, अंकुश रामचं, 1977कं स.- नागपूर : लेखक, माचB 2013.- vi, 97 पृ. ; 22
स,. मी.
.. 121.00
वेदना.- नागपूर : लेखक, एि$ल 2013.- iv, 196 पृ.
; 22 स,. मी.
.. 60.00

14 लघुकथा.



=शदे, उSका
वाट इथे &व¬ातील.- मुंबई : आमोद $काशन, एि$ल
2013.- 240 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 250.00





O155,3



O155,3

$ामािणक िश.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल
2013.- 80 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
बालकादंबरी.
ISBN 978-93-82988-05-2 :



O155,3N77

O155,3

वै|, स रता
अफलातून बं¿ा $धान.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, ऑग&ट 2012.- 64 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 2002.
ISBN 81-7294-390-3 : .. 60.00



O155,3N77

मी.

.. 250.00



O155,3

O155,3

ISBN 978-81-7294-946-4 :

मृ}यूझोका.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.160 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 176.00

O155,3

O155,3

बेनाम.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.- 200 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 200.00



O155,3

2005.
ISBN 978-93-80572-54-3 :



O155,3



O155,3

=शदे, कसनराव दादू, 1953स}यकथा: अYयायाZया आिण संघषाBZया.- पुणे :
साधना $काशन, जून 2013.- 180 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

.. 80.00



O155,3

.. 150.00



O155,3N53

सािह;य

98

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
=शदे, नामदेव िव£ल, 1986आईचे हात.- पुणे : aेहवधBन $काशन, माचB 2012.108 पृ. ; 22 स,. मी.

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
cो*ी, िनिशकांत
िसwयोगी / रा. शं. वा=ळबे यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
नवल $काशन, जुलै 2012.- 396 पृ. ; 18 स,. मी.

17 लघुकथा.
ISBN 978-81-89634-91-9 :

.. 100.00

ऐितहािसक कादंबरी.



O155,3N86

=शदे, बबन
छो²ांचा आटािपटा.- पुणे : दलीपराज $काशन,
एि$ल 2013.- 60 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
.. 70.00



O155,3

सुवणBिसwी.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
माचB 2014.- 168 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 1986.
ISBN 978-81-7492-308-0 : .. 180.00

12 बालकथा.
ISBN 978-93-82988-00-7 :

.. 400.00





O155,3

O155,3

=शदे, शाम, 1949Yयूजलाईन.- पुणे : मधुcी $काशन, एि$ल 2013.216 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 240.00

संकपाळ, सुशीला



O155,3N49

=शदे, सिचन
कृ Oणा.- अहमदनगर : शUदगंध $काशन, िडस,. 2012.140 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-924820-2-6 : .. 150.00



O155,3

शेकडे, शकuल

ल पाणी.- कोSहापूर : अिभनंदन
$काशन, ऑग&ट 2012.- 208 पृ. ; 18 स,. मी.
8 रह&यकथा.
.. 210.00

िखरपीट...: सर&वती िसताराम मोळक यांZया
जीवनावरील आ}मच र*पर कादंबरी / 1ाने[र
िसताराम मोळक यांZया $&तावनेसह.- पुणे :
िशव&पशB $काशन, फे 7ु. 2013.- 200 पृ. ; 22 स,.
मी.

.. 200.00


O155,3

संगमनेरकर, अर=वद वासुदव
े
गो@ी लाZया: कSपनेपलीकडZया स}यकथा.- पुणे :
दलीपराज $काशन, िडस,. 2012.- 254 पृ. ; 22 स,.
मी.

खोssल खोss

12 लघुकथा.
ISBN 978-81-7294-903-7 कागदी बां. :

.. 300.00




O155,3

O155,3

¢याम मनोहर, 1941शंभर मी.- मुंबई : पॉ]युलर, 2012.- x, 337 पृ. ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-7185-547-6 : .. 325.00



O155,3N41

cो*ी, िनिशकांत
कमBभूमी.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.- 170 पृ.
; 18 स,. मी.
.. 170.00



O155,3



O155,3

राखेतील ठणगी.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.164 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 180.00

सवदी, cीकृ Oण शामराव, 1941रारं ग ढांग नंतर ... लाचेन, रशी एका अिभयं}याचा
$वास.- मुंबई : राज, $काशन, माचB 2014.- 187
पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-927607-6-6 : .. 180.00


O155,3N41



O155,3

शांितवन.- पुणे : नवल $काशन, जुलै 2012.- 194
पृ. ; 18 स,. मी.
.. 200.00

संयोगवधBन
गवता.- 2 री आ.-चंपूर : पंचलितका $काशन,
2012.- 421 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : नोdह,. 2010.
.. 350.00



O155,3

ससाणे, रावसाहेब

बोलावणं.- मुंबई : नवता बुक वSडB, एि$ल 2013.259 पृ. ; 22 स,. मी.
आईZया काटेरी जीवन$वासाचे «दय&पशP िच*ण.
.. 250.00


O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
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891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

सहबुw,े रमेश के .
थोरांZया गो@ी.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस, नोdह,.
2013.- 60 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 81-7492-221-0 : .. 50.00

साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899-1950

पुनजBYम.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन.
खंड 17 : 2012.- 176 पृ. ; 22 स,. मी.
17 लघुकथा.



O155,3

.. 175.00.


O155,3M99

वै1ािनकांचे जीवन.- 4 थी आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2013.- 36 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-369-5 : .. 30.00


O155,3

साठे , लमण संजय, 1979शािपत.- औरं गाबाद : कSपत $काशन, नोdह,.
2012.- 70 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 60.00

¢यामची आई.- पुणे : अिमत $काशन, माचB 2013.238 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 120.00


O155,3M99

¢यामची आई / संपा दत.- 3 री आ.-पुणे :
दलीपराज $काशन, एि$ल 2013.- 48 पृ. ; 22 स,.
मी.



O155,3N79

$थम आ. : िडस,. 2011.
ISBN 978-81-7294-842-9 :

.. 30.00


साठे , िव£ल, 1953असीमा.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने. 2013.104 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-89-6 : .. 100.00

O155,3M99



¢यामची आई.- नागपूर : लाखे $काशन, िडस,. 2012.208 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00


O155,3N53

O155,3M99

¢यामची आई.- नागपूर : ऋचा $काशन, स]ट,. 2012.184 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00

सातपुते, नीता

राजा ह रÇं.- पुणे : अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 50.00



O155,3M99



O155,3

सावंत, हेमंत

भायरे खा.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, जुलै
2012.- 200 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 200.00

सती सािव*ी.- पुणे : अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
10 लघुकथा.



.. 50.00

O155,3



O155,3

सुंदर कथा.- पुणे : अिमत $काशन, फे 7ु. 2013.- 64
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

¸मजाल.- सोलापूर : &वपदीप $काशन : नंदादीप
[िवतरक], जाने. 2013.- 208 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 210.00


O155,3

9 लघुकथा.

.. 50.00


O155,3
साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899 -1950
- टीका

सावरकर, अमोल

घरटं.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, 2012.- 180
पृ. ; 18 स,. मी.
.. 180.00


O155,3

मी ¢यामची आई बोलतेय ! / संपा. रा. तु. भगत.- पुणे :
नवल $काशन, जाने. 2013.- 72 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 78.00

वÐमूठ.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, 2012.344 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 35.00


O155,3M99:g



O155,3

सािह;य
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891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

891.463-मराठी कथासािह;य- मशः

िसरसमकर, मीरा

सोनावणे, डी. बी.

िभका±यांचा सÍाट / बाबा आढाव यांZया $&तावनेसह.पुणे : महाजन 7दसB, एि$ल 2012.- 160 पृ. ; 22 स,.

खुलदाबादचा खिजना.- पुणे : मेहता, जुलै 2012.viii, 60

पृ.: रं गीत िच*े; 18 स,. मी.

मी.

5 बालकथा.
ISBN 978-81-8498-182-7 :

.. 175.00

.. 95.00





O155,3

O155,3

सोवनी, मीरा

सुंठणकर, सुभाष

करीन ल तर राधाशीच.- पुणे : नवल $काशन,
नोdह,. 2013.- 121 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 130.00

&फू तPदेवतेZया शोधात.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 42 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.



O155,3

ISBN 81-7492-037-4 :

.. 30.00



O155,3

झाली एकदाची ीमुtu.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,.
2013.- 210 पृ. ; 18 स,. मी.
17 लघुकथा.

.. 210.00



O155,3

हरकारे , अ.ण
कनेoशन.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑग&ट
2012.- 256 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 260.00



O155,3
सुदामे, भारती जयंत

अ वेा ोणाचायB.- नागपूर : ऋचा $काशन, िडस,.
2013.- 616 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 81-86461-92-2 : .. 600.00

करपलेली पालवी.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.246 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 250.00



O155,3



O155,3

रीठ.- नागपूर : ऋचा $काशन, ऑoटो. 2012.160 पृ. ; 22 स,. मी.

क&तुरीचा गेम.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], जाने. 2013.- 239 पृ. ; 18 स,.
मी.

.. 240.00

9 लघुकथा.



O155,3

.. 175.00



O155,3

सुमेध वडावाला, 1962-

सफाई / सं. ले. सुमेध वडावाला आिण उमकु मार
जैन.- मुंबई : नवता बुक वSडB, ऑoटो. 2013.- 136
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 140.00



कटी आिण &वीटी.- सोलापूर : &वपदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑग&ट 2012.- 224 पृ. ; 18 स,.
मी.

.. 210.00



O155,3



कु प असणं बरं .- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.244 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 250.00

O155,3N43



O155,3

sईलगोळ, वसुंधरा न.

सोनार, रमेश

दोघांत ितसरी.- सोलापूर : &व.पदीप $काशन :
नंदादीप [िवतरक], ऑoटो. 2013.- 232 पृ. ; 22 स,.

झाकलं मािणक.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज

पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 60 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

मी.

बालकादंबरी.

5 लघुकथा.

.. 245.00



O155,3

O155,3N62

सैल, महाबळे [र, 1943तांडव.- पुणे : राजहंस $काशन, जुलै 2012.- xvi,
373 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-572-1 : .. 300.00

काळोखी रा*.- पुणे : नवल $काशन, स]ट,. 2013.185 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 190.00

ISBN 81-7492-186-9 :



O155,3

.. 50.00



O155,3

सािह;य
891.463-मराठी कथासािह;य- मशः
sईलगोळ, वसुंधरा न.

891.463008-मराठी कथासािह;य सं ह-



O155,3

सकाळ $काशन, ऑoटो. 2013.- 280 पृ. ; 22 स,.
मी.

सा~ािहक सकाळ &पधतील िविवध लेखकांZया 20
लघुकथा.
ISBN 978-93-80571-36-2 :

O155,3x

891.463009-मराठी कथासािह}याचा इितहास आिण
समी3ा

कथा $ाnयांZया / मराठीम`ये संकिलत.- 3 री आ.-पुणे :
दलीपराज $काशन, ऑग&ट 2012.- 44 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
10 बालकथा.

.. 30.00



बां दवडेकर, चंकांत
ल3वेधी कादंब±या.- पुणे : हमस $काशन, नोdह,.
2012.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-920958-8-2 : .. 190.00


O155,3x

कथासागरातील मोती.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, जुलै 2013.- 36 पृ. ; 22 स,. मी.
िविवध लेखकांZया 6 कथा.
$थम आ. : ऑग&ट 2009.
ISBN 978-81-7294-623-4 : .. 30.00



O155,3x

गो@ी सा±याजण¨Zया: िमळू न सा±याजणीतSया िनवडक
कथा / सं. संपा. गीताली िव. मं., उ}पल व. बा.
आिण मानसी घाणेकर.- पुणे : मेनका $काशन,
ऑग&ट 2013.- 246 पृ. ; 22 स,. मी.
दहा लेिखका आिण पाच लेखकांZया लेखणीतून
बोल}या के लेSया ि यांZया 15 लघुकथा.
ISBN 978-93-80572-65-9 : .. 250.00

शेळके , भा&कर
मराठी $ादेिशक कादंबरी: &वप आिण िवेषण.cीरामपूर : शUदालय $काशन, एि$ल 2012.- 461
पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80617-31-2 : .. 450.00


891.464-मराठी िनबंध सािह}य
इलकर, सुहािसनी यशवंत, 1932&फु ट आिण अ&फु ट.- पुणे : उYमेष $काशन, जाने.
2012.- 100 पृ. ; 22 स,. मी.
23 िनबंध.



चौरं ग: चार इंधनु आयुOय रं गांचे / ले. $काश िव.

.. 100.00


O155,6N32

उ®ीरकर, मंगेश
गंमतीशीर: आिण किचत गंभीरही.- औरं गाबाद :
मीरा बुoस अॅnड पिUलके शन, िडस,. 2012.- 158 पृ.
; 22 स,. मी.

केळकर ...[आिण इतर].- नागपूर : यश-आयुष

$काशन, स]ट,. 2013.- x, 183 पृ., [4] पटिच*े ;
22 स,. मी.
28 लघुकथा.

.. 150.00

O155,3:g

O155,3:g

O155,3x

31 िनबंध.



O155,3x

$ेरणा / सं. संक. अिनल गोडबोले आिण सुिनला बव.- 5
वी आ.-पुणे : मधुराज पिUलके शYस, जुलै 2013.- 68
पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
.. 40.00

ISBN 978-81-923581-2-3 :

.. 150.00


O155,6

ओक, संजय नरहरी

मला काही सांगायचंय.- मुंबई : परचुरे $काशन,
नोdह,. 2011.- xii, 56 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.

11 लघुकथा.
ISBN 81-857-73-33-5 :

.. 200.00


891.463008-मराठी कथासािह}य संGह

$थम आ. : नोdह,. 2008.

मशः

वेचक आिण वेधक / संपा. रे खा इनामदार-साने.- पुणे :

पर&पर पंचनामा.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.98 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00

ISBN 978-81-7294-692-0 :

101

24 िनबंध.



O155,3x

ISBN 978-81-8086-042-3 :

.. 60.00


O155,6
मराठी कथा / संपा. वसंत शेकडे...[आिण इतर].-

अहमदनगर : शUदालय $काशन, मे 2012.- 174 पृ.
; 22 स,. मी.
िविवध लेखकांZया 13 लघुकथा.
ISBN 978-93-80617-34-3 : .. 180.00

संजय उवाच.- मुंबई : परचुरे $काशन, जाने. 2014.152 पृ. ; 22 स,. मी.
52 िनबंध.
ISBN 978-81-8086-065-2 :



O155,3x

.. 150.00


O155,6

सािह;य

102

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

कानडे, ल³
आ>ही =हदु&थानी.- मुंबई : लोकवाय, जाने. 2014.116 पृ. ; 22 स,. मी.
21 िनबंध.
ISBN 978-93-82789-26-0 :

मशः

चौधरी, सुलभा अमृत

आधारवड.- नागपूर : 1ानेश $काशन, माचB 2013.112 पृ. ; 22 स,. मी.
27 िनबंध.

.. 150.00

.. 120.00




O155,6

कु लकणP, $Sहाद अ., 1946गाज.- पुणे : aेहवधBन $काशन, जाने. 2013.- 100
पृ. ; 22 स,. मी.

O155,6

जाधव, रावसाहेब गणपतराव, 1932-

सं`यासमयीZया गुजगो@ी.- पुणे : साधना $काशन,
माचB 2013.- 172 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 125.00

21 िनबंध.

.. 100.00



O155,6N32



O155,6N46

कु लकणP, भा&कर
एक पान.- औरं गाबाद : पवेध $काशन, ऑग&ट
2013.- 128 पृ. ; 22 स,. मी.

जोशी, द. िव.
माझे मािसक cाw.- नागपूर : ऋचा $काशन, फे 7ु.
2014.- 68 पृ. ; 22 स,. मी.
9 िवनोदी िनबंध.

.. 75.00

65 िनबंध.

.. 150.00



O155,6



O155,6

कु लकणP, राज,
_t - अ_t.- मुंबई : राज, $काशन, एि$ल 2013.176 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
.. 160.00

टळे कर, चंसेन
कुं भार dहा, गाढवांना तोटा नाही.- मुंबई : अ3र
$काशन, िडस,. 2013.- 127 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
17 िनबंध.

.. 130.00





O155,6

खोपकर, अ.ण
िच* _ूह.- मुंबई : लोकवाय, नोdह,. 2012.- 200
पृ. ; 22 स,. मी.

O155,6

ढेरे, अ.णा
अंधारातले दवे.- पुणे : सुरेश एजYसी, मे 2013.112 पृ. ; 22 स,. मी.

18 िनबंध.

52 िनबंध.

ISBN 978-93-80700-91-5 कागदी बां. :

.. 130.00

.. 350.00



O155,6



O155,6

गोडबोले, मंगला

तदेव लम्.- पुणे : राजहंस $काशन, जाने. 2013.पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

viii, 118

सु. ल. खुटवड आिण योगेश कुटे या जोडगोळीने

'तडकामा&टर' या टोपणनावाने के लेले िवनोदी लेखन.
.. 240.00

8 िवनोदी िनबंध.

संदभB.
ISBN 978-81-7434-602-5 :

तडकामा&टर
झणझणीत.- पुणे : सकाळ $काशन, माचB 2014.208 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

.. 100.00



O155,6



O155,6

दळवी, शिशकांत

एक - भंकस.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, ऑग&ट
2012.- 108 पृ. ; 22 स,. मी.

िचटणीस, अशोक

स~रं ग.- ठाणे : _ास qएशYस, फे 7ु. 2013.- 176
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 180.00

26 िनबंध.

.. 110.00


O155,6



O155,6

सािह;य
891.464-मराठी िनबंध सािह;य- मशः
दवणे, $वीण
$¹पवB.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, जाने. 2014.128 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

891.464-मराठी िनबंध सािह;य- मशः
नाडकणP, आनंद
िमतुले आिण रसाळ.- मुंबई : अ3र $काशन, जुलै
2013.- 151 पृ. ; 22 स,. मी.
21 िनबंध.

22 िनबंध.
ISBN 978-81-927235-7-0 :

.. 130.00

.. 150.00


&वानंदघन.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, जाने. 2014.136 पृ. ; 22 स,. मी.
25 िनबंध.

.. 140.00



O155,6

O155,6

ISBN 978-81-927235-8-7 :

103

नानोटी, अनंत पु.षोम
फु लायचं ते आतून.- पुणे : दलीपराज $काशन, नोdह,.
2012.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.
50 िनबंध.



O155,6

ISBN 978-81-7294-963-2 :

.. 160.00



O155,6
देव, रे णू
नाफडे, मंगला

देवाशपथ खरं सांगेन.- 2 री आ.-पुणे : सकाळ

$काशन, मे 2013.- x, 154 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 170.00

थ,ब मधाचे.- नागपूर : ऋचा $काशन, एि$ल 2013.80 पृ. ; 22 स,. मी.


O155,6

25 िनबंध.

.. 80.00

आकाशप3ी.- पुणे : मधुcी $काशन, ऑग&ट 2013.108 पृ. ; 22 स,. मी.

पांढरे , रव¨
कथोकळी.- पुणे : दलीपराज $काशन, िडस,. 2012.140 पृ. ; 22 स,. मी.

25 िनबंध.

.. 130.00



O155,6

देशमुख, कSपना
दवथ,ब.- पुणे : नीहारा $काशन, स]ट,. 2010.- 112
पृ. ; 21 स,. मी.
.. 100.00

9 िनबंध.
ISBN 978-81-7294-964-8 :



पुरंदरे , cीकृ Oण
खळाळ.- तळे गांव दाभाडे : लेखक, फे 7ु. 2013.- 96
पृ. ; 22 स,. मी.


O155,6

24 िनबंध.

.. 100.00



O155,6

देसाई, शिशकला, 1931-

काहीही.- पुणे : aेहवधBन $काशन, स]ट,. 2011.- 96
पृ. ; 22 स,. मी.

फुटाणे, रामदास

34 िनबंध.

.. 90.00



O155,6N31

दÃड, कै लास
तहÂळीचं पाणी.- औरं गाबाद : मीरा बुoस अँड
पिUलके शन, माचB 2012.- 117 पृ. ; 22 स,. मी.

मूक-संवाद ! / कु मार के तकर यांZया $&तावनेसह.पुणे : सुरेश एजYसी, जून 2013.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 120.00



O155,6

बव, राजीव
मनात आलं >हणून.- पुणे : दलीपराज $काशन, िडस,.
2013.- 288 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.

30 िनबंध.

22 िनबंध.

.. 110.00



ISBN 978-93-82988-56-4 :

O155,6

नवरे , शंकर नारायण, 1927-2013



O155,6

अ3रया*ा.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.232 पृ. ; 22 स,. मी.

50 िनबंध.

.. 180.00

.. 300.00

बेहर
े े , ग. वा.

कवडसे.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, जाने. 2014.175 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-927235-9-4 :

.. 150.00

O155,6

31 लेख.

ISBN 978-81-89634-68-1 :



O155,6

देशपांडे, मधुकर गोपाळ

29 िनबंध.



O155,6N27

ISBN 978-93-82988-16-8 :

.. 230.00



O155,6

सािह;य

104

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

मशः

बेहर
े े , ग. वा.

कटा3.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.216 पृ. ; 22 स,. मी.
39 िनबंध.
ISBN 978-93-82988-20-5 :

.. 220.00


891.464-मराठी िनबंध सािह;य- मशः
बोरसे, रमेश महा., 1949अ]पाYया ग]पा: खानदेश-बोली आिण सं&कृ ती.कड (औरं गाबाद) : अयािसका $काशन.
भाग 2 : िसoशन ³ंडा अन लगीन राजकारण अन
समाजकारण.- िडस,. 2011.- xi, 131 पृ. : िच*े; 22
स,. मी.
.. 150.00.

O155,6

गवा3.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.192 पृ. ; 22 स,. मी.

7¤, उदयन
हा&यपंढरी.- नागपूर : ऋचा $काशन, माचB 2014.100 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

35 िनबंध.
ISBN 978-93-82988-15-1 :

.. 200.00

25 िवनोदी िनबंध.



O155,6

िनसगBया*ा.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.206 पृ. ; 22 स,. मी.
36 िनबंध.
ISBN 978-93-82988-23-6 :

.. 210.00


.. 110.00

संसारया*ा.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.216 पृ. ; 22 स,. मी.
35 िनबंध.

भागवत, यशवंत कृ Oणाजी
जीवन $वाह वाहता ठे वा.- पुणे : स रता $काशन,
माचB 2013.- 112 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 100.00
जुने जाऊ |ा मरणा लागुनी.- पुणे : स रता $काशन,
माचB 2013.- 96 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 100.00

सुखदया*ा.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.224 पृ. ; 22 स,. मी.
36 िनबंध.

.. 230.00


O155,6

&मरण.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.196 पृ. ; 22 स,. मी.

दोष ना कु णाचा.- पुणे : स रता $काशन, माचB 2013.112 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 100.00



O155,6

बोले तैसा चाले.- पुणे : स रता $काशन, माचB 2013.176 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 150.00

.. 200.00


मुले-देवाघरची फु ले.- पुणे : स रता $काशन, माचB
2013.- 128 पृ. ; 18 स,. मी.
.. 100.00

O155,6



O155,6

महाबळ, भालचं लमण, 1932आई रटायर झालीच आहे.- पुणे : नवल $काशन,
स]ट,. 2013.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.

हरवलेले पुणे.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,.
2013.- 116 पृ. ; 22 स,. मी.
16 िनबंध.

.. 120.00

38 िनबंध.



O155,6

हार आिण $हार.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,.
2013.- 236 पृ. ; 22 स,. मी.

.. 220.00



O155,6N32

आजी-आजोबांकरता.- कोSहापूर : मािणक $काशन,
ऑग&ट 2012.- 184 पृ. ; 22 स,. मी.

42 िनबंध.
ISBN 978-93-82988-17-5 :



O155,6

24 िनबंध.

ISBN 978-93-82988-18-2 :



O155,6



ISBN 978-93-82988-29-8 :



O155,6

.. 220.00
O155,6

ISBN 978-93-82988-30-4 :



O155,6

O155,6

ISBN 978-93-82988-34-2 :



O155,6N49

69 िनबंध.

.. 240.00

.. 190.00


O155,6



O155,6N32

सािह;य
891.464-मराठी िनबंध सािह;य- मशः
महाबळ, भालचं लमण, 1932-

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

105

मशः

राजन खान

तंतोतंत.- पुणे : सकाळ $काशन, िडस,. 2013.- 192
पृ. ; 22 स,. मी.

घरकु लांकरता.- कोSहापूर : मािणक $काशन, ऑग&ट
2012.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.

13 िनबंध.

.. 200.00

69 िनबंध.

.. 160.00



O155,6



O155,6N32

राजवाडे, राजा

नातवंडांकरता.- कोSहापूर : मािणक $काशन,
ऑग&ट 2012.- 144 पृ. ; 22 स,. मी.

हास रे घु>या.- पुणे : नवल $काशन, जाने. 2014.155 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 186.00

56 िनबंध.

.. 150.00



O155,6



O155,6N32

राजा`य3, मंगेश िव£ल, 1913-2010
िनवडलेले खड / संक. िवजया राजा`य3.- मुंबई :
मौज $काशन, ऑग&ट 2013.- xix, 332 पृ. ; 22 स,.

मुलां-सुनांकरता.- कोSहापूर : मािणक $काशन,
ऑग&ट 2012.- 164 पृ. ; 22 स,. मी.
60 िनबंध.

मी.

.. 170.00



O155,6N32

ISBN 978-93-5091-043-6 कागदी बां. :

.. 400.00

संसाराचा सारीपाट.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,.
2013.- 216 पृ. ; 22 स,. मी.



O155,6N13

रोकडे, मनोहर, 1929-

28 िनबंध.

.. 236.00



O155,6N32

मारोतकर, िवजया

झाले मोकळे आकाश.- नागपूर : प©गंधा $काशन,
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 130.00

शUद िशSप / सं. ले. मनोहर रोकडे आिण मुरहरी
सोपान के ळे .- ठाणे : सं&कृ ती $काशन ; मुंबई :
मॅजे&टीक $काशन [िवतरक], जाने. 2013.- 205 पृ.
; 22 स,. मी.
96 िनबंध.

.. 200.00

जुलै 2012.- xvi, 144





O155,6N29

O155,6

मुणगेकर, भालचं
इंधन.- 2 री आ.-मुंबई : लोकवाय, जुलै 2012.222 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 1997.

ISBN 978-81-7185-543-8 कागदी बां. :

.. 675.00

51 िनबंध.
ISBN 978-93-80700-80-9 :

.. 200.00

लागू, cीराम
पवेध.- मुंबई : पॉ]युलर, 2013.- ix, 493 पृ. ; 25
स,. मी.


O155,6



O155,6

लोणकर, रघुनाथ

इZछा असSयास वाचा !.- 3 री आ.-पुणे : मधुcी
$काशन, ऑग&ट 2013.- 132 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 2007

मेहद, ळे , किवता
जमाना बदलतोय.- पुणे : मधुcी $काशन, एि$ल
2013.- 140 पृ. ; 22 स,. मी.

14 िनबंध.

19 िनबंध.

.. 150.00

.. 170.00





O155,6

O155,6

वाघ, बी. जी.

मोकाशी, मधुकर गणेश

अशांततेचे रं ग.- पुणे : सुिव|ा $काशन, जाने. 2012.112 पृ. ; 22 स,. मी.

लेख आिण आलेख.- पुणे : aेहवधBन $काशन, मे
2011.- 464 पृ. ; 22 स,. मी.

28 िनबंध.

54 िनबंध.
ISBN 81-89634-88-7 :

.. 400.00

.. 125.00


O155,6



O155,6

सािह;य
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891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

मशः

891.464-मराठी िनबंध सािह;य-

साखरदांडे, राज, रामचं, 1950राज`वनी.- साखळी (गोवा) : राजcी राज,
साखरदांडे, ऑग&ट 2013.- xii, 84 पृ.: िच*े; 22 स,.

वाघ, बी. जी.

वळणावरी नीलमोहोर एकला.- पुणे : सुिव|ा
$काशन, िडस,. 2012.- 136 पृ. ; 22 स,. मी.

मी.

29 िनबंध.
ISBN 81-86152-120-7 :

मशः

25 िनबंध.

.. 150.00

.. 150.00




O155,6

शहा=जदे, फ. म.
वाकळ.- पुणे : नवल $काशन, नोdह,. 2013.- 174
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

O155,6N50

िसनगारे , सदानंद

संिधकाली या अशा ...- पुणे : दलीपराज $काशन,
िडस,. 2013.- 223 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-67-0 : .. 240.00

15 िनबंध.

.. 190.00



O155,6



O155,6

सुदामे, भारती जयंत

मृ®ंध.- नागपूर : ऋचा $काशन, स]ट,. 2013.- 80
पृ. ; 22 स,. मी.

शानभाग, माधुरी, 1952-

सावरीची िपसे.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, ऑग&ट
2012.- 184 पृ. ; 22 स,. मी.

24 िनबंध.

.. 80.00

27 िनबंध.

.. 180.00



O155,6



O155,6N52

=शदे, रावसाहेब पांडुरंग, 1928भावलेSया $&तावना.- पुणे : अमेय $काशन, स]ट,.
2013.- 136 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5080-048-5 : .. 175.00

891.464008-मराठी िनबंध सािह}य संGह
शोध सुखाचा / संपा. रा. तु. भगत...[आिण इतर].- पुणे :

नवल $काशन, जाने. 2013.- 80 पृ. ; 22 स,. मी.
14 िविवध लेखकांचे िनबंध.

.. 88.00




O155,6N28

O155,6x

891.465-मराठी वtृ व सािह}य

िशरढोणकर, िव[नाथ
नेते पेरावे नेते उगवावे.- पुणे : ि$यांजली $काशन, मे
2012.- 200 पृ. ; 22 स,. मी.

देशपांडे, पु.षोम लमण, 1919-2000
पाचामुखी / संक. भाऊ मराठे .- मुंबई : परचुरे

35 िनबंध.

.. 210.00


O155,6

$काशन, नोdह,. 2012.- 228 पृ. ; 22 स,. मी.
पुलंZया काही मुलाखत¨सह.
ISBN 978-81-8086-052-2 : .. 250.00


O155,5N19

स$े, मनोहर
िबSलोरी.- पुणे : अ3र मानव $काशन, मे 2011.148 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.

891.466-मराठी प*सािह}य

23 िनबंध.

.. 150.00


O155,6

मोळक, $1ेश शैलजा 1ाने[र, 1993पु*-मै*ी.- पुणे : िशव&पशB $काशन, फे 7ु. 2013.84 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00


O155,4N93

सराफ, $ितभा
सलग पाच दवस.- ठाणे : _ास qएशYस, जाने.
2014.- 152 पृ. ; 21 स,. मी.

वाटवे, मयुरेश रघुनाथ

सयाहरी.- सांगली : गवळी $काशन, नोdह,. 2011.112 पृ. ; 18 स,. मी.
ISBN 978-81-922531-5-2 : .. 115.00

20 िनबंध.

.. 175.00


O155,6



O155,4

सािह;य
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891.468-मराठी संकuणB सािह}य

891.46802-चुटके , िवनोद, अवतरणे इ;यादी-

जोगदेव, सुहास

िलमये, राजा

एक कायमचा संघषB: र3ाकाका िव.w आपण.- पुणे :
अ3र मानव $काशन, माचB 2013.- 100 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
.. 100.00

मशः

समाजजीवनातील गमती जमती.- 2 री आ.-पुणे :



O155,6

$भावळकर, दलीप
प*ाप*ी.- पुणे : राजहंस $काशन, ऑoटो. 2013.156 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-633-9 : .. 125.00

मधुराज पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 110 पृ.:
िच*े; 18 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 2007.
ISBN 81-7492-239-3 : .. 90.00


O155,6

हसतमुखी-सदासुखी / संक. युसूफ पठाण.- पुणे : इdहॉSव
पिUलके शन, िडस,. 2013.- 276 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-920707-2-8 : .. 250.00


O155,6



O155,6

साळुं खे, आnणा हरी, 1943अंतरं ग िवोहाचे...! / संक. संतोष आवटे.- सातारा :
लोकायत $काशन, िडस,. 2013.- 64 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 50.00


O155,6N43

891.469-कdकणी सािह;य
891.4691-कrकणी का_सािह}य
नायक, अमेय िवcाम, 1991मोग डॉट कॉम / हनुमंत चोपडेकार यांZया
$&तावनेसह.- पणजी (गोवा) : गोवा कrकणी
अकादेमी, िडस,. 2011.- xvi, 85 पृ. ; 22 स,. मी.
60 किवता.

891.46802-चुटके , िवनोद, अवतरणे इ}यादी

.. 70.00


O44G,1N91

फडणीस, केशव

क&से आिण गु&से.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै
2013.- 60 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-829-0 : .. 30.00

शेणवी, उदय



O155,6

धूव.- मडगाव (गोवा) : शेणवी $काशन, ऑoटो.
2012.- 60 पृ. ; 22 स,. मी.
40 किवता.

.. 80.00

गंमतीदार क&से मुलांसाठी.- मुंबई : रोहन $काशन,
नोdह,. 2012.- 47 पृ. ; 11 स,. मी.
ISBN 978-93-80361-90-1 : .. 15.00



O44G,1



O155,6

रान फु लां.- मडगाव (गोवा) : शेणवी $काशन,
ऑoटो. 2012.- 52 पृ. ; 22 स,. मी.
40 किवता.

चुटके आिण चटके .- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै
2013.- 60 पृ. : िच*े ; 18 स,.मी.
ISBN 978-81-7294-827-6 : .. 30.00

.. 70.00


O44G,1



O155,6

िवनोदाची मेजवानी.- पुणे : दलीपराज $काशन,
जुलै 2013.- 60 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-828-3 : .. 30.00

सुनीता बाय, एल., 1944-

शंखनाद.- कोची : लेिखका, 2012.- 108 पृ. ; 22 स,.
मी.
51 किवता.

.. 100.00


O44G,1N44



O155,6

891.4692-कrकणी ना²सािह}य

मैफल िवनोदी क&&यांची: िविवध 3े*ांतील
नामवंतांZया आयुOयातील िवनोदी $संगांचे क&से /
संक. सु. ल. खुटवड.- पुणे : रोहन $काशन, नोdह,.
2012.- 96 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80361-92-5 : .. 60.00

दे को&ता, चाSसB ·ाYसीस, 1931-1992
तनÉ तनÉ मोनÉ.- 2 री आ.-पणजी : गोवा कrकणी
अकादेमी, 2012.- 86 पृ. ; 22 स,. मी.
पयली आ. : 1989.



O155,6

.. 80.00


O44G,2N31

सािह;य
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891.4692-कdकणी नाbसािह;य- मशः
दे को&ता, चाSसB ·ाYसीस, 1931-1992

891.4694-कrकणी िनबंध सािह}य
काकोडकार, अ.ण $भाकर, 1951मूठभर मळब.- आगशी (गोवा) : िब>ब $काशन, माचB
2013.- xii, 158 पृ. ; 22 स,. मी.

मागीरच, मागीर.- 2 री आ.-पणजी : गोवा कrकणी
अकादेमी, 2012.- 85 पृ. ; 22 स,. मी.

66 िनबंद.

.. 125.00

पयली आ. : 1989.



O44G,6N51

.. 80.00


O44G,2N31

सुण, माजर हासता.- 2 री आ.-पणजी : गोवा कrकणी
अकादेमी, 2012.- 142 पृ. ; 22 स,. मी.

891.47-गुजराती सािह;य
891.471-गुजराती का_सािह}य
मोदी, नर, , 1950भावया*ा / अनु. िवलास कु लकणP.- पुणे : अमेय
इY&पायरग बुoस, जुलै 2013.- 112 पृ. ; 18 स,. मी.
'आँख आ धYय छे' चा अनुवाद.

पयली आ. : 1988.

चार एकांकu.
.. 100.00

ISBN 978-93-5080-040-9 कागदी बां. :



O44G,2N31

.. 250.00


O156,1N50

891.4693-कrकणी कथासािह}य

891.473-गुजराती कथासािह}य

िडसोजा, एडवीन जे. एफ., 1948-

भ´, ¼ुव

काळ, भांगार.- पणजी : गोवा कrकणी अकादमी,
2013.- 450 पृ. ; 22 स,. मी.
कागदी बां. : .. 300.00

अकूपार / अनु. अंजनी जयंत नरवणे.- पुणे : मेहता,



नोdह,. 2012.- xvi, 280 पृ.: नकाशा; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8498-431-6 : .. 300.00


O44G,3N48

नायक, प©नाभ
मधुमालती.- आगशी (गोवा) : िब>ब $काशन, जून
2012.- vi, 140 पृ. ; 22 स,. मी.

O156,3

मेहता, धीर, , 1944छावणी / अनु. अंजनी जयंत नरवणे.- पुणे : मेहता,

स]ट,. 2013.- viii, 192 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8498-497-2 : .. 200.00

12 लघुकथा.



O156,3N44

.. 200.00


O44G,3

बोरकार, दलीप धमाB, 1957रांवस पावलो दुबय.- आगशी (गोवा) : िब>ब $काशन,
माचB 2013.- iv, 84 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 120.00

891.499-ददB सािह}य
891.499K-काि¢मरी सािह}य
891.499K1-काि¢मरी का_सािह}य
गुलाम अहमद महजूर, 1885-1952



O44G,3N57

भट, िव£लराय, 1935घाnयाचो बैल.- आगशी (गोवा) : िब>ब $काशन, जुलै
2012.- vi, 94 पृ. ; 22 स,. मी.

किवता महजूरZया / इंGजीव.न सुजाता प,डसेकृत
अनु.- पुणे : िचनार पिUलशसB, जाने. 2013.- 120 पृ.
; 22 स,. मी.
ISBN 81-87520-79-5 : .. 150.00


O154,1M85

डोगरी सािह}य
891.49D3-डोगरी कथासािह}य
891.49D-

14 लघुकथा.

वेद राही, 1933-

.. 200.00


O44G,3N35

लल|द / =हदीव.न माधवी कुं टेकृत अनु.- ठाणे :
परम िम* पिUलके शYस, मे 2010.- 112 पृ. ; 22 स,.
मी.

शेणवी, उदय

नोका आनी इ&तेव.- मडगाव (गोवा) : शेणवी $काशन,
ऑoटो. 2012.- 96 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 125.00


O44G,3

मूळ डोगरी भाषेत िलिहलेSया 'लल|द' hा
काि¢मरी भाषेतील आ| कविय*ीZया च र*ा}मक
कादंबरीचा अनुवाद.
ISBN 978-81-906544-9-4 :

.. 125.00


O1541,3N33

इितहास

894-अSटॅइक, यूरािलक, हायपरबो रयन, िविडयन
सािह}य
894.35-तुकÎ सािह}य
894.353-तुकÎ कथासािह}य
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894.827-तेलुगु सािह;य
894.8273-तेलुगु कथासािह}य
सलीम, 1959-

तीन बाजू आिण इतर गो@ी / अनु. कमलाकर धारप.नागपूर : सािह}य $सार क, , िडस,. 2013.- 154 पृ.
; 22 स,. मी.

सॉमर, मेहमत मुरात (Somer, Mehmet Murat),
1959-

द कस मडBर / के नेथ डकनकृ त इंGजी अनुवादाचा
जयंत गुणेकृत मराठी अनु.- पुणे : मेहता, फे 7ु. 2014.v, 214 पृ. ; 22 स,. मी.

14 लघुकथा.

'The kiss murder' चा अनुवाद.

सोनेरी मेघ / अनु. भा&कर कु लकणP.- नागपूर :
सािह}य $सार क, , जून 2013.- 205 पृ. ; 22 स,.

ISBN 978-81-8498-537-5 :

ISBN 978-93-82824-09-1 :



O35,3N59

.. 240.00


O591,3N59

द $ॉफे ट मडBसB / के नेथ डकनकृ त इंGजी अनुवादाचा
जयंत गुणेकृत मराठी अनु.- पुणे : मेहता, फे 7ु. 2014.v, 194 पृ. ; 22 स,. मी.

मी.

'व,डी मेघम्' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82824-01-5 :

.. 200.00


O35,3N59
900-इितहास

'The prophet murders' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-536-8 :

.. 160.00

907-अ`ययन आिण अ`यापन

.. 200.00


O591,3N59

894.814-कeड सािह;य
894.8142-कड ना²सािह}य

907.2-इितहासलेखन
907.202-इितहासकार

907.202(1)-_िtगत च र*े
907.202-अंधारे , भालचं रामचं

कानाBड, िगरीश, 1938उणे पुरे शहर एक / अनु. $दीप वै|.- मुंबई : पॉ]युलर,
2013.- viii, 76 पृ. ; 22 स,. मी.
'ब,द काळु ऑन टो&ट' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7185-534-6 : .. 100.00


O33,2N38

वे=डग अॅSबम / अनु. सरोज देशपांडे.- मुंबई : पॉ]युलर,
2013.- vi, 95 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7185-535-3 : .. 125.00


O33,2N38

894.8143-कड कथासािह}य
दमयंती नरे गल

ययाित पु / अनु. सुनंदा मराठे .- पुणे : डायमंड
पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक], मे 2013.iv, 108 पृ. ; 22 स,. मी.
'ययाित $संगा' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8483-510-6 : .. 100.00

पवार, सुभाष शंकरराव

इितहास संशोधक डॉ. भालचं रामचं अंधारे जीवन व कायB.- नागपूर : =हदी - मराठी $काशन,
2012.- 368 पृ., [4] पटिच*े: नकाशा, वंशा.; 22 स,.
मी.

संदभB.
ISBN 81-86446-07-9 :

.. 550.00


V w N35

910-भूगोल आिण &वास - पयटन
910.076-पुनरावलोकन आिण आवृी
सामाYय अ`ययन पेपर - 1: भूगोल / संक. बाळ कांबळे ...
[आिण इतर].- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड
बुक डेपो [िवतरक], ऑग&ट 2013.- viii, 317 पृ.:
िच*े, नकाशे; 24 स,. मी.
महाराJ लोकसेवा आयोग सुधा रत
अयासqमानुसार.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-521-2 : .. 250.00


U



O33,3

910.4-$वासवणBन
गोरे , सुनंदा

सुधा मूतP, 1950परीघ / अनु. उमा िवपा3 कु लकणP.- पुणे : मेहता,
नोdह,. 2013.- iv, 220 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8498-518-4 : .. 200.00


O33,3N50

&व¬ांZया गावा.- औरं गाबाद : मीरा बुoस अॅnड
पिUलके शन, िडस,. 2012.- 132 पृ., [8] पटिच*े ;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-923581-1-6 : .. 150.00


U8.1

इितहास
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910.4-&वासवणन- मशः

914.8-&कँ िडनेिdहया
914.897- फनलंड

सुमेध वडावाला, 1960-

धrगडे, अि[नी
म`यरा*ीZया सूयाBचा देश फनलंड / सं. ले. अि[नी
धrगडे आिण शता3ी धrगडे - देव.- 3 री आ.-पुणे :
दलीपराज $काशन, िडस,. 2013.- 80 पृ., [2]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-489-6 : .. 80.00

दोन चाकं झपाटलेली.- मुंबई : नवता बुक वSडB, माचB
2014.- 356 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
सतीश आंबेरकर आिण }यांZया सहका±यांनी के लेली
320 दवसांची जगातील 24 देशांतील आंतरराJीय
सायकलसफर.

.. 360.00





U8.575

U8.1

912-नकाशासंGह

915-आिशया
915.1-चीन

912.014-नकाशा वाचन

915.15-ितबेट

जोशी, $काश
नकाशाZया रे षांव.न चालताना.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, जून 2012.- 110 पृ., [4] पटिच*े:
िच*े, नकाशे; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80875-32-3 : .. 175.00

915.15(1)-कैलास-मानसरोवर
देऊळगावकर, शरद



Uf
914-युरोप

कै लास-मानस िनसगBया*ा.- औरं गाबाद : .पवेध
$काशन, माचB 2012.- 127 पृ., [4] पटिच*े: िच*े,
नकाशे; 22 स,. मी.
.. 125.00


U8.498
915.2-जपान

दि7टो, ·ािYसस
ओअॅिससZया शोधात.- सुधा. आिण िव&ता. 3 री आ.पुणे : राजहंस $काशन, िडस,. 2012.- xii, 259 पृ. ;
22 स,. मी.
$थम आ. : फे 7ु. 1996.
ISBN 978-81-7434-056-6 : .. 250.00

लाभसेटवार, अनंत पां.

जपानचा सYमान.- मुंबई : परचुरे $काशन, जाने.
2013.- vi, 110 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8086-056-0 : .. 150.00


U8.42



U8.5

पांढरीपांडे, वैशाली

अिव&मरणीय $वास: िमलान, रोम आिण पॅरीस.- पुणे :
पुOपक $काशन, माचB 2012.- 136 पृ., [4] पटिच*े:
िच*े; 22 स,. मी.
.. 150.00

915.4-भारत

915.4(1)-नमBदा नदी
जाधव, $काश
cी नमBदा प रqमा.- पुणे : दलीपराज $काशन, मे
2013.- 143 पृ, [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-10-6 : .. 150.00


U8.44.6NAR



U8.5

वेगड, अमृतलाल

तीरे -तीरे नमBदा / =हदीवन िमनल कु मुदचं
फडणीसकृ त अनु.- मुंबई : लोकवाय, ऑoटो. 2013.184 पृ.: िच*े, नकाशा; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82789-21-5 : .. 200.00

पाटील, शोभा

बावीस सोनेरी दवस: युरोप $वासवणBन.- डrिबवली :
आरती $काशन, स]ट,. 2012.- 120 पृ., [8] पटिच*े
; 22 स,. मी.
.. 140.00



U8.44.6NAR



U8.5

914.4-·ांस

915.4162-आसाम

सांगाने रया, सांवरमल
7>हपु*Zया कना±या कना±याने / =हदीव.न िवजय
ह रपंत =शदेकृत अनु.- कोSहापूर : अ3र, जुलै 2011.338 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 350.00

पुरंदरे , िनमBला
aेहया*ा.- पुणे : राजहंस $काशन, जाने. 2013.94 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-604-9 : .. 100.00


U8.53



U8.4477

इितहास

915.46-ज>मू आिण काि¢मर

111

919.8-उर आिण दि3ण ¼ुवीय बेटे
919.8904-दि3ण ¼ुवीय बेटांची सफर
रफे नबगB, बॉ (Riffenburgh, Beau)
मृ}यूशी शयBत / इंGजीव.न $सादद गाडगीळकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2013.- xii, 192 पृ., [4]
पटिच*े: नकाशे; 22 स,. मी.

बोधे, व. बा.

िहरवा &वगB.- पुणे : अ3रबंध $काशन, नोdह,. 2012.128 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-905639-9-4 : .. 120.00


U8.4447

'Racing with death : Douglas
Mawson-Antarctic explorer' चा अनुवाद.

915.46(1)-लडाख

ISBN 978-81-8498-514-6 :



U8.983

परब, आ}माराम
लडाख: $वास अजून सु. आहे / सं. ले. आ}माराम
परब आिण नर,  $भू.- मुंबई : नवचैतYय $काशन,
माचB 2013.- 211 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 240.00

920-च#र"े
920.02-सामाYय च र*संGह
कुल, रघुवीर



U8.4447LAD

915.479-महाराJ

सय.- मुंबई : अ3र $काशन, ऑग&ट 2013.- 178
पृ. ; 22 स,. मी.
16 जीवनच र*े.
.. 180.00



w

बारटkे , सुहास द.
कोकणातील देवालये.- मुंबई : परचुरे $काशन,
ऑग&ट 2011.- 111 पृ., [4] पटिच*े: नकाशे; 22 स,.

कु लकणP, अतुल अिवनाश
अतुलनीय.- बीड : आसावरी $काशन, फे 7ु. 2014.156 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
22 जीवनच र*े.
.. 180.00

मी.
ISBN 978-81-8086-038-6 :

.. 240.00

.. 90.00


U8.4435

915.479(1)-वन िवcामगृहे
िहरकर, $दीप सुखदेवराव, 1962पडाव: रानावनातील ि7टीशकालीन िवcामगृह.े नागपूर : ऋचा $काशन, 2013.- 95 पृ., [8]
पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
. 130.00



w

खोपकर, अ.ण
चलत - िच*_ूह.- मुंबई : लोकवाय, नोdह,. 2012.276 पृ. ; 22 स,. मी.
11 जीवनच र*े.
ISBN 978-93-80700-92-2 कागदी बां. :

.. 425.00



w



U8.4435

917-उर अमे रका
917.3-अमे रकन संयुt सं&थाने

चपळगावकर, नर, 
मनातली माणसं.- मुंबई : मौज $काशन, माचB 2013.ix, 218 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
13 जीवनच र*े.
ISBN 978-93-5091-031-3 : .. 225.00



w

भागवत, यशवंत

देश हा देव असे माझा / सं. संपा. अिनल गोडबोले आिण

मी अनुभवलेली अमे रका.- पुणे : नवल $काशन,
जाने. 2013.- 143 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 160.00


दलीप गड.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
ऑग&ट 2012.- 72 पृ.: िच*े; 18 स,. मी.
8 जीवनच र*े.
ISBN 81-8294-213-3 : .. 50.00

U8.73

वधवा, देव,=सग हरनाम=सग
जादूची कांडी.- अहमदनगर : qए टdह क>युिनके शYस,
[20--?].- 199 पृ., [10] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 160.00


U8.73



w

देसाई, माधवी

नमBदZे या तीरावर.- कोSहापूर : मािणक $काशन,
जुलै 2012.- 224 पृ. ; 22 स,. मी.
33 जीवनच र*े.
.. 230.00



w

इितहास
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920.02-सामाय च#र"सं ह- मशः

920.054-भारतीय-

िनवडक ऋतुरंग / संपा. अ.ण शेवते.- मुंबई : लोकवाय,
माचB 2014.- 648 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
46 जीवनच र*े.
ISBN 978-93-82789-27-7 कागदी बां. :

.. 750.00


w

पाटील, आर. ए.

िनवडक राजकuय िवचारवंत: भारतीय व पािÇमा}य.नािशक : अ3रबंध $काशन, स]ट,. 2013.- 176 पृ.:
िच*े; 21 स,. मी.
26 जीवनच र*े.
संदभB.
.. 175.00


w

मोरे , महादेव
माणसं-अशीही.- पुणे : मेहता, जून 2013.- 216 पृ.

; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8498-472-9 :

.. 250.00

मशः

कौसडीकर, नागोराव िनळकंठराव

थोरांZया कथा आिण _था.- औरं गाबाद : Gंथलोक
$काशन, स]ट,. 2013.- 142 पृ. ; 22 स,. मी.
26 जीवनच र*े.
.. 160.00


w44

Gेट भेट / मुलाखतकार िनिखल वागळे ; संपा. कमलेश
देव.खकर.- मुंबई : अ3र $काशन, फे 7ु. 2013.368 पृ.: रं गीत िच*े; 24 स,. मी.
25 नामवंतांZया मुलाखती.
कागदी बां. : .. 500.00


w44

दघे, मंगला
मां दयाळी... भारत रzांची.- नागपूर : कौ&तुभ
$काशन, जाने. 2012.- 168 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00


w44



w

धुमे, सुभाष

िसनकर, cीकांत
सैली: 13 स]ट,बर / सतीश तांबे यांZया $&तावनेसह.2 री आ.-मुंबई : लोकवाय, जाने. 2013.- 216 पृ.
; 22 स,. मी.
माधव मनोहर यांZया पिहSया आवृीZया
$&तावनेसह.
5 जीवनच र*े.
$थम $कािशत : पुणे : रिवराज $काशन, फे 7ु.

संवाद.- कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, िडस,. 2012.96 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
सामािजक, शै3िणक, वै|कuय आिण राजकuय
3े*ातील 24 माYयवरांची जीवनच र*े.
.. 100.00


w44

नवले, रामराव नामदेवराव, 1938-

1981.
ISBN 978-93-80700-98-4 :

.. 270.00


w
920.054-भारतीय

कांबळे , शंकर मSहारी
बुwवादी िवचारवंत अन् पावनभूमी.- कळं ब
(उ&मानाबाद) : नागरसेन $काशन ; औरं गाबाद :
आनंद बुक डेपो [िवतरक], एि$ल 2013.- 178 पृ. ;
22 स,. मी.
9 जीवनच र*े.
संदभB.
.. 200.00

नवलाईची माणसे.- पुणे : aेहवधBन $काशन, मे
2013.- 90 पृ. ; 22 स,. मी.
17 जीवनच र*े.
ISBN 978-81-89634-60-5 : .. 90.00


w44

पंकज िवOणू
िनवाYत.- औरं गाबाद : पवेध $काशन, ऑग&ट
2012.- 168 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
37 नामवंतांZया मुलाखती.
.. 200.00




w44

w44

पाटसकर-काळे , भायcी
$ाचीन भारतीय नर रzे.- नागपूर : 1ानेश $काशन,
िडस,. 2013.- 72 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
14 जीवनच र*े.
.. 70.00

केळकर, मृणािलनी

थोरांचे बालपण.- नागपूर : कौ&तुभ $काशन, ऑग&ट
2013.- 47 पृ. ; 22 स,. मी.
13 जीवनच र*े.
.. 35.00


w44



w44

इितहास

920.054-भारतीय-

मशः
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920.5-गो&वामी, सिबता

शहाणे, &वाती
सातासमुापलीकडील कतृB}ववान मराठी.- मुंबई :
नवचैतYय $काशन, फे 7ु. 2014.- 192 पृ. ; 22 स,.
मी.

.. 200.00


w44

गो&वामी, सिबता, 1939मनगंगेZया काठावर / अनु. सिवता दामले ; संपा.
सदानंद बोरसे.- पुणे : राजहंस $काशन, फे 7ु. 2013.xii, 255 पृ. ; 22 स,. मी.
'मोनगrगार ितरोत' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-606-3 : .. 250.00


4wN39,1
सातपुते, अशोक

920.71-पु.षांची च र*े
920.71(1)-_िtगत च र*े
920.71-दrदे, रामदास िशवराम

महाराJातील मोठी माणसं.- पुणे : अिमत $काशन,
िडस,. 2013.- 152 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 150.00


w44

920.2-Gंथपाल
920.2(1)-_िtगत च र*े
920.2-अडसुळे, पांडुरं ग

दrदे, रामदास िशवराम, 1951हरवSया पहाटवाटा.- पुणे : सुिव|ा $काशन, एि$ल
2013.- 216 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
'पहाट होता होता' या आ}मच र*ाचा उराधB.
.. 250.00


Y16wN51,1

Gंथपालांचा आदशB: पांडुरंग / सं. संपा. =*बकदास झंवर
आिण महा मंगनाळे .- लातूर : मुtरं ग $काशन,
जून 2012.- 216 पृ., [8] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
.. 200.00

920.72-ि यांची च र*े
920.72(1)-च र*संGह


2w

920.4-$काशक आिण Gंथिवqे ते
920.4(1)-_िtगत च र*े
920.4-िनपुणगे, ह. ल.

आमचा लढा आमचा संघषB / संक. आिण संपा. अि[नी
धrगडे.- पुणे : दलीपराज $काशन, जुलै 2013.296 पृ. ; 22 स,. मी.
अनेक सामाYय ि यांनी आपSया आयुOयात के लेSया
जीवनसंघषाBचे अनुभवकथन.
ISBN 978-93-82988-43-4 : .. 300.00


िनपुणगे, ह. ल., 1938-

Y15w

हलचल.- पुणे : पुOपक $काशन, जून 2013.- 352 पृ.
, [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 350.00

केळकर, मृणािलनी



M17wN38,1
920.4-भटकळ, रामदास गणेश

भारतीय यश&वीनी.- नागपूर : कौ&तुभ $काशन,
2014.- 138 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
54 जीवनच र*े.
.. 115.00


Y15w

भटकळ, रामदास गणेश, 1935-

रगणाबाहे.न.- मुंबई : मौज $काशन, माचB 2013.viii, 148 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-030-6 : .. 170.00


M16wN35,1

920.5-प*कार
920.5(1)-_िtगत च र*े

कrडोलीकर, नीला, 1951ि यांZया आ}मच र*ातील सामािजक संदभB.अमरावती : नभ $काशन, ऑoटो. 2012.- iv, 594
पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 500.00


Y15w

920.5-असांज, जुलीयन
असांज, जुलीयन (Assange, Julian)

जाधव, छाया

िव कलीoस / अनु. सुहास फडके .- पुणे : अमेय
$काशन, मे 2012.- 212 पृ. ; 22 स,. मी.
'Julian Assange : the unauthorised
autobiography' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-8051-481-9 :

.. 225.00


4w,1

अनमोल ी रzे.- जुर (पुणे) : सनय $काशन, फे 7ु.
2014.- 160 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
59 जीवनच र*े.
संदभB.
ISBN 978-81-926612-1-6 : .. 150.00


Y15w

इितहास
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920.72(1)-च#र"सं ह- मशः

920.72-$धान, शुभा

वै|, स रता
दैदी]यमान ीरzे.- 4 थी आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- iv, 71 पृ. ; 22 स,. मी.
6 जीवनच र*े.
ISBN 81-7492-031-5 : .. 60.00

$धान, शुभा
दोन टाके ... आभाळाला.- मुंबई : नवचैतYय $काशन,
ऑग&ट 2012.- 160 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-924250-2-3 : .. 160.00


Y15w,1



Y15w

स~तारका.- 5 वी आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल
2013.- 48 पृ. : िच*े; 22 स,. मी.
िविवध लेखकांनी िलिहलेली 6 जीवनच र*े.
$थम आ. : स]ट,. 2007.
ISBN 978-81-7294-624-1 : .. 40.00

920.72-लितफा अली
लितफा अली

इराक³न सुटका / शUदांकन रचडB िशअसB ;
इंGजीव.न =सधू जोशीकृ त अनु.- पुणे : मेहता, नोdह,.
2012.- vi, 218 पृ., [8] पटिच*े: नकाशा; 22 स,.
मी.



Y15w

'Betrayed : escape from Iraq' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-433-0 :

सुधा मेनन

.. 250.00


Y15w,1

आघाडीचे मिहला नेतृ}व: भारतातील $ेरणादायी
मिहला / इंGजीवन सुिमता बोरसेकृत अनु.- पुणे :
मेहता, फे 7ु. 2014.- xviii, 258 पृ.: िच*े; 22 स,.

920.72-वाळुं ज, लमीबाई पंढरीनाथ
वाळुं ज, महादेव

माया िहरकणीची वाट.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
ऑoटो. 2012.- 122 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-80321-10-3 : .. 100.00

मी.

15 जीवनच र*े.
'Leading ladies : women who inspire India'
चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-538-2 :



Y15w

.. 280.00


Y15w

920.9-अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े
920.9303625-दहशतवाद

920.72(1)-_िtगत च र*े

920.9303625(1)-_िtगत च र*े
920.9303625-दाऊद इ7ािहम

920.72-आंबेडकर, रमाबाई भीमराव

िभवगडे, 1ाने[र

sसेन झैदी, एस.
डrगरी ते दुबई: मुंबईतील मा फयांची साठ वष /
इंGजीव.न अशोक पा`येकृत अनु.- पुणे : मेहता, जाने.
2013.- xii, 428 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.

रमाबाई आंबेडकर.- 4 थी आ.-नागपूर : लाखे

$काशन, मे 2012.- 32 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : माचB 2001.
.. 25.00


Y15wM98

उपिवषय : 954.792 - मुंबई
'Dongri to Dubai : six decades of the

920.72-ठोमरे , माधुरी वामन

Mumbai mafia' चा अनुवाद.

सरपटवार, माधवी म.

ISBN 978-81-8498-449-1 :

.. 350.00


आठवणीतली आई.- पुणे : लेखक, ऑग&ट 2013.100 पृ., [1] पटिच* ; 22 स,. मी.
.. 100.00

Y:45wN55



Y15w

920.72-पाटील, .िoमणी
तायडे-पाटील, सुभाष

िचरकथा: माझी माय अन् माझा मी.- कोSहापूर :
अिभनंदन $काशन, जुलै 2012.- 148 पृ. ; 22 स,.
मी.

920.933804-उ|ोजक
920.933804(1)-च र*संGह
बYसल, र¢मी
&व¬ांचे इंधनू / इंGजीव.न सुनीित शांताराम
काणेकृत अनु.- पुणे : मेहता, नोdह,. 2013.- viii,
384 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
25 ी उ|ोिजकांZया $ेरणादायी कहाnया.
'Follow every rainbow' चा अनुवाद.

.. 150.00

ISBN 978-81-8498-512-2 :



Y15w

.. 250.00


X8(A)w

इितहास

920.933804(1)-च#र"सं ह- मशः

920.93643-गुYहेगार
920.9364374-ि या
920.9364374(1)-च र*संGह

मचpस ऑफ पुना: कथा िजगरबाज _ावसाियकांZया /
संपा. मनोहर सोनवणे ; एस. के . कु लकणP यांZया
$&तावनेसह.- पुणे : सकाळ $काशन, जुलै 2014.177 पृ.: िच*े (काही रं गीत); 26 स,. मी.

sसेन झैदी, एस.
मा फया ËuYस ऑफ मुंबई: कहाnया अंडरवSडBमधील
ि यांZया / सं. ले. एस. sसेन झैदी आिण जेन बोजस
; इंGजीवन उSका राऊतकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
फे 7ु. 2014.- x, 206 पृ., [4] पटिच*े ; 22 स,. मी.

ISBN 978-93-84316-07-5 कागदी बां. :

.. 1499.00


X8(A)w

'Mafia queens of Mumbai' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-539-9 :

920.933804(1)-_िtगत च र*े
920.933804-जॉUस्, &टीdह

.. 220.00


Y15:4:6w

921-तव1, मानसशा 1
921(1)-_िtगत च र*े
921-वनारसे, ¢यामला

जोसेफ तु&कानो
कमयागार &टीdह जॉUस्.- नागपूर : िव|ा िवकास
पिUलशसB, फे 7ु. 2012.- 88 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 80.00


X:8(A)w N55

920.93628292-कु टुंबाम`ये शोषण झालेSया _िt
920.93628292(1)-_िtगत च र*े

वनारसे, ¢यामला
यानबाची एचाडP अथाBत समृwीZया शोधाची गो@.पुणे : स,टर फॉर सायकोलोिजकल सवसेस, िडस,.
2013.- 131 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00


Rw,1

920.93628292-सुआद

922-धामक अGणी, $चारक, उपदेशक

सुआद (Souad)

922.2-रोमन कॅथॉिलक

922.2(1)-_िtगत च र*े

तरीही िजवंत मी ! / इंGजीवन गौरी के ळकरकृ त
अनु.- पुणे : मेहता, फे 7ु. 2014.- x, 202 पृ. ; 22 स,.

922.2-साडा, तास
साडा, तास (Saada, Tass), 1951-

मी.

सूडाकडू न क.णेकडे / शUदांकन डीन मे रल ;
इंGजीव.न अ.ण गेकृत अनु. ; संपा. िवजय काचरे .पुणे : राजहंस $काशन, जाने. 2013.- vii, 176 पृ.:
नकाशे; 22 स,. मी.

'Burned alive : a victim of the law of men'
चा अनुवाद.

मूळ शीषBक : Brulee vive.
ISBN 978-81-8498-526-9 :

115

.. 250.00


Y2:44w,1

'Once an Arafat Man' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-593-6 :

.. 200.00


Q62N51w,1

920.93637-पयाBवरणवादी
920.93637(1)-च र*संGह

922.22-संत

922.22(1)-_िtगत च र*े

घाटे, िनरं जन =सह,, 1946दीपिशखा: िनसगB संर3ण चळवळीतील ी
शा 1ांZया कथा.- 4 थी आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, नोdह,. 2013.- 132 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 81-7294-368-7 : .. 120.00

922.22-थॉमस, संत



Y:1:75w

परे रा, &टीफन आय.
भारत $ेिषत संत थॉमस.- ठाणे : कॅ थोिलक $काशन,
िडस,. 2011.- 128 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 150.00


Q6w

920.93637(1)-_िtगत च र*े
920.93637-कासBन, रे चल

922.945-=हदुधमPय
922.945(1)-च र*संGह

लrढे, लमण, 1944आिण वसंत पुYहा बहरला.- पुणे : राजहंस $काशन,
नोdह,. 2012.- vii, 112 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-589-9 : .. 100.00

कापगते, डोमाजी दुधरामजी, 1947-

संत िवचार दशBन.- भंडारा : cी संतकृ पा $काशन,
िडस,. 2011.- xii, 172 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 140.00


Y:1:75wN07



Q2w

इितहास

116

922.945(1)-_िtगत च र*े

922.945-जोगळे कर, ज. द.

922.945-आंिबये, सोिहरोबानाथ

जोगळे कर, ज. द.

सगम, महादेव िझलु, 1935-

राजयोगी cी संत सोिहरोबानाथ आंिबये च र*.- पुणे :
ि$यांजली $काशन, ऑoटो. 2012.- 189 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
संदभB.
.. 210.00


Q2wL14

एका =हदु}विनाची आ}मकथा.- मुंबई : नवचैतYय
$काशन, जाने. 2013.- 267 पृ., [4] पटिच*े ; 22
स,. मी.
=हदुमहासभेचा कायBकताB.
.. 275.00


Q2w,1
922.945-तुकाराम
भागवत, दीपक

जगªगु cी तुकाराम महाराज.- गोरखपूर : गीता$ेस,
[20--?].- 160 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 15.00

922.945-एकनाथ
भागवत, दीपक

संतcे एकनाथ.- गोरखपूर : गीता$ेस, [20-?].176 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 18.00



Q2wK08



Q2wJ33

साठे , शुभा
संत एकनाथ.- 2 री आ.-नागपूर : िनिशगंधा बुक

एजYसी, जाने. 2013.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 2010.
.. 50.00

मोरे , सदानंद cीधर
तुकाराम दशBन / राम बापट यांZया $&तावनेसह.- 2
री आ.-पुणे : सकाळ $काशन, जून 2014.- 640 पृ. ;
24 स,. मी.
$थम आ. : मे 1996.
संदभB.
ISBN 978-93-80571-51-5 कागदी बां. :

.. 750.00




Q2wK08

Q2wJ33

रं गारी, सुनीता $दीप, 1972संत तुकाराम.- 2 री आ.-नागपूर : लाखे $काशन,
ऑग&ट 2012.- 32 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 2009.
.. 25.00

922.945-केळे , सोपान

जगी ऐसा बाप dहावा: संदभB आिण समी3ा / संपा.
महेश खरात.- ठाणे : सं&कृ ती $काशन, जाने. 2014.280 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
मुरहरी के ळे कृत 'जगी ऐसा बाप dहावा' या आपSया
विडलांZया च र*Gंथावरील सं&कृ त, मराठी, =हदी व
इंGजी चारही भाषांमधील लेख.
ISBN 978-93-5156-057-9 : .. 300.00



Q2wK08

922.945-देशपांडे, cीपाद दा*ेय
कवडे, िशरीष शांताराम



Q2w
922.945-गाडगेबाबा

&मरणया*ा.- पुणे : cीवामनराज $काशन, माचB
2012.- 240 पृ., [2] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80988-11-5 : .. 150.00


Q2wN14

आसरे , मधुकर

कथा cी संत गाडगेबाबांची.- 2 री आ.-नागपूर :
ऋचा $काशन, जाने. 2014.- ii, 46 पृ. ; 21 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2009.
.. 50.00

संगवई, राजेश

चंदनाचे हात पायही चंदन.- पुणे : cीवामनराज
$काशन, माचB 2010.- 268 पृ., [1] पटिच* ; 22 स,.
मी.



Q2wM76

ISBN 978-93-80047-09-6 :

.. 140.00


Q2wN14
922.945-जगताप, गणपत महाराज
922.945-मेहर
े बाबा
शाह, लीला

अंधु जाहला दीप&तंभु.- ठाणे : _ास qएशYस, जून
2013.- 72 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 80.00


Q2w

िझलपेलवार, माधव रामचं
िन}य $ाथBना: अवतार मेहरे बाबा.- नागपूर : ऋचा
$काशन, नोdह,. 2012.- 48 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 45.00


Q2wM94

इितहास

922.945-िशवचले[र

922.945-योगानंद परमहंस

सुतार, मैलार बाळकृ Oण
िशवयोगी cी िशवचले[र िलला / कडव.न
लेखककृ त अनु.- सोलापूर : िशवचले[र $काशन,
2013.- viii, 130 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 200.00

योगानंद परमहंस, 1893-1952

योगी कथामृत / मराठीम`ये अनु.- 3 री आ.कोलकाता : योगदा स}संग सोसायटी ऑफ इंिडया :
जैको पिUल=शग हाऊस [िवतरक], 2010.- xvii,
731 पृ., [16] पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.



Q2w

'Autobiography of a yogi' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-902562-5-4 :

117

.. 125.00


Q2wM93,1

922.946-शीखधमPय
922.946(1)-_िtगत च र*े
922.946-गो=वद =सह, 10 वे गु.
नहार, संजय

922.945-रामदास, समथB

दशमेश.- पुणे : िचनार पिUलशसB, ऑoटो. 2012.164 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 81-87520-78-7 : .. 200.00

सातपुते, गो=वदराव
गो@ीप cीरामदास / सं. ले. गो=वदराव सातपुते
आिण पु. _ं. कु लकणP.- 3 री आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, नोdह,. 2013.- 68 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : जून 2001.
ISBN 81-7294-330-X : .. 50.00



Q84443wK66

923-समाजशा ी
923.1-रायकत, राJा`य3
923.154-भारत



Q2wK08

922.945-वासुदव
े ानंद सर&वती, महाराज

923.154(1)-_िtगत च र*े
923.154-अUदुल कलाम, ए. पी. जे.
अUदुल कलाम, ए. पी. जे., 1931टÆनग पॉइंस आdहाने पेलत के लेली वाटचाल /
इंGजीव.न अंजनी जयंत नरवणेकृत अनु.- पुणे :
मेहता, नोdह,. 2012.- iv, 148 पृ., [8] पटिच*े ;
22 स,. मी.
'=वज ऑफ फायर' नंतरचा &फू तदायक भाग.

साठे , सुलभा

पीयूषधारा: परमहंस प र ाजकाचायB cीमद्
वासुदव
े ानंद सर&वती (ट,Uये) &वामी महाराज यांची
द_ - च र*कथा.- 2 री आ.-पुणे : cीवामनराज
$काशन, 2011.- 440 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 2009.
ISBN 978-93-80047-01-0 : .. 200.00

'Turning points : a journey through
challenges' चा अनुवाद.



Q2wM54

922.945-िववेकानंद, &वामी

ISBN 978-81-8498-440-8 :

.. 120.00



V44,1y7N31,1

923.154-पि©नी, महाराणी
िभवगडे, 1ाने[र
महाराणी पि©नी.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे $काशन,
मे 2012.- 32 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 2007.
.. 25.00

आसरे , मधुकर

युग$वतBक &वामी िववेकानंद.- 2 री आ.-नागपूर :
ऋचा $काशन, जाने. 2014.- 56 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जुलै 2008.
.. 60.00




V44,1y7H

Q2wM63

923.154-पाटील, $ितभा

काळे , भालचं नारायण
राJपु.ष &वामी िववेकानंद.- नागपूर : 1ानेश
$काशन, िडस,. 2013.- 80 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 80.00


Q2wM63

केकतपुरे, माला

आमZया आयडॉल / संपा. $ितमा पंजाबराव इंगोले.अमरावती : सोनल $काशन, जाने. 2012.- 64 पृ. ;
21 स,. मी.
.. 60.00



V44,1y7N34

जोशी, मोहन

&वामी िववेकानंद.- नागपूर : िव|ा िवकास पिUलशसB,
ऑग&ट 2013.- 148 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 125.00

$ितभाताई पाटील.- कोSहापूर : $चार $काशन,
ऑoटो. 2010.- 36 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 81-87020-54-7 : .. 30.00


Q2wM63



V44,1y7N34

इितहास
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923.154-िशवाजी, छ"पती- मशः
िभवगडे, 1ाने[र
छ*पती िशवाजी महाराज.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे
$काशन, मे 2012.- 32 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : 2005.
.. 25.00

923.154-महाराणा $ताप
िभवगडे, 1ाने[र
पराqमी वीर: महाराणा $ताप.- 3 री आ.-नागपूर :
लाखे $काशन, मे 2012.- 32 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : मे 2005.
.. 25.00


923.154-राधाकृ Oणन, सवBपSली



V44,1y7K30

V44,1y7J40

मोरे , अ.णा

िभवगडे, 1ाने[र
डॉ. सवBपSली राधाकृ Oणन.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे
$काशन, मे 2012.- 32 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : 2001.
.. 25.00

िशवाजी आिण िशवकाल: 1630 - 1707 / सं. ले.



V44,1y7M88

शहा, सुलभा

अ.णा मोरे , भारती नवथर आिण &वाती काळभोर.पुणे : aेहवधBन $काशन, ऑग&ट 2013.- 204 पृ.:
वंशा.; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-44-8 : .. 200.00



V44,1y7K30

रणनवरे , जयcी
िशवाजी व िशवकाल / सं. ले. जयcी रणनवरे आिण
1ानदेव रणनवरे .- पुणे : aेहवधBन $काशन.
भाग 2 : जाने. 2013.- 136 पृ. : नकाशे ; 22 स,.

थोर भारतीय ऋषी: डॉ. राधाकृ Oणन.- 3 री आ.-पुणे :
मधुराज पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 76 पृ. ; 18
स,. मी.
ISBN 81-85773-34-3 : .. 60.00


V44,1y7M88

मी.

संदभB.
ISBN 978-93-80321-38-7 :

923.154-शहाजी, राजे

.. 140.00.



V44,1y7K30

घाडगे, राज, मान=सगराव
राजनीित1 शहाजी महाराज: जीवन च र*.कोSहापूर : चैतYय $काशन, स]ट,. 2013.- 184 पृ.,
[4] पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 200.00

923.154-संभाजी, छ*पती
िनरगुडकर, सुधीर



V44,1y7J94

बखर संभाजीची.- 2 री आ.-मुंबई : नवचैतYय
$काशन, नोdह,. 2013.- 154 पृ., [6] पटिच*े:
नकाशा, $ित.; 20 स,. मी.
.. 285.00



V44,1y7K57

923.154-िशवाजी, छ*पती
जाखो टया, िगरीश प.
छ*पती िशवाजी आिण 21 वे शतक.- मुंबई : राज,
$काशन, ऑoटो. 2012.- 247 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 200.00

िलमये, राजा

झुंजार छ*पती संभाजी.- नवीन आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 86 पृ.: िच*े, नकाशे;
22 स,. मी.
ISBN 81-85773-45-9 : .. 60.00


ठोसर, िशवाजीराव रामकृ Oण, 1954िशवछ*पती: लोकोर च र*.- पुणे : aेहवधBन
$काशन, मे 2013.- 215 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-08-6 : .. 200.00



V44,1y7K57

V44,1y7K30

साठे , शुभा
िशवाजीचा छावा: संभाजी राजे.- 3 री आ.-नागपूर :

लाखे $काशन, मे 2012.- 40 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 2007.
.. 25.00


V44,1y7K30

थोरात, माधव भीमराव, 1932-

िशवच र* एक अयास.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
माचB 2013.- 68 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80321-35-6 : .. 60.00


V44,1y7K30



V44,1y7K57

923.154-होळकर, अिहSयाबाई
पुजारी, उवला रा.
पुnयोक अिहSयाबाई होळकर.- कोSहापूर : तेजस
$काशन, माचB 2012.- 60 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 40.00



V44,1y7L25

इितहास

923.154-होळकर, मSहारराव

923.254-भारत

923.254(1)-च र*संGह

सलगरे , मधुकर

=हदु&थानचा युगपु.ष: मSहारराव होळकर.- 2 री आ.लातूर : मासीक कृ Oणछाया, ऑoटो. 2012.- xxxvi,
268 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
$थम आ. : मे 2009.
संदभB.
.. 400.00


V44,1y7K93

923.168-दि3ण आ ·का
923.168(1)-_िtगत च र*े
923.168-मंडेला, नेSसन

काळे , भालचं नारायण
इंलंडमधील भारतीयांचा &वातं§य य1.- नागपूर :
1ानेश $काशन, फे 7ु. 2013.- 120 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

8 जीवनच र*े.
.. 120.00


V44y7

कuर, धनंजय, 1913-1984
यांनी इितहास घडिवला.- 2 री आ.-मुंबई : आनंद

िलमये, ऑग&ट 2013.- 150 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
5 जीवनच र*े आिण शेवटी महंमद अली जीना यांचे
च र*.
$थम आ. : 1980.
संदभB.
.. 150.00

बोरसे, सदानंद

मंडेला.- 2 री आ.-पुणे : राजहंस $काशन, ऑoटो.
2013.- vii, 159 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-629-2 : .. 175.00



V44y7



V63,1y7N18

खरोटे, रं जन बी.

मी qांितवीर बोलतोय...- मुंबई : नवचैतYय $काशन,
जाने. 2013.- 88 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
21 जीवनच र*े.
.. 90.00

923.173-अमे रका
923.173(1)-_िtगत च र*े
923.173-ओबामा, बराक

काळे , भालचं नारायण
बॅरॅक ओबामा.- नागपूर : 1ानेश $काशन, िडस,.
2013.- 96 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 100.00



V44y7



V73,1y7N61

923.2-मु}सी, राजकuय नेते
923.2(1)-जीवनसंGह
बेळे, िशSपा िववेक
देशोदेशीZया पंत$धान.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, जून 2012.- 148 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
50 जीवनच र*े.
ISBN 978-93-80875-15-6 : .. 150.00

जोशी, cीिनवास कृ Oण
&वातं§यासाठी आमचे बिलदान अथाBत सुधारnया
पिलकडे.- 2 री आ.-पुणे : aेहवधBन $काशन, ऑoटो.
2013.- 100 पृ. ; 22 स,. मी.
34 जीवनच र*े.
$थम आ. : जाने. 1955.
ISBN 978-93-80321-35-6 : .. 100.00


V44y7



Vy7
923.2492-नेदरलँड

&वातं§य सैिनक च र*कोश / संकिलत.- मुंबई : दशBिनका
िवभाग (महाराJ शासन).
खंड 2 : िवदभB िवभाग .- 2012.- xxxi, 215 पृ.,
[1] पटिच* ; 24 स,. मी.
पुनमुBण. $थम आ. : 1976.
कागदी बां. : .. 200.00.


923.2492(1)-_िtगत च र*े

V44y7

923.254(1)-_िtगत च र*े

923.2492-िहरसी अली, आयान

923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी

िहरसी अली, आयान, 1969-

आंबेडकर दशBन / संपा. मनीष कांबळे .- पुणे : समता
िवकास $काशन, [20--?].- 224 पृ.: िच*े; 22 स,.

नोमॅड / इंGजीव.न $ाजtा िच*ेकृत अनु.- पुणे :
मेहता, जाने. 2013.- xviii, 258 पृ. ; 22 स,. मी.

मी.

'Nomad' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-446-0 :

119

.. 280.00


V596y7N69,1

संदभB.
.. 220.00


V44y7M91

इितहास

120

923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी-

मशः

923.254-आंबेडकर, भीमराव रामजी-

मशः

$1ासूयB: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर / संपा. मह,
दादासाहेब =शदे.- पुणे : aेहवधBन $काशन, िडस,.
2012.- 107 पृ. ; 22 स,. मी.

कासारे , कशोर सखाराम
गो@ी बाबासाहेबांZया.- गुहागर (रzािगरी) : ि&मता
पिUलके शYस, जाने. 2013.- 48 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 40.00

िविवध लेखकांचे 15 लेख.
ISBN 978-93-80321-15-8 :

.. 100.00



िभवगडे, 1ाने[र
युग$वतBक: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.- 5 वी आ.नागपूर : लाखे $काशन, मे 2012.- 32 पृ.: िच*े;
21 स,. मी.
$थम आ. : माचB 1993.
.. 25.00

खैरमोडे, चांगदेव भवानराव, 1904-1971

भारतीय घटनेचे िशSपकार: डॉ. भीमराव रामजी
आंबेडकर.- पुणे : सुगावा $काशन.
खंड 1 : कालखंड : 1891-1920.- 7 वी आ.- एि$ल
2013.- 286 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1952.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-70-4 : .. 280.00

ISBN 978-93-80166-73-5 :



V44y7M91

923.254-गांधी, इं दरा

खंड 2 : कालखंड : 1920 ते 1930.- 4 थी आ.- जून

2013.- 364 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : एि$ल 1958.
संदभB.



V44y7M91

V44y7M91

पांढरे , नीला

इं दरा ि$यदशBनी.- पुणे : उYमेष $काशन, जुलै 2012.108 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00

.. 360.00.



V44y7N17



V44y7M91

भारतीय घटनेचे िशSपकार: डॉ. भीमराव रामजी
आंबेडकर.- पुणे : सुगावा $काशन.
खंड 3 : 4 थी आ.- जून 2013.- 355 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1964.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-72-8 : .. 350.00

923.254-गांधी, मोहनदास करमचंद
गांधी, राजमोहन, 1935-

मोहनदास: एक माणूस, }याचे लोक आिण एक
राजवट यांची खरीखुरी कहाणी / इंGजीव.न मुtा
िशरीष देशपांडेकृत अनु. ; संपा. वंदना अ*े.- पुणे :
मेहता, नोdह,. 2013.- vii, 872 पृ., [12] पटिच*े:
िच*े; 22 स,. मी.
'Mohandas : A true story of a man, his

खंड 4 : कालखंड 1928 ते 1932.- 4 थी आ.- मे

2013.- 317 पृ. : िच*े ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 1968.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-71-1 : .. 300.00.

people and an empire' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-513-9 कागदी बां. :

.. 900.00



zGwM69



V44y7M91

923.254-गांधी, सोिनया

=सग, राणी
सोिनया गांधी: एक अनYयसाधारण जीवन$वास /
इंGजीव.न लीना सोहोनीकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
स]ट,. 2013.- xiv, 356 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,.

भारतीय घटनेचे िशSपकार: डॉ. भीमराव रामजी
आंबेडकर.- पुणे : सुगावा $काशन.
खंड 8 : कालखंड 1938 - 1945.- 4 थी आ.- एि$ल
2013.- 407 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1987.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-68-1 : .. 400.00.

मी.
'Sonia Gandhi' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-496-5 :



V44y7M91

ढाकुलकर, नाना

.. 350.00



V44y7N46

923.254-चdहाण, यशवंतराव बळवंत
जाधव, मयूर परशुराम, 1980-

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: नमो त&म भीमवंतो.नागपूर : ऋचा $काशन, माचB 2013.- 56 पृ. ; 22
स,. मी.
.. 55.00


V44y7M91

जाणता राजा: यशवंतराव चdहाण.- पुणे : aेहवधBन
$काशन, नोdह,. 2013.- ii, 232 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-51-6 : .. 200.00



V44y7N13

इितहास

923.254-चhहाण, यशवंतराव बळवंत-

मशः

121

923.254-#टळक, बाळ गंगाधर- मशः

ठोके, मो. िन.

अि&मता महाराJाची: यशवंतराव चdहाण.कोSहापूर : अिभनंदन $काशन, नोdह,. 2012.- 176
पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 200.00

कोडोलीकर, पु. द.



V44y7N13

महाराJाचे िशSपकार: लोकमाYय टळक.- मुंबई :
महाराJ राय सािह}य आिण सं&कृ ती मंडळ, 2013.x, 149 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
कागदी बां. : .. 150.00


V44y7M56
पवार, एन. डी., 1976-

यशवंतराव चdहाण: _tu आिण वाय.- पुणे :
aेहवधBन $काशन, नोdह,. 2012.- 108 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-14-1 : .. 100.00



V44y7N13

$धान, राम
वाटचाल: यशवंतरावांचे समवेत.- पुणे : अमेय

इY&पायरग बुoस, फे 7ु. 2013.- 168 पृ., [4]
पटिच*े ; 22 स,. मी.



V44y7M56

ISBN 978-93-5080-023-2 कागदी बां. :

.. 275.00



V44y7N13

यशवंतराव चdहाण: जीवन दशBन / संपा. पंजाबराव
जाधव.- 16 वी आ.-पुणे : कमBवीर $काशन, माचB
2013.- 272 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : माचB 1970.
ISBN 81-86763-34-1 : .. 270.00

गोखले, अर=वद _ंकटेश
मंडालेचा राजबंदी / संपा. आनंद हडPकर ; सदानंद
मोरे यांZया $&तावनेसह.- 4 थी आ.-पुणे : राजहंस
$काशन, एि$ल 2014.- xvi, 306 पृ., [6] पटिच*े ;
22 स,. मी.
$थम आ. : िडस,. 2008.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-709-1 : .. 300.00
िभवगडे, 1ाने[र
लोकमाYय टळक.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे $काशन,
मे 2012.- 32 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : मे 2005.
.. 25.00


V44y7M56
923.254-ठाकरे , बाळासाहेब



V44y7N13

923.254-चdहाण, शांताराम

पांढरे , नीला

'$बोधन' कार ते 'मामक' कार . पहा 923.654 -

चdहाण, शांताराम
हरवलेSया वाटेवरचा $वासी.- ठाणे : परम िम*
पिUलके शYस, नोdह,. 2012.- 258 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80875-36-1 : .. 250.00

ठाकरे , केशव सीताराम.



V44y7,1
923.254-चौधरी, पांडुरं ग िशवराम

युग$वतBक / सं. संक. अ]पा परचुरे आिण सुनील वेलणकर.मुंबई : परचुरे $काशन, जाने. 2013.- xxiv, 220 पृ.
, [2] पटिच*े: िच*े; 24 स,. मी.
.. 250.00


V44y7N26

चौधरी, पांडुरं ग िशवराम, 1925-2012

सुकSया फु लांचा सुगंध: एक जीवन $वास.- मुंबई :
चौधरी फाऊंडेशन, माचB 2013.- ii, 199 पृ., [2]
पटिच*े: वंशा.; 22 स,. मी.
.. 250.00

राऊत, संजय



V44y7N25,1

युगाYत.- पुणे : अमेय इY&पायरग बुoस, जाने. 2013.120 पृ.: रं गीत िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5080-022-5 : .. 195.00


923.254- टळक, बाळ गंगाधर

V44y7N26

अयंकर, योगे[र
लोकमाYय टळक गो@ी आिण सुिवचार.- 5 वी आ.पुणे : मधुराज पिUलके शYस, नोdह,. 2013.- 66 पृ.:
िच*े; 21 स,. मी.
ISBN 81-7294-099-4 : .. 50.00

=हदु«दयसÍाट / संक. उYमेष गुजराथी.- मुंबई :
नवचैतYय $काशन, िडस,. 2012.- 388 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
ISBN 978-81-924391-3-6 : .. 380.00


V44y7M56



V44y7N26

इितहास

122

923.254-ता>हणे, दाजी

923.254-पटेल, वSलभभाई

काळे , चांगदेव भीमराज

शतकयोगी: दाजी ता>हणे च र*Gंथ.- ठाणे : _ास
qएशYस, एि$ल 2013.- 460 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 500.00



V44y7

बलराज कृ Oणा
सरदार वSलभभाई पटेल: भारताचा पोलादी पुष /
इंGजीव.न भगवान दातारकृ त अनु. ; सं. संपा. वंदना
कु लकणP आिण अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन $काशन,
िडस,. 2012.- 344 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
'Sardar Vallabhabhai Patel' चा अनुवाद.

923.254-देशपांडे, _ंकटेश अंताजी
देशपांडे, ए. dही.
&वातं§य सेनानी, देशभt कै . _ंकटेश अंताजी
देशपांडे उफB मालक देशपांडे.- पाटण (सातारा) :
सुखदा सौरभ $काशन, माचB 2014.- 151 पृ., [3]
पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-901662-7-0 : .. 101.00

ISBN 978-93-80361-91-8 :



V44y7M75

923.254-पाटील, अnणासाहेब दा*य वामन



V44y7N10
923.254-देशमुख, पंजाबराव

मोिहते, कSपना राजीव
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे जीवन व कायB:
1898-1965.- कोSहापूर : मुtा पिUल=शग, जाने.
2012.- 10, 294 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-81249-05-5 : .. 300.00



923.254-पाटील, नाना



923.254-नाईक, वसंतराव
काचरे , िवजय



923.254-बं|ोपा`याय, ममता


923.254-नायकवाडी, नागनाथ रामचं

बॅनजP, ममता, 1955माँ...माटी...मानुष...: सामािजक कायBकतP ते राJीय
नेतृवापयpतचा झंझावाती $वास / मूळ बंगालीव.न
नं दनी सेनगु~ाकृ त इंGजी अनुवादाचा सुवणाB
बेडेकरकृ त मराठी अनु.- पुणे : अमेय इY&पायरग
बुoस, जाने. 2013.- 181 पृ.,[32] पटिच*े ; 22 स,.
मी.
'My unforgettable memories' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-024-9 :



V44y7N22

923.254-नेह, जवाहरलाल
पांढरे , नीला

पंिडत जवाहरलाल नेह.- पुणे : उYमेष $काशन,
जुलै 2012.- 103 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 100.00

माने, करण
कथा qांितसूयाBची: संपूणB qांित=सह नाना पाटील / ग.
$. $धान यांZया $&तावनेसह.- कोSहापूर : कॉ.
गो=वद पानसरे अमृत महो}सव सिमती, एि$ल
2014.- 320 पृ., [1] पटिच* ; 22 स,. मी.
.. 250.00
V44y7N00

V44y7N11

अिहर, जयवंत यSला]पा, 1945qांितवीर नागनाथ अnणा.- 4 थी सुधा. आ.-सांगली :
sता}मा $काशन.
भाग 1 : पूवाBधB सन 1922 ते 1947 .- जुलै 2012.xii, 224 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
$थम आ. : जुलै 2008.
संदभB.
कागदी बां. : .. 150.00.

पाटील, गोकु ळ =नबा, 1971अnणासाहेब दा*य वामन पाटील यांचे कायB आिण
कतृBव.- धुळे : स>यकता $काशन, िडस,. 2012.- xiii,
95 पृ. , [4] पटिच*े: वंशा.; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924993-4-5 : .. 55.00
V44y7N36

V44y7M98

qांितवीर वसंतराव नाईक: काळ आिण कतृB}व.- पुणे :
राजहंस $काशन, िडस,. 2012.- 98 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-591-2 : .. 90.00

.. 325.00



V44y7M89

.. 255.00


V44y7N55,1

923.254-बसु, सुभाषचं
िभवगडे, 1ाने[र
नेताजी सुभाषचं बोस.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे
$काशन, मे 2012.- 32 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : माचB 1993.
.. 25.00


V44y7M97

इितहास

923.254-भरगुडे, लमणराव
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923.254-=शदे, सुशीलकु मार
सुबासचंन, पी. आर.
सुशीलकु मार =शदे: एका संघषाBची वाटचाल /
इंGजीव.न संतोष शेणईकृ त अनु.- पुणे : अमेय
इY&पायरग बुoस, स]ट,. 2013.- 174 पृ., [8]
पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.

वरे , िवलास

सhाीZया सावलीत: कै . cी. भाऊसाहेब तथा
लमणराव भरगुडे &मृितGंथ.- 2 री आ.-पुणे :
नीहारा $काशन, एि$ल 2013.- 142 पृ. ; 22 स,.
मी.

.. 120.00


V44y7

'Who wrote my destiny' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-043-0 :

923.254-मुंजे, बाळकृ Oण िशवराम

.. 330.00


V44y7N41

हरदास, बाळशा ी
धमBवीर डॉ. बा. िश. मुंजे यांचे च र*.- 2 री आ.नागपूर : लाखे $काशन.

923.254-साळुं के, बाळासाहेब दगडु जी
साळुं के, बाळासाहेब दगडु जी, 1920-

आमचं सायेब... : दवंगत खासदार बाळासाहेब
साळुं के / सं. संपा. का¢यप साळुं के आिण भानुदास
गायकवाड.- पुणे : यशोदीप पिUलके शYस, स]ट,.
2012.- 167 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 100.00

भाग 1 : 2 री आ.- जाने. 2013.- 400 पृ., [4]

पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 425.00
भाग 2 : 2 री आ.- जाने. 2013.- 416 पृ. ; 22 स,.
मी.

.. 450.00.



V44y7N20,1



V44y7M72

923.254-सावरकर, िवनायक दामोदर

िभवगडे, 1ाने[र
&वातं§यवीर सावरकर.- 3 री आ.-नागपूर : लाखे
$काशन, मे 2012.- 32 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : माचB 1993.
.. 25.00

923.254-मोहोळ, मामासाहेब
इं गवले, बाळासाहेब नामदेव

मामासाहेब मोहोळ: कायB आिण कतृB}व / सं. ले.
बाळासाहेब नामदेव इं गवले आिण शोभा

बाळासाहेब इंगवले.- पुणे : aेहवधBन $काशन, फे 7ु.
2011.- 119 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-89634-55-1 : .. 130.00



V44y7M83



V44y7N05

923.254-राजगु
वमाB, अिनल
अजेय qांितकारक राजगु. / =हदीव.न जयcी
=चचोलीकरकृ त अनु.- नई दSली : सूचना एवं
$सारण मं*ालय, 2011.- xiv, 186 पृ., [8] पटिच*े:
वंशा.; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-230-1673-3 : .. 145.00

923.259-दि3णपूवB आिशया
923.2591-7¤देश
923.2591(1)-_िtगत च र*े
923.2591-आँग सान सू कu
काळे , भालचं नारायण
बोिधसव: आँग सान सू कu चा लढा.- नागपूर :
1ानेश $काशन, िडस,. 2013.- 168 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 175.00


V438y7N45



V44y7N08

923.254-राठोड, कशनराव

923.25957-=सगापूर
923.25957(1)-_िtगत च र*े
923.25957-ली Ëान यू
देशपांडे, वैदह
े ी

भवरे , अशोक गो=वदराव
कशनराव राठोड _tu व कायB.- पुणे : सुिव|ा
$काशन, एि$ल 2013.- xvi, 184 पृ., [24] पटिच*े
; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 200.00

=सगापूरची नवलकथा अथाBत पंत$धान ली Ëान यू
यांची च र*कथा / संपा. आनंद हडPकर.- पुणे :
राजहंस $काशन, स]ट,. 2013.- vii, 238 पृ., [6]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-623-0 : .. 250.00


V44y7N31



V43591y7N23

इितहास
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923.3-अथBशा 1

923.454-साळुं के, गुंडू नरसू

923.31-कामगार नेते

साळुं के, गुंडू नरसू, 1957-

िशदोरी.- मुंबई : भा&कर $काशन, माचB 2013.- vi,
326 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 350.00

923.3154-भारत

923.3154(1)-_िtगत च र*े
923.3154-नरे , मनोहर



Z44wN57,1

नरे , मनोहर, 1938-

माया जीवनाचा नूर कोिहनूर: मनोहर नरे यांची
जीवनकहाणी / शUदांकन अ.ण घाडीगावकर.- मुंबई :
नवता बुक वSडB, माचB 2013.- 221 पृ. : िच*े; 22
स,. मी.
.. 200.00

923.5-सरकारी अिधकारी, सैYयािधकारी, पोिलस
खा}यातील कमBचारी
923.554-भारत

923.554(1)-च र*संGह


X:9N38w,1

923.4-कायदा hा 3े*ातील _िt
923.4(1)-_िtगत च र*े
923.4-ि7&को, कॉY&टYस

कलेिoटdह एनजP `यास िवकासाचा / संपा. भगवान
दातार.- पुणे : अमेय $काशन, ऑग&ट 2012.- 188
पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
12 जीवनच र*े.
ISBN 978-93-5080-009-6 : .. 225.00


ि7&को, कॉY&टYस (Briscoe, Constance), 1957िबयॉYड अली / इंGजीव.न उSका राऊतकृ त अनु.पुणे : मेहता, स]ट,. 2013.- iv, 224 पृ. ; 22 स,. मी.
'अली' या आ}मकथनाचा पुढील भाग.
जYमSयापासून सतत संघषB क.न कु .पतेZया गंडावर
मात करणा±या लेिखके ची अंतमुBख करणारी कहाणी.

V4435,8w

िलमये, राजा

कारिगलचे परमवीर.- 4 थी आ.-पुणे : दलीपराज
$काशन, नोdह,. 2013.- 42 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : जाने. 2001.
ISBN 81-7294-304-0 : .. 40.00

'Beyond ugly' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-495-8 :



V44,8:594w

.. 250.00


ZwN57,1
923.454-भारत

नीला स}यनारायण
टाकuचे घाव.- मुंबई : परचुरे $काशन, नोdह,. 2012.xiv, 129 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
महाराJ राय िनवडणूक आयुt पदावर असतानाचे

923.454(1)-_िtगत च र*े
923.454-नरीमन, फली एस.
नरीमन, फली एस. (Nariman, Fali S.), 1929-

िबफोर मेमरी फे स... / इंGजीवन सुदशBन

अनुभव.

आठवलेकृत अनु.- पुणे : मेहता, जाने. 2014.- xii,

ISBN 978-81-8086-054-6 :

456 पृ., [6] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.

.. 150.00


V44:91w,1
923.554-पळधे, अमर

'Before memory fades' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-524-5 :

923.554(1)-_िtगत संGह
923.554-नीला स}यनारायण

.. 480.00

पळधे, अनुराधा



Z44wN29,1
923.454-नाईक, िवलास

संघषB एका आईचा: नौदलाशी.- मुंबई : नवचैतYय
$काशन, मे 2013.- 212 पृ., [10] पटिच*े ; 22 स,.
मी.

नाईक, िवलास

ISBN 978-81-927068-0-1 :

एक ना धड.- पुणे : दलीपराज $काशन, ऑग&ट
2012.- 210 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-960-0 : .. 220.00

.. 240.00


MV44wN70

923.554-बेदी, करण


Z44w,1

कळत नकळत.- पुणे : दलीपराज $काशन, एि$ल
2013.- 191 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-997-6 : .. 200.00


Z44w,1

पाटील, लीला बापुसाहेब, 1927-

करण बेदी.- 4 थी आ.-नागपूर : ऋचा $काशन, जून
2013.- 40 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 2001.
.. 40.00


Y:4:61wN49

इितहास

923.554-बेलसरे -खारकर, cwा
बेलसरे -खारकर, cwा
डबल बेल: $शासनास मानवी चेहरा देणा±या
उपqमांची कहाणी / कु मार के तकर यांZया
$&तावनेसह.- पुणे : अमेय $काशन, स]ट,. 2013.160 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5080-039-3 : .. 199.00

923.654(1)-_िtगत च र*े
923.654-अUदुल सार इदी



V44,8:98w,1

अUदुल सार इदी, 1932के वळ मानवतेसाठी / शUदांकन तेहिमना दुराणी ;
अनु. cीकांत लागू ; संपा. िम=लद चंपानेरकर.- पुणे :
रोहन $काशन, जुलै 2012.- 298 पृ., [4] पटिच*े ;
22 स,. मी.
'Abdul Sattar Edhi, an autobiography' चा

923.554-=सग, जो=गदर जसवंत
=सग, जो=गदर जसवंत, 1945-

अनुवाद.
ISBN 978-93-80361-82-6 :

माझे सैिनक माझा लढा: गाथा सरसेनापतीची /



923.654-असगर अली इं िजिनअर
असगर अली इं िजिनअर, 1939-

'A soldier's general : an autobiography' चा
अनुवाद.

.. 595.00



V44:594wN45,1

923.554-ह&तक, माधव गो=वद
ह&तक, माधव गो=वद, 1926चाफा.- नागपूर : सािह}य $सार क, , िडस,. 2013.131 पृ. ; 22 स,. मी.
भारतीय वायुदलातील िनवृ =वग कमांडर.
.. 125.00

.. 195.00
Y:1:7wN32,1

इंGजीव.न िवजया देवकृ त अनु.- पुणे : अमेय
इY&पायरग बुoस, माचB 2013.- 452 पृ., [16]
पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.

ISBN 978-93-5080-028-7 :

125

अ िल=dहग फे थ: माझी शोधया*ा - शांती, सलोखा,
सामािजक प रवतBन यांसाठी / इंGजीव.न जयदेव
डोळे कृत अनु.- मुंबई : लोकवाय, जाने. 2013.- xi,
335 पृ. ; 22 स,. मी.
'A living faith' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-80700-96-0 :

.. 350.00


Y:1:7wN39,1

923.654-आठवले, पावBतीबाई
आठवले, पावBतीबाई, 1870-?


MV48wN26,1
923.6-समाजसेवक, लोकिहतैषी
923.654-भारत

923.654(1)-च र*संGह
कायB आिण कायBकत / संपा. िम=लद बोकuल.- मुंबई :
मौज $काशन, स]ट,. 2012.- xxii, 142 पृ. ; 22 स,.

माझी कहाणी / संपा. िवनया खडपेकर.- पुणे :

राजहंस $काशन, जाने. 2013.- xvi, 100 पृ., [2]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
महषP कव यांZया सं&थेतील कायBकतPचे आ}मकथन.
ISBN 978-81-7434-601-8 : .. 100.00


Y:1:7wM70,1

923.654-कव, रघुनाथ धrडो

मी.

महाराJातील 8 वैिशO²पूणB कायBक}याpची
आ}मकथने.
ISBN 978-81-7486-999-9 : .. 160.00

देशमुख, अनंत



Y:1:7w

धुनी त.णाई: छा*-युवा संघषB वािहनीZया कायBक}याpचे
आ}मकथन / सं. संपा. िम=लद बोकuल आिण अमर
हबीब.- अंबाजोगाई : प रसर $काशन, एि$ल 2013.160 पृ. ; 22 स,. मी.
महाराJातील 10 कायBक}याpची आ}मकथने.
.. 150.00



Y:1:7w

लवटे, सुनीलकुमार

िनराळं जग, िनराळी माणसं.- मुंबई : लोकवाय,
जुलै 2013.- 136 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
17 जीवनच र*े आिण 8 सेवाभावी सं&थांZया
कायाBचा आढावा.
ISBN 978-93-82789-08-6 : .. 150.00



Y:1:7w

महाराJाचे िशSपकार: र. धr. कव.- मुंबई : महाराJ
राय सािह}य आिण सं&कृ ित मंडळ, फे 7ु. 2013.viii, 124 पृ. ; 21 स,. मी.
संदभB.
.. 65.00


Y:1:7wM82

923.654-गोडसे, ता}यासाहेब
भट, अशोक

ता}यासाहेब गोडसे: _tu ... काळ ... कतृB}व.- पुणे :
अमेय इY&पायरग बुoस, ऑग&ट 2013.- 127 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
cीमंत दगडू शेठ हलवाई गणपती &टचे सं&थापक अ`य3.
ISBN 978-93-5080-027-0 : .. 250.00


Y:1:7wN25,1

इितहास

126

923.654-फु ले, सािव"ीबाई- मशः

923.654-ठाकरे , केशव सीताराम
ठाकरे , केशव सीताराम, 1885-1973

माझी जीवनगाथा / धनंजय कuर यांZया $&तावनेसह.2 री आ.-मुंबई : नवता बुक वSडB, नोdह,. 2013.511 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1973.
.. 300.00

नागतोडे, करण कृ Oणराव, 1960कमBयोिगनी सािव*ीबाई फु ले.- पुणे : दलीपराज
$काशन, जाने. 2013.- 140 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7294-978-5 : .. 150.00


Y:1:7wM31



Y:1:7wM85,1

923.654-बागुल, दादाजी
पांढरे , नीला

'$बोधन' कार ते 'मामक' कार.- पुणे : उYमेष $काशन,
मे 2013.- 106 पृ. ; 22 स,. मी.
उपिवषय : 923.254 - ठाकरे , बाळासाहेब

संदभB.
.. 100.00

बागुल, दादाजी

एका कायBक}याBचा आ}मजागर.- मुंबई : नवता बुक
वSडB, मे 2012.- 263 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 200.00


Y:1:7w,1



Y:1:7wM85

923.654-पाटील, भाऊराव पायगrडा
भोसले, दशरथ तायापा

कु मारांचे कमBवीर.- 2 री आ.-पुणे : aेहवधBन $काशन,
स]ट,. 2011.- 143 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : 1988.
ISBN 978-81-89634-70-4 : .. 140.00


Y:1:7wM87
923.654-फळणीकर, िवजय गजानन

923.654-मिणयार, िव£ल
मिणयार, िव£ल
िव£लनामा.- 12 वी आ.-पुणे : अमेय इY&पायरग
बुoस, ऑoटो. 2012.- xiv, 201 पृ., [16] पटिच*े ;
22 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 2005.
ISBN 978-93-5080-019-5 : .. 275.00


Y:1:7w,1

923.654-रानडे, महादेव गो=वद

फळणीकर, िवजय गजानन, 1961-

पराजय नdहे िवजय / शUदांकन सिवता फाळके .- 5
वी आ.-पुणे : दलीपराज $काशन, फे 7ु. 2013.188 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
$थम आ. : ऑoटो. 2010.

भावे, ह. अ.

YयायमूतP म. गो. तथा माधवराव रानडे च र*.- पुणे :
वरदा $काशन, जाने. 2013.- 448 पृ. ; 22 स,. मी.
कागदी बां. : .. 600.00


अनाथ आिण िनराधार मुलांना आसरा देणारे 'आपलं

घर' सं&थेचे मालक.
ISBN 978-81-7294-855-9 :

Y:1:7wM42
923.654-रानडे, रमाबाई

.. 200.00


Y:1:7wN61,1

923.654-फु ले, सािव*ीबाई
अभोणकर, cजय सुिनल
सािव*ी: एका qांतीमय पवाBची सु.वात.- नािशक :
अ3रबंध $काशन, एि$ल 2014.- 136 पृ., [4]
पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 140.00

कु लकणP, रिव$काश
रमाबाई रानडे यांचे च र*.- पुणे : वरदा $काशन,
ऑoटो. 2012.- 160 पृ., [4] पटिच*े: िच*े; 22 स,.
मी.

संदभB.
.. 200.00


Y:1:7wM63



Y:1:7wM31

कांबळे , झुंबरलाल

सािव*ीबाई योतीराव फु ले.- पुणे : सुगावा $काशन,
जाने. 2013.- 40 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 30.00


Y:1:7wM31

923.654-=शदे, सुनीता
=शदे, सुनीता, 1950पु&तक उघडलं: =शदीणीची =शदेबाई कशी झाली
}याची कहाणी / शUदांकन सुमेध वडावाला.- मुंबई :
नवता बुक वSडB, मे 2013.- 344 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 300.00


Y:1:7wN50,1

इितहास
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923.754-कु लकणP, निलनी $मोद

923.654-िशकलगार, महंमद दादा

जYम शताUदी वषB पै. जनाब महंमद दादा िशकलगार:
&मरिणका / सं. संक. आदम िशकलगार आिण नजमा
िशकलगार.- पुणे : संकSप मुणालय (मुक), [2013].136 पृ.: िच*े, वंशा.; 28 स,. मी.
संदभB.
कमत नाही.



Y:1:7wN13

923.654-सकपाळ, =सधुताई
जाधव, शीतल संजय

आभाळमाया: सौ. =सधुताई सकपाळ (माई) यांचा
जीवन$वास.- [.....?] : ारकाई $काशन, ऑoटो.
2013.- 107 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 120.00

कु लकणP, निलनी $मोद, 1936दीपक½या &मरणातSया.- पुणे : मधुcी $काशन,
जाने. 2013.- 308 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 330.00


TwN36,1

923.754-गायकवाड, शंकर कृ Oणा
गायकवाड, शंकर कृ Oणा, 1937माझे जीवनकायB.- पुणे : यशोदीप पिUलके शYस, माचB
2012.- vi, 78 पृ., [2] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
.. 100.00


TwN37,1

923.754-चqदेव, उवला


Y:1:7wN48

923.654-हजारे , अnणा
जाधव, दनकर बYसीलाल, 1964अnणा हजारे यांचे जीवन आिण कायB.- धुळे :
स>यकता $काशन, जाने. 2013.- xiv, 332 पृ., [3]
पटिच*े: नकाशा; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924993-5-2 : .. 350.00

चqदेव, उवला
&के ल आिण 'टी' &के ल.- नागपूर : सािह}य $सार क, ,
िडस,. 2013.- 120 पृ.: िच*े; 17 स,. मी.
ISBN 978-93-82824-04-6 : .. 150.00


Tw,1

923.754-=शदे, रावसाहेब अमृता



Y:1:7wN38

923.7-िश3क, िश3णत1
923.7(1)-च र*संGह

=शदे, रावसाहेब अमृता, 1951$वास साफSयाचा.- नािशक : अमृत $काशन, मे
2013.- xiv, 241 पृ. , [8] पटिच*े: िच*े; 22 स,.
मी.
ISBN 978-81-922096-2-3 :

.. 250.00


TwN51,1

तु>ही घडवलं आ>हाला / संपा. िवनय करपाल ; अनु.
सुनंदा मराठे .- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड

923.754-सावळकर, संभाजी
सावळकर, संभाजी, 1940-

बुक डेपो [िवतरक], मे 2013.- xviii, 190 पृ. ; 22

स,. मी.
िविवध 3े*ांत चमकलेSया िव|ाºयाpचं }यांZया 49
िश3कांिवषयीचं «| कथन.
ISBN 978-81-8483-511-3 : .. 200.00

सु&कारा.- अंबाजोगाई : जीत $काशन : पावBती
सावळकर [िवतरक], [20--?].- 56 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 50.00


TwN40,1

923.754-भारत

925-वै1ािनक
925.(1)-च र*संGह

923.754(1)-_िtगत च र*े

केळकर, भालबा



Tw

$ाचीन भारतीय शा 1 आिण संशोधक.- पुणे :
कनक बुoस (डायमंड पिUलके शYस), 2012.- iii, 156
पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
13 जीवनच र*े.
ISBN 978-81-8483-431-4 : .. 175.00

923.754-एडके, सुनंदा राम
एडके, सुनंदा राम, 1946-

सुनंदायन.- पुणे : aेहवधBन $काशन, फे 7ु. 2014.200 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-80321-63-9 : .. 200.00



TwN46,1

923.754-कु लकणP, गो. िव.
कु लकणP, गो. िव.
झावळ घुसमट.- कोSहापूर : मािणक $काशन, नोdह,.
2012.- 216 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 230.00



Aw

दघे, मंगला
िव[ातील िव1ान उपासक.- नागपूर : िव|ा िवकास
पिUलशसB, जाने. 2014.- 124 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
44 जीवनच र*े.
.. 120.00


Tw,1



Aw

इितहास
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925.(1)-च#र"सं ह- मशः

925.2-हॅले, एडमंड

िभवगडे, 1ाने[र
एडमंड हॅले.- 5 वी आ.-नागपूर : लाखे $काशन, मे
2012.- ii, 38 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : 1996.
.. 30.00

मथुरे, सुरेश

आपले भारतीय शा 1.- 2 री आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 48 पृ.: िच*े; 22 स,.
मी.

5 जीवनच र*े.
ISBN 81-7492-094-3 :

.. 40.00




B9wK56

Aw

िव|ासागर, पंिडत
ओवी गाऊ िव1ानाची / संपा. $ितक पुरी.- पुणे :
डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक डेपो [िवतरक],
मे 2013.- xviii, 221 पृ.: िच*े; 25 स,. मी.
ISBN 978-81-8483-509-0 कागदी बां. :

.. 395.00


Aw

रसबुड, सुधा रzाकर, 1960रचडB फाइनमन: एक हरsरी _िtम}व.- पुणे :
मेहता, जाने. 2013.- vi, 126 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8498-451-4 : .. 140.00


CwN18

=शगाडे, अंकुश रामचं, 1977महान शा 1 आिण शोध.- नागपूर : आर. के .
$काशन, जाने. 2013.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 63.00

925.3-भौिमक, मणी
भौिमक, मणी



Aw

सहबुw,े रमेश
क&से वै1ािनकांचे.- 6 वी आ.-पुणे : मधुराज
पिUलके शYस, नोdह,. 2013.- 42 पृ.: िच*े; 22 स,.

परमे[र: एक सांकेितक नाव - एका शा 1ाची
आ`याि}मक शोधया*ा / इंGजीव.न अशोक पा`येकृत
अनु.- पुणे : मेहता, फे 7ु. 2013.- xiv, 234 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
'Code name God : the spiritual odyssey of

मी.
ISBN 81-7292-092-7 :

925.3-पदाथBवै1ािनक
925.3(1)-_िtगत च र*े
925.3-फाइनमन, रचडB

a man of science' चा अनुवाद.

.. 30.00

ISBN 978-81-8498-455-2 :



.. 250.00


Aw

वै1ािनकांZया रं जककथा.- पुणे : मधुराज पिUलके शYस,
नोdह,. 2013.- 43 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 81-7492-225-3 : .. 30.00


Aw

925.2-खगोलशा 1
925.2(1)-_िtगत च र*े

Cw,1

925.3-हॉकग, &टीफन
हॉकग, जेन (Hawking, Jane)
ॅdह=लग टू इिYफिनटी: माय लाइफ िवथ &टीफन /
इंGजीव.न सुदशBन आठवलेकृत अनु.- पुणे : मेहता,
ऑoटो. 2012.- xiv, 590 पृ., [6] पटिच*े ; 22 स,.
मी.

925.2-गॅिलिलओ गॅिलली

'Travelling to infinity : my life with Stephen'

िभवगडे, 1ाने[र
गॅिलिलओ.- 5 वी आ.-नागपूर : लाखे $काशन, मे
2012.- 32 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : 1996.
.. 25.00

चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-424-8 :

.. 595.00


CwN42



B9wJ64

925.2-नारळीकर, जयंत िवOणु
नारळीकर, जयंत िवOणु, 1938चार नगरांतले माझे िव[.- मुंबई : मौज $काशन,
जाने. 2012.- x, 546 पृ., [12] पटिच*े ; 23 स,. मी.

925.4-रसायनशा 1
925.4(1)-_िtगत च र*े
925.4-राव, =चतामणी नागेश रामचं
शानभाग, माधुरी

सी. एन. आर. राव: अनोया रसायनाने बनलेला
माणूस.- पुणे : राजहंस $काशन, एि$ल 2013.- viii,
175 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-610-0 : .. 200.00

ISBN 978-81-7486-985-2 कागदी बां. :

.. 500.00


B9wN38,1



EwN34

इितहास

925.7-जैवशा 1
925.7(1)-_िtगत च र*े
925.7- टळक, शाम =*बक
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926.17-सजBन
926.17(1)-_िtगत च र*े
926.17-अंिबके, िवलास

टळक, शाम =*बक, 1931मी टळक बोलतोय...- पुणे : aेहवधBन $काशन,
नोdह,. 2011.- 252 पृ., [18] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-71-1 : .. 250.00

अंिबके, िवलास



वॉडB नंबर 9 - ससून हॉि&पटल.- पुणे : दलीपराज
$काशन, जाने. 2014.- 120 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-85-4 : .. 130.00


GwN31,1

925.7-डावन, चालBस

L:4:7w,1
926.17-गवांद,े अतुल

िभवगडे, 1ाने[र
चालBस डावन.- 5 वी आ.-नागपूर : िनिशगंधा
एजYसी, मे 2012.- 32 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : 1996.
.. 30.00

गवांद,े अतुल



GwM09

926-तं*1
926.1-डॉoटर, वै|
926.1(1)-_िtगत च र*े

जीव िजथे गुंतलेला...: आधुिनक वै|कशा ातील
गुंतागुंतीवर $काश टाकणा±या एका
शSयिवशारदाZया अनुभवकथा / इंGजीव.न नीला
चांदोरकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता, ऑग&ट 2013.xxiii, 296 पृ. ; 22 स,. मी.
'Complications' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-479-8 :

.. 300.00


L:4:7w,1

926.1-कुडाळकर, सुषमा

926.17-पतंगे, दामोदर बिळराम

कुडाळकर, सुषमा

मी जी. पी.- मुंबई : नवचैतYय $काशन, [2013].120 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-83466-03-0 : .. 100.00


Lw,1
926.1-जोशी, आनंदीबाई गोपाळ

पुरंदरे , िच*लेखा
काटेरी जीवन .पेरी वाटा.- पुणे : उYमेष $काशन,
नोdह,. 2013.- 164 पृ., [6] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 180.00


L:4:7wN38
926.17-हंटर, जॉन

कािनटकर, काशीबाई

मुअर, वेYडी (Moore, Wendy), 1952अविलया / इंGजीव.न संजय ओककृ त अनु.- मुंबई :
परचुरे $काशन, नोdह,. 2012.- x, 209 पृ. ; 22 स,.

डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचे च र* व प*े.- 3 री आ.पुणे : स रता $काशन, नोdह,. 2013.- 328 पृ. ; 22
स,. मी.
दुसरी आ. : स]ट,. 1912.
ISBN 81-7358-045-6 : .. 300.00

मी.
'The knife man : the extraordinary life and



LwM65

926.1-दीि3त, सुि$या भालचं

times of John Hunter, father of modern
surgery' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-8086-055-3 :

.. 200.00


दीि3त, सुि$या भालचं
अमलताश.- मुंबई : मौज $काशन, एि$ल 2013.vii, 344 पृ., [6] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-028-3 : .. 375.00

L:4:7w



Lw,1

926.1689-मानसोपचारत1
926.1689(1)-_िtगत च र*े
926.1689-भाटवडेकर, मनोज
भाटवडेकर, मनोज

एका पुनजBYमाची कथा.- मुंबई : राज, $काशन,
एि$ल 2013.- 144 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 150.00

926.1747-अि&थरोगत1
926.1747(1)-_िtगत च र*े
926.1747-संचेती, कांितलाल हि&तमल
संचेती, कांितलाल हि&तमल, 1936िनयतीला घडवताना ... आयुOयाकडू न िशकायला
िमळालेSया गो@ी / शUदांकन ि*वेणी माथूर आिण
सोनल संचेती ; इंGजीव.न िग रजा देशमुखकृ त अनु.पुणे : अमेय इY&पायरग बुoस, जुलै 2013.- 144 पृ.
; 22 स,. मी.
'Scripting destiny' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-5080-034-8 :



L:4:691w,1

.. 200.00


L83:4:7wN36,1

इितहास
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926.17952-]लाि&टक सजBन
926.17952(1)-_िtगत च र*े

926.8-उ}पादक
926.818-संगीत वा|े
926.81883-बासरी वगB
926.81883(1)-_िtगत च र*े
926.81883-ठाकू र, दुगाBदास दामोदर

926.17952-जोशी, आनंद
जोशी, आनंद, 1973-

आधुिनक अि[नीकु मार: िनOणात ]लाि&टक सजBन डॉ. आनंद जोशी / शUदांकन िवजय ढवळे .- मुंबई :
नवचैतYय $काशन, नोdह,. 2012.- 163 पृ., [6]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 175.00



L:4:7wN73,1
926.2-अिभयंता

926.213-इलेoोमॅे टक आिण इंिजिनयर¨गZया
शाखांमधील _िt
926.213(1)-_िtगत च र*े
926.213-एिडसन, थॉमस अSdहा
िभवगडे, 1ाने[र
थॉमस अSdहा एिडसन.- 4 थी आ.-नागपूर : लाखे
$काशन, ऑoटो. 2012.- 32 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : ऑग&ट 2002.
.. 40.00

दादरावाला, िनतीन

$ितमा-$चीती / वसंत आबाजी डहाके यांZया
$&तावनेसह.- मुंबई : लोकवाय, जाने. 2013.424 पृ.: िच*े; 16 स,. मी.
25 जीवनच र*े.
ISBN 978-93-80700-94-6 कापडी बां. :



NQw

पवार, सुभाष एकनाथ, 1955-

926.291-राइट बंधू



D53wM7

926.4-गृह अथBत1

महान भारतीय िच*कार.- नवी मुंबई : गौरी सुभाष
पवार, ऑoटो. 2012.- viii, 308 पृ.: रं गीत िच*े;
31 स,. मी.
150 जीवनच र*े.
संदभB.
कागदी बां. : .. 1100.00


NQw

927.7-छायािच*कार
927.7(1)-_िtगत च र*े
927.7-राजा`य3, गौतम

926.42-खानावळ सेवा

कणक, मीना
चेह±े यामागचा चेहरा गौतम.- मुंबई : अ3र $काशन,
स]ट,. 2012.- 140 पृ., [8] पटिच*े: िच*े; 24 स,.
मी.

.. 250.00


M95wN50



M31(X:8)w

926.47-सं&था _व&थापक
926.4794-ता}पुर}या मुkामाची _व&था
926.4794(1)-_िtगत च र*े
926.4794-बागुल, िव|ाधर त.
बागुल, िव|ाधर त., 1952-

927.8-संगीत1
927.82-गायक

927.82(1)-च र*संGह
कु लकणP, गौरी
$वास &वरवंतांचा.- पुणे : उYमेष $काशन, िडस,.
2012.- 170 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
14 जीवनच र*े.
.. 160.00

चालायचच मला...- मुंबई : लेखक, जाने. 2013.- xi,

61 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 121.00

.. 500.00


926.291-वायुयान अिभयांि*कuसंबंिधत _िt
926.291(1)-_िtगत च र*े

926.42(1)-_िtगत च र*े
926.42-वै|, सुशीलाबाई कृ Oणाजी
वै|, रजनी
अपूणZया सहवासात.- पुणे : उYमेष $काशन, स]ट,.
2012.- 112 पृ. ; 22 स,. मी.
तीस वषp लातूरम`ये एक उम खानावळ
चालिवणा±या सुशीलाबाÌची कहाणी.
.. 100.00



MNR(NR;22)N34w,1

927-कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt
927.5-िच*कार
927.5(1)-च र*संGह

D66wM47

िभवगडे, 1ाने[र
राइट बंधू.- 5 वी आ.-नागपूर : िनिशगंधा एजYसी, मे
2012.- ii, 38 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
$थम आ. : 1996.
.. 30.00

ठाकू र, दुगाBदास दामोदर, 1934सनई माझी जीवनसाधना.- नािशक : तुषार दुगाBदास
ठाकू र, 2012.- 114 पृ., [6] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 200.00



M34:8N52w,1



NRw

इितहास

927.82(1)-_िtगत च र*े

927.9143028-कलावंत

927.82-गौहर जान

927.9143028(1)-च र*संGह

संपत, िवqम
गौहर जान >हणतात मला / इंGजीव.न सुजाता
देशमुखकृ त अनु.- पुणे : राजहंस $काशन, स]ट,. 2012.xxiv, 210 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
'My name is Gauhar Jaan : the life and
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िचटणीस, शुभा

लोकि$य मराठी: िच*तारे .- ठाणे : _ास qएशYस,
एि$ल 2012.- 172 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
16 जीवनच र*े.
.. 175.00


times of a musician' चा अनुवाद.
ISBN 978-81-7434-582-0 :

NWw

.. 225.00


NRwM73

927.9143028(1)-_िtगत च र*े
927.9143028-ओम पुरी

927.82-फडके, सुधीर

पुरी, नं दता सी.
अनलाइकली िहरो: ओम पुरी / पॅीक &वेझ यांZया
$&तावनेसह ; अनु. अिभिजत प,ढारकर.- पुणे : मेहता,
जुलै 2012.- xxiv, 184 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8498-397-5 : .. 220.00

&वरcी बाबूजी / संक. वसंत वाळुं जकर.- पुणे :
दलीपराज $काशन, जुलै 2013.- 312 पृ., [4]
पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-82988-45-8 : .. 320.00



NWwN50



NRwN19

927.9143028-िपळगांवकर, सिचन

927.9-मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील _िt
927.91-सावBजिनक करमणूक 3े*ातील _िt
927.91(1)-च र*संGह

िपळगांवकर, सिचन, 1957-

हाच माझा मागB... / शUदांकन अिभिजत प,ढारकर.पुणे : मेहता, स]ट,. 2013.- 311 पृ.: िच*े; 24 स,.

िचटणीस, अशोक

मी.

संवाद संवादकांशी / सं. ले. अशोक िचटणीस आिण

शुभा िचटणीस.- ठाणे : _ास qएशYस, एि$ल
2012.- 320 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
22 दगज िनवेदकांZया कायBकतृB}वाचा च र*ा}मक

ISBN 978-81-8498-461-3 :

.. 450.00


NWwN57,1
927.92-रं गभूमी कलाकार

927.92(1)-च र*संGह

आलेख.

.. 320.00


Nw

927.9143-चलिच*पट 3े*ातील _िt
927.9143(1)-च र*संGह
भालकर, यशवंत

मला भेटलेली मोठी माणसं.- कोSहापूर : मािणक
$काशन, नोdह,. 2012.- 104 पृ., [16] पटिच*े ;
22 स,. मी.
13 जीवनच र*े.
.. 130.00

देशपांडे, िव. भा., 1938-

नाटकातली माणसं.- पुणे : उYमेष $काशन, जाने.
2013.- 172 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
20 जीवनच र*े.
.. 180.00


NTw



NWw

वारसा रं गभूमीचा.- पुणे : उYमेष $काशन, जाने.
2013.- 213 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
20 जीवनच र*े.
.. 200.00


NTw

927.9143(1)-_िtगत च र*े
927.9143-दामले, िवOणु गो=वद

927.92(1)-_िtगत च र*े
927.92-घांGेकर, पांडुरंग िव£ल

गोडबोले, मंगला

दामलेमामा: च र*पट आिण िच*पट.- पुणे : राजहंस
$काशन, जून 2013.- 221 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-613-1 : .. 200.00


NWwM92

घांGेकर, पांडुरंग िव£ल, 1936परतीचा $वास.- पुणे : दलीपराज $काशन, माचB
2014.- 260 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-57-1 : .. 270.00


NTwN36,1

इितहास
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927.92-फkड, भाऊ

927.96358- qके टपटु
927.96358(1)-_िtगत च र*े
927.96358-त,डुलकर, सिचन

ऐवळे , पांडुरंग जगाथ
शािहरांचे शाहीर: भाऊ फkड.- पुणे : aेहवधBन
$काशन, जाने. 2013.- 78 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80321-28-8 : .. 80.00


NTw
927.92-मेहता, िवजया

कृ Oणा&वामी, dही.
सिचनZया 100 शतकांची कथा / इंGजीव.न वंदना
अ*ेकृत अनु. ; रमाकांत आचरे कर यांZया $&तावनेसह.पुणे : अमेय इY&पायरग बुoस, नोdह,. 2013.- 298
पृ. ; 22 स,. मी.
'Sachin : A hundred hundreds now' चा

मेहता, िवजया, 1934-

अनुवाद.

िझ>मा: आठवण¨चा गोफ.- पुणे : राजहंस $काशन,
नोdह,. 2012.- xv, 440 पृ., [15] पटिच*े ; 22 स,.

ISBN 978-93-5080-044-7 :

.. 350.00


MY2141wN73

मी.
ISBN 978-81-7434-588-2 कागदी बां. :

दुधाणे, संजय पांडुरं ग, 1976-

.. 375.00


NTwN34,1

927.92023-पयBवे3क
927.92023(1)-_िtगत च र*े
927.92023-काकडे, अ.ण महादेव

¼ुवतारा सिचन त,डुलकर.- 9 वी आ.-पुणे :
दलीपराज $काशन, फे 7ु. 2013.- 96 पृ.: िच*े; 18
स,. मी.
ISBN 978-81-7294-966-2 : .. 80.00


MY2141wN73

928-सािहि}यक
928.(1)-च र*संGह

काकडे, अ.ण महादेव, 1932अमका / िवजया राजा`य3 यांZया $&तावनेसह.मुंबई : आिवOकार $काशन, फे 7ु. 2014.- xvi, 268
पृ., [4] पटिच*े ; 24 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-081-8 कागदी बां. :

.. 400.00


NTwN32,1

927.96-_ायामपटु , quडापटु
927.963-च,डूZया खेळांशी संबंिधत _िt
927.963(1)-च र*संGह

देव&थळे , सुमती
स~षP आिण अ.ं धती: पिÇमेतील $ितभावंतांZया
च रतकथा.- पुणे : राजहंस $काशन, फे 7ु. 2014.vii, 191 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
8 जीवनच र*े.
ISBN 978-81-7434-690-2 : .. 200.00


Ow

928.9-अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt
928.9144-बंगाली लेखक

पोतदार, मुकुंद

Uयु टफू ल गेम.- पुणे : सकाळ $काशन, जुलै 2014.128 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
21 जीवनच र*े.
ISBN 978-93-84316-09-9 : .. 125.00

928.91441-बंगाली किव

928.91441(1)-_िtगत च र*े
928.91441-ठाकु र, रब¨नाथ


MY2121w

927.96345-बॅड=मटनपटु
927.96345(1)-_िtगत च र*े

दीि3त, उवला $काश
गु.वयB रव¨नाथ टागोर.- पुणे : िशव पिUलके शYस,
मे 2013.- 32 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 81-7447-152-0 : .. 25.00


O157,1M61w

927.96345-नेहवाल, सायना
928.9146-मराठी लेखक

नेहवाल, सायना, 1990-

928.9146(1)-च र*संGह

`यास =जकnयाचा... / इंGजीव.न अतुल कहातेकृत
अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.- पुणे : रोहन $काशन,
िडस,. 2012.- 126 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.

हे सार&वताचे झाड / संपा. उमाकांत कuर.- पुणे : नवल
$काशन, जाने. 2013.- 119 पृ. ; 22 स,. मी.
14 जीवनच र*े.
.. 130.00

'Playing to win' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82591-00-9 :

.. 125.00


MY2132wN90,1



O155w

इितहास

928.9146(1)-_िtगत च र*े
928.9146-अ*े, $Sहाद के शव
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928.9146-देव, नरहर
देव, नरहर, 1947-

खरं सांगू बाबा ...- औरं गाबाद : पवेध $काशन,
स]ट,. 2013.- 224 पृ. ; 22 स,. मी.
संवादा}मक आ}मकथन.
.. 250.00

देशपांडे, मीना

क±हेचे पाणी: आचायB अ*े च र*.- मुंबई : परचुरे
$काशन.
खंड 6 : जाने. 2014.- xiv, 370 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8086-062-1 : .. 350.00.



O155N47w,1



O155M98w

928.9146-फलटणकर, आर. एस.

मrडकर, सुधीर मनोहर, 1948मुलांचे अ*े.- मुंबई : परचुरे $काशन, जाने. 2014.32 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-8086-063-8 : .. 75.00

फलटणकर, आर. एस.



आई तू नdहतीस >हणून...- सातारा : बागी $काशन,
जाने. 2014.- 360 पृ. ; 22 स,. मी.
[.. 250.00]

O155M98w
928.9146-उके - ओक, धनराज िहरामण



O155w,1

928.9146-बाळ, िव|ा

उके-ओक, धनराज िहरामण, 1942-

सुसंगती सदा घडो !.- गr दया : सुcी $काशन, 2012.356 पृ., [10] पटिच*े ; 22 स,. मी.
.. 325.00


O155N42w,1

928.9146-कणक, मधु मंगेश

मुळे, अंजली

िव|ाताई आिण... / सं. ले. अंजली मुळे आिण आशा
साठे ; संपा. क.णा गोखले.- पुणे : राजहंस $काशन,
ऑग&ट 2013.- xxiv, 208 पृ., [4] पटिच*े ; 22 स,.
मी.
ISBN 978-81-7434-619-3 :

कणक, मधु मंगेश, 1933क.ळचा मुलगा.- मुंबई : मौज $काशन, स]ट,. 2012.xi, 400 पृ., [8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-013-9 : .. 350.00

.. 200.00


O155N37w

928.9146-बेहर
े े , ग. वा.



O155N33w,1

928.9146-कु लकणP, गुनाथ आबाजी
पैठणकर, नंदा

ि$य बाबुआnणा.- मुंबई : पॉ]युलर, 2012.- xiii,
146 पृ., [1] पटिच*: िच*े, $ित.; 22 स,. मी.

बेहर
े े , ग. वा.

आनंदया*ा.- पुणे : दलीपराज $काशन, स]ट,. 2013.228 पृ. ; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-82988-33-5 : .. 230.00


O155w,1

928.9146-वध, सुरेश देवराव

ISBN 978-81-7185-541-4 कागदी बां. :

.. 250.00


O155N23w

928.9146-ठोकळ, गजानन लमण
=शदे, राम, 1929सािह}यcे ग. ल. ठोकळ.- पुणे : aेहवधBन $काशन,
जुलै 2012.- 71 पृ., [4] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-89634-76-6 : .. 80.00

वध, सुरेश देवराव, 1972प रि&थतीला दवस जातात तेdहा ...- नवी मुंबई :
देवयानी $काशन, िडस,. 2011.- 147 पृ.: िच*े; 22
स,. मी.
ISBN 978-93-80201-11-5 कागदी बां. :

.. 200.00


O155N09w



O155N72w,1

928.9146-शेवाळकर, राम बाळकृ Oण

928.9146-तुळजापूरकर, वैनतेय द.
देशपांडे, राम
तुळजापूरकर, वैनतेय द., 1932-

आठवणीतले शेवाळकर.- कोSहापूर : अ3रदालन,
माचB 2011.- 152 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 150.00

&मृत¨ची चाळता पाने.- पुणे : नीहारा $काशन, जाने.
2013.- 136 पृ., [4] पटिच*े: िच*े; 22 स,. मी.
.. 150.00


O155N32w,1



O155N31w

इितहास
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929.2(1)-वैयिtक घराणी

928.91461-मराठी किव

928.91461(1)-च र*संGह

929.2-जैन घराणे

साठे , cीिनवास
म.भूमीतून बाहेर...: प©cी डॉ. भवरलाल
िहरालाल जैन घराnयाचा इितहास इ. स. 1140 ते इ.
स. 1937.- पुणे : प©गंधा $काशन, माचB 2012.384 पृ.: िच*े, नकाशे, $ित., वंशा.; 23 स,. मी.
संदभB.

गवळी, भीमराव अजुBन
आंबेडकरी कलावंत / मोतीराम कटारे यांZया
$&तावनेसह.- मुंबई : नवता बुक वSडB, िडस,. 2013.241 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
28 जीवनच र*े.
.. 200.00


O155,1w

ISBN 978-81-86177-92-1 कागदी बां. :

.. 350.00


928.91463-मराठी कथाकार

V44:74

928.91463(1)-_िtगत च र*े

929.8-पुर&कार, पदके , ह&ता3रे

928.91463-पुरंदरे , बाबासाहेब

आठवले, $भावती
शौयBपदकाचे मानकरी.- पुणे : नीहारा $काशन, माचB
2010.- 48 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.
.. 32.00

पांढरे , नीला

िशवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे .- पुणे : उYमेष $काशन,
मे 2013.- 100 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 100.00



z



O155,3N22w
928.917-रिशयन लेखक

929.81-पुर&कार, पदके
929.81(1)-नोबेल पुर&कार
दघे, मंगला
नोबेल पुर&कार िमळिवणारी भारतीय रzे.- नागपूर :
कौ&तुभ $काशन, जाने. 2012.- 48 पृ.: िच*े; 22 स,.

928.9173-रिशयन कथाकार

928.9173(1)-_िtगत च र*े
928.9173-टॉल&टॉय, िलयो
जोशी, cीिनवास
टॉल&टॉयचे कYफे शन.- पुणे : अ3र मानव $काशन,
जून 2012.- 139 पृ. ; 22 स,. मी.
टॉल&टॉयचे _िtमव आिण 'अ कYफे शन' hा
पु&तकातील तविवचारांची ओळख.
ISBN 978-81-921504-3-7 : .. 120.00

मी.

8 जीवनच र*े.
.. 50.00


z

िसरसमकर, मीरा



O142,3M28w

नोबेल ललना.- पुणे : मेहता.
भाग 2 : सन 2001.- जाने. 2013.- xvi, 100 पृ. :

िच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.

928.94814-कड लेखक
928.94814(1)-_िtगत च र*े
928.94814-कानाBड, िगरीश

ISBN 978-81-8498-441-5 :

कानाBड, िगरीश, 1938खेळता खेळता आयुOय / अनु. उमा िवपा3 कु लकणP.पुणे : राजहंस $काशन, मे 2013.- xiv, 304 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7434-611-7 कागदी बां. :

.. 300.00


O33N38w,1

.. 100.00.


z

929.81(1)-परमवीरचq
दघे, मंगला
परमवीरचq िवजेते.- नागपूर : कौ&तुभ $काशन,
जाने. 2012.- 95 पृ. ; 22 स,. मी.
21 जीवनच र*े.
.. 65.00


MV41w

929-वंशावळी, कु लवृांत
929.2-घराnयांचे इितहास

929.81(1)-भारतरz
जोशी, मोहन

3ि*य मराÊांची 96 कु ळे / संक. अशोक सातपुते.- 3
री आ.-पुणे : अिमत $काशन, ऑoटो. 2013.- 207
पृ. ; 22 स,. मी.
.. 200.00


V44:74(Y2)

भारतरz.- कोSहापूर : $चार $काशन, ऑoटो.
2010.- 264 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
42 जीवनच र*े.
ISBN 81-87020-55-5 : .. 300.00


z
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953.57-संयुt अरब अिमरात

940/999-आधुिनक इितहास
940-युरोप

953.57(1)-दुबई

940.53-ितीय िव[युw
940.5318-होलोकॉ&ट

गु~े, $णय
दुबई: एका &व¬नगरीची िनमाBणगाथा / इंGजीवन
गोपाळ जोशीकृ त अनु.- पुणे : मेनका $काशन, स]ट,.
2013.- 222 पृ. ; 22 स,. मी.

qे मर, oलारा (Kramer, Clara), 1927oलाराज वॉर / सं. ले. oलारा qे मर आिण &टीफन
लांझ ; अनु. $मोद जोगळे कर.- पुणे : मेहता, स]ट,.
2011.- xiv, 306 पृ., [4] पटिच*े: वंशा.; 22 स,.

'Dubai : The making of a megapolis' चा
अनुवाद.
ISBN 978-93-80572-67-3 :

.. 325.00



V46

मी.
954-भारत

'Clara's war : a young girl's true story of

अढांगळे , िवनायक देवराम

miraculous survival under the Nazis' चा
अनुवाद.
ISBN 978-81-8498-282-4 :

.. 300.00


V5

941-Gेट ि7टन

असा घडला भारत: 1947 - 2012 / सं. संपा. सुहास

कु लकणP, िम=लद चंपानेरकर आिण मनोहर सोनवणे
; कु मार के तकर यांZया $&तावनेसह.- पुणे : रोहन
$काशन, जाने. 2013.- 924 पृ., [2] पटिच*े: िच*े,
नकाशे; 29 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80361-96-3 कागदी बां. :

.. 1500.00

'Pearls of childhood' चा अनुवाद.

.. 240.00


कदम, उमेश अशोकराव, 1976-

·, च - मराठा संबंध: 1668-1818.- पुणे : पुOपनंद
$काशन, एि$ल 2011.- 320 पृ.: िच*े, नकाशे,
वंशा.; 22 स,. मी.
संदभB.

943-जमBनी
943.8-पोलंड

बगB, मेरी (Berg, Mary)
द डायरी ऑफ मेरी बगB / संपा.एस.एल.aायडरमन
; इंGजीव.न शोभना िशकनीसकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
ऑoटो. 2009.- xiv, 214 पृ.: िच*े; 21 स,. मी.

ISBN 978-81-907033-7-6 कागदी बां. :

.. 500.00



V44

'The diary of Marg Berg: growing up in the
warsaw ghetto' चा अनुवाद.

.. 180.00


चपळगावकर, नर, 
सं&थानी माणसं.- मुंबई : मौज $काशन, िडस,. 2013.x, 149 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
ISBN 978-93-5091-054-2 : .. 200.00



V595

V44

$धान, राम, 1928वादळ माथा ते 1965 भारत-पाक युw: संर3णमं*ी
यशवंतराव चdहाण 1962-1966.- पुणे : मेहता, फे 7ु.
2013.- xvi, 368 पृ., [12] पटिच*े: नकाशे; 22 स,.

950-आिशया

953-अरबी ीपकSप
जोगळे कर, ज. द.

युगप रवतBनाZया उं बरÊावरचे अरब जग.- मुंबई :
नवचैतYय $काशन, जाने. 2014.- 176 पृ. ; 22 स,.

मी.

मी.
ISBN 978-81-927235-3-2 :



V44
V56

ISBN 978-81-8498-076-9 :



V44

िग=सग, dहेरा
आठवण¨चे मोती: दुस±या महायुwात बालपणीच
कु टुंबाशी ताटातूट झालेSया एका यू मुलीचा भावपूणB
$वास / इंGजीव.न िवनया िव. धारवाडकरकृ त अनु.पुणे : मेहता, स]ट,. 2013.- xv, 184 पृ., [6]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-8498-498-9 :

फु लेपीठ / पु.षोम खेडेकर यांZया $&तावनेसह.मुंबई : फु लेपीठ पु&तकमाला अयास मंडळ.
भाग 7 : एि$ल 2013. - ii, 359 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 250.00.

.. 180.00


V46

'वादळमाथा' आिण 'पिहली फे री' या पु&तकांZया
एकि*त भागांची सुधा रत नवीन आवृी.
संदभB.
ISBN 978-81-8498-453-8 : .. 350.00



V44

इितहास

136

954-भारत-

मशः

954.0145-सÍाट अशोकाची राजवट
कrडिवलकर, माधव, 1941देवांचा ि$य ि$यदशP राजा सÍाट अशोक.- 2 री
सुधा. आ.-पुणे : सुगावा $काशन, माचB 2014.- 168
पृ.: िच*े, नकाशे; 22 स,. मी.
$थम आ. : मे 2005.
ISBN 978-93-80166-84-1 : .. 170.00

मोरे , शेषराव बापूराव, 1948-

काँGेसने आिण गांधीज¨नी अखंड भारत का नाकारला
?.- पुणे : राजहंस $काशन, ऑग&ट 2012.- 734 पृ.,
[8] पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-7434-578-3 : .. 750.00


V44

वाणी, मधु

सोमनाथचे मं दर आिण गजनीचा महंमुद.- पुणे :
सुगावा $काशन, ऑग&ट 2012.- 55 पृ. ; 22 स,. मी.
.. 40.00



V44'D

954.075-व&तुसंGहालयाचे उपqम आिण सेवा
954.075(1)-राजवाडे व&तुसंGहालय
िमरे , संदीप नामदेवराव, 1980-



V44

शमाB, रामशरण

राजवाडे संशोधन मंडळातील संGहीत श ा े.- धुळे :
स>यकता $काशन, जाने. 2013.- x, 94 पृ.: िच*े;
22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924993-7-6 : .. 120.00


भारतातील सरं जामशाही / अनु. वासंितका

V44(NA,6)

पुणतांबेकर.- पुणे : सुगावा $काशन, जाने. 2014.247 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-93-80166-89-8 : .. 250.00

954.79-महाराJ



V44

होले, हरगो=वद म.
महाभारत कालगणनेतील षडयं*.- अमरावती : नभ
$काशन, मे 2011.- 498 पृ., [1] पटिच*: िच*े,
नकाशे, वंशा.; 22 स,. मी.
महाभारत काळ ते इ. स. 2011 = 5113 वषाpचा

ISBN 978-81-8483-006-4 कागदी बां. :

.. 500.00


V4435

टेटिवलकर, सदािशव

इितहास.

महाराJातील वीरगळ.- नवी मुंबई : cीकृ पा $काशन,
जून 2014.- 132 पृ.: िच*े (काही रं गीत); 22 स,.

संदभB.
ISBN 978-81-905776-31-1 :

के ळकर, यशवंत नर=सह, 1902-1994
ऐितहािसक पोवडे मराÊांचा का_मय इितहास.नवीन आ.-पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], मे 2008.- 517 पृ. ; 25 स,. मी.
पुनमुBण. $थम आ. : 1928.
संदभB.

.. 500.00


V44

954.(1)-भारततवे (इंडॉलॉजी)

मी.

संदभB.
.. 250.00


V4435

काळे -पाटसकर, भायcी
िशलालेखांचे अंतरं ग.- नागपूर : 1ानेश $काशन,
नोdह,. 2013.- 104 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
.. 100.00

ठोके, मो. िन., 1946-



z44

दवेकर, वसंत यशवंत, 1925मेरा भारत महान / सं. ले. वसंत यशवंत दवेकर

वेध =चतनाचे.- बेळगाव : नवसािह}य बुक &टॉल,
ऑoटो. 2011.- 166 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-920981-1-1 : .. 150.00


V4435

पाटील, संजय िजभाऊ, 1969-

आिण गणेश करे - पाटील.- पुणे : यशोदीप

पिUलके शYस, एि$ल 2013.- 200 पृ., [12] पटिच*े:
िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-926374-4-0 : .. 225.00


z44

ि7टीशकालीन खानदेश आिण दुOकाळ.- धुळे :
स>यकता $काशन, 2012.- x, 314 पृ., [1] पटिच*े
; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924993-3-8 : .. 400.00


V4435

इितहास
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954.79-महाराR- मशः

पाटील, संजय िजभाऊ, 1969-

राऊत, गणेश

छ*पती िशवाजी महाराज आिण िशवकाल: 1630 1707.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक

1959-

ि7टीशकालीन: खानदेशातील कापूस उ}पादन.- धुळे :
स>यकता $काशन, 2013.- viii, 169 पृ., [2]
पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924993-9-0 : .. 200.00

डेपो [िवतरक], जून 2013.- viii, 152 पृ.



V4435

पुणे िव|ापीठाZया $थम वषB कला शाखेZया
2013-14 Zया सुधा रत अयासqमानुसार.
संदभB.
ISBN 978-81-8483-528-1 : .. 125.00


V4435

$ादेिशक ऐितहािसक वारसा / सं. संपा. अर=वद सोनटkे
आिण िशवाजी पवार.- नांदड
े : अनुराधा पिUलके शYस,
ऑoटो. 2012.- x, 385 पृ. ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-923477-8-3 : .. 300.00

िलमये, राजा
रणधुरंधर बाजीराव.- 3 री आ.-पुणे : मधुराज

पिUलके शYस, ऑग&ट 2012.- 82 पृ.: नकाशे; 22 स,.
मी.



V4435

ISBN 81-85773-39-4 :

.. 60.00


V4435
मंडिलक, माधुरी द.

19 _ा शतकातील महाराJातील =हदू धमB सुधारणा
चळवळ.- पुणे : डायमंड पिUलके शYस : डायमंड बुक
डेपो [िवतरक], ऑoटो. 2013.- iv, 340 पृ. ; 22 स,.

साबडे, भा. र.

गो@ पैसा फं डाची.- नवीन आ.-पुणे : वरदा $काशन,
फे 7ु. 2013.- xii, 335 पृ.: िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
कागदी बां. : .. 400.00

मी.

संदभB.
ISBN 978-81-8483-543-4 :



.. 350.00

V4435



V4435

गायकवाड, लs कच.
जुर प रसरातील कSSयांचा इितहास / सं. ले. लs
कच. गायकवाड आिण अमोल शंकरराव िव|ासागर.पुणे : पुOपानंद $काशन, माचB 2011.- viii, 64 पृ.:
िच*े; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-907033-9-0 : .. 40.00

मराठा समाज: वा&तव आिण अपे3ा / सं. संपा. राम
जगताप आिण सुशील धसकटे ; सदानंद मोरे यांZया
$&तावनेसह.- 4 थी आ.-पुणे : राजहंस $काशन, िडस,.
2013.- 226 पृ. ; 22 स,. मी.
$थम आ. : स]ट,. 2011.
उपिवषय : 305.8948 - मराठा समाज.
ISBN 978-81-7434-553-0 :

954.79(1)- कSले. जुर

.. 200.00


V4435

महाजन, भूषण अशोक, 1993-

पेश_ांचा इितहास.- अमळनेर : क&तुरी $काशन,
एि$ल 2014.- 164 पृ.: वंशा.; 22 स,. मी.
संदभB.
.. 170.00


V4435



V4435

954.79(1)-कोSहापूर
देशमुख, लमीकांत
अिव&मरणीय कोSहापूर / सं. ले. लमीकांत देशमुख,
संदश
े भंडारे आिण अमरजा =नबाळकर.- पुणे :
दलीपराज $काशन, माचB 2013.- 177 पृ.: रं गीत
िच*े, नकाशे; 35 स,. मी.
ISBN 978-81-7294-968-6 : .. 700.00


मोरे , सदानंद cीधर
गजाB महाराJ / संपा. दीपाली चौधरी ; यशवंत सुमंत
यांZया $&तावनेसह.- पुणे : सकाळ $काशन, नोdह,.
2013.- 392 पृ.: िच*े; 24 स,. मी.
संदभB.

V4435.3KOL
954.79(1)-ठाणे

ISBN 978-93-80571-56-0 कागदी बां. :

.. 650.00


V4435

कु लकणP, िवजय अनंत
&वातं§य चळवळीतील: ठाणे.- ठाणे : _ास qएशYस,
स]ट,. 2012.- 384 पृ.: िच*े; 25 स,. मी.
संदभB.
कापडी बां. : .. 600.00


V4435.3THA

इितहास
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954.79(1)-पुणे

कु लकणP, एच. वाय., 1939आठवणीतल, पुण,.- पुणे : cीगु $काशन, 2013.127 पृ., [1] पटिच*: िच*े; 22 स,. मी.
.. 100.00



V4435.3PUN

954.91-पा क&तान
फuरोज अशरफ, 1943पा क&तान: समाज आिण सं&कृ ती / =हदीवन िहरा
जनादBनकृ त अनु.- मुंबई : लोकवाय, ऑग&ट 2013.xv, 232 पृ. ; 22 स,. मी.
'पा क&तान : समाज और सं&कृ ित' चा अनुवाद.
ISBN 978-93-82789-16-1 : .. 300.00

954.79(1)-बेज. नािशक



V44Q7

पगार-खrडे, वषाB
बेज सोYयाची शेज / शUदांकन सुिच*ा साठे .- ठाणे :
_ास qएशYस, जून 2013.- 56 पृ.: िच*े; 22 स,.

956-म`यपूवB
956.7-इराक

मी.

.. 70.00



V4435.3BEJ
954.79(1)-बोरकुंड. धुळे

956.7044-साम sसेनचा काळ, 1979&टीdहYसन, व,डेल (Steavenson, Wendell), 1970sकू मशाहीZया सावलीत: सामZया काळातील इराक /
इंGजीवन अशोक पाथरकरकृ त अनु.- पुणे : मेहता,
जाने. 2014.- xii, 216 पृ.: नकाशा; 22 स,. मी.
'The weight of a mustard seed' चा अनुवाद.

पाटील, सतीश

ISBN 978-81-8498-525-2 :

भारतीय &वातं§यल¶ातील भूिमगत qांती.- नागपूर :
ऋचा $काशन, जाने. 2014.- 64 पृ.: िच*े; 22 स,.



V467

970-उर अमे रका
973-अमे रकन संयुt सं&थाने

मी.

संदभB.
.. 65.00

.. 250.00

देशमुख, मा. म.



V4435.3BOR
954.79(1)-महाड

ब,डखळे , अशोक
ऐितहािसक महाड.- मुंबई : नवचैतYय $काशन,
2012.- 96 पृ., [2] पटिच*े ; 22 स,. मी.
संदभB.
ISBN 978-81-924250-3-0 : .. 110.00



954.79(1)-येवला. नािशक

येवले: सां&कृ ितक व ऐितहािसक यथादशBन / संपा. सरल
धारणकर...[आिण इतर].- नािशक : भारतीय
इितहास संकलन सिमती, मे 2013.- 432 पृ., [24]



V4435.3YEO
954.792-मुंबई

sसेन झैदी, एस.
डrगरी ते दुबई: मुंबईतील मा फयांची साठ वष /
इंGजीव.न अशोक पा`येकृत अनु. . पहा 920.
9303625 - दाऊद इ7ािहम.
954.84-आं¼$देश
954.84(1)-हैाबाद
कु लकणP, धनंजय
हैाबादची िचरकथा / नर,  चपळगावकर यांZया
$&तावनेसह.- मुंबई : मौज $काशन, जाने. 2012.xxiii, 179 पृ., [4] पटिच*े ; 22 स,. मी.
ISBN 978-81-7486-971-5 : .. 200.00



V73

V4435.3MAH

पटिच*े: िच*े, नकाशा, $ित.; 24 स,. मी.
.. 300.00

अमे रके चा इितहास: शोध आिण बोध.- नागपूर :
िशवभारती $काशन, जून 2013.- 568 पृ., [12]
पटिच*े: िच*े, नकाशे; 22 स,. मी.
कापडी बां. : .. 280.00



V4415.3HYD

139

संदभ सूिच
'ची' र=नग: कमी cमात वेदनारिहत धावnयाचा
qांितकारक दृ@ीकोन. पहा Áेयर, डॅनी (Dreyer,

अंधारिमठी.

Danny)

'$बोधन' कार ते 'मामक' कार.

पहा

पांढरे , नीला

पहा

'सती-$थेचा' इितहास.

पहा

भावे, ह. अ.

'सोबत' चे पिहले पान.

पहा

बेहर
े े , ग. वा.

अंबारी.
पहा

पहा

ऑरवेल, जॉजB (Orwell, George)

1990.

पहा

पांढरीपांडे, िवजय मनोहर



891.461008

Dialogues for practice = सरावासाठी संवाद.



पहा

िशकारपूर, दीपक

अ िल=dहग फे थ: माझी शोधया*ा - शांती, सलोखा,
सामािजक प रवतBन यांसाठी. पहा असगर अली

आता नको पुYहा.

891.463

काळोख-िवळखा.

891.463




बडे, भा&कर भुजंगराव

अंतराळातील मोिहमा.

अंतवाBटा.
अंत&थ.
अंतहीन.

पहा
पहा

साळुं खे, आnणा हरी

पहा
पहा

गु~ा, याना
गवांद,े पुंडिलक भाऊराव



398.220954(1)
अकबर, एम. जे.

पहा

भ´, ¼ुव
पहा

पहा

दीि3त, लीला

बेहर
े े , ग. वा.

अ3रवेध: पु&तक परी3णे व परामषB.
रामचं नारायणराव

िनमसरकर, धमBराज कसनराव

अंितम स}य.

पहा

जावडेकर, मुरलीधर

अंधा कानून.

पहा

नाईक, गु.नाथ

पहा

चdहाण,

अखेर मी हरले...

पहा

चोरगे, तानाजीराव

अगितक वतBमान.

पहा

शेरे, नीळकं ठ िनवृीराव

अिकं कण.

देशपांडे, कृ Oणराव पंढरीनाथ

पहा
पहा

सुव, राजकु मार

अजेय qांितकारक राजगु..



891.461
पहा

वमाB, अिनल

अड कने, बापू दादासाहेब
भरारी.



891.463

अडसुळे, पांडुरं ग

Gंथालय संदभB सेवा आिण साधने.



025.52

अडसूळ, cीकृ Oण
गोमंतकuय मराठी सािह}य: आशय आिण आिवOकार.



891.4609

मुजुमदार, अनुराधा राजीव

बी. अिनल

पहा



कSलोळातला एकांत.

अंजनीकर, भगवान

अंतरकर, अ.णा, अनु.



अजीम नवाज राही

सुिपटक

पहा

891.462

अिपथ.

इं िजिनअर

अंतरं ग िवोहाचे...!.

क&तुरी.

अ3रया*ा.

- इंGजी मातृभाषा नसणा±या िव|ाºयाpसाठी.

पहा



926.17

891.462

अ3य िशदोरी.

491.46824

अंजीमाय.

आचायB, नयना

उ&मानची आई.

अकूपार.

पहा

Dialogues for practice = सरावासाठी संवाद . पहा

गdहनBYस संगणकuय शासन तुमZया दारी.

पहा



158.1

Uलड 7दसB: एका कु टुंबाची कहाणी / अनु. िवcाम
ढोले ; संपा. आनंद हडPकर.
823

धमाBिधकारी, रzाकर यादवराव

पहा

शाह, लीला

अंसारी, आिसफ

24 अकबर रोड: काँGेसZया उतरणीला आिण उ}कषाBला
कारणीभूत ठरलेSया _िtमवांचा संि3~ इितहास.
पहा रशीद कदवई

अंगुर िनकाय.

पहा

अकबर आिण िबरबल / पुनःकथन भाऊसाहेब गवारे .

20 _ा शतकातील िनवडक राJीय पोवाडे / संपा.

e

थोरात, हेमंत

वॉडB नंबर 9 - ससून हॉि&पटल.

मंडिलक, माधुरी द.

1984.

428.24

पहा

अंिबके, िवलास

19 _ा शतकातील महाराJातील =हदू धमB सुधारणा

िवजय जगताप.

ढेरे, अ.णा

पहा

_िtमव िवकास.

भागवत, सुनंदा यशवंत

पहा

अंधारातले दवे.

अंबाडे, वसंत

1200 पाककृती: शाकाहारी आिण मांसाहारी.

चळवळ.

पहा

अंधु जाहला दीप&तंभु.

पांढरे , नीला

दÃड, कै लास

अंधाराचा गाव माझा.

अंधारातील चेहरा.

'$बोधन' कार ते 'मामक' कार . पहा 923.654 ठाकरे , केशव सीताराम.

भाराज, मंदा कनी

पहा

अढांगळे , िवनायक देवराम
फुलेपीठ.



954

अढाऊ, बाळकृ Oण पुं.
आ दवासी 3े*ातील आरोय सेवा िवभागाची आथक
ि&थती: संदभB अमरावती िजSहा.
362.104257

अणुऊजा-अिमश

140

अणुऊजाB. पहा कहाते, अतुल
अणुऊजाB: एक पयाBय : शा ीय मािहतीसह अणुऊजZया
उलट - सुलट बाजूंनी के लेला सवाpगीण िवचार. पहा

अनुबंध.

पहा

कु लकणP, पी. जी.

अनुभव.

पहा

शहा=जदे, फ. म.

अनुभूित.

कराड, उमला िव[नाथ

पहा

झा, सौरव
अनोखा िनकाल.

अणुबॉ>ब - अणूपासून अणुबॉ>बपयpतचा थरारक $वास.
पहा

अनोखीभेट.

कहाते, अतुल

अणुरोध: अणु$कSपांZया िवरोधाचा सैwांितक मागोवा.
पहा इं दल
ु कर, $दीप
अnणा हजारे यांचे जीवन आिण कायB. पहा जाधव,
दनकर बYसीलाल
अnणा हजारे : ¸@ाचाराZया िवरोधातील भारतीय
ल¶ाचा चेहरा / सं. संपा. $दीप ठाकू र आिण पूजा
राणा; अनु. धनंजय िबजले.

अYयाय.



364.13230954

भागवत, र. म.

अनंतको ट7¤ांडनायक, राजािधराज सªगु. cी
अkलकोट &वामी समथB महाराजांZया िवल3ण कथा.

नहार, रोमा

पहा

अफलातून बं¿ा $धान.

पहा

दांडेकर, अिनल

वै|, स रता

पहा

अUदुल कलाम, ए. पी. जे.
टÆनग पॉइंस आdहाने पेलत के लेली वाटचाल /
इंGजीव.न अंजनी जयंत नरवणेकृत अनु. 923.154
अUदुल सार इदी
के वळ मानवतेसाठी / शUदांकन तेहिमना दुराणी ;
अनु. cीकांत लागू ; संपा. िम=लद चंपानेरकर.



923.654

अभंग िनपण.

पहा

कवडे, िशरीष शांताराम

अभंग िनपण . पहा 891.461 - िनळोबा, संत. टीका.
पहा

कवडे, िशरीष शांताराम

अभंग: &वप आिण िच क}सा.
अिभ$ाय.

पहा

पहा

लबडे, बाळासाहेब

त,डुलकर, उमेश अZयुत

अिभयांि*कuचे जग / संपा. अ. पां. देशपांडे.
पहा



620

ताकसांडे, $सेनिजत

अभोणकर, cजय सुिनल
सािव*ी: एका qांतीमय पवाBची सु.वात.

923.654

अयंकर, योगे[र
लोकमाYय टळक गो@ी आिण सुिवचार.

923.254




अयंकर, शोभा
सखी, भावगीत माझे: शUदसुरांचा अªभूत $वास.

पोरे , दीपाली



780.954

अयास करावा नेटका.

पहा

अयासाचे सोळा सं&कार.
भालचं
अमका.

पहा

कडू , अमोल

पहा

कु लकणP, िवजय

काकडे, अ.ण महादेव

पहा धुनी त.णाई: छा*-युवा
संघषB वािहनीZया कायBक}याpचे आ}मकथन

अमर हबीब, सं. संपा.



294.3

अिनता नायर

िव&मरणातच सवBकाही / अनु. ि&मता िलमये.
अनुताप. पहा काळे , अिन.w

पहा

अ]पाYया ग]पा: खानदेश-बोली आिण सं&कृ ती.
बोरसे, रमेश महा.

अिभवादन.

अ`या}म योग. पहा हडPकर, अवधूत रघुनाथ
अ`याि}मक पुOप. पहा पाटील, दा*य नामदेव
अ`यापन गिणताचे: उx $ाथिमक &तरासाठी. पहा

अनYतया*ा. पहा पुजारी, योती मोहन
अनिभ1. पहा जोसेफ तु&कानो
अनमोल ी रzे. पहा जाधव, छाया
अनलाइकली िहरो: ओम पुरी. पहा पुरी, नं दता सी.
अना त, िवनोद

वै|, रजनी

थोरे , अशोक

अफलातून जलचरसृ@ी.

वेद राही

अशोक िवजयादशमीचे भूत.

पहा

पहा

अपणाB संथानम
आहारातून सÃदयB: िनरामय व टवटवीत }वचेसाठीचं
गाइड / इंGजीव.न सं`या रानडेकृत अनु. 646.726

मी जोतीबाची सािव*ी.
891.462
अतुलनीय. पहा कु लकणP, अतुल अिवनाश
अरदे, शिशकला रामदास
दहशतीZया सावटाखाली.
891.461
अ*े, वंदना, अनु. पहा कृ Oणा&वामी, dही.
पहा टेनबक न, सॅि7ए (Tenberken, Sabriye)
अ*े, वंदना, संपा. पहा गांधी, राजमोहन
अªभुताZया शोधात. पहा राणे, उSहास
अªभूत रामायण. पहा इनामदार, शंकर
अªभूत सजीवसृ@ी. पहा दांडेकर, अिनल
अितीया. पहा लांजेवार, मुकेश
अधांतरी. पहा कु लकणP, aेहसुधा

पहा

उरवार, मुरलीधर

पहा

अपरािजता.

अितवाडकर, नारायण

पहा

महाले, रमेश

अपूणZया सहवासात.

अnणासाहेब दा*य वामन पाटील यांचे कायB आिण
कतृBव. पहा पाटील, गोकु ळ =नबा

अधुरी एक कहाणी.

पहा

अमलताश.



823

पहा

दीि3त, सुि$या भालचं

अिमश

रह&य नागांचे / अनु. मीना शेटे-संभू.



823

अमृत-आई

अमृत - =सचन: शेत - झाड - अ - पाणी काय >हणते
c¨ची वाणी / संक. मनोहर वटPकर.
294.561
अमृत =बदू: रोग - डॉoटर औषधपाणी काय >हणते c¨ची
वाणी / संक. मनोहर वटPकर.
294.561
अमृतधारा: अॅड. रावसाहेब =शदे यांचे अनमोल िवचार.
पहा =शदे, रावसाहेब
अमृताचा वसा. पहा खांडेकर, अर=वद
अमे रके चा इितहास: शोध आिण बोध. पहा देशमुख,
मा. म.

अमे रके ची सी. आय. ए. पहा कालुवाला, पंकज
अरnयवेणा. पहा म,ढे, नीलकं ठ गोपाळ
अराणके , उमला, सं. संपा. पहा सं&कृ तिनिधः : सं&कृ त
वेचे, _ाकरण व _ावहा रक सं&कृ त
अथBराज. पहा =शगाडे, अंकुश रामचं
अन&टो चे गdहेरा. पहा रे डकर, अर=वद
अवाBचीन कव¨चा का_िवचार. पहा खडके, हेमंत
अSलाउीन आिण जादूचा दवा / पुनःकथन भाऊसाहेब
गवारे .
पहा



पहा



गौडबंगाल.

891.463

=ह

891.463



असगर अली इं िजिनअर

अ िल=dहग फे थ: माझी शोधया*ा - शांती, सलोखा
सामािजक प रवतBन यांसाठी / इंGजीव.न जयदेव
डोळे कृत अनु.

कु लकणP, िम=लद चंपानेरकर आिण मनोहर सोनवणे
; कु मार के तकर यांZया $&तावनेसह.
954
असांज, जुलीयन (Assange, Julian)

िव कलीoस / अनु. सुहास फडके .
असीमा. पहा साठे , िव£ल
अि&तवखुणा. पहा मुंजे, अनुपमा
अ वेा ोणाचायB. पहा सुदामे, भारती जयंत
अि&मता महाराJाची: यशवंतराव चdहाण. पहा
पहा



920.5

ठोके,

कांबळे , सिनल

अ&सल माणदेशी. पहा कणसे, भाऊसाहेब
अिहर, जयवंत यSला]पा
qांितवीर नागनाथ अnणा.
अिहरराव, िवकास =नबाजी
Yयू $ताप िमल कामगार संघटना.



923.254



अिहराणी बोली शUदकोश: अिहराणी-मराठी / संक.
रमेश सीताराम सूयBवंशी.
491.463
अिहराणी >हणी: अनुभवांZया खाणी / संक. बाळासाहेब


गुंजाळ.

398.99146

अिहराणी सािह}यसोिनयाZया खाणी.
अहो, ऐकलत कां...?.

पहा

अॅना आिण सयामचा राजा.

सावंत, उषा

मारोतकर, िवजया
पहा

लॅYडन, मागाBरेट

पहा

आचBर, जे·u

(Archer, Jeffrey)

अॅलन, डेिdहड (Allen, David)
गेटग =थज डन: कायBत}परतेची गु. कSली /
इंGजीव.न $शांत तळणीकरकृ त अनु.
आंतरराJीय संबंध: महवाZया संकSपना. पहा



650.1

तोडकर, बी. डी.
आंध जमात: शोध आिण बोध.

पहा

आंबेडकर दशBन / संपा. मनीष कांबळे .

धनजकर, राजेश



923.254

आंबेडकर, भीमराव रामजी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना सिमतीतील

भाषणे / सं. अनु. बी. आर. जोशी आिण भायरे खा
जोशी.



342.5402

गवळी, भीमराव अजुBन
आंबेडकरी चळवळ आिण सािह}य. पहा खंडेराव, हरीश
आंबोरे , िनतीन शा³राव
का½या मातीपोटी.
891.461
आंबेडकरी कलावंत.

आई.



923.654

पहा

(Landon, Margaret)

अॅYड देअरबाय हँज अ टेल.

प.ळे कर, आशा
अशी पाखरे येती... पहा नलावडे, रामचं भै
अशी माय िमळू दे... पहा साठे , संजय लमण
अशोक िवजयादशमीचे भूत. पहा अना त, िवनोद
अcुंची गाणी. पहा =शगाडे, अंकुश रामचं
अ[}थाचे मूळ. पहा कोSहटकर, म. िव.
अ[मेध. पहा कोSहटकर, म. िव.
अ@ावq
साथB सटीप आिण संि3~: अ@वq गीता / भाOय.
दा*य नामदेव पाटील.
181.482
अ@ीकर, बा. सी.
नर=सह.

असा घडला भारत: 1947 - 2012 / सं. संपा. सुहास

331.881770095479(1)

गवांद,े पुंडिलक भाऊराव

वाघ, बी. जी.

अशी आहे इंGजी भाषा.

ठकार, संजीव

िवजयराव

पांढरीपांडे, वैशाली
पहा

पहा

अि&मता हीच माझी ओळख.

अवचरे , .पाली, सं. संपा. पहा सामािजक अभंग
अविचता प रमळु / संपा. शंतनू =चधडे. 891.461008
अविलया. पहा मुअर, वेYडी (Moore, Wendy)
अवसरे , मंिजरी $मोद
सं`याछाया.
891.461
अिव&मरणीय कोSहापूर. पहा देशमुख, लमीकांत
अिव&मरणीय $वास: िमलान, रोम आिण पॅरीस. पहा
अशांततेचे रं ग.

असली - तसली नसलेली.

मो. िन.

398.220956

अवकाशातील झेप.
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पहा

पहा

पहा

आटोळे , किवता रमेश

धमाBिधकारी, सुनंदा रामचं

आई-आlदवासmचे
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आई - दुःख अंत रचे.
आई कमळ चौफेर.

पहा
पहा

आटोळे , किवता रमेश

आटोळे , किवता रमेश

आई तू नdहतीस >हणून...

पहा

आई रटायर झालीच आहे.
लमण
आईचे हात.
आकांत.

पहा

आटोळे , किवता रमेश

फलटणकर, आर. एस.

पहा

महाबळ, भालचं

=शदे, नामदेव िव£ल

आकाश बदलताना.

पहा

पहा

पांढरीपांडे, िवजय

आकाशकर, cीधर
महानुभवांचे योगदान: अथBिनधाBरणशा ीय.
महानुभावांचे तािवक िवचार.




294.55(1)

देशपांडे, मधुकर गोपाळ

आकाशी झेप घे रे ...
आकोटकर, पूजा

}सुनामी.

891.461

बंडी ते बुंग.

891.462

आqोश.

पहा




कांबळे , पांडुरं ग डोमाजी

आqोश नंतरची किवता.

पहा

हाळमकर, सोपान

जगदा}मा cीहरी आनंदे पूजीन.





891.461

साधकोपयोगी अभंगमािलका

पहा

धमB आिण सािह}य

आघाडीचे मिहला नेतृ}व: भारतातील $ेरणादायी मिहला.
पहा

सुधा मेनन

आचायB, नयना



अंबारी.

891.463

पांढरे उखळ.

891.463



आचायB, माधव ना.
संतांZया अ>लानकथा.



891.463

आजगांवकर, राजेश चंकांत, अनु.
आजZया िव[ाचे आतB.

पहा

आजी-आजोबांकरता.

पहा

आजीZया पोतडीतील गो@ी.
आटक, &व¬ील बाळकृ Oण
मीरा.

पहा

संतोष नायर

करं जीकर, दीपक

आजार आपले: उपचार आयुवदाचे.
गोपाळकृ Oण

पहा

वाÀळकर,

पहा

सरपटवार, माधवी म.
पहा

देशपांडे, राम

आठवणीतल, पुण,. पहा कु लकणP, एच. वाय.
आठवले, पावBतीबाई, 1870-?
आठवले, $भावती
धाडसी मायलेकu.
शौयBपदकाचे मानकरी.
आठवले, सुदशBन, अनु. पहा



923.654



891.463



929.8
नरीमन, फली एस.

हॉकग, जेन (Hawking,

आड आिण िविहरी.

पहा

Jane)

कदम, आनंद

आडगावकर, सुरेखा

संत एकनाथांचा धमBिवचार.



294.5925(1)

कोSहटकर, म. िव.
आिण वसंत पुYहा बहरला. पहा लrढे, लमण
आिण िवqमा द}य हरला. पहा चांदोरकर, &वाती
आतला आवाज. पहा =हगोणेकर, साजन सु.
आता नको पुYहा. पहा अंजनीकर, भगवान
आ}मनाद: मीराची िनवडक किवता. पहा मीरा
आ}मल3ी समी3ा: मराठी सािह}य िवचार. पहा
धrगडे, रमेश वा.
आ}मशोध. पहा कु लकणP, पी. जी.
आ दवासी 3े*ातील आरोय सेवा िवभागाची आथक
ि&थती: संदभB अमरावती िजSहा. पहा अढाऊ,
बाळकृ Oण पुं.
आ दवासी सम&या आिण बदलते संदभB. पहा गारे ,
गो=वद
आ दवासी सािह}य आिण अि&मतावेध. पहा मेcाम,
आडवा हात सैल कासोटा.

पहा

भुजंग

महाबळ, भालचं लमण
पहा



891.463

891.461

पहा यशोदे तुझा लेक खोडी.

आगळे , िसwाथB, संपा.



891.461

आठवणीतले शेवाळकर.

पहा

ध रला पंढरीचा चोर: cीसंत जनाबाई महाराजांZया
भावसुंदर अभंगाचे ममBGाही, िचवेधक
&वानुभूतीपूणB िववरण.
891.461
पहा



(Nariman, Fali S.)

आगटे, शकुंतला जयंत

आगटे, संदीप, संक.

891.461



माझी कहाणी / संपा. िवनया खडपेकर.

दघे, मंगला

पहा

आई कमळ चौफेर.

आठवणीतली आई.

294.55(1)

पहा

891.461

आठवण¨चा उमाळा. पहा म,डुले, रमेश शामराव
आठवण¨चे मोती: दुस±या महायुwात बालपणीच
कु टुंबाशी ताटातूट झालेSया एका यू मुलीचा भावपूणB
$वास. पहा िग=सग, dहेरा

मनोहर

आकाशप3ी.

आई - दुःख अंत रचे.

वादळ.

जेनी, झोई (Jenny, Zoe)

आकाश माया मुठीत आहे !.

891.461

किवता आईZया.
आठSये, अिनल

भुरे, सं दप शे´ीबा

पहा



आई.

आ दवासी सािह}य: =चतन आिण िच क}सा. पहा
रrगटे, तुकाराम बारकू
आ दवास¨चे िशलेदार / संपा. रामचं िचमाजी जंगले.

सुधा मूतP


891.461



305.8(1)

आ/-आशुतोष
आ| सं&कृ ती गोपराJाची / संक. उSहास $भू-देसाई.
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आमडेकर, मंजूषा, अनु.



398.2095478
आधार.

पहा

आधारमाया.
आधारवड.

पहा

काटकर, ना. रा.
पहा

पहा

आमोणकार, सुरेश गुंडू

िचटणीस, शुभा

झॅनचो द¢टावो.

चौधरी, सुलभा अमृत

पहा

आ>ही =हदु&थानी.

पहा

आयुवद िव|ाभारती.

पहा

पाटील,

पहा

आयुOयाZया वळणांवरती.

कटा रया, सुरेखा

आपटे, जनादBन शंकर
कु टुंबिनयोजन कायाBची 60 वष: वाटचाल फॅ िमली
]लॅ=नग असोिसएशनची.
363.96
आपटे, मोहन हरी

$ाचीन भारतीय गिणत.



510

7¤ांड: उ}पी, ि&थती, िवनाश.



523.1

याला जीवन ऐसे नाव / संपा. सदानंद बोरसे.



333.91

आपटे, मोहन हरी, भाOय.

पहा

पहा

पहा

परचुरे, अर=वद =*बक

आयुOयात यश&वी dहा अथाBत cी गु.च र* वाचा.
कराणे, िनमBला गोपाळ

बेहर
े े , ग. वा.

पहा

कु लकणP, पांडुरंग

पहा

कुंडेटकर, संजय

कपूर, गोिपका

आनंदी आनंद.

वटेमोड महाराज

आयुOयमान भव: अिधक उपायांसह - समG.

आनंदमयी गरोदरपण: आ`याि}मक िवचारातून.
पहा

पहा

हरी

तानाजी राऊ

आनंदया*ा.

वाÀळकर, गोपाळकृ Oण

पहा

आयुOय एक, अनुबंध अनेक.

लांडगे, संजय संभाजी

आनंद यादव: सािह}य आिण िवचार.

राजेभोसले,

कानडे, ल³

पहा

आयवद नाडीपरी3ा.

आधुिनक महाराJातील समाजसुधारणेचा इितहास.
पहा

पहा

सुहास

जोशी, आनंद

आधुिनक मराठी किवता एक िवेषण.
देशपांडे-के जकर, $काश



294.3927

आ>ही कोण >हणोिन काय पुसता ?.

आधुिनक अि[नीकु मार: िनOणात ]लाि&टक सजBन - डॉ.
आनंद जोशी.

बूवाB, पोलेत (Bourgeois, Paulette)

भा&कर

आरसा =चतनाचा: &वतःला ओळखnयाचा.
जोरवर, रामचं मुरलीधर
आरोय - सोपान.
आरोय िम*.
आरोय सखी:

पहा

पहा

पहा

पहा

रहाटे, गंगाराम

महाले, रमेश

ी&वा&ºयाचे कानमं*.

पहा

िनमBळ -

महांडुळे , शारदा

आरोयगाथा.

पहा

घाटे, िनरं जन =सह,

आचBर, जे·u (Archer, Jeffrey)
अॅYड देअरबाय हँज अ टेल / अनु. देवद के तकर.

आपी _व&थापन = Disaster management.
पहा

खराट, संभाजी

आपी _व&थापनाचे आdहान.
आपले भारतीय शा 1.

पहा

पहा

चाकणे, संजय

पहा

संत,

आपले िहरवे िम*.

पहा

टू कट अ लाँग &टोरी शॉटB / अनु. लीना सोहोनी.

823

आताBचे लेणे.

साने, हेमा

आयB.

आभाळमाया: सौ. =सधुताई सकपाळ (माई) यांचा
जीवन$वास. पहा जाधव, शीतल संजय
पहा

पहा

पहा

पहा

आलेख.

देसाई, नयनतारा

आमचं सायेब... : दवंगत खासदार बाळासाहेब साळुं के.

पहा

पहा

रवणकर,

पंिडत, अचBना अनंत

तुमचे आमचे आरोय.

613

सुदढृ तेसाठी _ायाम.

613.7046

आवटे, संतोष, संक.

आमZया आयडॉल / संपा. $ितमा पंजाबराव इंगोले.

आवतB.



923.154

Christopher)

दवणे, $वीण

जोशी, $. न.

आमचा लढा आमचा संघषB / संक. आिण संपा. अि[नी
धrगडे.
920.72(1)

पहा



आलेगांवकर, प. म.

साळुं के, बाळासाहेब दगडु जी

आमडेकर, मंजूषा, अनु.



823

आयB, दैव1 7ा¤णांची देव&थाने.
िशवानंद कृ Oणा

जाधव, अनंत भीमराव

आभाळाचे ऊर फाटले.

पहा

823

सुभाष जोशी.

शुभांगी

आभाळ&व¬.



केन अँड एबल / अनु. लीना सोहोनी.

पाºस ऑफ लॉरी: }याने दोन बायकांवर $ेम
के लं...आिण }यातSया एकuने }याला मारलं / अनु.

मथुरे, सुरेश

आपले _िtमव $भावशाली कसे बनवावे.



823

Gीन, ि&तोफर (Green,

पहा

पहा




साळुं खे, आnणा हरी

कोSहटकर, म. िव.

आशुतोष

ते तेरा दवस / अनु. नीता िभसे ; संपा. माधवी
कु लकणP.
364.13230954

आिnत-उLीरकर
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आिcत.

पहा

ितिबले, अनंत

इनामदार, मुकुंद

सामाYय मानसशा

आसरे , मधुकर

कथा cी संत गाडगेबाबांची.

922.945

युग$वतBक &वामी िववेकानंद.

922.945

आसवात िभजलेलं रान...

आहार सू*.

पहा

पहा




मराठीतील भिtपर किवता.



इं गवले, बाळासाहेब नामदेव

मामासाहेब मोहोळ: कायB आिण कतृB}व / सं. ले.
बाळासाहेब नामदेव इं गवले आिण शोभा बाळासाहेब



इं गवले.

923.254
पहा




आमZया आयडॉल
पहा

काळे ,



पांढरे , नीला

इंदल
ु कर, $दीप
अणुरोध: अणु$कSपांZया िवरोधाचा सैwांितक


कु .ं दकर, अवंितका

इलकर, सुहािसनी यशवंत
&फु ट आिण अ&फु ट.
इ ायलची मोसाद.



500

ई[र आिण ई[र $िणधान.
पहा

पहा

गु~े, िवcाम
पहा

िच*बंध



928.9146

उगवतीZया दशेला: तीन िजवलग मैि*ण¨चा सुखाचा
शोध. पहा Gेगसन, युिलया (Gregson, Julia)

उतरं ड.

पहा

जौहरी, $ितभा

कटारे , अ.ण

कानाBड, िगरीश



अनोखीभेट.
पहा

891.46

कोSहटकर, म. िव.

उ}पल व. बा., सं. संपा. पहा गो@ी सा±याजण¨Zया:
िमळू न सा±याजणीतSया िनवडक कथा

डवरे , खुशाल अमृत

इथापे - जाधव, मनीषा

उ®ीरकर, आर. ए., सं. ले.

संत गाडगेबाबा अथाBत मला ओळखा ... सुखी dहा.


891.463
कािलदास

पहा

बेहर
े े , ग. वा.

उरायण.

पहा

पहा

पहा

इ}यथB.

इनामदार, अलकनंदा, संपा. आिण अनु.

$शांत अRयंगार

वैिच§य खे¿ाचे अन् गीत बािलके चे / ह रÇं बोरकर
यांZया $&तावनेसह.
891.461

उरवार, मुरलीधर

शहा=जदे, फ. म.

पहा

उके-ओक, धनराज िहरामण

इितहास संशोधक डॉ. भालचं रामचं अंधारे - जीवन
व कायB. पहा पवार, सुभाष शंकरराव
पहा

कालुवाला, पंकज

ईशावा&यम् इदं सवBम्... : एक आकलन $वास.
उपिनषद. ईशावा&योपिनषद

उणे पुरे शहर एक.

रमत गमत िव1ान.

इथं ! इथं !! बस रे मोरा.



891.464

पहा

उजगरे , अर=वद, संपा.

लोणकर, रघुनाथ

इटोकर, डी. एस.

पहा



891.46

उजगरे , अनुपमा िनरं जन, अनु.

मुणगेकर, भालचं
पहा

इरावती कव आिण =वदा करं दीकर / संपा. पुOपलता
राजापुरे-तापस . पहा 891.46 - कव, इरावती. टीका.

सुसंगती सदा घडो !.

539.70954

इZछा असSयास वाचा !.

लितफा अली

उ कडवे, अमोल, अनु.

658.4063

पहा

इराक³न सुटका.

ई[र डॉट कॉम.

इंिडया इनोdहेस / इंGजीव.न मीना शेटे-संभूकृत अनु.

इं धन.

घोरपडे, राज,

पहा

राजापुरे-तापस.

398.2095479

पहा

िनलेकणी, नंदन

इये मराठीिचये नगरी.
पहा

संगोराम, िम=लद

इरावती कव आिण =वदा करं दीकर / संपा. पुOपलता

व±हाडी लोकगीतांचा िच क}सक अयास.

इंधनु.

पहा

पहा



398.2095479

मागोवा.

इमॅिज=नग इंिडया.

वेचक आिण वेधक

891.46

इंगोले, कृ Oणा, संपा. पहा Gामीण सािह}य आिण
वा&तव: डॉ. द. ता. भोसले गौरव Gंथ

पहा

पहा

इं गवले,

बाळासाहेब नामदेव

इं दरा ि$यदशBनी.



इYकम टॅoसिवषयी सारे काही.

891.461009

इंलंडमधील भारतीयांचा &वातं§य य1.
भालचं नारायण

नेट -

891.463

इनामदार-साने, रे खा, संपा.

इं गळे , नंदकुमार

पहा

व&तुिन मानसशा

पहा

अªभूत रामायण.

आहारातून सÃदयB: िनरामय व टवटवीत }वचेसाठीचं
गाइड. पहा अपणाB संथानम

इंगोले, $ितमा पंजाबराव, संपा.

इनामदार, मुकुंद, संपा.

इनामदार, शंकर

कारवारकर, मालती

इंगोले, $ितमा पंजाबराव
पारं पा रक ी गाथा.



150

सेट पेपर

वडोदे, मधुकर बळीराम

इं गवले, शोभा बाळासाहेब, सं. ले.

/ सं. ले. मुकुंद इनामदार, के शव

ना. गाडेकर आिण अिनता म. पाटील.

पहा

िबरादार, बी. एम.

उ®ीरकर, मंगेश
गंमतीशीर: आिण किचत गंभीरही.



891.464

उनकु ले-ऑिIटन
एक &पशB जादूचा.

उनकुले, िनतीन

सूयBनम&कार: आधुिनक जीवनशैलीचा &वा&ºयसोबती.



613.7046

उYमाद.

कोSहटकर, म. िव.

पहा

पहा

एक होता िम*.
एकतफÎ $ेम.



294.5

तुमचे पौरोिह}य तु>हीच करा !

उपिनषद. ईशावा&योपिनषद
ईशावा&यम् इदं सवBम्... : एक आकलन $वास /
छंदोबw अनु. आसावरी काकडे; संपा. आनंद हडPकर.

पहा

मधुसूदन वासुदव
े
बागडे.

एकला चलो रे ...

एकांतातSया ओळी.

उपा`याय, काशीनाथ

उपा`ये, बाबुराव
काळोखातील दवे.



891.463
पांडे, डीअन

(Pāṇḍey, Deanne)

उमल}या क½या.

पहा

cॉफ, िव|ा शरद

पहा

उ&मानची आई.

पहा

गारोडे, $मोद भीमरावजी

पहा

ठाकरे , केशव सीताराम

ऊYह आिण पाऊस.

पहा

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ

ऊजाB-संयम: नको ऊजचा अभाव - नको अितरे क.
कु लकणP, दलीप
ऊस तोडणी कामगारांZया सम&या.

पहा

ऋतुगान.

पहा

एअर qॅ श.
एक - भंकस.

एक तरी ओवी अनुभवावी.



भोसले, $काश
पहा

एक दवा िवझताना...
एक ना धड.
एक पान.

पहा

पहा

कोSहटकर, म. िव.

पहा

दगंबर
पहा

प.ळे कर, देवद

मतकरी, रzाकर रामकृ Oण

नाईक, िवलास

कु लकणP, भा&कर

एक िवcांती &थळ.

पहा

गानBर, हेलन (Garner,

Helen)

एक सांगू ?: आई आिण मुलं यांZयामधील मनमोकळा
संवाद.

पहा

लांजेवार, नर, 

एकाच पथावरील दोन पंथ: भtu आिण सूफu.
वकuल, अलीम

पहा

एकाच पथावरील दोन पंथ: भtu आिण सूफu. पहा
294.55(1) - भtu पंथ. पहा वकuल, अलीम

एडमंड हॅले.

633.61

जोगदेव, सुहास
पहा

पहा

पहा

महाजन, छाया

पहा

बोरकर, िम=लद


891.463



923.754
पहा

िभवगडे, 1ाने[र

एदलाबादकर, $काश.
एि$ल फू ल.

पहा

देशपांडे, भा&कर ¥कार

नाईक, सÍाट सदािशव

पहा

पहा

दाणी, अभय

एिलस, डेबोरा (Ellis, Deborah)

एक कायमचा संघषB: र3ाकाका िव.w आपण.
एक िचमूट, दोन वाती.

जोगळे कर, ज. द.

कु लकणP, मयुरेश

पहा

एकाच नाnयाZया तीन बाजू.

एरवी हा जाळ.

पहा

पहा

एडके, सुनंदा राम

पगारे ,

दळवी, शिशकांत

एक अि द_ तुयाचसाठी.

भाटवडेकर, मनोज

सुनंदायन.

गोडबोले, अशोक

पहा

पहा

टेन पेसÉट.

पहा

पाटील, पी. बी.

पहा

बागुल, दादाजी

एखंडेपाटील, िवलास तुकाराम

चुडामण नवल

ऊस शेतीचे आधुिनक यं* / संपा. नीलेश श,डे.

पहा

एका =हदु}विनाची आ}मकथा.

एoस रे रपोटB.

ऊठ म±हा²ा ऊठ.

पठारे , रं गनाथ गबाजी

प.ळे कर, देवद दगंबर

पहा

एका पुनजBYमाची कथा.

एकादश कथा.

अंसारी, आिसफ

पहा

एका कायBक}याBचा आ}मजागर.

उपा`याय, पंचानन, सं. ले.

पहा

लेले, ारकानाथ

पहा

एका आरं भाचे $ा&तािवक.




181.48

साळुं खे, आnणा हरी

पहा

एका जनादBनी.

उपेि3त संतांचा िवोह.

पाटील, राम आnणा

पहा

उपा`याय, काशीनाथ
नाम-भtu: गो&वामी तुलसीदास / सं. ले. काशीनाथ
उपा`याय आिण पंचानन उपा`याय.
891.431

पहा

कदम, उमेश अशोकराव

िनपणे: संत एकनाथ महाराजांचा ह रपाठ / भाOय.
एकल_.

294.59218(1)

उपा`ये, _,कटेश अ., अनु.

पाटील, राम आnणा

पहा

एकनाथ

उYमेषानंद
शा असे सांगते: उराधB.
उYमेषानंद, संक.

145

गोखले-जोशी, मंिजरी

Ä Uलू / अनु. ¢यामला रा. प,डसे.

813

सेqेड लीफ / अनु. मेघना ढोके .

813

एवढे क.न बघाच.

पहा




शाह, िनिमष

ऐितहािसक पोवडे मराÊांचा का_मय इितहास.
के ळकर, यशवंत नर=सह
ऐितहािसक महाड.

पहा

ब,डखळे , अशोक

ऐवळे , पांडुरंग जगाथ
शािहरांचे शाहीर: भाऊ फkड.
ऑपरे शन एoस.

पहा

पहा



927.92

जांभेकर - चdहाण, $1ा

ऑरवेल, जॉजB (Orwell, George)
1984 / अनु. अशोक पा`ये.



823

ऑि&टन, Gॅनिdहल (Austin, Granville)
भारतीय रायघटना राJाची कोनिशला / इंGजीवन
भारती केळकरकृत अनु.



342.54

pकार-कqान

146

¥कार कमया.

पहा

जाधव, $काश नामदेव

ओअॅिससZया शोधात.

कडू , ल. म.

खारीZया वाटा.

दि7टो, ·ािYसस

पहा

ओक, $दीप
सहा सं`याकाळी.

कणसे, भाऊसाहेब



891.463

ओक, संजय



माणूस चुका का करतो ?.

153



मला काही सांगायचंय.

891.464

संजय उवाच.

891.464



ओक, संजय, अनु.

मुअर, वेYडी (Moore,

पहा



891.463

कणीकर, राजcी



जलसंपदा.

333.910954

कथा ऑिलि>पकZया.

पहा



मधुमालती.

891.461

ओबीसी धमाpतर: शंका, िनरसन, िनधाBर.

पहा

जावळे ,

ओबीस¨Zया संघषB वाटा.
पहा

बेहर
े े , ग. वा.

ओळख पयाBवरण दनांची.
ओवी गाऊ िव1ानाची.

पहा

पहा

कथा qांितसूयाBची: संपूणB qांित=सह नाना पाटील.
माने, करण
पहा

कथाकSप.

पहा

कथाप महाभारत.

िव|ासागर, पंिडत

पहा

मोबाईल एमबीए: तु>हांला वेगाने $गितपथावर
नेnयासाठी 112 तं*-मं* / इंGजीव.न मुकुंद
कु लकरकृ त अनु.
औषधभान.

पहा

कथोकळी.

पहा
पहा

गायकवाड, शाम

कमला सु7¤nयम


पहा

कkा 2.
कटा3.

पहा



आड आिण िविहरी.

891.463

एक होता िम*.



891.463

·, च - मराठा संबंध: 1668-1818.

Gामपंचायत आिण Gामीण िवकास / सं. ले. के . के .

कटा रया,



गुलकंद.

कटा रया, सुरेखा


891.461

कटारे , अ.ण
साथBक / संपा. अर=वद उजगरे .



891.461

कटारे , मोतीराम

लोकहो तु>हीच आहात गुYहेगार.



891.461

क´ी, सुनीता, अनु.

पहा

रीड, सँडी (Reid, Sandy)

कड, रे णुका, सं. ले.

पहा

युसूफ बेूर

कनेoशन.

891.461
पहा

कYयावती भव.

हरकारे , अ.ण
पहा

कांबळे , सुधाकर अनंतराव

किपले, योती



रागोबा िन वाघोबा.

891.461

कपूर, गोिपका

आनंदमयी गरोदरपण: आ`याि}मक िवचारातून / अनु.
अ.ण मांडे ; संपा. अनुजा जगताप.
618.2
कपोले, अमोल, अनु.

पहा

मॅकफॅ दयेन, कोडी

(McFadyen, Cody)

कडू , अमोल

अयास करावा नेटका.



891.461

कदम, राम

सुरेखा

आनंदी आनंद.



351.540217

कदम, योती
मोरपीस आिण गारगो²ा.

बेहर
े े , ग. वा.
पहा



954

कदम, के. के.

कदम आिण बी. बी. पावडे.

जोगळे कर, सुधीर

कटा रया - रायसोनी, सुरेखा $काश.

पांढरे , रव¨

कदम, उमेश अशोकराव

घरत, मंिजरी संदीप

=शगाडे, अंकुश रामचं

पहा

891.463008

कदम, आनंद



658

औषधी िव[कोश: $}येक 'औषधी'चा सवB
वै|कपwत¨मधील उपयोग / संक. मंदार राजाराम
जोशी ; के . एच. संचेती यांZया $&तावनेसह. 610.3
कंस.

पहा



891.463008

आसरे , मधुकर

कथासागरातील मोती.
ओवेन, जो (Owen, Jo)

पहा

देशपांडे, ए. एस.

कथाकार राजन खान.

देखणे, मालिवका

पहा

देसाई, नयनतारा

कथा cी संत गाडगेबाबांची.

नवलखे, धीरज

तांबडे,

कोSहटकर, द. र.

कथा $ाnयांZया / मराठीम`ये संकिलत.

ओSड िसटी हॉल: न के लेSया खुनाZया तपासाची कथा.
पहा रोटेनबगB, रॉबटB (Rotenberg, Robert)
पहा

पहा

कथा नारायण गो=वदा आिण }याZया मुलाची.
खरे , $Sहाद ¥कार

देवरे , cावण

पहा

पहा

कोSहटकर, म. िव.

पहा

कथा qांतीवीरांZया.

संदीप

दुधाणे, संजय पांडुरं ग

कथा कथनास उम गावातSया कु टुंबकथा.
कृ Oणकु मार महादेवराव
कथा कोSहटकरांZया.

ओगले, मनोरमा

ओSया जखमा.

अ&सल माणदेशी.

कथा कमnडलू.

Wendy)

ओली आठवण.



891.463



371.3

क~ान, संजय, संपा.

पहा

डायमंड वािणयकोश

कमला-कांबळे

कमला सु7¤nयम
कथाप महाभारत / अनु. मंगेश पाडगांवकर.
कमळकाचा.

पहा

कळत नकळत.



823

लांडे, सुमती

आजZया िव[ाचे आतB.



030.(1)

करं दीकर, द. भा.

कॉYॅoट ि7ज - मागBदशBक.



795.415

योग3ेमं... : आयुवमा महामंडळाZया कायB आिण
कायBपwतीचे सखोल िववेचन.
368.3200954
करं बे, सुरेन

&टडी लdह सेoस धोका.
करपलेली पालवी.



891.463

हरकारे , अ.ण

पहा



अनुभूित.

891.461

क रअर कसं िनवडावं ?: $¹ोरांतून शंका समाधान.
पहा गीत, cीराम
करीन ल तर राधाशीच.

पहा

सुंठणकर, सुभाष

क. या $दूषणाचा संहार.

पहा

देखणे, मालिवका

कणक, मधु मंगेश

पहा

करे - पाटील, गणेश, सं. ले.

पहा

क±हाड, संतराम

क±हाड, संतराम दौलतराव
साथसंगत / सं. ले. संतराम दौलतराव क±हाड आिण
शकुं तला संतराम क±हाड.
891.461
पहा



कणक, मीना
चेह±े यामागचा चेहरा गौतम.

कमाBचे िव1ान.



927.7

कव, माधव, अनु.

नागतोडे, करण

पहा

कलेिoटdह एनजP `यास िवकासाचा / संपा. भगवान
दातार.

कSलोळातला एकांत.

पहा

म. तडकोडकर.



891.46

कवी[र, राजाराम नीलकं ठ, सं. ले.
cीपाद दा*य

पहा

देशपांडे,



324.254(1)

क&तुरी. पहा
क&तुरीचा गेम.
कहत कबीर.

अंसारी, आिसफ

हरकारे , अ.ण
खडसे, मोहन िवOणू

पहा

पहा

राजे, सुधाकर
अजीम नवाज राही

पहा

नेहवाल, सायना

मोरे , शेषराव बापूराव

कांडगावकर, सुधीर सदािशव
रातराणी.



923.554(1)
पहा

cी1ानदेवी =चतन: cी1ानदेवीतील काही
ओ_ांवरची =चतनपर $वचने.
294.5924
&मरणया*ा.
922.945
कवडे, िशरीष शांताराम, भाOय. पहा शंकर
किवता आईZया. पहा आटोळे , किवता रमेश
किवता महजूरZया. पहा गुलाम अहमद महजूर

पहा

सबनीस, cीपाल मोहन

कSपनेZया पलीकडले.



891.461

काँGेसने आिण गांधीज¨नी अखंड भारत का नाकारला ?.

फ=Sडग, जॉय (Fielding,

Joy)
कला संिचत.

अभंग िनपण.
891.461
अभंग िनपण . पहा 891.461 - िनळोबा, संत.

कहाते, अतुल, अनु.

पाटील, दा*य नामदेव

पहा

कवडे, िशरीष शांताराम

अणुऊजाB.
333.79240954
अणुबॉ>ब - अणूपासून अणुबॉ>बपयpतचा थरारक
$वास.
623.45119(1)

cो*ी, िनिशकांत

पहा



891.461

कहाते, अतुल

भडंग, जयंत पंढरीनाथ

पहा

बाणगंगेZया तीरी.

झोत.

928.9146

कमBयोिगनी सािव*ीबाई फु ले.
कृ Oणराव

कवडे, मधुकर रा.

कसबे, रावसाहेब

देशपांडे, मीना

कणक, मधु मंगेश
क.ळचा मुलगा.

पहा

नवरे , शंकर नारायण

किवता शाळे Zया किवता सु´ीZया. पहा जोशी, मोहन
किवताZया किवता. पहा दातीर, किवता
किवतेची अ3रलेणी. पहा चोरमारे , म=Zछ
किववयB बा. भ. बोरकर जYमशतसांव}स रक / संपा. सु.

दौलतराव

क±हेचे पाणी: आचायB अ*े च र*.

पहा

कारं जकर, $ितभा

पहा



पहा

क±हाड, शकुं तला संतराम, सं. ले.

कवडसे.



891.461

891.461008

साठ वषाBची गो@: एका
वैचा रक आंदोलनाचे =सहावलोकन

करोगल, सुषमा, संपा.

कमBभूमी.

क½या पाक½या. पहा खाकु डPकर, अमृता
कवठे , कशोर नामदेव

किवता शतकाची / संपा. सरोज पाटणकर...[आिण इतर].

दवेकर, वसंत

पहा

यशवंत

पहा

नाईक, िवलास

टीका.

कराड, उमला िव[नाथ

कमBबंधन.

पहा

पसरत गेलेली शाई.

करं जीकर, दीपक

क.ळचा मुलगा.

147



891.463

कांडर, अजय

ही इलो.
कांबळे , उम
कना±यावरचा कालपुष.



891.461



891.461

कांबळे -कानाड

148

कांबळे , उम, संपा.
पहा

झोत: सामािजक Yयायावर

पहा

काटकर, ना. रा.

$था अशी Yयारी

जमीन सुधार व दिलत-आ दवासी.



333.31095479

पहा

पुरंदरे , िच*लेखा

काणकोणकर, रमेश



गिणतीय कोडी.

कांबळे , झुंबरलाल

सािव*ीबाई योतीराव फु ले.

923.654

िसwाथB गौतम.

294.363




कांबळे , पांडुरं ग डोमाजी

आqोश.

891.461

वनगाथा.

891.461




सामाYय अ`ययन पेपर - 1:

पहा

कांबळे , बाळ, संपा.

पहा

भारतीय लोकशाही समोरील



294.5924

कांबळे , मनीष, संपा.

पहा

बsिवध कोडी.



793.73

काणे, सुनीित शांताराम, अनु.

पहा

गवांद,े अतुल

पहा

बYसल, र¢मी

पहा

भ´, इला रमेश

पहा

मॉटYसन, Gेग (Mortenson, Greg)
पहा

आंबेडकर दशBन



891.464

कािनटकर, काशीबाई

डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचे च र* व प*े.



926.1

कानेकर, नामदेव गणपतजी

कांबळे , महादेव गोरख

भाकरी कu चं ?.



891.461

बालकव¨ची किवता.



कापगते, डोमाजी दुधरामजी

398.2095479

कांबळे , शंकर मSहारी
बुwवादी िवचारवंत अन् पावनभूमी.



920.054

कांबळे , सिनल िवजयराव

अि&मता हीच माझी ओळख.



891.461

कांबळे , सुधाकर अनंतराव

कYयावती भव.



891.463

काउफमन, जॉजB (Kaufman, George)
मागोवा / सं. ले. जॉजB काउफमन आिण मॉस हाटB ; सं.
अनु. चेतन दातार आिण राजीव नाईक.




अमका.

927.92023

काकडे, आसावरी, अनु.

पहा



891.461

गावगा¿ाZया गो@ी.

891.463

वसुंधरा गीतांजली.

891.461




शरीर सुखाची गु. कSली.



089.9146

संत िवचार दशBन.



922.945(1)

कामत-पै, सुचेता िव£ल
सार&वती जेवण.



641.5

कामेरकर, संतोष वसंत

812

काकडे, अ.ण महादेव



891.461



891.461

लोकना².

प रवतBनवेध.
कानोले, दगंबर
फु लपाख न3*ांचे.

कांबळे , िवशाखा संजय

मला यश&वी dहायचंय.



158.1

कारं जकर, $ितभा


कवडसे.

891.463

कारखानीस, शीला, अनु.

उपिनषद.

ईशावा&योपिनषद

पहा

िGशॅम, जॉन

(Grisham, John)

काकोडकार, अ.ण $भाकर

पहा



मूठभर मळब.

891.4694

कागणे, भगवानराव गो=वदराव
योगे[र कृ Oण: cीम¯गव®ीता भाOय व 1ाने[री
िनपण.
294.5924
काचरे , िवजय

qांितवीर वसंतराव नाईक: काळ आिण कतृB}व.



923.254
पहा

साडा, तास (Saada,

हाजी, न फसा (Hājī, Nafisā)

कारिगलचे परमवीर.

पहा

िलमये, राजा

कारवारकर, मालती

आहार सू*.
कागÂची कणसं.



613.2
पहा

माsरतळे , नर,  रामकृ Oणाजी

कानाBड, िगरीश
उणे पुरे शहर एक / अनु. $दीप वै|.



894.8142

खेळता खेळता आयुOय / अनु. उमा िवपा3 कु लकणP.


928.94814

Tass)

काज_ाचा $काश.

म`ययुगीन

कानडे, ल³
आ>ही =हदु&थानी.

आdहाने
कांबळे , िभवा अ]पा
पु.षाथB बोध.

510

कानडे, जा=लदर तुकाराम, सं. संपा.
मराठी वायाचे &वप

भूगोल

काचरे , िवजय, संपा.

891.461

काटेरी जीवन .पेरी वाटा.

कांबळे , गौतम खुशालराव

कांबळे , बाळ, संक.



आधार.

पहा

जोशी, द. िव.

वे=डग अॅSबम / अनु. सरोज देशपांडे.



894.8142

कान\जी-कर
कानजी, डेल (Carnegie, Dale)
मजेत जगा आिण आनंदाने काम करा / इंGजीव.न
शुभदा िवांसकृ त अनु.
158.1
कायB आिण कायBकत / संपा. िम=लद बोकuल.



923.654(1)

कायाBलयीन देहबोली.

पहा

काळे , भालचं नारायण
राJपु.ष &वामी िववेकानंद.
922.945
काळे , मुकुंद, संपा. पहा मतकरी, रzाकर रामकृ Oण
काळे , संजय, संपा.

पहा

काळा पैसा आिण भारतीय

अथB_व&था = Black money and Indian

पीज, अॅलन (Pease,

economy

Allan)

कायाBलयीन संघटन कौशSये.
रामचं

पहा

काळे , &वाती, अनु.

लांजेकर, जगदीश

जोशीकृत अनु.



कािलदास



891.21

समG 'महाकवी - कािलदास'.



891.2

कालुवाला, पंकज

अमे रके ची सी. आय. ए.



327.1273

इ ायलची मोसाद.



327.125694

िव1ानाला न उलगडलेली रह&ये.

500

िव&मयकारक सजीव सृ@ी.

590




सोिdहएत रिशयाची के . जी. बी.
काळा खंदक.

पहा

पहा



327.1247

मोरे , अ.णा

=चगरे , चंशेखर

money and Indian economy / सं. संपा. संजय



काळे आिण माधव िबरादार.

काळीजखुणा.

पहा

पहा

330.954

लेणे, cीकांत अनंत

तोफखाने, संजीवनी जयंत

काळे - पाटसकर, भायcी
चार एकां कका.
$ाचीन भारतीय



891.462

ीरzे.



891.463

काळे , अिन.w



अनुताप.
काळे , अिनल, अनु.

रोटेनबगB, रॉबटB

काळे , चंचल



891.461

काळे , चांगदेव भीमराज

शतकयोगी: दाजी ता>हणे च र*Gंथ.



923.254

काळे , भालचं नारायण
इंलंडमधील भारतीयांचा &वातं§य य1.
तु>ही मिहला आहात >हणून.
बॅरॅक ओबामा.

बोिधसव: आँग सान सू कu चा लढा.

पहा

अंजनीकर, भगवान

पहा

सोमवंशी, भाऊराव

का_ो}सव 1996-97: शUदगंधा.

पहा

बावसे, मंगेश

सुधाकर

कासारे , कशोर सखाराम
गो@ी बाबासाहेबांZया.
काही ओळी अनुभवा_ा.
पहा



923.254
पहा

कु लकणP, सुपणाB

देसाई, शिशकला

कचन पोए>स. पहा पटेल, धी.बेन
कटी आिण &वीटी. पहा हरकारे , अ.ण
कनारा. पहा कोSहटकर, म. िव.
कना±यावरचा कालपुष. पहा कांबळे , उम
कमयागार &टीdह जॉUस्. पहा जोसेफ तु&कानो
करण बेदी. पहा पाटील, लीला बापुसाहेब
करपाल, िवनय, संपा. पहा तु>ही घडवलं आ>हाला
कराणे, िनमBला गोपाळ
आयुOयात यश&वी dहा अथाBत cी गु.च र* वाचा.



923.254(1)



305.420942



923.173



923.2591



294.5211(1)

कतBननामा. पहा मोरे , =हमतदादा
कलÂ&कर, बळवंत पांडुरंग, संपा. आिण अनु.

(Rotenberg, Robert)

माझी न3*ांची वीण.

िडसोजा, एडवीन जे. एफ.

कावळा बसला कारभारी.

891.463
पहा

पहा

954.(1)

काळोखातील अििशखा. पहा नाईक, नर, 
काळोखातील दवे. पहा उपा`ये, बाबुराव
काळोखी रा*. पहा हरकारे , अ.ण
का½या मातीपोटी. पहा आंबोरे , िनतीन शा³राव

काहीही.

काळा पैसा आिण भारतीय अथB_व&था = Black

काळी माती - पांढरी माती.

काळ, भांगार.

काळोख-िवळखा.

मेघदूतम् / अनु. &वानंद गजानन पुंड.



िशलालेखांचे अंतरं ग.

363.7

काळभोर, &वाती, सं. ले.

हॉनpग, इdहा (Hornung,

काळे -पाटसकर, भायcी

फडनाईक, भा. cी.

पहा

पहा

Eva)

कासBन, रे चल (Carson, Rachel)
सायल,ट =&$ग आिण }यानंतर / इंGजीवन अंजली
कालचq.

149

पहा

कािलदास

कशनराव राठोड _tu व कायB. पहा भवरे , अशोक
गो=वदराव
कशोर कथा: िनसगाBZया पा[BभूमीवरZया सं&कार कथा.
पहा बारटkे , सुहास द.
क&से आिण गु&से. पहा फडणीस, केशव
क&से वै1ािनकांचे. पहा सहबुw,े रमेश
कuर, उमाकांत
गोपीनाथाचं तळं आिण चंदंशाची जखम. 891.463

कर-कु लकणr

150

कuर, उमाकांत



रतन अबोली.

891.463

¢यामकिवत.

891.461



कuर, उमाकांत, संपा.

हे सार&वताचे झाड

पहा

कuर, िगरीजा उमाकांत
चांगSया चालीचा माणूस.



891.463

सगळं काही ितZयाबल.



891.463



यांनी इितहास घडिवला.

923.254(1)



नवयान िवषमताअंताचा लढा.

कुं कवाZया पलीकडे.

पहा

कुंटे, माधवी, अनु.

पहा

303.40954

पहा



891.462

कु लकणP, उदय
मनःशांतीचा अिभनव मागB - &टॉप लॉस.
कु लकणP, उदय, अनु.

पहा



158.1

कॅरोल, जोनाथन (Carrol,

पहा

वेद राही

कुंडेटकर, वंदना, अनु.

पहा

तायडे, िम=लद



615.535
पहा

टळे कर, चंसेन

कुकडे, सुमती

सकस खा बलवान dहा.



613

कु टुंबिनयोजन कायाBची 60 वष: वाटचाल फॅ िमली
]लॅ=नग असोिसएशनची. पहा आपटे, जनादBन शंकर
मी जी. पी.

कु मारांचे कमBवीर.

पहा

पहा

पहा

हरकारे , अ.ण

बडवे, मीरा आनंद
पहा

कु लकणP, 1ाने[र, अनु.
कु लकणP, तुषार
ठपका.

कु लकणP, अतुल अिवनाश

कािलदास



891.461

कु लकणP, दलीप
ऊजाB-संयम: नको ऊजचा अभाव - नको अितरे क.
बदलू या जीवनशैली.

पहा

कु लकणP, निलनी $मोद
दीपक½या &मरणातSया.
कु लकणP, पांडुरंग हरी
आयुOय एक, अनुबंध अनेक.




333.70954

रच, ि&तोफर (Reich,



954.84(1)



923.754



089.9146

स~पदी आिण दयाBपार - एक गो@ / सं. ले. पांडुरंग
हरी कु लकणP आिण िवभावरी पांडुरंग कु लकणP.

ओवेन, जो (Owen, Jo)

कुल, रघुवीर

सय.

पहा

कु लकणP, धनंजय
हैाबादची िचरकथा.

भोसले, दशरथ तायापा



कु लकर, मुकुंद, अनु.

891.463

Christopher)

891.461
पहा



दोन िजवांचा डाव.

कु लकणP, दीपक, अनु.

नलावडे, रामचं भै

कु प असणं बरं .



927.82(1)



613.7046

भट, राधाबहन

कु .ं दकर, अवंितका
इंधनु.



923.754

कु लकणP, दलीप, सं. संपा. पहा ह रत साधक: उ|ाची
जीवनशैली आजच &वीकारलेSया असामाYय
सामाYयांचा प रचय

मरकड, गणेश िशवाजी

कु मठे कर, गोकु ळदास सािव*ीबाई सहदेवराव
िन}य आरोय योग.



523.8



926.1

कु माऊँची कYया माना.



954.79(1)

333.79

कुडाळकर, सुषमा

पहा

सुधा मूतP

कु लकणP, 1ाने[र

आयुOयमान भव: अिधक उपायांसह - समG.

कु णUयाचं गाणं.

कानाBड, िगरीश

कु लकणP, गौरी
$वास &वरवंतांचा.

कुंडेटकर, संजय

कुं भार dहा, गाढवांना तोटा नाही.

पहा

झावळ घुसमट.

गानBर, हेलन (Garner,

पहा

कु लकणP, उमा िवपा3, अनु.

कु लकणP, गो. िव.

रघुनाथन, dही.

Helen)

अतुलनीय.

पहा

कु लकणP, एल. के .
न3*िवहार.

जोशी, बी. आर.

कुं डेटकर, पूणमा, अनु.

पहा

कु लकणP, उYमेश यशवंत, सं. ले.

कु लकणP, एच. वाय.
आठवणीतल, पुण,.

भगव®ीता

वेद राही

कु तBकोटी.

कु लकणP, अ.ण
राज राजे[र.

पहा

दराडे, उषा

कुं टे, अnणा मोरे [र, संपा.

कुरण.

891.461

राघो

कuतP, िम=लद

कुंडलीबोध.



सोवळी नदीची काया.

Jonathan)

कuर, धनंजय

पहा

कु लकणP, अनुया



615.538



920.02



920.02

कु लकणP, पी. जी.



अनुबंध.

891.463

आ}मशोध.

891.463



कु लकणr-के रकर
कु लकणP, पु. _ं., सं. ले.

सातपुते, गो=वदराव

पहा

कु लकणP, सुधीर cीधर

कु लकणP, $भाकर कािशनाथ
दिलतांचे आिण आ दवास¨चे समाजशा .



समाजशा प रचय / सं. ले. $भाकर कािशनाथ
कु लकणP आिण दलीप खैरनार.



300

कु लकणP, $Sहाद अ.



891.464

कु लकणP, भा&कर



एक पान.

891.464

कु लकणP, भा&कर, अनु.

पहा

कु लकणP, मंगला मनोहर
cीकृ Oणलीला.

891.463

कु लकणP, मयुरेश
एकांतातSया ओळी.

891.461




पहा

कु लकणP, रिव$काश
रमाबाई रानडे यांचे च र*.

923.654

कु लकणP, राज,
_t - अ_t.

891.464




कु लकणP, रे वा, सं. संपा. पहा सं&कृ तिनिधः : सं&कृ त
वेचे, _ाकरण व _ावहा रक सं&कृ त
कु लकणP, वंदना, संपा.

पहा

कु लकणP, िवजय अनंत
&वातं§य चळवळीतील: ठाणे.



कु लकणP, िवजय भालचं
अयासाचे सोळा सं&कार.



371.3

कु लकणP, िवनायक cीरं ग
cीिशSलक.



332.024014
पहा

कु लकणP,

पहा



चतुर िचमणी.

891.462

देखणे हात.

891.462



पहा

राJीय Gंथसूिच:

पहा

सावलीZया शोधात.

891.461

कुळे , मुकुंद, संपा.



मतकरी, रzाकर रामकृ Oण

िवसापुरे, सुधीर सूयBकांत

पहा

कृिषसंजीवनी.

पहा

पहा

सरकाळे , राज, नानासाहेब

कृ Oणदेवराय: एका सÍाटाZया द3तेची यशोगाथा.
लमीनारायण, बोSली
कृ Oणमयी.

पहा

दशBने, निलनी

पहा

कृ OणमूतP, िजडू
तु>हीच िव[ आहात / इंGजीव.न दवाकर घैसासकृ त


अनु.

181.4
पहा

=शदे, सिचन

कृ Oणा&वामी, dही.
सिचनZया 100 शतकांची कथा / इंGजीव.न वंदना
अ*ेकृत अनु. ; रमाकांत आचरे कर यांZया $&तावनेसह.


927.96358

कॅ ]सूल.

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल

िचकन सूप फॉर द सोल इं िडयन िवमेन
पहा

पं¿ा, $दीप

कॅरोल, जोनाथन (Carrol, Jonathan)

द घो&ट इन लdह / अनु. उदय कु लकणP.
क, करे , सुलभा
न_ा मनूचा शूर िशपायी.



813



891.463

क, जळे , सोम$साद

क, .

पहा



658.8

जांभुळकर, अ.ण जागोजी

केकतपुरे, माला

&वामी िववेकानंद.
के तकर, देवद, अनु.

मराठी िवभाग

कु लकणP, ¢यामल, अनु.



891.463

िवपणन आिण जािहरात . पहा 658.8 - माक टग
_व&थापन.
659

मोदी, नर, 

कु लकणP, वृंदा द.

कु लकणP, वैOणवी िववेक, संपा.

असा घडला भारत: 1947

िवपणन आिण जािहरात.

पांडुरं ग हरी

कु लकणP, िवलास, अनु.

पहा

अधांतरी.

पहा

954.79(1)



891.461009

कु लकणP, aेहसुधा

कॅ न फSड, जॅक, संक.
इंिडयन मदसB

बलराज कृ Oणा

कु लकणP, िवभावरी पांडुरंग, सं. ले.

कु लकणP, सुहास, संपा.

कृ Oणा.

आशुतोष

305.5633095479

कु लकणP, सुपणाB
काही ओळी अनुभवा_ा.

कुसुमकांत.

सलीम

कु लकणP, म. रा.
1ाने[रीतील अथBिवचार: 1ाने[रीचा आथक सामािजक अयास.
294.5924

कु लकणP, माधवी, संपा.



शेतीची काटेरी वाट.

305.56880954

गाज.

151



922.945
पहा

आचBर, जे·u (Archer,

Jeffrey)

Gेगसन, युिलया

के दारी, कुं डिलक धrडू
रं ग िपरतीचा Yयारा: वगना².

(Gregson, Julia)

कु लकणP, संिचत $मोद
तुझाच मी ... तुयाचसाठी.

891.461

कु लकणP, सुधीर प©ाकर
स}यकथा.

294.561




केन अँड एबल.

पहा

के रकर, $साद
बोडB.म बॅटल.



891.462

आचBर, जे·u (Archer, Jeffrey)


658

के लर-कोUहटकर

152

कॉबट, िजम (Corbett, Jim)

केलर, जेफ (Keller, Jeff)

मनोवृीवरच अवलंबून सवBकाही / इंGजीवन रे वती


पैठणकरकृत अनु.

152.4(1)

के ळकर, उवला, अनु.

थ,ब थ,ब सागर

पहा

मॅनइटग लेपडB ऑफ .$याग / अनु. िव[ास भावे.


सुरस कथा.

891.463

केळकर, गौरी, अनु.

पहा

सुआद (Souad)

के ळकर, $काश िव.

पहा

चौरं ग: चार इंधनु आयुOय

कॉलस,टर.डॉट.कॉम.

पहा

तळवलकर, माधुरी



306.0954

कrडिवलकर, माधव
देवांचा ि$य ि$यदशP राजा सÍाट अशोक.

ऑि&टन, Gॅनिdहल

(Austin, Granville)

$ाचीन भारतीय शा 1 आिण संशोधक.



925.(1)

कrडोलीकर, नीला
ि यांZया आ}मच र*ातील सामािजक संदभB.

केळकर, मृणािलनी



थोरांचे बालपण.

920.054

भारतीय यश&वीनी.



920.72(1)

के ळकर, यशवंत नर=सह
ऐितहािसक पोवडे मराÊांचा का_मय इितहास.


954.79
पहा

िGशॅम, जॉन (Grisham,

John)



500.506054(1)

केळकर, संजीव

राJीय &वयंसेवक संघानी गमावलेली वष = Lost
years of the RSS / इं Gजीव.न अशोक पा`येकृत
324.254(1)

केळकर, संदीप मुकुंद

जावे भावनांZया गावा / संपा. क.णा गोखले.
पहा

केळे , मुरहरी सोपान, सं. ले.



पहा

सवाpगीण _िtम}व िवकास

कोकणातील देवालये.

पहा

बारटkे , सुहास द.

कोकणी आ दवासी.

मोरे , कSयाण िव£ल

पहा

कोकरे , बाबासाहेब तातोबा



तळमळ.

891.461



अUदुल सार इदी

कोडोलीकर, पु. द.

महाराJाचे िशSपकार: लोकमाYय टळक.
पहा

कोापSले, नागनाथ, संपा.

खानदेशचे का_िव[

पहा

खूप आवडलेSया बाबाबल...

कोरलाइन.

पहा

भोसले, दशरथ तायापा



306.8742

पहा

यादव, िनतीन शिशकांत

लाईफलाईन.



िनतळी.

891.461

कोSहटकर, म. िव.

थोरे , अशोक

कै लास-मानस िनसगBया*ा.

पहा

देऊळगावकर, शरद

कॉYॅoट ि7ज - मागBदशBक.

पहा

करं दीकर, द. भा.

कॉबट, िजम (Corbett, Jim)
माझा भारत / अनु. वेदकुमार वेदालंकार ; संपा. शंकर



823



891.461

गेमन, नील (Gaiman, Neil)

कोलवाडकर, $मोद

पहा

के सरकर, $काश धrडीराम
पहा



923.254

कोपरकर, शुभांगी

कोरांटीची फुले.

जावडेकर, मुरलीधर

केसूनानांची केसतूट.

दामोदर, माया

कोरडे, रवी

रोकडे, मनोहर

891.461
पहा

पहा

पहा

के शवसुत: वै दक सं&कृ तीचा आधुिनक उ®ाता.

सारडा.

कोकजे, अ. वा., अनु.

धूसर झालं नसतं गाव.

केवळ मानवतेसाठी.

तांबे, राजीव

कोरकू बोली: वणBना}मक आिण समाजभाषावै1ािनक
अयास. पहा ब±हाटे, काशीनाथ िवनायक

पखरण.

पहा

पहा

िबनधा&त बुµ¶ा

649.1

केवटे, वैदह
े ी

कैफ.

कrबडू आिण इतर कथा.

कोतवाल, अशोक, संपा.



अनु.



920.72(1)

कोटी-कोट¨ची माऊली: रमाई.

के ळकर, cीिनवास
गौरवगाथा इोची.

केळकर, सुिनता, अनु.



954.0145

केळकर, भालबा

के ळकर, िव[नाथ, अनु.



799.2954

कrडके , उवला रामभाऊ
सं&कृ ती संवधBन काळाची गरज.

रं गांचे
पहा



799.2954

केळकर, ग. म.

केळकर, भारती, अनु.

मॅनइटसB ऑफ कु माऊँ / अनु. िव[ास भावे.



891.463

कोSहटकर, द. र.
कथा कोSहटकरांZया.

891.463

कोSहटकर, म. िव.
अ[}थाचे मूळ.

891.463




अ[मेध.

891.463

आडवा हात सैल कासोटा.

891.463

आवतB.

891.463

उरायण.

891.463

उYमाद.

891.463







कोUहटकर-खरे
कोSहटकर, म. िव.


एक िचमूट, दोन वाती.

891.463

कथा कमnडलू.

891.463



कनारा.



891.463



केसूनानांची केसतूट.

891.463

खेिळया.

891.463

गुडघा म,द ू आिण चलन वलन.

891.463

चंचला चपलािपच.

891.463

जमात.

891.463

तलाÊाचा उतारा.

891.463



oलाराज वॉर.



oलाकB , 7ेYडा, िच*.



891.463



नानाजीची टांग.

891.463

भांगडा भुतांगडा.

891.463

मातीचे देऊळ.

891.463

माºयावरचा चं.

891.463

मोहरा.

891.463

यडताक.

891.463

रे डा बोले वेदवाणी.

891.463

वाजले साडेबारा.

891.463



पहा

3ण 3ण संघषाBचा.

पहा

बूवाB, पोलेत (Bourgeois,

पहा

दाबके, िगरीश

3ि*य मराÊांची 96 कु ळे / संक. अशोक सातपुते.



3ीरसागर, मधुकर



615.538



फकडी.

891.463



खंजरी.

पहा

बोढेकर, बंडोपंत राजे[रजी



खंडणी.

पहा

पाटील, आनंद



खंडागळे , रzाकर, संपा.



891.463



929.2

3ीरसागर, एफ. एस.
घरचा धYवंतरी.



qे मर, oलारा (Kramer, Clara)

Paulette)



पहा

िवचार चळवळीचे:

बाळासाहेब आंबेडकरांचे
खंडेराव, हरीश

कोSहापूरातील मं दरसंपदा: $ाचीन मं दरांचा &थाप}य
आिण कलादृO²ा घेतलेला आढावा. पहा $भुदस
े ाई,

आंबेडकरी चळवळ आिण सािह}य.



891.4609

खडके, हेमंत

योगेश

कोळं बी शेतीचे तं* आिण मं*.

पहा

अवाBचीन कव¨चा का_िवचार.

जोशी, िवजय

खडपेकर, िवनया, संपा.

पांडुरं ग



294.363

कोसंबी, धमाBनंद, अनु.
कोसले भावकुसुमांचे.

आठवले, पावBतीबाई,

पहा

देशमुख, रमेश

कौटुंिबक =हसाचार.

पहा

ताडप*ीकर, मेधा



891.431

खपले देवाZया नावाने.

माने, झुंजार

पहा

खडसे, मोहन िवOणू
कहत कबीर.

सुिपटक

पहा

कोसळलेले आभाळ.

खरं सांगू बाबा ...
खरमा.

पहा

पहा

पहा

साठे , िव£ल

देव, नरहर

माळवे, खंडू रघुनाथ

खराट, संभाजी

कौठे कर, भगवान

cीम¯गव®ीता गीतावली.



891.461

कौसडीकर, नागोराव िनळकंठराव

थोरांZया कथा आिण _था.
qांितवीर नागनाथ अnणा.
यSला]पा

पहा



920.054
अिहर, जयवंत

qांितवीर वसंतराव नाईक: काळ आिण कतृB}व.

qांितसूयB: महा}मा जोितबा फु ले / संपा. मह, दादासाहेब
=शदे.
303.484
देठे, लमण सखाराम

आपी _व&थापन = Disaster management.



363.34
खरात, दीपक
याला जीवन ऐसे नाव.
खरात, महेश, संपा.

पहा

आिण समी3ा
पहा

काचरे , िवजय

पहा

पहा



891.461009

1870-?

कोसंबी, धमाBनंद
भगवान बुw.

qांतीयोwा.

quडा $िश3ण व मागBदशBन = Sports training and
coaching. पहा वमाB, हेमंत जी.




स}य आिण काटे.



813



891.463

दnडी.

qायटन, मायके ल (Crichton, Michael)
पायरे ट लॅ ट²ूस: एका धाडसी दयाBवदPZया साहसी
लुटीची िचथरारक कथा / अनु. $मोद जोगळे कर.

qे मर, oलारा (Kramer, Clara)
oलाराज वॉर / सं. ले. oलारा qे मर आिण &टीफन
लांझ ; अनु. $मोद जोगळे कर.
940.5318



तुटलेला पतंग.

153



891.463

जगी ऐसा बाप dहावा: संदभB

खरात, शंकरराव

चोखोबांचा िवोह.



891.461

खरे , $Sहाद ¥कार
कथा नारायण गो=वदा आिण }याZया मुलाची.



891.463

खरोटे -गवळी

154

खरोटे, रं जन बी.

मी qांितवीर बोलतोय...
खळाळ.



923.254(1)

पुरंदरे , cीकृ Oण

पहा

खांडगे, मंदा, संपा.

पहा

पहा

आंबेडकर.



089.9146
पहा

भारतीय लोकशाही

खाकु डPकर, अमृता
क½या पाक½या.



जुYया वाटा...न_ा दशा.



891.4609

खािडलकर, िवजय



891.463
पहा

पहा

पहा

तुमZया िखशात

सग½या भाषा



920.02

िच* _ूह.



891.464

गँGीन: सहकार3े*ातील एक जळजळीत स}य.
गंधारे , द. के., संपा.

पहा

891.463

मुtाई.

891.463




पहा

गंमत शाळा.

पहा

तांबे, राजीव

गंमतीदार क&से मुलांसाठी.

तांबे, रमेश पांडुरं ग



346.5479043(1)

िनमBळ - महांडुळे,

पहा मैफल िवनोदी क&&यांची:
िविवध 3े*ांतील नामवंतांZया आयुOयातील िवनोदी
$संगांचे क&से

खून चालू र&ता बंद.

खेडीकर, वंदना नंद कशोर
जािहरात शा .
ितिबले, अनंत

पहा

गे, अ.ण, अनु.
ग]पागो@ी.

पहा

भा&कर

पहा

मानकर, अशोक

काणकोणकर, रमेश

पहा

पहा

गजाB महाराJ.

िसरसमकर, मीरा

पहा



साडा, तास (Saada, Tass)

िमरासदार, दाराम मा.ती

पहा

जोशी, द. िव.
पहा

देश हा देव असे माझा
पहा

प©ा िवजय,

जी.
पहा

मोरे , सदानंद cीधर

गभBवती व बाळं ितण¨साठी पोषक पाककृ ती.

महाबळ, भालचं लमण

खूप आवडलेSया बाबाबल...



808.51

808.5

गरोदरपणात कोणते पदाथB टाळावेत.

महाले, रमेश

पहा

जावडेकर, मुरलीधर

पंिडत, रामहरी पुंडिलकराव

गड, दलीप, सं. संपा.

खुटवड, सु. ल., संक.

पहा

पहा

गिणतीय कोडी.

गUबूचे गाढव.

खुलदाबादचा खिजना.

उ®ीरकर,

भा&कर

गिणत सागर.

शारदा

पहा

पहा

$भावी वtृ }वकला.

गणपत फॅ िमली इन YयूयॉकB .

संकपाळ, सुशीला

पहा

फडणीस, केशव

गडकरी, cीिनवास
चांगले सू*संचालन कसे करावे ?.

पहा

िखरपीट...: सर&वती िसताराम मोळक यांZया
जीवनावरील आ}मच र*पर कादंबरी. पहा

िख&ती - बेलसरे , आ दती, संपा.

पहा

पहा

गणकचqचूडामिण भा&कर.

कडू , ल. म.

िखलारी, लमण
सवाpसाठी जिमनीचे कायदे.

लोकसािह}य: कला आिण

पहा

गजराज आिण वनराज.

बाळाची चा³ल.

पहा

खोपकर, अ.ण
चलत - िच*_ूह.

मंगेश

खापरे , मंदा

खेळणं.



891.463

गंमतीशीर: आिण किचत गंभीरही.

वेलणकर, वंदना

खानोलकर, एम. एस., संक.

खुनी वाचनालय.



891.463

सं&कृ ती

तेनालीराम

खानदेशचे का_िव[ / सं. संपा. अशोक कोतवाल आिण
शिशकांत =हगोणेकर.
891.461008

पहा

खोत, कृ Oणात
झड-=झबड.

चोरगे, तानाजीराव

लाल बी.

िखडकu.

शेकडे, शकuल

पहा

धूळमाती.

891.461



923.254

खोssल खोssल पाणी.

समोरील आdहाने

खारीZया वाटा.

कु लकणP, $भाकर

पहा

भारतीय घटनेचे िशSपकार: डॉ. भीमराव रामजी

जातं:

अमृताचा वसा.

खाना खिजना.

कोSहटकर, म. िव.

पहा

खैरमोडे, चांगदेव भवानराव

पहा

खांडेकर, अर=वद

खानझोडे, िव|ा.

कानाBड, िगरीश

पहा

कािशनाथ

रानडे, ज. के.

खांदवे, एकनाथ, सं. संपा.

खेिळया.

खैरनार, दलीप, सं. ले.

खा, ]या, &व&थ रहा ! डाएट मॅटसB.
लªदू-जावडेकर, कSयाणी
खांडगे, भा&करराव धr., संक.
लोकसािह}यातील ऐ[यB

खेळता खेळता आयुOय.

पहा

प©ा

िवजय, जी.

कोपरकर, शुभांगी



659.1

गवता.

पहा

संयोगवधBन

गव}या.

पहा

बोकuल, िम=लद

गवळी, भीमराव अजुBन
आंबेडकरी कलावंत.



928.91461(1)

गवस-िगलाणकर

गवस, राजन गणपती

गाणी पाखरांची.



ब, बळीचा.

891.463

जीव िजथे गुंतलेला...: आधुिनक वै|कशा ातील
गुंतागुंतीवर $काश टाकणा±या एका
शSयिवशारदाZया अनुभवकथा / इंGजीव.न नीला
चांदोरकरकृत अनु.

काणेकृत अनु.





650.1



520

अवकाशातील झेप.

520



$¹ तुमचे ? उर आमचे: िव1ान - पयाBवरण.



507.6(1)
पहा

बेहर
े े , ग. वा.

गवारे , भाऊसाहेब.

पहा

िपतांबरी पंचरस

टळा आिण इतर ना टका.



891.462
पहा

साळुं के,

बाळासाहेब दगडु जी

गायकवाड, लs कच.
जुर प रसरातील कSSयांचा इितहास / सं. ले. लs
कच. गायकवाड आिण अमोल शंकरराव िव|ासागर.
गायकवाड, िवजय बापू

स}यशोधक चळवळ: &वप आिण _ा~ी.
पहा



303.484

मीरा



923.754

गायकवाड, शाम

भt $Sहाद.

891.463

शेखिचSली.

891.463

कथाकार राजन खान.

891.463



राजन खान यांचे कादंबरी लेखन.

891.463

गांगल, सुमन

सहावे अ&वल.



891.463

गांगलवार, शोभा भालचं, संक.
501 सुिवचारांचा संGह

पहा

सं&कार पुOप:

गांधी नॅशनल मेमो रयल सोसायटी, संक.
¸ूण ह}या

ी-

पहा





सावंत, रमेश नागेश



शोध मनाचा.

891.463

िवचारी मना.

089.9146



गांधी, राजमोहन

मोहनदास: एक माणूस, }याचे लोक आिण एक
राजवट यांची खरीखुरी कहाणी / इंGजीव.न मुtा
िशरीष देशपांडेकृत अनु. ; संपा. वंदना अ*े.





कु लकणP, $Sहाद अ.

गाजलेली चार पलायने.

पहा

पहा



891.463
पहा

पहा

इनामदार, मुकुंद

पहा

िनकम, कृ Oणकांत बापू

सावज.



891.463



891.463



891.463

िगलाणकर, दयाराम

गाढवे, संतोष हनुमंत
माझं गाव माझं िशवार.

दुधरामजी

िगरडे, कृ Oणा ग.
स}यकथा शतावली.
िगरी, cीराम, संपा. पहा बीडZया किवता

रफे नबगB, बॉ

(Riffenburgh, Beau)
गाडेकर, केशव ना., सं. ले.

चांदगुडे, िवनायक पांडुरं ग

नवसा िभलणीचा एSगार !.
िगरजापुरे, पु.षोम अ.

गाडगीळ, गंगाधर गोपाळ

गाडगीळ, $सादद, अनु.



823

गािवत, नजूबाई

िलमये, राजा

ऊYह आिण पाऊस.

पहा



891.463

गावकu. पहा मोिहते, लमण रामचं
गावगा¿ाZया गो@ी. पहा कापगते, डोमाजी
गावची माती.

लेले, ारकानाथ

891.463

हाण>याची पा.
गानBर, हेलन (Garner, Helen)
एक िवcांती &थळ / अनु. वंदना कुं डेटकर.
गाव ते झेडपी: A टू Z.

923.254



गारे , गो=वद
आ दवासी सम&या आिण बदलते संदभB. 305.8(1)
गारोडे, $मोद भीमरावजी
उपेि3त संतांचा िवोह.
891.461009
गारोडे, $मोद भीमरावजी, संपा. पहा 1ाने[री
अ`याय सोळावा: काही नrदी, काही िनरी3णे
गाड, ज. तु.
भुई भुई, पाणी दे !.

गांधी, अिनल

गाजलेले रणसंGाम.



954.79(1)

गायकवाड, शंकर कृ Oणा
माझे जीवनकायB.

अकबर आिण िबरबल

गवारे , भाऊसाहेब

पहा

पहा

गायकवाड, बाबुराव

गायकवाड, िवनोद, संपा.

अSलाउीन आिण जादूचा दवा

पहा



891.463

गायकवाड, भानुदास, सं. संपा.

अंतराळातील मोिहमा.

गाज.

गायकवाड, आनंद

सािह}य मॅरेथॉन

गवांद,े पुंडिलक भाऊराव

गिहवर.

बडवे, शोभा अशोक

गायकवाड, नीलेश, संपा.

926.17

यश$ा~ीचा जाहीरनामा: महव 'चेकिल&ट'चे, रह&य
चुका टाळnयाचे / इंGजीव.न सुनीित शांताराम

पहा

पहा

िनळी माणसं.

गवांद,े अतुल

गवा3.

155



891.461

बळीचं िजणं.



891.461

िगलाणकर-गोडबोले

156

िगलाणकर, दयाराम

गुलाम अहमद महजूर

स~रं गी एकां कका.



891.462

िग=सग, dहेरा
आठवण¨चे मोती: दुस±या महायुwात बालपणीच
कु टुंबाशी ताटातूट झालेSया एका यू मुलीचा भावपूणB
$वास / इंGजीव.न िवनया िव. धारवाडकरकृ त अनु.
पहा

गीत िनसगाBयन.



पहा



891.461

िभवगडे, 1ाने[र
पहा

गेडाम, पी. एच.



बौwध>म दपBण.



294.3

गेमन, नील (Gaiman, Neil)

गीता आनंद

_ािधमुt / इंGजीव.न सुभाष दांडेकरकृ त अनु.

कोरलाइन / िच*. डेdह म कन ; अनु. िनलेश पा@े.


362.196748

गीता तव1ानाची उलटतपासणी.

पहा

भगव®ीता

गो@ी सा±याजण¨Zया:
िमळू न सा±याजणीतSया िनवडक कथा

गीताली िव. मं., संपा.

पहा

गुंजाळ, बाळासाहेब, संक.

पहा

अनुभवांZया खाणी
गुंडी, नीिलमा, संपा.

पहा

अिहराणी >हणी:

पहा

गोखले, उवला, अनु.

गुणे, जयंत, अनु.

पहा

पहा



सoसेना, ए. के .

अंतरकरकृत अनु.




133.335

गु~े, $णय
दुबई: एका &व¬नगरीची िनमाBणगाथा / इंGजीवन
गोपाळ जोशीकृत अनु.



953.57(1)

गु~े, िवcाम
ई[र डॉट कॉम.

891.463

गुरव, करण
राखीव सावSयांचा खेळ.

891.463



cीिलपी.
पहा

दीि3त, उवला $काश

कदम, राम

पहा

हरम, नंदा संतोष

केळकर, संदीप मुकुंद

पहा

7¤नाळकर, सुलभा

पहा

मुळे, अंजली

गोखले, मुधा, अनु.

पहा

पहा

गोखले, िव|ा, संपा.

शालेय सुिवचार

पहा

सoसेना, ए. के .
गोखले-जोशी, मंिजरी

गोखले-जोशी, मंिजरी

एक सांगू ?: आई आिण मुलं यांZयामधील मनमोकळा
संवाद / इंGजीव.न सुि$या वकuलकृ त अनु. ; संपा.
िव|ा गोखले ; मूळ पु&तकातील सुि¢मता सेन यांZया
$&तावनेसह ; अनुवादीत आवृीतील मृणाल कु लकणP
यांZया $&तावनेसह.
306.8743



गोट=खडीकर, दलीप
वै दक अंकगिणत.



गोडघाटे, संजय

891.463

गु.वयB रव¨नाथ टागोर.

पहा

गोखले, मंजुcी
1ानसूयाBची सावली: शUद $भु}वाची सा3 असलेSया
'1ानाZया सोपानाची' जीवनगाथा.
891.463
613.2

गु~े, उSहास $भाकर
सुबोध संयाशा .

जेनी, झोई (Jenny,

हाÆडग, जॉजना (Harding, Georgina)

गोखले, म. िव., संक.

गु~ा, याना
डाएट ... सुखाचं ... !: हवी तशी फगर
िमळवnयासाठीचा फं डा / इंGजीव.न अ.णा

पहा

पहा

सॉमर, मेहमत मुरात (Somer,

पहा



370

पहा

गोखले, क.णा, संपा.

कोSहटकर, म. िव.

Mehmet Murat)

गु~ा, एल. सी., सं. ले.



370.954

Zoe)

303.484

=हदु«दयसÍाट

गुडघा म,द ू आिण चलन वलन.

गrधळी, राज,कु मार बळवंत
िशकnयासाठी िशकिवणे.

गोखले, अर=वद _ंकटेश
मंडालेचा राजबंदी / संपा. आनंद हडPकर ; सदानंद
मोरे यांZया $&तावनेसह.
923.254

बडवे, मीरा आनंद

गुंदक
े र, cीराम
रा. ना. चdहाण यांचे िवचारिव[.
गुजराथी, उYमेष, संक.



823

गrधळे कर, $ाची
शालेय वाषक उ}सव.

नागपुरे, रमेश मा.ती

पहा

गुलमोहर.

भुकेला जाळnयासाठी.
गेटग =थज डन: कायBत}परतेची गु. कSली.
अॅलन, डेिdहड (Allen, David)

दघडे, राजकु मार

371.425

गुलकंद.

फु ले, योितबा गो=वद

पहा

गुळधे, गौतम शंकर

गॅिलिलओ.

गीत, cीराम
क रअर कसं िनवडावं ?: $¹ोरांतून शंका समाधान.

गुंता.

891.499K1

गुलामिगरी.

िथटे, नीिलमा

पहा



अनु.

941
गीत अनाहत.

किवता महजूरZया / इंGजीव.न सुजाता प,डसेकृत



510.(1)

लढा सुच ठे वावा लागेल.
गोडबोले, अिनल, संक.
गोडबोले, अिनल, संपा.

पहा
पहा



891.461

$ेरणा
देश हा देव असे माझा

गोडबोले-घां ेकर
गोडबोले, अशोक

एअर qॅ श.

891.463

शँकu.

891.463

शUदानंद.

891.463

िसËे Yस.

891.463






गोडबोले, अि[नी, सं. ले.

पहा

गोडबोले, सुनील

तदेव लम्.



891.464

दामलेमामा: च र*पट आिण िच*पट.



927.9143

गोडबोले, सुनील

&माटB मूल / सं. ले. सुनील गोडबोले आिण अि[नी
गोडबोले.



649

गोडसे, $तापराव बाबूराव.

पहा

भट, अशोक

गोपीनाथाचं तळं आिण चंदंशाची जखम.

पहा

गोमंतकuय मराठी सािह}य: आशय आिण आिवOकार.
पहा अडसूळ, cीकृ Oण
डफो, डॅिनअल (Defoe,

Daniel)
गोरे , सुनंदा

&व¬ांZया गावा.



910.4

गोळे , ल. वा.

cी1ाने[रीतील िवकम.



294.5924

गोळे , संजय



िनरास.

891.463

मन&वी.

891.463



गो@ पैसा फं डाची.

पहा

साबडे, भा. र.

गो@ म,ढा गावाची.

पहा

बोकuल, िम=लद

पहा

कासारे , कशोर सखाराम

गो@ी लाZया: कSपनेपलीकडZया स}यकथा.
संगमनेरकर, अर=वद वासुदव
े

पहा

गो@ी सा±याजण¨Zया: िमळू न सा±याजणीतSया िनवडक
कथा / सं. संपा. गीताली िव. मं., उ}पल व. बा.
आिण मानसी घाणेकर.

गो@ीच गो@ी.

पहा

पहा

सदानंद बोरसे.
पहा

गौरवगाथा इोची.

पहा

गौहर जान >हणतात मला.

के ळकर, cीिनवास
पहा

संपत, िवqम

आमडेकरकृत अनु.



813



813



649.1

Gेगसन, युिलया (Gregson, Julia)
उगवतीZया दशेला: तीन िजवलग मैि*ण¨चा सुखाचा
शोध / अनु. ¢यामल कु लकणP.
823
Gेट भेट / मुलाखतकार िनिखल वागळे ; संपा. कमलेश
देव.खकर.
920.054
Gेdहीचे रह&य. पहा मनोहर, िवOणु दगंबर
Gेस
बाई ! जोिगयापुष.
891.461
लांझ, &टीफन, सं. ले. पहा qे मर, oलारा (Kramer,
Clara)

घरटं.



920.5

अ@ीकर, बा. सी.

जाधव,

शहा=जदे, फ. म.
घरकुल. पहा नलावडे, रामचं भै
घरकुलांकरता. पहा महाबळ, भालचं लमण
घरचा धYवंतरी. पहा 3ीरसागर, एफ. एस.

वेदनेचा sंकार

गो&वामी, सिबता
मनगंगेZया काठावर / अनु. सिवता दामले ; संपा.

पहा

Gामीण सािहि}यक: म. भा. भोसले. पहा रसाळ,
रामदास सजराव
Gाहक संर3ण आिण _ावसाियक नीितमूSये. पहा
तायडे, िम=लद राघो
िGशॅम, जॉन (Grisham, John)
द चे>बर / अनु. िव[नाथ के ळकर.
द &ीट लॉयर / अनु. शीला कारखानीस.
Gीन ि7जेस: जल ोतांZया शुwीकरणाची $ qया
उलगडणारा $वास. पहा जोशी, गोपाळ
Gीन, ि&तोफर (Green, Christopher)
हसत - खेळत बालसंगोपन / इंGजीव.न मंजूषा

वाही.

सातपुते, गो=वदराव

पहा

गोसावी, सुनील, संपा.

गौडबंगाल.



891.463008

िमरासदार, दाराम मा.ती

गो@ीप cीरामदास.



891.4609

वामन

गोफ जYमांतरीचे: अि&त}वाZया $¹ांना िव1ानाची उरे .
पहा 7¤नाळकर, सुलभा

पहा

Gामपंचायत आिण Gामीण िवकास. पहा कदम, के. के.
Gामिवकास व पंचायत राज: शासनाZया िविवध
योजनांची मािहती. पहा जाधव, जगाथ खंडेराव
Gामीण सािह}य आिण वा&तव: डॉ. द. ता. भोसले गौरव
Gंथ / सं. संपा. कृ Oणा इंगोले आिण भा&कर चंदनिशव.
Gामीण सािह}य: $वाह आिण प रि&थती.

कuर,

उमाकांत

गो@ी बाबासाहेबांZया.

यानबाची एचाडP अथाBत समृwीZया शोधाची गो@.
पहा वनारसे, ¢यामला
Gंथपालांचा आदशB: पांडुरंग / सं. संपा. =*बकदास झंवर
आिण महा मंगनाळे .
920.2
Gंथवेध / संपा. भा&कर शेळके .
891.4609
Gंथालय संदभB सेवा आिण साधने. पहा अडसुळे,
पांडुरं ग

गोडबोले, मंगला

गोरे , भा. म., अनु.

157

पहा

पहा

सावरकर, अमोल

घरत, मंिजरी संदीप
औषधभान.

घांGेकर, पांडुरंग िव£ल
परतीचा $वास.



615.7



927.92

घाटपांडे-चाणsयनीित

158

घाटपांडे, आरती अमर

धनाZया वाटा शोधताना: योितषशा ाZया
मा`यमातून धनयोग.
133.59445
घाटे, िनरं जन =सह,
आरोयगाथा.



610

िनसगBया*ा.



590

घाडगे, राज, मान=सगराव
राजनीित1 शहाजी महाराज: जीवन च र*.


923.154

घाडीगावकर, अ.ण.

पहा

नरे , मनोहर

पहा गो@ी सा±याजण¨Zया:
िमळू न सा±याजणीतSया िनवडक कथा

घाणेकर, मानसी, सं. संपा.

घुसमट.

पहा

घैसास, दवाकर, अनु.

कृ OणमूतP, िजडू

पहा



333.91

घोरपडे, राज,


इये मराठीिचये नगरी.
चंचला चपलािपच.

294.5924

कोSहटकर, म. िव.

पहा

चंदनिशव, भा&कर, सं. संपा. पहा Gामीण सािह}य
आिण वा&तव: डॉ. द. ता. भोसले गौरव Gंथ
चंदनाचे हात पायही चंदन.
पहा

चंमेघांची सावली.

पहा

संगवई, राजेश

सहबुw,े रमेश के .

पहा

समीर

=चगरे , चंशेखर

चंपानेरकर, िम=लद, संपा.

पहा

पहा

चला राजकारणात.

पटवे, दीपक

चला िव1ानाZया गावा. पहा
चdहाण, नीलकांत
लमण.
चdहाण, यशवंतराव बळवंत

महाले, रमेश



891.463



089.9146



089.9146
पहा

चdहाण, रामचं

पहा

पहा



303.484

राजषP शा³ महाराज यांची सामािजक िवचारधारा व
कायB / संपा. रमेश चdहाण.
303.484
संत-सुधारक व }यांचे धमBिवचार: एक अयास / संपा.
रमेश चdहाण.
294.561
चdहाण, शांताराम
हरवलेSया वाटेवरचा $वासी.
923.254
चांगले सू*संचालन कसे करावे ?. पहा गडकरी,
cीिनवास
चांगSया चालीचा माणूस. पहा कuर, िगरीजा उमाकांत

अUदुल सार इदी

चांदोरकर, नीला, अनु.



553.41



923.754

चपळगावकर, नर, 
महा}मा गांधी आिण भारतीय रायघटना.

पहा

ी-गीते -



398.2095479

गवांद,े अतुल

कथा.



891.463

चाकणे, संजय

कु लकणP, वृंदा द.

मनातली माणसं.



351.54790217(1)

चांदोरकर, &वाती
आिण िवqमा द}य हरला.
891.463
पिव*म्: अं}ये@ी कायाBचा अनोखा पैलू उलगडणारी

भगत, वसु

सं&थानी माणसं.

पहा

महाले, रमेश

चांदरवन-चांदन: जा}यावरची अिहराणी
मराठी अथाBसह / संक. उषा सावंत.

असा घडला भारत:

चqदेव, उवला
&के ल आिण 'टी' &के ल.
चतुर िचमणी.

चला $ाnयांZया रायात.

गाव ते झेडपी: A टू Z.

चqदेव, अिनल
सोYयाZया शोधात.

पहा

महाले, रमेश

चांदगुडे, िवनायक पांडुरं ग

परचुरे, शंकर

चंपानेरकर, िम=लद, सं. संपा.

चq_ुह.

पहा

संपा. रमेश चdहाण; सुर, जrधळे यांZया $&तावनेसह.

पाणी ते पाणी: पाnयाची अनोखी ओळख / संपा.
सदानंद बोरसे.

पहा

चला अंतराळात.

खोपकर, अ.ण

पहा

बाबासाहेब आंबेडकर व दिलत चळवळ - एक मागोवा /

घोरपडे, अिभिजत

चंाkा.

जावडेकर,

चdहाण, रामचं नारायणराव
अ3रवेध: पु&तक परी3णे व परामषB / संपा. रमेश
चdहाण.
891.4609

(Braverman, Debra)

पहा

पहा

नारायणराव

7ेdहरमन, डेबरा

पहा

चलत - िच*_ूह.

सhाीचे वारे .
चdहाण, रमेश, संपा.

िचपरगे, देवगrडा बाबू

घैसास, अि[नी, अनु.

चंसुधा.

चल ये, चल ये, चल ये, बये !.

भूिमका / संपा. अनुजा जगताप.

भट, िव£लराय

पहा

चं असा =जकला.



294.(1)

मुरलीधर

दीपिशखा: िनसगB संर3ण चळवळीतील ी
शा 1ांZया कथा.
920.93637(1)

घाnयाचो बैल.

चरण =सग, महाराज
स}संग संGह.



920.02



303.484



954

आपी _व&थापनाचे आdहान / सं. ले. संजय चाकणे
आिण $मोद पा7ेकर.
363.348
चाणoय
चाणoयनीित / पुनःकथन नीता सातपुते.
320.1
चाणoयनीित. पहा चाणoय

चाफळकर-चौधरी

चाफळकर, आर. बी.

माय कY&oशन $ॅिoटसेस.
चाफा.

पहा



पहा

लािपए, डोिमिनक

पहा

चालBस डावन.
चाळणीवाला.

पहा

पहा

पहा

िचमणपुरे, दामोदर शामराव, संक.

नारळीकर, जयंत

बागुल, िव|ाधर त.

चावला, अंकुर

ते चौदा तास / इंGजीव.न मृणािलनी नािनवडेकरकृ त
अनु. ; संपा. सदानंद बोरसे.



303.625

=चगरे , चंशेखर



काळा खंदक.

891.463

चंसुधा.

891.461



पहा

=चधडे, शंतनू, संपा.



089.9146

येवले, भाऊसाहेब तुकाराम

पहा

अविचता प रमळु

िचकन सूप फॉर द सोल इंिडयन मदसB / सं. संक. जॅक
कॅ न फSड, माकB िdहoटर हॅYसन आिण र3ा भार दया
; अनु. वृषाली पटवधBन.
813.008
िचकन सूप फॉर द सोल इं िडयन िवमेन / सं. संक. जॅक

कॅ न फSड, माकB िdहoटर हॅYसन आिण रीमा मोडगीळ
; अनु. िवनीता जोगळे कर.



813.008

िचटणीस, अशोक
संवाद संवादकांशी / सं. ले. अशोक िचटणीस आिण
शुभा िचटणीस.

िचटणीस, अशोक



तायडे-पाटील, सुभाष

पहा

खोपकर, अ.ण



अखेर मी हरले...

891.463



891.463

पु* झाला वैरी.

891.463

मॅडम सभापती.

891.463

रे ¢मा.

891.463

वंशवेल.

891.463

शेतीपूरक उ|ोग.

338.763

सूड.

891.463








चोरमारे , म=Zछ
किवतेची अ3रलेणी.
891.461
चोरा मी वं दले. पहा महाबळ, भालचं लमण

चौथी नवता: नवअिनयतकािलके -इितहास, समी3ा, यश
आिण मृ}यू. पहा ितळवे-नाईक, cीधर निलनी
शांताराम
चौधरी, दीपाली, संपा.

पहा

मोरे , सदानंद cीधर

चौधरी, पांडुरं ग िशवराम

891.461

पहा



823

चोरगे, तानाजीराव

दांडेकर, अिनल



िचडोहावरील आनंदलहरी: साथB-साYवय
'िशवानYदलहरी' &तो*ासिहत. पहा शंकर

िच* _ूह.

चेस, जे>स हॅडले (Chase, James Hadley)
द Gेहाऊंड िम&ी / अनु. मधुकर sार.
चेहरे े ओरबाडलेSया देशात... पहा ढोले, दीपक
चेह±े यामागचा चेहरा गौतम. पहा कणक, मीना
चोखोबांचा िवोह. पहा खरात, शंकरराव

पहा

927.9143028(1)

पहा

फडणीस, केशव

चौकस सफर वसुंधरे ची.

िचतळे , अंजली

िचस¦ोध: न3*माला &तो*.
सर&वती

पहा



362.3

िचरकथा: माझी माय अन् माझा मी.

चुटके आिण चटके.

मतकरी, गणेश



आधारमाया.

पैलातले हंस.

टोपणनावांची सूची

पहा

िचटणीस, शुभा

पहा

पहा

चौकटीबाहेरचा िसनेमा.

891.464

लोकि$य मराठी: िच*तारे .

िचमणपुरे, सतीश.



927.91(1)

स~रं ग.

िचटणीस, शुभा, सं. ले.

टोपणनावांची

गँGीन: सहकार3े*ातील एक जळजळीत स}य.

वमाB, अिनल

पहा

=चतनसोबती / संक. जगदीशानंद भा&कर.
=चतनाचा मागB.

पहा



632.5

सूची

माळवे, खंडू रघुनाथ

=चचोलीकर, जयcी, अनु.



891.461

िचपळू णकर, $ताप
तण देई धन: अथाBत तण _व&थापन.

जैन, निमता

िभवगडे, 1ाने[र

पहा

चालायचच मला...

पहा

काळे - पाटसकर, भायcी

चार नगरांतले माझे िव[.
िवOणु

िहरसी अली, आयान

घुसमट.

चार आठव¿ात वजन कमी करा.



791.437

िच*े, $ाजtा, अनु. पहा
िचपरगे, देवगrडा बाबू

(Lapierre, Dominique)

चार एकां कका.

िच*बंध / अनु. अमोल उ कडवे ; संपा. वैभवी िभडे.

690.(1)

ह&तक, माधव गो=वद

चाफेकर, शरद, अनु.

159

सुकSया फु लांचा सुगंध: एक जीवन $वास.
चौधरी, $भाकर cावण
तुका झालासे कळस.



923.254



891.461

बिहणाबाई चौधर¨ची कहाणी.
891.461
चौधरी, रटा
माकाम / अनु. िव|ा शमाB ; संपा. सदानंद बोरसे.


वासुदव
े ानंद

891.4513
चौधरी, लितका
भावसरोवर.



891.461

चौधरी-जाधव

160

चौधरी, सुलभा अमृत

जगरहाटी.



आधारवड.

891.464

चौरं ग: चार इंधनु आयुOय रं गांचे / ले. $काश िव.
केळकर ...[आिण इतर].
चौसाळकर, अशोक, संपा.

छंद प3ी िनरी3णाचा.
छंद बागेचा.

छंदिम*.

पहा

पहा

बापट, राम

देशमुख, सुनीती मंगेश

छ*पती िशवाजी आिण 21 वे शतक.

पहा

पहा

छावणी.

पहा
पहा

िभवगडे, 1ाने[र



398.095479(1)
पहा

आ दवास¨चे

जकातदार, िवजय cीकृ Oण
मेष ते मीन: ल िवचार.



133.52

नागावकर, िवकास िजनदास

जग =जका वtृ }वाZया बळावर.

पहा

जगताप, अनुजा, सं. संपा.

बलराज कृ Oणा

जगताप, अनुजा, संपा.

पहा

पहा

ठोसर, केदार

कपूर, गोिपका

पहा

चdहाण, यशवंतराव बळवंत

पहा

नारायण, आर. के.

पहा

नेहवाल, सायना

पहा

प©ा िवजय, जी.

पहा

रघुनाथन, dही.

पहा

शमाB, उमेश

पहा

भामरे , भास

कोSहटकर, म. िव.

पहा

पहा

मेहद, ळे , किवता
पहा

कांबळे , गौतम

पहा

कणीकर, राजcी

जवाहर मुथा यांZया समG सािह}याचा िच क}सक
अयास. पहा रkल, राजू वसंतराव
पहा

बेग, िमझाB रफu अहमद

जांभुळकर, अ.ण जागोजी
क, .



891.461

तृ~ी.

891.461

फु लपांख.

891.461




जांभेकर - चdहाण, $1ा
ऑपरे शन एoस / संपा. मनोहर सोनवणे.

303.625

जाखो टया, िगरीश प.
छ*पती िशवाजी आिण 21 वे शतक.

923.154

जाग.

पहा




भाराज, मंदा कनी

जागितक सहकार चळवळ.

पहा

मुळूक, पांडुरं ग

जागितकuकरण आिण समकालीन समी3ा.

पहा

वध,

सुरेश देवराव

जागितकuकरणात मराठी पाऊल / संक. आिण संपा.

जगताप, अ.ण
रवाडB.
जगताप, िवजय, संपा.

जमलं तर गिणत.

जांगळबुा.

िशलेदार

पहा

लाभसेटवार, अनंत पां.

जलसंपदा.

िनफाड तालुoयातील लोकसं&कृ ती / संपा. मनीषा

जग गेलं उडत.

पहा

खुशालराव

जंगम, मेघा बाळासाहेब

बाठे .

तांबोळी, लमीकांत

जमीन सुधार व दिलत-आ दवासी.

=शदे, बबन

जंगले, रामचं िचमाजी, संपा.

पहा

जमाना बदलतोय.

मेहता, धीर, 
पहा



923.654

जपानचा सYमान.
जमात.

राऊत, गणेश

छो²ांचा आटािपटा.

जनिहतयािचका: मानवी हkसंपादनाचा एक $भावी मागB.
पहा =श*े, िव|ाधर पु.षोम

जYमझुला.

जाखो टया,

छ*पती िशवाजी महाराज आिण िशवकाल: 1630 1707.



922.945

िशकलगार.

िगरीश प.

छ*पती िशवाजी महाराज.

जगी ऐसा बाप dहावा: संदभB आिण समी3ा / संपा.

जYम शताUदी वषB पै. जनाब महंमद दादा िशकलगार:
&मरिणका / सं. संक. आदम िशकलगार आिण नजमा

पाखमोडे, िववेक

जोशी, अचBना िवनायक

पहा

साठे , सुदाम

महेश खरात.



891.463008
पहा

पहा



मधुकर गणेश मोकाशी.



891.463
पहा

िनवडक राJीय पोवाडे

20 _ा शतकातील

पहा

जांभुळकर, अ.ण जागोजी

जाणता राजा: यशवंतराव चdहाण.

पहा

जाधव, मयूर

परशुराम

जगताप, समीर बा.

संपूणB िवशारद शा : तबला.
जगदा}मा cीहरी आनंदे पूजीन.



786.93(1)
पहा

जातं: लोकसािह}यातील ऐ[यB / संक. भा&करराव धr.
खांडगे ; मंदा खांडगे यांZया $&तावनेसह.


398.2095479

आगटे, शकुंतला

जयंत

जादूची कांडी.

जगदाळे , सािव*ी
दुधाZया िमशा.
जगदीशानंद भा&कर, संक.

जागो.

305.8948(1)



891.463
पहा

जगªगु cी तुकाराम महाराज.

=चतनसोबती
पहा

भागवत, दीपक

पहा

वधवा, देव,=सग हरनाम=सग

जाधव - वानखेडे, िवजयालमी रवी.
िवजयालमी रवी

पहा

वानखेडे,

जाधव, अनंत भीमराव

आभाळ&व¬.



891.461

जाधव-जैन

जाधव, आर. डी.

जावडेकर, मुरलीधर

बौwधमाBचे भारतीय सं&कृ तीला योगदान.



294.3

जाधव, छाया

अनमोल

ी रzे.



920.72(1)

जाधव, जगदीश

$काशबीजे.
089.9146
जाधव, जगाथ खंडेराव
Gामिवकास व पंचायत राज: शासनाZया िविवध


योजनांची मािहती.

351.540217

जाधव, दनकर बYसीलाल
अnणा हजारे यांचे जीवन आिण कायB.



923.654

जाधव, नथुराम



महामाता रमाई.
जाधव, पंजाबराव, संपा.

891.463
पहा

जीवन दशBन
जाधव, $काश
cी नमBदा प रqमा.
¥कार कमया.
जाधव, $फु Sलता शरदचं
शUदरं ग.

यशवंतराव चdहाण:

}सुनामीची सुवणBसंधी.

891.463

$ीती िमळे ल का हो ?.

891.462

म&तानीचा बाजीराव.

891.462

िव1ानाचा कSपत..

891.463

&वातं§यवीर िवनायक दामोदर सावरकर अथाBत मला
झालेला सावरकर सा3ा}कार: िच*माला. 891.462
जावळे , अ.ण, संपा.
िनांतराचे
जावळे , संदीप

ओबीसी धमाpतर: शंका, िनरसन, िनधाBर.



जाधव, रावसाहेब गणपत



891.461



891.464

जाधव, ल. िस.



891.463

जाधव, वामन



891.4609

जाधव, िवजय यशवंतराव



355.033054

जाधव, शीतल संजय

आभाळमाया: सौ. =सधुताई सकपाळ (माई) यांचा
जीवन$वास.
923.654

पहा

पहा



305.56

भागवत, यशवंत
केळकर, संदीप मुकुंद

खेडीकर, वंदना नंद कशोर

मेहद, ळे , किवता

पहा

पहा

पवBते, वसुंधरा

जीव िजथे गुंतलेला...: आधुिनक वै|कशा ातील
गुंतागुंतीवर $काश टाकणा±या एका
शSयिवशारदाZया अनुभवकथा. पहा गवांद,े अतुल
जीवन उयनाचे इलेdहन कमांडम,स: आयुOयभरासाठी
नेतृ}व करा. पहा संतोष नायर
जीवन $वाह वाहता ठे वा.
कृ Oणाजी
जीवन सुगंध.
जीवनगाथा.

पहा
पहा

पहा

भागवत, यशवंत

नाईक, िवलास
पै, िशरीष

जीवनशैली: वैयिtक ते वैि[क.
जुने जाऊ |ा मरणा लागुनी.
कृ Oणाजी

पहा

पहा

भागवत, यशवंत

जुर प रसरातील कSSयांचा इितहास.
गायकवाड, लs कच.
जुYया वाटा...न_ा दशा.

पहा

जोशी, $काश

पहा

खाकु डPकर, अमृता

जूिडथ, शंकरनारायण

&वर अनेक, गीत एक: महाराJाचे संतकवी.



294.561

जेनी, झोई (Jenny, Zoe)

जाधव, संतोष संभाजी

सं&कृ तीZया भूमीवर.
जािनब - ए - मंिजल: आ&वाद उदूB शायरीचा.
धमाBपुरीकर, मधुकर

पहा

िजस परदेशी लत &वदेशी.
गो=वद

891.463

Gामीण सािह}य: $वाह आिण प रि&थती.

पडघम: सां&कृ ितक

पहा



जाधव, रमाकांत

पराभूत धमB.



िजगरी दो&त.



बापू: एकभािषत =चतनका_.
सं`यासमयीZया गुजगो@ी.





923.254

'सोनबा' ची शोकांितका.



जािहरात शा .

891.461

सोनबा: महामानवाचे अपमानीत अcू बघून, सात वष
पनवेलZया नाoयावर घडाभर पाणी घेऊन बसलेSया





294.54(1)

जाणता राजा: यशवंतराव चdहाण.

भारताची राJीय सुर3ा.

891.462

जावे भावनांZया गावा.
915.4(1)



चल ये, चल ये, चल ये, बये !.

जावे कादंबरीZया वंशा.

जाधव, मयूर परशुराम



891.461
पहा

आकाश बदलताना / अनु. उवला गोखले.



823

जैन स>यक मुा / संपा. चंशेखर मु.मकर...[आिण इतर].



294.4
जैन, अशोक, अनु.

जावडेकर, मुरलीधर

अंितम स}य.
891.463
के शवसुत: वै दक सं&कृ तीचा आधुिनक उ®ाता.

पहा

जैन, उमकु मार, सं. ले.

नारायण, आर. के.
पहा

सुमेध वडावाला

जैन, निमता



चार आठव¿ात वजन कमी करा / इंGजीव.न अ.ण



मांडेकृत अनु.

891.461
गजराज आिण वनराज.

161

891.462



613.25

जैनक-जोशी

162

जैनक, मा.ती, संपा.
जैसी गंगा वाहे.

शेतीला वरदान ठबक =सचन

पहा

पहा

लांजेकर, जगदीश रामचं

पहा

जो जीता वही िसकंदर.

पहा



पावसाचे पाय.

891.461

&व¬¸ांतीचा $देश.

891.463

जोग, $ाजtा, संपा.



पहा

जोशी, आनंद

आधुिनक अि[नीकु मार: िनOणात ]लाि&टक सजBन डॉ. आनंद जोशी / शUदांकन िवजय ढवळे .




891.463

जोगदेव, $मोद िवOणू



यश तुमचेच आहे.

158.1

जोगदेव, सुहास

एक कायमचा संघषB: र3ाकाका िव.w आपण.



891.468

ढांबुक टापुक आिण '¢यान' दार वग.



891.461

जोगळे कर, ज. द.

एका =हदु}विनाची आ}मकथा.



922.945

युगप रवतBनाZया उं बरÊावरचे अरब जग.



953

जोगळे कर, जयंत



दाह.

891.463

जोगळे कर, यो}aा



मुलगा नको मुलगी हवी.

891.463

जोशी, गोपाळ

Gीन ि7जेस: जल ोतांZया शुwीकरणाची $ qया
उलगडणारा $वास.
628.162
जोशी, गोपाळ, अनु.

गु~े, $णय

पहा

जोशी, द. िव.
काज_ाचा $काश.



891.463

गUबूचे गाढव.

891.463

देवमाणसाचा सदरा.

891.463

माझे मािसक cाw.

891.464





जोशी, ना. द.

माणुसकuचा मळा.



891.463

जोशी, $. न.
आयB.



891.463

$1ाच3ू संत गुलाबराव महाराज अथाBत आंधळी


गौळण.

जोगळे कर, नारायण

_व&थापनातील कथाकली / संपा. $ाजtा जोग.



650

जोगळे कर, $मोद, अनु.

पहा

पहा

qे मर, oलारा (Kramer, Clara)

पहा

सेमन, Gेगॉर (Salmon, Gregor)

जोगळे कर, िवनीता, अनु.

पहा

891.463

जोशी, $काश
जीवनशैली: वैयिtक ते वैि[क.



363.7

नकाशाZया रे षांव.न चालताना.

qायटन, मायके ल

जोशी, $काश, अनु.

(Crichton, Michael)

पहा



912.014

मॅकफॅ दयेन, कोडी

(McFadyen, Cody)

जोशी, $वीण, अनु.

पहा

डॉयल, आथBर कॉनन (Doyle,

Arthur Conan)

िचकन सूप फॉर द सोल

इं िडयन िवमेन

जोशी, बी. आर.



कुंडलीबोध.

जोगळे कर, सुधीर

कkा 2.



089.9146

जोगळे कर, हेमंत गो=वद



891.461

जोशी, बी. आर., अनु.

पहा

आंबेडकर, भीमराव

जोशी, भायरे खा, सं. अनु.

पहा

आंबेडकर, भीमराव

रामजी

जोगळे कर-पवार, मधुमती

िनशाताÌची गौरी.

891.463

नौ दो यारह.

891.463

बांडगुळं.

891.463





जोरवर, रामचं मुरलीधर
आरसा =चतनाचा: &वतःला ओळखnयाचा.

औषधी िव[कोश:
$}येक 'औषधी'चा सवB वै|कपwत¨मधील उपयोग

जोशी, मंदार राजाराम, संक.



कासBन, रे चल (Carson,

पहा

जोशी, मातpड _ंकटेश
शUदगंगेZया काठी.
जोशी, मेघना, अनु.

089.9146
पहा

133.54

रामजी

ितसरा डोळा.

Rachel)



745.5

926.17952

जोग, िव. स.

जोशी, अंजली, अनु.



370.954

जोगळे कर, नारायण

दुपार.

पतंजिल

जोशी, अचBना िवनायक
छंदिम*.

राजेभोसले, सुहास

जrधळे , महावीर

पहा

जोशी, अ.ं धती सुधाकर
भारतीय िश3णपwती.

नांदर
ू कर, नीळकंठ मोिहनीराज

जॉYसन बोजस, सं. ले.

जोशी, अनुराधा मनोहर, भाOय.

पहा



089.9146

=लकलेटर, अँÁो (Linklater,

Andro)
जोशी, मोहन

किवता शाळे Zया किवता सु´ीZया.



891.461

जोशी-#टळे कर
जोशी, मोहन

*ैलोoयाचे &वामी : cी नृ=सहसर&वती महाराज यांचे
जीवन च र*ावर आधा रत कादंबरी.
891.463
$ितभाताई पाटील.



923.154

भारतरz.



929.81(1)

जोशी, वषाB
साठीनंतरचा आहार व आरोय.
जोशी, वषाB, अनु.

पहा

झरा.



613.0438

झा, सौरव

कोळं बी शेतीचे तं* आिण मं*.



639.58

जोशी, िव|ा र.
भायांिवषयी सारं काही.

613.28(1)

जोशी, cीिनवास
टॉल&टॉयचे कYफे शन.

928.9173




&वातं§यासाठी आमचे बिलदान अथाBत सुधारnया
पिलकडे.



923.254(1)
पहा

झा, सौरव

अणुऊजाB: एक पयाBय : शा ीय मािहतीसह
अणुऊजZया उलट - सुलट बाजूंनी के लेला सवाpगीण
िवचार / इंGजीव.न वषाB जोशीकृ त अनु.

जोशी, सुभाष, अनु.



891.4609

आचBर, जे·u (Archer,

पहा

Jeffrey)

जोशी, aेहल, अनु.

पहा

िहSटन, जे>स (Hilton,

झाकलं मािणक.

पहा

cी3े* औदुब
ं र दशBन.



294.535095479(1)

जोसेफ तु&कानो
कमयागार &टीdह जॉUस्.



920.933804

अनिभ1.



891.463

जोहाराZया वाला.

पहा

देशपांडे, कृ Oणराव पंढरीनाथ

जौहरी, $ितभा
सागर / अनु. अनुपमा िनरं जन उजगरे .

कु लकणP, गो. िव.
िझ>मा: आठवण¨चा गोफ. पहा मेहता, िवजया
िझलपेलवार, माधव रामचं
िन}य $ाथBना: अवतार मेहरे बाबा.
922.945
पहा

बेहर
े े , ग. वा.



मडव, िवजय िवOणू

1ानसूयाBची सावली: शUद $भु}वाची सा3 असलेSया
'1ानाZया सोपानाची' जीवनगाथा. पहा गोखले,
मंजुcी
1ाने[र ते आंबेडकर.
1ाने[र, अनु.
पहा

पहा

पहा

सबनीस, cीपाल मोहन

भगव®ीता

भगव®ीता

1ाने[री अ`याय सोळावा: काही नrदी, काही िनरी3णे /
संपा. $मोद भीमरावजी गारोडे.
294.5924
1ाने[रीतील अथBिवचार: 1ाने[रीचा आथक सामािजक अयास. पहा कु लकणP, म. रा.
1ाने[रीतील समाजदशBन.

पहा

पाटील, तानाजी राऊ

पहा

िलमये, राजा

झुंजार सेनापती संताजी घोरपडे.

झॅनचो द¢टावो.
झेन.

पहा

पहा

झोडगे, बापूराव.
पहा

पहा

बागूल, $भाकर

आमोणकार, सुरेश गुंडू

वाघ, िनितन भरत

झैदी, एस. sसेन, सं. ले.
झोत.

891.433

मारोतकर, िवजया

पहा

झुंजार छ*पती संभाजी.

जोशी, ह. न.

पहा

sईलगोळ, वसुंधरा न.

पहा

झाडपणाची गो@. पहा मिलका अमर, शेख
झाडीप´ी रं गभूमीची शतकोर वाटचाल. पहा
मोहरकर, ¢याम िहराचंद
झाली एकदाची ीमुtu. पहा सुंठणकर, सुभाष

झुंज.

James)



333.79240954

झावळ घुसमट.

वेध: सािह}याचा व सािहि}यकांचा.

1ाने[री.

पहा

खोत, कृ Oणात
पहा तडकामा&टर
महाबळ, भालचं लमण
पहा

झाले मोकळे आकाश.

लितफा अली

जोशी, सुधा

1ातक.

पांडुरं ग

झणझणीत.

जोशी, िवजय पांडुरं ग

जोशी, =सधू, अनु.

योितमBय. पहा योितमBय उमाकांत
योितमBय उमाकांत
योितमBय.
891.461
झंवर, =*बकदास, संपा. पहा Gंथपालांचा आदशB:
झड-=झबड.

पहा सं&कृ तिनिधः : सं&कृ त वेचे,
_ाकरण व _ावहा रक सं&कृ त

जोशी, रजनी, संपा.

163

पहा

पहा

भट, राsल

देसाई, बापूराव

कसबे, रावसाहेब

झोत: सामािजक Yयायावर / संपा. उम कांबळे ...[आिण
इतर].



303.37

टकले, आनंदा शंकर

लाdहारं .
891.463
टÆनग पॉइंस आdहाने पेलत के लेली वाटचाल. पहा
अUदुल कलाम, ए. पी. जे.
टाकuचे घाव. पहा नीला स}यनारायण
टळक, शाम =*बक
मी टळक बोलतोय...
925.7
टळक, cीकृ Oण लमण, संपा. पहा सहज सोपी मोडी
िलपी

टळा आिण इतर ना टका. पहा गायकवाड, बाबुराव
टळे कर, चंसेन
कुं भार dहा, गाढवांना तोटा नाही.
891.464

#टळे कर-डॉ

164

टळे कर, चंसेन



संगणकाचे अंतरं ग.

004

टीम िनवांत: अंध}वावर मात. पहा बडवे, मीरा आनंद
टू कट अ लाँग &टोरी शॉटB. पहा आचBर, जे·u (Archer,
पहा

891.461

ठोके, मो. िन.

अि&मता महाराJाची: यशवंतराव चdहाण.
वेध =चतनाचे.

दामले, िनळू

महाराJातील वीरगळ.
954.79
टेन पेसÉट. पहा एखंडेपाटील, िवलास तुकाराम
टेनबक न, सॅि7ए (Tenberken, Sabriye)
ितबेटZया वाटेवर.. / इंGजीव.न वंदना अ*ेकृत अनु.


362.4109515
टेमकर, राजधर जयवंतराव, संक. आिण संपा.



पहा

ठोसर, केदार

जग =जका वtृ }वाZया बळावर.



808.5

ठोसर, िशवाजीराव रामकृ Oण
िशवछ*पती: लोकोर च र*.



923.154

डंबीर, नीता सुधीर



891.463

रॉिबYसन qू सो अथाBत िनजBन बेटाचा राजा / अनु. भा.


म. गोरे .



या मुलांनो या.

891.461

टोपणनावांची सूची / संक. दामोदर शामराव िचमणपुरे.



014.99146

Ä Uलू. पहा एिलस, डेबोरा (Ellis, Deborah)
ॅdह=लग टू इिYफिनटी: माय लाइफ िवथ &टीफन.
हॉकग, जेन (Hawking, Jane)
भाविव[ माझे.

डवरे , खुशाल अमृत



ठकार, िवमला

स}याची उपलUधी / =हदीव.न मधुवंती दांडेकरकृ त

891.463

वाo$चारी

पहा

डांगे-भोयर, मनीषा





294.561

ठकार, संजीव



असली - तसली नसलेली.

डबल बेल: $शासनास मानवी चेहरा देणा±या उपqमांची
कहाणी. पहा बेलसरे -खारकर, cwा

डांगे, दनेश, संक.

891.461

अनु.

823

इथं ! इथं !! बस रे मोरा.
पहा

ठकार, भारती

891.463

संपूणB गभBसं&कार.



618.2

डाएट ... सुखाचं ... !: हवी तशी फगर
िमळवnयासाठीचा फं डा. पहा गु~ा, याना
डाय फॉर मी.

पहा

रोझ, करे न (Rose, Karen)

डायमंड वािणयकोश / सं. संपा. संजय क~ान आिण
जॉYसन बोजस ; वासुदव
े गाडे यांZया $&तावनेसह.


380.03

ठाकरे , केशव सीताराम

ऊठ म±हा²ा ऊठ.

303.484

माझी जीवनगाथा.

923.654




वtृ }व: कला आिण साधना.
808.5
ठाकु र, रब¨नाथ
देवदूत / =हदीव.न िवजया भुसारी - पारसनीसकृ त


अनु.

891.443

रव¨ सायं$काश / अनु. राम >हैसाळकर.
ठाकू र, दुगाBदास दामोदर



891.441



926.81883

ठाकू र, $दीप, संपा. पहा अnणा हजारे : ¸@ाचाराZया
िवरोधातील भारतीय ल¶ाचा चेहरा
ठाकू र: जमात अि&त}व आिण संघषB. पहा =शदे, रणिजत
भा&कर
ठाले - पाटील, कौितकराव

मराठी भािषक आिण वायीन सं&कृ ती.
ठपका. पहा कु लकणP, तुषार

योितमBय उमाकांत

डफो, डॅिनअल (Defoe, Daniel)

जोशी, cीिनवास

सनई माझी जीवनसाधना.

पहा

वसा पयाBवरणाचा.

पहा



923.254

954.79

ठोमरे , वामन महादेव.

टेटिवलकर, सदािशव

=शदे, रावसाहेब
टॉल&टॉयचे कYफे शन.
टrगे, बापुराव महादेव



महानोर.

Jeffrey)

टे °यम: उ|ाZया बदलाचा वेध.

ठrबरे , §यंबक बापूजी
बालकव¨Zया िनवडक किवता / संपा. नामदेव धrडो

डायमंड वािणयकोश / सं. संपा. संजय क~ान आिण
जॉYसन बोजस ; वासुदव
े गाडे यांZया $&तावनेसह.


380.03

डायमंड सामािजक शा
बोजस.
डालांग.

पहा

शUदकोश / संपा. जॉYसन


300.03

व,गुलकर, योिगनी

डा=ळब शेती / संपा. िवजय दुधाळे .



634.64

िडके , अि[नी अिजत
&वा द@ मेनू.



641.2

िडसोजा, एडवीन जे. एफ.

काळ, भांगार.
डू ख.

पहा



891.4693

शहा, सुभाष

डॉ. आनंदीबाई जोशी यांचे च र* व प*े.

पहा

कािनटकर, काशीबाई



891.4609

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे जीवन व कायB: 1898-1965.
पहा मोिहते, कSपना राजीव

डॉ-ताडप"ीकर
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना सिमतीतील
भाषणे.

पहा

तडकोडकर, सु. म.

पाnयातील पावले: सािह}यिवचार व सािहि}यक.

आंबेडकर, भीमराव रामजी

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: नमो त&म भीमवंतो.

तडकोडकर, सु. म., संपा.

डॉ. सवBपSली राधाकृ Oणन.

पहा

िभवगडे, 1ाने[र

डॉयल, आथBर कॉनन (Doyle, Arthur Conan)
द dहॅली ऑफ फअर / अनु. $वीण जोशी.

तण देई धन: अथाBत तण _व&थापन.
$ताप


823

शेरलॉक हो>स: द हाउं ड ऑफ बा&करिdहSस / अनु.
$वीण जोशी.
823
डrगरी ते दुबई: मुंबईतील मा फयांची साठ वष.
sसेन झैदी, एस.
डrगरे , अवधूत
&वतःला फालतू समजnयाची गो@.
डोळे उघडा ...!.

पहा



891.463

शेवडे, सिxदानंद सुरेश

पहा

डोळे , जयदेव, अनु.



378.54

पहा

Áेयर, कॅ थ रन सं. ले.

असगर अली इं िजिनअर

Danny)

Áेयर, डॅनी (Dreyer, Danny)
'ची' र=नग: कमी cमात वेदनारिहत धावnयाचा
qांितकारक दृ@ीकोन / सं. ले. डॅनी Áेयर आिण
कॅ थ रन Áेयर ; इंGजीव.न मीना शेटे-संभूकृत अनु.

ढवळे , िवजय.

पहा

पहा

पहा

तरं ग.

सहाणे, दीपक सुरेश

गोडबोले, मंगला

तरीही िजवंत मी !.

पहा

तनÉ तनÉ मोनÉ.

दे को&ता, चाSसB ·ाYसीस

पहा

तहÂळीचं पाणी.

पहा

तलाÊाचा उतारा.

सुआद (Souad)

दÃड, कै लास
कोSहटकर, म. िव.

पहा

पहा

अॅलन, डेिdहड (Allen,

David)
तळमळ.

पहा

कोकरे , बाबासाहेब तातोबा



070

कॉलस,टर.डॉट.कॉम.
तांडव.



=शदे, एस. जी.

पहा



891.463

सैल, महाबळे [र

तांबडे, कृ Oणकु मार महादेवराव
कथा कथनास उम गावातSया कु टुंबकथा.



891.463

तांबे, उषा

रोमांचकारी रे Sवे / संपा. आनंद हडPकर.

जोशी, आनंद



385.0954

तांबे, कुंदन

ढवळे , िवजय



पाताळ पंचिवशी.

089.9146

ढांबुक टापुक आिण '¢यान' दार वग.

पहा

जोगदेव,

*ाता.



891.463

तांबे, बालाजी वासुदव
े , भाOय.

पहा

भगव®ीता

तांबे, रमेश पांडुरं ग

सुहास
ढाकुलकर, नाना

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर: नमो त&म भीमवंतो.



923.254
ढाणके, सुखदेव

रtसेतू.



891.461

ढेरे, अ.णा
अंधारातले दवे.
ढोके, मेघना, अनु.



891.464
पहा

चेहरे े ओरबाडलेSया देशात...
ढोले, िवcाम, अनु.
तडकामा&टर
झणझणीत.

891.461

$ित=बब.

891.461

पहा




तांबे, राजीव

कrबडू आिण इतर कथा.

891.463

गंमत शाळा.

891.463

मांज आिण इतर कथा.

891.463



891.461

अकबर, एम. जे.





पहा

तांबोळी, लमीकांत
जYमझुला.
अिभवादन.



891.464



891.463

ताकसांडे, $सेनिजत

राजन खान



तांबे, सतीश

तांबे, सतीश, संपा.

ढोले, दीपक

पहा

िखडकu.

मॉलम`ये मंगोल.

एिलस, डेबोरा (Ellis,

Deborah)

तंतोतंत.

तदेव लम्.

तळवलकर, माधुरी

613.7172

ढमढेरे, एस. dही., सं. ले.

िचपळू णकर,

वै|, दासू

पहा

पहा

पहा

तळवलकर, गो=वद
वैचा रक _ासपीठे .

Áेयर, डॅनी (Dreyer,

पहा

त}पूवP.

तळणीकर, $शांत, अनु.

डोळे , जयदेव

$ा`यापक िलिमटेड.

किववयB बा. भ. बोरकर

पहा

जYमशतसांव}स रक

हॉनpग, इdहा (Hornung, Eva)

पहा



891.4609

पहा

ढाकुलकर, नाना

डॉग बॉय.

165

ताडप*ीकर, मेधा
कौटुंिबक =हसाचार.

त,डुलकर, िवजय धrडोपंत


891.461



891.461



362.8292

ता;यासाहेब-थोरांचे

166

ता}यासाहेब गोडसे: _tu ... काळ ... कतृB}व.

पहा

तुळजापूरकर, वैनतेय द.

बारा बैलांची झrबी.

भट, अशोक

&मृत¨ची चाळता पाने.

तापकuर, संदीप
संतांचे भtu आंदोलन.



294.55

तायडे, िम=लद राघो
Gाहक संर3ण आिण _ावसाियक नीितमूSये / सं. ले.
िम=लद राघो तायडे आिण उYमेश यशवंत कु लकणP.


381.340954
तायडे-पाटील, सुभाष

िचरकथा: माझी माय अन् माझा मी.
ताळमेळ.

पहा



920.72

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

ितिबले, अनंत

आिcत.

891.463

खेळणं.

891.463

बुकu.

891.463

िवनाशकाले.

891.463






ितबेटZया वाटेवर...

पहा

पहा



तुकाराम दशBन.

चौधरी, $भाकर cावण

पहा

पहा

तुमचे आमचे आरोय.

त,डुलकर, िवजय धrडोपंत
मातोcीवर अधP रा* / संपा. सतीश तांबे.



891.463

तेनालीराम / पुनःकथन िव|ा खानझोडे.


398.22095484(1)

तेनालीरामन / पुनःकथन िव|ा देशपांडे.
पहा

दवणे, $वीण

तोडकर, बी. डी.

आंतरराJीय संबंध: महवाZया संकSपना.



327

तोडणकर, ए. डी.



100



पहा
पहा



923.7(1)

काळे , भालचं

कृ OणमूतP, िजडू

बेहर
े े , ग. वा.

पहा

आकोटकर, पूजा
पहा

जावडेकर, मुरलीधर



158.1



गीत अनाहत.

तु>ही घडवलं आ>हाला / संपा. िवनय करपाल ; अनु.

पहा

पहा

िथटे, नीिलमा



नारायण

तांबे, कुंदन

यशाची वाटचाल.

आलेगांवकर, प. म.

पहा

म,डुले, रमेश शामराव

थे, यदुनाथ

294.543

तु>ही मिहला आहात >हणून.

पहा



891.461

पहा

}सुनामीची सुवणBसंधी.

कु लकणP, संिचत

सुनंदा मराठे .

}या पंचम&वरांचे.

}सुनामी.

वै|, वसुधा राज,

कोSहटकर, म. िव.
पहा

891.461

मोहन

तुमचे पौरोिह}य तु>हीच करा ! / संक. उYमेषानंद.

तु>हीच िव[ आहात.



891.4609

*ैलोoयाचे &वामी : cी नृ=सहसर&वती महाराज यांचे
जीवन च र*ावर आधा रत कादंबरी. पहा जोशी,

मोरे , सदानंद cीधर

तुझाच मी ... तुयाचसाठी.
$मोद
पहा

त,डुलकर, उमेश अZयुत
अिभ$ाय.

*ैरािशक.

भवाळकर, यशcी य.

तुकोबाची वाणी कुमारांसाठी.

तुटलेला पतंग.

त,डुलकर नावाचे वादळ: िवजय त,डुलकर यांZया िनवडक
नाटकांवर दृि@3ेप / संपा. $Sहाद वडेर ; शोभा
देशमुख यांZया $ाkथनासह.
891.462

*ाता.

वेगड, अमृतलाल

प.ळे कर, देवद दगंबर
पहा

आशुतोष

तोर&कर, बाळासाहेब
$ीतफु ले.

सलीम

891.463

तुका िवठू आिण मी.

पहा

काळीजखुणा.

िनOपाप.

पहा

ते तेरा दवस.

तोफखाने, संजीवनी जयंत

तीरमारे , िवनोद शंकरराव

तुका >हणे.

चावला, अंकुर

नेकuचे जीवन - मागBदशBक.

&कॉ´ोलाईन, िलसा

पहा

तीन बाजू आिण इतर गो@ी.

तुका झालासे कळस.

पहा

तो येतोय !.

(Scottoline, Lisa)

पहा

ते चौदा तास.



जोगळे कर, हेमंत गो=वद

ितसरा नवरा नको गं बाई !.

तीरे -तीरे नमBदा.

जांभुळकर, अ.ण जागोजी

पहा

398.22095484(1)

ितळवे-नाईक, cीधर निलनी शांताराम
चौथी नवता: नवअिनयतकािलके -इितहास, समी3ा
यश आिण मृ}यू.
891.4609
पहा

तृ~ी.



928.9146

टेनबक न, सॅि7ए

(Tenberken, Sabriye)

ितसरा डोळा.



891.462

891.461

थ,ब थ,ब सागर / अनु. उवला के ळकर.
थ,ब मधाचे.

पहा

नाफडे, मंगला

थे>सZया कना±याव.न.
थॉमस अSdहा एिडसन.

पहा
पहा

संझिगरी, ारकानाथ
िभवगडे, 1ाने[र

थोर भारतीय ऋषी: डॉ. राधाकृ Oणन.
थोरांचे बालपण.



891.433008

पहा

पहा

केळकर, मृणािलनी

शहा, सुलभा

थोरां`या-दांडेकर
थोरांZया कथा आिण _था.

पहा

दिभ: सहवास आिण सYमान / संपा. ¢यामला लमीकांत

कौसडीकर, नागोराव

िनळकंठराव

मुजुमदार.

थोरांZया गो@ी.

सहबुw,े रमेश के .

पहा

ययाित पु / अनु. सुनंदा मराठे .

िशवच र* एक अयास.



923.154

थोरात, ह रÇं तुकाराम
मराठी ग|: पूवBपीठीका आिण िनबंध.



अंधारातील चेहरा.

891.463

थोरे , अशोक

मडव, िवजय िवOणू

पहा

कुं कवाZया पलीकडे.



891.463

दशBने, निलनी
कृ Oणमयी.



891.461

दलवाई, हमीद

अYयाय.

891.463

कैफ.

891.463

धामीण.

891.463





िनणBय.

891.463

फैसला.

891.463

लालसा.

891.463

संपकB .

891.463

&पेस कं ोल.

891.463







द अॅिoसड,टल $ाइम िमिन&टर.
द इंिलश टीचर.

पहा

पहा

संजय बा

नारायण, आर. के.

पहा

सॉमर, मेहमत मुरात (Somer,

Mehmet Murat)

द Gेहाऊंड िम&ी.

पहा

पहा

चेस, जे>स हॅडले (Chase,
कॅरोल, जोनाथन (Carrol,

Jonathan)
पहा

िGशॅम, जॉन (Grisham, John)

द डायरी ऑफ मेरी बगB.
द डाकB र साइड.

पहा

पहा

बगB, मेरी (Berg, Mary)

मॅकफॅ दयेन, कोडी (McFadyen,

Cody)

द $ॉफे ट मडBसB.

पहा

सॉमर, मेहमत मुरात (Somer,

पहा

द dहॅली ऑफ फअर.

पहा
पहा

नारायण, आर. के.

डॉयल, आथBर कॉनन

दिलत सािह}य.

पहा

पांढरे , नीला

दिलत सािह}यातील जनकिवता: समी3ा - संशोधन.
पहा म,ढे, नीळकं ठ गोपाळ
दिलतांचे आिण आ दवास¨चे समाजशा .
कु लकणP, $भाकर कािशनाथ
दिलतांनी शासनकत dहावे.

पहा

पहा

िनकुंभे, सी. एच.



वसुंधरा.

891.461

दळवी, शिशकांत



एक - भंकस.
पहा

891.464

पाटील, इरगrडा

दवणे, $वीण
आताBचे लेणे.



891.461



तो येतोय !.

891.461

पाऊस पिहला.

891.461

$¹पवB.

891.464

िवरामिचYहे.

891.463

&वानंदघन.

891.464

दवथ,ब.

पहा






देशमुख, कSपना

पहा

नहार, संजय
पहा

अरदे, शिशकला

िGशॅम, जॉन (Grisham, John)

द. ता. भोसले यांZया िनवडक कथा.

दिहवाडकर, अिनल

>हातारीचा डrगर.



891.463

दिहवाले, जी. के.

द िस>पल Äथ: एका िनरपराध कै |ाचा
स}यशोधनासाठीचा जीवघेणा संघषB. पहा
बॉSडाची, डेिdहड (Baldacci, David)

दशरथ तायापा

धrगडे,

रामदास

(Doyle, Arthur Conan)

पहा

पहा

रमेश वा.

दहशतीZया सावटाखाली.

मॅकफॅ दयेन, कोडी

(McFadyen, Cody)

द बॅचलर ऑफ आटBस्.

दिलत आ}मच र*े: सािह}य आिण समाज.

दशमेश.

Mehmet Murat)
द फेस ऑफ डेथ.



297.0954

दवंडी.

James Hadley)

द घो&ट इन लdह.

राJीय एका}मता आिण भारतीय मुसलमान.

दळवी, अशोक बुधाजी

द कि>]लट गाईड टु िबक=मग $ेंट: $ेYसीिवषयी सवB
काही. पहा परीख, फ.झा

द &ीट लॉयर.

दरवळ.



894.8143

दराडे, उषा



891.4609

थोरात, हेमंत

द चे>बर.



891.46

दमयंती नरे गल

थोरात, माधव भीमराव

द कस मडBर.

167

पहा

भोसले,

ध>ममागB जीवन मीमांसा.



294.3

दांडेकर, अिनल

अªभूत सजीवसृ@ी.



590

अफलातून जलचरसृ@ी.

591.76

चौकस सफर वसुंधरे ची.

030.(1)

िव1ानरं जन.





500

दांडेकर-दुराणी

168

दांडेकर, मधुवंती, अनु.
दांडेकर, सुभाष, अनु.

पहा
पहा

दाटSया मनाचे आलेख.

दघे, मंगला

ठकार, िवमला
गीता आनंद

पहा

नोबेल पुर&कार िमळिवणारी भारतीय रzे.

मडव, िवजय िवOणू



929.81(1)

दाणी, अभय

एरवी हा जाळ / संपा. चंकांत पाटील.
891.461
दातार - जोशी, िशSपा, अनु. पहा वमाB, अिमत
दातार, चेतन, अनु. पहा काउफमन, जॉजB (Kaufman,
George)
दातार, भगवान, अनु.
दातार, भगवान, संपा.

पहा
पहा

बलराज कृ Oणा
कलेिoटdह एनजP `यास

दातीर, किवता



891.463



दाभोलकर, नर, 
मती-भानामती / सं. ले. नर,  दाभोलकर आिण माधव
िव[नाथ बावगे.
133.4
दामले, िचYमय, अनु. पहा पंिडता, राsल
दामले, िनळू



303.483

दामले, लीना आनंद



891.463

भट, राsल
दामले, सिवता, अनु. पहा गो&वामी, सिबता
दामलेमामा: च र*पट आिण िच*पट. पहा गोडबोले,
पहा

बेहर
े े , ग. वा.

दीि3त, उवला $काश
गु.वयB रव¨नाथ टागोर.



928.91441

दीि3त, मकरं द गजानन.

पहा



181.48

मै*ेय

दीि3त, लीला
अ3य िशदोरी.



891.463

दीि3त, सुि$या भालचं


अमलताश.

926.1

दीपक½या &मरणातSया.

पहा

कु लकणP, निलनी $मोद

दीपिशखा: िनसगB संर3ण चळवळीतील
कथा. पहा घाटे, िनरं जन =सह,
दुःखहरण.

पहा

ी शा 1ांZया

लवटे, सुनीलकुमार



891.461

दुगडू मवार, मा.ती नारायण.


891.463

कोटी-कोट¨ची माऊली: रमाई.
891.463
दास, बाळासाहेब, संपा. पहा $बोधन आिण आ&वाद
जोगळे कर, जयंत

आकाशी झेप घे रे ...

पहा

िशिशरवेणा / सुरेश सावंत यांZया $&तावनेसह.

दामोदर, माया

दघडे, राजकु मार
गीत िनसगाBयन.
दघे, मंगला



954.(1)

दुगडू मवार, बाळू

मंगला

पहा

परीख, फ.झा

पहा

समथB रामदासांचे िश3णशा .

891.463

दामोदर, $ेमानंद मोतीराम
सोनखासZया कथा.



891.463

आिण गणेश करे - पाटील.

वासवाणी,

रणरािगणी सरसेनापती उमाबाईसाहेब दाभाडे.

न3*कथा.
दामले, cwा, संपा.



914

दवाण, वृंदा
&थलांतर.

दशाहीन.

टे °यम: उ|ाZया बदलाचा वेध.

कोSहटकर, म. िव.

पहा

दवेकर, वसंत यशवंत
मेरा भारत महान / सं. ले. वसंत यशवंत दवेकर

दाबके, िगरीश

3ण 3ण संघषाBचा.
दाभाडे-नलावडे, पुOपा पंढरीनाथ

शेoसपीयर, िवSयम

पहा



जे. पी.

दाह.

दघे, मंगला.



925.(1)

दवेकर, रे खा, अनु.

927.5(1)
पहा

िव[ातील िव1ान उपासक.



891.461

दादरावाला, िनतीन

दादा वासवाणी यांचे मौिलक िवचार.



920.054

दि7टो, ·ािYसस
ओअॅिससZया शोधात.


$ितमा-$चीती.

मां दयाळी... भारत रzांची.

दnडी.

362.6

किवताZया किवता.



929.81(1)

(Shakespeare, William)

िवकासाचा

दातार, रzावली गणेश
सुखद वृw}व.

परमवीरचq िवजेते.

दुधाZया िमशा.




जगदाळे , सािव*ी

कथा ऑिलि>पकZया.



796.48

¼ुवतारा सिचन त,डुलकर.
दुधाळे , िवजय, संपा.
पहा

पहा

पहा



927.96358

डा=ळब शेती

जोग, िव. स.

दुबई: एका &व¬नगरीची िनमाBणगाथा.
दुभंग.

891.463

दुगडू मवार, बाळू

दुधाणे, संजय पांडुरं ग

दुपार.

891.461

पहा

पहा

पहा

परांजपे, कृ. भा.

दुराणी, तेहिमना.

पहा

अUदुल सार इदी

गु~े, $णय

दुव\-देशपांडे
दुव, शामल
रे कu मानवी जYमांची आिण संबंधांची पूणBता.

देवाZया $ेमात टकू न राहा.


615.852(1)

दुOयंता.

पहा

दे को&ता, चाSसB ·ाYसीस
तनÉ तनÉ मोनÉ.



891.4692

मागीरच, मागीर.

891.4692

सुण, माजर हासता.

891.4692




पहा

मानवत ह}याकांड

देऊळगावकर, शरद

कै लास-मानस िनसगBया*ा.
देखणे हात.

पहा



915.15(1)

कु लकणP, वृंदा द.

देखणे, मालिवका

ओळख पयाBवरण दनांची.



363.7

क. या $दूषणाचा संहार.



363.73

पयाBवरण र3णाचे 100 सोपे उपाय.



363.7

देठे, लमण सखाराम
qांतीयोwा.
देणं.

पहा



891.461

देव, धमB, cwा आिण िववेक िवचार.

पहा

वालावलकर,

य. ना.
देव, नरहर



खरं सांगू बाबा ...

928.9146

देव, रे णू



देवाशपथ खरं सांगेन.

891.464

देव, िवजय



िविधिलिखत.

891.463

«दयपालट.

891.463



पहा

=सग, जो=गदर जसवंत

देवदासी: शोध आिण बोध.
देवदूत.

पहा

पहा

राजस, वसंत

पहा

देव.खकर, कमलेश, संपा.

देव, रे णू

देश हा देव असे माझा / सं. संपा. अिनल गोडबोले आिण



920.02

देशपांडे, अ. पां., संपा.

अिभयांि*कuचे जग

पहा

देशपांडे, ए. एस.

कथाकSप.
891.463
देशपांडे, ए. dही.
&वातं§य सेनानी, देशभt कै . _ंकटेश अंताजी
देशपांडे उफB मालक देशपांडे.
923.254
देशपांडे, कृ Oणराव पंढरीनाथ
अिकं कण.
891.463
जोहाराZया वाला.
891.463
सं&कार कथामाला.
891.463
देशपांडे, निलनी वा.

मानसकYया.
देशपांडे, नीलकृ Oण
लावnयाचे लालस लेणे.



891.463



891.461
पहा

cी 3े* अkलकोट

देशपांडे, पु.षोम लमण
पाचामुखी / संक. भाऊ मराठे .



324.254(1)
देशपांडे, मधुकर

होिमकuभा&टे.
आकाशप3ी.



891.463



891.464

देशपांडे, मीना

क±हेचे पाणी: आचायB अ*े च र*.
928.9146
देशपांडे, मुtा िशरीष, अनु. पहा गांधी, राजमोहन


देवरे , उवला िशवाजी
ी _िtरे खा: गोनीदांZया.



891.463

देवरे , cावण
ओबीस¨Zया संघषB वाटा.
देवळाणकर, कSयाण
िविवध िपकांसाठी पाणी _व&थापन.



नाटकातली माणसं.

927.92(1)

वारसा रं गभूमीचा.

927.92(1)

देशपांडे, िवदुला, अनु.



पहा

हॉवडB, िस (Howard,

Chrys)



305.(1)
पहा

कािलदास

देशपांडे, िव|ा.
देशपांडे, िव|ा

पहा

तेनालीरामन



राघू मैना.



631.587068

देव&थळे , सुमती
स~षP आिण अ.ं धती: पिÇमेतील $ितभावंतांZया
च रतकथा.
928.(1)
देवांचा ि$य ि$यदशP राजा सÍाट अशोक.
कrडिवलकर, माधव

928.9146

देशपांडे, िव. भा.

Gेट भेट

देवल, गो=वद बSलाळ, संपा. आिण अनु.



891.465

देशपांडे, भा&कर ¥कार
संघ हीच जीवनगाथा / शUदांकन $काश एदलाबादकर.

आठवणीतले शेवाळकर.

जोशी, द. िव.
पहा

बायबल

देशपांडे, राम

ठाकु र, रब¨नाथ

देवमाणसाचा सदरा.

पहा

देशपांडे, पी. एस., संपा.

शहा, िवभा सुमनलाल

देव, िवजया, अनु.

देवाशपथ खरं सांगेन.

पहा

दलीप गड.

नायक, बळवंत

देऊळगांवकर, शरद, संक.

169

पहा

देशपांडे, िव|ा.
देशपांडे, िव|ा
cावणबाळ.

891.463
पहा

िवqम वेताळ


891.463

देशपांडे, वैदह
े ी

=सगापूरची नवलकथा अथाBत पंत$धान ली Ëान यू
यांची च र*कथा / संपा. आनंद हडPकर. 923.25957

देशपांडे-धम

170

देशपांडे, cीपाद दा*य
cीपाद वाoसुधा.
देशपांडे, सरोज, अनु.

देसाई, नारायण



294.561

कानाBड, िगरीश

पहा

पहा

नारायण, आर. के.

पहा

नारायण, आर. के.

देशपांडे, सुनंदा बाळकृ Oण.



181.4

देसाई, बापूराव

लोकसािह}यशा : सं&कृ तीदशBन.



398.2095479

देसाई, माधवी
पहा

नमBदZे या तीरावर.

तोफखाने, संजीवनी

देशपांडे, सुनंदा बाळकृ Oण
िवकास _िtमवाचा.



158.1

देशपांडे-के जकर, $काश
आधुिनक मराठी किवता एक िवेषण.



920.02

देसाई, िवनायक गो=वद, अनु. आिण भाOय.
िव|ारnय

जयंत



891.461009

देसाई, िवनायक गो=वद, संक. आिण अनु.
सुभािषत रzावली

पहा

पहा

देसाई, शिशकला



काहीही.

देशमुख, अनंत

महाराJाचे िशSपकार: र. धr. कव.



923.654

देशमुख, कSपना
दवथ,ब.



891.464

देशमुख, िग रजा, अनु.
हि&तमल

पहा

देशमुख, जगदीश भा&कर.

पहा

=चतनसोबती


891.463

पहा

वरे , िवलास

देहवाणी.

पहा

प,डसे, अंजली

दैदी]यमान

ीरzे.

पहा

वै|, स रता

पहा

पहा

पाटील, कािशनाथ

शहा, सुभाष

दrदे, रामदास िशवराम


माझी बेरीज हरवली आहे.

891.463

हरवSया पहाटवाटा.

मु&लीम मराठी सािह}य &वप आिण समी3ा.


891.4609
पहा

देहझळा.

दैवाचा खेळ.

देशमुख, नसीम एहतेशाम

देशमुख, पु.षोम, अनु.

891.464

दैनं दन योग ... सकलांसाठी.
रामचं

संचेती, कांितलाल

देशमुख, जगदीश भा&कर
ि&मतांकुर.

दोघांत ितसरी.

पहा

दोन िजवांचा डाव.



920.71

सोनार, रमेश

दोन चाकं झपाटलेली.

रोझ, करे न (Rose,

Karen)

पहा

पहा

सुमेध वडावाला

कु लकणP, 1ाने[र

दोन जुने अिभजात अथBशा ीय िनबंध / सं. संपा. नीरज

देशमुख, मा. म.

अमे रके चा इितहास: शोध आिण बोध.



973



कोसळलेले आभाळ.

891.463

िनखळलेले तारे .

891.463



देशमुख, लमीकांत
अिव&मरणीय कोSहापूर / सं. ले. लमीकांत देशमुख
संदश
े भंडारे आिण अमरजा =नबाळकर. 954.79(1)
देशमुख, वीणा जय, संपा.

पहा

सािह}यातील भावगंध

देशमुख, शामकुमार

सोशल नेटवEकगचा बादशहा facebook.


004.693(1)
पहा

संपत, िवqम


छंद बागेचा.

635
पहा

दोष ना कुणाचा.

पहा

पहा

330.954

$धान, शुभा

भागवत, यशवंत कृ Oणाजी

दÃड, अिवनाश एकनाथ
$काश $ाजt.



891.461

दÃड, कै लास


अंधाराचा गाव माझा.

891.461

तहÂळीचं पाणी.

891.464



ादशीवार, सुरेश जनादBन
स,टर पेज: सोिशओ-पोिल टकल कॉम,ी.

बेळे, िशSपा िववेक



320.954

धनजकर, राजेश



आंध जमात: शोध आिण बोध.

देशमुख, सुनीती मंगेश

देशोदेशीZया पंत$धान.



हातेकर आिण राजन पडवळ.
दोन टाके ... आभाळाला.

देशमुख, रमेश

देशमुख, सुजाता, अनु.

शा ीय तव1ान.

305.56

धनाZया वाटा शोधताना: योितषशा ाZया
मा`यमातून धनयोग. पहा घाटपांडे, आरती अमर
ध>ममागB जीवन मीमांसा.

पहा

दिहवाले, जी. के.



ध रला पंढरीचा चोर: cीसंत जनाबाई महाराजांZया
भावसुंदर अभंगाचे ममBGाही, िचवेधक,
&वानुभूतीपूणB िववरण. पहा आगटे, शकुंतला जयंत



धमB आिण सािह}य / संपा. िसwाथB आगळे .

देसाई, नयनतारा



आभाळाचे ऊर फाटले.

891.463

कथा qांतीवीरांZया.

891.463

सोनेरी 3ण.

891.463



891.4609

धमवीर-नवलाईची
धमBवीर डॉ. बा. िश. मुंजे यांचे च र*.
बाळशा ी

पहा

धrगडे, रमेश

हरदास,

आ}मल3ी समी3ा: मराठी सािह}य िवचार.

धमाBिधकारी, रzाकर यादवराव


428.24



आई.

891.463

धमाBपुरीकर, मधुकर
जािनब - ए - मंिजल: आ&वाद उदूB शायरीचा.


891.4391009

स~षP, कु मार

धाडसी मायलेकu.
धाडसी मुले.
धामीण.

पहा

पहा

थोरे , अशोक
पहा

ऐितहािसक यथादशBन
धारप, कमलाकर, अनु.

येवले: सां&कृ ितक व

पहा

पहा

पहा

दुधाणे, संजय पांडुरं ग

महाले, रमेश
पहा

भानत, मनोहर

पहा
पहा



923.654(1)

मेहद, ळे , किवता

अUदुल कलाम, ए. पी.

भ´, ¼ुव
मेहता, धीर, 

नरीमन, फली एस. (Nariman, Fali S.)

िबफोर मेमरी फे स.. / इंGजीवन सुदशBन
आठवलेकृत अनु.

धुमे, सुभाष



संवाद.

920.054
पहा

पहा

जे.

िग=सग, dहेरा

हबीब.

धुरंधर, िनिखल, सं. ले.

पहा

नेहवाल, सायना

नरवणे, अंजनी जयंत, अनु.

सलीम

धुनी त.णाई: छा*-युवा संघषB वािहनीZया कायBक}याpचे
आ}मकथन / सं. संपा. िम=लद बोकuल आिण अमर
पहा

नकली बाबा.



891.4609

वासुदव
े
वामन

धारवाडकर, िवनया िव., अनु.

धुमधमाल गो@ी.

धुरंधर, िवनोद



923.454

नरे , मनोहर

माया जीवनाचा नूर कोिहनूर: मनोहर नरे यांची
जीवनकहाणी / शUदांकन अ.ण घाडीगावकर.



923.3154

धुरंधर, िवनोद
वजनातील चढउतार: एक सापिशडीचा खेळ / सं. ले.
िवनोद धुरंधर आिण िनिखल धुरंधर ; संपा. वैशाली

वै|.



616.398

खोत, कृ Oणात

धूळमाती.

पहा

धूव.

शेणवी, उदय

पहा



नकाशाZया रे षांव.न चालताना. पहा जोशी, $काश
न3*कथा. पहा दामले, लीना आनंद
न3*िवहार. पहा कु लकणP, एल. के .
नमो गुरवे वासुदव
े ाय: मं* व यं* साधना. पहा बापट,

महाले, रमेश

धारणकर, सरल, संपा.

शैली-वै1ािनक समी3ा.
`यास =जकnयाचा... पहा
¼ुवतारा सिचन त,डुलकर.
नकळत सारे घडले.

आठवले, $भावती

पहा

दिलत आ}मच र*े: सािह}य आिण समाज.

891.4609

धमाBिधकारी, सुनंदा रामचं

पहा



891.4609

Dialogues for practice = सरावासाठी संवाद.

धमाBबल.

171

धूसर झालं नसतं गाव.

पहा

धrगडे - देव, शता3ी, सं. ले.

कोरडे, रवी
पहा



891.463

म`यरा*ीZया सूयाBचा देश फनलंड / सं. ले. अि[नी
धrगडे आिण शता3ी धrगडे - देव.
914.897

घरकुल.

891.463




मोरे , अ.णा
नवयान िवषमताअंताचा लढा. पहा कuतP, िम=लद
नवरा बनवावा तसा बनतो. पहा महाबळ, भालचं
लमण
पहा

नवरे , शंकर नारायण



891.463



वारा.

891.463



शांताकुकडी.

891.463

सुदशBना आिण इतर कथा.

891.463

धrगडे, रमेश
सामािजक भाषािव1ान.

891.463

माजनाZया फु Sया.



305.40954
पहा

कुरण.

891.464

891.463

धrगडे, अि[नी, संक. आिण संपा.
आमचा संघषB



891.463

कवडसे.

यशZया कSपक कथा.
बायकांिवषयी बरे च काही.

देसाई, माधवी

अशी पाखरे येती...

नवथर, भारती, सं. ले.

धrगडे, अि[नी

धrगडे, अि[नी
िबलंदर बारीकराव आिण इतर गो@ी.

नमBदZे या तीरावर. पहा
नलावडे, रामचं भै

नवलकथा.

आमचा लढा




पहा



नवले, रामराव नामदेवराव

नवलखे, धीरज

ओSया जखमा.


410

नवलाईची माणसे.



891.461
पहा

नवले, रामराव नामदेवराव

नवले-िनतळी

172

नवले, रामराव नामदेवराव

नाथमाधव



&वरायाचा कारभार.

891.463



&वरायाचा cीगणेशा.

891.463

&वरायाची &थापना.

891.463

नवलकथा.

891.463

नवलाईची माणसे.

920.054

नवसा िभलणीचा एSगार !.
नवी जाणीव.

पहा

पहा

गािवत, नजूबाई

नानाजीची टांग.

लोखंडे, शिशकांत

न_ा मनूचा शूर िशपायी.

क, करे , सुलभा

पहा



891.463

कोSहटकर, म. िव.

पहा

पहा

चावला, अंकुर



फुलायचं ते आतून.

891.464

नाफडे, मंगला

नहार, संजय



दशमेश.

922.946

नांदर
ू कर, नीळकंठ मोिहनीराज



जैसी गंगा वाहे.

891.463

थ,ब मधाचे.

मूत$काश: एक अYवय.



294.55(1)



891.464

नाम-भtu: गो&वामी तुलसीदास.

पहा

उपा`याय,

काशीनाथ
नामदास.

नाईक, अिनता गोपाळ

नाईक, सुहास गो=वद

पहा

नामा >हणे.

प.ळे कर, देवद दगंबर

पहा

नायक, अमेय िवcाम

नाईक, गु.नाथ


अंधा कानून.

891.463



891.463

नाईक, राजीव, अनु. आिण भाOय.
नाईक, राजीव, सं. अनु.

पहा

पहा

शूक



मधुमालती.

891.4693

दुOयंता.

काउफमन, जॉजB



891.463

नारकर, उदय

माoसB काय >हणाला.

नाईक, िवलास



एक ना धड.

923.454

कळत नकळत.

923.454

जीवन सुगंध.

891.463




नाईक, सÍाट सदािशव
एि$ल फू ल.



335.4

नारळीकर, जयंत िवOणु
चार नगरांतले माझे िव[.



925.2

नारायण, आर. के.

द इंिलश टीचर / अनु. उSका राऊत ; संपा. अनुजा
जगताप.



891.463

नाईक, सुहास गो=वद
cीमत् गु.च र*: एक उ}कं ठावधBक शोधया*ा.


नागतोडे, करण कृ Oणराव
कमBयोिगनी सािव*ीबाई फु ले.



923.654

नागनाथ कोापSले: मौनातSया तमाला फु टती असंय



गुंता.

891.463

नागावकर, िवकास िजनदास



जग गेलं उडत.

891.463

िपकSया पानाचा देठ िहरवा.

891.463



देशपांडे, िव. भा.

ना², लोकना² ते पथना².

पहा

नाडकणP, आनंद
िमतुले आिण रसाळ.

महा}>याZया $ती3ेत / अनु. सरोज देशपांडे ; संपा.
अनुजा जगताप.



891.464

महाबळ, भालचं लमण



823

मालगुडीचा नरभ3क / अनु. सरोज देशपांडे; संपा.
अनुजा जगताप.



823

>हैसाळकर, राम

पहा

पहा

देशमुख, लमीकांत

िनकम, कृ Oणकांत बापू



गावची माती.

891.461

िनकुंभे, सी. एच.

दिलतांनी शासनकत dहावे.
िनखळलेले तारे .
िनखारे .

भागवत, संजय



823

=नबाळकर, अमरजा, सं. ले.

नागपुरे, रमेश मा.ती

पहा

द बॅचलर ऑफ आटBस् / अनु. अशोक जैन ; संपा.

िन-नाद.

मलघे, संभाजी



823

अनुजा जगताप.

294.55(1)

पहा

891.4691

नायक, बळवंत

(Kaufman, George)

नाटकातली माणसं.



मोग डॉट कॉम.

नायक, प©नाभ

नाईक, नर, 
काळोखातील अििशखा.

नातवंडांकरता.



नानोटी, अनंत पु.षोम

अपरािजता.

पहा



नािनवडेकर, मृणािलनी, अनु.

नहार, रोमा

पंख.



पहा

पहा

देशमुख, रमेश

पालवे, िव[नाथ उम

िनखाग, शुभदा, सं. संपा. पहा राणीबाग 150 वष:
वन&पती उ|ान - मुंबईचे वारसा&थान वीरमाता
िजजाबाई भोसले उ|ान व $ािणसंGहालय
िनतळी.

पहा

के सरकर, $काश धrडीराम



320.5

िनतोरे -पंिडत

िनतोरे , सुकुमार

माय म±हाठी.
891.461
िन}य आरोय योग. पहा कुमठे कर, गोकुळदास
सािव*ीबाई सहदेवराव
िन}य $ाथBना: अवतार मेहरे बाबा. पहा िझलपेलवार,
माधव रामचं


हलचल.

920.4

िनफाड तालुoयातील लोकसं&कृ ती.

पहा

जंगम, मेघा

बाळासाहेब

िनमसरकर, धमBराज कसनराव



891.463

िनसगBया*ा.
पहा

येवले, सुरेखा सूयBभान

पहा

घाटे, िनरं जन =सह,

पहा

बेहर
े े , ग. वा.

नीितशतकम्.

भतृBहरी

पहा

समी3ासंिहता.



891.463

नीला स}यनारायण
टाकuचे घाव.



923.554



891.4609



बखर संभाजीची.

शUदाशUदांत.



428.24
पहा

पहा

नेते पेरावे नेते उगवावे.

िनरगुडकर, सुधीर

तोडणकर, ए. डी.

िभवगडे, 1ाने[र
िशरढोणकर, िव[नाथ

पहा

नेdहर टू रटनB: भटoया जमातीतील मुलाZया
होरपळलेSया बालपणाची स}यकथा. पहा

रीड,

सँडी (Reid, Sandy)

923.154

माझा गणेशु: अ@िवनायक िनवडक &थाने व उपासना.



294.5211(1)
िनरांकुश

सhगजBना.



891.461

िनराळं जग, िनराळी माणसं.

पहा

लवटे, सुनीलकुमार

िनपणे: संत एकनाथ महाराजांचा ह रपाठ.

`यास =जकnयाचा.. / इंGजीव.न अतुल कहातेकृत
नोका आनी इ&तेव.

िनलेकणी, नंदन



303.40954
गायकवाड, आनंद

िनवडक ऋतुरंग / संपा. अ.ण शेवते.
920.02
िनवडक राजकuय िवचारवंत: भारतीय व पािÇमा}य.
पाटील, आर. ए.

िनवडलेले खड. पहा राजा`य3, मंगेश िव£ल
िनवाYत. पहा पंकज िवOणू
िनशाताÌची गौरी. पहा जोगळे कर-पवार, मधुमती
िनOपणB तंची &वगते. पहा मै*ेय

पहा

927.96345

शेणवी, उदय

नोबेल पुर&कार िमळिवणारी भारतीय रzे.

नोमॅड.

िनगुBण, नयना, संपा. पहा सोYयाची अंडी देणारी पोSी
िनणBय. पहा थोरे , अशोक
िनमBळ - महांडुळे, शारदा
आरोय सखी: ी&वा&ºयाचे कानमं* / संपा. आ दती
िख&ती - बेलसरे .
613.0424
िनमती: दो आँखे बारह हाथ. पहा प,ढारकर, $भाकर
िनलखन, संतोष इंद ू ह रभाऊ
पांथ&थ.
891.461
इमॅिज=नग इंिडया / इंGजीव.न अपणाB वेलणकरकृ त



अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.

नोबेल ललना.
पहा

एकनाथ

अनु.

नेहवाल, सायना

पहा

दघे,

मंगला

गोळे , संजय

पहा

पावसात सूयB शोधणारी माणसं.

नेताजी सुभाषचं बोस.

िनरगुडकर, भारती

पहा

िनसगBमय.

तीरमारे , िवनोद शंकरराव

नेकuचे जीवन - मागBदशBक.

िनयतीला घडवताना ... आयुOयाकडू न िशकायला
िमळालेSया गो@ी. पहा संचेती, कांितलाल
हि&तमल

िनळी माणसं.

पहा

नूलकर, संदीप

अंतहीन.

पहा

िनOपाप.

नीरजा

िनपुणगे, ह. ल.

िनरास.

173

पहा

पहा

िसरसमकर, मीरा

िहरसी अली, आयान

नौ दो यारह.

पहा

Yयाय-िनवाडा.

पहा

जोगळे कर-पवार, मधुमती

मोरे , =हमतदादा

YयायमूतP म. गो. तथा माधवराव रानडे च र*.

पहा

भावे, ह. अ.

Yयायासन.

पहा

वा=ळबे, शरदचं

Yयू $ताप िमल कामगार संघटना.
िवकास =नबाजी
Yयूजलाईन.

पहा

पहा

अिहरराव,

=शदे, शाम

पंकज िवOणू
िनवाYत.
पंख.

पहा



920.054
पाटील, वसुधा

पंचदशी एक अयास.

पहा

पंिडत जवाहरलाल नेह.

िव|ारnय

पहा

पांढरे , नीला

पंिडत, अचBना अनंत
आलेख / िव|ा $भूदस
े ाई यांZया $&तावनेसह.


891.4609

पंिडत, चा.हास
रं गीत =चटू / सं. ले. चा.हास पंिडत आिण $भाकर
वाडेकर.



891.463

पंिडत-प#र2य

174

पंिडत, रामहरी पुंडिलकराव



गिणत सागर.

510

पंिडता, राsल
ब&तरचे माओवादी / अनु. िचYमय दामले.



पखरण.

पहा



891.463
पहा

पहा

पतंजिल

322.420954

पं¿ा, $दीप
कॅ ]सूल.
पंथ आिण अि&त}व.

पणशीकर, वासुदव
े लमणशा ी, सं. संपा.
भगव®ीता

शेवाळकर, अिनल

पातंजलयोगदशBन आिण कै वSय$ा~ी / भाOय.


अनुराधा मनोहर जोशी.

प*ाप*ी.

पहा

पदराचा =पजरा.

181.452

$भावळकर, दलीप
पहा

भवसागर, अिनता

पदोतीत आर3ण: धोरण, अिभिनवेश, आ}मपरी3ण /
संपा. $शांत .पवते.
305.(1)

केवटे, वैदह
े ी

पगार-खrडे, वषाB
बेज सोYयाची शेज / शUदांकन सुिच*ा साठे .



954.79(1)

प©ा िवजय, जी.
गरोदरपणात कोणते पदाथB टाळावेत / इंGजीव.न
अ.ण मांडेकृत अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.


पगारे , कैलास आनंदा

मSटीनॅशनल वॉर.



891.461

पगारे , चुडामण नवल

ऊस तोडणी कामगारांZया सम&या. 331.8813361
पटवधBन, $िमला
वा&तू.
891.463
पटवधBन, $ाजtा
मौनाची आजBवे.
891.461
पटवधBन, मृदल
ु ा गजानन. पहा पाटणकर, अपणाB आनंद
पटवधBन, वृषाली, अनु. पहा िचकन सूप फॉर द सोल
इंिडयन मदसB
पटवधBन, श. प.
शूYयोपचार अथाBत डॉoटरी उपाय नकोच.


615.89(1)

पटवधBन, सुधा म.
&मरण संगीत.



780.954

चला राजकारणात / संपा. िवनय सह बुw.े



320.954

पटेल, धी.बेन
कचन पोए>स / अनु. उषा मेहता.
पहा



821



294.561



294.55

पठारे , रं गनाथ गबाजी

एका आरं भाचे $ा&तािवक.
891.463
पडघम: सां&कृ ितक िनांतराचे / संपा. अ.ण जावळे .


306.6(1)

पडवळ, $मोद भगवान
पडवळ, राजन, सं. संपा.

पहा

641.56319

पास पाक½यांचे रानफू ल.
परचुरे, अ]पा, संक.

पहा

पहा

मोरांडे, िवनोद

युग$वतBक

परचुरे, अर=वद =*बक
आयुOयाZया वळणांवरती.



891.461

परचुरे, शंकर

चंाkा.



891.463

परतीचा $वास.

घांGेकर, पांडुरंग िव£ल

पहा

परफे oट गिणत िम*.

पहा

रांजवण, शरद मुंजाबा

परब, आ}माराम
लडाख: $वास अजून सु. आहे / सं. ले. आ}माराम
परब आिण नर,  $भू.
915.46(1)
पहा

दघे, मंगला

परमे[र: एक सांकेितक नाव - एका शा 1ाची
आ`याि}मक शोधया*ा. पहा भौिमक, मणी
पर&पर पंचनामा.

पहा

sईलगोळ, वसुंधरा न.


दुभंग.

पठाण, यू. म.

मराठी कादंबरीतील देवदासी.



जगताप.

परांजपे, कृ. भा.

हसतमुखी-सदासुखी

महाराJाची संतपरं परा.
संतसािह}य: शोध आिण बोध.

गभBवती व बाळं ितण¨साठी पोषक पाककृ ती /
इंGजीव.न अ.ण मांडेकृत अनु. ; संपा. अनुजा

परमवीरचq िवजेते.

पटवे, दीपक

पठाण, युसूफ, संक.

618.242

891.463

परांडे, उषा



बागी.

891.463

पराqमी वीर: महाराणा $ताप.
पराजय नdहे िवजय.
पराभूत धमB.

पहा

पहा

पहा

िभवगडे, 1ाने[र

फळणीकर, िवजय गजानन

जाधव, ल. िस.

प रमल, माया सुधाकर
भोवताल: भारताZया परराJ धोरणाचा मागोवा.




327.54

891.463

दोन जुने अिभजात

अथBशा ीय िनबंध
पडाव: रानावनातील ि7टीशकालीन िवcामगृह.े
िहरकर, $दीप सुखदेवराव

प रवतBन िवचार: =चतन आिण िच क}सा.

पहा

पळशीकर, वसंत
पहा

प रवतBनवेध.

पहा

कानेकर, नामदेव गणपतजी

प र_य लेखाकमाBची मुलत}वे.

पहा

िबरादार, बी. एम.

प#रिIथतीला-पाटसकर
प रि&थतीला दवस जातात तेdहा ...

वध, सुरेश

पहा

पसरत गेलेली शाई.

देवराव

पहा

पहा

कवठे , कशोर नामदेव

पहा यशोदे तुझा लेक खोडी.

परीख, फ.झा
द कि>]लट गाईड टु िबक=मग $ेंट: $ेYसीिवषयी
सवB काही / इंGजीव.न रे खा दवेकरकृ त अनु. 618.2
परीघ.
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सुधा मूतP

पहा

आगटे, शकुंतला जयंत

भांगे, सोपान नानाभाऊ

पांगम, दनेश रघुनाथ
पैसा ! तू आहेस कसा ?: पैशाचे िविवधांगी &वप.



332.4

प.ळे कर, आशा
अशी आहे इंGजी भाषा.



420

प.ळे कर, देवद दगंबर

पांडे, डीअन

मजेत जगा तणावमुt जगnयासाठी . पहा
155.9042 - ताण.



एक तरी ओवी अनुभवावी.

294.5924

एका जनादBनी.

891.461

तुका >हणे.

891.461

नामा >हणे.

891.461





922.22

पयाBवरण र3णाचे 100 सोपे उपाय.

पहा

देखणे,

मालिवका

पयाBवरण: रोजचा िवचार.

साठे , प©ा cीिनवास

पहा

पवBते, वसुंधरा गो=वद
िजस परदेशी लत &वदेशी.

मजेत जगा तणावमुt जगnयासाठी.. / अनु. _,कटेश
अ. उपा`ये ; शाहख खान यांZया $&तावनेसह.




641.5

पळधे, अनुराधा

संघषB एका आईचा: नौदलाशी.



923.554

पांढरीपांडे, िवजय मनोहर



1990.

891.463

आकाश माया मुठीत आहे !.

891.463

मोरपंखी गझल.

891.463

रं ग माझा वेगळा.

891.463

प रवतBन िवचार: =चतन आिण िच क}सा / संपा.
कशोर बेड कहाळ.
303.40954
पवार, एन. डी.



923.254

पवार, के. डी.

लोकशाही धुoयातून धोoयाकडे.



364.13230954

पवार, ज. िव.

िव[रz: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.



303.484

पवार, $काश, संपा. पहा समकालीन रायशा :
रायशा ाZया उपिव|ाशाखा आिण अयासपwती
पवार, वासुदव
े ¥कार
cी गु.द भजनावली.



अिव&मरणीय $वास: िमलान, रोम आिण पॅरीस.
पांढरे उखळ. पहा आचायB, नयना

पवार, िशवाजी, सं. संपा.



िबरमल, िनतीन

पहा

$ादेिशक ऐितहािसक

वारसा
पवार, सुभाष एकनाथ

महान भारतीय िच*कार.



927.5(1)

पवार, सुभाष शंकरराव

इितहास संशोधक डॉ. भालचं रामचं अंधारे जीवन व कायB.
907.202
पिव*म्: अं}ये@ी कायाBचा अनोखा पैलू उलगडणारी कथा.
पहा चांदोरकर, &वाती



914

पांढरे , नीला

'$बोधन' कार ते 'मामक' कार.
923.654
'$बोधन' कार ते 'मामक' कार . पहा 923.654 

923.254

इं दरा ि$यदशBनी.
दिलत सािह}य.
पंिडत जवाहरलाल नेह.



923.254



891.4609



923.254

िशवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे .



928.91463

पांढरे , रव¨



कथोकळी.

पांथ&थ.

891.464

िनलखन, संतोष इंद ू ह रभाऊ
पाऊस पिहला. पहा दवणे, $वीण
पा क&तान: समाज आिण सं&कृ ती. पहा फuरोज
पहा

अशरफ

294.5433

पहा




ठाकरे , केशव सीताराम.

पळशीकर, वसंत

यशवंतराव चdहाण: _tu आिण वाय.



155.9042

पांढरीपांडे, वैशाली

641.5

मुलांसाठी डबा.



613.7046



परे रा, &टीफन आय.
भारत $ेिषत संत थॉमस.

पवार, वैशाली, सं. ले.

पिहला पाऊस.

पहा

पाखमोडे, िववेक

छंद प3ी िनरी3णाचा.
598
पाखांड $¹ोरी. पहा वटेमोड महाराज
पाचिबघे. पहा बारहाते, लमण
पाचामुखी. पहा देशपांडे, पु.षोम लमण
पाटणकर, अपणाB आनंद
पु. ल. =च. िव. आिण किचत मी ...
891.463
पाटणकर, जयcी, संपा. पहा सामािजक भाषािव1ान
पाटणकर, सरोज, संपा.

पहा

पाटसकर-काळे , भायcी
$ाचीन भारतीय नर रzे.

किवता शतकाची



920.054

पाटसकर-पाथरकर
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पाटसकर-काळे , भायcी
समुमंथनातली चौदा रzे.
पाटील, अिनता म., सं. ले.

पाटील, रमेश



294.513

पहा

पाटील, आनंद



891.463

पाटील, आर. ए.

िनवडक राजकuय िवचारवंत: भारतीय व पािÇमा}य.




320.954

पाटील, इरगrडा



दवंडी.

089.9146

पाटील, कािशनाथ रामचं
दैनं दन योग ... सकलांसाठी.

पहा



613.7046

दाणी, अभय

पाटील, जयcी cेिणक
भरारी...तरीही ी¸ूणह}या...का ?.



891.463

$संगातून िश3ण.



649

बहाªदूर मुा.

891.463

मूSयिश3ण िवचारधन.

370.114




करण बेदी.



923.554



363.460954

आनंद यादव: सािह}य आिण िवचार.



891.46

1ाने[रीतील समाजदशBन.



294.5924

लोकोर संत तुकाराम.



पंख.

891.463

सनई.

891.463



पाटील, िवनायक §यंबक, संपा.

मराठे , दराज

पहा

पाटील, वृषाली



पैशाचं झाड.

पाटील, तानाजी राऊ



891.461

पाटील, शोभा

बावीस सोनेरी दवस: युरोप $वासवणBन.



914

पाटील, संजय िजभाऊ

ि7टीशकालीन खानदेश आिण दुOकाळ.



954.79

ि7टीशकालीन: खानदेशातील कापूस उ}पादन.


891.461

पाटील, दा*य नामदेव
अ`याि}मक पुOप.

954.79
पाटील, सतीश



294.54(1)

कमाBचे िव1ान.

भारतीय &वातं§यल¶ातील भूिमगत qांती.




954.79(1)

294.522

सांययोग.
पाटील, दा*य नामदेव, भाOय.

एकतफÎ $ेम.

पाटील, वसुधा

पाटील, गोकु ळ =नबा
अnणासाहेब दा*य वामन पाटील यांचे कायB आिण
कतृBव.
923.254
पाटील, चंकांत, संपा.



891.463

पाटील, लीला

920.02
भारतीय शासन व राजकारण.

891.463

पाटील, राम आnणा
एक &पशB जादूचा.

इनामदार, मुकुंद

खंडणी.



भूक.



181.41
पहा

अ@ावq

पाटील, नाना रामचं
=सहगजBना: qांित=सह नाना पाटील यांची िनवडक
भाषणे / संपा. रा. तु. भगत.

रे शन सवाpZया हkाचं: शासन िनणBय, योजना, िनयम.



पाटील, पी. बी.



891.463

पाटील, भगवंतराव



891.463

पाटील, भा. ल.



891.463

पाटील, म. कृ.

मानव: वृ3 ऋणानुबंध.



581.634



809.1

पाटील, यशोदीप

िशकलेला माणूस शहाणा कu दीडशहाणा.

पाडगांवकर, मंगेश, अनु.
पाणी.

पहा



370

पहा

पाटील, राम

कमला सु7¤nयम

पहा

पुडके, निलनी

पाणी ते पाणी: पाnयाची अनोखी ओळख.

पहा

घोरपडे,

अिभिजत

पाnयातील पावले: सािह}यिवचार व सािहि}यक.

पहा

तडकोडकर, सु. म.

पातंजल योगातील िचिव1ान.

पहा

पातंजलयोगदशBन आिण कै वSय$ा~ी.
पाताळ पंचिवशी.

पाटील, म. सु.

सजBन$ेरणा आिण किव}वशोध.

351.54790286

पाटील-फडणीस, राम आnणा.
आnणा

891.461

ी जYमा.





089.9146

राम पा±हाना राम: अिहराणी भाषेचं गीतरामायण.

बायजा आिण इतर लघुकथा.



891.461

पाटील-िचकटगांवकर, अिनल वसंतराव

पाटील, नानाभाऊ रामभाऊ

ऋतुगान.

पाटील, ह रÇं दशरथ
sंदके मातीचे.

पहा

पाथरकर, अशोक, अनु.
पहा

$शांत अRयंगार
पहा

ढवळे , िवजय
पहा

शौरी, अ.ण

&टीdहYसन, व,डेल (Steavenson,

Wendell)

पतंजिल

पाuस-पvडसे
पाºस ऑफ लॉरी: }याने दोन बायकांवर $ेम
के लं...आिण }यातSया एकuने }याला मारलं.
आचBर, जे·u (Archer, Jeffrey)
पा`ये, अशोक, अनु.

पु. ल. =च. िव. आिण किचत मी ...
अपणाB आनंद

पहा

पु. ल. देशपांडे यांची िच*गीते.

ऑरवेल, जॉजB (Orwell,

पहा

177

पहा

पहा

महांबरे , गंगाधर

मनमोहन

George)

पुंड, &वानंद गजानन, अनु.

पहा

केळकर, संजीव

पुंड, &वानंद गजानन, भाOय. आिण अनु.

पहा

भौिमक, मणी

पहा

शौरी, अ.ण

पुंडिलक, सन}कु मार
फटनेस कमवा फॅ ट गमवा.

पहा

sसेन झैदी, एस.

पा`ये, रमेश


महागाई: एक अवलोकन.

पा7ेकर, $मोद, सं. ले.

332.41

पहा

चाकणे, संजय

पायरे ट लॅ ट²ूस: एका धाडसी दयाBवदPZया साहसी
लुटीची िचथरारक कथा. पहा qायटन, मायके ल
ी गाथा.

पा रजातक.

पहा

पालवे, िव[नाथ उम

पावसाचे पाय.



891.461

पहा

पहा

891.463




891.463

पहा

नीरजा

=पपळापुरे, के तन


891.461

िपकSया पानाचा देठ िहरवा.

पहा

नागावकर, िवकास

पहा



891.4608

िपळगांवकर, सिचन

हाच माझा मागB.. / शUदांकन अिभिजत प,ढारकर.

पहा

पु*-मै*ी.

मोळक, $1ेश शैलजा 1ाने[र

पुनजBYम.

पहा
पहा

चोरगे, तानाजीराव

साने, पांडुरं ग सदािशव



294.5924



926.17



914.4

पुरंदरे , cीकृ Oण



खळाळ.

891.464
पहा

बोरसे, रमेश महा.



पुरी, नं दता सी.
अनलाइकली िहरो: ओम पुरी / पॅीक &वेझ यांZया
$&तावनेसह ; अनु. अिभिजत प,ढारकर.

कायाBलयीन देहबोली / सं. ले. अॅलन पीज आिण
बाबBरा पीज ; इंGजीवन रे वती पैठणकरकृ त अनु.

पु.षाथB.


658.45
पहा

पीज, अॅलन (Pease, Allan)

पीटसB, Gेचेन (Peters, Gretchen)
सीस ऑफ टेरर: दहशतवादी बीजे / इंGजीव.न
अिभिजत प,ढारकरकृ त अनु.
303.625
पीयूषधारा: परमहंस प र ाजकाचायB cीमद् वासुदव
े ानंद
सर&वती (ट,Uये) &वामी महाराज यांची द_ च र*कथा. पहा साठे , सुलभा



927.9143028

पुरी, $ितक, संपा.

पीज, अॅलन (Pease, Allan)



294.5925(1)

927.9143028

पीज, बाबBरा, सं. ले.

पुजारी, उवला

पुराण. माकp डेयपुराण
cीदुगाBस~शती एक =चतन / अनु. लिलता रामचं.

नाथमाधव

िपतांबरी पंचरस सािह}य मॅरेथॉन 2012 / संपा. नीलेश
गायकवाड.

पहा

पु* झाला वैरी.

पुरनपोयी.

िजनदास

िपतळे , ारकानाथ माधवराव.

शमाB, रामशरण

पुरंदरे , िनमBला
aेहया*ा.

गेमन, नील (Gaiman, Neil)

मकाबी.

पहा

पुरंदरे , िच*लेखा
काटेरी जीवन .पेरी वाटा.

जrधळे , महावीर

पहा

पुजारी, योती मोहन
अनYतया*ा.



पुनजBYम: भगव®ीतेतील िववेचन.

कदम, के. के.

पावसात सूयB शोधणारी माणसं.
पा@े, िनलेश, अनु.

923.154

रा.

¢याम

पावडे, बी. बी., सं. ले.



613.7

पुnयोक अिहSयाबाई होळकर.

भोसले, दशरथ तायापा

िनखारे .

भतृBहरी

पहा

पाणी.

इंगोले, $ितमा पंजाबराव

पहा

कािलदास

पुजारी, उवला रा.
पुnयोक अिहSयाबाई होळकर.

पुणतांबेकर, वासंितका, अनु.

पहा

पारसे, िबरा, सं. संपा.

पहा

पुडके, निलनी

(Crichton, Michael)

पारं पा रक

पाटणकर,

पहा

पु.षाथB बोध.

पहा

िव|ासागर, पंिडत

पोळ, राज, नारायण
पहा

कांबळे , िभवा अ]पा

पु&तक उघडलं: =शदीणीची =शदेबाई कशी झाली }याची
कहाणी. पहा =शदे, सुनीता
प,डसे, अंजली



देहवाणी.

153.69(1)

प,डसे, ¢यामला रा., अनु.

पहा

एिलस, डेबोरा (Ellis,

Deborah)

प,डसे, सुजाता, अनु.

पहा

गुलाम अहमद महजूर

पvढारकर-&w
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प,ढारकर, अिभिजत.

पहा

प,ढारकर, अिभिजत, अनु.

$1ाच3ू संत गुलाबराव महाराज अथाBत आंधळी गौळण.
पहा जोशी, $. न.

िपळगांवकर, सिचन
पहा

पीटसB, Gेचेन (Peters,

$1ासूयB: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर / संपा. मह,
दादासाहेब =शदे.
923.254

Gretchen)
पहा

पुरी, नं दता सी.

पहा

िवSय>स, सेबॅि&टयन

$ित=बब.
पहा

प,ढारकर, $भाकर
िनमती: दो आँखे बारह हाथ.



791.437

प,ढारकर, शंकरराव
िविवधांगी िश3ण.
पेश_ांचा इितहास.



370.954

पहा



891.461

फt हायकू .

891.461



पैठणकर, नंदा

ि$य बाबुआnणा.



928.9146

पैठणकर, रे वती, अनु.

पहा

पैलातले हंस.

पहा

िचतळे , अंजली

पैशाचं झाड.

पहा

पाटील, वृषाली

जोशी, मोहन

$ितमा-$चीती.

पहा

$ितशोध.

भानत, मनोहर

पहा

दादरावाला, िनतीन

पोटभरे , अZयुत िसwनाथ, भाOय.

पहा



398.41

पोतदार, cीधर.

भगव®ीता




पोळ, राज, नारायण
पु.षाथB.



891.462

रॉिबन ³ड आिण }याचे रं गेल

सोबती
पौडवाल, सुषमा

सावBजिनक Gंथालये $गती आिण व&तुि&थती / सं. ले.
सुषमा पौडवाल आिण वसंत सावे.

बोरकर, िम=लद
पहा

दÃड, अिवनाश एकनाथ

$काशबीजे.

पहा

$चंड.

बेहर
े े , ग. वा.

जाधव, जगदीश

भागवत, र. म.



500



$भावळकर, दलीप
प*ाप*ी.

891.468

बोoया सातबंडे.

891.463




$भावी वtृ }वकला.

पहा

$भू, नर, , सं. ले.

पहा

$भू-देसाई, उSहास, संक.
गोपराJाची

बोदडे, जयवंत

$काश $ाजt.

पहा

गडकरी, cीिनवास



726.145

891.463

पहा



920.72

$भुदस
े ाई, योगेश
कोSहापूरातील मं दरसंपदा: $ाचीन मं दरांचा
&थाप}य आिण कलादृO²ा घेतलेला आढावा.

पोतदार, मुकुंद

अनंतको ट7¤ांडनायक, राजािधराज सªगु. cी
अkलकोट &वामी समथB महाराजांZया िवल3ण कथा.

पहा

$धान, शुभा

491.465

पोरे , दीपाली

पोवळे , cीकृ Oण.

वादळ माथा ते 1965 भारत-पाक युw: संर3णमं*ी
यशवंतराव चdहाण 1962-1966.
954

$बोिधनी
मराठी िनबंध व प*लेखन: इया अकरावी व बारावी.

927.963(1)
पहा



923.254

$बोधन आिण आ&वाद / सं. संपा. बाळासाहेब दास
आिण संजय लमण साठे .
891.4609

पहा

पोतदार, मुकुंद

Uयु टफू ल गेम.

वाटचाल: यशवंतरावांचे समवेत.

$धान, हे. =च., सं. ले.

पॉपी: अफगािण&तानातील अफू चा _ापार >हणजे
जीवन, मृ}यू आिण _सन यांचा ितढा. पहा सेमन,
Gेगॉर (Salmon, Gregor)

पहा

पहा

$धान, हेमचं =च.
िव1ान आिण तं*1ान: &वप आिण पैलू.

पैसा ! तू आहेस कसा ?: पैशाचे िविवधांगी &वप.
पांगम, दनेश रघुनाथ

]यासा.

$ितभाताई पाटील.

दोन टाके ... आभाळाला.

केलर, जेफ (Keller, Jeff)

पीज, अॅलन (Pease, Allan)

पहा

बेहर
े े , ग. वा.

$धान, राम

जीवनगाथा.

पोट.

तांबे, रमेश पांडुरं ग

$था अशी Yयारी / संपा. उम कांबळे .

महाजन, भूषण अशोक

पै, िशरीष

पहा

पहा



पहा

परब, आ}माराम
पहा

आ| सं&कृ ती

&म.नी गोमंतदेिव...

$वास साफSयाचा.

पहा

=शदे, रावसाहेब अमृता

$वास &वरवंतांचा.

पहा

कु लकणP, गौरी

$शांत अRयंगार
ई[र आिण ई[र $िणधान / संपा. सुि$या सहबुw.े

027.454



181.45

पातंजल योगातील िचिव1ान.
योगासन-$ाणायामाचे 1ानिव1ान.
$¹ तुमचे ? उर आमचे: िव1ान - पयाBवरण.
गवांद,े पुंडिलक भाऊराव



181.452



181.45
पहा

&wपव-बखर
$¹पवB. पहा दवणे, $वीण
$संगातून िश3ण. पहा पाटील, लीला
$ा. राम बापट यांचे लेख. पहा बापट, राम
$ाचीन भारतीय गिणत. पहा आपटे, मोहन हरी
$ाचीन भारतीय नर रzे. पहा पाटसकर-काळे , भायcी
$ाचीन भारतीय शा 1 आिण संशोधक. पहा केळकर,
भालबा

$ाचीन भारतीय ीरzे. पहा काळे - पाटसकर,
भायcी
$ाणायाम एक संजीवनी. पहा वाÀळकर, गोपाळकृ Oण
$ाnयांZया गमती. पहा महाले, रमेश
$ादेिशक ऐितहािसक वारसा / सं. संपा. अर=वद सोनटkे
आिण िशवाजी पवार.

पहा

वेगड, अमृतलाल

फडनाईक, भा. cी.
कालचq / सं. ले. भा. cी. फडनाईक आिण मृणािलनी


फडनाईक.

891.463

फडनाईक, मृणािलनी, सं. ले.

पहा

फडनाईक, भा. cी.

फरांद,े .पाली
सोलीव मनाZया कÈयापooया किवता.



891.461

आई तू नdहतीस >हणून...



928.9146

फळणीकर, िवजय गजानन

पराजय नdहे िवजय / शUदांकन सिवता फाळके .


923.654



954.79

फळांचे औषधीयुt महव.
फाटक, मािणक, अनु.

हंबड, िवजय िव.

पहा

पहा

लॅYडन, मागाBरेट (Landon,

Margaret)
फाळके, सिवता.

पहा

फळणीकर, िवजय गजानन

फटनेस कमवा फॅ ट गमवा.

पुंडिलक, सन}कु मार

पहा

फ=Sडग, जॉय (Fielding, Joy)
ि&टल लाइफ / अनु. माधव कव.



813

फuरोज अशरफ
पा क&तान: समाज आिण सं&कृ ती / =हदीवन िहरा
जनादBनकृ त अनु.
954.91
फुटाणे, रामदास

Andro)

$ेमािवषयी सवBकाही. पहा राजवाडे, राजा
$ेरणा / सं. संक. अिनल गोडबोले आिण सुिनला बव.

फु लपांख.


3ीरसागर, मधुकर

पहा

891.464

जांभुळकर, अ.ण जागोजी

फु लपाख काही बोलते.
फु लपाख न3*ांचे.

फक.ीन बेूर

फुलायचं ते आतून.

भारतीय मुसलमानांची समाजरचना आिण



मानिसकता.

305.69754

फt हायकू . पहा पै, िशरीष
फटग, धनपाल, संक. पहा शालेय प रपाठ
फडके, िवलास, अनु. पहा लॅरेन, फलीत (Loraine,

पहा

पहा

लोहार, अंजली अिनल

कानोले, दगंबर

नानोटी, अनंत पु.षोम

पहा

फु ले, योितबा गो=वद


गुलामिगरी.
फुलेपीठ.
फैसला.

पहा
पहा

305.56
अढांगळे , िवनायक देवराम
थोरे , अशोक

·ँ किलनZया शाळे ची प.

Philip)

पहा

बूवाB, पोलेत

(Bourgeois, Paulette)

फडके, संजीव वसंत

शापBनर.
फडके, सुहास, अनु.



मूक-संवाद !.

891.463008
पहा

फडणीस, िमनल कु मुदचं, अनु.

फलटणकर, आर. एस.

$ा`यापक िलिमटेड. पहा डोळे , जयदेव
$ामािणक िश. पहा वै|, स रता
$ाथBनाबावी. पहा िव|ारnय
ि$य बाबुआnणा. पहा पैठणकर, नंदा
$ीतफु ले. पहा तोर&कर, बाळासाहेब
$ीती िमळे ल का हो ?. पहा जावडेकर, मुरलीधर
$ेम प*. पहा भाराज, मंदा कनी
$ेमरं ग. पहा राजवाडे - काळे , राजcी
$ेमाची प रभाषा. पहा =लकलेटर, अँÁो (Linklater,

फकडी.

179



891.461
पहा

असांज, जुलीयन (Assange,

ब, बळीचा.
पहा

कदम, उमेश

पहा

गवस, राजन गणपती

बँक _वसाय व िवपुरवठा: बँक _वसायाची मूलतवे.
पहा लांजेकर, जगदीश रामचं

लेिनन

फडणीस, केशव

क&से आिण गु&से.
गंमतीदार क&से मुलांसाठी.

पहा

अशोकराव

Julian)

फडणवीस, द. वा., अनु.

·, च - मराठा संबंध: 1668-1818.



891.46802



बंडी ते बुंग.

पहा

आकोटकर, पूजा



ब3ी, मंगला मनोहर
सुबक ठ, गणी.



बखर संभाजीची.

891.46802

चुटके आिण चटके.

891.46802

िवनोदाची मेजवानी.

891.46802

पहा



891.463
िनरगुडकर, सुधीर

बडवे-बायजा

180

बडवे, मीरा आनंद

टीम िनवांत: अंध}वावर मात / संपा. नीिलमा गुंडी.



362.41
बडवे, शोभा अशोक



गाणी पाखरांची.

891.461

लालमप±या आिण संगणेश.

891.461



बडे, गज, $भाकर
योजनांची िवकासगंगा: _िtगत लाभाZया 450
सरकारी योजना.



बांधवगडचा िशकारी.



891.461

बदलू या जीवनशैली.

कु लकणP, दलीप

पहा

बनकर, शिशकला जगाथ
वेध ी मनाचा.

बाकu शूYय.

पहा

Gेस

पहा

वालावलकर, कमलेश

बागडणा±या गुजगो@ी.

पहा

लेले, हेमा सुभाष

पहा

पहा

पहा

एकनाथ

जंगम, मेघा बाळासाहेब

परांडे, उषा

बागुल, दादाजी

एका कायBक}याBचा आ}मजागर.


891.461

ी...तुझी कहाणी.

िहरकर, $दीप

पहा

सुखदेवराव

बागी.

सल.



891.463009

बागले, मेघा 1ानदेव.

891.463



891.461



923.654

बागुल, िव|ाधर त.


चालायचच मला...

926.4794

बागूल, गोकुळ

&मशानातील वtे .

बनसोड, भीमराव

माoसBवादी दृ@ीतून जागितक आथक मंदी.



335.4



891.463

बागूल, $भाकर


झुंजार सेनापती संताजी घोरपडे.

बनसोडे, एन. जी.



वादळवारं .

891.461

बYसल, र¢मी
&व¬ांचे इंधनू / इंGजीव.न सुनीित शांताराम
काणेकृत अनु.



920.933804(1)

बगB, मेरी (Berg, Mary)
द डायरी ऑफ मेरी बगB / संपा.एस.एल.aायडरमन ;
इंGजीव.न शोभना िशकनीसकृ त अनु.
943.8
बव, दलीप

बाठे , मनीषा, संपा.

बाणगंगेZया तीरी.

ब±हाटे, काशीनाथ िवनायक
कोरकू बोली: वणBना}मक आिण समाजभाषावै1ािनक
अयास.
495.95

पहा

891.463

जंगम, मेघा बाळासाहेब

पहा

कवडे, मधुकर रा.

बाप-लेकu / सं. संपा. िवजया सुरेश मानमोडे आिण बा.


ह. मगदूम.

891.461008

बापट, कांचन

मुलांZया डUयासाठी 404 पौि@क रे िसपीज / संपा.


वैभवी िभडे.
बापट, पु. िव., संपा.

641.5
पहा

सुिपटक

बापट, $काश
समG साधना: ई[रोपासनेची सहजसोपी रीती.


294.543



शह-काटशह.

891.463

बव, राजीव
मनात आलं >हणून.
बव, सुिनला, सं. संक.

बापट, राम



891.464
पहा

पहा
पहा

ब&तरचे माओवादी.
पहा

िगलाणकर, दयाराम

शेटकार, बसवराज िसwराम]पा
पहा

पंिडता, राsल
पहा



बापट, रामचं महादेव.

चौधरी, $भाकर

पहा

बापट, राम

बापट, वासुदव
े
वामन

नमो गुरवे वासुदव
े ाय: मं* व यं* साधना.



294.561

बापट, वासुदव
े वामन, भाOय.

पहा

वासुदव
े ानंद सर&वती

बापू: एकभािषत =चतनका_.

पहा

जाधव, रावसाहेब

गणपत
बाबासाहेब आंबेडकर व दिलत चळवळ - एक मागोवा.
पहा

पाटील, लीला

बिहणाबाई चौधर¨ची कहाणी.
cावण

$ा. राम बापट यांचे लेख / संपा. अशोक चौसाळकर.
320.01

$ेरणा

बलराज कृ Oणा
सरदार वSलभभाई पटेल: भारताचा पोलादी पुष /
इंGजीव.न भगवान दातारकृ त अनु. ; सं. संपा. वंदना
कु लकणP आिण अनुजा जगताप.
923.254

बहाªदूर मुा.

बां दवडेकर, चंकांत
ल3वेधी कादंब±या.



मातीवरची माणसं.

बसव िवचार.

जोगळे कर-पवार, मधुमती

पहा

बागडे, मधुसूदन वासुदव
े , भाOय.

891.463

बळीचं िजणं.

बांडगुळं.

काणकोणकर, रमेश



अंजीमाय.

बिसे, शकुं तला

पहा

बाई ! जोिगयापुष.

351.540234

बडे, भा&कर भुजंगराव

बsिवध कोडी.

चdहाण, रामचं नारायणराव

बायकांिवषयी बरे च काही.
बायजा आिण इतर लघुकथा.

पहा

धrगडे, अि[नी रमेश

पहा

पाटील, भगवंतराव

बायबल-बेहेरे

बायबल

बी. अिनल

देवाZया $ेमात टकू न राहा.



220

बारटkे , सुहास द.
कशोर कथा: िनसगाBZया पा[BभूमीवरZया सं&कार



कथा.

891.463

कोकणातील देवालये.

915.479



बारहाते, लमण



पाचिबघे.

891.461

बारा बैलांची झrबी.

पहा

तुळजापूरकर, वैनतेय द.

बालकव¨ची किवता.

पहा

कांबळे , िवशाखा संजय

बालकव¨Zया िनवडक किवता.

पहा

पहा

ठrबरे , §यंबक

पहा

पहा

दाभोलकर, नर, 

का_ो}सव 1996-97: शUदगंधा.
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बावीस सोनेरी दवस: युरोप $वासवणBन.

पहा

केळकरकृत अनु.

बुwवादी िवचारवंत अन् पावनभूमी.
मSहारी



305.26
नरीमन, फली एस.

बुwांचे मंगलसु: जगणे बदलून टाकणारे .
सुिपटक
पहा

पहा

मोरे , =चतामण

पहा

पहा

कांबळे , शंकर

मंगळवेढेकर, राजा

वटेमोड महाराज

बॅनजP, ममता
माँ...माटी...मानुष...: सामािजक कायBकतP ते राJीय
नेतृवापयpतचा झंझावाती $वास / मूळ बंगालीव.न
नं दनी सेनगु~ाकृ त इंGजी अनुवादाचा सुवणाB
बेडेकरकृत मराठी अनु.

िबरबलाZया चातुयBकथा / पुनःकथन य. ना. वालावलकर.



398.220954(1)

काळे , भालचं नारायण

पहा



954.79(1)
पहा

ब,डखळे , बाळ


891.463

मेcाम, जॉनी

पहा

भारतीय शासन व राजकारण / सं. ले. िनतीन िबरमल



आिण वैशाली पवार.

320.954

िबराडZया िनिमाने / संपा. अनंता सूर.



891.46

िबरादार, बी. एम.

प र_य लेखाकमाBची मुलत}वे / सं. ले. बी. एम.
िबरादार, आर. ए. उ®ीरकर आिण जी. ए. भुरके .

891.463

सात एकां कका.

891.462

बेग, िमझाB रफu अहमद
जांगळबुा.

891.461



पहा

काळा पैसा आिण

भारतीय अथB_व&था = Black money and
Indian economy

िबलंदर बारीकराव आिण इतर गो@ी.
अि[नी
स$े, मनोहर

पहा

धrगडे,



पहा

बेड कहाळ, कशोर, संपा.
बेडर.

पहा



पगार-खrडे, वषाB
पहा

पळशीकर, वसंत

लागू, =चतामणी

बेडेकर, सुवणाB, अनु.
बेनाम.

657.42



माणसं आिण माणसं.

बेज सोYयाची शेज.

िबरमल, िनतीन



923.254

भुयार.

ब,डवा.
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ब,,े जयंत

ि7&को, कॉY&टYस (Briscoe,

िबरादार, माधव, सं. संपा.

पहा

ब,डखळे , बाळ

Constance)

पहा

ितिबले, अनंत

ब,डखळे , नर, नाथ के रोपंत.

(Nariman, Fali S.)

िबSलोरी.

पहा

ऐितहािसक महाड.

पहा

िबनधा&त बुµ¶ा / संकिलत ; इंGजीव.न सुिनता

पहा

बुकu.



891.461008

ब,डखळे , अशोक

अnणा हजारे : ¸@ाचाराZया
िवरोधातील भारतीय ल¶ाचा चेहरा

िबयॉYड अली.

बीडZया किवता / संपा. cीराम िगरी.

बॅरॅक ओबामा.

पाटील,

शोभा

पहा



मंजूषा आमडेकर.

891.461

बाव&कर, िह>मतराव
शोध Gामीण आरोयाचा / शUदांकन सुमेध वडावाला.

िबफोर मेमरी फे स...

891.461

बूवाB, पोलेत (Bourgeois, Paulette)
·ँ किलनZया शाळे ची प / िच*. 7ेYडा oलाकB ; अनु.

बावसे, मंगेश सुधाकर

िबजले, धनंजय, अनु.

मृगछाया.



बुवाबाज तं*.

खापरे , मंदा

बावगे, माधव िव[नाथ, सं. ले.

891.461

बुwी हेच खरे बल.

=शगाडे, अंकुश रामचं

बाळाची चा³ल.

अंत&थ.

बुwाची िशकवण.

बापूजी
बाळ.
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पहा

पहा

बॅनजP, ममता

वा=ळबे, शरदचं

बेलसरे -खारकर, cwा
डबल बेल: $शासनास मानवी चेहरा देणा±या
उपqमांची कहाणी.
923.554
बेळे, िशSपा िववेक
देशोदेशीZया पंत$धान.



923.2(1)

बेहर
े े , ग. वा.



'सोबत' चे पिहले पान.

320.954

अ3रया*ा.

891.464



बेहेरे-बोज\स
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बेहर
े े , ग. वा.

बोधे, व. बा.

आनंदया*ा.



928.9146



उतरं ड.

891.463

ओली आठवण.

891.463

कटा3.

891.464

गवा3.

891.464

झुंज.

891.463

*ैरािशक.

891.463






दशाहीन.



915.46

बोरकर, अशोक ताराचंद

वंिचतांZया िवकासाची वंचना: मेळघाटातील कोरकूं चे
_@ी अ`ययन.
305.8(1)
बोरकर, आिशष

&थूलतेला करा टाटा / सं. ले. आिशष बोरकर आिण


गौरी बोरकर.

615.538



बोरकर, गौरी, सं. ले.



बोरकर, धनंजय मुकुंद, संपा. आिण अनु.

891.463

िनसगBया*ा.

891.464

$चंड.

891.463

$ित=बब.

891.463

मेक-अप.

891.463





मोरिपसारा.

िहरवा &वगB.

पहा



]यासा.



891.463



बोरकार, दलीप धमाB



891.463

रtबीज.

891.463




वाट वेगळी.

891.463

संसारया*ा.

891.464

सुखदया*ा.

891.464

सुरांची वाट.

891.463

&मरण.

891.464

हरवलेले पुणे.

891.464

हसरे .दन.

891.463

हार आिण $हार.

891.464






पहा

शौरी, अ.ण


रांवस पावलो दुबय.

891.4693

बोरवणकर, रामचं गणेश, अनु. आिण संपा.
बोरवणकर, रामचं गणेश, संपा. आिण अनु.

पहा

कािलदास

बोरसे, रमेश महा.


पुरनपोयी.

891.461

अ]पाYया ग]पा: खानदेश-बोली आिण सं&कृ ती.


891.464



बोरसे, सदानंद



मंडेला.



923.168

बोरसे, सदानंद, संपा.



लवाटे.

पहा

कािलदास



बॉSडाची, डेिdहड (Baldacci, David)
द िस>पल Äथ: एका िनरपराध कै |ाचा
स}यशोधनासाठीचा जीवघेणा संघषB / अनु. सुधाकर

कािलदास

891.463

बोरकर, िम=लद, संपा.

रं गढंग.

पहा

बोरकर, िम=लद
एoस रे रपोटB.



891.46

बोरकर, आिशष

पहा

पहा

गो&वामी, सिबता

पहा

घोरपडे, अिभिजत

पहा

चावला, अंकुर

पहा

चौधरी, रटा

आपटे, मोहन हरी

813

बोकuल, िम=लद
गव}या.



891.463

गो@ म,ढा गावाची.
बोकuल, िम=लद, संपा.



891.463
पहा

कायB आिण कायBकत

पहा ह रत साधक: उ|ाची जीवनशैली आजच
&वीकारलेSया असामाYय सामाYयांचा प रचय
बोरसे, सुिमता, अनु.

धुनी त.णाई: छा*-युवा संघषB वािहनीZया
कायBक}याpचे आ}मकथन

पहा

सुधा मेनन

पहा

बोoया सातबंडे.

पहा

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

$भावळकर, दलीप

बोडस, आनंद जयराम

समथB संदश
े .



294.561

बोढेकर, बंडोपंत राजे[रजी


खंजरी.

891.461

बोदडे, जयवंत

पोट.
बोिधसव: आँग सान सू कu चा लढा.
भालचं नारायण



891.461
पहा

काळे ,



ताळमेळ.

891.463

वाळवण.

891.463



बो.डे, संजय, सं. संपा.
बोजस, जेन, सं. ले.

पहा

पहा

सामािजक अभंग

sसेन झैदी, एस.

बोजस, जॉYसन
संपूणB पोिलस भरती मागBदशBक.

बोजस, जॉYसन, सं. संक. पहा सामाYय अ`ययन
पेपर-4: िव1ान व तं*1ान िवकास
बोजस, जॉYसन, सं. संपा.

पहा



363.2076

डायमंड वािणयकोश

बोज\स-भरारी
बोजस, जॉYसन, संपा.
शUदकोश
बोडB.म बॅटल.

पहा

डायमंड सामािजक शा

भगत, वसु

के रकर, $साद

पहा

बोड, रामराव
मािहतीचा अिधकार 2005 आंदोलन.



342.540853(1)
बोलावणं.

पहा

ससाणे, रावसाहेब

बोले तैसा चाले.

पहा

भागवत, यशवंत कृ Oणाजी

बौwध>म दपBण.

पहा

गेडाम, पी. एच.

बौwधमाBचे भारतीय सं&कृ तीला योगदान.

पहा
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चq_ुह.
891.463
भगव®ीता
गीता तव1ानाची उलटतपासणी / अनु. आिण भाOय.
शिशकांत sमणे.
294.5924
1ाने[री / 1ाने[रकृ त '1ाने[री' hा छंदोबw
अनुवादावर अZयुत िसwनाथ पोटभरे कृत भाOय.


294.5924

मो3 संYयास योग: 1ाने[री अ`याय अठरावा उराधB / 1ाने[रकृ त '1ाने[री' hा छंदोबw
अनुवादावर अZयुत िसwनाथ पोटभरे कृत भाOय.

जाधव,

Uयु टफू ल गेम.

पहा

7जभूषण, संक.

cी गीतायोग शोध 7¤िव|ेचा: अ`याय पाचवा कमBसंYयासयोग / भाOय. बालाजी वासुदव
े तांबे.

पोतदार, मुकुंद

िववेकानंद, &वामी

पहा

7>हपु*Zया कना±या कना±याने.
7¤, उदयन



सासू चोरीला जाते.

891.463

हा&यपंढरी.

891.464



7¤नाळकर, सुलभा
गोफ जYमांतरीचे: अि&त}वाZया $¹ांना िव1ानाची
उरे / संपा. क.णा गोखले.
500
7¤ांड: उ}पी, ि&थती, िवनाश.

पहा

cी1ाने[री: पारायणाक रता कुं टे - $त / 1ाने[रकृ त
छंदोबw अनु. ; सं. संपा. अnणा मोरे [र कुं टे आिण
वासुदव
े लमणशा ी पणशीकर.
294.5924
भगवान बुw. पहा कोसंबी, धमाBनंद
भट, अशोक

ता}यासाहेब गोडसे: _tu ... काळ ... कतृB}व.
भट, राधाबहन

अनु.
पहा

पहा

ि7&को, कॉY&टYस (Briscoe, Constance)
िबयॉYड अली / इंGजीव.न उSका राऊतकृ त अनु.

भट, िव£लराय
घाnयाचो बैल.


923.4

7ेdहरमन, डेबरा (Braverman, Debra)
«दयाचे पुन.ीवन करणारे ई. ई. सी. पी. तं* /
अनु. अि[नी घैसास.
616.12
Uलड 7दसB: एका कु टुंबाची कहाणी.

पहा

देशमुख, लमीकांत

भंपकराव बाताडे व इतर गो@ी.
पहा

पहा

व±हाडपांडे, नी. र.

रगणाबाहे.न.



920.4

=शपण
रशीद कदवई

भटकळ, रामदास गणेश, संपा.
भटेवरा, सुरेश, अनु.

पहा

पहा



331.40954

भ´, ¼ुव
अकूपार / अनु. अंजनी जयंत नरवणे.

गवारे , भाऊसाहेब



891.473

भडंग, जयंत पंढरीनाथ

िश3णमहषP राजषP शा³ महाराज.

370.1

शोध जीवनाचा.

181.4

भगत, रा. तु., संपा.

भटकळ, रामदास गणेश

शांताराम काणेकृत अनु.

भगत, रा. तु.

भगत, रा. तु., अनु.



891.4693

भ´, इला रमेश
वुई आर पुअर बट सो मेनी / इंGजीव.न सुनीित

अकबर, एम.

जे.
पहा



303.625

पाटील, संजय िजभाऊ

भंडारे , संदश
े , सं. ले.



839.813

भट, राsल
हेडली आिण मी / सं. ले. राsल भट आिण एस. sसेन
झैदी ; अनु. अभय सदावत ; संपा. cwा दामले.

पाटील,

संजय िजभाऊ

ि7टीशकालीन: खानदेशातील कापूस उ}पादन.



923.654

कु माऊँची कYया माना / =हदीव.न नीला शमाBकृत

आपटे, मोहन

हरी

ि7टीशकालीन खानदेश आिण दुOकाळ.



294.5924

सांगाने रया,

पहा

सांवरमल

भt $Sहाद.



294.5924

आर. डी.




पहा
पहा

िववेकानंद, &वामी
पाटील, नाना रामचं

पहा

मी ¢यामची आई बोलतेय !

पहा

शोध सुखाचा

कमBबंधन.



294.54

भडभडे, शुभांगी

रती ¥जळ.
भय इथले संपत नाही...



891.463
पहा

राजेभोसले, सुहास

अड कने, बापू दादासाहेब
भरारी...तरीही ी¸ूणह}या...का ?. पहा
जयcी cेिणक
भरारी.

पहा

पाटील,

भतृहरी-भारxाज
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भतृBहरी
नीितशतकम् / भाOयासह अनु. &वानंद गजानन पुंड.

भानत, मनोहर



891.21

भवरे , अशोक गो=वदराव
कशनराव राठोड _tu व कायB.



891.461

भवाळकर, यशcी य.
भांगडा भुतांगडा.



पहा

891.461

कोSहटकर, म. िव.

भांगे, सोपान नानाभाऊ



पिहला पाऊस.

891.461

भांडारकर, सुभाष

सूयBमाला आिण अªभुत िव[.
भाकरी कu चं ?.

पहा



523

कांबळे , महादेव गोरख

कु लकणP, भा&कर

भागवत, दीपक

जगªगु cी तुकाराम महाराज.

922.945

संतcे एकनाथ.

922.945




भागवत, यशवंत

जावे कादंबरीZया वंशा.

891.463

मंजुळेचा आनंद.

891.463




मी अनुभवलेली अमे रका.



917.3

यशो दता.

891.463

संघषB वेदीवर.

891.463

सर.

891.463

जीवन $वाह वाहता ठे वा.

891.464

जुने जाऊ |ा मरणा लागुनी.

891.464

दोष ना कुणाचा.

891.464

बोले तैसा चाले.

891.464

मुले-देवाघरची फुले.

891.464










भागवत, र. म.

अ`यापन गिणताचे: उx $ाथिमक &तरासाठी / सं. ले.
र. म. भागवत, अ. तु. मावळं कर आिण हे. =च. $धान.

वैयिtक लाभाZया शासकuय योजना.



ना², लोकना² ते पथना².



792.022(1)

भागवत, सुनंदा यशवंत

सावंत, हेमंत

भारत $ेिषत संत थॉमस. पहा परे रा, &टीफन आय.
भारतरz. पहा जोशी, मोहन
भारतरz महषP धrडो के शव कव यांनी ि यांZया
$गतीक रता के लेले कायB: एक िच क}सक अयास कालखंड 1893-1962. पहा वमाB, नारायण
रणिजत=सह
भारताची राJीय सुर3ा. पहा जाधव, िवजय यशवंतराव
भारतातील सरं जामशाही. पहा शमाB, रामशरण
भारतातील सामािजक चळवळी. पहा सुयBवंशी,
िव[नाथ माधवराव
भारतीतीथB, &वामी. पहा िव|ारnय
भारतीय अथB_व&था: सम&या व भिवत_. पहा
cीवा&तव, सतीश
भारतीय घटनेचे िशSपकार: डॉ. भीमराव रामजी
आंबेडकर.

पहा

खैरमोडे, चांगदेव भवानराव

भारतीय डाक-प*ांचा इितहास. पहा िसनगारे , सदानंद
भारतीय िनसगB-पयाBवरण प*का रता: मा`यमे,
सामािजक सं&था व नाग रकांसाठी. पहा =श*े,
संतोष
भारतीय मुसलमानांची समाजरचना आिण मानिसकता.

फक.ीन बेूर
भारतीय यश&वीनी. पहा केळकर, मृणािलनी
भारतीय रायघटना राJाची कोनिशला. पहा ऑि&टन,
Gॅनिdहल (Austin, Granville)
भारतीय लोकशाही समोरील आdहाने / सं. संपा. बाळ
पहा

भारतीय शासन व राजकारण.

पहा



321.80954

पहा

पाटील, आर. ए.

िबरमल, िनतीन

भारतीय िश3णपwती.

पहा

जोशी, अ.ं धती सुधाकर
पहा

िलमये, राजा

भारतीय &वातं§यल¶ातील भूिमगत qांती.

पहा

पाटील, सतीश

जोशी, िव|ा र.

भाटवडेकर, मनोज

एका पुनजBYमाची कथा.

510

भारतीय सेनादलांची ओळख.



1200 पाककृती: शाकाहारी आिण मांसाहारी. 641.5

भायांिवषयी सारं काही.



जमलं तर गिणत.

पहा

भागवत, संजय



926.1689

भानत, मनोहर
नकळत सारे घडले.



351.540234

कांबळे आिण एकनाथ खांदवे.

372.7044

पहा



891.461

भामरे , भास

तुका िवठू आिण मी.

भायरे खा.

सं`याछायेZया किवता.
भापकर, संगीता हनुमंतराव

पदराचा =पजरा.

पहा



891.463

भानुशाली, पांडुरं ग



923.254

भवसागर, अिनता

भाकु.

$ितशोध.



891.463

भार दया, र3ा, सं. संक.
इंिडयन मदसB
भाराज, मंदा कनी

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल



अंधारिमठी.

891.463

जाग.

891.463



भारxाज-मंजुळेचा
भाराज, मंदा कनी
$ेम प*.



891.463

भालकर, यशवंत
मला भेटलेली मोठी माणसं.
भालेराव, अिनल.

पहा



927.9143(1)

बी. अिनल

िव1ानाचे अंतरं ग.
भावया*ा.



500

भावलेSया $&तावना.

पहा

भाविव[ माझे.

ठकार, भारती

पहा

=शदे, रावसाहेब पांडुरंग

भावस रता / संक. cीधर शेळके .
भावसरोवर.

पहा

भुई तापाचे बळी.

पहा

महाजन, $भाकर

भुई भुई, पाणी दे !.

पहा



891.4608

भुकेला जाळnयासाठी.

पहा



393.9(1)



923.654

गणकचqचूडामिण भा&कर.
पहा




520

सोनावणे, डी. बी.

माÅटन, टॉम (Martin, Tom)

पहा

ठाकुर,

पाटील, रमेश

पहा

भूिमहीन.

पहा

पहा

भोयर, कृ Oणा उदयभानू

चdहाण, यशवंतराव बळवंत
वरे , िवलास

भेलके, अशोक एकनाथ

=सचन _व&थापन.



631.587068
पहा

लािपए, डोिमिनक

भोयर, कृ Oणा उदयभानू
भूगोल प रचय.



030.(1)

भोवताल: भारताZया परराJ धोरणाचा मागोवा.
प रमल, माया सुधाकर

पहा



923.654

द. ता. भोसले यांZया िनवडक कथा / सं. संपा.
नागनाथ कोापSले आिण िबरा पारसे.
891.463

बापट, कांचन



एडमंड हॅले.

925.2

गॅिलिलओ.

925.2

चालBस डावन.

925.7




छ*पती िशवाजी महाराज.

923.154

डॉ. सवBपSली राधाकृ Oणन.

923.154

थॉमस अSdहा एिडसन.

926.213

नेताजी सुभाषचं बोस.

923.254

पराqमी वीर: महाराणा $ताप.

923.154

महाराणी पि©नी.

923.154

युग$वतBक: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.

923.254

रमाबाई आंबेडकर.

पहा

कु मारांचे कमBवीर.

िच*बंध

िभवगडे, 1ाने[र



891.461

भोसले, दशरथ तायापा

मॅकफॅ दयेन, कोडी (McFadyen, Cody)

िभडे, वैभवी, संपा.

िबरादार, बी. एम.

(Lapierre, Dominique)

510

पहा

पहा

भोपाळमधील काळरा*.

मोकाशी, मधुकर गणेश

भा&कर
गणकचqचूडामिण भा&कर / भाOय. मोहन हरी आपटे.

िभका±यांचा सÍाट.

गुळधे, गौतम शंकर

ब,डखळे , बाळ

भूगोल प रचय.

YयायमूतP म. गो. तथा माधवराव रानडे च र*.
पहा

पहा

सावंग, पंढरी अ.ण

भूिमका.

भाषांतर िच क}सा.

गाड, ज. तु.

रब¨नाथ
पहा

भावे, ह. अ.

िभडे, उदय, अनु.

पहा

भुरके, जी. ए., सं. ले.

भूक.

कॉबट, िजम (Corbett,

'सती-$थेचा' इितहास.

पहा

भुसारी - पारसनीस, िवजया, अनु.

Jim)

पहा

आशुतोष

आकांत.

चौधरी, लितका

भावे, िव[ास, अनु.

पहा

पहा

भुरे, सं दप शे´ीबा

मोदी, नर, 

पहा

िभसे, नीता, अनु.

भुयार.

भालेराव, सुधाकर

185










920.72



राइट बंधू.

926.291

लोकमाYय टळक.

923.254

&वातं§यवीर सावरकर.

923.254

भोसले, दशरथ तायापा, संक. आिण भाOय. पहा
लोपलेSया सुवणBमुा: हरवत चाललेSया अथBपूणB
>हणी
भोसले, $काश
एक अि द_ तुयाचसाठी.



891.463

भौिमक, मणी

परमे[र: एक सांकेितक नाव - एका शा 1ाची
आ`याि}मक शोधया*ा / इंGजीव.न अशोक पा`येकृत


अनु.

¸मजाल.

925.3
पहा

सावंत, हेमंत

मंगनाळे , महा, सं. संपा.

पहा

Gंथपालांचा आदशB:

पांडुरं ग
मंगळवेढेकर, राजा

बुwी हेच खरे बल.



मंगेशधन.



मंजुळेचा आनंद.

पहा



891.463

बावसे, मंगेश सुधाकर
पहा

भागवत, यशवंत

मंडिलक-मराठी

186

मनात आलं >हणून.

मंडिलक, माधुरी द.

19 _ा शतकातील महाराJातील =हदू धमB सुधारणा
चळवळ.

मकाबी.

पहा

पहा

गोखले, अर=वद _ंकटेश

पहा

पहा

पहा

पांडे, डीअन

मडव, िवजय िवOणू
1ातक.



891.461



दरवळ.

891.461

दाटSया मनाचे आलेख.

891.461

चौकटीबाहेरचा िसनेमा.



305.8948(1)
पहा

लेले, शैलजा ¢याम


891.463008



रसगंध: आ&वादक समी3ा / संपा. मुकुंद काळे .

मराठी कादंबरीतील देवदासी.




809

दाभोलकर, नर, 

मथुरे, सुरेश

आपले भारतीय शा 1.



925.(1)

ओगले, मनोरमा

नायक, प©नाभ

म`ययुगीन मराठी वायाचे &वप / सं. संपा. दादा
एकनाथ मरकड, जा=लदर तुकाराम कानडे आिण
संतराम मधुकर साबळे .
पहा

धrगडे,

वै|, दीपक cीराम

मनःशांतीचा अिभनव मागB - &टॉप लॉस.
कु लकणP, उदय

भगवान

मराठी ग|: पूवBपीठीका आिण िनबंध.
ह रÇं तुकाराम

पहा

मराठी Gामीण कथा आिण ग. ल. ठोकळ.
रामदास सजराव



रामदास, समथB

रसाळ,

पहा

पहा

मराठी िनबंध व प*लेखन: इया अकरावी व बारावी.
पहा $बोिधनी
मराठी $ादेिशक कादंबरी: &वप आिण िवेषण.
शेळके , भा&कर
पहा

पहा

ठाले -

पाटील, कौितकराव

मराठी लोकसं&कृ तीZया पाऊलखुणा: परं परागत आिण
आधुिनक / संपा. मधुकर गणेश मोकाशी.



398.095479

मराठी संगीतबw भावकिवता.

गोळे , संजय

थोरात,

पहा

मराठी Gामीण किवता आिण ग. ल. ठोकळ.
रसाळ, रामदास सजराव

गो&वामी, सिबता
पहा

पडवळ, $मोद

मराठी भािषक आिण वायीन सं&कृ ती.
पहा

वटेमोड महाराज

पहा

पहा

मराठी Gामीण कादंबरी आिण ग. ल. ठोकळ.
रसाळ, रामदास सजराव

891.4609

म`यरा*ीZया सूयाBचा देश फनलंड.
अि[नी

मनाZया ोकांतील रह&य.

मराठा समाज: वा&तव आिण अपे3ा / सं. संपा. राम
जगताप आिण सुशील धसकटे ; सदानंद मोरे यांZया
$&तावनेसह.
954.79

891.463

792.095479

पहा

म`ययुगीन मराठी

मराठी कथा / संपा. वसंत शेकडे...[आिण इतर].

रं गप: रं गभूमी - िच क}सा / संपा. मुकुंद कु ळे .

मन&वी.

पहा

मराठी अ3र ओळख.

791.43

मतकरी, रzाकर रामकृ Oण
एक दवा िवझताना...

मनगंगेZया काठावर.

मरकड, दादा एकनाथ, संपा.



मतकरी, गणेश

पहा



891.461



923.654

मनःशांतीचा शोध.



641.5

मराठा समाज: वा&तव आिण अपे3ा / सं. संपा. राम
जगताप आिण सुशील धसकटे ; सदानंद मोरे यांZया
$&तावनेसह . पहा 954.79 - महाराJ.



मिणयार, िव£ल
िव£लनामा.

पहा

मनोहर, िवOणु दगंबर
Gेdहीचे रह&य.

वायाचे &वप

(Pāṇḍey, Deanne)

मन मारवा.



891.463

कु णUयाचं गाणं.

मजेत जगा तणावमुt जगnयासाठी...

पहा

केलर, जेफ

मरकड, गणेश िशवाजी

पांडे, डीअन

पहा

पहा

रोबो.

कानजी, डेल

पहा

मजेत जगा तणावमुt जगnयासाठी . पहा 155.9042 -

पहा

पहा

मनोहर, दनानाथ के शव

(Carnegie, Dale)

मती-भानामती.

इथापे - जाधव, मनीषा

(Keller, Jeff)

बाप-लेकu

मजेत जगा आिण आनंदाने काम करा.

पहा

पहा

मनोवृीवरच अवलंबून सवBकाही.

गेमन, नील (Gaiman,

Neil)
मगदूम, बा. ह., सं. संपा.

मनीषाइजा.

चपळगावकर, नर, 

संत, शुभांगी

=पपळापुरे, के तन

म कन, डेdह, िच*.

मधुमालती.

पहा

बव, राजीव

मनुOयाZया $गतीची गौरवगाथा: जग$िसw शोध.

बोरसे, सदानंद

पहा

ताण.

मनातली माणसं.

954.79

मंडालेचा राजबंदी.
मंडेला.



पहा

गणेश

पहा

मोकाशी, मधुकर

मराठी-महाराRातील
मराठी संत सािह}यावर बौw धमाBचा $भाव.

पहा

महाजन, वंदना

लोखंडे, भाऊ

पहा

पहा

पाटील.

मराठे , सुनंदा, अनु.



महा}मा फु ले आिण िश3ण.

पहा

साळुं खे, आnणा हरी

पहा

महा}मा फु SयांZया िवचारातील नवसमाज.
सोनटkे , कु सुम, गंगाराम

तु>ही घडवलं आ>हाला

पहा



294.561

महा}मा गांधी आिण भारतीय रायघटना.
चपळगावकर, नर, 

देशपांडे, पु.षोम लमण

पहा



महाजन-भालोदेकर, भा&कर
सवB1 लीला दशBन.

294.55(1)

मराठे , भाऊ, संक.

ीवादी समी3ा.

305.420954

इं गळे , नंदकुमार

मराठे , दराज
राजभ: िवचार महाभाOय / संपा. िवनायक §यंबक

891.461

सां&कृ ितक $वाहांची

शUदे, तारा

मराठीतील भिtपर किवता.

पहा



वादळवाट.

मराठी संत सािह}यावर बौw धमाBचा $भाव . पहा
294.3 - बौw धमB. पहा लोखंडे, भाऊ
मराठी संतकवी.

187

महा}>याZया $ती3ेत.

दमयंती नरे गल

पहा

पहा

नारायण, आर. के.

म.भूमीतून बाहेर...: प©cी डॉ. भवरलाल िहरालाल
जैन घराnयाचा इितहास इ. स. 1140 ते इ. स. 1937.
पहा साठे , cीिनवास

महान भारतीय िच*कार.

मचpस ऑफ पुना: कथा िजगरबाज _ावसाियकांZया /
संपा. मनोहर सोनवणे ; एस. के . कु लकणP यांZया
$&तावनेसह.
920.933804(1)

महानुभवांचे योगदान: अथBिनधाBरणशा ीय.
आकाशकर, cीधर

मढकरांची किवता सां&कृ ितक समी3ा.

महानोर, नामदेव धrडो, संपा.

पहा

िशरवाडकर, के. रं .

नागनाथ कोापSले: मौनातSया तमाला फु टती
असंय पंख.
891.46
मला काही सांगायचंय.

पहा

मला भेटलेली मोठी माणसं.

मला यश&वी dहायचंय.

ओक, संजय नरहरी
पहा

पहा

भालकर, यशवंत

कामेरकर, संतोष वसंत

मिलका अमर, शेख

झाडपणाची गो@.



891.463

पहा

म&तानीचा बाजीराव.

पगारे , कैलास आनंदा

पहा

जावडेकर, मुरलीधर

महषP मनूZया मनु&मृतीमधील मौिलक िवचार.
=श*े, क. के .
महसूलनामा.

पहा

पहा

महांबरे , गंगाधर मनमोहन

पु. ल. देशपांडे यांची िच*गीते.
िव. स. खांडेकरांची िच*गीते.
महागाई: एक अवलोकन.

पहा



782.421542(1)



782.421542(1)

पा`ये, रमेश

पहा

पहा
पहा

पहा

आकाशकर, cीधर
ठrबरे , §यंबक

लेले, ारकानाथ

महाबळ, भालचं लमण
आई रटायर झालीच आहे.



891.464

खून चालू र&ता बंद.

891.463

घरकुलांकरता.

891.464

चोरा मी वं दले.

891.463

झरा.

891.463

नवरा बनवावा तसा बनतो.

891.463

नातवंडांकरता.

891.464

मुलां-सुनांकरता.

891.464








ी अग>य

ी.

891.463

संसाराचा सारीपाट.

891.464




महाभारत कालगणनेतील षडयं*.
पहा



महाराJाची संतपरं परा.

यशोदा.

891.463

पहा

पहा

सुतार, मैलार

िभवगडे, 1ाने[र
पहा

पठाण, यू. म.

महाराJाचे िशSपकार: र. धr. कव.


891.461

होले, हरगो=वद

जाधव, नथुराम

महाराणी पि©नी.

891.463

पहा

म.



मुलखावेगळा.






891.463



891.464

आजी-आजोबांकरता.

महामुनी, मैलार बाळकृ Oण.
बाळकृ Oण

एकादश कथा.

पहा

महाराJाचे िशSपकार: लोकमाYय टळक.

देशमुख, अनंत
पहा

कोडोलीकर, पु. द.

महाजन, भूषण अशोक

पेश_ांचा इितहास.

महापौर.

महामाता रमाई.

महाजन, छाया

भुई तापाचे बळी.

=शगाडे, अंकुश

पहा

महानुभावांचे तािवक िवचार.

र>य

मुwिे बहाळकर, शिशकांत

महाजन, $भाकर

महान शा 1 आिण शोध.
रामचं

पवार, सुभाष एकनाथ

बापूजी

मलघे, संभाजी

मSटीनॅशनल वॉर.

पहा



954.79

महाराJातील मोठी माणसं.

पहा

सातपुते, अशोक

महाराRातील-मायी

188

महाराJातील वीरगळ.

पहा

टेटिवलकर, सदािशव

माझे सैिनक माझा लढा: गाथा सरसेनापतीची.

=सग, जो=गदर जसवंत

महाले, रमेश
अनोखा िनकाल.



माया गावची माणसं.



माया जीवनाचा नूर कोिहनूर: मनोहर नरे यांची

891.463

आरोय िम*.

613



खुनी वाचनालय.

891.463

चला अंतराळात.

520



चला $ाnयांZया रायात.

590

चला िव1ानाZया गावा.

500





धाडसी मुले.

891.463

नकली बाबा.

891.463



$ाnयांZया गमती.

590

िव1ानाZया जगात.

500

891.463



ममता

मांज आिण इतर कथा.

पहा

पहा

कपूर, गोिपका

पहा

जैन, निमता

पहा

प©ा िवजय, जी.

पहा

शमाB, उमेश
पहा

पहा

दघे, मंगला

दे को&ता, चाSसB ·ाYसीस

पहा

मागील पानाव.न...मागेच: आर3ण व Yयायसं&थेचा
लोकानुनय यांवरील िववेचन. पहा शौरी, अ.ण
मागोवा.

काउफमन, जॉजB (Kaufman,

पहा

George)
माझं आभाळ.

&वामी, aेहलता

पहा

माझं गाव माझं िशवार.

पहा

गाढवे, संतोष हनुमंत

माझा गणेशु: अ@िवनायक िनवडक &थाने व उपासना.
पहा

िनरगुडकर, सुधीर

माझा भारत.

कॉबट, िजम (Corbett, Jim)

पहा

माझा िम* साYचो.
माझी कहाणी.

वमाB, अिमत

पहा

आठवले, पावBतीबाई, 1870-?

पहा

माझी जीवनगाथा.

पहा

माझी न3*ांची वीण.

ठाकरे , केशव सीताराम

पहा

माझी बेरीज हरवली आहे.

माया िहरकणीची वाट.

काळे , चंचल
पहा

दrदे, रामदास

िशवराम

ी आिण ितचे पाित }य: समी3णा}मक िववेचन.



891.4609

मोरे , महादेव

पहा

जोशी, ना. द.

माणूस चुका का करतो ?.
मातीचे देऊळ.

मातीवरची माणसं.

ओक, संजय

बडे, भा&कर भुजंगराव

पहा

मातोcीवर अधP रा*.

त,डुलकर, िवजय धrडोपंत

पहा

संचेती, कांितलाल हि&तमल

पहा

माºयावरचा चं.

पहा

कोSहटकर, म. िव.

पहा

माथूर, ि*वेणी.

ब,,े जयंत

पहा

पहा

माणुसकuचा मळा.

पहा

कोSहटकर, म. िव.

मानमोडे, िवजया सुरेश, संपा.

मानव: वृ3 ऋणानुबंध.

पहा

बाप-लेकu

पाटील, म. कृ.



345.5479025230264
मानवी जीवन.

मानसकYया.
मानसमं*णा.

पहा
पहा
पहा

साळुं खे, दा*य िवठोबा

देशपांडे, निलनी वा.
राजन खान

माने, करण
कथा qांितसूयाBची: संपूणB qांित=सह नाना पाटील.



923.254
माने, झुंजार



कोसले भावकुसुमांचे.

891.461

मा फया ËuYस ऑफ मुंबई: कहाnया अंडरवSडBमधील
ि यांZया. पहा sसेन झैदी, एस.
मा फयाZया मगर िमठीत.

पहा

लॅरेन, फलीत

(Loraine, Philip)

मामासाहेब मोहोळ: कायB आिण कतृB}व.

पहा

इं गवले,

बाळासाहेब नामदेव

माय कY&oशन $ॅिoटसेस.

हाजी, न फसा (Hājī, Nafisā)

माय म±हाठी.

माझे जीवनकायB.

पहा

गायकवाड, शंकर कृ Oणा

मायी, सुनील

जोशी, द. िव.

पहा



891.463

मानवत ह}याकांड / संक. शरद देऊळगांवकर.

पहा

पहा

वाळुं ज, महादेव

माणगावे, नीलम

माझी ललाटरे षा.

माझे मािसक cाw.

पहा

गणपत फॅ िमली इन YयूयॉकB .

चौधरी, रटा

मागीरच, मागीर.

हॉवडB, िस

मानकर, अशोक

मां दयाळी... भारत रzांची.
माकाम.

तांबे, राजीव

पहा

(Howard, Chrys)

माणसं-अशीही.

सावलीची कमत.

नरे , मनोहर

माया लाडoया लेकसाठी.

माणसं आिण माणसं.



मोिहते, लमण रामचं

पहा

पहा



891.463

माँ...माटी...मानुष...: सामािजक कायBकतP ते राJीय
नेतृवापयpतचा झंझावाती $वास. पहा बॅनजP,

जीवनकहाणी.



वृ3मानव.

मांडे, अ.ण, अनु.

पहा

पहा

पहा

चाफळकर, आर. बी.

िनतोरे , सुकुमार

_tu आिण सामािजकता.



301

मारोतकर-मुले

मारोतकर, िवजया



अहो, ऐकलत कां...?.

891.46

झाले मोकळे आकाश.

891.464



माकp डेयवार, वासंती $भाकर
रसोई हबBल पॉवर हाऊस.
माoसB काय >हणाला. पहा नारकर, उदय
माoसBवादी दृ@ीतून जागितक आथक मंदी.



616.024



823

शाळाभेट: सजBनशील िश3कांZया उपqमशील शाळा.

मी टळक बोलतोय...
पहा

पहा

अितवाडकर, नारायण

टळक, शाम =*बक

पहा

शहा=जदे, फ. म.


पहा

=शदे, फकuरराव मुंजाजी

माळी, रामचं
समृwीZया दशेने ... : शेतक±यांसाठी आथक

पहा



891.4391009

आटक, &व¬ील बाळकृ Oण

मीरा

आ}मनाद: मीराची िनवडक किवता / संपा. िवनोद
गायकवाड.



370



माळोदे, शैलेश



551.46
भागवत, र. म.

मािहती तं*1ान = Information technology.

मुंजे, अनुपमा

अि&तवखुणा.



891.461

िवधाते, योगेश सुभाष



वाळू त उमललेलं फूल.

891.463

मुअर, वेYडी (Moore, Wendy)
अविलया / इंGजीव.न संजय ओककृ त अनु.
मुt मी...भयमुt मी...
मुtाई.

पहा



891.461

मुंदरगी, cीकांत

338.10954

पहा

पहा



926.17

राजेभोसले, सुहास

खापरे , मंदा

मुजुमदार, अनुराधा राजीव
पहा

अंतवाBटा.

बोड,

रामराव

माsरतळे , नर,  रामकृ Oणाजी
कागÂची कणसं.
891.463
िमतुले आिण रसाळ. पहा नाडकणP, आनंद
िमराशी, वासुदव
े िवOणू
समG 'महाकवी - कािलदास'.
891.2
िमरासदार, दाराम मा.ती
ग]पागो@ी.
891.463
गो@ीच गो@ी.
891.463
िमरॅ oयुलस इफे oस ऑफ अॅoयु$ेशर. पहा सoसेना, ए.
के.

राजवाडे संशोधन मंडळातील संGहीत श ा े.

पहा



दिभ:

मुणगेकर, भालचं



इं धन.

891.464

मुwिे बहाळकर, शिशकांत



महसूलनामा.

336.025479

मु.मकर, चंशेखर, संपा.
मुलखावेगळा.

पहा

पहा

पहा

जैन स>यक मुा

महाजन, छाया

मुलगा नको मुलगी हवी.
मुलां-सुनांकरता.

पहा

पहा

जोगळे कर, यो}aा

महाबळ, भालचं लमण

मrडकर, सुधीर मनोहर

मुलांZया डUयासाठी 404 पौि@क रे िसपीज.

954.075(1)

िमc, अंब रश. पहा मेहता, िवजया
िमसाळ, िनवृी, सं. संपा. पहा लोकसािह}य: कला
आिण सं&कृ ती
िम&कuटा, नाझरे थ



891.461

मुजुमदार, ¢यामला लमीकांत, संपा.
सहवास आिण सYमान

मुलांचे अ*े.

िमरे , संदीप नामदेवराव

सू़ड कादंबरी: एक आकलन.

मी जोतीबाची सािव*ी.

मीरा.

माळी, नामदेव

मािहतीचा अिधकार 2005 आंदोलन.

कुडाळकर, सुषमा

&वातं§य मागणारी उदूB किवता.


शोध - सागराचा.

पहा

खरोटे, रं जन बी.

मीर इसहाक शेख

891.461

पहा

मी जी. पी.

पहा

मी सामील समूहात: िनवडक सामािजक किवता.

माळवे, खंडू रघुनाथ

मावळं कर, अ. तु., सं. ले.

मी qांितवीर बोलतोय...

भागवत, यशवंत

891.463

माजनाZया फु Sया. पहा नवरे , शंकर नारायण
माÅटन, टॉम (Martin, Tom)
िव[सा / अनु. उदय िभडे.
मामक. पहा >हा*े, $िवण शांताराम
मालगुडीचा नरभ3क. पहा नारायण, आर. के.

िनयोजन.

पहा

मी ¢यामची आई बोलतेय ! / संपा. रा. तु. भगत.

बनसोड, भीमराव

चाळणीवाला.

मी अनुभवलेली अमे रका.

मी तू.
पहा

189

पहा

बापट,

कांचन
मुलांसाठी डबा.

पहा

पवBते, वसुंधरा गो=वद

मुलाटे, वासुदव
े



891.463

सािह}य: &वागत व समी3ा.

891.4609

सािह}यपालवीचे रं ग आिण प.

891.4609

मुले-देवाघरची फुले.

पहा



भागवत, यशवंत कृ Oणाजी



मुळूक-मोग

190

मुळूक, पांडुरं ग



जागितक सहकार चळवळ.

334

मुळे, अंजली

िव|ाताई आिण.. / सं. ले. अंजली मुळे आिण आशा
साठे ; संपा. क.णा गोखले.
928.9146
मुि&लम मनाचा शोध.

पहा

मोरे , शेषराव बापूराव

मु&लीम मराठी सािह}य &वप आिण समी3ा.
फुटाणे, रामदास

मूठभर मळब.

पहा

काकोडकार, अ.ण $भाकर
पहा

नाईक, अिनता गोपाळ

मूSयिश3ण िवचारधन.

पहा

पाटील, लीला

पहा

रफे नबगB, बॉ (Riffenburgh,

Beau)

मृ®ंध.

पहा

सुदामे, भारती जयंत

मॅकफॅ दयेन, कोडी (McFadyen, Cody)
द डाकB र साइड / अनु. $काश जोशी.



813



द फेस ऑफ डेथ / अनु. अमोल कपोले.

813

शॅडो मॅन / अनु. उदय िभडे.

813

मॅडम सभापती.

पहा

मॅनइटसB ऑफ कु माऊँ.



चोरगे, तानाजीराव
पहा

कॉबट, िजम (Corbett,

मॅनइटग लेपडB ऑफ .$याग.

पहा

म,डुले, रमेश शामराव
आठवण¨चा उमाळा.

891.463

}या पंचम&वरांचे.

891.461




म,ढे, नीलकं ठ गोपाळ
अरnयवेणा.



927.92



891.464



संक. सु. ल. खुटवड.

891.46802

मॉटYसन, Gेग (Mortenson, Greg)
&टोYस इYटू &कू Sस / इंGजीव.न सुनीित शांताराम



371.822
तांबे, सतीश



928.9146

मोकाशी, उमाकांत

सोपा समाजवाद: समाजवादाचे तव1ान आिण
समाजिवकासाचा इितहास.



335

मोकाशी, मधुकर गणेश



891.463

म,ढे, नीळकं ठ गोपाळ
दिलत सािह}यातील जनकिवता: समी3ा - संशोधन.
मेक-अप.

पहा

बेहर
े े , ग. वा.

मेघदूतम्.

पहा

कािलदास
पहा

मे रल, डीन.

साडा, तास (Saada, Tass)



418.02



891.461009



891.464

लेख वतBमान.
891.4609
_ावहा रक व _ावसाियक लेखन$णाली. 371.425
मोकाशी, मधुकर गणेश, संक. आिण संपा.

दवेकर, वसंत यशवंत

मेरा भारत महान.

भाषांतर िच क}सा.
मराठी संगीतबw भावकिवता.
लेख आिण आलेख.



891.461009

पहा

जागितकuकरणात मराठी पाऊल
मोकाशी, मधुकर गणेश, संपा.

पहा

मराठी

लोकसं&कृ तीZया पाऊलखुणा: परं परागत आिण


891.462

मेcाम, भुजंग
आ दवासी सािह}य आिण अि&मतावेध / संपा. $फु Sल
िशलेदार.



891.473

िजगरी दो&त.
891.463
धुमधमाल गो@ी.
891.463
लSली.
891.463
मै*ी. पहा मोिहते, लमण रामचं
मै*ी क. िव1ानाशी. पहा हरम, नंदा
मै*ेय
िनOपणB तंची &वगते.
891.461
मैफल िवनोदी क&&यांची: िविवध 3े*ांतील
नामवंतांZया आयुOयातील िवनोदी $संगांचे क&से /

मॉलम`ये मंगोल. पहा
मrडकर, सुधीर मनोहर
मुलांचे अ*े.

कॉबट, िजम

(Corbett, Jim)

मेcाम, जॉनी
ब,डवा.

पटेल, धी.बेन

काणेकृत अनु.

Jim)

पहा

जकातदार, िवजय

जमाना बदलतोय.

शहा, सुभाष

पहा

पहा

िझ>मा: आठवण¨चा गोफ.
मेहद, ळे , किवता

बी. अिनल

मृZछक टकम अथाBत मातीZया गा¿ाचं $करण.
शूक
मृ}यूशी शयBत.

पहा



891.461

मेहता, िवजया

मूत$काश: एक अYवय.

पहा

मेcाम, रे वानंद
सूयBिलपी.
मेष ते मीन: ल िवचार.
cीकृ Oण

छावणी / अनु. अंजनी जयंत नरवणे.

पहा

मृ}यूझोका.

यशवंत किवता

मेहता, धीर, 

मूक-संवाद !.

पहा

पहा

लोकनाथची...

मेहता, उषा, अनु.

पहा

देशमुख, नसीम एहतेशाम

मृगछाया.

मेcाम, मेघमाला, संपा.



891.4609

आधुिनक

मो3 संYयास योग: 1ाने[री अ`याय अठरावा - उराधB.
पहा भगव®ीता
मोग डॉट कॉम. पहा नायक, अमेय िवcाम

मोगले-याला

मोगले, $काश
समकालीन आंबेडकरवादी सािह}य $वृी आिण
$दुषणे.
891.4609
मोडगीळ, रीमा, सं. संक.

पहा

िचकन सूप फॉर द सोल

191

मोहनदास: एक माणूस, }याचे लोक आिण एक राजवट
यांची खरीखुरी कहाणी.

पहा

गांधी, राजमोहन

मोहरकर, ¢याम िहराचंद
झाडीप´ी रं गभूमीची शतकोर वाटचाल.

मोदी, नर, 
भावया*ा / अनु. िवलास कु लकणP.



891.471

मोरिपसारा.

पहा

पांढरीपांडे, िवजय मनोहर

बेहर
े े , ग. वा.

मोरपीस आिण गारगो²ा.

पहा

कदम, योती

मोरांडे, िवनोद

पास पाक½यांचे रानफू ल.



891.461

मोरे , अ.णा
िशवाजी आिण िशवकाल: 1630 - 1707 / सं. ले.

अ.णा मोरे , भारती नवथर आिण &वाती काळभोर.


923.154
मोरे , एम. एस., अनु.

पहा

सुिपटक
305.8(1)

मोरे , =चतामण
बुwाची िशकवण.

294.363




मोरे , महादेव



920.02

मोरे , शेषराव बापूराव

काँGेसने आिण गांधीज¨नी अखंड भारत का नाकारला


?.

954

मुि&लम मनाचा शोध.

297



मोरे , सदानंद cीधर
गजाB महाराJ / संपा. दीपाली चौधरी ; यशवंत सुमंत
यांZया $&तावनेसह.
954.79
तुकाराम दशBन.



922.945

मोरे , =हमतदादा
कतBननामा.
Yयाय-िनवाडा.
मोरो, जािवएर, सं. ले.



मोळक, शैलजा 1ाने[र

पहा

समृw सहजीवनासाठी

158.1
पहा

युथक´ा



891.461






923.254

यशवंतराव चdहाण: _tu आिण वाय.

पहा

पवार,

एन. डी.

थे, यदुनाथ
यशाचे 51 मुलमं*. पहा मोिहते, लमण रामचं
यशाची वाटचाल.

पहा

महाजन, छाया

पहा
पहा

पहा

भागवत, यशवंत
उके-ओक, धनराज िहरामण

टrगे, बापुराव महादेव
यांनी इितहास घडिवला. पहा कuर, धनंजय
पहा

यादव, तुकाराम माधव
सुनील जांभळे हाजीर हो...



िवचार शैली.

मोळक, शैलजा 1ाने[र, संपा.

जाधव.

यशोधन.

891.466



158.1

792.095479

या मुलांनो या.

मोळक, $1ेश शैलजा 1ाने[र
पु*-मै*ी.



891.463

यशवंतराव चdहाण: जीवन दशBन / संपा. पंजाबराव

यशो दता.

(Lapierre, Dominique)



891.463

891.461



लािपए, डोिमिनक



891.463

>हैसाळकर, राम, अनु. पहा ठाकु र, रब¨नाथ
यडताक. पहा कोSहटकर, म. िव.
ययाित पु. पहा दमयंती नरे गल
यश तुमचेच आहे. पहा जोगदेव, $मोद िवOणू
यशZया कSपक कथा. पहा धrगडे, अि[नी
यश$ा~ीचा जाहीरनामा: महव 'चेकिल&ट'चे, रह&य
चुका टाळnयाचे. पहा गवांद,े अतुल
यशवंत किवता लोकनाथची... / संपा. मेघमाला मेcाम.

यशोदा.

891.462
पहा

मोिहते, लमण रामचं
गावकu.
माया गावची माणसं.
मै*ी.
यशाचे 51 मुलमं*.
मौनाची आजBवे. पहा पटवधBन, $ाजtा
>हातारीचा डrगर. पहा दिहवाडकर, अिनल
>हा*े, $िवण शांताराम
मामक.
>हैसाळकर, राम



891.462



923.254

िन-नाद.

मोरे , कSयाण िव£ल
कोकणी आ दवासी.

माणसं-अशीही.

पहा

1898-1965.

Jo)
पहा

कोSहटकर, म. िव.
मोिहते, कSपना राजीव
डॉ. पंजाबराव देशमुख यांचे जीवन व कायB
मोहरा.

मोबाईल एमबीए: तु>हांला वेगाने $गितपथावर
नेnयासाठी 112 तं*-मं*. पहा ओवेन, जो (Owen,
मोरपंखी गझल.



792.095479

इं िडयन िवमेन



891.462

यादव, िनतीन शिशकांत



कोरांटीची फुले.
याला जीवन ऐसे नाव.

891.461
पहा

आपटे, मोहन हरी

याला-रांवस

192

रं गीत =चटू .

याला जीवन ऐसे नाव
पहा

रtबीज.

खरात, दीपक

युगप रवतBनाZया उं बरÊावरचे अरब जग.

रtसेतू.

पहा

जोगळे कर, ज. द.

युग$वतBक / सं. संक. अ]पा परचुरे आिण सुनील वेलणकर.



923.254

युग$वतBक &वामी िववेकानंद.

पहा

पहा

युग ी.

पहा

वानखेडे, िवजयालमी रवी

युगाYत.

पहा

राऊत, संजय

पहा

ढाणके, सुखदेव

रघुनाथन, dही.
शयBत िश3णाची: मुलांZया उवल भिवत_ासाठी
एक अिभनव िवचार-दृ@ी / इंGजीव.न पूणमा
पहा

िलमये, राजा



305.235

रणनवरे , 1ानदेव, सं. ले.

पहा

रणनवरे , जयcी

रणरािगणी सरसेनापती उमाबाईसाहेब दाभाडे.

पहा

िलमये, राजा

रणांगणामागील वीरांगना.

पहा

िलमये, राजा

रमत गमत िव1ान.

पहा

इटोकर, डी. एस.

येवले, भाऊसाहेब तुकाराम

रमाबाई आंबेडकर.

पहा

िभवगडे, 1ाने[र



089.9146

येवले, सुरेखा सूयBभान
िनसगBमय.



891.461

येवले: सां&कृ ितक व ऐितहािसक यथादशBन / संपा. सरल
धारणकर...[आिण इतर].



954.79(1)

योग: मन आिण शरीर &वा&ºयाचा मागB.
वाÀळकर, रं जना

पहा

योग3ेमं... : आयुवमा महामंडळाZया कायB आिण
कायBपwतीचे सखोल िववेचन. पहा करं दीकर, द. भा.
योगानंद परमहंस



योगी कथामृत.

922.945

योगासन-$ाणायामाचे 1ानिव1ान.
अRयंगार
योगी कथामृत.

पहा

पहा

$शांत

रं ग माझा वेगळा.
रं गढंग.

पहा

पहा

पहा

संत तुकाराम.

ी अग>य

ी.

रव¨ सायं$काश.

पहा

महाबळ, भालचं लमण

ठाकु र, रब¨नाथ

पहा

रशीद कदवई
24 अकबर रोड: काँGेसZया उतरणीला आिण
उ}कषाBला कारणीभूत ठरलेSया _िtमवांचा संि3~
इितहास / इंGजीव.न सुरेश भटेवराकृ त अनु. ;
राजदीप सरदेसाई यांZया $&तावनेसह. 324.254(1)
रसगंध: आ&वादक समी3ा.
रामकृ Oण

पहा

मतकरी, रzाकर

रसाळ, रामदास सजराव
Gामीण सािहि}यक: म. भा. भोसले.

रसोई हबBल पॉवर हाऊस.
$भाकर
रह&य नागांचे.

केदारी, कुंडिलक

पहा



891.46



891.463




पहा

माकp डेयवार, वासंती

अिमश

रहाटे, गंगाराम

आरोय - सोपान.



613

रहेजा, तोलाराम, अनु.

पहा

कु लकणP, रिव$काश

891.463

बेहर
े े , ग. वा.

रं गारी, सुनीता $दीप

र>य

पहा

मराठी Gामीण कादंबरी आिण ग. ल. ठोकळ.

पांढरीपांडे, िवजय मनोहर

रं गप: रं गभूमी - िच क}सा.
रामकृ Oण

रमाबाई रानडे यांचे च र*.

891.461

=सह, जी. के .

रं ग िपरतीचा Yयारा: वगना².
धrडू

कuर, उमाकांत

पहा

मराठी Gामीण किवता आिण ग. ल. ठोकळ.

योगानंद परमहंस

योजनांची िवकासगंगा: _िtगत लाभाZया 450
सरकारी योजना. पहा बडे, गज, $भाकर
पहा

रतन अबोली.

मराठी Gामीण कथा आिण ग. ल. ठोकळ.

योगे[र कृ Oण: cीम¯गव®ीता भाOय व 1ाने[री
िनपण. पहा कागणे, भगवानराव गो=वदराव

रं ग जीवनाचे.

पहा

दाभाडे-नलावडे, पुOपा पंढरीनाथ

युसूफ बेूर
ि यांचे संवैधािनक हk व जागितक करार / सं. ले.
युसूफ बेूर आिण रे णुका कड.
342.0878
=चतनाचा मागB.



305.231

रणनवरे , जयcी
िशवाजी व िशवकाल / सं. ले. जयcी रणनवरे आिण
1ानदेव रणनवरे .
923.154

िलमये, राजा

युwशा ाचा आ| गु - cीकृ Oण.

पहा

बेहर
े े , ग. वा.

रणधुरंधर बाजीराव.

िभवगडे,

युथक´ा / संपा. शैलजा 1ाने[र मोळक.
युw एक कला.

पहा

कुंडेटकरकृत अनु. ; संपा. अनुजा जगताप.

आसरे , मधुकर

युग$वतBक: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर.
1ाने[र

पंिडत, चा.हास

पहा

पहा

वासवाणी, जे. पी.

रा. ना. चdहाण यांचे िवचारिव[.

मतकरी, रzाकर

पहा

गुंदक
े र, cीराम

रांजवण, शरद मुंजाबा

परफे oट गिणत िम*.


922.945

रांवस पावलो दुबय.

पहा



510

बोरकार, दलीप धमाB

राइट-राRीय
िभवगडे, 1ाने[र
राऊत, उSका, अनु. पहा नारायण, आर. के.
पहा ि7&को, कॉY&टYस (Briscoe, Constance)
पहा sसेन झैदी, एस.

राइट बंधू.

राजापुरे-तापस, पुOपलता, संपा.
आिण =वदा करं दीकर

पहा

1707.

कSपनेZया पलीकडले.



954.79

राऊत, शंकर

लोकसािह}य: आकलन आिण आ&वाद.



398.2095479
राऊत, संजय

युगाYत.
राखीव सावSयांचा खेळ. पहा गुरव, करण
राखेतील ठणगी. पहा cो*ी, िनिशकांत
रागोबा िन वाघोबा. पहा किपले, योती
राघू मैना. पहा देशपांडे, िव|ा
राज राजे[र. पहा कु लकणP, अ.ण
राजगोपालाचारी, पाथBसारथी
सªगु आिण `येय.
«दयाचे साहस.
राज`वनी. पहा साखरदांडे, राज, रामचं



923.254



891.463

तंतोतंत.

जो जीता वही िसकंदर.

089.9146

भय इथले संपत नाही...

089.9146

मुt मी...भयमुt मी...

089.9146

िशवेसवाBथB सािधके .

089.9146







राजेश कुमार, सं. संपा.

राJीय Gंथसूिच: मराठी

पहा

िवभाग
पहा

हणचा दीप&तंभ

पहा अnणा हजारे : ¸@ाचाराZया
िवरोधातील भारतीय ल¶ाचा चेहरा



294.561



294.561

राणीबाग 150 वष: वन&पती उ|ान - मुंबईचे
वारसा&थान वीरमाता िजजाबाई भोसले उ|ान व
$ािणसंGहालय / सं. संपा. sतो3ी .&तम·ाम आिण
शुभदा िनखाग ; इंGजीवन मराठीम`ये अनु. ; संपा.
जय$काश सावंत.
580.7354792
राणे, उSहास
अªभुताZया शोधात.



891.463



रातराणी.

पहा

कांडगावकर, सुधीर सदािशव



रान फुलां.

पहा

शेणवी, उदय

306
पहा

089.9146

राणा, पूजा, सं. संपा.

891.464

मानसमं*णा.

आ>ही कोण >हणोिन काय पुसता ?.

राठोड, गो=वद, संपा.

राजन खान

गायकवाड, शाम

राजनीित1 शहाजी महाराज: जीवन च र*. पहा
घाडगे, राज, मान=सगराव
राजभ: िवचार महाभाOय. पहा मराठे , दराज
राजयोगी cी संत सोिहरोबानाथ आंिबये च र*. पहा

रानडे, ज. के.

वारली बोली व वारली लोकगीते यांचा अयास /


संपा. मंदा खांडगे.

398.2095479

रानडे, शैलजा म.

सं&कृ त _ाकरण - सुरिभ.
रानडे, सं`या, अनु.

सगम, महादेव िझलु

राजषP शा³ महाराज यांची सामािजक िवचारधारा व
कायB. पहा चdहाण, रामचं नारायणराव
राजवाडे - काळे , राजcी
$ेमरं ग.
891.463
राजवाडे संशोधन मंडळातील संGहीत श ा े. पहा

रानवेड.

पहा

पहा



491.25

अपणाB संथानम

िहरकर, $दीप सुखदेवराव

राम पा±हाना राम: अिहराणी भाषेचं गीतरामायण.
पहा

पाटील, नानाभाऊ रामभाऊ

रामदास, समथB
मनाZया ोकांतील रह&य / भाOय. मा.तीबुवा


रामदासी.

िमरे , संदीप नामदेवराव

रामदासी, मा.तीबुवा, भाOय.

राजवाडे, राजा



891.46



891.464

181.48
पहा

रामदास, समथB

रारं ग ढांग नंतर ... लाचेन, रशी एका अिभयं}याचा
$वास. पहा सवदी, cीकृ Oण शामराव
राव, रे खा

राजस, वसंत
देवदासी: शोध आिण बोध.

इरावती कव

राजेभोसले, सुहास

छ*पती िशवाजी महाराज आिण िशवकाल: 1630 -

$ेमािवषयी सवBकाही.
हास रे घु>या.

पहा

राजे, सुधाकर

राऊत, गणेश

राजन खान यांचे कादंबरी लेखन.

193



305.4896

राजा ह रÇं. पहा सातपुते, नीता
राजा`य3, मंगेश िव£ल
िनवडलेले खड / संक. िवजया राजा`य3. 891.464
राजा`य3, िवजया, संक. पहा राजा`य3, मंगेश िव£ल

&व¬ात रं गले मी.
राJपु.ष &वामी िववेकानंद.



891.463
पहा

काळे , भालचं

नारायण

राJीय एका}मता आिण भारतीय मुसलमान.
दलवाई, हमीद

पहा

राRीय-लबडे

194

राJीय Gंथसूिच: मराठी िवभाग 2011-2012 / सं.
संपा. वैOणवी िववेक कु लकणP आिण राजेश कु मार.



015.54029146

राJीय &वयंसेवक संघानी गमावलेली वष = Lost
years of the RSS.

रगणाबाहे.न.

पहा

पहा

पहा

केळकर, संजीव

भटकळ, रामदास गणेश

रkल, राजू वसंतराव
जवाहर मुथा यांZया समG सािह}याचा िच क}सक
अयास.
891.46
रच, ि&तोफर (Reich, Christopher)
Sस ऑफ िडसे]शYस / अनु. दीपक कु लकणP.
रचडB फाइनमन: एक हरsरी _िtम}व.
रसबुड, सुधा रzाकर
रती ¥जळ.

पहा



813

रवाडB.
रसबुड.

पहा

पहा

रीठ.




294.5350954

बाव&कर, िह>मतराव

पहा

लोकसािह}य: कला

सोपान केळे .

डाय फॉर मी / अनु. पु.षोम देशमुख.
813
रोटेनबगB, रॉबटB (Rotenberg, Robert)
ओSड िसटी हॉल: न के लेSया खुनाZया तपासाची कथा /




925.3

सुमेध वडावाला

सुदामे, भारती जयंत

813

मनोहर, दनानाथ के शव
रोमांचकारी रे Sवे. पहा तांबे, उषा
ल3वेधी कादंब±या. पहा बां दवडेकर, चंकांत
लमण. पहा चdहाण, नीलकांत
लमीनारायण, बोSली
कृ Oणदेवराय: एका सÍाटाZया द3तेची यशोगाथा.
रोबो.

पहा

नेdहर टू रटनB: भटoया जमातीतील मुलाZया
होरपळलेSया बालपणाची स}यकथा / अनु. सुनीता
क´ी.
823
.पवते, $शांत, संपा. पहा पदोतीत आर3ण: धोरण,
अिभिनवेश, आ}मपरी3ण

पहा

लितफा अली

रच, ि&तोफर (Reich,

Christopher)

रे कu मानवी जYमांची आिण संबंधांची पूणBता.

पहा

दुव,

शामल

रे गे, वषाB



सुखाचे दान.

891.463

रे डकर, अर=वद
अन&टो चे गdहेरा.
रे डा बोले वेदवाणी.



335.4347
पहा

कोSहटकर, म. िव.

पहा

लढा दुOकाळाशी: पाणी, जमीन आिण पीकिनयोजनातून /
संपा. आ दनाथ चdहाण.
632.12
लढा सुच ठे वावा लागेल. पहा गोडघाटे, संजय

लागू, cीराम

Sस ऑफ िडसे]शYस.

सामाYय अ`ययन पेपर-4:
िव1ान व तं*1ान िवकास
लडाख: $वास अजून सु. आहे. पहा परब, आ}माराम
लढता लढता के लेSया =चतनातील काही. पहा सोनवणे,
लचके, अिनल, संक.

िवलास

.&तम·ाम, sतो3ी, संपा. पहा राणीबाग 150 वष:
वन&पती उ|ान - मुंबईचे वारसा&थान वीरमाता
िजजाबाई भोसले उ|ान व $ािणसंGहालय
पहा



891.463

रीड, सँडी (Reid, Sandy)

पवेध.



891.464

अनु. अिनल काळे .

=शदे, सुनीता
पहा

पहा

शUद िशSप / सं. ले. मनोहर रोकडे आिण मुरहरी

सुमेध वडावाला

रसबूड, सुमेध.



रोझ, करे न (Rose, Karen)

रसबुड, सुधा रzाकर
रचडB फाइनमन: एक हरsरी _िtम}व.
रसबूड.

रrगटे, तुकाराम बारकू
आ दवासी सािह}य: =चतन आिण िच क}सा.

रोकडे, मनोहर

जगताप, अ.ण

पहा

डॅिनअल (Defoe, Daniel)

रrगटे, तुकाराम, सं. संपा.
आिण सं&कृ ती

919.8904

पहा

रे ¢मा. पहा चोरगे, तानाजीराव
रॉिबन ³ड आिण }याचे रं गेल सोबती / पुनःकथन
cीकृ Oण पोवळे .
398.21
रॉिबYसन qू सो अथाBत िनजBन बेटाचा राजा. पहा डफो,

891.4609

रफे नबगB, बॉ (Riffenburgh, Beau)
मृ}यूशी शयBत / इंGजीव.न $सादद गाडगीळकृ त
रवणकर, िशवानंद कृ Oणा
आयB, दैव1 7ा¤णांची देव&थाने.

पाटील-िचकटगांवकर, अिनल वसंतराव

पहा

भडभडे, शुभांगी

अनु.

रे वडकर, भारती दलीपराव
लोकसािह}यातील ीजीवन.
891.46
रे शन सवाpZया हkाचं: शासन िनणBय, योजना, िनयम.

इराक³न सुटका / शUदांकन रचडB िशअसB ;
इंGजीव.न =सधू जोशीकृ त अनु.
920.72
लªदू, अपणाB अिनल, अनु. पहा लªदू-जावडेकर,
कSयाणी
लªदू-जावडेकर, कSयाणी
खा, ]या, &व&थ रहा ! डाएट मॅटसB / इंGजीवन
अपणाB अिनल लªदूकृत अनु.
613.2
लबडे, बाळासाहेब

अभंग: &वप आिण िच क}सा.



891.461009

लबडे-लॉIट
लबडे, बाळासाहेब, संपा.

लल|द.
लिलत.

पहा
पहा

पहा

लाdहारं .

सामािजक अभंग

=सह, जी. के .
मेहद, ळे , किवता



लवाटे, सुधाकर, अनु.

गाजलेले रणसंGाम.

891.463



झुंजार छ*पती संभाजी.

923.154



भारतीय सेनादलांची ओळख.

923.654(1)

361




355.00954



355.02

युwशा ाचा आ| गु - cीकृ Oण.

(Baldacci, David)

लOकरातील गमती-जमती.



युw एक कला.

बॉSडाची, डेिdहड

पहा

923.554(1)



891.463

वंिचत िवकास: जग आिण आपण.

पहा

िलमये, राजा



294.5211(1)



रणधुरंधर बाजीराव.

लांजेकर, जगदीश रामचं
कायाBलयीन संघटन कौशSये / सं. ले. जगदीश रामचं
लांजेकर आिण जॉYसन बोजस.
650
बँक _वसाय व िवपुरवठा: बँक _वसायाची
मूलतवे.
332.1

954.79



रणांगणामागील वीरांगना.

891.463

लOकरातील गमती-जमती.

891.463




समाजजीवनातील गमती जमती.

िलमये, ि&मता, अनु.

पहा

891.46802

अिनता नायर

लॅYडन, मागाBरेट (Landon, Margaret)

लांजेवार, नर, 
एकाच नाnयाZया तीन बाजू.



306.874

अॅना आिण सयामचा राजा / अनु. मािणक फाटक.



823

लांजेवार, मुकेश

अितीया.



891.463

लांडगे, संजय संभाजी

आधुिनक महाराJातील समाजसुधारणेचा इितहास.



लेख आिण आलेख.

891.461

पहा

कोलवाडकर, $मोद

लेख वतBमान.

लागू, =चतामणी



बेडर.

891.463

लागू, cीकांत, अनु.

पहा

अUदुल सार इदी

लागू, cीराम
पवेध.



लातूरकर, महेश



891.463

लािपए, डोिमिनक (Lapierre, Dominique)

भोपाळमधील काळरा* / सं. ले. डोिमिनक लािपए
आिण जािवएर मोरो ; अनु. शरद चाफेकर ; संपा.

िव|ा िवांस.



363.179(1)

लाभसेटवार, अनंत पां.

जपानचा सYमान.
लामकाणे, बळवंत.
पहा



915.2
पहा

नायक, बळवंत

खािडलकर, िवजय

लालमप±या आिण संगणेश.

मोकाशी, मधुकर गणेश

लेणे, cीकांत अनंत


काळी माती - पांढरी माती.

891.463

समाजवादी िसwाYत आिण सं&कृ ती / अनु. द. वा.
फडणवीस ; गो=वद पु.षोम देशपांडे यांZया
$&तावनेसह.
320.5322
लेले, ारकानाथ


एकला चलो रे ...

891.463

गाजलेली चार पलायने.

891.463

महापौर.

891.463

सागरबाबा.

891.463





लेले, लमणशा ी, संपा. आिण अनु.
लेले, शैलजा ¢याम
मराठी अ3र ओळख.

पहा

कािलदास



491.468

लेले, हेमा सुभाष
पहा

बडवे, शोभा अशोक

थोरे , अशोक

लावnयाचे लालस लेणे.

पहा

मोकाशी, मधुकर गणेश

लेिनन

891.464

शािपत सÃदयB.

पहा



823

ल,डे, शैल, धमBदास, संपा. पहा समी3ा झोत: 1990
नंतरZया मराठी किवतेZया $ांतातील एक कवी : डॉ.
सुरेश वध

लांडे, सुमती
कमळकाचा.

लॅरेन, फलीत (Loraine, Philip)
मा फयाZया मगर िमठीत / अनु. िवलास फडके .



303.484095479

पहा

सवाpगीण _िtम}व िवकास

पहा

कारिगलचे परमवीर.

िनराळं जग, िनराळी माणसं.

लालसा.



823

िलमये, राजा

दुःखहरण.

लाल बी.

टकले, आनंदा शंकर

िलमये, $. न., संक.

पुराण. माकp डेयपुराण

पहा

लवटे, सुनीलकुमार

लाईफलाईन.

पहा

=लकलेटर, अँÁो (Linklater, Andro)
$ेमाची प रभाषा / अनु. मेघना जोशी.

वेद राही

लिलता रामचं, अनु.
लSली.

पहा

195

पहा

देशपांडे, नीलकृ Oण

बागडणा±या गुजगो@ी.
लॉ&ट होरायझन.
James)

पहा



891.463

िहSटन, जे>स (Hilton,

लdढे-वमा

196

लrढे, लमण
आिण वसंत पुYहा बहरला.
लोकना².

पहा

पहा

पहा

िचटणीस, शुभा

िभवगडे, 1ाने[र

लोकमाYय टळक गो@ी आिण सुिवचार.
योगे[र
लोकशाही धुoयातून धोoयाकडे.

पहा

लोकसािह}य: आकलन आिण आ&वाद.

अयंकर,

पहा



398.2095479

लोकसािह}यशा : सं&कृ तीदशBन.
लोकसािह}यातील
दलीपराव

ीजीवन.

पहा

पहा

लोकोर संत तुकाराम.

देसाई, बापूराव

पहा

पहा

कटारे , मोतीराम

वटेमोड, एन. एम.



158.128

पहा



133.5869(1)



294.592
वटेमोड महाराज

वडेर, $Sहाद, संपा. पहा त,डुलकर नावाचे वादळ:
िवजय त,डुलकर यांZया िनवडक नाटकांवर दृि@3ेप
वडोदे, मधुकर बळीराम

वनगाथा.



891.461

पहा



917.3
कांबळे , पांडुरं ग डोमाजी

वनारसे, ¢यामला
यानबाची एचाडP अथाBत समृwीZया शोधाची गो@.

पाटील, तानाजी राऊ



921
वरदान.

पहा

cीखंडे, अ.णा

वरे , िवलास

लोखंडे, शिशकांत
शोध.

देहझळा.

891.461



भूिमहीन.

891.463

नवी जाणीव.

891.4609

सािह}यानुभूती.

891.4609



लोणकर, रघुनाथ

इZछा असSयास वाचा !.



891.464

लोपलेSया सुवणBमुा: हरवत चाललेSया अथBपूणB >हणी /
भाOयासह संक. दशरथ तायापा भोसले. 398.99146
लोहार, अंजली अिनल

फु लपाख काही बोलते.



891.461

वंिचत िवकास: जग आिण आपण.

पहा

लवटे,

सुनीलकुमार

वंिचतांZया िवकासाची वंचना: मेळघाटातील कोरकूं चे
_@ी अ`ययन. पहा बोरकर, अशोक ताराचंद
चोरगे, तानाजीराव

वकuल, अलीम
एकाच पथावरील दोन पंथ: भtu आिण सूफu.

वtृ }व: कला आिण साधना.

पहा

ठाकरे , केशव

सीताराम
वजनातील चढउतार: एक सापिशडीचा खेळ.

पहा

सhाीZया सावलीत: कै . cी. भाऊसाहेब तथा
लमणराव भरगुडे &मृितGंथ.
923.254
व±हाडपांडे, नी. र.
भंपकराव बाताडे व इतर गो@ी.
891.463
व±हाडी लोकगीतांचा िच क}सक अयास. पहा इंगोले,
$ितमा पंजाबराव
वटPकर, मनोहर, संक. पहा अमृत - =सचन: शेत - झाड
- अ - पाणी काय >हणते c¨ची वाणी
पहा अमृत =बदू: रोग - डॉoटर औषधपाणी काय
>हणते c¨ची वाणी
वध, सुरेश देवराव
जागितकuकरण आिण समकालीन समी3ा.




एकाच पथावरील दोन पंथ: भtu आिण सूफu. पहा
294.55(1) - भtu पंथ.
297.4
गोखले-जोशी, मंिजरी



891.4609

294.55(1)

पहा





801.95

धुरंधर, िवनोद



398.41

वधवा, देव,=सग हरनाम=सग

रे वडकर, भारती

मराठी संत सािह}यावर बौw धमाBचा $भाव . पहा
294.3 - बौw धमB.
891.461009

वकuल, सुि$या, अनु.



398.41

आसवात िभजलेलं रान...

लोखंडे, भाऊ

पहा



615.538

जादूची कांडी.

लोकहो तु>हीच आहात गुYहेगार.

वंशवेल.

वटेमोड महाराज

वा&तुशा िवचार.
&व¬ साधना िवचार.

राऊत, शंकर

लोकसािह}य: कला आिण सं&कृ ती / सं. संपा. द. के .
गंधारे , तुकाराम रrगटे आिण िनवृी िमसाळ.

सावरकर, अमोल

मनःशांतीचा शोध.

पवार, के. डी.
पहा

पहा

आयुवद िव|ाभारती.
पाखांड $¹ोरी.
बुवाबाज तं*.

कांबळे , िवशाखा संजय

लोकि$य मराठी: िच*तारे .
लोकमाYय टळक.



920.93637

वÐमूठ.

प रि&थतीला दवस जातात तेdहा ...
928.9146
वमाB, अिनल
अजेय qांितकारक राजगु. / =हदीव.न जयcी
=चचोलीकरकृ त अनु.
923.254
वमाB, अिमत
माझा िम* साYचो / अनु. िशSपा दातार - जोशी. 823
वमाB, नारायण रणिजत=सह
भारतरz महषP धrडो के शव कव यांनी ि यांZया
$गतीक रता के लेले कायB: एक िच क}सक अयास कालखंड 1893-1962.



303.484

वमा-िवचार
वमाB, हेमंत जी.
quडा $िश3ण व मागBदशBन = Sports training
and coaching.

वाणी, मधु



796.077

वळणावरी नीलमोहोर एकला.

पहा

वाघ, बी. जी.

वळवडे, िशरीन



सखा.

891.463

सासूबाई, साल मुबारक.

891.463



वसंता साई

स}ययुग आिण कमBकायदा.
वसा पयाBवरणाचा. पहा डंबीर, नीता सुधीर
वसुंधरा.

पहा



294.561

पहा

व&तुिन मानसशा

नेट - सेट पेपर - 2 / संपा. मुकुंद

इनामदार.



पहा

वादळ माथा ते 1965 भारत-पाक युw: संर3णमं*ी
यशवंतराव चdहाण 1962-1966. पहा $धान,
राम
वादळवाट.

पहा

महाजन, वंदना

वादळवारं .

पहा

बनसोडे, एन. जी.

वानखेडे, िवजयालमी रवी
युग ी.



891.463



398.99146
पहा

Gेट भेट

वारा.

पहा

पहा

देशपांडे, िव. भा.

नवरे , शंकर नारायण

बाकu शूYय.



891.463

वालावलकर, य. ना.

देव, धमB, cwा आिण िववेक िवचार.


झेन.

294.3927

वालावलकर, य. ना.
वाळवण.

वाघ, बी. जी.



अशांततेचे रं ग.

891.464

वळणावरी नीलमोहोर एकला.

891.464



वाघ, cीकांत

पहा



089.9146

िबरबलाZया चातुयBकथा

पहा

बोराडे, रावसाहेब रं गराव

वा=ळबे, शरदचं
Yयायासन.



891.463



बेनाम.



संिधवाताचे दुखणे.

616.722

वाघमारे , वैभव एकनाथ, अनु.

पहा

वाळू त उमललेलं फूल.





615.538

वाÀळकर, रं जना
योग: मन आिण शरीर &वा&ºयाचा मागB. 613.7046
वाÀळकर, रं जना, सं. ले. पहा वाÀळकर, गोपाळकृ Oण
वाचन झाले अिधक सोपे. पहा =शदे, आर. बी.
वाजले साडेबारा. पहा कोSहटकर, म. िव.
वाट इथे &व¬ातील. पहा =शदे, उSका

पहा

&वरcी बाबूजी
मुंदरगी, cीकांत

दादा वासवाणी यांचे मौिलक िवचार / अनु. तोलाराम



रहेजा.

089.9141

वासुदव
े ानंद सर&वती
िचस¦ोध: न3*माला &तो* / भाOय. वासुदव
े वामन
बापट.

वा&तुशा
वा&तू.

पहा



294.5433

िवचार.
पहा

पहा

वटेमोड महाराज

पटवधBन, $िमला

िव. स. खांडेकरांची िच*गीते.

पहा

महांबरे , गंगाधर

मनमोहन

िवकास _िtमवाचा.
िव कलीoस.

पहा

पहा

देशपांडे, सुनंदा बाळकृ Oण

असांज, जुलीयन (Assange,

Julian)

िवqम वेताळ / पुनःकथन िव|ा देशपांडे.

बेहर
े े , ग. वा.

$धान, राम



398.220954(1)
िवचार चळवळीचे: बाळासाहेब आंबेडकरांचे / संपा.

वाटवे, मयुरेश रघुनाथ

सयाहरी.
वाडेकर, $भाकर, सं. ले.

पहा



920.72

वासवाणी, जे. पी.

आयवद नाडीपरी3ा / सं. ले. गोपाळकृ Oण वाÀळकर
आिण रं जना वाÀळकर.
615.538
$ाणायाम एक संजीवनी.
613.7046

वाटचाल: यशवंतरावांचे समवेत.

वाळुं ज, महादेव

वाळुं जकर, वसंत, संक.

615.538

संिधवात रोग व उपचार.

891.463

माया िहरकणीची वाट.

सं`यावैभव: साथB

cीलिलतासह नाम &तो*
वाÀळकर, गोपाळकृ Oण
आजार आपले: उपचार आयुवदाचे / सं. ले.
गोपाळकृ Oण वाÀळकर आिण रं जना वाÀळकर.

पहा

पहा

वालावलकर, कमलेश

वाघ, िनितन भरत

वाट वेगळी.

आठSये, अिनल

पहा

वारसा रं गभूमीचा.

153.94

वागळे , िनिखल, मुलाखतकार.

वादळ.
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रानडे, ज. के.

कापगते, डोमाजी दुधरामजी

शहा=जदे, फ. म.
वाo$चारी / संक. दनेश डांगे.

सोमनाथचे मं दर आिण गजनीचा महंमुद.

वारली बोली व वारली लोकगीते यांचा अयास.

दळवी, अशोक बुधाजी

वसुंधरा गीतांजली.

वाकळ.

197



891.466
पहा

पंिडत, चा.हास

रzाकर खंडागळे .
िवचार शैली.

पहा



303.484

मोळक, शैलजा 1ाने[र

िवचारी-वैlदक

198

िवचारी मना.

पहा

िव1ान आिण तं*1ान: &वप आिण पैलू.
हेमचं =च.
िव1ानरं जन.

पहा

पहा
पहा

िव1ानाZया जगात.
पहा

िव|ाताई आिण...

िव[रz: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. पहा पवार, ज. िव.
िव[सा. पहा माÅटन, टॉम (Martin, Tom)
िव[ातील िव1ान उपासक. पहा दघे, मंगला
िवसापुरे, सुधीर सूयBकांत

भालेराव, सुधाकर

पहा

महाले, रमेश
पहा

मुळे, अंजली

िव|ारnय
पंचदशी एक अयास / संपा. धनंजय बृह&पती मोडक.


181.482

$ाथBनाबावी / $ाकृ त अनु. आिण भाOय. िवनायक
गो=वद देसाई.
181.482
िव|ासागर, अमोल शंकरराव, सं. ले.
लs कच.

पहा

गायकवाड,

पहा



925.(1)

लािपए, डोिमिनक



891.463

तीरे -तीरे नमBदा / =हदीवन िमनल कु मुदचं
फडणीसकृत अनु.



915.4(1)

वेचक आिण वेधक / संपा. रे खा इनामदार-साने.



891.463008

कानजी, डेल (Carnegie,

पहा

िव&मयकारक सजीव सृ@ी. पहा कालुवाला, पंकज
िव&मरणातच सवBकाही. पहा अिनता नायर
वीज आली घरात. पहा सहबुw,े रमेश के .
वीस, लीअॅन. पहा हॉवडB, िस (Howard, Chrys)
वुई आर पुअर बट सो मेनी. पहा भ´, इला रमेश
वृ3मानव. पहा महाले, रमेश
वृ3ांचे औषधीयुt महव. पहा हंबड, िवजय िव.
व,गुलकर, योिगनी
वेगड, अमृतलाल

(Lapierre, Dominique)

िवांस, शुभदा, अनु.

891.461

डालांग.

िव|ासागर, पंिडत
ओवी गाऊ िव1ानाची / संपा. $ितक पुरी.
िवांस, िव|ा, संपा.



कुसुमकांत.
कालुवाला, पंकज

मिणयार, िव£ल
पहा



294.555

जावडेकर, मुरलीधर

िव1ानाला न उलगडलेली रह&ये.
िव£लनामा.

$धान,

पहा

दांडेकर, अिनल

िव1ानाचा कSपत..
िव1ानाचे अंतरं ग.

िववेकानंद, &वामी
िववेकवाणी / संक. 7जभूषण ; अनु. रा. तु. भगत.

गांधी, अिनल

वे=डग अॅSबम.

Dale)

पहा

कानाBड, िगरीश

वेद राही
िवधाते, योगेश सुभाष

अधुरी एक कहाणी / अनु. माधवी कुंटे.

मािहती तं*1ान = Information technology.


004
िविधिलिखत.

पहा

देव, िवजय

िवनंती आिण $ाथBना / मराठीम`ये अनु.
िवनाशकाले.

पहा



294.(1)

ितिबले, अनंत

िवनोदाची मेजवानी.

पहा

िवपणन आिण जािहरात.

फडणीस, केशव

पहा

क, जळे , सोम$साद

िवपणन आिण जािहरात . पहा 658.8 - माक टग
_व&थापन. पहा क, जळे , सोम$साद
िवरामिचYहे.

पहा

िवSयम शेoसपीयर.

दवणे, $वीण
पहा

शेoसपीयर, िवSयम

(Shakespeare, William)

िवSय>स, सेबॅि&टयन
स,ड देम टू हेल: बँकॉकZया भयानक तु.ंगातील िनघृBण
घटनांची थरकाप उडिवणारी कहाणी / इंGजीव.न
अिभिजत प,ढारकरकृ त अनु.
365.9593
िविवध िपकांसाठी पाणी _व&थापन.
कSयाण
िविवधांगी िश3ण.
िववेकवाणी.

पहा

पहा

पहा

देवळाणकर,

प,ढारकर, शंकरराव

िववेकानंद, &वामी



891.433

लल|द / =हदीव.न माधवी कुं टेकृत अनु. 891.49D3
वेदना. पहा =शगाडे, अंकुश रामचं
वेदनेचा sंकार / संपा. सुनील गोसावी.
891.4608
वेदनेची ि*दले. पहा =हगोणेकर, शिशकांत
वेदालंकार, वेदकुमार, अनु. पहा कॉबट, िजम
(Corbett, Jim)

वेध =चतनाचे. पहा ठोके, मो. िन.
वेध ी मनाचा. पहा बनकर, शिशकला जगाथ
वेध: सािह}याचा व सािहि}यकांचा. पहा जोशी, सुधा
वेलणकर, अपणाB, अनु. पहा िनलेकणी, नंदन
वेलणकर, वंदना



खाना खिजना.

641.5

युग$वतBक
वैचा रक _ासपीठे . पहा तळवलकर, गो=वद
वैिच§य खे¿ाचे अन् गीत बािलके चे. पहा उके-ओक,
वेलणकर, सुनील, सं. संक.

पहा

धनराज िहरामण

वै1ािनकांचे जीवन. पहा सहबुw,े रमेश के .
वै1ािनकांZया रं जककथा. पहा सहबुw,े रमेश
वै दक अंकगिणत. पहा गोट=खडीकर, दलीप

वै/-शांितवन
वै|, दासू
त}पूवP.
वै|, दीपक cीराम

891.461

मन मारवा.

891.461




वै|, $दीप, अनु. पहा कानाBड, िगरीश
वै|, माधव गो=वद
शUदांZया गाठीभेटी.
वै|, रजनी
अपूणZया सहवासात.
वै|, वसुधा राज,
तुकोबाची वाणी कुमारांसाठी.

वै|, वैशाली, संपा. पहा धुरंधर, िवनोद
वै|, स रता
अफलातून बं¿ा $धान.
दैदी]यमान ीरzे.
$ामािणक िश.
वैयिtक लाभाZया शासकuय योजना. पहा



491.462



926.42

पहा

जाधव, $फु Sलता शरदचं

शUदवेध.

पहा

सहबुw,े चंकांत

शUदांZया गाठीभेटी.
शUदानंद.

पहा

पहा



891.463



920.72(1)



891.463
भापकर,

वै|, माधव गो=वद

गोडबोले, अशोक

पहा

नूलकर, संदीप

शUदे, तारा
मराठी संतकवी / संपा. सुनील शUदे.
शUदे, सुनील, संपा.

पहा

शरीर सुखाची गु. कSली.


891.461

शUदे, तारा
पहा

कापगते, डोमाजी

दुधरामजी

शमाB, उमेश
सुजाण संगोपन: उमलणा±या मुलांZया सवाpगीण
िवकासासाठी / इंGजीव.न अ.ण मांडेकृत अनु. ;


संपा. अनुजा जगताप.

शमाB, नीला, अनु.

पहा

649.1
भट, राधाबहन

शमाB, रामशरण


पुणतांबेकर.
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शमाB, िव|ा, अनु.

पहा

चौधरी, रटा

शयBत िश3णाची: मुलांZया उवल भिवत_ासाठी एक
अिभनव िवचार-दृ@ी. पहा रघुनाथन, dही.
शह-काटशह.

पहा

बव, दलीप

शहा, िवभा सुमनलाल



देणं.

891.463

शहा, सुभाष



डू ख.

891.463

दैवाचा खेळ.

891.463

मृ}यूझोका.

891.463




शहा, सुलभा

मोकाशी, मधुकर गणेश

dहटकर, अशोक
सं&कृ त $ाकृ त (मराठी) भाषािव1ान.
शँकu. पहा गोडबोले, अशोक

थोर भारतीय ऋषी: डॉ. राधाकृ Oणन.


491.2/4

िचडोहावरील आनंदलहरी: साथB-साYवय
'िशवानYदलहरी' &तो*ासिहत / भाOय. िशरीष
शांताराम कवडे.





306.697

इ}यथB.

891.4609

वाही.

891.461

मी तू.

891.463

वाकळ.

891.464

शेतकरी.

891.461





294.5433



सुनीता बाय, एल.

शंबूकह}या आिण सीता}याग $ि3~. पहा साळुं खे,
आnणा हरी
शंभर मी. पहा ¢याम मनोहर
शतकयोगी: दाजी ता>हणे च र*Gंथ. पहा काळे ,




सारांश.

891.4609

शहाणे, &वाती
सातासमुापलीकडील कतृB}ववान मराठी.
शांताकुकडी.

चांगदेव भीमराज
रोकडे, मनोहर
पहा

जोशी, मातpड _ंकटेश



923.154

शहा=जदे, फ. म.
अनुभव.

शंकर

शUद िशSप. पहा
शUदगंगेZया काठी.



294.592

भारतातील सरं जामशाही / अनु. वासंितका

वॉडB नंबर 9 - ससून हॉि&पटल. पहा अंिबके, िवलास
_ंगिवनोद. पहा स$े, मनोहर
_t - अ_t. पहा कु लकणP, राज,
_िtमव िवकास. पहा अंबाडे, वसंत
_tu आिण सामािजकता. पहा मायी, सुनील
_व&थापनातील कथाकली. पहा जोगळे कर, नारायण
_ािधमुt. पहा गीता आनंद
_ावसाियक अथBशा : सूम. पहा =शदे, एस. जी.
_ावहा रक उपयोिजत मराठी व $सारमा`यमांची
कायBशैली / संपा. संदीप िव£लराव सांगळे . 491.46
_ावहा रक व _ावसाियक लेखन$णाली. पहा

पहा

शUदरं ग.

शUदाशUदांत.

संगीता हनुमंतराव

शंखनाद.

199

पहा

नवरे , शंकर नारायण

शांताGज.

पहा

नाईक, नर, 

शांितवन.

पहा

cो*ी, िनिशकांत



920.054

शानभाग-िशVणमहषr

200

=शदे, फकuरराव मुंजाजी

शानभाग, माधुरी

सी. एन. आर. राव: अनोया रसायनाने बनलेला

पहा



891.464

साठे , लमण संजय

शािपत सÃदयB.

पहा

शापBनर.

फडके, संजीव वसंत

पहा

शालेय वाषक उ}सव.



370.114

गrधळे कर, $ाची

पहा

808.882

शाळाभेट: सजBनशील िश3कांZया उपqमशील शाळा.

शा ीय तव1ान.

पहा

पहा

उYमेषानंद

शाह, िनिमष

एवढे क.न बघाच.



158.1

$1ासूयB: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

=शदे, रणिजत भा&कर
ठाकू र: जमात अि&त}व आिण संघषB.



305.8



928.9146

=शदे, राम

पहा

=शदे, रावसाहेब
अमृतधारा: अॅड. रावसाहेब =शदे यांचे अनमोल
िवचार / संक. आिण संपा. राजधर जयवंतराव टेमकर.

शाह, लीला

अंधु जाहला दीप&तंभु.



922.945
पहा

ऐवळे , पांडुरं ग

=शगाडे, अंकुश रामचं
अcुंची गाणी.
कंस.

महान शा 1 आिण शोध.
वेदना.



891.461



891.463



925.(1)



891.463



294.5926

=श*े, िव|ाधर पु.षोम
जनिहतयािचका: मानवी हkसंपादनाचा एक $भावी
मागB / संपा. आनंद हडPकर.
342.54
=श*े, संतोष
भारतीय िनसगB-पयाBवरण प*का रता: मा`यमे
सामािजक सं&था व नाग रकांसाठी. 070.4493637
=शदे, आर. बी.
वाचन झाले अिधक सोपे.

=शदे, उSका
वाट इथे &व¬ातील.

$वास साफSयाचा.

923.754

भावलेSया $&तावना.

891.464




पहा

891.463

=शदे, सिचन
कृ Oणा.

891.463




=शदे, सुनीता
पु&तक उघडलं: =शदीणीची =शदेबाई कशी झाली
}याची कहाणी / शUदांकन सुमेध वडावाला.
=शपण / संपा. रामदास गणेश भटकळ.
िशअसB, रचडB.

पहा



891.46

लितफा अली

िशकnयासाठी िशकिवणे.

पहा

गrधळी, राज,कु मार

पहा

बगB, मेरी (Berg, Mary)

बळवंत
िशकनीस, शोभना, अनु.

&कॉ´ोलाईन, िलसा (Scottoline, Lisa)

पहा जYम शताUदी वषB पै.
जनाब महंमद दादा िशकलगार: &मरिणका

िशकलगार, आदम, संक.



िशकलगार, नजमा, सं. संक.

891.463



923.654



428

सांगाने रया, सांवरमल

=शदे, शाम
Yयूजलाईन.

पहा

=शदे, एस. जी.
_ावसाियक अथBशा : सूम / सं. ले. एस. जी. =शदे
आिण एस. dही. ढमढेरे.
338.5(1)
=शदे, कसनराव दादू
स}यकथा: अYयायाZया आिण संघषाBZया.



089.9146

=शदे, िवजय ह रपंत, अनु.

=श*े, क. के .
महषP मनूZया मनु&मृतीमधील मौिलक िवचार.

पहा जYम शताUदी वषB पै.
जनाब महंमद दादा िशकलगार: &मरिणका

िशकलेला माणूस शहाणा कu दीडशहाणा.

पहा

पाटील,

यशोदीप
िशकारपूर, दीपक



891.463

=शदे, नामदेव िव£ल
आईचे हात.

qांितसूयB: महा}मा

जोितबा फुले

=शदे, रामचं गणपतराव.

देसाई, नारायण

शािहरांचे शाहीर: भाऊ फkड.
जगाथ

पहा

समाज सुधारक,

=शदे, राम
सािह}यcे ग. ल. ठोकळ.

माळी, नामदेव

असे सांगते: उराधB.



891.463

=शदे, मह, दादासाहेब, संपा.
पहा



शालेय सुिवचार / संक. म. िव. गोखले.

शा

=शदे, बबन
छो²ांचा आटािपटा.
=शदे, मह, दादासाहेब, संपा. पहा
लोकशाहीर अnणा भाऊ साठे

लातूरकर, महेश

शालेय प रपाठ / संक. धनपाल फटग.

पहा



891.461

925.4

सावरीची िपसे.
शािपत.

मी सामील समूहात: िनवडक सामािजक किवता.



माणूस.

e

गdहनBYस संगणकuय शासन तुमZया दारी.



351.5400285



891.463

िश3णमहषP राजषP शा³ महाराज.

पहा

भगत, रा. तु.

िशदोरी-yयामची
िशदोरी.

पहा

साळुं के, गुंडू नरसू

शेणवी, उदय

िशरढोणकर, िव[नाथ



नेते पेरावे नेते उगवावे.

891.464

िशरवाडकर, के. रं .

मढकरांची किवता सां&कृ ितक समी3ा.
891.461
िशलालेखांचे अंतरं ग. पहा काळे -पाटसकर, भायcी
िशलेदार, $फु Sल, संपा. पहा मेcाम, भुजंग
िशवच र* एक अयास. पहा थोरात, माधव भीमराव
िशवछ*पती: लोकोर च र*. पहा ठोसर,
िशवाजीराव रामकृ Oण
िशवयोगी cी िशवचले[र िलला. पहा सुतार, मैलार
बाळकृ Oण
िशवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे .

पहा

पांढरे , नीला

िशवाजी आिण िशवकाल: 1630 - 1707.

पहा

पहा

िशवेसवाBथB सािधके .
िशिशरवेणा.

पहा

पहा

पहा

891.4691

शेतकरी.



शहा=जदे, फ. म.

पहा

शेतीची काटेरी वाट.

शेतीपूरक उ|ोग.

शेतीला वरदान ठबक =सचन / संपा. मा.ती जैनक.



891.461

ऊस शेतीचे आधुिनक यं*

पहा

शेरलॉक हो>स: द हाउं ड ऑफ बा&करिdहSस. पहा
डॉयल, आथBर कॉनन (Doyle, Arthur Conan)
शेरे, नीळकं ठ िनवृीराव
अगितक वतBमान.



891.463

शेoसपीयर, िवSयम (Shakespeare, William)
िवSयम शेoसपीयर / पुनःकथन मंगला दघे.
शेखिचSली. पहा गवारे , भाऊसाहेब
शेटकार, बसवराज िसwराम]पा
शेटे-संभू, मीना, अनु.



822



294.561
पहा



Gंथवेध

पहा
पहा

भावस रता


089.9146

शेवते, अ.ण, संपा.

पहा

िनवडक ऋतुरंग

शेवाळकर, अिनल

पंथ आिण अि&त}व.



294.55

शैली-वै1ािनक समी3ा.
शोध.

पहा

धrगडे, रमेश वा.

पहा

लोखंडे, शिशकांत
पहा

माळोदे, शैलेश

शोध Gामीण आरोयाचा.
शोध जीवनाचा.

पहा

पहा

पहा

बाव&कर, िह>मतराव

भगत, रा. तु.

गांधी, अिनल

शोध सुखाचा / संपा. रा. तु. भगत...[आिण इतर].

शेकडे, शकuल

बसव िवचार.



891.461

डोळे उघडा ...!.

शोध मनाचा.

मराठी कथा

खोssल खोssल पाणी.



631.587

शोध - सागराचा.

शेकडे, वसंत, संपा.

चोरगे, तानाजीराव

शेवडे, सिxदानंद सुरेश

दुगडू मवार, बाळू

पहा

कु लकणP, सुधीर cीधर

पहा

पहा

शेळके , cीधर, संक.

राजेभोसले, सुहास

Cody)



891.464008

शोधखुणा: िव1ानिव[ातील 41 शोधकथा.
सहबुw,े चंकांत

पहा

शौरी, अ.ण
मागील पानाव.न...मागेच: आर3ण व Yयायसं&थेचा
लोकानुनय यांवरील िववेचन / इंGजीव.न अशोक
पा`येकृत अनु.
305.(1)
हे सवB आपSयाला कोठे नेणार ? / इंGजीव.न अशोक
पाथरकरकृ त अनु. ; संपा. िम=लद बोरकर. 320.954

अिमश

इंिडया इनोdहेस
पहा Áेयर, डॅनी (Dreyer, Danny)
शेणई, संतोष, अनु. पहा सुबासचंन, पी. आर.
शेणवी - काकोडकार, अ.ण $भाकर. पहा काकोडकार,
अ.ण $भाकर
पहा

शौयBपदकाचे मानकरी.

पहा

आठवले, $भावती

¢याम
पा रजातक.



891.461



शंभर मी.

¢यामकिवत.

शेणवी, उदय
धूव.

रान फुलां.



शेळके , भा&कर, संपा.

साठे , शुभा

शूक
मृZछक टकम अथाBत मातीZया गा¿ाचं $करण / अनु.
आिण भाOय. राजीव नाईक.
891.22
शूYयोपचार अथाBत डॉoटरी उपाय नकोच. पहा
पटवधBन, श. प.
शॅडो मॅन. पहा मॅकफॅ दयेन, कोडी (McFadyen,
श,डगे, राज,
संदभB.
श,डे, नीलेश, संपा.

891.4693

891.463009

रणनवरे , जयcी

िशवाजीचा छावा: संभाजी राजे.

नोका आनी इ&तेव.

शेळके , भा&कर
मराठी $ादेिशक कादंबरी: &वप आिण िवेषण.

मोरे ,

अ.णा
िशवाजी व िशवकाल.

201



891.4691

¢यामची आई.

891.463
पहा
पहा

कuर, उमाकांत
साने, पांडुरं ग सदािशव

nावणबाळ-सं8याछाया

202

cावणबाळ.

देशपांडे, िव|ा

पहा

संगवई, राजेश

cी 3े* अkलकोट / संपा. पी. एस. देशपांडे.


294.535095479(1)

cी गीतायोग शोध 7¤िव|ेचा: अ`याय पाचवा कमBसंYयासयोग. पहा भगव®ीता
cी गु.द भजनावली.
cी नमBदा प रqमा.
cीकृ Oणलीला.

संघषB वेदीवर.

कु लकणP, मंगला मनोहर

पहा

cी3े* औदुब
ं र दशBन.

पहा

जोशी, ह. न.

cीखंडे, अ.णा


वरदान.

cी1ाने[री: पारायणाक रता कुं टे - $त.
भगव®ीता
cी1ाने[रीतील िवकम.

पहा

cीदुगाBस~शती एक =चतन.
cीपाद वाoसुधा.

देशपांडे, भा&कर ¥कार
पहा

पळधे, अनुराधा

भागवत, यशवंत

संचेती, कांितलाल हि&तमल
िनयतीला घडवताना ... आयुOयाकडू न िशकायला
िमळालेSया गो@ी / शUदांकन ि*वेणी माथूर आिण
सोनल संचेती ; इंGजीव.न िग रजा देशमुखकृ त अनु.

पहा

संझिगरी, ारकानाथ
थे>सZया कना±याव.न.

पुराण. माकp डेयपुराण

पहा

संत एकनाथ.

पहा

संत तुकाराम.

साठे , शुभा

पहा

संत िवचार दशBन.


cीवा&तव, सतीश, संक. पहा सामाYय अ`ययन पेपर 4: अथB_व&था व िनयोजन, िवकासिवषयक
अथBशा आिण कृ िष

पहा

आडगावकर, सुरेखा
पहा

रं गारी, सुनीता $दीप
पहा

कापगते, डोमाजी दुधरामजी

संत, शुभांगी

आपले _िtमव $भावशाली कसे बनवावे.



158.1

मनुOयाZया $गतीची गौरवगाथा: जग$िसw शोध.



576.8

संत, सुधा $काश.

कु लकणP, िवनायक cीरं ग


891.461

दीि3त, सुि$या भालचं

पहा

संत-सुधारक व }यांचे धमBिवचार: एक अयास.
चdहाण, रामचं नारायणराव
संतcे एकनाथ.

पहा

पहा

भागवत, दीपक



संतसािह}य: शोध आिण बोध.



संतांचे भtu आंदोलन.

पहा

तापकuर, संदीप



संतांZया अ>लानकथा.

पहा

आचायB, माधव ना.



संतोष नायर

891.463

राखेतील ठणगी.

891.463

शांितवन.

891.463

िसwयोगी.

891.463

सुवणBिसwी.

891.463



संकपाळ, सुशीला

िखरपीट...: सर&वती िसताराम मोळक यांZया
जीवनावरील आ}मच र*पर कादंबरी.
891.463
पहा



इथापे - जाधव, मनीषा

330.954

cो*ी, िनिशकांत
कमBभूमी.



796.48

संत गाडगेबाबा अथाBत मला ओळखा ... सुखी dहा.

कौठे कर, भगवान

cॉफ, िव|ा शरद
उमल}या क½या.

पहा

संत एकनाथांचा धमBिवचार.

cीवा&तव, सतीश
भारतीय अथB_व&था: सम&या व भिवत_.

संगणकाचे अंतरं ग.

ओक, संजय नरहरी

320.954

गुरव, करण

पहा

पहा

संजय बा
द अॅिoसड,टल $ाइम िमिन&टर / अनु. लीना सोहोनी.

देशपांडे, cीपाद दा*य

cीम¯गव®ीता गीतावली.
पहा

संजय उवाच.

संचेती, कांितलाल हि&तमल

पहा

गोळे , ल. वा.

पहा



926.1747
संचेती, सोनल.

पहा

cीमत् गु.च र*: एक उ}कं ठावधBक शोधया*ा.
नाईक, सुहास गो=वद

cीिशSलक.

पहा



336.240954

891.461

cी1ानदेवी =चतन: cी1ानदेवीतील काही ओ_ांवरची
=चतनपर $वचने. पहा कवडे, िशरीष शांताराम

cीिलपी.

पहा

संघषB एका आईचा: नौदलाशी.

जाधव, $काश

पहा

922.945

संगोराम, िम=लद
इYकम टॅoसिवषयी सारे काही.
संघ हीच जीवनगाथा.

पवार, वासुदव
े ¥कार

पहा



चंदनाचे हात पायही चंदन.

संगमनेरकर, अर=वद वासुदव
े
गो@ी लाZया: कSपनेपलीकडZया स}यकथा.


891.463

पठाण, यू. म.

जीवन उयनाचे इलेdहन कमांडम,स
आयुOयभरासाठी नेतृ}व करा / इंGजीवन राजेश
चंकांत आजगांवकरकृ त अनु.
158.1
संदभB.

पहा

श,डगे, राज,

संिधकाली या अशा ...

टळे कर, चंसेन

पहा

पहा

िसनगारे , सदानंद

वाÀळकर, गोपाळकृ Oण

संिधवात रोग व उपचार.

पहा

संिधवाताचे दुखणे.

वाघ, cीकांत

सं`याछाया.

पहा

पहा

अवसरे , मंिजरी $मोद

सं8याछाये`या-सम
सं`याछायेZया किवता.

पहा

सगळं काही ितZयाबल.

भानुशाली, पांडुरं ग

सं`यावैभव: साथB cीलिलतासह नाम &तो* / अनु.
वैभव एकनाथ वाघमारे .

सं`यासमयीZया गुजगो@ी.



294.5433
पहा

संपकB .

पहा

पहा

संपूणB िवशारद शा : तबला.

पहा
पहा

बोजस, जॉYसन



धुमे, सुभाष

संवाद संवादकांशी.
संवेदना.

पहा

संसारया*ा.

पहा

िचटणीस, अशोक

सं&कार कथामाला.

पहा

महाबळ, भालचं लमण

पहा

dहटकर,

पहा

रानडे, शैलजा म.

सं&कृ तिनिधः : सं&कृ त वेचे, _ाकरण व _ावहा रक
सं&कृ त / सं. संपा. रजनी जोशी, उमला अराणके
आिण रे वा कु लकणP.
491.25
सं&कृ ती संवधBन काळाची गरज.

पहा

कrडके , उवला

सं&कृ तीZया भूमीवर.
सं&थानी माणसं.

पहा

सकस खा बलवान dहा.

पहा

जाधव, संतोष संभाजी

पहा

गायकवाड, िवजय बापू

स}याची उपलUधी.

पहा

स}संग संGह.

चरण =सग, महाराज

पहा

पहा

ठकार, िवमला

भट, राsल

पहा
पहा

राजगोपालाचारी,

पाटील, वसुधा

ठाकू र, दुगाBदास

पहा

दामोदर

स~तारका.



920.72(1)
पहा

कु लकणP,

पहा

िचटणीस, अशोक

स~रं गी एकां कका.

पहा

िगलाणकर, दयाराम

स~षP आिण अ.ं धती: पिÇमेतील $ितभावंतांZया
च रतकथा. पहा देव&थळे , सुमती

सफाई.



200



891.464

पहा



809.7
सुमेध वडावाला

सबनीस, शोभा जनादBन.


615.8222

पहा

पंिडत, अचBना अनंत

सबनीस, cीपाल मोहन



कला संिचत.

वळवडे, िशरीन

सखी, भावगीत माझे: शUदसुरांचा अªभूत $वास.
अयंकर, शोभा

891.4609

1ाने[र ते आंबेडकर.

पहा



303.40954

सेoयुलर वायीन अनुबंध.



891.4609

समकालीन आंबेडकरवादी सािह}य $वृी आिण $दुषणे.
पहा मोगले, $काश

कुल, रघुवीर
पहा

स~रं ग.

_ंगिवनोद.

कुकडे, सुमती

गोखलेकृत अनु.

सयाहरी.

पहा

स$े, मनोहर
िबSलोरी.

चपळगावकर, नर, 

सoसेना, ए. के .
िमरॅ oयुलस इफे oस ऑफ अॅoयु$ेशर / सं. ले. ए. के .
सoसेना आिण एल. सी. गु~ा ; इंGजीव.न मुधा

पहा

वसंता साई

स~षP, कु मार
धमाBबल.

रामभाऊ

सय.

=शदे,

पहा

पांडुरं ग हरी

सं&कृ त _ाकरण - सुरिभ.

पहा

पहा

स~पदी आिण दयाBपार - एक गो@.

अशोक

सखा.

िगरडे, कृ Oणा ग.

पहा

सनई माझी जीवनसाधना.

सं&कार पुOप: 501 सुिवचारांचा संGह / संक. शोभा
भालचं गांगलवार.
398.99146
सं&कृ त $ाकृ त (मराठी) भाषािव1ान.

स}यकथा शतावली.

सनई.

देशपांडे, कृ Oणराव पंढरीनाथ

पहा

कोSहटकर, म. िव.

कु लकणP, सुधीर प©ाकर

सªगु आिण `येय.
पाथBसारथी

बेहर
े े , ग. वा.

संसाराचा सारीपाट.

पहा

कृ Oणा&वामी, dही.

सातपुते, नीता

पहा

सदावत, अभय, अनु.

सालगुडे, सुजाता

पहा

स}यकथा.

पहा

स}यशोधक चळवळ: &वप आिण _ा~ी.

891.463

पहा

पहा

स}ययुग आिण कमBकायदा.

जगताप, समीर बा.

संयोगवधBन
गवता.

418

स}यकथा: अYयायाZया आिण संघषाBZया.
कसनराव दादू

डांगे-भोयर, मनीषा

संपूणB पोिलस भरती मागBदशBक.

संवाद.



927.82



खानोलकर.

स}य आिण काटे.

थोरे , अशोक

संपूणB गभBसं&कार.

सग½या भाषा तुमZया िखशात / संक. एम. एस.

सती सािव*ी.

संपत, िवqम
गौहर जान >हणतात मला / इंGजीव.न सुजाता

कuर, िगरीजा उमाकांत

पहा

सिचनZया 100 शतकांची कथा.

जाधव, रावसाहेब

गणपतराव

देशमुखकृत अनु.

203

वाटवे, मयुरेश रघुनाथ

समकालीन रायशा : रायशा ाZया उपिव|ाशाखा
आिण अयासपwती / संपा. $काश पवार.
320

सगम, महादेव िझलु

राजयोगी cी संत सोिहरोबानाथ आंिबये च र*.



922.945

समG 'महाकवी - कािलदास'.

पहा

कािलदास

सम -सांगाने#रया

204

समG 'महाकवी - कािलदास'
पहा िमराशी, वासुदव
े िवOणू
समG साधना: ई[रोपासनेची सहजसोपी रीती. पहा
बापट, $काश
समथB रामदासांचे िश3णशा . पहा दीि3त, उवला
$काश
समथB संदश
े . पहा बोडस, आनंद जयराम
सम&त महाराJीय 7ा¤ण पोटशाखा: एक समG
समाजशा ीय अ`ययन. पहा सावजी, अभयकुमार
_ंकटेश
समाज सुधारक, लोकशाहीर अnणा भाऊ साठे / संपा.
मह, दादासाहेब =शदे.
891.46
समाजजीवनातील गमती जमती.

पहा

िलमये, राजा

समीर

चंमेघांची सावली.
891.461
समुमंथनातली चौदा रzे. पहा पाटसकर-काळे ,
भायcी
समृw सहजीवनासाठी / संपा. शैलजा 1ाने[र मोळक.


306.8

समृwीZया दशेने ... : शेतक±यांसाठी आथक िनयोजन.
पहा माळी, रामचं
सRयद सलीम. पहा सलीम
पहा

कृिषसंजीवनी.

सलग पाच दवस.

सराफ, $ितभा

पहा

सलगरे , मधुकर

=हदु&थानचा युगपु.ष: मSहारराव होळकर.



923.154
सलीम

तीन बाजू आिण इतर गो@ी / अनु. कमलाकर धारप.



894.8273

सोनेरी मेघ / अनु. भा&कर कु लकणP.



894.8273

सवदी, cीकृ Oण शामराव
रारं ग ढांग नंतर ... लाचेन, रशी एका अिभयं}याचा
$वास.
891.463


बोलावणं.

891.463

स&तन $ाnयांZया िव[ात.

पहा

सहबुw,े सुधीर

सहज सोपी मोडी िलपी / संपा. cीकृ Oण लमण टळक.



630



491.4611

सह बुw,े िवनय, संपा.

पहा

पटवे, दीपक

सहबुw,े चंकांत
शUदवेध.



500

शोधखुणा: िव1ानिव[ातील 41 शोधकथा.



500

सहबुw,े रमेश
क&से वै1ािनकांचे.



925.(1)

वै1ािनकांZया रं जककथा.



925.(1)

चं असा =जकला.

629.454

थोरांZया गो@ी.

891.463





333.79

वै1ािनकांचे जीवन.

सरदार वSलभभाई पटेल: भारताचा पोलादी पुष.
पहा बलराज कृ Oणा
सरदेशमुख, निलनी िव£ल. पहा कु लकणP, निलनी
$मोद
सरनाईक, नं दनी नानासाहेब. पहा जोशी, अ.ं धती



891.463

सहबुw,े सुधीर
स&तन $ाnयांZया िव[ात.
सहबुw,े सुि$या, संपा.
सहा सं`याकाळी.

पहा

पहा



599

$शांत अRयंगार

ओक, $दीप

सहाणे, दीपक सुरेश



तरं ग.

891.461

सहावे अ&वल.
सhगजBना.

सुधाकर
सरपटवार, माधवी म.
आठवणीतली आई.

बिसे, शकुं तला

वीज आली घरात.

भागवत, यशवंत

सरकाळे , राज, नानासाहेब

पहा

ससाणे, रावसाहेब

समाजवादी िसwाYत आिण सं&कृ ती. पहा लेिनन
समाजशा प रचय. पहा कु लकणP, $भाकर कािशनाथ
समी3ा झोत: 1990 नंतरZया मराठी किवतेZया
$ांतातील एक कवी : डॉ. सुरेश वध / संपा. शैल,
धमBदास ल,डे.
891.461
समी3ासंिहता. पहा िनरगुडकर, भारती

सर.

सल.



920.72

सराफ, $ितभा
सलग पाच दवस.
891.464
सजBन$ेरणा आिण किव}वशोध. पहा पाटील, म. सु.
सवB1 लीला दशBन. पहा महाजन-भालोदेकर, भा&कर
सवाpगीण _िtम}व िवकास / संक. $. न. िलमये ;
इंGजीवन अ. वा. कोकजेकृत अनु.
158.1
सवाpसाठी जिमनीचे कायदे. पहा िखलारी, लमण

पहा

पहा

सhाीचे वारे .

गांगल, सुमन

िनरांकुश

पहा

चdहाण, यशवंतराव बळवंत

सhाीZया सावलीत: कै . cी. भाऊसाहेब तथा
लमणराव भरगुडे &मृितGंथ. पहा वरे , िवलास
सांययोग.

पहा

पाटील, दा*य नामदेव

सांगळे , संदीप िव£लराव, संपा. पहा _ावहा रक
उपयोिजत मराठी व $सारमा`यमांची कायBशैली
सांगाने रया, सांवरमल
7>हपु*Zया कना±या कना±याने / =हदीव.न िवजय
ह रपंत =शदेकृत अनु.
915.4162

सांIकृ ितक-साथक
सां&कृ ितक $वाहांची

ीवादी समी3ा.

पहा

सातपुते, गो=वदराव
गो@ीप cीरामदास / सं. ले. गो=वदराव सातपुते
आिण पु. _ं. कु लकणP.
922.945

महाजन,

वंदना

साखरदांडे, राज, रामचं
राज`वनी.
सागर.



891.464

जौहरी, $ितभा

पहा

सागरबाबा.

साठ वषाBची गो@: एका वैचा रक आंदोलनाचे
=सहावलोकन / संपा. सुषमा करोगल.
साठीनंतरचा आहार व आरोय.
साठे , आशा, सं. ले.

पहा

पहा

पहा



303.484

जोशी, वषाB

मुळे, अंजली

साठे , प©ा cीिनवास
पयाBवरण: रोजचा िवचार.
साठे , माई.

891.463

सती सािव*ी.

891.463

सुंदर कथा.

891.463







सातासमुापलीकडील कतृB}ववान मराठी.
&वाती
पहा

पहा

साधकोपयोगी अभंगमािलका / संक. संदीप आगटे.



294.5433

साने गु.ज¨चे अ$कािशत सािह}य.

साठे , सुलभा

शहाणे,

क±हाड, संतराम दौलतराव

363.7

पहा

साने, पांडुरं ग

सदािशव



शािपत.

891.463

असीमा.

891.463



¢यामची आई.

891.463



साने गु.ज¨चे अ$कािशत सािह}य.

891.463

खपले देवाZया नावाने.

साने, पांडुरं ग सदािशव

पुनजBYम.

साठे , िव£ल
294.5





891.46

साने, हेमा

साठे , शुभा



िशवाजीचा छावा: संभाजी राजे.

923.154

संत एकनाथ.

922.945



साठे , cीिनवास
म.भूमीतून बाहेर...: प©cी डॉ. भवरलाल िहरालाल
जैन घराnयाचा इितहास इ. स. 1140 ते इ. स. 1937.


929.2

साठे , संजय लमण


अशी माय िमळू दे...

891.461

साठे , संजय लमण, सं. संपा.
आ&वाद
पहा

पहा



साठे , सुलभा

पीयूषधारा: परमहंस प र ाजकाचायB cीमद्
वासुदव
े ानंद सर&वती (ट,Uये) &वामी महाराज यांची
द_ - च र*कथा.
922.945
साडा, तास (Saada, Tass)



ब,,े जयंत

पहा

पहा

मराठी वायाचे &वप

म`ययुगीन

सामािजक अभंग / सं. संपा. बाळासाहेब लबडे, संजय

बो.डे आिण .पाली अवचरे .
सामािजक भाषािव1ान.

पहा



891.461008

धrगडे, रमेश



920.054

3ि*य मराÊांची 96 कु ळे



410



910.076

सामाYय अ`ययन पेपर - 4: अथB_व&था व िनयोजन,
िवकासिवषयक अथBशा आिण कृ िष / संक. सतीश
cीवा&तव.
338.954
सामाYय अ`ययन पेपर-4: िव1ान व तं*1ान िवकास /
सं. संक. अिनल लचके आिण जॉYसन बोजस.
600
सामाYय मानसशा .

पहा

इनामदार, मुकुंद

सायल,ट =&$ग आिण }यानंतर.

पहा

कासBन, रे चल

पहा

कॉबट, िजम (Corbett,

Jim)

सार&वती जेवण.
सारांश.

सातपुते, अशोक

महाराJातील मोठी माणसं.



954.79

साबळे , संतराम मधुकर, सं. संपा.

सारडा, शंकर, संपा.

922.2

सातपुते, अशोक, संक.

गो@ पैसा फं डाची.

(Carson, Rachel)

सूडाकडू न क.णेकडे / शUदांकन डीन मे रल ;
इंGजीव.न अ.ण गेकृत अनु. ; संपा. िवजय काचरे .



साबडे, भा. र.

[आिण इतर].

891.461

पहा

398.468

सामाYय अ`ययन पेपर - 1: भूगोल / संक. बाळ कांबळे ...

पगार-खrडे, वषाB

जगरहाटी.

आपले िहरवे िम*.

सामािजक भाषािव1ान / संपा. जयcी पाटणकर.

$बोधन आिण

साठे , सुदाम

सात एकां कका.

चाणoय

पहा

राजा ह रÇं.

साथसंगत.

साठे , लमण संजय

साठे , सुिच*ा.

सातपुते, नीता.
सातपुते, नीता

लेले, ारकानाथ

पहा

205

पहा

पहा

कामत-पै, सुचेता िव£ल

शहा=जदे, फ. म.

साथB सटीप आिण संि3~: अ@वq गीता.
साथBक.

पहा

कटारे , अ.ण

पहा

अ@ावq

सावजिनक-सुंठणकर

206

सावBजिनक Gंथालये $गती आिण व&तुि&थती.

पहा

सावळकर, संभाजी

सु&कारा.

पौडवाल, सुषमा
सालगुडे, सुजाता



संवेदना.

891.461

साळुं के, का¢यप, संपा.

पहा

सावे, वसंत, सं. ले.

साळुं के, गुंडू नरसू



िशदोरी.

923.454

साळुं के, बाळासाहेब दगडु जी



गायकवाड.

923.254

साळुं खे, आnणा हरी
अंतरं ग िवोहाचे...! / संक. संतोष आवटे.
एकल_.

साळुं खे, आnणा हरी, भाOय.

पहा

लोखंडे, शिशकांत

माझे सैिनक माझा लढा: गाथा सरसेनापतीची /

इंGजीव.न िवजया देवकृ त अनु.



923.554

=सगापूरची नवलकथा अथाBत पंत$धान ली Ëान यू यांची
च र*कथा. पहा देशपांडे, वैदहे ी
=सचन _व&थापन.

अिहराणी सािह}यसोिनयाZया खाणी.


398.2095479

चांदरवन-चांदन: जा}यावरची
ी-गीते - मराठी अथाBसह

पहा

भेलके, अशोक एकनाथ

=सह, जी. के .



रं ग जीवनाचे.

891.461

=सहगजBना: qांित=सह नाना पाटील यांची िनवडक भाषणे.
पहा पाटील, नाना रामचं

पहा

सावंत, जय$काश, संपा. पहा राणीबाग 150 वष:
वन&पती उ|ान - मुंबईचे वारसा&थान वीरमाता
िजजाबाई भोसले उ|ान व $ािणसंGहालय

िसËे Yस.

पहा

िसwयोगी.

गोडबोले, अशोक



891.461

सावंत, हेमंत

भायरे खा.

891.463

¸मजाल.

891.463




cो*ी, िनिशकांत

पहा

िसwाथB गौतम.

सावंत, रमेश नागेश

पहा

कांबळे , झुंबरलाल

िसनकर, cीकांत
सैली: 13 स]ट,बर.



920.02

िसनगारे , सदानंद

भारतीय डाक-प*ांचा इितहास.



383.4954



संिधकाली या अशा ...

िगरजापुरे, पु.षोम अ.

सावजी, अभयकु मार _ंकटेश
सम&त महाराJीय 7ा¤ण पोटशाखा: एक समG
समाजशा ीय अ`ययन.
294.5
सावरकर, अमोल



घरटं.

891.463

वÐमूठ.

891.463



सावलीZया शोधात.

पहा



सावंत, उषा

सावलीची कमत.



891.46



891.461

पहा

पहा

मुलाटे, वासुदव
े

=सग, राणी
सोिनया गांधी: एक अनYयसाधारण जीवन$वास /
इंGजीव.न लीना सोहोनीकृ त अनु.
923.254

891.461

सावरीची िपसे.

मुलाटे, वासुदव
े

=शदे, राम

=सग, जो=गदर जसवंत

सावंग, पंढरी अ.ण

पहा

पहा

सािह}यcे ग. ल. ठोकळ.



सुिपटक

गिहवर.

वळवडे, िशरीन

पहा

सािह}यानुभूती.

साळुं खे, दा*य िवठोबा

सावंत, उषा, संक.

पहा

सािह}यपालवीचे रं ग आिण प.




भूक.

7¤, उदयन



891.21

मानवी जीवन.

पौडवाल, सुषमा

पहा

सासूबाई, साल मुबारक.

कांबळे , झुंबरलाल

891.468

370.1

शंबूकह}या आिण सीता}याग $ि3~.

सासू चोरीला जाते.

पहा

पहा

सािह}यातील भावगंध / संपा. वीणा जय देशमुख.
891.21

महा}मा फु ले आिण िश3ण.

पहा

सािह}य: &वागत व समी3ा.

आमचं सायेब... : दवंगत खासदार बाळासाहेब
साळुं के / सं. संपा. का¢यप साळुं के आिण भानुदास

सावज.

सािव*ी: एका qांतीमय पवाBची सु.वात.
अभोणकर, cजय सुिनल
सािव*ीबाई योतीराव फु ले.

साळुं के, बाळासाहेब

दगडु जी

अिहराणी



923.754

891.464

िसरसमकर, मीरा



खुलदाबादचा खिजना.

891.463



नोबेल ललना.

929.81(1)

सी. एन. आर. राव: अनोया रसायनाने बनलेला माणूस.
पहा

शानभाग, माधुरी

सीस ऑफ टेरर: दहशतवादी बीजे.

पहा

पीटसB, Gेचेन

(Peters, Gretchen)

शानभाग, माधुरी
सुंठणकर, सुभाष

पहा

महाले, रमेश

पहा

कु लकणP, aेहसुधा

करीन ल तर राधाशीच.

891.463

झाली एकदाची

891.463

ीमुtu.




सुंदर-सैली

सुंदर कथा.

पहा

सुबोध संयाशा .

सातपुते, नीता

तरीही िजवंत मी ! / इंGजीवन गौरी के ळकरकृ त
अनु.

देसाई.



920.93628292

सुकSया फु लांचा सुगंध: एक जीवन $वास.

पहा

चौधरी,

पांडुरं ग िशवराम

सुखदया*ा.

पहा

सुखाचे दान.

सुिपटक


294.3823

बुwांचे मंगलसु: जगणे बदलून टाकणारे / भाOय.
आnणा हरी साळुं खे.
294.3823
सुिनपात / अनु. धमाBनंद कोसंबी ; संपा. पु. िव.
बापट.



294.3823
पहा

धrगडे, अि[नी

अ वेा ोणाचायB.

891.463

मृ®ंध.

891.464

रीठ.

891.463





पहा

सुधा मूतP
आजीZया पोतडीतील गो@ी / अनु. लीना सोहोनी.



823



894.8143

सुधा मेनन

आघाडीचे मिहला नेतृ}व: भारतातील $ेरणादायी
मिहला / इंGजीवन सुिमता बोरसेकृत अनु.
पहा

सुनंदायन.



जोशी, ह. न.

पहा



शंखनाद.

891.4691

पहा

सु&कारा.
सूड.

पहा

पहा

पहा

पहा

पहा

उके-ओक, धनराज िहरामण

सावळकर, संभाजी

चोरगे, तानाजीराव

सूडाकडू न क.णेकडे.
सूर, अनंता, संपा.

पहा

साडा, तास (Saada,

पहा

िबराडZया िनिमाने

सूयBनम&कार: आधुिनक जीवनशैलीचा &वा&ºयसोबती.
पहा

उनकुले, िनतीन

सूयBमाला आिण अªभुत िव[.
पहा

पहा

भांडारकर, सुभाष

मेcाम, रे वानंद

सूयBवंशी, रमेश सीताराम, संक.
शUदकोश: अिहराणी-मराठी
सू़ड कादंबरी: एक आकलन.

पहा

पहा

अिहराणी बोली

िम&कuटा, नाझरे थ

स,टर पेज: सोिशओ-पोिल टकल कॉम,ी.
ादशीवार, सुरेश जनादBन

पहा

घटनांची थरकाप उडिवणारी कहाणी.

यादव, तुकाराम माधव

ब3ी, मंगला मनोहर

सुबासचंन, पी. आर.
सुशीलकु मार =शदे: एका संघषाBची वाटचाल /
इंGजीव.न संतोष शेणईकृ त अनु.
923.254

पहा

िवSय>स, सेबॅि&टयन
सेqेड लीफ.

सुनीता बाय, एल.

सुबक ठ, गणी.

सुसंगती सदा घडो !.

सेoयुलर वायीन अनुबंध.

एडके, सुनंदा राम

सुनील जांभळे हाजीर हो...

cो*ी, िनिशकांत

पहा

स,ड देम टू हेल: बँकॉकZया भयानक तु.ंगातील िनघृBण

920.72(1)
सुधांशु.



891.461

सुशीलकु मार =शदे: एका संघषाBची वाटचाल.
सुबासचंन, पी. आर.

सूयBिलपी.

आलेगांवकर, प. म.

परीघ / अनु. उमा िवपा3 कु लकणP.



303.4840954

Tass)

सुदामे, भारती जयंत

सुदढृ तेसाठी _ायाम.

बेहर
े े , ग. वा.

सुव, राजकु मार
अिपथ.
सुवणBिसwी.

सुिपटक
अंगुर िनकाय / अनु. एम. एस. मोरे .

पहा

भारतातील सामािजक चळवळी.





केळकर, ग. म.

सुयBवंशी, िव[नाथ माधवराव

922.945

सुदशBना आिण इतर कथा.

पहा

सुरांची वाट.

दे को&ता, चाSसB ·ाYसीस

लेखककृत अनु.
पहा



910.4

891.463

सुरस कथा.

सुतार, मैलार बाळकृ Oण
िशवयोगी cी िशवचले[र िलला / कडव.न
सुिनपात.

=शदे, सुनीता

जैन.

सुजाण संगोपन: उमलणा±या मुलांZया सवाpगीण
िवकासासाठी. पहा शमाB, उमेश
पहा

बाव&कर, िह>मतराव

सफाई / सं. ले. सुमेध वडावाला आिण उमकु मार

रे गे, वषाB

सुण, माजर हासता.

पहा

दोन चाकं झपाटलेली.

बेहर
े े , ग. वा.

पहा

सुमेध वडावाला.
पहा



891.21008

सुमेध वडावाला

दातार, रzावली गणेश

पहा

गु~े, उSहास $भाकर

पहा

सुभािषत रzावली / संक. आिण अनु. िवनायक गो=वद

सुआद (Souad)

सुखद वृw}व.

207

पहा

पहा

सबनीस, cीपाल मोहन

एिलस, डेबोरा (Ellis, Deborah)

सेमन, Gेगॉर (Salmon, Gregor)
पॉपी: अफगािण&तानातील अफू चा _ापार >हणजे
जीवन, मृ}यू आिण _सन यांचा ितढा / इंGजीव.न
$मोद जोगळे करकृ त अनु.
363.4509581
सैल, महाबळे [र



तांडव.

सैली: 13 स]ट,बर.

891.463
पहा

िसनकर, cीकांत

सॉमर-िIमतांकुर

208

सॉमर, मेहमत मुरात (Somer, Mehmet Murat)

द कस मडBर / के नेथ डकनकृ त इंGजी अनुवादाचा
जयंत गुणेकृत मराठी अनु.

सोहोनी, लीना, अनु.
Jeffrey)



894.353

द $ॉफे ट मडBसB / के नेथ डकनकृ त इंGजी अनुवादाचा
जयंत गुणेकृत मराठी अनु.



पहा
पहा

जाधव, रमाकांत
असा घडला भारत:

जांभेकर - चdहाण, $1ा
पहा मचpस ऑफ पुना: कथा िजगरबाज
_ावसाियकांZया
पहा

लढता लढता के लेSया =चतनातील काही.



335.4



दोघांत ितसरी.

891.463

सोनावणे, डी. बी.

िभका±यांचा सÍाट.
891.463
सोिनया गांधी: एक अनYयसाधारण जीवन$वास. पहा
=सग, राणी
सोनीस, सीमा

हेSदी टफuन.
सोनेरी 3ण. पहा

देसाई, नयनतारा

सोनेरी मेघ.

सलीम



613.2

सुधा मूतP

ितसरा नवरा नको गं बाई ! / अनु. शोभना िशकनीस.



814

&टडी लdह सेoस धोका.
ि&टल लाइफ.

पहा

पहा

मॉटYसन, Gेग (Mortenson,
पहा

ि यांZया आ}मच र*ातील सामािजक संदभB.
कrडोलीकर, नीला

युसूफ

पहा

ी - ¸ूण ह}या / संक. गांधी नॅशनल मेमो रयल
सोसायटी.



363.46(1)

ी आिण ितचे पाित }य: समी3णा}मक िववेचन.

पहा

माणगावे, नीलम

ी जYमा.

पहा

पाटील, भा. ल.

ी _िtरे खा: गोनीदांZया.

पहा

देवरे , उवला

पहा

दवाण, वृंदा

पहा

&थूलतेला करा टाटा.

aेहया*ा.

पहा

बोरकर, आिशष
पहा

बगB, मेरी (Berg,

थोरे , अशोक

&फु ट आिण अ&फु ट.


891.462
पहा

पहा

पुरंदरे , िनमBला

पहा

&पेस कं ोल.

वाणी,

सोमवंशी, भाऊराव
कावळा बसला कारभारी.

बनकर, शिशकला जगाथ

पहा

Mary)

मधु

फरांद,े

&मरण.

पहा

&मरणया*ा.


891.463

कु लकणP, अनुया
सोिdहएत रिशयाची के . जी. बी. पहा कालुवाला, पंकज
सोशल नेटवEकगचा बादशहा facebook. पहा देशमुख,

पहा

&फू तPदेवतेZया शोधात.
&मरण संगीत.

सोवनी, मीरा

&फू तPदेवतेZया शोधात.

फ=Sडग, जॉय (Fielding, Joy)

aायडरमन, एस.एल., संपा.

मोकाशी, उमाकांत

सोमनाथचे मं दर आिण गजनीचा महंमुद.

सोलीव मनाZया कÈयापooया किवता.
.पाली

करं बे, सुरेन

ि यांचे संवैधािनक हk व जागितक करार.
बेूर

&थलांतर.


सोYयाZया शोधात. पहा चqदेव, अिनल
सोपा समाजवाद: समाजवादाचे तव1ान आिण
पहा

पहा

&टीdहYसन, व,डेल (Steavenson, Wendell)
sकू मशाहीZया सावलीत: सामZया काळातील इराक /
इंGजीवन अशोक पाथरकरकृ त अनु.
956.7044

ी...तुझी कहाणी.
636.5

समाजिवकासाचा इितहास.

चqदेव, उवला

पहा

िशवाजी

सोYयाची अंडी देणारी पोSी / संपा. नयना िनगुBण.

शामकुमार

पहा

Greg)

सोनार, रमेश

सोवळी नदीची काया.

=सग, राणी

&टोYस इYटू &कू Sस.

सोनवणे, िवलास

पहा

पहा

&कॉ´ोलाईन, िलसा (Scottoline, Lisa)

सोनटkे , कु सुम, गंगाराम
महा}मा फु SयांZया िवचारातील नवसमाज. 303.484
सोनबा: महामानवाचे अपमानीत अcू बघून, सात वष
पनवेलZया नाoयावर घडाभर पाणी घेऊन बसलेSया

सोनवणे, मनोहर, संपा.

संजय बा

&के ल आिण 'टी' &के ल.

वारसा

सोनवणे, मनोहर, सं. संपा.

पहा

894.353

सोनखासZया कथा. पहा दामोदर, $ेमानंद मोतीराम
सोनटkे , अर=वद, संपा. पहा $ादेिशक ऐितहािसक

'सोनबा' ची शोकांितका.

आचBर, जे·u (Archer,

पहा

इलकर, सुहािसनी यशवंत
पहा

सोवनी, मीरा

बेहर
े े , ग. वा.
पहा
पहा

पटवधBन, सुधा म.
कवडे, िशरीष शांताराम

&म.नी गोमंतदेिव... / संक. उSहास $भू-देसाई.



891.461008

पहा

&मशानातील वtे .

पहा

बागूल, गोकुळ

&माटB मूल.

पहा

गोडबोले, सुनील

ि&मतांकुर.

पहा

देशमुख, जगदीश भा&कर

Iमृतmची-Hहगोणेकर
&मृत¨ची चाळता पाने.

पहा

तुळजापूरकर, वैनतेय द.

&वतःला फालतू समजnयाची गो@.
&व¬ साधना िवचार.

पहा

&व¬¸ांतीचा $देश.
&व¬ांचे इंधनू.

पहा

पहा

&व¬ांZया गावा.

हरम, नंदा

मै*ी क. िव1ानाशी.

डrगरे , अवधूत

जrधळे , महावीर रामचं

पहा

&वरcी बाबूजी / संक. वसंत वाळुं जकर.

&वरायाची &थापना.

पहा



927.82

नाथमाधव
नाथमाधव

&वातं§य चळवळीतील: ठाणे.

पहा

चdहाण, शांताराम

दrदे, रामदास िशवराम

हडPकर, अवधूत रघुनाथ
अ`या}म योग.
हडPकर, आनंद, संपा.

नाथमाधव

पहा

पहा

पहा

ह रत साधक: उ|ाची जीवनशैली आजच &वीकारलेSया
असामाYय सामाYयांचा प रचय / सं. संपा. सदानंद
बोरसे आिण दलीप कु लकणP.
363.7

जूिडथ, शंकरनारायण

&वरायाचा cीगणेशा.

बेहर
े े , ग. वा.

हरवलेSया वाटेवरचा $वासी.

राव, रे खा

पहा

पहा

हरवSया पहाटवाटा.

&वर अनेक, गीत एक: महाराJाचे संतकवी.

&वरायाचा कारभार.



891.461

हरवलेले पुणे.

गोरे , सुनंदा

पहा



500

गुलमोहर.

वटेमोड महाराज

बYसल, र¢मी

पहा

&व¬ात रं गले मी.

पहा

209

कु लकणP, िवजय



294.54

पहा

अकबर, एम. जे.

पहा

उपिनषद. ईशावा&योपिनषद

पहा

गोखले, अर=वद _ंकटेश

पहा

तांबे, उषा

पहा

देशपांडे, वैदह
े ी

पहा

=श*े, िव|ाधर पु.षोम

अनंत

&वातं§य मागणारी उदूB किवता.

पहा

मीर इसहाक शेख

&वातं§य सेनानी, देशभt कै . _ंकटेश अंताजी देशपांडे
उफB मालक देशपांडे. पहा देशपांडे, ए. dही.
&वातं§य सैिनक च र*कोश / संकिलत.

हणचा दीप&तंभ / संपा. गो=वद राठोड.


923.254(1)

&वानंदघन.

पहा

पहा

हसरे .दन.

िभवगडे, 1ाने[र

िडके , अि[नी अिजत
पहा

891.461

हंबड, िवजय िव.
फळांचे औषधीयुt महव.
वृ3ांचे औषधीयुt महव.
पहा



615.321(1)
615.321





891.463



करपलेली पालवी.

891.463

क&तुरीचा गेम.

891.463

काळोखी रा*.

891.463

कटी आिण &वीटी.
कु प असणं बरं .
हरदास, बाळशा ी
धमBवीर डॉ. बा. िश. मुंजे यांचे च र*.



चाफा.

923.554

हाच माझा मागB...

पहा

िपळगांवकर, सिचन



गाड, ज. तु.

पहा

हातेकर, नीरज, संपा.

813

पहा

दोन जुने अिभजात

अथBशा ीय िनबंध
हार आिण $हार.

पहा

हाटB, मॉस, सं. ले.

पहा

बेहर
े े , ग. वा.

काउफमन, जॉजB (Kaufman,

George)

कांडर, अजय

हरकारे , अ.ण
कनेoशन.

बेहर
े े , ग. वा.

ह&तक, माधव गो=वद

हाण>याची पा.


माझं आभाळ.

पहा



891.46802

माझी ललाटरे षा / अनु. शीला कारखानीस.

केकतपुरे, माला

&वामी, aेहलता

ही इलो.

Gीन, ि&तोफर

हाजी, न फसा (Hājī, Nafisā)

दवणे, $वीण

&वामी िववेकानंद.

पहा

हसतमुखी-सदासुखी / संक. युसूफ पठाण.

&वातं§यासाठी आमचे बिलदान अथाBत सुधारnया पिलकडे.
पहा जोशी, cीिनवास कृ Oण
पहा

िनपुणगे, ह. ल.

(Green, Christopher)

जावडेकर, मुरलीधर

&वा द@ मेनू.

पहा

हसत - खेळत बालसंगोपन.

&वातं§यवीर िवनायक दामोदर सावरकर अथाBत मला
झालेला सावरकर सा3ा}कार: िच*माला. पहा
&वातं§यवीर सावरकर.

हलचल.



891.463





हाÆडग, जॉजना (Harding, Georgina)
हेरिगरीचा पोरखेळ / अनु. उवला गोखले.
हाळमकर, सोपान

आqोश नंतरची किवता.
हास रे घु>या.
हा&यपंढरी.

पहा
पहा

7¤, उदयन

=हगोणेकर, शिशकांत
वेदनेची ि*दले.



=हगोणेकर, शिशकांत, सं. संपा.
का_िव[

891.463

923.254



891.461

राजवाडे, राजा



891.463



823



891.461
पहा

खानदेशचे

Hहगोणेकर-होले

210

=हगोणेकर, साजन सु.

हेरिगरीचा पोरखेळ.



आतला आवाज.

891.461

=हदु&थानचा युगपु.ष: मSहारराव होळकर.

पहा

सलगरे , मधुकर

=हदु«दयसÍाट / संक. उYमेष गुजराथी.
=ह नर=सह. पहा अ@ीकर, बा. सी.
िहरवा &वगB. पहा बोधे, व. बा.



923.254

िहरसी अली, आयान

नोमॅड / इंGजीव.न $ाजtा िच*ेकृत अनु.



923.2492

िहरा जनादBन, अनु. पहा फuरोज अशरफ
िहरकर, $दीप सुखदेवराव
पडाव: रानावनातील ि7टीशकालीन िवcामगृह.े



915.479(1)



बांधवगडचा िशकारी.

590

रानवेड.

508



िहSटन, जे>स (Hilton, James)
लॉ&ट होरायझन / अनु. aेहल जोशी.
sंदके मातीचे. पहा पाटील, ह रÇं दशरथ
sईलगोळ, वसुंधरा न.
झाकलं मािणक.



823



891.463

पर&पर पंचनामा.
891.463
sकू मशाहीZया सावलीत: सामZया काळातील इराक.
पहा &टीdहYसन, व,डेल (Steavenson,
Wendell)

sार, मधुकर, अनु.

पहा

चेस, जे>स हॅडले (Chase,

James Hadley)

sमणे, शिशकांत, अनु. आिण भाOय. पहा भगव®ीता
sसेन झैदी, एस.
डrगरी ते दुबई: मुंबईतील मा फयांची साठ वष.



954.792

मा फया ËuYस ऑफ मुंबई: कहाnया अंडरवSडBमधील
ि यांZया / सं. ले. एस. sसेन झैदी आिण जेन बोजस
; इंGजीवन उSका राऊतकृ त अनु.



920.9364374(1)

«दयपालट. पहा देव, िवजय
«दयाचे पुन.ीवन करणारे ई. ई. सी. पी. तं*. पहा
7ेdहरमन, डेबरा (Braverman, Debra)
«दयाचे साहस. पहा राजगोपालाचारी, पाथBसारथी
हॅYसन, माकB िdहoटर, सं. संक. पहा िचकन सूप फॉर द
सोल इंिडयन मदसB
पहा

िचकन सूप फॉर द सोल इं िडयन िवमेन

हे सवB आपSयाला कोठे नेणार ?. पहा शौरी, अ.ण
हे सार&वताचे झाड / संपा. उमाकांत कuर.



928.9146(1)
हेडली आिण मी.

पहा

भट, राsल

पहा

हाÆडग, जॉजना (Harding,

Georgina)

हेSदी टफuन. पहा सोनीस, सीमा
हैाबादची िचरकथा. पहा कु लकणP, धनंजय
हॉकग, जेन (Hawking, Jane)
ॅdह=लग टू इिYफिनटी: माय लाइफ िवथ &टीफन /
इंGजीव.न सुदशBन आठवलेकृत अनु.
925.3
हॉनpग, इdहा (Hornung, Eva)
डॉग बॉय / अनु. &वाती काळे .
823
हॉवडB, िस (Howard, Chrys)
माया लाडoया लेकसाठी / बायबलमधील वचने


लीअॅन वीस ; अनु. िवदुला देशपांडे.

242.643

होिमकuभा&टे. पहा देशपांडे, मधुकर
होले, हरगो=वद म.
महाभारत कालगणनेतील षडयं*.

954
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िवषय सूिच
65 वषाpवरील वृw:िविश@ वयोगटांचे &वा&ºय िव1ान:
िविश@ ल¾िगक आिण वयोगटांचे &वा&ºय िव1ान:
वैयिtक आरोय
613.0438

अYय भाषांमधील सामाYय संGह:सामाYय संGह:संकuणB

65 वषाpवरील वृwांZया सम&या आिण सेवा:
समाजकSयाण सम&या व सेवा:समाजकSयाण:
सामािजक शा े

अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt:सािहि}यक


362.6

अॅoयु$ेशर:शारी रक िच क}सा:िविश@ िच क}सा आिण
}यांचे $कार:औषधिव1ान आिण िच क}साशा े



615.8222

अंकशा :$ितका}मक शकु निव|ा:शकु निव|ा:
परामानसशा आिण गूढिव|ेतील िविश@ िवषय

920.9

अYय समाज घटकांZया सम&या व }यांची सेवा:
समाजकSयाण सम&या व सेवा

362.8



तोफखाना




अपंगांसाठी सेवा:समाजकSयाण सम&या व सेवा

362.4

अपंगांसाठी सेवा:समाजकSयाण सम&या व सेवा:
समाजकSयाण

362.4




अफगािण&तान:मादक _ांची त&करी:सावBजिनक
नैितकता व त}संबंधी सम&या आिण वाद:अYय
सामािजक सम&या आिण सेवा
363.4509581
अUदुल कलाम, ए. पी. जे.:_िtगत च र*े:भारत:
रायकत, राJा`य3
923.154



अUदुल सार इदी:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,



923.654





अिभयंता



अिभयांि*कu

620

अिभयांि*कu:तं*1ान

620

अिभयांि*कuZया अYय शाखा:अिभयांि*कu

629

920.2



623.45119(1)

अ*े, $Sहाद के शव:_िtगत च र*े:मराठी लेखक:अYय
भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt
928.9146
अैत तव1ान:वेदांत तव1ान:भारतीय तव1ान:
पौवाB}य तव1ान
181.482
अ`या}मशा :धामक जीवन, पwती, $िचती:=हदु धमB:
भारतीय $ाचीन धमB
294.54(1)
अ`यापन:गिणत:$ाथिमक िश3ण:िश3ण





294.535095479(1)

अणुबॉ>ब:आिnवक श े:युwसामGी, िव&फोटके इ}यादी:



363

लोकिहतैषी

अडसुळे, पांडुरंग:_िtगत च र*े:Gंथपाल:च र*े



अYय सामािजक सम&या आिण सेवा:समाजकSयाण:
सामािजक शा े

926.17

अkलकोट:महाराJ:भारत:तीथB3े*े

अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े:च र*े





907.202

अंिबके , िवलास:_िtगत च र*े:सजBन:डॉoटर, वै|

920.9

363

अंध _tu:अपंगांसाठी सेवा:समाजकSयाण सम&या व
सेवा:समाजकSयाण
362.41
इितहासलेखन

अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े

अYय सामािजक सम&या आिण सेवा:समाजकSयाण

362.41

अंधारे , भालचं रामचं:_िtगत च र*े:इितहासकार:



928.9



अंत र3या*ा िव1ान:अिभयांि*कuZया अYय शाखा:
अिभयांि*कu
629.4
सेवा



928.9

363

500.5

अंध _tu:अपंगांसाठी सेवा:समाजकSयाण सम&या व

अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt

अYय सामािजक सम&या आिण सेवा

133.335

अंत र3 िव1ान



089



372.7044

अनुवाद आिण &प@ीकरण:उपयोिजत भाषाशा :
भाषाशा :भाषा
418.02

926.2





अिभयोयता चाचnया:बुिwमा आिण कौशSय:बोधा}म
मानिसक $ qया आिण बुिwमा:मानसशा



153.94

अयास आिण िश3णाची कायBपwती:शाळा आिण
}यांची काय:िश3ण:सामािजक शा े



371.3

अमे रकन कथासािह}य:अमे रकन सािह}य:सािह}य



813

अमे रकन कथासािह}याचा संGह:अमे रकन कथासािह}य:
अमे रकन सािह}य:सािह}य
813.008
अमे रकन ना²सािह}य:अमे रकन सािह}य:सािह}य



812

अYय िच क}सा:िविश@ िच क}सा आिण }यांचे $कार:
औषधिव1ान आिण िच क}साशा े
615.89

अमे रकन िनबंध सािह}य:अमे रकन सािह}य:सािह}य

अYय धमB

290



अमे रकन संयुt सं&थाने:उर अमे रका:इितहास

अYय धमB:धमB

290



अYय भाषा

490

अमे रकन संयुt सं&थाने:उर अमे रका:भूगोल आिण
$वास - पयBटन:इितहास
917.3

अYय भाषा:भाषा

490






814

अमे रकन सािह}य:सािह}य



973



810

अमे#रका-इं जी

212

अमे रका:रायकत, राJा`य3



923.173

आ}मा:तव$णाली:=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB



अमे रके ची सी. आय. ए.:हेरिगरी आिण िव`वंस:
आंतरराJीय संबंध:राजनीितशा
327.1273

आधुिनक इितहास

940/999

अरबी ीपकSप:आिशया

953



आधुिनक इितहास:इितहास

940/999

अरबी ीपकSप:आिशया:इितहास

953



आधुिनक भारतीय भाषा

अथBशा

330

अथBशा :सामािजक शा े

330




अSटॅइक, यूरािलक, हायपरबो रयन, िविडयन सािह}य:
सािह}य
894
अशािUदक सं$ेषण:सं$ेषण:बोधा}म मानिसक $ qया
आिण बुिwमा
153.69
असगर अली इंिजिनअर:_िtगत च र*े:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी







491.4

आधुिनक भारतीय भाषा:अYय भाषा
491.4
आधुिनक भारतीय भाषा:अYय भाषा:भाषा
491.4
आधुिनक भौितकशा :भौितकशा
539
आपि:सावBजिनक सुर3ेचे अYय दृि@कोन:अYय
सामािजक सम&या आिण सेवा
363.34
आपि:सावBजिनक सुर3ेचे अYय दृि@कोन:अYय
सामािजक सम&या आिण सेवा:समाजकSयाण


363.34

923.654

असांज, जुलीयन:_िtगत च र*े:प*कार:च र*े



920.5

असुरिव|ा आिण जादूटोणा:परामानसशा आिण
गूढिव|ेतील िविश@ िवषय:परामानसशा आिण
गूढिव|ा:तव1ान
133.4
अि&थरोगत1:सजBन



926.1747

आँग सान सू कu:_िtगत च र*े:7¤देश:दि3णपूवB
आिशया



923.2591

आंतरराJीय संबंध:राजनीितशा

327

आंतरराJीय संबंध:राजनीितशा :सामािजक शा े

327

आं¼ $देश:भारत:आिशया

294.522





398.22095484

आयकर:कर आकारणी:सावBजिनक अथBनीित
336.24
आयुवमा:मृ}यू, वृw}व, आजार व इजा संबंधी िवमा:


िवमा

368.32

आयुवद:िच क}साशा े:औषधिव1ान आिण
िच क}साशा े:वै|कशा
615.538
आर3ण. भारत:सामािजक संरचना:सामािजक शा े


305.(1)

आथक िनयोजन:उ}पादन:अथBशा
आथक प रि&थती:अथBशा :सामािजक शा े
आथक भूगभBशा :भूिव1ान



338.9



330.9



553



आंिबये, सोिहरोबानाथ:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:
धामक अGणी, $चारक, उपदेशक
922.945

आिशया

950

आिशया:इितहास

950

आंबेडकर, बाळासाहेब:सामािजक सुधारणा चळवळी:

आिशया:दंतकथा

बदलाची कारणे:सामािजक प रवतBन



303.484

आंबेडकर, भीमराव रामजी:राजकuय तव$णाली:
राजनीितशा :सामािजक शा े
320.5
आंबेडकर, भीमराव रामजी:_िtगत च र*े:भारत:
मु}सी, राजकuय नेते
923.254
चळवळी:बदलाची कारणे:सामािजक प रवतBन



303.484

आंबेडकर, रमाबाई भीमराव:_िtगत च र*े:ि यांची
च र*े:च र*े
920.72
आठवले, पावBतीबाई:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,



923.654

आnणा:धमBनेते आिण }यांचे कायB:धमBनेते आिण संघटना:
=हदु धमB
294.561
आिnवक आिण अणुगभPय भौितकशा :आधुिनक
भौितकशा :भौितकशा
आिnवक ऊजाB:ऊजाB:नैसगक साधनसंपी



398.22095

आिशया:दंतकथा:लोकसािह}य
398.22095
आिशया:भूगोल आिण $वास - पयBटन
915
आिशया:भूगोल आिण $वास - पयBटन:इितहास
915
आसाम:भारत:आिशया:भूगोल आिण $वास - पयBटन


915.4162

आसामी कथासािह}य:आसामी सािह}य:सािह}य

आंबेडकर, भीमराव रामजी:सामािजक सुधारणा

लोकिहतैषी





539.7



333.7924

आिnवक श े:युwसामGी, िव&फोटके इ}यादी:तोफखाना



623.45119



891.4513

आसामी सािह}य:सािह}य
891.451
आहारशा :वैयिtक आरोय
613.2
आहारशा :वैयिtक आरोय:वै|कशा
613.2
आहारशा :वैयिtक आरोय:वै|कशा :तं*1ान 613.2
इंGजी कथासािह}य:इंGजी सािह}य:सािह}य
823
इंGजी का_सािह}य:इंGजी सािह}य:सािह}य
821
इंGजी ना²सािह}य:इंGजी सािह}य:सािह}य
822
इंGजी भाषा
420
इंGजी भाषा:भाषा
420
इंGजी मातृभाषा नसणा±या िव|ाºयाpसाठी:रचना:
भाषेचा $योग:इंGजी भाषा
428.24

इं जी-किनz
इंGजी सािह}य:सािह}य



820

इंलंड:ि यांचा सामािजक दजाB आिण भूिमका: ी वगB:
सामािजक संरचना



305.420942

इंटरफे =सग आिण क>युिनके शन



004.6

इतर नैसगक साधनसंपी:जमीन आिण ऊजाB संबंधी
अथBशा
333.9
इतर नैसगक साधनसंपी:जमीन आिण ऊजाB संबंधी
अथBशा :अथBशा
333.9


इितहास

900

इितहासकार:इितहासलेखन



907.202



इितहासलेखन

907.2

इराक:म`यपूवB:आिशया

956.7



इलेoोमॅे टक आिण इंिजिनयर¨गZया शाखांमधील
_िt:अिभयंता
926.213
इ ायल:हेरिगरी आिण िव`वंस:आंतरराJीय संबंध:
राजनीितशा
327.125694

213

उपयोिजत भाषाशा :भाषाशा :भाषा

418

उपयोिजत मानसशा :मानसशा :तव1ान

158



उदूB का_सािह}य:उदूB सािह}य:सािह}य




891.4391

उदूB का_सािह}याचा इितहास आिण समी3ा:उदूB
का_सािह}य:उदूB सािह}य:सािह}य 891.4391009
उदूB सािह}य:सािह}य



891.439

उOणदेशीय फळे :फलो|ान, फळे , वन-शा :कृ िष
ऊजाB:नैसगक साधनसंपी



634.6



333.79

ऊजाB:नैसगक साधनसंपी:जमीन आिण ऊजाB संबंधी
अथBशा :अथBशा
333.79
ऊस िपके :शकB रा व िप@मय पदाथBयुt िपके :शेतातील
िपके:कृिष



633.61

एकनाथ :टीका :भागवतपुराण:पुराणे:धमBGंथ



294.5925(1)
एकनाथ, 1533-1599

:टीका :मराठी

का_सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य



891.461

इो (ISRO):भारत:सं&था आिण _व&थापन:अंत र3
िव1ान
500.506054(1)

एकनाथ:वेदांत तव1ान:भारतीय तव1ान:पौवाB}य
तव1ान
181.48

इ&लाम धमB:अYय धमB:धमB

एकनाथ:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक अGणी,
$चारक, उपदेशक
922.945



297

इ&लाम:धामक सं&था:सं&कृ ती आिण सं&था:सामािजक
शा े
306.697
ईशावा&योपिनषद:उपिनषदे:वै दक सािह}य:धमBGंथ



294.59218(1)

उके - ओक, धनराज िहरामण:_िtगत च र*े:मराठी
लेखक:अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt

उ}qांती:वंशशा



ओम पुरी:_िtगत च र*े:कलावंत:चलिच*पट
3े*ातील _िt
927.9143028



औदुब
ं र:महाराJ:भारत:तीथB3े*े

970

उर अमे रका:भूगोल आिण $वास - पयBटन:इितहास



917

उर आिण दि3ण ¼ुवीय बेटे:भूगोल आिण $वास पयBटन:इितहास
919.8
उ}पादन



615



औषधिव1ान आिण िच क}साशा े:वै|कशा :तं*1ान



615

कदम, बाबा, 1929-




920.933804

उपिनषदे:वै दक सािह}य:धमBGंथ

औषधिव1ान आिण िच क}साशा े:वै|कशा



कंठ संगीत

920.933804

उ|ोजक:अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े:च र*े

615



338

उ|ोजक:अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े

औषधिव1ान आिण िच क}साशा े

औषिधप रणामशा :औषधिव1ान आिण िच क}साशा े:
वै|कशा :तं*1ान
615.7

338.5

उ}पादन:अथBशा



294.535095479(1)



338

उ}पादन अथBशा :उ}पादन:अथBशा



ओबामा, बराक:_िtगत च र*े:अमे रका:रायकत,
राJा`य3
923.173

576.8

उर अमे रका:इितहास

ऑिलि>पक खेळ:_ायाम, मैदानी quडा आिण खेळ:
मनोरं जन आिण $दशBन करnयाZया कला:लिलत कला



378

आिण उ}qांती:जीवशा :िव1ान



796.48



632.12

उx िश3ण:िश3ण:सामािजक शा े

एिडसन, थॉमस अSdहा:_िtगत च र*े:इलेoोमॅे टक
आिण इंिजिनयर¨गZया शाखांमधील _िt:अिभयंता

926.213



928.9146

उx तापमान आिण दुOकाळ:पयाBवरणीय हानी:
िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , कडीचे िनवारण:कृ िष

एडके , सुनंदा राम:_िtगत च र*े:भारत:िश3क,
िश3णत1
923.754



294.59218



782
:टीका :मराठी

कथासािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य
किन वगB



891.463



305.56

किन वगB:सामािजक वगB:सामािजक संरचना:सामािजक
शा े
305.56

कeड-को)ापUले

214

कड कथासािह}य:कड सािह}य:सािह}य 894.8143
कड ना²सािह}य:कड सािह}य:सािह}य 894.8142
कड लेखक:अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt


928.94814

कड सािह}य:सािह}य
894.814
कबीर, 1399-1518 :टीका :=हदी का_सािह}य:
=हदी सािह}य:सािह}य
891.431
कर आकारणी:सावBजिनक अथBनीित
336.2
करं दीकर, =वदा, 1918-2010
:टीका :मराठी
सािह}य:सािह}य
891.46
कणक, मधु मंगेश:_िtगत च र*े:मराठी लेखक:अYय
भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt
928.9146
कव, इरावती, 1905-1970
:टीका :मराठी
सािह}य:सािह}य
891.46
कव, धrडो के शव:सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची
कारणे:सामािजक प रवतBन
303.484
कव, रघुनाथ धrडो:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt
927
कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt:च र*े
927
कलावंत:चलिच*पट 3े*ातील _िt 927.9143028
कलावंत:चलिच*पट 3े*ातील _िt:मनोरं जन आिण
करमणूक 3े*ातील _िt
927.9143028
काकडे, अ.ण महादेव:_िtगत च र*े:पयBवे3क:रं गभूमी
कलाकार

कापड उ|ोग
कामगार नेते
कायदा



927.92023



331.88177



923.31



340

कायदा hा 3े*ातील _िt
923.4
कायदा hा 3े*ातील _िt:समाजशा ी
923.4
कायदा:सामािजक शा े
340
कानाBड, िगरीश:_िtगत च र*े:कड लेखक:अYय
भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt
928.94814
कायBका रणीचे _व&थापन:_व&थापन
658.4
कायBका रणीचे _व&थापन:_व&थापन:_व&थापन
आिण साहाRयकारी सेवा
658.4
कासBन, रे चल:_िtगत च र*े:पयाBवरणवादी:अYय
िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े
920.93637
कािलदास
:टीका :सं&कृ त सािह}य:
सािह}य
891.2
का_सािह}य:सािह}याचा सवBसामाYय इितहास आिण
समी3ा:सािह}य
809.1
काि¢मरी का_सािह}य:काि¢मरी सािह}य:ददB सािह}य:
सािह}य
891.499K1
काि¢मरी सािह}य:ददB सािह}य:सािह}य
891.499K

कSले. जुर:महाराJ:भारत:आिशया
954.79(1)
कuबोडB, यांि*क, िव|ुतीय, ढोल, झांजाजातीय वा|े


786

कु oकु टपालन:पशुपालन:कृ िष:तं*1ान
636.5
कु टुंबाम`ये शोषण झालेSया _िt:अYय िवषयांशी
संबंिधत _=tची च र*े
920.93628292
कु टूंब:अYय समाज घटकांZया सम&या व }यांची सेवा:
समाजकSयाण सम&या व सेवा
362.82
कु डाळकर, सुषमा:_िtगत च र*े:डॉoटर, वै|:तं*1


926.1

कु लकणP, गुनाथ आबाजी:_िtगत च र*े:मराठी
लेखक:अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt



928.9146

कु लकणP, गो. िव.:_िtगत च र*े:भारत:िश3क,
िश3णत1
923.754
कु लकणP, दा*ेय िभकाजी, 1934- :टीका :मराठी
सािह}य:सािह}य
891.46
कु लकणP, निलनी $मोद:_िtगत च र*े:भारत:िश3क,
िश3णत1
923.754


कृिष

630

कृ िष:उ}पादन:अथBशा
338.1
कृ िष:तं*1ान
630
कृ िष:िविश@ उ|ोग आिण उ|ोग समूहांZया संघटना:
_ापार संघटना:उ}पादन
338.763
कृ OणमूतP, िजडू :भारतीय तव1ान:पौवाB}य तव1ान:
$ाचीन, म`ययुगीन, पौवाB}य तव1ान
181.4
के ळे , सोपान:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक अGणी,
$चारक, उपदेशक
922.945
केशवसुत, 1866-1905

:टीका :मराठी

का_सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य
कैलास-मानसरोवर:ितबेट:चीन:आिशया



891.461



915.15(1)

कॉYॅoट ि7ज:कौशSयाधा रत खेळ:पे (काडB गेम):
संधीचे खेळ



795.415

कrकणी कथासािह}य:कrकणी सािह}य:मराठी सािह}य:
सािह}य
891.4693
कrकणी का_सािह}य:कrकणी सािह}य:मराठी सािह}य:
सािह}य
891.4691
कrकणी ना²सािह}य:कrकणी सािह}य:मराठी सािह}य:
सािह}य
891.4692
कrकणी िनबंध सािह}य:कrकणी सािह}य:मराठी सािह}य:
सािह}य
891.4694
कrकणी सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य
891.469
कोडी:बैठे खेळ आिण करमणूक:मनोरं जन आिण $दशBन
करnयाZया कला:लिलत कला
793.73
कोापSले, नागनाथ लालूजीराव, 1948:टीका :
मराठी सािह}य:सािह}य
891.46

कोUहापूर- ामीण
कोSहापूर:महाराJ:भारत:आिशया
954.79(1)
कोळं बी:म}&य_वसाय आिण कवचधारी जलचर $ाणी:
िशकार, मिZछमारी, वाढ, संर3क तं*े:कृ िष 639.58
कौटुंिबक =हसाचार:कु टूंब:अYय समाज घटकांZया सम&या
व }यांची सेवा:समाजकSयाण सम&या व सेवा


362.8292

कौशSयाधा रत खेळ:पे (काडB गेम):संधीचे खेळ



322.42

qके टपटु :_ायामपटु , quडापटु
927.96358
खगोलशा :िव1ान
520
खगोलशा 1:वै1ािनक
925.2
खचB लेखाकमB:िहशेब, लेखाकमB:_व&थापन आिण
साहाRयकारी सेवा:तं*1ान
657.42


खाजगी जमीन

333.3

खा|ा आिण पेये:गृहिव1ान:तं*1ान
641
खानावळ सेवा:गृह अथBत1
926.42
खून:गुYहे:महाराJ
345.547902523
िÇन नैितक आिण भिtपर 7¤1ान
240
िÇन धमB:धमB
220/280
गिणत:$ाथिमक िश3ण:िश3ण
372.7
गिणत:िव1ान
510
गणेश देवी:सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची

कारणे:सामािजक प रवतBन
303.484
गणेश:देव, देवी, अYय देवदेवता:तव$णाली:=हदु धमB


294.5211(1)

गभBपात:अYय सामािजक सम&या आिण सेवा:
समाजकSयाण
363.46
गभBवती मिहला:&वा&ºय, शारी रक अव&था, वैयिtक
कारणांसाठी:िविश@ प रि&थत¨साठी:पाकशा


641.56319

गभBवती मिहलांसाठी आहार आिण पोषण:$सूितपूवB
उपचार:$सूितशा : ीरोगिव1ान आिण $सूितशा



618.242

गवांद,े अतुल:_िtगत च र*े:सजBन:डॉoटर, वै|



926.17

गांधी, इं दरा:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी, राजकuय



923.254

गांधी, मोहनदास करमचंद:_िtगत च र*े:भारत:
मु}सी, राजकuय नेते
923.254
गांधी, मोहनदास करमचंद:सामािजक सुधारणा चळवळी:

बदलाची कारणे:सामािजक प रवतBन

नेते



923.254

गाडगेबाबा:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक अGणी,
$चारक, उपदेशक
922.945
गायक:संगीत1
927.82
गायक:संगीत1:कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt


oयूबा क>युिन&ट $णाली:सा>यवाद (माoसBवाद लेिननवाद):माoसBवाद:समाजवादआिण संबंिधत
$णाली
335.4347
qांितकारक गट:राजकuय qया गट:राय आिण संग ठत

नेते

गांधी, सोिनया:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी, राजकuय

927.82



795.41

सामािजक समूह
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303.484

गायकवाड, शंकर कृ Oणा:_िtगत च र*े:भारत:िश3क,
िश3णत1
923.754


गीते:कंठ संगीत

782.42

गुजराती कथासािह}य:गुजराती सािह}य:सािह}य



891.473

गुजराती का_सािह}य:गुजराती सािह}य:सािह}य



891.471

गुजराती सािह}य:सािह}य
891.47
गुYहे:गुYहेगारीचे शा
364.1
गुYहे:महाराJ
345.547902
गुYहेगार:अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े


920.93643

गुYहेगारीचे शा
364
गृह अथBत1
926.4
गृहिव1ान:तं*1ान
640
गॅिलिलओ गॅिलली:_िtगत च र*े:खगोलशा 1:
वै1ािनक
925.2
गॅस आपी. भोपाळ:िविश@ घातक व&तु:घातक व&तु:
सावBजिनक सुर3ा सेवा
363.179(1)
गrदवलेकर, महाराज:धमBनेते आिण }यांचे कायB:धमBनेते
आिण संघटना:=हदु धमB
294.561
गोडसे, ता}यासाहेब:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

गोवा:भारत:लोकसािह}य:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा
अयास
398.2095478
गो=वद =सह, 10 वे गु.:_िtगत च र*े:शीखधमPय:
धामक अGणी, $चारक, उपदेशक
922.946
गो&वामी, सिबता:_िtगत च र*े:प*कार:च र*े 920.5
गौहर जान:_िtगत च र*े:गायक:संगीत1
927.82
Gंथपाल:च र*े
920.2
Gंथसूिच:संकuणB
010
Gंथालय आिण मािहतीशा
020
Gंथालयीन कामे:Gंथालय आिण मािहतीशा
025
Gामीण आरोय सेवा:मदतीचे $कार:शारी रक आजार:
समाजकSयाण सम&या व सेवा
362.104257
Gामीण _व&थापन:भारत:लोक $शासन:लोक $शासन
आिण लOकरी िव1ान
351.540217
Gामीण _व&थापन:महाराJ:भारत 351.54790217

ाहक-चुटके
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Gाहक संर3ण:_ापारनीित:वािणय
381.34
Gेट ि7टन:युरोप:आधुिनक इितहास:इितहास
941
घरगुती उपचार:रोग:वै|कशा :तं*1ान
616.024
घराnयांचे इितहास:वंशावळी, कु लवृांत
929.2
घराnयांचे इितहास:वंशावळी, कु लवृांत:च र*े:इितहास


929.2

घांGेकर, पांडुरंग िव£ल:_िtगत च र*े:रं गभूमी
कलाकार:मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील _िt



927.92

घातक व&तु:सावBजिनक सुर3ा सेवा
363.17
चंयान:अंत र3या*ा िव1ान:अिभयांि*कuZया अYय
शाखा:अिभयांि*कu
629.454
चqदेव, उवला:_िtगत च र*े:भारत:िश3क,
िश3णत1
923.754
चqधर:धमBनेते आिण }यांचे कायB:धमBनेते आिण संघटना:
=हदु धमB
294.561
च र*संGह:उ|ोजक:अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची
च र*े:च र*े
920.933804(1)
च र*संGह:कलावंत:चलिच*पट 3े*ातील _िt:
मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील _िt


927.9143028(1)

च र*संGह:गायक:संगीत1:कला आिण मनोरं जन या
3े*ातील _िt
927.82(1)
च र*संGह:चलिच*पट 3े*ातील _िt:मनोरं जन आिण
करमणूक 3े*ातील _िt:कला आिण मनोरं जन या
3े*ातील _िt
927.9143(1)
च र*संGह:िच*कार:कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील
_िt:च र*े
927.5(1)
च र*संGह:च,डूZया खेळांशी संबंिधत _िt:_ायामपटु ,
quडापटु :कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt


927.963(1)

च र*संGह:पयाBवरणवादी:अYय िवषयांशी संबंिधत
_=tची च र*े:च र*े
920.93637(1)
च र*संGह:भारत:मु}सी, राजकuय नेते:समाजशा ी

च र*संGह:िश3क, िश3णत1:समाजशा ी:च र*े


923.7(1)

च र*संGह:सावBजिनक करमणूक 3े*ातील _िt:
मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील _िt:कला
आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt
927.91(1)
च र*संGह:सािहि}यक:च र*े:इितहास



928.(1)

च र*संGह:ि या:गुYहेगार:अYय िवषयांशी संबंिधत
_=tची च र*े
920.9364374(1)
च र*संGह:ि यांची च र*े:च र*े:इितहास



920.72(1)

च र*संGह:=हदुधमPय:धामक अGणी, $चारक,
उपदेशक:च र*े
922.945(1)
च र*े

920

च र*े:इितहास

920




चचाB समूह:िविश@ $कारचे संगणक सं$ेषण:इंटरफे =सग
आिण क>युिनके शन
004.693
चलिच*पट 3े*ातील _िt



927.9143

चलिच*पट 3े*ातील _िt:मनोरं जन आिण करमणूक
3े*ातील _िt
927.9143
चलिच*पट 3े*ातील _िt:मनोरं जन आिण करमणूक
3े*ातील _िt:कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील
_िt
927.9143
चलिच*पट:सावBजिनक करमणूक:मनोरं जन आिण
$दशBन करnयाZया कला
791.43
चलिच*पट:सावBजिनक करमणूक:मनोरं जन आिण
$दशBन करnयाZया कला:लिलत कला
791.43
चdहाण, यशवंतराव बळवंत:_िtगत च र*े:भारत:
मु}सी, राजकuय नेते
923.254
चdहाण, रामचं नारायणराव:सामािजक सुधारणा
चळवळी:बदलाची कारणे:सामािजक प रवतBन


303.484

चdहाण, शांताराम:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
चाणoय:राय:राजनीितशा :सामािजक शा े



िच क}साशा े:औषधिव1ान आिण िच क}साशा े:
वै|कशा
615.5

923.654(1)

च र*संGह:भारत:सरकारी अिधकारी, सैYयािधकारी,
पोिलस खा}यातील कमBचारी:समाजशा ी



925.(1)



923.254(1)

च र*संGह:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:समाजशा ी

च र*संGह:वै1ािनक:च र*े:इितहास

िच*कला आिण सुशोभन कला:लिलत कला


923.554(1)

च र*संGह:मराठी किव:मराठी लेखक:अYय भाषेतील
सािह}य 3े*ातील _िt
928.91461(1)
च र*संGह:मराठी लेखक:अYय भाषेतील सािह}य
3े*ातील _िt:सािहि}यक
928.9146(1)
च र*संGह:रं गभूमी कलाकार:मनोरं जन आिण करमणूक
3े*ातील _िt:कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील
_िt
927.92(1)



320.1



740

िच*कार:कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt:च र*े


927.5

िच*पट संगीत:गीते:कं ठ संगीत



782.421542

िच*पट समी3ा:चलिच*पट:सावBजिनक करमणूक:
मनोरं जन आिण $दशBन करnयाZया कला 791.437
चीन:आिशया



915.1

चुटके , िवनोद, अवतरणे इ}यादी:मराठी संकuणB सािह}य:
मराठी सािह}य:सािह}य
891.46802

चुटके-ठाणे
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चुटके , िवनोद, अवतरणे इ}यादी:संकuणB लेखनसंGह:
संकuणB संGह:सािह}याचे अलंकारशा
808.882

जािहरातकला:जािहरातकला आिण जनसंपकB :
_व&थापन आिण साहाRयकारी सेवा:तं*1ान

च,डूZया खेळांशी संबंिधत _िt

जाहीर सभेतील भाषण:वtृ }वशा :सािह}याचे
अलंकारशा :सािह}य



927.963

च,डूZया खेळांशी संबंिधत _िt:_ायामपटु , quडापटु :
कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt 927.963
चेहरा आिण }वचेची काळजी:सÃदयB$साधन:वैयिtक
आिण कौटुंिबक जीवन _व&था:वेशभूषा, िशवणकाम,
वैयिtक व कौटुंिबक जीवन _व&था
646.726
चोखामेळा, संत :टीका :मराठी का_सािह}य:मराठी
सािह}य:सािह}य
891.461
चौधरी, पांडुरंग िशवराम:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
चौधरी, बिहणाबाई, 1880-1951

:टीका :

मराठी का_सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य

जीवशा :िव1ान



570

जैन घराणे:वैयिtक घराणी:घराnयांचे इितहास:
वंशावळी, कु लवृांत

929.2

जैन धमB:भारतीय $ाचीन धमB:अYय धमB:धमB

294.4

जैवशा 1:वै1ािनक

925.7





जॉUस्, &टीdह:_िtगत च र*े:उ|ोजक:अYय िवषयांशी
संबंिधत _=tची च र*े
920.933804

जोशी, आनंद:_िtगत च र*े:]लाि&टक सजBन:डॉoटर,
वै|
926.17952

जनाबाई :टीका :मराठी का_सािह}य:मराठी सािह}य:
सािह}य
891.461
जYमकुं डली:फलयोितष:परामानसशा आिण
गूढिव|ेतील िविश@ िवषय:परामानसशा आिण
गूढिव|ा
133.54

जोशी, आनंदीबाई गोपाळ:_िtगत च र*े:डॉoटर, वै|:
तं*1
926.1
1ाने[र :टीका :भगव®ीता:धमBGंथ:धमB ोत



294.5924

झेनवाद:बौw धमB:भारतीय $ाचीन धमB:अYय धमB


294.3927

टपाल खाते:टपाल सेवा:वािणय, सं$ेषण, प रवहन


383.4



915.2

जमीन आिण ऊजाB संबंधी अथBशा

333

जमीन आिण ऊजाB संबंधी अथBशा :अथBशा

333

टपाल सेवा:वािणय, सं$ेषण, प रवहन



383



टळक, बाळ गंगाधर:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254



टळक, शाम =*बक:_िtगत च र*े:जैवशा 1:
वै1ािनक



346.5479043(1)

ज>मू आिण काि¢मर:भारत:आिशया



923.2(1)



जगताप, गणपत महाराज:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:
धामक अGणी, $चारक, उपदेशक
922.945

जमीन:&थावर मालमा:महाराJ:भारत

जीवनसंGह:मु}सी, राजकuय नेते:समाजशा ी:च र*े

जोगळे कर, ज. द.:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक
अGणी, $चारक, उपदेशक
922.945

927.7

जपान:आिशया:भूगोल आिण $वास - पयBटन:इितहास



808.51



891.461

छायािच*कार:कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt



659.1



915.46



925.7

टॉल&टॉय, िलयो:_िtगत च र*े:रिशयन कथाकार:
रिशयन लेखक



928.9173

ज>मू आिण काि¢मर:भारत:आिशया:भूगोल आिण $वास
- पयBटन
915.46

टोपणनावांची Gंथसूिच:Gंथसूिच:संकuणB

जमBिनक सािह}य

839

जमBनी:युरोप:आधुिनक इितहास

943

ठकार, िवमला:धमBनेते आिण }यांचे कायB:धमBनेते आिण
संघटना:=हदु धमB
294.561




जलचरसृ@ी िव1ान:$ाणीप रि&थित िव1ान:$ाnयांचे
$कृ िततव:$ािणशा
591.76
जलमंडल आिण महासागर िव1ान:भूरचनाशा आिण
जलमंडल:भूगभBशा , जलिव1ान, हवामानशा :
भूिव1ान
551.46
जलसंपदा:इतर नैसगक साधनसंपी:जमीन आिण ऊजाB
संबंधी अथBशा
333.91
जलसंपदा:इतर नैसगक साधनसंपी:जमीन आिण ऊजाB
संबंधी अथBशा :अथBशा
333.91
जािहरातकला आिण जनसंपकB :_व&थापन आिण
साहाRयकारी सेवा:तं*1ान



659



014

ठाकरे , के शव सीताराम:_िtगत च र*े:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654

ठाकरे , केशव सीताराम:सामािजक सुधारणा चळवळी:

बदलाची कारणे:सामािजक प रवतBन



303.484

ठाकरे , बाळासाहेब:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
ठाकु र, रब¨नाथ:_िtगत च र*े:बंगाली किव:बंगाली
लेखक



928.91441

ठाकू र, दुगाBदास दामोदर:_िtगत च र*े:बासरी वगB:
संगीत वा|े
926.81883
ठाणे:महाराJ:भारत:आिशया



954.79(1)

ठdबरे -द)ा"ेय

218

ठrबरे , §यंबक बापुजी 'बालकवी', 1890-1918
:
टीका :मराठी का_सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य

ता}पुर}या मुkामाची _व&था:सं&था _व&थापक

ठोकळ, गजानन लमण, 1909-1984
:
टीका :मराठी का_सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य



891.461

ठोकळ, गजानन लमण, 1909-1984 :टीका :
मराठी कथासािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य

ता>हणे, दाजी:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
ितबेट:अंध _tu:अपंगांसाठी सेवा:समाजकSयाण
सम&या व सेवा
362.4109515


ितबेट:चीन:आिशया



891.463

ठोकळ, गजानन लमण:_िtगत च र*े:मराठी लेखक:
अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt 928.9146
ठोमरे , माधुरी वामन:_िtगत च र*े:ि यांची च र*े:
च र*े
920.72
डावन, चालBस:_िtगत च र*े:जैवशा 1:वै1ािनक



925.7

डा=ळब:उOणदेशीय फळे :फलो|ान, फळे , वन-शा :कृ िष



915.15

तीथB3े*े

294.535

तीथB3े*े:=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB

294.535




तुकाराम, 1608-1649 :टीका :मराठी का_सािह}य:
मराठी सािह}य:सािह}य
891.461
तुकाराम:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक अGणी,
$चारक, उपदेशक
922.945
तुकÎ कथासािह}य:तुकÎ सािह}य:अSटॅइक, यूरािलक,
हायपरबो रयन, िविडयन सािह}य:सािह}य



839.8

डॅिनश कथासािह}य:डॅिनश सािह}य:डॅिनश आिण नॉवयन
सािह}य:जमBिनक सािह}य
839.813
डॅिनश सािह}य:डॅिनश आिण नॉवयन सािह}य:जमBिनक
सािह}य
839.81
डॉoटर, वै|

926.1

डॉoटर, वै|:तं*1

926.1

डोगरी कथासािह}य:डोगरी सािह}य:सािह}य
डोगरी सािह}य:सािह}य





891.49D3



891.49D

Á>स:कuबोडB, यांि*क, िव|ुतीय, ढोल, झांजाजातीय
वा|े
786.9
तं*1

926

तं*1ान

600

तव1, मानसशा 1:च र*े

921

तव1ान

100

त,डुलकर, िवजय धrडोपंत, 1928-2008 :टीका :मराठी
ना²सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य
891.462
त,डुलकर, सिचन:_िtगत च र*े: qके टपटु :_ायामपटु ,
quडापटु
927.96358
तेनालीराम:आं¼ $देश:भारत:आिशया



370.1

तव1ान आिण िसwांत:िश3ण:सामािजक शा े

370.1





801

तव$णाली:=हदु धमB

294.52

तव$णाली:=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB

294.52




तबला:दुदभ
ंु ी वा|े:Á>स:कuबोडB, यांि*क, िव|ुतीय,
ढोल, झांजाजातीय वा|े
786.93(1)


305.23

ताण:पयाBवरणीय मानसशा :भेदाभेदक आिण
िवकासा}मक मानसशा :मानसशा
155.9042



398.22095484(1)

तेलुगु सािह}य:सािह}य

तव1ान आिण िसwांत:िश3ण

त.ण, 20 वषाpपयpत:सामािजक संरचना:सामािजक शा े

तुळजापूरकर, वैनतेय द.:_िtगत च र*े:मराठी लेखक:
अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt 928.9146

तेलुगु कथासािह}य:तेलुगु सािह}य:सािह}य

320.01

तव1ान आिण िसwांत:सािह}य

तुलसीदास, 1493-1623 :टीका :=हदी का_सािह}य:
=हदी सािह}य:सािह}य
891.431




तव1ान आिण िसwांत:राजनीितशा :सामािजक शा े

तुकÎ सािह}य:अSटॅइक, यूरािलक, हायपरबो रयन,
िविडयन सािह}य:सािह}य
894.35






894.353

634.64

डॅिनश आिण नॉवयन सािह}य:जमBिनक सािह}य



926.4794



891.461



894.8273



894.827



तोफखाना

623.4

थायलंड:दंडा}मक आिण त}संबंधी सं&था:समाजकSयाण:
सामािजक शा े
365.9593
थॉमस, संत:_िtगत च र*े:संत:रोमन कॅ थॉिलक



922.22

दंडा}मक आिण त}संबंधी सं&था:समाजकSयाण:
सामािजक शा े



365



दंतकथा

398.22

दंतकथा:लोकसािह}य

398.22

दि3ण आ ·का:रायकत, राJा`य3




923.168

दि3ण ¼ुवीय बेटांची सफर:उर आिण दि3ण ¼ुवीय
बेटे:भूगोल आिण $वास - पयBटन:इितहास 919.8904
दि3णपूवB आिशया



923.259

दा*ेय पंथ:पंथ आिण सुधारणा}मक चळवळी:=हदु धमB:
भारतीय $ाचीन धमB
294.55(1)

द)ा"ेय-नरीमन
दा*ेय:देव, देवी, अYय देवदेवता:तव$णाली:=हदु धमB



294.5211(1)

ददB सािह}य:सािह}य



891.499

दिलत:िनOकािसत वगB:सामािजक वगB



305.5688

दहशतवाद:अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े



धमB
200
धमBGंथ
294.592
धमBGंथ:धमB ोत
294.592
धमBGंथ:धमB ोत:=हदु धमB
294.592
धमBGंथ:धमB ोत:=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB


920.9303625

दहशतवाद:सामािजक $ qया:सामािजक शा े
दांडेकर, गोपाळ नीलकंठ, 1916-1998



303.625

दामले, िवOणु गो=वद:_िtगत च र*े:चलिच*पट
3े*ातील _िt:मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील
_िt
927.9143
दीि3त, सुि$या भालचं:_िtगत च र*े:डॉoटर, वै|:
तं*1
926.1
दुदभ
ंु ी वा|े:Á>स:कuबोडB, यांि*क, िव|ुतीय, ढोल,
झांजाजातीय वा|े
786.93
दुबई:संयुt अरब अिमरात:अरबी ीपकSप:आिशया



953.57(1)

देव, देवी, अYय देवदेवता:तव$णाली:=हदु धमB



294.5211

देव, नरहर:_िtगत च र*े:मराठी लेखक:अYय
भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt
928.9146
:टीका :मराठी सािह}य:



891.46

देशपांडे, _ंकटेश अंताजी:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
देशपांडे, cीपाद दा*य:धमBनेते आिण }यांचे कायB:
धमBनेते आिण संघटना:=हदु धमB
294.561
देशपांडे, cीपाद दा*ेय:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:
धामक अGणी, $चारक, उपदेशक
922.945
देशमुख, पंजाबराव:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
देशमुख, माधव गोपाळ, 1913-

:टीका :मराठी

सािह}य:सािह}य



दrदे, रामदास िशवराम:_िtगत च र*े:पु.षांची च र*े:
च र*े
920.71


305.8948



332.4

_ (पैसा):िवीय अथBशा :अथBशा :सामािजक शा े



332.4

ितीय िव[युw:युरोप:आधुिनक इितहास



294.36

धमBनेते आिण संघटना:=हदु धमB
294.56
धमBनेते आिण संघटना:=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB


294.56

धमBशा :धमBGंथ:धमB ोत:=हदु धमB
294.5926
धमB ोत
294.59
धमB ोत:बौw धमB:भारतीय $ाचीन धमB
294.38
धमB ोत:=हदु धमB
294.59
धमB ोत:=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB
294.59
धमाBचे समाजशा :धामक सं&था:सं&कृ ती आिण सं&था:
सामािजक शा े
306.6(1)
धातु आिण समधातु:आथक भूगभBशा :भूिव1ान 553.4
धामक अGणी, $चारक, उपदेशक
922
धामक अGणी, $चारक, उपदेशक:च र*े
922
धामक िच क}सा:िविवध िच क}सा:िविश@ िच क}सा
आिण }यांचे $कार
615.852
धामक जीवन, पwती, $िचती:=हदु धमB
294.54
धामक जीवन, पwती, $िचती:=हदु धमB:भारतीय
$ाचीन धमB
294.54
धामक जीवन, पwती, $िचती:=हदु धमB:भारतीय
$ाचीन धमB:अYय धमB
294.54
धामक वा&तु:वा&तुिशSपकला
726
धामक सं&था:सं&कृ ती आिण सं&था:सामािजक शा े


306.6

धावणे:_ायाम:_ायाम, शारी रक तंद.ु &ती:वैयिtक
आरोय
613.7172
`यान:उपयोिजत मानसशा :मानसशा :तव1ान


158.128

नकाशा वाचन:नकाशासंGह:भूगोल आिण $वास - पयBटन:

िविडयन:सामािजक संरचना:सामािजक शा े



धमBनेते आिण }यांचे कायB:धमBनेते आिण संघटना:=हदु धमB:
भारतीय $ाचीन धमB
294.561
धमBनेते आिण संघटना:बौw धमB:भारतीय $ाचीन धमB

891.46

देहबोली:अशािUदक सं$ेषण:सं$ेषण:बोधा}म मानिसक
$ qया आिण बुिwमा
153.69(1)

_ (पैसा):िवीय अथBशा :अथBशा

धमBनेते आिण }यांचे कायB:धमBनेते आिण संघटना:=हदु धमB

294.561



891.463

दाऊद इ7ािहम:_िtगत च र*े:दहशतवाद:अYय
िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े 920.9303625

देवधर, यो}aा, 1926सािह}य

294.592

:टीका :मराठी

कथासािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य
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940.53

इितहास



912.014

नकाशासंGह:भूगोल आिण $वास - पयBटन:इितहास 912
न3*े:िविश@ आकाशमंडले:खगोलशा :िव1ान 523.8
नरीमन, फली एस.:_िtगत च र*े:भारत:कायदा hा
3े*ातील _िt
923.454

नरे -पयावरणीय

220

नरे , मनोहर:_िtगत च र*े:भारत:कामगार नेते



Yयू $ताप िमल . धुळे:महाराJ:भारत:कापड उ|ोग


923.3154

नमBदा नदी:भारत:आिशया:भूगोल आिण $वास - पयBटन



331.881770095479(1)

पंचायत:Gामीण _व&थापन:महाराJ:भारत


915.4(1)

नाईक, वसंतराव:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
नाईक, िवलास:_िtगत च र*े:भारत:कायदा hा
3े*ातील _िt
923.454
नागरी आरोयिवषयक अिभयांि*कu:अिभयांि*कu:
तं*1ान
628
नामदेव, 1270-1350 :टीका :मराठी का_सािह}य:
मराठी सािह}य:सािह}य
891.461
नायकवाडी, नागनाथ रामचं:_िtगत च र*े:भारत:
मु}सी, राजकuय नेते
923.254
नारळीकर, जयंत िवOणु:_िtगत च र*े:खगोलशा 1:
वै1ािनक
925.2
नावीYयपूणB _व&थापन:बदलाचे _व&थापन:
कायBका रणीचे _व&थापन:_व&थापन 658.4063
िनपुणगे, ह. ल.:_िtगत च र*े:$काशक आिण
Gंथिवqे ते:च र*े
920.4
िनफाड. नािशक:भारत:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा
अयास:सामािजक रीित रवाज, िश@ाचार,
लोकसािह}य
398.095479(1)
िनयोजन आिण धोरण योजना:भारत:लोक $शासन:लोक
$शासन आिण लOकरी िव1ान
351.540234
िनळोबा, संत :टीका :मराठी का_सािह}य:मराठी
सािह}य:सािह}य
891.461
िनवृी िनयोजन:वैयिtक िव:िवीय अथBशा :
अथBशा
332.024014
िनOकािसत वगB:सामािजक वगB
305.568
िनसगÂपचार:िच क}साशा े:औषधिव1ान आिण
िच क}साशा े:वै|कशा
615.535
नीितिश3ण:िविश@ उ @ांसाठी िश3ण:तव1ान आिण
िसwांत:िश3ण
370.114
नीला स}यनारायण:_िtगत संGह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैYयािधकारी, पोिलस खा}यातील
कमBचारी
923.554
नेदरलँड:मु}सी, राजकuय नेते
923.2492
नेह, जवाहरलाल:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
नेहवाल, सायना:_िtगत च र*े:बॅड=मटनपटु :च,डूZया
खेळांशी संबंिधत _िt
927.96345
नैसगक साधनसंपी
333.7
नैसगक साधनसंपी:जमीन आिण ऊजाB संबंधी
अथBशा :अथBशा
333.7
नोबेल पुर&कार:पुर&कार, पदके :पुर&कार, पदके ,
ह&ता3रे :वंशावळी, कु लवृांत
929.81(1)

351.54790217(1)

पंथ आिण सुधारणा}मक चळवळी:=हदु धमB:भारतीय
$ाचीन धमB
294.55
पंथ आिण सुधारणा}मक चळवळी:=हदु धमB:भारतीय
$ाचीन धमB:अYय धमB
294.55
प3ी:$ािणशा :िव1ान
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पचनसं&थेचे िवकार:रोग



616.3

पटेल, वSलभभाई:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
पतंगे, दामोदर बिळराम:_िtगत च र*े:सजBन:डॉoटर,
वै|
926.17
पतंजिल:योग तव1ान:भारतीय तव1ान:पौवाB}य
तव1ान
181.452
पे (काडB गेम):संधीचे खेळ

795.4

प*कार:च र*े

920.5




प*का रता, $काशन, वृप*े

070

प*का रता, $काशन, वृप*े:संकuणB

070




प*का रता:प*का रता, $काशन, वृप*े



070.4

पथना²:रं गभूमीचे $कार:रं गभूमी:मनोरं जन आिण
$दशBन करnयाZया कला
792.022(1)
पदाथBवै1ािनक:वै1ािनक



925.3

पि©नी, महाराणी:_िtगत च र*े:भारत:रायकत,
राJा`य3
923.154
परमवीरचq:पुर&कार, पदके :पुर&कार, पदके , ह&ता3रे :
वंशावळी, कु लवृांत
929.81(1)
परामानसशा

आिण गूढिव|ा

130

परामानसशा

आिण गूढिव|ा:तव1ान

130

परामानसशा

आिण गूढिव|ेतील िविश@ िवषय

133





परामानसशा आिण गूढिव|ेतील िविश@ िवषय:
परामानसशा आिण गूढिव|ा

133

परामानसशा आिण गूढिव|ेतील िविश@ िवषय:
परामानसशा आिण गूढिव|ा:तव1ान

133

पयBवे3क:रं गभूमी कलाकार





927.92023

पयाBवरणवादी:अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े


920.93637

पयाBवरणवादी:अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े:
च र*े
920.93637
पयाBवरणीय मानसशा :भेदाभेदक आिण िवकासा}मक
मानसशा :मानसशा
155.9
पयाBवरणीय सम&या आिण सेवा:अYय सामािजक सम&या
आिण सेवा:समाजकSयाण
363.7

पयावरणीय-&धान

221

पयाBवरणीय सम&या आिण सेवा:अYय सामािजक सम&या
आिण सेवा:समाजकSयाण:सामािजक शा े 363.7

पुनरावलोकन आिण आवृी:िश3ण, संशोधन, संबंिधत
िवषय:िव1ान
507.6

पयाBवरणीय सम&या:िविश@ िवषय संबंधी प*का रता:
प*का रता:प*का रता, $काशन, वृप*े

पुरंदरे , बाबासाहेब:_िtगत च र*े:मराठी कथाकार:
मराठी लेखक



070.4493637

पयाBवरणीय हानी:िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , कडीचे
िनवारण:कृिष



632.1

पळधे, अमर:_िtगत संGह:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैYयािधकारी, पोिलस खा}यातील कमBचारी



923.554

पवार, अशोक

:टीका :मराठी सािह}य:सािह}य



891.46

पशुपालन:कृ िष:तं*1ान



636

पाकशा

641.5

पाकशा :खा|ा आिण पेये:गृहिव1ान:तं*1ान

641.5



पा क&तान:आिशया:इितहास




954.91

पाटील, अnणासाहेब दा*य वामन:_िtगत च र*े:
भारत:मु}सी, राजकuय नेते
923.254
पाटील, नाना:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी, राजकuय
नेते



923.254

पाटील, $ितभा:_िtगत च र*े:भारत:रायकत,
राJा`य3
923.154
पाटील, भाऊराव पायगrडा:_िtगत च र*े:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654

पाटील, .िoमणी:_िtगत च र*े:ि यांची च र*े:च र*े



920.72

पा रवारीक संबंध:िववाह आिण कु टुंबसं&था



306.87

पा रवारीक संबंध:िववाह आिण कु टुंबसं&था:सं&कृ ती
आिण सं&था
306.87
पालक - बालक संबंध:पा रवारीक संबंध:िववाह आिण
कु टुंबसं&था
306.874
पालक - बालक संबंध:पा रवारीक संबंध:िववाह आिण
कु टुंबसं&था:सं&कृ ती आिण सं&था
306.874
िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , कडीचे िनवारण:कृ िष
िपकांवरील रोग, जंतूनाशके , कडीचे िनवारण:कृ िष:
तं*1ान



632



िपता - बाल संबंध:पालक - बालक संबंध:पा रवारीक
संबंध:िववाह आिण कु टुंबसं&था
306.8742
िपळगांवकर, सिचन:_िtगत च र*े:कलावंत:
चलिच*पट 3े*ातील _िt
927.9143028
पुणे:महाराJ:भारत:आिशया



954.79(1)

पुनरावलोकन आिण आवृी:पोिलस सेवा:अYय
सामािजक सम&या आिण सेवा:समाजकSयाण

पुर&कार, पदके , ह&ता3रे :वंशावळी, कु लवृांत



929.8

पुर&कार, पदके , ह&ता3रे :वंशावळी, कु लवृांत:च र*े:
इितहास



929.8

पुर&कार, पदके :पुर&कार, पदके , ह&ता3रे :वंशावळी,
कु लवृांत
929.81
पुराणे:धमBGंथ

294.5925

पुराणे:धमBGंथ:धमB ोत

294.5925




पु.षांची च र*े:च र*े



920.71

पूजा, `यान, योग:धामक जीवन, पwती, $िचती:=हदु
धमB
294.543
पूजा, `यान, योग:धामक जीवन, पwती, $िचती:=हदु
धमB:भारतीय $ाचीन धमB
294.543
प,डसे, cीपाद नारायण, 1913-2007 :टीका :मराठी
कथासािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य
891.463


पेरणी आिण कापणी

631.5

पेरणी आिण कापणी:िविश@ तं*े, उपकरणे, साधनसामGी



631.5

पोलंड:जमBनी:युरोप:आधुिनक इितहास

943.8

पोिलस सेवा:अYय सामािजक सम&या आिण सेवा:
समाजकSयाण

363.2




पोषण आिण चयापचय संबंिधत िवकार:पचनसं&थेचे
िवकार:रोग



616.39

पौवाB}य तव1ान



181

पौवाB}य तव1ान:$ाचीन, म`ययुगीन, पौवाB}य तव1ान



181

पौवाB}य तव1ान:$ाचीन, म`ययुगीन, पौवाB}य तव1ान:
िविश@ देशांचे तव1ान
181
$करणे:खून:गुYहे:महाराJ



345.5479025230264

$काशक आिण Gंथिवqे ते:च र*े



920.4

$कृ ित िव1ान:िव1ान
632



928.91463



508

$ qया, उपचार:नागरी आरोयिवषयक अिभयांि*कu:
अिभयांि*कu:तं*1ान
628.162
$ितका}मक शकु निव|ा:शकु निव|ा:परामानसशा
आिण गूढिव|ेतील िविश@ िवषय
133.33
$ितबंधक उपाय:आपि:सावBजिनक सुर3ेचे अYय
दृि@कोन:अYय सामािजक सम&या आिण सेवा



363.348



363.2076

पुनरावलोकन आिण आवृी:भूगोल आिण $वास पयBटन:इितहास
910.076

$दूषण:पयाBवरणीय सम&या आिण सेवा:अYय सामािजक
सम&या आिण सेवा:समाजकSयाण
363.73
$धान, शुभा:_िtगत च र*े:ि यांची च र*े:च र*े



920.72

&वासवणन-िबरबल
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$वासवणBन:भूगोल आिण $वास - पयBटन:इितहास



910.4

$िश3ण:_ायाम, मैदानी quडा आिण खेळ:मनोरं जन
आिण $दशBन करnयाZया कला:लिलत कला 796.077
$¹ोरे :पुनरावलोकन आिण आवृी:िश3ण, संशोधन,
संबंिधत िवषय:िव1ान
507.6(1)

फु ले, सािव*ीबाई:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

फे सबुक:चचाB समूह:िविश@ $कारचे संगणक सं$ेषण:
इंटरफे =सग आिण क>युिनके शन
004.693(1)
·ांस:युरोप:भूगोल आिण $वास - पयBटन:इितहास



914.4

$सूितपूवB उपचार:$सूितशा : ीरोगिव1ान आिण
$सूितशा
618.24

बँक आिण बँकग:िवीय अथBशा :अथBशा :सामािजक
शा े
332.1

$सूितशा : ीरोगिव1ान आिण $सूितशा

बंगाली कथासािह}य:बंगाली सािह}य:सािह}य



618.2

$सूितशा : ीरोगिव1ान आिण $सूितशा :वै|कशा :
तं*1ान
618.2
$ाकृ त भाषा:अYय भाषा

491.2/4

$ाकृ त भाषा:अYय भाषा:भाषा

491.2/4




$ाचीन, म`ययुगीन, पौवाB}य तव1ान



180

$ाचीन, म`ययुगीन, पौवाB}य तव1ान:िविश@ देशांचे
तव1ान
180
$ािणशा

590

$ािणशा :िव1ान

590




$ाणीप रि&थित िव1ान:$ाnयांचे $कृ िततव:$ािणशा

$ाथिमक पु&तके , रचना:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय

]लाि&टक सजBन:डॉoटर, वै|

928.9144

बंगाली सािह}य:सािह}य



891.44

बं|ोपा`याय, ममता:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254


बदलाची कारणे

303.48

बदलाची कारणे:सामािजक प रवतBन

303.48



बदलाची कारणे:सामािजक प रवतBन:सामािजक $ qया

बसु, सुभाषचं:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी, राजकuय



926.17952

फडके , सुधीर:_िtगत च र*े:गायक:संगीत1

927.82

नेते

बांधकाम:वा&तु िनमती:तं*1ान



690.(1)

बागाईत:कृ िष:तं*1ान



बागुल, दादाजी:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,



फलयोितष:परामानसशा आिण गूढिव|ेतील िविश@
िवषय:परामानसशा आिण गूढिव|ा
133.5
फलटणकर, आर. एस.:_िtगत च र*े:मराठी लेखक:
अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt 928.9146



635

लोकिहतैषी

बागुल, िव|ाधर त.:_िtगत च र*े:ता}पुर}या
मुkामाची _व&था:सं&था _व&थापक 926.4794
बागूल, बाबुराव रामचं, 1931-2008
:
टीका :मराठी कथासािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य
बाबर, सरोिजनी, 1920-2008

फळे :वन&पत¨पासून िमळालेली औषधे:स, य औषधी:
औषधिव1ान आिण िच क}साशा े
615.321(1)
फाइनमन, रचडB:_िtगत च र*े:पदाथBवै1ािनक:
वै1ािनक
925.3
फनलंड:&कँ िडनेिdहया:युरोप:भूगोल आिण $वास पयBटन
914.897
फु ले, योितबा गो=वद:तव1ान आिण िसwांत:िश3ण:
सामािजक शा े
370.1
फु ले, योितबा गो=वद:सामािजक सुधारणा चळवळी:
बदलाची कारणे:सामािजक प रवतBन
303.484



891.463






923.654

634

923.654



923.254



133.5

फळणीकर, िवजय गजानन:_िtगत च र*े:भारत:





927.92

समाजसेवक, लोकिहतैषी



बंगाली लेखक

बसवे[र:धमBनेते आिण }यांचे कायB:धमBनेते आिण
संघटना:=हदु धमB
294.561

372

फलो|ान, फळे , वन-शा :कृ िष



891.441



फkड, भाऊ:_िtगत च र*े:रं गभूमी कलाकार:
मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील _िt
फलयोितष

बंगाली का_सािह}य:बंगाली सािह}य:सािह}य



491.4682

$ाथिमक िश3ण:िश3ण

928.91441

बदलाचे _व&थापन:कायBका रणीचे _व&थापन:
_व&थापन
658.406

591

भाषा



बंगाली किव:बंगाली लेखक

303.48



591.7

$ाnयांचे $कृ िततव:$ािणशा



891.443

:टीका :मराठी

सािह}य:सािह}य



891.46

बायबल:िÇन धमB:धमB
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बाल िवकास:त.ण, 20 वषाpपयpत:सामािजक संरचना:
सामािजक शा े
305.231
बालसंगोपन, गृहप रचयाB:गृहिव1ान:तं*1ान



649

बालसंगोपन:बालसंगोपन, गृहप रचयाB:गृहिव1ान:
तं*1ान
649.1
बाळ, िव|ा:_िtगत च र*े:मराठी लेखक:अYय
भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt
928.9146
बासरी वगB:संगीत वा|े
िबरबल:भारत:आिशया:दंतकथा



926.81883



398.220954(1)

बुF-भारत
बुw:धमBनेते आिण संघटना:बौw धमB:भारतीय $ाचीन
धमB
294.363
बुिwमा आिण कौशSय:बोधा}म मानिसक $ qया आिण
बुिwमा:मानसशा
153.9
बॅड=मटनपटु :च,डूZया खेळांशी संबंिधत _िt


927.96345

बेज. नािशक:महाराJ:भारत:आिशया
954.79(1)
बेदी, करण:_िtगत संGह:भारत:सरकारी अिधकारी,
सैYयािधकारी, पोिलस खा}यातील कमBचारी


923.554

बेलसरे -खारकर, cwा:_िtगत संGह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैYयािधकारी, पोिलस खा}यातील
कमBचारी
923.554
बेहरे े , ग. वा.:_िtगत च र*े:मराठी लेखक:अYय
भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt
928.9146
बैठे खेळ आिण करमणूक:मनोरं जन आिण $दशBन
करnयाZया कला:लिलत कला
793
बोधा}म मानिसक $ qया आिण बुिwमा
153
बोधा}म मानिसक $ qया आिण बुिwमा:मानसशा


153

बोधा}म मानिसक $ qया आिण बुिwमा:मानसशा :
तव1ान
153
बोरकर, बाळकृ Oण भगवंत, 1910-1984
:
टीका :मराठी कथासािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य

223

भटoया आिण िवमुt जमाती:मानववांिशक आिण
जातीय समुदाय:सामािजक संरचना:सामािजक शा े

भरगुडे, लमणराव:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
भागवतपुराण:पुराणे:धमBGंथ



294.5925(1)

भाया:िविश@ पौि@क घटक:आहारशा :वैयिtक
आरोय
613.28(1)
भाटवडेकर, मनोज:_िtगत च र*े:मानसोपचारत1:
डॉoटर, वै|
926.1689


भारत

342.54

भारत:आंतरराJीय संबंध:राजनीितशा :सामािजक
शा े
327.54
भारत:आिnवक आिण अणुगभPय भौितकशा :आधुिनक
भौितकशा :भौितकशा
539.70954
भारत:आिnवक ऊजाB:ऊजाB:नैसगक साधनसंपी
भारत:आयकर:कर आकारणी:सावBजिनक अथBनीित



भtu पंथ:पंथ आिण सुधारणा}मक चळवळी:=हदु धमB:
भारतीय $ाचीन धमB
294.55(1)
भगव®ीता
:टीका :भगव®ीता:धमBGंथ:धमB ोत


294.5924

भगव®ीता:धमBGंथ:धमB ोत
294.5924
भगव®ीता:धमBGंथ:धमB ोत:=हदु धमB
294.5924
भजने, &तो*े, िन}यपाठाचे सािह}य:पूजा, `यान, योग:
धामक जीवन, पwती, $िचती:=हदु धमB 294.5433
भटकळ, रामदास गणेश:_िtगत च र*े:$काशक आिण
Gंथिवqे ते:च र*े
920.4



336.240954

भारत:आयुवमा:मृ}यू, वृw}व, आजार व इजा संबंधी
िवमा:िवमा



368.3200954

भारत:आथक िनयोजन:उ}पादन:अथBशा



338.954

भारत:आथक प रि&थती:अथBशा :सामािजक शा े



330.954



242



333.79240954

891.463

बोरकर, बाळकृ Oण भगवंत, 1910-1984 :टीका :
मराठी सािह}य:सािह}य
891.46
बोरकुं ड. धुळे:महाराJ:भारत:आिशया
954.79(1)
बौw धमB:भारतीय $ाचीन धमB
294.3
बौw धमB:भारतीय $ाचीन धमB:अYय धमB
294.3
बौw धमB:भारतीय $ाचीन धमB:अYय धमB:धमB
294.3
7¤देश:दि3णपूवB आिशया
923.2591
ि7&को, कॉY&टYस:_िtगत च र*े:कायदा hा 3े*ातील
_िt:समाजशा ी
923.4
भिtपर सािह}य:िÇन नैितक आिण भिtपर 7¤1ान



305.8(1)



भारत:आिशया

954

भारत:आिशया:इितहास

954




भारत:आिशया:दंतकथा

398.220954

भारत:आिशया:भूगोल आिण $वास - पयBटन
भारत:इ&लाम धमB:अYय धमB:धमB



297.0954

भारत:उx िश3ण:िश3ण:सामािजक शा े
भारत:कापड उ|ोग



915.4



378.54



331.8817700954



भारत:कामगार नेते

923.3154

भारत:कायदा hा 3े*ातील _िt



923.454

भारत:कृ िष:उ}पादन:अथBशा



338.10954

भारत:qांितकारक गट:राजकuय qया गट:राय आिण
संग ठत सामािजक समूह
322.420954
भारत:गभBपात:अYय सामािजक सम&या आिण सेवा:
समाजकSयाण
363.460954
भारत:Gाहक संर3ण:_ापारनीित:वािणय



381.340954

भारत:जलसंपदा:इतर नैसगक साधनसंपी:जमीन
आिण ऊजाB संबंधी अथBशा
333.910954
भारत:टपाल खाते:टपाल सेवा:वािणय, सं$ेषण,
प रवहन
383.4954
भारत:तीथB3े*े



294.5350954

भारत-भाषेचा
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भारत:तीथB3े*े:=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB

भारत:सं&था आिण _व&थापन:अंत र3 िव1ान


भारत:दिलत:िनOकािसत वगB:सामािजक वगB


305.56880954

भारत:नैसगक साधनसंपी:जमीन आिण ऊजाB संबंधी
अथBशा :अथBशा
333.70954


भारत:भूिम सुधार:खाजगी जमीन

भारत:¸@ाचार:गुYहे:गुYहेगारीचे शा

333.310954



364.13230954

भारत:महसूल:सावBजिनक अथBनीित



336.0254

भारत:मु}सी, राजकuय नेते

923.254

भारत:मु}सी, राजकuय नेते:समाजशा ी

923.254



भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी:समाजशा ी

923.654

भारत:सरकारी अिधकारी, सैYयािधकारी, पोिलस
खा}यातील कमBचारी
923.554
भारत:सरकारी अिधकारी, सैYयािधकारी, पोिलस
खा}यातील कमBचारी:समाजशा ी
923.554
भारत:सामािजक प रवतBन:सामािजक $ qया:सामािजक
शा े
303.40954

भारत:सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे:



303.4840954

सामािजक प रवतBन



303.4840954



भारत:सामाYय इितहास आिण िववरण:लOकरी िव1ान:
लोक $शासन आिण लOकरी िव1ान 355.033054



भारत:सावBजिनक Gंथालये:सामाYय Gंथालये:Gंथालय
आिण मािहतीशा
027.454

792.0954

भारत:राजकuय प3:राजकuय कायBपwती, $ qया
324.254

भारत:राजकuय प रि&थती:राजनीितशा :सामािजक
शा े
320.954


923.154



भारत:ि यांचा सामािजक दजाB आिण भूिमका: ी वगB:
सामािजक संरचना

भारत:रायघटना}मक कायदा:कायदा:सामािजक शा े





305.40954

भारत: ी-cिमक:cम अथB_व&था:अथBशा

342.54
015.54



305.420954

भारत: ी वगB:सामािजक संरचना:सामािजक शा े

342.54

भारत:राJीय Gंथसूिच





भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण $दशBन करnयाZया कला

भारत:रायघटना}मक कायदा:कायदा

923.654

भारत:सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे

305.69754

भारत:रायकत, राJा`य3



भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी



भारत:मुसलमान:सामािजक - धामक समूह:सामािजक
संरचना



500.506054

294.5350954



331.40954

भारततवे (इंडॉलॉजी):भारत:आिशया:इितहास



954.(1)

भारत:रे Sवे वाहतूक:वािणय, सं$ेषण, प रवहन:
सामािजक शा े
385.0954

भारतरz:पुर&कार, पदके :पुर&कार, पदके , ह&ता3रे :
वंशावळी, कु लवृांत
929.81(1)

भारत:लOकरी िव1ान:लोक $शासन आिण लOकरी
िव1ान:सामािजक शा े
355.00954

भारतीय तव1ान:पौवाB}य तव1ान

भारत:लोक $शासन



181.4



भारतीय तव1ान:पौवाB}य तव1ान:$ाचीन, म`ययुगीन,
पौवाB}य तव1ान
181.4



भारतीय तव1ान:पौवाB}य तव1ान:$ाचीन, म`ययुगीन,
पौवाB}य तव1ान:िविश@ देशांचे तव1ान 181.4

351.54

भारत:लोक $शासन:लोक $शासन आिण लOकरी िव1ान
351.54

भारत:लोकशाही शासन:सरकार आिण राय_व&था:
राजनीितशा
321.80954

भारतीय $ाचीन धमB

294

भारतीय $ाचीन धमB:अYय धमB

294

भारत:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा अयास:सामािजक
रीित रवाज, िश@ाचार, लोकसािह}य
398.0954

भारतीय $ाचीन धमB:अYय धमB:धमB

294

भारत:लोकसािह}य:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा
अयास
398.20954
भारत:वन&पती उ|ाने



580.7354

भारत:िशकारी:मिZछमारी, िशकारी, नेमबाजी


923.754

भारत:िश3ण:सामािजक शा े

370.954

भारत:शेतकरी:किन वगB







भारतीय संगीत:संगीत:लिलत कला

780.954

भारतीय:च र*े:इितहास

920.054

भावना:शरीरिव1ाना}मक मानसशा :मानसशा




152.4



भाषा

400



भाषाशा :भाषा

410



भाषेचा $योग:इंGजी भाषा

428



भाषेचा $योग:इंGजी भाषा:भाषा

428

305.56330954

भारत:सं&कृ ती आिण सं&था:सामािजक शा े



भारतीय राJीय काँGेस:भारत:राजकuय प3:राजकuय
कायBपwती, $ qया
324.254(1)

799.2954

भारत:िश3क, िश3णत1



306.0954





भूगभशा-मराठी
भूगभBशा , जलिव1ान, हवामानशा :भूिव1ान

551

भूगोल आिण $वास - पयBटन

910

भूगोल आिण $वास - पयBटन:इितहास

910



मराठी का_सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य



मराठी का_सािह}याचा इितहास आिण समी3ा:मराठी
का_सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य 891.461009




भूिम सुधार:खाजगी जमीन

333.31

भूरचनाशा आिण जलमंडल:भूगभBशा , जलिव1ान,
हवामानशा :भूिव1ान
551.4
भूिव1ान

:टीका :मराठी सािह}य:

891.464

मराठी प*सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य

891.466



530



925.3

¸@ाचार:गुYहे:गुYहेगारीचे शा



364.1323

मंडेला, नेSसन:_िtगत च र*े:दि3ण आ ·का:
रायकत, राJा`य3
923.168
मं दरे आिण पीठ&थाने:धामक वा&तु:वा&तुिशSपकला



726.1

मिZछमारी, िशकारी, नेमबाजी



लोकिहतैषी



923.654

म}&य_वसाय आिण कवचधारी जलचर $ाणी:िशकार,
मिZछमारी, वाढ, संर3क तं*े:कृ िष
639.5
मदतीचे $कार:शारी रक आजार:समाजकSयाण सम&या
व सेवा



362.10425

म`यपूवB:आिशया



956

मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील _िt



927.9

मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील _िt:कला आिण
मनोरं जन या 3े*ातील _िt
927.9
मनोरं जन आिण $दशBन करnयाZया कला



790

मनोरं जन आिण $दशBन करnयाZया कला:लिलत कला



790

मरणोपरांत रीित रवाज:सामािजक रीित रवाज,
िश@ाचार, लोकसािह}य





491.46

मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:अYय भाषा:भाषा


491.46

मराठी भाषेचा $योग:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय
भाषा:अYय भाषा
491.468
मराठी मातृभाषा नसणा±या िव|ाºयाpसाठी:$ाथिमक
पु&तके , रचना:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा


491.46824
मराठी लेखक



928.9146

मराठी लेखक:अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt


928.9146

मराठी लेखक:अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt:
सािहि}यक
928.9146
मराठी वtृ व सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य


891.465

मराठी संकuणB सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य


891.468

मराठी सािह}य:सािह}य



891.46

मराठी सािह}याचा इितहास आिण समी3ा:मराठी
सािह}य:सािह}य
891.4609
मराठी सािह}याचा संGह:मराठी सािह}य:सािह}य


891.4608



मराठी:अYय भाषांमधील सामाYय संGह:सामाYय संGह:
संकuणB
089.9146



मराठी:िच*पट संगीत:गीते:कं ठ संगीत

305.8948(1)
मराठी कथाकार:मराठी लेखक



491.46

मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:अYय भाषा

393

मराठा:िविडयन:सामािजक संरचना:सामािजक शा े




मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा

799

मिणयार, िव£ल:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,



891.462

मराठी िनबंध सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य



भौिमक, मणी:_िtगत च र*े:पदाथBवै1ािनक:वै1ािनक

मराठी ना²सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य



891.46

भौितकशा

मराठी का_सािह}याचा संGह:मराठी का_सािह}य:
मराठी सािह}य:सािह}य
891.461008
मराठी िनबंध सािह}य संGह:मराठी िनबंध सािह}य:
मराठी सािह}य:सािह}य
891.464008

155

भोसले, म. भा., 1914सािह}य



891.461



550

भेदाभेदक आिण िवकासा}मक मानसशा :मानसशा

225

928.91463



782.421542(1)

मराठी कथासािह}य संGह:मराठी कथासािह}य:मराठी
सािह}य:सािह}य
891.463008

मराठी:टोपणनावांची Gंथसूिच:Gंथसूिच:संकuणB

मराठी कथासािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य

मराठी:>हणी, लोकोिt:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा
अयास:सामािजक रीित रवाज, िश@ाचार,
लोकसािह}य
398.99146



891.463

मराठी कथासािह}याचा इितहास आिण समी3ा:मराठी
कथासािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य 891.463009
मराठी किव:मराठी लेखक:अYय भाषेतील सािह}य
3े*ातील _िt
928.91461



014.99146

मराठी:िविश@ भाषांतील Gंथसूिच:भारत:राJीय Gंथसूिच


015.54029146

मढ\कर-मेहता

226

मढकर, बाळ सीताराम, 1909-1956
:टीका :
मराठी का_सािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य

मानववांिशक आिण जातीय समुदाय:सामािजक संरचना:



891.461

मशागतीZया िविश@ पwती:पेरणी आिण कापणी



631.58

मशागतीZया िविश@ पwती:पेरणी आिण कापणी:िविश@
तं*े, उपकरणे, साधनसामGी
631.58
महसूल:सावBजिनक अथBनीित
336.02
महाड:महाराJ:भारत:आिशया
954.79(1)
महानुभाव पंथ:पंथ आिण सुधारणा}मक चळवळी:=हदु
धमB:भारतीय $ाचीन धमB
294.55(1)
महाभारत :टीका :सं&कृ त का_सािह}य:सं&कृ त
सािह}य:सािह}य
891.21
महाराणा $ताप:_िtगत च र*े:भारत:रायकत,
राJा`य3
923.154
महाराJ
345.5479
महाराJ:भारत
346.5479
महाराJ:भारत:आिशया
954.79
महाराJ:भारत:आिशया:इितहास
954.79
महाराJ:भारत:आिशया:भूगोल आिण $वास - पयBटन


915.479

महाराJ:भारत:कापड उ|ोग 331.881770095479
महाराJ:भारत:तीथB3े*े
294.535095479
महाराJ:भारत:भूिम सुधार:खाजगी जमीन


333.31095479

महाराJ:भारत:महसूल:सावBजिनक अथBनीित



336.025479

महाराJ:भारत:रं गभूमी:मनोरं जन आिण $दशBन
करnयाZया कला
792.095479
महाराJ:भारत:लोक $शासन
351.5479
महाराJ:भारत:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा अयास:
सामािजक रीित रवाज, िश@ाचार, लोकसािह}य


398.095479

महाराJ:भारत:लोकसािह}य:लोकसािह}य आिण
दंतकथांचा अयास
398.2095479
महाराJ:भारत:वन&पती उ|ाने
580.735479
महाराJ:भारत:शेतकरी:किन वगB 305.5633095479
महाराJ:भारत:सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची
कारणे



303.484095479

मािणक$भू, महाराज
:टीका :मराठी का_सािह}य:
मराठी सािह}य:सािह}य
891.461
माता - बाल संबंध:पालक - बालक संबंध:पा रवारीक
संबंध:िववाह आिण कु टुंबसं&था
306.8743
मादक _ांची त&करी:सावBजिनक नैितकता व त}संबंधी
सम&या आिण वाद:अYय सामािजक सम&या आिण
सेवा



363.45

सामािजक शा े



305.8

मानसशा

150

मानसशा :तव1ान

150




मानिसक अवगती:समाजकSयाण सम&या व सेवा:
समाजकSयाण:सामािजक शा े
मानसोपचारत1:डॉoटर, वै|



362.3



926.1689

माकp डेयपुराण:पुराणे:धमBGंथ:धमB ोत



294.5925(1)

माक टग _व&थापन:_व&थापन:_व&थापन आिण
साहाRयकारी सेवा:तं*1ान
658.8
माoसBवाद - लेिननवाद:सा>यवाद (क>युिन&ट
मत$णाली):राजकuय तव$णाली:राजनीितशा


320.5322

माoसBवाद:समाजवादआिण संबंिधत $णाली



335.4

माoसBवाद:समाजवादआिण संबंिधत $णाली:अथBशा :
सामािजक शा े
335.4
मागBदशBन आिण समुपदेशन:शाळा आिण }यांची काय


371.4

मािहती आिण िवचारांचे &वातं§य:वैयिtक अिधकार
आिण उपqम:भारत
342.540853
मािहतीचा अिधकार:मािहती आिण िवचारांचे &वातं§य:
वैयिtक अिधकार आिण उपqम:भारत


342.540853(1)

िमडल ई&ट (अरे िबया):आिशया:दंतकथा:लोकसािह}य


398.220956

मुंजे, बाळकृ Oण िशवराम:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254


मुंडा भाषा:िसनो-ितबेटन भाषा:भाषा

495.95

मुंबई:महाराJ:भारत:आिशया
मुंबई:महाराJ:भारत:वन&पती उ|ाने



954.792



580.7354792

मु}सी, राजकuय नेते

923.2

मु}सी, राजकuय नेते:समाजशा ी

923.2

मु}सी, राजकuय नेते:समाजशा ी:च र*े

923.2

मुथा, जवाहर, 1941सािह}य





:टीका :मराठी सािह}य:


891.46

मुसलमान:सामािजक - धामक समूह:सामािजक संरचना


305.697

मूलभूत मुे:भारत:रायघटना}मक कायदा:कायदा


342.5402

मूSयवृिw:_ (पैसा):िवीय अथBशा :अथBशा


332.41

मृ}यू, वृw}व, आजार व इजा संबंधी िवमा:िवमा



368.3

मेहता, िवजया:_िtगत च र*े:रं गभूमी कलाकार:
मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील _िt 927.92

मेहेरबाबा-रामदास

मेहरे बाबा:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक अGणी,
$चारक, उपदेशक
922.945
मोहोळ, मामासाहेब:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
>हणी, लोकोिt:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा अयास:
सामािजक रीित रवाज, िश@ाचार, लोकसािह}य



यशवंत, लोकनाथ :टीका :मराठी का_सािह}य:
मराठी सािह}य:सािह}य
891.461
:टीका :मराठी सािह}य:



युw आिण संGाम:लOकरी िव1ान:लोक $शासन आिण
लOकरी िव1ान:सामािजक शा े
355.02


623.45



युरोप:आधुिनक इितहास

940

युरोप:आधुिनक इितहास:इितहास

940

युरोप:भूगोल आिण $वास - पयBटन

914

युरोप:भूगोल आिण $वास - पयBटन:इितहास

914

येवला. नािशक:महाराJ:भारत:आिशया






954.79(1)

राजकuय qया गट:राय आिण संग ठत सामािजक समूह


322.4

राजकuय तव$णाली:राजनीितशा



320.5



320.5

राजकuय प3:राजकuय कायBपwती, $ qया



324.2

राजकuय प रि&थती:राजनीितशा :सामािजक शा े


राजगु:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी, राजकuय नेते


923.254

राजगोपालाचारी, पाथBसारथी:धमBनेते आिण }यांचे कायB:
धमBनेते आिण संघटना:=हदु धमB
294.561
राजन खान :टीका :मराठी कथासािह}य:मराठी
सािह}य:सािह}य
891.463
राजनीितशा

320

राजनीितशा :सामािजक शा े

320



181.45

योग तव1ान:भारतीय तव1ान:पौवाB}य तव1ान:
$ाचीन, म`ययुगीन, पौवाB}य तव1ान
181.45




राजवाडे व&तुसंGहालय:व&तुसंGहालयाचे उपqम आिण
सेवा:भारत:आिशया

योग तव1ान:भारतीय तव1ान:पौवाB}य तव1ान



324

320.9

891.46

युwसामGी, िव&फोटके इ}यादी:तोफखाना

राजकuय कायBपwती, $ qया

राजकuय तव$णाली:राजनीितशा :सामािजक शा े

398.9

यादव, आनंद रतन, 1935सािह}य
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954.075(1)

राजा`य3, गौतम:_िtगत च र*े:छायािच*कार:कला
आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt
927.7
राय आिण संग ठत सामािजक समूह



322

योगानंद परमहंस:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक
अGणी, $चारक, उपदेशक
922.945

राय:राजनीितशा :सामािजक शा े

320.1

रायकत, राJा`य3

923.1

योगासने:_ायाम, शारी रक तंद.ु &ती:वैयिtक आरोय:
वै|कशा
613.7046

रायघटना}मक कायदा:कायदा

342

रायघटना}मक कायदा:कायदा:सामािजक शा े

342



रं गभूमी कलाकार

927.92

रं गभूमी कलाकार:मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील
_िt
927.92
रं गभूमी कलाकार:मनोरं जन आिण करमणूक 3े*ातील
_िt:कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt



927.92

रं गभूमी:मनोरं जन आिण $दशBन करnयाZया कला



792

रं गभूमीचे $कार:रं गभूमी:मनोरं जन आिण $दशBन
करnयाZया कला
792.022
रtािभसरणाचे रोग:रोग:वै|कशा

616.1

रचना:भाषेचा $योग:इंGजी भाषा

428.2

रिशयन कथाकार:रिशयन लेखक
रिशयन लेखक





928.9173



928.917

रिशया:हेरिगरी आिण िव`वंस:आंतरराJीय संबंध:
राजनीितशा
327.1247
रसायनशा 1:वै1ािनक
राइट बंधू:_िtगत च र*े:वायुयान
अिभयांि*कuसंबंिधत _िt:तं*1






राठोड, कशनराव:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
राधाकृ Oणन, सवBपSली:_िtगत च र*े:भारत:रायकत,
राJा`य3
923.154
राधा&वामी पंथ:भारतीय $ाचीन धमB:अYय धमB:धमB


294.(1)

रानडे, महादेव गो=वद:_िtगत च र*े:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654

रानडे, रमाबाई:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

रामकृ Oण सं$दाय:पंथ आिण सुधारणा}मक चळवळी:=हदु
धमB:भारतीय $ाचीन धमB
294.555
रामदास, समथB:धमBनेते आिण }यांचे कायB:धमBनेते आिण
संघटना:=हदु धमB
294.561



रामदास, समथB:वेदांत तव1ान:भारतीय तव1ान:
पौवाB}य तव1ान
181.48



रामदास, समथB:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक
अGणी, $चारक, उपदेशक
922.945

925.4

926.291

रामायण-वायुयान
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रामायण
:टीका :सं&कृ त का_सािह}य:सं&कृ त
सािह}य:सािह}य
891.21

लोकशाही शासन:सरकार आिण राय_व&था:
राजनीितशा

राव, =चतामणी नागेश रामचं:_िtगत च र*े:
रसायनशा 1:वै1ािनक

लोकसंयेचे $¹:अYय सामािजक सम&या आिण सेवा:
समाजकSयाण
363.9



925.4

रािशचq िचYहे:फलयोितष:परामानसशा आिण
गूढिव|ेतील िविश@ िवषय:परामानसशा आिण
गूढिव|ा
133.52
राJीय Gंथसूिच



015

राJीय &वयंसेवक संघ:भारत:राजकuय प3:राजकuय
कायBपwती, $ qया
324.254(1)
रे कu:धामक िच क}सा:िविवध िच क}सा:िविश@
िच क}सा आिण }यांचे $कार
615.852(1)
रे Sवे वाहतूक:वािणय, सं$ेषण, प रवहन:सामािजक
शा े
रे शन:महाराJ:भारत:लोक $शासन

लोकसािह}य आिण दंतकथांचा अयास:सामािजक
रीित रवाज, िश@ाचार, लोकसािह}य

398




लोकसािह}य:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा अयास



398.2

लोकसािह}य:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा अयास:
सामािजक रीित रवाज, िश@ाचार, लोकसािह}य



वंशावळी, कु लवृांत

929



वंशावळी, कु लवृांत:च र*े:इितहास

929



वtृ }वशा :सािह}याचे अलंकारशा :सािह}य



वजन घटवा कायBqम:आहारशा :वैयिtक आरोय:
वै|कशा
613.25

616

रोग:वै|कशा :तं*1ान

616



922.2

आिण उ}qांती:जीवशा :िव1ान

वन िवcामगृह:े महाराJ:भारत:आिशया

रोमन कॅ थॉिलक:धामक अGणी, $चारक, उपदेशक



922.2

ल£पणा:पोषण आिण चयापचय संबंिधत िवकार:
पचनसं&थेचे िवकार:रोग
616.398


915.46(1)

लितफा अली:_िtगत च र*े:ि यांची च र*े:च र*े



920.72



लिलत कला

700

लOकरी िव1ान:लोक $शासन आिण लOकरी िव1ान

355

लOकरी िव1ान:लोक $शासन आिण लOकरी िव1ान:
सामािजक शा े

355




ली Ëान यू:_िtगत च र*े:=सगापूर:दि3णपूवB आिशया



923.25957

लेखन $णाली:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:
अYय भाषा
491.4611
लोक $शासन

351

लोक $शासन आिण लOकरी िव1ान

350





350



351

लोककथा:लोकसािह}य:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा
अयास:सामािजक रीित रवाज, िश@ाचार,
लोकसािह}य
398.21
लोककथांचे िवषय:लोकसािह}य आिण दंतकथांचा
अयास:सामािजक रीित रवाज, िश@ाचार,
लोकसािह}य

398



रोग:वै|कशा

लोक $शासन:लोक $शासन आिण लOकरी िव1ान

लोकसािह}य आिण दंतकथांचा अयास

वंशशा

616

लोक $शासन आिण लOकरी िव1ान:सामािजक शा े



398.2



385

रोग

लडाख:ज>मू आिण काि¢मर:भारत:आिशया

लोकसािह}य

398.2

351.54790286

रोमन कॅथॉिलक



321.8



398.4



576





808.5



915.479(1)

वन&पितशा :िव1ान



580

वन&पती उ|ाने



580.73

वन&पती:लोककथांचे िवषय:लोकसािह}य आिण
दंतकथांचा अयास:सामािजक रीित रवाज,
िश@ाचार, लोकसािह}य
398.468
वन&पत¨पासून िमळालेली औषधे:स, य औषधी:
औषधिव1ान आिण िच क}साशा े
615.321
वन&पत¨पासून िमळालेली औषधे:स, य औषधी:
औषधिव1ान आिण िच क}साशा े:वै|कशा



615.321

वनारसे, ¢यामला:_िtगत च र*े:तव1, मानसशा 1:
च र*े
921
वनौषिध:िविश@ िवषय:वन&पितशा :िव1ान



581.634

वध, सुरेश :टीका :मराठी का_सािह}य:मराठी
सािह}य:सािह}य
891.461
वध, सुरेश देवराव:_िtगत च र*े:मराठी लेखक:अYय
भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt
928.9146
व&तुसंGहालयाचे उपqम आिण सेवा:भारत:आिशया



954.075

वाचक साहाRय:Gंथालयीन कामे:Gंथालय आिण
मािहतीशा



025.5

वािणय

381

वािणय, सं$ेषण, प रवहन

380

वािणय, सं$ेषण, प रवहन:सामािजक शा े

380

वायुयान अिभयांि*कuसंबंिधत _िt:तं*1






926.291

वाळुं ज-वै/कशा

229

वाळुं ज, लमीबाई पंढरीनाथ:_िtगत च र*े:ि यांची
च र*े:च र*े
920.72

िविश@ िच क}सा आिण }यांचे $कार:औषधिव1ान आिण
िच क}साशा े
615.8

वासुदव
े ानंद सर&वती, महाराज:धमBनेते आिण }यांचे
कायB:धमBनेते आिण संघटना:=हदु धमB
294.561

िविश@ तं*े, उपकरणे, साधनसामGी

वासुदव
े ानंद सर&वती, महाराज:_िtगत च र*े:
=हदुधमPय:धामक अGणी, $चारक, उपदेशक

िविश@ प रि&थत¨साठी:पाकशा


922.945

वा&तु िनमती:तं*1ान



690

वा&तु फलयोितष:िविश@ िवषयांचे उपयोजन:
फलयोितष
133.5869
वा&तुशा :वा&तु फलयोितष:िविश@ िवषयांचे
उपयोजन:फलयोितष
133.5869(1)
वा&तुिशSपकला
िवqमा द}य:भारत:आिशया:दंतकथा



720



398.220954(1)

िव1ान



500

िव1ान आिण तं*1ानाचा िवकास:बदलाची कारणे:
सामािजक प रवतBन:सामािजक $ qया
303.483
िवीय अथBशा :अथBशा

332

िवीय अथBशा :अथBशा :सामािजक शा े

332

िव|ाथP:शाळा आिण }यांची काय

िविश@ देशांचे तव1ान



180/190



641.56

िविश@ पौि@क घटक:आहारशा :वैयिtक आरोय




371.8

िवनोद आिण _ंगसािह}य:सािह}याचा सवBसामाYय
इितहास आिण समी3ा:सािह}य
809.7


िवमा

368

िववाह आिण कु टुंबसं&था

306.8

िववाह आिण कु टुंबसं&था:सं&कृ ती आिण सं&था

306.8




िववाह आिण कु टुंबसं&था:सं&कृ ती आिण सं&था:सामािजक
शा े
306.8
िविवध िच क}सा:िविश@ िच क}सा आिण }यांचे $कार



615.85

िववेकानंद, &वामी:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक
अGणी, $चारक, उपदेशक
922.945
िविश@ आकाशमंडले:खगोलशा :िव1ान



523

िविश@ उ @ांसाठी िश3ण:तव1ान आिण िसwांत:
िश3ण
370.11
िविश@ उ|ोग आिण उ|ोग समूहांZया संघटना:_ापार
संघटना:उ}पादन
338.76
िविश@ उ|ोगांमधील cिमक संगठन:cिमक संगठन:cम
अथB_व&था
331.881
िविश@ गटातील ि या: ी वगB:सामािजक संरचना

िविश@ $कारचे संगणक सं$ेषण:इंटरफे =सग आिण
क>युिनके शन
004.69
िविश@ भाषांतील Gंथसूिच:भारत:राJीय Gंथसूिच



015.5402

िविश@ .ण सेवा:समाजकSयाण सम&या व सेवा:
समाजकSयाण
362.19
िविश@ ल¾िगक आिण वयोगटांचे &वा&ºय िव1ान:
वैयिtक आरोय
613.04
िविश@ ल¾िगक गटाचे &वा&ºय िव1ान:िविश@ ल¾िगक
आिण वयोगटांचे &वा&ºय िव1ान:वैयिtक आरोय



613.042

िविश@ वयोगटांचे &वा&ºय िव1ान:िविश@ ल¾िगक आिण
वयोगटांचे &वा&ºय िव1ान:वैयिtक आरोय



613.043

िविश@ वगाBतील _=tसाठी $ाथBना आिण `यान:
भिtपर सािह}य:िÇन नैितक आिण भिtपर
7¤1ान
242.6
िविश@ िवषय संबंधी प*का रता:प*का रता:प*का रता,
$काशन, वृप*े
070.449
िविश@ िवषय:वन&पितशा :िव1ान



581

िविश@ िवषयांचे उपयोजन:फलयोितष



133.58

िव[:िविश@ आकाशमंडले:खगोलशा :िव1ान



523.1

वृी:भावना:शरीरिव1ाना}मक मानसशा :मानसशा



152.4(1)

वृw, 65 वयानंतरचे:सामािजक संरचना:सामािजक शा े



305.26

वेदांत तव1ान:भारतीय तव1ान:पौवाB}य तव1ान



181.48

वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिtक व कौटुंिबक जीवन
_व&था

646

वै1ािनक

925

वै1ािनक:च र*े:इितहास

925

वै दक गिणत:गिणत:िव1ान
वै दक सािह}य:धमBGंथ






510.(1)



294.5921



वै|, सुशीलाबाई कृ Oणाजी:_िtगत च र*े:खानावळ
सेवा:गृह अथBत1
926.42



वै|कशा

610



वै|कशा :तं*1ान

610

305.48

िविश@ घातक व&तु:घातक व&तु:सावBजिनक सुर3ा सेवा



613.28



िव|ाºयाpचे िविश@ $कार:िव|ाथP:शाळा आिण }यांची
काय
371.82

363.179

िविश@ िच क}सा आिण }यांचे $कार



631

615.8




वैयि3क-2ि3गत

230

वैयिtक अिधकार आिण उपqम:भारत



342.54085

वैयिtक आिण कौटुंिबक जीवन _व&था:वेशभूषा,
िशवणकाम, वैयिtक व कौटुंिबक जीवन _व&था



_िtगत च र*े:दहशतवाद:अYय िवषयांशी संबंिधत
_=tची च र*े
920.9303625(1)
_िtगत च र*े:नेदरलँड:मु}सी, राजकuय नेते


646.7

वैयिtक आरोय

613

वैयिtक आरोय:वै|कशा

613

वैयिtक आरोय:वै|कशा :तं*1ान

613



_िtगत च र*े:प*कार:च र*े

920.5(1)



_िtगत च र*े:पदाथBवै1ािनक:वै1ािनक

925.3(1)



_िtगत च र*े:पयBवे3क:रं गभूमी कलाकार

वैयिtक घराणी:घराnयांचे इितहास:वंशावळी,
कु लवृांत
929.2(1)
वैयिtक िव:िवीय अथBशा :अथBशा



332.024





927.92023(1)

_िtगत च र*े:पयाBवरणवादी:अYय िवषयांशी संबंिधत
_=tची च र*े
920.93637(1)
_िtगत च र*े:पु.षांची च र*े:च र*े

_िtगत च र*े:अमे रका:रायकत, राJा`य3



923.173(1)

_िtगत च र*े:अि&थरोगत1:सजBन

923.2492(1)



920.71(1)

_िtगत च र*े:$काशक आिण Gंथिवqे ते:च र*े




920.4(1)

926.1747(1)

_िtगत च र*े:]लाि&टक सजBन:डॉoटर, वै|

_िtगत च र*े:इितहासकार:इितहासलेखन





926.17952(1)

907.202(1)

_िtगत च र*े:इलेoोमॅे टक आिण इंिजिनयर¨गZया
शाखांमधील _िt:अिभयंता
926.213(1)

_िtगत च र*े:बंगाली किव:बंगाली लेखक

_िtगत च र*े:उ|ोजक:अYय िवषयांशी संबंिधत
_=tची च र*े
920.933804(1)

_िtगत च र*े:बासरी वगB:संगीत वा|े

_िtगत च र*े:कड लेखक:अYय भाषेतील सािह}य
3े*ातील _िt
928.94814(1)
_िtगत च र*े:कलावंत:चलिच*पट 3े*ातील _िt



923.4(1)

_िtगत च र*े:कु टुंबाम`ये शोषण झालेSया _िt:अYय
िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े




927.96358(1)

_िtगत च र*े:खगोलशा 1:वै1ािनक



925.2(1)

_िtगत च र*े:खानावळ सेवा:गृह अथBत1

926.42(1)

_िtगत च र*े:गायक:संगीत1

927.82(1)

_िtगत च र*े:Gंथपाल:च र*े

920.2(1)





_िtगत च र*े:चलिच*पट 3े*ातील _िt:मनोरं जन
आिण करमणूक 3े*ातील _िt
927.9143(1)
_िtगत च र*े:छायािच*कार:कला आिण मनोरं जन या
3े*ातील _िt
927.7(1)
_िtगत च र*े:जैवशा 1:वै1ािनक

925.7(1)

_िtगत च र*े:डॉoटर, वै|:तं*1

926.1(1)



_िtगत च र*े:तव1, मानसशा 1:च र*े

_िtगत च र*े:7¤देश:दि3णपूवB आिशया


_िtगत च र*े:भारत:कामगार नेते



923.3154(1)

_िtगत च र*े:भारत:कायदा hा 3े*ातील _िt


923.454(1)



923.254(1)

_िtगत च र*े:भारत:रायकत, राJा`य3


923.154(1)

_िtगत च र*े:भारत:िश3क, िश3णत1



923.754(1)

_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक, लोकिहतैषी


923.654(1)

_िtगत च र*े:मराठी कथाकार:मराठी लेखक


928.91463(1)

_िtगत च र*े:मराठी लेखक:अYय भाषेतील सािह}य
3े*ातील _िt
928.9146(1)
_िtगत च र*े:मानसोपचारत1:डॉoटर, वै|


926.1689(1)



_िtगत च र*े:रं गभूमी कलाकार:मनोरं जन आिण
करमणूक 3े*ातील _िt
927.92(1)



_िtगत च र*े:रिशयन कथाकार:रिशयन लेखक

921(1)

_िtगत च र*े:ता}पुर}या मुkामाची _व&था:सं&था
_व&थापक
926.4794(1)
_िtगत च र*े:दि3ण आ ·का:रायकत, राJा`य3

_िtगत च र*े:बॅड=मटनपटु :च,डूZया खेळांशी संबंिधत
_िt
927.96345(1)

_िtगत च र*े:भारत:मु}सी, राजकuय नेते

920.93628292(1)

_िtगत च र*े: qके टपटु :_ायामपटु , quडापटु



926.81883(1)

923.2591(1)



927.9143028(1)

_िtगत च र*े:कायदा hा 3े*ातील _िt:
समाजशा ी



928.91441(1)



923.168(1)



928.9173(1)

_िtगत च र*े:रसायनशा 1:वै1ािनक



925.4(1)

_िtगत च र*े:रोमन कॅ थॉिलक:धामक अGणी,
$चारक, उपदेशक
922.2(1)

2ि3गत-शीतपेये

231

_िtगत च र*े:वायुयान अिभयांि*कuसंबंिधत _िt:
तं*1
926.291(1)

_ु}पि:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:अYय

_िtगत च र*े:शीखधमPय:धामक अGणी, $चारक,

शकु निव|ा:परामानसशा

उपदेशक



922.946(1)

_िtगत च र*े:संत:रोमन कॅ थॉिलक

922.22(1)

_िtगत च र*े:सजBन:डॉoटर, वै|

926.17(1)




_िtगत च र*े:=सगापूर:दि3णपूवB आिशया



923.25957(1)

_िtगत च र*े:ि यांची च र*े:च र*े



920.72(1)

_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक अGणी, $चारक,
उपदेशक



_िtगत संGह:भारत:सरकारी अिधकारी, सैYयािधकारी,
पोिलस खा}यातील कमBचारी
923.554(1)
_िtमव िवकास:उपयोिजत मानसशा :मानसशा :
तव1ान
158.1


650.1

_व&थापन

658

_व&थापन आिण साहाRयकारी सेवा

650

_व&थापन आिण साहाRयकारी सेवा:तं*1ान

650

_व&थापन:_व&थापन आिण साहाRयकारी सेवा

658

_व&थापन:_व&थापन आिण साहाRयकारी सेवा:
तं*1ान

658







_व&थापन:=सचन शेती:मशागतीZया िविश@ पwती:
पेरणी आिण कापणी



631.587068

_ाकरण:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:अYय
भाषा

_ाकरण:सं&कृ त भाषा:$ाकृ त भाषा:अYय भाषा



491.465



491.25

_ापार संघटना:उ}पादन

338.7

_ापारनीित:वािणय

381.3




_ायाम, मैदानी quडा आिण खेळ:मनोरं जन आिण
$दशBन करnयाZया कला:लिलत कला



796

_ायाम, शारी रक तंद.ु &ती:वैयिtक आरोय

613.7

_ायाम, शारी रक तंद.ु &ती:वैयिtक आरोय:
वै|कशा

613.7

_ायाम, शारी रक तंद.ु &ती:वैयिtक आरोय:
वै|कशा :तं*1ान

613.7





_ायाम:_ायाम, शारी रक तंद.ु &ती:वैयिtक आरोय



613.71

_ायामपटु , quडापटु



927.96

_ायामपटु , quडापटु :कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील
_िt
927.96
_ावसाियक मागBदशBन:शै3िणक व _ावसाियक
मागBदशBन:मागBदशBन आिण समुपदेशन:शाळा आिण
}यांची काय
371.425



491.462

आिण गूढिव|ेतील िविश@

िवषय



133.3

शUदकोश आिण 1ानकोश:सामािजक शा े
300.03
शUदकोश आिण िव[कोश:वािणय, सं$ेषण, प रवहन:
सामािजक शा े
380.03
शUदकोश, िव[कोश:वै|कशा :तं*1ान
610.3
शUदकोश:मराठी भाषा:आधुिनक भारतीय भाषा:अYय
भाषा

922.945(1)

_वसायात वैयिtक यश:_व&थापन आिण
साहाRयकारी सेवा:तं*1ान

भाषा



491.463

शरीरिव1ाना}मक मानसशा :मानसशा
152
शकB रा व िप@मय पदाथBयुt िपके :शेतातील िपके :कृ िष


633.6

शहाजी, राजे:_िtगत च र*े:भारत:रायकत,
राJा`य3
923.154
शारी रक आजार:समाजकSयाण सम&या व सेवा 362.1
शारी रक िच क}सा:िविश@ िच क}सा आिण }यांचे $कार:
औषधिव1ान आिण िच क}साशा े
615.82
शाळा आिण }यांची काय
371
शाळा आिण }यांची काय:िश3ण:सामािजक शा े 371
शा³, छ*पती:तव1ान आिण िसwांत:िश3ण:
सामािजक शा े
370.1
शा³, छ*पती:सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची
कारणे:सामािजक प रवतBन
303.484
=शदे, रावसाहेब अमृता:_िtगत च र*े:भारत:िश3क,
िश3णत1
923.754
=शदे, सुनीता:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

=शदे, सुशीलकु मार:_िtगत च र*े:भारत:मु}सी,
राजकuय नेते
923.254
िशकलगार, महंमद दादा:_िtगत च र*े:भारत:
समाजसेवक, लोकिहतैषी



923.654

िशकार, मिZछमारी, वाढ, संर3क तं*े:कृ िष
639
िशकारी:मिZछमारी, िशकारी, नेमबाजी
799.2
िश3क, िश3णत1
923.7
िश3क, िश3णत1:समाजशा ी:च र*े
923.7
िश3ण
370
िश3ण, संशोधन, संबंिधत िवषय:िव1ान
507
िश3ण:सामािजक शा े
370
िशवचले[र:_िtगत च र*े:=हदुधमPय:धामक अGणी,
$चारक, उपदेशक
922.945
िशवाजी, छ*पती:_िtगत च र*े:भारत:रायकत,
राJा`य3
923.154
शीखधमPय:धामक अGणी, $चारक, उपदेशक 922.946
शीतपेये:खा|ा आिण पेये:गृहिव1ान:तं*1ान 641.2

शूयोपचार-सरकार

232

शूYयोपचार:अYय िच क}सा:िविश@ िच क}सा आिण
}यांचे $कार:औषधिव1ान आिण िच क}साशा े

सं$ेषण:बोधा}म मानिसक $ qया आिण बुिwमा

शेतकरी:किन वगB

संबंध आिण दृि@कोन:=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB




633

शेवाळकर, राम बाळकृ Oण:_िtगत च र*े:मराठी
लेखक:अYय भाषेतील सािह}य 3े*ातील _िt


928.9146



294.51

305.5633

शेतातील िपके:कृिष



153.6



615.89(1)

संभाजी, छ*पती:_िtगत च र*े:भारत:रायकत,
राJा`य3
923.154
संयुt अरब अिमरात:अरबी ीपकSप:आिशया

953.57

सं&कृ त का_सािह}य:सं&कृ त सािह}य:सािह}य

891.21




शै3िणक व _ावसाियक मागBदशBन:मागBदशBन आिण
समुपदेशन:शाळा आिण }यांची काय
371.42

सं&कृ त का_सािह}याचा संGह:सं&कृ त का_सािह}य:
सं&कृ त सािह}य:सािह}य
891.21008

शोक:मरणोपरांत रीित रवाज:सामािजक रीित रवाज,
िश@ाचार, लोकसािह}य
393.9

सं&कृ त ना²सािह}य:सं&कृ त सािह}य:सािह}य
सं&कृ त भाषा:$ाकृ त भाषा:अYय भाषा

491.2

cwा, संकSपना:लोककथांचे िवषय:लोकसािह}य आिण
दंतकथांचा अयास:सामािजक रीित रवाज,
िश@ाचार, लोकसािह}य
398.41

सं&कृ त सािह}य:सािह}य

891.2

cम अथB_व&था

331

cम अथB_व&था:अथBशा

331




cिमक संगठन:cम अथB_व&था



331.88

cीकृ Oण:देव, देवी, अYय देवदेवता:तव$णाली:=हदु धमB


294.5211(1)

संकuणB




926.818



780



927.8

संगीत1:कला आिण मनोरं जन या 3े*ातील _िt


927.8

संचेती, कांितलाल हि&तमल:_िtगत च र*े:
अि&थरोगत1:सजBन
926.1747


922.22

संतितिनयमन:लोकसंयेचे $¹:अYय सामािजक सम&या
आिण सेवा:समाजकSयाण
363.96
संदभB आिण मािहती सेवा:वाचक साहाRय:Gंथालयीन
कामे:Gंथालय आिण मािहतीशा
025.52
संिधवात:सां`यांचे िवकार:aायू आिण अि&थरोग:रोग

सं$ेषण:कायBका रणीचे _व&थापन:_व&थापन:
_व&थापन आिण साहाRयकारी सेवा

सं&था आिण _व&थापन:अंत र3 िव1ान
सं&था _व&थापक




500.506



926.47

सकपाळ, =सधुताई:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654



956.7044

समYवय आिण िनयं*ण:सामािजक $ qया:सामािजक
शा े
303.3
समाजकSयाण

360

समाजकSयाण सम&या व सेवा

362

समाजकSयाण सम&या व सेवा:समाजकSयाण

362





समाजकSयाण सम&या व सेवा:समाजकSयाण:सामािजक
शा े
362
समाजकSयाण:सामािजक शा े

360

समाजवादआिण संबंिधत $णाली

335




समाजवादआिण संबंिधत $णाली:अथBशा :सामािजक
शा े
335
समाजशा

आिण मानववंशशा :सामािजक शा े



301

समाजशा ी

923

समाजशा ी:च र*े

923





समाजसेवक, लोकिहतैषी

923.6



समाजसेवक, लोकिहतैषी:समाजशा ी

923.6



सÍाट अशोकाची राजवट:भारत:आिशया:इितहास

616.722
संधीचे खेळ

306

साम sसेनचा काळ, 1979-:इराक:म`यपूवB:आिशया

004

संत:रोमन कॅथॉिलक

सं&कृ ती आिण सं&था:सामािजक शा े





संगणक $योग:भारत:लोक $शासन:लोक $शासन आिण
लOकरी िव1ान
351.5400285

संगीत1

306

स}य साईबाबा:धमBनेते आिण }यांचे कायB:धमBनेते आिण
संघटना:=हदु धमB
294.561

808.8

संगीत:लिलत कला

सं&कृ ती आिण सं&था



808.88

संगीत वा|े



सती $था:शोक:मरणोपरांत रीित रवाज:सामािजक
रीित रवाज, िश@ाचार, लोकसािह}य
393.9(1)

संकuणB लेखनसंGह:संकuणB संGह:सािह}याचे अलंकारशा

संगणकशा :संकuणB





000

संकuणB संGह:सािह}याचे अलंकारशा



891.22

795




954.0145



658.45

सरकार आिण राय_व&था:राजनीितशा



321

सरकारी-सािहि;यक
सरकारी अिधकारी, सैYयािधकारी, पोिलस खा}यातील
कमBचारी
923.5
सरकारी अिधकारी, सैYयािधकारी, पोिलस खा}यातील
कमBचारी:समाजशा ी
923.5
सजBन
926.17
सजBन:डॉoटर, वै|
926.17
स&तन $ाणी:$ािणशा :िव1ान
599
सहकारी सं&था:अथBशा :सामािजक शा े
334
सहा ते अकरा वषाpपयpत:त.ण, 20 वषाpपयpत:सामािजक
संरचना:सामािजक शा े
305.235
सांय तव1ान:भारतीय तव1ान:पौवाB}य तव1ान:
$ाचीन, म`ययुगीन, पौवाB}य तव1ान
181.41
सां`यांचे िवकार:aायू आिण अि&थरोग:रोग
616.72
साखर उ|ोग:िविश@ उ|ोगांमधील cिमक संगठन:
cिमक संगठन:cम अथB_व&था
331.8813361
साठे , अnणा भाऊ, 1920-1969 :टीका :मराठी
सािह}य:सािह}य
891.46
साडा, तास:_िtगत च र*े:रोमन कॅ थॉिलक:धामक
अGणी, $चारक, उपदेशक
922.2
साने, पांडुरं ग सदािशव, 1899 -1950

:टीका :मराठी

कथासािह}य:मराठी सािह}य:सािह}य
891.463
सामािजक - धामक समूह:सामािजक संरचना
305.6
सामािजक गट:रायघटना}मक कायदा:कायदा 342.087
सामािजक प रवतBन
303.4
सामािजक प रवतBन:सामािजक $ qया
303.4
सामािजक प रवतBन:सामािजक $ qया:सामािजक शा े


303.4

सामािजक $ qया
303
सामािजक $ qया:सामािजक शा े
303
सामािजक मानदंड:समYवय आिण िनयं*ण:सामािजक
$ qया:सामािजक शा े
303.37
सामािजक रीित रवाज, िश@ाचार, लोकसािह}य
390
सामािजक वगB
305.5
सामािजक वगB:सामािजक संरचना:सामािजक शा े


305.5

सामािजक शा े

300

सामािजक संरचना

305




सामािजक संरचना:सामािजक शा े
305
सामािजक सम&या आिण समाजकSयाण:समाजकSयाण:
सामािजक शा े
361
सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे



303.484

सामािजक सुधारणा चळवळी:बदलाची कारणे:

सामािजक प रवतBन
303.484
सामाYय इितहास आिण िववरण:लOकरी िव1ान:लोक
$शासन आिण लOकरी िव1ान
355.033

सामाYय Gंथालये:Gंथालय आिण मािहतीशा

233



027

सामाYय च र*संGह:च र*े:इितहास

920.02

सामाYय 1ान:सामाYय 1ानकोश:संकuणB

030.(1)




सामाYय 1ानकोश:संकuणB

030

सामाYय संGह:संकuणB

080




सा>यवाद (क>युिन&ट मत$णाली):राजकuय तव$णाली:
राजनीितशा
320.532
सा>यवाद (माoसBवाद - लेिननवाद):माoसBवाद:
समाजवादआिण संबंिधत $णाली
सावBजिनक अथBनीित



335.43



336

सावBजिनक करमणूक 3े*ातील _िt:मनोरं जन आिण
करमणूक 3े*ातील _िt:कला आिण मनोरं जन या
3े*ातील _िt
927.91
सावBजिनक करमणूक:मनोरं जन आिण $दशBन करnयाZया
कला



791

सावBजिनक करमणूक:मनोरं जन आिण $दशBन करnयाZया
कला:लिलत कला



791

सावBजिनक Gंथालये:सामाYय Gंथालये:Gंथालय आिण
मािहतीशा
027.4
सावBजिनक नैितकता व त}संबंधी सम&या आिण वाद:
अYय सामािजक सम&या आिण सेवा
363.4
सावBजिनक सुर3ा सेवा



363.1

सावBजिनक सुर3ेचे अYय दृि@कोन:अYय सामािजक
सम&या आिण सेवा
363.3
सावBजिनक सुर3ेचे अYय दृि@कोन:अYय सामािजक
सम&या आिण सेवा:समाजकSयाण
363.3
साळुं के, गुंडू नरसू:_िtगत च र*े:भारत:कायदा hा
3े*ातील _िt
923.454
साळुं के, बाळासाहेब दगडु जी:_िtगत च र*े:भारत:
मु}सी, राजकuय नेते
923.254
सावरकर, िवनायक दामोदर:_िtगत च र*े:भारत:
मु}सी, राजकuय नेते
923.254
सावळकर, संभाजी:_िtगत च र*े:भारत:िश3क,
िश3णत1
923.754
सािह}य



800

सािह}य समी3ा:तव1ान आिण िसwांत:सािह}य


801.95

सािह}याचा सवBसामाYय इितहास आिण समी3ा:सािह}य


809

सािह}याचे अलंकारशा

808

सािह}याचे अलंकारशा :सािह}य

808

सािहि}यक

928

सािहि}यक:च र*े:इितहास

928






Hसग-Hहदुधमrय
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=सग, जो=गदर जसवंत:_िtगत संGह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैYयािधकारी, पोिलस खा}यातील
कमBचारी
923.554
=सगापूर:दि3णपूवB आिशया
923.25957
=सचन शेती:मशागतीZया िविश@ पwती:पेरणी आिण
कापणी



631.587

=सचन शेती:मशागतीZया िविश@ पwती:पेरणी आिण
कापणी:िविश@ तं*े, उपकरणे, साधनसामGी

ी िश3ण:िव|ाºयाpचे िविश@ $कार:िव|ाथP:शाळा
आिण }यांची काय
371.822
ी-¸ूण ह}या:गभBपात:अYय सामािजक सम&या आिण
सेवा:समाजकSयाण
363.46(1)
ी-वगB:सामािजक गट:रायघटना}मक कायदा:कायदा




=सधी:अYय भाषांमधील सामाYय संGह:सामाYय संGह:
संकuणB
089.9141

ी-cिमक:cम अथB_व&था:अथBशा



331.4

ीरोगिव1ान आिण $सूितशा



618

ीरोगिव1ान आिण $सूितशा :वै|कशा :तं*1ान




िसनो-ितबेटन भाषा:भाषा

618

495

&थावर मालमा:महाराJ:भारत

सुआद:_िtगत च र*े:कु टुंबाम`ये शोषण झालेSया
_िt:अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े



920.93628292

सुिपटक:धमB ोत:बौw धमB:भारतीय $ाचीन धमB



294.3823

सुशोभन कला:िच*कला आिण सुशोभन कला:लिलत कला



745

सूम अथBशा :उ}पादन अथBशा :उ}पादन:अथBशा



338.5(1)

सूफu पंथ:इ&लाम धमB:अYय धमB:धमB
297.4
स, य औषधी:औषधिव1ान आिण िच क}साशा े 615.3
स, य औषधी:औषधिव1ान आिण िच क}साशा े:
वै|कशा
615.3
सोने:धातु आिण समधातु:आथक भूगभBशा :भूिव1ान


553.41

सÃदयB$साधन:वैयिtक आिण कौटुंिबक जीवन _व&था:
वेशभूषा, िशवणकाम, वैयिtक व कौटुंिबक जीवन
_व&था
646.72
&कँ िडनेिdहया:युरोप:भूगोल आिण $वास - पयBटन 914.8
ि या:गुYहेगार:अYय िवषयांशी संबंिधत _=tची च र*े


920.9364374

ि या:िविश@ ल¾िगक गटाचे &वा&ºय िव1ान:िविश@
ल¾िगक आिण वयोगटांचे &वा&ºय िव1ान:वैयिtक
आरोय
613.0424
ि या:िविश@ वगाBतील _=tसाठी $ाथBना आिण `यान:
भिtपर सािह}य:िÇन नैितक आिण भिtपर
7¤1ान
242.643
ि यांचा सामािजक दजाB आिण भूिमका: ी वगB:


305.42

ि यांचा सामािजक, आथक, सां&कृ ितक दजाB:िविश@
गटातील ि या: ी वगB:सामािजक संरचना



305.4896

ि यांची च र*े:च र*े
ि यांची च र*े:च र*े:इितहास
ी वगB:सामािजक संरचना



305.4

342.0878

631.587

सामािजक संरचना

ी वगB:सामािजक संरचना:सामािजक शा े



920.72



346.5479043

aायुंचे िवकार:िविश@ .ण सेवा:समाजकSयाण सम&या
व सेवा:समाजकSयाण
362.196748
aायू आिण अि&थरोग:रोग



616.7

&वा&ºय, शारी रक अव&था, वैयिtक कारणांसाठी:
िविश@ प रि&थत¨साठी:पाकशा
641.563
हंटर, जॉन:_िtगत च र*े:सजBन:डॉoटर, वै|



926.17

हजारे , अnणा:_िtगत च र*े:भारत:समाजसेवक,
लोकिहतैषी



923.654

ह&तक, माधव गो=वद:_िtगत संGह:भारत:सरकारी
अिधकारी, सैYयािधकारी, पोिलस खा}यातील
कमBचारी
923.554
ह&त_वसाय:सुशोभन कला:िच*कला आिण सुशोभन


कला:लिलत कला

745.5

हािनकारक वन&पती:िपकांवरील रोग, जंतूनाशके ,
कडीचे िनवारण:कृ िष:तं*1ान
=हदी कथासािह}य:=हदी सािह}य:सािह}य



632.5



891.433

=हदी कथासािह}याचा संGह:=हदी कथासािह}य:=हदी
सािह}य:सािह}य
891.433008
=हदी का_सािह}य:=हदी सािह}य:सािह}य
=हदी सािह}य:सािह}य



891.431



891.43

=हदु धमB

294.5

=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB

294.5

=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB:अYय धमB

294.5

=हदु धमB:भारतीय $ाचीन धमB:अYय धमB:धमB

294.5






=हदु पौरािणक कथा:संबंध आिण दृि@कोन:=हदु धमB:
भारतीय $ाचीन धमB
294.513
=हदु फलयोितष:फलयोितष:परामानसशा आिण
गूढिव|ेतील िविश@ िवषय:परामानसशा आिण
गूढिव|ा
133.59445



=हदु मं दरे :मं दरे आिण पीठ&थाने:धामक वा&तु:
वा&तुिशSपकला
726.145



=हदुधमPय:धामक अGणी, $चारक, उपदेशक

920.72

305.4



922.945

Hहदुधर् -होळकर
=हदुधमPय:धामक अGणी, $चारक, उपदेशक:च र*े



922.945

िहरसी अली, आयान:_िtगत च र*े:नेदरलँड:मु}सी,
राजकuय नेते
923.2492
िहशेब, लेखाकमB:_व&थापन आिण साहाRयकारी सेवा:
तं*1ान
657
«दय िवकार:रtािभसरणाचे रोग:रोग:वै|कशा


616.12

हॅले, एडमंड:_िtगत च र*े:खगोलशा 1:वै1ािनक



925.2

हेरिगरी आिण िव`वंस:आंतरराJीय संबंध:राजनीितशा



327.12

हैाबाद:भारत:आिशया:इितहास
954.84(1)
हॉकग, &टीफन:_िtगत च र*े:पदाथBवै1ािनक:
वै1ािनक
925.3
होलोकॉ&ट:ितीय िव[युw:युरोप:आधुिनक इितहास


940.5318

होळकर, अिहSयाबाई:_िtगत च र*े:भारत:रायकत,
राJा`य3
923.154
होळकर, मSहारराव:_िtगत च र*े:भारत:रायकत,
राJा`य3
923.154
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काशक सू च

अंकुश रामचं शगाडे
122, बी गजानन नगर
भरतवाडा, नागपूर
मो. नं. 9373359410

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

अर दालन
आलोक र व नाथ जोशी
2141/बी िनमलाय $लाझा,
अर दालन मंगळवार पेठ,
को&हापूर – 416 012

फोन नं. (0231) 2646423
ईमेल akshardalan@yahoo.com

अर काशन
ए -7, जरीवाला िब &डग नं. 1
टी. एच. कटा)रया रोड
माहीम, मुंबई – 400 016
फोन नं. (022) 6525 2090
ई मेल aksharprakashan@gmail.com
वेबसाइट www.aksharprakashan.com

अर मानव काशन
959, 2 रा मजला,

पवनपु*, रा+भूषण चौक,
िशवाजी रोड , शु0वार पेठ,
पुणे – 411 002
फोन नं. (020) 30426679
ई मेल aksharmanav@yahoo.com

अरबंध काशन
3ारा-4करण वसंतराव बोधे
रिव4करण, नीरा – 412 102
ता. पुरंदर, िज. पुणे
फोन नं. (02115) 242042
ईमेल aksharbandhprakashan@gmail.com

अरबंध काशन
जऊळके 8दडोरी
ता. 8दडोरी, नािशक – 422 207
अरवेल काशन
सी – 18, $लॉट नं. 572,
स:ह; नं. 129, <ीगणेश सोसायटी,
द=वाडी, पुणे – 411 030
अरा पि>लके श?स
कु मार रे सीडसी, 87, शु0वार पेठ
सातारा – 415 002
मो. नं. 9921128352

अिखलेश काशन
$लॉट नं. 25, ABचैत?य हौ सग सोसायटी
वारजे, पुणे – 411 058
मो नं. 9420321467

अथव पि>लके श?स
17, देवीदास कॉलनी
वरखेडी रोड,
धुळे – 424 001

अ4दती काशन
वषा अपाटमट, तळमजला
वनसृEी, बदलापूर(पिFम)
ठाणे – 421 504
फोन नं. (022) 2671126
मो. नं. 09860133950
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अनंत काशन
149, शिनवार पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24454893

अमेय काशन
207, िबजनेस िग&ड

अनुराधा पि>लके श?स

लॉ कॉलेज रोड, पुणे – 411 004
फोन नं. (020) 25457571

एन. डी. 41, के -1,
19/9 आिण 10, द=नगर,

www.ameyaprakashan.com

िसडको, नांदेड
फोन नं. 7798003552
ईमेल

अ)रहंत आरोKय काशन

anuradhapublication.nanded@gmail.com

अवेमा)रया पि>लके श?स
िमताली, 45, Lलॅट 0. 10,भुसारी कॉलनी,
पौड रोड, कोथNड, पुणे – 411 038

अिभनंदन काशन
1495, बी, इं दम
ु ती अपाटमट
गुलाबग&ली, मंगळवार पेठ
को&हापूर – 416 012

फोन नं. (0231) 3296909

अिभ< काशन
पोहंडुळ,
यवतमाळ – 445 204

अHयािसका काशन
वाणी मंगल कायालयासमोर
कIड, िज. औरं गाबाद

फोन नं. (02435) 221718

अिमत काशन
साफ&य, 207/12 अ,
िडफ स कॉलनी, जनवाडी,
गोखलेनगर, पुणे – 16
फोन नं. (020) 25660566
ईमेल amit.prakashan@yahoo.in

अमृत काशन
कळवण, िज. नािशक – 423 501
मो. नं. 9421504717

वालचंदनगर, रामवाडी, पुणे

आंबड
े करी सािहOय व कला अकादमी
यवतमाळ – 445 001

आकांा काशन
265, िमलेिनयम िब &डग
पिFम हाय कोट रोड, बजाज नगर
नागपूर – 440 010
फोन नं. (0712) 2242358

आ4दती काशन
वषा अपाटमट, तळमजला Nम नं. 3
वनसृEी, बदलापूर, ठाणे – 421 504
फोन नं. (022) 2671126
आनंद िलमये

इं िडया Pटग हाऊस,

42, गं. द.

आंबेकर माग,

वडाळा, मुंबई – 400 031

आमोद काशन
58, गोयल Qेड सटर, शांतीवन
बोरीवली (पूव) , मुंबई – 400 066
फोन नं. (022) 65294844

ईमेल amodprakashan@gmail.com
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आर. के . काशन
50, िशवांगी ले आऊट,

उमरे ड माग, मोठा ताजबाग,
नागपूर

आर. बी. चाफळकर
9, <ी चैत?य अपाटमSस (ब)
तावरे कॉलनी,

मुTांगण हायUकू ल जवळ
पवती, पुणे – 411 009

फोन नं. (020) 2422 3294

आरती काशन

बी/12, आसावरी, गुVे पथ

इं 8कग इनो:हेश?स
3ारा- सोिनया खरे
तळमजला, इं िडया Pटग हाऊस
42, गं. द. आंबेकर माग, वडाळा
मुंबई – 400 031
फोन नं. (022) 24186233

ईमेल info@iipublishers.com

इकरा काशन
9, सलीम टावर, ितसरा मजला
महानगर पािलके जवळ
औरंगाबाद – 431 001
मो. नं. 09850299325

िवWणु नगर,
डXिबवली (पिFम) – 421 202

इ:हॉ&व पि>लके शन
िश)रन, रो हाऊस नं. 12, आझाद नगर
किपल वूड रो इUटेट, वानवडी

ईमेल aratiprakashan@gmail.com

पुणे – 411 022
फोन नं. 9822610090

फोन नं. (0251) 2482562

आिवWकार काशन
बी 6 शकु न, शहाजी राजे माग
िवलेपाल; (पूव) ,
मुंबई – 400 057

आशा अवधूत हडYकर
16 ए, गणेशकृ पा सोसायटी
परमहंसनगर, पौड रोड
पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25380201

आसावरी काशन

माऊली रो-हाऊसेस नगर

बाळासाहेब शदे नगर
कॅ नॉल रोड,
बीड – 431 122

ईमेल yusuf.pathan@evolveconsultancy.in

उ3ेली बुZस
बी-4, र[मी कॉ\$लेZस
मनो]Kणालय माग
ठाणे (पिFम) – 400 604
मो. नं. 9821739327

ईमेल udveli@rediffmail.com

उ?मेष काशन
चं नील अपाटमSस,
सी वग, सहगड रोड, पुणे – 411 051
फोन नं. (020) 24336219

ईमेल medha@gmail.com

उ&हास भू-देसाई
<ी चं े^र, टाक_, के पे, गोवा – 403 705
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उषा भाUकरराव देशपांडे
के शवनगर, बुलढाणा

ऋचा काशन

9, गजानन नगर, वधा रोड
नागपूर – 440 015
फोन नं. 0712 2251878

एंजल पि>लके श?स

क&पना काशन
िम*नगर, बीड – 431 122

फोन नं. (02442) 222170

किवता सागर काशन
जय सगपूर – 416 101
ता. िशरोळ, को&हापूर

फोन नं. (02322) 225500

सी-8/77-बी, के शव पुरम(लॉरस रोड)

ईमेल sunil77p@rediffmail.com

शुक बाजार रोड,
नई 4द&ली – 110 035

कUतुरी काशन
टेलीफोन कॉलनी,

पपळे रोड

ए. डी. तोडणकर

अमळनेर, जळगाव – 425401
फोन नं. (02587) 224150

शांतीनगर, नाचणे रोड,
रcािगरी – 415 639

4करण आकाराम पाटील
तालुका शाeवाडी
को&हापूर – 416 213

)रटायड डे$युटी कलेZटर
1550, Uवानंद कॉलनी,

कनक बुZस (डायमंड पि>लके श?स)
कु मारवाdय िवभाग, 1255 सदािशव पेठ
नबाळकर तालमीसमोर

4कलिबल िथएटर
49, \हाडा वसाहत,
गोधनी रे &वे

ईमेल diamondpublications@vsnl.net

क_तY काशन

लेले संकुल, पिहला मजला
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24452387

कमवीर काशन
12, साई िनवास, िशवाजीनगर
पुणे – 411 005

क&पतN काशन
एन-12-डी-18/3,

Uवामी िववेकानंद नगर
टी. :ही. सटर,

औरंगाबाद – 431 003
मो. नं. 9422708243

नागपूर

17, रचनाकार कॉलनी
देविगरी कॉलेज जवळ
औरंगाबाद – 431 005
फोन नं. (0240) 2357245
ईमेल kirtiprakashan@yahoo.co.in
वेबसाईट www.kirtiprakashan.com

कु मु4दनी रा. पंिडत
सनराइज कॉलनी

बालाजी नगरी 0. 1 fया मागे
मंग]ळ रोड, बायपास,कारं जा (लाड),
िज. वािशम – 444 105
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कॅ थोिलक काशन
घर 0. 52/5
खरभाट सालोली, ता. वसई
ठाणे – 401 201
फोन नं. 9850878189
ईमेल Stephen.pereira47@yahoo.com
के शव िभकाजी ढवळे

<ीसमथ सदन, पिहली भटवाडी
िगरगाव, मुंबई – 400 004
कॉ. गो वद पानसरे अमृत महोOसव सिमती

रे ड Lलॅग िब &डग, बदू चौक
को&हापूर – 416 002

0ांती काशन
डी ¼ क$यु)रना, बेUट नगर
घाटकोपर (पूव) मुंबई – 400 075
40ए)ट:ह काशन
87/527, िसि:हल हडको
िनसार हॉिUपटल जवळ, सावेडी रोड
अहमदनगर – 414 001
फोन नं. (0241) 2428983

गमभन काशन
िलमये िब &डग, 2 रा मजला
379, शिनवार पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24458141

कोमल काशन
302, कृ Wण <hा, पांचाळनगर
नाला सोपारा (पिFम), िज. ठाणे

गवळी काशन
कापूस खेड नाZयाजवळ
इUलामपूर, िज. सांगली

कौश&य काशन

गीता सार
गु]-कुं ज, \हापसा,

एन-11, सी-3/24/3, हडको
औरंगाबाद – 431 003
फोन नं. 09423700789
ईमेल samyak_ashok@yahoo.com

कौUतुभ काशन
29/अ , नविनमाण सोसायटी
रामतापनगर,
नागपूर – 440 001
मो. नं. 09822229533

Zया फाऊं डेशन
तेजस अपाटमट, 1078
शु0वारपेठ, िहराबाग,
)टळक रोड,
पुणे – 411 002

गोवा – 403 507

गु]कृ पा काशन
<ीशुकानंदनाथ संUथान
वसमत, िज. हगोली
गोमंतक_य काशन
)रवणकर िनवास,
बां4दवडे-बंदर, फXडा,
गोवा – 403 401

गोरवाणी काशन
समीा िनवास, भानुदासनगर
औरंगाबाद – 431 005
मो. नं. 9890066929

ईमेल gorwani.tremasik@gmail.com
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गोवा कXकणी अकादमी
243, पiो कॉलनी, पणजी

िचनार पि>लशस
सीटी-11, रामनगरी,

गोवा – 403 001

स:ह; नं. 36/8, आंबेगाव बु.,
का*ज-देn रोड बायपास

गौरी सुभाष पवार

पुणे – 411 046
फोन नं. (020) 24372338

10/1, आjटUट ि:हलेज, सेZटर 8
सी. बी. डी. बेलापूर
नवी मुंबई – 400 614
मो. नं. 9869551661

kंथलोक काशन
\हाडा िब &डग नं. 8,
सदिनका 0. 135,

बंसीलालनगर
औरंगाबाद – 431 005

kंथालय व मिहतीशाl बोिधनी
3ारा ए 4, अय गाडन अपाटमट
देवानगरी, शहानूरवाडी,
औरंगाबाद – 431 001
फोन नं. (0240) 2354720

kामसभा
मढा (लेखा), पो. हेरी, ता. धानोरा
गडिचरोली – 442 606

चं मंगल काशन
15, चं मंगल, भात कॉलनी
िसhे^र Uटॉप, नवीन िसडको
नािशक – 422 009

चं4 का काशन
चतामणीनगर, नवीन वसाहत,
ताराई पाक , माधवनगर रोड, सांगली
चवडे^री काशन
103, बाजीभू नगर, नागपूर – 440 033

चैत?य काशन
1758 अ, अिन]h अपाटमट
साकोली कॉनर, को&हापूर – 416 012
चैत?यऋतु काशन
9, सुंदर िनवास, क&याण रोड
मंजुनाथ िवoालयासमोर, गोपाळनगर
डXिबवली (पूव) , िज. ठाणे- 421 201
मो. नं. 9820141085

ईमेल nkbendkhale@yahoo.in
चौधरी फाऊंडेशन
404 डी. गु]साद 0ॉस लेन नं. 2

Uवामी समथ नगर, अंधरे ी (पिFम)
मुंबई – 400 053

जय जगत पि>लके शन
घर नं. 115/1, मु. िमटिमटा
पो. पडेगाव, िज. औरं गाबाद
मो. नं. 9764440100
ईमेल jayjagatpublic@gmail.com

जय pसनमुT_ काशन
ि*मुतYनगर – बारागाव नांदरू
राeरी, िज. अहमदनगर – 413 705
ईमेल matrubhumee@gmail.com

जय हद काशन
212, 40ए)ट:ह इं डिUQयल इUटेट
ना. म. जोशी माग, मुंबई – 400 011
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जयको पि>ल शग हाऊस
ए-2, जश चबस, 7-ए
सर 4फरोजशहा मेहता रोड
फोट, मुंबई – 400 001
ईमेल jaicopub@jaicobooks.com

िज&हा सावजिनक kंथालय संघ काशन
लातूर – 413 512

जीत काशन
अंबाजोगाई

qानेश काशन
6, नविनमाण, तापनगर

तेजल काशन
सी-504, धनलrमी अपाटमट
353 बी + सी, शिनवार पेठ
पुणे – 30

तेजस काशन
एफ – 3, Qेड सटर, Uटेशन रोड
को&हापूर – 416 003

फोन नं. (0231) 2553372

तेजस काशन
िखरोदा, ता. रावेर, िज. जळगाव

नागपूर – 440 022
फोन नं. (0712) 2227479

4दलीपराज काशन

झाडीबोली सािहOय मंडळ

ई मेल diliprajprakashan@yahoo.in

251 क, शिनवार पेठ, पुणे – 411 030

साकोली, भंडारा – 441 802

वेबसाईट www.diliprajprakashan.com

डायमंड पि>लके श?स

दी वॉच टावर बायबल अँड
इं िडया

1691, सदािशव पेठ
शंकर साद को. हौ. सोसायटी
3 रा मजला, )टळक रोड,

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24452387
ईमेल diamondpublications@vsnl.net

तुषार दुगादास ठाकू र
1091, मेनरोड,
नािशक – 422 001
फोन नं. (0253) 2508556

तुषार काशन
12 ब/1, िशवकृ पा, िशवधाम संकुल

8दडोशी, मालाड (पूव) ,
मुंबई – 400 097

QॅZट

सोसायटी ऑफ

927/1, आ4दिव^नाथपुरा, राजनूकुंते
बंगळु N – 561 203

दीघायू इं टरनॅशनल
36, कोथNड गावठाण
\हातोबा देऊळ, बोधी वृ
नवkह मा]ती यांचे समोर
कोथNड, पुणे – 411 038

फोन नं. (020) 25382130
ईमेल deerghayuinternational@gmail.com

देवयानी काशन

एकिवरा को- ऑप. हाऊ सग सोसायटी

$लॉट नं. सी/80/304,
सेZटर 20, ऐरोली, नवी मुंबई – 400 708
फोन नं. 9422856406
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नभ काशन
शाम नगर, कskेस नगर रोड,
अमरावती – 444 606
फोन नं. 9860145500
ईमेल nabhprakashan@gmail.com

नवचैत?य काशन

नारायण जोगळे कर

िवWणुबाग सोसायटी, Lलॅट नं. 18,
चतुशृंगी रोड, ग:हनमट पॉिलटे4tक kाऊं ड शेजारी,
पुणे – 411 016
फोन नं. (020) 25652988

ईमेल njjoglekar@gmail.com

ए-002, शशांक को. ऑप. सोसायटी

योगीनगर कॉनर,
सु<ूत हॉिUपटलजवळ
एZसर रोड, बो)रवली (प.),
मुंबई – 400091

नवता बुक व&ड
कलाउदय, लोकमा?य )टळक माग
कॅ नरा बँकेसमोर, दिहसर(प.),
मुंबई – 400 068
फोन नं. 09324795050
ईमेल navataa.prakashan@gmail.com

नवल काशन
Lलॅट नं. 2, गणेशपाक , ई िब &डग
हगणेखुद, सहगड रोड,
पुणे – 411 051

नवसािहOय बुक Uटॉल
समादेवी रोड,
बेळगाव – 590 002
फोन नं. (0831) 2421078
ईमेल navsahityabookstall@indiatimes.com

िनिशगंधा बुक एज?सी
मुकुंदराज पथ, महाल
नागपूर- 02
फोन नं. (0712) 2768814

नीलकं ठ काशन
1643, सदािशव पेठ,

)टळक रोड, पुणे – 411 030
फोन नं. 09822531270

नीहारा काशन

985, सदािशव पेठ, 3, भूपित कॉ\$लेZस

qानबोिधनी जवळ,

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24491292
ईमेल neeharaprakashan@rediffmail.com

पंचलितका काशन
सतशील चौक, चं पूर – 442 402
पँथर काशन
उं टखाना चौक, नागपूर – 24

नागरसेन काशन

पvगंधा काशन
36/11, ध?वंतरी सह. गृह संUथा

समता नगर, कळं ब
उUमानाबाद – 431 507
मो. नं. 9420181282

पांडुरंग कॉलनी, एरंडवन
पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25442455
ईमेल arunjakhade@padmagandha.com
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पvगंधा काशन
276, लोकमा?य नगर,

नागपूर – 16

परचुरे काशन
2/30, गोरेगांवकर िब &डग
िगरगाव, मुंबई – 400 004

परम िम* पि>लके श?स
6, राजदुगा, ब कॅ िबन रोड, नौपाडा,
ठाणे (प.) – 400 602
फोन नं. (022) 25447948
ईमेल param_mitra@yahoo.com

पराग काशन
636/637, नारायण पेठ
के ळकर रोड, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24455826
ईमेल phaljyotish@gmail.com

पुWपक काशन
381 अ/1, शिनवार पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24483062

पुWपानंद काशन
12, िवwल Uमृती,
कोथNड, पुणे – 411 038

फोन नं. (020) 25464756

पॉ$युलर
301, महालrमी चबस
22, भुलाभाई देसाई रोड
मुंबई – 400 026
फोन नं. (022) 23530303
ईमेल info@popularprakashan.com

चार काशन
3ारा- नं4दनी गवळी
513/बी, $लॉट नं. 4/ए, नलावडे कॉलनी
सxाटनगर, सागरमाळ
को&हापूर - 416 008
िचती काशन
झुळूक, ितNमलानगर, पावडेवाडी रोड
वाडी (बु.), नांदेड – 431 605

qा काशन
208, बी वग, मधुबन हाऊ सग सोसायटी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक,
सुभाष टेकडी, उ&हासनगर – 4
िज. ठाणे

qा काशन

राम महाजन
साकोली – 441 802

ितमा काशन

1362, सदािशव पेठ, )टळक रोड
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 2447 8908
ईमेल pratima.prakashan@gmail.com

मोद काशन
मलकापूर, ता. कराड, िज. सातारा

ियांका शांत पटवधन
1333, शु0वार पेठ, शॉप नं. 1
पा^नाथ रे िसडसी, पुणे – 411 002
ियांजली काशन
14, जीवनकाश सोसायटी
47/2 पवती, सुरिभ कायालयाजवळ
पुणे – 411 009
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ीतम पु]षो=म काटकर

बी. एम. रांजवण

घर नं. 95, कामत भाट, नावेली

माजलगाव, िज. बीड

सालसेत, गोवा – 403 707

ेरणा काशन
सहकार िब &डग, >लॉक नं. 3
पिहला मजला, लो. )टळक माग
मुलुंड (पूव) , मुंबई – 400 081

बॉ\बे नॅचरल िहUQी सोसायटी
हॉनिबल हाऊस, डॉ. सलीम अली चौक
शहीद भगत सग रोड,
मुंबई – 400 001

भT_ काशन

फु लेपीठ पुUतकमाला
भीमलाईट, नेहN नगर, कु ला(पूव)

493 डी, गंगावेश
को&हापूर – 416 002

मुंबई – 400 024

भवान \हैसाळकर
28, हदुUथान कॉलनी,
वधा रोड, नागपूर – 440 015

बागी काशन
मु. पो. कापशी, ता. फलटण,
िज. सातारा
मो. नं. 9763290018
ईमेल baagi.2013@rediffmail.com
बालाजी तांबे फाऊंडेशन

आOमसंतुलन ि:हलेज
एम टी डी सी हॉिलडे )रसॉट fया जवळ
पुण-े मुंबई हायवे, काला – 410 405
ता. मावळ िज. पुणे

बाळासाहेब काशीनाथ जंगम
शुभम, कोळे वाडी रोड, पणकुटीजवळ
नािशक

बब काशन
धम – लrमी, सांत लॉरे?स
आगशी - गोवा – 403 204
फोन नं. (0832) 2438355
िबरादर काशन

पिहला मजला, भूपाल टावर, फोड कॉनर

लrमीपुरी, को&हापूर – 416 002

फोन नं. (0712) 2250438
भाऊसाहेब कणसे

राजमहल, 475/19, सदरबझार
सातारा – 415 001
फोन नं. (02162) 237254
भारतीय इितहास संकलन सिमती
3ारा- <ी. वा. रा. शगणे

रामजानक_, 1529 अ,
शगणे ग&ली,भ काली मं4दराजवळ
नािशक – 422 001

भाUकर काशन
सी-204, गोकु ळ गॅलZसी िब &डग
ठाकू र कॉ\$लेZस, कां4दवली (पूव)
मुंबई – 400 101
फोन नं. (022) 28706833

ईमेल mapatil4@yahoo.com

मंजुल पि>ल शग हाऊस
10, िनशात कॉलनी
भोपाळ – 462 003
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मंजुल काशन
18/3/10, शांतीदीप अपाटमट
हगणे खुद, पुणे – 411 051
फोन नं. (020) 2446 6649

मधुमती काशन
43/ए-7/अनंत/सेZटर – 4,
शांतीनगर, मीरा रोड (पूव) ,
ठाणे – 401 107

ईमेल madhumati60@yahoo.com

मधुराज पि>लके श?स
251 क, शिनवार पेठ, पुणे – 411 030
ईमेल diliprajprakashan@yahoo.in

मधु<ी काशन
तावरे कॉलनी,

सुरिभ कायालयासमोर
अरyये^र, पुणे – 411 009
फोन नं. 2422 7726

म?याड काशन
श>दमाऊली, एन 28,
मानखेड, ता. अहमदपूर
िज. लातूर – 413 523

महाजन Aदस
60, नारायण पेठ,

अEभुजादेवी मं4दर रोड
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24489966

महारा+ मुUलीम मराठी सािहOय चळवळ
रeमा, 13 गणेशपुरी,
गणपती मंदीरामागे

मेह]ण, जळगाव – 425 135

मािणक काशन
1495 बी, इं दम
ु ती अपाटमट,
गुलाबग&ली, मंगळवार पेठ
को&हापूर – 416 012
फोन नं. (0231) 3296909

माधवी काशन
1416, सदािशव पेठ
पुणे – 411 030
माधवी सरपटवार

लrमी<ी, $लॉट नं. 1,
वेदांतनगरी, कव;नगर,
पुणे – 411 052

मायबोली काशन

320/ए, शाह अँड नाहर इं ड. इUटेट
अ-1 धनराज िमल आवार,

सीताराम जाधव माग
लोअर परे ल,
मुंबई – 400 013

माया काशन
3, नवी रामदासपेठ
नागपूर – 10
मासीक कृ Wणछाया
िशवकृ पा, वैभवनगर
लातूर – 413 512
फोन नं. (02382) 249708

मीरा बुZस आिण पि>लके शन
2, साई कॉ\$लेZस,
निवन एस. बी. एच. कॉलनी

सहकारनगर, औरंगाबाद – 431 005
फोन नं. (0240) 2340414
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मीरा मधुसूदन बागडे

मेहता

नामाई, 4, पवार कॉलनी

1941, माडीवाले कॉलनी

शाeपुरी, सातारा – 415 002

सदािशव पेठ,

मुTछंद काशन
सOयम,िव^कमा नगर,

पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24476924
ईमेल

नागपूर-440 027

info@mehtapublicationhouse.com

मुTरंग काशन
118, यशवंतराव च:हाण pापारी संकुल

मैफल काशन

मेन रोड, लातूर – 413 512
फोन नं. (02382) 244660
ईमेल mmangnale8@gmail.com

तळे ले कॉलनी, खडका रोड
भुसावळ – 425 201
मो. नं. 9272303212

मौज काशन

मुTा पि>ल शग

236-सी, खटाववाडी,

203, ओमेगा टावर, राजारामपुरी 9

िगरगाव, मुंबई – 400 004
फोन नं. (022) 23877150

मेन रोड, को&हापूर – 416 008
फोन नं. (0231) 2522828

मुरलीधर जावडेकर सािहOयकला ित{ान
महारा+ गृहिनमाण मंडळ
उ| उOपI गट वसाहत, इमारत 0.1, गाळा 0. 1,
संत तुकारामनगर, पपरी

यqे^र काशन
3/104, संगीता अपाटमट,
राजावाडी समोर, मुरबाड रोड,

क&याण (पिFम) – 421 301

पुणे – 411 018

यश-आयुष काशन

मे=ा काशन
बी-003, kीट रे िसडे?सी
घाटकोपर-मानखुद लक रोड

नागपूर – 440 012

गोवंडी, मुंबई – 400 043
मो. नं. 9594990303
ईमेल mettaprakashan@gmail.com

मेनका काशन
2117, सदािशव पेठ,
िवजयानगर कॉलनी, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 2433 6960
ईमेल menakaprakashan@gmail.com

क&याणी गोखले
ग&ली 0. 6, छोटी धंतोली
यशराज पि>लके शन
भी. टी. शदे Uपोके न इं िKलश इंUटी}ूट
इं ानगर, संगमनेर,
अहमदनगर – 422 605

यशोदीप पि>लके श?स
217 ब, जोरी िनवास,
नारायण पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 30253117
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यशोदीप पि>लके शन
सुंदरम रो हाऊस 0. 4, खोडे मळा

राऊ काशन

िशवाजी चौक, जुने िसडको
नािशक – 422 009

नकाणे रोड, देवपूर, धुळे

योगदा सOसंग सोसायटी ऑफ इं िडया
योगदा सOसंग मठ,
21, यू. एन. मुखजY रोड
दिणे^र, कोलकाता – 700 076
योगानंद काशन
टेn, पारोळा,

मधुर, 48 नयना सोसायटी

राऊळ काशन
महानुभाव आ<म, पैठण रोड, औरंगाबाद
राघव पि>लशस अँड िडिUQ>युटस
राजिवलास टॉक_ज जवळ
महाल, नागपूर
फोन नं. (0712) 2721354

जळगाव – 425 111

राज<ी राज साखरदांडे
राज िनवास, िवwलापूर

रं जना शेळके

साखळी, गोवा – 403 505
फोन नं. (0832) 2364496

बंगला नं. ए/65, मॉडन कॉलनी

सावली सोसायटीfया मागे
गुलमोहोर रोड, सावेडी

अहमदनगर – 414 003
फोन नं. (0241) 2421932

रमामणी अ~यंगार Uमरणाथ योगसंUथा
B/, 1107, हरे कृ Wण मं4दर रोड
मॉडेल कॉलनी, िशवाजीनगर
पुणे - 411016
फोन नं. (020) 2565 6134
रमेश रा. च:हाण

7 अ/6, पिFमा नगरी

कोथNड, पुणे – 411 052

फोन नं. (020) 25434907
रा. ना. च:हाण ज?मशता>दी वष काशन
3ारा- रमेश रा. च:हाण

राजहंस काशन
चतामणी अपाटमट
1025, सदािशव पेठ, पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24473459
ईमेल rajhansprakashan1@gmail.com
www.rajhansprakashan.com

राज काशन
महाराजा िब &डग, पिहला मजला
िगरगाव, मुंबई – 400 004
फोन नं. 23823548, 28332406
ईमेल rajendraprakashan@gmail.com

राजे काशन
महालrमी चबस, बी- लक, पिहला मजला
एस. टी. Uटँडजवळ, को&हापूर

7 अ/6, पिFमा नगरी, कोथNड,

राम कदम

पुणे – 411 052
फोन नं. (020) 25434907

चंदननगर, पुणे – 411 014

Lलॅट नं. 18, साई अपाटमट, संघष चौक,
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रा+चेतना काशन
कनाटक आरोKय धाम
घटभा, ता. गोकाक
बेळगाव – 491 306

ईमेल lalitaramachandra@gmail.com

Nप काशन
9, UवNप, िशवाजीनगर
ता. कु डाळ, िज. सधुदगु  – 416 520
Nपरंग काशन

नवरोजी िहल रोड नं. 11-डी-2
मुंबई – 400 009

Nपवेध काशन
योगानंद, घरकु ल एच – 2,
कासलीवालपुरम, शहानूरवाडी

गा4दया िवहार रोड,
औरंगाबाद – 431 001
फोन नं. 09422178632

रे वा काशन
2, ि:हनस कु टीर, $लॉट नं. 1,
सेZटर 3, <ी नगर,
ठाणे – 400 604

रोहन काशन

धवलिगरी शॉप 5 व 6
1430, शिनवार पेठ,
पुणे – 411 030

लrमी<ी काशन
$लॉट नं. 1, वेदांतनगरी
कव;नगर, पुणे – 411 052
लिळत काशन
गोखलेनगर, पुणे – 16

लाखे काशन
मुकुंदराज पथ, महाल,
नागपूर - 440 002
फोन नं. (0712) 2768814

लेिखका पुUतक काशन
004/अ वग, वृंदावन गाडन सोसायटी
लोकमा?य कॉलनी,
वनाज समोर, पौड रUता,
कोथNड, पुणे – 411 038
फोन नं. (020) 25391381
लोकपाल पि>लके शन

मातो<ी, आर-27/102,
तापनगर (\हाडा)
बळीराम पाटील शाळे जवळ,
एन-9, िसडको,
औरंगाबाद – 431 003

लोकवाdय
भूपेश गुVा भवन, 85, सयानी रोड
भादेवी, मुंबई – 400 025
लोकायत काशन

13, यशवंतनगर, गडा माळ,
सातारा – 415 002

वंदना काशन
बी/10, Aदस सोसायटी
लेLट. 4दलीप गुVे माग
िशवाजी पाक , माहीम
मुंबई – 400 016
फोन नं. 9819182329

वOस-िवनायक काशन
आनंदनगर, सहगड
पुणे – 51
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वरदा काशन
वरदा, सेनापती बापट माग

397/1 वेताळबाबा चौक
पुणे – 411 016
फोन नं. (020) 25655654

िवoाधर त. बागूल
243/9511 कIमवार नगर
िव0ोळी (पूव) , मुंबई – 400 083
मो नं. 9322225319

ईमेल varadaprakashan@gmail.com

िव^भारती काशन
धनवटे चबस, सीताबडY,

वावर काशन
वावर, $लॉट 0. 64,

नागपूर – 440 012
फोन नं. (0712) 2526442

नारायणनगर, औसा रोड,
लातूर – 413 531

वेदवाणी काशन
1169, बी वॉड, मंगळवारपेठ
को&हापूर – 416 012

वासुदेव आ. देशपांडे
मधुबन 9, सांतीनेज
पणजी, गोवा
फोन नं. (0832) 2221283

िवजय काशन

ए 6, सुशील नगर, भारती िवoापीठसमोर
िवजापूर रोड, सोलापूर – 413 004
मो नं. 9021727332

िवजय काशन
हनुमान ग&ली, िसताबडY

वेध काशन
वेध डायोिUटक अँड )रसच सटर
368, आर. के . एZUटशन,
एस. टी. Uटँडजवळ, सांगली
फोन नं. (0233) 2321121

वैदभYय श>दिश&प काशन
ताज औिलया मशीदसमोर
औिलयानगर, उमरे डरोड
मोठा ताजबाग, नागपूर

sachinsahitya@rediffmail.com

pास 40एश?स
डी-4, सामंत >लॉक
<ीघंटाळादेवीमं4दर पथ, नौपाडा
ठाणे (पिFम) – 400 602

िवदभ लेखक संघ काशन
यश<ी, 15 उ=र अंबाझरी माग

ि:हजन $लस फाऊं डेशन
शॉप नं. ए-2, मातृकृपा अपाटमSस

नागपूर – 440 012
फोन नं. (0712) 2530539
ईमेलvijayprakashan@gmail.com

नागपूर – 10

िवoा िवकास पि>लशस
मेहािडया चौक, धनतोली,
नागपूर - 440 012

1132/1, हॉटेल लिलत महल जवळ
एफ सी रोड, मॉडेल कॉलनी,
िशवाजीनगर, पुणे - 411016
फोन नं. (020) 2566 0001
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शंकराचाय ?यास
शंकराचाय संकुल, जुना गंगापूर नाका
गंगापूर रUता, नािशक – 422 013
श>द पि>लके शन
शॉप नं. 2, 0े Uट अपाटमट, विझरा नाका
बो)रवली (पिFम), मुंबई – 400 091

फोन नं. 2833 2640

ईमेल shabdbooks@gmail.com

श>दगंध काशन
13, कृ Wण पाक
इं Uथ कॉलनी,
पाईपलाईन रोड, सावेडी,
अहमदनगर – 414 003
फोन नं. (0241) 2429547

िशवभारती काशन
69 ए, कोतवालनगर,

तापनगर, Pरग रोड,
नागपूर – 22

िशवUपश काशन
िशवUफू तY, अ-48
कUतुरबा सोसायटी, िव<ांतवाडी,
पुणे – 411 015
फोन नं. 09823627244

िशवाजी काशन
302, पुजा को. ऑप. हौ. सोसायटी

सेZटर 20 सी, ऐरोली

नवी मुंबई – 400 708
ईमेल shivajiprakashan@gmail.com

श>दालय काशन
पोUट बॉZस नं. 90, वॉड 7
<ीरामपूर – 413 709

शेणवी काशन
एल 273, हाऊ सग बोड

फोन नं. (02422) 210425

घोगळ, मडगाव, गोवा

शरण सािहOय मंडळ
सदािशव ट सेवसेस, ेस लाइन
लोखंड ग&ली,

[याम सुदाम साठे
ए\Aॉड सोसायटी, $लॉट नं. 34
पपळे -सौदागर, पुणे

िशव पि>लके श?स

<ी ABचैत?या<म
समथनगर, िशरगाव, आपटेवाडी
कु ळगाव, बदलापूर (पूव) ,

लातूर – 413 512

862, सदािशव पेठ,

महाOमा फु ले सभागृहामगे
पुणे – 411 030
फोन नं. (020)24472549, 2443 6961
ई मेल snehavardhan@vsnl.net

िशवचले^र काशन
मदगY, ता. अलकोट,
िज. सोलापूर

ठाणे – 421 503

<ी वसंता साई बुZस अँड पि>लके श?स QUट मुT_
िनलयम, रोयापालयम गाव, ितNमंगलम,
मदुराई-िव]धूनगर माग
मदुराई – 625 706

ईमेल mukthinilayam@gmail.com
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<ी संतकृ पा काशन
उमरी (लवारी), साकोली, भंडारा – 441 802
फोन नं. (07186) 231637

<ी िसhनाथ काशन
<ी िसhनाथ िनवास
216, सहकार नगर 0. 2
)रलाय?स े शfया समोरचा रUता
पुणे – 411 009
फोन नं. (020) 24220391

<ीकृ पा काशन
डी-2, $लॉट नं. एच – 122, सेZटर 3
ऐरोळी, नवी मुंबई

<ीकृ Wण पुरंदरे
सी-12, मानसनागरी, िशवाजीचौक
यशवंत नगर, तळे गाव दाभाडे – 410 507

<ीगु] काशन
डी-14, शािलनी रे िसडे?सी
Uपे?ससfयावर, कव;नगर

पुणे – 411 052
फोन नं. (020) 65237434

<ीधर कु टीर QUट
पो. स नगड, सातारा – 415 013
फोन नं. (02162) 278019

<ीवामनराज काशन
<ीगु]कृ पा, आनंदनगर, हगणे खुद
सहगड रोड, पुणे – 411 051
<ीसंत सखाराम महाराज संUथान
सखारामपूर, इलोरा, पो. चावरा
बुलढाणा – 443 402
मो. नं. 9767506390

संUकृ ती काशन
ए-4/703, िवहंग गाडन, समतानगर
रे मंड कं पनीसमोर, पोखरण रोड 0. 1
ठाणे (पिFम) – 400 606
मो नं. 9637363363

ईमेल sanskrutiprakashan@gmail.com
सकाळ काशन
595, बुधवार पेठ
पुणे – 411 002

सनय काशन
शुभम िव^, मोगरा बी -14
आनंदवाडी, नारायणगाव,
ता. जुIर, पुणे – 410 504
मो. नं. 9860429134
ईमेल sanayprakashan@gmail.com

समता काशन
दीाभूमी संदेश
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उाण पूल
लWकरी बाग, नागपूर – 440 017
समता िवकास काशन
पुणे – 411 061

समता संगर काशन
4द पीपल इरा, 1,
नेताजी माक; ट, सीताबडY,
नागपूर – 12

समथ उoोग
5, इं 4दरा अपाटमट,
समथनगर,
औरंगाबाद – 431 001
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समथ पि>लके शन
441/अ, गXठा लेन, वरळी ि:हलेज,
मुंबई – 400 030
मो नं. 9867956116

साने गु]जी कथामाला काशन
वरळीगाव शाखा, 96, भाये हाऊस

बाजार ग&ली, वरळीगाव,
मुंबई – 30

समाज गजना काशन
कु णाल माक; ट, चापेकर चौक
चचवडगाव, पुणे – 411 033

साथसंकेत काशन
ओमिशवशंभो हाईSस, Lलॅट नं. 46

ईमेल bapusaheb.gore@gmail.com

धनकवडी, पुणे

स\यकता काशन
तुळस, 47 अ, भातनगर, िवoानगरी पोUट,

सािहOय सार क
पटवधन शाळे जवळ
सीताबडY,

मो. नं. 9822222772

देवपूर, धुळे – 424 005
मो. नं. 9823277612

ितसरा मजला, मोहननगर

नागपूर – 440 012
फोन नं. (0712) 2523702

सरसेनापती उमाबाईसाहेब दाभाडे काशन

ईमेल sahityaprasarkendra@rediffmail.com

पुWपकुं ज, िशवनगर, कIड

www.sahityaprasarkendra.com

औरंगाबाद - 431 001

सुखद काशन

स)रता काशन
वरदा, सेनापती बापट माग

22 दंिडगे ले आऊट, शंकरनगर
नागपूर – 440 010
सुखदा सौरभ काशन
पाटण – 415 206
सातारा
फोन नं. (02372) 283168

397/1 वेताळबाबा चौक
पुणे – 411 016
फोन नं. (020) 25655654
ईमेल varadaprakashan@gmail.com

सवदय काशन
10, UपोSस कॉ\$लेZस Uटेिडयम
गोकु ळनगर, नांदड
े -2

साधना काशन
926, सदािशव पेठ,
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24451724
ईमेल sadhana.prakashan@gmail.com

सुगावा काशन
562, सदािशव पेठ,
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24479228
ईमेल vilas_wagh@bsnl.in

सुधीर पvाकर कु लकणY
Lलॅट नं. 27, िशव िब &डग,
िनरं जन पाक लेन, मािणकबाग,
सहगड रोड, पुणे – 51
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सुनीता बाय
वृंदावन, कनाड
कोची – 682 030
मो नं. 9846048428
ईमेल suneethabai@gmail.com

सुरेश एज?सी
205, शु0वार पेठ,
पुणे – 411 002

सुलबा काशन
तापगड, 10, सहयोगनगर
गारखेडा (प.),
औरंगाबाद – 431 005

सुवणभूमी काशन
िम लदनगर,

अंबाजोगाई – 431 517
फोन नं. (02446) 248061
ईमेल diksha.tarkase@gmail.com

सुिवoा काशन
149, शिनवार पेठ
पुणे – 411 030
फोन नं. (020) 24454893

सुिवoा काशन
374, उ=र कसबा

सोलापूर – 413 007

सु<ी काशन

मातृछाया, बी. एम. पटेल वाड

क?हारटोली,
गX4दया – 441 614

फोन नं. (07182) 251526

सूया काशन
131, मुरारजी पेठ

लक_ चौक, सोलापूर

मो. नं. 9822790930

सटर फॉर सायकोलॉिजकल सवसेस
5 िहल :हयू सोसायटी, 46/4 एरं डवणे
पौड रोड, पुणे – 411 038
फोन नं. 020 25436491
ईमेल svanarse75@gmail.com

सोनल काशन
अ/31/फु लोर,
नारायणनगर, दयापूर,
अमरावती – 444 803

ेहवधन काशन
863, सदािशव पेठ,

महाOमा फु ले सभागृहामगे
पुणे – 411 030
फोन नं.( 020) 2447 2549, 2443 6961
ई मेल snehavardhan@vsnl.net

िUमत काशन
‘ाTन’ मािणकपूर पीठा

वसई रोड – 401 202
फोन नं. (0250) 2380717

िUमता पि>लके शन
105 सी वग,
िशवराम $लाझा

मु. पो. ता. गुहागर
िज. रcािगरी – 415 703
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UवNप काशन
अर, 858, सहया ीनगर
एन-5 (दिण), िसडको

औरंगाबाद – 431 003
फोन नं. (0240) 2488209

UवNपदीप काशन
>लॉक नं. 12 ब,

यशवंत हौ. सोसायटी
अ-कु मठा नाका, माक डेयनगर,
सोलापूर – 413 005
फोन नं. 093250557657

हरणाई काशन
महाराणा ताप चौक
$लॉट नं. 79, गांधीनगर
नांदेड – 431 605

हमस काशन
स:ह; नं. 694, शॉप नं. 2
आदश को- ऑप. सोसायटी
वुडलँड शोNम मागे, सातारा रUता
पुणे – 411 037
फोन नं. (020) 24269876

िह?दी मराठी काशन
धनवटे चबस, सीताबडY
नागपूर – 440 012

eताOमा काशन
ता. वाळवा,
िज. सांगली – 416 313
फोन नं. (02342) 267238

हेमंत काशन
3767, नवीपेठ
अहमदनगर

